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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 :  พระอัฏฐารส (อนุรักษ์ รักการศิลป์)
ปกหลัง :  ธีรคัตต์ ทองคำา

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 4 ประจำาเดือนเมษายน 2563
 ถงึแมว้า่ศนูยบ์รหิารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) ไดแ้ถลงถงึภาพรวมการแพรร่ะบาดของ 
โรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 49 ราย แต่สถานการณ์โควิด19 ในจังหวัดพิษณุโลก ถือว่ามี
สัญญาณที่ดีขึ้น หลังไม่พบการติดเชื้อในจังหวัดพิษณุโลกมากว่า 14 วันแล้ว และหากไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกคาดว่าไม่นานนักจะสามารถ
ปลดล็อดดาวน์ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ 
 สำาหรับในดา้นความช่วยเหลอื องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพษิณโุลกโดยนายมนตช์ยั ววิฒันธ์นาฒน ์ ไดส้นบัสนนุเครือ่งวดัอณุหภมูิ
เทอร์โมสแกน face shild และเครื่องมือแพทย์อื่นๆ พร้อมทั้งดำาเนินการฉีดพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อในสถานที่พักและโรงพยาบาล นอกจากนี้แล้ว
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกยังได้ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยโควิด 19 อีกด้วย
 กองบรรณาธิการฯ ขอแสดงความห่วงใยมายังผู้อ่านทุกท่าน 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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	 ทุกๆ	ปี	ต้นเชอร์รี่	ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกับซากุระ
จะออกดอกบานเต็มท้องถนนที่ถนน	Heerstrasse	ในนคร

บอนน์ทางตะวันตกของเยอรมนี	และในปีนี้ก็เช่นกัน	แม้จะ

เกิดวิกฤตโควิด-19	 ชาวเยอรมนีก็ยังพากันออกมาชมดอก

เชอร์รี่กันอย่างไม่เกรงกลัวอันตราย

	 จากภาพทีถ่่ายโดยสำานักขา่ว	AFP	เม่ือวนัที	่5	เมษายน	
2563	จะเห็นชาวเยอรมนัออกชมดอกไมแ้บบใกลช้ดิโดยไม่มี

หน้ากากอนามัยป้องกัน	 และจากภาพที่ถ่ายโดยสำานักข่าว	

Reuters	 จะยิ่งเห็นภาพว่าผู้คนแปลกหน้าเดินและน่ังชม

ดอกไม้กันใกล้ชิดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น	ทำาไมชาวเยอรมัน

จึงมั่นใจตัวเองขนาดนั้น?
	 สำานักข่าว	New	York	Times	รายงานว่า	ถึงแม้

ประเทศเยอรมนีจะมีผู้เสียชีวิต	 1,584	 คน	 แต่อัตราการ

เสียชีวิตของเยอรมนีอยู่ที่	1.4%	เทียบกับ	12%	ในอิตาลี	
ประมาณ	10%	ในสเปน	ฝรัง่เศสและองักฤษ;	4%	ในประเทศ

จีน;	และ	2.5%	ในสหรัฐ	แมแ้ตเ่กาหลใีตซ้ึง่สามารถควบคมุ

การระบาดเอาไวไ้ดก็้มอีตัราการเสยีชวีติทีส่งูกวา่เยอรมนีคอื

อยู่ที่	1.8%

	 สาเหตุทีท่ำาให้อตัราการเสยีชวีติต่ำาคอื	ประเทศเยอรมนี
ตรวจประชาชนมากกว่าประเทศอื่นๆ	 น่ันหมายความว่า

เยอรมนีจะตรวจพบผู้ตดิเชือ้ไดเ้ปน็จำานวนมากขึน้ทัง้ๆ	ทีค่น

เหล่านั้นมีอาการน้อยหรือไม่มีเลย	ดังนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อจึง

เพิ่มขึ้นแต่จำานวนผู้เสียชีวิตไม่เพิ่มขึ้น

	 แต่ยังมีปัจจัยทางการแพทย์ที่สำาคัญที่ทำาให้จำานวนผู้
เสยีชวีติในเยอรมนีคอ่นขา้งต่ำา	นักระบาดวทิยาและนักไวรสั

วทิยากลา่ววา่สาเหตหุลกัๆ	คอืการเตรียมพรอ้มอปุกรณก์าร

ชื่นชมดอกเชอรี่เบ่งบานสวยงามดุจซากุระที่กรุงบอนน์
ด้วยใบหน้าไร้หน้ากาก ว้าววว!!*

LO
CA

LI
SM

 ค
ือท

้อง
ถิ่น

 ค
ือบ

้าน
เร
า



ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 : เมษายน 25632

ตรวจเชือ้	และจัดเตียงผู้ปว่ยหนักแต่เน่ินๆ	และความเชือ่มัน่

ในรฐับาลเมือ่รฐับาลมแีนวทางปฏบิตัใิห้ประชาชน	ประชาชน
ก็ยอมปฏิบัติในวงกว้าง

	 ในชว่งกลางเดอืน

มกราคมนานก่อนที่

ชาวเยอรมันส่วนใหญ่
จะเริม่ตระหนักถึงการ

ระบาดของไวรัส	 โรง

พยาบาล	Charite	ใน

กรุงเบอร์ลินได้พัฒนา

อปุกรณก์ารทดสอบโรค
และโพสตส์ตูรออนไลน์

ไวเ้พือ่แจกจา่ยคนอืน่ๆ	

	 เมื่อถึงเวลาที่

เยอรมนีพบการระบาด

กรณี แ รกใน เ ดื อน
กุมภาพนัธ์	ห้องปฏบิตัิ

การทัว่ประเทศไดส้รา้ง

ชดุอปุกรณ์ทดสอบขึน้

และตระเตรียมไว้เป็นจำานวนมาก

 “เหตผุลทีพ่วกเราในเยอรมนีมผู้ีเสียชวีติเพยีงเล็ก
น้อยในขณะน้ี เม่ือเทยีบกับจำานวนผูติ้ดเชือ้ เร่ืองน้ีสามารถ

LOCA
LISM

 คือท้องถิ่น คือบ้านเรา
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อธิบายได้โดยข้อเท็จจริงที่ว่าเรากำาลังทำาการวินิจฉัยใน

ห้องปฏิบัติการจำานวนมาก”	 ดร.	 คริสเตียน	 ดอร์สเทน	
หัวหน้านักไวรัสวิทยาที่โรงพยาบาล	Charite	กล่าว

	 ทัง้น้ี	เมือ่ผู้ตดิเชือ้ไดร้บัการวนิิจฉยัเบือ้งตน้และสามารถ

รักษาไดเ้ร็วโอกาสมชีวีติรอดจะสงูขึน้มาก	ยกตวัอยา่งเชน่จะ

ตรวจไดท้นัการวา่คนไหนทีม่แีนวโน้มตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ
ก่อนที่อาการจะทรุดลง

	 ก่อนทีจ่ะมกีารระบาดของโรคทัว่ประเทศเยอรมนี	โรง

พยาบาลมหาวิทยาลัยใน	Giessen	มีเตียงผู้ป่วยหนัก	173	

เตียงพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ	 ในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลพยายามขยายเตียงเพิ่มอีก	40	เตียงและเพิ่ม

พนักงานทีอ่ยูใ่นโหมดเตรียมพร้อมทีจ่ะรบัมอืในแผนกผู้ปว่ย

หนักมากถึง	50%

 “ตอนน้ีเรามีศักยภาพสูงมาก เรากำาลังรับผู้ป่วย

จากอิตาลี สเปนและฝร่ังเศสด้วย”	 ซูซาน	 เฮโรลด์	 ผู้

เชีย่วชาญดา้นโรคตดิเชือ้ในปอดทีโ่รงพยาบาลทีด่แูลการปรับ

โครงสรา้งดังกลา่ว	“เราแขง็แกร่งมากในดา้นการรองรบั
ผู้ป่วยหนัก”

	 ด้วยเหตุน้ีเอง	 ที่ทำาให้ชาวเมืองบอนน์กล้าที่จะออก

มาชื่นชมดอกไม้บานแบบไร้หน้ากาก	 และไม่ต้องมี	 social	

distancing	 ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่กลัว	 แต่เพราะระบบการ

ตรวจสอบที่ครอบคลุมทำาให้มีผู้เสียชีวิตน้อยนั่นเอง
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*ปรับปรุงมาจากบทความใน https://www.posttoday.com/world/619979 โดย เจน ทองเป้า กองแผนและงบประมาณ อบจ.พล.
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	 ข้อเท็จจริงคือ	เทศบาลตำาบล	A	ได้รับจัดสรรงบ

ประมาณเงินอดุหนุนเฉพาะกิจจากกรมสง่เสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างระบบประปา	ซึ่งได้
ดำาเนินการจัดจ้างไปแลว้และยงัคงเหลอืเงินอยูบ่างสว่น	ตอ่
มาทางจังหวัดได้แจ้งให้เทศบาลตำาบล	A	ทำาโครงการขอใช้

เงินงบประมาณทีเ่หลอื	โดยโครงการทีเ่สนอขอใชเ้งินตอ้งเป็น
โครงการทีเ่ก่ียวขอ้งเปน็ประโยชน์กับระบบประปา	เทศบาล
ตำาบล	A	จึงได้เสนอโครงการขุดลอกขยายสระน้ำาดิบ	ผล

การสอบราคาปรากฏว่า
	 ร้าน	ก.	 เป็นผู้เสนอราคาต่ำาสุด	และได้ทำาสัญญา

กับเทศบาลตำาบล	A	โดยกำาหนดสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา	
180	วัน
	 ในเดอืนที	่3	นับแต่เดือนทีเ่ริม่สญัญา	ผู้ควบคมุงาน

จำานวน	3	คน	ไดร้ว่มกันจัดทำารายงานประจำาวนั	ระบุผลงาน
ก่อสร้างโดยมผีลงานสะสมของงานขดุลอกจำานวน	65	%	แต่

ไม่ได้ระบุสัดส่วนของผลงานรวมว่ามีเท่าใด	และระบุปัญหา

อุปสรรคว่าเน่ืองจากมีน้ำาจากแม่น้ำาสายหลักในพื้นที่เอ่อล้น

เขา้มาในบรเิวณขดุลอกทำาให้ไมส่ามารถขดุลอกคนัดนิก้ันน้ำา

ออกได	้รา้น	ก	จึงไดม้หีนังสอืสง่มอบงานจ้างมายงัเทศบาล
ตำาบล	A	โดยระบุวา่ได้ทำาการตามสญัญาเสรจ็เรยีบร้อยตาม

รปูแบบรายงานและรายละเอยีดทกุประการ	และขอให้คณะ

กรรมการตรวจการจา้งไปทำาการตรวจงานทีรั่บจา้ง	ซึง่นาย	
ค.	นายกเทศมนตรเีทศบาลตำาบล	A	พจิารณาแลว้เห็นควร

ให้ดำาเนินการ

ตรวจรับงาน และเบกิจา่ยค่าจา้งใหกั้บผูรั้บจา้ง

ท้ังท่ียงัดำ เนินการไมแ่ลว้เสร็จ
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	 ตอ่มาคณะกรรมการตรวจรบัการจ้างได้รว่มกันจัดทำา
ใบตรวจรับงานจ้างเหมา	โดยรบัรองวา่ผู้รบัจ้างได้ทำางานจ้าง

งวดสดุทา้ยเสรจ็เรยีบร้อยตามรปูแบบทีก่ำาหนดแลว้	สมควร

จ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไปซึ่งนาย	 ค.	

ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างและมีหนังสือขอเบิกเงิน

ค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว	 พร้อมส่งสำาเนาหลักฐานการ
ตรวจรับการจ้างของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างไปยัง

ผู้ว่าราชการจังหวัด

	 มติคณะกรรมการ	ป.ป.ช.

	 1)	 การกระทำาของ	นาย	ค.	ผู้บริหารท้องถิ่น	มี

มลูความผิดทางอาญา	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	
151,	มาตรา	157	และมาตรา	162	(2)

	 2)	 การกระทำาของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง	

และผู้ควบคมุงาน	ทีเ่ปน็พนักงานเทศบาลตำาบล	A	มมีลูความ

ผิดทางวนัิยอยา่งร้ายแรง	และมมูีลความผิดทางอาญา	ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	157,	มาตรา	162	(1)	(4)	

*ปรับปรุงมาจากบทความใน https://www.facebook.com/pattponthamarn/

ประกอบมาตรา	83

	 3)	 การกระทำา
ของกรรมการตรวจ

รับการจ้างที่แต่งตั้ง

จากประธานชุมชน	มี
มลูความผิดอาญาตาม

ประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	157,	มาตรา	

162	 (1)(4)	ประกอบ

มาตรา	86	เชน่เดยีวกับ

ผู้รบัจ้าง	สว่นผู้ควบคมุ
งานทีเ่ปน็พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ	มมีลูความ

ผิดทางวินัยอย่างร้าย

แรง	และมมีลูความผิด

ทางอาญา	ตามประมวล
กฎหมายอาญา	มาตรา	

157,	มาตรา	162	(1)

(4)	ประกอบมาตรา	86
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	 คนไทยอยู่กบัมาตรการ	Lockdown	ภายใตพ้ระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	มาระยะหน่ึงแลว้	เรา-ทา่นตา่งไดร้บัผลกระทบไม่มากกน้็อยอย่างแน่นอน	แตเ่ราไม่มีทางเลอืก 

อืน่ทีด่กีวา่อกีแลว้	หากไม่มีการออกมาตรการควบคมุ	ผลกระทบทีร่นุแรงกวา่จะเกดิข้ึนอย่างทีไ่ม่สามารถ

ควบคุมได้	เนื่องด้วยความจำากัดของทรัพยากรทั้งอุปกรณ์	และบุคลากรทางการแพทย์	และไม่ใช่มี

เพียงคนไทยเท่านั้น	วันนี้ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกก็กำาลังอยู่ภายใต้มาตรการ	Lockdown	 

นี้	อะไรคือเหตุผลความจำาเป็น	และเราควรปฏิบัติตนอย่างไร	เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ...

	 นับแต่เกิดการติดเชื้อติดเชื้อจากคนไทยภายใน
ประเทศดว้ยกัน	เมือ่เดือนมีนาคมทีผ่่านมา	ทำาให้สถานการณ์
การระบาดของโควิด-19	เลยร้ายลง	ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้น
อย่างรวดเร็ว	ซึ่งหลังจากจำานวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นแตะ	2000	
คน	 ซึ่งทำาให้สามารถคาดการณ์ความเร็วในการแพร่เชื้อได้
หากไมย่กระดบัมาตรการควบคมุตา่งๆ	ซึง่มแีนวโน้มวา่ไทยมี
การแพรร่ะบาดทีอ่าจควบคมุไม่อยูเ่ชน่เดียวกับหลายประเทศ
ในยโุรป	รฐับาลจึงไดย้กระดับการปอ้งกัน	การนำามาตรการ	
Lockdown	มาใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด	ซึ่งถึงวันนี้ได้
นำามาใชใ้นทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศแลว้	เน่ืองจากเราไมอ่าจทราบ
ได้อย่างแน่ชัดแล้วว่า	ใครคือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องควบคุม	หรือ
พื้นที่ใดคือพื้นที่เสี่ยง
	 หากไมม่กีารกำาหนดมาตรการ	Lockdown	คาดวา่
ภายในเวลาไมถึ่งเดอืนจำานวนผู้ตดิเชือ้จะเพิม่ขึน้ในหลกัแสน	
และจะมีผู้เสียชีวิตหลายพันคน	 จะเกิดผลกระทบที่รุนแรง
ตามมาในทุกๆภาคส่วน	 เนื่องจากทรัพยากรทางการแพทย์	
ทั้งสถานพยาบาล	บุคลากร	ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอใน

ดร.สราวุธ คำาปวน   ม.นเรศวร

เตรียมตัวป้องกันและรับมือ
COVID-19

(ตอนที่ 4)

การรองรับผู้ป่วยจำานวนมาก	ซึ่งปัญหาเหล่านี้	เราคงได้รับ
ทราบจากภาพขา่วในหลายประเทศอาจจะเกิดขึน้	ภาพผู้ปว่ย
นอนเตม็ตามทางเดนิโรงพยาบาล	หมอพยาบาลมากมายตดิ
เชือ้	คนเครยีดจนฆา่ตวัตาย	ผู้ปว่ยทีไ่มไ่ดร้บัการดแูลทีด่จีงใจ
แพร่เชื้อให้ผู้อื่น	หรือถึงจลาจลก็มี	ไม่นับรวมความเสียหาย
มหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจ		
	 ส่วนมาตรการ	 Lockdown	 นั้นจะยาวนานเท่าไร
น้ันขึ้นกับสถานการณ์จำานวนผู้ติดเชื้อ	 ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของคนไทยปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำาหนด	
ตามหลักการ	Social	Distancing	และ	Shelter	in	Place	

Health
Clinic

อบจ.พิษณุโลก พร้อมใจปรบมือเป็นกำ�ลังใจ
ให้บุคลากรทางการแพทย์
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นั่นก็คือการอยู่กับบ้าน	(Shelter	in	Place)	และเว้นระยะ
ห่างทางสงัคม	(Social	Distancing)	ซึง่เปน็วธีิการทีดี่ทีส่ดุ
ในการหยดุการแพรร่ะบาด	การยตุกิิจกรรมทีต่อ้งพบปะผู้คน
จำานวนมาก	เช่น	โรงมหรสพ	ร้านอาหาร	ผับ	การเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	รถไฟ	รถเมล์	การทำางานที่บ้าน	
โดยออกนอกบา้นให้น้อยทีส่ดุตามความจำาเปน็	โดยขอความ
รว่มมอืประชาชนทกุคนไมต่ืน่ตระหนักจนตอ้งเกิดการกักตนุ
เครื่องอุปโรค	บริโภคเกินจำาเป็นเพื่อมิให้เกิดการขาดตลาด
และและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า		
	 ในกรณีที่จำาเป็นต้องออกจากบ้าน	 ประชาชนุทก
คนควรยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม	โดยอยู่ห่างจาก
บคุคลอืน่อยา่งน้อย	2	เมตร	ซึง่เปน็ระยะปลอดภัยจากการ
ฟุ้งกระจายของสารคัดหลั่งจากการไอจาม	 หรือการพูดคุย	
หลกีเลีย่งการอยูใ่นทีแ่คบและปดิเชน่ในลฟิต์	งดเวน้การกระ
ทำากิจกรรมที่มีการสัมผัสร่างกายกันโดยตรง	เช่น	การเข้า
รา้นเสริมสวย	การนวด	และทีส่ำาคญัควรสวมหน้ากากอนามยั	
เพื่อป้องกันการรับเชื้อ	และป้องกันมิให้เชื้อจากตนเองแพร่
ไปยงับคุคลอืน่	และพกแอลกอฮอลเ์พือ่ใชท้ำาความสะอาดมอื
ทกุครัง้ทีส่มัผัสสิง่ตา่งๆนอกบา้น	โดยเฉพาะวตัถุทีใ่ชร้ว่มกับ
บุคคลอื่น	เช่น	วาวน้ำา	ลูกบิดประตู	รวมถึงการงดการทาน
อาหารสดทีผ่่านมอืบคุคลอืน่โดยทีไ่มส่ามารถทำาความสะอาด
หรือผ่านความรอ้นได	้อาหารทีซ่ือ้มาทานก็ควรอุน่ผ่านความ
ร้อนทุกครั้ง	นอกจากนี้เด็กเล็กอายุต่ำากว่า	2	ขวบ	และผู้
สูงอายุ	ที่มีความเสี่ยงสูงควรงดออกจากบ้านอย่างเข้มงวด
	 การเว้นระยะห่างทางสังคม	 ควรมีข้อยกเว้นใน
ครอบครวัหากวา่สมาชกิทกุคนอยูกั่บบา้น	และปอ้งกันตนเอง
อยา่งด	ีแตห่ากวา่มคีวามเสีย่งเกิดขึน้	เชน่	พบวา่สมาชกิใน
ครอบครับยงัตอ้งทำางานนอกบา้น	ทำางานในโรงพยาบาล	ยงั
ตอ้งพบปะผู้คนมากมาย	ดังน้ันบา้นก็ไม่ใชส่ถานทีค่วรยกเวน้		
ควรนำามาตรการป้องกันมาใช้กับสมาชิกในครอบครัวด้วย
เช่นกัน		หรือยิ่งไปกว่านั้นควรจัดที่พักในบ้านแยกต่างหาก
สำาหรับบุคคลที่ยังมีความเสี่ยง	แยกห้องน้ำา	เครื่องใช้	และ

แยกสำารับอาหารต่างหาก
	 นอกจาก	Social	Distancing	และ	Shelter	 in	
Place	แลว้	สิง่ทีส่ำาคญัอกีสิง่หน่ึงก็คอืการตดิตามขอ้มลูขา่วสาร	
เพือ่ให้รูเ้ทา่ทนัและเขา้ใจโรค	สิง่หน่ึงทีเ่ราต้องเขา้ใจกันก็คอื	
โควิด-19	เป็นโรคอุบัติใหม่	เรายังไม่มีเวลาในการศึกษามัน
อย่างดีพอ	ยังมีอีกมายมายหลายเรื่องที่เราต้องเฝ้าติดตาม
ขอ้มลู	เชน่	ลา่สดุน้ันมรีายงานวา่ผูป้ว่ยจำานวนไมน้่อยทีห่าย
จากโรคแลว้กลบัมาตดิเชือ้อกีคร้ัง	ซึง่ยงัไมแ่น่ชดัวา่เปน็เชือ้
ทีห่ลบอยูใ่นร่างกายเดมิ	หรือเปน็การตดิเชือ้ใหม	่ซึง่ขอ้มลูน้ี
ก็จะชว่ยให้ผูท้ีติ่ดเชือ้แลว้ระมัดระวงัตัวมากขึน้	จากรายงาน
ลา่สดุทีว่า่ผู้ตดิเชือ้จำานวนหน่ึงมอีาการไมส่ามารถรับกลิน่ได	้
ทำาให้เราสามารถประเมนิอาการของตนเองไดใ้นเบือ้งตน้	และ
หากเกิดอาการดังกล่าว	ถึงแม้ไม่มีไข้	ควรพบแพทย์	หรือ
รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์	 แต่อย่างไร
ก็ตามการเรยีนรู้เพือ่สรา้งความเขา้ใจ	ไมใ่ชต่ืน่กลวัจนแสดง
ทา่ทรัีงเกียจผู้ตดิเชือ้	จนเกิดเหตไุลอ่อกจากบา้น	หรอืแมแ่ต่
ชุมชนไม่ยอมให้ผู้ป่วยมารักษาตัวในโรงพยาบาลใกล้ชุมชน	
อาจจะทำาให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดเชื้อปกปิดข้อมูล	 หรือ
ผู้ติดเชื้อจงใจแพร่เชื้อต่อบุคคลอื่น	 ยิ่งจะทำาให้การระบาด
ควบคมุไดย้าก	หรือกระทัง่การฆา่ตวัตาย	ทัง้ๆทีแ่ทจ้รงิแลว้
ผู้ปว่ยสว่นใหญม่อีาการน้อยและสามารถหายไดเ้อง	และทา้ย
ที่สุด	“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ”	 เพื่อตัวคุณเองและ
พวกเราทุกคนจะได้ผ่านพ้นวิกฤตน้ีไปด้วยกันนะครับ	 และ
นอกจากนี้	อยากให้ประชาชน	ติดตามสถานการณ์ของโรค
ระบาดอยา่งใกลช้ดิ	จากแหลง่ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถือ	เพือ่ให้ไดรั้บ
ขอ้มลูทีถู่กต้อง	และเป็นทางการ	โดยสามารถติดตามขอ้มลู
ได้จากสำานักข่าวที่น่าเชื่อถือต่างๆ	 หรือข้อมูลโดยตรงจาก
ฮอตไลน์ศูนย์โควิด-19	พิษณุโลก	โทร	055-	241555	-	9	
ตลอด	24	ชั่วโมง

อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดให้ 
1,048 หมู่บ้าน ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 

ทุกด่านพร้อมกันทั้งจังหวัด
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	 ZOOM	cloud	meetings	เปน็ฟรแีวร์	เพือ่การประชมุ/
อบรม/สัมมนา/ทางไกล	ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก	ด้วยฟังชั่น
ทีใ่ชง้านง่ายและมกัไมเ่กิดปญัหาขณะใชง้าน	มทีัง้	Version	บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	PC	และบน	Smart	Phone	ใน
ทกุระบบปฏบิตักิาร	ฉะน้ันไมว่า่คณุจะใชเ้คร่ืองมืออปุกรณส์ือ่สาร
ใดๆ	คุณก็สามารถเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาได้จากทุก
ที่บนโลกใบนี้	ขอเพียงแค่มี	Internet	แรงๆใช้เท่านั้นเอง
	 ในการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน	ZOOM	นั้นได้กล่าวมาแล้ว
ว่าสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลาย	 แต่เนื่องจากหน้ากระดาษ
ของเรามีเน้ือที่จำากัด	 ฉะน้ัน	 ผมจะสมมุติสถานการณ์ให้เป็น
สถานการณท์ีน่่าจะเปน็มากทีส่ดุเพยีงสถานการณ์เดยีว	คอืกำาหนด
ให้ผู้จัดการประชุมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	(PC	ไม่ว่า
จะเป็น	Desktop	หรือ	Notebook)	เนื่องจากผู้จัดการประชุม
จำาเป็นต้องเปิดฉายสไลด์ต่างๆ	 การใช้	 PC	 จึงมีความสะดวก
สบายมากกว่า	 โดย	 PC	 น้ันจำาเป็นต้องติดตั้งเชื่อมต่อกล้อง	
ไมโครโฟน	และลำาโพงไว้ด้วย	
	 ในขั้นแรกน้ันเราจำาเป็นต้องเตรียมเคร่ือง	 PC	 เพื่อ
ควบคมุการประชมุและ	Smart	Phone	ของผู้เขา้รว่มการประชมุ
กันก่อน	 สิ่งแรกอย่างที่บอกไปแล้ว	 จำาเป็นต้องเชื่อมต่อกล้อง	
ไมโครโฟน	และลำาโพง	ซึ่งกรณี	Smart	Phone	สิ่งเหล่านี้มีอยู่
ครบถ้วนแล้ว	จากนั้นให้ทำาการโหลด	ZOOM	มาติดตั้ง	ซึ่งใน	
Smart	Phone	ส่วนมากก็จะมีติดเครื่องตั้งแต่ซื้อมาแล้ว	แต่ถ้า
ไม่มีก็ทำาการโหลดมาตดิตัง้เหมอืนๆกับแอพอืน่ๆทัว่ไป	สำาหรบัใน
เครื่อง	PC	นั้น	ให้เข้าไปที่	Google	แล้วพิมพ์ค้นหา	ZOOM	
cloud	 meetings	 PC	 แล้วเข้าไปที่เว็บ	 https://zoom.us/
support/download	 ทำาการ	 Download	 โปรแกรมมาติดตั้ง
บนเครื่องคอมพิวเตอร์
	 เมือ่ตดิตัง้	Zoom	แลว้ทัง้เคร่ืองทีค่วบคมุการจัดประชมุ
และเคร่ืองของผูเ้ขา้รว่มการประชมุ	ให้ทำาการเปดิห้องประชมุโดย
เคร่ือง	PC	ของผู้ควบคมุการประชมุ	โดยเปดิโปรแกรม	ZOOM
 

การประชุม/อบรม/สัมมนา/ทางไกลด้วย ZOOM
โดย : คามิน คุ้มแพทย์  อบจ.พล.

Clinic Digital สาระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ IoT เพื่อใช้ในการพัฒนางานและชุมชนท้องถิ่น

	 จากนั้น	Click	ปุ่ม	Sign	In	
 

	 จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ได้ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และการทำางานเป็น
อย่างมาก	 ผู้คนจำาเป็นต้องกักตัวเองเพื่อหยุดวงจรการรับและส่งต่อเชื้อไวรัส	 กิจกรรมพบปะชุมนุม
ต่างๆ	กลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยง	แต่กิจการงานก็ต้องดำาเนินต่อไป	โดยเฉพาะงานราชการ
นัน้	ในภาวะวกิฤตเช่นนีข้า้ราชการยังตอ้งทำางานเพ่ือช่วยเหลอืแกป้ญัหา	และบรรเทาความเดือนร้อน
ให้กบัพ่ีน้องประชาชน	Clinic	Digital	ในฉบบันี	้จงึขอแนะนำาแอพพลเิคช่ัน	zoom	cloud	meetings	
เพื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ทางไกลให้ทุกท่านได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับ

	 โดยเลือก	 Sign	 In	 with	 Facebook	 หรือ	 เลือก	
Sign	In	with	Google	ซึง่คณุตอ้งทำาการ	Sign	In	Facebook	
หรือ	 Google	 ไว้ก่อนหน้าแล้ว	 ผมจะไม่แนะนำาให้ลงทะเบียน
ผ่าน	 email	 เพราะสุดท้ายคุณก็จะลืมมันแล้วก็เข้าใช้งานไม่ได้	
ในกรณีนี้ผมจะเลือก	Sign	In	Facebook	
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	 เลือก	“ดำ�เนินก�รต่อในชื่อ ของคุณ”	หรือถ้าชื่อที่
คุณตั้งน่ารักเกินไปที่จะให้ไปปรากฏในที่ประชุม	ก็เลือก	“แก้ไข
สิ่งนี้”	แล้วไปกำาหนดชื่อที่ต้องการให้คนในห้องประชุมเห็นใหม่
 

	 จากน้ันเลือกสร้างบัญชี	 ก็เป็นอันจบขั้นตอนการลง
ทะเบียนเข้าสู่ระบบ	ซึ่งจะลงทะเบียนในการเข้าใช้งานครั้งแรก
คร้ังเดียวเท่าน้ัน	 คร้ังต่อๆไปก็ไม่ต้องแล้วนะครับ	 จากน้ันก็จะ
เข้าสู่หน้าต่างพร้อมทำางานปกติของ	ZOOM	ดังรูป
 
 

การเปิดห้องประชุม
	 สำาหรบัผู้ควบคมุการประชมุ	เมือ่จะทำาการเปดิห้องประชมุ	
ให้คลิกที่ไอคอน	“New Meeting”	จะปรากฏหน้าต่างดังรูป	
ซึง่ภาพทีป่รากฏคอืภาพจากกลอ้งในห้องประชมุ	และหมายเลข
ห้องประชุมจะปรากฏอยู่มุมบนด้านซ้าย	
 

	 ให้ทำาการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม	โดยคลิกปุ่ม	Invite	
 

	 ให้เลือกคลิกปุ่ม	 Copy	 URL	 ที่อยู่มุมล่างซ้ายของ
หน้าตา่ง	Invite	จากน้ันไปทีก่ลอ่งขอ้ความของบคุคล	หรือกลุม่
ใน	Line	หรือจะโพสใน	Facebook	หรือจะส่ง	email	เชิญก็
แล้วแต่ความสะดวก	โดยกด	Crt+V	เพื่อโพส	URL	เชิญเข้า
ร่วมกลุ่มการประชุม
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	 เมื่อบุคคลที่ได้รับเชิญได้	 URL	 เชิญเข้าร่วมกลุ่มการ
ประชมุ	ให้คลกิที	่URL	ทีป่รากฏ	ซึง่กรณีน้ีขอกำาหนดสถานการณ์
ว่าผู้เข้าร่วมการประชุมใช้	Smart	Phone	เป็นอุปกรณ์สื่อสาร	
เมื่อกดที่	URL	จะขึ้นข้อความว่าจะเปิดด้วยโปรแกรมใด		 ให้
เลอืกเปดิดว้ยโปแกรม	ZOOM	เม่ือเขา้สูโ่ปรแกรม	ZOOM	แลว้
ระบบจะถามว่าคุณต้องการร่วมประชุมไหม	“Do you want 
to leave this meeting”	ให้ตอบตกลง	“Leave Meeting” 
จากน้ันระบบจะถามคำาถามอกีนิดหน่อยอยา่ง	อนุญาตให้ใชก้ลอ้ง
ไหม	ให้ใช้ไมโครโฟนไหม	ก็ตอบอนุญาตและ	Yes	ๆ	OK	ๆ	ไป	
จากน้ันหน้าจอของกล้องจากห้องประชุมก็จะปรากฏขึ้น	 และ
ที่มุมบนด้านขวามีข้อความสถานะ	 “Leave”	 แสดงว่าได้เข้า
ร่วมการประชุมแล้ว	โดยหน้าต่างของผู้เข้าร่วมการประชุม	จะ
มีไอคอนเมนูอยู่ด้านล่าง	“Join Audio”	เป็นการเปิดปิดเสียง
ฝั่งผู้เข้าร่วมประชุม		“Start Video”	เป็นการเปิดปิดวิดีโอฝั่ง
ผู้เขา้ร่วมการประชมุ	ซึง่ถ้าปิดวดิโีอก็จะแสดงเปน็ไอคอนรูปโปร
ไพล์ใน	Facebook	แทน	“”
 

	 สำาหรบัผู้ควบคมุการประชมุ	เมือ่เชญิผู้เขา้ร่วมประชมุ
ครบถ้วนแล้ว	ให้นัดหมายการเริ่มการประชุม	

	 โดยฟงัชัน่ตา่งๆสำาหรับการดำาเนินการประชมุน้ัน	ปรากฏ
ทีไ่อคอนเมนูดา้นลา่งของหน้าตา่งการประชมุ	โดยรูปไมโครโฟน
คือการเปิดปิดเสียง	รูปวิดีโอคือการเปิดปิดวิดีโอในห้องประชุม	
Manage	Participant	เปน็สว่นแสดงผู้เขา้รว่มประชมุออนไลน์		
ซึง่สามารถเปดิวดิโีอของผู้เขา้ร่วมประชมุแสดงในจอจอภาพใหญ่
ได้โดย	Double	Click	ที่ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนั้น	
	 Share	 Screen	 คือ	 การแชร์หน้าจอของผู้ควบคุม
การประชุมไปแสดงที่จอภาพของผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์	ซึ่ง
สามารถเลือกได้จากโปรแกรมที่เปิดอยู่	 ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอภาพ	
PowerPoint	หรือ	Whiteboard		ที่สามารถขีดเขียนได้
 

	 ยกตัวอย่างว่าเลือกการฉายภาพ	 PowerPoint	 แล้ว
กดปุ่ม	Share	หน้าจอจะปรากฏดังรูป	และจะไปปรากฏที่หน้า
จอของผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วย
 

	 เมื่อต้องการยุติการ	Share	ก็คลิกที่	ปุ่มสีแดง	“Stop 
Share”
	 ปุ่ม	 Chart	 ใช้เมื่อต้องการสนทนาด้วยข้อความกับผู้
เข้าร่วมประชุม
	 ปุ่ม	Record	ใช้เมื่อต้องการอัดวิดีโอการประชุม
	 และเมื่อจบสิ้นการประชุมแล้วให้กดที่	“End Meet-
ing”
	 เป็นอย่างไรบ้างครับ	ระบบการประชุมออนไลน์		แค่
มีไมค์โครโฟน	กล้อง	มือถือ	และ	Internet	แรงๆ	ก็จัดได้แล้ว	
หรือจะมีแค่มือถือเท่าน้ันก็สามารถทำาได้เช่นกัน	 หวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนการทำางานและการประชมุ	การฝึกอบรม	
หรือแมแ้ตก่ารเรยีนการสอนทางไกล	ในภาวะทีส่ถานการณบ์า้น
เมืองไม่ปกติเช่นนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ	
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Games for the brain
เกมลับสมอง ชุด Lateral Thinking

โดย : นฤมล พรดิลกธรรม อบจ.พล.

	 สวัสดีคะท่านผู้อ่าน	 เกมชุด	 Lateral	 Thinking	
เพื่อการฝึกคิดนอกกรอบของเรา	จัดทำามาเป็นตอนที่	4	แล้ว
นะคะ	ท่านผู้อ่านกค็งได้ปวดหวักบัเกมของเราไมน่อ้ย	เกมท่ีเรา
สรรหามา	เปน็เกมฝกึการใช้จนิตนาการจากสมองซกีขวา	เข้า
ช่วยในการแกไ้ขปญัหา	ซึง่โดยปกตแิล้วเราจะใช้ข้อมลู,	ความรู	้ 
และเหตุผลจากสมองซีกซ้ายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 มันก็
เป็นสิ่งท่ีถูกต้องเหมาะสมอยู่หลอกคะ	 แต่มันไม่ได้ก่อให้เกิด
นวตักรรมในการแก้ปญัหาและพฒันาแตอ่ย่างใด	ดังวลีอันอมตะ 
ท่ีอัลเบริต์	ไอนส์ไตนท์ิง้เอาไวใ้หแ้กโ่ลก	“จนิตนาการสำาคญั

กว่าความรู้”	 ความรู้ทำาให้เราฉลาดขึ้น	 แต่มันจะเป็นสิ่งที่
อยู่คงเดิมอย่างนั้น	 หากเราไม่นำาความรู้นั้นไปใส่จินตนาการ
เพิม่เตมิ	เปรยีบเทียบงา่ยๆ	ความรู้กเ็หมอืนกบัปจัจบุนั	ขณะ
ท่ีจนิตนาการเปรยีบได้กบัอนาคต	ฉะนัน้เรามาฝกึสมองใหรู้จ้กั
ใช้จตินาการเพือ่ร่วมเปน็พลเมอืงแหง่อนาคตกนัเถอะ		…และ
อย่าลืมเคล็ดลับพิชิตเกมของเราเป็นอันขาด	พิจารณาปัญหา
ด้วยข้อมูลความรู้ประสบการณ์ท่ีมี	 แยกส่วน	 และจัดลำาดับ	
คิดวิเคราะห์และนำาจิตนาการมาช่วยหาคำาตอบ

	 1.	 ให้เอาตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งออกจากตารางนี้	 โดยต้องให้มี
พยัญชนะครบ	26	ตัวอักษร
 
 

	 2.	 ให้ย้ายไพ่ใบเดียวเพื่อให้ได้ไพ่แจ็ค..
 

    

	 3.	 คำาไหนที่หายไป	AIRY,	BEAT,	CORE,	DOVE	,	EDEN
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เกมลับสมองฝึกการคิดนอกกรอบ ฉบับประจำาเดือนมีนาคม 2563เฉลย

	 4.	 จงทำาไม้ขีด	7	อันนี้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	1	รูป	
(ห้ามหัก	/	ซ้อนทับ	)	
 

  ตอบ	B	รูปลำาดับถัดไปเป็นรูปครึ่งหนึ่งของไพ่ข้ามหลามตัด
	 3.	 ให้เติมเส้น	2	เส้น	เพื่อให้ตึกเหล่านี้เรียงเป็นลำาดับที่ถูกต้อง
 

	 4.	 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใดที่เมื่อนำามาวางไว้ระหว่าง	4	และ	5	ซึ่งจะทำาให้ผลลัพธ์ที่ได้มีค่า	มากกว่า	4	แต่น้อยกว่า	5	ต้อง
คิดและตอบคำาถามภายใน	10	วินาที
  ตอบ	4.5
	 5.	 เช้าวันหนึ่ง	 ธีโอเดินหลงเข้ามาในป่าต้องห้ามเขาวงกต	 จนถึงทางแยกท่ีจะพาเขาออกไปจากป่าแห่งนี้	 ทางแรกเต็มไปด้วยฝูง
แวมไพรก์ระหายเลือด	ทางท่ีสองมไีฟปา่กำาลังโหมอย่างรนุแรง	ทางสดุท้ายเตม็ไปด้วยหมอกไอพษิ	ทางใดจะท่ีอาจจะทำาใหธี้โอได้ออกจากปา่ตอ้ง
ห้ามเขาวงกตนี้ได้อย่างปลอดภัย?
  ตอบ	ทางแรกที่เต็มไปด้วยฝูงแวมไพร์กระหายเลือด	เพราะแวมไพร์ยังคงนอนอยู่ในเวลาเช้า

	 1.	 เกดิอุบตัเิหตรุถมอเตอรไ์ซคช์นกบัรถเกง๋กลางสีแ่ยกไฟแดง	เมือ่สอบสวนพบวา่	ระหวา่งตดิไฟแดงคนขับรถบรรทุกทำาโทรศพัท์ตก
ใส่แตรรถจึงเกิดเสียงดัง	ทำาให้ม้าที่อยู่ข้างๆตกใจ	และกัดหูคนขับรถมอเตอร์ไซค์เข้า	คนขับรถมอเตอร์ไซค์ตกใจเหยียบคันเร่งทำาให้รถพุ่งไปชน
รถเก๋ง	คำาถามคือใครทำาผิด	พรบ.การจราจร?
  ตอบ	มอเตอร์ไซค์ผิดเพราะไม่ได้สมหมวกนิรภัย	ม้าจึงกัดหูได้
	 2.	 จากรูป	ภาพลำาดับถัดไปด้วยเป็นรูปใด?
 

	 5.	 ย้าย	2	เส้น	เพื่อให้ได้ภาพตึกที่มีชื่อเสียงของอเมริกา

	 A	 B	 C	 D

  ตอบ	เติมเส้นตรง	2	เส้นบนตึกที่	2	(นับจากซ้าย)	ให้หลังคา
เป็นตัว	X	ซึ่งเมื่อพลิกตีลังกาลงมาจะได้ตัวอักษรเรียงกันเป็น	U	V	W	X	Y
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Our Earth, Our Future...Just Save It : รักษ์โลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม
สาระเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก (For Life one Earth)

ภัยโรคอุบัติใหม่จากการคุกคามทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 เชื้อก่อโรคที่มนุษย์เรารู้จักกันเป็นอย่างดี	 เช่น	 เชื้อ
ก่อโรคไข้เลือดออก	ไข้สมองอักเสบ	เริม	อีสุกอีใส	ไข้หวัด
ใหญ่	ตับอักเสบ	ฯลฯ	ส่วนมากแล้วอยู่คู่สังคมมนุษย์มาช้า
นาน	เชือ้เหลา่น้ีนักวทิยาศาสตรศ์กึษาเรยีนรู้มานาน	และมี
องคค์วามรู้มากพอจะรับมือและปอ้งกันได้	แตเ่ชือ้โรคหลาย
ชนิดทีเ่รายงัไมรู้่จักน้ันยงัไม่เคยระบาดในมนุษย	์และเมือ่เกิด
การระบาดขึน้		เราไม่มอีงคค์วามรูเ้พยีงพอในการรบัมอื	ซึง่
หากเปน็เชือ้ทีก่่อโรครนุแรง	อาจเกิดเปน็หายนะของโลกก็ได	้
	 แลว้โอกาสในการเกิดโรคอบุติัใหม่เหลา่น้ีมาจากไหน?	
ถ้าเปน็โรคทีเ่รารูจั้กกันมาชา้นานก็มกัมาจากสิง่แวดลอ้ม	จาก
สัตว์	 จากสิ่งต่างๆที่มนุษย์คุ้นเคยและสัมผัสเป็นปกติ	 เช่น	
โรคฉี่หนูในนาข้าว	โรคพยาธิใบไม้ในตับจากปลาดิบ	โรคไข้
เลือดออกจากยุงลาย	โรคมาเลเรียจากยุงก้นปล่อง	โรคไข้
หวัดหมูจากหมู	เป็นต้น

	 แต่หากมนุษยมี์การคกุคามทำาลายทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	เข้าไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยไป	จับสัตว์ที่ไม่เคย
เลี้ยงมาเลี้ยง	กนิสัตว์ที่ไม่ได้กนิกนัเป็นปกติ	กจ็ะเป็นโอกาส
ทีท่ำาให้เชือ้โรคทีเ่ราไมคุ่น้เคยไมรู้่จักมโีอกาสแพร่ระบาดมาสู่
คน	เช่น	การติดเชื้อ	HIV	จากลิงในแอฟริกา,	การติดเชื้อ
แบคทีเรียกินเน้ือจากใต้ดินลึก,	 การติดเชื้อ	 MERS-CoV	
หรือแม้แต่โควิด-19	ที่อาจมาจากค้างคาว	เป็นต้น	
	 จะเห็นได้วา่หากเราไม่ไปยุง่เก่ียวบกุรกุคกุคามสตัวป์า่
และสิง่แวดลอ้ม	กินหมเูห็ดเปด็ไก่แบบทีเ่ราทานกันเปน็ปกต	ิ
ไม่เปิดพิสดาร	เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่เอาสัตว์ป่ามาเลี้ยง	ไม่
ไปมุดป่าฝ่าดงที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว	 ไม่ไปบุกรุกแผ้วถาง
ขดุปา่เปดิพืน้ทีใ่หม่ๆ 	โอกาสทีเ่ราจะสมัผัสกับเชือ้โรคทีไ่ม่เคย
พบเจอมาก่อนก็จะมน้ีอย	โอกาสในการเกิดโรคอบุตัใิหมท่ีจ่ะ
เป็นภัยคุกความต่อมวลมนุษย์ก็จะน้อยลง	ฉะนั้นช่วยกันนะ
คะ	อย่าคุกคามทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เพื่อตัวคุณ	ครอบครัวของคุณ	และโลกของเราทุกๆคน

เรียบเรียง : ทิพย์วัลย์  จิระเดชประไพ อบจ.พล.

	 ทุกวนันีม้กีารคน้พบจลุชีพซึง่อาจมศีกัยภาพในการก่อโรคตา่งๆ	ท้ังแบคทีเรียและไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ๆ
อยู่เสมอ	 และหลายสายพันธ์ุก็สามารถก่อให้เกิดโรคในมนุษย์	 และไม่แน่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าอาจมีเช้ือโรคที่มี
ความรุนแรง	ขนาดสามารถทำาลายรา้งเผ่าพนัธ์ุของมนษุย์ชาตอุิบตัข้ึินก็เป็นได้	เหมอืนเช่นไวรัสก่อโรคโควดิ-19	
ที่กำาลังระบาดอยู่ขณะนี้	ก็คือหนึ่งตัวอย่างโรคอุบัติใหม่	ที่เกิดจากการคุกคามทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์



ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 : เมษายน 256314

	 การระบาดของโรคครัง้ใหญ	่หรอื	Pandemic	มิไดเ้กดิข้ึนเปน็ครัง้แรกกบัการแพรร่ะบาดของ

โควิด-19	แต่เกิดขึ้นมาตลอดนับตั้งแต่มีสิ่งมีชีวิตอุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้	เป็นการต่อสู้เพื่อเอาชนะกัน

ระหวา่งเชือ้โรคและระบบภมิูคุม้กนัของสิง่มีชวีติ	ในยุคประวตัศิาสตรเ์กดิแพนเดมิคข้ึนหลายหน	และ

หลายครัง้กส็ง่ผลใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงทัง้การเมือง	เศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้ม	ในหลายมิติ

อย่างน่าสนใจศึกษาเรียนรู้	 เพื่อความเข้าใจและหาหนทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคตอันใกล้นี้

เหตุการณ์ Black Death หรือกาฬมรณะในช่วง
ศตวรรษที่ 14 และความเฟื่องฟูของยุโรปตะวันตก
	 กาฬโรคน้ันมกีารแพรร่ะบาดหลายครัง้หลายหน	แต่

คร้ังใหญท่ีส่ดุน้ันเกิดขึน้		ในชว่งทศวรรษ	1350	ซึง่เปน็การ

ระบาดใหญ่ครั้งที่	2	ของกาฬโรค	และคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า	

25	ล้านคน	หรือ	เท่ากับประชากร	1	ใน	3	ของทวีปยุโรป

ในสมัยนั้น	แต่ในวิกฤตที่น่าเศร้าและหวาดหวั่นนั้น		ทำาให้

เกิดการเปลีย่นแปลงคร้ังสำาคญัในยโุรปตะวนัตก	และนำามา
ซึ่งความมั่งคั่งและเจริญก้าวหน้าของยุโรปในเวลาต่อมา	

	 การลดลงอยา่งรวดเรว็ของประชากรจำานวนมหาศาล		
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมคร้ังใหญ่		

เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาและชนชั้นกรรมมา

ชีพ	เป็นไพร่ติดที่ดินของขุนนางคหบดี	ก่อให้เกิดปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก	 ส่งผลให้ชนชั้นไพร่ในสังคม

ศักดินามีอำานาจต่อรองมากขึ้น	และยกระดับตนเองขึ้นเป็น
ผู้ขายแรงงาน	ซึง่เงินตราแลกเปลีย่นเชงิพาณิชยก์ลายเป็น

สิ่งที่มีความจำาเป็น	 ทำาให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เป็น

รากฐานของระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบัน 
	 แรงงานที่มีอำานาจต่อรองสูง	ทำาให้มีรายได้มากขึ้น	

เกิดการกระจายรายได้ และเกิดชนชัน้กลาง	ความตอ้งการ

สนิคา้และบรกิารมมีากขึน้สวนทางกับจำานวนแรงงานทีม่น้ีอย

และต้นทุนสูง	 จึงเกิดการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรเพื่อใช้

ทดแทนแรงงานมนุษย	์และเปน็จุดเริม่ตน้ทำาให้ยโุรปพฒันา

เข้�สู่ยุคปฏิวัติอุตส�หกรรม
	 ยังเชื่อว่าการแพร่ระบาดครั้งน้ัน	 นำาไปสู่แนวคิด

จักรวรรดินิยม	 เพราะแต่เดิมน้ันชาวยุโรปจะเกรงกลัวต่อ

การเดนิทางไปยงัดนิแดนใหม	่	เน่ืองจากเกรงกลวัโรคระบาด		

แต่การระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านของตนเอง	 ทำาให้ความ

กลัวน้ันหายไป	 ประกอบกับความต้องการวัตถุดิบและขาย
สินค้า	 ทำาให้การเดินทางทางเรือน้ันขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น

อย่างมาก	และนำ�ไปสู่ก�รแสวงห�ดินแดนใหม่ เข้�สู่ยุค

จักรวรรดินิยม และผลักดันให้ยุโรปตะวันตกก้าวขึ้นเป็น
มหาอำานาจของโลก

ข้อมูล : BBC Thailand

เรียบเรียง : คามิน คุ้มแพทย์

แพนเดมิคเปลี่ยนโลก
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โรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษในทวีปอเมริกากับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
	 การลา่อาณานิคมของชาวยโุรปในทวปีอเมรกิาชว่ง

ปลายศตวรรษที่	 15	 ทำาให้ประชากรในทวีปอเมริกาที่มีอยู่

ราว	60	ล้านคน	ลดลงเหลือเพียง	5-6	ล้านคน	ภายใน

เวลาเพียงแค่	1	ศตวรรษ		โดยสาเหตุการตายส่วนใหญ่ไม่

ไดม้าจากการทำาสงคราม		แต่เกิดจากโรคระบาดทีม่ากับชาว

ยโุรป		โดยโรคทีค่รา่ชวีติชาวอเมรกิาพืน้เมืองมากทีส่ดุก็คอื

โรคฝีดาษ		ส่วนโรคอื่นๆ	ก็มีโรคหัด,	ไข้หวัดใหญ่,	กาฬโรค

ต่อมน้ำาเหลือง,	 มาลาเรีย,	 คอตีบ,	 ไข่รากสาดใหญ่	 และ

อหิวาตกโรค

	 โรคระบาดได้กวาดล้างประชากรประชากรจำานวน

มหาศาลไปจากทวีปน้ี	 ที่ดินทำากินกว่า	 560,000	 ตร.กม.

(พื้นที่เทียบเท่าประเทศฝร่ังเศส)	 ถูกทอดทิ้งและกลับคืนสู่

ธรรมชาติ	 กลายสภาพเป็นผืนป่าและทุ่งหญ้า	 การเจริญ

เตบิโตของตน้ไมด้ดูซมึคาบอนไดออกไซด์ไปจำานวนมหาศาล	

และเชื่อว่าอาจส่งผลให้อุณหภูมิในหลายส่วนของโลกลดลง	

กลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคน้ำ�แข็งน้อย	 และพื้นที่ที่ได้รับ

ผลกระทบมากทีส่ดุก็คอืทวปียโุรป	ซึง่ผลผลติการเกษตรลด

ลงและเกิดการขาดแคลนอาหาร

ไข้เหลืองและการปฏิวัติเฮติ
	 ในป	ี1801	ฝรัง่เศสโดยจักรพรรดนิโปเลยีนได้ยกทพั

เข้ายึดครองเฮติ	แต่เกิดการระบาดของไข้เหลือง	โรคที่มา

จากแอฟริกา	ทำาให้ทหารของฝร่ังเศสตดิเชือ้และเสยีชวีติไป

ราว	5	หมื่นคน	และเหลือเพียง	3	พันคนเท่านั้นที่รอดชีวิต

กลบัฝรัง่เศส		ทำาให้จักรพรรดนิโปเลยีนตดัสนิใจถอนทพัจาก

เฮติ	 และรวมถึงการยกเลิกความพยายามล่าอาณานิคมใน

ทวปีอเมรกิาเหนือ		สองปใีห้หลงัฝรัง่เศสไดข้ายดนิแดนหลยุ

เซียนาให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกา	ทำาให้อาณาเขตของอเมริกา

มีพื้นที่เพิ่มถึง	 2	 ล้าน	 1	 แสน	ตร.ก.ม.	 หรือเพิ่มขึ้นเป็น

สองเท่า	 และสหรัฐอเมริกาได้โอกาสในการพัฒนาประเทศ
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จนกลายเป็นมหาอำานาจของโลกในท้ายที่สุด

โรครนิเดอรเ์ปสตก์บัการขยายอาณานคิมในแอฟรกิา
	 โรครนิเดอร์เปสตเ์ปน็โรคระบาดทีเ่กิดกับปศสุตัว	์ใน

ชว่งป	ี1888	–	1897	เกิดการระบาดใหญ	่และทำาให้ปศสุตัว์

ในแอฟรกิาตายไปกวา่	90%	เกิดความอดอยาก	โรคระบาด	

บางดินแดนคร่าชีวิตประชากรไปกว่า	1	 ใน	3	สังคมและ

การเมืองล่มสลาย	เกิดการอพยพ	แย่งชิงดินแดนและที่ทำา

กินครัง้ใหญ	่	ทำาให้ยโุรปทีก่ำาลงัมีแนวคดิลา่อาณานิคมเขา้มา

ยดึครองดนิแดนในแอฟรกิาไดโ้ดยง่าย	และในป	ี1884-1885	

ที่กรุงเบอร์ลิน	 14	ชาติในยุโรปได้เข้าร่วมการเจรจาตกลง

สว่นแบง่ดนิแดนในแอฟริกาอยา่งเปน็ทางการ	สง่ผลให้ในปี	
1900	ดินแดนกว่า	90%	ของทวีฟแอฟริตกเป็นอาณานิคม

ของชาติต่างๆในยุโรป	
โรคระบาดและการล่มสลายของราชวงศ์หมิง
	 ราชวงศห์มิงปกครองแผ่นดินจีนมากวา่	3	ศตวรรษ

ที	่ในป	ี1641	เกิดโรคระบาดจากมาลาเลยีและกาฬโรคต่อม

น้ำาเหลอืง		ซึง่มรีายงานวา่ตดิมาจากกองกำาลงัทีร่กุรานทาง

เหนือของจีน	แถมยังเกิดภัยแล้ง	และฝูงตั๊กแตนบุก	พืชผล
เสยีหายเกิดการขาดแคลนอาหาร	ซ้ำาเตมิขึน้มาอกี	สง่ผลให้มี

ผู้คนลม้ตายไปกวา่	20%	-	40%	ความเลวรา้ยจากเหตกุารณ์

ครัง้น้ันมบีนัทกึวา่มมีเีหตกุารณ์กินเน้ือมนุษยเ์พือ่ประทงัชวีติ

เกิดขึน้เลยทเีดียว	ยงัเปน็เหตใุห้เกิดการคอรัปชัน่ขึน้มากมาย

อีกด้วย	ทำาให้ราชวงศ์หมิงอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก	กระทั่ง

ถูกชาวแมนจูเข้ารุกรานจนราชวงศ์หมิงล่มสลาย	 และชาว

แมนจูได้สถาปนาราชวงชิงขึ้นปกครองแผ่นดินจีนในที่สุด	

	 ปัจจุบันโลกตกอยู่ในวิกฤตการแพร่ระบาดของโค

โรน่าไวรัส	 ซึ่งยังไม่อาจประเมินความเสียหายและผลที่จะ

ตามมาได้อย่างชัดเจน	 แต่ภายในระยะเวลาไม่ก่ีเดือนของ

การแพร่ระบาด	 เศรษฐกิจทั่วโลกก็เกิดการปั่นป่วนอย่าง

หนัก	ประมาณการ	GDP	ของไทยในปี	พ.ศ.2563	คาดว่า

จะหดตัวมากถึง	 -5.3%	จะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีก	6.5-10	

ล้านคน	ธุรกิจจะมีการปิดกิจการถึง	67%	ซึ่งแน่นอนว่าจะ

ส่งผลกระทบในทุกๆด้านทั้งเศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคม	

ซึง่เปน็เรือ่งทีเ่ราทกุคนตอ้งตัง้สตเิพือ่รบัมอืกับสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้
ในอนาคตอันใกล้นี้	และสิ่งที่สำาคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือ	การ

ให้ความรว่มมอืกับมาตรการป้องกันควบคมุโรคระบาดอยา่ง

เคร่งครัด	เพื่อให้การแพร่ระบาดยุติลงโดยเร็วที่สุด
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	 พระอฏัฐารส	ประดษิฐานอย่างโดดเดน่สงูสง่า	ภายในวดัพระศรรีตันมหาธาตุ

วรมหาวหิาร	จงัหวดัพษิณโุลก	เปน็พระพทุธรปูโบราณสรา้งข้ึนตัง้แตส่มัยกรงุสโุขทยั

เป็นราชธานี	 โดยพระอัฏฐารสน้ันถูกสร้างข้ึนในทุกหัวเมืองภายในขอบขัณฑสีมา

เขตอำานาจของสุโขทัย	จึงเป็นดั่งสัญลักษณ์ของอำานาจและอิทธิพลของอาณาจักร

สโุขทยัทีมี่ตอ่หวัเมืองเหนือ	และเปน็ตน้แบบของศลิปะการสรา้งพระพทุธรปูยืนใน

กาลต่อมา

พระอัฏฐารส

 พระอัฏฐารส	 ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหลังวิหาร
หลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร	จังหวัดพิษณุโลก		

เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง	 18	 ศอก	 (ประมาณ	

10	เมตร)	ก่ออิฐถือปูน	สัญนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกับ 
พระพทุธชนิราช	ในราว	พ.ศ.	1800	ในสมยัพระมหาธรรมราลิไท  

แห่งกรุงสุโขทัย	 เม่ือครั้งที่ทรงย้ายศูนย์กลางการปกครอง

มาที่เมืองพิษณุโลก

	 เดมิประดษิฐานอยูใ่นวหิารใหญแ่ตว่หิารไดพ้งัลงไปจน

หมด	เหลอืเพยีงเสาทีก่่อดว้ยศลิาแลงขนาดใหญ	่3	–	4	ตน้	 
และเนินดนิพระวหิารบางสว่น	เรยีกวา่	“เนินวหิารเก้าห้อง” 

ในปัจจุบันกรมศลิปากรไดท้ำาการบรูณะขดุแตง่ทางโบราณคดี
พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร จำาลอง วัดวิหารทอง

เรียบเรียง : คามิน  คุ้มแพทย์

ภาพ : อนุรักษ์  รักการศิลป์
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พระยอดอัฏฐารส ก่อนการบูรณะครั้งใหญ่

ในบริเวณที่เรียกว่า	 “เนินวิหารเก้าห้อง”	 ซึ่งขุดพบฐาน 

พระวิหารเดิมและพระพุทธรูปวัตถุโบราณจำานวนหนึ่ง

	 ธรรมเนียมการสร้างพระพุทธรูปยืนน้ัน	 เร่ิมต้นใน

กรุงสุโขทัย	 ซึ่งมีการสร้างพระพุทธรูปยืนไว้หลายองค์ด้วย

กัน	คาดว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะปาละของอินเดีย	ดัง

ปรากฏข้อความกล่าวถึงในศิลาจารึกว่า

 . . .”เบื้องตะวนตกเมืองสุ โขทัย น้ี มีอรัญญิก  

พ่อขุนรามคำาแหงกระทำาโอยทาน (ให้ทาน:ผู้เขียน) แก่ 

มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฏกไตรหลวกกว่าปู่ครู 

ทัง้หลายในเมอืงน้ี ทกุคนลกุแตเ่มอืงศรีธรรมราชมา ในกลาง

อรญัญกิมพีหิารอนัหน่ึงบนใหญส่งูงามแก่กม มพีระอฎัฐารส
อันหนึ่งลุกยืน ...”

	 โดยตน้แบบการสรา้งพระยนืในชมพทูวปีน้ัน	มักแกะ

สลกับนหน้าผาหรอืสร้างพงิองิกับภูเขา	เพือ่ให้องคพ์ระปฏมิา

สามารถตัง้อยูไ่ด	้สำาหรบัรูปแบบการก่อสรา้งของสโุขทยั	ซึง่

ไม่มีภูเขาน้ัน	 จะสร้างเครื่องรองรับด้านหลังไม่ให้องค์พระ 
ลม้ครืนลงมา	จึงปรากฏในรปูอาคารทีเ่ราเรยีกวา่	“คนัฐกุฎี”  

กล่าวคือ	 ลักษณะคล้ายๆ	 มณฑป	 แต่มีขนาดแคบมาก	 

ล้อมรูปปั้นพระพุทธองค์เอาไว้เพื่อค้ำายันองค์พระพุทธรูป	
พระยอดอัฏฐารส

กระทั่งองค์พระน่ังมีขนาดใหญ่ก็จะทำาคันฐกุฎีในลักษณะ

เดียวกัน	เช่น	พระอจนะ	ที่	วัดศรีชุม	เป็นต้น

	 พระนาม	“อฏัฐารส”	“อฎัฐะ” แปลว�่ แปด เชน่ 

เครื่องอัฎฐบริข�รของพระภิกษุสงฆ์ 8 อย่�ง รวมกับ 

“รส” ซึ่งเข้�ใจว่�เพี้ยนม�จ�กคำ�ว่� “ทศ” แปลว่� สิบ 

รวมคว�มแล้วหม�ยถึง 18 ซึ่งหม�ยถึงพระพุทธธรรม 

18 ประก�ร (ธรรมทีส่รา้งความเปน็พระพทุธเจ้า)	เพือ่เปน็

อบุายธรรมสือ่นำาไปสูค่วามเขา้ใจในพทุธคณุอนัประเสริฐของ

พระพทุธองค	์หรอือาจจะหมายถึงความสงู	18	ศอกตามคติ

การสร้างพระอัฏฐารสก็เป็นได้	

	 เม่ือประมาณ	พ.ศ.2420	สมัยรชักาลที	่5	ไดม้คีนรา้ย

จำานวนหน่ึงลอบเขา้ไปขดุหาของเก่าในบรเิวณวดั	และทีอ่งค ์

พระอัฏฐารส	 	 คนร้ายได้ปีนขึ้นไปทำาลายพระเกศ	 เจาะ 

พระเศียรและพบพระเคร่ืองจำานวนหน่ึง	 เป็นที่มาของชื่อ

พระเครื่องพิมพ์พระยอดพระอัฏฐารส	เหตุการณ์นั้นทำาให้

องค์พระเสียหายอย่างมาก	 โดยเฉพาะพระพักตร์และเศียร

ของพระพุทธรูป

	 ในสมัยจอมพล	 ป.พิบูลสงคราม	 ได้มีการบูรณะ
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ซ่อมแซมพระอัฏฐ�รสครั้งใหญ่	แต่การบูรณะครั้งนั้นมิได้

กระทำาตามหลกัอนุรักษ์คงของเดมิเอาไว	้ทำาให้พทุธลกัษณะ

ตามแบบศลิปะสโุขทยั	สญูเสยีไปโดยสิน้เชงิโดยเฉพาะในสว่น

ของพระเศียร	

	 สำาหรบัพระอฏัฐารสสำาคญัในเมืองพษิณุโลกน้ัน	นอกจาก

ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารแล้ว	

ยงัมอีกีองคห์น่ึงประดษิฐานอยูท่ีว่ดัวหิารทองอยูท่ศิตะวนัตก 

ของแมน้่ำาน่าน	เปน็วดัขนาดใหญท่ีอ่ยูต่ดิกับวงัชัน้ในในสมัย
อยธุยาทีเ่ราเรยีกกันวา่วงัจันทน์ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	

มีความสูงถึง	5	วา	1	ศอก	10	นิ้ว	 (21	ศอก	10	นิ้ว)	 

หล่อด้วยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์	 โดยไม่มีการเชื่อมต่อ	 นับว่า
เป็นการหล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะ	 ที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุด

เป็นครั้งแรก	ในประวัติศาสตร์ชนชาติไทย	พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	3	โปรดเกล้าฯ	ให้อัญเชิญ

ไปประดิษฐานไว้ที่พระวิหาร	วัดสระเกศ	กรุงเทพมหานคร

ดา้นหลงัวหิารทศิตะวนัออก	ซึง่รชักาลที	่4	ไดท้รงถวายให้มี

พระนามเตม็วา่	“พระอฏัฐ�รสศรีสุคตทศพลญ�ณบพติร”  

โดยในปี	2556	กรมศิลปากร	กองทัพภาคที่	3	และ	ปตท.	

ได้ร่วมกันสร้างองค์พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร
จำาลองขนาดเท่าของจริง	เป็นปูนปั้นฉาบผิวด้วยปูนขาวมา

ประดิษฐานไว้ที่เดิม	ณ	วัดวิหารทอง
	 มีเรื่องเล่าลืมกันว่าเมื่อคร้ังย้ายพระอัฏฐารสไป

กรุงเทพน้ัน	ไดล้อ่งแพไปตามคลองน้ำา	เน่ืองจากพระอฏัฐารส 

มขีนาดใหญจึ่งกดทบัแพให้จมน้ำามองเห็นเฉพาะองคพ์ระ	แพ

อยูใ่ตน้้ำา	คนก็ลอือนัวา่พระลอยน้ำา	ผ่านมาถึงไหน	ประชาชน

สองฝากฝ่ังทีท่ราบขา่วก็มารอรับเปน็จำานวนมาก	จนมาถึงทา่
ทีจ่ะขึน้ทีก่รงุเทพ	ปรากฏวา่มีประชาชนหลัง่ไหลมาดูพระลอย

น้ำาและมาชว่ยกันชกัพระขึน้เปน็จำานวนมาก	วา่กันวา่คนทีม่า 

เหลอืจะคณานับได	้จนเปน็คำาพดูตดิปากวา่	มคีนถึงสามแสนคน	 
ท่าน้ำาที่ชักพระอัฏฐารสขึ้นจึงเรียกท่า	 “สามแสน”	 ต่อมา	 

จึงกลายเป็นย่าน	“สามเสน”	ซึ่งเป็นชื่อย่านในปัจจุบัน

	 สำาหรบัคตกิารสรา้งพระอฏัฐารสในสมัยรตันโกสนิทร์

พระอัฏฐารส วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ พระอัฏฐารส วัดมหาธาตุ สุโขทัย
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นั้น		รัชกาลที่	3	ทรงปรารภว่า	พระอัฏฐารสปางห้ามญาติ	

เป็นพระพุทธรูปที่เก่ียวเน่ืองกับเหตุการณ์ในมหาสมัยสูตร	

พระพุทธเจ้า	 พระประยูรญาติของพระพุทธองค์เกิดความ

แตกแยกกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นยกกองทัพมาประจันหน้า

จะทำาสงครามกัน	 เพราะแบ่งผลประโยชน์เรื่องน้ำาไม่ลงตัว		

พระพุทธองค์จึงเสด็จมาห้ามทัพ	 ทำาให้สงครามแย่งน้ำายุติ

ลง	ธรรมเนียมการสร้างพระอัฏฐารส พระพุทธรูปยืนไว้

ประจำ�พระนคร ของพระมห�กษัตริย์ไทยในอดีต เพื่อ

ให้บ้�นเมืองสงบสุขปร�ศจ�กสงคร�ม ป้องกันคว�ม

แตกแยกของคนในช�ติ ให้คนในช�ติเกิดคว�มรักคว�ม

ส�มคัค ีและให้ประเทศช�ตสิถิตสถ�พรมัน่คงยัง่ยนืน�น

พระอัฏฐารส วัดสะพานหิน สุโขทัย

พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร วัดสระเกศ กทม
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เพิ่มพูนความรู้ สู่การพัฒนาบุคลากร

 ปีใหม่ไทย ในปี ที่วิกฤต
โรคโควิด หยุดโลก พาโศกศัลย์
ทุกแห่งหน ในโลกา ล้วนจาบัลย์ 
ต่างพากัน ทุกข์ระทม ตรมฤทัย
ขอทุกท่าน สร้างแรงใจ ให้แข็งกล้า
อย่าอ่อนล้า อย่าโศกศัลย์ อย่าหวั่นไหว
เมื่อโควิด ผ่านพ้น จากเมืองไทย
ฟ้าสีทอง ผ่องอำ ไพ จะกลับมา




