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SEASONS CHANGE 
ฤดูกาลสรา้งความสุข

ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ
อ่านต่อ 03

ไม่่ว่่าอย่่างไร “สรรพส่�ง”  

“ความสุข” “ความสุข” 
“คว่าม่สุข” แม้่ว่่า จะไม่่สาม่ารถสัม่ผััสจับต้้องได้้อย่่างเป็็น 

“รูป็ธรรม่” แต่้ทุุกคนสาม่ารถรับรู้ได้้ อ่านต่อ 03

สร้างได้ ด้วยตัวเราเอง
ย่่อม่ต้้องมี่ “คว่าม่เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่ง” เสม่อ

M A G A Z I N E

ความสุขในศูนย์ราชการ

ส่่งความสุ่ขทุุกต้้นเดืือน
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Executive Visions
ในเดื้อนแห่่งคว่าม่สุข ส่งทุ้าย่ปี็เก่า เต้รีย่ม่ต้้อนรับ 

ปี็ให่ม่่ ในฉบับนี� ผัม่ขอนำาบทุคว่าม่ดี้ๆ ทีุ�ได้้จากงานแป็ลี่ของ  
“ป่็�นแก้ว่ ศ่ิร่วั่ฒน์” จากสำานักพ่ม่พ์ 7D Book & Digital ม่า
เล่ี่าต่้อให้่ฟัังครับ

ยุคแห่งการแข่งขัน ใครดีใครได้นั�น ท�าให้ใครหลาย ๆ คน 
ท�างานหนักมากข้�นจนไม่มีเวลาและละเลยสุขภาพร่างกายของ 
ตัวเอง ความสมดลุระหวา่งงานกับชวิีตเป็็นสิ่งส�าคญัอยา่งย่ิง เพราะ
มันไม่ใช่แตท่�าให้ร่างกาย อารมณ์์ และจิตใจมีความสุขเท่านั�น แต่
ยังมีความส�าคัญต่ออาชีพการงานอีกด้วย ดังนั�นลองท�าความรู้จัก
กับ Work-Life Balance กันก่อนดีกว่า

Work-Life Balance คือ การท่ีคนคนหน่้งสามารถจัดล�าดับ 
ความส�าคญัของงานและชวิีตส่วนตัวได้อย่างสมดลุหรือเท่าเทียมกัน 
และสาเหตุท่ีท�าให้เราไม่สามารถรักษาความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตได้  
มาจากหลายป็จัจัย อาท ิความรบัผิิดชอบในการท�างานเพ่ิมมากข�้น  
ความรับผิดิชอบท่ีบ้านเพิ่มมากข้�น การท�างานนานข้�น การมีลูก ฯลฯ  
แต่มีเคล็ดลับ 8 วธีิ Work-Life Balance ท่ีสามารถน�าไป็ใช้ได้ง่าย ๆ 
1. จำำ�ไว้ว้้�่ ไม่มี่่ Work-Life Balance ทีี่�สม่บููรณ์์แบูบู

เม่ือได้ยินค�าว่า Work-Life Balance หลายคนอาจจะน้กถ้ง
ภาพตวัเองท�างานไดด้แีละสามารถใช้เวลาคร่้งวันท่ีเหลือไป็กบัเพ่ือน
และครอบครัวได้ แม้ว่าอาจจะฟัังดูดี แต่ไม่สามารถท�าได้เสมอไป็  
ดังนั�นจ้งไม่จ�าเป็็นต้องสมบูรณ์์แบบขนาดนั�น จัดเวลาโดยให้อยู่กับ 
ความเป็็นจริงให้มากท่ีสุด บางวันอาจจะท�างานให้มากข้�น บางวัน
อาจจะใช้เวลาท�างานอดิเรก หรืออยู่กับคนท่ีรัก แล้วความสมดุล 
จะคงอยูต่ลอดไป็ ไม่ใช่แคเ่ฉพาะในแต่ละวันเท่านั�น
2. ห�ง�นทีี่�รกั

แม้วา่งานจะเป็น็ปั็จจัยหน่้งท่ีสังคมคาดหวัง แต่ก็ไม่ควรจ�ากัด
อาชพีด้วยค่านิยมของสงัคม ถ้าไม่ชอบในส่ิงท่ีท�า ก็จะไม่มีความสขุ
ไม่จ�าเป็็นตอ้งรกัทุกอยา่งในงานท่ีท�า แต่ต้องรูส้ก้ต่ืนเต้นมากพอท่ีจะ
ลุกจากเตียงไป็ท�างานทุกเช้า และถ้างานท�าให้คุณ์เหน่ือยจนไม่มี
เวลาท�าในส่ิงท่ีรกันอกเวลางาน แสดงวา่ได้เวลาท่ีควรจะตอ้งหางาน
ใหมไ่ด้แล้ว หรือถา้สภาพแวดล้อมในท่ีท�างานเป็็นพิษ เพ่ือนร่วมงาน 
เป็็นพิษ หรือตอ้งท�างานท่ีไม่ได้รักจริง ๆ ก็ถ้งเวลาท่ีจะต้องหางาน
ใหม่เช่นกัน
3. สุขภ�พเป็น็ส่�งสำ�คััญ

สุขภาพร่างกาย อารมณ์์ และจิตใจเป็็นส่ิงส�าคัญ ถ้ามีปั็ญหา
เร่ืองความวติกกังวลหรือภาวะซ้ึมเศร้า ควรต้องรีบรักษาหรือบ�าบัด
เสียต�ังแต่เน่ิน ๆ อาจจะแบ่งเวลารักษาตัวให้เข้ากับตารางงาน  

มีความสุข ถ้าไม่วางแผินส�าหรับเวลาส่วนตัว ก็จะไม่มี
เวลาท�าอย่างอ่ืนนอกจากท�างาน ดังนั�น ไม่ว่าตารางงาน
จะแน่นสักแค่ไหน ก็ต้องวางแผินส�าหรับเวลาส่วนตัวด้วย  
แล้วเราจะสามารถควบคมุทั�งเวลาและชวิีตได้ จ�าไว้ว่าไม่มี
ใครในบริษัทจะรักเราได้เท่ากับคนท่ีเรารักหรือครอบครัว
ของเรา
7. กำ�หนดขอบูเขตและเว้ล�ที่ำ�ง�น

ก�าหนดขอบเขตในการท�างานส�าหรับตนเองและ
เพ่ือนร่วมงานเพ่ือลดความวุ่นวายและความเหน่ือย  
เม่ือออกจากออฟัฟัิศแล้ว ไม่ว่าจะท�างานนอกบ้านหรือ
ท�างานท่ีบ้าน ส่ิงส�าคญัคอืตอ้งตดัสนิใจวา่จะท�างานเม่ือไร
และจะหยุดท�างานเม่ือไร มิฉะนั�นอาจจะต้องตอบอีเมล
เก่ียวกับงานตอนด้กหรือวันหยุดสุดสัป็ดาห์

8. ตั�งเป็�้หม่�ยและจำดัลำ�ดับูคัว้�ม่สำ�คััญ 
ก�าหนดเป้็าหมายในการท�างานโดยใช้การบริหารเวลาเข้า

มาช่วย วิเคราะห์ส่ิงท่ีต้องท�า และตัดงานท่ีไม่มีป็ระโยชน์ออกไป็  
เลือกท�างานในเวลาท่ีสามารถท�างานได้อย่างมีป็ระสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด และเมื่อถ้งเวลาพักก็ต้องหยุดคดิเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับงานทั�งหมด
นอกจากนี� ควรเลิกเช็กอีเมลหรือโทรศัพท์ทุก ๆ สองสามนาท ี
เนื่องจากงานเหล่านี�ท�าให้เสียเวลามากและอาจท�าให้ไม่มีสมาธิใน
การท�างานและป็ระสิทธิภาพในการท�างานลดลง

Work-Life Balance ไม่่ใช่่แค่การแบ่งเว่ลี่าทุำางาน  
แลี่ะเว่ลี่าส่ว่นตั้ว่ให้่เทุ่ากัน แต่้เป็็นการสร้างคว่าม่ยื่ด้ห่ยุ่่นใน
การทุำางานกับชี่ว่่ต้ส่ว่นตั้ว่ ย่่�งกว่่านั�น Work-Life Balance ยั่ง
มี่คว่าม่ห่ม่าย่แต้กต่้างกันไป็สำาห่รับแต่้ลี่ะคน เพราะทุ้าย่ทีุ�สุด้
แล้ี่ว่ เราทุุกคนม่ีภาระในชี่ว่่ต้ทีุ�แต้กต่้างกัน คว่าม่สม่ดุ้ลี่เป็็น
เรื�องส่ว่นตั้ว่ของแต่้ลี่ะคน แลี่ะมี่เพีย่งเราเองเทุ่านั�นทีุ�สาม่ารถ
ตั้ด้ส่นใจได้้ว่่าไลี่ฟ์ัสไต้ล์ี่แบบไห่นทีุ�เห่ม่าะกับต้นเองทีุ�สุด้

แล้ี่ว่พบกันให่ม่่ปี็ห่น้านะครับ ไป็สนุกกับวั่นห่ยุ่ด้ย่าว่ 
ในช่่ว่งส่�นปี็กันบ้างนะครับ... 

ด้้ว่ย่คว่าม่ป็รารถนาดี้
 Dr. T

แต่อย่าป็ล่อยให้เรื�อรังเด็ดขาด เพราะอาจจะท�าให้ต้องหยุดงาน
มากกว่าเดิม เพราะการให้ความส�าคัญกับสุขภาพเป็็นปั็จจัย
ส�าคัญท่ีจะท�าให้ท�างานได้ดีข้�น หยุดงานน้อยลง มีความสุข และ 
มีป็ระสิทธิภาพในการท�างานมากข้�น
4. ป็ดิสว้ต่ช์ ์(ร�่งก�ย) เสียบู�้ง

การตัดขาดจากโลกภายนอกเป็็นครั�งคราวช่วยให้เราฟ้ั�นตัว
จากความเครียดได้ ท�าให้เราได้อยู่กับตัวเอง และมีเวลาคิดทบทวน
ตัวเองมากข้�น เราสามารถปิ็ดสวิตช์ร่างกายได้ง่าย ๆ เช่น การท�า
สมาธิ อ่านหนังสือ หรือฟัังเพลง และเช่ือหรือไม่ว่า การปิ็ดสวิตช์
ร่างกายช่ัวคราวเป็็นปั็จจัยส�าคัญท่ีส่งผิลต่อความส�าเร็จ และยังช่วย
ให้รู้ส้กมีพลังและมีสมาธิมากข้�นอีกด้วย เม่ือก�าลังเข้าสู่ช่ัวโมงเร่งรีบ
5. ไป็เทีี่�ยว้พักผ่่อน

บางครั�งการปิ็ดสวิตช์ท่ีแท้จริงก็อาจจะหมายถ้งการหยุดพักผ่ิอน 
หรือหยุ�ดท�างาน ไม่ว่าจะหยุดแค่วันเดียวหรือหลายสัป็ดาห์  
ส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุดคือต้องหยุดพักผ่ิอนจริง ๆ  เพ่ือเติมพลังกายและพลังใจ  
รวมไป็ถ้งปิ็ดเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด ดังนั�น ถ้าอยากหยุดงาน
ต้องรู้จักวางแผินอย่างเหมาะสม ไม่ให้งานท่ีรับผิิดชอบกลายเป็็น 
ภาระของเพ่ือนร่วมงาน หรือต้องต่อสู้กับงานมหาศาลเม่ือกลับมา
6. ใหเ้ว้ล�กับูตัว้เองและคันทีี่�รกั

แม้ว่างานจะมคีวามส�าคญั แต่ก็ไม่ควรเป็็นทุกส่ิงทกุอย่างของชวิีต  
เราควรจัดล�าดับความส�าคัญระหว่างงานกับกิจกรรมท่ีท�าให้ชีวิต 

กองบรรณาธ่การ

แม้่ว่่าม่าต้รการผ่ัอนคลี่าย่เกี�ย่ว่กับ COVID-19 จะป็ระกาศิออกม่าอย่่างต่้อเนื�อง เพื�อเป่็ด้รับ 

นักทุ่องเทีุ�ย่ว่ให้่เด่้นทุางเข้าม่ายั่งป็ระเทุศิไทุย่ ด้้ว่ย่จุด้ป็ระสงค์เพื�อกระตุ้้นเศิรษฐก่จ ขณะเดี้ย่ว่กัน

คนไทุย่ก็เร่�ม่เด่้นทุางไป็ต่้างป็ระเทุศิม่ากข้�นแล้ี่ว่ แต่้ล้ี่ก ๆ ห่ลี่าย่ฝ่่าย่ก็ยั่งคงห่วั่�นใจกับ “โอม่่ครอน”  

การกลี่าย่พันธ์ุของ COVID-19 ทีุ�กำาลัี่งแพร่กระจาย่ไป็ทัุ�ว่โลี่กอย่่างรว่ด้เร็ว่ 

เม่ือมองย้อนกลับไป็ช่วงสองปี็ท่ีผ่ิานมา ท่ัวโลกเผิชิญกับสถานการณ์์แพร่ระบาดของ COVID-19  

แต่ละป็ระเทศต่างป็ระกาศมาตรการเพ่ือหาทางแก้ปั็ญหา เยียวยา และพยายามไป็ต่อในทิศทางท่ีสอดคล้องกับ

บริบทท่ีแตกต่างกัน แต่ส่ิงหน่้งท่ีเป็็นจุดร่วมอันหน่้งอันเดียวกันคือการให้ความส�าคัญต่อความเป็็นมนุษย์เพ่ือหา

หนทางอยูร่อดร่วมกัน

ล่ี่ว่งเข้าสู่ป็ลี่าย่ปี็ รอย่ย่่�ม่แลี่ะคว่าม่ห่วั่งจ้งชั่ด้เจนม่ากย่่�งข้�น คลัี่บคล้ี่าย่ว่่าเราทุุกคนต่้างมี่เป้็าห่ม่าย่

ในใจแลี่้ว่ว่่า แม้่ COVID-19 จะน่ากลัี่ว่แลี่ะย่ังว่างใจไม่่ได้้ แต่้เมื่�อเราต้่างเชื่�อมั่�นกันแลี่ะกันว่่าเราจะ 

ผ่ัานไป็ได้้เห่มื่อนทุุก ๆ ครั�งทีุ�เคย่เก่ด้สถานการณ์ซ้ึ่�งบั�นทุอนคว่าม่สุข การเต่้ม่คว่าม่ห่วั่งกำาลัี่งใจ 

ให้่เป็็นพลัี่งบว่กสู่กันจ้งเป็็นส่�งทีุ�สำาคัญอย่่างย่่�ง เมื่�อเราค้นพบคว่าม่สุขในทุ่าม่กลี่างคว่าม่ทุุกข์  

ไม่่ว่่าฤดู้กาลี่จะผัันผ่ัานเป็ลีี่�ย่นแป็ลี่งอย่่างไร เว่ลี่าก็ยั่งเคลืี่�อนต่้อไป็ แลี่ะ “คว่าม่สุข” ก็ยั่งรอเราอยู่่ 

ข้างห่น้าเสม่อ...  

Editor's talk

WORK-LIFE BALANCE
ป็รบัูคัว้�ม่ค่ัด เพ่� อช์วี้ต่ทีี่�สม่ดลุ
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SEASONS CHANGE ฤดูกาลสร้างความสุข  >> ต่อจากหน้า 01

จากดไีป็สู่ร้าย จากร้ายไป็สู่ดี
จากมไีป็สู่ไม่ม ีจากไม่มไีป็สู่มี
จากสขุไป็สู่ทกุข์ จากทกุข์ไป็สู่สขุ
ทั� งหลายทั�งป็วงท่ี ว่านี�  เป็็นไป็ตาม “กฎ” ของ  

“คว่าม่เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่ง”

เป็็น “คว่าม่เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่ง” ของ “สรรพส่�ง” โดยไมมี่
อะไรเท่ียงแท้แน่นอน

น่ี่�เช่่นี่เด่ียวกัับ “ความเปล่ี่�ยนแปลี่ง” ของ “ฤดููกาลี่”  
ท่ี่�ที่ำ�หน้ี่�ท่ี่�หมุุนี่เว่ยนี่เปล่ี่�ยนี่ผ่่�นี่ เพ่ื่�อเคล่ี่�อนี่ “วันเวลี่า”  
ไปข้�งหน้ี่�โดียไมุ่หยุดีย�ัง

จากร้อนไป็สู่ฝน จากฝนไป็สู่หนาว และจากหนาวมา
สู่ร้อน

“ฤดู้กาลี่” ท�าหน้าท่ีของมันอย่างซ่ืึอสัตย ์เพ่ือขับเคล่ือน 
“คว่าม่เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่ง” ของ “สรรพส่�ง”

 แม้ว่า “ฤดู้กาลี่” จะคล้อยเคล่ือนเป็ล่ียนไป็ ไม่เป็็น 
ไป็ตาม “ฤดู้กาลี่” เหมือนเช่นท่ีผ่ิานมากต็าม

แต่น่ีก็คือ “คว่าม่เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่ง” ของ “สรรพส่�ง”

เป็็น “อน่จลัี่กษณ์” อันหมายถ้ง “คว่าม่ไม่่เทีุ�ย่ง”  
ท่ีเร่ิมจาก “เก่ด้ข้�น” ไป็จนถง้ “ตั้�งอยู่่” กระท่ัง “ดั้บไป็” เพ่ือ 
“เก่ด้ข้�น” ครั�งใหม่ หมนุเวยีนเป็น็วงรอบในวฏัจักรแบบเดิม

“คำาต้อบ” ของ “ฤดู้กาลี่” ท่ีแท้แล้วก็คือ “คำาต้อบ” ของ
“คว่าม่เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่ง”

“คำาถาม่” ก็มีเพียงว่า เม่ือ “คำาต้อบ” ท่ีแท้เป็็นเช่นนี�  
ทั�ง  “โลี่ก” และทั�ง “เรา” ควรท่ีจะตั�ง “คำาถาม่” ต่อ “ป็รากฏการณ์”  

ทั�งหลาย ท่ี “เก่ด้ข้�น-ตั้�งอยู่่” และ “ดั้บไป็” อย่างไร
ความจริงก็คือ ค�าตอบทั�งหลายอยู่ท่ีตัวเราเอง !
แน่นอนวา่ ทั�ง “โลี่ก” และทั�ง “เรา” ล้วนอยู่ภายใต้ “กฎ”  

ของ “คว่าม่เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่ง” 
เช่นเดียวกันกับ “ฤดู้กาลี่” ท่ีเคล่ือนตัวหมุนเวียนเป็ล่ียน

ผ่ิาน “วั่นเว่ลี่า” โดยไม่มีอะไรหยดุยั�ง “คว่าม่เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่ง” ได้
ชัดเจนว่า ทั�ง “โลี่ก” และทั�ง “เรา” ไม่อาจหยุดยั�ง  

“คว่าม่เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่ง” ได้
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทั�ง “โลี่ก” และทั�ง “เรา”  

ไม่สามารถท่ีจะ “เรีย่นรู้” และ “ทุำาคว่าม่เข้าใจ” กับ  

“คว่าม่เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่ง” ท่ี “เก่ด้ข้�น-ตั้�งอยู่่” และ “ดั้บไป็”

ความจริงก็คือ ค�าตอบทั�งหลายอยู่ท่ีตัวเราเอง !
ไม่ว่าจะ ดี, ร้าย, มี, ไม่มี, สุข, ทุกข์ และ ฯลฯ ทั�ง “โลี่ก”  

และทั�ง “เรา” ล้วนสามารถท่ีจะ “เรีย่นรู้” “ทุำาคว่าม่เข้าใจ”  
ได้ทั�งสิ�น

ถ้า “ฤดู้กาลี่” คือ “คว่าม่เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่ง” ท่ีต้องมาถ้ง  

ต่อจากหน้า 01“ความสุข” สร้างได้ ด้วยตัวเราเอง  >>

ทั�ง“โลี่ก” และทั�ง “เรา” ก็สามารถท�าให้ “คว่าม่เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่ง”  

ท่ีมาถ้ง เป็็น “ฤดู้กาลี่” ของ “โลี่ก” และของ “เรา” ได้
“คำาต้อบ” ทั�งหลายอยู่ท่ีตัวเราเอง เช่นเดียวกับ “คว่าม่สุข”  

ทั�งหลายก็อยู่ท่ีตัวเราเอง
ความจริงก็คือ ไม่ว่า “ฤดู้กาลี่” ใด ก็สามารถ  

“สร้างคว่าม่สุข” ได้ 
เพราะถ้งทีุ�สุด้แล้ี่ว่ “คว่าม่สุข” ก็อยู่่รอบตั้ว่เรานี�เอง...

ว่าไป็แล้ว “คว่าม่สุข” อาจไม่มีนิยามความหมายแบบ
ตายตัว เพราะระดับขั�นของ “คว่าม่สุข” ของแต่ละคน กจ็ะข้�น
อยู่กับความพ้งพอใจของแต่ละคน

กระนั�น ก็ยังมี “คว่าม่รู้ส้กร่ว่ม่” ท่ีเป็น็เสมอืน “ดั้ช่นี” 

บ่งชี�ถ้ง “คว่าม่สุข”

เช่น ความสบายกาย ความสบายใจ ความร่ืนรมย ์ 
ความอ่ิมเอมใจ

หรือถ้าจะสรุป็เอาตามค�ากล่าวท่ีมีการบอกเล่ากันสืบต่อ
กันมาว่า “คว่าม่สุข” อยูท่ี่ “ใจ” กค็งไมผิ่ิดนัก

“นักจ่ต้ว่่ทุย่า” เช่ือวา่ “คว่าม่สุข” กคื็อ “คว่าม่พอใจ” 

ในชีวิตความเป็็นอยู่ของเรา
และ “คว่าม่สุข” ทั�งหลายทั�งป็วงท่ีว่านั�น ก็สามารถ 

สร้างข้�นได้ด้วยตัวเรา โดยวธีิการงา่ย ๆ อาทิ
1. พอใจในส่ิงท่ีตัวเองมี เพราะคนท่ีไมพ่อใจในส่ิงท่ีตัวเองมี 

จิตมกัจะอยู่ไม่เป็็นสขุ จะคอยเป็รียบเทียบตวัเองกบัคนอ่ืน หรอื
มองหาข้อเสียของตัวเองอยูเ่สมอ

2. มองโลกในแง่ดี มีความคิดในเชิงบวก เพราะเมื่อคิดถง้
แต่เร่ืองดี ๆ คิดบวก จิตใจกป็็ลอดโป็ร่งแจ่มใส

3. ฝึกการให้อยู่เสมอ เพราะเมื่อเราให้ส่ิงท่ีมไีป็ ความรู้ส้ก
อ่ิมเอบิในหวัใจ ก็จะเกดิข้�นแกผู่ิใ้ห้ เป็น็การฝกึตัวเอง ให้รู้จกัเสยี
สละ ลดความอยากได้ อยากมี

4. ท�าในส่ิงท่ีรัก เพราะการได้ท�าในสิ่งท่ีรัก จะท�าให้เรา
มีความสุข มีความภาคภูมิใจในตัวเอง และเมื่อมีป็ัญหาหรือ
อุป็สรรคเข้ามา ก็จะไม่ย่อท้อ

5. ดูแลสุขภาพตัวเอง หมายถ้งการดูแลสุขภาพให้ครบ 
ทุกมิติ คือทั�งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ

6. ให้รางวัลกับตัวเอง ผ่ิอนคลายตัวเอง จัดสรรเวลาไป็
สังสรรค์กับครอบครัว เพ่ือน ๆ ญาติพ่ีน้อง หรือซึ�ือของขวัญ 
ให้กับตัวเอง หรือหาเวลาไป็พักร้อน เดินทางท่องเท่ียว 
ต่างจังหวัดบ้าง

ความจริงแล้ว การ “สร้างคว่าม่สุข” ให้กับตัวเราเอง 
ไม่ใช่เร่ืองท่ียากเกินไป็ เพราะ “คว่าม่สุข” เร่ิมต้นจากจุดเล็ก ๆ 
ท่ีสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเอง

ทุก ๆ คนสามารถ “เต่้ม่เต็้ม่คว่าม่สุข” ให้กบั “ชี่ว่่ต้” 

ได้ทุกเวลา

ดังนั�น ส่ิงท่ีควรต้องใคร่ครวญก็คือ การ “ทุำาปั็จจุบัน” ให้ดีท่ีสุด  
เพ่ือ “สร้างคว่าม่สุข” ให้กับตัวเราเองได้มากท่ีสุด

และท่ีส�าคัญก็คือ “หั่ว่ใจ” ของการ “สร้างคว่าม่สุข”  
ให้กับตัวเราเอง

หน่้งคือ ต้องเห็นคุณ์ค่าในตัวเอง ต้องรักและเช่ือม่ันใน 
ตัวเองว่า มีดีพอส�าหรับตัวเราเอง

หน่้งคือ ต้องมองคนอ่ืนในแง่ดี มองโลกในแง่ท่ีสวยงาม
อย่าเอาแต่คิดถ้งเร่ืองร้าย ๆ หรือเอาแต่มองว่า คนอื่นไม่ดี 
ไป็เสียหมด

และอีกหน่้งคือ มี “คว่าม่ห่วั่ง” อยู่เสมอ เพราะ “คว่าม่ห่วั่ง”  
เป็็นส่ิงหล่อเลี�ยงจิตใจมนุษย์ให้มีเป้็าหมาย และมีความเพียร
พยายาม

“คว่าม่ห่ว่งั” หรอื “คว่าม่ใฝ่่ฝั่น” เป็็นอกีหน่้ง “ย่าว่่เศิษ”  

ท่ีจะช่วย “สร้างคว่าม่สุข” ให้กับเรา
อย่่าลืี่ม่ว่่า HAPPYINESS IS ALL AROUND !!!

ทั�งหลายทั�งป็วงก็อยู่ท่ีว่า เราจะ “เลี่ือกทุำา” หรือ  
“เลืี่อกไม่่ทุำา” อะไร ให้กับ “ชี่ว่่ต้” ของเราเอง

อย่าลืมว่า “คว่าม่สุข” คือ “ห้่ว่งเว่ลี่า” ของ “ปั็จจุบัน” 
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ร�งว้ลัระดับูที่ว้ปี็เอเช์ยี
บร่ษัทุ ธนารักษ์พัฒนาส่นทุรัพย์่ จำากัด้ หรือ  

ธพส. คว้ารางวัล Best Landscape Architectural Design 
ในการป็ระกวด PropertyGuru Asia Property Awards 2021 
จากโครงการอาคารจอดรถและศูนย์ซ่ึอมบ�ารุง (Depot)  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ผ่ิานการจัดงาน 
ในรูป็แบบออนไลน์ แสดงถ้งการเป็็นผู้ิน�าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ ท่ีใส่ใจใน
การอ นุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

รว่้ม่ม่อ่
ราช่ว่่ทุย่าลี่ยั่จุฬาภรณ์ ร่วมกบั กองทุพับก โด้ย่ม่ณฑลี่ทุห่ารบกทีุ� 11 การป็ระป็า

นครห่ลี่ว่ง กรุงเทุพม่ห่านคร กรม่ธนารักษ์ และ บร่ษัทุ ธนารักษ์พัฒนาส่นทุรัพย์่ จำากัด้  
ร่วมลงนามบันท้กความร่วมมือโครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนป็ระชาช่ืน (ถนนหมายเลข 10) ณ์ ห้องป็ระชมุวายภัุกษ์  6  
ชั�น 5 ศูนย์ป็ระชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็ึนทรา บายเซ็ึนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็ึนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ร�งว้ลัระดับูโลก
บร่ษัทุ ธนารักษ์พัฒนา

ส่นทุรัพย์่ จำากัด้ หรือ ธพส. 
ผูิ้ บ ริ ห า ร ศู น ย์ ร า ช ก า ร
เฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอกย��า
การเป็็นต้นแบบเมืองสีเขียว 
คาร์บอนต�่า ท่ีส่งเสริมด้าน
การอนุ รักษ์พลังงานและ 
การใช้พลังงานสะอาดอย่าง 
ย่ังยืน คว้ารางวัลชนะเลิศ
ระดับโลกโครงการนวัตกรรม
ท่ีโดดเด่น ป็ระเภท District 
Energy ในการป็ระกวด  
Globa l Dist r ic t Energy  
Climate Awards คร�ังท่ี 7

แสดงคัว้�ม่ยน่ดี
นางสาว่ภคพร ช้่อนทุอง ผู้ิอ�านวยการฝ่ายบริหารอาคาร นาย่ช่ย่พลี่ ลี่าภศ่ิร่ ผู้ิอ�านวยการ 

ฝ่ายการตลาด บรษัิท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) และคณ์ะ ร่วมแสดงความยินดี
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 25 ป็ี ส�านักงานเขตหลักส่ี โดยมี นาย่สม่บัต่้ กนกทุ่พย์่ว่รรณ  
ผู้ิอ�านวยการเขตหลักส่ี ให้การต้อนรับ ณ์ ส�านักงานเขตหลักส่ี กรุงเทพฯ

ร�งว้ลัระดับูภมู่ภ่�คั ASEAN
นาย่ป็ระณต้ เล่ี่ศิมี่ม่งคลี่ชั่ย่ รองกรรมการผู้ิจัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ จ�ากดั (ธพส.)  

และคณ์ะ ให้การต้อนรบั ด้ร.ป็ระเสร่ฐ ส่นสุขป็ระเสร่ฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) ผู้ิบรหิารระดับสูง พร้อมร่วมน�าส่ือมวลชนเข้าเย่ียมชมโครงการท่ีป็ระสบความส�าเร็จจาก
การป็ระกวด Thailand Energy Awards 2021 โดยได้เข้าเย่ียมชม “อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรพัย์ จ�ากัด” ซึ้่งได้รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 และรางวัลชนะเลิศ ASEAN 

Energy Awards 2021 ด้านอนุรกัษ์พลังงาน ป็ระเภท Zero Energy Building

หว่้งใย
นาย่ธีธัช่ สุขสะอาด้ รองกรรมการผู้ิจดัการ บรษิทั ธนารกัษ์พัฒนาสนิทรพัย์ จ�ากัด  

(ธพส.) ร่วมกับ นาย่ก่ต้ต่้ศัิกด่้� สุภาควั่ฒน์ รองกรรมการผู้ิจดัการ บรษัิท สโตนเฮ้น้จ ์
อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) มอบกลอ่ง COVID Care Box จ�านวน 250 กล่อง ให้แก่ชมุชน
เคหะหลักส่ีและชุมชนแจ้งวัฒนะผิาสขุ เพื่อมุ่งหวังใหท้กุคนป็ลอดภัยจาก COVID-19
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- “COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact”, 
https://ukcop26.org//

- “Outcomes of the Glasgow Climate Change Conference”,  
https://unfccc.int/conference/glasgow-climate-change-confer-
ence-october-november-2021

- “โลกร้อน: การป็ระชมุ COP26 ในกลาสโกว์ตกลงอะไร
กันได้บ้าง”, https://www.bbc.com/thai/international-59264622/

- “COP26 ความรู้เบื�องต้นจนถ้งโอกาสเศรษฐกจิสเีขียว 
Green Economy”, https://workpointtoday.com/tomorrow-x- 
finnomena-cop26-01/

ารป็ระชุ่ม่ COP26 เป็็นการป็ระชุ่ม่สมั่ช่ช่า 
ป็ระเทุศิภาคีอนุสัญญาสห่ป็ระช่าช่าต่้ว่่าด้้ว่ย่การ
เป็ลีี่�ย่นแป็ลี่งสภาพภูม่่อากาศิ ซ้ึ่�งจัด้เป็็นป็ระจำา

ทุุกปี็ในช่่ว่ง 26 ปี็ทีุ�ผ่ัานม่า โด้ย่คำาว่่า COP ย่่อม่าจาก  
Conference of the Parties แลี่ะ 26 ห่ม่าย่ถ้งครั�งทีุ�จัด้งาน  
ซ้ึ่�งการป็ระชุ่ม่ในปี็นี�จัด้ข้�นตั้�งแต่้วั่นทีุ� 31 ตุ้ลี่าคม่-13 พฤศิจ่กาย่น  
2564 ทีุ�ผ่ัานม่า ทีุ�เมื่อง Glasgow ป็ระเทุศิสกอต้แลี่นด์้  
ในครั�งนี�มี่ผู้ัร่ว่ม่ป็ระชุ่ม่จาก 200 ป็ระเทุศิ จำานว่น 30,000 คน
ซ้ึ่�งป็ระกอบไป็ด้้ว่ย่ผู้ันำาระดั้บโลี่ก ผู้ัแทุนองค์กร ผู้ัสังเกต้การณ์
แลี่ะสื�อม่ว่ลี่ช่น

ถ้าจะอธิบายว่าท�าไม COP26 ถ้งได้มีการให้ความส�าคัญ
มากกว่าในปี็ท่ีผ่ิาน ก็คงต้องกล่าวย้อนไป็ตั�งแต่ COP21 ในปี็ 2015 
ที่จัดข้�นท่ีกรุงป็ารีส ป็ระเทศฝรั่งเศส โดยผิลจากการป็ระชุมครั�งนั�น
ท�าให้เกิดเหตุการณ์์ส�าคัญในป็ระวัตศิาสตร์อย่างหน่้ง นั่นคือการ
พยายามด�าเนินการเพ่ือยับยั�งการเป็ล่ียนแป็ลงของสภาพภูมิอากาศ
ของโลก โดยการด�าเนินการน�ันเกิดข้�นภายใต้ “สนธ่สัญญาป็ารีส”  
หรือ “The Paris Agreement Against Climate Change”  
ซ่้ึงเป็็นสนธิสัญญาระหว่างป็ระเทศท่ีมีข้อผูิกพนัทางกฎหมายและ
ผู้ิน�าโลกใน 197 ป็ระเทศ ลงนามในสนธิสัญญา ภายใต้สนธิสัญญา
ดังกล่าวป็ระเทศต่าง ๆ ถูกขอให้ด�าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดความ
เป็ล่ียนแป็ลง รักษาอุณ์หภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มเกิน 2 องศาเซึลเซึยีส
และให้พยายามตั�งเป้็าไว้ท่ี 1.5 องศาเซึลเซึียส เพ่ือท่ีจะป้็องกัน 
หายนภัยทางด้านสภาพภูมอิากาศ จากเป้็าหมายดงักล่าวบรรดา
ป็ระเทศต่าง ๆ  มุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมจ้งก�าหนด Nationally Determined  
Contributions หรือ NDCs ซ่้ึงเป็็นแผินป็ฏบิติัการลดการป็ล่อยมลพษิ
ระดับชาติ โดยทุก ๆ  5 ปี็ ป็ระเทศต่าง ๆ  จะต้องกลับมาด้วยแผินการ
ฉบับท่ีป็รบัป็รงุใหม่ และเน่ืองจาก NDCs ของปี็ 2020 ล่าช้าไป็หน่้งปี็ 
เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 ท�าให้ต้องมาเสนอในปี็ 2021  
ในงาน COP26 ซ่้ึงน่ันก็เป็็นสาเหตวุ่า ท�าไม COP26 จ้งมีความส�าคัญ
มากกว่าครั�งที่ผ่ิานมาก่อนหน้านี�

เหตุผิลท่ีว่าท�าไมต้องตั�งเป้็าหมายไว้ท่ี 1.5 องศาเซึลเซึียส 
ก็เน่ืองมาจากหน่วยงานท่ีมช่ืีอว่า คณะกรรม่การระห่ว่่างรัฐบาลี่
ว่่าด้้ว่ย่การเป็ลีี่�ย่นแป็ลี่งสภาพภูม่่อากาศิ (Intergovernmental Panel  
on Climate Change หรือ IPCC) ซ่้ึงเป็็นหน่วยงานระดับโลกในด้าน
การเป็ล่ียนแป็ลงภูมิอากาศ ได้ท�าการป็ระเมินผิลกระทบท่ีมีต่อโลก
จากอณุ์หภมิูท่ีเพ่ิมข้�น 1.5 องศาเซึลเซึยีส เทียบกบักรณ์อุีณ์หภมูิ

ที่เพ่ิมข้�น 2 องศาเซึลเซีึยส ผิลการป็ระเมนิพบว่าความเสียหายที่
เกิดต่อโลกจากอุณ์หภูมิ ท่ีเพ่ิมข้�น 1.5 องศาเซึลเซีึยสกับ  
2 องศาเซึลเซีึยสนั�นแตกต่างกันมาก โดยอุณ์หภูมิท่ีต�่ากว่านั�น 
โลกมีความป็ลอดภัยกว่ามาก และถ้งแม้ว่าอุณ์หภูมิที่เพิ่มข้�น  
1.5 องศาเซึลเซีึยสจะส่งผิลกระทบน้อยกว่า แต่ก็ยังสามารถ 
ส่งผิลท�าให้ระดับน��าทะเลสูงข้�น แนวป็ะการังเกิดการฟัอกสี และ
การเพ่ิมข้�นของคล่ืนความร้อน ภัยแล้ง น��าท่วม และพายท่ีุรุนแรง

ปั็จจบัุน แม้ว่าการป็ล่อยก๊าซึคาร์บอนไดออกไซึด์จะลดลงใน
ช่วงล็อกดาวน์จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เม่ือปี็ที่แล้ว  
แต่ก็เป็็นเพียงช่ัวคราวและเพ่ิมข้�นอีกครั�งนบัตั�งแต่เศรษฐกจิฟ้ั�นตัว 
ส่งผิลให้ชะลอการเพ่ิมอุณ์หภูมไิป็ได้เล็กน้อย แต่โดยรวมจากการ
ด�าเนนิการภายใต้สนธสัิญญาป็ารีสในขณ์ะน�ีจะช่วยยับยั�งอุณ์หภูมิ
ท่ีสูงข้�นให้อยู่ในช่วง 2.7 -3.7 องศาเซึลเซีึยส แต่หากการด�าเนนิการ
ภายใต้ข้อตกลงกลาสโกว์สามารถด�าเนินการได้ครบถ้วนในทุก
ป็ระเด็น เราสามารถลดการเพิ่มอุณ์หภูมใิห้อยู่ที่ 2 องศาเซึลเซีึยสได้  
และหากมีการด�าเนนิการท่ีเข้มข้นข้�นไป็อีกในทศวรรษหน้า (รวมถ้ง
ข้อตกลง Net zero หรือ คาร์บอนเป็็นศูนย์) จะท�าให้อุณ์หภูมิที่ 
สูงข้�นอยู่ในช่วง 1.5-1.8 องศาเซึลเซีึยสได้

ข้อสรุป็ของการป็ระชุ่ม่ COP26 มี่สาระสำาคัญดั้งนี�
1. ลดการใช้เชื�อเพลิงจากถ่านหิน โดยแม้ว่าจะหยุดการใช้ 

เชื�อเพลิงถ่านหินไม่ได้ แต่จากข้อตกลงนี�ก็สามารถบอกได้ว่าเรา
ก�าลังเข้าสู่ข�ันตอนการลดการใช้ถ่านหิน โดยการลดเงินทุน 
สนับสนุนการใช้ Fossil Fuel (ป็ระมาณ์ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี็)

2. ลดการถางหรือใช้พื�นท่ีป่็า โดยการป็กป้็อง ฟ้ั�นฟูั และ 
สร้างความย่ังยืนให้กับผืินดินในปั็จจบัุน มศัีกยภาพเพียงพอท่ีจะ
ลดการป็ล่อยก๊าซึเรือนกระจกสู่ชั�นบรรยากาศได้ถ้ง 7 พันล้านตัน
ต่อปี็ จากหลักการดังกล่าว 137 ป็ระเทศได้ลงนามการหยุด 
การถางป่็าในปี็ 2030

3. เร่งรดัการเป็ล่ียนจากรถยนต์เคร่ืองสนัดาป็เป็็นรถยนต์ไฟัฟ้ัา
จากการเร่งรัดสู่การผิลิตรถยนต์ที่ไม่ป็ล่อยมลภาวะทางอากาศ 
(100% Zero Emission) ม ี35 ป็ระเทศ 6 บริษัทผิลิตรถยนต์ชั�นน�า 
43 เมือง รัฐ หรือภูมิภาค ได้ร่วมข้อตกลงท่ีจะบรรลุเป้็าหมายนี�  
ซ่้ึง 6 บริษัทผิลิตรถยนต์จะผิลิตรถยนต์ที่ไม่ป็ล่อยมลพิษ  
(100% zero-emission vehicle : ZEV) ภายในปี็ 2035

4. ลดการป็ล่อยก๊าซึมเีทน มเีทนเป็็นก๊าซึท่ีอันตรายต่อสภาพ
ภูมอิากาศโลกมากกว่าคาร์บอน์ไดออกไซึด์ ดังนั�นแล้ว จาก COP26 

ก

ทีุ�ม่าของข้อมู่ลี่ : 

มากกว่า 100 ป็ระเทศ (รวมถ้ง 6 ป็ระเทศท่ีป็ล่อยมเีทนมากท่ีสดุ 
ได้แก่ สหรัฐอเมรกิา บราซิึล กลุ่มป็ระเทศ EU อนิโดนเีซีึย ป็ากีสถาน
และอาร์เจนตินา) ให้ค�าม่ันจะลดการป็ล่อยการมเีทน 30% ในปี็ 2030

ธพส. ในฐานะผู้ิบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ
ขอเป็็นหน่้งในผู้ิมส่ีวนร่วมในการจดัการกับปั็ญหาสภาพอากาศโลก  
โดยได้ด�าเนินการบริหารจัดการและควบคุมการใช้พลังงานภายใน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็็นอย่างดี ดังที่ป็รากฏเป็็นที่
ป็ระจักษ์จากการได้รับรางวลัล่าสดุ รางวัล Global District Energy  
Climate Awards ซ่้ึงจัดข้�นเป็็นครั�งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจกิายน 2564  
ท่ีผ่ิานมา โดย ธพส. ได้รับรางวัลในป็ระเภท District Energy in  
Developing Countries จากการส่งศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ  
เข้าป็ระกวด ซ่้ึงใช้แนวคิดพื�นฐานของ District Energy (DE) คือ  
การเพ่ิมป็ระสทิธภิาพการใช้พลงังานในเขตเมืองหรือชมุชน การน�า
พลังงานส่วนเกินกลับมาใช้ใหม่ไม่ให้พลังงานนั�นสูญเป็ล่า  
เพ่ือเป็็นการลดการป็ล่อยก๊าซึคาร์บอนไดออกไซึด์ โดยศูนย์ราชการ
เฉลมิพระเกียรติฯ สามารถลดการใช้พลังงานในปี็ 2563 ไป็ได้ถ้ง 
107,305.3 MWh โดยลดการป็ล่อยก๊าซึคาร์บอนไดออกไซึด์ไป็ได้ถ้ง 
46,892.41 ตัน สามารถป็ระหยัดค่าไฟัฟ้ัาไป็ได้ 4.07 ล้านบาท

ธพส. มุ่่งมั่�นแลี่ะต้อกย่ำ�าการเป็็นต้้นแบบเมื่องสีเขีย่ว่ 
คาร์บอนต้ำ�า ทีุ�ส่งเสร่ม่ด้้านการอนุรักษ์พลัี่งงานแลี่ะการใช้่พลัี่งงาน 
สะอาด้อย่่างยั่�งยื่นเพื�อเป็็นส่ว่นห่น้�งของการด้ำาเน่นการทัุ�ว่โลี่ก 
เพื�อคว่บคุม่อุณห่ภูม่่โลี่กไม่่ให้่เพ่�ม่ข้�นม่ากกว่่า 1.5 องศิาเซึ่ลี่เซีึ่ย่ส
 ต้าม่ข้อต้กลี่งป็ารีส แลี่ะข้อต้กลี่งกลี่าสโกว์่ทีุ�ต้กลี่งไว้่

ก้�ว้สำ�คััญสู่ก�รจำดัก�รพลังง�น

เพ่ื่�อความยั่่�งยั่น่

Mr. Prinzeohm
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Global Trend
ห่ากวั่นนี� องค์กรของคุณห่รือตั้ว่คุณเองอย่ากจะ

เต้รีย่ม่พร้อม่ เพื�อรับการเป็ลีี่�ย่นแป็ลี่งทุางเทุคโนโลี่ยี่แห่่งยุ่ค  

คงต้้องเร่งทุำาคว่าม่เข้าใจกับ “เม่ต้าเว่่ร์ส” (Metaverse) 

นวั่ต้กรรม่ทีุ�จะผัสม่ผัสานโลี่กแห่่งคว่าม่เป็็นจร่งเข้ากับโลี่ก

เห่มื่อนจร่ง ด้้ว่ย่เทุคโนโลี่ยี่ AR (Augmented Reality) แลี่ะ 

VR (Virtual Reality) แลี่ะคงไม่่ใช่่เพีย่งแค่ทุำาคว่าม่เข้าใจ

เกี�ย่ว่กับคำาจำากัด้คว่าม่ของเม่ต้าเว่่ร์สเทุ่านั�น แต่้จะต้้อง

สาม่ารถเชื่�อม่โย่งให้่ได้้ว่่า เม่ต้าเว่่ร์สจะส่งผัลี่กระทุบอย่่างไร

ต่้อการทุำางานแลี่ะการใช้่ชี่ว่่ต้ของเราในเร็ว่วั่นนี� 

ก่อนจะเข้าใจเมตาเวิร์ส จ�าเป็็นอย่างย่ิงท่ีต้องรู้จักเทคโนโลยี 
AR (ผิสานความเสมือนจริงเข้ากับโลกแห่งความเป็็นจริง) และ
เทคโนโลยี VR (การจ�าลองภาพให้เสมือนจริง) เสียก่อน ซ่้ึงทั�ง
สองเทคโนโลยีนี�มีการใช้งานกันมานานพอสมควรแล้ว ตัวอย่าง
ท่ีเห็นได้ชัดของเทคโนโลยี AR ก็คือเกมส์ Pokemon GO หรือ  
การใช้แอป็พลิเคชันโทรศัพท์มือถือส่องดูภาพ 3 มิติบนหนังสือ
ส่วนเทคโนโลยี VR นั�นก็มีตัวอย่างให้เห็นในรูป็แบบของภาพที่
ป็รากฏอยู่ในแว่นตา VR หรือบนโป็รแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในช่วงล็อกดาวน์จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีท�าให้
ผู้ิคนไม่สามารถออกไป็ท�ากิจกรรมเพื่อพบเจอกันได้ตามป็กติ  
จ้งมีการใช้เทคโนโลยี VR อย่างแพร่หลายมากข้�น เช่น การพาชม
สถานท่ีท่องเท่ียวเสมือนจริง (Virtual tour) งานนิทรรศการเสมือนจริง  
(Virtual Exhibition) หรือแม้แต่งานแสดงสินค้าเสมือนจริง  

(Virtual Expo) ซึ้่งนับวันก็ยิ่งมีการพัฒนารายละเอียดและ 
การแสดงผิลที่สมจริงมากข�้น

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากัดของเทคโนโลยีปั็จจุบัน ท�าให ้
VR ยงัไม่สามารถเชื่อมตอ่กบั E-commerce ไดแ้บบสนทิ ตวัอยา่ง
เช่น การท�าร้านค้าให้มีความเสมือนจริงแค่ไหน แต่เม่ือต้องการ
ซืึ�อสินค้า ก็ต้องออกจากโลกเสมือนจริง แล้วมาท�าการซืึ�อขาย
ผิ่านแพลตฟัอร์ม E-commerce บนโลกแห่งความเป็็นจริงอีกครั�ง  
อกีทั�งสินคา้ที่ซึื�อในโลกแหง่ความเป็น็จริง กไ็ม่สามารถน�าไป็ใชไ้ด้
 ในโลกเสมือนจริง ดังน�ัน จ้งต้องเฝ้ารอให้เทคโนโลยีน�ีเชื่อมต่อ 

โลกเสมือนจริงและโลกแห่งความเป็็นจริงได้อย่าง 
ไร้รอยต่อ 

เม่ือนั�น เราจะเห็นผู้ิใช้งานเมตาเวิร์สสามารถ
เข้าไป็ใช้พื�นท่ีดิจิทัลบนโลกเสมือนจริงผ่ิานเครือข่าย 
อินเทอร์เนต ซ่้ึงจะท�าให้เขาจะมีตัวตนอยู่อีกโลกหน่้ง 
ในรูป็ลักษณ์์ท่ีก�าหนดได้เองพวกเขาจะสามารถใช้ชีวิต
และท�ากิจกรรมแทบทุกอย่างได้เหมือนการอยู่บนโลก
ความเป็็นจริง ซ่้ึงน่ันจะท�าให้เกิดสังคมท่ีมีการติดต่อ  
มีการซืึ�อขาย มีการบริการ มีการแลกเป็ล่ียนข้อมูล  
มีการครอบครองพื�นท่ีและทรัพย์สิน กลายเป็็นโอกาส
ท่ีหลายคนมองว่า วิถีชีวติิและธุรกิจใหม่ ๆ จะเกดิข้�น

ปั็จจุบันนี� บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook  
(เป็ล่ียนช่ือเป็็น Meta), Amazon, Disney, SK telecom 

และ Tencent พากันลงทุนเพ่ือพัฒนาแพลตฟัอร์มให้สามารถ
รองรับเมตาเวิร์ส และสามารถสร้างรายได้จากการเกิดข้�นของ
นวัตกรรมนี� 

แม้่จะยั่งมี่คว่าม่กังว่ลี่ว่่า เม่ต้าเว่่ร์สจะม่อม่เม่าให้่คนเข้าไป็

ใช้่ชี่ว่่ต้ในโลี่กเสมื่อนจร่ง จนลี่ด้ทุอนทัุกษะการใช้่ชี่ว่่ต้บนโลี่ก

จร่ง แต่้ห่ลี่าย่คนก็ยั่งเชื่�อว่่านวั่ต้กรรม่นี�จะเป็็นได้้ม่ากกว่่า 

ของเล่ี่นเพื�อคว่าม่บันเทุ่ง แต่้จะเป็็นเครื�องมื่อช่่ว่ย่ให้่ม่นุษย์่ก้าว่ข้าม่ 

ข้อจำากัด้ทุางเด่้ม่ๆ ไป็ได้้อย่่างไร้ข้อจำากัด้ ดั้งนั�นจ้งต้้องรอดู้กัน

ต่้อไป็ย่าว่ ๆ ว่่าเม่ต้าเว่่ร์สจะมี่พล่ี่กโลี่กไป็ในทุ่ศิทุางใด้

นวััตกรรมเปลี่่�ยนโลี่ก METAVERSE

การห่ารอืระห่ว่่างป็ระธานาธ่บดี้ โจ ไบเด้น ของสห่รฐัฯ
กับป็ระธานาธ่บดี้ สีจ่�นผ่ัง ของจีน ผ่ัานระบบออนไลี่น์ 
เสมื่อนจร่งเมื่�อช่่ว่งคำ�าของวั่นทีุ� 15 พฤศิจ่กาย่นทีุ�ผ่ัานม่าต้าม่
เว่ลี่าทุ้องถ่�นของสห่รัฐอเม่ร่กา ซ้ึ่�งใช้่เว่ลี่ากว่่าสาม่ชั่�ว่โม่งคร้�ง 
แม้่ทัุ�งสองฝ่่าย่ย่ำ�าว่่าเป็็นการพูด้คุย่กันเพื�อลี่ด้คว่าม่ต้้งเครีย่ด้
แต่้ก็ไม่่สาม่ารถห่ลีี่กเลีี่�ย่งป็ระเด็้นอ่อนไห่ว่ทีุ�สุด้อย่่างเรื�อง
ของไต้้ห่วั่นไป็ได้้

ไต้้ห่วั่น
ไบเดนเน้นย��าว่า สหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนนโยบายจีนเดียว 

ไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวเป็็นอิสระของไต้หวัน แต่สหรัฐฯ 
คัดค้านอย่างเต็มที่ต่อความพยายามใด ๆ แต่เพียงฝ่ายเดียว 
เพ่ือเป็ล่ียนแป็ลงสถานะท่ีเป็็นอยู่ในขณ์ะนี� หรือท่ีจะบ่อนท�าลาย
สันติภาพรวมท�ังเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน

ขณ์ะที่สีจิ�นผิิงยืนกรานว่าไต้หวันเป็็นส่วนหน้่งของจีนและ
พร้อมท่ีจะตอบโต้หากมีการล��าเส้นหรือสนับสนุนการแบ่งแยก 
ดินแดนของไต้หวัน และยังเตือนว่าการสนับสนุนการแยกตัวเป็็น
อิสระของไต้หวันคือการ “เล่ี่นกับไฟั” 

สีจิ�นผิิงยังกล่าวอีกว่า “จีนมี่คว่าม่อด้ทุนแลี่ะพย่าย่าม่
รว่ม่ช่าต่้อย่่างสันต่้ด้้ว่ย่คว่าม่จร่งจังแลี่ะจร่งใจ แต่้ห่ากฝ่่าย่
ทีุ�สนับสนุนการแบ่งแย่กด่้นแด้นของไต้้ห่วั่นยั่�ว่ยุ่ ห่รือลี่ำ�าเส้น 
เราจะใช้่ม่าต้รการขั�นเด็้ด้ขาด้”

ข้อพ่พาทุด้้านการค้า 
ไบเดนย��าถ้งความจ�าเป็็นในการป็กป็้องแรงงานชาวอเมริกัน

และอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ จากหลักป็ฏิบัติทางเศรษฐกิจและ
การค้าท่ีไม่เป็็นธรรมของจีน และยังเน้นย��าถ้งความส�าคัญของ 
การป็ฏิบติัตามข้อตกลงทางการค้าระยะท่ีหน่้งของจีน

ส่วนทางฝั�งจีนน�ันส�านักข่าว Reuters รายงานว่า สีจิ�นผิิง 
บอกกับไบเดนว่าสหรัฐฯ จ�าเป็็นต้องยุติการใช้แนวคิดเรื่อง 

ความม่ันคงของชาติมากดข่ีบริษัทจีน
ทุะเลี่จีนใต้้ อ่นโด้-แป็ซ่ึ่ฟ่ัก
จากค�าแถลงอย่างเป็็นทางการท่ีสรุป็ป็ระเด็น

การหารือผู้ิน�าทั�งสองป็ระเทศไม่ได้พูดคุย
เก่ียวกับทะเลจีนใต้ ไบเดนเพียงแต่พูด
ถ้งความส�าคัญของความเปิ็ดกว้าง
และเสรีของภูมิภาคอินโด-แป็ซิึฟิัก  
และย��าถ้งหลักเสรีภาพในการเดินเรือ
(Freedom of navigation)

ภาว่ะโลี่กร้อน
ผู้ิน�าทั�งสองป็ระเทศพูดถ้งป็ระเด็น

ท่ีทั�งสหรัฐฯ และจีนสามารถร่วมมือกัน 
รวมทั�งปั็ญหาการเป็ล่ียนแป็ลงของสภาพ 
ภูมิอากาศ โดยก่อนหน้าการป็ระชมุนี� สหรฐัฯ 
และจีนสร้างความป็ระหลาดใจให้ชาวโลก
ด้วยการออกแถลงการณ์์ร่วมกันเก่ียวกับ
การลดการป็ล่อยก๊าซึเรือนกระจกในท่ีป็ระชุม
ว่าด้วยการเป็ล่ียนแป็ลงของสภาพภูมิอากาศ 
COP26 ท่ีเมืองกลาสโกว์ของสกอตแลนด์

การแข่งขัน
ไบเดนกล่าวว่า เป็็นหน้าท่ีของผู้ิน�าทั�งสองท่ีจะ

ต้องท�าให้แน่ใจว่าการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะไม่ 
ขยายตัวกลายเป็็นความขัดแย้ง ไม่ว่าจะโดยตั�งใจหรือไม่ 
ก็ตาม และทั�งสองป็ระเทศควรสร้างกลไกป้็องกันเพ่ือหลีกเล่ียง 
ความขัดแย้ง และยืนยันว่า สหรัฐฯ จะยังคงยืนหยัดเพ่ือป็กป็้อง
ผิลป็ระโยชน์และค่านิยมของตัวเอง รวมทั�งร่วมมือกับพันธมิตร
และหุ้นส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่ากฎเกณ์ฑ์์ต่าง ๆ ส�าหรับ 
ศตวรรษที่ 21 จะช่วยส่งเสริมระบบความสัมพันธ์ระหว่างป็ระเทศที่เสรี  
เปิ็ดกว้าง และยุติธรรม 

“โจ ไบเดน” คุุย “สี่จ้�นผิ้ง”
ถกหลากประเด็็นในการประชุุมออนไลนค์ร้�งประว้ัติิศาสติร์ 

ถ้งแม้่การสนทุนาจะครอบคลีุ่ม่ป็ระเด็้นต่้าง ๆ ใน 
คว่าม่สัม่พันธ์ระห่ว่่างสห่รัฐฯ กับจีนอย่่างเป่็ด้เผัย่แลี่ะ 
ต้รงไป็ต้รงม่าก็ต้าม่ เจ้าห่น้าทีุ�รัฐบาลี่สห่รัฐฯ กล่ี่าว่ว่่า  
ไม่่มี่คว่าม่คืบห่น้าอย่่างสำาคัญใด้ ๆ ทีุ�จะราย่งาน แลี่ะ 
เป้็าห่ม่าย่ของการห่ารือครั�งนี�ไม่่ใช่่เพื�อจะลี่ด้คว่าม่ต้้งเครีย่ด้
ห่รือคาด้ห่วั่งผัลี่ลัี่พธ์ในเรื�องดั้งกล่ี่าว่แต่้อย่่างใด้ 
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ฝนตกหนกัโดยรอบ เว้นแต่บรเิวณ์ศูนย์ราชการฯ ที่ก�าลงัป็ระกอบพธีิ
กลบัไม่มีฝนตก อกีทั�งยงัมปี็รากฏการณ์ ์“พระอาทุ่ต้ย่ท์ุรงกลี่ด้”  

ดว้ยเชน่กนั และต่อมาในปี็ 2556 ไดมี้การอัญเชญิ “พระพ่ฆเนศิว่ร”  

และ “พระแม่่ธรณี” มาป็ระดิษฐานไว้ในบริเวณ์เดียวกัน โดย
ตลอดระยะเวลาที่ผิ่านมา องค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศวร 
และพระแม่ธรณ์ี เป็็นที่เคารพสักการะย้ดเหนี่ยวจิตใจของเหล่า 
ผูิ้บริหารและผูิ้ป็ฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต�ังอยู่ภายใน 
ศูนย์ราชการฯ สังเกตได้จากพวงมาลัยและเคร่ืองสักการะบูชา 
อกีทั�งยงัมีการจดัพธีิบวงสรวงในวันท่ี 12 พฤศจกิายน เป็็นป็ระจ�าทกุปี็

ล่วงผ่ิานกว่าสิบปี็ สถานท่ีอันเป็็นท่ีป็ระดิษฐานองค์ 
ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศวร และพระแม่ธรณี์ ในยุคแรก
ช�ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ดังน�ันจ้งได้มีการบูรณ์ะสถานที่
ป็ระดิษฐานใหม่ จัดสร้างซึุ้มเทวาลัยใหม่ซึ้่งถอดแบบมาจาก
เทวสถานโบสถ์พราหมณ์์ เสาชิงช้า และใช้หินอ่อนในการ 
ปู็พ�ืนท�ังหมด ขณ์ะเดยีวกนักด็�าเนนิการป็ดิทององคท์า้วมหาพรหม  
พระพิฆเนศวร และพระแม่ธรณี์ ใหม่ท�ังหมดโดยส�านักช่างสิบหมู่  
โดยระหว่างการบูรณ์ะได้อัญเชิญไป็ป็ระดิษฐานชั่วคราว  
บริเวณ์เกาะกลางใกล้กับสถานที่เดิม เพื่อให้ผู้ินับถือศรัทธา

สามารถสักการะบูชาได้ตามป็กติ และเม่ือการบูรณ์ะ 
แล้วเสร็จจ้งได้มีพธีิสมโภชบวงสรวงสถานที่ที่บูรณ์ะใหม่  
พร้อมอัญเชิญและป็ระดิษฐานองค์ท้าวมหาพรหม
พระพิฆเนศวร และพระแม่ธรณ์ี เม่ือวันจันทร์ ท่ี  
20 กนัยายน 2564

แน่นอนว่าสิ่งศักดิ�สิทธิ�อันเป็็นที่นับถือศรัทธา  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานท่ียิ่งใหญ่เฉกเช่นศูนย์ราชการฯ  
ซึ้่งมีหน่วยงานส�าคัญในการขับเคล่ือนงานเพื่อพัฒนา
ป็ระเทศมากมายด้วยแล้ว ย่อมต้องมี เร่ืองราว 
ความเช่ือที่บอกเล่าต่อกันมา ความเช่ือเกี่ยวกับองค์ 
ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศวร และพระแม่ธรณี์ ก็เช่นกนั 

ตามค�าบอกเล่าส่วนใหญ่ต่างบอกตรงกันว่า
องค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศวร และพระแม่ธรณ์ ี 
ณ์ ศูนยร์าชการฯ น�ัน ผู้ิคนนยิมมาขอพรเพื่อใหเ้จริญ

เมื่�อวั่นจันทุร์ทีุ� 20 กันย่าย่น 2564 มี่พ่ธีสม่โภช่บว่งสรว่ง

สถานทีุ�ทีุ� บูรณะให่ม่่ พร้อม่อัญเช่่ญแลี่ะป็ระด่้ษฐาน

องค์ทุ้าว่ม่ห่าพรห่ม่ พระพ่ฆเนศิว่ร แลี่ะพระแม่่ธรณี  

ณ ศูินย์่ราช่การเฉล่ี่ม่พระเกีย่รต่้ ๘๐ พรรษา ๕ ธันว่าคม่ ๒๕๕๐

ในวันป็ระกอบพิธีน�ัน พระม่ห่าราช่ครูพ่ธีศิรีว่่สุทุธ่คุณ

ป็ระธานพระครูพราหมณ์์ เป็็นผู้ิป็ระกอบพิธี โดยม ีด้ร.นาฬ่ิกอต่้ภัค  

แสงสน่ทุ กรรมการผู้ิจัดการ พร้อมด้วย คณ์ะผู้ิบริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) เข้า
ร่วมพิธี โดยช่วงระหว่างท�าพิธีได้เกิด “พระอาทุ่ต้ย่์ทุรงกลี่ด้”  

บนท้องฟั้าเหนือบริเวณ์พิธี สร้างความป็ีติยินดีแก่ผู้ิเข้าร่วมพิธี  
ก่อเกิดสิริมงคลเป็็นขวัญก�าลังใจให้แก่ผู้ิมีส่วนเก่ียวข้องกับ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ ให้การป็ฏบัิติงานเป็็นไป็อย่างราบร่ืน  
ไร้อุป็สรรคมาแผิ้วพาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการพัฒนาพื�นที่
ส่วนขยายฯ โซึนซีึ ซ่้ึงขณ์ะนี�อยู่ระหว่างด�าเนินการตามแผิน 
โดยย้ดหลักธรรมาภิบาลและแนวนโยบายของรัฐบาล

แรกเร่ิมน�ันได้มีการอัญเชิญ “องค์ทุ้าว่ม่ห่าพรห่ม่”  
มาป็ระดิษฐาน ณ์ ศูนย์ราชการฯ เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 
โดยหน่้งในผู้ิอยู่ร่วมในพิธีบวงสรวงครั�งนั�นเล่าว่า ขณ์ะท�าพิธีมี 

กา้วหน้าในต�าแหนง่หนา้ท่ีการงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับผู้ิท่ี 
ต้องการสอบเข้ารับราชการนิยมมาขอพรท่ีน่ีกันอย่างแพร่หลาย  
โดยส่ิงท่ีนิยมน�ามาขอพรคือพวงมาลัยดอกไม้ จุดธูป็เทียน  
กล่าวค�าสักการะตามท่ีป็รากฏอยู่

หากแต่เคลด็ลับในการขอพรให้ส�าเร็จนั�น เช่ือกันว่า “ต้้องเร่�ม่ 

จากการบชู่าพระพ่ฆเนศิว่รกอ่นเป็็นองคแ์รก แล้ี่ว่จ้งต่้อด้้ว่ย่

องค์ทุ้าว่ม่ห่าพรห่ม่” โดยความเช่ือนี�สอดคล้องกับความเช่ือของ
ชาวฮ้นิดูซ่้ึงยกยอ่งพระพฆิเนศวรเป็น็เทพแห่งความส�าเร็จทั�งป็วง 
และตามต�านานเม่ือพระศิวะได้ท�าการต่อเศียรคืนให้กับพระโอรส
เพ่ือคืนชีพพร้อมตั�งพระนามให้ว่า “พระพ่ฆเนศิว่ร” ซ่้ึงแป็ลว่า
เทพผู้ิขจัดปั็ดเป่็าอุป็สรรคและความทุกข์ยาก อีกทั�งยังยกย่อง
และอวยพรว่า ในการป็ระกอบพิธีกรรมต่าง ๆ จะต้องท�าพิธีบูชา 
องค์พระพิฆเนศก่อนเพ่ือความส�าเร็จของพิธีเหล่านั�น

ห่ากใครมี่โอกาสเด่้นทุางไป็ยั่งศูินย์่ราช่การฯ สาม่ารถไป็

สักการะองค์ทุ้าว่ม่ห่าพรห่ม่ พระพ่ฆเนศิว่ร แลี่ะพระแม่่ธรณี  

ได้้ทุุกวั่น แม้่ว่่าคว่าม่เชื่�อส่ว่นบุคคลี่อาจจจะแต้กต้่าง  

ห่ากแต่้พลัี่งศิรัทุธาย่่อม่นำาม่าสู่การเสร่ม่สร้างพลัี่งแรงใจ 

ทีุ�จะเป็็นอีกห่น้�งแรงส่งสำาคัญให้่ป็ระสบคว่าม่สำาเร็จในส่�ง

อันมุ่่งห่วั่งตั้�งใจได้้ในทีุ�สุด้...

บวงสรวง “พื่ระพื่รหม ศููนย์ั่ราชการฯ”
ส่บูส�นพลังศรทัี่ธ� เสรม่่สร�้งพลังแรงใจำ
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ใครคิดถึึงทะเลยกมืือขึึ้�น !!! 
นานแค่ไห่นแลี่้ว่ทีุ�ด้ว่งต้าของเราไม่่ได้้เห็่นนำ�าทุะเลี่ใส ๆ เทุ้าของเราไม่่ได้้สัม่ผััสกับ 

เม็่ด้ทุราย่ทีุ�ช่าย่ห่าด้ หู่ของเราไม่่ได้้ย่่นเสีย่งซู่ึ่ ๆ  ของคลืี่�นลี่ม่ เมื่�อศูินย์่บร่ห่ารสถานการณ์

โคว่่ด้-19 ห่รือ ศิบค. ป็ระกาศิเป่็ด้ป็ระเทุศิ ผ่ัอนคลี่าย่ม่าต้รการต่้างๆ สาม่ารถเด่้นทุางไป็

ทุ่องเทีุ�ย่ว่ได้้ แล้ี่ว่จะรอช้่าอยู่่ไย่ พาร่างกาย่ออกจากห้่องแคบ ไป็เลี่าะแถบช่าย่ฝั่�งอันด้ามั่น

สว่รรค์กลี่างทุะเลี่กว้่าง ให้่สาย่ลี่ม่แลี่ะคลืี่�นนำ�าช่่ว่ย่ช่ะล้ี่างให้่ใจผ่ัอนคลี่าย่ ห่าด้ทุราย่สว่ย่ 

นำ�าทุะเลี่ใสทีุ�ไห่นทีุ�ไม่่คว่รพลี่าด้ ห่ย่่บชุ่ด้ว่่าย่นำ�าแลี่ะแว่่นกันแด้ด้แล้ี่ว่ต้าม่ม่าได้้เลี่ย่

“หมู่เกาะสิมิล่น” 
ชวนล้่นลา

หมู่เกาะในทะเลอันดามัน  
อยู่ในความรบัผิิดชอบของอทุยานแห่ง
ชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา มีทั�งหมด  
9 เกาะ คือ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน  
เกาะป็ายู เกาะห้า เกาะเมียง เกาะป็ายัง และ
เกาะหูยง ท่ีน่ีวิวทิวทัศน์งดงาม ใต้น��าทะเลก็เต็มไป็ด้วยป็ะการังนานาชนิด เรียกได้ว่า 
เป็็นสวรรค์ของนักด�าน��าอีกแห่งหน่้ง นักท่องเท่ียวท่ีมาท่ีน่ีนอกจากจะเล่นน��าทะเลใส  
หรือด�าน��าชมป็ะการังและป็ลาหลากหลายชนิดแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้ลั�นลาอย่างเดิน
เล่นเส้นทางศ้กษาธรรมชาติ ข้�นไป็จุดชมวิวชมภาพท้องฟ้ัา ทะเลกว้าง และหาดทรายขาว 
หรือจะน่ังชิล ๆ ริมหาด ด่ืมด�่าไป็กับความสวยงามของธรรมชาติตรงหน้าก็ล�ันลาไม่แพ้กัน

“หมูเ่กาะพีื่พีื่” 
ทีี่�นี�สวรรค์ใต้้นำา

หมู่เกาะช่ือดงัแห่งฝั�งอันดามนั หน่้ง
ในเกาะท่ีสวยท่ีสุดในโลก อยูใ่นพื�นท่ีของ
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- 
หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี ป็ระกอบไป็ด้วย
เกาะทั�งหมด 6 เกาะ ได้แก่ เกาะพพีีดอน  
เกาะพพีีเล เกาะไม้ไผ่ิ เกาะยูง เกาะบดิะนอก  
และเกาะบิดะใน เป็็นท่ีเลื่องลือในเร่ือง
ความงดงามของส่ิงมีชีวิตใต้ท้องทะเล จนได้ ชื่อว่า “อาณาจักรแห่่งบุป็ผัาใต้้

สมุ่ทุร” ซ่้ึงเป็็นไฮ้ไลต์ท่ีนักท่องเท่ียวทั�งชาวไทยและต่างชาติต้องมาด�าน��าดู
ป็ะการัง ดอกไม้ทะเล และป็ลาหลากพันธุสี์สันท่ีสวยงาม ท่ีหมู่เกาะพีพีมีจุดท่องเท่ียว 
ห้ามพลาดหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็็นอ่าวมาหยา อ่าวป็ิเล๊ะลากูน ถ��าไวกิ�ง ฯลฯ  
รีบหาเวลาพักแล้วชวนคนที่รักมาเช็คอินให้คนอ่ืนอิจฉา

พ่ื่กใจไป “เกาะกระดาน”
เกาะท่ีมีชายหาดสวยท่ีสุดของทะเลตรัง อยู่ในอ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีทั�งพื�นท่ีป่็าเขาและชายหาด

น��าทะเลเป็็นสีฟ้ัาใสจนมองเห็นแนวป็ะการังน��าตื�นคือความป็ระทับใจแรกของผู้ิมาเยือน และเพียงแค่เดิน
ลงน��าจากฝั�งไป็ไม่ไกลนักก็จะได้พบป็ะฝูงป็ลาน่ารักมารอต้อนรบัผู้ิมาไกล หาดทรายขาวกวา้งใหญ่เป็็นแนว
ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ยามเช้าชมแสงแรกของวันท่ีหน้าหาด ยามเย็นเดินลัดเลาะทิวเขาข้ามไป็ยังอีกฝั�งของ
เกาะชมพระอาทิตย์แตะเส้นขอบฟ้ัาสวยเกินบรรยาย ท่ีน่ีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะมาพักผ่ิอนคลายจาก
ความวุ่นวายในเมือง เอาความเหน่ือยล้าไป็ให้ธรรมชาติบ�าบัด ใช้ชีวิตให้ช้าลง แล้วจะได้พบกับความสุข
สงบท่ีแท้จริง

อ๊ะๆ อย่่าเพ่�งทัุกว่่าใครไป็ทุะเลี่ห่น้าห่นาว่กัน นี�เป็็นอีกห่น้�งบทุพ่สูจน์ว่่า ทุะเลี่ฤดู้ไห่นแม้่แต้กต่้าง

ก็ล้ี่ว่นมี่เสน่ห์่ ถ้งเว่ลี่าให้่ทุะเลี่เห่่กล่ี่อม่ ไป็สัม่ผััสคว่าม่สุขราย่ล้ี่อม่ของขวั่ญจากธรรม่ช่าต่้กันเลี่ย่...

“เกาะหลีเปะ๊” สวยั่เปะ๊ปงั
หน่้งในสถานท่ีท่ีคนรักทะเลจะต้องมาเยือน 

สักครั�งในชีวิต เกาะหลีเป๊็ะอยู่ในจังหวัดสตูล เป็็นเกาะ
เล็ก ๆ ทางตอนใต้ของทะเลอันดามัน ท่ีน่ีน��าทะเลใส  
ทรายขาวละเอียดน่ิมเหมือนแป้็ง เสน่ห์ของเกาะหลีเป๊็ะ

คือความเป็็นธรรมชาติของป็ะการัง และวิถีชีวิตของชาวบ้านท่ีเรียบง่าย ส่ิงหน่้งท่ีผู้ิมา
เยือนไม่ควรพลาดคอืด�าน��าชมความสวยงามของแนวป็ะการงัรอบ ๆ  เกาะท่ียงัคงสมบรูณ์์
ธรรมชาติเกาะหลีเป๊็ะจะสวยงามเป็ะ๊ป็งัขนาดไหน หลายคนการันตีด้วยค�าว่า “มั่ลี่ดี้ฟัส์

เมื่องไทุย่” แต่อย่าเพ่ิงเช่ือค�าใคร ต้องไป็พิสูจน์ด้วยตัวเอง
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ห�กัอย�กัเช่ค็ดีวงดี่ๆ  ต�มุเร�มุ�ที่�่ “หมอธ่ร์ ไพ่ยิปซ่” 
Facebook : www.facebook.com/mortea.tarot หร่ออย�กัเช่ค็ดีวงแบบส่วนี่ตวัที่�่ Line ID : Teac02

 “ดวงรายเดือน 12 ราศีี” ธัันวาคม 2564 หมอธีีร์ ไพ่่ยิปซีี 

สาระบันเทิง ต่างประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ท่องเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง

ร�ศีม่งักร (14 ม่.คั. - 12 ก.พ.)
การงาน : เป็็นเดือนท่ีต้องรับมือกับ

ความเครียด การเจรจากับลูกค้าชาวต่างชาติจะ
ไม่ค่อยราบร่ืน กว่าจะผ่ิานไป็ได้ก็เล่นเอาเหน่ือย

หลายขั�นตอน คนว่างงาน ผู้ิใหญ่ส่งงานให้ท�า แต่ต้องท�างานเป็็นระบบ  
ธุรกจิส่วนตัว ช่วงนี�ดิวพาร์ทเนอร์คนต่างชาตเิยอะ ขายของให้ต่างชาต ิ
ได้เงินเร็ว การเง่น : หนี�สินท่ีเคยกวนใจจบสิ�น พร้อมให้บริหาร
จัดการเงินก้อนใหม่ ใช้ระวังสักนิด คว่าม่รัก : คนโสด เจอคนอายุ
มากกว่า สายเป็ย์ คนมีคู่ คุยแต่เร่ืองหาเงินไม่มีเวลาเติมหวาน 

ร�ศีกมุ่ภ์ (13 ก.พ. - 12 มี่.คั.)
การงาน : เป็็นเดือนที่ได้ท�างาน หรือต้อง

เจรจากับผูิ้คน แต่ราบร่ืน แถมได้ผูิ้ช่วยหรือเพ่ือน
ร่วมงานมาท�าให้งานที่รับผิิดชอบยิ่งดีเข้าไป็อีก  
คนวา่งงาน เตรยีมรับข่าวดไีดเ้ลย ไดรั้บการตดิตอ่

มาบ้างแล้ว ธุรกิจส่วนตัว ต้องลงมือท�าแล้วนะ มีโอกาสที่ดีได้ก�าไร  
การเง่น : เกิดความลังเล ไมก่ล้าตดัสินใจวา่เงินที่มจีะจดัการหน�ีสิน
หรืออย่างไรก่อนด ีระวงัมคีนมายืม คว่าม่รัก : คนโสด เร่ิมป็ล่อยวาง 
กับความสัมพันธ์ ให้เป็็นไป็ตามเวลา คนมีคู่ มีเร่ืองเข้ามาให้ต้อง 
ชว่ยกันแบ่งเบาภาระ 

ร�ศีม่นี (13 มี่.คั. - 12 เม่.ย.)
การงาน : มีแต่เร่ืองชวนให้หงุดหงิด เพื่อน

ร่วมงานไม่ให้การช่วยเหลือ ดิวกบัพาร์ทเนอร์ หรอื
เจรจาก็ไม่ได้ด่ังใจอย่างที่วางแผิน คนว่างงาน 

อยากได้งานแต่รอจนเบ่ือ เซ็ึง แต่ท�าอะไรไม่ได้มาก ธุรกิจส่วนตัว  
ติดขัดไป็หมด ไม่ราบร่ืน การเง่น : มีเกณ์ฑ์์ได้โชคลาภ  
ได้เงนิทองเข้ากระเป๋็ามาใช้จ่ายคล่อง คว่าม่รัก : คนโสด ตกอยู่
ในเบี�ยล่าง ความสัมพนัธ์ท่ีบอกใครไม่ได้ คนมีคู่ อย่าริอ่านเอา
มือท่ีสามเข้ามา รักพงั

ร�ศีเม่ษ (13 เม่.ย. - 14 พ.คั.)
การงาน : เป็็นเดือนท่ีท�าอะไรราบร่ืนไป็หมด

มีคนรัก มีคนคอยให้ค�าแนะน�า สนับสนุน ไม่มี
อุป็สรรคเข้ามาให้หนักใจ นอกจากท�าตัวเอง  

คนว่างงาน ได้งานท่ีถนัดมาท�าให้หายเหงาบ้าง ธุรกิจส่วนตัว  
มีเกณ์ฑ์์ค้าขายร่วมกับคนรัก หรือเพ่ือนสนิทมาก ไป็ได้ดี การเง่น :  
เงียบกริบ มีใช้จ่ายพอใช้ ไม่ได้ให้ใช้จนเกินตัว คว่าม่รัก :  

คนโสด อกหัก โดนเทแบบไม่ทันตั�งตัว คนมีคู่ ระวังทะเลาะจนถ้ง
ขั�นเลิกรา หรือแยกทางสักระยะได้

ร�ศีพฤษภ (15 พ.คั. - 15 ม่.่ย.)
การงาน : ตกอยู่ในสถานการณ์์ที่ไมอ่าจต่อรอง

อะไรไดเ้ลย เสียเป็รียบไป็หมด มแีตเ่ร่ืองเข้ามาใหต้อ้ง
แกไ้ข ถูกเอาเป็รียบท�างานไมคุ่้มรายไดท้ี่ไดรั้บ คนวา่งงาน ระวงัการ
รับงานที่อาจถูกหลอกใหเ้ดอืดร้อน หรือท�าฟัรี ๆ  ธรุกิจส่วนตวั ระวงั
การเซึน็เอกสาร การรับออเดอร์ ใบสินคา้ตา่ง ๆ ถูกโกง การเง่น : 
เตรียมหาลู่ทาง หรือหาแหล่งยืมเงิน ห้ามกู้หน�ีนอกระบบ คว่าม่รัก :  
คนโสด ความสัมพันธ์เร่ิมชัดเจนมากข�้น คนมีคู่ เด�ียวอะไรก็ดีข้�น  
จบัมอืใหแ้นน่ ๆ กับปั็ญหาที่เจอ 

ร�ศีเม่ถุนุ (16 ม่.่ย. - 15 ก.คั.)
การงาน : อยู่ในสถานการณ์์ที่ต้อง 

ย่ืนมือช่วยเหลือคนอื่น หรือมีคนมาขอให้ช่วย
ท�างานให้ คนว่างงาน ช่วงนี�เหมือนท�างานฟัร ี

รายได้ท่ีได้รับน้อยมาก ธุรกิจส่วนตัว เป็็นช่วงต้องพ่้งพากัน  
ดีกว่าไม่มีลูกค้าอุดหนุน ก�าไรน้อยหน่อย การเง่น : ระวังถูกโกง
จากคนสนิท หรือเงินท่ีให้คนอ่ืนไป็ไม่ได้คืนแล้ว คว่าม่รัก :  
คนโสด ได้เจอรักครั�งใหม่ที่ตรงใจ รักแท้ คนมีคู่ หวานมาก  
หวานเหมือนเร่ิมรักกันใหม่ ๆ 

ร�ศีกรกฎ (16 ก.คั. - 15 ส.คั.)
การงาน : มีแต่เร่ืองเข้ามาให้ต้องกุมขมับ 

เกิดความวิตกกับสถานการณ์์รอบข้าง ไม่มีกะจิต
กะใจท�างาน หดหู่ เซ็ึง เบ่ือหน่ายสภาพแวดล้อม คนว่างงาน  
เกิดความเครียด ไม่ได้รับการติดต่อเร่ืองงานเลย ธุรกิจส่วนตัว  
ช่วงนี�มีแต่เร่ืองให้ต้องกังวล ไม่มีอะไรแน่นอน การเง่น : ยังดีท่ี 
รายได้ รายจ่าย ยังพอป็ระคองไป็ได้ในเดือนนี� คว่าม่รัก :  
คนโสด เจอคนอายุน้อยกว่าท่ีท�างานเดียวกัน คนมีคู่ ไม่มีเวลา
เอาใจใส่คนรักมากเท่าไหร่ หมดไป็กับการท�างาน 

ร�ศีส่งห ์(16 ส.คั. - 16 ก.ย.)
การงาน : เป็็นช่วงที่ดีข้�น ปั็ญหาเคลียร์ได ้

ราบร่ืน มีผู้ิใหญ่เพศหญิงลงมาช่วยเหลือ มาแนะน�า 
คนว่างงาน ไดรั้บการหยิบยื่นจากคนอายุมากกว่าส่งงานใหท้�า ธรุกจิ
ส่วนตัว ช่วงนี�ยังดีมีคนคอยช่วยรับออเดอร์ ช่วยเจรจาลูกค้า  
การเง่น : ทรงตัว มีใช้จ่ายไม่ถ้งกับเดือดร้อนมาก คว่าม่รัก :  
คนโสด อยู่ในชว่งตดัสินใจวา่จะหยุด หรือเดนิตอ่ คนมคูี ่ชว่งน�ีมแีต่
ปั็ญหาเข้ามาใหต้อ้งเคลียร์

ร�ศีกันย ์(17 ก.ย. - 17 ต.คั.)
การงาน : เข้า สู่การเร่ิมต้นส่ิงใหม่ ๆ  

งานยาก งานหินมาก ๆ เหน่ือยแต่ได้ผิลลัพธ์ที่ดี  
คนว่างงาน เตรียมรับข่าวดีเร่ืองงานใหม่ให้เร่ิมต้น

ได้เลย ธุรกิจส่วนตัว กว่าจะส�าเร็จต้องฝ่าฟัันเยอะ การเง่น : 
ระวังกระเป๋็าเงินร่ัว ต้องรัดเข็มขัดขั�นสุด คว่าม่รัก : คนโสด  
อยู่ ในความสัมพันธ์ที่ ยังท�าใจเลิกราไม่ได้ คนมี คู่  เกิด 
ความสัมพนัธ์ซัึบซ้ึอน ไม่มีความสุข

ร�ศีตลุย ์(18 ต.คั. - 15 พ.ย.)
การงาน : เกิดความเคร่งเครียดกับความ 

รับผิิดชอบ รู้ส้กถูกกดดัน ถูกผู้ิใหญ่จ้องจับผิิด หรือ
ต้องท�ายอดตามเป้็า ลนไป็หมด คนว่างงาน  

ยังต้องอยู่แบบนี�และเครียดกับการไม่มีงานไป็อีก ธุรกิจส่วนตัว 
มีแต่ปั็ญหาเข้ามาให้ต้องเคลียร์ ต้องหาทางเจรจาลูกค้า  
การเง่น : ใช้จ่ายหมดไป็กับการจ้างงานบริวาร หรือเสียเงินไป็
กับค่าเล่าเรียน คว่าม่รัก : คนโสด ยังลืมอดีตท่ีผ่ิานมาไม่ได้ 
อกหัก คนมีคู่ คิดถ้งคนรักเก่าท่ีท�าให้มีความสุขและทุกข์

ร�ศีพ่จำก่ (16 พ.ย. - 15 ธ.คั.)
การงาน : ช่วงนี�ต้องท�าอะไรเร่งด่วน เร่งรีบ  

มแีตง่านดว่น ๆ ส่ังวนัน�ีเอาพรุ่งน�ี รับมอืด ีๆ ในการ
บริหารจัดการเวลา คนว่างงาน อยากได้งานแต ่

ไมล่งมอืท�า ไมล่งมอืหาสักท ีธรุกิจส่วนตวั อยู่ในสถานการณ์์ที่ตอ้ง
ตัดสินใจเร็ว เด็ดขาด การเง่น : ขยันเท่าไหร่เงินเพ่ิมพูนมากข้�น
เท่านั�น เตรียมรับเงินป็ันผิล คว่าม่รัก : คนโสด โสดสนิท ไม่มี 
เป็็นตวัเป็็นตน คนมคูี ่ชว่งน�ีสันโดษ อยู่ในพื�นที่ส่วนตวั

ร�ศีธนู (16 ธ.คั. - 13 ม่.คั.)
การงาน : ได้เร่ิมต้นสิ่งใหม่ ๆ หรือมีงาน

ใหม่น่าท�า ทั�งงานราษฎร์และงานเสริม สร้าง 
รายได้ดี คนว่างงาน มีข่าวดีเก่ียวกับเร่ืองงาน  

ค่าตอบแทนดี ธุรกิจส่วนตัว ปั็งปุ็ริเย่ส่งท้ายปี็มาก มีออเดอร์ 
รายได้ดีเข้ามา การเง่น : ได้เงนิปั็นผิล หรือรายได้เข้ามาเยอะ
กว่าท่ีคดิ คว่าม่รัก : คนโสด เจอคนเอาแต่ใจเข้ามาท�าความรู้จกั  
คนมีคู่ เจอคนรักอารมณ์ข้์�นลงเหว่ียงใส่ อาจเกิดการทะเลาะได้
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นาทีุนี�เชื่�อว่่าห่ลี่าย่คนน่าจะเร่�ม่มี่คว่าม่ห่วั่งในการก้าว่

ผ่ัานสถานการณ์โคว่่ด้-19 ม่ากข้�น ด้้ว่ย่ข่าว่คราว่เกี�ย่ว่กับ

ย่าทีุ�ใช้่ในการรักษาโรคระบาด้ทีุ�เป็็นป็ระวั่ต่้ศิาสต้ร์ของ

ม่นุษย่ช่าต่้ ขณะเดี้ย่ว่กันในเมื่องไทุย่ของเรา ข่าว่สารของ

“ย่าต้้านโคว่่ด้-19” ทีุ�ใช้่กันในการรักษาผู้ัป่็ว่ย่โคว่่ด้-19  

มี่การจำาแนกต้าม่กลุ่ี่ม่ต่้าง ๆ อย่่างห่ลี่ากห่ลี่าย่

กลุ่ี่ม่ผู้ัป่็ว่ย่สีเขีย่ว่ ใช้ ย่าฟ้ัาทุะลี่าย่โจร ในผู้ิติดเชื�อแต่ 
แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ซ่้ึงเข้าสู่ระบบ Home Isolation  
หรือ Hospitel เพ่ือรักษาอาการในเบื�องต้น ลดการอักเสบ ไข้ ไอ เจ็บคอ  
ป็รับภูมิคุ้มกัน ยับยั�งการเพ่ิมจ�านวนไวรัส ขนาด 180 กรัม 
ต่อวันโดยแบ่ง 3 มื�อ มื�อละ 60 มก. ติดต่อกนัไมเ่กนิ 5 วนั และ
ไม่ควรกินร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาลดความดัน 
แอสไพริน โคลพิโดเกรล และยาวาร์ฟัาริน ห้ามใช้กับผู้ิท่ีตั�งครรภ์
หรือให้นม

กลุ่ี่ม่ผู้ัป่็ว่ย่สีเห่ลืี่อง ใช้ ย่าฟัาว่่พ่ราเวี่ย่ร์ มีทั�งรูป็แบบ
เม็ดและน��า ใช้ในผู้ิป่็วยที่เร่ิมมีความเส่ียงของโรครุนแรงตาม
ดุลยพินิจของแพทย์ เช่น มีไข้สูง ผูิ้ป่็วยท่ีมีอาการโรคร่วม หรือ 
7 กลุ่มโรคเรื�อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน โรคอ้วน โรคไต  
โรคหัวใจ ผู้ิท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยไม่แนะน�าให้ใช้กับผู้ิท่ียัง
ไม่มีอาการ หรือใช้เพ่ือป้็องกนัโรค

ส�าหรับแนวทางหลักของการรักษาผู้ิป่็วยโควิด-19 ใน
ป็ระเทศไทย ผู้ัป่็ว่ย่ 3 กลุ่ี่ม่ ได้้แก่ ห่ญ่งตั้�งครรภ์ คนทีุ�มี่ปั็ญห่า

การดู้ด้ซ้ึ่ม่ย่า ป็อด้บว่ม่รุนแรงภาย่ใน 48 ช่ม่. และใน ผู้ัป่็ว่ย่

กลุ่ี่ม่สีแด้งทีุ�มี่อาการห่นัก ไม่่รู้ส้กตั้ว่ ก่นย่าไม่่ได้้ จะใช้  
ย่าเรม่เด้ซ่ึ่เวี่ย่ร์ ฉดีผ่ิานหลอดเลือดด�าแทนการให้ยาฟัาวิพิราเวยีร์ 

นอกจากนี� ยังมียาชนิดอ่ืนท่ีแพทย์ใช้รักษาผู้ิป่็วยโควิด-19  
ท่ีมีอาการหนัก ผู้ัป่็ว่ย่กลุ่ี่ม่สีแด้ง ได้แก ่คอร์ต่้โคสเตี้ย่รอย่ด์้

ยาลดอาการอักเสบในกลุ่มสเตียรอยด์ ซึ้่งองค์การอนามัยโลก
ป็ระกาศข้อแนะน�าให้ใช้ร่วมกับยากดภูมิ คุ้มกัน เพ่ือลด 
ความเส่ียงในการเสียชีวิต และ ย่าโลี่พ่นาเวี่ย่ร์ / ร่โทุนาเวี่ย่ร์

ยาต้านไวรัส HIV สูตรผิสมระหว่างโลพินาเวียร์และริโทนาเวียร์ 
ซ่้ึงกรมการแพทย์ก�าหนดแนวทางการให้ยาสองตัวนี� ร่วมกับ 
ยาฟัาวิพิราเวียร์ ส�าหรับผู้ิป่็วยโควิดท่ีมีอาการป็อดอักเสบรุนแรง

ย่าแอนต่้บอดี้ ค็อกเทุลี่ หรือยาภูมิคุ้มกันลบล้างฤทธิ� 
เกิดจากการผิลติผิสมรวมกนัของแอนติบอด ี2 ชนดิคือ คาซึริิวิแมบ 
และอิมเดวิแมบ จนเกดิโป็รตีนท่ีเรียกว่า โม่โนโคลี่นอลี่แอนต่้บอดี้  

ใช้ในกลุ่มผู้ิป็่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื�อโควิด  
(ไม่เกิน 10 วัน) มีอาการเล็กน้อยถ้งป็านกลาง เป็็นผู้ิท่ีมีปั็จจัย
เส่ียงท่ีจะท�าให้เกิดอาการรุนแรงข�้นได้เม่ือติดเชื�อโดยภูมิคุ้มกัน
จะอยู่ในร่างกายป็ระมาณ์ 1 เดือน ช่วยลดอาการรุนแรง  
ลดการเสียชีวิตได้ 70% 

ปิ็ดท้ายด้วย ย่าโม่ลี่นูพ่ราเวี่ย่ร์ ความหวังใหม่ของโลก 
ซ่้ึงเป็็นยาต้านโควิดโดยเฉพาะชนิดเม็ดแคป็ซูึล โดยบริษัท เมอร์ค
ร่วมกับพันธมิตร บริษัท ริดจ์แบค ไบโอเทอราพิวติกส์  ผ่ิานการทดลอง

ระยะท่ี 3 ในผู้ิป็่วยโควิดท่ีแสดงอาการตั�งแต่เล็กน้อยถ้งป็าน
กลางรวม 775 คน และเป็็นกลุ่มเส่ียง เช่น มีภาวะอ้วน  
เป็็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ผู้ิสูงอายุ พบว่า มีผู้ิป่็วยท่ีได้รับ  
ย่าโม่ลี่นูพ่ราเวี่ย่ร์ เพียง 7.3% ท่ีต้องเข้ารับการรักษาต่อใน 
โรงพยาบาล และไม่มีผู้ิใดเสียชีวิต  

ต้นเดือนพฤศจกิายนท่ีผ่ิานมา หนว่ยงานก�ากับดูแลยาของ
สหราชอาณ์าจักร ได้อนุมัติยาเม็ดชนิดแรกท่ีได้รับการผิลิต 
ข้�นมาเพ่ือรกัษาผู้ิป็ว่ยโรคโควดิท่ีแสดงอาการแลว้ โดยจะตอ้งให้
ยาโมลนูพิราเวียร์แก่ผู้ิป่็วยท่ีเพ่ิงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็็นโควิด 
วันละ 2 คร�ัง และล่าสุด องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป็มีมติ 
แนะน�าการใช้ยาเม็ดรกัษาโควดิ โมลนูพิราเวียร ์ซ่้ึงเป็็นยาสามญั
แบบรับป็ระทาน กับผู้ิป่็วยผู้ิใหญ่ท่ีไม่ต้องการออกซิึเจนเพ่ิมเติม
และผู้ิป็ว่ยผู้ิใหญ่ที่อาการมีแนวโน้มรุนแรง โดยผู้ิป็ว่ยทั�งสองกรณี์
ควรได้รับยาภายใน 5 วันแรก อย่างไรก็ตาม ยังไม่แนะน�าการ
ใช้ยาชนิดนี� กับหญิงมีครรภ์ หญิงท่ีมีแผินตั�งครรภ์ และ 
หญิงท่ีก�าลังให้นมบุตร 

ในป็ระเทุศิไทุย่ของเราคว่าม่คืบห่น้าการนำาเข้า 

ย่าโม่ลี่นูพ่ราเวี่ย่ร์เพื�อรักษาผู้ัป่็ว่ย่โคว่่ด้-19 เบื�องต้้นได้้สั�งจอง 

ซืึ่�อไป็จำานว่น 50,000 คอส รว่ม่ 2 ล้ี่านเม็่ด้ ซ้ึ่�งคาด้ว่่าย่าจะ

ถ้งไทุย่อย่่างเร็ว่ในเดื้อนม่กราคม่ 2565 แลี่ะไม่่ว่่าจะม่ีย่า

รักษาดี้แค่ไห่น การรักษาระย่ะห่่าง การลี่้างมื่อ แลี่ะสว่ม่

ห่น้ากากอนามั่ย่ ก็ยั่งคงเป็็นการรักษาตั้ว่เองได้้ดี้ทีุ�สุด้

ทีุ�ม่า รพ.ว่่ชั่ย่เว่ช่ อ่นเต้อร์แนชั่�นแนลี่  
ห่นองแขม่ / กรม่การแพทุย์่ / dailynews / กรุงเทุพธุรก่จ / bbc

‘โมลนููพิิราเวยีร’์ ความหวงัของโลก
อัพิเดทยารกัษาโควดิ-19 ในูไทย และ

อีกไม่่กี�วั่น ป็ฏ่ทุ่นก็จะเป็ลีี่�ย่นจาก 2021 เป็็น 2022  

ซ้ึ่�งในปี็ห่น้า ว่งการกีฬามี่ทัุว่ร์นาเม่นต์้ให่ญ่ทีุ�ทัุ�ว่โลี่กจับต้าม่อง

แลี่ะเฝ้่ารอคอย่ นั�นคือ ฟุัต้บอลี่โลี่ก 2022 ซ้ึ่�งป็ระเทุศิกาต้าร์  

รับห่น้าทีุ�เป็็นเจ้าภาพระห่ว่่างวั่นทีุ� 21 พฤศิจ่กาย่น -  

18 ธันว่าคม่ 2022

ฟุัตบอลโลก 2022 นั�น จะมีทีมได้สิทธิเข้าร่วมดวลแข้งใน
รอบสุดท้ายทั�งสิ�น 32 ทีม ซึ้่งขณ์ะนี�แต่ละทวีป็อยู่ระหว่างลง
สนามฟัาดแข้งรอบคัดเลือก แต่ก็มีบางทีมท่ีการันตีต�ัวเข้ารอบ
สุดท้ายได้แน่นอนแล้ว ดังนั�นมาลองเช็กรายชื่อกันว่า มีทีมใด
บ้างท่ีคว้าสิทธิดังกล่าวมาอยูใ่นมอืของตัวเองแล้ว

ทีมแรกท่ีได้ต�ัวฟุัตบอลโลกครั�งนี� แน่นอนว่าต้องเป็็น 
กาตาร์ ซ่้ึงได้เข้ารอบโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพ  
ซ่้ึงเป็็นครั�งแรกท่ีพวกเขาจะได้โชว์ฝีเท้าในศ้กเวิลด์คัพ  
รอบสุดท้าย  

ส่วนทีมอ่ืนท่ีจะได้ไป็ร่วมวงโม่แข้งท่ีกาตาร์ น�าโดย
ยักษ์ใหญ่ในเวทีลูกหนังโลก ไม่ว่าจะเป็็น “อ่นทุรีเห่ล็ี่ก” 
เยอรมนี “กระทุ่งดุ้” สเป็น “ส่งโต้คำาราม่” อังกฤษ “อัศิว่่น

สีส้ม่” เนเธอร์แลนด์ รวมถง้แชมป็เ์กา่อยา่ง “ต้ราไก่” ฝร่ังเศส
 ก็พร้อมไป็ป้็องกันแชมป์็โลกด้วย

ขณ์ะเดียวกัน ยังมีชาติจากยโุรป็ท่ีควา้สิทธเิข้ารอบสุดท้าย
แล้วเช่นกัน ได้แก่ เบลเยียม เดนมาร์ก เซึอร์เบยี สวติเซึอร์แลนด์
และโครเอเชีย อย่างไรก็ตาม การแข่งขันรอบคัดเลือกของโซึน
ยุโรป็ยังไม่เสร็จสิ�น ซ่้ึงมีทีมดังอย่างอิตาลีและโป็รตุเกส  
ท่ียังต้องลุ้นต่อ 

ขณ์ะท่ีทวปี็อ่ืน ๆ  ก็ยังอยูใ่นช่วงของรอบคดัเลอืก แต่ส�าหรบั
โซึนอเมริกาใต้ มี 2 ชาติยักษ์ใหญ่ท่ีจองตั�วไป็กาตาร์แน่นอนแล้ว
น่ันคือ “แซึ่ม่บ้า” บราซิึล ดกีรีแชมป์็โลก 5 สมัย และ “ฟ้ัาขาว่”  
อาร์เจนตินา

หากไล่เรียงจากทีมท่ีกล่าวมาข้างต้น นับได้ทั�งสิ�น 13 ชาติ
ท่ีการันตีการผ่ิานเข้ารอบสุดท้าย น่ันหมายความว่ายังเหลือตั�ว 
ให้ชิงชัยอีก 19 ใบจากทวปี็ต่าง ๆ โดยเฉพาะ เอเชีย แอฟัริกาใต้  
โอเชียเนีย และคอนคาเคฟั (อเมริกาเหนือ-อเมริกากลาง)  
ซ่้ึงขณ์ะนี�ยังไม่มีทีมใดท่ีได้เข้ารอบสุดท้ายแบบชัวร์ ๆ

หลังจากนี� เกมรอบคัดเลือกของแต่ละทวีป็จะมีการแข่งขัน
เป็็นระยะ ๆ และไป็เสร็จสิ�นในเดือนมิถุนายน 2022 ซ่้ึงถ้งเวลานั�น 

แฟันบอลก็จะได้ทราบโฉมหน้าทั�ง 32 ชาติท่ีได้ลุยฟุัตบอลโลก 
2022 รอบสุดท้าย ว่าจะมีทีมใดกันบ้าง

แต่้ไม่่ว่่าทีุม่ไห่นจะเข้ารอบ-ต้กรอบ แฟันบอลี่ไทุย่ก็

พร้อม่ต่้ด้ต้าม่ช่ม่ศ้ิกฟุัต้บอลี่โลี่กเช่่นเคย่ ซึ่้�งต้้องรอด้กัูนว่่า

จะมี่ภาครัฐ-ภาคเอกช่นเจ้าใด้ เข้าม่าร่ว่ม่จับมื่อถ่าย่ทุอด้สด้ 

ฟุัต้บอลี่โลี่กให้่แฟันบอลี่ไทุย่ได้้ต่้ด้ต้าม่ช่ม่เห่มื่อนกับศ้ิก

เว่่ลี่ด์้คัพต้ลี่อด้ห่ลี่าย่ครั�งทีุ�ผ่ัานม่า 

เช็็กรายช่็�อทีีมแกร่ง
การ้นตีิต้ิ�วัลุยฟุุติบอลโลก 2022
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อักษร
สราญ

‘โมลนููพิิราเวยีร’์ ความหวงัของโลก

...ขณะหน่ึ่�ง...

๏ เสีียงเงียบง่มง��ในึ่เงียบงันึ่

อ่ึกท่ึกเสีียงฝัันึ่ทีึ�โหยห�

คละเคล้�คืนึ่ค���หล�ยครัั้�งครั้�

ล้อึมวัันึ่เวัล�เหมือึนึ่ปิิดล้อึม

๏ ริั้มโขง เชีียงค�นึ่ ย�มค���คืนึ่

บ�งใครั้สีะด้้งตืื่�นึ่ในึ่เบ้�หลอึม

ขณะหน่ึ่�งขณะใจเหมือึนึ่ไม่ยอึม

ขณะนัึ่�นึ่จมจ่อึมขณะใจ !.

นายทิวา
ริิมแม่นำ�าโขง เชีียงคาน เลย
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