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นาทีน้ีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดอีกครั้งของ “COVID-19” 

เป็นประเด็นร้อนทีอ่ยูใ่นความสนใจของทกุคนอกีครัง้ ตวัเลขผูต้ดิเชือ้ 

และผู ้เสียชีวิตยังคงปรากฏอยู่ในรายงานการแถลงข่าวประจ�าวัน 

ต่อเนื่อง น�าไปสู่มาตรการยกระดับเพื่อลดการแพร่ระบาดที่ต้องอาศัย

ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกคนอีกคราว

แม้ว ่าหลายคนจะประหวั่นพรั่นพรึงต ่อการระบาดระลอกใหม่นี้  
แต่กเ็ชื่อว่าลกึ ๆ  แล้วแสงสว่างแห่งความหวงักน่็าจะฉายชดัอยู่ภายในใจเช่นกนั  
น่ันเพราะกำาหนดการแน่นอนของการฉีดวัคซีีนที่ี่เร่่มต้นลงที่ะเบียนกันไปแล้ว
 และการมาถึึงซ่ึีงวัคซีีนจึงเสมือนการมาถึึงของความหวังท่ีี่ทุี่กฝ่่ายต่างก็คาด
ว่าจะสามารถึลดการแพร่ระบาดและส่งผลให้ประเที่ศไที่ยของเราสามารถึ 
ขับเคล่ือนเด่นไปข้างหน้าได้อีกคร้ัง 

ถึงึแม้ว่าแที่บที่กุหย่อมย่านจะเตม็ไปด้วยความเดอืดร้อนจากผลกระที่บ
ของ “COVID-19” หากแต่ภายใต้วก่ฤตก่ย็งัคงมเีรื่องราวงดงามปรากฏให้เหน็
ที่ั้งในสังคมไที่ยของเรา และในสังคมโลก เราได้เห็นผู้คนหย่บยื่นนำ้าใจไมตร ี

เจ้าของ : บร่ษทัี่ ธนารกัษ์พฒันาส่นที่รพัย์ จำากดั ศูนย์ราชการเฉล่มพระเกยีรต่ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ี่ 120 อาคารธนพ่พฒัน์ ถึนนแจ้งวฒันะ แขวงทีุ่่งสองห้อง 
เขตหลกัสี่ กรงุเที่พมหานคร 10210 โที่รศพัที่์ : 0 2142 2233 , 0 2142 2203 โที่รสาร : 0 2143 8889 อเีมล : info@dad.co.th

คุณลองคิดเล่นๆ ดูนะครับ ว่า “ถ้าคุณได้รับมอบ

หมายให้น�าของขวัญไปมอบให้เด็กๆ ทั่วโลก ในคืน 

วนัครสิต์มาสในแต่ละปี” มนัคงเป็นงานทีวุ่น่วาย และต้องใช้ 

ทมีงานทีม่นัเจ๋งมากๆ แต่ก็คงเป็นงานทีน่่าสนกุมากๆ เช่นกัน

ผมเชื่อว่า หลายคนคงอยากสร้างที่ีมงานที่ี่จะสนับสนุน
ให้คุณบรรลุเป้าหมายท่ีี่คุณค่ดว่ามันเป็นไปไม่ได้ให้สำาเร็จได้ 
เหมอืนซีานตาคลอส โดยเปรยีบเทีี่ยบว่าการที่ำางานท่ีี่ท้ี่าที่ายนั้น  
หากปราศจากวัฒนธรรมท่ีี่จะสร้างความสนุกในงาน มันอาจ
ที่ำาให้ที่มีรู้สกึเหนื่อยหน่ายและขาดแรงจูงใจในการที่ำางานได้

“การท�างานอย่างมีความสุข คือการได้ท�างานกับ 

ทีมงานที่คุณสนุกไปกับทุกคน และได้ท�างานที่คุณอยาก

ตื่นขึ้นมาท�ามันทุกวัน”

การสร้างความสุขในที่ี่ที่ำางานให้กับสมาช่กในที่ีมนั้น  
เราจะต้องกระตุน้ให้พวกเขาสร้างวฒันธรรมท่ีี่สนกุสนาน เพราะ
วฒันธรรมที่ี่สนกุสนานจะช่วยให้ที่มีปรบัปรงุการมสี่วนร่วม มนั
ที่ำาให้ที่ีมมุ่งเน้นไปท่ีี่ว่ธีการที่ำางานร่วมกันอย่างมีประส่ที่ธ่ภาพ 
และทีุ่กคนในที่ีมจะช่วยกันจัดการจุดแข็งและจุดอ่อนของ 
กนัและกนัได้ดขีึ้น

นอกจากนี้วัฒนธรรมของการเป็นที่ีมงานที่ี่มีคุณภาพ  
ยังสามารถึสร้างความรู้สึกในการเรียนรู้ซ่ึีงกันและกัน ให้ความ 
เคารพซีึ่งกันและกัน และที่ำาให้บรรลุเป้าหมายการที่ำางาน 
ของที่มีซีึ่งนบัเป็นส่่งสำาคญั

มหีลายกจิกรรมต่อไปน้ี ทีค่ณุสามารถท�าได้ เพือ่สร้าง

วัฒนธรรมการท�างานเป็นทีมที่สนุกสนาน อาทิ

l ช่วยกนัตกแต่งสำานกังาน หรอืพื้นที่ี่ที่ำางานของฝ่่ายงาน
l สงัสรรค์เยน็วนัศกุร์กบัเพื่อนร่วมงานของคณุ (แต่ช่วงนี้ 

คงต้องงดไปก่อนนะ รอโควด่-19 ไปจากเราก่อนครบั)
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l การแข่งขนัไอเดยี เช่น การสร้างที่มีโลโก้ และการสร้าง 
แบรนด์ของที่มีงาน
l ความท้ี่าที่ายในการออกกำาลงักาย เช่น แข่งว่่งรอบท่ีี่ที่ำางาน  

และคนแรกที่ี่ชนะจะได้รบัรางวลัหรอืการจดจำา
l สร้างวฒันธรรมที่ี่เป็นเอกลกัษณ์ของที่มี เพื่อความสนกุสนาน 

และผ่อนคลาย เช่น “วนัของที่มีของคณุ (Team Day)” ซีึ่งเป็นวนัที่ี่ 
ที่กุคนมคีวามสขุในการปาร์ตี้ โดยให้สมาชก่นำาอาหารหรอืขนม 
ที่ี่มสีเีหมอืนกบัสขีองที่มีงาน หรอื บรษ่ทัี่ฯ มารบัประที่านร่วมกนั
l อ่ืน ๆ ... ข้ึนอยู่กับคุณเลยครับ !!!

ฟังดูกน็่าสนกุและที่ำาได้ง่ายใช่มั้ยครบั เมื่อที่มีมวีฒันธรรม
ที่ี่นำาความสขุและความสนกุมาให้สมาช่ก เราคาดหวงัว่า ที่มีจะ
ที่ำางานอย่างมีชีว่ตชีวา ไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายและมีแรงจูงใจใน
การที่ำางาน และมคีวามเป็นที่มีงานมากขึ้น

ที่้ายท่ีี่สุด เมื่อสมาช่กในทีี่มมีความสนุกสนาน และ
เพล่ดเพล่นไปกับการที่ำางาน ที่ั้งหมดนี้จะนำาไปสู ่การบรรลุ
ผลลพัธ์ที่ี่มปีระสท่ี่ธ่ภาพได้เช่นกนั

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ... 

Dr.TDr.T

 “ไม่เครยีด” “ไม่เครยีด”เทคนิคการสร้างทีมงานแบบเทคนิคการสร้างทีมงานแบบ

Editor's talk

ให้ความช่วยเหลอืแบ่งปันที่รพัยากรต่อกนั ได้เหน็การแสดงนำ้าใจห่วงใยต่อนกัรบแถึวหน้าบคุลากรที่างการแพที่ย์ และการพร้อมเสร่มเตม่กำาลงัแก่กนัและกนัอยู่ตลอดเวลา
ส่่งเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่นำาพาความหวังและความเช่ือม่ันสู่กันและกัน มุ่งหน้าสู่เป้าหมายเดียวกัน สร้างว่นัยของตนเองในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาด และที่ำาหน้าท่ีี่ของแต่ละคนอย่าง 

เต็มกำาลังความสามารถึ ภายใต้สถึานการณท่ี์ี่หลายคนแที่บจะไม่เคยประสบพบเจอมาก่อน 
หากเพียงแต่เราหันมาสบตากัน ยิ้มให้กัน ก็เป็นอันเข้าใจตรงกันว่า เราจะฝ่าวิกฤติคร้ังน้ีไปด้วยกันอีกคร้ัง ด้วยแรงของพวกเราทุกคนที่จะก่อเกิดเป็นพลัง ร่วมกันคืนโลก 

ที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยความสุขให้กลับมาอีกครั้ง...

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ
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CREATIVE HUMAN โลกสวยด้วยแรงเรา >> ต่อจากหน้า 01

“Mayday” หมายถงึ “Distress Signal” ที่ใช้กนัในระดบั 

สากล เป็นเสยีงที่ใช้สื่อสารทางวทิยสุื่อสาร ม ี“ทีม่า” จากค�า 

ในภาษาฝรั่งเศส “m’aider” ที่หมายถงึ “มาช่วยฉนัด้วย”

ที่ว่า ! “May Day” กย็งัหมายถึงึ “Day” ที่ี่เป็นวนัหนึ่ง 

ของ “May” ที่ี่หมายถึงึเดอืน “พฤษภาคม”

เป็น “May Day” ที่ี่หมายถึึง “วันเมย์เดย์” หรือ  

“วนัแรงงาน”

นี่เป็นวันสำาคัญวันหนึ่ง สำาหรับ “ผู้ใช้แรงงาน”  

ที่กุคน ซีึ่งมส่ีวนสำาคญัอยา่งย่่ง ในการ “สร้างสรรค์” 

โลกใบนี้ ให้สวยงามและงดงามอย่างถึงึที่ี่สดุ

“แรงงานสร้างสรรค์โลก”

ย้อนไปเมื่อกว ่า 130 ป ีก ่อน ขณะที่ี่โลกเข ้าสู ่  

“ยคุอุตสาหกรรม” ผูป้ระกอบการใช้เครื่องจกัร ควบคูก่บั

แรงงานมนุษย์ โดยไม่มีสวัสด่การ หรือข้อตกลงท่ีี่ชัดเจน 

ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

กระที่ั่งราวปี พ.ศ. 2432 แรงงานในสหรฐัอเมร่กา ได้

เรยีกร้องให้กำาหนดชั่วโมงการที่ำางานสงูสดุวนัละ 8 ชั่วโมง  

รวมถึงึให้ที่บที่วนสท่ี่ธข่องแรงงานด้านอื่นตามความเหมาะสม  

โดยมกีารรวมตวัเรยีกร้อง ที่ี่จตัรุสัเฮย์มาเกต็

เหตุการณ์ในครั้งนั้น นำามาสู ่การกำาหนดให้ วันที่ี่  

1 พฤษภาคมของทีุ่กปี เป็น “วันแรงงานสากล” หรือ 

ที่ี่เรยีกว่า “เมย์เดย์” (May Day)

หลายประเที่ศที่ั่วโลก ได้กำาหนดให้มีการหยุดงาน  

เพื่อฉลอง “วนัเมย์เดย์” ในวนัที่ี่ 1 พฤษภาคมของที่กุปี

เช่นเดียวกับประเที่ศไที่ย ที่ี่มีการพูดถึึงเรื่องนี้ ตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2475 ในยุคที่ี่ “จอมพล ป. พิบูลสงคราม”  

ดำารงตำาแหน่งนายกรฐัมนตรี

กระที่ั่ง วนัที่ี่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 “คณะกรรมการ

จัดงานที่ระลึกแรงงาน” ได้จัดประชุม และมีมต่ให้ 

วันที่ี่ 1 พฤษภาคม เป็น “วันที่ระลึกถึงแรงงานไทย” 

พร้อมที่ำาหนงัสอืถึงึนายกรฐัมนตร ีเพื่อขอการรบัรอง

นบัแต่นั้น วนัที่ี่ 1 พฤษภาคม จงึถึอืเป็น “วันกรรมกร

แห่งชาต”ิ 

ต่อจากหน้า 01หลายชีวิต-ลมหายใจเมือง >>

เพราะม ี“ผู้คน” จงึม ี“ลมหายใจ”

เป็น “ลมหายใจ” ของ “บ้าน” และเป็น “ลมหายใจ” ของ “เมือง”

ใครหลาย ๆ คนอาจไม่เคยรู้สึกใด ๆ ตราบเท่ี่าท่ีี่ยังมี “ผู้คน” 

ที่ำาหน้าที่ี่เป็น “ฟันเฟือง” และ “กลไก” ในการขับเคลื่อน 
ความเป็นไป

คนกวาดถึนน, คนขับรถึเมล์, พ่อค้าแผงลอย, แม่ค้าหาบเร่, 
กรรมกรก่อสร้าง, รปภ., ลูกจ้างร้านอาหาร, พนักงานบร่ษัที่,  
ผู้จดัการที่ั่วไป, พยาบาล, ข้าราชการ ฯลฯ

ที่ั้งหลายที่ั้งปวงที่ี่ว ่านี้  คือ “ผู ้ใช ้แรงงาน” ที่ี่ที่ั้งใช ้  
“แรงกาย”, “แรงสมอง”, “แรงใจ” ฯลฯ

 ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ คอื “ลมหายใจ” ของ “เมือง” ที่ต่าง
ก็ร ่วมกันสร้างสรรค์โลกใบนี้ ให้สวยงามและงดงาม ตาม  
“ภาระหน้าที่” ที่มแีตกต่างกนั

นี่คอื “ผู้ใช้แรงงาน” ที่ี่ร่วมกนั “สร้างสรรค์โลก”

ไม่ว่าจะเป็น “Blue Collar” ชนชั้นแรงงานที่ี่ที่ำางานด้วย
ตนเอง เป็นแรงงานไร้ฝี่มอื การศกึษาไม่สงู ได้รบัค่าจ้างรายชั่วโมง 
รายวนั แบบชั่วครั้งชั่วคราว 

ประมาณว่า ที่ำากไ็ด้ ไม่ที่ำากไ็ม่ได้ โดยไม่ใช่เง่นที่ี่จะได้รบั อย่าง
เป็นประจำาและสมำ่าเสมอ

ไม่ว่าจะเป็น “White Collar” ที่ี่คำาว่า “ปกขาว” หมายถึงึ
งานของเจ้าหน้าที่ี่ มีความรู้ มีการศึกษา ที่ำางานด้านการจัดการ 
งานบรห่าร หรอืว่ชาชพีสำาหรบัองค์กร 

กระที่ั่งได้เปลี่ยนมาเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” ใน

เวลาต่อมา

ความจรงิกค็อื “ผูใ้ช้แรงงาน” มไิด้จ�ากดัเพยีงแค่ผูท้ี่ใช้ 

“แรงกาย” เท่านั้น หากแต่ยงัหมายรวมถงึผูท้ี่ใช้ “แรงสมอง”

“แรงใจ” ฯลฯ 

ไม่ว่าจะเป็น “แรงงานรายวัน”, “รายสัปดาห์”,  

“รายปักษ์”, “รายเดอืน”, “รายสะดวก” ฯลฯ

 ที่ั้งหลายที่ั้งปวงเหล่านี้ ล้วนเป็น “ผูใ้ช้แรงงาน” ที่ี่ต่าง

เป็น “ฟันเฟือง” และ “กลไก” สำาคญั ในการขบัเคลื่อน 

“ระบบ” และ “โครงสร้าง” ของ “สงัคม” 

ตั้งแต่หน่วยย่อยที่ี่สดุ อย่าง “บ้าน” ไปจนถึงึ “เมอืง” 

กระที่ั่งใหญ่ที่ี่สดุอย่าง “โลกใบนี”้

นี่คอื “ลมหายใจ” ของ “ผูค้น”

นี่คอื “ลมหายใจ” ของ “เมือง”

นี่คอื “ลมหายใจ” ของ “โลก”

ที่ั้งหมดนี้ คอื “ลมหายใจ” ของ “มนษุยชาติ” ที่ี่ร่วมกนั  

“ลงแรง” เพื่อ “สร้างสรรค์” ให้กบั “โลกใบนี”้

โปรดจงเช่ือเถ่ึดว่า ด้วย “พลังสร้างสรรค์” ของ  

“มนุษยชาติ” โลกสวยได้ด้วยแรงเราจร่ง ๆ

ซีึ่งจะได้รับเง่นเดือนจำานวนคงที่ี่ โดยเป็นค่าตอบแที่นแบบ 
รายเดอืน ฯลฯ

ในอดตี เราอาจจำากดัน่ยามความหมายของ “ผู้ใช้แรงงาน” 

ให้อยู่เฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ี่ใช้ “แรงกาย”

ที่ว่า ! ในยุคสมัยของโลกยุคปัจจุบัน “ผู้ใช้แรงงาน” ยังมี
ความหมายกว้างขวางมากกว่านั้น โดยยังหมายรวมถึึงผู้ที่ี่ใช้  
“แรงสมอง”, “แรงใจ” ฯลฯ

นี่เพราะ “เราทั้งหลาย” ต่างเป็น “ผู้ใช้แรงงาน”

นี่เพราะ “เราทั้งหลาย” คือ “กลไก” และ “ฟันเฟือง”  
ที่ี่ต่างม ี“ภาระหน้าที”่ ที่ี่แตกต่างกนั แต่ร่วมกนัเพื่อ “ขบัเคล่ือน” 

ให้ “โครงสร้าง” และ “ระบบ” เดน่หน้าได้อย่างเตม็กำาลงั
“เราทั้งหลาย” คอื “หลายชีวิต” ที่ี่ร่วมกนัส่งต่อและสบืต่อ 

“ลมหายใจ” ให้กบั “เมือง”

“เราท้ังหลาย” คอื “หลายชวิีต” ที่ี่ทีุ่ม่เที่กำาลงัและแรงของเรา  
เพื่อร่วมกัน “สร้างสรรค์บ้าน”, “สร้างสรรค์เมือง” และ 
“สร้างสรรค์โลก” 

เพื่อให้ “บ้านของเรา”, “เมอืงของเรา” และ “โลกของเรา” 

สวยงามและงดงามอย่างถึงึที่ี่สดุ
ที่ั้งหมดนี้คอื “ลมหายใจของเรา”

เพื่อ “บ้าน” เพื่อ “เมือง” และเพื่อ “โลก” ของ “เรา”
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เคร่งครดั
บร่ษัที่ ธนารักษ์พัฒนา

สนิทรพัย์ จ�ากดั (ธพส.) ในฐานะ 
ผูบ้รห่ารศนูย์ราชการเฉลม่พระเกยีรตฯ่  
แจ้งวฒันะ ขานรบันโยบายภาครฐั 
เข ้มมาตรการรับมือโคว่ด -19 
ภายในศูนย์ราชการฯ กำาหนด
มาตรการป้องกัน พร้อมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานและ
ประชาชนท่ีี่มาใช้บร่การภายใน
ศูนย์ราชการ ให้ปฏ่บัต่ตนอย่าง
เคร่งครัดตามมาตรการ DMHTT 
เว้นระยะห่าง (D) สวมใส่แมสก์ (M)  
หมั่นล้างมือ (H) วัดอุณหภูม่ (T) 
และโหลดแอปพล่เคชนัไที่ยชนะ (T)

ต้อนรบั
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บร่ษัที่ 

ธนารักษ์พัฒนาส่นที่รัพย์ จำากัด (ธพส.) ให้เกียรต่ต้อนรับ และ
บรรยายในงานปฐมน่เที่ศกรรมการใหม่แก่ นางจินดารัตน์  

วิริยะทวีกุล ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ ธพส. คนล่าสุด 
ณ ห้องประชมุ BOD อาคารธนพพ่ฒัน์ พร้อมนำาชมสถึานที่ี่ต่างๆ ภายในศนูย์ราชการเฉลม่พระเกยีรตฯ่  
ตลอดจนโครงการพฒันาพื้นที่ี่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉล่มพระเกยีรตฯ่ โซีนซีี

อบรม
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) จัดอบรมด้านวัตถุึระเบ่ดและวัตถึุ

ต้องสงสัยร่วมกับเจ้าหน้าท่ีี่รักษาความปลอดภัยของศูนย์ราชการฯ โดยได้รับเกียรต่จาก  
ร้อยตรี ดร.กอบคุณ สิทธิคุณาภรณ์ เจ้าหน้าที่ี่คดีพ่เศษ กรมสอบสวนคดีพ่เศษ (DSI)  
มาอบรมให้ความรู้ด้านภาคที่ฤษฎแีละภาคปฏ่บตั ่ณ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีศูนย์ราชการ
เฉลม่พระเกยีรต ่๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

เดนิหน้า
ปี 2563 ที่ี่ผ่านมา บรษ่ทัี่ ธนารกัษ์พฒันาสน่ที่รพัย์ จำากดั หรอื ธพส.บรห่าร

จดัการธรุกจ่จนสามารถึเตบ่โตสวนกระแสเศรษฐกจ่ซีบเซีาอย่างน่าพอใจ ภายใต้การ
บรห่ารงานของ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จดัการ ที่ี่ได้กำาหนดยทุี่ธศาสตร์ขบัเคลื่อนโมเดล 
ที่างธุรก่จจนกลายเป็นหน่วยงานรัฐว่สาหก่จที่ี่สามารถึลงทีุ่นก่อสร้างโครงการที่่ามกลางว่กฤต่การแพร่
ระบาดของโรคตด่เชื้อไวรสัโควด่-19 ได้อย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 นี้ ธพส. เปิดโมเดลธรุกจ่เดน่หน้าลงที่นุ 
สร้างมลูค่าเพ่่มให้กบัโครงการและขยายจำานวนโครงการให้มากขึ้น เพื่อสร้างผลกำาไรกลบัคนืสูภ่าครฐัสงูขึ้น

มอบ
นายยทุธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ บร่ษทัี่ ธนารกัษ์พัฒนาส่นที่รัพย์ จำากัด (ธพส.) 

 มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ โดยมี ดร.นาฬิิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ
พร้อมคณะผู้บร่หาร เป็นผู้รับมอบ เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่ดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารธนพ่พัฒน์

หมอพร้อม
รัฐบาลจะเร่่มให้บร่การ

ฉีดวคัซีีนระยะที่ี่ 2 ต้ังแต่เดือน
ม่ถุึนายน 2564 โดยฉีดให้แก่
ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี
ข้ึนไป และผู้ท่ีี่มีโรคประจำาตวั 
7 กลุ่มโรค จำานวน 4.3 ล้านคน
ได้แก่ โรคที่างเด่นหายใจ
เรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคไตวายเร้ือรัง 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน และโรคอ้วน 

รวม 16 ล้านคน โดยเปิดให้ที่ะเบียนเพ่ือจัดลำาดับนัดหมาย ผ่านไลน์หมอพร้อมเวอร์ชัน 2 ได้ต้ังแต่
วันที่ี่ 1 พฤษภาคม 2564 หรอืต่ดตอ่นดัหมายที่ี่โรงพยาบาลใกลบ้้านที่ี่มีประวตัก่ารรกัษา, โรงพยาบาล
ส่งเสร่มสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)/อสม. ในพื้นที่ี่ เร่่มฉดีวัคซีีนต้ังแต่วันที่ี่ 7 ม่ถุึนายน – 31 กรกฎาคมน้ี 
สำาหรบัระยะที่ี่ 3 จะฉดีให้ประชาชนที่ี่มีอาย ุ18 – 59 ปี จำานวน 31 ล้านคน ลงที่ะเบียนต้ังแต่วนัที่ี่  
1 กรกฎาคม 2564 และเร่่มฉีดต้ังแต่เดือนส่งหาคม 2564 เป็นต้นไป
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โ
WATER DRAINAGE SYSTEM
โ แจ้งวฒันะในวนัที่ี่ฝ่นตกหนกั โดยปร่มาตรความจุของบ่อนำ้า 

รอบอาคาร B มปีรม่าตรเตม็ความจอุยู่ที่ี่ 128,800 ลกูบาศก์เมตร
หรอืเที่ยีบเที่่ากบัขวดนำ้า 1.5 ลต่ร ประมาณ 85,333,300 ขวด 

นอกจากนี้ หากเกด่อทุี่กภยั ดงัเช่นที่ี่เกด่ล่าสดุในปี 2554 
หรอืร้ายแรงย่่งกว่านั้น ธพส. ในฐานะผูบ้รห่ารจดัการศนูย์ราชการ
เฉล่มพระเกียรต่ฯ นอกจากจะควบคุมระดับนำ้าในภาวะปกต ่ 
ยังกำาหนดมาตรการในการเฝ่้าระวังและบร่หารจัดการภายใต้ 
เหตุอุที่กภัย ที่ั้งยังได้ดำาเน่นการปรับปรุงระบบป้องกันนำ้าที่่วม 
ศนูย์ราชการเฉลม่พระเกยีรตฯ่ เรื่อยมา เพื่อป้องกนัผลกระที่บที่ี่อาจ 
จะเกด่ขึ้นกบัสถึานที่ี่ที่ำาการของหน่วยงานภาครฐั ผูป้ระกอบการ
ร้านค้า คูค้่า และผูม้ส่ีวนได้เสยีภายในศนูย์ราชการเฉล่มพระเกยีรตฯ่  
อนัเป็นการเพ่่มประส่ที่ธภ่าพการบร่หารจดัการนำ้าภายใน และ
ป้องกนันำ้าจากภายนอกไหลเข้ามา

การเฝ้่าระวงัเหตอุทุี่กภยัของ ธพส. จะเร่่มจากการต่ดตาม
ตรวจสอบระดับนำ้าของคลองเปรมประชากร ช่วงวัดเที่วสุนที่ร 
เขตจตจุกัร และช่วง สน.ดอนเมอืง เขตดอนเมอืง รวมถึงึระดบั
นำ้าของแม่นำ้าเจ้าพระยา ช่วงปากคลองตลาด เขตพระนคร และ
ยังต่ดตามตรวจสอบสถึานการณ์นำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาท้ัี่ง 
ตอนบนและตอนล่าง ไม่ว่าจะเป็นที่ี่สถึานีตรวจวัดที่ี่จังหวัด
นครสวรรค์ สถึานีตรวจวัดที่ี่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาที่ 
สถึานีตรวจวัดบร่ เวณศูนย ์ ศ่ลปาชีพบางไที่ร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และบร่เวณประตูระบายนำ้าคลองลัดโพธ์่ 
จังหวัดสมุที่รปราการ นอกจากนี้ยังต้องต่ดตามตรวจสอบ
สถึานการณ์นำ้าในเขื่อนป่าสกัชลสท่ี่ธ่์ และสถึานตีรวจวดัเขื่อน
พระรามหก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยังต้องต่ดตาม 
ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ 7 วนั ของประเที่ศไที่ยและบรเ่วณ 
ภาคกลาง 

การป้องกนันำ้าท่ี่วมภายในศนูย์ราชการเฉล่มพระเกยีรตฯ่ 
ยงัมกีารตรวจสอบความพร้อมของอปุกรณ์ป้องกนันำ้าท่ี่วมต่าง ๆ
อย่างสมำ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบนำ้าด้วยเครื่องยนต์ดเีซีล
แบบลากจูง ปั๊มระบายนำ้า (Drainage Pump) ใต้ดน่ตามอาคาร

ต่าง ๆ รางระบายนำ้าชั้นดาดฟ้าอาคาร บานประตูระบายนำ้าที่ี่
ใช้ป้องกันและควบคุมนำ้าจากคลองระบายนำ้าสาธารณะด้าน 
ที่่ศตะวันตก (คลองบางตลาด) นอกจากนี้ยังตรวจสอบผนัง
บร่เวณอุโมงค์สาธารณูปโภค (Utility Corridor) ที่ี่ต่ดคลอง 
บางตลาด และบรเ่วณ Block Convert บรเ่วณสถึานสีูบนำ้าที่าง
ที่่ศใต้ของศูนย์ราชการเฉล่มพระเกียรต่ฯ และดำาเน่นการ
ซี่อมแซีมในที่นัที่หีากพบการรั่วซีมึ

การด�าเนนิการภายใต้สถานการณ์อทุกภยัใหญ่ ธพส.  

มีการก�าหนดจดุควบคมุของระดบัน�า้สูงสุดต�า่สุดในคลอง

สาธารณะและในบ่อน�้ารอบอาคาร B ของศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ และบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้

กล่าวมา โดยมจีดุประสงค์หลักเพือ่ป้องกนัความเสยีหาย

ต่อทรัพย์สินของหน่วยงานราชการหรือคู่ค้าท่ีอยู่บริเวณ

ชั้น 1 ของอาคารต่างๆ และสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกคน

ที่อยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

Mr. Prinzeohm

ครงการแก้มลิง” เป็นการบรหิารจดัการด้าน

น�้าท่วม ตามแนวพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้พ้ืนที่หน่วงน�้า 

(Water Basin) เพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม โดยมีแนวคิดจาก

การทีล่งิอมกล้วยไว้ในกระพุง้แก้มไว้คราวละมากๆ ตามที่ 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดช 

มหาราช ได้มีพระราชอรรถาธิบายว่า “ลิงโดยทั่วไป  
ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเข้าปากเคี้ยว
แล้วน�าไปเกบ็ไว้ท่ีแก้มก่อน ลิงจะท�าอย่างนีจ้นกล้วยหมด
หวหีรอืเตม็กระพุง้แก้ม จากนัน้จะค่อยๆ น�าออกมาเคีย้ว
และกลืนภายหลัง” เปรียบเทียบได้กับเมื่อเกิดน�้าท่วมจะ

ใช้ล�าคลองหนองบงึธรรมชาต ิหรอืพืน้ทีว่่างเปล่า เพือ่น�า

น�้ามาเก็บรวมกันเป็นบ่อพักน�้าอันเปรียบได้กับแก้มลิง 

แล้วจึงระบายน�้าลงทะเลในภายหลัง โดยในปัจจุบัน 

กรุงเทพมหานครมีแก้มลิงขนาดเล็กและขนาดใหญ่

กระจายอยู่ทั่วกว่า 20 จุด

ศนูย์ราชการเฉล่มพระเกยีรต่ฯ กเ็ช่นเดยีวกนั มกีารบร่หาร
จัดการนำ้าโดยใช้บ่อนำา้รอบอาคาร B เป็นบ่อเก็บนำา้เพื่อนำามา
ใช้ตอนฤดูแล้งและรกัษาระบบนเ่วศโดยรอบ ที่ั้งยงัเป็นแก้มลง่
เก็บกักนำ้าตอนฤดูฝ่น ช่วยลดปร่มาณนำ้าที่ี่จะไหลสู ่ถึนน 
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Global Trend
Work from Home เป็นวธิกีารท�างานทีห่ลายคนคุน้เคย 

ในเวลานี ้แต่หลายคนกย็งัเฝ้ารอโอกาสทีจ่ะกลับไปนัง่ท�างาน
ที่ส�านักงานและใช้ชีวิตตามเดิม ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีใคร
ตอบได้อย่างชัดเจนว่า เราจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได ้
หรือไม่ และจะท�าได้เม่ือไร ดังน้ันส่ิงท่ีหลายองค์กรธุรกิจ 
ต้องปรับตัวคือ การเพิ่มความยืดหยุ่นในการท�างานและ
พยายามรักษาประสิทธิผลของการท�างานให้ได้มากที่สุด 

ด้วยปัจจัยเง่ือนไขที่ี่เป็นอยู่ ผนวกกับเที่คโนโลยีใหม่ ๆ ที่ี่
สนับสนุนให้มนุษย์สามารถึที่ำางานได้จากระยะไกล (Teleworking) 
มีตัวเลือกมากข้ึนและราคาถูึกลง ประกอบกับการปรับตัวของ
องค์กรให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน ที่ำาให้รูปแบบสำานักงานที่ี่มีพ้ืนที่ี่
จร่ง (Physical Office) กลายเป็นปัจจัยรอง สำาหรับการดำาเน่น
ธุรก่จในยุคน้ี โดยเฉพาะอย่างย่่งธุรก่จสตาร์ที่อัพ (Start Up) ท่ีี่ยัง
ไม่ต้องการลงทีุ่นมาก และธุรก่จออนไลน์ท่ีี่สามารถึสร้างตัวตนได้
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ำาให้ออฟฟิศเสมือนจร่ง (Virtual Office) 
กลายเปน็ที่างเลือกที่ี่น่าสนใจของยุคน้ี 

Virtual Offiffiice หรอื ออฟฟิศเสมือนจริง เป็นรูปแบบ
การที่ำางานที่ี่นำาเที่คโนโลยเีข้ามาช่วยให้กจ่กรรมสำานกังานสามารถึ
ดำาเน่นไปได้ แม้ไม่ต้องมีอาคารสำานักงานที่ี่เป็นรูปธรรม อาจใช้
เพียงแค่คอมพ่วเตอร์เครื่องเดียว ที่ี่เชื่อมต่อกับระบบอ่นเที่อร์เน็ต
หรือเช่าพื้นท่ีี่บนเซี่ร์ฟเวอร์ของผู้ให้บร่การอ่นเที่อร์เน็ต ก็สามารถึ
ที่ำางานได้แล้ว 

โรคระบาดเปลี่ยนโลกธุรกิจ

อาศัยเที่คโนโลยีสมัยใหม่มาอำานวยความสะดวกและลดต้นทีุ่น  
จึงที่ำาให้บางองค์กรเร่่มปรับเข้าสู่การเป็น Virtual Office บ้างแล้ว
ในขณะที่ี่บางองค์กรก็เลือกที่ี่จะนำาไปปรับบางส่วน กลายเป็น 
แบบลูกผสม (Hybrid) 

เนื่องจากกฎหมายกำาหนดให้บร่ษัที่ที่ี่จดที่ะเบียนพาณ่ชย ์
ต้องระบุที่ี่อยู ่จร่ง และการมีสำานักงานที่ี่มีตัวตนยังมีผลต่อ 

ความน่าเชื่อถึอืของธรุกจ่ จงึเกด่ผูใ้ห้บรก่าร Virtual Office Services 
ขึ้น โดยให้บร่การยืมที่ี่อยู่สำาหรับที่ำาน่ต่กรรม มีเบอร์โที่รศัพที่์
สำานักงาน และมีบร่การเจ้าหน้าที่ี่ไว้คอยรับโที่รศัพที่์ ให้บร่การ 
Co-Working Space และห้องประชมุ 

อนาคตอันใกล้นี้เราน่าจะได้เห็นประเทศไทยมีบริษัท 
ที่เป็น Virtual Office เพิ่มมากขึ้น

อันที่ี่จร่งนั้น แนวค่ด Virtual 
Office ถึูกกล่าวถึึงมานานแล้ว แต่
อาจเป็นเพราะราคาและตัวเลือกของ
เที่คโนโลยใีนยคุก่อน ที่ี่ที่ำาให้ยงัไม่เหน็
ความคุ้มค่า ประกอบกับค่าน่ยมแบบ
เดม่ และข้อดขีอง Physical Office กย็งั
มอียู่มาก ที่ำาให้ Virtual Office ยงัไม่ได้
เกด่ขึ้นแพร่หลายนกัในช่วงก่อนหน้านี้

แต่การแพร่ระบาดของโคว่ด-19 
บังคับให้คนส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้การ 
Work from Home ในขณะที่ี่หน่วยงาน 
หรือองค์กรก็ได ้เห็นศักยภาพและ
ความเป็นไปได้ในการที่ำางานโดย 
ไม่ต้องใช้พื้นที่ี่สำานักงานจร่ง โดย 

Virtual Office จึงเป็นทางเลือก

การประชุมใหญ่ครัง้ที ่5 (5th Plenum) ของคณะกรรมการ
กลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ระหว่างวันที่ 
26-29 ต.ค. 2020 มีการพิจารณาเพื่อจัดท�าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 5 ปี (2021-2025) ครั้งที่ 14 ซึ่งมีค�า 
น่าสนใจจากการประชุมครั้งนี้ นั่นคือ Dual Circulation

Dual Circulation หรือ ยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนาน เป็น
แผนการพัฒนาและหนที่างสู่การเต่บโตที่ี่ยั่งยืนมากขึ้นของจีน
ในอนาคต ที่่ามกลางสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ี่ 
ตึงเครียดขึ้น และการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ี่โลกเน้นการอยู่
แบบประเที่ศใครประเที่ศมนักนัมากขึ้น

Dual Circulation ถึูกพูดถึึงครั้งแรกโดยประธานาธ่บด ี 
สีจิ้นผิง เมื่อเดือน พ.ค.ปีที่ี่แล้ว ในที่ี่ประชุมคณะกรรมการ 
กรมการเมอืง (Politburo) แผนนี้เน้นการหมนุเวยีนภายในประเที่ศ
(Internal Circulation) คือกระตุ้นการบร่โภคภายในประเที่ศ เพื่อ
สร้างความเตบ่โตให้เศรษฐก่จจนี

เป้าหมายของยทุี่ธศาสตร์วงจรคู่ขนานอยูท่ี่ี่การลดการพึ่งพา
ปัจจัยการผล่ตและเที่คโนโลยีจากต่างประเที่ศในระยะยาว ซีึ่ง
ถึูกกระตุ้นจากความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ  
ส่งผลให้จีนซ่ึีงพึ่งพาส่นค้าเที่คโนโลยีจากสหรัฐฯ อาที่่ เซีม่
คอนดกัเตอร์ ตกอยู่ในความเปราะบาง 

สถึานการณ์นี้จึงบีบบังคับให้จีนหันมาให้ความสำาคัญกับ 
การสร้างนวัตกรรมภายในประเที่ศเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ 
ห่วงโซี่อุปที่าน (Supply Chain) ในประเที่ศแที่นการพึ่งพาต่าง
ประเที่ศ สจี่้นผ่งจงึหนัมาเอาจรง่กบันโยบายนี้ 

อันที่ี่จร่งการกระตุ้นการบร่โภคภายในประเที่ศเป็นเรื่อง 
ที่ี่ดำาเน่นนโยบายมานานแล้ว แต่ในครั้งนี้จีนได้เพ่่มและเน้น 
การช่วยเหลือธุรก่จส่งออก คือให้ธุรก่จส่งออกต้องไม่พึ่งพาตลาด
ต่างประเที่ศมากเกน่ไป แต่ต้องกลบัมาผลต่และขายให้ประชาชน
ในประเที่ศได้ใช้ของดมีาตรฐานส่งออกราคาถึูก

อย่างไรก็ดี ใช่ว่าจีนจะปิดประเที่ศไม่ที่ำาการค้ากับต่าง
ประเที่ศเลย ในที่างกลับกันจีนจะยังรักษาตลาดและการลงทุี่น 

จากต่างประเที่ศไว้ให้เป็นเครื่องยนต์ขบัเคลื่อนเศรษฐก่จตวัที่ี่สอง 
ควบคู่ไปกบัการบรโ่ภคภายในประเที่ศซีึ่งเป็นเครื่องยนต์หลกั

การหมุนเวียนภายนอกประเที่ศ (External Circulation) มี 
เป้าหมายว่าจีนจะยังคงส่งเสร่มการไหลเวียนของส่นค้า บร่การ
และการเคลื่อนย้ายเง่นทีุ่น โดยการส่งออกจะยังคงเป็นปัจจัย 
ขับเคลื่อนการเต่บโตอยู ่ในระยะสั้น แต่จะที่ยอยลดบที่บาที่ 
ในสัดส่วนของ GDP ลงตามระยะเวลา ในขณะท่ีี่การปฏ่รูปเพื่อ 
เปิดเสรีบัญชีเง่นทุี่นจะดำาเน่นต่อไป เน่ืองจากจีนมีเป้าหมายดึงดูด
การลงทุี่นจากต่างประเที่ศ และสร้างความหลากหลายให้กับ 
ตลาดทุี่น ให้เทีี่ยบเท่ี่ากับตลาดของชาต่มหาอำานาจอ่ืน ๆ

สำาหรับนัยต่อเศรษฐก่จ ผลในระยะสั้นของยุที่ธศาสตร์นี้  
น่าจะช่วยให้จนีบรรลเุป้าหมายการเต่บโตที่าง GDP ได้ราว 5-5.5% 
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า และการเตบ่โตของอปุสงค์ภายในจนีจะส่ง 
ผลดต่ีอเศรษฐกจ่ในภมูภ่าค เช่น ไต้หวนั ฮ่องกง มาเลเซียี สง่คโปร์
เกาหลใีต้ และไที่ย จากความเชื่อมโยงที่างการค้าและบร่การ 

อย่างไรก็ดี ผลในระยะยาวอาจมีข้อสังเกตเพ่่มเต่มถึึง 
ผลกระที่บในเช่งลบต่อเศรษฐก่จในภูม่ภาคเอเชียเช่นกัน เมื่อจีน 

เร่่มลดการนำาเข้าอย่างมีนัยสำาคัญ เนื่องจากสามารถึผล่ตและ
บรโ่ภคได้จากภายใน

ธนพล ศรีธัญพงศ์ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่่ายยุที่ธศาสตร์ 
การลงทุี่นจากบร่ษัที่หลักที่รัพย์ ไที่ยพาณ่ชย์ มองว่าประเที่ศ
ในเอเชียท่ีี่อาจได้อาน่สงส์จากการปรับโครงสร้างเศรษฐก่จจีน
ต้องจับตารูปแบบการค้าการลงทีุ่นของจีนที่ี่อาจจะเร่่มเปลี่ยนไป
เนื่องจากแม้จีนจะยังมีแนวโน้มออกมาลงทีุ่นภายนอก แต่จะมี
แนวโน้มเร่่มเลือกเป้าหมายการลงทุี่นที่ี่จะสามารถึเชื่อมโยงกับ 
ห่วงโซี่การผลต่และการบรโ่ภคในจนีได้ 

ด้วยเหตุนี้ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเป้าหมาย  
จะเป็นตัวแปรส�าคัญในการรับการค้าและการลงทุนจากจีน
ในระยะต่อไป ซ่ึงประเทศส�าคัญที่จีนอาจมีแนวโน้มเพิ่ม 
การลงทุน และอาจลดการลงทุนได้ในอนาคต ได้แก่ กลุ่ม
ประเทศในเอเชียเหนือ และกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะใน
หมวดสินค้าเทคโนโลยี ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องมือและ
เครื่องจักร 

DUAL CIRCULATION 
ยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนาน  ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจจีน
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  
นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลาย
มัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้า ชื่อลาย  
“ผ้ามดัหม่ีลายขอเจ้าฟ้าสริวัิณณวรฯี”  
ที่ ทุกลวดลายล้วนเปี ่ยมไปด้วย 
ความหมาย อาทิ  ลาย S หมายถึง  
Srivannavari สมเด็จพระเจ ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน
ราชกัญญา  ลาย S จ�านวน 10 แถว  
หมายถึง พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูป
หัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อ
ประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love   
เพือ่เป็นการจดุประกายความคดิ ในการพฒันาลวดลายผ้า  
และพฒันาผลิตภณัฑ์ผ้าไทยให้มคีวามร่วมสมยั สามารถ
ก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

กลุ่มที่อผ้าในทุี่กภูม่ภาคท่ัี่วประเที่ศไที่ยได้นำาต้นแบบ
 “ผ้ามัดหม่ีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ประยุกต์ต่อยอด 
กับผ้าที่อของแต่ละท้ี่องถ่่ึน จนเก่ดเป็นผ้าที่อลายขอ 

เจ้าฟ้าส่ร่วัณณวรีฯ ท่ีี่มีความประณีตงดงาม  
สร้างความภาคภูม่ใจ ส่งเสร่มอาชีพ

ช่างที่อและผล่ตภัณฑ์์ผ้าไที่ยให้ม ี
ช่ือเสียงขจรขจาย ท้ัี่งยังสนับสนุน
ให้เก่ดความน่ยมการใช้ผ้าไที่ย
ในชีว่ตประจำาวันเพ่่มมากข้ึน  
อันจะนำาไปสู่การสรา้งงาน สรา้ง
รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีว่ต
ของประชาชนทุี่กที่้องถึ่่นได้อย่าง

ย่ังยืน

โรคระบาดเปลี่ยนโลกธุรกิจ
Virtual Office จึงเป็นทางเลือก

DUAL CIRCULATION 

เจ้าฟ้าสิรวัิณณวรฯี
ผ้ามดัหมีล่ายขอ

ผ้าบาติก จังหวัดนราธิวาส

ผ้ายก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผ้าไทลื้อ จังหวัดพะเยา

เสื่อจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

ผ้าทอ จังหวัดบุรีรัมย์
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“พะเยา” อดตีเคยได้ชือ่ว่าเป็นเมอืงทางผ่าน แต่จงัหวัด
พะเยาในวนันี ้ต่างไปจากวันวาน กลายเป็นเมอืงทีน่่าค้นหา 
ซุกซ่อนเสน่ห์ชวนหลงใหลไว้ใน “ภูกามยาว” แห่งน้ี ลอง 
เปิดใจให้พะเยาเป็นจดุหมายปลายทางสกัเพียงครัง้  แล้วจะ
รูว่้า “มาแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรกั ได้มาพกัแล้วจะประทบัใจ” 

“จงัหวดัพะเยา” อยูห่่างจากกรงุเที่พฯ ราว 800-900 กโ่ลเมตร  
ขึ้นอยู่กับเส้นที่างท่ีี่เลือก จุดหมายปลายที่างแห่งนี้เป็นด่นแดน
สงบ ผู ้คนมีว่ถึีชีว่ตเรียบง่าย ความอุดมสมบูรณ์งดงามของ
ธรรมชาต ่และศล่ปวฒันธรรมที่ี่หลากหลายหากแต่มเีอกลกัษณ์
คอืเสน่ห์สำาคญัของที่ี่นี่ 

ถึ้าจะไปเที่ี่ยวพะเยาแล้วไม่แวะ “กว๊านพะเยา” ก็เหมือน
ไม่ถึงึพะเยา เพราะนี่คอืที่ะเลสาบนำ้าจดืที่ี่ใหญ่ที่ี่สดุของภาคเหนอื 
เป็นแหล่งนำ้าแห่งว่ถึีชีว่ตและวัฒนธรรม เป็นที่ั้งแหล่งประมง 
นำ้าจดืที่ี่สำาคญั และสถึานที่ี่พกัผ่อนหย่อนใจ สามารถึล่องเรอืชม
บรรยากาศ และพลาดไม่ได้คอืต้องไปไหว้พระกลางกว๊าน สกัการะ 
หลวงพ่อศ่ลา ที่ี่วัดต่โลกอารามซีึ่งเป็นวัดที่ี่ยังจมอยู่ใต้กว๊าน  
วัดแห่งนี้เคยเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยพระเจ้าต่โลกราช
กษัตร่ย์ล้านนาลำาดับที่ี่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย ปัจจุบันได้บูรณะ
ให้กลายเป็นสถึานที่ี่ที่่องเที่ี่ยวและให้นักที่่องเที่ี่ยวขึ้นไปไหว้พระ
บนเกาะกลางกว๊านได้ และถึ้ามาตรงกบัวนัพระใหญ่ ซีึ่งหนึ่งปีมี
อยู่สามวนัคอื วนัมาฆะบูชา วนัวส่าขบูชา และวนัอาสาฬหบูชา 
ก็จะได้ตื่นตากับประเพณี “เวียนเทียนกลางกว๊าน” ที่ี่ถึือเป็น 
UNSEEN THAILAND อกีด้วย

บ้านเรายังน่าเทีย่ว

ว่าคนหนุม่สาวที่ี่อยากสมหวงัใน
ความรกั ให้อธ่ษฐานแล้วลองหา
ค่วปิดที่ี่ซี่อนอยู่ในลวดลายแกะ

สลกัไม้ ด้านหลงัพระประธาน หาก
หาได้ครบ 8 ตำาแหน่ง ความรักก็จะ

สมหวงัดงัปรารถึนา 
  ใกล้ ๆ  วดันนัตารามเป็นที่ี่ตั้งของ “เฮือน

แม่แสงดา” บ้านไที่ลื้อ ที่ี่อนุรักษ์ความเป็นไที่ลื้อได้อย่าง 
ครบถึ้วนตามแบบไที่ลื้อดั้งเด่ม เจ้าของบ้านยังคงอาศัยอยู ่  
พรั่งพร้อมด้วยข้าวของเครื่องใช้ มีการที่อผ้า การแต่งกาย และ
อาหารการก่นแบบไที่ลื้อ ชวนให้ช่มสำารับที่ี่มีอาหารชื่อแปลก ๆ 
อาที่ ่แอ่งแถึะ จ่้นซีำ่าพรก่ ที่ี่ต้องบอกว่าอย่าลมืช่มสกัครั้ง

ปิดที่้ายกนัด้วย “น�้าตกภูซาง” ขึ้นชื่อว่าเป็น “น�้าตกอุ่น” 
แห่งเดยีวในประเที่ศไที่ย อยูใ่นพื้นท่ีี่อทุี่ยานแห่งชาต่ภซูีาง นำ้าตก
ที่ี่มคีวามสูงประมาณ 25 เมตร มนีำา้ตลอดที่ั้งปี อณุหภูม่ของนำ้า
จะอยู่ท่ีี่ประมาณ 35 องศาเซีลเซีียส หากมาเล่นนำ้าในฤดูหนาว 
ก็ไม่ต้องกลัวหนาวกันเลย พื้นที่ี่รายรอบยังโอบล้อมด้วยความ
อดุมสมบูรณ์ของป่าไม้ มต้ีนไม้ขนาดใหญ่ยนืต้นสง่างามอยูท่ี่ั่วบรเ่วณ  
แถึมด้วยว่าเส้นที่างไปยงันำ้าตกภซูีางยงัเป็นเส้นที่างที่ี่จะมุง่หน้าขึ้น  
“ภูชี้ฟ้า” สถึานที่ี่ที่่องเที่ี่ยวชื่อดงัของจงัหวดัเชยีงรายอกีด้วย

นาทนีีต้้องบอกว่า โควดิ-19 ท�าให้เราต้องอยูบ้่านเป็นหลัก  
เพือ่ลดการแพร่ระบาด และหวงัใจว่าเมือ่โควดิซา จะได้ออก
ไปท่องโลกกว้างกันอีกครั้ง แน่นอนว่า “จังหวัดพะเยา”  
จังหวัดเล็กๆ ที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา จะเป็นอีก
หนึ่งหมุดหมายที่ต้องไปเยือนสักครั้งแน่นอน... 

ไม่ไกลจากกว๊านพะเยาเป็นอกีหนึ่งสถึานที่ี่ซีึ่งผูค้นนย่ม
ไปกราบสกัการะ “พระเจ้าตนหลวง” พระพทุี่ธรปูศกัด่์สท่ี่ธ่์คู่
บ้านคูเ่มอืงพะเยา และมขีนาดใหญ่ท่ีี่สดุในล้านนา ประด่ษฐานใน
วห่ารวดัศรโีคมคำา สนันษ่ฐานว่าสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2034  

อีกหนึ่งสถึานที่ี่ไม่ควรพลาด คือ “อุทยานพุทธศิลป์”  
วัดห้วยผาเกี๋ยง หรือ วัดผาธรรมน่ม่ต แหล่งรวมความว่จ่ตร 
อลังการและงดงามของพระพุที่ธรูปสลักบนหน้าผาภายในวัด  
แรงศรัที่ธาและฝ่ีมือของช่างซีึ่งบรรจงแกะสลักพระพุที่ธรูปไว้
บร่เวณหน้าผาใน รายล้อมด้วยบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่
การเที่ี่ยวชมอย่างเยน็ใจ ถึอืเป็นอกีหนึ่งแหล่งประวตั่ศาสตร์ของ
จงัหวดัพะเยาเลยที่เีดยีว

ส่วนใครที่ี่ชื่นชอบธรรมชาต่ ต้องไปให้ถึึง “ภลูงักา” ในเขต
อำาเภอปง ของจงัหวดัพะเยา เพื่อตื่นตากบัจดุชมวว่ธรรมชาตส่ดุฮต่  
มองเห็นที่่วที่ัศน์ด้านล่างลักษณะแอ่งกระที่ะ มีภูเขาห่นปูนและ
ต้นไม้น้อยใหญ่เรยีงรายสลบักนั อนัเป็นส่วนหนึ่งของวนอทุี่ยาน
ภูลังกา พลาดไม่ได้คือการได้ชมพระอาที่ต่ย์ขึ้นผ่านที่ะเลหมอก
ที่ี่มทีี่ศันยีภาพราวสวรรค์บนด่น 

ส่วนคนที่ี่ชื่นชอบศ่ลปะแบบไที่ยใหญ่ เช่ญชวนให้ไป  
“วดันันตาราม” ในอำาเภอเชยีงคำา โดดเด่นด้วยโบสถ์ึที่ี่สร้างด้วย
ไม้สกัที่ั้งหลงั งานแกะสลกัไม้อนังดงาม ปรากฏให้เหน็ที่ั้งบรเ่วณ
หน้าบัน หน้าต่าง และระเบียง หลังคามุงแป้นเกล็ด ซี้อนกัน  
ลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ส่วนเพดานประดับกระจกสีสันงดงาม ว่ากัน

เยือนเยือน  “พะเยา” “พะเยา” น�้าตกภูซาง

ภูลังกา

อุทยานพุทธศิลป์

กว๊านพะเยา

วัดนันตาราม
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : เป็นเดือนท่ีี่ได้รับโอกาสดี ๆ 
ความรับผ่ดชอบเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่มี

อุปสรรค คนวา่งงาน เตรยีมรับข่าวดีจากคนใหม ่ธุรก่จ
ส่วนตัว ราบร่ืน ได้ออเดอร์เข้ามาแบบไม่คาดค่ด  
การเงิน : ระวังรายจ่ายเด่ม ๆ หรือคนเก่า ๆ เพ่ือนเก่า ๆ
มาขอยืมเง่น ขอความช่วยเหลือ ความรัก : คนโสด 
เจอคนอายุมากกว่ามามาจีบ คนมีคู่ เก่ดความอึดอัด
คนรักเอาแต่ใจ
  

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : มีโชคจากการที่ำางาน ได ้รับ 
โอกาสท่ีี่ดี และยังได้งานเสร่มสร้างรายได้ด ี 

คนว่างงาน มเีกณฑ์์ได้ข่าวดจีากงานใหม่ ธรุกจ่ส่วนตวั 
ค้าขายดี มีกำาไรเข้ามา การเงิน : ใช้จ่ายคล่องตัว 
มากขึ้น เร่่มเก็บออมเง่นเพื่ออนาคต หรือเพื่อคนใน
ครอบครัว ความรัก : คนโสด เจอความยุ่งยาก มีแต่ 
คนวุ่นวาย คนมีคู่ ระวังคนรอบข้างเอาเรื่องเดือดร้อน 
มาให้

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : รบัมอืกบัความสำาเรจ็ที่ี่ได้ทีุ่ม่เที่  
เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกค้าต่างชื่นชม 

คนว่างงาน มนีายหน้าต่ดต่องานรายได้ดมีาให้ ธรุก่จ
ส่วนตัว ผลตอบแที่นจากธุรก่จปันผลออกมาให้แล้ว 
การเงิน : สภาพการเง่นค่อย ๆ คล่ีคลายไปในที่าง 
ท่ีี่ดีข้ึน ใช้คล่องมากข้ึน ความรัก : คนโสด ยังโสด 
ยังไม่อยากสนใจใคร คนมีคู ่ไม่ค่อยหวือหวา ไม่ค่อย
เต่มความหวาน

        ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : ระวังการที่ำางานที่ี่ชวนให้เก่ด
ความโมโห หงดุหงด่ง่าย มเีกณฑ์์เดน่ที่าง 

หรือต่ดต่อประสานงาน คนว่างงาน เจอแต่งานที่ี่ใช้
พลงักาย ทีุ่่มเที่เยอะ ธรุก่จส่วนตวั กว่าจะขายของได้
เล่นเอาเหน่ือยกายใจมาก การเงิน : บร่หารจัดการเง่น
ให้ดี ๆ  ใช้จ่ายอย่างระวัง เพราะอาจหมดเร็วกว่าท่ีี่ค่ด
ความรัก : คนโสด เจอคนท่ีี่ที่ำาให้ต่ืนเต้น หัวใจเป็น
สีชมพู คนมีคู่ หวานมาก ดูแลเอาใจใส่โปรไม่หมด

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน : รู้สึกอึดอัด เก่ดอาการเกร็ง เก่ด
ความเครยีด ถึูกเพ่งเลง็เรื่องการที่ำางาน หรอื

ถึกูหวัหน้าจี้เอางาน คนว่างงาน มเีกณฑ์์ได้งานประสาน
งาน หรอืที่ำางานกบัคนต่างชาต ่ธรุกจ่ส่วนตวั ต้องเข้าไป
ต่ดต่อลูกค้าผู้ใหญ่ การเงิน : ระวังการใช้จ่าย ควรรัด
เข็มขัด การเง่นยำ่าแย่เอาการ ความรัก : คนโสด เจอ 
สายลุย ตามจีบจนไม่มีเวลาส่วนตัว คนมีคู่ ระวังเจอ 
คนรกัเหวี่ยงไม่มเีหตผุล

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)
การงาน : ระวังเรื่องอารมณ์ที่ี่ไม่มั่นคง 
อย่าที่ำาอะไรที่ี่รวดเร็วเก่นไปจนขาดการ

ไตร่ตรอง อาจนำาความผ่ดพลาดมาให้ต้องแก้ไข คน
ว่างงาน ผูใ้หญ่ส่งงานมาให้ต้องที่ำาให้ดไีม่งั้นเจอเหวี่ยง
ธุรก่จส่วนตัว เก่ดการต่ดขัดบ้าง แต่จัดการได้อยู่  
การเงิน : ราบเรียบที่รงตัว มีใชจ่้ายพอประมาณ ไม่มี
ปัญหาเข้ามาให้เสียเง่น ความรัก : คนโสด อยู่กับ 
ตัวเอง โสดสน่ที่ คนมีคู่ ไม่มีเวลาเต่มความรักเท่ี่าไหร่

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : เต่บโต ก้าวหน้าไประดบัหนึ่ง 
หรือมีเกณฑ์์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง 

ความรับผ่ดชอบมากขึ้น คนว่างงาน ได้รับข่าวดี ได้
งานประจำา ธรุก่จส่วนตวั ถึอืว่าเตบ่โตขึ้นมาก มั่นคง
ขึ้น แต่อย่าประมาที่ การเงิน : ที่รงตวั ยงัมใีห้ใช้จ่าย
พอประมาณ อย่าฟุม่เฟือย มเีกณฑ์์ลงคอร์สหาความรู้
ความรัก : คนโสด ความสมัพนัธ์น่่งมาก ไม่คบืหน้า 
คนมคีู่ ต่างคนต่างอยู่กบัตวัเองมากกว่า

ราศีสิงห์ (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : มีโชคเร่ืองงาน ได้ที่ำาอะไรใหม่ ๆ 
หรือมีโอกาสที่ี่ดีเข้ามาให้ได้ใช้ความสามารถึ 

คนวา่งงาน ได้งานใหม่แบบบังเอ่ญ มีคนแนะนำางานให ้
ธุรก่จส่วนตัว ค้าขายดี ออเดอร์เข้ามารัว ๆ การเงิน :  
มีเกณฑ์์ต้องกลับไปสะสางหนี้ส่นแที่นคนอื่น หรือต้อง 
ใช้เง่นก้อน หมดไปกับการเด่นที่าง ความรัก : คนโสด 
ได้เจอรักแรกพบ รักแที่้ คนมีคู่ โปรไม่หมด หวานมาก
เดือนนี้ 

ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : ตกอยู่ในช่วงที่ี่เบื่อ เซีง็ กบั
การที่ำางาน ไม่อยากที่ำางาน แต่เลี่ยง 

ไม่ได้ คนว่างงาน ยังไม่ได้งานที่ี่ต้องการ ธุรก่จ 
ส่วนตัว ไม่ค่อยดี ย่่งที่ำาย่่งไม่ได้กำาไร การเงิน : มี
เกณฑ์์ได้เง่นก้อนเข้ามา แต่ก็ต้องระวังอาจเสียเง่น 
ไปกับค่าปรับ หรือการประสานงาน ความรัก :  
คนโสด เจอคนแก่กว่ามาก ๆ หรือต่างชาต่ คนมีคู่  
คนรักเอาแต่ใจ เอาแต่กดดัน เครียด 

ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน :  เป็นเดอืนที่ี่ชพีจรลงเที่้า ต้อง
ประสานงานหรือเจรจาเพื่อให้ได้งานมา 

เหนื่อยเอาการ คนว่างงาน มีเกณฑ์์ได้งานลงพื้นที่ี่ 
ที่ำางานนอกสถึานท่ีี่ ธุรก่จส่วนตัว ต้องออกบูธถึึงจะได้
ออเดอร์มากกว่าอยู่ต่ดที่ี่ การเงิน : ไม่ได้ด่ังใจ  
ไม่เป็นไปอย่างที่ี่หวัง ใช้จ่ายไม่คล่องตัว ความรัก : 
คนโสดเจอคนตามตื�อ เด็ดเด่ียว ไม่ยอมแพ้ตามจีบ  
คนมีคู่ คนรักเหว่ียงไม่มีเหตุผลจนที่ะเลาะ

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : เก่ดความว่ตกกังวลกับสภาพ
แวดล้อมในที่ี่ที่ำางาน อึดอัด ไม่มีความสุข 

ที่ำางานออกมาได้ไม่ด ีคนว่างงาน เครยีดไม่ได้งาน หรอื
ไม่มีงานเข้ามาเลย ธุรก่จส่วนตัว สถึานการณ์ไม่สู ้ด ี 
มีแต่ปัญหาเข้ามาให้แก้ตลอด การเงิน : มีแต่รายจ่าย
คนมาขอยมืเงน่แล้วไม่ได้คนื ตวัเองเดอืดร้อน ความรกั :  
คนโสด เจอคนที่ี่ดูแลดี อบอุ ่นใจ คนมีคู ่ คนรักให ้
กำาลงัใจดี

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : ตกอยู่ในสถึานการณ์ท่ีี่ที่ำา
อะไรไม่ได้อย่างที่ี่หวงั ที่ี่วางแผน มแีต่เรื่อง 

ชวนให้โมโห หงดุหง่ดใจ อดึอดั คนว่างงาน รบังาน
มาโดนแก้งานไม่จบไม่ส้่น ธุรก่จส่วนตัว เก่ดปัญหา
ไม่เป็นไปตามท่ีี่คาดหวัง การเงิน : ยังดีที่ี่รายได้ใช้
คล่องมือ มีเกณฑ์์ได้เง่นก้อน ได้โชคลาภ ลาภลอย
ความรัก : คนโสด อกหกั เจอรกัที่ี่ไม่สมหวงั คนมคีู่
เกด่การที่ะเลาะจนถึงึขั้นแยกกนัอยู่ 
 

“ดวงรายเดือน 12 ราศี”  พฤษภาคม 2564  หมอธรี์ ไพ่ยิปซ ี
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ปัจจุบันมวัีคซีีนปอ้งกนั COVID-19 ท่ีี่ได้รบัการรบัรองจาก อย. 
และข้ึนที่ะเบียนในประเที่ศไที่ยแล้ว 3 บรษั่ที่ คือ ซ่ีโนแวค แอสตรา 
เซีนเนกา และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ส่วนท่ีี่อยู่ในขั้นตอนยื่น
เอกสารแบบต่อเนื่อง หรอื Rolling Submission คอืวคัซีนีโคแวกซีนี  
ของบรษ่ทัี่ ภารตั ไบโอเที่ค เที่คโนโลย ีประเที่ศอน่เดยี นำาเข้าโดยบร่ษทัี่
ไบโอจนีเีที่ค นอกจากนี้ยงัมส่ีวนท่ีี่อยูใ่นขั้นตอนการหารอืกบั อย.  
เพ่ือเตรียมการย่ืนคำาขอข้ึนที่ะเบียน คือ วัคซีีนโมเดอร์นา จากสหรัฐฯ 
วัคซีีนสปุตน่ก วี จากรัสเซีีย และวัคซีีนซ่ีโนฟาร์ม จากจีน

ส่วนในประเที่ศไที่ยของเรา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไที่ย และคณะแพที่ยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวท่ี่ยาลยั
ได้ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัครสุขภาพดี เพื่อที่ดลอง
วัคซีีน “จุฬาคอฟ 19” (ChulaCov19) ซีึ่งเป็นวัคซีีนชน่ด mRNA 
โดยจะเร่่มที่ดสอบในอาสาสมัครประมาณเดือนพฤษภาคม 
ซีึ่งอาสาสมัครต้องฉีดวัคซีีน “จุฬาคอฟ 19” จำานวน 2 เข็มโดย
เขม็ที่ี่ 2 จะเว้นระยะห่างถึดัจากเขม็แรก 21 วนั และมกีารต่ดตาม
อาการหลงัฉดีวคัซีนี แบ่งเป็นการต่ดตามผ่านที่างโที่รศพัที่์ 4 ครั้ง 

และการต่ดตามท่ีี่ศูนย์ว่จัยจุฬาฯ 8 ครั้ง รวมระยะเวลาประมาณ 
1 ปี

นอกจากนั้นแล้วยังมีที่างเลือกเพื่อสร้างความมั่นใจคือ
ประกันภัยโคว่ด-19 มีที่ั้งคุ ้มครองการแพ้จากการฉีดวัคซีีน  
การตรวจพบเชื้อโคว่ด-19 ไปจนถึงึการรกัษาพยาบาลและประกนั
ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัว เบี้ยประกันไม่สูง นับเป็นอีกหนึ่ง
ที่างเลอืกที่ี่สร้างความอุ่นใจได้เช่นกนั

CHECKLIST วัคซีนโควิด-19 ในโลก... ไทยฉีดยี่ห้อไหนบ้าง 

1. ออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกา  
(Oxford-AstraZeneca) 
ของอังกฤษและสวีเดน
ประสิทธิภาพ : 79% (ในสหรัฐฯ) 

จ�านวนโดส : 2 

ชนิด : Viral vector 

ประเทศที่ใช้ : 111 ประเทศ และ

ได้รับการรับรองจากองค์การ

อนามัยโลก (WHO)

2. ไฟเซอร์-ไอโอเอ็นเทค 
(Pfizer-BioNTech) 
ของสหรัฐอเมริกาและเยอรมน ี
ประสิทธิภาพ : 91.3% 

จ�านวนโดส : 2 

ชนิด : mRNA 

ประเทศที่ใช้ : 96 ประเทศ และได้รบั

การรบัรองจากองค์การอนามยัโลก  

(WHO)

3. สปุุตนิก วี (Sputnik V) 
ของรัสเซีย 
ประสิทธิภาพ : 91.6% 

จ�านวนโดส : 2 

ชนิด : Viral vector 

ประเทศที่ใช้ : 60 ประเทศ

4. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 
ของจีน 
ประสิทธิภาพ : 79.34% 

จ�านวนโดส : 2 

ชนิด : Inactivated virus 

ประเทศที่ใช้ : 41 ประเทศ

5. จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 
(Johnson & Johnson) 
ของสหรัฐอเมริกา 
ประสิทธิภาพ : 72% ในสหรัฐฯ, 64% 

ในแอฟริกาใต้, 61% ในละตินอเมริกา 

จ�านวนโดส : 1 

ชนิด : Viral vector 

ประเทศที่ใช้ : 46 ประเทศ และได้รับการ

รบัรองจากองค์การอนามยัโลก (WHO)

6. โมเดอร์นา (Moderna) 
ของสหรัฐอเมริกา 
ประสิทธิภาพ : 94.5% 

จ�านวนโดส : 2 

ชนิด : mRNA 

ประเทศที่ใช้ : 44 ประเทศ และได้รับ

การรับรองจากองค์การอนามัยโลก 

(WHO)

7. ซิโนแวค (Sinovac) 
ของจีน
ประสิทธิภาพ : 50.65% ในบราซิล, 

91.2% ในตุรก ี

จ�านวนโดส : 2 

ชนิด : inactivated virus 

ประเทศที่ใช้ : 29 ประเทศ

8. โคแว็กซิน (Covaxin) 
ของจีนและอินเดีย
ประสิทธิภาพ : 80.6% 

จ�านวนโดส : 2 

ชนิด : Inactivated virus 

ประเทศที่ใช้ : 14 ประเทศ

9. คอนวิเดเซีย (Convidecia) 
ของจีน
ประสิทธิภาพ : 65.7% (อาการ 

ไม่รุนแรง), 90.98% (อาการรุนแรง) 

จ�านวนโดส : 1 

ชนิด : Viral vector 

ประเทศที่ใช้ : 5 ประเทศ

10. อพิีแวคโคโรนา (EpiVacCorona)  
ของรัสเซีย
ประสิทธิภาพ : 94% 

จ�านวนโดส : 2 

ชนิด : Peptide vaccine 

ประเทศที่ใช้ : 2 ประเทศ

11. อาร์บีดีไมเมอร์ (RBD-Dimer) 
ของจีน
ประสิทธิภาพ : 92-97% (การทดลอง

เฟส 2) 

จ�านวนโดส : 3 

ชนิด : Protein subunit 

ประเทศที่ใช้ : 2 ประเทศ

12. ซิโนฟาร์ม-ดับเบิลยูไอบีพี 
(Sinopharm-WIBP)
ประสิทธิภาพ : 72.51% 

จ�านวนโดส : 2 

ชนิด : Inactivated virus 

ประเทศที่ใช้ : 2 ประเทศ

13. โควิแวค (CoviVac) 
ของรัสเซีย
ประสิทธิภาพ : - 

จ�านวนโดส : 2 

ชนิด : Inactivated virus 

ประเทศที่ใช้ : 1 ประเทศ

ปัจจุบันนี�ทั�งโลกมีวัคซีนต้าน COVID-19 ท่ีได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นกรณีีฉุุกเฉิุน (Emergency Use Authorization หรือ EUA) 

โดยหน่วยงานควบคุมก�ากับของแต่ละประเทศทั�งหมด 13 ยี่ห้อ ได้แก่

ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมืองไทยประกันภัย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมอาการติดเชื้อและแพ้วัคซีน พร้อมชดเชยรายได้จากการรักษาตัว

(ข้อมูลจาก The New York Times, WHO, Wikipedia)

หากพูดถึงกิจกรรมหรือกีฬาที่ก�าลังเป็นนิยมสุดๆ 

ในตอนนี้คงหนีไม่พ้นกีฬาประเภทบอร์ด ไม่ว่าจะเป็น 

เซิร์ฟสเกต สเกตบอร์ด หรืออีกสารพัดบอร์ด ซึ่ง 

ฮอตฮิตกันสุดๆ ถึงขนาดที่อุปกรณ์ต่างๆขายดีเป็น 

เทน�า้เทท่า จนบางช่วงขาดตลาดไปเลยกม็ ีและหนึง่

ในนัน้ทีก่�าลงัมาแรง และไม่พูดถงึคงไม่ได้ น่ันก็คอื 

ลองบอร์ด แดนซ์ (Longboard Dance)

“ลองบอร์ด” เป็นสเกตบอร์ด
ประเภที่หนึ่ง ซีึ่งผู้เล่นจะต้องใช้
เที่้าในการไถึเพื่อเคลื่อนท่ีี่ไปข้าง
หน้า โดยจะต่างจากเซี่ร์ฟสเกตท่ีี่ 
ฮ่ตกันอยู่ในขณะนี้ ที่ี่ไม่ได้ใช้การไถึ 
แต่จะใช้การบ่ดตัว เหวี่ยงสะโพกใน
การเคลื่อนที่ี่ หรอืเปลี่ยนที่่ศที่าง 

ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งซีึ่งเห็นได้
ชดัคอื ลองบอร์ดจะมขีนาดที่ี่ใหญ่กว่าบอร์ด
ประเภที่อื่น ๆ  โดยมคีวามกว้างตั้งแต่ 8 - 8.5 น้่ว  
ส่วนความยาวมตีั้งแต่ 34 - 40 น้่ว และตรงบรเ่วณ 
ล้อกจ็ะยื่นออกมาจากแผ่นบอร์ดให้เหน็ชดัเจน 

ด้วยขนาดท่ีี่ใหญ่กว่าที่ำาให้การเล่นลองบอร์ดจะค่อนข้าง
ยากกว่าสเกตบอร์ดธรรมดา ซีึ่งส่วนใหญ่คนที่ี่เล่นลองบอร์ด  
มกัจะต้องมคีวามชำานาญ
จากการเล่นสเกตบอร์ด 
มาแล้วในระดบัหนึ่ง 

ชื่อกบ็อกอยูแ่ล้วว่า “แดนซ์” นั่นหมายความว่า ผูเ้ล่น 
จะไม่ใช่แค่ไถึ ๆ  บอร์ดเพื่อเคลื่อนที่ี่ไปตามที่ศ่ที่างที่ี่ต้องการ
เพียงอย่างเดียว แต่จะมีการแดนซี์ การเต้น หรือการออก
ลีลาที่่าที่างประกอบไปด้วย โดยเฉพาะลีลาฟรีสไตล์แบบ

ผาดโผน เพื่อสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้มากขึ้น แต่นั่นกต้็อง
แลกมาด้วยการเสี่ยงอันตรายท่ีี่มากกว่าการเล่นบอร์ดปกต่

ด้วยเช่นกนั 
ฉะนั้น การที่ี่จะโชว ์สเต็ป  

ลองบอร์ด แดนซี์ ได้นั้น จึงจำาเป็น

ต้องมีเบส่คการเล่นบอร์ดท่ีี่ค่อนข้าง “เซียน” แล้ว เรียกว่ามี
สก่ลควบคุมบอร์ดได้อย่างชำานาญ ที่ั้งการเคลื่อนที่ี่ การบังคับ
ที่ศ่ที่าง การที่รงตวั จากนั้นจงึมาเพ่่มที่่าที่างต่าง ๆ เข้าไป เช่น
การออกสเตป็อยู่บนบอร์ด การหมนุบอร์ด ควงบอร์ด แม้กระที่ั่ง
เล่นโยคะบนบอร์ดกย็งัมี

หากสนใจที่ี่จะสัมผัสกับ ลองบอร์ด แดนซี์ จึงต้องไม่ลืม
เรื่องความปลอดภยัเป็นสำาคญั โดยเฉพาะอปุกรณ์ป้องกนัต่าง ๆ   
ที่ั้งหมวกกันน็อค ถึุงมือ สนับศอก สนับเข่า ฯลฯ เพราะอย่าง
ที่ี่กล่าวไปข้างต้นว่า ลองบอร์ด แดนซี์ จะมีความเอ็กซี์ตรีม
ผาดโผนกว่าปกต่ และบรรดาผู้เล่นทุี่กคนต่างต้องเคยผ่านการ 
“เจ็บตัว” มาแล้วอย่างแน่นอนไม่มากกน็้อย

หากใครอยากรู้ว่า สเต็ปท่าทางต่างๆ ในการเล่น 

เป็นอย่างไร สามารถเสิร์ชเข้าไปชมคลิปของบรรดาเซียน

ในยูทูป เพ่ือที่จะได้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายข้ึน ไม่แน่

ว่าเมื่อได้เห็นคลิปแล้ว อาจจะอยากไปออกสเต็ปกับ  

“ลองบอร์ด แดนซ์” เพื่อสร้างอะดรีนาลีนให้กับร่างกาย

บ้างก็เป็นได้

ลองบอร์ด แดนซ์ลองบอร์ด แดนซ์
โชว์ลีลา ท้าวัดใจไปกับ
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อักษร
สราญ

...เสียงในใจเรา......เสียงในใจเรา...
๏ เสียงป่าเสียงไพรเสียงสายน�้า๏ เสียงป่าเสียงไพรเสียงสายน�้า

เสียงขับล�าน�าในความฝันเสียงขับล�าน�าในความฝัน

เสียงของความจริงไม่ยืนยันเสียงของความจริงไม่ยืนยัน

เสียงสารพันเถื่อนบรรเทาเสียงสารพันเถื่อนบรรเทา

๏ ฟังเสียงน�้าไหลไม่รู้หยุด๏ ฟังเสียงน�้าไหลไม่รู้หยุด

ปลอบหัวใจช�ารุดกลางป่าเขาปลอบหัวใจช�ารุดกลางป่าเขา

ยินสรรพเสียงมาแนบเนายินสรรพเสียงมาแนบเนา

รอยินเสียงในใจเราที่ไม่ได้ยิน !.รอยินเสียงในใจเราที่ไม่ได้ยิน !.

นายทิวานายทิวา
บ้านคลองมะเดื่อ บ้านคลองมะเดื่อ 

ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายกต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก



ติดตอใชพื้นที่ศูนยราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั

โทร. 0 2142 2222 และ 0 2142 2203 
info@dad.co.th
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1. อาคารพักอาศัยรวม ความสูง 7 ชั้น จํานวนหองพัก 76 หอง
 ขนาดหองพกั 40 ตารางเมตร ราคา 999,999 บาท มดีงันี้
 1) จงัหวดัเชยีงราย 2) จงัหวดันครนายก 3) จงัหวดัอบุลราชธาน ี4) จงัหวดัอดุรธานี
 5) จงัหวดัสรุาษฎรธาน ี6) จงัหวดัปตตาน ี7) จงัหวดัยะลา 8) จงัหวดัประจวบครีขีนัธ
 9) จงัหวดันนทบรุ ี10) จงัหวดันครราชสมีา 11) จงัหวดัจนัทบรุี

2. อาคารพักอาศัยรวม ความสูง 28 ชั้น จํานวนหองพัก 650 หอง
 แปลง กท.0475 (บางสวน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร
 ขนาดหองพกั 34 ตารางเมตร กาํหนดราคาตามชวงชั้น ดงันี้
 1) ชั้น 4 - 6 จาํนวน 78 หอง ราคาหองละ 999,999 บาท
 2) ชั้น 7 - 24 จาํนวน 468 หอง ราคาหองละ 1,250,000 บาท
 3) ชั้น 25 - 28 จาํนวน 104 หอง ราคาหองละ 1,499,999 บาท
 โดยชั้น 1-3 เปนที่จอดรถ 243 คนั

เปดจองตั้งแตวันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

สาํนกังานธนารกัษพื้นที่ทั่วประเทศ หรอื
กองพฒันาธรุกจิและศกัยภาพที่ราชพสัดุ
สวนมาตรฐานระบบงานที่ราชพสัดุ
โทร. 0 2298 5180 / 06 2456 1504/ 06 2454 6460

เว็บไซตกรมธนารักษ
https://www.treasury.go.th/th/

เอกสารประกอบ
https://qrgo.page.link/VDk3t


