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ส่งความสุขทุกต้นเดือน

THAI  WAY 
กลับสูร่ากเหง้ายัง่ยนื

“มนุษยชาติ”
“ธรรมชาติ” ในทุกวิถีทาง อ่านต่อ 03

พยายามอย่างสุดชีวิต ที่จะเอาชนะ 

“เศรษฐกิจพอเพียง”“เศรษฐกิจพอเพียง”
“เศรษฐกิจพอเพยีง เป็นเสมอืนรากฐานของชวีติ รากฐานความมัน่คงของแผ่นดนิ  

เปรยีบเสมอืนเสาเขม็ ท่ีถูกตอกรองรบับ้านเรอืนตวัอาคารไว้นัน่เอง อ่านต่อ 03

ทางเลือก–ทางรอด “สังคมไทย”
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Executive Visions
ถ้าวันนีม้คีนมาถามว่า “ใครอยากมชีวีติท่ีมคีวามสขุบ้าง”  

ทุกคนคงจะตอบว่า ต้องการมาก เพราะคงไม่มีใครอยาก
มคีวามทกุข์ แต่ถ้าถามว่า “ความสขุคอือะไร” ค�าตอบของ
แต่ละคนคงจะแตกต่างกันออกไปมากมาย

“ความสุข” เป็นเรื่องที่มีคนตั้งค�าถามมาตั้งแต่สมัยกรีก 
จนมแีนวคดิเริ่มต้นที่เรยีกว่า “ทฤษฎีปัญญานิยม” ของกลุ่ม
โสเครตีส เพลโต ที่นิยามความสุขว่า “มาจากการมีปัญญา
ความรู้ ความสงบทางจิตใจ” ส่วนอริสโตเติลกล่าวไว้ว่า  
ความสขุคอื “การเป็นอยู่และความพอเพียงในตนเอง”

จนช่วงศตวรรษที่ 17 การแสวงหาความหมายของความสขุ  
ได้กลายเป็นแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ในชื่อว่า 
“อรรถประโยชน์ (Utility)” โดยพฒันาต่อยอดจากนกัคดิชาว
องักฤษที่ชื่อ เจเรมี เบนแธม (1748-1832) ที่บอกว่า “มนุษย์
ต่างพยายามที่จะแสวงหาความพึงพอใจ และหลีกเลี่ยง
การกระท�าที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด” ดังนั้น กิจกรรมใด
ที่ก่อให้เกิดความสุขมากกว่าความทุกข์ กิจกรรมนั้นถือว่ามี
อรรถประโยชน์สูง

หลกัอรรถประโยชน์ของเบนแธมถกูพฒันาให้ชดัเจนมากขึ้น 
โดย จอห์น สจ๊วต มลิล์ ที่ขยายมติขิองความสขุไว้ว่า “ความสขุ 
มีความแตกต่างในคุณภาพ และระดับที่ไม่เท่ากัน” แต่
ความสุขทางจิตใจจะมีคุณภาพดีกว่าความสุขทางกาย และ
ความสขุของแต่ละบคุคลมนี�้าหนกัไม่เท่ากนั ดงันั้น เราไม่อาจ
เปรียบเทียบความสุขตามหน่วยวัดที่ชัดเจนได้ หรือในภาษา 
ชาวบ้านเราอาจจะบอกได้ว่า “ทกุคนมคีวามสขุเป็นของตนเอง  
และขึ้นกับมุมมอง”

ญอน แอคคอร์ ได้เขยีนไว้ในหนงัสอืชื่อ The Happiness 
Advantage ว่า คนเราสามารถหาความสขุง่าย ๆ  ได้จากกจิกรรม
ที่เราปฏบิตัเิป็นประจ�า เช่น 

1) การออกก�าลังกายสม�่าเสมอ 2) การนอนหลับให้ 
เพยีงพอ 3) การเลอืกที่ท�างานใกล้บ้าน 4) การใช้เวลากบัเพื่อน
และครอบครวั และ 5) การหาเวลาที่เหมาะสมในการอทุศิเพื่อ
ช่วยเหลอืผู้อื่น เป็นต้น

3) ความสุขอันมีอยู่ทุกเวลา เป็นความสขุอสิระ ไม่ต้อง
ตอบสนองต่อกเิลสและฉนัทะ แต่เกดิขึ้นจากใจที่สงบ มคีวามสขุ
อยู่กบัความเป็นปัจจบุนั

ในพอ็กเกต็บุค๊ชื่อว่า “มนษุย์แสนล้าน บอกวธิรีวย (สขุ)” ..  
ผมใช้ทฤษฎีเหล่านี้เป็นกรอบการศึกษา แล้วตั้งสมมติฐานว่า 
“ความสุขเป็นเรื่องของการเรียนรู้ ไม่ใช่เลียนแบบ”

ทกุ ๆ  บท จงึต้องการเล่าเรื่องให้ฟังแบบง่าย ๆ  ถงึมมุมอง 
การใช้ชีวิตของคนที่ประสบความส�าเร็จในการใช้ชีวิตอย่าง
สมดลุ และเคลด็ลบัในการค้นหาความสขุในแบบต่าง ๆ 

เพราะ “ความสุขที่ต้องหา” มักท�าให้เกิดทุกข์ ทั้งแก่
ตนเองและคนอื่น  

และ “ต้องมีสติ” ทุกครั้งที่มีความสุข เพราะความสุข
ที่ไม่มีสติก�ากับจะก่อเกิดโทษได้เช่นกัน 

สวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า
by Dr. Tby Dr. T

ส่วนแนวคดิเรื่องการหาความสขุในโลกตะวนัออก ส่วนใหญ่ 
จะมรีากฐานมาจากหลกัทางพทุธศาสนา ซึ่งนกัปราชญ์หลายคน 
ได้อธบิายเรื่องการด�ารงชวีติอย่างสมบูรณ์แบบไว้ว่า “เกิดจาก
ความสุขที่เป็นอิสระ ปราศจากการยึดมั่นในอัตตาตัวตน”  
และความสุขจะเกิดได้เมื่อเข้าใจเหตุแห่งทุกข์ ซึ่งคนเราจะ
พัฒนาความสุขได้มากขึ้นเรื่อย ๆ จากการมีทุกข์ที่น้อยลง  
จนไม่มทีกุข์ กเิลส ตณัหา และอตัตาเหลอือยู่ 

แต่ถ้าจะสรปุให้เหน็ภาพ อาจจะบอกได้ว่า ความสขุของ
ปถุชุนทั่วไป สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประการ คอื 

1) ความสุขที่ต้องหา ซึ่งเป็นความสขุขั้นต้น เพื่อสนอง
ความอยากที่มาจากกิเลสในตัวตน ที่ยังอยากได้ อยากม ี 
อยากเป็น

2) ความสุขที่ต้องสร้างขึ้นเอง เป็นความสุขที่ต้องการ
ตอบสนองต่อฉันทะ คือความอยากรู้ อยากท�าในสิ่งที่ดีงาม 
อยากท�าในสิ่งที่ตวัเราเองมคีวามชอบ

กองบรรณาธิการ

นาทีนี้คงต้องยอมรับว่า หลังมาตรการผ่อนคลายตั้งแต่ต้นเดือนเพ่ือเปิดรับนักท่องเท่ียวให้เดินทาง

เข้ามายังประเทศไทย ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า สร้างรายได้ให้แก ่

ผู้ประกอบการและประชาชนที่มีห่วงโซ่เชื่อมต่อกับการท่องเที่ยว ชาวบ้านร้านช่องต่าง ๆ ก็เริ่มใช้ชีวิตกัน

แบบใกล้เคียงปกติมากขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่คึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เดือนนี้มีวันส�าคัญที่ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนแห่งเทศกาลงานบุญก็ไม่ผิด มีทั้งบุญกฐิน และประเพณี
ลอยกระทง ผลจากจ�านวนของประชาชนที่ได้รับวัคซีนมากขึ้น ส่งผลให้ความกังวลต่อการติดเชื้อโควิด-19 น้อยลง  
หรอืเชื่อมั่นว่าถงึแม้ตดิเชื้อกจ็ะมอีาการไม่รนุแรง สามารถรกัษาหายได้ น�าไปสู่การจดักจิกรรมต่าง ๆ  ที่เริ่มมกีารรวม
กลุ่มคนมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์เริ่มคบัคั่งไปด้วยผู้คนอกีครั้ง

แน่นอนว่าหลายคนยังคงมีความกังวลใจว่า การผ่อนคลายที่อาจจะมากจนเกินไป น�าไปสู่ความประมาทและ 
ไม่ระมัดระวังตนเองจนอาจจะน�าไปสู่การระบาดระลอกใหม่ แต่ถึงอย่างไรหลายคนก็เชื่อมั่นว่าถึงแม้จะมีการ
ระบาดอีกครั้งแต่การได้รับวัคซีนของประชาชน และข่าวคราวยารักษาโควิด-19 ที่ผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องยิ่งสร้าง 
ความมั่นใจว่า ถงึแม้โควดิ-19 จะไม่หายไปจากโลกนี้ แต่เรากย็งัจะสามารถหาทางอยู่ร่วมกบัมนัได้อย่างค่อนข้างแน่นอน 

นับเป็นเร่ืองน่ายนิดีท่ีแสงสว่างปลายอโุมงค์เริม่ส่องให้เหน็ชดัเจนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในเมอืงไทยของเรา  

รอยยิม้และความสขุเริม่ฉายชดัมากขึน้ แม้ว่าความทกุข์ยากจะยงัไม่ได้ผ่านพ้นไปท้ังหมด แต่ผูค้นส่วนใหญ่

ต่างมีความหวังมากขึ้น ทั้งยังพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยน�้าใจไมตรีที่เป็นคุณลักษณะนิสัยส่วนใหญ่

ของคนไทยมาแต่อดีต ทุกสิ่งทุกอย่างจึงกลายเป็นพลังบวกที่ส่งต่อกันไปและยิ่งนับวันขยายวงกว้างมาก

ยิ่งขึ้น ตราบเท่าที่เรายังเชื่อมั่นในกันและกัน ท่ามกลางความทุกข์จึงยังมีความหวังที่น�ามาซึ่ง “ความสุข”  

Editor's talk

ศาสตร์เรื่องสุขศาสตร์เรื่องสุข
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Thai Way กลับสู่รากเหง้ายั่งยืน >> ต่อจากหน้า 01

 ด้วยความเชื่อมั่นว่า เราเก่งกว่า ฉลาดกว่า และน่าจะ 
เอาชนะได้ทกุเรื่อง

“เรา” ทั้งหลาย จงึร่วมกนั “ท�าร้าย” และ “ท�าลาย” 
เพื่อบรรล ุ“เป้าหมาย” แห่ง “ชัยชนะ”

บทสรุป ก็คือ “โลก” ณ วันนี้ เสียหายยับเยิน 
จนยากแก่การกอบกู้คนืกลบัมา

“เรา” และ “โลก” ต่าง “พ่ายแพ้” อย่างสิ้นเชงิ 
โดยไม่อาจปฏิเสธ “ความรับผิดชอบ” ต่อสิ่งที่ “เรา”  
ได้กระท�าต่อ “โลก” และต่อ “ธรรมชาติ” ที่เป็นอยู่

ความจริงก็คือ “มนุษยชาติ” ไม่ได้เก่งกว่า ไม่ได้
ฉลาดกว่า และไม่สามารถเอาชนะได้ทกุเรื่อง

ปรากฏการณ์ “โลกร้อน” คอื “ค�าตอบ”

ปรากฏการณ์ “โรคระบาด” เช่น “โควิด-19” คอื 
“ค�าตอบ”

และอีกหลาย ๆ ปรากฏการณ์ที่เป็น “ค�าตอบ”  
อันสะท้อนถึงพฤติกรรมการกระท�าที่ผิดพลาด ล้มเหลว 
ของ “มนุษยชาติ” 

ณ วนันี้ ชดัเจนว่า “มนุษยชาต”ิ ไม่สามารถเอาชนะ
ได้ทั้งหมดทกุประการ

ณ วันนี้ ชัดเจนว่า “มนุษยชาติ” ทั้งโลก ต้อง 
ร่วมมอืกนั เพื่อบรรเทาปัญหา “โลกร้อน” พร้อม ๆ กบั
การรบัมอืกบั “โรคระบาด” ใหม ่ๆ  ที่ยากแก่การเอาชนะ 

และที่ส�าคญัที่สดุกค็อื ต้อง “ปรบัตวั” อย่างถงึที่สดุ 
เพื่ออยู่ร่วมกบัมนั และให้วถิชีวีติสามารถด�าเนนิต่อไปได้

“บทเรียน” ของ “โควิด-19” คอื “รูปธรรม” หนึ่ง 
ที่ชี้ให้เหน็ได้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะหลงัการต้องอยูก่บัมนั
ร่วม 2 ปี โดยไม่สามารถเอาชนะได้อย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาด

ณ วนันี้ “โควิด-19” ยงัคงอยู่ ทว่า ! “วิถีชีวิต”  
กต้็องด�าเนนิต่อไป ก่อนที่ทกุประการจะล่มสลายโดยสิ้นเชงิ

ณ วันนี้ แต ่ละประเทศทั่วโลก จ�าเป ็นต ้อง  
“เปิดประเทศ” และไม่มขี้อยกเว้นแม้แต่ประเทศไทย

เพื่อ “ความอยู่รอด” ทั้ง “ปัจเจก” และเพื่อ 
“ความอยู่รอด” ของ “สังคม” โดยรวม

ไม่ว่า “เปิดประเทศ” แล้ว จะประสบความส�าเรจ็ 
หรอืประสบความล้มเหลว และไม่ว่า “เปิดประเทศ” แล้ว 

จะสามารถเดนิหน้าต่อไป หรอืต้องกลบัมาปิดอกีครั้ง เพื่อรอ
เวลาเริ่มต้นใหม่

แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ก็จ�าเป็นต้อง “เดินหน้า”  
เพื่อให้ “วิถีชีวิต” สามารถด�าเนนิต่อไปได้

“หมดเวลา” ที่จะปิดกั้นตวัเอง และ “ถึงเวลา” ที่จะ
ต้องสรปุ “บทเรียน” เพื่อ “อยู่ร่วม” และ “ไปต่อ”

โดยเฉพาะเมื่อดูจาก “เงื่อนไข” และ “เงื่อนเวลา”  
ในช่วงเวลาปลายปี นับตั้งแต่เดือน พ.ย. ไปจนถึง ธ.ค.  
และ ม.ค. - ก.พ. ที่เป็นช่วง “ไฮซซีัน่” ของ “การท่องเทีย่ว”  
ทั่วโลก

นี่เป็น “โอกาส” ใน “วิกฤติ” หลงัจากที่ “เรา” และ 
“โลก” ได้ร่วมกนัก่อ “วิกฤติ” จน “เสียโอกาส”

ที่เหลอืกม็เีพยีงแค่ว่า “เรา” จะ “ปรับตัว” อย่างไร 
และ “รับมือ” อย่างไร

ความจรงิกค็อื ไม่มอีะไรสายเกนิไป ถ้า “เรา” จะสรปุ 
“บทเรียน” โดยกลบัมาที่ “จุดแข็ง” ของ “เรา” กลบัมาที่ 
“รากฐาน” ของ “เรา” กลบัมาตั้งต้นที่ “ชมุชน” ของ “เรา” 
โดย “วิถีชีวิต” ที่เคย “เข้มแข็ง” ของ “เรา” 

นี่ต่างหาก ที่จะท�าให้ “เรา” อยู่รอดได้อย่าง “ยั่งยืน” 

และน�าไปสู่ความ “มั่นคง” และ “มั่งคั่ง” ได้ในที่สดุ
และนี่ต่างหาก คือ “รากเหง้า” ของ “เรา” 

และ “ความเข้มแขง็” แห่ง “วิถีชีวติ” ของเรา !

ต่อจากหน้า 01“เศรษฐกิจพอเพียง” 
ทางเลือก - ทางรอด “สังคมไทย”  >>

 

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ กอ็ยู่ที่เสาเขม็ 
แต่คนส่วนมากมองไม่เหน็เสาเขม็ และลมืเสาเขม็เสยีด้วยซ�้าไป”
ข้างต้นนี้ คือ “พระราชด�ารัส” ของ “พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร”

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น “แนวพระราชด�าริ” ของ 
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 9”

 ที่พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย นับตั้งแต่ปี 2517 
เป็นต้นมา

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของ
วัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทาง 
สายกลาง และความไม่ประมาท

ค�านงึถงึความพอประมาณ ความมเีหตผุล การสร้างภมูคิุม้กนั
ในตวัเอง

ตลอดจนใช้ความรูแ้ละคณุธรรม เป็นพื้นฐานในการด�ารงชวีติ
ที่ส�าคญัจะต้องม ี“สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน�า

ไปสู่ “ความสุข” ในการด�าเนนิชวีติอย่างแท้จรงิ

หากย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้ “สังคมไทย” ได้มุ่งเน้น
แนวทางการพัฒนา ที่เน้นการ “ขยายตัวทางเศรษฐกิจ” ของ
ประเทศเป็นหลกั

แนวทางที่ว่านี้ แน่นอนว่า มี “ด้านดี” แต่ในทางกลับกัน  
กม็ ี“ด้านลบ” เช่นกนั

และนี่กเ็ป็นที่มาของ “แนวพระราชด�าร”ิ อนัว่าด้วยปรชัญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เน้นการกลับไปสร้าง “ความเข้มแข็ง” 
ให้กับ “รากฐาน-ชุมชน” โดยเน้นการ “มีพอกินพอใช้” ของ
ประชาชนส่วนใหญ่

เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้าง 
ความเจรญิและฐานะทางเศรษฐกจิให้สูงขึ้นได้

นั่นเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ก่อนที่ทั้ง “สงัคมไทย” และ “สงัคมโลก”  
จะต้อง “เผชิญหน้า” กบั “สภาวะหยุดนิ่ง” ทั้ง “โครงสร้าง”  
โดยปรากฏการณ์ของ “โควิด-19” ในห้วงเวลาปัจจบุนั

และ ณ เวลานี้ ทกุประเทศทั่วโลก ต้องกลบัมา “เริ่มต้น” 
ครั้งใหม่อกีครั้ง ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย

นี่เป็นอกีครั้ง ที่แนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ตาม “แนว 
พระราชด�าร”ิ จะเป็น “ธงค�าตอบ” ส�าคญั ในการน�าพา “สงัคมไทย”  
ให้ผ่านพ้น และสามารถก้าวต่อไปใน “สังคมโลก” ได้อย่างยั่งยนื

ภายใต้ “นยิามความหมาย” ของแนวทาง “เศรษฐกจิพอเพยีง”
หนึ่งคือ “ความพอประมาณ” ไม่น้อยไป ไม่มากไป  

ไม่เบยีดเบยีนตนเองและผู้อื่น
หนึ่งคือ “ความมีเหตุผล” โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนค�านงึถงึผลที่คาดว่าจะเกดิขึ้น จากการกระท�า
นั้น ๆ อย่างรอบคอบ

หนึ่งคือ “ภูมิคุ้มกัน” การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ 
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกดิขึ้น

โดยม ี“เงื่อนไข” ของ “ความรู้” และ “คุณธรรม” ในการ
ตดัสนิใจและด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ

นีค่อื “เสาเขม็” ของ “สังคมไทย” ทีจ่ะช่วยให้เรารอดไป
ได้อีกครั้งอย่างยั่งยืน...

“น้องปกป้อง”

บริเวณชั้น 1-2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

ออกตรวจวันละ 2 รอบ 
7.30-9.30 น. และ 11.00-16.00 น. 

หุน่ยนต์ตรวจจบัผู้ท่ีไม่สวมหน้ากากอนามัยและ
ตรวจวดัอุณหภมิู เพือ่เฝ้าระวงัการแพร่กระจาย

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ตรวจเยี่่�ยี่ม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเย่ียมโครงการ

ก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารท่ีท�าการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยมี ดร.นาฬิิกอติภัค 
แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) และ 
คณะผู้บริหาร ให้การตอ้นรับ ณ กระทรวงการคลงั โดยรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง
ได้มอบนโยบายให้ตกแตง่ภายในอาคาร ช้ัน 19-20 เป็นห้องท�างานรฐัมนตร ีส�านักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี และห้องรับรองแขกต่างประเทศ และชั้น 18 เป็นห้องท�างานปลัด
กระทรวงการคลัง

น้้อมรำ�ลึึก
นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
(ธพส. )  และคณะเข้าร่ วมพิ ธี 
วางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
(รัชกาลท่ี 5) เน่ืองในวันปิยมหาราช
ประจ�า ปี  2564 ณ ลานหน้า
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 5 
กระทรวงการคลัง

OTOP ON BOARD
นายสมคิด จันทมฤก อธบิดีกรมการพัฒนา

ชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า  
กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ แพลตฟอร์ม 
Shopee จัดแคมเปญพิเศษ “OTOP ON 
BOARD” มหกรรมสินค้าโอทอปข้ึนเคร่ือง
ออนไลน์คร้ังใหญ่คัดสรรผลิตภัณฑ์์โอทอป
พรีเมียมจ�าหน่ายบนเคร่ืองบินมาจ�าหน่าย
ออนไลน์พร้อมส่วนลดพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน 
Shopee และไมโครไซต์ https://shopee.co.th/OTOP 
9 พฤศจิกายน 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 น้ี

เยี่่�ยี่มชม
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
(สถ.) กระทรวงมหาดไทย ลงพ้ืนท่ี
เ ย่ียมชมการจัดการขยะภายใน
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้้าย อ�าเภอ
หั ว หิ น จั ง ห วั ดป ร ะ จ วบ คี รี ขั น ธ์  
ซ่ึงได้รับรางวัล Zero Waste School  
จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 

ลึำ�หน้้�
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด หรือ ธพส.  

ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ใชน้วตักรรมล�้าหนา้น�าหุ่นยนต์ “น้อง
ปกป้อง” มาตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยและ
ตรวจวัดอณุหภูม ิเพ่ือเฝ้้าระวังการแพร่กระจายเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
แจง้วัฒนะ

สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และ นางสาว 
กนกวรรณ ไข่แก้ว ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ผ้้�พระกฐิิน้พระร�ชท�น้
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ธนารักษ์
พฒันาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) เชิญไปทอดถวาย
ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
โดยมี ดร.นาฬิิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ 
ผู้ จัดการ เป็นประธานในพิธี ทั้ง น้ี ธพส.  
และประชาชนท่ีมี จิตศรัทธาได้ ร่วมถวาย 
ปัจจัยสมทบองค์ผ้าพระกฐิน เพื่อท�านุบ�ารุง 
พระพุทธศาสนาตามประ เพณี อันดี งาม 
ของไทยให้คงอยู่สืบไป
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https://www.motorama.com.au/blog/buyer-advice/hybrid-v-phev-v-ev/
https://www.sandiegouniontribune.com/business/story/2020-12-11/california-has- 
banned-the-sale-of-new-gasoline-powered-vehicles-by-2035-can-it-get-there
https://www.carsupermarket.com/news/volvo-calls-for-2025-petrol-ban
https://www.theverge.com/2021/7/22/22588587/mercedes-benz-electric-ev- 
2030-caveat
https://www.bbc.com/news/business-41218243
https://www.carbuyer.co.uk/tips-and-advice/303135/hybrid-vs-plug-in-hybrid-
vs-electric-cars
https://www.theglobeandmail.com/drive/mobility/article-hybrid-phev-or-
bev-which-kind-of-electric-vehicle-to-choose-depends-on/
https://www.techradar.com/news/ev-vs-phev-vs-self-charging-hybrid-vs-
mild-hybrid-whats-best-for-you

นขณะที่โลกก�าลังพยายามลดการพึ่งพาน�า้มัน
เช้ือเพลิงและมุ่งไปสู่การใช้พลังงานทดแทน 
หนึง่ในการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ทีส่ดุได้เกดิขึน้

แล้วกบัประเภทของรถยนต์ทีเ่ราขับ เป้าหมายในระยะยาว
คอืคนขบัรถส่วนมากหรอืทัง้หมดเปลีย่นไปใช้รถไฟฟ้า (EV) 

หลายประเทศได้ออกมาตรการหยุดขายรถที่ใช้น�้ามัน 
เชื้อเพลิง ไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซล สหภาพยุโรป (EU)  
จนี หรอืแม้กระทั่งรฐัแคลฟิอร์เนยี ของสหรฐัอเมรกิา  วางแผนจะ
ห้ามการวางจ�าหน่ายรถที่ใช้น�้ามนัเชื้อเพลงิในปี 2035 หรอืแม้แต่
ในองักฤษเองกว็างแผนจะขยบัการห้ามขายรถที่ใช้น�้ามนัเชื้อเพลงิ
ล้วน (รถ Hybrid ยงัขายได้) เรว็ขึ้นมาอกี คอืในปี 2030 และค่าย
รถยนต์หลายค่ายกข็านรบัมาตรการนี้ ไม่ว่าจะเป็น GM, Ford, 
Stellantis (บรษิทัแม่ของ Jeep และ Dodge), Volvo, Mercedes-Benz, 
BMW และ Volkswagen ซึ่งบางบริษัทก็จะขายรถยนต์ไฟฟ้า 
อย่างเดยีว บางบรษิทักย็งัจะมรีถที่ใช้น�้ามนัเชื้อเพลงิ แต่จะขาย
เฉพาะในประเทศที่ไม่บงัคบัใช้รถ EV 

ปี 2035 จงึไม่ใช่อนาคตที่ไกลมากนกั แต่กไ็ม่ได้หมายความ
ว่าจะไม่สามารถขับรถที่ใช้อยู่ได้ต่อไป หากเมื่อถึงวันนั้นถ้า
ต้องการจะเปลี่ยนเป็นรถคนัใหม่ แต่กย็งัไม่รู้จกัรถประเภทใหม่ ๆ  
และชื่อกฟั็งแล้วชวนสบัสนงนุงงอยูเ่หมอืนกนั ไม่ว่าจะเป็น EV, 
BEV, HEV, PHEV, Hybrid และ Mild Hybrid เป็นต้น ถ้าอย่างนั้น 
ลองมาท�าความรู ้จักรถประเภทอื่นที่ไม่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิง 
อย่างเดยีวว่ามปีระเภทใดอกีบ้าง

เริ่มต้นที่ รถไฮบรดิ (Hybrid หรอื HEV) หรอืชื่ออื่นคอื Full  
Hybrid หรอื Parallel Hybrid หรอื Self-Charging Hybrid รถประเภท
ไฮบรดิมมีานานกว่า 20 ปีแล้วตั้งแต่ Toyota Prius รุน่แรกออกท�า
ตลาดในปี 1997 รถประเภทนี้จะมทีั้งแบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า และ
เครื่องยนต์ปกติ เป็นส่วนประกอบหลัก หลักการท�างานคือ 
แบตเตอรี่จะได้รบัการชาร์จไฟในขณะที่ขบัรถตามปกต ิเมื่อเหยยีบ
คนัเร่งมอเตอร์ไฟฟ้าจะท�างานคูก่บัเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มก�าลงั และ
เมื่อแตะเบรกพลงังานที่ปกตจิะปล่อยเป็นความร้อนออกมาจะถกู
แปลงกลบัไปชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ หลกัการส�าคญัของรถไฮบรดิ
คือมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยแบ่งเบาภาระของเครื่องยนต์ท�าให้ใช้
น�้ามันน้อยลง และเครื่องยนต์ก็มีขนาดเล็กลง ท�าให้ประหยัด
น�้ามนัมากขึ้นไปอกี นอกจากนี้ในช่วงที่ไม่เหยยีบคนัเร่งเครื่องยนต์
จะไม่ท�างานเลย หรอืหากใช้ความเรว็ต�่า ๆ รถจะเคลื่อนที่ด้วย

ได้เท่าไร แล้วควรจะจอดชาร์จตรงไหนได้บ้าง แต่ในปัจจุบัน 
เทคโนโลยกีก้็าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ  รถไฟฟ้ากส็ามารถท�าความเรว็ได้
ไม่ต่างจากรถยนต์ปกต ิระยะทางที่ท�าได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็
เพิ่มขึ้น สถานชีาร์จตามทางกเ็พิ่มขึ้น ข้อจ�ากดัทั้งหลายกก็�าลงั 
ลดลงเรื่อย ๆ  แต่สิ่งที่จะได้แน่นอนจากการใช้รถไฟฟ้าคอื ความเงยีบ 
ในระหว่างเดนิทาง (ยกเว้นเสยีงของยางกบัถนน) และการที่รถ 
ไม่ปล่อย CO2 ให้เป็นมลพษิอากาศเลย

ธพส. ในฐานะผู้ดูแลและบริหารจัดการศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ส่งเสริมการลดการใช้น�้ามันและลดการ 
ปล่อยมลพษิทางอากาศ โดยจดัให้มจีดุชาร์จรถไฟฟ้าจ�านวน 2 ชดุ  
บริเวณหน้าอาคารธนพิพัฒน์ และเพื่อเป ็นส ่วนหนึ่งใน 
การรณรงค์และช่วยเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมให้ดขีึ้น ธพส. ก�าลงั
ศกึษารปูแบบการให้บรกิาร และจ�านวนจดุชาร์จรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ภายในศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ

Mr. Prinzeohm

มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดยีวในระยะทางสั้น ๆ 
ระบบ Mild Hybrid รถระบบนี้มหีลกัการท�างานเหมอืน

กบัรถไฮบรดิปกต ิแต่มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่มกี�าลงัน้อย
กว่าระบบไฮบรดิทั่วไป ดงันั้นจดุส�าคญัเลยคอืระบบไฟฟ้าไม่
สามารถให้ก�าลังแก่รถได้ด้วยตัวเอง มันช่วยได้แค่ส่งก�าลังไปที่
เครื่องยนต์เมื่อรถต้องการรดีสมรรถนะออกมา หรอืเป็นตวัช่วยใน
การจ่ายไฟให้ระบบสนบัสนนุรถยนต์ เช่น ระบบปรบัอากาศ เครื่องเสยีง  
เป็นต้น ท�าให้เครื่องยนต์ส่งก�าลงัไปที่การขบัเคลื่อนได้อย่างเตม็ที่ 
ระบบขบัเคลื่อนนี้ส่วนมากจะพบในรถยนต์ระดบัพรเีมี่ยมเช่น Audi  
หรอื Land Rover จดุเด่นของระบบนี้ยงัคงเป็นเรื่องการประหยดั
น�้ามนั ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อเทยีบกบัเครื่องยนต์สนัดาปปกติ

ระบบ Plug - in Hybrid (PHEV) ระบบนี้หลกัการท�างาน
จะเหมอืนระบบไฮบรดิปกตโิดยมแีบตตเตอรี่ที่มขีนาดใหญ่ขึ้นและ
สามารถเสยีบปลั๊กชาร์จไฟตามบ้านหรอืสถานชีาร์จได้ รถยนต์
ระบบนี้สามารถขบัได้ระยะทางไกลกว่าด้วยระบบไฟฟ้าอย่างเดยีว 
ปกติระยะทางที่ท�าได้ด้วยระบบไฟฟ้าจะอยู่ที่ 20-60 กิโลเมตร  
ด้วยระดบัความเรว็ 90-110 กโิลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้แบตเตอรี่ 
ยงัได้รบัการชาร์จในขณะขบัรถได้เหมอืนรถไฮบรดิทั่วไป หลกัการ
ส�าคัญของรถประเภทนี้คือ เมื่อเราขับรถในระยะทางสั้น ๆ  
ระหว่างไป-กลับบ้านและที่ท�างาน หรือไปสถานที่ใกล้ ๆ  
บ้าน รถประเภทนี้จะใช้ไฟฟ้าเพยีงอย่างเดยีวในการเคลื่อนที่ และ
เมื่อต้องการขับไปยังต่างจังหวัด รถประเภทนี้ก็ท�าระยะทางได้
เท่ากบัรถยนต์ปกตทิี่ใช้เครื่องสนัดาปทั่วไป รถยนต์แบบ PHEV  
กจ็ะประหยดัการใช้น�้ามนัและลดการปล่อยมลพษิอากาศมากกว่า
รถยนต์แบบ HEV มากขึ้นไปอกี

รถยนต์แบบต่อมาคอื รถยนต์ไฟฟ้า (EV หรอื BEV) รถยนต์ 
ไฟฟ้าไม่มเีครื่องยนต์เผาไหม้และไม่มถีงัเกบ็น�้ามนั แต่จะมปีลั๊ก
ไว้ชาร์จไฟให้กบัรถแทน จรงิ ๆ  แล้วรถ EV กเ็หมอืนรถยนต์ทั่ว ๆ  ไป  
แม้ว่ามนัจะมแีนวโน้มที่จะดไูฮเทคกว่าไม่ว่าจะเป็นระบบหน้าจอ
สมัผสั ปุม่กด ในขณะที่รถยนต์ปกตจิะยงัมมีอืหมนุหรอืคนัโยก
ต่าง ๆ และแน่นอนว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะต้องมีระบบที่ช่วยแปลง
พลงังานจากการเบรกให้กลบัเข้าไปชาร์จไฟที่แบตเตอรี่ ระบบการ
ท�างานของรถยนต์กจ็ะใช้แบตเตอรี่และมอเตอร์เป็นหลกั และนั่น
หมายความว่าจะต้องพึ่งพาการชาร์จไฟเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นการชาร์จไฟจากที่บ้านหรอืจดุชาร์จสาธารณะ การเดนิทางไป
ต่างจงัหวดัอาจจะต้องใช้การวางแผนที่รดักมุว่าระยะทางที่รถวิ่ง

ใ

ทีม่า

พาหนะแห่งพาหนะแห่งอนาคตอนาคต
HOW TO GO ELECTRIC
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การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากจะส่งผลกระทบ 

โดยตรงต่อเศรษฐกิจแล้ว ยังสร้างการเปล่ียนแปลงใน

หลาย ๆ มิติด้วยเช่นกัน ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา 

และด้านสังคม โดยหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ 

น่าสนใจ คือเรื่องสถิติการแต่งงานและสถิติการหย่าร้าง

ข้อมลูจากสื่อทั้งในและต่างประเทศ สื่อสารไปในทางเดยีวกนัว่า  
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ส่งผลให้อัตรา
การแต่งงานลดลง ซึ่งก็สามารถคาดเดาได้ไม่ยากว่า ปัจจัย
ส�าคัญมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และกระบวนการขั้นตอน
ในการแต่งงานที่มีข้อจ�ากัดมากขึ้น หลายคู่จึงเลือกที่จะเลื่อน 
การแต่งงานออกไปกอ่น ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้เกดิขึ้นคล้าย ๆ  กนั  
ในเกอืบทกุประเทศทั่วโลก แต่เรื่องที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ
คอือตัราการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นในบางประเทศ ขณะเดยีวกนัตวัเลข
กลบัลดลงในบางประเทศ 

มีการวิเคราะห์ว่า แม้คู่ชีวิตในแต่ละสังคมจะเผชิญปัญหา
คล้ายกัน แต่วัฒนธรรมทางสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแยกทางของคู่ชีวิต โดยมีการยกหลัก
สงัคมแบบ Individualism และ Collectivism มาอธบิายว่าเป็นปัจจยั
หนึ่งที่ท�าให้การตดัสนิใจหย่าร้างเกดิขึ้นได้ง่ายหรอืยาก

Individualism เป็นสังคมที่คนมักจะมีความเป็นตัวของ 
ตัวเองสูง ไม่ขึ้นกับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น อังกฤษ อเมริกา สวีเดน 
ซึ่งมีรายงานว่าอัตราการหย่าร้างพุ่งสูงขึ้น อันเป็นผลมาจาก 

การล็อกดาวน์ ที่ท�าให้คู่ชีวิตได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน
มากขึ้น ภายใต้ความเครียดเรื่องงานและความ
กดดนัทางการเงนิ 

ในทางตรงกันข้าม สังคมที่มีวัฒนธรรม
แบบ Collectivism เป็นสงัคมที่ให้ความส�าคญัหมู่
คณะ และต้องการเป็นที่ยอมรับทางสังคม เช่น 
ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กลับมีตัวเลขการ
หย่าร้างที่ลดลง ซึ่งนอกจากจะมาจากวัฒนธรรม
ทางสังคมแล้ว ก็ยังมีเรื่องบทบาทของชาย-หญิง 
ที่ฝ้่ายชายมักเป็นใหญ่ มีบทบาทหลักในการหา
รายได้เข้าครอบครวั ดงันั้น เมื่อเกดิความขดัแย้ง 
ฝ้่ายหญิงก็มักจะอดทน อดกลั้น และพยายาม
ประคับประคองชีวิตคู่ต่อไปให้ถึงที่สุด โดยไม่มีแนวคิดของการ
หย่าร้างมาเป็นทางเลอืก

ประเทศไทยเอง ก็พบว่าสถิติการแต่งงานลดลงมากใน
ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งสถิติการหย่าร้างก็ลดลงด้วยเช่นกัน  
ซึ่งกไ็ม่น่าแปลกใจเพราะเรามวีฒันธรรมทางสงัคมเหมอืนประเทศ
ในโลกตะวนัออกทั่วไป 

มีการคาดการณ์ว่า สถิติการแต่งงานที่ลดลงและอัตรา
การหย่าร้างที่เพิ่มขึ้น จะท�าให้อัตราการเกิดลดลงด้วย ซึ่งจะส่ง 

ยังไม่แต่งดีกว่า ยังไม่หย่าก็ได้

ผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรในอนาตค ท�าให้หลายประเทศ
เข้าสู่สงัคมสูงวยัเรว็ขึ้น 

แม้ว่าสถติติวัเลขจะสามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงท่ี

เกิดขึ้น หรือใช้ท�านายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของคนในสงัคมได้ แต่กไ็ม่ใช่บทสรปุว่า ทกุการแต่งงานและ

ทุกการหย่าร้างที่เกิดข้ึนในช่วงนี้เกิดข้ึนจากผลกระทบของ 

โควิด-19 เพราะการที่คนสองคนจะตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน 

หรือแยกทางกัน ย่อมมีปัจจัยประกอบที่มากกว่านั้น

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลายลง หลาย

ประเทศเร่ิมกลับมาเปิดประเทศ ความต้องการใช้น�้ามัน

เชื้อเพลิงก็เพิ่มขึ้นจนดันราคาน�้ามันโลกพุ่งสูงสุดในรอบ 

7 ปี ทว่าปริมาณน�้ามันไม่ได้เพิ่มตาม ราคาจึงถีบตัวสูงขึ้น

น�้ามันในสหรัฐพุ่งขึ้นไปที่ 120 เหรียญสหรัฐหลังจากที่เคย
ร่วงไปอยู่ที่ 40 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรลในเดอืน เม.ย. 2020 ราคา
น�้ามันดิบในสหรัฐพุ่งทะลุ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้ง
แรก นบัตั้งแต่วนัที่ 31 ต.ค. 2014 หรอืเกอืบ 7 ปีที่แล้ว โดยปิด 
ที่ 80.52 เหรียญสหรัฐเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และ 
ที่โชคร้ายคอื ราคาน�้ามนัเบนซนิจะพุง่สงูขึ้นไปอกีเนื่องจากวกิฤติ
พลงังานโลก

ราคาก๊าซธรรมชาติที่พุ่งกระฉูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป
และเอเชยีท�าให้โรงงานไฟฟ้าและโรงงานอตุสาหกรรมจ�านวนมาก
อาจหันไปพึ่งพาแหล่งพลังงานที่ถูกกว่าในการผลิตไฟฟ้าอย่าง
น�้ามนัดบิ ส่งผลให้ความต้องการน�้ามนัดบิเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกบั
ปรมิาณน�้ามนัที่มอียู่

ราคาจะแตะ 100 เหรียญสหรัฐหรือไม่

Citigroup ประเมนิว่าราคาน�้ามนัดบิเบรนท์ (Brent) จะขึ้นไป
อยูท่ี่ 85 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรลในไตรมาสที่ 4 และวนัดคีนืดอีาจ 
เพิ่มไปถึง 90 เหรียญสหรัฐ โดยระบุว่าความต้องการพลังงาน 
เชื้อเพลงิในฤดหูนาวและการเปลี่ยนจากก๊าซธรรมชาตทิี่มรีาคาสูง
มาเป็นน�้ามนัดบิของโรงงานไฟฟ้าจะดนัให้ราคาสูงขึ้นอกี

ขณะที่ Bank of America เตอืนว่า ฤดหูนาวที่หนาวกว่าปกตจิะ
ท�าให้ความต้องการน�้ามนัเชื้อเพลงิเพิ่มขึ้นอกีวนัละ 500,000 บาร์เรล  
ส่งผลให้ราคาน�้ามันดิบเบรนท์ทะยานไปอยู่ที่ 100 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล 

กลุ่ม OPEC คือผู้กุมอ�านาจ

ผลการประชมุแบบออนไลน์ของกลุม่ประเทศผูส่้งออกน�้ามนั
และชาติพันธมิตร (โอเปกพลัส) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมาได้ 
ข้อสรปุว่าจะไม่มกีารปรบัเปลี่ยนแผนการผลติน�้ามนัทั้งเพิ่มขึ้นหรอื
ลดลงไปจนถงึเดอืนพฤศจกิายน หมายความว่ากลุม่โอเปกจะคง
การผลติน�้ามนัเอาไว้ที่ 400,000 บาร์เรลต่อวนั ซึ่งเป็นโควตาที่ได้ 
เท่ากนัส�าหรบัทกุ ๆ ประเทศ แต่กม็ชีาตสิมาชกิบางชาตทิี่ต้องการ 
เพิ่มก�าลงัการผลติขึ้นเป็น 800,000 บาร์เรลต่อวนัในเดอืนพฤศจกิายน 
และหวังว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกในเดือนธันวาคม พูดง่าย ๆ  
กค็อื กลุม่โอเปกจะพอใจกบัการปล่อยให้ราคาน�้ามนัขยบัขึ้น 

ส�าหรับสถานการณ์ราคาน�้ามันในประเทศไทยนั้น  
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน อธิบายไว้ในงาน
สมัมนาออนไลน์เรื่อง “เจาะลึกราคาน�า้มันไทย แพงจริงหรือ?” 

ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจว่า ประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนการ 
น�าเข้าน�้ามนัเกอืบ 90% เมื่อเรามกีารน�าเข้าเป็นหลกั ราคาน�้ามนั

ในประเทศจึงเปลี่ยนตามราคาในตลาดโลกและตลาดเอเชีย  
ความต้องการที่สูงในสินค้าที่มีจ�ากัด จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลัก
ให้ราคาน�้ามันโลกพุ่งสูง จนอยู่ในระดับ 80-90 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบาร์เรล 

“ในส่วนของน�้ามันดีเซลในต่างประเทศ สิงคโปร์อยู่ที่  
52 บาทต่อลติร สปป.ลาว อยู่ที่ 30 บาทต่อลติร กมัพูชา 30 บาท 
ต่อลิตร เมียนมา 27 บาทต่อลิตร อินโดนีเซีย 27 บาทต่อลิตร 
เวยีดนาม 24 บาทต่อลติร มาเลเซยี 17 บาทต่อลติร ซึ่งในประเทศ
ที่ราคาค้าปลีกน�้ามันถูก เพราะเขาผลิตได้เอง และเราต้องบวก
ภาษดี้วย” คณุกลุศิเผย

ด้าน นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
หน่วยธรุกจิการค้าระหว่างประเทศ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 
มีความเห็นไปในทางเดียวกับนักวิเคราะห์ทั่วโลกคือ มีโอกาสที่
ราคาน�้ามนัโลกจะขึ้นไปแตะถงึระดบั 100 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล 
เพราะทรพัยากรมจี�ากดัแต่ความต้องการสูง

จับตาราคาน�้ามันไทย
หลังราคาน�้ามันโลกพุ่งกระฉูดในรอบ 7 ปี
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ไปด้วยภาพความประทับใจงดงาม
มากมาย

ก่อนหน้านี้ทุกปี “เทศกาลลอย
กระทง” ที่สืบทอดต่อกันมา เป็นหนึ่ง
ในไฮไลต์ของการท่องเที่ยวที่น�าพา 

เม็ดเงินมหาศาลเป็นรายได้ของประเทศ 
หลายสถานที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ 

กลายเป็นหมดุหมายส�าคญัของเหล่านกัท่องเที่ยว
จากทั่วโลกในการมาเยอืนมาเมอืงไทย

 เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 กิจกรรมของประเพณ ี
ลอยกระทง จ�าต้องยกเลิกหรือลดทอนลงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แน่นอนว่าการ “ลอยกระทงออนไลน์” เป็น 
ทางเลือกที่ถูกน�ามาทดแทนเป็นการชั่วคราว พร้อมกับการ
อธิษฐานผ่านกระทงออนไลน์ ขอให้โรคภัยไข้เจ็บผ่านพ้น 
ไปโดยเรว็  

ปีนี้ “วันลอยกระทง” ตรงกับวันศุกร์ที่ 
19 พฤศจิกายน 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ผู้คน 
ต่างเฝ้้าคอย หลายสถานที่เตรียมจัดงาน
กิจกรรมรื่นเริงตามมาตรการที่ผ่อนคลาย  
และเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว ขณะที่
อีกหลายคนก็ดู เหมือนจะเริ่มคุ ้นชินกับ 
การชดเชยด้วยการ “ลอยกระทงออนไลน์” 
ด้วยเชื่อว่าสาระส�าคัญคือการระลึกรู ้และ
แสดงความกตัญญูต่อสายน�้าที่หล่อเลี้ยง
พืชพันธุ ์ธัญญาหาร เกื้อกูลชีวิตผู ้คนมา
ยาวนาน ขณะที่ความสนุกสนานรื่นเริง 
เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบที่บ่งบอกถึง
ความสงบสขุร่มเยน็ของบ้านเมอืง

   "เทียนไสวใจสว่างกลางสายน�า้ 
 รวมล�าน�าความคิดอธิษฐาน
 กระทงเจิมจ�ารัสชัชวาล
 ส่องสนานสายน�้าย�้าส่องใจ"

บทกวขีอง “เนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย์” 
ศิลปินแห่งชาติ บอกเล่าภาพความงดงาม
ของประเพณ ี“ลอยกระทง” อนัเป็นที่ทราบ
กนัดกีว่าตรงกบัวนัขึ้น 15 ค�่า เดอืน 12 และเป็น
ประเพณสี�าคญัที่สบืทอดมาแต่อดตี 

ก่อนหน้านี้ “ลอยกระทง” นอกจากจะเป็นการแสดงออก
ต่อการระลึกรู ้กตัญญูและขอขมาลาโทษต่อ “น�้า” หนึ่งใน
ทรัพยากรธรรมชาติอันเปี่ยมคุณค่าแล้ว ยังเป็นการสืบทอด
วฒันธรรมที่ดงีามของไทย ผ่าน “กระทง” หลากหลายรูปแบบ
ที่คดิประดษิฐ์สร้างสรรค์อย่างงดงาม บ้างกป็ระกวดประชนักนั
อย่างครึกครื้น ให้คืนเพ็ญเดือนสิบสอง น�้านองเต็มตลิ่ง เต็ม 

แม้ว่าจุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในเรื่องของการลอยกระทง
จะมีความแตกต่างกัน แต่อย่างน้อยความพยายามในการ
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็ยังคงอยู่ เป็นเอกลักษณ์
ของผู ้คนที่ตั้งถิ่นฐานในย่านนี้ที่ถ่ายทอดออกมาจากหัวใจ 
อนัอ่อนโยนและกตญัญูรู้คณุต่อธรรมชาต ิ

ภาพความงดงามของ “วันลอยกระทง” จึงมิใช่เพียง
แสงจนัทร์กระจ่างในคนืเพ็ญ หรอืแสงสว่างจากประทปีใน
กระทงกลางสายน�้า หากแต่ฉายส่องไปถึงหัวใจงดงามของ
คนไทยที่ยังคงอยู่ตลอดมา...

ลอยกระทงลอยกระทง  สบืทอดประเพณีสบืทอดประเพณี
วถีิแห่งความกตญัญูญู
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เปิดวาร์ปที่เที่ยวหน้าหนาวเปิดวาร์ปที่เที่ยวหน้าหนาว
ต้องไปว้าวสักครั้งต้องไปว้าวสักครั้ง

สายลมหนาวเริ่มแวะเวียนมาทักทาย ราวกับจะส่งสัญญาณจากธรรมชาติว่า  

ถึงเวลาคว้าเส้ือกันหนาว ก้าวออกไปเดินทางสัมผัสอากาศท่ีเย็นสบาย ปล่อยใจ 

ผ่อนคลายจากความกังวลที่ต้องผจญมาตลอดทั้งปี ให้อ้อมกอดของธรรมชาติปลอบ

ประโลมความรู้สึก แพ็กกระเป๋าแล้วตามไปดูกันว่า มีที่ไหนน่าเช็คอินชนิดที่ว่าได้เห็น

แล้วต้องร้องว้าวกันบ้าง

ดอยสะโง้ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 

ชาวอาข่า ตั้งอยูใ่นอ�าเภอเชยีงแสน จงัหวดั
เชยีงราย หมดุหมายส�าคญัของผู้ที่มาเยอืน
ดอยสะโง้คอื จดุชมววิ 3 ประเทศ เป็นจดุที่
มองเหน็ววิทวิทศัน์ของ 3 ประเทศ คอื ไทย 
ลาว และเมียนมา เรียกว่าสวยทุกมุมมอง
แบบ 360 องศา ช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศ
หนาวเยน็ ยามเช้าจะได้เหน็พระอาทติย์ขึ้น
พร้อมทะเลหมอก ตกกลางคนืกเ็หน็ดาวได้ชดั  
ใครอยากพักค้างคืนรับลมหนาวชิล ๆ บน
ดอยสะโง้ กม็ทีี่พกับรกิารทั้งแบบเตน็ท์และ
บ้านพกั สะดวกสบาย มร้ีานค้า ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว 
ครบครนั ปักหมดุมาที่นี่ไม่มผีดิหวงั 

ภูสอยดาว 
ตอนดกึมทีะเลดาว ตอนเช้ามทีะเลหมอก สถานที่เที่ยวโดนใจนกัท่องเที่ยวสายเดนิป่าและนกัล่าทางช้างเผอืก อทุยานแห่งชาติ

ภสูอยดาวมพีื้นที่ครอบคลมุ 2 จงัหวดั ทั้งพษิณโุลกและอตุรดติถ์ เสน่ห์ของภูสอยดาวที่ดงึดดูใจของนกัท่องเที่ยวให้มาเยอืนอยู่เสมอ
คอื ความงามของผนืป่าธรรมชาตทิี่มคีวามสมบูรณ์ ผู้มาเยอืนจะสมัผสัได้ถงึความชุ่มชื่นของธรรมชาตติั้งแต่ก้าวแรกที่เริ่มเดนิลยุป่า
เลยทเีดยีว จากต้นทางจนถงึลานสนสามใบจดุพกัแรมมรีะยะทางที่ต้องเดนิประมาณ 6.5 กม. ผ่านเนนิวดัใจทั้ง 5 เนนิ ที่มคีวามชนั 
ยากง่ายต่างกัน แต่ระหว่างทางก็มีจุดพักใจ แวะชมความงามของน�้าตกภูสอยดาว มีดอกไม้ป่าหลากหลายพันธุ์คอยต้อนรับอยู่ 
เป็นระยะ ช่วยให้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าขณะเดิน และไฮไลต์ของภูสอยดาวก็คงไม่พ้นความสวยงามของทางช้างเผือก 
และความอลงัการของดาวบนท้องฟ้ายามค�่าคนื ธรรมชาตภิูสอยดาวจะสวยขนาดไหน ต้องลองสมัผสัด้วยตวัเองถงึจะฟินสดุ ๆ

ภูลัังกา 
อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีวิวธรรมชาติสุดอลัง 

สวยเป็นอันดับต้น ๆ  ของเมอืงไทย ต้ังอยูใ่นอ�าเภอปง
จังหวัดพะเยา เป็นเทือกเขาสูงในเขตเทือกเขาสันปันน�้า
หากมาในช่วงหน้าหนาวจะได้สัมผัสกับอากาศเย็น
สบาย ในตอนเช้ามีทะเลหมอกท่ีปกคลมุผาชา้งนอ้ยทีส่วยเกนิค�าบรรยาย มีเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติวนอุทยานภูลังการะยะทางถงึยอดดอยประมาณ 800 เมตร ตลอดทางมีความสวยงาม
ของป่าและภูเขาให้ชมท�าให้คลายเหน่ือยไปได้มาก ส่วนท่ีพักบนภลัูงกา มีท่ีส�าหรับกางเต็นท์
ให้นอนสัมผัสธรรมชาติอยา่งใกล้ชิด หรือหากต้องการพักแบบห้องพักก็มีให้เลือกหลายแบบ
หลายราคา เป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางในหน้าหนาวน้ีท่ีไม่ควรพลาด

ภูลัมโลั
หุบเขาสีชมพูแห่งอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภูลมโล 

นอกจากจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีทัศนียภาพสวยงามของเนินเขาน้อยใหญ่สลับ
ซ้อนกันไปมา และอากาศท่ีหนาวเย็นสบายแล้ว ยังเป็นจุดชม "ดอกนางพญาเสือโคร่ง" บาน
สะพร่ังนับ 1,000 ไร่ สีชมพูของดอกนางพญาเสือโคร่งจะแทรกตัวอยู่ในหุบเขา ป่าไม้ และต้นหญ้า 
ย้อมขุนเขาให้เป็นสีชมพู ดอกนางพญาเสือโคร่งจะบานในช่วงประมาณกลางเดือนมกราคม 
ของทุกปี แต่ในแต่ละปีจะบานไม่ตรงกัน ใครจะไปถ่ายรูปเซลฟ่ีกับ 
ดอกนางพญาเสือโคร่ง เช็คอินให้คนอิจฉา อัพเดทสถานการณ์ 
ดอกนางพญาเสอืโคร่งก่อนเดินทางได้ท่ีเฟซบุ๊ก “อุทยานแห่งชาติ

ภูหินร่องกล้า - Phu Hin Rong Kla National Park”
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : เป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรได้ 

เริ่มต้น มีโอกาสใหม่ท้าทายเข้ามา คนว่างงาน  
มีข่าวดีได้งานประจ�า งานใหม่ ธุรกิจส่วนตัว  

เปิดประเทศธุรกิจก็ได้ขับเคลื่อนต่อ การเงิน : ได้แต่วางแผน 
ในการจดัการ แต่ยงัไม่กล้าลงทนุ เหลอืเงนิไม่มาก ความรัก : คนโสด  
รกัครั้งนี้ไม่ง่าย กว่าจะได้รกั คนมคีู ่ได้เริ่มต้นหรอืท�าอะไรใหม่ ๆ  
ด้วยกนั 

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : เป็นเดือนที่ต้องแบกรับภาระ 

หนักหน่วงหลายอย่าง บริหารจัดการเวลาให้ดี  
คนว่างงาน ช่วงนี้รบังานสารพดั ไม่เลอืกงาน ธรุกจิ
ส่วนตวั อยูใ่นเดอืนที่ต้องท�า ลงมอืท�าทกุขั้นตอน  

การเงิน : ได้โอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ ๆ มีเงินเข้ามา  
ความรัก : คนโสด เจอคนอายมุากกว่าเข้ามาจบี คนมคีู่ อย่ารอิาจ
เอาแต่ใจกบัคนรกั สดุท้ายแพ้อยู่ด ี

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : เป็นเดอืนที่ท�าอะไรกม็แีต่คนเพ่งเลง็  

ท�าดไีม่ได้ด ีมแีต่ถกูต่อว่า มปัีญหา นิ่งเฉยกม็แีต่เรื่อง  
คนว่างงาน ตกงาน ไม่มีงานเลย ธุรกิจส่วนตัว  

ไม่ดี ถูกโกง หรือถูกหลอกให้เสียเงินทุน การเงิน : กว่าจะได้
เงนิสกัก้อนแลกมากบัความทุม่เท ใช้จ่ายคดิเยอะ ๆ ความรกั :  
คนโสด เจอสายเปย์เข้ามาให้หวั่นไหว คนมีคู่ อย่าเอาแต่เปย์
คนรกัจนเงนิหดหาย 

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : เป็นเดือนที่ได้แต่ต้องท�าตาม 

นโยบาย จะเสนอความคิดอะไรก็ดูไม่ค่อยมีใคร
สนบัสนนุ คนว่างงาน อยากได้งานแต่ค่าตอบแทน

สวนทาง ธรุกจิส่วนตวั อยู่ในสถานการณ์ที่อยากลงทนุเพิ่ม แต่
เงนิไม่พอ การเงนิ : มแีต่เรื่องหนกัใจให้ต้องจดัการ หรอืใช้เงนิคนื  
ความรัก : คนโสด เจอคนอารมณ์เอาแต่ชนะจนอดึอดั คนมคีู่ 
อารมณ์ขึ้นลงของคนรกัพาท�าเครยีด 

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

เท่านั้น โดนโยนงานที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบมาให้ท�า 
ไม่ท�าไม่ได้ คนว่างงาน ไม่ว่าจะงานอะไรรบัหมด เหนื่อยมากแค่ไหน
กร็บั ธรุกจิส่วนตวั ทกุขั้นตอนคณุต้องท�าคนเดยีว การเงิน : ระวงั
ใช้เงนิไปกบัคนอื่น หรอืเปย์คนอื่นจนเงนิขาดมอื ความรกั : คนโสด  
ได้เจอความรกัครั้งใหม่ คนใหม่ ๆ คนมคีู่ มโีอกาสด ีๆ เข้ามาทั้งคู่ 

ราศเีมถุน (16 ม.ิย. - 15 ก.ค.)
การงาน : ต้องท�าในสิ่งที่ไม่อยากท�า  

แต่เลี่ยงไม่ได้ มแีนวโน้มได้ย้ายแผนก คนว่าง
งาน ต้องไปตั้งหลกัที่อื่น อยู่นี่อาจอดตายก่อน 

ธุรกิจส่วนตัว เปิดประเทศแต่ธุรกิจยังเปิดไม่ได้ ต้องปิดต่อ  
การเงิน : มีเกณฑ์์ได้ลาภลอย ได้เงินจากคนรัก แต่ก็ใช้ตาม
อารมณ์จนหมดเรว็ ความรัก : คนโสด เจอคนสายเปย์ พร้อม
ทุ่มเทให้ คนมคีู่ คนรกัเอาแต่ใช้เงนิ คนหากห็าจนเหนื่อย 

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

ระวังเจอสถานการณ์ที่ท�าให้เดือดร้อนจากการรับ
เอกสาร เจรจา เป็นตวักลาง คนว่างงาน มแีต่เรื่องเดอืดร้อน ไม่มี
งานเข้ามาเลย ธุรกิจส่วนตัว ระวังถูกโกง หรือหลอกได้ลงทุน 
การเงิน : ใช้เท่าที่ม ีรายได้เข้ามาแบ่งเกบ็ออมบ้าง มแีนวโน้ม
จ ่ายค ่าที่พัก ค ่าโรงแรมพักผ ่อนท ่องเที่ยว ความรัก :  

คนโสด เจอคนอายุมากกว่า พูดน้อยแต่มีเสน่ห ์ คนมีคู ่  
อยากปรกึษาคนรกัแต่คนรกัเอาแต่นิ่งเฉย

ราศีสิงห์ (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : เดอืนนี้ต้องใช้พละก�าลงั สตปิัญญา 

สารพัดทุ่มเทกับงานที่รับผิดชอบ บริวารดื้อเอาการ  
คนว่างงาน ได้รับการชักชวนจากหัวหน้าเก่า หรือรุ่นพี่ให้ท�างาน  
รับงานเพิ่ม ธุรกิจส่วนตัว เหนื่อยทุกขั้นตอน ไม่ไว้ใจลูกจ้าง  
การเงิน : ไม่ค่อยดี ย�่าแย่ มีแต่เรื่องให้เสียเงิน ต้องรัดเข็มขัด 
ความรกั : คนโสด เจอคนขยนั เอาใจเก่งพอตวั คนมคีู่ ช่วงนี้ต้อง
ขยนัช่วยหารายได้กนัหน่อย  

ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : ภาพรวมในเดอืนนี้ ชาวราศกีนัย์ 

เคว้งคว้าง รับผิดชอบตามหน้าที่ จะปรึกษาเรื่อง
งานก็ดูต้องอาศัยพึ่งพาตัวเองเท่านั้น คนว่างงาน 

ยังต้องสันโดษ อยู ่ในภาวะที่ไม่มีงาน หาความรู ้มากกว่า  
ธรุกจิส่วนตวั ท�าเรื่องความรู้ หรอืสอนออนไลน์เป็นคอร์สถอืว่า
มีโอกาสที่ดี การเงิน : ระวังเรื่องการกู้ยืมเงิน หรือค�้าประกัน
ให้คนอื่น รบัฝ้ากเอกสาร เซน็เอกสารให้คนอื่น มแีต่เดอืดร้อน 
เสยีเงนิแทน ความรัก : คนโสด เกดิความหดหู่ในความสมัพนัธ์ที่ม ี 
คนมคีู่ เกดิความวติกกงัวลในความสมัพนัธ์ที่คยุไม่เข้าใจ 

ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน : ได้แต่คดิ ได้แต่วางแผนโปรเจก็ต์

ที่อยากท�า แต่ยังไม่ได้รับโอกาสดี ๆ เข้ามา  
ต้องรอไปก่อน ท�าที่มีไปก่อน คนว่างงาน ผู้ใหญ่

ยื่นข้อเสนอมาให้แต่คณุยงัลงัเล ธรุกจิส่วนตวั อยูใ่นช่วงวางแผน
การตลาดสินค้า หรือเตรียมเปิดประเทศ เปิดกิจการไปด้วย  
การเงิน : มโีชคลาภ มลีาภลอย ใช้จ่ายคล่องตวัด ีความรัก : 
คนโสด มคีู่แข่งเยอะ ชนะใจเธอหรอืเขายาก คนมคีู่ อย่าเอาแต่
ความคดิตวัเองเป็นใหญ่ คนรกัเบื่อ

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

เพื่อนร่วมงาน เจ้านายกดดนัจนนอนไม่หลบั เครยีด
หาทางออกไม่ได้ คนว่างงาน เครยีดกบัการที่ยงัไม่มี

งานเข้ามาเลย ธรุกจิส่วนตวั มแีต่ปัญหาตามให้แก้ไข เครยีด นอน
ไม่หลับ การเงิน : ระวังมีแต่เรื่องให้เสียเงิน หรือเข้าไปพัวพันกับ 
สิ่งผิดกฎหมาย ความรัก : คนโสด เจอคนที่เอาใจดี ขยันขันแข็ง  
คนมคีู ่ต้องหาเงนิเพิ่ม ขยนัเข้าไว้ไม่อดตาย 

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

เกิดความระวังในงานมากจนเกินไป จนเกิด
ความเครยีด ใครท�างานด้านเซลล์เป็นช่วงที่ต้อง

แข่งขันหายอด หาลูกค้า คนว่างงาน ยังดีที่มีงานเข้ามาบ้าง  
ธรุกจิส่วนตวั ฟื้นตวัขึ้นมามรีายได้เข้ามาบ้าง การเงิน : เคร่ง
กับการใช้จ่ายดี แต่ถ้าเคร่งมากเกินไประวังตบะแตกตอน 
สิ้นเดอืน ใช้จนลมืตวัได้ ความรกั : คนโสด อย่าตดัสนิใจลงเอย 
คบเร็ว ดูไปก่อน คนมีคู่ ระวังเรื่องการตัดสินใจที่ใช้ความคิด 
คนเดยีว ที่อาจท�าให้เกดิการทะเลาะกนัได้ง่าย



10 WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

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

ต้อนรับสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการตามประกาศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา แม้ว่าช่วงน้ีอุณหภูมิจะยังไม่ได้ลดต�่าลง
กะทันหัน แต่ในบางพ้ืนท่ีก็เริ่มมีไอหนาวมาสัมผัสกายกัน
บ้างแล้ว และในช่วงทีอ่ากาศเริม่เปลีย่นแปลงแบบนีส่ิ้งทีต่าม
มาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ คือผลกระทบกับสุขภาพร่างกายที่
อาจปรับตัวไม่ทัน วันนี้จึงรวมวิธีดูแลตัวเองให้พร้อมรับมือ
อากาศหนาว และโรคที่แฝงมากับอุณหภูมิที่ลดลง

วิธีดูแลตัวเองให้พร้อมรับมืออากาศหนาว
ดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่น โดยอาศัยอยู่ในห้องที่อบอุ่น 

สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกบัสภาพอากาศ ไม่บางเกนิไป สามารถ
ถ่ายเทอากาศได้ด ีและป้องกนัความเยน็ได้

บ�ารุงผิวให้ชุ่มชื้น ด้วยการทาครีมบ�ารุงผิวช่วยป้องกันผิว 
ไม่ให้แห้ง คัน แตก ลอก และควรทาลิปบาล์มที่ริมฝ้ีปากให้ปาก
ชุ่มชื้นอยู่เสมอ

กนิอาหารที่มปีระโยชน์ เลอืกให้ครบ 5 หมู ่เน้นอาหารที่มธีาตุ
เหลก็ เช่น เนื้อสตัว์ เต้าหู้ ไข่ และธญัพชื ช่วยเสรมิเกราะป้องกนั
โรคหวดั และเพิ่มภูมติ้านทานให้กบัร่างกาย

ดื่มน�้าในปริมาณที่เหมาะสม ควรดื่มน�้าที่อุณหภูมิห้องหรือ
น�้าอุ่น ช่วยให้ผิวพรรณมีความชุ่มชื้น ไม่แห้งตามสภาพอากาศ 
ทั้งยงัช่วยระบบขบัถ่าย

งดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงภาวะ
อากาศหนาว แต่ยังต้องฉีดแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่อไป 
ทั้งนี้ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสริมที่ท�าให้เสี่ยงต่อการ
เสยีชวีติ และไม่ช่วยท�าให้ร่างกายอบอุ่น

โรคที่มากับฤดูหนาว 
1. ไข้หวัด พบมากที่สดุช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เกดิจากเชื้อ

ไวรัสที่ท�าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ในผู้ใหญ่จะมีอาการ
คดัจมูก น�้ามูกไหล ไอ จาม แต่หากเกดิขึ้นในเดก็อาจท�าให้ปอด
อักเสบ มีไข้ ไอ หอบเหนื่อย อาจอันตรายถึงชีวิต ปัจจุบันยัง
ไม่มีวัคซีนป้องกันโรคหวัด เนื่องจากมีเชื้อไวรัสหลายชนิด แต่เรา
สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง กินอาหารมี
ประโยชน์ นอนหลบัพกัผ่อนให้มาก ดื่มน�้าสะอาดเยอะ ๆ  และกนิ
ยาบรรเทาอาการ ซึ่งจะดขีึ้นได้ภายใน 1 สปัดาห์

2. ไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
อย่างเฉยีบพลนั เป็นโรคที่มากบัหน้าหนาวที่พบรอง
จากไข้หวดั เกดิจากไวรสั 2 ชนดิคอื Influenza A  
และ B ซึ่งแพร่กระจายในช่วงหน้าหนาว 
อาการคล้ายกับไข้หวัดธรรมดาแต่รุนแรง
กว่า คือไข้ขึ้นสูง หนาวสั่น เจ็บคอ ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อและศีรษะอย่างรุนแรง อาจ
รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย และมีภาวะ
แทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้ เช่น ปอดบวม 
ปอดอักเสบ ส่วนคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือ 
หอบหืดอาจแพ้และมีอาการหอบรุนแรงมากขึ้น
ด้วยปกตไิข้หวดัใหญ่จะหายเองภายใน 1-2 สปัดาห์ 
โดยรักษาตามอาการ ถ้ามีอาการหนัก เช่น หอบเหนื่อย 
ซมึ สบัสน ช่วยเหลอืตวัเองได้น้อยลง ควรไปพบแพทย์

3. โรคปอดบวม ภาวะปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือ
เชื้อไวรสั มกัมอีาการไอ คดัจมูก จาม มเีสมหะมาก ไข้สูงตดิต่อ
กันเกิน 2 วัน หนาวสั่น แน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออก รุนแรงถึง
ขั้นเสียชีวิต มักพบหลังจากเป็นไข้หวัดเรื้อรัง หรือในผู้ป่วยที่เป็น
โรคเกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจที่มภีูมคิุ้มกนัต�่า 

4. โรคหัด เกิดจากเชื้อรูบีโอลาไวรัส มักระบาดช่วงปลาย
ฤดูหนาวต่อกับฤดูร้อน และเกิดมากในเด็กอายุ 2-12 ปี อาการ
จะคล้ายไข้หวัดธรรมดา น�้ามูกไหล ไอแห้ง ตาและจมูกแดง  
ไข้สูงตดิต่อกนั 3-4 วนั ก่อนมผีื่นแดงขึ้นตามร่างกาย ซึ่งจะค่อย ๆ   
โตและมีสีเข้มขึ้น แล้วยังมีตุ ่มใส ๆ ขึ้นในปาก กระพุ ้งแก้ม  
หลงัจากผื่นออก 2-3 วนั อาการจะเริ่มดขีึ้นและหายได้เอง ตดิต่อ
กันง่ายผ่านการไอ จาม หรือหายใจเอาละอองเสมหะ น�้ามูก 
น�้าลาย ของผู้ป่วยที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าไป เป็นอีกหนึ่งโรคที่มา

ดูแลตวัเองอย่างไร
ให้พร้อมรบัมือกับอากาศหนาว

กับหน้าหนาวที่ควรระวัง โดยเฉพาะครอบครัวที่มี
สมาชกิตวัน้อย

5. อุจจาระร่วง เกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสโรต้า ระบาดมากช่วงฤดูหนาวใน
เดอืน ต.ค.-ก.พ.โดยเชื้อจะเข้าสูร่่างกาย
ทางปาก ผ่านไปยงักระเพาะอาหารแล้ว
แบ่งตวัที่ล�าไส้ พบมากในเดก็เลก็อาย ุ
6-12 เดอืน ซึ่งมภีมูต้ิานทานต�่าและหยบิ
สิ่งของเข้าปาก อาการคอื มไีข้ ท้องเสยี

รนุแรง อาเจยีนมาก หากเสยีน�้ามากอาจถงึ
ขั้นชอ็กหรอืเสยีชวีติ จงึควรจบิเกลอืแร่บ่อย ๆ   

ป้องกันการขาดน�้า ปัจจุบันยังไม่มียาหรือ 
วธิกี�าจดัการตดิเชื้อ จงึควรหมั่นล้างมอืให้สะอาดอยูเ่สมอ

6. ไข้สุกใส ตดิต่อผ่านการสมัผสัตุม่น�้าใสโดยตรง การสมัผสั
ของใช้ หรอืสดูลมหายใจเอาละอองของตุม่น�้าเข้าไป มรีะยะฟักตวั 
10-20 วนั พบมากในเดก็วยัเรยีนอาย ุ5-15 ปี ในผู้ใหญ่จะพบได้
น้อยกว่า อาการคือ มีไข้ต�่า อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร 
ผื่นแดงจะเริ่มขึ้นพร้อม ๆ กับวันที่เริ่มมีไข้ แล้วกลายเป็นตุ่มนูน  
มนี�้าใส ๆ  ข้างในและคนั ต่อมาตุม่น�้าจะกลายเป็นหนอง ตกสะเกด็
ไปเองภายใน 5-10 วนั ปัจจบุนัมวีคัซนีฉดีป้องกนั

7. โรคผิวหนัง เมื่อความชื้นในอากาศลดลง ผิวหนังจะ
แห้ง ลอก และคนั โดยเฉพาะในผูส้งูอายทุี่มภีาวะผวิแห้งหรอืต่อม 
ไขมนัท�างานลดลง และผู้ป่วยโรคภูมแิพ้ต้องระมดัระวงัเป็นพเิศษ 
เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจท�าให้อาการก�าเริบจนผิวหนังอักเสบ  
ซึ่งป้องกนัได้ด้วยการอาบน�้าด้วยสบูอ่่อน ๆ  ไม่ขดัผวิ ไม่แช่น�้าอุน่นาน ๆ   
หลังอาบน�้าควรทาโลชั่นหรือน�้ามันทาผิวขณะที่ผิวยังหมาดอยู่  
ถ้ารมิฝ้ีปากแตกควรทาลปิมนัเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น

หากเอ่ยถึงกีฬาท่ีมีคนไทยก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับแถว
หน้าของโลก หลายคนอาจจะแปลกในที่ “เจ็ตสกี” เป็นหนึ่ง
ในนั้นด้วย!

“เจ็ตสกี” อาจจะไม่ใช่กีฬามหาชนยอดฮิตเหมือนกับ 
ฟตุบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล หรอืมวย และไม่ใช่กฬีาที่หา
เล่นได้ทั่วไป แต่ต้องยอมรบัว่าวงการเจต็สกเีมอืงไทยมพีฒันาการ
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มมีการเล่นอย่างจริงจังประมาณ 
ยุค 90 จนกระทั่งปัจจุบันไทยถือเป็นหนึ่งในชาติระดับท็อปของ 
วงการเจต็สกโีลกไปแล้ว

ผลงานที่ผ่านมา นกัเจต็สกไีทยเคยก้าวขึ้นไปครองต�าแหน่ง 
“แชมป์โลก” มากมายในหลากหลายรุ่น  ซึ่งในการแข่งขนับางปี 
มนีกักฬีาไทยผงาดคว้าแชมป์โลกมาครองได้นบั 10 รุ่นเลยทเีดยีว

ไม่ใช่แค่ความส�าเร็จในแง่ของแชมป์ ผลการแข่งขัน หรือ 
ฝ้ีไม้ลายมือของนักเจ็ตสกีไทยที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเท่านั้น  
แต ่เจ็ตสกีไทยยังเป ็นชาติที่มีบทบาทส�าคัญในการบริหาร 
และขบัเคลื่อนวงการเจต็สกโีลกอกีด้วย

ปัจจบุนั ไทยเป็นเจ้าของลขิสทิธิ์ทวัร์นาเมนต์เจต็สกทีี่ยิ่งใหญ่
ที่สดุในโลก ทั้งรายการ เจต็สก ีเวลิด์ ซีรส์ี และ เจต็สก ีเวลิด์คพั  
ตลอดจนสนามแข่งขันที่ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสังเวียนที่ 
สุดยอดนักเจ็ตสกีระดับพระกาฬทั่วโลกต่างต้องการที่จะมาพิชิต
ถ้วยแชมป์ให้ได้

การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันที่กล่าวมา ไม่ได้สร้าง
ชื่อเสียงเพียงแค่เรื่องมาตรฐานวงการเจ็ตสกีไทย แต่ยังสร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศไทยในอีกหลายมิติ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในเวทีโลก 

ได้เป็นอย่างด ีเพราะทวัร์นาเมนต์ยิ่งใหญ่ในระดบั “ชงิแชมป์โลก”  
จะมีนักกีฬาและทีมงานจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทย 
ตลอดจนผู ้ชมชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ  
ซึ่งมีการประเมินว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยวของไทยได้ถงึหลกัพนัล้านบาทเลยทเีดยีว

ปัจจบุนัวกิฤตโิควดิ-19 เริ่มคลี่คลายลง และศกึเจต็สก ีเวลิด์ซรีส์ี  
กเ็ริ่มกลบัมาแข่งขนัไปแล้ว 2 สนาม คอืที่ ประเทศโปแลนด์ เมื่อ
เดือนกรกฏาคม และที่สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  

โดยหลังจากนี้ สนามสุดท้ายมีก�าหนดจะมาแข่งขันที่เมืองพัทยา 
ประเทศไทย ระหว่างวนัที่ 12-16 มกราคม 2565

อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังไม่สงบ อาจ 
ท�าให้การแข่งขนัมเีงือ่นไขและข้อจ�ากดัต่างๆ ทีต้่องปฏบิตัติาม  
แต่ถ้าทุกอย่างกลับเข้าสู ่สภาวะปกติเมื่อไร รับรองได้
เลยว่า วงการเจ็ตสกีจะต้องกลับมาคึกคักสุด ๆ โดยมี  
“ประเทศไทย” เป็นศนูย์กลางทีท่กุคนต้องการทีจ่ะมาสมัผสั
ให้ได้แน่นอน 

เจ็ตสกีไทย เจ๋งไม่แพ้ใครในโลก!
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อักษร
สราญ

...ตื่น...
๏ ระหว่างทางโค้งที่คดเคี้ยว

ใจคนเลาะเลี้ยวและโหยหา

ที่ยลที่ยินด้วยหูตา

ตกกระทบใจล้าสงัดงัน

๏ อีกเช้าหนึ่งของชีวิต

ตื่นเพื่อยึดติดกับความฝัน

ระหว่างโลกคดเคี้ยวข้ามคืนวัน

ระหว่างเราก็เช่นกันกับโลกเรา !.

นายทิวา
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ



ติดต่อใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั

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