
อานตอ 03

ตองยอมรับวา “โควิด-19” ยังเปน “ศัตรู” ที่รายแรงตอ 

“มนุษยชาต”ิ อยางยิง่

ภูมิคุมกันใจ

WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

NO. 10 / JUNE 2021¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÈÙ¹Â�ÃÒª¡ÒÃ

M A G A Z I N E

¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÈÙ¹Â�ÃÒª¡ÒÃ

สงความสุขทุกตนเดือน

  “โควดิ-19” กยั็งคงคกุคามโลกทัง้ใบ จนถึงหวงเวลานี้
ใหตกอยูในภาวะ “วกิฤต”ิ
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Editor's talk

Executive Visions
แมในหลายธุรกิจ ผู บริหารอาจใหคํานิยามของ

องคกรที่ประสบความสําเร็จวา คือ “การทํากําไร”
แตในการที่องคกรจะทํากําไรได ตองมาจากการที่ลูกคา

ของคณุพงึพอใจกบัสนิคาหรอืบริการของบรษิทัฯ คณุนั่นเอง
การจะสรางความพอใจใหกับลูกคา ก็มาจากการที่ผูคน

ในองคกรของคุณ หรือพนักงานพรอมใจกันทุมเท เสียสละ 
และรูสกึมคีวามสขุในการทาํงานที่ไดรบัมอบหมาย

มติรภาพในที่ทาํงาน จงึมบีทบาทอยางมากตอความสาํเรจ็
ขององคกร

เจาของธรุกจิ หรอืผูบรหิารบางคนอาจคดิวา “พนกังานกนิ
เงนิเดอืนเรา เราสั่งอยางไรเขากต็องทาํส”ิ

บอกไดเลยวา มงีานวจิยัหลายชิ้นพสิจูนแลววา “ความนอยเนื้อ
ตํ่าใจ การถูกมองขามความสาํคญั คอืปจจยัหลกัในการลาออก
ของคนเกง ๆ ในองคกร” ไมเกี่ยวกับเงินเดือนมากหรือนอย 
แตเกี่ยวกบัความสขุในการทาํงาน

เชน ในสมัยที่ พันเอก ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท เปน
ผู อํานวยการองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยนื (อพท.) มแีนวคดิในการบรหิารวา “เราควร
ใหความสําคัญกับชีวิตที่มีความสุข มากกวาชีวิตที่ประสบ
ความสาํเรจ็ เพราะความสาํเรจ็ตดัสนิโดยคนอื่น แตความสขุนั้น
ตวัเราตดัสนิไดเอง”

ในขณะที่หลายองคกรกาํลงัคดิเรื่องการลดพนกังาน เมื่อตอง
เผชญิกบัวกิฤตโิควดิ-19

ผมยงัแอบหวงัวา เจาของธรุกจิ หรอืผูบรหิาร จะใชความ
พยายามมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธธุรกิจ โดยใชหลัก 
“สรางสมดุล - Balanced Income” โดยพิจารณาแหลงรายได
ของธุรกิจของตัวเอง วาเราพอจะหาชองทางเพิ่มรายไดจาก
ธรุกจิที่หลากหลายมากขึ้น (Don’t put all eggs in one basket) 
ไดอีกหรือไม เชน โรงแรมหลายแหงที่มีรานอาหาร ก็เริ่มคิด
เรื่องการทําโปรโมชั่นสงอาหารตามบาน โดยไมหวังพึ่งรายได

โดยไมตองกมหนากมตายอมรับกับชะตากรรมจากปจจัยเสี่ยง
ตาง ๆ 

เพราะชีวิตคนยังมีความหวังหากยังมีลมหายใจ และ
มิตรภาพท่ีดีที่มีใหกันและกันก็จะสามารถสรางพลังใจ
ใหเรากาวเดนิตอไปขางหนาไปสูเปาหมายแหงความสาํเรจ็
ที่รออยู  ..

แลวพบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ ... 
Dr.T

จากการขายหองพกัเพยีงอยางเดยีว ซึ่งสิ่งที่โรงแรมเหลานั้นทาํ 
เปนการแสดงออกถึงความเอาใจใส หวงใยซึ่งกันและกันดวย 
แตถาสุดทายจําเปนตองหยุด ก็ตองสรางใหเกิดการรับรูโดย
ทั่วถงึ ถงึความจาํเปนครั้งนี้

มิตรภาพที่ดีเปนการสรางสรรคคุณคาใหสามารถเขาถึง
ความรูสึกของกันและกันไดอยางโดนใจ และทําใหสังคมเกิด
ความเขมแขง็ สามารถฝาฟนผานปญหาอปุสรรคไปได

“มิตรภาพ” คอืทางออกไปสูความสาํเรจ็ ทาํใหสามารถ
มองเหน็โอกาสของความสาํเรจ็ทามกลางอปุสรรคที่หลากหลาย 
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กองบรรณาธิการ

ประวัติศาสตรคงจะตองจดจารึกไวอีกครั้งวา 

มถินุายน 2564 นี้ เปน “มหกรรมการฉดีวัคซนีแหงชาต”ิ 

เพราะผู คนสวนใหญตางตระหนักตรงกันแลววา 

นี่เปนหนทางเดยีวที่จะปองกนัการตดิเชื้อโควดิ-19 และ

ลดการแพรระบาดลงได อกีทั้งในระยะยาวจะกอใหเกดิ 

“ภูมิคุมกันหมู” นําพาใหผูคนบนโลกใบนี้กลับไป

ใชชีวิตปกติสุขตามแนวทาง “ชีวิตวิถีใหม” ที่รออยู

ขางหนา 

ถงึแมวาจะไดรบัวคัซนีแลว แตกย็งัมโีอกาสตดิเชื้อ

และแพรเชื้อไดอยู เพราะไมมีวัคซีนชนิดใดสามารถ

ปองกนัได 100% ดงันั้นจนกวาจะเกดิ “ภมูคิุมกนัหมู” 

ทุกคนจึงยังตองร  วมมือร วมใจกันในการปองกัน

ตนเองและหยุดพฤติกรรมเสี่ยงทุกอยางที่จะนําไปสู

การแพรเชื้อ

ถึงวินาทีนี้นาเชื่อวาเราตางมี “ภูมิคุมกันหมูทางใจ” กันถวนหนาแลว ตางมุงหวังท่ีจะให

ประเทศของเรากลับคืนสูความปกติสุขในเร็ววัน หนทางใดที่จะเอาชนะโควิด-19 ได ยอมไมมี

ใครปฏเิสธอยางแนนอน เพราะทกุคนตางมุงไปในทศิทางเดยีวกนั และเราเชือ่มัน่วาปลายทางนัน้

มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแหงความสุขรอคอยทุกคนอยู...

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

MIND VACCINE แกรงที่ใจ แกรงท้ังกาย  >> ตอจากหนา 01

“สงคราม” ระหวาง “มนุษยชาติ” กับ “โรคราย” 
ที่รกุราน “โลก” และ “เรา” ยงัคงดาํเนนิไปอยางตอเนื่อง 
โดยยงัไมอาจรูไดเลยวา จะสิ้นสดุเมื่อไหรและอยางไร

“มนุษยชาติ” ยังตอง “สูศึก” กับ “โรคราย” โดย
ไมอาจหลกีเลี่ยง

นี่อาจเปน “ภาวะจํายอม” ประการหนึ่ง
เปน “ภาวะจาํยอม” ที่บงัคบัใหทั้ง “โลก” และ “เรา” 

ตองเดนิหนาและเผชญิหนากบัมนัอยางถงึที่สดุ
เพื่อบรรลเุปาหมายแหงชยัชนะ แบบเบด็เสรจ็เดด็ขาด !

ตอจากหนา 01ภูมิตานทานโรค ภูมิคุมกันใจ >>
วันนี้ นอกเหนือจากการดูแลปองกันตัวเองอยางเครงครัด 

เพื่อปองกันการรับเชื้อและแพรเชื้อแลว อีกหนทางหนึ่งที่อาจจะ

เปน “ทางรอด” ของ “โลก” และ “เรา” กค็อืการรบั “วัคซีน”

ณ เวลานี้ แมจะมีหลากหลายชนิด แตก็ยังเปนแบบฉุกเฉิน 

และยงัไมสามารถสรางภูมคิุมกนัไดตลอดไป

กระนั้น “วัคซีน” ก็ยังเปน “คําตอบ” สําหรับการ “สราง

ภูมิตานทานโรค”

เพื่อสรางความแขง็แรงและแขง็แกรง ใหกบั “รางกาย” ในการ

รบัมอืกบั “โรคราย”

ชัดเจนอยางยิ่งวา มี

ความจําเป นต องสร าง 

“ภูมิต  านทานโรค” 

ใหกบั “รางกาย”

และชดัเจนอยางยิ่ง

วา มีความจําเปนตอง

สราง “ภูมิคุมกันใจ” 

ใหกบั “จิตใจ”

เพื่อให “ใจ” แข็งแรง

และแข็งแกรง เต็มเป ยมไป

ดวย “แรงใจ” ในการยนืหยดัตอสู กบั 

“โรคราย” ที่คมุคามโจมตทีั้ง “รางกาย” และ “จิตใจ”

ณ เวลานี้ จาํเปนเหลอืเกนิ ที่ทั้ง “โลก” และ “เรา” ตองหา

วธิรีบัมอืกบั “ทุกข” และหาหลกัยดึเปน “ที่พึ่งทางใจ”

ณ เวลานี้ จาํเปนเหลอืเกนิ ที่จะตองหา “วิธีปฏิบัติ” ทั้งตอ

ตนเองและตอผูอื่น

ซึ่งในทาง “พระพุทธศาสนา” กม็ ี“หลักจิตวิทยา” ที่อาจ

ถอืเปน “วัคซีนทางใจ”

1. ฝกคดิใหใจอยูกบัปจจบุนั มี “สติ” อยูกบัปจจบุนั 

2. สราง “ภูมิคุมกันทางใจ” ฝก “ความรูสึกตัว” ในชีวิต

ประจาํวนั ฝกภาวนาอยูกบัลมหายใจเขาออก 

3. รวมมือกันพัฒนาเด็กและเยาวชน เปดโอกาสใหเด็กได

ฝกฝนการแกปญหาและอุปสรรค พรอมใหคําแนะนําการปฏิบัติ

ตนเองและตอผูอื่น 

4. สอนใหเดก็และเยาวชน รูจกัการบรหิารจดัการอารมณจติใจ 

สอนใหเขาใจธรรมชาติของโลก อยูกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยาง

รูเทาทนั 

5. ตั้งคาํถามกบัตวัเองบอย ๆ วา จะเอาชนะความกลวัในใจ

ไดอยางไร ตองสรางภมูคิุมทางกาย และสรางภมูคิุมกนัทางจติใจ 

6. ฝกการแบงปนใหผูอื่น ชวยเหลอืเกื้อกูลผูอื่น

7. ใชชีวิตแบบไมประมาท อยาใหความกลัวมาปดกั้น

สติสัมปชัญญะ รูทันความกลัว อยาใหครอบงําใจ สรางความ

รงัเกยีจ ซํ้าเตมิผูอื่น 

8. เรียนรูที่ชวยตัวเองใหมากขึ้นเมื่อมีปญหา ดวยการฝกสต ิ

สรางสุขนิสัยใหมใหกับตัวเอง รักษากติกาทางสังคม มีจิตสํานึก

ความรบัผดิชอบทางสงัคมรวมกนั ไมเอาตวัรอดเฉพาะตวั 

9. ปรบัวธิคีดิบวกตอคนอื่น ระมดัระวงัตวั ดแูลตนเอง ปองกนั

ตนเอง ไมสรางปญหาใหกบัคนอื่น

และ 10. แสวงหา “หลกัธรรม” เพื่อเปน “ทีพ่ึง่ทางใจ” มากขึ้น

เวลานี้ จาํเปนอยางยิ่ง ในการสราง “ภูมิตานทานโรค” ให

กบั “รางกาย”

เวลานี้จําเปนอยางยิ่ง ในการสราง “ภูมิคุมกันใจ” ใหกับ 

“จิตใจ”

เพ่ือให “โลก” และ “เรา” แข็งแกรงทัง้ “กาย” และ “ใจ” 

ไดอยางแทจริง...

ตองยอมรับวา เพียงแคสภาวะ “ปวยกาย” ก็
หนกัหนาและหนกัหนวงอยางยิ่ง

“โลก” และ “เรา” ตกอยูในสภาวะ “ปวยกาย” ที่จาํ
ตองสู “ศกึ-สงคราม” กบั “โรคราย” ครั้งนี้ อยางเตม็อตัราศกึ

ตองยอมรับวา ยิ่งการตอสูยาวนานมากขึ้นเพียงใด 
ความเหนื่อยลาและออนลา กย็ิ่งมากขึ้นเพยีงนั้น

โดยเฉพาะเมื่อไมอาจรูไดเลยวา “ศึก-สงคราม” กบั 
“โรคราย” ในครั้งนี้ จะจบลงเมื่อไหร และจบลงอยางไร

ปฏิเสธไมไดเลยวา สภาวะ “ปวยกาย” เชนวานี้ 
ยอมสงผลอยางม ี“นัยสําคัญ” ตอสภาวะ “ปวยใจ”

ความจรงิกค็อื “กาย” ที่เขมแขง็ ยอมสงผลตอ “ใจ” 

ที่เขมแขง็
แตถา “ใจ” ไมเขมแขง็มากพอ แมวา “กาย” จะยงั

เขมแขง็ กอ็าจสงผลตอพลงัที่จะหยดัยนืแขง็ขนืตอไปได
ชดัเจนเหลอืเกนิวา “พลงัใจ” และ “กาํลงัใจ” สาํคญั

อยางยิ่ง
ชดัเจนเหลอืเกนิวา มแีตการเตมิ “แรงใจ” อยางไมมี

สิ้นสดุ และอยางไมมวีนัหมด ทั้ง “โลก” และ “เรา” จงึ
จะสู “ศึก-สงคราม” กบั “โรคราย” ไดอยางถงึที่สุด

ไมมอีะไรเลวรายตลอดกาล ไมวามนัจะอยูนานแคไหน 
กอ็ยูไดเพยีงชั่วครูชั่วคราว ไมอาจคงอยูตลอดไป

แนนอนวา นี่อาจเปน “ศกึ-สงคราม” ครั้งใหม ที่เรายงั
ไมรูทั้งหมด และยงัตองเรยีนรูเพื่อตอสูกบัมนัอยางเทาทนั

แตดวย “แรงใจ” และ “หัวใจ” ที่เขมแขง็ ไมยอมแพ 
และไมยอมจํานน ทั้ง “โลก” และ “เรา” จะสามารถ
ปรบัเปลี่ยนเพื่อรบัมอืกบัมนัได อยางถงึที่สดุ และดทีี่สดุ

ชดัเจนวา ใน “วิกฤต”ิ ยอมม ี“โอกาส” ตราบที่ไมทิ้ง 
“โอกาส” เปลี่ยน “วิกฤติ”

ชดัเจนวา “โลก” และ “เรา” จะไมพายแพ ตราบที่
ไมยอมพายแพ และไมยอมจาํนน

ชัดเจนวา “โลก” และ “เรา” อาจลมได แตไมวา 
จะลมอกีกี่ครั้ง เรากล็กุขึ้นมาสูไดในทกุครั้ง

เมื่อ “แรงใจ” และ “หัวใจ” ไมมีวันหมด หนัก

แคไหนก็สูไดแนนอน !!! 

ไมวาจะดวยเหตุผลอะไร ทั้ง “โลก” และ “เรา” 
กไ็มอาจยนิยอมพายแพ และไมอาจยนิยอมจาํนน

ความจริงก็คือ ภาวะ “วิกฤติ” ของ “โควิด-19” 
คกุคามทั้ง “โลก” และ “เรา” อยางหนกัหนวงและตอเนื่อง 
โดยยงัไมมทีทีาวาจะออนแรงและอาํลาจากไป

“โรคราย” ยงัคงโจมตอียางรนุแรง และขยบัเพิ่มระดบั
ของความรนุแรงขึ้นไปทกุขณะ

ในทาง “กายภาพ” ทั้ง “โลก” และ “เรา” ตองรบัมอื
จากการโจมตขีอง “โรคราย” อยางหนกัหนวงและตอเนื่อง

จาํนวนปรมิาณผูปวยมเีพิ่มมากขึ้นทกุขณะ เชนเดยีว
กบัผูปวยที่มอีาการหนกั กม็เีพิ่มมากขึ้นเปนทวคีูณ

และแนนอนวา นี่ยอมสงผลตออัตราการเสียชีวิต 
ที่มเีพิ่มมากขึ้น อกีไมรูกี่เทาตวั แคไหนก็สูไดแนนอน !!! แคไหนก็สูไดแนนอน !!! 

สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร�วมกับ กองควมคุมโรค สํานักงานเขตหลักสี่ 
และศูนย�บริการสาธารณสุข 53 ทุ�งสองห�อง จัดให�บริการตรวจคัดกรอง

หาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เขตกรุงเทพเหนือ
ระหวางวันที่ 17 พฤษภาคม -16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น. เฉลี่ยประมาณ 500 คนตอวัน

โดย บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) อํานวยความสะดวกใหใชสถานที่ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ BC  เปนสถานที่ตรวจ

สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 4964
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บรูณะ
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด  

เป็นประธานในพิธีปรับปรุงบูรณะสถานที่ และอัญเชิญองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และ 

ถวายพระพรชััยมงคล
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�า กัด น�าคณะผู้บริหารระดับ 
รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เน่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพ่่อแสดง
ความจงรักภัักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภัาวดีรังสิต 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ

แลนด์มาร์กสเีขยีว
บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั หรอ่ ธพส. สร้างอาคาร

ต้นแบบการอนรุกัษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยน่ ภัายในโครงการ
พัฒนาพ่้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ  
โซนซี พร้อมออกแบบสวนบนอาคาร และสวนสาธารณะ เพ่อ่เพิ่มพ่้นที่
สีเขียว ตั้งเป้าเป็นเม่องต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งย่น  
เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรงุเทพฯ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด หร่อ 
ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คว้าแชมป์อันดับ 1 ได้รับคะแนน
สูงสุดจากการประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ปี 2563 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนน 4.4769 พร้อม
เดินหน้าพัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่่อยกระดับคุณภัาพชีวิตของ
ประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเม่อง และพ้่นท่ี
เศรษฐกิจอย่างมีคุณภัาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

พระแม่ธรณี เพ่่อปิดทอง โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ 
ประธานพระครูพราหมณ์ เป็นผู ้ประกอบพิธี ณ ศูนย์ราชการ
เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

ยกระดับ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด หร่อ ธพส. 

ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต้ังการ์ดสูงยกระดับมาตรการป้องกนั
โรคติดเช้่อไวรัสโควิด-19 เพ่ิมเติมภัายในศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เพ่ิมการท�าความสะอาด 
ระบบปรับอากาศเป็นพิเศษ พ่นน�้ายาฆ่าเช้่อ อบโอโซน 
ทุกวัน พร้อมเว้นระยะห่างและลดการสัมผัสเงินสดใน 
ศูนย์อาหารอย่างเคร่งครัด

ห่วงใย
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด หร่อ ธพส. ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้่อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เลง็เหน็ถึงความปลอดภัยัในชีวิต จึงขอส่งความห่วงใยด้วยการมอบแผนความคุ้มครองประกนัภััย 
โรคตดิเช้่อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภัทการแพ้และได้รับผลข้างเคียงจากการฉดีวัคซีนโควดิ-19 ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ�ในโครงการ 
บูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ท�างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเร่อนสามัญ (บนท่ีดินราชพัสดุแปลงบางจาก  
แปลงห้วยขวาง แปลงยานนาวา กรุงเทพมหานคร และแปลงบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี) และโครงการท่ีพักอาศัยผู้สูงอายุ  
รามาฯ-ธนารกัษ์ จงัหวดัสมทุรปราการ
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จงึทาํใหพื้นดนิใตเงาเมฆจะมปีระจบุวกจากการถกูเหนี่ยวนาํ
จากประจลุบที่ฐานเมฆ

รูปแบบของฟาผามีอยูดวยกัน 4 แบบ คือ 1) ฟาผา
ภายในกอนเมฆ 2) ฟาผาจากเมฆกอนหนึ่งไปยงัเมฆอกีกอน 
3) ฟาผาจากฐานเมฆลงสูพื้น (ฟาผาแบบลบ : Negative 
Lighting) และ 4) ฟาผาจากยอดเมฆลงสูพื้น (ฟาผาแบบบวก : 
Positive Lighting) โดยฟาผาแบบที่ 1 และ 2 ทาํใหเมฆเปลง
แสงกะพรบิ หรอืที่เราเรยีกวา “ฟาแลบ” สวนฟาผาแบบที่ 3 
และ 4 นั้น สามารถเกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งตาง ๆ 
บนพื้นดนิ โดยฟาผาแบบที่ 3 จะเกดิขึ้นบรเิวณใตเงาของเมฆ
ในขณะที่ฟาผาแบบที่ 4 สามารถเกิดขึ้นในที่หางออกไปได
หลายสิบกิโลเมตร แมวาทองฟาบริเวณที่ผาจะมีอากาศ
ปลอดโปรงไรเมฆก็ตาม ซึ่งฟาผาแบบนี้เลยเปนที่มาของ
สํานวน “Out of The Blue” ที่หมายความวาเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นโดยไมมีที่มาที่ไปมากอน ซึ่งมีที่มามาจากคําวา 
“A Bolt Out of The Blue Sky”

แมวาในปจจุบัน เราจะรูแลววาฟาผาเปนการเคลื่อนตัว
ของประจไุฟฟาซึ่งมพีฤตกิรรมเหมอืนกระแสไฟฟา แตกวาที่เรา
จะรูเรื่องนี้ก็ปาเขาไปถึงป ค.ศ. 1752 ในวันที่ 10 มิถุนายน 

เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) 
ไดทําการทดลองปลอยวาวทามกลางพายุฝน
ฟาคะนอง (Kite Experiment) และสามารถเกบ็กกั
ประจไุฟฟาไวในขวดแกวที่กรดุวยโลหะลอกระแส
ไฟฟา (Leyden Jar) ผลจากการทดลองนี้ทาํใหเหน็
ความเชื่อมโยงของฟาผาและกระแสไฟฟาและ
นาํมาซึ่งการคนพบวามปีระจไุฟฟาในบรรยากาศ
ทําใหในที่สุดก็สามารถประดิษฐ “สายลอฟา” 
ไดสําเร็จในปนั้นเอง โดยสายลอฟาจะทําหนาที่
ระบายประจไุฟฟาในอากาศไมใหสรางความเสยี
หายจากฟาผาตอ คน สัตว สิ่งของ และอาคาร
สถานที่

“สายลอฟา” ที่แฟรงคลินประดิษฐขึ้น 
ตั้งแต ค.ศ. 1752 จนถึงปจจุบันยังมีลักษณะ

แบบเดิม คือเปนโลหะปลายแหลมผูกติดไวบนยอดอาคารสูง 
สวนปลายโลหะเชื่อมตอกบัสายไฟยาวลงไปในแนวดิ่ง หามคด
หรืองอเด็ดขาด มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟาลัดวงจรได ปลายของ
สายไฟจะถกูฝงลกึลงในพื้นดนิพอสมควร ซึ่งบรเิวณดานลางของ
หลมุนี้จะมแีผนโลหะขนาดใหญปูเอาไว เพื่อใหกระแสไฟฟาที่
ไหลลงมานั้นกระจายออกไปบนแผนโลหะนี้ สายลอฟาของ
แฟรงคลิน ถือวาเปนสิ่งประดิษฐที่มีประโยชนอยางยิ่งในการ
ปองกนัความเสยีหายของอาคารสงูที่มกัจะถกูฟาผาไดงาย อกีทั้ง
ยงัปองกนัไมใหผูคนที่เดนิตามทองถนนถกูฟาผาจนถงึแกชวีติ 
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือแฟรงคลินไมไดนําสายลอฟาไป
จดทะเบียนสิทธิบัตร เขาตองการใหทุกคนทําใชกันเองได 
เนื่องจากสายลอฟาเปนสิ่งประดษิฐที่ทาํไดงาย ไมสลบัซบัซอน

ภายในศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ กเ็ชนเดยีวกนั มี
การตดิตั้ง “ระบบปองกันฟาผา”  ของแฟรงคลนิไวมากมายตาม
อาคารตาง ๆ ไมวาจะอยูในรปูแบบของแผนโลหะหรอืเสาโลหะ 
เชื่อมตอลงไปบริเวณใตพื้นดิน โดยมีการติดตั้งจุดตรวจสอบ
การเชื่อมตอลงดิน (Ground Test Box) ไวทั่วทั้งศูนยราชการ
เฉลิมพระเกยีรตฯิ ไมวาจะเปนอาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ์ อาคาร
รฐัประศาสนภกัด ีอาคารจอดรถ อาคารศนูยประชมุวายภุกัษ 
อาคารโรงแรม เปนตนโดยมีจุดทดสอบการเชื่อมตอลงดิน
ทั้งสิ้น 369 จดุ

ธพส. ไดดาํเนินการตรวจสอบความพรอมการใชงาน
ของทุกจุดเปนประจําสมํา่เสมอ เพ่ือใหเกิดความมัน่ใจแก
ผูใชอาคารและบรเิวณตาง ๆ ภายในศนูยราชการเฉลิม
พระเกยีรตฯิ ในการปองกันอนัตรายจากฟาผานัน่เอง

Mr. Prinzeohm

มือ่เขาสู “ฤดฝูน” สิง่ทีต่องพบเหน็เปนประจาํ
นอกจากฝนตกคอืปรากฏการณตางๆ ไมวาจะ
เปนฟาแลบ ฟารอง หรือแมกระทั่ง “ฟาผา” 

ทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิชีวติประจาํวนัของทกุคนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 

“ฟาผา” มคีวามเกี่ยวของกบัมนษุยมาตั้งแตสมยัโบราณ 
มนุษยเชื่อวาฟาผาคือรูปแบบหนึ่งของเทพเจาหรืออาวุธของ
เทพเจา และเปนตวัแทนความเชื่อตาง ๆ  ที่ใหคณุและใหโทษ
แกมนุษย แตในความเปนจริงนั้น ฟาผา คือปรากฏการณ
ธรรมชาตอิยางหนึ่ง

การเกิดฟาผามาจากการปลอยประจุไฟฟาของเมฆฝน
ฟาคะนอง (Thundercloud) หรือที่นักอุตุนิยมวิทยาเรียกวา 
เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ซึ่งเปนเมฆขนาดใหญ
อาจสงูไดถงึ 18 กโิลเมตร โดยฐานเมฆ (ขอบลาง) สงูกวาพื้น
2 กโิลเมตร และยอดเมฆ (ขอบบน) สูงกวาพื้น 20 กโิลเมตร 
ภายในกอนเมฆขนาดมหึมานี้มีการไหลเวียนของกระแส
อากาศที่รวดเรว็และรนุแรง จนทาํใหหยดนํ้าและกอนนํ้าแขง็
ภายในเมฆเสยีดสกีนัจนเกดิประจไุฟฟา โดยประจบุวกจะอยู
ที่บริเวณยอดเมฆ ประจุลบจะอยูบริเวณฐานเมฆ ดังนั้น

www.history.com/this-day-in-history/franklin-flies-kite-during-
thunderstorm
www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/254_31-46.pdf
www.theematek.com/index.php?page=content&type=News/
Knowledge&category=13&id=100

ที่มา :

SURGE PROTECTION
ระบบปองกันฟาผา 
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บรูณะ
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด  

เป็นประธานในพิธีปรับปรุงบูรณะสถานที่ และอัญเชิญองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และ 

ถวายพระพรชััยมงคล
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�า กัด น�าคณะผู้บริหารระดับ 
รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เน่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพ่่อแสดง
ความจงรักภัักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภัาวดีรังสิต 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ

แลนด์มาร์กสเีขยีว
บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั หรอ่ ธพส. สร้างอาคาร

ต้นแบบการอนรุกัษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยน่ ภัายในโครงการ
พัฒนาพ่้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ  
โซนซี พร้อมออกแบบสวนบนอาคาร และสวนสาธารณะ เพ่อ่เพิ่มพ่้นที่
สีเขียว ตั้งเป้าเป็นเม่องต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งย่น  
เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรงุเทพฯ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด หร่อ 
ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คว้าแชมป์อันดับ 1 ได้รับคะแนน
สูงสุดจากการประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ปี 2563 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนน 4.4769 พร้อม
เดินหน้าพัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่่อยกระดับคุณภัาพชีวิตของ
ประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเม่อง และพ้่นท่ี
เศรษฐกิจอย่างมีคุณภัาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

พระแม่ธรณี เพ่่อปิดทอง โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ 
ประธานพระครูพราหมณ์ เป็นผู ้ประกอบพิธี ณ ศูนย์ราชการ
เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

ยกระดับ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด หร่อ ธพส. 

ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต้ังการ์ดสูงยกระดับมาตรการป้องกัน
โรคติดเช้่อไวรัสโควิด-19 เพ่ิมเติมภัายในศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เพ่ิมการท�าความสะอาด 
ระบบปรับอากาศเป็นพิเศษ พ่นน�้ายาฆ่าเช้่อ อบโอโซน 
ทุกวัน พร้อมเว้นระยะห่างและลดการสัมผัสเงินสดใน 
ศูนย์อาหารอย่างเคร่งครัด

ห่วงใย
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด หร่อ ธพส. ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้่อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เลง็เหน็ถึงความปลอดภัยัในชีวิต จึงขอส่งความห่วงใยด้วยการมอบแผนความคุ้มครองประกนัภััย 
โรคตดิเช้่อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภัทการแพ้และได้รับผลข้างเคียงจากการฉดีวัคซีนโควดิ-19 ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ�ในโครงการ 
บูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ท�างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเร่อนสามัญ (บนท่ีดินราชพัสดุแปลงบางจาก  
แปลงห้วยขวาง แปลงยานนาวา กรุงเทพมหานคร และแปลงบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี) และโครงการท่ีพักอาศัยผู้สูงอายุ  
รามาฯ-ธนารกัษ์ จงัหวดัสมทุรปราการ
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Global Trend
โลกาภิวัตนเปดชองทางการเชื่อมตอขามประเทศ 

หรือแมแตขามทวีปมานานหลายปแลว ทําใหแนวคิดท่ีวา 
“ทุกคนคือพลเมืองโลก” กลายเปนเรื่องที่คนรุนใหมตางให
ความสนใจ สงผลใหเกดิการเรยีนรูวฒันธรรมท่ีแตกตาง และ
การแสวงการโอกาส (ทีเ่ชือ่วาดกีวา) ในดนิแดนนอกบานเกดิ 
ไมวาจะเปนการศึกษา การทําธุรกิจ หรือการใชชีวิต 

การยายถิ่นฐานของผู คนสวนใหญ โดยทั่วไปแลวยังคง
เปนการเดนิทางจากประเทศที่ยากจนกวา ไปยงัประเทศที่มสีถานะ
ทางเศรษฐกิจดีกวา ประเทศที่ผูคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา เชน 
สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป และบางประเทศในตะวนัออกกลาง 

หลายคนเริ่มตนจากการทดลองและเรียนรูประเทศปลาย
ทาง กอนตดัสนิใจขอยายถิ่นฐานไปอยูถาวร บางกเ็ริ่มตนจากการ
ไปทํางาน บางก็เริ่มจากการไปศึกษาตอตางประเทศ จนเมื่อได
เรียนรูและทําความคุนเคยกับประเทศปลายทางพอสมควรแลว 
หลายคนกส็ามารถตดัสนิใจจากการคาดเดาผลลพัธ ระหวางการ
อาศัยอยูในประเทศบานเกิด เทียบกับการไปแสวงหาโอกาสใหม
ในดนิแดนนอกบานเกดิ 

ปจจบุนัมชีองทางในการคนหาใหไดทาํความรูจกักบัจดุหมาย
ปลายทางมากขึ้น หรอืแมแตศกึษาขอมูลจนสามารถเปรยีบเทยีบ
ปลายทางที่ลงตวัที่สดุ กอนตดัสนิใจออกเดนิทาง ตางจากสมยัที่
การเดินทางไปยังดินแดนนอกบานเกิด เปนเรื่องของการวัดดวง
ลวน ๆ  บางคนออกเดนิทางแบบที่เรยีกกนัวา “ซือ้ตัว๋เทีย่วเดยีว” 

GLOBAL MIGRATION

คือยังไมตองคิดถึงการเดินทางกลับ ตัวอยางที่ชัดเจนและใกล
ตัวคนไทยมากที่สดุกค็อืคนจนีโพนทะเล ที่อพยพยายถิ่นฐานมายงั
ประเทศไทย และลงหลกัปกฐานมาจนถงึปจจบุนั กรณนีี้กส็ะทอนถงึ
อกีหนึ่งปจจยัที่เปนแรงผลกัสาํคญัใหเกดิการยายถิ่นฐาน คอืเรื่อง
สังคมและการเมืองที่กดดันใหผูคนจําตองแสวงหาโอกาสใหม 
ในดินแดนที่มีเงื่อนไขตางไปจากประเทศบานเกิดที่พวกเขาตอง
เผชญิ

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศรํ่ารวย กเ็ปน
ปจจยัสงเสรมิใหเกดิการยายถิ่นฐานเชนกนั เพราะประเทศที่รํ่ารวย
ทางเศรษฐกิจมักจะขาดแคลนแรงงาน และคนพื้นเมืองก็เลือกไม
ทาํงานแบบ 3D (Dirty, Dangerous and Difficult) จงึกลายเปนโอกาส
ของแรงงานขามชาต ิซึ่งมตีวัอยางใหเหน็ในหลายประเทศ

เมื่ออยูตางแดน คนไกลบานสวนใหญมักจะรวมกลุมและ
มีการติดตอกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูคนที่ไปจากประเทศแถบ
เอเชีย เพราะผูคนของประเทศเหลานี้เติบโตมาจากวัฒนธรรมใน
รูปแบบ Collectivism คือ ใหความสําคัญกับการอยูรวมกันและ
ตองการการยอมรับจากสังคมรอบขาง ทําใหในหลายประเทศที่
มีผูยายถิ่นฐานมาจากเอเชีย มักจะมี China Town, Little India, 
Little Saigon หรอืแมแต Thai Town ซึ่งลวนแลวแตสรางสสีนัและ
เตมิเตม็ความหลากหลายทางวฒันธรรม อกีทั้งยงัสะทอนถงึความ
ผูกพนักบัแผนดนิเกดิอกีดวย  

การตดัสนิใจยายถิน่ฐาน เพือ่แสวงหาคณุภาพชวีติทีดี่กวา 
เปนเรื่องที่เกิดข้ึนมานานแลว และจะยังเกิดข้ึน ตราบเทา
ที่ยังมีชองวางของรายไดและคุณภาพชีวิต ตราบเทาที่ยัง
มีแรงผลักจากภายในประเทศ และตราบเทาที่ยังมีมนุษย
ยงัมฝีนถงึวนัทีดี่กวา ในดนิแดนทีไ่กลออกไปจากบานเก ิด...

» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃµÒÁËÒ½˜¹ ¹Í¡á¼‹¹ Ố¹à¡Ô´

การระดมฉีดวัคซีนครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตรโลกกําลังดําเนินไปอยางตอเนื่อง
โดยทั่วโลกฉีดวัคซีนตาน COVID-19 แลวกวา 1,860 ลานโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยเฉลี่ยมีการฉีดวัคซีน 32.2 ลานโดสตอวัน 
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สถิติที่สําคัญของการฉีดวัคซีน

เมื่อพจิารณารายประเทศพบวาอสิราเอลฉดีวคัซนีครอบคลมุเกนิครึ่งของประชากรแลว ในขณะที่สหรฐัอเมรกิามจีาํนวนการฉดีวคัซนีสงูที่สดุที่ 294 ลานโดส โดยมชีาวอเมรกินักวา 134 ลานคน
ไดรบัวคัซนีครบ 2 โดสแลว หรอืคดิเปน 40.7% ของประชากร ขณะที่ประเทศและภูมภิาคที่มรีายไดตอหวัสูงมอีตัราการฉดีวคัซนีเรว็กวาประเทศที่มรีายไดตํ่ากวาถงึ 30 เทา 

ประเทศที่ฉีดวัคซีนมากที่สุดในโลก ซึ่งฉีดไปแลวมากกวา 100 ลานโดส 
รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

สหภาพยุโรป 
จํานวน 243,650,146 โดส 
(27.4%)

อินเดีย 
จํานวน 212,066,614 โดส 
(7.8%)

1. มัลดีฟส (63.8%) 
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (59.6%) 
3. อิสราเอล (58.4%) 
4. บาหเรน (56.8%)
5. สหราชอาณาจักร (48.3%) 

ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนใหกับประชากร
อยางนอย 25% แลว (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกวา 500,000 คน) ไดแก 

6. ชิลี (48.3%) 
7. สหรัฐอเมริกา (46%) 
8. กาตาร (44.6%) 
9. ฮังการี (44.6%) 
10. อุรุกวัย (39.4%) 

จีน 
จํานวน 620,974,000 โดส 
(22.2% ของจาํนวนการฉดีท่ัวโลก)

สหรัฐอเมริกา 
จํานวน 294,928,850 โดส 
(46%)

ภมูภิาคอาเซยีน 
1. อนิโดนีเซยี จาํนวน 26,889,189 โดส (5% ของประชากร) 
2. ฟลิปปนส จาํนวน 3,299,470 โดส (1.5% ของประชากร) 
3. กัมพชูา จาํนวน 3,180,915 โดส (9.6% ของประชากร) 
4. สิงคโปร จาํนวน 3,728,869 โดส (32.7% ของประชากร) 
5. ไทย จาํนวน 3,548,330 โดส (2.5% ของประชากร) 
6. เมียนมา จาํนวน 2,994,900 โดส (2.8% ของประชากร) 
7. มาเลเซยี จาํนวน 2,851,548 โดส (4.4% ของประชากร) 
8. เวยีดนาม จาํนวน 1,038,741 โดส (0.5% ของประชากร) 
9. ลาว จาํนวน 582,747 โดส (4.1% ของประชากร) 
10. บรไูน จาํนวน 14,876 โดส (1.6% ของประชากร) 
     * คํานวณจากจํานวนฉีด 2 โดสตอคนเหมือนกันทุกประเทศ

ที่มา : Bloomberg Vaccine Tracker 
(ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
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มือ่วนัที ่26 มถินุายน 2529 องคการศกึษาวทิยาศาสตร 
และวฒันธรรมแหงสหประชาชาต ิหรอื “ยเูนสโก” 
( UNESCO) ประกาศยกยองเชดิชเูกยีรต ิ“สุนทรภู”

ใหเปนบุคคลผู มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมระดับโลก 
ในวาระครบรอบ 200 ปเกิดของสุนทรภู นับเปนสามัญชน
คนแรกของไทยที่ไดรับเกียรตินี้

“สนุทรภู” นามเดมิวา “ภู” เกดิเมื่อวนัที่ 26 มถินุายน 2329 
ชวงตนรัชกาลที่ 1 เลากันวาบิดามารดาเปนบริวารรับใชใกลชิด
ในกรมพระราชวังหลัง สมัยรัชกาลที่ 1 โดยในวัยเด็กสุนทรภู
อยูกับแมในเรือนแพ ปากคลองบางกอกนอย ซึ่งมีปรากฏอยูใน 

“ÊØ¹·ÃÀÙ‹” ¡ÇÕàÍ¡¡ÃØ§ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã�
จาํพรรษาที่วดัเทพธดิาราม มกีรมหมื่นอปัสรสดุาเทพ พระราชธดิา
ในรัชกาลที่ 3 ทรงอุปถัมภ  ต อมาเมื่อลาสิกขาบทได รับ
พระอุปถัมภจาก “เจาฟานอย” หรือสมเด็จเจาฟาจุฑามณ ี
กรมขนุอศิเรศรงัสรรค ซึ่งตอมาคอื “พระบาทสมเดจ็พระปนเกลา
เจาอยูหวั” ในสมยัรชักาลที่ 4 สนุทรภูไดรบัพระราชทานบรรดาศกัดิ์
เปน “พระสุนทรโวหาร” และสิ้นชวีติเมื่อ พ.ศ. 2398 อาย ุ69 ป 
ผูคนจงึยกยองวาเปน “กวีสี่แผนดิน”

ผลงานกลอนของ “สุนทรภู” มีอยูจํานวนมาก ทั้งนิราศ 
นทิาน สภุาษติ บทละคร บทเสภา และบทเหกลอมพระบรรทม โดย
ผลงานโดดเดนที่สดุเหน็จะเปนนทิานกลอนเรื่อง “พระอภัยมณี” 
ที่เปนตนแบบในการเขียนกลอนในยุคตอมาวาเปนกลอนแบบ

“ÊØ¹·ÃÀÙ‹” ¡ÇÕàÍ¡¡ÃØ§ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã�
ÊÒÁÑÞª¹ä·Â¤¹áÃ¡·ÕèÂÙà¹Êâ¡Â¡Â‹Í§

สนุทรภู และยงันาํไปดดัแปลงเปน
ภาพยนตร ละคร และเพลง อกีดวย 

นอกจากนี้ยังกล าวกันว า
ผลงานของ “สนุทรภู” เทาที่มกีาร
คนพบในปจจุบันมีปรากฏอยูเพียง
จาํนวนหนึ่ง และสูญหายไปอกีเปน
จาํนวนมาก แตเพยีงเทานี้ “สนุทรภู” 
ก็ยังสรางผลงานเปนที่ประจักษ
และได รับยกย องในระดับโลก 
สมดังกลอนเพลงยาวถวายโอวาท
ที่เคยแตงไววา

เ

การระดมฉีดวัคซีนครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตรโลกกําลังดําเนินไปอยางตอเนื่อง
โดยทั่วโลกฉีดวัคซีนตาน COVID-19 แลวกวา 1,860 ลานโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยเฉลี่ยมีการฉีดวัคซีน 32.2 ลานโดสตอวัน 

COVID-19 ·ÑèÇâÅ¡

“โคลงนริาศสุพรรณ” ทั้งยงัมโีอกาสไดหดัอานเขยีนเรยีนหนงัสอื
ที่สํานักวัดชีปะขาว (ปจจุบันคือ วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท) ใน
คลองบางกอกนอย ซึ่งเปนสาํนกัเรยีนของลกูหลานผูดมีตีระกลูสมยันั้น 

เมื่อเติบโตขึ้น “สุนทรภู” รับราชการสังกัดวังหลัง ตอมา
จึงสังกัดวังหลวง ในกรมพระอาลักษณ เกี่ยวของงานภาษาและ
หนังสือ ศึกษาคนควาตําราสมุดขอยโบราณจากหอหลวงและ
จากเอกสารนานาชาต ิและยงัรบัพระราชทานเรอืนแพ อยูทาชาง
วังหลวง ยานขุนนางผูใหญและยานพอคานานาชาติ มีโอกาสได
แบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารคนตางภาษาอยูเสมอ

ในสมัยรัชกาลที่ 2 “สุนทรภู” รับราชการมีบรรดาศักดิ์
เปน “ขุนสุนทรโวหาร” ถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ไดออกบวชและ

หุนขี้ผึ้งชุด “พระอภัยมณี” ที่พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑสุนทรภู วัดเทพธิดาราม

“อยางหมอมฉนัอันทีด่แีละชัว่
ถงึลบัตวัแตกช่ื็อเขาลอืฉาว
เปนอาลกัษณนกัเลงทําเพลงยาว 
เขมรลาวลือเลื่องถึงเมืองนคร ”
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งดงามในความทรงจํา
 “เที่ยวทิพย” 

นาทีนี้ใคร ๆ ตางชวนกัน “เท่ียวทิพย” เพราะเหตุผลจากการแพรระบาดของ
โรคโควดิ-19 ทีทํ่าใหการทองเทีย่วเดนิทางตามปกตยิงัเปนเร่ืองท่ีหางไกลความเปนจรงิ
อยูไมนอย 

การเดินทางไปกับ “ความทรงจํา” ดูจะเปนเรื่องที่
ทําไดไมยาก และปลอดภัยตอการติดเชื้อไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะเมื่อเรามีสมารทโฟนที่
สามารถเก็บภาพความประทับใจใหนํา 
ออกมาชื่นชมและระลึกถึงเรื่องราวดี ๆ 
หลอเลี้ยงกาํลงัใจในชวงเวลาเชนนี้

วาแลวก็ลองไป “เท่ียวทิพย” 
จากความทรงจํางดงามกันไปพลาง
กอน รอโควดิซาเมื่อไหรกจ็ดักระเปา 
แบกเป ออกไปทองโลกกวางกัน
อกีครั้ง ใครอยากไปที่ไหนกเ็ลง็ ๆ  กนั
ไวเลยจา

งดงามในความทรงจํา

ทําไดไมยาก และปลอดภัยตอการติดเชื้อไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะเมื่อเรามีสมารทโฟนที่
สามารถเก็บภาพความประทับใจใหนํา 
ออกมาชื่นชมและระลึกถึงเรื่องราวดี ๆ 

ดูจะเปนเรื่องที่ดูจะเปนเรื่องที่
ทําไดไมยาก และปลอดภัยตอการติดเชื้อไดเปน

ดูจะเปนเรื่องที่
ทําไดไมยาก และปลอดภัยตอการติดเชื้อไดเปน

ดูจะเปนเรื่องที่

อยางดี โดยเฉพาะเมื่อเรามีสมารทโฟนที่

พุหางนาค จ.สุพรรณบุรี

นํ้าตกภูชาง จ.พะเยางานวันชางไทย จ.สุรินทร

อทุยานแหงชาติเขาหลวง จ.นครศรธีรรมราชอทุยานแหงชาติเขาหลวง จ.นครศรธีรรมราช พระธาตุนคร

ทะเลหมอกอัยเยอรเวงแหงเบตง จ.ยะลาเขาใหญ จ.นครราชสีมา

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย

ภูลังกา

พิพิธภัณฑพระรามเกา
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : ตกอยูในสถานการณที่ไมสูด ีถูก

กดดัน ถูกเอาเปรียบ แตเลี่ยงไมได มีเกณฑ
ไดรับขาวไมดี อาจถูกเลิกจาง ยกเลิกสัญญา คนวางงาน 
ยงัไมมงีานเขามา ยงัตองรอไปกอน ธรุกจิสวนตวัไมสูด ีคาขาย
ออนไลนมีแตเรื่องขาดทุน การเงิน : ใชจายอยางระมัดระวัง 
ระวังถูกคนหยิบยืมแลวไมไดคืน ความรัก : คนโสด คนที่
เขามาเอาแตปญหามาให คนมคีู ระวงัคนรอบขางสรางปญหาให
ชวีติคูตองทะเลาะกนั

ราศีกุมภ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : งานเยอะ ความรับผิดชอบเยอะ 

งานที่มียอดเขามาใหคุณตองหาวิธีการทํางานเพื่อ
ใหถึงเปาหมายได คนวางงาน มีเกณฑไดขาวดี ไดงานใหม 
ธุรกิจสวนตัวไปไดดี มีกําไรจากการคาขาย การเงิน : มีเกณฑ
ได รายไดเสริมเข ามา หรือมีแนวโนมไดงานเสริมใหม ๆ 
สรางรายได ความรัก : คนโสด ระวังถูกหลอก หรือจบความ
สัมพันธ คนมีคู  ระวังเกิดปากเสียง หรือเกิดการทะเลาะกับ
เรื่องไมเปนเรื่อง

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

ตดัสนิใจไมไดวาจะรบังานตอ หรอืจะหยดุ หรอื
จะเปลี่ยนใจไปรับผิดชอบงานที่ถนัดมากกวา คนวางงาน ยัง
ตองวางงานไปกอน ชวงนี้คนตกงานเยอะ ธรุกจิสวนตวั ไมเปน
อยางที่วางแผนไว ขายอะไรกไ็มราบรื่น การเงิน : มแีตรายจาย
หนี้เดิม ๆ ที่ยังเคลียรไมจบ หนี้ใหมกม็าทบัจนพอกพนู เกดิ
ความเครยีด ความรกั : คนโสด ไดพบรักใหม การเริ่มตนที่ด ี
คนมคีู ตางหาชองทางในการสรางรายได ใชจายในครอบครวั

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

เพื่อนรวมงาน หวัหนางาน รบัผดิชอบงานอะไรก็
ทําออกมาไดดี ถือวาเขามือคุณมาก ๆ คนวางงาน มีเกณฑ
ถูกเรียกสัมภาษณ หรือคุยขอเสนอ ธุรกิจสวนตัว ถือวา
ราบรื่น ไดกาํไรจากการคาขายมาบางแลว การเงิน : เตรยีม
รบัผลตอบแทน หรอืเงนิปนผล หรอืลาภลอยไวใชจายคลอง ๆ  
ไดเลย ความรัก : คนโสด ระวงัเจอพอหมายแมหมายเขามา
ทาํความรูจกั คนมคีู ระวงัเกดิรกัซํ้าซอน มอืที่สาม

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

ฟงเพื่อนรวมงานอาจสรางปญหาใหงานเกิดการ
สะดุด ระวังบริวารสรางเรื่องใหเดือดรอน คนวางงาน ทําอะไรก็
เจบ็ตวั สมคัรงานไปกเ็งยีบ ธรุกจิสวนตวั อยาเอาแตใจตวัเอง ให
มองความเปนจรงิ ลงทนุอะไรควรศกึษาใหด ีการเงิน : ตองเขม
งวดในการใชจายในชวงนี้ เพราะตองใชเงินไปกับการดูแล
ครอบครัว ความรัก : คนโสด เจอความสัมพันธที่ยํ่าแย 
หลอกใหเสียเงิน คนมีคู ชวงนี้ทําทุกอยางเพื่อเพิ่มรายไดเพราะ
ภาระเยอะ

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)
การงาน : ไดรบังานใหม ไดรบัยอดเขามาให

ตองหาวิธีการทํางาน ใครทํางานเซลลตองหายอด
เขาบริษัท มีเกณฑราบรื่น แถมผลลัพธดเีกนิคาดคนวางงาน 
ไดงานใหม มงีานประจาํสรางรายได ธรุกจิสวนตวั ถือวาเปนเดือน
แหงการเริ่มตนดี ๆ ที่จะไดกําไรเขาเพิ่มจากการทําธุรกิจ 
การเงิน : ระวงัเจอรายจายที่เลี่ยงไมได ไมวาจะเปนคาซอมบาน 
คาซอมรถ จปิาถะตาง ๆ  ระวงัมคีนสรางหนี้ที่คณุไมไดกอตอง
ชดใชเอง ความรกั : คนโสด เจอคนใจบญุเขามาทาํความรูจกั 
คนมีคู ตางเขาอกเขาใจกัน ตางแลกเปลี่ยนความคิดที่ดี
ตอกนั

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

ความเครียด การทํางานมีแตความตึงเครียด 
นั่นอาจเพราะคุณคิดไปเองก็อยาหมดความมั่นใจ เพราะยิ่ง
ทาํใหงานที่ทาํไมราบรื่น คนวางงาน สถานการณไมเอื้อโอกาส 
ธรุกจิสวนตวั สถานการณทาํใหเกดิความเครยีด ไมมกีาํไร ไม
เปนอยางที่คดิ การเงิน : ยงัคงตองแบงรายไดไปกบัความรบั
ผดิชอบ หรอืตองใชหนี้แทนคนอื่น เงนิเลยไมไดใชเพื่อตวัเอง 
ความรัก : คนโสด เจอคนรูปรางหนาตาดี มีเสนห คนมีคู 
เตรยีมหาลูทางในการสรางรายไดเพิ่มเตมิ เพื่อชวยจนุเจอืทั้งคู

ราศีสิงห (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : ทําไดแคคิด แควางแผน พูดไปก็

ยงัไมไดรบัการยอมรบั โปรเจก็ตที่เสนอยงัคงถกูดอง 
เลื่อนทําไปกอน คนวางงาน เตรียมหาลูทางใหม จะมัวนั่งรอ
แบบนี้ตอไปไมไดแลว หรือปรับตามสถานการณ ธุรกิจสวนตัว 
อะไรที่ตองปลอยวาง อะไรที่ไมสรางรายได คณุตองหยดุการลงทนุ 
การเงนิ : วางแผนใชเงนิ แตตองระวงัด ีๆ  ควรแบงเงนิออกหลาย ๆ  
สวนใหชดัเจน ความรัก : คนโสด มคีนมารมุลอม แตนาปวดหวั
ไมมีความสุข คนมีคู คนรอบขางเอาเรื่องเดือดรอนมาใหจนเกิด
การทะเลาะกนั

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

การปรับเปลี่ยนงานที่ตองเตรียมสติในการ
ตั้งรับ ใครปรับตัวไดคนนั้นรอด คนวางงาน สถานการณที่
เกิดขึ้นจะทําใหพบโอกาสที่ดี ธุรกิจสวนตัว เกิดความเครียด
เพราะตองรบัมอืกบัสถานการณที่คาดเดาไมได การเงนิ : ตอง
ใชเงินไปกับคาซอมรถ หรือคาประกันรถยนต ใชจายตอง
ระมดัระวงั ความรกั : คนโสด เกดิความลงัเลในความสมัพนัธ
คนมคีู ระวงัเกดิการทะเลาะกบัเรื่องไมเปนเรื่อง

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

ใหม ๆ สิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบใหม ๆ ที่
คณุตองมสีตใินการรบัมอื ทกุอยางเปนความทาทายใหม คน
วางงาน มีขาวดีที่จะไดเริ่มตนทํางาน ธุรกิจสวนตัว เขาสู
สถานการณที่ดีกวาที่ผานมา ธุรกิจราบรื่น การเงิน : ระวัง
การใชจาย ตองรัดกุม เพราะยังมีรายจายที่คุณตองเคลียร 
ความรัก : คนโสด ความสมัพนัธที่เจอระวงัถูกหลอก คนมคีู 
ชวงนี้คนรกัเกดิความหงึหวง

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

เขามาใหตองจัดการ เบื่องานเดิม ๆ คนวางงาน มี
เกณฑไดงานที่ไมคอยถนัดเทาไหร ธุรกิจสวนตัว ตองระวังเรื่อง
การโปรโมท หรอืการลงทนุเพิ่ม เพราะเสี่ยงเดอืดรอน การเงิน : 
ระวังเงินรั่ว มีแตรายจาย รายไดเขาแตไมไดใช มีหนี้สินเพิ่ม 
ความรัก : คนโสด พบรกัเปนคนตางชาต ินกักฬีา นกัวิ่งดวยกนั 
คนมีคู ชวงนี้ระวังความเครียดสะสมจากขางนอกเอามาพัวพัน
ในบานจนเกดิการทะเลาะ

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : เจองานดวน เจองานเรง ระวงั

เกิดความเครียด จนอาจสรางปญหากับเพื่อน
รวมงานได ตองควบคุมอารมณ ความใจรอน คนวางงาน มี
เกณฑไดงานที่ใชแรงมากกวาสรางไอเดีย ธุรกิจสวนตัว ตอง
ฟนฝาหารายได หาออเดอรเขามา เตรียมรับความเครียด
ไดเลย การเงิน : เงินที่หามาไดตองหมดไปกับภาระที่ตอง
รับผิดชอบ ไมไดใชหรือใหรางวัลตัวเอง ความรัก : คนโสด 
ถูกหลอก ถูกเท คนมีคู ระวังเกิดการทะเลาะถึงขั้นเลิกรา 
ใจเยน็ ๆ เขาไว

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)

เกิดความเครียด จนอาจสรางปญหากับเพื่อน

ตั้งรับ ใครปรับตัวไดคนนั้นรอด คนวางงาน สถานการณที่
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สถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคง
หนักหนวง ทําใหชีวิตประจําวันของผูคนลวนอยูกันแตใน
บาน หรือที่พักอาศัยของตัวเองเสียเปนสวนใหญ ไมวาจะ
เปนทํางานจากที่บาน ทําธุรกิจขายของออนไลนจากท่ีบาน 
ประชุมติดตอพูดคุยกันจากบานใครบานมัน

แมกระทั่ง “การออกกําลังกาย” ก็ยังตองทําจากที่บาน 
เพราะฟตเนสตาง ๆ  ยงัไมเปดใหบรกิาร อกีทั้งการออกไป Exercise 
เลนกีฬานอกบานก็ดูจะเปนการเสี่ยงตอโควิด-19 วาแลวก็มีวิธี
การออกกําลังกายจากในบานที่นาสนใจมาแนะนํา ซึ่งจะชวยให
มีสุขภาพแข็งแรง โดยที่ไมตองไปใกลชิดกับใคร และไมตองออก
ไปผจญภยัเสี่ยงโควดิใหตองกงัวล

วิ่งบนลู�-จักรยานฟ�ตเนส
หากพอจะมีทุนทรัพย การเจียดเงินซื้อเครื่องออกกําลังกาย

ไวในบาน ถือเปนหนึ่งทางเลือกที่นาสนใจ อาทิ ลูวิ่งไฟฟา หรือ
จักรยานฟตเนส ซึ่งปจจุบันราคาสามารถจับตองได มีตั้งแต
หลกัพนัไปจนถงึหลกัหลายหมื่น แลวแตงบของแตละคน

การวิ่งหรอืปนจกัรยานในบาน อาจจะไมไดออกไปสดูอากาศ
ธรรมชาต ิหรอืเพลดิเพลนิกบัววิสองขางทาง แตคณุสามารถออก
กําลังกายพรอมกับการทํากิจกรรมอื่น เชน ดูหนัง ฟงเพลง 
เปดทีวี หรือดูซีรีส ไปดวยไดแบบเพลิน ๆ แถมไมตองตากแดด
ตากลมอกีตางหาก 

กระโดดเชือก
หากไมมงีบมากพอที่จะซื้อเครื่องออกกาํลงักาย หรอืกลวัวา

ซื้อมาแลวจะไมคุมกับเงินที่จายไป การกระโดดเชือกอาจจะเปน
กจิกรรมที่ตอบโจทยคณุไดมากกวา เพราะเชอืกกระโดดราคาเพยีง 
200 - 300 บาท กส็ามารถทาํใหหวัใจสูบฉดีไดดเีชนกนั อกีทั้งชวย
เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ และเบิรนไขมันไดดีไมแพ
การวิ่งเลยทเีดยีว

สรางสุขภาพดี

 พักดูอาการ ณ จุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาที หาก
มีอาการผิดปกติ เชน เวียนศีรษะ คลื่นไสอาเจียน 

หรอืมอีาการรนุแรง เชน ชาครึ่งซกี แขนขาออนแรง 
ปากเบี้ยว ใหรบีแจงเจาหนาที่ทนัที

 หลงัฉดี 4 - 6 ชม. หากมไีขหรอืปวดเมื่อย
มากใหรบัประทานยาพาราเซตามอลขนาดตาม
นํ้าหนกัตวั 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั (500 มลิลกิรมั /
50 กโิลกรมั) ทกุ 4 - 6 ชั่วโมง (หามรบัประทาน
ยาจาํพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เดด็ขาด) 

และควรเลี่ยงการใชแขนขางที่ฉดีในการยกของหนกั
 เมื่อกลับบานแลวตองสังเกตอาการตอ 

2 - 3 วัน หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เชน ชาครึ่งซีก แขน
ขาออนแรง ปากเบี้ยว ใหรบีไปพบแพทยทนัที

ทั้งนี้ วคัซนีมปีระสทิธภิาพปองกนัการเจบ็ปวยจากโรคโควดิ-19 
ไดในระดบัสงู และสามารถชวยลดความรนุแรงของโรคได หลงัจาก
ฉดีวคัซนีโควดิ-19 เขม็ที่ 2 ประมาณ 2 สปัดาห รางกายจงึจะสรางภมูคิุมกนั
ไดเพียงพอที่จะปองกันโรค จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส 
ดังนั้น ทุกคนยังคงตองสวมหนากากอนามัย รักษาระยะหาง 
ลางมอืบอย ๆ และดาํรงชวีติวถิใีหมตามสขุลกัษณะที่ดตีอไป

สวนใครที่อยากมีหลักประกันเพิ่มมากข้ึนก็สามารถ
เลอืกทาํประกนัการแพวคัซนีทีม่ใีหเลอืกหลากหลายรปูแบบ
เพื่อความอุนใจและมั่นใจในทุกสถานการณ

จากกีฬาในบาน
สถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคง

หนักหนวง ทําใหชีวิตประจําวันของผูคนลวนอยูกันแตใน
บาน หรือที่พักอาศัยของตัวเองเสียเปนสวนใหญ ไมวาจะ

สรางสุขภาพดี

เต�นแอโรบิก-เต�นซุมบ�า
สํ าหรับ ใครที่ ชอบออก

กําลังกายพรอมกับความคึกคัก
สนกุสนาน ตองเปนการเตนแอโรบกิ 
หรือเตนซุมบา ซึ่งชวยกระชับ
สัดสวน ลดนํ้าหนัก และเบิรน
ไขมนัไดเปนอยางด ีโดยมขีอมูล
ระบุว า การออกสเตปแดนซ 
1 ชั่วโมงสามารถชวยเผาผลาญ
พลงังานได 500 - 1,000 แคลอรี่
เลยทเีดยีว

นอกจากนี้ เตนแอโรบิก 
หรือเตนซุมบา ไมจําเปนตอง
ใชอปุกรณอะไร ขอแคแตงตวั
ใหสะดวกตอการเคล่ือนไหว
เทานั้น สวนใครที่ไมรู วาจะ
ออกท  าออกทางอย  างไร 
กเ็พยีงแคพมิพเสริชหาในยทูปู
กจ็ะมคีลปิวดิโีอมากมายใหได
ดูและเตนตาม มีตั้งแตระดับ
เบสิก ไปจนถึงเลเวลสเตป
เทาไฟ แลวจะรอชาอยู ไย 
ไปเตนกันเลยยย...!!

โยคะ
อาจจะไมไดมีการเคลื่อนไหวรางกายอะไรมาก 

แตโยคะก็เปนการออกกําลังกายที่ใหประสิทธิภาพดี
เชนกัน โดยเฉพาะการสรางสมดุลรางกาย ชวยเรื่อง
สมาธิ และการยืดเหยียดกลามเนื้อ โดยเฉพาะคนที่ 
Work From Home ซึ่งตองนั่งอยูหนาจอวันละหลาย ๆ
ชั่วโมง จนมอีาการปวดบาปวดไหล หรอืปวดเมื่อยตาม
จดุตาง ๆ โยคะเปนหนึ่งในทางออกที่ดขีองปญหานี้ อกีทั้ง
เปนการออกกาํลงักายที่ไมตองใชพื้นที่อะไรมากดวย

¢ŒÍ¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔ¡‹Í¹áÅÐËÅÑ§©Ṍ ÇÑ¤«Õ¹â¤ÇỐ -19
เมื่อวัคซีนกลายเป�นทางเลือกและวาระสําคัญในการหยุดการระบาดของโรคโควิด-19 มาร�วมเป�นส�วนหนึ่งของ

การสร�างภูมิคุ�มกันหมู�โดยการเตรียมความพร�อมเพื่อรับวัคซีนด�วยแนวทางปฏิบัติตัวดังนี้

¢ŒÍ»¯ÔºÑµÔ¡‹Í¹©Õ´ÇÑ¤«Õ¹ ¢ŒÍ»¯ÔºÑµÔËÅÑ§ÃÑº¡ÒÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹

 ควรพกัผอนใหเพยีงพอ 
 งดการออกกาํลงักายหนกั ๆ  อยางนอย 2 วนั
 หากเจบ็ปวย มไีข ใหเลื่อนการฉดีออกไปกอน
 เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล ชา กาแฟ
 ขอมูลสําคัญที่ควรแจงหรือปรึกษาแพทย 

อาท ิมโีรคประจาํตวั  มยีาที่ตองรบัประทาน มปีระวตัิ
แพยาหรือวัคซีน อยู ระหวางการตั้งครรภนอยกวา 
12 สปัดาห

¢ŒÍ»¯ÔºÑµÔÇÑ¹·Õèà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹
 ควรดื่มนํ้าอยางนอย 500 - 1,000 ml
 สวมเสื้อที่สะดวกตอการฉดีวคัซนี
 เตรียมเอกสารที่ตองใช เชน บัตรประจําตัวประชาชน 

ขอมูลการลงทะเบยีน
 สวมหนากากอนามยั
 ลางมอืใหสะอาดอยูเสมอ
 เวนระยะหางอยางนอย 1 - 2 เมตร
 หากมโีรคประจาํตวั สามารถทานยาไดตามปกติ

ประกันภัยวัยรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมืองไทยประกันภัย คุมครองคารักษาพยาบาล ครอบคลุมอาการติดเชื้อและแพวัคซีน พรอมชดเชยรายไดจากการรักษาตัว

แพยาหรือวัคซีน อยู ระหวางการตั้งครรภนอยกวา 
12 สปัดาห
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อักษร
สราญ

...หมอกหนาว...
๏ สายหมอกบอกซํ้ากับคําถาม

ระหวางชองฟางามไกลกับใกล

ระหวางคนกับคนกับบางใคร

ที่ชองวางหวั่นไหวก็ไหวเอน

๏ หมอกหนาวในคืนหนาว

ปลอบหัวใจราวขาวหมอกเห็น

ระหวางชองวางนั้นฝนลําเค็ญ

เปนไดที่เปนเชนนี้เอง !.

นายทิวา

กลางแมปง อุทยานแหงชาติแมปง 

(รอยตอเชียงใหม-ลําพูน-ตาก)



ติดตอใชพื้นที่ศูนยราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั

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

WWW.DAD.CO.TH
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สงความสุขทุกตนเดือน
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เปนเอกสารรับรองการใหวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อใชสําหรับ
การเดินทางไปตางประเทศ (เลมเหลือง)

สถานที่ขอรับหนังสือรับรอง
1.คลินิกเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยว (TRAVEL CLINIC) สถาบันบําราศนราดูร 

เปดบริการวันจันทร-ศุกร (หยุดเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) ในเวลาราชการ เวลา 08:30-15:00 น. สามารถนัดหมายลวงหนาได 

โทร. 0 2590 3430 e-mail: tmcbamras@gmail.com

2.สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

เปดบริการวันจันทร-ศุกร (หยุดเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) โทร. 0 2521 0943-5

3.ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ใหบริการเฉพาะผูท่ีมีภูมิลําเนาตางจังหวัด โทร. 0 2134 0134 รับเฉพาะผูท่ีนัดลวงหนาทาง e-mail : porthealth_bkk@ddc.mail.go.th เทาน้ัน

4.กองโรคติดตอทั่วไป (อาคาร 5 ชั้น 6) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

เปดบริการวันจันทร-ศุกร (หยุดเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) นัดหมายลวงหนา e-mail: travelhealth@ddc.mail.go.th

การขอวัคซีนพาสปอรต 
International Vaccination Certifi cate

1.ใบรับรองการไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ใน
ประเทศไทย ท่ีไดรับจากโรงพยาบาลเม่ือฉีดครบ 2 เข็ม
2.Passport
3.หลักฐานการเดินทาง เชน ตั๋วเครื่องบิน
4.คาเอกสาร 50 บาท

เอกสารที่ตองเตรียม

1.ใบรับรองการไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ใน

เอกสารที่ตองเตรียม


