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Editor's talk

Executive Visions
 ในฉบับเดือนกรกฎำคมนี้  ผมอยำกลองน�ำ

แนวคิดของ ศำสตรำจำรย์สีกุมำ รำโอ ที่บอกว่ำ  
คนเรำมักอ้ำงกับตัวเองว่ำ “เรำต้องมีสิ่งนั้น สิ่งนี้ ก่อน 
เรำจึงจะมคีวำมสุข หรอื IF - THEN Model” มำเล่ำให้ฟัง

รปูแบบ IF – THEN คอื : ถ้ำ A เกดิขึน้ เรำกจ็ะม ีB  
(ซึ่งในที่นี้ก็คือ ควำมสุขนั่นเอง) เช่น

ถ้าฉนัได้งานที่ดขีึ้น ... ฉนักจ็ะมคีวามสขุ
ถ้าฉนัมเีงนิมากขึ้น ... ฉนักจ็ะมคีวามสขุ
ถ้าเจ้านายขี้บ่นของฉนัหายไป ... ฉนักจ็ะมคีวามสขุ
ถ้าฉนัได้แต่งงาน ... ฉนักจ็ะมคีวามสขุ หรอื
ถ้าฉนัได้แยกทาง ... ฉนักจ็ะมคีวามสขุ
ถ้าฉนัมลีกู ลกูของฉนัจะโตขึ้นและไดเ้ขา้โรงเรยีนด ีๆ  ... 

ฉนักจ็ะมคีวามสขุ
ไม่ส�าคญัว่ามนัจะเป็นอะไร ความคดิทั้งหมดคอื ถ้าสิ่งนั้น 

เกดิขึ้นแล้ว ฉนัจงึจะมคีวามสขุ
แต่สิ่งที่อาจารย์ราโอ สรุปผลการศึกษาคือ “ในควำม

เป็นจริง ไม่มีอะไรที่คุณต้องท�ำ ต้องเป็น หรือต้องมีมัน
เสียก่อน แล้วชีวิตจึงจะมีควำมสุข เพรำะควำมสุขคือ  
สิง่ทีธ่รรมชำติสร้ำงให้คณุมำแต่ก�ำเนดิ มนัอยูใ่นควำมคิด 
ของคุณ และมันเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของคุณ”

อ่านมาถงึตรงนี้ บางคนอาจจะแอบคดิว่า “ถ้ำควำมสขุ
คอืธรรมชำตทิีม่มีำแต่ก�ำเนดิของฉนั ท�ำไมฉนักลบัไม่เคย 
รู้สึกมีควำมสุขเลย หรือท�ำไมชีวิตฉันมันห่วยแบบนี้”

และค�าตอบนั้นคอื “เพรำะเรำใช้เวลำทั้งชีวิตในกำร
เรียนรู้ที่จะไม่มีควำมสุข” ขอย�้าอีกครั้งว่า “เพรำะเรำใช้
เวลำทัง้ชีวติในกำรเรยีนรูท้ีจ่ะไม่มคีวำมสุข และวธิทีีเ่รำ
เรียนรู้ที่จะไม่มีควำมสุขก็คือ กำรที่เรำเองตั้งเงื่อนไขให้
กับตัวเองว่ำ เรำต้องเป็นน่ันเป็นนี่  มีเงินเท่ำนั้นเท่ำนี้ 

ทำงออกของปัญหำคือ เรำต้องท�ำควำมเข้ำใจว่ำ 
1) หากการมีชีวิตอยู่ของเราในวันนี้เพื่อท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

หรอืเราท�าหลายอย่าง เพื่อให้ได้มาของสิ่งที่เราต้องการ ไม่ว่า 
จะเป็นหน้าที่การงาน การเงนิ ครอบครวั และสขุภาพที่ดี

2) เมื่อเราตั้งเงื่อนไข (IF) อะไรก็ตาม เราต้องการเห็น
ความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้า ระหว่างที่จะไปถึง 
จดุหมาย หรอืเป้าหมาย ใช่หรอืไม่?

3) แต่ “กำรกระท�ำอยู่ในกำรควบคุมของคุณ  
ในขณะท่ีผลลพัธ์น้ันอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของคุณ”  

ใช่ไหม?
 หลายคนมีเป้าหมาย และเริ่มท�ามัน แต่บางครั้งคุณก็

ไม่บรรลเุป้าหมายของคณุ หรอืบางครั้งสิ่งที่คณุได้รบั คอืสิ่ง
ที่ตรงกนัข้ามกบัสิ่งที่คณุต้องการ 

ดงันั้น “ผลลพัธ์หรอืเส้นชยั จงึไม่ใช่ควำมสขุ” เสมอไป  
เพราะการคาดหวังกับ “ผลลัพธ์” อาจมีได้ทั้ง “สมหวัง” 
และ “ผิดหวัง” แต่หากว่า “ควำมสุข คือกำรกระท�ำ”  
ทุกครั้งที่คุณ “ลงมือท�ำ” มันก็ท�าให้ชีวิตเราเคลื่อนที่ไป 
ข้างหน้า จะด ีจะร้าย ย่อมดกีว่าหยดุอยู่นิ่ง ๆ และเมื่อคณุ
ท�าเช่นนั้น คณุจะพบว่าทกุวนัเป็นวนัที่มคีวามสขุได้ ไม่ต้อง
รอเงื่อนไข หรอื IF

เช่น เปลี่ยนจาก “ถ้ำไวรัสโควิด-19 หำยไป ชีวิต
ฉันจะมีควำมสุข” เป็น “กินร้อน ช้อนกลำง ล้ำงมือ  
ใส่หน้ำกำกอนำมัย ... ในทุกวัน” หรือ เปลี่ยนจาก  
“ถ้ำฉันมเีงนิ 20 ล้ำน ชีวติฉันจะมคีวำมสขุ” เป็น “ท�ำงำน
ที่มีอยู่ตรงหน้ำให้ดี ... ในทุกวันก่อนเถอะ (ครับ)”  ฯลฯ

แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้ำ สวัสดีครับ
Dr.TDr.T

มีสิ่งของหรือมีคนห้อมล้อมแบบที่เรำคิดหวัง ชีวิตเรำ
จึงจะมีควำมสุข” 

แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะลืมไปคือ เจ้าเงื่อนไขที่เราตั้ง 
มันมักจะเปลี่ยนไปตลอดเมื่อเวลาผ่านไป เพราะถ้าเป็นเมื่อ 
สบิปีที่แล้ว เราอาจจะคดิว่า “ถ้ำฉนัสอบเข้ำมหำวทิยำลัยได้  
ฉันจะมีควำมสุข” พอเราสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้แล้ว เจ้า
เงื่อนไขกลบัเปลี่ยนเป็น “ถ้ำฉันได้เข้ำท�ำงำนบรษิทัด ีๆ  ฉนั
จะมคีวำมสขุ” แต่พอเราได้ท�างานแล้ว เจ้าเงื่อนไขกลบัเปลี่ยน
เป็น “ถ้ำฉันมีเงินเก็บสัก 20 ล้ำน ฉันจะมีควำมสุข” ฯลฯ 
 ดงันั้น เราจะเหน็ได้ว่า โมเดล IF – THEN - หรอืแนวคดิ
ที่ว่า “ถ้ำสิ่งนี้เกิดขึ้น ฉันจะมีควำมสุข” จงึมขี้อบกพร่อง
อยู่ตลอด เพราะเราเองมักจะเปลี่ยนเงื่อนไข (IF) ทุกครั้ง  
ที่สถานการณ์เปลี่ยนไป  เราจงึไปไม่ถงึความสขุจรงิ ๆ  สกัท ี...  
ใช่ไหมครบั?

โมเดลความสุข

กองบรรณำธิกำร

ในท่ีสุดเราก็เข้าสู่ระลอก 4 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ขณะท่ีรัฐบาลก็ด�าเนินการ 
ทุกอย่างควบคู่กันไปท้ังการปูพรมฉีดวัคซีนีท่ีมีอยู่แล้วขณะน้ี ท้ัง Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm  
ท้ังยังอนุมติั Moderna และ Pfizer ตามมาติด ๆ พร้อมกันน้ันยังได้น�าร่อง “ภููเก็ตแซนด์บ็อกซ์” (Phuket 
Sandbox) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวไปพร้อมกัน และเป็นโมเดลท่ีดูจะเป็นความหวังเพ่ือให้ 
การด�าเนินชวิีตแบบ New Normal สามารถไปต่อได้ และหาหนทางต่อสู้เพ่ือเอาชนะโควิด-19 ไปพร้อมกัน

 ถึงตอนน้ีไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่า ท้ายท่ีสุดแล้วเราจะอยู่ต่อไปกับโควิด-19 ในลักษณะไหน  
จะสามารถท�าแบบเดียวกบัเช้ือโรคอ่ืน ๆ  คือกระตุ้นภมิูคุ้มกนัทุกปแีต่ยับย้ังการแพรร่ะบาดได้ค่อนข้างแน่นอน 
หรอืค้นพบวัคซีนีชนิดท่ีฉีดครั้งเดียวและปอ้งกันการติดเช้ือชนิดน้ีได้ 100% ไปตลอดชีวิต 

แต่ไม่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไร “ควำมหวัง” คือพลังท่ีส�าคัญท่ีสุดของการเดินต่อ และภายใต้ 
ความหวังน้ัน เราทุกคนจ�าเป็นต้องมีมาตรการท่ีเข้มข้นในการร่วมกันลดการติดเช้ือและแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ไมว่่าจะได้รบัวัคซีนีแล้วหรอืไมก็่ตาม เพราะอย่างท่ีรู้กันว่า แม้ได้รับวัคซีีนครบ 2 เข็ม ยังมีโอกาส
ติดเชื้อได้ เพียงแต่จะลดความรนุแรงลงและลดโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่า 

เรายังคงต้องยกการด์สูงกันต่อไป การใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เล่ียงพ้ืนท่ีเส่ียง ยังเป็นเร่ือง
ท่ีต้องตระหนักและร่วมกันลงมือท�าอย่างจริงจังต่อไป เพราะปลายทางน้ันเราต่างชัดเจนว่าเราต้องการ 
“รอดไปด้วยกัน” 

ขอส่งก�ำลังใจถึงทุกท่ำน ดูแลตนเองและคนรอบข้ำง ขอให้เช่ือม่ันในกันและกันว่ำเรำจะ 

จับมือรอดไปด้วยกัน... 

Editor's talk
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  LET’S GO ชีวิตต้องดำาเนินต่อไป >> ต่อจากหน้า 01

ณ วัันน้� “โควิิด-19” ยังัอย่ั�คู่่�กับั “โลก” และ “เรา” 

ไม่�เพ้ียังแคู่�ดำำ�รงคู่งอยั่� ห�กัแต่�ยัังม่้พีัฒน�กั�ร และ 

ปรับเปล้�ยันตั่วัเองในทุกุัขณะ

“โลก” และ “เรำ” พยายามอยา่งเตม็ที่ เพื่อรบัมอื

กับ “โควิด-19”

ทั้งความพยายามในการ “ป้องกัน” ผ่านการ 

“วิจัย” และ “คิดค้น” จนปรากฏ “วัคซีน” นานาชนดิ

ทั้งความพยายามในการ “รกัษำ” ผ่านการ “วจิยั” 

และ “คิดค้น” เพื่อให้ได้ “ยำรักษำโรค” ที่สามารถ

จดัการกบั “โควิด-19” ได้อย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาด

ทว่า ! ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ยงัต้องการเวลาเพื่อ

สมัฤทธิ์ผล ซีึ่งยงัไม่อาจรูไ้ด้ว่า จะต้องใช้อกียาวนานเพยีงใด

กระนั้น ! “โลก” และ “เรำ” กต็้องด�าเนนิต่อไป

จริงอยู่ว่า “โควิด-19” จะยังด�ารงคงอยู่ไปอีก

ยาวนาน จนกว่าจะม ี “วัคซีน” และ “ยำรักษำโรค” 

ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อให้ “โลก” และ “เรำ” 

สามารถกลบัมาสู่ภาวะปกตเิหมอืนที่เคยเป็นมา

ทว่า ! “โลก” และ “เรำ” กต็้องด�าเนนิต่อไป

ไม่�วั��อยั��งไร “ชวิีิต” กัต้็่องดำำ�เนนิต่�อไป แม้่วั�� ทุกุั ๆ   

ประกั�รในสภ�วัะปัจจุบัน ยัังไม่�อ�จกัลับคู่ืนส่�สภ�วัะ

ปกัต่เิหม่อืนทุ�้เคู่ยัเป็นม่�

“โลก” และ “เรำ” แทบอยู่ใน “สถำนะหยุดนิ่ง” 

อย่างยาวนาน หลงัการมาถงึของ “โควิด-19”

“โลก” และ “เรำ” พยายามอย่างเตม็ก�าลงั เพื่อ

รบัมอืและจดัการกบั “โควิด-19” ให้จบสิ้นลง 

เป็นความจรงิว่า ณ เวลานี้ “โควิด-19” ยงัด�ารง

คงอยู่ โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า จะไปยุติจบสิ้นลง 

ได้อย่างไร และเมื่อไร

เป็นความจริงว ่า ณ เวลานี้ “วัคซีน” และ  

“ยำรกัษำโรค” ยงัไม่มผีลสมัฤทธิ์อย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาด

ทว่า ! “โลก” และ “เรำ” กไ็ด้ “เรยีนรู้” ที่จะ “รับมือ”  

และ “อยูร่่วม” กบั “โควิด-19” ได้อย่าง “รูเ้ท่ำ” และ “รูทั้น”

ณ วนันี้ “โลก” และ “เรำ” ต้องด�าเนนิต่อไป

ณ วนันี้ “ชีวิต” ต้องด�าเนนิต่อไป

ต่อจากหน้า 01ไปกันต่อ รอไม่ได้แล้ว ! >>

ขั้นตอนในการขออนุญาต 
ตกแต่งพื้นที่ภายในหน่วยงาน

หำกต้องกำรตกแต่งปรับปรุงพ้ืนท่ีภูำยในส�ำนักงำน ภูำยในศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ  

จะต้องด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนของ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด ดังน้ี

ส่งหนงัสอืแจ้ง ธพส.

ยื่นเอกสารรายละเอยีดแบบงาน 

ช�าระค่าธรรมเนยีมการเข้าตกแต่งและต่อเตมิพื้นที่เช่า

อบรมความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน

อนญุาตเข้าตกแต่งพื้นที่

หากต้องการทราบข้อมลูเกี่ยวกบัระเบยีบปฏบิตักิารใช้อาคารและสถานที่ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา  
๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ เรื่องอื่น ๆ สามารถศกึษาข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ www.governmentcomplex.com

ไม่�วั��อยั��งไร ทุ�ังหล�ยัทุ�ังปวัง กัต็่้องดำำ�เนนิต่�อไป  

แม่้วั�� “โควิิด-19” ยัังดำำ�รงคู่งอยั่� และแม่้วั�� จะยััง

คู่งต่้องม่้ “เงื่อนไข” และ “เงื่อนเวิลา” ภ�ยัใต่้  

“ข้อจ�ากัด” บ�งประกั�ร หรอืหล�ยัประกั�ร

ไม่ใช่เรื่องเกินจริง ที่ “โลก” และ “เรำ” จะ  

“เปิดตัวเอง” กลบัไปม ี“ปฏิสัมพันธ์” ต่อกนัเหมอืน

ที่เคยเป็นมา

ไม่ใช่เรื่องเกินจริง ที่ “ชีวิต” ต่อ “ชีวิต” จะ  

“เปิดตัวเอง” กลบัไปม ี“ปฏิสัมพันธ์” ต่อกนัเหมอืน

ที่เคยเป็นมา

ภายใต้ “เงื่อนไข” และ “เงื่อนเวลำ” ตลอดจน  

“ ข้อจ�ำ กัด”  ท่ีจ�า เป็นต้องมีบางประการ หรื อ 

หลายประการ

แน�นอนวั�� น้�จำ�เปน็ต้่องม่ ้“แผนงาน” อยั��งเปน็ 

“ระบบ” ภ�ยัใต้่กั�ร “บริหาร” และ “จัดการ” อยั��ง

ม่้ประสิทุธิิภ�พี รวัม่ทัุ�ง “ควิามรับผิดชอบ” ทุ้�ต้่องม่ ้

ร�วัม่กันัจ�กัทุกุัภ�คู่ส�วันอยั��งเคู่ร�งคู่รดัำ

ณ วนันี้ “โลก” และ “เรำ” ต้องด�าเนนิต่อไป

ณ วนันี้ “ชีวิต” ต้องด�าเนนิต่อไป

เมื่อศึกนี้ยังไม่จบง่ำย ๆ ก็ต้อง “รับมือ” และ  

“อยู่ร่วม” ให้ได้ อย่ำง “รู้เท่ำ” และ “รู้ทัน” !!! 

ใคู่รหล�ยั ๆ  คู่น อ�จจะเคู่ยัได้ำยันิคู่ำ�กัล��วัข้�งต้่น และยัดึำถอืเป็น
หวััใจสำ�คู่ญัในกั�รปฏบิตั่ ิเพี�ือเป็นหลกััประกันัถงึคู่วั�ม่สมั่ฤทุธิิ์ผล

ต้องยอมรบัว่า โดยหลกัการเป็นเช่นนั้นจรงิ โดยเฉพาะเมื่อ
ทั้งหลายทั้งปวง ด�าเนนิไปอย่างปกตแิละธรรมดา

แต่อาจไม่ใช่โดยสิ้นเชงิ กบัสภาวะที่ไม่เป็นไปอย่างธรรมดา
และปกติ

สถานการณ์ “โควิด-19” ที่ “โลก” และ “เรำ” ต้องเผชญิ
อยู่ในห้วงเวลาปัจจบุนั และอาจต่อเนื่องถงึอนาคตข้างหน้าอย่าง
ยาวนาน คล้ายกบัว่า ไม่เปิดโอกาสให้ด�าเนนิการเช่นนั้น

ห้วงเวลาที่ผ่านมา “โลก” และ “เรำ” หยุดนิ่ง และ  
“ปิดล้อมตัวเอง” เพื่อ “รับมือ” กบั “โควิด-19” อย่างสดุก�าลงั

เราผ่านห้วงเวลาเช่นว่าน้ีมายาวนาน ท้ังต่อสู้ ท้ังสะกัดก้ัน ฯลฯ
แต่ความจริงก็คือ จนถึงวันน้ี “โควิด-19” ก็ยังคงอยู่ และไม่เพียง
ยังคงอยู่ หากแต่ยังมีพัฒนาการ และการปรับเปล่ียนตัวเอง  
เพ่ือด�ารงคงอยู่อย่างต่อเน่ือง

“โลก” และ “เรำ” คาดหวงัต่อการท�าลายล้าง “โควิด-19” 

ให้หมดไป เพื่อกลบัไปสู่วถิเีดมิที่เป็นมา

ทว่า ! ณ วันน้ี “โควิด-19” ยังคงอยูกั่บ “โลก” และ “เรำ
” และยังน่าเช่ือด้วยว่า “โควิด-19” น่าจะอยู่ร่วมกับ “โลก” และ
 “เรำ” ไปอีกยาวนาน

นี่เป็น “เงื่อนไข” และเป็น “ข้อจ�ำกัด” ที่ยังด�ารงคงอยู่ 
ภายใต้ “เงื่อนเวลำ” ที่ยงัด�าเนนิต่อไป

และแน่นอนว่า นี่ย่อมเป็น “ค�ำถำมส�ำคัญ” ทั้งต่อ “โลก” 

และ “เรำ” ที่จ�าเป็นต้องม ี“ค�ำตอบ” อย่างแท้จรงิ
ระหว่างการรอให้ทั้งหมดยตุจิบสิ้นลงอย่างสมบูรณ์พร้อม
กบัความพยายาม “เดนิหน้ำ” ไปต่อไปพร้อม ๆ กนั ภายใต้  

“ข้อจ�ำกัด” และ “เงื่อนไข” กบั “เงื่อนเวลำ” ที่ด�ารงคงอยู่
ความจริงก็คือ การท�า “สงครำม” กับ “โควิด-19” ผ่าน 

“วัคซีน” และ “ยำรักษำโรค” ยงัต้องท�าอย่างต่อเนื่อง
และคู่วั�ม่จริงกั็คู่ือ ไม่�วั�� “โควิิด-19” จะหม่ดำไป หรือยััง

ดำำ�รงคู่งอยั่� ทุ�ัง “โลก” และ “เรา” กัจ็ำ�เป็นต่้อง “เปิดตัวิเอง” 
และขยัับเขยั�ือนเคู่ลื�อนไหวั ออกัไปจ�กักั�ร “ปิดล้อมตัวิเอง” 
อยั��งหยัดุำน�ิงม่�ยั�วัน�น

“โลก” และ “เรำ” น่ิงเฉยชะงักงันรออยู่กับท่ีไม่ได้ 

อีกแล้ว !

แน่นอนว่า ณ วันน้ี “โควิด-19” ยังด�ารงคงอยู่ 
แต่พร้อม ๆ กบัการด�ารงคงอยู่ของ “โควิด-19” ทั้ง “โลก” 

และทั้ง “เรำ” กย็งัต้องด�ารงคงอยู่เช่นกนั
ไม่ว่าอย่างไร “ชีวิต” กต็้องด�าเนนิต่อไป
เมื่อทั้งหลายทั้งปวงยังไม่สามารถไปถึงจุดที่สมบูรณ์พร้อม 

สิ่งที่ทั้ง “โลก” และ “เรำ” ต้องคดิและด�าเนนิการกค็อื จะ “ปรับ” 

และ “เปลี่ยน” อย่างไร เพื่อให้สามารถ “อยู่ร่วม” กบัมนั และ 
“เดินหน้ำ” ต่อไปได้อย่างดทีี่สดุ

โดยเฉพาะเมื่อต ้องตกอยู ่ภายใต้ “ข้อจ�ำกัด” และ 
“เงื่อนไข” กบั “เงื่อนเวลำ” อย่างไม่อาจหลกีพ้น

นี่เป็น “ควำมท้ำทำย” ของ “มนุษยชำติ” อย่างยิ่ง
และ “หมดเวลำ” ท่ีจะหยุดน่ิงอยู่กับท่ีแล้วจริง ๆ ... 
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ถวายพระพรชััยมงคล
ดร.นำฬิิกอติภัูค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสินทรัพย์ จ�ากดั

น�าคณะผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพ่ือแสดง 
ความจงรกัภักดีและส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุ ณ สถานวิีทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ 

ลงพ้ืนท่ี
นำยยุทธนำ หยิมกำรุณ อธิบดกีรมธนารักษ ์และ ดร.นำฬิิกอติภัูค แสงสนิท กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด พร้อมคณะ ลงพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
บูรณาการสวัสดิการท่ีพักอาศัยกับสถานท่ีท�างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน 
สามัญท้ัง 4 แปลง เพ่ือตดิตามความคบืหนา้การด�าเนนิงานของโครงการฯ

สวนเพ่ือชุัมชัน
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด หรือ ธพส. ด�าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

รอบอาคารทรงกลมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ให้เป็นสวน 
เพ่ือชุมชน ส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดีของประชาชนในเมืองภายใต้แนวคิด Healthy City 
และเพ่ิมพื้นท่ีใช้สอยท่ีหลากหลายเพ่ือรองรับกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมบูรณะศาล 
องค์ท้าวมหาพรหม โดยคาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2564

รเิริม่
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ริเร่ิมใช้ระบบ Gamification มา 
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาลประจ�าปี 2564 หรือ 
CG Day 2021 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด ซ่ืีอสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม เป็นรายแรก ๆ ของประเทศ โดยมี นำยยุทธนำ หยิมกำรุณ ประธาน
กรรมการ บรษัิท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ตรวจเย่ียม
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรีตรวจเย่ียมศูนย์ฉีดวัคซีีนตัวเลือก 

ซีิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการวันแรกส�าหรับการฉีดวัคซีีนพระราชทานใน 
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬิำภูรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี แก่ประชาชน โดยมี นำยอนุทิน ชำญวีรกูล
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์นิธิ มหำนนท์ เลขาธิการ
ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์ให้การต้อนรับ โดยงานน้ี นำยธีธัช สุขสะอำด รองกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ธนารกัษพั์ฒนาสนิทรพัย ์จ�ากัด ได้เข้ารว่มในพธีิดังกลา่ว ณ ช้ัน 1 บมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ ส�านักงานแจง้วัฒนะ 

ส่่งมอบ
นำยธีธัช สุขสะอำด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 

พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตวัแทนสง่มอบอุปกรณจ์ราจร ให้กับสถานีต�ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง
เพ่ือน�าไปใช้อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน และเพ่ือเป็นการช่วยลดปัญหาจราจร  
โดยมี พันต�ำรวจโท สถิตย์ วงษ์กันหำ รองผูก้�ากับการจราจร สถานีต�ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง
และคณะเป็นผู้รับมอบ ณ โถงหนา้หอ้งประชุม 4 - 5 อาคารธนพิพัฒน์
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ศตวรรษที่ 20 เป็นยุคของหลอดปล่อยอนุภาคความเข้มสูง 
(High Intensity Discharge lamps : HID) หลอด HID เป็นที่นยิมและ
ประสบความส�าเร็จที่สุด หลอดประเภทฟลูออเรสเซีนต์ หลอด 
ไอปรอท หลอดความดนัโซีเดยีมสูง และหลอดเมทลั-ฮาไลด์ หลอด
เหล่านี้ใช้เทคโนโลยีประเภทเดียวกันคือ หลอดไฟจะท�างานโดย
การส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างขั้วโลหะอิเล็กโทรดผ่านหลอดแก้วที่
บรรจดุ้วยก๊าซีเฉื่อยจงึท�าให้เกดิแสงสว่างออกมา 

เทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งในศตวรรษนี้ก็คือหลอดไฟ LED  
(Light Emitting Diode) ซีึ่งถกูประดษิฐ์ขึ้นครั้งแรกโดยนกัวทิยาศาตร์ของ  
GE ชื่อ นคิ โฮลอนยัค (Nick Holonyak) ในช่วงทศวรรษที่ 60 โดย  
LED เป็นหลอดไฟที่ให้แสงสว่างโดยไม่ต้องมหีลอดแก้วสญุญากาศ
หรือหลอดบรรจุก๊าซีเฉื่อย LED สร้างแสงสว่างโดยอาศัยแค่การ
แปลงกระแสไฟฟ้าจากสารกึ่งตวัน�า (Semiconductor) มข้ีอดทีี่มาก 
กว่าหลอดไฟฟ้าในยุคก่อนในเรื่องการประหยัดพลังงาน แม้ว่า
หลอด LED ในยุคแรกให้แสงสว่างที่น้อย แต่ก็มีการพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพ ความคงทน ขนาดที่เล็กลง ตลอดจนรูปแบบของ
หลอดที่หลากหลาย จนในที่สุดก็สามารถใช้เป็นหลอดไฟทดแทน
ของเดมิได้ ในปัจจบุนัยงัคงมกีารพฒันาประสทิธภิาพที่เพิ่มขึ้นใน
ราคาที่ถกูลงเรื่อย ๆ ซีึ่ง LED สมยัใหม่มอีายกุารใช้งานที่มากขึ้น  
2 - 4 เท่า โดยให้แสงที่มคีณุภาพดแีละประหยดัพลงังานมากขึ้น

ในฐานะเป็นผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ซ่ึีงเป็นอาคารขนาดใหญ่มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูงจากระบบ 
แสงสว่าง ธพส. ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน และการไฟฟ้านครหลวง ด�าเนินการเปล่ียนหลอด
ฟลูออเรสเซีนต์เป็นหลอด LED ในพ้ืนท่ีส่วนกลางรวมไปถึงบริเวณ
ถนนภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยยังคงยึดหลักการ
ติดต้ังท่ีให้ค่าความสว่างท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ีใช้งาน เป็นไป
ตามกฎหมายหรือหลักวิชาการท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎกระทรวง 
ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความปลอดภัย  
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานเก่ียวกบัความรอ้น
 แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 หรือข้อแนะน�าของค่าความ 
ส่องสว่างท่ีเหมาะสมของประเทศไทยของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยหลอดไฟฟ้าท่ี ธพส. ด�าเนินการเปล่ียน
มี ดัง น้ี  1 )  โคมไฟส่องถนน LED ขนาดไม่ เ กิน 120 W  
2) หลอด LED Tube ขนาด 120 เซีนติเมตร ขนาดไม่เกิน 20 W  
3) หลอด LED Tube ขนาด 60 เซีนติเมตร ขนาดไม่เกิน 10 W และ 
4) หลอด LED Down Light ขนาดไม่เกิน 15 W จ�านวนรวมท้ัง  
4 ประเภทอยู่ท่ี 38,017 หลอด ซ่ึีงหลังจากติดต้ังแล้วเสร็จในปี 2560 
ได้มีการตรวจวัดค่าความส่องสว่างตามมาตรฐานท่ีกล่าวมา

แม้ว่ำหลอด LED จะเพ่ิงมีประมำณ 60 ปี แต่เทคโนโลยี
ของ LED ก็พัฒนำมำไกลมำกและยังคงพัฒนำไปอย่ำง 

สงสว่ำง” เป็น ส่ิงกระ ตุ้นทำงกำยภูำพใน
กระบวนกำรท่ีซับซ้อนเกือบจะเหนือจินตนำกำร
ท่ีท�ำให้เรำมองเห็น เข้ำใจ และตอบสนองต่อโลก

ท่ีอยู่รอบตัว แสงสว่ำงชนิดแรกท่ีมนุษย์รู้จักคือ “แสงจำก 
ดวงอำทิตย์” แต่กำรพ่ึงพำแสงธรรมชำติเพียงอย่ำงเดียว
ท�ำให้บำงช่วงเวลำเรำต้องอยู่ในควำมมืดมิด ดังน้ันหำกจะ
พูดถึงแสงสว่ำงก็ต้องหมำยรวมถึงประวัติศำสตร์ของ 
กำรเรียนรู้ ศิลปะ และเทคนิคของกำรสร้ำงแสงสว่ำง 
แบบต่ำง ๆ จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน

ในสมัยโบราณ หลักฐานการสร ้างไฟตามบันทึกใน
ประวัติศาสตร์สามารถย้อนไปได้ถึงประมาณ 10,000 ปีก่อน
ครสิตกาลในยคุนโีอลธิคิ (Neolithic) โดยมกีารค้นพบร่างของมนษุย์
คนหนึ่งในยคุนั้น ในธารน�้าแขง็แถบเทอืกเขาแอลป์ (Alpine Glacier) 
พร้อมอุปกรณ์ในการสร้างไฟ ต่อมาเป็นยุคของการใช้น�้ามัน 
ในตะเกียง ประมาณ 4,500 ปีก่อนคริสตกาล ทางตอนใต้ของ 
เมโสโปเตเมยี (Mesopotamia) ซีึ่งปัจจบุนัคอืประเทศอริกั น�้ามนัใน
ยคุนั้นท�ามาจากมะกอกและเมลด็พชืต่าง ๆ แม้ว่ายคุถดัมาเป็นยคุ 
ของการคดิค้นเทยีน โดยชาวอยีปิต์เริ่มใช้เทยีนมาตั้งแต่ 3,000 ปี
ก่อนคริสตกาล ด้วยการใช้กระดาษปาปิรุส (Papyrus) จุ่มลงใน 
ไขมันหรือขี้ผึ้ง การใช้ตะเกียงในยุคต่อมามีการพัฒนาเชื้อเพลิง 
เป็น มเีทน เอธลินี และเคโรซีีน แล้วจงึเป็นตะเกยีงก๊าซีและตะเกยีง 
ที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงปี ค.ศ.1800 จนกระทั่งในช่วงปี ค.ศ.1830 ถึง  
ค.ศ.1840 กม็กีารค้นพบหลอดไฟฟ้าขึ้น  

แสงไฟจากหลอดไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสิ่งอ�านวยความสะดวกที่
ส่งผลกระทบต่อชวีติเรามากที่สดุ แต่ไม่ได้ถกูประดษิฐ์ขึ้นในปี ค.ศ.
1879 โดย โทมัส อัลวำ เอดิสัน (Thomas Alva Edison) อย่าง
ที่หลายคนเข้าใจ แต่เอดิสันได้เครดิตในเรื่องนี้เนื่องจากเขาเป็น 
คนที่คดิค้นหลอดไส้ในเชงิพาณชิย์ได้เป็นคนแรก และหลอดไฟของ
เขาท�าผลงานได้ดกีว่าหลอดไฟอื่น ๆ  โดยสามารถส่องสว่างได้นาน
ถงึ 13 ชั่วโมงครึ่ง และถดัจากนั้นอกี 1 เดอืน เอดสินักค้็นพบเส้นใย
จากถ่านไม้ไผ่ ที่ท�าให้หลอดไฟของเขาสว่างได้ถึง 1,200 ชั่วโมง 
จากการค้นพบนี้ท�าให้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานหลกัด้านแสงสว่าง
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

“หลอดไส้” ครองความเป็นหน่ึงในโลกเรื่องของแสงสว่างจน
กระท่ัง แดเนียล แมคฟำร์แลน มัวร์ (Daniel McFarlan Moore) 
คิดค้นหลอดฟลูออเรสเซีนต์ในปี ค.ศ. 1904 และแม้ว่าหลอดในยุคแรก
จะใช้ความต่างศกัย์ที่สงูมากและขั้วต่อแบบที่ไม่ค่อยใช้กนั แต่กลบั
มีประสิทธิภาพสูงมากท�าให้ความนิยมพุ่งพรวด จน GE ผู้ผลิต
หลอดไส้รายใหญ่ต้องพฒันาผลติภณัฑ์โดยใช้เส้นใยทงัสเตน และ  
ปีเตอร์ คปูเปอร์ ฮวิวิตต์ (Peter Cooper Hewitt) ผลติหลอดไฟที่ใช้ 
ไอปรอทที่มปีระสทิธภิาพสงูและเข้ากบัอปุกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานในยคุนั้น

ที่มำ :

แสงสว่างแสงสว่างในศนูย์ราชการฯในศนูย์ราชการฯ

ต่อเน่ือง ไม่ว่ำจะเป็นรูปทรงใหม่ ๆ กำรใส่ฟังก์ช่ันร่วมกับ
ล�ำโพงหรือกำรเปล่ียนสีของไฟได้ หรือแม้กระท่ังมี Solar Cell  
ติดต้ังในตัว รวมไปถึงกำรเช่ือมต่อกับ Bluetooth ระบบ IoT 
(Internet of Things) และกำรค้นพบล่ำสุดคือกำรน�ำ
เทคโนโลยีของ LED ไปใช้กับกำรส่งต่อข้อมูลในช่ือ Li-Fi  
ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือกำรประหยัดพลังงำนเพ่ิมข้ึนไปอีก เคย
ต้ังค�ำถำมกนัไหมวำ่ อยำกเห็นคุณสมบัติอะไรเพ่ิมเติมอีกใน
หลอด LED ในยุค อนำคต ?

Mr. Prinzeohm

 ที่มำ :
- โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐
- David DiLaura; Optics & photonics News, September 2008,  
“A Brief History of Lighting”
- https://www.bulbs.com/learning/history.aspx
- https://www.traditionalbuilding.com/product-report/history-lighting
- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/
fcc56555-d52e-4bb4-ba2c-057292a8f1f4/the%20history%20of%20
light%20(Turkey).pdf
- https://www.stouchlighting.com/blog/the-historical-evolution-of-lighting
- http://hqdesigns.de/en/interior-guide/history-of-lighting/
- https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/everyday- 
wonders/electric-lighting-home
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Global Trend

หลายประเทศคมุ COVID-19 อยูห่มัด 

หลังจำกทั้งโลกต้องอยู่กับ COVID-19 มำเกือบ 2 ปี 
มำถึงวันนี้สถำนกำรณ์ในหลำยประเทศกลับมำดีข้ึนอย่ำง
รวดเรว็ด้วยอำนสิงส์จำกกำรระดมฉดีวัคซนีทีมี่ประสทิธภิูำพ
ได้ทันท่วงที เริ่มมีกำรคลำยมำตรกำรสกัดกำรแพร่ระบำด
ต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรยกเลกิกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย

อิิสราเอิล
เปน็ประเทศท่ีฉีดวัคซีีนป้องกัน COVID-19 ในสัดส่วน
สูงท่ีสุดในโลก จากข้อมูลของ Bloomberg Vaccine 

Tracker พบว่า 56.9% ของประชากร 9.3 ล้านคนท่ีได้รับวัคซีีน 
Pfizer/BioNTech ครบทั้งสองโดสแล้ว อิสราเอลจึงมีรายงานการติด
เช้ือและตัวเลขผู้เสียชีวิตลดลงอย่างรวดเร็ว ความส�าเร็จน้ีมีท่ีมา
จากหลายปัจจัย หน่ึงในน้ันคือการเร่งหาวัคซีีนต้ังแต่เน่ิน ๆ และ
ระดมฉีดอยา่งรวดเร็ว  

วคัซีนีได้เปลี่ยนชวีติในอสิราเอล ในช่วงกลางเดอืนมกราคม 
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10,000 รายต่อวัน แต่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ
ประมาณ 200 รายต่อวนั

กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบไปยัง
ทุกภูำคส่วน รวมทั้งวงกำรศึกษำท่ีต้องปิดโรงเรียนชั่วครำว 
เลือ่นเปิดเทอม ไปจนถงึขัน้ให้ท�ำกำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ 
โดยทกุแนวทำงดังกล่ำวล้วนเป็นกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำใน
ช่วงแรก เนื่องจำกสถำนกำรณ์ผันผวนจนเกินคำดเดำ แต่
คร้ันเวลำเดินหน้ำมำเป็นแรมปี จนก้ำวเข้ำสู่ปีท่ีสอง แถม
ยังไม่มีวี่แววว่ำโควิด-19 จะหำยไปจำกโลกนี้ จึงท�ำให้วงกำร
ศกึษำทัว่โลกเริม่ตระหนกัแล้วว่ำ กำรเรยีนออนไลน์ไม่ใช่แค่
กำรศึกษำทำงเลือกอีกต่อไป แต่จะกลำยเป็นรูปแบบหลัก
ของกำรเรียนกำรสอนต่อจำกนี้ไปอีกหลำยปี 

ปัจจบุนั หลายประเทศทั่วโลกปรบัตวัเข้าสู่รูปแบบการเรยีน
ออนไลน์อย่างจริงจัง โดยประเทศที่ท�าได้ดีอย่างโดดเด่น คือ
ประเทศจนี ซีึ่งกไ็ม่น่าแปลกใจ เนื่องจากจนีมกีารพฒันาด้านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างก้าวหน้ามาตลอด อกีทั้งมปีระสบการณ์
รบัมอืกบัการแพร่ระบาดของไวรสัได้ดกีว่าชาตอิื่น ๆ 

ในขณะที่บางประเทศสะท้อนภาพที่ชัดเจนว่า ต้องการ 
การยกระดบั “ทกัษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยดีจิทิลั” หรอื 
Digital Literacy ของบคุลากรด้านการศกึษาอย่างเร่งด่วน ในขณะ
เดียวกัน ภาพความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคมก็ถูกฉาย
ออกมาชัดขึ้น เนื่องจากเด็กบางกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
และมคีอมพวิเตอร์ส�าหรบัการเรยีนที่บ้าน ในขณะที่เดก็อกีจ�านวน
ไม่น้อย เข้าไม่ถึงปัจจัยเหล่านั้น ซีึ่งถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของ 
การเรยีนออนไลน์ 

ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามยัแล้ว 
วัยผู้ใหญ่แล้วอย่างน้อย 1 โดสได้มากถึง 70% ซีึ่งเป็นระดับที่ 
หน่วยงานสาธารณสขุของรฐัก�าหนดให้ยกเลกิมาตรการต่าง ๆ  ได้

อิังกฤษ
เป็นหน่ึงในประเทศท่ีก�าลังเจอศึกหนักจาก COVID-19 
สายพันธ์ุกลายพันธ์ุเดลต้าท่ีพบคร้ังแรกในอินเดีย  

ซ่ึีงเป็นสายพันธ์ุท่ีแพร่ระบาดได้รวดเร็วและยังลดประสิทธิภาพของ
วัคซีีนบางย่ีหอ้ แม้อังกฤษจะฉดีวัคซีีนไปกวา่ 55.4% ของประชากร
ท้ังหมด โดย 47% ได้รับวัคซีีนครบโดสแล้วก็ตาม 

จากเดิมที่ตั้งเป้าว่าจะคลายล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายวันที่  
21 มิ.ย.นี้ เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงหลังระดมฉีดวัคซีีนได้
ระดบัหนึ่ง แต่กลบัต้องเลื่อนออกไปอกีอย่างน้อย 1 เดอืนไปจนถงึ 
วนัที่ 19 ก.ค. เพราะเจอพษิสงของสายพนัธุ์เดลต้าที่ดนัให้ตวัเลข 
ผู้ตดิเชื้อในองักฤษเพิ่มขึ้น 50% ตั้งแต่เดอืน พ.ค. ที่ผ่านมา 

เนเธอร์แลนด ์
ตัวเลขผู้ติดเช้ือของเนเธอร์แลนด์ลดลงต�่าสุดเป็น
ประวัติการณ์ในรอบ 9 เดือนหลังจากระดมฉีดวัคซีีน
ได้ราว 39.7% ของประชากรท้ังหมด 17.5 ล้านคน
 ท�าให้เม่ือต้นเดือน มิ.ย. ท่ีผ่านมา เนเธอร์แลนด์

สามารถกลับมาเปิดบาร์และร้านอาหารได้อีกคร้ัง 
ล่าสดุ นบัตั้งแต่วนัที่ 26 ม.ิย. ทางการเนเธอร์แลนด์ยกเลกิ

มาตรการสวมหน้ากากอนามัย และยกเลิกการจ�ากัดจ�านวน 
ผูเ้ข้าใช้บรกิารในร้านค้า บาร์ และร้านอาหาร หรอืการรวมกลุม่กนั 
ตราบใดที่ยังมีการเว้นระยะห่างกันได้อย่างน้อย 1.5 เมตร หรือ
แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีีนหรือมีผลตรวจหา COVID-19 เป็นลบ  
ยกเว้นในรถขนส่งสาธารณะและในสนามบนิซีึ่งเว้นระยะห่างไม่ได้ 

อย่างไรกด็ ีนายกรฐัมนตร ีมาร์ค รตุเตอร์ เตอืนให้ชาวดตัช์ 
ระมัดระวัง เนื่องจาก COVID-19 อาจกลับมาระบาดอีกครั้งใน
ช่วงฤดูใบไม้ร่วง หรืออาจเกิดสายพันธุ์กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่
ในประเทศ

ด้วยเหตนุี้เมื่อกลางเดอืน เม.ย.ที่ผ่านมา อสิราเอลจงึยกเลกิ
การบังคับสวมหน้ากากอนามัยกลางแจ้งและเปิดโรงเรียนอย่าง
เต็มที่ โดยอัตราการติดเชื้อรายใหม่ยังคงอยู่ในระดับต�่า แม้ว่าจะ
เริ่มให้นกัเรยีนกลบัไปเรยีนแบบตวัต่อตวั และมกีารคลายข้อจ�ากดั 
ในบาร์ ร้านอาหาร และการพบปะสงัสรรค์ในร่ม

และเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ชาวอิสราเอลไม่ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยขณะอยู่ในตัวอาคารแล้ว ยกเว้นในสถานบริการทาง
สาธารณสุขส�าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีีน  
ในบ้านพกัผูส้งูอาย ุและบคุคลที่ก�าลงัเดนิทางไปกกัตวัหรอืโดยสาร
เครื่องบนิ 

สหรัฐอิเมริกา
ขณะน้ีชาวอเมริกันกว่า 317 ล้านคนได้รับการฉีด
วัคซีีนป้องกัน COVID-19 แล้ว โดย 53.3% ของชาว
อเมริกันได้รับวัคซีีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม และ 45.1% 

ได้รับครบโดสแล้ว รัฐบาลกลางและหลายรัฐจึงเร่ิมผ่อนคลาย
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมท้ังการสวมหน้ากากอนามัย 
หลังจากรัฐบาลกลางประกาศให้สวมหน้ากากอนามัยมากว่า 1 ปี 

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (CDC) ประกาศว่าผู้ที่
ฉดีวคัซีนีครบโดสแล้วคอื หลงัจากฉดีเขม็ที่ 2 ไปแล้ว 2 สปัดาห์  
ไม่จ�าเป็นต้องสวมหน้ากกากอนามัยเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง
และกิจกรรมในร่มบางอย่าง และไม่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
อกีต่อไป 

อย่างไรกด็ ีCDC ยงัแนะน�าให้สวมหน้ากากอนามยัในสถานที่ 
ที่มผีู้คนพลกุพล่านในตวัอาคาร ซีึ่งรวมถงึในโรงพยาบาล เรอืนจ�า 
เครื่องบนิ รถไฟ รถโดยสารประจ�าทาง และสนามบนิ 

ส่วนในระดบัท้องถิ่นมหีลายรฐัที่ผ่อนคลายมาตรการการสวม
หน้ากากอนามัย อาทิ รัฐนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียที่ถือฤกษ์ด ี
วนัที่ 15 ม.ิย. ตามเวลาท้องถิ่น ประกาศยกเลกิมาตรการควบคมุ
โรคเกือบทั้งหมดแล้ว หลังจากต้องล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคมา
เป็นเวลานานถงึ 15 เดอืน และบรรลเุป้าหมายฉดีวคัซีนีให้ประชากร

ข้อจ�ากัดด้านการเดินทางและจ�ากัดระยะห่างทางสังคม 
ท�าให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น 
Zoom Meeting, Google Meet ซีึ่งยงัถกูน�ามาใช้เป็นเครื่องมอืส�าคญั
ในการเรียนการสอนออนไลน์ ท�าให้ช่องทางการเชื่อมต่อระหว่าง 
ผู้เรยีนและผู้สอนมคีวามสะดวกขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ยังมีแพลตฟอร์มอื่นในระดับโลก ที่ให้
บริการด้านการศึกษาออนไลน์โดยตรง ที่ไม่ใช่เป็นเพียงช่องทาง 
การสื่อสารระหว่างครูและเด็กนักเรียนเท่านั้น เช่น BYJU’S  

แอปพลิเคชันสัญชาติอินเดีย ที่เติบโตและมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็ เนื่องจากเป็นแหล่งเรยีนรูส้�าหรบัผูเ้รยีนทกุช่วงวยั มคีอร์ส 
การเรยีนที่หลากหลาย มรีปูแบบการน�าเสนอที่ท�าให้ผูเ้รยีนเข้าใจง่าย  
และสอดคล้องกบัพฤตกิรรมการเรยีนรู้ของคนรุ่นใหม่

ฝ่ังประเทศจนี กจ็ะม ีTencent Classroom บรษิทัไอทยีกัษ์ใหญ่
ระดบัโลก กม็โีซีลูชั่นคลาวด์อจัฉรยิะครบวงจร ที่เรยีกว่า Tencent  
Online Education Solutions ที่รวมเอาเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์มาช่วย  
โดยมีเป้าหมายสร้าง Smart Education ที่จะเชื่อมโยงนักเรียน  
ครู และผู้ปกครองให้มสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรู้ของเดก็

อย่างไรก็ตาม หัวใจส�าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการเรียน การสอนออนไลน์ไม่ใช่เพียงแค่ความฉลาดของ
แพลตฟอร์มเท่านั้น เพราะบทความด้านการศึกษาหลายชิ้น  
ได้กล่าวถงึขดีความสามารถในการใช้เครื่องมอืของครูผู้สอน และ
กลไกส�าหรบัสร้างการมส่ีวนร่วมของผูเ้รยีน ที่มผีลต่อประสทิธภิาพ
ของการศกึษาออนไลน์

แน่นอนว่ำนับจำกนี้ต่อไป ธุรกิจกำรศึกษำต้องปรับตัว
เพื่อควำมอยู่รอด ซึ่งจะส่งผลอย่ำงมำกต่อรูปแบบกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ ดังนั้น ประเทศ สังคม หรือหน่วยงำนที่
ปรับตัวได้เร็ว ก็จะได้ประโยชน์ต่อกำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  

เมื่อการเรียนออนไลน์ 
ไม่ใช่แค่การศึกษาทางเลือก



สาระบันเทิง
07WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

Editor/Executive Visions ภาพข่าวเร่ืองจากปก/ข่าว ธพส. สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ท่องเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง



08 WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

Editor/Executive Visions ภาพข่าวเร่ืองจากปก/ข่าว ธพส. สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิงท่องเที่ยว

ำวครำวของ “ภููเก็ตแซนด์บ็อกซ์” (Phuket 

Sandbox) ผ่ำนส่ือต่ำง ๆ  ดูจะร้อนแรงไม่น้อย

 เพรำะน่ีเป็นหน่ึงหมุดหมำยของรัฐบำลท่ีจะใช้

เป็นแนวทำงในกำรเดินหน้ำด้ำนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ 

กำรต่อสู้กับกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 

ภาพของเรือยอร์ชท่ีจอดเรียงรายนับร้อยล�า ดูเป็นภาพ
สวยงามหากแต่แฝงความเศร้าเอาไว้ นั่นเพราะหากเรือจอด
หมายถึงไม่มีนักท่องเท่ียวน่ันเอง ดังน้ัน “ภููเก็ตแซนด์บ็อกซ์” 

ข่

ความหวังของไข่มุกอันดามัน
ททท. เท่านั้น แต่ยังรวม
ถึงพนักงานโรงแรมอย่าง
น้อย 70% ได้รับการฉีด
วัคซีีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส 
โดยมีภูเก็ตเป็นจังหวัดน�าร่อง นอกจากน้ัน นักท่องเท่ียวยัง
ต้องด�าเนินกิจกรรมทางการท่องเท่ียว และใช้บริการสถาน
ประกอบการท่ีได้รับมาตรฐาน SHA+ (SHA Plus) ภายใต้
มาตรการ D-M-H-T-T-A อีกด้วย

ขณะเดียวกันถ้าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติท่ีอยู่ใน
ประเทศไทยและต้องการเดินทางไปท่องเท่ียวยังจังหวัดภูเก็ต 
ก็มีมาตรการเข้มข้นท่ีคล้ายกันน่ันคือ ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับวัคซีีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจ�านวนวัคซีนี
แต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีีนชนิด AstraZeneca จ�านวน 1 เข็ม 
มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และได้รับการตรวจหา
เช้ือโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test  
ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการตรวจ พร้อมกันน้ันต้อง
ดาวน์โหลดและตดิตัง้แอปพลเิคชนั “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน
และยินยอมเปิดแชร์ต�าแหน่งท่ีต้ัง (Location) ตลอดระยะเวลา
ท่ีอยู่ในจังหวัดภูเก็ต

 มาตรการหลัก ๆ อาจจะมีเพียงเท่าน้ี แต่ยังมี 
รายละเอียดปลีกย่อยท่ีนักท่องเท่ียวจ�าเป็นจะต้องศึกษาให้
ละเอยีด เพราะมเิช่นน้ันอาจจะได้รับการปฏเิสธไม่ให้เข้าจงัหวดั
ภูเก็ตน่ันเอง ซ่ึีงถ้าจะว่ากันไปแล้วมาตรการท่ีเข้มข้นเหล่าน้ีก็
เป็นไปเพ่ือความปลอดภัยของชาวภูเก็ตและชาวไทยท้ังประเทศ
เพราะไม่ว่ากฎเกณฑ์จะต้ังไว้เข้มข้นแค่ไหน หากผู้ปฏิบัติ 
ไม่เคร่งครัดแล้วก็คงเปล่าประโยชน์ งานน้ีจึงได้แต่ส่งก�าลังใจ
ให้แกช่าวภเูกต็ให้ “ภููเก็ตแซนด์บ็อกซ์” สามารถเป็นต้นแบบ
แก่พ้ืนท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ของประเทศในอนาคตได้

เพรำะถ้ำภููเก็ตสตำร์ทติด อีกหลำยธุรกิจก็มีโอกำส

ฟ้�นตัว... 

จึงเป็นการจุดประกายแห่งความหวังให้แก่ผู้ประกอบการ 
ท่องเท่ียวโดยใช้ “ภููเก็ต” เป็นจังหวัดน�าร่อง เร่ิมต้ังแต่  
1 กรกฎาคม 2564 ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขท่ีเข้มข้น
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

แนวทางการเปิดประเทศเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว  
เร่ิมต้ังแต่การระดมปูพรมฉีดวัคซีีนให้ประชาชนชาวภูเก็ตกว่า 
70% ต่อด้วยการก�าหนดมาตรการของชาวต่างประเทศท่ีจะ 
เดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านจังหวัดภูเก็ต ท่ีหลัก ๆ ต้อง
เดินทางมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต�่าหรือความเส่ียง 
ปานกลาง และต้องได้รับวัคซีีนตามก�าหนดของประเทศไทย 
ครบ 2 เข็ม หรือตามข้อก�าหนดของแต่ละวัคซีีน อย่างน้อย  
14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีีน  
(Vaccine Certificate) รวมท้ังต้องมีใบรับรองแพทย์ท่ียืนยันว่า 
ผู้เดินทางไม่มีเช้ือโรคโควิด-19 (Medical certificate with a  
laboratory result indicating that COVID-19 is not detected) โดย
วิธีการ RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ช่ัวโมงก่อนการ 
เดินทาง ท่ีส�าคัญต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

นักท่องเท่ียวท่ีปฏิบัติตามข้อก�าหนดเม่ือเดินทางถึงภูเก็ต
แล้ว ต้องเข้าพักในโรงแรมท่ีได้รับมาตรฐาน SHA+ (SHA Plus) 

ในจังหวัดภูเก็ตเป็นระยะเวลา 14 คืน 
จึงสามารถเดินทางออกนอก

จังหวัดภูเก็ตเพ่ือท่องเท่ียวใน
จังหวัดอ่ืนได้ กรณีเข้าพักไม่ถึง
 14 คืน ต้องเดินทางออก
นอกราชอาณาจักรเท่าน้ัน 
โดยสัญลักษณ์ SHA+ (SHA 
Plus) แสดงว่าเป็นธุรกิจท่ี

ผ่านการรับรองไม่เพียงแต่ตรง
ตามเกณฑ์การรับรอง SHA จาก 

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์...ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์...



สาระบันเทิง

09WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

Editor/Executive Visions ภาพข่าวเร่ืองจากปก/ข่าว ธพส. สิ่งแวดล้อม

ห�กัอยั�กัเชค็ู่ดำวังดำ้ๆ  ต่�ม่เร�ม่�ทุ�้ “หมอธีร์ ไพ่ยิปซี” 
Facebook : www.facebook.com/mortea.tarot หรอือยั�กัเช็คู่ดำวังแบบส�วันต่ัวัทุ�้ Line ID : Teac02

“ดวงรายเดือน 12 ราศี” กรกฎาคม 2564 หมอธรี์ ไพ่ยิปซ ี

ต่างประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ท่องเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง

ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
กำรงำน : เตรียมรับมือกับงานท่ีต้อง 

แบกยอด หรือแบกตัวเลขท่ีต้องท�าให้ตรงตาม
เป้า คนว่างงาน ยังอยู่ในข้ันตอนการเจรจา 

ค่าตอบแทนได้ไม่ตรงตามท่ีต้องการ ธุรกิจส่วนตัว ระวังเร่ือง
การหมุนเงินในการลงทนุ ต้นทุนอาจหายหรือลดลง กำรเงิน : 
กวา่จะไดเ้งินแตล่ะบาทแลกมากบัความเหน่ือย แถมไม่ค่อยได้
ใช้เอง มีคนมาช่วยใช้เงินมากกว่า ควำมรัก : คนโสด ระวัง
เสยีเงินให้กบัคนที่เข้ามาหวงัผลประโยชน ์คนมคู่ี เอาแต่ทุ่มเท
วัตถุ ความรักจางหาย

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
กำรงำน : มีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่ ๆ  

งานใหม่ ความรับผิดชอบท่ีโตข้ึนไปในทางท่ีดี
มาก ๆ  คนว่างงาน ได้ขยับขยายงาน ได้งานใหม่
 ธุรกิจส่วนตัว มีโอกาสสรา้งก�าไรจากธรุกิจได้เป็น

อย่างดี กำรเงิน : มีเกณฑ์ได้รบัการเจรจาเร่ืองเงินทอง ไดเ้งินจาก
คนอายุมากกว่า และได้โอกาสช่องทางใหม่ ๆ  ควำมรัก : คนโสด
ผคนใหมท่ี่เขา้มาดูเจ้าระเบียบ ตรงเป๊ะจนอาจท�าให้อึดอัด คนมีคู่
 มีเกณฑ์ให้ต้องตัดสินใจร่วมกัน เช่น การเซ็ีนสัญญาซ้ืีอท่ีดิน

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
กำรงำน : อยู่ในความรู้สึกเบ่ือหน่าย เกิด

อาการเซี็งกับหน้าท่ี ท่ี รู้ สึก ทุ่มเทพลังมากเกิน 
ค่าตอบแทน แต่ท�าอะไรไม่ได้ คนว่างงาน ยังต้อง

จ�าเจกับชีวิตว่างงานไปก่อน ธุรกิจส่วนตัว สถานการณ์ท่ีควบคุม
ไม่ได้ท�าให้ธรุกจิต้องประคับประคองไปกอ่น ไม่มีก�าไร กำรเงิน : 
ต้องท�าบัญชีรายรับรายจ่ายไว้บ้าง ใช้จ่ายมือเติบพอสมควร 
เดี�ยวจะไม่เหลือเงินเก็บ ควำมรัก : คนโสด มีคนมารุมล้อม  
มาท�าความรู้จัก คนมีคู่ ต่างหาช่องทางโอกาสในการสร้างรายได้
มากกวา่เติมความหวาน

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
กำรงำน : ท�าได้แค่คิดวางแผน เสนองาน

อะไรไปก็ถูกดอง ถูกบอกให้รอก่อน ไม่มีคนฟัง
ความคิดเห็นจากคุณมากนัก ท�าได้แค่รอเวลา  

คนว่างงาน อย่ามัวแต่คิดว่าอยากท�าอะไร แต่ให้ลงมือท�าสักที 
ธุรกิจส่วนตัว คงต้องดูสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ไปก่อน 
ลงทนุอะไรเพิ่มมแีต่เจบ็ตวั เจบ็หนกั กำรเงิน : ยงัต้องหาเงนิ 
หารายได้เพื่อเคลียร์หนี้สินที่แบกรับเพียงล�าพัง ควำมรัก :  
คนโสด ระวังสับรางไม่ทัน คุยเป็น ๆ ดีกว ่านะ คนมีคู ่  
อย่ารอิาจคดิมคีนอื่น คนรกัจบัได้แน่นอน

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.) 
 กำรงำน : ระวังการแสดงความคิดเห็นท่ี 
อาจเกิดการปะทะกับเพ่ือนร่วมงานได้ง่าย ท�าให้

งานสะดุด คนว่างงาน ต้องแข่งขันแย่งงานอย่างสูง ธุรกิจส่วนตัว
เจอคู่แข่งขายสนิค้าเหมอืนกัน จนอาจตดัราคากนั กำรเงิน : ระวงั
การถูกหยิบยืมเงินแล้วไม่ได้คืน ท้ังท่ีตัวเองการเงินก็ไม่ใช่ว่าจะดี 
ควำมรัก : คนโสด ต้องตัดสินใจ ต้องเลือกกับความสัมพันธ์ 
คร้ังน้ี คนมีคู่ ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่มีความสุข มืดมน  
หาทางออกของปัญหาไม่ได้

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)
กำรงำน : เกิดความกดดนัจากหวัหน้า

ท�าให้เครียด เกร็งกับการท�างานไปหมด  
คนว่างงาน เกิดความเครียด ยังไม่มีโอกาสท่ีดี

เข้ามา ธุรกิจส่วนตัว ต้องจ�ากัดรายจ่ายต่าง ๆ เซีฟเงินทุน 
กำรเงนิ : วางแผนการใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ด ีแต่ถ้าจะลงทนุธรุกจิ
เพิ่มควรไตร่ตรองมาก ๆ  ควำมรัก : คนโสด ระวงัรกัซีบัซี้อน 
เป็นกิ๊กคนอื่น คนมคีู่ ความสมัพนัธ์ลบั ๆ  จะถกูเปิดเผยสร้าง
ความเดอืนร้อน

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
กำรงำน : มีเกณฑ์ได้เร่ิมอะไรใหม่ ๆ  

โปรเจ็กต์ใหม่ท่ีท้าทาย ยากเย็น กว่าจะส�าเร็จ 
เล่นเอาพลงัความคดิ พลงักายหมด คนว่างงาน ข่าวดเีรื่องงาน
มาแล้ว ธุรกจิส่วนตัว เตรยีมรบัออเดอร์รัว ๆ ได้เลย กำรเงิน : 
รู้สึกกดดันกับรายได้ รายจ่ายท่ียังบริหารไม่ได้อย่างท่ีต้องการ
มากนัก ควำมรัก : คนโสด เจอคนที่มองแต่ผลประโยชน์
มากกว่าความรักท่ีดี คนมีคู่ ดูแลด้วยการให้วัตถุส่ิงของ  
แต่ไม่ดูแลจิตใจ

ราศีสิงห์์ (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
กำรงำน : เตรยีมการพรเีซ็ีนต์หรือการท�างาน

กับผู้ใหญ่ ต้องเจรจาขายงานให้ได้ กว่าจะส�าเร็จก็
ท�าเครียดมาก ๆ คนว่างงาน เจอผู้ใหญ่เข้ามาเจรจาย่ืนข้อเสนอ
เร่ืองงาน ธุรกิจส่วนตัว มีเกณฑ์ต้องเจรจาต่อรองค้าขาย หรือ 
รับออเดอร์ กำรเงิน : ระวังเกิดหน้ีสินโดยท่ีไม่ได้สร้างข้ึนเอง  
ระวังการรับเงินท่ีไม่มีสัญญาอะไร ควำมรัก : คนโสด อกหัก เจอ
ความผิดหวัง คนมีคู่ ไปกันไม่ได้ เจอการทะเลาะ และลงเอยท่ี
แยกทาง

ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
กำรงำน : ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีแต่

ความผิดพลาดมาท�าให้เสียความม่ันใจ ท�าอะไร
ก็ไม่ถูกใจ หมดไฟ คนว่างงาน ยังต้องตกงาน

ไปอีกสักระยะ ยังไม่มีข่าวดี ธุรกิจส่วนตัว ล้มไม่เป็นท่า  
ยิ่งท�ายิ่งจม กำรเงิน : ไม่สู้ดเีอามาก ๆ  มแีต่รายจ่ายสารพดั 
ควำมรัก : คนโสด อกหัก ความสัมพันธ์จบลงแล้ว คนมีคู่ 
มแีต่เรื่องให้ทกุข์ใจ ไม่มคีวามสขุ

ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
กำรงำน : เตรียมเข้าสู่สถานการณ์ใหม่ ๆ

 ท่ีท้าทาย ต้องปรับตัว ปรับใจให้ท�ามันให้ได้  
แม้จะไม่ถนัดเอามาก ๆ คนว่างงาน ข่าวดีเร่ือง

งานมีเข้ามาบ้าง ธุรกิจส่วนตัว อย่าท�าอะไรท่ีขาดการย้ังคิด 
ค่อย ๆ เริ่มต้น อย่ารีบร้อน กำรเงิน : ยังดีที่มีคนหยิบยื่น 
ความช่วยเหลอืเรื่องเงนิ ๆ ทอง ๆ ให้ค�าปรกึษาที่ด ีควำมรัก :  
คนโสด อยูใ่นอดตี ผดิหวงัอย่างมาก คนมคีู ่ระวงัความสมัพนัธ์
จบลง

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
กำรงำน : ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีท�าได้แค่

เพียงยอมรับส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้าและท�าหน้าท่ีท่ีได้รับ
ให้ดีท่ีสุด ไม่มีคนยอมรับความคิดเห็นคุณมากนัก 

คนว่างงาน อึดอัดกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ ธุรกิจส่วนตัว  
ยงัต้องประคบัประคองแม้ว่าจะเริ่มหมดแรง กำรเงิน : ยงัถอืว่า
มีเงินใช้คล่องอยู่ แต่ก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่ หรือที่ดิน  
เพิ่มขึ้น ควำมรัก : คนโสด ได้เริ่มต้นความรักใหม่แล้ว คนมีคู่ 
ต่างเริ่มสิ่งด ีๆ ด้วยกนั เข้าใจกนัมากขึ้น

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
กำรงำน :  ระวังข่าวลือมากระทบให้เกิด

ความวิตกกังวลใจ ท�างานไม่ได้ บริวารสร้าง
ปัญหาให้แก้ไขไม่จบ คนว่างงาน ยังต้องต่อสู้

กับการหางานไปก่อน ธุรกิจส่วนตัว ระวังมีปัญหากับลูกจ้าง
จนท�าธรุกจิตดิขดัอย่างมาก กำรเงิน : มเีกณฑ์เข้าเจรจากบั
สถาบันการเงินต่าง ๆ หรือหาช่องทางให้การเงินราบรื่น  
ควำมรัก : คนโสด เจอแต่คนวุ่นวายความรัก ไม่ส่วนตัว  
คนมคีู่ ระวงัคนรอบข้างเอาเรื่องเดอืดร้อนมาให้
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เมื่อเข้ำสู่ฤดูฝนของทุกปี ประเทศไทยอำกำศจะเริ่ม 
เย็นลงและมีควำมชื้นสูงขึ้น เป็นสำเหตุให้โรคหลำยชนิด 
แพร่ระบำดได้ง่ำยและรวดเรว็  โดยม ี5 กลุม่โรคในหน้ำฝนที่ 
พบมำก และจ�ำเป็นต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ 

กลุ่มโรคที่ 1 โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร
โรคในระบบทำงเดินอำหำร เกิดจากการกินอาหารที่ 

ปนเปื ้อนเชื้อโรคท�าให้เกิดโรค อาทิ ท้องเสีย โรคอุจจระร่วง
เฉยีบพลนั บดิ ไทฟอยด์ อาหารเป็นพษิ ท�าให้ผู้ป่วยมอีาการถ่าย
เหลวเป็นน�้า อาจมีไข้ ปวดบิดในท้อง และหากติดเชื้อบิดอาจมี 
มูกหรอืเลอืดปนอจุจาระได้

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอและบี ติดต่อจากการกิน
อาหารปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอและบี ท�าให้ผู้ป่วยม ี
อาการตบัอกัเสบ มไีข้ อ่อนเพลยี ตวัเหลอืง ตาเหลอืง หรอืดซีี่าน 
คลื่นไส้ อาเจยีน

กลุ่มโรคที่ 2 โรคติดเชื้อทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง
โรคไข้ฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซิส ผู้ป่วยจะมอีาการไข้สูง

เฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขา
อย่างรุนแรง ตาแดง ร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรง 
เช่น ดซีี่าน ไตวาย หรอืชอ็กได้ 

ผิวหนังอักเสบ น�้าฝนที่ขังตามพื้นถนนนาน ๆ จะเน่า
เหม็นเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค หากสัมผัสผิวหนังก็มีโอกาส 
เสี่ยงต่อผิวหนังอักเสบได้ ยิ่งไปกว่านั้นน�้าสกปรกยังอาจท�าให้ 
แผลตดิเชื้อ เกดิเชื้อรา คนั เกดิตุ่มหนองและฝีได้ ดงันั้น แนะน�า
ให้ล้างมอืล้างเท้าบ่อย ๆ

กลุ่มโรคที่ 3 โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ

ปอดอักเสบหรือปอดบวม ปัจจุบันมีการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ชนิดเอ H1N1 และโรคไข้หวัดนก  
วิธีป้องกันนอกเหนือการดูแลสุขภาวะของตนเองแล้ว การฉีดวัคซีีน 
ก็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีช่วยป้องกันและท�าให้อุ่นใจมากข้ึนอกีด้วย

กลุ่มโรคที่ 4 โรคติดต่อที่เกิดจากยุง
ไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะ ในระยะแรกจะมีอาการ

เหมือนการติดเช้ือไวรัสท่ัวไป เช่น มีไข้ ปวดเม่ือยตามตัว อาจมี
อาการปวดกระดูกมาก ไข้สูงประมาณ 2-7 วัน หลังจากน้ันไข้จะ

ลดลง อาจมีเลือดออกผิดปกติ มือเท้าเย็น หรือช็อกได้
ไข้สมองอักเสบ มียุงร�าคาญเป็นพาหะ  มักแพรพั่นธ์ุในแหลง่ 

น�้าตามทุ่งนา ผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน หลังจากน้ันจะมี
อาการซึีมลงหรือชัก อาจเสียชีวิตหรือพิการหากไม่ได้รับการรักษา

ไข้มำลำเรีย มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวส่ัน  
ซีีดลง เน่ืองจากเม็ดเลือดแดงแตก หากเป็นชนิดรุนแรงอาจมีอาการ
ไตวาย ตับอักเสบ ปอดผิดปกติ

กลุ่มโรคที่ 5 เยื่อบุตาอักเสบ หรือโรคตาแดง 
เย่ือบุตำอักเสบ หรือโรคตำแดง เป็นการติดเช้ือไวรัส

อ ย่าง เฉียบพลัน ติด ต่อ ด้วยการ สัม ผัส
โดยตรงจากมือสู่ตาหรือทางอ้อมจาก

สระว่ายน�้า พบผู้ป่วยจ�านวนมาก
ช่วงฤดูฝน และพบในเด็กมากกว่า
ผู้ ใหญ่ อาการ ท่ีพบคือเร่ิมแดง 
ข้างใดข้างหน่ึงก่อนแล้วจึงลามไป
อีกข้างหน่ึง คันตา รู้สึกระคายเคือง
คล้ายผงเข้าตา เจ็บตา อาจมีอาการ

หนังตาบวมร่วมด้วย มีข้ีตาตอนเช้า  
ต่อมน�้าเหลืองใกล้หูโตและกดเจ็บ
กำรป้องกันโรคท่ีมำกับหน้ำฝน 

สำมำรถท�ำได้ง่ำย ๆ  เพียงสวมเส้ือผ้ำเพ่ือรักษำ
ร่ำงกำยให้อบอุ่น ล้ำงมือ ล้ำงเท้ำบ่อย ๆ ออกก�ำลังกำย
สม�่ำเสมอ ด่ืมน�้ำสะอำด กินอำห ำรท่ีสุกใหม่ สะอำด และ
ใช้ช้อนกลำงทุกคร้ัง ดูแลตนเองให้ปลอดภัูย และใส่ใจดูแล
คนรอบข้ำงไปพร้อมกัน เป็นเกรำะอีกช้ันในกำรป้องกัน 
ทุกกลุ่มโรคได้อย่ำงดี

กลุ่มโรคที่มาพร้อมหน้าฝน

หลังจำกโควิด-19 อำละวำดหนักไปท่ัวโลกเม่ือปีที่
แล้ว ท�ำให้ทวัร์นำเมนต์กีฬิำใหญ่ ๆ  ต้องยกเลิกหรอืเล่ือน
กนัระนำว หนึง่ในนัน้คอืฟตุบอลยโูร 2020 ซึง่เลือ่นมำแข่ง
ในปี 2021 แต่ยังใช้ชื่อรำยกำรว่ำ “ยูโร 2020” เช่นเดิม

ศกึยูโร 2020 มคีวามพเิศษกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา โดยเนื่อง
ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ของการแข่งขนั สหพนัธ์ฟตุบอล
ยโุรป (ยูฟ่า) จงึจดัแบบกระจายการแข่งขนัออกไปยงัเมอืงต่าง ๆ   
ในทวีปยุโรป รวมทั้งสิ้น 11 เมือง 11 ประเทศ จากเดิมที่จะมี
เจ้าภาพเพยีง 1 หรอื 2 ชาตเิท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดในศึกยูโร
ครั้งนี้คอื การจดัการแข่งขนัในสถานการณ์ที่โควดิ-19 ยงัคงแพร่
ระบาดอยู่ ซีึ่งหลาย ๆ ชาตใินยโุรปยงัมจี�านวนผู้ตดิเชื้อเพิ่มขึ้น
หลกัพนั หรอืหลกัหมื่นต่อวนั

ในแง่ของตวันกัเตะ สตาฟฟ์โค้ช และเจ้าหน้าที่ของแต่ละ
ทีม ส่วนนี้ไม่มีปัญหามากนัก เพราะทุกคนที่เข้าร่วมจะต้องได้
รบัการฉดีวคัซีนี และมกีารตรวจโควดิ-19 อย่างต่อเนื่อง ตลอด
จนการเกบ็ตวัอยู่ใน “บับเบิ้ล” ตลอดทวัร์นาเมนต์ และถ้าใคร
ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อก็จะถูกแยกออกไปกักตัวทันที ส่วนผู้เล่น
ที่เหลอืกย็งัคงแข่งขนัต่อไปได้ 

นอกจากนี้ สิ่งที่ทกุคนจบัตาคอืเรื่องของผู้ชม ซีึ่งยูฟ่าเปิด
ให้แฟนบอลเข้าสนามแต่ละแห่งได้ในจ�านวนไม่เท่ากนั ขึ้นอยูก่บั
ความจุสนามและมาตรการโควิด-19 ของประเทศนั้น ๆ อย่าง
เช่น สนามอลัลอินัซี์ อารนี่า ของเยอรมน ีความจ ุ70,000 คน  
แฟนบอลเข้าสนามได้ 20% หรือ สนามเวมบลีย์ ของอังกฤษ 
ความจเุกอืบ 90,000 คน กเ็ปิดให้แฟนบอลเข้าได้ 25%

ในขณะเดียวกัน สนามปุสกัส อารีนา กรุงปูดาเปสต์ 
ประเทศฮงัการ ีความจกุว่า 67,000 คน ยูฟ่าและรฐับาลฮงัการี
เปิดไฟเขียวให้แฟนบอลเข้าได้ 100% เต็มความจุสนาม ซีึ่งถ้า
ใครที่ได้ตดิตามชมการถ่ายทอดสดจะเหน็ว่า แฟนบอลที่ฮงัการี

ยูโร 
ศึกลูกหนังซึ่งไม่ยอมแพ้โควิด

กเ็ข้ามาอดัแน่นเตม็สนามจรงิ ๆ  เล่นเอาทั่วโลกทึ่งไปตาม ๆ  กนั
สาเหตุนั้นเป็นเพราะที่ฮังการีมีการฉีดวัคซีีนไปแล้วเกือบ 

60% ของประชากรทั้งประเทศ และแฟนบอลต้องมีเอกสาร
ยืนยันว่าได้รับวัคซีีนครบแล้ว จึงจะสามารถเข้าสนามได้ 
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่น�ามาบังคับใช้ควบคู่กันไป 

ซีึ่งมาตรการนี้ขึ้นอยู ่
กับแต่ละสนาม และ
สถานการณ์ รวมถึง
ข้อก�าหนดของรัฐบาล
แต่ละประเทศ

เห็นได้ว่า “ยูโร 
2020” อาศยัความร่วม
มอืร่วมใจ ตั้งแต่องค์กร
หรือหน่วยงานที่ก�ากับ
ดูแลอย่างยูฟ่า และ
รัฐบาลประเทศต่าง ๆ 
ตลอดจนผู ้ เกี่ยวข้อง 
ทกุฝ่าย นกัเตะ สตาฟฟ์
โค้ช ไปจนถงึแฟนบอล 
จนท�าให ้ด�าเนินการ

แข่งขนัไปได้ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ-19 
น่ำเชื่อว่ำ ศึกยูโร 2020 ครั้งนี้จะเป็นตัวอย่ำงท่ีดีให้

กับทัวร์นำเมนต์กีฬิำอื่นๆ ในกำรจัดกำรแข่งขันให้ออก
มำรำบรื่น ปลอดภูัย และลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ศููนย์์ข้้าวเพ่ื่�อหมอศููนย์์ข้้าวเพ่ื่�อหมอ

อักษร
สราญ

สูู้้ไม่ถอย !!!

...ความจริง......ความจริง...
๏ สรรพสัตว์เวียนว่ายและว่ายเวียน๏ สรรพสัตว์เวียนว่ายและว่ายเวียน

โลกทดสอบด้วยความเพียรที่มาสู่โลกทดสอบด้วยความเพียรที่มาสู่

เราท่านทั้งหลายสายตาดูเราท่านทั้งหลายสายตาดู

เพื่อสงบในครู่ขณะใจเพื่อสงบในครู่ขณะใจ

๏ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง๏ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

อร่ามแห่งสีทองสว่างไสวอร่ามแห่งสีทองสว่างไสว

เพื่อเห็นแจ้งจากภายนอกสู่ภายในเพื่อเห็นแจ้งจากภายนอกสู่ภายใน

เห็นความจริงอันยิ่งใหญ่ด้วยใจตน !.เห็นความจริงอันยิ่งใหญ่ด้วยใจตน !.

นายทิวานายทิวา

เมืองดากอง ย่างกุ้ง เมียนมาเมืองดากอง ย่างกุ้ง เมียนมา

นับต้ังแต่กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ระลอกแรก
กลุ่มร้ำนอำหำรน�ำโดย “พันชนะ วัฒนเสถียร” นำยกสมำคม 
ท่องเท่ียวเขำใหญ่ เจ้ำของร้ำนอำหำร “เป็นลำว” และผู้ก่อต้ัง 
โครงกำร “ข้ำวเพ่ือหมอ” Food For Fighters ได้ระดมทุน 
แบบ Crowd Funding น�ำเงินไปจ้ำงร้ำนอำหำรต่ำง ๆ  
ท�ำข้ำวกล่องปรุงสุกเพ่ือส่งให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
ตำมโรงพยำบำลซ่ึงเป็นศูนย์รักษำผู้ป่วยโควิด-19 ท่ัว
ประเทศ มีร้ำนในเครือข่ำยเข้ำร่วมกว่ำ 100 ร้ำน ส่งให้
โรงพยำบำลต่ำง ๆ กว่ำ 30 แห่ง เป็นทำงเลือกทำงรอด
ท่ีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรก็ยังพอมีรำยได้และบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ก็ได้กินอำหำรปรุงสุกทุกวัน

จนกระท่ังเกดิการระบาดระลอกใหม ่Food For Fighters จึง
รวมตวักนัอกีคร้ัง โดยได้ร่วมกบั “สมำคมนสิิตเก่ำจุฬิำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย” จัดตั้ง “ศูนย์ข้ำวเพ่ือหมอ” ณ ท่ีท�าการสมาคมฯ 
ใจกลางกรุงเทพฯ ต้ังแต่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ซ่ึีงต้ังใจ
กันว่าจะมีระยะเวลา 1 เดือน โดยการระดมทุนและรับบริจาค
ข้าวกล่องรวมทั้งวัตถุดิบส่ิงของจ�าเป็นไปพร้อมกัน ข้าวกล่อง
กระจายไปยังโรงพยาบาลและชุมชนแออัดต่าง ๆ เช่น ชุมชน 
ย่านคลองเตย วัตถุดบิจัดส่งไปยังครัวกลางของชมุชนท่ีสามารถ
จัดพ้ืนที่ปรุงอาหารได้เอง ส่ิงของจ�าเป็นน�าไปจดัท�าเป็นถุงยังชีพ
ส่งให้ครอบครัวในชุมชนแออัดท่ีพอจะหุงหาอาหารได้เอง 

“จ�กัวัันแรกัของกั�รตั่�งศู่นย์ัฯ คู่วั�ม่ต้่องกั�รอย่ั�ทุ้� 1,000 - 
1,500 กัล�อง/วััน (2 มื่�อ มื่�อกัล�งวััน/มื่�อเย็ัน) แต่�ในปัจจุบันพุี�งส่ง
ไปถงึ 10,000 - 20,000  กัล�อง/วััน  ไม่�นบัรวัม่ถงุยังัช้พีทุ้�ทุ�งศูน่ย์ัฯ 
ได้ำรับกั�รบริจ�คู่ข้�วัส�ร อ�ห�รแห้ง ยั�ส�มั่ญประจำ�บ้�น ทุ้�จัดำ
ส�งทุุกัวัันกัระจ�ยัไปยังัชุม่ชนต่��ง ๆ  ไม่�น้อยักัวั�� 300-400 ชุดำ/วััน 

กั�รลงพืี�นทุ้�จริงทุำ�ให้ได้ำรับฟัังปัญห�ทัุ�งจ�กักั�รบอกัเล��โดำยัต่รง 
และบ�งคู่รั�งก็ัม่�ในร่ปของจดำหม่�ยัน้อยัทุ้�เข้ยันม่�ขอคู่วั�ม่ช�วัยัเหลือ 
ซึึ่�งทุำ�ให้ร้่วั��วัิกัฤต่ิคู่รั�งน�้ส�หัสม่�กัจริง ๆ” พันชนะบอกเล่า
สถานการณ์

ในท่ีสุด Food For Fighters จึงตกลงรว่มกบัสมาคมฯ ว่าจะยงั
คงเดินหน้า “ศูนย์ข้ำวเพ่ือหมอ” ต่อไป เพ่ือให้คนท่ีแข็งแรงกว่า
ได้ร่วมสนับสนุนคนท่ียังต้องการความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติน้ี 
โดยยังคงต้องการผู้สนับสนุนข้าวกล่องปรุงสุก อาหารแห้ง บะหม่ี
ก่ึงส�าเร็จรูป ข้าวสาร เคร่ืองปรุง นม และวัตถุดิบในการน�ามา 
จัดท�าอาหาร รวมถึงเคร่ืองอุปโภคบริโภค สามารถจัดส่งได้ท่ี  
“ศูนย์ข้ำวเพ่ือหมอ” Food For Fighters ณ ท่ีท�าการสมาคม 
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดท�าการทุกวัน ไม่เว้นวนัหยุด 
เวลา 9.00-17.00 น. หรือ ร่วมบริจำคเงินสมทบทุนได้ท่ีบัญชี 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ เลขท่ี 729 -233242-7  ช่ือบัญชี : 

มูลนิธิคุวำนันท์ (ลดหย่อนภูำษีได้/ส่งข้อมูลทำงไลน์ ID :  
@silvervoyage) 

สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี คุณแมค (09 6991 6363)  
คุณพืช (08 6564 0957) คุณเตเต้ (09 2645 5464) และ  
Call Center 0 2016 9910 ทุกวัน 9.00-17.00 น. สำมำรถ
ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรช่วยเหลือต่ำง ๆ ได้ท่ี Facebook : 
FoodForFightersTH



ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
วิกฤติ COVID-19 โลหิตขาดทั่วประเทศ

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 19.30 น.
เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลา 08.30 - 15.30 น.

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 
12 แห่งทั่วประเทศ

ติดต่อใชั้พื้นที่ศูนย์ราชัการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั

โทร. 0 2142 2222 และ 0 2142 2203 
info@dad.co.th

WWW.DAD.CO.TH

M A G A Z I N E

ความสุขในศูนย์ราชการ

ส่งความสุขทุกต้นเดือน

Editor/Executive Visions ภาพข่าวเร่ืองจากปก/ข่าว ธพส. สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ท่องเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง

#จ่ายหนักทักHealthME

SCAN ME

ประกันสุขภาพ

สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และจัดหำผู้บริจำคโลหิต โทร. 0 2256 4300 www.blooddonationthai.com


