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สวัสดีค่ะ มาพบกันในห้วงเวลาแห่งความสุข ทั้งเทศการ
ฉลอง
ปีใหม่ ต่อเนื่องด้วยวันวาเลนไทน์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมอบ
ความรัก
ให้แก่กันและกันนะคะ
ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสาคัญของศิลปินบ้าน
เรา
ที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้
กาหนดให้วันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันศิลปินแห่งชาติพร้อมประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น เป็นศิลปินแห่งชาติ จึงขอแสดง
ความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับยกย่องเกียรติคุณ
ฉบับนี้จึงขอแนะนาศิลปิลแห่งชาติคนล่าสุดในสาขา
วรรณศิลป์
คือคุณ ชมัย บางคมบาง หรืออีกชื่อที่รูจักกันคือ ชมัยพร แสง
กระจ่าง
สารบัญ
สรรสาระ
◌ คีตกวีแห่งราชวงศ์จกั รี ...ต่อจากฉบับที่แล้ว
◌ รู้จกั ๑๐ประเทศอาเซียน ก่อนเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
- ช่วงเวลาของ ๑๐ ประเทศอาเซียน
◌ ตานานว่าวไทย
หน้ านี้มีคาตอบ
◌ ส่ วนไหนของพริ กที่เผ็ดที่สุด
ฅ.คนนิยม
◌ นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปิ นแห่งชาติปี ๒๕๕๗
ท้ องถิ่นของเรา
◌ ผ้าทอพื้นเมืองภูมิปัญญาไทยในจังหวัดสุ พรรณบุรี :
- กลุ่มทอผ้าสตรี ชาวนาไทย
เก็บตก
◌ อดนอนทาร้ายสมอง
◌ ๗ อาหารบารุ งสมอง
มองสื่ อ
◌ วิธีการกูข้ อ้ มูลในฮาร์ดดิสก์
วงจร

หอสมุดแห่ งชาติจังหวัดสุ พรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
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สุ ตตะภวานนท์
พลอยสุ กใส
ศรีทอง

สานักงาน
หอสมุดแห่ งชาติจังหวัดสุ พรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
ถนนสุ พรรณบุรี – ชัยนาท ตาบลสนามชัย
อาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๓-๕๓๔๓ , ๐-๓๕๕๓-๕๒๔๔
โทรสาร ต่ อ ๒๕
( กาหนดออก ราย ๓ เดือน )

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้ทวั่ ไป สู่ประชาชน
๒. เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลและข่าวสารด้านบรรณารักษศาสตร์
และ สารนิเทศศาสตร์
๓. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจการของ
หอสมุดแห่งชาติจงั หวัดสุ พรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
ปกและรูปเล่ มออกแบบโดย : ปิ ยวรรณ พลอยสุ กใส
พิมพ์และเข้ าเล่ ม
: ปิ ยวรรณ พลอยสุ กใส

ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว........โดย
โดย กาญจนา ศรีเหรา

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับวารสารหอสมุดฯ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวนอนห่มผ้าหนาๆกันด้วย
เพื่อความอบอุ่นนะคะ ฉบับนี้เราจะนาบทเพลงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาฝากเพื่อนๆ
เพลงที่จะนาเสนอในฉบับนี้คือ เต่ากินผักบุ้ง

เกร็ดน่ารู้
คาร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทานอง : เพลงไทยเดิม เพลงเต่ากินผักบุ้ง
พระราชนิพนธ์บทร้องเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๐

เที่ยวต้น
ดาวเดือนเลือนดับลับฟ้า
มวลปักษาลาถิ่นบินออกไกล
ดอกเอ๋ยเจ้าดอกประยงค์
เจ้าช่อชงโค เจ้าอย่าโศกาลัย
เที่ยวกลับ
นิจจาเอ๋ยเช้าเช้าเคยได้พบพักต์
แม้มิมีใครเขาเฝ้าหวงคอย
ดอกเอ๋ยเจ้าดอกรัก
เสียงไก่ขันขาน เสียงกังวานหวานแจ้ว
หวานสุดแล้วยามพาทีเอย

ห้องนภาแลสว่างกระจ่างใส
คงจะไปหาเหยื่อเผื่อลูกน้อย
ขอให้สมประสงค์ทุกประการเอย
วันหน้าจะมาใหม่ มารับเอาคู่ใจชงโค
จะจากกันนานนักก็เศร้าสร้อย
รักคงถอยใจคงร้าวราวไฟลาญ
หัวอกจะหักเสียแล้วเอย
ไม่เทียมเทียบเสียงเพื่อนแก้ว

แหล่งที่มา :
“หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.li.mahidol.ac.th (๑๗ มกราคม ๒๕๕๘)

ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑

โดย กาญจนา ศรีเหรา

ใกล้เข้าสู่การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้ามาทุกทีแล้ว ฉบับนี้มารู้จักกับช่วงเวลาของ ๑๐ ประเทศอาเซียนบ้างนะค่ะ
๑.อินโดนีเซีย
เวลาช่วงเช้า(AM)
เวลาช่วงบ่าย(PM)
ตี ๑
แจม ซาทู
๑๓.๐๐ น.
แจม ทิกา บีเล็ท
ตี ๒
แจม ดัว
๑๔.๐๐ น.
แจม เอมทัต บีเล็ท
ตี ๓
แจม ทิกา
๑๕.๐๐ น.
แจม ลิมา บีเล็ท
ตี ๔
แจม เอมพัด
๑๖.๐๐ น.
แจม อีนัม บีเล็ท
ตี ๕
แจม ลิมา
๑๗.๐๐น.
แจม ทูจัว บีเล็ท
๖ โมง
แจม เอมพัด
๑๘.๐๐น. แจม ดีลาแพน บีเล็ท
๗ โมง
แจม ทูจัว
๑๙.๐๐ น. แจม แซมลิแลน บีเล็ท
๘ โมง
แจม ดีลาแพน ๒๐.๐๐ น.
แจม ดัว พูลูช
๙ โมง
แจม แซมลิแลน ๒๑.๐๐ น. แจม ดัว พูลูช ซาทู
๑๐ โมง
แจม ซีพูลูช
๒๒.๐๐ น.
แจม ดัว พูลูช ดัว
๑๑ โมง
แจม ซีบาเลส
๒๓.๐๐ น. แจม ดัว พูลูช ทิกา
๑๒.๐๐ น. เทนเก็ช ฮาลิ
๒๔.๐๐ น.
เทนกัช มาลัม
เที่ยง
(แจม ดัว บีเล็ท)
๒.มาเลเซีย
เวลาช่วงเช้า(AM)
ตี ๑
ปุกูล ซาตู ปากิ
ตี ๒
ปุกูล ดัว ปากิ
ตี ๓
ปุกูล ทิก้า ปากิ
ตี ๔
ปุกูล เอ็มแพท ปากิ
ตี ๕
ปุกูล ลิม่า ปากิ
๖ โมง
ปุกูล อีนาม ปากิ
๗ โมง
ปุกูล ทุจู ปากิ
๘ โมง
ปุกูล ลาปัน ปากิ
๙ โมง ปุกูล เซ็มบิลัน ปากิ
๑๐ โมง
ปุกูล เซปูลู ปากิ
๑๑ โมง ปุกูล เซเบลัส ปากิ
๑๒.๐๐ น.
เทนกาฮาริ
เที่ยง
ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒

เวลาช่วงบ่าย(PM)
๑๓.๐๐ น.
ปุกูล ซาตู ปิตัง
๑๔.๐๐ น.
ปุกูล ดัว ปิตัง
๑๕.๐๐ น.
ปุกูล ทิก้า ปิตัง
๑๖.๐๐ น. ปุกูล เอ็มแพท ปิตัง
๑๗.๐๐น.
ปุกูล ลิม่า ปิตัง
๑๘.๐๐น.
ปุกูล อิมาน ปิตัง
๑๙.๐๐ น.
ปุกูล ทุจู มาลาม
๒๐.๐๐ น. ปุกูล ลาปัน มาลาม
๒๑.๐๐ น. ปุกูล เซ็มบิลัน มาลาม
๒๒.๐๐ น. ปุกูล เซปูลู มาลาม
๒๓.๐๐ น. ปุกูล เซเบลัส มาลาม
๒๔.๐๐ น.
เทนกา มาลาม

๓.ฟิลิปปินส์
เวลาช่วงเช้า(AM)
เวลาช่วงเช้า(AM) = อัง อูมาก้า
ตี ๑
อลา อูน่า
ตี ๒
อลาส โดส
ตี ๓
อลาส เตรส์
ตี ๔
อลาส คูวัดโตร
ตี ๕
๖ โมง
๗ โมง
๘ โมง
๙ โมง
๑๐ โมง
๑๑ โมง
๑๒.๐๐ น.
เที่ยง

อลาส ซิงโก
อลาส ซาอิส
อลาส ศีเยเต้
อลาส อ้อตโซ่
อลาส นูเวเบ้
อลาส ดิเยส
อลาส ออนเซ่
อาลาส โดส

เวลาช่วงบ่าย(PM)
เวลาช่วงบ่าย(PM) = อัง ฮาปอน
๑๓.๐๐ น. อลา อูน่า อัง ฮาปอน
๑๔.๐๐ น. อลาส โดส อัง ฮาปอน
๑๕.๐๐ น. อลาส เตรส์ อัง ฮาปอน
๑๖.๐๐ น. อลาส คูวัดโตร อัง ฮา
ปอน
๑๗.๐๐น. อลาส ซิงโก้ อัง ฮาปอน
๑๘.๐๐น. อลาส ซาอิส อัง ฮาปอน
๑๙.๐๐ น.
อัง กาบิ
๒๐.๐๐ น. อลาส อ้อตโซ่ อัง กาบิ
๒๑.๐๐ น. อลาส นูเวเบ้ อัง กาบิ
๒๒.๐๐ น. อลาส ดิเยส อีง กาบิ
๒๓.๐๐ น. อลาส ออนเซ่ อัง กาบิ
๒๔.๐๐ น.
ฮาติง กาบิ

๔.สิงคโปร์
เวลาช่วงเช้า(AM) = ช่าง อู่
ตี ๑
อี เตี่ยน
ตี ๒
เอ้อ เตี่ยน
ตี ๓
ซาน เตี่ยน
ตี ๔
ซื่อ เตี่ยน
ตี ๕
อู่ เตี่ยน
๖ โมง
ลิ่ว เตี่ยน
๗ โมง
ชี เตี่ยน
๘ โมง
ปา เตี่ยน
๙ โมง
จิ่ว เตี่ยน
๑๐ โมง
ฉือ เตี่ยน
๑๑ โมง
ฉือ อี เตี่ยน
๑๒.๐๐ น.
จง อู่
เที่ยง

เวลาช่วงบ่าย(PM) = เซี่ย อู่
๑๓.๐๐ น. เซี่ย อู่ อี เตี่ยน
๑๔.๐๐ น. เซี่ย อู่ เอ้อ เตี่ยน
๑๕.๐๐ น.
ซาน
๑๖.๐๐ น. เซี่ย อู่ ซื่อ เตี่ยน
๑๗.๐๐น.
เซี่ย อู่ อู่ เตี่ยน
๑๘.๐๐น. เซี่ย อู่ ลิ่ว เตี่ยน
๑๙.๐๐ น. เซี่ย อู่ ชี เตี่ยน
๒๐.๐๐ น. เซี่ย อู่ ปา เตี่ยน
๒๑.๐๐ น. เซี่ย อู่ จิ่ว เตี่ยน
๒๒.๐๐ น. เซี่ย อู่ ฉือ เตี่ยน
๒๓.๐๐ น. เซี่ย อู่ ฉือ อี เตี่ยน
๒๔.๐๐ น.
-
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๕.บรูไน
เวลาช่วงเช้า(AM)
ตี ๑
ปุกูล ซาตู ปากิ
ตี ๒
ปุกูล ดัว ปากิ
ตี ๓
ปุกูล ทิก้า ปากิ
ตี ๔
ปุกูล เอ็มแพท ปากิ
ตี ๕
ปุกูล ลิม่า ปากิ
๖ โมง
ปุกูล อีนาม ปากิ
๗ โมง
ปุกูล ทุจู ปากิ
๘ โมง
ปุกูล ลาปัน ปากิ
๙ โมง ปุกูล เซ็มบิลัน ปากิ
๑๐ โมง
ปุกูล เซปูลู ปากิ
๑๑ โมง ปุกูล เซเบลัส ปากิ
๑๒.๐๐ น.
เทนกาฮาริ
เที่ยง
๖.เวียดนาม
เวลาช่วงเช้า(AM) = ซ้าง
ตี ๑
หมดเส่อ
ตี ๒
ฮายเส่อ
ตี ๓
บาเส่อ
ตี ๔
โบ๊นเส่อ
ตี ๕
นัมเส่อ
๖ โมง
เซ้าเส่อ
๗ โมง
ไบ๋เส่อ
๘ โมง
ต้ามเส่อ
๙ โมง
ชิ้นเส่อ
๑๐ โมง
เหมื่อนเส่อ
๑๑ โมง เหมื่อยหมดเส่อ
๑๒.๐๐ น. เหมื่อยฮายเส่อ
เที่ยง
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เวลาช่วงบ่าย(PM)
๑๓.๐๐ น.
ปุกูล ซาตู ปิตัง
๑๔.๐๐ น.
ปุกูล ดัว ปิตัง
๑๕.๐๐ น.
ปุกูล ทิก้า ปิตัง
๑๖.๐๐ น. ปุกูล เอ็มแพท ปิตัง
๑๗.๐๐น.
ปุกูล ลิม่า ปิตัง
๑๘.๐๐น.
ปุกูล อิมาน ปิตัง
๑๙.๐๐ น.
ปุกูล ทุจู มาลาม
๒๐.๐๐ น. ปุกูล ลาปัน มาลาม
๒๑.๐๐ น. ปุกูล เซ็มบิลัน มาลาม
๒๒.๐๐ น. ปุกูล เซปูลู มาลาม
๒๓.๐๐ น. ปุกูล เซเบลัส มาลาม
๒๔.๐๐ น.
เทนกา มาลาม

เวลาช่วงบ่าย(PM) = เจี่ยว
๑๓.๐๐ น. หมดเส่อเจี่ยว
๑๔.๐๐ น. เหมื่อยโบ๊นเส่อ
๑๕.๐๐ น. เหมื่อยนัมเส่อ
๑๖.๐๐ น. เหมื่อยเซ้าเส่อ
๑๗.๐๐น. เหมื่อยไบ๋เส่อ
๑๘.๐๐น. เหมื่อนต้ามเส่อ
๑๙.๐๐ น. เหมื่อนชิ้นเส่อ
๒๐.๐๐ น. ฮายเมือยเหซ่อ
๒๑.๐๐ น.
ฮายมดเส่อ
๒๒.๐๐ น. ฮายฮายเส่อ
๒๓.๐๐ น.
ฮายบาเส่อ
๒๔.๐๐ น.
เสือเดม

๗.พม่า
เวลาช่วงเช้า(AM) = เนียแนะอะเฉ่ย เวลาช่วงบ่าย(PM) = มูลเดะ เซ็นนันนายีขอเดะ
ตี ๑
มูนนะ ดันนายี
๑๓.๐๐ น.
มูนเละ ดันนายี
ตี ๒
มูนนะ นันนายี
๑๔.๐๐ น.
มูลเละ นันนายี
ตี ๓
มูนนะ ตงนายี
๑๕.๐๐ น.
มูนเละ ตงนายี
ตี ๔
มูนนะ ลีนายี
๑๖.๐๐ น.
เนี่ย ลีนะหยี
ตี ๕
มูนนะ มานายี
๑๗.๐๐น.
เนี่ยมานาหาหยี
๖ โมง
บันแนะ ชองนายี
๑๘.๐๐น.
เนี่ยชวานาหยี
๗ โมง
บันแนะ คุณนะนายี ๑๙.๐๐ น.
เนี่ยโคนันหยี
๘ โมง
บันแนะ ชมนายี
๒๐.๐๐ น.
เนี่ยชินนาหยี
๙ โมง
บันแนะ กูนายี
๒๑.๐๐ น.
เนี่ยโกหาหยี
๑๐ โมง
บันแนะเซนายี
๒๒.๐๐ น.
เนี่ยเนวาหยี
๑๑ โมง
บันแนะ เซเต็นนายี ๒๓.๐๐ น.
เนียเนทเดนนาหยี
๑๒.๐๐ น. มูนเดะ เซ็นเต็นนายี ๒๔.๐๐ น.
เนียเชทนันนาหยี
เที่ยง
๘.กัมพูชา
เวลาช่วงเช้า(AM) = ปรึก
ตี ๑
โมง มวย
ตี ๒
โมง ปี
ตี ๓
โมง เบ็ย
ตี ๔
โมง บวน
ตี ๕
โมง ปรัม
๖ โมง โมง ปรัม มวย
๗ โมง
โมง ปรัม ปี
๘ โมง โมง ปรัม เบ็ย
๙ โมง โมง ปรัม บวน
๑๐ โมง
โมง ด็อป
๑๑ โมง โมง ด็อป มวย
๑๒.๐๐ น. โมง ด็อป ปี
เที่ยง

เวลาช่วงบ่าย(PM) = โร-เซียล
๑๓.๐๐ น.
โมง ด็อป เบ็ย
๑๔.๐๐ น.
โมง ด็อป บวน
๑๕.๐๐ น.
โมง ด็อป ปรัม
๑๖.๐๐ น. โมง ด็อป ปรัม มวย
๑๗.๐๐น. โมง ด็อป ปรัม ปี
๑๘.๐๐น. โมง ด็อป ปรัม เบ็ย
๑๙.๐๐ น. โมง ด็อป ปรัม บวน
๒๐.๐๐ น.
โมง มพึย
๒๑.๐๐ น.
โมง มพึย มวย
๒๒.๐๐ น.
โมงมพึย ปี
๒๓.๐๐ น.
โมง มพึย เบ็ย
๒๔.๐๐ น.
โมง มพึย บวน

ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๕

๙.ลาว
ช่วงเช้าจะออกเสียงเช่นเดียวกับประเทศไทย
เวลาช่วงค่า(PM)
๑๙.๐๐ น.
เจ็ดโมงเย็น
๒๐.๐๐ น.
แปดโมงกลางคืน
๒๑.๐๐ น.
เก้าโมงกลางคืน
๒๒.๐๐ น.
สิบโมงกลางคืน
๒๓.๐๐ น.
สิบเอ็ดโมงกลางคืน
๒๔.๐๐ น. สิบสองโมงกลางคืน
กี่โมงแล้ว
จักโมงแล้ว
๑๐.ไทย
เวลาช่วงเช้า(AM) เวลาช่วงบ่าย(PM)
ตี ๑
๑๓.๐๐ น.
ตี ๒
๑๔.๐๐ น.
ตี ๓
๑๕.๐๐ น.
ตี ๔
๑๖.๐๐ น.
ตี ๕
๑๗.๐๐น.
๖ โมง
๑๘.๐๐น.
๗ โมง
๑๙.๐๐ น.
๘ โมง
๒๐.๐๐ น.
๙ โมง
๒๑.๐๐ น.
๑๐ โมง
๒๒.๐๐ น.
๑๑ โมง
๒๓.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น. เที่ยง
๒๔.๐๐ น.

แหล่งที่มา
ฝ่ายวิชาการ ปัญญาชน. สวัสดีอาเซียน พูดจาประสาอาเซียน. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, ๒๕๕๕

ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๖

โดย
โดย......ภควรรณ
...ภควรรณ คุณากรวงศ์

ว่าว เป็ นสิ่ งที่คนไทยคุน้ เคยและรู ้จกั กันดีมาตั้งแต่เด็กเพราะ
เป็ นการละเล่นและเป็ นกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่ หลายทัว่ ทุกภาค
ของประเทศ เล่นได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ ราคาก็ไม่แพงมากนัก หรื อ
ถ้าสามารถทาเองได้ยงิ่ ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะวัสดุที่ใช้ทาก็เป็ นวัสดุ
พื้นบ้านที่หาได้ง่าย แต่การทาต้องมีทกั ษะว่าวจึงจะขึ้นได้ดี เรี ยกว่า
ติดลม การเล่นว่าวมีมาตั้งแต่สมัยโบราณมิได้เป็ นการเล่นเพียงแต่
สนุกสนานเหมือนกับปั จจุบนั นี้เท่านั้น
ประวัติและความเป็ นมาของว่าวไทย
การเล่นว่าวในประเทศ ไทยนั้นได้มีมานาน ตั้งแต่สมัยโบราณโดยในแต่ละสมัยก็ได้มีการกล่าวถึงการเล่นว่าวที่แตกต่าง
กันไป
แต่หากจะพูดถึงการเล่นว่าวมีมาแต่ครั้งสมัยใดนั้นคงจะเป็ นการยากที่จะกล่าวให้ชดั เจนเพราะจากตานานหลักฐานที่
กล่าวถึงการเล่นว่าวของไทยนั้นได้ปรากฏมาตั้งแต่อดีตกาลแล้ว
สมัยสุ โขทัย (พ. ศ. ๑๗๘๑ – ๑๙๘๑)
ในสมัยนี้ ได้กล่าวถึ ง เรื่ องราวของพ่อขุนศรี อินทรทิ ตย์ซ่ ึ งทรงโปรดการเล่ นว่าวจนเกิ ดเหตุการณ์ ให้พระองค์ทรงเกิ ด
ความรักกับบุตรสาวพระยาเอื้อ ทั้งนี้ ยงั มีการกล่าวไว้ในตารับท้าวศรี จุฬาลักษณ์ซ่ ึ งเป็ น พระสนมเอกของพระ ร่ วง ซึ่ งกล่าวถึ ง
เดือนยีใ่ นการพระราชพิธีบุษบาภิเษกว่าเป็ นงานนักขัตฤกษ์ที่ หมู่นางสนมกานัลดูการชักว่าวหง่าว (ว่าวดุ๊กดุ่ย)
สมัยกรุ งศรี อยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐)
ซึ่ งเป็ นสมัยที่สมเด็จพระรามาธิ บดีเป็ นปฐมกษัตริ ยก์ ารสร้าง
กรุ ง เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๑ ทรงตั้งกฎมณเฑียรบาลว่าห้ามมิให้ผใู ้ ดเล่นว่าว
ข้ามพระราชวังอันเนื่องมาจากทรงเกรงว่า ว่าวที่ใช้เล่นกันจะไปเกี่ยว
หรื อทาความเสี ย หายให้แก่ สิ่ง ก่ อสร้ า งในพระราชวัง และเมื่ อครั้ ง
สมัยพระเพทราชาก็ได้ทรงใช้วา่ วในการทาสงคราม โดยใช้ลูกระเบิด
ติ ดกับว่า วจุ ฬา แล้วชักว่าวลอยข้ามกาแพงเพื่อเข้าโจมดี ฝ่ ายข้าศึ ก
ในสมัย นี้ ไ ด้ป รากฏชื่ อ ว่า วปั ก เป้ าขึ้ นมาด้วย ทั้ง นี้ ย งั ทรงให้ มี ก าร
แข่ ง ขัน การเล่ น ว่ า วเพื่ อ เอาแพ้ช นะกัน ในจดหมายเหตุ ข อง มองซิ เ ออร์ ลาลู แ บร์ อัค รราชทู ต ของพระเจ้า หลุ ย ที่ ๑๔
กรุ งฝรั่งเศส ซึ่ งเข้ามาเจริ ญสัมพันธไมตรี ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กล่าวถึงการเล่นว่าวของไทยว่า เป็ นการเล่นที่
สนุกสนานเป็ นที่นิยมในหมู่เจ้านายและขุนนาง
ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๗

สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๑๑)
พระองค์ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเล่นว่าว
ได้ที่ทอ้ งสนามหลวง ต่อมาในรัชกาลที่ ๕ ในปี พ.ศ.
๒๔๔๙ ได้มีการจัดการแข่งขันว่าวจุฬา-ปักเป้ าชิงถ้วย
ทองคาพระราชทานที่พระราชวังสวนดุสิต การแข่งขันนี้
มีเป็ นประจาทุกปี จนสิ้ น รัชสมัยของพระองค์และในสมัย
รัชกาลที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๖๘) พระองค์ทรงให้มี
การจัดกีฬาว่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ความหมาย
ว่าว เป็ นการละเล่นของไทยที่มีมาช้านาน โดยการเล่นต้องหาโอกาสที่เหมาะสมในการเล่นซึ่ งโอกาสที่เหมาะสม
ในที่น้ ีก็ คือ การหาช่วงเวลาที่มีอากาศดีลมพัดอย่างสม่าเสมอ ไม่แรงจนเกินไป เพราะอาจทาให้วา่ วเสี ยการทรงตัวและขาดได้
พร้อมทั้งสถานที่ในการเล่นว่าวควรจะเป็ นสถานที่กว้างพอที่จะทาให้วา่ วลอยได้อย่างอิสระสวยงาม การเล่นว่าวใช้อุปกรณ์
ในการเล่นที่ไม่ยงุ่ ยาก เพราะส่ วนประกอบของว่าว โดยหลักแล้วจะมีเพียงไม้ไผ่ที่นิยมใช้ทาโครงว่าว และกระดาษที่ใช้ติดกับ
โครงว่าวที่เราสร้างไว้ กระดาษกับเชือกที่ใช้ผกู กับไม้ ความแข็งแรงนั้นขึ้นอยูก่ บั ว่าจะใช้ในการแข่งขันหรื อเล่นเพื่อความ
สนุกสนาน หากใช้ในการแข่งขันเชื อกกับกระดาษที่ใช้ควรจะเหนียวพอที่จะโต้ลมได้จนจบการแข่งขันโดยไม่มีการชารุ ดไป
เสี ยก่อน
การทาว่ าวจากภูมิปัญญาของคนไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน มีอยู่ ๕ ประเภท
๑. การทาว่าวจากวัสดุธรรมชาติ ใช้ใบตองตึงเป็ นวัสดุในการทา
ตัวว่าว ใบตองตึงไม่ใช่ใบกล้วยเป็ นใบไม้ทางภาคอีสานในอดีตใช้ห่อ
อาหาร ลักษณะเป็ นใบใหญ่ ๆ นามาตากแห้ง เช่น ใบกระบอก ใบยาง
แดง ใบมะม่วงหิ มพานต์ หรื อใบไม้ต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่ เป็ นการทาว่าว
ลักษณะง่าย นาใบไม้มาต่อเชือกติดหาง ซึ่ งเด็ก ๆ ในชนบทภาคต่าง ๆ
นิยมนามาทาเล่นเรี ยกว่า ว่าวใบไม้
๒. การทาว่าวจากกระดาษธรรมดาหรื อกระดาษว่าว
ขั้นตอนการทาเริ่ มมีแบบแผนมากขึ้น โดยการตัดกระดาษทาว่าวตาม
แบบ ติดกระดาษทาว่าวเข้ากับโครงที่ทาจากไม้ไผ่ ผูกซุ งต่อเชื อกต่อหาง
หรื อไม่มีหางก็ได้ การทาว่าวประเภทนี้ จะมีการทาแบบ การขึ้นโครง การวัดตัดที่มีสัดส่ วนสมดุลย์ เช่น ว่าวประทุนหรื อว่าว
กระป๋ อง ว่าวอีลุม้ เป็ นว่าวไม่มีหาง แต่ถา้ มีหาง จะเรี ยกว่าว่าวปั กเป้ า ว่าวหัวฉี ก ว่าวปลา ว่าวปลาปี กแอ่น ฯลฯ
ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๘

๓. การทาว่าวมีลกั ษณะซับซ้อนมากกว่าประเภทที่ ๒ ติด
อุปกรณ์เสริ มทาให้เกิดเสี ยงขณะที่นาว่าวขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ าเรี ยกว่า แอก
หรื อสะนู หรื อธนู มีลกั ษณะทาจากไม้ไผ่ทรงกระบอกส่ วนกลาง
กลวงนามาติดเข้ากับโครงว่าวบริ เวณส่ วนหัวของว่าว เมื่อว่าวกินลม
บนท้องฟ้ าจะมีเสี ยงดังแอก ๆ เสี ยงจะยาวหรื อสั้น ดังหรื อค่อยขึ้นอยู่
กับเทคนิคการทาแอก เช่น ว่าวควาย ว่าวนกปี กหมอน ว่าวนกปี ก
แอ่น ว่าววงเดือน หรื อที่ประเทศมาเลเซี ยเรี ยกว่า ว่าวบูรันบูแล

๔. การทาว่าวในลักษณะแผงความเชื่อเครื่ องรางของขลัง การทา
ว่าวรู ปผีและการเล่นว่าวผีมีลกั ษณะไม่แตกต่างกับการเล่นว่าวชนิดอื่น
ๆ แต่แฝงด้วยความเชื่อ เมื่อชักว่าวขึ้นท้องฟ้ าปลิวขาดตกบนหลังคา
บ้านหรื อบริ เวณบ้านใคร บ้านนั้นต้องมีการนิมนต์พระมาสวดหรื อ
ทาบุญให้ครบ ๗ วัน มิฉะนั้นจะถือว่าโชคร้ายหรื อจะมีเรื่ องไม่ดีเข้ามา
สู่ บา้ น ลักษณะของว่าวผีส่วนหัวเป็ นหน้าผี
แลบลิ้นยาว ๆ พุงโต
เหมือนหนังตะลุง มีแขนมีขา จะดูวา่ เป็ นผีตวั ผูห้ รื อผีตวั เมียให้สังเกตที่
อวัยวะเพศ มีผา้ สี แดงเรี ยกว่าตะปิ้ งปิ ดบริ เวณอวัยวะเพศ เอกลักษณะ
ของว่าว ทาให้คนพบเห็นน่ากลัว และติดแอกเพื่อทาให้เกิดเสี ยงดังขึ้น
เวลาชักอยูบ่ นท้องฟ้ า
๕. การทาว่าวมีการออกแบบตกแต่งพิเศษทาให้สวยงามมีรูปร่ างแปลก ๆ เช่น ว่าวแมงปอ ว่าวงู หรื อว่าวประดิษฐ์อื่น ๆ
เช่น ว่าวสิ งห์ของบริ ษทั บุญรอด ว่าวประเภทสวยงามทุกชนิด
ปัจจุบันว่ าวแบ่ งเป็ น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ
๑. ว่าวแผง คือว่าวที่ไม่มีความหนา มีแต่ส่วนกว้างและส่ วนยาว
ตัวอย่างเช่น ว่าวจุฬา ปั กเป้ า อีลุม้ หรื อว่าวรู ปสัตว์ต่าง ๆ
๒. ว่าวภาพ คือ ว่าวที่ประดิษฐ์ให้มีลกั ษณะพิเศษเพื่อแสดงแนวคิด ฝี มือ
ในการประดิษฐ์ แบ่งเป็ นประเภทย่อย ได้ ๓ ชนิด\ ว่าวประเภท
สวยงาม ว่าวประเภทความคิด และว่าวประเภทตลกขบขัน
ว่าวแผงเท่านั้นที่นิยมนามาแข่งขันกัน ส่ วนว่าวภาพจะทาสาหรับ ชักขึ้น
อวดรู ปร่ างว่าวมากกว่าและนิยมชักให้ลอยนิ่งอยูใ่ นอากาศให้คนชม
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ว่าวในแต่ ละภาคของประเทศไทย
ถ้าจะกล่าวถึงเอกลักษณ์ของการทา
ว่าวในแต่ละภาคของประเทศไทยแล้วก็ไม่
ต่างกันมากนัก ขึ้นอยูก่ บั ความนิยมและวัย
ของผูเ้ ล่นด้วย ถ้าเป็ นผูใ้ หญ่ก็จะ ทายาก
ขึ้นมาหน่อย
ว่าวไทยในแต่ละภาคของ
ประเทศไทย แยกได้ดงั นี้

ภาคกลาง
ว่าวที่เล่นกันมีรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นแบบดั้งเดิม คือ ว่าวจุฬา
ว่าวปั กเป้ า ว่าวดุ๊ยดุ่ย ว่าวหาง ว่าวอีแพรด ว่าวอีลุม้ ส่ วนรู ปแบบ
ใหม่ที่รับมาจากต่างประเทศ เช่น ว่าวงู ว่าวนกยูง ว่าวปลา ว่าวคน
ว่าวผีเสื้ อ
ภาคเหนือ
ลักษณะของว่าวไทยภาคเหนื อ แต่เดิมมีรูปแบบที่ทาขึ้นอย่าง
ง่าย ๆโดยมีโครงทาจากไม้ไผ่ นามาไขว้กนั มีแกนกลางอันหนึ่ง และ
อีกอันหนึ่งโค้งทาเป็ นปี กว่าว จะไม่ใช้เชื อกช่วยในการทาโครงก่อน
ใช้กระดาษปิ ดทับโครงไม้เลยทีเดียว รู ปร่ างของว่าวก็คล้าย ๆ กับว่าว
ปั กเป้ าของภาคกลาง แต่ไม่มีหางและพู่ มีชนิดเดียว ไม่มีหลาย
ประเภทเหมือนภาคกลาง ลักษณะของว่าวก็เปลี่ยนแปลงไปตามสมัย
นิยม โดยหาซื้ อว่าวตามท้องตลาด ซึ่ งเป็ นว่าวรู ปแบบใหม่ ๆ คือ รู ปสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น ว่าวงู ว่าวนก
ภาคตะวันออก
ว่าวมีรูปแบบดั้งเดิม และเหมือนกับภาค อื่น ๆ ได้แก่ ว่าวอีลุม้ ว่าวหาง ว่าวหัวแตก ว่าวดุ๊ยดุ่ย ว่าวกระดาษ และว่าว
ใบมะกอก ส่ วนว่าวรู ปแบบจากต่างประเทศไม่เป็ นที่นิยมในภาคนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชาชนส่ วนมากนิยมเล่นว่าวพื้นเมืองกัน และว่าวที่นิยมมากที่สุดคือ ว่าวหาง หรื อว่าวดุ๊ยดุ่ย รองลงไปได้แก่วา่ ว
อีลุม้ (หรื อว่าวอีลุ่ม) ว่าวปลาโทดโทง และว่าวประทุน บางครั้งก็มีการแข่งขันในงานบุญ เช่น บุญกุม้ ข้าวใหญ่ การแข่งขัน
ว่าวนี้ตดั สิ นได้หลายอย่างเช่น ว่าวสวย ว่าวที่ข้ ึนได้สูงที่สุดหรื อว่าวที่มีเสี ยงดังเพราะที่สุด ซึ่ งจังหวัดอุบลราชธานีจดั การ
แข่งขันว่าวเป็ นกีฬาพื้นเมืองของจังหวัด
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ภาคใต้
ในภาคใต้น้ ีมีการว่าวเล่นกันจานวนมากโดยเฉพาะ
ในเขตจังหวัดสงขลา ว่าวที่นิยมมีรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ว่าวนก
ว่าวนกปี กแอ่น ว่าวนกยูง ว่าวปลาวาฬ ว่าวปลาปี กแอ่น ว่าว
ควาย ว่าวใบยาง และว่าวกระป๋ องหรื อว่าวกระดาษ เป็ นต้น ใน
เขตจังหวัดที่อยูใ่ ต้สงขลาลงไปนั้น ชาวบ้านนิยมเล่นว่าววงเดือน
อย่างเดียว ว่าวที่มีรูปแบบอื่น ๆ ไม่นิยมประดิษฐ์กนั และที่น่า
สังเกตอย่างหนึ่งของภาคใต้คือ มักนิยมติดแอกหรื อที่เรี ยกกันว่า
สะนู หรื อธนู ไว้ที่ส่วนหัวของว่าว
หากจะกล่าวถึงว่าวไทยด้วยกันแล้ว ว่าวที่มีชื่อเสี ยงเป็ น
ที่รู้จกั มากที่สุด คือ ว่ าวจุฬากับว่ าวปั กเป้ า แม้จะทาเล่นกัน
เฉพาะในภาคกลางก็อาจจะเรี ยกได้วา่
เป็ นว่าวประจาชาติไทย มีลกั ษณะผิดแปลกแตกต่างกับว่าวของต่างชาติอย่างสิ้นเชิง
ทั้งรู ปร่ าง ทั้งการเคลื่อนไหวในอากาศ กล่าวคือ เป็ นว่าวที่สวยงามด้วยรู ปทรง และฝี มือที่ประดิษฐ์อย่างประณี ตที่สุด
และสามารถบังคับให้เคลื่อนไหวได้ดว้ ยอาการต่าง ๆ อย่างสง่างามและคล่องแคล่วว่องไว ด้วยสายป่ านที่ชกั ว่าวนั้นเพียงสาย
เดียว ตรงข้ามกับว่าวนานาชาติที่มีความสวยงามมีสีสันแพรวพราว แต่ส่วนมากลอยลมอยูเ่ ฉย ๆ ไม่อาจบังคับให้เคลื่อนไหว
อย่างว่าวจุฬาและว่าวปั กเป้ าได้ ว่ าวจุฬา มีลกั ษณะคล้ายดาวห้าแฉก มุมไม่เท่ากัน ไม่มีหาง ผูกคอซุ งที่อกทาให้ส่ายไปมาได้
ส่ วนว่ าวปั กเป้ า รู ปร่ างเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ผูกคอซุ งที่อกเช่นเดียวกัน มีหางยาวไว้ถ่วงน้ าหนักที่มุมล่างของตัวว่าว
กติกาการแข่ งขัน
ถ้าดูจากขนาดรู ปร่ างแล้ว ว่าวจุฬามีขนาดใหญ่เป็ น ๒ เท่าของว่าวปั กเป้ า หรื อ
อาจโตกว่าปั กเป้ า บางตัวมีความยาวถึ ง ๒ เมตร ว่าวจุฬามีอาวุธคือ "จำปำ" เป็ นไม้
เหลาโค้งประกบติดสายป่ านต่อจากคอซุ งลงมา ติดประมาณ ๓ – ๕ ดอก ประโยชน์
คือ ใช้สาหรับเกี่ยวว่าวปั กเป้ าให้ตาย แล้วจะได้ชกั รอกไปกิ นเสี ย ส่ วนว่าวปั กเป้ ามี
"เหนียง" เป็ นห่วงป่ านติดใต้คอซุ งลงมา เอาไว้คล้องตัวว่าวจุฬา ในวงการแข่งขันว่าว
ถือว่าว่าวจุฬาได้เปรี ยบกว่าว่าวปั กเป้ า โดยรู ปร่ างและอาวุธ กติกาจึงต้องต่อให้ว่าว
ปั กเป้ า ๒ ต่อ ๑ สาหรับการทาว่าวจุฬาและปั กเป้ านั้นต้องอาศัยฝี มือที่ประณี ต มัก
นิ ยมใช้ไม้ไผ่สีสุกเท่านั้น ในการทาโครงว่าว การคัดเลือกไม้ การดัดและเหลาไม้ การ
ผูกว่าว แต่ละคนจะมีเคล็ดลับแตกต่างกันไป
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การเล่นว่าวเพื่อการแข่งขัน
มีการพัฒนาการต่อสู ้
ดัดแปลงการชักด้ายที่ติดไว้ดว้ ยของมีคมทาจากเศษแก้วที่
เรี ยกว่า “ป่ ำนคม” สาหรับต่อสู ้กนั ใครพลาดท่าก็จะถูกคู่แข่ง
ตัดสายป่ านขาด ตลอดการแข่งขันกลางเวหา ตั้งแต่การขึ้นว่าว
การยัก การส่ าย การคว้า การโฉบรอก และการบังคับให้
เคลื่อนไวได้อย่างสง่างามด้วยสายป่ านเพียงสายเดียว ซึ่ งต่าง
จากว่าวของชาติอื่น ๆ ที่มีความงามด้วยสี สัน แต่ส่วนมากมัก
ลอยลมอยูเ่ ฉยๆ “จึงอาจกล่าวได้วา่ ชาติไทยเป็ นชาติเดียวที่มี
กีฬาเอาชนะกันกลางเวหา” ว่าวไทยมีการเล่นในทุกๆ ภาค จะแตกต่างกันบ้างในลักษณะของว่าว กีฬาเล่นว่าวนอกจากผูเ้ ล่น
จะสนุกสนาน ผูช้ มก็ยงั ได้รับความเพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจ เพราะนี่คือ อีกหนึ่ งแห่งความภาคภูมิใจแห่งภูมิปัญญาของ
คนไทยที่เราคนไทยควรช่วยกันรักษาไว้สืบไป
การแพ้ชนะมีได้ หลายกรณี เช่ น
๑. จุฬาคว้าตัวปั กเป้ าติด และทาให้ตายคือ ปั กเป้ าผ่อน
สายป่ านไม่ได้ เพราะ "จาปา"จุฬาบีบรัดหางพาดซุง
หรื อสายเครื่ องป่ านจุฬา
๒. กินหางตัวเอง คือหางปั กเป้ าพันกันเอง
๓. ตัวว่าวปั กเป้ ากระดาษขาดมากจนว่าวเอียงสายแร่ งหัว
หรื อปี กขาด ไม้อกหรื อปี กหัก หางขาดเหลือแต่ตวั ว่าว
หรื อตัวว่าวขาด เหลือแต่หางติดป่ านจุฬา
๔. สายเหนียงขาด
๕. ตัวปั กเป้ าลอดซุ งจุฬา แล้วจะยาวหรื อสั้นกว่าก็ตาม
๖. ทาร้ายจุฬาจนกระดาษขาด หรื อสักขาดเป็ นรู โต
ไม้อกหรื อปี กหรื อขากบหัก
๗. ป่ านมัดซุงจุฬา
๘. จุฬาเข้าตาร้ายประกบติดกัน หรื อเข้าเหนียง เป็ นต้น
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ถ้าขณะเมื่อจุฬาพาปั กเป้ าไปยังไม่ถึงมือ
ปั กเป้ าเกิดหลุดขาดลอยตามลมมาตกในเขต
ปั กเป้ าได้ ก็เป็ นอันล้มเลิกกัน ไปในเที่ยวนั้น
จุฬาจะเอาปั กเป้ าเป็ นแพ้ไม่ได้ ส่ วนจุฬาจะแพ้
ปั กเป้ าเมื่อต้องติดปั กเป้ าตกดินกลับขึ้นอีก
ไม่ได้ จะตกด้วยประการใด ๆ เช่น ติดต้นไม้
ตกขาดลอยติดกันไป หรื อขาดหน้ารอกมาจับ
ได้ในเขตศูนย์ของปั กเป้ า ถึงแม้วา่ ว่าวทั้งสอง
จะยังขึ้นอยูไ่ ม่ตกดินก็ตาม หรื อแม้แต่จะแฉลบ
ลงดินด้วยมือคนชักว่าวของจุฬาก็ตาม เมื่อตก
ลงในเขตปั กเป้ าแล้วก็เป็ นอันต้องแพ้ปักเป้ า
ทั้งสิ้ น แต่ถา้ เมื่อก่อนจะตก ว่าวหลุดจากกันไปในอากาศโดยไม่ติดพันแต่อย่างใด ก็เป็ นอันเลิกกันไปไม่แพ้และชนะ ผูช้ มการ
แข่งขันว่าวสนุกสนานตรงที่แบ่งเป็ น ๒ ฝ่ าย ต่างเอาใจช่วยว่าวที่ตนคาดว่าชนะ มีผเู ้ ปรี ยบว่าวจุฬาซึ่ งโฉบส่ ายไปมาเหมือน
นักเลงโตว่าเป็ นฝ่ ายชาย และเปรี ยบว่าวปั กเป้ าที่ตวั เล็กและโฉบฉวัดเฉวียนว่าแม่เปรต หรื อเป็ นฝ่ ายหญิงก็มี เวลาแข่งว่าวจะมี
การบรรเลงดนตรี ไทยคือ วงปี่ พาทย์ให้เข้ากับท่วงทานองการต่อสู ้ของว่าวจุฬาและปั กเป้ าด้วย เป็ นที่สนุกสนานกันมากมี
ผูส้ นใจชมไม่แพ้ยามมีนกั ขัตฤกษ์ทีเดียว
นัน่ ก็เป็ นรายละเอียดของตานานว่าวไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งกล่าวได้วา่ เป็ นภูมิปัญญา
ของคนไทยในอดีตที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริ ง และถ่ายทอดมาสู่ คนรุ่ นหลังให้ได้เห็น
สามารถทาตามและคิดรู ปแบบใหม่ในลักษณะต่าง ๆ ของว่าวไทย นอกจากการเล่นเพื่อ
ความสนุกสนานแล้ว สิ่ งสาคัญคือมีความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น
ตลอดจนร่ วมกันสื บสานประเพณี และวัฒนธรรมของไทยสื บต่อไป

แหล่งทีม่ า :
“การเล่นว่าว” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.stou.ac.th (๑๗ มกราคม ๒๕๕๘)
“ตานานว่าวไทย” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.watsamrong.com (๑๗ มกราคม ๒๕๕๘)
พระยาภิรมย์ภกั ดี (บุญรอด เศรษฐบุตร). ตานานว่ าวพนัน ตาราผูกว่ าว วิธีชักว่ าว และการเล่ นว่ าวต่ อสู้ กันในอากาศ.
พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, [๒๕๒๖]
แสงจันทร์ โตรเกษม. ว่าวไทย. กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙

ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๓

โดย กาญจนา ศรีเหรา

พริกมีสารอะไรถึงทาให้เผ็ด และส่วนไหนของพริกที่เผ็ดที่สุด (แก้ว
สรรพ์/กรุงเทพฯ)
สารในเม็ดพริกที่ทาให้เรารู้สึกเผ็ด เรียกว่า แค็บไซซิน(capsaicin) มี
อยู่มากที่ไส้ใน รองลงมาคือเมล็ด เพราะฉะนั้น ถ้าเราเลาะเอาไส้และเมล็ด
ออก ความเผ็ดจะลดลงถึงร้อยละ ๙๐ ยิ่งถ้าเอาพริกไปต้ม ความเผ็ดก็แทบ
ไม่เหลือหลอ
คุณแก้วสรรพ์เคยสงสัยไหมว่า พริกเผ็ดออกอย่างนี้ เหตุใดบางคนจึง
ชอบกินเผ็ดมาก
เภสัชกร สรจักร ศิริบริรักษ์ เล่าไว้ใน เภสัชโภชนา ว่า พอลโรซิน
นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียค้น พบว่า ความเผ็ดจะไป
กระตุ้นสมองให้หลั่งสารเอ็นดอร์ฟินในสมองส่วนกลาง ซึ่งมีฤทธิ์คล้าย
มอร์ฟีน
สารเอ็นดอร์ฟินนี้รู้จักกันดีว่าเป็นตัว
สร้างความสุข ดังนั้นเมื่อรับประทานอาหาร
รสเผ็ดจัด ผู้รับประทานจะเกิดความสุขไป
พร้อมๆกัน และเป็นเหตุให้อยากเพิ่มปริมาณ
พริกในอาหารขึ้นทีละน้อย เพื่อให้ได้ความสุข
มากขึ้น
แต่แม้จะมีความสุขอย่างไรก็ตาม พึงสังวรไว้
ด้วยว่า ภาษิตชาวบ้านที่ว่า “อร่อยปาก
ลาบากพูด” นั้น ยังเป็นจริงเสมอ

แหล่งที่มา
สานักพิมพ์สารคดี. ๑๐๘ ซองคาถาม เล่ม ๗. กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๑

ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๔

โดย...
โดย...กักัญญาณัฐ กิจสุ กราย

ศิลปิ นแห่งชาติ นับเป็ นทรัพยากรบุคคลสาคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้ เชื่อมโยงจากอดีต
มาสู่ ปัจจุบนั เป็ นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่ งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า
ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ประกาศผลพิจารณารายชื่อผูส้ มัครที่ได้รับการยกย่องเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ
ประจาปี ๒๕๕๗ จานวน ๑๒ คน ได้แก่
๑. ศิลปิ นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ได้แก่
นายจรู ญ อังศวานนท์ (สถาปัตยกรรมภายในมัณฑนศิลป์ )
นายปัญญา วิจินธนสาร (จิตรกรรม)
นายชวลิต เสริ มปรุ งสุ ข (จิตรกรรม)
นายบุญช่วย หิ รัญวิทย์ (ประณี ตศิลป์ )
นายนิจ หิ ญชีระนันท์ (การออกแบบผังเมือง)
๒. ศิลปิ นแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ได้แก่
นางชมัยภร บางคมบาง
๓. ศิลปิ นแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ได้แก่
นายณรงค์ จันทร์ พมุ่ (หนังตะลุง)
นางดุษฎี บุญทัศนกุล (ดนตรี สากล)
นายพงษ์ศกั ดิ์ จันทรุ กขา (ดนตรี ไทยลูกทุ่ง)
นางภัทราวดี มีชูธน (ละครเวทีและภาพยนตร์ )
นายสะอาด เปี่ ยมพงศ์สานต์ (โทรทัศน์และภาพยนตร์ )
นายสิ ริชยั ชาญ ฟักจารู ญ (ดนตรี ไทย)
นางชมัยภร บางคมบาง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๕

ประวัติและผลงาน
นางชมัยภร บางคมบาง นามปากกา ชมัยภร แสงกระจ่าง, ไพลิน
รุ ้งรัตน์, บัวแพน นันทพิสัย, ชมจันทร์ และบุณฑริ กา ปัจจุบนั อายุ ๖๔ ปี
เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่จงั หวัดจันทบุรี
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เคยรับราชการที่สานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ชมัยภร
เขียนบทกวี เรื่ องสั้น และบทวิจารณ์ ตั้งแต่เป็ นนิสิต ต่อมาได้สร้างสรรค์
ผลงานวรรณกรรมอย่างจริ งจังจนเป็ นนักเขียนอาชีพ
ผลงานวรรณกรรมของชมัยภรมีหลายประเภททั้งบันเทิงคดีและ
สารคดี ได้แก่ เรื่ องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธ์ วรรณกรรมเยาวชนและบท
วิจารณ์ ผลงานที่สร้างสรรค์ในช่วงเวลา ๔ ทศวรรษมีกว่า ๘๐ เรื่ อง
ในจานวนนี้มีเรื่ องที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ๒๒ เรื่ อง หลายเรื่ องได้รับ
การสร้างเป็ นละครโทรทัศน์วรรณกรรมเยาวชน หลายเรื่ องได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิ การให้เป็ นหนังสื ออ่าน
นอกเวลาและหนังสื ออ่านเพิ่มเติม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา นวนิยายบางเรื่ องได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั้งใน
และนอกประเทศหลายแห่งให้เป็ นหนังสื ออ่านนอกเวลา งานเขียนของชมัยภรนาเสนอประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัวและ
สังคม เช่น ปั ญหา ความไม่เข้าใจกันระหว่างวัยรุ่ นกับพ่อแม่สิทธิ สตรี ปั ญหาความพิการทางร่ างกายและจิตใจ ปั ญหา ทาง
การเมือง ฯลฯ ชมัยภรผสานลักษณะของวรรณกรรม พาฝันเข้ากับวรรณกรรมเพื่อสังคมทาให้ผอู ้ ่านได้รับ ทั้งสาระและความ
รื่ นรมย์ ชมัยภรเป็ นนักเขียนที่มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมอย่างต่อเนื่ อง และยังอุทิศตนปฏิบตั ิภารกิจ ในการ
ปลูกฝังบ่มเพาะให้เยาวชนได้เป็ นนักเขียนตามความใฝ่ ฝัน ทั้งยังทางาน เพื่อสังคมอย่างสม่าเสมอ สร้างกระแสการอ่าน การ
เขียน และการวิจารณ์วรรณกรรม เป็ นแรงบันดาลใจ ให้นกั เขียนรุ่ นหลัง ชมัยภรจึงได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่าง ๆ จาก
ภาครัฐและเอกชน ด้วยวุฒิภาวะทางปั ญญา ทาให้วรรณกรรมของ ชมัยภรกระตุน้ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของจริ ยธรรม ศีลธรรม
การมองโลก ในแง่ดีในงานเขียนของชมัยภร ทาให้ผอู ้ ่านมองเห็นแง่งามของชี วติ สัญชาตญาณใฝ่ ดีในตัวมนุษย์และสร้าง
ความหวังว่าทุกชีวิตคือพลังในการสร้างสังคมที่ดีและโลกที่งดงาม

ทีม่ า :
วธ.ประกาศ ๑๒ ศิลปิ นแห่งชาติปี ๕๗“ลูกปรี ดี-สะอาด-ภัทราวดี”เฮ” มติชน (๒๕๕๘, ๒๐ มกราคม) : ๑,๕.
“ศิลปิ นแห่งชาติ”.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.otoptoday.com/ ( ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ).

ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๖

โดย...
โดย...กักัญญาณัฐ กิจสุ กราย

ผ้ าสุ พรรณ ส่ วนใหญ่จะเป็ นผ้าพื้นเมืองมีความผูกพันเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิต ความเชื่อและพิธีกรรม ศาสตร์และศิลป์ แห่งการทอผ้านั้น

ได้รับการถ่ายทอดและสื บสานต่อกันมารุ่ นแล้วรุ่ นเล่ากระทัง่ ถึงปัจจุบนั
บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชนเฉกเช่นเดียวกันกับท้องถิ่นอีก
หลายท้องถิ่นที่ยงั คงรักษาสื บสานรู ปแบบอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตนไว้อย่างเหนียวแน่น จึงอาจกล่าวได้วา่ ผ้าทอเป็ นมรดกทางสังคม
สะท้อนเด่นชัดถึงความเป็ นมาในอดีตตามความเชื่อของผูค้ นแต่ละแห่ง ซึ่ งวัฒนธรรมความเชื่อคือปัจจัยที่สาคัญส่ งผลถึงการรังสรรค์ผืน
ผ้าที่บ่งบอกความเป็ นชาติพนั ธุ์ของกลุ่มชนรวมถึงวิถีชีวิตอันดีงามในวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ การส่ งเสริ มสื บสาน
และอนุรักษ์ผา้ ทอพื้นบ้านให้คงอยูน่ ้ นั เป็ นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยไว้ให้อนุชนรุ่ นหลัง อีกทั้งเผยแพร่ ผา้ ไทยให้เป็ น
ที่รู้จกั อย่างกว้างขวางจึงควรส่ งเสริ มกิจกรรมผ้าทอพื้นเมืองสุ พรรณบุรี ให้ยงั่ ยืนสื บไป

กลุ่มทอผ้ าพืน้ เมืองสุ พรรณบุรี มีดังนี้
ผ้าทอเมืองสุ พรรณ บ้านทุ่งแสม บ้านวังทอง บ้านโปร่ งกระมัง่ บ้านใหม่ดอนคา บ้านขามใต้ บ้านทุ่งก้านเหลือง บ้านหนองสานแตร บ้านดอนมะนาว บ้านหนองกระทุ่ม ผ้าทอมงคลนิมิตร บ้านขามผ้าไทย บ้านยางลาว บ้านดอน บ้านดอนมะเกลือ ผ้าทอ
สตรี ชาวนาไทย และในฉบับนี้ เราจะกล่าวถึงกลุ่มทอผ้ าทอสตรีชาวนาไทย

กลุ่มทอผ้ าทอสตรีชาวนาไทย
กลุ่มทอผ้ าสตรีชาวนาไทย
ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ ๑๓๑ บ้านยาง หมู่ที่ ๒ ตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ผู้นากลุ่ม
คุณทุเรี ยน ตาลเพชร บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๒ ตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ – ๓๔๔๑ –
๗๒๓๓, ๐๘ – ๙๐๖๒ - ๕๘๐๗
ประวัติความเป็ นมาของผ้าทอ/ลายผ้า
กลุ่มทอผ้าสตรี ชาวนาไทย จะทอผ้าพื้นบ้านไทย
ทรงดา ซึ่ งมาจากวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยโซ่ง
ที่ได้ยา้ ยถิ่นฐานมาจากจังหวัดเพชรบุรีกว่าร้อยปี มี
วิถีชีวติ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ไทย
โซ่งมีเอกลักษณ์การแต่งกาย ใช้ผา้ ทอสี ดาคราม แดง
เข้ม เขียวเข้ม และขาว แพรไหมเลี้ยงเอง ย้อมสี เอง
เย็บปั กถักร้อย นิยมใช้กบั เครื่ องประดับเงิน ใน
ปั จจุบนั มีการทอผ้าพื้นบ้านไทยทรงดาประยุกต์ ใช้
เส้นด้ายไหมประดิษฐ์ทอมือ
ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๗

ประเภทของผ้ าทอที่กลุ่มผลิต/จาหน่ าย
๑. ผ้าซิ่ นลายแตงโมทอด้วยไหมประดิษฐ์
๒. ปักดอกผ้าเปี ยว สาหรับนาไปประดับเสื้ อและกระเป๋ า

๓. ผ้าพื้นสี ต่าง ๆ

๔. ผ้าทอสายรุ ้ง

๕. ผ้าถุงมัดหมี่ลายตีนแดง

๖. ผ้าซิ่ นดั้งเดิมและผ้าซิ่ นประยุกต์ ผ้าซิ่ นลายแตงโม
กระเป๋ าคาดเอว ปักดอกผ้าเปี ยว ผ้าคลุมไหล่
ผ้าพื้นสี ต่าง ๆ ผ้าทอสายรุ ้ง ผ้าถุงมัดหมี่

ผลิตภัณฑ์ อนื่ ๆ ที่ทาจากผ้ าทอ
• ชุดไทยทรงดาประยุกต์
• เสื้ อสุ ภาพบุรุษและสตรี สาเร็ จรู ป
• เสื้ อม่อฮ่อม
. กระเป๋ าใส่ โทรศัพท์
ที่มา :
กันต์สินี สุ ชามาลาวงษ์. ผ้ าสุ พรรณ. สมุทรสาคร : โรงพิมพ์เจริ ญพรการพิมพ์, ๒๕๕๐.
ผะอบ นะมาตร์. ผ้ าและการสื บทอดความรู้ เรื่องผ้ า : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปว์ ในพืน้ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุ พรรณบุรี.
กรุ งเทพฯ : สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔.
“ผ้าสุ พรรณ”.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.otoptoday.com/ ( ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ).
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุ พรรณบุรี. มัดหมีจ่ งั หวัดสุ พรรณบุรี. สุ พรรณบุรี : สานักฯ,๒๕๕๐
ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๘
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หากใครหลายคนเคยมีอาการมึนหัว เหมือนถูกตีศีรษะ
หลังจากคืนที่นอนหลับได้ ไม่ สนิท นักวิทยาศาสตร์ จากสวีเดนมี
คาตอบเรื่องนี้ ไปดูกนั ว่ า อาการดังกล่ าวเกิดขึน้ เพราะอะไร
ใครที่เคยอดนอน อาจเคยรู ้สึกมึนหัว เหมือนกับมีใครมาทุบ
ที่ศีรษะ ความรู ้สึกแบบนี้อาจไม่เหมือนกันโดยบังเอิญอย่างที่พวก
เราคิด
หลังจากที่นกั วิทยาศาสตร์ จากสวีเดนได้ออกมาบอกว่า
การ อดนอนเพียงแค่หนึ่งคืนสามารถทาร้ายสมองได้ คล้ายกับการ
โดนตีที่ศีรษะเลยทีเดียว
จากการศึกษาชายหนุ่มสุ ขภาพดีจานวนหนึ่ง โดยให้ชายเหล่านี้อดนอน ๑ คืน แล้วทาการสแกนสมอง พบว่า เมื่ออดนอน
สมองของเราจะหลัง่ สารเคมีที่แสดงว่า สมองถูกทาลาย สารเคมีอย่างเช่น NSE และ S-100B เป็ นสารเคมีที่หลัง่ ออกมาหลังจากผู ้
ร่ วมการวิจยั อดนอน ซึ่ งปกติแล้ว สารดังกล่าวจะหลัง่ ออกมา ขณะที่สมองถูกทาลาย เช่น เวลาที่สมองได้รับการกระทบกระเทือน
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังทาให้เห็นความเชื่อมโยงว่า การอดนอนอาจนาไปสู่ โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์ กินสัน และโรคทางสมอง
อื่นๆ ได้
ศาสตราจารย์ คริ สเตียน เบเนดิกต์ จากมหาวิทยาลัยอุปซอลา ในสวีเดนกล่าวว่า ผลการวิจยั นี้ ตรงกับสมมติฐานก่อนหน้านี้
ที่วา่ การที่สารเคมีในเลือดสู งขึ้นหลังจากอดนอน อาจหมายความว่า การที่นอนไม่พอ สามารถทาลายเนื้อเยือ่ สมองได้ และการ
ค้นพบนี้ยงั เป็ นตัวสนับสนุนผลงานวิจยั ก่อนๆ ที่วา่ สมองทาความสะอาดตัวเองจากสารพิษต่างๆด้วยการนอน
ศาสตราจารย์เบเนดิกต์จึงได้เขียนสรุ ปไว้ใน นิ ตยสารทางวิชาการเกี่ยวกับการนอนหลับว่า การนอนหลับอย่างเพียงพอเป็ น
สิ่ งสาคัญอันดับต้นๆ ต่อการรักษาสุ ขภาพของสมอง
อย่างไรก็ตาม การนอนหลับให้เพียงพอดูจะเป็ นเรื่ องยากสาหรับคนใน
ยุคปั จจุบนั มากขึ้น จากสถิติที่พบ คนกว่าร้อยละ ๓๐ ในยุโรป มีปัญหาเกี่ยวกับ
การนอน ไม่วา่ จะเป็ นอาการนอนไม่หลับ หรื อนอนหลับไม่สนิท และด้วย
สภาพชีวติ ที่ตอ้ งตื่นเช้าไปทางาน และปาร์ ต้ ีสังสรรค์ในยามดึก คนสมัยนี้จึง
นอนหลับเฉลี่ยประมาณ ๗ ชัว่ โมงต่อคืน ซึ่ งน้อยลงจากเมื่อ
๒๐ ปี ก่อนถึง ๒ ชัว่ โมง ทั้งที่นกั วิทยาศาสตร์ ได้ออกมายืนยันแล้วว่า การ
นอนน้อยกว่า ๘ ชัว่ โมง จะทาให้ระดับไอคิวของเราลดต่าลงในวันต่อมา
แหล่งที่มา :
“อดนอนทาร้ายสมอง” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://atcloud.com/stories.(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘).
ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๙
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อาหารเสริมมากมายทีค่ นเราต่ างสรรหามาเพือ่ บารุ งสมอง เพราะสมองเป็ นส่ วนสาคัญของร่ างกาย หลายคนจึงสรรหา
อาหารเสริมต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ น ซุ ปไก่ สกัด วิตามิน หรืออื่นๆ แต่ เรามี ๗ อาหารทีม่ ีประโยชน์ ในการบารุ งสมอง ที่หาง่ ายๆใน
ชีวติ ประจาวันด้ วย ได้ แก่

๑.ปลา เป็ นอาหารบารุ งสมองยอดฮิต ที่เรานึกถึงเป็ นอันดับแรกๆเลย
ครับ เพราะในปลาจะมีกรดไขมัน โอเมก้า ๓ ช่วยสร้างและดูแลผนังเซลส์
ประสาทในสมองให้แข็งแรง ไม่เสื่ อมตามวัยเร็ วเกินไป นัน่ เอง
(กรดไขมัน DHA ที่อยูใ่ นกรดไขมันโอเมก้า๓ มีความสาคัญต่อการพัฒนา
และบารุ งเซลส์สมองมาก เพราะเป็ นกรดไขมันโซ่ยาวแบบเดียวกัน กับที่พบใน
เยือ่ เซลส์สมองของเรา)
ปลากระพง ปลาแซลมอน ปลาซาร์ดีน และปลาทู เป็ นปลาที่มีโอ
เมก้า ๓ ในปริ มาณสู ง

๒.สาหร่ ายทะเล มีโอเมก้า 3 สู งเช่นกัน จัดว่าเป็ นอาหารบารุ งสมองอย่างหนึ่ง
ที่สาคัญ และยังช่วยให้เส้นผมดกดาได้อีกด้วย

๓.กระเทียม สุ ดยอดพืชมหัศจรรย์จริ งๆครับ กระเทียมจะช่วยกระตุน้ ให้สมอง
สร้างเทโรนิ น มากขึ้น ช่วยทาให้เราอารมณ์ดี ลดความเครี ยด ช่วยชะลอความเสื่ อมของ
เซลส์ประสาท ช่วยให้ความจาดี

๔.ถั่วเหลือง เป็ นอาหารบารุ งร่ างกายที่ยอดเยีย่ ม มีคุณประโยชน์หลากหลายจริ งๆครับ สาหรับสมองนั้น ถัว่ เหลืองมี
สารไฟโตเอสโตรเจน ที่ช่วยให้เซลส์ประสาทของเราแข็งแรง ช่วยเรื่ องความจา

๕.กล้วยหอม ถือเป็ นผลไม้คลายความเครี ยดชั้นดีครับ กล้วยหอมช่วยกระตุน้
สารเซโรโทนินให้กบั สมอง และยังช่วยบารุ งร่ างกายและเพิ่มพลังให้กบั ร่ างกายเราด้วย

๖.สตรอเบอรี่สีแดง มีสารแอนโทไซอะนินจัดเป็ นแอนติออกซิเดนท์ที่ทรงพลัง
ช่วยดูแลเซลส์สมอง

๗.ผักปวยเล้ง มีกรดโฟลิกสู งมาก ช่วยให้อารมณ์ดี หลับง่าย ป้ องกันโรค
ซึมเศร้า ประสาทหลอนและความจาเสื่ อม
แหล่งที่มา :
“๗ อาหารบารุ งสมอง” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://atcloud.com/stories/.(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘).
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พื้นฐานโครงสร้างของฮาร์ ดดิสก์น้ นั ก็ไม่ได้มีอะไรมากนัก
เพราะเป็ นส่ วนของจานเหล็กที่เคลือบสารแม่เหล็กเอาไว้ ทาให้มี
คุณสมบัติสามารถเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่อยูบ่ นพื้นผิวจานได้
และนัน่ ก็คือที่มาของการบันทึกข้อมูล โดยการเปลี่ยนแปลงสนาม
เหล็กให้การเป็ นรู ปแบบข้อมูลดิจิตอล (๐ หรื อ๑, เปิ ด หรื อ ปิ ด) โดย
หน้าที่น้ ีเป็ นของหัวอ่าน-เขียน ซึ่ งจะลอยอยูเ่ หนื อแผ่นจานแม่เหล็ก
เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลที่เรี ยงกันอยูบ่ นจานแม่เหล็กใน
ฮาร์ ดดิสก์จึงมีปริ มาณมากมายมหาศาล
จะเอาอะไรมากู้ข้อมูล ???
เวลาที่เราลบข้อมูลในฮาร์ ดดิสก์ไปแล้ว ข้อมูลต่างๆ ก็ควรจะต้อง
หายไป แล้วเคยสงสัยไหมว่าในเมื่อข้อมูลต่างๆ มันหายไปแล้ว แล้วมันถูกกูค้ ืนกลับมาได้อย่างไร ความจริ งแล้วคอมพิวเตอร์
นั้นแอบขี้โกงเราอยูเ่ หมือนกัน
เนื่องจากสื่ อบันทึกข้อมูลอย่างฮาร์ ดดิสก์เองก็จะทางานหรื อเก็บบันทึกข้อมูล ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กบนจานเพื่อบันทึกค่า ซึ่ งก็ตอ้ งใช้เวลาในการเขียน-อ่านอยูพ่ อสมควร ดังนั้นเพื่อความรวดเร็ วใน
การลบข้อมูล ข้อมูลต่างๆ จึงไม่ได้ถูกลบไปจริ งๆ แต่จะถูกมาร์ กเอาไว้ในระบบไฟล์วา่ ข้อมูลในส่ วนนั้นๆ ถูกลบไปแล้ว ทั้ง
ที่จริ งแล้วข้อมูลก็ยงั คงอยูท่ ี่เดิมของมันอยู่ นัน่ คือเหตุผลว่าทาไมเวลาเราสร้างไฟล์ ๑ กิกะไบต์ จึงช้ามาก ในขณะที่ลบไฟ ๑
กิกะไบต์ นั้นเร็ วจนแทบมองไม่ทนั กันเลยทีเดียว
ดังนั้นแล้วข้อมูลต่างๆ ของเราก็อาจจะยังคงอยูใ่ นฮาร์ ดดิสก์ที่เราใช้ นัน่ หมายความว่าเรายังพอมีสิทธิ ที่จะแก้ไขสิ่ งที่
ทาผิดพลาดไว้ให้กลับคืนมา ดังเดิมได้อยู่ และนี่คือวิธีการต่างๆ ที่จะทาให้คุณได้ขอ้ มูลสาคัญๆ คืนมา
๑. การกูไ้ ฟล์ที่เราได้ทาการลบไป
บางครั้งเราก็อาจจะเผลอลบไฟล์งานเอกสารสาคัญๆ ของเราไปด้วย เมื่อสัง่ ลบไปแล้ว มันก็จะไปอยูใ่ นถังขยะหรื อว่าเจ้า
Recycle Bin แทน จริ งอยูว่ า่ ไฟล์ที่ถูกลบไป มันจะถูกย้ายไปไว้ในถังขยะ แต่สาหรับคนที่ตอ้ งการทางานแบบรวดเร็ วจนติด
เป็ นนิสัย ก็เลยลบข้อมูลอย่างรวดเร็ ว (Shift+Del) งานนี้ขอ้ มูลของคุณไม่ได้อยูใ่ นขยะแน่นอน นอกจากนี้กรณี ที่คุณเผลอลบ
ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ถงั ขยะจะสามารถรับ ได้ก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ไฟล์ของคุณจะได้รับสิ ทธิ ในการลบข้อมูลไปเลย
โดยไม่ตอ้ งผ่านถังขยะด้วยเช่นกัน
ขนำดถังของ Recycle Bin ที่คุณกาหนดไว้ อาจจะไม่ ใหญ่ เพียงพอ ทาให้ ไฟล์ ถกู ลบไปเลยก็ได้
วิธีการกูท้ ี่ง่ายที่สุดก็ตอ้ งเป็ นโปรแกรมประเภท Undeleted ทั้งหลายที่พอจะช่วยคุณได้ แต่ขอ้ จากัดของโปรแกรม
ประเภทนี้ก็คือคุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนที่คุณจะลบไฟล์
หลักการทางานของโปรแกรมประเภทนี้ อยูท่ ี่การคอยสอดส่ องว่าคุณมีการทางานกับไฟล์อะไรบ้าง
มีการลบไฟล์
อะไรไปบ้าง แล้วมันจึงแอบเก็บข้อมูลของไฟล์ที่คุณลบเอาไว้เอง จะว่าไปมันก็เหมือนกับเป็ นการทาหน้าที่ Recycle Bin
อย่างลับๆ โดยที่เราไม่รู้ตวั ซึ่ งคราวนี้ เราก็จะสามารถกูค้ ืนไฟล์ที่เราเพิ่งลบไปให้กบั มาอยูใ่ นอ้อมอกของ เราได้เหมือนเดิม

ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๑

ข้อจากัดของรู ปแบบการกูค้ ืนข้อมูลแบบนี้ก็คือโปรแกรมที่ใช้สาหรับการ Undeleted นี้จะต้องติดตั้งโปรแกรมลงไปก่อน
เพื่อที่จะได้ให้โปรแกรมคอยตรวจสอบไฟล์ที่เราเพิง่ สัง่ ลบไป และเก็บข้อมูลสารองเอาไว้ให้ ซึ่ งแน่นอนว่าเมื่อทาเช่นนี้แล้ว คุณ
ก็จะต้องยอมเสี ยพื้นที่บนฮาร์ ดดิสก์ไปบางส่ วนเพื่อแลกกับความปลอดภัยของไฟล์บางโปรแกรมกินพื้นที่เยอะ เพราะใช้วธิ ี การ
แบ็กอัพไฟล์เอาไว้เลย หรื อบางโปรแกรมอาจจะใช้วธิ ี การเก็บ Log การลบไฟล์เอาไว้ แล้วสั่งถอดมาร์ กที่ระบบปฏิบตั ิการได้ทา
ไว้เพื่อให้รู้วา่ เป็ นไฟล์ที่ถูกลบออกไปก็จะกินพื้นที่นอ้ ยกว่า
๒. การกูข้ อ้ มูลที่เกิดจากการฟอร์ แมตไดรฟ์ ไป (ข้อมูลอาจกลับมาไม่ครบ)
คงจะมีบา้ งที่เรา ๆ ท่าน ๆ อาจเกิดฟอร์ แมตผิดไดรฟ์ ในขั้นตอนการติดตั้งวินโดวส์ หรื อถ้าจะให้ดูใกล้ตวั กว่านั้นอาจจะ
เป็ นกรณี ที่วา่ คุณต้องการฟอร์ แมตลงวินโดวส์ใหม่อยูแ่ ล้ว หลังจากสั่งฟอร์ แมตและเตรี ยมตัวจะลงระบบปฏิบตั ิใหม่น้ นั นึก
ขึ้นมาได้วา่ ยัง มีไฟล์งานสาคัญที่ยงั ไม่ได้แบ็คอัปอยู่ ฟอร์ แมตก็ทาไปแล้วจะทายังไง แถมโปรแกรม Undeleted ก็ช่วยไม่ได้อีก
ต่างหาก
ส่ วนนี้ตอ้ งใช้โปรแกรมเข้าช่วยเช่นโปรแกรม GetDataBack แล้วพวกโปรแกรมมันกูไ้ ด้ก็เนื่อง จากข้อมูลต่างๆ ที่เราสั่ง
ลบไปนั้นไม่ได้มีการถูกลบไปจริ งๆ เพียงแต่จะเป็ นการมาร์ กเอาไว้วา่ ข้อมูลนั้นๆ ถูกลบไปแล้ว การฟอร์ แมตก็คล้ายๆ กัน
โดยเฉพาะการฟอร์ แมตแบบรวดเร็ ว (Quick Format) ด้วยแล้ว มันก็เหมือนกับการลบไฟล์ทุกไฟล์ออกไปจากไดรฟ์ นั้นเองครับ
โปรแกรมพวกนี้มีหลายยีห่ อ้ ก็เลือกใช้กนั ได้เลยครับ
ซึ่ งทาให้มนั สามารถมองเห็นข้อมูลที่ระบบปฏิบตั ิการมองไม่เห็นหรื อก็คือ ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วนัน่ เอง ข้อจากัดของ
โปรแกรมประเภทนี้ก็มีอยูเ่ หมือนกันเพราะใช่วา่ มันจะสามารถกูไ้ ด้ทุกอย่าง อย่างแรกเลยก็คือ มันไม่สามารถกูข้ อ้ มูลที่ถูก
เขียนทับไปแล้วได้ เนื่องจากมัน
อาศัยการกูจ้ ากเศษข้อมูลที่หลงเหลือ
อยูใ่ นดิสก์
อีกกรณี หนึ่งที่ไม่สามารถกูค้ ืน
ได้ก็คือกรณี ของการ Low Level Format ซึ่ งถือว่าเป็ นการฟอร์ แมตที่ลา้ ง
ข้อมูลได้อย่างสะอาดที่สุด เพราะจะ
มีการจัดรู ปแบบของคลื่นแม่เหล็ก
ใหม่ โดยใช้หลักการเขียนข้อมูลที่
เป็ น ๑ และตามด้วย ๐ ไปลงในทุกๆ
Sector ข้อมูล ส่ งผลให้ขอ้ มูลทั้งหมด
ที่อยูใ่ นฮาร์ ดดิสก์วา่ งเปล่า หรื อพูด
ง่ายๆ ก็คือถูกเขียนทับด้วยข้อมูล
เปล่าทั้งหมดนั้นเอง

ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๒

โดย...
โดย...ณั
ณัฐพร เพ็ชรกลับ

สวัสดีค่ะผูอ้ ่านทุกท่าน มาพบกับสาระและเรื่ องราวดีๆ เกี่ยวกับวงจรหอสมุดฯ ฉบับนี้ มาเริ่ มต้นกันที่
*** เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ หัวหน้าหอสมุดฯและคณะเจ้าหน้าที่หอสมุดฯเข้าร่ วมงานกฐิน
พระราชทานของกรมศิลปากร ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี *** วันที่ ๒๓
ตุลาคม ๒๕๕๗ นางสาวระเบียบ หงส์พนั ธ์ บรรณารักษ์ชานาญ
การและนางสาวณฐธนพร พัฒนะสุ ธาดล บรรณารักษ์ปฏิบตั ิการเข้าร่ วมพิธีวางพวงมาลา เนื่อง
ในวันปิ ยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุ พรรณบุรี
***วันที่ ๖,๗ และ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หอสมุดแห่ งชาติ
จังหวัดสุ พรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ได้จดั กิจกรรมในโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษา
และชุมชน “โครงการย่ามปั ญญา” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ โรงเรี ยนวัดไก่เตี้ย (วิทยาสุ นทร)และ
โรงเรี ยนวัดช้าง อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา โรงเรี ยนวัดตีนเป็ ดและโรงเรี ยนวัด
ลาดกระจับ อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี และโรงเรี ยนวัดบ้านโป่ งและโรงเรี ยนหนองวัลย์เปรี ยง อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุ พรรณบุรี ตามลาดับ
*** วันที่ ๒๕ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางภควรรณ คุณากรวงศ์ บรรณารักษ์ชานาญการเข้าร่ วมอบรมโครงการพัฒนา
ข้าราชการเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน จัดโดยกลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ณ โรงแรมลองบีช ชะอา
จ.เพชรบุรี
*** วันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
หอสมุดแห่งชาติจงั หวัดสุ พรรณบุรี เฉลิมพระ
เกียรติได้จดั กิจกรรมในโครงการอบรม
เครื อข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณร่ วมกับคณะ
สงฆ์อาเภอสามชุกและวิทยากรจากกลุ่ม
หนังสื อตัวเขียนและจารึ ก สานักหอสมุด
แห่งชาติ ณ วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุ พรรณบุรี
*** วันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางสาวระเบียบ หงส์พนั ธ์ บรรณารักษ์ชานาญการ
และนางสาวกาญจนา ศรี เหราเข้าร่ วมโครงการพัฒนาบุคลากรแนวทางการพัฒนาหอสมุด
แห่งชาติสู่ ประชาคมอาเซี ยน จัดโดยสานักหอสมุดแห่งชาติ ณ โรงแรมมิราเคิลพัทยา จ.ชลบุรี
***โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกบั นางสาว ณฐธนพร พัฒนะสุ ธาดล บรรณารักษ์
ปฏิบตั ิการ ในโอกาสที่ได้โอนไปปฏิบตั ิหน้าที่ ณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ และขอต้อนรับนางสาว
ณัฐพร เพ็ชรกลับ บรรณนารักษ์นอ้ ง
ใหม่ ของหอสมุดฯแห่งชาติจงั หวัดสุ พรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ด้วยนะคะ
***วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายอนันต์ ชูโชติ
เข้าเยีย่ มชมหอสมุดฯ
*** สาหรับฉบับนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
ปี ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๓
***

นางทัศนีย ์ เทพไชย หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติจงั หวัดสุ พรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
๑๖ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
เข้าร่ วมประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวทางของกรมศิลปากรประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘ และร่ วมประชุมเรื่ อง ทิศทางและแนวโน้มความร่ วมมือ
ทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ของหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี
๒๖,๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
เดินทางไปสารวจเอกสารโบราณ จังหวัดชัยนาทและสิ งห์บุรี
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ าย ณ ห้องผูอ้ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุ พรรณบุรี
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
เป็ นประธานกรรมการประกวดราคาบูรณะวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ อาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี ของสานักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เข้าร่ วมประชุมเพื่อรับนโยบายของกรมศิลปากรจากอธิ บดีกรมศิลปากร ณ ห้องประชุม สานักหอสมุดแห่ งชาติ กรุ งเทพฯ
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เข้าร่ วมงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาหอสมุดแห่ งชาติเพื่อให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ณ ห้องประชุม สานักหอสมุดแห่ งชาติ กรุ งเทพฯ
๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เข้าร่ วมโครงการประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๕๘ เรื่ อง การพัฒนาหอสมุดแห่ งชาติสู่ความร่ วมสมัยและสร้างสรรค์ ณ สานักหอสมุดแห่ งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
เข้าร่ วมหารื อการดาเนิ นงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม สานักหอสมุดแห่ งชาติ กรุ งเทพฯ
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
เข้าร่ วมงานเสวนาฯ ราลึกถึงอาจารย์ มนัส โอภากุล : นักจดบันทึกประวัติศาสตร์ เมืองสุ พรรณบุรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจงั หวัดสุ พรรณบุรี
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
ร่ วมพิธีเปิ ดงานสัมมนาโครงการเครื อข่ายบุคลากรครู เผยแพร่ งานจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่ งชาติจงั หวัดสุ พรรณบุรี
นางสาวระเบียบ หงส์พนั ธ์ บรรณารักษ์ชานาญการ
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
เข้าร่ วมประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวทางของกรมศิลปากรประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
เข้าร่ วมงานกฐิ นพระราชทานของกรมศิลปากร ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
เข้าร่ วมพิธีวางพวงมาลา เนื่ องในวันปิ ยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุ พรรณบุรี
๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เข้าร่ วมโครงการประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๕๘ เรื่ อง การพัฒนาหอสมุดแห่ งชาติสู่ความร่ วมสมัยและสร้างสรรค์ ณ สานักหอสมุดแห่ งชาติ
๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เข้าร่ วมโครงการพัฒนาบุคลากรแนวทางการพัฒนาหอสมุดแห่ งชาติสู่ประชาคมอาเซี ยน จัดโดยสานักหอสมุดแห่ งชาติ ณ โรงแรมมิราเคิล พัทยา จ.ชลบุรี
นางภควรรณ คุณากรวงศ์ บรรณารักษ์ชานาญการ
๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
เข้าร่ วมงานกฐิ นพระราชทานของกรมศิลปากร ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ดาเนิ นการจัดกิจกรรมในโครงการหอสมุดแห่ งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน “โครงการย่ามปั ญญา” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ณ โรงเรี ยนวัดไก่เตี้ย (วิทยาสุนทร)และโรงเรี ยนวัดช้าง อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ดาเนิ นการจัดกิจกรรมในโครงการหอสมุดแห่ งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน “โครงการย่ามปั ญญา” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ณ โรงเรี ยนวัดตีนเป็ ดและโรงเรี ยนวัดลาดกระจับ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ดาเนิ นการจัดกิจกรรมในโครงการหอสมุดแห่ งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน “โครงการย่ามปั ญญา” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ โรงเรี ยนวัดบ้านโป่ ง
และ
โรงเรี ยนหนองวัลย์เปรี ยง อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี
๒๕ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เข้าร่ วมอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน จัดโดยกลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร
ณ โรงแรมลองบีช ชะอา จ.เพชรบุรี
๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ดาเนิ นการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมเครื อข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณร่ วมกับคณะสงฆ์อาเภอสามชุกและวิทยากรจากกลุ่มหนังสื อ
ตัวเขียนและจารึ ก สานักหอสมุดแห่งชาติ ณ วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
เข้าร่ วมงานเสวนาฯ ราลึกถึงอาจารย์ มนัส โอภากุล : นักจดบันทึกประวัติศาสตร์ เมืองสุ พรรณบุรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจงั หวัดสุ พรรณบุรี
นางสาวณฐธนพร พัฒนะสุธาดล บรรณารักษ์ปฏิบตั ิการ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
เข้าร่ วมงานกฐิ นพระราชทานของกรมศิลปากร ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
เข้าร่ วมพิธีวางพวงมาลา เนื่ องในวันปิ ยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุ พรรณบุรี

