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สงความสุขทุกตนเดือน

ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น

 “àÃÔèÁ·ÕèàÃÒ” 
คงอยู หรอื ดับไป ทุกๆ ครั้งที่ “เทศกาลปใหม” เวียนมาถึง เราหลายๆ คน

มกัถอืเปนโอกาส ในการ “เร่ิมตนใหม”

 CHANGE 
   AGAIN
ป (ใหม) เปลี่ยน (ใหม) อีกครั้ง !

“วงรอบ” ของ “กาลเวลา” กท็าํหนาทีอ่ยางซือ่สตัยเสมอ

NEW YEAR NEW YOUยอดเขาสองแผนดนิ จงัหวดัสงขลา
โดย มูลนธิสิถาบนัสิง่แวดลอมไทย
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Editor's talk
ในที่สุดธรรมชาติก็นําพาเราใหกาวผานเสนแบงของกาลเวลาจากปเกา

เขาสูปใหมอีกครั้ง 

เชื่อวาผูคนสวนใหญเมื่อมองยอนกลับไปในปที่ผานมา ยอมมีความทรงจําที่

ฝงลกึตอประวตัศิาสตรครั้งสาํคญัของมวลมนษุยชาตอิกีครั้ง นั่นคอื COVID-19 

แมจะมีข าวดีรับปใหมเกี่ยวกับวัคซีนที่เริ่มใช แล วในบางประเทศ และ

ประเทศไทยกําลังจะเริ่มใชในเร็ววันนี้ แตสถานการณการแพรระบาดที่กําลังเกิดขึ้น

อยางหนกัหนวงอกีครั้งในบานเรา กส็รางความวติกกงัวลแผขยายเปนวงกวาง

หากปที่ผานไปคือบทเรียนสําคัญสําหรับคนไทย แมจะลําบากยากเข็ญเพียงใด 

แตทายที่สุดเราก็ฝาขามกันมาได เพราะฉะนั้นในชวงเวลานี้จึงเปนความทาทาย

ครั้งใหม ที่เราจะตองรวมมือรวมใจกันฟนฝาไปใหไดอีกครั้ง ดวยความหวังพลังใจที่

เราจะมใีหแกกนัและกนัเฉกเชนเดมิ

เราจะฝาขามทุกวิกฤติไปได เมื่อเรามีกําลังใจที่เขมแข็ง และมีพลังกายที่

สมบูรณ นาทีนี้เราทุกคนจึงตองสรางความแข็งแกรงที่เริ่มขึ้นจากตัวเราเอง เชื่อมั่น

วาเราจะผานไปได พรอมทั้งดูแลสุขอนามัยอยางเครงครัด เพื่อเปนเกราะปองกัน

ใหแกตวัเราเองและคนรอบขางไปพรอมกนั

ขอสงกําลังใจถึงทุกทาน... เราจะสูดวยกันอีกครั้งในปใหมนี้ !

กองบรรณาธิการ

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

สวสัดปีใหม ขอเริม่ตนเดอืนมกราคมน้ี ดวยการสงตอ

แนวคดิดีๆ  เรือ่ง หลักการทํางานอยางไร ใหประสบความสาํเรจ็

เพราะตามทฤษฎีของมาสโลว “การทํางานใหประสบ

ความสําเร็จ” นับเปนความตองการขั้นสุดยอดของมนุษย 
ตอจาก 

1. การมปีจจยั 4
2. การมคีวามปลอดภยัมั่นคง 
3. การไดความรกั 
4. การยอมรบั และการยกยองจากผูอื่น ครบถวนแลว 

แตจะทําอยางไร จึงจะประสบความสําเร็จ …

บางคนบอกวา “ตองทําดวยใจรัก ไมใชฝนทํา”

บางคนบอกวา “ตองตั้งใจทํา จึงจะสําเร็จ”

บางคนบอกวา “ตองขยัน ทํามาก ยอมมีโอกาส

มากกวา”

บางคนบอกวา “ตองมีความพยายามรู จักอดทน 

แมจะลมเหลวมาครั้งแลวครั้งเลา”

ฝรั่งบางคนบอกวา “Work Hard หรือตองทํางานหนัก

จึงจะสําเร็จ”

แตบางคนกลบับอกวา “Work Smart หรือทํางานอยาง

ชาญฉลาดดวยสมองจะดีกวา”

อะไรคือคําตอบนั้น ผมอยากเชิญชวนใหทุกทานลอง

พิจารณาแนวทางนี้ เปนทางเลือกดูครับ

1. การทํางานตองไลลําดับ จากการทําเรื่องง ายไป
หาเรื่องยาก เหมือนกับการเรียน ที่ตองผานจากชั้นประถม 
ขึ้นเรยีนมธัยม ไปจนถงึอดุมศกึษาได

2. ตองกาํหนดเปาหมายของตนเองเปนขั้นๆ จากงายไปหายาก 
เมื่อบรรลเุปาหมายระดบั 1 จงึกาํหนดเปาหมายขั้นตอไป คลาย
กบัการเดนิขึ้นบนัไดเปนขั้นๆ แตบางคนชอบรวบรดั กาวครั้งละ
สองสามขั้น ซึ่งอาจหกลม บาดเจบ็ เสยีชวีติได

แตการจะทําอะไรใหประสบความสําเร็จนั้น ตอง... 

• ตองรกัในสิ่งที่ทาํ 
• ตองเพยีรพยายามศกึษาวธิทีาํ 
• ตองเอาใจฝกใฝในสิ่งที่ทาํ 
• ตองคดิ ไตรตรอง หาเหตผุลของการทาํงานใหสาํเรจ็

 ถาดตูวัอยางจากบคุคลสาํคญัของโลก ที่ประสบความสาํเรจ็
ในดานตางๆ เราจะพบวา คนเหลานั้นลวนรูจักเลือกทําสิ่งที่
ใจรัก มีความเพียรพยายามอยางมาก แมจะลมเหลวครั้งแลว
ครั้งเลา ก็ไมทอแท แตกลับเอาใจใสในสิ่งที่ทําอยางสมํ่าเสมอ 
คดิ วเิคราะห ไตรตรองหาเหตผุลในสิ่งที่ทาํ เพื่อใหไดผลงานที่
ดทีี่สดุ 

และนั่นคือ หลักของอิทธิบาท 4 นั่นเองครับ... 

แลวพบกนัใหม เดือนหนาครับ

Dr. T
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ตอจากหนา 01

 CHANGE AGAIN >> ตอจากหนา 01

 “เร่ิมท่ีเรา” NEW YEAR NEW YOU >>
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สาระบันเทิง Editor/Executive Visions ภาพขาวเร่ืองจากปก/ขาว ธพส. สิ่งแวดลอม

เพื่อให “อดีต” ผานพนไป
และเพื่อเปน “บทเรียน” สาํหรบั “ปจจุบัน” เพื่อกาวเดนิ

ตอไปใน “อนาคต”

นี่อาจเปน “กศุโลบาย” ประการหนึ่ง ในการหา “แรงจงูใจ” 
และ “กาํลังใจ” จากสิ่งใหมๆ  ที่เวยีนมาถงึ เพื่อการ “เริม่ตนใหม” 
อกีครั้ง

ทั้งนี้และทั้งนั้น กเ็พื่อ “การเปลี่ยนแปลง” นั่นเอง !
แนนอนวา ไมใชทกุๆ คน จะประสบความสาํเรจ็
แนนอนวา มผีูคนจาํนวนไมนอย ที่ผดิพลาด ผดิหวงั ลมเหลว 

ไมสมดั่งใจที่มุงหวงั
และแนนอนวา ไมมใีครยนิยอมหรอืยนิด ีที่จะจอมจมอยูกบั

“เข็มนาฬกา” ของ “กาลเวลา” กระดิกคืบคลานและ
เคลื่อนที่ ผานวนั ผานเดอืน และผานป

บางอยางเกดิขึ้น
บางอยางคงอยู
และบางอยางดบัไป
“สรรพส่ิง” ทั้งหลายทั้งปวง ลวนดําเนินไปบน 

“ความเปลี่ยนแปลง” เชนนี้ทั้งสิ้น !

นี่เปน “สัจธรรม” อันเปน “ธรรม” ที่เปนไปตาม 
“ธรรมชาต”ิ และเปนไปอยาง “ธรรมดา” ตราบเทาที่วงจรของ 
“วัฏสงสาร” ยงัดาํเนนิไปตาม “วงรอบ” ของ “กาลเวลา”

ที่เราตองทาํ อาจบางทกีม็เีพยีงการทาํความเขาใจ
หรอือยางนอยที่สดุ กต็องพยายามที่จะเขาใจ
เพื่อใหทั้งหลายทั้งปวง สามารถดําเนินตอไปได ทั้งใน

วถิทีางที่เปนไปตามปกต ิและในวถิทีางที่เปนไปโดยไมปกติ
ความจรงิกค็อื เรื่องของ “เรา” อาจเทากบัหรอืไมเทากบั

เรื่องของ “โลก”

ทวา ! เรื่องของ “โลก” โดยสวนใหญคลายกับเปนเรื่อง
ของ “เรา”

ปฏิเสธไมไดเลยวา ในรอบปที่ผานมา แทบทุกประการ
ดาํเนนิไปบนความหนกัหนวง และหนกัหนาอยางยิ่ง

ไม ว าจะเป นเรื่องของ “โควิด-19” ที่แทบจะเป น 

“ชะตากรรมรวม” ของ “โลก” และ “เรา”
ไมว าจะเปนเรื่องของ “การเมือง” ที่ดําเนินไปบน

เสนบางๆ ของความละเอยีดออน

ไมวาจะเปนเรื่องของ “เศรษฐกจิ” ที่เปราะบางและออนแอ 
จนแทบจะพงัทลายทั้งระบบ

ไมวาจะเปนเรื่องของ “สังคม” ที่ขมวดปมยุงเหยิงไป
ทกุภาคสวน

ทั้งหลายทั้งปวงที่วานี้ ดาํเนนิไปบน “ความเปลีย่นแปลง” 
ที่เปลี่ยนผานเขามาตกกระทบตอสายตาและการรับรู ทั้งของ 
“เรา” และของ “โลก” โดยไมอาจปฏเิสธได

ที่เราตองทาํ อาจบางทกีม็เีพยีงการทาํความเขาใจ
หรอือยางนอยที่สดุ กต็องพยายามที่จะเขาใจ

เพื่อใหทั้งหลายทั้งปวง 
สามารถดําเนินตอไปได 
ทั้งในวิถีทางที่เปนไปตาม
ปกต ิและในวถิทีางที่เปนไป
โดยไมปกติ

ความจริงก็คือ มีบาง
อยางเกดิขึ้น

ความจริงก็คือ มีบาง
อยางคงอยู

แ ละความจริ ง ก็ คื อ 
มบีางอยางดบัไป

ทั้งหลายทั้งปวงที่วานี้ 
คือ “ความเปล่ียนแปลง” 
เพื่อ “เปลี่ยนผาน” 

จาก “จดุเริม่ตน” ไปสู 

เพราะมแีต “เรา” เทานั้น 
ที่จะ “เริ่มตน” กระทําการ 
“เปลี่ยนแปลง” ทั้งหลาย
ทั้งปวง ดวยตวัของ “เรา” เอง

มีแต “เรา” เทานั้น ที่
จะตั้ง “ เป  าหมาย”  ใน 

“การเปลี่ยนแปลง” เพื่อ
ตวัของ “เรา” ได !

ความจรงิกค็อื นี่อาจไมใช
เรื่องงายดายนัก ทวา ! นี่ก็
ไมใชเรื่องยากเย็นเกินกําลัง 
ที่จะสามารถทาํได

ในทางพระพุทธศาสนา 
มีคําสอนที่วาดวย “มัชฌิมา

ปฏปิทา” หรอื “ทางสายกลาง” 

ที่ไมตึงจนเกินไป และไมหยอน
จนเกนิไป

และ ในทา งพ ร ะพุ ท ธ
ศาสนาเชนกนั ที่มคีาํอธบิาย
ถงึ “อิทธิบาท 4” 

อันหมายถึงฐานหรือ
หนทางสูความสําเร็จ หรือ 
“คุณธรรม”  ที่นํ า ไปสู  

“ความสํา เร็จแห  งผล” 
4 ประการ

หนึ่ งคือ “ฉันทะ” หรือ 

“ความพอใจ” คือ ความ
ตองการที่จะทํา ใฝใจรัก
จะทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และ

ปรารถนาจะทาํใหไดผลดยีิ่งๆ ขึ้นไป
หนึ่งคอื “วิรยิะ” หรอื “ความเพียร” คอื ขยนัหมั่นประกอบ

สิ่งนั้น ดวยความพยายาม เขมแขง็ อดทน ไมทอถอย
หนึ่งคอื “จติตะ” หรอื “ความคดิ” คอื ตั้งจติรบัรูในสิ่งที่ทาํ 

และทาํสิ่งนั้นดวยความคดิ เอาจติฝกใฝ ไมปลอยใจใหฟุงซาน
เลื่อนลอยไป

หนึ่งคอื “วมิงัสา” หรอื “ความไตรตรอง” หรอื “ทดลอง” 

คือ หมั่นใชปญญา พิจารณาใครครวญ ตรวจหาเหตุผล และ
ตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทาํนั้น มกีารวางแผน วดัผล คดิคน
วธิแีกไขปรบัปรงุ

นี่คือ “แนวทาง” 4 ประการ เพื่อ “นําทาง” ไปสู  
“ความสําเร็จแหงผล” ที่มุงหวงั

เพื่อนาํไปสู “ความเปลี่ยนแปลง” 

เพื่อ “เริ่มตนใหม” 

“เริ่มที่เรา-เปลี่ยนที่เรา-เพื่อตัวของเรา” !!!

“จุดสุดทาย” และจาก “จุดสุดทาย” เพื่อกลับมายัง 
“จุดเริ่มตน” อกีครั้งครา

“ปเกา” ผานไป “ปใหม” ผานมา
ไมวาจะ “สําเร็จ” หรือ “ลมเหลว” ที่ผานไปยอมเปน 

“คุณคา” สาํหรบั “วันเวลา” ของการ “เริ่มตนใหม” เสมอ
ที่เราตองทาํกค็อื “เปดใจ” ทาํความเขาใจ และพยายาม

ที่จะเขาใจ
เพื่อ “HAPPY NEW YEAR” เพื่อ CHANGE AGAIN 

และเพื่อ HAPPY AGAIN AND AGAIN !!!

ความลมเหลวไมสมดั่งใจไปตลอด 
ตรงกันขาม ทุกๆ คนที่ว านี้ 
ตางมุงหมายและมุงมั่นเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง โดยการ 
“เริ่มตนใหม” อกีครั้ง

“เทศกาลปใหม” เปน
หนึ่งใน “คําตอบ” เพื่อการ 
“เริ่มตนใหม”

ชัดเจนวา นี่ยอมตองเปน 
“เรา” ไมใช “เขา” และไมใช 
“ใคร”

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

ประชุม
ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) พรอมคณะ
ผูบรหิาร เขาประชมุเจรจาตวัชี้วดัเพื่อจดัทาํบนัทกึขอตกลงประเมนิผลการดาํเนนิงานรฐัวสิาหกจิ ประจาํป 2564 
ของ ธพส. รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นําโดย นางสาวสุชีรา เงางาม 

นกัวเิคราะหรฐัวสิาหกจิชาํนาญการพเิศษ ตวัแทนจากสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ พรอมดวย 
นายสมชาย ไตรรัตนภริมย รองกรรมการผูจดัการ ที่ปรกึษามลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาองคกรภาครฐั (IRDP) 
ณ หองประชมุ BOD อาคารธนพพิฒัน บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั (ธพส.)

ลงพื้นที่
นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู จัดการ 
นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการ
ผูจัดการ นายกรานต ฉายาวิจิตรศิลป ผูชวย
กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย 
จํากัด (ธพส.) พรอมดวยกรรมการตรวจรับพัสดุงานจาง
ออกแบบกอสรางโครงการพฒันาพื้นที่สวนขยายศนูยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา 
๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ โซน C และคณะผูสงัเกตการณตามขอตกลงคณุธรรม ลงพื้นที่
สาํรวจความคบืหนางานกอสรางโครงการสวนขยาย โซน C

สวัสดีปใหม
ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) พรอมคณะ 
เขาสวัสดีปใหม 2564 นายชาตรี อรรจนานันท อธิบดีกรมการกงสุล ณ กรมการกงสุล ถนนแจงวัฒนะ 
เขตหลกัสี่ กรงุเทพมหานคร

ทําบุญ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลงั เปนประธานในพธิทีาํบญุตกับาตร
ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล ายวัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วนัพอแหงชาต ิ5 ธนัวาคม 2563 โดย นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผูจดัการ 
นายประณต เลศิมมีงคลชยั รองกรรมการผูจดัการ และ นางสาวกสุมุา ทรงผาสกุ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ใหเกียรติ
เขารวมพธิ ีณ หองโถงวายภุกัษ 1 และตกับาตรพระสงฆ จาํนวน 10 รปู บรเิวณลานหนา
พระบรมราชานสุาวรยี รชักาลที่ 5 กระทรวงการคลงั

รวมพิธี
นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
(ธพส.) และคณะ รวมพิธีสงมอบเครื่องอัดประจุไฟฟา “โครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart 
Charging System” จาํนวน 2 เครื่อง โดยม ีนายกรีพัฒน เจยีมเศรษฐ ผูวาการการไฟฟานครหลวง 
เปนประธานในพธิแีละสงมอบ ณ หองประชมุ Auditorium ชั้น 6 อาคารวฒันวภิาส การไฟฟา
นครหลวง สาํนกังานใหญ คลองเตย กรงุเทพมหานคร

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

พรอมใหบริการ
นางสาวภคพร ชอนทอง ผูอาํนวยการ ฝายบรหิารอาคาร นายชยพล ลาภศิริ ผูอาํนวยการฝาย
การตลาด บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) และคณะ ใหการตอนรบั นางปตพินู 

วมิลกติตพิงศ หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตหลักสี่ 
เจ าหนาที่สถานีตํารวจนครบาลทุ งสองหอง และเจาหนาที่มณฑล
ทหารบกที่ 11 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการปองกนัโควดิ-19 ของสถาน
ประกอบการประเภทรานอาหาร รานคาภายในศูนยราชการฯ แจงวฒันะ 
ซึ่งภาพรวมเปนไปตามมาตรฐานการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
โควดิ-19 มคีวามปลอดภยั พรอมใหบรกิาร 
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มหนาวมาเยือนแลวจากไปอยางรวดเร็ว 

เปนอีกหน่ึงสญัญาณบงบอกถงึความผดิเพีย้น

ของฤดูกาล จนตองลุนกันปตอป วาปหนาจะ

มีลมหนาวพัดหวนมาอีกหรือไม แตในขณะเดียวกัน 

เรากลับไดพบเจอกับฝุน PM 2.5 ที่วนกลับมาทักทายกัน

ทุกป และเมื่อมาถึงทีไร เราก็จะเห็นมาตรการแกปญหา

(เฉพาะหนา) กันเปนครั้งคราวไป

อนัที่จรงิแลวปญหาฝุนควนัไมไดเกดิขึ้นแคในประเทศไทย 
แตถือเปนปญหาระดับโลก เพราะหลายประเทศก็ตองเผชิญ
กับปญหานี้เชนกัน มิหนําซํ้าในบางประเทศก็มีปญหารุนแรง
กวาที่ประเทศไทยกําลังประสบอยู  ประเด็นที่น าสนใจ
จึงอยูที่วา ประเทศเหลานั้นจัดการและแกปญหาฝุนควันกัน
ไดอยางไร 

 กรณีศึกษาที่น าสนใจที่สุด คงไม พ น
ประเทศจีน เพราะความรุนแรงของหมอกควันใน
กรงุปกกิ่งที่เคยเผยแพรผานสื่ออยางครกึโครมไปทั่ว
โลกเมื่อหลายปกอนนั้น เปนภาพที่ยังติดตาของ
หลายคน แตถงึวนันี้ไมมภีาพเหลานั้นใหเหน็อกีแลว 

เพราะชวงที่ปญหารุนแรงถึงขีดสุด รัฐบาลจีนใช
อํานาจเด็ดขาดเพื่อลดฝุนควัน โดยพุงเปาไปที่ตนเหต ุ

ตั้งแตในระดบัครวัเรอืนกห็ามการใชฟนและถานหนิในการ
ทําความรอน ระดับชุมชนก็สั่งหามการขายอาหารสตรีทฟูด

แบบปงยาง หามจดุประทดั หามเผากระดาษเงนิกระดาษทอง 
ขณะเดยีวกนักอ็อกมาตรการควบคมุแหลงกอมลพษิขนาดใหญ 
เชน สั่งหามและจาํกดัยานพาหนะที่จะวิ่งเขาเมอืง ดานโรงงาน
และโรงไฟฟาที่ใชถานหิน ก็สั่งยกเลิกหรือยายออกไปนอกเขต
เมอืง อกีทั้งรฐับาลยงัเอาจรงิเอาจงั ถงึขั้นตดิตั้งเครื่องพนไอนํ้า
ขนาดยักษ และยิงจรวดขึ้นไปสรางฝนเทียม เรียกไดวาทํา
ทกุทางทาํทกุอยางที่เปนไปได จนทายที่สดุปญหาฝุนควนัของ
กรงุปกกิ่งกส็ามารถคลี่คลายลงได

สวนประเทศอนิเดยีกม็ปีญหาไมแพกนั เพราะยานพาหนะ
จํานวนมากยังกอมลพิษสูง และยังมีฝุนควันจากการหุงตม
อาหารในครัวเรือน แถมดวยจากการเผาของเกษตรกร ทําให
เกดิมลภาวะรนุแรง จนรฐับาลตองแกปญหาโดยดวน โดยการ
แกปญหาเฉพาะหนาของรฐับาลอนิเดยี คอืการแจกแกส LPG 
เพื่อประชาชนนําไปเปนเชื้อเพลิงหุงตมแทน ควบคูกับการ
บริการจัดหารถไถกลบและชวยรับซื้อเศษฟาง เพื่อลดการเผา

ของเกษตรกร ซึ่งดูเหมือนวาจะยังไมเพียงพอตอการแกไข
ปญหาในระยะยาว เพราะแหลงกําเนิดฝุนควันและมลพิษ
สาํคญัยงัมาจากการคมนาคมและภาคอตุสาหกรรม

 ดานประเทศในแถบยุโรป รวมทั้งประเทศญี่ปุน และ
เกาหลีใต ซึ่งจัดอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลวทางเศรษฐกิจ 
ตางมุ งแกปญหาไปที่แหลงกอมลพิษหลัก โดยตั้งตนจาก
นโยบายดานพลังงาน ที่ลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคู
กับการเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
ขณะเดียวกันก็ผลักดันนโยบายดานคมนาคมควบคูกันไป 
มกีารพฒันาระบบขนสงมวลชนใหไดมาตรฐาน ออกกฎกตกิา
เพื่อจํากัดปริมาณการใชงาน และลดการใชรถยนตสวนตัว 
รวมทั้งสงเสริมใหใชยานพาหนะที่กอมลพิษตํ่าหรือแทบไมกอ
มลพษิเลย เชน รถยนตไฟฟา

จากตวัอยางที่กลาวมา จะเหน็ไดวาการแกปญหาฝุนควนั
และมลพิษทางอากาศเปนเรื่องที่มีตัวอยางแลวในหลาย
ประเทศ แตปจจยัความสาํเรจ็อาจแตกตางกนัไป บางประเทศ
แกปญหาไดดวยอํานาจรัฐที่แข็งแกรง บางประเทศก็ใช
ความกาวหนาทางเศรษฐกจิและเทคโนโลย ีบางประเทศกส็ราง
กลไกความรวมมือจากเอกชน บางประเทศก็ใหสรางแรง
จูงใจใหประชาชนอยากปรบัเปลี่ยน 

แตเหนืออื่นใด หัวใจของการแกปญหาก็คือทุกภาค

สวนตองมีสวนรวมและลงมือชวยกันทําอยางจริงจังและ

ตอเนื่อง ไมเชนนั้นปนี้หรือปหนาหรือปไหนๆ PM 2.5 ก็

จะกลับมาทักทายเราเหมือนเดิม...

Editor/Executive Visions ภาพขาวเร่ืองจากปก/ขาว ธพส. สิ่งแวดลอม
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กาวไปสูป 2021 แลว ชาวโลกตองเผชิญเหตุการณ

ครัง้สาํคญัท่ีกาํลงัจะเกดิขึน้อกีมากมาย และมีแนวโนมวาจะ

เริม่หนกัหนวง ตึงเครียดกนัตัง้แตตนปเลยทเีดยีว แตกเ็ชือ่วา

หลายคนกเ็ตรยีมพรอมรับมอืกนัอยางด ีโดยมอีดีตทีผ่านมา

เปนบทเรียนสําคัญ ลองมาดูกันวาป 2020 ที่ผานไปมีอะไร

เกิดขึ้นบาง ลองไปยอนดูกัน...

สังหารนายพลอิหราน
รุงสางของวันที่ 3 ม.ค. ตามเวลาทองถิ่นในกรุงแบกแดด

ของอริกั สหรฐัปฏบิตักิารโจมตทีางอากาศปลดิชพีนายพล กสัซมิ 
โซเลมาน ีผูบญัชาการกองกาํลงัหนวยรบพเิศษ Quds Force และ
ถอืเปนทหารคนสาํคญัที่เปน “มอืขวา” ของอายะตลุลอฮ คอเมเนอ ี
ผู นําสูงสุดอิหร าน และยังมีผู นํากองทัพอิรักและรองผู นํา
กลุมฮาชดชาบีซึ่งมีสัมพันธใกลชิดกับอิหราน กับพวกอีก 5 ราย 
เสยีชวีติจากการโจมตคีรั้งนี้ดวย

ไฟปาออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเผชิญวิกฤตไฟปาครั้งรุนแรงที่สุด อันเนื่องมา

จากอุณหภูมิที่สูงเปนประวัติการณ รวมทั้งสภาพความแหงแลง
ที่กระจายไปทั่วพื้นที่ โดยไฟเริ่มโหมมาตั้งแตเดือน ธ.ค. 2019 
ลากยาวมาจนถงึตนป กนิพื้นที่กวา 190,202.252 ตารางกโิลเมตร 
สงผลใหมผีูเสยีชวีติอยางนอย 34 คน ขณะที่สตัวปากต็องเผชญิชะตา
กรรมไมแพกัน ผูเชี่ยวชาญคาดวามีสัตวปาตายและบาดเจ็บราว 
3,000 ลานตวัทั่วประเทศ

เจาชายแฮรรี่ สละฐานันดรศักดิ์
สาํนกัพระราชวงับกักงิแฮมออกแถลงการณวา เจาชายแฮรรี่ 

และดัชเชสเมแกน สละฐานันดรศักดิ์โดยจะไมใชคํานําหนา
วา His Royal Highness (HRH) หรือ “เจาฟา” นําหนาพระนาม
อีกตอไป รวมถึงจะไมได รับเงินอุดหนุนของราชวงศ และ
ทั้งสองจะไมเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจเปนผู แทนพระองคฯ 
สมเดจ็พระราชนินีาถเอลซิาเบธที่ 2

โควิด-19 ระบาด
เชื้อโคโรนาไวรัสเริ่มระบาดมาจากเมืองอู ฮั่นของจีน 

หลงัจากนั้นไมนานไวรสันี้กแ็พรระบาดไปทั่วโลกจนหลายประเทศ
ตองลอ็กดาวน เศรษฐกจิและธรุกจิโดยเฉพาะการบนิไดรบัผลกระทบ
หนักหนวง รวมไปถึงตลาดหลักทรัพยนิวยอรกที่หุนรวงสูงสุดเปน
ประวตักิารณนบัตั้งแตป 1987 เนื่องจากความกงัวลเกี่ยวกบัโควดิ-19

วงการกีฬาสูญเสีย 
โคบี ไบรอันท

ถอืเปนขาวเศราในวงการ
กีฬาระดับช็อกโลกในป 2020 
อยางแทจรงิ เมื่อ โคบ ีไบรอนัท 
อดีตนักบาสเกตบอลเอ็นบีเอ
ระดับตํานานเจ าของฉายา 
Black Mamba วยั 41 ป ประสบ
อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรสวนตัวตก
ในเมืองคาลาบาซาสของลอสแองเจลิส 
รฐัแคลฟิอรเนยี โดยโคบเีสยีชวีติพรอมจอิานนา มาเรยี ไบรอนัท 
ลูกสาวคนรอง วยั 13 ป และผูโดยสารบนเฮลคิอปเตอรอกี 7 ราย

เรียกรองความเทาเทียมจากคดี จอรจ ฟลอยด
ฟลอยด ชายผวิสถีกูตาํรวจสหรฐัใชหวัเขากดตนคอระหวาง

การจบักมุจนเปนเหตใุหขาดอากาศเสยีชวีติ ทั้งที่เจาตวัไมมอีาวธุ 
นํามาสูการออกมาชุมนุมเรียกรองความยุติธรรมและการปฏิรูป
ตํารวจในหลายเมืองทั่วสหรัฐ จนเหตุการณบานปลายเกิดการ
กระทบกระทั่งกับตํารวจกลายเปนเหตุจลาจล ชวงนั้นมีการติด
แฮชแทก็ #JusticeforFloyd เพื่อเรยีกรองความเปนธรรมใหฟลอยดดวย

ระเบิดเบรุต
เมื่อวนัที่ 4 ส.ค. สารแอมโมเนยีมไนเตรต 2,750 ตนั ที่เกบ็

อยูในโกดังของทาเรือในกรุงเบรุตระเบิดขึ้นระหวางคนงานกําลัง
ซอมรูรั่วของโกดงั รศัมกีารทาํลายลางกวา 10 กโิลเมตร คราชวีติ
ผูคนอยางนอย 190 ราย และบาดเจบ็อกีนบัพนั แรงระเบดิยงัทาํให
เกดิแองขนาดใหญเสนผาศูนยกลางราว 124 เมตร หรอืใหญกวา
สนามฟตุบอลในแงของความยาว และมคีวามลกึราว 10 เมตร

สิ้นราชาเสือดํา
แชดวิก โบสแมน นักแสดงที่โดงดังชั่วขามคืนจาก

ภาพยนตร Black Panther เสยีชวีติดวยโรคมะเรง็ในวยั 43 ป 
หลังจากตอสูกับมะเร็งลําไสมากวา 4 ป ขาวนี้ทําใหแฟน

ภาพยนตรฮีโรคายมารเวลช็อกไปตามๆ กัน เนื่องจากแชดวิกยัง
ถายทําภาพยนตรหลายเรื่องจนเสร็จในชวงที่เขาเขารับการผาตัด
และทาํเคมบีาํบดัโดยไมมใีครระแคะระคายวาเจาตวัไมสบาย

โจ ไบเดน ชนะเลือกตั้ง
ไบเดนกวาดชัยชนะการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 

ขึ้นแทนเปนวาที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 46 ทําใหทรัมปกลาย
เปนผูนาํสหรฐัคนที่ 10 ที่นั่งอยูในตาํแหนงไดเพยีงสมยัเดยีว และ
คามาลา แฮรรสิ ยงัเปลี่ยนหนาประวตัศิาสตรการเมอืงกวา 200 ป
ของสหรฐัไปโดยสิ้นเชงิ ดวยการเปนผูหญงิคนแรกและคนผวิสชีาว
อเมรกินัเชื้อสายเอเชยีคนแรกที่ไดรบัเลอืกใหเปนรองประธานาธบิดี
ของประเทศมหาอาํนาจอยางสหรฐั  

ป 2021 นี ้เหตกุารณสาํคญัทีต่องจบัตามองคงหนไีมพน

ความสัมพันธระหวางสหรัฐกับจีนภายใตนโยบายของผูนํา

คนใหมของสหรัฐ ซึง่มแีนวโนมวาจะคงทาทเีดิมสมยัทรมัปไว 

เพียงแตจะไมแข็งกราวเหมือนทรัมป ทวาจะมีเหตุการณ

อะไรมากระตุกหนวดไบเดนใหดุดันกับจีนมากข้ึนหรือไม

คงตองติดตามกันตอไป
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Global Trend

ป 2020

การแพรระบาดของ “โควิด-19” สงผลกระทบไปไกล

เกินกวาที่มนุษยเคยคาดเดา เพราะถึงตอนน้ีไดครา

ชีวิตผูคนไปแลวกวา 1.5 ลานคน ท้ังยังพนพิษ

ใหเศรษฐกิจโลกตองทรุดลงอยางหนัก ดังนั้น

สิ่งที่ชาวโลกคาดหวังกันมากท่ีสุดขณะน้ีคือ

เทคโนโลยีอะไรก็ไดที่จะสามารถปองกัน

และกําจัดเชื้อโรครายนี้ได 100%

เหล าบรรดานักวิทยาศาสตร แล ะ
นกัการแพทยของหลายประเทศจงึพยายามคดิคน
วัคซีนปองกันโรคโควิด-19 อยางสุดความ
สามารถ จนกระทั่งนักวิทยาศาสตรจีนสามารถ
ถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสออกมาได ทําให
เราเขาใกลเปาหมายของมวลมนษุยชาตเิขาไปอกีขั้น 
เพราะหลังจากนั้นบริษัทยาชั้นนํากวา 100 แหงทั่วโลก 
ก็สามารถเขาสู ขั้นตอนของการผลิตวัคซีน จนปที่ผานมา
แตละประเทศก็เริ่มประกาศความสําเร็จในการคิดคนวัคซีนตาน
โควดิ-19 กนัเปนระยะ 

จีนเปนประเทศแรกๆ ที่ออกมาเผยวาสามารถผลิตวัคซีนได
สาํเรจ็ และมวีคัซนีที่ไดรบัการอนมุตัใิหใชงานไดถงึ 4 ตวัดวยกนั 
ซึ่งวัคซีนจีนที่เปนขาวอยูบอยครั้งคือวัคซีนที่เรียกวา ชิโนฟารม 

(S inopha rm) และชิ โนวัค 
(SinoVac) ในขณะเดียวกัน
โลกตะวันตกก็ออกมาเผย
ขาวเชนกันวาสามารถ
ผลิตวัคซีนไดสําเร็จ โดย
อเมริกาก็มีวัคซีนจาก
บรษิทัไฟเซอร (Pfizer) และ

วคัซนีจากบรษิทัโมเดอรนา 
(Moderna) ดานเยอรมนีก็จะ

มีวัคซีนจากบริษัท ไบออนเทค 
(BioNTech) ฝ งรัฐบาลรัสเซียเอง 

ก็มีขาววาสามารถผลิตวัคซีนตานไวรัส
ไดเองภายใตชื่อ สปตุนกิ ไฟว (Sputnik V) 

รวมทั้งประเทศไทยเราเอง กม็กีารสื่อสารกนัอยางแพรหลาย
วานกัวจิยัไทยสามารถคดิคนวคัซนีไดสาํเรจ็ ซึ่งดูเหมอืนวาเรื่องนี้
จะเปนอีกหนึ่งบทพิสูจนความสามารถและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีของแตละประเทศ ในขณะเดียวกัน เราก็ไดเห็นการใช

วคัซนีเปนเครื่องมอืทางการทูตควบคูกนัไปดวย จากขาวคราวการ
สงวคัซนีไปชวยเหลอืประเทศตางๆ จากประเทศผูคดิคนนั่นเอง

ตามหลักแลวจะตองใชเวลาทดสอบอีกหลายป เพื่อให
มั่นใจวาวัคซีนมีประสิทธิภาพจริง และไมสงผลขางเคียงที่รุนแรง 
แตสถานการณที่เปนอยู ปจจุบันไมเอื้อใหเรารอไดอีกตอไป 
การทดลองใชงานจริงกับมนุษยจึงเกิดขึ้นทันที ดังที่ปรากฏเปน
หลายขาวใหญในชวงปลายปที่ผานมา แตความทาทายและ
ประเดน็ที่ตองเผชญิหนายงัไมจบลง เพราะยงัมเีรื่องการกลายพนัธุ
ของไวรัส การขนสง การจัดเก็บวัคซีน และการแจกจายวัคซีนให
เพยีงพอ 

นาทีนี้จึงยังคงเปนเรื่องที่ตองติดตามกันตอไปอยาง

ใกลชิด ดวยความหวังที่วา วัคซีนตานโควิด-19 จะชวยให

ชาวโลกหลุดพนจากความกังวล ทําใหผูคนกลับมาใชชีวิต

ไดดังเดิม แตในระหวางที่รอนั้น ก็จําเปนตองรวมมือรวมใจ

ปองกันการแพรระบาดใหดีท่ีสุด และเมื่อเราเช่ือมั่นในกัน

และกัน ทายที่สุดไมวาอุปสรรคครั้งนี้จะย่ิงใหญเพียงใด 

เรายอมจะจับมือฝาฟนไปดวยกันได

ความหวังของมวลมนุษย์
ÇÑ¤«Õ¹µŒÒ¹â¤ÇỐ -19...
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รุษจีนปนี้ ตรงกับวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ ซึ่งจะ

เปนเทศกาลสําคัญท่ีสุดของคนจีนและคนไทย

เชื้อสายจีน เพราะนอกจากจะเปนเทศกาลขึ้น

ปใหมจีนแลว ยังเปนชวงเวลาของกิจกรรมท่ีมีคุณคาและ

มีความหมายกับการดําเนินชีวิตอีกดวย

เชื่อกันวา “ตรุษจีน” คือชวงเวลาแหงการเริ่มตนปใหม 
สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะสงผลกับการใชชีวิตทั้งปที่เหลือ 
ดงันั้นจงึมรีายละเอยีดมากมาย ทั้งเรื่องขอหามและขอควรปฏบิตัิ
ใน “วนัขึ้นปใหมจนี” ที่ตองยดึถอื เชน ตองปดกวาดบานใหสะอาด
กอนตรุษจีน ในชวงเทศกาลจะตองแตงกายหมดจดสีสดใสและ
เปนมงคล สวนเครื่องเซนไหวและอาหารการกินก็ตองเปนของดี
มีความหมายในเชิงบวก แถมดวยตองมีการแบงปนความมั่งคั่ง
ใหกนัในรูปแบบของ “อั่งเปา”

ในประเทศไทยเรา มกัจะเฉลมิฉลองเทศกาลตรษุจนีกนั 3 วนั 
คือวันจาย วันไหว และวันเที่ยว แตในประเทศจีนและเวียดนาม
จะเฉลมิฉลองกนัยาวนานถงึ 15 วนั เพราะมกีจิกรรมการเดนิสาย
เยี่ยมญาติและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเปนลําดับที่คอนขางมี
รปูแบบชดัเจน เชน วนัแรกกนิเจ วนัที่สองไหวเทวดาและบรรพชน 
วันที่สามและสี่ไหวพอแม วันที่หาอยูบานรอรับเทพเจา วันที่หก
ออกเยี่ยมญาติและเพื่อนฝูง วันที่เจ็ดถึงสิบสี่ก็ออกไปไหว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สลับกับเดินทางเยี่ยมบานญาติเพื่อนฝูง จนวันที่
สบิหากม็กีารฉลองโคมไฟ 

ตรุษจีน’64

ต เมื่อวันเวลาและยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไป เกิดปจจัยที่ทําให
บางธรรมเนยีมปฏบิตัจิาํตองปรบัเปลี่ยนไป เชน การใสเสื้อผาสแีดง
ซึ่งถือเปนสีมงคล พอถึงยุคหนึ่งที่เสื้อสีแดงถูกนําไปผูกโยงกับ
การแบงฝายแนวคิดทางการเมือง หลายคนจึงตองระมัดระวังใน
การใสเสื้อสีแดง จนบางคนตองถึงขั้นเลี่ยงไปใสเสื้อสีอื่นแทน 
แตเมื่อวันเวลาผานไป ก็มีปจจัยใหมที่สงผลตอวิถีปฏิบัติในชวง
ตรุษจีน นั่นคือการแพรระบาดของโควิด-19 ที่มีอิทธิพลกับทุก
กจิกรรมการดาํเนนิชวีติมนษุย  

ป พ.ศ. 2563 ที่ผานมา แมคนจีน
ที่อยูในประเทศจีนเองยังตองปรับตัว
เขากับเทศกาลตรุษจีน โดยลดการ
เดินทางและลดการสัมผัสกันให
นอยลง ควบคูกบัการใชจายอยาง
ระมดัระวงัมากขึ้น เพราะอนาคต
ที่ไมแนนอนอาจจะยังคงอยูกับ
เราไปอีกพักใหญ สถานีโทรทัศน
ของจีนจัดการแสดงและกิจกรรม
ตรษุจนีอยางยิ่งใหญ แตจาํกดัเฉพาะ
ภายในหองสงแลวออกอากาศไปทั่วโลก 
แทนการเชิญชวนผูคนมารวมเฉลิมฉลองกัน
แบบเดมิ

บางทีเราอาจตองปลอบใจตัวเองว า 

เราผานประสบการณ เคาทดาวนออนไลนมา

แลว เราเคยลอยกระทงออนไลนแลว หรือ

แมแตการแกบนออนไลน เราก็ทํากันมา

แลว หากจะตองไหวเจาออนไลน ก็คงไมใช

เร่ืองแปลกแลว หากคิดวาเราจะอวยพรให

คนรอบขางมีสุขภาพดีตั้งแตตนป การรักษา

สุขอนามัยเพื่อปองกันการแพรเชื่อโควิด-19 ก็

ดูจะเปนเรื่องที่เหมาะสมและไมผิดธรรมเนียม 

หาก แตเรายงัคงคณุคาและความหมายของการเริม่ตน

ปใหมได โดยการคิดดี ทําดี และสงตอความรูสึกดีๆ ใหคน

รอบขางดวยเชนกัน 

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

»ÃÑºÇÔ¶Õáµ‹»ÃÐà¾³ÕÂÑ§à»‚›ÂÁ¤‹Ò
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ในท่ีสุด COVID-19 ก็ทําใหเราตองกลับมายกการดสูงกันอีกครั้ง 

แนนอนวาประสบการณในปที่ผานมา ทําใหผู คนสวนใหญตระหนัก

และเขาใจวาจะตองปฏิบัติตัวอยางไร ดําเนินชีวิตแบบไหน เพื่อปองกัน

การแพรระบาดใหไดมากท่ีสุด หน่ึงในนั้นคือการหลีกเลี่ยงการเดินทาง

ที่ไมจําเปน แผนการทองเท่ียวของหลายคนมีอันตองพับไปกอนชั่วคราว

ที่ยังไมรูวาจะยาวนานแคไหน 

นาทีนี้การเที่ยวพิพิธภัณฑแบบเสมือนจริง 360 องศา แบบ “Virtual Tour” 
จงึเปนอกีหนึ่งตวัเลอืกของการเที่ยวแบบวถิใีหมที่ไปไกลไดทั่วโลก โดยไมตองแพค็
กระเปา จองตั๋ว นั่งเครื่องบิน นอกจากประหยัดคาใชจายแลว ยังไปไดทุกที่
ทุกเวลาตามแตความชอบของแตละคน วาแลวก็ลองไปดูตัวอยาง “พิพิธภัณฑ” 
ที่เปดใหบรกิารเขาชมออนไลนที่กาํลงัไดรบัความนยิมกนัเลย 

เที่ยววิถีใหม ไปไดทั่วโลก
“¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�ÍÍ¹äÅ¹�”

The Grand Louvre 
“พิพิธภัณฑลูฟวร” ประเทศฝรั่งเศส 

 

Smithsonian National Museum of Natural History 
“พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาแหงชาติสมิธโซเนียน” 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

           

The Egyptian Museum 
“พิพิธภัณฑแหงอียิปต” 

ประเทศอียิปต

เขาชมไดที่ 

State Hermitage Museum
“พิพิธภัณฑเฮอรมิทาจ” 

ประเทศรัสเซีย  

เขาชมไดที่ 

National Museum Bangkok 
“พพิธิภัณฑสถานแหงชาต ิพระนคร” กรุงเทพฯ

                     

เขาชมไดที่

เขาชมไดที่

เขาชมไดที่
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : เปนเดือนที่ไดขาวดี ไดเงินปนผล 
หรอืผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมา ถามหารายไดจาก

งานเสริมมีเขามาใหทํามากขึ้น คนวางงาน ขยันรับงาน
ไดมากก็มีเงินเขามา ธุรกิจสวนตัว ไดรับผลตอบแทน หรือ
ไดเงินปนผลจากธุรกิจ การเงิน : มีเกณฑติดตอสถาบัน
การเงนิ หรอืหาชองทางในการกูเงนิ ขอสนิเชื่อเพิ่ม เงนิเดอืน
ยังหมุนคลอง เขาออกราบรื่นดี ความรัก : คนโสด ระวัง
เขาไปพัวพันคนมีเจาของอยูแลว คนมีคู อยาริอาจเปดใจให
คนอื่นเขามาทาํใหความรกัแตกราว 

ราศีกุมภ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : ไมคอยวาง plan ชีวิตการทํางานจนอาจ
สรางปญหาได ใครที่รองานใหมมีข าวดี แตยัง

ตดัสนิใจไมได คนวางงาน อยากทาํไปเสยีทกุอยาง ดไูมจรงิจงั ธรุกจิ
สวนตัว ระวังการตัดสินใจที่ไมหนักแนน กลับไปกลับมาจนเกิด
ปญหา การเงนิ : เริ่มหมนุเงนิไดคลองตวัมากขึ้น มโีอกาสไดเงนิ
กอนโตจากงานเสริมที่มาจากงานอดิเรก ความรัก : คนโสด 
ยงัวติกกบัความสมัพนัธที่ไมชดัเจน อมทกุข คนมคีู เกดิความไม
แนใจ ไมมั่นใจในคนรกั จนเกดิความบั่นทอนในจติใจ

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : เกดิอาการเบื่อ อาการเซง็ ไมมคีวามสขุ
กับการทํางาน เหมือนทํางานไปวันๆ หมดไฟ 

คนวางงาน ไมมคีวามกระตอืรอืรนที่อยากหางานประจาํ เบื่อหนาย
ชวีติ ธรุกจิสวนตวั ระวงัการขาดทนุ กาํไรไมม ีมแีตอปุสรรค
ใหตองตามแกไข การเงิน : เงินใชไมคลองอยางที่วางแผน 
มีเกณฑจะไปหยิบยืมเงินมาหมุนจากผู ใหญเพศหญิง 
แนวโนมมโีอกาสได ความรัก : คนโสด ระวงัมขีาวดกีอนจะ
มสีถานะที่ชดัเจน คนมคีู มเีกณฑไดรบัขาวด ีขาวเปนมงคล 

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : เจองานที่จกุจกิ งานดวน เจานายจูจี้
เรื่องยอดหรือตัวเลขที่ตองการ ใชแตความคิด

จนอาจสงผลตอสขุภาพได คนวางงาน กนิบญุเกา กนิเงนิเกา
ที่มไีปกอน งานนอย ธรุกจิสวนตวั เปนเดอืนที่ตองลดรายจาย 
เซฟเงนิลงทนุใหมากที่สดุ การเงิน : ยงัคงมเีงนิใหใชจายบาง 
แตไมอูฟูอยางที่ตองการ เปนเดอืนที่ตองใชเงนิอยางระมดัระวงั 
ราบเรยีบ ไมฟุมเฟอย ความรัก : คนโสด ความสมัพนัธที่มี
จบสิ้นตอไมติดอีกแลว คนมีคู อะไรที่เปนอดีตก็มองขาม 
มองแคปจจบุนัและทาํมนัใหดทีี่สดุ 

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

ที่เจอราบรื่นมากขึ้น ทาํโปรเจก็ตอะไรกม็คีนสนบัสนนุด ี
มีโอกาสที่ดีเขามา คนวางงาน มีเกณฑถูกคนสนิทชักชวน หรือ
แนะนาํงานใหมให ธรุกจิสวนตวั มเีกณฑเขาไปเจรจา มโีอกาสด ี
ราบรื่น การเงิน : ระวงัปญหาเดมิๆ มากวนใจ เชน เปนคนคํ้าเงนิกู 
เขามาตามทวง หรอืถกูหลอกใหเสยีเงนิ โดยที่ไมไดอะไรกลบัคนืมา 
ความรัก : คนโสด มีเกณฑไดรับพบรักใหมแบบบังเอิญ อยูๆ 
ก็เจอ เปดแอพหาคูเจอคนที่ใชปบ คนมีคู มีเกณฑไดโชคลาภ
จากคนรกั

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)
การงาน : มีเกณฑไดเจอเพื่อนรวมงานเกาๆ 
ที่ไมเจอกันนาน หรือไดทํางานรวมกัน ระวัง

ปญหาเดมิๆ ใครที่รองาน มเีกณฑงานที่เคยสมคัรไวเรยีกเจรจา 
คนวางงาน ลูกคาเกา เพื่อนเกา ที่ไมไดเจอกันนาน ติดตอ 
หรอืสงงานให ธรุกจิสวนตวั ระวงับรวิาร อายนุอยกวาสราง
เรื่องปวดหวัใหตองจดัการ การเงิน : มเีกณฑไดโชคลาภ ได
เงนิกอนโตมาหมนุไดอยางราบรื่น คลองมอืด ีความรกั : คนโสด 
เขาสูสถานการณใหมๆ ความสัมพันธใหมๆ ที่ทําใหสดชื่น 
คนมคีู โปรโมชั่นหวานรบัตนปจนคนอื่นอจิฉาตารอน 

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : ระวงัเกดิความขดัแยงกบัคนรอบขาง 
สิ่งที่รบัผดิชอบมคีนมาวุนวาย กาวกายความรบั

ผิดชอบ จนเกิดการทะเลาะเบาะแวง คนวางงาน รับงานมา
ลกูคาเอาแตแกไขไมจ บไมสิ้น มแีตงานวุนวาย จกุจกิ ธรุกจิสวนตวั 
ระวงัเกดิการทะเลาะภายในกนัเอง ปญหาที่แกไขลาํบาก การเงิน : 
เงนิใชเทาเดมิ อยากหาชองทางการลงทนุเพิ่มเตมิ เลง็ลงทนุ
เพิ่มเพื่อใหเงนิงอกเงย แตควรศกึษาใหดีๆ  ความรัก : คนโสด 
มโีอกาสไดเริ่มตนความสมัพนัธใหม หรอืเพื่อนรวมงานมาจบี คนมคีู 
วางแผนเริ่มตน หรอืหาอะไรทาํรวมกนั สรางความมั่นคงใหแกกนั 

ราศีสิงห (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : มีเกณฑเติบโตในหนาที่การงาน ได
เลื่อนขั้น หรือไดดูแลงานที่มีความมั่นคงมากขึ้น 

คนวางงาน มเีกณฑไดงานประจาํทาํ ธรุกจิสวนตวั สิ่งที่ทาํเตบิโต
ขึ้นระดับหนึ่ง ลูกคาเพิ่มขึ้น ออเดอรสรางกําไรงาม การเงิน : 
มเีกณฑไดทาํบญุ แบงเงนิที่มไีปกบัการสรางบญุ สรางความเปน
สิริมงคลใหชีวิต ความรัก : คนโสด มีโอกาสไดเริ่มต น
ความสมัพนัธใหมๆ คนในที่ทาํงานดวยกนั คนมคีู มเีกณฑไดทาํ
อะไรดีๆ  รวมกนั เริ่มตนสิ่งใหมๆ ดวยกนั 

ราศีกันย (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : มเีกณฑไดงานที่มคีวามถนดัมากๆ 
เปนงานที่ชอบ ที่รกั ถามหางานเสรมิกม็เีขามา

แถมเปนงานเสริมที่ชอบทําออกมาไดดี คนวางงาน ไดรับ
ขาวดีเรื่องงาน มีเกณฑงานเขา ธุรกิจสวนตัว ไปไดสวย 
ออเดอรรับตนปปงมาก การเงิน : เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว หรือมีเกณฑเสียเงินไปกับคาเดินทาง หรือ
อสงัหารมิทรพัยตางๆ ความรัก : คนโสด เกดิความลงัเลใจ 
รักพี่เสียดายนอง คนมีคู รูสึกไมมั่นคงตอคนรัก เกิดความ
ไมแนนอนในความรกั

ราศีตุลย (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน : มเีกณฑผูใหญเรยีกคยุถงึความรบัผดิ
ชอบ การทาํงานตางๆ การแบงงาน แบงหนาที่ 

คนวางงาน ผูใหญใหการชวยเหลอือยู ไมใหคณุวางงานนาน 
ธุรกิจสวนตัว มีเกณฑตองเจรจา คาขายกับคนอายุมากกวา 
แนวโนมราบรื่นดี การเงิน : ปญหาสภาพการเงินแครอเวลา
อีกนิดจะเริ่มคลี่คลายจากเงินไมคอยมีจะเริ่มหมุนไดคลอง 
อยาสรางหนี้เพิ่ม ความรัก : คนโสด เปนความสมัพนัธที่ไม
ไดทําใหรู สึกสดชื่น หรือคบไปก็เทาเดิม ไมมีอะไรดีขึ้น 
คนมคีู ตางคนตางสนใจเรื่องของตวัเอง จนความรกัไมหวาน 

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : มโีอกาสดีๆ  เขามาใหไดทาํ ทาํอะไรกร็าบรื่น 
แมมีอุปสรรคก็จัดการไดงายได ปงมากๆ คนวาง

งาน โชคเรื่องงานมาอยู  ในกํามือคุณแล ว ธุรกิจส วนตัว 
มีโอกาสไดออเดอร หรือใครขายของออนไลนขายดีมากๆ 
การเงิน : เริ่มเขาสูสถานการณที่เริ่มปกต ิมเีงนิใชเขาออกคลอง
ตัวมากขึ้น อะไรที่จัดการไมไดปลอยใหเวลาเปนตัวคลี่คลาย
ความรัก : คนโสด มีเกณฑไดเจอคนอายุมากกวา สายเปย 
คนมคีู หาของมาเปยคนรกั ระวงักระเปาเงนิรั่ว 

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : เตรยีมรบัผดิชอบงานใหม โปรเจก็ตใหม 
ระวังปญหาซํ้าซอนกับการทํางานกับคนอื่น 

คนวางงาน ยังต องรองานใหมๆ เข ามา เพิ่งปฏิเสธ
งานที่ไมใชออกไป ธรุกจิสวนตวั ปญหาที่เกดิขึ้นมาจากการ
วางแผนที่ไมรดักมุ การเงิน : มเีกณฑไดเงนิปนผลจากสิ่งที่
ลงทุนไป เชน กองทุนรวม หรือดอกเบี้ยตางๆ ใชคลองมือ 
รายไดเสรมิเขามาบาง ความรัก : คนโสด ไดเจอคนอายนุอยกวา
พูดนอย แตแสดงการกระทาํชดั คนมคีู คนรกัดูนิ่งๆ ไมคอย
หวานกบัคณุเทาไหร

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

 “ดวงรายเดือน 12 ราศี”  มกราคม 2564  ËÁÍ¸ÕÃ� ä¾‹ÂÔ»«Õ 
ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน :
หรอืผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมา ถามหารายไดจาก

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

เรื่องยอดหรือตัวเลขที่ตองการ ใชแตความคิด
จนอาจสงผลตอสขุภาพได คนวางงาน กนิบญุเกา กนิเงนิเกา

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

ที่เจอราบรื่นมากขึ้น ทาํโปรเจก็ตอะไรกม็คีนสนบัสนนุด ี
มีโอกาสที่ดีเขามา คนวางงาน มีเกณฑถูกคนสนิทชักชวน หรือ

ที่เจอราบรื่นมากขึ้น ทาํโปรเจก็ตอะไรกม็คีนสนบัสนนุด ี
มีโอกาสที่ดีเขามา คนวางงาน มีเกณฑถูกคนสนิทชักชวน หรือ

ที่เจอราบรื่นมากขึ้น ทาํโปรเจก็ตอะไรกม็คีนสนบัสนนุด ี ที่ไมเจอกันนาน หรือไดทํางานรวมกัน ระวัง
ปญหาเดมิๆ ใครที่รองาน มเีกณฑงานที่เคยสมคัรไวเรยีกเจรจา 

มองแคปจจบุนัและทาํมนัใหดทีี่สดุ 

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน :
สิ่งที่รบัผดิชอบมคีนมาวุนวาย กาวกายความรบั

ผิดชอบ จนเกิดการทะเลาะเบาะแวง คนวางงาน รับงานมา

จากคนรกั

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

คนวางงาน มเีกณฑไดงานประจาํทาํ ธรุกจิสวนตวั สิ่งที่ทาํเตบิโต

คนมคีู โปรโมชั่นหวานรบัตนปจนคนอื่นอจิฉาตารอน 

แถมเปนงานเสริมที่ชอบทําออกมาไดดี คนวางงาน ไดรับ

ราศีตุลย (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน :
ชอบ การทาํงานตางๆ การแบงงาน แบงหนาที่ 

คนวางงาน ผูใหญใหการชวยเหลอือยู ไมใหคณุวางงานนาน งาน โชคเรื่องงานมาอยู  ในกํามือคุณแล ว ธุรกิจส วนตัว 

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

คนวางงาน ยังต องรองานใหมๆ เข ามา เพิ่งปฏิเสธ

ราศีกุมภ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)ราศีกุมภ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน :
สรางปญหาได ใครที่รองานใหมมีข าวดี แตยัง

ตดัสนิใจไมได คนวางงาน อยากทาํไปเสยีทกุอยาง ดไูมจรงิจงั ธรุกจิ

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน :
กับการทํางาน เหมือนทํางานไปวันๆ หมดไฟ 

สาระบันเทิง ตางประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง
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ของรางกาย ไดแก ระบบหัวใจและ
หลอดเลอืด อาจทาํใหเกดิเหตรุนุแรง
เฉียบพลันกับกล ามเนื้อหัวใจได  
สงผลใหหัวใจวาย เตนผิดจังหวะ 
เตนแรงขึ้น เสี่ยงเกิดภาวะหัวใจหยุด
เตนเฉียบพลัน ทั้งยังทําใหเกิดภาวะ
หลอดเลือดสมองตีบจนถึงตายได 
เพราะการสัมผัสกับมลพิษในอากาศ
เปนระยะยาวเพิ่มความเสี่ยงที่จะ
ทาํใหหลอดเลอืดแดงในสมองแขง็ตวั 
ทาํใหความดนัโลหติสูงขึ้น และเลอืด

3. ในชวงที่ฝุนละอองสูง ควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรม
นอกบาน หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายในชวงเชา และบริเวณที่มี
ฝุนสูง เชน ริมถนน และหามสวมใสหนากากปองกันฝุนขณะ
ออกกาํลงักายเปลี่ยนมาออกกาํลงักายในบาน

4. ปดประตูหนาตางใหมดิชดิ ทาํความสะอาดบานอยูเสมอ 
โดยการเชด็ถูแบบเปยก และเปดพดัลมใหอากาศหมนุเวยีน

5. สังเกตอาการผิดปกติของรางกาย หากพบวามีอาการไอ 
แนนหนาอก วงิเวยีนศรีษะ คลื่นไส อาเจยีน มผีื่นแดง หรอืมอีาการ
ผดิปกตทิางรางกายอื่นๆ ควรไปพบแพทย

6. ดื่มนํ้าสะอาด ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และมีสวนรวมใน
การลดปรมิาณมลพษิทางอากาศ เชน ลดการใชนํ้ามนัดเีซล ใชรถ
สาธารณะ ไมเผาขยะ ใบไม และปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว

ปญหาทกุอยางมีทางแก แมกระท่ังเรือ่ง “PM 2.5” ก็สามารถ

หาทางจดัการไดสาํเรจ็จากตวัอยางของกรงุปกกิง่ ประเทศจนี 

ขณะท่ีเมอืงไทยของเรายงักาวไปไมถงึจดุนัน้ ทกุคนจงึจาํเปนตอง

ดแูลเองตวัเองและคนรอบขาง ลดกจิกรรมทีจ่ะกอใหเกดิ “PM 2.5” 

รวมมอืกนัเพือ่ใหสขุภาพของพวกเราไดรบัผลกระทบนอยทีส่ดุ  

ทกุวนันี ้“ฝุนขนาดเลก็” หรอื “PM 2.5” กลายเปนมลพษิ

ทีอ่ยูคูกบัคนไทย โดยมีสาเหตุหลกัจากการกระทาํของมนษุย 

การจะแกปญหาอยางเด็ดขาดตองอาศัยเทคโนโลยีและ

แนวทางจดัการจากตนนํา้สูปลายน้ําอยางยัง่ยนืท่ียงัตองอาศัย

ระยะเวลาในการจดัการ  ดังน้ันเม่ือเรายงัตองเผชญิกบั PM 2.5 

อยูทุกเมือ่เชือ่วนั จงึจาํเปนตองรูเทาทันความอนัตราย หลกีเลีย่ง

และระมัดระวังการใชชีวิต เพื่อใหมีผลกระทบเชิงลบตอ

รางกายนอยท่ีสุด

เมื่อ PM 2.5 เขาสูรางกาย
รางกายมีกลไกในการกําจัดสารมลพิษหากเขาสูรางกายใน

เบื้องตน เริ่มจากขนจมูกที่ดกัจบัไว ลกึลงมาที่หลอดลมจะมเีซลล
คอยดกัจบัและขบัออกไปโดยการหลั่งสารคดัหลั่ง ซึ่งจะดกัจบัฝุนที่
ใหญกวา 2.5 ไมครอนได แตฝุนที่เลก็กวา 2.5 ไมครอน หรอื PM 2.5 
ยงัสามารถเขาไปในระบบทางเดนิหายใจสวนลกึได เชน ถงุลมฝอย 
ในระยะแรกๆ แมวารางกายจะมกีารหลั่งสารคดัหลั่งบรเิวณหลอดลม
ฝอยไดด ีแตถาสมัผสัไปเปนระยะเวลานาน รางกายกจ็ะถกูกระตุน
ใหหลั่งสารมากขึ้น ผนังหลอดลมจะคอยๆ หนาขึ้นจนมีขนาด
แคบลง ทําใหปวยเปนโรคหอบหืด หรือโรคทางเดินหายใจอื่นๆ 
โดยสวนใหญจะมกีารพฒันาของอาการหลงัจากเขาสูวยักลางคน

กลไกการเกิดโรคและผลกระทบตอสุขภาพ
อาการในระยะสั้นเมื่อรางกายรบัสมัผสั PM 2.5 จะระคายเคอืง

ที่ผวิหนงั มผีื่นคนั ระคายเคอืงตา แสบตาหรอืตาแดง ผูที่มภีาวะ
ตาแหงอาจระคายเคืองหรือตาแดงมากกวาปกติ เมื่อสูดเขาสู
รางกายจะมอีาการไอหรอืจาม ซึ่งอาจทาํใหเสนเลอืดฝอยในจมูก
แตก และทําใหไอเปนเลือดหรือจามเปนเลือดได และเมื่อหายใจ
เอา PM 2.5 เขาสูรางกาย PM 2.5 จะเขาสูปอดไปจนถงึถงุลมปอด 
ทําใหปอดอักเสบ การทํางานของปอดมีประสิทธิภาพลดลง และ
เขาสูกระแสเลอืดได หากสมัผสัในระยะยาวจะสงผลตอระบบตางๆ 

Editor/Executive Visions ภาพขาวเร่ืองจากปก/ขาว ธพส. สิ่งแวดลอม

หากใครที่ติดตามโลกโซเชียล ชวงหลังมานี้คงได

เห็นกีฬาหรือกิจกรรมทางนํ้าซ่ึงกําลังไดรับความนิยม 

โดยเฉพาะจากเหลาบล็อกเกอรหรือศิลปนดารา นั่นคือ 

“ซัพบอรด” หรือ “SUP Board” ซึ่งยอมาจาก “Stand 

Up Paddle Board”

หากพูดใหเห็นภาพงายๆ การเล น “ซัพบอรด” 
ผู  เล นจะยืนทรงตัวอยู บนแผนเซิร ฟ แลวใช ไม พาย 
พายใหเราเคลื่อนที่ไปตามตองการ ซึ่งจะแตกตาง
จาก “เซริฟบอรด” หรอืกระดานโตคลื่น ซึ่งผูเลนจะยนื
หรอืนอนราบไปกบักระดาน และใชทวงทาของรางกายใน
การควบคมุทศิทางใหสมัพนัธกบัเกลยีวคลื่น 

เอาล ะ. . .ถ าหากเริ่มสนใจอยากลองเล นเจ า
ซัพบอรดนี้แลว ลองมาดูกันวาตองมีอุปกรณอะไร และ
ควรทาํอยางไรบาง

อย างแรกเลยคือ “บอร ด”  ซึ่ งมีหลากหลาย
ประเภทแตกตางกนัไป ทั้งแบบไฟเบอรทรงแขง็ กบัแบบสบูลม 
ซึ่งสะดวกตอการเคลื่อนยาย และถาหากแบงตามประเภท
การใชงานจะมีแบบ All-round ซึ่งบอรดมีความกวางและหนา 
ทาํใหทรงตวัไดงาย เหมาะสาํหรบัมอืใหม เนนพายแบบชลิๆ สบายๆ 

หากฝมอืเริ่มแกรงกลา กจ็ะมแีบบ Touring ซึ่งทาํความเรว็
ไดมากขึ้น เหมาะสําหรับการพายนานๆ หรือพายทางไกล 
แตหากฝมือแกรงกลาขึ้นแลว ตองลองแบบ Race ซึ่งบอรด

“ซัพบอรด”กีฬาใหมสุดฮิต 

สิ่งสําคัญที่ขาดไมไดเชนกันคือ ไมพาย สําหรับเคลื่อนที่
และควบคมุทศิทาง รวมทั้ง สายรัดขา ซึ่งใชรั้งบรเิวณขาของ

ผูเลนกับตัวบอรด เพื่อที่จะไดดึงบอรดกลับมาไดสะดวก
เมื่อเราตกนํ้า และหากยงัเปนมอืใหมที่ยงัรูสกึกลาๆ กลวัๆ 
การม ีเสื้อชูชีพ ตดิตวัไวกน็าจะทาํใหอุนใจขึ้นไดเยอะ

เมื่อได อุปกรณแล ว คราวนี้คือ “สถานที่” 
ซึ่งซพับอรดหาที่เลนไดงายกวา เพราะไมจาํเปนตองไป
หาคลื่นที่ทะเลเหมอืนเซริฟบอรด โดยถามอีปุกรณเปน
ของตัวเอง สามารถเอาบอรดคูใจไปพายเลนไดตาม
แหลงนํ้าตางๆ ไดเลย ไมวาจะเปนแมนํ้าลาํคลอง ทะเล 
หรือแหลงนํ้าตางๆ แตขอใหคํานึงถึงความปลอดภัย

มาเปนอันดับแรก 
ป จจุ บันมีสถานประกอบการของเอกชน 

ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ที่เปดใหบริการ

เล นซัพบอร ด ซึ่ งมีทั้ งอุปกรณให  เช า และ

ผูเชีย่วชาญคอยสอน ตลอดจนมเีจาหนาทีด่แูลเรือ่ง

ความปลอดภยั เรยีกไดวาครบครนัทกุอยาง แคลองเสริช

หาบนอนิเทอรเน็ต สถานท่ีเลนซพับอรดกจ็ะปรากฏข้ึนมา

ใหเลือกไดตามใจชอบ 

PM 2.5 กับรางกายมนุษยรู้ไว้ใช่ว่า ... 

มีลักษณะหัวแหลม และแคบ ทําใหทรงตัวยากสักหนอย 
แตสามารถทาํความเรว็ไดแบบแลนฉวิเลยทเีดยีว

สาํหรับคนรกักจิกรรมทางน้ํา

มคีวามหนดืเพิ่มขึ้น ซึ่งปจจยัเสี่ยงที่ทาํใหเกดิลิ่มเลอืดในสมองได
นอกจากนั้นยังทําใหเกิดโรคเกี่ยวกับปอดและระบบทางเดิน

หายใจ อาทิ โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็งปอด 
อกีทั้งยงัรบกวนการทาํงานของรางกายในการหลั่งอนิซูลนิ ซึ่งเปน
ตวันาํนํ้าตาลจากเลอืดเขาสูเซลลตางๆ ทาํใหนํ้าตาลไมถูกเคลื่อน
ยายจากเลอืดไปสูเซลล สงผลใหระดบันํ้าตาลในเลอืดสงูกวาปกต ิ
นอกจากนี้ ยังมีผลตอการคลอดกอนกําหนด นํ้าหนักทารกแรก
คลอดตํ่า และการผดิปกตขิองทารกแรกคลอด อาจมผีลกระทบตอ
พฒันาการและระบบสมองของทารก

 การปองกันตนเองจากฝุนละอองขนาดเล็ก
1. ตดิตามสถานการณคณุภาพอากาศ หากจาํเปนตองเขาไป

ในพื้นที่เสี่ยงสูง ใหสวมหนากากอนามยั N95 และตองใสใหถูกวธิี
2. ประเมินตนเองวาเปนกลุมเสี่ยงหรือไม เชน มีอาชีพอยู

กลางแจงตองสัมผัสฝุนเปนเวลานาน หรืออาศัยในพื้นที่เสี่ยง 
เดก็เลก็ ผูสูงอาย ุสตรมีคีรรภ ผูปวยโรคภูมแิพ หอบหดื เยื่อบตุา
อกัเสบ หวัใจและหลอดเลอืด หากพบวาเขาขายกลุมเสี่ยงใหหลกีเลี่ยง
การสมัผสัฝุนและตองดูแลปองกนัตนเองเปนพเิศษ

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

...ธรรม...

๏ สุดเขตแผนนํ้าสุดแผนดิน

นํ้าสองสีรินธารนํ้าไหล

สีคราม “นํ้ามูล” ละมุนละไม

สีปูน “นํ้าโขง” ไล, สองสีกลืน

๏ แมนํ้าสองสีเชื่อมสองสาย

เชื่อมถึงจุดหมายไมมีอื่น

งามธรรมชาติแหงวันคืน 

ธรรมชาติหยิบยื่นธรรมดา !.

นายทิวา

โขงเจียม อุบลราชธานี

ภาพ Pisit Rimthong จาก Pixabay

àÅÕèÂ§Ã¶µÔ´”
“Ê‹Í§Å´àÊÕèÂ§ 

ตรวจสอบสภาพการจราจร
รอบศนูยราชการฯ

แอพพลิเคชั่น ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ ชวยทานได

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



ติดตอใชพื้นที่ศูนยราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั

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