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ความสุขในศูนย์ราชการ

ส่งความสุขทุกต้นเดือน

และ “เมษายน” เช่นกนั ทีไ่ด้ช่ือว่า เป็นเดอืนท่ีชุม่ฉ�า่ เย็นกาย เย็นใจ 

และอบอุน่ทีสุ่ดของปี

เป็นเดือนท่ีร้อนท่ีสุดของปี เป็นเดือนท่ีร้อนท่ีสุดของปี “เมษายน”	“เมษายน”	

อ่านต่อ 03

ชีวิตเติมเต็มชีวิตเติมเต็ม
เติมเต็มชีวิตเติมเต็มชีวิต
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Editor's talk
ถงึเดอืนเมษายน เชือ่ว่าแทบทกุคนต่างคดิถงึ “เทศกาลสงกรานต์” และความชุม่ฉ�า่ทีส่่งผ่านถงึกนั

ตามประเพณีงดงามที่สืบทอดมายาวนาน 
ปีนี้เรายังอยู ่ในห้วงของ “COVID-19” ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต จนเริ่มกลายเป็น “วิถีใหม่”  

สร้างความคุ้นชินต่อผู้คนไปเกือบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แม้กระทั่งสงกรานต์ปีนี้ก็ส่งผลทั้งการงดจัดกิจกรรม 
บางอย่าง การขอความร่วมมอืและรณรงค์ให้เป็น “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” 

“เทศกาลสงกรานต์” เป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลากบัครอบครวั หลายคนที่ห่างบ้านกม็กัเลอืกกลบั
บ้านในช่วงเวลานี้ เพื่อกลบัไปเตมิเตม็ความรกั ความหวงั พลังใจจากครอบครวั ขณะเดยีวกนักเ็ตรยีมพร้อมต่อ
การเผชญิหนา้กบัวถิชีวีติที่ค่อนข้างแน่ชดัแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชงินบัตั้งแต่ “COVID-19” มาเยอืน

ถึงนาทีนี้แล้ว คนไทยทุกคนก็เหมือนอยู่ในครอบครัวใหญ่ ล้วนมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันไป  
แต่ความรับผิดชอบที่ทุกคนมีร่วมกันต่อครอบครัว “ประเทศไทย” ของเรา คือการร่วมมือร่วมใจให้ช่วงเวลา
แห่งความสขุของ “เทศกาลสงกรานต์” เป็นช่วงเวลาแห่งการส่งผ่านความหวงัพลงัใจสู่กนัและกนัอย่างแท้จรงิ  
ช่วยกนัป้องกนัการแพร่ระบาดของ “COVID-19” ในระหว่างด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ของช่วงสงกรานต์ตามมาตรการ
สาธารณสขุอย่างเคร่งครดั

ความเชื่อมั่นที่มีต่อกันและกัน มาพร้อมกับความไว้วางใจต่อกัน ดังนั้นการดูแลตนเองอย่างระมัดระวัง
สม�่าเสมอ ย่อมเป็นหนทางที่จะสามารถสร้างเกราะป้องกนัให้แก่ตวัเราเองและคนรอบข้างได้ดทีี่สดุ 

มาร่วมกันส่งมอบความฉ�่าเย็นท่ามกลางฤดูร้อน ไปพร้อมกับการส่งมอบความสุขและความ
ปรารถนาดีต่อกัน เพื่อครอบครัวและทุกคนที่เรารัก  ให้ “เทศกาลสงกรานต์” ยังคงงดงามอีกครั้ง...

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ : บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ 120 อาคารธนพพิัฒน์ ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลกัสี่ กรงุเทพมหานคร 10210 โทรศพัท์ : 0 2142 2233 , 0 2142 2203 โทรสาร : 0 2143 8889 อเีมล : info@dad.co.th

หากคุณจะเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารรุ่นใหม่  
ที่ต้องการอยู่รอดในยุคปัจจุบันได้ จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง
เรียนรู้ “การดึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ออกมาใช้” และ 
“การหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการน�าส่ิงท่ีมีอยู่กลับมาใช้ใหม่” 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผมได้พบและพูดคุยกับผู ้ประกอบการหลายคนที่ประสบ
ความส�าเร็จ ทั้งที่ขาดแคลนเงินทุนและโอกาสทางการศึกษา  
แต่เขากลับค้นหามันจากภายในตัวเอง โดยงัดเอาทรัพยากร 
ที่อดุมสมบรูณ์ที่สดุออกมาใช้ นั่นคอื “ความฉลาดของมนษุย์” 
และใช้หาวิธีที่ชาญฉลาดในการแก้ปัญหาท่ามกลางทรัพยากร
ที่จ�ากดั 

เช่น ช่างปั้นหม้อทางภาคเหนือของไทย ประดิษฐ์เครื่อง
ความเย็นด้วยการปั้นตู้เย็นทั้งตู้จากดินเหนียว โดยไม่ใช้ไฟฟ้า 
เลย แต่สามารถเก็บผลไม้สดและผักสดได้หลายวัน หรือใน
แอฟริกา หากมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด ก็อย่าตื่นตระหนกไป  
เพราะคุณจะพบผู้ประกอบการพื้นบ้านที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่
ให้คณุได้ด้วยจกัรยาน 

“เราจึงต้องคิดหาวิธีในการเปลี่ยนความทุกข์ยากให้
กลายเป็นโอกาส และเปลี่ยนสิ่งของท่ีน้อยค่า กลายเป็นสิ่ง
ทีเ่ตม็ด้วยคณุค่า เพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิและสงัคม 
ซึ่งนั่นคือทางออกส�าหรับธุรกิจใหม่ในอนาคต”

มีนักคิดเชิงกลยุทธ์ (นาวี ราชู, 2014) ได้เคยรวบรวมข้อมูล
ของบริษัทในต่างประเทศที่ก�าลังน�านวัตกรรมต้นทุนต�่า มาใช้ใน 
วงกว้าง เช่น บรษิทัไอทรีายใหญ่ที่สดุของจนีชื่อ Neusoft ได้พฒันา
วิธีการแพทย์ทางไกล เพื่อช่วยให้แพทย์ในเมืองสามารถรักษา 
ผู้ป่วยสูงอายุและยากไร้ ตามหมู่บ้านชาวจีนที่ห่างไกล และ 
วิธีการนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่า เครื่องมือในการรักษานั้นต้องง่ายต่อ
การใช้งาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อย่างพยาบาล ก็สามารถ
ใช้งานได้ในคลนิกิตามชนบท 

ประเทศจีนต้องการวิธีการแพทย์ต้นทุนต�่าเหล่านี้อย่างมาก 
เนื่องจากคาดว่าในปี ค.ศ. 2050 ประเทศจะเตม็ไปด้วยประชากร
สูงวัยกว่าห้าร้อยล้านคน ซึ่งแทนที่จะสร้างโรงพยาบาลราคาแพง 
จีนกลับใช้วิธีการแพทย์ทางไกล เพื่อรักษาผู้ป่วยหลายล้านคนได้ 
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ระหว่างคนรวย คนจนมมีากขึ้น เป็นการตดัขาดครั้งใหญ่ระหว่าง
สนิค้าและบรกิารที่ยงัมอียู่กบัความต้องการพื้นฐานของลูกค้า 

ดงันั้น เราต้องคดิเพื่อสร้างสรรค์สนิค้าราคาไม่แพง และ
เข้าถงึชาวบ้านได้มากขึ้น เช่น บรษิทัผลติโยเกริ์ต ดานอน 

ได้เปลี่ยนแผนในการสร้างโรงงานโยเกิร์ตคุณภาพสูง 
ในบังคลาเทศ โดยลดขนาดโรงงานเหลือเพียง 10% 
ของโรงงานดานอนเดิม ซึ่งท�าให้ต้นทุนในการสร้าง
น้อยกว่ามาก และแทนที่จะต้องใช้เครื่องจักรแบบ
อัตโนมัติชั้นสูง ที่นี่ใช้กระบวนการท�างานด้วยมือ 
ท�าให้เกิดการจ้างงานในชุมชน ดานอนสร้างแรง
จูงใจด้วยรูปแบบนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และสร้าง 
ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัผูซ้ื้อในพื้นที่ไปในเวลาเดยีวกนั

ผมพอจะสรุป 3 หลักการ จากการศึกษา
เรื่อง “นวัตกรรมต้นทุนต�่า” มาแบ่งปันคุณผู้อ่าน  

ให้คุณสามารถประยุกต์เข้ากับองค์กรของตัวเอง  
ในการเพิ่มคณุค่าจากสิ่งที่น้อยค่า ดงันี้ครบั 

หลกัการแรก คอื “รกัษาความเรยีบง่าย” อย่ามุ่งแต่
จะสร้างวิธีการให้ลูกค้าประทับใจเท่านั้น แต่ต้องท�าให้ลูกค้า 

ใช้งานง่าย และเข้าถงึสะดวกด้วย 
หลกัการที่สอง “พยายามใช้ทรพัยากรและสนิทรพัย์ทีม่อียู”่ 

เช่นธุรกิจจัดส่งอาหาร GRAB, LINEMAN ที่สร้างโครงข่ายธุรกิจ 
จากการที่ไม่ต้องลงทนุเรื่องทรพัย์สนิของบรษิทัเลย

หลกัการที่สาม คอื ‘คดิและท�าอย่างแนวราบ’ ใช้การกระจาย 
แบบห่วงโซ่อปุทาน ด้วยการผลติที่เลก็ลง และกระจายตวัออกเป็น
หน่วย เช่น กรณศีกึษาของโรงงานโยเกริ์ตดานอน

ความหวงัของผมคอื อยากเหน็ประเทศพฒันาแล้ว และประเทศ
ก�าลงัพฒันา เข้ามาร่วมกนัสร้างสรรค์นวตักรรมต้นทนุต�่า เพื่อให้ 
พวกเราใช้ประโยชน์จากความฉลาดที่พอกพนูขึ้นของนกันวตักรรม 
จากทั่วทกุมมุโลก เพื่อรวบรวมวธิกีารต้นทนุต�่า ที่จะพฒันาคณุภาพชวีติ 
ของทกุคน พร้อมๆ กบัการปกป้องโลกอนัมค่ีาของเราต่อไป 

ใครมไีอเดยีอะไรดีๆ  ช่วยมาแบ่งปัน เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ.

Dr. TDr. T
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แม้วิธีการคิดสร้างนวัตกรรมต้นทุนต�่า อาจย้อนแย้งกับ
แนวคิดของหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันตกที่ก�าลัง 
ไล่ล่าแสวงหาเทคโนโลยลี�้าหน้าชิ้นถดัไป ลองนกึถงึไอโฟน 5, 6 แล้ว 
ก ็7, 8, 10, 11, 11 Pro, และ 12 ซึ่งบรษิทัเหล่านี้ลงทนุไปกบั R&D 
นบัพนัล้านดอลลาร์ และใช้ทรพัยากรธรรมชาตมิหาศาล เพื่อสร้าง
สินค้าที่สลับซับซ้อนเหลือเกิน เพื่อท�าให้แบรนด์ของเขาแตกต่าง
จากคูแ่ข่ง แล้วไปคดิเงนิเพิ่มกบัลกูค้า ด้วยการมลีกูเล่นใหม่เท่านั้น

แต่น่าเศร้าที่ว่า นวตักรรมที่ต้องลงทนุมากๆ ก�าลงัจะสญูสิ้นไป  
อย่างแรก เพราะคนซื้อจะจนลง ลูกค้าส่วนใหญ่ขาดก�าลังซื้อ  
ไม่สามารถจ่ายเงินให้กับสินค้าราคาแพงได้เหมือนแต่ก่อน  
อย่างที่สอง พวกเราก�าลังเจอวิกฤตระดับโลกที่มีผลต่อการ
ขาดแคลนทรพัยากรในการผลติ และสดุท้ายคอื ช่องว่างของรายได้ 

นวตักรรมต้นทุนต�า่
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นี่เพราะ “เมษายน” มปีระเพณ ี“วันสงกรานต์” ที่

ถอืว่า เป็น “วนัขึน้ปีใหม่” ของไทย และประเทศเพื่อนบ้าน 

ในอษุาคเนย์ ที่สบืต่อประเพณนีี้มาแต่โบราณ

และเพราะ “เมษายน” ยงัมปีระเพณ ี“กลับบ้าน”

ที่มาพร้อมกับเทศกาล “ท�าบุญ-ตักบาตร-รดน�้า

ด�าหัว” ใน “วันผู้สูงอายุ” และ “วันครอบครัว”

จากนั้น ก็เข้าสู่ “วันเถลิงศก” ที่ถือว่า เป็นวันเริ่ม 

“จุลศักราชใหม่” หรอื “วันปีใหม่ไทย”

เพื่อ “เริ่มต้น” กบั “วิถี” และ “ชีวิต” ใน “ปีใหม่” 

ที่เข้ามาถงึ

ด้วย “พลงัใจ” ที่ส่งผ่านทั้ง “การรับ” และ “การให้”  

อย่างเตม็เปี่ยมตลอดเทศกาล 

“สงกรานต์” มาจากค�าว่า “ส�-กรานต”  ใน “ภาษา

สันสกฤต” แปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรอืย้ายขึ้น หมายถงึ

การเข้าสู่ “ศักราชราศีใหม่” หรอื “วันขึ้นปีใหม่”

เทศกาล “วันสงกรานต์” เป็นเทศกาลวันหยุดยาว  

ที่ทกุคนซึ่งเดนิทางจากบ้านไปท�ามาหากนิในถิ่นอื่น

จะพร้อมใจกัน “หยุดงาน” เดินทาง “กลับบ้าน”  

สู่ถิ่นฐานบ้านเกดิ เพื่อกลบัคนืสู่ “รกราก” แห่งตน

ไม่ว่าจะทกุข์ท้อ กับ “การงาน” ที่เหนื่อยยากล�าบาก

เพยีงใด ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

ไม่ว่าจะทกุข์ท้อ กบั “ชีวิต” ที่เหนื่อยยากล�าบากเพยีงใด  

ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

และไม่ว่าจะทกุข์ท้อกบัอะไรกต็าม ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

เมื่อถงึช่วงเวลาของ “เทศกาลสงกรานต์” ที่ถอืเป็น 

“เทศกาลกลับบ้าน” 

ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ก็จะเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาของ 

“ความสุข” โดยการปลดเปลื้องภาระ ปลดเปลื้อง

พันธนาการ และปลดเปลื้องความทุกข์ท้อ ที่เคยได้รับมา

ตลอดทั้งปี

 “บ้าน” คอื “ค�าตอบสุดท้าย” ของเราทกุคน !

ไม่ว่าอย่างไร ถงึที่สดุแล้ว “บ้าน” กย็งัเตม็เป่ียมไปด้วย  

ต่อจากหน้า 01กลับบ้านเรา	รักรออยู่	!!!	>>

 และทุกคนสามารถสัมผัสรับรู้ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม
ในการ “แปลความ” ใดๆ ทั้งสิ้น

นี่ไม่ใช่เฉพาะแค่ “ภาษาไทย” หากแต่ในทุกภาษาทั่วโลก 
กเ็ป็นเช่นนี้

โดยเฉพาะใน “ภาษาอังกฤษ” ที่ให้ “ความหมาย” ของ 
ค�าว่า “บ้าน” ไว้อย่างชดัเจนและลกึซึ้ง

ผ่านค�าว่า “HOME” และ “HOUSE”

“HOME” คอื “ท่ีพักอาศยัของบุคคล” ที่ม ี“ความสัมพันธ์

แห่งความรัก” ให้ความรู้สึกถึงความเป็นครอบครัว อยู่ร่วมกัน
ด้วยความรัก ความอบอุ่น ความผูกพัน เป็นความหมายเชิง 
“นามธรรม”

และ “HOME” ก็ยังมี  “ความหมาย” ถึงการเป ็น  
“บ้านเกิด-เมืองนอน” ด้วย

ขณะที่ “HOUSE” คือ “ที่พักอาศัย” เป็น “บ้าน” ในแง่ 
ของโครงสร้าง อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นความหมายเชิง  
“รูปธรรม” 

นี่อาจเหน็ได้ชดัเจนจาก “ส�านวนภาษาอังกฤษ” ส�านวนนี้
“A house is made of bricks and stone, but a home 

is made of love alone.” 
แปลง่ายๆ กป็ระมาณว่า “HOUSE” สร้างมาจาก อฐิ และ หนิ
ขณะที่ “HOME” สร้างมาจาก “ความรัก”

และ “HOME” กค็อื “บ้าน” ที่เราต่างอยูร่่วมกนัด้วย “ความรกั”

“ความหมาย” ของ “ความรัก”

ที่พร้อมจะเติมเต็ม “ความหวัง” และ “ก�าลังใจ”  

เพื่อให้ยงัหยดัยนืได้ และสามารถเดนิหน้าก้าวต่อไป

“เทศกาลสงกรานต์” คอื “เทศกาลกลับบ้าน” ใน 

ห้วงเวลาของ “เดือนเมษายน” ที่เป็นเดอืนที่ร้อนที่สดุของปี

“เทศกาลสงกรานต์” คือการเดินทาง “กลับบ้าน” 

เพื่อ “ดบัร้อน” ทั้งหลายทั้งปวงตลอดทั้งปี ด้วย “เทศกาล

แห่งสายน�้า” เพื่อเยน็ฉ�่าทั้งกายและใจ 

13 เมษายน “วันสงกรานต์” และ “วันผู้สูงอายุ”

14 เมษายน “วันเนา” และ “วันครอบครัว”

15 เมษายน “วนัเถลงิศก” และ “วนัขึน้ปีใหม่ไทย”

ไม่ว่าวันและเวลาที่ผ่านมาตลอดทั้งปีจะเป็นเช่นใด 

เหนื่อยยากแค่ไหน และไม่ว่าจะทกุข์ท้อเพยีงใด

ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านั้น จะถกูปลดเปลื้องลงอย่างน้อย

กช็ั่วคราว ในห้วงเวลาของเทศกาลนี้

เพื่อเกบ็เอา “ความรกั-ความหวงั-ก�าลงัใจ” เพื่อกลบั

ไป “เริ่มต้น” อกีครั้ง ใน “ปีใหม่” ที่จะต้องสู้กนัต่อไป

HOME SWEET HOME กลับบ้านเติมเต็มชีวิต  

ให้ชีวิตเติมเต็มบ้านของเรา... อย่าได้แปลกใจเลยว่า ท�าไมเมื่อถงึ “เทศกาลวนัสงกรานต์” 

ในทุกๆ ปี ผู้คนทั้งหลายต่างก็พากันหยุดงาน และพร้อมใจกัน 
เดนิทางเพื่อ “กลับบ้าน”

นี่เพราะ “เทศกาลสงกรานต์” คือ “เทศกาลปีใหม่ไทย” 
และประเทศเพื่อนบ้านในอษุาคเนย์ 

นี่เพราะ “เทศกาลสงกรานต์” คอื “เทศกาลกลับบ้าน”

ในเดอืนที่ร้อนที่สดุของปี ผู้คนทั้งหลายต่างเดนิทางกลบับ้าน 
เพื่อ “ดับร้อน” ด้วย “เทศกาลแห่งสายน�้า” และกลับไปสู่ 
“รกราก” แห่งตน เพื่อเตมิเตม็ “ความรัก-ความหวัง-ก�าลังใจ”  

ความจริงก็คือ ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เราท่านทั้งหลายอาจได้
พบเจอเรื่องราวมากมาย

ความจริงก็คือ ในภาวะที่ต้องเผชิญกับความหนักหน่วง 
ในทุกด้าน เราท่านทั้งหลายย่อมคาดหวังต่อการหยุดพัก เพื่อ 
เตมิเตม็พลงัให้กบัตวัเอง

จาก “HELL” เราย่อมคาดหวงัถงึ “HEAVEN”

ถ้าเราอยากไปให้พ้น “HELL” และต้องการไปให้ถงึ “HEAVEN”  

เราท่านทั้งหลายย่อมต้องคดิถงึ “HOME”

ไม่มีที่ไหนจะอบอุ่นและเติมเต็มให้เราได้ไม่รู ้สิ้น เท่ากับ 
“บ้าน” อกีแล้ว !

“บ้าน” ม ี“ความรัก” ม ี“ความหวัง” และม ี“ก�าลังใจ”

และ “บ้าน” กค็อื “วิมาน” ของเราเสมอ
ถงึเวลา “กลบับ้าน” เตมิเตม็ “ความรกั” เพื่อให้ “ความรกั”  

เตมิเตม็ “บ้านของเรา” !!!

หากเกิดอาชญากรรม การจดจำาตำาหนิรูปพรรณของคนร้าย 
จะช่วยให้การคลี่คลายคดีรวดเร็วขึ้น
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ห อันที่จริงแล้ว ความเย็นสบายของคนนั้นอาศัยปัจจัย
อยู่ 3 อย่าง คือ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม  
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการท�างานของแอร์ที่ไม่เพียงจะเป่าลมเย็น
ออกมาเท่านั้น แต่ยงัช่วยดดูเอาความร้อนและความชื้นภายในห้อง
ออกไปด้วย ท�าให้อากาศภายในห้องนั้นเหลอืแต่อากาศที่เยน็สบาย  
โดยอาศยัตวัช่วยชั้นเยี่ยมที่เรยีกกนัว่า “คอมเพรสเซอร์” ที่ช่วย
ทั้งระบายความร้อนและอดัสารท�าความเยน็ซึ่งผ่านการลดอณุหภมูิ
และลดความดันเรียบร้อยแล้วกลับมายังตัวแอร์ ท�าให้ได้ลมเย็น
เป่าออกมาช่วยปรับอุณหภูมินั่นเอง จากหลักการท�างานนี้จึงเป็น
ที่มาของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรยีกกนัว่า “เครือ่งปรบัอากาศ” นั่นเอง

ตัวอย่างแอร์หนึ่งเครื่องที่มีขนาด 18000 BTU ท�างาน
วันละ 8 ชั่วโมง จะเสียค่าไฟประมาณวันละ 30 บาท หรือ
เดือนละประมาณ 900 บาท และส�าหรับพัดลมขนาด 16 นิ้ว 
ที่ใช้กันตามบ้านทั่วไป หากเราเปิดเบอร์ 3 (แรงสุด) ท�างาน

วันละ 8 ชั่วโมง จะเสียค่าไฟวันละ
ประมาณ 1.52 บาท หรือเดือนละ
ประมาณ 45.8 บาท ซึ่งจากข้อมูล
ค่าไฟดงักล่าว หากเราเปิดพดัลมถงึ 
15 เครือ่ง การกนิไฟยงัน้อยกว่าการ
เปิดแอร์เพียงเครื่องเดียวเสียอีก

นั่นจึงเป็นที่มาของทางออกที่
สมดุลระหว่าง “ความสบาย” กับ 
“ค่าไฟ” คือ การเปิดแอร์ควบคู่ไปกับ
การเปิดพดัลม โดยใช้พดัลมเป็นแหล่ง
ก�าเนดิความเยน็กบัร่างกายเรา เพราะ
พัดลมช่วยเพิ่มความเร็วลม เพิ่มการ
เคลื่อนที่ของอากาศ ท�าให้เกิดการ

ระบายความร้อนจากร่างกาย ท�าให้รู้สึกเย็นสบายขึ้น พัดลมจะ
ช่วยลดอณุหภมูขิองร่างกายไปได้ประมาณ 2 องศา โดยที่อณุหภูมิ
ห้องยังคงเท่าเดิม ควบคู่ไปกับการปรับเพิ่มอุณหภูมิแอร์ เช่น 
การเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 26 องศา ซึ่งจะช่วยลดการท�างานของ 
แอร์ได้อย่างมาก เท่ากับว่าเราได้อุณหภูมิห้องที่ 24 องศานั่นเอง 
ในขณะเดียวกันก็ท�างานตามหลักการทั่วไปโดยดูดเอาความร้อน
ในห้องออกไป พร้อมกับควบคุมเรื่องความชื้นสัมพัทธ์ในห้อง ซึ่ง
ท�าให้เรารู้สกึสบายนั่นเอง

คราวนี้คงได้ค�าตอบกันแล้วว่า เปิดแอร์พร้อมกับเปิด
พดัลม ประหยดัไฟกว่าจริงไหม? แต่ก็ต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไข
เรือ่งขนาดของแอร์และขนาดของพืน้ทีป่ระกอบกนั และต้อง
ปรบัอณุหภูมใิห้เหมาะสม ควบคูก่บัการเปิดพดัลมด้วย หน้า
ร้อนปีนี้เราอาจจะลดอุณหภูมิลงไม่ได้ แต่ก็สามารถช่วยกัน
ประหยัดพลังงานได้ ขณะที่ยังรักษาความเย็นสบายไว้ได้
เหมือนเดิม ไปลองท�ากันดูนะ...

Mr. Prinzeohm

ประหยดัไฟกว่า ... จรงิหรอื?
ลายคนคงเคยสงสัยว่าการเปิดแอร์พร้อมกับ
เปิดพัดลมประหยัดไฟได้จริงไหม เพราะอาจ
จะขดักบัความรูส้กึพืน้ฐาน (Common Sense) 

เพราะ “เครื่องปรับอากาศ” หรือ “แอร์” ก็เป็นหนึ่งใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ชื่อว่ากินไฟมาก แล้วยิ่งถ้าเปิด “พัดลม” 
ควบคู่กันไปด้วย จะยิ่งท�าให้กินไฟมากขึ้นหรือเปล่า แล้วจะ
ประหยัดได้อย่างไร ไปหาค�าตอบกัน

ในสภาพอากาศแบบนี้ ถ้าบ้านไหนมแีต่พดัลมอาจจะล�าบาก
หน่อย เพราะต่อให้มพีดัลม 2 เครื่อง กไ็ม่สามารถรบัรองได้ว่าจะเอาอยู่
ในสภาพอากาศที่มอีณุหภมูสิงูอย่างในเมอืงไทยทกุวนันี้  ถ้าบ้านไหน 
ที่มีแอร์ก็คงจะเปิดแอร์แทบตลอดทั้งวัน และก็คงจะแอบเปิดต�่า
กว่าอุณหภูมิที่แนะน�ากันที่ 25 องศาแน่นอน นั่นยิ่งท�าให้แอร์
กินไฟมากขึ้น และยิ่งถ้าใช้ในห้องมีความกว้างและอุณหภูมิสูง  
กย็ิ่งท�าให้แอร์ต้องท�างานหนกัมากขึ้นจนค่าไฟอาจพุง่สงูจนหน้าซดี  
กเ็ป็นได้

เปิดแอร์พร้อมกบัเปิดพัดลม 
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องค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า ศตวรรษที่ 21 
คือช่วงเวลาที่โลกก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว  
โดยสถานการณ์ของแต่ละประเทศอาจเกิดช้าหรือเร็ว  
ข้ึนอยู่กับเศรษฐกิจ สังคม และความล�้าหน้าทางการแพทย์ 
ซึ่งสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นได้กลายเป็นวาระแห่งชาติ
ทีห่ลายประเทศต้องวางแผนระยะยาว เพือ่ให้เกดิผลกระทบ
น้อยทีส่ดุ อนัเป็นผลกระทบทีม่าจากการขาดคนท�างาน และ
ภาระพึ่งพิงที่เพิ่มมากขึ้น 

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่  
พ.ศ. 2548 ซึ่ง ณ เวลานั้น เรามีผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี มากกว่า 
10% แต่ตัวเลขก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้น เพราะสัดส่วนผู้สูงอายุยัง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อใดที่สดัส่วนผู้สูงอายมุากกว่า 20%  
ของจ�านวนประชากรทั้งหมด ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศสังคม
ผู้สูงวยัโดยสมบูรณ์ (Aged society)

การขาดแคลนประชากรในวัยท�างาน เป็นปัญหาใหญ่ใน
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ซึ่งหลายประเทศที่เผชญิปัญหานี้  
ต่างหามาตรการมาแก้ไขปัญหา เช่น ญี่ปุน่และสงิคโปร์ ที่เพิ่มช่วง
เกษยีณอาย ุควบคูก่บัส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพื่อให้ผูส้งูอายุ
ยังสามารถท�างานได้ ในขณะเดียวกัน การขาดแคลนประชากร 
วัยท�างานก็เป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีไปอย่าง
รวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยทีี่มาช่วยทดแทนแรงงานคน

ค่ารกัษาพยาบาลและค่าดแูลสขุภาพที่มากขึ้น ได้กลายเป็น 

สังคมสูงวัยก�ำลังจะใหญ่ขึน้ทัว่โลก 

สุขภาพ และการออมเงิน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็จ�าเป็นต้อง
วางแผนและจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ และต้องมีความ
เข้าใจความเก่ียวโยงกันในทุกมิติ ท่ีนอกเหนือการแจกเบ้ียยังชีพ 
ผู้สูงอาย ุหรอืการสร้างบ้านส�าหรบัคนแก่ แต่ต้องครอบคลมุนโยบาย 
ด้านการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองตลอด
ช่วงชีวิต ควบคู่กับพัฒนาระบบของกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืน อีกท้ังยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรในอนาคต
เหนืออื่นใดคือการสร้างสังคมที่มีความเกื้อกูลกัน 

ของทุกเพศทุกวัย เพราะในทุกสังขารที่โรยราตามช่วงอายุ 
ก็ยังคงมีหัวใจท่ีต้องการความรัก ความห่วงใย และความ
ใส่ใจของลูกหลาน ดังนั้น ถ้าเราเริ่มตั้งต้นจากความเข้าใจ
และใส่ใจ ก็จะเป็นพลังส�าคัญในการร่วมสร้างสังคมสูงวัย 
ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ความมั่นคง และความยั่งยืน

ภาระทางการเงนิที่เพิ่มมากขึ้น 
ของทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น
ระดบับุคคล ครอบครวั สังคม
 และประเทศชาติ ดังน้ัน จึง
ต้องการการวางแผนระยะ
ยาวท่ีดี ท้ังเร่ืองการประกัน

Aging Society in 21st Century

เมื่อโควิด-19 แพร่กระจายมากขึ้นและมีผลกระทบกับ
คนจ�านวนมากนับพันล้านคน สิ่งท่ีปรากฏชัดเจนมากข้ึน 
ตามมาก็คือ วิกฤตโรคระบาดน้ียิ่งทวีความรุนแรงของ 
ปัญหาความเหล่ือมล�้าระหว่างคนรวยและยากจนให้เห็น
ชัดเจนมากขึ้น

รายงานขององค์การอ็อกแฟม (Oxfam) เมื่อต้นปีที่ผ่านมา 
ระบุว่าการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสส่งผลให้ความเหลื่อมล�้า
ทางเศรษฐกจิเพิ่มขึ้นในเกอืบทกุประเทศ โดยมหาเศรษฐ ี10 อนัดบั
แรกของโลกมทีรพัย์สนิเพิ่มขึ้นรวมกนัถงึครึ่งล้านล้านเหรยีญสหรฐั
ในช่วงโควดิ-19 ขณะที่ผู้คนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกก�าลงัตกงาน

ตามรายงานชี้ให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจที่มีหัวเรือใหญ่
เอื้อให้กลุ่มคนที่ร�่ารวยมหาศาลสามารถรักษาความร�่ารวยไว้ได้ 
ท่ามกลางภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิอนัเลวร้ายที่สดุ

ขณะที่ผูค้นอกีหลายพนัล้านคนรวมถงึผูท้ี่อยูแ่นวหน้าในการ
เผชญิกบัโรคระบาด อาท ิพนกังานร้านค้า เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
พ่อค้าแม่ค้าในตลาด ยังคงต้องดิ้นรนอย่างหนัก และ 3 ใน 4 
ของคนงานทั่วโลกไม่สามารถเข้าถงึความคุ้มครองทางสงัคม เช่น  
เงนิประกนัเมื่อเจบ็ป่วย หรอืสวสัดกิารว่างงาน

ส่วนมหาเศรษฐีที่ร�่ารวยที่สุดในโลก 1,000 อันดับแรก 
สามารถชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคได้
ภายในระยะเวลาเพียง 9 เดือน แต่คนยากจนอาจต้องใช้เวลา
มากกว่านั้นถึง 14 เท่า หรือคิดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี 
ในการฟื้นฟูเศรษฐกจิที่ได้รบัผลกระทบอนัเลวร้าย

นอกจากความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล ้ว  
อ็อกแฟมระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสยังชี้ให้เห็นถึงความ
เหลื่อมล�้าทางเชื้อชาติอีกด้วย โดยกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณชายขอบ
ก�าลงัได้รบัผลกระทบอย่างหนกั ซึ่งพวกเขามแีนวโน้มที่จะถกูผลกั
ให้ต้องเผชญิกบัความยากไร้ และถูกกดีกนัออกจากการดแูลรกัษา
ทางสาธารณสขุ

การเข้าถึงวัคซีนก็เป็นกระจกสะท้อนถึงความเหลื่อมล�้าของ
คนรวยและคนจนได้เป็นอย่างด ีเหน็ได้จากประเทศที่ร�่ารวยได้สั่ง
ซื้อวคัซนีในลอตแรกๆ และได้ฉดีวคัซนีให้ประชากรของตนเองแล้ว 
ในขณะที่ประเทศที่ยากจนยังคงต้องรับวัคซีนจากความช่วยเหลือ
ขององค์การอนามัยโลก และไม่สามารถสั่งซื้อวัคซีนในปริมาณที่
เพยีงพอกบัประชากรของตวัเองได้

THE DECLINE OF THE MIDDLE CLASS 
เมือ่ชนชัน้กลำงก�ำลังหดหำย

กาบรีลา บุชเชอร์ ผู้อ�านวยการบริหารองค์การอ็อกแฟม  
กล่าวว่า “ความเหล่ือมล�า้ท่ีเกดิขึน้จากการแพร่ระบาดมคีวาม
รุนแรงไม่ต่างจากไวรัส ความเหลื่อมล�้าอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
แต่นโยบายของรัฐสามารถสร้างทางเลือกได้ โดยรัฐบาล 
ทั่วโลกต้องคว้าโอกาสนี้เพ่ือสร้างให้เกิดความเท่าเทียม 
และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”

นอกจากนี้  เดวดิ มัลพาส ประธานธนาคารโลก (World Bank)  
เปิดเผยข้อมลูการศกึษาของธนาคารโลกพบว่า ประชากรโลกที่อยู่
ในกลุม่ยากจนสดุขดี (Extreme Poverty) จะเพิ่มขึ้นจาก 88 ล้านคน  
เป็น 115 ล้านคนภายในปี 2020 และในปี 2021 ประชากรใน
กลุ่มนี้จะเพิ่มเป็น 150 ล้านคน โดยคนกลุ่มนี้ด�ารงชีพอยู่ด้วย 
รายได้ไม่เกนิ 1.90 เหรยีญสหรฐัต่อคนต่อวนั หรอืไม่เกนิ 60 บาท
ต่อคนต่อวนัเท่านั้น

สถานการณ์นี้เท่ากับว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ท�าให้ 
ความพยายามลดความยากจนของธนาคารโลกถอยหลงัไปหลายปี

ขณะที่สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยก�าลังตกอยู่
ในความเสี่ยงที่จะมี “คนจน” เพิ่มขึ้นอีกมากเช่นกันแม้เราจะ
ควบคมุโควดิ-19 ได้ด ีแต่การที่เศรษฐกจิไทยตดิลบ 8-10% กท็�าให้
ความมั่งคั่งที่สั่งสมอยูใ่นระบบเศรษฐกจิถอยหลงัไปหลายปีเช่นกนั 

ประมวลภาพรวมทั้งหมดแล้ว เราจึงจ�าเป็นต้องตั้ง
อยู่บนความมีสติ ด�าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท และ
น่าเช่ือว่าสิ่งส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้เราทุกคนก้าวพ้นผ่าน
วิกฤตการณ์ไปได้ คือการแบ่งปันเกื้อกูลต่อกัน ซ่ึงแน่นอน
ว่าสิง่เหล่านีเ้ป็นพ้ืนฐานของสังคมวฒันธรรมไทย และฝังลกึ
อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน
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ปฏิทินหลวงระบุว่า ปีน้ีนางสงกรานต์ทรงนามว่า  
“รากษสเทว”ี ทรงพาหรุดั ทัดดอกบวัหลวง อาภรณ์แก้วโมรา 
ภกัษาหารโลหติ พระหตัถ์ขวาทรงตรศีลู พระหัตถ์ซ้ายทรงธนศูร  
เสดจ็นอนหลบัตา มาเหนอืหลังวรวาหะ (สกุร) เป็นพาหนะ 
ท�านายว่าปีนีน้�า้จะมาก ข้าวกล้าจะเสียหาย ผูค้นตกทุกข์ได้ยาก

ขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ก็ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเทศกาลแห่งความสุข
ในช่วงสงกรานต์ที่เรียกกันว่า “ปีใหม่ไทย” ก็ยังต้องปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กลายเป็น “สงกรานต์วิถีใหม่  
สืบสานวัฒนธรรมไทย”

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ก�าหนดแนวทางของ “สงกรานต์ 
วิถีใหม่” ด้วยการงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก 
และมกีารสมัผสัใกล้ชดิ งดกจิกรรมรวมกลุม่เล่นสาดน�้า งดประแป้ง  
งดเล่นปาร์ตี้โฟม และให้ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรคโควดิ-19 
ของกระทรวงสาธารณสขุอย่างเคร่งครดั

สืบสำนวัฒนธรรมไทยสืบสำนวัฒนธรรมไทย
สงกรานต์วถิใีหม่

มาตรการต่างๆ จึงก�าหนดขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยที่อาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถึงขนาดที่เรียกกันติดปากว่า “เจ็ดวัน
อันตราย” โดยปีนี้อยู่ระหว่าง 10-16 เมษายน 2564 เพราะรฐับาล
ก�าหนดวนัหยดุพเิศษในวนัที่ 12 เมษายน เพิ่มขึ้นอกีหนึ่งวนันั่นเอง

การเดินทางสัญจรในช่วงนี้จึงจ�าเป็นต้องระมัดระวังเป็น
พิเศษ เพื่อรักษาบรรยากาศของเทศกาลแห่งความสุขเอาไว้ให้
ได้มากที่สุด การป้องกันเตรียมพร้อมล่วงหน้าก็ดูจะเป็นเรื่อง
จ�าเป็นไม่น้อย ส�ารวจตรวจตรารถราให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
ประกนัภยัรถยนต์ หรอืประกนัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล หากมไีว้กท็�าให้
อุ่นใจได้ในยามเกดิเหตกุารณ์ไม่คาดฝัน

“เทศกาลสงกรานต์” นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการ 
พกัผ่อน ได้เตมิเต็มความหวงัก�าลงัใจอีกคราวให้แก่ตนเองและ 
คนรอบข้าง เก็บเกี่ยวความสุขที่มอบให้แก่กันและกันผ่าน 
กจิกรรม “สงกรานต์วิถใีหม่” เพือ่เริม่ต้นตัง้หลกัก้าวไปข้างหน้า 
ฟันฝ่าทุกวิกฤตด้วยพลังกายพลังใจที่เต็มเปี่ยมอีกครั้ง...

ถึงแม้หลายๆ กิจกรรม
ที่สร ้างความสุขสนุกสนาน
จะลดทอนลงไปบ ้ า ง  แต  ่
ยังมีการจัดงานในรูปแบบ 
สื บ ส า น วัฒน ธ ร ร ม  แ ล ะ 
ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
ตามแบบแผนที่ดีงาม เช ่น  
สรงน�้าพระ ท�าบญุตกับาตร เข้า 
วัดฟังเทศน์ รดน�้้าขอพรผู้ใหญ่ 
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้น
บ้าน ตลอดจนรณรงค์เชิญ
ชวนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
ใช ้ผ ้าไทย ผ ้าท ้องถิ่นหรือ 
ชดุไทยย้อนยคุเข้าร่วมกจิกรรม 
ที่น่าจะเติมเต็มความสุขในลักษณะของการแสดงความเอื้ออาทร
ต่อกนัท่ามกลางสภาวะนี้

เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่ผู ้คนต่างมุ ่งหน้ากลับ 
สู่ภูมิล�าเนา เพื่อใช้เวลาวันหยุดเฉลิมฉลองร่วมกับครอบครัว 

ประกันภยัรถยนต์ และประกันภัยอุบัตเิหตสุ่วนบุคคล เมอืงไทยประกันภยัเมอืงไทยประกันภยั พร้อมช่วยสร้างหลกัประกนัคุ้มครองความเสีย่งภยัทีค่าดไม่ถงึ เข้าใจในทกุเส้นทางของการเดินทาง
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เพียงขับรถออกจากกรุงเทพฯ ไปร้อยกว่ากิโลเมตร  
ใช้เวลาราวสองชั่วโมง ภาพที่ปรากฏตรงหน้าท่ีเชื่อว่าจะ
ท�าให้หลายคนท้ังประหลาดใจและประทับใจไปพร้อมกนั คือ
ความงดงามของสวนหนิธรรมชาติดึกด�าบรรพ์อายุนบัล้านปี

“สวนหินธรรมชาติพุหางนาค” อ�าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี คือจุดหมายที่ว่านี้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตั้งอยู่
ไม่ไกลจากเมืองกรุง หากแต่ซุกซ่อนเรื่องราวประวัติศาสตร์
ยาวนาน และปรศินาของธรรมชาตอินัชวนสงสยัใคร่รู้มากมาย 

บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติสามารถเดินชมหินรูปร่าง
แปลกตาชวนให้จินตนาการบรรเจิดมากมาย พันธุ์ไม้โบราณ
อย่าง “จันผา” และ “ป่าปรง” เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของ  
“พุหางนาค” ที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ 

เที่ยวสุพรรณฯ วันหยุด

พุทธมหาสถาน เมื อง 
โบราณอูท่อง เพื่อความเป็น 
สริมิงคลได้อกีด้วย 

ทกุวนันี้ “พหุางนาค”  
ยั ง กลาย เป ็ นหมุ ดหมาย 

แห่งใหม่ของเหล่าผู ้ชื่นชอบการ  
“วิง่เทรล” (Trail Running) ซึ่งเป็นการวิ่งแบบผจญภยับนพื้นที่ 
ธรรมชาต ิเรยีกได้ว่าเป็นความสมประโยชน์ที่สดุแสนจะลงตวั 
เพราะนอกจากจะได้ออกก�าลังกายด้วยกิจกรรมที่มีความ
ผาดโผนและท้าทายแล้ว ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่
ส�าคญัมากที่สดุแห่งหนึ่งของดนิแดนในแถบสวุรรณภมูนิี้อกีด้วย

“สวนหนิธรรมชาติพหุางนาค” อยูภ่ายใต้การดแูลของ 
“วนอุทยานพุม่วง” และชาวชุมชนร่วมด้วยช่วยกันจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ให้ 
เหล่าผู้มาเยอืนได้ชื่นชมความงดงามและเรยีนรู้ไปพร้อมกนั

นาทนีีเ้ชือ่ว่าหลายคนคงอยากให้ถงึวนัหยดุเร็วๆ ขึน้
มาแล้ว เพราะดูแวว “พุหางนาค” จะกลายเป็นจุดหมาย
ใหม่ใกล้กรุงที่พร้อมจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้มา
เยอืนได้ไม่ยากเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่เหล่า “นักว่ิงเทรล” 
ทัง้หลาย เตรยีมร่างกายให้พร้อม แล้วออกไปลยุกนัเลย !!!

ยังไม่นับรวมถึง “หินตั้ง” ซึ่งนักวิชาการโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่ามาจากการประกอบ
พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นานนับพันปีของผู ้คนพื้นเมือง 
ยุคดึกด�าบรรพ์ในแถบอุษาคเนย์ ด้วยการน�าหินมาวาง
เป็นกลุ่มเพื่อบอกอาณาเขตศกัดิ์สทิธิ์แห่งพธิกีรรม

ยิ่งไปกว ่านั้นยั งสามารถเดินทางไปนมัสการ  
“พระพทุธปษุยครีศีรสีวุรรณภมู”ิ หรอื “หลวงพ่ออูท่อง”  
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดเขาท�าเทียม บริเวณหน้าผามังกรบิน ที่ 

“พุหางนาค” “พุหางนาค” ชวนไปชวนไป  “วิ่งเทรล” “วิ่งเทรล” 
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : เป็นเดือนที่ราบเรียบ ได้หยุดพักใช้
สมอง ถอืเป็นเดอืนที่งานหลายๆ อย่างที่เร่งด่วน

เริ่มเบาบางลง จนท�าให้คณุมเีวลาพกัผ่อน ผ่อนคลาย หรอือยู่
ในช่วงลาพักร้อน คนว่างงาน ยังอยู่ในช่วงพักกาย พักใจ  
พกัความคดิ ธรุกจิส่วนตวั เงยีบสนทิ ยงัไม่มอีอเดอร์ การเงนิ :  
ระวังกระเป๋าเงินรั่ว ใช้จ่ายไม่คล่อง เจอสถานการณ์ที่ท�าให้
เสยีเปรยีบ ถกูโกง หรอืให้ใครยมืเงนิไม่ได้คนื ความรกั : คนโสด  
เจอสายเปย์ ช่วงนี้เสน่ห์แรงมคีนมารมุล้อม คนมคีู่ คนรกัเปย์
หนกัมาก ดูแลเอาใจใส่ด ี 

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : เดือนนี้วันหยุดเยอะ ถือเป็นช่วงเวลา 
ผ่อนคลาย งานค่อยๆ เบาลง หรอืยงัไม่มโีปรเจก็ต์ใหม่ๆ  

ที่ท้าทายเข้ามาให้คณุต้องเร่งท�า คนว่างงาน ยงัคงต้องรองานไปก่อน  
ท�าได้แค่ยื่นใบสมัครออนไลน์ ธุรกิจส่วนตัว ยังไม่มีก�าไรเข้ามา
มากนัก การเงิน : ใช้จ่ายช่วงนี้ต้องระมัดระวัง มีแต่รายจ่ายที่
เข้ามาเรว็ จนเงนิกอ็อกเรว็ตาม เบรกๆ ใช้ความคดิไตร่ตรองบ้าง 
ความรัก : คนโสด ความสัมพันธ์ย�่าแย่ มีแต่เรื่องผลประโยชน์
เข้ามาเกี่ยวข้อง คนมคีู่ ระวงัเรื่องเงนิทองสร้างปัญหาให้ทะเลาะ

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : เป็นเดือนที่งานเยอะ ทั้งงานหลัก 
งานเสริมสร้างรายได้เข้ามา ถือเป็นเดือนที่ต้อง

ทุม่เวลา ทุม่แรงกายพอสมควร คนว่างงาน มเีกณฑ์ได้งานใหม่ๆ  
รายได้ดี ธุรกิจส่วนตัว ไปได้สวย ก�าไรหรือยอดออเดอร์เข้า
มาเยอะเลยทเีดยีว การเงนิ : ยงัต้องรบัผดิชอบกบัภาระต่างๆ 
ที่คุณแบกรับเพียงผู้เดียว ต้องท�างานเยอะเพื่อมีรายได้ตาม
ที่ต้องการ ความรัก : คนโสด ระวงัรถไฟชนกนั ความเจ้าชู้
มีแต่สร้างปัญหา คนมีคู่ ต่างพยายามหาอะไรใหม่ๆ เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ เพื่อต่อยอด

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : เตรยีมรบัค�าชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน 
บรวิาร หวัหน้าได้เลย งานที่คณุตั้งใจและทุ่มเท

ประสบความส�าเรจ็ แถมเตรยีมรบัโปรเจก็ต์ใหม่ๆ ที่จะท�าให้
คณุเตบิโต คนว่างงาน รอจงัหวะอกีนดิ มข่ีาวดเีรื่องงาน ธรุกจิ
ส่วนตัว ยังราบรื่นดี ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ไม่มีปัญหา  
การเงนิ : รายได้เท่าเดมิ พยายามที่จะหาช่องทางในการเพิ่ม
รายได ้ ตอนนี้อะไรที่ประหยัดได ้ควรประหยัดไปก่อน  
ความรกั : คนโสด เกดิความกงัวลในความสมัพนัธ์ที่ไม่ชดัเจน  
คนมคีู่ ไม่มคีวามสขุ มแีต่เรื่องให้เกดิความระแวง ไม่มั่นใจ

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน : ต้องท�างานกับเพื่อนร่วมงานที่อายุ
มากกว่า ระวงัเรื่องทศันคตทิี่ไม่ตรงกนั หรอืมเีกณฑ์

ต้องท�างานเพิ่ม งานขายลูกค้าที่จุกจิก คนว่างงาน มีเกณฑ์ได้
ท�างานกับผู้ใหญ่ที่สนิทหรือถูกชักชวน ธุรกิจส่วนตัว มีเกณฑ์
ติดต่อการลงทุนเพิ่มเติม ราบรื่นดี การเงิน : เกิดความขัดแย้ง
กับคนรอบตัว มีแต่คนเอาปัญหา ความเดือดร้อนมาให้จัดการ
แทน หรอืค�้าเงนิจนถูกทวงถาม ความรัก : คนโสด ไม่มคีวามสขุ 
ไม่เป็นไปอย่างที่คดิ ถกูหลอกเสยีเงนิ คนมคีู ่ระวงัมปัีญหาเรื่องเงนิ 
กองกลาง หมนุไม่ทนั

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)
การงาน : รู้สึกไม่ดีกับความผิดพลาดซ�้าๆ  
ที่เกิดขึ้น อย่ามัวเอาแต่อดีตที่แก้ไขไม่ได้กลับ 

มาคิด เริ่มใหม่ได้แล้วกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า อย่าเพิ่งหมดไฟ  
คนว่างงาน ยังอยู่ในวังวนที่ไม่คิดจะเริ่มต้นใหม่สักที ธุรกิจ
ส่วนตัว เกิดความผิดพลาดซ�้า จนอาจรับไม่ทัน การเงิน :  
มเีกณฑ์ได้ผู้ใหญ่มาช่วยเรื่องเงนิๆ ทองๆ แต่กต็้องระวงัเรื่อง
ความใจอ่อนของตัวเองในการใช้เงิน ความรัก : คนโสด  
โสดสนิท ไม่คิดมีใคร พอใจกับชีวิตตอนนี้ คนมีคู่ อยู่ใน 
ความรู้สกึโดดเดี่ยว ไม่มคีวามสขุกบัคนรกั

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : สถานการณ์ไม่ได้เอื้ออ�านวยให้คุณ
ลงมือท�าสักที ท�าได้แค่วางแผน คิดโปรเจ็กต ์

เอาไว้ เพราะโอกาสและจังหวะในการแสดงฝีมือยังมาไม่ถึง  
คนว่างงาน ถ้าไม่ลองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ จะรู้ได้ยังไงว่าท�าได้
หรือไม่ได้ ธุรกิจส่วนตัว อย่าเพิ่งเสี่ยงลงทุนเพิ่ม การเงิน : 
สภาพคล่องทางการเงินเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี เริ่มค่อยๆ 
หมนุคล่องตวัขึ้น แต่กต้็องรูจ้กัใช้จ่าย ความรกั : คนโสด อยู่ๆ  
กโ็ดนเทแบบไม่ทนัตั้งตวั คนมคีู ่ระวงัเกดิการทะเลาะกนัจนถงึ
ขั้นแตกหกั 

ราศีสิงห์ (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : เป็นเดอืนที่ท�างานได้อย่างราบรื่น แต่ก็
ต้องยื่นมือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน บริวาร เพื่อให้

งานผ่านไปได้ด้วยดี ประสบความส�าเร็จ คนว่างงาน มีแต่งาน
ช่วย งานที่ต้องมีรายได้ยังไม่มา ธุรกิจส่วนตัว เป็นเดือนที่คงที่ 
ราบรื่น ไม่มปัีญหามากวนใจ การเงนิ : มเีกณฑ์ต้องใช้เงนิไปกบั
การลงคอร์สเรยีนเรื่องภาษา หรอืเอกสารราชการต่างๆ ความรกั :  
คนโสด ป๊อปปูล่ามีแต่คนมาขายขนมจีบ มีเสน่ห์มากช่วงนี้  
คนมคีู่ ระวงัเสน่ห์แรงจนแฟนหงึหวง

ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : เจองานเกี่ยวกบัตวัเลขหรอืมยีอด
ของตัวเลขท�าให้ต้องรู้สึกกดดัน มีเกณฑ์ต้อง

ออกไปหาลกูค้า หรอืเจรจางานขายให้ลกูค้าซื้องาน คนว่างงาน  
มีเกณฑ์ได้งานระยะสั้นๆ ค่าตอบแทนดี ธุรกิจส่วนตัว  
ปรกึษาเรื่องเงนิลงทนุมเีกณฑ์ได้รบัการอนมุตั ิการเงนิ : ระวงั
สถานการณ์ในอดตีกลบัมาให้ต้องเคลยีร์ หรอืเพื่อนเก่า หรอื
ลูกหนี้ที่หายไปนานเอาเงินที่ยืมมาคืน ความรัก :  
คนโสด เจอคนขี้หึง หวงเก่ง จนอาจอึดอัด คนมีคู่ อย่าท�า
อะไรให้คนรกัต้องระแวง จะยิ่งอดึอดัมาก

ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน : ระวงัการท�างานที่เอาตวัเองเป็นใหญ่ 
บ้าอ�านาจ หรือเอาแต่ความคิดตัวเองไม่ฟังคน

รอบข้าง จนไม่รบัการช่วยเหลอื คนว่างงาน อย่าคดิว่าต้องได้
งานที่ดีที่สุด อะไรท�าได้ท�าไปก่อน ธุรกิจส่วนตัว อยู ่ใน
สถานการณ์ที่ต้องแข่งขัน หาลูกค้า ออเดอร์เพิ่ม การเงิน : 
เข้าสู่ถานการณ์ใหม่ๆ ที่สภาพการเงินเริ่มคล่องตัว ปัญหา
หลายอย่างคลี่คลายได้ ความรัก : คนโสด เจอคนทุ่มเทชนดิ
ที่คุณก็ไม่คาดฝัน คนมีคู่ เปย์หนัก เอาใจคนรักเก่งเหลือเกิน 
 

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : เป็นเดอืนที่ได้ท�างานที่ถนดั หรอืมโีอกาสดีๆ   
มเีพื่อนร่วมงานที่จะเป็นที่ปรกึษา ช่วยให้โปรเจก็ต์

ราบรื่น คนว่างงาน เตรียมรับข่าวดีเกี่ยวกับงาน ธุรกิจส่วนตัว 
ถอืว่าราบรื่น แม้จะมปัีญหาบ้างแต่กจ็ดัการได้อยูห่มดั การเงนิ :  
มีเกณฑ์ได้โชคลาภ ลาภลอยเข้ามาแบบบังเอิญ หมั่นเก็บออม 
และท�าบุญบ้าง ความรัก : คนโสด มีโอกาสได้เริ่มต้นความรัก
ครั้งใหม่ แต่มีอุปสรรคมาท้าทาย คนมีคู่ ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ  
เตมิความหวานให้รกัที่มดีขีึ้น

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : เตรียมรับโอกาสดีๆ ได้เลย หรือมี
เกณฑ์ได้ท�างานประสาน เจรจางานขายได้ราบรื่น  

และได้รบัค�าชื่นชมจากลกูค้า หวัหน้า เพื่อนร่วมงาน คนว่างงาน  
มเีกณฑ์คนกลางเอางานรายได้ดมีาให้ ธรุกจิส่วนตวั เตรยีม
รับเงินปันผล เงินตอบแทนจากธุรกิจได้เลย การเงิน :  
เริ่มหมุนคล่องตัวมากกว่าที่ผ่านมา การใช้จ่ายเป็นไปตาม
แผนที่วางเอาไว้ ความรกั : คนโสด เจอคนอายมุากกว่า นสิยัด ี 
โอบอ้อมอาร ีเทคแคร์เก่ง คนมคีู่ อย่าเอาเวลาไปเป็นศริาณี
ให้คู่อื่น แต่คู่ตวัเองมแีต่ปัญหา 

หากอยากเชค็ดวงดีๆ  ตามเรามาที่ “หมอธีร์ ไพ่ยิปซี” 
Facebook : www.facebook.com/mortea.tarot หรอือยากเชค็ดวงแบบส่วนตวัที่ Line ID : Teac02

“ดวงรายเดือน 12 ราศี”  เมษายน 2564  หมอธรี์ ไพ่ยิปซ ี
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โรคพษิสนุขับ้า
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าโดยองค์การอนามัยโลก 

ระบุไว้ว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสที่สามารถป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน การล้างแผลด้วยน�้าและสบู่หลังจากสัมผัสสัตว์
ต้องสงสัย สามารถช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อได้อย่างมาก และ 
การก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ท�าได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับ
สนุขัและป้องกนัเหตสุนุขักดั

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ส�าคัญแค่ไหน
เจ้าของสตัว์เลี้ยงควรพาสนุขัหรอืแมวไปฉดีวคัซนีตั้งแต่อาย ุ

3 เดอืน และกระตุ้นอกีครั้งที่ 6 เดอืน ถงึแม้ว่าประสทิธภิาพของ
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าจะสามารถป้องกันโรคได้นานกว่า 5 ปี 
แต่เนื่องจากประเทศไทยยังเป็นถิ่นที่มีการระบาดอยู่จึงแนะน�าให้
ฉีดวัคซีนทุกปีจึงจะปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้ระบาดเฉพาะ
ในฤดูร้อนอย่างที่เข้าใจกัน เชื้อไวรัสสามารถเจริญเติบโตได้ดีใน 
ฤดหูนาว แต่สามารถตดิเชื้อได้ทกุฤด ูจงึควรฉดีวคัซนีในสตัว์เลี้ยงที่ม ี
ความเสี่ยงทุกตัว ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในคน  
ควรฉดีในกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกสตัว์กดั เช่น สตัวแพทย์และเดก็ และ
ควรฉดีก่อนสมัผสัสตัว์ 

ทั้งน้ี กรุงเทพมหานคร โดยส�านักอนามัย ร่วมกับ  
50 ส�านักงานเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์เล้ียง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตาม
ชุมชนต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนใน
การน�าสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน�้า เป็นหน่ึงในรายช่ือ 
โรคอันตรายที่ระบาดแทบทุกปีในช่วงฤดูร้อน เป็นโรค 
ติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
ทกุชนดิรวมถงึคน พบได้ทัว่โลก ส่วนในประเทศไทยนบัเป็น 
ภัยใกล้ตัวของบรรดาคนรักสัตว์ที่ไม่ควรมองข้าม  

ความน่ากลัวของโรคพิษสุนัขบ้า
โรคนี้เป็นโรคตดิต่อร้ายแรงที่เกดิจากเชื้อไวรสั ตดิต่อ

ระหว่างสัตว์และคนร้ายแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต 
เป็นภัยร้ายใกล้ตัวโดยเฉพาะคนรักสัตว์ ผู้เลี้ยงสุนัข 
แมว รวมทั้งคนที่สัมผัสกับสัตว์เป็นประจ�า แต่คน 
ส่วนใหญ่ยงัเข้าใจว่าเลี้ยงสนุขัหรอืแมวในบ้านไม่จ�าเป็น 
ต้องฉดีวคัซนีเพราะเลี้ยงดูอย่างด ีซึ่งเป็นความเข้าใจที่
ผิด เพราะโรคพิษสุนัขบ้าสามารถติดต่อโดยการรับเชื้อ
ไวรสัจากน�้าลายของสตัว์ที่ป่วย เช่น แมว หนู ลงิ ค้างคาว 
และที่พบได้มากที่สดุคอื สนุขั ซึ่งจะเกดิขึ้นเมื่อสตัว์ที่ป่วยกดั 
ข่วน หรอืเลยี ท�าให้น�้าลายเข้าสูร่่างกายผ่านทางบาดแผล บรเิวณ
ริมฝีปาก หรือนัยน์ตา มีระยะเวลาฟักตัวระหว่าง 2-8 สัปดาห์  
ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการเริ่มแรก 
เช่น กงัวล ปวดหวั และเป็นไข้ เมื่อเชื้อแพร่กระจายไปยงัประสาท 
ส่วนกลางจะก่อให้เกิดการอักเสบในสมองและกระดูกสันหลัง  
น�าไปสู่การเสยีชวีติหากไม่สามารถฉดีวคัซนีป้องกนัโรคได้ทนั

วิธีสังเกตอาการและระยะของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
หากเป็นสุนัข จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น จากที่

ชอบเล่นกับเจ้าของก็จะแยกออกไปซุกตัวเงียบ ส่วนตัวที่กลัวคน
จะมาคลอเคลียคน มีไข้ ม่านตาขยาย ประมาณ 2-3 วัน ต่อมา 
ระยะตื่นเต้น สุนัขจะมีอาการทางประสาท เช่น กัดแทะสิ่งของ 
โดยไม่เจ็บปวด ตัวแข็ง ไม่อยู ่นิ่ง มีอาการประมาณ 1-7 วัน  
ตามด้วยระยะอมัพาต สนุขัจะลิ้นห้อย น�า้ลายไหลคล้ายกบัมขีอง
ตดิคอ ลกุไม่ได้ และตาย รวมเวลาประมาณ 10 วนั

ส่วนแมว มักจะหลบในที่มืด และอาการเช่นเดียวกับ
สุนัข สัตว์ชนิดอื่น เช่น สุกร อาการทางประสาท เช่น เคี้ยวปาก  
น�้าลายไหล ไวต่อสิ่งแวดล้อม มักตายใน 3-4 วัน โค กระบือ  
ตื่นเต้น วิ่งไล่ชนสิ่งต่างๆ น�้าลายยดืกดัฟัน  

Editor/Executive Visions ภาพข่าวเร่ืองจากปก/ข่าว ธพส. สิ่งแวดล้อม

สภากาชาดไทย 
อธิบายอาการของสัตว  ์
ที่ป่วยเป็นโรคพิสุนัขบ้าไว้  
2 แบบ คือ แบบดุร ้าย
สัตว ์มี อาการหงุดหงิด  

ตื่นเต้น วิ่งพล่าน ไล่กัดคน
และสัตว์ตัวอื่น โดยสุนัขจะ

แสดงอาการเช่นนี้ประมาณ 2-3 วนั  
หลังจากนั้นจะอ่อนเพลีย ขาหลังไม่มีแรง  

เดินโซเซ และเสียชีวิตในที่สุด และแบบเซื่องซึม สังเกตได้ยาก
กว่าเพราะสัตว์จะมีอาการเหมือนโรคอื่นๆ เช่น ไข้หวัด หรือ  
โรคหดั โดยจะมอีาการลิ้นห้อง ปากอ้าหบุไม่ได้ ตวัแขง็เป็นอมัพาต 
บางตวัมอีาการชกัและตายในที่สดุ

เมื่อโดนกัด ข่วน หรือเลีย ต้องท�าอย่างไร
หากถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือ 

เลยีบาดแผล แม้เพยีงเลก็น้อย ให้รบีล้างแผลด้วยน�้าและสบูท่นัที
หลายๆ ครั้ง ประมาณ 10 นาท ีใส่ยาเบตาดนีเพื่อลดการตดิเชื้อ
โรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากต้องฉีดวัคซีนควรฉีดวัคซีนให้ครบ
ชุดและตรงตามนัดจึงจะได้ผล เพราะหากติดเชื้อพิษสุนัขบ้าและ
ปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อเข้าสู่ระบบประสาท จนแสดงอาการป่วยออก
มาแล้วจะไม่สามารถรกัษาให้หายได้ ผูป่้วยจะเสยีชวีติ สิ่งที่ท�าอกี
ประการคอื ควรขงัสตัว์ตวันั้นไว้เพื่อสงัเกตอาการเป็นเวลา 10 วนั  
ปัจจบุนัยงัไม่มยีาที่สามารถรกัษาโรคพษิสนุขับ้าได้ ส่วนวธิป้ีองกนั
ที่ดทีี่สดุ คอืผู้เลี้ยงสตัว์ทกุคนควรน�าสตัว์เลี้ยงไปฉดีวคัซนีป้องกนั
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ส่องเรื่องควรรู้

New NormalNew Normal  โลกกีฬาโลกกีฬา

สู้ภัยพิษสุนัขบ้าหน้าร้อน

เป็นเวลานานนบัปีแล้วท่ีชาวโลกต้องใช้ชวีติอยูก่บัเจ้าไวรสั
ทีม่ชีือ่ว่า “โควดิ-19” ซึง่ท�าให้วถิชีวีติของมวลมนุษยชาตต้ิอง
เปลีย่นแปลงไปในทกุมติ ิไม่เว้นแม้แต่ “วงการกฬีา” ทีท่�าให้หลาย
ทวัร์นาเมนต์ถกูเลือ่นหรอืบางรายการกย็กเลิกการแข่งขนัไปเลย

ผลกระทบที่มตี่อ “วงการกีฬา” ท�าให้แมตช์ใหญ่ระดบัโลก
หลายรายการยงัไม่เกดิขึ้นจนถงึทกุวนันี้ แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่ม
คลี่คลาย แล้วค่อยๆ ทะยอยกลบัมาลงสนามกนัอกีครั้ง แต่ถงึนาทนีี้ 
ก็ต้องยอมรับว่าเป็นโลกกีฬาก็เปลี่ยนแปลงไปในแบบ “วิถีใหม่”  
หรือ New Normal ที่ท�าให้ทุกคนต้องปรับตัว  
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน ตัวนักกีฬา หรือ 
แม้กระทั่งผู้ชม

ในแง่ของแฟนกฬีา มาตรการหลกัๆ ที่ต้องปรบัตวั 
คอืการเว้นระยะห่างทางสงัคม การสวมหน้ากากอนามยั 
ตรวจวดัอณุหภูมก่ิอนเข้าสนามทกุครั้ง นอกจากนี้ ก่อน
จะไปชมกีฬาที่สนามยังต้องเช็คให้ดีก่อนออกจากบ้าน 
เพราะบางรายการยงัแข่งขนัแบบปิด โดยไม่เปิดให้แฟน
กฬีาเข้าชมภายในสนาม  

กฬีาอาชพีหลายชนดิในบ้านเรา เช่น ฟตุบอลไทยลกี  
หรือวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ก็มีการจ�ากัดจ�านวนผู้ชม  
อาจจะเพียง 20% 30% หรือ 50% ของความจุสนาม
แข่งขันเท่านั้น ท�าให้แฟนกีฬาอาจต้องคอยเช็คข้อมูลกัน
อย่างละเอยีดรอบคอบ ไม่เช่นนั้นอาจจะไปเสยีเที่ยวเลยกไ็ด้ 

ด้านนกักฬีา โค้ช ผูต้ดัสนิ รวมไปถงึเจ้าหน้าที่ฝ่ายจดัการ 
แข่งขนั กจ็ะต้องมกีารตรวจหาเชื้อโควดิ-19 เป็นระยะด้วยเช่นกนั 

แนวทางปฏิบัติที่ว่านี้เป็นเพียงเบื้องต้นของกีฬาที่แข่งขัน

หลงัจากนั้น นกักฬีาจะถูกกกัตวัดูอาการก่อน 
และเมื่อพ้นระยะกกัตวัจงึสามารถออกไปท�ากจิกรรม
ต่างๆ ได้ แต่ก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก�าหนดไว้ให้ เช่น 
ที่พกั สนามซ้อม หรอืสนามแข่งขนัเท่านั้น และไม่ได้ 
รบัอนญุาตให้ออกนอกบรเิวณ โดยจะมแีอปพลเิคชนั 
ติดตามตัว สามารถแทร็กกิ้งนักกีฬาได้ตลอดเวลา 
ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติอีกมากมาย รวมทั้งมี
มาตรการของรฐับาลประเทศนั้นๆ ที่ถูกน�ามาบงัคบั
ใช้ควบคู่ไปด้วย 

ทั้งนี้ ศึกกีฬาระดับโลกที่ทุกคนจับตามองนั่น
ก็คือกีฬาโอลิมปิก 2020 ซึ่งถูกเลื่อนมาแข่งขันใน

สนุก เร้าใจ และปลอดภยัไปพร้อมกนัสนุก เร้าใจ และปลอดภยัไปพร้อมกนั

กันภายในประเทศ 
แต่ถ้าหากเป็นการ

แข่งขันในระดับโลก 
หรือทัวร ์นาเมนต ์
ระดับนานาชาต ิ
มาตรการต่างๆ ก็

จะยิ่งเข้มงวดและมรีายละเอยีดยบิย่อยมากยิ่งขึ้นไปอกี 
เริ่มตั้งแต่การเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่างๆ นักกีฬา

จะต้องมีเอกสารยืนยันผลตรวจปลอดเชื้อโควิด-19 จากประเทศ
ต้นทาง จงึจะสามารถเข้าประเทศนั้นๆ ได้ และอาจจะมกีารตรวจ
ซ�้าเมื่อไปถงึประเทศปลายทาง

ปีนี้ ก�าหนดไว้ระหว่างวนัที่ 23 กรกฎาคม - 8 สงิหาคม 2021 ที่ 
กรงุโตเกยีว ประเทศญี่ปุน่ เหล่าแฟนกฬีาต่างเฝ้ารอดวู่า “โอลมิปิก
ในยุคโควิด” จะออกมาเป็นอย่างไร โดยเบื้องต้น “เจ้าภาพ”  
ญี่ปุน่ได้ประกาศแล้วว่า จะไม่อนญุาตให้แฟนกฬีาต่างชาตเิดนิทาง
เข้าประเทศมาร่วมชมเกมที่ขอบสนาม เพื่อป้องกนัโควดิ-19 นั่นเอง 

น่าเช่ือว่าโอลิมปิก “โตเกียวเกมส์” ในช่วงกลางปีนี้  
จะเป็นทัวร์นาเมนต์กีฬาที่สามารถเป็น “โมเดล” ส�าหรับ 
การก�าหนดแนวทาง New Normal Sport ให้กับการจัด 
แข่งขันกีฬาอื่นๆ ทั่วโลกได้เป็นอย่างดี ต้องรอชมกันว่า 
เจ้าภาพอย่างประเทศญี่ปุ ่นจะมีแนวทาง “กีฬาวิถีใหม่” 
อย่างไรบ้าง โปรดอดใจรอ...
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อักษร
สราญ

...ภูผาเทิบ...
๏ เป็น “ภูหินเทิบ” เป็นป่าหิน

ซ้อนไม่รู้สิ้นเป็นภูผา

เป็นเพิงพักภูสุดสายตา

ให้หัวใจแสวงหาด้วยหัวใจ

๏ ป่าหินเด่นตระการบนลานหิน

ซ้อนชั้นเรียงชิ้นเป็นชั้นไหว

ขณะหนึ่งขณะนั้นขณะใคร

ที่ไม่รู้ก็รู้ได้ขณะนั้น !.

นายทิวา
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ มุกดาหาร



ติดต่อใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั

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

WWW.DAD.CO.TH

M A G A Z I N E

ความสุขในศูนย์ราชการ

ส่งความสุขทุกต้นเดือน
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โปรโมชันพิเศษรับซัมเมอรสุดชิล

ซื้อ PA Simple รับ Tesco Lotus Gift Card มูลคา 100 บาทแผน 1
ซื้อ PA Simple รับ Tesco Lotus Gift Card มูลคา 200 บาทแผน 2

พิเศษ! ตั้งแตวันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 (ยกเวนชองทาง MTI Connect)

คุมครองอุบัติเหตุท่ัวไป

คุมครองอุบัติเหตุจากกีฬาหรือกิจกรรมกลางแจง เชน Surfskate,

ปนเขา, ว่ิงมาราธอน 

เงินชดเชยรายไดระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาล

*

*

Heartwarming
Summer

เจ็บได จายเต็มแมกซ 
ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Simple

โปรทาลมรอน

ซึ่งมีผูใชจำนวนมาก ใหนอยลง


