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Executive Visions
ในฉบบัเดอืนกนัยายนนี ้ลกูของเพือ่นคนหนึง่ เรยีน

จบมหาวิทยาลัยมาไดครึ่งปแลว ยังไมยอมไปหางานทํา 
เอาแตหมกตัวอยูกับบาน กลางวันนอน กลางคืนเลน
อินเทอรเน็ต 

กอนหนานี้ ลกูของเพื่อนคนนี้ไดมาขอเงนิพอแมบอกอยาก
ไปทศันศกึษาที่อเมรกิา เพื่อนจงึมาถามผมวา ควรจะใหเขาไป
ดไีหม ผมมองผมสขีาวโพลนของเพื่อน แลวพูดวา 

“หากนายหวงัดตีอลูกจรงิ กใ็หลกูนายไป แตอยาใหเงนิเขา”
แลวผมกค็ดิถงึเรื่องของเพื่อนของผม เขาเปนชาวอเมรกินั 

อยากเปนกลาสเีรอืมาแตเดก็ อยากจะเผชญิโลกกวาง อยากจะ
ลองเที่ยวรอบโลกแลวคอยกลับมาเรียนหนังสือ แมพอของเขา
จะเปนหมอ ฐานะครอบครวักด็ ี แตพอแมกลบัไมไดใหเงนิเขา 
และตวัเขาเองกไ็มไดขอเงนิจากทางบานดวยเชนกนั

พอจบชั้นมธัยมปลาย เขากไ็ปอลาสกา ทาํงานตดัไมเพื่อ
เกบ็เงนิ เนื่องจากที่อลาสกานั้น กลางวนัยาวนานกลางคนืสั้น 
กวาพระอาทติยจะตกกเ็ปนเวลาเที่ยงคนื และตสีามพระอาทติย
กข็ึ้นแลว 

หากเขาทาํงาน 16 ชั่วโมงใน 1 วนั เงนิคาจางตดัไมแค
หนึ่งฤดูกาล ก็ทําใหเขาสามารถเที่ยวรอบโลกได 3 ฤดูกาล 
เขาเดนิทางทองเที่ยวไปรอบโลกเปนเวลา 2 ป จงึคอยกลบัมา
เรยีนมหาวทิยาลยั 

เขาเลือกเรียนคณะที่ตัวเองชอบ และครุนคิดเลือกสรร
อยางรอบคอบแลว ดงันั้นเขาจงึเกบ็หนวยกติของ 4 ปไดครบ
ภายในเวลาเพยีง 3 ป แลวออกมาทาํงาน

การงานของเขาดําเนินไปอยางราบรื่น กาวหนารวดเร็ว
มาก จนไดเปนหวัหนาวศิวกร

มอียูครั้งหนึ่ง เขาเลาเรื่องหนึ่งใหผมฟง เขาบอกวาเรื่องนี้
สงผลกระทบตอชวีติเขาทั้งชวีติเลยทเีดยีว!

ตอนที่เขาทํางานอยูในอลาสกา ขณะที่เขากับเพื่อนคน
หนึ่งอยูบนภูเขา กไ็ดยนิเสยีงหมาปาครางโหยหวน เขาสองคน
จงึออกคนหาไปทั่วบรเิวณดวยความตกใจ 

สุดทายไปเจอแมหมาปาตัวหนึ่งถูกกับดักสัตวหนีบขา 
และกาํลงัรองครวญครางโหยหวนอยู เขาเหน็กบัดกัสตัวหนาตา
ประหลาดนั้น ปุบ! กท็ราบทนัทวีาเปนของคนงานเฒาคนหนึ่ง 

แลวจะไมสามารถทําใหมนุษยดวยกันวางอาวุธลง และยอมเปน
เพื่อนดวยไดเชยีวหรอื? 

เขาตดัสนิใจวา...นบัจากนี้ไปจะแสดงความเปนมติรแกคนอื่น
กอน เพราะเขาไดรับบทเรียนจากเรื่องนี้แลววา ตองแสดงความ
จริงใจของเราเองกอน อีกฝายจึงจะยอมแสดงความจริงใจตอบ 
(เขายังพูดลอเลนวาหากไมเปนเชนนี้ละก็ อีกฝายก็คงเทียบไมได
กระทั่งเดรจัฉานแลว) 

ดังนั้น เวลาทํางานในบริษัท เขาจึงมักปฏิบัติตอผูอื่นดวย
ความจรงิใจ เขาจะสมมตกิอนวาคนอื่นนั้นมเีจตนาด ีแลวคอยไป
คดิหาเหตผุลในพฤตกิรรมของคนคนนั้น 

เขามกัชวยเหลอืผูอื่น ไมถอืสาหาความเรื่องเลก็นอย ดงันั้น
เขาจงึไดเลื่อนตาํแหนงทกุป และกาวหนาเรว็มาก ที่สาํคญัที่สดุคอื 
เขาสามารถใชชวีติอยางมคีวามสขุทกุวนั 

คนที่ชวยเหลือผูอื่นนั้นมักมีความสุขกวาคนที่ไดรับความ
ชวยเหลอืมาก แมเขาจะไมรูมากอนวาคนจนีมคีาํกลาวไว “เปนผูให
มีความสุขกวาเปนผูรับ”

แตชวีติของเขาไดยนืยนัความจรงิของประโยคนี้แลว เขาบอก
ผมวา เขารูสกึขอบคณุประสบการณในอลาสกาอยางมาก เพราะ
มนัเปนประสบการณที่เปนประโยชนตอเขาไปชั่วชวีติ

ซึ่งก็จริง มี เพียงสิ่งที่ตัวเราปรารถนาเท านั้นที่เราจะ
ทะนถุนอม 

มีเพียงลูกพลับที่เคยผานนํ้าคางแข็งมาแลวเทานั้นที่จะมี
รสหวาน

คนก็เชนกัน ตองผานการฝกฝนขัดเกลา จึงจะเติบโตเปน
ผูใหญโดยสมบูรณ

หากคนคนหนึ่งเรียนจนจบมหาวิทยาลัย แลวยังไมรูอีกวา
ตวัเองอยากจะทาํอะไร กส็มควรจะสงเขาไปฝกฝนขดัเกลาตวัเอง
ในโลกภายนอกเสียบาง แลวอยาใหเงินเขา ใหเขาหาเงินเลี้ยง
ปากทองเอง 

ใหโอกาสเขาไปแสวงหาตวัตนของตวัเอง และสมัผสักบัชวีติ 
เชื่อวาเขายอมไดพบกบัประสบการณที่จะเปนประโยชนตอเขา
Cr. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค

 แลวพบกันใหม ฉบับหนา สวัสดีครับ ... Dr.T

ที่มกัดกัจบัสตัวเปนงานอดเิรก เพื่อจะนาํหนงัสตัวไปขายเสรมิรายได
แต คนงานเฒาคนนี้เพิ่งจะถูกเฮลิคอปเตอร พาไปสง

โรงพยาบาลเปนการดวน ดวยอาการโรคหัวใจ ดังนั้นแมหมาปา
ตวันี้จงึมโีอกาสรอดตาย เพราะไมมใีครมาชวยจดัการ!

เขาคิดจะปลอยแมหมาปา แตแมหมาปาดุมากจนไม
สามารถเขาไปใกล ๆ ไดเลย เขายงัเหน็ดวยวาแมหมาปามนีํ้านม
หยดจากเตานม แสดงวามีลูกออนรออยูในรัง ดังนั้น เขากับ
เพื่อนจึงพยายามคนหารังหมาปาอยางสุดความสามารถ และ
หาพบในที่สดุ

จากนั้นจึงอุมลูกหมาปาทั้งสี่ตัวมาที่แมหมาปาเพื่อใหมัน
ปอนนมลูกเอง ลูกมันจะไดไมอดตาย พวกเขาแบงเสบียงให
แมหมาปา มนัจะไดรอดชวีติตอไป 

กลางคืนยังตองตั้งแคมปอยูใกล ๆ เพื่อจะไดชวยคุมครอง
พวกมันได เพราะแมหมาปาโดนกับดักหนีบไว จึงปองกันตัว
เองไมได จนถึงวันที่ 5 ตอนที่เขาไปปอนอาหาร พบวาหางของ
แมหมาปากระดิกเบา ๆ จึงทราบวาเริ่มไดรับความไววางใจจาก
แมหมาปาแลว ผานไปอกี 3 วนั แมหมาปาถงึไดยอมใหเขาเขาใกล
เพื่อจะไดปลดกบัดกัสตัวออกให

หลังจากแมหมาปาเปนอิสระ ก็เลียมือของเขา ยอมใหเขา
ใสยารกัษาแผลที่ขาให แลวคอยพาลกู ๆ  จากไป ระหวางเดนิจาก
ไปยงัหนักลบัมามองพวกเขาอยูหลายครั้ง...

เขานั่งอยูบนหินกอนใหญแลวคิดวา หากมนุษยสามารถ
ทําใหสัตวปาที่ดุรายเลียมือตัวเอง และกลายเปนเพื่อนกันได 

กองบรรณาธิการ

สถานการณโควิด-19 ของโลกในปจจุบัน บางประเทศดูคลายจะเริ่มดีขึ้นเห็นแสงสวาง

ปลายอุโมงคอยูรําไร ขณะที่ประเทศไทยก็ยังคงตองลุนกันตอไปกับมาตรการตางๆ ท่ีเปนไป

เพื่อจัดการลดการแพรระบาดและรักษาผูปวยก็คอนขางชัดเจนมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันก็มี

เปาหมายในการกระตุนฟนเศรษฐกิจควบคูกันไปดวย 

บทเรยีนจากโควดิ-19 ที่ยงัไมสิ้นสดุอยางหนึ่งที่หลายคนพากนัพดูถงึและตระหนกั นั่นคอื เสยีงเตอืน
จากธรรมชาตติอมนษุยชาต ิผานภยัพบิตั ิโรคระบาด ที่ทาํใหเราไดรบัคาํตอบที่ตางรูกนัอยางชดัเจนแนแท
คอืมนษุยไมมวีนัเอาชนะธรรมชาตไิด เพราะแทจรงิแลวมนษุยเองเปนสวนหนึ่ งของธรรมชาต ิเราไมอาจ
ฝนกฎเกณฑเกดิแกเจบ็ตายไปได แตสิ่งสาํคญัที่เราพงึตระหนกัคอืการอยูรวมกบัธรรมชาตใินลกัษณะของ
การเกื้อกูลพึ่งพากนั ภายใตแนวทางการใหและการรบัอยางสมดลุ  

เดอืนกนัยายนมกีจิกรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัการรกัษาสิ่งแวดลอมและอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตเิกดิขึ้น
มากมาย พรอมกบับทเรยีนของโควดิ-19 อนัเปนหนึ่งในตวัอยางสาํคญัของเสยีงเตอืนจากธรรมชาตกิว็าได 

เรายังสงกําลังใจสูกันและกัน ใหทุกคนมีรางกายแข็งแรง กําลังใจเขมแข็ง และยังคง

ยดึม่ันตอการยกการดสงู ใสหนากาก ลางมือบอยๆ และหลีกเล่ียงพ้ืนทีเ่ส่ียง สรางความเช่ือม่ัน

วาเราจะ “รอดไปดวยกนั” พรอมกบับทเรยีนสาํคญัอกีครัง้ บทเรียนทีม่ตีอโลกและเรา รวมไปถงึ

ทกุสรรพสิง่ทีเ่กาะเกีย่วไดรบัผลกระทบซึง่กนัและกัน และเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัอยางไมรูจบ...

Editor's talk
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HEAL THE WORLD  โลกตองดับรอนใหโลกเย็น >> ตอจากหนา 01

“หายนะ” ที่วานี้ ไมใชแคภยัจาก “โควดิ-19” ที่กาํลงั

ทาทายและเผชญิหนาอยูในเวลานี้ หากแตยิ่งใหญกวานั้น 

และรายแรงกวานั้น

เพราะนี่เปน “หายนะ” จาก “ธรรมชาติ” ที่ 

“แปรปรวน” อยางรนุแรงและ “ผิดธรรมชาติ”

ภายใตชื่ออยางเปนทางการวา “ปรากฏการณโลกรอน”

นี่เปนขอสรุปจากรายงาน ของ “สหประชาติ” ที่มี

ความยาวถงึ 42 หนา หลงัการรวบรวมดาํเนนิการและจดั

ทํา โดยใชเวลา 8 ป เพื่อสรุปถึง “สถานการณวิกฤติ” 

และ “เลวราย” อยางยิ่ง

ความจรงิที่ปฏเิสธไมไดกค็อื “มนษุยชาติ” ไดกระทาํ

ทกุรูปแบบ ตอ “ธรรมชาติ”

ทั้งความพยายามอยางถงึที่สดุ เพื่อเอาชนะ “ธรรมชาต”ิ 

ทั้งการทํารายและทําลายลางอยางถึงที่สุด ตอ 

“ธรรมชาติ”

ชัดเจนเหลือเกินวา วันนี้ “ธรรมชาติ” กําลังสงผล

สะทอนกลับ เพื่อตอบสนองตอสิ่งที่ “มนุษยชาติ” ได

กระทําไวอยางหนักหนวง ไมวาจะโดยจงใจ, ตั้งใจ หรือ

ไมวาจะโดยเหตผุลใด ๆ กต็าม

ทั้งหมดนี้ เหน็ไดจากสถานการณนํ้าทวมใหญ, ฝนพนัป , 

ภยัแลง, พายทุี่รนุแรง, คลื่นความรอนที่หนกัหนวง, ระดบั

นํ้าทะเลสูงขึ้น, ภูเขานํ้าแขง็ละลาย ฯลฯ

นี่เปน “ปรากฏการณโลกรอน” ที่สรางปญหาใหกับ

โลกทั้งโลกในเวลานี้

นี่ เป นผลจาก “ธรรมชาติ” ที่ไม ได  เกิดขึ้นตาม 

“ธรรมชาติ” 

หากแตเกดิขึ้นเพราะการสั่งสมโดย “พฤติกรรม” และ 

“การกระทาํ” ของ “มนษุยชาต”ิ ที่มตีอ “ธรรมชาต”ิ อยาง

ตอเนื่องและยาวนาน ทั้ง “ทางตรง” และ “ทางออม”

เราสะสมและเพิ่ม “ความรอน” ใหกบั “โลก” อยาง

ไมรูจกัจบสิ้น

เราปลอย “คารบอน-คารบอนไดออกไซด” เขาสู 

ตอจากหนา 01“โลกรอน” !!! คําเตือนสุดทาย ของ “มนุษยชาติ” >>
ไมใชโดยนํ้ามือของ “มนุษยตางดาว” เหมือนหนัง

ฮอลลวีูดหลาย ๆ เรื่อง หากแตเกดิขึ้นโดยนํ้ามอืของ “เรา” 

ในนามของ “มนุษยชาติ” ที่อาศยั “โลก” อยู

“ปรากฏการณโลกรอน” คือ “สัญญาณเตือน” ที่

ชดัแจงจาก “ธรรมชาติ”

และทั้งหลายทั้งปวงที่วานี้ กไ็มใชเรื่องไกลตวั 

ตรงกันขาม เรื่องนี้กลับเปนเรื่องที่ใกลตัวเสียจนไมรูวา 

อะไรจะใกลตวัไดมากไปกวานี้อกีแลว

“คณะกรรมการระหวางรัฐบาล วาดวยการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ” หรือ “IPCC” ของ “สหประชาชาติ” 

“ชัน้บรรยากาศ” โดยการทาํรายและทาํลาย “ธรรมชาต”ิ 

ในทกุรูปแบบ

วันนี้ “โลก” กําลัง “วิกฤติ” ในการเดินไปสู  

“หายนะ” และแนนอน “เรา” กไ็มอาจหลกีเลี่ยงเชนกนั

นี่เปน “สญัญาณเตอืนสแีดง” สาํหรบั “มนษุยชาต”ิ

และ “สัญญาณเตือนสีแดง” ที่วานี้ กก็าํลงั “นับ

ถอยหลัง” โดยมอีตัราเรงเปนทวคีูณ 

วันนี้ “ปรากฏการณโลกรอน” สง “สัญญาณ

เตอืน” วา “โลก” กาํลงั “ปวยหนัก” และกาํลงั “วกิฤต”ิ 

อยางยิ่ง

วนันี้ ถา “เรา” ยงัรรีอ รั้งรอ ไมรูรอน ไมรูหนาว และ

ไมทาํอะไรทั้งสิ้น “โลก” กค็งถงึแกกาลอวสานไดในไมชา

ความจริงก็คือ ไมมีอะไรสายเกินไป ถาจะเริ่มตน 

ลงมอื รวมมอื รวมแรง รวมใจ ในทนัที

ถาถามวา ยงัมเีวลาหรอืไม ที่จะรกัษา เยยีวยา แกไข 

เพื่อบรรเทา “วิกฤติโลกรอน” กช็ดัเจนวา ยงัมเีวลา

แตตองทันที และเดี๋ยวนี้ โดยการรวมมือ รวมแรง 

รวมใจ ของ “เรา” ทกุคน ไมใชแคคนใดคนหนึ่ง กลุมใด

กลุมหนึ่ง หรอืประเทศใดประเทศหนึ่ง

ถา “โลก” ไมเยน็ “เรา” ก็ “รอน”

หมดเวลาทํารายและทําลาย “โลก” ถึงเวลา 

“รักษาโลก” เพื่อให “โลก” รักษา “เรา” เสียที !!!

ไดเผยแพร “รายงานฉบับประวัติศาสตร”

รายงานที่วานี้ คอื บทสรปุ “ภูมิอากาศโลก”

อันเปนผลของการศึกษาเรื่อง “ความเปล่ียนแปลง” 

ของ “สภาวะแวดลอม” และ “ภูมิอากาศโลก” ที่ผานมา

ทั้งหมด รวมถงึการคาดการณ “แนวโนม” ใน “อนาคต”

รายงานความยาว 42 หนากระดาษ ใชเวลาจดัทาํถงึ 8 ป 

เพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจน และครอบคลุมจากการประเมิน

งานวจิยัทางวทิยาศาสตรกวา 14,000 ชิ้น

ผลสรปุของรายงานนี้ ชี้ใหเหน็ “สภาพการณทีเ่ลวรายลง” 

ในหลายดาน
 และชี้วา กิจกรรมตาง ๆ 

ของ “มนุษย” ไดทําให “โลก” 

เกดิ “ความเปลีย่นแปลง” อยาง

มโหฬาร ชนิดที่ไมเคยเกิดขึ้นมา

กอน ในรอบหลายพนัปที่ผานมา

อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยทั่วโลก

ชวง 10 ปที่ผานมา สูงขึ้นกวา

ชวงกอนยคุอตุสาหกรรม ราว 1.09 

องศาเซลเซยีส

นับตั้งแต ทศวรรษ 1970 

มาจนถึงปจจุบัน อุณหภูมิโลก

รอนขึ้นรวดเรว็

และในชวง 5 ปที่ผานมา 

โลกมีสภาพอากาศรอน ทําลาย

สถติสิงูสดุ ที่เคยบนัทกึไวนบัตั้งแต 

170 ปกอน

มากกว านั้นก็คือ สภาพ

อากาศหนาวเย็นเริ่มจางหายไป 

และระดบันํ้าทะเลในปจจบุนักเ็พิ่มสงูขึ้นเกอืบ 3 เทา เมื่อเทยีบกบั

สถติขิองชวงป 1901 - 1971

สภาพการณเหลานี้ จะสงผลกระทบที่เลวรายเกินกวา

ที่เคยคาดกนัไวหลายประการ

โดยภายในเวลาไมเกิน 20 ปขางหนา อุณหภูมิโลก

จะรอนขึ้น เหนือระดับกอนยุคอุตสาหกรรม 1.5 เซลเซียส

อยางแนนอน

บทสรปุกค็อื ผลกระทบที่เกดิขึ้นหลายประการนี้ ไมอาจ

จะแกไขใหหวนคนืสูสภาพเดมิไดอกี

บทสรปุกค็อื “มนษุย” แทบจะไมมหีวงั ในการแกปญหา 

“โลกรอน” ไดเสยีแลว

 “อันโตนิโอ กเูตอรเรส” เลขาธกิารใหญสหประชาชาต ิ

ระบวุา รายงานของ “IPCC” ที่เผยแพรออกมาลาสดุนี้ เปรยีบ

เสมอืน “สัญญาณเตือนสีแดง” สาํหรบั “มนุษยชาติ”

 และนี่ทาํให “เลขาธิการใหญสหประชาชาติ” ตอง

ออกมาเรยีกรอง ใหทั่วโลกรวมมอืกนัตั้งแตบดันี้

เพื่อขจดัปดเปา “หายนภยั” จาก “การเปลีย่นแปลง” 

ของ “ภูมิอากาศ”

 กอนการ “นบัถอยหลงั” ไปสู “จดุจบ” ทีท้ั่ง “โลก” 

และ “เรา” ไมตองการจะเห็น...
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ใหกาํลงัใจ
นายสทุธพิงษ จลุเจรญิ อธบิดกีรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย 

ลงพื้นที่ติดตามใหกําลังใจ ครัวเรือนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Household Lab Model for quality of l ife : HLM) ระดับครัวเรือน 
แปลงโคก หนอง นา ณ บานสําพะเนียง หมูที่ 5 ตําบลสําพะเนียง อําเภอ
บานแพรก จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

เดนิหนา
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย 

จํากัด หรอื ธพส. ผูบรหิารศูนยราชการ
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  ๘ ๐  พ ร ร ษ า 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ วางแผนเตรียม
ความพรอมดานการใชพลังงานไฟฟา
ภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
แจงวฒันะ โซนซ ีตามเปาหมายตนแบบ

เมืองคารบอนตํ่า เดินหนาขับเคลื่อน
พลังงานสะอาดติดตั้งระบบโซลารเซลล

ขนาดใหญ พรอมรวมมือการไฟฟานครหลวง
หรอื กฟน. เตรยีมกอสรางสถานไีฟฟายอยแหงใหม

ในศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ แจงวฒันะ

โซน C ใสใจสิง่แวดลอม 
อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ออกแบบและกอสรางภายใต

แนวคิดอาคารเขียว (Green Building) ใหความสําคัญกับการใชพลังงานอยางคุมคา
และสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สดุ รวมทั้งมพีื้นที่สเีขยีวกวารอยละ 30 ของพื้นที่
โครงการ เพิ่มโอกาสใกลชดิธรรมชาต ิเสรมิสรางคณุภาพชวีติที่ดใีหกบัผูใชอาคารทกุคน

ชอปของดี
นายวรีะพงศ มาลยั ผูอาํนวยการสาํนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.) แถลงขาวเปดแคมเปญ “ชอปของดี SME ไทย ไฟตโควิด” เชิญชวนสนับสนุน
ผูประกอบการ SME ผานชองทางออนไลนที่ www.smeonline2021.com เลอืกซื้อสนิคาไดจาก
แพลตฟอรม JD CENTRAL - LAZADA - SHOPEE รวมทั้ง LINE และ FACEBOOK ระหวาง
วนัที่ 21 สงิหาคม – 20 กนัยายน 2564
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บทความนี้จะชวยแนะนําเคล็ดลับงาย ๆ ใหคุณลดขยะและ
คดัแยกอยางงายดายขึ้น

เริ่มตนที่ลดการใชของที่ไมจําเปน เชน บรรจุภัณฑพวก
กระดาษหอ หรือกลองตาง ๆ การลดปริมาณขยะก็สงผลตอ
การลดปรมิาตรที่ตองการสาํหรบัหลมุฝงกลบ บางที่ในตางประเทศ
มีที่สําหรับทิ้งบรรจุภัณฑตั้งแตหนารานเลย เชน ที่รับทิ้ง
กลองใสยาสีฟน เปนตน ซึ่งเปนการสงเสริมการคัดแยกขยะ
ตั้งแตตนทาง 

การคัดแยกอยางแรกคือพวกที่เปนอาหาร เราควรแยก
เศษอาหารหรอือาหารหมดอายอุอกจากภาชนะที่ใส หลงัจากนั้น
จึงลางหรือทําความสะอาด จะชวยใหการคัดแยกที่โรงคัดแยก
ทําไดงายขึ้น ในสวนของเศษอาหารเราก็ยังคัดแยกตอไปไดวา 
เศษอาหารประเภทไหนที่เอาไปทาํปุยได เชน เศษผกั กากกาแฟ 
หรอืกระดาษเปยก เปนตน 

ในสวนของกระดาษ หลีกเลี่ยงการพับหรือขยํากระดาษ
กอนทิ้ง เนื่องจากเสนใยของกระดาษ (ไฟเบอร) ยังคงอยู 
ในสภาพแข็งแรงและนั่นหมายถึงมูลคาของกระดาษยังสูง
และเพิ่มจาํนวนครั้งในการนาํไปรไีซเคลิ ในทางกลบักนั กระดาษ
บางชนดิกไ็มสามารถรไีซเคลิได เชน กระดาษเคลอืบไข กระดาษ
เคลือบพลาสติก ใบเสร็จรับเงิน กระดาษติดกาว (Post-it) 
สวนกระดาษทิชชู กระดาษเช็ดปาก ใหแยกไปทิ้งที่ถังขยะที่
ยอยสลายได

การจดัการที่ดขีองขยะประเภทขวดแกว เราควรจะเนนไปที่
การนํากลับไปใชซํ้า (Reuse) ใหมากกวาการทิ้งเพื่อไปรีไซเคิล 
และถาเปนไปไดขวดหลีกเลี่ยงการใชขวดประเภทที่มีคอยาว
เพราะกระบวนการรไีซเคลิจะมตีนทนุที่สงูกวาขวดปกตอิยูพอควร 

สําหรับพลาสติกจะมีวิธีการจัดการที่
หลากหลายตามแตประเภทของพลาสตกิ เชน 
หลอดยาสีฟน หลอดพวกนี้สวนมากจะทํา
มาจากพอลเิอทลินี (Polyethylene) ชนดิความ
หนาแนนตํ่า วิธีการจัดการคือพยายามบีบ
ยาสีฟนใหเหลือนอยที่สุดแลวจึงนําไปทิ้งใน
ขยะรวมกับพลาสติกประเภทอื่น ๆ สําหรับ
ถุงขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑพวกนี้จะเปน
พลาสตกิที่หอหุมดวยอลมูเินยีม ซึ่งจรงิ ๆ  แลว
สามารถรีไซเคิลได แตกระบวนการดังกลาว
ใชตนทุนที่คอนขางสูงมาก ดังนั้นแลวสําหรับ
ในฐานผูบรโิภคควรหลกีเลี่ยงขนมที่ใชบรรจภุณัฑ

นสวนมากไมคิดวาการคัดแยกขยะเปนงานที่
นาอภริมย และแทบไมมใีครอยากลวงมอืไปใน
ถังขยะเพื่อแยกผักท่ีจะเนาออกจากกระดาษ 

หรือแกะหอพลาสติกของเนื้อหมดอายุ หรือแมกระทั่งเท
นมหมดอายอุอกจากกลองหรอืขวด หลายคนจงึไมไดรูสกึ
พงึใจตอการตองแยกขยะกอนทิง้ บางคนยังคดิไปถงึข้ันวา 
ทําไมตองเปลืองพลังงานและเสียเวลามานั่งคิดวา อะไร
คือขยะอินทรีย อะไรไมใช อะไรเปนขยะอันตราย อะไร
เปนขยะรีไซเคิล ในเมื่อเรามีคนหรือแมกระทั่งเครื่องจักร
ในการทําหนาที่อยางนั้นอยูแลว 

จริงอยูที่มีคนและเครื่องจักรที่ทําหนาที่นั้นอยู แตการ
คัดแยกขยะใหออกมาดีเยี่ยมนั้น ทุกคนควรตองมีสวนรวมใน
หนาที่ของตัวเอง ถาทุกคนไมชวยกัน ขยะที่เกิดขึ้นในโลกนี้
ตอปที่มปีรมิาณสูงถงึ 1,400 ลานตนัจะถูกสงไปยงัหลมุฝงกลบ
ขยะแบบรวม แลวโลกนี้จะมีพื้นที่เทาไรในการรองรับขยะ
ปรมิาณเหลานี้ทกุป นอกจากนั้นยงัมผีลกระทบที่ไมพงึประสงค
ที่เกิดขึ้นจากการไมคัดแยกขยะ เชน สารพิษหรือสารอันตราย
ที่ปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน กาซพิษที่เกิดขึ้นที่หลุมฝงกลบ
ที่เปนอนัตรายตอชั้นบรรยากาศและคนที่ทาํงานรอบ ๆ  รวมไปถงึ
คุณภาพที่ลดลงของวัสดุรีไซเคิล ก็เปนปญหาที่ทุกคนควร
คาํนงึถงึเชนกนั

สิ่งแรกที่ควรคํานึงถึงคือการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ขยะ
รีไซเคิลจะกลายเปนของที่มีคาถามีการคัดแยกและจัดการ
อยางถกูตอง มนัอาจจะดเูหมอืนวาเราตองใชเวลาในการจดัการ
มากขึ้น แตทายที่สุดแลวคุณจะเปนสวนหนึ่งในการชวยรักษา
สภาพแวดลอมของโลกนี้ แตหากคุณไมรูวาจะตองทําอยางไร 

  ขอบคุณขอมูลจาก 

https://believe.earth/en/13-tips-on-sorting-waste/
https://waste4change.com/blog/5-waste-sorting-simple-tips/

ประเภทนี้ แคปซูลกาแฟก็เชนเดียวกัน พวกนี้จะประกอบดวย
วสัดหุลายชนดิ เชน อลูมเินยีมและพลาสตกิ แตกย็งัดทีี่บรษิทั
ขายแคปซลูกาแฟพวกนี้ ยงัมบีรกิารรบัของเกาไปจดัการเมื่อคณุ
สั่งซื้อแคปซูลใหม แตอยางไรกต็ามถาเปนไปได กค็วรใชเครื่อง
ทํากาแฟที่ใชเมล็ดกาแฟบดแทน พลาสติกอีกประเภทที่พบ
กันบ อยในชีวิตประจําวันคือโฟมที่มากับกล องอุปกรณ
อเิลก็ทรอนกิส โฟมประเภทนี้ทาํมาจากสไตโรโฟม (Stryrofoam) 
ซึ่งเปนวสัดมุรีาคา เปนที่ตองการของตลาด กระบวนการรไีซเคลิ
เองก็มีตนทุนไมสูง แตหากเปนพลาสติกที่ใสอาหารสดพวก 
เนื้อ ปลา หรอืผกัในตลาดหรอืซูเปอรมารเกต็ กเ็ปนอกีเรื่องหนึ่ง 
พลาสติกพวกนั้นคือพอลิสไตรีน (Polystyrene) ที่มีมูลคา
ทางตลาดตํ่า ดงันั้นแลววธิกีารที่เหมาะสมคอืหลกีเลี่ยงการใชงาน 
อยางนอยคอืนาํภาชนะไปใสหรอืใชถงุพลาสตกิที่นาํมาใชซํ้าได 

ประเภทสุดทายคือขยะอันตราย (Hazardous Waste) 
ซึ่งประกอบไปดวย วัตถุอันตราย เชน แบตเตอรี หลอดไฟ 
ถานไฟฉาย หรอืแมกระทั่งตลบัหมกึ และอกีกลุมคอื ขยะตดิเชื้อ
เชน ขยะที่เกิดจากกระบวนการรักษาในสถานพยาบาล หรือ
แมกระทั่งหนากากอนามัย สําหรับขยะประเภทนี้จําเปนตองมี
การจดัการอยางถูกวธิตีามแตละประเภท ตามแตละชนดิ

ธพส.ในฐานะผูบรหิารจดัการศนูยราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 
ไดมีการดําเนินการดานการจัดการขยะมาเปนประจําและ
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการกับขยะอันตราย 
โดย ธพส. ไดจัดใหมีถังขยะสีแดงสําหรับรองรับขยะ
อันตรายไวท่ัวอาคาร หรือถาเปนขยะท่ีมีขนาดใหญ เชน 
โคมไฟหรือหลอดไฟ สามารถประสานงานและนําไปท้ิง
ไดที่อาคารพักขยะ  ซึ่ง ธพส. จะประสานงานกับเขตหลักสี่
ใหนําไปดําเนินการใหถูกหลักตอไป ในขณะเดียวกัน
ในสถานการณโควิด-19 เชนนี้ ขยะอันตรายอยางหนึ่ง
ทีเ่พิม่มาเปนจาํนวนมากคือ หนากากอนามยัใชแลว ธพส. 
ไดติดตั้งถังขยะอันตรายสําหรับรองรับการทิ้งหนากาก
อนามัยโดยเฉพาะกระจายอยูทั่วอาคาร และประสานงาน
กับเขตหลักสี่ในการบริหารจัดการอยางถูกวิธีตอไป  

Mr. Prinzeohm

¤

ดอียางไร?
คดัแยกขยะกอนทิง้
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Global Trend
การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยาวนานขาม

ป สรางขอจํากัดในการใชชีวิตหลายดาน โดยเฉพาะ

อยางยิง่ กจิกรรมทีต่องมกีารรวมตวักนัของคนจาํนวนมาก 

เชน งานเทศกาล งานแสดงสินคา และงานรื่นเริงตาง ๆ  

ซึง่นานวนัเขา หลายคนกโ็หยหาความรูสกึและบรรยากาศ

ที่คุนเคย จนทําใหเกิดความพยายามสรางสรรคกิจกรรม

ทดแทนรูปแบบใหมๆ เพื่อมอบประสบการณและ

ความรูสึกรวมแกผูที่เขารวมกิจกรรม โดยไมจําเปนตอง

เดินทางออกจากที่พัก เพื่อไปรวมตัวกันในสถานที่จริง

“เที่ยวทิพย” เป นคําที่ถูกใช กันแพรหลายในยุคนี้ 
เพื่ออธิบายถึงความรูสึกเสมือนไดเดินทางไปเที่ยว แตอันที่จริง 
ก็ทําไดเพียงการดูรูปถายเกา ๆ หรือตัดตอรูปภาพใหดูเหมือน
วาไดไปเที่ยว ซึ่งแมวากจิกรรมนี้จะเริ่มตนดวยการทาํกนัเลน ๆ
เพื่อความสนุกสนาน แตตอมาก็มีการพัฒนารูปแบบและ
เครื่องมือสื่อสารใหทันสมัยและมีรายละเอียดมากขึ้น เพื่อให
เกิดความรู สึกเสมือนจริงที่สุด เชน พิพิธภัณฑเสมือนจริง 
(Virtual Museum) และนทิรรศการเสมอืนจรงิ (Virtual Exhibition) 

ในขณะเดยีวกนั มติขิองการทาํงานกป็รบัเปลี่ยนไปเชนกนั 
โดยกอนหนาการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็เริ่มมีการใช
รปูแบบสาํนกังานเสมอืนจรงิ หรอื Virtual Office ซึ่งเปนสาํนกังาน
แบบไมตองเชาพื้นที่ทาํงานจรงิ แตมทีี่อยูทางไปรษณยีและเบอร
โทรศพัท เพื่อตดิตอและทาํธรุกรรม  โดยพนกังานหรอืเจาหนาที่
ของบรษิทัสามารถทาํงานไดจากที่อื่น 

แมวา Virtual Office จะยังไมไดเปนที่นิยมแพรหลาย 
แตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ทําใหพฤติกรรมการ
ทํางานเขาใกลความเปนสํานักงานเสมือนจริงมากขึ้นทุกท ี
เพราะไมสามารถกลับเขาไปนั่งทํางานที่สํานักงานได และตอง
ใชเทคโนโลยสีื่อสารในการทาํงานรวมกนั เชน การประชมุผาน
ระบบออนไลน หรือการใหบริการลูกคาแบบไมตองพบหนากัน 
ซึ่งนานวนัเขาผูคนกเ็ริ่มคุนชนิกบัการทาํงานแบบนี้มากขึ้น 

เพยีงไมถงึสปัดาหหลงัจากเจาหนาทีก่ลาโหมสหรฐัเผย

กบัสาํนกัขาว Reuters วา หนวยขาวกรองสหรฐัประเมินวากลุม

ตอลิบานอาจยึดกรุงคาบูลของอัฟกานิสถานภายใน 90 วัน 

กรุงคาบูลก็ตกอยูในการยึดครองของกลุมตอลิบาน จนผูนํา

อฟักันตองหนอีอกจากประเทศ สวนประชาชนกพ็ยายามขึน้

เครื่องบินออกนอกประเทศหนีความเลวรายของตอลิบาน

ประเทศที่ถกูจบัตาจากสถานการณนี้นอกจากสหรฐัแลวกค็อื
จนีที่เริ่มแสดงทาทชีดัเจนมากอนหนานี้แลว

วนัที่ 28 กรกฎาคม 2564 หวังอี้ มนตรแีหงรฐัและรฐัมนตรี
ตางประเทศของจีน ถายรูปเคียงขาง มุลเลาะห อับดุล กานี 

บาราดาร ผูนาํกลุมตอลบิาน ที่มหานครเทยีนจนิ โดยฝายตอลบิาน
สัญญาวาอัฟกานิสถานจะไมถูกใชเปนฐานทัพของกลุมติดอาวุธ 
และในการแลกเปลี่ยน จนีไดเสนอการส นบัสนนุทางเศรษฐกจิและ
การลงทนุเพื่อการฟนฟูอฟักานสิถาน

การพบกันครั้งนี้เผยถึงความสัมพันธที่อบอุนในหวงที่สหรัฐ
ถอนกาํลงัออกจากอฟักานสิถาน ขณะที่กลุมตอลบิานกาํลงัไลยดึ
หวัเมอืงสาํคญั ๆ ของอฟักานสิถาน

ถัดมาหลังจากกลุมตอลิบานยึดกรุงคาบูลสําเร็จเมื่อวันที่ 

ดาน เดเรค กรอสแมน นักวิเคราะหดานกลาโหมของ 
RAND เผยวา จนีจะไดผลประโยชนมหาศาลหากตอลบิานขึ้นครอง
อาํนาจในอฟักานสิถาน

รัฐบาลจีนกังวลมานานแลววาอัฟกานิสถานจะกลายเปน
จุดระดมพลของกลุมแบงแยกดินแดนชาวมุสลิมอุยกูรในซินเจียง 
จึงต องพยายามรักษาความสัมพันธ ที่ ไม  เป นทางการกับ
ตอลิบานใหชวยปราบปรามขบวนการอิสลามแหงเตอรกิสถาน
ตะวันออก (ETIM) ที่ประกอบดวยนักรบอุยกูรที่ตอตานการปราบ
ปรามของจีนในชายแดนซินเจียง และจีนมองวาเปนภัยคุกคาม
โดยตรงตอความมั่นคงของชาตจินี

นอกจากนี้ การเขายึดกรุงคาบูลเมื่อวันที่ 15 ส.ค. กลุม
ตอลิบานไมเพียงแตโคนอํานาจรัฐบาลอัฟกานิสถานเทานั้น 
พวกเขายงัมสีทิธิ์ที่จะควบคมุการเขาถงึแหลงแรธรรมชาตขินาดใหญ 
รวมทั้งแรแรรเอริธที่คาดวามมีลูคาราว 1-3 ลานลานเหรยีญสหรฐั 

แรแรรเอริธ เปนวตัถดุบิสาํคญัในการผลติแบตเตอรรีถยนต
ไฟฟาและสมารทโฟน ไปจนถงึอปุกรณลํ้าสมยัทางการทหารและ
เรือดํานํ้า และกําลังเปนที่ตองการของหลายประเทศรวมทั้งจีน 
ทําใหหลายคนมองวาจีนรวมมือกับตอลิบานเพราะตองการ
แรรเอริธเหลานี้

การไดครอบครองแหลงแรลิเทียมและแรรเอิรธที่ยังไมเคย
ถูกแตะตองของอัฟกานิสถานมีแตจะเปนประโยชนกับจีนที่กําลัง
แยงชงิความเปนหนึ่งในการผลติลเิทยีมและแรรเอริธกบัสหรฐัและ
ยุโรป โดยในป 2019 สหรัฐตองนําเขาแรรเอิรธจากจีนถึง 80% 
สวนสหภาพยโุรปนาํเขา 98%

อยาลืมวาลิเทียมและแรรเอิรธเปนหนึ่งวัตถุดิบการผลิต
สําคัญที่ถูกจีนใชเปนตัวประกันในระหวางสงครามการคากับ
สหรฐัดวย

อยางไรก็ดี การเขาไปทําเหมืองในอัฟกานิสถานถือ

เปนความทาทายอยางมาก เนื่องจากโครงสรางพื้นฐานใน

อฟักานสิถานทีไ่มเอือ้อาํนวยตอการสรางเหมอืง กอนหนานี้

ในป 2007 นักลงทุนจีนสูญเงินกวา 3,000 ลานดอลลาร 

เพ่ือสรางเหมืองทองแดงโดยไมไดอะไรกลับมาเลย และ

แมแตมหาอํานาจอยางรัสเซีย (ชวงที่สหภาพโซเวียตเขามา

ยดึอฟักานสิถาน) กบัสหรฐัอเมรกิากย็งัไมสามารถทําเหมอืง

ในอัฟกานิสถาน

บางสนิคาและบรกิารที่ตองการมอบประสบการณใหลูกคา 
เพื่อกระตุนความอยากซื้อ ก็มีการพัฒนารูปแบบการนําเสนอ 
เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่ไมสามารถเดินทางมายังสถานที่
จริงได เชน โครงการที่พักอาศัย ก็นําเสนอสินคาและบริการ
ผานรูปแบบเสมือนจริง หรือแมแตเสื้อผา เครื่องใชบางอยาง 
กม็ฟีงกชนัที่ใหลกูคาสามารถเหน็ภาพการทดลองสวมใส เสมอืน
วาไดทดลองสนิคาและสองกระจกดูตวัเอง 

ดานการศึกษาก็เชนกัน มีการปรับใชเทคโนโลยีที่ชวยให
ทั้งผูเรียนและผูสอนสามารถดําเนินกิจกรรมได โดยครูผูสอนมี
การปรบัใชสื่อการเรยีนการสอน และพยายามควบคมุบรรยากาศ
การเรยีน ใหเสมอืนเดก็ ๆ ไดนั่งเรยีนรวมกนัในหองเรยีนจรงิ ๆ 

หลายตัวอยางกิจกรรมที่กลาวมา นาจะทําใหเห็น

ชัดแลววา เราคงหนีไมพนการใชชีวิตอยูในโลกที่เริ่มมี

การผสมผสานระหวางโลกที่เปนจริงและโลกเสมือนจริง 

แถมยงัมแีนวโนมวาโลกเสมอืนจริงจะเขามามบีทบาทในมติิ

อื่นๆ ของชีวิตมนุษยมากขึ้น ดังนั้น การเขาใจและเรียนรู

การเปลีย่นแปลงคงเปนหวัใจสาํคญัของการใชชวิีตในยคุนี้ 

ในขณะเดียวกัน การมีสติแยกแยะระหวางโลกแหงความ

เปนจริงและโลกเสมือนจริง ก็เปนส่ิงจําเปน เพ่ือปองกัน

มิใหทักษะความเปนมนุษยและทักษะการใชชีวิตในสังคม

จริงตองหดหายไป

LIVING IN A HYBRID WORLD
เรียนรู�อยู�กับโลกจริงและโลกเสมือนเรียนรู�อยู�กับโลกจริงและโลกเสมือน

บทบาทของจีน กรณีอัฟกานิสถาน

15 สิงหาคม 2564 ฮั่วชุนอิ๋ง โฆษกกระทรวงการตางประเทศจีน 

ประกาศทนัทวีา จนีพรอมที่จะกระชบัความสมัพนัธ “ฉนัมติรและ

ความรวมมือ” กบัอฟักานสิถาน
กลุมตอลิบานแสดงความหวังครั้งแลวครั้งเลาที่จะพัฒนา

ความสัมพันธอันดีกับจีน และพวกเขาตั้งตารอที่จีนจะมีสวนรวม
ในการฟนฟูและพฒันาอฟักานสิถาน ฮั่วชนุอิ๋ง กลาวกบัผูสื่อขาว 
“เรายินดีกับเรื่องนี้ จีนเคารพสิทธิของชาวอัฟกันในการกําหนด
ชะตากรรมของตนเองโดยอิสระ และยินดีที่จะพัฒนาตอไปซึ่ง 
ความสมัพนัธฉนัมติรและความรวมมอืกบัอัฟกานสิถาน”

ทาทนีี้คอนขางขดักบัทาทขีองจนีบนเวทโีลกกอนหนานี้ที่เคย
รบัปากวาจะไมยอมรบัรฐับาลที่มาจากการใชกาํลงัทหาร

ไทเลอร จอสต ผูเชี่ยวชาญดานจนีจากมหาวทิยาลยับราวน 
มองวา “ในกรณนีี้ความเชื่อมโยงใด ๆ ที่อาจเกดิขึ้นระหวางกลุม
อสิลามสิตและซนิเจยีงนาจะเปนประเดน็สาํคญัสาํหรบัผูมอีาํนาจ
ตัดสินใจของจีน ซินเจียงเปนเรื่องสําคัญสําหรับจีน จีนไมจําเปน
ตองใหความสําคัญกับปจจัยที่สหรัฐมองวาสําคัญกับอนาคตของ
อัฟกานิสถานอยางการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 
หรอืสทิธมินษุยชน”

บทบาทของจีน
 กรณีอัฟกานิสถาน
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เทศกาลไหวพระจนัทร ...
¤íèÒ¤×¹§´§ÒÁáÅÐ¤ÇÒÁÊØ¢

บทบาทของจีน กรณีอัฟกานิสถาน

ทศกาลไหวพระจนัทร เปนหนึง่ในชวงเวลาสาํคญั

ของชาวจีนที่วากันวา ถา “ตรุษจีน” สําคัญที่สุด 

รองลงมาก็ตองเปน “ไหวพระจันทร” ซึ่งสืบทอด

ประเพณีความเช่ืออันมีมายาวนาน มีทั้งพิธีการของ

ราชสาํนกัจีนโบราณ และของประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะอยางยิง่

ในปจจุบันเปนชวงเวลาทําใหใครตอใครตางพากันคิดถึง 

“ขนมไหวพระจันทร” กันทุกป

“เทศกาลกลางฤดูใบไมร วง” เปนที่มาของชื่อเรียก 
“เทศกาลไหวพระจนัทร” เพราะตรงกบัวนัขึ้น 15 คํ่าเดอืน 8 ตาม
ปฏทินิจนัทรคตขิองชาวจนี ซึ่งปนี้ตรงกบัวนัองัคารที่ 21 กนัยายน 
2564 ความสาํคญัของเทศกาลนี้อยูที่การเฉลมิฉลองหลงัเกบ็เกี่ยว
ในฤดูใบไมรวง กอนจะเตรียมเขาสู ฤดูหนาว สวนใหญจึงมี
กิจกรรมรื่นเริงตาง ๆ หลายพื้นที่มีการจุดโคมเฉลิมฉลองดวย 
แตเดิมนั้นราชสํานักจีนโบราณจะทําการบูชาพระอาทิตยในชวง
ฤดใูบไมผล ิและบชูาพระจนัทรในชวงฤดใูบไมรวง เปนธรรมเนยีม
ตามแนวคิดของลัทธิเตาที่ยาวนานนับพันป และเมื่อกาลเวลา

ไสตาง ๆ  ที่พฒันาตามยคุสมยัใหเลอืกอยางหลากหลาย โดยเฉพาะ 
“ไสทุเรียน” ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย และกลายเปนหนึ่งในสินคา
ขายดขีองเทศกาลแหงความสขุนี้ 

ถึงแมวาสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 จะสง
ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตปกติ ทําใหมีการลดหรือยกเลิก
กจิกรรมตาง ๆ  ไปมาก แตในปนี้เรากย็งัเหน็ “ขนมไหวพระจนัทร” 
ที่ยงัคงทาํหนาที่เปนตวัแทนเทศกาลแหงความสขุและความระลกึถงึ
สูกัน หลายคนที่ตองใชเวลาอยูที่บานมากขึ้นถึงขนาดลงมือทํา
ขนมไหวพระจนัทรสงใหญาตพิี่นองเพื่อนฝูงกนัเลยทเีดยีว 

“คืนไหวพระจันทร” ปนี ้มารวมกันชืน่ชมความงดงาม

ของแสงจนัทร  สงความปรารถนาดถีงึกนั ใหกาํลงัใจกนัและกนั 

เพือ่ใหเราทกุคนผานพนวกิฤตทิีก่าํลงัเกดิขึน้ไปไดโดยเรว็...

ลวงเลยไป “เทศกาลไหวพระจันทร” ก็ปรับเปลี่ยน
ไปตามวิถีชีวิตของผู คน แตยังคงเปนเทศกาลแหง
ความสขุเฉกเชนเดมิ

เรื่องราวที่เกี่ยวของกับเทศกาลสําคัญนี้ มีทั้ง
ตาํนาน “เทพธดิาฉางเออ” เทพธดิาแหงดวงจนัทร
ซึ่งมรีปูโฉมงดงาม เปนปกรณมัที่เลาสบืตอกนัมาวา 
“โฮวอี้” นกัยงิธนูแหงสวรรค รกัอยูกบั “ฉางเออ” 
ไดใชธนูยิงดวงอาทิตยตกลงไป 9 ดวงจากทั้งหมด 
10 ดวง จงึเหลอืดวงอาทติยเพยีงดวงเดยีว เหตนุี้ทาํให 
“โฮวอ้ี” และ “ฉางเออ” ตองลงมาเกิดเปนมนุษย 
อยูตอมา “โฮวอี”้ ถกูฆาตาย แต “ฉางเออ” ไดดื่มนํ้าอมฤต 
และกลายเปนเทพธดิาแหงดวงจนัทร

นอกจากนี้ยงัมเีรื่องเลาเกี่ยวกบั “ขนมไหวพระจนัทร” วา
เกิดขึ้นในสมัย “ปฏิวัติของจูหยวนจาง” เมื่อครั้งที่ชาวมองโกล
ยึดครองแผนดินจีน เหลาชาวฮั่นไดรวมตัวกันลุกขึ้นมาตอตาน
ชาวมองโกล โดยการใชจดหมายใสไวในไสของ “ขนมไหวพระจนัทร” 

ที่มอบสูกัน เพื่อนัดหมายวันลงมือกอการปฏิวัติลมลางราชวงศ
มองโกล โดยเปนคืนพระจันทรเต็มดวงที่มีแสงสวางเหมาะแก
การลงมอื นั่นคอืวนัขึ้น 15 คํ่า เดอืน 8 นั่นเอง

การไหวบชูาใน “วนัไหวพระจนัทร” ยงัคงสบืทอดตอกนัมา 
โดยในชวงกลางวนัจะเปนการไหวบรรพบรุษุ และในตอนกลางคนื
เปนการไหวบูชาพระจันทร และเมื่อวิถีชีวิตของชาวจีนเปลี่ยนไป 
จากการไหวบูชา จงึเปลี่ยนเปนการรวมกนัชื่นชมความงามของดวงจนัทร 
และสงมอบความสขุความระลกึถงึสูกนัดวย “ขนมไหวพระจนัทร” 

ขณะที่เมืองไทยของเราเมื่อถึง “เทศกาลไหวพระจันทร” 
เชื่อวาหลายคนตางพากันคิดถึง “ขนมไหวพระจันทร” ซึ่งมี
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เสียงขานรับจากผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

ทองเทีย่ว กระหึม่ขึน้มาอกีครัง้เมือ่มสีญัญาณไฟเขยีวจาก

ฟากรัฐในการเรงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกันและ

รับมือกับ COVID-19 แบบเต็มอัตราศึก เพื่อเตรียม 

“เปดเมือง” ใหไดตามแผนที่วางกันไวกอนหน านี้

“โคราชกรนีบอ็กซ” เปนหนึ่งในแนวทางที่ออกมาขานรบั
กระแสดังกลาว ดวยการยืนยันจาก “กอบชัย บุญอรณะ” 

ผูวาราชการจงัหวดันครราชสมีา พรอมผูมสีวนเกี่ยวของทกุภาค
สวนภายในจงัหวดัรวมกนัชธูง “เขาใหญกรนีบอ็กซ” ภายใต
แนวคิด “ตองดีกวาเดิมและปลอดภัยกวา” เพื่อนํารอง
สู “โคราชกรีนบ็อกซ” ที่ดเีดยจะเริ่มเปดเมอืง 120 วนัใหทนั 
1 ตลุาคม 2564

ตัวเลขนักทองเที่ยวกวา 9 ลานคน ในป 2562 เปนหนึ่ง
ในสิ่งที่แสดงใหเหน็วาจงัหวดันครราชสมีามคีวามโดดเดนดาน
ทรพัยากรทางการทองเที่ยว ทั้งทางธรรมชาต ิวฒันธรรม และ
ประวตัศิาสตร ทาํใหมทีองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ใหความสนใจเดนิทางเขาไปทองเที่ยวจาํนวนมาก

พรอมเปดรับนักทองเที่ยวตองมี COVID Manager การให
ความรูเชิงปฏิบัติการแกผูประกอบการดานการทองเที่ยวและ
การบริการดานการใชชุดตรวจ ATK การเขียนรายงานและ
การจัดสงรายงานดานสาธารณสุข และกําหนดใหผูใหบริการ
ทุกแหงตองมีการตรวจ ATK ทุก 7 วัน เพื่อสรางความมั่นใจ
และเพื่อความปลอดภยัในดานการทองเที่ยว

“โคราชกรีนบ็อกซ” จะเริ่มชูธงดวย “เขาใหญ

กรีนบ็อกซ” อยางเปนทางการระหวางวนัที่ 9-16ตลุาคม 2564 
ดวยการเดนิทางไปจดักจิกรรมของกองประกวด “มิสยูนิเวิรส

ไทยแลนด 2021” ซึ่งขณะนี้อยูระหวางจดัอบรมตามแนวทาง 
Pakchong COVID-19 Free Setting 

สวนมาตรการสําหรับนักทองเที่ยวที่จะเขาพ้ืนที่

ก็ตองไดรับการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ 

AstraZeneca อยางนอย 1 เข็ม หรือผลตรวจ ATK ไม

เกิน 72 ชม. ทั้งน้ีหากตองการสอบถามขอมูลโครงการ 

“โคราชกรีนบ็อกซ” เพิ่มเติม หรือสมัครเขารวมกิจกรรม

การฝกอบรมและพัฒนาของสภาอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว

จังหวัดนครราชสีมา ติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 

08 8594 2335 หรือ Facebook สภาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 

ของประชาชนทุกกลุมผนวก
ดวยความเขมแข็งของภาคี
เครือขายภาคเอกชนภายใน
จงัหวดั ที่พรอมใจกนัตบเทา
ออกมาสรางความเชื่อมั่นวา
ชาวโคราชจะรวมมือรวมใจ
ทําใหจังหวัดนครราชสีมา
กลับมาดีกวาและปลอดภัย
กวาเดมิ “Build Back Better 

And Safer”

มาตรการที่รดักมุหลาย
ขั้ น ต อ น ถู ก กํ า ห น ด ขึ้ น
และตองปฏิบัติตามอยาง
เครงครดั อาท ิการจดัอบรม
ใหทุกสถานประกอบการที่

“â¤ÃÒª¡ÃÕ¹ºçÍ¡«�”

“อุทยานแหงชาติเขาใหญ” ซึ่งเปนพื้นที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ไดรับการกําหนดใหเปนจุดคิกออฟสําคัญใน
มาตรการกระตุนการทองเที่ยวครั้งนี้ เพื่อใหผูประกอบการและ
ประชาชนในจังหวัดสามารถกลับมาตอวงจรเศรษฐกิจให
ขบัเคลื่อนไดอกีครั้ง  ดวยมาตรการบรหิารจดัการความปลอดภยั

เตรียมเปดเมือง ชูธง “เขาใหญกรีนบ็อกซ”“เขาใหญกรีนบ็อกซ”“เขาใหญกรีนบ็อกซ”“เขาใหญกรีนบ็อกซ”“เขาใหญกรีนบ็อกซ”“เขาใหญกรีนบ็อกซ”“เขาใหญกรีนบ็อกซ”“เขาใหญกรีนบ็อกซ”“เขาใหญกรีนบ็อกซ”“เขาใหญกรีนบ็อกซ”“เขาใหญกรีนบ็อกซ”
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : รับมือกับสถานการณ ที่

เปลี่ยนแปลงไปอยางที่ไมอาจคาดเดา หรือ
คาดการณอะไรได ทาํหนาที่ใหดทีี่สดุ คนวางงาน 

รอจงัหวะอกีนดิ มเีกณฑไดขาวด ีธรุกจิสวนตวั ปร ะคบัประคอง
ไปกอน อยาเพิ่งลงทุนเพิ่ม การเงิน : มีโชคลาภ ไดลาภลอย
กอนงามมาเกบ็ ใชจายคลอง ความรกั : คนโสด เจอคนที่อบอุน 
ใหกาํลงัใจ คนมคีู ดูแลเอาใจใส ไมมปีญหามาใหปวดหวั

ราศีกุมภ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : ไดรบัขาวด ีมโีอกาสด ีๆ ผูใหญ

เพศหญิงใหการสนับสนุน ผลักดันสิ่งใหม ๆ 
ใหกาวหนา คนวางงาน ถูกชักชวนจากคนอายุ
มากกวา หรือไดงานเสริม ธุรกิจสวนตัว มีคน

คอยใหคาํชี้แนะโอกาสการลงทนุ การเงนิ : มรีายไดเสรมิจากความ
สามารถในตวัตนของคณุ ไดเงนิจากความคดิสรางสรรค ความรกั : 

คนโสด ยงัครองภาวะโสด สนัโดษ คนมคีู ตางคนตางใชชวีติตวัเอง
มากกวาแชรความรูสกึใหฟง

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : ระวังการสื่อสารที่สรางปญหา 

การประสานงาน หรือถูกโยนงานให ทําจน
เดอืดรอนเอง คนวางงาน ระวงัถูกโกงคาแรง ถูกให

ทาํงานฟร ีธรุกจิสวนตวั ระวงัเรื่องเอกสาร หลกัฐานการซื้อขาย
หาย ถูกโกง การเงิน : ใชจายระวังในชวงนี้ แมจะมีรายได
เขามา ความรัก : คนโสด เจอคนตางชาต ิหรอืคนที่มรีูปรางด ี
หุนนกักฬีา คนมคีู ระวงัเรื่องอารมณทาํใหเกดิการทะเลาะ

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : มีเกณฑไดเลื่อนขั้น หรือไดงาน

ใหมที่มโีอกาสกาวหนา หรอืไดรบัผดิชอบงานใหม
ที่แตกตางจากสิ่งที่เคยทาํ มงีานเอกสารเขามาดวย 

คนวางงาน ระวงัเรื่องการเซน็สญัญาตอรองตาง ๆ  ธรุกจิสวนตวั 
จะเจรจาหรือประสานงานอะไรระวังเรื่องการตอรองเจรจา
เอกสารตาง ๆ  การเงิน : ใชเงนิเกาจนหมด ดทีี่มเีงนิใหมเขามา
ใหใชจาย ความรัก : คนโสด เจอคนอายมุากกวา เงยีบ ๆ เขา
มาทาํความรูจกั คนมคีู ทุมเททกุอยางเพยีงลาํพงั รูสกึเหนื่อย

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน : ตกอยูในสถานการณที่คาดไมถึง 

อาจเจอถูกเลิกจาง หรือถูกยกเลิกหนาที่ที่คุณควร
จะไดทาํ คนวางงาน ตกงาน ไมมงีานใหทาํเลย ธรุกจิสวนตวั ระวงั
ถูกโกง ถูกหักหลัง ธุรกิจลม การเงิน : กระเปาเงินรั่วขั้นรุนแรง 
เจอรายจายสารพัดมารุมลอมจนเครียด ความรัก : คนโสด เปน
ความรักแบบสายฟาแลบ คนมีคู  มีแนวโนมโยกยาย หรือเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึ้น

ราศเีมถนุ (16 ม.ิย. - 15 ก.ค.)
การงาน : ตองฝาฟนโปรเจ็กที่ตอง

รบัผดิชอบ กวาจะสาํเรจ็กเ็ลนเอาเหนื่อย ระวงั
เรื่องอารมณที่ชวนใหหงุดหงิด หรือโมโหจน

อาจเหวี่ยงคนรอบขางไดงาย คนวางงาน ไดงานที่ตรงขามกับ
ที่ตองการ เปนงานใชแรง ธรุกจิสวนตวั เจรจากบัคูคาที่ตองใช
ภาษา การเงิน : หมดไปกับสิ่งที่ชอบ หรือที่อยากได เก็บออม
บาง ความรัก : คนโสด ระวงัเจอรกัที่มเีจาของ หรอืเปนที่สอง 
คนมคีู อดึอดั ไมมคีวามสขุ มคีวามลบัที่บอกใครไมได

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : เขาสูสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

รวดเรว็ เกดิเกณฑโยกยาย หรอืมคีวามรบัผดิชอบ
อะไรใหม ๆ  งานเรงงานดวนเขามาทาทาย คนวางงาน มสีญัญาณ
ที่ดีมากขึ้น มีงานเขามาใหทําบาง ธุรกิจสวนตัว เดือนนี้ถือวา
ตองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แตดีกวาที่ผานมา 
การเงิน : มีใช คล องตัว แถมมีลาภลอยเข ามาแบบที่
ไมคาดคิด ความรัก : คนโสด เจอคนอายุมากกวามาก คนมีคู 
เอาใจใส คนรกัทาํตวันารกั

ราศีสิงห (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : เขาสูเดือนที่มีปญหานอยลงกวา

ที่ผานมามาก มีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นใหไดแสดงฝมือ
มากขึ้น คนวางงาน ไดขาวดีจากงานใหม ธุรกิจสวนตัว ขายของ
ออนไลนมอีอเดอรเขามา การเงิน : ทกุอยางเริ่มเคลยีร เริ่มบรหิาร
จัดการเงินได คลองตัวขึ้น ความรัก : คนโสด ไมรีบร อน 
อยูคนเดยีวกด็ ีคนมคีู ตางคนตางรบัความจรงิตรงที่ไมมเีวลาใหกนั
เทาไหร 

ราศีกันย (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : เตรียมรับขาวดีเกี่ยวกับงาน

ไดเลย มีโอกาสหรือมีโปรเจ็กมาใหลับคมฝมือ 
คนวางงาน ไดเริ่มงานใหม ไดเซ็นสัญญา ธุรกิจ

สวนตวั แนวโนมดขีึ้น มทีศิทางที่ด ีแตอยาประมาท การเงิน : 

ยงัคงตองรดัเขม็ขดัในการใชจาย ยงัมปีญหาที่ไมจบตองเคลยีร 
ความรัก : คนโสด ระวังเข าไปพัวพันความสัมพันธ ที่
ตดัไมขาด คนมคีู เหมอืนตองอดทนอยู อดึอดั

ราศีตุลย (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน : ไมมคีวามสขุกบัการทาํงาน เสนอ

ไอเดียอะไรก็ไมเปนที่ยอมรับ มีแตคนโยนงาน 
สรางปญหาจกุจกิให คนวางงาน ยงัตองอดทนกบั

สภาวะแบบนี้ไปกอน ธุรกิจสวนตัว ไมคอยดี ไมราบรื่น มีแต
ปญหา ระวงัเรื่องการลงทนุเพิ่ม ควรหยดุ การเงิน : ใหรางวลั
ตัวเองเยอะจนเกินไป จนเงินจะไมเหลือ ความรัก : คนโสด 
เจอรกัที่โตกวา อายมุากกวา คนมคีู อยาเขมงวดกบัคนรกัมาก 
นาเบื่อ

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : เตรียมรับความเครียดไดเลย 

เจอปญหาที่คาดไมถึง ระวังเจอการถูกเลิกจาง 
คนวางงาน ตกงาน หรือเจอคนโกงคาแรง ธุรกิจ

สวนตวั มแีตปญหาสารพดั ทาํอะไรตดิขดั และระวงัถกูโกง ถกูหกัหลงั
การเงิน : ระวังเสียเงินไปกับการประสานงาน หรือเสียเงิน
ไปกบัคดคีวาม ความรัก : คนโสด เจอคนตางชาต ิหรอืคนพูดสอง
ภาษาได คนมคีู เหวี่ยงงายชวงนี้ จนมปีากเสยีง

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : มีเกณฑไดเริ่มตนทําโปรเจ็กต

ใหม หรือมีโอกาสไดเลื่อนขั้นตําแหนงใหม 
คนวางงาน เตรียมรับมือถือไดเลย มีติดตอ

เรื่องงานเขามา ธรุกจิสวนตวั ชวงนี้มเีกณฑตองดูกฎหมายธรุกจิ
การเงิน : ตองเขมงวดกบัรายรบั รายจาย มเีกณฑตองเสยีเงนิ
ไปกบัการดูแลผูใหญ ความรกั : คนโสด เจอความรกัแบบทนัดวน 
รวดเรว็ คนมคูี เกดิการเปลี่ยนแปลงรวดเรว็ทั้งคู แตเปนในทางที่ด ี
รบัมอืดวยละ

เตรียมเปดเมือง ชูธง “เขาใหญกรีนบ็อกซ”
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210 คน อายุ 18-60 ป ใชสูตรวัคซีน 
5 สูตร และเลือก 2 สูตรเพื่อใชในการ

ศึกษาในมนุษยระยะ 2 ใชอาสาสมัคร 
250 คน อายุ 18-75 ป ไมเคยไดรับการฉีด

วคัซนีโควดิ-19 มากอน หากผลเปนไปตามเปาจะ
มกีารเดนิหนาศกึษาในระยะที่ 3 ตอไป ที่เหลอืวคัซนีเพยีง 

1 สตูร คาดยื่นขึ้นทะเบยีน อย. เพื่อใชกรณฉีกุเฉนิราวกลางป 2565
วัคซีนโควิเจน ชนิด DNA พัฒนาโดยบริษัท ไบโอเนท-

เอเชีย ผลการทดสอบในสัตว พบวาวัคซีนมีความปลอดภัยและ
สรางภูมิคุมกันไดดี ขณะนี้อยูระหวางการยื่นขออนุมัติกับ อย. 
เพื่อทดสอบในมนุษยในระยะที่ 1 คาดวาจะวิจัยในคนระยะที่ 2 
และ 3 ในปนี้ โดยมีแผนการทดสอบในมนุษยในระยะที่ 1 ใน
ประเทศออสเตรเลยีคูขนานกนั

วัคซีนแบบพนจมูก พัฒนาโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิ(ไบโอเทค) โดยวคัซนีชนดิ Adenovirus 
ออกแบบโดยการพนเขาจมูกผานละอองฝอย ผานการทดสอบใน
สัตว พบวานอกจากไมมีอาการปวย ยังมีนํ้าหนักขึ้นสูงกวากลุม
ที่ฉีดเขากลามอยางเห็นไดชัด ผลการทดสอบความปลอดภัย 
การผลติในระดบั GMP รวมมอืกบับรษิทั KinGen BioTech กาํลงั
จะทดสอบวคัซนีนี้ในอาสาสมคัรมนษุยในรปูแบบที่สรางจากไวรสั
สายพนัธุเดลตา ในเรว็ ๆ นี้

สวนชนิด  Influenza Virus อยูระหวางตอคิวทดสอบ
ประสทิธภิาพการคุมโรคโควดิ-19 และผลการวจิยัเรือ่งระดบั
ภูมิคุ มกัน พบวาสามารถกระตุนภูมิคุ มกันทั้งในรูปแบบ
แอนตบิอดแีละ T-cell ไดสงู โดยรวมกับทมีองคการเภสชักรรม 
และมแีผนจะออกมาทดสอบความปลอดภยัตอไป หากไมมี
ผลขางเคียงจะย่ืน อย. เพื่อทดสอบในมนุษย โดยรวมกับ
ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ คาดเริม่ทดสอบเฟสแรกปลายป 2564 และ
เฟส 2 ม.ีค. 2565 หากไดผลดจีะสามารถผลิตใชไดกลางป 2565

ศึกวิ่งหฤโหด ท้าทายขีดจํากัดมนุษย์
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นบัเปนความหวงัใกลตวัของคนไทยในการปองกนัการ

แพรระบาดของโรคโควิด-19 ซึง่ปจจุบนัการวิจยัพฒันาวคัซนี
โควิด-19 ในประเทศไทยมีความกาวหนาตามลําดับ โดย
มีวัคซีนที่นาจับตา ไดแก 

ChulaCOV19 พฒันาโดยศนูยวจิยัวคัซนีคณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
โดยผลการทดลองในกลุมอาสาสมัคร พบวาสามารถกระตุน
ภูมิคุ มกันชนิดแอนติบอดีไดเทียบเทากับวัคซีนชนิด mRNA 
โดยยับยั้งการจับโปรตีนกลุมหนามได 94% เทากับไฟเซอร รวม
ถึงสามารถกระตุนแอนติบอดีไดสูงมากในการยับยั้งสายพันธุ
ดั้งเดิม ทั้งยังสามารถยับยั้งเชื้อขามสายพันธุได 4 สายพันธุ คือ
อัลฟา เบตา แกมมา และเดลตา และสามารถกระตุนภูมิคุมกัน
ชนิด T-cell ซึ่งจะชวยขจัดและควบคุมเชื้อที่อยูในเซลลของคนที่
ตดิเชื้อได ทั้งนี้ คาดวาจะไดใชราว เม.ย. 2565

วคัซนีใบยาชนิด Protein Subunit ผลติโดยนกัวทิยาศาสตร
ไทยจากคณะเภสชัศาสตร จฬุาฯ บรษิทั ใบยา ไฟโตฟารม 
พฒันาวคัซนีโควดิ-19 และแอนตบิอดใีนการยบัยั้งไวรสั
จากใบยาสบูชนดิพเิศษโดยเทคนคิการใชพชืเพื่อผลติ
โปรตีน จากใบยาสูบสายพันธุที่มีนิโคตินระดับตํ่า
มาก โดยที่ผานมา วคัซนีใบยาไดผานการทดสอบ
ในสตัวดวยการฉดี 2 เขม็ หางกนั 3 สปัดาห ผลการ
ทดสอบปรากฏวาลงิมคีวามปลอดภยั และไมเกดิผล
ขางเคยีงใด ๆ ผลเลอืดในลงิที่ใชทดลองมคีาเอนไซม
ตบัปกต ิอกีทั้งจาํนวนเมด็เดอืดแดงและเมด็เลอืดขาวอยู
ในเกณฑปกต ิมกีารกระตุน T-cell ไดดใีนลงิ 

ขอดีของกระบวนการผลิตวัคซีนที่ใชพืชคือสามารถผลิต
ไดจาํนวนครั้งละมาก ๆ และสามารถยกระดบัจากการผลติวคัซนี
ในหองทดลองมาเปนการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมไดทันท ี
โดยตั้งเปาการผลิตวัคซีนจากใบยาสูบราว 10,000 โดสตอเดือน 
คาดพรอมฉดีใหคนไทยชวงกลางป 2565

HXP–GPOVac พัฒนาโดยองคการเภสัชกรรม รวมกับ
ศูนยวัคซีนคณะเวชศาสตรเขตรอน ม.มหิดล เปนวัคซีนเชื้อตาย
ไวรลัแวกเตอร ซึ่งผลการศกึษาวจิยัในมนษุยระยะที่ 1 อาสาสมคัร (ขอบคุณภาพจาก www.chula.ac.th)
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ดวยพฤติกรรมของมนุษย มักจะวางเปาหมายที่
ทาทายขดีจาํกดัของตวัเองเสมอ รวมไปถงึการเลนกฬีาหรอื
กิจกรรมตาง ๆ ที่ถูกคิดคนขึ้นมาและยกระดับความเขมขน
ขึ้นเรื่อย ๆ 

“การวิ่ง” เปนหนึ่งในหนทางทาทายขีดจํากัดอยางหนึ่ง 
เริ่มจากการวิ่งระยะทางสั้น ๆ ไปจนถึงการวิ่งดวลความอึด
แบบมาราธอน หรือจากเดิมที่วิ่งกันในเสนทางปกติ ก็เปลี่ยนไป
วิ่งผจญภัยในเสนทางธรรมชาติ บุกปาฝาดง หรือที่เรียกกันวา
การ “วิ่งเทรล” 

เมื่อการวิ่งเทรลเริ่มกลายเปนเรื่องปกติ จึงไดมีการย กระ
ดับความโหดขึ้นไปอีกที่เรียกวา “อัลตรา เทรล” ซึ่งระยะทาง

การวิ่งนั้นไกลเปนรอยกโิลเมตร อกีทั้งเสนทางภมูปิระเทศกห็ฤโหด
เหลอืเกนิ และการแขงขนัระดบัสดุยอดของอลัตรา เทรล ที่นกัวิ่ง
สายเอ็กซตรีมทั่วโลกใฝฝนวาอยากจะไดลองไปสัมผัสสักครั้ง 
นั่นคอืรายการ Ultra Trail du Mont Blanc หรอืที่เรยีกยอๆ วา UTMB

UTMB ถกูจดัขึ้นครั้งแรกเมื่อป 2003 โดยจะแขงขนักนัในชวง
ปลายเดือนสิงหาคมของทุกป ที่ประเทศฝรั่งเศส สวนระยะทาง
การวิ่งนั้นอยูที่ประมาณ 171 กโิลเมตร ผานพรมแดนรอยตอของ 
3 ประเทศไดแก ฝรั่งเศส อติาล ีและสวติเซอรแลนด ทามกลางววิ
ทวิทศันและภูมปิระเทศที่สวยงามของเทอืกเขามองตบลงัก 

ในขณะเดยีวกนั เสนทางการวิ่งกแ็อบซอนไวดวยความหฤโหด 
ซึ่งนักวิ่งตองเจอทั้งเสนทางพื้นราบและการขึ้นเขาบนความชัน

สะสมนับหมื่นเมตร ตลอดจนสภาพอากาศที่อาจเจอทั้งพายุฝน 
ลกูเหบ็ หรอือากาศที่รอนจดั หนาวจดั ซึ่งไมอาจคาดเดาได 100% 

อยางไรกต็าม ความโหดเหลานี้คอืเสนหสาํคญัที่นกัวิ่งเทรล
ทั่วโลกอยากจะเผชญิ แตไมใชวาใครจะสมคัรเขารวมกไ็ด เพราะ
นกัวิ่งที่จะไดสทิธนิั้น ตองวิ่งเกบ็คะแนนสะสมตามรายการตาง ๆ 
ที่กําหนด และทําผลงานใหไดตามเกณฑเสียกอน นอกจากนี้ยัง
มกีารคดักรองพจิารณาอกีหลายอยาง เรยีกไดวาตองมคีณุสมบตัิ
ครบทกุดาน สวนหนึ่งกเ็พื่อความปลอดภยัของตวันกัวิ่งเองดวย

ในการแขงขนัประจาํป 2021 มนีกัวิ่งจอมอดึของไทยไดสทิธิ
เขารวม และสามารถวิ่งจนจบการแขงขนั นั่นคอื “เอ” พิชชานนัท 
มหาโชต ินกัวิ่งสาวสดุทรหด ซึ่งสรางประวตัศิาสตรเปนหญงิไทย
คนแรกที่พชิติเสนชยั UTMB โดยใชเวลาไปทั้งสิ้น 42:10.56 ชั่วโมง 
ในการวิ่งระยะทาง 171 กโิลเมตร 

ขณะเดียวกันยังมีนักวิ่งไทยรายอื่นที่ไดสิทธิลงแขงขัน แต
วิ่งไมจบ อยางเชนทมี Truesouth ที่ประกอบดวย ธนาธร จงึรุงเรอืงกจิ 
นกัการเมอืงดงั ประธานคณะกาวหนา และ สวางจิต แซโงว กบั 
สภุทัร บญุเจอื ซึ่งรวมลงแขงในประเภททมี และถอนตวัหลงัจาก
วิ่งไปไดระยะ 121 กโิลเมตร

การวิ่งไมถึงเสนชัยในรายการน้ี ไมใชเร่ืองแปลกหรือ
ถอืเปนความลมเหลวแตอยางใด เพราะทีผ่านมามนีกัวิง่ราว 
30-40% เลยทีเดียวท่ีวิ่งไมจบการแขงขัน และการไดช่ือวา
เปนหนึง่ในคนทีไ่ดสทิธมิาลยุศกึ Ultra Trail du Mont Blanc 
ก็ถือวาสุดยอดแลวในฐานะนักวิ่งสายอึดทั่วโลก

ULTRA TRAIL DU MONT BLANC
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อักษร
สราญ...ฤดูใจ...

๏ ลมสอบเสียงระสํ่ายํ้าคําบอก

ใจจํายํ้าตอกระลอกไหว

ระลอกลมขมหวานผานไกลไกล

ระลอกใจไฉนหนอตัดพอนาน

๏ ริ้วลมรายลอมระลอกระลอก

ลอมคนอยูในคอกใหขับขาน

ฤดูจําฤดูใจไหวตามกาล

ใหเรียนรูฤดูผานอีกวารวัน !.

นายทิวา
อุทยานแหงชาติทับลาน นครราชสีมา



ติดตอใชพื้นที่ศูนยราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั

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

WWW.DAD.CO.TH

M A G A Z I N E

¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÈÙ¹Â�ÃÒª¡ÒÃ

สงความสุขทุกตนเดือน

Editor/Executive Visions ภาพขาวเร่ืองจากปก/ขาว ธพส. สิ่งแวดลอม ตางประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง

“ชอปของดี SME ไทย ไฟตโควิด”

โปรโมชั่นสวนลดปงๆ ชอปกันจุใจ เลือกไดจากทุกแพลตฟอรม

21 ส.ค. - 20 ก.ย. 2564

https://smeonline2021.com

ประกันภัยรถยนต์ ช้ัน 1 แบบซ่อมอู่

คุ้มครองเต็มแมกซ์แบบช้ัน 1
ในราคาท่ีคุณ... โอเค

เบ้ียฯ เร่ิมเพียง 13,500 บาท/ปี

เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกคาควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง

โอเค... ครบ จบท้ังเร่ืองรถและเร่ืองคน 
โอเค... ครอบคลุม เหตุจากภัยก่อการร้าย และคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
โอเค... ในราคาท่ีคุณสบายกระเป๋า


