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อ่่านต่่อ่ 03

“เดือนมิถุนายน” เป็นเดือนท่ีมี “วันสำาคัญ” ซ่ึง “เก่ียวข้อง” และมี  

“ความหมาย” ท้ังต่อ “โลก” และต่อ “เรา” มากมายหลายวัน

สิ่งแวดล้อมโลก = สิ่งแวดล้อมโลก = 
สิ่งแวดล้อมเราสิ่งแวดล้อมเรา

#SAVEUS
รักษ์ชีวิต ชีวิตย่ังยืน

อ่่านต่่อ่ 03

“ตนเตือนตนของตนให้้พ้้นผิิด
ตนเตือนจิิตตนได้ใครจิะเห้มืือน
ตนเตือนตนไม่ืได้ใครจิะเตือน
อย่่าแชเชือนเตือนตนให้้พ้้นภััย่”



Editor/Executive Visions ภาพข่าวเร่ืองจากปก/ข่าว ธพส. สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ท่องเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง

Executive Visions
ส่ิงท่ีเราพบเห็น ไม่จำำาเป็นต้องเป็นความจำริง แต่เลนส์ท่ีเรา

มองโลกต่างหาก ท่ีสร้างความเป็นจำริงน้ันๆ ของเรา และถ้าเรา
สามารถเปล่ียนเลนส์น้ันได้ เรายังสามารถเปล่ียนผลลัพธ์์ของ
ทุก ๆ เร่ืองได้ในเวลาเดียวกัน

ผมมีโอ่กาสทำำางาน และรับัฟัังคนทำำางานจากหลากหลายสาขา
อ่าชีีพ พบว่่า เจ้าหน้าทำี�พนักงานเหล่าน�ัน แม้ว่่าจะมคีว่ามสุขเพียงใด  
จากคว่ามสำาเร็ัจในการัผ่านการัสอ่บคัดเลือ่กเพื�อ่เข้ามาทำำางานได้  
แต่่เมื�อ่เว่ลาผ่านไป สมอ่งขอ่งพว่กเขากลับจะไม่สนใจกับคว่ามสุข 
ในต่อ่นนั�นเลย เพรัาะสมอ่งขอ่งพว่กเขา มัว่แต่่จะสนใจแต่่ 
เรืั�อ่งการัแข่งขันในทีำ�ทำำางาน ภารัะงานทีำ�ต้่อ่งทำำา คว่ามเครีัยด และ 
ข้อ่ร้ัอ่งเรีัยนต่่างๆ 

กุญแจสำาคญัในการัทำำาคว่ามเข้าใจว่ทิำยาศาสต่ร์ัขอ่งคว่ามสุข 
คือ่ เรัามักจะทึำกทัำกเอ่าเอ่งว่่า “โลกภายนอกเป็นส่ิงท่ีสร้างระดับ
ความสุขของเรา” ซึึ่�งในคว่ามเป็นจรัิงแล้ว่ ต่่อ่ให้ผมร้้ัทุำกอ่ย่าง 

เป็นกลาง หรืัอ่เครัยีด ยอ่ดขายขอ่งจะเพิ�มขึ�น 37% หมอ่จะรัักษาได้เร็ัว่  
และแม่นยำาขึ�น 19% ในขณะทีำ�คิดเชิีงบว่ก แทำนทีำ�จะคิดเชิีงลบ เป็นกลาง  
หรืัอ่เครีัยด 

สิ�งทีำ�เรัาต้่อ่งทำำาให้ได้ คือ่การักลบัส้ต่รัขอ่งคว่ามสุข เพื�อ่ทีำ�เรัาจะ
เริั�มมอ่งเห็นได้ว่่า สมอ่งเรัาจริัง ๆ  แล้ว่สามารัถทำำาอ่ะไรัได้บ้าง เพรัาะ 
สารัโดฟัามนีในสมอ่งทีำ�ท่ำว่มท้ำนอ่อ่กมาในรัะบบเมื�อ่คุณกำาลังคิดเชิีงบว่ก  
มีหน้าทีำ�สอ่งอ่ย่าง คือ่ สร้ัางคว่ามสุขมากขึ�น และช่ีว่ยเปิดสวิ่ต่ซ์ึ่ 
ศ้นย์เรีัยนร้้ัทัำ�งหมดในสมอ่ง ซึึ่�งทำำาให้เรัาสามารัถปรัับตั่ว่ให้เข้ากับ 
โลกในแบบทีำ�ต่่างอ่อ่กไป 

ท้ำายนี�คือ่ ข้อ่สรุัปเป็นเครืั�อ่งมือ่ในการัฝึึกสมอ่งเรัา ให้สามารัถ
คิดเชิีงบว่กมากขึ�น ในหลายบริัษัทำฯ และอ่งค์กรัทีำ�ผมได้ไปร่ัว่มทำำางาน
ด้ว่ย ผมจะนำาเอ่าว่ธีิีนี�ไปใช้ี นั�นคือ่

• ขอ่ให้พนักงานเขียนคว่ามร้้ัสึกปรัะทัำบใจ หรืัอ่เรืั�อ่งดี ๆ ทีำ� 
เกิดขึ�นในแต่่ละวั่นจำานว่น 3 เรืั�อ่ง

• ทำำาแบบนี� ติ่ดต่่อ่กัน 21 วั่น ส่งให้หัว่หน้างานขอ่งเขา  
(เสมือ่นเป็นตั่ว่ชีี�วั่ดในการัปรัะเมินผลงาน)

• และในทีำ�สุด สมอ่งขอ่งพว่กเขาก็เริั�มเก็บร้ัปแแบบการัมอ่งหา
สิ�งดี ๆ ในโลกก่อ่น แทำนทีำ�จะหาสิ�งไม่ดี 

การับันทึำกสิ�งทีำ�ดี จะทำำาให้สมอ่งเรัาได้จำาสิ�งนั�น และเกิดสมาธิี  
ซึึ่�งสมาธิีจะทำำาให้สมอ่งเรัาให้คว่ามสำาคัญกับงานต่รังหน้า และสุดท้ำาย  
จะเกิดการัทำำาคว่ามดีอ่ย่างมีสติ่จากการัทำำากิจกรัรัมเหล่านี�และ
จากการัฝึึกสมอ่ง เหมือ่นกับทีำ�เรัาฝึึกร่ัางกาย สิ�งทีำ�เรัาค้นพบก็คือ่  
เรัาสามารัถกลับส้ต่รัสำาหรัับคว่ามสุขและคว่ามสำาเร็ัจได้ และการัทำำา
เช่ีนนี� ไม่ได้แค่สร้ัางคลื�นเล็ก ๆ ในการัคดิเชิีงบว่ก แต่่เป็นการัสร้ัาง 
การัปฏิวัิ่ติ่การัทำำางานและการัใช้ีชีีวิ่ต่ทีำ�แท้ำจริัง 

ขอขอบคุณงานวิจัำยดี ๆ ของ “ชอว์ แอคเคอร์” เร่ือง
จิำตวิทยาเชิงบวก ท่ีสร้างแรงบันดาลใจำให้ผมอยากเขียน
บทความน้ี มาเล่าให้ท่านผ้้อ่าน เพ่ือมาร่วมกันกลับส้ตรของ
ความสุข  สร้างความสำาเร็จำในท่ีทำางาน ด้วยการสอนให้สมอง
เราคิดเชิงบวก แบบน้ีกันครับ ... แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ

Dr. TDr. T

สอนสมองให้้สุข ก็็สำ�เร็จ็แล้้ว
เจ้าขอ่ง : บริัษัทำ ธีนารัักษ์พัฒนาสินทำรััพย ์จำากดั ศ้นย์รัาชีการัเฉลิมพรัะเกียรัติ่ ๘๐ พรัรัษา ๕ ธัีนว่าคม ๒๕๕๐ เลขทีำ� 120 อ่าคารัธีนพิพัฒน์ ถนนแจ้งวั่ฒนะ แขว่งทุ่ำงสอ่งห้อ่ง  

เขต่หลักสี� กรุังเทำพมหานครั 10210 โทำรัศัพท์ำ : 0 2142 2233 , 0 2142 2203 โทำรัสารั : 0 2143 8889 อี่เมล : info@dad.co.th

กองบรรณาธิ์การ

เกี�ยว่กับโลกภายนอ่กขอ่งคุณ ผมก็สามารัถทำำานายคว่ามสุขขอ่งคุณ  
ได้แค่ 10% เพรัาะอ่ีก 90% ขอ่งคว่ามสุขรัะยะยาว่ขอ่งคุณ  
ถ้กกำาหนดจากมุมมอ่งภายในสมอ่งขอ่งคุณเอ่งเท่ำาน�ัน และด้ว่ยว่ธิีกีารั
ทีำ�สมอ่งเรัาคือ่ตั่ว่หลักในการัปรัะมว่ลผลสิ�งต่่าง ๆ  ในโลก และถ้าเรัา 
ปรัับมุมมอ่งขอ่งสมอ่งเรัาเอ่งได้ เรัาจะสามารัถเปลี�ยนส้ต่รัขอ่ง 
คว่ามสุขและคว่ามสำาเร็ัจได้เช่ีนกัน

สิ�งทีำ�เรัาสามารัถทำำาได้ก็คือ่ “เปล่ียนวิธี์” ทีำ�เรัาสามารัถส่ง 
ผลกรัะทำบต่่อ่คว่ามเป็นจรัิง เพรัาะในงานว่ิจัยพบว่่า เพียง 25%  
ขอ่งคว่ามสำาเร็ัจทำางการังานนั�นคาดการัณ์ได้จาก “ไอคิว” อี่ก 75% 
ขอ่งคว่ามสำาเร็ัจนั�นคาดการัณ์ได้จาก “ระดับความคิดเชิงบวก  
และการสนับสนุนทางสังคมของคุณ และความสามารถในการ
มองความกดดันให้เป็นความท้าทาย แทนท่ีจำะเป็นการคุกคาม”

สิ�งทีำ�ผมพบ คือ่ บริัษัทำเอ่กชีนและอ่งค์กรัขอ่งรััฐส่ว่นมากนั�น  
มักทำำาต่ามส้ต่รัคว่ามสำาเร็ัจ ซึึ่�งก็คือ่ “ถ้าฉัันทำางานหนักข้ึน  
ฉัันก็จำะประสบความสำาเร็จำมากข้ึน และถ้าฉัันประสบ 
ความสำาเร็จำมากข้ึน ฉัันก็จำะมีความสุขข้ึน” นี�คือ่รัากฐานหลัก
ขอ่งการัอ่บรัมเลี�ยงด้ส่ว่นใหญ่ และเป็นว่ธิีทีีำ�กรัะตุ้่นพฤต่กิรัรัมขอ่งเรัา 

ปัญหาก็คือ่ มันผิดหลักวิ่ทำยาศาสต่ร์ัแล้ว่ก็ล้าหลัง ด้ว่ยเหตุ่ผลทีำ�ว่่า  
ทุำกครัั�งทีำ�สมอ่งเรัาร้้ัสึกปรัะสบคว่ามสำาเร็ัจ เรัากเ็ปลี�ยนบรัรัทำดัฐานขอ่ง
คำาว่่าสำาเร็ัจไปแล้ว่ เรัาเคยได้คะแนนดี ต่อ่นนี�เรัาเลยต้่อ่งให้ได้คะแนน
ทีำ�ดกีว่่าเดิม เรัาเคยอ่ย่้โรังเรีัยนทีำ�ด ีหลงัจากนั�นเรัาก็ไปเข้าโรังเรีัยนทีำ�ดี
ขึ�นไปอี่ก เรัาเคยได้งานทีำ�ด ีต่อ่นนี�เลยต้่อ่งได้งานทีำ�ดกีว่่าเดิม เรัาเคย
ทำำายอ่ดขายเข้าเป้า ต่อ่นนี�เรัาเลยต้่อ่งตั่�งเป้ายอ่ดขายใหม่ให้ส้งขึ�น  
และถ้าคว่ามสุขอ่ย่้ต่รังข้ามกับคว่ามสำาเร็ัจแบบนี� สมอ่งเรัาจึงร้้ัสึกว่่า 
เรัาจะไม่เคยได้ไปถึงเส้นชัียนั�น

ในทำางกลับกัน หากเรัาสามารัถเพิ�มรัะดับคว่ามสุขจากการั
ทำำางานให้พนักงานได้ด้ว่ยการัเพิ�มคว่ามคิดเชิีงบว่กในทีำ�ทำำางาน  
เพรัาะขณะทำี�เรัาคดิเชิีงบว่ก เรัาจะทำำางานได้ดกีว่่าปกต่มิาก เมื�อ่เทีำยบกบั  
ขณะทีำ�คดิเชิีงลบ เป็นกลาง หรืัอ่เครัยีด

จากสถติ่พิบว่่า ขณะทำี�สมอ่งคดิเชิีงบว่ก ปรัะสทิำธิีภาพทำางธุีรักิจ
ขอ่งพนักงานจะดีขึ�นมากกว่่า 31% เมื�อ่เทีำยบกับขณะทีำ�คิดเชิีงลบ  

Editor's talk

 สมเด็จพรัะนางเจ้าสิริักิต่�ิ พรัะบรัมรัาชิีนีนาถ
พรัะบรัมรัาชีชีนนีพันปีหลว่ง ทำรังปฏิิบั ติ่ 
พรัะรัาชีภารักิจมากมาย โดยเฉพาะอ่ย่างยิ�ง
การัทำรังงานด้านสิทำธิีมนุษยชีนอ่ย่างต่่อ่เนื�อ่ง
เป็นรัะยะเว่ลายาว่นาน อั่นเป็นทีำ�ปรัะจักษ์

แม่่ของแผ่่นดิินแม่่ของแผ่่นดิิน
เฉลิิม่พระเกีียรติิ

สม่เด็ิจพระนางเจา้สิรกิิีติิ� 
พระบรม่ราชินีินาถ  

พระบรม่ราชิชินนีพันปีีหลิวง
เน่�องในโอกีาส 

เฉลิิม่พระชินม่พรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม่ 2565

และยอ่มรัับในปรัะชีาคมโลก อ่งค์การัรัะหว่่างปรัะเทำศต่่างพากันยกย่อ่งและท้ำลเกล้าฯ
ถว่ายรัางว่ัลและปรัิญญาดุษฎีีบัณฑิิต่กิต่ติ่มศักดิ� เป็นจำานว่นมาก โดยหนึ�งในนั�นคือ่  
อ่งค์การัการัศึกษา วิ่ทำยาศาสต่ร์ั และวั่ฒนธีรัรัมแห่งสหปรัะชีาชีาติ่ (UNESCO) ท้ำลเกล้าฯ ถว่าย 
เหรีัยญทำอ่งโบโรัพุทำโธี (UNESCO Borobudur Gold Medal) เมื�อ่ พ.ศ. 2535 ในฐานะทีำ�พรัะอ่งค์ 
ทำรังอ่นุรัักษ์และพฒันางานศลิปวั่ฒนธีรัรัม รัว่มทัำ�งยกรัะดบัคว่ามเป็นอ่ย่้ขอ่งปรัะชีาชีนให้มีอ่าชีีพ
และคว่ามเปน็อ่ย้ท่ำ�ีดีขึ�น 

	 เป็น็ม่ิ่�งขวััญแห่่งป็วังชนคนทัั้�งผอง	 คือแม่ิ่ของแผ่นด่ินทุั้กถ่ิ่�นท่ั้�
ราษฎร์ร่มิ่เย็็นใต้้ฉััต้รฟ้้าพระบารม่ิ่	 ทัั้�วัธาต้ร่เท่ั้ดิพระองค์ทั้รงพระเจร่ญ

ฤด้กาลหมุนเวี่ยนเปลี�ยนเข้าส่้ “ฤด้ฝน” อี่กครั�ัง  

สายฝึนโปรัยปรัายมาพร้ัอ่มคว่ามฉำ�าเย็น และ 

อี่กนัยหนึ�งย่อ่มหมายถึงการัรัอ่คอ่ย “ฟ้้าหลังฝน”  

ทีำ�ใครัหลายคนปรัารัถนาเห็นคว่ามงดงาม ณ จุดน�ัน 

จนกว่่าจะถึงวั่นนั�น หากมอ่งเห็นคว่ามงามขอ่ง 

วั่นนี� เชืี�อ่ว่่า “ความสุข” สามารัถบงัเกดิได้ในทุำกวิ่นาทำ ี

ทีำ�มาถึง แต่่ เพียงแค่เปิดใจและพร้ัอ่มแบ่งปัน 

ส่้ กั น แ ล ะ กั น  ข อ่ ใ ห้ ทุำ ก ท่ำ า น มี ค ว่ าม สุ ข กั บ  

Rainy Season. 😊
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ข้างต้่นนี�คือ่ “พุทธ์ภาษิิตคำากลอน” ทีำ�ด้จะเข้ากับ
สถานการัณ์คว่ามเป็นอ่ย่้และเป็นไป ทัำ�งขอ่ง “โลก” และขอ่ง 
“เรา” ในเว่ลานี�เป็นอ่ย่างยิ�ง

คว่ามจริังทีำ�ปฏิิเสธีไม่ได้ก็คือ่ ณ เว่ลานี� “โลก” ทำำาร้ัาย  
“เรา” อ่ย่างหนักหน่ว่งเหลือ่เกิน

และคว่ามจริังทีำ�ปฏิิเสธีไม่ได้เช่ีนกันก็คือ่ ก่อ่นหน้านี�  
“เรา” ก็ได้ทำำาร้ัาย “โลก” อ่ย่างหนักหน่ว่งเช่ีนกัน

คว่ามพยายามขอ่ง “มนุษิยชาติ” ในการัเอ่าชีนะ  
“ธ์รรมชาติ” ดำาเนินมาอ่ย่างต่่อ่เนื�อ่งและยาว่นาน นับจาก
อ่ดีต่จนถึงปัจจุบัน

และผลลัพธ์ีในท้ำายทีำ�สุด ณ เว่ลานี� ก็อ่าจเป็นคำาต่อ่บ
สำาหรัับคำาถามข้างต้่นอ่ย่างชัีดแจ้ง

“เรา” ไม่สามารัถเอ่าชีนะ “ธ์รรมชาติ” ได้โดยสิ�นเชิีง 
ไม่ว่่าจะชัี�ว่ครัั�งชัี�ว่ครัาว่ หรืัอ่อ่ย่างยั�งยืน

“เรา” ไม่เพียงไม่สามารัถเอ่าชีนะ “ธ์รรมชาติ” หากแต่่
ยังอ่ย่้ในสภาพขอ่งการั “พ่ายแพ้” แทำบจะหมดร้ัป

โดิย็เฉัพาะจากการต้อบสนองย็้อนคืนอย็่างถิ่ึงท่ั้�สุดิของ	 
“โลก”	ท่ั้�ม่ิ่ให้่กับ “เรา”	ไม่ิ่ว่ัาจะจาก “ปรากฏการณ์์ธรรมชาติิ”  
ท่ั้�	“ผิิดธรรมชาติิ” ห่รือแม้ิ่กระทัั้�งการป็รากฏขึ�น	ของสารพัดิ  
“โรคอุุบััติิใหม่”

นี�เป็น “คำาเตือน” จาก “ธ์รรมชาติ” และ “โลก” ทีำ�มีต่่อ่ “เรา”
และ “คำาเตือน” ทีำ�ว่่านี� ก็เพื�อ่เตื่อ่นตั่ว่เรัา ด้ว่ยตั่ว่ขอ่งเรัาเอ่ง
คว่ามจริังกค็อื่ ใครักเ็ต่อื่นเรัาไม่ได ้ถา้เรัาไม่เต่อื่นต่วั่เรัาเอ่ง
คว่ามจริังก็คือ่ ทำ�ัง “ธ์รรมชาติ” และ “โลก” ไดส่้งเสียงดัง ๆ   

เพ�ือ่บอ่กกบั “เรา” อ่ยา่งถงึทำ�ีสุด

ต่่อ่จากหน้า 01ส่ิงแวดล้อมโลก = ส่ิงแวดล้อมเรา >>

ถึิ่งเวัลาแล้วัห่รือยั็ง	 ท่ั้�	 “เรา”	 จะ	 “เงีียบัเสีียงี” 
เพ�ือทั้�่จะได้ิย็น่	“เสีียงี” ของ “ธรรมชาติิ”	และ	“เสีียงี”  
ของ “โลก” อย่็างแท้ั้จร่ง

ถึงเว่ลาแล้ว่หรืัอ่ยัง ทีำ� “เรา” จะต่อ้่งยอ่มรัับทัำ�งกาย 
และใจว่่า “วิกฤติ” ต่่าง ๆ ทีำ�เกิดขึ�น ณ เว่ลานี�

ล้วนแล้วแต่เกิดข้ึน จำากนำ้ามือของเราเอง !

ณ เว่ลานี� คงหมดเว่ลาเสยีแลว้่ ทำ�ีจะโยนคว่ามผดิ
ให้กับใครัอื่�น เพื�อ่ปฏิิเสธีคว่ามรัับผิดทัำ�งหลายทัำ�งปว่ง

ณ เว่ลาน�ี คงหมดเว่ลาเสยีแล้ว่ ทำ�ีจะโทำษกันไปมา
ทีำ�คว่รัต้่อ่งทำำาอ่ย่างยิ�ง ณ เว่ลานี� ก็คือ่ การัยอ่มรัับ

ทัำ�งกายและใจ พร้ัอ่ม ๆ กับการัเดินหน้าและเผชีญิหน้า
ร่ัว่มกัน เพื�อ่แก้ไข “วิกฤติ” ต่่าง ๆ ทีำ�เกิดขึ�นร่ัว่มกัน

นี�เป็นเหตุ่ผลเพียงข้อ่เดียว่ ทีำ�เรัาต้่อ่งร่ัว่มกัน  
“รักษ์ิโลก”

เพรัาะมีแต่่ “รักษ์ิโลก” โลกจงึ “รักษ์ิเรา”

เพรัาะมีแต่ ่“ปกป้องโลก” โลกจงึ “ปกป้องเรา”

เว้่นก็เสยีแต่ว่่า่ “เรา” จะไม่ “รักชีวิต” และไม่ต่อ้่งการัให้  

“ชีวิตย่ังยืน” ต่่อ่ไป
ถึงเวลาแล้ว สำาหรับการ #SAVEUS ร่วมปกป้อง  

“เรา” ด้วย “เรา” ทุกคนร่วมกัน !!

เริั�มตั่�งแต่่วั่นทีำ� 1 มิถุนายน “วันด่ืมนมโลก” เพื�อ่กรัะตุ้่นให้
เห็นคว่ามสำาคัญขอ่งการับริัโภคนม

วั่นพุธีแรักขอ่งเดือ่นมิถุนายนขอ่งทำุกปี “วันว่ิงสากลโลก”  

หรืัอ่ “วันว่ิงโลก” เพื�อ่สร้ัางแรังบันดาลใจให้อ่อ่กมาเคลื�อ่นไหว่
ร่ัางกาย หรืัอ่อ่อ่กกำาลังกาย

5 มิถุนายน “วันส่ิงแวดล้อมโลก” เพื�อ่สร้ัางคว่ามตื่�นตั่ว่
ในการัร่ัว่มมือ่และรัับมือ่ กับ “วิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมโลก” 
ทีำ�หนักหน่ว่งขึ�นทุำกขณะ

8 มิถุนายน “วันมหาสมุทรโลก” หรัือ่ “วันทะเลโลก”  
เพ�ือ่เฉลิมฉลอ่งและกรัะตุ่้นจิต่สำานึกให้คนทัำ�งโลก หันมาใส่ใจ 
และร่ัว่มกัน “อนุรักษ์ิท้องทะเล”

8 มิถุนายน “วันเพ่ือนสนิทสากล” เพื�อ่สื�อ่คว่ามร้้ัสึก 
จากใจ ถึงการัมี “เพ่ือนสนิท” ทีำ�เป็น “กัลยาณมิตร”

สาระบันเทิง

12 มิถุนายน “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล”  

เพ�ือ่ชีว่่ยเหลือ่เด็ก ๆ  ทำ�ีถ้กทำารุัณด้ว่ยการัใชีแ้รังงาน และยตุ่กิารักดขี�  
หรัอื่ข่มข่้บังคับใชีแ้รังงานในเด็ก

14 มิถุนายน “วันผ้้บริจำาคโลหิตโลก” เพื�อ่รัะลึกถึง  
“ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์” แพทำย์ชีาว่อ่อ่สเต่รีัย ผ้้ค้นพบ  
“หม่้โลหิต” รัะบบ “เอบีโอ” เป็นครัั�งแรัก 

และเพื�อ่ให้ทุำกปรัะเทำศต่รัะหนักถึงคว่ามสำาคัญ และ 
คว่ามจำาเป็นขอ่งการั “บริจำาคโลหิต”

17 มิถุนายน “วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้ง 

ของโลก” เพื�อ่ให้ปรัะชีากรัทัำ�ว่โลก ได้ต่รัะหนักถึงภาว่ะ “วิกฤติ

ของโลก” โดยเฉพาะภาว่ะ “โลกร้อน” และการัเปลี�ยนแปลงขอ่ง  
“สภาพภ้มิอากาศ”

20 มิถุนายน “วันผ้้ล้ีภัยโลก” เพื�อ่ให้กำาลังใจ และรัะลึกถึง 
คว่ามเข้มแข็ง รัว่มทัำ�งคว่ามพยายามขอ่งผ้้ลี�ภัย เพื�อ่หลีกพ้นจากไฟั
สงครัาม, คว่ามขัดแย้งทำางคว่ามคิด, คว่ามต่่างทำางศาสนา ฯลฯ

22 มิถนุายน “วันป่าฝนโลก” เพ�ือ่ให้เห็นคว่ามสำาคัญ และ
คว่ามสว่ยงามขอ่งป่าฝึน รัว่มถึงกรัะตุ่้นให้เกิดการัรั่ว่มอ่นุรัักษ ์
และรัักษาป่าฝึน เพื�อ่ชีว่่ยยับยั�งปัญหา “โลกร้อน”

โดยเรัาสามารัถชี่ว่ยกันได้หลายวิ่ธีี เชี่น การัศึกษา 
คว่ามสำาคัญขอ่งป่า, ปล้กต้่นไม้, ไม่ตั่ดไม้ทำำาลายป่า, ปล่อ่ยให้
ธีรัรัมชีาติ่ฟ้ั�นฟ้ั, ไม่สนับสนุนสินค้าทีำ�เป็นการัทำำาลายป่า ฯลฯ

26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื�อ่ต่่อ่ต่้าน
การัใชีย้าในทำางผิด และการัค้ายาทีำ�ไม่ถ้กต้่อ่งต่ามกฎีหมาย โดย
หมายคว่ามถึง “ยาเสพติด”

ข้างต้่นนี� เป็นบางส่ว่นขอ่ง “วันสำาคัญ” ซึ่�ึง “เก่ียวข้อง” 

และมี “ความหมาย” ทัำ�งต่่อ่ “โลก” และต่่อ่ “เรา”

เป็น “ความหมาย” ซึ่�ึงสำาคัญอ่ย่างยิ�ง ต่่อ่ “โลก”

และเป็น “ความหมาย” ซึ่�ึงสำาคัญอ่ย่างยิ�ง ต่่อ่ “เรา”
“ความหมาย” 	 ทัั้� งห่ลาย็ทั้�ั งป็วังทั้�่ ว่ั า น่� 	 ล้ วัน เป็็น  

“ความหมาย” ท่ั้�สำาคัญอย็า่งย็�่ง	ทัั้�งต้อ่	“สิี�งีแวดลอุ้มโลก”	และต้อ่	 
“สิี�งีแวดล้อุมเรา”

เพราะ “ส่ิงแวดล้อมโลก” = “ส่ิงแวดล้อมเรา” และ

ท้ังหมดน้ี ต้องอย่้ร่วมกัน เป็นหน่ึงเดียวกัน...



Editor/Executive Visions ภาพข่าวเร่ืองจากปก/ข่าว ธพส. สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ท่องเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง

แสดงความยินิดี
ดร.นาฬิิกอติภัค แสงสนิท กรัรัมการัผ้้จดัการั บริัษทัำ ธีนารัักษ์พัฒนา

สินทำรััพย์ จำากัด หรืัอ่ DAD Asset Development พร้ัอ่มด้ว่ย ดร.ธี์ธั์ช  

สุขสะอาด และ นายประณต เลิศมีมงคลชัย รัอ่งกรัรัมการัผ้จ้ดัการั และ
คณะผ้้บริัหารั เข้าร่ัว่มแสดงคว่ามยินดี นายประภาศ คงเอียด อ่ธิีบดี 
กรัมธีนารัักษ์ เนื�อ่งในโอ่กาสว่นัสถาปนากรัมธีนารักัษ์ ครับรัอ่บ 89 ปี และ 
ได้มอ่บเงินบรัจิาคเพ�ือ่สนบัสนนุเขา้กอ่งทำนุสว่สัดกิารักรัมธีนารักัษ ์เพ�ือ่ใชีใ้น
กิจกรัรัมสาธีารัณปรัะโยชีน์และการักุศลขอ่งกรัมธีนารัักษ์ ณ ห้อ่งปรัะชีุม  
ชัี�น 8 อ่าคารั 72 ป ีกรัมธีนารัักษ์

เผยิโฉม รามาฯ-ธนารกัษ์์
บริษัิท ธ์นารักษ์ิพัฒนาสินทรัพย์ จำำากัด หรืัอ่ 

DAD Asset Development เผยโฉมห้อ่งต่วั่อ่ย่างโครังการั 
ทีำ�พักอ่าศัยผ้้ส้งอ่ายุ รัามาฯ-ธีนารัักษ์ ให้สัมผัสครัั�งแรัก
อ่ย่างเป็นทำางการั พร้ัอ่มเชิีญชีว่นผ้้ทีำ�สนใจสามารัถเข้าเยี�ยมชีมห้อ่งตั่ว่อ่ย่างได้ทุำกวั่นจันทำร์ั-ศุกร์ั  
(เว้่นว่ันหยุดนักขัต่ฤกษ์) 08.30–17.30 น. บรัิเว่ณปรัะต้่ทำางเข้า 4 ชัี�น 2 อ่าคารั 
รััฐปรัะศาสนภกัดี (อ่าคารับ)ี ศ้นย์รัาชีการัเฉลิมพรัะเกยีรัต่ฯิ แจ้งวั่ฒนะ หรืัอ่ด้รัายละเอ่ยีด 
โครังการัและจอ่งสิทำธิีโครังการัได้ทำางเว็่บไซึ่ต่ ์www.dadasset.com โดยไม่เสียค่าใช้ีจ่าย

เตรยีิมความพรอ้ม
นายประภาศ คงเอียด อ่ธิีบดีกรัมธีนารัักษ์ และ  

นายประณต เลิศมีมงคลชัย รัอ่งกรัรัมการัผ้้ จัดการั  
บริัษัทำ ธีนารัักษ์พัฒนาสินทำรััพย์ จำากัด หรืัอ่ DAD Asset  
Development พรั้อ่มด้ว่ยคณะผ้้บริัหารั และผ้้แทำนจาก 
คณะแพทำยศาสต่ร์ัโรังพยาบาลรัามาธีบิด ีมหาว่ทิำยาลยัมหดิล ลงพื�นทีำ� 
โครังการั “ท่ีพักอาศัยผ้้ส้งอายุ รามาฯ-ธ์นารักษ์ิ” บนทีำ�ดินรัาชีพัสดุแปลงหมายเลข
ทำะเบียนทีำ� สป.623 ต่ำาบลบางปลา อ่ำาเภอ่บางพลี จังหว่ัดสมุทำรัปรัาการั เพื�อ่เต่รีัยม 
คว่ามพร้ัอ่มสำาหรับันำาเสนอ่ต่่อ่คณะรััฐมนต่รีั ในการัปรัะชุีมว่นัอั่งคารัทีำ� 24 พฤษภาคม 2565

ถวายิพระพร
ดร.นาฬิิกอตภัิค แสงสนทิ กรัรัมการัผ้จั้ดการั บรัษัิทำ ธีนารัักษพั์ฒนาสนิทำรััพย ์จำากัด หรัอื่ DAD 

Asset Development พรัอ้่มด้ว่ย ดร.ธี์ธั์ช สุขสะอาด และ นายประณต เลิศมีมงคลชัย รัอ่งกรัรัมการั
ผ้้จัดการั และคณะผ้้บริัหารั บันทึำกเทำปกล่าว่อ่าเศียรัว่าทำถว่ายพรัะพรัชัียมงคล สมเด็จำพระนางเจ้ำาสุทิดา  

พัชรสุธ์าพิมลลักษิณ พระบรมราชินี เนื�อ่งในโอ่กาสวั่นเฉลิมพรัะชีนมพรัรัษา 3 มิถุนายน 2565  
เพื�อ่แสดงคว่ามจงรัักภักดีและสำานึกในพรัะมหากรุัณาธิีคุณ ณ สถานีวิ่ทำยุโทำรัทัำศน์แห่งปรัะเทำศไทำย  
กรัมปรัะชีาสัมพันธ์ี

เปิดิเส้นทางเดินรถ
ดร.นาฬิิกอติภัค แสงสนิท กรัรัมการัผ้้จดัการั บรัษัิทำ ธีนารัักษ์พัฒนาสินทำรััพย์ จำากัด  

หรืัอ่ DAD Asset Development ในฐานะผ้้บริัหารัศ้นย์รัาชีการัเฉลมิพรัะเกียรัติ่ ๘๐ พรัรัษา  
๕ ธัีนว่าคม ๒๕๕๐ ร่ัว่มพิธีีเปิดเส้นทำางเดินรัถโดยสารัปรัะจำาทำางสาย 2-36 ไทำรัน้อ่ย- 
ศ้นย์รัาชีการัฯ แจ้งวั่ฒนะ โดยมี นางปาณิสรา ดวงสอดศรี ปรัะธีานกรัรัมการับริัหารั
กิจการัอ่งค์การัขนส่งมว่ลชีนกรุังเทำพ เป็นปรัะธีานในพธีิี พร้ัอ่มด้ว่ย นายกิตติกานต์ จำอมดวง  

จำารุวรพลกุล ผ้้อ่ำานว่ยการัอ่งค์การัขนส่งมว่ลชีนกรัุงเทำพ และ นายพรเทพ ชมช้  

ปลัดเทำศบาลต่ำาบลไทำรัน้อ่ย ณ อ่าคารัรััฐปรัะศาสนภักดี ศ้นย์รัาชีการัเฉลิมพรัะเกียรัติ่  
๘๐ พรัรัษา ๕ ธัีนว่าคม ๒๕๕๐

ให้ก้ารต้อนรบั 
นายวรชัย ต้ังคุณาภรณ์ ผ้้อ่ำานว่ยการัอ่าวุ่โส ฝึ่ายวิ่ศว่กรัรัมและบรัิหารัโครังการั 

บริัษัทำ ธีนารัักษ์พัฒนาสินทำรััพย์ จำา กัด หรืัอ่ DAD Asset Development พร้ัอ่มคณะผ้้บริัหารั  
ให้การัต้่อ่นรัับ นายเดชา งามธ์นไพศาล ผ้้ช่ีว่ยผ้้อ่ำานว่ยการั สายบรัิหารัการัเงินและ
สนับสนุนอ่งค์กรั สถาบันคุ้มครัอ่งเงินฝึาก และคณะ ในโอ่กาสเข้าเยี�ยมชีมอ่าคารัธีนพิพัฒน์  
และอ่าคารัรััฐปรัะศาสนภักดี ศ้นย์รัาชีการัเฉลิมพรัะเกียรัติ่ ๘๐ พรัรัษา ๕ ธัีนว่าคม ๒๕๕๐
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ส่ิงแวดล้อม (Environment) เป็นคำาท่ีมาจำากภาษิา
ฝร่ังเศส “Environia” ซ่ึงแปลว่าส่ิงท่ีอย่้รายล้อมรอบตัวเรา 
ส่ิงแวดล้อมจึำงหมายรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ท้ังท่ีมีชีวิต
และไม่มีชีวิตท่ีอย่้ใกล้ตัวเรา และท่ีเรามีปฏิิสัมพันธ์์ด้วย 
เพ่ือความจำำาเป็นในการดำารงชีวิตหรือเพ่ือความอย่้รอด

การัอ่นุรัักษ์สิ�งแว่ดล้อ่ม (Environment Conservation) ได้รัับ
การักล่าว่ถึงอ่ย่างหลากหลายมากขึ�นในปัจจุบัน การัเจริัญเติ่บโต่ 
ขอ่งเขต่เมือ่งอ่ย่างรัว่ดเร็ัว่โดยไม่มีการัว่างแผน การัพัฒนา 
ทำางเศรัษฐกิจโดยไม่พิจารัณาเชิีงนิเว่ศวิ่ทำยาส่งผลต่่อ่กรัะทำบต่่อ่ 
สิ�งแว่ดล้อ่มมากมายในหลายเมือ่งทำั�ว่ทำุกมุมโลก ท้ำายทีำ�สุดแล้ว่
ปัญหาเหล่านี�ส่งผลกรัะทำบต่่อ่คณุภาพชีีวิ่ต่ขอ่งคนรุ่ันปจัจุบันและ
อ่นาคต่ ดังนั�นแล้ว่การับริัหารัจัดการัสิ�งแว่ดล้อ่มและการัป้อ่งกัน 
(Environmental Management and Protection) จึงเข้ามามีบทำบาทำ
สำาคัญมากขึ�นในรัะดับปรัะเทำศ เมือ่ง และชุีมชีน 

การับริัหารัจัดการัสิ�งแว่ดล้อ่มเป็นเครืั�อ่งมือ่ในการัฟ้ั�นฟ้ัคุณภาพ 
ขอ่งธีรัรัมชีาต่ิทีำ�อ่ย่้รัอ่บตั่ว่เรัา โดยปรัะกอ่บไปด้ว่ยการัดำาเนินการั 
ในหลากหลายมิติ่ เพื�อ่การัจัดการัปัญหาในเชิีงนิเว่ศวิ่ทำยาทำี�ส่ง 
ผลกรัะทำบต่่อ่โลก เมือ่ง หรืัอ่ชุีมชีน การับรัหิารัจัดการัสิ�งแว่ดล้อ่มทีำ�ม ี
ปรัะสิทำธิีภาพจะช่ีว่ยในการัลดการัปล่อ่ยก๊าซึ่คาร์ับอ่นไดอ่อ่กไซึ่ด์ 
ป้อ่งกันมลภาว่ะต่่าง ๆ ช่ีว่ยหาแนว่ทำางหรัือ่การัจัดการัขอ่งเสีย 
รัว่มไปถึงการัใช้ีพลังงานและทำรััพยากรัอ่ย่างร้ัคุ้ณค่า 

กรัะบว่นการัการับรัิหารัจัดการัสิ�งแว่ดล้อ่มจะเริั�มตั่�งแต่ ่
การัสังเกต่การัปฏิิสัมพันธี์ขอ่งคนกับสิ�งแว่ดล้อ่มและบริับทำ  
อ่งค์ปรัะกอ่บขอ่งสิ�งแว่ดล้อ่มขอ่งชุีมชีนหรืัอ่เมือ่งน�ัน ๆ หลงัจากนั�น 
จึงปรัะเมินผลกรัะทำบขอ่งกิจกรัรัมขอ่งคนกับสิ�งแว่ดล้อ่มทีำ�จะ 
เกิดขึ�นพร้ัอ่มกับการัรัะบุปัจจัยทีำ�ส่งผลกรัะทำบ โดยจะนำาไปส้ ่
การัคว่บคุม บรัรัเทำาปัญหาทำางสิ�งแว่ดล้อ่ม และหาว่ิธีีทำางทีำ� 
เหมาะสมในการัปอ้่งกันปญัหาทีำ�เกิดจากกิจกรัรัมนั�น ๆ ต่่อ่ไป

หากมอ่งภาพใหญ่รัะดับปรัะเทำศหรืัอ่รัะดับเมือ่ง บางคน 
อ่าจจะยังสงสัยว่่า แล้ว่ตั่ว่เอ่งจะมีส่ว่นช่ีว่ยในการับริัหารัจัดการั 
สิ� งแว่ดล้อ่มให้ดี ขึ�นอ่ย่างไรั ทำางสำานักงานนโยบายและ 
แผนทำรััพยากรัธีรัรัมชีาติ่และสิ�งแว่ดล้อ่ม และกรัมส่งเสริัมคุณภาพ
สิ�งแว่ดล้อ่ม จึงได้ให้ข้อ่ม้ล คำานิยามสำาหรัับการับริัหารัจัดการั 
ส�ิงแว่ดล้อ่มในภาพทีำ�เล็กลงมานั�นก็คือ่ “ส่ิงแวดล้อมชุมชน”  
(Community Environmental) ซึึ่�งหมายถึง สิ�งต่่าง ๆ ทีำ�มีลักษณะ 

ทำางกายภาพและชีีว่ภาพทีำ�อ่ย้ร่ัอ่บตั่ว่มนุษย์ ทีำ�อ่าศัยและปรัะกอ่บ
กิจกรัรัมต่่าง ๆ ในเขต่ชุีมชีน หรืัอ่หม่้บ้านทีำ�อ่ย่้ภายในขอ่บเขต่การั
ให้บริัการัขอ่งชุีมชีนนั�น ซึ่�ึงเกิดขึ�นโดยธีรัรัมชีาติ่และสิ�งทีำ�มนุษย์ได้
ทำำาขึ�น มีอิ่ทำธิีพลเกี�ยว่โยงและเกื�อ่หนุนกัน โดยผลกรัะทำบจากปัจจยัหนึ�ง  
จะมีส่ว่นเสริัมสร้ัางหรืัอ่ทำำาลายอี่กส่ว่นหนึ�งอ่ย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ 
และคำาว่่า “การจำัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน” (Community  
Environmental Management) หมายถึง การัดำาเนินการัเพื�อ่ให้ชุีมชีน
มีคว่ามสามารัถในการัจัดการัทำรััพยากรัธีรัรัมชีาติ่และสิ�งแว่ดล้อ่ม 
เศรัษฐกิจ สังคม และวั่ฒนธีรัรัมได้ด้ว่ยต่นเอ่ง โดยการัมีส่ว่นร่ัว่ม
ขอ่งคนในชุีมชีน เพื�อ่นำาไปส่้การัพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน ซึึ่�งถ้าหากทุำกคน 
ในชุีมชีนร่ัว่มกันเข้ามามีส่ว่นร่ัว่มในการัป้อ่งกันและแก้ไขปัญหา
ขอ่งท้ำอ่งถิ�นอ่ย่างจริังจัง ทัำ�งทีำ�ลงมือ่กรัะทำำาด้ว่ยต่นเอ่งต่ลอ่ดจน
ปรัะสานงานกับหนว่่ยงานทีำ�เกี�ยว่ข้อ่ง ก็จะสามารัถฟ้ั�นฟ้ับ้รัณะและ
รัักษาทำรััพยากรัธีรัรัมชีาต่แิละสิ�งแว่ดล้อ่มให้อ่ย่้ในสภาพดีได้ต่ลอ่ด

ธีพส. ในฐานะผ้้บริัหารัจัดการัศ้นย์รัาชีการัเฉลิมพรัะเกียรัติ่ฯ  
ซึึ่�งมีลักษณะเป็นชุีมชีน (Community) ทีำ�อ่ย่้ร่ัว่มกัน ได้มีการับริัหารั
จัดการัสิ�งแว่ดล้อ่มในหลาย ๆ  มิติ่ เพื�อ่เป็นส่ว่นหนึ�งในการัป้อ่งกัน
และแก้ไขปัญหาสิ�งแว่ดล้อ่มในรัะดับมหภาค ได้แก่ 

การบริหารจัำดการด้านสภาพอากาศ จัดให้มีจุดต่รัว่จว่ัด
คุณภาพอ่ากาศ 4 จุด รัอ่บศ้นย์รัาชีการัเฉลิมพรัะเกียรัติ่ฯ เพื�อ่ติ่ดต่าม  
ต่รัว่จวั่ด มลภาว่ะทำางอ่ากาศทีำ�อ่าจจะเกิดขึ�นจากการัก่อ่สร้ัาง
โครังการัพัฒนาพื�นทีำ�ส่ว่นขยาย โซึ่นซีึ่ และรัว่มไปถึงมาต่รัการั 
การัป้อ่งกันฝุ่ึนละอ่อ่งจากรัถบรัรัทำุก และการัฉีดพรัมถนนเพื�อ่ลด
ฝุ่ึนละอ่อ่ง ด้านภายในอ่าคารั ธีพส. ได้ดำาเนินการัจดัให้มีการัต่รัว่จ
วั่ดคุณภาพอ่ากาศปีละ 1 ครัั�ง เพื�อ่ให้ผ้้ใช้ีอ่าคารัได้มั�นใจถึง
คุณภาพอ่ากาศภายใน

การบริหารจำัดการด้านนำ้า จัดให้มีรัะบบนำ�าเสียกลาง  
โดยทำำาการับำาบัดนำ�าเสียจากห้อ่งนำ�า และห้อ่งครััว่ ก่อ่นทีำ�จะทำำาการั
ฆ่่าเชืี�อ่โรัคและเติ่มในบ่อ่นำ�ารัอ่บอ่าคารัภายใต้่แนว่คิด Zero  
Discharge เพื�อ่ใช้ีในการัอุ่ปโภคต่อ่่ไป นอ่กจากนั�นนำ�าทีำ�ทำำาการับำาบัด
แล้ว่จะถ้กส่งมาเป็นนำ�าสำาหรัับใช้ีในสุขภัณฑ์ิขอ่งอ่าคารัธีนพิพัฒน์
ซึึ่�งเป็นทีำ�ทำำาการัขอ่ง ธีพส. นั�นเอ่ง นำ�าทีำ�อ่ ย่้รัอ่บอ่าคารัจะ 
ถ้กนำาไปใช้ีในการัรัดนำ�าต้่นไม้ภายในศ้นย์รัาชีการัเฉลิมพรัะเกียรัติ่ฯ  
และนำาไปรัดถนนเพื�อ่ลดฝุ่ึนละอ่อ่งทีำ�อ่าจเกิดขึ�นจากการัก่อ่สร้ัาง
ต่่าง ๆ ภายใน

การบริหารจัำดการขยะ จัดให้มีถังขยะแยกปรัะเภทำติ่ดตั่�งไว้่ 
ต่ามจุดต่่าง ๆ ในอ่าคารั เพื�อ่ส่งเสริัมการัคัดแยกขยะ และมีจุดพักขยะ 
รัอ่บอ่าคารั ก่อ่นทีำ�จะถ้กส่งไปทีำ�โรังพักขยะกลาง และสำานักงาน 
เขต่หลักสี�ได้นำาไปบริัหารัจัดการัอ่ย่างถ้กสุขอ่นามัยต่่อ่ไป  

การบริหารจัำดการสภาพแวดล้อมโดยรวม จัำดให้มีพ้ืนท่ี
สีเขียวภายในศ้นย์ราชการเฉัลิมพระเกียรติฯ โดยพ้ืนท่ีสีเขียว
ล่าสุดท่ี ธ์พส. จัำดให้มีคือ “สวนหลังศาล” บริเวณหลังศาล
พระพรหม และอาคารจำอดรถ Depot (อย่้ในระหว่างการก่อสร้าง)  
ท่ีออกแบบให้มีความกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมภายนอก  
นอกจำากน้ัน ธ์พส. ยังส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในร้ป
ของ Solar Rooftop เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟ้ฟ้้าจำากเช้ือเพลิง
ซ่ึงมีผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจำก

Mr. Prinzeohm

เพ่ื่�อสุขภ�วะของทุกุ็คนเพ่ื่�อสุขภ�วะของทุกุ็คน
ศููนย์ร์็�ชก็�ร็ฯ บร็หิ้�ร็จดัก็�ร็สิ�งแวดล้้อมทุกุ็มิติิ ศููนย์ร์็�ชก็�ร็ฯ บร็หิ้�ร็จดัก็�ร็สิ�งแวดล้้อมทุกุ็มิติิ 

ท่ีมา
- http://bweducation.businessworld.in/article/Why-Environmental- 
Management-Is-The-Need-Of-The-Hour/23-06-2021-394133
- https://www.earthreminder.com/importance-of-environmental- 
management-and-protection
- http://community.onep.go.th
- http://www.mnre.go.th/reo13/th/news/detail/9570
- https://www.safeopedia.com/definition/693/environmental- 
management
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นับเป็นคร้ังแรกในรอบ 32 ปีท่ีผ้้นำารัฐบาลไทย พลเอก
ประยุทธ์์ จัำนทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนราช
อาณาจัำกรซาอุดีอาระเบียตามคำาเชิญของ เจ้ำาชายมุฮััมมัด  
บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอ้ด มกุฎราชกุมาร  
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซาอุดีอาระเบีย เม่ือช่วงต้นปีท่ีผ่านมา 

การัเยือ่นครัั�งนี�เป็นคว่ามสำาเร็ัจในการัฟั�้นฟ้ัคว่ามสัมพันธ์ี 
ไทำย-ซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบียให้กลับมาอ่ย่้ในรัะดับปกติ่อ่ย่างสมบ้รัณ์  
ถือ่เป็นการัสิ�นสุด 3 ทำศว่รัรัษแห่งคว่ามห่างเหิน ต่่อ่ด้ว่ยคว่ามคืบหน้า 
ในการัดำาเนนิงานฟ้ั�นฟ้ัคว่ามสัมพันธ์ีขอ่งสอ่งปรัะเทำศทีำ�มีคว่ามสำาคัญ 
หลายด้าน เช่ีน สายการับินซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบียกลับมาเปิดเทีำ�ยว่
บินต่รังกรุังริัยาด-กรุังเทำพฯ เริั�มตั่�งแต่่เดือ่นพฤษภาคม 2565  
ทำางการัซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบียยกเลิกข้อ่ห้ามพลเมือ่งปรัะเทำศต่นเอ่ง 
เดินทำางมาไทำยและอ่นญุาต่ให้คนไทำยไปซึ่าอ่ดีุอ่ารัะเบียได้ และทัำ�ง
สอ่งฝ่ึายได้ลงนามคว่ามต่กลงด้านแรังงานร่ัว่มกันสอ่งฉบับ 

การัฟ้ั�นคว่ามสัมพันธ์ีครั�ังน�ีจะส่งผลดีต่่อ่แรังงานจากไทำย
โดยต่รัง เพรัาะซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบียต้่อ่งการัแรังงานมีฝีึมือ่จำานว่นมหาศาล
สำาหรัับรัอ่งรัับโครังการัพัฒนาโครังสร้ัางพื�นฐานร้ัปแบบต่่าง ๆ  
ใน “วิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย ค.ศ. 2030” (Saudi Vision 2030) 

หนึ�งในนั�นคือ่ โครังการัก่อ่สร้ัางรัะดับเมกะโปรัเจ็กต์่ทีำ�สำาคัญ
คือ่เมอื่ง Neom ในแคว่น้ต่ะบ้กรัมิทำะเลแดงใกลกั้บจอ่ร์ัแดน ซึ่�ึงเพิ�ง 
จะมกีารัปรัะม้ลสัมปทำานโครังการัสร้ัางทีำ�พักให้คนงานถึง 100,000 คน 
เมื�อ่ปีทีำ�แล้ว่ นั�นหมายคว่ามว่่าการัสร้ัางเมือ่งแห่งนี�ต้่อ่งใช้ีแรังงาน
ปรัะมาณน�ัน และแรังงานไทำยหลายหมื�นคนอ่าจมโีอ่กาสได้ทำำางาน
ทีำ�นี�

ในอ่ดีต่เคยมีแรังงานไทำยเข้าไปทำำางานในซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบียถึง  
300,000 คน ส่งรัายได้กลับเข้ามาในปรัะเทำศถึง 9,000 ล้านบาทำ  
แต่่หลังจากปี 2532 เป็นต้่นมารััฐบาลซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบียก็ไม่ยอ่มอ่อ่ก
วี่ซ่ึ่าให้คนไทำยกลับเข้าไปทำำางานอี่ก หากแรังงานไทำยมีโอ่กาส 
กลับเข้าไปทำำางานในซึ่าอ่ดุอี่ารัะเบียอ่กีครัั�งจะชีว่่ยนำาเงินเข้าไทำยได้
ปีละอ่าจจะนบัพันล้านดอ่ลลาร์ั

ด้านการัค้า-การัลงทุำนมีคว่ามคืบหน้าเช่ีนกัน โดยรัะหว่่าง 

การัเยือ่นซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบียเมื�อ่วั่นทีำ� 15-19 พฤษภาคม ทีำ�ผ่านมา  
กรัะทำรัว่งเกษต่รัและสหกรัณ์ได้หารืัอ่กบัผ้้บรัหิารัขอ่งห้างล้ล้ ไฮเปอ่ร์ั
มาร์ัเก็ต่ในการัขยายการัจำาหน่ายผัก ผลไม้ ผลิต่ภัณฑ์ิการัเกษต่รัและ 
อ่าหารัมาต่รัฐานฮาลาลขอ่งไทำย โดยไทำยพร้ัอ่มว่างจำาหน่ายสินค้าไทำย 
กว่่า 2,500 รัายการัใน 241 สาขาทีำ�ตั่�งอ่ย่้ในซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบียและ
ปรัะเทำศอื่�น ๆ  ในภ้มภิาคต่ะว่นัอ่อ่กกลาง เช่ีน สหรััฐอ่าหรัับเอ่มเิรัต่ส์  
โอ่มาน การ์ัต่า บาห์เรัน และจอ่ร์ัแดน

นอ่กจากนี� ในงานส่งเสริัมสินค้าและผลิต่ภัณฑ์ิอ่าหารัฮาลาล  
ณ ห้างล้ล้ ไฮเปอ่ร์ัมาร์ัเก็ต่ สาขาห้างสรัรัพสินค้าอั่ต่ยัฟัมอ่ลล์  
ยังจัดกิจกรัรัมการัจับค่้ธุีรักิจ (Business Matching) มีนักธุีรักิจ
ซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบียจากเมือ่งเจดดาห์และมักกะห์แสดงคว่ามสนใจ 
เข้าร่ัว่มกิจกรัรัมการัจับค่้ธุีรักิจครัั�งนี�ถึง 72 บริัษัทำ

ขณะทีำ� ผ้้แทนหอการค้าไทย เปิดเผยว่่า ซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบีย
สนใจร่ัว่มทุำนธุีรักิจไทำย พร้ัอ่มนำาเข้าสินค้าและแรังงานไทำยจำานว่น
มาก คาดว่า่ม้ลค่าการัค้าปีนี�พุ่งหลายหมื�นล้าน โดยกลุ่มธุีรักิจด้าน
การัท่ำอ่งเทีำ�ยว่และ Wellness ได้รัับการัต่อ่บรัับและมีการัเจรัจาธุีรักิจ
มากกว่่าธีุรักิจอื่�น ๆ ซึ่�ึงคว่ามต้่อ่งการัจากซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบียมีทัำ�ง 

การัเชิีญชีว่นไปร่ัว่มลงทุำนทัำ�งในธุีรักิจโรังแรัมและโรังพยาบาล การัจัด  
Course Training ให้กับบุคลากรัในธุีรักิจ Wellness รัว่มทัำ�งการัต่อ่บ
รัับทีำ�ดีในการัมารัักษาพยาบาลในไทำย 

อิศอม ศอเลียะห์ เอช. อัลฌุุฏิอยลี (Essam Saleh H. 
Algetale) อุ่ปท้ำต่รัาชีอ่าณาจักรัซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบียปรัะจำาปรัะเทำศไทำย  
กล่าว่ว่่า นี�จะเป็นปรัะวั่ติ่ศาสต่รั์คว่ามร่ัว่มมือ่ซึ่าอุ่ดีอ่ารัะเบีย-ไทำย
ทีำ�มุ่งเสรัิมสรั้างคว่ามสัมพันธ์ีสอ่งปรัะเทำศให้แข็งแแกรั่งและยั�งยืน 
แม้ยังมีหลายปรัะเด็นทีำ�ยังไม่ได้หารืัอ่ในรัายละเอี่ยด และโอ่กาสนี�
หวั่งว่่าทัำ�งสอ่งฝึ่ายจะรั่ว่มกันผลักดันคว่ามรั่ว่มมือ่ทำางเศรัษฐกิจทีำ�
ครัอ่บคลุมถึงการัส่งอ่อ่กและการัท่ำอ่งเทีำ�ยว่ให้มากยิ�งขึ�น

ในวันท่ี 4-7 กรกฎาคมท่ีจำะถึงน้ี ซาอุดีอาระเบียจำะจัำด
คณะภาครัฐและเอกชนเดินทางมาเยือนไทย เพ่ือสร้างความ
เช่ือม่ันในการทำาการค้าระหว่างกัน และเป็นการสร้างโอกาส
ให้ประเทศไทยจำะเป็นศ้นย์กลางด้านการค้าและการลงทุนให้
กับซาอุดีอาระเบียในการขยายการค้าเช่ือมโยงกับภ้มิภาค
อาเซียนอีกด้วย

คนจำำานวนมากต่างตระหนักดีว่า โลกพยายามหาทาง

หลุดพ้นจำากการพ่ึงพิง Fossil Fuel มาเป็นระยะเวลานาน

แล้ว เพราะตระหนักดีว่าการพ่ึงพิงดังกล่าวมีข้อจำำากัด 

และความเส่ียง โดยเฉัพาะความผันผวนจำากแนวโน้มราคา

นำ้ามันท่ีส้งข้ึนตลอด ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีกำาลังเผชิญอย่้ใน

ขณะน้ี

“พลังงานทดแทน” กลายเป็นหมุดหมายสำาคัญขอ่ง
โลกอ่นาคต่ ทีำ�มนุษย์มุ่งมาดจะใช้ีทำดแทำนพลังงานจากฟัอ่สซึ่ิล  
ไม่ว่่าจะเป็น ถ่านหิน ปิโต่รัเลียม หรืัอ่ก๊าซึ่ธีรัรัมชีาติ่ ซึึ่�งกำาลังจะ
หมดไปในอ่นาคต่อั่นใกล้ เพรัาะพลังงานทำดแทำนเป็นพลังงานทีำ�
มีอ่ย่้ในธีรัรัมชีาต่ิ สามารัถหมุนเวี่ยนกลับมาใช้ีทำดแทำนพลังงาน
เดิมได้อ่ย่างไม่จำากัด โดยร้ัปแบบขอ่งพลังงานทำดแทำนมีทำ�ัง 
การันำาไปใช้ีโดยต่รัง เช่ีน การัใช้ีพลังงานลมเพื�อ่แล่นเรืัอ่ หรัือ่ 
การัใช้ีพลังงานแสงอ่าทิำต่ย์เพื�อ่ถนอ่มอ่าหารั นอ่กจากนี�ยังมี
พลังงานทำดแทำนในร้ัปแบบขอ่งการันำาพลังงานไปเปลี�ยนให้อ่ย่้ 
ในร้ัปขอ่งกรัะแสไฟัฟ้ัา เช่ีน แผงโซึ่ลาร์ัเซึ่ลล์ หรืัอ่กังหันลม

ปัจจุบันนวั่ต่กรัรัมคว่ามก้าว่หน้าทำำาให้เรัาสามารัถใช้ีพลงังาน
ทำดแทำนหลากหลายร้ัปแบบจากแหล่งทีำ�มีอ่ย่้ในธีรัรัมชีาติ่ มาต่อ่บ
สนอ่งคว่ามต่อ้่งการัใช้ีพลังงานในชีีว่ติ่ปรัะจำาวั่นได้เป็นจำานว่นมาก  
ทัำ�งพลังงานลม (Wind Energy) พลังงานแสงอ่าทิำต่ย์ (Solar Energy) 
พลังงานชีีว่มว่ล (Biomass Energy) พลงังานนำ�า (Water Energy) และ
พลังงานคว่ามร้ัอ่นใต้่พิภพ (Geothermal Energy) 

จัับมืือส่่งเส่ริิมืการิค้้า-การิลงทุุน
ไทุย์-ซ�อุดีอ�ร็ะเบยี์ไทุย์-ซ�อุดีอ�ร็ะเบยี์  สรา้งปิระวติัศาสตรห์้น้าให้ม ่

“พลังงานทุดแทุน” ทุางเลือกของมืนุษย์์

ข้อ่ดีขอ่งพลังงานทำดแทำนได้รัับการักล่าว่ถึงอ่ย่างแพร่ัหลาย 
มากขึ�น โดยเฉพาะในปรัะเด็นทีำ�สามารัถหมุนเวี่ยนนำากลับ
มาใช้ีได้โดยไม่มีว่ันหมดไป อี่กทำ�ังยังเป็นมิต่รัต่่อ่สิ�งแว่ดล้อ่ม  

ช่ีว่ยลดผลกรัะทำบ มลภาว่ะ และมลพิษทีำ�
ปล่อ่ยส่้สิ�งแว่ดล้อ่มอั่นเกิดจากกรัะบว่นการั
แปรัร้ัปเชืี�อ่เพลิงฟัอ่สซึ่ิล และชี่ว่ยลดการั
ปล่อ่ยก๊าซึ่คาร์ับอ่นไดอ่อ่กไซึ่ด์ทีำ�ทำำาให้เกิด
ภาว่ะโลกร้ัอ่น รัว่มถึงยังช่ีว่ยให้มนุษย์
มี ชีีว่ิต่ทีำ� ยืนยาว่ขึ�นจากการัลดลงขอ่ง
ผลกรัะทำบต่่าง ๆ ในการัใช้ีพลังงาน ซึึ่�ง 
ส่งผลต่่อ่การัเกิดปัญหาสุขภาพ นอ่กจากนี�
พลังงานทำดแทำนยังแพร่ัหลายอ่ย่างรัว่ดเร็ัว่
เพรัาะชุีมชีนสามารัถสามารัถผลิต่พลังงาน 
ใช้ีได้เอ่งอี่กด้ว่ย

แม้ว่าในอดีตหรือจำนถึงขณะน้ี

ต้นทุนในการนำาพลังงานทดแทนมาใช้

จำะค่อนข้างส้งเม่ือเทียบกับพลังงานจำาก

ฟ้อสซลิ แต่เม่ือเทียบกับความตระหนกั

ของมนุษิย์ต่อความต้องการลดปัญหา

มลพิษิและส่ิงแวดล้อมของโลกแล้ว  

พลังงานทดแทนด้จำะเป็นทางเลือกท่ี

ได้รับการยอมรับมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

และพยายามหาแนวทางในการลดต้นทุนในการผลิตควบค่้

ไปกับการรณรงค์การประหยัดพลังงานและใช้พลังงานให้ 

คุ้มค่าไปพร้อมกัน 
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14 มถุินายน  
ขอ่งทุำกปีถือ่เป็น  
“ วัน ผ้้บ ริจำาค

โ ล หิ ต โ ล ก ” 
World Blood Donor 
Day เป็นว่ันคล้าย 
ว่นัเกดิขอ่ง ดร.คาร์ล  

ลันด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) แพทำยช์ีาว่อ่อ่สเต่รีัย-อ่เมริักนั  
ผ้้ได้รัับรัางวั่ลโนเบล สาขาสรีัรัวิ่ทำยาและการัแพทำย์ ในปี ค.ศ. 1930  
(Nobel Prize for Physiology or Medicine) โดยมผีลงานสำาคัญคือ่
การัปรัะสบคว่ามสำาเร็ัจในการัจำาแนกหม้โ่ลหิต่ A B และ O นับ
เป็นการัคน้พบทีำ�ยิ�งใหญแ่ละสำาคัญยิ�งต่่อ่งานบรักิารัโลหิต่ทัำ�ว่โลก 
นอ่กจากนี�ยังถือ่ว่่าเป็นวั่นแห่งการัขอ่บคุณผ้้บริัจาคโลหิต่อี่กด้ว่ย

คำาขวั่ญวั่นผ้้บริัจาคโลหิต่โลกในปีนี� คือ่ Donating blood 

is an act of solidarity. Join the effort and save lives. 

สามัคคี คือพลัง ให้ชีวิตเพ่ือนมนุษิย์ ด้วยการบริจำาคโลหิต  

วัันผู้้�บริิจาคโลหิิตโลก 

จะสร้ัางเม็ดเลือ่ดใหม่ซึึ่�งแข็งแรังและทำำางานมีปรัะสิทำธิีภาพยิ�งขึ�น  
รัว่มถึงลดคว่ามเสี�ยงขอ่งโรัคกล้ามเนื�อ่หัว่ใจต่ายเฉียบพลัน  
ดังนั�นผ้้ทีำ�มีร่ัางกายแข็งแรังทีำ�พร้ัอ่มบริัจาคโลหิต่ได้และไป
บริัจาคโลหิต่ทำุก 6 เดือ่น ก็เท่ำากับได้ต่รัว่จสุขภาพเป็นปรัะจำา  
อ่าทิำ การัว่ัดคว่ามดันโลหิต่และการัต่รัว่จภาว่ะโลหิต่จาง  
ดังนั�นถ้าใครัพรั้อ่มนี�เป็นอี่กหนึ�งทำางเลือ่กทีำ�สามารัถสรั้าง 
บุญกุศลให้แก่ต่นเอ่งด้ว่ยการัช่ีว่ยเหลือ่ผ้้อื่�นได้อ่ย่างมหาศาล

เพื�อ่รัณรังค์ให้ผ้้บริัจาคโลหิต่ต่รัะหนักถึงการัมีส่ว่นรั่ว่มในการั
ช่ีว่ยชีีวิ่ต่ และยังบ่งบอ่กถึงคว่ามจำาเป็นขอ่งการับริัจาคโลหิต่
เพื�อ่สำารัอ่งโลหิต่ให้เพียงพอ่จ่ายให้โรังพยาบาลต่่าง ๆ  โดยเฉพาะ
อ่ย่างยิ�งในช่ีว่งรัะบาดขอ่งโรัคโคว่ิด-19 รองศาสตราจำารย์  

แพทย์หญิงดุจำใจำ ชัยวานิชศิริ ผ้้อ่ำานว่ยการัศ้นย์บริัการั 
โลหิต่แห่งชีาติ่ กล่าว่ว่่า จากสถานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดขอ่ง
โรัคโคว่ิด-19 ทีำ�เกิดขึ�น ส่งผลให้ปรัิมาณโลหิต่ทัำ�ว่ปรัะเทำศลดลง
อ่ย่างต่่อ่เนื�อ่ง

สภากาชีาดไทำยได้จัดงาน “วันผ้้บริจำาคโลหิตโลก” 
มาอ่ย่างต่่อ่เนื�อ่ง ตั่�งแต่่ปี พ.ศ. 2547 โดยในปีนี� ได้จัดกิจกรัรัม
สัปดาห์วั่นผ้้บริัจาคโลหิต่โลก เชิีญชีว่นแสดงพลังสามัคคีร่ัว่ม
บริัจาคโลหติ่ โดยผ้บ้รัจิาคโลหติ่รัะหว่่างว่นัทีำ� 13-17 มิถุนายน 2565  
จะได้รัับ “เส้ือยืดวันผ้้บริจำาคโลหิตโลก” เป็นทีำ�รัะลึกอี่กด้ว่ย

การับริัจาคโลหิต่นอ่กจากจะเป็นการัได้ช่ีว่ยชีีวิ่ต่เพื�อ่น
มนุษย์ ทำำาให้ผ้้บริัจาคมีจิต่ใจทีำ�สดชืี�นเบิกบานจากการัให้แล้ว่
 ยังส่งผลต่่อ่สุขภาพขอ่งผ้้บรัิจาคโลหิต่ เพรัาะรั่างกาย 
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เม่ือเร่ิมฤด้ท่ีสายฝนโปรยปราย ความเขียวขจีำ ความสดช่ืนชุ่มฉัำ่าของธ์รรมชาติ ผืนป่า ภ้เขา นำ้าตก ทะเลหมอกบนยอดดอย ต่างแข่งกันโชว์เสน่ห์อวดความสวยงามรอต้อนรับ

นักท่องเท่ียวท่ีจำะแวะมาพักกาย พักใจำ ให้ธ์รรมชาติช่วยบำาบัดขจัำดความเหน่ือยล้า แม้ว่าการเดินทางหน้าฝนจำะเปียกปอนสักหน่อย แต่ความสวยงามของฟ้้าหลังฝนก็คุ้มค่ากับ 

การฝ่าสายฝนมาแน่นอน อย่ารอช้า...เก็บกระเป๋า คว้าร่ม ใส่เส้ือกันฝน แล้วออกไปผจำญโลกกว้างกัน

เท่ี่�ยวสน่ั่�นั่แม้้ว่นั่เปีียกปีอนั่

เลาะชมทุ่่�งดอกกระเจีียว
เมื�อ่เข้าส่้ฤด้ฝึนก็ถึงช่ีว่งเว่ลาทีำ� “ดอกกระเจีำยว” หรืัอ่ 

บางคนเรีัยกว่่า “บัวสวรรค์” จะบานสะพรัั�งเต็่มท้ำอ่งทุ่ำงแห่งอุ่ทำยาน
แห่งชีาติ่ไทำรัทำอ่ง อ่ำาเภอ่หนอ่งบวั่รัะเหว่ จังหว่ดัชัียภ้ม ิเพื�อ่รัอ่ต้่อ่นรัับนักท่ำอ่งเทีำ�ยว่ทีำ�เฝ้ึารัอ่
มาชืี�นชีมคว่ามงามขอ่งทุ่ำงดอ่กกรัะเจียว่ หรืัอ่ “ทุ่งบัวสวรรค์” ซึึ่�งจะอ่อ่กดอ่กสว่ยงามเต็่มทุ่ำง 
ในช่ีว่งฤด้ฝึนปรัะมาณปลายเดือ่นมิถุนายนถึงกลางเดือ่นสิงหาคมขอ่งทุำกปี ดอ่กกรัะเจียว่
จึงได้รัับสมญานามว่า่ “ราชินีแห่งป่าฝน” แมอ้่าจจะต้่อ่งลุยฝึนกันสักหน่อ่ย แต่่หากได้มา
เห็นดอ่กกรัะเจียว่สีชีมพ้อ่มม่ว่งดอ่กน้อ่ย ๆ เรีัยงรัายสลับกับสีเขียว่ขอ่งใบหญ้า รัับรัอ่งว่่า
ปรัะทัำบใจ

เทุ่ี�ยวทุ่้องนาบ้้านป่่าบ้งเป่ียง
นาขั�นบันไดสีเขียว่บนเนินเขาส้ง ณ บ้านป่าบงเปียง อ่ำาเภอ่แม่แจ่ม จังหวั่ดเชีียงใหม ่

เป็นอี่กหนึ�งหมุดหมายทีำ�บรัรัดานักท่ำอ่งเทีำ�ยว่ต่่างมุ่งหวั่งจะได้มาสัมผัสธีรัรัมชีาติ่ทีำ�สว่ยงาม 
ด้ว่ยตั่ว่เอ่งสักครัั�ง ทีำ�นี�มีทัำ�งทำะเลหมอ่กยามเช้ีาทีำ�ลอ่ยแทำรักอ่ย่้ต่ามหุบเขาทีำ�เรีัยงรัายสลับซัึ่บซ้ึ่อ่น  
สีเขียว่ขอ่งทุ่ำงนาทีำ�เรีัยงลดหลั�นเป็นขั�นบนัไดสว่ยแปลกต่า ต่ลอ่ดจนป่าไม้ทีำ�ยังคงอุ่ดมสมบ้รัณ์  
ยิ�งไปในช่ีว่งปลายฝึนต้่นหนาว่ คว่ามชีุ่มฉำ�าขอ่งสายฝึนจะชี่ว่ยชีโลมจิต่ใจให้สดชี�ืนสุด ๆ  
ลอ่งหาเว่ลาว่่างว้่าบมาชีมคว่ามงดงามขอ่งธีรัรัมชีาต่ ิมาถ่ายร้ัปเซึ่ลฟีั�กับทุ่ำงนา โพสต์่เช็ีกอิ่น 
อ่ว่ดให้เพื�อ่นในโลกโซึ่เชีียลได้อิ่จฉากัน

ล�องเรือสู่่�นำ�าตกทุ่ีลอซู่ 
ถึงเว่ลาฝึนโปรัยปรัายก็เหมือ่นเป็น

สัญญาณชัีกชีว่นให้เรัาหันหน้าเข้าหา
ธีรัรัมชีาติ่ ไปสัมผัสคว่ามชุ่ีมฉำ�าขอ่งป่าเขา  
ให้เรัาได้ชุ่ีมชืี�นหัว่ใจ นำ�าต่กกลางหุบเขาจึงเป็นจุดหมายทีำ�หลายคนมักไปเยือ่น 
ในช่ีว่งฤด้ฝึน เพรัาะฉะนั�นหน้าฝึนนี�อ่ย่าได้ลังเลทีำ�จะเดินทำางไปนำ�าต่กทีำ�สว่ยทีำ�สุด
ในเมือ่งไทำยอ่ย่าง “นำ้าตกทีลอซ้” ทีำ�ซ่ึ่อ่นตั่ว่อ่ย่้ในเขต่รัักษาพันธ์ุีสัต่ว์่ป่าอุ้่มผาง 
จังหวั่ดต่าก นำ�าต่กทีำ�มีม่านนำ�าใหญ่อ่ลังการักว้่างรัาว่ ๆ 500 เมต่รั สายนำ�าทีำ�ไหล
เคลื�อ่นลงมาจากหน้าผาส้งชัีนกว่่า 300 เมต่รั สร้ัางคว่ามงดงามตื่�นต่าตื่�นใจ 
ให้กับผ้้พบเห็น แม้การัเดินทำางไปยังนำ�าต่กทีำลอ่ซ้ึ่จะสมบุกสมบันอ่ย่้ไม่น้อ่ย  
แต่่รัับปรัะกันคว่ามปรัะทัำบใจจะเกินร้ัอ่ยหากได้ไปเห็นด้ว่ยต่าตั่ว่เอ่งแน่นอ่น

Hi! Rainy Season

เลี�ยงเมืองสู่่�เหมืองป่ิล็อก หม่�บ้้านอีต�อง 
หม่้บ้านเหมือ่งแร่ัเกา่แกแ่ถบชีายแดนไทำย-พมา่ บา้นอี่ต่่อ่ง อ่ำาเภอ่ทำอ่งผาภ้มิ จังหวั่ดกาญจนบุรีั 

ทีำ�นี�เคยเป็นเมือ่งเหมือ่งแร่ัทีำ�รุ่ังเรืัอ่ง ปจัจุบนัเหมือ่งแร่ัปดิต่วั่ลง หลงเหลือ่ไว้่เพียงซึ่ากอุ่ปกรัณ์เครืั�อ่งใช้ีให้
ได้พอ่เล่าขานเรืั�อ่งรัาว่ในอ่ดีต่ และกลายเป็นหม่้บ้านท่ำอ่งเทีำ�ยว่ยอ่ดนิยมอี่กทีำ�หนึ�งขอ่งจังหวั่ดกาญจนบุรีั  
หม่้บ้านเล็ก ๆ ทีำ�แว่ดล้อ่มไปด้ว่ยภ้เขาและทำะเลหมอ่กยามเช้ีาทีำ�มีให้สัมผัสได้เกือ่บต่ลอ่ดทัำ�งปี แต่่สิ�งทีำ�
ดึงด้ดให้ผ้้คนหลั�งไหลมาเยี�ยมเยียนอ่ย่างไม่ขาดสายคือ่บรัรัยากาศขอ่งธีรัรัมชีาติ่และวิ่ถีชีีวิ่ต่ทีำ�ธีรัรัมดา  
ไม่พิเศษ แต่่ด้รัว่ม ๆ แล้ว่มีเสน่ห์อ่ย่างน่าอั่ศจรัรัย์ ฝ่ึาฝึนหลบคว่ามวุ่่นว่าย แล้ว่มาผ่อ่นคลายให้สบายใจ  
ณ ทีำ�แห่งนี�สักครัั�ง แล้ว่คุณจะติ่ดใจ
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 “ดวงริาย์เดือน 12 ริาศีี” มิืถุุนาย์น 2565 หมอธีีร์์ ไพ่่ยิิปซีี 
ราศีีมัังกร (14 มั.ค. - 12 ก.พ.)

การงาน : เป็นเดือ่นทำ�ีทำำาอ่ะไรัต้่อ่งม ี
หลักฐานไว้่เสมอ่ จะเซ็ึ่นเอ่กสารัก็ต้่อ่งเช็ีกรัาย
ละเอี่ยดให้ดี คนว่่างงาน โดนหลอ่กให้ทำำางานฟัรีั  

ธุีรักิจส่ว่นตั่ว่ รัะวั่งถ้กโกง การเงิน : ใช้ีจ่ายติ่ดขัดเพียงไหน  
โชีคยังดีมีผ้้ใหญ่ช่ีว่ยเหลือ่ ความรัก : คนโสด เจอ่คนอ่ายุ
มากกว่่า หรืัอ่เปน็ชีาว่ต่่างชีาติ่ คนมีค่้ คนรัักจุกจิก กดดัน

ราศีีกุมัภ์์ (13 ก.พ. - 12 มีั.ค.)
การงาน : ได้ริัเริั�มสิ�งใหม่ ๆ มีโอ่กาสใหม่ ๆ  

เข้ามาให้ได้พัฒนาฝีึมือ่ คนว่่างงาน รัับงานฟัรีัแลนซ์ึ่ 
ทีำ�ไม่มีกฎีรัะเบียบมาคอ่ยกดดัน ธุีรักิจส่ว่นตั่ว่  

มีโอ่กาสหารัายได้เพิ�มมากขึ�น การเงิน : เกิดการัเปลี�ยนแปลง
รัว่ดเร็ัว่ ได้เงินมา เงินอ่อ่กเร็ัว่เช่ีนกัน บรัิหารัให้ดี ๆ ความรัก : 
คนโสด เจอ่คนทีำ�มีเสน่ห์ หน้าต่าดีมาจีบ คนมีค่้ คนรัักให้โชีคลาภ  
ช่ีว่ยเหลือ่

ราศีีมีัน (13 มีั.ค. - 12 เมั.ย.)
การงาน :  รัับมือ่กับคว่ามเครีัยดจากงาน  

ปัญหาสารัพัดได้เลยในเดือ่นนี� คนว่่างงาน  
มีเกณฑ์ิว่่างงานส้งมาก ธุีรักิจส่ว่นตั่ว่ รัะวั่งถ้กโกง โดนหักหลัง  
การเงิน :  ใช้ีเงินไปกับค่านำ�ามัน ยานพาหนะ ค่าเดินทำาง 
หรืัอ่ลงเรีัยนภาษาเพิ�มเติ่ม ความรัก : คนโสด ได้เจอ่รัักแท้ำ 
รัักทีำ�ต่ามหามานาน คนมีค่้ หว่านมาก คนรัักอ่อ่ดอ้่อ่นเก่ง

ราศีีเมัษ (13 เมั.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : เจอ่ภาว่ะกดดัน เจ้านาย 

เพ่งเ ล็ง จนเกร็ังทำำางานอ่อ่กมาได้ไม่ ดี 
การเงิน : เกิดคว่ามว่ิต่กกังว่ลกับรัายจ่าย 

ทีำ�เกิดขึ�น ความรัก : คนโสด เจอ่คนหลอ่กลว่ง หลอ่กให้รััก  
ผิดหวั่ง คนมีค่้ รัะวั่งเกิดปากเสียง แต่กหัก จบไม่ดี

ราศีีพฤษภ์ (15 พ.ค. - 15 มิั.ย.)
การงาน : เข้าส่้สถานการัณ์ทีำ�ต้่อ่งปรัับตั่ว่ 

ปรัับใจ รัับมือ่กับสิ�งทีำ�ต้่อ่งเจอ่ คนว่า่งงาน ได้โอ่กาส
เริั�มต้่นการัทำำางานทีำ�ใหม่ ธุีรักิจส่ว่นตั่ว่ คิดจะค้าขาย

ก็ลงมือ่ทำำาได้แล้ว่ การเงิน : หมดเงินไปกับค่าใช้ีจ่ายเรืั�อ่งเดินทำาง  
ค่านำ�ามัน แต่่ก็มีโอ่กาสมีงานเสริัมสร้ัางรัายได้เข้ามา ความรัก : 
คนโสด จบกับคว่ามสัมพันธ์ีเก่า เพื�อ่ส่้คว่ามสัมพันธ์ีใหม่ ๆ  
คนมีค่้ จะเริั�มต้่นอ่ะไรัใหม่ ๆ มีโอ่กาสได้ทำำาร่ัว่มกัน

ราศีีเมัถุุน (16 มิั.ย. - 15 ก.ค.)
การงาน :  รัะวั่งเรืั�อ่งการัปรัะสานงาน 

การัเป็นคนกลางทีำ�โดนเทำปัญหาให้ คนว่่างงาน  
เซ็ึ่นเอ่กสารัจ้างงานด้ดี ๆ ธุีรักิจส่ว่นตั่ว่ เจรัจาอ่ะไรัต้่อ่งมี 
หลักฐานให้ชัีดเจน การเงิน : มีเรืั�อ่งให้ต้่อ่งเสียเงินแบบ 
ไม่ทัำนตั่�งตั่ว่ เสียเงินก้อ่นโต่ ความรัก : คนโสด ได้เจอ่ 
คนอ่บอุ่่น คนจริังใจมาด้แล คนมีค่้ คนรัักเอ่าอ่กเอ่าใจดี และ
อ่าจมีข่าว่ดีเกิดขึ�น

ราศีีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : ภาพรัว่มเดือ่นนี�ยังดีทีำ�มีโชีค  

มีโอ่กาสใหม่ ๆ เข้ามา คนว่่างงาน ได้งานใหม่  
หรืัอ่มีคนชัีกชีว่น ธุีรักิจส่ว่นตั่ว่ เกิดปัญหา มีอุ่ปสรัรัคทีำ�เข้ามา  
รัับมือ่ได้ โชีคช่ีว่ย การเงิน : เกิดคว่ามกังว่ลกับรัายได้ทีำ�มี  
กลัว่ไม่พอ่ใจ แต่่ไม่ยอ่มลดรัายจ่ายทำ�ีฟัุ่มเฟั้อ่ย ความรัก :  
คนโสด ได้ใช้ีชีีวิ่ต่อิ่สรัะ ไร้ัการัผ้กมัด คนมีค่้ ได้ทำำาอ่ะไรั 
ทีำ�ไมต้่่อ่งมาน�ังรัอ่คนรััก มีอิ่สรัะมากขึ�น คนรัักไม่กดดัน

ราศีีสิงห์์ (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : มีโชีคเรืั�อ่งงานมากขึ�น จัดการั

ปัญหาสารัพัดได้ลุล่ว่ง คนว่่างงาน ได้รัับโอ่กาสใหม่  
ได้งานใหม่ ธุีรักิจส่ว่นตั่ว่ โชีคชี่ว่ย ค้าขายด ี 

ล้กค้าเยอ่ะขึ�น การเงิน : ใช้ีเงินอิ่สรัะมากเกินไป ใช้ีเกินตั่ว่  
จนลืมมอ่งว่นัอื่�น ๆ  จะมเีงินใช้ีไหม ความรกั : คนโสด ปลอ่่ยเป็น
เรืั�อ่งขอ่งโชีคชีะต่านำาพา คนมีค่้ อ่ย่าทำำาอ่ะไรัทีำ�ไม่คิดให้รัอ่บคอ่บ 
ผลลัพธ์ีอ่าจเละเทำะกว่่าเดิม

ราศีีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : เข้าส่้สถานการัณ์ทำี�ต้่อ่งปรัับต่วั่  

ปรัับคว่ามคิดให้ทัำนกับการัทำำางานร้ัปแบบใหม ่
คนว่่างงาน มีโอ่กาสทีำ�ดีเข้ามา ธุีรักิจส่ว่นตั่ว่ อ่ย่าท้ำอ่ถอ่ย  
ด้สถานการัณ์ให้ดีก่อ่นตั่ดสินใจ การเงิน : ได้โชีคลาภเข้ามา  
แต่่ใช้ีจ่ายอ่อ่กไว่เช่ีนกัน ความรัก : คนโสด ยังครัอ่ง 
คว่ามโสดให้คนเสียดายคว่ามสว่ยหล่อ่ คนมีค่้ ช่ีว่งนี�สันโดษ  
ไม่ตั่ว่ติ่ดคนรััก

ราศีีตุลย์ (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน : ใช้ีมันสมอ่ง แรังกาย ใจทุ่ำมเทำ

กว่่างานจะสำาเร็ัจ คนว่่างงาน พร้ัอ่มรัับงาน 
ทำุกร้ัปแบบ แต่่ผลต่อ่บแทำนไม่คุ้มค่าเหนื�อ่ย 

ธุีรักิจส่ว่นตั่ว่ ต้่อ่งทำุ่มเทำ แข็งขันในเดือ่นนี� การเงิน :  

ใช้ีเงินช่ีว่งน�ีเอ่าทำ�ีพอ่ดี จะทำำาบุญก็อ่ย่าเกินตั่ว่ โอ้่อ่ว่ด  
ความรัก : คนโสด เป็นคว่ามสัมพันธี์ทีำ�ไม่ผ้กมัดใครั คนมีค่้ 
ใช้ีชีีวิ่ต่อิ่สรัะกันมากขึ�น

ราศีีพิจิิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : รัะวั่งปัญหาทีำ�แก้ไม่จบ เคลยีร์ัไม่ได้  

คนว่่างงาน อ่ย้่ในภาว่ะว่่างงาน ไม่มีงาน ธุีรักิจ 
ส่ว่นตั่ว่ รัะว่ังกำาไรัหาย หรัือ่โดนหักหลัง โดนโกง  

การเงิน : รัายได้เข้ามาก็ต้่อ่งรีับจ่ายอ่อ่ก เสียเงินไปกับคดคีว่าม  
หรืัอ่ต่ิดต่่อ่รัาชีการัต่่าง ๆ ความรัก : คนโสด ได้พบรัักแท้ำ  
รัักทีำ�จริังใจ คนมีค่้ หว่านมาก จนคนรัอ่บข้างอิ่จฉา

Gemini

ห่ากอย็ากเช็คดิวังด่ิๆ	ต้ามิ่เรามิ่าท่ั้�	“หมอุธีร์ ไพ่่ยิปซีี” 
Facebook	:	www.facebook.com/mortea.tarot	ห่รืออย็ากเช็คดิวังแบบส่วันตั้วัท่ั้�	Line	ID	:	Teac02

ราศีีธนู (16 ธ.ค. - 13 มั.ค.)
การงาน : มีเกณฑ์ิได้เลื�อ่นต่ำาแหน่ง หรืัอ่

มีคว่ามรัับผดิชีอ่บมากขึ�น คนว่า่งงาน มีโอ่กาส
ได้งานรัาชีการั ธุีรักิจส่ว่นตั่ว่ เติ่บโต่ไปอ่ีกขั�น  

มีแนว่โน้มได้เซ็ึ่นสัญญาเพิ�ม การเงิน : รัะวั่งเงนิทีำ�ให้คนอื่�นยืม  
ไม่ไดค้นื อ่ย่าก้้ยืมเงินนอ่กรัะบบเดด็ขาด ความรัก : คนโสด  
เจอ่คนอ่ายุมากกว่่ามาสานสัมพันธ์ี คนมีค่้ คนรัักเข้มงว่ด  
กดดันจนอึ่ดอั่ดไม่มีคว่ามสุข
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โรคฝีีดาษลิิงคืออะไร?
ฝีดาษิลิง หรืัอ่ Monkeypox เป็นโรัคทีำ�พบได้ยาก เกิดจาก

ไว่รััสทีำ�เป็นสายพันธ์ุีเดียว่กับไว่รััสไข้ทำรัพิษ (Smallpox) แต่่รัุนแรัง
น้อ่ยกว่่า มีโอ่กาสติ่ดเชืี�อ่ต่ำ�ากว่่า ส่ว่นใหญ่รัะบาดในปรัะเทำศแถบ
แอ่ฟัรัิกากลาง และแอ่ฟัรัิกาต่ะว่ันต่กใกล้กับป่าฝึนเขต่รั้อ่น  
โดยม ี2 สายพนัธ์ุี คือ่สายพนัธีุ์แอ่ฟัรักิากลาง และสายพนัธีุ์แอ่ฟัรักิา
ต่ะวั่นต่กซึึ่�งรุันแรังน้อ่ยกว่่า

ย้อนรอยฝีดาษิลิง | โรัคนี�น่าจะมีมาเนิ�นนาน กรัะทัำ�งพบใน
ลิงทำ�ีศ้นย์สัต่ว์่ทำดลอ่งในปี 1958 และทีำ�พิส้จน์ในมนุษย์ในปี 1970  
ทีำ�คอ่งโก จากน�ันพบการัรัะบาดเป็นรัะยะในแถบทำว่ปีแอ่ฟัรักิา และ
ในปี 2003 เกิดการัรัะบาดในสหรัฐั ซึึ่�งเป็นครั�ังแรักทำ�ีฝีึดาษลิงรัะบาด
นอ่กแอ่ฟัริักา โดยผ้้ป่ว่ยได้รับัเชืี�อ่จากการัสัมผสัใกล้ชิีดกับแพรีัด็อ่ก  
ต่่อ่มาปี 2018 และ 2019 พบผ้้ติ่ดเชืี�อ่ฝีึดาษลิงจากไนจีเรีัยเดินทำาง
ไปอ่ังกฤษและสิงคโปรั์ การัรัะบาดเริั�มหนาต่าขึ�นในปี 2020  
เมื�อ่อ่งค์การัอ่นามัยโลกรัายงานตั่ว่เลขผ้้ติ่ดเชืี�อ่ฝึีดาษลิงในแอ่ฟัรักิา  
4,594 รัาย และเสยีชีีวิ่ต่ 171 รัาย (สัดส่ว่นการัเสียชีีวิ่ต่ 3.7%)

สถานการัณ์เปลี�ยนไปในวั่นทีำ� 7 พฤษภาคม 2022 จากการั
พบฝีึดาษลิงทีำ�ปรัะเทำศอั่งกฤษ เก�ียว่โยงกับการัเดินทำางมาจาก
ปรัะเทำศต้่นต่อ่ และเกดิขึ�นใน 3 ทำวี่ป มากกว่่า 15 ปรัะเทำศในช่ีว่ง
รัะยะเว่ลาสั�น ๆ ซึึ่�งการัสืบหาต้่นต่อ่ขอ่งการัแพร่ักรัะจายด้จะ 
เชี�ือ่มโยงไปกับงานฉลอ่งเทำศกาล Pride ทีำ�เกาะ Canary และสถาน 
ซึ่าว่นาใกล้กรุังมาดรัดิ ทีำ�ค่อ่นข้างจำาเพาะสำาหรับัคนทำี�รักัเพศเดียว่กนั  
หรืัอ่ทำ�ังสอ่งเพศ (Gay Homosexual Bisexual) โดยอ่าจมกีารัสัมผัสใกล้ชิีด 
รัว่มทัำ�งมีเพศสัมพันธ์ี จากนั�นก็เดินทำางกลับถิ�นฐานจนนำาไปส่้การั
แพร่ักรัะจายในปรัะเทำศต่่าง ๆ 

มีอาการอะไรบ้าง? | อ่าการัเบื�อ่งต้่น ได้แก่ มีไข้ ปว่ดศีรัษะ
 ต่่อ่มนำ�าเหลือ่งบว่ม ปว่ดหลัง ปว่ดกล้ามเน�ือ่ กรัะสับกรัะส่าย  

จากนั�นจะเรั�ิมมีผื�นหรัือ่ตุ่่มขึ�น โดยส่ว่นใหญ่เรั�ิมจากใบหน้า  
ก่อ่นจะกรัะจายไปต่ามส่ว่นอื่�นขอ่งรั่างกาย ทีำ�พบบ่อ่ยคือ่ฝึ่ามือ่ 
ฝ่ึาเท้ำา ตุ่่มทีำ�ขึ�นอ่าจทำำาให้คันหรืัอ่เจ็บและเปลี�ยนแปลงไปเรืั�อ่ย ๆ 
ก่อ่นจะกลายเป็นสะเก็ดและร่ัว่งอ่อ่กมา อ่าการัจะปรัากฏิรัาว่ 
วั่นทีำ� 6-13 หลังได้รัับเชืี�อ่ การัติ่ดเชืี�อ่อ่าจหายเอ่งโดยไม่ต้่อ่งรัักษา
และคงอ่ย่้ปรัะมาณ 14-21 วั่น

ได้รับเช้ือจำากอะไร? | โรัคนี�แพร่ักรัะจายจากการัสัมผัส 
ใกล้ชิีดกับผ้้ติ่ดเชืี�อ่ โดยเชืี�อ่ไว่รััสสามารัถเข้าส่้ร่ัางกายผ่านผิว่หนัง
ทีำ�เป็นแผล ทำางเดินหายใจ ต่า จม้ก หรืัอ่ปาก ก่อ่นหน้านี�ไม่เคยมี
การัอ่ธิีบายว่่าเป็นโรัคติ่ดต่่อ่ทำางเพศสัมพันธ์ี แต่่ฝีึดาษลิงสามารัถ
ติ่ดต่่อ่ได้โดยต่รังรัะหว่่างมีเพศสัมพันธ์ี นอ่กจากนี�ยังติ่ดต่่อ่ผ่าน 
การัสัมผัสสัต่ว์่ทีำ�ติ่ดเชืี�อ่ อ่าทิำ ลิง หน้ และกรัะรัอ่ก หรืัอ่วั่ต่ถุทีำ�มี 
เชืี�อ่ไว่รััสปนเป้�อ่น เช่ีน เครืั�อ่งนอ่น เสื�อ่ผ้า

ระยะแพร่เช้ือ | ผ้้ติ่ดเชืี�อ่สามารัถแพร่ัเชืี�อ่ได้ตั่�งแต่่เกิดผื�น
หรืัอ่ตุ่่มทีำ�ผิว่หนังจนกว่า่สะเก็ดแผลจะหลุดลอ่กอ่อ่กมา โดยสะเก็ด

แผลทีำ�หลุดอ่อ่กมาอ่าจมีเชืี�อ่ไว่รััสทีำ�สามารัถ 
ติ่ดไปส่้ผ้้อื่�นได้

อันตรายแค่ไหน? | ผ้้ติ่ดเชืี�อ่ส่ว่นใหญ่
มีอ่าการัไม่รุันแรัง บางครัั�งอ่าการัคล้ายกับ 
การัเป็นโรัคอี่สุกอี่ใส และสามารัถหายได้เอ่ง
ภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่่บางครัั�งฝึีดาษลิง 
ก็ก่อ่ให้เกิดอ่าการัรุันแรัง และมีรัายงานว่่าถึง
ขั�นทำำาให้เสียชีีว่ิต่ในแอ่ฟัรัิกาต่ะว่ันต่ก เมื�อ่ปีทีำ�
แล้ว่อ่งค์การัอ่นามัยโลกรัะบุว่่า ค่า R0 หรืัอ่
อั่ต่รัาแพร่ัเชืี�อ่ขอ่งเชืี�อ่ฝีึดาษลิงอ่ย่้ทีำ� 2

มียาหรือวัคซีนไหม? | ปัจจุบนัยังไม่มียา 
หรัือ่วั่คซีึ่นรัักษาฝึีดาษลิง แต่่สามารัถคว่บคุมการัรัะบาด 
ด้ว่ยการัป้อ่งกันการัต่ิดเชืี�อ่ อ่ย่างไรัก็ดี วั่คซีึ่นป้อ่งกันฝีึดาษมี
ปรัะสิทำธิีภาพในการัป้อ่งกันฝีึดาษลิงได้ 85%

ระบาดในประเทศไหนแล้วบ้าง? | เยอ่รัมนี เบลเยียม ฝึรัั�งเศส  
สเปน อิ่ต่าลี โปรัตุ่เกส สวี่เดน สหรัาชีอ่าณาจักรั เนเธีอ่ร์ัแลนด์  
(พบเคสต้่อ่งสงสัยยังไม่ยืนยัน) สหรััฐฯ แคนาดา อ่อ่สเต่รัเลีย

น่ากังวลไหม? | ผ้้เชีี�ยว่ชีาญรัะบุว่่า ยังไม่ถึงขั�นจะพัฒนา
เป็นโรัครัะบาดรัะดับปรัะเทำศ ส่ว่นสำานักงานคว่ามมั�นคงด้าน
สุขภาพสหรัาชีอ่าณาจักรั (UKHSA) เผยคว่ามเสี�ยงทีำ�จะเกิด 
การัรัะบาดครัั�งใหญ่ต่ำ�า อ่ย่างไรัก็ดี ผ้้เชีี�ยว่ชีาญอี่กฝัึ�งหนึ�งบอ่กว่่า 
การัรัะบาด “น่ากังวล” และ “ผิดปกติมาก” ทีำ�พบการัรัะบาดใน
ชุีมชีนในยุโรัป

ท้ังน้ี ผ้้เช่ียวชาญด้านสุขภาพระดับโลกจำากมหาวิทยาลัย

เซาแธ์มป์ตัน เผยว่า เคสท่ีเพ่ิมข้ึนน่ากังวลอย่างไม่ต้องสงสัย 

แต่การระบาดของฝีดาษิลิงคร้ังใหญ่คร้ังน้ียังแตกต่างอย่าง

มากจำากสถานการณ์ของ COVID-19

ผ่านพ้นไปแล้วสำาหรบัมหกรรมกฬีิา “ซีเกมส์” คร้ังท่ี 31 

ท่ีประเทศเวียดนาม ซ่ึงทัพนักกีฬิาไทยจำบอันดับ 2 ด้วยผลงาน  

92 เหรียญทอง 103 เหรียญเงิน และ 136 เหรียญทองแดง 

ส่วนตำาแหน่งเจ้ำาเหรียญทองเป็นของ “เจ้ำาภาพ” เวียดนาม 

ซ่ึงโกยไปถึง 205 เหรียญทอง

ถึงแม้ซีึ่เกมสค์รัั�งนี�ไทำยจะไม่ได้ครัอ่งเบอ่รั ์1 ในต่ารัางเหรัยีญ
 แต่่กมี็นักกีฬาไทำยหลายคนทีำ�ทำำาผลงานได้อ่ย่างโดดเด่น คนแรักทีำ�ต้่อ่ง 

เคยทำำาได้ในซีึ่เกมส์ 2001 ทีำ�ปรัะเทำศมาเลเซีึ่ย
นอ่กจากกรีัฑิาแล้ว่ “เทเบิลเทนนิส” เป็นอี่กหนึ�งชีนิดกีฬา

ขอ่งไทำยทีำ�ทำำาผลงานกรัะหึ�ม โดยเฉพาะปรัะเภทำทำีม โดย สุธีาสินี  
เสวตรบุตร, อรวรรณ พาระนัง และจิำณห์นิภา เสวตรบุตร 
ผนึกกำาลังช่ีว่ยกนัคว้่าเหรัยีญทำอ่งปรัะเภทำทำมีหญงิได้เป็นครัั�งแรักใน 
ปรัะวั่ติ่ศาสต่ร์ั ส่ว่นทำมีชีาย ปรัะกอ่บด้ว่ย ภาดาศักดิ� ตันวิริยะเวชกุล,  

ภาคภ้มิ สงว่นสิน และศรัายุทำธี ตั่นเจรัิญ ก็ได้เหรีัยญทำอ่งเป็น 
ครัั�งแรักในรัอ่บ 21 ปี

นอ่กจากนี� ทีำมปิงปอ่งไทำยยังคว่้าอี่ก 2 เหรัียญทำอ่งจาก
ปรัะเภทำหญิงเดี�ยว่ และหญิงค้ ่ทำำาให้ไทำยกว่าดได้ถึง 4 จากชิีงชัีย
ทัำ�งหมด 7 เหรีัยญทำอ่ง ครัอ่งเจ้าเทำเบิลเทำนนิสในซีึ่เกมส์ครัั�งนี�  
หลังจาก สิงคโปร์ั ซึึ่�งมักใช้ีนักกีฬาจนีโอ่นสัญชีาติ่ เป็นชีาติ่ทีำ�ครัอ่ง
ต่ำาแหน่งนี�มานานหลายปี

ส่วนอีกหน่ึงคนท่ีไม่พ้ดถึงไม่ได้คือ “ต๋อง ศิษิย์ฉ่ัอย” 

หรือ “วัฒนา ภ่้โอบอ้อม” ซ่ึงคว้าเหรียญทองสนุกเกอร์

ประเภทบุคคล 15 แดง โดยก่อนหน้าน้ี “ต๋อง” ผ่านศึกสอย

คิวมาอย่างโชกโชนทุกระดับ และเคยก้าวข้ึนไปถึงมือ 3 ของโลก  

แต่เขายังไม่เคยได้สัมผัสเหรียญทองซีเกมส์เลยสักคร้ัง 

กระท่ังซีเกมส์คร้ังน้ี “ต๋อง ศิษิย์ฉ่ัอย” ในวัย 52 ปี ก็สามารถ

ทำาได้สำาเร็จำ และยังคงเป็นตำานานให้นักสนุกเกอร์รุ่นน้อง 

ได้เอาเป็นแบบอย่างต่อไป

ผลงานอั่นสุดยอ่ด แถมอ่ายุยังน้อ่ย ทำำาให้ “ภ้ริพล” ถ้กจับต่ามอ่ง
ว่่ามีโอ่กาสพัฒนาไปส่้รัะดับทำวี่ปหรืัอ่รัะดับโลกได้เลยทีำเดียว่

อี่กหนึ�งนักกรีัฑิาทีำ�แจ้งเกิดในซีึ่เกมส์ครัั�งนี� คือ่ “จำอชชัว  

โรเบิร์ต แอทคินสัน” นักวิ่�งหนุ่มล้กครึั�งไทำย–อ่อ่สซีึ่� ซึึ่�งโกยไปถึง  
4 เหรีัยญทำอ่งจากวิ่�ง 400 ม. 800 ม. ผลัดผสม 4x400 ม. และ 
ผลดั 4x400 ม. ชีาย ซึึ่�งถือ่เป็นนักกรัฑีิาไทำยคนแรักในรัอ่บ 21 ปีทีำ�คว้่า  
4 เหรีัยญทำอ่งในซีึ่เกมส์ครัั�งเดียว่ นับตั่�งแต่่ “สุภาวดี ขาวเผือก” 

ส่่องนักกีฬาไทุย์โชว์ฟอร์ิมืกริะห่ึ่�มืซีีเกมืส์่

ไขทุี่กข้อข้องใจ 
น่ั่าก่งวลแค่่ไหนั่?

‘ฝีีดาษลงิ’‘ฝีีดาษลงิ’

พ้ดถึงคือ่ “บิว” ภ้ริพล  

บุญสอน  ล มก รั ด 
ดาว่รุ่ังวั่ยเพียง 16 ปี  
ซึึ่� ง ก ว่ า ด ค น เ ดี ย ว่  
3 เหรีัยญทำอ่งจากวิ่�ง  
100 ม. 200 ม. และผลัด  
4x100 ม. โดยเฉพาะว่ิ�ง  
200 ม. “ภ้ริพล” สปีด
เข้าเส้นชัียด้ว่ยเว่ลา  
20.37 วิ่นาทำี ทุำบสถิติ่
ซีึ่เกมส์ทีำ� “เหรียญชัย 

สีหะวงษิ์” เคยทำำาไว้่ 
20.69 วิ่นาทำี ต่�ังแต่่ 
ปี 1999 ทีำ�บร้ัไน ซึึ่�งจาก
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อักษร
สราญ

...เสีียงสัีนติิวิิถีีในใจเรา...
๏ ข้้าพเจ้านั�งสีดัับเสีียงบทกวีิ

เสีียงถีามหาสัีนติิวิิถีีสุีข้ถีามเศร้า

ในวิิถีีเราต่ิางทำาร้ายไม่บรรเทา

จมจ่อมในโลกเก่าเหมือนไม่ได้ัยิน

๏ Cox’s Bazar, ข้้าพเจ้านั�งสีดัับ

สีรรพเสีียงไม่ได้ัสีรรพไม่ร้้สิี�น

เสีียงสัีนติิวิิถีีในแผ่่นดิัน

ยังส่ีงเสีียงคุุ้้นชิินถีามหาคุ้วิามรัก !.

นายทิิวา
Cox’s Bazar, Bangladesh



ติดต่อใช้้พ้ืนท่ีศูนย์ราช้การฯ
Call Center บริษััท ธนารักษ์ัพััฒนาสินทรัพัย์์ จำำากัด

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