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สาส์นจากบก.
สวัสดีคะ่ ผู้อา่ นทุกท่าน Roong-Aroon Geographic ฉบับนี ้ได้ จดั ท�ำขึ ้น
โดยนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ปี การศึ ก ษา 2557 โรงเรี ย นรุ่ ง อรุ ณ
และพวกเราขอน�ำเสนอเรื่ องราวของการศึกษาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมผ่านสื่ออนิเมชัน่ รวมทังการรวบรวมเรื
้
่ องราวน่ารู้ เกี่ยวกับการอุปโภค
บริ โภคในชีวิตประจ�ำวัน โดยจะเน้ นไปที่การตามรอยผลิตภัณฑ์ซงึ่ พบว่ามีความ
เกี่ยวข้ องกับภูมศิ าสตร์ ทรัพยากร และชีวติ ของผู้คนอยูไ่ ม่น้อย นอกจากนี ้ยังได้ จดั
ท�ำคอลัมน์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับโลกของเรา อาทิเช่น มรดกโลก ความเชื่อในเรื่ อง
มังกรและชนเผ่าไวกิ ้ง และยังมีบทสัมภาษณ์ของนักเรี ยนที่ได้ ท�ำแฟนเพจเพื่อการ
ศึกษาทวีปต่าง ๆ บนโลกด้ วย
สุดท้ ายนี ้ พวกเราอยากจะขอฝาก Roong-Aroon Geographic ฉบับ
นี ้ไว้ และหากมีความผิดพลาดประการใด ทังส่
้ วนของเนื ้อหาหรื อภาพประกอบก็
ขออภัยไว้ ณ ที่นี ้ด้ วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ หยิบหนังสือเล่มนี ้ขึ ้นมาอ่าน ต่อจาก
นี ้ขอเชิญทุกท่านได้ สนุกกับเรื่ องราวที่พวกเราได้ น�ำมาน�ำเสนอได้ เลยค่ะ
กองบรรณาธิการ Roong-Aroon Geographic
ปี การศึกษา 2557

อาหาร & พลังงาน

เรื่อง ณัฐวรา ใจชื่น
ภาพ ฐิตา โพธิเพียรทอง

อาหารที่คุณรับประทานกันอยู่ในทุกวันนี้มี ‘แคลอรี่’ หรือพลังงานเท่าไหร่บ้าง อาหารบางอย่างที่คุณชอบนั้นอาจ
มีแคลอรี่มากกว่าที่คุณคิดไว้ และเมื่อทานเข้าไปแล้ว หากไม่สามารถใช้พลังงานให้เหมาะสมกับแคลอรี่ที่ได้รับ ก็อาจทำ�ให้เกิด
เป็นโรคอ้วนได้ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าอาหารในแต่ละเมนูนั้นมีแคลอรี่เท่าไหร่กัน

ข้าวกะเพราไก่ ไข่ดาว

กาแฟ
ชานมไข่มุก

ข้าวไข่ข้น

580 kcal /1 จาน

445 kcal /1 จาน
110 kcal /1 แก้ว

420 kcal /1 จาน

บะหมี่แห้ง

ข้าวหมูกระเทียม

525 kcal /1 จาน

ไอศกรีม

ผัดมักกะโรนี

305 kcal /1 ชาม

ข้าวผัดอเมริกัน
ข้าวขาหมู

110 kcal /1 ลูก

ข้าวหมูแดง

790 kcal /1 จาน

560 kcal /1 จาน

690 kcal /1 จาน
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เผาผลาญพลังงาน
ว่ายน้ำ�

วิ่งเหยาะ ๆ

260 - 750 kcal / ชม.

600 - 750 kcal /ชม.

วิ่งเร็ว

900 - 1,200 kcal /ชม.

กระโดดเชือก

เดิน

780 kcal /ชม.

300 kcal /ชม.

บาสเก็ตบอล

วอลเล่ย์บอล

360 - 660 kcal /ชม.

300 kcal /ชม.

แบตมินตัน
350 kcal /ชม.

รีดผ้า

กอล์ฟ

300 kcal /ชม.

ขี่จักรยาน

150 kcal /ชม.

250 - 600 kcal /ชม.

เย็บผ้า

กวาดพื้น

115 kcal /ชม.

ตัดหญ้า

250 - 300 kcal /ชม.

225 kcal /ชม.

ซักผ้าด้วยมือ
240 kcal /ชม.

ขอขอบคุณข้อมูล การเผาผลาญพลังงาน และ อาหาร & พลังงาน
จากเว็บไซต์ kcal.memo8.com
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รู้ไว้ใช่ว่า . . .

การดื่มนำ�้อย่างถูกวิธี

ฐิตา โพธิเพียรทอง

โดยปกติคนเราควรดืม่ น� ้ำวันละ 6 - 8
แก้ ว หรื อคิดตามน� ้ำหนักตัวคูณด้ วย 33 เช่น
หากคุณมีน� ้ำหนัก 60 กิโลกรัม หมายความว่า
คุณต้ องการน� ้ำ 60 X 33 = 1,980 ซีซี หรื อ
ประมาณ 2 ลิตรนัน่ เอง ไม่ใช่เพียงปริ มาณน� ้ำ
เท่านันที
้ ่เป็ นเรื่ องส�ำคัญ เเต่เวลาและความถี่
ของการดื่มก็เป็ นสิง่ ที่สำ� คัญไม่แพ้ กนั

น� ้ำเย็นให้ เท่ากับอุณหภูมิของร่างกาย ซึง่ จะท�ำให้
ระบบย่อยอาหารไม่ดีเท่าที่ควร และในกรณีของผู้
หญิงบางคนอาจท�ำให้ ปวดประจ�ำเดือนด้ วย
6. ถ้ าต้ องการดื่มน� ้ำให้ ได้ ประโยชน์ตอ่
ร่างกายมากที่สดุ ควรดื่มตอนที่เพิ่งตื่นนอน รวม
ทังช่
้ วงก่อนและหลังรับประทานอาหารประมาณ
1 ชัว่ โมง
7. ช่วงก่อนรับประทานอาหาร 15 นาที
และภายใน 45 นาทีหลังรับประทานอาหาร ไม่
ควรดื่มน� ้ำมากกว่าครึ่งแก้ ว เพราะจะท�ำให้ ระบบ
ย่อยอาหารต้ องท�ำงานหนัก เเละต้ องผลิตน� ้ำย่อย
ออกมามากกว่าปกติ ท�ำให้ ดดู ซึมสารอาหารได้ ไม่
เต็มที่

การดื่ ม น�้ ำ ที่ ถู ก วิ ธี แ ละเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
ร่างกายเรามากที่สุด คือ
1. ควรดื่ ม น� ำ้ เปล่า ที่ ส ะอาด หรื อ
ต้ มสุก ไม่ร้อนหรื อเย็นจนเกินไป และให้ ดื่มน� ้ำ
อุน่ ๆ เมื่อรู้สกึ ไม่สบาย
2. ถึ ง แม้ จะมี ง านวิ จั ย ที่ บ อกว่ า
ร่ างกายควรได้ รับน� ้ำวันละ 6 - 8 แก้ ว เเต่ใน
ระหว่ า งวัน นัน้ เราอาจได้ รั บ น� ำ้ จากการรั บ
ประทานผลไม้ หรื ออาหารที่มีส่วนผสมของน�ำ้
อยูเ่ เล้ ว ท�ำให้ เราอาจไม่จ�ำเป็ นต้ องดื่มน� ้ำถึง 8
เเก้ วต่อวัน
3. เมื่อรู้สกึ กระหายน� ้ำเราควรดื่มน� ้ำ
ทันที แต่ไม่ควรดื่มน� ำ้ เร็ วเกิ นไป เพราะอาจ
ท�ำให้ เกิดอาการจุก หรื ออาจถึงกับท� ำให้ เสีย
ชีวิตได้ และไม่ควรดื่มน� ้ำมากเกินไป เพราะจะ
ท�ำให้ ระบบไต และระบบย่อยอาหารท�ำงาน
หนัก ซึง่ อาจกลายเป็ นสาเหตุของโรคกระเพาะ
อาหาร หรื อโรคกระเพาะปั สสาวะอักเสบได้ อีก
ด้ วย
4. ในกรณี ที่ มี ก ารกิ น อาหารที่ มี
รสชาติจดั เข้ าไปนัน้ เราควรดื่มน�ำ้ ในปริ มาณ
ที่มากกว่าปกติ
5. การดื่มน� ้ำเย็นบ่อย ๆ โดยเฉพาะ
ช่ ว งเวลาที่ อ ากาศหนาวจะท� ำ ให้ ร ะบบของ
ร่ างกายต้ องท�ำงานหนักเพื่อปรับอุณหภูมิของ

ประโยชน์ของการดื่มน�้ำ
1.มีการกระตุ้นระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย
ให้ พร้ อมท�ำงาน
2.มีการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
ท�ำให้ สขุ ภาพผิวดีเต่งตึงเป็ นสีชมพู
3.ปากลิ ้นสะอาด ตาใสเป็ นประกาย
4.ช่ ว ยให้ ร ะบบย่ อ ยอาหารดี ขึน้ ช่ ว ย
ป้องกันโรคกระเพาะ และกรดไหลย้ อน
5.ช่วยลดความร้ อนในร่ างกาย เเละแก้
ร้ อนใน
6.ช่วยเรื่ องการขับถ่าย ท�ำให้ ท้องไม่ผกู
7.ท�ำให้ สมาธิดขี ึ ้น สมองปลอดโปร่ง ช่วย
ลดอาการปวดศีรษะ หรื อไมเกรน
ค�ำเตือน ควรค่อย ๆ ดื่มน� ้ำทีละน้ อยตลอดวันไม่
ควรดืม่ น� ้ำปริมาณมาก ๆ ในครัง้ เดียว เพราะการท�ำ
เช่นนันอาจท�
้
ำให้ เกิดอาการน� ้ำเป็ นพิษ เนื่องจาก
เลือดเจือจาง และอาจท�ำให้ เป็ นตะคริ ว หรื อกล้ าม
เนื ้อเกร็งได้

ขอขอบคุณ บทความการดื่มน� ้ำแบบถูกวิธี
จาก เว็บไซต์ prapot.com
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“T25 เทรนด์นี้ดีจริงหรือ”
ฐิ ตา โพธิเพียรทอง      ปาณัสม์  อัศวเหม      

T25 คืออะไร?

ปั จจุบนั โลกของเราได้ ก้าวเข้ าสูย่ คุ ที่ทกุ คน
เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ ้น ทังผู
้ ้ หญิง ผู้ชาย เด็ก
หรื อคนชรา ต่างก็เริ่ มหันมาดูแลตัวเองกันทังนั
้ น้ ไม่วา่
จะเป็ นเรื่ องของอาหารการกินและการออกก�ำลังกาย
ในคอลัมน์ นีเ้ ราจึงขอน�ำเสนอเทรนด์ การออกก�ำลัง
กายที่ก�ำลังมาแรงสุด ๆ ฉุดไม่อยู่อย่าง Focus T25
ที่ทงดารา
ั้
รวมถึงคนธรรมดาอย่างเรา ๆ ต่างก็มีการ
แชร์ รูปเหงื่อไหลไคลย้ อยจาก T25 อย่างแพร่หลายใน
โซเชียลมีเดีย การออกก�ำลังกายแบบนี ้มันดีตอ่ สุขภาพ
ของเราจริ ง ๆ หรื อ แล้ วจะช่วยให้ เรามีรูปร่ างสวย
เฟิ ร์ มอย่างรู ปนางแบบในโฆษนาได้ หรื อเปล่า ใน
คอลัมน์นี ้เราจะพาท่านผู้อา่ นไปหาค�ำตอบกันค่ะ

จากบทความ ‘T25 ลดหุ่นได้ จริ ง หรื อแค่อิง
กระแสดารา’ ท�ำให้ เราได้ ร้ ู ว่า การออกก�ำลังกายแบบ
T25 มีชื่อเต็ม ๆ ว่า ‘Focus T25’ คิดค้ นโดย Shaun T
เทรนเนอร์ มากประสบการณ์ เจ้ าของโปรแกรมออกก�ำลัง
กายแบบ ‘อินแซนนิตี (Insanity)’ หรื อการออกก�ำลังกาย
แบบใช้ การเคลื่อนไหวของร่างกายให้ มาก ติดต่อกันเป็ น
เวลานาน 60 วัน ซึง่ ก็เป็ นการออกก�ำลังกายที่ฮิตในหมู่
คนไดเอตและคนรักสุขภาพนันเอง
้

ออกก�ำลังแบบ T25 แล้วจะได้อะไร?

อย่างแรกที่เห็นได้ ชัดเจนเมื่อออกก� ำลังกาย
แบบ T25 ก็คือ รูปร่างของเราจะกระชับขึ ้น สัดส่วนเล็ก
ลง หน้ าท้ องแบนราบ เรี ยกได้ วา่ เฟิ ร์มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั
อีกทังเมื
้ ่อได้ เสียเหงื่อบ่อย ๆ เลือดลมก็จะหมุนเวียนได้ ดี
ผิวพรรณก็ดเู ปล่งปลัง่ เหมือนสาวรักสุขภาพ
ส่วนในแง่สุขภาพนัน้ แน่นอนอยู่แล้ วว่าแค่
เราขยับร่างกาย ออกก�ำลังให้ หวั ใจเต้ นแรงและเสียเหงื่อ
บวกกับการควบคุมอาหารโดยหันมารับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพมากกว่าแต่ก่อน ก็เพียงพอจะป้องกันเรา
จากโรคภัยไข้ เจ็บหลายโรค แถมยังท�ำให้ สขุ ภาพของเรา             
แข็งแรง มีภมู ิต้านทาน ปรับสมดุลในร่างกายให้ เข้ าที่เข้ า
ทาง ส่งผลให้ ระบบต่าง ๆ ในร่ างกายท�ำงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพมากขึ ้น

ขอบคุณภาพจาก http://www.dek-d.com/
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T25 เหมาะกับใครบ้าง?

จริ ง ๆ แล้ วการออกก�ำลังกายแบบ T25 จะ
ค่อนข้ างตอบโจทย์คนที่อยากลดสัดส่วนและลดน� ำ้
หนัก เนื่องจาก T25 จะช่วยให้ คณ
ุ รี ดไขมันและเฟิ ร์ม
ร่ างกายได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว โดยไม่ต้องอดทนออก
ก�ำลังกายเป็ นเวลานานต่อเนื่องหลายเดือน เพราะ
เพียงออกก�ำลังแบบ T25 แค่ 2 เดือนตามตารางที่
ก�ำหนด ก็จะเห็นผลลัพธ์ ที่น่าร้ องว้ าวแล้ ว แต่กบั คน
ที่มีโรคประจ�ำตัวอย่างโรคหัวใจ โรคข้ อเข่า อาจจะ
ต้ องเลี่ยงการออกก�ำลังกายในบางท่า เพราะท่าออก
ก� ำลังกายบางคอร์ สจะเน้ นการเคลื่อนไหวร่ างกาย
แบบหักโหมมากเกินไป  
อย่ า งไรก็ ต าม การออกก� ำ ลัง กาย T25         
จะค่อนข้ างเรียกเหงือ่ และท�ำให้ เราเสียพลังงาน หลาย
คนที่เริ่ มเล่นช่วงแรก อาจจะเหนื่อยจนแทบขาดใจ
แต่ก็อย่าท้ อและอย่าหักโหมนะคะ เหนื่อยก็หยุดพัก
เป็ นระยะ จนกว่า จะท� ำ ตามในแต่ล ะท่ า ได้ ส� ำ เร็ จ
อย่ากดดันตัวเองด้ วยระยะเวลา แต่ก็อย่าเฉื่อยช้ าจน
สร้ างความขี ้เกียจให้ ตวั เอง และที่สำ� คัญคือ พยายาม

ควบคุมอาหารพร้ อมกับเลือกกินผักผลไม้ อาหารเพื่อ
สุขภาพ และดื่มน� ้ำเยอะ ๆ ด้ วย

รู้ได้อย่างไรว่าเล่น T25 หักโหมเกินไปแล้ว?

Talk Test เป็ นการประเมิ นตั ว เอง
ด้ วยการพู ด หรื อ ร้ องเพลง โดยจะมี 3 ระดั บ คื อ
1. พูดได้ ร้ องเพลงได้ การออกก�ำลังกายระดับที่คณ
ุ ยัง
พูดได้ ร้ องเพลงได้ นี ้เบาเกินไป ไม่มีผลท�ำให้ ร่างกาย
แข็งแรงขึ ้น
2. พูดได้ แต่เริ่ มร้ องเพลงไม่ไหว การออกก� ำลังกาย
ระดับที่ คุณยังพอพูดได้ แต่ร้องเพลงไม่ไหว ถื อเป็ น
ระดับที่เหมาะสม
3. พูดไม่ไหวแล้ ว แค่ลองพูดค�ำทีม่ ี 15 พยางค์ เช่น “หนึง่
พันหนึง่ ร้ อยหนึง่ หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยสอง หนึง่ พันหนึง่ ร้ อย
สาม” ถ้ าพูดไม่จบ แสดงว่าคุณหักโหมเกินไปแล้ ว ต้ อง
ลดระดับลงมา แต่อย่าเพิ่งหยุดทันที ควรจะเดินหรื อวิ่ง
เบา ๆ ต่อไปอีกสักระยะนึง จนหัวใจกลับมาเต้ นปกติ
แล้ วจึงค่อยพัก

4 เคล็ดลับท�ำ T25

ภาพประกอบโดย น.ส.ปาณัสม์ อัศวเหม
9

“Kaptein” หรอื “กปัตนั” ในภาษาNorge หวัใจสาำคญ
ั ของการเดนิเรอืและการเดนิทาง
Norway in The Nuttshell Bergen ,Norway ภาพโดย วรรณ ธรรมรม่ดี

ยา่นชมุชนเกา่แก่ สะทอ้นถงึเอกลกัษณท์างวฒ
ั นธรรม จากรนุ่สรู่นุ่
Bergen ,Norway ภาพโดย วรรณ ธรรมรม่ดี

แสงสี ทส่ีะทอ้นตวัตนและความเจรญ
ิ กา้วหนา้ของมนษุย์
Las Vagas Nevada ,United States of America
ภาพโดย วรรณ ธรรมรม่ดี

16

ฐิตา โพธิเพียรทอง ปาณัสม์ อัศวเหม ญัฐวรา ใจชื่น

ปั จจุบนั โลกของเราได้ เข้ าสู่ยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็ นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็ นการคมนาคม การสื่อสาร การ
ค้ าขาย หรื อแม้ กระทัง่ ความบันเทิง อย่างการชมภาพยนตร์ อนิเมชัน่ ซึง่
ดูเผิน ๆ อาจจะสร้ างมาเพื่อมอบความสนุกสนานให้ กบั เด็ก ๆ เท่านัน้
หากลองมองให้ ลกึ ลงไป คุณคิดว่า คุณจะได้ อะไรจากการดูอนิเมชัน่
สักเรื่ องหนึง่ บ้ าง
“โอ้ โห เอฟเฟค ซีจี สุดยอดไปเลย”
“เรื่ องนี ้วางพล็อตดีมากเลย ดูแล้ วจะร้ องไห้ ”
“ซาวน์เรื่ องนี ้อลังการเวอร์ ๆ ”
“พระเอกเรื่ องนี ้เก่งมากเลยนะ โดนใจจริ ง ๆ ”
“ฉากเรื่ องนี ้นะ สวย สมจริ งสุด ๆ ไปเลย”
แล้ วคุณเคยสงสัยไหมว่า กว่าจะมาเป็ นอนิเมชัน่ ที่มีทงภาพ
ั้
เสียง เนื ้อหา และบรรยากาศ ที่ดสู มจริ งได้ ขนาดนี ้ ทางทีมงานผู้สร้ าง
ต้ องผ่านการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้ าง ทังภู
้ มิศาสตร์ ภูมิ
อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้คน วัฒนธรรม หรื อแม้ กระทัง่ บรรยากาศ
ของสถานที่นนั ้ ๆ เพื่อให้ ผลงานสามารถถ่ายทอดอารมณ์ และเนื ้อหา
ที่ใกล้ เคียงความจริ งได้
ยกตัว อย่า งเช่ น ตอนหนึ่ง ในภาพยนต์ เ รื่ อ ง ริ โ อ้ 2 (Rio
2) ในช่วงที่ บลูตัวละครหลักและครอบครั ว เดินทางกลับไปยังป่ า
อเมซอนอีกครัง้ โดยอนิเมชัน่ ได้ แสดงภาพของสภาพพื ้นที่ของทวีป
อเมริ กาใต้ เช่น ชายทะเล เทือกเขาสูง โดยเฉพาะผืนป่ าที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ โดยมีทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่ามากมาย รวมทัง้
สัตว์ใกล้ สญ
ู พันธุ์อย่าง ‘นกมาคอว์สีฟ้า’ อีกทังยั
้ งมีเพลงที่ใช้ จงั หวะ
แซมบ้ า ซึง่ เป็ นจังหวะของท้ องถิ่น ยิ่งช่วยถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของ
ผืนป่ านันให้
้ ดียิ่งขึ ้น
ซึง่ แน่นอนว่าอนิเมชัน่ ทุก ๆ เรื่ อง ก็ล้วนมีฉากอันน่าจดจ�ำ
ที่มาจากเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ของสถานที่นนั ้ ๆ ดังนันจึ
้ งไม่แปลก
เลยที่อนิเมชัน่ สักเรื่ องหนึง่ จะเป็ นสื่อความบันเทิง ที่สามารถให้ ความรู้
ทางภูมิศาสตร์ ให้ แก่ผ้ ชู มได้ เป็ นอย่างดี
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ทีร่ าบลุม่ แม่น้ำ�อเมซอน

เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ำ � ที่ ใหญ่
และมีพื้นที่มากที่สุดของโลก
รองจากแม่น้ำ�ไนล์ เป็นแม่น้ำ�
ที่ได้รับน้ำ�จากลำ�น้ำ�หลาย
สาขา มี ต้ น น้ำ � อยู่ ที่ เทื อ ก
เขาแอนดี ส และได้ไหลลง
สู่มหาสมุทรแอตแลนติกใน
ประเทศบราซิล

เขตเทื อ กเขาตะวั น ตกของ
ทวีป อยู่ติดกับชายฝั่งมหาสมุทร
แปซิฟกิ มีเทือกเขาแอนดีสทีม่ คี วาม
ยาวประมาณ 7,200 กิโลเมตร
นั บ ว่ า เป็ น เทื อ กเขาที่ ใหญ่ ที่ สุ ดใน
โลก และเป็นต้นกำ�เนิดของแม่น้ำ�
โอริโนโดและแม่น้ำ�อเมซอน ซึ่งเป็น
แม่น้ำ�สำ�คัญในทวีปอเมริกาใต้

ที่ราบสูงบราซิล

อยูท่ างด้านตะวันออกของ
ทวีปเป็นที่ราบสูงที่กว้าง
ใหญ่มาก

18

แผนที่ แ สดงเขตภู มิ ป ระเทศ
ทวี ป อเมริ ก าใต้
ที่ร าบลุ่มแม่น้ำ�โอริโนโด อยู่ทางตอนเหนือสุดมี

ต้นกำ�เนิดจากเทือกเขาแอนดีส ไหลผ่านทีร่ าบในเขตประเทศ
โคลัมเบียและเวเนซูเอลาลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก

ที่ราบสูงปาตาโกเนีย มีทั้งพื้นที่ป่าไม้สลับภูเขา ทะเลสาบ

บนแอ่งที่ราบสูงธารน้ำ�แข็งขนาดใหญ่ จึงทำ�ให้กลายเป็นบริเวณ
ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุด เพราะความสวยงามทาง
ธรรมชาตินั่นเอง

ที่ราบสูงกรอสโซ อยู่ทางตะวันตกของที่ราบสูงบราซิล

ในเขตประเทศบราซิลและโบลิเวีย

ที่ราบลุ่มแม่น้ำ�ปารานา - ปารากวัย - อุรุกวัย อยู่ทางตอนใต้
ของที่ราบลุ่มแม่น้ำ�อเมซอน เป็นบริเวณที่มีแม่น้ำ�ทั้ง 3 ไหลมาบรรจบกัน มี
ลักษณะเป็นอ่าวใหญ่เรียกว่า ‘ริโอเคลาพลาคา’
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แหล่ ง แร่ ธ าตุ และพลั ง งานในทวี ป อเมริ ก าใต้
ปิโตรเลียม

ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ที่สามารถ
ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มเพี ย งพอได้ แ ก่ ประเทศ     
เวเนซูเอลาและโคลิมเบีย

แอลกอฮอล์
สกัดมาจากต้นอ้อยเป็นพลังงาน
สำ�หรับยานพาหนะในประเทศบราซิล

ทองคำ�
มีแหล่งผลิตในประเทศ
ปารากวัย อุรุกวัย และแถบ
เทือกเขาแอนดีส

ถ่านหิน
ทวีปอเมริกาใต้มีแหล่งถ่านหิน
อยู่น้อย พบในประเทศชิลี บราซิล และ
โคลอมเบีย

เหล็ก
แหล่งแร่เหล็กทีส่ ำ�คัญอยูใ่ น
ประเทศบราซิล

แร่ธาตุ
พลังงานน้ำ�

มีแร่ธาตุอยูม่ าก จึงสามารถ
นำ�มาใช้และจำ�หน่ายจนทำ�ให้ภาวะ
เศรฐกิจดีขึ้น
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ประเทศที่มีการนำ�พลังงาน
น้ำ � มาใช้ ม ากในทวี ป อเมริ ก าใต้
ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา ชิลี
และโคลอมเบีย

อารยธรรมทวี ป อเมริ ก าใต้
ทวีปอเมริกาใต้เป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของ
ชาวอินเดียเผ่าอินคา เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13
มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ของประเทศเอกวาดอร์ เปรู
โบลิเวีย และทางตอนเหนือของประเทศชิลี
ในช่ ว งกลางของศตวรรษที่ 14 เป็ น ช่ ว งที่
อาณาจักรนีม้ คี วามรุง่ เรืองทีส่ ดุ สิง่ ทีแ่ สดงถึงอารยธรรม
ของชาวอินคาได้แก่ การนำ�หินมาปูถนน การทำ�สะพาน
แขวนด้วยเชือกเพื่อทอดข้ามลำ�ธารแม่น้ำ�และหุบเขาแคบ
การสกัดหินภูเขาออกมาเป็นแท่งเพื่อนำ�ไปก่อสร้าง การ
ปรับพื้นที่เนินเขาให้เป็นขั้นบันไดเพื่อใช้เพาะปลูก และการ
ขุดคลองเพื่อส่งน้ำ�สำ�หรับการเกษตร

21

ชนชาติ ใ นทวี ป อเมริ ก าใต้
เผ่ า คายาโป
ในช่วงปีค.ศ.1900 ชนเผ่าคายาโปมีประชากรถึง 4,000 คนอาศัยใน
ประเทศบราซิล แต่ในช่วงปลายปีค.ศ.1970 ประชากรของชนเผ่าคายาโปลดลง
เหลือเพียง 1,300 เนื่องจากเกิดโรคหัดระบาด เพราะมีการอพยพเข้ามาของคน
งานเหมือง คนตัดไม้ และคนทำ�ปศุสัตว์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ติดเชื้อ เมื่อเข้ามาจึงนำ�
โรคมาสูช่ าวเผ่าคายาโปทีไ่ ม่มภี มู คิ มุ้ กัน นอกจากนัน้ ในช่วงนีร้ ฐั บาลยังขอยึดทีด่ นิ
และสัมปทานของชนเผ่าคายาโปด้วย
แม้จะล้มหายตายจากจนเหลือน้อย แต่พวกเขาก็ไม่เคยหยุดความคิดที่จะ
ขอพื้นที่คืน จนในปีค.ศ.1980 – 1990 ชนเผ่าคายาโปจึงเริ่มประท้วงต่อต้าน
และสังหารคนที่ถูกจับได้ว่ารุกล้ำ�เข้ามาในเขตแดนของพวกเขา ในการต่อสู้ครั้งนี้
เผ่าคายาโปได้ขอความช่วยเหลือจากโปรตุเกสด้วย
ในปีค.ศ.1988 พวกเขาได้กดดันให้รัฐบาลออกกฏหมายเรื่องสิทธิของชน
พืน้ เมืองในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของบราซิลจนสำ�เร็จ ทำ�ให้อาณาเขตของพวกเขา
ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมาย ปีต่อมาชนเผ่านี้ได้ต่อต้านโครงการก่อสร้าง
เขื่อนในแม่น้ำ�ซึ่งอาจทำ�ให้น้ำ�ท่วมที่ดินบางส่วนของพวกเขา ทำ�ให้แผนสร้างเขื่อน
หกแห่งต้องระงับไป
ในปั จ จุ บั น ประชากรชาวคายาโป
กำ�ลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาได้รับและ
นำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ และเริ่มมีการใช้
เงินสดเป็นสื่อกลางเพื่อขายและซื้อของ แต่ก็
ยังคงมีการรักษาวัฒนธรรมเดิมของตนไว้ โดย
เผ่าคายาโปมีวิธีการสอนลูกหลานให้อนุรักษ์
วั ฒ นธรรมของตั ว เองด้ ว ยการแต่ ง ตั ว ด้ ว ย
เครื่องแต่งกายพื้นเมือง การร้อยลูกปัด และ
การประพฤติตวั ตามแบบอย่างของบรรพบุรษุ
ที่สืบทอดกันมา
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มรดกโลกในทวี ป อเมริ ก าใต้
โมอาย
‘โมอาย’ เป็นชื่อเรียกของรูปปั้นหินที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วเกาะอีสเตอร์
ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กมีพื้นที่เพียง 1oo ตารางกิโลเมตร และยาวเพียง 25
กิโลเมตรเท่านั้น เกาะนี้ตั้งอยูใ่ นมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นส่วนหนึ่งของ
อุทยานแห่งชาติลาปานุยของประเทศชิลี เกาะแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น
สถานที่อันโดดเดี่ยวแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากตั้งอยู่ห่าง
จากชายฝั่งชิลีถึง 30,000 กิโลเมตร และห่าง
จากเกาะที่ใกล้ที่สุดถึง 2,000 กิโลเมตร

รู ป ปั้ นโมอายเหล่ า นี้ ถู ก สร้ า ง
ขึ้นโดยชาวโพลิเนเชียน เป็นรูปปั้นแกะ
สลั ก ที่ ส ร้ า งขึ้ น จากหิ น ปล่ อ งภู เ ขาไฟ
ราโนราราที่อยู่บนเกาะ รูปปั้นหินจะมี
รูปร่างคล้ายมนุษย์ มีเอกลักษณ์เด่นคือ
ส่วนศีรษะที่มีขนาดใหญ่เด่นชัด บางตัว
ก็มีหมวกหรือมวยผมซึ่งเรียกว่า ‘ปูเกา’
แต่ละตัวมีความสูงตั้งแต่ 10 เมตร ไป
จนถึง 35 เมตร และมีน้ำ�หนักกว่า 40
ตัน และยังมีการสำ�รวจพบโมอายบาง
แท่งทีย่ งั แกะไม่เสร็จโดยมีความสูงถึง 21
เมตรด้วย
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ทำ�ไมถึงเลือกศึกษาเรื่องนี้?
ท�ำไมถึงเลือกศึกษาเรื่องนี้?
“เราสนใจเรื่องนี ้เพราะ เราเคยดูอนิเมชัน่ ภาคแรกของเรื่องนี ้มาแล้ ว ท�ำให้ เรา
ได้ เห็นถึงสภาพพื ้นที่ และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้ เช่น เทศกาลคาร์นวิ ลั
ที่นา่ สนใจ”
คุณค่าของภาพยนตร์เรื่องนีคื้ออะไร ?
“ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้เป็ นภาพยนตร์ ที่ใช้ สื่อได้ อย่างคุ้มค่ามาก เพราะนอกจาก
จะให้ ความสนุกได้ แล้ ว ยังเป็ นการน�ำเสนอวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้ ให้
ความรู้กบั คนดู รวมทังผู
้ ้ สร้ างยังใช้ ภาพยนตร์ เรื่ องนี ้เป็ นการโปรโมทฟุตบอล
โลก 2014 ไปในตัวด้ วย”
ศึกษาแล้วท�ำให้ได้รู้เรื่องทวีปอเมริกาใต้เพิ่มอย่างไร ?
“ในตอนแรกพวกเราคิดว่าทวีปนี ้คือ ทวีปแอฟริกา คือมีสภาพพื ้นที่คล้ ายกัน
แต่ความจริงแล้ วทวีปนี ้เป็ นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรมากมาย
และยังมีประวัตศิ าสตร์ ที่ยาวนานอีกด้ วย”
จากการท�ำบุ๊คเล็ทได้ฝึกอะไรบ้าง?
“เราได้ ฝึกเรี ยบเรี ยงข้ อมูล และน�ำมารวบรวบ เพื่อจัดท�ำเป็ นบุ๊คเลท และ
อินโฟกราฟฟิ คที่ผ่านการดีไซน์แล้ ว ซึ่งการท�ำบุ๊คเลทและอินโฟกราฟฟิ ค
นัน้ ท�ำให้ เราได้ ฝึกความอดทน และความพยายามด้ วย เพราะบางครั ง้
โปรแกรมก็มปี ั ญหา รวมทังก่
้ อนจะได้ ชิ ้นงานทีด่ ี เราต้ องผ่านการแก้ อย่างน้ อย
3 - 4 ครัง้ ”
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มังกรเป็ นสัตว์วิเศษที่ร้ ู จักกันในต�ำนานและ
วรรณคดีของประเทศจีนและฝั่ งตะวันตก เช่น แถบยุโรป
แม้ จะใช้ ค�ำว่ามังกร (Dragon) เหมือนกัน แต่มงั กรของ
จีนและตะวันตกนันสื
้ ่อถึงสัตว์ตา่ งชนิดกัน มังกรของจีน
มีรูปร่ างลักษณะจัดอยู่ในประเภทสัตว์เลื ้อยคลานหรื อ
งู ไม่มีปีก แต่สามารถบินไปในอากาศได้ ส่วนมังกรของ
ตะวันตกจะมีขา มีปีกและสามารถพ่นไฟได้
นอกจากนี ้มังกรที่พบในต�ำนานของยุโรปและ
เอเชียนัน้ ค่อนข้ างจะแตกต่างกันในแง่สญ
ั ลักษณ์ โดย
ในคติความเชื่อของจีนมักจะเชื่อว่า มังกรนันคื
้ อเทพเจ้ า
และเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องความเป็ นมงคล รวมถึง เป็ น
สัญลักษณ์ของจักรพรรดิซงึ่ เป็ นสมมติเทพ แต่ทางยุโรป
นันมั
้ กจะถือมังกรเป็ นสัญลักษณ์ ของความชัว่ ร้ าย อัน
เป็ นคติที่สืบทอดมาจากความหวาดกลัวงูของชาวยุโรป

โต จึงต้ องมีปอดที่ใหญ่ เพื่อที่จะได้ รับอากาศในปริ มาณ
มากเพื่อหายใจหรื อใช้ เวลาด�ำน� ้ำและบิน และปอดยังต้ อง
สามารถทนต่อความกดอากาศที่เปลี่ยนไปเมื่ออยู่ใต้ น�ำ้
และบนท้ องฟ้าได้ ด้วย
นอกจากปอดที่ มี ข นาดใหญ่ แ ล้ ว มัง กรยัง มี
ถุงลมทีม่ ขี นาดใหญ่เช่นกัน ใช้ สำ� หรับกักเก็บก๊ าซไฮโดรเจน
ที่ได้ มาจากกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์กินเนือ้ ทุก
ชนิด จะมีแบคทีเรี ยที่คอยย่อยสลายอาหาร ซึง่ คาดว่าใน
ตัวมังกรนันมี
้ แบคทีเรี ยที่สร้ างก๊ าซไฮโดรเจนอยู่ จากนัน้
อวัยวะพิเศษก็ท�ำหน้ าที่ล�ำเลียงไปกักเก็บไว้ ในถุงลม และ
เนื่องจากไฮโดรเจนเบากว่าอากาศ มันจึงช่วยเรื่ องการ
ลอยตัวในอากาศของของมังกร
มังกรยังมี ปีกที่ มีข นาดใหญ่ ที่มีแ รงพอจะยก
ตัวขึ ้นจากพื ้นดิน บิน ร่อนบังคับทิศทางบนอากาศ และท�ำ
ความเร็ว ความอ้ วนของมังกรจึงไม่ใช่ไขมันหรื อกล้ ามเนื ้อ
โดยทังหมดแต่
้
เป็ นปริ มาณก๊ าซที่น� ้ำหนักเบากว่าอากาศ
เกือบจะ 1 ใน 4 ของร่างกาย
ส่วนหัวของมังกรจะมีเขาแหลม ไว้ ส�ำหรับข่มขู่
ศัตรู และใช้ เป็ นอาวุธ รวมถึงการหาคู่ มังกรมีฟัน 2 ประเภท
คือ ฟั นยาวแหลมที่พบได้ ทวั่ ไปในสัตว์กินเนื ้อยุคโบราณ
และฟั นกราม
อีกทังพั
้ งผืดทีต่ ดิ อยูบ่ นเพดานปากติดกับคอเป็ น
สิง่ ที่ท�ำให้ มงั กรสามารถพ่นไฟได้ ก๊ าซที่อยูใ่ นถุงลม ติดไฟ
ได้ ง่ายและดีกว่าก๊ าซมีเทน ช่องเปิ ดปิ ดมีหน้ าที่เหมือน
วาล์วในการเปิ ดปิ ดเพื่อส่งก๊ าซ ซึง่ การที่จะให้ ไฟติดได้ นนั ้
ต้ องมีประกายไฟ
นอกจากนี ้ยังมีการพบผลึกหินในปากของมังกร
จึงมีการสันนิษฐานว่า มังกรน่าจะกินหิน เพราะต้ องการ
แร่ธาตุบางอย่างหรื อช่วยย่อยอาหาร และฟั นกรามคงเป็ น
ตัวช่วยบดในงานนี ้ ซึ่งสิ่งที่ตามมานันคื
้ อ เศษหินที่เป็ น
ผลึกติดอยูท่ ี่ฟัน เมื่อมังกรต้ องการพ่นไฟ ก็เอาฟั นกระทบ
กันท�ำให้ เกิดประกายไฟและพ่นก๊ าซไฮโดรเจนออกมา จึง
ท�ำให้ เกิดไฟ
เรื่ อ งการพบหลัก ฐานหรื อ เรื่ อ งทฤษฎี ที่ นั ก
วิทยาศาสตร์ หลายคนได้ กล่าวไว้ สามารถเป็ นจริงได้ ท�ำให้
นักวิทยาศาสตร์ จ�ำนวนหนึง่ เชื่อว่ามังกรน่าจะมีอยูจ่ ริ ง

หลักฐานการยืนยัน

มีการพบต�ำนานเกี่ยวกับมังกรมากมาย ทังจาก
้
เรื่ องเล่าของชาวบ้ าน บันทึก ภาพวาดบนฝาผนัง รู ปปั น้
ภาพแกะสลัก ภาพจากกระจกสี รวมถึงข้ อมูลการบรรยาย
ลักษณะเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี ้ไว้
การค้ นพบทีเ่ ก่าแก่และยาวนานทีส่ ดุ มีความเก่า
แก่มากกว่า 4,000 ปี และการค้ นพบที่ใหม่ที่สดุ อยูท่ ี่ราว ๆ
200 ปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนัน้ ยัง มี ก ารค้ น พบวิ วัฒ นาการของ
มังกร ภาพของมังกรในยุคแรกนัน้ มีรูปร่ างคล้ ายงูยกั ษ์
ไม่มีเขา ไม่มีปีก ไม่มีเครา ท�ำให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญหลายคน
เชื่อว่ามันคือ ‘ไททันโอโบอา’ งูยกั ษ์ ขนาดใหญ่สายพันธุ์
โบเดียจากยุคพาลีโอซีน (Pliocene) ซึง่ เป็ นยุคหลังจากยุค
ครี เตเชียส (Cretaceous) นัน่ เอง
อีกทังยั
้ งมีการค้ นพบโครงกระดูกของสัตว์ที่เชื่อ
ว่าเป็ นมังกรในประเทศจีน กะโหลกมีขนาดใหญ่ กระดูก
มีโพรงคล้ ายนก ล�ำตัวมีความยาว ซึง่ เป็ นโครงกระดูกที่
มีลกั ษณะที่แตกต่างจากโครงกระดูกของสัตว์ชนิดใดใน
โลก กระดูกมีน� ้ำหนักเบา เรี ยงกันเป็ นระเบียบและมีความ
แข็งแรง จากลักษณะกระดูกอย่างนี ้ท�ำให้ มนั ย่อยสลาย
ได้ เร็ ว ปอดมีขนาดใหญ่ เนื่องจากมังกรมีร่างกายที่ใหญ่
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ชาวไวกิ ้งเป็ นเป็ นนักเดินเรือทีช่ ำ� นาญและ
กล้ าทีจ่ ะน�ำเรือแล่นออกไปในมหาสมุทรแอตแลนติก
เพื่อหาหมูเ่ กาะเป็ นดินแดนท�ำมาหากินอย่างอยูเ่ ย็น
เป็ นสุข เเละปราศจากการรบกวนของชนเผ่าอืน่ ไวกิ ้ง
จึงเป็ นชาวยุโรปพวกแรกที่เดินเรื อออกไปนอกทะเล
ลึก และลอยล�ำอยู่ท่ามกลางลูกคลื่นและแสงแดด
มองไปรอบด้ านจะเห็นแต่ขอบฟ้าและพื ้นน� ้ำเท่านัน้
ในการค้ นหาแผ่นดินใหม่ พวกไวกิ ้งใช้ วิธี
ปล่อยนกดุเหว่าทีน่ ำ� ติดไปกับเรือด้ วย โดยปล่อยออก
จากกรงขัง เมื่อนกดุเหว่าหลุดออกจากกรงขัง มันจะ
โผบินเป็ นวงกลมสูงขึ ้นไปในอากาศ ถ้ ามันบินกลับ
ย้ อนทางเดิม ก็หมายความว่าเบื ้องหน้ าต่อไปนันจะ
้

ไม่มีแผ่นดินอยูเ่ ลย แต่ถ้ามันบินพุง่ ไปในทะเลทางทิศ
ใดทิศทางหนึง่ พวกไวกิ ้งก็ทราบได้ ทนั ทีวา่ ทิศทางนัน้
ต้ องมีผืนแผ่นดินอยู่ไกลลับสายตาเบื ้องหน้ าโน้ น ซึง่
พวกเขาจะน�ำเรื อออกค้ นหาจนพบดินแดนนันได้
้
เนื่องจากชาวไวกิง้ อาศัยอยู่ติดทะเลมาก
ท�ำให้ มีพืน้ ที่เพาะปลูกน้ อย ดังนัน้ ชาวไวกิ ง้ จึงต้ อง
อาศัยการประมง และการต่อเรือ เพือ่ หาอาหาร แต่เมือ่
ประชากรมากขึ ้นจึงต้ องออกเรื อเพื่อค้ าขาย
นอกจากนี ้ พวกพวกไวกิ ้งยังชอบการปล้ น
สะดมเรื อต่าง ๆ ที่ผา่ นมาในน่านน� ้ำ หรื อ เรี ยกง่าย ๆ
ว่าโจรสลัด ท�ำให้ ผ้ คู นส่วนใหญ่เรี ยกชาวเหนือพวกนี ้
ว่า “Viking” (ชาวนอร์ วิเจียนออกเสียงว่า วีคงิ )
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แต่แท้ จริ งแล้ วชาวไวกิ ง้ ไม่ได้ เป็ นอย่างที่ คน
ส่วนใหญ่คดิ เพราะเป็ นเรื่ องปกติของโลกว่า ใครแข็งแกร่ง
กว่าก็ย่อมข่มคนที่อ่อนแอกว่าเป็ นธรรมดา ซึ่งในช่วงยุค
นันพวกไวกิ
้
้งแข็งแกร่ งมาก ท�ำให้ ชาวไวกิ ้งสามารถปล้ น
ยึดเมืองของคนอื่นได้ (ในยุคนันใครที
้
่แข็งแรงก็จะไปยึด
เมืองคนอื่น) นอกจากนี ้พวกเขายังมีชื่อเสียงในด้ านความ
กล้ าหาญในการรบ ท�ำให้ เรื่ องราวของพวกเขาก็เป็ นที่ร้ ูจกั
กันอย่างกว้ างขวาง

ความเชื่อ

ชาวไวกิ ง้ เชื่ อและนับถื อในเทพเจ้ าโอดินเป็ น
อย่างมาก รวมถึงธอร์ บุตรชายแห่งโอดินด้ วย ซึง่ เห็นได้
จากภาพยนตร์ อนิเมชัน่ เรื่ อง How to Train Your Dragon
ที่ จ ะมี ก ารกล่า วถึ ง เทพทัง้ สองอยู่บ่อ ยครั ง้ นอกจากนี ้
ยัง มี ค วามเชื่ อ อี ก มากมายเช่ น การก� ำ เนิ ด โลก ต้ น ไม้
อิกก์ดราซิล ซึง่ เป็ นสิง่ ที่เชื่อมโลกต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน เป็ นต้ น

เรือ

เรื อ ของชาวไวกิ ง้ ถื อ ได้ ว่า เป็ นเรื อ ที่ ดี ที่ สุด ใน
โลก อี ก ทัง้ ชาวไวกิ ง้ ยัง เป็ นกลุ่ม ชนที่ มี ฝี มื อ ในการเดิ น
เรื อที่เชี่ยวชาญที่สดุ ในโลกอีกด้ วย เรื อดังเดิ
้ มของไวกิ ้งมี
ความยาว 22 เมตร กลางล�ำกว้ าง 5 เมตร ลึก 1.5 เมตร

และมีฝีพาย 30 - 32 คน ตรงกลางมีเสากระโดงส�ำหรับ
ติดผ้ าใบ ท้ องเรือแบนเหมาะแก่การโต้ คลืน่ หัวงอน ท้ าย
งอน ช่วยให้ เคลื่อนที่ได้ ปราดเปรี ยว และหัวเรื อนันท�
้ ำ
เป็ นหัวงู เนื่องจากมีความเชื่อว่าสัตว์เลื ้อยคลานชนิด
นี ้จะช่วยขจัดความชัว่ ร้ าย โดยเรื อสามารถบรรจุคนได้
ถึง100 คน หรื อมากกว่านัน้
ส่วนประกอบที่ใช้ ท�ำเป็ นล�ำเรื อนันคื
้ อ ไม้ โอ๊ ก
โดยน�ำมาตีประกบกัน แล้ วเคลือบด้ วยน� ำ้ มันเหนียว
ท�ำให้ เรื อไวกิ ้งมีความแข็งแรงมากกว่าเรื อไม้ อื่น ๆ ส่วน
หางเสือนันมี
้ น� ้ำหนักเบาและเมื่อขึ ้นฝั่ งจะสามารถถอด
ได้ ท�ำให้ เข็นเรื อได้ คล่องและง่ายขึ ้น เวลาจะออกทะเล
นันก็
้ จะเข็นเรื อลงน� ้ำ ติดหางเสือพร้ อมกับเร่งฝี พาย ชัก
ใบเรื อขึ ้นเสากระโดง
ปั จ จุบัน เหลื อ เรื อ ไวกิ ง้ เพี ย ง 3 ล� ำ ถูก จัด
แสดงอยู่ที่เมืองออสโล ประเทศนอร์ เวย์ โดยแต่ละล�ำ
มีอายุราว 1,000 ปี แต่มีเพียงล�ำเดียวเท่านันที
้ ่มีสภาพ
ค่อนข้ างสมบูรณ์เนื่องจากจมอยู่ในโคลน อีกทังได้
้ พบ
หลักฐานว่าไม่เคยออกทะเล แต่ใช้ เป็ นที่ฝังศพของผู้
หญิงสูงศักดิ์ชาวไวกิ ้ง 2 คน พร้ อมกับสิง่ ของเครื่ องใช้
ส�ำหรับผู้ตายให้ เอาไปใช้ ในภพหน้ า
ขอขอบคุณข้ อมูล ชาวไว้ กิ ้งจาก th.wikipedia.org
และข้ อมูลเรื อไว้ กิ ้งจากเว็บไซต์ abroad-tour.com

ขอบคุณภาพจาก desktopwallpapers4
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ความเชื่ อแปลก ๆ จากทั่ วโลก

ณัฐวรา   ใจชื่น

“ท� ำ เกลื อ หกถื อ เป็ น ลางร้ า ย”
ชาวยุโรปมี ความเชื่ อว่า หาก
ท�ำเกลือหกจะถือเป็ นลางร้ าย เพราะสมัย
โบราณเกลือเป็ นสิ่งที่มีราคาแพง ท�ำให้
เกลือกลายเป็ นสัญลักษณ์ ของความเชื่อ
ใจ และการผูกมิตร ดังนันการท�
้
ำเกลือหก
จึงเป็ นการแสดงความไม่เป็ นมิตร ซึง่ หาก
ใครท�ำเกลือหกแล้ วก็สามารถแก้ เคล็ดได้
โดยการโยนเกลือข้ ามไหล่ซ้ายเพื่อให้ โดน
หน้ าปี ศาจที่เกาะอยู่

“ความเชื่อเกี่ยวกับความโชคดี ”
  ชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อว่า ทุก ๆ การเริ่มต้ นของวัน จะต้ อง   
ยิ ้มแย้ มแจ่มใสตังแต่
้ ตอนตืน่ นอน และก่อนออกจากบ้ านต้ องยกนิ ้ว
ชี ้ และนิ ้วโป้งมาถู 3 ครัง้ ที่
ติง่ หูทงั ้ 2 ข้ าง พร้ อมกับพูด
ว่า “ขอให้ วนั นี ้มีแต่โชคดี”
แล้ วถูอีก 3 ครัง้ เมื่อท�ำแล้ ว
เชื่อว่า วันนันจะมี
้ แต่ความ
สบายใจ ค้ าขายได้ ก�ำไร

“กิ นองุ ่ น 12 ผล”

ชาวสเปนมี ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
เทศกาลปี ใหม่ว่า ทันทีที่นาฬิกาตีบอกเวลา
เที่ยงคืน จะต้ องพยายามกินองุน่ ให้ ได้ 12 ผล
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว ซึง่ หากใครท�ำได้ กจ็ ะ
ท�ำให้ มีแต่ความโชคดีตลอดทังปี
้

“อย่าให้รองเท้ากับคนส�ำคัญ”

ชาวเกาหลีมีความเชื่อว่า อย่าให้ รองเท้ า
เป็ นของขวัญกับคนส�ำคัญ เพราะนัน่ อาจจะท�ำให้
เขาวิ่งหนีจากคุณไป แต่ถ้าใครเผลอให้ ไปแล้ ว ก็มีวิธี
แก้ เคล็ดคือ ให้ คนที่ได้ รองเท้ าคูน่ นจ่
ั ้ ายเงินกลับมา
แต่อาจไม่จ�ำเป็ นต้ องจ่ายทังหมดของค่
้
ารองเท้ าก็ได้       

“วิ ธี เร่ ง ความสู ง ให้ ลูก ”
ชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้ าอยากให้ ลกู ตัวสูงจะต้ องให้ ลกู ตัดผม
สัน้ เพราะหากยิ่งผมสันตั
้ วก็จะยิ่งสูงเร็ว รวมทังห้
้ ามกระโดดข้ ามตัว
ลูก เพราะอาจท�ำให้ เด็กไม่สงู ขึ ้นอีก
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“อั ล มอนด์ โ ชคดี ”
ในวันปี ใหม่ชาวนอร์ เวย์นยิ มท�ำขนมหวานทีช่ อื่ ว่า ‘ไรซ์ พุดดิ ้ง (Rice
Pudding)’ ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายข้ าวเหนียวเปี ยกของไทยเรา โดยในขนมจะใส่
อัลมอนด์ลงไป 1 เม็ด เชื่อว่าหากใครได้ กินอัลมอนด์เม็ดนี ้ก็จะโชคดีไปตลอด
ทังปี
้

“อย่ า เอามื อจั บตาหลั ง จั บผี เสื้ อ”
ชาวเกาหลีเชื่อว่า หลังจากที่เอามือไปจับแมลง
เม่า หรื อผีเสื ้อแล้ วห้ ามเอามือมาจับตาต่อ เพราะจะท�ำให้
ตาบอดได้


 า มท� ำตะเกียบตกพื้น”
“ห้
ชาวจี นเชื่ อว่า หากท� ำตะเกี ยบตกพื น้ จะ
เหมือนเป็ นการท�ำโชคลาภตกหายไป หรื อบางคนก็เชื่อ
ว่า การท�ำตะเกียบตกพื ้นเป็ นการปลุกวิญญาณให้ ตื่น
ขึ ้น ฉะนันเมื
้ ่อท�ำตะเกียบตกต้ องรี บวาดเครื่ องหมาย
กากบาทบริ เวณที่ท�ำตก พร้ อมกล่าวค�ำขอโทษ

“สิ่งที่ห้ามท�ำก่อนสอบ”
ชาวเกาหลีมีความเชื่อว่า คนที่ก�ำลังจะสอบไม่ควรทาน
อาหารที่มีลกั ษณะลื่น ๆ เช่น บะหมี่ หรื อ ซุปสาหร่าย เพราะนัน่ จะ
ท�ำให้ เรื่ องที่ทอ่ งมาไหลออกไปตามอาหารลื่น ๆ และในทางตรงกัน
ข้ าม ถ้ าอยากให้ สอบได้ ก็ต้องทานอาหารเหนียว ๆ เช่น โมจิ เพราะ
จะท�ำให้ ความรู้ตดิ อยูใ่ นหัว
นอกจากนี ้บางคนยังมีความเชื่อว่า ห้ ามอาบน� ้ำก่อนสอบ
เพราะความรู้ที่ทอ่ งมาอาจจะไหลไปกับน� ้ำด้ วย

“การบูช ายัญสุนัข ”
ชาวกรี กโบราณเชื่อว่า หากท�ำผิดโดยการฆ่าคน
ตาย จะต้ องไถ่โทษต่อเทพเจ้ าด้ วยการบูชายัญสุนขั เนือ่ งจาก
สุนขั เป็ นสัญลักษณ์ของความบริ สทุ ธิ์ แต่พิธีกรรมนี ้ได้ เลิกไป
ในปี ค.ศ.2000 เนื่องจากถือเป็ นพิธีกรรมที่ทารุณสัตว์
ขอขอบคุณข้ อมูลทังหมดจาก
้
เว็บไซต์ horoscope.mthai.com , dogilike.com , travel.mthai.com
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ฐิ ตา โพธิเพียรทอง

ทะเลทรายเก่าแก่ที่ทอดตัวอยูต่ ามแนวชายฝั่ งด้ านตะวันตกของประเทศ
นามิเบีย เป็ นระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร เป็ นทะเลทรายที่มีความเก่าแก่ที่สดุ ใน
โลก คาดว่ามีอายุอย่างน้ อย 55 ล้ านปี สภาพโดยทัว่ ไปเวิ ้งว้ างและปกคลุมไปด้ วย
หมอก ซึง่ เกิดจากอากาศอบอุน่ ชื ้นจากมหาสมุทรแอตแลนติก พัดมาเจอกับกระแส
น� ้ำเย็นเบงเกวลา ท�ำให้ เกิดหมอกหนาก่อตัวในเวลากลางคืน นับเป็ นทะเลทรายแห่ง
เดียวที่ทอดตัวยาวไปตามแนวมหาสมุทร นอกจากนี ้ทางตอนใต้ ของทะเลทรายนัน้
ยังได้ รับการขนานนามว่าเป็ น ‘ขุมเพชรที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก’
ขอบคุณภาพจาก คุณ HAL Destinations Team www.hollandamericablog.com

ขอบคุณภาพข้ อมูลจาก บทความมหัศจรรย์ธรรมชาติทะเลทรายนามิบ
กับมหาสมสมุทรแอตแลนติก โดย Nation TV
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สุสานกีซาเหล่านี ้ เป็ นแหล่งโบราณสถานบนที่ราบสูง
กีซา ในเขตชานเมืองของกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ผ่านเกณฑ์การ
เป็ นมรดกโลกเนื่องจากเป็ นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ ้นเอกที่
จัดท�ำขึ ้นด้ วยความสร้ างสรรค์และชาญฉลาดของมนุษย์ นอกจาก
นี ้ยังเป็ นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานทางวัฒนธรรมหรื ออารยธรรมที่
ปรากฎให้ เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อว่าสาบสูญไปแล้ ว
ในสุสานแห่งนี ้ประกอบไปด้ วยพีระมิดสามหลัง มีชื่อ
เรี ยกว่า ‘The Great Pyramids’ และรูปปั น้ ขนาดยักษ์ ที่มีชื่อว่า
‘มหาสฟิ งซ์’ นอกจากนี ้ยังมีสสุ านหลายแห่ง รวมถึงหมูบ่ ้ านของ
คนงาน และเขตอุตสหกรรม โดยพีระมิดนันเป็
้ นสัญลักษณ์ของ
อียิปต์โบราณ และเป็ นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า และ
เป็ นหลังสุดท้ ายที่ยงั หลงเหลืออยู่
ในสุสานแห่งกีซานัน้ ประกอบไปด้ วยพีระมิดขนาด
ต่างกันสามหลัง โดยมหาพีระมิดหลังที่ใหญ่ที่สดุ รู้ จักในอีกชื่อ
หนึ่งว่า ‘พีระมิดแห่งชีออปส์และคูฟู’ ถัดมาราว 100 เมตรทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ เป็ นหลังที่มีขนาดรองลงมาเรี ยกว่า ‘พีระมิดแห่ง
คาเฟร’ และถัดมาทางตะวันตกเฉียงใต้ อกี จะพบพีระมิดขนาดเล็ก
ทีม่ ชี อื่ ว่า ‘พีระมิดแห่งเม็นคัวเร’ นักโบราณคดีสนั นิษฐานว่าการจัด
แผนผังให้ พรี ะมิดเรียงตัวแบบนี ้เป็ นตัวแทนทีใ่ ห้ พรี ะมิดแต่ละหลัง
แสดงถึงดวงดาวแต่ละดวงในกลุม่ ดาวโอริ ออน ซึง่ เป็ นกลุม่ ดาวที่

ปาณัสม์ อัศวเหม

มีความเกี่ยวข้ องกับเทพโอซิริสผู้เป็ นเทพแห่งดวงอาทิตย์ การเกิด
ใหม่ และชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์
ส่ ว นสฟิ งซ์ นัน้ ตัง้ อยู่ใ นบริ เ วณตะวัน ออกของหมู่
พีระมิดเหล่านี ้ นักโบราณคดีสนั นิษฐานว่าใบหน้ าของสฟิ งซ์นนั ้
เป็ นใบหน้ าของฟาโรห์คาเฟร
นอกจากสิ่งก่อสร้ างขนาดใหญ่เหล่านี ้แล้ ว ยังมีสิ่ง
ก่อสร้ างขนาดรองลงมาอย่างอื่นอีก เช่น พีระมิดซึง่ เป็ นสุสาน
ของราชินี เส้ นทางถนน และวิหารในหุบเขา ที่เอาไว้ ประกอบพิธี
ศพให้ ผ้ วู ายชนม์ด้วย
ในทฤษฎีการสร้ างพีระมิดนัน้ จะตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของ
การย้ ายก้ อนหินขนาดใหญ่จากเหมืองหิน แล้ วยกไปจัดวางเป็ น
รูปร่าง สถาปนิกผู้สร้ างจะพัฒนาทักษะในการสร้ างไปตามเวลา
เช่น การเลือกพื ้นที่ในการสร้ างบนที่เรี ยบและเป็ นหินมัน่ คงแข็ง
แรงไม่ใช่พื ้นทราย ท�ำให้ มีฐานของพีระมิดที่มนั่ คง และหลังจาก
ส�ำรวจพื ้นทีท่ จี่ ะสร้ างอย่างละเอียดแล้ ว พวกเขาจะวางพื ้นหินชัน้
แรก และท�ำการสร้ างโดยวางหินซ้ อนทับกันไปเรื่อย ๆ ในแนวนอน
หินบล็อกทีน่ ำ� มาท�ำผิวชันนอกของพี
้
ระมิดนัน้ จะเป็ น
หินปูนสีขาวผิวเรี ยบอย่างดี ได้ รับการตัดแต่งอย่างประณีต และ
ถูกส่งจากเหมืองหินมาที่เมืองกีซา่ ผ่านทางแม่น� ้ำไนล์ จากนันจึ
้ ง
ถูกลากขึ ้นมาตรงบริ เวณที่จะสร้ างพีระมิด และเพื่อให้ มนั่ ใจว่า

พีระมิดนันมี
้ รูปทรงที่สมดุลและสมมาตร บล็อกหินที่ใช้ สร้ าง
พีระมิดชันนอกสุ
้
ดจึงต้ องเท่ากันทังด้
้ านกว้ างและด้ านยาว มี
การสันนิษฐานว่า คนงานผู้สร้ างพีระมิดได้ ท�ำเครื่ องหมาย
ไว้ ที่หินทุกก้ อน เพื่อแสดงถึงองศาของก�ำแพงพีระมิด และ
ค่อย ๆ ตัดพื ้นผิวของหินบล็อกนันอย่
้ างประณีตจนบล็อกทุก
อันสามารถประกอบกันได้ ซึง่ ในสมัยก่อนพีระมิดชันนอกนั
้
น้
มีพื ้นผิวทีเ่ รียบ แต่หลังจากโดนกัดเซาะจึงกลายสภาพเป็ นพื ้น
ผิวขรุขระอย่างในปั จจุบนั
ส�ำหรับเหตุผลในการสร้ างมหาพีระมิดกีซ่าและ           
พีระมิดอื่น ๆ ในบริ เวณนัน้ คาดว่าสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เก็บรักษา
ร่างของฟาโรห์ผ้ ปู กครองอียิปต์โบราณที่สิ ้นพระชนม์ลง โดย            
ชาวอียิปต์มีความเชื่อว่า ส่วนหนึง่ ของวิญญาณของฟาโรห์ที่
เรี ยกว่า ‘คา’ นันจะยั
้ งคงอยูก่ บั พระศพ  ดังนันร่
้ างที่เหลืออยู่
ของฟาโรห์จงึ ต้ องได้ รับการดูแลอย่างดี เพราะมีความจ�ำเป็ น
ต่อการที่วญ
ิ ญาณของฟาโรห์องค์กอ่ นจะต้ องไปท�ำหน้ าที่เป็ น
ราชาแห่งความตายในภพหน้ าต่อไป
พีระมิดนัน้ ไม่ได้ เป็ นเพียงสุสานของของฟาโรห์
เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นคลังเก็บอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ฟาโรห์จะต้ องใช้ ใน
โลกหลัง ความตายอีกด้ วย เพราะชาวอียปิ ต์โบราณนันมี
้ ความ
เชื่อว่าความตายบนโลกเป็ นเพียงจุดเริ่ มต้ นของการเดินทาง

ไปที่ภพหน้ าเท่านัน้ ร่างของฟาโรห์ที่สิ ้นพระชนม์จะถูกเก็บอยู่
ด้ านในหรื อด้ านใต้ พีระมิด เพื่อปกป้องร่างนัน้ และเอื ้ออ�ำนวย
ต่อการเดินทางไปสูโ่ ลกหน้ าของฟาโรห์
นอกจากสิง่ ก่อสร้ างต่าง ๆ ในข้ างต้ นแล้ ว ในพื ้นที่
ของสุสานโบราณแห่งนี ้ ยังมี โบราณสถานอยู่อีกด้ วย เช่น
หมูบ่ ้ านของคนงานผู้ทำ� หน้ าทีส่ ร้ างพีระมิดทังสามหลั
้
ง หมูบ่ ้ าน
นี ้เป็ นที่อยู่ของช่างฝี มือและแรงงานกว่าหลายพันคน  และยัง
เป็ นที่อยูข่ องฝ่ ายงานสนับสนุนอื่น ๆ ในการสร้ างอีกด้ วย เช่น
ฝ่ ายท�ำอาหาร ช่างไม้ และคนหาบน� ้ำ 
รวมทังมี
้ การค้ นพบสุสานของคนงานผู้สร้ างพีระมิด
อยูใ่ นบริ เวณรอบ ๆ ตัวพีระมิดอีกด้ วย ถึงแม้ จะไม่ได้ ถกู ท�ำเป็ น
มัมมี่ แต่พวกเขาก็ถกู ฝั งในสุสานอย่างดี พร้ อมทังมี
้ เบียร์ และ
ขนมปั งฝั งอยูเ่ พื่อให้ พวกเขาได้ น�ำไปในโลกหลังความตาย
การค้ นพบนี ้ท�ำให้ เราได้ ร้ ู ว่าคนงานที่สร้ างพีระมิด
นันเป็
้ นคนงานที่ได้ รับค่าแรง และท�ำงานสร้ างพีระมิดอย่างมี
ศักดิ์ศรี ซึง่ ก็สมควรได้ รับการถูกฝั งอย่างสมเกียรติ และเปลี่ยน
ความเชื่อเก่า ๆ ให้ เราได้ ร้ ู วา่ พวกคนงานนันไม่
้ ใช่ทาสที่ถกู ใช้
แรงงาน แต่บางทฤษฎีก็บอกว่าคนงานเหล่านัน้ เป็ นคนจาก
ครอบครัวยากจนในอียิปต์ที่มาท�ำงานเพื่อแลกเปลี่ยนอาหาร
น� ้ำ และปศุสตั ว์ด้วยเช่นกัน

ขอบคุณ
ุ ภาพจาก http://www.greecemedtravel.com
และขอบคุณข้ อมูลจาก  en.wikipedia.org

“T he G reat S phinx ”
ณัฐวรา ใจชื่น

สฟิ งซ์ คือสัตว์ประหลาดในต�ำนานของชนชาติ
ต่าง ๆ โดยในแต่ละชนชาติจะมีการพูดถึงลักษณะของ
สฟิ งซ์ที่แตกต่างกันไป เช่น ในต�ำนานกรี ก สฟิ งซ์เป็ น
ลูกของอีคิดนาและไทฟอน มีตวั เป็ นสิงโต ใบหน้ าและ
ช่วงอกเป็ นหญิงสาว มีปีกแบบนกอินทรี ย์ และสามารถ
พูดภาษามนุษย์ได้ เชื่อกันว่าสฟิ งซ์จะคอยตังค�
้ ำถามกับ
มนุษย์ทหี่ ลงทางมา หากมนุษย์ตอบไม่ได้ กจ็ ะถูกสังหาร
ส่ ว นอี ยิ ป ต์ โ บราณนั น้ จะเรี ยกสฟิ งซ์ ว่ า
‘แอนโดรสฟิ งซ์’ จะมีตวั เป็ นสิงโต ไม่มีปีกและมีใบหน้ า
เป็ นมนุษย์ผ้ ชู าย
และต� ำ นานของเปอร์ เ ซี ย แอสซี เ รี ย และ
ฟี เนียเซีย เชื่อกันว่าสฟิ งซ์มีตวั เป็ นสิงโต หัวเป็ นแกะ
หรื อเหยี่ยวเรี ยกกันว่า ‘ครี โอสฟิ งซ์’ จะมีทงเพศผู
ั้
้ เเละ           
เพศเมีย โดยตัวผู้จะมีผมหยักศก ส่วนตัวเมียสันนิษฐาน
ว่าได้ รับวัฒนธรรมมาจากอี ยิปต์ เพราะมี การสวมงู
แอสพ์อยูบ่ ริ เวณหน้ าผากด้ วย
ขอบคุณภาพาก

www.ppicsfab.com

นอกจากสฟิ งซ์ ใ นต� ำ นานแล้ ว ก็ ยั ง มี
มหาสฟิ งซ์ ซึง่ เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึง่ เป็ นรูป
สฟิ งซ์แกะสลักด้ วยหินที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
อียปิ ต์ คือมีความยาวตัววัดจากหัวถึงหางมากกว่า 72
เมตร อยูใ่ กล้ กบั พีระมิดคาเฟร ในบริเวณหมูพ่ รี ะมิดทัง้
3 แห่งกิซา่ โดยจะหมอบหันหน้ าไปทางทิศตะวันออก
เพื่อคอยเฝ้าพีระมิดไว้
เเละนอกจากนี ม้ หาสฟิ งซ์ ก็มีหน้ าที่ ขจัด
วิญญาณร้ ายที่จะเข้ ามารุ กล� ้ำหลุมศพของฟาโรห์ใน
พีระมิดด้ วย เพราะสฟิ งซ์ถือเป็ นตัวแทนของเทพเจ้ าที่
มีความชาญฉลาด และมีพลังเพื่อปกป้องพระศพและ
ทรัพย์สมบัตภิ ายในพีระมิด
รูปปั น้ มหาสฟิ งซ์นี ้จะมีลกั ษณะตัวเป็ นสิงโต
หัวเป็ นมนุษย์ และมีใบหน้ าทีส่ นั นิษฐานว่ามีแบบจาก
ใบหน้ าของฟาโรห์คาเฟร ซึ่งเป็ นฟาโรห์ในราชวงศ์
ที่ 4 และเป็ นผู้สร้ างพีระมิดคาเฟรเมื่อประมาณ 2,006
ปี ก่อนคริ สตกาล เนื่องจากมีเคราที่คาง ตรงหน้ าผาก

มี งูจ งอางแผ่เ บี ย้ และมี เครื่ องประดับแบบรั ด เกล้ า
ของกษัตริ ย์ รวมทังยั
้ งมีผ้าคลุมศีรษะและคออีกด้ วย  
และมีการสันนิษฐานว่า สาเหตุที่ต้องท�ำใบหน้ าของ
มหาสฟิ งซ์ให้ เหมือนฟาโรห์คาเฟรก็เพราะว่า มหาสฟิ งซ์
นันถื
้ อเป็ นร่ างจ�ำแลงของเทพพระเจ้ า การที่แกะสลัก
ใบหน้ าให้ เหมือนกันกับฟาโรห์คาเฟรก็เป็ นการเปรี ยบ
พระองค์เหมือนกับเทพพระเจ้ านัน่ เอง
1,000 ปี หลังจากที่มหาสฟิ งซ์ถูกสร้ างขึน้
มันก็ถกู พายุทรายพัดทับถมจนเหลือเพียงแค่ส่วนหัว
ในตอนนันมี
้ เทพพระเจ้ ามาเข้ าฝั นเจ้ าชายธุตโมส และ
บอกให้ พระองค์ เอาทรายที่ทับอยู่ออก หากท�ำตาม
พระองค์จะได้ เป็ นฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต ด้ วยเหตุ
นี ้เจ้ าชายจึงมาดูแลมหาสฟิ งซ์
ต่อมาเมื่อเจ้ าชายธุตโมสได้ ขึน้ ครองราชย์
เป็ นฟาโรห์ธตุ โมสที่ 4 พระองค์ก็กลายเป็ นฟาโรห์ที่ยิ่ง
ใหญ่ แต่หลังจากยุคสมัยของพระองค์ มหาสฟิ งซ์ก็ไม่
ได้ รับการดูแล และถูกทรายทับถมอีกครัง้

ในปั จจุบนั มหาสฟิ งซ์ถูกท�ำลายจนแทบจะ
มองไม่เห็นรายละเอียด เนื่องจากสภาพอากาศในทะเล
ทรายที่มีพายุทรายพัดอยูเ่ ป็ นประจ�ำ  และในช่วงฤดูน� ้ำ
หลากที่เกิดขึ ้นในอดีต มหาสฟิ งซ์ยงั ถูกน�ำ้ จากแม่น�ำ้
ไนล์ทว่ มจนถึงครึ่งตัวอีกด้ วย
นอกจากนี ย้ ั ง มี เ รื่ องเล่ า กั น ว่ า ในช่ ว ง              
คริ สต์ศตวรรษที่ 18 ทหารของนโปเลียนที่มาถึงอียิปต์
ใช้ ใบหน้ าของมหาสฟิ งซ์เป็ นเป้าซ้ อมยิงปื น ท�ำให้ รูปงู
แผ่เบี ้ยบนหน้ าผาก ส่วนจมูก และเคราช�ำรุ ดเสียหาย
อย่างไรก็ตามมีบนั ทึกรู ปภาพของชาวอาหรับ บันทึก
เอาไว้ ว่ า ใบหน้ า ของมหาสฟิ งซ์ นัน้ ถูก ท� ำ ลายตัง้ แต่                 
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ซึง่ เป็ นช่วงก่อนยุคของนโปเลียน  
ในปั จจุ บัน จมู ก และเคราของมหาสฟิ งซ์
ถูกน�ำไปเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ บริ ทิช มิวเซียม (British
Museum) ของประเทศอังกฤษ และทางอียิปต์ก�ำลัง
พยายามท�ำเรื่องขอชิ ้นส่วนนี ้กลับประเทศ แต่การร้ องขอ
ยังไม่เป็ นผล
ขอบคุณภาพากเว็บไซต์ ppicsfab.com
และเว็บไซต์ ilovetogo.com

GREEN COLUMN

เพจเพื่อสิ่งแวดล้อม
เพจ

เมื่อครัง้ ที่เราพยายามค้ นหาภูมิศาสตร์ โลก และรู้ จกั โลกใน
ส่วนต่าง ๆ ให้ มาขึ ้น เราได้ น�ำเสนอความรู้ ผ่านการท�ำเพจในเฟซบุ๊ก ใน
บทความนี ้เราจึงขอน�ำเสนอบทสัมภาษณ์แอดมินเพจที่ได้ รับความสนใจ
มากที่สดุ 4 อันดับแรกค่ะ

เพจ

อูฐจุ๊ฟ’

หมีเพลีย

ทำ�ไมถึงทำ�เพจเกี่ยวกับขั้วโลก?
ตอนแรกก็ยอมรับว่าสนใจในความสวยงามของ
พื ้นที่สีขาวที่ดสู ะอาดตาของขัวโลก
้
และความน่ารักของ
สัต ว์ น านาชนิ ด ในขัว้ โลก ไม่ ว่ า จะเป็ นหมี ข าวหรื อ นก
เพนกวิ น ที่ ท�ำ ให้ พวกเราสนใจอยากจะศึก ษาเรื่ องนี ก้ ัน
พร้ อมทังยั
้ งอยากรู้ ว่า พื ้นที่สวย ๆ ที่เราเห็นกันนัน้ จะมี
ปั ญหาอะไร และส่งผลกับเรามากแค่ไหน เพราะถ้ าดูเผิน ๆ
มันก็เหมือนจะเป็ นพื ้นที่ที่อยูห่ า่ งไกลและไม่นา่ จะปั ญหาที่
จะส่งผลกระทบกับเราสักเท่าไหร่

ทำ�ไมถึงทำ�เพจเกี่ยวกับทะเลทราย?
ทะเลทรายเป็ นสถานที่ ที่ น่ า สนใจและ      
ทะเลทรายไม่ได้ มีแค่แห่งเดียวในโลก แต่กระจายอยูใ่ น
ทุกทวีปของโลก และทะเลทรายยังมีพนั ธุ์พืชและสัตว์ที่
เป็ นเอกลักษณ์อีกด้ วย เช่น กระบองเพชร ตัวแพร์ รี่ดอ็ ก
ทำ�ไมถึงตั้งชื่อเพจว่า ‘อูฐจุ๊ฟ’’ ?
ตอนแรกไม่ ไ ด้ ตัง้ ชื่ อ เพจว่ า อูฐ จุ๊ ฟ แต่ ว่ า
สมาชิ ก ในกลุ่ม มี ค วามเห็ น ว่ า ชื่ อ เพจเดิ ม (DreadSearch) นันไม่
้ สามารถดึงดูดลูกเพจได้ จึงเปลี่ยนเป็ น
ชื่อ ‘อูฐจุ๊ฟ’’
ทำ�เพจแล้วได้อะไรบ้าง?
สิ่งแรกที่ได้ คือ ชุดความรู้ จากทะเลทรายที  ่
แอดมินได้ นำ� มาลงเพจ เพราะเราต้ องเช็คว่าข้ อมูลนี ้จริง
หรื อไม่ เชื่อถือได้ มากน้ อยเพียงใด
อย่างที่สองคือการใช้ ภาษา เพราะถ้ าเราลง
ข้ อมูลแบบไม่มีลกู เล่น ก็จะไม่มีความน่าสนใจ เราจึงใช้
ภาษาทีม่ ลี กู เล่น เช่น สมมติวา่ ตัวเองเป็ นอูฐและแนะน�ำ
สัตว์ในทะเลทราย
อย่างสุดท้ ายคือ ความละเอียด เพราะช่วง
แรกของการท�ำเพจนัน้ มักจะมีการพิมพ์ผิดบ้ าง ซึง่ ใน
ภายหลังก็พยายามปรับจนผิดน้ อยมากหรื อไม่ผิดเลย

ทำ�ไมถึงตั้งชื่อเพจว่า ‘หมีเพลีย’ ?
เพราะว่าเราตังใจที
้ ่จะใช้ หมีขาวซึง่ เป็ นเหมือน
สัญลักษณ์ของขัวโลกเป็
้
นสือ่ กลางในการดึงดูดความสนใจ
จากบุ ค คลภายนอกให้ เข้ ามาเยี่ ย มชมเพจ ซึ่ ง ค� ำ ว่ า           
‘หมีเพลีย’ ก็คอื การทีเ่ ราจะคอยรวบรวมปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นกับ
ขัวโลกที
้
่ท�ำให้ หมีเพลีย หรื อให้ เข้ าใจง่ายขึ ้นคือ ปั ญหาโดย
รวมของขัวโลกนั
้
น่ เอง
ทำ�เพจแล้วได้อะไรบ้าง?
ได้ ร้ ู ปัญหาของขัวโลกมากขึ
้
้น ซึง่ ในตอนแรกก็
คิดว่ามันเป็ นเรื่ องไกลตัว แต่พอลองมาศึกษาก็พบว่า ต้ น
เหตุมนั ก็ไม่ใกล้ ไม่ไกลจากตัวเราเลย ถ้ ารู้ช้ากว่านี ้บางทีน� ้ำ
แข็งในขัวโลกคงละลายหมดไปแล้
้
ว
คนท�ำเพจยังได้ ฝึกความรับผิดชอบต่อลูกเพจ
เพราะถ้ าเราไม่มีการน�ำเสนออะไรเลย เพจก็จะร้ าง ซึง่ ก็
ถือว่าเพจเรานันไม่
้ มีประโยชน์ตอ่ ลูกเพจเลย เพราะฉะนัน้
ก็ต้องคอยอัพเดตเพจบ่อย ๆ

แอดมินเพจ
นาย วีรภัทร เกิดโภคา (โต้ ง)
นาย ภาวิต สิทธิโชติ (แทน)
นาย ชัสมา จันทร์ อมั พร (ยูพี)
นาย พิสทุ ธิ์ มโนรัตน์ (ภูฟ้า)
นาย นภสินธุ์ เทียมประสิทธิ์ (ปูน)

แอดมินเพจ
นางสาว ฐิ ตา โพธิเพียรทอง (ใบตอง)
นางสาว ตระการตา วิวฒ
ั นอมรชัย (เจ้ าจอม)
นางสาว ณิชาภา ขจรโกวิทย์ (พิม)
นางสาว ณัฐวรา ใจชื่น (ออม)
นางสาว ปาณัสม์ อัศวเหม (มุก)
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เพจ

แจวจ้ำ�จึก

ทำ�เพจเเล้วได้อะไรบ้าง?

ทำ�ไมถึงทำ�เพจเกี่ยวกับเเม่นำ�้ ?

เพราะเรารู้สกึ ว่าแม่น� ้ำเป็ นแหล่งทรัพยากรที่
ใกล้ ตวั เรามาก ซึง่ นอกจากเราแล้ ว ยังมีผ้ คู นมากมาย
ที่ในอดีตมีวิถีชีวิตที่ใกล้ ชิดกับแม่น� ้ำเหมือนกัน ดูจาก
การสร้ างเมืองใหญ่ ๆ ทีม่ กั จะตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั แม่น� ้ำเพราะ
คนจะสามารถใช้ ประโยชน์จากมันได้ มาก ทังอุ
้ ปโภค
บริ โภค และคมนาคม ท�ำให้ เราคิดว่าถ้ าหากเราท�ำเพจ
เรื่ องแม่น� ้ำ คงมีเรื่ องและข้ อมูลให้ ได้ น�ำมาเผยแพร่ ได้
หลายแง่มมุ เพราะเป็ นทรัพยากรทีม่ อี ยูท่ กุ ทวีป มีความ
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ มนุ ษ ย์ และแม่ น� ำ้ แต่ ล ะสายยั ง มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และน่าสนใจ

ทำ�ไมชื่อเพจว่า ‘เเจวจ�ำ้ จึก’?

ในตอนแรกพยายามที่จะเสนอชื่อกันในกลุม่
แต่ก็ตกลงกันไม่ได้ สกั ที จนจะหมดเวลาโกเมนก็เสนอ
ชื่อ ‘แจวจ� ้ำจึก’ ขึ ้นมา ความจริ งในกลุม่ ก็ร้ ูสกึ ว่ายังไม่
โดนเท่าไหร่ แต่เวลาหมดแล้ ว เลยสรุปว่าส่งชือ่ นี ้ไปก่อน
แล้ วกะจะเปลีย่ นอีกที ซึง่ หลังจากนันป.ปลาเสนอชื
้
อ่ ‘ซู’
ซึ่งมาจากเสียงของน�ำ ้ แต่สุดท้ ายเราก็ไม่ได้ เปลี่ยน
เพราะกลัวคนที่มาไลค์จะงงว่าตกลงเพจนี ้ชื่ออะไรกัน
แน่
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ในเชิงทักษะ เราได้ ฝึกการท�ำงานกลุม่ ที่
ยากขึ ้น เพราะมันไม่ใช่แค่จบั กลุม่ ท�ำรายงาน หรื อ
ถ่ายหนังสัน้ คืออันนี ้มันเป็ นการท�ำเพจ ซึง่ ทุกคนใน
กลุม่ ไม่มีใครมีประสบการณ์มาก่อน แล้ วจะโพสต์
ทีหนึง่ ก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าเนื ้อหาอย่างนี ้โอเคไหม
ถ้ าลงสองเรื่ องนี ้ติดกันจะท�ำให้ ภาพรวมหนักไปรึ
เปล่า
ในเชิ ง ข้ อมู ล เพจนี ท้ � ำ ให้ เรารู้ สาระ     
หลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวกับแม่น�ำ ้ ซึ่งหลายครัง้ มัน
เชื่อมไปไกลจนเรายังงงว่านี่มนั เกี่ยวกับแม่น� ้ำด้ วย
หรื อ เช่น เหตุการณ์ที่เครื่ องบินขับชนนก แต่มนั ไป
เกี่ยวกับแม่น� ้ำ คือครัง้ หนึง่ เคยเกิดเหตุการณ์เครื่ อง
บินลงจอดฉุกเฉินกลางแม่น� ้ำฮัดสัน ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่
ถ้ าเราไม่ได้ เห็นข่าวนี ้ หรื อไม่มีใครมาเล่าให้ ฟัง เรา
ก็คงไม่ร้ ูถงึ ความเกี่ยวข้ องนี ้ไปอีกนาน
แอดมินเพจ
นางสาว นัชชา ลุจินตานนท์ (ป.ปลา)
นางสาว อรกานต์ เรื องฤทธิ์สกุล (ออม)
นางสาว สาริ ศา เลิศวัฒนากิจกุล (เฟอร์ )
นาย ดาวเหนือ พรวนสุข (โกเมน)
นาย ปณิธิ ตังศตนั
้ นท์ (จิมมี่)
นาย ศิวชั ลูว่ ีระพันธ์ (บาส)

เพจ

S”ea “O”f “S”and
ทำ�ไมถึงทำ�เพจเกี่ยวกับทะเลทราย?

เลือกเพราะคิดว่าเป็ นสถานที่ไกลตัว ไม่
ค่อยจะรู้เรื่องเกีย่ วกับทะเลทรายก็เลยสนใจ และเพจ
ที่เหลือทุกอันจะมีเรื่ องเกี่ ยวกับน� ำ้ หมด แต่ทะเล
ทรายไม่มี ดูหาข้ อมูลยาก ดูเป็ นเรื่องไกลตัว ท้ าทาย!

ทำ�ไมชื่อเพจว่า ‘S”ea “O”f “S”and’?

ตังชื
้ อ่ นี ้เพราะ แปลตรงตัวกับค�ำว่า ‘ทะเล’
‘ทราย’ ฟั งดูตลกดี แต่จริ ง ๆ แล้ วความหมายก็แปล
ว่าทะเลทรายด้ วย

ทำ�เพจเเล้วได้อะไรบ้าง?

ท�ำเพจได้ ความรู้ เกี่ยวกับเรื่ องระบบนิเวศ สัตว์ และ
ปรากฏการณ์แปลก ๆ ได้ ทกั ษะการเชื่อมโยงของข้ อมูลในแต่ละ
ครัง้ ที่โพสต์ ทังยั
้ งได้ จดั ล�ำดับของเรื่ องที่จะลง การสืบค้ นที่บางที
ต้ องหาลึกมากกว่าจะได้ นอกจากนี ้ยังได้ ฝึกเชื่อมโยงความคิด
แล้ วก็ใช้ เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ด้วย
และยังได้ ร้ ูวา่ dessert มันไม่ใช่ทะเลทราย มันแปลว่า
ขนมหวาน คนไทยแปลผิดมาตังนาน
้
และประเทศไทยก็ไม่ใช่จะ
เกิดทะเลทรายไม่ได้ นะ ถ้ าเรายังตัดต้ นไม้ เยอะ ๆ อยู่แบบนี ้ก็
สามารถกลายเป็ นทะเลทรายได้
แอดมินเพจ
นางสาว ปราง สายะศิลป์ (ปราง)
นางสาว ณัฐณิชา วนก�ำจร (น� ้ำหวาน)
นาย เพชร ศรี ศภุ ผล (เพชร)
นาย คณิน สิงหละชาติ (คณิน)
นาย ดิษฐ์ สกุล สกุลดิษฐ์ (โซน)

41

¡¹Ô ãªŒ
ÃÒÂÇ¹Ñ

ณั

44

บ ะ ห มี่ กึ่ ง ส� ำ เ ร็ จ รู ป เ กิ ด ขึ น้ ค รั ้ง แ ร ก เ มื่ อ ปี
ค.ศ.1958 ที่ประเทศญี่ปนุ่ โดย ‘นายอันโด โมโมฟุก’ุ และกลุม่
ประธานบริ ษั ท นิ ช ชิ น เป็ นผู้ ริ เ ริ่ ม โดยในช่ ว งนั น้ เป็ นยุ ค
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ท�ำให้ ประชาชนประสบภาวะข้ าวยาก
หมากแพง กระทรวงสาธารณะสุขของญี่ปนจึ
ุ่ งแนะน�ำให้ กิน
ขนมปั งจากข้ าวสาลีของชาวอเมริ กา แต่นายอันโด โมโมฟุกุ
กลับไม่เห็นด้ วยทีค่ นญี่ปนต้
ุ่ องเปลีย่ นไปกินขนมปั งแทนบะหมี่
หรื อราเมน เขาจึงทดลองท�ำบะหมี่ที่กินง่าย สะดวก และราคา
ถูกขึ ้นมา
หลังจากทีเ่ ขาลองผิดลองถูกอยูห่ ลายเดือน ในทีส่ ดุ
วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.1958 นายอันโดก็คิดค้ นบะหมี่กึ่ง
ส�ำเร็ จรูปได้ ส�ำเร็ จ โดยบะหมี่ของเขามีชื่อว่า  ‘ชิกิ ้นราเมน’ ซึง่
มีวิธีท�ำโดยการเอาเส้ นราเมนผสมกับน� ้ำซุปกระดูกไก่ แล้ ว
ทอดในน� ้ำมันปาล์มเพือ่ ไล่ความชื ้นออกไปเพือ่ ให้ บะหมี่นี ้เก็บ
ไว้ ได้ นาน และหากเติมน� ้ำร้ อนลงไปมันก็จะคืนสภาพเดิม และ
สามารถบริโภคได้ ทนั ที ต่อมาช่วงปี ค.ศ.1964 นายอันโดได้ กอ่
ตังสมาคมอุ
้
ตสาหกรรมอาหารส�ำเร็จรูป และได้ ดำ� รงต�ำแหน่ง
เป็ นประธานสมาคมผู้ผลิตราเมนนานาชาติอีกด้ วย เขาสร้ าง
พิพิธภัณฑ์ราเมนส�ำเร็จรูป ‘โมโมฟุกุ อันโด’ กิจการของเขาได้
รับการตอบรับดีมาก จนถึงปั จจุบนั นี ้ชิกิ ้นราเมนก็ยงั คงเป็ นที่
นิยมอยู่
จนในปี ค.ศ.1971 นายอันโดเริ่ มขยายตลาดไปยัง
กลุม่ ผู้บริ โภคต่างประเทศ โดยพุง่ เป้าหมายไปที่สหรัฐอเมริกา 
และเขาก็พบว่า  ชาวอเมริ กามักจะหักแบ่งบะหมี่เป็ น 2 ท่อน
แล้ วใส่มนั ลงในถ้ วย ก่อนจะเติมน� ้ำร้ อน เเละรับประทานโดย
ใช้ ส้อม ด้ วยเหตุนี ้นายอันโดจึงเกิดความคิดที่จะท�ำบะหมี่กงึ่
ส�ำเร็ จรูปที่บรรจุในถ้ วยโฟม
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หลังจากนันบะหมี
้
่ถ้วยโฟมก็ได้ พฒ
ั นามาเป็ น
บะหมี่ถ้วย ‘คัพเมน’ หรื อ ‘คัพนู้ดเดิ ้ล’ ในเวลาต่อมา
แต่วา่ ในตอนแรกนัน้ คัพนู้ดเดิ ้ลยังไม่เป็ นทีน่ ยิ ม
ในประเทศญี่ ปุ่นมากนัก จนในช่วงฤดูหนาวปี หนึ่งชาว
ญี่ปนได้
ุ่ หนั มาลองทานคัพนู้ดเดิ ้ลกันมากขึ ้น เพราะช่วง
นัน้ อากาศหนาวมากไม่สามารถทานเบนโตะ (ข้ าวกล่อง)
ได้ จากนันชาวญี
้
่ปนจึ
ุ่ งหันมาสนใจคัพนู้ดเดิล และนิยม
กินคัพนู้ดเดิ ้ลกันในที่สดุ
ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ ในช่วงค.ศ.1971 - 1972  
ที่ญี่ปนมี
ุ่ การขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริ โภคต่างประเทศ
ประเทศไทยก็เป็ น 1 ในประเทศเหล่านันด้
้ วย โดยบะหมี่กงึ่
ส�ำเร็จรูปยี่ห้อแรกที่เข้ ามาในไทยคือ ‘ซันวา’ ซึง่ ได้ ต้นแบบ
มาจากบะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ปของญี่ปนุ่ ต่อจากนันจึ
้ งมียี่ห้อ
‘ย�ำย�ำ’ ‘ไวไว’ และ ‘มาม่า’ ผลิตออกมาในเวลาใกล้ เคียง
กัน และถึงแม้ มาม่าจะเป็ นบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็ จรูปยี่ห้อที่ 4 ที่
เข้ ามาในไทย แต่มาม่ากลับเป็ นบะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ปที่คน
ไทยนิ ยมรั บประทานกันมากที่ สุด จนชื่ อของมาม่านัน้
กลายเป็ นชื่อสามัญที่คนไทยใช้ เรี ยกบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูปไป
แล้ ว
ส�ำหรับสาเหตุที่ซนั วาซึง่ เป็ นบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูป
ยี่ห้อแรกที่เข้ ามา แต่กลับไม่เป็ นที่ร้ ูจกั เท่ามาม่า  อาจเป็ น
เพราะว่า ซันวาเป็ นบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปทีม่ ตี ้ นแบบจากญี่ปนุ่
ซึง่ ก่อนทานจะต้ องผ่านการต้ มจนเดือด เส้ นจึงจะสุกได้ ใน
ขณะที่ ย�ำย�ำ ไวไว และมาม่าเป็ นบะหมีก่ สึ่ ำ� เร็จรูปทีพ่ ฒ
ั นา
มาจากของไต้ หวัน ซึง่ เพียงแค่เติมน� ้ำร้ อนใส่ชาม หรื อถ้ วย
และปิ ดฝารอเพียง 3 นาทีก็สามารถรับประทานได้ แล้ ว
ขอบคุณข้ อมูลจากบทความก�ำเนิดของบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูป
ของเว็บไซต์ neutron.rmutphysics.com
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การผลิตบะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ปนัน้ กว่าจะได้ มา
แต่ละซองนันไม่
้ ได้ งา่ ยอย่างที่คณ
ุ คิด การที่แต่ละโรงงาน
จะสามารถผลิตบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป ให้ ได้ ถงึ 600,000 ซอง
ต่อวันนัน้ ย่อมไม่สามารถการันตีได้ วา่ ผลิตภัณฑ์นนจะ
ั้
มีคณ
ุ ภาพดี บะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูปต้ องผ่านกระบวนการการ
ผลิตหลายขัน้ ตอน ตัง้ แต่การตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดบิ กระบวนการผลิตเส้ น การท�ำพริกป่ น ผงชูรส และ
การบรรจุผลิตภัณฑ์
ขัน้ ตอนแรกเริ่ มจากการท�ำเส้ น โดยเส้ นนัน้
ผลิตจากแป้งสาลี ที่ท�ำให้ เส้ นมีกลิ่นหอม และมีความ
เหนี ย วนุ่ม น่า รั บ ประทาน โดยแป้ งจะถูก ขนส่ง มายัง
โรงงานผลิตบะหมี่ด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในวันหนึ่ง
ต้ องใช้ รถบรรทุกหลายสิบคันเลยทีเดียว
หลังจากนันจะมี
้
การตรวจสอบคุณภาพแป้ง
สาลีในห้ องทดลอง โดยมีวิธีการต้ มน� ้ำร้ อน เทใส่แป้ง คน
ให้ เข้ ากัน แล้ วดมว่าแป้งมีกลิน่ หอมหรือไม่ ถ้ าได้ คณ
ุ ภาพ
จึงน�ำแป้งเข้ าสูห่ อเก็บแป้ง แต่ถ้าดมแล้ วแป้งมีกลิน่ สาบ
หรื อกลิน่ อับ ก็จะส่งแป้งกลับคืนโรงงาน
แป้งที่มีคณ
ุ ภาพจะถูกน�ำไปผสมน� ้ำ แล้ วนวด
ให้ เข้ ากันจนมีความเหนียวนุม่ จากนันน�
้ ำส่วนผสมนี ้เข้ า
เครื่ องรี ด จนเส้ นบางเพียง 0.9 มิลลิเมตรแล้ วจึงน�ำไปตัด
ด้ วยสายพานหวี

เส้ นบะหมี่ที่ได้ ออกมาจะมีลกั ษณะเป็ นเส้ น
หงิ ก งอสวยงาม จากนัน้ จะถูก น� ำ เข้ า ตู้นึ่ ง เพื่ อ ท� ำ ให้        
เส้ นบะหมี่สกุ โดยใช้ เวลาเพียงแค่ 1 นาที กับอีก 30 - 45
วินาที
หลังจากนึ่งแล้ วก็น�ำเส้ นมาราดด้ วยน� ้ำซุปไก่
ซึง่ ท�ำให้ เส้ นมีรสชาติเค็ม จากนันจึ
้ งน�ำเส้ นบะหมี่ไปทอด
ให้ กรอบด้ วยน� ้ำมันปาล์ม เพื่อให้ สามารถรักษาอายุของ
ก้ อนบะหมี่ให้ นานขึน้ การทอดใช้ เวลาเพียงนาทีเศษ  
ด้ วยอุณหภูมิประมาณ 160 องศาเซลเซียส ระหว่างนัน้
เส้ นบะหมี่จะดูดซึมน� ้ำมันเข้ าไปด้ วย
เมื่อได้ เส้ นบะหมี่ที่กรอบอย่างที่เราเห็นในซอง
บะหมี่แล้ ว ก้ อนบะหมี่จะถูกน�ำไปชัง่ น� ้ำหนัก ถ้ าน� ้ำหนัก
ไม่ผ่านก็ จะคัดแยกแล้ วน� ำไปท� ำ ‘หมี่ ประหยัด’ หรื อ      
‘หมี่เปลือย’ คือ มีรูปร่างไม่สวย สีออ่ นหรื อเข้ มไป เอาไว้
ขายต่อให้ กบั พนักงาน ส่วนเศษบะหมี่ที่หกั เกลื่อนกราด
ตามพื ้นก็จะถูกเก็บไว้ ขายเป็ นอาหารสัตว์
เมื่อถึงขันตอนก่
้
อนการบรรจุซอง ก้ อนบะหมี่
จะต้ องผ่ า นสายพานเครื่ อ งปรุ ง โดยเครื่ อ งปรุ ง จะ
ประกอบด้ วย 3 ส่วนหลัก คือ น� ้ำมันเจียวหอม พริ กขี ้หนู
ป่ น และเครื่ องปรุงผงซึง่ ทางโรงงานบอกว่าเป็ นวัตถุดิบ
จากธรรมชาติร้อยละ 98 – 99 ที่เหลือเป็ นวัตถุดิบที่       
ปรุ งแต่งขึ ้น ซึ่งก่อนจะน�ำมาผลิตจะต้ องผ่านฝ่ ายวิจยั
คุณภาพก่อน
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ขอบคุณข้ อมูลจากเว็บไซต์ mama.co.th

เมื่อถามถึงวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ ในการผลิต
บะหมี่ ข้ าวสาลีเป็ นวัตถุดบิ หลักในการท�ำเส้ น ซึง่ น�ำเข้ า
มาจากประเทศอเมริ กา แคนาดา และออสเตรเลีย โดย
ขนส่งผ่านมาทางเรื อเดินสมุทรขนาดใหญ่ และมาเทียบ
ท่าที่เกาะสีชงั ประเทศไทย ข้ าวสาลีจ�ำเป็ นต้ องน�ำเข้ า
มาจากต่างประเทศเนื่องจากข้ าวสาลีสามารถปลูกได้ ดี
ในภูมิ ภ าคที่ มี อ ากาศค่ อ นข้ า งหนาว แต่ เ นื่ อ งด้ ว ย
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้ อนชื ้น ข้ าวสาลีจึงไม่สามารถ
ปลูกได้ ที่ประเทศไทย เมล็ดข้ าวสาลีที่จะน�ำมาใช้ นนั ้
ต้ องน�ำมาเข้ าเครื่องจักรเพือ่ คัดแยกเมล็ดข้ าวทีส่ มบูรณ์        
ไม่แตก ไม่หกั
ในส่ ว นของเครื่ อ งปรุ ง หลัก ของบะหมี่ กึ่ ง
ส�ำเร็จรูป เช่น พริกป่ นนัน้ สัง่ มาจากหมูบ่ ้ านทีม่ กี ารปลูก
พริ กหลังจากการท�ำนาที่จงั หวัดอุบลราชธานี โดยหลัง
จากทีเ่ ก็บพริกแล้ วก็จะน�ำมาตากแห้ ง จากนันจึ
้ งน�ำพริก
มาคัด ซึง่ จะแบ่งพริ กเป็ นสองประเภทคือ พริ กสด คือ
เป็ นพริกทีจ่ ะส่งเข้ าโรงงานท�ำบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป ส่วนอีก
ประเภทเป็ นพริ กด่าง ซึ่งโรงงานไม่รับและขายให้ กับ
พ่อค้ าแม่ค้าในอีกราคาหนึง่
ไม่ น่ า เชื่ อ เลยนะคะว่ า  พริ ก ในซองบะหมี่        
กึ่งส�ำเร็ จรู ปที่เราทานนัน้ จะมาจากกลุ่มแม่บ้านกลุ่ม
หนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี เเต่ทกุ คนรู้ ไหมคะว่าการ
ปลูกพริ กนัน้ เป็ นต้ นเหตุของปั ญหาน� ำ้ ป่ าไหลหลาก

เนื่องจากการปลูกพริ กนันเป็
้ นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ
การปลูกพืชที่มีการเว้ นช่องว่างระหว่างแถว ท�ำให้ กลาย
เป็ นช่องว่างทางน� ้ำไหล แถมพริ กยังไม่มีรากที่แข็งแรง
พอทีจ่ ะยึดหน้ าดินไว้ ดังนันเมื
้ อ่ ฝนตกหนักจึงไม่มที ชี่ ะลอ
น� ้ำ ท�ำให้ น� ้ำกัดเซาะหน้ าดินไปจนท�ำให้ เกิดน� ้ำป่ าไหล
หลาก และทําให้ ชาวบ้ านที่อยูบ่ ริ เวณเชิงเขาเดือดร้ อน
เครื่ องเทศอีกอย่างหนึง่ ที่สําคัญในเครื่ องปรุง
คือ ตะไคร้ ซึง่ น�ำมาจากจังหวัดกาญจนบุรี ตะไคร้ เป็ นพืช
ที่ ต้ องการน� ำ้ มากในการเจริ ญ เติ บ โต ซึ่ ง ตะไคร้ ที่
สามารถนําไปใช้ งานได้ ต้องมีอายุ 8 เดือนขึ ้นไป และต้ อง
เป็ นตระไคร้ ทไี่ ม่มรี อยสีขาว ส่วนทีจ่ ะนําไปใช้ คอื ส่วนโคน
ต้ นที่ยาวได้ 8 - 10 นิ ้ว
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ วา่ แม้ การผลิตบะหมี่
กึง่ สําเร็ จรูปจะมีขนตอนในการตรวจสอบวั
ั้
ตถุดิบ แต่ใน
ความเป็ นจริงภายในซองบะหมีก่ งึ่ สําเร็จรูปนันได้
้ ซอ่ นสิง่
ที่เป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภคอยูม่ ากเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็ นแป้งสาลีที่ใช้ ทําเส้ นบะหมี่ที่ควร
เป็ นแป้งสาลีที่มีความขาวสะอาด เนื ้อละเอียด แต่ตอนที่
พนักงานนําแป้งไปตรวจสอบนัน้ แท้ จริ งเเล้ ว ได้ น�ำไป
เพียงบางส่วนเท่านัน้ ไม่ได้ รวมแป้งในหอพักแป้งที่รอ    
การนําไปผลิตเป็ นเส้ น ซึง่ อาจมีความชื ้น ทังนี
้ ้ยังไม่รวม
ถึงเรื่ องของความสะอาดของเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิต
อีกด้ วย
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เส้น(นี้อาจถึง)ตาย . . .

ถึ ง แม้ จ ะมี ข้ อ มูล ยื น ยัน ว่ า กระบวนการผลิ ต บะหมี่ กึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป นัน้ ปลอดภัย หายห่ ว ง
สามารถบริ โภคได้ โดยไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ทังยั
้ งมีข้อมูลทางโภชนาการยืนยันไว้ บนบรรจุภณ
ั ฑ์
เสร็ จสรรพเรี ยบร้ อย แต่หารู้ไม่วา่ ในบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูปซองหนึง่ นันมี
้ อนั ตรายที่ซอ่ นอยูอ่ ย่างไม่นา่ เชื่อ
ว่าแต่เจ้ าอันตรายที่วา่ นี่อยูต่ รงไหนกันหรื อ? เราลองมาดูสว่ นประกอบของบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูป
ชื่อดังกัน
ในบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูปหนึง่ ซองนันประกอบด้
้
วยแป้งสาลีร้อยละ 64.73 น� ้ำมันปาล์มร้ อยละ
12.57 เครื่ องเทศร้ อยละ 2.79 ผงเนื ้อหมูร้อยละ 0.16 รวมกับวิตามินเอและธาตุเหล็กอีกร้ อยละ 0.03
ทังหมดรวมกั
้
นได้ ร้อยละ 80.28 เท่านัน้ แล้ วสงสัยกันไหมคะว่า วัตถุดิบอีกกว่าร้ อยละ 20 คืออะไรกัน
ตรงนันแหละค่
้
ะ ที่กลุม่ ก้ อนอันตรายทังมวลไปซ่
้
อนอยู่
วันนี ้ เราจะไปรู้จกั กับเจ้ าตัวอันตรายทังหลายกั
้
น!
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ผงหลอกความอร่อย
ใคร ๆ ก็ร้ ูวา่ บะหมี่กงึ่ ส�ำเร็ จรูปนันมี
้ แต่
แป้ง และมีสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่ างกาย ถ้ า
เด็กกินเป็ นประจ�ำก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพด้ วย แต่
ผลเสียของการกินบะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ปไม่ได้ มีแค่นี ้
เพราะนอกจากตัวเส้ นบะหมี่แล้ ว สารต่าง ๆ ที่ใส่
ลงไปในกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ปก็ส่ง
ผลเสียต่อร่างกายด้ วยเช่นกัน
เรามาเริ่ มจากสิ่งที่คนกินบะหมี่น่าจะ
รู้จกั ดี นัน่ คือ ‘ผงชูรส’ สิง่ ที่อยูใ่ นซองเครื่ องปรุงซึง่
แนบมากับซองบะหมี่ ซึง่ จริ ง ๆ แล้ วเจ้ าผงชูรสนี ้
มีชื่อเรี ยกว่า  ‘โมโนโซเดียมกลูตาเมต’ ซึง่ เป็ นสาร
เคมีล้วน ๆ เลยค่ะ โดยสารนี ้ส่งผลหลอกประสาท
การรับรสของเราให้ คดิ ว่าอาหารนันมี
้ รสชาติอร่อย
กลมกล่อม และท�ำให้ เกิดความรู้สกึ ‘นุม่ ลิ ้น’ ขึ ้น ทัง้
ทีจ่ ริง ๆ แล้ วเส้ นของบะหมีส่ ำ� เร็จรูปก็เป็ นเพียงแป้ง
ธรรมดาเท่านัน้

นอกจากจะเป็ นสารเคมีสงั เคราะห์ทไี่ ม่เป็ น
ประโยชน์กบั ร่างกายแล้ ว โมโนโซเดียมกลูตาเมตยัง
มีผลกระทบรุนแรงต่อผู้ที่มีอาการแพ้ อีกด้ วย โดยเมื่อ
รับประทานเข้ าไปจะเกิดอาการเหนื่อยอ่อน มึนหัว
หรื อมีไข้ และถ้ าอาการหนักหน่อยก็อาจจะอาเจียน  
เกิดอาการคัน และอาการแพ้ อื่นได้ ๆ
การสะสมตัวของโมโนโซเดียมกลูตาเมต      
ยังมีผลกระทบต่อระบบประสาทอีกด้ วย โดยจากการ
วิจยั พบว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนันเป็
้ นสารที่ช่วย
ส่งผ่านข้ อมูลระหว่างเส้ นประสาทต่าง ๆ การได้ รับมัน
มากเกิ น ไปอาจท� ำ ให้ ระบบการท� ำ งานของเส้ น
ประสาทขัดข้ อง และเส้ นประสาทอาจถูกท�ำลายได้
ส่ง ผลให้ ก ารเรี ย นรู้ ช้ า  หรื อ เกิ ด โรคอัล ไซเมอร์ ไ ด้        
รวมทังยั
้ งส่งผลกระทบไปถึงเนื ้อเยือ่ ต่าง ๆ ในร่างกาย
ด้ วย เพราะเนื ้อเยื ้อของร่ างกายเราจะตอบสนองต่อ
สารกลูตามิกเช่นกัน
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เค๊ม...เค็ม
มีผลการวิจยั ออกมาว่า ปริ มาณของ
โซเดี ย มที่ ค นไทยควรบริ โ ภคนั่น คื อ 2,400
มิลลิกรัมต่อวัน แต่บะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูปส่วนใหญ่
กลั บ มี ป ริ ม าณของโซเดี ย มสู ง กว่ า ร้ อยละ           
50 – 100 ของปริ มาณที่ควรบริ โภคในหนึง่ วัน
โดยเฉพาะบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูป ‘บิก๊ แพ็ค’ จะยิ่งมี
ปริ มาณโซเดียมสูงถึงร้ อยละ 112 ของปริ มาณ
ที่แนะน�ำให้ บริ โภคในหนึ่งวัน แค่บริ โภคเพียง
ซองเดียว ก็มีโอกาสจะได้ รับโซเดียมมากเกิน
ความต้ องการของร่างกาย และอย่าลืมนะว่า...
ในหนึง่ วันเรายังได้ รับความเค็มจากแหล่งอืน่ อีก
ด้ วย เช่น จากเครื่ องปรุ งรสอย่างน� ้ำปลา ซีอิ ้ว
และซอส

ก า ร ไ ด้ รั บ โ ซ เ ดี ย ม ม า ก เ กิ น ไ ป                
จะท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่อ ร่ า งกายมากมาย
หลายประการ ผู้มีโซเดียมสะสมในร่ างกายจะ
เป็ นผู้ทเี่ สีย่ งต่อโรคความดันโลหิตสูง ซึง่ จะท�ำให้
เป็ นโรคหัวใจ และโซเดียมยังมีผลต่อระบบการ
ท�ำงานของไต โดยไตจะต้ องท�ำงานหนักขึ ้นเพื่อ
ขับโซเดียมส่วนเกินออกไป ซึ่งเสี่ยงต่ออาการ    
ไตวายได้ หรื อส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็ นโรคไตอยูแ่ ล้ ว      
ก็จะเกิดปั ญหาการตกค้ างของโซเดียมอยู่ใน
ร่างกาย ท�ำให้ เกิดปั ญหาความดันโลหิตสูง นัก
โภชนาการในสหรัฐฯถึงขัน้ “ห้ าม” ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยทีก่ ินยา
ขับปั สสาวะ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าไม่ให้ กิน
บะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูปเลยทีเดียว
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สารที่ทำ� ให้เส้นยังเหนียวนุ่ม
เพราะเหตุใดเส้ นที่ถกู อบแห้ งจนกรอบจึง
สามารถกลับมาเหนียวนุม่ น่าทานได้ อกี ครัง้ หลังจาก
เติมน� ้ำร้ อนไปแล้ ว ค�ำตอบก็คือ ในตัวเส้ นบะหมี่กงึ่
ส�ำเร็ จรูปนันมี
้ สว่ นผสมของสารที่เรี ยกว่า  ‘โพรพีลีน
ไกลคอล’ หรื อ ‘พีจี’ ซึง่ เจ้ าสารตัวนี ้มีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ย
ป้องกันการแข็งตัว โดยพีจีใช้ ใส่ในบะหมี่ที่ผา่ นการ
อบแห้ งแล้ ว เพื่อให้ เส้ นบะหมี่ยงั คงรักษาความชื ้น
และอ่ อ นตัว เหนี ย วนุ่ ม เมื่ อ ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการรั บ
ประทานได้ นอกจากนันพี
้ จียงั ท�ำหน้ าที่เป็ นสารที่ใช้
แต่งกลิน่ แต่งสี และเป็ นสารถนอมอาหารอีกด้ วย
สิ่งที่น่าตกใจที่สดุ เกี่ยวกับสารพีจีนี ้ก็คือ
นอกจากสารพี จี จ ะใช้ ในการผสมในบะหมี่ ก่ึ ง
ส�ำเร็จรูปแล้ ว มันยังเป็ นสารเคมีทใี่ ช้ ในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ อีกด้ วย ทังผสมในยาทา ยาฉี
้
ด เครื่ องส�ำอาง
และครี มทาผิวต่าง ๆ ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นสิ่งที่ทานไม่ได้
ทังนั
้ น้
เนื่องจากพีจีเป็ นสารประเภท ‘ไกลโค’ ซึง่
มีผลกระทบคือ เมือ่ บริโภคเข้ าไปแล้ วตัวสารจะท�ำให้

เลือดมีสภาวะเป็ นกรดแลคติก นอกจากนัน้
สารพีจีในร่ างกายก็จะเข้ าไปก่อกวนระบบ
ภู มิ ค้ ุ มกั น ของเรา  ท� ำ ให้ ระบบภู มิ ค้ ุ มกั น
ท�ำงานได้ ไม่เต็มที่ ซึ่งอาจจะเป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของโรคแทรกซ้ อนต่าง ๆ ได้ เช่น โรคตับ โรค
ไต โรคหัวใจ และส่งผลต่ออวัยวะภายใน
ร่างกาย
และถ้ าหากปล่อยให้ สารนี ้สะสมใน
ร่างกายไปเป็ นเวลานาน ๆ อาการข้ างเคียงที่
เกิดขึ ้นก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ ้น โดยเฉพาะ
กับกลุม่ เสี่ยงเช่น ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคลม
ชัก หรือผู้ป่วยทีม่ แี ผลไฟไหม้ เป็ นบริเวณกว้ าง
เพราะสามารถส่งผลให้ เลือดมีสภาวะเป็ น
กรดได้ และเมือ่ ภูมคิ ้ มุ กันเสือ่ มสภาพแล้ วสาร
พีจียงั ท�ำให้ เกิดผื่นแพ้ คนั ตามผิวหนัง ออก
ฤทธิ์กดประสาทท�ำให้ วงิ เวียนศีรษะ นอกจาก
นัน้ สารพีจยี งั ท�ำให้ ปริมาณน� ้ำตาลในเลือดต�ำ่
และท�ำให้ เม็ดเลือดแตกได้
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“ทรานส์แฟต” ทานเเล้วยิ่ง fat
ถึงแม้ จะมีการยืนยันเป็ นอย่างดีวา 
่ ในการทอด
เส้ นบะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ปนันไม่
้ ได้ ใช้ น� ้ำมันในการทอดซ� ้ำ
หลายครั ง้ แต่ น� ำ้ มัน ที่ ใ ช้ ก็ ยัง คงเป็ นน� ำ้ มัน ราคาถูก           
ซึง่ คุณภาพของอาหารทีไ่ ด้ รับก็จะลดลงไปตามราคาของ
น� ้ำมันด้ วย โดยน� ้ำมันราคาถูกนี ้ เมื่อน�ำมาใช้ ทอดแป้ง
ต่าง ๆ ก็จะท�ำให้ ตวั น� ้ำมันเกิดปฏิกิริยากับแป้ง และแตก
ตัวกลายเป็ น ‘ไขมันชนิดทรานส์’ ขึ ้น ผู้ที่บริ โภคบะหมี่กงึ่
ส�ำเร็ จรูปเข้ าไปแล้ ว ก็จะได้ รับไขมันนี ้เข้ าไปสะสมอยูใ่ น
ร่างกายด้ วย
ไขมันทรานส์แฟตที่วา่ นี ้ เป็ นไขมันอิ่มตัว หรื อ
ไขมั น ที่ ร่ า งกายไม่ ส ามารถเอาไปใช้ ประโยชน์ ไ ด้                 
นอกจากนี แ้ ล้ วทรานส์ แฟตยังเป็ นต้ นเหตุของโรคภัย
ต่าง ๆ อีกด้ วย โดยทรานส์แฟตเมื่อเข้ าไปอยูใ่ นร่างกาย
แล้ ว มันจะไม่สลายตัวไปแต่จะไปเกาะอยูต่ ามเส้ นเลือด
และขวางทางไหลเวียนของเลือด ซึ่งอาจท�ำให้ หลอด
เลือดหัวใจตีบเพราะไขมันอุดตันได้
นอกจากนันทรานส์
้
แฟตยังเข้ าไปเพิม่ ปริมาณ
คอเรสเตอรอลทีไ่ ม่ดใี นร่างกายให้ มากขึ ้นและลดปริมาณ
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ของคอเรสเตอรอลที่ดีที่ได้ จากโปรตีนและพวกเนือ้
สัตว์ ซึ่งเป็ นตัวที่ช่วยปกป้องหัวใจและหลอดเลือด
ต่าง ๆ เช่น หลอดเลือดแข็งตัว ดังนันการบริ
้
โภคอาหาร
ที่มีสว่ นประกอบของทรานส์แฟตนันจึ
้ งเป็ นชนวนของ
การเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด โดยผู้บริโภคนัน้
จะมีโอกาสป่ วยเป็ นโรคหัวใจมากขึ ้นถึงร้ อยละ 25
น อ ก จ า ก จ ะ เ ป็ น ไ ข มั น ส ะ ส ม แ ล้ ว
ทรานส์แฟตยังสร้ างผลกระทบอื่น ๆ ตามมาอีกด้ วย
เช่น สร้ างโอกาสเสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็ ง เนื่องจาก
ทรานส์แฟต  จะไปแตกตัวทีผ่ นังเซลล์ของร่างกาย และ
เปิ ดโอกาสให้ สารก่อมะเร็งเข้ ามาในร่างกายได้ งา่ ยขึ ้น
ผู้หญิงทีไ่ ด้ รับทรานส์แฟตนันก็
้ จะมีโอกาสเสีย่ งต่อการ
เป็ นมะเร็ งเต้ านมและตกไข่ยาก ท�ำให้ มีบตุ รยากขึ ้น
นอกจากนันยั
้ งท�ำให้ ตบั ต้ องท�ำงานหนัก และสุดท้ าย
ที่เห็นได้ ชดั เจนที่สดุ คือเสียหุน่ อันสวยงามกลายเป็ น
คนอ้ วนลงพุง ท�ำให้ เสียความมัน่ ใจ และยังเพิม่ โอกาส
เสี่ยงที่จะเป็ นเบาหวานอีกด้ วย

ภัยร้ายจากบรรจุภณ
ั ฑ์และสารปนเปือ้ นในเส้น
นอกจากสารเคมีต่าง ๆ ที่
ผสมปนเปื ้ อ นอยู่ กั บ เส้ นบะหมี่ กึ่ ง
ส�ำเร็ จรู ปแล้ ว ยังมีสารเคมีที่ปนเปื อ้ น
มากับบรรจุภณ
ั ฑ์อกี ด้ วย ถ้ วยบะหมีก่ งึ่
ส�ำเร็จรูปแบบคัพนันมี
้ รูปแบบเป็ นถ้ วย
โฟมทีข่ ึ ้นรูปมาจากพลาสติก มีลกั ษณะ
เป็ นโฟมเม็ ด เล็ ก ๆ ที่ อั ด กั น แน่ น
สามารถท�ำหน้ าที่เป็ นฉนวนกันความ
ร้ อนได้ ท�ำให้ ผ้ ูถือถ้ วยจะไม่ร้ ู สึกร้ อน   
แต่ข้อเสียของถ้ วยโฟมคือ ไม่สามารถ
เอาเข้ าเตาไมโครเวฟได้ เนื่องจากเตา
ไมโครเวฟมีความร้ อนสูงเกินไป
ถ้ วยโฟมลัก ษณะนี จ้ ะมา
พร้ อมกับสารเคมีสองตัวคือ ‘สไตรรี น’
และ ‘เบนซีน’ ซึ่งเมื่อน� ำถ้ วยโฟมใน
ลัก ษณะนี ม้ าใส่ อ าหาร โดยเฉพาะ
อาหารร้ อน เช่น เวลาใส่น�ำ้ ร้ อนต้ ม
บะหมี่กงึ่ ส�ำเร็ จรูป ความร้ อนจะท�ำให้
ตัว ถ้ ว ยโฟมสลายตัว และปล่อ ยสาร
เคมีอนั ตรายออกมา การใส่เครื่ องปรุง
ทีม่ ฤี ทธิ์เป็ นกรด เช่น มะนาวหรือน� ้ำส้ ม
สายชูก็เช่นเดียวกัน วิธีอื่น ๆ ที่ท�ำให้
สารเคมีอนั ตรายจากถ้ วยโฟมปนเปื อ้ น
อาหารก็มีการใส่น�ำ้ มันที่ช่วยเร่ งการ
เคลื่ อ นตัว ของสารได้ มากเป็ นพิ เศษ
การทิ ้งอาหารแช่ไว้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์โฟม
นาน ๆ ท�ำให้ อาหารดูดซับสารเคมีไป
มาก รวมถึงการใช้ ไมโครเวฟอุน่ อาหาร
ลองนัง่ คิดกันเล่น ๆ ถึงการ
ท� ำ บะหมี่ กึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป แบบคั พ สั ก
ถ้ วย… เราต้ องเท “น� ้ำร้ อน” ลงไป เพื่อ
ให้ เส้ นสุก บีบ “มะนาว” สักหน่อยเพื่อ

เพิ่มความแซ่บ ใส่ “น� ้ำมัน” เจียวหอม
ด้ วยจะได้ กลมกล่อม “ทิง้ ไว้ ในถ้ วย”   
สักพักเพื่อให้ เส้ นเหนียวนุ่มอีกสักนิด
หรื อถ้ าบางครั ง้ ไม่ทันใจ ก็ เอา  “เข้ า
ไมโครเวฟ” เลย …โอ้ โห! นี่มนั ครบสูตร
ทุกข้ อทีท่ ำ� ให้ สารเคมีอนั ตรายปนเปื อ้ น
อยู่ในบะหมี่ ของเราเลยนี่ นา  เพราะ
อย่างนีไ้ งล่ะ บะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ปจึงมี
อันตรายจากสารที่มากับบรรจุภัณฑ์
มากที่สดุ
สารเคมีที่ชื่อ ‘สไตรรี น’ ที่วา่
นัน้ เมื่อสลายตัวจากถ้ วยโฟมและเมื่อ
ได้ เข้ าสูร่ ่างกายของเราแล้ ว จะมีผลต่อ
ฮอร์ โมนส์ในร่างกาย ส�ำหรับผู้หญิงจะ
ท�ำให้ ประจ�ำเดือนมาไม่ปรกติ ทังยั
้ งมี
ผลต่ อ ระบบประสาทท� ำ ให้ สมองมี
อาการมึนงง สมองเสื่อมง่าย หงุดหงิด
ง่าย ส่งผลต่อเม็ดเลือดแดงและอวัยวะ
ภายในเช่น ตับและไต นอกจากนันน�
้ ้ำ
ทีม่ กี ารปนเปื อ้ นสารนี ้อาจท�ำให้ ระคาย
เคืองเมือ่ ถูกผิวหนังหรือดวงตา  การสูด
ดมไอน� ำ้ ของมั น อาจท� ำ ให้ ไอและ
หายใจล�ำบาก เนื่องจากท�ำให้ เนื ้อเยื่อ
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เกิดการระคายเคือง และยังท�ำให้ เกิด
อาการปวดศีรษะ หรือง่วงซึมได้ อกี ด้ วย
นอกจากนี ้สาร “สไตรรีน” ยัง
มีสารก่อมะเร็งอีกสามชนิด เพศหญิงที่
ได้ รับสารนีจ้ ะเสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็ ง
เต้ านม ส่วนเพศชายจะเสี่ยงต่อการ
เป็ นมะเร็งต่อมลูกหมาก และทังคู
้ จ่ ะมี
โอกาสเสีย่ งเป็ นมะเร็งตับ ทังที
้ ไ่ ม่ได้ ดมื่
แอลกอฮอล์หนักเลย
ในส่วนของ ‘เบนซีน’ ก็จดั
เป็ นสารพิษก่อมะเร็ งเช่นกัน หากรับ
ประทานเข้ าไปอาจรู้ สึ ก ปวดท้ อง
เนื่ อ งจากสารตั ว นี เ้ ข้ าไปกั ด กร่ อ น
กระเพาะ อาการอืน่ ๆ ที่อาจจะตามมา
คือ วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจี ยน        
ง่วงซึม ชัก และหัวใจเต้ นแรง ที่ร้ายแรง
ที่สดุ อาจถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้ และถ้ าหาก
ได้ รับสารเบนซีนสะสมในร่างกายเป็ น
ปริ มาณมาก และเป็ นระยะเวลานานก็
อ า จ ท� ำ ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค โ ล หิ ต จ า ง ไ ด้
เนื่ อ งจากเบนซี น จะเข้ าไปท� ำ ลาย
ไขกระดูก ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ท�ำให้ เม็ด
เลือดลดจ�ำนวนลง และท�ำให้ ภมู คิ ้ มุ กัน
เสื่อมลง

เจ้าสารร้ายอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่
นอกจากสารเคมีตา่ ง ๆ ที่กล่าวถึงใน
ข้ างต้ น สารอันตรายที่ซอ่ นอยูก่ ็ยงั ไม่หมดแค่นนั ้
ยังมีสารที่ท�ำให้ เส้ นกรอบ รวมทังการผ่
้
านการ
ทอดด้ วยน� ้ำมันเก่าหลายครัง้ จนท�ำให้ เกิดการ
สะสมของ ‘คาร์ บอน’ ซึง่ เป็ นสารก่อมะเร็งอีกรูป
แบบหนึง่ ด้ วย และยังมีสารสังเคราะห์ตา่ ง ๆ อีก
มากมายเป็ นส่วนผสม ทังแต่
้ งกลิ่น แต่งสี และ
สารกันบูด ซึ่งทังหมดนี
้
้ล้ วนเป็ นตัวการที่ท�ำให้
อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่ างกายลดลง
สร้ างความเสี่ยงต่อการน� ้ำหนักเกินและเป็ นโรค
อ้ วน และด้ วยความที่มีแต่แป้งและผงชูรสที่มี
โซเดี ยมสูง จึงท� ำให้ ผ้ ูบริ โภคมี ความเสี่ยงต่อ
อาการร่างกายบวมน� ้ำและโรคลงพุงอีกด้ วย
แม้ การบริ โภคบะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ปจะ
สะดวกสบาย และยังมีราคาย่อมเยาไม่ท�ำร้ าย
กระเป๋ าตังค์ แต่โทษจากการบริ โภคบะหมี่กึ่ง
ส�ำเร็จรูปก็มากมายจนย้ อนกลับมาท�ำร้ ายตัวเรา
เองได้
ความสะดวกสบายและความประหยัด
ในวันนี ้ อาจกลายเป็ นความทุกข์ ทรมานแสน
สาหัสจากโรคภัยทีร่ ุมเร้ า และค่าใช้ จา่ ยมากมาย
ที่จะต้ องเสียไปกับค่ารักษาพยาบาลในวันข้ าง
หน้ าก็ได้
ขอบคุณข้ อมูลจากบทความ 10 เหตุผลน่ายี ้ของ
บะหมี่กงึ่ ส�ำเร็ จรูป อยากสุขภาพดีต้องอย่าข้ าม !
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หากพูดถึงบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปในประเทศไทยแล้ ว
ทุกคนก็คงจะนึกถึง ‘มาม่า’ ซึง่ คนไทยมักใช้ เป็ นค�ำเรี ยก
แทนบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูปไปเสียแล้ ว แม้ วา่ ในความเป็ นจริ ง         
มาม่าคือหนึง่ ในชื่อแบรนด์บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปทีไ่ ด้ รับความ
นิยมมากที่สดุ หนึ่งในสามแบรนด์ของประเทศไทย ซึง่ ได้
รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผ้ บู ริ โภคทังชาวไทยและชาว
้
ต่างชาติ สาเหตุหลักมาจากความสะดวกสบายในการรับ
ประทาน ทังยั
้ งหาซื ้อได้ งา่ ย และท�ำได้ รวดเร็ว ท�ำให้ บะหมี่
กึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป ได้ ก ลายเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของวิ ถี ชี วิ ต คนไทย
ไปเแล้ ว
ธุรกิจบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูปในประเทศไทยจึงถือได้
ว่าประสบความส�ำเร็ จเป็ นอย่างมาก เห็นได้ จากการที่มี
ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรูปมากมายตามท้ องตลาด ทัง้
ชนิดซอง ชนิดถ้ วย และชนิดชาม นอกจากนี ้ยังมีรสชาติให้
เลื อ กรั บ ประทานอี ก มากมายหลายรสชาติเลยที เดี ยว      
อี ก ประการหนึ่ ง คื อ บะหมี่ กึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป เป็ นหนึ่ ง ใน
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถคงยอดขายไว้ ได้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นภาวะ
ทางเศรษฐกิจแบบใดก็ตาม โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจไม่ดี

คนก็จะยิ่งหันมารั บประทานบะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ปมากขึน้      
หรื อแม้ ในช่วงที่เศรษฐกิจดี บะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ปก็ยงั ได้ รับ
ความนิยมในการบริ โภคเช่นเดิม และมีแนวโน้ มว่าการ
บริ โภคบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็ จรูปจะสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ  เนื่องจากเป็ น
อาหารทีม่ รี าคาถูก หาซื ้อได้ งา่ ย และสามารถท�ำให้ อมิ่ ท้ อง
ได้ เช่นเดียวกับอาหารจานหลัก
ส�ำหรับโครงสร้ างตลาดของบะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ป
เรี ยกได้ ว่าเป็ นโครงสร้ างการแข่งขันแบบผู้ขายน้ อยราย
เนื่องจากมีผ้ ผู ลิตรายใหญ่ที่ได้ รับส่วนแบ่งทางการตลาด
มากที่ สุด กว่ า ร้ อยละ 80 ของอุต สาหกรรมบะหมี่ กึ่ ง
ส�ำเร็ จรูปทังหมดซึ
้
ง่ มีเพียง 3 บริ ษัทเท่านัน้ ได้ แก่ มาม่า   
ไวไว และย�ำย�ำ ซึง่ ทังสามบริ
้
ษัทนี ้มีกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่ โ ดดเด่ น จากบริ ษั ท อื่ น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นในเรื่ อ งของ         
บรรจุภัณ ฑ์ ซึ่ง ในปั จ จุบัน มี ด้ ว ยกัน อยู่ 3 ชนิ ด ได้ แ ก่         
ชนิดซอง ชนิดคัพ (ถ้ วย) และชนิดโบวล์ (ชาม)
เรื่ อ งของการตัง้ ราคาให้ เ หมาะสมกับ กลุ่ม      
เป้าหมายขึ ้นอยูก่ บั เรื่องของรสชาติทอี่ ้ างอิงมาจากรสชาติ
ที่คนไทยชอบรับประทาน คือรสเผ็ด จัดจ้ าน และรสไม่เผ็ด
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ซึง่ ยิ่งแบรนด์ใดที่มีรสชาติหลากหลายมาก ก็จะยิ่งได้ รับ
ความนิยมจากผู้บริ โภคมากตามไปด้ วย
กลยุทธ์ อีกอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญของตลาดบะหมี่
กึง่ ส�ำเร็ จรูปคือ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ มีความดึงดูด
ดูดี และมีความโดดเด่น แตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ รวมถึง
ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ ที่ส่งผลเป็ นอย่างยิ่งต่อ
ความเชื่ อ มั่น และความไว้ ว างใจของผู้บ ริ โ ภค โดยใน
ปั จจุบนั ได้ มีการผลิตบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูปรสชาติตา่ ง ๆ จาก
ทัง้ 3 ยี่ห้อมากกว่า 70 รูปแบบผลิตภัณฑ์
สิง่ สุดท้ ายคือการโฆษณาให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับรู้ถงึ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ว่ามีข้อดีอย่างไร และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้ องการของพวกเขาได้ หรือไม่ และการ
โฆษณายั ง เป็ นหนึ่ ง ในแนวทางที่ จ ะสร้ างความเป็ น
เอกลัก ษณ์ ใ ห้ แ บรนด์ ข องตนนัน้ มี ค วามแตกต่า งจาก       
แบรนด์อื่น ๆ อีกด้ วย
หากถามว่าท�ำไมตลาดบะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ปนัน้
เป็ นการแข่งขันแบบผู้ขายน้ อยราย ก็เป็ นเพราะของคนไทย
มีพฤติกรรมการบริ โภคเหมือนเดิม การบริ โภคบะหมี่กึ่ง

ส�ำเร็ จรู ปที่มีรสชาติเผ็ดจัดจ้ าน เช่น รสต้ มย�ำกุ้ง และ
รสชาติ ที่ ไ ม่ เ ผ็ ด เช่ น รสหมูสับ และอี ก แบบหนึ่ ง คื อ
พฤติกรรมชอบทดลองรสชาติใหม่ ๆ รวมถึงมีความจงรัก
ภักดีตอ่ สินค้ าแบรนด์หนึง่ มาก
ปั จ จุ บัน ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ะหมี่ กึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป ทัง้ 3
แบรนด์หลักถือว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนักในด้ าน
ของรสชาติ และค่อนข้ างมีความเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
คือ มีทงรสเผ็
ั้
ด ไม่เผ็ด (จืด) เผ็ดมาก เผ็ดน้ อย เปรี ย้ ว แต่
สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ แ ต่ ล ะยี่ ห้ อ แตกต่ า งกั น คื อ มี ร สชาติ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของตน ในการเพิ่มเติม เสริ มวัตถุดิบต่าง ๆ ลง
ไปในสินค้ าให้ มีความต่างจากสินค้ ารูปแบบเดียวกันของ
แบรนด์ คู่แข่ง รวมถึงมี การใช้ กลยุทธ์ อื่น ๆ เช่น ด้ าน       
บรรจุภณ
ั ฑ์ การโฆษณา และยังมีการส่งเสริมการขายและ
กิจกรรมเพื่อสังคม เป็ นต้ น ซึง่ กลยุทธ์ ที่กล่าวมาข้ างต้ น
ล้ วนส่งผลต่อการด� ำเนิ นธุรกิ จทัง้ สิน้ เช่น รายได้ จ าก       
การขาย ส่วนแบ่งทางการตลาด และผลก�ำไรสุทธิของผู้
ผลิต กลยุทธ์ ที่แต่ละยี่ ห้อใช้ นัน้ ยังเป็ นการสร้ างภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้ กบั ผลิตภัณฑ์และองค์กรได้ เป็ นอย่างดี
ขอบคุณข้ อมูลจากบทความ ส่วนแบ่งตลาดบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็ จรูป
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จากใจคนกินเส้น...
บะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรูป ถือได้ วา่ เป็ นอาหารกึ่งส�ำเร็ จรูปชนิดหนึง่ ที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากและไม่มีผ้ บู ริ โภค
คนไหนไม่ร้ ูจกั อย่างไรก็ตามเเม้ ทราบว่าบะหมี่กงึ่ ส�ำเร็ จรูปนี ้ ไม่ใช่อาหารที่มากด้ วยคุณค่าทางโภชนาการ และอาจได้ รับ
อันตรายหากรับประทานมากไป แต่ผ้ บู ริ โภคก็ยงั คงนิยมรับประทานกันอยู่ ลองไปฟั งความคิดเห็นของผู้คนที่บริ โภคบะหมี่
กึง่ ส�ำเร็จรูปกันค่ะ

นางสาว อรอินทุ์ อุณหเทพารักษ์
อายุ 16 ปี
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
“มันรวดเร็ วและอร่ อยมาก เส้ นของมัน
กินยังไงก็ไม่เลี่ยน พอผสมกับน� ้ำแซ่บ ๆ ละเด็ด
เว่อร์ คะ่ เรานาน ๆ กินทีไม่ได้ กินทุกวัน เรารู้วา่ มัน
ไม่ดีเเต่ก็พยายามเลี่ยงแว๊ กส์บนเส้ น ด้ วยการต้ ม
เส้ นเเล้ วเทน� ้ำทิ ้ง จากนันค่
้ อยต้ มกับน� ้ำอีกรอบ“

นาย ศุภวุฒิ ธีรวัฒนชัย
อายุ 16 ปี
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
“อร่ อย มีรสชาติเข้ มข้ น  คืออร่ อยสู้
อาหารปกติได้ มีราคาที่ถกู และมีติดบ้ านตลอด
กินง่าย ผัดได้ รู้ ว่าไม่ดีแต่ร้ ู สกึ อยากกิน รสชาติ
ติดปากและก็หิว ดึก ๆ ไม่มีไรกิน แต่ก็ไม่ได้ กิน
เป็ นประจ�ำ นาน ๆ ครัง้ “
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คุณ รัตนาวลี บุญชู
อายุ 36 ปี
ครูสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์
“กินไม่บอ่ ย นาน ๆ กินที ในตอนที่ เวลา
ฝนตกแล้ วไม่มีอะไรกิน ไม่คดิ ว่ามันไม่ดีมากขนาด
นัน้ มันยังพอรับประทานได้ เคยได้ ยินมาว่ามันมี
เกลือเยอะ บางทีพวกที่กินตอนมันดิบ ๆ เกลือก็จะ
ไปดูดน� ้ำในร่างกาย บางคนถึงขันปวดท้
้
อง เเต่คิด
ว่าถ้ าเราต้ มก่อนก็ไม่น่าจะเป็ นไร หากกินอย่างถูก
วิธี คือต้ องใส่หมู ใส่ผกั เพิ่ม แล้ วใส่ผงชูรสให้ น้อย
ลงก็คิดว่าไม่เป็ นไรมากนักส่วนมากก็กินทุกยี่ห้อ
มาม่าไทย มาม่าเกาหลี มาม่าญี่ ปนุ่ แบบมาม่า
เกาหลีก็กินนิชชิน และที่มนั ขายในจัสโก้ แต่เวลา
กินส่วนมากจะกินไม่คอ่ ยหมดห่อ“

คุณศราวุฒิ โมงขุนทด
อายุ 29 ปี
คุณครูสอนไวโอลิน
“คิดว่าบะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ปมันก็มีทัง้ ข้ อดี
เเละก็ข้อเสีย คือมันง่าย แต่สารอาหารมันไม่ครบ ที่
ยังกินก็คงเพราะมันอร่อยดี ถึงรู้วา่ ไม่ดีก็กิน แต่ไม่ได้
กินเยอะ กินเฉพาะเวลาที่อยากกิน ก็คือว่าง ๆ กิน
เล่น ๆ ตอนดูหนัง ก็กินแบบกรอบ ๆ ไปเลย แต่มนั ก็
อืด นอกจากนี ้ก็เอาไปต้ ม ใส่หมู ใส่ก้ งุ ก็แล้ วแต่วา่
ยี่ห้อไหน แต่ก็ร้ ู นะว่ามีผลกระทบอะไรกับร่ างกาย
บ้ าง เช่น ผมร่วง เพราะโซเดียมเยอะระบบย่อยไม่ดี
มันไปอืดในท้ อง ดูดน� ้ำในร่างกายท�ำให้ หน้ าซีด“
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คุณนพดล โสวจันทร์
อายุ 29 ปี
ท�ำงานด้ านนิเทศ และเป็ นครูสอนพิเศษ
“ซองหนึง่ ก็กิน วันเว้ นวัน จริ ง ๆ คิดว่าเยอะ
เเต่มนั อร่อย มีรสชาติดี (แต่รสชาติมีผงชูรสเยอะ มีสาร
เคมี) รู้และเชื่อว่าทุก ๆ คนก็ร้ ู แต่ปัจจัยในทุกวันนี ้มีสงิ่ ที่
ท�ำให้ ตายเยอะมาก มีอีกสักหน่อยคงไม่เป็ นไร เช่น ควัน
รถ แปรงสีฟัน ยาสระผม น� ้ำยาปรับผ้ านุ่มก็มีสารเคมี
เพราะฉะนันกิ
้ นอีกซักหน่อยคงไม่เป็ นไร แล้ วมันก็อร่อย
แต่เดี๋ยวนี ้กินไม่คอ่ ยเยอะ เเต่ตอนเด็ก ๆ  กินเยอะ ที่กิน
ก็เพราะว่ามันหิว ถึงรู้ ว่ามันไม่ดี แต่คิดว่านิดหน่อยคง
โอเค “
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คุณ อาภิญา โสวจันทร์
อายุ 32 ปี
เจ้ าของโรงเรี ยนสอนวาดรูป
“กินไม่ค่อยบ่อยค่ะเเต่ที่กินเพราะอยากกิน
ไม่มีอะไรกิน  เลือกไม่ได้ บ้ านไม่มีวตั ถุดบิ ก็กินมาม่า แต่
ก็ร้ ูวา่ ไม่มีประโยชน์ เเต่มนั ข้ อดีตรงที่สะดวก รวดเร็ว หา
ง่ า ย ต้ ม น� ำ้ ก็ กิ น ได้ เ ลย เเต่ บ างครั ง้ ก็ ร้ ู สึก จะว่ า มัน
แปลก ๆ เหมือนกัน บางครัง้ มันก็รสจัดหรื อเค็มเกินไป
แต่เป็ นคนไวต่อพวกสารพิษ ถ้ าพวกผงชูรสเยอะจะมี
อาการเวียนหัว เลยกินแบบนาน ๆ ครัง้ กินที ถ้ าอยากกิน
ก็กิน “

จากบทสัมภาษณ์ ในเรื่ องของพฤติกรรมการกิ น
บะหมี่กึ่งส�ำเร็ จรู ป ซึ่งส่วนมากก็จะตอบคล้ ายกันว่า  มักจะ
บริ โภคเป็ นบางครั ง้ บางครา  ไม่เป็ นประจ� ำหรื อไม่กินเป็ น
อาหารหลัก บะหมี่กงึ่ ส�ำเร็จรูปเป็ นอาหารที่หาได้ งา่ ย มีอยูต่ ดิ
บ้ าน และมีความสะดวกสบายในการท�ำ ใช้ เวลาเพียงแค่ไม่กี่
วินาที ก็สามารถได้ อาหารเมนูหนึ่ง ที่อิ่มท้ องได้ อย่างสบาย
และที่ ส� ำ คัญ ราคาไม่ แ พง แต่ เ พราะเป็ นอาหารที่ ไ ม่ ใ ห้
ประโยชน์มากเท่าไร และอาจมีอนั ตรายมากกว่าที่คิด ทังที
้ ่ผ้ ู
บริ โภครู้ ก็ยงั บริ โภคเพราะเชื่อว่าสามารถดัดแปลงบะหมี่กึ่ง
ส�ำเร็ จรู ปได้ หลายเมนู เพื่อเพิ่มสารอาหารหรื อคุณค่าทาง
อาหารได้
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นมเอ๋ย นมวัว
นันทิตา
รัตนาภรณ์
อธิชา
กมลมาศ

เมืองกรุง
ตังศิ
้ ริพงศ์เมธ
แสงสว่าง
จิตตประมวลบุญ
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‘นม’ เป็นสิ่งที่ทุกคนเคยกินไม่ว่าจะเป็นนมแม่
หรือนมโค ซึ่งบางคนถึงแม้ว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุ
มากแล้ว ก็ยังคงกินนมกันอยู่ แต่กว่าจะได้นมโคมานั้น
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะจะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่มี
ขั้นตอนมากมาย โดยจุดเริ่มต้นของการผลิตผลิตภัณฑ์นม
นั้นอยู่ที่ ‘ฟาร์มโคนม’

ขอบคุณภาพจาก dpo.go.th

ความเป็นมาของฟาร์มโคนม
ประเทศไทยถื อ ว่ า เป็ นประเทศที่ มี ฟ าร์ ม โคนม
อยู่ห ลายแห่ ง ไม่ ว่า จะเป็ นฟาร์ ม โคนมไทย - เดนมาร์ ค
ฟาร์ มโชคชัย หรื อแม้ แต่สวนจิตรลดาที่เป็ นโครงการในแนว
พระราชด�ำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั

ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค

ฟาร์ มโคนมไทย - เดนมาร์ ค อยูท่ ี่อ�ำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี ตังขึ
้ ้นในวันที่ 16 มกราคม ค.ศ.1962 เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ ค
และทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่ องของการเลี ้ยงโคนม จึงได้
มีการจัดตังฟาร์
้ มโคนมไทย - เดนมาร์ คขึ ้น ซึง่ เป็ นองค์กรส่ง
เสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จากนันมี
้ การก�ำหนดให้
วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็ นวันโคนมแห่งชาติ
ฟาร์ ม โคนมไทย - เดนมาร์ ค ถื อ ว่ า เป็ นฟาร์ ม
โคนมรายแรกที่ มีการผลิตนมพาสเจอร์ ไรท์ และยูเอชที ใน
ประเทศไทย โดยในตอนนันมี
้ การประชาสัมพันธ์ ให้ คนไทย
หันมาดื่มนมกันมากขึ ้น จึงท�ำให้ เกษตรกรสนใจเลี ้ยงโคนม
มากขึ ้น
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จากฟาร์ มโคนมต้ นแบบ และศูนย์ฝึกอบรมการ
เลี ้ยงโคนม ได้ กลายเป็ นระบบการส่งเสริ มการเลี ้ยงโคนม
แบบครบวงจรในชื่อของ ‘องค์กรส่งเสริ มกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย’ หรือ ‘อ.ส.ค.’ และถือเป็ นรายแรกทีม่ กี ารผลิต
นมพาสเจอร์ ไรท์และยูเอชทีในประเทศไทย
อ.ส.ค.ถือว่าเป็ นหนึง่ องค์กรในเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ ที่มีโครงการและแผนอบรมเกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนม
และเป็ นองค์กรหลักในการผลิตนมสดแท้ จากโคนม ไม่มี
นมผงมาเจือปน อ.ส.ค.ได้ มกี ารตกลงกับเกษตรกรเกีย่ วกับ
การเลี ้ยงโคนมว่าต้ องมีความมุ่งมัน่ เอาใจใส่ดแู ลตลอด
24 ชม. ซึง่ ที่ต้องใส่ใจในคุณภาพของนมให้ สะอาดนันเป็
้ น
เพราะว่านมสามารถติดเชื ้อได้ งา่ ย และ อ.ส.ค.ได้ ตงเป
ั ้ ้ าที่
จะพัฒนาให้ ฟาร์ มโคนมไทย - เดนมาร์ คให้ เป็ นที่หนึง่ ใน
เอเชียให้ ได้ เพราะในประเทศเพื่อนบ้ านมีการประกอบ
กิจการโคนมที่มีการเจือปนของนมผง
การตลาดของฟาร์ ม โคนมไทย - เดนมาร์ ค
ในตอนเเรกยังไม่ค่อยได้ รับความสนใจ แต่ในปั จจุบนั นี ้
ฟาร์ มโคนมไทย - เดนมาร์ คได้ เป็ นฟาร์ มโคนมแห่งแรก

มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ที่สามารถเข้ าไปชมและ
ศึกษากันได้
จนในปี ค.ศ.2007 - 2014 กิจการได้ มกี ารพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่ฟาร์ มโชคชัยคาดหวังคือ การอยู่
ร่ วมในสังคมแบบมีคุณค่า มีการแบ่งปั น เผื่อแผ่ความ
รู้ และอยู่บนพื ้นฐานของการใช้ ความรู้ ความคิด ความ
สามารถ

ของประเทศไทย และได้ พฒ
ั นาจากฟาร์ มทีม่ แี ต่การเลี ้ยง
โคนมให้ กลายเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยงเชิงเกษตรแบบครบ
วงจร เพื่อเพิ่มความสนใจให้ กบั ประชาชน

ฟาร์มโชคชัย

ฟาร์ มโชคชัย เป็ นฟาร์ มของดร.โชคชัย บูลกุล
สัตวแพทย์ คนหนึ่ง ฟาร์ มโชคชัยอยู่ที่อ�ำเภอปากช่อง
จัง หวัด นครราชสี ม า ในตอนแรกฟาร์ ม โชคชัย เป็ น
ฟาร์ มโคเนื ้อ โดยมีการน�ำเข้ าโคเนื ้อสายพันธุ์อเมริ กนั
บราห์มนั และสายพันธุ์แซนต้ าเกอร์ ทดู ิส และได้ มีการ
พัฒนาสายพันธุ์โคเนื ้อของไทย แต่ในเวลาต่อมาฟาร์ ม
โชคชัยประสบปั ญหาเกี่ยวกับการส่งออกโคเนื ้อ จึงได้
มีการปรับเปลี่ยนจากกิจการโคเนื ้อมาเป็ นกิจการโคนม
จากที่ มีโคเนื อ้ อยู่แล้ ว ได้ มีการผสมโคข้ ามสายพันธุ์
ระหว่างแม่พนั ธุ์โคเนื ้อของฟาร์ มกับน� ้ำเชื ้อพ่อพันธุ์โคนม
จากต่างประเทศ และได้ มีการพัฒนาจนได้ สายพันธุ์ที่ให้
ผลผลิตที่สงู ตามสภาพอากาศของประเทศไทย
ในปี ค.ศ.1992 - 1996 เป็ นช่วงเวลาที่มีการ
ปฏิรูประบบจัดการ และในช่วงนัน้ ก็เป็ นช่วงที่กิจการ
โรงงานแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ น มประสบปั ญ หาทางการ
ตลาด ท� ำ ให้ ต้ อ งขายกิ จ การนมพร้ อมดื่ ม ตราฟาร์ ม
โชคชัยออกไปในปี ค.ศ.1991 แต่ก็ยงั มีการท�ำกิจการ
ฟาร์ มโคนมซึง่ ในช่วงนันเป็
้ นช่วงเริ่ มต้ นการท�ำงานของ
คุณโชคชัย บูลกุลที่เพิ่งจบการศึกษามาจากประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา และเป็ นช่วงของการหันกลับมาปฏิรูป
องค์กรให้ เกิดความมัน่ คงโดยสร้ างนวัตกรรมทางการ
บริ หาร และได้ มีการปรับรื อ้ ระบบการจัดการใหม่ให้ กบั
ธุรกิจ ท�ำให้ รายได้ หลักในช่วงนี ้ได้ มาจากการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึง่ ก็คือน� ้ำนมดิบ และการส่ง
ออกแม่พนั ธุ์โคนมไปต่างประเทศ รวมทังยั
้ งมีอาหารสัตว์
ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
ฟาร์ มโชคชัยได้ มีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จาก
นม และนมสดตรา ‘ฟาร์ มโชคชัย’ ออกมา แต่ด้วยปั ญหา
มากมาย ท�ำให้ มีการยุบผลิตภัณฑ์ชิ ้นนี ้ไป และได้ มีการ
สร้ างร้ านค้ าที่ทกุ คนรู้จกั กันดี ในนามของ ‘Umm!...Milk’
ฟาร์ มโชคชัยไม่ได้ มีเพียงแค่ฟาร์ มโคนมเท่านัน้ แต่ยงั

โรงโคนม สวนจิตรลดา

สื บ เนื่ อ งจากการจั ด ตั ง้ ฟาร์ ม โคนมไทย เดนมาร์ ค ทางหน่วยงานราชการจึงได้ จดั การถวายโค 6 ตัว
ซึง่ เป็ นโคทีต่ งท้
ั ้ องแล้ ว 4 ตัว พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานทรั พย์ ส่วน
พระองค์สำ� หรับสร้ างโรงงานโคนมขึ ้น บริเวณสวนจิตรลดา
และเมื่อแม่โคคลอดลูกได้ มีการรี ดนม
น� ำ้ นมที่ เ หลื อ จากการเลี ย้ งลู ก โคได้ น� ำ ไป
จ�ำหน่าย และเมื่อจ�ำนวนของโคเพิ่มมากขึ ้นทังจากที
้
่มีอยู่
แล้ ว และมีคนมาถวายเพิ่มเติม ท�ำให้ สามารถผลิตน� ้ำนม
ออกมาจ�ำหน่ายให้ แก่ภายนอก

ขอบคุณภาพจาก
hostessblog.com
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อาหารของแม่โค

แม่โ คนม คื อ ปั จ จัย ส� ำ คัญ ที่ สุด ของ
การผลิตน� ้ำนมดิบ เพราะหากไม่มีแม่โค ก็คงไม่มี
น� ้ำนม แต่ในด้ านของการดูแลนันไม่
้ ใช่เรื่ องง่าย
เลย เพราะจะต้ องใช้ ทงความอดทน
ั้
และการดูแล
เอาใจใส่เป็ นอย่างดี
ทางเราจึงได้ ไปศึกษาที่ฟาร์ มของคุณ
‘สมจิตร ปาณิวรรณ’ ซึง่ ได้ มีการดูแลแม่โค โดย
จะให้ อาหาร 3 ประเภท นัน่ คือ อาหารข้ น ฟาง
และหญ้ า อาหารข้ นนัน้ จะมี ส่วนผสมของมัน
ส�ำปะหลัง เปลือกสัปปะรด และเศษอาหาร ซึง่
จะให้ ในช่วงเช้ าและช่วงเย็น ส่วนฟางและหญ้ า
นันจะให้
้
กินตลอดทังวั
้ น
ส�ำหรับอาหารข้ นนันได้
้ มีการสัง่ ซื ้อมา
จากร้ านค้ า ฟางสัง่ ซื ้อมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
แต่หญ้ านันเอามาจากทุ
้
ง่ หญ้ าของตนเอง ในส่วน
ของเปลือกสับปะรดนัน้ มีการน�ำไปบดให้ เป็ นชิ ้น
เล็ก ๆ และน�ำไปตากแห้ ง ก่อนจะน�ำมาให้ แม่โค
กิน
ในเรื่ องของการรี ดนม คุณสมจิตรเล่า
ให้ ฟังว่าจะต้ องรี ดนมตัง้ แต่เช้ าเวลาประมาณ
ตี 5 และจะรี ดอีกทีในตอนเย็นเวลาประมาณ 4
โมง จากนันจะน�
้
ำน� ้ำนมดิบไปส่งที่ต�ำบลสนาม
แย้ อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีในตอนเย็น
ที่ศูนย์ รับน�ำ้ นมดิบนีจ้ ะน�ำน�ำ้ นมดิบไปผ่านขัน้
ตอนต่าง ๆ เพื่อน�ำไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์นมของ
สหกรณ์ ส่วนน� ้ำนมดิบที่เหลือจะน�ำไปจ�ำหน่าย
ให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไปและผู้ประกอบการอื่น ๆ
จากนันเราได้
้
ท�ำการศึกษาเพิ่มเติมใน
เรื่ องของอาหารที่ใช้ เลี ้ยงโคนมซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด
คือ อาหารหยาบ เช่น หญ้ า ถัว่ อาหารสัตว์ ฟาง
ข้ าว และอาหารข้ นซึง่ เป็ นอาหารผสม อาหารทัง้
สองชนิดนี ้ มีความส�ำคัญเท่า ๆ กัน เมื่อก่อนใน
การเลี ้ยงโคนมจะให้ กินแต่อาหารหยาบ แต่ด้วย
สภาพอากาศของประเทศไทยที่อยู่ในเขตร้ อน
ท�ำให้ อาหารหยาบมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการต�่ำ ไม่
เพียงพอกับความต้ องการของแม่โคนม จึงท�ำให้ มี
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การจัดการเรื่องอาหารข้ นเสริม และจะเห็นได้ วา่ การ
ให้ อาหารข้ นเสริ มนัน้ ส่งผลต่อปริ มาณของน� ้ำนมที่
มีปริ มาณเพิ่มมากขึ ้น
เนื่ องจากค่าใช้ จ่ายในด้ านอาหารเป็ น
ค่าใช้ จ่ายที่มีสดั ส่วนสูงประมาณร้ อยละ 70 ของ
ต้ นทุนทังหมด
้
และนี่ก็คือปั ญหาใหญ่ที่เกษตรกร
เลี ้ยงโคนมก�ำลังประสบปั ญหาอยู่ เพราะมีต้นทุน
สูงในการผลิตน� ้ำนมดิบ เพราะฉะนันการให้
้
อาหาร
ข้ นเสริ มแก่แม่โคนมนัน้ เป็ นสิ่งที่ท�ำให้ ได้ ปริ มาณ
น� ้ำนมทีม่ ากขึ ้น เกิดความคุ้มทุนในการผลิต อย่างไร
ก็ตามเกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนมยังไม่มีความรู้ ความ
เข้ าใจถึงการใช้ อาหารข้ นที่ดีพอ เช่น อาหารข้ นนัน้
ควรมีคณ
ุ ภาพอย่างไร ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง และ
ควรให้ แม่โคนมกินเท่าไหร่
โดยในการให้ อาหารแม่โคนมนันจะต้
้ อง
ให้ สารอาหารประเภทโปรตีน พลังงาน วิตามิน แร่
ธาตุ ฯลฯ เพื่อที่จะบ�ำรุ งร่ างกาย เพื่อผลิตน�ำ้ นม

และเพื่อการเจริ ญเติบโตของลูกโคในท้ อง แม่
โคนมที่ อยู่ในระยะใกล้ คลอด หรื อหลังคลอด
ใหม่ ๆ การให้ นมในช่วงต้ น ช่วงกลาง ช่วงปลาย
และช่วงหยุดให้ นมจะมีความต้ องการสารอาหาร
ในแต่ ล ะระยะที่ แ ตกต่ า งกัน และแม่ โ คนมที่
สามารถให้ น� ้ำนมได้ เต็มที่นนต้
ั ้ องมีสขุ ภาพแข็ง
แรงคือ ไม่ควรอ้ วน หรื อผอมจนเกินไป
หลังแม่โคนมคลอดลูกได้ 7 วันจะมี
การดูแลให้ อาหาร เพื่อให้ แม่โคนมกินอาหารได้
มากที่สุด อาหารส่วนใหญ่ ที่กินจะมุ่งไปสู่การ
สร้ างน�ำ้ นม แต่อาหารที่กินเข้ าไปก็ยังไม่เพียง
พอส�ำหรับแม่โคนมที่เพิ่งคลอดลูกอยูด่ ี จึงท�ำให้
น� ้ำหนักของแม่โคนมลดลงเฉลี่ย 400 - 600 กรัม
ต่อวัน อาหารที่ใช้ จงึ ต้ องมีพลังงานสูงมาก เพื่อ
ให้ แม่โคนมน�ำไปสร้ างหรื อผลิตน� ้ำนมให้ ได้ มาก
ที่สดุ โดยแม่โคนมนันจะผลิ
้
ตน� ้ำนมได้ ในปริมาณ
16 - 20 กิโลกรัมต่อวัน

ขอบคุณภาพจากบทความ Beverages That Help You Sleep Better
ขอบคุณข้ อมูลจาก บทความเรื่ อง อาหารและการ
ให้ อาหารโคนม โดย นักศึกษาฝึ กงาน ฟาร์ มโคนม
ไทย-เดนมาร์ ก
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ขอบคุณภาพจาก allsortsofpretty.com
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ขอบคุณภาพจาก objects.designapplause.com

สายพานการผลิต

ขั้นตอนที่1 การรับน�ำ้ นมดิบ
(Raw Milk Reception)

นมดิบที่เข้ าโรงงาน (ปริ มาณเฉลี่ย 60 ตัน / วัน) จะ
ถูกเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพทางด้ านกายภาพเคมี
และจุลนิ ทรีย์ หลังจากนันน�
้ ้ำนมดิบทีไ่ ด้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้ จะถูกเข้ าไปเก็บไว้ ในแทงค์โดยผ่านเพลทท�ำความ
เย็น เพื่อลดอุณหภูมิน� ้ำนมดิบลงเหลือ 4 - 8 องศาเซลเซียส

ขั้นตอนที่2 การเทอร์ไมเซชั่น
(Thermization Process)

น� ้ำนมดิบก่อนเข้ ากระบวนการผลิตจะถูกน�ำไป
ฆ่าเชื ้อเบื ้องต้ นด้ วยความร้ อน โดยการเพิ่มอุณหภูมิไปที่
75 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 15 วินาที แล้ วถูกท�ำให้
อุณหภูมิลดลงอีกครัง้ จนมีอณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดย
อาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้ อนกับน� ้ำร้ อนและน� ้ำเย็น
ทีเ่ ครื่องเพลทแลกเปลีย่ นความร้ อน จากนันน�
้ ้ำนมจะถูกเก็บ
ไว้ ในถังพักก่อน เพื่อรอเข้ าสูข่ นตอนต่
ั้
อไป
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ขั้นตอนที่3 การโฮโมจีไนส์เซชั่น
(Homogenization)

นมที่ผ่านการเทอร์ ไมส์แล้ วจะไหลเข้ าเครื่ อง
โฮโมจีไนส์ เพื่อท�ำให้ ขนาดอนุภาคของไขมันในนมเล็ก
ลง ท�ำให้ นมไม่แยกชันกั
้ น ต่อมาน� ้ำนมจะถูกตังทิ
้ ้งไว้ โดย
ใช้ ความดันที่ 200 กิโลปาสคาล / ตร.ซม. เพื่อท�ำให้ นม
ไหลผ่านช่องขนาดเล็ก

ขั้นตอนที่4 การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(Heat Treatment Process)

การฆ่าเชือ้ แบบพาสเจอร์ ไรส์ นมดิบที่ผ่าน
การเทอร์ ไมส์ จะถูกน� ำเข้ าสู่เครื่ องพาสเจอร์ ไรส์ เพื่ อ
ท�ำการแลกเปลีย่ นความร้ อนโดยเพิม่ อุณหภูมใิ ห้ อยูท่ ี่ 80
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 วินาที จากนันนมที
้
่ผา่ นการ
ฆ่าเชื ้อจะไหลไปพักไว้ ในถังเก็บนมพาสเจอร์ ไรส์ซงึ่ รักษา
อุณหภูมิไว้ ที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการบรรจุ
ขอบคุณ ข้ อ มูล จาก บทความเรื่ อ งสายพานการผลิ ต โดย
โดยสหกรณ์ โ คนมนครปฐม นัก ศึก ษาฝึ กงาน ฟาร์ ม โคนม
ไทย -เดนมาร์ ก

เครื่ องบรรจุ 2 แบบ ได้ แก่ เอสไอจี คอมบิบล็อค (SIG
Combibloc) และเทตราพัก (Tetra Pak) กล่องนมทีบ่ รรจุ
จะถูกน� ำไปฆ่าเชือ้ ด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ และ
ท�ำการบรรจุภายใต้ สภาวะปลอดเชื ้อ (Aseptic zone)
และจะถูกล�ำเลียงตามสายพาน เพื่อพิมพ์วนั ที่หมดอายุ
หลังจากนันจะถู
้ กจัดใส่ลงั และขนย้ ายเข้ าสูโ่ กดังเพื่อรอ
ตรวจสอบคุณภาพต่อไป

การฆ่าเชือ้ แบบยูเอชที นมดิบที่ผ่านการ
เทอร์ ไมส์จะถูกน�ำเข้ าสูข่ นตอนการฆ่
ั้
าเชื ้อขันสุ
้ ดท้ าย
ด้ วยเครื่ อง UHT แบบ Tubular Heat Exchanger โดย
การแลกเปลี่ยนความร้ อนกับไอน� ้ำ โดยค่อย ๆ เพิ่ม
อุณหภูมิจาก 4 องศาเซลเซียส เป็ น 30 70 และ 95
องศาเซลเซียสตามล�ำดับ จนน� ้ำนมมีอณ
ุ หภูมิสงู ถึง
139 องศาเซลเซียส นาน 3 วินาที

ขั้นตอนที่6 การเก็บรักษา
(Storage)

ขั้นตอนที่5 การบรรจุ
(Filling Process)

ภายหลังจากผ่านขัน้ ตอนการบรรจุนมแล้ ว
ผลิตภัณฑ์ทงหมดจะต้
ั้
องถูกน�ำไปเก็บรักษาเพื่อรอการ
จ�ำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ ไรซ์จะถูกน�ำไปเก็บ
ไว้ ในห้ องเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ส่วนผลิตภัณฑ์
นมยูเอชที จะสามารถเก็ บรั กษาไว้ ได้ ที่อุณหภูมิปกติ
ภายในโกดังสินค้ า

การบรรจุนมพาสเจอร์ ไรส์ เริ่มจากการป้อน
นมที่ผลิตได้ เข้ าสูเ่ ครื่ องบรรจุอตั โนมัติ จากนันน�
้ ำฟิ ลม์
พลาสติกมาผ่านการซีลให้ เป็ นถุงโดยใช้ ความร้ อน จาก
นันจะป
้ ้ อนนมลงไปในถุงก่อนที่จะฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยที่
ปากถุงด้ วยรังสี Ulta Violet (UV) ก่อนที่จะซีลปิ ด และ
ท�ำการตัดออกเป็ นถุง ก่อนที่จะน�ำผลิตภัณฑ์ไปเก็บ
รักษาไว้ ในห้ องเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอ
การจ�ำหน่ายต่อไป
การบรรจุ แ บบปลอดเชื อ้ การบรรจุ น ม
ยูเอชทีจะท�ำการบรรจุที่สภาวะปลอดเชื ้อ ด้ วยเครื่ อง
บรรจุแ บบอัต โนมัติ โดยโรงงานอ.ส.ค.ขอนแก่ นมี

ขั้นตอนที่7 บรรจุเพื่อจ�ำหน่ายสินค้า

น� ้ำนมที่ผา่ นการผลิตแล้ วมาบรรจุใส่ขวดหรือ
ภาชนะที่ต้องการส่งจ�ำหน่าย บรรจุวนั ที่ผลิต วันหมด
อายุ และบรรจุคณ
ุ ประโยชน์ที่ได้ รับ

72
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ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม
น�ำ้ นม…นอกจากใช้ ผลิตเป็ นนมสดแล้ ว ยังถูก
น�ำมาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ตังแต่
้ นมผงที่งา่ ยต่อการ
ชงพร้ อมดื่มให้ เด็กทารก นมข้ นหวานที่นิยมใช้ ผสมเครื่ อง
ดื่มเนื่องจากมีรสชาติที่หวานอร่ อย หรื อเนยที่สามารถน� ำ
มาทาขนมปั งได้ และเป็ นวัตถุดิบส�ำคัญในการท�ำขนมอบ
ต่าง ๆ ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากนมเป็ นอีกหนึ่งสินค้ า
ที่แพร่หลาย คนนิยมบริ โภคกันมากและหาซื ้อได้ ทวั่ ไป โดย
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปของนมจะแบ่งตามประเภทกระบวนการ
ผลิตเป็ น 8 ประเภทคือ
1. ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม ซึง่ แยกได้ เป็ น 3 ชนิด
ตามอุณหภูมิที่ใช้ ในการฆ่าเชื ้อดังนี ้ คือ
นมพาสเจอไรซ์ (Pasturized Milk) คือ นมที่ผา่ น
การฆ่าเชื ้อโดยใช้ อณ
ุ หภูมไิ ม่ต�่ำกว่า 65 องศาเซลเซียส ดังนัน้
นมประเภทนี ้จึงมีอายุการเก็บเพียง 3 - 7 วัน และต้ องเก็บที่
อุณหภูมไิ ม่ตำ�่ กว่า 10 องศาเซลเซียส นมพาสเจอไรซ์ทมี่ ขี าย
ในท้ องตลาดอาจบรรจุภาชนะพลาสติก ลักษณะเป็ นถุงหรื อ
ขวด หรื ออาจบรรจุในกล่องกระดาษลามิเนต

นมสเตอริ ไลซ์ (Sterilized Milk) คือ นมที่ผา่ น
การฆ่าเชื ้อทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ ม่ตำ�่ กว่า 100 องศาเซลเซียส โดยใช้
เวลาทีเ่ หมาะสมอุณหภูมนิ ี ้สามารถท�ำลายทังจุ
้ ลนิ ทรียท์ กี่ อ่
ให้ เกิดโรคและจุลนิ ทรี ย์ที่ท�ำให้ นมเสียด้ วย จึงสามารถเก็บ
ที่อณ
ุ หภูมหิ ้ องได้ นานถ้ ายังไม่ได้ เปิ ดภาชนะบรรจุ นมชนิด
นี ้จึงมักนิยมบรรจุกระป๋ องปิ ดสนิทและใช้ ความร้ อนฆ่าเชื ้อ
นมยูเอชที (Ultra High Temperature, UHT)
คือนมที่ ผ่านการฆ่าเชื อ้ โดยใช้ อุณหภูมิไม่ต�่ ำกว่า 133
องศาเซลเซียส เป็ นเวลาไม่ต�่ำกว่า 1 วินาที แล้ วบรรจุลง
ในภาชนะที่ปลอดเชื ้อ สามารถเก็บได้ นานถึง 5 - 6 เดือน
จึงเป็ นผลิตภัณฑ์นมพร้ อมดืม่ ทีไ่ ด้ รบั ความนิยมบริโภคมาก
ภายในประเทศไทย
2. นมคืนรูป คือ การเอาส่วนประกอบของนม
สดที่ได้ แยกออกแล้ ว เช่น น� ้ำ มันเนย และโปรตีน มาผสม
กันใหม่ให้ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับนมข้ น อย่างไรก็ตามนม
คืนรู ปเหล่านีไ้ ม่เหมาะส�ำหรับการเลี ้ยงทารก เนื่องจาก
มีน�ำ้ ตาลมาก และยังมีสารอาหารไม่เพียงพอกับความ
ต้ องการของทารก โดยนมชนิดนีจ้ ะถูกบรรจุในกระป๋ อง

ขอบคุณภาพจาก earlgrayteapudding.tumblr.com
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ขอบคุณภาพจาก playbuzz.com

นมเปรี ย้ วผ่านกระบวนการฆ่าเชือ้ ด้ วยระบบยูเอชที ผู้
บริ โภคก็จะได้ รับเพียงสารอาหารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในนม
เปรี ย้ วเท่านัน้ ปั จจุบนั นมเปรี ย้ วพร้ อมดื่มเป็ นผลิตภัณฑ์
นมที่ได้ รับความนิยมมาก เพราะมีรสชาติที่อร่อย
5. เนยเหลว (Butter) ท�ำจากไขมันที่เกิด
จากการปั่ นนม ไขมันนี ้จะรวมตัวกันเป็ นเม็ด จากนันก็
้
กรองน� ้ำออกไปก่อนจะน�ำไขมันมาเติมแบคทีเรี ย สเตรป
โตคอคคัส (Steptococcus Lactic) กับลิวโคนอสทอคซิโทรโวรัม (Leuconostoccitrovorum) ซึง่ จะท�ำให้ เนยมี
กลิน่ และรสชาติเฉพาะตัว
6. เนยแข็ง (Cheese) คือผลิตภัณฑ์จาก
นมซึ่ง สามารถผลิ ต ได้ จ ากนมวัว หรื อ นมแพะ ที่ ผ่ า น
กระบวนการคัดแยกโปรตีน แล้ วน� ำโปรตีนของนมมา
ท�ำการผสมเชื ้อรา แบคทีเรี ย หรื อสารอื่น ๆ แตกต่างกัน
ไปตามชนิดของเนยแข็ง ซึง่ แตกต่างจากเนยที่ท�ำมาจาก
ไขมันของนม
7. ครีม (Cream) คือ ไขมันที่ได้ จากการปั่ น
แยกจากน� ้ำนม และมีไขมันนมเป็ นส่วนประกอบส�ำคัญ มี
3 ประเภทคือ ครี มแท้ ครี มผสม และครี มเทียม นิยมใช้ ใน
เครื่ องดื่ม และผลิตภัณฑ์ขนมอบ
8. ไอศกรีม (Ice Cream) เป็ นผลิตภัณฑ์
ที่มีน� ้ำ อากาศ โปรตีน น� ้ำตาล และไขมันที่ได้ จากการปั่ น
ส่วนประกอบต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ จนน� ้ำในส่วน
ประกอบเปลี่ยนเป็ นน� ้ำแข็ง ไขมันที่ใช้ ท�ำอาจเป็ นไขมัน
อื่น ๆ แทนน� ้ำมันเนยได้ มีการเติมสารปรุงแต่ง สี กลิน่ รส
และสารอิมลั ซิไฟเออร์ (Emulsifier) เพื่อช่วยรักษาความ
คงตัวของครี ม

ฆ่าเชื ้อแบบสเตอริไรซ์เพื่อให้ มีอายุการเก็บนาน นมชนิด
นีม้ กั ใช้ ส�ำหรับท�ำอาหารหรื อขนมอบ หรื อใช้ ใส่ในชา
กาแฟ ซึง่ สามารถแบ่งได้ เป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ นมคืน
รู ปธรรมดา นมข้ นหวาน นมข้ นไม่หวานหรื อนมข้ นจืด
นมข้ นขาดมันเนยไม่หวาน และนมข้ นขาดมันเนยคืนรูป
3. นมปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavored Milk)
หมายถึงการน�ำนมผงมาผ่านกรรมวิธีการผลิตต่าง ๆ
แล้ วปรุ งแต่งด้ วยกลิ่นหรื อรส และอาจเติมวัตถุอื่นที่ไม่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้ วย สามารถแบ่งได้ เป็ น 3
ประเภทด้ วยกัน คือ นมผง (Dried or Powder Milk)
นมผงครบส่วน (Whole Milk) และนมผงดัดแปลง
4. นมเปรี้ ย ว (Cultured Milk หรื อ
Yogurt) คื อ ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการหมัก นมด้ ว ย
จุลนิ ทรี ย์ที่ไม่ท�ำให้ เกิดโรค หรื อไม่ท�ำให้ เกิดพิษ นิยมใช้
จุลินทรี ย์ที่ผลิตกรดแลคติก และบ่มให้ เชื ้อเจริ ญโดยใช้
น� ้ำตาลแลคโตสในนมเปลี่ยนเป็ นกรดแลคติก ท�ำให้ นม
มีรสเปรี ย้ วและช่วยยืดอายุการเก็บนมให้ นานขึ ้น อาจ
มีการปรุงแต่งสี กลิน่ รสด้ วย นมชนิดนี ้เหมาะกับผู้ที่มี
ปั ญหาดื่มนมไม่ได้ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถย่อยน� ้ำ
ตาลแลคโตสได้ แต่จะสามารถบริ โภคนมเปรี ย้ วได้ โดย
ไม่มีปัญหาท้ องเสียหรื อเกิดก๊ าซ นอกจากจะได้ คณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการแล้ ว นมเปรี ย้ วยังช่วยสร้ างสภาวะเป็ น
กรดในทางเดินอาหาร ป้องกันไม่ให้ จลุ นิ ทรี ย์ที่ทำ� ให้ เกิด
โรคเจริ ญและเพิ่มจ�ำนวน
นอกจากนัน้ นมเปรี ย้ วยังมีคุณสมบัติยบั ยัง้
การเจริ ญเติบโตของเชื ้อโรคได้ อีกด้ วย แต่ถ้าผลิตภัณฑ์

ขอบคุณข้ อมูลจาก บทความนานาสาระเรื่ อง “นม“
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คนไทย
ควรดื่มนมหรือไม่ ?
ในปั จจุบนั ‘นมวัว’ เป็ นเครื่ องดื่มที่ได้ รับ
ความนิยมในหมู่เด็ก ๆ ชาวไทยมาก เด็กสมัยใหม่
แทบทุกคนนิยมดื่มนม เพราะผู้ใหญ่มกั บอกว่ามันมี
ประโยชน์ ยิ่งดื่มมากก็จะยิ่งโตไวและตัวสูง นอกจาก
นี ้ยังมีการรณรงค์ให้ เด็กไทยดื่มนมอย่างกว้ างขวาง
แม้ แต่ผ้ ใู หญ่เองก็นิยมดื่มนมเช่นกัน และ
ในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์นมนันมี
้ ให้ เลือกมากมายไม่วา่
จะเป็ นในรู ปแบบของนมถุง นมขวด นมกล่อง ซึ่ง
รสชาตินนก็
ั ้ มีให้ เลือกหลากหลาย เช่น นมรสสตรอว์
เบอร์ รี่ นมรสช็อคโกแลต เป็ นต้ น
อี กทัง้ การเลือกซื อ้ ผลิตภัณฑ์ นมยังเป็ น
เรื่ องไม่ยาก เพราะถูกวางจ�ำหน่ายอย่างกว้ างขวาง
สามารถหาซื ้อได้ ตามท้ องตลาดและห้ างร้ านทัว่ ไป
นมจึงเป็ นเครื่ องดืม่ ‘ฮ็อตและฮิต’ ส�ำหรับคนไทย โดย
เฉพาะในกลุม่ ของเด็กไทย
แต่ทราบกันหรือไม่วา่ การดืม่ นมนันเพิ
้ ง่ เข้ า
มามีบทบาทต่อสังคมเมื่อ 50 กว่าปี มานี่เอง เดิมการ
ดืม่ นมไม่ใช่วฒ
ั นธรรมทางอาหารของประเทศไทย เรา
เพิง่ รับเอาแนวคิดนี ้มาจากฝรั่งเมือ่ ไม่นานมานี เพราะ
้
เห็นว่าฝรั่งดื่มแล้ วดี และเชื่อว่านี่คือเหตุที่ท�ำให้ ฝรั่ง
ตัวสูงกว่าคนไทย คนไทยเลยเอาเยี่ยงอย่างท�ำให้ การ
ดื่มนมได้ รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่วา่ นม
นันดี
้ ตอ่ สุขภาพกับคนไทยจริ งหรื อ
ชาวตะวัน ตกนัน้ ดื่ ม นมเพื่ อ ให้ ร่ า งกาย
สะสมไขมันไว้ เพื่อต่อสู้กบั อากาศที่หนาวเย็น เพราะ
ในนมมีไขมันและโปรตีนสูงมาก นมวัวจึงเหมาะกับ
ร่างกายของชาวตะวันตก แต่กบั คนไทยที่อาศัยอยูใ่ น
ประเทศที่ มี อ ากาศร้ อน เมื่ อ ดื่ ม นมที่ มี ไ ขมัน และ
โปรตีนสูงเข้ าไป ไขมันบางส่วนจะไม่ถกู ใช้ จึงเกิดการ
สะสมในร่างกาย และตัวไขมันนี่เองที่ท�ำร้ ายคนไทย
เพราะมันเป็ นตัวก่อให้ เกิดโรคยอดฮิตของเด็กไทยใน
ปั จจุบนั ซึง่ คือ ‘โรคอ้ วน’ นัน่ เอง

เมื่อป่ วยเป็ นโรคอ้ วนแล้ ว ความอ้ วนก็มกั
จะพ่วงโรคอื่นตามมาด้ วย และเมื่อท�ำการศึกษาต่อ
พบว่า นมบางยี่ห้อก็ไม่ใช่นมวัวแท้ เพราะมีการใส่
แป้งผสมเข้ าไป เพื่อให้ นมมีความอร่อยขึ ้น
รวมทังนมยั
้ งส่งผลเสียต่อร่ างกายคือ นม
นันมี
้ โปรตีนที่ย่อยยากและมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง ซึง่
ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ หมด เมือ่ ตกมาถึงล�ำไส้ เล็ก
ตอนบนก็จะบูดเน่า และจะไปสะสมกันอยูใ่ นตับ ไต
และล�ำไส้ ใหญ่ จนกลายเป็ นสารพิษที่กอ่ อนุมลู อิสระ
ซึง่ เป็ นต้ นตอของการเกิดโรคมะเร็งนัน่ เอง
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สูงทีด่ จู ะด้ อยกว่าชนชาติตะวันตก จนต้ องหันมา
ดื่ ม นมเพื่ อ พึ่ง แคลเซี ย มที่ มี อ ยู่ใ นนม ซึ่ง โดย
ความจริงแล้ วคนไทยมีแหล่งแคลเซียมในอาหาร
มากมาย เช่น ปลา โดยเฉพาะปลาเล็กปลาน้ อย
รวมทัง้ ผักใบเขียวต่าง ๆ ซึง่ เราก็สามารถรับ
ประทานแคลเซียมจากแหล่งอาหารเหล่านีไ้ ด้
เช่นกัน
ดังนัน้ เราจึงควรดื่มในปริ มาณที่พอ
เหมาะ เพราะการดื่มมากเกินไปอาจท�ำให้ เกิด
ผลเสียต่อร่างกายของเราได้

นอกจากนี ้ยังพบว่าเด็กไทยไม่ต่�ำ
กว่าแสนคนแพ้ นมวัว เพราะมีสารอาหารบาง
ชนิดในนมทีไ่ ม่สามารถเข้ ากับร่างกายคนไทย
ได้ นอกจากนี ้นมยังเป็ นตัวการส�ำคัญที่ทำ� ให้
เกิดโรคภูมิแพ้ ในคนไทย ซึง่ ปั จจุบนั มีคนไทย
ที่ป่วยเป็ นโรคนี ้กว่าหลายสิบล้ านคน
ดัง นัน้ ‘น� ำ้ นม’ ถึ ง จะเป็ นสิ่ ง ที่ มี
ประโยชน์จริ ง ๆ แต่อาจจะเหมาะกับคนชาติ
ตะวันตกมากกว่าคนไทย และหากพิจารณา
ในเรื่ องที่คนไทยกังวล นัน่ คือเรื่ องของความ
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ขอบคุณข้ อมูลจาก บทความเรื่ อง คนไทยดื่มนมต�่ำกว่า ประเทศใน
โลก 4 - 7 เท่าตัวส่งผลเติบโตช้ า ของเว็บไซต์ manager.co.th
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เรื่องช็อกช็อก
กับช็อกโกแลต

ณัฐณิชา ซื่อตรง
นันทิมา เมืองกรุง
อชิรญาณ์ หวาดเปี ย

ช็อกโกแลต . . . ขนมที่มีรสชาติหวานอมขม ว่ากันว่าช็อกโกแลต
เป็ นขนมที่สามารถสื่อถึงอารมณ์ความรักได้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นสาเหตุให้
ของหวานชนิดนี ้ได้ เป็ นของขวัญที่ครู่ ักนิยมให้ กนั ในวันวาเลนไทน์ ซึง่ เป็ น
วันแห่งความรักนัน่ เองค่ะ

ขอบคุณภาพจาก Dan Lepard www.theguardian.com

ความเป็นมาสุดยอดขนมหวาน
ของมนุษย์ “ช็อกโกแลต”
-

ช็อกโกแลตนันถู
้ กค้ นพบขึ ้นมานานกว่า
2,000 ปี หลังจากสมัยของพระนางคลีโอพัตรา
แห่งอียิปต์ ได้ มีการค้ นพบผลผลิตที่มาจากเมล็ด
ของต้ นไม้ ชนิดหนึง่ ที่มีชื่อว่า ‘ต้ นคาเคา’ หรื อ ‘ต้ น
โกโก้ (Cacao)’ ที่อยู่ในเขตป่ าร้ อนชืน้ ของทวีป
อเมริ กา โดยต้ นโกโก้ นนั ้ เป็ นต้ นไม้ พื ้นเมืองของ
ทวีปอเมริ กากลางและอเมริ กาใต้ โดยจะสามารถ
เจริ ญเติบโตได้ ดีในพื ้นที่เขตร้ อนและพื ้นที่ที่มีร่ม
เงา ในปั จจุบนั ต้ นโกโก้ ยงั สามารถพบได้ ในพื ้นที่
เขตร้ อนของโลก เช่น แอฟริ กา ไนจีเรี ย เเละกาน่า
อีกด้ วย
โดยชนกลุม่ แรกทีส่ ามารถผลิตช็อกโกแลต
ได้ คือ ชาวมายาและชาวแอซเทค (กลุ่มชนแห่ง

Henry Detchbordin

อารยธรรมเมโสอเมริ กา) ซึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศ
แมกซิโกและทวีปอเมริกากลาง โดยชนกลุม่ แรกนัน้
ได้ นำ� เอาเมล็ดของต้ นโกโก้ มาบด และผสมกับเครื่อง
ผสมต่าง ๆ มากมายจนกลายมาเป็ นเครื่องดืม่ ทีม่ รี ส
ชาติขมเเละเฝื่ อนที่เราเรี ยกกันว่า ‘น� ้ำช็อกโกแลต’
แต่มีหลักฐานระบุชดั เจนว่า ความจริ ง
แล้ วชาวมายาเป็ นผู้ค้นพบการท�ำช็อกโกแลตขึน้
มาก่อน โดยพวกเขาได้ น�ำต้ นโกโก้ ท่ีพบในป่ าฝน
มาปลูกไว้ ที่บ้าน เมื่อต้ นโกโก้ ออกฝั ก พวกเขาจึง
น�ำเมล็ดทีอ่ ยูข่ ้ างในมาใช้ ประโยชน์ เช่น เอาไปหมัก
คัว่ หรื อบดให้ เป็ นเนื ้อเหนียว ๆ และหากต้ องการที่
จะชงเป็ นน� ้ำก็น�ำผงที่บดแล้ วมาผสมกับน� ้ำ ก่อนจะ
ใส่เครื่ องผสมต่าง ๆ ลงไป
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นอกจากความเชื่ อ เหล่ า นี แ้ ล้ ว ยั ง มี เ รื่ อ ง
ของต� ำ นานช็ อ กโกแลตที่ เ ล่า สู่กัน ฟั ง อี ก ว่ า แต่ เ ดิ ม มี
เครื่ องดื่มชนิดหนึ่ง เรี ยกว่า ‘คาคาฮอดทัล’ เป็ นเครื่ อง
ดื่มที่ผลิตจากโกโก้ หรื อเมล็ดคาเคา มีรสชาติค่อนข้ าง
ขม แต่หากเติมน�ำ้ ตาลลงไปจะท�ำให้ รสชาติดีขึ ้น และ
ถูก เรี ย กชื่ อ ใหม่ ว่ า ‘ช็ อ กโกลาตส์ ’ ต่ อ มาเฮอร์ นัน โด
คอร์ เทส นักส�ำรวจชาวสเปนคนหนึง่ เข้ าไปล่าอาณานิคม
ในบริ เวณนี ้ โดยเล่ากันว่าจักรพรรดิมอนแตสซูม่า และ
ชาวแอซเทคคิ ด ว่า นัก ส� ำ รวจท่า นนี เ้ ป็ นพระเจ้ า จาก
ทะเล จึง พากัน ต้ อ นรั บ ด้ ว ยการน� ำ คาคาฮอดทัล หรื อ
ช็อกโกลาตส์ไปให้ เขารับประทาน และไม่นานเครื่ องดื่ม
ชนิดนี ไ้ ด้ ถูกเผยแพร่ ออกไปยังที่ต่าง ๆ ด้ วยความที่มี
รสชาติประหลาด ท�ำให้ เครื่องดืม่ นี ้เป็ นทีน่ ยิ มกันมาก และ
ได้ แพร่เข้ ามาสูย่ โุ รป ซึง่ ต่อมาจากชื่อ ‘ช็อกโกลาตส์’ ก็ได้
เพี ้ยนมาเป็ นค�ำว่า ‘ช็อกโกแลต’ นัน่ เอง

ต่ อ มาราวคริ สต์ ศ ตวรรษที่ 14 นั น้
อาณาจักรของชาวแอซเทคได้ ขยายครอบครองพื ้นที่
อารยธรรมเมโสอเมริ กา และได้ ก่อตังเมื
้ องหลวงขึ ้น
มาซึง่ ในปั จจุบนั เมืองหลวงแห่งนันก็
้ คือ ‘แมกซิโก ซิตี ้’
นัน่ เอง โดยชาวแอซเทคได้ มีการซื ้อขายเมล็ดโกโก้ กบั
ชาวมายา ท�ำให้ ชอ็ กโกแลตเข้ ามาแพร่หลายในหมูช่ าว
แอซเทค แต่ด้วยในสมัยนันช็
้ อกโกแลตเป็ นสิ่งที่คอ่ น
ข้ างหายาก และมีราคาแพง ท�ำให้ เครื่ องดืม่ ชนิดนี ้เป็ น
ที่นิยมเฉพาะในหมูเ่ ชื ้อพระวงศ์ ขุนนางระดับสูง และ
พวกพ่อค้ าที่มีหน้ ามีตาในสังคมเท่านัน้
นอกจากนี ช้ าวแอซเทคยัง เชื่ อ กัน อี ก ว่ า
ช็อกโกแลตเป็ นเครื่ องดื่มศักดิ์สทิ ธิ์ เพราะมักถูกใช้ ใน
พิธีส�ำคัญ ๆ เท่านัน้ และยังเชื่อกันอีกว่า ช็อกโกแลต
นันเป็
้ นอาหารที่เทพเจ้ ามอบให้ เพื่อเป็ นใบเบิกทางไป
สูส่ รวงสวรรค์

ขอบคุณภาพจาก research.mayavase.com
ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง ประวัตแิ ละความหมาย จากเว็บไซต์ wordpress.com
และบทความเรื่ อง ประวัตขิ องช็อกโกแลต จากเว็บไซต์ siamzone,com
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เรื่องลับของ
ช็อกโกแลต

เป็ นที่ ร้ ู กัน ของคนทั่ว ไปว่ า ช็ อ กโกแลต
เป็ นของหวานที่ท�ำให้ คนมีความสุข รสชาติหวานปน
ขมของขนมหวานชนิดนี ้สามารถท�ำให้ คณ
ุ ลืมความ
เศร้ าที่มีอยู่ อีกทังช็
้ อกโกแลตยังเป็ นสัญลักษณ์ที่สื่อ
ถึงความรักและความโรแมนติกได้ อีกด้ วย
ช็ อ กโกแลตมี ห ลายรู ปแบบทั ง้ ดาร์ ก
ช็ อ กโกแลต (Dark Chocolate) ช็ อ กโกแลตนม
(Milk Chocolate) เเละไวท์ ช็อกโกแลต (White
Chocolate ) ซึง่ ทังหมดนี
้
้คงเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีในหมูผ่ ้ ทู ี่
ชืน่ ชอบช็อกโกแลต โดยในปั จจุบนั ช็อกโกแลตอาจถือ
ได้ วา่ เป็ นของหวานอันดับ 1 ที่ครองใจคน เพราะไม่วา่
จะเป็ นซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านสะดวกซื ้อ ร้ านขนม หรื อ
แม้ แต่ร้านโชว์หว่ ย ก็ล้วนแต่มีแผงขายช็อกโกแลตตัง้
อยูเ่ พื่อรอการเลือกสรรจากลูกค้ าทังนั
้ น้
แต่ทว่า! ทุกครัง้ ที่คุณเลือกซื ้อ และทาน
ช็ อ กโกแลตเข้ า ไปนัน้ คุณ รั บ รู้ ถึง รสชาติ แ ตกต่า ง
กันตังแต่
้ รสขมไปถึงรสหวานจนแสบลิ ้นบ้ างหรื อไม่
หรื อคุณสัมผัสถึงความแตกต่างในเนื ้อช็อกโกแลตที่
อาจนุ่มละมุนจนละลายในปาก หรื อเป็ นช็อกโกแลต
ที่ท�ำให้ ผ้ ูทานได้ เคีย้ วก่อน และค�ำถามคือ คุณจะ
รู้ ได้ อย่างไรว่าช็อกโกแลตที่คุณทานเข้ าไปนัน้ เป็ น
ช็อกโกแลตแท้ หรื อไม่
ช็อกโกแลตชื่อดังที่มีราคาแพงลิบลิว่ อย่าง
ช็อกโกแลยทอยส์เชอร์ (Teuscher) ของนิวซีแลนด์
หรื อ ริ ชชาร์ ท (Richart) จากฝรั่งเศสนัน้ ล้ วนเป็ น
ช็ อ กโกแลตที่ ท� ำ มาจากวั ต ถุ ดิ บ ชั น้ ยอด และมี
กรรมวิธีผลิตที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานตังแต่
้
รุ่ น บรรพบุรุ ษ และกลายเป็ นธุ ร กิ จ ของครอบครั ว
ต่อมาธุรกิจจึงมีการขยายตัวขึ ้นในรุ่นลูกหลาน

82

ขอบคุณภาพจากคุณ Institute for Better Bone Health
blog.bonehealthnow.com

หากขาดโกโก้บัตเตอร์

ช็ อ กโกแลตส่ว นมากในฝั่ ง อเมริ ก าและยุโ รป
จะมีส่วนผสมที่ส�ำคัญอยู่สองอย่างนัน่ คือ โกโก้ แมสหรื อ
ผงโกโก้ (คื อ โกโก้ บ ทละเอี ย ด ที่ ผ่า นการคั่ว เมล็ด และ
กระเทาะเปลือกออกแล้ ว) โดยผงโกโก้ จะท�ำให้ ช็อกโกแลต
มีสแี ละกลิน่ อันเป็ นเอกลักษณ์ รวมทังยั
้ งท�ำให้ ชอ็ กโกแลตมี
รสชาติที่ขม ส่วนผสมส�ำคัญอีกอย่างคือ โกโก้ บตั เตอร์ (คือ
ไขมันที่ถกู สกัดออกมาจากผลโกโกด้ วยการบีบอัด) ซึง่ จะ
ท�ำให้ ช็อกโกแลตดูเงาและแข็งตัว
นอกจากส่วนผสมทัง้ 2 อย่างนี ้ น� ้ำตาลยังเป็ น
อีกหนึง่ ส่วนผสมส�ำคัญ ที่ชว่ ยลดความขม และเพิ่มความ
หวานให้ กบั ตัวช็อกโกแลต
โดยคุณโชกิวชู ผู้ร้ ูด้านช็อกโกแลตขาวเกาหลี ได้
ลองท�ำช็อกโกแลต ซึง่ มีสว่ นผสมในการท�ำช็อกโกแลต 100
กรัม ประกอบไปด้ วยผงโกโก้ 40 กรัม โกโก้ บตั เตอร์ 12.5
กรัม น� ้ำตาล 47 กรัม กลิน่ วนิลา 0.1 กรัม และเลซิตนิ ไข่แดง
0.4 กรัม โดยน�ำส่วนผสมทุกอย่างมาละลายเข้ าด้ วยกัน
ก่อนจะเทใส่แม่พมิ พ์ จากนันน�
้ ำเข้ าตู้เย็นอุณหภูมปิ ระมาณ
5 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง พบว่าช็อกโกแลตที่
ออกมานัน้ มีลกั ษณะสีน� ้ำตาลเข้ มและมีความมันวาวแข็ง
ตัวเป็ นรูปตามแม่พิมพ์

โกโก้ บัตเตอร์ เป็ นส่วนประกอบส�ำคัญในการ
ท�ำช็อกโกแลต แล้ วจะเป็ นอย่างไรล่ะถ้ าไม่มีโกโก้ บตั เตอร์
คุณคิมซองมี ผ้ ูเชี่ ยวชาญด้ านช็อกโกแลตของเกาหลีได้
กล่าวเอาไว้ ว่า “ในการท�ำช็อกโกแลต โกโก้ บตั เตอร์ เป็ น
ส่วนประกอบส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ เลย เพราะนอกจากโกโก้
บัตเตอร์ จะท�ำให้ เกิดกลิ่นเฉพาะตัวของช็อกโกแลตแล้ ว
ยังท�ำให้ ช็อกโกแลตมีความนุม่ ละมุนลิ ้นอีกด้ วย แต่ในทาง
ตรงกันข้ ามกันนัน้ โกโก้ บตั เตอร์ ยงั เป็ นส่วนประกอบทีท่ ำ� ให้
ช็อกโกแลตแข็งตัวอีกด้ วย และเมื่อลองท�ำช็อกโกแลตที่ไม่
ผสมโกโก้ บตั เตอร์ แม้ จะได้ ชอ็ กโกแลตทีม่ ลี กั ษณะเนื ้อและ
สีที่เหมือนกัน แต่เมื่อทิ ้งไว้ ให้ แข็งตัวจะพบว่าช็อกโกแลต
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ผสมโกโก้ บั ต เตอร์ นั น้ จะเหลวไม่ แ ข็ ง ตั ว ตาม
แม่พิมพ์ และมีรสชาติที่แตกต่างไปจากช็อกโกแลตทัว่ ไป
คือ จะหวานก็ไม่ใช่ จะขมก็ไม่เชิง ทังที
้ ่ไม่ได้ ผสมแค่เพียง
โกโก้ บตั เตอร์ เท่านัน้
และหากโกโก้บตั เตอร์มคี วามส�ำคัญต่อช็อกโกแลต
ขนาดนัน้ แล้ วท�ำไมฉลากของช็อกโกแลตบางยี่ห้อจึงไม่ได้
เขียนว่ามีสว่ นประกอบของโกโก้ บตั เตอร์

83

ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง มารู้จกั ช็อกโกแลตส�ำหรับนักปรุง
จากเว็บไซต์ healthandcuisine.com

ขอบคุณภาพจาก http://www.hdwallsource.com

ซึ่งค�ำตอบก็คือช็อกโกแลตบางยี่ห้อมีการ
ใช้ น� ้ำมันปาล์มหรื อเทียนไข แทนการใช้ โกโก้ บตั เตอร์
นั่น เองค่ะ โดยผู้ร้ ู และผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นช็ อ กโกแลต
ได้ ทดลองท�ำช็อกโกแลตที่ใช้ น�ำ้ มันปาล์มแทนโกโก้
บัตเตอร์ โดยส่วนผสมของการท�ำช็อกโกแลต 100
กรัม ประกอบไปด้ วยผงโกโก้ 40 กรัม ไขมันปาล์ม
12.5 กรัม น� ้ำตาล 47 กรัม เลซิตินและกลิน่ สังเคราะห์
0.5 กรัม หลังจากเทใส่แม่พิมพ์ และทิ ้งไว้ ให้ แข็งตัว
พบว่าช็อกโกแลตที่ได้ มีลกั ษณะคล้ ายกับช็อกโกแลต
ที่เราพบเห็นตามร้ านหรื อซุปเปอร์ มาร์ เก็ตเลย เเละ
ถ้ า น� ำ มาเที ย บกัน คงไม่ ส ามารถแยกออกได้ ว่ า อัน
ไหนคือช็อกโกแลตที่มีสว่ นผสมของโกโก้ บตั เตอร์ และ
ช็อกโกแลตอันไหนที่มีส่วนผสมไขมันปาล์ม เพราะ
ลักษณะของทัง้ คู่เหมือนกันทัง้ เนื อ้ สี และกลิ่น ใน
ส่วนของรสชาตินนั ้ พบว่าช็อกโกแลตที่มีสว่ นผสมของ
โกโก้ บตั เตอร์ นนั ้ เป็ นรสชาติทไี่ ม่ค้ นุ เคยของผู้คนสักเท่า
ไหร่ ส่วนช็อกโกแลตที่ท�ำจากไขมันปาล์มนันกลั
้ บถูก
คิดว่าเป็ นช็อกโกแลตแท้ ที่ท�ำจากโกโก้ บตั เตอร์ เพราะ
เป็ นรสชาติที่ค้ นุ เคยมากกว่า และเมื่อรับประทานแล้ ว
ช็อกโกแลตที่ท�ำจากไขมันปาล์มนัน้ จะไม่ละลายใน

ปาก แต่จะค่อย ๆ ละลายให้ เราได้ เคี ้ยวบ้ างนัน่ เอง
โดยช็อกโกแลตแต่ละประเภทนัน้ ก็ จะมี
ปริมาณของส่วนผสมที่ตา่ งกันไป และถ้ าส่วนประกอบ
ของผงโกโก้ และโกโก้ บตั เตอร์ ยิ่งน้ อย ปริ มาณสารปรุง
แต่งและน� ้ำตาลก็จะยิ่งเพิ่มขึ ้น
แล้ ว อย่ า งนี ช้ ็ อ กโกแลตราคาถูก ที่ เ ป็ นที่
ชื่ น ชอบของเด็ ก ๆ ล่ะ มี ส่ว นผสมของผงโกโก้ แ ละ
โกโก้ บตั เตอร์ อยูเ่ ท่าไหร่กนั จากผลส�ำรวจช็อกโกแลต
ราคาถูกนัน้ จะใช้ ไขมันปาล์มเป็ นส่วนประกอบหลัก
ของการท�ำช็อกโกแลต ท�ำให้ มีส่วนผสมของผงโกโก้
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
การผลิตช็อกโกแลต

ท�ำไมจึงเป็นน�ำ้ มันปาล์ม

เนื่ อ งจากโกโก้ บั ต เตอร์ นั น้ มี ขั น้ ตอนและ
กรรมวิ ธี ที่ ค่ อ นข้ างยากต้ องมี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
ให้ เ หมาะสม อี ก ทัง้ โกโก้ บัต เตอร์ ยัง มี ร าคาที่ สูง กว่า
น� ้ำมันปาล์มหลายเท่า โดยน� ้ำมันปาล์ม 1 กิโลกรัม มี
ราคาเพียง 32 - 35 บาท แต่โกโก้ บตั เตอร์ 1 กิโลกรัม
กลับ มี ร าคาถึ ง 360 บาท และช็ อ กโกแลตที่ ท� ำ จาก
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โกโก้ บตั เตอร์ นนจะค่
ั ้ อนข้ างอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ ท�ำให้ ยาก
ต่อการเก็บรักษา ต่างจากช็อกโกแลตที่ท�ำจากน� ้ำมันปาล์ม
ที่ทนต่อการอุณหภูมิสงู ได้ ดีกว่า

แล้วมันส่งผลอย่างไร

จากผลการส�ำรวจพบว่า ผู้ที่กินช็อกโกแลตที่
มีส่วนผสมของน� ้ำมันปาล์มนันจะมี
้
ปัญหาเกี่ยวกับไขมัน
อิ่มตัว เนื่องจากน�ำ้ มันปาล์มมีไขมันอิ่มตัวถึงร้ อยละ 39
ในขณะที่น� ้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ นันมี
้ ไขมันอิ่มตัวเพียงร้ อยละ
9 - 14 เท่านัน้
นอกจากนีป้ ริ มาณของไขมันอิ่มตัวยังส่งผลให้
น� ำ้ มันปาล์ มมี จุดเดือดสูง ท�ำให้ เมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้อง
ไขมันจะเกาะตัวกันเป็ นก้ อน และเมื่อเรารับประทานเข้ าไป
มาก ๆ จึงท�ำให้ ไขมันอิ่มตัวอุดตันระบบไหลเวียนของเลือด
ในร่างกาย จนอาจกลายเป็ นไขมันอุดตันในเส้ นเลือดได้
และถ้ าบริ โภคเข้ าไปมาก ๆ ก็จะท�ำให้ ปริ มาณ
คอเรสเตอรอลในร่ างกายจะเพิ่มขึ ้น จนอาจท�ำให้ เกิดโรค
เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจได้ อีกด้ วยค่ะ

ขอบคุณภาพจาก Half Baked Harvest
www.pinterest.com

ข้อดีของช็อกโกแลตแท้ที่
ไม่ใช่ช็อกโกแลตเทียม

ค่าแคลอรี่ของช็อกโกแลต

ช็อกโกแลตแท้ นนมี
ั ้ ข้อดีมากมาย ถึงจะมีความ
เชื่อว่าอย่าบริ โภคเข้ าไปมาก เพราะหากรับประทานมากจะ
ท�ำให้ เกิดสิว ท�ำให้ อ้วน และอาจท�ำให้ ฟันผุได้ แต่ถ้ารู้จกั
บริ โภคในปริ มาณที่พอเหมาะ ปั ญหาที่กล่าวมาจะไม่เกิด
ขึ ้น และยังมีข้อดีคือ ช็อกโกแลตแท้ นนจะช่
ั ้ วยบ�ำรุงสายตา
ช่วยชะลอวัย ลดไขมันอุดตันในเส้ นเลือด มีเบต้ าเเคโรทีน
ช่วยลดการอักเสบของเนื ้อเยือ่ และยังมีสารต้ านอนุมลู อิสระ
อย่างไรก็ตามปั ญหาการบริ โภคช็อกโกแลตแท้
แล้ วท�ำให้ เกิดไขมันส่วนเกิน คงไม่ใช่เพราะตัวช็อกโกแลต
แต่เป็ นเพราะการที่เราได้ รับน�ำ้ ตาล ซึ่งเป็ นส่วนประกอบ
หลักของช็อกโกแลต จนท�ำให้ ร่างกายเกิดการสะสมไขมัน
เเละหากร่ างการเผาผลาญไม่ทนั น� ้ำหนักของเราก็จะเพิ่ม
ขึ ้นอย่างแน่นอนค่ะ

รายการ
ดาร์ ก ช็อกโกแลต
ไวท์ ช็อกโกแลตร้ อน
ช็อกโกแลตร้ อน
โดนัทช็อกโกแลต
คุกกี ้ช็อกโกแลตชิพ
โกโก้ 		
ไอศกรี มช็อกโกแลต

แคลอรี
280 kcal / 50g. bar
730 kcal / 1 cup.
120 kcal / 1 cup.
260 kcal / 1 piece.
196 kcal / 1 piece.
210 kcal. / 1 cup.
130 kcal. / 1 cone.

และในหนึ่ ง วัน ร่ า งกายของเราต้ อ งการ
1,200 แคลอรี แต่หากเราทานช็อกโกแลตที่มีปริ มาณ
แคลอรี่ มากเกินไป โดยไม่ออกก�ำลังกายก็จะท�ำให้ เกิด
ไขมันสะสม ซึง่ อาจท�ำให้ เราเป็ นโรคอ้ วนได้ นนั่ เองค่ะ

ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง ข้ อเสียของช็อกโกแลต
จากเว็บไซต์ siamzone,com
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เล็กๆน้อยๆ
กับช็อกโกแลต
ขอบคุณภาพจาก คุณ Tutti Dolci www.pinterest.com

ความรักกับช็อกโกแลต
ต่อมาในปี ค.ศ.1958 ร้ าน ‘แมรี่ ส์ ช็อกโกแลต
(Mary’s Chocolate)’ ในโตเกียว ได้ เริ่ มแคมเปญนี ้อีก
ครัง้ โดยได้ เชิญชวนให้ ผ้ หู ญิงใช้ ชอ็ กโกแลตเป็ นสือ่ แสดง
ความในใจแก่ชายที่ตนรัก มีการผลิตช็อกโกแลตรูปหัวใจ
ออกมาจ�ำหน่าย และมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
ยอดจ�ำหน่ายเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทอื่น ๆ เริ่ มหันมา
เลียนแบบ จนกลายเป็ นธรรมเนียมเรื่ อง ‘การให้ ของขวัญ
เป็ นช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์’ อย่างในปั จจุบนั
นอกจากนี ้ยังมีข้อปฏิบตั เิ พิ่มเติมคือ หลังจาก
วันวาเลนไทน์ไปอีก 1 เดือน คือในวันที่ 14 มีนาคม ผู้ชาย
จะต้ องมอบดอกกุหลาบเพือ่ เป็ นการตอบแทนแก่ผ้ หู ญิงที่
ให้ ช็อกโกแลตกับตน
นอกจากนี ้ในคอลัมน์นี ้ เรายังมีรายละเอียด
ของชนิดช็อกโกแลต เเละความหมายส�ำหรับท่านผู้อา่ น
ที่สนใจด้ วยค่ะ
ฮงเมช็อกโก้ (HonmeiChoco) เป็ นช็อกโกแลต
ทีส่ าว ๆ ตังใจท�
้ ำหรือตังใจซื
้ ้อมาให้ คนรักหรือคนทีต่ นแอบ
ชอบ
กิริช็อกโก้ (GiriChoco) เป็ นช็อกโกแลตที่ให้
กันตามธรรมเนียม คือใช้ มอบให้ กับผู้ชายที่ร้ ู จัก อาจ
จะเป็ นเพื่อน พี่ชาย น้ องชาย ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะ มี
ผู้ชายหลายคนรู้สกึ ไม่ดที ี่ในวันวาเลนไทน์ตนเองไม่ได้ รับ
ช็อกโกแลต จึงมีการผลิตช็อกโกแลคชนิดนี ้ขึ ้น
โทโมะช็อกโก้ (TomoChoco) เป็ นช็อกโกแลตที่
ใช้ มอบให้ เพื่อนสนิทซึง่ เป็ นผู้หญิง หรื ออาจะซื ้อให้ ตวั เอง
ก็ได้ ซึง่ ช็อกโกแลตชนิดนี ้อาจเป็ นช็อกโกแลตท�ำขึ ้นเอง
หรื อจะเป็ นช็อกโกแลตที่ซื ้อมาก็ได้ โดยนี่เป็ นธรรมเนียม
ที่เพิ่งเกิดขึ ้นเมื่อไม่นานมานี ้
ธรรมเนี ย มการให้ ช็ อ กโกแลตนี ย้ ั ง ถื อ ว่ า
เป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ อีกทางหนึง่ เพราะยอดขาย
กว่าครึ่งหนึง่ ของบริ ษัทผลิตช็อกโกแลตนัน้ ก็มาจากราย
ได้ ในช่วงวันวาเลนไทน์นนั่ เอง

นักวิทยาศาสตร์ หลายคนเชื่ อว่าช็อกโกแลต
เป็ นตัวช่วยเสริ มอารมณ์รัก และรสชาติความหวานก็เป็ น
สิง่ ที่แทนความรู้สกึ ในวันแห่งความรักได้ เป็ นอย่างดี รวม
ทังยั
้ งมีการพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์ วา่ ในช็อกโกแลตมีสาร
กระตุ้นสมอง โดยจะมีฤทธิ์คล้ ายแอมเฟตามีน ซึง่ เป็ นสาร
กระตุ้นให้ มนุษย์เผยทางความรู้สกึ ลึก ๆ ในใจนัน่ เอง

ช็อกโกแลตบอกนิสัย

นอกจากช็ อ กโกแลตจะเป็ นขนมหวานยอด
นิ ยมเเล้ ว ช็ อกโกแลตก็ ยังเป็ นของขวัญยอดฮิ ตในวัน
วาเลนไทน์อีกด้ วย ซึ่งพฤติกรรมการให้ ช็อกโกเเลตของ
เเต่ละคนนันยั
้ งสามารถท�ำนายถึงลักษณะนิสยั ของผู้ให้ ได้
โดยบทความเรื่ อง ‘ทายนิสยั ทายใจ บอกความเป็ นตัวเรา
จากช็อกโกแลต’ ของเว็บไซต์ kapook.com ได้ ท�ำนายไว้
ดังนี ้
ช็อกโกแลต มิ้นท์ : เป็ นคนเปิ ดเผย ตรงไปตรง
มา และมีความคิดสร้ างสรรค์
ช็อกโกแลต นม : เป็ นคนโรแมนติก คุยสนุก
และชอบการเป็ นจุดสนใจ
ช็อกโกแลต สอดไส้ : เป็ นคนชอบเข้ าสังคม มี
น� ้ำใจ เเละชอบงานเลี ้ยงสังสรรค์
ดาร์ก ช็อกโกแลต : เป็ นคนใจร้ อน
จุดเริ่ มต้ นของการให้ ช็อกโกแลตนัน้ เริ่ มขึ ้นใน
ปี ค.ศ.1939 โดยบริ ษัท ‘โมโรซอฟฟ์ (Morozoff)’ บริ ษัท
ผลิตขนมแห่งหนึ่งในเมืองโกเบ ได้ ร้ ู จกั วัน ‘วาเลนไทน์’
จากหนังสือพิมพ์ของอเมริ กา จึงน�ำมาเผยแพร่ที่ประเทศ
ญี่ปนุ่ โดยการสร้ างแคมเปญพิเศษ เพือ่ ให้ คนญี่ปนได้
ุ่ ร้ ูจกั
วันวาเลนไทน์ และสร้ างยอดขายด้ วยการประชาสัมพันธ์
ให้ ผ้ หู ญิงซื ้อช็อกโกแลตมอบให้ คนที่ตนรัก แต่ในตอนนัน้
แคมเปญนี ้กลับไม่ได้ รับความสนใจจากชาวญี่ปนเท่
ุ่ าไหร่
นัก

ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง
ช็อกโกแลตวาเลนไทน์สไตล์ญี่ปนุ่
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“ชาร์ลีกับโรงงาน
ช็อกโกแลต”
ประพันธ์โดย จอห์น ออกัสต์ โรอัลด์ ดาห์ล (หนังสือ)
ในโลกของวรรณกรรมที่ชว่ ยสร้ างจินตนาการให้ แก่เด็ก ๆ และผู้
รักการอ่านทัว่ ไป “ชาร์ ลกี บั โรงงานช็อกโกแลต” เป็ นวรรณกรรมอีกเรื่องหนึง่
ที่โด่งดัง เป็ นที่รัก และเป็ นที่ร้ ูจกั ไม่น้อยไปกว่าวรรณกรรมเรื่ องอื่น

เรื่องย่อ

ชาร์ ลี บัค๊ เก็ต อาศัยอยูก่ บั ครอบครัวที่บ้านไม้
เก่า ๆ แห่งหนึง่ ชาร์ ลีเป็ นคนที่ชอบกินช็อกโกแลตมาก
ในวันทีเ่ ขาต้ องไปโรงเรี ยน เขาได้ เห็นโรงงานช็อกโกแลต
ที่ปิดตายอยู่ ด้ วยความหอมของช็อกโกแลตจากโรงงาน
ท�ำให้ ชาร์ ลีพยายามหาทางเข้ าไปข้ างใน แต่ก็ไม่ส�ำเร็ จ
จนวันหนึง่ คุณวิลลี่ วองก้ า เจ้ าของโรงงานช็อกโกแลต
แห่งนี ้ได้ ออกมาประกาศว่า ได้ ซอ่ นตัว๋ ทองค�ำไว้ ในแท่ง
ช็อกโกแลตวองก้ า 5 แท่ง และจะเปิ ดเผยความลับเกี่ยว
กับช็อกโกแลตในโรงงานนี ้ทังหมด
้
ใครที่มีตวั๋ ทองค�ำจะ
ได้ เข้ าโรงงานช็อกแลตของวิลลี่ วองก้ า
แต่แล้ วเรื่ องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ ้นกับชาร์ ลี คือ
ชาร์ ลีเก็บเงินได้ จากถนนที่ปกคลุมไปด้ วยหิมะ เเละ
ด้ วยความหิวจึงน�ำเงินนันไปซื
้
้อช็อกโกแลตวองก้ า เมื่อ
แกะดูก็ไม่พบตัว๋ ทองค�ำ ชาร์ ลีจึงกินช็อกโกแลตที่แสน
อร่ อย เหนียว นุ่ม และหาจากที่ไหนไม่ได้ อีกแล้ ว แต่
เงินก็ยงั เหลืออยูช่ าร์ ลีจงึ ซื ้อเพิ่มอีก 1 อัน เมื่อแกะห่อ
ช็อกโกแลตดูก็พบว่าในนันมี
้ ตวั๋ ทองค�ำใบที่ 5 อยู่ เมื่อ
ถึงวันเปิ ดโรงงานชาร์ ลีและคุณปู่ โจ ซึ่งเป็ นคุณปู่ ของ

ชาร์ ลี พร้ อมทังเพื
้ ่อน ๆ อีก 4 คน คือ ออกัสตัส
กลู๊ป เวรูก้า ซอลท์ ไวโอเลต โบรี การ์ ด และไมค์
ทีวี ได้ เข้ ามาที่ในโรงงานช็อกโกแลตของคุณวิลลี่
วองก้ า ภายในโรงงานเต็มไปด้ วยการผลิตขนม
หวานชนิดต่าง ๆ ซึง่ สร้ างความประทับใจให้ กบั
ชาร์ ลีเป็ นอย่างมาก
ในแต่ละสถานที่ที่วองก้ าพาพวกเด็ก ๆ
เข้ าไปชม จะมีเด็กคนหนึง่ ไม่เชื่อฟั งวองก้ า ท�ำให้
เด็กคนนันพบอุ
้
บตั ิเหตุ และเมื่อรอดกลับออกมา
ได้ เด็กคนนันก็
้ ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป ชาร์ ลเี ป็ นคน
เดียวที่เชื่อฟั งวองก้ าทุกอย่าง ท�ำให้ ชาร์ ลีรอดพ้ น
จากอุบตั ิเหตุในโรงงานทังหมด
้
นัน่ ท�ำให้ วองก้ า
เชื่อใจชาร์ ลี และบอกเขาว่า ความจริงเเล้ ววองก้ า
จัดงานนีข้ ึ ้นมา เพราะเขาต้ องการหาผู้สืบทอด
ธุรกิจโรงงานช็อกโกแลตแห่งนี ้ เเละมองหาใคร
สักคนที่เชื่อใจได้ ว่าจะสามารถดูแลโรงงานแห่ง
นี ้ที่เป็ นเหมือนชีวิตของเขาได้ ซึ่งคนคนนันก็
้ คือ
ชาร์ ลี บัค๊ เก็ต เด็กที่ไม่ได้ มีฐานะร�่ ำรวยเหมือน
เด็กคนอื่น ๆ แต่เขากลับเป็ นเด็กดี เชื่อฟั งผู้ใหญ่
เเละนี่เองท�ำให้ ชาร์ ลีได้ กลายเป็ นผู้ดแู ลโรงงาน
ช็อกโกแลตแห่งนี ้ตลอดไป
ขอบคุณภาพจาก wallpapers.brothersoft.com

เมา หรือ ไม่เมา?
ภูมิภัทร อุษาประทุมบาน
ณธน นิถานานนท์
วรรณ ธรรมร่มดี
พิชญ์ณัฐ คุณาวิชยานนท์
ทำ�ดี ผดุงวิเชียร
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ภูมิภัทร
ณธน
วรรณ
พิชญ์ณัฐ
ทำ�ดี

อุษาประทุมบาน
นิถานานนท์
ธรรมร่มดี
คุณาวิชยานนท์
ผดุงวิเชียร

แก้วเดิม...
แก้วเดิม . . .
เบี ย ร์ หรื อ เครื่ อ งดื่ ม หมั ก โดยดอกฮ็ อ พ
ข้ าวบาร์ เลย์ และยีสต์ กลายเป็ นสิง่ ทีม่ บี ทบาท และเข้ าไป
เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตของใครหลายคน ทุกวันนี ้เบียร์ เป็ น
เครื่ อ งดื่ ม ยอดนิ ย มของคนทั่ว โลก ยกตัว อย่ า ง เช่ น
เยอรมัน ซึง่ ดืม่ เบียร์ กนั จนเป็ นเรื่ องปกติ เรี ยกได้ วา่ เข้ าขัน้
ดื่มเบียร์ แทนน� ้ำ แต่แท้ จริ งเเล้ วเยอรมันนันไม่
้ ใช่ชาติแรก
ที่สามารถคิดค้ นเบียร์ ได้
เมื่อประมาณ 6,000 ปี ก่อนคริ สตกาล ชาว
บาบิโลนได้ คดิ ค้ นเครื่ องดื่ม ซึง่ เป็ นเครื่ องดื่มชนิดแรกที่มี
แอลกอฮอล์ โดยมีหลักฐานหลักคือ แผ่นดินเหนียวสลัก
โบราณทีบ่ อกเล่าเรื่องราวเหล่านี ้ไว้ ในตอนนันเบี
้ ยร์ กลาย
เป็ นเครื่ องดืม่ สุดแสนวิเศษส�ำหรับทุกคนไม่เว้ นแม้ แต่เด็ก
จนท�ำให้ มีแหล่งขายเบียร์ ก�ำเนิดขึ ้นมามากมาย
ในตอนนัน้ ไม่ได้ มีเพี ยงชาติเดียวที่ สามารถ
คิดค้ นเบียร์ ได้ ชาวอิยปิ ต์เองก็สามารถคิดค้ นเบียร์ ได้ เช่น
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กัน และเชื่อว่าไม่ได้ เป็ นการลอกชาวบาบิโลนด้ วย แต่ที่
แปลกกว่านัน้ คือ ชาวอี ยิปต์ มีการใช้ เบียร์ เป็ นค่าจ้ าง
แรงงานก่อสร้ าง ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า ในสมัยนันเบี
้ ยร์ เป็ น
สิง่ ที่มีคณ
ุ ค่ามาก
2,000 ปี ต่อมา มีการค้ นพบดอกฮ็อพที่มีหน้ า
ตาคล้ ายกับน้ อยหน่าผสมดอกบัวตูม ซึง่ ดอกฮ็อพนันจะ
้
ช่ ว ยเพิ่ ม รสชาติ ข ม หอม และยัง เป็ นสารกัน บูด ทาง
ธรรมชาติอีกด้ วย
เบียร์ ยคุ ใหม่เริ่มต้ นเมือ่ ชาติเยอรมัน เริ่มคิดค้ น
การหมักปรุงเบียร์ ครัง้ แรกที่แคว้ นบาวาเรี ย โดยเบียร์ นนั ้
ถูกเรี ยกว่า ‘Peor’ หรื อ ‘Bior’ และได้ เพี ้ยนมาเป็ น ‘เบียร์ ’
อย่างไรก็ตามการผลิตเบียร์ ในสมัยก่อนเเละ
สมัยนี ้มีความเเตกต่างกันคือ มีการใช้ วตั ถุดิบที่ต่างกัน
โดยในสมัยก่อนนันจะใช้
้
ข้าวมอลต์หมักแทนข้ าวบาร์ เลย์
นัน่ เอง

ต่อมาช่วงปี ค.ศ.1687 ในสมัยอยุธยา
ไทยเริ่ มมีการน�ำเข้ าเบียร์ จากต่างประเทศ เพราะ
เรายังไม่สามารถผลิตเบียร์ ขึ ้นเองได้ จนกระทัง่ ใน
ปี ค.ศ.1930 สมัยรัชกาลที่ 7 จึงมีการขอจัดตัง้
โรงงานเบียร์ ขึน้ โดยพระยาภิรมย์ ภักดีหรื อนาย
บุญรอด เศรษฐบุตร ร่ วมกับกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัตโิ ดยให้ เหตุผลว่า “เบียร์ เป็ นสินค้ าต่าง
ชาติที่ไทยน�ำเข้ ามานานแล้ ว ท�ำให้ เงินรั่วไหลออก
นอกประเทศไปมาก ถ้ าเราสามารถผลิตเบียร์ ขึ ้น
เองเราก็จะสามารถแก้ ปัญหานีไ้ ด้ รวมถึงยังได้
ประโยชน์เรื่ องราคาที่ถกู ลง และช่วยให้ คนไทยมี
งานท�ำอีกด้ วย“ จากเหตุผลนีท้ �ำให้ มีการจัดตัง้
บริ ษั ท เบี ย ร์ แ ห่ ง แรกของประเทศไทย ซึ่ง ก็ คื อ
‘บริ ษัทสิงห์’ นัน่ เอง

ในช่วงแรกนัน้ ผู้หญิ งจะเป็ นคนหมักเบียร์ ให้
คนในครอบครัวได้ ดื่มกิน จนเมื่อเบียร์ กลายมาเป็ นเครื่ อง
ดื่มยอดนิยม เบียร์ จึงเริ่ มมีบทบาทในคริ สตจักร ท�ำให้
นักบวชหันมาท�ำเบียร์ กนั เพือ่ ใช้ เป็ นเครื่ องล่อใจให้ คนเข้ า
มานับถือศาสนามากขึ ้น
ต่อมาในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 15 วัตถุดิบที่จะ
น�ำมาใช้ ท�ำเบียร์ อย่างข้ าวบาร์ เลย์และดอกฮ็อพนันเริ
้ ่ มมี
จ�ำนวนน้ อยลงมาก ท�ำให้ ต้องเอาวัตถุดิบอย่างอื่น เช่น
ธัญพืชมาใช้ แทน
จนในปี ค.ศ.943 ได้ มีการออกกฎหมายใหม่ใน
เยอรมันคือ ในการผลิตเบียร์ ต้องใช้ ดอกฮ็อพ น� ้ำ และข้ าว
มอลต์เท่านัน้ เพือ่ รักษาคุณภาพของเบียร์ และรักษาราคา
ที่ สูงคงที่ การั นตี ความเป็ นเบี ยร์ เยอรมันรสเลิศ จนถึง
ปั จจุบนั นี ้เยอรมันก็ยงั ใช้ กฎนี ้อยู่ แม้ วา่ ประเทศอื่นจะเริ่ ม
ใช้ ข้าวโพดและมันมาผสมกับมอลต์แล้ วก็ตาม

ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง ก�ำเนิดเบียร์ เครื่ องดื่ม
ชนิดเเรกสุดของโลก ของเว็บไซต์ cocktailthai.com
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ต่อระบบทางเดินอาหารอีกด้ วย หากดืม่ เกินขนาดจะ
ท�ำให้ ปวดท้ อง หรื อ เป็ นโรคกระเพาะอั ก เสบ
เนื่องจากแอลกอฮอล์สง่ ผลให้ เกิดความระคายเคือง
ในกระเพาะอาหาร
แต่ สิ่ ง ที่ อัน ตรายกว่ า นัน้ ก็ คื อ การเกิ ด
อุบัติ เ หตุห รื อ การทะเลาะวิ ว าทจากความมึน เมา
เพราะการดื่มเบียร์ ซึง่ อาจส่งผลให้ ถงึ ขันเสี
้ ยชีวิตได้
พวกเราเองก็คงเคยเห็นเหตุการณ์เหล่านี ้อยู่บ่อย ๆ
ซึง่ สิ่งนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่า เหตุการณ์แบบนี ้ไม่ได้ เป็ น
เรื่ องที่ไกลตัวเราเลย
ล่ า สุ ด ได้ มี ร ายงานว่ า ประเทศไทยมี
อุบตั เิ หตุบนถนนมากเป็ นอันดับ 3 ของโลก โดยอัตรา
ผู้เสียชีวิตนัน้ คือ 38.1 ราย รองจากประเทศนิวเอ
(Niue) และสาธารณะรัฐโดมินิกนั (Dominican) ซึง่
ตามข้ อเท็จจริ งนัน้ การคมนาคมของประเทศทัง้ 2
อันดับแรกยังไม่ได้ รับการพัฒนา ท�ำให้ เกิดอุบตั ิเหตุ
ได้ ง่ า ย แตกต่ า งจากประเทศไทยที่ มี ร ะบบ
สาธารณูป การทัง้ หลายที่ พัฒ นาน�ำหน้ า เกิ น สอง
ประเทศนันไปมากแล้
้
ว
ส่วนหนึง่ ของอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นมาจากการ
”เมาแล้ วขับ” ซึง่ ถือว่าเป็ นการกระท�ำที่ผิดกฎหาย
ตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบกพ.ศ.2522 ซึง่ แก้ ไข
เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ฯ ( ฉ บั บ ที่ 7 )
พ.ศ.2550 ซึง่ ได้ บญ
ั ญัติไว้ วา่ มาตราที่ 43 “ห้ ามมิให้
ผู้ขบั ขี่ขบั รถในขณะเมาสุราหรื อเมาอย่างอื่น…” และ
มาตรา160 คือ “ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตราที่ 43 ต้ องระวาง
โทษจ�ำคุกเกิน 1 ปี หรื อปรับตังแต่
้ 5,000 - 20,000
บาท หรื อทังจ�ำทั
้ งปรั
้ บ และให้ ศาลสัง่ พักใบอนุญาต
ขับขี่ของผู้นนั ้ และมีก�ำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรื อ
เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่”
ดังนันเมื
้ อ่ รู้เช่นนี ้แล้ ว การตัดสินใจก่อนดืม่
เบียร์ จงึ เป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญ เราไม่ควรประมาทเพื่อให้
สังคมไทยนันปลอดภั
้
ยมากขึ ้น รวมทังยั
้ งควรดืม่ เบียร์
อย่างพอดี เพื่อรักษาสุขภาพร่ างกายให้ แข็งแรงอีก
ด้ วย

ทุกวันนี ้ไม่ว่างานเลี ้ยงใดก็มกั มีเบียร์
เป็ นเครื่องดืม่ ส�ำคัญในงาน และไม่วา่ ในหมูว่ ยั รุ่น
หรื อผู้ใหญ่ก็ล้วนคุ้นเคยกับการดื่มเบียร์ ทงั ้ นัน้
ส�ำหรับบางคนนันเบี
้ ยร์ เป็ นทังเครื
้ ่ องดื่มและเป็ น
ทังเครื
้ ่ องช่วยผ่อนคลาย
อย่ า งไรก็ ต ามทุ ก สิ่ ง มี ทั ง้ ข้ อดี แ ละ
ข้ อเสีย การที่เราได้ ท�ำความรู้ จกั กับเบียร์ อาจ
ท�ำให้ เราต้ องค�ำนึ ง ถึ ง ความพอดี และรู้ จั ก
ประมาณในการดื่มเบียร์ มากขึ ้น
จากผลการศึกษาพบว่า เบียร์ นนช่
ั ้ วย
ป้องกันโรคหัวใจ โดยผู้ทดี่ มื่ เบียร์ มโี อกาสเป็ นโรค
หัวใจน้ อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มเบียร์ เบียร์ ยงั ท�ำให้ อายุ
ยื น เเละสามารถต้ านมะเร็ งเพราะช่วยยับยัง้
โปรตีนที่ไปเพิ่มพัฒนาการของมะเร็งได้
เบี ย ร์ ยัง ช่ ว ยป้ องกั น โรคเบาหวาน
เส้ นเลือดอุดตัน ซึง่ อาจเป็ นเหตุของโรคอัมพฤกษ์
และอัมพาตได้ รวมถึงโรคนอนไม่หลับ เพราะ
เบียร์ เป็ นเหมือนยานอนหลับธรรมชาติ รวมทัง้
การดื่มเบียร์ วันละแก้ วยังสามารถป้องกันการ
เป็ นนิ่ ว เพราะเบี ย ร์ มี แ มกนี เ ซี ย ม ซึ่ง ช่ว ยลด
โอกาสการเป็ นนิ่วได้ มากถึงร้ อยละ 40 เเละยัง
ท�ำให้ ผวิ สวยเพราะในเบียร์ มวี ติ ามินสูง ช่วยสร้ าง
คอลลาเจน
สิง่ ที่กล่าวมาข้ างต้ นคือประโยชน์ของ
เบียร์ อย่างไรก็ตามเบียร์ นัน้ ก็มีข้อเสียเช่นกัน
เพราะเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดล้ วนส่งผล
เสียต่อร่างกาย และเบียร์ เองก็มีแอลกอฮอล์เป็ น
ส่วนประกอบ โดยเมื่อร่างกายได้ รับแอลกอฮอล์
ตับจะท�ำงานหนักขึ ้นเพื่อขับสารพิษที่ได้ รับจาก
แอลกอฮอล์ และเมื่อตับเสียหาย ร่ างกายก็จะ
เต็มไปด้ วยสารพิษ
นอกจากนี ้น� ้ำหนักของคนทีด่ มื่ เบียร์จะ
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากในเบียร์ มีแคลลอรี่ สงู โดยเบียร์
เพี ย ง 1 แก้ ว จะให้ พลั ง งานประมาณ 95
กิโลแคลลอรี่ ไม่เพียงเท่านันเบี
้ ยร์ ยงั ส่งผลเสีย

ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง ข้ อดีและข้ อเสียของการ
ดื่มเบียร์ ของเว็บไซต์ thaiall.com
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เรื่องของเบียร์
ด้ วยกระบวนการผลิตที่มีความแตกต่างกัน
จึงท�ำให้ ในปั จจุบนั มีเบียร์ หลากหลายชนิดให้ เลือกสรร
ซึ่ ง เครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด นี ม้ ี แ อลกอฮอล์ ที่ ห มัก โดยใช้ น� ำ้
ดอกฮ็อพ ข้ าวบาร์ เลย์ และยี สต์ เป็ นองค์ ประกอบ
ส�ำคัญหลัก โดยเบื ้องต้ นนันเบี
้ ยร์ สามารถแบ่งได้ เป็ น
3 ประเภท คือ ลาเกอร์ เบียร์ (Lagers Beer) เอล (Ale
Beer) และเบียร์ สด

เอล (Ale Beer)

เอล เบียร์ คือ เบียร์ ทเี่ กิดจากการหมักทีป่ าก
ถังหมักซึง่ มีอณ
ุ หูภมู ิสงู กว่าก้ นถัง ส่งผลให้ ได้ เบียร์ ที่มี
สีและรสชาติที่เข้ มกว่าลาเกอร์ เบียร์
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ลาเกอร์ (Lagers Beer)
ลาเกอร์ เบียร์ คือ เบียร์ ที่เกิดจากการหมักที่
ก้ นถังหมักซึ่งมีอุณหภูมิเย็นกว่าปากถัง ส่งผลให้ ได้
เบียร์ ที่ใส มีสีสด และเรี ยบเนียนกว่าเอลเบียร์

เบียร์สด
เบียร์ สด คือ เบียร์ ที่ไม่ผา่ นกระบวนการฆ่า
เชื ้อในระบบพาสเจอร์ ไรส์ และจะไม่บรรจุใส่ขวดหรื อ
กระป๋ อง จะมีอายุสนกว่
ั ้ าเบียร์ ชนิดอื่นๆ แต่เบียร์ ชนิด
นี ้จะมีกลิ่นหอม และรสชาติดีกว่าเบียร์ ขวดและเบียร์
กระป๋ อง

วัตถุดิบที่ใช้ในการทําเบียร์
น�้ำ - เป็ นส่วนประกอบหลักกว่าร้ อยละ 90 ของ

เบียร์ เชื่อหรื อไม่วา่ น� ้ำมีสว่ นอย่างมากในรสชาติโดย
รวมของเบียร์

ดอกฮ็อพ - เป็ นดอกไม้ ประเภทกัญชา ใช้ เพื่อการ

รักษาความสมดุลและรสชาติของเบียร์ เอาไว้

ข้าวบาร์เลย์ - เป็ นข้ าวชนิดหนึง่ อุดมไปด้ วยแป้ง

เมือ่ ผ่านกระบวนการท�ำให้ งอก มันจะสร้ างน� ้ำตาลซึง่
เป็ นชนิดที่ยีสต์สามารถกินได้

ยีสต์ - เป็ นจุลนิ ทรี ย์ชนิดหนึง่ ที่สามารถพบในข้ าว

บาร์ เลย์ โดยยีสต์จะกินน�ำ้ ตาล และแปลงให้ เป็ น
แอลกอฮอล์และก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์

2.การบด

น�ำข้ าวบาร์ เลย์งอกมาบรรจุลงในเครื่ อง
บดขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่า Mash Tun จากนันก็
้ เติม
น� ้ำร้ อนลงไป เพื่อให้ แป้งและคาร์ โบไฮเดรตแตกตัว
ออกเป็ นน� ้ำตาลจะได้ เวิร์ท (Wort) ซึง่ เป็ นส่วนผสม
ใหม่ออกมา

3.การต้ม

น�ำเวิ ร์ ท ที่ ก รองแล้ วใส่ ล งไปในหม้ อ
ทองแดงขนาดใหญ่ เรี ยกว่า คอปเปอร์ (Copper)
ใช้ เวลาต้ มประมาณ 45 - 90 นาที (ขึ ้นอยูก่ บั ชนิด
ของเบียร์ ) และในขณะต้ มก็ใส่ใบฮ็อพและเครื่ อง
ปรุงอื่น ๆ เข้ าไปด้ วย

4.การหมัก

ขั้นตอนการทำ�เบียร์

หลังจากต้ มเสร็ จแล้ ว ก็รอให้ ส่วนผสม
ทังหมดเย็
้
นลง และถ่ายลงถังหมัก หลังจากนันก็
้
เติมยีสต์เพื่อก�ำจัดส่วนที่เป็ นน� ้ำตาลออกไป

1.การทำ�ให้ข้าวงอก

5.การบรรจุ

น�ำข้ าวบาร์ เลย์มาผ่านกระบวนการเพื่อ
ท�ำให้ งอก โดยการบรรจุลงในถัง และแช่น� ้ำไว้ 40
ชัว่ โมง หลังจากนันก็
้ เอาออกมาจากถัง และแผ่ไว้ 5
วัน ในระหว่างนันข้
้ าวที่วางแผ่ไว้ ก็จะเริ่ มงอก จาก
นันก็
้ เอาข้ าวที่ได้ มาอบแห้ งเพื่อให้ หยุดงอก ต่อด้ วย
การน�ำมาบดเพื่อให้ เกิดแป้งและคาร์ โบไฮเดรตจาก
เมล็ดข้ าว ซึง่ เมือ่ เสร็จแล้ วเราจะเรียกข้ าวทีไ่ ด้ วา่ ‘ข้ าว
บาร์ เลย์งอก’

ขันตอนสุ
้
ดท้ ายในการผลิตเบียร์ คือ การ
บรรจุลงในภาชนะเพือ่ ให้ ขนส่งได้ งา่ ย โดยส่วนมาก
จะบรรจุใส่ในถัง ขวด หรื อกระป๋ องแล้ วจึงขนส่ง
ออกจากโรงงาน
นับตังแต่
้ เริ่ มกระบวนการแรกจนกระทัง่
กระบวนการสุดท้ าย ปกติแล้ วจะใช้ เวลาประมาณ
60 วัน ซึง่ ส่วนหนึ่งก็ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของเบียร์ ที่จะ
ผลิตและวิธีการหมักด้ วย

ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง เจ็ดขันตอนการหมั
้
กเบียร์
อันสมบูรณ์แบบ โดย คุณ WISHBEER
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เบียร์ เป็ นเครื่ องดื่มมึนเมา ที่เข้ าถึงผู้คนได้
ง่าย แต่ถ้าจะพูดถึงเหตุผลที่ท�ำให้ คนนิยมดื่มเบียร์
เเล้ วก็คงเป็ นเพราะ ดื่มแล้ วอร่ อย ช่วยคลายเครี ยด
นอกจากนันเบี
้ ยร์ ยงั เป็ นเครื่ องดื่มสานสัมพันธ์ เมื่อมี
การตังวงดื
้ ่มเบียร์ ไม่วา่ จะที่บ้าน ตามผับ บาร์ หรื อใน
งานเทศกาลต่ า ง ๆ เบี ย ร์ ก็ ส ามารถสร้ างความ
เพลิ ด เพลิ น สนุก สนานได้ ดี รวมทัง้ การสร้ างบท
สนทนา หรื อการสานมิตรภาพระหว่างคนที่ร่วมดื่ม
เบียร์ นนก็
ั ้ ชา่ งดูงา่ ยดายยิ่งกว่าในเวลาปกติ
และหากจะกล่า วถึ ง เทศกาลที่ เ กี่ ย วกับ
เบี ย ร์ ที่ โ ด่ ง ดั ง ที่ สุ ด เเล้ ว ก็ ค งหนี ไ ม่ พ้ นเทศกาล
‘OKTOBERFEST’ หรื อ ‘ออกซ์โทเบอร์ เฟส’ นัน่ เอง
เทศกาลออกซ์โทเบอร์ เฟสหรื อที่ร้ ูจกั กันใน
ชื่อท้ องถิ่นว่า ‘ไวเซิน (Wiesn)’ เป็ นเทศกาลเบียร์ ที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลก จัดขึ ้นที่เมืองมิวนิก (Munich) แคว้ น
บาวาเรี ย ประเทศเยอรมัน ในเทศกาลนี ้จะประกอบ
ไปด้ วยเครื่ องเล่นต่าง ๆ และอาหารมากมาย ซึ่ง
ตัวเอกของงานนี ้ก็คือเบียร์ นนั่ เอง
โดยในแต่ละปี เทศกาลออกซ์โทเบอร์ เฟส
จะเสิร์ฟไก่งวงกว่า 5 แสนตัว วัวกว่า 100 ตัว ขนมปั ง
นับแสนชิ ้น และเบียร์ อีกกว่า 8 ล้ านลิตร รวมทังผู
้ ้ คน
จากทัว่ โลกที่เดินทางมาร่วมงานกว่า 6 แสนคน ท�ำให้
เทศกาลนี ไ้ ด้ น�ำความฟู เ ฟี่ องทางเศรษฐกิ จ มาสู่
เยอรมันเป็ นอย่างมาก
เทศกาลนี จ้ ะเริ่ ม ต้ นตัง้ แต่ ป ลายเดื อ น
กันยายนจนถึงสุดสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม จึง
เป็ นที่มาของชื่อ OKTOBER ซึง่ ในภาษาเยอรมันมี
ความหมายว่า เดื อนตุลาคม (October) นั่นเอง
ภายในงานจะมีเบียร์ ยี่ห้อดัง ๆ มากมายมาเปิ ดเต็นท์

ขาย โดยเฉลี่ ย แล้ ว แต่ล ะเต็น ท์ เบี ย ร์ ส ามารถท�ำ
รายได้ ถงึ 30 ล้ านบาทต่อวัน โดยเบียร์ ที่น�ำมาขายใน
เทศกาลนี จ้ ะมี สีเข้ มและระดับแอลกฮอล์ ที่สูงกว่า
เบียร์ ของที่อื่น
ในเทศกาลยัง มี ผ้ ู ที่ ท�ำงานในโรงเบี ย ร์
ต่าง ๆ มาร่ วมเดินพาเหรดด้ วยชุดสไตล์บาวาเรี ยน
พร้ อมรถม้ าที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
เทศกาลนี ้ถูกจัดขึ ้นครัง้ แรกเมือ่ 16 ปี ทแี่ ล้ ว
เพือ่ เป็ นงานเลี ้ยงฉลองกลางแจ้ งของพิธีอภิเษกสมรส
ของเจ้ าฟ้าชายลุดวิกแห่งแคว้ นบาวาเรียและเจ้ าหญิง
เทเรซี่แห่งแคว้ นเธอริ งเงน
ผู้คนทัว่ ยุโรปล้ วนเดินทางมาที่นี่เพื่อร่ วม
งาน ว่ากันว่ามีผ้ ูคนนับหมื่นนับแสนคนที่ดื่มเบียร์
ท่ามกลางบรรยากาศแบบเยอรมัน อีกทังยั
้ งมีหญิง
สาวเสริ ฟเบียร์ ในชุดสไตล์บาวาเรี ยน แสดงให้ เห็นว่า
เบียร์ ไม่ได้ ท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นเพียงแค่เครื่องดืม่ ทีท่ �ำให้ ผ้ คู น
ติดใจเท่านัน้ แต่เบียร์ ยงั เป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์
ของผู้คนจนเกิดเป็ นกลุม่ สังคมเล็ก ๆ ด้ วย
ในสั ง คมประเทศเยอรมั น เบี ย ร์ เป็ น
เครื่ องดื่มที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในทุกวาระโอกาส
โดยได้ มกี ารส�ำรวจแล้ วว่า ร้ อยละ 79 ของชาวเยอรมัน
จะดืม่ เบียร์ กนั เป็ นประจ�ำ และการดืม่ เบียร์ ของแต่ละ
คนยังมากถึง 127 ลิตรต่อปี ซึง่ ถือเป็ นปริ มาณที่มาก
ที่สดุ ในโลก
โดยเบียร์ ของเยอรมันจะมีเอกลักษณ์คอื มี
วิธีการหมักที่หลากหลาย และมีความแตกต่างกันทัง้
ส่วนผสม อุณหภูมิ เทคนิค และปริมาณแอลกฮอล์ ส่ง
ผลให้ เบียร์ ในแต่ละชนิดนันมี
้ อายุ สี และรสชาติทแี่ ตก
ต่างกัน

ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง OKTOBERFEST 2014
โดย คุณBuywinenow
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เบียร์ในสังคมไทย
ปั จจุบนั เบียร์ เป็ นเครื่ องดื่มแอลกฮอล์ยอดนิยม
ประเภทหนึง่ ของคนไทย โดยในปั จจุบนั เบียร์ ได้ มยี อดขาย
สูง ถึง 2,000 ล้ า นลิต รต่อปี และมี แนวโน้ ม ว่า จะเพิ่ ม
มากขึน้ เบียร์ ยังเป็ นเครื่ องดื่มที่คนไทยทั่วไปรู้ จักกันดี
เพราะเบียร์ เป็ นเครื่องดืม่ แอลกฮอล์ทสี่ ามารถหาซื ้อได้ งา่ ย
และมีระดับแอลกฮอล์ต�่ำ จึงท�ำให้ เบียร์ กลายเป็ นอีกทาง
เลือกหนึง่ ส�ำหรับนักดื่มคอทองแดง
จนเกิดเป็ นค่านิยมของคนไทยบางส่วนที่คดิ ว่า
การดื่มเบียร์ นนท�ำให้
ั้
ดเู ท่และดูดี เป็ นเหตุให้ มีเทคนิคการ
ตลาดที่ชาญฉลาดของบริ ษัทเบียร์ มีการจัดงานปาร์ ตี ้ที่มี
การจ�ำหน่ายเบียร์ สด และมีบริ การของสาวเชียร์ สดุ เซ็กซี่
ตามร้ านอาหารใหญ่ในกรุ งเทพฯ และนี่ก็เป็ นอีกเหตุผล
หนึง่ ที่เบียร์ ได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้น
จากผลส�ำรวจพบว่ า เบี ย ร์ เ ป็ นเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ทคี่ นไทยบริโภคสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือวิสกี ้และ
สุราที่น�ำเข้ าจากต่างประเทศ ถึงแม้ วา่ การเก็บภาษีสรุ าใน
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการเก็บภาษี สรุ า
และเครื่ องดื่มเจือปนแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2556 นันสู
้ งถึง
ร้ อยละ 48 ซึง่ นับว่าค่อนข้ างสูง แต่วา่ ภาษี สว่ นนี ้ก็ไม่ได้
กระทบกับนักดื่มทังหลาย
้
ส�ำหรั บประเทศไทยการผลิตเบียร์ เริ่ มขึน้ ครั ง้
แรกโดยพระยาภิรมย์ภกั ดี ภายใต้ ชื่อของบริ ษัท ‘บุญรอด
บริ วเวอรี่ จ�ำกัด’ เมื่อได้ รับอนุญาตให้ ตงโรงงานเบี
ั้
ยร์ ใน
เดือนเมษายน ค.ศ.1933 ท่านจึงเดินทางไปยุโรปเพื่อซื ้อ
เครื่องจักรเพือ่ การผลิตเบียร์ และเมือ่ กลับมาเมืองไทยก็ได้
มีการเปลีย่ นแปลงรัฐบาลใหม่ ซึง่ ทางรัฐบาลไม่ยอมให้ เสีย
ภาษีตามพิกดั เดิมทีต่ กลงไว้ กบั รัฐบาลเก่า จึงเกิดข้ อตกลง
ใหม่คือให้ เสียภาษี ในอัตราลิตรละ10 สตางค์
หลังจากนันท่
้ านจึงเริ่ มสร้ างโรงงานผลิตเบียร์
ขึ ้น บริ เวณที่ดินริ มแม่น� ้ำเจ้ าพระยา ย่านบางกระบือ โดย
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ขอเช่าที่จากเจ้ าพระยารามราฆพ ต่อมาภายหลังท่านได้
ขอซื ้อที่ดนิ ที่ดงั กล่าวมาเป็ นกรรมสิทธิ์ของโรงงาน ขณะ
ท�ำการก่อสร้ างนันพระบาทสมเด็
้
จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ทรงพระกรุณาเสด็จฯ มาชมการก่อสร้ างโรงงานถึงสอง
ครัง้
หลังจากนันพระยาภิ
้
รมย์ภกั ดีตงใจไว้
ั้
ว่า จะ
ตังชื
้ ่อว่า ‘บริ ษัทเบียร์ สยาม’ แต่ก็ถกู ทักท้ วงว่า “ในบ้ าน
เมืองนี ้อะไร ๆ ก็ใช้ ชอื่ สยามกันทังนั
้ น”
้ พระยาภิรมย์ภกั ดี
จึงตัดสินใจเอาชือ่ ของตนเองมาตังเป็
้ นชือ่ บริษทั นัน่ ก็คอื
‘บริ ษัทบุญรอดบริ วเวอรี่ จ�ำกัด’ และนี่เองคือที่มาของ
เบียร์ แบรนด์แรกในประเทศไทย
ต่อมาในปี ค.ศ.1934 เบียร์ จากบริษทั นี ้ก็ได้ ถกู
ลองน�ำไปดื่มกันในงานสโมสรคณะราษฎร์ เมื่อวันที่ 23
มิถนุ ายน ค.ศ. 1934 และพระยาภิรมย์ภกั ดีได้ เปิ ดป้าย
บริ ษัทเป็ นครัง้ เเรกในวันที่ 6 กรกฎาคมปี เดียวกัน โดย
เริ่ มวางจ�ำหน่ายเบียร์ รุ่นแรกในราคาขวดละ 32 สตางค์

โลโก้ บนฉลากขวดเบียร์ มกี ารเปลีย่ นแปลงอยู่
หลายครัง้ เริ่มจากตราหมี ตามด้ วยตราสิงห์แดง ตราสิงห์
ขาว ตราแหม่ม ตราปรางค์ทอง ตราว่าวปั กเป้า ตรา
กุญแจ ตรารถไฟ และตราสิงห์ซึ่งเป็ นโลโก้ ที่ใช้ กันถึง
ปั จจุบนั ซึ่งในสมัยนัน้ ไม่ว่าจะใช้ โลโก้ ตราอะไรก็ตาม
ชาวบ้ านมักเรี ยกเบียรร์ ยี่ห้อนี ้ติดปากกันว่า ‘เบียร์ เจ้ า
คุณ’
ต่อมาในปี ค.ศ.1961เกิดโรงเบียร์ แห่งทีส่ องขึ ้น
ในชือ่ ‘บริษทั บางกอกเบียร์ จ�ำกัด’ ผลิตเบียร์ ยหี่ ้ อหนุมาน
ตราแผนที่ และตรากระทิงขึ ้น แต่ไม่ได้ รับความนิยมจาก
ผู้ดื่ ม จนต้ อ งเลิ ก กิ จ การไป เเละเปลี่ ย นชื่ อ ใหม่เ ป็ น
‘บริษัทไทยอมฤต บริวเวอรี่ จ�ำกัด’ ก่อนจะผลิตเบียร์ ยหี่ ้ อ
อมฤตและซื ้อลิขสิทธิ์ยี่ห้อเบียร์ จากต่างประเทศมาด้ วย
นั่ น ก็ คื อ ‘เบี ย ร์ ค ลอสเตอร์ ’ เพื่ อ มาผลิ ต เองเมื่ อ ปี
ค.ศ.1978 และในต่อมายังมีการซื ้อลิขสิทธ์เบียร์ ยหี่ ้ อ‘เอ็น
บี’ และ ‘บัดไวเซอร์ ’ จากสหรัฐอเมริ กาอีกด้ วย

ต่อมาในปี ค.ศ.1991กลุม่ นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี ได้ สร้ าง ‘บริษทั เบียร์ ไทย (1991) จ�ำกัด’ ขึ ้นทีจ่ งั หวัด
ก�ำแพงเพชร และได้ ก่อตัง้ ‘บริ ษัท คาร์ ลสเบิร์ก บริ วเวอรี่
จ�ำกัด’ ซึ่งซือ้ ลิขสิทธิ์ มาจากประเทศเดนมาร์ ก ขึน้ ที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาในปี ค.ศ.1993
และสุดท้ ายในค.ศ.1995 จึงได้ สร้ าง ‘บริ ษัท
ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริ วเวอรี่ จ�ำกัด’ ผู้ผลิตเบียร์ ไฮเนเก้ น
ซึ่งซือ้ ลิขสิทธิ์ จากประเทศเนเธอร์ แลนด์ ขึน้ ที่จังหวัด
นนทบุรี
และตังแต่
้ ช่วงปี ค.ศ.1992 ภาครัฐได้ เริ่ มเปิ ด
เสรี ทางการค้ า โดยการอนุญาตให้ ชาวต่างชาติเข้ ามา
ลงทุนในประเทศไทยได้ ท�ำให้ ในปี ค.ศ.2004 บริ ษัทไทย
อมฤต บริ วเวอรี่ จ�ำกัด ถูกซื ้อไปโดยนายซาน มิเกล นัก
ลงทุนชาวฟิ ลปิ ปิ นส์
จะเห็นได้ ว่าพัฒนาการการผลิตเบียร์ ในไทย
นันมี
้ ประวัติยาวนาน โดยในปั จจุบนั คนไทยมีอตั ราการ
บริ โภคเบียร์ กว่า 2,000 ล้ านลิตรต่อปี ซึง่ เบียร์ ที่ครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดมาโดยตลอดคือเบียร์ สิงห์ ด้ วย
ส่วนแบ่งทางการตลาดถึงร้ อยละ 69 รองลงมาคือ เบียร์
ช้ างมีสว่ นแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 19 เเละเบียร์ ลโี อซึง่
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้ อละ10 และสุดท้ ายเบียร์
จากต่างประเทศอีกที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้ อย
ละ 2
ส่วนเหตุผลทีค่ นไทยดืม่ เบียร์ นนเป็
ั ้ นเพราะ ใน
สมัยนันเบี
้ ยร์ เป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเดียวที่นิยม
แช่ไว้ ในตู้เย็น จึงท�ำให้ เวลาดื่มนอกจากจะได้ ดื่มด�่ำกับ
รสชาติแล้ วยังได้ รับความรู้ สกึ เย็นสดชื่น ดัง่ ในโฆษณา
ของบริ ษัทบุญรอดบริ วเวอรี่ หรื อเบียร์ สงิ ห์ที่วา่ “ดับร้ อน
ผ่อนกระหาย แจ่มใสสดชื่นด้ วยเบียร์ ไทยตราสิงห์”

ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง ประวัตศิ าสตร์ การผลิตเบียร์ ในไทย
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พ่นไปพ่นมา
สิรวิชญ์ ศิรินิมิตวงศ์
อัณณ์ จารุจิตต์
วรรณ ธรรมร่มดี
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ตั้งแต่เด็กผมเห็นสิ่งหนึ่งติดไม้ติดมือคนจ�ำนวนมาก สิ่งนั้นก็คือ
“บุหรี่” หลายคนอาจจะท�ำท่ารังเกียจ ในขณะที่อีกหลายคนไม่สนใจและสูบ
บุหรี่จนเป็นนิสัย จนท�ำให้คนอื่นต้องพลอยสูดควันนั้นไปด้วย
ยิ่งผมโตขึ้นไปไหนมาไหนมากขึ้น ผมก็ยิ่งเห็นคนสูบบุหรี่มากขึ้น จน
ผมเริ่มสงสัย และมักจะตั้งค�ำถามในใจทุกครั้งว่า สูบกันท�ำไม? พวกเขารู้กัน
บ้างไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี? บุหรี่ทำ� ให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย ผมเคยถาม
คนทีส่ บู บุหรีห่ ลายครัง้ ท�ำไมถึงต้องสูบ ซึง่ ผมก็มกั จะได้คำ� ตอบกลับมาว่า การ
สูบบุหรีช่ ว่ ยบรรเทาอาการเครียดได้ แต่นนั่ ก็ยงั เป็นเหตุผลทีไ่ ม่สมเหตุสมผล
ส�ำหรับผมอยู่ดี

ความเป็นมาของบุ หรี่

บุห รี่ ถูก ค้ น พบครั ง้ แรกเมื่ อ ปี ค.ศ.1942 โดย
คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus)  เมื่อตอน
ที่เขาเดินเรื อมาพักที่ชายฝั่ งของหมู่เกาะเวสต์อินดีส์ (West
Indies) โดยในตอนนันเขาได้
้
เห็นชนเผ่าอินเดียนแดงทีอ่ าศัย
อยูใ่ นหมูเ่ กาะน�ำเส้ นยาสูบทีช่ นเผ่าใช้ เซ่นไหว้ เทพเจ้ ามาม้ วน
เข้ ากับใบไม้ และจุดไฟ หลังจากนันพวกเขาก็
้
สดู ควันที่ออก
มาจากเส้ นยาสูบเหล่านันเข้
้ าไป
ต่อมาในปี ค.ศ.1548 มีการปลูกยาสูบในประเทศ
บราซิล โปรตุเกส และประเทศอื่น ๆ ในทวีปอเมริ กาใต้ เพื่อ
ส่งออก ท�ำให้ ยาสูบเริ่ มแพร่ หลายในประเทศแถบยุโรปใน
โปตุเกสและสเปน ต่อมาเอกอัครราชทูตฝรั่ งเศสประจ� ำ
ประเทศโปรตุเกส  ได้ ส่งเมล็ดยาสูบไปยังประเทศฝรั่งเศส
และอังกฤษ  หลังจากนัน้ 7  ปี ประเทศอังกฤษก็สามารถปลูก
ยาสูบเชิงพาณิชย์ได้ สำ� เร็จ และท�ำให้ สงิ่ ที่เรี ยกว่า ‘บุหรี่ ’ เริ่ ม
แพร่หลายไปทัว่ โลก

ชนิดของบุ หรี่

บุหรี่ มี 2 ชนิดคือ บุหรี่ ที่มวนเอง และบุหรี่ ที่ผลิต
โดยเครื่ องจักร บุหรี่ ที่มวนเองจะท�ำจากใบตองแห้ ง ใบบัว
หรื อกระดาษ มวนเพื่อห่อเส้ นใบยาสูบ บุหรี่ ชนิดนี ้จะดับง่าย
เนือ่ งจากไม่มกี ารใส่สารเคมีทชี่ ว่ ยให้ ไฟติดได้ นานขึ ้น ส�ำหรับ

บุห รี่ ที่ ผ ลิ ต โดยเครื่ อ งจัก รจะแบ่ ง เป็ น 2 ชนิ ด คื อ บุห รี่ ที่ มี
ก้ นกรองซึง่ จะสามารถกรองสารขนาดใหญ่ได้ และบุหรี่ ที่ไม่มี
ก้ นกรองซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นบุหรี่ ราคาถูก
นอกจากนีย้ ังมีการผลิตบุหรี่ ที่เรี ยกว่า ‘ไลต์’ และ
‘ไมลด์’ เป็ นบุหรี่ รสอ่อนที่มีอนั ตรายต่อสุขภาพน้ อยกว่าบุหรี่
ธรรมดา แต่จากการวิจยั พบว่า บุหรี่ ทงั ้ 2 ชนิดไม่ได้ มีอนั ตราย
น้ อยกว่าบุหรี่ ธรรมดาแต่อย่างใด เพียงแต่ต่างกันที่ รสชาติ
เท่านัน้ นอกจากนี ้ก้ นกรองของบุหรี่ ยงั สามารถกรองได้ แต่สาร
ที่ มี ข นาดใหญ่ เ ท่า นัน้ แต่ส ารขนาดเล็ก อย่า งสารทาร์ แ ละ
นิโคตินยังคงผ่านเข้ าไปได้ ในปริมาณเดียวกับการสูบบุหรี่ทไี่ ม่มี
ก้ นกรอง

บุ หรี่กับคนไทย

ส�ำหรับคนไทยนันเริ
้ ่ มสูบบุหรี่ ตงแต่
ั ้ สมัยอยุธยาโดย
มีหลักฐานจากจดหมายเหตุ เมอร์ ซเิ ออร์ เดอลาลูแบร์ กล่าวไว้
ว่า “ชายและหญิ งชอบกลิ่นฉุนของใบยาสูบที่ได้ รับมาจาก
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์และจีน” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ยาสูบเริ่ ม
แพร่หลายในประเทศไทย จึงมีชาวอังกฤษมาเปิ ดโรงงานผลิต
บุหรี่ขึ ้นในปี ค.ศ.1917 โดยการผลิตบุหรี่ในระยะแรกนันจะมวน
้
ด้ วยมือ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
จึงมีการน�ำเครื่ องจักรเข้ ามาจากประเทศเยอรมนี และท�ำการ
ผลิตบุหรี่ออกมาจ�ำหน่ายหลายยีห่ ้ อ โดยการน�ำใบยาสูบมาอบ
และหัน่ เป็ นเส้ นยาว ๆ จากนันจึ
้ งมวนด้ วยกระดาษ
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อันตรายจากการสูบบุ หรี่

การสูบบุหรี่ เป็ นการสูดควันบุหรี่ ผ่านเข้ าไปทาง
ระบบทางเดินหายใจและปอด ซึ่งจะท�ำให้ เกิดอันตรายได้
เนือ่ งจากควันบุหรี่มสี ว่ นประกอบของสารเคมี ซึง่ เกิดจากการ
เผาไหม้ ที่เส้ นยาสูบ กระดาษที่ ใช้ ม้วน และสารปรุ งแต่ง
รสชาติบหุ รี่
บุหรี่ นนมี
ั ้ สว่ นประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ
1.กระดาษที่ ใ ช้ มวนบุ ห รี่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพวก
เซลลูโลส
2.ใบยาสูบ ที่ ใ ช้ ท� ำ บุห รี่ ซึ่ง มี ส่ว นประกอบของ
นิโคตินอยูป่ ระมาณ 20 มิลลิกรัม
3.สารประกอบอืน่ ๆ เช่น น� ้ำตาล แป้ง ไขมัน โปรตีน
ฟี นอล กรดไขมัน และแร่ธาตุตา่ ง ๆ
ระหว่างทีบ่ หุ รี่ถกู จุดสูบจะเกิดการเผาไหม้ สารเคมี
ต่าง ๆ ในใบยาสูบ ซึง่ อันตรายของสารเคมีจะออกมากับควัน
บุหรี่ โดยสามารถแบ่งควันได้ เป็ น 2 ชนิด คือ
1.ควันสายหลัก คือ ควันบุหรี่ ที่ผ้ สู บู สูบเข้ าไป และ
พ่นออกสูบ่ รรยากาศรอบ ๆ
2. ควันหลงหรื อควันสายข้ างเคียง  คือ ควันบุหรี่ ที่
ลอยมาจากปลายมวนบุหรี่ ระหว่างทีผ่ ้ สู บู ถือหรื อวางบุหรี่ อยู่
ซึง่ การสูดเอาควันชนิดนี ้เข้ าไปถือเป็ นอีกทางหนึง่ ที่จะได้ รับ
สารพิษจากบุหรี่ ด้วย

โดพามีนหรื อฮอร์ โมนแห่งความสุขออกมา ท�ำให้ ผ้ สู บู มีอาการ
ผ่ อ นคลายและมี ค วามสุข แต่ เ มื่ อ สมองได้ รั บ สารนี เ้ ข้ าไป
มาก ๆ จะส่งผลให้ สมองคุ้นชินกับสารนี ้จนมีความต้ องการสูบ
บุหรี่ อีก
และยิ่งผู้สบู รู้สกึ ว่ามีความกระวนกระวายน้ อยลงและ
รู้ สึก มี ค วามสุข มากขึน้ เท่า ใด บุค คลนัน้ ย่อ มรู้ สึก ว่า ต้ อ งการ
นิโคตินจากบุหรี่มากขึ ้นเท่านัน้ ดังนันการเลิ
้
กบุหรี่จงึ เป็ นสิง่ ทีย่ าก
บางคนอาจต้ องเลิกบุหรี่ หลายครัง้ กว่าจะส�ำเร็จ
นอกจากนีเ้ เล้ วการติดบุหรี่ ยงั มีสาเหตุมาจากสังคม
รอบข้ าง ผู้ถกู สัมภาษณ์ทา่ นหนึง่ บอกว่า “…ตอนเด็ก ๆ พ่อกับพี่
ของเขาสูบบุหรี่ มีแต่แม่คนเดียวในครอบครัวที่ไม่สบู พี่ได้ กลิ่น
ควันทุกวันจนจ�ำเป็ นต้ องสูบบุหรี่ ความรู้ สกึ ตอนแรก ๆ พี่ก็ร้ ู สกึ
เหม็นบุหรี่ แต่สกั พักก็ร้ ูสกึ ชินไปเอง”
นอกจากนี ้ผู้ถกู สัมภาษณ์ทา่ นนี ้ยังฝากถึงคนทีส่ บู บุหรี่
ว่า “ส�ำหรับคนสูบบุหรี่ นนไม่
ั ้ ควรจะสูบบุหรี่ ในบริเวณที่มีเด็กอายุ
ไม่ถึง 18 ปี ควรจะสูบในสถานที่ที่ทางราชการจัดไว้ ให้ มิฉะนัน้
จะเกิดผลกระทบกับเยาวชนในสังคม...”  

การรณรงค์ไม่สูบบุ หรี่

‘ควันมือสอง’ คือ ควันที่เกิดจากการรวมกันของ
ควันสายหลักและควันสายข้ างเคียง ซึง่ ผู้ทสี่ ดู ควันนี ้เข้ าไปนัน้
จะได้ รับอันตรายมากกว่าตัวผู้สบู อีก
บทความ ‘โทษของบุหรี่ ยิง่ สูบยิง่ ป่ วยโรคร้ าย ตาย
ไวไม่ร้ ูตวั ’ จากเว็บไซต์ kapook.com ได้ เผยว่า การสูบบุหรี่
จะมีผลกระทบต่อสุขภาพคือ ท�ำให้ ประสาทสัมผัสของการรับ
รู้กลิน่ และรสท�ำหน้ าที่ได้ ลดลง ลมหายใจมีกลิน่ เหม็นและมี
กลิ่นปาก อีกทัง้ ยังเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น
โรคมะเร็ งปอด และมะเร็งในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทัง้
ยังเกิดอาการเส้ นเลือดทีไ่ ปเลี ้ยงแขนและขาตีบตัน ท�ำให้ อาจ
ต้ องตัดแขนหรื อขาทิ ้ง
ในขณะที่ ผ้ ูที่ สูด ควัน บุห รี่ เ ข้ า ไปนัน้ จะมี อ าการ
ระคายเคืองตา เยือ่ บุจมูก คอ ปอด เป็ นสาเหตุสำ� คัญของการ
ไอ การเจ็บหน้ าอก การเกิดโรคปอดบวม โรคหลอดลมอักเสบ
โรคหอบหืด และการเสียชีวิตของเด็กทารก

เพื่อกระตุ้นให้ ทุกประเทศตระหนักถึงอันตรายและ
ความสูญเสียทังทางสุ
้
ขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ จึงได้ มกี ารรณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ โดยองค์การอนามัย
โลกได้ ก�ำหนดค�ำขวัญในการรณรงค์ไว้ วา่ “เด็กรุ่นใหม่ไม่สบู บุหรี่”
แนวทางการรณรงค์นี ้ ได้ ถูกยึดเป็ นแนวทางหลักของโครงการ
รณรงค์ตลอดปี ที่ผ่านมา และนี่เป็ นกลยุทธ์ ส�ำคัญที่ท�ำให้ เกิด
กระแสการรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ขึ ้นในสังคม
นอกจากนี ้ในส่วนของภาครัฐเองก็มกี ารรณรงค์ลดการ
สูบบุหรี่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวคิดขององค์กรอนามัยโลก โดย
รัฐบาลมีการออกกกฎหมายให้ บริษทั ทีผ่ ลิตบุหรี่ทกุ บริษทั ติดภาพ
อันตรายไว้ ที่ซองบุหรี่ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคตระหนักว่าบุหรี่ เป็ นสินค้ า
เสพติดที่เป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ และผู้ใกล้ ชิด อีกทังปั
้ ญหาการสูบ
บุหรี่ ของคนไทยยังอยูใ่ นภาวะที่รุนแรง โดยคนไทยถึง 13 ล้ านคน
ยังคงสูบบุหรี่อยู่ ซึง่ จ�ำนวนผู้สบู บุหรี่ทคี่ อ่ นข้ างสูงนี หมายถึ
้
งภาระ
โรคที่จะเกิดขึ ้นในวันข้ างหน้ า
การมี ภ าพและค� ำ เตื อ นที่ ซ องบุ ห รี่ นั น้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเตือนพิษภัยของการสูบ บุหรี่ และยังเป็ นการ
ให้ ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ อีกด้ วย ซึง่ จะ
ช่วยลดประสิทธิภาพในการดึงดูดนักสูบหน้ าใหม่ ซึง่ เกือบทังหมด
้
เป็ นเยาวชน

เพราะในบุห รี่ มี ส ารเสพติ ด ชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า
‘นิโคติน’ ซึ่งเมื่อผู้สูบได้ รับสารนีเ้ ข้ าไปจะท�ำให้ สมองหลัง่

ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง ต้ นก�ำเนิดของบุหรี่
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

‘ควันมือสอง’ อันตรายส�ำหรับผู ้สูดควัน

ท�ำไมคนจึง ‘ติด’ บุ หรี่
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สตั๊ด
กีฬา + รองเท้า
ตะวัน วัชราธร
ติณณภพ เกษมสุวรรณ
ชัสมา จันทร์ อมั พร
ภาวิต สิทธิโชติ
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ฟุตบอลเป็ นกีฬาทีใ่ ช้ เท้ าของนักเตะในการ
ยิงลูกบอลเพื่อท�ำประตู และเพื่อความปลอดภัยของ
เท้ า จึง จ� ำ เป็ นต้ อ งมี ก ารผลิ ต รองเท้ า ฟุต บอลเพื่ อ
ป้องกันการบาดเจ็บของเท้ า รองเท้ าฟุตบอลจึงเป็ น
สิง่ ส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ ของกีฬาฟุตบอลนี ้

รองเท้าฟุตบอล
รองเท้ าฟุ ต บอลหรื อ ‘สตั๊ด ’ ก� ำ เนิ ด ขึ น้ ในปี
ค.ศ.1526 โดยกษั ตริ ย์เฮนรี ที่แปด (King Henry VIII)
แห่งราชวงศ์ทิวเดอร์ ได้ ทรงสวมใส่รองเท้ าฟุตบอลนี ้ ซึง่ ตัว
รองเท้ านันได้
้ รับการผลิตจากหนังทีแ่ ข็งแรง มีข้อเท้ าสูงและ
หนักกว่ารองเท้ าปั จจุบนั มาก
300 ปี ต่อมา ได้ มีการออกกฎเป็ นครัง้ แรกว่า
ทุกคนในทีมต้ องสวมรองเท้ าฟุตบอลเท่านัน้ เพราะรองเท้ า
ฟุตบอลในสมัยนันจะมี
้ ปมโลหะที
ุ่
่ตอกลงกับตัวพื ้นรองเท้ า
ท�ำให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะกับพื ้นมากขึ ้น โดย
จะมีทงหมด
ั้
6 ปุ่ ม และน� ้ำหนักรวม 500 กรัม
หลังจากนันมี
้ การผลิตรองเท้ าฟุตบอลอย่างต่อ
เนื่อง รองเท้ าฟุตบอลได้ เปลี่ยนรูปแบบไปมาก โดยผู้ผลิต
จะผลิตรองเท้ าฟุตบอลให้ มีน�ำ้ หนักที่เบาลงและมีความ
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ยืดหยุน่ มากขึ ้น ซึง่ จะท�ำให้ นกั เตะสามารถแสดงทักษะการ
เลี ้ยงลูก เทคนิคการยิงประตูและการควบคุมบอลได้ ดขี ึ ้นกว่า
ในอดีตมาก
ในปั จจุบนั การออกแบบรองเท้ าฟุตบอลนันเริ
้ ่ม
เน้ นในเรื่องของดีไซน์ทมี่ กี ารเติมแต่งสีสนั ให้ มากขึ ้น เพือ่ เพิม่
ความโดดเด่น สวยงามของรองเท้ า แต่คณ
ุ สมบัตหิ นึง่ ทีย่ งั คง
ไว้ คือ น� ้ำหนักที่เบาของรองเท้ าสตัด๊
จากอดีต น� ้ำหนักของรองเท้ าฟุตบอลนันมี
้ น� ้ำหนัก
ถึง 500 กรัม จนถึงปั จจุบนั นี ้ รองเท้ าฟุตบอลได้ ถกู พัฒนา
มากขึ ้นในเรื่ องนี ้ ซึง่ รองเท้ า Adidas รุ่น F-50 อาดิซีโร่ ถือ
เป็ นรองเท้ าฟุตบอลที่มีเบาทีสดุ ในโลก คือ มีน� ้ำหนักเพียง
165 กรัมเท่านัน้

จากหนังสู่รองเท้า
เมื่อมองเผิน ๆ เหมือนว่าการผลิตรองเท้ า
สตัด๊ นัน้ จะไม่เกี่ยวข้ องกับการท�ำลายสิ่งแวดล้ อม
เลย แต่ที่จริ งแล้ วมันไม่ได้ เป็ นอย่างนัน้ สตัด๊ เป็ น
สินค้ าหนึ่งที่มีขัน้ ตอนบางขัน้ ตอนที่กระทบต่อสิ่ง
แวดล้ อ ม เนื่ อ งจากราคารองเท้ า สตั๊ด ที่ แ พงนัน้
บางรุ่ นไม่ได้ แพงที่ยี่ห้อหรื อการโฆษณา แต่แพงที่
อุปกรณ์ที่น�ำมาท�ำเป็ นรองเท้ าสตัด๊
ความทนทานและความนุ่ม สบายของ
รองเท้ าสตัด๊ เป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งที่นกั เตะชื่นชอบ
เพราะจะได้ ใส่กนั ได้ นาน ๆ โดยรองเท้ าสตัด๊ หลาย
ยี่ห้อมีการน�ำหนังสัตว์ที่มีความทนมาเป็ นวัสดุใน
การผลิต
หนั ง สัต ว์ ที่ นิ ย มน� ำ มาท� ำ เป็ นรองเท้ า
สตัด๊ นันมี
้ อยูห่ ลายชนิด เช่น
1. หนังจิงโจ้ ที่มีการน�ำหนังจิงโจ้ มาท�ำ
เป็ นสตัด๊ นันเป็
้ นเพราะ ตัวรองเท้ าจะมีความคงทน
มากกว่าหนังสังเคราะห์และใส่สบาย นุ่ม ให้ ความ
รู้สกึ ดีกว่าหนังสังเคราะห์
2. หนังวัว มีความนุม่ และมีความทนทาน
ระดับกลาง
3. หนัง ลูก วัว การที่ น� ำ หนัง ชนิ ด นี ม้ า
ใช้ เป็ นเพราะจะให้ ความนุ่มสบายกับนักเตะ นุ่ม
มากกว่าหนังวัวธรรมดา มีความทนทานระดับกลาง
4. หนังวัวกระทิง จะไม่นุ่มเท่ากับหนัง
จิงโจ้ แต่มีความทนทานมากที่สดุ
การที่รองเท้ าสตัด๊ หลายยี่ห้อใช้ หนังสัตว์
ในการลิต ท�ำให้ สตั ว์เหล่านี ้ถูกฆ่าเพื่อเอาหนังมา
ท�ำรองเท้ า จิงโจ้ ถือเป็ นสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ ลา่ แต่
ก็มีการน�ำหนังมันมาท�ำเป็ นรองเท้ าสตัด๊ อยู่
อย่ า งไรก็ ต ามในตอนนี ม้ ี ข่ า วดี ว่ า รอง
เท้ าสตัด๊ บางยี่ห้ออย่าง อาดิดาส (Adidas) และ
พูมา (Puma) ประกาศยกเลิกการใช้ หนังจิงโจ้ ตาม
นโยบายสิง่ แวดล้ อมแล้ ว
ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง รองเท้ าฟุตบอลกับประวัติ
ที่ยาวนาน จากเว็บไซต์ blogspot.com
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แบรนด์ดังของโลก
หากพู ด ถึ ง บริ ษั ท ที่ มี ก ารผลิ ต รองเท้ าหรื อ
อุปกรณ์การกีฬา คงไม่สามารถที่จะไม่กล่าวถึงสองบริ ษัท
นัน่ คือ ‘ไนกี ้ (Nike)’ และ ‘อาดิดาส (Adidas)’ ตังแต่
้ อดีต
ถึงปั จจุบนั ไนกี ้และอาดิดาสยังคงเป็ นบริ ษัทที่เรี ยกได้ ว่า
ไม่มีวนั ตายเพราะใคร ๆ ก็นึกถึงสองบริ ษัทนี ้ทุกครัง้ เมื่อ
ต้ องการจะซื ้อรองเท้ าหรื ออุปกรณ์กีฬา ซึง่ นับวันก็เห็นว่า
ยิ่งแพร่หลายและเป็ นที่นิยมมากขึ ้นทุกที

Adidas

อาดิดาสนันก�
้ ำเนิดขึ ้นโดยชายหนุม่ วัย 20 ปี ที่
ชื่อ อาดี ดาสเลอ (Adi Dassler) ได้ ท�ำรองเท้ าขึ ้นมาเอง
จากวัสดุที่มีอยู่อย่างขัดสนในช่วงหลังสงครามโลกครั ง้
ที่ 1 และได้ ต่อยอดเป็ นธุรกิจผลิตรองเท้ าในเวลาต่อมา
ซึ่งเขานันก็
้ ได้ รับการสนับสนุนจากพ่อของเขา คริ ฟโตฟ
ดาสเลอ (Christoph Dassler)
สัญลักษณ์ของอาดิดาสที่เป็ นสามแถบนันถู
้ ก
คิดค้ นโดยน้ องชายของเขาชื่อ เซห์ลีน (Seirin) ก่อนที่
รู ดอร์ ฟพี่ชายของเขาจะเข้ ามาร่ วมหุ้นภายหลัง โดยส่วน
ใหญ่ทางบริ ษัทจะเน้ นไปที่การผลิตรองเท้ าวิ่ง

ช่วงค.ศ.1930 เขาได้ ทดลองท�ำรองเท้ าที่มีปมุ่
เพื่อช่วยให้ ยดึ เกาะสนามมากขึ ้น และ 6 ปี หลังจากการ
ทดลอง รองเท้ าของเขาได้ ถกู น�ำมาใช้ จริงในกีฬาโอลิมปิ ก
ที่กรุงเบอร์ ลนิ ประเทศเยอรมัน
จากนัน้ เมื่อสิ ้นสุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทาง
บริ ษัทต้ องกลับมาเริ่ มต้ นใหม่ และได้ น�ำผ้ าใบและยาง
ที่ หลงเหลือจากสงครามโลกมาใช้ เป็ นวัสดุในการท� ำ
รองเท้ า จุดพลิกอีกจุดหนึ่งที่ส�ำคัญคือ เมื่อรู ดอร์ ฟกับ
อาดีนนมี
ั ้ ปัญหากัน ท�ำให้ ทงสองแตกกั
ั้
น โดยรูดอร์ ฟนัน้
ได้ ตงบริ
ั ้ ษัทใหม่ชื่อ ‘พูมา (Puma)’ ขึ ้นมา ส่วนทางด้ าน
อาดีก็ท�ำบริ ษัทเดิมต่อโดยใช้ ชื่อว่า ‘อาดิดาส (Adidas)’
ทางบริษัทอาดิดาสได้ เริ่มผลิตรองเท้ าฟุตบอล
ขึ ้นในปี ค.ศ.1949 โดยเป็ นบริษัทแรกทีท่ ำ� รองเท้ าฟุตบอล
ทีม่ ปี มท�
ุ่ ำจากยาง และในปี ค.ศ.1954 ในรายการฟุตบอล
โลกอาดิดาสได้ เป็ นสปอนเซอร์ ทีมชาติเยอรมันตะวันตก
ท�ำให้ ทีมชาติเยอรมันตะวันตกได้ ใส่รองเท้ าที่มีปุ่มลง
แข่งขัน เมื่อทีมเยอรมันคว้ าแชมป์โลกมาได้ รองเท้ ามีปมุ่
ทีท่ ำ� ให้ นกั เตะทีมเยอรมันสามารถยึดเกาะได้ ดกี ว่าทีมอืน่
ก็เป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างแพร่หลาย

ขอบคุณภาพจาก http://www.siamboots.com/Boots-Testing/adidas-adizerof50-2014-synthetic/handon/adidas-adizerof50%20(25).JPG
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ขอบคุณภาพจาก http://thfootballbootsreview.com/wp-content/uploads/2013/06/Nike-Bomba-Pro-II_800.jpg

Nike

ท�ำบริ ษัทของตนเองโดยใช้ ชื่อว่า ‘ไนกี ้ (Nike)’ หลัง
จากนัน้ ได้ เ กิ ด การขัด แย้ ง กัน ทางธุ ร กิ จ ระหว่ า งบลู
ริ บบอน สปอร์ ตและโอนิ สึกะ ไทเกอร์ ท� ำ ให้ บริ ษั ท
ไนกีห้ นั มาผลิตรองเท้ าวิ่งไนกี ้ เพื่อเจาะกลุ่มกรี ฑาใน
โอลิมปิ ก แต่สดุ ท้ ายทางด้ านบริ ษัทบลู ริ บบอน สปอร์ ต
และไนกี ้ก็ได้ รวมกันเป็ นบริษทั เดียว เเละกลายมาเป็ นไน
กี ้อย่างในปั จจุบนั
ไนกี ไ้ ด้ ผลิตอุปกรณ์ กีฬามากมาย แต่มีสิ่ง
หนึง่ ที่ทำ� ให้ ไนกี ้ได้ รับความนิยมสูงสุดในวงการฟุตบอล
นัน่ คือ รองเท้ าฟุตบอลหรื อรองเท้ าสตัด๊ นัน่ เอง ซึง่ สตัด๊
ของไนกี ้นันมี
้ หลากหลายแบบ แต่ละแบบก็ผลิตมาเพื่อ
รองรับความต้ องการของผู้ใช้ งานที่แตกต่างกันไป และ
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เล่นฟุตบอลใน
แต่ละต�ำแหน่งได้ เป็ นอย่างดี

“Just do it” คือ สโลแกนที่ท�ำให้ บริ ษัท
ไนกี ้สามารถาผงาดน�ำหน้ าในแวดวงธุรกิจได้
ไนกี ้นันก�
้ ำเนิดขึ ้นในปี ค.ศ.1948 โดยนาย
บิลล์ บาวเวอร์ แมนและนายฟิ ลไนต์ชาวอเมริ กาที่คดิ
ว่า รองเท้ าทีด่ สี ว่ นใหญ่มาจากประเทศญี่ปนุ่ และเป็ น
รองเท้ าที่มีราคาถูกกว่าเจ้ าตลาด เขาจึงเดินทางไปที่
ประเทศญี่ปนเพื
ุ่ ่อน�ำเข้ ารองเท้ าแบรนด์ดงั ที่มีชื่อว่า
‘โอนิสึกะ ไทเกอร์ (Onitsuka Tiger)’ ซึ่งสามารถ
ตีตลาดในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยใช้ ชื่อว่า ‘บลู
ริ บบอน สปอร์ ต (Blue Ribbon Sport)’
จนในปี ค.ศ.1970 บิ ล ล์ บาวเวอร์ แ มน
ได้ ออกแบบและทดลองผลิ ต รองเท้ ากี ฬ าแบบ
พื น้ ยางขึ น้ จากเครื่ อ งอบขนมวาฟเฟิ ล เเละในปี
ค.ศ.1971 บิลล์ บาวเวอร์ แมนนัน้ แยกตัวออกมา

ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง ประวัตริ องเท้ าสตัด๊ | NIKE&ADIDAS
จากเว็บไซต์ wordpress.cm
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กลยุทธ์ Nike บุกตลาด
กลยุทธ์ ของไนกี ้น�ำไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงครัง้ ยิ่ง
ใหญ่ของวงการรองเท้ า โดยในปี ค.ศ.2010 ไนกี ้ได้ หนั มาใช้
สือ่ ดิจติ อล เพือ่ ให้ คนสมัยใหม่หนั มาสนใจ และได้ มกี ารเปิ ด
ตัวหน่วยงานใหม่คอื หน่วยงาน ‘ไนกี ้ดิจติ อล สปอร์ ต (Nike
Digital Sport)’ โดยหน่วยงานนีม้ ีหน้ าที่พฒ
ั นาอุปกรณ์
กีฬาโดยใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถวัดผล
และติดตามสถิตกิ ารเล่นกีฬาของตัวเองได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่
อันโด่งดังคือ รองเท้ าวิ่ง ไนกี ้ + รันนิ่ง เซนเซอร์ (Nike +
Running Sensor) เป็ นรองเท้ าวิ่งติดอุปกรณ์การนับก้ าว
การวิ่ง ซึง่ ท�ำยอดขายถล่มทลายให้ กบั ไนกี ้
กลยุทธ์อกี อย่างที่สำ� คัญของไนกี ้นันก็
้ คอื Brand
Endorserหรื อ การใช้ นัก กี ฬ าดัง มาเป็ นแบบโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ ซึง่ กลยุทธ์นี ้เริ่ มใช้ ในปี ค.ศ.1978 บุคคลที่ไนกี ้
น�ำมาโฆษณาผลิตภันฑ์ และท�ำให้ ได้ รับรายได้ มากที่สดุ ก็
คือ ไมเคิล จอร์ แดน(Michael Jordan) หรื อนักบาสเก็ตบอล
ชื่อดังในสมัยนัน้
ส�ำหรับรองเท้ าสตัด๊ ก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ น
โรนัลโด้ (Ronaldo) รูนี่ (Rooney) หรื อ เนย์มาร์ (Neymar)
ต่างก็ได้ รับเลือกให้ เป็ นพรี เซ็นเตอร์ ไนกี ้เช่นกัน กลยุทธ์ของ ็
ไนกี ้คือ หากรองเท้ าสตัด๊ รุ่นนี ้สามารถเพิ่มความคล่องตัวได้
ไนกี ้ก็จะน�ำนักเตะดังทีม่ คี วามคล่องตัวสูงมาเป็ นพรีเซ็นเตอร์
เป็ นการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มความน่าสนใจให้ แก่ผ้ บู ริ โภคยิ่ง
ขึ ้น นอกจากนันนั
้ กเตะบางคนยังเป็ นไอดอลของผู้ที่คลัง่ ไคล้
กีฬาฟุตบอล กลายเป็ นจุดขายให้ กบั สินค้ าได้ เช่นเดียวกัน
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สตั๊ดออนไลน์

รู ป แบบหนึ่ ง ส� ำ หรั บ การขายรองเท้ าสตั๊ ด นั น้
ก็ คื อ การขายออนไลน์ ซึ่ ง เป็ นที่ นิ ย มกั น ในปั จจุ บัน ยก
ตัว อย่ า งเช่ น เว็ บ ไซต์ siamboot.com ที่ มี ร้ านค้ า ต่ า ง ๆ
น� ำ สิ น ค้ าของตนเองมาโปรโมทผ่ า นเว็ บ นี ้ หรื อ ร้ านอริ
ฟุตบอล คอนเซ็ปต์ สโตร์ (Ari Football Concept Store)
ที่มีการโปรโมทสินค้ า รวมถึงยังมีการน�ำดาราที่ซื ้อรองเท้ าหรื อ
อุปกรณ์การกีฬาในร้ านขึ ้นแฟนเพจเพื่อเป็ นการโปรโมทสินค้ า
เหมือนดังที่ไนกีแ้ ละอาดิดาสที่มีการน�ำนักเตะดัง ๆ มาเป็ น
พรี เซ็นเตอร์
ในปั จจุบนั นี ้ ไม่ว่าจะเป็ นร้ านขายรองเท้ าแบบไหน
ส่วนมากก็มกั มีเพจหรื อการขายแบบออนไลน์ เพราะในสมัยนี ้
ต้ องยอมรับว่าโลกโซเชี่ยลก้ าวหน้ า และเข้ าถึงข้ อมูลต่าง ๆ ได้
ง่าย ท�ำให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงตัวสินค้ าได้ งา่ ยขึ ้น

สตั๊ดในห้าง

อี ก หนึ่ง วิธีก ารขายรองเท้ า สตั๊ด คื อ การขายผ่าน
ร้ านที่เปิ ดขายตามห้ างสรรพสินค้ าทั่วไป เช่น ร้ านซุปเปอร์
สปอร์ ต (SuperSports) ซึง่ ข้ อแตกต่างของร้ านทีเ่ ปิ ดขายในห้ าง
สรรพสินค้ ากับร้ านในเว็บไซต์คือ รองเท้ าสตัด๊ ที่น�ำมาวางขาย
จะเป็ นรุ่ นที่เก่ากว่าการขายทางเน็ตหรื อการเปิ ดร้ านขายเอง
หรื อไม่ก็เป็ นรองเท้ าสตัด๊ ที่ตกรุ่ น อาจจะเป็ นเพราะว่ากิจการ
ห้ างนันได้
้ เงินในส่วนอื่นมากกว่าในส่วนการขายรองเท้ าสตัด๊
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ลองคุยกับคนขายสตั๊ด...

ผมเองได้ ไปคุยกับคนขายร้ านอริ ฟุตบอล คอนเซ็ปต์สโตร์ (Ari Football Concept Store) ชื่อพี่วิวรรธน์
วิเศษชัยชนัตถ์ ร้ านนี ้มีทงหมด
ั้
5 สาขาใหญ่ คือ สาขาสยาม
สาขาขอนแก่น สาขาระยอง สาขาทองหล่อ และสาขาเดอะมอ
ลบางกะปิ ซึง่ ในแต่ละสาขานันจะขายอุ
้
ปกรณ์กีฬาฟุตบอล
ทัง้ หมด ตัง้ แต่เสือ้ ฟุตบอล ถุงมือโก รองเท้ า จนไปถึงลูก
ฟุตบอล และผมได้ ไปพุดคุยที่สาขาสยามครับ

Q : รองเท้ าขายดีชว่ งไหน ?
A : ขายดีทกุ ช่วงแต่ถ้าพูดถึงช่วงไหนที่ขายดีที่สดุ ก็จะเป็ น
ช่วงฤดูกาลฟุตบอลอย่างเช่น บอลโลก หรื อตอนที่มีรองเท้ า
คูใ่ หม่เข้ า
Q : แล้ วช่วงไหนที่ขายไม่ดี ?
A : จะเป็ นช่วงที่สนิ ค้ าตัวเก่าก�ำลังจะหมด และช่วงสินค้ าใหม่
ก�ำลังจะเข้ า แต่ถ้าขายไม่ออกเลยก็จะมีการท�ำโปรโมชัน่ พิเศษ
Q : ช่วงอายุของคนที่มาซื ้อ ?
A : มีตงแต่
ั ้ เด็กเล็ก ๆ จนไปถึงผู้ใหญ่ ช่วงอายุตงแต่
ั ้ 15-25
ปี จะมาเยอะสุด ส่วนเด็ก ๆ ก็จะมีพวกผู้ปกครองที่มีงบซื ้อให้

Q : อาชีพอะไรบ้ างที่มาซื ้อ ?
A : มาหมดไม่วา่ จะเป็ น นักเรี ยน นักศึกษา พนักงาน ทุกอาชีพ
Q : ราคาของสตัด๊ ขึ ้นอยูก่ บั อะไร ?
A : ส่วนของบริ ษัทที่น�ำเข้ า
Q : ธุรกิจการขายรองเท้ าสตัด๊ นี่ดีไหม?
A : ดีเพราะกีฬาฟุตบอลเป็ นกีฬาอันดับที่ 1 ของโลก และร้ าน
อริ เป็ นร้ านที่มีอปุ กรณ์เกี่ยวกับฟุตบอลทุกอย่าง
Q : มีปัญหากับลูกค้ าที่มาซื ้อไหม แล้ วท�ำอย่างไร ?
A: มีบ้างอย่างเช่นสินค้ าหมด เราก็จะท�ำทุกวิถีทางหามาให้
จนได้
จากบทสัม ภาษณ์ นี จ้ ะเห็ น ได้ ว่า สตั๊ด เป็ นสิน ค้ า
ขายดีที่เจาะตลาดได้ หลายกลุม่ ไม่วา่ จะเด็ก ผู้ใหญ่ และไม่วา่
จะประกอบอาชีพอะไรก็สนใจ ซึง่ ส่วนหนึ่งก็เป็ นเพราะสตัด๊ มี
รูปแบบและราคาทีห่ ลากหลายให้ เลือกซื ้อ ท�ำให้ สตัด๊ เป็ นสินค้ า
ที่ไม่วา่ ใครก็สามารถเข้ าถึงได้ ทงนั
ั ้ น้
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ทำ�ไมต้อง

ยีนส์
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อิสรา สิทธิโชติ
พิสุทธิ์ มโนรัตน์
วีรภัทร เกิดโภคา
นภสินธุ์ เทียมประสิทธิ์
ชนเนตร มหาผาสุกวัฒน์

ต้นกำ�เนิดยีนส์
ยีนส์ก�ำเนิดมาเมือ่ ร้ อยกว่าปี ทแี่ ล้ ว โดย
ตามจริงแล้ วยีนส์มเี นื ้อผ้ าเป็ นสีน� ้ำเงิน ไม่ได้ มสี ใี ห้
เลือกอย่างในปั จจุบนั ท�ำให้ ฝรั่งเรี ยกยีนส์วา 
่ ‘บลู
ยีนส์ (Blue Jeans)’
       ผ้ ายีนส์ของแท้ นนจะเป็
ั้
นผ้ าฝ้ายลายสอง ซึง่
ทอจากเมืองเจนัว (Genoa) ประเทศอิตาลี แต่เมือง
นี ้เป็ นที่ร้ ู จกั ของช่างทอผ้ าชาวฝรั่งเศสในชื่อของ  
‘แชน (Genes)’   อันเป็ นที่มาของค�ำว่า   ‘ยีนส์’  
นัน่ เอง
       ต้ นก�ำเนิดของยีนส์นนด�
ั ้ ำเนินมาควบคูก่ บั
ประวัตขิ อง ลีวาย สเตราส์ (Levi Strauss) ช่างตัด
เสื ้อวัย 17 ปี ซึง่ อพยพมาอยูท่ ี่เมืองซาน  ฟรานซิสโก (San Francisco)  ประเทศสหรัฐอเมริ กาใน
ช่วง ค.ศ. 1850-1860 ซึง่ เป็ นยุครุ่งเรืองของเหมือง
ทอง ท�ำให้ มีคนมากมายอพยพเข้ ามาเพื่อขุดทอง
แต่เขากลับไม่เข้ าร่ วมการเสี่ยงโชคขุดทองอย่าง
คนอื่น และเขาได้ น�ำผ้ าใบมาขาย ซึง่ ตรงกับความ
ต้ องการของตลาดในช่วงนันพอดี
้
   นักขุดทองพา
กันซื ้อผ้ าใบมาใช้ เป็ นเต็นท์และใช้ คลุมรถ  ลีวาย
ยังรู้ ว่าคนที่ ท�ำงานในเหมื องต้ องการกางเกงที่
เหมาะกับลักษณะงาน เขาจึงน�ำผ้ าใบซึ่งทนต่อ
งานหนักได้ ดีมาตัดเย็บเสื ้อและกางเกง
       ถงึ แม้ กางเกงจากฝี มอื ของเขาจะยังไม่ละเอียด
มากนัก แต่กต็ อบสนองต่อความต้ องการใช้ งานได้
ดี ท�ำให้ ลีวายกลายเป็ นช่างที่ทกุ คนเรี ยกหา
       ในช่วงปี ค.ศ.1851-1861 เขาได้ เปลี่ยนจาก
ผ้ าใบมาใช้ ผ้าฝ้ายทีม่ เี นื ้อนุม่ กว่า  เป็ นผ้ าทีท่ อจาก
เมืองนีม ประเทศฝรั่งเศส  ชาวยุโรปเรี ยกผ้ าชนิด
นี ้ว่า ‘แซร์ จเดอนีม (Serge  de  Nimes)’  แต่คน
อเมริ กนั เรี ยกเป็ น ‘เดนิม (Denim)’ นายลีวายยัง
ค้ นพบด้ วยว่า สีของผ้ าเดนิมซึง่ เป็ นสีฟา้ ครามช่วย
ปิ ดบังรอยเปื อ้ นได้ ดี ดังนันสิ
้ นค้ าใหม่ของเขาจึง
ขายดิบขายดีไม่น้อยเลย
       ถึงผ้ าเดนิมนันมี
้ คณ
ุ สมบัตทิ ี่ส�ำคัญคือ เนื ้อ
ผ้ ามีความเหนียว ขาดยาก แต่ลกู ค้ าคนงานใน

เหมืองก็ยงั ติวา 
่ ตะเข็บกระเป๋ ามักจะขาดเพราะต้ อง
ใส่เครื่ องมือหนัก ๆ  ลีวายจึงแก้ ปัญหาด้ วยการใช้
หมุดทองแดงติดย� ้ำที่ตะเข็บกระเป๋ า และที่ฐานของ
สาบกางเกงเพื่อกันการขาดนัน่ เอง แต่หมุดทองแดง
กลับสร้ างปั ญหาใหม่ขึ ้น  คือเวลาคนใส่นงั่ ผิงไฟนัน้
ท�ำให้ หมุดทองแดงร้ อนขึ ้น นอกจากนี ้หมุดที่กระเป๋ า
หลังยังขูดขีดโต๊ ะเก้ าอี ้ไม้ จนเป็ นรอย ท�ำให้ ภายหลัง
การใช้ หมุดทองแดงจึงถูกยกเลิกไป
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จนในค.ศ.1944 ยีนส์ได้ เริ่ มเข้ าสู่
วงการแฟชัน่ ด้ วยการลงโฆษณาในหนังสือ
โว้ ค (Vouge) เป็ นภาพผู้หญิงที่เป็ นที่ร้ ูจกั ใน
วงสังคมสองคนสวมยีนส์ทรงคับ ท�ำให้ คนเริ่ม
หันมาสนใจใส่ยีนส์กนั มากขึ ้น แต่ความคลัง่
ไคล้ ในช่ ว งนั น้ ยั ง ไม่ อ าจเที ย บกั บ ช่ ว งปี
ค.ศ.1970 - 1980 ซึง่ เกิดการแข่งขันออกแบบ
ชุดยีนส์ จึงมีกางเกงยีนส์ส�ำหรับใส่เล่นมาก

ขึน้ หลังจากนัน้ จึงเริ่ มมีอุตสาหกรรมผลิตยีนส์
มูลค่าหลายพันล้ าน
วันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ.1870 ลีวาย
และจาคอบส์ ได้ จดสิทธิบตั รกางเกงยีนส์ และใน
วันนี ้เองยังเป็ นวันเกิดอย่างเป็ นทางการของกาง
เกงยีนส์ลิวายส์ (Levi’s) และยังมีการคิดโลโก้ ที่
เป็ นรูปม้ า  2 ตัว ของกางเกงยีนส์ยี่ห้อนี ้ด้ วย ซึง่
เริ่ มใช้ จริ งในปี ค.ศ.1886
ขอบคุณข้ อมูลจากบทความเรื่ อง ประวัตกิ างเกงยีนส์
โดยคุณ 168iguru
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การผลิตกางเกงยีนส์
ยีนส์ เป็ นอีกหนึง่ เครื่ องแต่งกายที่ผ้ คู นนิยมสวมใส่
กันมาก เนื่องจากความสะดวกสบายในการสวมใส่ และเข้ า
กับเครื่ องแต่งกายที่หลากหลาย ท�ำให้ ยีนส์ เป็ นอีกหนึง่ เครื่ อง
แต่งกายโปรดของใครหลายคน   
กางเกงยีนส์ผลิตจากฝ้ายชนิดหนึง่ ซึง่ จะให้ เนื ้อผ้ า
ที่หยาบกว่าฝ้ายสายพันธุ์อื่น ๆ แต่ว่าช่วงแรกของการผลิต  
ยีนส์นนจะใช้
ั้
เส้ นด้ ายหลาย ๆ ชนิดรวมกัน  ภายหลังมีการ
ปลู ก ฝ้ า ยมากขึ น้ ในเมื อ งเจนี ว า  (Geneva) ประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ จึงท�ำให้ การผลิตยีนส์นนใช้
ั ้ ฝา้ ยเพียงอย่าง
เดียว ส่วนสีครามนันได้
้ มาจากต้ นคราม หรื อที่ภาษาอังกฤษ
เรี ยกว่า Indigo
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ผ้าฝ้าย

ฝ้าย (Cotton) จัดเป็ นไม้ พุ่ มมีความสูงไม่เกิน
3 เมตร มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ทวีปอเมริ กากลางและเอเชียใต้
เส้ นใยฝ้ายสามารถน� ำมาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นส�ำลี พรม รวมไปถึงเสื ้อผ้ าต่าง ๆ  
และแน่นอนว่ารวมถึงผ้ ายีนส์ด้วย
ฝ้ายที่ใช้ ผลิตกางเกงยีนส์นนเป็
ั ้ นฝ้ายหยาบ
โดยจะมีการใช้ เส้ นใยของฝ้ายในการท�ำผ้ ายีนส์ก่อนที่
จะย้ อ มยี น ส์ ด้ ว ยสี ค ราม โดยแต่ ล ะยี่ ห้ อ ก็ มี ก ารใช้
ปริ มาณฝ้ายที่ต่างกัน  บางยี่ห้ออาจจะใช้ ฝา้ ยทังหมด
้
แต่บางยีห่ ้ อก็อาจมีการผสมเส้ นใยสังเคราะห์ขึ ้นมาด้ วย

สีคราม

การใช้ สีครามในการย้ อมผ้ านัน้ มีมาตัง้ แต่
2,000 ปี ที่แล้ ว และก็มีรายงานจากประเทศจีนกล่าวว่า 
มีการใข้ สีครามกันมายาวนานกว่า  6,000 ปี เลยทีเดียว
ท� ำ ให้ สี ค รามเป็ น สี ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุด ที่ ม นุษ ย์ ร้ ู จัก แต่ว่า 
นอกจากต้ นครามแล้ ว สีครามก็ยงั ได้ จากเปลือกหอย
ทากทะเลโฟนีเซียน (Phoenician Sea Snail) อีกด้ วย
สีครามที่ได้ จากธรรมชาติ พบว่า  ได้ มาจาก
พืชหลายชนิดด้ วยกัน ส่วนใหญ่เป็ นพืชสกุลถั่วคราม          
(Indigofera) เป็ นสกุลหนึง่ ของพืชวงศ์ถวั่ (Fabaceae)    
พบขึ ้นกระจายทัว่ ไปอยูใ่ นเขตร้ อนชื ้น ขณะที่เขตอบอุน่
ได้ จากต้ นโวด (Woad) ที่ มี ชื่ อ พฤกษศาสตร์ ว่ า         
Isatistinctoria L. และต้ นผักไผ่คราม  ซึง่ สีครามนันได้
้
จากการสกัดส่วนของใบพืชที่ผ่านกระบวนการแช่น�ำ้
และหมักเพื่อต้ องการเปลี่ยนสารไกลโคโซด์อินดิแคน
(Glycoside Indican) ธรรมชาติที่พบอยูใ่ นพืช ให้ ออก
มาอยูใ่ นรูปของสีย้อมน� ้ำเงินโทนฟ้า ที่เรี ยกว่า อิดิโกติน
(Idigotin)
อิดโิ กติน (Idigotin) เกิดจากน� ้ำหมักพืชผสม
กับน� ้ำปูนที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นด่าง เมื่อผ่านกระบวนการดัง
กล่าวแล้ วเราสามารถได้ สีครามที่มีคณ
ุ สมบัติแตกต่าง
กันไป เช่น เปี ยกคล้ ายก้ อนเค้ ก แห้ ง และเป็ นผง หลัง
จากนัน้ จะน�ำสีครามไปผสมกับสารเคมีอื่น ๆ เพื่อให้ เกิด
สีน� ้ำเงินครามที่แตกต่างกันมากขึ ้น แต่ปัจจุบนั พบว่ามี
การน� ำอิดิโกตินมาใช้ น้อยลงทัง้ นี เ้ นื่ องจากความไม่
สะดวก  และขาดพืชวัตถุดบิ ท�ำให้ สีครามสังเคราะห์เข้ า

มามีบทบาทการสังเคราะห์สคี รามเกิดขึ ้นตังแต่
้ ปีค.ศ.1897
สีครามไม่ได้ มขี ้ อจ�ำกัดในการใช้ ย้อมผ้ าพื ้นเมืองเท่านัน้ โดย
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ น�ำสีครามไปใช้ ในอุตสาหกรรม
ผ้ าฝ้าย ผ้ ายีนส์ และผ้ าขนสัตว์อีกด้ วย

ก็สง่ ผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างมาก เนื่องจากกระบวนการ
การผลิตในโรงงานที่ต้องซักกางเกงยีนส์ด้วยน� ้ำร้ อนแล้ วจึง
น�ำมาอบให้ แห้ ง ซึ่งในขัน้ ตอนการซักด้ วยน�ำ้ ร้ อนนี ้ ท�ำให้
โรงงานผลิตยีนส์ ต้ องปล่อยน�ำ้ ที่ปนสารเคมีลงสู่แหล่งน�ำ้
ธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน� ้ำนัน้ ๆ และ
ยังส่งผลต่อสุขภาพของชุมชนในละแวกใกล้ เคียงอีกด้ วย
เพราะคนเหล่านี ้จะได้ รับสารเคมีเข้ าไปสะสมในร่ างกายจน
อาจเกิดโรคได้
ถึงแม้ ว่ากางเกงยีนส์จะเป็ นกางเกงที่ได้ รับความ
นิยมมากในปั จจุบนั แต่กต็ ้ องอย่าลืมว่ากระบวนการผลิตกาง
เกงยีนส์นนก็
ั ้ ท�ำร้ ายธรรมชาติเหมือนกัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
กับแหล่งน� ้ำและชุมชนใกล้ โรงงาน ดังนัน้ ก่อนทีท่ า่ นผู้อา่ นจะ
เลือกซื ้อยีนส์ก็อย่าลืมนึกถึงสิง่ ที่แลกมาด้ วยนะครับ

การย้อมสี

ขันตอนแรกของการผลิ
้
ตยีนส์ ก็คือการย้ อมสีผ้า
ยีนส์กอ่ น หลังจากนันก็
้ จะน�ำผ้ ายีนส์ไปตัดให้ เป็ นรูปกางเกง
ตามแบบที่วางไว้ และเย็บให้ กลายเป็ นกางเกง ซึง่ ขันตอนนี
้
้
อาจจะมีการใส่ลกู เล่นของยี่ห้อเข้ าไปได้ เช่น ป้ายยี่ห้อ หรื อ
หมุดทีก่ ระเป๋ าข้ าง เป็ นต้ น เมือ่ ได้ กางเกงมาแล้ วทางโรงงาน
จะน�ำกางเกงยีนส์ไปซักด้ วยน� ้ำร้ อนจากนันก็
้ น�ำมาอบให้
แห้ งอีกทีหนึง่ จึงจะน�ำมาแพ็คใส่กล่อง แล้ วส่งต่อให้ ร้านค้ า
อย่างไรก็ตาม ขันตอนการผลิ
้
ตยีนส์ในปัจจุบนั นัน้

ขอบคุณข้ อมูลจำกบทควำมเรื่ อง SELVEDGEWWORK ยีนส์ไทยติดตำมใจคนซื ้อ
ของเว็บไซต์ sentangsedtee.com
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ยีนส์...ใคร ๆ ก็ใส่ได้
กางเกงยีนส์กลายเป็ นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ใส่ได้ ตงแต่
ั้
ชาวบ้ านยันมหาเศรษฐี ทังเด็
้ ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ชาย และหญิง
คาดได้ ว่ า ทุก คนคงต้ อ งมี ติ ด บ้ า นไว้ อ ย่ า งน้ อ ยตัว หนึ่ ง
เพราะนอกจากจะทนทาน และใส่สบายเเล้ ว ยังไปไหนมา
ไหนสะดวกอีกด้ วย
จากการไปสัมภาษณ์เจ้ าของและพนักงานขาย
ยีนส์หลายร้ านในตลาดนัดจัตจุ กั ร ท�ำให้ ผมได้ ร้ ูเหตุผลมาก
ขึ ้นว่า  ท�ำไมคนไทยเราถึงชอบใส่ยีนส์ ‘คุณบรรจง ครุปิต’ิ
พนักงานร้ านขายส่งยีนส์แห่งหนึง่ ได้ บอกกับเราว่า “ลูกค้ า
ส่วนใหญ่นิยมใส่ยีนส์ เพราะยีนส์นนใส่
ั ้ ได้ ทกุ โอกาส และ
เข้ าได้ กบั ทุกสไตล์การแต่งตัว รวมทังใส่
้ ได้ ทงชายและหญิ
ั้
ง
ลูกค้ าส่วนใหญ่นิยมยีนส์แบบฟอก  และโดยส่วนตัวก็ชอบ
ใส่ยีนส์ฟอกเหมือนกัน เพราะไม่คอ่ ยชอบแต่งตัวเรี ยบร้ อย
ซักเท่าไหร่ ” หากสังเกตดูจะพบว่ายีนส์ของร้ านของคุณ
บรรจงเป็ น ผ้ ายืด ซึง่ ยีนส์ผ้ายืดนี ้จะใส่สบายกว่าผ้ าแข็ง  
ท�ำให้ เป็ นที่นิยมกันมาก
นอกจากนี เรายั
้ งได้ สมั ภาษณ์ ’คุณตีใ๋ หญ่’ เซียน
กางเกงยีนส์ ซึง่ เล่าให้ ฟังว่า   “พี่ชอบใส่ยีนส์เพราะมันใส่
สบาย ไม่ต้องซักบ่อย เพียงแค่ผง่ึ แดดก็กลับมาใส่ใหม่ได้
แล้ ว” นอกจากนี ้คุณตี๋ใหญ่ยงั ให้ ความรู้ เพิ่มอีกว่า  “ยีนส์
สามารถแบ่งได้ 4 แบบตามความนิยม คือ แฟชัน่ แบบที่
วัยรุ่นชอบใส่ในปั จจุบนั เช่น ขาเดฟ ยีนส์ฟอกขาด ๆ หรื อ
ยีนส์ขาสัน้ ยีนส์แบรนด์ญี่ปนุ่ เช่น ซามูไร ฯลฯ ยีนส์แบรนด์
ไทย เช่น พิเกอร์ เวิร์ควานอร์ ม (Pigerworkvanorm) หรื อ
อสุรพักตร์ เป็ นต้ น และสุดท้ ายคือ ยีนส์แบบคลาสสิก เช่น
ลิไวส์ ลี เกส เอ็ดวิน” ซึง่ ส่วนตัวคุณตี๋ใหญ่นนจะชอบยี
ั้
นส์
แบบคลาสสิก เพราะมีดีไซน์ที่เรี ยบง่าย
            นอกจากนี ้เรายังได้ พดู คุยกับเจ้ าของร้ านยีนส์ เค
ลิไวส์ (K Levi’s)  ซึง่ บอกว่า “ตัวพี่เองชอบใส่ยีนส์ เพราะ
พี่ก็ร้ ูสกึ ว่าค่านิยมของชายไทยนันต้
้ องใส่ยีนส์ได้ คนส่วน
ใหญ่ชอบใส่ยีนส์เพราะมันทนทาน มีอายุการใช้ งานนาน
และแต่งตัวสไตล์ไหนก็เข้ ากับยีนส์ได้ ” เจ้ าของร้ านยังบอก
อีกว่าคนไทยส่วนใหญ่จะนิยมซื ้อผลงานของไทยด้ วยกัน
เพราะถูกกว่า

125

ส�ำหรับตัวผมนันก็
้ เป็ นคนหนึ่งที่มียีนส์ติดตู้
เพราะมันดูเท่ไม่วา่ จะใส่กบั เสื ้ออะไร อีกทังผมยั
้ งเป็ นคน
แต่งตัวง่าย ๆ ยีนส์จึงให้ ความสะดวกสบาย คล่องตัว
ความกระฉับกระเฉง และสามารถตอบโจทย์ ความ
ต้ องการของผมได้ ครับ

กางเกงยีนส์มือสอง

ในสมัย ก่ อ นการขายกางเกงยี น ส์ มื อ สอง
สามารถพบได้ ตามร้ านขายเสื ้อผ้ าเก่าหรื อตามโรงงาน
ในช่ ว งเลหลัง สิ น ค้ า เท่า นัน้ แต่ปั จ จุบัน ยี น ส์ มื อ สอง
สามารถพบได้ ทวั่ ไป เช่น ตามย่านการค้ า  สวนจตุจกั ร
งานแสดงสินค้ า หรือตามร้ านค้ าออนไลน์ ทังทางเฟสบุ
้
ค
เว็บเพจ  อินสตาแกรม หรื อแอปฯไลน์  ซึง่ มักใช้ ค�ำเพื่อ
ดึงดูดให้ ผ้ คู นที่เข้ ามาเยี่ยมชม เกิดความสนใจอยากจะ
ซื ้อ
อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ ส ามารถพบได้ ใ นหน้ า เพจ    
ต่าง ๆ ก็คือ การเขียนราคาขายที่สงู แล้ วขีดฆ่าราคานัน้
และเสนอราคาที่ถกู กว่าแทน เพื่อท�ำให้ ผ้ สู นใจที่จะซื ้อ
ยีนส์เห็นว่ามีการลดราคานัน่ เอง การขายยีนส์มือสอง
นันมี
้ ข้อได้ เปรี ยบคือ หากยีนส์ยงั มีคณ
ุ ภาพดีอยู่ เราจะ
สามารถขายในราคาที่ใกล้ เคียงกับราคาที่ซื ้อมาในตอน
แรก รวมทังการขายยี
้
นส์มือสองนันยั
้ งไม่ต้องค�ำนึงถึง
เรื่องแฟชัน่ มากนัก และไม่จำ� เป็ นต้ องกลัวว่าจะเสียราคา  
อีกทังยี
้ นส์บางยีห่ ้ อยังกลายเป็ นของสะสมของนักสะสม
ยีนส์ด้วย อย่างกรณีของยีนส์ลิไวส์ที่มีประวัติยาวนาน
นัน้ บางรุ่นมีราคาถึงตัวละสองแสนบาทเลยทีเดียว
นอกจากความเก่าและความหายากของยีนส์
จะท�ำให้ ยนี ส์มมี ลู ค่าสูงขึ ้นแล้ ว ในปัจจุบนั การเพิม่ มูลค่า
ให้ กบั กางเกงยีนส์มือสอง ก็ท�ำได้ หลายทาง เช่น การ
ท�ำให้ กางเกงยีนส์มคี วามโดดเด่นมากขึ ้นโดยการน�ำเอา
ลูกปั ด ผ้ าลูกไม้ หรื อเลื่อมมาเย็บติดกับกางเกงยีนส์มือ
สอง รวมทังยั
้ งมีการใช้ การเพนท์ การท�ำลวดลาย ให้
กลายเป็ นงานงานแฮนด์เมดด้ วยครับ

วันแปลกๆ
ของ
ชาวญี่ปุ่น...

วันกระเทย

ตรงกับวันที่ 4 เมษายน ของทุกปี เป็ นวันที่อยูต่ รงกลางระหว่างวันเทศกาลลูกท้ อ
ซึ่งเป็ นวันส�ำหรับเด็กผู้หญิ ง (วันที่ 3 มีนาคม) และวันเทศกาลของเด็กผู้ชาย (วันที่ 5
พฤษภาคม) จึงก�ำหนดวันที่ 4 เมษายนไว้ เป็ นวันส�ำหรับคนครึ่งหญิงครึ่งชายนัน่ เอง

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

วนั แปลก ๆ ของชาวญ่ ปี ่ ุ น
วันแห่งแมว

วั น แห่ ง แมวนั น้ ตรงกั บ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ของทุกปี ส่วนที่
ก�ำหนดวันนี ้ขึ ้นมา เป็ นเพราะเสียง
ร้ องของแมวของชาวญี่ปนนั
ุ่ น้ ออก
เสียงว่า “นิ นิ นิ” ซึ่งพ้ องเสียงกับ
ตัวเลขสองของญี่ปนมาเรี
ุ่
ยงกันสาม
ตัว (222) เมื่อแปลงเป็ นวันแล้ วจึงได้
เป็ นวันที่ 22/2

วันแห่งการปวดหัว

วันแห่งแกงกะหรี่

ต ร ง กั บ วั น ที่ 2
กุมภาพันธ์ของทุกปี สาเหตุ
ที่ ก� ำ หนดวั น นี ข้ ึ น้ มาเพื่ อ
รณรงค์ ไ ม่ ใ ห้ คนท� ำ อะไร
มากเกินไปจนปวดหัว

ตรงกับวันที่ 22
มกราคมของทุกปี สาเหตุที่
ก�ำหนดวันนี ้ขึ ้นมารณรงค์
ให้ คนท�ำและรับประทาน
แกงกะหรี่

วันแห่งเนื้อย่าง

ตรงกับวันที่ 29 สิงหาคม ที่มาของวันนี ้มากจากการ
เล่นค�ำในภาษาญี่ปนุ่ โดยเนื ้อย่างนันเรี
้ ยกว่า “ยาคินิค”ุ ซึง่ พ้ อง
เสียงกับค�ำเรี ยกตัวเลขในภาษาญี่ปนดั
ุ่ งนี ้ 8 = ยาคิ 2 = นิ
9 = คุ เมือ่ เรียงกันจึงได้ เป็ น 8/29 นัน่ เอง ในวันนี ้ตามร้ านบาร์ บคี วิ
ปิ ง้ ย่างทังหลายจะมี
้
โปรโมชัน่ พิเศษส�ำหรับลูกค้ าด้ วย

วันแห่งแฮมเบอร์เกอร์

ตรงกับวันที่ 20 กรกฏาคม วันนีก้ � ำหนดขึน้ เพื่อ
ระลึกถึงวันที่มีร้านแมคโดนัลด์สาขาแรกมาเปิ ดในญี่ปนที
ุ่ ่ชนั ้
โรงภาพยนตร์ ของห้ างมิทสึโคชิในย่านกินซ่า โดยในวันแรกที่
เปิ ดร้ านนันมี
้ ลกู ค้ ามาประมาณหนึง่ หมื่นคน และมียอดขาย
สูงถึงหนึง่ ล้ านเยนเลยทีเดียว
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วันแห่งคนอ้วน

ตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม เกิดจากการสังเกตว่า
คนอ้ วนเวลาใส่ชดุ ว่ายน� ้ำ แล้ วจะมีไขมันส่วนเกินออกมา
รูปร่างคล้ ายกับเลข 8 จึงตังวั
้ นนี ้ขึ ้นในวันที่ 8/8 เป็ นการ
รณรงค์ให้ คนอ้ วนลดน� ้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้ วย

วันแห่งอพาร์ตเม้นท์

ตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน โดยก�ำหนดขึ ้นเพื่อระลึก
ถึงอพาร์ ตเม้ นท์แห่งแรกของญี่ปนที
ุ่ ่สร้ างด้ วยไม้ โดยได้ สร้ าง
เสร็ จสมบูรณ์ในย่านอุเอโนะ โตเกียว อพาร์ ตเม้ นท์หลังนี ้มีชื่อ
ว่า ‘อุเอโนะชิตะ อพาร์ ตเม้ นท์’

วันแห่งไพ่นกกระจอก

ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม ก�ำหนดขึ ้นโดยอุตสาหกรรม
ไพ่นกกระจอกญี่ปนเพื
ุ่ อ่ รณรงค์ให้ คนหันมาเล่นไพ่นกกระจอก
ซึง่ ช่วยให้ ผอ่ นคลายและเป็ นการพักผ่อนท�ำให้ มสี ขุ ภาพจิตทีด่ ี

วันป๊อกกี้และปริทซ์

ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยกูลโิ กะ ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ผลิตป๊ อกกี ้และปริ ทซ์
ได้ ก�ำหนดวันนี ้ขึ ้นมาในปี เฮเซที่ 11 เดือน 11 วันที่ 11 ซึง่ หากน�ำวันเดือนปี ดังกล่าวมาเรี ยงกันก็จะ
ได้ เป็ น 111111 ซึง่ เหมือนกับแท่งป๊ อกกี ้เรี ยงกัน 6 แท่ง จุดประสงค์ที่ตงวั
ั ้ นนี ้ขึ ้นมาไม่ได้ มีความซับ
ซ้ อนอะไรมาก เป็ นเพียงการตังขึ
้ ้นเพื่อส่งเสริ มการขายป๊ อกกี ้และปริ ทซ์เท่านัน้ จะมีการจัดแคมเปญ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับป๊ อกกี ้ในวันนี ้ของทุก ๆ ปี ด้ วย
ขอบคุณข้ อมูลจากบทความ วันที่ระลึกประหลาดๆ ของญี่ปนุ่ โดยคุณ The 19th Ronin
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ป ล่ อ ย
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เ ต่ า
หากพูดถึงสัตว์ที่อยูค่ ทู่ ้ องทะเลมาเป็ นเวลานานจนกลายเป็ นส่วนหนึง่ ในแบบนิเวศของทะเลไปแล้ ว ก็
คงหนีไม่พ้น ‘เต่าทะเล’ ซึง่ ถือว่าเป็ นสัตว์ดกึ ดําบรรพ์ที่มีอายุยืนยาว แต่ตอนนี ้กลับใกล้ สญ
ู พันธุ์ จนนับได้ วา่ ถ้ า
ไม่มีการดูแลเต่าทะเลอย่างใส่ใจ อาจจะทําให้ เต่าทะเลสูญพันธุ์ไปแล้ ว คงสงสัยกันอยูใ่ ช่ไหมว่า ทําไมเต่าทะเล
จึงใกล้ สญ
ู พันธ์ุ เหตุผลเป็ นเพราะมีการทิ ้งขยะลงทะเลเป็ นจํานวนมาก ท�ำให้ เต่าทะเลกินเข้ าไป ส่งผลให้ เต่า
ทะเลอาจถึงกับตายได้
ด้ วยเหตุผลนี ้จึงเกิดการตังศู
้ นย์อนุรักษ์พนั ธ์เุ ต่าทะเลขึ ้น เพือ่ เป็ นการอนุรักษ์สตั ว์น� ้ำให้ อยูค่ รู่ ะบบนิเวศ
ท้ องทะเล ดังนันศู
้ นย์อนุรักษ์ นี ้จึงเป็ นที่เลี ้ยงเต่าตังแต่
้ ยงั เป็ นไข่ จนเต่าแข็งแรงและพร้ อมที่จะเผชิญกับโลกใต้
ทะเลได้ แต่ในปี ค.ศ.2004 ได้ เกิดอุทกภัยสึนามิขึ ้นที่ทะเลอันดามัน ซึง่ เป็ นพื ้นที่เดียวกันกับศูนย์อนุรักษ์ พนั ธุ์เต่า
ทะเลตังอยู
้ ่ ทําให้ ได้ รับผลกระทบคือ อาคารเพาะเลี ้ยงได้ รับความเสียหายทังหมด
้
เต่าที่อยูใ่ นการอนุรักษ์ ก็หาย
ไปนับพันตัว แต่ทกุ ปั ญหาล้ วนมีทางแก้ ไข ศูนย์อนุรักษ์ พนั ธ์ุสตั ว์น� ้ำได้ ดําเนินการดูแลรักษาพันธ์ุเต่าทะเลโดย
การจัดระบบการทํางานขึ ้นใหม่ พร้ อมหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดูแลเต่าทะเล
อันดับแรกศูนย์อนุรักษ์ จะนําผู้เชี่ยวชาญเรื่ องเต่าทะเลไปตามรอยเต่าทะเลที่เกาะหูยง ซึง่ เป็ นที่ฟักไข่
ของเต่าทะเล เจ้ าหน้ าที่ได้ เข้ าไปสํารวจตามรอยเท้ าของเต่าเป็ นเวลา 15 วัน โดยที่ส�ำรวจทังตอนเช้
้
าและตอน
กลางคืน
หลังจากนันเมื
้ ่อถึงเวลาที่เต่าทะเลวางไข่ เต่าตัวเมียนันจะขึ
้
้นมาบนบก และที่ขดุ หลุมให้ เป็ นโพรง
ก่อนจะวางไข่ออกมา เจ้ าหน้ าที่ที่ไปสํารวจจะนําไข่กลับมาดูแลที่ศนู ย์อนุรักษ์ โดยในช่วง15 วันเเรกนันจะไม่
้
ให้
เต่ากินอะไรเลยเปรี ยบเหมือนเด็กทารกซึง่ ยังกินอะไรไม่ได้ มากนัก โดยเต่าทะเลจะกินเนื ้อของตนเองเป็ นอาหาร
แต่เมื่อถึงวันที่ 15 เจ้ าหน้ าที่จะให้ เต่าลองกินปลาและสาหร่ายทะเล เหมือนในชีวิตจริ งของเต่า
ขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือ หลังจากที่เต่านันแข็
้ งแรง และมีอายุครบ 6 เดือน ทางศูนย์อนุรักษ์ จะน�ำเต่าทะเล
ปล่อยกลับสูท่ ้ องทะเล
จะว่าไปการมีศนู ย์อนุรักษ์ พนั ธ์เุ ต่าทะเลนัน้ มันก็เป็ นเรื่ องที่ดีที่จะได้ ชว่ ยรักษาสัตว์น� ้ำใต้ ทะเล อีกทัง้
ยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวให้ ชาวต่างชาติเข้ ามาเยี่ยมชมความสวยงามและความน่ารักของเต่าทะเลได้ อย่างใกล้ ชิด
ซึง่ ถือว่า ยิงปื นนัดเดียวแต่ได้ นกถึงสองตัวเลยทีเดียว
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เก้ าโมงเช้ าวัน ศุก ร์ ผมยื น อยู่ ริ ม หาดท่ า เรื อ
์
นนท์ศกั ดิกบั เพื่อน ๆ อีก 8 คนเพื่อรอสปี ดโบ๊ ทที่จะพาพวก
เราไปที่เกาะไข่ ในเวลานันผมรู
้ ้ สกึ ตืน่ เต้ นอยากจะลงเรื อไป
ที่เกาะไช่เต็มที เพราะอากาศร้ อนมาก อีกทังยั
้ งมีกลุม่ ทัวร์
ชาวจีนมากมายหลายร้ อยคนจนดูแน่นขนัดไปหมด จนถึง
เก้ าโมงครึ่ง ก็ได้ เวลาที่ผมและเพื่อน ๆ ลงเรื อไปที่เกาะไข่
เกาะนี ้เป็ นเกาะเล็ก ๆ ในน่านน� ้ำจังหวัดภูเก็ต นัง่
เรื อออกไปประมาณ 10 - 15 นาที ก็ถงึ ตัวเกาะ โดยเกาะไข่
มี ลัก ษณะเป็ นวงรี ถูก ล้ อ มรอบด้ ว ยเขาลูก เล็ก ๆ และ
ชายหาดสีขาวนวลเป็ นรูปครึ่งวงกลม ผมไปถึงทีน่ นั่ ในเวลา
เกือบ 10 โมง เมื่อเรื อเทียบหาดผมและเพื่อนก็ทยอยลงเรื อ
ไปด�ำน�ำ้ เล่นกัน ผมคิดว่าปลาที่เกาะไข่ก็สวยงามและมี
จ�ำนวนเยอะดี แต่หลายคนที่เคยมาที่นี่หลายครัง้ แล้ วต่าง
บอกเป็ นเสียงเดียวกันว่า “เกาะไข่ดโู ทรมลงไป“ เช่นเดียว
กับอีกหลายเกาะในทะเลอันดามัน อย่างเกาะพีพี เกาะ
ตาชัย หรื อเกาะสิมิลนั ที่เคยมีความสวยงามเป็ นอย่างมาก
แต่ด้วยความที่มีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ ้น ท�ำให้ มีขยะและ
ของเสียเพิม่ ขึ ้นตามมา ส่งผลให้ เกาะเสือ่ มโทรมลงทุกปี แม้
จะมีการปิ ดเกาะให้ เกาะได้ ฟื้นตัวแล้ ว โดยเฉพาะเกาะ
ตาชัย จังหวัดพังงา

หลังจากที่พวกเราเล่นน� ้ำกันจนเหนื่อยแล้ ว ผมและ
เพื่ อ น ๆ ก็ ไ ปด� ำ น� ำ้ ดูป ะการั ง ที่ เ กาะแถวนัน้ เกาะแห่ง นี ม้ ี
ลักษณะคล้ ายกับเกาะไข่ แต่มขี นาดเล็กกว่าครึ่งหนึง่ เมือ่ เสียง
เครื่ องยนต์ดบั ลง ผมก็กระโดดลงทะเลแทบจะทันที หลังจาก
นันก็
้ ใส่หน้ ากากด�ำน� ้ำ และพลิกตัวลงเพื่อชมความสวยงาม
ของท้ องทะเล แต่ผมกลับรู้สกึ แปลกใจเมื่อได้ ด�ำน� ้ำดูปะการัง
ไปซักพัก เพราะปลาและพืชใต้ น�ำ้ ต่าง ๆ กลับดูน้อยและไม่
สวยงาม ดูคล้ ายกับท้ องทะเลที่เหมือนเพิ่งผ่านศึกหนักมา
อย่างไรอย่างนัน้ จะว่าเป็ นเพราะเหตุการณ์สนึ ามิเมื่อกว่า 10
ปี ก่อนก็ไม่นา่ ใช่
จนเมือ่ ผมได้ ลองหาข้ อมูลดูกพ็ บว่า สาเหตุนนคล้
ั ้ าย
กั บ สาเหตุ ข องการที่ ท� ำ ให้ ตัว เกาะไข่ ดู เ สื่ อ มโทรมลงคื อ
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์นนั่ เอง ทังการทิ
้
้งขยะลงทะเล การ
ด�ำน� ้ำดูปะการัง และการเหยียบหรื อสัมผัสมัน การทิ ้งสมอเรื อ
ลงไปท�ำลายปะการัง หรื อแม้ แต่การที่มีสารเคมีตา่ ง ๆ ที่มากับ
แม่น� ้ำ และถูกปล่อยลงสูท่ ะเล สิง่ เหล่านี ้ไม่ได้ ท�ำให้ เกิดความ
เปลีย่ นแปลงต่อท้ องทะเลอย่างฉับพลัน แต่สงิ่ เหล่านี ้ได้ ฆา่ ท้ อง
ทะเลของประเทศไทยไปอย่างช้ า ๆ ทีละน้ อย
แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สายเกินไปที่พวกเราจะตระหนัก
ถึงปั ญหานี ้และแก้ ไขก่อนจะสายเกินไป เพือ่ คงไว้ ซงึ่ ท้ องทะเล
อันดามันที่งดงามดังเดิม
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หลาด
ปล่อย
ของ
เมื่อพูดถึงจังหวัดภูเก็ตทุกคนก็คงจะคิดถึงทะเลใส ๆ ชายหาด
สวย ๆ และผู้คนมากมายที่ต้องการมาพักผ่อน ซึ่งเกาะแห่งนี ้มีสถานที่
มากมายที่สามารถท�ำให้ คุณผ่อนคลายและสนุกไปกับวันหยุดของคุณ
อย่างคุ้มค่า ไม่วา่ จะเป็ นการขึ ้นเขาเพื่อดูความสวยงามของเกาะแห่งนี ้ใน
มุมสูง การด�ำน� ้ำดูปะการัง หรื อสัตว์น� ้ำอื่น ๆ อีกมากมาย
และยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่เป็ นที่ร้ ู จกั ไม่ว่าจะเป็ นในหมู่ผ้ ใู หญ่
วัยรุ่น หรื อแม้ กระทัง่ เด็กก็นิยมมาเดินเล่นกันที่นี่ และ ‘หลาด ปล่อย ของ’
คือชื่อของตลาดแห่งนี ้
หลาดปล่อยของนัน้ ค�ำว่า หลาด หมายถึงตลาด ส่วนค�ำว่าปล่อย
ของอาจมองได้ 2 ความหมาย คือ การขายของริ มทางเดิน หรื ออีกความ
หมายนัน่ ก็คอื การโชว์ทกั ษะ และความสามารถ ไม่วา่ จะเป็ นความคิดหรือ
สิง่ ทีต่ นเองอยากจะแสดงออกมา ดังนันตลาดแห่
้
งนี ้จึงกลายเป็ นแหล่งรวม
สินค้ าทีม่ คี วามแหวกแนว และไม่เหมือนใคร ซึง่ ร้ านทีม่ าขายจะถูกคัดกรอง
มาแล้ ว ท�ำให้ สนิ ค้ าทีน่ ำ� มาวางขายนันหลากหลายมาก
้
ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ า
อาหาร สินค้ าท�ำมือ เครื่ องประดับ รองเท้ า อาหาร และอีกมากมาย
นอกจากนี ้ยังมีการจัดเวทีเพือ่ เปิ ดโอกาสให้ คนขึ ้นมาแสดงความ
สามารถต่าง ๆ ทังเล่
้ นดนตรี เต้ นฮิปฮอป และการแสดงพื ้นบ้ าน ซึง่ คนที่
ขึ ้นมาแสดงบนเวทีแห่งนี ้มีทงนั
ั ้ กดนตรี ทงมื
ั ้ ออาชีพ และมือสมัครเล่น มุม
นี ้จึงเป็ นอีกมุมหนึง่ ทีส่ ร้ างบรรยากาศดี ๆ ให้ กบั ผู้ทมี่ าเดินเล่นในตลาดแห่ง
นี ้
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บางลา
ใน
ป่าตอง

ณธน นิถานานนท์

ผมตืน่ ขึ ้นมาในเวลาบ่ายกว่า ๆ พร้ อมขนของลงจากรถตู้ขึ ้นไปโรงแรม และ

ลงมาเล่นน� ้ำทะเลที่หาดป่ าตอง สิง่ ที่ผมเห็นคือชายหาดสีขาวยาว ๆ อากาศดีไม่ร้อนอย่าง
ที่เราคิดไว้ หาดป่ าตองนันเต็
้ มไปด้ วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทงยุ
ั ้ โรปและเอเชีย พวกเรา
เช่าเสื่อหนึง่ ผืนเพื่อวางของ และถอดเสื ้อพร้ อมลงว่ายน� ้ำทะเลของป่ าตอง ระหว่างนันก็
้ มี
การเสนอบริ การเล่นบานาน่าโบ๊ ท หรื อเจ็ทสกี
ป่ าตองนันเป็
้ นสถานที่ ๆ มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของภูเก็ตเลยก็วา่ ได้ ตัวหาดอยูห่ า่ ง
จากเมืองภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่เป็ นที่นิยมของชาวต่างชาติ
มาก ด้ วยชายหาดที่มีความยาวราว 4 กิโลเมตร
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น� ้ำทะเลอุน่ ๆ กระทบเข้ าที่ใบหน้ าของผม แสงแดดกระทบลงบนผิวหนังของพวกเรา
ที่เล่นน� ้ำอยู่ จนถึงเวลาเย็น ซึง่ เป็ นเวลาพร้ อมส�ำหรับการกินอาหาร และนอนพักสักงีบ ก่อนจะ
ไปผจญภัยยามค�่ำคืน
ผมถูกปลุกขึ ้นมา พบตัวเองนอนกองรวมกับเพื่อน ๆ อีก 8 คน เมื่อผมหยิบโทรศัพท์
ขึ ้นมาดูเวลา ก็เป็ นเวลา 5 ทุม่ กว่า ๆ แล้ ว และพวกเราก็พร้ อมที่จะออกไปผจญภัยยามค�่ำคืนที่
ป่ าตองและถนนบางลาอันโด่งดัง เราก้ าวเท้ าออกจากโรงแรม ได้ ยินเสียงเบสของเพลงแดนซ์ที่
ดังทะลุซอยมา เราได้ เห็นแสงสีของถนนยามค�่ำคืน เราพบผู้คนมากมายบนท้ องถนน บางลาใน
คืนวันศุกร์ เต็มไปด้ วยแสงสีของไฟนีออนจากป้ายร้ านเหล้ าและผับต่าง ๆ รวมทังสาวขาแดนซ์
้
เหล่าลุงฝรั่งขี ้เมา และนักหาความสุขสองข้ างทาง ดนตรี เสียงดังก้ องอยูใ่ นรูหขู องพวกเราตลอด
เวลา ทุกอย่างดูน่ากลัวไปหมด และนี่คงจะถือว่าเป็ นการเปิ ดหูเปิ ดตาครัง้ ยิ่งใหญ่ของผมและ
เพื่อน ๆ
ถนนบางลานันเป็
้ นถนนชื่อดังที่อยูต่ ดิ กับหาดป่ าตองซึง่ เต็มไปด้ วยผับและบาร์ แต่หา
รู้ไม่วา่ แต่ก่อนแถบหาดป่ าตองนัน้ แทบจะไม่มีใครรู้จกั เลยด้ วยซ� ้ำ เนื่องด้ วยป่ าตองนันอยู
้ ห่ ลัง
ภูเขาที่สงู ท�ำให้ เข้ าถึงยาก จึงมีแค่ชาวพื ้นถิ่นหรื อที่เราเรี ยกว่า ‘ชาวเล’ อาศัยอยู่ ซึง่ หาดแห่งนี ้
เคยถูกเรี ยกว่า ‘กรากอตอ’ มีความหมายว่า ‘ก�ำแพงที่ขนระหว่
ั้
างหาดและตัวเมือง’ จนที่สดุ ชื่อ
กรากอตอ ก็เพี ้ยนมาเป็ นป่ าตอง และเมื่อความเจริ ญเข้ ามาถึงภูเก็ต เช่น มีการตัดถนนเข้ ามา
เขตป่ าตองจึงกลายเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่โด่งดังของภูเก็ต
และส�ำหรับผมแล้ วเมืองนี ้มันมีชีวิตตอนกลางคืนนี่เอง
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ราศีนี้มีที่มา...

ณัฐวรา ใจชื่น
ปาณัสม์ อัศวเหม
ฐิ ตา โพธิเพียรทอง

ราศีมงั กร (Capricorn) : 16 ม.ค.-15 ก.พ.

แต่เดิมชาวกรี กโบราณและชนชาติในแถบยุโรปเชื่อว่ามังกรนันมี
้ รูปร่างเหมือนเแพะ
ต�ำนานกล่าวไว้ วา่ ความจริงแล้ วเทพประจ�ำราศีมงั กรนันคื
้ อเทพเจ้ า ‘แพน’ ผู้มีรูปร่างคล้ ายแพะ
วันหนึ่งยักษ์ ไทฟอนจะเข้ ามาท�ำร้ ายเทพเจ้ า พระองค์จงึ กระโดดหนีลงน� ้ำ แต่วา่ ยน� ้ำหนียกั ษ์
ไทฟอนไม่ทนั ซุสจึงเสกให้ พระองค์มีหางเป็ นปลา และเรี ยกชื่อใหม่วา่ มังกรหรื อแพะทะเล

ราศีกมุ ภ์ (Aquarius) : 16 ก.พ.-15 มี.ค.

ราศีกมุ ภ์มีสญ
ั ลักษ์ คือ ชายถือคนโทน� ้ำ ชายคนที่วา่ นี ้คือ ‘แกนิมิด’ ซึง่ เป็ นโอรสรูป
งามแห่งกษัตริ ย์เมืองทรอย มีต�ำนานว่าครัง้ หนึง่ ที่ซสุ เดินทางมายังโลกมนุษย์ เขาได้ หลงรัก
แกนิมดิ เข้ า (ชาวกรี กโบราณถือว่าชายรักชายเป็ นเรื่ องปกติ) ซุสจึงแปลงกายเป็ นนกยักษ์ แล้ ว
ลักพาตัวแกนิมิดไปอยูด่ ้ วย โดยให้ เขาท�ำหน้ าที่แบกคนโทใส่น� ้ำให้ แก่เหล่าเทพ และเมื่อเสีย
ชีวิตแกนิมิดก็ได้ กลายเป็ นดาวราศีกมุ ภ์

ราศีมีน (Pisces) : 16 มี.ค.-15 เม.ย.

ราศีมีนมีสญ
ั ลักษณ์คือ ปลาคู่ มีต�ำนานว่า ปลาทังสองคื
้
อเทพี ‘อโฟรไดท์’ และ
บุตรชายชื่อ ‘อีรอส’ ที่แปลงร่ างเป็ นปลาและกระโดดลงไปในแม่น�ำ้ ยูเฟรตีสเพื่อหนีจาก
ยักษ์ ไทฟอน โดยใช้ เชือกผูกกันไว้ เพือ่ ไม่ให้ แยกจากกัน ส่วนต�ำนานทางฝั่ งโรมันบอกว่า ปลา
ทังสองเป็
้
นตัวแทนของฝูงปลาที่พาเทพีและบุตรชายหนียกั ษ์ ไทฟอนไปอย่างปลอดภัย

ราศีเมษ (Aries) : 16 เม.ย.-15 พ.ค.

ราศีเมษมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นแกะ มีตำ� นานเล่าว่า เทพซุสได้ แปลงร่างเป็ นแกะเพือ่ หลบ
หนี แต่บางต�ำนานก็บอกว่าซุสได้ สง่ แกะตัวนี ้ไปช่วยเหลือโอรสธิดาฝาแฝดของราชาเทสซาลี
ซึง่ ถูกแม่เลี ้ยงทารุณกรรม แต่ขณะที่พาหนีอยูน่ นแกะบิ
ั้
นสูงเกินไป พระธิดาจึงตกลงมาตาย
พระโอรสจึงฆ่าแกะตัวนันทิ
้ ้ง และน�ำหนังซึง่ เป็ นทองค�ำไปถวายแด่ราชาอาเอเดส

ราศีพฤกษภ (Taurus) : 16 พ.ค.-15 มิ.ย.

ต�ำนานกรี กเล่าว่า เทพซุสหลงรักสาวงามนามยูโรปา ซึง่ เป็ นคนที่ชื่นชอบวัวมาก
พระองค์จงึ แปลงกายเป็ นวัวสีขาวราวหิมะเพื่อมาลักพาตัวนางโดยหลอกล่อให้ นางขึ ้นขี่หลัง
จากนันจึ
้ งออกวิ่งข้ ามน� ้ำข้ ามทะเลโดยไม่ยอมให้ นางลงจากหลัง ซึง่ กลุม่ ดาวราศีพฤกษภคือ
รูปร่างของซุสยามแปลงกลายเป็ นวัวซึง่ ซุสสร้ างไว้ เป็ นที่ระลึกนัน่ เอง

ราศีเมถุน (Gemini) : 16 มิ.ย.-15 ก.ค.

เป็ นกลุ่มดาวรู ปคนคู่หรื อฝาแฝด โดยทังสองมี
้
ชื่อว่า ‘คาสเตอร์ ’ และ ‘พอลลักซ์’
ต�ำนานเล่าว่า ทังสองคนทะเลาะกั
้
นเนื่องจากเมาสุราจนคาสเตอร์ ตาย พอลลักซ์เสียใจมากจึง
อ้ อนวอนเทพเจ้ าให้ แบ่งชีวิตของตนให้ กบั คาสเตอร์ จากนันทั
้ งสองจึ
้
งต้ องอยู่บนสวรรค์ 1 วัน
สลับกับอยูใ่ นดินแดนแห่งความตายอีก 1 วัน ต่อมาเทพซุสเห็นถึงมิตรภาพและความรักของทัง้
คูจ่ งึ ได้ สร้ างกลุม่ ดาวเมถุนขึ ้นมา

ราศีกรกฎ (Cancer) : 16 ก.ค.-15 ส.ค.

ต�ำนานกล่าวว่า ปูยกั ษ์ ตวั นี ้เป็ นเพื่อนกับงูไฮดร้ า เมื่อเฮอร์ คิวลิสต่อสู้กบั ไฮดร้ า
ปูจึงพยายามช่วยโดยการหนีบขาเฮอร์ คิวลิสไว้ แต่กลับถูกเฮอร์ คิวลิสเหยียบจนตาย เทพี
เฮร่าเห็นจึงเกิดความประทับใจในความรักเพื่อนของปูยกั ษ์ ประกอบกับพระองค์ทรงไม่ชอบ
เฮอร์ ควิ ลิสเป็ นทุนเดิม เทพีเฮร่าจึงให้ ปยู กั ษ์ ไปเป็ นหมูด่ าวบนฟากฟ้า

ราศีสงิ ห์ (Leo) : 16 ส.ค.-15 ก.ย.

แต่เดิมราศีสิงห์เป็ นสิงโตตัวใหญ่ นิสยั ดุร้ายชอบกินผู้คนเป็ นอาหาร อีกทังมี
้ ผิว
กายแข็งแกร่งฟั นแทงไม่เข้ า พระราชาจึงสัง่ ให้ เฮอร์ ควิ ลิสไปปราบ ซึง่ เขาได้ บบี คอมันจนตาย
จากนันจึ
้ งถลกหนังมาท�ำเป็ นเกราะคุ้มกัน ต่อมาเทพีเฮร่าจึงให้ สงิ โตตัวนี ้ขึ ้นไปเป็ นหมูด่ าว
บนฟากฟ้า เนื่องจากชอบใจที่มนั สร้ างอุปสรรคให้ แก่เฮอร์ คิวลิส

ราศีกนั ย์ (Virgo) : 16 ก.ย.-15 ต.ล.

ราศีกนั ย์มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นหญิงพรหมจรรย์ มีต�ำนานเกี่ยวกับราศีนี ้ว่า โลกในยุค
แรกมีความสงบสุข เหล่าเทพจึงพากันมาอยูบ่ นโลก แต่ตอ่ มามนุษย์เริ่ มมีการรบราฆ่าฟั นกัน
เหล่าเทพจึงกลับขึ ้นไปอยูบ่ นสวรรค์ เหลือเพียงเทพีแอสเตรี ย ซึง่ เป็ นเทพีเห่งความยุติธรรม
ที่เฝ้าอดทนสัง่ สอนให้ มนุษย์เป็ นคนดี แต่เมื่อความยุตธิ รรมหายไปจากโลก พระองค์จงึ กลับ
ขึ ้นไปอยูบ่ นฟ้าในฐานะหญิงพรหมจารี

ราศีตลุ ย์ (Libra) : 16 ต.ล.-15 พ.ย.

ราศีตลุ ย์มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นตราชัง่ ซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่เทพีแห่งความยุติธรรม หรื อ
‘เทพแอสเตรี ย’ ใช้ วดั ความยุตธิ รรมบนโลก กลุม่ ดาวราศีตลุ ย์แตกต่างจากราศีอื่นตรงที่ตรา
ชัง่ เป็ นสิง่ ของซึง่ ไม่มีชีวิต ขณะที่กลุม่ ดาวราศีอื่นจะมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นสิง่ มีชีวิต รวมทังกลุ
้ ม่
ดาวราศีตลุ ย์ยงั เป็ นกลุม่ ดาวที่ไม่โดดเด่น เพราะมีแสงสว่างไม่มากนัก

ราศีพิจิก (Scorpio) : 16 พ.ย.-15 ธ.ค.

ราศีพิจิกมีสญ
ั ลักษณ์ เป็ นแมงป่ อง มีต�ำนานเล่ากันว่า มีนายพรานคนหนึ่งชื่อ
‘โอริออน’ เขามักจะอวดว่าตนเองเป็ นผู้ที่เก่งกว่าใคร ซึง่ นัน่ สร้ างความไม่พอใจแก่หมูเ่ ทพเป็ น
อย่างมาก หมู่เทพจึงเรี ยกแมงป่ องตัวหนึง่ ไปจัดการโอริ ออนจนถึงแก่ความตาย และต่อมา
แมงป่ องตัวนันจึ
้ งถูกยกย่องให้ เป็ นหมูด่ าวเพื่อเป็ นเกียรติให้ กบั มัน

ราศีธนู (Sagittarius) : 16 ธ.ค.-15 ม.ค.

ราศีธนูมีสญ
ั ลักษณ์เป็ น ‘เทพเครอน’ ซึง่ เป็ นเผ่าเซนทอร์ ที่เป็ นครึ่งคนครึ่งม้ าก�ำลังยิงธนู
โดยพระองค์เป็ นผู้ที่มีความสามารถมาก ทังด้
้ านการแพทย์ ดนตรี การพยากรณ์ และการล่าสัตว์
ท�ำให้ มีลกู ศิษย์เป็ นมนุษย์กงึ่ เทพมากมาย เช่น เพอร์ ซอิ สุ เฮอร์ ควิ ลิส และวีระบุรุษต�ำนานกรี กคน
อืน่ ครัง้ หนึง่ เฮอร์ ควิ ลิสมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเผ่าเซนทอร์ และยิงธนูพลาดไปโดนเทพเครอน พระองค์
ทรมานมาก แต่ไม่ตายเพราะมีชีวิตเป็ นอมตะ สุดท้ ายพระองค์จึงยกความเป็ นอมตะให้ แก่คนอื่น
และสิ ้นใจกลายเป็ นหมูด่ าวราศีธนู
ขอขอบคุณข้ อมูลจาก บทความเทพราศี โดยคุณ BleezeBufo
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Brugge Canals
Belgium

Matera
Italy

Cappadocia
Turkey

Dolomites
Italy

Shirakawako
Japan

Byodoin
Japan

Viaporin Tuoppi
Finland

Itsukushima
Japan

Shirakawako
Japan

Shiretoko
Japan

Lago di carezza
Italy

Machu Picchu
Peru
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Mont Saint Michel
France

Malta

Stonehenge
England

Fenghuang
China

Ayutthaya
Thailand

Cappadocia
Turkey

Kinderdijk
Netherland

Red Temple
Japan

Cappadosia
Turky

Hamayun’s Tomb
India

Toledo
Spain

Durdle Door
England

Riomaggiore
Italy

Boro Budur
Indonesia

Palacio De Pena
Portogal

Finca Da Regaleira
Portugal

Himeji Castle
Japan
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