
WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

NO. 20 I APRIL 2022

คืือ “สถาบัันมููลฐาน” ของ “มูนุษยชาติิ”

“ครอบครัว” เป็็นหน่วยขนาดเล็็กท่ี่�สุุดของสัุงคม แต่่หน่วยขนาดเล็็กท่ี่�สุุดของสัุงคม
อย่าง “ครอบครัว” กลั็บเป็็นสุ่วนท่ี่�ม่ความสุำาคัญมากท่ี่�สุุด อ่่านต่่อ่ 03

“ครอบครวั”

ดีีทีี่�สุุดี !!!
FAMILY

‘ครอบครัว’ สุขสันต์‘ครอบครัว’ สุขสันต์
‘สังคม’ สุขใจ‘สังคม’ สุขใจ

“เดือนเมูษายน” ของทุกปี เป็นเดือนที่มูีคืวามูสำาคืัญติ่อ

คืนไทยทุกคืน อ่่านต่่อ่ 03
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Executive Visions
เจ้้านายแบับัไหน ท่ีลูกน้องไมู่อยากทำางานด้วย? คืำาติอบั 

หน่่งจ้ากการสำารวจ้พบัว่า ลูกน้องส่วนใหญ่ไมู่ชอบัทำางาน

กับัคืนท่ีหยาบัคืาย เอาแต่ิใจ้ตินเอง ไมู่มีูคืวามูเข้าใจ้ผูู้้อ่ืน 

ทั�งในด้านคืวามูคิืด มุูมูมูอง และคืวามูรู้ส่ก ซ่่ึ่งเป็นส่ิงสำาคัืญ

สำาหรับัการอยู่ร่วมูกัน 

ทัักษะเร่ื่�อ่ง Empathy คือ่่ คืวามเข้้าใจคืนอ่�่น ร้้ื่จักเคืารื่พคืนอ่่�น  
จึงเป็็นคุืณสมบัติั่ท่ั�สำาคัืญในการื่เข้้าสังคืม ซึึ่�งหากเรื่านำามาป็รัื่บัใช้้กับั
การื่ทัำางานก็จะช่้วยให้การื่ทัำางานข้อ่งเรื่าเป็็นไป็อ่ย่างรื่าบัร่ื่�น เพรื่าะจะลด
คืวามขั้ดแย้ง และการื่ไม่เข้้าใจกนัในการื่ทัำางานร่ื่วมกันเป็็นอ่ย่างด่ด้วย

นอ่กจากน่� ทัักษะเร่ื่�อ่ง Empathy ยังสามารื่ถใช้้ได้กับั  
การื่บัริื่การื่ การื่บัรื่ิหารื่งาน และการื่แสดงคืวามคืิดเห็นได้อ่่ก  
เรื่าลอ่งมาด้กันคืรัื่บัว่า สามารื่ถใช้้ได้อ่ย่างไรื่บ้ัาง เช่้น

Empathy กับัการบัริการ หากเรื่าเข้้าใจคืวามต้่อ่งการื่
ข้อ่งล้กค้ืา จะทัำาให้เรื่าสามารื่ถสร้ื่างคืวามป็รื่ะทัับัใจแก่ล้กคืา้ และ
สร้ื่างคืวามร้้ื่สึกด่ ๆ ได้ง่ายขึ้�น 

Empathy กับัการบัรหิารงาน แม้จะเป็็นชิ้�นงานเด่ยวกนั  
แต่่คืนทัำางานแต่่ละคืน ก็จะม่วิธ่ีท่ั�ถนัดในการื่ทัำางานให้สำาเร็ื่จ 
แต่กต่า่งกันไป็ การื่มอ่งจากมุมมอ่งข้อ่งเข้า ก็จะทัำาให้เรื่าสามารื่ถ
มอ่บัหมายงานอ่ย่างม่ป็รื่ะสิทัธิีภาพมากขึ้�น

Empathy กับัการแสดงคืวามูคืิดเห็น จะทัำาให้ลด 
คืวามข้ัดแย้งลงได้ เพรื่าะไม่ว่าจะอ่ย่้ในอ่งคื์กรื่เล็กหร่ื่อ่ใหญ ่ 
เรื่าต่่างต้่อ่งพึ�งพาทัั�งเพ่�อ่นร่ื่วมงานในฝ่่ายตั่วเอ่งและฝ่่ายอ่่�น ๆ

นักธุีรื่กิจท่ั�ป็รื่ะสบัคืวามสำาเร็ื่จหลายคืน ใช้้ทัักษะเร่ื่�อ่ง 
Empathy ในการื่โน้มน้าวใจคืน เช่้น คุืณรื่วิศ หาญอุ่ต่สาหะ CEO 
เคืร่ื่�อ่งสำาอ่างแบัรื่นด์ศร่ื่จันทัร์ื่ ให้คืวามเห็นว่า

เวลาจะโน้มน้าวมักจะม่คืนถามว่า ทัำาอ่ย่างไรื่ให้อ่่กฝ่่าย
ป็รื่ะทัับัใจในตั่วเรื่า เทัคืนิคืหนึ�งท่ั�ง่ายมาก ๆ นั�นค่ือ่ ‘การฟััง’  
ดังนั�น ‘Active Listening’ จึงสำาคัืญมาก 

แล้วเราจ้ะสามูารถพัฒนาทักษะ Empathy ให้กับั 

ทุกคืนในองค์ืกรได้อย่างไร?

ฝึึกฝึน Empathy ด้วยการน่กถ่งคืนอ่ืน สามารื่ถทัำาได้
ด้วยวิธี่การื่ใช้้ Empathy Mapping ซึ่�ึงเป็็นการื่สมมุติ่ตั่วเอ่งใน
บัทับัาทัข้อ่งคืนอ่่�น ในจุดท่ั�คืนอ่่�นเป็็น โดยในท่ั�ทัำางานคุืณอ่าจให้
เวลาเพ่�อ่ท่ั�จะสวมบัทับัาทัเป็็นใคืรื่สักคืน เพ่�อ่นร่ื่วมงานแผนกอ่่�น  
ล้กค้ืา หร่ื่อ่คืนท่ั�เป็็นท่ั�ร้้ื่จัก แล้วลอ่งนึกถึงสิ�งต่่าง ๆ เก่�ยวกับัเข้าด้
ว่าในเหตุ่การื่ณ์หนึ�งเข้าม่ลักษณะอ่ย่างไรื่

ฝึึกฝึนทักษะการรับัฟัังอย่างล่กซ่ึ่�ง (Deep Listening) จะช่้วย
ให้เข้้าใจคืนอ่�่นว่าเข้าร้ื่้สึกอ่ย่างไรื่จากการื่ฟััง และสรื่้างบัรื่รื่ยากาศ 
ข้อ่งการื่เป็็นผ้้ฟัังท่ั�ด่ การื่ฟัังคืนอ่่�นไม่ใช่้เป็็นเพ่ยงการื่ทัำาคืวามเข้้าใจ 
คืนอ่่�นเท่ัานั�น แต่่ยังสามารื่ถช่้วยทัำาให้คืนท่ั�ม่คืวามทุักข์้ใจได้รัื่บั 
การื่เย่ยวยา และรื่ะบัายอ่อ่กมาด้วย ทัั�งน่�เม่�อ่หัวหนา้หร่ื่อ่ผ้จั้ดการื่ม่
ทัักษะการื่รัื่บัฟัังอ่ย่างลึกซึึ่�ง และสามารื่ถใช้้กับัล้กน้อ่งหร่ื่อ่สมาชิ้ก 
ในท่ัมแล้ว จะทัำาให้คืวามไว้วางใจรื่ะหว่างท่ัมสามารื่ถเกิดขึ้�นได้ง่ายขึ้�น 

นอ่กจากนั�น ยังม่การื่ฝึ่กทัักษะรื่ะหว่างบุัคืคืล (Interpersonal Skills)  
ท่ั�ม่คืวามละเอ่่ยด ซัึ่บัซ้ึ่อ่นขึ้�นไป็ ซึึ่�งท่ัานผ้้อ่่านท่ั�สนใจสามารื่ถค้ืนคืว้า 
และเร่ื่ยนรื่้จ้ากแหล่งข้้อ่ม้ลต่่าง ๆ  ท่ั�ม่อ่ย่้รื่อ่บัต่วัเรื่าได้ แต่่สิ�งท่ั�บัทัคืวามน่�  
ต่อ้่งการื่จะกรื่ะตุ้่นเต่่อ่น ค่ือ่ ในการื่ทัำาหน้าท่ั�ด้แลคืน หร่ื่อ่ส่�อ่สารื่กับัคืน  
ท่ั�สำาคัืญค่ือ่ ต้่อ่งเข้้าถึงใจข้อ่งคืนอ่่�น เพ่�อ่ช่้�ให้เห็นถึงคืวามสำาคัืญ
และวัต่ถุป็รื่ะสงค์ืข้อ่งงานให้ทุักคืนเห็น เพ่�อ่ท่ั�จะให้งานอ่อ่กมาด่ 

ทักษะเร่ือง Empathy จ้ะเป็นทักษะการทำางานแห่ง

ศติวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคืนสามูารถฝึึกฝึนและเรียนรู้ได้ เพ่ือ

รับัมืูอโลกการทำางานท่ีมีูการแข่งขันสูงข่�น อันจ้ะทำาให้

พนักงานมีูคืวามูสุข ส่งผู้ลต่ิอประสิทธิิภาพการทำางานกับั

ทีมูได้ด้วยเช่นกัน 

แล้วพบักันใหมู่คืรับั

ด้วยคืวามูปราถนาดีจ้าก Dr.T ด้วยคืวามูปราถนาดีจ้าก Dr.T 

Active Listening เป็็นวิธี่การื่ฟัังท่ั�ต่กผลึกรื่ะหว่างสนทันา 
เกบ็ัข้อ้่ม้ล จดัการื่คืวามสมัพนัธ์ี รื่วมไป็ถึงฟังัวเิคืรื่าะหล์กึลงไป็ว่า
มสิ่�งท่ั�ซึ่อ่่นอ่ย้ใ่นนำ�าเส่ยงข้อ่งป็รื่ะโยคืฝ่่ายต่รื่งข้า้มเวลาพ้ดกบััเรื่า 

บัางคืรื่ั�งเรื่าจะพบัว่าล้กค้ืาพ้ดแบับัหนึ�งแต่่จริื่ง ๆ แล้ว 
คืวามต่อ้่งการื่ลึก ๆ อ่าจจะเป็็นอ่่กแบับัหนึ�ง ดงันั�นการื่ฟัังรื่วมไป็
ถงึการื่ใช้ป้็รื่ะสาทัสัมผัสอ่ยา่งอ่่�น จงึเป็็นเร่ื่�อ่งสำาคืญัในการื่เข้า้ใจ
การื่ส่�อ่สารื่รื่ะหว่างทัั�งสอ่งฝ่่าย

ข้ณะท่ั� คืณุเร่ื่อ่งโรื่จน์ พ้นผล แห่ง กสกิรื่ บิัสซิึ่เนส-เทัคืโนโลย่
 กรุื่�ป็ (KBTG) กล่าวว่า

สิ�งทั�่ผ้้นำาต้่อ่งม่ในการื่ป็รื่ับัเป็ล่�ยนอ่งคื์กรื่ คื่อ่ ต่้อ่งม่ 
คืวามเอ่าใจใส่ และสำาหรื่บััการื่ Transformation แลว้ เม�่อ่เป้็าหมาย
ป็ลายทัางย�ิงไกล ผ้้นำาย�ิงต่อ้่งม ่Empathy มากเท่ัานั�น 

และไมใ่ช้แ่คื ่Empathy กบััล้กคืา้เท่ัานั�น แต่ต่่อ้่งม ่Empathy 
กับัพนักงานดว้ย ผ้้นำาต้่อ่งถอ่ดหมวกข้อ่งต่ำาแหน่งอ่อ่ก แล้วนั�งฟััง
พนักงานในฐานะคืน คืน หนึ�ง รื่วมถงึสร้ื่างคืวามเช้�่อ่ม�ันว่าจะเอ่า 
สิ�งท่ั�พนักงานเสนอ่ไป็พัฒนาอ่ยา่งต่อ่่เน่�อ่ง 

สิ�งทั�่สำาคัืญ คื่อ่การื่ทั�่ผ้้นำาต้่อ่ง ใส่ใจ ตั่�งใจ เช้�่อ่ใจ และ 
ทุ่ัมเทัใจ เพ่�อ่พนักงานทุักคืน

ทำำ�ง�นกัับคน ต้้องเข้�้ใจคน
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เจ้าข้อ่ง : บัริื่ษัทั ธีนารัื่กษ์พัฒนาสินทัรัื่พย ์จำากดั ศ้นย์รื่าช้การื่เฉลิมพรื่ะเก่ยรื่ติ่ ๘๐ พรื่รื่ษา ๕ ธัีนวาคืม ๒๕๕๐  
เลข้ท่ั� 120 อ่าคืารื่ธีนพิพัฒน์ ถนนแจ้งวฒันะ แข้วงทุ่ังสอ่งห้อ่ง เข้ต่หลักส่� กรุื่งเทัพมหานคืรื่ 10210 

โทัรื่ศัพท์ั : 0 2142 2233 , 0 2142 2203 โทัรื่สารื่ : 0 2143 8889 อ่่เมล : info@dad.co.th

กองบัรรณาธิิการ

Editor's talk
“เทศกาลสงกรานต์ิ” หวนกลับัมาเย่อ่นอ่่กคืรัื่�ง  

ข้ณะท่ั� “COVID-19” ก็ยังคืงม่อิ่ทัธิีพลต่่อ่วิถ่ช่้วิต่ 

จนทัำาให้หลายคืนเริื่�มคุ้ืนชิ้นกับั “สงกรานต์ิวิถีใหมู่” 

ช่้วงเวลาน่� คืนส่วนใหญ่ต่่างให้คืวามสำาคืญักับั  

“คืรอบัคืรัว” ท่ั�เคืยห่างบ้ัานก็เล่อ่กกลับัไป็เติ่มเต็่ม

คืวามรื่ัก คืวามหวัง พลังใจ เพ่�อ่เผช้ิญหน้ากับั 

คืวามเป็ล่�ยนแป็ลงท่ั�รื่อ่คือ่ยอ่ย่้

ในข้ณะเด่ยวกัน เรื่าทัุกคืนก็ย่อ่มม่หน้าทั�่

คืวามรื่ับัผิดช้อ่บัต่่อ่ “ประเทศไทย” ท่ั�เป็็นเหม่อ่น

คืรื่อ่บัคืรื่ัวใหญ่ การื่รื่่วมม่อ่รื่่วมใจการื่ด้แลต่นเอ่ง

อ่ย่างรื่ะมัดรื่ะวังสมำ�าเสมอ่ เพ่�อ่ให้ป็ลอ่ดภัยมาก

ท่ั�สุดสำาหรัื่บัคืรื่อ่บัคืรัื่วและทุักคืนท่ั�เรื่ารัื่กจึงเป็็น 

สิ�งจำาเป็็นอ่ย่างมาก

ขอส่งผู่้านคืวามูหวังพลังใจ้และคืวามูปรารถนาดี 

ต่ิอกันสู่ทุกท่าน เพ่ือให้ “เทศกาลสงกรานต์ิ”  

ของทุกคืนยังคืงงดงามูติลอดไป...

สมเด็จพรื่ะนางเจ้าสิริื่กติิ่� พรื่ะบัรื่มรื่าช้น่ินาถ พรื่ะบัรื่มรื่าช้ช้นน่
พันปี็หลวง ทัรื่งเป็็นสมเด็จพรื่ะบัรื่มรื่าช้น่ินาถ ในพรื่ะบัาทัสมเด็จ 
พรื่ะบัรื่มช้นกาธิีเบัศรื่ มหาภ้มิพลอ่ดุลยเดช้มหารื่าช้ บัรื่มนาถบัพิต่รื่  
พรื่ะนามเดิม “หมู่อมูราชวงศ์สิริกิติิ� กิติิยากร” พรื่ะอ่งค์ืทัรื่งเป็็น  
“สมูเด็จ้พระราชชนนี” ในพรื่ะบัาทัสมเด็จพรื่ะเจ้าอ่ย่้หัว รัื่ช้กาลท่ั� 10 

เม่�อ่วันท่ั� 28 เมษายน พ.ศ. 2493 พรื่ะบัาทัสมเด็จ 
พรื่ะบัรื่มช้นกาธีเิบัศรื่ มหาภ้มพิลอ่ดุลยเดช้มหารื่าช้ บัรื่มนาถบัพติ่รื่  
ทัรื่งป็รื่ะกอ่บัพรื่ะรื่าช้พิธี่รื่าช้าภิเษกสมรื่ส ณ วังสรื่ะป็ทุัม และ
ทัรื่งสถาป็นาหม่อ่มรื่าช้วงศ์สิรื่ิกิต่�ิ กิต่ิยากรื่ ขึ้�นเป็็น “สมูเด็จ้ 
พระราชินีสิริกิติิ�” จากนั�นในวันท่ั� 5 พฤษภาคืม พ.ศ. 2493 ซึึ่�งเป็็น 
วันพรื่ะรื่าช้พิธ่ีบัรื่มรื่าช้าภเิษกพรื่ะบัาทัสมเด็จพรื่ะบัรื่มช้นกาธิีเบัศรื่  
มหาภ้มิพลอ่ดุลยเดช้มหารื่าช้ บัรื่มนาถบัพิต่รื่ “สมูเด็จ้ 
พระราชินีสิริกิติิ�” ทัรื่งได้รัื่บัการื่สถาป็นาเฉลิมพรื่ะเก่ยรื่ต่ิยศ 
ขึ้�นเป็็น “สมูเด็จ้พระนางเจ้้าสิริกิติิ� พระบัรมูราชินี”

ต่่อ่มาในวันท่ั� 20 กันยายน พ.ศ. 2499 ทัรื่งพรื่ะกรุื่ณา
โป็รื่ดเกล้าฯ แต่่งต่�ังสมเด็จพรื่ะนางเจ้าสิริื่กิติ่� พรื่ะบัรื่มรื่าชิ้น่  
เป็็นผ้้สำาเร็ื่จรื่าช้การื่แทันพรื่ะอ่งคื์ในรื่ะหว่างทั�่ทัรื่งผนวช้ 
และในปี็เด่ยวกัน วันท่ั� 5 ธัีนวาคืม ทัรื่งพรื่ะกรุื่ณาโป็รื่ดเกล้าฯ  
ให้เฉลิมพรื่ะนามาภิไธีย เป็็น “สมูเด็จ้พระนางเจ้้าสิริกิติิ�  
พระบัรมูราชินีนาถ”

แม่่ของแผ่่นดิินแม่่ของแผ่่นดิิน

คืือแม่่ของแผ่่นดิินถิิ่�นสยาม่	 เทิิดิพระนาม่	“สิุริกิติ่�” พิสิฐสมั่ย

ทัิ�วผื่นหล้้าชืื่�นฉ่ำำ�านำ�าพระทัิย	 ประทัิบใจประจักษ์์ตาประชื่าชื่น

เฉลิิม่พระเกีียรติิสม่เด็ิจพระนางเจา้สิรกิิีติิ� 
พระบรม่ราชินีินาถ พระบรม่ราชิชินนีพันปีีหลิวง
เน่�องในโอกีาสเฉลิิม่พระชินม่พรรษา 90 พรรษา

12 สิงหาคม่ 2565
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FAMILY  ดีที่สุด !!! >> ต่่อ่จากหน้า 01

น่�เพรื่าะ “คืรอบัคืรัว” ไมไ่ด้มค่ืวามหมายโดด ๆ   
เฉพาะตั่วเอ่ง

หากแต่่ “คืรอบัคืรัว” ยังม่คืวามหมายทั�่ 
หมายรื่วมและคืรื่อ่บัคืลุมในทุักสิ�ง ในทุักบัริื่บัทั และ
ในทุักโคืรื่งสร้ื่างข้อ่งสังคืม ตั่�งแต่่หน่วยย่อ่ยท่ั�เล็กท่ั�สดุ  
ไป็จนถึงใหญ่ท่ั�สุด

น่�เพรื่าะ “คืรอบัคืรัว” เป็น็ “ฐานราก” และ 
“รากฐาน” ข้อ่งทุักส่วน 

“สถาบัันคืรอบัคืรัว” เป็็นสถาบันัพ่�นฐานแรื่กสุด  
และม่คืวามสำาคัืญยิ�งข้อ่งสังคืม

“สถาบัันคืรอบัคืรัว”  เป็็น “สถาบััน 

ขั�นมููลฐาน” ท่ั�เป็็นจุดเริื่�มต้่นข้อ่งสถาบัันทัั�งหลาย  
ไม่ว่าจะเป็็น สถาบัันการื่ศึกษา สถาบัันเศรื่ษฐกิจ  
สถาบัันการื่ป็กคืรื่อ่ง ฯลฯ

“สถาบัันคืรอบัคืรัว” จึงเป็็น “รากฐาน” และ 
“ฐานราก” ท่ั�สำาคัืญท่ั�สุดข้อ่งสังคืม

ป็ฏิิเสธีไม่ได้ว่า ถ้า “คืรอบัคืรัว” เข้้มแข็้ง “สังคืมู”  
ก็จะเข้้มแข็้งต่ามไป็ด้วย

และป็ฏิิเสธีไม่ได้เช่้นกันว่า ถ้า “คืรอบัคืรัว” อ่่อ่นแอ่  

“สังคืมู” ก็จะอ่่อ่นแอ่ต่ามไป็ด้วยเช่้นกนั
น่�จึงเป็นเหตุผ่ล้สำาคัืญ	 ท่ิ�ทุิกภาคืส่วนต้องหันกลั้บม่า	

ให้คืวาม่สำาคัืญ	กับ	“สุถาบันมูล็ฐาน”	อย่าง	“ครอบครัว” เพื�อ
ปลู้กสร้าง	ซ่่อม่แซ่ม่	แล้ะเติม่ต่อ	“ฐานราก”	แล้ะ “รากฐาน” 
ให้กลั้บม่าเข้ม่แข็งให้ได้ิม่ากท่ิ�สุดิ

“คืรอบัคืรัว” ค่ือ่ “รากแก้ว” ข้อ่ง “สังคืมู”

และ “รากแก้ว” ข้อ่ง “สังคืมูไทย” ก็ค่ือ่ “รากเหง้า 

ทางวัฒนธิรรมู” และ “วิถีชีวิติ” ท่ั�ส่บัต่่อ่และยังดำารื่งคืงอ่ย่้

ต่่อ่จากหน้า 01‘ครอบครัว’ สุขสันต์ ‘สังคม’ สุขใจ >>

ภายใต้่ “คืวามูรัก-คืวามูเข้าใจ้” และ “สายสัมูพันธ์ิ” 

ข้อ่ง “คืวามูห่วงใย” ท่ั�ม่ให้กันและกัน
น่�ทัำาให้ “เดือนเมูษายน” ท่ั�เป็็นเด่อ่นท่ั�ร้ื่อ่นท่ั�สุดข้อ่งปี็  

เริื่�มต่น้ “เทศกาลปใีหมู่ไทย” และ “เทศกาลปใีหมู่อุษาคืเณย”์  

ด้วยคืวาม “เย็นฉ่ำำ่า” ข้อ่ง “สายนำ�า” เพ่�อ่ “ดับัร้อน”

13 เมษายน “วันมูหาสงกรานต์ิ” และ “วันผูู้้สูงอายุ”

14 เมษายน “วันเนา” และ “วันคืรอบัคืรัว”

15 เมษายน “วันเถลิงศก” และ “วันข่�นปีใหมู่ไทย”

แม้ว่า สังคืมไทัยและสังคืมโลกวันน่� ยังต่้อ่งรื่ะมัดรื่ะวัง
อ่ย่างยิ�ง ต่่อ่การื่อ่ย้ร่่ื่วมกับั “โคืวิด-19” ท่ั�ยังไม่อ่าจเอ่าช้นะได้
อ่ย่างเบ็ัดเสร็ื่จเด็ดข้าด

ทัว่า ! ล้กหลานญาต่ิพ่�น้อ่งทัั�งหลาย ก็ยังพร้ื่อ่มใจท่ั�จะ 
หยุดงาน และเดินทัาง “กลับับ้ัาน”

เพ่�อ่กลับัค่ืนส่้ “คืรอบัคืรัว” ท่ั�เป็็น “รากฐาน” และ  
“ฐานราก” ข้อ่งเรื่าทุักคืน

“คืรอบัคืรัว” ค่ือ่ “สถาบัันมููลฐาน” ข้อ่ง “มูนุษยชาติิ”

“คืรอบัคืรัว” ค่ือ่ คืวามรื่กั , คืวามเข้้าใจ กำาลังใจ คืวามห่วงใย ,  
คืวามอ่บัอุ่่นทัั�งกายและใจ ฯลฯ

ไม่ว่าจะอ่ย่างไรื่ ก็ต้่อ่งเติ่มเต็่มหัวใจให้กันและกัน เพ่�อ่ 
ป็ลุกป็ลอ่บัให้เข้้มแข็้ง เพ่�อ่หยัดย่นได้ต่่อ่ไป็

ไม่ว่าอ่ย่างไรื่ ก็ต้่อ่งร่ื่วมกันป็ล้กสรื่้าง ซ่ึ่อ่มแซึ่ม และ 
เติ่มต่่อ่ “ฐานราก” และ “รากฐาน” ให้เข้้มแข็้งท่ั�สุด

เพ่ือให้ FAMILY ดีท่ีสุด และเพ่ือให้ดีท่ีสุดต่ิอสังคืมู !!!

น่�เพราะเดืิอนน่�	 ม่่ “เที่ศกาล็สุงกรานต์่”	 ท่ิ�ถิ่ือว่า	 เป็น  
“วันข้�นปี็ใหม่ไที่ย”	 แล้ะยังเป็น	 “เที่ศกาล็วันหยุดยาว”		
ท่ิ�คืนส่วนใหญ่จะหยุดิงาน	เพื�อเดิินทิาง	“กลั็บบ้าน”

คืวามจริื่งก็ค่ือ่ หลาย ๆ  คืน ได้เดินทัางจาก “คืรอบัคืรัว”  
เพ่�อ่ไป็ทัำางาน

และคืวามจรื่งิก็ค่ือ่ เม�่อ่ถงึช้ว่ง “เดือนเมูษายน” หลาย ๆ  คืน 
ท่ั�ว่าน่� ก็พร้ื่อ่มท่ั�จะเดินทัางกลับัมาหา “คืรอบัคืรัว”

น่�เป็็นช่้วงเวลาข้อ่ง “เทศกาลสงกรานต์ิ” ท่ั�ถ่อ่เป็็น  
“เทศกาลข่�นปีใหมู่ไทย”

น่� เป็็นช่้วงเวลาข้อ่ง “เทศกาลแห่งสายนำ�า” และ  
“เทศกาลแห่งคืวามูสุข”

น่�เป็็นช่้วงเวลาข้อ่ง “วันข่�นปีใหมู่” “วันคืรอบัคืรัว” และ  
“วันผูู้้สูงอายุ” ท่ั� “สมูาชิกคืรอบัคืรัว” ได้ม่โอ่กาสอ่ย้่พร้ื่อ่ม
หน้ากัน ทัั�ง พ่อ่ แม่ พ่� นอ้่ง ป้็ ่ยา่ ต่า ยาย ลุง ป็า้ น้า อ่า  

และมิต่รื่สหาย
น่�เป็็น “เทศกาลแห่งคืวามูสุข”

“คืรอบัคืรัว” เป็็น “สถาบัันขั�นมููลฐาน” ท่ั�เป็็นหนว่ยย่อ่ย
ท่ั�สุด แต่่สำาคัืญท่ั�สุด

เม่�อ่ “คืรอบัคืรัว” แข็้งแรื่ง “สังคืมู” ก็แข็้งแรื่ง และ
แน่นอ่นถ้า “คืรอบัคืรัว” อ่่อ่นแอ่ “สังคืมู” ก็อ่่อ่นแอ่ลงเช่้นกัน

จึงจำาเป็็นอ่ย่างยิ�ง ท่ั�จะต้่อ่งช่้วยกันป็ล้กสร้ื่าง ซ่ึ่อ่มแซึ่ม 
และต่่อ่เติ่ม ให้ “คืรอบัคืรัว” เข้้มแข็้งและมั�นคืง

ทัั�งหมดน่� ทัำาได้โดย
- ให้คืวามรัื่ก คืวามอ่บัอุ่่น และคืวามเอ่่�อ่อ่าทัรื่ต่่อ่กัน
- หันหน้าเข้้าหากัน เปิ็ดใจ และยอ่มรัื่บัฟัังคืวามคิืดเห็น

ซึึ่�งกันและกัน
- ช่้วยเหล่อ่ ด้แล เอ่าใจใส่ เก่�อ่ก้ล ซึึ่�งกันและกัน
- ม่ป็ฏิิสัมพันธ์ีร่ื่วมกัน และม่เวลาให้กันและกัน

- ร้้ื่จักอ่ดทัน อ่ดกลั�น ให้อ่ภัยซึึ่�งกันและกัน เอ่่�อ่เฟ้ั�อ่เผ่�อ่แผ่ 
และให้กำาลังใจซึึ่�งกันและกัน

ทัั�งหมดน่� อ่าจทัำาได้ง่าย ๆ  โดยใช้้หลกั “5 อ.” เป็็นหลกัการื่ 
ในการื่ป็ฏิิบััติ่ช่้วิต่ป็รื่ะจำาวัน สำาหรัื่บั “คืรอบัคืรัว”

1. อ. อภัย เม่�อ่ฝ่่ายหนึ�งฝ่่ายใดทัำาผิดพลาดไป็ ให้นึกถึงคืำาว่า 
อ่ภัยเสมอ่ และไม่คืวรื่นำาเอ่าสิ�งท่ั�ผิดพลาดนั�นมาพ้ดซึ่ำ�าเติ่มกัน

2. อ. เอื�อเฟ้ั�อ สมาชิ้กทุักคืนในคืรื่อ่บัคืรัื่ว ต้่อ่งช่้วยเหล่อ่
ซึึ่�งกันและกัน อ่ย่าคิืดว่า ไม่ใช่้เร่ื่�อ่งข้อ่งฉัน ไม่ใช่้หน้าท่ั�ข้อ่งฉัน  
หร่ื่อ่ไม่ใช่้ธุีรื่ะข้อ่งฉัน

3. อ. อารมูณ์ขัน ท่ั�จะช่้วยให้เรื่าร้้ื่จักละวาง ป็ล่อ่ยวาง 
และผ่อ่นคืลายคืวามตึ่งเคืร่ื่ยดลงได้

4. อ. อดทน อดกลั�น อดออมู เพ่�อ่อ่ดทันต่่อ่คืวามยาก
ลำาบัากต่่าง ๆ อ่ดกลั�นต่่อ่สิ�งทั�่มากรื่ะทับัจากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ�ง 
หร่ื่อ่กิเลสท่ั�มากรื่ะตุ้่นให้ลุ่มหลง และอ่ดอ่อ่มเงินทัอ่งท่ั�หามาได้ 
เพ่�อ่แบ่ังไว้ใช้้เป็็นสัดส่วน

5. อ. อบัอุ่น เม่�อ่เรื่าป็ฏิิบััติ่ได้ 4 อ่. ข้้างต้่นแล้ว อ่. ท่ั� 5 ค่ือ่  
“อบัอุ่น” ก็จะต่ามมาอ่ย่างแน่นอ่น

คืวามจริื่งก็ค่ือ่ “คืรอบัคืรัว” ค่ือ่ “รากฐาน” และ  
“ฐานราก” ข้อ่ง “ชีวิติ” และ “สังคืมู” 

เม่�อ่ “คืรอบัคืรัว” เข้้มแข็้ง “สังคืมู” ก็เข้้มแข็้ง และ
แน่นอ่นถ้า “คืรอบัคืรัว” อ่่อ่นแอ่ “สังคืมู” ก็อ่่อ่นแอ่ลงเช่้นกัน

จึงจำาเป็็นอ่ย่างยิ�ง ท่ั�จะต่้อ่งช้่วยกันป็ล้กสรื่้าง ซ่ึ่อ่มแซึ่ม 
และต่่อ่เติ่ม ให้ “คืรอบัคืรัว” เข้้มแข็้งและมั�นคืง

เพราะถ้า “คืรอบัคืรัว” สุขสันต์ิ “สังคืมู” ก็ย่อมูสุขใจ้

แน่นอน...



 เฝ้้าระวงั
บัริษัท ธินารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด ร่ื่วมกับั สำานักงานเข้ต่หลักส�่ และ  

ศ้นย์บัริื่การื่สาธีารื่ณสุข้ 53 ทุ่ังสอ่งห้อ่ง จัดโคืรื่งการื่ต่รื่วจคัืดกรื่อ่ง เฝ้่ารื่ะวังและป้็อ่งกัน
การื่ติ่ดเช่้�อ่โคืวิด-19 โดยลงพ่�นท่ั�แจกชุ้ดต่รื่วจ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ผ้้ป็รื่ะกอ่บัการื่ 
ท่ั�ลงทัะเบ่ัยนผ่านช่้อ่งทัาง Google Forms ณ ชั้�น 1 ภายในศ้นย์อ่าหารื่ อ่าคืารื่รื่าช้บุัร่ื่ 
ดิเรื่กฤทัธิี� ศ้นย์รื่าช้การื่เฉลิมพรื่ะเก่ยรื่ติ่ ๘๐ พรื่รื่ษา ๕ ธัีนวาคืม ๒๕๕๐
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สวนเพ่ื่� อชุมุชุน
ดร.นาฬิิกอติิภัคื แสงสนิท กรื่รื่มการื่ผ้จั้ดการื่ นายธีิธัิช สุขสะอาด และ นายประณติ  

เลิศมีูมูงคืลชัย รื่อ่งกรื่รื่มการื่ผ้้จัดการื่ บัริื่ษัทั ธีนารัื่กษ์พัฒนาสินทัรัื่พย์ จำากัด หร่ื่อ่ DAD 
พร้ื่อ่มคืณะผ้้บัริื่หารื่ เข้้าเย่�ยมช้มสวนเพ่�อ่ชุ้มช้น ณ บัรื่เิวณด้านหลังศาลอ่งค์ืท้ัาวมหาพรื่หม  
ศ้นย์รื่าช้การื่เฉลิมพรื่ะเก่ยรื่ติ่ ๘๐ พรื่รื่ษา ๕ ธัีนวาคืม ๒๕๕๐ ซึึ่�ง DAD ให้คืวามสำาคัืญกับั  
CSR-In-Process ด้วยการื่เพิ�มพ่�นท่ั�ส่เข่้ยวและส่งเสริื่มการื่ม่สุข้ภาพท่ั�ด่ข้อ่งชุ้มช้น 

รบัรางวลั
นายประณติ เลิศมีูมูงคืลชัย รื่อ่งกรื่รื่มการื่ผ้้จัดการื่ พรื่้อ่มด้วย นายปกาสิติ  

พรหมูป่�นชมูพู ผ้้อ่ำานวยการื่อ่าวุโส ฝ่่ายกฎหมาย บัริื่ษทัั ธีนารื่กัษ์พฒันาสนิทัรื่พัย์ จำากัด  
เข้้ารัื่บัรื่างวัล Best Landscape Architectural Design ในการื่ป็รื่ะกวด Thailand Property 
Awards 2021 จากโคืรื่งการื่อ่าคืารื่จอ่ดรื่ถและศ้นย์ซึ่่อ่มบัำารุื่ง (Depot) ศ้นย์รื่าช้การื่ 
เฉลิมพรื่ะเก่ยรื่ติ่ฯ แจ้งวัฒนะ โดยม ่ดร.ชัยวุฒิ แสงอร่ามู เป็็นผ้้มอ่บัรื่างวลั ณ โรื่งแรื่ม 
ดิ แอ่ทัธิีน่ โฮเทัล แบังค็ือ่ก, อ่ะ ลักซึ่ช้์้ร่ื่ คือ่ลเลค็ืช้�ัน โฮเทัล

แสดงความยินิดี
นายกรานต์ิ ฉ่ำายาวิจิ้ติรศิลป์ ผ้้ช่้วยกรื่รื่มการื่ผ้้จัดการื่ พร้ื่อ่มด้วย นางสาวภคืพร  

ช้อนทอง ผ้้อ่ำานวยการื่ฝ่่ายบัริื่หารื่อ่าคืารื่ บัริื่ษัทั ธีนารัื่กษ์พัฒนาสินทัรัื่พย์ จำากัด  
หร่ื่อ่ DAD เข้้ารื่่วมแสดงคืวามยินด่วันสถาป็นากรื่ะทัรื่วงยุต่ิธีรื่รื่มคืรื่บั 131 ป็ี โดยม่ 
นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมูย์ ผ้้ต่รื่วจรื่าช้การื่กรื่ะทัรื่วงยุต่ิธีรื่รื่ม ให้การื่ต้่อ่นรัื่บั  
ณ อ่าคืารื่ท่ั�ทัำาการื่กรื่ะทัรื่วงยุติ่ธีรื่รื่ม ถนนแจง้วฒันะ เข้ต่หลกัส�่ กรุื่งเทัพมหานคืรื่

ถวายิพื่ระพื่รชุยัิมงคล
นายสุทธิิพงษ์ จุ้ลเจ้ริญ ป็ลัดกรื่ะทัรื่วงมหาดไทัย 

พร้ื่อ่มด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคืง จุ้ลเจ้ริญ ป็รื่ะธีานสภาสต่ร่ื่ 
แห่งช้าต่ิในพรื่ะบัรื่มรื่าช้ิน้ป็ถัมภ์ และนายกสมาคืมแม่บั้าน
มหาดไทัย เป็็นป็รื่ะธีานในพิธ่ีทัำาบัญุตั่กบัาต่รื่ถวายพรื่ะรื่าช้กุศล
และถวายพรื่ะพรื่ชั้ยมงคืล เน่�อ่งในโอ่กาสวันคืล้ายวันพรื่ะรื่าช้สมภพ สมูเด็จ้ 

พระกนิษฐาธิิราชเจ้้า กรมูสมูเด็จ้พระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยามูบัรมูราชกุมูารี  
2 เมษายน 2565 ในการื่น่� นายสมูคิืด จั้นทมูฤก อ่ธิีบัด่กรื่มการื่พัฒนาชุ้มช้น พร้ื่อ่มด้วย  
ผูู้้ช่วยศาสติราจ้ารย์ ดร.ศศิธิร จั้นทมูฤก ป็รื่ะธีานช้มรื่มแม่บ้ัานพฒันาชุ้มช้น นำาคืณะ 
ผ้้บัรื่หิารื่กรื่มการื่พฒันาช้มุช้น เข้า้รื่ว่มพธ่ิี ณ วดัรื่าช้บัพธิีสถติ่มหาสม่ารื่าม รื่าช้วรื่วหิารื่
 

ดแูลประชุาชุน
นายธีิธัิช สุขสะอาด รื่อ่งกรื่รื่มการื่ผ้้จดัการื่ บัริื่ษัทั ธีนารัื่กษ์พฒันาสนิทัรัื่พย์ จำากัด 

พร้ื่อ่ม นายกิติติิศักดิ� สุภาคืวัฒน์ ผ้้อ่ำานวยการื่โคืรื่งการื่พฒันาพ่�นทั�่สว่นข้ยายศ้นย์รื่าช้การื่
เฉลิมพรื่ะเก่ยรื่ติ่ ๘๐ พรื่รื่ษา ๕ ธัีนวาคืม ๒๕๕๐ โซึ่นซ่ึ่ มอ่บัชุ้ดต่รื่วจโคืวดิ-19 Antigen Test Kit  
(ATK) และหน้ากากอ่นามยั จำานวน 200 ชุ้ด ให้แก่ชุ้มช้นแจ้งวัฒนะผาสุข้ โดยม่ นายนิมิูติ  

วาระวรรณ์ ผ้้แทันชุ้มช้นแจง้วัฒนะผาสุข้ เป็็นผ้้รัื่บัมอ่บัเพ่�อ่ใช้้สำาหรัื่บัลงพ่�นท่ั�ต่รื่วจโคืวดิ-19 
ให้กับัป็รื่ะช้าช้นทั�่ม่คืวามเส่�ยงบัริื่เวณโดยรื่อ่บัศ้นย์รื่าช้การื่เฉลิมพรื่ะเก่ยรื่ติ่ฯ แจ้งวัฒนะ 
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ารออกแบับัอาคืาร นอกจ้ากจ้ะต้ิองคืำาน่งถ่ง
คืวามูสวยงามู พื�นท่ีใช้สอย การใช้พลังงาน ปัจ้จั้ย
หลักท่ีสำาคัืญอีกหน่่งอย่างท่ีจ้ำาเป็นต้ิองคืำาน่งถ่ง

คืือ ระบับัป้องกันอัคืคีืภัยในอาคืาร
รื่ะบับัป้็อ่งกนัอั่คืค่ืภยัภายในอ่าคืารื่โดยทั�ัวไป็จะป็รื่ะกอ่บัด้วย  

3 อ่งคืป์็รื่ะกอ่บัสำาคืญั คือ่่ การแจ้้งเตืิอน การคืวบัคุืมูเพลิง และ
การดับัเพลิง โดยรื่ะบับัป้็อ่งกันอั่คืค่ืภัยภายในอ่าคืารื่ ท่ั�ถ้ก
อ่อ่กแบับั ติ่ดตั่�ง และบัำารืุ่งรัื่กษาเป็็นอ่ย่างด่ สามารื่ถหยุดและ
ยับัยั�งการื่แพร่ื่กรื่ะจายข้อ่งไฟั คืวัน เพ่�อ่ป้็อ่งกันคืวามเส่ยหายท่ั� 
อ่าจจะเกิดขึ้�นต่่อ่บัคุืคืลและทัรัื่พย์สิน  

ระบับัป้องกันอัคืคีืภัยจ้ะแบ่ังเป็น 2 ระบับั ระบับั Active 
และ ระบับั Passive ซึึ่�งอ่าคืารื่ทุักหลังจำาเป็็นต้่อ่งม่ทัั�ง 2 รื่ะบับั 
แม้ว่าการื่ม่อ่ย่้เพ่ยงรื่ะบับัเด่ยวจะสามารื่ถป็้อ่งกันและรื่ะงับั 
ยับัยั�งเหตุ่ได้ แต่่การื่ม่ทั�ัง 2 รื่ะบับัจะช้่วยให้การื่ป้็อ่งกันอ่าคืารื่
สมบ้ัรื่ณ์ยิ�งขึ้�น

ระบับัป้องกันอัคืคีืภัยแบับั Active ต้่อ่งอ่าศัยการื่กรื่ะทัำา 
(Action) บัางอ่ย่างให้เกิดขึ้�น ซึึ่�งอ่าจเกิดขึ้�นโดยม่คืนหร่ื่อ่กลุ่มคืน 
ส�ังการื่ให้เกิดขึ้�น หร่ื่อ่เป็็นรื่ะบับัอั่ต่โนมัติ่ท่ั�เกิดขึ้�นได้เอ่ง เม่�อ่ต่รื่วจ 
พบั ไฟั คืวัน หร่ื่อ่คืวามร้ื่อ่น รื่ะบับัแบับั Active ถ้กอ่อ่กแบับัให้ช่้วย
ต่่อ่ส้้กับัไฟัโดยต่รื่ง ซึึ่�งกค่็ือ่ช่้วยในการื่ทัำาให้ไฟัสงบั หร่ื่อ่แม้กรื่ะทัั�ง
อ่าจเป็็นอุ่ป็กรื่ณ์ท่ั�หน่วยผจญเพลงิจะเข้้ามาใช้้งานเม่�อ่มาถึงสถานท่ั� 
เกิดเหตุ่เพลิงไหม้

อ่าคืารื่ส่วนมากรื่วมถึงศ้นย์รื่าช้การื่เฉลิมพรื่ะเก่ยรื่ต่ิฯ ได้ 
ถ้กอ่อ่กแบับัโดยม่อุ่ป็กรื่ณ์แบับั Active ติ่ดตั่�งอ่ย่้ทัั�วอ่าคืารื่ ตั่วอ่ย่าง
ข้อ่งอุ่ป็กรื่ณ์ป็รื่ะเภทัน่� ได้แก่ (1) เคืร่ืองติรวจ้จั้บัคืวัน เป็็นเคืร่ื่�อ่ง
ท่ั�จะส่งสัญญาณเส่ยงและแสงเพ่�อ่เต่่อ่นผ้้ใช้้อ่าคืารื่ ในกรื่ณ่เกิต่เหตุ่
เพลิงไหม้ หรื่อ่่กลุ่มคืวันป็กคืลุมพ่�นท่ั� (2) ถังดับัเพลิงและตู้ิดับัเพลิง  
เป็็นอุ่ป็กรื่ณ์ท่ั�ติ่ดตั่�งต่ามพ่�นท่ั�ต่่าง ๆ ทัั�วอ่าคืารื่ เพ่�อ่ช่้วยให้ผ้้ใช้้
อ่าคืารื่สามารื่ถต่่อ่ส้กั้บัไฟัไหม้ท่ั�ม่ข้นาดไม่ใหญ่มากได้ (3) ระบับั
สปริงเกอร์ (Sprinkler) เป็็นรื่ะบับัท่ั�จะทัำางานอั่ต่โนมัติ่เพ่�อ่ช่้วย
ในการื่ดับัไฟัในรื่ะหว่างท่ั�ผ้้ใช้้อ่าคืารื่อ่พยพอ่อ่กนอ่กตั่วอ่าคืารื่  
(4) ระบับัระบัายอากาศ เป็็นรื่ะบับัท่ั�ช่้วยรื่ะบัายคืวันอ่อ่กนอ่ก 
ตั่วอ่าคืารื่ได้โดยต่รื่ง ช่้วยให้คืวันไม่ป็กคืลุมบัริื่เวณท่ั�ม่ผ้้ใช้้อ่าคืารื่
ใช้้งานอ่ย่้หรื่่อ่ใช้้รื่ะหว่างอ่พยพ หรื่่อ่บัรื่ิเวณท่ั�อ่าจก่อ่ให้เกิด 
คืวามเส่ยหายอ่ย่างรุื่นแรื่งท่ั�จะเกิดขึ้�นจากกลุ่มคืวันและไฟั

ป็กติ่รื่ะบับัแบับั Active จะถ้กติ่ดต่ั�งต่ามข้้อ่กำาหนดต่าม พ.รื่.บั.  
คืวบัคุืมอ่าคืารื่ โดยข้้อ่กำาหนดในการื่ติ่ดตั่�งนั�นจะขึ้�นอ่ย่้กับัจำานวน 
ผ้้ใช้้งาน และข้นาดข้อ่งอ่าคืารื่ เช่้น จำานวนสป็ริื่งเกอ่รื่์ต่่อ่รื่ะยะทัาง 
ก่�เมต่รื่ เป็็นต้่น หลายคืนอ่าจจะเช่้�อ่ว่ารื่ะบับั Active เพ่ยงอ่ย่างเด่ยว
ก็เพ่ยงพอ่ในการื่ป็้อ่งกันเพลิงไหม้ได้แล้ว ซึึ่�งในคืวามเป็็นจริื่งค่ือ่ 
แม้ว่ารื่ะบับัเหล่าน่�สามารื่ถยับัยั�งหร่ื่อ่คืวบัคุืมไฟัไหม้ได้ แต่่ยังคืงม่
บัางท่ั�ท่ั� เป็ลวไฟัและคืวันไฟัไป็ถึงแต่่รื่ะบับัเหล่าน่�ไป็ได้ไม่ถึง  
ซึึ่�งทัำาให้อ่าคืารื่อ่ย่้ในสภาพไม่ป็ลอ่ดภัยและไม่สามารื่ถท่ั�จะคืวบัคุืม
เพลิงไหม้ได้อ่่ก แม้ว่าจะม่รื่ะบับั Active ท่ั�ด่ทั�่สุดแล้วก็ต่าม และ 
น่�ก็เป็็นท่ั�มาว่าทัำาไมเรื่าถึงต้่อ่งม่รื่ะบับัแบับั Passive เข้้ามาเติ่มช่้อ่งว่าง 
ในป็รื่ะเด็นน่�

หลายคืนเช่้�อ่ว่าการื่ม่รื่ะบับัแบับั Active สามารื่ถป็้อ่งกัน 
เพลิงไหม้ได้ด่ท่ั�สุด แต่่ในคืวามเป็็นจริื่งรื่ะบับั Passive อ่าจจะทัำาได้
ไม่แพ้กันหร่ื่อ่อ่าจจะทัำาได้ด่กว่าด้วยซึ่ำ�า ในรื่ะบับั Passive จะม่ 
การื่ใช้้วัสดุอุ่ป็กรื่ณ์ท่ั� ถ้กอ่อ่กแบับัและติ่ดตั่�งอ่ย่างถาวรื่ใน 
การื่ป้็อ่งกันการื่แพร่ื่กรื่ะจายข้อ่งเป็ลวไฟัและคืวันไฟั ทัั�งยังช่้วย
ยับัยั�งเพลิงให้อ่ย่้ท่ั�ต้่นกำาเนิดข้อ่งมันเท่ัานั�น  ซึึ่�งเป็็นการื่ช่้วยป้็อ่งกัน
เป็ลวไฟัแพร่ื่ลามไป็ทัั�วทัั�งอ่าคืารื่ และเม่�อ่พิจารื่ณาในการื่ทัำางาน

ร่ื่วมกับัรื่ะบับัแบับั Active แล้วนั�น รื่ะบับั Passive จะช่้วยดับัไฟัได้
เร็ื่วกว่าและช่้วยยับัยั�งคืวามเส่ยหายท่ั�จะเกิดขึ้�นได้ด่กว่า

ระบับัแบับั Passive ส่วนมากจะถ้กติ่ดตั่�งไป็พร้ื่อ่มกับั
อ่าคืารื่ เช่้น การื่ใช้้วัสดุกันไฟัเป็็นวัสดุในการื่ทัำาพ่�น กำาแพง และ
ผนังอ่าคืารื่ ส่วนอุ่ป็กรื่ณ์อ่่�น ๆ อ่าจถ้กติ่ดตั่�งเพิ�มในภายหลังได้ เช่้น  
แผ่นกันไฟั แผงกรื่ะจกกันไฟั และป็รื่ะต้่กันไฟั เป็็นต้่น ม่อุ่ป็กรื่ณ์
พิเศษในต่่างป็รื่ะเทัศบัางช้นิด เช่้น ม่านกันคืวันและไฟั ซึึ่�งเป็็นการื่
ทัำางานผสมผสานกันรื่ะหว่างรื่ะบับั Active และ Passive กล่าวค่ือ่  
จะถ้กใช้้งานเม่�อ่ต่รื่วจพบักลุ่มคืวันไฟัและและเป็ลวไฟั แต่่จะกลาย
เป็็นส่วนหนึ�งข้อ่งรื่ะบับั Passive ท่ั�จะช่้วยยับัยั�งการื่แพร่ื่ลามข้อ่ง
เป็ลวไฟันั�นเอ่ง 

หน้าท่ั�ข้อ่งรื่ะบับัแบับั Passive ก็คื่อ่การื่ยับัยั�งไฟัและคืวันไว้
ในท่ั�ใดท่ั�หนึ�งหรื่อ่่รื่ะบัายอ่อ่กนอ่กอ่าคืารื่ ซึ่�ึงการื่กกัไว้ในท่ั�ใดท่ั�หนึ�ง
น่�จะช่้วยให้การื่ดับัไฟัทัำาได้ง่ายขึ้�น และม่ผ้้ได้รัื่บัผลกรื่ะทับัน้อ่ยลง  
ซึึ่�งเป็็นการื่ง่ายในการื่อ่พยพคืนอ่อ่กนอ่กอ่าคืารื่ และลดคืวามเส่ยหาย 
ข้อ่งอุ่ป็กรื่ณ์เคืร่ื่�อ่งม่อ่เคืร่ื่�อ่งใช้้

อ่าคืารื่ต่่าง ๆ จำาเป็็นต้่อ่งม่ทัั�ง 2 รื่ะบับั ในการื่ป้็อ่งกันขั้�น
ส้งสุด ในข้ณะทั�่รื่ะบับัแบับั Active ช่้วยคืนในการื่อ่พยพหร่ื่อ่ต่่อ่ส้้
กับัเป็ลวเพลิง การื่ม่รื่ะบับัทั�่เคืล่�อ่นท่ั�หร่ื่อ่ข้ยับัได้ก็ม่คืวามเส่�ยงจะ
เกิดการื่ผิดพลาดในการื่ใช้้งานหร่ื่อ่ใช้้งานไม่ได้มากขึ้�น ด้วยเหตุ่ผลน่�  
รื่ะบับัทัั�งค่้ืคืวรื่ทัำางานผสานกันเพ่�อ่คืวามป็ลอ่ดภัยข้อ่งผ้้ใช้้อ่าคืารื่ 
เช่้น แผงกันไฟั ป็รื่ะต้่กันไฟั จะช่้วยกำาหนดทัิศทัางข้อ่งคืวันไฟัให้
ไป็ส่้รื่ะบับัรื่ะบัายอ่ากาศ หร่ื่อ่ยับัยั�งเพลิงไว้ท่ั�ใดท่ั�หนึ�งเพ่�อ่ให้ 
การื่ดับัไฟัทัำาได้งา่ยขึ้�น 

ธิพส. ในฐานะผูู้้บัริหารจั้ดการอาคืารศูนย์ราชการ 

เฉ่ำลิมูพระเกียรติิฯ ได้ออกแบับั ติิดตัิ�ง และติรวจ้สอบั 
การทำางานของระบับัป้องกันไฟัไหมู้ทั�งระบับั Active และ Passive  
อย่างเป็นประจ้ำาสมูำ่าเสมูอ เพ่ือให้ผูู้้ใช้งานอาคืารเกิด 

คืวามูม่ัูนใจ้ อบัอุ่นใจ้ ในคืวามูปลอดภัยอย่างสูงสุด เม่ืูอได้
เข้ามูาอยู่หรือใช้งานอาคืารศูนย์ราชการเฉ่ำลิมูพระเกียรติิฯ 
แห่งนี�

Mr. Prinzeohm

ระบบป้อ้งกัันระบบป้อ้งกััน
ไฟไหม้ ้ไฟไหม้ ้

ก

FIRE PROTECTION SYSTEM

ท่ีมูา
https://www.ny-engineers.com/blog/main-components-of-fire-protection-systems
https://fire.nv.gov/uploadedfiles/firenvgov/content/bureaus/FST/4-ifipp-PSsm.pdf
https://www.facilitiesnet.com/firesafety/article/Key-Components-of-Fire-Protection-Systems--18677
https://smokeguard.com/blog/2019/august/15/understanding-the-differences-between-active-vs-passive-fire-protection-systems
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สถานการณ์โลกในขณะนี�แทบัทุกสายติาจ้ับัจ้้อง 

ไปท่ีคืวามูขัดแย้งระหว่างรัสเซีึ่ยและยูเคืรน และหน่่งใน 

ผู้ลกระทบัสำาคัืญของเร่ืองนี�คืือราคืานำ�ามัูนในติลาดโลก 

ซ่่ึ่งเก่ียวข้องโดยติรงกับัชีวิติประจ้ำาวันของเรา

ป็ลายเดอ่่นท่ั�แล้ว 26 ม่นาคืม 2022 ต่ามเวลาสหรื่ฐัอ่เมรื่กิา 
นำ�ามันดิบัพุ่งขึ้�นอ่่ก 1% ไป็อ่ย้เ่หน่อ่ 120 เหร่ื่ยญสหรัื่ฐต่่อ่บัาร์ื่เรื่ล  
เน่�อ่งจากผ้้ค้ืานำ�ามันกังวลผลกรื่ะทับัจากการื่ท่ั�กลุ่มกบัฏิฮ้ษ่ท่ั�
อิ่หร่ื่านหนุนหลังอ่ย่้โจมต่่โรื่งงานเกบ็ันำ�ามนัข้อ่งบัริื่ษัทั อ่ารื่ามโก  
(Aramco) ในเม่อ่งเจดดาห์ข้อ่งซึ่าอุ่ดิอ่ารื่ะเบัย่ 

ข้ณะท่ั�นำ�ามันดิบัเบัรื่นต์่ข้ยบััขึ้�นอ่่ก 1.62 เหร่ื่ยญสหรัื่ฐ หร่ื่อ่  
1.4% มาอ่ย่้ทั�่ 120.65 เหร่ื่ยญสหรื่ัฐต่่อ่บัารื่์เรื่ล ส่วนนำ�ามันดิบั
เวสต์่เทักซัึ่ส (WTI) ปิ็ดต่ลาดท่ั� 113.90 เหร่ื่ยญสหรัื่ฐต่่อ่บัาร์ื่เรื่ล  
ป็รัื่บัขึ้�น 1.4% หลังจากทั�่รื่าคืาจากทัั�งสอ่งแห่งป็รื่ับัลดลง  
3 เหร่ื่ยญสหรัื่ฐก่อ่นหน้าน�่

แอนดรูว์ ลิปาว ป็รื่ะธีาน Lipow Oil Associates ในเมอ่่ง
ฮุสตั่นข้อ่งสหรัื่ฐอ่เมริื่กา เปิ็ดเผยวา่ “ตล้าดิซึ่�งหันหลั้งให้นำ�าม่นั
จากรัสเซ่่ย	ม่่อ่กเรื�องท่ิ�น่ากังวล้คืือ	การโจม่ต่ของฮููษ่์ท่ิ�อาจส่ง
ผ่ล้กระทิบต่อการผ่ลิ้ตของซ่าอุดิิอาระเบย่” และตั่�งข้้อ่สังเกต่วา่ 
ฮ้ษ่โจมต่่ซึ่าอุ่ดิอ่ารื่ะเบั่ยถ่�ขึ้�น ซึ่�ึงคืรัื่�งล่าสุดเม�่อ่ 5 วันก่อ่น 
การื่ลงม่อ่คืรัื่�งน่�ส่งผลให้ป็ริื่มาณนำ�ามันท่ั�โรื่งงานท่ั�ถ้กโจมต่่ 
ลดลงชั้�วคืรื่าว

นักวิเคืรื่าะห์มอ่งว่า จ้ากการท่ีสต็ิอกนำ�ามัูนท่ัวโลกอยู่

ในระดับัติำ่าท่ีสุดนับัตัิ�งแต่ิปี 2014 ทำาให้ติลาดนำ�ามัูนโลก

ยังมีูคืวามูเปราะบัางติอ่เหตุิการณ์ไมู่คืาดคืดิท่ีทำาให้อุปทาน

นำ�ามัูนลดลงกะทันหัน (Supply Shocks)

ข้ณะท่ั�ป็ริื่มาณแท่ันขุ้ดเจาะนำ�ามันข้อ่งสหรัื่ฐฯ ซึึ่�งเป็็นตั่วช่้�วดั 
ป็ริื่มาณนำ�ามันดิบัในอ่นาคืต่ เพิ�มขึ้�นเป็็น 531 แท่ัน ถ่อ่เป็็น

ตั่วเลข้ท่ั�ส้งท่ั�สุดนับัตั่�งแต่่เด่อ่นเมษายน 2020 เน่�อ่งจากรัื่ฐบัาล
สหรัื่ฐฯ เร่ื่ยกร้ื่อ่งให้ผ้้ผลิต่เพิ�มกำาลงัการื่ผลิต่ในช่้วงท่ั�รัื่สเซ่ึ่ยโจมต่่ 
ย้เคืรื่น แต่่ป็รื่มิาณนำ�ามันท่ั�เพิ�มขึ้�นยังถ่อ่ว่าน้อ่ยและเริื่�มช้ะลอ่ต่วัลง 
เม่�อ่เร็ื่ว ๆ น่� เน่�อ่งจากหลายบัริื่ษัทัยังพุ่งเป้็าไป็ท่ั�การื่ทัำากำาไรื่ 
จากรื่าคืานำ�ามันท่ั�พุ่งขึ้�นมากกว่าการื่เพิ�มกำาลังการื่ผลิต่

ก่อ่นหนา้น่�ในวันท่ั� 25 ม่นาคืม รื่าคืานำ�ามันดิบัโลกร่ื่วงลง 3%  
แต่่ยังคืงอ่ย่้เหน่อ่รื่ะดับั 110 เหร่ื่ยญสหรื่ัฐต่่อ่บัารื่์เรื่ล หลังจาก
ช้าต่ิในยุโรื่ป็ยังคืงไม่ตั่ดสินใจคืวำ�าบัาต่รื่การื่นำาเข้้านำ�ามันจาก
รัื่สเซ่ึ่ย เพ่�อ่ต่อ่บัโต้่การื่นำากำาลังเข้้ารุื่กรื่านย้เคืรื่น บัวกกับัท่ั�สหรัื่ฐฯ
และพนัธีมิต่รื่พจิารื่ณาทั�่จะป็ลอ่่ยนำ�ามันดิบัในสต่อ็่กอ่อ่กส่้ต่ลาด  
เพ่�อ่ลดคืวามร้ื่อ่นแรื่งข้อ่งรื่าคืานำ�ามันผลจากวิกฤต่การื่ณ์ในย้เคืรื่น

ทัั�งน่� เม่�อ่ช่้วงต้่นเด่อ่นม่นาคืม Goldman Sachs ป็รัื่บั
คืาดการื่ณ์รื่าคืานำ�ามันดิบัเบัรื่นต์่ข้อ่งป็ีน่� จ้าก 98 เหรียญ

ผัันผัวนตามสถานการณ์์ใหญ่่
ราคาน้ำ มันตลาดโลก

ด้าน Barclays บัอ่กว่า กรื่ณ่เลวร้ื่ายท่ั�สุดค่ือ่รื่าคืานำ�ามัน
อ่าจพุ่งไป็อ่ย่้เหน่อ่ 200 เหร่ื่ยญสหรื่ัฐต่่อ่บัารื่์เรื่ล แต่่ยังไม่ป็รื่ับั
คืาดการื่ณ์รื่าคืานำ�ามันข้อ่งปี็น่� เน่�อ่งจากมอ่งว่าสถานการื่ณ์ยัง
เป็ล่�ยนแป็ลงได้ต่ลอ่ดเวลา 

เช่้นเด่ยวกับับัริื่ษทััท่ั�ป็รึื่กษาในกรุื่งอ่อ่สโลข้อ่งนอ่ร์ื่เวย์ท่ั�มอ่งว่า  
นำ�ามันดิบัเบัรื่นต์่อ่าจแต่ะ 200 เหร่ื่ยญสหรัื่ฐต่่อ่บัาร์ื่เรื่ลหากสหรัื่ฐฯ  
แบันการื่นำาเข้้านำ�ามันรัื่สเซ่ึ่ย ซึ่�ึงรัื่ฐบัาลสหรัื่ฐก็แย้ม ๆ แล้วว่า  
หากยุโรื่ป็ไม่เอ่าด้วยสหรัื่ฐฯ อ่าจแบันรัื่สเซ่ึ่ยเอ่งป็รื่ะเทัศเด่ยว

ถ่งติอนนี�นอกเหนือจ้ากการลดกิจ้กรรมูต่ิาง ๆ เพ่ือ

ประหยดัการใช้นำ�ามัูน ท่ีจ้ะส่งผู้ลให้ช่วยลดค่ืาใช้จ่้ายลงแล้ว  

ก็ได้แต่ิหวังว่าสถานการณ์คืวามูขัดแย้งท่ีส่งผู้ลกระทบั 

ไปท่ัวโลกขณะนี�จ้ะคืล่ีคืลายโดยเร็ว ไมู่ลุกลามูใหญ่โติอย่างท่ี 

หลายฝ่ึายเร่ิมูประหว่ันพร่ันพร่งและพูดถ่งกันมูากข่�น...

Global Trend
ช่วงระยะเวลาท่ีผู่้านมูาเร่ืองราวเก่ียวกับั Cryptocurrency  

ไปจ้นถ่ง Metaverse และ NFT ได้รบััการพูดถ่งบ่ัอยคืรั�งมูากข่�น  
และเร่ิมูเข้ามูาเก่ียวข้องในชีวิติประจ้ำาวันของคืนท่ัวไป 
มูากข่�นเช่นกัน 

Metaverse เป็็นโลกเสม่อ่นจริื่งท่ั�ถ้กสร้ื่างขึ้�นให้เรื่าสามารื่ถ
สรื่้างตั่วต่นข้อ่งเรื่าขึ้�นใน Metaverse และทัำากิจกรื่รื่มต่่าง ๆ ได้ 
เช่้นเด่ยวกับัโลกจรื่ิง ดังนั�นถ้าจะว่าไป็แล้ว Metaverse จึงเป็็น 
การื่เช่้�อ่มโลกและทัำาลายพรื่มแดนต่่าง ๆ ท่ั�อ่าจจะม่อ่ย่้ในโลกจริื่ง

สิ�งท่ั�มาพรื่้อ่ม Metaverse ซึ่�ึงคืนจำานวนมากให้คืวามสนใจ 
ก็ค่ือ่ “สกุลเงินดิจิ้ทัล” หร่ื่อ่ Cryptocurrency ซึ่�ึงเป็็นสนิทัรัื่พยดิ์จิทัลั
ท่ั�ถ้กเข้้ารื่หัส เร่ื่ยกกันทัั�วไป็ว่า “เงินคืริปโติ” หรื่อ่่ “เหรียญคืริปโติ”  
ทัำาหน้าท่ั�เป็็นส่�อ่กลางในการื่แลกเป็ล่�ยนม้ลค่ืาผ่านอ่ินเทัอ่ร์ื่เน็ต่  
โดยทัำางานผ่าน “บัล็อกเชน” (Blockchain) ท่ั�ช่้วยให้การื่ทัำา
ธุีรื่กรื่รื่มในบัญัช่้ป็ลอ่ดภยัมากขึ้�น และยงัสามารื่ถนำาเงินคืริื่ป็โต่มา 
แลกเป็ล่�ยนเป็็นเงินป็กติ่ในช่้วิต่ป็รื่ะจำาวันทัั�วไป็ได้ด้วย 

สกุลเงินดิจิทััลทั�่โด่งดงัทั�่สุดเคืรื่อ่่ข่้ายหนึ�ง นั�นก็ค่ือ่ “Bitcoin” 
ซึึ่�งเป็็นท่ั�ทัรื่าบักนัโดยทั�ัวไป็ว่าม่จำานวนจำากัดเพ่ยง 21 ล้านเหร่ื่ยญ
เท่ัานั�น ดังนั�นเม่�อ่นบััวนัจำานวน Bitcoin ท่ั�ยังไม่ได้ขุ้ดขึ้�นมามจ่ำานวน
น้อ่ยลง จึงคืาดการื่ณกั์นวา่สถานะข้อ่ง Bitcoin จะคืลา้ยกบััการื่เป็็น  
“ทองคืำาดิจิ้ทัล” ทั�่จะม่ม้ลค่ืาส้งขึ้�นต่ามคืวามต่้อ่งการื่ทั�่มากขึ้�น
และจำานวนท่ั�ม่อ่ยา่งจำากัดนั�นเอ่ง

สิ�งท่ั�จะต้่อ่งกล่าวถึงคืวบัค่้ืกันไป็ก็ค่ือ่ NFT หร่ื่อ่ Non-Fungible  
Token ซึ่�ึงเร่ื่ยกได้ว่าเป็็น Cryptocurrency อ่ก่ป็รื่ะเภทัหน�ึง ม่ลกัษณะ

เฉพาะทั�่แสดงถึงสิ�งทั�่ม่อ่ย่้เพ่ยงหน�ึงเด่ยวและม่เจ้าข้อ่งเพ่ยง 
คืนเด่ยว โดยไม่สามารื่ถทัำาซึ่ำ�าหร่ื่อ่ทัดแทันกันได้ และม่เทัคืโนโลย่  
“บัล็อกเชน” (Blockchain) อ่่กเช่้นกันคือ่ยกำากับัคืวามเป็็นเจ้าข้อ่ง
และป้็อ่งกันการื่ข้โมย NFT จึงเป็็นใบัรื่ับัรื่อ่งคืวามเป็็นเจ้าข้อ่ง
สินทัรัื่พย์เสม่อ่นในโลกดิจิทััลทั�่สามารื่ถซ่ึ่�อ่และข้ายได้เหม่อ่น

มูากข่�นติามูลำาดับั และอาจ้เป็นได้ว่าสถานการณ์ปัจ้จุ้บัันท่ีเรา
ลดการสัมูผัู้สระหว่างกันใน “โลกจ้ริง” ก็ย่ิงเป็นการสนับัสนุน
การเป่ดพื�นท่ีและทำาลายพรมูแดนใน “โลกเสมืูอนจ้ริง”  
มูากย่ิงข่�นน่ันเอง

ร้จ้กัั Metaverse และ NFT ให้ดีีข้้�น

ส ห รั ฐ ต่ิ อ บั า ร์ เ ร ล เ ป็ น  

135 เหรียญสหรัฐต่ิอบัาร์เรล  
และป็รื่ับัข้อ่งป็ี 2023 เป็็น  
115 เหร่ื่ยญสหรัื่ฐต่่อ่บัาร์ื่เรื่ล  
จาก 105 เหร่ื่ยญสหรื่ัฐต่่อ่
บัาร์ื่เรื่ล โดยบัอ่กว่า โลกอ่าจ
เผชิ้ญกับั Supp ly Shocks  
ด้านพลังงานคืรัื่�งใหญ่ท่ั�สุด 
อั่นเน่�อ่งมาจากวิกฤต่ย้เคืรื่น

กับัทัรื่ัพย์สินอ่�่น ๆ และ NFT  
ก็สามารื่ถซ่ึ่�อ่ข้ายได้โดยสกุลเงนิ 
ดิจิทััลด้วย

ตั่วอ่ย่างทั�่ มักจะได้ รัื่บั 
การื่หยิบัยกมาอ่ธิีบัาย NFT คือ่่  
งานศิลป็ะเสม่อ่นจริื่ง เพรื่าะ
แม้แต่่ในโลกแห่งคืวามเป็็นจริื่ง 
งานศิลป็ะยังม่การื่ป็ลอ่มแป็ลง
ได้ แต่่ NFT จะเป็็นสิ�งย่นยัน
คืวามเป็็นเจ้าข้อ่งงานศิลป็ะ
เสม่อ่นจรื่ิง เพรื่าะถึงแม้จะ
สามารื่ถดาวน์โหลดหร่ื่อ่เซึ่ฟั
ภาพเก็บัไว้ได้ แต่่ก็ไม่ได้เป็็น
เจ้าข้อ่งศลิป็ะต่น้ฉบัับันั�นจรื่งิ ๆ  

ย่ิงนับัวันการเช่ือมูต่ิอ 
ของ “โลกจ้ริง” และ “โลก
เสมืูอนจ้ริง” ย่ิงเก่ียวข้อง 
กับัชีวิติประจ้ำาวันของเรา
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พระบัาทสมูเด็จ้พระพุทธิยอดฟ้ัาจุ้ฬิาโลกมูหาราช  
ทรงสถาปนากรงุรัตินโกสินทร์เป็นราชธิานี เม่ืูอวันอาทิติย์ท่ี  
21 เมูษายน พ.ศ. 2325 ปรากฏการจ้าร่กหลักฐานไว้ท่ี 
เสาหลกัเมืูองว่า “วันอาทิติย์ เดือนหก ข่�นสิบัคืำ่า ปีขาล จั้ติวาศก  
จุ้ลศักราช 1144 เวลายำ่ารุ่ง 54 นาที” ดังนั�นใน พ.ศ. 2565 
ราชธิานีแห่งนี�ก็จ้ะมีูอายุคืรบั 240 ปี

ปี็น่� รัื่ฐบัาลม่นโยบัายในการื่จัดงานเฉลิมฉลอ่ง 240 ปี็ 
กรุื่งรื่ตั่นโกสนิทัร์ื่ อ่ย่างยิ�งใหญ่เป็็นพิเศษ ภายใต้่แนวทัาง “ใต้ิร่มู 
พระบัารมีู 240 ปี กรุงรัตินโกสินทร์” โดยม่กรื่ะทัรื่วงวัฒนธีรื่รื่ม
เป็็นแม่งานใหญ่บ้ัรื่ณาการื่คืวามร่ื่วมม่อ่กับัหนว่ยงานภาคืรัื่ฐและ
เอ่กช้น กำาหนดจัดกิจกรื่รื่มต่่าง ๆ รื่ะหว่างวันท่ั� 20-24 เมษายน 
2565 ท่ั�พิพิธีภัณฑสถานแห่งช้าติ่ พรื่ะนคืรื่ โรื่งละคืรื่แห่งช้าติ่ และ
บัริื่เวณพ่�นท่ั�รื่อ่บัเกาะรัื่ต่นโกสินทัร์ื่ กรุื่งเทัพฯ 

การื่จัดงานคืรัื่�งน่� เพ่�อ่น้อ่มรื่ำาลึกในพรื่ะมหากรุื่ณาธิีคุืณและ
เทิัดพรื่ะเก่ยรื่ต่พิรื่ะบัาทัสมเด็จพรื่ะพทุัธียอ่ดฟัา้จฬุาโลกมหารื่าช้  
ป็ฐมกษัต่รื่ิย์แห่งรื่าช้วงศ์จักร่ื่ และพรื่ะมหากษัต่ริื่ย์ในพรื่ะบัรื่ม 
รื่าช้จกัร่ื่วงศทุ์ักพรื่ะอ่งคื ์ท่ั�ทัรื่งทัำานบุัำารื่งุบัา้นเม่อ่งให้ม่คืวามผาสกุ
และคืวามเจริื่ญในทุัก ๆ ด้าน ส่บัมาจนถึงป็ัจจุบัันคืรื่บั 240 ปี็ 
แห่งการื่สถาป็นากรุื่งรัื่ต่นโกสินทัร์ื่ และส่งเสริื่มคืวามร้้ื่ คืวามเข้้าใจ 
เก่�ยวกับัป็รื่ะวัติ่ศาสต่ร์ื่และวัฒนธีรื่รื่ม ก่อ่ให้เกิดคืวามรื่ัก  
คืวามสามัคืค่ื และคืวามภาคืภ้มิใจในคืวามเป็็นไทัยร่ื่วมกัน รื่วมทัั�ง
ยังช้ว่ยสนบััสนนุสนิค้ืาข้อ่งช้มุช้นต่่าง ๆ  ในกรื่งุเทัพฯ เพ่�อ่สรื่า้งงาน  

สร้ื่างรื่ายได้ ส้่ชุ้มช้น กรื่ะตุ่้นเศรื่ษฐกิจฐานรื่ากและฟั�้นฟ้ั 
การื่ทัอ่่งเทั�่ยวเช้งิวัฒนธีรื่รื่ม

รื่ายละเอ่่ยดกิจกรื่รื่มการื่จัดงาน รื่ะหว่างวันทั�่ 20-24 
เมษายน 2565 แบ่ังเป็็น 9 โซึ่นทั�่ล้วนแล้วแต่ค่ืดัสรื่รื่มาเป็็นพเิศษ  
ไดแ้ก ่โซึ่นแรก “ย้อนวันวาน ยลงานวัง” ณ พพิธิีภัณฑสถาน
แห่งช้าต่ิ พรื่ะนคืรื่ และโรื่งละคืรื่แห่งช้าต่ิ ม่การื่อั่ญเช้ิญ
พรื่ะบัรื่มสาทัิสลักษณ์ข้อ่งพรื่ะมหากษัต่รื่ิย์แห่งรื่าช้วงศ์จักร่ื่ทัั�ง  
10 รัื่ช้กาลป็รื่ะดิษฐาน ณ ศาลาสำารื่าญมุข้มาต่ย์ เพ�่อ่ให้ 
พสกนิกรื่ช้าวไทัยน้อ่มรื่ำาลึกในพรื่ะมหากรุื่ณาธิีคืุณ นิทัรื่รื่ศการื่

เทัิดพรื่ะเก่ยรื่ติ่พรื่ะมหากษัต่ริื่ย์แห่งรื่าช้วงศ์
จักร่ื่ทัั� ง 10 รัื่ช้กาล หัวข้้อ่ “ชุมูชนใต้ิร่มู 
พระบัารมูี” ช้มพิพิธีภัณฑ์ยามคืำ�า การื่แสดง
ศลิป็วัฒนธีรื่รื่ม เช้น่ การื่แสดง แสง เส่ยง และ
ส�่อ่ผสมจนิต่นฤมิต่ ช้ดุ “ใต้ิร่มูฉั่ำติรนฤบัดินทร์  
รัตินโกสินทร์ 240 ปี” หุ่นละคืรื่เลก็ โจ หลุยส์ 
โนรื่า ลเิก เร่ื่�อ่ง สบิัทัหารื่เสอ่่ค้ืพ่รื่ะทัยั การื่แสดง
โดยศิลปิ็นแห่งช้าติ่และวงดนต่ร่ื่สุนทัรื่าภรื่ณ์  
การื่แสดงชุ้ด งิ�วฉลอ่งกรุื่งรัื่ต่นโกสินทัร์ื่ 240 ปี็  
และกิจกรื่รื่มถ่ายภาพย้อ่นวันวาน การื่สาธีิต่
อ่าหารื่เปิ็ดต่ำารัื่บัสำารัื่บัไทัย และจำาหน่ายสินคื้า
และผลติ่ภัณฑ์ทัางวัฒนธีรื่รื่ม

โซึ่นท่ี 2 “น่ังกินลมู ชมูมูรดกวัฒนธิรรมู”  
ณ สวนสันต่ิช้ัยป็รื่าการื่ ม่กิจกรื่รื่มการื่แสดง 
ศิลป็วัฒนธีรื่รื่มและการื่สาธีิต่มรื่ดกภ้มิปั็ญญา
ทัางวัฒนธีรื่รื่ม เช้่น การื่แสดงนาฏิล่ลาพ่�นบ้ัาน
อ่ส่าน ช้ดุ อ่ส่านสรื่าญ ใต่ร่้ื่มพรื่ะบัารื่ม ่การื่แสดง
เพลงพ�่นบ้ัานลำาตั่ดโดยนางศร่ื่นวล ข้ำาอ่าจ ศลิปิ็น 
แห่งช้าต่ ิการื่แสดงหนงัต่ะลงุปั็กษใ์ต่ ้การื่สาธีติ่ทัาง
วัฒนธีรื่รื่มศลิป์็สร้ื่างอ่าช้พ่ ต่ลาดวัฒนธีรื่รื่มและ
การื่จำาหนา่ยผลติ่ภัณฑ์สนิคืา้จากช้มุช้น ข้ณะทั�่ 
โซึ่นท่ี 3 “เรียนรู้คืวามูรุ่งเรืองของแผู้่นดิน”  
ณ นิทัรื่รื่ศน์รัื่ต่นโกสินทัร์ื่ วันทั�่ 20-24 เมษายน  
2565 เข้้าช้มนทิัรื่รื่ศน์รัื่ต่นโกสนิทัร์ื่โดยไม่เส่ยค่ืาใช้้จ่าย 

โซึ่นท่ี 4 “เยาวชนสรรค์ืสร้างงานศิลป์”  
ณ หอ่ศิลป์็ร่ื่วมสมัยรื่าช้ดำาเนิน ม่กิจกรื่รื่ม เช้่น  
ต่ลาดนัดเยาวช้น การื่แสดงศิลป็วัฒนธีรื่รื่ม 
ร่ื่วมสมัยข้อ่งเด็กและเยาวช้น นทิัรื่รื่ศการื่ภาพเก่า 
เล่าเร่ื่�อ่งกรืุ่งรัื่ต่นโกสินทัร์ื่ และห้อ่งอ่อ่ดิทัอ่เร่ื่ยม 

สาระบันเทิง

VENTILATION

ช้�ัน 1 จัดฉายภาพยนต่ร์ื่ อ่าทิั วิจิต่รื่สมัย, สวรื่รื่ค์ืม่ด, ห้วงรัื่กเหวลึก  
และเสวนาวิช้าการื่ เช่้น เสภารัื่ต่นโกสินทัร์ื่ เสวนา “เสด็จ้ทำาไมู? 
ไกลถ่งยุโรป” และศ้นย์วัฒนธีรื่รื่มอ่าเซ่ึ่ยน ชั้�น 3 นิทัรื่รื่ศการื่  
“ชุมูชนอาเซีึ่ยนใต้ิร่มูพระบัรมูโพธิิสมูภาร” โซึ่นท่ี 5  
“เท่ียวงานวดั ท่องวิถีถ่ินชุมูชน” ณ วัดป็รื่ะยรุื่วงศาวาสวรื่วหิารื่  
มพิ่ธ่ีเปิ็ด “งานวัดพัฒนาประชาคืมูไหว้พระ รับัพรย้อนวันวาน  
สารพันอาหารย่านกะดีจี้น-คืลองสาน” รื่วมทัั�งการื่ป็รื่ะกวด
อ่าหารื่ ป็รื่ะกวดละคืรื่ช้าต่ร่ื่ การื่แสดงศิลป็วัฒนธีรื่รื่ม เช่้น  
วงดนต่ร่ื่ล้กทุ่ัง “ลูกทุ่งงานวัด” โป็งลาง ลิเก และ โซึ่นท่ี 6  
“ชวนย้อนวันวาน ชมูมูหรสพสมูโภช” ณ โรื่งมหรื่สพหลวง
ศาลาเฉลิมกรุื่ง เช่้น การื่แสดงชุ้ดรื่ะบัำาโบัรื่าณคืด่ การื่แสดงโข้น 
ช้ดุ หนุมานจับันางสุพรื่รื่ณมัจฉา 

โซึ่นท่ี 7 “เรืองโรจ้น์บัารมีูแห่งพระภูมิูนทร์” ณ  
วัดพรื่ะเช้ตุ่พนวิมลมังคืลารื่าม ม่พิธ่ีบัำาเพ็ญกุศลอุ่ทิัศถวายสมเด็จ
พรื่ะบ้ัรื่พมหากษัต่ริื่ยาธิีรื่าช้และพิธีตั่่กบัาต่รื่พรื่ะสงฆ์์ และไหว้พรื่ะ
เสริื่มสิริื่มงคืล โซึ่นท่ี 8 “ปฐมูบัทแห่งแผู่้นดินรัตินโกสินทร์”  
ณ ศาลหลักเม่อ่ง เชิ้ญช้วนป็รื่ะช้าช้นเข้้าสักการื่ะศาลหลักเม่อ่ง  
และพธ่ิีบัวงสรื่วงเทัพยดา และ โซึ่นท่ี 9 “เท่ียวยล ชมูวงั ไหว้พระ  
ขอพร” ม่กิจกรื่รื่มไหว้พรื่ะเสริื่มสิริื่มงคืล เย่�ยมยลช้มงานใต้่ร่ื่ม
พรื่ะบัารื่ม่ 240 ปี็ กรืุ่งรัื่ต่นโกสินทัร์ื่ ณ พรื่ะบัรื่มมหารื่าช้วัง วัด  
พิพิธีภัณฑ์และแหล่งเร่ื่ยนร้้ื่ทัางวัฒนธีรื่รื่มรื่อ่บัเกาะรัื่ต่นโกสินทัร์ื่  
18 แห่ง ได้แก่ พิพิธีภัณฑสถานแห่งช้าติ่ พรื่ะนคืรื่ และโรื่งละคืรื่
แห่งช้าติ่, สวนสันติ่ชั้ยป็รื่าการื่, พิพิธีภัณฑ์ต่ำารื่วจ วังป็ารุื่สกวัน,  
วัดบัวรื่นิเวศวิหารื่, วัดช้นะสงคืรื่ามรื่าช้วรื่มหาวิหารื่, พรื่ะบัรื่ม
มหารื่าช้วัง, ศาลหลักเม่อ่ง, พิพิธีภัณฑ์ศาลาว่าการื่กลาโหม,  
วัดป็รื่ะยุรื่วงศาวาสวรื่วิหารื่, ศาลาเฉลิมกรืุ่ง, วัดสรื่ะเกศ 
รื่าช้วรื่มหาวิหารื่, วัดรื่าช้นัดดารื่ามวรื่วิหารื่, นิทัรื่รื่ศน์รัื่ต่นโกสินทัร์ื่,  
หอ่ศิลป็์ ร่ื่วมสมัยรื่าช้ดำาเนิน, วัดสุ ทััศนเทัพวรื่ารื่ามรื่าช้
วรื่มหาวิหารื่, วัดรื่าช้บัพิธีสถิต่มหาส่มารื่าม, วัดรื่าช้ป็รื่ะดิษฐ
สถิต่มหาส่มารื่าม และวัดพรื่ะเช้ตุ่พนวิมลมังคืลารื่าม

แน่นอนว่าการจั้ดงานเฉ่ำลิมูฉ่ำลอง 240 ปี กรุงรัตินโกสินทร์  
ณ พิพิธิภัณฑสถานแห่งชาติิ พระนคืร โรงละคืรแห่งชาติิ และ
บัริเวณพื�นท่ีรอบัเกาะรัตินโกสินทร์ ยังคืงย่ดติามูแนวทาง 
การปฏิบััติิติามูมูาติรการป้องกันการแพร่ระบัาดของโคืวิด-19  
ของกระทรวงสาธิารณสุขอย่างเคืร่งคืรัด รวมูถ่งมีูการจั้ด 
รถ ขสมูก. รับั-ส่งติามูจุ้ดต่ิาง ๆ ทั�ง 18 แห่ง บัริการโดย 
ไมู่เสียค่ืาใช้จ่้าย สามูารถสอบัถามูรายละเอยีดได้ท่ีสายด่วน
วัฒนธิรรมู 1765 

ใต้้ร่ม่พร่ะบาร่มี 

กรุ่งร่ตั้นโกสิินทร่์
ปีี
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เม่ืูอถ่งเดือนเมูษายน คืวามูร้อนมูาเยือนแบับัจั้ดเต็ิมู แน่นอนว่าสถานท่ี 

พักผู่้อนท่ีทุกคืนน่กถ่งเป็นอันดับัแรก คืงหนีไมู่พ้น “เกาะกลางทะเลสวย” ซ่่ึ่งใน

ประเทศไทยยังมีูเกาะลับั เกาะมูหัศจ้รรย์ซ่ึ่อนอยู่อีกมูากมูาย  

ท่ียังคืงรอให้เราไปค้ืนหา ไปสัมูผัู้สคืวามูสวยด้วยสายติา  

ไปสัมูผัู้สคืวามูสุขด้วยหัวใจ้ กับัสถานท่ี Amazing Thailand 

ท่ีไมู่ต้ิองรอพระจ้ัดสรร เพราะเราคืัดมูาเน้น ๆ แล้วว่า  

ปังแน่นอน

AMAZING

 เกาะ
กระดาด

เกาะข้นาดไม่
ใหญ่มาก ตั่�งอ่ย่้ในอ่ำาเภอ่เกาะก้ด 
จังหวัดต่รื่าด มาทั�่น่�จะได้สัมผัสกับั
คืวามเง่ยบัสงบั เหมาะกบััการื่หน่รื่อ้่นมา
พักผ่อ่นแบับัสโลว์ไลฟั์ท่ัามกลางหาดสวย  
นำ�าทัะเลใส แต่่สิ�งท่ั�สร้ื่างคืวามมหัศจรื่รื่ย์ใจคื่อ่  
กวางฝ้่งใหญ่ท่ั�อ่าศัยอ่ย่้อ่ย่างอ่ิสรื่ะทั่ามกลางธีรื่รื่มช้าต่ิบันผ่นดินกลางทัะเล 
จากทั�่สวนสัต่ว์มาป็ล่อ่ยกวางไว้ไม่ก�่ตั่ว ก็อ่อ่กล้กอ่อ่กหลานจนป็ัจจุบััน 
ม่กวางอ่ย่้หลายสิบัต่ัวคือ่ยต่้อ่นรื่ับันักทั่อ่งเท่ั�ยว หลายคืนจึงเร่ื่ยกทั�่น่�ว่าเป็็น 
“ซึ่าฟัารีกลางทะเล”

(ขอบคุณภาพจาก Facebook : เกาะกระดาดอันซ่ีนไที่ยแล็นด์ที่ะเล็ต่ราด)

เกาะยืือลาปีี 
เกาะเล็ก ๆ กลาง

ทัะเลป็ัต่ต่าน่ ม่อ่่กช้�่อ่
หนึ�งว่า “เกาะเล่าปี�” อ่ย่้ท่ั�บ้ัาน
ละเวง อ่ำาเภอ่ไม้แก่น จังหวัดปั็ต่ต่าน่  
หากย่นอ่ย่้บันเกาะสามารื่ถช้ม
ทิัวทััศน์ท้ัอ่งทัะเลได้ 360 อ่งศา  
ใ ต้่ ทั ะ เ ล ม่ ด อ่ ก ไ ม้ ทั ะ เ ล แ ล ะ 
ทุ่ังป็ะการื่ังรื่วมถึงฝ้่งป็ลามากมาย 
แต่่ไฮไลต์่ค่ือ่ “ทุ่งกัลปังหาสีชมูพู”  
ท่ั�หาช้มได้ยาก ใคืรื่รื่ักการื่ท่ัอ่งเท่ั�ยว
ดำานำ�า คืงต้่อ่งหาโอ่กาสไป็เย่อ่น 
เกาะย่อ่ลาปี็ เกาะมหัศจรื่รื่ย์ข้อ่ง 
อ่่าวไทัยต่อ่นล่างสักคืรัื่�งในช่้วิต่

(ขอบคุณภาพจาก 
Facebook : Amazing ไที่ยแล็นด์)

เกาะผ้้า 
เกาะท่ั�ม่ท้ัอ่งทัะเลและผ่นทัรื่ายเร่ื่ยบั ๆ  แห่งหนึ�งในอ่ำาเภอ่ต่ะกั�วป่็า

 จังหวัดพังงา เดิมเกาะผ้าเคืยเป็็นเกาะท่ั�ม่ต้่นไม้ใหญ่ป็กคืลุมทัั�วเกาะ 
แต่่หลังจากเกิดเหตุ่การื่ณ์สึนามิ เม่�อ่วันท่ั� 26 ธัีนวาคืม 2547 ต้่นไม้บัน

เกาะก็หายไป็หมด กลายเป็็นเกาะท่ั�ม่เพ่ยงเนินทัรื่ายเร่ื่ยบั ๆ ท่ั�โผล่พ้นขึ้�นมาเหน่อ่
นำ�ากลางทัะเลเท่ัานั�น จนเป็็นท่ั�มาข้อ่งช้�่อ่ “เกาะผู้้า” ท่ั�เรื่่ยบัเหม่อ่นผ้านั�นเอ่ง  
แต่่นั�นก็ทัำาให้ท่ั�น่�ม่คืวามมหัศจรื่รื่ย์เกิดขึ้�น นั�นคื่อ่คืวามงามต่ามธีรื่รื่มช้าติ่จัดสรื่รื่  
วันท่ั�คุืณไป็เย่อ่นจะได้เห็นเกาะสวยอ่ลังแค่ืไหน ขึ้�นอ่ย่้กับัรื่ะดับันำ�าทัะเลในวันนั�น 
ยิ�งนำ�าลดมากเท่ัาไรื่ ก็จะเห็นพ่�นท่ั�เกาะมากเท่ัานั�น แต่่ไม่ว่าจะนำ�ารื่ะดับัใด  
คืวามงามท่ั�น่�ก็ปั็งทุักวันแน่นอ่น

(ขอบคุณภาพจาก Facebook : Amazing ไที่ยแล็นด์)

เกาะราชา
เกาะทัางใต้่ข้อ่งจังหวัดภ้เก็ต่ หร่ื่อ่อ่าจจะร้้ื่จักในช่้�อ่ “เกาะรายา” ท่ั�น่�หาดทัรื่ายสะอ่าด เน่�อ่ทัรื่าย 

ข้าวละเอ่่ยด นำ�าทัะเลใสสะอ่าดส่ฟั้า ม่แนวป็ะการัื่งท่ั�ม่คืวามสวยงามและสัต่ว์นำ�าหายาก เช่้น 
ป็ะการัื่งเข้ากวาง และป็ะการัื่งสกุลแข็้งช้นิดต่่าง ๆ ให้ผ้้หลงใหลการื่ดำานำ�าได้สัมผัสคืวามงดงามใต้่ท้ัอ่งทัะเล 
นอ่กจากจะดำานำ�า หร่ื่อ่นั�งเล่นนอ่นชิ้ลบันหาดแล้ว ท่ั�เกาะแห่งน่�ยังม่กิจกรื่รื่มสนุก ๆ ให้ผ้้มาเย่อ่นได้ท้ัาทัาย 
อ่่กมากมาย ไม่ว่าจะเป็็น ต่กป็ลา ต่กหมึก เดินป่็าค้ืางแรื่ม

พาเธอไปพักร้้อน
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 “ดีวงร�ยเดืีอน 12 ร�ศีี” เม้ษ�ยน 2565 หมอธีีร์์ ไพ่่ยิิปซีี 
ราศีีมัังกร (14 มั.ค. - 12 ก.พ.)

การงาน : เต่ร่ื่ยมรัื่บัม่อ่กับัสถานการื่ณ์ท่ั�
คืาดไม่ถึง ปั็ญหาสารื่พัดท่ั�เกิดขึ้�นแบับัไม่ทันัตั่�งตั่ว  
คืนว่างงาน รื่ะวงัรื่บัังานท่ั�ไม่ได้ค่ืาแรื่ง ถ้กหลอ่ก  

ธุีรื่กิจส่วนตั่ว รื่ะวังถ้กโกง หร่ื่อ่ถ้กหลอ่กให้ร่ื่วมธีรุื่กิจ การเงิน : 

เกิดคืวามวิต่กกังวลกับัรื่ายได้ รื่ายจ่ายท่ั�สวนทัาง คืวามูรัก : 

คืนโสด เจอ่คืนในเคืร่ื่�อ่งแบับัมาสานสมัพนัธี ์คืนม่ค่้ื รื่ะวงัเข้้าไป็
เก่�ยวข้้อ่งกบััคืด่คืวามต่่าง ๆ 

ราศีีกุมัภ์ (13 ก.พ. - 12 มัี.ค.)
การงาน : เหน่�อ่ยเอ่ามาก ๆ  ในเด่อ่นน่�ท่ั�ต้่อ่ง

ทัุ่มเทัแรื่งกาย ใจ มันสมอ่งในการื่ทัำางานให้ส่้ 
เป้็าหมาย คืนว่างงาน ม่แต่่งานใช้้แรื่งเข้้ามาให้ทัำา

 ธุีรื่กิจส่วนตั่ว เป็็นช่้วงท่ั�ต้่อ่งด้ทุักขั้�นต่อ่นเพ่�อ่ป็รื่ะคัืบัป็รื่ะคือ่งธุีรื่กิจ
ไป็ก่อ่นให้ได้ การเงิน : รื่ะวังการื่ใช้้จ่ายท่ั�ฟุ่ัมเฟ้ัอ่ย หร่ื่อ่รื่ะวังถ้ก
หยิบัย่ม หร่ื่อ่ให้เป็็นคืนคืำ�า ห้ามเด็ดข้าด คืวามูรัก : คืนโสด  
เจอ่คืวามรื่ักท่ั�ใช่้ น่�แหละท่ั�รื่อ่คือ่ย คืนม่ค่้ื เอ่าใจใส่กันและกัน 
ด่มาก ๆ 

ราศีีมีัน (13 มีั.ค. - 12 เมั.ยื.)
การงาน : ต้่อ่งรื่ะวังเร่ื่�อ่งการื่ป็รื่ะสานงาน

โดยข้าดหลักฐาน เด่อ่ดร้ื่อ่นจากคืนรื่อ่บัข้้างท่ั�
โยนงาน เทัคืวามรัื่บัผิดช้อ่บัหร่ื่อ่ปั็ญหามาให้ คืนว่างงาน หา
งานเท่ัาไหร่ื่ยังไม่ได้สักท่ั ธุีรื่กิจส่วนตั่ว รื่ะวังการื่เซ็ึ่นเอ่กสารื่  
การื่รัื่บัเอ่กสารื่ใบัเสร็ื่จต่่าง ๆ  ด้ให้ละเอ่่ยด การเงิน : ม่เกณฑ์
ได้โช้คืลาภ หร่ื่อ่ลาภลอ่ยก้อ่นโต่เข้้ากรื่ะเป๋็าให้จับัจ่ายคืล่อ่งตั่ว  
คืวามูรัก : คืนโสด เจอ่คืนหน้าต่าด่มาทัำาให้หัวใจหวั�นไหว 
คืนม่ค่้ื ช่้วงน่�คิืดจะทัำาอ่ะไรื่ร่ื่วมกัน ถ่อ่ว่าม่โอ่กาสท่ั�ด่เกิดขึ้�น

ราศีีเมัษ (13 เมั.ยื. - 14 พ.ค.)
การงาน : เต่ร่ื่ยมรัื่บัคืวามสำาเร็ื่จได้เลย  

แถมม่โอ่กาสได้เริื่�มต้่น หร่ื่อ่ได้รัื่บัโอ่กาสใหม่ ๆ  
คืนว่างงาน ม่เกณฑ์ได้งานใหม่ ได้เรื่�ิมต้่น

ทัำางานสกัท่ั ธุีรื่กิจส่วนตั่ว ไป็ได้ด่มาก ๆ แนวโน้มธุีรื่กจิม่ล้กค้ืา  
หรื่อ่่อ่อ่เดอ่ร์ื่มากขึ้�น การเงิน : รื่ะวังเร่ื่�อ่งการื่โดนโกง หร่ื่อ่ถ้กหลอ่ก 
ให้โอ่นเงิน คืวามูรัก : คืนโสด สละโสดแล้ว ใช้้ช่้วติ่อ่สิรื่ะมาก  
คืนมค่้่ื ได้ทัำาอ่ะไรื่ใหม่ ๆ ได้เริื่�มต้่นสิ�งใหม่ ๆ ร่ื่วมกัน 

ราศีีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มัิ.ยื.)
การงาน : เป็็นเด่อ่นท่ั�ช้าวรื่าศ่พฤษภปั็งเวอ่ร์ื่  

ม่ข่้าวด่ ม่เร่ื่�อ่งด่ ๆ เก่�ยวกับังานเกิดขึ้�น เสนอ่อ่ะไรื่
ไป็ผ่านฉลุย คืนว่างงาน เต่ร่ื่ยมเซ็ึ่นสัญญา เริื่�มทัำางาน 

ได้เลย ธุีรื่กิจส่วนตั่ว ใคืรื่ข้ายข้อ่งอ่อ่นไลน์ อ่อ่เดอ่ร์ื่เข้้ามารัื่ว ๆ  
จนทัำาไม่ทััน การเงิน : ม่เกณฑ์ได้เงินโบันัสมาใช้้จ่ายคืล่อ่งตั่ว 
และยังอ่าจต่้อ่งใช้้ไป็กับัการื่เร่ื่ยนต่่าง ๆ คืวามูรัก : คืนโสด  
เจอ่คืนในเคืร่ื่�อ่งแบับั หร่ื่อ่คืนอ่ายุมากกว่า คืนม่ค้ื ่ช่้วงน่�รื่ะวงัเข้้าไป็
เก่�ยวกับัเร่ื่�อ่งคืด่คืวามหร่ื่อ่ม่เร่ื่�อ่งต้่อ่งตั่ดสินใจร่ื่วมกัน 

ราศีีเมัถุุน (16 มิั.ยื. - 15 ก.ค.)
การงาน : ปั็ญหาท่ั�เจอ่มาสารื่พดั ท่ั�ทัำา 

ให้เคืร่ื่งเคืร่ื่ยดจบัสิ�นลงแล้ว และเต่ร่ื่ยมเข้้าส่้
สถานการื่ณ์ใหม่ ๆ การื่เริื่�มต้่นท่ั�ต้่อ่งป็รัื่บัตั่ว ป็รัื่บัใจ เพ่�อ่ให้งาน 
อ่อ่กมาด่ คืนว่างงาน ม่โอ่กาสท่ั�จะได้งานใหม่ หร่ื่อ่ได้รัื่บัการื่ติ่ดต่่อ่  
ธุีรื่กิจส่วนตั่ว เริื่�มฟ้ั�นฟ้ั หร่ื่อ่ม่ทิัศทัางท่ั�สร้ื่างกำาไรื่มากขึ้�น การเงิน :  

ใช้้จ่ายคืล่อ่งตั่ว ใช้้จนม่อ่เติ่บั รื่ะวังเงนิหมดเร็ื่วแบับัสายฟ้ัาแลบั  
คืวามูรัก : คืนโสด เกิดการื่เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ในทัางทั�่ด่ขึ้�น  
คืนม่ค่้ื ไม่ม่เวลาให้มากนัก เพรื่าะต้่อ่งรัื่บัม่อ่กับัสิ�งท่ั�เจอ่ 

ราศีีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : เหน่�อ่ยมากในเด่อ่นน่� เจอ่แต่่

งานทั�่ทัำาให้ท้ัอ่แท้ัใจ ไม่ม่พลังในการื่ทัำางาน ยิ�ง
ใคืรื่ทัำางานเป็็นฝ่่ายป็รื่ะสานงาน หร่ื่อ่ต้่อ่งเป็็นตั่วกลางในการื่เจรื่จา  
เหน่�อ่ยดบััเบิั�ล คืนว่างงาน รื่ะวังถ้กหลอ่กทัำางานฟัร่ื่ ธุีรื่กิจส่วนตั่ว  
รื่ะวังเร่ื่�อ่งการื่เซ็ึ่นเอ่กสารื่ อ่ย่าทัำาหลักฐานซ่ึ่�อ่ข้ายหาย การเงิน :  
ยังด่ท่ั�การื่เงินใช้้จ่ายคืล่อ่งต่วั และม่เกณฑ์ใช้้เงินกับัการื่ลงเร่ื่ยน 
เพิ�มคืวามสามารื่ถต่วัเอ่ง คืวามูรัก : คืนโสด ได้เริื่�มต้่นกับัคืวามรื่กั 
คืรัื่�งใหม่ท่ั�ม่คืวามสุข้ คืนม่ค่้ื ม่เร่ื่�อ่งด่ ๆ เข้้ามาให้เริื่�มต้่น ม่โอ่กาสท่ั�ด่ 

ราศีีสิงห์์ (16 ส.ค. - 16 ก.ยื.)
การงาน : รื่ะวงัเกิดป็ญัหาทั�่แก้ไข้ไม่ได้ ทัำาได้

แค่ืม่สติ่ในการื่รื่ับัม่อ่และป็รื่ะคัืบัป็รื่ะคือ่งให้ผ่าน
ช่้วงน่�ไป็ก่อ่น อ่ย่าคิืดส้้เพรื่าะม่แต่่แพ้ คืนว่างงาน 

ไม่ม่ใคืรื่จ้าง หร่ื่อ่ส่งงานมาให้ทัำา ธุีรื่กิจส่วนตั่ว ล้มไม่เป็็นท่ัา  
ข้ายข้อ่งไม่ด่ เจอ่การื่โกง เส่ยผลป็รื่ะโยช้น์ การเงิน : ได้เงนิเด่อ่นขึ้�น 
มาบ้ัางแล้ว ใช้้จ่ายรื่ะวังสักหน่อ่ย ให้ม่เหล่อ่เก็บับ้ัาง คืวามูรัก : 

คืนโสด สละโสดแล้ว ได้พบัรัื่กท่ั�ด่ ได้เริื่�มต้่นคืวามสัมพันธ์ีท่ั�ด่  
คืนม่ค่้ื ได้ทัำาเร่ื่�อ่งใหม่ ๆ ร่ื่วมกันมากขึ้�น 

ราศีีกันยื์ (17 ก.ยื. - 17 ต.ค.)
การงาน : เป็็นเด่อ่นท่ั�ทัำาอ่ะไรื่ก็รื่าบัร่ื่�น 

ทัำาอ่ะไรื่ก็เข้้าม่อ่ ม่โอ่กาสท่ั�ด่ ม่โช้คืเร่ื่�อ่งงานคือ่ย
หนุนให้ผ่านพ้นปั็ญหาไป็ได้งา่ย ๆ  คืนว่างงาน โอ่กาสท่ั�จะได้
งานใหม่ม่ส้งมาก ธุีรื่กิจส่วนตั่ว ม่โช้คืเร่ื่�อ่งค้ืาข้าย กำาไรื่ด่  
การเงิน : กว่าจะได้แต่่ละบัาทักม็าจากนำ�าพกันำ�าแรื่ง แต่่ทัำาไม
เอ่าให้คืนอ่�่นใช้้ คืวามูรัก : คืนโสด เจอ่คืวามรื่ักคืรัื่�งใหม ่ 
เป็็นคืนต่่างช้าต่ิ คืนม่ค่้ื รื่ะวังเร่ื่�อ่งข้อ่งอ่ารื่มณ์ หงุดหงิดง่าย 
ทัำาให้ทัะเลาะ

ราศีีตุลย์ื (18 ต.ค. - 15 พ.ยื.)
การงาน : เต่ร่ื่ยมรัื่บัม่อ่กับัคืวามเคืร่ื่ยด 

รัื่บัมอ่่กับัสถานการื่ณ์ท่ั�เลวร้ื่าย ไม่เป็็นใจ ทัำาให้
เด่อ่ดร้ื่อ่นได้ง่าย ๆ รื่ะวังถ้กย่�นซึ่อ่งข้าวให้หยุดงาน  

คืนว่างงาน ไม่ม่งานเข้้ามา เง่ยบัมาก ธีุรื่กิจส่วนตั่ว เจอ่ 
การื่หลอ่กลวงใหล้งทุัน เส่ยผลป็รื่ะโยช้น์อ่ย่างหนัก การเงิน :  
มเ่งินใช้้จ่าย แต่่จะหมดเร็ื่วเพรื่าะข้าดสติ่ คืวามูรัก : คืนโสด 
เกิดคืวามกังวลในคืวามสัมพันธ์ีไม่ชั้ดเจน คืนม่ค่้ื วิต่กกังวล
กับัคืนรัื่กทั�่เป็ล่�ยนไป็ 

ราศีีพิจิิก (16 พ.ยื. - 15 ธ.ค.)
การงาน : เป็็นเด่อ่นท่ั� ใ ช้้พลังกายใน 

การื่ทัำางานสารื่พัดท่ั�ต่้อ่งรื่ับัผิดช้อ่บั รื่ะวังเรื่�่อ่ง 
การื่เจรื่จาท่ั�เผลอ่หลุดใช้้อ่ารื่มณ์ได้ คืนว่างงาน  

ได้งานเก่�ยวกับังานแป็ลภาษา งานป็รื่ะสานงาน ธุีรื่กิจส่วนตั่ว  
ต้่อ่งเร่ื่งหาล้กค้ืา ต้่อ่งแข่้งขั้นอ่ย่างส้ง การเงิน : ม่ใช้้จ่ายแต่่ก็หมด
ไป็กับัการื่ใช้้ช่้วิต่หร้ื่หรื่าเกินตั่ว คืวามูรัก : คืนโสด ได้พบัรัื่ก 
คืนอ่ายุมากกว่า และอ่บัอุ่่นมาก ๆ คืนม่ค่้ื ม่ข่้าวด่ ข่้าวมงคืลท่ั�ด่
เกิดขึ้�นให้ช่้�นใจ 

Gemini

หากอยากเช็ื่คืดิวงด่ิๆ	ตาม่เราม่าท่ิ�	“หมอธ่ีร์ ไพ่ยิป็ซ่ี” 
Facebook	:	www.facebook.com/mortea.tarot	หรืออยากเช็ื่คืดิวงแบบส่วนตัวท่ิ�	Line	ID	:	Teac02

ราศีีธนู (16 ธ.ค. - 13 มั.ค.)
การงาน : เป็็นเด่อ่นท่ั�ช้าวรื่าศ่ธีน้เต่ร่ื่ยมรื่บัั

คืวามสำาเร็ื่จได้เลย แถมได้งานโป็รื่เจ็กยักษ์ใหม่ ทัำางาน
ร่ื่วมกบััคืนเก่ง ๆ คืนว่างงาน ม่โช้คืเร่ื่�อ่งงาน ได้รัื่บั 

การื่ติ่ดต่่อ่ ธุีรื่กิจส่วนตั่ว เริื่�มเป็็นท่ั�ร้้ื่จักมากขึ้�น ม่อ่อ่เดอ่ร์ื่ใหญ่เข้้ามา 
การเงิน : รื่ะวังม่คืนมาข้อ่ให้ช่้วยคืำ�าป็รื่ะกันเงินก้้ให้ คืำ�าเงินปุ็�บั  
ใช้้หน่�ปั็�บั คืวามูรัก : คืนโสด ได้เจอ่รัื่กท่ั�ม่คืวามสุข้มาก ๆ คืนม่ค่้ื  
เอ่าอ่กเอ่าใจให้กำาลังใจกันด่ โป็รื่หวานจนนำ�าต่าลเร่ื่ยกพ่�
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ซัึ่มูเมูอร์เมืูองไทยมูาพร้อมูกับัองศาคืวามูฮอติทะลุปรอท  

แมู้เราจ้ะคุ้ืนเคืยกับัสภาพอากาศเมืูองร้อนและการทอ่งเท่ียว

ทะเล แต่ิก็อย่าลืมูว่า “แสงแดด” เป็นตัิวการทำาร้ายผิู้วหนัง

ทั�งใบัหน้าและลำาตัิว น่ากลัวถ่งขนาดท่ีว่า “มูะเร็ง” อาจ้ 

ถามูหาได้ ด้วยเหตินีุ�เราจ่้งรวบัรวมู 6 โรคืผู้วิหนังท่ีพบัได้บ่ัอย

ในช่วงหน้าร้อน พร้อมูเคืล็ดลับัการดูแลปรนนิบััติิผิู้วอย่าง 

ถูกวิธีิมูาฝึาก

ผดร้้อน
พบัได้บ่ัอ่ยในเด็กเล็ก ผ้้ส้งอ่ายุ คืนเจ้าเน่�อ่ หร่ื่อ่คืนท่ั�ต้่อ่งใส่

เส่�อ่ผ้าทั�่รัื่ดแนน่ เน�่อ่งจากการื่อุ่ดตั่นข้อ่งการื่หลั�งเหง่�อ่ โดยจะเกิด
เป็็นผ่�นตุ่่มเล็ก ๆ ม่ส่แดงหร่ื่อ่เป็็นตุ่่มนำ�าใสเม็ด ๆ ท่ั�บัริื่เวณหน้าอ่ก คือ่  
และแผ่นหลัง ซึึ่�งอ่าจเจ็บั แสบั คืนักรื่ะทับักบััการื่ใช้้ช่้วิต่ป็รื่ะจำาวัน
โร้คเชื้้�อร้า

มกัเกิดในร่ื่มผ้า รัื่กแร้ื่ ซึ่อ่กพับัท่ั�อั่บัช่้�น ง่ามนิ�วเท้ัา พบัในคืน
ท่ั�เหง่�อ่อ่อ่กมากและไม่ได้ทัำาคืวามสะอ่าดร่ื่างกายทัันท่ั ซึ่�ึงจะทัำาให้
เกิดโรื่คืผิวหนงัจำาพวก “กลาก” ท่ั�ม่ลักษณะเป็็นผ่�นป้็�นเล็ก ๆ  เป็็น
ดวงข้าวหร่ื่อ่แดง-ดำา ม่ขุ้ยละเอ่่ยด หร่ื่อ่ “เกลื�อน” ผ่�นวงกลมหร่ื่อ่
ร่ื่ท่ั�ข้อ่บัชั้ดเจน น้น ม่ขุ้ยข้าว คัืน
ภาวะติิดเชื้้�อแบคทีีเร้ียทีี�ผิวหนัง 

โรื่คืร้ื่ขุ้มข้นอ่ักเสบั ฝี่ท่ั�ผิวหนัง เกิดขึ้�นต่ามซึ่อ่กพับั ข้าหน่บั  
หรื่่อ่ก้น ขึ้�นอ่ย่้กับัหลายปั็จจัย เช่้น เส่�อ่ผ้าท่ั�รัื่ด สถานท่ั�ท่ั�อ่ากาศ
ถ่ายเทัไม่สะดวก หร่ื่อ่การื่ท่ั�เหง�่อ่อ่อ่กมากเพรื่าะคืวามร้ื่อ่น ก่อ่ให้
เกิดกลิ�นไม่พึงป็รื่ะสงค์ื เพรื่าะแบัคืท่ัเร่ื่ยท่ั�ผิวหนังไป็ทัำาป็ฏิิกิริื่ยา
เป็ล่�ยนแป็ลงสารื่บัางอ่ย่างในเหง่�อ่ให้เกิดกลิ�น เม่�อ่อ่ากาศร้ื่อ่นมาก  
เหง�่อ่อ่อ่กมาก ๆ ก็จะม่กลิ�นมากขึ้�น สำาหรัื่บัคืนท่ั�ม่ปั็ญหาเรื่�่อ่ง 
กลิ�นตั่วคืวรื่หล่กเล่�ยงอ่าหารื่บัางช้นิด เช่้น เคืร่ื่�อ่งเทัศ กรื่ะเท่ัยม  
หรื่่อ่ช่้ส ซึ่�ึงม่ส่วนทัำาให้ม่กลิ�นตั่วมากขึ้�น การื่ใช้้ผลิต่ภัณฑ์ท่ั� 
ช่้วยในการื่ลดเหง่�อ่ สเป็รื่ย์ โรื่ลอ่อ่น ซึึ่�งม่สารื่อ่ล้มิเน่ยมคืลอ่ไรื่ด์  
จะช่้วยลดการื่หลั�งเหง่�อ่ทัำาให้กลิ�นตั่วลดลงได้

ผิวหนังอักเสบ 
คืวามร้ื่อ่น เหง่�อ่ และการื่เส่ยดส่ ทัำาให้เกิดการื่อั่กเสบั ยิ�งคืน

ท่ั�ม่ป็รื่ะวัติ่เป็็นโรื่คืภ้มิแพ้ อ่าจทัำาให้เกิดการื่รื่ะคืายเคื่อ่งผิวและ
กรื่ะตุ้่นให้ผ่�นผิวหนงัอั่กเสบักำาเริื่บัขึ้�นได้ รื่วมทัั�งผ้้ท่ั�เป็็นโรื่คืเอ่สแอ่ลอ่่  
อ่าการื่ผ่�นผิวหนังและอ่าการื่ในรื่ะบับัอ่�่น ๆ จะกำาเริื่บัได้เม่�อ่โดน
แสงแดดกรื่ะตุ่้น ดังน�ันผ้้ทั�่เป็็นโรื่คืเอ่สแอ่ลอ่่จึงคืวรื่หล่กเล่�ยง 
การื่สัมผัสแสงแดดโดยต่รื่ง
ฝ้้าและกร้ะ 

สาเหตุ่มาจากการื่ถ้กแสงแดดทัำารื่้ายเป็็นเวลานาน เม่�อ่ถ้ก
กรื่ะตุ้่นด้วยแสงแดดจึงทัำาให้ร่ื่างกายสร้ื่างเม็ดส่เมลานิน เกิดอ่นุม้ล
อิ่สรื่ะในร่ื่างกายเพิ�มขึ้�นจนเกิดฝ้่า กรื่ะ และกรื่ะลึกต่ามมา การื่ใช้้
คืร่ื่มกันแดดเป็็นวิธ่ีการื่ป้็อ่งกัน UV ไม่ให้ทัำาร้ื่ายใบัหน้าในทัางหนึ�ง
เท่ัานั�น โดยคืวรื่เล่อ่กใช้้คืร่ื่มกันแดดท่ั�ม่ค่ืา SPF30 ม่ PA+++ ขึ้�นไป็  
แต่่หากผิวต้่อ่งเผชิ้ญกับัแสงแดดในป็ริื่มาณมาก อ่าจม่รัื่งส่ UV  
บัางส่วนท่ั�หลุดมาทัำาร้ื่ายผิวเรื่าได้ จึงต้่อ่งใช้้คืร่ื่มบัำารุื่งท่ั�ช่้วยลดฝ้่า
คืวบัค่้ืไป็ด้วย เพ่�อ่ให้สามารื่ถลดฝ้่าท่ั�เกิดขึ้�นได้อ่ย่างม่ป็รื่ะสิทัธิีภาพ

มะเร้็งผิวหนัง 
การื่อ่ย่้กลางแดดเป็็นเวลานานจนเกินไป็

โดยไม่ใช้้อุ่ป็กรื่ณ์ป้็อ่งกัน หร่ื่อ่ทัาคืร่ื่มกันแดด 
โดยเฉพาะในช่้วงเวลา 10.00-15.00 น. จะกรื่ะตุ้่น
การื่เกิดโรื่คืมะเร็ื่งผิวหนัง อ่าจทัำาให้ม่ผิวข้าวซ่ึ่ด
เน่�อ่งจากผิวหนังม่เม็ดส่น้อ่ยกว่า ม่ไฝ่หร่ื่อ่ 
ข่้�แมลงวนัมากผดิป็กต่ ิสัญญาณเต่่อ่นโรื่คืมะเร็ื่ง
ผิวหนัง สามารื่ถมอ่งเห็นได้ด้วยต่าเป็ล่าและเกดิ
ได้ทัั�วร่ื่างกาย โดยเฉพาะบัริื่เวณแข้น ข้า ม่อ่ 
ใบัหน้า หร่ื่อ่บัรื่ิเวณท่ั�ต้่อ่งถ้กแสงแดดเป็็นเวลา
นาน ๆ  ทัั�งน่�อ่าการื่ข้อ่งมะเร็ื่งผิวหนังจะแต่กต่่าง
กันต่ามช้นิดข้อ่งมะเร็ื่งผิวหนัง

เคล็ดลับการ้ดูแลผิวในฤดูร้้อน
หล่กเล่�ยงการื่อ่ย่้กลางแจ้งต่อ่นกลางวันท่ั�ม่แดดจัด หากหล่กเล่�ยง 

ไม่ได้ต้่อ่งสวมใส่อุ่ป็กรื่ณ์ป้็อ่งกันแสงแดด กางร่ื่ม หรื่อ่่หมวกปี็กกว้าง
เล่อ่กคืร่ื่มกันแดดท่ั�เหมาะกับัสภาพผิว ม่ค่ืา SPF ป็กป้็อ่งผิว

จากรัื่งส่ UVB ตั่วการื่ท่ั�ก่อ่ให้เกิดผิวหมอ่งคืลำ�า และค่ืา PA ท่ั�ช่้วย
ป้็อ่งกันรัื่งส่ UVA สำาหรัื่บัคืนผิวมัน เหมาะกับัการื่ใช้้คืร่ื่มกันแดดท่ั�
ซึึ่มซึ่ับัเข้้าส่้ผิวไวอ่ย่างกันแดดเน่�อ่เจล ลดคืวามมันบันใบัหน้า  
ผิวแพ้ง่าย หร่ื่อ่คืนเป็็นสิว เล่อ่กคืร่ื่มกันแดดท่ั�ผลิต่จากธีรื่รื่มช้าติ่
เน่�อ่เจลหร่ื่อ่เน่�อ่โลชั้�นเพ่�อ่ให้ซึึ่มซึ่าบัผ่านผิวได้ง่าย ไม่ร้้ื่สึกเหน่ยว
เหนอ่ะหนะ ส่วนคืนผิวแห้ง คืวรื่ใช้้กันแดดป็รื่ะเภทัเน่�อ่คืร่ื่มเพ่�อ่ 
ช่้วยลดการื่ส้ญเส่ยนำ�าใต้่ผิวและเพิ�มคืวามชุ่้มช่้�นให้ผิวได้นานยิ�งขึ้�น  
และคืวรื่จะม่การื่ทัาคืร่ื่มกันแดดซึ่ำ�าทุัก 2-4 ชั้�วโมง

คืวรื่อ่าบันำ�าบั่อ่ย ๆ หร่ื่อ่ใช้้ผ้าข้นหน้ชุ้บันำ�าเช็้ดร่ื่างกายเพ่�อ่ 
รื่ะบัายคืวามร้ื่อ่น และข้จัดเหง่�อ่ ลดกลิ�นและการื่อุ่ดตั่นข้อ่งร้ื่ขุ้มข้น

อ่ย่าป็ล่อ่ยให้ร่ื่างกายข้าดนำ�า คืวรื่ด�่มนำ�า 8 แก้วต่่อ่วัน  
รัื่บัป็รื่ะทัานอ่าหารื่ให้คืรื่บั 5 หม่้ และพักผ่อ่นให้เพ่ยงพอ่  
ลดคืวามเคืร่ื่ยด หล่กเล่�ยงเคืร่ื่�อ่งด่�มแอ่ลกอ่ฮอ่ล์ งดส้บับัุหร่ื่�  
และหมั�นสังเกต่คืวามผิดป็กติ่ข้อ่งผิวหนังอ่ย่้เสมอ่

ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับัคืวามูนิยมู

อย่างมูากก็คืือ “ทะเล” ท่ีนอกจ้ากจ้ะได้พักผู่้อน ด่ืมูดำ่า

บัรรยากาศธิรรมูชาติิ หาดทราย สายลมู แสงแดด เรายัง

สามูารถทำากิจ้กรรมูหรือเล่นกีฬิาต่ิาง ๆ บัริเวณชายหาด 

ได้อีกด้วย ลองมูาทำาคืวามูรู้จั้กกับั 4 กีฬิาน่าสนใจ้ระหว่าง

ออกทริปเท่ียวทะเลกันได้เลย 

ฟุุตบอลชายหาด
ในหม่้ผ้้ช้าย “ฟุัติบัอล” คื่อ่ก่ฬายอ่ดฮิต่อั่นดับัหนึ�ง และ

สามารื่ถเป็ล่�ยนสังเว่ยนแข้้ง จากพ่�นหญ้ามาเป็น็พ่�นทัรื่ายบัริื่เวณ
ช้ายหาดได้ด้วย โดยนิยมแบั่งท่ัมแข่้งข้ันอ่อ่กเป็็น 2 ฝ่่าย  
หร่ื่อ่ถ้าหากจำานวนคืนไม่มากพอ่ อ่าจจะล้อ่มวงโช้ว์ล่ลาเดาะบัอ่ล  
เหม่อ่นวงต่ะกรื่้อ่ลอ่ดห่วงก็ถ่อ่ว่าสนุกไม่แพ้กัน แถมไม่ต้่อ่งใช้้
อุ่ป็กรื่ณ์อ่ะไรื่มากมาย แค่ืบัอ่ลล้กเด่ยวกจ็บัแล้ว 

วอลเลย์บอลชายหาด
อ่่กหนึ�งก่ฬาท่ั�นิยมเล่นกันมากก็ค่ือ่ “วอลเลย์บัอลชายหาด”  

ซึึ่�งใช้้จำานวนผ้้เล่นน้อ่ยกว่าฟุัต่บัอ่ล ปั็จจุบัันน่�โรื่งแรื่มหร่ื่อ่ร่ื่สอ่ร์ื่ต่
ช้ายทัะเลหลายแห่ง จะม่พ่�นท่ั�และอุ่ป็กรื่ณ์สำาหรัื่บัเล่น
วอ่ลเลย์บัอ่ลช้ายหาด ทัั�งล้กบัอ่ลและเสาต่าข่้ายไว้คือ่ยให้บัริื่การื่  
หร่ื่อ่ถ้าหากไม่อ่ยากเล่นแบับัจริื่งจัง ก็นำาบัอ่ลมาต่่โต้่กันโดย 
ไม่ต้่อ่งใช้้เน็ต่ หร่ื่อ่จะล้อ่มวงเดาะไม่ให้ล้กวอ่ลเลย์บัอ่ลหล่นพ่�น
ก็ได้เช่้นกัน

จานร่อน
เน่�อ่งจากช้ายหาดส่วนใหญ่ม่สภาพอ่ากาศลมแรื่งอ่ย้่แล้ว 

ทัำาให้การื่เล่น “จ้านร่อน” ทัำาได้ง่ายและสนุกยิ�งขึ้�น โดยรื่่อ่น
จานส่งกันไป็มา แต่่กิจกรื่รื่มน่�ต้่อ่งอ่าศัยคืวามรื่ะมัดรื่ะวังเล็กน้อ่ย 
เพรื่าะถ้าเกิดจานร่ื่อ่นบิันไป็โดนศ่รื่ษะคืนแถวนั�นอ่าจจะงานเข้้าได้

เซิิร์ฟุบอร์ด-ซัิพบอร์ด
หากข้ยับัจากช้ายหาดลงไป็ในทัะเลก็ม่ก่ฬาหลายช้นิดให้

เล่อ่กเล่น ถ้าใคืรื่ช่้�นช้อ่บัคืวามเอ็่กซ์ึ่ต่ร่ื่มก็กรื่ะโดดขึ้�น “เซิึ่ร์ฟับัอร์ด”  

ไป็โต้่คืล่�นกันได้เลย แต่่การื่จะไป็โช้ว์ล่ลาโต้่เกล่ยวคืล่�นได้นั�นต้่อ่ง
อ่าศัยทัักษะและคืวามเช่้�ยวช้าญพอ่สมคืวรื่ ต่ลอ่ดจนคืล่�นลม 
ก็ต้่อ่งเอ่่�อ่อ่ำานวยด้วย 

ส่วนใคืรื่ท่ั�ไม่ช้อ่บัคืวามหว่อ่หวาก็สามารื่ถเล่น “ซัึ่พบัอร์ด”  

หร่ื่อ่บัอ่รื่์ดย่นพาย ซึ่�ึงเหมาะสำาหรัื่บัสายช้ิล เล่นง่ายกว่า และ
ถ่ายร้ื่ป็อ่อ่กมาด้ค้ืลสุด ๆ กันไป็เลย อ่ย่างไรื่ก็ต่าม ซัึ่พบัอ่รื่์ด
เหมาะกับัทัะเลทั�่คืล�่นไม่แรื่งมากนัก ข้ณะท่ั�เร่ื่�อ่งอุ่ป็กรื่ณก็์ไม่ต้่อ่ง
เป็็นห่วง เพรื่าะช้ายหาดหลายแห่งม่อุ่ป็กรื่ณ์ให้เช่้า แถมแนะนำา
วิธ่ีการื่เล่นเบ่ั�อ่งต้่นให้อ่่กต่่างหาก

หน้าร้อนปีนี� สถานการณ์ผู่้อนคืลายมูากข่�น ทริปเท่ียวทะเล  

น่าจ้ะกลับัมูาฮิติติิดชาร์ติอีกคืรั�ง ไปเท่ียวแล้วก็อย่าลืมูป้องกัน 

โคืวิด-19 และระมัูดระวังรักษาสุขภาพกันมูาก ๆ ด้วยนะจ๊้ะ

ปัญหาผิวหนังพร้้อมเคล็ดลับการ้ดูแลผิวร้ับซััมเมอร้์

4 กีีฬาชายหาด 
ไม่ควรพลาดหากออกทริปทะเล
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อักษร
สราญ

ประกันภัยรถยนต์ ช้ัน 1 แบบซ่อมอู่

คุ้มครองเต็มแมกซ์แบบช้ัน 1
ในราคาท่ีคุณ... โอเค

เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกคาควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง

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

...ราก...
๏ เม่ื่�อรากแห่่งใจไม่ื่เข้้มื่แข็้ง

ย่่อมื่ไม่ื่อาจย่่�อแย่่งแบ่่งใครเข้า

สาย่น้ำำ�าเช่ี่�ย่วกรากย่ากบ่รรเทา

เม่ื่�อใจคิดแต่่จะเอาไม่ื่ย่่�งย่่น้ำ

๏ สุดประจิมื่ท่�ริมื่เมื่ย่

ฝััน้ำท่�คุ้น้ำเคย่ไม่ื่อาจข่้น้ำ

กระแสน้ำำ�าไห่ลบ่่าโถมื่ว่น้ำค่น้ำ

ฝัน้ำบ่างบ่างแต่ะร่�น้ำฝัน้ำน้ำำ�าต่า !.

นายทิิวา
ริิมนำ�าเมย แม่สอด ตาก



ติดต่อใช้้พ้ืนท่ีศูนย์ราช้การฯ
Call Center บริษััท ธนารักษ์ัพััฒนาสินทรัพัย์์ จำำากัด
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