สงความสุขทุกตนเดือน
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ปรากฏการณ “ความเชื่อ-ความศรัทธา” เปนความนาทึ่ง และมหัศจรรยอยางยิ่ง
โดยเฉพาะเมือ่ มองผานสายตาของ “โลกตะวันตก” ทีอ่ าจเปนเรือ่ งประหลาด อธิบายไดยาก
อานตอ 03
และเขาใจไดยาก ทวา ! นี่เปนเรื่องปกติธรรมดาเหลือเกิน สําหรับ "โลกตะวันออก"
Sky
Running

ลูวิ่งลอยฟา
ชั้น 4 อาคาร B
ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ
เปดบริการทุกวัน
06.00-20.00 น.

“ไอไข-ทั้งแผนดิน”

อยาไดแปลกใจ ที่ ณ วันนี้ แทบจะทุกเสียง
จากทุกพื้นที่ จะพูดเปนเสียงเดียวกัน อานตอ 03

02

WWW.DAD.CO.TH

DAD MAGAZINE

Editor/ Global Trend ขาวตอ/ภาพขาว ธพส. ภาพขาว สิ่งแวดลอม ตางประเทศ สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ ศิลปะ/สาระบันเทิง

Editor's talk
เริ่มตนเดือนใหมทายปรับไตรมาสสุดทายของป...
ปทไี่ ดขนึ้ ชือ่ วาเปนวิกฤตการณทอี่ ยูใ นความทรงจําของผูค นไป
อีกแสนนาน แตทามกลางเรื่องราวมากมายเหลานั้น สิ่งดีงามและ
ความสุขก็สอดแทรกใหเราไดพบเห็นสัมผัสอยูไมนอย
ถึงตอนนีเ้ ชือ่ วาคงวางแผนสําหรับเรือ่ งใหมๆ สิง่ ใหมๆ ทีก่ าํ ลัง
จะมาถึงในอีกไมชา และอีกหลายทานโดยเฉพาะในแวดวงราชการ ก็คงไดพบเจอเรื่องราวใหมๆ ผูคนใหมๆ กับเดือนแรกของ
ปงบประมาณใหม เตรียมพรอมรับมือกับความทาทายใหมท่รี ออยู
เมื่อเรายังเชื่อมั่นในกันและกัน เชื่อมั่นตอ “พลังศรัทธา” ที่มีตอตัวเราเอง ยอมกอเกิดเปนพลังบวกใหแกตนเองและคนรอบขาง
ใหมี “พลังใจ” กาวเดินตอไปขางหนาอยางเขมแข็ง และมั่นใจวาความสุขจะอยูเคียงขางเราไปตลอดเสนทาง
ขอสงพลังศรัทธาแหงความเชื่อมั่นและพลังแหงความสุขมอบแดทุกทานครับ...

กองบรรณาธิการ

ผูจัดทํา : บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท : 0 2142 2233 , 0 2142 2203 โทรสาร : 0 2143 8889 อีเมล : info@dad.co.th

Executive Visions

ผมเคยใหสมั ภาษณเรือ่ ง “คานิยมองคกร ของ ธพส.”
ในหั ว ข อ ‘ความรั บ ผิ ด ชอบต อ คํ า มั่ น สั ญ ญา หรื อ
Commitment’ ซึ่งผมลองศึกษา คนควา และสรุปมา
เลาใหเพื่อนพนักงาน ธพส. ฟงในวันนั้น ไววา
1. กลยุทธองคกรทีด่ มี คี วามจําเปน แตวธิ กี ารปฏิบตั กิ าร
ที่ดีก็จําเปนดวย
2. แตแมนวาจะมี “กลยุทธ” และ “วิธกี ารปฏิบตั กิ าร”
ดีขนาดไหนก็ตาม หากขาดเรือ่ ง Commitment ของผูป ฏิบตั งิ าน
หรือ “รับปากแลวตองทํา” งานทั้งหลายก็ไมมีวันสําเร็จ
ดังนั้นเวลาเราจะพูดถึงเรื่องการจัดการองคกรที่จะ
ประสบความสําเร็จแลว
3. จําเปนเหลือเกินที่จะตองมีการ “กํากับ” ปจจัยอีก
สวนนี้ รวมเขาไปดวย
4. นั่นคือ “รับปากแลวตองทํา” หรือ Commitment
ของคนทํางานนั่นเอง
เรา ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง ธพส. ทุกคน
จึงจําเปนตองยึดถือเรื่อง ‘ความรับผิดชอบตอคํามั่นสัญญา

Global Trend

“อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง” หรือ “Internet of Things”
(ตัวยอ IoT) หมายถึงสิ่งตางๆ ที่เชื่อมถึงกันดวยระบบ
อินเทอรเน็ต ทําใหมนุษยกา วขามขอจํากัดเรือ่ งเวลาและ
สถานที่ ผานความสามารถของอุปกรณอันชาญฉลาด
บวกกับระบบเครือขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตัวอยางงายๆ
ก็คือ การสั่งเปด-ปดสวิตชไฟที่บานผานแอปพลิเคชัน
บนมือถือ ในขณะที่ตัวเราไมไดอยูที่บาน
ประสิทธิภาพของ IoT ขึ้นอยูกับ 3 องคประกอบหลักคือ
(1) อุปกรณหรือเครื่องมือที่เราตองการเชื่อมตอ (2) เครือขาย
(3) สวนควบคุมที่อยูในมือของผูใชงาน ซึ่งเทคโนโลยีที่กาวหนา
ทําใหเครือ่ งไมเครือ่ งมือตางๆ มีความฉลาดขึน้ มาก แถมโทรศัพท
มือถือก็มีแอปพลิเคชันที่ทําไดแทบทุกอยาง อีกทั้งการเขาถึง
อินเทอรเน็ตก็มอี ตั ราเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว ทําใหเราสัง่ งานอุปกรณ
ผานระบบไรสายได และยังสามารถจัดการกับขอมูลขนาดใหญที่
เรียกวา BIG DATA ไดอยางสะดวกและแมนยําขึน้ รวมทัง้ ลดภาระ
การใชแรงงานคนใหนอยลงอีกดวย
ในอนาคตมีการคาดการณวาอุปกรณตางๆ จะฉลาดยิ่งขึ้น
จนถึงขั้นที่เชื่อมตอกันเองได โดยมนุษยเขาไปเกี่ยวของนอยลง

หรือ Commitment’ ใหเปนคานิยมในหัวใจ ซึ่งจะทําใหเราทุกคน
เปนคนที่รักษาคําพูด รักษาสัญญา มีความนาเชื่อถือ เปนที่ไว
วางใจ และปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามกําหนดเวลา
สวนวิธกี ารจะสราง Commitment หรือ “รับปากแลวตองทํา”
นั้น ตอง
a. สรางใหเกิดขึ้นจาก “ภายใน” หรือ “ความคิด” เปน
เบื้ อ งต น /เริ่ ม แรก ทุ ก สิ่ ง ต อ งเริ่ ม จาก “ข า งในจิ ต ใจ” หรื อ
“จากในออกนอก” จึงจะสรางความมั่นคงไดดี ความคิดที่จะ
สงตอไปสู Commitment คือตองเชื่อวา
- เราจะสําเร็จไดแน
- ทุกสิ่งเปนไปได
ส ง ผลให ค นคนนั้ น กล า หาญพอที่ จ ะรั บ ปาก หรื อ
- เราจะสําเร็จไปพรอมๆ กัน - เชื่อใน Teamwork หรือ
มี Commitment กับการปฏิบัติงาน อาจใช “เครื่องมือ” หลายๆ
- คนละไมคนละมือ งานจะสําเร็จ เปนตน
ชนิดเขามาชวยดวย เชน การทําการฝกฝน การซอม หรือ Role
และ
b. ผูบ ริหารตองทําใหผปู ฏิบตั งิ าน “เขาใจ” ในกลยุทธ เพือ่ สราง play เปนตน
หากใครอานแลวมีประโยชน ก็ลองนําไปปรับใชไดนะครับ
“ความมั่นใจ” หากคนทํางานเขาใจในเนื้อหาสาระของกลยุทธ
และแผนงานแล ว แน น อนว า จะสร า ง “ความมั่ น ใจ” ใน
สวัสดีครับ
ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น
Dr.T

Commitment

Internet of Things

เมื่อทุกสิ่งเชื่อมตอถึงกัน

ดังนั้น จึงมีความจําเปน
อยางยิง่ ทีเ่ ราตองรูจ กั และ
เขาใจการใชงานสิ่งเหลานี้
ยิ่ ง ถ า รู  แ ละเข า ใจการ
ทํางานของระบบอยางลึกซึง้
ก็จะสามารถนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนไดมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในยุ ค ที่ เ รา
ประจักษแลววานวัตกรรมมีบทบาทตอการสราง
และพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางไร ซึง่ นวัตกรรมใหมๆ
ที่ ข ายได ใ นป จ จุ บั น ก็ ล  ว นแต เ กี่ ย วข อ งกั บ IoT แทบทั้ ง สิ้ น
ยิง่ ไปกวานัน้ ในยุคทีเ่ รายังตองใชชวี ติ ในสังคมแบบเวนระยะหาง
(Social Distancing) ทําใหการเชือ่ มตอผานเครือขายอินเทอรเน็ต
กลายเปนเรือ่ งจําเปนมากขึน้ ก็ยงิ่ ยํา้ ชัดวา IoT จะเขามามีอทิ ธิพล
กับชีวิตเรามากขึ้นในแทบทุกมิติ

ประเด็ น สํ า คั ญ ตอนนี้ จึ ง มุ  ง ไปที่ ก ารรู  เ ท า ทั น และ
ใชประโยชนจากเทคโนโลยีนใ้ี หไดมากทีส่ ดุ เพราะการเชือ่ ม
ตอผานอินเทอรเน็ต แมจะมีความสะดวก แตแฝงดวยความเสีย่ ง
เรื่องความปลอดภัยของขอมูลและความเปนสวนตัว ดังนัน้
เราจึงตองรูจ กั วิธใี ชงานอยางปลอดภัย ในขณะเดียวกัน หลายคน
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบในการทํางานหรือทําธุรกิจในชวงนี้ ก็อาจ
จะลองพิจารณานําเอา IoT เขามาใชเพื่อใหจัดการกับ
งานไดสะดวกอยางรวดเร็ว จากทุกที่ทุกเวลา ไมวาจะเปน
เรื่องการผลิต การจัดสง การจัดจําหนาย การจัดการกับ
สต็อกสินคา หรือแมแตการตลาดออนไลน เพราะเกือบทุกอยาง
สามารถจั ด การได บ นโทรศั พ ท มื อ ถื อ ผ า นเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต ดังนัน้ ใครหยิบมาใชเปน ก็จะมีโอกาสมากกวา
และไดรับประโยชนมากที่สุด
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ศรัทธาออนไลน !!! >>

ตอจากหนา 01

โดยเฉพาะในหวงเวลาของ “ความสิน้ หวัง”
ไมเชือ่ ก็ตอ งเชือ่ ที่ “ปรากฏการณ” เหลานี้ ทําให “ภาวะ” ของ “ความสิน้ หวัง”
กลับมาอยูใน “สถานะ” ยัง “ไมหมดหวัง” ไดอยูเสมอ
และอาจบางที เพราะ “ปรากฏการณ” เชนวานี้
จึงทําให “ผูคน” และ “สังคม” ใน “โลกตะวันออก” ยังสามารถหา
“ทางออก” จาก “ทางตัน” ได
คงจํากันได กับหวงเวลาของ “วิกฤติฟองสบูแตก” ในชวงป 2540 ที่แทบ
จะพังครืนทั้งโครงสรางของสังคมไทย
“ปราฏการณ” ของ “จตุคามรามเทพ” ทีก่ อ ตัวตัง้ แตป 2530 ก็ทะยานขึน้
สูจุดสูงสุด ในชวงเวลาของป 2540 - ป 2550 กอนที่จะกระแสจะแผวลง จนแทบ
จะหมดไปหลังจากนั้น
ทัง้ หมดทีว่ า นี้ ดําเนินไปบนแนวทาง “ขอได-ไหวรบั ”

อันเปนแนวทางเดียวกัน กับ “ไอไข-เด็ก
วัดเจดีย” ที่กอตัวมายาวนานดวย “ความเชื่อความศรัทธา” ในพื้นที่ กระทั่งมาขึ้นสูจุดสูงสุด
ในหวงเวลาของ “วิกฤติโควิด” ในชวงป 2562 - ป 2563
ทัง้ หมดทีว่ า นี้ ดําเนินไปบนแนวทาง “ขอได-ไหวรบั ”
ตางกันที่กอนหนานี้ “ผูคน” เดินไปหาถึงที่ ดวย
“ความเชือ่ -ความศรัทธา”
แต ณ หวงเวลาของ “ยุคสมัยออนไลน” ทัง้ หมดทีว่ า นี้
สามารถตอบสนองได เพียง “ปลายนิ้วสัมผัส”
ทัง้ พระพุทธ, เกจิพระสงฆ, เทพ, เทวา, พญานาค, ผี และ ฯลฯ
ทีม่ คี รบครัน ทั้ง “นําเขา” และ “สงออก”
“ความสิ้นหวัง” สงผลตอ “ความหวัง” ใหดําเนินไปบน
“ความคาดหวัง” เพื่อไปสูปลายทางของ “ความสมหวัง” ทั้งที่อาจมี
ผลลัพธเพียงสวนนอยนิด
ทวา ! สวนใหญที่ยัง “ไมสมหวัง” ก็ยังสามารถปลอบใจตัวเอง เพื่อคง
“สถานะ” ของ “ความหวัง” ตอไปได
นี่เปน “ปาฏิหาริย” ของ “ความเชื่อ-ความศรัทธา”
โดยเฉพาะเมื่อ “ผลลัพธ” ของ “ความสมหวัง” เพียงนอยนิด ไดถูก
จัดแสดงตอ “สาธารณะ” ในขณะที่ “ความไมสมหวัง” ถูกเก็บไวไมเปดเผยออกมา
โดย “ความหวัง” วา จะถึงเวลาของตัวเองสักวัน
นี่ยิ่งทําให “ปรากฏการณ” นี้ มีอัตราเรงเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ กระทั่งขยายตัว
ไปในทุกพื้นที่อยางรวดเร็ว
ทั้งหมดนี้ ดําเนินไปโดย “เนื้อหา” เชนเดิม ตางกันเพียงแควา ณ หวงเวลา
ป จ จุบัน นี้ เป น ห ว งเวลาของ “ยุ ค สมั ย ออนไลน ” ที่ทั้ง หมดตอบสนองได
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ทั้งหมดนี้ มีครบครัน บน “แพลตฟอรม-ออนไลน” ทุกประเภท
ทั้ง “เรื่องราว” ทั้ง “เรื่องเลา” และทั้ง “วัตถุมงคล” ทุกชนิด ที่พรอม
“สงถึงที่” โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
“ความสิน้ หวัง” สงผลตอ “ความหวัง” ใหดาํ เนินไปสูป ลายทางของ “ความสมหวัง”
นีเ่ ปน “พลัง” ของ “ความเชือ่ ” และ “ความศรัทธา” ทีน่ า ทึง่ และมหัศจรรย
อยางยิ่ง
ซึง่ ทัง้ หมดนี้ ดําเนินมาอยางตอเนือ่ ง จากยุค “อนาล็อก” สูย คุ “ดิจทิ ลั -ออนไลน”
ดังนัน้ โปรดอยาไดตกใจ ถาจะมีใครถามวา “วันนี้ คุณ ‘เอฟ’ แลวหรือยัง ?”

2020 “ไอไข-ทั้งแผนดิน” >>

ตอจากหนา 01

ถึง “ไอไข เด็กวัดเจดีย”
และอยาไดแปลกใจที่ถนนแทบทุกสาย จะมุงตรงไปยัง
“วัดเจดีย” เพือ่ “ขอพร” จาก “ไอไข” โดยเฉพาะกับผูค นที่
ยังมี ลังทรัพยมากพอ จนสามารถเดินทางไปถึงทีไ่ ด
“ไอ ไ ข ” อยู  ที่ วั ด เจดี ย  ต.ฉลอง อ.สิ ช ล
จ.นครศรีธรรมราช
“ไอไข” โดงดังไปทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ และ
ยังโดงดังไกลขามประเทศ ดวย “ความเชือ่ ความศรัทธา” ทีเ่ ชือ่ กันวา “ขอได-ไหวรบั ”
“เรื่ อ งเล า ” และ “เรื่ อ งราว” ของ
“ไอไข” มีอยูห ลายตํานาน
มีทงั้ เปน “ลูกศิษยวดั ” ของ “หลวงปูท วด”
ที่ถูกสําทับ “ความเชื่อ” ดวย “ขุนพันธรักษ
ราชเดช” ซึง่ โดงดังอยางยิง่ กับ “จตุคามรามเทพ”
และมีทงั้ บันทึกคําบอกเลาจาก “ชาวชุมชน” ทีร่ ะบุวา เห็นเด็กไมสวมใสเสือ้ ผา วิง่ เขาออกใน
“พระพุทธโบราณ” ทีม่ นี ามเรียกวา “พอทานเจาวัด”
จนถึงยุคที่ “ผูใ หญเทีย่ ง เมืองอินทร” จอมขมังเวทยแหง ต.ฉลอง ไดแกะ “ไมทองหลาง” เปน
รูปรางเด็กชายขึน้ เพือ่ ใหชาวบานไดกราบบูชา กระทัง่ ผุพงั ไปตามกาลเวลา
จากนัน้ ในคืนหนึง่ “ผูใ หญเทีย่ ง” ไดฝน วา มีเด็กแกผา มาบอกในความฝน ให “ชวยแกะไม
ใหมใหเราหนอย” และในความฝน เด็กแกผา ไดบอกวา “เราคือไอไข เด็กวัดเจดีย”
“ไอไข เด็กวัดเจดีย” จึงถูกแกะสลักจาก “ไมตะเคียนคู” ในชวงปลายป 2524 จนแลวเสร็จ
แลวนํามาไวที่ “วัดเจดีย” เมื่อ ป 2525 โดย “พอทานเทิ่ม” เจาอาวาสวัดเจดียในขณะนั้น
ไดตงั้ ชือ่ วา “ไอไข เด็กวัดเจดีย”
และเหรียญ “ไอไข เด็กวัดเจดีย” (รุน แรก) ก็ไดถอื กําเนิดขึน้ ในป 2526
จากนัน้ ก็มกี ารทําเหรียญและวัตถุมงคล ในทุก 10 ป โดยไดรบั “ความเชือ่ -ความศรัทธา”
จากชาวชุมชน และคนในพืน้ ที่ กระทัง่ ขยายไปสูจ งั หวัดใกลเคียง และจังหวัดอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศ
ภายใตเสียงเลาลือทีว่ า “ขอได-ไหวรบั ”
ณ วันนี้ “ไอไข วัดเจดีย” มี “วัตถุมงคล” หลากหลายรุนนับไมถวน ที่ทยอยออกมา
อยางตอเนือ่ งไมขาดสาย
ณ วันนี้ “ไอไข” ทีม่ ี “นามสกุลตอทาย” อืน่ ๆ อีกมากมาย ไดถกู สรางขึน้ ในหลายวัด และ
ในหลายจังหวัด แทบจะทัว่ ประเทศ พรอมกับ “วัตถุมงคล” ทีถ่ กู สรางขึน้ อีกจํานวนนับไมถว น
ณ วันนี้ “ไอไข” มีอยูท กุ พืน้ ที่
ทัง้ “ออฟไลน” และ “ออนไลน”
เชือ่ เถอะวา หวงเวลานี้ ป 2020 “ไอไข-ทัง้ แผนดิน” !!!

บริการชารจแบตมือถือฟรี !!! ที่ศูนยราชการฯ
อาคารเอ 2 จุด/ อาคารบี 5 จุด
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Free WiFi ศูนยราชการฯ
ดร.นาฬ ก อติ ภั ค แสงสนิ ท
กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ธนารักษ
พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย จํ า กั ด (ธพส.)
พร อ มด ว ย พั น เอกสรรพชั ย
หุวะนันทน กรรมการผูจ ดั การใหญ
บริษทั กสท โทรคมนาคมจํากัด (มหาชน)
และ นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ
รองกรรมการผูจ ดั การใหญ หนวยธุรกิจ
ขายและบริ ก ารลู ก ค า องค ก ร
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวม
ลงนามบันทึกขอตกลงโครงการให
บริการ Free Wi-Fi ศูนยราชการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ณ โรงแรมเซ็นทราบาย เซ็นทารา
ศูนยราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ โครงการนี้จะชวยใหขาราชการและ
บุคคลทัว่ ไปสามารถสืบคนขอมูลและติดตอสือ่ สารไดอยางทัว่ ถึง ไดใชบริการอินเอทรเน็ต
ไรสายทีม่ ปี ระสิทธิภาพความเร็วสูง และมีคณ
ุ ภาพทีเ่ ชือ่ ถือไดตามนโยบายไทยแลนด 4.0

พช. ควารางวัล
นายไพบูลย บูรณสันติ ผูต รวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขารับรางวัลองคกร
ตนแบบดานสิทธิมนุษยชน ประจําป 2563 รางวัลชมเชยประเภทหนวยงานภาครัฐที่มีผลการดําเนินงาน
โดดเดนในเรื่องการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน จาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งเปนประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ณ หองมิราเคิล แกรนด บอลลูน ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Foodchoice
ดร.สาธิต ปตุเตชะ รมว.สาธารณสุข และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข
ภาพ (สสส.) พรอมดวย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท
ผู  จัด การ สสส. และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย ผูอํา นวยการศูนย เ ทคโนโลยีอิเ ล็กทรอนิกส แ ละ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) แถลงผลการพัฒนาเครือ่ งมือใหความรูด า นโภชนาการ (Foodchoice)
สูเปาหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนใหมีความรอบรูและมีทักษะทางสุขภาพ
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

เพื่อสังคม
ส ว นกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ฝ า ยสื่ อ สารองค ก ร บริ ษั ท ธนารั ก ษ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย จํ า กั ด (ธพส.)
รวมกับ เคหะชุมชนหลักสี่ จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน “บริการตัดผมฟรี” ครั้งที่ 1 ประจําป 2563
ซึ่ ง เป น กิ จ กรรมที่ ธพส. ดํ า เนิ น การมาอย า งต อ เนื่ อ งตั้ ง แต ป  2562 โดยได รั บ ความร ว มมื อ
จากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ สาขารังสิต จัดทีมชางจิตอาสามาใหบริการ ตั้งแตเวลา 15.00-18.00 น.
ณ ซอยแจ ง วั ฒ นะ 5 เคหะชุ ม ชนหลั ก สี่ กรุ ง เทพมหานคร โดยครั้ ง ต อ ไปจะจั ด ให มี ขึ้ น ใน
วันที่ 20 ธันวาคม 2563

รวมหารือ
H.E. Mr. Fernando Quirós (เฟรนันโด กิโรส) เอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย พรอมดวย
Minister Carmen Azurin (การเมน อาซูรนิ ) อัครราชทูต ไดเขาหารือกับ ดร.ปกรณ อาภาพันธุ
ผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ
สทอภ. โดยมี นายตติยะ ชืน่ ตระกูล ปฏิบตั หิ นาที่ รองผูอ าํ นวยการ สทอภ. นายทรงศัก สายเชือ้
ที่ปรึกษาดานการตางประเทศของ สทอภ. และเจาหนาที่ สทอภ. ใหการตอนรับและการหารือ
แนวทางความร ว มมื อ ระหว า งประเทศไทยและประเทศเปรู การพบปะหารื อ กั น ในครั้ ง นี้
นับเปนโอกาสอันดีทที่ งั้ สองประเทศจะไดเสริมสรางความรวมมือกันในดานเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของทั้งสองประเทศตอไป

ทําความดี
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ทีมจิตอาสาจาก บริษัท
ธนารั ก ษ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย จํ า กั ด (ธพส.) และกอง
บังคับการตรวจคนเขาเมือง 1 (ตม.1) พรอมใจเขารวม
โครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งการ
บําเพ็ญสาธารณประโยชนในครัง้ นีเ้ ปนการทําความสะอาดและ
กําจัดขยะบริเวณโดยรอบศาลพระพรหม ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กรุงเทพมหานคร เพื่อใหเกิดทัศนียภาพที่สวยงามและสะอาดเรียบรอย
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
คว้ารางวัล “อาคารราชการต้นแบบ
ด้านการจัดการนํ้าเสีย”
ริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด หรือ
ธพส. ผูบริหารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดรับมอบโล
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ “อาคารราชการต น แบบด า น
การจัดการนําเสีย” ระดับทอง ซึง่ เปนระดับสูงสุด ทีจ่ ดั ขึน้
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นับเปนความภาคภูมิใจ และถือเปนเครื่อง
ยืนยันถึงความมุงมั่นตั้งใจในการแกไขปญหานํ้าเสีย
ยกระดับคุณภาพนํ้า รวมถึงการประหยัดนํ้าและการนํา
นํ้าเสียกลับมาใชประโยชนไดอยางสูงสุด
ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจัดการ บริษัท
ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ผูบริหารศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ แจงวัฒนะ กลาววา “รูสึกเปนเกียรติ
และปลาบปลื้มเปนอยางมาก ที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

อาคารบําบัดนํ้าเสีย

ซึ่งเกิดจากความมุงมั่นตั้งใจอันดีของ ธพส. ที่ตองการให
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจงวัฒนะ เปนเมืองตนแบบ
ดานสิ่งแวดลอมไดมาตรฐานครบทุกมิติ เพื่อสรางความสุข
สรา งคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นใหกับผูมีสว นไดสว นเสีย ทุก ฝา ย
อยางมั่นคงและยั่งยืน”

ทั้ ง นี้ การ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
โครงการ อาคาร
ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท
ราชการตนแบบดาน
การจัดการนํ้าเสีย แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับทอง
ระดับเงิน และระดับทองแดง ซึ่งมีเกณฑการตัดสิน ไดแก
การกําหนดนโยบายดานการจัดการนํา้ เสีย และการประหยัดนํา้
ภายในหนวยงาน มีการแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการ
นํ้ า เสี ย ผู  รั บ ผิ ด ชอบ ดู แ ล และเดิ น ระบบบํ า บั ด นํ้ า เสี ย
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายการระบายนํา้ ทิง้ มีการบันทึกผลการ
ทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสีย และรายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบบําบัดนํ้าเสีย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจงวัฒนะ นัน้ รองรับผูค น
ทีเ่ ดินทางมาเพือ่ ปฏิบตั งิ านและติดตอราชการจํานวนหลายหมืน่ คน
ในแตละวัน มีการใชนา้ํ และกอใหเกิดนํา้ เสียกวา 1,000,000 ลิตร
ตอวัน จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีต่ อ งบริหารจัดการนํา้ ใหเกิด
ประโยชนอยางสูงสุด รวมถึงการบําบัดนํา้ เสียอยางมีประสิทธิภาพ
ก อ นที่ จ ะระบายออกสู  ภ ายนอก โดย ธพส. ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการมีสว นรวมในการแกไขปญหา และพรอมที่
จะขับเคลือ่ นกลไกการจัดการนํา้ เสียของประเทศไทยใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ เปนแบบอยางทีด่ ใี หกบั หนวยงานราชการ
อืน่ ๆ ในดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
“รางวัลนี้จะเกิดขึ้นไมได หากขาดความรวมมือที่ดี
จากบุคลากรทีเ่ กีย่ วของทุกภาคสวน และหวังเปนอยางยิง่ วา
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจงวัฒนะ จะเปนตนแบบ
ใหแกอาคารอืน่ ๆ ดานการจัดการนํา้ เสีย สรางคุณภาพชีวติ
และสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี ใ ห กั บ ประเทศไทยอย า ง ยั่ ง ยื น ”
ดร.นาฬกอติภัค กลาวทิ้งทาย
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“แมนํ้าโขง”

สมรภูมิใหมของสองมหาอํานาจ

ารแขงขันกันขยายอิทธิพลของสองประเทศ
มหาอํานาจอยางสหรัฐและจีนในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เริม่ ขยายวงจากทะเลจีนใตมาสูแ มนาํ้ โขง
แมนํ้าสายสําคัญที่หลอเลี้ยงผูคนกวา 60 ลานชีวิตใน
ประเทศลุม นํา้ โขงตอนลาง ไดแก เมียนมา ลาว เวียดนาม
กัมพูชา และไทย
เมื่อเดือนกันยายน ที่ผานมา เดวิด สติลเวลล ผูชวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐเผยวา เขื่อนทั้ง
11 แหงของจีนบนแมนํ้าโขงตอนบนกักนํ้าไวเพื่อประโยชนของ
ตัวเองโดยที่ประเทศทายนํ้าตองแบกรับความเดือดรอน
ในเวลาไล เ ลี่ ย กั น สหรั ฐ ยั ง ประกาศตั ว เป น แกนนํ า ใน
การกอตั้งกลุมความรวมมือ “หุนสวนลุมนํ้าโขง-สหรัฐ”
AI (Artificial Intelligence) หรือ “ปญญาประดิษฐ”
เปนระบบประมวลผลทีม่ คี วามสามารถในการคิด วิเคราะห
เชิงลึก ผานการเรียนรูจ ากขอมูลและกลไกที่กาํ หนด ทําให
สามารถสื่อสารหรือสั่งการใหเกิดการกระทําไดคลายกับ
สมองของมนุษย แตทําไดรวดเร็วกวา
ตัวอยางที่ชัดเจนของ AI ซึ่งนาจะคุนชินที่สุดในยุคนี้ ก็คง
ไมพน Siri ระบบผูช ว ยอัจฉริยะทีอ่ ยูใ นโทรศัพทคา ย Apple สามารถ
โตตอบและสั่งการใหมือถือทํางานไดตามที่กําหนด อีกตัวอยาง
คือ Facebook ที่ดูเหมือนวาจะรูดีแทบทุกเรื่อง ทั้งความสนใจ
ของเจาของบัญชีผูใชงาน หรือความเปนไปของสมาชิกคนอื่นๆ
ยังมีรถยนตไรคนขับของ Tesla ที่สามารถวิ่งไดเองบนทองถนน
โดยผูโดยสารแคนั่งเฉยๆ ก็ไปถึงที่หมายได นี่เปนเพียงสวนหนึ่ง
ที่ชี้ชัดวา AI กําลังเขามามีบทบาทตอชีวิตมนุษยมากขึ้น และ
สองประเทศมหาอํา นาจของโลกอย า งจีน และสหรัฐ อเมริก า
ตางเชือ่ เหมือนกันวา AI จะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ
จึงทุมเม็ดเงินมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานนี้
มุมมองดานบวก เรามองเห็นภาพความสะดวกสบายของ
มนุษย และประสิทธิภาพในการทํางานของจักรกลทีส่ งู ขึน้ แตใน
ขณะเดียวกัน ก็มคี าํ ถามทีถ่ กู ตัง้ ขึน้ บอยครัง้ วา “ถา AI จะเกงกาจ
และชาญฉลาดขนาดนั้น แลวมนุษยธรรมดาๆ จะไปอยูที่
ตรงไหนของกระบวนการทํางาน?” ซึง่ คําถามทีเ่ กิดขึน้ จากความ
กังวลเหลานี้ ไมสามารถมองขามหรือตอบแบบผานๆ ไปได แถมหนัง
sci-fi หลายเรือ่ งก็สรางจินตนาการใหคนเห็นภาพทีน่ า กังวล เมือ่ จักร
กลและปญญาประดิษฐฉลาดลํา้ แข็งแกรงจนมีอาํ นาจเหนือมนุษย

กับกลุมประเทศทายนํ้า
ทั้ ง 5 พร อ มทั้ ง จั ด สรร
งบประมาณสนับสนุนอยาง
นอย 153 ลานเหรียญสหรัฐ
หรือราว 4,769 ลานบาท ใน
การดําเนินโครงการตางๆ รวมกัน
และ ไมค พอมเพโอ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศ
สหรั ฐ ยั ง โจมตี จี น ว า “คุ ก คาม
สภาพแวดล อ มทางธรรมชาติ แ ละ
ความเปนอิสระทางเศรษฐกิจแมนํ้าโขง”
ความเคลื่ อ นไหวทั้ ง หมดนี้ อ าจตี ค วาม
ไดวาสหรัฐ ตองการงัดขอกับจีน ที่แผอิท ธิพ ลใน
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นซึ่ ง แทบจะกลายเป น สมรภู มิ ข องทั้ ง
สองมหาอํานาจไปแลว และทาทีของสหรัฐยังเกิดขึ้นในชวง
ที่เกิดขอกังขาวาเขื่อนทางตอนบนของแมนํ้าโขงที่จีนเรียกวา
“แมนํ้าลานชาง” เปนตนตอความแหงแลงเปนประวัติการณ
ของแมน้าํ โขงตอนลาง
เมื่อปที่แลวระดับนํ้าในแมนํ้าโขงตอนลางอยูในจุดที่ต่ํา
ที่สุดในรอบกวา 50 ป จนสันดอนทรายโผลในบางชวง แมวา
ภัยแลงดังกลาวอาจเกิดจากหลายปจจัย แตการศึกษาของ Eyes
on Earth บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยที่เชี่ยวชาญเรื่องนํ้าในสหรัฐ
พบวา จีนกักเก็บนํ้าไวในเขื่อนกวา 47,000 ลานคิวบิกเมตร
สงผลใหน้าํ ในแมนํ้าโขงชวงทายนํ้าลดลง
ทว า ทางการจี น โต ก ลั บ ว า เขื่ อ นในจี น ช ว ยลดความ
แหงแลงของแมนํ้าโขง แตเนื่องจากปที่แลวพื้นที่ตนนํ้าโขงมี
ฝนตกนอย ระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขงจึงลดลงตามไปดวย และพืน้ ที่
มณฑลยูนนานซึ่งแมนํ้าโขงตอนบนไหลผานก็ประสบภาวะ
แหงแลงเชนกัน

แตจากภาพถายทางดาวเทียมของ Eyes on Earth ในมณฑล
ยูนนาน กลับพบวาในป 2019 พื้นที่ดังกลาวมีปริมาณฝนและ
นํา้ ทีล่ ะลายจากหิมะสูงกวาระดับปกติในชวงฤดูฝน ผิดกับระดับ
นํา้ โขงบริเวณชายแดนไทย-ลาวทีต่ าํ่ กวาระดับทีค่ วรจะเปนถึง 3 เมตร
นั่นหมายความวา จีนไมปลอยนํ้าลงมาแมวาประเทศ
ทายนํ้าจะตองเผชิญกับความแหงแลงก็ตาม
อยางไรก็ดี ลาสุดนายกรัฐมนตรี หลี่เคอเฉียง ของจีน
รั บ ปากระหว า งการประชุ ม ทางไกลกั บ ผู  นํ า ประเทศกรอบ
ความรวมมือแมโขง-ลานชางกับอีก 5 ประเทศ ไดแก ลาว เมียนมา
กัมพูชา เวียดนาม และไทย เมื่อปลายเดือน ส.ค.ที่ผานมาวา
จะแบงปนขอมูลการกักนํ้าของเขื่อนกับประเทศทายนํ้า แตก็
ไมไดระบุรายละเอียดชัดเจน
ทั้งนี้ ที่ผานมาดูเหมือนวาจีนจะอยูเหนือกวาสหรัฐทั้งใน
แงของการสนับสนุนเงินและการแผอทิ ธิพลในประเทศลุม นํา้ โขง
เพราะนอกจากจีนจะอาศัยความเปนประเทศตนนํา้ ควบคุมนํา้ ใน
แมนาํ้ โขงแลว ชวง 11 ปทผี่ า นมาสหรัฐสนับสนุนเงินใหกบั ประเทศ
สมาชิกขอริเริม่ ลุม นํา้ โขงตอนลาง (LMI) เพียง 120 ลานเหรียญ
สหรัฐ ขณะทีจ่ นี มอบเงินสนับสนุนการวิจยั ใหกลุม ความรวมมือ
ลานชาง-แมโขง (LMC) ในป 2016 ปเดียวถึง 300 ลานเหรียญสหรัฐ
ในมุมมองของ เซบาสเตียน สแตรงจิโอ ผูเขียนหนังสือ
In The Dragon’s Shadow (ใตเงามังกร) ทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ
ของอาเซียนกับจีนนัน้ แมประเทศลุม นํา้ โขงจะเชือ่ มัน่ ในคําพูดของ
จีนนอยลง แตกไ็ มสามารถเพิกเฉยกับจีนได เนือ่ งจากตองพึง่ พา
นํา้ ในแมนาํ้ โขงจากจีน จึงไมกลาทาทายการสรางเขือ่ นของจีน
ไมวาจะอยางไรก็ตาม สถานการณในแมนํ้าโขงที่
เลวรายลง และความพยายามของสหรัฐทีจ่ ะแขงขันกับจีน
ไดผลักดันใหแมนาํ้ โขงและประเทศทีต่ อ งพึง่ พาแมนาํ้ สาย
สําคัญนี้เขามาอยูทามกลางสมรภูมิความขัดแยงระหวาง
สองมหาอํานาจของโลกอยางเลี่ยงไมได

เหนือกวา AI

คือหัวใจมนุษย
ทุกวันนี้เหลาประเทศผูนําทางเทคโนโลยี จึงพยายามหา
รู ป แบบที่เ หมาะสมในการจัด วางบทบาทของมนุษ ย แ ละ AI
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา แม AI จะชาญฉลาดแคไหน แตก็
ไมมที างแทนทีม่ นุษยได เพราะมนุษยมสี งิ่ ทีเ่ รียกวา “หัวใจ”
ทีห่ ลอมรวมจิตสํานึก คุณธรรม ความรูผ ดิ ชอบชัว่ ดี ทีจ่ กั รกล
และปญญาประดิษฐไมสามารถเลียนแบบได และงาน
อีกหลายอยางก็ตองใชหัวใจ ควบคูไปกับการใชสมอง
ตัวอยางในประเทศจีน ซึง่ ตัง้ เปาไววา จะตองขึน้ เปนประเทศ
ผูนําทางดาน AI ของโลกใหไดภายในป ค.ศ. 2030 ดวยการ
ดึงคนเกงๆ กลับเขาประเทศ เอกชนรายใหญกบั รัฐบาลรวมมือกัน
พัฒนา AI อยางรวดเร็ว ทําใหเด็กจีนรุนใหมรูจักการเขียน

โปรแกรมตั้ง แต ร ะดับ อนุบ าลกัน เลยทีเ ดีย ว แต พ อเจาะลึก
ลงไปที่ระบบการศึกษาของจีน กลับพบวา ภายใตกระบวนการ
ปลูกฝงและพัฒนาทักษะดาน AI นั้น ยังมีความพยายามใน
การกลอมเกลาผูพฒ
ั นา AI ทัง้ หลายดวยการเสริมสรางคุณธรรม
และจิตสํานึกที่ดีใหกับเยาวชน เพื่อใหเด็กเติบโตไปเปนคนเกงที่
มีหัวใจ และเปนคนดีที่มคี วามรักชาติ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ยํ้าชัดวา แมเทคโนโลยี
จะสามารถสรางสิง่ ประดิษฐทฉี่ ลาดลํา้ อยางไรขดี จํากัด แต
ถาไรซึ่งหัวใจของมนุษย สังคมก็มีโอกาสจะเดือดรอนได
ดั ง นั้ น การสร า งคนเก ง และคนดี ยั ง เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่
ทุกสังคม ทุกประเทศยังคงตองใหความสําคัญตอไป
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ปรากฏการณโลกโซเชียล จาก “หมอทอดไรนา
ํ้ มัน”

สู “อาหารกลางวัน” แสนอรอย

ทามกลางวิกฤติ COVID-19 ที่เกิดขึ้น เชื่อวาหลายคน
คงไดพบผานเรื่องราวดีๆ ซุกซอนใหชวนอมยิ้มอยูไมนอย
หนึง่ ในนัน้ คือกลุม เฟซบุก “สมาคมเราจะผอมดวยเมนูจาก
หมอทอดไรนาํ้ มัน” ทีม่ จี าํ นวนสมาชิกเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว
ถึงตอนนี้มีสมาชิกกวา 6 แสนราย !!!
“ครูปท” ปทมาพร นพรัตน คุณครูผูรับหนาที่จัดการ
อาหารกลางวันใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กแหงหนึ่งที่สอน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี บอกเลา
เรื่องราวเมื่อคราวตองเดินทางไปบานนักเรียนเพื่อแจกแบบฝก
และใบงานใหนักเรียนไดทบทวนชวงปดโควิด จึงมีของฝากที่

“ครูปท” ปทมาพร นพรัตน
สเตตั ส ผ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ มี ย อดไลค นั บ หมื่ น และจุ ด
ประกายความสุขเล็กๆ ใหแกสมาชิกทามกลางวิกฤติโควิด-19
กระทั่ ง ก อ เกิ ด มิ ต รภาพงอกงามผ า นโลกโซเชี ย ล นํ า พาให
“ครูปท” ไดรับของขวัญเปน หนังสือและสิ่งของอื่นๆ
รวมไปถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ทําให “ครูปท”

ได แ รงบั น ดาลใจจาก กลุ  ม
“สมาคมเราจะผอมด ว ย
เมนูจากหมอทอดไรนาํ้ มัน”
เปนอาหารปรุงเองแสนอรอยไป
ฝากเด็กๆ
“จริงๆ แลวมีหมอทอดแคใบเดียว อีกใบ
ซื้อไวเปนของขวัญใหนองที่ไดยายกลับบาน แตเห็น
ทาจะไมทัน โทรไปยืมนองใชกอนละกัน นองก็ยินดี เด็กๆ
แฮปปมากคะ”
การแบงปนประสบการณนา รักๆ ในโลกออนไลน กลายเปน
จุดเริ่มตนที่นําไปสูเรื่องราวงดงามในโลกแหงความเปนจริงที่
สรางการมีสวนรวมและแบงปนความสุขใหผูคนมากมาย

ไดทํามื้อกลางวันใหเด็กๆ 88 คน ของโรงเรียนบานเพชรนํ้าผึ้ง
หมูที่ 3 ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไดอิ่ม
อรอยอบอวลไปดวยกลิ่นหอมของนํ้าใจและมิตรภาพที่ยังคงสง
มอบความสุขสูกันจนถึงทุกวันนี้
CR : Facebook “Pattamaporn Nopparat”
และกลุม “สมาคมเราจะผอมดวยเมนูจากหมอทอดไรนาํ้ มัน”
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“เขา ปา นา เล”
เที่ยวไดทั้งป

น

นครศรีธรรมราช

าทีนเี้ ชือ่ วาทุกคนตางก็คาดหวังวา วิกฤตการณ
โควิด-19 จะจบลงในเร็ววัน แมวา เมือ่ เทียบกับ
ข า วคราวจากประเทศต า งๆ ทั่ ว โลกแล ว
สถานการณของเมืองไทยจะดีกวาอยูมาก แตกระนั้น
ความประหวัน่ พรัน่ พรึงตอการระบาดรอบใหมในบานเรา
ก็ยงั ซุกซอนอยูใ นความรูส กึ ของคนสวนใหญ
ขณะที่การดําเนินชีวิตแบบ “ปกติใหม”
ก็ยังตองเดินหนาตอไป
“ไทยเทีย่ วไทย” ยังคงเปนคําตอบทีด่ ี
ทีส่ ดุ ในสภาวะนีส้ าํ หรับธุรกิจภาคการทองเทีย่ ว
ของไทย พรอมแรงหนุนจากนโยบายสงเสริม
การทองเที่ยวของรัฐบาล ขณะเดียวกันเราก็ได

เห็นการปรับตัวของผูประกอบการ
จํ า นวนมากเพื่ อ ก า วเดิ น ไป
ขางหนา แมบางทางเลือกที่
ถู ก บั ง คั บ ให เ ลื อ กอย า ง
หลีกเลีย่ งไมได
จุดหมายปลายทาง
หนึ่ ง ที่ กํ า ลั ง เป น ที่ นิ ย ม
เพราะมี ท รั พ ยากรด า น
การท อ งเที่ ย วที่ เ รี ย กว า
“ครบเครื่ อ ง” นั่ น คื อ
“นครศรีธรรมราช” จังหวัดใหญ
ทางภาคใต ที่ ถึ ง ตอนนี้ มี สายการบินภายในประเทศมุงหนาสู
“เมืองคอน” กวา 20 เที่ยวตอวัน
แน น อนว า ไปถึ ง แล ว ต อ งมุ  ง หน า สู  “พระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช” หรือ “พระธาตุนคร” สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกาแก
มีประวัตศิ าสตรความเปนมายาวนาน และเปนทีน่ บั ถือศรัทธา
ไมเพียงแตคนปกษใตเทานั้น แตยังครอบคลุมไปถึงแหลม
มลายูเลยทีเดียว
ยังไมรวมถึงวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังอีกหลายแหง
ทีก่ าํ ลังทําใหนครศรีธรรมราชมีผมู าเยือนอยูไ มขาดสาย จนเปน
ทีก่ ลาวขวัญวา “วัดเจดีย มีไอไข วัดยางใหญ มีหนากากพรานบุญ”

สวนคําอธิบายทีด่ เู หมือนจะครอบคลุมปลายทางการทอง
เที่ ย วแห ง นี้ ไ ด เ ป น อย า งดี นั่ น ก็ คื อ “เขา ป า นา เล”
เริ่มตั้งแต “อุทยานแหงชาติเขาหลวง” ที่มี “เขาหลวง”
ยอดเขาทีส่ งู ในภาคใตกวา 1,800 เมตร พรอมความอุดมสมบูรณ
ของธรรมชาติแหงปาแดนใต ที่มาพรอมความชื่นฉํ่าของนํา้ ตก
อาทิ นํ้ า ตกกรุ ง ชิ ง นํ้ า ตกพรหมโลก รวมไปถึ ง “คี รี ว ง”
ซึง่ ขึน้ ชือ่ วาเปนหนึง่ ในสถานทีอ่ ากาศดีทสี่ ดุ ของเมืองไทย
ตั ว อย า งของทริ ป ท อ งเที่ ย วสุ ด ประทั บ ใจของชุ ม ชน
ทามกลางปาเขาเหลานี้ ไดรับการจัดวางไวอยางเรียบงายทวา
งดงาม เริม่ จากการนัดหมายสูส ถานทีศ่ นู ยกลางของชุมชน กราบ
ไหวสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ กอนจะนําทางผูมาเยือนหอบหิว้ กลาไม ลอดถํา้
เดินปาศึกษาธรรมชาติเพือ่ ชวยกันปลูกตนไมไวทบ่ี ริเวณปาตนนํา้
กอนจะกลับลงมาอิ่มหนํากับสํารับกับขาวพื้นที่ ที่ชาวบาน
รับอาสาทําปนโตมาแบงปนใหนักทองเที่ยวพรอมมีรายไดควบคู
กันไป ตอดวยผลไมสดๆ จากสวน อาทิ เงาะ มังคุด ลองกอง
และทุเรียน หลังเติมแรงกันแลวก็เตรียมตัวไปลองแพไมไผหรือ
พายเรือเลนในลําธารของหมูบ า น ปดทายดวยการนวดผอนคลาย
เปนอันจบเสร็จทริปทองเที่ยวหนึ่งวันของที่นี่
ความประทับใจตอดินแดนแหงนี้ยังไมหมดเพียงเทานั้น
“นครศรีฯ” ยังมีทะเลแสนงามโดยเฉพาะอําเภอสิชลและอําเภอ
ขนอม มีถนนสายใหมเลียบทะเลใหชมทัศนียภาพงดงามของ
อาวไทย ทีพ่ กั ริมทะเลตัง้ แตหาดหินงาม เขาพลายดํา ไปจนถึงหาด
ในเพลา มีใหเลือกมากมายชนิดที่วาจะหลงรักทะเลใตกันไปเลย
นีเ่ ปนแคสว นหนึง่ ของ “นครศรีธรรมราช” ทีอ่ าจเคย
เปนจุดหมายทีห่ ลายคนตัง้ ใจใฝฝน วาจะไปเยือน หรือไป
แลวไปอีก นาทีนตี้ อ งบอกวาสถานที่ ผูค น และทรัพยากร
ดานการทองเที่ยวที่นี่พรอมมาก เพื่อเติมเต็มความหวัง
พลังใจและความสุขใหแกผูมาเยือนทุกคน...
ติดตอทองเที่ยวชุมชน "ลองแพบานวังหอน"
www.facebook.com/banwanghornraft99
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“ดวงรายเดือน 12 ราศี” ตุลาคม 2563 ËÁÍ¸ÕÃ ä¾‹ÂÔ»«Õ
ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : อยาเอาแตชวยเหลือคนอื่นจนงาน
ตั ว เองไม เ สร็ จ มี แ นวโน ม เจ า นายเรี ย กคุ ย
คนวางงาน มีผใู หญใจดี มาชวนทํางานดวย สําหรับธุรกิจสวนตัว
ไมราบรื่นแตมีคนยื่นมือมาชวยแกปญหา การเงิน : ใชจาย
คลองแตกห็ มดเงินไปกับการเปยคนรัก หรือคนทีค่ ณ
ุ กําลังสนใจ
บริหารเงินดีๆ ความรัก : คนโสด ไดเจอคนที่ชอบ คนที่ใช
แฮปปมาก คนมีคู ชวงนี้หวานมาก แถมมีเกณฑไดของถูกใจ
จากคนรัก

ราศีกุมภ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : ตองใชพลังทั้งแรงกาย แรงใจ
มันสมอง ทุมเทสิ่งที่ไดรับผิดชอบ เหนื่อยแต
คุม คา คนวางงาน มีแตงานใชแรงเขามาใหทาํ สําหรับธุรกิจ
สวนตัว ตองอดทน ตองหายอดเพิ่ม งานลนจนอาจไมมี
เวลาดูแลตัวเอง การเงิน : ยังราบรืน่ ดี มีผใู หญใหการชวยเหลือ
คาใชจา ยเบาบาง ไมมเี รือ่ งเครียด ยังจัดสรรปนสวนใชจา ย
ไดดี ความรัก : คนโสด ระวังเจอความสัมพันธกบั คนเกา
ที่สรางความทุกขใจให คนมีคู ระวังมือที่สาม หรือคนคุน
เคยเขามาทําใหความรักสั่นคลอน

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : ความรับผิดชอบเขามาเยอะ งานโปรเจ็คกต
หรืองานที่ตองถือยอดเยอะๆ เขามาใหไดแสดง
ฝมือ คนวางงาน ชวงนี้งานจอบเขามาไมขาด สําหรับธุรกิจ
สวนตัวปงมาก มีออเดอรเขามาใหชื่นใจ การเงิน : เขาสู
สถานการณใหมๆ ที่ตองบริหารจัดการรายรับรายจายใหดีๆ
เอาแตท่จี ําเปน อยาฟุมเฟอย ความรัก : คนโสด มีโอกาสได
เริม่ ตนสรางความสัมพันธดๆี คนมีค ู เตรียมออกทริปเติมความหวาน
เหมือนเริ่มจีบใหมๆ

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : ตองรับผิดชอบงานที่มีตัวเลขเขามา
เกีย่ วของ ระวังเอกสาร หรือการรับเงินดีๆ เพราะ
อาจเกิดความยุงยากได คนวางงาน งานไมคอยมีเทาที่ควร
ใชเงินเกากิน สําหรับธุรกิจสวนตัว ชวงนี้คงตองเซฟคาใชจาย
ตางๆ การเงิน : ยังบริหารจัดการเงินไดคลองตัว แตอยาประมาท
ใชเทาทีจ่ าํ เปน มีเกณฑไดเงินปนผลเล็กๆ นอยๆ ความรัก : คนโสด
คนที่เขามาทําใหมีความสุข หวังใหรักครั้งนี้ราบรื่น คนมีคู
หวานมาก เอาใจใสกนั และกันเปนอยางดี

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน : ไดใชความคิดสรางสรรค สรางผลงาน
ไดเปนทีพ่ อใจจนเจานายออกปากชม คนวางงาน
มีเกณฑไดงานใหม งานทาทายความสามารถติดตอเขามา
แลว สําหรับธุร กิจ สวนตัว พยายามหาสิน คาใหมห รือ
เติมไอเดียใหลกู คาหันมาสนใจ การเงิน : ทํางานมากเทาไหร
แตเงินที่ไดยังเทาเดิม รายจายก็เทาเดิม ไมหมดสักที
ความรัก : คนโสด จําเปนตองจากลาความสัมพันธครั้งนี้
คนมีคู มีเหตุใหตอ งแยกจากกัน หรือแยกหองนอน มีเรือ่ งงอน

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)
การงาน : เกิดความวิตกกังวลกับหนาที่ที่ได
รับผิดชอบ มีแตปญหายุงยากใหเหนื่อยสมอง
เหนื่อยใจ คนวางงาน ไมมีงานอะไรเขามาเลยชวงนี้ สําหรับ
ธุรกิจ เกิดความเครียดกับสถานการณที่ไมเปนผลดีตอธุรกิจ
อยาลงทุนเพิม่ เด็ดขาด การเงิน : ใชจา ยคลอง แตกม็ รี ายจาย
ฟุม เฟอย มีเกณฑใชจา ยไปกับคนรัก คนในครอบครัว ความรัก :
คนโสด ไดเจอคนที่อบอุน ทําใหรูสกึ ดีๆ มากๆ คนมีคู มีเกณฑ
ไดรับขาวดี ความสมบูรณในครอบครัวเกิดขึ้นแลว

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : อยูในชวงที่มีเรื่องเขามาใหกังวลใจ
เกิดความวิตก มืดมนกับการแกปญหาไปหมด
คนวางงาน หมดหวัง ไมรจู ะแกไขอยางไรกับสถานการณตอนนี้
สําหรับธุรกิจสวนตัว อยาคิดลงทุนเพิ่มเติม ควรเบรกไวกอน
ไมเปนผลดีตอ ตัวคุณ การเงิน : ยังใชจา ยคลอง มีเกณฑลงทุน
ความรูเพิ่มเติม หรือลงทุนเรียนพัฒนา Skill การทํางานเพิ่ม
ความรัก : คนโสด สันโดษ อยูคนเดียว ไมพรอมเปดรับ
คนใหม คนมีคู ชวงนี้อยูในพื้นที่ตัวเอง มีชองวางเกิดขึ้น

ราศีสิงห (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : ไมมงี านใหมๆ หรือความรับผิดชอบใหมๆ
เขามาทาทายขีดความสามารถมากนัก ราบเรียบ
จนอาจเกิ ด ความเบื่ อ หน า ย คนว า งงาน เป น ช ว ง
ที่อยูกับตัวเอง ศึกษาความรู สําหรับธุรกิจสวนตัว ทรงตัว
ราบเรียบ ยังไปไดเรือ่ ยๆ การเงิน : อยาเอาแตใชจาย และ
อยากไดเหมือนคนอื่น จนไมเห็นความจําเปน เงินที่มียิ่ง
หมดเร็ว ไมเหลือเก็บ ความรัก : คนโสด มีโอกาสไดเจอ
คนสายเปย เ ข า มา คนมี คู  ช ว งนี้ ค นรั ก ใช เ งิ น มื อ เติ บ
เตือนบางวาเบาไดเบา เงินทองหายาก

ราศีกันย (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : เปนเดือนที่ทาํ อะไรก็ราบรื่น มีแตคน
มาขอคําแนะนํา ขอความชวยเหลือ จนคุณอาจ
ไมคอยไดพกั ผอน คนวางงาน ทํางานเหมือนทําบุญ กําไรไมมี
สําหรับธุรกิจสวนตัว พยายามจัดโปรโมชั่นตอบแทนลูกคา แต
ควรวางแผนดีๆ การเงิน : มีเกณฑไดโชคลาภมาเก็บออม
รายได เ ข า มาบ า ง รายจ า ยมี แ ต ไ ม เ ครี ย ดหนั ก จั ด การได
ความรั ก : คนโสด มี เ กณฑ ต  อ งกลั บ ไปสานสั ม พั น ธ กั บ
ความสัมพันธเกาๆ ตัดไมขาด คนมีคู ระวังเกิดความสั่นคลอน
ในคนรักจากคนภายนอก

ราศีตุลย (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน : รูส กึ อึดอัด โดนเจานายจองจับผิด หรือ
ถูกกดดัน คนวางงาน มีผูใหญมาเสนองานใหทํา
สําหรับธุรกิจสวนตัว การเจรจาอาจเกิดอุปสรรค
จนตองขอความชวยเหลือจากคนที่อายุมากกวา หรือผูใ หญที่
สนิ ท การเงิ น : เกิ ด ความลั ง เลกั บ การบริ ห ารจดการเงิ น
ควบคุมอารมณการใชเงินไมคอ ยได เอาแตใช ไมดถู งึ ประโยชน
ความรัก : คนโสด มีโอกาสไดเจอคนใหมๆ จากการเดินทาง
คนมีคู เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จนตามอารมณไมทนั

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : จะไดเพื่อนรวมงานใหมเขามาชวย
ใหงานราบรืน่ กวาทีเ่ ปนอยู คนวางงาน เตรียม
รับขาวดีมีโอกาสไดเขาไปสัมภาษณ สําหรับ
ธุรกิจสวนตัว ไดเจรจากับลูกคาใหมๆ และมีโอกาสไดที่
ปรึกษาคอยใหคําแนะนําเรื่องการลงทุน การเงิน : ชวงนี้
ใชจา ยวางแผนดีๆ ไมใชมคี นยืน่ มือชวยเหลือก็ใชเงินไมคดิ
ความรัก : คนโสด เกิดความวิตกกังวลกับความสัมพันธที่
ไมชัดเจน ไมมีความสุข คนมีคู เรื่องอื่นมาทําใหเครียด
จนความรักจืดชืด กลายเปนเครียดไปดวย

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : ตองแขงขันหายอด หารายได ระวัง
ทะเลาะกับเพือ่ นรวมงาน คนวางงาน ลดทิฐิ ทํางาน
ที่ไมถนัดดูบาง สําหรับธุรกิจสวนตัว ชวงนี้คูแขง
เยอะ ลองหากลยุทธใหมๆ เปลี่ยนวิธีบาง เอาแตใชวิธีเดิมซึ่ง
อาจไมไดผล การเงิน : ใชจายไมคลอง อึดอัดกับรายจายที่
ปรึกษาใครไมได ตองแบกรับคนเดียว ความรัก : คนโสด
คนทีเ่ ขามามีหวั ทางธุรกิจ ระวังถูกหลอก คนมีคู ชวงนีพ้ ยายาม
หาชองทางสรางรายไดเพิ่มขึ้นดวยกัน

หากอยากเช็คดวงดีๆ ตามเรามาที่ “หมอธีร ไพยิปซี”
Facebook : www.facebook.com/mortea.tarot หรืออยากเช็คดวงแบบสวนตัวที่ Line ID : Teac02
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แฟนบอลตองรู

กอนไปดูศึกไทยลีกยุค “นิว นอรมอล”

หลังจากโดนพิษโควิด-19 อาละวาดจนตองพักเบรก
ไปตั้ ง แต เ ดื อ นมี น าคม ศึ ก ฟุ ต บอลไทยลี ก 2020 ก็
กลับมาลงสนามไดอีกครั้งเมื่อชวงกลางเดือนกันยายน
ทีผ่ า นมา และเปดใหแฟนบอลเขาชมเกมในสนามได
ดวย เรียกเสียงเฮจากคอบอลไทยไดไมนอย หลังจาก
ที่ตองทนเหงามานานหลายเดือน
อยางไรก็ตาม ใชวาแฟนบอลจะสามารถเขาไปชมเกม
ฟาดแขงไดอยางฟรีสไตล เพราะ ศูนยบริหารสถานการณ
แพรระบาดของโรคติดตอเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.
ไดกําหนดมาตรการและขอปฏิบัติตางๆ รวมถึงการจํากัด
จํานวนผูชมในแตละสนามเอาไวแลว
สํ า ห รั บ ข  อ ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ดู ฟุ ต บ อ ล ไ ท ย ลี ก ยุ ค
“นิว นอรมอล” ก็จะคลายๆ กับการไปยังสถานที่ตางๆ นั่น
คือการลงทะเบียนเขา-ออกสนาม ผานแอปพลิเคชัน่ “ไทยชนะ”
หนึ่งในภัยคุกคามสุขภาพของคนในยุคปจจุบัน คือ
การต อ งเผชิ ญ กั บ “โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง ” (NCDs) ทั้ ง
โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ สาเหตุสวนใหญเกิดจาก
ไลฟสไตลอนั สุม เสีย่ ง ทัง้ ความเครียดจากการทํางาน นอนนอย
ไมออกกําลังกาย และกินอาหารไมมีประโยชน ซึ่งตาง
กระตุนการเกิดอนุมูลอิสระและคอยๆ สะสมทําใหเซลล
ภายในรางกายเสื่อม สงผลใหปวย ดูแกกอนวัย และ
เพิ่มความเสี่ยงในการเปนโรค NCDs
การปองกันโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง นอกจากหลีกเลีย่ งไลฟสไตล
ที่สุมเสี่ยงแลว ยังสามารถปองกันไดงายๆ ดวยการรับประทาน
อาหารทีม่ ี “สารตานอนุมลู อิสระ” (Anti-Oxidant) ในปริมาณ
ที่เพียงพอในแตละวัน
จากขอแนะนําตามธงโภชนาการ เราควรรับประทานผลไม
วันละ 3-5 สวน ซึ่งผลไมและนํ้าผลไมเปนแหลงที่อุดมไปดวย
วิตามินและแรธาตุ รวมถึงไฟโตนิวเทรียนทตางๆ ที่ชวยใน
การตอตานอนุมูลอิสระ ชะลอการเสื่อมของเซลล และลด

และตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขา
สนาม รวมทั้งสวมใสหนากาก
อนามัยตลอดเวลา
นอกจากนี้ ตองไมลมื การ
เวนระยะหางทางสังคม โดย
ไทยลี ก ระบุ ใ ห แ ฟนบอลนั่ ง
รวมกลุมกันไดไมเกิน 4 คน และ
เวนระยะหางจากกลุมอื่นอยางนอย
1 เมตร อีกทั้งไมอนุญาตใหนาํ อุปกรณการ
เชียรเขาสนาม และเชียรโดยใชระดับเสียงปกติ จะมาตีกลอง
ตะโกนรองเพลงเหมือนเมื่อกอนไมไดนะจะ
และที่สําคัญ แตละสนามจะจํากัดจํานวนแฟนบอลได
25 เปอรเซ็นตของความจุสนาม แตตองไมเกิน 4,000 คน ดังนี้
สนามของ บุรรี มั ย ยูไนเต็ด, ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด และ

นครราชสีมา มาสดา เอฟซี แฟนบอลเขาชมได
4,000 คน สวนสนามของทีมอื่นก็จะลดหลั่น
ลงมา สุพรรณบุรี เอฟซี 3,820 คน สิงห
เชียงราย 3,062 คน เอสซีจี เมืองทอง 3,250 คน
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 2,529 คน
ราชบุรี มิตรผล และ ระยอง เอฟซี 2,500 คน
ชลบุรี เอฟซี 2,113 คน สุโขทัย เอฟซี 2,005 คน
การทาเรือ เอฟซี 1,563 คน สมุทรปราการ เอฟซี และ พีที
ประจวบ 1,275 คน โปลิศ เทโร เอฟซี และ ตราด เอฟซี 1,250 คน
ฉะนั้น กอนออกจากบาน แฟนบอลควรเช็คขาว
และจํานวนตัว๋ จากสโมสรโปรดของตัวเองใหดี มิฉะนัน้
ไปถึงหนาสนามแลว แตเขาไปดูไมได เดีย๋ วจะเสียเทีย่ ว
เสียเวลากันเปลาๆ

“ไฟโตนิวเทรียนท์” ในนํา้ ผลไม
เคล็ดลับลดเสี่ยงโรค NCDs
ความเสีย่ งของกลุม โรค NCDs แตดว ยความเรงรีบทําใหคนสวน
ใหญรับประทานไดในปริมาณที่ไมเพียงพอ
การดื่ม “นํ้าผลไม” ซึ่งอุดมดวย “ไฟโตนิวเทรียนท”
จึงเปนทางเลือกชวยใหรา งกายไดรบั สารตานอนุมลู อิสระไดงา ย
และสะดวกรวดเร็ว เหมาะสําหรับผูท ไี่ ดรบั สารอาหารในแตละวัน
ไมเพียงพอ โดยเฉพาะวัยรุน หนุมสาว และวัยทํางานที่อาจ
กินอาหารไมครบทุกมื้อ รวมทั้งผูปวยหรือผูสูงอายุที่มีปญหา
เรื่องการบดเคี้ยว การยอย และการดูดซึม
“ไฟโตนิวเทรียนท” ทีพ่ บในพืชผักผลไมมมี ากกวา 20,000 ชนิด
หลักๆ ที่พบ อาทิ
• โพลี ฟ  น อล มี คุ ณ สมบั ติ ต  อ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระ จาก
โครงสรางที่มีหมูไฮดรอกซิล ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําจัด
อนุมูลอิสระ ชวยสงเสริมการทํางานระบบตางๆ ของรางกาย
โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง รวมทัง้ ระบบหัวใจและ
หลอดเลื อ ด โดยโพลี ฟ  น อลจะพบได ม ากใน
นํา้ สับปะรด นํา้ มะพราว นํา้ ฝรัง่ นํา้ กีวี นํา้ แอปเปล
• ฟลาโวนอยด ชวยยับยั้งการเจริญ
เติ บ โตของเชื้ อ ไวรั ส ส ง เสริ ม ระบบ
ภูมคิ มุ กัน รักษาระดับนํา้ ตาลในเลือด และ

ลดภาวะการอักเสบเรือ้ รัง จึงชวยลดความเสีย่ งของโรคมะเร็งได
โดยมักพบฟลาโวนอยดปริมาณมากในนํ้าสม
• แอนโทไซยานิน พบมากในกลุมผลไมสีมวงแดง เชน
องุนแดง ทับทิม ชวยลดปจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดอุดตัน และ
โรคหัวใจ ชะลอการเสื่อมของสมอง ชวยปองกันเสนเลือดฝอย
จากการถูกอนุมูลอิสระทํา ลาย พบมากในนํ้า องุน นํ้า พรุน
นํ้าทับทิม นํ้าแครนเบอรร่ี นํ้าเชอรรี่เบอรรี่ นํ้ามังคุด
• แคโรทีนอยด พบมากในกลุมผลไมสีสม เหลือง แดง
เชน แครอท มะละกอ มะมวง มะเขือเทศ ชวยสงเสริมสุขภาพ
สายตา ลดความเสี่ยงเรื่องจอประสาทตาเสื่อม รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนเลือดในดวงตา สามารถเพิ่ม
ระดับของความคมชัดของการมองเห็น และความไวของการปรับ
แสงได
เห็นแลวใชไหมวา “ไฟโตนิวเทรียนท” ในนํ้าผลไม
ชวยปองกันและลดความเสี่ยงของโรคบางชนิดไดโดย
เฉพาะกลุม “โรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง” (NCDs) ซึง่ ออกฤทธิผ์ า น
กลไกในการตอตานอนุมูลอิสระ ดวยคุณสมบัติเฉพาะตัว
ทีแ่ ตกตางกันไป ดังนัน้ ชอบแบบไหน ตองการเสริมประโยชน
ดวยอะไร ก็เลือกบริโภคใหตรงความตองการกันไดเลย
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อักษร
สราญ

...ศรัทธา...
๏ ไหวรอยพระพุทธบาท
พุทธศาสตรพุทธศิลป
รอยศรัทธาของแผนดิน
ไมเสื่อมสิ้นดวยศรัทธา
๏ สืบกาลเวลาพุทธกาล
บันทึกตํานานพุทธศาสนา
ที่เห็นเปนอยูความเปนมา
สวางดวยปญญามองเห็นธรรม!
นายทิวา
พระพุทธบาท สระบุรี
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สงความสุขทุกตนเดือน
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ติดตอใชพื้นที่ศูนยราชการฯ
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Call Center บริษท
ั ธนารักษพฒ
ั นาสินทรัพย จํากัด

WWW.DAD.CO.TH

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

