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การเริ่มตนใหมกับอะไรก็ตาม มักจะไมงายดายอยางที่ เราคิดไว  ทุกอยาง 
แลกมาดวยความมุ งมั่น และอดทน แต เมื่อเรากาวผานไปได  แลวมองยอน 
กลับไป มันจะสรางความรูสึกภาคภูมิใจเล็ก ๆ ใหกับเราเสมอ วารสารชาง 
เผือกขอเปนกําลังใจใหกับทุกคนท่ีกําลังเริ่มตนกับสิ่งใหม ๆ ในป 2020 นี้คะ

สําหรับวารสารชางเผือกฉบับนี้เริ่มตนดวยแนวทางในการเร่ิมทําอะไรใหม ๆ 
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นจาก นํ้าเมา....เมาท  จากนั้น น.หมวกขาวจะมาชวนใหหันมา 
ดูแลสุขภาพตัวเองจากการทํางาน เพื่อหลีกเลี่ยงอาการออฟฟศซินโดรม 
การดูแลเอาใจใสบุตรหลานอยางไร ถาเด็กมีพฤติกรรมกาวราว โดย คุณแม 
ตลอดกาล ปรากฎการณธรรมชาติเมื่อตนปที่สรางความสูญเสียครั้งใหญ 
ใหแกโลกของเรา“ไฟปาออสเตรเลีย” คุยเฟองเรื่องสิ่งแวดลอมจะมาชวนตั้ง 
คําถามวา ถึงเวลาที่เราจะหันมาดูแลโลกอยางจริงจังแลวหรือยัง!? ชางพลาย 
ไปเยี่ยมจะพาเราไปรูจักสาวไทยที่จะมาเลาใหเราฟงวา “การเปลี่ยนแปลงขาง 
ในใจ” ของเธอคืออะไร สุดทายมาอัพเดทขาวสารรอบรั้วโรงเรียนกับกิจกรรม 
ตาง ๆ ของบรรดาเหลาชางนอยของเราคะ

“ ทุก ๆ ความฝนเปนจริงได ถาเรากลาที่จะไลตามมัน ”
Walt Disney 
 

ขอใหสนุกกับการใชชีวิตคะ

รุจิบูรณ คงสุนทร



 

ประธานทักทาย
ดิฉันประธานสมาคมชางเผือก คณะกรรมการ 
ทีมงานวารสารสมาคมชางเผือก และคณะครู 
อาสาโรงเรียนชางนอยทุกคน ขอกลาว 

“บอกลาปเกา 2562 สวัสดี 
ตอนรับปใหม 2563 ปหนูทอง 
ทานสมาชิก และผูอานทุกทานคะ”

เวลาปหนึ่งผานไปดวยความรวดเร็ว ในป 2563 
นี้  พวกเราคณะกรรมการทีมงานวารสาร 
สมาคมชางเผือก และคณะครูอาสาโรงเรียน 
ชางนอย ยังคงสรางสรรคผลงาน และจัด 
กิจกรรมที่ เปนประโยชนแกทาน สมาชิก และ 
ผู สนใจตอไป และมีความยินดีที่จะขอเชิญ 
ชวนทานผูสนใจ และผู ที่ชื่นชอบในงาน จิต 
อาสา เขามารวมทํางานกับพวกเรา ชวยกัน 
พัฒนางานสมาคมในดานตาง ๆ ตลอดจน
มีความยินดีรับคําแนะนําจากทุกทานนะคะ

ในโอกาสขึ้นปใหม 2563 นี้ ดิฉันและคณะ 
กรรมการ ทีมงานวารสาร สมาคมชางเผือก 
และคณะครูอาสาโรงเรียนชางนอยทุกคน ขอ 
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ทั้งหลายในสากลโลก โปรดประทานพรใหทุก 
ทาน เจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ประสบ 
ความสําเร็จในทุกๆ สิ่งท่ีมุงหวังต้ังใจ แมนมี 
อุปสรรคใด ๆ ก็ขอใหทานสามารถผานพน 
อุปสรรคเหลานั้นไดดวยสติปญญา และความ 
เพียร ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ประกอบกิจการ 
งานสิ่งใดสําเร็จตามปรารถนาทุกประการคะ
  
  สวัสดีปใหม 2563 คะ
         นางกรรธนา มึลเลอร (เบียร)
               ประธานสมาคม

Ms. Kantana Mueller

Präsidentin Verein Weisser Elefant



เรื่องเลาในรั้ว
ของโรงเรียน
ป กษ นี้  เ พิ่งจะผ านพ นเทศกาลลอยกระทง 
ไป วันเพ็ญ เดือนสิบสอง กับแสงเทียน 
สายนํ้ า  และกระทงน อย ๆ ล องลอยไปตาม 
ลําคลอง สุขสันต วันลอยกระทง ต อด วย 
เทศกาลวันครอบครัวในร้ัวของโรงเรียนช าง
นอย 
มีข าวเด็ดประจํา เดือน พฤศจิกายน สร าง 
ความเพลิดเพลินสนุกสนาน แอบแฝงไป 
ดวยความสุขที่สุด เลยคะ 
ภาพงานประดิษฐ  กระทงนอยลอยวน โดยผู 
ปกครอง ภาพวาดระบายสี ลดโลกร อนของ 
นักเรียน สร างสีสรร บรรยายกาศในรั้ว 
โรงเรียน ครูแจง อธิบายถึงวันสําคัญของ 
วันลอยกระทงใหนักเรียนไดรูถึงประเพณีไทย
ของเรา การขอขมาพระแมคงคา นั่นเอง
จบท ายด วย บรรดาครูและนักเรียนร วมกัน 
รองเพลงและรําวง วันลอยกระทง  
ปหนาสงสัยตองมีการประกวดนางนพมาศ  
เพิ่มอีกหนึ่งรายการนาจะดี  ยังไง ตองรอ 
หนอยนะคะ นักเรียนตัวนอย ๆ ของเรา 
ขอเรียนหนังสือกอนนะคะ
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งานครบรอบ 35 ป การบินไทย ซูริก
 สมาคมชางเผือกและโรงเรียนชางนอย ได
รับเกียรติเขารวมงานฉลองครบรอบ 35 ป 
การบินไทย ณ โรงแรม Hilton , Glattbrugg 
Switzerland ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 
ที่ผานมา ไดรวมแสดงความยินดีกับความ 
สําเร็จของ บริษัท การบินไทย ท่ีนําชื่อเสียง 
สูโลก กับให บริการอยางประทับใจชาวตาง 
ประเทศตลอดมา

สมาคมชางเผือกไดสงตัวแทนคณะทํางาน 
คุณโสมฐกานต เคียส ไทน และคุณอัญชลี  
อวมปลิก เขารวมสัมมนารวมกับ FISP 
ในหัวขอ Bring es auf den Punkt  Fokussi-
ert reden und überzeugen กับ พิธีกร 
ชื่อดัง Beatirce Müller  ณ ศูนย FISP 
Kehlhofstrasse 12, 8003 Zürich ณ วันที ่
30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผานมา ซึ่งเปน 
ส ว น ห นึ่ ง ใ น ก า ร ฝ ก ฝ น แ ล ะ พั ฒ น า 
บุคคลากรให คุณภาพในการ ส่ือสารต อ 
สาธารณชนให มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยัง 
ไดมีโอกาสเพิ่มเติมความรูในสิ่งใหม ๆ เชน 
วิธีการใช คําพูด ในการสื่อสารต อหน า 
สาธารณชน การเ รียนรู  การใช นํ้ า เ สียง 
การวางตัวบุคคลิกภาพ และไดทําความรูจัก 
กับเพื่อนรวมงานใหม ๆ นําปญหามารวม 
กันวิ เคราะห  และยังสามารถนํามาใช ใน 
สถานการณปจจุบัน
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งานวันครอบครัวของโรงเรียนชางนอย พา 
ทุกทานไปสูดินแดนแหงความสามัคคี  เด็ก 
นักเรียนตางมาโชวความสามารถในแตละ
ดาน นักเรียนตัวจิ๋วของเรามีความสามารถ 
เปนเยี่ยม สรางชื่อเสียงและความสนุกสนาน 
ใหผูปกครองไดชื่นชมกันทั่วหนา ทางโรง 
เรียนมีแจกของขวัญ โดยทีมซานตาเจสัน  
นางฟาไวโนนา และ 3 นางฟาตัวนอย จาก 
นักเรียนหอง ระดับ 1  การละเลน เกมสสง 
ปงปองดวยชอน กับคุณแม ลุนรางวัลใหญ   
แถมนาทีระลึกใจ การบอกรักจากลูกนอย 
โดยการโอบกอด สรางรอยยิ้มแตละครอบ- 
ครัว สรางมุมนารัก ใหกับงานวันครอบครัว 
ของโรงเรียนช างน อย จนทําให ทุกคนไม 
อยากกลับบานเลยคะ

ปกษนี้ ในรั้วของโรงเรียน ขอฝาก คําคม 
ครอบครัว โดนใจ อานแลวไดรับพลังบวก 
ไปเต็ม ๆ 

“ ภูมิคุมกันที่ดีที่สุดของเด็กคือ"ความรัก 
จากครอบครัว "

” ความอบอุนของครอบครัวไมใชจํานวนคน 
ที่อยู แตคือความเขาใจที่มี ”

ปใหมอันสดใสนี้ ขอใหความคิดสรางสรรค 
จงเกิดแกครอบครัว สุขกาย สบายใจกันทั่ว 
หนา ตลอดปใหมนี้นะคะ
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บัญชีจากครัวเรือน
โดย นํ้าเมา...เม าท

หลังจากเทศกาลคริสตมาสและปใหมผาน
พนไป อยากชวนทานผูอาน ลองทําสิ่งดี ๆ
15 ขอนี้  เผื่อเปนแนวทางใหคุณเร่ิมตนทํา 
อะไรใหม ๆ  เพื่อชีวิตที่ดีคะ
1. ตรวจสุขภาพประจําป
ไมวาเราจะอายุ 18 หรือ 80 ป เราก็จําเปน 
ต องไปตรวจสุขภาพร างกายประจําป กัน 
นะคะ ไมวาจะเปนการตรวจคอเลสเตอรอล 
ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูก เบาหวาน 
หรือภาวะผอม หรืออ วนเกินไป รวมไปถึง 
การตรวจสายตาและตรวจสุขภาพฟน สิ่ง 
เหล าน้ีจะทําให เรารู สึกมั่นใจไปไดตลอดทั้ง
ป  วาเรามีสุขภาพดี หรือหากเราพบปญหา 
ทางสุขภาพปญหาใดปญหาหนึ่ง เราจะได 
แกไขไดทันเวลาโดยที่สายเกินไป
2. สะสางขอมูลในคอมพิวเตอร
ทําความสะอาดและจัดเก็บไฟล ให เรียบรอย 
มีไฟลหลายไฟลที่อาจจัดเก็บซํ้าซ อนกัน 
หรือ อยู ไม เปนที่ เปนทาง เราก็จัดระเบียบ
สิ่งต างๆ ในคอมพิวเตอร เสียใหม  เพื่อเ ร่ิม 
ตนทํางานในป ใหม ไดอยางมีประประสิทธิ- 
ภาพ สะดวก รวดเร็วและเปนระบบระเบียบ 
มากยิ่งขึ้น
3.จัดโตะทํางานเสียใหม

ไมวาจะเปนโตะทํางานที่บานหรือที่ออฟฟศ
ก็ตาม ก็จะเปนท่ีที่ เราใช เวลากับมันมากพอ
สมควร ซึ่งแนนอนวาถาไม เคลียรออกไปก็
จะทําใหโตะเรายิ่งดูรกกวาเดิมไปเรื่อย ๆ ทาง 
ที่ดีลองใช เวลานี้ เคลียร ให โตะดูสะอาด เปน 
แรงบันดาลใจใหกับเราไดรูสึกดี ๆ กอนจะ 
เริ่มตนทํางานปหนา
4. โละเส้ือผาเกา 
   ทําความสะอาดตูเสื้อผา
สาวๆ ที่มีเสื้อผาเยอะจนลนตู ก็ไดเวลาแลว
ที่จะแยกเสื้อผาที่ไม ได ใชแลวออกไป เพื่อนํา 
ไปบริจาคใหคนยากจน หากเราคิดวาเราจะ 
เก็บเส้ือผาตัวเล็กบางตัวไว  เพื่อเผื่อวาเรา 
ผอมเราจะไดกลับมาใสอีก ส่ิงนี้จะทําให เรา 
เพิ่มขยะในตู เสื้อผาโดยที่เราไมรูตัว เปลี่ยน 
เปนเมื่อผอมไดก็ใหรางวัลกับตัวเองเปนเส้ือ
ผาชุดใหมดีกวา
5.จดไดอารี่
การจดบันทึกเปนหน่ึงในนิสัยที่จริง ๆ  แลว 
ควรจะทํา เพราะมันทําให เราไดทบทวนชีวิต 
ในแตละวัน สามารถมองเห็นรายละเอียด 
เล็ก ๆ นอย ๆ สิ่งที่สรางสุขและทุกข ใหกับ 
ตัวเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให ดี 
ยิ่งขึ้น

15 สิ่งที่ควรเริ่มตนทําในปใหมนี้
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งาบปไตวิชีกาจกออนปเาํจมไ่ีทนคดตั.6
ลองทบทวนดูวา ใครบางท่ีมีแตสรางความ 
เดอืดรอนราํคาญใจใหเราตลอดเวลา ถาเอา 

 ะคะนยอนมไน้ึขีดะจาน็กติวีชดไงาหกออวัต
 วหเงลง่ิดาํดนักาพง่ิย็กปไนักบค่ีทนฟแอืรห

ก็ลองหางกันสักพักใหแตละคนไดมีเวลาทบ
ทวนความสัมพันธดีกวาไหม

ยวดจในสิดตัาลกะลแงอเวัตนใน่ัมอ่ืชเ.7
น้ึขกามหใงอเวัต  

 ม่ิรเรวค็ก ดอลตยดโามน่ือนคาพง่ึพ่ีทรคใ
 ารเ่ีทอ่ืพเ วลแดไงอเวัตยวดจในิสดัตกฝนต
 อืรหดิค่ีทง่ิสาววัลกงอตมไ น้ึขตโบิตเดไะจ

ทํามันจะผิดพลาด เพราะตอใหมันไมสําเร็จ 
 ดไะจ็กณุคยอนงายอ วไงัวหดาคณุค่ีทง่ัด

เรียนรู ไดประสบการณ และสามารถใชชีวิต 
ดวยลําแขงของตัวคุณเอง เพราะไมมีใครจะ 
ชวยเหลือคุณไดตลอดหรอก

8. รูจักใหอภัยคนรอบขาง และแบงปน     
   ความสุข

 อืรห ธรกโ จใงอืคเนุขารเหใาํทยคเ่ีทนค
 าอเายอ าขเยัภอหใงจ็การเ้ีนกาจ นคแดยีคเ

มันมาเปนกําแพงในการสรางความสขุของ
 จใสใามาขเจใาอเ มหใปบักนตม่ิรเามวลแ ารเ
 มาวคจวราํสน่ัมหบักปไูคบวค น้ึขกามหใารเ

คิดและความรูสึกของตัวเองอยูเสมอ ชวง 
ไหนทุกขหรือเครียดมากเกินไป ก็ควรรีบหา 

 ีมอ่ืมเะลแ ดุส่ีทว็รเยดโน้ันะวาภกาจกอองาท
ความสขุแลวก็อยาลืมแบงปนความรูสึกด ี ๆ 
ใหแกคนรอบขางดวยนะคะ ความสุขยิ่งแบง 

 าหามาขเบัลกง่ิยะจ็กนัม รหไาทเกามปไนป
เราแบบทวีคูณคะ

นชยโะรปีม่ีทราหาอนาทะรปบรักอืลเ .9
 วลแปง้ัทกามามกาปจใมาตนิก่ีทกาจงัลห
 ีทยีสเงอเวัตลแูดามบัลกษกฤดไ็ก้ีนมหใป

กอนงาขงย้ีลเนิกอืรหนาบ่ีทงอเนิกาํทะจาวมไ
ก็ตาม เคล็ดลับคือเลือกตักอาหารพวกผัก 

 ะจกาจกอนะารพเ กัลหนปเว่ัถอรืห มไลผ
 ทภเะรปราหาอวลแราหาอยอยบบะรงอ่ืรเยวช

ยวดน้ึขวไม่ิอารเหใาํทงัยะจยใกาก
10. อยาละเลยการออกกําลังกาย
แมจะรูปรางดีอยูแลว หรือวุนกับงานมาก ๆ 
ก็ไมควรหยุดออกกําลังกาย และถาหาเวลา 
วางยาก ลองปรับเวลาออกกําลังกายเปน 

 น่ืตงัลหอืค็กง่ึซ นัวกุทดไาํทะลแกวดะส่ีทาลวเ
นอนตอนเช า เพราะจะกระตุนระบบเผา 
ผลาญ ใหทํางานแตเชา และไมตองกังวลวา 

 ราก ้ีนกาจกอน ยวดนัวงาวหะราลวเีมมไะจ
นปเอืถ็กงย้ีลเนางนใมรรกจิกมวรอืรหนิดเ

การออกกําลังกายเบา ๆ หรือการเตนก็ชวย 
นักนชเีดดไ่ีรอลคแญาลผาผเ
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11. ใชเวลากับเรื่องไรสาระใหนอยลง
เดี๋ยวนี้ ในโลกโซเชียลมีประเด็นดรามา และ 
ขาวกอสซิปใหเราไดติดตามมากมาย คนนูน 
คนนี้ เลิกกัน ดาราตีกัน ดาราแต งตัวโป 
เรื่องพวกน้ีเมาทกันเพลิน ๆ ก็สนุกปากดีคะ 
แตอย าไปใช เวลา หรืออินกับมันมากเกิน 
ไปนัก ชีวิตยังมีอะไรใหทําอีกเยอะ
12. เบื่องานเกาอยูไหม?   
    ลองหางานใหมดูสิ
หากรูสึกวางานที่ทําอยูไมกาวหนาและไม
ทาทายอีกตอไป ก็จงเปดโอกาสใหตัวเอง
ได ออกไปเจอความท าทายและค นหา
ปร ะสบการณ ใหม  ๆ  เพื่ อ เพิ่ มพูนทักษะ
ค ว า ม สามารถของตั ว เ อง ให มากยิ่ ง ขึ้ น 
แตกอนจะตัดสินใจลาออก ก็ขอใหทบทวน 
ขอดี-ขอเสีย ของทั้งงานเกาและใหมใหถี่ถวน 
ดีเสียกอน จะได ไมมานั่งเสียใจทีหลัง ยิ่งถา 
ตองการ ลาออกจากชีวิตมนุษยเงินเดือน มา 
เริ่มตน ธุรกิจสวนตัวยิ่งตองคิดใหรอบคอบ 
ในสภาวะเศรษฐกิจฝดเคืองเชนนี้
13. เลิกเหลา เลิกบุหรี่ สักทีนะ
เราไมเห็นวาอบายมุขเหลานี้จะมีประโยชน
อะไร ปหนาฟาใหมใครที่ติดบุหรี่ ติดเหลา 
ก็ขอให ต้ังเรื่องนี้ไว เปน To do List อันดับ 
ตนๆเลย เพราะสุขภาพที่ดีหาซื้อไม ไดนะคะ 
แตมันสรางไดดวยตัวคุณเอง ปนี้และปตอ ๆ 
ไป ก็ลด ละ เลิก อย าทําร ายตัวเองและคน 

ที่รักคุณอีกเลย
14.ใชหนี้สินใหหมด
สุขใดเล าจะเท าไมมีหนี้ สิน จริงป ะ? ฉะนั้น 
หลังจากที่ ได โบนัสมาแล ว ก็ควรพยายาม 
ปดหนี้ใหหมด ไมวาจะหน้ีบาน หนี้รถ หรือ 
หนี้ บัตร เครดิต เพราะถ าหนี้หมด ความ 
เค รียดต างๆ ก็ทุ เลา ไปด วย และ คุณก็ 
สามารถใช ชีวิตไดอยางแฮปป มากข้ึน จาก 
ที่ต องอดก็จะไดกินได เที่ยวอยางเปรมปรีด์ิ 
ขณะเดียวกันก็ตองรูจักวางแผนการเงินให
เป นระบบระเบียบด วย ก อนใช เงินให รู จัก 
คิดมาก ข้ึน อดออม และจดบัญชีรายรับ 
รายจ าย เพ่ือไม ให เราใช เงินเกินตัว จนหน้ี 
กอนโตมาบั่นทอนความสุขของคุณไดอีก
15.ตั้งเปาหมายที่ตองทําใหได
ปใหมก็ตองเริ่มตนสิ่งดี ๆ ดังนั้นเราตอง 
ตั้งเปาหมายและวางแผนที่จะทําใหสําเร็จใน
ปนี้ โดยเปาหมายอาจจะเปนตั้งใจลดนํ้าหนัก 
นอนให ไดวันละ 8 ชั่วโมง ออกกําลังกายทุก 
วัน วันละ 1 ชั่วโมงทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น หรือตั้งเปาใหมียอดขายเพ่ิมข้ึน…% 
เปนตน พรอมจดบันทึกเปาหมายใหมลงใน 
สมุด กระดาษ หรือในที่ ๆ คุณจะเห็นมัน 
ทุกวัน

ที่มา : https://women.mthai.com/women-varie-
ty/329578.html
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    จิตวิทยาในการเลี้ยงลูก
โดย คุณแมตลอดกาล

ลูกกาวราวเกิดจากสาเหตุใด
วิธีกําจัดอยางไร
สาเหตุที่ทําใหลูกกาวราวรุนแรง
1. เกิดจากตัวเด็กเองที่มีอารมณกาวราว รุน- 
แรงเปนพื้นฐานของจิตใจ
2. สมาธิสั้น
3. โตมากับความกาวราวรุนแรงคือพอแมอาจ 
ใชอารมณในการตัดสินเด็ก เชน การดุดาวา 
กลาวแรง ๆ การใชกําลัง เปนตน หรือแมแตใน 
พอแมที่ใชความรุนแรงตอกัน 
4. การถูกตามใจก็มีสวนทําใหเด็กมีปญหา 
ความกาวราวได อยางในเวลาที่มีพฤติกรรม 
ไมเหมาะสม จะไมมใีครสามารถขดัใจได ตวัอยาง 
ทีพ่บบอยคอืเดก็ทีล่งไปนอนดิน้กบัพืน้แลวสดุ
ทายพอแมหรอืผปูกครองกจ็ะยอมใหในสิง่ที่
ตองการ 

ปราบลูกกาวราว รุนแรงไดอยางไร
1. หากเด็กแสดงอาการกาวราวอยาไดโตตอบ 
ดวยวาจาที่รุนแรง
2. พอแมตองพาเอาตัวเองออกมาตรงน้ันแลว 
คอยคุยกับเด็กทีหลังวาดวยการสั่งสอนวาทํา 
แบบนี้ไมถูกตอง อยางกรณีที่เด็กติดเกม เริ่ม 
ตนคงตองใหเด็กหยุดเลนเกมกอน แลวตั้ง 
กติกา การเลนเพื่อความเหมาะสมและ เพ่ือฝก 
วินัยใหเด็กไปดวย
3. บางกรณีอาจตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หาก 
เด็กระดับความกาวราวที่รุนแรงมากๆเพาระใน
บางครั้งอาจมีปยจัยที่มาจากหลายอยาง เชน 
ความสัมพันธองพอแมลูกอาจจะไมดีตั้งแตเริ่ม
ตนจึงควรใหผูเชี่ยวชาญชวยเหลือในเรื่องนี้จะดี
ที่สุด 
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จิตวิทยาในการอบรมเด็กดื้อเด็กกาวราว 
เด็กขี้เกียจ ใหสําเร็จ 
การเลี้ยงลูกอยางไรใหมีสุขภาพจิตดี  เพื่อเปน 
เหมือนการสรางภูมิคุมกันหรือเกราะปองกัน
เพราะจะเกิดขึ้นเองโดยลําพังไมได ในชวงวัย 
เยาว เพราะฉะนั้นถาเด็กจะมีสุขภาพจิตดีไดนั้น 
ก็ตองขึ้นกับสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอของ 
เด็กคือ พอแมและครูในโรงเรียน
ประการแรกพอแมตองมีสุขภาพจิตดีดวยมี
ความสุข มีความรื่นเริง มีความเปนอยูสม 
กับเศรฐฐานะ และมีความรักความผูกพันใน 
ครอบครัว
ประการที่สองคือ ครูที่โรงเรียนเปรียบเสมือน 
บานที่สองของเด็ก ครูจึงเปรียบเสมือนพอแม 
คนที่สอง ครูจะตองมีสุขภาพจิตดีดวย
การเรียน การสอนตองเหมาะสมกับวัย สวน
การเรียน การสอนที่มากจนเกินไปเชน 
วัยอนุบาลก็สอนกันอยางเขมขนมากมาย
เกินกวาวัยจะทําใหเด็กมีสุขภาพจิตที่ไมดี 
วัยเด็กเปนวัยที่มีการ พัฒนาการหลาย ๆ 
ดานไมใชพัฒนาดานสติ ปญญาอยางเดียว 
ควรจะมีการพัฒนาการ ดานอารมณ บุคลิก- 
ภาพและรางกายเพราะฉะนั้นเด็กควรจะมีการ
ออกกําลังกายและมีการละเลนตาง ๆ ท่ีนอก 
เหนือจากการเรียนในหองเรียนหรือในหนังสือ
เทานั้น สิ่งที่เด็กอยากเรียนรูและมีสุขภาพจิตดี 
ในวันขางหนาคือการการเรียนรูชีวิตประจําวัน 
การทํากิจกรรมของพอแมและเรียนรูในการใช
ชีวิตในบานทําอะไรบางดวย 
พอแมควรทําอยางไรใหลูกมีสุขภาพจิตดี
1.ควรเขาใจธรรมชาติของเด็ก ความรูหรือทาง 
ดานวิชาการวัยนี้มีลักษณะอยางไร เพื่อจะได 
ดูแลเขาใหถูกตองตามวัยเชนวัยรุนเขามีทาทีที่
จะเปนตัวของเขาเอง อยากมีอิสระ อารมณฉุน
งาย การดูแลจะทําเหมือนเด็กเล็ก ๆ ไมได

2. ตอบสนองความตองการของเด็กอยางถูก
ตอง ความตองการของเด็กที่เปนหลักสําคัญ 
คือ ความตองการดานรางกาย และความตอง 
การดานจิตใจ พอแมตองตอบสนองความตอง 
การใหไดดวย เชน มีการออกกําลังกาย เรื่อง 
อาหาร และการตอบสนองความตองการทางใจ 
เชนใหความรัก ความผูกพัน ใหความอบอุน 
ใหความมั่นคงสามารถทําใหเขาปลอดภัยได 
การตอบสนองที่ถูกตอง พอแมตองไมไชตัวเอง 
เปนมาตราฐานหรือเปนศูนยกลาง เพราะสวน 
ใหญพอแมจะใชตัวเองเปนจัดศูนยกลางตัดสิน
ใจวาถูกตอง แตความเปนจริงแลวควรใชเด็ก 
เปนเกณฑ เพราะเด็กแตละวันมีความตองการ 
ตางกัน ถาพอแมใชตัวเองเปนเกณฑเปนความ 
ตองการของพอแมมากกวาเปนความตองการ
ของเด็ก ปจจุบันจึงขัดกัน เชน พอแม อยากให 
ลูกเรียนดนตรี เรียนคอมพิวเตอรทั้ง ๆ ที่ความ 
ตองการของเด็กอยากเลน อยากมีเพื่อนอยาก 
ไดระบายความรูสึก 
3. การกระตุนใหเหมาะสมกับวัย เพราะมีความ 
สําคัญมาก พบวาเซลลสมองของเด็กถาไดรับ 
การกระตุนไมเหมาะสมกับวัยจะทําใหเซลล
สมองไมพัฒนา การกระตุนใหเด็กไดสัมผัส 
ใหเด็กไดมีพัฒนาการดานสติปญญาไดดี 
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4. เลี้ยงใหเปนตัวของตัวเอง ใหเด็กสามารถ 
ปรับตัวไดเวลามีความตึงเครียดหรือมีเหตุ
ตาง ๆ ตองปรับตัวได ไมใชคอยปกปองตลอด 
เวลา เพราะเมื่อสิ้นพอแมไปแลวลูกจะชวยตัวเอง 
ไมได เด็กบางคนมาเรียนหนังสือแตยังแตงตัว 
เองไมเปนเพราะอนูบานมีคนชวยทําใหตลอด
5. มีทัศนคติสายกลางเชนรักก็รักอยางกลางๆ  
อยารักใหมากเกินไปบางคนรักและทะนุถนอม
เลี้ยงลูกอยางไขในหินตอไปขางหนาเด็กจะขาด
ทักษะในการปรับตัวเวลาพอแมปกปองและเมื่อ
ไมมีพอแมคอยปกปองจะลําบากทําอะไรไมได 
และไม กลาจะตัดสินใจอะไรได
6. ตามใจมากเกินไป ถาตามใจมากเกินไปเด็กก็ 
จะใชตัวเองเปนจุดศูนยกลางอยูเสมอ เด็กพวก 
นี้เวลาโตขึ้นสุขภาพจิตก็จะไมดีและก็จะเขากับ
เพื่อนไมได
7. เลี้ยงอยางวิตกกังวล พอแมมักจะคอย ยํ้า 
ถาม ยํ้าปฎิบัติ ลูกไมอยากได แตพอแมก็จะถาม 
อยูเรื่อย เด็กที่พอแมเลี้ยงอยางวิตกกังวลจะ 
กลายเปนคนหงุดหงิดในที่สุดก็จะกลายเปน
คนวิตกกังวลไปดวย 
8. เลี้ยงอยางเจาระเบียบมากเกินไป ทําอะไรไม 
เคยถูกใจพอแมเลย เพราะพอแมเปนคนจูจี้ เวลา 
โตขึ้นมาจะมีความรูสึกวาตัวเองคอนขางจะ
ตํ่าตอยไมมั่นใจ ปรับตัวยาก ไมกลาแสดงไม 
กลาตัดสินใจและรูสึกวาตนเองดอยกวาเขา 
9. ปฎิเสธและไมรักลูกเชนลูกที่เกิดขึ้นมาจาก
พอแมที่อายุนอย ไมไดหวังวาจะใหเกิดมาหรือไป 
ดูดวงมาวาถาเกิด ในชวงนี้จะทําใหพอแมลมจม 
พวกนี้จะเปนเด็กที่พอแมไมตองการ พอแมจะลง 
โทษและแสดงความจงเกลียดจงชังทําใหความ
รูสึกผูกพันและความรักพื้นฐานไมเกิดขึ้น โตขึ้น 
จะกลายเปนคนที่ตอตานสังคม กาวราวรุนแรง
วัยรุนควรดูแลัวเองอยางไร
จริงๆแลวทุกอยางเปนไปตามธรรมชาติ วัยรุน 
มักจะปรับตัวไดเร็ว และดูแลตัวเองนั้นควรเขาใจ 

การเปลี่ยนแปลงที่เปนธรรมชาติเปนของปรกติ 
เด็กจะไมเกิดความวิตกกังวล
วันรุนควรจะเขาใจจิตใจของตนเองดวยวาขณะน้ี
อารมณผันแปรงายและมีความรูสึกตอตาน
ผูใหญ ถาวัยรุนเขาใจจุดตรงนี้ความรูสึกตอ 
ตานจะลดลง
วัยรุนไมตองไปทําอะไรกับตัวเองมาก การคบ 
เพื่อนของวัยรุนควรเลือกคบเพื่อนที่ชักจูงไปใน
ทางที่ดีเพราะตัวเองเริ่มมีความคิดเปนของตัว
เองแลวอยายึดหลักพวกมากลากไป
ชวงนี้เปนวัยที่มีสติปญญามากมายเปนวัย
ที่เหมาะที่จะใฝหาความรูการออกกําลังกายมี
ความสําคัญและปรับตัวใหเขากับกลุมเพื่อนอยา 
พยายามแยกตัวอยูคนเดียว มีสวนทําใกวัยรุน 
พนจากการเกิดปญหาสุขภาพจิต และพอเวลามี 
ปญหาวัยรุนควรจะหาเพื่อนสนิทที่จะระบาย
ความรูสึกหรือปรึกษาครูแนะแนว
สิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอปญหาทางจิตใจประการ
สําคัญ เรื่องของสภาพครอบครัวตองเปน 
ความสัมพันธกันดีในครอบครัวและโรงเรียน
สื่ อมวลชนสิ่ ง แวดล อมมนุษย  ป ญหา 
พฤติกรรมทางอารมณของเด็กและวัยรุนเปน
ปญหาของการปรับตัว มีสิ่งกระตุนหรือมีความ 
เครียดก็มีการปรับตัว แตการปรับตัวอาจจะ 
แสดงออกมาในหลายรูปแบบเ่นแสดงออกมาใน
รูปของอารมณหงุดหงิด โกรธงายและแสดง 
ออกมาทางพฤติกรรม เชนทําลายส่ิงของ

ที่มา:https://www.doctor.or.th/Artikel/Detail/5400
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    ใส ใจสุขภาพ
โดย น.หมวกขาว

Office 
Syndrome

ออฟฟศซินโดรม

ใครบางทีเ่สีย่งเปนออฟฟศซินโดรม?

อากาศหนาว ๆ ก็จะเริ่มปวดเมื่อยตึงตามตัว 
ขึ้นมาเชียวคะ พอไดยืดเสน..ยืดสาย..นวด 
ผอนคลายบาง ก็รูสึกดีขึ้น มีใครเปนแบบ
ดิฉันบางมั้ยคะ? อาการปวดแบบนี้อาจจะเกิด 
ขึ้นจากสาเหตุอ่ืนดวยก็ได ลองมาอานไป 
พรอมกันนะคะ

แพทย ผู เชี่ ยวชาญด านเวชศาสตร ฟ นฟู 
กลาววา ไมใชแคคนทํางานออฟฟศเทานั้น 
ที่มีอาการแบบนี้ได แตสามารถเกิดขึ้นได
กับทุกคนที่ทํางานที่ตองใชกลามเนื้อสวน
เดิมซํ้า ๆ ทุกวัน ก็อาจสงผลใหกลามเนื้อ 

สวน นั้นตึงและบาดเจ็บในภายหลังไดเชน
กัน เชน พอครัวแมครัวที่ตองจับตะหลิวเปน 
ประจํา คนที่ทํางานทาสี งานชางตาง ๆ 
ปจจุบันออฟฟศซินโดรม ยังพบไดมากขึ้น 
ในกลุมวัยรุนและวัยผูใหญที่มีพฤติกรรม 
การใชโซเชียล และออนไลน เชน แลนIpad  
โทรศัพทมือถือ ซึ่งมักจะเผลอกมหนา งอคอ 
หอไหล เมื่อดูหนาจอ หรือทําทาทางที่ ไม 
เหมาะสมเปนเวลานานโดยไมรูตัว นอกจาก 
นี้คนอายุมาก ซึ่งจะเริ่มเกิดการเสื่อมของ 
รางกาย การทรุดตัวของกระดูก และการ 
กดทับของเสนประสาท ก็เปนอีกกลุมหน่ึง 
ที่มี ความเส่ียงเกิดอาการในกลุมออฟฟศ 
ซินโดรมไดสูง
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อาการของโรค
1. ปวดศีรษะ อาจปวดราวไปถึงตา และมี 
อาการ ปวดตุบๆ คลายไมเกรนบอย ๆ 
เกิดไดจากการใชสายตาในการทํางานมาก 
ประกอบกับมีความเครียดสะสม วิตกกังวล 
และพักผอนไมเพียงพอ
2. ปวดเมื่อยหรือเกร็งตามกลามเนื้อสวน 
ตาง ๆ เชน หลัง ไหล สะบัก ตนคอ แขน 
ขอมือ นิ้วมือ เนื่องจากการนั่งทํางานในทา 
เดิมนาน ๆ ทําใหกลามเนื้อหดเกร็งมาก 
เกินไป ซึ่งหากปลอยไว โดยไมแกไข จะกลาย 
เปนอาการปวดเรื้อรังและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 
จนถึงขั้นอยู เฉย ๆ ก็ปวดขึ้นมาเองได
3. มีอาการเจ็บ ตึง และชาตามอวัยวะตาง ๆ 
ซึ่งพัฒนามาจากอาการปวดเรื้อรัง อาการ 
เหล านี้ เกิดจากการอัก เสบของกล ามเนื้ อ 
มีเอ็นอักเสบทับเสนประสาท หรือเสน
ประสาทตึงตัว จนกลายเปนอาการชาตาม 
มือตามแขน เสนยึด และนิ้วล็อกในที่สุด

4. อาการเหน็บชาและแขนขาออนแรง เกิดข้ึน 
ไดหากนั่งนานเกินไปจนทําใหมีการกดทับ
เสนประสาทหรือการไหลเวียนเลือดผิดปกติ 
โดยมักจะมีอาการชาบริเวณน้ิวกลาง นิ้วนาง 
และปวดแปลบ ๆ บริเวณขอมือได
5. นิ้วล็อก การจับเมาสหรือการใชน้ิวมือและ 
ขอมือจับโทรศัพทมือถือในทาเดิมเปนเวลา
นาน ๆ เปนสาเหตุใหเกิดการอักเสบของ 
เสนเอ็นและปลอกหุมเอ็นนิ้วมือ ทําใหเสนเอ็น 
หนาตัวขึ้นและสงผลใหไมสามารถเหยียดนิ้ว
มือไดตามปกติ
6. นอนไมหลับหรือนอนหลับไมสนิท เกิด 
จากความเครียด รวมถึงการมีอาการปวด 
เมื่อยและปวดหัวมารบกวนในเวลานอนเปน
ระยะ
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สาเหตุของออฟฟศซินโดรม
พฤติกรรมตอไปนี้เปนสาเหตุของการเกิด
ออฟฟศซินโดรม
1. การนั่งทํางานในอิริยาบถเดิมนาน ๆ 
โ ด ย ไ ม มี ก า ร ข ยั บ ป รั บ เ ป ล่ี ย น ท า ท า ง 
เพื่ อยืดหรือผ อนคลายกล ามเนื้ อ
2. ทาทางการนั่งทํางานที่ไมถูกตอง เชน 
หนาจอคอมพิวเตอรอยูสูงหรือต่ํากวาระดับ
สายตามากเกินไป เกาอี้ เตี้ยหรือสูงเกินไป 
ทําใหตองเงยหรือกมหนาตลอดการใชงาน
3. การจองหนาจอคอมพิวเตอรนานเกินไป
การเพงใชสายตามาก ๆ การปรับความ 
สวางของหนาจอไมสมดุลกับความสวาง
ในหอง ประกอบกับแสงสีฟา (Blue light) 
จากจอภาพที่ทําใหมีอาการปวดหัวปวดตา
ตามมาได
4. การทํางานหนักเกินไปทําใหไมมีเวลา
พักผอน รวมถึงความเครียดและความวิตก 
กังวลที่เกิดจากการทํางาน
นอกจากนี้สภาพแวดลอมในการทํางานไม
เหมาะสม เชน ออฟฟศแออัด อากาศไม
ถายเท โตะเกาอี้ ไม เหมาะกับสรีระรางกาย 
อุปกรณ ในออฟฟศเต็มไปดวยฝุน ก็สง 
ผลใหเกิดออฟฟศซินโดรมไดเชนกัน

ภาวะแทรกซอนของออฟฟศซินโดรม
อาการของออฟฟศซินโดรม 
หากปลอยไวโดยไมบําบัดรักษา หรือไม 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็อาจทําใหมี 
อาการสะสมเรื้อรัง และเกิดอันตรายตาม 
มาได เชน
- เสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท 
กระดูกสันหลังคด และแขนขาออนแรง หาก 
รุนแรงมากอาจทําใหเดินไมได ตองทํากาย- 
ภาพบําบัด หรือผาตัดเลยทีเดียว

- เสี่ยงตอโรคซึมเศรา อันมาจากความ 
เครียดสะสม ความกดดัน และบรรยากาศ 
ไมดีในที่ทํางาน
- เสี่ยงตอโรคเรื้อรังตางๆ เชน โรคอวน 
โรคเบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง 
จากการรับประทานอาหารจุบจิบในเวลา
ทํางาน และไมมีเวลาออกกําลังกาย
การรักษาออฟฟศซินโดรมดวยตนเอง
ผูที่มีอาการออฟฟศซินโดรมสวนใหญ
สามารถบําบัดรักษาไดดวยตนเองกอนใน
เบื้องตน เพียงหม่ันยืดคลายกลามเนื้อเปน 
ประจํา และปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเหมาะ- 
สมตามคําแนะนําตอไปนี้
- เมื่อไรที่เร่ิมรูสึกเมื่อยลา ควรพักจากการ 
ทํางานเพื่อผ อนคลายร างกายและสมอง 
เชน ลุกขึ้นยืดเสนยืดสายประมาณ 5 นาที 
หรือเดินไปสูดอากาศขางนอกบาง ไมควร 
นั่งทํางานติดตอกันเปนเวลานานเกินไป
- หมั่นออกกําลังกายเพื่อยืดและคลายกลาม
เนื้อ โดยเฉพาะการออกกําลังกายที่จะชวย 
เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อแนวกลาง
ลําตัว เชน โยคะ หรือพิลาทิส เพราะจะชวย 
เสริมสรางกลามเน้ือใหแข็งแรง ลดอาการ 
เกร็งของกลามเนื้อ ปองกันเอ็นและขอยึด 
นอกจากนี้ยังช วยผ อนคลายความเครียด 
และเสริมภูมิตานทานใหรางกายดวย
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- ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการทํางาน 
เชน เปลี่ยนโต ะและเก าอี้ ให เหมาะกับสรีระ 
จัดการออฟฟศใหสะอาด น าอยู  และมี 
อากาศถายเทมากข้ึน
- ปรับระดับความสูงของเก าอ้ีให เท า 
สามารถวางจรดกับพ้ืนขณะนั่ง และเข า
อยูระดับเดียวกับสะโพกหรือตํ่ากวาเล็กนอย 
- นั่งทํางานหลังตรงแนบกับพนักพิง ตัว 
ตรง ไม เอนไปทางโตะหรือพนักเกาอี้มาก 
เกินไป และกะระยะหางจากหนาจอประมาณ 
หนึ่งชวงแขน
- ระวังอยานั่งหอไหลหรือยกไหลขึ้นสูงเกิน 
ไป พยายามใหไหลอยูในทาทาง ธรรมชาติ
- ใหหนาจอคอมพิวเตอรอยูตรงหนาพอ
ดี และตํ่ากวาระดับสายตาเล็กนอย เพื่อ 
ใหคออยูในทาธรรมชาติ ไมตองแหงนหรือ 
กมเกินไป
- สําหรับคนที่มีอาการรุนแรงและไมสามารถ 
รักษาไดในเวลาอันสั้น อาจตองพักงานหรือ 
เปลี่ยนงาน เพื่อไมใหอาการแยลงกวาเดิม

การรักษาออฟฟศซินโดรมดวยวิธี
ทางการแพทย
หากไมแน ใจวาเปนออฟฟศซินโดรมหรือไม 
หรือกังวลใจเกี่ยวกับอาการที่ เป น คุณ 
สามารถไปพบแพทยได ซึ่งในเบ้ืองตนแพทย 
ก็มักจะแนะนําใหปรับพฤติกรรมและอาจใหใช
ยาบางชนิด เชน ยาคลายกล ามเน้ือ ยา 
บรรเทาอาการอักเสบของเอ็นและกล าม
เนื้อ ยาคลายเครียด เปนตน ทั้งนี้กอนจะ 
ใชยาใด ๆ ควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร 
กอนทุกครั้ง
ในกรณีที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นขยับรางกาย
ลําบาก เดินไมได มีอาการรบกวนการใชชีวิต 
ประจําวันหรือการทํางานอาจต องใช เวช- 
ศาสตรฟ นฟู หรือการทํากายภาพบําบัด 
เชน การทําอัลตราซาวนด การประคบอุน 
การยิงเลเซอร รวมดวย  รวมถึงการรักษา 
ดวยการแพทยทางเลือกอื่นๆ เชน การฝง 
เข็ม การนวดกดจุด เปนตน ซ่ึงแพทยจะ 
พิจารณาวาวิธีไหนเหมาะสมกับผูปวยแตละ
รายมากท่ีสุด และอาจมีการรักษารวมกัน 
หลายวิธี 
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ออฟฟศซินโดรมปองกันไดอยางไร?
- ควรจัดสภาพแวดลอมในท่ีทํางานใหดี 
และเปนมิตรแกผู ทํางานแต แรก ทั้งด าน 
สถานที่ทํางาน เครื่องไม เครื่องมือ 
อุปกรณตาง ๆ และสังคมในออฟฟศ
- จัดทาทางหรืออิริยาบถเวลานั่งทํางานให 
เหมาะสม เชน ไมนั่งหลังงอหรือเกร็งเกินไป
- ออกกําลังกายเปนประจํา เพื่อเสริมสราง 
กลามเนื้อ เอ็น และขอตอใหแข็งแรง และเพื่อ 
ผอนคลายความเครียดจากการทํางาน
- พักผอนใหเพียงพอจัดสรรเวลางานและ
เวลาพักผอนใหสมดุลกัน หากมีโอกาสควร 
หาเวลาพักรอนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบาง

นอกจากสภาพแวดลอมและลักษณะทาทาง
การทํางานที่ เหมาะสมแลว การใช โทรศัพท 
มือถือก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ เพราะ 
หลายตอหลายครั้งที่ทาทางการใช โทรศัพท
ที่ไมถูกตอง หรือใชมากเกินไปกอให เกิด 
ความลาและเกร็งตัวของกลามเนื้อ เสนเอ็น 
และขอตอ เพราะฉะนั้นใครที่รู ตัวว าใช 
โทรศัพทมือถือมากเกินความจําเปนก็ควร
ปรับลดพฤติกรรมสวนนี้ดวยนะคะ  
และนี่คือความหวงใยท่ีเราสงผานมาทาง
วรสารใหกับเพื่อนๆสมาชิกและ ผู ท่ีติดตาม 
อานวรสารทุกๆทานนะคะ หนาวนี้ดิฉัน 
ขอใหทุกทานมีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกาย
และจิตใจ...ไมเจ็บ...ไมปวย...ไมไขกันนะคะ 

ท่ีมา...คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล, Office syndrome ออฟฟศซินโดรม

โรงพยาบาลเวชธานี  เอกสารภาพประกอบวรสาร
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    คุยเฟ องเรื่องสิ่งแวดล อม 
โดย หญิง กัณญภัทร

นานนับ 5 เดือน ที่ ‘ออสเตรเลีย’ ตอง 
เผชิญกับวิกฤตการณ ‘ไฟปา’ ที่แผขยาย 
เปนวงกวาง บานเรือนมอดไหม ตนไมนอย 
ใหญเหลือเพียงซากตอตะโก และที่เศรากวา 
นั้นกับการสูญเสียชีวิต "มนุษยและสัตวปา 
‘ออสเตรเลีย’ เปนที่รูกันดีวา มีผืนปาอุดม 
สมบูรณและสัตวปาหายากหลากหลายชนิด 
บางชนิดไมสามารถพบเห็นไดในประเทศ
อื่นๆ เรียกไดวา มีที่ ‘ออสเตรเลีย’ ที่เดียว 
แห งเดียวในโลก แต แล วความสูญเสียก็ 
บังเกิด เมื่อเปลวไฟได เริ่มต นขึ้น ณ 
รัฐนิวเซาท เวลส  จากวันนั้นจนมาถึงวันน้ี 
ไฟปาความสูง 70 เมตร (ซิดนีย โอเปรา เฮาส 
สูง 67 เมตร) ไดเผาผลาญกินพ้ืน 
ที่มากกวา 6 รัฐ (นิวเซาท เวลส , วิคตอเรีย, 
ควีนสแลนด , เซาทออสเตรเลีย, เวิสเทิรน 
ออสเตรเลีย และทัสมาเนีย) รวมกันแลว 
ขนาดมากถึง 8.4 ลานเฮกตาร  หรือราว 
84,000 ตารางกิโลเมตร หากเทียบกับ 
ประเทศใดประเทศหน่ึงบนโลก ก็ตองบอก
วา ไฟปาในออสเตรเลียมีขนาดใหญกวา 
‘ศรีลังกา’ ซะอีก (ขนาด 65,610 ตาราง 
กิโลเมตร) ขณะที่ การคาดการณของนัก 
วิชาการดานสิ่งแวดลอมในตางประเทศ
มองวา ระยะเวลาตั้งแตเดือนกันยายน 
2562 มาจนถึง 7 มกราคม 2563 ไฟปา 
นาจะเผาผลาญไปแลวมากกวา 163,169 
ตารางกิโลเมตร จนทําใหประชน ตองสละ

ทิ้งบานเรือนตนเองและอพยพออก จากพื้น 
ที่นับพันราย ปญหาของไฟปาไมได มีเพียง
แคการสูญเสียพื้นที่และบานเรือนแตเพียง
เทานั้น จากการเผาไหมที่เกิดขึ้นไดทําให 
อุณหภูมิในออสเตรเลียพุงสูงขึ้น ในชวง 
เดือนธันวาคม 2562 อุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 
48.9 องศาเซลเซียส ซ่ึงในวันที่รอนที่สุด 
คือ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีอุณหภูมิ 
เฉลี่ยตลอดทั้งวันที่ 41.9 องศาเซลเซียส 
สวนวันที่ 8 มกราคม 2563 ก็ไมนอยหนา 
เชนกัน อุณหภูมิเฉล่ียอยู ท่ี 42 องศา
เทานั้นยังไมพอการเผาไหมของไฟปายังทํา
ใหเกิดเขมาควันลอยคลุง อยาง 
‘แคนเบอรรา’ เมืองหลวงของออสเตรเลีย 
ที่ เคยเปนหนึ่งในเมืองหลวงที่คุณภาพ
อากาศดีที่สุดมาโดยตลอด ในวันนี้กลับติด 
1 ใน 10 อันดับเมืองหลักที่มีคุณภาพอากาศ 
ยํ่าแยที่สุด แยยิ่งกวาเมืองนิวเดลีของอินเดีย 
แยยิ่งกวาเมืองธากาของบังกลาเทศ และแย 
ยิ่งกวาเมืองลาฮอรของปากีสถาน โดยวันที่ 
เมืองแคนเบอรรามีคุณภาพอากาศยํ่าแยที่
สุด คือ วันที่ 1 มกราคม 2563 
เปดทศวรรษใหมดวยคาความเขมขนเฉลี่ย 
PM2.5 ท่ี 855.6 µg/m³ สูงเกินคามาตร- 
ฐาน องคการอนามัยโลก (WHO) มากเกิน 
กวา 34 ครั้ง และถูกจัดใหอยูระดับเปน 
อันตรายตอสุขภาพอยางรายแรง (Hazard-
ous Levels)

"ไฟปาออสเตรเลีย" เผาผลาญ ทําลายชีวิต 
สัญญาณเตือนภาวะสูญพันธุครั้งใหญ?
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5.2MP ย่ีลฉเนขมขเมาวคาคนปเาถวลแ
?รไาทเ่ีทูยอศทเะรปง้ัท

 งึถ 2652 มคาวนัธ 02 ่ีทนัวตแง้ัตบันกาห
 ย่ีลฉเนขมขเมาวคาค 3652 มคารกม 2

 ³m/gµ 1.002 ่ีทูยอ ยีลเรตเสออนใ 5.2MP
 งายอยทไงอขติฮดอยวย่ีทเงอทงอืมเ ่ีทะณข

 004 ย่ีลฉเนขมขเมาวคาคะตแ็ก ’ยีนดิซ‘
µg/m³ มาแลว

ยีสเญูสมาวคนปเ่ีทยาหยีสเมาวคง่ึนหกอี
นใาปฟไณรากตฤกิวกาจญหใง้ัรค

 ่ีซสออวาชงอขติวีช อืค ้ีนง้ัรคยีลเรตเสออ
 ้ีนะณข ณ ยดโ ดินชยาลหกาลหาปวตัสะลแ
 งายอวลแติวีชยีสเ่ีซสออวาชีม )36 .ค.ม 7(

นอย 25 ราย และสัตวปาหรือสัตวตาม 
 มนยวดกูลงย้ีลเวตัสนปเ่ีท ิตาชมรรธ

สัตวปก และสัตวเลื้อยคลาน (ยกเวนแมลง 
คางคาว และกบ) ตายแลวกวา 500 ลานตัว 

 วัต 000,8 บอืกเ ’าลาอคโ‘ ีม้ีนนวนาํจนใ
คิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของประชากร 

 รากีมน้ันง้ัท้ีนง้ัทสลวเทาซเวินฐัรนใาลาอคโ
มอลดวแง่ิสนาดรากาชิวกันกาจณรากดาค

  จาอ้ีนง้ัรคนใาปฟไาวยีนดิซยัลายทิวาหมงหแ
สรางความเสียหายและคราชีวิตสัตวปามาก
ถึง 1 พันลานตัว

 ยีลเรตเสออนใ ’าปฟไ‘ ณรากตฤกิวอ่ืมเ
 ง่ิสพรรสกุทยาลาํท่ีทิตาชมรรธยัภนปเยาลก

จนเกิดเปนความวิตกกังวลของหลายฝายวา 
 สูาขเวากรากนอืตเณาญญัส อืค่ีนอืรห"

ภาวะการสูญพันธุ?"
ทีมขาวไทยรัฐออนไลน เปดบทสนทนากับ 

 ยราจาอ ษกัรุนานฒัพศงพ ยัชทนัน.รด.ศผ
ประจําภาควิชาปาไม มหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร วิเคราะหถึงความเปนไปไดของ 

 าวนักกยีรเ่ีทอืรห ’ุธนัพญูสรากะวาภ‘
The Sixth Mass Extinction
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• สิ่งมีชีวิตที่โดนพราก 
การสูญเสีย ครั้งยิ่งใหญ

ผศ.ดร.นันทชัย เริ่มตนการสนทนาดวยการ 
เปดอีกมุมมองถึง ‘ภาวะการสูญพันธุ ’ วา 
เปนแคการคาดการณโดยนักวิชาการเทานั้น 
พื้นที่ เหลานี้สัตวปาคอนขางปรับตัวไดยาก 
ฉะนั้น การมีสิ่งเราไปทําลายพื้นที่ ทําลาย 
ระบบนิ เวศ ทําให ป จจัยท่ีสําคัญของสัตว 
ปาหายไป โดยเฉพาะพื้นที่หากินกับพื้นที่ที่จะ 
เปนตัวปกคลุมใหสัตวปาอาศัยอยูได แต ณ 
เวลานี้ มันหายไปเลยนับเปนเร่ืองที่เลวราย
"หากจะบอกว าเปนการสูญพันธุ ครั้งใหญ 
(Mass Extinction) อาจเกินเลยไป ไฟปาใน 
ออสเตรเลียคร้ังนี้ ไม ไดถึงขนาดในอดีตที่มี 
ภู เขาไฟระเบิดหรืออุกกาบาตทําลายลาง
ไดโนเสาร ใหหายไปได  แตปฏิเสธไม ได ว า 
ประชากรสัตวในพื้นที่ลดลงแนนอน"
ผศ.ดร.นันทชัย ยังมีอีกหนึ่งขอกังวลที่อาจ 
เปนผลกระทบตามมาจากการที่ประชากร
สัตวลดลง วา อาจมีสวนทําใหความหลาก 
หลายทางพันธุจักรนอยลง ถาหากมีจํานวน 
ประชากรที่นอยเกินไปการปรับตัวของสัตวก็
ยิ่งแยภายใตสภาพของถิ่นที่อยูอาศัยที่หาย
ไป ถาสัตวปรับตัวไมไดเร็วเทากระแสวนของ 
การทําใหฉับพลัน กลาวไดวา ตัวที่ทนทาน 
ไมไดก็ตองฉับพลันไปอยางแนนอน
สัตวที่อยู ในทวีปออสเตรเลียสวนใหญจะมี
วิวัฒนาการที่แปลกแยกออกไปจากแผนดิน
ใหญ โดยสวนมากจะเปนสัตวที่อยู ในกลุม 
สัตวมีถุงหนาทอง ที่มีการปรับตัว วิวัฒนา- 
การปรับตัว ที่ไมคอยมีคูการแขงขันมากนัก 

การปรับตัวในอากาศท่ีรุนแรงจากการเกิดไฟ
ปาจึงยากตอการปรับตัว เพราะไฟปาใน 
ออสเตรเลียไมเหมือนกับไฟปาในบานเรา
ที่อยูบนพื้นดิน ในออสเตรเลียจะเปนการ 
ไหมในระดับเนินยอดเขา และมีความแหง 
แลงสูง คอนขางเปนการสรางเชิงการ 
ทําลาย หรือทําใหหมดไปจากพ้ืนที่ได
"ในออสเตรเลีย สัตวเกือบทุกตัวจะเปนสัตว 
เฉพาะถิ่น เปนกลุมสัตวที่เรียกกันวา 
‘ถุงหนาทอง’ โคอาลาก็ไมมีท่ีอื่น นอกจาก 
ออสเตรเลีย ในนิวซีแลนดเองก็ไมมี ในพ้ืนท่ี 
ที่มีการกระจายที่คอนขางจํากัดก็อาจจะเปน
สัตวที่หางายในระดับทองถิ่น แตในระดับ 
โลกมันหายาก ฉะนั้นกลาวไดวา สัตวกลุมน้ี 
ทั้งหมด ไมวาจะเปน จิงโจ โคอาลา หรือสัตว 
อื่นๆ ที่มีถุงหนาทองแตเปนผูลาทั้งหมด 
ถือวาเปนสัตวหายากทั้งหมดของโลก แตวา 
ในภูมิภาคของเขาเปนสัตวท่ีพบไดทั่วไป อีก 
ทั้งในกลุมสัตวที่มีถุงหนาทองยังเปนสัตว
ที่มีการปรับตัวไมดีอยูแลว ในแนวโนมมองวา 
สิ่ งที่ ทุกคนกังวลในประ เด็น เ ดียวกันหมด 
ก็คือ สัตวมันจะปรับตัวไดไหม เพราะถ่ินท่ี 
อยูอาศัยกับแหลงอาหารถูกทําลายไปแบบ
หนามือเปนหลังมือในเวลาจํากัด"
ผศ.ดร.นันทชัย วิเคราะหขอฉุกคิดอีกหน่ึง 
อยางที่นาสนใจนอกเหนือจาก ‘ภาวะการ 
สูญพันธุ ’ นั้นคือ อนาคตหลังจากนี้ของ 
สัตวปาในออสเตรเลีย
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"ในระยะยาวตองรอฟงขาววา สัตวปากวา 
 ตแง้ัต บทะรกลผบัรดไ่ีทวัตนาล 005-003
 ปไ กน า้ํนง่ึรคกบง่ึรควตัส นาลคยอ้ืลเวตัส

ญหใดานขมนยวดกูลงย้ีลเวตัสง่ัทะรกนจ
 งูส่ีทนอ่ืลคเรากีม่ีทวตัสตแ รไงายอนปเะจ
 นาลคยอ้ืลเวตัส กันงวหานดไมไ ’กน‘ งายอ

าวคีม่ีทนวสงาบ่ีทน้ืพนในอซบลหถรามาส่ีท
งวหนปเานดไมไ็กา้ํนาํลบักลกใูยอ่ีทนใน้ืชม

 าช่ีทนอ่ืลคเรากนใถรามาสมาวคีม่ีทวตัสาทเ
 ถรามาส่ีทวตัสนปเดไมไะารพเ าลาอคโ นชเ
 ่ีทมุลกนปเงึจมุลกงาบวตัส ว็รเดไ่ีทนอ่ืลคเ

"ุธนัพญูสรากอตงย่ีสเ
 03-02 าวกา่ํตนิดตใูยอยัศาอ่ีทวตัสนวส

เซนติเมตร ผศ.ดร.นันทชัย มองวา แทบ 
ไมมีผลกระทบ แตนาหวงวา หลังจากไฟไหม 

 วัตบัรป ?รไะอนิกะจนัมนิดน้ืพนบามน้ึขอ่ืมเ"
 ะจ่ีทยษุนมงอขทาบทบนปเ้ีนงรต "?รไงายอ
 งอขงอ่ืรเนปเยาลกะจนัม อืลหเยวชามาขเ

ะลแาปวตัสงอขยัศาอูยอ่ีทน่ิถรากดัจราก
ประชากรของสตัวปา

 หใาํทะจ่ีทาปวตัสรากดัจราก อืค มวรพาภ"
เกิดมิติใหมของแนวความคิดในการจัดการ

 ามงอตรากาชิวกัน วัตบัรปงอต ้ีน่ีทน้ืพงอข
 ตคานอนใรากดัจรากาปเงอขงอ่ืรเนใูดงอม

วา หลังจากปาไหมเสร็จเรียบรอยแลว มันจะ 
มีเปาหมายของการจัดการอยางไรตอไป เปา 

วตัสรากดัจรากหใาํทะจน้ัสะยะรรากดัจราก
ปาสามารถอยูรอดตอไปไดอยางไร ในระยะ 

"ดุส่ีทกามญัคาํสงอ่ืรเนปเงึจน้ัส
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• อดอยาก ปากแหง หลังไหมมอดเสร็จ
แมจะ มีเสียงกนดาของชาวออสซี่ถึงรัฐบาล 
ออสเตรเลียใหไดเห็นบนหนาสื่อตางประเทศ
อยู เปนระยะ แต ผศ.ดร.นันทชัย ยังเชื่อวา 
รัฐบาลออสเตรเลียจะมีแนวทางการจัดการ
ถิ่นที่อยูอาศัยใหกลับคืนมาได แตอาจตองใช 
ระยะเวลาท่ีมากหนอย (รัฐบาลออสเตรเลีย 
คาดการณงบประมาณการฟนฟูที่ 4.5 
หมื่นลานบาท)
"การจะฟนฟูใหกลับคืนมาเลยคงเปนไป
ไดยาก ฉะนั้น คิดวาสิ่งที่ทางรัฐบาล 
ออสเตรเลียจะทําตอไปนั้น คือ การติดตาม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งหลายพื้นที่ในโลกก็ 
เคยเกิดขึ้นในลักษณะที่เกิดไฟปาเชนนี้
เหมือนกัน เชน อุทยานแหงชาติ เยลโลว 
สโตน เมื่อ 30 ปที่แลว ทุกคนตางก็กลัววา 
สัตวปาและปาไมจะสูญเสียระบบนิเวศ แต 
ปจจุบัน ดวยกลไกการจัดการที่มีอยู ใน 
สหรัฐอเมริกาก็สามารถทําใหอุทยานแหง
ชาติเยลโลวสโตนมีหนาตาเปลี่ยนไปไปอีก
แบบหนึ่งที่นาสนใจ นี่จึงเปนผลกระทบเชิง 
ลบในชวงแรก แตเปนผลกระทบที่ทําใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดการจัดการใน 
ตัวประชากรสัตวปาและถิ่นที่อยูอาศัยของ
สัตวปาตามมา ทําใหสามารถเอาชนะความ 
เลวรายที่เกิดข้ึนนี้ได"

ผศ.ดร.นันทชัย กลาวกับทีมขาวเฉพาะกิจฯ 
อีกกวา หากปลอยใหปาทดแทนตาม 
ธรรมชาติหลังไฟปาไปแลว ก็ใชเวลาเปน 
หลักรอยถึงพันป โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขต 
อบอุน ที่เปนพื้นที่บริเวณตรงนั้น แตโดยทั่ว 
ไปในความคิดของตนนั้น ในเรื่องการทดแทน 
ที่จะกลับมาเปนแบบเดิมมันก็อาจจะเปนคํา
ถามหนึ่ง แตในอีกคําถามหนึ่งที่นาสนใจและ 
สําคัญกวา คือ ในชวงที่ไมเปนแบบเดิม 
เราจะจัดการพ้ืนที่อยางไรเพื่อใหสัตวปา
สามารถมีชีวิตและสืบพันธุตอไปได 
สวนตัวคิดวา คําถามน้ีจึงเปนคําถามหลัก 
ที่นักวิชาการพยายามจะหาคําตอบอยู 
เพราะวาการจัดการปากับการจัดการ
สัตวเปนของที่จะตองดําเนินไปรวมกันมันจะ
แยกออกจากกันไมได 
"ตอไปพ้ืนท่ีที่ไมรุนแรงนักก็ฟนตัวไดเร็ว แต 
ในพ้ืนที่ที่รุนแรงมันก็ฟนชา ถามวาจะฟน 
แบบไหนในมุมมองตนเชื่อวา ออสเตรเลียมี 
นักจัดการปาไมที่คอนขางจะใสใจในเรื่อง
ของการจัดการโครงสรางปาไมอยูแลว ไม 
ตองไปหวงเขา เขาทําไดแน ในเรื่องนี้ไมนา 
เปนหวงในระยะยาว แตในระยะสั้นเปนหวง 
ในเรื่องประชากรสัตวปา วา มันหายไปจน 
กระทั่งมันไมสามารถฟนคืนมาไดหรือเปลา"
ปดบทสนทนากับ ผศ.ดร.นันทชัย สิ่งที่นา 
คิดและนาเฝาติดตาม คือ หลังจากนี้ 
‘สัตวปา’ ผูรอดชีวิตจะใชชีวิตกับสภาพ 
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางไร?.

ที่มา : ทีมขาวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน 
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    ช างพลายไปเยี่ยม
โดย ดอกบัวขาว

พบกันอีกครั้งในคอลัมนบทสัมภาษณ 
ตอนรับปใหม 2020 ผูเขียนหวังวาทาน 
สมาชิกสมาคมชางเผือก และทานผูอานทุก 
ทานคงมีกิจกรรมดีๆที่ไดทํามาแลวเมื่อปท่ี
ผานมา และอีกหลาย ๆ ทานคงมีกิจกรรม
ที่ตั้งใจทําในป 2020 กันนะคะ ผู เขียนขอ 
อวยพรใหทุกทานมีความสุข ความสําเร็จ
ในทุกสิ่งที่มุงหวังและมีสุขภาพพลานามัย
ที่ดีคะ
ผู เขียนมีโอกาสไดรูจักกับนองผูหญิงคน
ไทยทานหนึ่ง คร้ังแรกท่ีไดพูดคุยกับเธอ 
สัมผัสไดถึงความสดใส ราเริง การคิดบวก 
ของเธอ เมื่อไดรูัจักเธอมากขึ้นยิ่งอยากพูด 
คุยกับเธอ สัมผัสไดถึงพลังบวกที่เธอสงให 
กับผูรวมสนทนาผูเขียนจึงอยากสัมภาษณ
เธอลงในคอลัมนนี้ เรามาทําความรูจักกับ 
เธอกันเลยดีกวาคะ
ชวยแนะนําตัวเองกับสมาชิกวารสารชาง
เผือกหนอยคะ
ชื่อถนอมลักษณ ชาลเลอร นะคะ มีชื่อเลนวา 
ตุมคะ หรือจะเรียก “นูตุม”ก็ไดคะ ป 2020 
นี้ ตุมก็จะมีอายุครบ 51 ปแลวคะ แตงงาน 
และใชชีวิตครอบครัวอยูที่นี่มานานกวา 20 
ปแลวคะ มีลูกชายวัย 11 ปคนเดียว ชื่อ 
อเล็กซานเดอรคะ คุณสามีทํางานเปนระดับ 
ผูบริหาร ฝายผูตรวจสอบบัญชีของเมือง 
วินเทอรทัวรนะคะ ตอนมาอยูที่นี่ในปแรก    
ป 1999 นับวาเปนเปนปที่ชีวิตตื่นเตน 
เราใจมากคะ เพราะตุมมาจากกรุงเทพฯ 
เมืองที่เต็มไปดวยแสงสีและแหลงชอปปง
ตลอด 24 ชั่วโมงนะคะ วิถีชีวิตของเราคือ 

สังคมวัตถุนิยมเต็มตัวคะ เราวิ่งหาเสื้อผา 
ขาวของทุกสิ่งทุกอยางมาปรนเปรอกิเลส
ของตัวเอง เพื่อที่จะบอกตัวเองวา สิ่งที่เรา 
ทําอยูนี้มันเรียกวา “ความสุข” นะคะ แต 
“ความสุข” เทียมๆ แบบนี้ มันอยูกับเรา 
เพียงชั่วครูชั่วคราว แลวเราก็ตองเริ่มมอง
หา “ความสุข” ชิ้นใหมตอไปอีกเร่ือย ๆ แบบ 
ไมมีวันหยุดวันหยอน แบบไมเคยรูจักคําวา 
พอ แบบไมเคยรูจักคําวาหยุดนะคะ
ตุมใชชีวิตอยูในประเทศไทย ท่ีไดขึ้นชื่อวา 
เปนเมืองพุทธ แตเม่ือยอนหลังกลับมามอง 
ตัวเองวา เคยตื่นเชามาตักบาตรกี่ครั้งใน 1 
ป  เขาวัดเขาวาฟงธรรมเดือนละกี่หน เคย 
สวดมนตนั่งสมาธิทําวัตรเชาวัตรเย็นบาง
ไหม เคยทําอะไรที่เรียกวาเปนความกตัญ ู 
เชน พาพอแมไปทานขาวนอกบานในโอกาส 
พิเศษ พาทานไปเที่ยวตามสถานท่ีตาง ๆ 
บางไหม และอื่น ๆ อีกมากมาย คําตอบที่ได 
คือ ความวางเปลาและความเงียบไดยิน 
เพียงลมหายใจของตัวเองเทานั้นนะคะ
 ยอนกลับไปคิดดูแลว มันชางนาละอายแก 
ใจเสียยิ่งนัก ท่ีตัวเราเปนพุทธมามะกะเพียง 
แคในนามเทานั้นนะคะ แตไมเคยลงมือปฎิบัติ 
อยางจริงจังเสียทีคะ
ตุมเจอะเจอประสบพบหนากับ คุณสามีเปน 
ครั้งแรกในชีวิต ในชวงท่ีตัวเอง เรียนจบ 
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย เชียงใหม 
และไดมีโอกาสไปเรียนตอภาษาอังกฤษเพ่ิม 
เติมที่เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด 
คะ เราไดเรียนในคลาสเดียวกันคะ แตตอน 
นั้นความรูสึกของเราทั้งสอง มีแคความเปน 
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เพื่อนกันจริงๆ เทานั้น ไมไดมีความรูสึก 
ปงปาง วูบวาบราวกับรักแรกพบในชอง 
ละครหลังขาวแตอยางใดนะคะ 555
ตัดภาพกลับมาอยางฉับไว 3-4 ปหลังจาก 
นั้นผานพนไปราวกับติดปกบิน เราไดตัดสิน 
ใจแตงงานและใชชีวิตคูรวมกัน จากวันนั้นจน 
ถึงวันนี้คือ 20 ปแหงการใชชีวิตคูในดินแดน 
ขุนเขาและทะเลสาบแหงนี้คะ
ชีวิตเปลี่ยนไปอยางไรบาง
ถาพูดถึงรูปแบบการใชชีวิตประจําวัน ไมได 
เปลี่ยนแปลงมากนักนะคะ เพราะคุณสามี 
ดูแลตุมอยางดี ใหการสนับสนุนในทุก ๆ 
ดาน ไมวาจะสงไปเขาโรงเรียนเรียนภาษา 
เยอรมันแบบ intensive เปนเวลา 6 เดือน 
(2 คอรส)  หรือสงไปสอบใบขับขี่รถยนต 
กอนที่ใบขับขี่นานาชาติที่ตุมนําติดตัวมาจะ
หมดอายุ เปนตน
 แตที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมหาศาล เรียกได 
วา เปลี่ยนชีวิตตุมไปทั้งชีวิตเลยก็คือ การ 
เปลี่ยนแปลงขางในใจของตัวตุมเองคะ
อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้หนอยสิคะ 
ดูนาสนใจมาก “การเปลี่ยนแปลงขางในใจ”
ตองขออนุญาตอธิบายวา ตอนที่ทํางานอยู 
ที่เมืองไทย เปนสังคมที่เต็มไปดวยวัตถุนิยม 
ขาวของทุกอยางที่ใชตองเปนแบรนดเนม
เทานั้น ทั้ง ๆ ที่ตัวตุมเองไมไดมีกําลังเงิน 
เดือนมากพอที่จะซ้ือทุกอยางได แคโชคดีที่ 
วา ตุมยังพักอาศัยอยูกับบานของคุณพอ 
คุณแม อาหารการกินและคาที่พักก็ไมตอง 
จาย รถยนตที่ขับไปทํางาน ก็เปนเงินของ 

พอแมที่ซื้อให เงินเดือนในแตละเดือนแมจะ
หาไดมากก็จริงอยู แตก็หมดไปกับคาเสื้อ-
ผา คานํ้ามัน คาภาษีสังคม ฯลฯ แมจะไม 
เคยมีหนี้สินในชีวิตนี้ แตก็ไมเคยมีเงินเก็บ 
นะคะ และตุมรูสึกวา ขางในใจตุมทุกขมาก ๆ  
เหมือนหนูถีบจักร วิ่งถีบจักรไปเรื่อย ๆ 
เหนื่อยก็ไมไดหยุดพัก ตุมไมอยากวิ่งตาม 
วัตถุนิยม ไมอยากตกเปนทาสของมัน แต 
ดวยสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมในที่ทํางาน 
ทําใหตุมยังหลุดพนออกมาจากกรอบนี้ไมได 
เพราะใจตุมเองไมเขมแข็งพอและไมมีท่ียึด
เหนี่ยวที่เปนสาระอยางแทจริง
แตเม่ือเสนทางเดินของชีวิตลิขิตใหตองมาใช
ชีวิตอยูที่ประเทศสวิตเซอรแลนด ประเทศท่ี 
สวยงามติดอันดับโลก ประเทศที่เต็มไปดวย 
ความงดงามของขุนเขาและทะเลสาบ 
ประเทศที่ผูคนจิตใจดีงามและมีดวงจิตแหง
ความเปน “พุทธะ” สูงมาก แมจะนับถือ 
ศาสนาคริสตก็ตามที สังคมใหมน้ีทําใหมุม 
มองการใชชีวิตและจิตขางในของตุมเปลี่ยน
ไปอยางส้ินเชิงคะ
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เปลี่ยนไปแบบไหนคะ
เปลี่ยนจากคนที่เคยตัดสินคนอื่นดวยวัตถุ
ขาวของภายนอก มาดูกันที่หัวใจ มาดูกันที่ 
ขางในแทนคะ อยางขนาดคนสวิสเนี่ย เงิน 
เดือนถัวเฉลี่ยเคามากมายกวาคนไทยนัก 
เคาจะซื้ออะไรก็ได เคาจะซื้อขาวของแบรนด 
เนมใชอยางไรก็ได แตเคาไมทํากันคะ เคารู 
จักเก็บออมเก็บหอมรอมริบ รูคาของเงิน  
ซื้อของขาวของเคร่ืองใชที่เนนความคงทน
และอายุการใชงานที่คุมคา ไมมานั่งสุรุย 
สุรายแตอยางใด และท่ีสําคัญมาก ๆ คือ 
เคาดูมีความสุขที่ออกมาจากขางในใจ
จริง ๆ ถาเปนผูสูงวัยท่ีเกษียณอายุ ก็จะ 
เปนคนที่สุขภาพจิตดี ยิ้มงาย และเขาใจโลก 
บางทีตุมเห็นภาพคุณปูคุณยาวัย 80-90 ป 
เดินชา ๆ จูงมือกัน อาบแสงแดดในยามเชา 
ที่สวนสาธารณะนะคะ เปนความรักที่ไมได 
ยึดติดกับรูปรางหนาตาสังขาร ที่เสื่อม 
โทรมไปตามกาลเวลา
ตุมรูสึกวา ตัวเองโชคดีที่ไดมาอยูประเทศนี้ 
มาอยูในสังคมใกลชิดธรรมชาติแบบนี้ 
มันทําใหตุมไดมองเห็นภาพตัวเองชัดขึ้น 

ความสุขอยูแคเอื้อมนี่เอง ความสุขอยูที่ 
กลางใจของเรา แคเราเอาหลักธรรมะของ 
พระพุทธองคมาใชปฎิบัติในชีวิตประจําวัน
ใหไดเทานั้นเองคะ 
แคใจเราไมคิดตะกายว่ิงตามคนหาอยากมี
อยากได มันก็ไมไดเปนทุกขแลวคะ แคใจเรา 
ยอมรับวามนุษยทุกคนลวนมีกิเลสตัณหา 
สิ่งที่เคาพูดจาหรือทําอะไรลงไปที่ไมถูกใจเรา 
มันก็เปนแคการปรุงแตงของขันธ 5 เทานั้น
แตกวาจะเดินทางมาจุดท่ีใจเขาใจและยอมรับ
ในกฎธรรมชาตินี้ได ตุมก็บาดเจ็บ ผิดพลาด 
เสียใจ เจ็บปวด ครํ่าครวญ ลมลุกคลุก 
คลาน กับทุก ๆ ประสบการณที่ผานเขามา 
ใหตุมไดเรียนรูตลอดทั้ง 20ปที่ผานมานะคะ 
โชคยังดีที่ไดมีโอกาสไปเจอพอแมครูบา
อาจารยบนเสนทางธรรม ไดไปกราบเทา 
องคหลวงพอกลวย แหงวัดปาธรรมอุทยาน 
จ.ขอนแกน ซึ่งทานก็ไดเมตตาชี้แนะแนวทาง 
ปฎิบัติใหอยางถูกตอง ทําใหสามารถ 
ประคองตัวประคองใจบนเสนทางศีล 5 
มาไดอยางเขมแข็งมากขึ้น
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แตเชื่อตุมเถิดคะวา ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิด
ขึ้นในชีวิตเรา ไมวาจะเปนเร่ืองที่ดีงามหรือ
เลวรายมากนอยเพียงใด มันไมใชเรื่อง
บังเอิญ มันเปนเรื่องที่ “ตอง” เกิดขึ้นอยู
แลวนะคะ เพียงแตวาจิตของเราจะไดเรียน
รูธรรมะอะไร จากสิ่งที่เกิดขึ้นมาไดบางนะคะ 
และเราสามารถนําธรรมะนี้ ไปปรับใชและ
ปรับใจของเราใหแกไขปญหาตาง ๆ ไดเปน
อยางดีกับทุก ๆ ผัสสะที่ดาหนาเขามาปะทะ
เราในชีวิตประจําวัน
ทราบวาคุณแมที่อยู เมืองไทยนอนปวยติด
เตียง ทานอาหารไดแตทางสายยาง วาง
ใจอยางไรไมใหทุกขคะ
ถาตุมนั่งฟูมฟายรองไหจนนํ้าตาทวมโลก 
แลวคุณแมจะหายจากอาการเจ็บปวยได ตุม 
จะทําเปนคนแรกเลยคะ แตตุมเขาใจสัจธรรม 
ขอหนึ่งที่วา คนเราทุกคนเกิดมาแลว ก็ตอง 
แก ตองเจ็บ และตองตายคะ ไมมีใครหนีพน 
ทุกคนจะไดรับออปชั่นเสริมในขอนี้หมด 
ดังนั้นเมื่อเราเขาใจแลววา มันเปนสิ่งท่ีเลี่ยง 
ไมได เราก็ไมฝนชะตาฟาลิขิต เรามีหนาที่ 
เพียงแตวา ดูแลทานใหดีที่สุด ทั้งหาคน 
มาเฝาดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เปลี่ยนแพม- 
เพิรส ปอนอาหารทางสายยางทุก ๆ 4 
ชั่วโมง เราจัดหองนอน เตียงนอนของคุณ 
แมใหทานไดรับความสะดวกสบาย สะอาด 
มีอากาศถายเท และมีเครื่องปรับอากาศ 
รวมทั้งอุปกรณชวยหายใจ และอื่น ๆ 
ใหพรอมสรรพสมบูรณที่สุด เมื่อดูแลตระ- 
เตรียมทุกอยางอยางครบวงจรแลว เราก็ 
วางใจวาเราไดทําหนาที่ของเราอยางดีที่สุด
แลว ที่เหลือมันเปนเร่ืองกฎแหงกรรมแลวคะ
เชื่อในเรื่องกฎแหงกรรมมากแคไหนคะ
เรียกไดวาเชื่อหมดหัวใจเลยคะ ตุมเชื่อวา 

กรรมมีจริง และทุกคนตองรับผลแหงการ 
กระทําคะ ไมวาจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่ว 
ก็ตามที ยิ่งตอนนี้มีรายการยอดฮิตทางชอง 
ยูทูป “ชองสองผี” ทําใหเชื่อมั่นในการทํา 
ความดีมากยิ่งขึ้นคะ เพราะชีวิตไมไดจบลงที่ 
การตายเทาน้ัน  ถายังไมไดเขานิพพาน 
ดวงจิตของเรายังตองวนเวียนในวัฎฎะ-
สงสาร รับผลกรรมดีกรรมชั่วที่ทํามาโดย 
ตลอดทุกภพทุกชาติอยู เชนกันคะ
อยากบอกอะไรถึงคนไทยในสวิตฯบางคะ
อยากใหทุกคนรักกัน สามัคคีและ ชวยเหลือ 
กัน แผนดินประเทศนี้ศักดิ์สิทธิ์ เปนผืนแผน 
ดินที่องคลนเกลาในหลวงร.ที่ 8 รัชกาลที่ 9 
สมเด็จพระพี่นางฯ องคสมเด็จยาฯ สมเด็จ 
พระชนกฯ ทรงเคยประทับและใชชีวิตศึกษา 
เลาเรียนอยูดวยนะคะ พวกเราควรท่ีจะภาค- 
ภูมิใจและรักษาความดี ถวายทุกพระองค 
ตราบจนชีวิตจะหาไมคะ
ในวันที่ 10-13 เมษายน ที่จะถึงนี้เธอจะจัด 
คอรส สัมมนาจิตวิทยาเชิงปฏิบัติการ ในหัว 
ขอ “ ทฤษฎีตัวยู “  ( Family Talk and  
Theory U ) เธอเลาใหผูเขียนฟงวา เธอ 
มีโอกาสเขาคอรสนี้ที่เมืองไทย และมองเห็น 
ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลายๆอยางไปในทาง
ที่ดี และอยากแชรประสบการณดี ๆ อยางนี้ 
ใหกับครอบครัวคนไทย และครอบครัวชาติ 
อื่น ๆ ที่สนใจ เธอจึงไดจัดคอรสนี้ข้ึนเมื่อ ป 
ที่ผานมาในประเทศสวิตเซอรแลนด ผลการ 
ตอบรับดีมาก ปน้ีเธอจะจัดคอรสนี้เปนครั้ง 
สุดทาย เพราะมีผูสนใจท่ีมาจากหลาย ๆ 
ประเทศเขารวมคอรสสัมมนานี้ ผู เขียนเปน 
อีกคนหน่ึงท่ีสนใจและจะเขารวมคอรสนี้คะ 
ทานใดสนใจอยากจะเขารวมในกิจกรรม 
สามารถลงทะเบียนติดตอตามที่อยูตามโบว
ชัวรนี้ไดเลยนะคะ 28
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