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ก
�รตลั�ด้แบบกำ�รใชี้ชี้วิตเพื่่�อคำว�มเข้�ใจ คำ่อ กั�รใช่้

ช่ีวิตที่ี�แตกัต��งจำ�กัเดืิมในหล�ยค่รั�ง ๆ จำะที่ำ�ให้เข้้�ใจำ

ล่กัค้่�ไดื้ง��ยข้ึ�น แค่�ลองเปิดืใจำ และเรียนร่้สู่ิ�งใหม� ๆ ที่ี�เข้้�ม�ในช่ีวิต 

เมื�อเร�ไดื้สู่ร้�งโอกั�สู่ไปเจำอสู่ิ�งใหม� ๆ ที่ี�แตกัต��งจำ�กักั�รดืำ�เนินช่ีวิต

ปรกัติกั็จำะเกัิดืม่มมองกั�รตล�ดื กั�รเข้้�ใจำม่มมองใหม� ๆ ที่ี�เกัิดืข้ึ�นใน

สู่ังค่มใหม� ๆ พบัเจำอค่นใหม� ๆ  ในกั�รเปิดืใจำกั็จำะมองเห็นโอกั�สู่ 

ที่ี�ดืี  พร้อมทีี่�จำะสู่น่กักัับัค่ว�มเปลี�ยนแปลงทีี่�เจำอแล้วสัู่กัวันจำะร้่ว��  สู่ิ�ง

เหล��นี�มีประโยช่น์ม�กัม�ยมห�ศั�ลม�กักัว��ที่ี�ค่ิดื โดืยเริ�มจำ�กัปัจำจำัย

สู่ี�ที่ี�จำำ�เป็นในช่ีวิตประจำำ�วัน

1. อ�ห้�ร เป็นปัจำจัำยพื�นฐ�นทีี่�มน่ษย์ใช้่ในกั�รดืำ�เนินชี่วิต ซึี�ง

ค่ว�มเค่ยชิ่นในกั�รกิันอ�ห�รร้�นเดิืม ๆ  กั�รสัู่�งอ�ห�รประเภที่เดิืมจำ�กั

ค่ว�มเค่ยชิ่น ลองห�โอกั�สู่ในแต�ละสัู่ปดื�ห์หรือในแต�ละเดืือน ลอง

ที่�นร้�นอ�ห�รทีี่�เร�ไม�เค่ยไปเพิ�มเพื�อห�ค่ว�มแปลกัใหม�หรือถ้�ยังไม�

สู่ะดืวกั อ�จำจำะเริ�มจำ�กักั�รที่�นอ�ห�รแบับัเดิืมในสู่ถ�นทีี่�ใหม� ๆ เช่�น 

เปลี�ยนจำ�กักั�รที่�นในร้�นทัี่�วไปเป็นกั�รที่�นในร้�นอ�ห�รหร่หรือใน

ภัตต�ค่�ร เป็นต้น 

ซึี�งกั�รเปลี�ยนกั�รอ�จำจำะเริ�มต้นย�กักั็สู่�ม�รถเปลี�ยนม�ที่�น

เค่รื�องดืื�ม เช่�น กั�แฟั ทีี่�เร�เค่ยนิยมจำ�กักั�แฟัร้�นเดิืม ๆ ลองข้ยับั

เปลี�ยนทีี่�ไป ลองมองห�ร�้นกั�แฟัแกัว้ละเปน็ร้อยเพื�อกั�รดืื�มกั�แฟั จำะ

ที่ำ�ให้เร�เพิ�มม่มมอง และด่ืม�ตรฐ�นทีี่�แตกัต��งกัันไปในแต�ละทีี่� และ

สัู่งเกัตว��ที่ำ�ไมร้�นกั�แฟัเหล��นี�จึำงมีหล�ยค่นม�ดืื�มกั�แฟั จำ�กัเดืมิว��

มองร้�นกั�แฟัเหล��นี�เป็นสิู่�งทีี่�แพง เกิันค่ว�มจำำ�เป็น แต�ถ้�พ�ตัวเร�

ไปสัู่มผัสู่ก็ัจำะได้ืพิจำ�รณ์�ว�� กั�แฟัดีืจำริงสู่มร�ค่�หรือเปล�� และค่นทีี่�

ไปจำ��ยเพื�อกั�รดืื�มกั�แฟัทีี่�สิู่�นเปลือง ถ้�เร�มองอีกัม่มหนึ�งในแง�ข้อง

ธ่รกิัจำทีี่�มีต้นท่ี่น เร�จำะพบัว��กั�แฟัทีี่�แพง ๆ นอกัจำ�กัจำะใช้่วัตถ่ดิืบัทีี่�มี

ค่่ณ์ภ�พ กัลิ�น รสู่ เป็นตัวช่่โรงแล้วยังมีเรื�องข้องกั�รตล�ดื จำะพบัว��

สู่�วนม�กัร้�นกั�แฟัดัืง ๆ จำะมีรสู่ช่�ติทีี่�เป็นม�ตรฐ�น 

สู่�วนเรื�องร้�นกั�แฟัทีี่�ไม�ใช้่ Brand เป็นตัวเพิ�มร�ค่� ก็ัอ�จำจำะ

ต้องที่ำ�ร้�นค่้�กั�แฟัให้เป็นสู่ถ�นที่ี�ที่ำ�ง�น เพื�อให้ค่นม�ดืื�มสู่�ม�รถ

ที่ำ�ง�นต��ง ๆ ให้สู่มกัับัร�ค่�ข้องกั�แฟั ทีี่�จำะได้ืค่��ข้องกั�รที่ำ�ง�นทีี่� 

ค้่่มค่��สู่ำ�หรับักั�รจำ��ยค่��สู่�วนต��งเพื�อซืี�อกั�แฟัร�ค่�แพง หรือกั�รที่�น

อ�ห�รในร้�นหร่ ๆ  ‘บั�งโอกั�สู่’ ก็ัถือว��เป็นอะไรทีี่� ‘ค้่่มค่��ม�กั’ เพร�ะ

สมบัตีิ วิรินทรนุวิัตีร 

คณะบัรึิหารึธุรึกิจัญี่่�ปุ ่น

สถาบัันเที่คโนโลย่ไที่ย-ญี่่�ปุ ่น

มุมมองการตั้ล็าด

แบบการใช้้ช้ีวิตั้

เป็นกั�รให้ร�งวัลชี่วิตหลังจำ�กัที่ำ�ง�นม�หนักั ๆ รวมทัี่�งกั�รตล�ดืร้�น

อ�ห�ร เพื�อเป็นสู่ถ�นทีี่�ทีี่�ใช้่ค่่ยธ่รกิัจำกัับัล่กัค้่�ได้ืด้ืวย เพร�ะร้�นอ�ห�ร

บั�งแห�งมีห้องอ�ห�รสู่�วนตัว เป็นต้น

2. ทุ้�อยู่่อ�ศยั่ เป็นปัจำจัำยพื�นฐ�น ที่ี�เร�ใช้่เป็นทีี่�พักัผ�อนโดืยเร�

ใช้่อย่�ท่ี่กัวันในบ้ั�งค่รั�ง เร�อ�จำจำะห�เปลี�ยนสู่ถ�นทีี่�นอนไปยังโรงแรม

ทีี่�มีระดัืบั ทีี่�มีกั�รเกับ็ัทีี่�พักัคื่นละหล�ยบั�ที่ เพื�อทีี่�จำะได้ืเข้้�ใจำพฤตกิัรรม

ข้องนักัที่�องเทีี่�ยวทีี่�เข้้�ม�พักั ว��มีรสู่นิยมในกั�รที่�องเทีี่�ยวข้องเข้�ใน

แต�ละวันหรือในแต�ละค่นแตกัต��งกัันอย��งไร และที่ำ�ไมจำึงม�พักัทีี่�

โรงแรมเดีืยวกััน ทัี่�งทีี่�บั�งค่นช่อบัที่�องเทีี่�ยวแบับัสู่มบ่ักัสู่มบััน ช่อบั 

ผจำญภัย หรือบั�งค่นกั�รที่�องเทีี่�ยวแบับัสู่บั�ย ๆ จึำงม�พักัทีี่�โรงแรม

เดีืยวกัันได้ื หรือบ้ั�งค่รั�งโรงแรมยังเป็นสู่ถ�นทีี่�พักัผ�อนเพื�อเป็นกั�ร

ที่ำ�ง�นด้ืวย เช่�น กั�รที่ำ�โฆ่ษณ์� กั�รถ��ยภ�พ รวมถึงเร�สู่�ม�รถทีี่�จำะ

เปลี�ยนบัรรย�กั�ศัข้องโต�ะที่ำ�ง�น กัับัภ�พวิวสู่วย ๆ ข้องโรงแรมแที่น 

อีกัทัี่�งยังเข้้�ใจำรสู่นยิมกั�รกันิดืื�ม กั�รใช่อ่้ปกัรณ์์ใหม� ๆ  ในโรงแรม แที่น

กั�รใช้่ทัี่�วไปในชี่วิตประจำำ�วัน 

กั�รเปลี�ยนสู่ถ�นทีี่�พักัผ�อนจำ�กักั�รที่ำ�ง�นม�ทัี่�งปี ก็ัสู่�ม�รถ

ให้ร�งวัลชี่วิต ม�เปลี�ยนบัรรย�กั�ศั หลบัหลีกัค่ว�มว่�นว�ย สู่�ม�รถ

อย่�กัับัธรรมช่�ติทีี่�แปลกัใหม�ได้ื กั�รเปลี�ยนทีี่�นอนม�โรมแรมหร่ ๆ ทีี่�มี

ค่รบัท่ี่กัอย��งในห้องนอน ไม�ว��จำะเป็นวิวสู่วย ๆ สู่ป� อ�ห�ร บัริกั�ร 

ทีี่�ดีืจำ�กัที่�งโรงแรม ก็ัเหมือนเป็นกั�รช่�ร์จำแบัต รวมทัี่�งเห็นม่มมอง 

กั�รตล�ดื กั�รบัริกั�รล่กัค้่�โรงแรม เพื�อกั�อให้เกิัดืแนวคิ่ดืใหม� ๆ  ไปใช้่

ในกั�รต�อยอดืห�ที่�งสู่ร้�งร�ยได้ืต�อไปในธ่รกิัจำอื�นได้ื

3. ย่�รักำษ�โรคำ หรือ ค่ว�มไม�มีโรค่ คื่อ ล�ภอันประเสู่ริฐ 

ในกั�รรักัษ�พย�บั�ลเป็นค่��ใช้่จำ��ยทีี่�เร�สู่�ม�รถหลีกัเลี�ยงได้ืจำ�กักั�ร

ที่�นอ�ห�รทีี่�คั่ดืสู่รรทีี่�ดีื มีสู่�รอ�ห�รทีี่�ดีืต�อร��งกั�ย ให้พิจำ�รณ์�เลือกั

ที่�นอ�ห�รให้เป็นย�รักัษ�โรค่ มีวินัยในกั�รที่�นอ�ห�รทีี่�ดีื กั�รพักัผ�อน 

ทีี่�เพียงพอ รวมถึงวินัยในกั�รออกักัำ�ลังกั�ย แล้วนำ�เงินจำ�กัค่��ย� ม�



52 TPA news

ประตูสู่ TNI

September 2021 | No. 297 |

TPA
news

แบ�งชำระค�าเทอมได� 3 งวด
ยกเว�นค�าข�้นทะเบียนนักศึกษา
ยกเว�นค�าบำรุงการศึกษา
ยกเว�นค�าเทียบโอนหน�วยกิต

วันนี้ - 20 ต.ค. 64

ลองใช้่ในกั�รสู่ร้�งประสู่บักั�รณ์์ใหม� ตั�งแต�เรื�องกั�รเดิืนที่�ง ซึี�งถ้�เร�

มีย�นพ�หนะ รถใช้่อย่� บั�งค่รั�งลองห�โอกั�สู่ขั้บัรถทีี่�ไม�ได้ืใช้่ในชี่วิต

ประจำำ�วัน เช่�น รถหร่ (รถเบันซ์ี หรือรถย่โรป) ว��รถทีี่�ร�ค่�ข้�ยแพง ๆ 

นั�น มีค่ว�มหร่หร� มีสู่มรรถภ�พดีืกัว��ทีี่�เร�ใช้่อย่�อย��งไร 

โดืยปรกัติรถหร่ ๆ ทีี่�มีร�ค่�แพงสู่�วนม�กัจำะออกัแบับัเพิ�มม�

ในด้ื�นค่ว�มปลอดืภัย มีระบับักั�รใช้่ง�นทีี่�ตอบัโจำที่ย์กั�รเดิืนที่�ง 

รวมไปถึงบั�งแบัรนด์ืก็ัมีกั�รดีืไซีน์ทีี่�ออกัม�เพื�อรักัสิู่�งแวดืล้อม เช่�น รถใช้่ 

พลังง�นไฟัฟ้ั� ประหยัดืนำ��มัน และในอีกัแง�ม่มหนึ�งก็ัคื่อ บั�งค่รั�งเร�

ที่ดืลองใช้่จำะกัระต้่นค่ว�มอย�กัได้ืรถหร่ ๆ ซึี�งจำะเป็นแรงบัันดื�ลใจำใน

กั�รที่ำ�ง�นให้หนักัขึ้�น เพิ�มร�ยได้ืม�กัขึ้�น รวมทัี่�งห�โอกั�สู่เข้้�กัล่�ม

สัู่งค่มทีี่�สู่ะสู่มซ่ีเปอร์ค่�ร์ รถทีี่�มีร�ค่�แพง ทีี่�หล�ยค่นช่อบัม�วิจำ�รณ์์ใน

เชิ่งลบัว��เป็นกั�รใช้่เงินอย��งฟ่่ัมเฟ้ัอย และมองเป็นแค่�เปลือกันอกัแห�ง

ค่ว�มหร่หร� ซึี�งในบ้ั�งค่รั�งถ้�เร�ที่ดืลองใช้่ก็ัอ�จำจำะได้ืแนวคิ่ดืถึง 

แกั�นแท้ี่ข้องค่ว�มหร่หร� ว��ที่ำ�ไมเร�ถึงยอมจำ��ยแพง และในหล�ย

ค่รั�งมีกั�รลงท่ี่นซืี�อม�ใช้่เป็นแบับั ‘ยิ�งใช้่ชี่วิตแพง ยิ�งสู่ร้�งร�ยได้ืม�กั

ขึ้�น’ ด้ืวย 

มีค่ำ�กัล��วข้อง Coco Chanel ทีี่�เค่ยกัล��วไว้ว�� ‘ค่ว�มหร่หร� 

คื่อ ค่ว�มสู่ะดืวกัสู่บั�ย ถ�้มันไม�สู่ะดืวกัสู่บั�ย มนัจำะไม�ใช่�ค่ว�มหร่หร�’ 

รวมทัี่�งกั�รห�โอกั�สู่จำ�กักั�รที่ี�เร�เค่ยใช้่บัริกั�รกั�รเดืินที่�งด้ืวย 

สู่�ยกั�รบิันในชั่�นโดืยสู่�รปรกัติ อ�จำจำะห�โอกั�สู่ในกั�รเปลี�ยนระดัืบั

กั�รโดืยสู่�รเป็นระดัืบั First Class กัับั Business Class แที่นกั�ร

โดืยสู่�รในระดัืบั Economy Class ก็ัทัี่�วไปในกั�รเดิืนที่�ง ถึงแม้ว��จำะ

พ�ไปถึงทีี่�หม�ยได้ืเหมือนกััน เร�จำะได้ืเรียนร้่กั�รตล�ดื รวมถึงกั�รสู่ร้�ง

แรงบัันดื�ลใจำในกั�รที่ำ�ง�น เพื�อกั�รแสู่วงห�ร�ยได้ืให้ม�กัขึ้�น 

นอกัจำ�กันี�สิู่�งทีี่�เร�ต้องคิ่ดืต�อม� คื่อ กั�รเพิ�มร�ยได้ืให้ม�กัขึ้�น 

นั�นหม�ยค่ว�มว��เวล�ท่ี่กัน�ทีี่มีค่�� ซึี�งกั�รนั�งเค่รื�องบิัน First Class 

หรือ Business Class ค่ว�มสู่ะดืวกัสู่บั�ย ค่ว�มกัว้�งข้ว�ง ค่ว�มสู่่ข้

ในเวล�ทีี่�เร�ใช้่จำ��ยสู่่งขึ้�นเหมือนกั�รซืี�อเวล� และค่ว�มสู่ะดืวกัทีี่�แท้ี่

จำริง และบัริกั�รเร�จำะไดื้ขึ้�นเค่รื�องกั�อน และลงจำ�กัเค่รื�องกั�อนใค่รใน

กั�รโดืยสู่�รแบับัเดิืมทีี่�เร�ต้องบัริกั�รตัวเอง กัล�ยเป็นบัริกั�รทีี่�มีผ้่อื�น

ที่ำ�ให้ เร�จำะได้ืมีเวล�ไปติดืต�อธ่รกิัจำ ลงเค่รื�องปั�บั สู่�ม�รถเข้้�ประช่่ม

ได้ืทัี่นทีี่ นอกัจำ�กันี�ระหว��งทีี่�เร�เดิืนที่�งในชั่�นพิเศัษนี�ยังสู่�ม�รถ

ที่ำ�ง�น เตรียมง�นไปด้ืวย เพร�ะบั�งทีี่สู่ำ�หรับับั�งค่นแล้ว แค่�เวล� 

10-20 น�ทีี่ก็ัสู่�ม�รถแปลงเป็นม่ลค่��ได้ืมห�ศั�ล

4. เคำร่�องนุ่งห่้ม เสืู่�อผ้�นอกัจำ�กัเป็นแค่�ปัจำจัำยทีี่�ใช้่ในกั�ร

ป้องกัันค่ว�มร้อนหน�ว ซึี�งมีค่ว�มแตกัต��งกัันทัี่�งร่ปแบับั ช่นิดื ร�ค่� 

และยังมีสู่�วนในเค่รื�องประดัืบัทีี่�เร�อ�จำจำะไม�เค่ยสู่นใจำ ม�ลองห�

โอกั�สู่เข้้�ด่ืสู่ินค้่�ประเภที่เหล��นี�ในง�นแสู่ดืงสิู่นค้่� เพื�อด่ืว��สิู่นค้่�

เหล��นี�มีกั�รสู่ร้�งม่ลค่��ได้ื ทัี่�งจำ�กัผ้่ซืี�อ และผ้่ข้�ย ตัวอย��ง เช่�น สู่ร้อย 

แหวน น�ฬิิกั� พระเค่รื�อง กัระเป๋� ฯลฯ มีกัล่�มทีี่�ติดืต�มในกั�รออกั

สิู่นค้่�ใหม�เรื�อย ๆ  กัับักัล่�มทีี่�มกีั�รตล�ดืในกั�รซืี�อข้�ยในตล�ดืรอง หรือ

ตล�ดืมือสู่อง ซึี�งมีหล�ยค่รั�งทีี่�มีกั�รที่ำ�ร�ค่�ในสิู่นค้่�มือสู่องทีี่�ผ��น 

กั�ลเวล� และกั�รใช้่ม�ระยะเวล�หนึ�งทีี่�มีม่ลค่��สู่่งขึ้�น กั�รตล�ดืทีี่�ใช้่

ในเค่รื�องน่�งห�ม จัำดืได้ืว��เป็นกั�รตล�ดืทีี่�สู่�ม�รถเห็นค่ว�มแตกัต��งทีี่�

มีค่ว�มหล�กัหล�ย ทัี่�งวิธีกั�รผลิตทีี่�มีจำำ�นวนจำำ�กััดื กั�รสู่ร้�งกัระแสู่

ค่ว�มนิยมในตล�ดืมือสู่อง

กั�รที่ี�เร�ต้องลองม�ปรบััเปลี�ยนกั�รใช่ชี้่วิตในบ้ั�งค่รั�ง ก็ัจำะเหน็

ม่มมองวิธีคิ่ดืใหม� ๆ เพร�ะกั�รทีี่�เร�ใช้่ชี่วิตแบับัเดิืม ๆ แบับักั�รไม�

เข้้�ไปใช้่จำริง เร�ก็ัอ�จำจำะไม�เปลี�ยนทีี่�ค่ว�มคิ่ดืได้ืม�กัค่รับั

กั�รทีี่�เร�ไม�หย่ดืนิ�ง และอย�กัเรียนร้่สิู่�งใหม�อย่�เสู่มอ คื่อ ค่นทีี่�

จำะอย่�รอดืในย่ค่ทีี่�โลกัพัฒน�ไปอย��งรวดืเร็วในแต�ละวัน สัู่งเกัตได้ืเลย

ค่รับัว��มีอ�ชี่พใหม� ๆ เกิัดืขึ้�นตลอดืเวล� ห�กัเร�มีกั�รตล�ดืแบับักั�ร

ใช้่ชี่วิตเพื�อค่ว�มเข้้�ใจำ สู่�ม�รถสู่ร�้งค่่ณ์สู่มบััติข้องค่นที่ี�กั�รสู่ร�้งกั�ร

เรียนร้่อย��งไม�ร้่จำบั ที่ำ�ให้ เปิดืประต่บั�นใหม� ต้อนรับัโอกั�สู่ใหม� ๆ  ให้

กัับัชี่วิตได้ือย่�เสู่มอ  ดัืงนั�น อย��หย่ดืทีี่�จำะเรียนร้่กัันนะค่รับั




