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18  สงิหาคม วันวทิยาศาสตร์แห่งชาติ

         รฐับาลไทยก�าหนดให้วนัท่ี 18 สงิหาคม เป็นวันวทิยาศาสตร์
แห่งชาติเนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินชลมารค
และสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงค�านวณ
พยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค�่า เดือน 
10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวง
ที่หว้ากอ แขวงเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ตรงเกาะจานขึ้นไปถึง
ปราณบุรี และลงไปถึงแขวงเมืองชุมพร จึงโปรดฯ ให้เจ้าพระยา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปสร้างค่ายหลวงและพลับพลา         
ที่ประทับ 

มีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเซอร์แฮรี ออด 
เจ้าเมอืงสงิคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสงัเกตการณ์ 
ผลการค�านวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว
แม่นย�ามาก เซอร์แฮรี ออด บันทึกเหตุการณ์ไว้  ซึ่งต่อมาหม่อม
หลวงปิ่น มาลากุล ได้แปลเป็นภาษาไทยในงานหว้ากอร�าลึก ณ 
ท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2518 ว่า 

“พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระส�าราญมาก 
เพราะการค�านวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ ได้พิสูจน์แล้ว
ว่าถูกถ้วนที่สุด ถูกถ้วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้ค�านวณไว้” สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเฉพาะ
ทางด้านดาราศาสตร์ มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่ 18 สิงหาคม
เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทย  ต่อมาวันที่  14  เมษายน  พ.ศ. 2525 
คณะรัฐมนตรี ได ้มีมติ เทิดพระเ กียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
พร้อมทั้งก�าหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็น “วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ” 

      พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) แห่ง
พระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงสนพระทัยวิชาคณิตศาสตร์และวิชา
ดาราศาสตร์ในต�าราโหราศาสตร์ของไทย ในที่สุดพระองค์ทรง
ได้ค้นคิดวิธีการค�านวณปักข์ (คร่ึงเดือนทางจันทรคติ) เพื่อ
ประโยชน์ในการก�าหนดวันธรรมสวนะ (วันพระ) ให้ถูกต้อง
ตามการโคจรของดวงจันทร์ที่เรียกว่า “ปฏิทินปักขคณนา”         
(ปักขคณนา คือ วิธีนับปักข์หรือรอบคร่ึงเดือนของข้างขึ้นข้าง
แรม เป็นวธินีบัท่ีแม่นย�าสูง) และทรงมพีระบรมราชานญุาตให้ใช้
ท�าปฏิทินจันทรคติพระทุกปี แทนปฏิทินฆราวาส ขณะเดียวกัน
พระองค์ได้ทรงค้นคิดสูตรส�าเร็จในการค�านวณปักข์ออกมาใน 
รูปกระดานไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อจะได้วันพระที่ถูกต้องโดยไม่
ต้องเสียเวลาค�านวณ และมีชื่อเรียกว่า “กระดานปักขคณนา” 
ซึ่งปัจจุบัน ยังคงมีให้เห็นในวัดสายธรรมยุต เช่น  วัดราชาธิวาส 
พระปรชีาสามารถด้านดาราศาสาตร์นัน้น่าจะเริม่ตัง้แต่ทรงทอด
พระเนตรดาวหางเมื่อทรงพระเยาว์ ซึ่งพระองค์ยังได้ทรงออก
ประกาศแจ้ง ชื่อ ประกาศดาวหางขึ้นอย่าได้วิตก เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ให้เชื่อตามค�าเล่า
ลอืทีเ่กดิขึน้ในสมยันัน้.ซึง่นบัเป็นประกาศทางวทิยาศาสตร์ฉบับ
แรกของประเทศ ในพระราชฐานของพระองค์
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ท้ังท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจะมีหอดูดาว โดยเฉพาะ
หอชัชวาลเวียงชัย ในบริเวณพระนครคีรีหรือเขาวังพระราชวัง
ส�าหรับแปรพระราชฐาน  อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี  ที่มีความส�าคัญ
มากในประวัติศาสตร ์วิชาดาราศาสตร ์ของไทย ด ้วยมี                   
พระราชประสงค์จะให้เป็นสถานท่ีสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์          
ในการรักษาเวลามาตรฐานของประเทศไทยต่อไป ดังนั้น
หอนี้จึงเป็นอนุสรณ์แห่งสัมฤทธิผลในทางวิทยาศาสตร์เร่ือง
ระบบเวลา พระองค์ทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานขึ้นใน
ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2395 โดยสร้างพระที่นั่งภูวดลทัศไนย
ขึน้ในพระบรมราชวงั ใช้เป็นหอนาฬิกาหลวงบอกเวลามาตรฐาน
ของประเทศไทยสมัยนั้น โดยมีพนักงานต�าแหน่ง  พันทิวาทิตย์ 
เทียบเวลาตอนกลางวันจากดวงอาทิตย์ และพันพินิตจันทรา 
เทียบเวลาตอนกลางคืนจากดวงจันทร์ ต่อมาในวันศุกร์ที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2411   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชด�าเนินทางชลมารค โดยเรือพระที่นั่งอรรค
ราชวรเดชจากท่านิเวศวรดิษฐ์ไปยังบ้านหว้ากอ พร้อมด้วย               
พระราชโอรส พระราชธิดา รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ (รัชกาลที่ 5) ขณะพระชนมายุ 16 พรรษา กับ
เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชบริพารจ�านวนมาก ด้วยทรงต้ังพระ
ปณิธานแน่วแน่ที่จะพิสูจน์ผลการค�านวณของพระองค์

   เพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงค�านวณ   
พยากรณ์ ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคารขึ้น 1 ค�่า เดือน 
10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230  โดยจะเห็นหมดดวง
และชดัเจนทีส่ดุ คอื ทีห่มูบ้่านหวัวาฬ  ต�าบลหว้ากอ อ�าเภอเมอืง
จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ ตัง้แต่บรเิวณเกาะจาน ขึน้ไปถงึปราณบรุี 
และลงไปถึงเมืองชุมพร จึงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์   
(ช่วง บญุนาค) ไปสร้างค่ายหลวงและพลบัพลาท่ีประทับ   พร้อม
กบัเชิญคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรัง่เศส    และเซอร์แฮรี 
ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการ
สังเกตการณ์ ซึ่งเมื่อถึงวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 
เหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่พระองค์ทรงพยากรณ์ทุกประการ       
ไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น         

      สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์
ไทย ต่อมาวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      
เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมทั้งก�าหนดให้วัน
ที่ 18 สิงหาคม เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” และต่อมาได้
มีการสร้าง “อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่ บ้านหว้ากอ ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานชื่ออุทยานนี้ว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  และได้รับ
พระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปหล่อ
ประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ ชุด
เดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชด�าเนินมาบ้านหว้ากอ

**********************

ที่มา :  https://th.wikipedia.org
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         องค์การอนามยัโลก (WHO) ประกาศ
ระบบเรียกชื่อใหม่ของเชื้อโควิด-19 สาย
พันธุ์ต่าง ๆ  ตามอักษรกรีก แทนความนิยม
ของคนทั่วไปและสื่อท่ีเรียกชื่อสายพันธุ ์
ด้วยชื่อประเทศหรือสถานที่เพื่อให้ง่ายต่อ
การอ้างอิงถึง รวมทั้งลดการตีตราและการ
เลือกปฏิบัติต่อพลเมืองที่มาจากประเทศ
ที่ตรวจพบเชื้อกลายพันธุ์เหล่านี้เป็นแห่ง
แรก และ WHO ได้ตั้งชื่อเชื้อไวรัสโคโรนา
ก่อโรคโควดิ-19 สายพนัธุต่์าง ๆ  โดยจ�าแนก
ไว้เป็น 2 กลุ่ม คือ เชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล 
(Variants of Concern หรือ VOC) และ
เชื้อกลายพันธุ์ที่น่าสนใจ (Variants of In-
terest หรือ VOI) เชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล 
ซึง่มีการกลายพนัธ์ุในระดบัทีม่นียัส�าคญัต่อ
สาธารณสุขโลก เช่น แพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น 
หรือท�าให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลง มีชื่อ
ตามอักษรกรีก ดังนี้  อัลฟา (Alpha) ใช้
เรียกสายพันธุ์ B.1.1.7 ที่ตรวจพบครั้งแรก
ในสหราชอาณาจักร เบตา (Beta) ใช้เรียก
สายพันธุ์ B.1.351 ท่ีตรวจพบครั้งแรกใน
แอฟริกาใต้ แกมมา (Gamma) ใช้เรียก
สายพนัธุ ์P.1 ทีต่รวจพบครัง้แรกในบราซลิ   
เดลตา (Delta) ใช้เรยีกสายพันธ์ุ B.1.617.2 
ที่ตรวจพบครั้งแรกในอินเดีย
    เชื้อกลายพันธุ์ที่น่าสนใจ หรือน่า
จั บตา  มี ชื่ อ ต าม อักษรกรี ก  ดั ง น้ี                             
เอปไซลอน (Epsilon) ใช้เรียกสายพันธุ์ 
B.1.427/B.1.429 ที่ตรวจพบครั้งแรกใน
สหรัฐฯ ซีตา (Zeta) ใช้เรียกสายพันธุ์ 
P.2 ที่ ตรวจพบครั้งแรกในบราซิล   

         อีตา (Eta) ใช้เรยีกสายพนัธุ ์B.1.525 
ที่ตรวจพบครั้งแรกในหลายประเทศ ธีตา 
(Theta) ใช้เรียกสายพันธุ์ P.3 ที่ตรวจ
พบครั้งแรกในฟิลิปปินส์ ไอโอตา (Iota) 
ใช้เรียกสายพันธุ ์ B.1.526 ที่ตรวจพบ
ครั้งแรกในสหรัฐฯ แคปปา (Kappa) 
ใช้เรียกสายพันธุ์ B.1.617.1 ที่ตรวจพบ
ครั้งแรกในอินเดียด้วย ในส่วนของความ
รุนแรงในแต่ละสายพันธุ์มีดังต่อไปนี้ คือ 
สายพันธุ์แกมม่า P.1 รุนแรงกว่าสายพันธุ์
อื่น ๆ เลี่ยงภูมิคุ้มกัน ลดประสิทธิภาพ
วัคซีน สายพันธุ ์อัลฟ่า B.1.1.7 เลี่ยง
ภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด แพร่กระจายง่ายกว่า
สายพันธุ์อื่น 40-70%  สายพันธุ์เดลต้า 
B.1.617 ระบาดเร็ว แพร่เช้ือง่าย หลบ
เลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ สายพันธุ์เบต้า B.1.351  
ระบาดรวดเร็ว แพร่เชือ้ไวขึน้ราว 50% ลด
ประสิทธิภาพแอนติบอดี้ นอกจากนี้ยังมี
โ ค วิ ด - 1 9  ส า ย พั น ธุ ์ เ ด ล ต ้ า พ ลั ส                 
(Delta Plus) ที่อาจมีความรุนแรงกว่า
เดิม เนื่องจากหลบภูมิคุ ้มกันได้ดี จาก
การแถลงของกระทรวงสาธารณสุข
อินเดีย เรื่องการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส              
โควดิ-19 สายพันธุเ์ดลต้า (B.1.617.2) ไป
เป็น สายพันธุ์ใหม่ ท่ีเรียกว่าเดลต้าพลัส 
(AY.1) โดยคาดว่าเกิดจากการกลายพันธุ์
แบบ K417N ซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ใน
โปรตีนหนามของไวรัส 

     WHO ระบุว่า การใช้ระบบเรียกชื่อ
ใหม่ของเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ต่าง ๆ 
ด้วยอักษรกรีก  มีขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการ
จดจ�าและใช้เรียกนอกแวดวงวทิยาศาสตร์
รวมทั้งช่วยไม่ให้ประเทศหรือสถานที่ใด
ถูกตราหน้าว่าเป็นต้นตอการระบาดของ
เชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์นั้น ๆ ที่ผ่าน
มามีการเรียกชื่อเชื้อโรคโควิดกลายพันธุ์
ตามสถานท่ีตรวจพบคร้ังแรก เช่น เชื้อ
สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์บราซิล และ
สายพันธุ์อินเดีย แต่ประเทศที่เก่ียวข้อง
ได้ออกมาคดัค้านการเรยีกชือ่ในลกัษณะนี้
 

**********************

รู้จัก “ชื่อใหม”่ ไวรสัโควดิ 19  กลายพันธุ์

ที่มา : https://www.bbc.com/thai/
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     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙    ยังคงไม่
อาจหยดุยัง้ได้ เน่ืองจากการกลายพนัธุ ์ท�าให้ยากต่อการป้องกนั
มากขึ้น ข้อมูลจากเว็บไซด์ The Standard วันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ยอดผูต้ดิโควดิสะสมพุง่สงูกว่า ๑๘๗ ล้านรายทัว่โลก หลัง
การแพร่ระบาดผ่านมานานกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ยอดผู้เสียชีวิตสูง
กว่า ๔ ล้านราย อัตราเสียชีวิตอยู่ที่ราว ๒.๒ % รักษาหายแล้ว
ราว ๙๒ % ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ขณะนี้มีประเทศที่พบผู้ติดเชื้อ
แล้ว ๑๘๗ จาก ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก
    ทั่วโลกฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า ๓.๔๖ พันล้านโดส โดยจีนน�า   
เป็นอันดับ ๑ ประเทศที่ฉีดวัคซีนโควิดมากที่สุดในเชิงปริมาณ
ขณะน้ี ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า ๑.๓๘ พันล้านโดส ตามมาด้วย
อินเดีย ๓๗๗.๓๕ ล้านโดส สหรัฐอเมริกา ๓๓๔.๖ ล้านโดส 
บราซิล ๑๑๔.๔๖ ล้านโดสและเยอรมนี ๘๑.๙๔ ล้านโดส ขณะ
ที่อินโดนีเซียฉีดไปแล้วกว่า ๕๑.๒๘ ล้านโดส ยังคงเป็นประเทศ
ที่ฉีดวัคซีนโควิดมากสุดในกลุ่มอาเซียน
      ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในหลาย
ประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเร่ิมกลับสู่ภาวะปกติ
มากขึ้น เช่น อิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ท่ีประชาชนเริ่มกลับ
มาใช้ชีวิตโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ขณะ
ที่ในหลายประเทศยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ เช่น 
ญ่ีปุน่ มาเลเซยี และฟิลปิปินส์ ทีย่งัมีจ�านวนผูต้ดิเช้ือเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงประเทศไทยที่เกิดการระบาดระลอก ๓ และมี
สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง
     “วัคซีน” เป็นตัวแปรส�าคัญในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโควิด-๑๙ อย่างมีประสิทธิภาพประเทศต่าง ๆ จึงพยายาม
เร่งจดัหาและฉดีวคัซนีให้ครอบคลมุประชาชนเพือ่สร้างภมิูคุม้กนั
หมูใ่ห้เกดิเรว็ทีส่ดุ อย่างไรกต็าม การฉดีวคัซนีได้เรว็กเ็ป็นเสมอืน
การห้ามเลือดได้ส�าเร็จเท่านั้น เราจึงเห็นว่าประเทศส่วนใหญ่
ก�าลังเดินหน้าต่อเพื่อเร่งสมานบาดแผลท่ีโควิด-๑๙ ได้ท้ิงไว้กับ
ระบบเศรษฐกิจ ก่อนที่บาดแผลนี้จะทิ้ง “รอยแผลเป็น” ไว้
อย่างถาวร แม้หลายประเทศเริม่เดนิหน้าผ่อนคลายให้ประชาชน
ทยอยกลับมาใช้ชีวิตปกติเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญของ
เศรษฐกิจ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใน
หลายด้านได้เกิดขึ้นแล้ว และอาจไม่มีวันกลับไปเป็นแบบเดิม 
เช่น กระแสการท�างานที่บ้านเป็นที่ยอมรับแพร่หลายมากขึ้น    
ทัว่โลก การกระจายความเสีย่งของห่วงโซ่อปุทาน  การผลติสนิค้า 
รวมถงึการเดนิทางท่องเทีย่วทีใ่ห้ความส�าคญักับเรือ่งสาธารณสุข
มากขึน้ หลายประเทศจงึมีการก�าหนดทิศทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ 
โดยค�านึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นที่ตั้ง   และฟื้นฟู
ศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน   ซึ่งเท่ากับ
ว่าเป็นการใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่าและไม่ย้อนกลับมาเป็นภาระ
ทางการคลังเพิ่มเติมในระยะยาว โดยเฉพาะในภาวะที่นโยบาย
การคลังได้ใช้กระสุนไปมากแล้ว เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศ ความ      

ตระหนักถึงความส�าคัญของการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อรักษา
แต้มต่อ และได้เริ่มด�าเนินการแล้วแม้การระบาดยังไม่สิ้นสุดลง
ประเทศที่เป็นคู่เจรจากับอาเซียน ทั้ง อาเซียน+๓ อาเซียน+๖ 
และประเทศคู่เจรจาในอเมริการและยุโรป  ได้เตรียมการขับ
เคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ทั้งในระยะเร่งด่วน
และระยะยาว
      

      สหรัฐอเมริกา กับแผน “Build Back Better” สหรัฐฯ 
ประกาศมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กันในแผน
เดยีว คอื “Build Back Better” ซึง่ถอื เป็นแผนกระตุน้เศรษฐกิจ
ที่มีขนาดใหญ่และอายุยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ 
คือกว่า ๖ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว ๒๘ % ของ GDP) เพื่อ
เยียวยารายได้ของแรงงานในระยะสั้น และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของเศรษฐกิจในช่วง ๘ - ๑๐ ปีข้างหน้า โดยมาตรการ
ดังกล่าวแบ่งเป็นแผนงาน American Rescue Plan (ARP) ๑.๙   
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๘.๙ % ของ GDP ที่มุ่ง
เยียวยาแรงงานและภาคธุรกิจ อาทิ การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
ร้านอาหาร (Restaurant Revitalization Fund หรอื RRF) ของ
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมแห่งสหรัฐอเมริกา ที่เปิด
ให้ร้านอาหารหรอืธรุกจิทีเ่กีย่วข้องเข้ามาลงทะเบยีนเพือ่รบัเงนิ
อุดหนุนกว่า ๒.๘ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชดเชยรายได้ที่
หายไปในช่วงการระบาดโดยมเีงือ่นไขว่าจะต้องใช้เงนิจ�านวนดงั
กล่าวก่อนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และไม่จ�าเป็นต้องคืน

  มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ต่อสถานการณ์โรคโควดิ-๑๙

ตอน

  ๓๖๐ องศ
า

 ม
อง

อาเซียน

ต่อหน้า 6
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หากใช้ในการจ่ายค่าเช่า เงินเดือนพนักงานเป็นต้นทุนซื้อสินค้า 
หรือใช้ในการซ่อมแซม นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอีก ๒ ส่วนที่
มุ่งฟ้ืนฟโูครงสร้างพืน้ฐานและแรงงานเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ คอื 
American Jobs Plan (AJP) และ American Families Plan 
(AFP) โดยแผนงาน AJP (มูลค่า  ๒.๒๕ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ ๑๐.๕ % ของ GDP) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการ
จ้างงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี โดยเน้น
ลงทุนในเทคโนโลยี 5G พลังงานสะอาด การวิจัยและพัฒนา
ส�าหรับแผนงาน AFP (มูลค่า ๑.๘ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ ๘.๔ % ของ GDP) มีระยะเวลาถึง ๑๐ ปี เพื่อพัฒนา
ผลิตภาพแรงงานในอนาคต โดยมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาและ
ความเป็นอยูข่องเดก็และเยาวชน เพือ่สนบัสนนุเดก็และเยาวชน
ที่ขาดโอกาสให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อยา่งเท่าเทียม 
รวมถึงพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชน ท้ังในด้านความ
เป็นอยูแ่ละระบบโภชนาการเพือ่เสรมิสร้างอนาคตของประเทศ
ในระยะยาว
      สหภาพยุโรปฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วย  “กองทุน”    ส�าหรับ  
สหภาพยุโรปได้ด�าเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดแนวท�าง
ใกล้เคียงกับสหรัฐฯ แต่ท�าในลักษณะการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วย
เหลอืธรุกิจท่องเทีย่วแบบเฉพาะเจาะจง และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิโดย
รวม โดยในส่วนแรก มกีารจดัตัง้ National Tourism Fund ด้วย
วงเงนิ ๒ พนัล้านยโูร เพือ่เข้าซ้ือโรงแรมหรอืหุ้นของธุรกจิโรงแรม
โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจยังสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ และ
อาจให้สิทธิ์ผู ้ประกอบธุรกิจซื้อกลับได้ภายในระยะเวลาหนึ่ง 
เมื่อการท่องเที่ยวฟื้นตัว ส�าหรับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมนั้น 
ด�าเนินการผ่าน EU Recovery Fund วงเงิน ๗.๕ แสนล้านยูโร 
(ประมาณ ๕.๔ % ของ GDP สหภาพยุโรป) 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการฟื้นตัวของประเทศสมาชิก 
โดยวงเงินดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) เงินให้เปล่าแก่
ประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโค
วดิ-๑๙ จ�านวน ๓.๙ แสนล้านยโูร (๒) เงินปล่อยกู้อตัราดอกเบ้ีย
ต�่าจ�านวน ๓.๖ แสนล้านยูโร โดยประเทศสมาชิกที่จะขอรับ
เงินกู้จะต้องด�าเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายตามที่ประเทศ
สมาชิกตกลงกัน คือ ต้องมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาด้านดิจิทัล มีแผนการสร้างงานและการ
เพิม่ความยดืหยุน่ทางสงัคมและเศรษฐกจิ รวมถงึต้องสอดคล้อง
กับค�าแนะน�ารายปีของคณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission)

         เรียบเรียงโดย :นพพร  วีระกุล
ข้อมูลจาก  :www.bot.or.th
     :www.thestandard.co

อ่านต่อฉบับหน้า
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  ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

เรียบเรียงโดย :นพพร  วีระกุล
ข้อมูลจาก  :www.bot.or.th
     :www.thestandard.co

“สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ เล่ม ๑”   
จัดพิมพ์โดย กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กองกลาง 
สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
    สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เล่มนี้ 
เป็นหนังสือเล่มหนึ่งในจ�านวนหนังสือจดหมายเหตุฉบับรอง เพื่อเผย
แพร่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอีกมิติหนึ่งผ่านทางภาพถ่าย ซึ่งใน
เล่มนี้ จะเป็นภาคพระราชพิธี อธิบายความเป็นมาของพระราชพิธีและ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามหมายก�าหนดการ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ช่วง
ได้แก่ พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธี   
เบื้องปลาย...

“สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ เล่ม ๒”  
จัดพิมพ์โดย กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กองกลาง 
สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
     สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เล่มนี้ 
เป็นหนังสือชุดหนึ่งในจ�านวนหนังสือจดหมายเหตุฉบับรอง เพื่อเผย
แพร่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอีกมิติหนึ่งผ่านทางภาพถ่าย ซึ่งใน
เล่มนี้ จะเป็นภาคกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของภาครัฐบาล ภาคเอกชนและประชาชนที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“แก้ปัญหาทันใจด้วยของใกล้ตัว”
จัดทำาโดย รีดเดอร์ส ไดเจสท์   จัดพิมพ์ รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 
(ประเทศไทย) 
    หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเคล็ดลับง่าย ๆ แต่ใช้ได้ผลในการประยุกต์
ใช้สิ่งของใกล้ตัวให้เป็นประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันอย่าง
ชาญฉลาด ตั้งแต่ การท�าอาหาร ดูแลสุขภาพ ท�าความสะอาด ตกแต่ง
บ้าน จัดโฮมออฟฟิศ ดูแลสวน เลี้ยงดูลูก ดูแลสัตว์เลี้ยง ไปจนถึง
การบ�ารุงรักษารถยนต์ ซ่อมแซมบ้านเรือน และการท่องเที่ยว อย่าง
สนุกสนาน ค้นพบเคล็ดลับท�าเองได้ง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณจัดการทุกเรื่อง
ได้อย่างราบรื่น เพื่อชีวิตสุขสบาย ไร้ปัญหากวนใจ... 



วิทยาลัยการปกครอง

๘

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

พบ...
บรรณาธิการ

 นายอ�านาจ  เจริญศรี
       บรรณาธิการ

ประจากสถานการร์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงแพร่
ระบาดอย่างต่อเน่ือง ซึ่งรัฐบาลได้มี
มาตรการ ต่าง ๆ  เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อไวร้สโควิด 19 รวมทั้ง
มาตาการการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้
รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดในครั้งนี้
ประวิทยาลยัการปกครองช่วงนีก้ย็งัคง
อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังและปฏิบัติ
ตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด      
ดังนั้น ขอให้ทุกท่านดูแลตนเองและ
คนรอบข้าง และขอให้ปลอดภัยจาก
เชื้อไวรัสโควิด 19
ประส�าหรับวิถีธัญบุรีฉบับนี้ยั งคง
มีเนื้อหาสาระที่น ่าสนใจ อาทิ วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ ้าอยู ่หัวเป ็น    พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร ์ ไทย ที่ทรงค�านวณ
เวลาเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นย�า 
นอกจากนี้ยังมีรู้จักชื่อใหม่ไวรัสโควิด 
19 กลายพันธ์ และน�้าสมุนไพรยอด
ฮิตต้านภัย  โควิด 19 แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้าครับ  

 น�้าสมุนไพรยอดฮติ

กับเชื้อ COVID-19 

สารัตถะ

    ขณะที่ประเทศไทย และต่างประเทศ
ต่างมุ่งมั่นที่จะคิดค้นพัฒนาทั้งวัคซีน และ
ยารักษาโรค จนในขณะนี้เราก็ได้วัคซีน
จากหลากหลายผู้ผลิต ที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกัน หรือลดความรุนแรงเมื่อได้รับ
เชื้อ COVID-19 แต่หลายประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยยังคงไม่หยุดคิดค้นยาส�าหรับ
รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ท้ังการทดลอง
รักษาด้วยยาต้านไวรัสต่าง ๆ ท่ีเคยผลิต
ออกมาใช้กับไวรสัตวัอืน่ แต่น�ามาลองรกัษา
กับผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา  รวมทั้ง
การคิดค้นหาสารสกัดต่าง ๆ จากพืชที่มี
มากตามท้องถิ่น หรือเป็นวัตถุดิบท่ีมีตาม
ครัวเรือน และเหตุผลของการหยิบยก
น�าสมุนไพรไทยมาศึกษาหาข้อมูลในการ
ทดลองผลิตเป็นยาต้านไวรัสนี้เอง ท�าให้
คนไทยมองเห็นถึงความส�าคัญของวัตถุดิบ
ท่ีมีในบ้านเรา และ หากมองเข้าไปในครัว
บ้านเราเอง วตัถดุบิทีใ่ช้ปรงุอาหารนอกจาก
จะท�าให้อาหารของเรามีกลิ่นรสสัมผัส              
ที่ดีแล้ว บางอย่างก็เป็นสมุนไพรท่ีเรากิน
อยู ่แทบทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นหัวหอมแดง 
กระเทียม กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้  เป็นต้น
และสมุนไพรไทยเหล่านี้ก็มีสรรพคุณหลัก
คล้าย ๆ กัน คือ ช่วยบรรเทาอาการไอ      
แก้หวัด คัดจมูก นอกจากนี้ยังมีสารส�าคัญ 
อาทิ เควอซิติน (quercetin) เคมเฟอรอล 
(kaempferol)  อัลลิซิน  (Allicin)  จินเจอ
รอล (gingerol) ทีม่ส่ีวนช่วยต้านการอกัเสบ

      

และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันไม่แปลกที่
คนไทยจะน�ามาประยุกต์ใช้กัสถานการณ์
ในเวลานี้และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเมื่อ
นักวิจัยไทย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท
ยาลัยมหิดลได้ศึกษาค้นคว้าจนพบว่าสาร
สกัดที่ได้จากกระชายขาว ได้แก่ แพนดูรา
ทินเอ (Panduratin A) และ พิโนสโตรบิน 
(Pinostrobin) สามารถยับยั้งการเจริญ 
เติบโตของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ถึงอย่างนั้นการค้นคว้า
นี้ยังคงอยู่ภายใต้การทดลอง เพื่อพัฒนา
ให้มีความปลอดภัยมากข้ึน และเมื่อเรารู้
ถึงประโยชน์ของสมุนไพรไทยอย่างนี้แล้ว 
ท�าให้ทุกวันนี้มีหลายคนดัดแปลงสมุนไพร
ไทยออกมาเป็นเครื่องดื่มที่มีการปรุงแต่ง
กลิ่นรสเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้น เพื่อหวังป้องกัน
โรค หรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งจริง ๆ  แล้ว 
การท่ีเราจะค้ันดื่มกินก็คงจะไม่ผิดเพียงแต่
เราควรศึกษาถึงปริมาณท่ีควรบริโภคของ
สารส�าคัญที่มีในวัตถุดิบนั้น เพราะอะไรที่
มากเกินไปกม็กัจะท�าให้เกิดโทษด้วยเช่นกนั 
และสารบางอย่างก็อาจจะมีปฏิกิริยากับยา
บางตวั ทีส่่งผลต่อต้าน หรอืเพ่ิมฤทธิข์องยา
ซึ่งท�าให้มีผลเสียกับบุคคลนั้น ๆ มากกว่า
ได้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามควรบริโภคร่วม
กับการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้เรา
ได้คุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วน ออกก�าลัง
กายอย่างสม�า่เสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ 
เชื่อได้ว่า เมื่อร่างกายเราแข็งแรง เราก็จะมี
ภูมิคุ้มกันทีดีได้

ผู้เรียบเรียง : ดร.วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ กลุ่มสาขาวิชา
โภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล


