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ร คณะที่ปรึกษา :
 มนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล  บุบผะศิริ	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	
 ประนอม  ทิวะพันธุ์	 ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 ว่าที่ ร.ต. วีรภัทร  จีนด้วง	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 กมลชนก  เหลืองทองนารา	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 อาวุธ  ยวนแห่ว	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 อาคม  ตรีเจริญ	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
  เวียงมาศ  ธีระแนว	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

บรรณาธิการ : อณุรัตน์ แก้วทองคำา	ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นฤมล พรดิลกธรรม, เจน ทองเป้า, คามิน คุ้มแพทย์

เจ้าหน้าที่ประจำากองบรรณาธิการ : ทิพย์วัลย์ จิระเดชประไพ, สุธิดา พงศาปาน,
  ณภัคคัชพงศ์ ไหลเจริญ

ปกหน้า/ปกหลัง :   แปลงข้าวสีชมพู ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ศนูยเ์ครอืขา่ยเพือ่แกไ้ขปัญหาและสง่เสรมิการมีส่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก (Clinic Center) อาคารศนูยป์ระสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
ประจำาอำาเภอเมืองพิษณุโลก (ข้างที่ว่าการอำาเภอเมืองฯ) โทร.0-5524-7330 กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
โทร.0-5598-7718 ถึง 20 ต่อ 605 โทรสาร 0-5598-7659 website : www.ppao.go.th e-mail : centerjnppao@hotmail.com หรือ 
facebook “วารสาร Clinic Center” https://fb.me/ClinicCenterJR

กองบรรณาธิการวารสาร Clinic Center ขอเชญิทา่นผู้อ่านทีม่เีรือ่งราวท่ีเปน็ประโยชนแ์ละนา่สนใจอยากจะบอกเลา่ 
สง่บทความพรอ้มภาพประกอบ (ถา้ม)ี มายงักองบรรณาธกิาร เพือ่ตพีมิพ์ ในวารสารเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรูต้อ่ไป

 วัสดีครับ.. ท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับวารสารวิชาการ Clinic Center เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 3 ประจำาเดือนมีนาคม 2563
 “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  กองบรรณาธิการฯ ขอวอนให้ทุกท่านช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง เพื่อสกัดกั้น และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ตามมาตรการรัฐบาล  
 ซึ่งเป็นอย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปถึงการระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) ที่ต้องเฝ้าระวัง
ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรคติดต่ออันตราย ที่จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน ห้ามปล่อยปละละเลย หรือปฏิเสธการรักษาฯ
 สำาหรบัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัพษิณโุลก โดยนายมนตช์ยั ววิฒันธ์นาฒน ์ ได้เพิม่มาตรการในการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าสำานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อ
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก่อนเข้าทำางานทุกคน รวมถึงตรวจคัดกรองประชาชน
ที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าไปภายในอาคารอีกด้วย
 กองบรรณาธิการฯ จึงขอแสดงความห่วงใยมายังผู้อ่านทุกท่าน ให้ดูแลสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ  
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากจำาเป็น
ต้องเดินทางหรือต้องเข้าไปอยู่ในแหล่งชุมชน ให้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่เสมอ รักษาสุขภาพด้วย
ครับ .. แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
  อณุรัตน์ แก้วทองคำา
  ผู้อำ�นวยก�รกองแผนและงบประม�ณ
  บรรณ�ธิก�ร
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 อุราตะ มิกิ (Urata Miki) ผู้อำานวยการ Kumamon 

Group เผยวา่ เปน็แนวคดิของคณุอคิโุอะ คาบาชมิะ (Ikuo 
Kabashima) นักการเมืองท้องถ่ินซึ่งดำารงตำาแหน่งผู้ว่า

ราชการจังหวัดคุมาโมโต้ในขณะน้ัน (ปี 2010) ได้หาทาง

โปรโมตจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก ในโอกาสที่รถไฟชินคันเซนสาย
ใหมบ่นเกาะคิวชูจะวิง่มาจนถงึจงัหวัดคุมาโมโต้เป็นครัง้แรก
ในปี 2011

 “ท่านเป็นคนชอบพูดว่า จานถ้ามันจะแตกก็ให้

มันแตกไป ซึ่งเป็นคำาเปรียบเปรยของท่านที่อยากบอก

ข้าราชการของจังหวัดว่า ให้ลองทำาไปเถอะ ถึงจะผิด

พลาดก็ไม่เป็นไร”

 ดว้ยประโยคดงักลา่ว แคมเปญ Kumamon Surprise 
เพือ่รบัการมาของรถไฟชนิคนัเซนจึงมีการเปลีย่นแปลง จาก

เดมิทีม่เีพยีงโลโก้เป็นรปูเครือ่งหมายอศัเจรยี ์กลายเปน็การ

สง่ตอ่ให้ดไีซเนอรอ์ยา่งมานาบ ุมซิโูนะ วาดภาพคาแรคเตอร์
หมีสดีำาขึน้มา และใชเ้ป็นทตูประจำาจังหวดัอยา่งเป็นทางการ 
การปลกุไอเดยีขา้ราชการในจังหวดัโดยใชแ้นวคดิ “ถึงจาน

จะแตกก็ไม่เป็นไร” นี้จึงกลายร่างไปสู่ “คุมะมง” ผู้สร้าง

มลูคา่ทางเศรษฐกิจนับแสนลา้นเยนให้กับจังหวดัคมุาโมโตใ้น

อีก 10 ปีต่อมาได้ในที่สุด

 3 กลยุทธ์สร้างคุมะมง
 การสรา้งคมุะมงให้ครองใจคนญีปุ่น่ไดไ้มไ่ดจ้บแคก่าร

วาดแลว้รอให้คาแรคเตอรค์มุะมงโดง่ดงัได้เอง กวา่จะมาถึง

จุดน้ีได ้มกีลยทุธ์อกี 3 ขอ้ทีข่า้ราชการจังหวดัคมุาโมโตเ้ลอืก
ใช้เพื่อผลักดันแบรนด์คุมะมงให้เป็นแบรนด์ในใจของคนทั้ง

ญี่ปุ่น นั่นคือ

 1. ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ในการใช้คุมะมง

 ด้วยแนวคิดทางการตลาดที่แตกต่างของจังหวัดคุมา

โมโต้ นำาไปสู่การตัดสินใจที่แตกต่างไปด้วย เมื่อเทียบกับ
คาแรคเตอร์อื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น นั่นคือ ผู้ประกอบการ

	 จังหวัดคุมาโมโต้	ประเทศญี่ปุ่น	ได้สร้างความสุขผ่านคาแรคเตอร์	“คุมะมง”	(Kumamon)	จนสามารถ

ตีออกมาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง	150,000	ล้านเยน	หรือประมาณ	4.13	หมื่นล้านบาท	(ตัวเลขในปี	

2018)	และทำาให้เรื่องราวของคุมะมงนี้กลายเป็นกรณีศึกษาให้กับหลาย	ๆ	เมืองที่อยากเจริญรอยตาม

ประเทศญีปุ่น่ใช้การ์ตูนสร้างชาติ
จังหวัดคุมาโมโต้ใช้คุมะมงสร้างเมือง*
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สามารถขอใชภ้าพคมุะมงแบบถูกตอ้งตามลขิสทิธ์ิไดโ้ดยไมม่ี

ค่าใช้จ่าย เงื่อนไขมีเพียงข้อเดียว นั่นคือ สินค้าหรือบริการ

ที่จะใช้คุมะมงเป็นพรีเซนเตอร์น้ันต้องมีส่วนสนับสนุนการ
ทอ่งเทีย่ว หรือสนิคา้ของจงัหวดัคมุาโมโต ้สง่ผลให้ ปจัจุบนั

มีสินค้าที่ใช้คุมะมงในการทำาตลาดแล้วกว่า 30,000 ราย  
(เป็นตัวเลขเมื่อเดือนมีนาคม 2019) ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม

ทีพ่กั, คุก้ก้ี, สายการบนิ, บะหม่ี, ไอศกรมี, ชดุชัน้ใน, เบยีร,์ 
ตุก๊ตา, ของเลน่ หรือแมก้ระทัง่รถมอเตอรไ์ซคย์ีห้่อ Honda 

ก็มีการผลิตรุ่นพิเศษอย่าง Kumamon x Monkey ขึ้น

มาขายเช่นกัน (ค่าย Honda มีโรงงานผลิตอยู่ในจังหวัด 

คุมาโมโต้) ฯลฯ

 ปัจจุบัน ทางจังหวัดคุมาโมโต้ยังได้เปิดเผยตัวเลขผู้

ประกอบการทีย่ืน่เอกสารขอใชล้ขิสทิธ์ิคมุะมงด้วยวา่มเีฉลีย่
เดือนละ 700 รายเลยทีเดียว แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการใน

ต่างประเทศ อาจไม่ได้รับสิทธิน้ี เพราะทาง Kumamon 
Group มีการตั้งตัวแทนเพื่อดูแลด้านลิขสิทธิ์ และมีการคิด

ค่าใช้จ่ายในการใช้คุมะมงนอกประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม
 2. ทำาทุกทางเพื่อให้คุมะมงได้เข้าถึงคนให้มากที่สุด

 ทีผ่่านมา การเป็นขา้ราชการอาจมีงานประจำาให้ตอ้ง

รบัผิดชอบ และอาจทำาให้ไมไ่ดพ้บปะประชาชนมากเทา่ไรนัก 

LOCA
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 คือท้องถิ่น คือบ้านเรา
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ซึง่เปน็คนละภาพกับทมีงานของ Kumamon Group เลยก็

ว่าได้
 โดยอุราตะเล่าว่า “เราลองทำาทุกอย่างเลยในการ

โปรโมต ไม่ว่าจะเป็นการไปยืนแจกนามบัตรนับหมื่น ๆ 

ใบที่โอซาก้าเพื่อแนะนำาตัว พอเริ่มเป็นที่รู้จักในโอซาก้า 

ก็เริ่มขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งก็เห็นผลว่า ยอดขาย
สินค้าที่มีภาพของคุมะมงก็เติบโตตามมา”

 ไมเ่พยีงเทา่น้ัน คมุะมงยงัมตีวัตนบนโลกโซเชยีลมีเดีย  

นั่นคือบน Twitter ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามประมาณ 8 แสน

กวา่ราย โดยทมีงานจะคอยโพสตภ์าพคมุะมงขณะทำากิจกรรม

ตา่งๆ หรอืไมก็่ภาพของคมุะมงระหวา่งการผลติสนิคา้รุน่พเิศษ
ที่จับมือกับแบรนด์ เพื่อให้แฟน ๆ ได้เห็นก่อนใคร และรู้สึก

ผูกพันกับสินค้าตัวน้ันก่อนที่จะวางตลาดจริง หรือในด้าน

คอนเทนต์ คุมะมงมีช่อง YouTube เป็นของตัวเอง ในชื่อ 

Kumamon TV พรอ้มคำาบรรยายภาษาองักฤษ เพือ่เขา้ถึง

ชาวตา่งชาต ิรวมถึงอยูร่ะหวา่งการสร้างอนิเมชัน่ของตวัเอง
เพื่อฉลองวันครบรอบ 10 ปีของคุมะมงด้วย

 นอกจากนั้น ในเรื่องอีเวนท์โชว์ตัว คุมะมงก็ไม่พลาด 

โดยเขามักจะไปปรากฏตัวเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเด็ก ๆ 

ในโรงเรียน ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา ฯลฯ มาโดยตลอด

 คณุอรุาตะเสรมิด้วยวา่ ด้วยความทีค่มุะมงมีตวัเดยีว
ในโลก จึงไม่สามารถปรากฏตัวพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน 

สง่ผลให้คมุะมงตอ้งเดนิทางดว้ยการ “วาร์ป” เปน็หลกั จึง

จะสามารถไปปรากฏตัว ณ งานที่ตกปากรับคำาไว้ได้ทัน

 3. ต่อยอดสู่การเป็นตัวแทนส่งต่อความสุข
 นอกจากการผลักดันตัวเลขเศรษฐกิจ และเม็ดเงิน

ด้านการท่องเที่ยวแล้ว จังหวัดคุมาโมโต้ยังวางโพสิชันของ 

คมุะมงไวอ้กีหน่ึงขอ้ น่ันคอืตอ้งการให้หมดีำาตวัน้ีเปน็ตวัแทน

ส่งต่อความสุข ที่ไม่จำากัดเฉพาะคนญี่ปุ่น แต่จะส่งต่อความ

สุขนี้ไปทั่วโลก
 “เมื่อคนทั่วโลกมีความสุขจากการที่ได้รู้จักคุมะมง 

เขาก็จะสนใจคุมาโมโต้ และรักคุมาโมโต้ด้วย” อุราตะ

กล่าว

 หน่ึงในเรือ่งราวน่าประทบัใจของคมุะมง ก็คอืเหตกุารณ์

แผ่นดินไหวบนเกาะคิวชูเมื่อปี 2016 ซึ่งจังหวัดคุมาโมโต้
เปน็หน่ึงในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความเสยีหายหนักทีส่ดุของญีปุ่น่ ใน

เวลาน้ัน ทมีงานมีการเก็บตวัคมุะมงเอาไวเ้พราะตระหนักวา่

ไมส่ามารถให้คมุะมงทำาหน้าทีส่ง่ตอ่ความสขุทา่มกลางความ

LO
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า
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*ปรับปรุงจากบทความใน https://www.brandbuffet.in.th/2020/01/kumamon-the-character-from-break-plate-concept-to-
become-kumamoto-ambassador/ โดย เจน ทองเป้า อบจ.พล.

สูญเสียและซากปรักหักพังของเมืองได้
 อย่างไรก็ดี อุราตะเล่าว่า มีเสียงเรียกร้องจาก 

ชาวเมืองคุมาโมโต้ดังขึ้นเร่ือย ๆ เพื่อขอให้คุมะมงออกมา

ปรากฏตัวเพื่อสร้างความสุขให้กับเมืองอีกคร้ัง ด้วยเหตุน้ี 

คุมะมงจึงกลับมาตามเสียงเรียกร้อง โดยไปปรากฏตัวเป็น

ครั้งแรกที่แคมป์ผู้ประสบภัยในเมืองนิชิฮาระ ซึ่งเป็นจุดที่
ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเหตุการณ์ครั้งนั้น

 คุณอุราตะเล่าว่า นอกจากเด็ก ๆ จะวิ่งเข้าหาคุ

มะมงจนเตม็ไปหมดแลว้ คนชราในเมอืงหลายคนก็ยงัเขา้มา 

จับมือและร้องไห้ พร้อมกับบอกว่า ขอบคุณคุมะมงตลอด

เวลาอีกด้วย ภาพดังกล่าวยังได้ถูกถ่ายทอดไปทั่วประเทศ 
เมือ่มรีายการทวีขีองญีปุ่น่ชอ่งหน่ึงมาทำาขา่ว โดยมชีาวเมอืง

คมุาโมโตใ้ห้สมัภาษณว์า่ การมาเยีย่มของคมุะมงทำาให้คนลมื

ความทกุขไ์ปไดห้มด ทัง้ ๆ  ทีจ่รงิ ๆ  แลว้พวกเขาลำาบากมาก

 “พอส่ือออกมาแบบน้ี คนทัว่ประเทศเลยเห็นความ
สำาคญัของคมุะมง และอยากจะสนับสนุนคมุะมง เพือ่ชว่ย

จังหวัดคุมาโมโต้ มันเลยกลายเป็นพาวเวอร์ให้คุมะมงมี
ชื่อเสียงมากขึ้น มีคนรักมากขึ้น”

 จาก 3 กลยุทธ์ที่จังหวัดคุมาโมโต้เลือกใช้นี้ ผลที่เห็น

ชัดที่สุดอาจเป็นเร่ืองของตัวเลขทางเศรษฐกิจ โดยในปี 

2018 ที่ผ่านมา สินค้าที่มีการขอใช้ไลเซนส์คุมะมงสามารถ

ทำายอดขายได้ทัง้สิน้ 150,000 ลา้นเยน หรือคดิเปน็เงินไทย
ที ่42,300 ลา้นบาท เตบิโตขึน้จากป ี2011 ทีเ่คยทำาไดเ้พยีง 

25 ล้านเยนมาหลายเท่าตัว

 อรุาตะยงัไดฝ้ากทิง้ทา้ยถึงขา้ราชการในประเทศอืน่ ๆ  

ที่อยากประสบความสำาเร็จและเป็นที่รักของประชาชนด้วย

ว่า ไม่จำาเป็นต้องใช้โมเดลเดียวกับคุมะมง แต่อยากให้ลอง
มองจังหวดัของตวัเองก่อนวา่ความตอ้งการของประชาชนคอื

อะไร แลว้ปรบัให้เขา้กับความตอ้งการน้ัน ซึง่เธอเชือ่วา่หาก

สามารถทำาได ้ก็จะสามารถปลกุเมอืงให้เปน็เมอืงทีป่ระชาชน

มีความหวัง และอยากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นต่อไปได้เช่นกัน

LOCA
LISM

 คือท้องถิ่น คือบ้านเรา
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 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (อ.ป.ท.) เปน็องคก์ารที่
จัดตัง้ขึน้ตามหลกัการกระจายอำานาจทางปกครอง (Decen-

tralisation) ในส่วนที่เป็นการกระจายอำานาจตามพื้นที่ คือ
เปน็เรือ่งทีส่ว่นกลางกระจาย (decentraliser) อำานาจ ออก

ไปให้แก่สว่นทอ้งถ่ินเปน็ผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำาสาธารณกิจ  
(Service public) ดังคำาอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็น “การจัด

ระเบยีบการปกครอง ซึง่รัฐหรือส่วนกลางมอบอำานาจหน้าที่
ในการจัดทำาบรกิารสาธารณะบางอยา่ง ซึง่เดมิเจ้าหน้าที ่

ของราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้ดำาเนินงานอยู่ใน 

ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นหรือองค์การอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ราชการบรหิารส่วนกลางรับไปดำาเนินการด้วยงบประมาณและ 

เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นหรือขององค์การนั้นเอง...”
 โดยนัยแห่งคำากลา่วน้ี ยอ่มหมายถึงวา่ อำานาจในการ

จัดทำาสาธารณกิจน้ันโดยเน้ือหาแลว้เปน็อำานาจขององคก์าร

ส่วนกลาง แต่เพื่อประโยชน์หรือเพื่อความคล่องตัวในการ

ดำาเนินงาน จึงได้มีการกระจายอำานาจดังกล่าวไปสู่องค์การ
ส่วนท้องถิ่น

 หลักการกระจายอำานาจ (decentralisation) เป็น
แนวคดิทีมี่ใชอ้ยูใ่นประเทศสาธารณรฐัฝร่ังเศส ซึง่หากพจิารณา

ในแง่ของความเปน็มาทางประวตัศิาสตรแ์ลว้ แนวคดิน้ีก็ชอบ
ดว้ยขอ้เทจ็จริงทีฝ่ร่ังเศสเปน็ประเทศทีม่กีารรวมอำานาจเขา้

สู่ส่วนกลางอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่รชัสมัย
ของพระเจา้หลยุส์ที่ 14 เปน็ตน้มา ฉะนัน้บรรดาอำานาจทัง้

หลายทีท่อ้งถ่ินใชอ้ยูใ่นการจัดทำาสาธารณกิจ จึงเป็นอำานาจ
ทีส่ว่นกลางกระจายออกมาให้มากน้อยตามแต่ทีจ่ะกำาหนดไว้

ในกฎหมาย

 มีการตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่า “คำาว่า la 
decentralisation ในภาษาฝร่ังเศสซึ่งแปลเป็นไทยว่า 

“การกระจายอำานาจ” น้ันมคีวามหมายตามหลกัภาษาวา่ เอา
อำานาจออกไปจากศนูยก์ลาง ซึง่ไม่แสดงให้เห็นความคดิของ

การปกครองตนเองทีช่ดัเจนเหมอืนกับคำาวา่ “selfgovern-

ment” ในภาษาองักฤษ และคำาวา่ “selbstverwaltung” 

ในภาษาเยอรมัน ซึ่งทั้งสองคำานี้ แปลตรงตัวเป็นภาษาไทย
ว่า “การปกครองตนเอง”

หลกัการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ 
ในฐานะท่ีเป็นหลักกฎหมายซึง่มคีำ บงัคับในระดบัรัฐธรรมนูญ (1)*
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 ดงัน้ี จึงเปน็ประเดน็ทีน่่าคดิวา่ สำาหรบักรณทีัว่ๆ ไป

แลว้ อำานาจขององคก์ารสว่นทอ้งถ่ินในการจัดทำาสาธารณกิจ 
น้ัน โดยแทจ้รงิแลว้เปน็อำานาจทีส่ว่นกลางกระจายมาให้ หรอื

เปน็อำานาจทีอ่งคก์ารสว่นทอ้งถ่ิน(พงึ)มีอยูม่าแต่ด้ังเดมิดงัใน

กรณีขององค์การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น (Local Self 
Government) ในประเทศอังกฤษ

 หรืออีกนัยหน่ึง อำานาจที่องค์กรส่วนท้องถ่ินมีอยู่
นี้ เป็นผลมาจากการยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

ในท้องถิ่นในอันที่จะปกครองตนเอง เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานใน

การทีจ่ะมสีว่นรว่มในการจัดทำาบรกิารสาธารณะซึง่เป็นเรือ่ง 

เก่ียวเน่ืองกับชวีติประจำาวนัของตนเอง “เปน็การทีร่ฐัยอมรบั

วา่มีผลประโยชน์บางอยา่งเป็นเร่ืองของประชาชนในแตล่ะ
ทอ้งถ่ินโดยเฉพาะแยกตา่งหากจากผลประโยชน์ทัว่ไปของ

ชาติ เช่น การรักษาความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย การ

บำารุงรักษาถนนหนทาง การอนามัยของประชาชนใน 
ท้องถ่ินหน่ึงๆ ซึ่งเป็นเร่ืองผลประโยชน์ที่ประชาชนใน 

ท้องถ่ินน้ันได้รับโดยเฉพาะ การจัดทำาบริการสาธารณะ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เฉพาะแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึง

ถือเปน็กิจการของทอ้งถ่ิน (affaires locaies) ทีป่ระชาชน

ในอาณาเขตนั้น ควรจัดทำาเอง...”

(มีต่อฉบับหน้าครับ)

*ปรับปรุงจากบทความใน” รวมบทความทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม เอี่ยมประยูร เนื่องในโอกาส งานเชิดชูครูกฏ
หมายและรำาลึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม เอี่ยมประยูร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 โควดิ-19 ยงัคงร้อนแรง ฉดุไม่อยูจ่ริง ใๆนชว่งเวลาน้ี 
หลายประเทศกลายเป็นวิกฤตการณ์ไปแล้ว ทำาลายทั้งชีวิต
ผู้คนและเศรษฐกิจ บ้างก็ลุกลามไปถึงความม่ันคงทางการ
เมืองเลยทีเดียว คงได้แต่หวังว่าการศึกษาทดลองวัคซีนจะ
ประสบผลสำาเร็จในเร็ววนั และสายลมฤดูร้อนทีพ่ดัเขา้มาจะ
ชว่ยลดการแพร่ระบาดลงไดบ้า้ง ทีส่ำาคญัคอืการปอ้งตนเอง
จากการติดเชื้อ Health Clinic ในฉบับนี้เราจะมาเจาะลึก
ถึงวิธีการใช้ “แอลกอฮอล์” ฆ่าเชื้อกันครับ 
 นอกจากการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันละ
ลองเชือ้โรคในอากาศ จากการไอจามของผู้ปว่ยแลว้ อกีสว่น
ทีส่ำาคญัไมแ่พกั้นก็คอืการฆา่เชือ้โรคจากการสมัผัส โดยเปน็
ที่ชัดเจนแล้วนะครับ ว่าเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ก่อใหเ้กดิโรค
โควิด-19 น้ันสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลาย
วนั ฉะน้ันการฆา่เชือ้โรคในวสัดุทีเ่ราสมัผัสรว่มกับบคุคลอืน่ 
เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ ฯลฯ และโดยเฉพาะมือของ
เรานั่นเอง จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก และผลิตภัณฑ์ที่
สามารถฆา่เชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 ทีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้ก็
คอื “แอลกอฮอล์” น่ันเอง ซึง่ตอนน้ีก็กลายเปน็สนิคา้ขาด
ตลาดไปแล้วต่อจากหน้ากากอนามัย
 แอลกอฮอล์ที่ ใช้สำาหรับฆ่าเชื้อโรคโดยทั่วไปมี  
2 ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) หรือ 
เอทานอล และ ไอโซโพรพลิ แอลกอฮอล ์(isopropyl alcohol) 
แอลกอฮอล์ทั้ง 2 ชนิดเป็นของเหลวใส ไม่มีสี (ที่เห็นเป็น 
สฟีา้น้ัน เปน็การใสส่เีพือ่บอกวา่ไมส่ามารถดืม่ หรอืรบัประทาน
ได้) และแอลกอฮอล์นั้นมีคุณสมบัติระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิ

ดร.สราวุธ คำาปวน   ม.นเรศวร

เตรียมตัวป้องกันและรับมือ
COVID-19

(ตอนที่ 3 แอลกอฮอล์)

ห้อง ทั้งน้ีพึงระลึกเสมอว่า “ห้ามใช้ เมทิลแอลกอฮอล์ 
(methyl alcohol) หรือเมทานอลโดยเดด็ขาด” เน่ืองจาก 
เมทิลแอลกอฮอล์ หรือ เมทานอลน้ันเป็นแอลกอฮอล์อีก
ชนิดนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ระเหยง่ายเช่น
กัน เมทานอลนั้นเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นทาง
ปิโตรเคมี นิยมใช้เป็นตัวทำาละลายในอุตสาหกรรมการทำา
เฟอร์นิเจอร์ เช่น สีทาไม้ น้ำามันเคลือบเงา ยาลอกสี ฯลฯ 
และใช้เป็นเชื้อเพลิง ถึงแม้จะเป็นแอลกอฮอล์เหมือนกัน 
แต่พบว่าเมทานอลน้ันมีความเป็นพิษต่อร่างกายมาก โดย
สามารถดูดซึมได้ทางผิวหนัง ลมหายใจ ผู้ที่สูดดมเข้าไปจะ
ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ทำาให้หลอดลม
อักเสบ มีการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ทำาให้เยื่อบุตาอักเสบ 
อาจรุนแรงถึงขั้นตาบอดและเสียชีวิตได้ถ้าดื่มเข้าไป
 ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของเอธิลแอลกอฮอล์ 
หรือเอทานอล น้ันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและระยะเวลาที่
เชื้อสัมผัสกับแอลกอฮอล์ โดยความเข้มข้นของเอทานอลที่ 
70% จะเปน็ความเขม้ขน้ทีมี่ประสทิธิภาพสงูสดุในการทำาลาย
เชื้อ และควรฉีดพ่นในบริเวณสัมผัส มากกว่า 30 วินาที
ขึ้นไป ทั้งน้ีหากใช้เอทานอลความเข้มข้นมากเกินไป เช่น 
เอทานอล 95% นั้นด้วยคุณสมบัติของแอลกอฮอล์ที่ระเหย
เรว็ จะทำาให้แอลกอฮอลท์ีฉ่ดีพน่ไปน้ันระเหยแห้ง ทำาให้ระยะ

Health
Clinic
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เวลาที่เชื้อจะสัมผัสแอลกอฮอล์ลดลง 
 แอลกอฮอลมี์ฤทธ์ิละลายไขมัน จึงทำาลายผนังเซลล์
ของเชื้อโรคหลายชนิด และดูดน้ำาออกจากเซลล์ทำาให้เชื้อ
โรคเสยีน้ำา เซลลเ์ชือ้โรคตายลง  แต่อยา่งไรก็ตามก็ทำาลาย
เซลลผิ์วหนังของคนเราด้วยเชน่เดียวกัน ทำาให้ผิวแห้ง ฉะน้ัน
จึงมีการใส่สารให้ความชุ่มชื้นลงไปเป็นแอลกอฮอล์เจลล้าง
มือ ซึ่งข้อควรระวังสำาหรับการทำาแอลกอฮอล์เจลใช้เองก็
คอื ควรใชแ้อลกอฮอลท์ีม่คีวามเขม้ขน้สงู  และให้ผสมดว้ย
อัตราส่วนที่เหมาะสม (ให้มี % แอลกอฮอล์มากกว่า 70%) 
เพราะหากสว่นผสมให้ความชุม่ชืน้และสร้างเน้ือเจลมากเกิน
ไปอาจทำาให้ปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ลดลงจน
ขาดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค 
 การใชแ้อลกอฮอลช์นิดสเปรยส์ำาหรบัฉดีพน่ มีขอ้ดี
ตรงทีส่ามารถใชฉ้ดีฆา่เชือ้วสัดุต่างๆ ได้ ทัง้มอืถือ และวสัดุ
อื่นที่เราจับ แต่การฉีดพ้นที่ผิวหนัง ก็อาจทำาให้ผิวแห้งได้  
ซึ่งอาจแก้ไขโดยการทาครีมให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว
 การใชแ้อลกอฮอลท์ำาความสะอาดสิง่ของต่างๆ น้ัน 
อาจทำาให้วสัดทุีม่ไีขมันเปน็องคป์ระกอบเสยีสภาพไดเ้มือ่ใชไ้ป
นานๆ เช่น เครื่องหนัง พลาสติก ฯลฯ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการ
ชัง่น้ำาหนักของผู้ใชด้้วย หรอือาจใชส้ารฟอกขาว พวกน้ำายา
ซกัผา้ขาว เชน่ ไฮเตอร ์ผสมน้ำาเชด็ทำาความสะอาดสิง่ของ
หรือถูพื้นก็ใช้ฆ่าเชื้อได้เช่นเดียวกัน ในกรณีผ้า ควรซักตาก
แดด หรอืซกัทีน้่ำาอณุหภูม ิ70-90 องศาเซลเซยีส หรอืการ
ฆ่าเชื้อในห้องพักโรงแรม ในรถ ห้องน้ำา อาจใช้แสง UV-C 
ก็ได้เช่นกัน แต่ต้องมั่นใจว่าแสงส่องอย่างทั่วถึง ระยะห่าง
ไม่มากเกินไป และนานมากพอ แต่ข้อความระวังคือห้าม
ผิวหนังและดวงตาสัมผัสแสงโดยตรง
 มักเกิดคำาถามว่า “ใช้เหล้าขาวในการฆ่าเชื้อได้
หรือไม่” คำาตอบคือ ไม่ได้ เพราะสุราจะมีแอลกอฮอล์
ผสมอยู่ไม่เกิน 40% ซึ่งความเข้มข้นไม่เพียงพอที่จะฆ่า
เชื้อได้ แต่ในกรณีขาดแคลนก็อาจจะพอใช้ได้ แต่เน้นย้ำาว่า  
ประสทิธิภาพใรการฆา่เชือ้จะต่ำาลง เปรยีบได้กับการใชห้น้ากาก

อนามัยแบบผ้านะครับ ถึงประสิทธิภาพในการป้องกันจะ
ต่ำา แต่สวมไว้ก็ยังดีกว่าไม่สวมเลย ถ้าหาหน้ากากอนามัย
ทางการแพทย์ไม่ได้จริงๆ
 คำาถามตอ่มาคอื “ควรใชแ้อลกอฮอล์กับมือของเรา
บ่อยแค่ไหน” ตอบสั้นๆง่ายๆคือ สามารถใช้ได้ทุกครั้งหลัง
จากทีใ่ชม้อืสมัผัสของใชส้าธารณะน่ันละครบั หรอือยา่งน้อย
ก็ก่อนจะสัมผัสใบหน้า จมูก ดวงตา ก่อนเข้าบ้านพักอาศัย 
ก่อนทานอาหาร ซึง่ก็อาจใชก้ารลา้งมอืฟอกสบูแ่ทนก็ไดเ้ชน่
กัน โดยเมื่อทาหรือพ่นแอลกอฮอล์แล้ว ควรรอ 6-8 นาที
หรอืจนกวา่มอืจะแห้ง ถึงใชม้อืสมัผัสรา่งกายตนเองหรอืคน
อื่นได้ และอย่าลืมใช้แอลกอฮอล์ทำาความสะอาดขวดบรรจุ
ทุกครั้งที่ใช้ รวมถึงโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับ ถ้า
คุณเป็นคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวัน
 สำาหรับคำาแนะนำาเพื่อป้องกันโรคในฉบับน้ีคือ อยู่
ห่างจากผู้ที่มีอาการไอ เจ็บคอ น้ำาหมูกไหล มีไข้ เป็นหวัด 
อย่างน้อย 2 เมตร กรณีจำาเป็นต้องอยู่ใกล้มากกว่าระยะ  
2 เมตร อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ควรสวมหน้ากากอนามยั เพือ่
ปอ้งกันหรือลดโอกาสการตดิเชือ้, พยายามไมจั่บหรอืสมัผัส
สิง่ของทีใ่ชร้ว่มกับคนอืน่ ถ้ามคีวามจำาเปน็ให้ใชแ้อลกอฮอล์
เจลล้างมือหลังจับทันที หรือล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้ออย่าง
น้อย 15-20 วนิาท,ี ไม่ควรเอามือสมัผัสใบหน้าไม่วา่จะกรณี
ใดๆ ไม่ขยี้ตา แคะ แกะ เกา โดยไม่ล้างมือก่อน, พยายาม
อยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงสถานที่ผู้คนแออัด,  
รับประทานอาหารที่สุกปรุงใหม่ ใช้ช้อนกลางหากต้อง 
รับประทานร่วมกับผู้อื่น ที่ควรระวังเพิ่มเติมคือไม่ควรเข้า
ใกล้สัตว์ที่ป่วย หรือคลุกคลีใกล้ชิดกับสัตว์ที่ปล่อยไปเล่น
นอกบ้าน เพราะมีรายงานแล้วว่าพบสุนัขแมวติดเชื้อไวรัส 
SARS-CoV-2 และเมือ่ใชโ้ถสว้มควรปดิฝาก่อนกดน้ำา เพราะ
มีการตรวจพบเชื้อในอุจาระ อาจมีเชื้ออยู่ในโถส้วมที่ใช้ 
ร่วมกับคนอื่น ซึ่งอาจฟุ้งกระจายในอากาศเมื่อกดน้ำาได้  
และสุดท้ายพยายามใช้จ่ายผ่านแอพแทนการใช้เงินสด 
นะครับ
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 นานมาแลว้ทีช่าวจนีถูกรฐับาลใชเ้ทคโนโลยเีพือ่สอดสอ่ง
พฤตกิรรมของประชาชน ไมว่า่จะเปน็ระบบแสกนใบหน้า กลอ้ง
วงจรปิดมากมายทุกหวัระแหง การเข้าแทรกแซงฝังตัวในระบบ
การสื่อสารดิจิทัลทั้งหลายทั้งมวล เรียกได้ว่าแค่ไม่ข้ามถนนบน
ทางม้าลายใบสั่งก็ส่งมาถึงหน้าประตูบ้านแล้ว ซึ่งชาวจีนบาง
สว่นก็มองวา่เปน็การละเมดิสทิธิอยา่งหน่ึง แตว่นัน้ีเมือ่โควดิ-19 
แพร่ระบาด เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมสอดส่องประชาชนของ
จีน กลายเป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการนำาพาเมืองจีน ให้ประสบ
ความสำาเร็จในการลดอัตราการแพร่ระบาดลงได้ 
 จีนได้รวมเทคโนโลยีจดจำาใบหน้า ให้ทำางานผ่านกล้อง
วงจรปดิประมาณ 170 ลา้นตวัทัว่ประเทศ เพือ่ใชต้ดิตามประชากร
กลุม่เสี่ยงใหท้ำาการกกัตวัอย่างเครง่ครดั เรยีกว่าถา้ออกไปนอก
บา้นเจ้าหน้าทีจ่ะเขา้มาจับขงัตอกตะปูปิดตายบา้นกันเลยทเีดยีว 

ฝ่าวิกฤติ ‘ไวรัสโควิด-19’ ด้วยเทคโนโลยี
โดย : คามิน คุ้มแพทย์  อบจ.พล.

Clinic Digital สาระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ IoT เพื่อใช้ในการพัฒนางานและชุมชนท้องถิ่น

อนัน้ีไมไ่ดพ้ดูเกินจรงินะครบั หลายทา่นก็คงไดเ้คยเห็นภาพขา่ว
กันบ้างแล้ว 
 มีการนำาเทคโนโลยีการใช้ AI ตรวจวัดอุณหภูมิผ่าน
ระบบกล้องมาใช้ แค่เพียงเปิดหน้าผากให้กล้องจับภาพได้ก็จะ
ตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำา มีค่าความคลาดเคลื่อนเพียง 
0.03 องศาเทา่น้ัน ชนิดทีห่ากเดนิผ่านกลอ้งแลว้มไีข ้เจ้าหน้าที่
ก็จะตามไปขอตรวจร่างกายกันถึงที่พัก และยังปรับระบบตรวจ
สอบใบหน้าให้สามารถตรวจสอบแยกแยะบคุคลไดถึ้งแมจ้ะสวม
หน้ากากอนามัยก็ตาม
 ในด้านการควบคุมติดตามการแพร่ระบาด มีการนำา
เทคโนโลยี GPS บันทึกการเดินทางมาใช้ รัฐจะเก็บ Big Data 
การเดินทางของประชาชนเอาไว้ การโดยสารรถประจำาทาง 
รถไฟใต้ดิน ต้องลงทะเบียนการเดินทางผ่าน Smart Phone 

 โควดิ-19 ไดก้ลายเปน็วกิฤตกิารณ์ของโลกไปแลว้นะครบั หลังการประกาศขององคก์ารอนามัย
โลก ทา่นใดไม่ใสใ่จปอ้งกนัตัวเอง มองวา่เปน็เร่ืองไม่นา่กลัวเหมือนไขห้วดัเท่านัน้เอง กด็คูวามเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นกับเมืองจีนเป็นตัวอยา่ง และนั่นคือสิ่งที่เลี่ยงยากสำาหรับประเทศไทยของเรา ซึ่งบางจังหวัด
ก็เร่ิมประกาศปิดเมือง หรือการเข้มงวดในการเข้าออกเมือง และห้ามการจัดกิจกรรมชุมนุมชนกัน
บ้างแล้ว ฉะนั้นเราไปส่องดูกรณีศึกษาของประเทศจีนกันครับ ที่ตอนนี้สามารถลดอัตราการเพิ่มของ 
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลงได้สำาเร็จแล้ว ว่าเขานำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการแก้ไขวิกฤติการณ์นี้อย่างไร 
จะได้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขและแผนการใช้ชีวิตในช่วงวิกฤติการณ์
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เสียก่อน ซึ่งหากพบภายหลังว่ามีใครป่วยผู้ที่เคยเดินทางร่วม
กับผู้ติดเชื้อในระยะ 14 วันจะถูกแจ้งให้กักตัวและตรวจสุขภาพ
 ในด้านการวางแผนควบคุมโรค มีการนำา Big Data 
และ AI มาใชใ้นการประเมนิและทำานายสถานการณ์  คดักรอง
ลำาดับความสำาคัญของผู้ติดเชื้อ ทำานายทิศทางการแพร่ระบาด 
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ระบาด พื้นที่เสี่ยง เช่น หากมีข้อมูลผู้ติดเชื้อ
เดนิทางไปยงัสถานทีใ่ดมากเปน็พเิศษ AI ก็จะทำานายการระบาด
ในสถานทีน้ั่น รัฐก็จะเขา้ทำาการตรวจสอบควบคมุเขม้ในพืน้ทีน้ั่น
ก่อนมีรายงานการระบาด
 ยังมีการนำาโดรนเพื่อการเกษตรมาใช้สนับสนุนงาน
ของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง การ
บินตรวจตราว่ามีการละเมิดมาตรการห้ามออกจากที่พัก หรือ
ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ โดยโดรนจะถูกติดตั้งกล้องและ
ลำาโพงเพื่อใช้สื่อสารได้ ใช้เพื่อประกาศแจ้งข่าวแจ้งเตือน ใช้
ส่งของ และที่น่าสนใจคือการติดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อใช้
ตรวจสอบภายในอาคารต่างๆว่ามีคนที่มีไข้อยู่หรือไม่
 การนำาหุ่นยนต์ทำางานในพื้นที่สาธารณะ จุดชุมนุมชน 
และใช้ในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำานวนมาก

 นอกจากน้ียังมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อการ
ทำางานอยูท่ีบ่า้น เรยีนหนังสอืทีบ่า้น สัง่สนิคา้และชำาระเงินผ่าน
ระบบออนไลน์ เพือ่ให้ทกุอยา่งยงัคงดำาเนินไปอยา่งปกต ิในชว่ง
เวลาทีม่กีารห้ามการเดนิทางและคำาแนะนำาให้อยูแ่ตภ่ายในทีพ่กั
อาศัย  หรือแม้แต่การนำาเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มาใช้ใน
การก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม 
 จากเมืองจีนเราไปดูกันที่ไต้หวัน ซึ่งประชนชนประสบ
ปัญหาในการหาซื้อหน้ากากอนามัย รัฐบาลได้จัดทำาแอพเพื่อให้
ประชาชนสามารถตดิตามหาซือ้หน้ากากทีร่ฐัปนัสว่นให้ประชาชน 
ไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยสามารถตรวจสอบไดว้า่รา้นทีใ่กลท้ีส่ดุ ร้าน
ใดมีหน้ากากอนามัยเหลืออยู่เท่าใด 
 เป็นไงกันบ้างครับ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญ
กับชีวิตของเราอย่างมาก และยังสามารถช่วยเหลือมวลมนุษย์
ได้อย่างมากมายในยามวิกฤติ และเบื้องหลังความสำาเร็จของ
จีนนอกจากเทคโนโลยีแล้ว ยังเกิดจากความร่วมมือร่วมใจผนึก
กำาลังกันของภาคเอกชน บริษัทชั้นนำาด้านเทคโนโลยียื่นมือเข้า
ช่วยเหลือรัฐบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และองคค์วามรูเ้พือ่พฒันาสิง่ทีจ่ำาเปน็เพือ่ประชาชนคนจีนทกุคน
สามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ไปได้ 
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Games for the brain
เกมลับสมอง ชุด Lateral Thinking

โดย : นฤมล พรดิลกธรรม อบจ.พล.

	 สวัสดีคะท่านผู้อ่าน	ได้ทดลองเล่นเกมฝึกสมองเพื่อ
การคิดนอกกรอบ	Lateral	Thinking	ของเราของเราบ้าง
หรอืยังคะ	ถา้ยังแล้วละก็...คุณพลาดท่ีจะพฒันาตนเองเพือ่เปน็
บคุลากรท่ีมคีวามคิดสร้างสรรค์	สามารถคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ 	
เพือ่การแกป้ญัหาและพฒันางานขององค์กรแล้วละคะ	ถา้อยาก

เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะในการคิดนอกกรอบได้แล้วละ
ก็	มาฝึกสมองด้วยเกมสนุกๆ	ของเราไปด้วยกันนะคะ…	และ
อย่าลืมเคล็ดลับพิชิตเกมของเราเป็นอันขาด	พิจารณาปัญหา
ด้วยข้อมูลความรู้ประสบการณ์ท่ีมี	 แยกส่วน	 และจัดลำาดับ	
คิดวิเคราะห์และนำาจิตนาการมาช่วยหาคำาตอบคะ	

	 1.	 เกดิอุบตัเิหตรุถมอเตอรไ์ซคช์นกบัรถเกง๋กลางสีแ่ยกไฟแดง	เมือ่สอบสวนพบวา่	ระหวา่งตดิไฟแดงคนขับรถบรรทุก
ทำาโทรศัพท์ตกใส่แตรรถจึงเกิดเสียงดัง	 ทำาให้ม้าที่อยู่ข้างๆ	 ตกใจ	 และกัดหูคนขับรถมอเตอร์ไซค์เข้า	 คนขับรถมอเตอร์ไซค์
ตกใจเหยียบคันเร่งทำาให้รถพุ่งไปชนรถเก๋ง	คำาถามคือใครทำาผิด	พรบ.การจราจร?
           

	 2.	 จากรูป	ภาพลำาดับถัดไปด้วยเป็นรูปใด?
 

 A B C D
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	 3.	 ให้เติมเส้น	2	เส้น	เพื่อให้ตึกเหล่านี้เรียงเป็นลำาดับที่ถูกต้อง
 

เกมลบัสมองฝึกการคดินอกกรอบ ฉบับประจำาเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563เฉลย

	 4.	 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใดที่เมื่อนำามาวางไว้ระหว่าง	4	และ	5	ซึ่งจะทำาให้ผลลัพธ์ที่ได้มีค่า	มากกว่า	4	แต่
น้อยกว่า	5	ต้องคิดและตอบคำาถามภายใน	10	วินาที

	 5.	 เช้าวันหนึ่ง	 ธีโอเดินหลงเข้ามาในป่าต้องห้ามเขาวงกต	จนถึงทางแยกที่จะพาเขาออกไปจากป่าแห่งนี้	 ทางแรก
เต็มไปด้วยฝูงแวมไพร์กระหายเลือด	 ทางที่สองมีไฟป่ากำาลังโหมอย่างรุนแรง	 ทางสุดท้ายเต็มไปด้วยหมอกไอพิษ	 ทางใดจะที่
อาจจะทำาให้ธีโอได้ออกจากป่าต้องห้ามเขาวงกตนี้ได้อย่างปลอดภัย?

	 4.	 อลิสหนีตายจากฝูงซอมบี้กินคนท่ีไล่เธอเข้าไปจนมุมให้ห้องห้องหนึ่ง	 ฝูงซอมบี้ตะกุยตะกายพยายามหาทางเข้าไปในห้องที่เธอ
หลบอยู่	จนทำาลายระบบไฟฟ้า	ไฟดับมืดมิดน่ากลัวไปทั้งอาคาร	ในห้องนั้นมีประตูอยู่สามบานที่จะเป็นทางลอดของอลิส	ห้องแรกเป็นบ่อน้ำากรด
กัดกร่อนรุนแรงสูง	ห้องที่สองมีเลื่อยไฟฟ้าที่มุ่งมาตรอาฆาตจ้องจะตัดใครก็ตามที่เข้ามาให้ขาดเป็นชิ้นๆ	ห้องสุดท้ายเต็มไปด้วยงูพิษร้าย	ประตู
ใดคือทางรอดของอลิส?
  เฉลย...	ห้องที่สองมีเลื่อยไฟฟ้าที่มุ่งมาตรอาฆาตจ้องจะตัดใครก็ตามที่เข้ามาให้ขาดเป็นชิ้นๆ	 เพราะเมื่อไฟฟ้าในอาคารดับสนิท	
เลื่อยไฟฟ้าก็คงไม่ทำางาน
	 5.	 แม่เปิดประตูเข้ามาในห้องของโจชัว	ปิดไฟห้องจนมืดมิด	และบอกโจชัวว่า	“ดึกแล้ว	เลิกอ่านหนังสือและเข้านอนได้แล้วนะลูก”	
หลังจากแม่ออกจากห้องไปแล้ว	โจชัวยังคงอ่านหนังสืออยู่ต่อไป	//เย้ย...มืดๆแบบนั้นอ่านหนังสือได้ยังไง	(ปล.โจชัวไม่ได้อ่าน	e-book	นะ	
บังเอิญคำาถามวัดไอคิวนี้ใช้มาหลายสิบปีแล้วคะ)
  เฉลย...	โจชัวตาบอดและเขาอ่านหนังสืออักษรเบรลล์

	 2.	 เปลี่ยนตำาแหน่งจุดให้ได้เลขจำานวนเต็มตัวหนึ่ง
        
  เฉลย...	Eight	=	8

	 3.	 เอาออกไปขีดหนึ่งเพื่อให้เป็น3!
                
  เฉลย...	3!	=	3x2x1	=	6

	 1.	 หาจุดผิดจากรูปนี้...
                     
  เฉลย...	มันคือรูปไพ่ซ้อนกัน	ดังนั้นเลข	1	จึงควรเป็น	A
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อบจ.พิษณุโลกชวนทำ�หน้�ก�กอน�มัยผ้�
 จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้เกิดปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นอย่าง

มาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีคำาแนะนำาให้ประชาชนทำาหน้ากากอนามัยผ้าใช้ เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ซึ่ง

ถึงแมว้า่หน้ากากผ้าจะมีประสทิธิภาพในการปอ้งกันเชือ้ไดต้่ำากวา่หน้ากากอนามยัทางการแพทย ์เน่ืองไมม่สีารปอ้งกันการ

ดูดซึมของน้ำา แต่ก็มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งหากมิได้ไปอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากนัก 

 อบจ.พษิณโุลกได้ตระหนักถึงปญัหาความเดอืดร้อนของพีน้่องประชาชน จึงไดจั้ดการอบรมการทำาหน้ากากอนามยัผ้า  

ให้กับประชาชนผู้สนใจขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ใน 9 อำาเภอทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลกโดยพร้อมกัน ก่อนการแพร่

ระบาดของโรคในวงกว้างของประเทศไทย

 สำาหรบัผ้าทีค่วรเลอืกใชท้ำาหน้ากากอนามัยน้ัน กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ไดท้ำาการศกึษาวจัิยชนิดของผ้าตา่งๆ 

ทีน่่าจะมคีวามเหมาะสมในการนำามาใชท้ำา “หน้ากากผ้า” เพือ่ปอ้งกันการระบาดของโรค โควดิ-19 โดยไดผ้ลวจัิยออกมา
พบวา่ “ผ้ามัสลิน” มีประสทิธิภาพ

สงูทีส่ดุ  เมือ่ทดลองเปรยีบเทยีบ
กับผ้าชนิดอืน่ๆ โดยคณุสมบตัพิืน้

ฐานของผ้าฝ้ายมสัลนิ เปน็ผา้เน้ือ

ละเอียด ระบายอากาศดี แห้ง

เร็ว น้ำาหนักเบา ไม่ระคายเคือง

ต่อผิวหนัง เป็นเส้นใยธรรมชาติ 
100% ให้ความรูส้กึสบาย ลกัษณะ

ของผ้าจะมีความลื่นพอประมาณ 

เน้ือผ้าเป็นขนและแข็ง มีความ
แข็งแรงทนทานต่อการซัก ไม่

เสื่อมคุณภาพแม้ถูกซักซ้ำาๆ จึง

นฤมล  พรดิลกธรรม



ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 : มีนาคม 256314

มักนิยมนำามาตัดเป็นเสื้อชั้นใน ผ้ากันเปื้อน ผ้าซับใน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าอ้อมห่อตัวเด็กแรกเกิด

 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาผ้ามสัลนิได ้ยงัมผ้ีาชนิดอืน่ๆ ทีส่ามารถนำามาทำาหน้ากากอนามยัเพือ่ปอ้งกัน

การติดโควิด-19 ได้ เช่น ผ้าสาลู ผ้าฝ้าย ฝ้ายืด ผ้าเจอร์ซี่นิต (Jersey Knit) หรือผ้าชนิดอื่นๆ ที่มีเนื้อผ้าแน่นละเอียด

 ขั้นตอนวิธีการตัดเย็บหน้ากากอนามัย

 

 อน่ึงสามารถเพิม่ประสทิธิภาพของหน้ากากผ้า ไดโ้ดย

การเวน้ชอ่งไวด้า้นบนเพือ่สอดลวดเสน้เลก็ๆลงไป เพือ่ใชด้ดัเสน้

ลวดให้เป็นรูปรบักับสนัจมูกผู้สวมเชน่เดียวกับหน้ากากอนามยั

ทางการแพทย์

      สำาหรับการทำาความสะอาดเพื่อนำากลับมาใช้อีกน้ัน 
ควรผสมน้ำายาซักผ้าขาวในการซักด้วย หรือซัก/อบที่อุณหภูมิ 

70 องศา และตากแดดให้แห้งสนิทก่อนนำากลบัมาใช ้และควร

เปลี่ยนทุกวันเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและไรฝุ่น 
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Our Earth, Our Future...Just Save It : รักษ์โลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม
สาระเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก (For Life one Earth)

พลังเยาวชนเปลี่ยนโลก

 ปัจจุบันกระแสหน่ึงที่กำาลังทวีกำาลังมากขึ้น และเข้า
มามบีทบาทสำาคญัในความพยายามเปลีย่นแปลงโลกทัง้ดา้น 
สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืง ก็คอื กระแสคน
รุ่นใหม่ที่ต้องการเข้ามากำาหนดอนาคตของโลก ด้วยเหตุผล
ที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นคือวันพรุ่งนี้ คืออนาคตของโลก เขา
เหล่าน้ันต้องอยู่บนโลกใบน้ีไปอีกยาวนาน ฉะน้ันเขาเหล่า
น้ันต้องการกำาหนดอนาคตของโลกด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่ให้
คนยุคเบบี้บูม ที่เหลือเวลาบนโลกนี้อีกไม่นานเป็นผู้กำาหนด
อนาคตของโลก 
 กระแสการแสดงพลังของคนรุ่นใหม่น้ันชัดเจนอย่าง
มากในยุโรป โดยเริ่มจากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการแสดง
ความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเขาเหล่าน้ันเห็นว่ามี

ความสำาคัญมากที่สุด และขยับเข้าไปถึงต้นตอของปัญหา 
และอำานาจทีจ่ะแก้ไขปัญหาเหลา่น้ันได ้น่ันก็คอื “การเมอืง” 
จนปจัจุบนัเราจะไดเ้ห็นวา่เกิดปรากฏการณนั์กการเมอืงอายุ
น้อยเกิดขึ้นมากมายทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป และหลาย
ประเทศเราจะไดเ้ห็นคณะรัฐมนตรทีีม่คีนอาย ุ30 กวา่ๆ อยู่
เป็นจำานวนมาก และรวมถึงการขึ้นดำารงตำาแหน่งประมุข
ของรัฐซึ่งหลายปีที่ผ่านมา ก็มีผู้นำาอายุน้อยที่ทำาลายสถิติ

เรียบเรียง : ทิพย์วัลย์  จิระเดชประไพ อบจ.พล.

 “หลายคนพดูกันวา่สวเีดนเป็นแคป่ระเทศเลก็ ๆ  ส่ิงท่ีเราทำาไม่สลกัสำาคญั
อะไร แตฉั่นเรียนรู้วา่คณุไม่เลก็เกินกวา่จะสร้างความแตกตา่ง และหากการไม่ไป
โรงเรียนของเดก็ไม่ก่ีคนกลายเป็นข่าวไปท่ัวโลกไดล้ะ่ก็ ลองจนิตนาการดวูา่เรา
จะทำาอะไรร่วมกันได้อีกหากเราต้องการทำามัน”	 สุนทรพจน์ต่อผู้นำาโลกของในที่ประชุม
ใหญ่สหประชาชาติ	เกรียตา	ทุนแบร์ย	วัย	16	ปี	เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่มีอายุน้อย
ที่สุดในโลก
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โลกด้วยอายุที่ลดลงเรื่อยๆอย่างน่าตกใจ และสิ่งสำาคัญที่
เรามกัจะไดเ้ห็นจากผู้นำาการเปลีย่นแปลงอายนุ้อยเหลา่น้ันก็
คอื การแสดงออกซึง่ความห่วงใยต่อปญัหาสิง่แวดลอ้ม โดย
เฉพาะปญัหาโลกร้อน ซึง่เปน็ปญัหาใหญม่ากกวา่ปญัหาใดๆ
ทั้งหมดของโลกรวมกัน ไม่ว่ามนุษย์จะทำาสงครามโลก จะ 
ล้มละลายทางเศรษฐกิจ หรือเจอกับปัญหาใดก็แล้วแต่ แต่
หากเราไม่อาจหยุดยั้งภาวะโลกร้อนได้ น่ันหมายถึงไม่มี 
วันพรุ่งนี้สำาหรับเราทุกคน 
 นักเคลื่อนไหวเพื่อให้โลกเห็นความสำาคัญของการแก้
ปัญหาโลกร้อนคนสำาคัญก็คือ เกรียตา ทุนแบร์ย เยาวชน
ชาวสวีเดน วัย 16 ปี เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ที่มีอายุน้อยที่สุดในโลก เธอเป็นออทิสติก กลุ่มอาการ 
แอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Syndrome) ซึ่งมีความ
บกพร่องทางสังคม เธอโดดเรียนเพราะเห็นว่าโลกน้ันไม่มี
อนาคตสำาหรบัเธอ หากผู้ใหญย่งัเห็นความสำาคญักับตวัเลข
ทางเศรษฐกิจ มากกวา่ความพยายามยตุปิญัหาโลกร้อนโดย
เร็วที่สุด เธอเร่ิมจากตัวเธอเองที่พยามทำาทุกทางเพื่อลด
การกระทำาที่จะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ขึน้ และเธอขอให้พอ่แมข่องเธอปรบัพฤติกรรมทกุอยา่งเพือ่
จดุมุ่งหมายเดียวกนั และเธอไม่หยุดแค่นัน้เธอเคลื่อนไหวที่
โรงเรยีน และทา้ยทีส่ดุ เธอหยดุเรยีนทกุวนัศกุรเ์พือ่ไปเรียก
รอ้งอยูห่น้ารฐัสภา เพือ่ให้ผูใ้หญท่ัง้หลายมอบโลกทีม่อีนาคต
ให้พวกเธอ เธอกลา่ววา่ “พวกคณุบอกวา่รกัเดก็ๆ เหนือส่ิง
อืน่ใด แตถึ่งกระน้ัน พวกคณุกลับขโมยอนาคตของเดก็ๆ 
ไปต่อหน้าต่อตา จนกว่าคุณจะหันมาสนใจว่าจำาเป็นต้อง
ทำาอะไร แทนทีจ่ะดูวา่อะไรทีเ่ปน็ไปได้ทางการเมอืงแล้ว
ละก็ มันคงไร้ความหวัง”  เธอกล่าวหาผู้ใหญ่ทั้งหลายว่า 
“พวกคณุไมโ่ตพอทีจ่ะพดูความจริง แมแ้ตเ่รือ่งทีว่า่คณุทิง้

ภาระไวใ้ห้เดก็อยา่งเรา” และ “อารยธรรมของเรากำาลัง
ถูกสังเวยให้คนเพยีงไมก่ี่คนไดท้ำาเงินมหาศาล พืน้ผิวและ
บรรยากาศโลกเป็นเคร่ืองสังเวยให้คนรวยในประเทศอยา่ง
ของฉนัไดใ้ชช้วีติหรูหา ความเจ็บปวดของคนจำานวนมาก
คือราคาความฟุ่มเฟือยของคนไม่ก่ีคน” โดยเธอยืนหยัด
ต่อสู้ด้วยการแสดงเจตจำานงว่า “อำานาจที่แท้จริงน้ันอยู่
ที่ประชาชน!” และนั่นคืออำานาจของเธอในนามประชาชน 
และเป็นประชาชนของวันพรุ่งนี้ ที่ลุกขึ้นมาทวงสิทธิในการ
กำาหนดความเป็นไปของโลกในวันพรุ่งนี้ของพวกเธอ 
 การเคลือ่นไหวของ เกรยีตา ทนุแบรย์ จุดประกายให้
เดก็นักเรียนหลายหมืน่คนในกวา่ 100 ประเทศทัว่โลก อาท ิ
เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เบลเยียม และ
ออสเตรเลยี จะรว่มหยดุเรียนเพือ่ออกไปเดนิขบวนประทว้ง
ปญัหาโลกรอ้นทีม่ชีือ่วา่ Fridays for Future หรือ วนัศกุร์
เพื่ออนาคต
 เธอเคยให้สัมภาษณ์นิตยสาร โรลลิง สโตน ว่า  
ผู้หญิงคนแรกที่เป็นแรงบันดาลใจของเธอคือ นางโรซา  
พาร์กส์ สตรีผิวสีชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน ผู้จุดชนวน
การเรียกร้องสทิธิพลเมอืงให้แก่คนอเมรกัินเชือ้สายแอฟรกัิน
ทัว่ประเทศในชว่งครสิต์ทศวรรษ 1960 “ฉนัไดย้นิวา่เธอมี
นิสัยชอบเก็บตวั ฉนัก็เปน็คนชอบเก็บตวัเหมอืนกัน” ทนุ
แบร์ย อธิบาย และว่านางพาร์กส์ เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า 
“คนหนึ่งคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้” 
และวันนี้เด็กหญิงตัวเล็กๆวัยเพียง 16 ปี และยังเป็นเด็ก
พิเศษอีกด้วย เธอสามารถเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนครอบครัว
ของเธอ เธอทำาให้ผู้ใหญ่ในประเทศของเธอให้ความสำาคัญ
กับปัญหาโลกร้อนมากขึ้น และทำาให้โลกหันมาฟังเธอ และ
น่ีคอืตวัอยา่งของพลงัเยาวชน พลงัของอนาคต ทีก่ำาลงัก้าว
ขึ้นมามีส่วนในการเปลี่ยนโลกใบนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่มีอนาคต
สำาหรับพวกเขาเหล่านั้น คุณละเริ่มต้นหรือยังที่จะเป็นส่วน
หนึ่ง เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ เพื่อโลกที่ยังมีอนาคต
และดีกว่าในวันพรุ่งนี้
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	 เคยสงัเกตบา้งไหมครบัวา่ทกุประเทศทัว่โลก	ตา่งมีการกำาหนดให	้1	สปัดาห์

มี	7	วัน	และวันต่างๆก็มักเป็นชื่อดวงดาวและเทพเจ้าต่างๆคล้ายๆกัน	เช่น	“วัน

อาทติย์”	ตามชือ่ไทย	“Sunday”	ในภาษาองักฤษ	กล็ว้นมีควายหมายถงึดวงอาทติย์

เหมือนกัน	แสดงว่าข้อกำาหนดและการตั้งชื่อเหล่านี้	ต้องมีที่มาที่ไปจากจุดกำาเนิด

เดียวกัน	สรรสาระในฉบับนี้เราจึงนำาเรื่องที่มาของชื่อวันทั้ง	7	มาเล่าสู่กันฟังเป็น

ความรู้ประดับสมองท่านผู้อ่านครับ?

เรียบเรียง : คามิน  คุ้มแพทย์ อบจ.พล.

ชื่อวันทั้ง 7 ในสัปดาห์

เทพ Solis เทพแห่งดวงอาทิตย์

กำาหนดให้หนึ่งชั่วโมงมี 60 นาทีด้วย เพราะในยุคนั้น ชาว

ซุเมเรียนใช้ระบบเลขหลัก 60 ในการคำานวณ (แทนการใช้

ระบบทศนิยมเลขฐานสิบในปัจจุบัน) 

 โดยในยุคสมัยน้ัน มนุษย์มีความเชื่อว่าโลกเป็น

ศนูยก์ลางของจักรวาลหรอืเรยีกวา่ Geocentric ดวงอาทติย์

และสิ่งต่างๆ บนท้องฟ้าต่างโคจรรอบโลก และค้นพบว่ามี

ดาวเคราะห์ที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า (naked eye 

planets) อยู่ 5 ดวง (อีก 3 ดวง คือ ดาวเสาร์, ดาว
ยูเรนัส และดาวเนปจูน ต้องมองผ่านกล้อง) ซึ่งประกอบ

ด้วย ดาวพุธ ดาวอังคาร ดาวศุกร์ ดาวพฤหัส และดาว
เสาร์ เคลือ่นทีผ่่านกลุม่ดาวฤกษ์ (Fix Stars) หรอืกลุม่ดาว

ในจักรราศี และเมื่อรวมกับ ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ก็
จะมีดาวบริวารของโลกทั้งสิ้น 7 ดวง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่

ทำาไมสัปดาห์จึงมี 7 วัน จะเห็นได้จากชื่อที่ใช้เรียกในแต่ละ

วันยังคงมีความหมายที่เก่ียวข้องกับดาว หรือตามตำานาน
ของเทพเจ้าประจำาดาว ทั้ง 7 ด้วย

 แนวคิดการตั้งชื่อวันทั้ง 7 ตามชื่อดวงดาวบริวาร

ของโลก (รวมดวงอาทติย ์และดวงจันทร ์ซึง่สมยัน้ันเชือ่วา่

เป็นดาวบรวิารของโลก) และผูกกับตำานานเทพประจำาดาวพระ

เคราะหต์่างๆนัน้ ได้แพรจ่ากสุเมเรียไปยังอียปิต์ และส่งตอ่
ให้กรกีในสมยัพระเจา้อเลก็ซานเดอรม์หาราช  ในวฒันธรรม

กรกีจงึตัง้ชือ่ตามอยา่งดว้ยชือ่เทพเจ้าประจำาดวงดาวของกรกี 

 การใชส้ปัดาห์ม ี7 วนั มมีาตัง้แตย่คุสเุมเรยีและบา

บิโลน โดยมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรก

ในประวัติศาสตร์โลกว่า ได้มีการกำาหนดให้หนึ่งสัปดาห์มี 7 

วัน เมื่อประมาน 2350 ก่อนคริสตกาล  ในยุคสมัยกษัตริย์

ซาร์ก้อนแห่งนครอคัคาด นอกจากน้ียงัเปน็ตน้กำาเนิดของการ
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และสบืทอดไปยงัอาณาจักรโรมัน ซึง่ทกุทา่นคงจะทราบดวีา่

ชาวโรมันนั้น ได้ขยายอำานาจไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลก จน

มีคำากล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” แนวคิดเดียวกัน

น้ีจึงแพรไ่ปยงัอนิเดยี และสง่ต่อจากอนิเดยีไปจีนจนถึงญีปุ่น่ 

 โดยการตัง้ชือ่วนัของโรมนัน้ัน เรยีงจากดาวไกลสดุ

จากโลกมากทีส่ดุมายงัดาวใกลโ้ลกมากทีส่ดุ ตามระบบปโตเลมี  

(Ptolemaic system) โดยใช้อัตราการโคจรรอบโลกเป็น

ตัววัด(ซึ่งต่างจากปัจจบุัน) จึงได้มีการเรียงลำาดับดังนี้ เสาร์ 

พฤหัส องัคาร อาทติย ์ศกุร์ พธุ และจันทร ์โดยมชีือ่วนัดงัน้ี

 1. dies Solis หมายถึงวันอาทิตย์ หรือวันแห่ง

พระเจ้า ตั้งชื่อตามดวงอาทิตย์ sol หมายถึง ดวงอาทิตย์  

และเปน็พระนามของเทพเจ้าแห่งดวงอาทติยอ์งคแ์รกอกีดว้ย 

เทียบได้กับเทพเจ้าเฮลิออส หรือ อพอลโล

 2. dies Lunae หมายถึงวันจันทร์ ตั้งชื่อตาม

ดวงจันทร์ และพระนามของเทพีลูน่า (Luna) เทพีแห่งดวง

จันทร์องค์แรก เทียบได้กับเซเลเน

 3. dies Martis หมายถึงวันอังคาร ตั้งชื่อตาม

ดาวอังคาร และพระนามเทพเจ้า Mars เทพแห่งสงคราม 

 4. dies Mercurii หมายถึงวนัพธุ ตัง้ชือ่ตามดาว

พธุ และพระนามเทพเจ้า Mercury เทพแห่งการสง่สารและ

นักเดินทาง เทียบได้กับเฮอร์มีสของกรีก

 5. dies Iovis หมายถึงวันพฤหัสบดี ตั้งชื่อตาม
ดาวพฤหัสบดี และพระนามเทพเจ้า Jove (Jupiter) เทียบ

ไดกั้บเทพซอีสุ เทพเจ้าสายฟา้ และมหาเทพผู้ปกครองเหลา่
ทวยเทพของกรีก

 6. dies Veneris หมายถึงวนัศกุร ์ตัง้ชือ่ตามดาว
ศุกร์ และพระนามเทพี Venus เทพีแห่งความรักและความ

งาม เทียบได้กับอะโฟรไดต์ของกรีก

 7. dies Saturni หมายถึงวันเสาร์ ตั้งชื่อตาม
ดาวเสาร์ และพระนามเทพเจ้า Saturn เทพแห่งการเวลา 

เปน็บดิาของจูปเิตอรแ์ละเทพอืน่ๆอกีหลายองค ์เทยีบได้กับ

โครนอสของกรีก

 หลังจากอาณาจักรโรมันล่มสลาย อาณาจักรทาง

เหนือของพวกเเองโกเเซกซอนซ่ึงเป็นกลุ่มชนที่ใช้ภาษาที่
เป็นต้นกำาเนิดของภาษาอังกฤษ เช่น พวกสแกนดิเนเวียน 

เยอรมัน อังกฤษ ดัทช์ หรือเฟลมมิช เป็นต้น ได้แข็งแกร่ง

Saturn เทพแห่งกาลเวลา

พระอังคาร เทพแห่งสงคราม
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มีอำานาจขึ้นในยุโรป และได้ตั้งชื่อวัน ด้วยชื่อเทพ north 

ตามความเชื่อของตน และเม่ือถึงยุคล่าอาณานิคมอังกฤษ

ไดแ้ผ่ขยายอทิธิพลไปทัว่โลก จนไดช้ือ่วา่องักฤษเปน็ดินแดน

ที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน และทำาให้ชื่อวันที่เรียกตามชื่อ

เทพเจ้า north กลายเป็นชื่อในภาษาสากลไปในที่สุด คือ

 Sunday วันอาทิตย์ และ Monday  วันจันทร์ มา

จากพระนาม  (โซล) เป็นเป็นเทพีแหง่ดวงอาทิตย์ และ

พระนาม  (มานิ) เปน็เทพแห่งดวงจันทร์ ทัง้สองเปน็

พี่น้องกัน กล่าวคือ  เป็นพี่สาว และ  เป็นน้อง

ชาย ในตำานานนอร์สบอกวา่ หลงัจากโลกและดินแดนตา่งๆ 

ถูกสร้างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เม่ือเหล่าเทพต้องการ

แสงสำาหรบัสอ่งสวา่งบนทอ้งฟา้ จึงเก็บประกายไฟของยกัษ์ 
แลว้โยนขึน้สูท่อ้งฟา้ กลายเปน็ดวงดาวยามค่ำาคนื และมีดาว

สองดวงที่สว่างที่สุดคือ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
 การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในตำา

นานนอร์สใช้รถม้าลากดาวทั้งสองผ่านท้องฟ้า โดยมีเทพี
โซลคอยขับดวงอาทิตย์ให้แสงในเวลากลางวัน และเทพ 

มานิขบัดวงจันทรใ์ห้แสงในเวลากลางคนื เทพทัง้สองยงัมีศตัรู

เปน็หมาปา่ชือ่  และ Hati คอยไลจั่บเพือ่กลนืกินแสง

สวา่ง และทำาให้โลกกลบัไปมดืมดิอกีครัง้ (คลา้ยๆตำานานราหู) 

และ  นั้นเป็นรากศัพท์ของคำาว่า Sun คือดวงอาทิตย์ 

และ  เป็นรากศัพท์ของคำาว่า Moon คือดวงจันทร์

 Tuesday มาจากเทพ  เทพแห่งสงคราม   
(ทีร์) เป็นบุตรของโอดิน (Odin) เทพสูงสุดในเทพปกรณัม

นอร์ส โดยทีร์ดำารงฐานะเป็นเทพแห่งสงคราม และยังเป็น

เทพแห่งความยุติธรรมและกฎหมายอีกด้วย  ปรากฏ

ในฐานะเป็นเทพแขนเดียว เนื่องจากถูกหมาป่า Fenrir กัด

ขาดไป  มีความสอดคล้องกับ Mars ของเทพโรมัน (หรือ 

Ares ในเทพกรกี) ซึง่เทพทัง้สององคต์า่งถูกนำามาตัง้เปน็ชือ่

ของวันอังคารด้วยกันทั้งคู่ โดยในภาษาฝรั่งเศสและภาษา

สเปนเรียกวันอังคารว่า mardi และ martes ตามลำาดับ

 Wednesday มาจากเทพ Odin หรือ  

เทพสงูสดุผู้ปกครองทวยเทพแห่งตำานานนอรส์ เขายงัไดรั้บ

การนับถือในฐานะเทพแห่งความรู้และปัญญาอีกด้วย 

 Thursday มาจากเทพ Thor เทพเจา้แหง่สายฟ้า       

ชื่อธอร์ สำาหรับสาวกมาเวลคือหน่ึงในซูเปอร์ฮีโร่ของเหล่า 

Avengers ทีช่ว่ยกันกอบกู้โลกจากวายร้าย ในตำานานนอรส์ 

ดั้งเดิมเล่าถึงธอร์ไว้ว่าเป็นบุตรของโอดิน เขามีอาวุธคู่กาย

คือค้อน  ซึ่งหากโยนไปโดนอะไรก็ตาม จะเกิด

ฟ้าร้องฟ้าผ่า นอกจากน้ีหากขว้างค้อนออกไปแล้ว มันจะ

บินกลับมาหาผู้ใช้ราวกับเป็นบูมเมอแรง Thor ปรากฏใน

ฐานะเทพผู้มพีละกำาลงัมากและไมม่ใีครทีส่ามารถโคน่เขาลง

ได ้ หากเทยีบกับชือ่วนัตามความเชือ่ของชาวโรมนั วนัน้ีจะ

เป็นวนัของเทพ Jupiter ซึง่ถือเปน็เทพสงูสดุ แต่ตามชือ่วนั

ของชาว north นั้นไม่ใช่ ซึ่งถึงเทพโอดินจะเป็นเทพสูงสุด 

แต่เทพ Thor กลับเป็นเทพที่ได้รับการเคารพบูชามากกว่า 

Thor นอกจากเป็นที่มาของ Thursday แล้ว ยังเป็นที่มา

ของคำาว่า thunder ที่แปลว่าฟ้าผ่าอีกด้วย

 Friday มาจากเทพี Frigg มเหสีของโอดนิ แตน่กั

วิชาการบางท่านก็ว่าชื่อวัน Friday น่าจะมาจากพระนาม

เทวี Freyja เทพีแห่งความรักมากกว่า เพราะจะสอดคล้อง

กับชื่อเทพี Venus ของโรมัน

Venus เทพีแห่งความงาม

พระศุกร์ ครูแห่งอสูร
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 Saturday มาจากเทพ Saturn หรือ Cronus ของ

ชาวกรีก เป็นชื่อวันภาษาอังกฤษเพียงวันเดียวที่ตั้งจากชื่อ

เทพโรมัน เป็นเทพ Titan หนึ่งใน 12 องค์ ซึ่งมีพละกำาลัง

มหาศาล และอยู่ในฐานะเทพสูงสุด 

 สำาหรับชื่อวันในภาษาไทยน้ัน ได้รับอิทธิพลจาก

อินเดีย ซึ่งตั้งชื่อวันตามเทพดาวนพเคราะห์ 9 ดวง แต่

เนื่องจากจำานวนวันมีเพียง 7 วัน จึงนำามาใช้เพียง 7 ดวง

เท่านั้น  ซึ่งเรียกชื่อวันดังนี้  

 1. โสมวาร-วันจันทร์ (โสม –แปลว่าพระจันทร์) 

จากพระนามเทพแห่งดวงจันทร์ เทพผู้เปน็ใหญใ่นบรรดาดาว

นักษัตร ตรงกับเทพีลูน่าประจำาวันจันทร์ของโรมัน

 2. มงัคลัวาร-วนัองัคาร (มงัคาร, องัคาร คอื ถ่าน

ไฟ หมายถึงสขีองดาวองัคารทีเ่หมือนถ่านไฟ) เปน็พระนาม

ของเทพแห่งสงคราม ซึง่ตรงกับเทพ Mars เทพแห่งสงคราม 

ประจำาวันอังคารของโรมัน

 3. พธุวาร-วนัพธุ เทพแห่งดาวพธุ การเจรจา การ

พาณิชย์ การทูต ความฉลาด สติปัญญา พิธีกรรม มนตร์

คาถา การสะกดจิต

 4. คุรุวาร-วันพฤหัสบดี คุรุ แปลว่าครู ซึ่งไทยก็

รบัความเชือ่ทีว่า่วนัพฤหัสบดเีปน็วนัคร ูเพราะพระพฤหัสบดี

นั้นเป็นคุรุเทพแห่งเทวดาและฤษีทั้งมวล  5. ศกุระวาร-วนัศกุร ์ พระศกุรท์รงเปน็อสรูครุคุอื

ครูของอสูรทั้งมวล เทพแห่งดาวศุกร์ โชคลาภ โภคทรัพย์ 

ความรัก ความสุข ความปรารถนาทางโลก โหราศาสตร์ 

นิติศาสตร์ โคลงฉันท์กาพย์กลอน ตรงกับเทพี Venus เทวี

แห่งดาวศุกร์ เทพีแห่งความรัก

 6. ศนิวาร-วันเสาร์ เทพแห่งดาวเสาร์ ความโชค

ร้าย เคราะห์กรรม ความยุติธรรม กสิกรรม อารยธรรม 

ความเฉือ่ยชา ผู้มอบผลกรรมแก่ผู้ทีย่งัมชีวีติ มลีกัษณะโหด

ร้ายและโชคร้ายเช่นเดียวกับเทพเจ้า Saturn ของโรมัน

 7. ระววิาร-วนัอาทติย ์(รว,ิ “อาทติย”์) พระนาม
พระอาทิตย์

 เป็นไงบ้างครับ ชือ่วนัทีเ่รยีกขานกันมาแตโ่บราณกาล 

ตั้งแต่แอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป ถึงเอเชีย ล้วนมี
รากฐานจุดกำาเนิดเดยีวกัน นอกจากไดค้วามรูป้ระวตัศิาสตร ์

ความเชือ่เทพปกรณมั ยงัไดร้ากศพัทเ์พิม่อกีหลายคำาเลยนะ

ครับ นี่ถ้าหน้ากระดาษเหลือจะเล่าถึงวันในภาษาจีน ภาษา

ญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่คงต้องจบเท่านี้แล้วละครับ...

โอดิน ประมุขแห่งเหล่าทวยเทพ

มหาเทพ Jupiter
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