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สำำ�นวนท่ี่�ว่�น่� ม่ี “คว�มีหมี�ย” อย่�งลึึกซึึ้�ง ไม่ีเฉพ�ะใน “บริิบที่” ของ “ก�ริแสำดง” 

บนเวท่ี่ใด ๆ ห�กแต่่ยังหมี�ยริวมีถึึงทุี่ก ๆ “ก�ริแสำดง” ใน “ช่ีวิต่จริิง” อ่่านต่่อ่ 03

“ไม่่ว่่าอะไรจะเกิิดข้ึ้�น ก็ิต้้องไปให้้สุุดทาง”

อ่่านต่่อ่ 03

“ทางสายกลาง”“ทางสายกลาง”
สติ สมาธิ ปัญญาสติ สมาธิ ปัญญา

“สำต่ิ” คือ คว�มีต่ั�งมีั�น “สำมี�ธิ” คือ คว�มีไมี่ฟุ้งซึ้่�น  

“ปัญญ�” คือ คว�มีริู้ชีัดเห็นชีัด
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ที่ำ�ไมีอยู่ท่ี่�ที่ำ�ง�นเด่ยวกัน แต่่บ�งครัิ�งเริ�รู้ิสึำกห่�งเหิน 

เหมืีอนไม่ีใช่ีพวกเด่ยวกัน ?

ปัญห�เรืิ�องช่ีองว่�งริะหว่�งวัย (Generation Gap)  

จะไม่ีเป็นปัญห�อ่กต่่อไป ห�กเริ�เข้�ใจว่� ก�ริห�จุดร่ิวมีที่�ง

คว�มีคิดท่ี่�แต่กต่่�งกันของคนต่่�งวัย คือที่�งออก

มีีกูู รููหลายท่่านพยายามีที่�จะอ่ธิิบายความีหมีายขอ่ง  
ช่ีองว่�งริะหว่�งวัย (Generation Gap) ด้้วยช่่วงเวลากูารูเกิูด้ที่�ต่่างกัูน  
และกูำาหนด้นิยามีขอ่งคนในแต่่ละรู่่น (ที่�มีา : ช่่อ่งว่างรูะหว่างวัย 
Generation Gap, TK DreamMakers 2021) เช่่น 

l Gen B/ Baby Boomers (เกูิด้ปี 1946-1964 อ่าย่ 57-75 ปี)  
คือ่ คนรู่่นท่ี�เช่ื �อ่ในเรูื�อ่งกูารูท่ำางานหนักู ขยัน อ่ด้อ่อ่มี เรูิ�มีมีี 
ความีเป็นต่ัวขอ่งต่ัวเอ่ง และรูิเรูิ�มีกูารูคิด้นอ่กูกูรูอ่บมีากูขึ้น

ลอ่งถููกู ซึึ่�งโอ่กูาสที่�เขาได้้เลือ่กูน้ัน ต้่อ่งกูำากัูบด้้วย
ตั่ววัด้ค่าความีสำาเร็ูจ เพื�อ่ให้เขาได้้รูู้ด้้วยว่า

สิ�งที่�เขาเลือ่กูน้ันถููกูหรืูอ่ผิิด้
ช่่อ่งว่างรูะหว่างวัยในอ่งค์กูรู 

ต้่อ่งมีาจากูท้ั่งสอ่งฝ่ั่�ง ฝ่ั่�งผู้ิน้อ่ยต้่อ่ง
มีอ่งความีแต่กูต่่างด้้านความีคิด้
เห็นเป็นเรืู�อ่งท้่าท่ายในกูารูสื�อ่สารู 
หาจ่ด้รู่วมีในกูารูแกู้ป่ญหา (Growth 
Mindset) พยายามีเข้าใจว่า ฝ่ั่�ง

ผู้ิใหญ่ติ่ด้เรืู�อ่งอ่ะไรู มีีเงื�อ่นไขอ่ะไรูที่�
เรูาไม่ีรูู้หรูอื่เปลา่ (Empathy) จากูน้ันปรูบั

ม่ีมีมีอ่งท่างความีคิด้ในกูารูนำาเสนอ่ด้้วย 
รููปแบบใหม่ี ๆ

ในขณะเดี้ยวกัูน ฝ่ั่�งผู้ิใหญ่ก็ูต้่อ่งยอ่มีรูับความีแต่กูต่่าง
ท่างความีคิด้ ให้ความีเคารูพคนรู่่นใหม่ี รัูบฟ่ังกูารูแกู้ป่ญหา  
สรู้างวัฒนธิรูรูมีอ่งค์กูรูที่�ท่ำาให้ท้ั่งสอ่งฝ่ั่ายกูล้าถูกูปรูะเด็้นต่่าง ๆ  
อ่ย่างต่รูงไปต่รูงมีา เกูิด้กูารูยอ่มีรูับซึ่�ึงกูันและกูัน มีอ่งหาจ่ด้
แข็งขอ่งแต่่ละฝ่ั่ายในกูารูท่ำางาน และนำามีาปรัูบใช้่เพื�อ่สรู้าง 
ความีสำาเร็ูจรู่วมีกัูนในที่�ส่ด้

สิ�งสำาคัญที่�ส่ด้ที่�จะช่่วยลด้ความีแต่กูต่่างรูะหว่างวัย ก็ูคือ่  
“คว�มีเข้�อกเข้�ใจอ่กฝ่่�ย” (Empathy) ป่ญหาต่่าง ๆ  ที่�มีีเริู�มีต้่น 
แกู้ไขได้้ ด้้วยกูารูหันหน้าค่ยกูัน เอ่าใจเขามีาใส่ใจเรูา จากูน้ัน 
จึงจัด้กูารูแกู้ไขป่ญหาอ่ย่างให้ถููกูจ่ด้ 

ห�กคริอบครัิวหรืิอองค์กริได้รู้ิ แลึะเข้�ใจท่ี่�มี�ท่ี่�ไปของ 

Generation Gap นอกจ�กจะช่ีวยสำร้ิ�งคริอบครัิวหรืิอองค์กริ

ให้เติ่บโต่แล้ึว ยังช่ีวยสำร้ิ�งคว�มีสำัมีพันธ์ภ�ยในให้เข้มีแข็ง 

อ่กด้วย แล้ึวพบกันใหม่ีในเดือนหน้� สำวัสำด่ครัิบ …
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l Gen X (เกูิด้ปี 1965-1980อ่าย่ 41-56 ปี)  
มีีความีรูับผิิด้ช่อ่บ สู้งาน ให้ความีสำาคัญ
และดู้แลส่ขภาพขอ่งต่ัวเอ่งและครูอ่บครูัว
มีากูกูวา่รู่น่กูอ่่นหนา้ และมีคีวามียดื้หย่น่
ในกูารูปรูบัต่วัใหเ้ขา้กูบักูารูเปลี�ยนแปลง

l Gen Y (เกูิด้ปี 1981-1996 
อ่าย่ 25-40 ปี) มีีความีมีั�นใจ เป็นต่ัว
ขอ่งต่ัวเอ่ง มีตี่ัวเลือ่กู ไมีช่่อ่บถูกููบังคับ  
และพรู้อ่มีที่�จะปฏเิสธิสิ�งที่�ต่วัเอ่งไมีช่่อ่บ  
ค่อ่นข้ างมีีอ่ิ สรูะท่างความีคิด้และ 
ไมี่ค่อ่ยมีีความีอ่ด้ท่นเท่่ากูับรู่่นกู่อ่น และ 
ให้ความีสำาคัญกูับความีสมีด้่ลในกูารูใช่้ช่ีวิต่

l Gen Z (เกิูด้ป ี1997-2012อ่าย่ 24-29 ป)ี เรูยีนรูู้
เท่คโนโลยใีหมี ่ๆ  ได้้อ่ย่างรูวด้เร็ูว กูล้าแสด้งอ่อ่กูและไม่ีช่อ่บถููกูบังคับ  
มีีความีอ่ด้ท่นต่่ำา มีอ่งโลกูในแง่ด้ี ไมี่ยึด้วิธิีกูารูหรูือ่กูรูอ่บ กูังวล 
กูับความีไมี่แน่นอ่นขอ่งอ่นาคต่และโลกู

ช่่อ่งว่างรูะหว่างวัย หรูือ่ Generation Gap เกิูด้ข้ึนได้้จากู 
ความีแต่กูต่่างรูะหว่างเวลาและบริูบท่ขอ่งเวลาที่�เปลี�ยนไป เช่่น พ่อ่แม่ี 
ใช้่บริูบท่จากูสิ�งที่�ดี้ในสมัียที่�อ่าย่เท่่ากูันกัูบลูกู มีาตั่ด้สินว่าเป็น 
สิ�งที่�ดี้สำาหรัูบลูกูในย่คป่จจ่บัน

ในอ่ดี้ต่น้ันความีแต่กูต่่างรูะหว่างบริูบท่ขอ่งเวลา อ่าจจะ
มีีไม่ีมีากูนักูหากูเรูาเที่ยบรูะหว่างย่ค Baby Boomer กัูบ Gen X  
แต่่ป่จจ่บัน Globalization และ Digitalization ท่ำาให้เกิูด้ความีแต่กูต่่าง 
มีากูข้ึนเรืู�อ่ย ๆ  ผู้ิใหญ่ไม่ีสามีารูถูบังคับที่�จะป้อ่นข้อ่มูีลในแบบท่างเดี้ยว 
ได้้อ่ีกูต่่อ่ไป แต่่ต้่อ่งพยายามีท่ำาความีเข้าใจบริูบท่ขอ่งสังคมี  
ณ ป่จจ่บันให้มีากูข้ึน ก็ูจะไม่ีมีีคำาว่า “เถ่ึยง” เกิูด้ข้ึนในครูอ่บครัูว
หรืูอ่อ่งค์กูรู มีีแต่่คำาว่า “พูดคุย” ในปรูะเด็้นเดี้ยวกัูน จากู 
ม่ีมีมีอ่งขอ่งท้ั่งสอ่งฝ่ั่�ง โด้ยที่�ผู้ิที่�สูงวัยกูว่าต้่อ่งอ่ย่าลืมีที่�จะสรู้าง 
ความีแข็งแกูรู่งให้กัูบผู้ิอ่่อ่นวัยกูว่า ด้้วยกูารูให้เขาได้้อ่อ่กูไปลอ่งผิิด้

 สมีเด็้จพรูะนางเจ้าสิริูกิูต่�ิ พรูะบรูมี
รูาชิ่นีนาถู พรูะบรูมีรูาช่ช่นนีพันปีหลวง  
ท่รูงมีีพรูะนามีเดิ้มีว่า หมี่อ่มีรูาช่วงศู์สิริูกิูต่�ิ  
กิูติ่ยากูรู พรูะรูาช่สมีภพเมี�ือ่วนัที่� 12 สิงหาคมี 
พ.ศู. 2475 ท่รูงเป็นสมีเด้จ็พรูะบรูมีรูาช่นีินาถู  
ในพรูะบาท่สมีเด็้จพรูะบรูมีช่นกูาธิิเบศูรู  

แม่่ของแผ่่นดิินแม่่ของแผ่่นดิิน
เฉลิิม่พระเกีียรติิ

สม่เด็ิจพระนางเจา้สิรกิิีติิ� 
พระบรม่ราชินีินาถ  

พระบรม่ราชิชินนีพันปีีหลิวง
เน่�องในโอกีาส 

เฉลิิม่พระชินม่พรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม่ 2565

มีหาภูมิีพลอ่ด่้ลยเด้ช่มีหารูาช่ บรูมีนาถูบพิต่รู และเมืี�อ่วันที่� 5 พฤษัภาคมี พ.ศู.2562  
พรูะบาท่สมีเด็้จพรูะวช่ิรูเกูล้าเจ้าอ่ยู่หัวท่รูงมีีพรูะบรูมีรูาช่โอ่งกูารูโปรูด้เกูล้าโปรูด้กูรูะหมี่อ่มี
เฉลิมีพรูะนามีาภไิธิยวา่ “สำมีเด็จพริะน�งเจ้�สิำริิกิติ่� พริะบริมีริ�ชีน่ิน�ถึ พริะบริมีริ�ชีชีนน่ 

พันปีหลึวง”

	 พระบรมราชชนนีพันปีหีลวง	 ไทยทั�งปีวงน้อมดวงจิิตอธิิษฐาน	 
ถวายพระพรทรงพระเจิริญย�ิงยนืนาน		 สาธิกุารแซ่่ซ้่องก้องเกริกไกร

เรูาท่่กูคนต่่างรูู้ดี้ว่าสถูานกูารูณ์กูารูรูะบาด้ขอ่ง  

COVID-19 ยังไม่ีน่าไว้วางใจ แต่่นาที่น้ีเชื่�อ่ว่าหลายคน 

ต่่างเหน็ต่รูงกัูนว่า เรูาจำาเป็นต้่อ่งกู้าวไปข้างหน้าด้้วย

กูารูเผิชิ่ญกัูบข้อ่เท่็จจริูง เต่รีูยมีพรู้อ่มีรูับมืีอ่และ 

แกู้ป่ญหาต่่อ่ท่่กูสิ�งท่�ีจะเกูิด้ข้ึนอ่ย่างเต็่มีกูำาลัง และ 

สิ�งสำาคัญท่�ีส่ด้คือ่กูารูเชื่�อ่มัี�นในกัูนและกัูนว่า พวกูเรูา

ท่่กูคนจะสามีารูถูผ่ิานวิกูฤติ่คร้ัูงน้ีไปได้้อ่ย่างแน่นอ่น 

ขอ่ส่งพลังแรูงใจให้ท่กู่ ๆ คน ...

ต่่างรุ่่่น ผ่่านโลก จุ่ดรุ่่วมคืือคืำาต่อบ
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   GO GO GO !!! เดอะ โชว์่ มั่สุ โกิ ออน  >> ต่่อ่จากูหน้า 01

ท้ั่งใน “เวท่ี่ช่ีวิต่” ขอ่ง “ปัจเจกบุคคลึ” แต่่ละคน
และท้ั่งใน “เวท่ี่สัำงคมี” ขอ่ง “สัำงคมีเริ�” และ  

“สัำงคมีโลึก” 

ท้ั่งหลายท้ั่งปวงที่�ว่าน้ี ไมี่ได้้มีีความีหมีาย 
เพียงแค่กูารูให้กูำาลังใจ เพื�อ่ให้สามีารูถูกู้าวเดิ้นต่่อ่ไป
ข้างหน้าได้้ต่่อ่ไปอ่ย่างต่่อ่เนื�อ่ง

หากูแต่่ “คว�มีหมี�ย” ที่�สำาคัญย�ิงกูว่ากู็คือ่  
“ไม่ีว่�อย่�งไริ ก็ต้่องเดินต่่อไป”

The show must go on !!!

นาที่น้ี ไม่ีมีีคำาอ่ธิิบายใด้ ๆ  ต่่อ่ “สำภ�พก�ริณ์”  

ที่� “เป็นมี�” และ “เป็นอยู่” รูวมีถูงึที่�กูำาลังจะ “เป็นไป”  

ได้้อ่ย่างชั่ด้แจ้งเท่่าคำาน้ีอี่กูแล้ว
ถึูงวันน้ี ท้ั่ง “เริ�” และ “โลึก” อ่ยู่รู่วมีกัูบ “โควิด-19”  

มีามีากูกูว่า 2 ปี
ความีจริูงที่�ปฏิเสธิไมี่ได้้กู็คือ่ จนถูึงวันน้ี ท้ั่ง  

“เริ�” และ “โลึก” ก็ูยังไม่ีสามีารูถูเอ่าช่นะ “โควิด-19”  
ได้้อ่ย่างเบ็ด้เสร็ูจเด็้ด้ขาด้

และความีจรูงิที่�จริูงยิ�งกูวา่กูคื็อ่ จนถูงึวนัน้ี ที่�ท้ั่ง “เริ�”  
และ “โลึก” จะสามีารูถูท่ำาได้้

ก็ูมีีเพียงความีพยายามีอ่ย่างถูึงที่� ส่ด้ เพื�อ่ที่�จะ  
“ใช้ีช่ีวิต่” อ่ยู่รู่วมีกัูบ “โควิด-19” ให้ได้้อ่ย่างด้ีที่�ส่ด้
เท่่าน้ัน

ถึงนาทีนี�	ทั�งหมดชัดแจ้ิงอย่างยิ�งว่า	การ “ปิิดล้้อมตััวเอง”  
และการ “ปิิดล้้อมโล้ก”	ไมไ่ด้ช่วยให้ “เรา”	และ	“โล้ก” 
สามารถรอดจิาก	“โควิด-19”	ได้

“คว�มีจริิง” บอ่กูให้รูู้ได้้วา่ “ก�ริปิดล้ึอมี” ไมีเ่พียง
ไม่ีช่่วยให้รูอ่ด้จากู “โควิด-19”

หากูแต่่ “ก�ริปิดล้ึอมี” เช่่นวา่น้ัน ยงัแท่บจะท่ำาให้
ท้ั่ง “เริ�” และ “โลึก” กูา้วเข้าสู่ “วิกฤติ่” ขอ่ง “ช่ีวิต่” 

และ “สัำงคมี” ในเชิ่ง “โคริงสำร้ิ�ง” 

กูรูะทั่�งแท่บไปสู่ “ปลึ�ยที่�ง” ขอ่ง “คว�มีลึม่ีสำลึ�ย”  

ท้ั่งอ่งคาพยพ
ท้ั่งจากู “วิกฤติ่” ด้้าน “เศริษฐกิจ”

ท้ั่งจากู “วิกฤติ่” ด้้าน “สัำงคมี”

สาระบันเทิง

ต่่อ่จากูหน้า 01
“ทางสุายกิลาง” 
สุต้ิ สุม่าธิ ปัญญา >>

ข้้างต้นนี�	 เปีน็	“คำาสอน” ใน “พระพุทธศาสนา”	 ที�สามารถนำา

มาปีรับใชไ้ด้กบัทุก	ๆ	เรื�อง	โดยเฉพาะเรื�องข้อง “ชีีวิตั”	และ “สังคม”

ปฏิเสธิไม่ีได้้เลยว่า เมืี�อ่ใด้กูต็่ามี ที่�เกูดิ้ “ปัญห�” เรูากูมั็ีกูจะต้่อ่ง

แสวงหา “ท่ี่�พึ�งที่�งจิต่ใจ”

และถูา้ย�ิง “ปัญห�” ที่�ว่าน้ัน ยดื้เยื้อ่และด้ำารูงคงอ่ยูอ่่ยา่งยาวนาน

 เรูากู็ยิ�งอ่่อ่นแอ่ เคว้งคว้าง และต้่อ่งกูารู “สิำ�งยึดเหน่�ยวที่�งจิต่ใจ”  

มีากูข้ึนเปน็ท่วีคูณ

ในท่าง “พริะพุที่ธศ�สำน�” จึงมีี “คำ�สำอน” ให้มีอ่งถึูงและ 

เข้าใจถูงึ “เหตุ่” ขอ่ง “คว�มีทุี่กข์”

เพื�อ่ที่�จะ “ดับทุี่กข์” ได้้ที่� “ต้่นต่อ” ขอ่งมัีน

ต้่อ่งยอ่มีรัูบความีจริูงที่�ว่า ณ วันน้ี “โลึก” และ “เริ�” ต้่อ่งอ่ยู่กัูบ 

“คว�มีทุี่กข์” ที่�แสด้งต่นในชื่�อ่ขอ่ง “โควิด-19” มีายาวนานมีากูกูว่า 2 ปีแล้ว

“คว�มีทุี่กข์” จากู “โควิด-19” ไม่ีสามีารูถูดั้บลงได้้โด้ยสิ้นเช่งิ

เพรูาะท่ั้ง “โลึก” และ “เริ�” ยังคงไม่ีสามีารูถูเอ่าช่นะมีันได้้  

อ่ย่างเบด็้เสร็ูจเด็้ด้ขาด้

“โควิด-19” ยังด้ำารูงคงอ่ยู่ และไม่ีเพียงแค่ด้ำารูงคงอ่ยู่ หากูแต่่ยัง 

ส่ง “ผลึกริะที่บ” เป็น “ลูึกโซ่ึ้” ต่่อ่ท่่กูกูลไกูขอ่งสังคมี โด้ยเฉพาะ 

เมืี�อ่ท้ั่ง “โลึก” และ “เริ�” พยายามีจะปดิ้ลอ้่มีมัีน

แต่่ ณ วันน้ี ช่ัด้เจนอ่ย่างยิ�งว่า ท้ั่ง “โลึก” และ “เริ�” ต้่อ่งอ่ยู่ 

รู่วมีกูบั “โควิด-19”

ณ	วันนี�	 หมดเวลาโดยสิ�นเชิง	 สำาหรับ	 “การปิิดล้้อม”	 เพ�ือ	 

“ทำาสงคราม”	 ท�ีไม่สามารถร้้คำำาตอบที�แท้จิริงได้เลยว่า	 จิะสามารถ

เอาชนะมันได้จิริง	ๆ	โดยเบด็เสร็จิเด็ดข้าดหรือไม่

นาที่น้ี ท้ั่ง “โลึก” และ “เริ�” จำาเปน็อ่ยา่งย�ิง ที่�จะต้่อ่งเอ่าตั่วเอ่ง

อ่อ่กูจากูวงลอ้่มีขอ่งตั่วเอ่ง

ถูงึเวลาที่�จะต้่อ่งอ่ยู่รู่วมีกูนัมีนั เพื�อ่เผิช่ญิหนา้ และกู้าวเดิ้นไปขา้งหนา้  

อ่ย่างเข้มีแข็งและมัี�นคงต่่อ่ไป

ที่� “โลึก” และ “เริ�” ต้่อ่งท่ำาก็ูคือ่ “ดูแลึตั่วเอง - รัิบผิดชีอบตั่วเอง” 

ด้้วย “สำติ่” คือ่ ความีต้ั่งมัี�น

ด้้วย “สำมี�ธิ” คือ่ ความีไม่ีฟั่้งซึ่า่น

และด้้วย “ปัญญ�” คือ่ ความีรูู้ช่ดั้เห็นช่ดั้

ช่ดั้เจนว่า ณ เวลาน้ี ไม่ีว่าอ่ะไรูจะเกูดิ้ข้ึน ท้ั่ง “โลึก” และ “เริ�” 

ก็ูจำาเปน็ต้่อ่งเดิ้นหน้าไปต่่อ่ให้สด่้ท่าง

ทวา่	!	การเดินหนา้ไปีต่อให้สดุทางที�วา่นั�น	จิะต้องเปีน็การเดินหนา้ 

ด้วย	“สติั - สมาธิ - ปัิญญา”	 ในแนวทางข้อง	“มัชีฌิิมาปิฏิิปิทา”  

หรือ	“ทางสายกล้าง”

ช่ดั้เจนว่า ต้่อ่งไม่ีตึ่งเกูนิไป

ช่ดั้เจนว่า ต้่อ่งไม่ีหยอ่่นเกูนิไป

ท้ั่งหลายท้ั่งปวงที่�ว่าน้ี ก็ูเพื�อ่ “ก�ริเดินหน้�” อ่ย่าง “รู้ิเท่ี่�” และ “รู้ิทัี่น”

และเพื�อ่ที่�จะสามีารูถูบบรูรูล่ “เป้�หมี�ย” ขอ่งกูารู “ดับทุี่กข์”  

ในท่่กู ๆ “เหตุ่” ได้้อ่ยา่งแท้่จริูง

ซึึ้�งทัี่�งหมีดน่� ล้ึวนม่ี “คำ�ต่อบ” อยู่ท่ี่� “โลึก” แลึะ “เริ�” ทุี่กคน...

ท้ั่งจากู “วิกฤติ่” ด้้าน “ก�ริเมืีอง - ก�ริบริิห�ริ - 

ก�ริจัดก�ริ” ฯลฯ
ท้ั่งหลายท้ั่งปวงที่�ว่าน้ี นำาไปสู่สารูพัด้วิกูฤติ่โด้ยรูอ่บด้้าน

 เช่่นว่า วิกูฤติ่ด้้านอ่าหารู วิกูฤติ่ด้้านพลังงาน วิกูฤติ่ด้้าน
กูารูเกูษัต่รู วิกูฤติ่ด้้านอ่่ต่สาหกูรูรูมี วิกูฤติ่ด้้านกูารูส่งอ่อ่กู
วิกูฤติ่ด้้านกูารูบริูกูารู ฯลฯ

ท้ั่งหมีด้น้ี อ่าจพิจารูณาได้้ จากู “ตั่วเลึขเศริษฐกิจ”  

ท้ั่งหลาย ท้ั่งขอ่ง “โลึก” และขอ่ง “เริ�”
ท้ั่งหมีด้น้ี อ่าจพิจารูณาได้้ จากู “คุณภ�พช่ีวิต่”  

ณ ป่จจ่บัน ท้ั่งขอ่ง “โลึก” และขอ่ง “เริ�”

ณ นาที่น้ี ชั่ด้แจ้งแล้วว่า “หมีดเวลึ�” สำาหรัูบ  

“ก�ริปิดล้ึอมี” ท้ั่ง “โลึก” และท้ั่ง “เริ�” โด้ยส้ินเชิ่ง 
เวลานี้ มีีเพียงคำาว่า “The show must go on”  

และกูารู “รัิบผิดชีอบตั่วเอง” และ “ดูแลึตั่วเอง”  

อ่ย่างดี้ที่�ส่ด้
แลึะไม่ีว่�อะไริจะเกิดขึ�น ก็ต้่องไปต่่อไปให้ 

สุำดที่�ง !!!
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ถวายพระพรชัยัมงคล
ดร.นาฬิิกอติิภััค แสงสนิท กรรมการผู้้�จััดการ บริษััท 

ธนารักษ์ัพััฒนาสิินทรัพัย์ ์จัำากัด หรือ DAD Asset Development 
พัร�อมด�วย์ ดร.ธีีธัีช สุขสะอาด และ นายประณติ เลิิศมีีมีงคลิชัย  

รองกรรมการผู้้�จััดการ และคณะผู้้�บริหาร บันทึกเทปกล่าวอาเศีีย์รวาทถวาย์พัระพัรชััย์มงคล  
พระบาทสมีเดจ็พระปรเมีนทรรามีาธีบิดีศรีสินทรมีหาวชริาลิงกรณ พระวชริเกล้ิาเจ้าอย่�หัว  
เนื�องในโอกาสิวันเฉลิมพัระชันมพัรรษัา 28 กรกฎาคม 2565 เพืั�อแสิดงความจังรักภัักดี 
และสิำานึกในพัระมหากรุณาธิคุณ ณ สิถานีวิทย์ุโทรทัศีน์แห่งประเทศีไทย์ กรมประชัาสัิมพัันธ์ 

เย่�ยมชัม
นายธีีรัชย์ อัตินวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง  

ด�านบริหาร เข้�าเยี์�ย์มชัมอาคารสิำานักงานกองประเมินราคาทรัพัย์์สิิน  
กรมธนารักษ์ั โดย์มี ดร.นาฬิิกอติิภััค แสงสนิท กรรมการผู้้�จััดการ บรษัิัท ธนารักษ์ัพััฒนาสิินทรัพัย์ ์จัำากัด  
หรือ DAD Asset Development และ นายกรานต์ิ ฉายาวิจิติรศิลิป์ ผู้้�ช่ัวย์กรรมการผู้้�จััดการ  
พัร�อมคณะผู้้�บรหิาร ให�การต้�อนรบัและพัาเย์ี�ย์มชัม โดย์อาคารดังกล่าว DAD ได�เป็นผู้้�ดำาเนนิการออกแบบ
และก่อสิร�าง เพืั�อให�เป็นอาคารสิำานักงานประหยั์ดพัลังงาน มีความส้ิง 4 ชัั�น พัร�อมอาคารจัอดรถ

24 ปี ีกกต.
ดร.นาฬิิกอติิภััค แสงสนิท กรรมการผู้้�จััดการ บริษััท ธนารักษ์ัพััฒนาสิินทรัพัย์์ จัำากัด พัร�อม 

คณะผู้้�บริหาร เข้�าร่วมแสิดงความย์ินดีเนื�องในโอกาสิวันสิถาปนาสิำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้�ง 
ครบรอบ 24 ปี และได�ร่วมมอบเงินบริจัาคเข้�ากองทุนพััฒนาศ้ีนย์ก์ารแพัทย์ปั์ญญานันทภิักขุ้ ชัลประทาน  
โดย์มี นายแสวง บุญมีี เลข้าธิการคณะกรรมการการเลือกตั้�ง ให�การต้�อนรับ ณ ห�องประชัุม 201  
ชัั�น 2 สิำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้�ง อาคารรัฐประศีาสินภัักดี ศ้ีนย์์ราชัการเฉลิมพัระเกีย์รติ้ 
๘๐ พัรรษัา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจั�งวัฒนะ

แสดงความยินด่
ดร.ทวารัฐ ส่ติะบุติร ประธานกรรมการบริหาร พัร�อมคณะกรรมการบริหาร และ  

ดร.นาฬิิกอติิภััค แสงสนิท กรรมการผู้้�จััดการ บริษััท ธนารักษ์ัพััฒนาสิินทรัพัย์์ จัำากัด  
ร่วมแสิดงความย์ินดีกับ นางบุษกร ปราบณศักดิ� เนื�องในโอกาสิเข้�ารับต้ำาแหน่ง ที�ปรึกษัา 
ด�านพััฒนาการประเมินราคาอสิังหาริมทรัพัย์์ กรมธนารักษ์ั ณ อาคารสิำานักงานกองประเมิน
ราคาทรัพัย์์สิิน กรมธนารักษ์ั ซอย์พัหลโย์ธิน 11 กรุงเทพัมหานคร

รว่มแก้ปีญัหาจราจร
กรุงเทพมีหานคร บ้รณาการความร่วมมือกับ บริษัท ธีนารักษ์

พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด หรือ DAD Asset Development  
ผู้้�บริหารศ้ีนย์์ราชัการเฉลิมพัระเกีย์รติ้ ๘๐ พัรรษัา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
จััดเต้รีย์มงบประมาณกว่า 45 ล�านบาท ก่อสิร�างและปรับปรุงเสิ�นทางเชืั�อม
ทางข้�ามทางรถไฟจัากถนนวิภัาวดีรังสิิต้ข้าออกเข้�าส่้ิถนนเฉลิมพัระเกีย์รติ้จุัฬาภัรณ์ (ถนนหมาย์เลข้ 8)  
พัร�อมเร่งเดินหน�าโครงการก่อสิร�างถนนเชืั�อมต่้อศ้ีนย์์ราชัการเฉลิมพัระเกีย์รติ้ฯ แจั�งวัฒนะ  
กับถนนประชัาชืั�น (ถนนหมาย์เลข้ 10) เพืั�อแก�ไข้ปัญหาการจัราจัรติ้ดขั้ดบริเวณถนนแจั�งวัฒนะ 

พัฒนาชัมุชัน
บริษัท ธีนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด หรือ DAD Asset Development จััดกิจักรรม

พััฒนาชุัมชัน (ตั้ดผู้ม) ปี 2565 ครั�งที� 1 โดย์มีช่ัางตั้ดผู้มจัากโรงเรีย์นคุณโจัมาให�บริการตั้ดผู้มฟรี
แก่ประชัาชัน ณ เคหะชุัมชันหลักสีิ� ซอย์แจั�งวัฒนะ 5 กรุงเทพัมหานคร
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ท่ี่�มี�
- https://aeroseal.com/air-duct-sealing-blog/energy-efficient- 
building-design/
- https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy- 
efficiency-targets-directive-and-rules_en
- https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_management_system
- https://www.energystar.gov/about/about_energy_efficiency
- https://www.energy.gov/eere/energy-efficiency
- https://www.bmuv.de/en/topics/climate-adaptation/energy- 
efficiency/what-does-energy-efficiency-mean
- https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/energy- 
management-system
- https:/ /www.sciencedirect.com/science/art ic le/pi i /
B9780750616911500095

สาระบันเทิง

การบริหารจััดการพลัังงานของ DADการบริหารจััดการพลัังงานของ DAD

ต่ลึอดหลึ�ยปีท่ี่� ผ่ �นมี� ก�ริเพิ�มีปริะสิำที่ธิภ�พ 

ก�ริใช้ีพลัึงง�นกลึ�ยเป็นปริะเด็นท่ี่�สำำ�คัญขึ�นเรืิ�อย ๆ  ในทุี่กภูมิีภ�ค 

ของโลึก สำ�เหต่มุี�จ�กปญัห�ภ�วะโลึกริอ้น (Global Warming)  

ท่ี่�ยิ�งที่ว่คว�มีริุนแริงขึ�น จึงกลึ�ยเป็นแริงผลึักดันสำำ�คัญ 

ท่ี่�ที่ำ�ให้หลึ�ยคนเริิ�มีหันมี�สำนใจในเรืิ�องปริะสิำที่ธิภ�พ 

ในก�ริใช้ีพลัึงง�น ริวมีถึึงก�ริออกแบบเพื�อก�ริอนุรัิกษ์

พลัึงง�นมี�กยิ�งขึ�น

ปริะสิำที่ธิภ�พก�ริใช้ีพลัึงง�น (Energy Effifciency) กูล่าว
อ่ย่างง่ายคือ่ กูารูใช้่พลังงานท่�ีน้อ่ยลงในกูารูท่ำาสิ�งท่�ีท่ำาอ่ยู่เป็น
ปรูะจำาโด้ยยังได้้ผิลลัพธ์ิเหมีือ่นเดิ้มี โด้ยในรูะหว่างที่�ด้ำาเนินกูารู
เช่่นนั้น ค่าใช้่จ่ายด้้านพลังงานรูวมีถูึงมีลพิษัที่�เกูิด้ข้ึนก็ูจะลด้ลง  
แต่่ท่่กูวันน้ีกูรูะบวนกูารูต่่าง ๆ ในชี่วิต่ปรูะจำาวันยังคงใช้่พลังงาน
มีากูกูว่าที่�ควรูจะเป็น ท่ั้งกูารูให้ความีรู้อ่น ความีเย็น และใช้่งาน
เครืู�อ่งใช้่ไฟัฟ้ัาและอ่่ปกูรูณ์อิ่เล็กูท่รูอ่นิกูส์ กูารูเพิ�มีปรูะสิท่ธิิภาพ
ในกูารูใช้่พลังงานเป็นหน�ึงในวิธิทีี่�ง่ายที่�ส่ด้ในกูารูลด้กูารูส้ินเปลือ่ง
พลังงานและค่าใช้่จ่ายด้้านพลังงาน และยังเป็นวิธีิที่�ค้่มีท่่นที่�ส่ด้ 
ในกูารูสู้กัูบป่ญหากูารูเปลี�ยนแปลงขอ่งสภาพอ่ากูาศู ท่ำาให้อ่ากูาศู
ที่�เรูาหายใจสะอ่าด้ข้ึน ท้ั่งยังช่่วยครูัวเรืูอ่นและธ่ิรูกูิจต่่าง ๆ ใน 
กูารูควบค่มีกูารูใช้่จ่ายได้้อี่กูด้้วย

อ่่ปกูรูณ์บางช่นิด้อ่าจมีีรูาคาสูงกูว่าในแบบเดี้ยวกัูน เช่่น หลอ่ด้ไฟั  
LED หรืูอ่เครืู�อ่งปรัูบอ่ากูาศู เครืู�อ่งสูบนำ้ารูะบบ Inverter เป็นต้่น  
แม้ีว่ารูาคาต่อ่นซ้ืึ่อ่อ่่ปกูรูณ์เหล่าน้ีจะสูงกูว่าอ่่ปกูรูณ์แบบธิรูรูมีด้า 
แต่่ส่ด้ท้่ายค่าใช้่จ่ายที่�เกิูด้ข้ึนรูายเดื้อ่นจะปรูะหยัด้กูว่า และค้่มีค่า
กัูบกูารูลงท่่นในรูะยะยาวเมืี�อ่เที่ยบอ่าย่กูารูใช้่งาน

ตั่วอ่ย่างขอ่งกูารูเพิ�มีปรูะสิท่ธิิภาพกูารูใช้่พลังงานในชี่วิต่
ปรูะจำาวัน ให้ลอ่งนึกูภาพต่ามีว่าที่�ไหนที่�มีีกูารูใช้่พลังงาน ที่�นั�น
ย่อ่มีมีีโอ่กูาสที่�จะลด้กูารูใช้่พลังงานได้้ เช่่น หลอ่ด้ไฟั LED ที่�ใช้่
พลังงานน้อ่ยกูว่าแต่่ให้ความีสว่างขอ่งแสงเท่่ากัูบหลอ่ด้ไฟัแบบเดิ้มี  
หรืูอ่รูะบบควบค่มีพลังงานขอ่งคอ่มีพิวเต่อ่รู์ ที่�เรูาเลือ่กูต้ั่งเวลา
ให้ “Sleep” เมืี�อ่เรูาไม่ีใช้่งานในเวลาที่�กูำาหนด้ หรูือ่ผิลิต่ภัณฑ์์ 
บางอ่ย่างอ่าจไม่ีได้้ใช้่พลังงานโด้ยต่รูงแต่่กู็ช่่วยเพิ�มีปรูะสิท่ธิิภาพ
ในกูารูใช้่พลังงานและเพิ�มีความีสบายในกูารูใช้่งาน อ่ย่างกูรูะจกู
หน้าต่่างแบบ Double Low-e Glazing ที่�ช่่วยลด้อ่่ณหภูมิีความีรู้อ่น 
ที่�เข้าอ่าคารูแต่่ไม่ีลด้ท่อ่นแสงสว่าง ความีรู้อ่นจะส่งผิลกูรูะท่บต่่อ่
กูารูท่ำางานขอ่งรูะบบปรัูบอ่ากูาศู และแสงสว่างก็ูจะส่งผิลกูรูะท่บ
กัูบปรูิมีาณกูารูใช้่ไฟัฟ้ัาแสงสว่างภายใน หรูือ่แม้ีแต่่กูรูะทั่�งฉนวน
กัูนความีรู้อ่นในเปลือ่กูอ่าคารูและหลังคา ก็ูช่่วยลด้อ่่ณหภูมิีที่� 
เข้าสู่อ่าคารูที่�จะส่งผิลต่่อ่กูารูท่ำางานขอ่งรูะบบปรัูบอ่ากูาศูเช่่นกัูน

นอ่กูจากูน้ันอี่กูวิธีิกูารูหนึ�งที่�ช่่วยลด้กูารูใช้่พลังงานไฟัฟ้ัา 
ในอ่าคารู คือ่กูารูเลอื่กูใช้่พลังงานท่ด้แท่น (Renewable Energy)  

เป็นแหล่งพลังงานเสริูมี โด้ยหนึ�งรููปแบบขอ่งพลังงาน
ท่ด้แท่นที่� เป็นที่� นิยมีและเหมีาะสมีกัูบอ่าคารูขอ่ง
ปรูะเท่ศูไท่ยคือ่พลังงานแสงอ่าทิ่ต่ย์ กูารูติ่ด้ต้ั่ง 
แผิงโซึ่ลารู์เซึ่ลล์จะช่่วยลด้กูารูใช้่ไฟัฟ้ัาในอ่าคารู 
อ่ย่างมีากู ไม่ีว่าจะเป็นไฟัฟ้ัาแสงสว่าง เครืู�อ่งไฟัฟ้ัา 
หรืูอ่เครืู�อ่งจักูรูเครืู�อ่งกูลต่่าง ๆ 

DAD ในฐ�นะผู้บริิห�ริจัดก�ริศูนย์ริ�ชีก�ริ 

เฉลิึมีพริะเก่ยริติ่ฯ ต่รูะหนักูถึูงผิลกูรูะท่บจากูกูารู
ใช้่พลังงานให้เกิูด้ปรูะโยช่น์สูงส่ด้ จึงได้้ด้ำาเนินกูารู 

ต่่าง ๆ เพื�อ่เพิ�มีปรูะสิท่ธิิภาพในกูารูใช้่พลังงานต้ั่งแต่่ 
ข้ันต่อ่นกูารูอ่อ่กูแบบอ่าคารูและภายหลังอ่าคารูสรู้างเสร็ูจ  

ไม่ีว่าจะเป็นกูารูเลือ่กูใช้่วัสด่้อ่่ปกูรูณ์ที่�ช่่วยปรูะหยัด้และ
ส่งเสริูมีกูารูอ่น่รูักูษั์พลังงาน เช่่น กูารูอ่อ่กูแบบอ่าคารู 

ให้มีีความีเอี่ยง กูารูอ่อ่กูแบบให้มีีนำา้รูอ่บอ่าคารู เพื�อ่ลด้ความีรู้อ่น 

ที่�เข้าสู่ตั่วอ่าคารู กูารูต่ิด้ต้ั่งกูรูะจกูแบบ Double Low-e Glazing  
และกูารูติ่ด้ ต้ั่งฉนวนกัูนความีรู้อ่นในเปลือ่กูอ่าคารูและ 
หลังคาอ่าคารู รูวมีถูึงกูารูต่ิด้ต้ั่ง Window Exhaust ในทิ่ศูใต้่และ 
ทิ่ศูต่ะวันต่กูที่�ได้้รูับความีรู้อ่นในต่อ่นบ่าย เพื�อ่ช่่วยลด้กูารูท่ำางาน
ขอ่งรูะบบปรัูบอ่ากูาศู กูารูติ่ด้ต้ั่งหลอ่ด้ไฟั LED ในพ้ืนที่�ส่วนกูลาง 
กูารูเลือ่กูใช้่เครืู�อ่งสูบนำ้า เครืู�อ่งปรัูบอ่ากูาศูช่นิด้ปรูะหยัด้พลังงาน  
รูวมีไปถูึงกูารูติ่ด้ต้ั่งรูะบบกูารูควบค่มีและบริูหารูจัด้กูารูกูารูใช้่
พลังงาน (Building Automation System / Building Management System)  
นอ่กูจากูน้ันยังมีีกูารูติ่ด้ต้ั่ง Solar Roof Top ต่ามีอ่าคารูต่่าง ๆ  
ทั่�วศููนย์รูาช่กูารูเฉลิมีพรูะเกูียรูต่ิฯ ขนาด้รูวมี 2.2 MW เพื�อ่ลด้ 
กูารูใช้่พลังงานในพ้ืนที่�ส่วนกูลาง นอ่กูจากูน้ันยังมีีโครูงกูารูศึูกูษัา
เพิ�มีพ้ืนที่�ในกูารูติ่ด้ต้ั่ง Solar Roof Top เพิ�มีเติ่มีอี่กูด้้วย 

ก�ริเพิ�มีปริะสิำที่ธิภ�พในก�ริใช้ีพลัึงง�น เป็นวิธ่ท่ี่�ง่�ย

แลึะคุ้มีทีุ่นท่ี่�สุำดในก�ริต่่อสู้ำกับปัญห�ก�ริเปลึ่�ยนแปลึงของ

สำภ�พอ�ก�ศ แลึะเป็นก�ริดำ�เนินก�ริท่ี่�ทุี่กคนสำ�มี�ริถึม่ี 

ส่ำวนร่ิวมีแลึะม่ีส่ำวนช่ีวยในก�ริดำ�เนินก�ริได้ โดยเริิ�มีจ�กตั่วเอง  

ท่ี่�บ้�น แลึะขย�ยผลึไปยังสัำงคมีแลึะปริะเที่ศต่่อไป

Mr. Prinzeohm

ปรูะโยช่น์ขอ่ง “ก�ริเพิ�มีปริะสิำที่ธิภ�พในก�ริใช้ีพลัึงง�น” 

มีหีลายด้้าน เช่่น ด้้านสิ�งแวด้ลอ้่มี ท่ั้งไฟัฟัา้แสงสว่างและไฟัฟัา้ขอ่ง
เครืู�อ่งใช้่ไฟัฟั้ามีาจากูโรูงไฟัฟ้ัา โด้ยในปรูะเท่ศูไท่ยยังใช้่พลังงาน
พวกูฟัอ่สซิึ่ล (ท่ั้งกู๊าซึ่ธิรูรูมีช่าติ่และถู่านหิน) เป็นแหล่งกูำาเนิด้ไฟัฟัา้  
ผิลลัพธ์ิจากูกูารูเผิาไหม้ีเช้ื่อ่เพลิงฟัอ่สซึ่ิลเหล่าน้ีคือ่กูารูปล่อ่ย 
กู๊าซึ่เรูอื่นกูรูะจกู เช่่น คาร์ูบอ่นได้อ่อ่กูไซึ่ด์้ หรืูอ่กูล่่มีกู๊าซึ่อั่นต่รูาย 
เช่่น NOx หรืูอ่ SOx อ่อ่กูสู่ช้ั่นบรูรูยากูาศูซึึ่�งส่งผิลกูรูะท่บกัูบสภาพ
อ่ากูาศูที่�เปลี�ยนแปลง กู๊าซึ่เรืูอ่นกูรูะจกูเหล่านี้ได้้รัูบกูารูพิสูจน ์
แล้วว่าเป็นอั่นต่รูายต่่อ่สิ�งแวด้ล้อ่มีอ่ย่างมีากู ทั่�วโลกูกูำาลังหาท่าง
ช่่วยจำากัูด้กูารูปล่อ่ยกู๊าซึ่เรืูอ่นกูรูะจกู และหนึ�งในวิธิที่�ีเรูาท่ำาได้้ง่าย ๆ   
คือ่กูารูเพิ�มีปรูะสิท่ธิิภาพกูารูใช้่พลังงานนั�นเอ่ง

กูารูปรูะหยัด้ค่าใช้่จ่าย เป็นปรูะโยช่น์อี่กูอ่ย่างหนึ�งขอ่ง 
กูารูเพิ�มีปรูะสิท่ธิิภาพในกูารูใช้่พลังงาน เห็นได้้ชั่ด้จากูกูารูบริูหารู
จัด้กูารูอ่าคารู ไม่ีว่าจะเป็นรูะบบไฟัฟัา้ รูะบบกูารูท่ำาความีเยน็ หรูอื่
กิูจกูรูรูมีต่่าง ๆ  ซึึ่�งมีีค่าใช้่จ่ายท่�ีสูงมีากู หากูลด้กูารูใช้่พลงังานลงได้้  
ค่าใช้่จ่ายกู็จะลด้ลงเช่่นกัูน แม้ีว่าบางคร้ัูงค่าใช้่จ่ายในต่อ่นที่�ซ้ืึ่อ่



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

ในท่ี่�สำุดเศริษฐกิจของศร่ิลึังก�ซึึ้�งเคยเข้มีแข็งท่ี่�สำุด
ในเอเช่ียใต้่ก็ล่ึมีสำลึ�ยอย่�งสิำ�นเชิีงหลัึงเผชิีญวิกฤต่ครัิ�ง
รุินแริงท่ี่�สุำดในริอบกว่� 7 ที่ศวริริษ เหตุ่เงินเฟ้อพุ่งทุี่บสำถิึติ่  
ริ�ค�อ�ห�ริที่ะย�น เงินกำ�ลัึงจะหมีดคลัึง

คำำ�ถ�มคืำอเกิิดอะไรข้ึ้�นกัิบศรีลัังกิ�? 
สงครูามีกูลางเมืีอ่งที่�ยืด้เยื้อ่ยาวนานต้ั่งแต่่ป ี1983-2009 ท่ำาให้

เศูรูษัฐกิูจขอ่งศูรีูลังกูาได้้รัูบผิลกูรูะท่บหนักู สินค้าส่งอ่อ่กูสำาคัญ 
มีีเพียงช่า สิ�งท่อ่ และอั่ญมีณี ขณะที่�ต้่อ่งนำาเข้าสินค้าจำาเป็น 
เป็นสว่นใหญ่ รูวมีท้ั่งอ่าหารูและเช้ื่อ่เพลงิ ศูรีูลังกูาจึงขาด้ด่้ลกูารูคา้
ต่่อ่เนื�อ่ง เงินต่รูาต่่างปรูะเท่ศูจึงเริู�มีรู่อ่ยหรูอ่

รัูฐบาลศูรูีลังกูาแกู้ป่ญหาด้้วยกูารูกูู้เงินจากูต่่างปรูะเท่ศู 
นับต้ั่งแต่่ปี 2014 หน้ีต่่างปรูะเท่ศูขอ่งศูรูีลังกูาพ่่งข้ึนอ่ย่างรูวด้เร็ูว
ต่่อ่เนื�อ่ง จนถึูงปี 2019 มีีสัด้ส่วนถึูง 42.9% ขอ่งจีดี้พี หรูือ่ 
รูาว 33,000 ล้านเหรูียญสหรูัฐ ซึ่�ึงเป็นกูารูเพิ�มีภารูะหนักูอ้ึ่ง 
ในกูารูหาเงินมีาช่ำารูะหนี้คืน

ภาวะเศูรูษัฐกิูจถูด้ถูอ่ยทั่�วโลกูจากูกูารูรูะบาด้ขอ่ง COVID-19 
ท่ำาให้สถูานกูารูณ์เศูรูษัฐกิูจขอ่งศูรีูลังกูาแย่ลงไปอี่กู โด้ยปี 2021 
หน้ีต่่างปรูะเท่ศูขอ่งศูรีูลังกูาพ่่งไปถึูง 101% ขอ่งจีดี้พี ส่งผิลให้
เศูรูษัฐกิูจกูำาลังจะพังท่ลาย

นอ่กูจากูน้ียัง มีี อี่กูหลายป่จจัย อ่าทิ่ กูารูท่่อ่งเที่�ยว 
อ่่ต่สาหกูรูรูมีท่อ่่งเที่�ยวขอ่งศูรีูลังกูามีีสัด้ส่วน 10% ขอ่งจีดี้พี และ
เป็นแหล่งขอ่งเงินต่รูาต่่างปรูะเท่ศูที่�ใหญ่เป็นอั่นดั้บ 3 ขอ่งปรูะเท่ศู  
แต่่มีาต่รูกูารูจำากัูด้กูารูเดิ้นท่างเพื�อ่สกัูด้ COVID-19 ส่งผิลกูรูะท่บ
กัูบอ่่ต่สาหกูรูรูมีกูารูท่่อ่งเที่�ยวอ่ย่างหนักู จากูข้อ่มูีลขอ่ง Trading 
Economics พบว่า ปีที่�แล้วรูายได้้จากูภาคกูารูท่่อ่งเที่�ยวขอ่ง 
ศูรูลัีงกูาลด้ลงเหลือ่เดื้อ่นละ 2 ล้านเหรีูยญสหรัูฐ จากูที่�เคยสูงถึูง  
450 ล้านเหรีูยญสหรัูฐ เมืี�อ่ 3 ปีกู่อ่น

เมืี�อ่ขาด้แหล่งรูายได้้จากูเงินต่รูาต่่างปรูะเท่ศู เงินสำารูอ่ง
รูะหว่างปรูะเท่ศูก็ูลด้ลงเหลือ่เพียง 2,800 ล้านเหรีูยญสหรัูฐ  
เมืี�อ่เดื้อ่นกูรูกูฎาคมีปีที่�แล้ว จากูที่�มีี 7,500 ล้านเหรีูยญสหรัูฐเมืี�อ่ปี 2019  
และเงินจำานวนนี้เพียงพอ่นำาเข้าสินค้าจำาเป็นเพียง 2 เดื้อ่นเท่่าน้ัน

อี่กูท้ั่งยังเกิูด้ภาวะเงินเฟ้ัอ่ซึึ่�งเกิูด้จากูกูารูพิมีพ์ธินบัต่รูขอ่ง
รัูฐบาลเพื�อ่นำามีาช่ำารูะหน้ีท้ั่งในปรูะเท่ศูและพันธิบัต่รูต่่างปรูะเท่ศู  
และแล้วศูรีูลังกูาก็ูด้ำาเนินมีาถึูงจ่ด้ท่ี�วิกูฤต่ท่ี�ส่ด้ในรูอ่บ 73 ปี  
เมืี�อ่ปรูะธิานาธิิบดี้รูาช่ป่กูษัาต้่อ่งปรูะกูาศูสถูานกูารูณ์ฉ่กูเฉิน 
ท่างเศูรูษัฐกิูจในวันที่� 30 สิงหาคมี 2021 หลังจากูมูีลค่าเงินรููปีศูรีูลังกูา 
รู่วงหนักูจนท่ำาให้รูาคาสินค้าอ่่ปโภคบรูิโภคสูงขึ้น

อี่กูสาเหต่่หนึ�งคือ่ คำาส�ังห้ามีใช้่สารูเคมีี เนื�อ่งจากูรูัฐบาล
ต้่อ่งกูารูให้ท่ำาเกูษัต่รูแบบอ่อ่ร์ูแกูนิกู 100% ท่ว่ากูารูเปลี�ยนแปลง
วิธีิกูารูเพาะปลูกูกูะทั่นหันโด้ยไม่ีได้้เต่รีูยมีดิ้นอ่ย่างเหมีาะสมีส่งผิล
ให้ผิลผิลิต่ที่�ได้้ลด้ลงถึูง 50% โด้ยเฉพาะช่าและธัิญพืช่อื่�น ๆ  ท่ำาให้
อ่าหารูขาด้แคลนและนำามีาสู่วิกูฤต่ด้้านอ่าหารูในที่�ส่ด้ นอ่กูจากูน้ัน 

เกูษัต่รูกูรูที่�ท่ำาฟัารู์มีแบบอ่อ่รู์แกูนิกูยังต่้อ่งเจอ่กูับต่้นท่่นที่�เพิ�มีข้ึน
เป็น 10 เท่่า ขณะที่�ผิลผิลิต่ลด้ลงครึู�งหนึ�ง เกูษัต่รูกูรูส่วนหนึ�งจึง
ไม่ีกูล้าลงท่่นต่่อ่เพรูาะกูลัวขาด้ท่่น

เมืี�อ่ความีสามีารูถูในกูารูหารูายได้้ขอ่งปรูะเท่ศูถููกูกูรูะท่บ  
ศูรีูลังกูากูข็าด้เงนิต่รูาต่่างปรูะเท่ศูที่�จะช่ำารูะหน้ี รูวมีถูงึที่�จะใช้่จ่าย
เพื�อ่ซ้ืึ่อ่สินค้านำาเข้า เมืี�อ่เงนิขาด้มืีอ่รัูฐบาลจึงต้่อ่งกูู้เงนิ

ก�ริล่ึมีสำลึ�ยที่�งเศริษฐกิจของปริะเที่ศศร่ิลัึงก�  
กลึ�ยเป็นกริณ่ศึกษ�ให้ทุี่กปริะเที่ศต่ริะหนักถึึงวิธ่ก�ริดำ�เนิน
แผนเศริษฐกิจในสำภ�วะเศริษฐกิจผันผวนแลึะมี่คว�มีเสำ่�ยง 
อย่�งริะมัีดริะวังมี�กขึ�น โดยเฉพ�ะไที่ยท่ี่�ต้่องพึ�งพ�ริ�ยได้จ�ก 
ก�ริท่ี่องเท่ี่�ยวเหมืีอนศร่ิลัึงก�

คว�มีผันผวนของริ�ค�นำ��มัีนท่ี่�ม่ีแนวโน้มีสูำงขึ�นอย่�ง

ต่่อเนื�อง ส่ำงผลึกริะที่บต่่อกิจกริริมีต่่�ง ๆ ในช่ีวิต่ปริะจำ�วัน

อย่�งหล่ึกเล่ึ�ยงไม่ีได้ ริวมีไปถึึงก�ริสำัญจริของผู้คนทัี่�วโลึก 

ท่ี่�ต่่�งต่ริะหนกัในก�ริมีองห�ที่�งเลืึอกอื�น ๆ  เพื�อมี�ลึดภ�ริะ

ก�ริพึ�งพิงนำ��มัีนให้ได้มี�กท่ี่�สุำด

ความีนิยมีต่่อ่ “ย�นยนต์่ไฟฟ้�” หรืูอ่ “ริถึ EV” หนึ�งใน
พาหนะท่างเลือ่กูที่�กูำาลังได้้รัูบความีนิยมีอ่ย่างสูงในต่ลาด้รูถูยนต์่
ทั่�วโลกู เป็นสิ�งท่ี�บ่งบอ่กูว่ามีนษ่ัย์กูำาลังเรู่งแสวงหาและพัฒนาอ่ย่าง
ต่่อ่เนื�อ่ง บริูษััท่รูถูยนต์่ต่่าง ๆ หันมีาผิลิต่รูถูยนต์่ไฟัฟ้ัากัูนมีากูข้ึน  
กู่อ่เกูดิ้เป็นนวตั่กูรูรูมีขอ่งยานพาหนะที่�น่าสนใจซึ่�ึงนอ่กูจากูจะเป็น 
ท่างเลือ่กูใหม่ีแล้ว ยังส่งผิลต่่อ่กูารูช่่วยลด้มีลภาวะควบคู่กูัน  
นอ่กูจากูน้ีหลายคนยังมีอ่งว่ากูารูใช้่รูถูยนต์่ไฟัฟ้ัายังช่่วยส่งเสริูมี
ภาพลักูษัณ์ด้้านกูารูใส่ใจสิ�งแวด้ล้อ่มีอี่กูด้้วย 

ป่จจ่บนั “ริถึยนต์่ไฟฟ้�” ได้้รัูบความีสนใจมีากูข้ึน ด้้วยรูาคา
ที่�หลายคนมีอ่งว่าสามีารูถูจับต้่อ่งได้้เมืี�อ่เที่ยบกัูบในอ่ดี้ต่ รูวมีท้ั่ง 
ยังมีมีีาต่รูกูารูกูารูส่งเสริูมีรูถูยนต์่ไฟัฟ้ัาจากูภาครัูฐเข้ามีาเกีู�ยวข้อ่ง  
ท้ั่งกูารูลด้อ่ากูรูขาเข้าและลด้ภาษีัสรูรูพสามิีต่ รูวมีถึูงกูารูสนับสนน่
ให้หน่วยงานภาครัูฐหันมีาใช้่รูถูยนต์่ไฟัฟ้ัามีากูข้ึน และกูารูเต่รีูยมี
เพิ�มีสถูานชี่าร์ูจไฟัฟ้ัาใหค้รูอ่บคล่มีท่่กูพ้ืนที่� 

นอ่กูจากูรูถูยนต์่ไฟัฟ้ัาแล้ว “ริถึยนต์่ท่ี่� ใช้ีพลัึงง�น 

แสำงอ�ทิี่ต่ย์” เป็นอี่กูหนึ�งท่างเลือ่กูที่�กูำาลังได้้รัูบความีสนใจ
อ่ย่างมีากูเช่่นกัูน ด้้วยกูารูกูักูเกู็บพลังงานจากูแผิงโซึ่ลารู์เซึ่ลล ์

มีอ่เต่อ่ร์ูไฟัฟ้ัา โด้ยมีีนำ้าเป็นส่วนปรูะกูอ่บสำาคัญขอ่งพลังงาน
ไฮโด้รูเจนนั�นเอ่ง 

เมืี�อเกิดวิกฤต่ก�ริณ์ขึ�นในโลึก เริ�มัีกจะได้เห็น  

“นวัต่กริริมี” ต่่�ง ๆ  เกิดขึ�นต่�มีมี�เสำมีอ แลึะเป็นท่ี่�น่�ยินด่ว่�  

ก�ริคิดสำร้ิ�งสำริริค์สิำ�งต่่�ง ๆ ในปัจจุบันต่่�งต่ริะหนักถึึง 

ก�ริพัฒน�แลึะคว�มียั�งยืนอันเป็นก�ริดูแลึรัิกษ�โลึกไป 

พร้ิอมีกัน แลึะนั�นย่อมีนำ�ไปสู่ำคว�มีสุำขอย่�งแท้ี่จริิง... 

ถอดบทเรียนศรีลัังกิ�ในวัันที�เศรษฐกิิจ 
“ล่่มสล่ายอย่างส้�นเช้ิง”

ยานพาหนะพลัังงานทางเลืัอกยานพาหนะพลัังงานทางเลืัอก

บนฝั่ากูรูะโปรูงรูถูและหลังคา ซึึ่�งว่ากัูนไปแล้วก็ูเหมีาะจะนำามีา
ใช้่ในปรูะเท่ศูไท่ยขอ่งเรูาซึึ่�งมีีแด้ด้แรูงเกืูอ่บต่ลอ่ด้ท้ั่งปีอ่ย่างมีากู  
ยิ�งไปกูว่าน้ันรูถูยนต์่ปรูะเภท่น้ียังสามีารูถูช่าร์ูจไฟัฟ้ัาปกูติ่ได้้ด้้วย 

ยานพาหนะท่างเลือ่กูอ่ีกูปรูะเภท่ที่�น่าสนใจไม่ีแพ้กัูน คือ่  
“ริถึยนต์่พลัึงง�นไฮโดริเจน” ซึึ่�งจรูิงแล้วก็ูเป็นรููปแบบหน�ึง
ขอ่งรูถูยนต์่พลังงานไฟัฟ้ัา เพียงแต่่เป็นกูารูใช้่พลังงานแบบเซึ่ลล์
เช้ื่อ่เพลิงซึึ่�งใช้่พลังงานจากูไฮโด้รูเจนในกูารูสรู้างพลังงานให้กัูบ 



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

คณะรัิฐมีนต่ร่ิม่ีมีติ่เมืี�อวันอังค�ริท่ี่� 13 กริกฎ�คมี พ.ศ. 2542  

เห็นชีอบให้วันท่ี่� 29 กริกฎ�คมีของทุี่กปี เป็น “วันภ�ษ�ไที่ย 

แห่งชี�ติ่” แลึะนับตั่�งแต่่นั�นเป็นต้่นมี� หน่วยง�นต่่�งๆ  

ก็ม่ีก�ริส่ำงเสำริิมีแลึะจัดกิจกริริมีในก�ริสำร้ิ�งคว�มีต่ริะหนัก

ต่่อคุณค่�แลึะคว�มีสำำ�คัญของภ�ษ�ไที่ยอย่�งต่่อเนื�อง  

เพื�อให้ทุี่กคนม่ีคว�มีภ�คภูมิีใจต่่อภ�ษ�ปริะจำ�ชี�ต่ิ  

ทัี่�งยังเป็นเอกลัึกษณ์วัฒนธริริมีท่ี่�สำ�มี�ริถึสำบืที่อดให้คงอยู่

อย่�งสำอดคล้ึองกับคว�มีเปล่ึ�ยนแปลึงของยุคสำมัีย

หลายคนอ่าจจะท่รูาบอ่ยู่แล้วว่ากูารูที่�รัูฐบาลปรูะกูาศูให้ 

วันที่� 29 กูรูกูฎาคมี ให้เป็น “วันภ�ษ�ไที่ยแห่งชี�ติ่” มีจ่ีด้เริู�มีต้่น 

ที่�สำาคัญ โด้ยเมืี�อ่วันที่� 29 กูรูกูฎาคมี พ.ศู. 2505 พริะบ�ที่

สำมีเด็จพริะบริมีชีนก�ธิเบศริ มีห�ภูมิีพลึอดุลึยเดชีมีห�ริ�ชี  

บริมีน�ถึบพิต่ริ ได้้เสด้็จพรูะรูาช่ด้ำาเนินไปเป็นปรูะธิาน และ

ท่รูงรู่วมีอ่ภิปรูายในกูารูปรูะช่่มีท่างวิช่ากูารูขอ่งช่่มีน่มีภาษัาไท่ย 

ที่�คณะอั่กูษัรูศูาสต่ร์ู จ่ฬาลงกูรูณ์มีหาวทิ่ยาลยั ท่รูงเปิด้อ่ภปิรูาย

หัวข้อ่ “ปัญห�ก�ริใช้ีคำ�ไที่ย” ผู้ิรู่วมีเข้าปรูะช่่มีในคร้ัูงน้ัน 

ต่่างปรูะทั่บใจและปรูะจักูษ์ัถูึงพรูะปรีูช่าสามีารูถูและความีสน 

พรูะรูาช่หฤทั่ยในภาษัาไท่ย
พรูะรูาช่ด้ำารัูสในคร้ัูงนั้นมีใีจความีต่อ่นหนึ�งวา่ “เรามีโชีคดี 

ที�มีภาษาของตันเองแต่ัโบราณกาล้ จึึงสมควรอย่างยิ�ง
ที�จึะรักษาไว้ ปัิญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหล้าย
ปิระการ อย่างหนึ�งต้ัองรักษาให้บริสุทธิ�ในทางออกเสียง 
คือให้ออกเสียงให้ถููกต้ัองชัีดเจึน อีกอย่างหนึ�งต้ัองรักษา
ให้บริสุทธิ�ในวิธีใช้ี หมายความว่าวิธีใช้ีคำามาปิระกอบ
ปิระโยค นับเป็ินปัิญหาที�สำาคัญ ปัิญหาที�สามคือความ
รำ�ารวยในคำาของภาษาไทย ซึ่ึ�งพวกเรานึกว่าไม่รำ�ารวยพอ  
จึึงต้ัองมีการบัญญัติัศัพท์ใหม่มาใช้ี… สำาหรับคำาใหม่ที� 
ตัั�งขึ�นมีความจึำาเป็ินในทางวิชีาการไม่น้อย แต่ับางคำาที�ง่าย ๆ  
ก็ควรจึะมี ควรจึะใช้ีคำาเก่า ๆ ที�เรามีอยู่แล้้ว ไม่ควรจึะมา
ตัั�งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก…” 

วัันภาษาไทยวัันภาษาไทย
29 กรกฎาคม29 กรกฎาคม

แห่่งชาติิแห่่งชาติิ

นอ่กูจากูน้ี พรูะอ่ัจฉริูยะภาพ

ในกูารูใช้่ภาษัาไท่ยและความีรูอ่บรูู้

ในภาษัาอื่�น ๆ ยังเป็นที่�ปรูะจักูษั์ผ่ิาน

พรูะรูาช่นิพนธ์ิซึึ่�งแพรู่หลายต่่อ่สาธิารูณช่น  

อ่าทิ่ พรูะรูาช่นิพนธ์ิแปลเรืู�อ่งนายอิ่นท่ร์ูผู้ิปิด้ท่อ่งหลังพรูะ  

พ รู ะ รู า ช่ นิ พน ธ์ิ แปล ติ่ โ ต่  แ ล ะพ รู ะ รู า ช่ นิ พน ธ์ิ เ รืู� อ่ ง  

พรูะมีหาช่นกู เป็นต้่น กูารูจัด้กิูจกูรูรูมีวันภาษัาไท่ยแห่งช่าต่ ิ

ท่่กูปีจึงเกิูด้ข้ึน เพื�อ่น้อ่มีรูำาลึกูในพรูะมีหากูรู่ณาธิิค่ณและ 

เฉลิมีพรูะเกีูยรูติ่พรูะบาท่สมีเด็้จพรูะบรูมีช่นกูาธิิเบศูรู  

มีหาภูมิีพลอ่ด่้ลยเด้ช่มีหารูาช่ บรูมีนาถูบพิต่รู 

ผู้ิท่รูงห่วงใยและได้้พรูะรูาช่ท่านแนวคิด้ต่่าง ๆ   

เกีู�ยวกัูบกูารูใช้่ภาษัาไท่ย

 ทุี่กวันน่�คนไที่ยยังคงใช้ีภ�ษ�ไที่ยเป็น 

ภ�ษ�ปริะจำ�ชี�ติ่ แม้ีก�ลึเวลึ�จะล่ึวงผ่�นแลึะม่ีก�ริเปล่ึ�ยนแปลึง 

ด้�นก�ริสืำ�อสำ�ริไปต่�มียุคสำมัีย แต่่ก�ริริอบรู้ิภ�ษ�ไที่ยแลึะ

สำ�มี�ริถึนำ�ไปปริะยุกต์่ใช้ีได้อย่�งเหมี�ะสำมี ย่อมีก่อให้เกิด

สิำ�งสำร้ิ�งสำริริค์ แลึะที่ำ�ให้ภ�ษ�ไที่ยยังคงเป็นเอกลัึกษณ์

สำำ�คัญท่ี่�นำ�คว�มีภ�คภูมิีใจมี�สู่ำคนไที่ยทุี่กคนต่ลึอดไป
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มี�ต่ริก�ริคลึ�ยล็ึอกจ�กสำถึ�นก�ริณ์ก�ริแพร่ิริะบ�ดของ COVID-19 ในเมืีองไที่ย ที่ำ�ให้ผู้คนเริิ�มีออกเดินที่�งกันมี�กขึ�น ก�ริไปสัำกก�ริะ “พริะธ�ตุ่ปริะจำ�วันเกิด”  

ท่ี่�จังหวัดนคริพนมี ต่�มีศรัิที่ธ�ของคนท้ี่องถิึ�นจึงเป็นหนึ�งในที่�งเลืึอกของก�ริเสำริิมีสำร้ิ�งกำ�ลัึงใจให้ก้�วเดินไปข้�งหน้�อย่�งเข้มีแข็ง แลึะส่ำงเสำริิมีก�ริเดินที่�ง

ท่ี่องเท่ี่�ยวในปริะเที่ศไปพร้ิอมีกัน ห�กใคริอย�กที่ำ�บุญเสำริิมีดวง เพิ�มีกำ�ลัึงใจในก�ริใช้ีช่ีวิต่ด้วยก�ริไหว้พริะธ�ตุ่ปริะจำ�วันเกิดคริบทัี่�ง 7 วัน ต่�มีมี�เสำริิมี 

คว�มีเป็นสิำริิมีงคลึกันได้เลึย

เสริิมบุุญหนุุนุดวง @นุคริพนุม

พระธาตุุท่่าอุุเท่น 
พระธาตุุประจำำาวัันเกิิด วัันศุุกิร์

ต้ั่งอ่ยู่ภายในวัด้ท่่าอ่่เท่น อ่ำาเภอ่ท่่าอ่่เท่น  
เป็นที่�เลื�อ่งลือ่กัูนว่าผู้ิที่�ไปนมัีสกูารูจะได้้รัูบ
อ่านิสงส์ส่งผิลให้ชี่วิต่มีีความีเจริูญรู่่งโรูจน์ 
เปรีูยบเหมืีอ่นพรูะอ่าทิ่ต่ย์ข้ึนยามีรู่่งอ่รู่ณ

พระธาตุุนคร 
พระธาตุุประจำำาวัันเกิิด  
วัันเสาร์

ปรูะดิ้ษัฐานอ่ยู่ที่�วัด้มีหาธิาต่่ อ่ำาเภอ่
เมืีอ่งนครูพนมี ริูมีฝ่ั่�งโขง ผู้ิที่�ไปสักูกูารูะ
พรูะธิาต่่แห่งน้ีจะช่่วยเสริูมีบ่ญบารูมีี  
มีีอ่ำานาจวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน

พระธาตุุศุรีคุณ 
พระธาตุุประจำำาวัันเกิิด 
วัันอุังคาร

ต้ั่งอ่ยู่ที่�อ่ำาเภอ่นาแกู เชื่�อ่กัูนว่า 
ผู้ิที่�ได้้มีานมัีสกูารูพรูะธิาต่่แห่งน้ี  
จะได้้ รัูบอ่านิสงส์ให้มีี ศัูกูดิ้�ศู รีู  
โช่คลาภเปน็ท่วคูีณ และเสริูมีพลัง
ให้มีจิีต่ใจเข้มีแข็ง

พระธาตุุพนม 
พระธาตุุประจำำาวัันเกิิด 
วัันอุาท่ิตุย์์

สิ� ง ศัูกูดิ้� สิท่ธิิ� คู่ บ้านคู่ เมืีอ่งจังหวัด้
นครูพนมี ปรูะดิ้ษัฐานอ่ยู่ที่�วัด้พรูะธิาต่่พนมี
วรูมีหาวิหารู อ่ำาเภอ่ธิาต่่พนมี เชื่�อ่กัูนว่า  
ใครูได้้มีานมัีสกูารูพรูะธิาต่่ครูบ 7 ครัู้ง  
จะถืูอ่ว่าเป็น “ลูกูพรูะธิาต่่” ได้้รัูบอ่านิสงส์
บ่ญบารูมีี ชี่วิต่มีีความีเจริูญรู่่งเรืูอ่ง 

พระธาตุุมหาชััย์ 
พระธาตุุประจำำาวัันเกิิด 
วัันพุธ (กิลางวััน)

อ่ยู่ที่�อ่ำาเภอ่ปลาปากู อ่านิสงส์จากู 
กูารูมีาไหว้พรูะธิาต่่แห่ง น้ีจะส่งผิลให้ 
ปรูะสบชั่ยช่นะในชี่วติ่ ค้าขายรูำ�ารูวย ถูอื่เปน็
ปูช่นียสถูานท่�ีสำาคัญ เพรูาะเป็นที่�บรูรูจ่
พรูะบรูมีสารีูริูกูธิาต่่และพรูะอ่รูหันต่ธิาต่่

พระธาตุุประสิท่ธิ� 
พระธาตุุประจำำาวัันเกิิด 
วัันพฤหัสบดี 

ปรูะด้ิษัฐานอ่ยู่ที่�อ่ำาเภอ่นาหว้า 
เชื่�อ่กูันว่าหากูใครูได้้ไปกูรูาบไหว ้
พรูะธิาต่่แห่งน้ี ผู้ิน้ันก็ูจะปรูะสบผิลสำาเร็ูจ 
ในหน้าที่�กูารูงาน กู้าวหน้าสมีปรูารูถูนา

ไหว้พริะธาตุุปริะจำำาวันุเกิิด 

พระธาตุุเรณูนคร 
พระธาตุุประจำำาวัันเกิิด 
วัันจำันท่ร์

พรูะธิาต่่สีช่มีพู ปรูะด้ิษัฐาน  
ณ วัด้พรูะธิาต่่เรูณู อ่ำาเภอ่เรูณูนครู  
เชื่�อ่กัูนว่าผู้ิที่�ไปกูรูาบไหวจ้ะได้้อ่านิสงส์
ให้มีีวรูรูณะงด้งามีผ่ิอ่งใส่ดั้งแสงจันท่ร์ู 

พระธาตุุ
มรุกิขนคร 
พระธาตุุประจำำาวัันเกิิด 
วัันพุธ (กิลางคืน)

ปรูะดิ้ษัฐานที่�วัด้มีรู่กูขนครู  
อ่ำาเภอ่ธิาต่่พนมี อ่งค์พรูะธิาต่่ 
มีี ลั กู ษั ณะ รูู ป ท่ รู ง ที่� ค ล้ า ย 
อ่งค์พรูะธิาต่่พนมี ใครูมีาสักูกูารูะ
จะส่งผิลให้มีีแต่่ความีเจรูิญ  
เพิ�มีความีรัูกู ความีสามัีคคี
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 “ดวงรายเดือน 12 ราศีี” กรกฎาคม 2565 หมอธีีร์์ ไพ่่ยิิปซีี 
ร�ศีมังกิร (14 ม.คำ. - 12 กิ.พ.)

ก�ริง�น : ภาพรูวมีกูารูท่ำางานในเดื้อ่นน้ี
ช่วนให้อึ่ด้อั่ด้ ช่วนให้หมีด้ไฟั คนว่างงาน 
สถูานกูารูณ์ไม่ีเป็นไปอ่ย่างที่�คิด้ ธ่ิรูกิูจส่วนตั่ว 

ต้่อ่งปรูะคับปรูะคอ่งไปกู่อ่น รูะวังเกิูด้ปากูเสียงกัูบห้่นส่วน  
ก�ริเงิน : มีีเงินใหใ้ช้่จ่ายไม่ีขาด้มืีอ่ มีีโช่คลาภ หรืูอ่มีีลาภลอ่ย
เข้ากูรูะเป๋าแบบแน่น ๆ คว�มีรัิก : คนโสด้ เจอ่รัูกูแบบรูวด้เร็ูว  
ต้ั่งตั่วไม่ีท่ัน อ่ยู่ ๆ ก็ูพบรัูกูจากูกูารูเดิ้นท่าง คนมีีคู่ ต่กูอ่ยู่ใน
สถูานกูารูณ์ท่�ีต้่อ่งสินใจอ่ะไรูรูวด้เร็ูว

ร�ศีกุิมภ์์ (13 กิ.พ. - 12 มี.คำ.)
ก�ริง�น : มีีโอ่กูาสได้้รัูบกูารูสนับสน่นจากู

ผู้ิใหญ่ หรืูอ่ถููกูผิลักูดั้นให้รัูบผิิช่อ่บงานโปรูเจ็กูต์่ใหญ่  
คนว่างงาน ได้้งานเกีู�ยวกัูบบริูษััท่ต่่างช่าต่ิ หรูือ่ต้่อ่งปรูะสานงาน
กัูบคนต่่างช่าติ่ ธ่ิรูกิูจส่วนตั่ว เติ่บโต่ มีีโอ่กูาสได้้ช่่อ่งท่างสรู้างกูำาไรู 
ให้ธ่ิรูกิูจเพิ�มี ก�ริเงิน : รูะวังกูารูใช้่จ่ายที่�ไม่ีคาด้คิด้ รูะวังถููกูโกูงเงิน  
หรืูอ่มีีเรืู�อ่งให้ต้่อ่งเสียเงิน หรืูอ่ต้่อ่งเสียเงินไปกัูบค่าต่่อ่ปรูะกัูนชี่วิต่  
ปรูะกัูนรูถูยนต์่ คว�มีรัิก : คนโสด้ มีีแนวโน้มีเจอ่คนไม่ีอ่าย่น้อ่ย
กูว่ามีากูกู็อ่าย่มีากูกูว่าไปเลย คนมีีคู่ ช่่วงน้ีคนรูักูเอ่าแต่่ให้ง้อ่ 
เอ่าแต่่ใจจนเหนื�อ่ยหน่าย 

ร�ศีมีน (13 มี.คำ. - 12 เม.ย.)
ก�ริง�น : ถืูอ่ว่ามีีโอ่กูาสที่�ดี้ มีีโช่คเรืู�อ่ง

งานปรูะจำาและงานเสริูมีสรู้างรูายได้้ คนว่างงาน  
เต่รีูยมีรัูบข่าวดี้ มีีงานแล้ว ธ่ิรูกิูจส่วนตั่ว รูาบรืู�น แถูมีได้้โช่ค
จากูกูารูลงท่่น ก�ริเงิน : ใช้่จ่ายไปกัูบเรืู�อ่งกูารูลงคอ่ร์ูสเรีูยน  
เพิ�มีทั่กูษัะ หรืูอ่มีีเกูณฑ์์ใช้่เงินไปกัูบกูารูต่่อ่วีซ่ึ่า หรืูอ่เดิ้นท่างไป 
ต่่างปรูะเท่ศู คว�มีรัิก : คนโสด้ เจอ่หน่่มีสาวในเครืู�อ่งแบบ
มีาขายขนมีจีบ คนมีีคู่ มีีแนวโน้มีต้่อ่งเข้าไปพัวพันคดี้ความี 
สัญญาต่่าง ๆ

ร�ศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.คำ.)
ก�ริง�น : มีีแต่่เรืู�อ่งเข้ามีาให้ต้่อ่งเกิูด้

ความีวิต่กู เกิูความีกัูงวล ไม่ีมัี�นใจในกูารูท่ำางาน  
คนว่างงาน รูู้สึกูหด้หู่ ไม่ีมีีความีส่ข ไม่ีมีีงานที่�

ต้่อ่งกูารูเข้ามีา ธ่ิรูกิูจส่วนตั่ว ปรัูบตั่วไม่ีได้้ก็ูยิ�งท่ำาให้เกิูด้ความีเครีูยด้  
อ่ย่าเอ่าแต่่ยึด้ติ่ด้ต้่อ่งรูู้จักูปรัูบธ่ิรูกิูจเพื�อ่ให้อ่ยู่รูอ่ด้ ก�ริเงิน :  
ภาวะท่รูงตั่ว ยังมีีให้ใช้่จ่าย ไม่ีติ่ด้ขัด้ คว�มีรัิก : คนโสด้  
เอ่าแต่่เป็นฝ่ั่ายท่่่มีเท่ เปย์ จนรูู้สึกูเหน็ด้เหนื�อ่ยใจกัูบความีสัมีพันธ์ิ  
คนมีีคู่ ไม่ีมีีเวลาท่่่มีเท่ ดู้แลคนรัูกู

ร�ศีพฤษภ์ (15 พ.คำ. - 15 มิ.ย.)
ก�ริง�น : ต่กูอ่ยู่ในสถูานกูารูณ์ที่�เลวรู้าย  

ท่ำาอ่ะไรูก็ูมีีป่ญหาที่�แกู้ไม่ีได้้ คนว่างงาน ต่กูงาน 
ว่างงาน หรืูอ่เสียต่ำาแหน่ง ธิ่รูกิูจส่วนตั่ว ไม่ีดี้ 

เอ่ามีากู ๆ รูะวังถููกูโกูง ถููกูหักูหลัง ต้่อ่งปิด้กิูจกูารูไปกู่อ่น ก�ริเงิน :  
ใช้่เงินต่ามีใจตั่วเอ่งมีากูจนไม่ีนึกูถึูงว่าพรู่่งนี้จะมีีเงินใช้่ไหมี  
คว�มีรัิก : คนโสด้ เจอ่คนอ่าย่มีากูกูว่า หรืูอ่เจอ่คนต่่างช่าติ่  
คนมีีคู่ คนรัูกูเอ่าแต่่กูด้ดั้น อึ่ด้อั่ด้ไปหมีด้

ร�ศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 กิ.คำ.)
ก�ริง�น : เป็นเดื้อ่นแห่งกูารูรูิ เริู�มี  

เริู�มีต้่นงานใหม่ี ได้้ใช้่ไอ่เดี้ยใหม่ี ๆ คนว่างงาน  
ยังคงอิ่สรูะในกูารูรัูบงาน โด้ยเฉพาะคนท่ำาฟัรีูแลนซ์ึ่ ธ่ิรูกิูจส่วนตั่ว  
ไม่ีมีีแบบแผินในกูารูท่ำาธ่ิรูกิูจ ปล่อ่ยปละเกิูนไป รูะวังธ่ิรูกิูจ
สะด่้ด้ได้้ ก�ริเงิน : ใช้่เงินไม่ีคิด้วันอื่�น ใช้่ต่ามีอ่ารูมีณ ์ 
และใช้่เงินฟ่่ัมีเฟืัอ่ย มีีแต่่เรืู�อ่งให้เสียเงิน คว�มีรัิก : คนโสด้ 
เจอ่ความีรัูกูที่�ต่รูงใจ มีีความีส่ขเอ่ามีากู ๆ คนมีีคู่ มีีข่าวดี้ 
หรืูอ่ได้้รัูบข่าวมีงคลต่่าง ๆ 

ร�ศีกิรกิฎ (16 กิ.คำ. - 15 ส.คำ.)
ก�ริง�น : เต่รูียมีรัูบมืีอ่กัูบงานท้่าท่าย

ความีสามีารูถูได้้เลย มีีจังหวะที่�ดี้เกีู�ยวกัูบ 
เรืู�อ่งงาน คนว่างงาน ได้้โอ่กูาสใหมี่ ๆ ได้้งานใหมี่ที่�ช่อ่บ  
ธ่ิรูกิูจส่วนตั่ว ใครูท่ำาอ่าชี่พหมีอ่ดู้มีีคนรูู้จักูเพิ�มีมีากูข้ึน ก�ริเงิน :  
มีีโช่คเรืู�อ่งเงิน ลาภลอ่ยเข้ามีาให้ชื่�นใจ ด้วงเฮง แต่่ต้่อ่งรูู้จักูเก็ูบ 
อ่อ่มีบ้าง คว�มีรัิก : คนโสด้ ได้้พบรัูกูแท้่ หรืูอ่รัูกูท่ี�ต่รูงใจ 
เอ่ามีากู ๆ คนมีีคู่ หวานมีากูจนคนรูอ่บข้างอิ่จฉาต่ารู้อ่น

ร�ศีสิงห์์ (16 ส.คำ. - 16 กิ.ย.)
ก�ริง�น : ได้้ท่ำางานต่ามีที่�คิด้ ที่�หวัง แต่่มัีกู

ใช้่อ่ารูมีณ์ในกูารูตั่ด้สินใจมีากูกูว่าเหต่่ผิล คนว่างงาน  
มัีวแต่เ่ลือ่กูงานที่�ช่อ่บ จนอ่าจพลาด้งานที่�ดี้ ธ่ิรูกูจิส่วนตั่ว ใครูขาย
ขอ่งอ่อ่นไลน์เกีู�ยวกัูบคูรัู่กู หรืูอ่ขอ่งสวยงามี ได้้กูล่่มีลูกูค้าใหม่ี ๆ 
ก�ริเงิน : ใช้่เงินเท่่าท่ี�มีี ดี้กูว่าใช้่เกิูนตั่วจนเป็นหน้ี มีีแนวโน้มี 
ใช้่เงินไปกัูบเรืู�อ่งท่ำาบ่ญ ช่่วยเหลือ่คนอื่�น คว�มีรัิก : คนโสด้  
มีีแนวโน้มีไปเป็นแฟันน้อ่ยคนอื่�น คนมีีคู่ อ่ย่าคิด้มีีกิู�กู หรืูอ่มีีคนอื่�น  
จะเดื้อ่ด้รู้อ่นเปล่า ๆ

ร�ศีกิันย์ (17 กิ.ย. - 17 ต.คำ.)
ก�ริง�น : เกิูด้ความีวิต่กู รูู้สึกูไม่ีมัี�นคงกัูบ 

งานที่�ท่ำา คนว่างงาน หด้หู่ ไม่ีมีีไฟัในกูารูหางาน  
อ่ยากูอ่ยู่นิ�ง ๆ ธ่ิรูกิูจส่วนตั่ว ไม่ีเป็นอ่ย่างที่�หวัง ยิ�งท่ำา 
ยิ�งไม่ีรูาบรืู�น มีีแต่่ป่ญหา ก�ริเงิน : เงนิที่�หามีาได้้ เอ่าไปให้
คนอื่�นใช้่ หมีด้ตั่วเพรูาะคนอื่�น คว�มีรัิก : คนโสด้ เจอ่คนที่�
ท่ำาอ่ะไรูด้้วยเหต่่ผิล หรูือ่เจอ่คนในเครืู�อ่งแบบมีาต่ามีจีบ  
คนมีีคู่ มีีเกูณฑ์์ต้่อ่งสะสางสัญญาที่�รู่วมีกัูนเซ็ึ่นหรืูอ่ยื�นกูู้ไว้

ร�ศีตุลัย์ (18 ต.คำ. - 15 พ.ย.)
ก�ริง�น : ไม่ีมีีงานท้่าท่าย รูู้สึกูเบื�อ่หน่าย  

หมีด้ไฟัในกูารูท่ำางาน คนว่างงาน ยังไม่ีมีีพลังใจ 
หางานใหม่ี ธ่ิรูกิูจส่วนตั่ว อ่ยู่ในภาวะท่รูงตั่ว  

ยังต้่อ่งปรูะคับปรูะคอ่งไปกู่อ่น ก�ริเงิน : มีีแต่่เรืู�อ่งให้ต้่อ่งเสียเงิน  
รูะวังถููกูโกูง โด้นหลอ่กู หรืูอ่กูรูะเป๋าเงินหาย คว�มีรัิก :  
คนโสด้ อ่ยู่ในความีสัมีพันธ์ิที่�ไม่ีมีีความีส่ข เป็นรูอ่งคนอื่�น คนมีีคู่  
รูู้สึกูต้่อ่งอ่ด้ท่น ท่นอ่ยูท้ั่่ง ๆ ที่�มีีป่ญหา แต่่หาท่างจบไม่ีได้้

ร�ศีพิจิกิ (16 พ.ย. - 15 ธ.คำ.)
ก�ริง�น : ได้้ริูเรู�ิมี หรืูอ่ได้้งานที่�ท่้าท่าย 

ความีสามีารูถูเอ่ามีากู ๆ คนว่างงาน มีีโอ่กูาสที่�ดี้
เข้ามีาให้เริู�มีต้่นใหม่ี ธ่ิรูกิูจส่วนตั่ว ได้้ช่่อ่งท่างใหม่ี ๆ  

ท่ำาให้ธ่ิรูกิูจเป็นที่�รูู้จักูมีากูยิ�งข้ึน ก�ริเงิน : หน้ีสินที่�เคยมีีมีา หาเงิน
ปิด้ได้้ อ่ย่าพยายามีสรู้างหน้ีเพิ�มี คว�มีรัิก : คนโสด้ อ่กูหักู  
ถููกูเท่ เจอ่รัูกูที่�ไม่ีเป็นอ่ย่างที่�หวัง คนมีีคู่ รูะวังเกิูด้กูารูสูญเสีย  
หรืูอ่เสียขอ่งรัูกู คนรัูกู

Gemini

หากอยากเช็คำดวงดีๆ	ตามเรามาที�	“หมอธีร์ ไพ่ยิปิซีึ่” 
Facebook	:	www.facebook.com/mortea.tarot	หรืออยากเช็คำดวงแบบส่วนตัวที�	Line	ID	:	Teac02

ร�ศีธนู (16 ธ.คำ. - 13 ม.คำ.)
ก�ริง�น : ได้้ท่ำางานที่�ถูนัด้แต่่มัีกูใช้่อ่ารูมีณ์ 

จนอ่าจกูลายเป็นป่ญหาได้้ คนว่างงาน มีีแนวโน้มี 
ได้้งานใหม่ี ได้้งานที่�ถููกูใจเอ่ามีากู ๆ ธ่ิรูกิูจส่วนตั่ว  

ยังรูาบรืู�นดี้ แต่่อ่ย่าลงท่่นอ่ะไรูที่�คาด้กูารูณ์จากูความีรูู้สึกู 
เด็้ด้ขาด้ ก�ริเงิน : มีีโช่คเรืู�อ่งเงินท่อ่งเข้ามีาให้ช่�ืนใจ  
เสี�ยงด้วงนิด้หน่อ่ยก็ูได้้มีาให้ใช้่จ่ายคล่อ่งอี่กูนิด้ คว�มีรัิก : 
คนโสด้ เจอ่แต่่ความีผิิด้หวัง เจอ่รัูกูที่�ท่ำาให้เจ็บช่ำา้มีากู ๆ คนมีีคู่  
รูะวังเปิด้ปากูเสียง จนต้่อ่งหย่ด้ความีสัมีพันธ์ิที่�ดี้
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แม้ีว่�อ�ก�ริปวดท้ี่องจะเป็นสิำ�งท่ี่�เกิดกับผู้หญิงจนกลึ�ยเป็น 
เรืิ�องเคยชิีนโดยเฉพ�ะช่ีวงเป็นปริะจำ�เดือน แต่่กลัึบเป็นเรืิ�อง
ท่ี่�ไม่ีควริมีองข้�มี เพริ�ะนั�นอ�จเป็นสัำญญ�ณเตื่อนถึึง 
คว�มีผิดปกติ่ของมีดลูึกแลึะรัิงไข่ก็เป็นได้ โดยปัจจุบัน 
โริคเก่�ยวกับมีดลูึกแลึะรัิงไข่ท่ี่�พบบ่อย ได้แก่ เนื�องอก 
กล้ึ�มีเนื�อมีดลูึก (Leiomyoma) ถุึงนำ��รัิงไข่ หรืิอ ซ่ึ้สำต์่ (Cyst)  
เนื�องอกรัิงไข่ แลึะถุึงนำ��คล้ึ�ยเนื�องอก 

เนื�องอกกล้ึ�มีเนื�อมีดลูึก (Leiomyoma) เป็นรูอ่ยโรูค 
ท่างนรูีเวช่ท่�ีพบบ่อ่ยท่�ีส่ด้และเป็นสาเหต่่ขอ่งกูารูผิ่าตั่ด้มีากูที่�ส่ด้ 
พบได้้ 50% ขอ่งสต่รีู ส่วนมีากูไม่ีมีีอ่ากูารู ท้ั่งน้ีข้ึนกัูบช่นิด้ขอ่ง 
เน้ือ่งอ่กูกูล้ามีเนื้อ่มีด้ลูกูซึึ่�งแบ่งต่ามีต่ำาแหน่ง ดั้งน้ี

เนื�องอกนอกมีดลูึก เริู�มีแรูกูไม่ีมีีอ่ากูารู มัีกูพบต่อ่นมีีขนาด้ใหญ่ 
และไปกูด้เบียด้อ่วยัวะอื่�น เช่่น กูด้กูรูะเพาะป่สสาวะท่ำาให้ป่สสาวะ
บ่อ่ย หรืูอ่กูด้ลำาไส้ใหญ่ท่ำาให้เกิูด้อ่ากูารูท้่อ่งผูิกู 

เนื�องอกท่ี่�กล้ึ�มีเนื�อมีดลูึก ตั่วกูารูขัด้ขวางกูารูบีบรัูด้ตั่วขอ่ง 
มีด้ลูกู มัีกูมีีขนาด้ใหญ่หรืูอ่ใกูล้โพรูงมีด้ลูกู ท่ำาให้ปวด้ท้่อ่งปรูะจำาเดื้อ่น  
ปรูะจำาเดื้อ่นมีามีากู หรืูอ่ท่ำาให้มีด้ลูกูโต่เบียด้อ่วัยวะอื่�น ๆ

เนื�องอกมีดลูึกท่ี่�โพริงมีดลูึก พบในกูล้ามีเน้ือ่ใต้่เยื�อ่บ่ 
โพรูงมีด้ลูกู ส่งผิลให้พ้ืนผิิวในโพรูงมีด้ลูกูไม่ีเรีูยบ มีีเลือ่ด้อ่อ่กูผิิด้ปกูติ่  
ปรูะจำาเดื้อ่นกูะปริูด้กูะปรูอ่ย เป็นสาเหต่่หลักูขอ่งภาวะมีีบ่ต่รูยากู

ถุึงนำ��รัิงไข่ หรืิอซ่ึ้สำต์่ท่ี่�รัิงไข่ (Cyst) เป็นขอ่งเหลวที่�สะสมี
อ่ยู่ในรัูงไข่เป็นถู่งนำ้า เกิูด้ข้ึนได้้เอ่งจากูกูารูท่ำางานต่ามีปกูติ่ขอ่งรูงัไข่
เพื�อ่สรู้างไข่ที่�เป็นเซึ่ลล์สืบพันธ์่ิขอ่งฝ่ั่ายหญิง โด้ยจะเป็นถู่งนำ้า 
ที่�โต่ข้ึนเอ่งจากูกูารูเปล�ียนแปลงขอ่งฮอ่ร์ูโมีน และหลังจากูนั้น 
ถู่งนำ้าน้ีก็ูจะค่อ่ย ๆ ย่บตั่วไปเอ่ง

เนื�องอกรัิงไข่ แบ่งเป็น 2 ปรูะเภท่ ได้้แกู่ เน้ือ่งอ่กูช่นิด้ที่�ไม่ี
รู้ ายแรูง ( ไม่ี ใ ช่่ช่ นิด้ เดี้ยว กัูบมีะเร็ู ง )  และช่นิด้รู้ ายแรูง  
(ช่นิด้เดี้ยวกัูบมีะเร็ูง) โด้ยมีากูเนื้อ่งอ่กูแต่่ละช่นดิ้จะมีลีกัูษัณะเฉพาะ
ที่�แพท่ย์สามีารูถูรูะบ่ได้้ว่าเป็นเน้ือ่งอ่กูช่นิด้ใด้ อ่าทิ่ Dermoid Cyst  
หรืูอ่ถู่งนำ้าเด้อ่ร์ูมีอ่ยด้์ ซึ่�ึงภายในถู่งนำ้ามัีกูจะมีีนำ้า ไขมีัน เส้นผิมี  
รูวมีท้ั่งกูรูะดู้กูและฟั่น ต่รูวจพบได้้ด้้วยกูารูเอ่กูซึ่เรูย์ดู้หรืูอ่ต่รูวจ

อั่ลต่รูาซึ่าวด์้ ส่วนเน้ือ่งอ่กูช่นิด้ที่�เป็นมีะเร็ูงบางช่นิด้จะมีีกูารูสรู้างสารูเคมีี 
ที่�ต่รูวจพบว่ามีีปริูมีาณสูงมีากูในกูรูะแสเลือ่ด้ได้้ เช่่น CA 125 ก็ูท่ำาให้ 
แพท่ย์สามีารูถูวินิจฉัยล่วงหน้าถึูงโอ่กูาสที่�จะท่ำาให้เป็นมีะเร็ูงได้้ 

ถุึงนำ��ท่ี่�ม่ีลึักษณะคล้ึ�ยเนื�องอก คือ่ถู่งนำ้าอ่ันเกิูด้จากู 
เยื�อ่บ่โพรูงมีด้ลูกูท่�ีเจรูิญผิิด้ท่�ี เกิูด้ข้ึนท่�ีรูังไข่ เมืี�อ่มีีรูอ่บเดื้อ่น  
เยื�อ่บ่โพรูงมีด้ลูกูที่�เกูาะอ่ยู่ที่�รัูงไข่จะท่ำาให้รัูงไข่อั่กูเสบ กูลายเป็น 
ถู่งนำ้าที่�มีีขอ่งเหลวภายในคล้ายเลือ่ด้เกู่า สีข้น คล้ายช็่อ่กูโกูแลต่ 
ท่ำาให้เรีูยกูกัูนว่า “ช็ีอกโกแลึต่ซ่ึ้สำต์่ (Chocolate Cyst)”

อ่ากูารูที่� “เหมืีอนกัน” ขอ่งท้ั่งถู่งนำา้รัูงไข่ เน้ือ่งอ่กู และมีะเร็ูงรัูงไข่  
นั�นคือ่ “ไม่ีม่ีอ�ก�ริ” แต่่ต่รูวจพบได้้จากูกูารูต่รูวจอ่ัลต่รูาซึ่าวด้ ์
แม้ีแต่่มีะเร็ูงรัูงไข่ในรูะยะเริู�มีต้่นก็ูอ่าจไม่ีมีีอ่ากูารูใด้ ๆ เลยได้้  
นั�นเป็นสาเหต่่ให้ผู้ิป่วยมีะเร็ูงรัูงไข่จำานวนมีากูได้้รัูบกูารูวินิจฉัยเมืี�อ่
โรูคล่กูลามีแล้ว นอ่กูจากูน้ียังมีีอ่ากูารูที่�พบทั่�วไป คือ่ ปวด้ท้่อ่งน้อ่ย  
ท้่อ่งอื่ด้ แน่นท้่อ่ง หน่วงท้่อ่งน้อ่ย ซึึ่�งอ่าจสัมีพันธ์ิกัูบปรูะจำาเดื้อ่น
หรืูอ่ไม่ีก็ูได้้ รูวมีถึูงกูารูป่สสาวะบ่อ่ยข้ึน หากูกู้อ่นกูด้เบียด้กูรูะเพาะ
ป่สสาวะ บางรูายมีีปรูะจำาเดื้อ่นผิดิ้ปกูติ่ อี่กูท้ั่งยังมีีอ่ากูารูจากูภาวะ
แท่รูกูซ้ึ่อ่นฉับพลัน เช่่น ปวด้ท้่อ่งน้อ่ยฉับพลันรู่นแรูง คลื�นไส้อ่าเจียน  
ปวด้บิด้จากูถู่งนำา้รัูงไข่บิด้ข้ัว หรืูอ่ถู่งนำา้รัูงไข่แต่กู โด้ยสัญญาณเตื่อ่น 
ความีเสี�ยงยังรูวมีถึูงหน้าท้่อ่งโต่ข้ึนผิิด้ปกูต่ิ เริู�มีมีีอ่ากูารูปวด้ 
ท้่อ่งน้อ่ย ปรูะจำาเดื้อ่นมีามีากู หรืูอ่มีากูะปริูด้กูะปรูอ่ยผิิด้ปกูติ่  
หรืูอ่มีีอ่ากูารูปวด้ที่�รู่นแรูงมีากูข้ึนท่่กูเดื้อ่น 

ป่จจ่บันมีีท่างเลือ่กูใหม่ีในกูารูรัูกูษัา “กลุ่ึมีโริคมีดลูึก-รัิงไข่”  
มีีกูารูรัูกูษัาแบบใช้่ยา โด้ยฉีด้ยา GnRH agonist เพื�อ่ลด้ขนาด้ และ
กูารูใช้่ยากูล่่มีอื่�น เช่่น ยาค่มีกูำาเนิด้ กูารูฉีด้ยาค่มีกูำาเนิด้ สามีารูถู
ช่่วยได้้ในเรืู�อ่งขอ่งกูารูมีีปรูะจำาเดื้อ่นมีากู แต่่บางกูารูศึูกูษัากูลับ
พบว่าเป็นกูารูกูรูะต้่่นให้กู้อ่นเน้ือ่งอ่กูกูล้ามีเน้ือ่มีด้ลูกูโต่ข้ึน

นอ่กูจากูน้ียังมีีกูารูรัูกูษัาโด้ยกูารูผ่ิาตั่ด้ แบ่งเป็น 2 ช่นิด้ คือ่
ก�ริส่ำองกล้ึองที่�งโพริงมีดลูึก (Hysteroscopy) สามีารูถูใช้่ใน
กูารูผิา่ต่ดั้รูกัูษัาเน้ือ่งอ่กูมีด้ลกููท่�ีอ่ยู่ในโพรูงมีด้ลกูู หรูอื่ที่�มีกีูารูเบียด้
โพรูงมีด้ลูกู ไม่ีมีีแผิลผ่ิาตั่ด้เพรูาะจะสอ่ด้กูล้อ่งผ่ิานช่่อ่งคลอ่ด้ ปากู
มีด้ลูกูเข้าสู่โพรูงมีด้ลูกู และใช้่ลวด้ไฟัฟ้ัาในกูารูตั่ด้เน้ือ่งอ่กูกูล้ามี

นับเป็นอ่กครัิ�งท่ี่�นักชีกไที่ยไปสำร้ิ�งชืี�อบนเวท่ี่

ริะดับโลึกอย่�ง K-1 ซึึ้�งคริ�วน่�เป็นผลึง�นสำุดยอดของ

กำ�ปั�นสำ�วน�มีว่� “น้องปุ้มี - พญ�หงส์ำ อโยธย�ไฟท์ี่ยิมี” 

หรืิอชืี�อจริิงๆ คือ “จันที่ก�นต์่ มีโนบ�ลึ” นักชีกสำ�ววัย 19 ปี

จ�กจังหวัดบุร่ิรัิมีย์

“พญ�หงส์ำ” ผิงาด้คว้าแช่มีป์ K-1 มีาครูอ่งได้้สำาเร็ูจ  
หลังจากูได้้แช่มีป์ K-1 คิกูบ็อ่กูซิึ่�ง เวิลด์้ กูรัูงด์้ปรีูซ์ึ่ รู่่นอ่ะต่อ่มีเวท่  
45 กิูโลกูรัูมี ในรูายกูารู Ring of Venus ที่�กูรู่งโต่เกีูยว ปรูะเท่ศูญี�ป่่น  

สวยสังหาร!สวยสังหาร!
แชมป์ K-1 หญิงคนแรกของไทย

โริคภััยยุคใหม่...ใกิล้้ตัุวผู้้้หญิง
เน้ือ่มีด้ลูกู ท่ำาให้ฟืั�นตั่วเร็ูว  
และ ก�ริส่ำองกล้ึองที่�ง 
ช่ีองท้ี่อง (Laparoscopy) ที่�จะมีี 
แผิลผิ่าต่ัด้ 0.5-1 ซึ่มี. 3-4 แผิล  
ข้ึนกัูบความียากูง่ายขอ่งกูารูผ่ิาตั่ด้ ส่วนสำาคัญคือ่กูารูนำาเน้ือ่งอ่กู
อ่อ่กูจากูช่่อ่งท่้อ่งหลังจากูผิ่าตั่ด้ โด้ยเฉพาะกู้อ่นที่�มีีขนาด้ใหญ ่
ป่จจ่บันกูารูใช้่เครืู�อ่งป่�นช้ิ่นเน้ือ่ต้่อ่งท่ำาในถู่งช่นิด้พิเศูษัเท่่าน้ัน  
เพื�อ่ป้อ่งกัูนกูารูกูรูะจายขอ่งเน้ือ่งอ่กูไปฝ่ั่งตั่วในช่่อ่งท้่อ่งต่ำาแหน่งอื่�น  
กูารูผ่ิาตั่ด้ส่อ่งกูล้อ่งจะช่่วยให้ผู้ิป่วยใช้่เวลาฟืั�นตั่วน้อ่ยกูว่า เจ็บแผิลน้อ่ย  
ท่ำาให้กูลับสูชี่่วิต่ปรูะจำาวันได้้อ่ย่างรูวด้เร็ูว

ส่วนในกูรูณีพบถู่งนำ้าที่�รัูงไข่อ่าจไม่ีต้่อ่งกัูงวลใจจนเกิูนไป 
เพรูาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแค่ถู่งนำ้าธิรูรูมีด้าที่�สามีารูถูย่บเอ่งได้้ 
เป็นช็่อ่กูโกูแลต่ซีึ่สต์่ หรืูอ่เป็นเน้ือ่งอ่กูธิรูรูมีด้าที่�ผ่ิาตั่ด้รัูกูษัาให้หายได้้  
ซึึ่�งป่จจ่บัน ก�ริผ่�ตั่ดส่ำองกล้ึองเพื�อรัิกษ�โริคเก่�ยวกับรัิงไข่ 
(Laparoscopic Surgery) เป็นเท่คนิคกูารูผ่ิาตั่ด้ที่�เป็นมีาต่รูฐาน
และได้้รูับกูารูยอ่มีรูับทั่�วโลกู ที่�เกิูด้แผิลเล็กู เจ็บน้อ่ย ฟืั�นตั่วและ
กูลับไปท่ำางานได้้เร็ูวขึ้น ช่่วยลด้กูารูเกิูด้ภาวะแท่รูกูซ้ึ่อ่น และ 
โรูคแท่รูกูซ้ึ่อ่น นับว่าปลอ่ด้ภัยกูว่ากูารูผ่ิาตั่ด้แบบเปิด้ช่่อ่งท้่อ่ง  
ซึึ่�งแพท่ยที์่�ท่ำากูารูผิา่ตั่ด้พจิารูณาเลือ่กูเคสที่�เหมีาะสมีวา่จะสามีารูถู
ท่ำากูารูผ่ิาตั่ด้ส่อ่งกูล้อ่งแล้วได้้ปรูะโยช่น์มีากูกูว่ากูารูท่ำาผ่ิาตั่ด้แบบปกูติ่  
รูวมีถึูงต้่อ่งดู้ที่�ความีต้่อ่งกูารูขอ่งคนไข้ด้้วย ดั้งน้ัน จึงต้่อ่งมีีกูารูสรูป่
แผินรูะหว่างแพท่ยแ์ละคนไข้กู่อ่นเสมีอ่ ท้ั่งน้ีข้อ่จำากัูด้ขอ่งกูารูผ่ิาตั่ด้
ส่อ่งกูล้อ่ง คือ่ยังไม่ีสามีารูถูใช้่วิธีิน้ีกูับผู้ิป่วยในบางรูาย ได้้แกู ่ 
ผู้ิป่วยที่�มีีโรูคปอ่ด้และหัวใจข้ันรู่นแรูง และผูิ้ที่�เคยผิ่าต่ัด้ หรูือ่ 
มีีพังผืิด้ในท้่อ่งจำานวนมีากู

แม้ีว่�ถุึงนำ��รัิงไข่จะไม่ีค่อยแสำดงอ�ก�ริที่ำ�ให้หลึ�ยคนไม่ีรู้ิตั่ว  
แต่่วิธ่ก�ริท่ี่�ช่ีวยได้ด่ท่ี่�สุำดคือก�ริต่ริวจภ�ยใน โดยแนะนำ�ให้ต่ริวจ 
ในผู้หญิงท่ี่�อ�ยุเกิน 30 ปี หรืิอแต่่งง�นแล้ึว ก�ริต่ริวจสุำขภ�พ
ปริะจำ�ปี ต่ริวจเช็ีกมีะเร็ิงป�กมีดลูึก แลึะอัลึต่ริ�ซึ้�วด์ผ่�นที่�ง 
ช่ีองคลึอดม่ีคว�มีแม่ีนยำ�กว่�ก�ริที่ำ�อัลึต่ริ�ซึ้�วด์ผ่�นที่�ง
หน้�ท้ี่อง โดยสำ�มี�ริถึเช็ีกรัิงไข่แลึะมีดลูึกได้อย่�งลึะเอ่ยด

นักูช่กูไท่ยคนที่� 4 ที่�คว้าแช่มีป์ K-1 ต่่อ่จากูกูำาป่�นหน่่มีไท่ย 3 คน 
ที่�เคยได้้เเช่มีป์กู่อ่นหน้าน้ีคือ่ บัวข�ว บัญชี�เมีฆ แก้ว ว่ริะศักดิ�เล็ึกยิมี  
และ ก้องนภ� ว่ริะศักดิ�เล็ึกยิมี

เส้นท่างกูำาป่�นขอ่ง “พญ�หงส์ำ” เธิอ่เริู�มีช่กูมีวยต้ั่งแต่่ 9 ขวบ  
เนื�อ่งจากูอ่ยากูหารูายได้้ช่่วยครูอ่บครัูว ซึึ่�งหลังจากูน้ันเธิอ่พัฒนา
ฝีั่มืีอ่และเก็ูบเกีู�ยวปรูะสบกูารูณม์ีากูข้ึนเรืู�อ่ย ๆ  จนควา้แช่มีป์สำาคัญ
มีาครูอ่งได้้มีากูมีาย อ่าทิ่ เหรีูยญท่อ่งมีวยไท่ยสมัีครูเล่นเยาวช่น
ชิ่งแช่มีป์โลกู แช่มีป์สหพันธ์ิมีวยไท่ยอ่าชี่พโลกู (WPMF)  
แช่มีป์มีวยไท่ยอ่าชี่พแห่งปรูะเท่ศูไท่ย กูรูะทั่�งผิลงานกูรูะหึ�มีล่าส่ด้
คือ่แช่มีป์ K-1 คร้ัูงน้ีนั�นเอ่ง

ป่จจ่บัน “น้องปุ้มี - พญ�หงส์ำ” เป็นนักูช่กูในสังกัูด้อ่โยธิยา
ไฟัท์่ยิมี จังหวัด้พรูะนครูศูรีูอ่ย่ธิยา กูำาลังศึูกูษัาคณะศึูกูษัาศูาสต่ร์ู  
มีหาวิท่ยาลัยเกูษัต่รูศูาสต่รู์ ส่วนเป้าหมีายต่่อ่ไปคือ่คือ่พยายามี
รัูกูษัาเข็มีขัด้แช่มีป์ไว้ให้ได้้นานที่�ส่ด้ ซึึ่�งเบ้ือ่งต้่นคาด้ว่าเธิอ่จะต้่อ่ง
เดิ้นท่างไปป้อ่งกัูนแช่มีป์คร้ัูงแรูกูที่�ปรูะเท่ศูญี�ป่่นในช่่วงปลายปีน้ี 

“พญ�หงส์ำ” ม่ีเกร็ิดข้อมูีลึท่ี่�น่�สำนใจคือ เธอม่ีน�มีสำกุลึ

เด่ยวกันกับศิลึปินซูึ้เปอริ์สำต่�ริ์ริะดับโลึก “ลึลึิษ� มีโนบ�ลึ” 

หรืิอ “ลิึซ่ึ้� BLACKPINK” โดย “น้องปุ้มี” เผยว่�เป็นญ�ติ่ห่�งๆ  

แต่่ยังไม่ีเคยได้เจอหน้�กัน เนื�องจ�ก “ลิึซ่ึ้�” ไปใช้ีช่ีวิต่ท่ี่� 

ต่่�งปริะเที่ศตั่�งแต่่เด็ก

เมืี�อ่วันที่� 25 มิีถู่นายน 2565 ที่�ผ่ิานมีา  
โด้ยสามีารูถูเอ่าช่นะนักูช่กูเจ้าถิู�นคือ่ 
มิีโอ สึำมูีริะ และ มิียู ซูึ้ก�ว�ริะ 

ในรูอ่บรูอ่งฯ และรูอ่บชิ่งช่นะเลิศู  
ต่ามีลำาดั้บ 

นั�นท่ำาให้เธิอ่สรู้างปรูะวัติ่ศูาสต่ร์ู 
เป็นนักูช่กูหญิงไท่ยคนแรูกู และเป็น

ร้�จััก “น�องป้�ม-พญาหงส์” 

ขอคุณภาพจึาก Facebook : Ayothaya 
Fight Gym - อโยธยาไฟท์ยิม
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อัักษร
สราญ...ครุ่่�นคิด......ครุ่่�นคิด...

๏ อดีตปััจจ่บัันไม่�ผัันผั�าน๏ อดีตปััจจ่บัันไม่�ผัันผั�าน

ซ้้อนด้วยตำานานและความ่ฝัันซ้้อนด้วยตำานานและความ่ฝััน

ซ้้อนกาลเวลาและคืนวันซ้้อนกาลเวลาและคืนวัน

จริุ่งไม่�จริุ่งเช่�นนั�นขณะใจจริุ่งไม่�จริุ่งเช่�นนั�นขณะใจ

๏ บันกำาแพงเมื่องซี้อาน๏ บันกำาแพงเมื่องซี้อาน

อนาคตม่องผั�านซ้้อนภาพไหวอนาคตม่องผั�านซ้้อนภาพไหว

อาจบัางทีีครุ่่�นคิดข้างนอกข้างในอาจบัางทีีครุ่่�นคิดข้างนอกข้างใน

อาจบัางทีีไม่�, ยังไม่�คิด !.อาจบัางทีีไม่�, ยังไม่�คิด !.

นายทิิวานายทิิวา
บนกำำาแพงเมืืองซีีอาน บนกำำาแพงเมืืองซีีอาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีีนสาธารณรัฐประชาชนจีีน



ติดต่อใช้้พ้ืนท่ีศูนย์ราช้การฯ
Call Center บริษััท ธนารักษ์ัพััฒนาสินทรัพัย์์ จำำากัด

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