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โลกวันนี้ยังมีหวังเรืองรอง

ปรากฏตัวข้ึน ในชวงปลายป 2562 แทบทุกเร่ืองก็เปล่ียนไปโดยส้ินเชิง

นับต้ังแต “โควิด-19”ความจริงที่ปฏิเสธไมไดก็คือ
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Editor's talk
หลายคนบอกวา “ความหวัง” นํามาซึ่ง “พลังใจ” ที่กอใหเกิดสิ่งตางๆ ตามมาอีกมากมาย 

ในหวงเวลาเชนนี้ “ความหวัง” ดูแลวจะเปนมากกวา “พลังใจ” เพราะยังเสมือนสิ่งชุบชูใจใหแกผูคนจํานวนมาก
บนโลกใบนี้ ที่ยงัคงหลอเลี้ยงและเยยีวยากนัและกนัดวยความหวงัมาโดยตลอด

เรื่องราวของ “COVID-19” นํามาซึ่งความทุกขแสนสาหัสทั่วหยอมยาน แตภายในหวงลึกของหัวใจนั้น เรายังคง
เชื่อมั่นและมีความหวัง จนกระทั่งขาวคราวของวัคซีนที่ชัดเจนขึ้น จึงนําพา “ความหวัง” ที่อาจจะเคยริบหรี่ใหสวางวาบ
เรอืงรองขึ้นอกีครั้ง

 อยางไรก็ตามตองยอมรับวา “ความหวัง” ที่แผกระจายไปทั่วโลกในขณะนี้นั้น ไมไดจูๆ ก็เกิดขึ้นได หากแตเปน
ผลจากการไมยอมแพ ไมหยุดนิ่งของมนุษยที่เต็มไปสัญชาตญาณแหงการเอาชนะ พรอมๆ กับ “พลังใจ” ที่คอยเติมให
แกกนัและกนันั่นเอง

บทพสิูจนอกีครั้งของมวลมนษุยชาต ิหากใครจะเรยีกวาปาฏหิารยิกส็ดุแลวแต หากทวาทกุสิ่งทกุอยางในโลกลวนแลว
แตมทีี่มาที่ไป ขึ้นอยูกบัจะใชเหตผุลในมติใิด หรอืชดุความรูแบบไหนเปนคาํตอบ

แมวาเราจะยังไมไดรับชัยชนะอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แตก็นํามาซึ่งความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ และผูคน
สวนใหญกเ็ริ่มดาํเนนิแนวทาง “ชีวิตวิถีใหม” กนัอยางชดัเจนมากขึ้นดวยเชนกนั

ถงึตอนนี้เราคงตองหนัหนาเขาหากนั ยิ้มใหกนั และจบัมอืเดนิไปขางหนาดวยกนั เพราะตราบเทาที่ เรายงัมคีวามหวงั 
ประเทศไทยของเรากจ็ะมคีวามหวงั และโลกนี้กจ็ะมคีวามหวงัเชนเดยีวกนั 

มารวมกันสงมอบ “ความหวัง” ใหแกกัน เพื่อสราง “พลังใจ” และกาวไปพรอมๆ กันอีกครั้ง ...

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

อัลเบิรต ไอนสไตน กลาวไววา “เราไมสามารถแก
ปญหาใหมๆ หรือสรางส่ิงใหมๆ ดวยวิธีการ หรือ วิธีคิด
แบบเดิมๆ”

โลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ เราทกุคนตองปรบัตวัตลอดเวลา 
เพื่อใหสอดรบักบัสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เราอาจจะประสบผลสาํเรจ็
ดวยวธิกีารเดมิที่ใชในอดตี แตมนัอาจจะไม Work กบัโลกยคุใหม

คําถาม ก็คือ เราจะสรางวิธีการใหมๆ เพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงใหมๆ ไดอยางไร

คําตอบ กค็อื ตองทาํลายคณุคนเกา เพื่อสรางคณุคนใหม...  
พดูงายๆ อยาไปยดึตดิกบัความสาํเรจ็ที่เกดิขึ้นจากวธิกีารเดมิในอดตี 
สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญมาก สําหรับเพื่อนๆ ทุกคนครับ เนื่องจาก 
ณ เวลานี้ เรากาํลงัอยูในยคุของการเปลี่ยนแปลง ยคุของการเปลี่ยนผาน 

การที่จะอยูรอดไปสูการเปลี่ยนแปลงใหม การเปลี่ยนผาน
ใหมๆ  เราตองใชวธิแีบบใหมๆ  ในการทาํลายคณุคนเกา ใหเปลี่ยน
ผานไปสูคุณคนใหม และอยูรอดในโลกยุคใหม คุณตองผาน 
6 ดาน ที่ทาํใหคณุยดึตดิกบัสิ่งตางๆ ในอดตี ใหได

ดานแรก...เราไมไดรูไปหมดทุกสิ่ง เราตองเรียนรูอะไร
อีกมากมาย

คนสวนใหญ โดยเฉพาะคนที่เคยประสบความสาํเรจ็อยางสงู
ในอดตี มกัจะคดิหรอืเชื่อวาตนเองรูทกุสิ่ง

เมื่อใดที่คนคนหนึ่ง คดิหรอืเชื่อวาตนเองรูทกุสิ่ง หรอืฉลาดมาก 
นั่นคือ จุดเริ่มตนในการหยุดการเรียนรูสิ่งใหมๆ ดังนั้น Mindset 
อันดับแรกของการทําลายคนเกาในตัวคุณ ก็คือ “มีสิ่งตางๆ 
มากมายที่ตองเรยีนรู”

ดานที่สอง...ตองเตรียมพรอมรับความทาทายใหมๆ
คนเราสวนใหญ พูดงายเกอืบ 100% มกัจะอยากฟงในสิ่งที่

ตนเองอยากไดยนิ และไมอยากฟงในสิ่งที่ควรจะฟง หรอือยากจะ
พูดในสิ่งที่ตนเองอยากพูด แตไมคอยจะพูดในสิ่งที่ควรพูด เมื่อได
ฟงสิ่งที่ตนเองไมอยากฟง กจ็ะเกดิความไมพอใจ หรอืตอตานสิ่งนั้น 
คนที่จะทาํลายคณุคนเกา แลวสรางคณุคนใหม ตองเปดใจรบัฟง 
ในสิ่งที่ทาทายความคดิ ความเชื่อเดมิของตน

การเปดใจรับฟงความคิดใหม ความเชื่อใหม ที่แตกตาง 
หรือทาทายความคิด ความเชื่อเดิม ก็คือ การสรางโอกาสในการ
สรางสรรคสิ่งใหม ที่อาจจะยิ่งใหญกวาความคดิหรอืความเชื่อเกา 
รอยเทา พนัเทา

ดวยการลงมือทําทันที แตการลงมือทําทันทีแลวไปเรงรีบเกินไป 
ดวยความใจรอนใหบรรลุผลสําเร็จ อาจจะกอใหเกิดผลเสีย 
หรือ ทําลายทุกสิ่งได ทุกสิ่งทุกอยางมีจังหวะจะโคนของมัน 
การรบตองมจีงัหวะของการรบ เราตองเขาใจจงัหวะ หรอื Timing 
เหลานี้  ดงันั้น อยาเรงรบี หรอืใจรอนที่จะประสบผลสาํเรจ็ โดย
ไมคาํนงึถงึจงัหวะจะโคนเหลานี้

ดานที่หก...ตองทลาย Comfort Zone
มนุษยทุกคนในโลกนี้ตองการความสบาย แตหากวันใดเกิด

การเปลี่ยนแปลง จนสงผลกระทบตอความสบายเหลานั้นไมให
คงอยูตอไป พวกที่เฝายึดติดแตความสบายก็จะถึงเวลา “รํ่าไห” 
และ “เสียใจ” ที่ไมเตรยีมตวัรบัการเปลี่ยนแปลง 

มากาวขาม 6 ดานแหงอุปสรรค เพื่อปลุกความสําเร็จ
ในตัวคุณเอง ต้ังแตวันน้ีกันเถอะครับ ... แลวพบกับใหม 
ฉบับหนา สวัสดีครับ 
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‹́Ò¹ã¹¡ÒÃ·íÒÅÒÂ¤Ø³¤¹à¡‹Ò 6 แลว้สรา้งคณุคนใหม ่เพ่ือไปสู่ความสําเร็จ
ดานที่สาม...อยาคาดหวังวา ใครๆ ก็จะมาชวย
หากยึดติดในการรับความชวยเหลือจากผูอื่นในการที่จะ

ทําสิ่งตางๆ อาจจะตองทําใจวา ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ 
อาจจะมีนอยคน หรือแนวรวมนอยมากที่จะเต็มใจมาชวยทานใน
การสรางสิ่งใหมๆ  ที่ทาํใหคนอื่นๆ ตองพาตนเองออกจาก Comfort Zone 
ดงันั้นจะตองเริ่มตนที่ตวัเรา

ดานทีส่ี.่..ตองปรบัมมุมองในการคดิใหหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น

คนเราสวนใหญมักเคยชินกับมุมมองแบบที่ตนคุนเคย หรือ 
มีมุมมองที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของประสบการณ หรือความชํานาญ
ของตนเอง เมื่อยึดติดแบบนั้นจะทําใหมองไมเห็นภาพรวม 
วิธีการที่ดีที่สุดก็คือ ตองรูจักมองในมุมอื่นๆ บาง จะทําใหเห็น
อะไรชดัเจนขึ้น

ดานที่หา...อยาเรงรีบ เกินไปที่จะประสบผลสําเร็จ
เปนการดีเปนอยางยิ่ง หากตองการจะประสบผลสําเร็จ 
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เปนการเปลี่ยนทั้ง “โลก” และ “เรา” แบบชนิด
ฉบัพลนัทนัที

ทั้งหมดดาํเนนิไปใน “สภาวะขาลง” อยางตอเนื่อง
“เศรษฐกจิโลก” และ “เศรษฐกจิเรา” ดิ่งลงทกุขณะ 

พรอมๆ กับการ “ปดลอมโลก” และ “ปดลอมเรา” 

โดยไมอาจเหน็ “ทางออก” ใดๆ ทั้งสิ้น
“ตวัเลขเศรษฐกจิ” ของทกุประเทศทั่วโลก ปรากฏผล

ในลกัษณะเดยีวกนั
โดยเฉพาะ “ป 2563” ที่แทบจะไมเหน็แสงสวางจาก

ปลายอโุมงค
ทวา ! ไมเหน็แสงสวางที่ปลายอโุมงค ไมไดแปลวา สิ้นหวงั
ความจริงก็คือ แมทั้งโลกจะอยูในหวงเวลา “ขาลง” 

อยางตอเนื่อง แตทั้งโลกก็ยังมี “ความหวัง” โดยเฉพาะ
การทุ มสรรพกําลังของทุกประเทศทั่วโลก เพื่อผลิต 
“วัคซีน” ในการปองกนั

 ปลายป 2563 “ดัชนีความหวัง” พุงสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ เมื่อเริ่มปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่น าพอใจของ 
“วัคซีน โควิด-19” จากหลายแหลงผลติ

และ “ดัชนีความหวัง” ก็ยิ่งฉายชัดมากขึ้น เมื่อ 
“วัคซีน โควดิ-19” ไดถกูใชอยางกวางขวางและแพรหลาย

ปลายป 2563 การคาดการณ “ตัวเลขเศรษฐกิจ” 

เปนไปในทางบวกโดยสอดคลองกนั
แนนอนวา นี่ยอมรวมถึง “ประเทศไทย” โดยไมมี

ขอยกเวนใดๆ 
“สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” 

ระบุวา “เศรษฐกิจไทย” ใน “ไตรมาสท่ี 4” ของ 
“ป 2563” ลดลงรอยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับ
การลดลงรอยละ 6.4 ใน “ไตรมาสที่ 3” ของปเดยีวกนั

และเมื่อปรบัผลของฤดกูาลออกแลว “เศรษฐกจิไทย” 

ใน “ไตรมาสที่ 4” ของ “ป 2563”

ขยายตวัจาก “ไตรมาสท่ี 3” ของ “ป 2563” รอยละ 1.3
“สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” 

ยงัคาดการณ “แนวโนมเศรษฐกิจไทย” ป 2564 ดวยวา 
จะขยายตวัรอยละ 2.5 - 3.5 โดยมปีจจยัสนบัสนนุสาํคญั
หลายประการ 

ตอจากหนา 01“ความเช่ือม่ัน” 

ทั้งหลายทั้งปวงนี้ ก็เพื่อสามารถคาดการณ วางแผน 

ตลอดจนปรบัเปลี่ยนกระบวนการ เพื่อบรรลเุปาหมายที่มุงหวงัใน

ทายที่สดุ

“โครงสรางเศรษฐกิจ” ก็เชนเดียวกัน เครื่องชี้วัดภาวะ

เศรษฐกิจมหภาค อยูบนพื้นฐานของตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ผลติภณัฑมวลรวมประชาชาต ิ(GNP) และ

ขอมูลทางสถติอิื่นๆ 

สิ่งเหลานี้ สามารถใชในการอธิบาย “สถานการณ” และ 

“ประสิทธิภาพ” ของ “เศรษฐกิจ” ของ “ประเทศ”

“องคประกอบ” ของ “ดชันชีีว้ดั” ที่วานี้ มหีลายประการ อาทิ

- ตวัเลขการเตบิโตของ GDP (Gross domestic product) หรอื 

“ผลผลิตมวลรวมของประเทศ”

- ดชันรีาคาผูผลติ (Producer Price Index : PPI)

- ผลผลติอตุสาหกรรม (Industrial Production)

- อตัราเงนิเฟอ (Inflation Rate)

- อตัราดอกเบี้ย (Interest Rate)

- อตัราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

- อตัราการวางงาน (Unemployment Rate)

- ดชันคีวามเชื่อมั่นผูบรโิภค

- ดชันคีวามเชื่อมั่นภาคธรุกจิ

- ตัวเลขการซื้อสินคาทุน, ยอดขายเครื่องจักร, ตัวเลขที่

เกี่ยวของกบัการลงทนุ ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ ลวนมี “ความเชื่อมโยง” กับการมาถึง 
ของ “วัคซีน โควิด-19” อยางแนบแนน โดยเฉพาะเมื่อ
มองผานปรากฏการณทาง “โครงสรางเศรษฐกิจ” 
หลายประการ ใน “ไตรมาสแรก” ของ “ป 2564”

และยิ่งชัดเจนอยางยิ่ง เมื่อมองผานการแถลงของ 
“พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา” นายกรัฐมนตรี และ 
รมว.กลาโหม ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วนัที่ 23 ก.พ. 2564 ถงึสถานการณเศรษฐกจิในประเทศ

“ดชันคีวามเชื่อมั่น ภาคอตุสาหกรรม เดอืน ม.ค. อยู
ที่ระดับ 83.5 ถือวาอยูในเกณฑที่ดีขึ้น ซึ่งทุกอยางลดลง
แลวมนักจ็ะดขีึ้น แนวโนมเศรษฐกจิ ป 2564 นาจะดขีึ้นไป
ตามลาํดบั”

นี่ยอมเปนยิ่งกวา “แสงสวางจากปลายอุโมงค” 
เพราะนี่คอื “พลงั” ของ “ความหวงั” ที่ไมยอม “ส้ินหวงั”

นี่ยอมเปนตวัเลข “ดชันคีวามหวงั” ที่เหน็ไดชดัขึ้น จาก 
“ไตรมาสแรก” ของปนี้ ไปจนถงึไตรมาสตอๆ ไปจากนี้  

“โลก” และ “เรา” ลมลงได แต “โลก” และ “เรา” 
กพ็รอมจะลกุขึ้น เพื่อไปตอได

และที่สําคัญที่สุดก็คือ ตราบเทาที่ยังไมสิ้นหวัง 

วันนี้ ก็ยอมยังมีหวังเรืองรองเชนเดิม...

ทั้งหลายทั้งปวงที่วานี้ คือ “ฐานขอมูลสําคัญ” ในการ 

“ประมวลผล” เพื่อ “วิเคราะห” แยกแยะองคประกอบและ

ปจจยัตางๆ ที่อาจสงผล ไมวาจะโดยตรงหรอืโดยออม

และไมวาจะเปน “ดานบวก” หรอื “ดานลบ”

ความจรงิกค็อื ดชันชีี้วดั “เศรษฐกจิ” ดาํเนนิไปบน “ปจจยั” 

ที่ “ออนไหว” และ “เปราะบาง” อยางยิ่ง

นี่เพราะไมวาอะไรก็ตาม ลวนสามารถทํา “ปฏิกิริยา” 

ไดอยางฉบัพลนัและทนัที

ปรากฏการณ “โควิด-19” เปน “รปูธรรม” ที่ชดัแจงประการ

หนึ่ง ซึ่งสงผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออม ตอ “ภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวม” ทั้งตอ “โลก” และตอ “เรา”

นี่เปน “ปจจัยลบ” ที่ทําให “เศรษฐกิจโดยภาพรวม” 

ดาํดิ่งอยูใน “ขาลง” อยางตอเนื่อง

กระทั่งการมาถึงของ “วัคซีน โควิด-19” ที่เปนเสมือน 

“ปจจัยบวก” ที่เขามาเปน “ตัวชวย” ไดอยางทนัทวงที

คาํถามกค็อื ในชวงระยะเวลาอนัยาวนาน กอนการมาถงึของ 

“ปจจัยบวก” ในทุกครั้ง “โลก” และ “เรา” อาศัยอะไร จึงไม

ลมสลายและพงัทลายลงไปโดยสิ้นเชงิ

คาํตอบมเีพยีงสั้นๆ คอื “ความเชื่อมั่น”

เหมือนเชนที่ “เออรเนสต เฮมิ่งเวย” บอกไววา “มนุษย

อาจถูกทําลายได แตไมอาจพายแพ” นั่นเอง !!!
บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) รวมเปนสวนหนึ่งในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรชาตวิาดวยการปองกนั

และปราบปรามการทจุรติ มุงสูองคกรธรรมาภบิาลและดาํเนนิธรุกจิอยางยั่งยนื
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เคลียรคัด ชัดเจน
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 นายธีธัช สุขสะอาด 

รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย 
จํากัด (ธพส.) ใหสัมภาษณรายการ “เคลียรคัด ชัดเจน” ใน
ประเดน็ “การพฒันาพื้นที่ภาครฐั สรางมูลคา ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ” ทางสถานวีทิยโุทรทศัน
แหงประเทศไทย (NBT) ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) ผู สนใจรับชม
รายการยอนหลงัไดที่ www.facebook.com/LiveNBT2HD

แสดงความยินดี
นางสาวภคพร ชอนทอง ผูอาํนวยการ ฝายบรหิารอาคาร บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั 

(ธพส.) รวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ป วันคลายวันสถาปนากรมที่ดิน โดยม ี
นายเสว ีจริะเสว ีรองอธบิดกีรมที่ดนิ ใหการตอนรบั ณ กรมที่ดนิ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีศนูยราชการ
เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

สงมอบ
พลเอก ประวติร วงษสวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีเปนประธานในพธิมีอบหนงัสอือนญุาตใหใชที่ราชพสัด ุ

แปลงหมายเลขทะเบยีนที่ ชบ. 219 (บางสวน) ตาํบลบางละมงุ อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีเนื้อที่ประมาณ 
649-0-72 ไร ระหวาง กรมธนารกัษ กระทรวงการคลงั กบั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย 
โดยม ีนายจตุ ิไกรฤกษ รฐัมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย นายสนัต ิพรอมพัฒน 

รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลงั รวมพธิ ีในการนี้ ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจดัการ บรษิทั 
ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ไดรวมพิธีมอบหนังสืออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุฯ ดวย ณ หองประชุม
วายภุกัษ 4 กระทรวงการคลงั กรงุเทพมหานคร

พลังงานทางเลือก
ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจดัการ 

พรอมดวยผูบริหาร บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย 
จํากัด (ธพส.) รับฟงการนําเสนอโครงการติดตั้งเครื่องอัด
ประจไุฟฟาสาํหรบัรถยนตไฟฟา (EV Charging Station) และโครงการบรกิารอปุกรณ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Rooftop) ในพื้นที่ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จาก นายจาตุรงค สุริยาศศิน 
รองผูวาการการไฟฟานครหลวง และคณะ โดยกําหนดลงนาม MOU เพื่อสงเสริม
การใชพลงังานทางเลอืกลดตนทนุการใชไฟฟา และลดปญหาสิ่งแวดลอมในอนาคต 
ณ อาคารธนพพิฒัน ศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ แจงวฒันะลงนามสัญญา

บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) จดัพธิลีงนามสญัญาจาง โครงการพฒันา
พื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ โซน C งาน
กอสรางอาคารดานทศิเหนอื โดยม ีนายยุทธนา หยิมการุณ อธบิดกีรมธนารกัษ ในฐานะ
ประธานกรรมการ ธพส. และ พลเอก ดร.สุรพันธ พุมแกว กรรมการ บริษัท ซิโน-ไทย 
เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ใหเกียรติเปนสักขีพยาน ซึ่งพิธีดังกลาว
เปนการลงนามสญัญาจางระหวาง ดร.นาฬกอตภิคั แสงสนทิ กรรมการผูจดัการ ธพส. และ 
นายภาคภูมิ ศรีชํานิ กรรมการผูจดัการ บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริ่ง แอนด คอนสตรคัชั่น 
จาํกดั (มหาชน) ณ อาคารธนพพิฒัน ศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ แจงวฒันะ

ผานการอบรม
นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) 

ใหเกียรติมอบใบรับรองแกผูผานการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกูชีพขั้นพื้นฐาน 
ณ อาคารธนพพิฒัน ศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ แจงวฒันะ

นายธีธัช สุขสะอาด 
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ตวัอาคารในลกัษณะของ Reflecting Pool และเพิ่มความสนุทรยีะ
ตอระบบนิเวศโดยการใชนํ้าตกขั้นบันไดบริเวณทิศเหนือและ
ทศิใตของอาคารแลว ยงัเกดิประโยชนตอการชวยลดความรอน
จากภายนอกที่จะเขาสูตวัอาคาร ชวยประหยดัพลงังานในการ
ทาํความเยน็แกตวัอาคารอกีทางหนึ่ง 

แหลงที่มาของนํ้าที่อยูรอบอาคารมาจากหลายทางดวย
กัน ทั้งนํ้าฝน นํ้าชะตามถนน หรือนํ้าที่บําบัดแลวจากระบบ
บําบัดนํ้าเสีย นอกจากนี้นํ้าที่อยูรอบอาคารยังมีประโยชนอีก
หลายอยาง ไมวาจะเปนการนาํไปรดนํ้าตนไมในศนูยราชการฯ 
การรดนํ้าถนนเพื่อลดฝุนในชวงที่มีการกอสราง ชวยระบาย
ความรอนในหอหลอเยน็ หรอืแมกระทั่งเปนแกมลงิคอยเกบ็กกั
นํ้าในชวงฝนตกหนัก โดยไมเพิ่มภาระการรับนํ้าบนถนน
แจงวฒันะ

“วัฏจักรของนํ้า” ภายในศูนยราชการฯ เปรียบเหมือน
ระบบนเิวศขนาดยอม ที่มนีํ้าคอยหลอเลี้ยงชวีติขนาดเลก็และ
พชืพรรณที่อยูโดยรอบ ชวยสรางสนุทรยีภาพและความสงบแก
ผูใชอาคาร ชวยปองกนัผลกระทบจากการกอสราง และชวยใน
การชะลอนํ้าไมเพิ่มภาระแกชมุชนเมื่อฝนตกหนกั 

เราในฐานะท่ีเปนสวนหนึง่ของระบบนเิวศนี ้สามารถ

มีสวนรวมในการรักษาระบบนิเวศน้ีใหอยู ในสภาพ

สมบูรณไดอยางงาย เพียงแคไมท้ิงขยะหรือส่ิงปฏิกูลใน

แหลงนํ้ารอบตัวอาคาร และอาจจะนําตัวอยางจากการ

จัดการนํ้าของศูนยราชการฯ ไปปรับใชในกิจกรรมอื่นๆ 

รอบตัวไดดวย เทาน้ีก็ถือวาไดชวยกัน รักษน้ํา เพ่ือโลก 

และเพื่อพวกเราทุกคนแลว...

Mr. Prinzeohm

อกเหนอืจากเรือ่งราวของ “COVID-19” ทีย่งั

คงอยูกับเราอยางตอเนื่อง ขาวคราวของ 

“วกิฤตนิํา้” ก็เริม่ปรากฏบอยครัง้ ทัง้ในระดับ

โลกและภายในประเทศไทยของเราทีต่องเผชิญกับสภาวะ

แลงหนักมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเขาสูฤดูรอน ขณะที่ 

“22 มีนาคม” ของทุกป เปน “วันนํ้าโลก” (World day of 

Water หรอื World Water Day) จงึเกิดคาํถามวา ถงึเวลา

แลวหรือยังท่ีเราจะตองรวมกั นลงมือทําอยางจริงจังเพื่อ

แกปญหาเกี่ยวกับนํ้า เพื่อโลก และเพื่อเรา 

หนึ่งในตัวอยางที่ใหความสําคัญตอการจัดการนํ้าอยาง
จรงิจงั เกดิขึ้นที่ศนูยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ นี้เอง โดยมกีาร
จดัการตอ “วฏัจกัรของนํา้” (Water Cycle) ในรปูแบบของการใช
ประโยชนอยางสงูสดุและหมนุเวยีนกลบัมาใชใหมควบคูกนัไป 

นํ้าประปาที่เขาสูศนูยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ จะถกูสง
จากถงัเกบ็นํ้ากลาง ไปยงัถงัเกบ็นํ้าของแตละตกึ จากนั้นนํ้าจะ
ถูกนําไปใชทั้งเพื่อการบริโภคภายในสํานักงาน การประกอบ
อาหารในศูนยอาหารหรือรานคา รวมถึงใชในหองนํ้า นํ้าที่
นําไปใชทั้งการอุปโภคหรือบริโภค จะเกิดเปนนํ้าเสียขึ้น และ

จะแบงการจัดการนํ้าเสียเปน 2 ประเภท คือ 
นํ้าเสยีที่เกดิขึ้นจากหองนํ้า และนํ้าเสยีที่เกดิขึ้น

จากหองครวัหรอืหอง Pantry ตางๆ 
“นํา้ใชแลว” ที่กลายเปนนํ้าเสยีจะมจีดุแตกตาง

ที่สําคัญของ “นํ้าเสียจากหองครัว” กับ “นํ้าเสีย

จากหองนํา้” นั่นคอื ปรมิาณไขมนั ดงันั้นใตอางลางจานทั้ง
ในศนูยอาหารและในหอง Pantry ของสาํนกังาน จงึมกีารตดิตั้ง
ถังดักไขมัน เพื่อแยกไขมันที่ปนในนํ้าออกจากระบบกอน 
มีการตักแยกไขมันเปนประจํา เพื่อปองกันปญหานํ้าลน หลัง
จากนั้นนํ้าเสียจะถูกสงไปยังบอพักนํ้าเสียที่แยกตามประเภท
ซึ่งอยูรอบอาคาร กอนถูกสงตอไปยงัอาคารบาํบดันํ้าเสยี

นํ้าเสยีที่ถกูสงไปยงั “อาคารบาํบดันํา้เสยี” จะถกูทาํให
กลายเปน “นํ้าผานการบําบัดเพื่อใชใหม” โดยนํ้าเสียจาก
หองครัวยังตองผานกระบวนการจัดการไขมันอีกครั้ง กอนที่
นํ้าเสียทั้งสองประเภทจะถูกนํามารวมกันและบําบัดโดย
กระบวนการทางชีวภาพแบบใชอากาศ (Biological Aerobic 
Process) ชนดิ SBR (Sequence Batch Reactor) 

นํ้าที่ผานการบําบัดแลว จะตองผานกระบวนการกรอง
และฆาเชื้อดวยคลอรีนอีกขั้นตอน กอนถูกสงไปใชใหมใน
รปูแบบของนํ้าที่ใชในโถสขุภณัฑที่อาคารธนพพิฒัน ของ บรษิทั 
ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั นอกจากนั้นนํ้าที่บาํบดัแลวยงั
จะถูกสงไปยังบอนํ้ารอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 
สวนตะกอนจากการบําบัดจะถูกรีดใหแหงและผสมเปนปุย
สาํหรบัใสตนไมภายในศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ อกีดวย

“นํ้ารอบอาคาร” ที่เหน็อยูรอบอาคารรฐัประศาสนภกัด ี
(อาคารบี) นั้นนอกจากชวยเพิ่มความสวยงาม สงางามใหแก

น

สาระบันเทิง ตางประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง
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การยึดอํานาจของกองทัพเมียนมาเ ม่ือวันที่  1 
กุมภาพันธที่ผานมา รวมท้ังประกาศสถานการณฉุกเฉิน
เปนระยะเวลา 1 ป ทําใหเกิดความตึงเครียดและความ
ไมแนนอนทางการเมืองขึ้นในเมียนมา บรรยากาศการคา
การลงทุนในเมียนมาก็พลอยเงียบเหงาไปดวย

คําถามที่เชื่อวาหลายคนกําลังสงสัยก็คือ ประเทศไทยของ
เราซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาจะพลอย
ไดรบัผลกระทบไปดวยหรอืไม 

ตอบไดเลยวาไทยโดนหางเลขดวยแนนอน เพราะขณะนี้
บรรดานักลงทุนทั้งของไทยเองและชาวตางชาติก็เริ่มชะลอการ
ลงทนุในเมยีนมาแลว สิ่งที่จะไดรบัผลกระทบกอนใครเพื่อนคงหนี
ไมพนการคาชายแดนไทยเมยีนมาที่มมีูลคามหาศาล

“อนุสรณ ธรรมใจ” อดีตกรรมการนโยบายและกํากับ
การบรหิารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลงั มองวา มูลคาการคา
ระหวางไทยกับเมียนมาอยูในระดับ 1.5-1.8 แสนลานบาทตอป 
นาจะปรบัตวัลดลงไมตํ่ากวา 20-30% ในปนี้ โดยสนิคาสงออกไทย
ไปเมยีนมาที่นาจะหดตวัมากที่สดุ ไดแก รถยนต รถจกัรยานยนต 
ชิ้นสวนยานยนต นํ้ามนัสาํเรจ็รปู เครื่องจกัรและสวนประกอบของ
เครื่องจกัร เคมภีณัฑ เปนตน สวนสนิคาประเภท เครื่องดื่ม อาหาร 
ผาผืน ไมนาจะมีผลกระทบมาก สวนสินคานําเขาจากเมียนมา
มายงัไทยยงัคงขยายตวัไดในระดบัปกต ิไมวาจะเปนสตัวนํ้าสดแชแขง็ 
ไมซงุ พชืและผลติภณัฑจากพชื และกาซธรรมชาติ

ดานศนูยวจิยักสกิรไทยคาดการณเศรษฐกจิเมยีนมาป 2564 
หดตัว -0.5% ถึง -2.5% หลังกองทัพยึดอํานาจรัฐบาล สงผลให
การคาชายแดนไทย-เมยีนมาหดตวัอกีเปนปที่ 5 โดยคาดวาปนี้มลูคา
การคาชายแดนไทยกบัเมยีนมาจะลดลง 0.5% เหลอื 86,600 ลานบาท 

ขณะที่ปญหาดานแรงงาน “ศูนยวิจัยกสกิรไทย” คาดการณวา 
รฐับาลทหารเมยีนมาอาจจาํกดัการเคลื่อนยายแรงงาน ซึ่งอาจนาํ
มาสูปญหาขาดแคลนแรงงานเมยีนมาถกูกฎหมายในประเทศไทย 
ไมวาจะเปนในสวนของภาคการเกษตรที่มีแรงงานเมียนมาเปน
สดัสวนถงึ 25% ธรุกจิรานอาหาร การกอสราง และการประมง 
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“รศ.ดร.ปติ ศรีแสงนาม” มองอีกมุมหนึ่งวา มีแนวโนมที่

ชาวเมยีนมา โดยเฉพาะในรฐัตางๆ ที่มชีนกลุมนอยเปนประชากร
สวนใหญ จะอพยพเขามาหางานทาํในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
เพราะคนเหลานี้เคยมีประสบการณที่ทําใหไมเชื่อวากองทัพ
จะครองอํานาจเพียง 1 ป และไมนาจะสงผลดีตอชนกลุมนอย 
ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ที่ทําใหเศรษฐกิจตกตํ่า
อยางมาก จงึตองมุงหนามาหางานหาเงนิที่ไทย

ขณะที่นั กลงทุนไทยในเมียนมาจะส  งออกยากขึ้น 
“สุพันธุ มงคลสุธ”ี ประธานสภาอตุสาหกรรม
แหงประเทศไทย กลาววา นักลงทุน
ไทยกําลังติดตามอยางใกลชิดวา
ตะวนัตกจะกดดนักองทพัเมยีนมา
ด  วยการควํ่ าบาตรสินค  า
หรือไม เพราะหากเกิดขึ้นจริง
จะมผีลเชงิลบกบันกัลงทนุของ
ไทยที่เขาไปสรางฐานผลติเพื่อ
สงออก จะทําใหการสงออกไป
ประเทศตะวนัตกลาํบากมากขึ้น

อกีหนึ่งเรื่องที่ไทยหลกีเลี่ยงไมได
คอื การถกูตางชาตกิดดนัในฐานะประเทศ
เพื่อนบาน “รศ.ดร.ปต ิศรแีสงนาม” วเิคราะหวา ไทยตองเผชญิ
แรงกดดนัจากตางประเทศที่ตองการใหรวมควํ่าบาตรทางเศรษฐกจิ
และตอตานการรัฐประหารในเมียนมา ซึ่งแนนอนวาประเทศไทย
เรามีจุดยืนคือไมตองการเขาไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศ
เพื่อนบาน รวมทั้งผูประกอบการชาวไทยจํานวนมากก็ยังมีธุรกิจ
จาํนวนมากที่ตองพึ่งพงิการคาการลงทนุในประเทศเมยีนมา

นอกจากนี้ อนาคตของเมียนมายังขึ้นอยูกับวามหาอํานาจ
อยางสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปจะกลับไปใชมาตรการควํ่าบาตร
ทางเศรษฐกจิเหมอืนกบัที่เคยทาํมาแลว กอนที่เมยีนมาจะเริ่มเปด
ประเทศสูประชาธปิไตยหรอืไม หากสหรฐัฯ ใชมาตรการควํ่าบาตร
รนุแรง รวมทั้งการหามประเทศอื่นทาํธรุกจิกบัเมยีนมา ผลกระทบ
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กบัการคาการลงทนุของไทยกจ็ะรนุแรงตามไปดวย 
อยางไรก็ดี ไทยยังพอจะไดอานิสงสทางออมอยูบาง

จากการที่อุตสาหกรรมในเมียนมาไดรบัผลกระทบจากการยึด
อาํนาจ โดย “ศูนยวิจัยกสิกรไทย” มองวา อตุสาหกรรมรถยนต
เมียนมาไดรับผลกระทบจากการยึดอํานาจของกองทัพ ทําให
นักลงทุนตัดสินใจชะลอการลงทุนในฐานการผลิตรถยนตและ
หนัมานาํเขารถยนตจากตางประเทศแทน ไทยอาจไดรบัอานสิงส
จากการนําเขานี้ทําใหสงออกรถยนตไปเมียนมาไดเพิ่มขึ้น 2-4% 
จากป 2563 แตกต็องแขงขนักบัประเทศอื่นๆ ที่ไดรบัสทิธปิระโยชน
ทางภาษีอยางเกาหลีใต จีน ชาติตะวันตกอื่นๆ และประเทศที่
รถยนตนาํเขาไดรบัความนยิมอยางอนิโดนเีซยี

สิ่งที่คาดการณกันไว ในสถานการณจริงขางหนาอาจ
จะมคีวามคลาดเคล่ือนอยูบาง แตทีฟ่นธงวาจรงิแทแนนอน
นัน่กค็อืเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้เมยีนมาครัง้น้ี กระทบตอประเทศไทย
ของเราแนนอน...

ในยคุทีข่อมูลขาวสารในโซเชยีลมเีดยีมคีวามไวยิง่กวา
สือ่หลกั และลวงลกึไดอยางท่ีส่ือดัง้เดมิไมสามารถทําได อีกท้ัง
ยังเปนชองทางส่ือสารของกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่อง
เดยีวกนั ทาํใหกลุมคนรุนใหมจํานวนมากยดึถอืเอาชองทางของ
โซเชยีลมเีดยีเปนเครือ่งมอืในการอัพเดทขาวสารและความรูของตน 

เมื่อมีแอปพลิเคชันการสื่อสารใหมๆ ออกมา หลายคนจึง
กระตือรือรนอยางสุดขีด เพื่อไลตามกระแสใหทัน ปรากฏการณ
เชนนี้เริ่มเห็นชัดเจนจากกรณีของแอปพลิเคชันติ๊กต็อก (TikTok) 
และแอปพลเิคชนัเทเลแกรม (Telegram) ที่ทกุคนตองรูจกั หรอือยาง
นอยกน็าจะเคยผานสายตามากอน แตแอปพลเิคชนัที่โดงดงัอยาง
รวดเรว็ จนเปนกระแสไปทั่วบานทั่วเมอืงตอนนี้เชื่อวาหลายคนคง
คุนชื่อกนัด ีนั่นคอื “คลบัเฮาส (Clubhouse)” ที่ตองบอกวาขึ้นแทน
เปนแอปพลเิคชนัสนทนาออนไลนที่โตเรว็ที่สดุแหงยคุเลยทเีดยีว

จดุเริ่มตนความโดงดงัของคลบัเฮาสกม็าจากการที่คนดงัของ
โลกอยาง Elon Musk ซอีโีอของ Tesla และ SpaceX จดัทอลกผาน
คลบัเฮาส ซึ่งแอปพลเิคชนันี้จาํกดัจาํนวนผูเขารวมตอครั้งในแตละ
หองไดแค 5,000 ผูใชงานเทานั้น แตมผีูสนใจเปนจาํนวนมาก ถงึ
ขั้นเกดิการซื้อ-ขายสทิธิ์ในการเขาฟงกนัเลยทเีดยีว

หลังจากนั้นเปนตนมา ผูคนตางก็สนใจฟงกชั่นการทํางาน
ของแอปพลเิคชนันี้ และเขาไปใชงานดวยแรงจงูใจในครั้งแรกที่ไม
อยากตกกระแส และหลงัจากนั้นหลายคนกช็อบใจ จนอาจถงึขั้น

CLUBHOUSE 

ตดิงอมแงมเลยกม็ ีซึ่งเสนหของคลบัเฮาสคอืความสดใหมของเครื่องมอื
สื่อสาร และเนื้อหาในรปูแบบการพดูคยุและรบัฟงแบบสดๆ 

สถิติจากเดือนกุมภาพันธ 2564 ระบุวา จํานวนผูใชงาน
แอปพลเิคชนัคลบัเฮาสทั่วโลกรวมกนัแลวไมตํ่ากวา 10 ลานบญัชี

ผูใชงาน และมแีนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แมวาจะ
ยงัมขีอจาํกดัการใชงานที่ตองตดิตั้งบนมอืถอืระบบ iOS 
เทานั้น (บนมอืถอืไอโฟนเทานั้น) แตกพ็บวามผีูใชงานจาํนวน
หนึ่งที่ถายทอดเสียงจากหองสนทนาในแอปพลิเคชัน
คลับเฮาส  ผ านมายังช องทางโซเชียลมี เดียอื่น 
ซึ่งหมายความวา โดยรวมแลวจะมีจํานวนผูเขาถึง
เนื้อหาของคลับเฮาสมากกวาจํานวนผู ใชงานผาน
แอปพลเิคชนัโดยตรง

เสนหของคลับเฮาส คืออิสระในการพูด และ
ประเด็นการสนทนาที่อาจไมเคยถูกสื่อสารในชองทาง
อื่นๆ มากอน แตในขณะเดยีวกนั กม็คีวามนากงัวลวา 
แอปพลิเคชันนี้ยังไมสามารถตรวจสอบการนําเขา
ขอมูลที่เปนเทจ็ได หรอืคาํพูดลามก หยาบคาย ดงันั้น 
วิจารณญาณของผูฟง จึงเปนเพียงเครื่องมือเดียวที่ใช

ในการกลั่นกรองขอมูลของแอปพลเิคชนัคลบัเฮาสได ณ เวลานี้
วาแลวก็ไปลองอัพเดทดูหนอยไหม วาวันน้ีเขาคุย

อะไ รกันใน Clubhouse

แอปพลิเคชันสนทนาทีม่าแรงทีสุ่ดแห่งยุค



07WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

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

งคการสหประชาชาต ิ(United Nations) ไดกาํหนด
ใหวันที ่8 มนีาคมของทุกป เปน “วันสตรสีากล”
และเชญิชวนใหประเทศสมาชกิจดักจิกรรมเพือ่

รวมเฉลมิฉลองและรําลกึถงึการตอสูของสตร ีเพือ่ใหไดมา
ซึง่ความยตุธิรรม ความเสมอภาค สนัตภิาพ และการพฒันา 
รวมถงึการทบทวนความกาวหนาในการดาํเนนิงานดานสทิธสิตรี

แมจุดเริ่มตนของของการรําลึกถึง 8 มีนาคม ค.ศ. 1857 
(พ.ศ. 2400) จะเปนเรื่องนาเศรา เพราะมีสตรี 100 กวาชีวิตใน
สหรฐัอเมรกิาตองสงัเวยชวีติ จากการลกุขึ้นมาประทวงนายจาง
ที่เอารัดเอาเปรียบและกดขี่แรงงานหญิง แตเมื่อเวลาที่ผานไป 

FEMININE POWER
100 กวาป กก็อใหเกดิการเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางที่ดขีึ้นหลาย
ดาน สงผลใหทกุวนันี้กจิกรรมในวนัสตรสีากล มุงเนนไปในเรื่อง
การสนับสนุนสิทธิและบทบาทสตรี ควบคูกับเชิดชูคุณคาของ
สตรตีวัอยาง

ในประเทศไทยของเรามีหลายพัฒนาการที่ เกิดขึ้น 
เพื่อใหสิทธิ์ ใหความคุมครอง และสงเสริมบทบาทสตรี เชน 
(1) พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว ที่
เปนกลไกชวยเหลอืคุมครองสตรแีละเดก็ที่ถูกกระทาํรนุแรง และ 
(2) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน 

เพื่อพัฒนาอาชีพ และส งเสริม

¾ÅÑ§ËÞÔ§ÍÑ¹á¢ç§á¡Ã‹§ ·ÕèÂÑ§µŒÍ§¡ÒÃáÃ§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹

ศักยภาพสตรี ไทยในทุกมิต ิ 
เปนตน

สิ่งที่เกดิขึ้นควบคูกนัไปกบั
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย 

คือแคมเปญรณรงคความเทา
เทียมของมนุษยผ านสื่อตางๆ 
ที่ก็ยิ่งสงผลใหสังคมเปดโอกาส
ใหผูหญงิไดรบัการยอมรบัมากขึ้น 
แมแตการขึ้นเปนผูนําระดับโลก 
ผูหญงิกท็าํไดแลว

ดังนั้น เรื่องของสิทธิและ
ความเทาเทียมของเพศหญิง จึง
มีแนวโนมวาจะดีขึ้นเรื่อยๆ แต
ก็ยังมีปญหาคลาสสิคเกิดขึ้นใน
บางมุมของสังคมและครอบครัว 

เชน การคุกคามทางเพศ และการฉวยโอกาสเอาเปรียบ โดย
ใชเหตุของขอจํากัดทางกายภาพของเพศหญิง ซึ่งโซเชียลมีเดีย
เปดเผยใหรูวา ปญหาเหลานั้นยงัถกูซอนอยูใตพรม และยงัตองการ
กลไกที่จะสามารถขจดัปญหาเหลานั้นใหหมดไปไดจรงิ

คงจะเปนเรือ่งดไีมนอย หากในอนาคตขางหนา เราจะ
เฉลิมฉลองวนัสตรสีากล เสมอืนเทศกาลแหงการเฉลิมฉลอง
ทัว่ไป คลายกบับรรยากาศของวนัขึน้ปใหมหรอืวนัวาเลนไทน 
เนื่องจากทุกประเทศทุกสังคมไมมีปญหาเรื่องการเอารัด
เอาเปรียบ และการคุกคามสตรีใหตองถูกพูดถึงแลว

อ
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ถาลองไลนับกันแลว เดือนมีนาคมมีวันสําคัญตางๆ 
ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศอยู ไมนอย อาทิ 
วันสตรีสากล วันนํ้าโลก วันกองทัพอากาศไทย วันมหา
เจษฎาบดินทร และหนึ่งในวันสําคัญของไทยท่ีนาสนใจ
และมกีารจดังานยิง่ใหญตอเน่ืองกนัทกุป คอื “วนัชางไทย” 

“ชาง” ไดรับการยกยองวามีคุณูปการของแผนดินมาแต
โบราณ และถอืเปนสตัวประจาํชาตไิทย เปนสตัวคูบานคูเมอืงที่
ผกูพนักบัวถิชีวีติของคนไทยมายาวนาน ชางเผอืกถอืกนัวาเปนสตัว
คูพระบารมขีองพระมหากษตัรยิ แมกระทั่งบนธงชาตไิทยกเ็คยมรีปู
ชางอยูบนผนืธงสแีดง ตอมาใน พ.ศ. 2541 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็
ชอบประกาศใหวนัที่ 13 มนีาคมของทกุปเปน “วนัชางไทย”

เมื่อพูดถึงชางในประเทศไทย หลายคนอาจจะนึกถึง 
“เจาพระยาไชยานุภาพ” ชางทรงคูพระบารมีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชในสงครามยทุธหตัถอีนัเลื่องลอื ตอมาไดรบั
พระราชทานนามวา “เจาพระยาปราบหงสาวดี” นอกจากนี้
กย็งัม ี“กานกลวย” ภาพยนตรแอนเิมชนัสามมติขิองไทยที่ออก
ฉายเมื่อ พ.ศ. 2549 เลาเรื่องเกี่ยวกบัชางไดสนกุและนาสนใจจน
ทาํให “กานกลวย” กลายเปนขวญัใจเดก็ๆ ในสมยันั้น 

ชวงวนัที่ 13 มนีาคมของทกุปมกีารจดักจิกรรม

นอกจากการสบืทอดวถิบีรรพชนแลว ภายในงานยงั
มีการเสวนา “วิถีชุมชน คนรักษชาง สรางช่ือไทย” 
จัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑทองถิ่น สินคา OTOP 
รวมทั้งการแสดงศลิปวฒันธรรมทองถิ่น “ราํหมดูหมัด” 
(แกลมอ) บวงสรวงพระครูปะกาํชางแบบดั้งเดมิอกีดวย 

ใครที่คิดวาไปแลวจะเจอแตชาง ก็ลองวางแผนกัน
ลวงหนา เพราะถาไปงานนี้แลวยังสามารถเดินทาง
ไปยงัแหลงทองเที่ยวใกลเคยีงอื่นๆ ไดอกี เชน นทิรรศการ

สถาปตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล ครั้งที่ 17 หมูบาน
เครื่องเงินเขวาสินรินทร ที่อําเภอเขวาสินรินทร ชมงาน

หตัถกรรมการผลติเครื่องเงนิเอกลกัษณเฉพาะของสรุนิทร 
ที่เรยีกวา “ลูกปะเกือม” พรอมซื้อหาผลติภณัฑ เชน 
กาํไล เขม็ขดั สรอยคอ ตางหู ฯลฯ หมูบานทอผาไหม
ยกทองโบราณบานทาสวาง (จนัทรโสมา) ชมการสาธติ
การทอผาไหมฝมือวิจิตรงดงาม ที่อําเภอเมืองสุรินทร 

เลื อกซื้ อผ  า ไหมมัดหมี่หลากหลาย แถมด  วย
แซตอมออรแกนิคฟารม ที่อําเภอจอมพระ และวนอุทยาน

พนมสวาย อาํเภอเมอืงสรุนิทร 
หากยงัลงัเลสงสยั สามารถสอบถามรายละเอยีดไดที ่ททท. 

สาํนกังานสรุนิทร โทร. 0 4451 4447 - 8 โทรสาร 0 4451 8530 
หรือ เขาไปดเูพิม่เตมิไดที ่http://www.tourismthailand.org/surin 
และ www.facebook.com/TATSurinOffice จา

ชวนกนัไป “สุรนิทร”
เที่ยวงาน “วันชางไทย”

นอกจากการสบืทอดวถิบีรรพชนแลว ภายในงานยงั
มีการเสวนา “วิถีชุมชน คนรักษชาง สรางช่ือไทย” 
จัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑทองถิ่น สินคา OTOP 
รวมทั้งการแสดงศลิปวฒันธรรมทองถิ่น
(แกลมอ) บวงสรวงพระครูปะกาํชางแบบดั้งเดมิอกีดวย 

ใครที่คิดวาไปแลวจะเจอแตชาง ก็ลองวางแผนกัน
ลวงหนา เพราะถาไปงานนี้แลวยังสามารถเดินทาง
ไปยงัแหลงทองเที่ยวใกลเคยีงอื่นๆ ไดอกี เชน นทิรรศการ

สถาปตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล ครั้งที่ 17 หมูบาน
ไปยงัแหลงทองเที่ยวใกลเคยีงอื่นๆ ไดอกี เชน นทิรรศการ

สถาปตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล ครั้งที่ 17 หมูบาน
ไปยงัแหลงทองเที่ยวใกลเคยีงอื่นๆ ไดอกี เชน นทิรรศการ

เครื่องเงินเขวาสินรินทร ที่อําเภอเขวาสินรินทร ชมงาน
หตัถกรรมการผลติเครื่องเงนิเอกลกัษณเฉพาะของสรุนิทร 
ที่เรยีกวา “ลูกปะเกือม”
กาํไล เขม็ขดั สรอยคอ ตางหู ฯลฯ หมูบานทอผาไหม
ยกทองโบราณบานทาสวาง (จนัทรโสมา) ชมการสาธติ
การทอผาไหมฝมือวิจิตรงดงาม ที่อําเภอเมืองสุรินทร 

เลื อกซื้ อผ  า ไหมมัดหมี่หลากหลาย แถมด  วย
การทอผาไหมฝมือวิจิตรงดงาม ที่อําเภอเมืองสุรินทร 

เลื อกซื้ อผ  า ไหมมัดหมี่หลากหลาย แถมด  วย
การทอผาไหมฝมือวิจิตรงดงาม ที่อําเภอเมืองสุรินทร 

แซตอมออรแกนิคฟารม ที่อําเภอจอมพระ และวนอุทยาน
พนมสวาย อาํเภอเมอืงสรุนิทร 

หากยงัลงัเลสงสยั สามารถสอบถามรายละเอยีดไดที ่ททท. 
สาํนกังานสรุนิทร โทร. 0 4451 4447 - 8 โทรสาร 0 4451 8530 
หรือ เขาไปดเูพิม่เตมิไดที ่http://www.tourismthailand.org/surin 
และ www.facebook.com/TATSurinOffice จา

ชวนกนัไป “สุรนิทร”ชวนกนัไป “สุรนิทร”
“วันชางไทย”“วันชางไทย”“วันชางไทย”

เกี่ยวกบัชางกนัทั่วประเทศแตกตางกนัไป แตที่ 
“จงัหวดัสรุนิทร” นั้นจดัไดวาเปนสถานที่หลกั
ในการจัดงาน “วันช างไทย” เพราะม ี
“หมูบานชางเลีย้งทีใ่หญทีส่ดุในโลกอยูท่ีนี”่ 
เพยีงหลบัตาลองนกึถงึภาพชางจาํนวนมากมา
รวมที่เดยีวกนัวาจะยิ่งใหญอลงัการขนาดไหน

ป นี้ที่จั งหวัดสุรินทร กําหนดจัดงาน 
“วันชางไทย” ระหวาง 13-14 มนีาคม 2564 
ณ หมูบานชางบานตากลาง ตาํบลกระโพ 
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร  เพื่อ
ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกหมอชาง 
ควาญชาง และชางที่เสียชีวิตไปแลว 
โดยจะมีการเซ นไหวศาลปะกํา 
ตามประเพณีความเชื่อของ 
“ชาวกู ย ”  ที่ เ ลี้ ย ง ช  า ง 
เพื่อบูชาและบอกกลาว
แกบรรพบรุษุ 

ทองเที่ยว
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : มเีกณฑผูใหญเรยีกคยุ เจรจาตอรอง
เรื่องผลตอบแทน หรือมีงานที่เกี่ยวกับตัวเลข 

หรอืงานขาย คนวางงาน ผูใหญตดิตอชกัชวนใหทาํงานเกี่ยวกบั
การประสานงาน ธุรกิจสวนตัว มีเกณฑเขาไปติดตอ หรือ
ขอคาํปรกึษาเพื่อกูสนิเชื่อลงทนุเพิ่มเตมิ การเงิน : อปุสรรค
การเงินตางๆ ที่เปนปญหาสําหรับคุณเริ่มคลี่คลายมากขึ้น
ใหคุณไดใชเงินอยางคลองตัวมากขึ้น ความรัก : คนโสด 
มีตัวเลือกใหเลือกเยอะ คุณมีเสนหดึงดูดคนเขาหามาก 
คนมคีู อยามวัแตพูดจาเพอฝน แตไมลงมอืทาํใหคนรกัเหน็ 

ราศีกุมภ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : เตรียมรับมือกับงานใหมๆ งานที่ทาทาย
ความสามารถมากๆ ขอแคคุณตั้งใจผลลัพธดีมาก

แนนอน ใครหางานกม็เีกณฑไดงานใหม คนวางงาน มโีอกาสได
งานประจําทํา ธุรกิจสวนตัว ถือวาดีเลยทีเดียว แตตองแขงขัน
ทุมเท ลงทนุเพิ่มกเ็ปนจงัหวะที่ด ีการเงนิ : มเีกณฑไดเงนิกอนโต 
ไดลาภลอย มเีงนิใชหมนุคลองมอื ไมมปีญหาอะไรมาใหตองรบี
ควกัเงนิจาย ความรัก : คนโสด มเีกณฑผดิหวงั อกหกั เจอคน
ไมด ีคนมคีู ระวงัเกดิการทะเลาะเบาะแวงจากเรื่องเลก็ๆ นอยๆ 
ระวงัคนรกัเจบ็ปวย

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : ระวงัความมั่นใจในความคดิที่สดุโตง 
หรือมีมากจนไมเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงาน

แสดงความคดิเหน็ อาจโดนเขมนหรอืเกดิปญหาไดงาย  ๆคนวางงาน 
อยู ในชวงกดดัน เจอการแขงขันแยงงาน ธุรกิจสวนตัว 
ตองเรงหาลกูคาใหมๆ  ตองแขงกบัคูแขง ออกโปรโมชั่นตางๆ 
การเงิน : หมดเงินไปกับคนรัก อยาเปนสายเปยจนลืมตัว 
กระเปาเงนิรั่วได ความรกั : คนโสด เกดิอาการรกัพี่เสยีดายนอง 
คนนั้นชอบ คนนี้กร็กั ตดัสนิใจไมได คนมคีู อยูในภาวะลงัเล 
ตดัสนิใจไมไดวาจะเอายงัไงกบัความสมัพนัธ หาทางออกไมได

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : ทําอะไรไมไดนอกจากทําสิ่งที่อยู
ตรงหนาใหด ีมเีกณฑถกูเพื่อนรวมงานโยนงานให 

เจานายดนูิ่งเฉย ไมสนบัสนนุความคดิเหน็ของคณุ คนวางงาน 
ยังตองรองานตอไป ชวงนี้เจอแตงานใหชวย ธุรกิจสวนตัว 
ระวังเรื่องการเซ็นเอกสารตางๆ ที่อาจเสียผลประโยชน 
การเงิน : รายไดเสรมิจากงานเสรมิที่เกดิความลาชา มเีกณฑ
จะไดรับในเร็วๆ นี้ ความรัก : คนโสด เจอคนอายุนอยกวา 
ชอบเอาชนะ มีนิสัยดื้อ ไมคอยฟงใคร คนมีคู ระวังนิสัย
เอาแตใจที่มมีากจนเกนิไปทาํความรกันาเบื่อหนาย

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน : อยูในภาวะราบเรียบ งานที่รับผิดชอบ
ไมมีอะไรมาใหทาทายความสามารถ งานที่ทําเปน

ลักษณะจบที่คุณคนเดียว คนวางงาน อยู ในภาวะสันโดษ 
เลือกรับงาน ธุรกิจสวนตัว อยู ในภาวะทรงตัว ไมขึ้นไมลง 
ประคับประคองไปไดดี การเงิน : มีเกณฑใชเงินไปกับการลง
เรยีนคอรสระยะสั้นๆ เพื่อเพิ่ม Skill การทาํงาน หรอืเพิ่มฝมอืให
งานอดิเรกสรางรายได ความรัก : คนโสด เจอแฟนเกา หรือ
คนรกัเกาที่หางหายไปนานมาก คนมคีู คนในอดตี เพื่อนเกากลบั
มาตดิตอ ระวงัผดิใจกบัคนรกั 

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)
การงาน : ตกอยู  ในสถานการณที่ เกิด
ความลังเล ตัดสินใจกับสิ่งที่ตองรับผิดชอบยัง

ไมได ไมเปนไปอยางที่ตองการ งานเกิดสะดุดแตไมรายแรง 
คนวางงาน มสีิ่งที่ตองเลอืก แตยงัตดัสนิใจเลอืกไมได ธรุกิจ
สวนตัว อยามัวแตโลภ อยากไดกําไรทุกอยางจนลืมรักษา
มาตรฐานและคณุภาพ การเงิน : มั่นคงและเตบิโตขึ้นระดบัหนึ่ง 
จากงานเสรมิ หมั่นเกบ็ออม ใชเทาที่จาํเปน ความรกั : คนโสด 
ระวังพัวพันกับความสัมพันธที่บอกใครไมได เปนกิ๊ก คนมีคู 
อยาคดิจะมโีลกสองใบ ถูกจบัไดแนนอน 

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : งานเยอะ ทั้งงานประจํา และงาน
เสริมสรางรายไดเขามา บริหารจัดการเวลาให

ดีๆ  ยิ่งทาํเยอะผลลพัธยิ่งดตีอตวัคณุเอง คนวางงาน มเีกณฑ
ไดงานรายไดดเีขามา แตตองแลกกบังานจกุจกิ ธรุกจิสวนตวั 
ปงมาก ออเดอรเขามารัวๆ ลูกคาเยอะ คาขายดี การเงิน : 
อยาโลภมาก อยารบังานโดยที่ลมืวาคณุตองรกัษามาตรฐาน 
ใชจายชวงนี้ระวังอารมณ ขาดสติในการใชเงิน ความรัก : 
คนโสด งานเยอะขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนหาคนรัก คนมีคู 
เอาแตทาํงาน ความสมัพนัธในครอบครวัไมดขีึ้น 

ราศีสิงห (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : รูสกึทาํงานเยอะ ไมคุมคากบัเงนิที่ไดรบั 
มองหางานอื่นเพิ่มเตมิ เพื่อสรางชองทางและโอกาส

ที่ดีกวา คนวางงาน พยายามหาชองทางในการทําใหเงินที่มีอยู
งอกเงย คิดสรางธุรกิจ ธุรกิจสวนตัว พยายามหาชองทาง หรือ
หาสินคาใหมๆ เพื่อเพิ่มกําไร หรือเพิ่มรายได การเงิน : เกิด
สถานการณเปลี่ยนแปลงรวดเรว็ มรีายได รายจาย เขาๆ ออกๆ 
มีเกณฑเสียเงินไปกับการเดินทาง ออกนอกพื้นที่ ความรัก : 
คนโสด เจอคนอายมุากกวาที่มลีกัษณะเปนคนเจาวางแผน คนมคีู 
อยากทาํอะไร อยาเอาแตคดินาน ลงมอืทาํใหคนรกัเหน็บาง 

ราศีกันย (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : มเีกณฑไดโปรเจก็ต หรอืไดความ
รับผิดชอบใหมๆ ที่คุณมีความถนัด ไดใช

ความสามารถที่แทจรงิ ใครหางานใหม มขีาวด ีคนวางงาน 
มโีอกาสไดเริ่มตนทาํงานประจาํ ธรุกจิสวนตวั ไดลูกคาใหม 
หรอืไดออเดอร พารทเนอร เขามาใหธรุกจิเตบิโต การเงิน : 
เกิดความผิดหวังกับการสูญเสียเงินกับเรื่องเดิมๆ ตามมา
หลอกมาหลอนใหตองเสยีเงนิ ความรัก : คนโสด ความสมัพนัธ
ที่เกดิขึ้นเทาเดมิ ไมไดรูสกึสดชื่น สดใส คนมคีู ตางพยายาม
มองหาลูทาง หรอืโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มความมั่นคง

ราศีตุลย (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน : ไดทําอะไรใหมๆ แถมเปนสิ่งที่มี
ความถนดั ชื่นชอบ ทาํออกมาไดอยางด ีอยาก

เปลี่ยนงานใหมก็มีทิศทางที่ดี มีโอกาสที่ดี คนวางงาน ได
เริ่มตนงานใหม ถกูเรยีกเซน็สญัญา ธรุกจิสวนตวั ไดลกูคา ได
พารทเนอร รวมถึงไดออเดอรเขามาแบบรัวๆ สรางกําไรใหด ี
การเงิน : ระวงัคนรอบขางมาหยบิยืมเงนิ มาสรางปญหาให
ตองเสยีเงนิ เสยีทอง ใหไปมโีอกาสไมไดคนื ความรกั : คนโสด 
คนที่เขามาไมไดดั่งใจ ไมตรงปก คนมีคู  อารมณขึ้นลง 
เหวี่ยงงาย จนอาจเกดิการทะเลาะกนัได 

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : ตกอยูในสถานการณที่ไมสามารถทํา
อะไรได จะสูรบกบัใครกแ็พ ตั้งหนาตั้งตาทาํหนาที่

ที่มีก็พอ คนวางงาน ระวังถูกจางงานไมไดรับเงิน ถูกโกงคาแรง 
ธรุกจิสวนตวั เจรจาอะไรกด็ตูดิขดั คาขายไมราบรื่น ระวงัการเซน็
เอกสารที่เสียผลประโยชน โดนโกงได การเงิน : ระวังเสียเงิน
ไปกับสุขภาพ หรือเสียเงินไปกับเหตุการณที่คุณเองก็ไมคาดคิด  
ความรัก : คนโสด ไดเจอคนที่อบอุน มาเติมเต็มความรูสึก 
คนมคีู มเีกณฑไดขาวด ีขาวเปนมงคล

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : ทุกอยางราบรื่นดี เพื่อนรวมงาน 
เจานายตางยินดีในสิ่งที่คุณทํา ออกมาเปน

ผลสาํเรจ็ ถามหางานเสรมิกม็เีขามาใหทาํ คนวางงาน มเีกณฑ
ไดงานใหม งานที่ตรงกบัความสามารถ ธรุกจิสวนตวั ราบรื่นดี
ไดกาํไรเพิ่ม ลกูคาเพิ่ม ใครคาขายถอืวาขายดมีาก การเงนิ : 
กวาจะไดใชเงนิตองแลกมากบัแรงกาย แรงใจ ใชเงนิกค็ดิใหเยอะ ๆ  
อยาเอาแตเปย ซื้อใจคนอื่นจนไมมเีหลอืเกบ็ ความรกั : คนโสด 
ความสัมพันธที่เปนอยูเทาเดิม ไมคืบหนา คนมีคู อยากหา
อะไรใหมๆ มาเตมิความรกัใหยิ่งหวานชื่น 

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

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

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ตรงหนาใหด ีมเีกณฑถกูเพื่อนรวมงานโยนงานให 
เจานายดนูิ่งเฉย ไมสนบัสนนุความคดิเหน็ของคณุ คนวางงาน เจานายดนูิ่งเฉย ไมสนบัสนนุความคดิเหน็ของคณุ คนวางงาน 

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

ตดัสนิใจไมไดวาจะเอายงัไงกบัความสมัพนัธ หาทางออกไมได

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)

ความลังเล ตัดสินใจกับสิ่งที่ตองรับผิดชอบยัง
ไมได ไมเปนไปอยางที่ตองการ งานเกิดสะดุดแตไมรายแรง 

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : 
เสริมสรางรายไดเขามา บริหารจัดการเวลาให

ดีๆ  ยิ่งทาํเยอะผลลพัธยิ่งดตีอตวัคณุเอง คนวางงาน มเีกณฑดีๆ  ยิ่งทาํเยอะผลลพัธยิ่งดตีอตวัคณุเอง คนวางงาน มเีกณฑ

มาตดิตอ ระวงัผดิใจกบัคนรกั 

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

ที่ดีกวา คนวางงาน พยายามหาชองทางในการทําใหเงินที่มีอยู

อยาคดิจะมโีลกสองใบ ถูกจบัไดแนนอน 

ความสามารถที่แทจรงิ ใครหางานใหม มขีาวด ีคนวางงาน 

ราศีตุลย (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน :
ความถนดั ชื่นชอบ ทาํออกมาไดอยางด ีอยาก

เปลี่ยนงานใหมก็มีทิศทางที่ดี มีโอกาสที่ดี คนวางงาน ไดเปลี่ยนงานใหมก็มีทิศทางที่ดี มีโอกาสที่ดี คนวางงาน ได ที่มีก็พอ คนวางงาน ระวังถูกจางงานไมไดรับเงิน ถูกโกงคาแรง 

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

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

แนนอน ใครหางานกม็เีกณฑไดงานใหม คนวางงาน มโีอกาสได

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

สาระบันเทิง ตางประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง
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คําแนะนําในการปองกันทั้ง 5 โรคขางตน คือ 1.ลางมือให
สะอาดทุกครั้ง 2.กินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหมดวยความรอน 
ไมกินอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารคางมื้อควรเก็บในตูเย็นหรือเก็บ
มดิชดิ และตองอุนกอนรบัประทาน 3.ดื่มนํ้าสะอาดหรอืนํ้าตมสกุ 
หรือนํ้าบรรจุขวดที่ไดรับการรับรองจาก อย. 4.กําจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏกิูลรอบๆ บาน และถายอจุจาระในสวมที่ถูกสขุลกัษณะ

กลุมท่ี 4 โรคตดิตอทีม่รีายงานการระบาดอยางตอเนือ่ง 
ไดแก โรคไขเลือดออก มียุงลายเปนพาหะ อาการคือ ไขสูงลอย 
ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ คลื่นไส อาเจียน บางรายมีจุดแดงที่
ผวิหนงั ตบัโต กดเจบ็บรเิวณชายโครงดานขวา อาจมภีาวะเลอืด
ออก เกิดภาวะช็อก การไหลเวียนของเลือดลมเหลว ปองกันได
โดยเกบ็บานใหสะอาด เกบ็ขยะเศษภาชนะที่อาจมนีํ้าขงั และเกบ็
ภาชนะใสนํ้าปดฝาใหสนทิ

โรคพิษสุนัขบา เกิดจากการรับเชื้อไวรัสจากนํ้าลายของ
สตัวเลี้ยงลูกดวยนํ้านมทกุชนดิ สวนใหญเชื้อจะเขาสูรางกายทาง
บาดแผลที่สัตวกัดหรือขวน วิธีการปองกันเพื่อลดความเสี่ยงคือ 
อยาแหยใหสัตวโมโห อยาเหยียบบริเวณลําตัว ขา หรือหางของ
สัตว อยาแยกสัตวที่กําลังกัดกันดวยมือเปลา อยาหยิบอาหาร
ขณะสตัวกาํลงักนิ และอยายุงกบัสตัวที่ไมรูจกัคุนเคย เพราะสตัว
เหลานี้อาจกดัหรอืขวนได

กลุมที่ 5 ภัยสุขภาพในฤดูรอน ไดแก การบาดเจ็บและ
เสยีชวีติจากการจมนํ้า โดยเฉพาะชวงปดเทอมภาคฤดรูอน (ม.ีค.-พ.ค.) 
เปนชวงที่มีเด็กจมนํ้าเสียชีวิตมากที่สุด ประมาณ 1 ใน 3 ของ
การจมนํ้าเสยีชวีติของเดก็ตลอดทั้งป การปองกนัคอื การดแูลเดก็
อยางใกลชดิ และไมปลอยใหเดก็เลนตามลาํพงั

ปญหาโรคภัยสุขภาพ รวมถึงอุบัติเหตุและอุบัติภัย 
สามารถปองกันได เพื่อลดความสูญเสียและความรุนแรง
ใหนอยลง หนารอน นีอ้ยาลมืหมัน่ตรวจตราดแูลสขุภาพของ
ตัวเองและคนรอบขางกันนะ...

แปบๆ “ฤดูรอน” ก็กําลังมาเยือน “ประเทศไทย” 
อกีครัง้แลว และทกุๆ ครัง้ทีห่นารอนมาถงึกม็กัสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของพวกเรา จึงอยากใหชวยกันระมัดระวังและ
หันมาดูแลสุขภาพมากข้ึน เพื่อปองกันตนเองจากกลุมโรค
และภัยสุขภาพในชวงหนารอนซึ่งแบงออกเปน 5 กลุม

กลุมที่ 1 โรคและภัยสุขภาพท่ีเกิดจากอากาศรอน
โดยตรง ไดแก โรคลมรอน หรอื ฮทีสโตรก เปนการเจบ็ปวยและ
เสียชีวิตจากภาวะอากาศรอนซึ่งพบบอยในผูที่อยูกลางแจงเปน
เวลานาน เชน นกักฬีา ทหาร คนงานกอสราง เปนภาวะวกิฤตที่
รางกายไมสามารถปรบัตวัหรอืควบคมุระดบัความรอนในรางกาย
ได สงผลใหมีอาการออนเพลีย คลื่นไสอาเจียน ไมมีเหงื่อออก 
ตัวรอนจัด ปวดศีรษะ ชีพจรเตนเร็ว ความดันโลหิตลดลง และ
อาจเสยีชวีติได แนะนาํใหงดหรอืเลี่ยงออกกําลงักาย ทาํงานหรอื
กจิกรรมกลางแดดจาเปนเวลานาน ควรดื่มนํ้าใหได 1 ลติร/ชั่วโมง 
เมื่อตองอยูในสภาพอากาศที่รอนจดั สวมเสื้อผาที่ระบายเหงื่อไดด ี
ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดแูลเดก็เลก็ ผูสงูวยั ผูที่มโีรคประจาํตวั 
และผูปวยเรื้อรงัอยางใกลชดิ เพราะเปนกลุมเสี่ยงที่อาจเสยีชวีติได

กลุมที่ 2 โรคและภัยสุขภาพท่ีเปนผลจากอากาศรอน
แลงและแดดจา ไดแก ผลกระทบตอสุขภาพจากปญหาหมอก
ควนั 4 กลุมโรค ไดแก โรคทางเดนิหายใจ โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
โรคตาอกัเสบ และ โรคผวิหนงัอกัเสบ วธิกีารปองกนัสามารถทาํได 
เชน ปดประตูหนาตางบานใหมิดชิด หมั่นทําความสะอาดบาน 
สวมหนากากปองกนั ไมเผาขยะ ไมเผาปา ลดการใชรถยนตสวนตวั 
และสงัเกตหากมอีาการผดิปกต ิเชน ไอบอย หายใจลาํบาก หายใจถี่ 
หายใจมีเสียงวี้ด แนนหนาอก ใจสั่น คลื่นไส เมื่อยลาผิดปกต ิ
วงิเวยีนศรีษะ ใหรบีไปพบแพทย

กลุมที่ 3 โรคติดตอที่พบมากขึ้นในฤดูรอน ไดแก
โรคอุจจาระรวง เกิดจากการรับประทานอาหารหรือนํ้าดื่มที่

ปนเปอนเชื้อโรค เชน แบคทเีรยี ไวรสั โปรโตซวั และหนอนพยาธ ิ
อาการคอื ถายอจุจาระเหลวหรอืถายเปนนํ้า หรอืถายเปนมกูเลอืด 
อาจมอีาการอาเจยีนรวมดวย โดยอาการมตีั้งแตเลก็นอยถงึอาการ
รนุแรง เกดิอาการชอ็ก หมดสต ิและเสยีชวีติได  
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โรคอาหารเปนพษิ มกัเกดิในสถานที่ที่มคีนอยูรวมกนัเปนกลุม 
เชน โรงเรียน วัด เปนตน ในอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ นมที่ยังไม
ไดผานการฆาเชื้อ รวมถึงอาหารที่ทําไวลวงหนานานๆ อาหารที่
ไมไดอุนกอนทาน 

โรคบดิ เกดิจากเชื้อแบคทเีรยีหรอือะมบีาที่ตดิตอโดยการกนิ
อาหาร ผกัดบิ หรอืนํ้าดื่มที่มเีชื้อปนเปอน อาการคอื ถายอจุจาระบอย 
อจุจาระมมีกูเลอืดปน ปวดเบงคลายอจุจาระไมสดุ มไีข ในบางราย
อาจมอีาการเรื้อรงัแบบนี้ได 

อหิวาตกโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต อจากการ
ทานอาหารหรอืดื่มนํ้าที่มเีชื้อปนเปอน  อาการคอื ถายอจุจาระเปน
นํ้าครั้งละมากๆ หรอืถายอจุจาระเหลวสคีลายนํ้าซาวขาว มกัไมมี
อาการปวดทอง อาจมอีาเจยีนรวมดวย 

ไขไทฟอยด หรอื ไขรากสาดนอย ตดิตอไดโดยการกนิอาหาร
และนํ้าที่ปนเปอน อาการคือ มีไข ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว 
เบื่ออาหาร อาจมอีาการทองผูกหรอืบางรายอาจมอีาการทองเสยี 
ผูปวยที่เปนโรคนี้เรื้อรังหรือพาหะนําโรคจะมีเชื้อปนออกมากับ
อจุจาระและปสสาวะเปนครั้งคราว ถามสีขุนสิยัไมถูกตอง เมื่อไป
ประกอบอาหารจะสามารถแพรเชื้อไทฟอยดไปสูผูอื่นได  

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

âÃ¤ÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾ã¹ª‹Ç§Ä´ÙÃŒÍ¹ 
รูกอนปองกันได

ใครที่ติดตามโซเชียลเน็ตเวิรก เชื่อแนวาตองเคย
เห็นกีฬาท่ีผูเลนขึ้นไปยืนทรงตัวบนกระดาน
ที่มีลอเคลื่อนที่ไปขางหนาซึ่งกําลัง
ไดรับความนิยมอยางมากใน
ปจจุบัน ทั้งจากเซเลบคนดัง 
หรือคนทั่วไปท่ีหันมาเลนและโพสตรูป หรือ
โพสตคลิปอวดลีลาผานโลกโซเชียลกันอยาง
คึกคัก

ใชแลว...เรากําลังพูดถึงกีฬาเอ็กซตรีมที่
เรยีกวา “เซิรฟสเกต”

“เซิร ฟสเกต”  เป น เหมือนกับการเล น
กระดานโตคลื่น แตแทนที่จะเลนกับคลื่นในทะล ก็มาเลน
บนพื้นถนนแทน หรือพูดงายๆ ก็คือ เปนการผสมผสานกัน
ระหวาง “เซิรฟบอรด” กบั “สเกตบอรด” นั่นเอง

หลายคนอาจจะสงสยัวา “เซริฟสเกต” กบั “สเกตบอรด” 
ตางกันอยางไร เพราะดูเผินๆ คนเลนก็ตองขึ้นไปยืนบน
กระดานที่มลีอเหมอืนกนั

ความแตกตางสาํคญัเลยกค็อื “เซิรฟสเกต” จะใช
การถายนํ้าหนกัตวัไปมาซาย-ขวา เพื่อใหตวับอรดเคลื่อนที่

รูจ้กั “เซร์ิฟสเกต” 

ไปขางหนา หรอืไปในทศิทางที่ตองการ ขณะที่ “สเกตบอรด” 
จะตองใชเทาไถๆ เปนหลัก ซึ่งนั่นทําใหตัวบอรดจึงมี

ความแตกตางกันดวย โดยลอหนาของ “เซิรฟสเกต” 
จะสามารถหมุนซาย-ขวา หรือหมุน 360 องศาได ขึ้นอยูกับ
แตละรุนหรอืยี่หอ ซึ่งขณะนี้มใีหเลอืกซื้อตามรานขายอปุกรณ

กฬีา ราคาตั้งแตหลกัพนัตนๆ ไปจนถงึหลกัหมื่นบาท
การเลือกซื้อ “เซิรฟสเกต” สิ่งที่ตองคํานึงถึง

อยางแรกเลยคือ สวนสูงและนํ้าหนักของผู เลน 

ถายิ่งสูงและนํ้าหนักตัวมาก ก็ตองใชบอรดที่มีความยาวมากขึ้น
ตามไปดวยเพื่อรองรบันํ้าหนกัและชวยในการทรงตวัของผูเลน

สวนสถานที่ในการเลนกส็ามารถเลนไดทั่วไป แตสาํหรบัมอืใหม
ขอใหเลนบนพื้นที่ราบเรียบไปกอนเพื่อความปลอดภัย ยิ่งถามี
อปุกรณปองกนั เชน หมวกกนันอ็ก สนบัเขา สนบัศอก กย็ิ่งด ีและ
เมื่อเริ่มเชี่ยวชาญแลว จงึคอยยกระดบัไปเลนตามลานสเกต ซึ่งมี
เนนิ มพีื้นที่ลาดชนัใหเลนเพื่อเพิ่มความสนกุสนานเราใจ

ปจจุบันมีพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ของเอกชนที่เปดใหเลน 
“เซิรฟสเกต” ได อาทิ สวนรถไฟ สนามหลวง ศูนยกีฬาตางๆ 
หรือกระทั่งลานหนาศูนยการคาบางแหงก็เปดพื้นที่ใหผู คน
นาํบอรดคูใจไปโชวลลีาไดดวย 

แนนอนวา กีฬาทุกชนิดลวนสงผลดีตอสุขภาพ สําหรับ
“เซิรฟสเกต” ถือเปนการออกกําลังกายแบบคารดิโอ ผสม
เวทเทรนนิ่งไปพรอมๆ กนั เรยีกไดวาสามารถชวยเผาผลาญแคลอรี่
ไดดไีมแพกฬีาชนดิอื่นๆ นอกจากนี้ “เซิรฟสเกต” ยงัชวยในเรื่อง
ของสมาธ ิเพราะผูเลนตองรกัษาสมดลุของรางกาย และจดจออยู
กบัการควบคมุบอรดของตวัเองใหไปตามทศิทางที่ตองการ

ไดขอมูลครบขนาดนี้แลว จะรอชาอยูไย ออกไปลุย 
“เซิรฟสเกต” กันเลยยย..!! 

กีฬาเอก็ซตรมีสุดฮิต พชิติความเราใจ!
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ใครที่ติดตามโซเชียลเน็ตเวิรก เชื่อแนวาตองเคย
เห็นกีฬาท่ีผูเลนขึ้นไปยืนทรงตัวบนกระดาน
ที่มีลอเคลื่อนที่ไปขางหนาซึ่งกําลัง

หรือคนทั่วไปท่ีหันมาเลนและโพสตรูป หรือ
โพสตคลิปอวดลีลาผานโลกโซเชียลกันอยาง

ใชแลว...เรากําลังพูดถึงกีฬาเอ็กซตรีมที่

 เป น เหมือนกับการเล น
กระดานโตคลื่น แตแทนที่จะเลนกับคลื่นในทะล ก็มาเลน
บนพื้นถนนแทน หรือพูดงายๆ ก็คือ เปนการผสมผสานกัน

 “สเกตบอรด” นั่นเอง
บนพื้นถนนแทน หรือพูดงายๆ ก็คือ เปนการผสมผสานกัน

 นั่นเอง
บนพื้นถนนแทน หรือพูดงายๆ ก็คือ เปนการผสมผสานกัน

 “เซริฟสเกต” กบั “สเกตบอรด” 
ตางกันอยางไร เพราะดูเผินๆ คนเลนก็ตองขึ้นไปยืนบน

ความแตกตางสาํคญัเลยกค็อื “เซิรฟสเกต” จะใช
การถายนํ้าหนกัตวัไปมาซาย-ขวา เพื่อใหตวับอรดเคลื่อนที่

ไปขางหนา หรอืไปในทศิทางที่ตองการ ขณะที่ 
จะตองใชเทาไถๆ เปนหลัก ซึ่งนั่นทําใหตัวบอรดจึงมี

ความแตกตางกันดวย โดยลอหนาของ
จะสามารถหมุนซาย-ขวา หรือหมุน 360 องศาได ขึ้นอยูกับ
แตละรุนหรอืยี่หอ ซึ่งขณะนี้มใีหเลอืกซื้อตามรานขายอปุกรณ
จะสามารถหมุนซาย-ขวา หรือหมุน 360 องศาได ขึ้นอยูกับ
แตละรุนหรอืยี่หอ ซึ่งขณะนี้มใีหเลอืกซื้อตามรานขายอปุกรณ
จะสามารถหมุนซาย-ขวา หรือหมุน 360 องศาได ขึ้นอยูกับ

กฬีา ราคาตั้งแตหลกัพนัตนๆ ไปจนถงึหลกัหมื่นบาท
แตละรุนหรอืยี่หอ ซึ่งขณะนี้มใีหเลอืกซื้อตามรานขายอปุกรณ

กฬีา ราคาตั้งแตหลกัพนัตนๆ ไปจนถงึหลกัหมื่นบาท
แตละรุนหรอืยี่หอ ซึ่งขณะนี้มใีหเลอืกซื้อตามรานขายอปุกรณ

การเลือกซื้อ 
กฬีา ราคาตั้งแตหลกัพนัตนๆ ไปจนถงึหลกัหมื่นบาท

การเลือกซื้อ 
กฬีา ราคาตั้งแตหลกัพนัตนๆ ไปจนถงึหลกัหมื่นบาท

อยางแรกเลยคือ สวนสูงและนํ้าหนักของผู เลน 

กีฬาเอก็ซตรมีสุดฮิต พชิติความเราใจ!กีฬาเอก็ซตรมีสุดฮิต พชิติความเราใจ!
 “เซร์ิฟสเกต”  “เซร์ิฟสเกต” 
กีฬาเอก็ซตรมีสุดฮิต พชิติความเราใจ!กีฬาเอก็ซตรมีสุดฮิต พชิติความเราใจ!
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อักษร
สราญ

...ทะเลนอย...

๏ นกนํ้าโฉบนํ้าทะเลนอย

นกฟาเคลื่อนคลอยผสานผสม

ใตปกเคลื่อนไหวใตแรงลม

ภาพไหวนิ่งจมกันและกัน

๏ ลองเรือกลีบบัวลอยละลอง

เรือกลีบบัวทองทะเลฝน

ทะเลนอยกวางใหญผานคืนวัน

ผานทุกขสุขสรรคผานวันคืน !.

นายทิวา
ทะเลนอย พัทลุง



ติดตอใชพื้นที่ศูนยราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั

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

WWW.DAD.CO.TH
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สงความสุขทุกตนเดือน
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ขั้นตอนการเชาพื้นที่

ลงทะเบียนผู ใชงาน

จองพื้นที่เชา

ชําระเงิน

พื้นที่เชาที่เปดใหบริการ

สิ่งอํานวยความสะดวก

เว็บแอปพลิเคชันศูนยราชการฯ พารวย ชองทางอํานวยความสะดวกสําหรับผูสนใจขอเชาพื้นที่ สามารถเขาถึง

ขอมูลพื้นท่ีเชารูปแบบอิเล็กทรอนิกส และทําการขอจองพื้นที่เชาผาน Web Browser บนอุปกรณสมารทโฟน 

แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร อีกทั้งยังสามารถบันทึกจัดเก็บขอมูล ติดตามสถานะการจองไดอีกดวย

ศนูย�ราชการฯ พารวย e-Reservation

www.ereservation.dad.co.th

พื้นที่ใหเชาหลากหลาย มีทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ เริ่มที่ 4 ตร.ม ถึง 9,700 ตร.ม

ที่จอดรถจํานวนมาก
จอดไดมากถึง 7,000 คัน

เดนิทางสะดวกดวยรถสวนตวั ทางพเิศษศรรีชั 
ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลเวย)

รองรบัผูใชบรกิารจาํนวนมาก
มากกวา 20,000 คน ตอวนั

รานคามากมาย
มากถึง 262 รานคา (รวมพื้นที่ 2 อาคาร)

รองรับเสนทางรถไฟฟา รถไฟฟาสายสีชมพู 
รถไฟฟาชานเมืองสายสีแดงเขม


