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สงความสุขทุกตนเดือน

กุมภาพันธ  “เดอืนแหงความรกั”
เหตุที่ “กุมภาพันธ” เปน “เดือนแหงความรัก” ก็เนื่องจากเดือนน้ี 

ม ี“วันวาเลนไทน” ท่ีถอืวา เปน “วนัแหงความรกั”

ยอดเขาสองแผนดิน จงัหวดัสงขลา
โดย มูลนิธสิถาบนัสิง่แวดลอมไทย

ความรัก
คือใจผูรูคารัก

Love is all around 
“เพื่อโลก-เพื่อเรา”
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Editor's talk
เมือ่ถงึเดอืนกมุภาพนัธ คนสวนใหญกมั็กคดิถงึ “เดือนแหงความรัก” เพราะวันแหงความรกั 14 กมุภาพันธ 

รูจักกันไปทั่วโลก ตามกระแสการแพรหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

ไมมใีครปฏเิสธ หากจะบอกวา “ความรกัคอืพลงั” เพราะแรงขบัอนัเกดิจากความรกั สามารถนาํไปสูเรื่องราวตางๆ 
ไดมากมาย ชนดิที่ยกตวัอยางเทาไหรกค็งเลากนัไมหมด รวมถงึเปนไปไดทั้งในทศิทางที่เปนบวกและเปนลบ

หลายตอหลายครั้งเราไดยินไดฟงโศกนาฏกรรมความรัก โดยเฉพาะในวัยหนุมสาว และกลายเปนบทเรียนให
คนรุนหลงัไดเรยีนรู และเปนอทุาหรณในการดาํเนนิชวีติ

ขณะเดียวกันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปดกวางมากยิ่งขึ้น ก็ทําใหเรามองเห็น “พลังของความรัก” 
ในหลากหลายมติมิากยิ่งขึ้นเชนกนั

ถึงตอนนี้คงตองกลาวถึงความรักของมวลมนุษยชาติ ที่กําลังหลอมรวมกัน เพื่อกาวผาน “โควิด-19” ไปดวยกัน 
วาเปนพลงัอนัยิ่งใหญของโลกใบนี้ที่ชดัเจนมากที่สดุครั้งหนึ่ง และอาจจะเปนเพยีงครั้งเดยีวในหวงชวีติของใครคนหนึ่งอกีดวย

“ของขวัญ” ที่ลํ้าคาที่สดุที่เราจะมใีหแกกนัและกนัใน “เดือนแหงความรัก” นี้ จงึนาจะเปน ความรัก ความหวงั 
และพลงัใจ เพื่อกาวผานสถานการณตางๆ ไปดวยกนั

เมื่อเราเชื่อมั่นในความรกัระหวางกนั ในทามกลาง “ความทกุข” เราจงึยงัม ี“ความหวัง” และนาํมาซึ่ง “ความสุข”   

ขอสงมอบ “ความรัก” ไปถึง ทุกๆ ทาน และเชื่อมั่นวาเราทุกคนจะฝาขามอุปสรรคครั้งนี้ไปได...

กองบรรณธิการ

เจาของ : บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั ศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ 120 อาคารธนพพิฒัน ถนนแจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลกัสี่ กรงุเทพมหานคร 10210 โทรศพัท : 0 2142 2233 , 0 2142 2203 โทรสาร : 0 2143 8889 อเีมล : info@dad.co.th

คุณเชื่อแบบไหน โลกของคุณก็จะเปนแบบน้ัน ... 
คณุมีความเชือ่เกีย่วกบัตวัเองแบบไหน คุณกจ็ะเปนแบบน้ัน  … 
ความคิดและวิธีคิดของคุณมีผลตอชะตาชีวิตของคุณอยาง
มากมาย

ยกตัวอยางในการทํางานที่ผานมา หลายครั้งเราทุกคนตอง
เจอกบัปญหา บอยครั้งที่เราเองกห็าคาํตอบ หรอืทางออกในขณะนั้น
แทบไมได แตสดุทายทกุอยางกผ็านไป…ไมวาจะดหีรอืราย

กรอบความคดิ วธิคีดิ หรอื Mindset หลกัๆ ของคนเราจงึแบง
ออกไดเปน 2 ประเภท คอื Fixed mindset และ Growth mindset 
ตามการศกึษาของ Carol Dweck นกัวจิยัแหงมหาวทิยาลยัสแตนฟอรด 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (Cr: พชิาวรี เมฆขยาย)

สิ่งหนึ่งที่ผมสงัเกตจากประสบการณของตนเองและการศกึษา
จากแนวการทาํงานของคนที่ประสบความสาํเรจ็ พบวา “คนสาํเรจ็
จะเชือ่ในการพฒันาตวัเอง การเรยีนรู การฝกฝนอยางตอเน่ือง
จะทาํใหพวกเขากลายเปนคนเกงและมคีวามสามารถมากขึน้
เรือ่ยๆ เราเรยีกคนประเภทนีว้า คนท่ีม ีGrowth mindset” 
ซึ่งตางกบัคนที่ยอมจาํนนกบัปญหา ยอมแพตออปุสรรค เพราะเชื่อ
วาความสามารถและความฉลาดถูกกําหนดมาแลว ดังนั้นแมจะ
พยายามแคไหนกไ็มไดเปลี่ยนแปลงมาก เราเรยีกคนประเภทนี้วา 
คนที่ม ีFixed mindset

พีช่ชูาต ิเพช็รอาํไพ เจาของบรษิทั เมอืงไทย แคปปตอล จาํกดั 
(มหาชน) เคยเลาใหผมฟงแบบงายๆ วา “การจะสรางธุรกิจให
สาํเรจ็เปนหม่ืนลาน ตองเริม่ตนจาก ‘ทําส่ิงท่ีธรรมดา ใหเหนือ
ธรรมดา’ เชน อยากเปดรานอาหาร กต็องทําอาหารธรรมดา 
ใหอรอยจนใครๆ ก็ตองมากนิ ใหดีทีส่ดุในอาํเภอ ในจงัหวดั 
ในภมูภิาค และในประเทศ หรอืจะไปใหไกลระดับนานาชาติ 
กอ็ยูทีจ่นิตนาการของคนคนนัน้”

คนสาํเรจ็ตองใชเวลาศกึษา ทดลอง ลงมอืทาํ แมจะผดิบาง
ถกูบางกอ็ยาละความพยายาม แตตองพยายามทาํถกูใหมากกวาผดิ 
พี่ชเูลาวา สมยัจบใหมๆ  กเ็ริ่มจากทาํงานแบงก เกงงานดานสนิเชื่อ 
เลยชวนแฟนที่เกงดานบญัชมีาชวยกนัสรางธรุกจิสวนตวัดานสนิเชื่อ
รถมอเตอรไซคในวนัหยดุ เสาร - อาทติย ทาํงานแบบนี้ทกุวนั ตั้งแต
แปดโมงเชายนัสองสามทุม ไมรูจกัเหนด็เหนื่อย และยงัเสรมิอกีวา “เพราะ
เดก็สมยัใหม อยากรวยเรว็ ไมชอบการรอคอย จึงมโีอกาสพลาดสูง”

ดงันั้นจงึอยากใหเริ่มตนดวยการเรยีนรูจากองคกรที่มรีะบบงาน
ที่ดีกอน จึงคอยออกมาทําธุรกิจเอง เพื่อใหไดความรูที่ตองการ 

และรูความใฝฝนที่แทจริงของตัวเอง เพราะ
การจะทํางานใหประสบความสําเร็จ 
ต องมีความกระตือรือร นในงาน 
(Passion) อยางไมเบื่อหนาย

คนจะประสบความสําเร็จ 
ไมจําเปนตองมองไกลมากไป 
แต มองหาสิ่งที่ เราทําได ด ี
และมีวินัยในการทําตาม
แผนความคิดที่วางไว โดยไม
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา “วิชั่น
และวินยั (Vision & Discipline)” 
คอืกญุแจสูโอกาสเหลานั้น

เจาสวับญุเกยีรต ิโชควฒันา 
แห ง เครือสหพัฒนพิบูล เคยให 
สัมภาษณวา “เมื่อไหรที่เศรษฐกิจมี
ปญหา ธรุกจิมนัยากขึน้ ความละเอยีดออน
ก็ตองเพิ่มขึ้น” 

ในวิกฤติ ป 2540 ธุรกิจเสื้อผาแทบจะลมสลาย เพราะ
คนตกงาน ไมมีรายได ยอดขายเสื้อผาลดลงฮวบฮาบ แตเสื้อผา
แบรนด “ลาคอสต” ของเครือสหพัฒนพิบูลกลับทํากําไรไดอยู 
กุญแจของความสําเร็จคือ “การทําความเขาใจพฤติกรรมของ
ผูบริโภคมากขึ้น”

“เราตองพยายามตอบสนองความตองการของลูกคา
เปนหลัก อยามวัแตเปดดูแตตํารา หรอืตามความชอบของเราเอง 
เพราะในสภาวะเศรษฐกจิไมดี ลกูคาจะตดัสนิใจซือ้เฉพาะดไีซน
ทีเ่ขาตองการ ราคาทีเ่ขาพอซือ้ได และประโยชนทีเ่ขาไดรบั”

แบรนด “ลาคอสต” จึงสรางปรากฏการณที่แตกตางจาก
เสื้อผาแบรนดอื่นๆ ในชวงเศรษฐกิจมีปญหา เพราะสนใจเรื่อง
พฤตกิรรมผูบรโิภค และแครความรูสกึของลูกคาอยางมาก

จากกรณีศึกษาที่ยกมาของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จทั้ง
สองทาน มสีิ่งหนึ่งซึ่งคลายกนัคอื “ชอบทีจ่ะเรยีนรู และฝกฝน
อยางตอเนือ่ง ไมยอมจํานนตออปุสรรคและชะตาชวีติทีเ่ปนอยู”

แนวคดิเรื่อง Growth mindset กไ็ดเสนอวธิกีาร
พฒันาตนเองสูความสาํเรจ็ไวหลายประการ แต

ที่ผมอยากหยบิยกมาเปนขอสรปุในเรื่องนี้ คอื
1. เราตองเปดใจยอมรับจุดออน

ของตวัเอง เมื่อเรามองดตูวัเองอยางเปน
กลาง เราจะมองเห็นบางดานที่เปน
จุดออน เชน หากเรารูตัววาตัวเอง
ชอบผัดวันประกันพรุง และมักทําให
ทํางานลาชาเกินกําหนด ทุกครั้ง
ผลงานออกมากไ็มดเีทาที่ควร ตอไปเรา
ก็จะสามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตัว

เองใหทาํงานโดยมแีผนลวงหนามากขึ้น
2. ใชกลยุทธการเรียนรูที่ถูกจริต 

คนเรามีวิธีการเรียนรูที่ไดผลไมเหมือนกัน 
เราเลียนแบบวิธีการคนที่สําเร็จได แตผลลัพธ

ตอนทายอาจไมเหมอืนกนั บางคนแคเพยีงอานหนงัสอื
และจบัประเดน็ไดบางเรื่อง กส็ามารถตอยอดได บางคนเรยีนรูได
ดีที่สุดจากหองเรียนที่มีคนมาสอนแบบละเอียด บางคนเรียนรูได
จากการลงมอืทดลองทาํดวยตวัเอง แตจากการวจิยัพบวา คนที่ม ี
Growth mindset จะสามารถใชไดหลากหลายวธิ ีเพราะทศันคตทิี่
ไมปดกั้นสิ่งใหมๆ นั่นเอง

3. ทาํความเขาใจวา ‘ความสขุ คอืการกระทาํ’ ทกุครัง้ทีเ่รา 
“ลงมือทํา” การลงมือทําจะขับเคลื่อนใหชีวิตเราเคลื่อนที่ไป
ขางหนา จะด ีจะราย ยอมดกีวาหยดุอยูนิ่งๆ และคนที่ม ีGrowth 
mindset มกัจะสนกุกบักระบวนการเรยีนรูของตวัเอง รูสกึดทีี่เหน็ตวั
เองเชี่ยวชาญขึ้นเรื่อยๆ คลองขึ้นเรื่อย ๆ  แมจะมตีดิขดับาง มากกวา
จะกดดนัตวัเองใหตองสมบูรณแบบไรที่ติ

เปดใจรบั - ปรบัการเรยีนรู - อยูกบัความสขุทีไ่ดลงมอืทาํ
ผมขออวยพรใหทุกทานผานพนวิกฤติโควิด-19 และ

นาํพาตนเองใหรอดจากสภาพเศรษฐกจิอนัสะบกัสะบอมใน
ครั้งนี้โดยเร็วทุกคนครับ … แลวพบกันใหมครับ 

Dr. T
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Love is all around “เพื่อโลก-เพื่อเรา” >> ตอจากหนา 01

เปน “เทศกาลวาเลนไทน” (Valentine’s Day) หรือ 
“เทศกาลแหงความรัก”

อันมี “ท่ีมา” จาก “ตํานาน” ของ “นักบุญเซนต

วาเลนไทน” หรอื “วาเลนตินัส”

“เซนตวาเลนไทน” ไดจดัพธิแีตงงานใหกบั “คูรัก” 

มากมายหลายคู ใน “กรุงโรม” ทั้งที่มีคําสั่งหาม ดวย
ความปรารถนาที่จะสงเสริม “ความรัก” ที่งดงาม ให
งอกงามอยางนรินัดร

นี่ทาํใหเขาถูกจบักมุคมุขงั และถูกตดัศรีษะในที่สดุ
“ตํานาน” เลาวา กอนที่ “เซนตวาเลนไทน” 

จะเสียชีวิต เขาไดสงจดหมายฉบับสุดทาย ถึง “จูเลีย” 
บุตรสาวของผู คุม ที่เขาตกหลุมรัก โดยลงทายว า 
“From Your Valentine”

นับจากนั้น เขาก็กลายเปน “นักบุญ” ที่มีชื่อเสียง
โดงดงัที่สดุคนหนึ่ง

และตอมา “นักบวช” ใน “นิกายโรมันคาทอลิก” 

กไ็ดเลอืกให “วันที่ 14 กุมภาพันธ” เปนวนัเฉลมิฉลอง 
“เทศกาลวันแหงความรัก” (Valentine’s Day)

นี่เปน “ตํานาน” ของ “วันแหงความรัก” ที่สวยงาม
และโรแมนตกิเหลอืเกนิ

ตอจากหนา 01ความรักคือใจผูรูคารัก

 ๏ ความรกัไมตองการแควนัเดยีว

ความรกัไมตองเกี่ยวกบัวนัไหน

ความรกัไมตองมเีวลาใด

ความรกัไมตองใชใหใครชี้

 ๏ ความรกัไมตองมขีอวจิารณ

ความรกัไมตองการการกดขี่

ความรกัไมตองใหใครตราตี

ความรกัไมตองมเีสนพรมแดน

 ๏ ความรกัไมตองรอขอพสิูจน

ความรกัไมตองพูดตามแบบแผน

ความรกัไมตองการการตอบแทน

ความรกัไมตองแคนหวัใจคน

 ๏ ความรกัไมตองการการเปนตอ

ความรกัไมตองรอขอเหตผุล

ความรกัไมตองยํ้าความมจีน

ความรกัไมตองทนที่จะรกั

 ๏ ความรกัคอืหวัใจใหแกกนั

ความรกัคอืนรินัดรมั่นสมคัร

ความรกัคอืศรทัธาสามภิกัดิ์

ความรกัคอืความประจกัษในใจเรา

 ๏ ความรกัคอืนยิายไรนยิาม

ความรกัคอืความงามใชความเขลา

ความรกัคอืหมอกควนัอนับางเบา

ความรกัคอืการเฝาเขาใจกนั

 ๏ ความรกัคอืสาํเนยีงเสยีงปลอบปลกุ

ความรกัคอืความทกุขและสขุสนัต

ความรกัคอืเสนหหาสารพนั

ความรกัคอืความฝนอนัตราตรู

 ๏ ความรกัคอืศลิปะของหวัใจ

ความรกัคอืสายใยโยงใจอยู

ความรกัคอืการใหไมหมายรู

ความรกัคอืใจผูรูคารกั.

บทกว ี“ความรัก” 

“เนาวรตัน พงษไพบลูย” 

(ศลิปนแหงชาติ)

         รบัชมการอานบทกว ี"ความรกั" ประกอบดนตรี

           อานบทกว ี: เนาวรตัน พงษไพบลูย (ศลิปนแหงชาต)ิ

         ขลุย : ธนสิร ศรีกลิน่ด ี(ศลิปนแหงชาต)ิ

หนึ่งในนั้นก็คือ “คาลิล ยิบราน” ผู เขียนหนังสือ 

“ปรัชญาชีวติ” อนัโดงดงั และ “ระว ีภาวไิล”ไดถอดความ
เปนภาษาไทยไว

“ความรกัไมใหสิ่งอื่นใดนอกจากตนเอง
และกไ็มรบัเอาสิ่งใดนอกจากตนเอง
ความรกัไมครอบครอง และกไ็มยอมใหถกูครอบครอง
เพราะความรกันั้นเพยีงพอแลวสาํหรบัตอบความรกั”
ความจรงิกค็อื “ความรกั” เปน “ความงดงาม” อยางยิ่ง
“ความรัก” มีอยูในทุกๆ ที่รอบๆ ตัวเรา ซึ่งไมเพียง

แคตอบตัวเรา หากแตยังตอบผานตัวเรา เพื่อสงตอ 
“ความรัก” ไปยงัทกุๆ คน ทกุๆ สิ่ง โดยไมมขีอจาํกดัใดๆ

เพราะม ี“ความรัก” เราจงึรูสกึ รบัรู เขาใจ ทั้งรบั ทั้งให 
ระหวางกนัและกนั 

“ความรัก” หมนุรอบตวัเรา ในโลกของเรา ทั้งเพื่อเรา 
และเพื่อโลกของเรา

“ความรัก” คอืความมหศัจรรยอนัยิ่งใหญ ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงทกุสรรพสิ่งได ดวย “ความรัก”

นี่คอื “พลัง” แหง “ความรัก” ที่มอียูในทกุๆ ที่ รอบๆ 
ตวัเรา

LOVE IS ALL AROUND EVERYDAY EVERYTIME !!!

เปนความสวยงามและ
โรแมนติก กระทั่งหลายๆ 
คน เลือกที่จะรอคอย ให 
“วันแหงความรัก” มาถึง 
เพื่อที่จะ “บอกรัก” และ 
“แสดงความรกั” ในวนันี้

ทั้งที่ “วนัแหงความรัก” 
มไีดทกุวนั !!!

ความจรงิกค็อื “ความรัก” 
เปน “ความงดงาม” อยางยิ่ง

มีผูที่ให “นิยาม” และ 
“ ค ว า ม ห ม า ย ”  ข อ ง 
“ความรัก” ไว มากมาย 
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พัฒนาที่ดิน
ดร.นาฬกอติภคั แสงสนิท กรรมการผูจดัการ บรษิทั 

ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) พรอมดวย
ผูบริหาร รวมประชุมกับ ดร.สิโรตม รัตนามหัทธนะ 

กรรมการและรกัษาการในตาํแหนงกรรมการผูอาํนวยการใหญ 
บรษิทั อสมท จํากัด (มหาชน) และคณะ ปรึกษาหาแนวทางพัฒนาที่ดินของ อสมท 
ใหเกดิประโยชนสูงสดุตอไปในอนาคต ณ บรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน)

เครงครัด
บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั ขานรบันโยบายรฐับาล ออกมาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติใหพนักงานและลูกจางในสังกัดปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย เพื่อลดการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม สวนพื้นที่บริเวณศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
แจงวัฒนะ ที่ ธพส. เปนผูดูแลอยูนั้น ยังคงมีการใชมาตรการตางๆ ทั้ง 4 ดานคือ ดานการ
คัดกรองการเขา-ออกอาคาร ดานการทําความสะอาดและฆาเชื้อ ดานการขนยายผูมีความเสี่ยง 
และดานการประชาสมัพนัธ เพื่อปองกนัการแพรระบาดอยางเครงครดั

สวัสดีปใหม
นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผูจดัการ บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) 

พรอมคณะ เขาสวสัดปีใหม 2564 นางพจนา มหาขันตรี สรรพากรพื้นที่กรงุเทพมหานคร 9 ณ สรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

คนงานกอสรางไรโควิด-19
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) จับมือ โรงพยาบาลจุฬาภรณ ปฏิบัติการ

เชิงรุกตรวจคัดกรองคนงานกอสรางศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี แจงผลตรวจไรเงา
ผูตดิเชื้อ พรอมกาํชบัผูรบัจางกอสรางปฏบิตัตินตามมาตรการปองกนัโควดิ-19 อยางเครงครดัและ
สมํ่าเสมอ พรอมเดนิหนากอสรางศนูยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ โซนซ ีเปดบรกิารไดตามแผนงาน
ภายในป 2566

ลงนามถวายพระพร
ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนารักษพัฒนา

สนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) พรอมคณะผูบรหิาร นาํแจกนัดอกไมถวายเบื้องหนา
พระฉายาลกัษณ และรวมลงนามถวายพระพร สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหทรงหายจาก
พระอาการประชวร มพีระพลานามยัสมบรูณแขง็แรงโดยเรว็วนั ณ ศาลาสหทยั
สมาคม ในพระบรมมหาราชวงั

ส.ค.ส. พระราชทาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานประจําป 2564 มอบให ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท 
กรรมการผูจดัการ บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) ณ ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ 
นบัเปนพระกรณุาธคิณุแกชาว ธพส. อยางหาที่สดุมไิด 
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นับวันเรื่องราวของ “โครงการพัฒนาพื้นท่ี

สวนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

โซน C” ก็ย่ิงไดรับการจับตามองมากขึ้น 

ใครตอใครตางลุนวาโซนใหมที่วานี้ จะกาวลํ้านําสมัย 

และสอดคลองกับนโยบายความย่ังยืนที่เปนจุดเดนของ 

บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั ภายใตการนาํของ 

ดร.นาฬกอตภัิค แสงสนทิ กรรมการผูจดัการ ซ่ึงทาํหนาที่

หลักในการขับเคลื่อนโครงการ

“ โครงการพัฒนาพื้นที่ ส  วนขยายศูนย  ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ โซน C” ตั้งอยูบนเนื้อที่ 81 ไร มีทั้งหมด 
4 อาคาร รวมพื้นที่ใชสอยรวมทั้งหมด 660,000 ตารางเมตร
มีการจัดภูมิทัศนและจัดใหมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนบนพื้นดินกวา 
30% ของพื้นที่รวมโครงการ รวมถงึพฒันาพื้นที่บนหลงัคาของ
กลุมอาคารในโครงการเปนสวนขนาดใหญ  ที่สามารถใช
ประโยชนในแงการพกัผอนหยอนใจแกบคุลากร เชน การออก
กําลังกายและกิจกรรมสันทนาการตางๆ เบื้องตนจะมี
หนวยงานราชการ 12 หนวยงาน และบคุลากรราว 30,000 คน 
ตามแผนการพฒันาคาดกอสรางแลวเสรจ็ป 2566 

จุดเดนสวนหนึ่งที่ไมพลาดจะตองกลาวถึง นั่นคือ 
“Green Parking Lot” อาคารที่จอดรถโครงการฯ ซึ่งมแีนวคดิ
ในการกอสรางอาคาร Depot และที่จอดรถขึ้น โดยใหอาคารนี้
เปนพื้นที่เชื่อมตอระหวางระบบขนสงมวลชนหลักกับระบบ
ขนสงมวลชนในโครงการ และมีพื้นที่จอดรถสําหรับรถยนต
สวนบคุคลเพื่อรองรบัการจราจรภายในพื้นที่ศูนยราชการฯ

รายละเอียดของอาคารจอดรถสีเขียวซึ่งมี 11 ชั้นนี้ 
จะประกอบไปดวย พื้นที่ทางเชื่อมสถานีรถไฟฟา Sky Walk 
ระยะทาง 204 เมตร  พื้นที่ดานในสามารถจอดรถไดถงึ 1,638 คนั 

แคนั้นยงัไมพอ ดานหนาอาคารยงัจดัใหเปนพื้นที่สวนถงึ 
9,000 ตารางเมตร และยงัมสีวนพื้นที่งานปรบัปรงุอาคารจอดรถ 
AC ใหเปนพื้นที่สวนอีก 16,000 ตารางเมตร ถึงนาทีนี้ใครจะ
เรยีกอาคารจอดรถในฝนกค็งจะไมผดิ เพราะเพยีงภาพตนแบบ

ที่ไดเห็น ก็ทําใหใครตอใครพากันลุนวา “โครงการพฒันาพื้นที่
ส วนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C” จะ
แลวเสรจ็และเปดใหประชาชนไดเขาใชบรกิารไดเมื่อไหร 

ถึงตอนนี้แมวาสถานการณ COVID-19 จะยังไมนา

ไววางใจนกั แตแนวทางทีก่าํลงัเดนิหนาอยางเขมงวดในทกุ

มติกิช็วยใหประชาชนเบาใจข้ึน มาตรการผอนคลายตางๆ

กเ็ปนไปอยางรดักมุ ขณะเดยีวกนัสวนงานทีต่องเดินหนา

เพือ่เตรยีมรองรบัอนาคตกต็องรวมแรงแข็งขันคูขนานกนั

ไปดวย ตอนนี้จึงไดแตสงความรัก ความหวัง และพลังใจ 

ใหทุกคนทกุฝาย เพือ่ใหไปถงึเปาหมายทีว่างไว โดยเฉพาะ 

“Green Parking Lot” ที่จะเปนอีกหนึ่งหมุดหมายสําคัญ

ของแนวทางการกอสราง อาคารเพื่อความยั่งยืนนั่นเอง

อาคารจอดรถสีเขียว
GREEN PARKING LOT
ยิ่ง

สาระบันเทิง ตางประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง

มทีั้งสาํหรบัจอดรถตู ที่จอดรถ
คนพิการ และชองจอดรถบัส 
ยงัมทีี่จอดรถ EV อกี 22 ชอง 
และเผื่อสํารองในอนาคต
อีก 8 ช อง นอกจากนั้น
ยั งมี ส  วนซ  อมบํ า รุ ง และ
โรงลางรถอยูภายในอาคาร 
ขณะที่ชั้น 11 ซึ่งเปนดาดฟานั้น 
ใชสําหรับ Solar Cell เพื่อนํา
พลังงานจากแสงอาทิตย 
มาใชนั่นเอง
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Global Trend
ชวงปทีผ่านมา เชือ่วาคนไทยจาํนวนไมนอยไดมโีอกาส

เรียนรูการใชเทคโนโลยีใหม ดวยการชําระคาสินคาผาน

แอปพลิเคชั่นมือถือที่ชื่อ “เปาตัง” ซึ่งใชรวมกับแคมเปญ

กระตุ นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะดวยความจงใจหรือ

ความบังเอิญก็ตามที แตผลลัพธที่ตามมาทําใหชาวบาน

ธรรมดาทั่วไป เริ่มเขาใจและคุนเคยตอการซ้ือขายสินคา

โดยไมตองพกเงินสดติดตวั สงผลใหประเทศไทยขยบัเขาใกล

การเปน “สังคมไรเงินสด” ไปอีกกาว

Cashless Society หรือ สังคมไรเงินสด ถูกกลาวถึง
ตั้งแตกลางศตวรรษที่ 20 เพราะเทคโนโลยทีี่พฒันาอยางตอเนื่อง 
ทําใหแทบทุกธุรกรรมทางการเงินสามารถทํารายการผานการ
สื่อสารออนไลนได แตปจจัยที่สงผลตอการขยายตัวของสังคม
ไรเงนิสดประกอบดวย ปจจยัดานกฎหมาย ปจจัยดานเทคโนโลย ี

และ ปจจัยดานสังคม นั่นคือถากฎหมายยังไมรองรับหลักฐาน
ทางการเงินแบบออนไลน คนอีกจํานวนไมนอยก็ยังตองไป
ทําธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน หรือ
ในกรณีที่กฎหมายรองรับ แตเทคโนโลยีไมเอื้ออํานวยก็ยาก 
โดยเทคโนโลยีที่วานั้นไมไดหมายถึงเพียงแคชองทางทําธุรกรรม
ทางการเงินแบบออนไลนเทานั้น แตยังครอบคลุมเรื่องความ
ปลอดภัยของขอมูลอีกดวย อยางไรก็ตามปจจัยที่ทาทายที่สุดคือ
ปจจัยดานสังคม เพราะตอใหกฎหมายเอื้อใหทํา หรือเทคโนโลยี

รองรบั แตถาผูใชงานไมใหความสนใจใชงาน กค็งไมสามารถขยาย
ขนาดของสงัคมไรเงนิสดใหกวางไปกวาเดมิได

กอนหนานี้รัฐบาลพยายามสงเสริมการใชงาน Prompt Pay 
แตก็ตองยอมรับความจริงวา จํานวนผูใชงานยังเพิ่มขึ้นอยางชาๆ 
เพราะฟงกชันนี้ เปนเพียงแคทางเลือกในการโอนเงินสําหรับผูทํา
ธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลนที่มีอยูกอนแลว เมื่อมีแคมเปญ 
“เราเที่ยวดวยกัน” และ “คนละครึ่ง” ตามมา สงผลใหคนที่ไม
เคยทาํธรุกรรมทางการเงนิแบบออนไลน ถกูบงัคบัทางออมใหตอง
เรียนรูและใชงาน กลายเปนวาไดทั้งกระตุนเศรษฐกิจ และเพิ่ม
ขนาดสงัคมไรเงนิสดของไทยใหกวางขึ้นไปโดยปรยิาย

ขณะที่ประเทศไทยกําลังพัฒนาในดานนี้ ก็มีหลายประเทศ
ที่ผูคนแทบจะไมถอืเงนิสดเลย เชน สวีเดน ซึ่งเปนประเทศที่แรก 
และเปนประเทศที่เขาสูสังคมไรเงินสดไดสําเร็จ โดยปจจุบันมี
เงินสดหมุนเวียนในระบบทั้งประเทศไมถึง 3% ดวยซํ้าไป อันดับ
สองรองลงมากค็อื เบลเยียม ที่มกีารใชจายแบบไรเงนิสดสูงกวา 
90% สวนอนัดบัสามกค็อื จนี ซึ่งคนไทยนาจะไดเหน็หรอืไดยนิผาน
สื่ออยูบอยครั้ง ถงึขนาดมกีารพดูตอกนัวา คนจนีจะใหเงนิขอทาน 
ยงัใชการโอนผานโทรศพัทมอืถอืเลย 

ถึงวันนี้ค อนข างชัดเจนว า สังคมไร  เงินสดของ

ประเทศไทยกําลังเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง แตส่ิงที่จะทําให

เติบโตเร็วหรือชา คงข้ึนกับ 3 ปจจัยที่กลาวไปขางตน แต

เหนือกวาความคลองตัวและอิสระในการใชจาย คือ สติท่ี

คอยควบคุมวินัยการใชเงินของแตละคนนั่นเอง...

ในยุคทีไ่ม่ต้องถือเงินสด
CASHLESS SOCIETY 
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ในทีส่ดุพธิสีาบานตนของ “โจ ไบเดน” เพือ่รบัตาํแหนง

ประธานาธิบดีสหรัฐคนท่ี 46 ก็ผานไปดวยความเรียบรอย 

ไมไดเกิดเหตุจลาจลอยางท่ีกังวลกัน ทวาผูนําคนใหมของ

สหรฐัอเมรกิาตองเริม่งานภายใตวกิฤตริอบดานภายในบาน 

ทั้งความแตกแยกของชาวอเมริกันตลอดชวง 4 ปท่ีผานมา 

และการแพรระบาดของ Covid-19 งานท่ีกาํลงัรอประธานาธิบดี

คนใหมเขามาจัดการจึงมีความทาทายอยูไมนอย

ยิ่งไปกวานั้นนโยบาย “อเมรกิาตองมากอน” (America First) 
ของอดีตประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ยังทําใหความสัมพันธ
ของสหรัฐอเมริกากับหลายป ระเทศแยลง หนําซํ้าทรัมปยังนําพา
สหรัฐอเมริกาออกจากขอตกลงความรวมมือตางๆ หลายกลุม 
จนภาพลกัษณของสหรฐัอเมรกิาในเวทโีลกเสยีหายอยางหนกั

ทนัททีี่รบัตาํแหนงอยางเปนทางการไบเดนกล็งนามในคาํสั่ง
พเิศษถงึ 15 ฉบบั เพื่อตามลางตามเชด็คาํสั่งของทรมัป อยาง
แรกเลยคอืการแกปญหา Covid-19 ในประเทศที่ถกูทรมัปละเลย
จนสหรฐัอเมรกิาเปนประเทศที่มผีูตดิเชื้อมากที่สดุในโลก เริ่มจาก
การเรยีกรองใหชาวอเมรกินัสวมหนากากอนามยั ตั้งเปาฉดีวคัซนี
ใหชาวอเมริกัน 100 ลานคนภายใน 100 วัน กักตัวนักทองเที่ยว
ที่เดนิทางมาจากตางประเทศ 

ขณะที่ แอนโธนี ฟาวซี ผู  เชี่ยวชาญดานโรคติดตอ
และที่ปรึกษาทีมรับมือ Covid-19 ของสหรัฐอเมริกาเปดเผยวา 
สหรฐัอเมรกิาจะเขารวมโครงการ COVAX ขององคการอนามยัโลก 
ที่รวมมอืกบั 92 ประเทศในการแจกจายวคัซนีอยางเทาเทยีมทั่วโลก 
หลงัจากที่ทรมัปไมยอมเขารวมกอนหนานี้

นอกจากนั้นแลว เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบ
จาก Covid-19 ไบเดนยังเตรียมอัดฉีดงบประมาณ 1.9 ลานลาน
เหรยีญสหรฐั หรอืราว 56.8 ลานลานบาท ในจาํนวนนี้ 1 ลานลาน
เหรยีญสหรฐัจะถกูนาํมาใชจายในการเยยีวยาใหประชาชนโดยตรง 
ซึ่งจะรวมถงึเงนิชวยเหลอือกี 1,400 เหรยีญสหรฐัใหกบัชาวอเมรกินั
ทกุคน เพิ่มเตมิจากที่ไดรบัไปแลว 600 เหรยีญสหรฐัเมื่อตนเดอืน

ประธานาธิบดีไบเดนยังลงนามเพื่อใหสหรัฐกลับไปเปน
สมาชิกองคการอนามัยโลกอีกครั้ง หลังทรัมปถอนตัวเมื่อ
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ปที่แลว เนื่องจากมองวาองคการอนามัยโลกดําเนินงานโดย
ไรประสิทธิภาพ และมีทาทีเขาขางจีนมากเกินไป ซึ่งความ
เคลื่อนไหวนี้ไดรับการตอบรับที่ดีจาก อันโตนิโอ กูเตรเรส 

เลขาธกิารองคการสหประชาชาต ิ(UN) ที่บอกวาการรวมมอืกนัใน
ระดบัโลกสาํคญัอยางยิ่ง

ปญหาสภาวะโลกรอนเปนอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลไบเดนให
ความสาํคญั โดยเฉพาะการกลบัเขาไปรวมความตกลงปารสี 2015 
ที่นานาชาตริวมมอืกนัเพื่อแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
ที่ทรัมปประกาศถอนตัวเมื่อปที่แลว รวมไปถึงการยุติโครงการ
กอสรางทอสงนํ้ามนัคยีสโตน เอก็ซแอล (Keystone XL) จากเมอืง
อัลเบอรตาในแคนาดาถึงรัฐแนแบรสกาของสหรัฐที่ถกเถียงกัน

อยางมากเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดลอมมากวาทศวรรษตลอด
ชวงเวลาของการกอสราง โดยอดตีประธานาธบิด ีบารกั โอบามา 

เคยควํ่ารางกฎหมายที่อนุมัติใหกอสรางโครงการนี้เมื่อป 2015 
แตตอมาทรัมปกลับไฟเขียวใหเดินหนากอสรางอีกครั้ง จึงทําให
ปญหายงัคาราคาซงั

ไบเดนยังไดออกคําสั่งเกี่ยวกับผู อพยพ ซึ่งถูกมองวา
เปนการพลิกนโยบายของอดีตประธานาธิบดีทรัมปอยางสิ้นเชิง 
ซึ่งอาจเปนหนทางสูการไดสญัชาตขิองผูอพยพผดิกฎหมายราว 
11 ลานคน โดยเฉพาะการกลบัไปสนบัสนนุโครงการปกปองเดก็
ที่เขาเมอืงโดยไมมเีอกสาร ซึ่งทรมัปยกเลกิโครงการดงักลาวไป  

รวมไปถึงการยกเลิกการขยายขอบเขตบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับคนเขาเมือง และระงับการกอสรางกําแพงกั้นชายแดน
ระหวางสหรัฐกับเม็กซิโก รวมถึงออกคําสั่งยกเลิกการหาม
ชาวมุสลิมจาก 7 ชาติเขาประเทศ และระงับการเนรเทศผูอพยพ
ชาวไลบเีรยีที่อาศยัอยูในสหรฐัอเมรกิา

ด านนโยบายต างประเทศ ไบเดนจะเดินหน าฟ  นฟู
ความสมัพนัธกบับรรดาพนัธมติรและประเทศอื่นๆ ที่ตองเหนิหาง
กนัเพราะนโยบายอเมรกิาตองมากอนของทรมัป

อย างไรก็ดี หลังจากไบเดนเปดเผยแผนงานออกมา 
มารโค รูบิโอ วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐฟลอริดาก็แสดง
ทาทีคัดคานทันทีดวยการทวีตวา “วาที่ประธานาธิบดีไบเดน

เปนวุฒิสมาชิกมากวา 35 ป ดังนั้นยอมรูดีวาแผนงานที่ราง

ออกมาจะไมผานงายๆ”

ที่นาสังเกตคือ คําสั่งที่ไบเดนไดลงนามไปท้ังหมดนั้น 

ดําเนินการไปดวยความเร็วชนิดที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนจาก

ประธานาธบิดคีนอืน่ๆ ขณะทีอ่ดตีประธานาธบิดทีรมัปลงนาม

ในคําสั่ง 8 ฉบับหลังเขารับตําแหนงได 2 สัปดาห และบารัก 

โอบามา ลงนามได 9 ฉบบั แตไบเดนลงนามไปถงึ 15 ฉบบั !!!

¹âÂºÒÂ “·ÃÑÁ»Š”¹âÂºÒÂ 



07WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

Editor/Executive Visions ภาพขาวเร่ืองจากปก/ขาว ธพส. สิ่งแวดลอมสาระบันเทิง ตางประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง

ดือนกุมภาพันธวนมาอีกครั้งหลังลมหนาว 
เราปฏิ เสธไม  ได  เลยว าการเดินทางของ
วัฒนธรรมในโลกยุคปจจุบันรวดเร็วไปตาม

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป “วันวาเลนไทน” กลายเปน
เรื่องที่ผู คนทั่วโลกรับทราบวาเปน “วันแหงความรัก” 
และเดือนกุมภาพันธจึงกลายเปน “เดือนแหงความรัก” 

หากสืบเสาะเลาะความถึงประวัติของ “วันวาเลนไทน” 
หลายคนอาจทราบแลววาจุดเริ่มตนของวันวาเลนไทนถือเปน
เรื่องเศราของกรุงโรม โดยในสมัยของจักรพรรดิคลอดิอุสที่ 2 
(Emperor Claudius II) ซึ่งเปนกษัตริยที่นิยมการทําสงคราม
เพื่อขยายอาณาเขตการปกครอง พระองคทรงตระหนักวา
ชายหนุมสวนมากไมอยากจะเขารวมในกองทัพเพื่อเปนนักรบ 
เพราะไมอยากจากคูรกั หรอืครอบครวัของตน จกัรพรรดคิลอดอิสุ
ที่ 2 จึงทรงมีพระราชโองการสั่งหามมิใหมีการจัดพิธีหมั้นและ
แตงงานกนัในกรงุโรมโดยเดด็ขาด

“นกับุญวาเลนตนิสั” หรอื “เซนตวาเลนไทน” ซึ่งพาํนกั
อยู ในกรุงโรมไดฝาฝนกฎของกษัตริย จัดพิธีแตงงานใหกับ
ชาวครสิตหลายคู จงึเปนเหตทุาํใหนกับญุวาเลนตนิสัถูกจบัและ
โดนประหารชวีติในทายที่สดุ

เมื่อยอนกลบัมามองดูความรกัในยคุปจจบุนั อาจพูดไดวา
เรื่องราวการกดีกนัทางความรกัของคนหนุมสาวเหมอืนในยคุของ
จกัรพรรดคิลอดอิสุที่ 2 แทบจะไมมอีกีแลว ทวา ความเทาเทยีม
และสิทธิทางความรักของมนุษยในยุคปจจุบันนั้นอาจจะยัง
ไมสมบูรณเมื่อกลาวถงึกลุม LGBTQIA+ 

GENDER GALAXY
เ ในยคุที่โลกไมไดมแีคสขีาวและดาํ ความหลากหลายทางเพศ 

หรอืความหลากหลายทางดานความรกันั้น กเ็ปนแคเรื่องธรรมดา
ของมนษุยเทานั้นเอง 

หลายๆ คนอาจจะรูจกัแค LGBT+ ซึ่งเปนคาํคุนชนิสาํหรบั
ชาวไทย โดย L คอื เลสเบี้ยน (Lesbian) G คอื เกย (Gay) B คอื 
ไบเซก็สชวล (Bisexual) และ T คอื คนขามเพศ (Transgender)

แตในความเปนจรงิยงัม ีQ I และ A ที่ยงัไมคอยไดรบัการ
ถกูกลาวถงึ เปนอกีหนึ่งกลุมที่หลายคนยงัไมเขาใจในความหมาย
อยางชดัเจน

Q มาจาก เควียร (Queer) คือคนที่พึงพอใจตอเพศใด
เพศหนึ่งแลวแตความชอบ และสามารถไหลเปลี่ยนไปไดเรื่อยๆ 
ตามกาลเวลาและบริบท ไมไดจํากัดในเรื่องเพศและความรัก 
รวมถงึการมเีพศสมัพนัธ

I ยอมาจาก อินเตอรเซ็กซ (Intersex) คือคนที่เกิดมา
โดยไมไดมีเครื่องเพศหรือเพศสภาพภายนอกแบบเดียว จึงไม
จาํเปนตองเลอืกวาจะเปนเพศใดเพศหนึ่ง 

A มาจาก เอเซ็กสชวล (Asexual) คือคนที่มีความ
ตองการหรือมีความสนใจทางเพศนอยมาก หรือแทบไมมีเลย 
ซึ่งในยคุปจจบุนัมคีนออกมาแสดงตวัวาเปนเอเซก็สชวลเยอะมากขึ้น 
และหลายคนกป็รารถนาที่จะมคูีครองแตไมตองการมเีพศสมัพนัธ 
ขอแคมคีวามเขาใจ และดูแลกนัไปในแตละวนั 

ทั้งนี้สมาชิกกลุม LGBTQIA ยังใสเครื่องหมายบวก หรือ 
พลสั (+) ไวตอทายเสมอ เนื่องจากเชื่อวาอาจจะยงัมกีลุมคนที่มี
ตวัตน มคีณุคา มคีวามรกั แตไมไดนยิามไวใน LGBTQIA หรอือาจ
จะเปนความหลากหลายทางเพศใหมๆ ที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต 

เครื่องหมายบวก จงึถอืเปนสญัลกัษณของการเปดกวาง 
ความเทาเทยีม และการผนวก (Inclusion) สาํหรบัมนษุยทกุคน

เมื่อโลกนี้ไมไดมแีคชายและหญงิ ความรกัของกลุม LGBTQIA+ 
ผูซึ่งเปนมนุษยเหมือนกัน จึงควรไดรับสิทธิและความเทาเทียม
เหมอืนเพศอื่น ไมมคีวามจาํเปนที่เราจะตองรอใหสญูเสยีนกับญุ
ผูกลาเฉกเชนเซนตวาเลนไทนไปอีกไมวามากหรือนอย เพื่อ
สังเวยชีวิตของตนคาสนามรบในการตอสูเพื่อความเทาเทียม
ทางความรกั 

ในเมื่อมนุษยทุกคนมีหัวใจมีอิสรภาพท่ีจะตกหลุมรัก 
และมีสิทธิเลือกที่จะใชชีวิตกับใครก็ได อีกทั้งยอมมีหัวใจ
ท่ีจะเปดกวางยอมรบัความแตกตางโดยไมจาํเปนตองอาศยั
นยิามหรอืสรางคาํจํากดัความ  หากแตคอืการใหเกยีรติและ
ใหโอกาสตอความเปนมนษุยอยางเทาเทยีมกนักเ็พียงพอ...

Happy Valentine’s Day…

àÁ×èÍâÅ¡¹ÕéäÁ‹ä Œ́ÁÕá¤‹ªÒÂáÅÐËÞÔ§
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บนเน้ือทีเ่กอืบ 5 หม่ืนตารางเมตร ในบรเิวณเดียวกนั

กบั องคการพพิธิภณัฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ(อพวช.) บน

ถนนเลียบคลอง 5 เสนรังสิต-นครนายก เปนท่ีตั้งของ 

พิพิธภัณฑดานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ที่ข้ึนชื่อวา

นาเที่ยวที่สุดในยุคนี้ 

สถานที่แหงนี้คอื “พิพิธภัณฑพระรามเกา” ซึ่งรวบรวม
เรื่องราวเนื้อหาที่เปนประโยชนและเทคโนโลยีการนําเสนอ
ที่ทันสมัย สอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กๆ ใน
ศตวรรษที่ 21 เหมาะแกการชวนกนัไปเพลดิเพลนิทั้งครอบครวั 
โดยภายในจัดแบงเปน 3 สวนหลัก ไดแก โลกของเรา (Our 
Home)  ชวีติของเรา (Our life) และ ในหลวงของเรา (Our King)

สวนแรกที่เรียกกันวา “โลกของเรา” นําเสนอเรื่องราว
ตั้งแตระบบสรุยิะจกัรวาลไปจนถงึววิฒันาการของสิ่งมชีวีติ และ
การเกิดขึ้นของสายพันธุ มนุษยที่ปรับตัวใหเขากับสภาพ
แวดลอมที่ตางกัน มุมจัดแสดงแบงเปนหมวดหมู ใชเทคนิค
การนําเสนอที่นาตื่นตาตื่นใจ แตมุมที่นาจะเรียกความสนใจ
ของเด็กไดเกือบทุกคน ชนิดเห็นแลวตองรอง วาว! ก็คือ 
เจาไดโนเสารขนาดเทาของจริง ซึ่งสามารถเคลื่อนไหวและ
สงเสยีงไดเสมอืนมชีวีติจรงิๆ  

เที่ยวสนุก มีความสุขทั้งครอบครัว
¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�¾ÃÐÃÒÁà¡ŒÒ

พื้นที่ส วนที่ 2 นําเสนอเรื่องของชีวิต จึงได ชื่อว า 
“ชีวิตของเรา” จัดแสดงสภาพสิ่งแวดลอมที่แตกตางกับ
ประเทศไทยอยางสุดขั้ว ซึ่งเชื่อวาคนสวนใหญคงไมมีโอกาส
เดินทางไปเห็นของจริง แตการจัดแสดงนิทรรศการแหงนี้ 
สามารถสื่อสารใหผูเขาชมเขาใจไดงาย มทีั้งโมเดลเสมอืนจรงิ
ใหดู และมีสื่อเสมือนจริง (Virtual Media) ทําใหไดความรูสึก
สนกุสนานตื่นเตนไปตลอดเสนทางของการเดนิชม 

อกีมมุหนึ่งที่นกัทองเที่ยวแบบครอบครวัไมควรพลาด คอื
พื้นที่จําลองระบบนิเวศของไทย 

มีทั้งนํ้าตกจําลองที่สูงใหญ
อลังการและเหมือนจริง  

ผูเขาชมสามารถสัมผัส 
ความชุ มชื่น และฟง
เสียงของธรรมชาติได
อยางใกลชิด นับเปน
อกีมมุหนึ่งที่เดก็ๆ จะ
สนุกกันมาก เพราะ

นอกจากจะเดินเขาปา 
สัมผัสละอองนํ้าเย็นๆ 

ลอดถํ้านํ้าตก ยังไดทดสอบความกลา ดวยการออกไปยืนบน
พื้นกระจกใสที่ความสูงระดบัยอดไมอกีดวย

พื้นที่สวนที่ 3 เปนพื้นที่เกี่ยวกบั “ในหลวงของเรา”  นาํ
เสนอเรื่องราวพระราชกรณยีกจิของในหลวงรชักาลที่ 9  เนนไป
ที่หลกัแนวคดิ และวธิกีารแกปญหาอยางเปนวทิยาศาสตร เชน 
โครงการกงัหนัลมชยัพฒันา โครงการทาํฝนเทยีม และโครงการ
ปลูกหญาแฝกเพื่อปรับปรุงดิน สรางความเขาใจพรอมๆ 
กับความประทับใจ สามารถถายทอดเรื่องราวที่เปนหลักการ
คอนขางยาก ใหกลายเปนเรื่องราวที่เดก็ๆ กส็ามารถเขาใจได
ไมยากเลย

“พิพิธภัณฑ พระรามเก า” ยั งคงเป ดบริการ 

อังคาร-ศุกร เวลา 09.30 - 16.00 น. (หยุดวันจันทร) 

สวนวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ขยายเวลา

เปดบริการไปจนถึง 17.00 น. แหลงเรียนรู ที่ครบเคร่ือง

แหงน้ี เปดใหสัมผัสประสบการณที่ไดทั้งความรูและ

ความเพลิดเพลิน  รับรองไปแลวไมผิดหวังแนนอน... 
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : ระวงัเกดิปญหากบัเพื่อนรวมงานหรอื
ทีมงาน เจรจาไมลงรอย เกิดการทะเลาะ ระวัง

เอกสารการรับงานตางๆ มีแววเดือดรอน คนวางงาน เจอ
คนจางโกงรายได ธุรกิจสวนตัว ระวังการเซ็นเอกสารตางๆ 
อาจถกูเบี้ยวเงนิ เดอืนรอน การเงนิ : เขาสูสถานการณใหมๆ  
ที่เริ่มดีขึ้น ใชจายไดราบรื่นแตไมถึงกับมือเติบอยางที่ใจคิด
ความรัก : คนโสด คนที่เขามาจีบทํางานเกี่ยวกับราชการ 
ดเูจาระเบยีบ คนมคีู ระวงัเกดิการทะเลาะจนกลายเปนคดคีวาม

ราศีกุมภ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : มเีกณฑไดเจอเพื่อนเกา เพื่อนทาํงานเกาๆ 
ไดกลบัมาทาํงานดวยกนั หรอืไดรบัผดิชอบงานที่เคย

ทาํมากอน ราบรื่นด ีคนวางงาน เพื่อนเกาสงงานให หรอืตดิตอ
เจรจาตอรองจางงาน ธรุกจิสวนตวั กาํลงัวางแผนรบัลกูจาง หรอื
บรวิารเพิ่มเตมิ การเงิน : มเีกณฑไดรายไดเสรมิจากงานเสรมิที่
ทาทายความสามารถ ใชจายคลองตวั และมเีกณฑใชเงนิไปกบั
การเดนิทางทองเที่ยว ความรัก : คนโสด เจอคนที่ใช เจอคูแท คนมคูี 
เตมิกาํลงัใจใหกนัและกนัดมีากๆ หวานมาก หวานจนนํ้าตาลเรยีกพี่

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : มีโชคเรื่องงาน ไดรับผิดชอบงานที่
ผลักดันใหมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ ใครถามหา

งานใหมมีเกณฑไดรับการติดตอ คนวางงาน ไดงานใหม 
มีงานเขาไมหยุด ธุรกิจสวนตัว มีโชคการลงทุน คาขาย 
ทาํอะไรกร็ุง การเงิน : ระวงัการใชเงนิโดยขาดสต ิขาดการ
ไตรตรอง ระวงัหลงโฆษณาเชญิชวนใหลงทนุ เดอืดรอนแนๆ 
ความรกั : คนโสด คนรกัเกาจะกลบัมาหาใหหวัใจหวั่นไหว คนมคีู 
เพื่อนสนทิที่คณุเคยตดิตอกลบัมา ระวงัเคลยีรคนรกัใหเขาใจ

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : ไดใชไอเดีย ไดพิสูจนผลงาน หรือ
สิ่งที่รับผิดชอบ ทาทายความสามารถมากๆ 

คนวางงาน มเีกณฑไดงานที่ตองใชความคดิสรางสรรค ธรุกจิ
สวนตัว ลูกคามาติดตอ หรือสั่งสินคามากขึ้น จนอาจทําให
ตกหลน การเงนิ : ภาระเยอะ หมดไปกบัรายจายที่รบัผดิชอบ
แตเพียงผูเดียว ความรัก : คนโสด เจอคนที่อายุมากวา 
ลักษณะเครงขรึม เอาใจยาก คนมีคู  รู สึกอัดอัด คนรัก
ดูเจาระเบยีบ เอาแตใจ ไมพูดอยางที่คดิ 

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน : ชีพจรลงเทา งานนอกพื้นที่เยอะ หรือ
เปนงานที่ตองใชไอเดยี ความคดิสรางสรรค คนวาง

งาน รบังานลงพื้นที่ ออกนอกสถานที่ ธรุกจิสวนตวั ตองออกไป
ติดตอหาลูกคาเพิ่มเติม หรือตองออกไปเจรจาเพื่อใหไดออเดอร 
การเงิน : มีเกณฑไดรายไดจากงานเสริม งานที่ทาทาย เงินด ี
และมแีนวโนมใชเงนิไปกบัการเดนิทางหรอืทองเที่ยว ความรัก : 
คนโสด เจอสายเปย ทุมไมอั้น แตก็ดูใจยาวๆ หนอย คนมีคู 
คนรกัดูจะรเีชค็เรื่องเงนิๆ ทองๆ ของคณุเพิ่มมากขึ้น

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)
การงาน : ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ เงิน 
งานสารพดัสิ่งมาอยูที่คณุหมด ระวงัเจบ็ปวยงาย 

คนวางงาน มีเกณฑรับงานเยอะ สารพัดงานรับหมด ธุรกิจ
สวนตัว ไปไดดี งานชุม ลูกคาเขามาจนอาจตกหลนงายๆ 
การเงิน : ระวังเงินที่แอบรับ หรือเอกสารตางๆ เกี่ยวกับ
การรบังานนอกรั่วไหล ระวงัการใชจายที่เกี่ยวกบัการทาํความผดิ 
เชน เสยีคาปรบัเพราะลมืใสหมวกกนันอ็คขบัรถ ความรกั : 
คนโสดยงัลมือดตี คนรกัเกาไมได ไมวาจะผานมานานแคไหน 
คนมคีู อยาเอาคนในอดตี แฟนเกามาทาํใหกลายเปนประเดน็ 

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : เกดิอาการเบื่อหนายในสิ่งที่ทาํ หดหู
กบัสภาพแวดลอมเดมิๆ หมดไฟในการคดิไอเดยี 

หรอืทาํงาน คนวางงาน วางงานจนไมอยากทาํอะไร ธรุกจิสวนตวั 
ราบเรียบ ไมมีออเดอรอยางที่ตั้งเป าเอาไว  แตยังดีที่
ไมขาดทุน การเงิน : มีเกณฑใชเงินไปกับการเดินทาง หรือ
ลงเรียนคอรสสั้นๆ เพิ่มเติม หรือใชเงินไปกับการยื่นเอกสาร
ตางๆ ความรัก : คนโสด คนที่มีลักษณะไมชอบเสียเปรียบ
ใครมาทําความรูจัก คนมีคู ตางคนตางพยายามรัดกุมกับ
การใชจายเงนิกองกลาง

ราศีสิงห (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : ระวงัการตดัสนิใจ หรอืการใชอารมณใน
การทํางาน โดยไมเปดใจฟงความคิดเห็นของคน

รอบขาง คนวางงาน มีแตงานดวน งานเรง รายไดนอย ธุรกิจ
สวนตวั ตกอยูในสถานการณที่ตองทาํอะไรรวดเรว็ตดัสนิใจทนัท ี
จนอาจทาํใหธรุกจิกจิยิ่งมปีญหาได การเงิน : เขาสูสถานการณ
ใหมๆ ความรบัผดิชอบที่ตองบรหิารจดัการเงนิที่มใีหได มเีกณฑ
ไดโชคลาภความรัก : คนโสด เจอคนที่อบอุน ที่พรอมดูแลคณุ 
คนมคีู มเีกณฑไดรบัขาวด ี

ราศีกันย (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : ตกอยู ในสถานการณที่หดหู  
เกิดความวิตกกังวลในเรื่องความรับผิดชอบ 

เกดิขาวลอืในเรื่องงานที่ทาํใหเกดิความตระหนก คนวางงาน 
รบังานมาแตเกดิความกงัวล ไมตรงตามที่ตกลงไว ธรุกจิสวนตวั 
สถานการณไมคอยสูด ีไมเปนไปอยางที่คดิ บรหิารเกดิการสะดดุ 
มแีตปญหาใหเกดิความเครยีด การเงนิ : เตรยีมรบัมอืกบัรายจาย
ที่ยังคงเปนปญหา มีเกณฑถูกคนทวงถามเงินที่คุณไมไดกอ 
ความรัก : คนโสด ไดเจอคนใหมๆ  จากงานเลี้ยงรุน หรอืงานปารตี้
สงัสรรค คนมคีู เตรยีมออกทรปิเดนิทางเตมิความหวาน

ราศีตุลย (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน : งานหนัก งานเยอะ สารพัดงาน
มากองที่คณุคนเดยีว ปฏเิสธกไ็มได มแีตคนโยน

ความรบัผดิชอบใหทั้งหมด คนวางงาน มเีขามาเยอะจนอาจ
สงผลตอสุขภาพได ธุรกิจสวนตัว ทําไมทัน ดูแลไมทัน 
อาจกลายเปนสนิคาไมมคีณุภาพ การเงนิ : มเีกณฑไดโชคลาภ
กอนใหญ แตกวาจะไดมาก็ตองแลกกับความเหนื่อย เชน 
กูสินเชื่อตองวิ่งเอกสารเยอะกวาจะผาน ความรัก : คนโสด 
มีโอกาสไดเริ่มตนความสัมพันธที่ดี ที่อบอุน คนมีคู เขาสู
การเริ่มตนสิ่งใหมๆ ดวยกนั หรอืไดทาํอะไรดีๆ  ดวยกนั 

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : เขาสูสถานการณใหมๆ โปรเจ็กตยักษ 
หรอืความรบัผดิชอบที่หากคณุทาํสาํเรจ็จะสงผลให

คุณเติบโตมากยิ่งขึ้น ใครที่คิดเปลี่ยนงาน มีขาวดี คนวางงาน 
มีเกณฑไดงานใหม งานประจํา ธุรกิจสวนตัว ไดออเดอรใหม 
ไดลกูคาใหม หรอืการเจรจาราบรื่น การเงิน : เกดิความเครยีดกบั
รายจายที่รับผิดชอบ เริ่มหมุนเงินไมทัน รายไดเยอะ แตก็ออก
เยอะจนไมมเีหลอืเกบ็หรอืซื้อรางวลัใหตวัเอง ความรัก : คนโสด 
เจอคนอายุมากกวา หรือเปนกลุมเพศที่สาม LGBTQ คนมีคู 
ความลบัไมมใีนโลก อยามโีลกสองใบ

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : ไดใชไอเดยี ไดใชความคดิสรางสรรค
ใหมๆ ได ท าทายความสามารถใหเพื่อน

รวมงาน เจานาย ลกูคาไดเหน็ถงึศกัยภาพในตวัคณุ คนวางงาน 
ไดงานที่มีความเปนครีเอทีฟมากขึ้น ธุรกิจสวนตัว ไปไดด ี
ราบรื่น มอีะไรใหมๆ ลูกคาใหมๆ เขามา การเงิน : เตรยีม
หาของขวญัเซอรไพรสคนรกั หรอืเงนิที่มแีบงไปซื้อของที่ชอบ 
หรอืซื้อใหคนในครอบครวั ความรัก : คนโสด เจอคนที่มหีวั
ทางธุรกิจ ชอบวางแผน คนมีคู พยายามมองหาโอกาสใน
การลงทนุเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหครอบครวั

หากอยากเชค็ดวงดีๆ  ตามเรามาที่ “หมอธีร ไพยิปซี” 
Facebook : www.facebook.com/mortea.tarot หรอือยากเชค็ดวงแบบสวนตวัที่ Line ID : Teac02

 “ดวงรายเดือน 12 ราศี”  กุมภาพันธ์ 2564  ËÁÍ¸ÕÃ� ä¾‹ÂÔ»«Õ 
ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน :
ทีมงาน เจรจาไมลงรอย เกิดการทะเลาะ ระวัง

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

สิ่งที่รับผิดชอบ ทาทายความสามารถมากๆ 
คนวางงาน มเีกณฑไดงานที่ตองใชความคดิสรางสรรค ธรุกจิ

สิ่งที่รับผิดชอบ ทาทายความสามารถมากๆ 
คนวางงาน มเีกณฑไดงานที่ตองใชความคดิสรางสรรค ธรุกจิ

สิ่งที่รับผิดชอบ ทาทายความสามารถมากๆ 

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน :การงาน :
เปนงานที่ตองใชไอเดยี ความคดิสรางสรรค คนวางเปนงานที่ตองใชไอเดยี ความคดิสรางสรรค คนวาง

งาน รบังานลงพื้นที่ ออกนอกสถานที่ ธรุกจิสวนตวั ตองออกไปงาน รบังานลงพื้นที่ ออกนอกสถานที่ ธรุกจิสวนตวั ตองออกไปงาน รบังานลงพื้นที่ ออกนอกสถานที่ ธรุกจิสวนตวั ตองออกไป

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)

งานสารพดัสิ่งมาอยูที่คณุหมด ระวงัเจบ็ปวยงาย 
คนวางงาน มีเกณฑรับงานเยอะ สารพัดงานรับหมด ธุรกิจ

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

หรอืทาํงาน คนวางงาน วางงานจนไมอยากทาํอะไร ธรุกจิสวนตวั 

ราศีสิงห (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)ราศีสิงห (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : 
การทํางาน โดยไมเปดใจฟงความคิดเห็นของคนการทํางาน โดยไมเปดใจฟงความคิดเห็นของคน

รอบขาง คนวางงาน มีแตงานดวน งานเรง รายไดนอย ธุรกิจรอบขาง คนวางงาน มีแตงานดวน งานเรง รายไดนอย ธุรกิจ

คนมคีู อยาเอาคนในอดตี แฟนเกามาทาํใหกลายเปนประเดน็ 

เกดิขาวลอืในเรื่องงานที่ทาํใหเกดิความตระหนก คนวางงาน 

ราศีตุลย (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน :
มากองที่คณุคนเดยีว ปฏเิสธกไ็มได มแีตคนโยน

ความรบัผดิชอบใหทั้งหมด คนวางงาน มเีขามาเยอะจนอาจ
มากองที่คณุคนเดยีว ปฏเิสธกไ็มได มแีตคนโยน

ความรบัผดิชอบใหทั้งหมด คนวางงาน มเีขามาเยอะจนอาจ
มากองที่คณุคนเดยีว ปฏเิสธกไ็มได มแีตคนโยน

คุณเติบโตมากยิ่งขึ้น ใครที่คิดเปลี่ยนงาน มีขาวดี คนวางงาน คุณเติบโตมากยิ่งขึ้น ใครที่คิดเปลี่ยนงาน มีขาวดี คนวางงาน คุณเติบโตมากยิ่งขึ้น ใครที่คิดเปลี่ยนงาน มีขาวดี คนวางงาน 

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน :
ใหมๆ ได ท าทายความสามารถใหเพื่อน

ราศีกุมภ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : 
ไดกลบัมาทาํงานดวยกนั หรอืไดรบัผดิชอบงานที่เคย

ทาํมากอน ราบรื่นด ีคนวางงาน เพื่อนเกาสงงานให หรอืตดิตอ

 “ดวงรายเดือน 12 ราศี”  กุมภาพันธ์ 2564  “ดวงรายเดือน 12 ราศี”  กุมภาพันธ์ 2564  “ดวงรายเดือน 12 ราศี”  กุมภาพันธ์ 2564 
ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน :
ผลักดันใหมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ ใครถามหา

สาระบันเทิง ตางประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง
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ขอจํากัดในกลุมของคนที่อาจจะมีปญหา เชน คนไขโรคตับ 
เพราะตับจะทํางานหนักขึ้นเนื่องจากเปนตัวเปลี่ยนไขมันใหเปน
พลงังาน ผูปวยโรคไต คนที่มไีขมนัในเลอืดผดิปกต ิคอเลสเตอรอล
ในเลอืดสงู ไตรกลเีซอไรดในเลอืดสงูอาจตองมกีารตดิตามผลใกลชดิ 
อีกกลุมคือคนที่เปนเบาหวานแลวอยากจะใชวิธี Ketogenic Diet 
ตองระวงัเรื่องของยาที่ใช จงึแนะนาํใหปรกึษาแพทยกอน ขอจาํกดั
อีกอยางคือเมื่อตองใชไขมันคอนขางสูง คนที่มีปญหาเรื่อง
การบบีตวัของลาํไส ทองอดืงาย มกีรดไหลยอน จงึตองระวงัเพราะ
อาจจะทาํใหอาการกาํเรบิได

Ketogenic Diet ไมใชเรื่องใหม
การกินแบบนี้ที่จริงแลวไมใชเรื่องใหม เพราะกอนมนุษยจะ

เรียนรูวิธีการทําใหเกิดขนมปงหรือนําเมล็ดขาวมาหุง เราคุนเคย
กบัการกนิอาหารที่เนนเนื้อสตัว ไขมนั และพชืมากอน ในป 1957 
วารสารทางการแพทยสหรฐั เผยแพรบทความของ ดร.จอรจ แอล. 
ธอรป เรื่องการรักษาคนไขนํ้าหนักเกินวา “วิธีที่งายที่สุดในการ
ลดนํ้าหนกัโดยปราศจากความหวิ ความออนลา อดิโรย และทองผกู 
คือการกินที่ประกอบดวยเนื้อสัตว ไขมัน และนํ้า ดวยอาหารที่มี
ไขมันและโปรตีนสูง แตคารโบไฮเดรตตํ่า ซึ่งปริมาณการกินนั้น
ไมสาํคญั แตสาํคญัที่สดัสวนทั้ง 3 ที่ตองคงเอาไว”

และในป 2018 วารสารฉบับนี้ตีพิมพบทความที่กลาวถึง
การกนิแบบ Ketogenic วา หากทาํตามการกนิแบบ Ketogenic Diet 
อยางถูกตองและปลอดภัย จะสามารถชวยปรับสภาพรางกายได
อยางมากสาํหรบัผูที่เปนโรคเรื้อรงัอนัเกดิจากโรคอวน ซึ่งมจีาํนวน
ผูใหญถงึ 1 ใน 3 ในสหรฐัเผชญิอยู โดยจากงานวจิยั 13 ชิ้นที่ตาง
กนัออกไป พบวาผูที่ยดึการกนิแบบ Ketogenic ไมเพยีงแตสามารถ
ลดนํ้าหนกัไดมากกวาผูที่กนิแบบจาํกดัไขมนั แตยงัสามารถรกัษา
นํ้าหนักใหคงที่โดยไมกลับมาโยโยไดนานกวา ซึ่งผูเชี่ยวชาญ
เผยวาอตัราที่ไดนี้นาจะเปนผลมาจากความรูสกึหวิที่ลดลงนั่นเอง

เพราะอยากมสีุขภาพที่แข็งแรง มนุษยเราจึงทดลองทํา
สารพัดวิธีเพื่อรูปรางที่ดูดีและสุขภาพที่แข็งแรง โดยหนึ่ง

ในกระแสการลดนํ้าหนักท่ีเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในหมู
คนรักสุขภาพ คือการลดนํ้าหนักที่เรียกวา “คีโต”

“คโีต” เปนคาํยอที่เรยีกกนัสั้นๆ มาจากคาํวา “Ketogenic Diet” 
เปนการกินอาหารที่เนนไขมันสูง ตามมาดวยสัดสวนของโปรตีน 
และลดคารโบไฮเดรตใหเหลอืในปรมิาณที่นอยมาก มคีวามคลาย
กับ “Low-carb Diet” ตรงที่ลดการบริโภคคารโบไฮเดรตและ
นํ้าตาลใหนอย แตแทนที่ดวยไขมนัทั้งจากพชืและสตัว

กลไกของวิธีการกินแบบคีโตเปนที่นาสนใจ เพราะเมื่อเรา
ลดปริมาณการกินคารโบไฮเดรตและนํ้าตาลลงอยางมาก สิ่งที่
เกดิขึ้นคอืรางกายจะรูสกึวาตอนนี้เรากาํลงัขาดนํ้าตาล เหมอืนกบัวา
เรากาํลงัอดอาหาร จากเดมิที่เคยนาํกลโูคสในเลอืดที่มาจากอาหาร
จําพวกคารโบไฮเดรตและนํ้าตาลมาใชเปนพลังงาน รางกาย
จําตองหาแหลงพลังงานมาแทนที่ นั่นคือดึงมาจาก “ไขมัน” 

กระบวนการนี้กอใหเกดิสภาวะการเผาผลาญที่เรยีกวา “Ketosis” 
ทาํใหเกดิสารที่เรยีกวา “Ketone” ในตบั ซึ่งจะถกูนาํมาใชเปนพลงังาน

เมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลง ในระยะแรกรางกายและสมองอาจ
รูสกึลา เหนื่อยงาย มกีลิ่นปาก แตจะคอยๆ ปรบัจนสามารถนาํไขมนั
และ “Ketone” มาใชเปนพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพแทนที่
คารโบไฮเดรต กลาวโดยสรปุ “Ketogenic Diet” กค็อืการเปลี่ยน
รางกายใหกลายเปนเครื่องจกัรเผาผลาญไขมนัเปนพลงังานในตวัเอง

Ketogenic Diet ทําใหนํ้าหนักลดจริงหรือไม
วิธีการนี้มีผลในแงของการลดนํ้าหนัก เมื่อเทียบกับการที่

เรากินอาหารไขมันตํ่าหรืออาหารทั่วไป และผลที่เห็นชัดเจนใน
ระยะสั้น ซึ่งมีงานวิจัยบงชี้วา โดยทั่วไปภายใน 6 เดือนแรก วิธ ี
“Ketogenic Diet” จะชวยใหนํ้าหนักลดลงดีกวาการเลือกกิน
อาหารวธิอีื่น สวนหนึ่งเพราะเวลาที่มกีารสลายไขมนั รางกายกจ็ะ
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ป 2021 ถอืเปนปนาสนใจอยางมากสาํหรบัวงการกฬีา

เพราะจะมทีวัรนาเมนตใหญหลายรายการลงแขงขนัในปน้ี 

ซึ่งศึกกีฬาใหญเหลานี้จําเปนตองอาศัยความรวมมือกัน

อยางสูง โดยเฉพาะในหวงเวลาที่โลกตองเผชิญหนากับ 

“โควิด-19” ที่ยังคงอาละวาดอยางไมหยุดหยอน

สําหรับปนี้ กีฬารายการใหญที่สุดที่ทั่วโลกจับตามองก็คือ 
โอลมิปก “โตเกยีว เกมส 2020” ที่ประเทศญี่ปุน ซึ่งกาํหนดเดมินั้น
จะแขงขนักนัในชวงกลางปที่แลว แตจากพษิโควดิ-19 ทาํใหถูก
เลื่อนมาเปนปนี้ โดยมีกําหนดแขงขันในวันที่ 23 กรกฎาคม - 
8 สงิหาคม 2021

ทั้งนี้ โอลิมปกถือเปนมหกรรมกีฬาแหงมวลมนุษยชาต ิ
ซึ่งเกี่ยวพนักบัผูคนทั่วทั้งโลก และตองอาศยัความรวมมอืกนัจาก
หลายฝาย ไมวาจะเปน “เจาภาพ” ประเทศญี่ปุน คณะกรรมการ
โอลมิปกสากล (IOC) องคกรกฬีาแตละชนดิ สมาคมกฬีาชาตติางๆ 
และที่สาํคญัคอื องคการอนามยัโลก (WHO) ที่จะเขามามบีทบาท
อยางมากในโอลมิปกครั้งนี้ 

อยางที่ทราบกนัดวีา สถานการณ
ไวรสัโควดิ-19 ในปจจบุนัยงัไมนา
ไววางใจ ซึ่งองคการอนามยัโลก 
ไดเขามาชวยดแูลใหคาํแนะนาํ
แนวทางปฏิบัติแกฝายจัดการ
แขงขันอยางใกลชิด ขณะที่
เจาภาพอยางญี่ปุนยืนยันวา
โอลิมปกครั้งนี้จะยังคงเดินหนา
ตอไปอยางแนนอน

ปกติแลวโอลิมปกถูกยกใหเปนมหกรรม
กีฬาที่ยิ่งใหญที่สุดแหงมวลมนุษยชาติ แต
อาจกลาวไดวา โอลิมปกครั้งนี้อาจจะพิเศษ
มากกวาที่ผานมา เพราะเปนครั้งที่ทุกฝายตอง
ผนกึกาํลงักนัอยางสดุๆ ชนดิที่ไมเคยเปนมากอน

ขณะเดียวกัน ไมใชเพียงแตมหกรรมกีฬา
โอลมิปกเทานั้น แตในป 2021 ยงัมทีวัรนาเมนต
ใหญระดับนานาชาติอื่นๆ อีก ไมวาจะเปน 
ฟตุบอลยโูร ในชวงกลางเดอืนมถินุายน ฟตุบอล
เอเอฟเอฟ ซซูกู ิคพั เดอืนธนัวาคม หรอืมหกรรม
กีฬาซีเกมส 2021 ที่ประเทศเวียดนามจะเปน

เจาภาพในเดอืนพฤศจกิายน
ทั้งหมดนี้ล วนเปนกีฬาระดับนานาชาติ ที่ ถึงแม

ประเทศตางๆ เตรียมทีจ่ะลงแขงขันเพ่ือแยงชิงความสําเรจ็

ในสนาม แตสาํหรบัเรือ่งนอกสนามแลว ทุกชาตติางทาํงาน

รวมกันและชวยกันผลักดันอยางเต็มที่ เพื่อใหการแขงขัน

ดําเนินตอไปไดอยางปลอดภัยและราบรื่นที่สุด

อยางไรก็ตาม ถึงตรงนี้ยังไมมีใครการันตีได 
100% วา “โตเกียว เกมส” จะเกิดขึ้นไดหรือไม 
เพราะหลายชาตยิงัหวั่นๆ และรอดสูถานการณอยาง
ใกลชดิ ขณะที่ผูเกี่ยวของและฝายจดัการแขงขนัตาง
ทํางานกันอยางหนัก เพื่อใหโอลิมปกครั้งนี้เกิดขึ้น

ใหได ซึ่งคงตองตดิตามขาวกนัตอไป

มีการสูญเสียนํ้าไปดวย ฉะนั้นชวงแรกนํ้าหนักตัวจะลดลงมาก
เนื่องจากการเสียนํ้า แตระยะยาวสวนใหญจะไมแตกตางกัน 
เหตผุลสวนหนึ่งเพราะเราไมสามารถทนการกนิอาหารแบบนี้ไปได
ตลอด เนื่องจาก Ketone จะสงผลทาํใหรางกายรูสกึเบื่ออาหาร

สิ่งที่ควรคาํนงึถงึคอื การกนิแบบ “Ketogenic Diet” ระยะ
ยาวเปนการกนิอาหารที่ไมครบถวน เพราะกนิไขมนัได กนิโปรตนี
ได แตหามกนิผกัที่เปนหวั กนิไดแตผกัใบ หามกนิผลไมที่มรีสหวาน 
หามกินขาว แปง นํ้าตาล นํ้าหวานทุกชนิด จึงไดรับสารอาหาร
ไมครบถวนตามหลักโภชนาการ ดังนั้น หากตองการกินในระยะ
ยาวจึงตองเสริมสารอาหารที่ขาดไป เสริมวิตามินและเกลือแร 
ในขณะเดยีวกนัสิ่งที่ตองทราบคอื เมื่อไรกต็ามที่เรากลบัมากนิขาว 
แปง นํ้าตาล นํ้าหนกัตวักจ็ะขยบัขึ้นเรว็กวาปกติ

ตางประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง

KETOGENIC DIET 

เตรยีมรบัมือจัดศกึใหญ 2021

ขอจํากัดในกลุมของคนที่อาจจะมีปญหา เชน คนไขโรคตับ 

ดําเนินตอไปไดอยางปลอดภัยและราบรื่นที่สุด

ขอจํากัดในกลุมของคนที่อาจจะมีปญหา เชน คนไขโรคตับ 

ตัวเลือกลดนํ้าหนักในฝน ไมตองงดไขมันก็ผอมได

โลกกีฬาร่วมใจ 
เตรยีมรบัมือจัดศกึใหญ 2021เตรยีมรบัมือจัดศกึใหญ 2021
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ภาพ Pisit Rimthong จาก Pixabay
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...ชีวิต...

๏ นานนํ้านานฟานานแผนดิน  

นานพื้นที่ศิลปทุกแหงหน  

อาณาจักรนานลานนาชน  

อาณาจักรคนแหงลานนา  

๏ เสียงกระซิบแผวฝงนํ้านาน  

ไหลนํ้ารี่ผานทุกปรารถนา  

สายนํ้าชีวิตความเปนมา  

ผานกาลเวลาศรัทธาธรรม !.

นายทิวา

วัดพระธาตุเขานอย นาน

อักษร
สราญ



ติดตอใชพื้นที่ศูนยราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั

โทร. 0 2142 2222 และ 0 2142 2203 
info@dad.co.th
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ค�านิยมองค�กร
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 

ผูบริหารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ธพส. มุ�งปลูกฝ�งค�านิยมองค�กรให�แก� ผู�บริหาร และพนักงานทุกระดับ 
เพื่อพัฒนาการบริการ มอบความรัก และสร�างความสุขสู�สังคม
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Dedication 
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สัญญา


