




" Our lives are defined by opportunities, 

even the ones we miss. "

-- คําคมจากภาพยนตร์ เรื่อง The Curious Case of Benjamin Button --

ชีวิตของเรา

ถูกก�าหนดด้วยโอกาส

แม้แต่โอกาสที่เราพลาดไป
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สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่ำนทุกท่ำน

 สวสัดใีนช่วงทีม่ปีระเดน็ร้อน ๆ  หลำยประเดน็นะคะ 

ทั้งสถำนกำรณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ท�ำให้หลำยจังหวัด 

ต้อง Lock down อกีคร้ัง ทัง้ประเดน็วคัซนีทีใ่ครหลำย ๆ  คนคลำงแคลง

สงสัย ทั้งควำมตึงเครียดกำรเมืองที่มีม็อบอย่ำงต่อเนื่อง 

กระจำยทัว่ประเทศ ทัง้ๆ ทีช่่วงนีเ้ป็นช่วงทีเ่รำต้องให้ก�ำลงัใจกนั 

เพื่อผ่ำนช่วงเวลำวิกฤตนี้ไปให้ได้

 ในมหำวทิยำลยัเองกค็งร้อนเช่นกันค่ะ เพรำะใกล้ถึง 

เวลำสอบกลำงภำค ซึ่งทั้งอำจำรย์และนักศึกษำต้องสอบ 

กลำงภำคออนไลน์ ซึง่เป็นสิง่ใหม่ ต้องลอง แต่เชือ่ว่ำอำจำรย์

ทุกท่ำนจะท�ำได้เป็นอย่ำงดีค่ะ เพื่อนักศึกษำทุกคน

 แต่อย่ำงไรก็ตำม หลำยท่ำนคงคลำยเครียด 

ไปได้บ้ำง จำกกำรแข่งขันโอลิมปิกโดยมีประเทศญี่ปุ ่น 

เป ็นเจ ้ำภำพ ขอแสดงควำมยินดี กับนักกีฬำทุกท ่ำน 

ทีไ่ด้รับเหรียญโดยเฉพำะน้องเทนนสิทีไ่ด้เหรียญทองจำกกฬีำ

เทควันโด้ น้องแต้ว ที่ได้เหรียญทองแดงจำกกีฬำมวยนะคะ 

และที่ยิ่งไปกว่ำนั้น คือ เจ้ำภำพไม่ท�ำให้เรำผิดหวังกับพิธีเปิด 

และปิด Olympic Tokyo เลยค่ะ สวยงำม ทนัสมัย ประทบัใจมำกค่ะ 

พบกันอีกครั้งที่ปำรีส ประเทศฝรั่งเศสนะคะ ขอเป็นก�ำลังใจ

ให้ทุกท่ำนผ่ำนช่วงนี้ไปด้วยกันค่ะ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

(วิทยา)ศาสตร์
แห่งโอลิมปิกฤดูร้อน

จากเด็กขี้สงสัยอยากรู ้
...สู่ครูวิทยาศาสตร์ในวันนี้

ว่าด้วยการอุ่นเมนแูซนด์วิช
ด้วยไมโครเวฟ

15หลอด
รกัษ์โลก
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ส�ำนกัหอสมุดจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื่อง มาตรการแนวทางการลดการใช้พลังงาน 
ลดการใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

	 วันที่ 	 4	 สิงหาคม	 2564	 ส�านักหอสมุดจัดอบรม 

เชงิปฏิบตักิาร	เรือ่ง	มาตรการแนวทางการลดการใช้พลงังาน	ลดการใช้ 

ทรัพยากร	 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ประจ�าปี	 2564 

ผ่านโปรแกรม	Zoom	Meeting	โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สทุธนินัท์ 

ชืน่ชม	ผูอ้�านวยการส�านักหอสมดุ	เป็นผูก้ล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม 

ในการนี้มีการบรรยายเรื่อง	มาตรการแนวทางการลดการใช้พลังงาน 

ลดการใช ้ทรัพยากร	 การอนุ รักษ ์พลังงานและสิ่ งแวดล ้อม 

โดยคุณเพชรประกายแก้ว		ดวงหฤทยัทพิย์	รกัษาการแทนผูอ้�านวยการ 

กองบริหารงานส�านักหอสมุด	 /	 หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

ส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 และมีการจัดท�า	Work	 Shop	 

และตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนา	 ข้อก�าหนด	 และแนวทาง

ปฏิบัติ	 ส�าหรับห้องสมุดสีเขียวเบื้องต ้นให ้กับส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 Plearn

Play & Learn
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ส�ำนกัหอสมุดจดัการอบรมเชิงปฏบิติัการ เรื่อง “ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลดา้นการศกึษา
และการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูในยุคศตวรรษที่ 21”

	 วันที่	 18	 กรกฎาคม	 2564	 ส�านักหอสมุดจัดการอบรม 

เชงิปฏบิตักิาร	ผ่านโปรแกรม	Zoom	meeting	เร่ือง	“ทกัษะการสบืค้น 

ข้อมูลด้านการศึกษาและการสอน	 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ของครใูนยคุศตวรรษที	่21”	โดยผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สทุธนินัท์	ชืน่ชม 

ผูอ้�านวยการส�านักหอสมดุ		เป็นผูก้ล่าวต้อนรบัและเปิดการอบรม	ในการนี ้

มนีกัศกึษา	อาจารย์และบคุลากร	เข้าร่วมอบรมจ�านวน	300	คน	ด�าเนิน

รายการโดยนางสาวภัทราภรณ์	 แสงปัญญา	 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

การอบรมมกีารบรรยายท้ังหมด	3	เร่ือง	ได้แก่	“การสบืค้นจาก	Google	และ 

Google	Scholar”	โดยนางสาวอรวรา	ใสค�า	บรรณารักษ์ส�านักหอสมดุ	 

“การสบืค้นฐานข้อมลูเอกสารฉบบัเต็มในรูปอิเลก็ทรอนิกส์	(TDC	:	Thai	

Digital	Collection)”	และ	“การสบืค้น	Subject	Guide”	โดยนางธญา 

ตนัตวิราภา	บรรณารักษ์ช�านาญการ	ส�านักหอสมดุ	“การสบืค้นฐานข้อมลู	

CMRU	OPAC”โดยนางสาวรัชฎาภรณ์	มลูมาก	หวัหน้างานพัฒนาและ 

จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ	 และหลังการอบรมมีกิจกรรม 

การตอบค�าถามผ่าน	Kahoot!	เพือ่ให้นกัศกึษาได้มส่ีวนร่วมกบัการอบรม

ออนไลน์มากขึน้
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ส�ำนกัหอสมุดจดัการอบรม เรื่อง "Gale Empowering Research คน้ควา้ฐานขอ้มูล 

อยา่งมสีไตล ์เพื่องานวจิยัในแบบสมบูรณ"์

	 วนัที	่4	สงิหาคม	2564	ส�านักหอสมดุ	มหาวทิยาลยัราชภัฏ	-	 

เชียงใหม่	 ร่วมกับบริษัท	 Gale	 จัดการอบรมออนไลน์	 เร่ือง	 "Gale	

Empowering	 Research	 ค้นคว้าฐานข้อมลูอย่างมสีไตล์	 เพือ่งานวจิยั 

ในแบบสมบรูณ์"	ผ่านโปรแกรม	Zoom	Meeting	โดยมคีณุธนกฤต	ลภัสศริิ

กลุ	จากบรษิทั	Gale	เป็นผูใ้ห้ความรูเ้กีย่วกับการสืบค้นหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์	

(Gale	 eBooks)	 วารสารตามสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 (Gale	OneFile)	 และ

การใช้เครื่องมือส�าหรับการสืบค้นร่วมกันทุกฐานข้อมูล	 (Gale	 power	

Research)	ในการนีม้นีกัศกึษา	อาจารย์	และบคุลากร	มหาวทิยาลยัราชภฏั	-	 

เชยีงใหม่เข้าร่วมการอบรมจ�านวน	401	คน

บุคลากรส�านักหอสมุดเป็นวทิยากรการอบรมเชิงปฏบิตักิาร เรื่อง “รอบรูเ้รื่องเครื่องมอื
 

ออนไลน์ Google Application 1”

	 วนัที	่4	สงิหาคม	2564	บคุลากรส�านกัหอสมดุ	เป็นวทิยากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “รอบรู้เรื่องเครื่องมือออนไลน	์ Google	

Application	1”	ผ่านโปรแกรม	Zoom	Meeting	โดยมนีางสาวอรวรา 

ใสค�า	 บรรณารักษ์	 งานบริการสารสนเทศ	บรรยายในหัวข้อ	 Google	

Apps	 for	Education	 เกี่ยวกับการใช้งาน	Google	Drive,	Google	

Docs,	Google	Calendar	และการใช้	Google	Meet	ให้กับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ในภาคเรียนที่ 

1/	2564	จ�านวน	43	คน	เพ่ือให้นักศกึษาสามารถใช้เคร่ืองมอืของ	Google 

Application	 ในการประกอบการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง 

และมีประสิทธิภาพ 7Plearn
Play & Learn

ส�ำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

จากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัย

	 วนัที	่3		สงิหาคม	2564	ส�านกัหอสมดุจดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

การรับมือกับสถานการณ์ฉกุเฉนิจากแผ่นดนิไหวและการป้องกันอคัคีภยั 

ผ่านโปรแกรม	zoom	meeting	โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สทุธนัินท์	

ชืน่ชม	ผูอ้�านวยการส�านักหอสมดุ	เป็นผูก้ล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม	 

การอบรมมีการบรรยายเรื่อง	 การรับมือกับสถานการณ์	 ฉุกเฉิน 

จากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม	โดยคณุอุดม		เบ้าเจริญ	เจ้าพนักงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย	และมกีารบรรยายเรือ่ง	 การป้องกนัอัคคภียั 

และทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้	 วิธีการดับเพลิงประเภทต่าง	 ๆ	 และ 

การประยกุต์ใช้อปุกรณ์ทีม่ใีนอาคาร	โดยคณุวนิิจ		จอกด	ีและคณะครูฝึก 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้ให ้

ความรูแ้ก่บคุลากรส�านักหอสมดุ
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ผู้แต่ง : Mitchell	Moffit
ชื่อหนังสือ : AsapSCIENCE	วิทย์แซ่บ
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	สารคดี,	2558
เลขเรียกหนังสือ :	500	ม196อ
สถานที่จัดเก็บ :	 ส�านกัหอสมดุ	 ชัน้	 3	 /	 
ส�านกัหอสมดุ	ศนูย์แม่รมิ	2	ภาษาไทย	500	-	
999	ภาษาองักฤษ	000-999

สาระสังเขป : 
	 สองหนุ ่มนัก วิทยาศาสตร ์ 
ชาวแคนาดา	"Michell	Moffit"	และ	"Greg	
Brown"	 ผู้ก่อตั้งช่อง	 "AsapSCIENCE" 
ในเว็บไซต์	YouTube	น�าสิง่ทีว่ทิยาศาสตร์
ค้นพบมาอธิบายปัญหาใกล้ตัวที่เราไม่คิด 
จะถามหรืออยากถามแต่ไม่รู้จะหาค�าตอบ
จากไหน	 แต่หาค�าตอบได้จากหนังสือ	
AsapSCIENCE	 วิทย์แซ่บ	 ด้วยภาษา 
ท่ีสนุกสุดแซ่ป	 เช่น	 ไก่กับไข่อะไรเกิด 
ก่อนกัน	ตดเงียบ	ๆ	อันตรายกว่าจริงหรือ	 
ไปจนถึ ง ค ว ามรู ้ สึ กที่ เ ป ็ น รู ป ธ ร รม 
อย่างเรื่องความรัก	 ความเซ็กซ่ี	 หรือ
พฤติกรรมที่ทุกคนเคยท�า	 เช่น	การกดปุ่ม 
เลื่อนเวลาปลุก	 ซ่ึงสิ่ ง เหล ่านี้อธิบาย 
ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อ่านแล้ว
สามารถเข้าใจได้ง่ายในหนังสือเล่มนี้

ผู้แต่ง : อิศริยา	นวลจรรยา
ชือ่หนงัสือ : วทิยาศาสตร์น่ารู	้:	มอียูร่อบตวั 
ในชีวิตประจ�าวัน
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	กอแก้ว,	2558
เลขเรียกหนังสือ : 500	อ387ว 
สถานที่จัดเก็บ :	 ส�านักหอสมุด	 ชั้น	 3	 /	
ส�านักหอสมุด	 ศูนย์แม่ริม	 2	 ภาษาไทย	
500-999	ภาษาอังกฤษ	000-999

สาระสังเขป : 

	 หนังสือ	 วิทยาศาสตร ์น ่ารู  ้

มีอยู ่ รอบตัว	 ในชีวิตประจ�าวันเล ่มนี้ 

รวบรวมเนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 

กลไกหรือคณุสมบตัต่ิาง	ๆ 	ทางวทิยาศาสตร์	

อาทิ	 เช่น	 วัคซีน	 สารเรืองแสง	 หลุมด�า 

ซึง่จะช่วยให้น�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างถกูต้อง 

และมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังยังช่วยให้รู้ถึง

อนัตรายทีเ่ป็นผลกระทบจากการใช้อกีด้วย 

ความรู ้พ้ืนฐานเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให ้

การด�าเนินชีวิตอยู่กับวิทยาศาสตร์ไม่ว่า 

จะเป็นธรรมชาติวิทยาหรือการประดิษฐ ์

ทั้งหลายอย่างมีประโยชน์และปลอดภัย	

และให้เข้าใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น

ผู้แต่ง : จิม อัล-คาลีลี
ชื่อหนังสือ :	 50	 สุดยอดทฤษฎีของโลก	
จากมันสมองนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ!
พมิพลกัษณ์ : กรงุเทพฯ:	เอก็ซเปอร์เนท็,	2557
เลขเรียกหนังสือ : 500	อ117ห
สถานท่ีจัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	 ชั้น	 3	 /
ส�านักหอสมุด	 ศูนย์แม่ริม	 2	 ภาษาไทย	
500-999	 ภาษาอังกฤษ	 000-999	 / 
ส�านักหอสมุด	 ศูนย์แม่ริม	 ห้อง	 Store	 2	
ภาษาไทย	400-699

สาระสังเขป : 

	 วทิยาศาสตร์มผีลต่อชีวติมนุษย์ 

เหนอืศาสตร์แขนงอืน่ใด	ไม่ว่าจะเป็นการเมอืง 

สุขภาพ	 พลังงาน	 ฯลฯ	 ต่างก็สอดแทรก 

ไปด้วยวทิยาศาสตร์	 หนงัสอืเล่มนีเ้ป็น	 50	

สุดยอดทฤษฎีระดับโลกที่มีความส�าคัญ 

ต่อมวลมนุษยชาต	ิจากมนัสมองของสดุยอด 

นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะระดับต�านาน 

ไม่ว่าจะเป็นกาลิเลโอ	 ไอแซก	 นิวตัน	 และ

ท่านอ่ืน	ๆ	อีกมากมาย	โดยเนือ้หาแบ่งออก 

เป็นหมวดหมู่	 ดังนี้	 มหาพิภพ	 จุลพิภพ 

ววิฒันาการมนษุย์	จติใจและร่างกาย	โลกพภิพ 

เอกภพ	 และความรู ้ทั่วไปซึ่งท�าให้ง ่าย

ต่อการเลือกอ่าน	 และท�าให้เข้าใจทฤษฎี

วิทยาศาสตร์ท่ีทรงพลังต่อการเปลี่ยนโลก

ได้ใน	30	วนิาที
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง : J.K.	Rowling / แปล : สุมาลี

เลขเรียกหนังสือ : ย	ร87ฮ	2563

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	5
	 นวนยิายแนวแฟนตาซี	เป็นเร่ืองราวการผจญภยัของพ่อมดวยัรุ่น	แฮร์ร่ี	พอตเตอร์	 

กับเพื่อนสองคน	รอน	วีสลีย์	และ	เฮอร์ไมโอนี	เกรนเจอร์	มีทั้งหมด	7	ภาค	และวางจ�าหน่าย 

ในฉบบัภาษาองักฤษครัง้แรกเมือ่	ค.ศ.	1997	นบัแต่นัน้	หนงัสอืกไ็ด้รบัความนยิมอย่างล้นหลาม	

และถูกน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์	นอกจากนี้ยังได้มีการผลิตสินค้าควบคู่กันอีกจ�านวนมาก

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี

อัลลีเจนท์ แผนลับดับโลก

ผู้แต่ง : เวอโรนิก้า	รอธ	/ แปล : นลิญ	
เลขเรียกหนังสือ :  น	ร19อ	2557
สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	4
	 นิยายแนวโรแมนติกแอ็กชั่นแฟนตาซี	 ในโลกอนาคตที่แบ่งประชากรเป็นกลุ่ม 
ตามลกัษณะนสิยัและสิง่ทีย่ดึถอื	ได้แก่	กลุม่ผูก้ล้า	(Dauntless)	คนกลุม่นีท้�าหน้าทีป่กป้องรกัษา
เมือง	กลุ่มผู้ยึดถือความถูกต้อง	(Candor)	เป็นกลุ่มของทนายและผู้พิพากษา	กลุ่มผู้มีปัญญา 
(Erudite)	 ท�าหน้าท่ีเก่ียวกับข้อมูลและการบริหารจัดการ	 กลุ่มผู้รัักความสงบ	 (Amity) 
ท�าหน้าที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์	และกลุ่มผู้เสียสละ	(Abnegation)	ท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่น 
เมื่ออายุ	 16	 ปี	 เด็กทุกคนต้องท�าการทดสอบและเลือกเผ่าที่สอดคล้องกับลักษณะนิสัย 
ของตนเอง	แต่บางคนกลับมีคุณลักษณะเท่า	ๆ	กันในทั้ง	5	 เผ่า	 เรียกว่า	 ไดเวอร์เจนท์	และ 
นับเป็นบุคคลอันตรายของการปกครองระบอบนั้น	เรื่องราวทั้งหมดนี้ประกอบไปด้วย	3	ภาค	
ได้แก่	ไดเวอร์เจนท์	อินเซอร์เจนท์	และอัลลีเจนท์	

สุสำนสยำม

ผู้แต่ง : ชัยรัตน์	พิพิธพัฒนาปราปต์

เลขเรียกหนังสือ : น	ช116ส	2563

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	4
	 นิยายแนวดิสโทเปีย	คือ	นิยายแนวโลกสมมุติที่สะท้อนโลกปัจจุบัน	เป็นโลกที่ยากไร้ 

โกลาหล	ผูค้นต่างแย่งชงิเพือ่เข้าถงึทรพัยากร	ส�าหรบัเมอืงสมมตุใินเรือ่งนีม้ชีือ่ว่า	โรงงานสยามอลงัการ 

จากเหตุของความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ในสังคมที่แบ่งชนชั้นออกเป็นชนชั้นขยะเปียก 

ชนชั้นขยะท่ัวไป	 ชนชั้นขยะรีทรายโก้	 และฝ่ายปกครองจนน�าไปสู่ความไม่พึงใจของผู้คน 

ก่อนจะสั่งสมจนกลายเป็นความฟอนเฟะ	ความโกรธแค้น	และการเอาคืน

9Plearn
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T ips
by Thitiga Asakit

 ห้องที ่1 ห้องไทยรเึปล่า เป็นห้องทีน่�าเสนอประเดน็ทีเ่ป็นทีถ่กเถยีงกันว่า	แท้จรงิแล้ว	

อะไรคอืความเป็นไทย	

 ห้องที ่2 ห้องไทยแปลไทย น�าเสนอประเดน็สิง่ของความเป็นไทยในแต่ละยคุสมยั

 ห้องที่ 3 ห้องไทยตั้งแต่เกิด โชว์พัฒนาการความเป็นไทย	 ที่น�าเสนอเหตุการณ์ 

ทางประวตัศิาสตร์	และสิง่แสดงความเป็นไทยในสมยัต่าง	ๆ	9	ยคุสมยั

 ห้องที ่4 ห้องไทยสถาบนั น�าเสนอแก่นแนวคดิเรือ่ง	ชาต	ิศาสนา	และพระมหากษตัรย์ิ	

3	สถาบนัหลกั	ทีส่ะท้อนรปูแบบการแสดงออกของความเป็นไทย	ผ่านเทคโนโลยเีออาร์

 ห้องที ่5 ห้องไทยอลงัการ นทิรรศการจ�าลองบรรยากาศของท้องพระโรงและพระท่ีนัง่	

เพือ่แสดงถงึสนุทรยีะ	ความงดงามของสถาปัตยกรรม	และงานหตัศลิป์ไทย

 ห้องที ่6 ห้องไทยแค่ไหน ห้องนีน้�าเสนอความเป็นไทยผ่านเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายค่ะ

 ห้องที ่7 ห้องไทย Only เป็นห้องทีร่วบรวมข้าวของเครือ่งใช้ทีเ่ราเหน็กนัอย่างคุน้ตา

ในชวีติประจ�าวนั	ทีเ่หน็แล้วสามารถบอกได้ทนัทว่ีาเป็นของไทยแน่นอนจ้า

 ห้องที ่8 ห้องไทย Inter นทิรรศการห้องนีน้�าเสนอประเด็นมุมมองความเป็นไทยของ

สิง่ต่าง	ๆ	ทีแ่ตกต่างกันในสายตาชาวไทยกบัชาวต่างประเทศ

 ห้องที ่9 ห้องไทยวทิยา เป็นนทิรรศการจ�าลองบรรยากาศห้องเรยีน	4	ยคุสมยั	ได้แก่ 

ยคุเร่ิมต้นประชาธปิไตย	ความเป็นไทยยคุ	2500	ความเป็นไทยยคุโลกาภิวตัน์	และความเป็นไทย

ยคุพอเพยีงค่ะ

 ห้องที่ 10 ห้องไทยชิม เป็นห้องที่พาไปเรียนรู้ที่มาของอาหารไทยข้ึนช่ือต่าง	ๆ 

อย่างต้มย�ากุง้	ส้มต�า	ผดัไทย	รวมไปถึงเมนอูาหารไทยทีม่ชีือ่ต่างประเทศ

 ห้องที ่ 11 ห้องไทยดโีคตร เป็นห้องทีน่�าเสนอพฒันาการของความเป็นไทย	ทีไ่ด้รบั

อทิธพิลมาจากวฒันธรรมอืน่

 ห้องที ่ 12 ห้องไทยเช่ือ นทิรรศการห้องนีร้วบรวมวตัถดุ้านความเชือ่ของเมอืงไทย 

กว่า	108	สิง่	ครอบคลมุทัง้ความเชือ่เรือ่ง	ผ	ีพทุธศาสนา	พราหมณ์และความเชือ่แบบไทย	ๆ	 	

 ห้องที ่13 ห้องไทยประเพณี  นทิรรศการจดัแสดงในรปูแบบโกดังเกบ็ของ	น�าเสนอ

เร่ืองราวเกีย่วกบั	ประเพณี	 เทศกาล	และมารยาท	อนัเป็นสิง่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชดัเจน	

ใส่ไว้ในกล่อง	ภายในมเีอกสารอธบิายทีม่าทีไ่ปของเรือ่งต่าง	ๆ

 ห้องที่ 14 ห้องไทยแชะ เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ	 ที่น�าเสนอประเด็นความส�าคัญ 

ของภาพถ่าย	เป็นหลกัฐานทีบ่่งบอกความเป็นไทยและท�าให้เรารูจ้กัผูค้น	และบ้านในยคุสมยัต่าง	ๆ 

บรรณานุกรม
ภาพตัวอย่างนิทรรศการ.	(2564). 

	 สืบค้นจาก	https:// 

	 www.museumsiam. 

	 org/virtualexhibition/ 

	 DecodeThai_4/

ชุดถอดรหัสไทย 
Decoding Thainess

	 สวสัดผีูอ่้านทกุ	ๆ	 ท่านค่ะ	พบกบั	คอลมัน์	Tips	ของนติยสารเพลนิ	ฉบบัที	่ 4/2564	กนัแล้วนะคะ	และในฉบบันี	้ ทางส�านกัหอสมดุ 

มเีรือ่งราวด	ีๆ	มาน�าเสนอให้กับท่านผู้อ่านเช่นเคยค่ะ	 โดยในวนันี	้ เราจะชวนผูอ่้าน	 ไปเทีย่วทพิย์ต่อจากฉบบัที	่ 3/2564	กนัค่ะ	สถานทีท่ีจ่ะพาไป 

ในวนันี	้ คอื	 มวิเซยีมสยาม	จากท่ีฉบบัก่อนเราพาท่านผูอ่้านไปพบกบั	นทิรรศการถาวร	ชดุ	 เรยีงความประเทศไทย	กนัไปแล้วนะคะ	 ในฉบบันี ้

เราจะแนะน�า	นทิรรศการถาวร	ชดุถอดรหสัไทย	 (Decoding	Thainess)	 	กนัค่ะ	ซึง่เป็นเรือ่งราวของพฒันาการความเป็น	 "ไทย"	ตัง้แต่อดตีจนถงึ

ปัจจบุนัค่ะ	โดยจดุเด่นของนทิรรศการชดุถอดรหสัไทย	อยูท่ีร่ปูแบบการน�าเสนอและการเล่าเรือ่งผ่านเรือ่งราว	วตัถจุดัแสดง	ท่ีทันสมยั	ซึง่ประกอบด้วย 

14	ห้องนทิรรศการ	ดงันีค่้ะ	

ได้ชดัเจนทีส่ดุ

	 เป็นอย่างไรกนับ้างค่ะ	ส�าหรับนทิรรศการท่ีทางส�านกัหอสมดุ

น�าเสนอในวนันี	้ หากผูอ่้านสนใจทีจ่ะศกึษาหาข้อมลู	หรอืต้องการเทีย่วชม

นทิรรศการแบบ	New	normal	สามารถชมนทิรรศการถาวร	ชดุถอดรหสัไทย 

ของมวิเซยีมสยามกนัต่อได้ตาม	QR	Code	นี	้เลยค่ะ

 รูปที่	1	ภาพตัวอย่างนิทรรศการ 

ห้องที่	1	ห้องไทยรึเปล่า

รูปที่	2	ภาพตัวอย่างนิทรรศการ	

ห้องที่	2	ห้องไทยแปลไทย

รูปที่	2	ภาพตัวอย่างนิทรรศการ

ห้องที่	9	ห้องไทยวิทยา	
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	 หลังจากล่าช้าไปนานร่วมปี	 ในที่สุดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวก็ได้เวลาเปิดฉาก	 การแข่งขันที่ด�าเนินไป 

เป็นเวลาสองสัปดาห์	เป็นช่วงเวลาทีเ่หล่านกักฬีาระดบัสดุยอดของโลกเข้าร่วมแสดงทักษะ	ความอดทน	ความแข็งแกร่ง	และฟิสกิส์

อันน่าทึ่ง	ใช่เราก�าลังจะพูดถึง	“ฟิสิกส์”

	 ถ้าจะให้นกักฬีามองกฬีาของพวกเขาในรปูแบบวิทยาศาสตร์	นกัว่ิงกจ็ะต้องเข้าใจความซบัซ้อนของเส้นใยกล้ามเนือ้ต่าง	ๆ  

และนักพายเรือคายัคก็ต้องเชี่ยวชาญคณิตศาสตร์เบื้องหลังพลศาสตร์การไหล	ณ	 จุดนี้	 เราจะเห็นได้ว่ามีแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ 

ที่น่าสนใจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิก

(วิทยา)ศาสตร์
แห่งโอลิมปิกฤดูร้อน

	 เคล็ดลับความส�าเร็จของการกระโดดค�้าถ่อ	 เป็นสูตรผสมระหว่าง	

ฟิสกิส์	85	เปอร์เซน็ต์	และอกี	15	เปอร์เซน็ต์เป็นความสามารถทางด้านกายกรรม 

หรอืยมินาสตกิระดบัสงู	เพือ่สร้างพลงังานจลน์	(พลงังานทีเ่กดิขึน้ขณะวตัถุก�าลงั

เคล่ือนที่เนื่องจากมีแรงมากระท�าต่อวัตถุ	 และมีค่าเปลี่ยนแปลงตามอัตราเร็ว

ของวัตถเุคล่ือนท่ี)	ให้เพยีงพอในการยกตวัของนักกฬีาในระยะประชดิ	นกักฬีา

จ�าเป็นต้องต้องว่ิงด้วยความเรว็สูง	คอือย่างน้อย	10	เมตรต่อวนิาท	ีเมือ่ไม้ค�า้ถ่อ

ถูกปักลงบนช่องปักไม้ค�้า	 (pole	vault	planting	box)	 ไม้ค�้าถ่อจะท�าหน้าที่ 

เสมือนเป็นสปรงิทีถ่่ายเทพลงังานของนกักฬีาท่ีโดยเฉลีย่จะมค่ีาประมาณ	4,000	จลู 

จากระนาบแนวนอนไปเป็นพลังงานแนวตั้งและยกตัวนักกีฬาขึ้น	 ส่วนระดับ 

ความสูงทีน่กักฬีาสามารถท�าเพ่ิมเตมิอีกประมาณสามถึงสีฟุ่ตได้มาจากการแอ่นตวั 

และดันจุดศูนย์ถ่วงของตัวเองขึ้นเพื่อให้ข้ามไม้กั้น	(bar)	

RAISING THE BAR

Kittiporn P, 2564

Popular Mechanic Editor (ผู้เขียน)
อาจารย์ ดร. วาสนา สันติธีรากุล (ผู้แปล)
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วิธีการกระโดดค�้าถ่อสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

 ขั้นเข้าหา (Approach) :	 เป็นขั้นตอนที่นักกีฬา

วิ่งเข้าหาเสากระโดดค�้า	 ยิ่งนักกระโดดค�้าถ่อวิ่งบนทางวิ่ง	

(runway)	 เร็วเท่าไร	ก็ยิ่งสามารถถ่ายเทพลังงานไปที่ไม้ค�้าถ่อ 

ในขณะทีไ่ม้ค�า้ถกูปักลงบนช่องปักไม้ได้มากขึน้เท่านัน้	ตามหลกัการ 

แล้วนักกีฬาจะต้องท�าความเร็วสูงสุดให้ได้ในระยะทางไม่เกิน	

10	หรือ	12	ก้าว

 ขั้นปักไม้ค�้า (Plant) :	 เป็นข้ันตอนในการปัก 

ไม้ค�้าลงในช่องปักไม้ค�้า	 นักกีฬากระโดดค�้าถ่อจะต้องปักไม้ค�้า 

โดยให้ไม้ค�้าท�ามุม	 18	 องศากับช่องปัก	 	 และไม้ค�้าจะต้อง 

แอ่นโค้งประมาณ	 70	 เปอร์เซ็นต์ของความยาวไม้	 ซึ่งไม้ค�้า 

จะท�ามมุระหว่าง	120	ถงึ	160	องศากับพืน้	การแอ่นโค้งของไม้ค�า้ 

จะขึ้นอยู่กับความสูงและโมเมนตัมของนักกีฬา

 ขั้นยกตัว (Takeoff) :	 เป็นขั้นตอนที่ไม้ค�้าถ่อ 

ยกตวันกักฬีาขึน้	โดยพลงังานศกัย์ของเสาทีแ่อ่นโค้งจะถกูถ่ายโอน 

เป็นพลังงานจลน์กลับไปยังร่างกายของนักกีฬา	 ขณะท่ีเสา 

เริ่มต้ังตรงนักกีฬาต้องกระโดดข้ึนไปในอากาศและดึงตัวเอง 

ขึ้นไปอยู่ในท่าหกสูง	(handstand)

 ขั้นข้ามไม้กั้น (Over the top) :	 เป็นข้ันตอน 

ท่ีนักค�้ าถ ่อยกตัวข ้ามไม ้กั้น	 โดยในขณะที่กระโดดข้ึน 

ไปในอากาศ	 นักกีฬาจะบิดตัวเพ่ือหันหน้าเข้าหาราวไม้กั้น	

นักกีฬาต้องฝึกฝนความสามารถทางด้านยิมนาสติก	 เช่น 

การคู้ตัว	 (tucking)	 การหมุนตัว	 (rolling)	 และการหกสูง 

เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในขั้นตอนนี้

	 มีบทความและงานเขียนมากมายที่ เ ขียนถึง 

ความสามารถระดบัเหนอืมนษุย์ของนกักีฬาว่ายน�า้	ไมเคลิ	เฟลป์ส 

(Michael	 Phelps)	 เฟลป์สเป็นนักกีฬาที่มีองค์ประกอบ 

ทางพันธุกรรมที่น่าอัศจรรย์เขามีโครงสร้างทางกายภาพ 

เหมือนปลา	 อีกทั้งมีมือและเท้าเหมือนใบพายของเรือแคนู

เป็นไปไม่ได้เลยท่ีนักกีฬาจะชนะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 

ถ้าพนัธกุรรมทางกายภาพของนักกฬีาไม่เอ้ือต่อชนิดกฬีาท่ีเล่น	 

SWIMMING 
LIKE A FISH

Kittiporn P, 2564

Michael Phelps at the 2016 Olympic Games at Rio de Janeiro, Brazil.
ADAM PRETTY / GETTY IMAGES

RAISING THE BAR (The science of the Summer Olympics, 2021) 
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ดังนั้น	 ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก	 2020	 ที่โตเกียว	 ความคาดหวัง 

ของทีมนักกีฬาว่ายน�้าสหรัฐอเมริกาคือจะสามารถแซงหน้าหรือ 

อย่างน้อยก็สามารถเลียนแบบในสิ่งที่ท�าให้เฟลป์สกลายเป็น

ปรากฏการณ์และเป็นสุดยอดในประวัติศาสตร์ของกีฬาว่ายน�้า

 ร่างกาย (Body) :	ร่างกายของเฟลป์สเป็นเครือ่งจกัรว่ายน�า้ 

ทีม่ช่ืีอเสยีงโด่งดงั	ระยะวงิสแปน	(wingspan	คอื	ระยะทีว่ดัจากปลายนิว้ 

ของแขนข้างหนึง่ไปยงัปลายน้ิวของแขนอีกข้างหน่ึง	ขณะอยู่ในท่ากางแขน 

เหยียดตรงออกด้านข้าง)	 ของเฟลป์สอยู่ที่	 6	ฟุต	 7	นิ้ว	 ซึ่งยาวกว่า

ความสูงของเขา	 3	 น้ิว	 ผนวกกับล�าตัวท่ียาวกับขาท่ีค่อนข้างสั้น 

ของเฟลป์สท�าให้เขาสามารถโลดแล่นในน�้าด้วยความเร็วสูง

 ชีวเคมี (Biochemistry) : ท่วงท่าในการว่ายน�้า	 เช่น 

ท่าผีเสื้อ	มีแนวโน้มที่ท�าให้กล้ามเนื้อสร้างกรดแลคติค	(lactic	acid)	

ขึ้นมา	ซึ่งกรดแลคติกที่สร้างขึ้นจะไปลดความสามารถในการท�างาน

ของกล้ามเนื้อ	 ผลจากการทดสอบปริมาณกรดแลคติกของเฟลป์ส

พบว่า	กล้ามเนือ้ของเฟลป์สผลติกรดแลคตกิออกมาน้อยกว่าค่าเฉลีย่

ปริมาณกรดแลคติกชองนักกีฬาทั่วไป

 ความยืดหยุ่น (Flexibility) :	 กีฬาบางชนิดต้องการ

ความแขง็แกร่ง	และบางชนดิต้องการความยดืหยุน่		ส่วนกฬีาว่ายน�า้ 

ต้องการทัง้สองอย่าง	การมข้ีอศอก	เข่า	และข้อเท้าทีย่ดืหยุน่ของเฟลป์ส 

ช่วยให้เขาสามารถเคลื่อนตัวผ่านน�้าได้โดยมีแรงต้านน้อยที่สุด

 อุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamics) :	 ในการแข่งขัน

ฟรีสไตล์	 200	 เมตร	 นักว่ายน�้าที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว	 3.8	 ไมล์ 

ต่อชั่วโมงต้องใช้พลังงาน	 290	 กิโลจูลเพ่ือต่อสู้กับแรงต้าน	 เฟลป์ส

ใช้ท่าว่ายน�้าในลักษณะเพรียวลม	 (a	 streamlined	 swimming	

posture)	 โดยการก้มหัวต�่าและยกสะโพกขึ้นสูงในการต่อสู  ้

กับแรงต้านนั้น

 เทคนิค (Technique) :	 เฟลป์สเป็นจ้าวแห่งการตีขา 

แบบโลมา	 (dolphin	 kick)	 จากการถีบผนังสระและการตีขา 

ของเฟลป์สท�าให้เขาสามารถว่ายน�้าได้เร็วกว่าการใช้ท่วงท่าการว่าย 

แบบดั้งเดิม	 และด้วยเทคนิคนี้ท�าให้เฟลป์สได้เปรียบนักว่ายน�้า 

ที่ร่วมแข่งขันเป็นระยะทางเกือบครึ่งช่วงตัว

 การฝึกฝน (Training) :	 เฟลป์สฝึกฝนทุกวันตลอด 

ทั้งปี	เขาใช้เวลาวันละ	4	ชั่วโมงในสระ	และวันละ	1	ชั่วโมงบนพื้นดิน 

เนื่องจากนักว่ายน�้าสามารถเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ	 1,000	

แคลอรต่ีอชัว่โมง	อาหารของเฟลป์สจงึต้องมคีาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสงู 

เพื่อหลีกเล่ียงการสูญเสียไกลโคเจน	 (ไกลโคเจนเป็นพลังงานส�ารอง

ของร่างกายที่ส�าคัญมาก	 เพราะเมื่อเราออกก�าลังกายจะมีการดึง 

ไกลโคเจนที่เก็บไว้มาสลายเป็นพลังงาน	 ถ้ามีการสลายไกลโคเจน 

ทีม่ากจนเกนิไปจะท�าให้ร่างกายรูส้กึเหนือ่ยล้าและเกดิอาการบาดเจ็บ) 

บรรณานุกรม
Kittiporn	P.	(2564).	นี่ก็แชร์กันว่อน!	เปิดวาร์ป	"โพลินา"	 

	 นางฟ้ากระโดดค�้าชาวรัสเซีย	(ภาพ).	 
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By นิตยา ทองนาGreen @ Heart

บรรณำนุกรม
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	 "หลอด"	 โดยปกติ

ทั่ ว ไปนั้นเมื่อใช ้ เสร็จแล ้ว 

กค็งไม่มีใครน�ามาใช้ต่ออกีครัง้	

โดยเฉพาะอย่างยิง่	หลอดทีท่�า

จากพลาสตกิ	ซึง่นีก่ค็อื	บ่อเกดิ

หลอดรกัษ์โลก

ของขยะพลาสตกิอกีแขนงหนึง่อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้		ซ่ึงคน	1	คน 

สามารถท�าให้เกิดขยะหลอดพลาสติกได้ถึงวันละ	 3-5	 ชิ้น 

เลยทีเดียว	 แล้วหลอดรักษ์โลกล่ะ	 จะมีอะไรบ้าง	 และพอจะ

ทดแทนหลอดพลาสติกได้หรือไม่	ไปดูกันเลยค่ะ

Recommend
หลอด 
8 

ประเภท

หลอดดดูน้�ำ
จำกไมไ้ผ่

หลอดดดูน้�ำ 
จำกเส้น้พำสตำ้

ท�าจากไผ่หลอดซึง่เป็นต้นไม้ 

ขนาดเลก็และมข้ีางในกลวงซึง่ 

ท�ามาจากธรรมชาต	ิ100%

ร้านอาหารภายในประเทศอังกฤษ

เริม่ปรบัเปลีย่นมาใช้หลอดดดูน�า้

จากเส้นพาสต้า	แทนหลอดพลาสตกิ

ท�ามาจากสาหร่ายทะเล	สามารถ 

ย่อยสลายได้เอง	100%	และ

สามารถกนิได้

ท�ามาจากกระดาษทีผ่่านการเคลอืบ

ด้วยไขขีผ้ึง้

หลงัจากการใช้สามารถน�ามารวมกับ

ขยะสดเพือ่น�ามาท�าเป็นปุย๋ได้

เป็นการใช้ต้นข้าวมาท�าเป็นหลอด 

มใีห้เหน็เป็นตวัอย่างท่ีชมุชน

เกาะยาวใหญ่

ท�าจากก้านผกับุง้สามารถ 

ย่อยสลายได้

เป็นหลอดทีท่�าจากวสัดท่ีุสามารถ 

น�าไปล้างและน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ 

เช่น	แก้ว	สแตนเลส	ซลิิโคน

หลอดดูดน้�ำ 
Lolistraw

หลอดดูดน้�ำ 
จำกกระดำษชุบไข

หลอดดดูน้�ำ
จำกตะไคร้

หลอดดดูน้�ำ
จำกซงัข้ำว

หลอดดดูน้�ำ 
จำกกำ้น้ผกับุง้

หลอดดดูน้�ำแบบทีใ่ชซ้�ำ
และน้�ำกลบัมำใชใ้หมไ่ด้
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 Eating Plearn ฉบับนี้ ขอพาทุกท่านไปรู้จัก 
กับ Nekoemon Cafe (เนโกะเอม่อน คาเฟ) คาเฟสไตล์ญี่ปุ่น 
บรรยากาศดี พ้ืนที่กว ้างขวาง เหมาะแก่การพักผ่อน 
ในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 เม่ือมาถึงร้านสิ่งแรกที่จะเห็น คือ ต้นไผ่สีเขียว
เรียงรายเป็นแนวร้ัว เดินเข้าไปนิดจะพบกับเสาโทโรอิ
ขนาดใหญ่สแีดง สงูโดดเด่น และเจ้าแมวสนี�า้เงนิตัวอ้วนกลม 
สัญลักษณ์ของร้านยืนทักทายลูกค้าทุกท่านอยู ่ด้านหน้า 
ภายในร้านมีทั้งโซน Indoor และ Outdoor ทุกท่าน 
สามารถเลอืกได้ตามอธัยาศยั โซน Outdoor จะเป็นโซนทีติ่ด 
กับสวน ซึง่ทางร้านได้จัดสวนแบบญีปุ่่น ทีเ่น้นความเรียบง่าย 
ใกล ้ ชิด กับธรรมชาติ พ้ืนที่ ภายในสวนจึงถูก จัดวาง 
อย่างเป็นสดัเป็นส่วน ทัง้ต้นไม้นานาพันธุ ์สนามหญ้าสเีขยีวขจี 
สะพานโค้งสีแดง รวมถึงน�้าตกที่ไหลเอื่อย ๆ มองเข้าไปใน
สวนจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายอย่างยิ่ง
 เมนูอาหาร เคร่ืองด่ืม ของหวานของทางร้าน 
มีให้เลือกหลากหลายในสไตล์ญี่ปุ ่น ทั้งอาหารหลักและ
อาหารทานเล่น เช่น ซาชิมิ ซูชิ ข้าวห่อ เกี๊ยวซ่า กาแฟ ชา 
มัทฉะ อิตาเลียนโซดา ไดฟุกุ ไอศกรีม โดรายากิ เป็นต้น 
ช่วงนี้ทางร้านมีเมนูพิเศษในธีม Sakura Blossom เป็นเมนู
สีชมพูน่ารักสดใส ได้แก่ ซากุระบลอสซั่มลาเต้ บัวลอยงาด�
ญี่ปุ่น ซากุระโมจิ และซอร์ฟไอศกรีมซากุระ 

BY ภัทราภรณ์ แสงปัญญา

Nekoemon Cafe

 1 
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 ผู้เขียนเลือกเมนูซากุระบลอสซั่มลาเต้ ไดฟุกุ และ
ดังโงะบัวลอย มาชิม เมนูซากุระบลอสซั่มลาเต้  เป็นเมนูนม 
ทีใ่ส่ไซรัปสชีมพู ตกแต่งฟองนมด้านบนเป็นรูปแมวน่ารัก ไดฟกุุ 
จะมีทัง้ไส้สตรอว์เบอร์รีมัทฉะ และไส้สตรอว์เบอร์รีถัว่แดง ซึง่หากชิม 
เพียงแค่ไส้มัทฉะและถั่วแดงจะหวานมาก ต้องทานคู ่กับ 
สตรอว์เบอร์รีสดถึงจะเข้ากันพอดี ส่วนดังโงะบัวลอยจะเป็น 
แป้งก้อนกลมสสีนัสวยงามด้านในเป็นไส้มะพร้าว และหยดน�า้กะทิ 
ไว้ด้านบน เป็นขนมหวานแบบฟิวช่ันทีผ่สมผสานสองวัฒนธรรม
ได้อย่างลงตัว 
 ร ้านนี้ เหมาะสมส�หรับคนทุกช ่วงวัย สามารถ 
พาญาติผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ หรือเด็ก ๆ มารับประทานอาหาร
ทัง้ครอบครัวก็เพลดิเพลนิเป็นอย่างยิง่ หรือใครทีต้ั่งใจมาถ่ายรูป
กับเพ่ือน ๆ  ก็สามารถเช่าชุดยคูาตะทีท่างร้านมีให้บริการ น่าสนกุ
และได้ภาพทีป่ระทบัใจเหมือนกับไปเทีย่วประเทศญีปุ่่นแน่นอน 
หากวันหยดุนีย้งัไม่มีแพลนไปเทีย่วทีไ่หน ขอแนะน� Nekoemon 
Cafe ร้านนี้เลยค่ะ

  เสาโทริอ ิ(Torii) เป็นซุม้ประตทูี่พบเหน็ไดท้ั่วไปตามศาลเจ้าในประเทศญ่ีปุ่น 
ตัง้เอาไวบ้อกวา่อาณาเขตพืน้ที่หลงัซุ้มประตนูีค้อือาณาเขตของเทพเจา้ เพื่อ
ให้ผู้คนที่กําลังจะเดินผ่านเข้าไปได้เกิดความสํารวมและไม่แสดงพฤติกรรม
ท่ีเป็นการดูหม่ินหรือลบหลู่เทพเจ้า เสาโทริอิถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แทน
ประเทศญี่ปุ่นรองลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ
ไอซึ. (2561). เสาโทริอิ (Torii) มีความส�าคัญอย่างไรกับประเทศญีปุ่่น.
 สืบค้นจาก https://www.marumura.com/torii/

Nekoemon Cafe Chiang Mai

NekoemonCafeChiang Mai

107/3 หมู่ที่ 2 ต�บล ชมภู อ�เภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

9:00–20:00 ทุกวัน
หยุดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน

1 
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I  nterview

	 “เมื่อก่อนครูเป็นเด็กขี้สงสัยมาก	 ๆ	 โดยเฉพาะกับเรื่องดวงดาวและท้องฟ้า	 สงสัยว่าท�าไมจึงมีพระจันทร์	 ? 

ท�าไมจึงมีสีเหลือง	?		ท�าไมเดือนหนึ่งถึงได้เห็นพระจันทร์ครั้งเดียว	?	แต่อาจจะเห็นแค่วันสองวัน	แต่แสงสว่างไม่นวลเหมือน 

วนัแรก	ๆ 	ครูก็จะถามผู้ใหญ่ว่ามนัคอือะไร	ท�าไมมแีสง	?	ท�าไมบางทดีวงโต	?	ท�าไมบางทีดวงเลก็	?	ผูใ้หญ่กจ็ะตอบตามความคดิ 

ของเขา	แต่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์	จากจุดนี้ก็ท�าให้เกิดความสนใจในเรื่องดวงอาทิตย์	ดวงดาว	โลก	และจักรวาล”

	 นี่คือจุดเริ่มต้นของการมาเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์	 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	 ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการ 

มาได้ประมาณ	4	-	5	ปี	แล้ว

บทสัมภาษณ์ & Cr.รูปภาพ
Titisap Prakaew

สัมภาษณ์และเรยีบเรยีงโดย 
Ornwara Saikham

จากเด็กขี้สงสัยอยากรู ้
...สู่ครูวิทยาศาสตร์ในวันนี้

	 “สมัยเด็ก	ๆ	ครูเกิดที่โรงพยาบาลหญิง	แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	แล้วไปอยู่

บ้านญาตทิางพ่อทีส่มทุรสงคราม	บ้านจะอยูร่มิฝ่ังแม่น�า้แม่กลอง	ทกุคืนวนัเพญ็	สมยัเป็น 

เด็ก	 ๆ	 คุณอาและคุณย่าของครูเขาเป็นคนเลี้ยงดู	 เขาจะพาออกไปนั่งนอกชานเรือน 

มองดพูระจนัทร์	แล้วเขากจ็ะร้องเพลงจนัทร์เจ้าขอข้าวขอแกง	ขอแหวนทองแดงผกูมอื

น้องข้า	ขอช้างขอม้าให้น้องข้าข่ี	ขอเก้าอ้ีให้น้องข้านัง่	ขอเตยีงต้ังให้น้องข้านอน	ขอละคร

ให้น้องข้าด.ู..เป็นแบบนัน้ทกุคืนวนัเพญ็ทีม่องเหน็พระจนัทร์	บางคนืก็จะมเีรอืเปิดเพลง 

อารีดังขับผ่านมา	 เป็นการเสริมบรรยากาศให้แลดูพระจันทร์สวยงามมากขึ้น	 จึงเกิด 

เป็นค�าถามมากมายที่ตามมาเกี่ยวกับดวงจันทร์ตามที่เล่าให้ฟัง”

คิดว่าเสน่ห์ของการศึกษาเรื่องดาราศาสตร์คือ ?
	 “จากที่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ในอวกาศ	 ซึ่งมีวัตถุต่าง	 ๆ	 ในอวกาศมากมาย

ที่เรียกว่า	ดวงอาทิตย์บ้าง	ดาวเคราะห์	ดาวเคราะห์น้อย	ดาวหาง	อุกกาบาต		ผีพุ่งไต้	

หรอืดาวตกบ้าง	ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ของดวงอาทติย์ทีเ่คลือ่นไปพร้อมทัง้ระบบสรุยิะ

จกัรวาลแบบไม่ซ�า้ทีต่ลอดระยะเวลาหนึง่ปี	เป็นรปูคล้ายเลขแปด	หรอื	Infinity	เรยีกว่า	

Analemma	 (แอนาเล็มมา)	 ซึ่งชาวจีนจะชอบเลขแปดมาก	 เพราะถือว่าเป็นเลขมงคล	

จะจัดอะไรใหญ่โตต้องคิดถึงเลขแปดไว้ก่อน	 ใครก็ห้ามแย่ง	 จากเทหวัตถุที่มีในอวกาศ 

จ�านวนมากโดยเฉพาะดาวนับล้าน	ๆ 	ดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา	ยังมีเทหวัตถ ุ

ที่อยู่ในกาแล็กซีอื่น	 ๆ	 อีกมากมายท่ีน่าสนใจ	 ส่ิงเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ก�าลังศึกษา 

ที่เรียกว่า	 วัตถุด�าหรือวัตถุมืด	 หมายถึงเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแน่	 แต่มันสามารถ 

ส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามายังโลกของเราได้แม้ว่าจะอยู่ห่างจากโลกหลายล้าน

ปีแสงก็ตาม	 สิ่งที่อยู่ในอวกาศยังมีอีกมากมาย	 แม้กระทั่ง	 UFO	 ก็เป็นสิ่งที่นักจักรวาล

วิทยาให้ความสนใจศึกษา	รวมถึงครูด้วย

18 Plearn
Play & Learn
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ถา้พดูถงึเรือ่งดวงดาว ดาวในใจของครคูอื ? 

	 “ดาวที่ชอบและมักจะมองอยู่เสมอ	แต่มองไม่เห็นเพราะอาคารบ้านเรือนบังไว้หมด	ต้องขึ้นไปดูที่ดอยสุเทพ	หรือ

หอดูดาวที่ภาควิชาฟิสิกส์	มช.	หรือที่หอดูดาวดอยอินทนนท์	ก็จะเห็น	ดาวนั้นคือ	ดาวเหนือ	หรือ	Polaris	เป็นดาวที่มองเห็น 

ได้ทางทิศเหนือ	 ในอดีตจะใช้ค้นหาทิศทาง	 ที่ชอบดาวเหนือเพราะไม่ว่าโลกจะหมุนไปยังไง	 หรือแม้แต่เวลาจะเปลี่ยนแปลง 

ไปอย่างไร	 และไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ตรงไหน	 ดาวเหนือก็ยังอยู่ที่เดิม	 ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตามเวลาและสถานที่	 ซึ่งต่างจาก 

ดาวอื่น	 ๆ	ที่เคลื่อนไปตามการหมุนของโลก	บางฤดูกาลก็ไม่เห็น	 เช่น	 ดาวนายพราน	ฤดูนี้จะไม่เห็นเพราะเมฆบัง	 แต่พอถึง 

ฤดูหนาวจะเห็นเป็นรูปนายพรานบนท้องฟ้า	 ใกล้	 ๆ	 กันก็จะเห็นดาวสุนัขเล็กหรือ	 Sirius	 (ซิริอุส)	 สว่างสดใส	 ดาวพวกนี ้

เวลาเปลี่ยน	ต�าแหน่งที่มองก็เปลี่ยนไป	แต่ดาวเหนือยังอยู่ที่เดิม”

นอกจากเรื่องดาราศาสตร์ สนใจเรื่องใดเพิ่มเติม ?
	 “สิง่ครูสนใจนอกจากเร่ืองของอวกาศแล้ว	กล็ดระดบัลงมาถึงระดบัอากาศทีป่กคลุมุพืน้ผวิโลกของเรา	ซึง่มอีทิธพิล

ต่อวิถึชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรามาก	 นับต้ังแต่โลกหมุนรอบตัวเอง	 โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีท่ามกลางอากาศ 

ที่ปกคลุม	 โดยมีอิทธิพลของดวงอาทิตย์เป็นหลัก	 ท�าให้เกิดลัทธิทางศาสนาต่าง	 ๆ	 เช่น	 การนับถือผี	 การมีจารีตประเพณ ี

แบบพราหมณ์	และการนบัถือพุทธ	โดยผกูตดิเร่ืองราวของเขาพระสเุมร	ุจากจุดนีก้ท็�าให้ได้ความรูเ้รือ่งดวงอาทติย์	โลก	จกัรวาล	

เข้าสู่ความรู้ทางปรัชญา	พวกอภิปรัชญา	ญาณวิทยา	คุณวิทยา	และอีกมากมาย	เล่าแล้วจะยาวนะ	ฮ่าๆๆ”

	 “ถ้าอยากหาความรู้เรื่องดาราศาสตร์	 ครูแนะน�าให้อ่านจากเว็บไซต์	www.narit.or.th	 (สถาบันวิจัยดาราศาสตร ์

แห่งชาติ)	 มีข่าวมาอัพเดทอยู่ตลอด	 ครูก็เคยพานักเรียนไปทัศนศึกษากับแหล่งข่าวของสถาบันวิทยาศาสตร์	 ที่มีข่าวสาร 

ด้านวิทยาศาสตร์ให้ติดตามอยู่ตลอด		ถึงแม้จะไม่ได้ไปสอนนักเรียนแล้ว	แต่ก็เรียนรู้เพิ่มเติม”

	 เหน็ไหมคะว่าการตัง้ค�าถามเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรยีนรู	้ท�าให้เราเกดิทกัษะการคดิ	แถมยงัช่วยสร้างเสรมิ

นิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย	

การศึกษา
ปริญญาตรี	
	 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาการสอนวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาการสอนวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(ปทุมวัน)

ปริญญาโท
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

	 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	สาขาบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	สาขาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19Plearn
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ช่ือเรื่อง โลกของเรา Our Planet
จาก  Netflix บริการของส�านักหอสมุด
 
 ซีรีส์ยาวแปดตอนท่ีจะพาผู้ชมไปสัมผัส 

กบัธรรมชาตทิีน่า่ทึง่ในโลก เป็นผลงานของทมีผู้อํานวยการ 

สรา้ง “เปิดโลกอัศจรรย ์(Planet Earth)” ที่ไดรั้บรางวลั
มาแลว้กอ่นหนา้นี ้ซีรสี ์Our Planet ไดร้บัความรว่มมอื
จากกองทนุสตัวป่์าโลกสากล (WWF) ผสมผสานภาพ 
และเทคโนโลยีท่ีตื่นตา เข้ากับภูมิทัศน์ที่รกร้างห่างไกล 

บนโลกที่ไมเ่คยมกีารบนัทกึภาพมากอ่น และบรรดาสตัว์
ป่าที่อาศยัอยูใ่นบริเวณดงักลา่ว

ช่ือเรื่อง The Good Doctor
จาก  Netflix  บริการของส�านักหอสมุด
ก�ากับโดย : คีมินซู, คิมจินอู
 

      Good Doctor เล่าเรื่องของนายแพทย์หนุ่ม
ออทิสติกที่ เริ่มต้นการทํางานเป็นแพทย์ประจําบ้าน 

ในโรงพยาบาลด้วยความช่วยเหลอืของผูอ้าํนวยการ
ที่มีความผูกพันกับเขามาตัง้แต่เด็ก น่ันก็เพื่อพิสูจน์
ให้คนได้เห็นว่าอาการออทิสติกของเขาไม่ใช่เรื่อง 

น่าปฏิเสธ กลับเป็นข้อดีที่ทําให้การวินิจฉัยโรคและ 

การรกัษาตา่ง ๆ  เป็นไปในแบบที่คนธรรมดาคาดไมถ่งึ

W
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ช่ือเรื่อง ทะลุโลกหลุดจักรวาล 
  Lost In Space
จาก  Netflix บริการของส�านักหอสมุด  
ก�ากับโดย :  เออร์วิน อันเลน

 เมื่อโลกไม่อาจอาศัยได้อีกต่อไปจึงเกิด
โครงการสร้างอาณานิคม เรสโซลูต ในอวกาศ 
โดย ครอบครวัโรบนิสนั ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นหนึ่งในมนษุย์ 

กลุ่มแรกที่ได้สิทธิ์ขึ้นไปใช้ชีวิตบนนั้น แต่หลังเกิด
อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันทําให้ยาน จูปิเตอร์ของพวกเขา
กระเด็นไปตกยังดาวลึกลับ

ช่ือเรื่อง กัญชาเพื่อปวงชน 
จาก  Netflix บริการของส�านักหอสมุด 
ก�ากับโดย :  แอบบี้ เอปสไตน์
 

 หลังจากมีความหวังจากการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ บรรดาหมอและพ่อแม่ของเด็กที่ เป็น
มะเร็งเรียกร้องให้มีการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
สรรพคุณในการรักษาของพืชนี้เพิ่มเติม
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Do  You Know?
By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

	 เตาไมโครเวฟเป็นความสะดวกในการอุน่อาหารเวลาเร่งรบี	แต่การอุน่อาหารด้วยเตาอบ 

ไมโครเวฟน้ันท�าให้ผิวสัมผัสของอาหารท่ีได้แย่ลง	 โดยเฉพาะแซนด์วิชหรือขนมปังที่สอดไส้ 

เป็นของสดทีม่คีวามชืน้สงู	วนันีท้มีงานเพลนิมเีกรด็ความรูว่้าด้วยการอุน่แซนด์วชิด้วยไมโครเวฟ	

มาแบ่งปันค่ะ...
	 แซนด์วิช	คือ	ความย้อนแย้งที่ลงตัว

ของความสดฉ�่าของไส้ที่สอดระหว่างกลาง 

แผ่นขนมปังที่แห้งแต่ยังคงความนุ่มนวลอยู ่

ในขณะที่คลื่นไมโครเวฟที่ปล ่อยมานั้น 

คลื่นจะตามหาความมีขั้วของสสารต่าง	 ๆ 

เพื่อกระตุ ้นให ้ เกิดการกระแทกจนเกิด 

ความร้อนขึน้	ซึง่สสารทีว่่านัน้กค็อื	"น�า้"	นัน่เอง 

	 คลื่นไมโครเวฟจะสร้างความร้อน 

ให้กบัสสารท่ีม	ีDipole	moment	มากกว่าก่อน 

เมื่อเปรียบเทียบวัสดุที่มี	Dipole	moment	

ต ่ างกัน 	 เช ่น 	 กล ่องพลาสติกส� าหรับ

ไมโครเวฟที่ท�าด้วย	 PP	 (เกือบจะไม่มีค่า	

Dipole	 moment)	 และขวดพลาสติกใส 

ที่ท�าด ้วย	 PET	 หรือถ ้วยชามเมลามีน 

ท่ีมค่ีา	Dipole	moment	สงูกว่า	PP	มาก	ๆ 	นัน้ 

จะพบว่า	 กล่อง	 PP	 แทบจะไม่ร้อนเลย 

ในขณะท่ีเมลามีนและขวด	 PET	 นั้นร้อนจ๋ี

ไปแล้ว	

ว่าด้วยการอุ่นเมนแูซนด์วิช
ด้วยไมโครเวฟ
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	 ดังน้ัน	 เมื่อเราอุ่นแซนด์วิชด้วยไมโครเวฟ	 คลื่นไมโครเวฟจะไปกระตุ้นให้โมเลกุล 

ของน�้ากระแทกกันเองจนเกิดความร้อนข้ึน	 และเริ่มเดือดจนโมเลกุลมันฟุ ้งกระจาย 

เป็นไอน�า้ไปทัว่	แล้วพอไอน�า้เหล่านัน้เจอของทีเ่ยน็กว่ากจ็ะคายความร้อนออก	แล้วแปลงสภาพ 

ตัวเองเป็นหยดน�้า	 แน่นอนว่าขนมปังท่ีอาบหยดน�้าเหล่านี้ก็จะเปียกแฉะเกินกว่าจะเช็ดออก 

มกีารศกึษาเปรยีบเทียบการอุน่แซนด์วิชด้วยไมโครเวฟท่ีพบว่า	"การห่อแซนด์วชิด้วยกระดาษซบั

เอนกประสงค์	(Towel	paper)	และวางบนวสัดตุะแกรงทีน่�าเข้าไมโครเวฟได้	(Microwave-safe 

roasting	rack)"	จะให้ผลดท่ีีสดุในการอุ่นแซนด์วชิ	(อย่าลมืแกะถงุพลาสตกิทีหุ่ม้อยูอ่อกด้วยนะ)	

Note 1 :	 สามารถแยกตะกร้าพลาสติกระหว่างฉีด 

จาก	 Virgin	 PP	 และ	 Recycle	 PP	 ด้วยสายตาได้จาก

ลักษณะของสีสันธรรมดานี่แหละค่ะ	 เนื่องจาก	 Recycle	

PP	นัน้จะมสีิง่เจอืปนค่อนข้างเยอะ	และด้วยการเสือ่มสภาพ 

ของเม็ดพลาสติก	 จึงท�าให้ต้องเติม	 Fillers	 มากกว่า 

เลยท�าให้เนื้อพลาสติกทึบกว่า	และสีคล�้ากว่า

Note 2 :	 ใช้ผ้าขาวบางส�าหรับคั้นกะทิมาห่อแซนด์วิช 

แล้ววางบนตะกร้าขนมจีนพลาสติก	 ด้านละ	 10	 วินาที 

จะก�าลงัดมีาก	ๆ 	เนือ่งจากวสัดจุากกระดาษซบันัน้	สามารถ

แย่งชิงและเป็นประตูทางออกของความช้ืนในรูปของไอน�้า 

ได้ดี	 จนท�าให้ขนมปังในแซนด์วิชน้ันแห้ง	 ในขณะที่ไส้ 

ยังคงความสุกและร้อนอยู่

Trick : การอุ่นแซนด์วิซด้วยเตาไมโครเวพ

ห่อด้วยวัสดุซึมซับ วางบนตะแกรงโปร่ง ด้านละ 10 - 15 วินาที
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	 https://www.facebook.com/textile.phys.and.chem/posts/3957311514307253

เคมีฟิสิกส์ของสิ่งทอ	อาหาร	และของรอบตัว

ตะกร้า	PP

ที่ท�าจาก	Recycle	plastic

จะมีสีทึบ	และสีคล�้ากว่า

ตะกร้าพลาสติก	PP

ที่ท�าจาก	Vergin	polymer

จะมีลักษณะโปร่งแสง	และสีสดใส




