
WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

NO. 14 / OCTOBER 2021¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÈÙ¹Â�ÃÒª¡ÒÃ

M A G A Z I N E

¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÈÙ¹Â�ÃÒª¡ÒÃ

สงความสุขทุกตนเดือน

จนถึงวันนี้ “โลก” และ “เรา” ไมเชื่อก็ตองเชื่อวา
อยูรวมกับ “โควิด-19” มายาวนานอยางยิ่ง อานตอ 03
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เวลาดี ปลดล็อกเศรษฐกิจไทย
ไตรมาส 4 

แมวา การคาดการณตวัเลขเศรษฐกจิโดยภาพรวมสวนใหญ จะเปนไป
ในทางลบมากกวาบวก ทวา กใ็ชวา จะดาํเนนิไปอยางไรความหวัง อานตอ 03
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Executive Visions
John Doerr เป็นนักลงทุน และเป็นประธานบริษัท 

Kleiner Perkins 
เขากล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้น�าองค์กรเป็นจ�านวนมาก  

ที�ท�าให้้ลูกน้อง ห้รือคนที�อยูู่่ในองค์กรเห้ล่านั�นต้้องล้มเห้ลว
เพีียู่งเพีราะสาเห้ตุ้ง่ายู่ ๆ นั�นก็คือ การตั้�งวัต้ถุุประสงค์  
และ/ห้รือเป้าห้มายู่ที�ไม่ถูุกต้้องตั้�งแต่้แรก ห้ากไม่รีบแก้ไข 
แต่้เนิ�น ๆ  ก็จะพีาองค์กรห้รือแม้กระทั�งบุคคลลงเห้วก็อาจจะ 
เป็นได้้

Doerr ได้แนะน�า Concept ท่ีเรียกว่า OKR ซึ่่่งย่อมาจาก
“Objectives and Key Results” ซ่ึ่่งจะช่วยเป็็นเคร่่องม่อท่ี
ท�าให้เหล่าผูู้้น�า เหล่าผูู้้บริหาร ตั�งวัตถุป็ระสงคใ์ห้องคก์รได้อย่าง
ถูกต้อง และพาองคก์รไป็สู่เป้็าหมายท่ีใช่ เทคนคิ OKR นี�ถูกน�าไป็
ใช้ในบริษทัยักษ์ใหญ่่ระดับโลก อาทเิช่น Google Intel เป็็นต้น

Doerr เล่าความหลังของเขาในช่วงป็ี 1975 (45 ป็ีที่แล้ว) 
ว่าเขาท�างานเป็็นลูกน้องของ Andy Grove ผูู้้ก่อต�ัง Intel เจ้าของ
สโลแกน “Only Paranoid Survive”

วันหน่่ง Andy Grove พูดกับ เขาว่า “John นายู่รู้มั�ยู่ว่า 
มันไม่ส�าคัญห้รอกว่า นายู่รู้อะไร แต่้สิ�งที�ส�าคัญก็คือ การท�า 
สิ�งต่้าง ๆ  ให้้กลายู่เป็นจริง กลายู่เป็นรูปธรรมได้้ อันนั�นแห้ละ 
ของจริง John เอ๊ยู่”

จากแนวคดิดงักล่าว Andy พฒันาระบบการบรหิารจดัการ 
ที่เขาเรยีกว่า “Objectives and Key Results” แป็ลเป็็นไทย 
กค็อ่ เวลาจะท�าอะไรมนัต้องรู้ว่า คณุจะท�าไป็ท�าไม พอท�าแล้ว
มันจะได้ผู้ลลัพธ์อะไร หากจะท�าอะไรแล้ว ไม่รู้ว่าท�าไป็ท�าไม  
และไม ่รู ้ต ้องการผู้ลลัพธ ์อะไร คุณก็นอนอยู ่บ ้านดีกว ่า  
อะไรป็ระมาณน�ัน

Andy บอกว่า Objectives หรอ่วตัถปุ็ระสงค์ คอ่ ทศิทาง หรอ่ 
Direction และ Key Results คอ่ ผู้ลลพัธ์หลกั ๆ ที่เราต้องวดัได้...
ต้องบอกได้ว่า เฮ้ย มนัใช่ว่ะ...หร่อว่า เฮ้ย...ไม่ใช่ว่ะ...

Doerr กล่าวว่า OKR จ่งกลายเป็็นเคร่่องม่อการต�ัง 
เป็้าหมายที่สุดแสนจะง่าย สุดแสนจะ Simple และสามารถน�า
ไป็ใช้ในองค์กรทุกรูป็แบบ ไม่ว่าจะเป็็นธุรกิจ หร่อไม่ใช่ธุรกิจ  
เอาไป็ใช้ในการก�าหนดวตัถปุ็ระสงค์และเป้็าหมายให้กบัทมี หรอ่  

ในป็ี 1999 Doerr น�าป็ระสบการณ์เร่่อง OKR ที่เขาได้จาก
การท�างานในบริษัท Intel มาแนะน�าให้กับผูู้้บริหารของบริษัท 
Google นั่นคอ่ Larry และ Sergey ซึ่่่งตอนน�ันท�ังสองคนน�ีเพิ่ง
อาย ุ24 ป็ี นบัจากน�ัน OKR หร่อส่วนผู้สม ระหว่าง What How 
และ Why กถ็ูกใช้เป็็นเคร่่องมอ่หลกัในการขบัเคล่่อน Google

พนักงานของ Google ทุกคนจะต้อง มี What How และ 
Why ของตนเอง ที่ถกูเขยีนลงบนกระดาษ และถกูแชร์ไป็ให้เพ่่อน
พนกังานได้เหน็ เพ่่อให้เหน็ Why ว่าเช่่อมโยงกบั Why ขององค์กร
อย่างไร ด้วยเทคนคิ OKR หรอ่ ส่วนผู้สมระหว่างซึ่มิโฟนอีอเคสตร้า  
ของ What How Why Google จ่งสามารถสร้างผู้ลิตภัณฑ์  
และบรกิารต่าง ๆ ระดบัโลกมากมาย..

จริงแล้ว OKR ค่อเคร่่องม่อในการตั�งเป้็าหมาย ถูกพัฒนาข่�น 
โดยค�าน่งถ่งธรรมชาติของมนุษย์ น่ันค่อ คนเรานั�นจะท�าอะไร
สักอย่างได้ดี มันต้องสอดคล้องกับ Why หร่อแรงป็รารถนา 
ของคนนั�น พูดง่าย ๆ ว่า มันไม่ใช่เร่่องพิเศษ พิสดาร แต่อย่างใด  
และมันเป็็นเคร่่องม่อในการบริหารจัดการชีวิตของคนหน่่ง 
ท�ังที่เรารู้ตวั และไม่รู้ตวั

Doerr กลา่วว่า ให้เราลองคดิถ่งชวิีตของเรา และถามตวัคุณ 
เองสิว่า Objective หร่อวัตถุป็ระสงค์ในการมีชีวิตอยู่ของคุณ 
หร่อ What ของคุณค่ออะไร... Key Results หร่อวิธีการ หร่อ  
ท�าอย่างไรให้บรรลุวัตถุป็ระสงค์นั�น หร่อ How และสิ่งที่ส�าคัญ่
ที่สดุ ให้ถามว่า Why หรอ่ท�าไม คณุต้องท�าสิ่งน�ัน หรอ่ What 
ด้วยวธิกีารแบบน�ัน หรอ่ How

ส�าหรบั OKR ของ ผู้มน่ะหรอ่? Objecitve คอ่ การได้ด�ารงชวีติ
ในแบบที่ผู้มต้องการ Key Results ค่อ เป็็น Professional และ Why  
มันท�าให้ผู้มเข้าถ่งคุณค่าที่ผู้มต้องการ ค่อ การเป็็นนักคิด  
นกัป็ฏบิตั ิรกัความอสิระ และการแบ่งป็ัน

แล้ว OKR ห้รือ What How Why ของคุณห้ล่ะ  
คือ อะไร ? ... แล้วพีบกันให้ม่นะครับ... 

สวัสด้ี from Dr.Tสวัสด้ี from Dr.T
เอามาเล่าให้้ฟังจาก : TED Talkเอามาเล่าให้้ฟังจาก : TED Talk

แม้กระทั่งในระดบับคุคล
ภาษาชาวบ้าน ค่อ Objective หร่อวัตถุป็ระสงค์ ก็ค่อ  

สิ่งที่เราต้องการให้เกิดข�่น หร่อป็ระสบผู้ลส�าเร็จ ต่อจากน�ัน  
Key Results ก็ค่อ เราจะท�าอย่างไรให้บรรลุวัตถุป็ระสงค์นั�น  
มนัคอ่ What หรอ่อะไร และ How หรอ่อย่างไร นั่นเอง

Doerr บอกว่า แต่องค์กรและผูู้ค้นส่วนใหญ่่ยงัขาดอยู่สิ่งหน่่ง  
สิ่งน�ัน คอ่ Why....

Why คอ่ เหตผุู้ลที่ท�าให้เราท�า อะไร หร่อ What ด้วยวธิกีารใด  
หรอ่ How

เขาแนะน�าอีกว่า “ก่อนอื�น เราต้้องถุามค�าถุาม ‘Why’ 
ท�าไมคุณต้้องท�าอะไร ด้้วยู่วิธีการนี� วิธีการนั�น” ค�าว่า Why 
จะเช่่อมโยงเข้ากับคุณค่าของคนแต่ละคน แล้วน�าไป็สู่การสร้าง 
Passion หร่อ แรงป็รารถนาในการท�า ส่ิงนั�น What ให้ส�าเร็จ

เขาเคยท�างานกับสุดยอดผูู้ ้ป็ระกอบการมามากมาย  
ผูู้้ป็ระกอบการเหล่าน�ันจะต้องรู้ตวัเองเสมอว่า Why ท�าไมตนเอง 
ถ่งหมกมุ ่น ทุ ่มเท ท�างาน อย่างไม่รู ้เหน็ดเหน่่อย... นี่ค่อ  
พลงัแห่ง Why ในการต�ัง Objective และ Results จะท�าให้สมอง  
กับหัวใจกับงานร่วมกันแบบซึ่ิมโฟนีออเคสตร้า จนท�าให้  
What กบั How ไหลล่่น

ความลับของความส�าเร็จ คือ การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้อง

กองบรรณาธิการ

เกือบสองปีที�เราเผชิิญห้น้ากับสถุานการณ์แพีร่ระบาด้ของโควิด้-19 พีร้อมกับการดิ้�นรนห้าห้นทาง 
ในการระงับยัู่บยัู่�งการระบาด้ และการค้นคว้าวิจัยู่ยู่ารักษาอยู่่างห้ลากห้ลายู่ นับเป็นอีกห้น่�งห้น้า
ประวัติ้ศาสต้ร์ครั�งส�าคัญของมนุษยู่ชิาติ้ในการเดิ้นห้น้าสู่จุด้ห้มายู่เดี้ยู่วกัน 

หลายป็ระเทศมีแนวโน้มของสถานการณ์ท่ีดีข่�นจากจ�านวนผูู้้ติดเช่�อท่ีลดลง และวางแผู้นฟ�้นฟูเศรษฐกิจ 
เพ่่อเดินหน้า ขณะท่ีอีกหลายป็ระเทศยังคงมีผูู้้ติดเช่�อจ�านวนมากต่อเน่่อง ขณะเดียวกันป็ระเทศไทยของเราก็ใช้ 
วธีิการท่ีคงตอ้งเรยีกวา่คู่ขนานกันไป็ น่ันค่อฉดีวคัซึ่นีป็อ้งกนัและลดความรนุแรงหากมกีารตดิเช่�อ จ�ากัดพ่�นท่ีหากเกดิ
การระบาด และเดนิหน้าเตรียมเปิ็ดป็ระเทศรบันกัท่องเท่ียว เพ่่อให้มีเม็ดเงินรายได้มากระตุ้นเศรษฐกิจ แม้ว่าจะต้อง
เผู้ชิญ่กับความเส่ียงในการระบาดแต่ก็ได้เตรียมการรับม่อวางแผู้นล่วงหน้าอย่างเป็็นขั�นตอนท่ีรัดกุมมากข่�น โดยมี 
บทเรียนจากการระบาดรอบก่อนหน้าเป็็นแนวทาง

ส่ิงส�าคัญ่อีกอย่างหน่่งในสภาวการณ์เช่นนี� นอกเหน่อจากมาตรการต่าง ๆ  ท่ีวางแนวนโยบายไว้อย่างชัดเจนแล้ว 
คนไทยทุกคนจ�าเป็็นจะต้องมีความเช่่อม่ันและก�าลังใจท่ีเข้มแข็งว่า เราจะผู่้านเร่่องราวเหล่านี�ไป็ได้ในท่ีสุด ต้องเช่่อว่า
ถ่งแม้จะมีการระบาดแต่จะสามารถจ�ากัดขอบเขตพ่�นท่ีเพ่่อรักษาให้ทันท่วงทีได้ และต้องเช่่อว่าถ่งแม้จะมีการติดเช่�อ
แตก่ารได้รับวคัซีึ่นจะช่วยลดความรุนแรงของผูู้้ป่็วยและสามารถรักษาหายได้ 

เมื�อมีมาต้รการผ่อนคลายู่เพืี�อมุ่งห้น้าสู่การฟ้�นฟูประเทศ เราจ่งจ�าเป็นต้้องร่วมมือร่วมใจอยู่่างจริงจัง
เพีราะทุกอยู่่างเริ�มต้้นที�ตั้วเราทุกคน เราเดิ้นออกจากบ้านไปเดิ้นห้น้าภารกิจต้ามความรับผิด้ชิอบอยู่่าง 
เต็้มก�าลังความสามารถุ ควบคู่กับการป้องกันตั้วเองอยู่่างเข้มงวด้ให้้เป็นปกติ้วิสัยู่ เพืี�อไม่ให้้เป็นส่วนห้น่�ง
ของการแพีร่ระบาด้ เมื�อเราเข้มแข็ง คนรอบข้างเข้มแข็ง ประเทศของเราก็เข้มแข็ง ขยู่ายู่พืี�นที�ไปยัู่งโลก
ของเรา ที�ต่้างส่งก�าลังใจสู่กันและกัน และเชืิ�อมั�นว่าเราจะ “รอดไปด้วยกััน” 

Editor's talk

THE POWER OF WHY



03WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

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

โคงสุดทาย ! แกรงกวา ฟนกอน >> ตอจากหนา 01
และที่สาํคญัยิ่งกวากค็อื การอยรูวมกบั “โควดิ-19” 

ที่วานี้ ยงัเปนการอยรูวมชนดิที่ “โลก” และ “เรา” ตกเปน
ฝาย “ถูกกระทํา” แทบจะโดยสิ้นเชงิ

นี่อาจเปนการ “เอาคืน” จาก “ธรรมชาติ” ที่ 
“มนุษยชาติ” พยายามจะเอาชนะมาโดยตลอด

“ธรรมชาต”ิ ไดให “บทเรยีน” ที่สาํคญัแก “มนษุยชาต”ิ 
ผาน “ปรากฏการณ” หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโต
และทกัทวงตอการกระทาํตาง ๆ ของ “มนุษยชาติ”

“โควิด-19” เปนหนึ่งใน “รูปธรรม” ที่มาพรอมกบั
การสง “สัญญาณ” อยางถงึที่สดุ

นี่เปน “สญัญาณ” ของ “วถีิใหม” ที่ “มนษุยชาต”ิ 
จาํเปนตอง “ปรับ” และ “เปลี่ยน” เพื่อให “วิถีชีวิต” 
สามารถดาํเนนิตอไปได

ภายใต “เงื่อนไข” และ “เง่ือนเวลา” รวมทั้ง 
“ขอจํากัด” อื่น ๆ อกีมากมาย

ชัดเจนวา จนถึงวันนี้ “โลก” และ “เรา” ยังไม
สามารถกาํจดัหรอืกาํราบ “โควิด-19” ไดอยางเบด็เสรจ็
เดด็ขาด

วนันี้ ยงัไมม ี“วคัซนี” ที่สามารถ “ปองกนั” ได 100% 
และยงัไมม ี“ยารักษาโรค” ที่รกัษาได 100%

“โควิด-19” ยงั “อยูรวม” กบั “โลก” และ “เรา”
“โลก” และ “เรา” ยงัตอง “อยรูวม” กบั “โควดิ-19”
นี่เปน “ความจริง” ที่ “มนุษยชาติ” และทุก

ภาคสวนของโลกใบนี้ ไมอาจปฏเิสธได
“คําถาม” มีเพียงวา “โลก” และ “เรา” สรุป 

“บทเรยีน” หลงัผาน “ประสบการณ” รวมกบั “โควดิ-19” 
มาอยางยาวนานอยางไร

และ “คาํถาม” กค็อื “โลก” และ “เรา” ม ี“คาํตอบ” 
ตอการ “อยูรวม” กบั “โควิด-19” อยางไร

ทั้งหลายทั้งปวงที่วานี้ เพื่อการเดินหนาตอของ 
“ชีวิต” และ “วิถีชีวิต” ที่ตองดาํเนนิตอไป

นบัจากนี้ จะไมใชเวลาของการเอาชนะอกีแลว หาก
แตเปนเวลาของการ “ปรบั” และ “เปลีย่น” เพื่อ “อยรูวม” 
และ “เดินหนา” ตอไปได อยางรูเทาทนัและอยางยั่งยนื

นี่จงึเปน “วิถีใหม” หลงั “วิถีใหม” อกีครั้ง
เปน “วิถีใหม” ที่ไมใชแคการ “แยกตัว” หรือ 

“ตัดขาด” การม ี“ปฏิสัมพันธ” ระหวางผูคนในสงัคม
แตเปน “วิถีใหม” ที่ตอง “อยูรวม” และ “เดินหนา” 

เพื่อกลบัไปสู “ชีวิต” และ “วิถีชีวิต” ที่ตองดาํเนนิตอไป
ทั้งหลายทั้งปวงที่วานี้ ตองฟนคนืกลบัมา
“การทองเที่ยว” ที่สรางเมด็เงนิมหาศาลเขาประเทศ 

ตองกลบัมา
“การสงออก” ที่เปนปจจยัสาํคญั ในการนาํรายไดเขา

ประเทศ ตองกลบัมา
และที่สําคัญที่สุดก็คือ “ชุมชน” ในทุกพื้นที่ จําเปน

ตองกลับมาแข็งแรงและเขมแข็ง โดยการ “ปรับ” และ 
“เปลี่ยน” เพื่อ “อยูรวม” และ “เดินหนา” อยางรูเทาทนั
และอยางยั่งยนื

นบัจากปแรก ที่ “โควิด-19” เขามาทกัทาย และอยู
รวมกบั “โลก” และ “เรา” มาอยางตอเนื่องจนถงึปที่สอง

ปนี้ เราผาน ไตรมาส 1, ไตรมาส 2, ไตรมาส 3 มา
จนถงึ ไตรมาส 4 อกีครั้ง

เขา “โคงสดุทาย” ครัง้นี ้ชีช้ดั ๆ  ไดเลยวา ถงึเวลา 
“ทุมหมดหนาตัก” เพื่อฟนคืนกลับมาแลว !!

ตอจากหนา 01
ไตรมาส 4 เวลาดี     
ปลดล็อกเศรษฐกิจไทย >>

เปนความจรงิวา หลายสาํนกัตางเหน็ตรงกนั ถงึการขยายตวั
และการเตบิโตคอนขางตํ่าในทางเศรษฐกจิ

ไมเวนแมแตประเทศไทย ที่มีการลดการคาดการณ จีดีพ ี
ของไทยในปนี้ ลงมาที่ 0.8% จากที่เคยใหไว 3% ขณะที่ในปหนา 
กล็งมาที่ 3.9% จาก 4.5%

ธนาคารพฒันาเอเชยี (เอดบี)ี ระบชุดัเจนวา เปนผลจากการ
ฉดีวคัซนีชา ขณะที่ยอดการตดิเชื้อ “โควิด-19” พุง

ที่สาํคญักค็อื “ผลกระทบ” จาก “มาตรการล็อกดาวน” 
ที่อาจสราง “แผลเปนเรื้อรัง”

กระนั้น ก็ใชวา แนวโนมของเศรษฐกิจจะตองดําดิ่งลงไป
อยางตอเนื่อง

ความจริงก็คือ นอกจาก “เงื่อนไข” และ “เงื่อนเวลา” 
รวมทั้ง “ขอจํากัด” ตาง ๆ แลว ยงัม ี“ตัวแปร” และปจจยัอื่น ๆ 
ที่จะเปน “ตัวชี้วัด” อกีมากมาย

และความจรงิกค็อื ยงัมอีกีหลายสาํนกัที่เชื่อวา ไตรมาส 4 
ของปนี้ เศรษฐกจิมแีนวโนมของการฟนตวั

และยังนาเชื่อดวยวา เศรษฐกิจยังมีโอกาสเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ไปจนถงึ ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของป 2565

กลาวเฉพาะประเทศไทย ณ เวลานี้ อตัราการ “ฉีดวัคซีน” 
มจีาํนวนเพิ่มมากขึ้นอยางมนียัสาํคญั

และพรอม ๆ  กบัการใช “มาตรการลอ็กดาวน” กม็ ี“มาตรการ
ชวยเหลอื” และ “มาตรการกระตนุเศรษฐกจิ” อยางตอเนื่อง

แนนอนวา “โควิด-19” นาํมาซึ่ง “วิถีใหม”
แตพรอม ๆ  กนันั้น เราก ็“เดนิหนา” เพื่อ “ปรบั” และ “เปล่ียน” 

ไปกบั “วถิใีหม” ผาน “รปูธรรม” อยาง “ภเูก็ตแซนดบอกซ” ฯลฯ
ความจรงิกค็อื “การทองเทีย่ว” เปนแหลงรายไดสาํคญัของ

ประเทศ
ทวา ! เราไมไดพึ่งพาเศรษฐกจิขาเดยีว ในการนาํรายไดเขาประเทศ 

เพราะอยางนอยที่สดุ เรากม็ ี2 ขาสาํคญั คอื “การทองเทีย่ว” และ 
“การสงออก” ที่เปนฐานสาํคญัของการนาํรายไดเขาประเทศ

ตวัเลขจากกระทรวงพาณชิย ระบวุา กอน “โควิด-19” เรา
มรีายไดเขาประเทศ จาก “การทองเที่ยว” 11.33% ของ “จีดีพี” 
ขณะที่ “การสงออก” อยูที่ประมาณ 45% รวม 2 ขา เปน 66% 
ในการขบัเคลื่อนประเทศ

แตปจจุบัน “การทองเที่ยว” เหลือแค 1.87% ขณะที่ 
“การสงออก” อยูที่ 50.83%

ความจรงิกค็อื “การสงออก” ยงัเปน “ความหวัง” ในการ 
“ฟนเศรษฐกิจ”

ทวา ! “การทองเท่ียว” กย็งัมโีอกาสฟนตวักลบัมาหลงัจากนี้ 
ภายใต “การบรหิาร” และ “การจดัการ” อยางมปีระสทิธภิาพ

2 ขาสาํคญัที่วานี้ คอื “การทองเทีย่ว” และ “การสงออก” 
ยงัเปนฐานสาํคญัของการนาํรายไดเขาประเทศ

แตทั้งหลายทั้งปวงนี้ ยังตองพึ่งพา “ชุมชน” ที่เปน 
“รากฐาน” สาํคญัของสงัคม

ชดัเจนวา “ชมุชน” ตองแขง็แรงและเขมแขง็ ในการ “ปรับ” 
และ “เปลีย่น” เพื่อ “อยรูวม” และ “เดนิหนา” ฟนฟเูศรษฐกจิ
ของไทย เพื่อให “ชวิีต” และ “วิถชีวีติ” ดาํเนนิตอไปไดอยางยั่งยนื

และตองเริ่มกันที่ “ไตรมาส 4” ปนี้ เพื่อเก็บเกี่ยวดอก
ผลกันเต็มที่ ในป 2565 ตอไป... 
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สกัการะ
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เขา

สักการะองคทาวมหาพรหม พระพิฆเนศวร และพระแมธรณ ี
เนื่องในโอกาสเขารบัตาํแหนงอธบิดกีรมการพฒันาชมุชน คนที่ 30

เทวาลยัใหม
ดร.นาฬกอตภิคั แสงสนทิ กรรมการผูจดัการ พรอมดวย คณะผบูรหิาร พนกังานและลกูจาง บรษิทั ธนารกัษ

พัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) เขารวมพิธีสมโภชบวงสรวงสถานที่ที่บูรณะใหม พรอมอัญเชิญประดิษฐานและ
สกัการะองคทาวมหาพรหม พระพฆิเนศวร และพระแมธรณ ีขึ้นยงัเทวาลยั โดยม ีพระมหาราชครูพธิศีรวีสิทุธคิณุ 
ประธานพระครูพราหมณ เปนผูประกอบพธิ ีณ ศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

สนามกฬีาแหงชาติ
ดร.นิวัตน ลิ้มสุขนิรันดร อธิบดีกรมพลศึกษา ลงนาม MOU 

กบั ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจดัการ บรษิทั ธนารกัษ
พัฒนาสินทรัพย จํากัด ใหออกแบบและกอสรางสนามกีฬาแหงชาติ
แหงใหม ในพื้นที่ จ.สมทุรปราการ ภายหลงัไดรบัมอบหนงัสอือนญุาต
ใหใชที่ราชพัสดุ จํานวน 454 ไร จาก นายยุทธนา หยิมการุณ 
อธบิดกีรมธนารกัษ ณ กระทรวงการคลงั

ตรวจความพรอม
นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผูจดัการ บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย 

จํากัด พรอมดวย พล.ต.ธนพัฒน โชคดารา หัวหนาฝายกฎหมายประจําสํานักเลขาธิการ
ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผูวาการประปานครหลวง และ
คณะผูบริหารจาก สํานักการโยธา กองทัพบก กรมธนารักษ รวมลงพื้นที่ตรวจความพรอม
โครงการกอสรางถนนเชื่อมตอศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
กบัถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) ณ สาํนกังานใหญ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น 
เขตหลกัสี่ กรงุเทพมหานคร

ควารางวลั
อาคารธนพิพัฒน ของ บริษัท ธนารักษพัฒนา

สินทรัพย จํากัด (ธพส.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
การคลงั ไดรบัรางวลัดานอนรุกัษพลงังาน ASEAN Best 
Practices Awards for Energy Efficient Buildings Awards 
ประเภท Zero Energy Building หรืออาคารพลังงาน
เปนศูนย ในการประกวด ASEAN Energy Awards 2021 
โดยมี นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังาน มอบรางวลัและแสดงความยนิดกีบัผแูทนประเทศไทยที่
ควารางวลั ในงานการประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนดานพลงังาน ผานรูปแบบออนไลน
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  ที่มา 
https://archive.epa.gov/greenbuilding/web/html/about.html
https://www.epa.gov/greeningepa/green-buildings-epa

กและอาคารในทุกวันนี้ ไมวาจะเปนเพื่อการ
อยูอาศัย การทํางาน หรือการใชชีวิต สามารถ
ชวยปกปองเราจากสภาวะแวดลอมที่อันตราย 

แตในทางกลบักนัตกึหรอือาคารเองกลบัสงผลตอสขุภาพ
อนามยัของเราและสภาพแวดลอมโดยทัว่ไปในหลายทาง
เกินกวาจะนับได และเมื่อผลกระทบที่ตึกตาง ๆ  สงผลตอ
สภาพแวดลอมชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ องคความรูใหม ๆ ที่
เกิดขึ้นมาอยาง “อาคารเขียว หรือ อาคารยั่งยืน” ก็ไดรับ
ความสนใจมากขึ้น

อาคารเขยีว หรอือาคารยั่งยนื หรอืที่รจูกักนัในอกีชื่อหนึ่งวา 
อาคารประสิทธิภาพสูง เปนวิธีปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของอาคารและที่ตั้งอาคารในการใชและบรหิารจดัการพลงังาน 
นํ้า และวัสดุตาง ๆ รวมทั้งปกปองและพื้นฟูสุขภาพของผูใช
อาคารและสิ่งแวดลอมตลอดอายุการใชงานของอาคาร ตั้งแต
กระบวนการเลอืกสถานที่ตั้ง ออกแบบ กอสราง บรหิารจดัการ
อาคาร ซอมแซมบํารุงรักษา ปรับปรุงฟ นฟูสภาพ และ
การทาํลาย

อาคารเขียวเปนอาคารที่มีความรับผิดชอบตอสภาพ
แวดลอมและคํานึงถึงการใชทรัพยากรตลอดอายุการใชงาน 
ซึ่งเปาหมายนี้จะเพิ่มเติมและขยายผลของเปาหมายการ
ออกแบบตึกเดิม ๆ เชน ตนทุน การใชประโยชน ความคงทน 
และความสะดวกสบาย อาคารเขียวจะถูกออกแบบโดยลด
ผลกระทบโดยรวมของอาคารตอสภาพแวดลอมโดยรอบและ

สุขภาพของผูใชอาคาร ดวย
การใชทรัพยากรดานพลังงาน 
นํ้า และทรพัยากรอื่น ๆ  อยาง
มีประสิทธิภาพ  รวมถึ ง
ปกปองสขุภาพของผใูชอาคาร
และเพิ่มประสิทธิผลของผู
ปฏิบัติงานในอาคาร และยัง
ลดของเสีย มลภาวะตาง ๆ 
และการทาํลายสภาพแวดลอม
จากการใชอาคารอกีดวย 

ตัวอยางของการดําเนิน
งานตามแบบอาคารเขียว 
ไดแก การใชวัสดุยั่งยืนใน
การกอสราง เชน การใชวัสดุ
รีไซเคิล หรือวัสดุที่ผลิตจาก
แหลงพลังงานทดแทน การ
เสริมสร างสุขภาวะภายใน
อาคารดวยการลดการเกิด
มลภาวะใหตํ่าที่สดุ  นั่นคอืลด
การปลอยมลภาวะจากวัสดุ
หรือผลิตภัณฑที่ใช และ/หรือ

นอกจากรางวัลนี้ อาคารธนพิพัฒนยังเปนอาคารยั่งยืน
ตามมาตรฐานสากล มีใบรับรองระดับ Platinum จากสภา
กอสรางอาคารอยางยั่งยนืของเยอรมนั (Deutsche Gesellschaft 
fur Nachhaltiges Bauen หรือ DGNB) ซึ่งมาตรฐาน DGNB 
จะประกอบดวยคณุภาพของการกอสรางและบรหิารจดัการดงันี้ 
คุณภาพทางสังคม คุณภาพทางสิ่งแวดลอม คุณภาพทาง
เศรษฐกจิ คณุภาพทางเทคนคิ และคณุภาพของสถานที่กอสราง 

นอกจากนั้นแลว อาคารธนพิพัฒนยังเปนตนแบบอาคาร
ตวัอยางมาตรฐานและองคความรใูนการลดการใชพลงังานของ
อาคาร และการบริหารโครงการตามแนวทางของอาคารยั่งยืน
เพื่อเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชสําหรับการปรับปรุง
อาคารอื่น ๆ ตอไปอกีดวย Mr. Prinzeohm

การใชภูมสิถาปตยที่ลดการใชนํ้า เชน การใชพชืพื้นถิ่นที่ทนตอ
การขาดนํ้านาน ๆ 

ทั้งนี้ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ไดรับการออกแบบ
และกอสรางโดยยดึหลกัการ การดาํเนนิงานตามรปูแบบอาคาร
เขยีวหรอือาคารยั่งยนืมาโดยตลอด ตวัอยางอาคารลาสดุภายใน
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ไดรับรางวัลดานอาคารเขียว
หรอือาคารยั่งยนืคอื อาคารธนพิพัฒน ที่ไดรบัรางวลั ASEAN 
Energy Awards 2021 (ASEAN Best Practices Awards for Energy 
Efficient Buildings Awards 2021) ประเภท Zero Energy Building 
หรอือาคารพลงังานเปนศูนย ซึ่งหมายถงึ อาคารที่ออกแบบหรอื
ปรับปรุงโดยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
พลังงานสูง ควบคูไปกับการออกแบบทางสถาปตยกรรมเพื่อ
การประหยัดพลังงาน และมีการนําพลังงานหมุนเวียนมาใช 
โดยมเีปาหมายเพื่อการบรรลคุวามเปนอสิระดานพลงังาน เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมในขณะที่ยังคงความสะดวกสบายตอผูใช
อาคาร 

Green Building ÍÒ¤ÒÃÂÑè§Â×¹
µÖ
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Global Trend â»Ã«ÙàÁÍÃ� (Prosumer) 

หลังจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลียประกาศจัดตั้งกลุมพันธมิตรไตรภาคีดานความ
มัน่คง AUKUS เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2564 ทีผ่านมา กส็ราง
แรงสั่นสะเทือนมหาศาลใหกับหลายประเทศ

ความรวมมอืนี้จะเอื้อใหทั้ง 3 ประเทศแบงปนเทคโนโลยทีาง
ทหาร ปญญาประดิษฐ (AI) และความมั่นคงดานไซเบอร ทวาที่
ถูกจบัตามองมากที่สดุ คอื การถายทอดเทคโนโลยสีรางเรอืดาํนํ้า
พลงังานนวิเคลยีร ซึ่งจะสงผลใหออสเตรเลยีสามารถสรางเรอืดาํนํ้า
พลงังานนวิเคลยีรไดเปนครั้งแรก และกลายเปนประเทศที่ 7 ของ
โลกนอกเหนือจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส รัสเซีย 
จนี และอนิเดยี ที่มเีรอืดาํนํ้าพลงังานนวิเคลยีรเปนของตนเอง

แนนอนวาประเทศแรกที่สวนกลบัคอืจนี “จาวล่ีเจยีน” โฆษก
กระทรวงการตางประเทศจนีกลาววา “สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร 
และออสเตรเลยีกาํลังมสีวนรวมในความรวมมอืในเรอืดาํนํา้
พลังงานนิวเคลียร ซึ่งบอนทําลายสันติภาพและเสถียรภาพ
ในภมูภิาคอยางรายแรง ซํา้เปนเตมิการแขงขนัดานอาวธุ และ
ทาํรายความพยายามในการไมแพรขยายอาวธุระหวางประเทศ”

แตประเทศที่ไมพอใจและฟาดงวงฟาดงาหนักกวาจีนกลับ
เปนฝรั่งเศส เพราะฝรั่งเศสมดีลีสรางเรอืดาํนํ้าพลงังานดเีซล 12 ลาํ 
มลูคา 36,500 ลานเหรยีญสหรฐั กบัออสเตรเลยีซึ่งลงนามกนัไปตั้งแตป 
2016 การหนัไปซบสหรฐัฯ และสหราชอาณาจกัรทาํใหสญัญานี้ถกูยกเลกิ

ที่รายไปกวานั้นคือ ออสเตรเลียแจงยกเลิกกับฝรั่งเศสเพียง 
2 ชั่วโมงกอนที่ผนูาํสหรฐัฯ องักฤษ และออสเตรเลยีจะประกาศจดัตั้ง
พนัธมติร AUKUS ไมแปลกที่ประธานาธบิด ี“เอม็มานเูอล มาครง” 
ของฝรั่งเศสถึงขนาดสั่งเรียกเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา
กรุงแคนเบอรราและวอชิงตันกลับประเทศทันที นับเปนความ
เคลื่อนไหวที่ไมเคยเกดิขึ้นมากอน โดยบรรดานกัการทตูตางมองวา 
ครั้งนี้ถือเปนวิกฤติความสัมพันธครั้งรายแรงระหวางฝรั่งเศส

AUKUS ควรจะเปนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตดวยซํา้ไมใชจนี 
เพราะฝรัง่เลนสะสมแสนยานภุาพจอหนาประตบูานเราแบบนี้ 
จะใหเรานิ่งไหวหรือ”

กระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซียออกแถลงการณใน
วนัที่ 17 กนัยายน 2564 วา “อินโดนีเซียมีความกังวลอยางยิ่ง
ตอการแขงขันดานอาวุธในภูมิ ภาคนี้” สวนเกาหลีเหนือเตือน
วา AUKUS จะกระตุนใหเกดิการสะสมอาวธุนวิเคลยีรในภูมภิาค 

ขณะที่ออสเตรเลียยังเจอคําขูหนักเปนพิเศษจากจีนที่มีเรื่อง
พิพาททางการคาและการเมืองมาหลายเดือนแลว สื่อทางการจีน
ถงึกบัขวูาออสเตรเลยีอาจจะถกูเลง็เปาหมายจากจนีเพราะการณนี้

นบัเปนเรือ่งทีน่าติดตามกนัตอไปวาผลพวงจะขยายผลไป
มากขนาดไหน เพราะจากทีห่มายใจไววา AUKUS จะถกูใชจัดการ
จนี กลับกลายเปนวาประเทศตะวนัตกกลบัมปีญหากนัเสยีเอง

ในวันท่ีผู�บริโภคเข�ามามีส�วนร�วมในการผลิต

กับสหรั ฐฯ และฝรั่ ง เศสกับ
ออสเตรเลยี  

ไมเพยีงเทานั้น “ฌอง-อฟีว 
เลอ ดรยิง” รฐัมนตรตีางประเทศ
ฝรั่งเศสบอกกับสถานีโทรทัศน 
France 2 วาเปนการ “แทงขางหลงั” 
ทั้งยังบอกอีกวา “มีการโกหก 
การหลอกลวง การละเมิด
ความไววางใจและการดูถูก
ครัง้ใหญ”

กรณีนี้ไมไดกระทบแคเรื่อง
ความมั่นคงแตกระเพื่อมไปถึง
เศรษฐกจิ เมื่อ “อารกโนด ดงัชอง” 
สมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสถึงกับขู
วาออสเตรเลียเตรียมใจไว ได
เลยวา ขอตกลงการคาเสรีกับยุโรปนั้นไมใชแคจะลาชาออกไป 
ซึ่งหมายความวาฝรั่งเศสอาจจะวโีตหรอืเตะถวง

ดาน “เคลมองต โบน” รฐัมนตรกีระทรวงการตางประเทศ
ฝายกิจการยุโรปเผยวา ฝรั่งเศสไมสามารถไววางใจออสเตรเลีย
ในการเจรจาการคาที่ดาํเนนิอยูกบัสหภาพยโุรป (EU) ไดอกีตอไป 
สะทอนใหเหน็ถงึความสมัพนัธกบัออสเตรเลยีที่กาํลงัถกูสั่นคลอน
อยางรนุแรง 

แมแตนวิซแีลนดที่เปนสมาชกิ Five Eyes แท ๆ  ยงัไมเอาดวย 
หลังจากเปดตัว AUKUS นายกรัฐมนตรี “จาซินดา อารเดิรน”
ออกแถลงการณทนัควนั โดยยํ้าจดุยนืของนวิซแีลนดวาจะไมมเีรอื
ดาํนํ้านวิเคลยีรไดรบัอนญุาตใหเขาไปในนานนํ้าของตน

บทความของโพสตทูเดยเรื่อง “เมื่อ AUKUS ทําพิษ 
จีนจึงนั่งบนภู ดูฝรั่งกัดกัน” บอกวา “ประเทศที่ควรกังวลกับ 

ผลพวงจากการพลิกดีลของออสเตรเลีย
AUKUS EFFECT

วันนี้ ถาคนหาคําวา “Prosumer” จาก Google 
จะพบความหมาย 2 แบบ โดยแบบแรกคือการผสมคําวา 
“Professional” เขากับคําวา “Consumer” เมื่อรวมกันแลว
จะแปลวา “ผบูรโิภคทีม่คีวามเปนมอือาชพี” ซึง่หมายถงึลกูคา
ทีม่คีวามสามารถในการซือ้วตัถดุบิหรอือปุกรณมาผลติหรือ
ซอมแซมสิง่ของทีต่นเองตองการ ตัวอยางเชน การซือ้อปุกรณ
ตกแตงบานมาทําเอง การซื้ออุปกรณมาตัดแตงเสื้อผาเอง 
หรือการซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรมาซอมดวยตัวเอง ซึ่ง
การแพรระบาดของไวรสัโควดิ-19 ทาํใหคนจาํนวนไมนอยปรบั
พฤติกรรมมาเปนผูบริโภคที่มีความเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น “Prosumer” ยงัถกูใชกบัอกีหนึ่งบรบิทที่ตางออก
ไป คอืการผสมคาํวา “Production” ที่แปลวาการผลติ เขากบัคาํวา 
“Consumer” ที่แปลวาผบูรโิภค แลวใชอธบิายบรบิทของ “การผลติ
โดยผบูรโิภค” หรอื “Production by Consumer” ซึ่งเปนแนวคดิ
ที่เริ่มมกีารกลาวถงึราว 30 กวาปที่ผานมา แตเริ่มมกีจิกรรมซึ่งเปน
รปูธรรมชดัเจนในทศวรรษนี้ ตวัอยางชดัเจนที่สดุ คอืการผลติไฟฟา 
โดยปจจบุนันี้ ชาวบานผใูชไฟฟาทั่วไป สามารถผลติไฟฟาจากแผง
โซลารเซลลบนหลังคาบานตนเอง เพื่อใชงานในครัวเรือนไดแลว 
และหากผลติไดปรมิาณมากเกนิความตองการใชงาน กส็ามารถสง
ขายใหกบัหนวยงานภาครฐัได แตหากวนัใดที่ผลติไฟฟาไมเพยีงพอ 
ก็ยังสามารถซื้อไฟฟาจากหนวยงานภาครัฐไดเหมือนเดิม ทําให
ชาวบานผใูชไฟฟาเลนบทบาทไดทั้งผผูลติและผบูรโิภคไปพรอมกนั 

หากเหลือกินเหลือใชก็สงขายเขาระบบ
รับซื้อที่สนับสนุนโดยภาครัฐ เพราะ
หากทําไดดังนั้น แตละครัวเรือนอาจก็
จะลดภาระคาใชจายในระยะยาว ชวยลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีเกิด
วกิฤตทิี่ลกัษณะคลายกบัการแพรระบาด
ของโควดิ-19 

แตอยางไรก็ตาม มีการตั้งขอ
สงัเกตวา ปจจยัสาํคญัที่จะทาํให “การ
ผลติโดยผบูรโิภค” หรอื “Production 
by Consumer” อยูไดอยางยั่งยืนนั้น 
ยังคงตองอาศัยกลไกควบคุมอุปสงค-
อุปทานใหสมดุลกัน ซึ่งภาครัฐจะยัง

นี่เปนแนวคิดกาวหนา ที่สรางประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
จงึมคีวามคาดหวงัวาจะสามารถประยกุตแนวคดิ Prosumer หรอื 
การผลติโดยผูบรโิภค ใหเขากบัสนิคาหรอืบรกิารอื่น ๆ ได ทาํให
หลายประเทศพยายามประยุกตใหเขากับกิจกรรมอื่น ๆ เชน 
การผลิตสินคาทางเกษตร การผลิตอาหารการกินตาง ๆ โดยใช
หลักคิดเบื้องตนคือ สงเสริมการผลิตเองเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

ตองมบีทบาทสาํคญัในเรื่องนี้
ทายท่ีสุด ไมวา “Prosumer” จะเขามาเก่ียวของกับ

ชวีติเราในบรบิทของ “ผบูรโิภคทีม่คีวามเปนมอือาชพี” หรอื 
“การผลิตโดยผูบริโภค” ก็ตาม แตนี่เปนอีกหนึ่งสัญญาณ
ที่ กํ าลั งบอกให เราเตรียมพร อมและปรับตัว รับกับ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่ไมเคยหยุดนิ่ง
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บานตาง ๆ จะนิยมทําขนมกันเองเพราะมีลูกหลานชวยกัน
ลงมอืลงแรงเพื่ออทุศิแดบรรพบรุษุ แตเนื่องจากปจจบุนัลกูหลาน
สวนใหญไปอาศยัอยตูาง ผเูชี่ยวชาญในการทาํ “ขนมเดอืนสิบ” 
ก็ลดจํานวนลง “วันจาย” ที่แตเดิมคือวันซื้อวัตถุดิบเพื่อมา
เตรียมทําขนม จึงกลายเปนวันซื้อขนมและสิ่งของอื่น ๆ เพื่อ
เตรยีมสาํหรบัวนั “ยกหฺมฺรับ” หรอืวนัทาํบญุใหญ

“ขนมเดอืนสบิ”  ซึ่งถอืเปนสญัลกัษณสาํคญัและเปนสิ่ง
ที่ขาดไมไดสําหรับการจัด “หฺมฺรับ” ไดแก “ขนมพอง” แทน
สัญลักษณ “เรือ-แพ” ที่บรรพบุรุษใชขาม “หวงมหรรณพ” 
สวน “ขนมลา” แผนสีเหลืองทอง แทน “แพรพรรณ-
เครื่องนุงหม” ใหแกบรรพบุรุษ ขณะที่ “ขนมบา” แทน 
“ลูกสะบา” ที่ใชในการละเลน เพื่อใหบรรพบุรุมีสิ่งบันเทิง
ในยมโลก และยังมี “ขนมดีซํา” แทน “เงินตรา” ไวใชสอย 
รวมทั้ง “ขนมไขปลา” แทน “เครื่องประดับ” 

การจัด “หฺมฺรับ” นิยมใชกระบุงหรือกะละมังใบใหญใส
สิ่งของและอาหารตาง ๆ ลงไปตามลําดับชั้น โดยสวนใหญ 
ชั้นลางสุดจะใสอาหารแหง เชน ขาวสาร พริก เกลือ นํ้าตาล 
รวมถงึเครื่องปรงุตาง ๆ สวนชั้นตอมานยิมใสพชืผกัที่เกบ็ไดนาน
เชน มะพราว ฟก มนั ตะไคร ลูกเนยีง และสะตอ สวนชั้นที่ 3 
จะบรรจุของใชในชีวิตประจําวัน เชน นํ้ามันพืช ไมขีดไฟ เข็ม 
ดาย ถวย ชาม ยาเสน บหุรี่ ยาสามญัประจาํบาน และธูปเทยีน 
ทายสุดคือชั้นที่ 4 ดานบนสุดจะเปนเหลา “ขนมเดือนสิบ” 
ทั้งหลาย ไดแก ขนมพอง ขนมลา ขนมบา ขนมดีซํา และ
ขนมไขปลา โดยจะมกีารจดัแตงประดบัประดาอยางสวยงาม

การจัด “หฺมฺรับ” ใหสวยงาม ถือเปนหนาเปนตาของ
ครอบครวั นยิมจดัแตงใหเปนรูปทรงคลาย “ภูเขาทอง” บางก็
คลายกับรูปทรงของ “พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช” สวน
ยอดนิยมประดับดวยตนกลวย บางก็ประดับดวยธนบัตร หรือ
เขยีนชื่อบรรพบรุษุที่ลวงลบัไปแลว เพื่อบงบอกวาอทุศิใหแกใคร

ในวนั “ยกหฺมฺรับ” คอืวนัที่จดัขบวนแหนาํ “หฺมฺรับ” ไป
ที่วดั บางพื้นที่เปนวนัแรม 14 คํ่า บางพื้นที่เปนวนัแรม 15 คํ่า  
ซึ่งเปน “วันฉลองหฺมฺรับ” หรือ “วันหฺมฺรับใหญ” โดย

“อยูแคไหนก็ใหหลบบาน เดือนสิบไปทําบุญใหปูยา
ตายาย” เปนถอยคําสําเนียงถิ่นใต  ที่แปลความไดวา 
“ไมวาจะไปอาศยัอยทูีไ่หน ในชวงงานบญุเดอืนสบิ กใ็หกลบั
ภูมิลําเนา เพื่อรวมทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษ”

งานบญุที่วานี้คอื “วนัสารทไทย” หรอื “ประเพณสีารท
เดือนสิบ” งานบุญเกาแกของชาวปกษใต  โดยเฉพาะ 
“คนคอน” ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สืบทอดมาจากอดีต 
โดยเชื่อกนัวามมีาแตครั้งพทุธกาล ที่ไดตนเคาจาก “ประเพณี
เปตพลี” ของพราหมณ ที่ลูกหลานจดัขึ้นเพื่ออทุศิสวนกศุลให
แดผูลวงลับไปแลว ตอมาเมื่อพราหมณจํานวนมากไดหันมา
นบัถอืพระพทุธศาสนากย็งัถอืปฏบิตัปิระเพณนีี้อยู

ตามความเชื่อนนั้น ในวันแรม 1 คํ่า เดือนสิบ “เปรต” 
จากยมโลกจะไดรับอนุญาตใหขึ้นมาพบกับญาติพี่นองในเมือง
มนษุย และจะตองกลบัคนืสูยมโลกในวนัแรม 15 คํ่า เดอืนสบิ 
ตามปฏิทินจันทรคติ ดังนั้นลูกชาวใตซึ่งไปอาศัยอยูตางถิ่นจึง
นิยมกลับบานเพื่อรวมทําบุญใน “ประเพณีสารทเดือนสิบ” 
ซึ่งมกัจะตรงกบัชวงปลายเดอืนกนัยายนหรอืตนเดอืนตลุาคม

วนัสาํคญัของประเพณนีี้เริ่มตั้งแตวนัแรม 13 คํ่า เดอืนสบิ 
เรียกกันวา “วันจาย” โดยแตละบานจะจัดเตรียมขนมสําคัญ 
ที่จะตองใช เพื่อเปนสัญลักษณของงานบุญนี้ แต เดิมนั้น

ในวันแรม 15 คํ่า 
เดอืนสบิ ลูกหลานจะ 
“ยกหฺมฺรับ” และเตรียม
สาํรบักบัขาว ของคาว ของหวานไปทาํบญุที่วดั ญาตสินทิมติร
สหายจะไดพบหนาไถถามสารทกุขสกุดบิ มกีาร “ฉลองหมฺรฺบั” 
ทําบุญเลี้ยงพระและ “บังสุกุล” การทําบุญในวันนี้ถือกันวา
เปนการสงบรรพบรุษุและญาตพิี่นองใหกลบัไปยงัยมโลก โดยมี
สิ่งที่เตรยีมไวใหกลบัไปดวย

เมื่อเสรจ็พธิกีรรมทางศาสนาแลว “หมฺรฺบั” จะถกูแยกสวน
ออกอยางรวดเรว็ เพื่อแยกเอาขนมชนดิเดยีวกนั มารวมไวดวยกนั 
เพื่อสะดวกในการหยิบใชจากนั้นก็จะใชพื้นที่ลานกวางภายใน
บริเวณวัด หรือปาชา จัดตั้ง “หลาเปรต” หรือ “ตั้งเปรต” 
โดยจัดวางเรียงขนมทุกอยางไว แลวปกดวยธูปหนึ่งดอก เพื่อ
เปนสญัลกัษณวาจะอทุศิสงใหถงึบรรพบรุษุ

หลงัสมาชกิในครอบครวัรวมกนัอธษิฐาน แผสวนบญุสวน
กุศลใหแกบรรพบุรุษ และเจากรรมนายเวรแลว ก็จะเปนชวง
เวลา “ชิงเปรต” คือแบงกันกินของที่นํามา “ตั้งเปรต” โดย
การ “ชิงเปรต” นับเปนชวงเวลาแหงความสนุก หลังจากสง
บรรพบุรุษกลับสูยมโลกแลว โดยการแยงกันกินอาหารที่นํามา 
“ตั้งเปรต” ซึ่งเชื่อกนัวาจะไดรบับญุกศุลไปดวย

หลังการ “ชิงเปรต” ก็จะเปนชวงเวลาที่ญาติพี่นองที่ไม
ไดพบหนากนัเปนเวลานาน จะไดใชเวลาพูดคยุกนั นบัเปนงาน 
“พบญาติ” ประจาํปของ “คนใต” เลยทเีดยีว และนั่นกท็าํให 
“ประเพณสีารทเดอืนสบิ” สบืทอดกนัมายาวนาน แมกาลเวลา
จะลวงเลยไปเพยีงใด แตหวัจติหวัใจแหงความกตญั รูคูณุของ 
“คนใต” กไ็มเคยเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา

แมวาปนี้ลูกหลานชาวใตจํานวนมากจะติดภารกิจ 
รวมถงึอยใูนชวงสถานการณแพรระบาดของโควดิ-19 ทาํให
ไมสามารถเดนิทางกลบับานเพือ่รวมงานบญุใหญประจาํปได 
แตหลายคนกย็งัคงทาํบญุอทุศิสวนกศุลใหแกบรรพบรุษุที่
วดัใกลบาน เพราะยงัคงจดจาํถอยคาํท่ีไดยํา้เตอืนจิตใจอยเูสมอ 
“อยแูคไหนกใ็หหลบบาน เดือนสบิไปทาํบญุใหปยูาตายาย”

¡µÑÞ�ÙÃÙŒ¤Ø³ 
บญุ “สารทเดอืนสบิ”
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1 ตุลาคมของทกุป “ภกูระดงึ” จะเปดใหนักทองเท่ียว
ขึน้ไปสมัผสัเปนวนัแรกหลงัจากปดใหผนืปาไดฟนตวัเอง
เปนเวลาหลายเดือน ถึงแมปนี้สถานการณโควิด-19 
ยังคงไมแนนอน แตก็นับวามีแนวโนมที่ดีขึ้น ผมตั้งใจขับ
รถสวนตัวจากบานที่จังหวัดพัทลุงเพื่อขึ้นไปเขียนรูป
บนภูกระดึง

ผมเริ่มออกเดนิทางตั้งแตวนัที่ 29 กนัยายน การเดนิทาง
คนเดียวเปนปกติสําหรับผม กระทั่งเมื่อถึงอําเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัท รถกเ็กดิมปีญหาจนขบัตอไปไมได ตอง
จอดซอมสั่งอะไหลจากกรุงเทพฯ เทานั้น ในทีแรกผมตั้งใจทิ้ง
รถไวที่อู แลวแบกเปขึ้นรถโดยสารเพื่อไปตอใหทันกําหนด
เปดภกูระดงึวนัแรกใหได แตระบบขนสงสาธารณะไมเอื้ออาํนวย
จึงจําตองรอใหรถซอมเสร็จ และออกเดินทางอีกครั้งราวเที่ยง
ของวนัที่ 30 กนัยายน 

นั่นหมายความวาผมตองขับรถตอเนื่อง หนทางยาวอีก
กวา 800 กิโลเมตร เพื่อใหทันถึงภูกระดึงกอนเชาของวันที่ 

นักทองเที่ยวตามปกติ เมื่อกางเต็นทเสร็จก็เขามานั่งดูฝนที่เท
ลงมาอยางไมลมืหูลมืตา และไดแตคดิในใจวา “จะไดเขยีนรูป
ไหมวะเนี่ย” ผมทําใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ระหวางรอก็ใชเวลานั้น
พกัเพื่อคลายเหนื่อยลาจากการเดนิทาง 

รงุเชาอกีวนั ผมไปดทูะเลหมอกที่ “ผานกแอน” รอบนี้
นับวาโชคดีเพราะภาพที่เห็นเบื้องหนานั้นงวดงามมากจริง ๆ 
ผมเคยไดยนิบางคนเลาใหฟงวาขึ้นภกูระดงึหลายครั้งกย็งัไมมี
โอกาสไดเหน็ นั่นเพราะเราไมสามารถกาํหนดธรรมชาตไิดนั่นเอง 

ตอจาก “ผานกแอน” ผมเดนิตอไปบนเสนทางชมนํ้าตก 
จากนํ้าตกเพญ็พบ - นํ้าตกโผนพบ - นํ้าตกเพญ็พบใหม -นํ้าตก
ถํ้าใหญ - สระอโนดาต - นํ้าตกถํ้าสอเหนอื - ผาหลมสกั แลว
กจ็บลงที่มื้อเยน็ ณ ผาหลมสกั จากนั้นขากลบักเ็ดนิเสนรมิผา
อกีราว 9 กโิลเมตร จงึถงึจดุกางเตน็ท ระยะทางเดนิรวมทั้งวนั
กวา 23 กโิลเมตรกลายเปนเปนยานอนหลบัชั้นด ี

รุงขึ้นอีกวัน กอนเดินทางลงกลับ ผมแวะไปเก็บภาพที่ 
“อางเก็บนํ้าวังกวาง” ซึ่งเปนจุดที่เพิ่งมาเปนครั้งแรก ความ
เหนื่อยหนักเมื่อยลาโดยเฉพาะที่ขาเริ่มกลับมาเยือนอีกครั้ง 
คนที่ไมเคยขึ้นภูกระดึงอาจจะคิดวาขาลงนาจะเบากวาขาขึ้น 
แตขอใหลองนกึสภาพดูวาเราเดนิขึ้นภูเหนื่อยมาแลว รางกาย
กอ็อนเปลี้ยเพลยีแรงไปมาก ขาลงจากภูแรงกดของเปบนหลงั
กับแรงดึงดูของโลกที่ทํางานรวมกันจึงชางกดทับมาที่รางกาย
เราไดมากมายเหลือเกิน ตนขาตึงปวด เล็บจิกจนแทบขบ 
ไหลเมื่อยสะเอวเจบ็เพราะนํ้าหนกัของที่แบก

ทั้งหมดนั่นคอืภาพความทรงจาํที่งดงามอกีครั้งสาํหรบัผม 
เปนผลงานศิลปะในหัวใจที่เต็มเปยมไปดวยคุณคาทางใจใน
ความพยายาม ผมจดัการอาบนํ้าใหรางกายสดชื่น ณ ที่ทาํการ
อุทยานดานลาง กอนสตารทรถแลวออกเดินทางกลับ ไมเอย
คําลา ไมโบกมือลา เพราะตั้งใจวาผมจะกลับมาใน “วันเปด
ภูกระดึง” อกีครั้งแนนอน 

สุนทร สินยัง
29 กันยายน - 3 ตุลาคม

ภูกระดึง จังหวัดเลย

“à´Ô¹·Ò§ÊÃŒÒ§ÈÔÅ»Š”
1 ตุลาคม เพื่อที่จะไดขึ้นภูเปนวันแรกตามตั้งใจ หนทางยาว
ไกลและมีอุปสรรคอยูบางเพราะภัยธรรมชาตินํ้าทวมที่จังหวัด
ชัยภูมิทําใหมีการปดเสนทางจราจร ผมตองขับรถออมไปทาง
จงัหวดัขอนแกนซึ่งทาํใหตองเพิ่มเวลาไปอกี 2 ชั่วโมงจากเดมิ 
ในที่สดุผมกถ็งึตนีภูกระดงึเกอืบต ี3 พรอมกบัความออนเพลยี
มาก และเหลอืเวลาใหหลบัพกัผอนอกีเพยีงเลก็นอยกอนจะขึ้น
ภูในเวลา 7 โมงเชาตามแผนเดมิ

แลวทกุอยางกเ็ริ่มขึ้นอกีครั้ง สิ่งเดมิที่คนุเคย ความเหนื่อย
หนกัที่รออยทูกุยางกาวกบัสมัภาระในเปบนหลงัราว 15 กโิลกรมั 
พรอมดวยเฟรมผาใบที่พรอมจะขึ้นไปบันทึกเรื่องราวความ
ประทับใจบนยอดภูกระดึง . . . เดินเรื่อย ๆ เหนื่อยก็พัก 
ถงึ “ซําแฮก” ที่ใคร ๆ  กแ็ฮกตั้งแตยงัไมถงึแตละซาํ เสนหของ
การขึ้นภกูระดงึคอืเรื่องราวระหวางทางนี่แหละ แตงโมเยน็ ๆ ที่นี่
วากันวาอรอยกวาที่อื่นจริงแคไหนตองมาลองเอง อาหาร
การกินระหวางทางมีพรอมไมลําบากเหมือนเดินปาที่อื่น แตที่
ควรจะพรอมกวาคอืรางกายและจติใจของผูที่คดิจะมา

อีกครั้งของ “ÇÑ¹à»�´ÀÙ¡ÃÐ´Ö§”

ขึ้นถงึ “หลงัแป” ความ
เหนื่อยหนกัจากการผานทาง
สู งชันระยะทางราว 5 .3 
กโิลเมตรกจ็บลง แลวตอดวย
การทรมานกายใจกนัตอแบบ
ทางราบ อีก 3.5 กิโลเมตร 
เพื่อถงึจดุกางเตน็ท  สาํหรบั
ผมรอบนี้ขอเรียกวาเละเทะ 
ปลายฝนยงัไมหมดตนหนาว
ยังไมมา ฝนฟาก็เทลงมาตอ
เนื่อง มองดูเสนทางราวกับ
พื้นที่นาที่พร อมใหปกดํา
ตนกลาเปนที่สดุ

เมื่อถึงจุดกางเต็นท
ผมจัดการแจงศูนยบริการ
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : เปนสปัดาหที่ตองปรบัตวัไปกบั

สภาพความเปนจรงิที่เกดิขึ้น อยาดิ้นตามคนอื่น 
อยารอนตวัหากไมไดทาํอะไรผดิ ชวงนี้คงตองทาํ

สิ่งที่อยูตรงหนาใหดี คนวางงาน ตองอยูบนพื้นฐานความจริง
แลวนะ อยาเพอฝนมาก ธรุกจิสวนตวั เตรยีมรบัมอืกบัความไม
แนนอน อยาประมาท การเงนิ : หมดไปกบัคนในครอบครวั คนรกั 
หรอืใหรางวลัตวัเองมากไปจนสะดดุได ความรัก : คนโสด ไมมี
เวลาดูใจใคร หาแตเงนิใช คนมคีู ระวงัใชเงนิกองกลางหมด 

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

ปญหา หรอืทาํหนาที่ของคณุใหดใีนเดอืนนี้ อะไร
หลาย ๆ อยางเริ่มเขาที่เขาทางไปในทางที่ดีขึ้น
คนวางงาน รอจงัหวะอกีนดิ เดอืนนี้มขีาวด ีธรุกจิสวนตวั 

เริ่มมจีงัหวะในการสรางรายไดจากธรุกจิดขีึ้น การเงนิ : มีเกณฑได
โชคลาภ หรือได เงินกอนโตมาเก็บออม ความรัก : คนโสด 
เจอรักแท พบรักครั้งใหม คนมีคู หวานมากจนหลายคนอิจฉาใน
ความรกัของคูคณุ

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : ทําอะไรไวทําใหดี ถาทําดีก็

ไมตองกลวัใครวา รบัผดิชอบงานใหด ีตั้งใจ เดี๋ยว
ผลลพัธจะเกดิขึ้นกบัคณุในเดอืนนี้เอง คนวางงาน 

มีโอกาสไดรับการติดตอ สัมภาษณ ธุรกิจสวนตัว รอจังหวะ 
รอสถานการณ ตองใจเยน็ การเงนิ : คดิจะเอาเงนิเกบ็มาลงทนุ 
หรอืใชชวงนี้ ตองคดิใหมาก ความรกั : คนโสด ระวงัรถไฟชนกนั 
เกดิการปะทะ อยาเจาชู คนมคีู อยามกีิ๊ก คนรกัจบัไดแนนอน 

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : เดือนนี้ใชพลังกาย พลังใจ 

พลังความทุมเทในการจัดการงานทั้งหมด ปญหา
สารพดัสิ่งที่ตองรบัมอื บรวิารเอาแตใจ คนวางงาน 

มีเกณฑไดรับการติดตอจากรุนพี่สงงานให ธุรกิจสวนตัว ชวงนี้
ตองแขงขันหาลูกคา คิดไอเดียขายของ เหนื่อยแตตองสู 
การเงนิ : ใชจายชวงนี้ตองระวงัอยางมาก มแีตเรื่องมาใหตอง
เคลยีร ความรกั : คนโสด เจอคนอายนุอยกวา หรอืรนุนองมาจบี 
คนมคีู อยาเอาแตคดิวาคนรกัจะเขาใจ เขาใจคนรกับาง

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน : เตรยีมรบัมอืกบังานสารพดัเขามาให

บริหารจัดการ ทั้งงานประจําและงานเสริม รายไดด ี
คนวางงาน ไดงานระยะสั้น ๆ มาทาํใหเงนิไดหมนุบาง ธรุกจิสวนตวั 
ถอืวามาถูกทาง มกีาํไรมากพอตวั การเงิน : ใชจายชวงนี้อาจตอง
เสียกับคาพาหนะ แตยังดีมีรายไดเสริมจากงานเสริมมาจุนเจือ 
ความรัก : คนโสด เจอคนอายุมากกว า ดุดัน เอาแต ใจ 
คนมคีู ชวงนี้คนรกัเหวี่ยงงาย อารมณขึ้นลงงาย ใจเยน็ไวละ 

ราศเีมถนุ (16 ม.ิย. - 15 ก.ค.)
การงาน : เปนเดอืนที่ทาํงานมคีวามสขุ

ขึ้นมาบาง ไดทําในสิ่งที่อยากทําแถมทําได
ราบรื่นเลยทเีดยีว คนวางงาน ไดรบัการตดิตอ

จากผใูหญสงงานให ธรุกจิสวนตวั ยงัดทีี่มผีใูหญคอยซพัพอรต 
การเงนิ : เกดิความเครยีดกบัสภาพคลองทางการเงนิที่เริ่มตดิขดั 
รายจายเยอะ ความรัก : คนโสด เจอคนสายเปยเขามาสาน
ความสมัพนัธ คนมคีู ตางพยายามหาเงนิเพิ่มมากขึ้นในชวงนี้

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : เตรยีมรบัมอืกบัสถานการณใหม ๆ  

หรอืปญหาที่เกดิขึ้นไดจบลง ใหคณุไดกาวสสูิ่งใหม ๆ  
ตอ คนวางงาน มขีาวด ีหรอืกาํลงัมจีงัหวะดทีี่จะไดโอกาสเรื่อง
งาน ธรุกจิสวนตวั มโีอกาสขายสนิคาไดมากขึ้น หรอืมลีกูคาเพิ่ม 
การเงนิ : อยามวัหาเงนิแลวเอาเงนิใหแตคนอื่น ไมรจูกัแบงออม
เงนิไวใหตวัเองบาง ความรกั : คนโสด เจอคนอายมุากกวา แถม
ชอบโออวด คนมคีู เตรยีมวางแผนกูสนิเชื่อที่ตองใชชื่อรวมกนั

ราศีสิงห (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : เปนเดือนที่ใชพลังสมองอยางมาก

กบังานที่ตองการไอเดยี ความคดิสรางสรรค จะฝากฝง
ใครก็ไมไดอยางที่ตองการ เหนื่อยเลยนะเดือนนี้แตผลลัพธดีมาก 
คนวางงาน อะไรทาํไดกค็งตองทาํไปกอน เลอืกมากไมได ธรุกจิสวนตวั 
เปนเดือนที่ตองหาเงินเพิ่มมากขึ้น กวาจะไดแตละบาทเหนื่อยมาก 
การเงนิ : ไมคอยด ีมเีขามากอ็อกเรว็ ตอใหทาํงานเยอะ ไดมาเยอะ 
แตสดุทายกไ็มมเีกบ็ในเดอืนนี้ ความรกั : คนโสด โดนเท โดนบอกเลกิ
แบบไมทนัตั้งตวั คนมคี ูมเีรื่องใหทะเลาะจนเลกิราได ใจเยน็กนันะ

ราศีกันย (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน ตกอยูในสถานการณที่คาดเดา

อะไรไมไดเลย ตองมองบวกเอาไว ทาํหนาที่ตวัเอง
ใหดี ไมตองไปยุงหรือรับเปนคนกลางแทนคนอื่น 

คนวางงาน อาจมขีาวดเีรื่องงาน หรอืถูกเรยีกคยุ ธรุกจิสวนตวั 
เริ่มเขาสูสถานการณที่เริ่มดขีึ้นกวาที่ผานมา การเงิน : ใชจาย
ไมคลองตัว หนี้สินยังตามมาหลอกหลอน ไมหมดสักท ี
ความรกั : คนโสด เขาสสูถานการณใหม ๆ เจอรกัใหม คนมคี ู
ไดเริ่มตนใหมอกีครั้ง ปรบัความเขาใจไดดขีึ้น

ราศีตุลย (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน : เหนื่อยหนักหน วงมากกับ

สถานการณ ภาระงานที่ตองแขงขัน ตอสูเพียง
ลําพัง หันหาใคร ขอความชวยเหลือไมมีเลย 

คนวางงาน ตนเปนที่พึ่งแหงตน ไมมีใครชวย ธุรกิจสวนตัว 
เหนื่อยมากเพราะทําเองทุกขั้นตอน การเงิน : ไมสูดี ใชจาย
ไมคลอง มีแตเรื่องเสียเงิน หมุนเงินไมทัน ความรัก : คนโสด 
ระวังเจอความรักที่ตองแลกดวยผลประโยชน คนมีคู มีเกณฑ
ไดลาภลอยจากคนรกั 

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : เปนเดอืนที่ตองทาํงาน หรอืดวิงาน

กับลูกคาเกา ๆ หรือพารทเนอรที่ไมไดติดตอกัน
มานาน คนวางงาน อาจไดรบัการตดิตอจากหวัหนา

เกา หรอืเพื่อนเกาแนะนาํงานใหมให ธรุกจิสวนตวั บรวิาร ลูกจาง
อาจสรางปญหาใหปวดหัวได การเงิน : มีเกณฑไดลาภลอย 
โชคการเงินเขามาใหกระเปาแนน ๆ บาง ความรัก : คนโสด 
เจอแตคนเอาแตใจ ไมมคีวามสขุ คนมคี ูอยาเอาแตตวัเองเปนใหญ 
ไมฟงคนรกั 

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : เปนเดือนที่ไดทําอะไรใหม ๆ 

มีความทาทายใหม ไดใชไอเดียความคิดที่มี
สรางสรรคงานจนคนรอบขางยอมรบั คนวางงาน 

มีเกณฑไดงาน มีโชคเรื่องงาน ธุรกิจสวนตัว ถือวามีแนวโนม 
มสีญัญาณที่ดขีึ้นเรื่อย ๆ  การเงนิ : กระแสการเงนิดขีึ้น เริ่มหมนุ
ไดคลองกวาที่ผานมา มทีั้งรายไดประจาํและเสรมิ ความรัก : 
คนโสด เบื่อกับความสัมพันธ ไมอยากสานตอ คนมีคู ออก
อาการเบื่อหนาย อาจเพราะเจอหนาทกุวี่วนัไมมพีื้นที่สวนตวั 
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อาการหลงัไดรบัเชื้อประมาณ 1 - 2 วนั จะมอีาการระคายเคอืง ปวดตา 
นํ้าตาไหล ไมสแูสง ขี้ตามาก หนงัตาบวม เยื่อบตุาขาวอกัเสบแดง  
หากดแูลถกูวธิจีะหายไดใน 1 - 2 สปัดาห แตถาไมดแูลอาจเกดิอาการ
แทรกซอน เชน กระจกตาดาํอกัเสบ ทั้งนี้ปองกนัไดดวยลางดวงตา
ใหสะอาดเมื่อถูกฝุนละออง หรือนํ้าสกปรก หมั่นลางมือบอย ๆ 
และไมควรขยี้ตา

โรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิอาหาร เชื้อโรคเขาสรูางกายจาก
การกนิอาหาร หรอืดื่มนํ้าที่ปนเปอนเชื้อโรค เชน อาหารปรงุสกุ ๆ 
ดิบ ๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม อาหารคางคืนหรือเนาบูด ไดแก 
โรคอจุจาระรวง อาหารเปนพษิ มอีาการปวดทอง ถายเหลวหรอืเปนนํ้า 
อาจมีมูกเลือดและมีการอาเจียนรวมดวย และอหิวาตกโรค 
ถายเปนนํ้าคลายนํ้าซาวขาวทลีะมาก ๆ อาการรนุแรง ปองกนัได 
โดยกินอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ไมหมดอายุ ดื่มนํ้าสะอาด หรือ
นํ้าตมสกุ ลางมอืใหสะอาดกอนกนิอาหาร และหลงัการใชหองนํ้า

หองสวม ไมถายอุจจาระลงในนํ้า
โดยตรง ถาสวมใชไมได ใหถายลงใน
ถุงพลาสติก ปดปากถุงใหแนน แลว

นาํไปใสในถงุขยะ
โรคทีม่าจากยุง อาท ิโรคไขเลอืดออก มยีงุลายเปนพาหะ 

พบไดทกุวยัในทกุพื้นที่ มอีาการไขสงูตลอดทั้งวนั ปวดศรีษะ ปวด
เมื่อยตามตวั หนาแดง มจีดุเลอืดออกตามผวิหนงั เลอืดออกตาม
ไรฟน และตองระมดัระวงัเปนพเิศษหากมคีวามผดิปกต ิเชน ถาย
ดาํ ไอปนเลอืด หรอืภาวะชอ็ก ปองกนัโดยกาํจดัลูกนํ้าและแหลง
เพาะพนัธยุงุลาย ระวงัไมใหยงุกดั ทายากนัยงุ และ โรคไขมาลาเรยี 
ติดตอโดยยุงกนปลองเปนพาหะ อาการหลังรับเชื้อ 7–10 วัน 
จะปวดศีรษะ โดยทั่วไปคลายไขหวัด แตหลังจากนั้นจะหนาวสั่น
และไขสูงตลอดเวลา อนัตรายถงึขั้นเสยีชวีติ 

โรคเครียด โรคนี้เกิดขึ้นไดแมรางกายไมไดลุยนํ้า หากมี
อาการเครียดมากจนกระทบกิจวัตรประจําวัน นอนไมหลับ 
ควรไปพบแพทยเพื่อรบัคาํแนะนาํ แพทยอาจใหย าคลายเครยีดชวย 
และในรายที่มีอาการมาก วิตกกังวลตลอดเวลาอาจตองพบ
จติแพทย

“นํ้าทวม” เพราะปริมาณมวลนํ้าที่สะสมเนื่องจากพายุ 
นับเปนภัยทางธรรมชาติท่ีไมอาจปองกันได แตโรคท่ีมา
พรอมกับนํ้าทวม เปนภัยสุขภาพที่เราสามารถปองกันและ
หลีกเลี่ยงได 

กลุมโรคที่พบมากชวงนํ้าทวม ไดแก โรคทางผิวหนัง เปน
กลุมอาการที่พบมากที่สุด แมอาการไมรุนแรงแตหากปลอยไว
อาจลกุลามและกอความราํคาญในการใชชวีติประจาํวนั อาท ิ

โรคนํ้ากัดเทา หรือฮองกงฟุต  อันดับ 1 ของโรคที่มากับ
นํ้าทวม คอืการตดิเชื้อราที่เจรญิเตบิโตไดดใีนที่อบั เปยก ชื้น กอให
เกดิการระคายเคอืง แหง คนั มสีแีดง บางครั้งเริ่มมตีุมนํ้าบรเิวณ
ตรงซอกนิ้วเทา และเริ่มเปนแผล ตกสะเกด็ แตกเปนรอง บวม เจบ็
และคนั ซํ้ารายอาจตดิเชื้อแบคทเีรยีซํ้าซอนจนอกัเสบ บวมแดง รอน 
หรือเปนหนอง รุนแรงขึ้นตามลําดับ ปองกันไดดวยการหมั่นทํา
ความสะอาดและใชแปงโรยที่เทาเพื่อไมใหอับชื้น หรือถาตอง
ยํ่านํ้าควรทาโลชั่น และลางเทาดวยนํ้าสะอาด เชด็ใหแหงทกุครั้ง 

โรคตดิเชือ้ราทีข่าหนบี หรอื สงัคงั เปนไดทั้งเพศชายและหญงิ 
มักเกิดจากการเปนเชื้อราที่เทาแลวสัมผัสเวลาสวมกางเกงใน 
มกัมอีาการคนัมาก มผีด ผื่นแดง รกัษาดวยยาประเภท Ketoconazole 
แตหากแลวไมดขีึ้นใหรบีไปพบแพทย

โรคเทาเหมน็ ลกัษณะผวิหนงัเปนรพูรนุเลก็ ๆ เกดิจากเชื้อ
แบคทเีรยีที่พบบอยชวงนํ้าทวม โดยเฉพาะผทูี่ชอบใสถงุเทาอบันาน ๆ  
หรือคนที่เดินเทาเปลายํ่านํ้าเปนเวลานาน อาจมีนํ้าเหลืองซึม 
และเทามีกลิ่นเหม็นมาก หากเกิดการอักเสบอาจลุกลามทั้งเทา
และขาจนถงึขั้นเสยีชวีติ

โรคไขฉี่หนู (Leptospirosis) เปนอีกโรคหนึ่งที่นากลัว
เพราะเปนอนัตรายถงึชวีติ เกดิจากเชื้อแบคทเีรยีผานเขาไปทางแผล 
หรอืเยื่อบตุา จมูก ปาก  อาการไขสูงฉบัพลนั ปวดหวั ปวดเมื่อย
กลามเนื้อมาก โดยเฉพาะบริเวณนองและโคนขาหรือปวดหลัง 
อาจมอีาการตาแดง มจีดุเลอืดออกตามผวิหนงั ไอมเีลอืดปน ตวัเหลอืง 
ตาเหลือง ปสสาวะนอย ซึม สับสน สวนวิธีการปองกันโรคฉี่หนู  
คอืการใสรองเทาบทู หรอืหมุเทาดวยถงุพลาสตกิเมื่อตองเดนิลยุนํ้า

โรคตาแดง มีลักษณะอาการเยื่อบุตาขาวอักเสบจากเชื้อ
ไวรัสที่ติดตองายผานการสัมผัส อาจมีเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนได 

หากเอยถึงศึกฟุตบอลตางประเทศที่คนไทยใหความ
สนใจมากที่สุด คงหนีไมพนศึกฟุตบอลพรีเมียรลีก ของ
ประเทศอังกฤษ ซึง่แมวาจะไมใชคอบอล แตอยางนอยกต็อง
เคยไดยินชื่อสโมสร แมนยู หรือ ลิเวอรพูล ผานหูกันมาบาง

ศึกพรีเมียรลีกฤดูกาลนี้ ก็ยังคงไดรับความสนใจจาก
แฟนบอลเชนเคย โดยเฉพาะการที่รัฐบาลอังกฤษเปดไฟเขียวให
แฟนบอลกลับเขามาชมเกมในสนามไดตามปกติแลว ยิ่งทําให
บรรยากาศการฟาดแขงในแตละนดักลบัมาดเุดอืดเราใจอกีครั้ง

ขณะเดียวกัน ศึกพรีเมียรลีก 2021/2022 นาจะเปนฤดูกาล
ที่เขมขนกวาปที่ผาน ๆ มา เห็นไดจากสถานการณหลังจากออก
สตารทไป 7 นัดแรก ปรากฏวา บรรดาสโมสรดัง ๆ ตางทําแตม
เบียดกันมาอยางสูสีคูคี่ โดยจาฝูงเปน “สิงโตนํ้าเงินคราม” 
เชลซ ีมอียู 16 แตม

ตามดวยสโมสรขวัญใจแฟนบอลไทยนั่นคือ “หงสแดง” 
ลิเวอรพูล รั้งอันดับสอง มี 15 แตม ขณะที่อันดับสามเปน 
“เรือใบสีฟา” แมนฯ ซิตี้ และอันดับสี่ “ปศาจแดง” แมนฯ 
ยไูนเตด็ มอีย ู14 แตมเทากนั จะเหน็ไดวาแตละทมีทาํแตมหายใจ
รดตนคอกนัมาตดิ ๆ ฉะนั้น “บัลลังกจาฝูง” มโีอกาสเปลี่ยนมอื
ไดทุกเมื่อ ซึ่งแฟนบอลตองติดตามกันไปยาว ๆ เพราะเปนเพียง
ผลของการเพิ่งออกสตารทฤดูกาลมาไดเพยีง 7 นดัเทานั้น

ทั้งนี้ นอกเหนือจาก
การขับเคี่ยวแยงแชมปกัน
แลว อีกหนึ่งไฮไลตคือการ
โยกยายตัวผู เลนที่เรียก
เสียงฮือฮาจากแฟนบอล 
ไมวาจะเปน โรเมลู ลูกากู 
ที่รีเทิรนกลับมาลาตาขาย
ใหกับเชลซีอีกครั้ง แจ็ค 
ก รี ลิ ช  ตั ว รุ ก ที ม ช า ติ
องักฤษ ที่ยายจาก แอสตนั 
วลิลา ไปยงั แมนฯ ซติี้ ดวย
คาตัวสูงถึง 100 ลานปอนด (ราว 4,500 ลานบาท) แพงที่สุดใน
ประวตัศิาสตรวงการลูกหนงัเมอืงผูด ี

ที่ถือเปนไฮไลตที่สุดคือ การคัมแบ็กกลับมาเลนใหกับ 
แมนฯ ยไูนเตด็ เปนครั้งแรกในรอบ 12 ปของ ครสิเตยีโน โรนลัโด 
ซึ่งเลนเอาบรรดาเดก็ผปีลื้มปริ่มนํ้าตาแทบไหลไปตาม ๆ กนั 

นอกจากนี้ อกีหนึ่งประเดน็ที่ตองคอยตดิตามในศกึพรเีมยีรลกี 
2021/2022 คืออนาคตของ “เจากัน” ธนวัฒน ซึ้งจิตถาวร 
กองกลางดาวรุงทีมชาติไทย ซึ่งสังกัดสโมสร “จิ้งจอกสยาม” 
เลสเตอร ซติี้

สําหรับธนวัฒน อยู ในทีมเยาวชนของเลสเตอร  และ
เคยถูกเรียกตัวขึ้นมาฝกซอมรวมกับนักเตะรุนพี่ในทีมชุดใหญมา
แลวหลายครั้ง ซึ่งถาหาก “เจากัน” มพีฒันาการที่นาพอใจ และ
ทาํผลงานไดดตีอเนื่อง กม็โีอกาสที่กนุซอื เบรนแดน รอ็ดเจอรส 
จะผลกัดนัแขงดาวรงุไทยวยั 21 ปรายนี้ใหลงสนามกบัทมีชดุใหญ 
ซึ่งจะทาํใหธนวฒันสรางประวตัศิาสตรเปนนกัเตะไทยคนแรกที่ได
ลงสนามในศกึฟตุบอลพรเีมยีรลกีขององักฤษ

ฉะน้ัน นอกจากจะตดิตามเชยีรสโมสรโปรดของตวัเองนี้
แลว แฟนบอลไทยยงัไดลนุดวยวา อาจจะมแีขงสายเลอืดไทย
ไดลงโชวฝเทาในสงัเวยีนแขงพรเีมยีรลกีฤดกูาลนีด้วยกเ็ปนได
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อักษร
สราญ

นายทิวา
เขาเตา ประจวบคีรีขันธ

...แดดเชา...
๏ ที่นิ่งเหมือนนิ่งแตไมนิ่ง
ที่จริงยิ่งเจ็บยิ่งเก็บถอย
ที่รางยิ่งพอยิ่งรอคอย
ที่รอยเหมือนลืมมิรูนาน

๏ แดดเชา...
อุนอกแนบเนาเมื่อเชาผาน
ขณะใจคลอยเคลื่อนในกาล
เมื่อวานก็ผานพน !.



ติดตอใชพื้นที่ศูนยราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั

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