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ประธานทักทาย
ขอแสดงความยินดี

สมาคมฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำ ปี 2564 ในวันเสารท่ี 26 มิถุนายน 2564 ซ่ึงในคร้ังน้ี 
ครบวาระการทำ งานของคณะกรรมการ และได้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือมา
ปฏิบัติหน้าท่ีในวาระอีก   2  ปีข้างหน้า   จึงขอแจ้งรายช่ือคณะกรรมการชุดใหม่ ดังน้ี

1. คุณอัญชลี อ่วมปลิก ประธานสมาคม
2. คุณทัศนีย์ จักรโนวรรณ รองประธานสมาคม
3. คุณพิสมัย ทซ็อพพ์ เหรัญญิก
4. คุณนภาพร วัลเทอร์  กรรมการบริหารและ
   ผู้อำ นวยการโรงเรียนช้างน้อย
5. คุณอนุสสรา ชเพิทเทิล เลขานุการ

ขอขอบคุณจากใจแด่คณะกรรมการและท่ีปรึกษาชุดเก่าท่ีได้ทุ่มเทและสละเวลาเข้ามาช่วย 
บริหารงานในตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  และขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ท่ีเข้ามา
สานต่อพัฒนางานอาสาให้ย่ังยืนเพ่ือประโยชน์ต่อลูกหลาน และชุมชนไทยในเมืองซูริค

สมาคมฯ  ยินดีต้อนรับและเปิดกว้างแก่ผู้สนใจท่ีจะเข้ามาช่วยงานอาสาในทุกด้าน   เพ่ือให้มีการ
แลกเปล่ียนและเรียนรู้ เป็นพลังช่วยกันพัฒนาและสานต่องานอาสาต่อไป

กรรธนา มึลเลอร์
อดีตประธานสมาคมช้างเผือก

ประธานทักทาย
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เรื่องเล่าจากรั้วโรงเรียน
โดย เรือจ้างต่างแดน

สวัสดีผู้รักการอ่านทุกท่าน ปักษ์น้ีเร่ืองเล่า

จากรั้วโรงเรียนขอแบ่งปันกิจกรรมของโรงเรียน

ในเดือนเมษายนท่ีผ่านมา เพ่ือต้อนรับวันขึ้นปี

ใหม่ไทยและอนุรักษ์ประเพณีไทยวันสงกรานต์

 ซ่ึงตรงกับวันท่ี 13 เมษายนของทุกปี ทาง

โรงเรียนช้างน้อยได้จัดพิธีการเล็กๆ เพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมของคนไทย จัดงาน

สรงน้ำาพระและกราบไหว้พ่อแม่ แสดงความ

รักและเคารพต่อผู้ ใหญ่ ขอพรส่ิงศักด์ิสิทธิ์

จงคุ้มครองให้พ้นภัยอันตราย มีแต่ส่ิงท่ีดีเกิด

ขึ้นในชีวิตและครอบครัวของทุกคน โดยปีน้ี

โรงเรียนช้างน้อยได้รับการสนับสนุนการบริจาค

อาหารและเคร่ืองด่ืมจากคุณวิยะดา บอสฮาร์ด   

เ น่ืองในโอกาสฉลอง 

วันเกิดครบรอบ 50 ปี 

ให้แก่นักเรียนช้างน้อย



4

และในเดือนพฤษภาคม มีการทำากิจกรรม 
วันแม่ของชาวสวิตฯ เด็กนักเรียนบางคนก็
ทำ การ์ดวันแม่ให้คุณแม่เป็นที่ระลึก   ขอแบ่งปัน 
ผลงานการ์ดวันแม่ของนักเรียน ด้วยรักและ
ผูกพันที่อยากบอกจากใจเลยค่ะ

นอกจากน้ี ในช่วงเดือนพฤษภาคม โรงเรียน
ช้างน้อยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาน
เอกอัครราชทูตไทย กรุงเบิร์น โดยท่าน
ทูตจักรี ศรีชวนะ ผู้มอบของขวัญกล่อง
อเนกประสงค์ ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย
 แอลกอฮอล์ กระดาษเช็ดฆ่าเชื้อ และขนม
 เ พ่ือแจกให้แก่นักเรียนและคณะครูอาสา
โรงเรียนช้างน้อยได้นำ ไปใช้ในช่วงโควิด คณะ
กรรมการช้างเผือกและครูอาสา รวมทั้ง
นักเรียนโรงเรียนช้างน้อยขอขอบคุณท่านทูต
จักรี ศรีชวนะ และทีมงานทุกท่านสำ หรับการ
มอบของขวัญในครั้งนี้
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พร้อมกันนี้ ขอแบ่งปันภาพการประชุมการเตรียม

งานประชุมสามัญประจำ ปี 2021 ของสมาคม

ช้างเผือกผ่านระบบซูม ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 

มิถุนายน คณะทำ งานทุกท่านใช้เวลาทุกนาทีเพื่อ

ประโยชน์ต่อส่วนรวม ขยันกันทุกคนเลยจ้า

ส่วนกิจกรรม เ ดือนมิ ถุนายน น้ัน เป็นการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 

ในปีการศึกษาหน้า โดยมีผู้ปกครองเข้าชม

การเรียนการสอนของครูอาสา จึงขอนำาภาพ

บรรยากาศในห้องเรียนมาให้ชื่นชมกันนะคะ

โรงเรียนช้างน้อย
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ประจำ ปีการศึกษา 2021-2022
สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง สิ้นเดือนสิงหาคม

หลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรภาษาไทยขั้นพื้นฐานสำาหรับเด็กขั้นพื้นฐานสำาหรับเด็ก
ไทยในต่างแดนไทยในต่างแดน
หนังสือเรียนชุดสวัสดหนังสือเรียนชุดสวัสดี  เรียบเรียงโดยี  เรียบเรียงโดย
อาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรมอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม

เร่ิมสอนทุกวันเสาร์ เร่ิมสอนทุกวันเสาร์ ณ  ศูนย์บริการประชาชนณ  ศูนย์บริการประชาชน
บุคเฮก เมืองซูริกบุคเฮก เมืองซูริก
ระดับ 1 3 5ระดับ 1 3 5 เริ่มเรียน 8:45-10:30 เริ่มเรียน 8:45-10:30
ระดับ 2 4 6ระดับ 2 4 6 เริ่มเรียน 10:45-12:30 เริ่มเรียน 10:45-12:30

สอนภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน สำาหรับเด็กอายุ 6-12 ปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.elefaentll-schuel . chhttps://www.elefaentll-schuel . ch
Email: anchalee.aumplik@hotmail . comEmail: anchalee.aumplik@hotmail . com
ครูอัญชลี อ่วมปลิก ครูอัญชลี อ่วมปลิก โทร. 0788793354โทร. 0788793354
ครูอนุสสรา ชเพิลเทิล ครูอนุสสรา ชเพิลเทิล โทร. 0782528395โทร. 0782528395
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กิ จกรรมวั นปิ ดภาค เ รียน ในวั น เ สา ร์ที่  
10 กรกฏาคม ณ บริเวณสนามหญ้าของ
ศูนย์บริการประชาชนที่ผ่านมาน้ี สมาคม
ช้างเผือกและโรงเรียนช้างน้อยได้รับเกียรติ
จากท่านเอกอัครราชทูตจักรี ศรีชวนะ 
มา เป็นขวัญและกำา ลัง ใจ พร้อมมอบใบ
ประกาศนียบัตร ใ ห้ แ ก่ นัก เ รียนที่ สำ า เ ร็ จ 
การศึกษาประจำาปี 2020-2021 และ
นักเรียนทุกระดับชั้น

และขอปรบมือดังๆ เพ่ือแสดงความยินดี
กับน้องภัทรจาริน  น้องคาญ่า  น้องนิกโกล่า
 น้องอันนิค ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก
ท่านเอกอัครราชทูตจักรี ศรีชวนะ จาก 
ผลงานการประกวดวาดภาพ ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 90 ปี 
การสถานปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้
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สำ หรับกิจกรรมวันปิดภาคเรียนน้ัน แน่นอนว่าเป็นวันที่นักเรียนทุกคนรอคอย ถ้าพูดถึงนักเรียน
ระดับหกก็ใจหายแว้บไปเลย เวลา 6 ปีในรั้วโรงเรียนช้างน้อยช่างผ่านไปเร็ว จะเหลือแต่ความทรงจำ 
ที่ดีในห้องเรียนที่เคยมีเพื่อนที่พูดภาษาแม่ ส่วนเด็กระดับชั้นอื่นๆ ก็พากันดีใจที่ได้เลื่อนระดับเรียนสูงขึ้น
ไปอีกหนึ่งปี ฉันโตขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วจ้า

งานที่พวกเราทุกคนพลาดไม่ได้คืองานอำาลา
รุ่น พ่ี น่ัน เอง ดู เห มือนจะ เป็นวันที่ นั ก เ รียน 
ทุกคนรอคอย วันที่ทุกคนได้ปลดปล่อยจาก
การเรียนอย่างเคร่งครัด ผู้ปกครองทุกท่าน 
ใ ห้ความ ร่วมมือนำ าอาหารหลากหลายมา
ร่วมงานโรงเรียนกันอย่างเต็มที่ บรรยากาศ
สนุกสนาน พร้อมเวทีอันน่ารักสดใสโดยคุณแม่
โย ผู้ปกครองนักเรียนระดับส่ี ลีลาการแต่งหน้า
ให้นักเรียนโดยคุณแม่กวาง ผู้ปกครองนักเรียน
ระดับหน่ึง และการแสดงของนักเรียนในแต่ระดับ
ชั้น ช่วยสร้างสีสันในงานให้ผู้ปกครองได้ปล้ืมใจ
กันไปเลย ความสุขกับภาพที่เห็นเป็นความทรง
จำาที่ดีของทุกคนและขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี
นะคะ
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ภาพกิจกรรมงานพบปะผู้ปกครอง
ของนักเรียนในหัวข้อ “ไร้ขอบเขต
” การเติบโตของเด็กในสังคมบริโภค
 ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม มีการ
ชมภาพยนต์พร้อมแจกแผ่นปลิว และ
ได้พูดคุยแลกเปล่ียนสนทนาระหว่าง 
ผู้ปกครองเ พ่ือเข้าใจถึงการดูแล
เ ด็กๆ ว่ าทำ า ไม จึงจำ า เป็นต้อง มี
ขอบเขต เป็นคำาถามที่ทุกคนต้อง
มาแบ่งปันกัน เด็กๆ ต้องเรียนรู้
ว่าคนเราไม่อาจเป็นเจ้าของทุกส่ิง
ทุกอย่างได้ กฎเกณฑ์และขอบเขต
จะต้องมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
 การปรึกษาหารือจะต้องกระทำ 
ในเวลาที่ เหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีเป็น 
ส่วนห น่ึงของชี วิ ตประจำ าวั น ใน
ครอบครัว ทุกคนต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากเพราะเป็นความ
สำ คัญต่อการพัฒนาของเด็ก เพ่ือ
เรียนรู้ถึงการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออกต่อสังคม
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กิจกรรมงานเล้ียงขอบคุณและอำ ลา
คณะทำางานของสมาคมช้างเผือก 
น้องหญิง น้องเบียร์ พ่ีนุท น้องจิ๊บ
 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม ณ
 อาคาร Wellnesszentrum im  
Kloten ทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วย 
เห ลือ ใ ห้ สังคมไทยในต่ างแดนมี
คุณค่า สร้างผลงานไว้ให้กับเยาวชน
รุ่นหลังต่อไป 

เพ่ือนๆ รู้สึกใจหาย แต่บรรยากาศ
ในงานได้สร้างความสุขและรอย
ย้ิม มอบของที่ระลึกและเล่นเกมส์
สนุกสนาน สร้างความประทับใจ
 ขอบคุณสำ หรับการแบ่งปันที่มอบ
ให้กับสมาคมช้างเผือกและโรงเรียน 
ช้างน้อยมาโดยตลอด (ดีใจที่ เจอ
เพื่อนอย่างพวกคุณ ขอให้ทุกคนโชค
ดี)

ท้ายน้ี ผู้เขียนขอฝากกิจกรรมดีๆ

 และข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ให้เพ่ือนๆ ที่รักการอ่านทุกคนนะคะ 

แล้วพบกันใหม่ปักษ์หน้าค่ะ
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ช้างพลายไปเยี่ยม คอลัมน์พิเศษ ร่วมเฉลิมฉลอง 90 ปี

คร้ังน้ีพวกเราและคุณศิริกุล จึงสวัสด์ิ อดีต
บรรณาธิการวารสารช้างเผือก ได้ร่วมเดินทาง 
ไปสัมภาษณ์คุณชุติมา แฮล์ก เจ้าของและ 
ผู้บริหารชิดาสปา ยุโรป (CHIIDA SPA)  ซ่ึง 
ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศสวิต-
เซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสาขาตั้งอยู่ที่ Zurich2 
สาขา และ Zug 1 สาขา และเป็นผู้จัดตั้ง Chiida 
Academy Zurich

จากประเทศไทยมาสู่ประเทศสวิตฯ     fgdfgdf

   คุณชุติมา แฮล์ก เกิดที่กรุงเทพมหานคร 
และเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
สาขาด้านการเงินการธนาคาร ปัจจุบันอาศัยอยู่
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เกือบ 40 ปีแล้ว เคย
ทำางานในตำาแหน่ง Senior Risk Manager 
ผู้บริหารในธนาคาร Credit Suisse AG

เส้นทางผู้บริหารธนาคารท่ีมีชื่อเสียง 
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สู่เจ้าของ
และผู้บริหารธุรกิจสปา
   คุณชุติมาเล่าว่า เหตุหน่ึงเกิดจากตัวเองที่
ประสบปัญหา ต้องฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงที่มา
ศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวเอง
ทุกอย่าง จึงคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ และอยากช่วยเหลือรุ่นน้องที่เพ่ิง
เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และอีก
เหตุหน่ึง เห็นว่าธุรกิจไทยที่สร้างช่ือเสียงในต่าง
ประเทศจะมีอยู่หลักๆ 3 อย่าง คือ อาหารไทย
 มวยไทย และนวดไทย ที่เลือกทำ ธุรกิจนวดส
ปาไทยเพราะเป็นมรดกของโลกและเป็นภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษไทย นอกจากเป็นการรักษา
วัฒนธรรมไทยไว้แล้ว ยังได้ช่วยรักษาสุขภาพ
และสร้างอาชีพที่ ม่ันคงให้กับคนไทยที่อาศัย 

(CHIIDA SPA)
คุณชุติมา แฮล์ก คุณชุติมา แฮล์ก 
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ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สวิตเซอร์แลนด์

ในต่างแดน ด้วยสองเหตุน้ีทำ ให้คุณชุติมาตัดสิน
ใจที่จะเลือกทำ ธุรกิจสปา โดยชิดาสปา เป็นธุรกิจ
สปาที่มีรากเหง้ามาจากล้านนาไทย ความสำ เร็จ
ของธุรกิจถือเป็นความสำ เร็จของคนไทย

คำาแนะนำาสำาหรับคนไทยท่ีจะมาอาศัย
อยู่ในต่างประเทศ
   เราต้องสนใจใฝ่รู้ในเร่ืองภาษาและวัฒนธรรม
 ซ่ึงเป็นส่ิงสำาคัญที่ต้องเรียนรู้เม่ือมาอาศัยใน 
ต่างประเทศ 

ผู้ที่สนใจอยากจะทำ ธุรกิจนวดสปา
   สำาคัญส่ิงแรกคือต้องเรียนรู้กฎหมายของ
เขา ส่ิงถัดมาต้องเรียนรู้ภาษา และส่ิงสำาคัญ
ที่สุดที่จะลืมไม่ได้คือการเรียนรู้มรดกนวดไทย
ที่แท้จริง คุณภาพของนวดไทย ศักด์ิศรีของ

วัฒนธรรมการนวดไทย ในการจะเปิดธุรกิจนวด
สปาจะต้องดึงเอาเอกลักษณ์ของตนเองออกมา
ว่าเราต้องการมอบส่ิงดีๆ จากใจของเราให้แก่
ลูกค้า

อุปสรรคในการทำ ธุรกิจนวดสปา
   “ปัญหาไม่ใช่อุปสรรค แต่ปัญหามีไว้ให้เรา
ต้องแก้ไข” ความรู้ในวิชาชีพการนวดไทย และ
ความรู้ในด้านบริหารงานในธุรกิจ รวมถึงการ
ส่ือสารกับลูกค้าที่เราจะต้องเข้าใจในวัฒนธรรม
ของเขาเป็นอย่างดี ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการทำ ธุรกิจนวดสปา 

ผลกระทบในสถานการณ์โควิด
   เข้ า ใจว่ าทุกธุร กิจทั่ ว โลก น่าจะ ไ ด้ รับ
ผลกระทบเหมือนกันหมด สถานการณ์โควิด 
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ก็ส่งผลกระทบกับธุรกิจนวดสปาเช่นกัน ธุรกิจนวดสปาเป็นธุรกิจที่อยู่กับลูกค้าในลักษณะที่ใกล้
ชิด โดยทางชิดาสปาเองมีมาตราฐานความปลอดภัยตามรัฐบาลสวิตฯ  ประกาศ และได้เพ่ิมเติมใน
ส่วนที่เก่ียวกับธุรกิจนวดสปาซ่ึงต้องใกล้ชิดกับลูกค้า เช่น การวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัยตลอด
เวลาโดยไม่มีข้อยกเว้น ตอนแรกๆ ธุรกิจก็มีปัญหาเพราะลูกค้ากลัว แต่ด้วยความใส่ใจและเข้มงวด
ในมาตรฐานความปลอดภัยทั้งของตัวเรา ลูกค้าเรา และพนักงานเรา จึงส่งผลให้ลูกค้าม่ันใจใน
คุณภาพการบริการ จากเดือนมีนาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ทางชิดาสปาก็ยังไม่มีปัญหาใด

Chiida Academy Zurich
   ได้มีการจัดตั้ง Chiida Academy 
Zurich สถาบันที่ เปิดสอนหลักสูตรนวด 
แ ล ะ สป าส าย เ ลื อด ไ ทย  โ ดย เ ป็ น ศู นย์  
เครือข่ายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสารารณสุขแห่งแรกใน
ต่างประเทศ (Naud Thai Compliance 
Center of the Ministry of Public 
Health Thailand) โดยเป็นหลักสูตรที่
มีมาตราฐานและสร้างจรรยาบรรณให้กับ 
ผู้ เรียน ประกอบด้วยหลักสูตรเบ้ืองต้นไป
จนถึงหลักสูตรขั้นสูง

กิจกรรมการมีส่วนร่วมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย – สวิตฯ 
   สมาคมนวดแผนไทยโบราณและสปาไทย 
แ ห่ งสวิ ต เ ซอ ร์ แลน ด์ ไ ด้ เ สนอ โครงการ 
 “ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ” โดยร่วมมือ
กับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น
 จุดประสงค์เพื่อให้คนไทยได้นำ ภูมิปัญญาไทย
ด้านการนวดไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
 และก็เป็นกิจกรรมที่ชาวสวิตฯ ก็สามารถ
มาร่วมได้โดยไม่จำ เป็นต้องมีพ้ืนฐานการนวด ซ่ึงจะจัดขึ้นทางออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม
 2564

นี่เป็นสรุปเรื่องราวจากการสัมภาษณ์คุณชุติมา แฮล์ก CHIIDA SPA คณะทำ งานหวังใจว่าจะเป็น
ประโยชน์ ในการนำ ไปปรับใช้เป็นแนวทางหากสนใจจะเรียนหรือจะเปิดธุรกิจนวดสปา 

คณะทำ งานขอขอบคุณคุณชุติมา แฮล์ก เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้โอกาสเข้าสัมภาษณ์และได้มอบเรื่องราวดีๆ 
ในช่วงเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สวิตฯ ให้กับผู้อ่าน
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนสมาคม/ชมรมไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในโอกาสการครบรอบ 90 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ ด้วยการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ กด Like กด Share 
หน้าเฟซบุ้ก ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดทำ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะมีขึ้น

ตลอดทั้งปี 2564 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้ หากสมาคม/ชมรม ประสงค์จะใช ้
ตราสัญลักษณ์ของโอกาสสำ คัญนี้ในการจัดกิจกรรมของตน สามารถเขียนอีเมล์ขอใช้ 

ตราสัญลักษณ์โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ contact@thaiswiss90years.org
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บัญชีจากครัวเรือน
โดย น้ำ เมา...เม้าท์

แม้เราจะรู้ดีว่า ‘เงิน’ ซ้ือทุกอย่างบนโลกไม่ได้ โดยเฉพาะการซ้ือหาส่ิงแวดล้อมท่ี
สมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ น้ำ ที่ใสสะอาด ป่าไม้ที่งอกงาม หรือแม้แต่ชีวิตของสัตว์ทะเลที่
ล้มตายจากมลภาวะที่เพิ่มขึ้นทุกที แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่า ‘เงิน’ จะไม่มีค่าเสียทีเดียวต่อ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

Green Financing คือนวัตกรรมทางการเงินที่
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน ผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆ เช่น สินเชื่อ 
สีเขียว (Green Loan/Green Credit) ตราสาร
หนี้สีเขียว (Green Bond) หรือกองทุนสีเขียว
 (Green Funding) ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมที ่
เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรม
การเงินการลงทุน และภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับ 
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือยังผลประโยชน์เป็นความย่ังยืน
แก่สังคมในวงกว้าง

ทั้งนี้ โครงการที่ Green Financing มักจะมี
ส่วนร่วมเข้าไปช่วยเหลือก็ได้แก่ โครงการอาคาร
สีเขียวซ่ึงใช้วัสดุท้องถ่ินที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
 โครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมการประหยัด
พลังงาน หรือพลังงานทดแทน โครงการพัฒนา
สำาหรับภาคการเกษตรแบบอินทรีย์ที่ มีความ
ย่ังยืน โครงการเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่คำ นึงถึง 
ส่ิงแวดล้อม หรือโครงการเพ่ือลดผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และลดสภาวะ
โลกร้อน 

มารู้จัก
Green Financing

กันเถอะ
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โดยปกติแล้ว การให้สินเชื่อของสถาบันทางการ
เงินจะพิจารณาถึง ‘ความเสี่ยง’ และ ‘ผลตอบแทน
’ จากโครงการที่ลงทุนเป็นหลักว่าจะสามารถ 
คืนทุนและเติบโตสร้างเป็นผลตอบแทนได้มากน้อย
เท่าใด แต่โครงการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
เหล่าน้ี นวัตกรรม Green Financing จะเน้น 
ไปที่การให้สินเชื่อที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่สังคม
และ ส่ิงแวดล้อม หรือการลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ซ่ึงตัวเลขดังกล่าวจะ
สะท้อนอยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน จะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าโครงการน้ันส่งผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและความ
ยั่งยืนอย่างไร

ประโยชน์ของ Green Financing นั้น นอกจาก
จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยให้ 
ผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านพลังงานและลด 

ผลกระทบของธุรกิจที่ มีต่อชุมชนและสภาวะ
แวดล้อมโลกแล้ว ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความสำ คัญและการพัฒนาของการธนาคารเพ่ือ 
ความยั่งยืน และกระตุ้นให้เกิดการขยายการลงทุน 
ที่รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible 
Investment: SRI)

Green Financing จึงเป็นหน่ึงในตัวขับเคล่ือน 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน ที่ เชื่อมโยงระหว่าง 
นักลงทุนและผู้ต้องการเงินทุนเพ่ือช่วยให้โลกน้ี 
ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับพิสูจน์ว่าการเงินเพ่ือ
สังคมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และทำ ได้จริง

ที่มา

ecology.co.uk 

thestandard.co
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ดาวเคราะห์ใกล้โลกที่เอเลี่ยนจะ สังเกตการณ์โลกได้2929
กว่าหลายศตวรรษ ชาวโลกอย่างเราได้มอง
ไปบนฟ้าและคิดกับตัวเองว่า “จะมีอะไรอยู่ 
ข้างนอกน่ันไหมนะ” และเราต่างจินตนาการ
ว่าข้างนอกน่ันจะมีเอเล่ียนตัวเล็กๆ สีเขียว 
เฝ้ามองเราอยู่ แต่ใครจะไปคิดว่า... จริงๆ
 แล้ว เอเลี่ยนเหล่านั้นอาจจะเฝ้ามองเราอยู่
เหมือนกันก็ได้ เพราะในงานวิจัยใหม่ นัก
ดาราศาสตร์เผยรายชื่อ 29 ดาวเคราะห์
ใกล้โลกที่คาดว่าจะเป็นตำาแหน่งเหมาะเจาะที่ 
เอเลี่ยนจะสามารถสังเกตการณ์โลกได้ 

งานวิจัยใหม่น้ีที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature 
เผยว่า ข้างนอกน้ันมีดาวเคราะห์ 2,034 
ดวงในระยะ 326 ปีแสง และจากทั้งหมดนั้น
 มีดาวเคราะห์ 1,715 ดวงที่เอเลี่ยนสามารถ

ใช้สังเกตการณ์โลกเราได้เม่ือช่วงเร่ิมต้น
อารยธรรมหรือราว 2-3 พันปีที่แล้ว ส่วน
ในอนาคตอีก 5,000 ปี จะมีเอเลี่ยนที่อยู่ใน
ดาวเคราะห์ดวงอื่นที่เหลืออีก 319 ดวงที่
สามารถมองเห็นโลกได้  

ในจำ นวนดาวเคราะห์ 1,715 ดวงเหล่าน้ัน 
มี 75 ดวงที่ใกล้เรามาก โดยอยู่ห่างจากเรา
 100 ปีแสง ซึ่งใกล้กับเรามากจนสามารถ 
รับรู้ถึงสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ของมนุษย์
ที่เกิดขึ้นเมื่อ 100 ปีที่แล้วได้ 

ทั้งน้ี มีดาวเคราะห์ 29 ดวงที่นักวิจัยพบ
ว่า น่าจะอยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะเจาะที่สุดที่
จะเห็นการเปล่ียนแปลงของโลกและ  ‘ดักฟัง’ 

เรื่องเล่าน่ารู้
โดย หญิง กัญญาภัทร
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ดาวเคราะห์ใกล้โลกที่เอเลี่ยนจะ สังเกตการณ์โลกได้

สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ของมนุษย์ แต่การ
ดักฟังน้ีจะทำ ให้เอเล่ียนสามารถติดต่อเราได้
หรือไม่น้ัน ยังเป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์
ยังคงสงสัยต่อไป
 
Lisa Kaltenegger ผู้วิจัยจาก Cornell 
University เผยว่า เพื่อหาว่าดาวเคราะห์
ดวงไหนกำาลังดูโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์
อยู่น้ัน พวกเขาได้รวบรวมข้อมูลดาวเคราะห์
 1,402 ดวงที่พบในระยะ 300 ปีแสงจาก
ดวงอาทิตยจากฐานข้อมูลหอดูดาวอวกาศ
 Gaia มาศึกษาว่า เมื่อเวลาผ่านไป มี 
ดาวเคราะห์ดวงใดบ้างที่สามารถเคล่ือนที่จน
เฝ้ามองโลกได้ และดวงไหนไม่ได้เฝ้ามองเรา
อีกแล้ว

ตัวอย่างของดาวเคราะห์เหล่าน้ีก็จะมี
 Ross-128 ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกมากว่า 2,000 ปีแล้ว แต่หายไป
จากวงโคจรแล้ว 900 ปี นอกจากน้ีก็มี 
Teegarden’s Star และ Trappist-1 
ที่จะเห็นการเปล่ียนแปลงในอีก 29 และ 
1,642 ปีตามลำ ดับ 

จากงานวิจัยน้ี นักวิทยาศาสตร์จึงตั้ง
คำ ถามว่า เรายังจำ เป็นต้องซ่อนตัวจาก 
มนุษย์ต่างดาวหรือไม่  เพราะมีดาวเคราะห์
ที่ ใกล้กับโลกมากจนเอเ ล่ียนสามารถ
ศึกษาความเป็นไปของโลกได้ และแท้จริง
แล้ว  ใครกันแน่ที่เป็นเอเล่ียน  มนุษย์ต่าง
ดาวอาจจะมองว่า เราที่อยู่บนโลกน้ีเป็น 
เอเลี่ยนของพวกเขาก็ได้
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คุยเฟื่องเรื่องสิ่งแวดล้อม
โดย หญิง กัญญาภัทร

สหราชอาณาจักรเตรียมแบนการเลี้ยงช้างในสวนสัตว์และสวนซาฟาร ี
หลังกฎหมายใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ภายในปีน้ี และเป็นส่วนหน่ึงของพรบ.การจัด 
สวัสดิภาพสัตว์ ออกโรงจะช่วยช้างจากการทนทุกข์ทรมานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ 

เป็นไปตามธรรมชาติของมัน 

สาเหตุที่สหราชอาณาจักรตระหนักถึงเร่ืองน้ี 
เป็นเพราะตั้งแต่ช่วงของการแพร่ระบาด 
โควิด-19 ผู้คนเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าการที่ต้อง
ถูกกักขังอยู่ในห้อง และไม่สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในที่ที่ตัวเองเกิดมากน้ันเป็นอย่างไร และ
ย่ิงช้างก็เป็นสัตว์สังคมที่ชอบอยู่เป็นฝูงกับ
ครอบครัว และเดินด้วยกัน 30 ไมล์เพ่ือหา
อาหาร การที่ช้างจะอยู่ตัวเดียวในสวนสัตว์
หรือสวนซาฟารีจึงเป็นส่ิงที่ผิดธรรมชาติของ
มันมาก 

นักชีววิทยาช้าง Audrey Delsink ได้ศึกษา
ประชากรช้างในแอฟริกาใต้มาหลายปีแล้ว 
เธอพบวิธีที่จะให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง หนึ่งใน 

วิธีที่สำ คัญประการหน่ึงคือช้างต้องการพ้ืนที่
ในการหาอาหารและพบปะสังสรรค ์นอกจากน้ี 
หากพ้ืนที่ที่ช้างอยู่ได้รับการดูแลที่ไม่ดี จะส่ง
ผลให้ช้างมีสภาพจิตใจที่ย่ำาแย่และเจ็บป่วย
มากกว่าอยู่ในธรรมชาติได้ โรคที่ว่าน้ันได้แก่
โรคไขข้ออักเสบ โรคไส้เล่ือน และโรคขาด
สารอาหาร เป็นต้น 

มีงานวิจัยที่ เผยอีกว่า อายุขัยของช้างใน
กรงน้ันส้ันกว่าช้างที่อยู่ในธรรมชาติเสียอีก 
จาก 50 ปี เป็น 17 ปี 

ณ วันน้ีมีประชากรช้างในสวนสัตว์ของ 
สหราชอาณาจักร 51 ตัว กฎหมายใหม่น้ี



19

จะไม่ส่งผลกระทบต่อช้างที่อยู่อาศัยในกรง
ตอนน้ี แต่จะส่งผลต่อช้างที่จะถูกนำาเข้ามา
ในอนาคต และการขยายพันธุ์ช้างเพ่ือนำ มา
เล้ียงในกรง กฎหมายน้ีเผยว่า เม่ือช้างใน
สวนสัตว์ตายจากไป จะไม่มีการซ้ือช้างตัว
ใหม่เข้ามาแทน โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา
 สหราชอาณาจักรก็ออกกฎแบนการแสดง
สัตว์เพ่ือป้องกันการทรมานสัตว์ด้วย เพราะ
มีสัตว์หลายชนิด รวมถึงช้างที่ต้องเสียชีวิต
เพียงเพราะการแสดงสัตว์ 

Delsink ชี้ว่า นอกจากช้าง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ใต้น้ำ ก็ควรได้
รับการปกปกป้องด้วย เพราะพวกมันก็อยู่ในท่ีแคบท่ีส่งผลต่อสภาพ

จิตใจและร่างกายของพวกมันเช่นกัน 

หน่ึงในส่ิงที่ สัตว์น้ำาต้องเจอคือ ภาวะเบ่ือ  
(Logging) เป็นอาการปกติของสัตว์ที่  
ถูกจับมาให้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เล็กๆ เช่น วาฬ
เพชฌฆาตที่ถูกจับมาไว้ในสระน้ำ  สัตว์เหล่านี้ 

มักจะแสดงอาการ "นอนน่ิงๆ ที่ก้นสระ" ซ่ึงภาวะเบ่ือที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดก็จะนำาไปสู่ภาวะ 
ซึมเศร้า ส่งผลให้วาฬเพชฌฆาตเสียชีวิตเร็วกว่าอายุขัยในธรรมชาติ จากที่สามารถมีอายุ
ได้นานถึง 60 ปี กลับต้องตายในอายุเฉลี่ยที่ 20 ปี ร่างกายที่ถูกออกแบบมาเพื่อการว่ายน้ำ 
ข้ามทวีปได้ถึง 400 กิโลเมตรต่อวัน แต่กลับว่ายน้ำ ในสระโดยรวมระยะทางแล้วเพียง 10%
 เท่าน้ัน น้ำ หนักของมันก็ลดลงได้ถึง 15% จากธรรมชาติ และยังมีอาการป่วยซึมได้ง่าย 
อีกด้วย

ที่มา:

https://inhabitat.com/uk-to-ban-elephant-captivity-in-zoos-and-safaris/ 

https://www.peta.org.uk/blog/elephants-zoos-ban/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9702261/Keeping-elephants-zoos-safari-parks-BANNED.html

https://www.facebook.com/environman.th/posts/3455094314618991 (ภาวะเบื่อในสัตว์น้ำา)
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ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการ
แพทย์ ผู้ป่วย และทุกคนล้วนมีความเครียดและความกังวลใจ ลองมาดูสักนิด
ว่า เราจะช่วยกันรับมือ ดูแลจิตใจ และผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันได้อย่างไรกับการ
จัดการความเครียดเพื่อรับมือ COVID-19 อย่างถูกวิธีที่จิตแพทย์อยากแนะนำ 

ความรู้สึกกังวลท่ีเกิดขึ้นเป็นกลไกธรรมชาติ
ของมนุษย์ในการเผชิญวิกฤติ

ความเครียดเป็นกลไกโดยธรรมชาติที่ช่วย
ให้มนุษย์ เตรียมตัว วางแผน และรับมือกับ
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีใคร 
สักคนที่ไม่รู้สึกเครียด ไม่กลัวติดเชื้อ ไม่สนใจว่า
จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ไม่ฟังการประกาศจาก
รัฐบาล กลุ่มน้ีถือว่าผิดปกติและอาจนำาพาไปสู่
ความเส่ียงมากมายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ดังน้ัน
การที่รู้สึกเครียด กังวล กลัว ตื่นตระหนกน้ัน

ใส่ใจสุขภาพ
โดย หญิง กัญญาภัทร

จิตแพทย์แนะ
จัดการความเครียด
รับมือ COVID-19

ไม่ให้ป่วยใจ

จิตแพทย์แนะ
จัดการความเครียด
รับมือ COVID-19

ไม่ให้ป่วยใจ

ถูกต้องแล้ว และควรจะเป็นแบบน้ันเพ่ือที่ทุกคน 
จะได้ขวนขวายหาความรู้ หาข้อมูลมาประกอบ
การตัดสินใจ มีการวางแผน และเตรียมการอย่าง
ถูกวิธี
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สถานการณ์ COVID-19
คุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

CDC สหรัฐฯ
แนะนำ ให้สังเกตอาการเหล่านี้

• อารมณ์เปลี่ยนแปลง แปรปรวน
• กลัว เครียด กังวล
• เบื่อ เฉยชา
• หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย
• นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท
• ฝันร้ายต่อเนื่องเรื้อรัง
• พฤติกรรมการกินผิดปกติ บางรายกิน 

ไม่ลง บางรายกินมากผิดปกติ
• รู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่า ไม่สดชื่น เฉื่อยชา
• ลดกิจกรรมลงอย่างชัดเจน เบ่ือไม่อยาก

ทำ อะไร
• สมาธิจดจ่อไม่ดี หลงๆ ลืมๆ ทำางาน

บกพร่อง
• สูญเสียการตัดสินใจ
• บางคนด่ืมแอลกอฮอล์หนักขึ้น หรืออาจมี

การสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดมากขึ้น
• ผู้ป่วยที่ มี โรคทางกาย เช่น เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ ในระยะนี ้
อาการอาจกำาเริบแปรปรวน เช่น ปวด
ท้อง ปวดหัว ปวดตามตัว หรือมีผื่นขึ้น 
ตื่นตระหนก ฯลฯ

• เริ่มรู้สึกท้อแท้หมดหวัง รู้สึกไร้ค่า ไม่อยาก
มีชีวิตอยู่

ส่ิงสำาคัญคือ คนจำานวนมากไม่ตระหนัก
ว่ามีความผิดปกติด้านอารมณ์ เมื่อไม่รู้ตัว 
ก็ไม่ได้จัดการอย่างถูกต้อง จนอาจส่งผล 
กระทบกับประสิทธิภาพในการทำางาน 
สมาธิไม่ดี ทำางานบกพร่องหรืออารมณ์
แปรปรวนจนมีปัญหาความ สัม พันธ์
 ทั้งเรื่องส่วนตัวและกับเพื่อนร่วมงาน
  ความเครียดสะสมยังอาจนำ ไปสู่การ
ตัดสินใจผิดพลาดนำ ชีวิตด่ิงลงได้โดยง่าย 
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COVID-19 ทำ ให้เครียดระดับสูง สาเหตุที่
พบบ่อยเมื่อผู้ป่วยมาพบจิตแพทย์ 

• กลัวการติดเชื้อ อาจเกิดความรู้สึกหวาดระแวง 
คนรอบข้าง คนใกล้ตัว แม้แต่คนที่ดูปกติที่สุด
 แข็งแรงร่าเริงดีก็สามารถกลายเป็นผู้ติดเชื้อ
แบบไม่มีอาการและแพร่เชื้อได้โดยง่ายดาย
 ต้องระแวงแม้แต่ตัวเอง พอมีอาการไอแห้งๆ
 คัดจมูกก็เริ่มวิตกจริตไม่แน่ใจว่าไปรับเชื้อมา
แล้วหรือเปล่า หรือจะต้องไปตรวจหาเชื้อหรือ
ไม่

• สถานการณ์เปล่ียนแปลงรายวัน มีผู้ติดเชื้อ 
เ พ่ิมขึ้น นโยบายรัฐบาลปรับเปล่ียนตาม
สถานการณ์เกือบทุกวัน วันน้ีอาจไปทำางาน
ปกติ วันรุ่งขึ้นที่ทำ งานอาจถูกปิด ในกรณีที่
บางคนติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามข่าวทุก 1 
ชั่วโมง หรือมีเสียงเตือนทุกคร้ังที่มีรายงาน 
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อาจทำ ให้มีอาการตื่นตระหนก
มากเกินไป

• กังวลกับทุก เ ร่ือง นอกจากกลัวติด เชื้ อ 
COVID-19 ยังมีความกังวลในเร่ืองต่างๆ 
เช่น ตกงาน ปิดโรงงาน หยุดสายการบิน ปรับ
ลดจำ นวนพนักงาน ปิดโรงเรียน เป็นต้น ทำ ให้
เกิดความกังวลในการใช้ชีวิต ความเครียด
จากการติดตามข่าวรายวันอาจสะสมเป็นขยะ
โดยที่เราไม่รู้ตัว

• ไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ีจะจบลงเม่ือไร ส่ิงที่ทำ ให้
ทุกคนเครียดมากที่สุดคือ การที่เราไม่มีทาง
รู้ได้ว่า สถานการณ์น้ีจะเน่ินนานอีกสักเท่าไร
 บางคนพยากรณ์ว่าการระบาดจะยาวนาน
ถึงปีหน้า เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอีกยาว 
ปัจจุบันไม่สามารถรู้ได้เลยว่า เหตุการณ์จะแย่
ลงอีกหรือไม่ เราเดินทางมาถึงจุดสูงสุดของ
การระบาดหรือยัง แม้จะร่วมมือกับนโยบาย
เว้นระยะห่างทางสังคม ปฏิบัติตามรายงาน
ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด การแพร่ระบาดก็
น่าจะยังไม่ยุติในระยะเวลาอันใกล้

ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต (Mental Health)
อยู่เดิม อาการอาจกำ เริบรุนแรง

ก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19 มีผู้คนจำ นวนมาก
ตกอยู่ในภาวะเครียด องค์การอนามัยโลกได้มี
รายงานเม่ือต้นปี 2020 ว่า ทั่วโลกมีคนป่วย
เป็นโรคซึมเศร้าประมาณ 264 ล้านคน โดย
ประเทศไทยพบอัตราการฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2560 คือ 4.94 ต่อประชากรแสนคน เป็น 
5.33 ต่อประชากรแสนคนในปี 2561 นอกจากนี้
ยังมีโรควิตกกังวล ซึ่งในสหรัฐอเมริกามีรายงาน
ผู้ป่วยวิตกกังวลโดย The Anxiety and 
Depression Association of America สูงถึง 
18.1% ของประชากร หรือประมาณ 40 ล้านคน
 และยังไม่นับรวมผู้ที่มีปัญหาติดแอลกอฮอล์ จึง
เป็นที่แน่นอนว่า เมื่อเกิดวิกฤติ COVID-19 เข้ามา 
ผู้ป่วยเหล่าน้ีอาจมีอาการกำ เริบหรือแย่ลงแม้ยัง
ได้รับการรักษาอย่างสม่ำ เสมอ 

ดังน้ันหากคุณหรือคนใกล้ชิดเป็นคนหน่ึงที่อยู่ใน
กลุ่มผู้ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยอยู่ก่อน ช่วงน้ี 
ควรพบจิตแพทย์เพ่ือประเมินและรักษาอย่าง 
เหมาะสม หรือหากมีนัดสม่ำ เสมอก็ไม่ควรหยุด
พบแพทย์ เพราะอาจนำ ไปสู่อาการรุนแรงและเป็น
อันตรายได้ ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการการรักษา
ทางไกล (E–Mental Health) ทำ ให้สะดวกขึ้น
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รับมือกับสถานการณ์ COVID-19 อย่าง 
เข้าใจ

อย่าทำ ให้สถานการณ์เลวร้ายลง ความเครียด
ระยะยาวอาจทำาให้เกิดภาวะท้อถอย หมดหวัง 
นำ ไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ง่าย เช่น การ
ทำ ร้ายตัวเอง การฆ่าตัวตาย การลาออกจาก
งานการย้ายที่อยู่ การขายบ้าน การหย่าขาด
จากคู่สมรส การตัดสินใจผิดพลาดทางธุรกิจ
 การทะเลาะกับคนใกล้ชิด การกระทบกระทั่งใน
หมู่เพ่ือนในระหว่างที่เราเผชิญกับความเครียด 
เป็นต้น อารมณ์ที่ไม่เป็นปกติทำ ให้มีโอกาสตัดสิน
ใจทำ ส่ิงใดๆ โดยไม่รอบคอบ คำ แนะนำ เบ้ืองต้น
คือ ระหว่างนี้ไม่ควรมีการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆ
 ทั้งสิ้น เพียงประคับประคองให้ผ่านสถานการณ ์
แต่ละวัน   รักษาตัวให้ดี   ระวังอย่าให้ติดเช้ือ COVID-19

• ติดตามข่าวสารเท่าที่จำ เป็น อาจเช็กข่าวสัก
วันละคร้ังก็เพียงพอ เลือกรับข่าวสารจาก
แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เช่น ประกาศของรัฐบาล
และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ลดการเสพ
โซเชียลมีเดีย ระมัดระวังข่าวปลอม

• ปฏิบัติตามคำ แนะนำ จากกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด การเว้นระยะห่างทางสังคม
 กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากาก
อนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัส

• ตรวจสอบอาการทางร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ของตัวเองสม่ำ เสมอ เฝ้าระวังอาการ 
ซึมเศร้า การนอนท่ีผิดปกติ การด่ืมแอลกอฮอล์
มากขึ้น หากมีอาการเหล่าน้ีจนถึงขั้นกระทบ
ศักยภาพ หน้าที่การงาน หรือความสัมพันธ์ 
ควรพบแพทย์โดยเร็ว

• ใช้ชีวิตอย่างปกติและมีคุณค่า แม้อยู่ในสถานการณ์
ที่ไม่ปกติ เราก็จำาเป็นต้องดำาเนินชีวิตให้เป็น
ปกติ แม้จะต้องหยุดงานกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน
ก็สามารถจัดการกิจวัตรแต่ละวันให้มีสุขภาพ
ดีได้ อย่ามัวแต่จดจ่ออยู่กับข่าวจนป่วยทั้งใจ
และกาย

เทคนิคใช้ชีวิตให้ปกติ

1. กินให้เป็นปกติ ทำ อาหารง่ายๆ เช่น หุงข้าว 
ทอดไข่ เป็นต้น แม้ไม่หิวถึงเวลาก็ต้องกิน
 สั่งดิลิเวอรีบ้างได้ พยายามรับประทาน
อาหารที่หลากหลายและมีประโยชน์

2. นอนให้ปกติ การนอนหลับให้เพียงพอเป็น
ภูมิคุ้มกันชั้นดี ป้องกันไวรัสและป้องกัน
ภาวะซึมเศร้าได้ ปิดโทรศัพท์และปิดเสียง
เตือนก่อนเข้านอน พยายามผ่อนคลาย 
สังเกตลมหายใจเข้าและออกก่อนนอน

3. เชื่อมต่อกับผู้คน แม้จะเจอเพ่ือนฝูงผู้คน
เหมือนเ ม่ือ ก่อนไ ม่ ไ ด้  แต่ ยังสามารถ 
เชื่อมต่อ พูดคุยปรึกษาหารือกันได้ โดยใช้
เทคโนโลยีเช่ือมต่อถึงกัน หรือจะโทรหากัน 
การแยกตัวโดดเด่ียวอาจทำ ให้เครียดมาก
ขึ้น

4. หากิจกรรมทำาอย่าให้ว่าง แม้จะ Work 
From Home ก็ควรทำาตัวเหมือนปกติ 
ตื่นเช้า อาบน้ำา แต่งตัว ออกกำาลังกาย
ตามยูทูบแทนการไปฟิตเนส ทำางานบ้าน
 ทำ อาหาร รดน้ำ ต้นไม้ การเคลื่อนไหว
เป็นยาดี ป้องกันภาวะซึมเศร้า เช่น เดิน
ขึ้นลงบันได กระโดดตบ ทำ ท่ากายบริหาร
 เป็นต้น

5. ทำ ส่ิงที่สนใจและงานอดิเรกที่ชอบ เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ออกกำ ลังกายสมอง ใช้ความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ ทำ กิจกรรมใน
เงื่อนไขสถานการณ์ที่จำ กัด เช่น ลองวาด
รูปภาพด้วยอุปกรณ์เท่าที่มี อบขนมหรือ
ทำ อาหารง่ายๆ ฟังเพลงหรือลองแต่งเพลง 
เล่นดนตรี ต่อจิ๊กซอว์ ทำ งานประดิษฐ์ ฝึก
โยคะ หัดเรียนภาษาอื่นๆ เป็นต้น

6. ฝึกปรับทัศนคติ “อย่าตระหนก อย่ากังวล
” ความรู้สึกแย่เหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
 ยิ่งพยายามไม่คิด ความคิดจะเกิดขึ้นเอง
 วกวนอยู่แต่กับความรู้สึกลบๆ ตามหลัก
การ Cognitive Behavioral Therapy 
(CBT) วิธีจัดการสามารถทำ ได้ ดังนี้
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ทุกครั้งที่มีความรู้สึกแย่ๆ เกิดขึ้นต้องรู้สึกตัว ให้
รู้ว่าวันนี้รู้สึกไม่ดี จิตใจหดหู่กังวล หรือรู้สึกโกรธ
ไม่พอใจ บางครั้งรับรู้ได้โดยอาการทางร่างกายที่
ผิดปกติ ใจสั่น ปวดหัว นอนไม่หลับ รู้สึกเหนื่อย
ล้าไม่มีเรี่ยวแรง บางคนหงุดหงิดตลอดเวลา ลอง
ใช้เวลาสักวันละ 5 นาที สำ รวจ ทบทวนความ
คิด ความรู้สึก หรือการตอบสนองทางร่างกาย
 หรือถ้าไม่แน่ใจลองถามคนรอบข้างและคนใกล้
ชิดได้

เมื่อรับรู้ถึงความรู้สึกลบ ไม่ต้องพยายามปรับให้
เป็นบวก หลักสำ คัญคือ การอยู่บนพื้นฐานความ
จริง อยู่แบบกลางๆ (Neutral) มีทั้งลบและบวก
 แต่ละวันข่าวร้ายก็มีข่าวดีก็มีมาก เป็นต้น เมื่อ
รู้สึกแล้วก็แค่รับรู้ว่ามันเป็นความรู้สึก ไม่ต้องไป
หงุดหงิดซ้ำ ซ้อน ผิดหวังในตัวเองว่าทำ ไมต้อง
เครียดขนาดนี้ ทำ ไมไม่ดีขึ้นสักที การกดดันตัว
เองเรียกว่า Worry About Worry คือ เกิด
ความรู้สึกไม่ดีขึ้นโดยธรรมชาติแล้วยังไปรู้สึก
ชอบใจหรือไม่ชอบใจกับความคิดหรือความรู้สึก
นั้นๆ ทำ ให้เสียพลังงานถึงสองต่อ

ยอมรับว่าความผิดพลาด ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ 
อาจจะหลีกเล่ียงไม่ได้ ในสถานการณ์ที่ยาก
ลำ บาก บางบริษัทปิดตัวลง ปรับพนักงานออก
 ความรู้สึกผิดอาจทำ ให้หลายคนรู้สึกกัดกร่อน
 ตำ หนิตัวเองว่าบริหารล้มเหลว เราไม่เก่ง เรา
ไม่ดี หรือตำ หนิตนเองที่ไม่สามารถปกป้องลูกๆ
 ให้ปลอดภัย ไม่มีเวลาไปดูแลพ่อแม่ที่ถือเป็นก
ลุ่มเส่ียง หลายคนพยายามอย่างที่สุดที่จะทำ ให้
หน้าที่ทุกอย่างดำา เนินไปได้อย่างดีที่ สุด แต่
สุดท้ายก็ยังดีไม่พอ แม้แต่หมอ พยาบาลอาจดูแล
ผู้ป่วยอย่างเต็มกำาลัง ขณะเดียวกันก็รู้สึกแย่ที่
ไม่มีเวลาให้กับลูก ไม่ได้มีโอกาสไปดูแลพ่อแม่ซ่ึง
อาจจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ในที่สุดผู้ป่วย
ที่ดูแลก็ยังอาการแย่ลง เราต้องยอมรับว่า แม้
เราพยายามอย่างเต็มที่ก็ยังอาจเกิดข้อผิดพลาด 
ส่ิงที่เกิดขึ้นเหล่าน้ีไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคน
หน่ึง ไม่ใช่เวลาที่จะมาตำ หนิตัวเอง หรือสำ รวจ
ว่าใครบกพร่อง ณ เวลานี้ทุกคนต้องการกำ ลังใจ 
แม้ผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร เราจะไม่เสียดาย
 เพราะเราตระหนักว่าในสถานการณ์ที่ข้อจำ กัด
ต่างๆ มีมากมาย เราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
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Mindfulness ช้าลงช่วยให้เร็วขึ้น เหตุการณ์
น้ียังคงจะดำาเนินไปอีกสักระยะใหญ่คล้ายการ
วิ่งมาราธอน ดังน้ันการที่เราพยายามเร่งสปีด
เพ่ือให้จบไวๆ อยากเห็นผลเร็วๆ สุดท้ายอาจ
สะดุดล้มไปไม่ถึงเส้นชัย เม่ือรู้ว่าจะต้องรับมือกับ
ความเครียดระยะยาว เราต้องผ่อนแรงวิ่งแค่พอ
เหยาะๆ ประคับประคองไปเร่ือยๆ ใช้ชีวิตให้ช้า
ลงสักนิด ขณะน่ังจิบกาแฟเช้าๆ ก็สูดดมกล่ิน
กาแฟหอมๆ รับรู้สัมผัสอุ่นๆ นุ่มนวลละเลียด
สัก 5 วินาที 10 วินาที ขณะทานข้าวไม่ต้อง
เปิดดูข่าว ไม่ต้องคุยกันเรื่อง Covid-19 ลอง
ใช้เวลาสั้นๆ รับรู้รสชาติ ขณะอาบน้ำ ลองสังเกต 
อุณภูมิร้อนๆ อุ่นๆ ของน้ำ  รับรู้กล่ินหอมของ 
แชมพูหรือครีมอาบน้ำา พักความคิดสัก 10 
วินาทีแล้วค่อยๆ นวดเบาๆ ที่ศีรษะ แล้วลองฝึก
ที่จะจดจ่ออยู่กับวินาทีที่เป็นปัจจุบัน นั่นคือช่วงที่ 
Mind ได้รับการบำ บัด Take A Break หยุดทั้ง
ความคิดลบและบวก ทั้งความรู้สึกดี ความรู้สึก
แย่ก็ไม่เกิด มีแค่ร้อนๆ เย็นๆ เสียงน้ำ  กล่ินสบู่
 เทคนิคนี้เรียกว่า Mindfulness ฝึกให้ได้วันละ 
นิดเมื่อนึกได้ เมื่อ Mind ได้พักเติมพลังเป็นระยะๆ
 จะมีเรี่ยวแรงออกไปสู้รบกับสถานการณ์ยากๆ
 ได้ใหม่ เสมือนเป็นการเก็บกวาดขยะความคิด 
ความรู้สึกออกเป็นพักๆ จะได้มีที่ไว้รองรับความ
คิดแย่ๆ ความรู้สึกลบๆ ที่จะกลับมาใหม่ทุกๆ วัน

Sharing is Caring คงความสัมพันธ์ไว้ให้มั่น แม้
จะห่างกายตามนโยบาย Social Distancing แต่
ไม่จำ เป็นต้องห่างกัน สามารถโทรคุยกัน หรือจะ 
Vdo Call ให้เห็นหน้ากันบ้าง พยายามอย่าคุยกัน
เรื่อง Covid-19 แม้แต่ช่วงที่ไปซื้อของ เราอาจ
ทักทายคนขาย ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบบ้างก็ได้
 (ต่างคนต่างใส่ Mask และเว้นระยะห่างกันแล้ว
) การที่เราต่างคนต่างมีความทุกข์ วิตกกังวล
 และได้มีพ้ืนที่ที่สามารถระบายออกมาได้บ้าง
 และยังได้รับการตอบสนองในลักษณะที่ทำ ให้เรา
รับรู้ได้ว่าเขาก็ลำ บากเหมือนกัน การแลกเปล่ียน 
แบ่งปัน (Sharing) ถือได้ว่าเป็นอาวุธอันสำ คัญ 
การพูดจาโต้ตอบอย่างเข้าอกเข้าใจและเห็นอก
เห็นใจซ่ึงกันและกัน แม้จะไม่ รู้จักกันเป็นการ
เยียวยา ช่วยให้มีความหวังและเกิดกำ ลังใจที่จะ
เดินหน้าร่วมสู้ไปด้วยกัน พลังของการพูด การ
หัวเราะ การให้กำาลังใจเป็นยาสำาคัญที่ทุกคน
ต้องการอย่างมากที่สุดในช่วงนี้

ที่มา:ที่มา:

จิตแพทย์แนะ จัดการความเครียดรับมือ COVID-19 ไม่ให้ป่วยใจ | Bangkok Hospitalจิตแพทย์แนะ จัดการความเครียดรับมือ COVID-19 ไม่ให้ป่วยใจ | Bangkok Hospital

https://www.bangkokhospital.com/content/psychiatric-guidance-on-stress-management-trading-covid-19https://www.bangkokhospital.com/content/psychiatric-guidance-on-stress-management-trading-covid-19
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ศิลปินน้อย
โดย พี่โบ
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