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‘วิถีเป็ด’ ทางรอด ‘วิถีเรา’

การมาถึง ของ “โควิด-19” ไม่เพียงท�าให้ “วิถีโลก” เปลี่ยนไปแทบจะ 

สิ้นเชงิ หากแต่ยงัส่งผลโดยตรงต่อ “วิถีเรา” อย่างไม่อาจหลกีเลี่ยง

“โควดิ-19” ท�าให้เราต้องเรยีนรูค้�าว่า “ปกตใิหม่” หรอื “New Normal” 

เพื่อปรับตัวให้สามารถด�ารงชีวิตอยู ่รอดผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได ้  

โดยวถิขีอง “ปกติใหม่ฉบับชั่วคราว”

ที่จนถึงวันนี้ น่าเชื่อเหลือเกินว่า น่าจะยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ

น่าจะต้องเตรยีมพร้อมส�าหรบัการไปสู ่“วถิชีวีติใหม่” แบบ “Next Normal” 

หรอื “ปกติใหม่ฉบับระยะยาว” แน่ๆ

“Next Normal” คอื แนวทางการใช้ชวีติ ที่จะเปลี่ยนไปในหลากหลายมติิ

อย่างมนียัส�าคญั ใน “3 วถิชีวีติใหม่” ที่ส่งผลกระทบถงึ “ระบบความคดิ” และ 

“วธิปีฏบัิต”ิ เพื่อ “ความอยูร่อด” ของมนษุย์ในรุน่ถดัไป
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โลกเปล่ียนไปแทบจะสิ้นเชิง หลังการเข้ามา
ทักทาย ของ “โควิด-19” แล้วไม่ยอมจากไปเสียที 
และนบัตัง้แต่เวลานัน้ เรากเ็ปลีย่นไปแทบจะส้ินเชงิ
เช่นกัน

เราเปลี่ยนโลก โลกเปลี่ยนเรา และ เรากบัโลก กต็้อง 
   เปลี่ยนไปด้วยกนั
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การปรับตัวขององค์กรในโลกยุคใหม่ 
ากตั้งค�าถามว่า โควิดท�าเศรษฐกิจพังจริงหรือไม่?  
คงไม่มีใครปฏิเสธ แต่หากย้อนกลับไปก่อนจะมี 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายประเทศต่าง 

ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อเกิด 
การระบาดอย่างรวดเรว็ ส่งผลถงึชวีติของผูค้นจ�านวนมาก ทั้งยงัสร้าง 
ข้อจ�ากัดในการด�าเนินชีวิตและการเดินทางจึงยิ่งส่งผลกระทบต่อ

“Agile Organization” เพราะหลักการนี้อาจไม่ได้เหมาะกับ 
ทกุองค์กรหรอืทกุบรษิทั หากกระบวนเอกสารขั้นตอนต่างๆ ยงัคง
มีความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ ขององค์กร  รวมถึงหากบุคลากร
ระดับสูงขององค์กรยังไม่พร้อมเปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ๆ 
และบุคลากรขององค์กรยังคงขาดความกระตือรือร้นในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ก�าลังเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
และที่อาจจะมาถึงแบบคาดเดาไม่ได้ จะเป็นแรงผลักให ้
ทุกองค์กรต้องปรับตัวอย่างแน่นอน ดังนั้นหากเลือกจะเป็น 
ผูอ้ยูร่อด สิง่แรกจงึต้องเริม่จากการตัง้อยูใ่นความไม่ประมาท 
หมัน่พฒันาตน และฝึกฝนให้มคีวามรูแ้ละทกัษะท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาของยุคสมัย ย่อมเป็นค�าตอบท่ีดีสุด ...  

เศรษฐกจิมากยิ่งขึ้น หลายธรุกจิได้รบัผลกระทบถงึขั้น
ต้องปิดกิจการ ในขณะเดียวกันบริษัทห้างร้านอีก 
ไม่น้อยต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แต่เชื่อเหลือเกิน
ว่า ถงึเวลานี้ทกุองค์กรยงัคงกงัวลกบัอนาคตที่คาดเดา
ได้ค่อนข้างยาก การปรบัตวัอย่างถกูทศิทางและรวดเรว็
จะเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดขององค์กร และถ้าโชคด ี
กว่านั้น ยงัสามารถสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัอกีด้วย 

      รูปแบบของความส�าเรจ็ในอดตี อาจใช้ไม่ได้อกีต่อ
ไปกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วและเกินคาดเดาของ

ปัจจยัแวดล้อมรอบด้านในปัจจบุนั  แนวคดิ “Agile  
Organization” จึงถูกน�ามาประยุกต์ใช้ เพื่อ
ท�าให้องค์กรมีความคล่องตัว สามารถปรับตัว
ได้อย่างรวดเร็ว โดยการลดขั้นตอนการท�างาน
ต่างๆ ลดขั้นตอนเอกสาร และมุง่เรื่องการสื่อสาร
ในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างชัดๆ เช่น 
การอนุมัติงานต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์แทน
งานเอกสาร กระตุ้นผู้ร่วมงานทุกคนให้เกิดการ 
ตื่นตวัตลอดเวลา กล้าคดิ กล้าท�าสิ่งใหม่ๆ กล้าเสี่ยง  
โดยไม่ยึดติดกับโมเดลความส�าเร็จแบบเดิม  
ในขณะเดียวกันทุกคนก็ต้องพร้อมปรับปรุงตน 
อยู ่ เสมอ ซึ่งแน่นอนว่านี่คือโมเดลในฝันของ 

คนรุน่ใหม่ไฟแรงหลายๆ คน 
    แต่ช้าก่อน หากใครก�าลังฮึกเหิมและบอกกับ 

   ตวัเองว่า พรุง่นี้เราจะเปลี่ยนองค์กรหรอืบรษิทัของเราให้เป็น  

Agile Organization 

Editor's talk
ความสุข...

ส�าหรบัคนที่มคีวามสขุอยู่เป็นปกต ิอาจเป็นเรื่องธรรมดาสามญั
แต่ส�าหรบัอกีหลายคน “ความสขุ” นบัเป็นเรื่องพเิศษ 
และเช่นกนั “ความสขุ” ของแต่ละคนกห็ลากหลายแตกต่างกนัไป

ท่ามกลางเรื่องราวมากมาย เราต่างผ่านพบเรื่องราวความสขุและความทกุข์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดช่วงเวลาที่เพิ่งเกดิขึ้นของวกิฤตกิารณ์โควดิ-19 นั้น
เราไม่อาจชี้ชดัผลกระทบมหาศาลที่อาจเปลี่ยนแปลงชวีติใครหลายคนไปตลอดกาล
แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนได้ค้นพบด้วยตวัเองคอื การสร้างความสขุจากเรื่องเล็กน้อยใกล้ตวั
เพื่อปลอบประโลมสร้างก�าลงัใจแก่ตนเอง ทั้งยงัสามารถส่งผ่านก�าลงัใจเหล่านั้นไปยงัผูค้นรายรอบ

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวฒันะ สถานที่ซึ่งเตม็ไปด้วยความหลากหลายของผู้คนนบัหมื่นในแต่ละวนั
เรื่องราวของรอยยิ้ม เสยีงหวัเราะ และน�้าตา เกดิขึ้นที่นี่มากว่าสบิปี
เกดิเหตกุารณ์ที่อยู่ในความทรงจ�าของผู้คนซึ่งก้าวผ่านสถานที่แห่งนี้นบัไม่ถ้วน

DAD Magazine ฉบบัปฐมฤกษ์นี้ เกดิขึ้นเพื่อตั้งใจส่งผ่าน “ความสขุ” จากสถานที่แห่งนี้ 
สู่เรื่องราวต่างมมุมอง ไปยงัผู้คนที่ได้พบปะ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน กนัที่นี่
และส่งผ่านไปยงัคนอื่นๆ ที่ห่างไกลออกไป 
ให้รบัรู้ว่าเราได้ส่งผ่านความสขุเพื่อเป็นก�าลงัใจแก่ทกุๆ คน

พบกบัเรื่องราวแห่งความสขุนี้ได้ทกุต้นเดอืน
เพื่อก้าวผ่านทกุสถานการณ์ไปด้วยกนั

กองบรรณาธิการ

ผูจ้ดัท�า : บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ 120 อาคารธนพพิฒัน์ ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรงุเทพมหานคร 10210  
โทรศพัท์ : 0-2142-2233 , 0-2142-2203 โทรสาร : 0-2143-8889 อเีมล : info@dad.co.th
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ณ วนันี้ เราทกุคนต่างม ี“สถานีหน้า” ที่ต้องไปให้ถงึ
ภายใต้กรอบของ “วถิชีีวติใหม่” แบบ “Next Normal”  

โดยกระบวนความรู้ที่ต้องถึงพร้อมด้วย “แก้ว 3 ประการ”  

อนัประกอบด้วย “ทักษะ รอยเท้า จิตใจ”

ไม่ใช่เรื่องน่าข�า ถ้าจะต้องยนืยนัอกีครั้งว่า ถงึเวลาที่เราต้อง

เรยีนรู้ความเป็น “เป็ด” อย่างเอาจรงิเอาจงั

เราต้องเป็น “เป็ด” ในสถานะของ “ผู้ใช้” 

ไม่ใช่ “เป็ด” ที่เป็นได้แค่ “ผู้เล่น”

โลกหลงั “โควิด-19” เข้ามาทกัทาย และไม่ยอมจากไปง่ายๆ  

ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชงิ ทั้งกบัโลกและกบัเรา

โลกวนันี้ ไม่ใช่โลกที่ต้องพบกนัใน “โลกจรงิ” ตลอดเวลา แต่

เป็นโลกที่สามารถพบกนัได้ทกุเวลา ใน “โลกเสมอืนจรงิ”

หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “โลกเสมือนจริง” ของ “สื่อใหม่ - 

NEW MEDIA” ที่เป็นเสมอืน “ของเล่น”

ต่อจากหน้า 01

ได้แปรสถานะกลบัมาเป็น “ของจรงิ” ใน “โลกจรงิ” 

ทั้งต่อวถิสี่วนตวั วถิสี่วนรวม ในทกุโครงสร้างที่มอียู่ ไม่ว่า

จะเป็น เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และ การเมอืง

“ส่ือใหม่ - NEW MEDIA” อาท ิFACEBOOK, INSTAGRAM, 

TWITTER, LINE, YOUTUBE ไปจนกระทั่งถงึ TIKTOK และอื่นๆ  

อกีมากมาย ไม่ใช่แค่ “ของเล่น” ใน “โลกเสมอืนจรงิ” อกีแล้ว

ณ วนันี้ “ส่ือใหม่ - NEW MEDIA” เหล่านี้ เป็น “ของจรงิ” 

ใน “โลกจริง” ที่ “ส่งสัญญาณ” ให้เราต้อง “ปรับตัว” และ 

“เรียนรู”้ โดย “ทักษะอย่างเป็ด” เพื่อเอาตวัรอดให้ได้นบัจากนี้

“สื่อใหม่ - NEW MEDIA” ณ วนันี้ ไม่ใช่แค่ความบนัเทงิ

ส่วนตวั หากแต่เป็น “ที่มา” ของ “รายได้”

และที่ส�าคัญก็คือ ยัง เป ็น “สถานีหน ้า” ของทุก  

“platform” เพื่อ “การสือ่สาร” อย่างเข้าถงึต่อทกุ “โครงสร้าง

ของสังคม” อย่างมปีระสทิธภิาพสูงสดุ

นี่เป็น “โลก” และ “เรา” ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่าง 

สิ้นเชงิ ในยคุของ “Next Normal”

นี่เป็น “โลก” และ “เรา” ที่จะเข้าสู ่“การแข่งกันใหม่”  

ภายใต้ “สือ่ใหม่ - NEW MEDIA” อนัเป็น “วิถทีางรอด” ทั้ง

ของ “โลก” และของ “เรา”

และค�าถามท่ีต้องถามอีกครั้งก็คือ วันน้ี คุณพร้อม 

ที่จะเป็น “เป็ด” แล้วหรือยัง !!!

Next Normal  >> ต่อจากหน้า 01
NEW MEDIA  >>
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ณ วนันี้ จะกลายเป็น “ผู้อยูร่อด” ในยคุหลงั “โควดิ-19” 
ได้ ในสถานะ “ตัวจริง”

ความจรงิข้อถดัมา ชดัเจนเหลอืเกนิว่า ปี 2020 เป็นปีแห่ง  
Internet of Things (IoT) ฉบบัสมบรูณ์แบบ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ของเรานั้น ได้เกี่ยวโยงกับทุกๆ อย่างที่เป็น “ออนไลน์” 
ตั้งแต่ โซเชยีลมเีดยี การเงนิ การสั่งของกนิ การออกก�าลงักาย 
โปรแกรมสขุภาพ ไปจนถงึการท�ามาหากนิ

นี่เป็น “ไฟล์ทบังคับ” ให้เรายอมเปิดเผยตัวตน  
ให้ข้อมูล และสูญเสีย หรือเปิดเผย “ความเป็นส่วนตัว”  
ทาง “โลกออนไลน์” มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อถงึจดุหนึ่ง เราจะเริ่ม 
แยกไม่ได้ ระหว่าง “โลกออฟไลน์” กบั “โลกออนไลน์”

“วิถีความคิด” และ “พฤติกรรม” ของคนในยคุหลงั 
“โควดิ-19” จะตระหนกัถงึ “รอยเท้าดจิติลั” หรอื “Digital  
Footprint” ในการใช้อนิเทอร์เนต็อย่างมากขึ้น 

นี่ เพราะอะไรก็ตามที่ไปอยู ่บนอินเทอร ์ เน็ตแล ้ว  
จะไม่สามารถถอดออกได้ และจะคงอยูคู่ก่บัโลกตลอดไป

ความจริงข้อที่สาม คือ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (Future 

Tales Lab by MQDC) วเิคราะห์ว่า ผลกระทบจาก “โควดิ-19” 
ได้สร้างความสูญเสยีสมดลุทางความคดิและอารมณ์ ต่อผู้คน
และเด็กๆ ที่ก�าลังเติบโต เนื่องจากต้องเผชิญกับความยาก
ล�าบาก ไม่สามารถกอด จับ สัมผัสสิ่งต่างๆ อย่างไว้วางใจ 
หรอืแม้กระทั่งสูญเสยีอสิรภาพในการเดนิทาง 

นี่ส่งผลให้ “จิตใจ” ของคนหลังยุค “โควิด-19”  
มคีวามเป็นปัจเจก เอกเทศ ปลกีวเิวก และอยูต่ดิบ้านมากขึ้น 

และที่ส�าคญัคอื ยงัอาจส่งผลต่อการใส่ใจและห่วงใย
ต่อตวัเองมากกว่าผู้อื่น เมื่อเปรยีบเทยีบกบัในอดตี

ว่าไปแล้ว เรื่องเหล่านี้ ไม่ได้ท�าให้จติใจของผู้คน
สงบลงได้ และยังน่าเชื่อด้วยว่า สิ่งที่จะรุนแรงกว่า  
“โควิด-19” ส�าหรบัวถิชีวีติแบบ “Next Normal” กอ็าจ
เป็นเรื่องปัญหาของ “สุขภาพจิต” มากยิ่งขึ้นด้วย

นี่เป็น “Next Station” ของ “คนเมือง” ภายใต้ 
“ทักษะ”, “รอยเท้า” และ “จิตใจ” 

Are you ready ? สถานีหน้า พร้อมแล้ว ไปกันต่อ 
ไปด้วยกัน !!!

นั่นก็คือ “ทักษะ” , “รอยเท้า” 
และ “จิตใจ”

ความจรงิข้อแรกกค็อื แม้ว่าคณุจะ
มเีงนิเกบ็ มกีารลงทนุ ฯลฯ “โควิด-19” 
ได้พสิจูน์ให้เหน็แล้วว่า มนัส่งผลกระทบ
กบัทกุคนทั้งสิ้น ทั้งต�าแหน่งงานประจ�า 
หุ้นในพอร์ต เงินสะสม ฯลฯ ทั้งหมด  
อาจหายวบัไปกบัตาได้ในพรบิตา

วิธีการปรับตัวของคนที่จะอยู่รอด
หลังจากนี้ มีเพียงวิธีเดียว นั่นก็คือ  
การม ี“ทกัษะเป็ด” หรอื “Multitasking” 
ต้องสามารถท�าหลายๆ อย่างพร้อมๆ กนั  
เพื่อกระจายความเสี่ยง และปรับตัว 
เพื่อหารายได้จากหลากหลายทาง

อย่าได้แปลกใจเลยว่า นับจากนี้ 
“ลูกเป็ด” ที่โดน “บูลลี่” ในอดีต  
ว่าท�าได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่าง 

ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�าคัญของทุกคน หลายเรื่องจึงต้องป้องกนัไว้เป็นดทีี่สดุ เราจงึมกีตกิา ข้อก�าหนด และ
กฎหมายต่างๆ รวมทั้งกฎหมายควบคมุอาคาร ที่ก�าหนดให้อาคารสงู หรืออาคารที่มีพื้นที่ใช้งานตามกฎหมายก�าหนด 
ต้องมบีนัไดหนไีฟที่ปลอดภยั คอืต้องมคีวามกว้าง และความลาดชนัที่ได้มาตรฐาน ต้องมชีานพกัแต่ละชั้น

ส่วนประตูที่เชื่อมต่อไปบันไดหนีไฟ ต้องมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน และประตูฉุกเฉิน ก็ต้องเป็นวัสดุทนไฟ  
ต้องมชี่องระบายอากาศได้สะดวก และห้ามไม่ให้มสีิ่งกดีขวางใดๆ ทั้งสิ้น 

ว่าไปแล้ว กฎหมายที่ก�าหนดไว้ กป้็องกนัอนัตรายไว้อย่างรอบคอบ เหลอืแต่ตวัผูใ้ช้งาน ที่ต้องตระหนกัถงึความส�าคญั  
และเรียนรู้การใช้งานอย่างถูกต้องร่วมกัน เพราะบันไดหนีไฟมีความส�าคัญต่อชีวิตของทุกคน และบันไดหนีไฟไม่ใช่ 
มมุแอบสูบบหุรี่นะจ๊ะ 

บันไดหนีไฟ
ความปลอดภัยของทุกคน
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16 ปี ธพส.
18 สิงหาคม 2563 นายยุทธนา  

หยิมการุณ ประธานกรรมการ ธพส.  
เป็นประธานในพธิที�าบญุครบรอบ 16 ปี  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์ 
จ�ากดั พร้อมด้วยคณะกรรมการ ธพส. 
และ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท 

กรรมการผู ้จัดการ คณะผู ้บริหาร 
พนกังาน ลูกจ้าง ธพส. เข้าร่วมงาน โดยในเวลา 09.09 น. มพีธิสีกัการะ
องค์ท้าวมหาพรหมประจ�าศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ต่อด้วยพธิที�าบญุ
ครบรอบ 16 ปี ธพส. พธิสีงฆ์และท�าบญุถวายปัจจยัไทยธรรม ถวายภตัตาหาร  
โดยมี พระเทพสิทธิโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็น
ประธานเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ 
อาคารธนพพิฒัน์ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

โคก หนอง นา โมเดล
นายสทุธพิงษ์ จลุเจรญิ อธบิดกีรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ
ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รชักาลที่ 9 ประยกุต์สู่โคก หนอง นา โมเดล กจิกรรม ฝึกปฏบิตักิารเชื่อมโยงเครอืข่าย ในพื้นที่ทั้ง 7 ภาค ี
การบูรณาการการท�างานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการช่วยเหลือกันและกันผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคค ี 
ณ ศูนย์ศกึษาและพฒันาชมุชนอดุรธานี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และ 
แถลงข่าวโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์  

นับถอยหลังสู่งานวิ่งวิถีใหม่
ดร.สปุรดีา อดลุยานนท์ ผูจ้ดัการกองทนุ สสส. ร่วมเสวนา “Back To Thailand Running Boom  
นบัถอยหลงัสูง่านวิ่งวถิใีหม่” พร้อมเปิดตวัคูม่อื 2 เล่ม คอื คูม่อื “การออกก�าลงักายด้วยการวิ่ง”  
เพื่อเตรยีมร่างกายก่อนกลบัสู่สนาม และคู่มอืมาตรฐานการจดังานวิ่ง “The Next Normal of 
Road Race Manual” สิ่งที่ต้องรูก้บัมาตรการที่ต้องท�า สามารถดาวน์โหลดคูม่อืการออกก�าลงักาย 
ด้วยการวิ่ง ได้ทาง http://ssss.network/gsidp และดาวน์โหลดคูม่อืจดัการแข่งขนัวิ่งบนถนน  
และมาตรการจดัการแข่งขนัภายใต้การแพร่ระบาด COVID-19 ได้ทาง http://ssss.network/8085i  
ณ อาคารศูนย์เรยีนรู้สขุภาวะ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)

และบ้านพักข้าราชการ ประจ�า
ป ี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง
ในครั้งนี้ ดร.นาฬิกอติภัค  
แสงสนิท กรรมการผู ้จัดการ 
บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ 
จ�ากดั (ธพส.) ได้ร่วมลงนามกบั 
กรมธนารักษ์และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 8 
อาคาร 72 ปี กรมธนารกัษ์

เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2563 ดร.นาฬิกอตภิคั แสงสนทิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ 
จ�ากัด (ธพส.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการ
พฒันาพื้นที่ส่วนขยาย ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ โซน C ซึ่งมหีน่วยงาน 
ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมการประชมุกว่า 100 คน ณ ห้องประชมุออดทิอเรยีม ชั้น 2 
อาคารศูนย์ประชุมทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวฒันะ

ธพส. มอบตู้เก็บสัมภาระให้แก่โรงเรียนทุ่งสองห้อง
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ  
บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั (ธพส.) เป็นประธานมอบตู้เกบ็สมัภาระ
จ�านวน 9 ตู ้ให้แก่ โรงเรยีนทุง่สองห้อง (คปุตษัเฐยีรอทุศิ) เพื่อให้ทางโรงเรยีนได้
น�าไปใช้ประโยชน์ในการจดัเกบ็อปุกรณ์ สื่อการเรยีนการสอน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ 
ถือเป็นหนึ่งในโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบศูนย์ราชการฯ 
แจ้งวฒันะ โดยม ีนางสุธาสิณี ขันธสอน ผู้อ�านวยการโรงเรยีน เป็นผู้รบัมอบ 
พร้อมกันนี้ นายธีธัชยังได้แจกไอศกรีมแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ณ โรงเรยีนทุง่สองห้อง (คปุตษัเฐยีรอทุศิ) เขตหลกัสี่ กรงุเทพฯ

ธพส. ร่วมลงนาม MOU โครงการบูรณาการสวัสดิการ 
ทีพั่กอาศยัผู้สูงอายุ รามา-ธนารกัษ์ และบ้านพกัข้าราชการ

ธพส. เปิดเวทีรบัฟังความคดิเหน็ครัง้ที ่2 
โครงการพฒันาพืน้ทีศ่นูย์ราชการฯ โซน C สรปุผลการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมโครงการ
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เมื่อปลายปี 2562 “นาฬิกอตภิคั แสงสนทิ” กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ธนารกัษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด หรือ ธพส. เข้ารับรางวัล “Energy Efficiency Award”  
จากการประกวดเทคโนโลยี “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการน�า
พลงังานหมนุเวยีนกลบัมาใช้ภายในอาคาร” โดยใช้เทคโนโลยเียอรมนั (Made in 
Germany) และใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารยั่งยนื (DGNB) เป็นเกณฑ์ตดัสนิการประกวด 

“อาคารธนพิพัฒน์” อาคารส�านักงานของ ธพส. ซึ่งได้รับรางวัลนับเป็น
ส�านกังานแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ที่ได้รบัการรบัรอง
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารยั่งยนืระดบัแพลตนิั่ม (DGNB Certificate in Platinum) 
จากสภาอาคารยั่งยนืของเยอรมนั (German Sustainable Building Council-DGNB) 
โดยมจีดุเด่นหลกัคอืการใช้พลงังานสะอาดด้วยพลงังานแสงอาทติย์จากแผงโซลาร์เซลล์ 

คนทั่วไปคุ้นชินกับการเรียกอาคารในลักษณะนี้ว่า “อาคารเขียว” (Green 
Building) ที่เกดิจากการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์จากอาคารให้เกดิผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ ใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ตระหนกัถงึผลกระทบที่
เกดิขึ้นตลอดระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ของอาคาร ที่จะต้องรกัษาสภาพอากาศ
และสภาพแวดล้อมเพื่อคณุภาพชวีติดขีึ้น 

ความโดดเด่นของอาคารหลงันี้เริ่มตั้งแต่การออกแบบด้วยแนวคดิน�ารปูทรง
ปีกนกวายภุกัษ์มาเป็นโครงของตวัอาคาร สื่อถงึกระทรวงการคลงัและ
กรมธนารกัษ์ การเลอืกใช้วสัดทุี่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยดั
พลงังานทั้งอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประยกุต์ใช้ประโยชน์

สะท้อนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน
“อาคารธนพิพัฒน์” 

จากธรรมชาติควบคู่กับเทคโนโลยีที่ช่วย
ประหยดัพลงังาน 

หลังคาของอาคารเป็น Metal Sheet  
ตดิฉนวนใยแก้ว รวมไปถงึฉนวนฝ้าเพดาน 
เพื่อป้องกนัความร้อนเข้าสูต่วัอาคาร ส่วน
ของผนังเป็นคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน 
แผงบงัแดดเป็นระแนงปรบัองศาอตัโนมตัิ
ตามทศิทางของแสงแดด ป้องกนัความร้อน 
จากรังสีของดวงอาทติย์ ทั้งยงัใช้กระจก 
Low-E หลอดไฟ LED ที่มรีะบบเปิด-ปิดไฟ
อตัโนมตั ิเพื่อช่วยประหยดัพลงังานและ
ให้ระดับความสว่างที่เหมาะสม ท�าให้
สามารถลดการใช้พลังงานในระบบ 

ปรับอากาศและระบบไฟฟ้าส่องสว่างได้อย่างเป็น 
รูปธรรมชดัเจน 

นอกจากนั้นยังมีการใช ้ระบบปรับอากาศ 
แบบรวมศูนย์ น�าความเย็นจากอากาศที่ปล่อยทิ้ง

จากการท�าความเย็นในอาคารมาแลกเปลี่ยน
พลังงานกับอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกอาคาร  
ที่เรียกกันว่า Energy Recovery Wheel มีการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบควบคุมและบันทึก
ค่าพลังงานในการควบคุมการใช้พลังงาน มีสถานี
ชาร์จไฟฟ้า (สถานี EV) อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร 
รองรับและส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และมีแผน
ขยายจดุบรกิารเพิ่มเตมิในอนาคตอกีด้วย

การตระหนกัถงึการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม  
ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การก่อสร้าง ไป
จนถงึการใช้งานอาคาร ท�าให้ “อาคารธนพพิฒัน์” 
ได้รบัรางวลัระดบัโลก เป็นศนูย์การเรยีนรูอ้าคาร
อนรุกัษ์พลงังานส�าหรับภาครฐั ภาคเอกชน และ
สถาบนัการศกึษา รวมทัง้เป็นต้นแบบของอาคาร
ภาครัฐต่างๆ ทีก่�าลงัจะเกิดขึน้ เพือ่ใช้ทรพัยากร
ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างย่ังยนื

ต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน 
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ที่สดุในโลกมาตั้งแต่ปี 1871 แต่ล่าสดุ IHS Economics คาดการณ์ว่า  
จนีจะมจีดีพีสีูงกว่าสหรฐัภายในปี 2024 

ส่วนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยนีั้น นอกจากจนีจะน�าหน้า
ทั้งโลกในเรื่อง 5G ไปแล้ว การคุมเข้มการใช้อินเทอร์เน็ต (Great 
Firewall) ของรัฐบาลจีน ท�าให้คนจีนต้องพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ขึ้นมาใช้กันเอง ไม่ว่าฝั ่งสหรัฐจะมีแอปพลิเคชันอะไรออกมา  
จนีกจ็ะมแีอปพลเิคชนัคู่แฝดคล้ายๆ กนัตามมาเช่นกนั 

หลายแอปพลเิคชนัของจนีได้รบัความนยิมไม่แพ้แอปพลเิคชนั 
ฝั่งตะวนัตก อย่างกรณขีอง Tiktok ที่เตบิโตอย่างรวดเรว็และได้รบั
ความนิยมไปทั่วโลก เฉพาะในสหรัฐมีคนใช้ถึง 30 ล้านคน และ 
800 ล้านคนทั่วโลก 

หากปล่อยให้จนีแซงหน้าได้ ความเป็นผูน้�าโลก ความยิ่งใหญ่ 
ความได้เปรยีบของสหรฐัทั้งเศรษฐกจิและเทคโนโลยทีี่เคยมมีากจ็ะ
ลดลงไป ด้วยเหตนุี้สหรฐัจงึต้องหาทางเบรกไว้ก่อน 

ไม่เพียงเท่านั้น ล่าสุดสหรัฐยังกีดกันไม่ให้ Huawei เข้าถึง
เทคโนโลยอีปุกรณ์ชปิของอเมรกินั และยงัขึ้นบญัชดี�าบรษิทัในเครอื  

Huawei อกี 38 แห่งใน 21 ประเทศ รวมทั้งในไทย โดยอ้างว่าบรษิทั
เหล่านี้เป็นความเสี่ยงอย่างมาก เนื่องจากอาจด�าเนนิการที่ขดักบั
ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาตสิหรฐัในนามของ Huawei 

นอกจากนี้ ยังคาดการณ์กันว่าสงครามเทคโนโลยีอาจลาม 
ไปถงึบรษิทัสญัชาตจินียกัษ์ใหญ่อย่าง Alibaba ของ แจก็ หม่า เมื่อ 
ไมค์ พอมเพโอ รฐัมนตรตี่างประเทศสหรฐัเอ่ยถงึ Alibaba ระหว่าง
ที่เตือนให้บริษัทอเมริกันเปลี่ยนเอาบริษัทให้บริการเทคโนโลยีที่  
“ไม่น่าไว้วางใจ” ออกจากเครอืข่ายดจิทิลัของบรษิทั 

อย่างไรก็ดี บริษัทสหรัฐจะพลอยถูกหางเลขจากการแบน
บริษัทเทคโนโลยีจากจีนด้วย ตัวอย่างเช่น หาก Apple ถูกสั่งให้
น�าแอปพลเิคชนัของ ByteDance หรอื Tencent ออกจาก AppStore 
ในจีน คนจีนอาจจะไม่สนใจ iPhone ก็เป็นได้ เพราะส�าหรับ 
คนจีน WeChat แทบเป็นทุกอย่างในชีวิต เนื่องจากมีทั้งระบบ 
เรยีกรถแทก็ซี่ ธนาคาร โรงพยาบาล บรกิารสั่งอาหาร รวมอยูใ่นนั้น 

และส�าหรบัไทยที่อาจจะต้องถกูดงึเข้าไปอยูใ่นสงครามครั้งนี้ด้วย  
ควรจะเดนิเกมถ่วงดลุระหว่างทั้งสองมหาอ�านาจให้ดี

สงครามเทคโนโลยี 
ปมขัดแย้งจีน-สหรัฐ

งครามการค้าและการโต้ตอบกันไปมาด้วยนโยบาย
ขึ้นภาษีแบบหมัดต่อหมัดระหว่างจีนและสหรัฐที่
ยืดเยื้อมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา น�ามาสู่สงคราม 

เทคโนโลยโีดยที่ฝ่ายสหรฐัเดนิหน้าแบนทั้งเทคโนโลยทีั้งแอปพลเิคชนั 
สัญชาติจีนไปหลายเจ้า เพื่อพยายามรักษาความเป็นเจ้าแห่ง
เทคโนโลยไีว้ไม่ให้ตกไปอยู่ที่จนีที่รดุหน้าขึ้นมาก 

หลังจากสองมหาอ�านาจต่างตอบโต้กันด้วยการตั้งก�าแพง
ภาษมีาตั้งแต่ปี 2018 เรื่อยมาจนถงึปี 2019 และยงัไม่สามารถเจรจา 
หาข้อสรปุกนัได้ ประธานาธบิด ีโดนลัด์ ทรมัป์ ของสหรฐั ออกหมดั
หนักด้วยการลงนามในค�าสั่งพิเศษของประธานาธิบดี (Executive  
Order) ในเดอืนพฤษภาคม 2019 แบน Huawei ซึ่งเป็นผูน้�าเครอืข่าย  
5G จากจีนด้วยการขึ้นบัญชีด�า ส่งผลให้บริษัทที่จะท�าธุรกรรม 
การค้าใดๆ กบั Huawei ต้องได้รบัใบอนญุาตจากทางการสหรฐัก่อน 

ทรัมป์มองว่า Huawei เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ โดย
อ้างว่า Huawei อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลจีนในการล้วง 
หรือสอดแนมข้อมูลของชาวอเมริกัน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
ความมั่นคงของชาต ิขณะที่ Huawei ปฏเิสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอด 

นอกจากสหรัฐจะแบนแล้ว ยังมีการล็อบบี้ชาติพันธมิตร 
ไม่ให้ใช้เทคโนโลยี 5G ของ Huawei จนในที่สุดรัฐบาลอังกฤษก็ 
เดนิตามรอยสหรฐั แม้ว่าทางองักฤษจะออกตวัว่าไม่ได้แบนเพราะถกู
สหรฐักดดนั แต่หนงัสอืพมิพ์ The Observer ขององักฤษแฉว่ารฐับาล 
องักฤษแจ้งกบั Huawei ว่าที่ต้องแบนเพราะได้รบัแรงกดดนัจากสหรฐั 

และเมื่อเรว็ๆ นี้ สงครามเทคโนโลยไีด้ลกุลามมาถงึแอปพลเิคชนั 
ยอดฮิตจากจีน ทรัมป์ใช้ Executive Order (อีกครั้ง) ห้ามบุคคล
หรือบริษัทในสหรัฐท�าธุรกรรมกับบริษัท ByteDance เจ้าของ 
แอปพลเิคชนัยอดฮติอย่าง TikTok และบรษิทั Tencent ที่เป็นเจ้าของ
แอปพลเิคชนัรบัส่งข้อความ WeChat นบัตั้งแต่วนัที่ 20 กนัยายนนี้ 
เป็นต้นไป นอกจากว่าทั้งสองบริษัทจะขายกิจการ TikTok  
และ WeChat ในสหรฐัให้บรษิทัสญัชาตอิเมรกินั 

เหตุผลที่แบนก็หนีไม ่พ ้นข ้ออ ้างเดิมคือ เป ็นภัยต ่อ 
ความมั่นคงชาต ิโดยทั้งสองบรษิทัอาจน�าข้อมลูผูใ้ช้ไปให้รฐับาลจนี 
น�ามาใช้ในการแบล็กเมลสหรัฐในภายหลัง ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยัง
ไม่มหีลกัฐานยนืยนัว่ามกีารส่งข้อมลูตามที่รฐับาลสหรฐักล่าวอ้าง

ท�าไมสหรัฐต้องกลัวจีน? 
สหรัฐครองต�าแหน่งเจ้าโลกมาตลอด แต่อีกไม่นานจีน

ก�าลังจะแซงหน้าสหรัฐทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและเทคโนโลย ี 
(ด้านเทคโนโลยอีาจจะแซงไปแล้ว) สหรฐัมขีนาดเศรษฐกจิที่ใหญ่

กีฬา/สุขภาพวาไรตี้/ดวง ศิลปะ/สาระบันเทิงEditor/ Global Trend ภาพข่าวข่าวต่อ/ภาพข่าว ธพส. สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ สังคม/วัฒนธรรม ท่องเที่ยว

“ทางนี้เลยจ้า มาเสียเหงื่อ กันทางนี้ ได้ทั้งสุขภาพดี แถม
มีไฟฟ้าใช้!” ถ้ายิม หรือฟิตเนสเซ็นเตอร์ ตะโกนร้องเชิญชวน
ลูกค้าด้วยประโยคนี้ เราคงได้งงงวยกับการสร้างจุดขายของเขา
อย่างแน่นอน แต่ประโยคที่ว่านั้นในสมัยนี้กลายเป็นเรื่องจริงไป
แล้ว เพราะตอนนี้มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเทรนด์รักษ์โลก  
และเป ็นยุคที่พลังงานหมุนเวียนยังคงเป ็นเป ้าหมายของ 
มวลมนษุยชาต ิท�าให้บรรดานกัคดินกัวจิยัพากนัหาวธิกีารใหม่ๆ ที่จะ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน ซึ่งหนึ่งในแนวคดิ คอืการแปลง
พลงังานจลน์ (Kinetic Energy) ที่เกดิจากการเคลื่อนไหวของมนษุย์
ให้กลายไปเป็นพลงังานไฟฟ้า (Electricity Power) ประจวบเหมาะ
กบักระแสการดแูลสขุภาพก�าลงัมาแรงในช่วงหลายปีนี้ จงึมนีกัคดิ 
หัวใส จับเอาทั้งสองเรื่องมารวมกันซะ จนกลายเป็นจุดขายของ
อปุกรณ์หรอืสถานที่ออกก�าลงักาย ในแบบฉบบัของ “Eco Gym” 
หรอื “Green Fitness Center” โดยมหีลกัการพื้นฐานคอื การออกแบบ 
อปุกรณ์ที่รองรบัท่าออกก�าลงักายทั่วไป เช่น การป่ัน, การวิ่ง,  การโยก,  
การหมนุ แล้วส่งแรงจากกจิกรรมเหล่านั้นเข้าไปยงัอปุกรณ์ก�าเนดิ
ไฟฟ้าที่ตดิอยู่ในเครื่องออกก�าลงักาย และเมื่อผลติกระแสไฟฟ้าได้
แล้วกส่็งไปเกบ็ไว้ในแบตเตอรี่ คราวนี้ถ้ามเีจ้าเครื่องออกก�าลงักาย 

Kinetic Energy เสียเหงื่อทั้งท ี
ต้องได้ทั้งสุขภาพดี และมีไฟฟ้าใช้

แบบนี้หลายๆ เครื่อง ก็สามารถต่อไฟเข้า
มาไว้ด้วยกัน ท�าให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น  
สามารถต่อเข้ากับระบบควบคุม แล้วน�า
ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเสริมในอาคารได้  
ช่วยให้ประหยดัพลงังานไฟฟ้า และเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม แถมเป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ
อกีต่างหาก

ถ้าจะว่ากันตามจริงแล้ว การกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์นั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่
ของวงการวิทยาศาสตร์และวงการพลังงาน แม้แต่ในกองทัพ
สหรฐัเองกเ็คยมโีครงการประดษิฐ์รองเท้าบูท้ที่เกบ็สะสมพลงังาน
จากการเดินเท้าของทหาร ในอังกฤษก็มีไนต์คลับที่ชื่อว่า Bar 
Surya ติดตั้งพื้นส�าหรับเต้นที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าได้  
เมื่อนักเต้นขึ้นไปเหยียบให้เกิดการเคลื่อนไหว หรือแม้แต่นาฬิกา 
คิเนติก ที่อาศัยการขยับของมือและแขนเป็นตัวท�าให้ชิ้นส่วน
เคลื่อนที่ และสะสมพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ ส่วนการน�าเอา 
การเคลื่อนไหวจากการออกก�าลังกายมาผลิตกระแสไฟฟ้านั้น  
น่าจะเกดิขึ้นครั้งแรกปี 2008  ที่ Green Microgym เมอืง Portland 

รัฐ Oregon ต่อมาก็มี The Cadburry House Gym ตั้งขึ้นใน
องักฤษเช่นกนั

ถึงตรงนี้ หลายคนคงสงสัยว่า ถ้าดีขนาดนี้ ท�าไม่เราจึง
ไม่ได้เห็นแพร่หลายในทุกประเทศ ค�าตอบก็เพราะว่าราคาที่
ค่อนข้างสูงนั่นเอง แต่ละตวักร็าคาเป็นแสนบาท ปัจจบุนันี้ จงึ
มยีมิ หรอืฟิสเนสเซน็เตอร์ที่มอีปุกรณ์แบบนี้อยูไ่ม่กี่แห่งบนโลก  
ส่วนใหญ่กจ็ะอยู่ที่อเมรกิา และบางประเทศในยโุรปเท่านั้น 

เอาเป็นว่า ถ้าราคายงัจบัต้องไม่ได้ส�าหรบัเรา ตอนนี้กแ็ค่
ดแูลสขุภาพด้วยการออกก�าลงักาย ควบคูไ่ปกบัการใช้พลงังาน
อย่างรู้คณุค่ากพ็อแล้ว…
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“มมุมองชวีติเชงิบวก” ท�าให้หลายคนมคีวามหวงั 
ว ่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนช่วงก่อนที่จะมี 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ข ้อมูลทาง 
การแพทย์ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเชื้อร้ายนี้จะ
หายไปจากโลกในเรว็วนั

เราจึงยังคงต้องด�าเนินชีวิตไปข้างหน้าด้วย
ความหวงั ใช้ชวีติแบบ New Normal ที่ก�าลงักลาย
เป็น Next Normal มีวิถีใหม่ๆ เกิดขึ้นจนกลายเป็น
เรื่องคุ้นชนิ 

หลายคนมเีวลาอยู่กบัตวัเอง อยู่กบัครอบครวั 
และอยู่บ้านมากขึ้น มีโอกาสท�ากิจกรรมสร้างสรรค์
หลายๆ อย่าง บางคนค้นพบช่องทางท�ามาหากนิใหม่ 
ในตลาดออนไลน์ 

ในขณะที่บางคนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้
อยูท่ี่บ้าน และหนึ่งกจิกรรมที่เกดิขึ้นอย่างแพร่หลาย
ไม่แพ้กัน นั่นก็คือการลงมือ “ปลูกพืชผักสวนครัว” 
ไว้กนิเองที่บ้าน

จะว่าไปแล้ว กจิกรรมนี้นอกจากจะสร้างสรรค์
จรรโลงใจแล้ว ยงัเป็นประโยชน์ต่อรายจ่ายในครอบครวั
ไปจนถงึเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเลยทเีดยีว 

หลายครอบครัวหันมาปลูกผักกินเอง ช่วย
ประหยดัเงนิค่ากบัข้าวไปได้ไม่น้อย คดิดอูย่างง่ายๆ  
ว่า ถ้าครอบครัวหนึ่งต้องจ่ายเงินซื้อผักจากตลาด  
50 บาท / วนั ดงันั้น แล้วเราปลูกผกักนิเองได้ แต่ละ
เดือนเราประหยัดค่าเงินจากค่ากับข้าวไปได้ถึง 
1,500 บาท แล้วถ้านับกันทั้งปีก็ร่วม 18,000 บาท 
ไม่น้อยเลยเชยีว

ปลูกผักในเมือง 
ถ้าคิดในภาพใหญ่ ครอบครัวคนไทยท�า

แบบเดียวกันมากขึ้นก็จะยิ่งได้ประโยชน์มาก
ขึ้น ข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติปี 2561 
บอกว่าทุกวันนี้เรามีกันราว 20 ล้านครัวเรือน 
ลองจนิตนาการว่า แค่ 1 ใน 10 หรอืประมาณ 
2 ล้านครัวเรือนปลูกผักกินเอง ประหยัดเงิน 
ค่ากบัข้าวรวมกนัทั้งปีมากถงึ 36,000 ล้านบาท !!!

ลองคิดดูว่าจะเอาเงินมากมายขนาดนี้
ไปท�าอะไรได้บ้าง เอาที่เป็นข่าวครึกโครมอยู่
ตอนนี้กไ็ด้

นี่แค่เพียงมูลค่าที่มองเห็นเป็นตัวเลขเท่านั้น ยังไม่
นบัรวมกบัประโยชน์เรื่องอื่นๆ ที่จะตามมาอกี ไม่ว่าจะเป็น
ความรัก ความสามัคคีที่จะเกิดขึ้นจากการได้ท�ากิจกรรม
ร่วมกนับ่อยๆ

ยิ่งถ้ามีการแบ่งปันกัน แลกเปลี่ยนผลิตผลกัน ก็จะ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเกื้อกูลมากยิ่งขึ้น แถมถ้าเราปลูกผัก
กินเอง ก็ลดความเสี่ยงในการได้รับสารพิษสะสม ปลูกผัก 
ที่อยากกนิ กนิผกัที่ปลูกเอง ปลอดภยัสดุๆ

ที่ว่ามาทั้งหมด หลายคนอาจจะขมวดคิ้วว่าเป็นเรื่องยาก 
ส�าหรบัคนเมอืง ต้องบอกว่านาทนีี้ การปลูกผกัในเมอืงเป็น
เรื่องที่ท�าได้ไม่ยาก อยูท่ี่การจดัการพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยคุที่โลกออนไลน์มขี้อมูลแทบทกุเรื่อง 

แม้จะเป็นคนที่ไม่เคยปลูกผักมาก่อนเลยในชีวิต หรือ
คนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นข้อจ�ากัดใน 
การปลกูผกั กส็ามารถหาวธิปีลกูผกั สามารถทดลองท�าเองได้  
และมทีางเลอืกมากมาย

ถ้ามเีวลา วนันี้กเ็ริ่มกนัเลย ลองมาปลกูผกัได้กนิเองดบู้าง  
รับรองได้เลยว่า ความสุข ความสนุก ความอิ่มเอมใจ  
เรื่องแปลกๆ ใหม่ๆ รออยู่ใกล้ๆ นี่เอง ... 

เรื่องที่ใครๆ ก็ท�ำได้
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พอบอก “ผ้าไทย” ใครต่อใครพากนัคดิถงึ “ผ้าไหม”  
ทีต่ดัเยบ็อย่างประณตีงดงาม ราคาแพง และสวมใส่
กนัในวาระพเิศษ ท�าให้ยากต่อการน�ามาใช้ในชวีติ
ประจ�าวนั จรงิๆ ขอบอกว่า ไม่จริงเลยจ้า...

ใครว่าใส่ “ผ้าไทย” แล้วเชยสะบัด เห็นที
จะต้องคิดกันใหม่ เพราะ “ผ้าไทย” ไม่ได้มีแค่  
“ผ้าไหม” แต่ผ้าไทยมีอยู่ทุกท้องถิ่น และเป็น 
อัตลักษณ์ของชุมชนชนิดที่เรียกว่า ไปไหนๆ  
กม็ ี“ผ้าไทย” ให้เลอืกใส่ได้ไม่ซ�้า

ผ้าฝ้าย ผ้าขดิ ผ้ายก ผ้าชาตพินัธุ์ และ
อื่นๆ สารพัด หลายเทคนิค หลากสีสัน  
น�าไปออกแบบตัดเย็บด้วยดีไซน์ล�้าๆ บอก
เลยว่าสุดปังจนใครๆ ต้องเหลียวหลัง
กนัเลยเชยีว

แถมทุกวันนี้ผู ้ประกอบการ
ที่เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการ
จ�าหน่ายผ้าไม่ว่าจะเป็น Facebook  
หรอื Line ไปจนถงึแพลตฟอร์ม
ร้านค้าอย่าง Lazada หรือ 
Shopee กม็ใีห้เลอืกมากมาย

ที่ส�าคัญราคาจับต้องได้  
มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนหลัก
ล ้าน ดังนั้นถ ้าบอกว ่าหา
ซื้อยากแล้วละก็ แนะน�าให้
ลองไปเสิร์ชดูตัวอย่างสินค้า 
อาจจะอดใจไม่ไหว ต้อง CF  
กนัเดี๋ยวนั้นเลย 

ล่าสดุรฐับาลยงัมมีต ิครม.  
รณรงค์ใช ้และสวมใส ่ผ ้าไทย 
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 วัน ขอ 
ความร่วมมอืไปยงัหน่วยงานราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงประชาชน
คนไทยทั่วประเทศ

งานนี้อย่าเพิ่งขมวดคิ้ว เพราะ
อย่างที่บอก “ผ้าไทย” ไม่ได้มีแค่ 
“ผ้าไหม” แบบเก๋ๆ ดไีซน์เท่ๆ มใีห้
เลอืกมากมาย คนขายผ้านาทนีี้ต้อง
บอกเลยว่า พร้อมมาก !

ยิง่กว่านัน้ถ้ามองไปรอบๆ ตวั  
สถานการณ์โลกทุกวันเป็นแบบนี้ ช่วยกันกินของไทย  
ใช้ของไทย เลือกใส่ผ้าไทย ไปเที่ยวทั่วเมืองไทย  
เป็นทางเลือกทางรอดของประเทศไทยได้เลยนะจ๊ะ 

แฟชั่นผ้าไทย 
เก๋ไก๋ร่วมสมัย ไม่เชยจ้า !!! 
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คล้ายเป็นการเตมิเตม็ก�าลงัใจให้เดนิต่อไป
“เขาใหญ่” เป็นอกีหนึ่งจดุหมายใกล้กรงุ 

ที่ดจูะเป็นทางเลอืกซึ่งตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี กับการเดินทางราวสองชั่วโมงจากกรุงเทพฯ  
เพื่อพบกบัผนืป่าอทุยานแห่งชาตมิรดกโลกอนัอดุมสมบูรณ์

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่ง
โอโซน อากาศด ีตดิอนัดบัโลก มาพร้อมกบัทศันยีภาพงดงาม 
และน�้าใจไมตรขีองผู้คนที่พร้อมต้อนรบัผู้มาเยอืน 

หลากหลายความประทับใจ ซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้  
ไม่ว่าจะเป็น “สวนซ่อนศิลป์” ส�าหรับผู ้ชื่นชอบศิลปะ  
ได้พักกาย พักใจ ซึมซับพลังจากป่าให้ช่วยเยียวยา คืนพลัง
เพื่อกลบัไปใช้ชวีติ และสู้กบัภารกจิต่างๆ 

“ไร่องุ่นไวน์ กราน-มอนเต้” แหล่งผลิตไวน์ชั้นเยี่ยม
ของไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง

เขาใหญ่ ที่มาพร้อมเมนูอาหารอีสานรสจัดจ้าน และบริการ
อย่างเป็นกันเอง หรือเลือกไปชิมอาหารไทย จีน และอาหาร
ร่วมสมัยที่ “น่านน�้า” ร้านอาหารริมน�้าร้านแรกของอ�าเภอ
ปากช่องและเขาใหญ่  รื่นรมย์รมิน�้าล�าตะคอง 

ปิดท้ายด้วยที่พักหลากสไตล์ให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น 
“น่านน�้า คันทรี โฮม รีสอร์ท” คันทรี่คอทเทจริมน�้า หรือ 
“เดอะเปียโน รสีอร์ท” มวิสคิลั รสีอร์ท ที่น�าคณุค่าของดนตรี
มาผสมผสานในทุกบริการ คืนความสดชื่นให้ร่างกายและ
จติใจด้วยดนตร ี

ท่ีว่ามาน้ีเป็นแค่ส่วนหน่ึงของย่าน “เขาใหญ่”  
ที่อยากเที่ยวเม่ือไหร่ ก็แพ็คกระเป๋าไปได้เลย อีกหนึ่ง
ทางเลือกบนเส้นทางสายมิตรภาพที่ยังคงอบอุ่นเสมอ 
เพียงแค่ถามหัวใจว่าพร้อมจะออกเดินทางหรือยัง...

“เขาใหญ่”
เมื่อหัวใจยังเดินทำง
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อยำกเที่ยวก็ไปได ้

กฤติการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาค
ส่วนอย่างมากมาย และยงัไม่มทีท่ีาว่าจะคลีค่ลาย 

ในเวลาอนัใกล้ หากแต่เมือ่เทยีบกับข่าวคราวของประเทศอืน่ๆ  
ในโลก ประเทศไทยดูจะมีทิศทางที่ดีกว่าอยู่มาก 

แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย  
ก็ท�าให้ผู ้ประกอบการจ�านวนมากได้รับความเดือดร้อน  
การปรับตัวเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้า เป็นทางเลือกที่ถูกบังคับ
ให้เลอืกอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้  

นาทีนี้ “ไทยเท่ียวไทย” ดูจะเป็นค�าตอบที่ลงตัวที่สุด 
หลงัสายการบนิภายในประเทศเปิดท�าการ สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ เริ่มเปิดให้บริการ และแรงหนุนจากนโยบายส่งเสริม 
การท่องเที่ยวของรฐับาล

รอยยิ้มและเสยีงหวัเราะเริ่มคนืกลบัมาอกีครั้ง หลายคน
เริ่มผ ่อนคลายจากความตึงเครียดจากช ่วงก ่อนหน ้า  

วิ

น่านน�้า

เดอะเปียโน รสีอร์ท

ไร่องุ่นไวน์ กราน-มอนเต้

เป็นลาว

สวนซ่อนศลิป์

ภมูศิาสตร์ “ไวน์เขาใหญ่” เพลดิเพลนิ 
กับกิจกรรมต่างๆ และการทัวร ์ 
ไร่องุ่นไวน์บนพื้นที่กว่า 100 ไร่

“สวนเอเดน ออร์แกนิกส์” 
แหล่งปลูกทุเรียนปลอดสารพิษ 
ของปากช่อง และผลไม้อื่นๆ ทั้ง 
น้อยหน่า อะโวกาโด้ ไปจนถึง 
มะละกอ ที่พร้อมเปิดสวนให้เรยีนรู้
ก า รท� า ส วนผสมแบบ เกษตร 
ทฤษฎใีหม่

หิ ว เมื่อ ไหร ่ก็อิ่มอร ่อยได ้ 
หลากหลาย ทั้งรสชาตแิซ่บสะอาด
ที่ “เป็นลาว” ร้านอาหารขึ้นชื่อของ
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หมอธรี์ ไพ่ยิปซ ี
ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.) การงาน : ชาวราศมีงักร คงต้องระวงัเรื่องการท�างานที่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ 
หรือตามใจตัวเองมากจนเกินไป อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย โดยเฉพาะงานที่มีรูปแบบแผน หรือเวลา
เข้ามาเกี่ยวข้อง การเจรจาลกูค้ายงัเป็นไปอย่างราบเรยีบ คนว่างงาน มแีนวโน้มที่คณุจะได้ท�างานที่ถนดัมากๆ 
ในระยะสั้นๆ หรอืคนคุน้เคย สนิทกันมากมาชวนท�างาน ดูข้อเสนอดีๆ ส�าหรับธุรกิจส่วนตัว เดือนนี้มีโอกาส
ได้ลูกค้าใหม่ๆ หากขายทางออนไลน์ก็ดูจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วนะ การเงิน : ยังคงมีรายจ่ายที่ยังไงก็ต้อง
จ่ายเสมอ หลกีเลี่ยงไม่ได้มากเหมอืนที่ผ่านมา และมแีนวโน้มหมดเงนิไปกบัการถกูยมืแล้วไม่ได้คนื อย่าใจอ่อน
ให้มาก เพราะตอนนี้คุณเองก็ล�าบากเหมือนกัน และระวังเสียเงินไปกับค่านายหน้าต่างๆ ทางที่ดีอะไร 
ติดต่อ จัดการเองได้ควรจัดการเอง ความรัก : คนโสด มีความสุขในช่วงโสด คุณรับมือได้ทุกสถานการณ์  
ทุกความรู้สึก ใครเข้ามาก็พร้อมสร้างมิตรภาพที่ไม่ใช่แค่ในรูปแบบคนรักได้ดี คนมีคู่ เดือนนี้ชาวราศีมังกร
เตรยีมรบัสิ่งดีๆ  ก�าลงัใจด ีทกุอย่างราบรื่นดจีนคนรอบข้างอจิฉา 

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.) การงาน : เป็นเดอืนที่ชาวราศกีมุภ์มแีนวโน้มให้รบัผดิชอบงานราชการ หรอื
โปรเจก็ต์สั้นๆ เรื่องความละเอยีด ความเนี๊ยบ คณุต้องมใีห้มากๆ เพราะนั่นหมายถงึผลตอบแทนที่คณุจะได้รบั 
หรอืโอกาสในการก้าวสูต่�าแหน่งใหม่ๆ กลบัมาด้วย และยงัเป็นเดอืนที่คณุต้องไตร่ตรองด้วยสตใินการตดัสนิใจ 
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับโปรเจ็กต์ใหม่ๆ หรือเปิดโอกาสในการท�างานใหม่ๆ อีกด้วย คนว่างงาน  
ยังอยู่ในช่วงที่คุณต้องตัดสินใจว่าจะท�างานที่เลี้ยงชีพ หรือท�างานที่รัก ส�าหรับธุรกิจส่วนตัว ยงัเป็นเดอืนที่ 
ต้องระวังเรื่องการประสานงาน เอกสารต่างๆ หรือการติดต่อหน่วยงานราชการ ดูรายละเอียดดีๆ จะได้ 
ไม่เสยีเปรยีบเรื่องผลประโยชน์ การเงิน : ราบเรยีบ และยงับรหิารจดัการได้ดสี�าหรบัคนที่เงนิเดอืนลดในช่วง
สถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ แถมคุณยังเตรียมหาที่ปลีกวิเวกเพื่อเติมแรงบันดาลใจ โดยใช้เงินให้น้อยที่สุด 
ความรัก : คนโสด มแีนวโน้มได้เจอคนที่อายมุากกว่า มลีกัษณะพร้อมทุ่มเทเพื่อคณุ คนมคีู่ ช่วงนี้เหนื่อยกบั
การแบกรับภาระความรับผิดชอบต่างๆ และยังต้องมาเหนื่อยกับคนที่บ้าน ใจเย็นๆ สักหน่อยให้ผ่านช่วงนี้ 
ไปก่อนนะ เดี๋ยวอะไรกด็ขีึ้น 
ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.) การงาน : เตรียมรับข่าวดี ข่าวใหม่ได้เลยส�าหรับชาวราศีมีน โดยเฉพาะ 
เรื่องงาน มโีอกาสที่คณุจะได้เริ่มต้นกบัโปรเจก็ต์ใหม่ๆ หรอืได้รบัการสนบัสนนุจากเจ้านายให้รบัผดิชอบงาน
ที่ไว้วางใจ ยงัรวมไปถงึหากคดิจะเสนองานขายลูกค้ากม็แีนวโน้มที่ลูกค้าจะ Say Yes คนว่างงาน มโีอกาสดีๆ  
เข้ามาให้คุณได้ชื่นใจ ถูกเรียกสัมภาษณ์ หรือได้งานท�าแล้ว ส�าหรับธุรกิจส่วนตัว เป็นเดือนที่เริ่มต้นได้ด ี 
มเีรื่องดีๆ  เกดิขึ้น การเจรจาต่อรอง การค้าขายมทีศิทางที่ด ีการเงนิ : อยูใ่นช่วงเปลี่ยนแปลงไปสูส่ถานการณ์
ที่ดขีึ้น จากที่ก่อนหน้านี้การเงนิบรหิารตดิขดั มาตอนนี้เริ่มดขีึ้นเรื่อยๆ ใครที่ท�างานเสรมิสร้างรายได้ เงนิเริ่ม
ทยอยได้คืนให้หมุนจนคล่องมือพอสมควร แต่ก็ยังมีแนวโน้มใช้จ่ายไปกับการเดินทาง ความรัก : คนโสด  
มแีนวโน้มที่คณุจะได้เจอรกัครั้งใหม่ที่จะท�าให้หวัใจพองโตอกีครั้ง คนมคีู่ แฮปปี้มากๆ ให้ก�าลงัใจกนัด ีแถม
ยงัมโีอกาสออกทรปิเตมิความหวานด้วย แต่ควรวางแผนดีๆ  จะได้ไม่กระทบกบัสิ่งที่ต้องรบัผดิชอบ 

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) การงาน : เป็นเดือนที่ชาวราศีเมษยังต้องเจอปัญหาที่แก้ไม่จบไม่สิ้น  
งานค้างคาไม่จบสักที หรือโปรเจ็กต์ที่ท�ายังต้องส่งงานให้จบ กว่าจะผ่านไปได้ก็ท�าเอาคุณเกิดความเครียด 
และยงัเป็นเดอืนที่ต้องตั้งรบักบัการท�างานที่ไม่มรีปูแบบแผน จนอาจท�าให้งานเกดิการตดิขดัได้ง่ายๆ จะเจรจา
กบัผูใ้หญ่กด็ไูม่ราบรื่นอย่างที่ต้องการมากนกั คนว่างงาน ยงัเป็นช่วงที่คณุต้องอดทนรองานใหม่ไปก่อน อะไร
ท�าได้ตอนนี้คงต้องท�าไปก่อน อย่าคิดเยอะ ส�าหรับธุรกิจส่วนตัว ปัญหาเก่ายังไม่จบ ปัญหาใหม่มาอีกแล้ว 
ใครขายของออนไลน์ช่วงนี้มโีอกาสเจอลกูค้าที่ปิดการขายไม่ได้ง่ายๆ การเงนิ : ระวงัมรีายจ่ายที่เกี่ยวข้องกบั
คดคีวาม หรอืเจอใบสั่งตามเรยีกเกบ็ เดอืนนี้คงต้องท�าบญัชรีายรบัรายจ่ายดูสถานะการเงนิสกัหน่อย เพราะ
มนัจะไม่คล่องอย่างที่ต้องการ แถมยงัมวีี่แววว่าจะเสยีค่าด�าเนนิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานราชการเพิ่มเตมิ 
ความรัก : คนโสด ระวังเข้าไปพัวพันกับความรักที่บอกใครไม่ได้ ไม่มีความสุขอย่างที่คิด คนมีคู่ ความลับ
ไม่มีในโลกหรอกนะ ทางที่ดีอย่าคิดที่จะปิดบัง เพราะสุดท้ายแล้วคนรักก็รู้ว่าคุณเปลี่ยนไป ระวังมือที่สาม 
เข้ามาท�าให้รกัสั่นคลอนในเดอืนนี้ 

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.) การงาน : เป็นเดอืนที่ชาวราศพีฤษภเหนื่อยเอาการกบัความรบัผดิชอบ
ในหน้าที่ การท�างานที่ใช้แรง ลงพื้นที่ หรือออกท�างานนอกพื้นที่ ไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศนั่งท�างานตากแอร์
สบายๆ ถอืได้ว่าใช้พลงัร่างกายมากเหลอืเกนิ หาเวลาดูแลสขุภาพบ้าง และเดอืนนี้ระวงัการเจรจา ระวงัเรื่อง
ของอารมณ์ร้อน ขี้โมโหง่าย ใครท�าอะไรก็ขัดหูขัดตาจนคุณอาจเกิดเหวี่ยงไม่รู้ตัว ไม่เป็นผลดีต่อคุณแน่ๆ  
ทางที่ดท่ีองไว้ ใจเยน็ๆ คนว่างงาน มโีอกาสได้ท�างานตดิต่อผูค้น อยู่ฝ่ายประสานงาน หรอืงานที่ต้องใช้ภาษา
ต่างประเทศเป็นหลัก ส�าหรับธุรกิจส่วนตัว เป็นเดือนที่ต้องวิ่งเต้นหาลูกค้าเพื่อท�ายอดให้ได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้ 
เหนื่อยเลยทีเดียว แต่ความส�าเร็จรอคุณอยู่นะ การเงิน : เดือนนี้คุณไม่สามารถคาดการณ์รายจ่ายได้เลย 
อยู่ๆ ก็เข้ามา ทั้ง รถเสีย เงินหาย หรือเงินที่มีอยู่ต้องจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัว ทางที่ดีแบ่งเงินไว้เป็นเงินส�ารอง
ฉกุเฉนิไว้บ้าง จะได้ไม่สตแิตกเวลาเจอปัญหาที่ต้องจ�าใจควกัเงนิจ่าย ความรัก : คนโสด ยงัตดิอยู่ในวงัวน
คนเดมิๆ Move on ไม่ได้สกัท ีคนมคีู่ ระวงัความสมัพนัธ์เก่าๆ กลบัมาสร้างปัญหาให้คนปัจจบุนัต้องน้อยใจ 
และเกดิปัญหาเยอะขึ้นในที่สดุ 

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.) การงาน : เป็นเดอืนที่ชาวราศเีมถนุไม่มคีวามสขุกบัการท�างาน หรอืสิ่งที่ 
ได้รับผิดชอบมากเท่าที่ควร มีแต่ปัญหาจุกจิกมาให้แก้ไข ท�าอะไรก็ดูไม่มีพลังในการท�างาน รู้สึกหดหู่ ไม่มี
ก�าลังใจ ทางที่ดีอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือทุกสิ่งจนคุณท�ามันออกมาไม่ได้ดี และสุดท้ายก็เกิดปัญหา อะไรที่ 

หากอยากเชค็ดวงดีๆ  ตามเรามาที่ “หมอธีร์ ไพ่ยิปซี” 
Facebook : www.facebook.com/mortea.tarot หรอือยากเชค็ดวงแบบส่วนตวัที่ Line ID : Teac02

ผ่านมาแล้วกใ็ห้ผ่านพ้นไป เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ คนว่างงาน รอคอยงานใหม่อย่างใจจดใจจ่อ แต่ไม่ได้อย่างที่
ต้องการ ส�าหรับธุรกิจส่วนตัว เดือนนี้มีแต่ปัญหามาให้แก้ไข ไม่ราบรื่น พยายามหาช่องทางอื่นๆ เพื่อเพิ่ม 
รายได้ก็ยังไม่ถึงเป้าหมาย เกิดอาการท้อจนคุณอาจเททุกอย่าง ใจเย็นๆ แล้วค่อยท�านะ การเงิน : ใช้จ่าย
อะไรช่วงนี้คงต้องรัดกุม ท�าบัญชีรายรับรายจ่ายสักหน่อย เพราะดูจะมีแนวโน้มให้ต้องควักเงินไปกับเรื่องที่
คุณเองก็ไม่คาดคิด หรือไม่ได้อยู่ใน Plan ที่วางเอาไว้ ความรัก : คนโสด รู้สึกกังวลกับความสัมพันธ์ที่ 
ไม่ชดัเจน ไม่มคีวามสขุ สขุไม่สดุ คนมคีู่ ช่วงนี้เกดิวติกกงัวลขึ้นมาซะงั้น คนในไม่ตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูด แต่ดนั
ไปฟังคนนอกที่ไม่รู้ปัญหาอย่างแท้จรงิ 

ราศีกรกฏ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.) การงาน : ชาวราศีกรกฏ รู้สึกเอื่อยเฉื่อยไม่ค่อยกระตือรือร้นกับสิ่งที่อยู่ 
ตรงหน้ามากนัก ความรับผิดชอบน้อย หรืองานไม่มากเหมือนที่ผ่านมา จนอาจท�าให้คุณรู้สึกเบื่อ คิดใน 
มุมมองบวกลองแบ่งเวลาหาคอร์สเรียนสั้นๆ หรือหาเรียนออนไลน์ในช่วงนี้ไปก่อน เพื่อเพิ่มสกิลการท�างาน 
ที่มีให้มากขึ้น คนว่างงาน งานที่สมัครไปยังเงียบ ไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์สักที ส�าหรับธุรกิจส่วนตัว อยู่ใน
สถานการณ์ทรงตวั ไม่เจบ็ตวั ไม่ได้ก�าไรอยา่งที่ตั้งเปา้ไว้ เดอืนนี้กป็ระคบัประคองไปกอ่น การเงนิ : มโีอกาส
ได้เงนิก้อนโต หรอืมโีชคลาภก้อนโตเข้ามาให้คณุได้หมนุคล่องตวั ทางที่ดอีย่าใจใหญ่ควกัเงนิไปกบัสิ่งที่ไม่ได้
มีประโยชน์ต่อตัวคุณมากนัก หมั่นเก็บออมไว้บ้างเผื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ความรัก : คนโสด มีโอกาส
เจอคนอายุมากกว่า ที่มีลักษณะไม่ค่อยได้แสดงออกว่าสนใจคุณมากนัก ยังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกัน คนมีคู่ 
ช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะ ดูคนรกัจะงอนเก่ง และอย่าเอาเรื่องนอกบ้านเข้าในบ้านจนท�าให้เกดิปัญหา 

ราศีสิงห์ (16 ส.ค. - 16 ก.ย.) การงาน : เดอืนนี้ชาวราศสีงิห์มโีอกาสได้ท�างาน หรอืได้รบัความรบัผดิชอบ
ใหม่ๆ ที่มีความถนัดมากๆ แถมเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าให้การช่วยเหลือดี เป็นเดือนที่ท�าอะไรก็ราบรื่นด ี 
แถมมโีอกาสได้งานเสรมิเพิ่มด้วย คนว่างงาน มโีอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ มคีนแนะน�างานใหม่ๆ มาให้ ส�าหรบั
ธุรกิจส่วนตัว ราบรื่น หุ้นส่วนพร้อมลงทุนเพิ่ม การเงิน : มีโอกาสได้เงินก้อนโตมาบริหารจัดการ คล่องมือ
เลยทเีดยีว ความรัก : คนโสด คนที่เข้ามาอายนุ้อยกว่า มลีกัษณะเป็นคนชอบวางแผน ละเอยีดกบัทกุเรื่อง 
คนมคีู่ ช่วงนี้เร่งหาเงนิ หรอืหาช่องทางเพิ่มรายได้ทั้งคู่เลย 

ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.) การงาน : เป็นเดือนที่ชาวราศีกันย์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคาย 
ไม่ออกกับสิ่งที่ต้องอดทนรับผิดชอบ รู้สึกเบื่อหน่าย เหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่สามารถบอกใครหรือปรึกษาใครได้ 
เป็นช่วงที่คุณต้องใช้พลังร่างกายในการท�างานที่มแีต่ปัญหามากจรงิๆ ทางที่ดหีาเวลาเพิ่มพลงัใจให้กลบัมา 
มพีลงัในการท�างานไว้บ้างนะ คนว่างงาน ช่วงนี้ยงัไม่มงีานไหนที่คณุรูส้กึจะถกูใจและอยากท�า ส�าหรบัธรุกจิ 
ส่วนตัว ระวังมีปัญหากับหุ้นส่วน หรือการเจรจาที่ไม่เข้าใจจนเกิดปัญหาที่กว่าจะแก้ไขได้ ยุ่งยากจนเกิด
ความเครยีดได้ การเงิน : งานไม่ราบรื่น แต่การเงนิของชาวราศกีนัย์ถอืได้ว่ายงัมโีชค ไม่มปีัญหามากวนใจ
มากนกั บรหิารจดัการได้ดอียู่ เพราะคณุไม่ได้มรีายได้ทางเดยีว แต่กค็วรจดัสรรการใช้จ่ายให้ดีๆ  ความรัก : 
คนโสด รู้สกึกงัวลกบัความไม่ชดัเจนของคนที่เข้ามา อยู่ๆ กก็ลายเป็น Topic ในวงสนทนาของคนอื่น คนมคีู่ 
ช่วงนี้ระวงัความไม่สบายใจที่คณุไม่หนัหน้าคยุกนั กลายเป็นจดุเลก็ๆ ที่จะสร้างความบั่นทอนในความรกั 

ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 15 พ.ย.) การงาน : เป็นเดอืนที่ชาวราศตีลุย์คงต้องระมดัระวงัการท�างาน หรอืท�างาน
เกี่ยวกบัเอกสารทางราชการที่ต้องตคีวามให้เข้าใจ อาจเกดิความผดิพลาดได้ง่ายๆ และหากรบังานมากค็วรใช้หลกั
เหตแุลผลในการตดัสนิใจรบัท�ามากกว่าใช้อารมณ์ในการพจิารณ์เป็นหลกั ผูใ้หญ่ หรอืเจ้านายยงัให้การช่วยเหลอื 
สนบัสนนุในความคดิคณุด ีคนว่างงาน คณุเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างด ีและควรท�าสิ่งที่มไีปก่อน อย่าเพิ่ง
มองไปไกล ส�าหรบัธรุกจิส่วนตวั เดอืนนี้ราบเรยีบ ต่อให้มปัีญหาคณุกม็ผีูใ้หญ่คอยให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลอือยู่ 
การเงนิ : ราบรื่นมใีช้จ่ายคล่องมอืด ีถอืได้ว่าเป็นเดอืนที่คณุมสีภาพการเงนิที่คล่องตวั หมนุเงนิได้ด ีมโีอกาส
ที่ผู้ใหญ่จะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือ ความรัก : คนโสด มีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ คนใหม่ที่ท�าให้หัวใจมี
ความสขุและอบอุ่น คนมคีู่ หวานจนน�้าตาลเรยีกพี่ ท�าสิ่งดีๆ  ร่วมกนัจนออกมาดมีากๆ 

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.) การงาน : เป็นเดือนที่ชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังการท�างานที่ต้องเข้าไป
เจรจา ต่อรอง หรือเป็นฝ่ายประสานงาน อาจเกิดข้อผิดพลาดจนเดือดร้อนได้ ช่วงนี้จะรับปาก หรือรับงาน
เอกสารอะไรดูให้ดีๆ  มแีนวโน้มโดนเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้ง ให้ท�างานไม่ราบรื่น ตดิขดัไปเสยีหมด ใจเยน็ๆ 
ไว้หน่อยช่วงนี้ เพราะไม่เกดิผลดเีลย คนว่างงาน ระวงัท�างานแล้วไม่ได้ค่าจ้าง ถูกเบี้ยว ส�าหรบัธรุกจิส่วนตวั 
เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องการตกลง เซ็นเอกสารร่วมลงทุน หรือซื้อขายต่างๆ อาจเสียผลประโยชน์ การเงิน : 
มีแนวโน้มเสียเงินไปกับค่าเดินทาง หรือออกทริปพักผ่อน วางแผนบริหารการจัดการเงินดีๆ แต่ก็มีรายได้ 
เข้ามาหลายทางให้หมุนคล่องตัว ความรัก : คนโสด มีคนเข้ามาจีบท�าให้คุณรู้สึกดีมากๆ อบอุ่นใจใน 
ความสมัพนัธ์ครั้งนี้ คนมคีู่ เป็นเดอืนที่คนรกัอาจมขี่าวดใีห้คณุชื่นใจ

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.) การงาน : เป็นเดอืนที่ ชาวราศธีนู เบื่อหน่าย สิ้นหวงักบัสิ่งเดมิๆ งานเดมิๆ 
ที่ต้องรับผิดชอบ เพราะสถานการณ์ไม่สามารถควบคุมได้อย่างที่ต้องการ ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน  
เจ้านาย หรอืลกูค้า การเจรจาต่อรองคณุมโีอกาสเสยีเปรยีบ ตอนนี้ประคบัประคองให้ผ่านพ้นเดอืนนี้ไปก่อนนะ 
อดทนไว้ คนว่างงาน เป็นช่วงที่ยงัอยูใ่นช่วงที่ไม่มงีานอะไรตดิต่อมาเลย หนัไปทางไหนกไ็ม่มหีนทาง แต่เชื่อเถอะ
มสีตเิยอะๆ และดอูะไรที่ท�าได้กท็�าไปก่อนนะ ดกีว่าอยูเ่ฉยๆ การเงิน : มเีกณฑ์โชคลาภเข้าหา หรอืมลีาภลอย 
ได้มาแล้วก็จัดสรรการใช้จ่ายเงินดีๆ อย่าสุรุ่ยสุร่าย ความรัก : คนโสด คนที่เข้ามาท�าให้คุณเชื่อมั่นใน 
ความรกัอกีครั้ง คนมคีู ่เป็นช่วงที่คณุมคีวามสขุ ต่างให้ก�าลงัใจกนัและกนัเป็นอย่างด ีไม่มปัีญหามากวนหวัใจ
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“ความหวาน” คือหนึ่งในรสชาติที่คนเราโปรดปราน และ 
ไม่ได้มแีค่ในขนมเท่านั้น แต่ยงัมใีนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งท�าให้
หลายคนเสพติดความหวานโดยไม่รู้ตัว น�าไปสู่ผลร้ายต่อสุขภาพ
และตัวการก่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อย่างโรคเบาหวาน  
ที่กระทบต่อการด�าเนนิชวีติและร้ายแรงกว่าที่คดิ

ส�าหรบัของหวานในกระแสที่ฮติไม่หยดุฉดุไม่อยูใ่นหมูส่วทีเลฟิเวอร์ 
ตั้งแต่ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 ยาวจนถึงปัจจุบัน คงต้อง 
ยกให้กบั “Basque Burnt Cheesecake” ชสีเค้กหน้าไหม้สญัชาตสิเปน 
ด้วยสสีนัและหน้าตาน่ากนิ อกีทั้งรสชาตทิี่หอมหวานมนั 
จงึท�าให้เป็นที่หลงใหลกนัได้ง่ายๆ ทว่าในบรรดา
วตัถดุบิที่ใส่ทั้งครมีชสี น�้าตาล แป้งเค้ก และครมีสด  
ล้วนท�าให้ชีสเค้กก้อนนี้มีปริมาณแคลอรีและ
น�้าตาลที่มากเกนิความต้องการ โดยชสีเค้ก 1 ชิ้น  
(200 กรัม) มีโปรตีน 24.8 กรัม คาร์โบไฮเดรต  
11.3 กรัม ไขมัน 75.1 กรัม และน�้าตาล 5 กรัม  
ซึ่งหากเรากนิชสีเค้กเพยีง 1 ชิ้น กจ็ะได้รบัพลงังาน
ทั้งหมดราว 800 กโิลแคลอร!ี!

ด้านเครื่องดื่มยอดนิยมก็ยังคงเป็น “ชานม
ไข่มกุ” ข้อมลูทางโภชนาการระบวุ่าชานมไข่มกุ 1 แก้ว 
ให้พลังงาน 240-360 กิโลแคลอรี (ขึ้นอยู ่กับระดับ 
ความหวานที่เลอืก) มคีาร์โบไฮเดรต 45-62 กรมั ไขมนั  
0-14 กรัม โปรตีน 0.4-2 กรัม ซึ่งไข่มุกที่อยู่ในชานม
ไข่มุกนั้นผลิตจากแป้งมันส�าปะหลัง จัดอยู่ในอาหาร
หมวดเดยีวกบัแป้งและน�้าตาล โดยเฉพาะเมด็ไข่มกุ 30 กรมั  
ให้พลังงาน 100 กิโลแคลอรี รวมแล้วชานมไข่มุก 1 แก้วจึงให้
พลงังานเทยีบเท่ากบัการกนิก๋วยเตี๋ยว 1 ชาม, น่องไก่ทอด 3 ชิ้น, 
เม็ดขนุน 10 เม็ด, ทุเรียนหมอนทอง 1 เม็ด หรือเท่ากับการกิน
อาหารปกต ิ1 มื้อเลยทเีดยีว

การส�ารวจของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า คนไทยบริโภคน�้าตาลมากถึง

วันละ 20 ช้อนชา เกินกว่าปริมาณแนะน�าถึงกว่า  
3 เท่า ในขณะที่สถติผิูป่้วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนกพ็ุง่สงูขึ้นเป็น
เงาตามตัว โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ชอบดื่มน�้าอัดลม น�้าหวาน หรือ
แม้แต่จะดื่มนม พ่อแม่ก็ยังซื้อนมรสหวานให้ เด็กไทยในยุคนี้ 
จึงมีภาวะน�้าหนักเกิน และพบว่าเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ป่วยเป็น
โรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น

ส่องเทรนด์ของหวำน
กับระดับน�้าตาลในเลือด
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กโิลแคลอร ีและไม่เกนิ 8 ช้อนชา ส�าหรบัผูท้ี่ต้องการพลงังาน 
2,400 กิโลแคลอรี โดยได้มีการเผื่อไว้ส�าหรับการได้รับ
น�้าตาลจากอาหารอื่นโดยไม่ทราบปรมิาณ

อย่างไรกต็าม เพื่อให้จดจ�าได้ง่ายและเกดิความเข้าใจ
ตรงกนั จงึมกีารแนะน�าปรมิาณน�้าตาลส�าหรบัคนทั่วไปไว้ว่า  
ในแต่ละวันไม่ควรบริโภคน�้าตาลเกิน 6 ช้อนชา หรือ  
24 กรัม (น�้าตาล 1 ช้อนชา จะเท่ากับประมาณ 4 กรัม)  
โดยให้ค�านงึถงึสขุภาพและโรคประจ�าตวัของแต่ละบคุคล

ทั้งนี้ องค ์การอนามัยโลก
แนะน�าว่า ปรมิาณน�้าตาลที่เตมิใน
อาหารไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของ
ปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ได้รับใน
แต่ละวัน ข้อแนะน�าในการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 
ระบุไว ้ชัดเจนว่า น�้ามัน เกลือ 
น�้าตาล ให้กินแต่น้อยเท่าที่จ�าเป็น 
และได้มีการก�าหนด “ปริมาณ
น�้าตาลในแต่ละวัน” ไม่ควรเกิน  
4 ช้อนชา ส�าหรบัเดก็และผู้สูงอาย ุ
60 ปีขึ้นไป และผูท้ี่ต้องการพลงังาน 
1,600 กโิลแคลอร,ี ไม่เกนิ 6 ช้อนชา  
ส�าหรบัวยัรุน่หญงิชายอาย ุ14-25 ปี 
และผู้ที่ต้องการพลังงาน 2,000  

แม้จะผ่านไปสักพักใหญ่ๆ แล้ว แต่เชื่อว่า 
ยังมีสาวกเดอะค็อปหลายคนยังปลาบปลื้มไม่หายกับ 
การผงาดครองแชมป์ลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปีของ 
ทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์พูล

อย่างไรก็ตาม หลายคนต้องเคยได้ยินวลีที่ว่า “การได้แชมป์
ว่ายากแล้ว แต่การป้องกันแชมป์นั้นยากยิ่งกว่า” ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่
ลเิวอร์พูลจะต้องเผชญิในฤดูกาลต่อไป 

ส�าหรับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ มีก�าหนดออกสตาร์ท
ฤดูกาลใหม่ 2020-2021 ในวนัที่ 12 ก.ย.นี้ ซึ่งน่าตดิตามเหลอืเกนิว่า 
กนุซอืเจอร์เก้น คลอ็ปป์ จะสามารถพาลูกทมีโชว์ฟอร์มระเบดิเถดิเทงิ
เหมือนซีซั่นที่ผ่านมาได้อีกหรือไม่ เพราะนี่จะเป็นครั้งแรกในรอบ  
3 ทศวรรษที่พวกเขาจะเปลี่ยนสถานะจาก “ผู้ไล่ล่า” กลายมาเป็น  
“ผูถู้กล่า” จากบรรดาทมีคูแ่ข่งแย่งแชมป์ ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ ซติี้,  
แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็, เชลซ,ี อาร์เซนอล หรอื สเปอร์ส ซึ่งต่างจ้อง
กระชากหงส์แดงลงมาจากบลัลงัก์ให้ได้ 

ปฏิบัติการป้องกันแชมป์ของ 
‘หงส์แดง’ ลิเวอร์พูล

หนึ่งในปัจจยัส�าคญัที่จะ
ส่งผลต่อการลุ ้นแชมป์ของ
ลิเวอร ์พูลคือการเสริมทัพ 
นกัเตะใหม่ 

ถึ ง แ ม ้ ขุ ม ก� า ลั ง ชุ ด
ปัจจบุนัจะค่อนข้างแขง็แกร่ง

อยูแ่ล้ว แต่กม็อีกีบางจดุที่พวกเขายงัต้องปรบัปรงุ โดยเฉพาะต�าแหน่ง
เซนเตอร์แบ็ก ซึ่งมี เฟอร์กิล ฟาน ไดจ์ค ที่พอจะไว้ใจได้เพียงแค ่
คนเดียว จึงต้องรอลุ้นกันว่ายอดทีมจากถิ่นแอนฟิลด์จะได้แข้งดัง 
คนไหนเข้ามาผนึกก�าลังกับตัวหลักชุดปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น เทรนต์  
อเล็กซานเดอร์ อาร์โนลด์, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, ซาดโิอ มาเน่ และ 
โมฮาเหมด็ ซาลาห์ ที่ยงัอยูก่นัครบ

ขณะเดยีวกนั พรเีมยีร์ลกีได้ประกาศโปรแกรมนดัเปิดฤดูกาลใหม่
ออกมาแล้ว โดยลิเวอร์พูลเตรียมออกสตาร์ทด้วยการเปิดแอนฟิลด์  
พบกับ “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด ทีมน้องใหม่ ซึ่งได้เลื่อนชั้น 
กลับสู ่พรีเมียร ์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี ในวันที่ 12 ก.ย.  
เวลา 21.00 น.

อดใจรออีกไม่นาน แล้วมารอดูกันว่า “หงส์แดง” จะยังคง 
สยายปีกบนิสูงต่อไปได้หรอืไม่!!
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...คิดถึง...

	 ๏	เสียงเกลียวคลื่นเสียงหัวใจ

ได้ยินไหมใครเรียกหา

ไกลไกลอยู่ใกล้ใกล้สบสายตา

กระซิบเบาเบาว่าคิดถึงกัน

	 ๏	เสียงคลื่นเสียดสีกับผืนทราย

อบอุ่นไม่รู้หายหัวใจฝัน

สายลมฝากข่าวพ้อร�าพัน

คิดถึงเธอคิดถึงฉันคิดถึงทะเล	ฯ

นายทิวา
หาดพระนาง, กระบี่
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M A G A Z I N E

ความสุขในศูนย์ราชการ

ส่งความสุขทุกต้นเดือน

ติดต่อใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั

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