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ไมวาจะเปนการ “เปลีย่นผาน” ของ “ฤดูกาล” ทีถ่กูสงตอจาก “สายฝน” แหงความชุมชืน้ 

มาสู “สายลม” แหงความหนาวเย็น

M A G A Z I N E
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สงความสุขทุกตนเดือน

สายลม “ธันวาคม” 

“เทศกาล (มี) ความสุข”

“¤ÇÒÁÊØ¢” 
บอก “ความหมาย” หลายประการ

BE HAPPY

ตอง “มองใหเห็น”
 “วถิ”ี ของ “ชวีติ” วาไปแลว กไ็มตางอะไรกบั “วถีิ” 

ของ “นกัเดนิทาง”

Sky Running
ลูวิ่งลอยฟา

ชั้น 4 อาคาร B ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ
เปดบริการทุกวัน 06.00-20.00 น.



Executive Visions

02 WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

Editor's talk
ในที่สดุวนัเวลากเ็ดนิทางมาถงึเดอืนสดุทายของ พ.ศ. 2563 หรอื ค.ศ. 2020 ที่

นาเชื่อวาจะเปนปแหงความทรงจาํอนัยาวนานของมนษุยชาตอิกีปหนึ่ง

เรื่องราวของ “โควิด-19” ยังคงเปนทั้ง “อดีต” และ “ปจจุบัน” รวมถึง 

“อนาคต” ของพวกเราทกุคนบนโลกใบนี้ เพราะถงึตอนนี้ยงัไมมใีครสามารถฟนธง

ไดอยางชดัเจนวา จดุสิ้นสดุของ “โควิด-19” จะเปนไปในทศิทางใด

แตสิ่งที่เกิดขึ้นแลวคือ ความเปลี่ยนแปลงอยางมากมายตอวิถีชีวิตของผูคน

บนโลก แตกระนั้นมนษุยกย็งัเปนสิ่งมชีวีติที่รบัมอืและปรบัตวัตอความเปลี่ยนแปลง

ไดอยางนาอศัจรรย

เราม ี“ความสุข” ใน “ความทุกข” ที่กาํลงัเผชญิอยู เพราะเราม ี“ความหวัง” 

วาจะมวีคัซนีมาปองกนัเจาเชื้อรายนี้ และขณะเดยีวกนัเรากเ็รยีนรูที่จะปฏบิตัติวัและ

อยูอยางเขาใจในขณะที่ยงัม ี“โควิด-19” ปรากฏเปนขาวคราวอยูทกุเมื่อเชื่อวนั

นาทนีี้ คงตองบอกวา “กําลังใจ” ดูจะเปน “ของขวัญ” ลํ้าคาที่สดุที่เราจะมใีห

แกตวัเอง และสงมอบใหผูคนรอบขาง เปนกาํลงัใจใหแกกนัและกนั เพื่อกาวผานทกุๆ 

สถานการณไปดวยกนั

ตราบเทาที่เรายังเชื่อมั่นในกันและกัน ทามกลาง “ความทุกข” จึงยังมี 

“ความหวัง” และนาํมาซึ่ง “ความสุข”

ขอสงมอบ “กําลังใจ” ใหแกทุกๆ ทาน ใหมีความสุขสมํ่าเสมอ... 

กองบรรณาธิการ

ผูจดัทาํ : บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั ศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ 120 อาคารธนพพิฒัน ถนนแจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลกัสี่ กรงุเทพมหานคร 10210 โทรศพัท : 0 2142 2233 , 0 2142 2203 โทรสาร : 0 2143 8889 อเีมล : info@dad.co.th

นานเกินไปแลวนะ ที่หลายเดือนผานมา เราโดน
ยัดเยียดภาพ “ความทุกข” ไมวาจะเปนเรื่องอะไร... เราจะ
เห็นแตแนวโนมท่ี “เลวรายที่สุด” เราเห็นแต “ปญหา” ... 
ในขณะที่เราไมไดคิดมากพอ เกี่ยวกับ “วิธีแกปญหา” 

ในหลายวงการ มกัใชความกลวัเปนปจจยัสรางแรงตอรองกบั
ผูคน ไมวาจะเปน “การเมือง...เศรษฐกิจ…สภาพการทาํงาน…
โรคภยัไขเจบ็...” มกัไดยนิคาํวา “ประทวง...หดตวั...ปลดคนงาน 
ลดเงินเดือน...Covid-19”

ทุกวันนี้ เปดสื่อชองไหน ก็เจอแตขาวที่ทําใหจิตตก … 
รายงานซํ้าไป ซํ้ามา จนไมกลาทาํอะไรแลว !! ตอกยํ้า “ฝนราย”

ปจจุบัน คนกลุมที่ครอบงําความคิดในสังคม มักจะมอง
การพัฒนาแตใน “นิยามทางเศรษฐศาสตร” ไมวาจะเปน 
ตวัเลขดชันหีุน ตวัเลขจดีพี ี(ผลติภณัฑมวลรวมในประเทศ) หรอื 
อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ฯลฯ

ในการรายงานขาวเขาจะบอกวา “ชีวิตเราจะดีข้ึน ไมวา
ทางใดทางหนึ่ง ถาตัวเลขเหลานี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” และ นี่คอื
นิยามที่ดึงดูดความโลภของมนุษย เพราะมันหมายถึงว า 
“มากกวาเดิม คือดีกวาเดิม”

แตผมคิดวา เราควรจะตองเริ่มคิดใหมวา “วิธีแกปญหา 
และตัวชี้วัดความสุขจริงๆ คืออะไร”  

เราคงไมตองรอใหมีงานวิจัยอะไรมาบอก เพราะผมเชื่อวา 
“คนสวนใหญมักบอกวา สิ่งที่พวกเขาตองการคือความสุข 
สําหรบัตวัเอง ครอบครวั ลกูหลาน และชุมชนของพวกเขา” 
แมเขาคิดวา “เงินก็สําคัญเหมือนกัน แตก็ไมสําคัญเทากับ
ความสุข และสําคัญนอยกวาความรัก”

พวกเราลวนตองการ มีความรัก และการถูกรัก ซึ่งเงินทอง
ยังไมสําคัญเทากับสุขภาพ เรายังอยากมีสุขภาพดี และใชชีวิต
จนสิ้นอายขุยั

เพราะปจจยัเหลานี้จะเปนคณุคาที่มนษุยมรีวมกนั 
….

ดงันั้น นยิามใหมของผม เรื่อง “ตวัช้ีวัดความสุข” ตองตั้งอยู
บนคุณคาที่สําคัญ อยางเชน ความอยูดีมีสุขของผูคน เชน ใน
ระดบัรฐับาล ผูบรหิารประเทศอาจสรางระบบบญัชคีวามอยูดมีสีขุ
ประชาชาติ...ขณะที่ในระดับธุรกิจ ผูบริหารตองกําหนดตัวชี้วัด
ความอยูดมีสีขุของพนกังาน 

วันนี้ ผมจึงอยากจะเสนอวิธีการเพิ่ม “ความอยูดีมีสุข” 
แบบงายๆ ที่ทกุคนทาํเองไดที่บาน และทาํไดทกุวนั

เริ่มตนจาก การตั้งคาํถามกบัตวัเองวา “อะไรคอื 5 สิง่ทีค่ณุ
ควรทําทุกวัน เพื่อจะมีความสุขมากขึ้น?” เชน

1. กิจกรรมเพิ่มความสัมพันธกับคนรอบขาง เพราะมันคือ
รากฐานที่สําคัญที่สุด ลองทบทวนดูวาทุกวันนี้คุณทุมเทเวลาให
กบัคนที่คณุรกัเพยีงพอแลวหรอืยงั 

2. การใชชีวิตอยางแจมใส ไมวาจะเปนการออกกําลังกาย 
การเดนิเลน การฟงเพลง การเตนราํ เพราะการมชีวีติชวีา จะชวย
สรางอารมณเชงิบวกใหกบัเรา

3. หัดสังเกต และทําความเขาใจสิ่งตางๆ ที่กําลังเกิดขึ้น
รอบตวัคณุเอง และในสงัคม อยางมสีติ

4. การเรยีนรูอยางตอเนื่อง หวัใจของความสขุคอื ตองไมหยดุ
เรยีนรู เรยีนรูไปตลอดชวีติ และ

5. กจิกรรมเพื่อประโยชนสวนรวม เชน การให การชวยเหลอื
ผูอื่นตามกาํลงั และการไมเบยีดเบยีนคนอื่น

เมื่อเราทกุคนอยากมคีวามสขุ ตองเริ่มปทูางดวยวธิกีาร 5 วธิ ี
“ดัชนมีสีขุ” และผมกเ็ชื่อวา เราสามารถจะสรางโลกที่เราทกุคน
อยากได โลกที่มคีวามสขุ ปราศจากความกลวั ความกงัวล และ
การสรางภาพ   

เราทาํได … กไ็มมใีครจะขโมยความสขุของเราไปไหนไดอกีตอไป
แลวพบกนัใหมฉบบัหนา ขอใหผูอานทกุทานมีความสขุ

ในเทศกาลปใหม ที่จะถึงเร็วๆ นี้ ... 
สวัสดีครับ !!!!

Mr.T 
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ใครขโมยความสุข ของเราไป?

เรื่องราวของ 

“อนาคต”

ไดอยางชดัเจนวา จดุสิ้นสดุของ 

แตสิ่งที่เกิดขึ้นแลวคือ ความเปลี่ยนแปลงอยางมากมายตอวิถีชีวิตของผูคน

บนโลก แตกระนั้นมนษุยกย็งัเปนสิ่งมชีวีติที่รบัมอืและปรบัตัวตอความเปลี่ยนแปลง

ไดอยางนาอศัจรรย

เราม ี

วาจะมวีคัซนีมาปองกนัเจาเชื้อรายนี้ และขณะเดยีวกนัเรากเ็รยีนรูที่จะปฏบิตัติวัและ

อยูอยางเขาใจในขณะที่ยงัม ี

นาทนีี้ คงตองบอกวา

แกตวัเอง และสงมอบใหผูคนรอบขาง เปนกาํลงัใจใหแกกนัและกนั เพื่อกาวผานทกุๆ 

สถานการณไปดวยกนั

ตราบเทาที่เรายังเชื่อมั่นในกันและกัน ทามกลาง 

“ความหวัง”

ขอสงมอบ “กําลังใจ” ใหแกทุกๆ ทาน ใหมีความสุขสมํ่าเสมอ... 

ผูจดัทาํ : บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั ศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ 120 อาคารธนพพิฒัน ถนนแจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง 
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ตอจากหนา 01

BE HAPPY “เทศกาล (มี) ความสุข” >> ตอจากหนา 01

“ความสุข” ตอง “มองใหเห็น” >>
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ไปจนถึง “การส้ินสุด” 
ของ “ชวงเวลา” ที่นับจาก 
“ตนป” มาสู “ปลายป”

เพื่อเพิ่มริ้วรอยของวัน
เวลา กบัขวบปที่เพิ่มขึ้น

และเพื่อ “เปลีย่นผาน” 

ไปสู  “ขวบปใหม ” กับ 

“วันเวลาใหม” ที่จะเริ่มตน
นบัอกีครั้ง ในขวบปตอไป

นี่เปน “ชวงเวลา” ของ
การสรปุทบทวน “ความหมาย” 

ของอดตี ในหวงเวลาปจจบุนั 
เพื่อไปสูอนาคต

นี่เปน “ชวงเวลา” ของ 
“รอยตอ” ระหวาง “ขวบ

ปเกา” ที่กาํลงัจะผานพนไป 
กบั “ขวบปใหม” ที่กาํลงัจะ

หลายๆ คน อาจใหความสาํคญักบั “จดุเริม่ตน” 

หรอื “ตนทาง”

หลายๆ คน อาจใหความสาํคญักบั “จุดส้ินสดุ” 

หรอื “ปลายทาง”

ทวา ! ความจรงิที่ไมอาจปฏเิสธไดกค็อื ระหวาง 
“จดุเร่ิมตน” หรอื “ตนทาง” กบั “จดุส้ินสุด” หรอื 
“ปลายทาง” ยงัม ี“ระหวางรายทาง”

แนนอนวา หลายๆ คน คาดหวงักบั “ความสขุ” 
จาก “จดุเริม่ตน” หรอื “ตนทาง” ที่กาํลงัเริ่มตนขึ้น

ขณะที่อกีหลายๆ คน กค็าดหวงักบั “ความสขุ” 
ใน “จุดสิ้นสุด” หรอื “ปลายทาง” ที่มุงมั่นจะไป
ใหถงึ

ทวา ! หลายๆ คนที่วานี้ แทนที่จะม ี“ความสขุ” 

มาถงึ
ทั้งหมดที่วานี้ คอื “วิถี” แหง “ชีวิต” ที่ดาํเนนิมา
แนนอนวา “ในระหวางรายทาง” ยอมปรากฏ “ความทกุข”

แนนอนวา “ในระหวางรายทาง” ยอมปรากฏ “ความสขุ”

และแนนอนวา ไมวา “ในระหวางรายทาง” จะปรากฏ 
“ความทุกข” หรือ “ความสุข” มากกวากัน ที่ปรากฏยอม
เกดิขึ้น มขีึ้น ทั้งเปนอยู และเปนไป

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) 
ไดตดิตั้งเครื่องฟนคนืคลื่นไฟฟาหวัใจแบบอตัโนมตั ิ(AED) 
ในบรเิวณอาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ์ หนาศูนยอาหาร ชั้น 1 
และบริเวณประตูหนาไปรษณีย ชั้น 2 สวนอาคาร
รฐัประศาสนภกัด ีบรเิวณ ประตู 1 - 4 ชั้น 2 และ บรเิวณ 
Sky Running ชั้น 4

เพราะม ี“ความทุกข” จงึรูซึ้งถงึ “ความสุข”

และเพราะมี “ความสุข” จึงปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยง 
“ความทุกข”

“โลก” เปนเชนนี้ และ “เรา” กเ็ปนเชนนี้เชนกนั !
ความจริงก็คือ ทุกๆ เรื่องราว มี “จุดเริ่มตน” และ 

“จุดสิ้นสุด” 

และความจริงก็คือ ทุกๆ เรื่องราวที่วานี้ ก็มีเรื่องราว 

“ระหวางรายทาง” ทั้งสิ้น
“ชวีติ” เปนเชนนี้ “วนัเวลา” กเ็ปนเชนนี้ ม ี“ความทกุข” 

มี “ความสุข” ฯลฯ ทั้งหลายทั้งปวงที่วานี้ หมุนเวียนสลับ
สบัเปลี่ยน ผาน “วันเวลา” ที่ “เปลี่ยนผาน”

ที่เราตองทําก็คือ การสรุปทบทวน “ความหมาย” 
ของอดตี ในหวงเวลาปจจบุนั เพื่อไปสูอนาคต

ที่เราตองทาํกค็อื การ “เรยีนรู” เพื่อจะ “เขาใจ” หรอื
อยางนอยที่สุด ก็คือการทุ มเทความพยายามอยางถึง
ที่สดุ ในการ “เรยีนรู” เพื่อจะ “เขาใจ”

ทั้ง “ความทุกข”

และทั้ง “ความสุข”

เพื่อที่จะม ี“ความสขุ” และเพื่อที่จะเปลี่ยน “ความทกุข” 
ใหกลายเปน “ความสุข” โดยเฉพาะใน “หวงเวลา” 
ของการ “เปล่ียนผาน” ในชวงของ “เทศกาลแหง
ความสุข”

“ความจริง” กค็อื “ความสุข” ไมใชแคมใีหหา หากแต
ตองมองใหเหน็

เพราะถาเรามองไมเห็น ตอใหหาอยางไร ก็ยากที่
จะพบ

จาก “จุดเริ่มตน” ณ “ตนทาง” ไปจนถงึ “จุดสิน้สุด” 
ณ “ปลายทาง” ยงัม ี“ระหวางรายทาง” ที่งดงาม

นี่คือ “ความสุข” ที่เราสามารถมีได ในช วงเวลา 
“เปลี่ยนผาน” ของ “เทศกาลความสุข”

It's a new year time. Be happy everyone!

เปนอนาคตที่ยงัมาไมถงึ และจะมาถงึหรอืเปลากย็งัไมรู จงึเปนสิ่งที่
ไมแนนอน 

แตสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นระหวางการเดินทางตางหาก ที่เปน
ของจรงิและแนนอน 

เราจงึควรเกบ็เกี่ยวมาใชใหเปนประโยชน ในขณะที่ยงัไมถงึ
จดุหมาย เรากค็วรจะม ี‘ความสุข’ หรอืทาํใจใหสบายระหวาง
การเดนิทาง”

“พระไพศาล วิสาโล” ยงับอกดวยวา “ความสุขไมใชมี

ใหหา แตตองมองใหเห็น”

“มนัไมตองดิ้นรนหา
ดิ้นรนแลวมนัเหนื่อย มนัทกุข
มนัมอียูรอบตวัเราแลว บางทมีนัอยูตอหนา
แตเราไมเหน็ เพราะมวัแตมองพื้น
เพยีงถาเราเงยหนาขึ้นมานดิเดยีวกจ็ะมองเหน็”
ชดัเจนเหลอืเกนิวา “ความสุข” อยูที่ตรงหนาเรานี่เอง
ชดัเจนเหลอืเกนิวา “ความสขุ” ไมไดอยูไกลเกนิเอื้อม และ

ยงัมไีดแมใน “ระหวางรายทาง” ของ “การเดินทาง”

“ความสุขที่แท” อยูที่เรา ไมไดอยูที่ใครอื่นใดเลย !!!

กอ็าจกลบักลายเปนเตม็ไปดวย “ความทุกข” เพราะทั้งหลาย
ทั้งปวงที่วานั้น ไมเปนไปตามที่คาดหวงั

ความจรงิกค็อื ยงัม ี“ความสุขที่กลางทาง”

และความจริงก็คือ “ความสุข” ไมใชมีให “หา” แตตอง 
“มองใหเห็น”

“พระไพศาล วิสาโล” เจาอาวาสวัดปาสุคะโต อําเภอ
แกงครอ จงัหวดัชยัภูม ิบอกวา ผูคนสวนใหญ มกัใหความสาํคญั
กบั “จุดหมายปลายทาง”

จิตใจจดจ ออยู แต การไปให ถึง จึงมักเดินทางด วย 
“ความทุกข” เพราะใจอยากใหถงึจดุหมายไวๆ 

ยิ่งมีอุปสรรคที่อาจทําใหไมถึงเปาหมายตามกําหนด ก็ยิ่ง
หงดุหงดิกระสบักระสาย 

โดยลืมไปวา หงุดหงิดหรือกังวลอยางไร ก็ไมชวยใหถึง
เปาหมายไดเรว็ขึ้นแตอยางใด 

“เรามกัลมืไปวา ‘การเดินทาง’ มคีวามสาํคญัไมนอยกวา 
‘จดุหมายปลายทาง’ แมจะมสีิ่งสาํคญัรออยูที่ปลายทาง แตนั่น



04 WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

Editor/Executive Visions ภาพขาวขาวตอ/ภาพขาว ธพส. สิ่งแวดลอม ตางประเทศ สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ Global Trend/สาระบันเทิง

ธพส. ชวนเตน
นายธธีชั สขุสะอาด รองกรรมการผูจดัการ บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั 

(ธพส.) ใหเกยีรตริวมโครงการสงเสรมิสขุภาพ DANCE STUDIO ที่ ธพส. ตั้งใจจดัขึ้นเพื่อ
ใหขาราชการ ผูปฏบิัตงิาน และผูประกอบการ ภายในศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ได
ใชเวลาวางหลงัเลกิงานออกกาํลงักายเพื่อสขุภาพที่แขง็แรง ณ หอง DANCE STUDIO ชั้น 5 
ประต ู1 อาคารรฐัประศาสนภกัด ีศนูยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

อบรมการดับเพลิงขั้นตน
นางสาวภคพร ชอนทอง ผูอํานวยการ

ฝายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษพัฒนา
สนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) เปนประธานเปดการฝก
อบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตนและฝกซอม
อพยพหนีไฟ ใหกับพนักงานและลูกจาง ธพส. 
ณ หองประชุม 4-5 อาคารธนพิพัฒน โดยในชวงบาย
จดัใหมกีารฝกซอมการดบัเพลงิ การฝกซอมอพยพหนไีฟโดยการจาํลองเหตกุารณเสมอืนจรงิ 
และสาธิตการใชอุปกรณดับเพลิง บริเวณหนาประตู 2 อาคารรัฐประศาสนภักด ี
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีวิทยากรจาก 
สถานดีบัเพลงิและกูภยัลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร มาใหความรู

สงมอบสนามเด็กเลน
นายธธีชั สขุสะอาด รองกรรมการผูจดัการ พรอมดวย

ผูบริหาร และพนักงาน บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย 
จํากัด (ธพส.) ส งมอบสนามเด็กเล น และเครื่อง
ออกกาํลงักายกลางแจง ใหกบัเคหะชมุชนหลกัสี่ เพื่อให
เปนสถานที่ทํากิจกรรมสําหรับเด็กๆ และออกกําลังกาย
เพื่อสขุภาพของชาวชมุชนเคหะหลกัสี่ โดยม ีนายปกรณ 

สิรินุต ประธานคณะกรรมการกลางเคหะชมุชนหลกัสี่ เปน
ตัวแทนรับมอบ ณ สนามเด็กเลนและลานออกกําลังกาย
กลางแจง เคหะชมุชนหลกัสี่ ซอยแจงวฒันะ 5 กรงุเทพมหานคร

อบรมกูชีพเบื้องตน
นายธธีชั สุขสะอาด รองกรรมการผูจดัการ บรษิทั ธนารกัษ

พัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ใหเกียรติกลาวเปดโครงการ 
“อบรมหลกัสตูรการปฐมพยาบาลฉกุเฉนิและการกูชพีขั้นพื้นฐาน” 
โดยมีวิทยากรจากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) 
มาใหความรูการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกูชีพเบื้องตน พรอม
สาธิตการใชเครื่องฟ นคืนคลื่นไฟฟาหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) งานนี้มีหนวยงานภายใน
ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ รวมกวา 40 หนวยงาน เขารวมอบรม ณ หองประชุม 303 ชั้น 3 
อาคารรฐัประศาสนภกัด ีศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

รองกรรมการผูจดัการ พรอมดวย
ผูบริหาร และพนักงาน บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย 

 ประธานคณะกรรมการกลางเคหะชมุชนหลกัสี่ เปน
ตัวแทนรับมอบ ณ สนามเด็กเลนและลานออกกําลังกาย
กลางแจง เคหะชมุชนหลกัสี่ ซอยแจงวฒันะ 5 กรงุเทพมหานคร

รวมยินดี 20 ป สทอภ.
ดร.นาฬกอติภคั แสงสนทิ กรรมการผูจดัการ นายธีธชั สขุสะอาด รองกรรมการผูจดัการ พรอมคณะ

ผูบรหิาร บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) รวมแสดงความยนิดเีนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป 
วนัสถาปนาสาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) โดยม ีดร.ปกรณ อาภาพนัธุ 

ผูอาํนวยการ สทอภ. ใหการตอนรบั พรอมรบัมอบเงนิเพื่อสมทบใหแก มูลนธิริามาธบิด ีณ สาํนกังานพฒันา
เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคการมหาชน) อาคารรฐัประศาสนภกัด ีศนูยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ
๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 

เยี่ยมชม 
นายยทุธนา หยิมการณุ อธบิดกีรมธนารกัษ ในฐานะประธานกรรมการ บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย 

จํากัด (ธพส.) พรอมคณะกรรมการ ใหเกียรติเยี่ยมชมจุดลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ “ที่พักอาศัยผูสูงอายุ 
รามาฯ-ธนารกัษ” โดยม ีดร.นาฬกอตภิคั แสงสนิท กรรมการผูจดัการ ธพส. และคณะ ใหการตอนรบับรเิวณ 
ชั้น 2 ประตู 4 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งโครงการดังกลาวถือเปน
ความรวมมือระหวาง กรมธนารักษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ธนาคารออมสนิ ธนาคารกรงุไทย และบรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) เพื่อ
ดาํเนนิโครงการบนที่ดนิราชพสัด ุตาํบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ผูสนใจจองสทิธไิดจนถงึ
วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2563 หรอืสอบถามไดที่ 0 2142 2276 และ 0 2142 2283

ธพส. ชวนเตน
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ircular Economy” หรอื “เศรษฐกจิหมนุเวยีน” 

เปนแนวคิดทางเศรษฐกิจที่มุ งเนนการนํา

ทรัพยากรมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ครบทั้งวงจร นับตั้งแตกระบวนการผลิต การบริโภค ไป

จนถงึการจดัการของเสยี เพือ่สรางความยัง่ยนืใหเกดิทัง้ระบบ

แนวคิดนี้สวนทางกับเศรษฐกิจแบบเดิม ซึ่งเปนแบบ 
Linear Economy หรอื เศรษฐกจิเชงิเสน ที่เปนการนาํทรพัยากร
มาจากแหลงตางๆ แลวทาํการผลติ ทายสดุเมื่อมขีองเหลอืจาก
การผลติและใชงานกก็าํจดัทิ้ง โดยเรยีกโมเดลแบบนี้วา Take, 
Make, Dispose

ในแงมมุของผูบรโิภค เรามกัคุนเคยกบั “3R” ที่ประกอบ
ไปดวย Reduce, Reuse, Recycle ซึ่งแมวาจะชวยลดการใช
ทรัพยากร และเปนสวนหนึ่งของ Circular Economy แตก็ยัง
เปนการแกปญหาปลายทาง เพราะสินคาบางชนิดไมสามารถ
นํามาเขากระบวนการ 3R ไดครบทุกชิ้นสวน เชน เครื่องใช
ไฟฟา รถยนต โทรศัพทมือถือ ดังนั้น แนวทางที่จะทําให 
Circular Economy ประสบผลสาํเรจ็ จงึตองอาศยัความรวมมอื
ของทุกภาคส วน ตั้งแต ผู  ผลิตที่ต องคิดให ครบวงจร 
ลงรายละเอียดในการออกแบบทุกชิ้นสวน เพื่อนําทรัพยากร
กลับมาใชงานใหมใหไดมากที่สุด และสงผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมนอยที่สดุ มุงเนนการใชพลงังานหมนุเวยีนเปนทนุ 

การผลิตสินคาแบบ Circular Economy จะตั้งอยูบน 
3 หลักการใหญ คือ (1) ออกแบบเพื่อใหปราศจากขยะและ
เกดิมลภาวะนอยที่สดุ (2) รกัษาผลติภณัฑและวตัถดุบิใหใชได

นานที่สุด (3) ฟ นฟูระบบนิเวศธรรมชาติใหไดมากที่สุด 
โดยทกุวนันี้ มหีลายองคกรธรุกจิชั้นนาํที่พยายามมสีวน
รวมในการสรางสรรค Circular Economy ตวัอยางเชน 
Nike, Adidas ที่ผลติสนิคาบางรุนจากวสัดรุไีซเคิล 

ขณะเดียวกันผูจัดจําหนายก็ตองใชทรัพยากร
ใหคุ มคา และมีสวนชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู บริโภคอยางจริงจัง ตัวอยางที่เริ่มเห็นความ
เปลี่ยนแปลงอยางเปนรปูธรรม คอื การรณรงคงดแจก
ถุงพลาสติก แลวใหลูกคานําถุงผามาใสสินคาเอง 
หรอืแคมเปญลดราคาสนิคาใหแกลกูคาที่นาํภาชนะ
มาใสอาหารและเครื่องดื่มเอง กเ็ปนการชวยลดการ
ใชบรรจภุณัฑลงไดอยางมาก

นอกจากนี้ยงัมตีวัอยางการใช Solar Roof 
เพื่อนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชภายใน
อาคารอนรุกัษพลงังาน เชน อาคารธนพพิฒัน 
ที่ยงัครอบคลมุไปถงึการออกแบบตวัอาคาร
ใหประหยัดการใชพลังงาน นอกจากนี้
ยงัมกีารนาํกากจลุนิทรยีจากบอบาํบดันํ้าเสยี
ไปใชเปนปุยบาํรงุตนไมรอบบรเิวณอกีดวย

ดงันั้นเมื่อผูผลติและผูจดัจาํหนายกาํลงั
ปรบัเปลี่ยนเพื่อประโยชนสวนรวม ผูบรโิภคเอง
จงึควรมสีวนรวมในการลดการใชทรพัยากรลง 
และพยายามนาํทรพัยากรสงกลบัเขาสูกระบวนการผลติตนทางให
ไดมากที่สดุเชนกนั 

แมวายงัมีปจจยัตางๆ 

ทีจ่ะสงผลให Circular Economy 

หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เกิด

ความสาํเรจ็ยงัเปนเรือ่งทีต่องฝาฟน

และเปนเรื่องที่ยิ่งใหญในสายตา

ของคนท่ัวไป แตยังอยูในวิสัยของ

ความเปนไปได และความเปนไปไดน้ัน

มาจากปจจยัหลักสําคญัคือ ความรวมมอือยางตอเน่ืองและ

ลงมือทําอยางจริงจงัจากทุกภาคสวนท่ีเกีย่วของน่ันเอง 
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    CIRCULAR ECONOMY
C

กากจลุนิทรยีจากบอบาํบดันํ้าเสยีนาํไปใช
เปนปุยบาํรงุตนไมรอบอาคารธนพพิฒัน
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ในชวง 4 ปที่ผานมา ประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป 

ไดดําเนินนโยบาย “อเมริกาตองมากอน” (America 

First) โดยมีการทบทวนการเจรจา หรือถอนตัวจาก

ขอตกลงการคา ตลอดจนขอตกลงความเปนพนัธมติร 

และสนธิสัญญาระหวางประเทศตางๆ โดยอางวา

ขอตกลงเหลานีไ้มมคีวามเปนธรรมตอสหรฐัอเมรกิา

แตลาสดุ “โจ ไบเดน” ไดใหคาํมั่นวาจะดาํเนนิการ
เปลี่ยนแปลงทันทีนับตั้งแตเขารับตําแหนงวันแรก 
เพื่อแสดงใหเหน็วา “อเมริกากลบัมาแลว” ซึ่งหมายถงึ
สหรัฐอเมริกาในชวงกอนที่ทรัมปจะนั่งเกาอี้ผูนําสหรัฐ
อเมรกิาที่ปฏบิตักิบัพนัธมติรแบบ “เพือ่น” มากกวา “ศตัร”ู

ไมวาจะเปนการกลับเขาสู ขอตกลงปารีสวาดวย
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศ การกลบัเขาสูขอตกลง
อาวธุนวิเคลยีรป 2015 หากอหิรานยอมทาํตามขอเรยีกรองของ
สหรัฐอเมริกา การฟนฟูความสัมพันธทางทหารกับองคกรสนธิ
สญัญาแอตแลนตกิเหนอื (NATO) การหวนกลบัไปใหความรวมมอื
กบัองคการอนามยัโลก (WHO) และรวมมอืกบันานาประเทศสูกบั
การแพรระบาดของ Covid-19 

ทั้งหมดนี้เปนการพลกินโยบาย “อเมรกิาตองมากอน” ของ
ทรมัปอยางสิ้นเชงิ

ครั้งนี้เราจะพาไปดูนโยบายตางประเทศที่จะเกิดขึ้นในสมัย
ของไบเดน ประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา ที่บอกวา
ตองการกอบกูความเปนผูนําของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลกขึ้นมา
อกีครั้ง หลงัจากชื่อเสยีงและความเชื่อมั่นของสหรฐัอเมรกิาตกตํ่า
ลงในสายตาชาตพินัธมติร

ความสัมพันธในระดับผูนําระหวางสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย
จะเปลี่ยนแปลงไปในสมยัของนายไบเดน จากที่กอนหนานี้ทรมัป
ดูเหมือนจะพรอมใหอภัยตอพฤติกรรมที่ละเมิดมาตรฐาน
นานาชาตขิองประธานาธบิด ีวลาดเิมยีร ปูตนิ อยูบอยครั้ง

แตในระดับรัฐบาลนั้น สหรัฐอเมริกายังคงทาทีคอนขาง
แข็งกราวตอรัสเซีย รวมทั้งใชมาตรการควํ่าบาตรเพื่อลงโทษ 
ซึ่งนี่นาจะเปนสิ่งที่นาจะคงเดมิในสมยัของไบเดน

ขณะเดียวกันไบเดนประกาศจะตอบโตอยางเด็ดขาดตอ
กรณีที่รัสเซียเขาไปแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา 
และขอกลาวหาเรื่องการทุมเงินกอนโตใหกลุมตาลีบันมุงโจมตี
ทหารสหรัฐในอัฟกานิสถาน ซึ่งลวนเปนเรื่องที่ทรัมปไมเคย
กลาวถงึ

กบัจนีที่เปนไมเบื่อไมเมากนัมาหลายป ไบเดนจะแสดงทาที
ออนลงกับจีนไมได โดยเฉพาะในชวงที่จีนกําลังแผขยายอิทธิพล
ไปทั่วโลกซึ่งถือเปนความทาทายมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา 
คาดวาไบเดนจะคงนโยบายของรฐับาลทรมัปเกี่ยวกบัการตอสูกบั 
“การกระทาํทีก่าวราวทางเศรษฐกจิ” ของจนีไว แตนาจะพยายาม
แสวงหาความรวมมอืกบัจนีมากขึ้น หลงัจากรฐับาลของทรมัปได

ดําเนินนโยบายอยางแข็งกราวในการควํ่าบาตรบริษัทหัวเวย 
จนทําใหความสัมพันธระหวางสองประเทศตกตํ่าที่สุดใน
รอบหลายสบิป

บทวิเคราะหเรื่อง “ประเทศไทยจะเปนอยางไร

หากไบเดนชนะ” ระบวุา การที่สหรฐัทาํสงครามการคา
กบัจนี เปนผลดตีอไทยและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตโดย
รวม มนัทาํใหจนีตองแสวงหา “นอมนีิ” ในการกระจาย
สินคาเพื่อเลี่ยงการถูกเลนงานจากสหรัฐอเมริกา ขณะ
เดียวกันประเทศอื่นๆ ก็ยายฐานจากจีนมายังอาเซียน
ดวย ตัวอยางเชนญี่ปุนจะยายฐานการผลิตที่เคยอยูใน

จนีมายงัไทยและเวยีดนาม 
ดังนั้นหากสงครามการคาสิ้นสุดลงมันจะเปนผลเสีย

ตอไทย และการที่ไบเดนอาจจะไมหยุดการเผชิญหนากับจีน
กจ็ะเปนผลดจีะตอไทยในแงนี้

นอกจากนี้ ในหนา 88 ของนโยบายของพรรคเดโมแครต
ป 2020 ระบไุวชดัเจนวา “แทนที่จะทะเลาะกับหุนสวนของเรา

และสรางความตึงเครียดระหวางพันธมิตร เราจะกระชับ

ความสมัพนัธกบัพนัธมติรในภมูภิาค รวมทัง้ญีปุ่น เกาหลใีต 

และออสเตรเลีย และจะดําเนินการตางๆ เพ่ือใหแนใจวา

ความสมัพนัธกบัไทยและฟลปิปนสเพือ่ใหเปนไปตามคณุคา

ที่ประชาชนของเรามีรวมกัน”

หากเปนไปตามทีน่โยบายพรรคประกาศไว ในสมยัของ 

“โจ ไบเดน” อาจทําใหความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกา

กับไทยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
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 ป จจุบันนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีบางอย าง 

ถูกนํามาใชในการสรางตลาดหรือมูลคาใหกับผลิตภัณฑ 

จนสามารถสรางผลกระทบอยางรุนแรงตอตลาดของ

ผลิตภัณฑเดิม จนอาจทําใหธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีเดิมไดรับ

ผลกระทบ ถึงขั้นตองลมหรือปดกิจการ 

ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ เทคโนโลยีบันทึกเสียงแบบ mp3 
ที่สงผลใหธรุกจิเทปเพลงแบบตลบั หรอื Cassette Tape มอีนัตอง
ลมหายตายจากไป และอกีตวัอยางที่ชดัเจนเชนกนั คอืคอมพวิเตอร
ที่เขามาแทนเครื่องพิมพดีดแบบเดิมอยางสิ้นเชิง เหลานี้เปน
เพยีงแคสวนหนึ่งของ Disruptive Technology เทานั้น

บทความทางวชิาการ มกีารกลาวถงึเทคโนโลย ี12 ประเภท 
ที่จะมีอิทธิพลต อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตัวอย างเช น 
อินเทอรเน็ตไรสาย เทคโนโลยีดานการวิเคราะหและประมวลผล  
เทคโนโลยีหุ นยนต ยานพาหนะไรคนขับ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยกีารพมิพสามมติ ิเทคโนโลยวีสัด ุเทคโนโลยสีาํรวจและ
ขดุเจาะนํ้ามนั เทคโนโลยพีลงังานทดแทน เปนตน ซึ่งจะเหน็ไดวา 
ในชวีติประจาํวนัของเรา จาํเปนตองเกี่ยวของกบัเทคโนโลยเีหลานี้
มากขึ้นทกุวนั ดงันั้น หากเทคโนโลยเีหลานี้เกดิการพลกิโฉมขึ้นมา
ในเวลาอนัรวดเรว็ ยอมสงผลกระทบตอชวีติเราอยางหลกีเลี่ยงไมได

Disruptive Technology สามารถเลนบทบาทเปนเพชฌฆาต
ที่มาปลิดชีพธุรกิจ องคกร หรืออาชีพเดิมๆ หากองคกรหรือ
บคุคลเหลานั้นไมสามารถปรบัตวัไดทนัทวงท ีแตในเวลาเดยีวกนั 

µÑé§ÃÑº¡Ñ¹ãËŒ́ Õ ¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕ¾ÅÔ¡â©Á

Disruptive Technology ก็ถือเปนการทําลายอยางสรางสรรคได
เชนกัน เพราะทายที่สุดแลว ผูบริโภคจะไดผลิตภัณฑหรือบริการ
ใหมๆ ที่ดีกวาเดิม อีกทั้งธุรกิจและอาชีพใหมๆ ก็จะถือกําเนิดขึ้น
ดวยเชนกนั

หากหนีการเปลี่ยนแปลงไมพน ก็คงตองพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางชาญฉลาด โดยองคกรหัวกาวหนา จําเปน

กม็คีวามจาํเปนตองรูเทาทันการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี

เชนกัน และที่สําคัญกวานั้น คือ เรียนรูท่ีจะใชประโยชน

จากเทคโนโลยีใหมๆ ตองควบคู ไปกับการฝกตนใหมี

ความยืดหยุน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึน

โดยมีทัศนคติเชิงบวกเปนทุนเพื่อที่จะกาวผานและเปน

ผูอยูรอดในที่สุด  

Disruptive Technology 
ตองรู เทาทันเทคโนโลยีและ
พร อมปรับตัวอย างรวดเร็ว 
เพราะหากปรับตัวไดเร็ว นํา
เทคโนโลยใีหมมาปรบัประยกุต
ใชงานไดทนัเวลา กจ็ะสามารถ
พัฒนาได แบบกาวกระโดด 
แตในทางตรงกันขาม หาก
ไมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ก็จะไมมีขีดความสามารถใน
การแขงขัน อาจทําใหองคกร
ถดถอย จนลมสลายลงไดใน
ที่สดุ 

ในแง ของตั วบุคคล 
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ใหมใกลมาเยอืนอกีครัง้ แตคราวนี้ 

มีแนวโนมอยางเห็นไดชัดวาจะ

แตกตางไปจากหลายปที่ผานมา 

เพราะเจ  า  “โควิด -19” ได สร  างความ

เปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลไปทั่วโลก เปน

ปแหงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูคนแทบ

ทุกมิติกันเลยทีเดียว

สิ่งแรกที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนคือการเขาสู 
ยุคดิจิทัลที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการซื้อขาย
ออนไลน การใช Internet Banking หรือการใช 
Mobile Application ตางๆ ซึ่งขยายวงกวางไปทุก
มิติของผูคน และยังขยายตัวไปในกลุมชวงวัยที่
กวางขึ้น ทั้งคนกรงุและคนเมอืงตางกใ็ชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในชีวิตประจําวันมากขึ้นจนกลายเปนเรื่อง
ปกติ ในขณะเดียวกันผู สูงวัยที่เคยมีขอจํากัด
เรื่องการใชเทคโนโลยี ก็พากันเปดใจและปรับตัว
เขาหาเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นเชนกัน ทําให
การซื้อของออนไลนเปนเรื่องที่เกิดขึ้น
ไดงายขึ้น 
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การซื้อของออนไลนเปนเรื่องที่เกิดขึ้น
ไดงายขึ้น 

ขณะเดยีวกนั สภาวะ
เศรษฐกิจและอนาคตที่พรอม
จะกวัดแกว ง ก็ทําให อีกหลายคน
ยังตองคิดใหถี่ถวน กอนตัดสินใจใชจายเงินในทุกเรื่อง นําไปสู
แนวโนมการใหของขวัญปใหม มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย 
แตไมวาจะเปลี่ยนไปอยางไรก็ตาม เราก็นาจะไดเห็นภาพใหญๆ 
เหลานี้คอื

ภาพที่ 1 “ No Gift policy” หรอื นโยบายไมรบัของขวญั 
จะคงยังมีตอไป เพราะสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล และ
เปนนโยบายที่หลายหนวยงานไดเริ่มทาํตอเนื่องมาแลวกอนหนานี้ 
ซึ่งสงผลดมีากกวาผลเสยี 

ภาพที ่2 “Delivery สงสุขถงึที ่สงฟรถีงึบาน” 

เป นเรื่องที่เกิดขึ้นได อย างแนนอน เพราะ
การตลาดออนไลนแขงขันกันเขมขนขึ้นทุกวัน 
แถมยังมีบริษัทขนส งสินค าและพัสดุ เป น
ทางเลอืกอกีมาก จงึไมนาแปลกใจที่หลายรานคา

จะบรหิารตนทนุใหม แลวออกแคมเปญการตลาด
ในลกัษณะของการบรกิารสงของขวญัปใหมใหฟรี

ภาพที่ 3 “สูงวัยใช App ปอบแปบกดสั่ง” 

ก็เปนอีกภาพหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได เนื่องจากผูสูงวัย
สวนใหญเปนผูมศีกัยภาพในการใชจายเปนทนุอยูแลว ซึ่งเมื่อเขา
ถงึเทคโนโลยมีากขึ้น โอกาสที่คนเหลานี้จะสั่งซื้อสนิคากเ็ปนเรื่อง
ที่เปนไปไดมากขึ้นเชนกนั

ภาพที ่4 “เซอรไพรสไมตอง เพราะหนูมขีองทีอ่ยากได” 
ภาพนี้คงเปนผลจากการเขาถึงขอมูลในโลกออนไลน ที่คน
สวนใหญไดเห็นภาพและทราบราคาของสินคาไดอยางงายดาย 
แตละคนจงึมกัจะมขีองขวญัที่อยากไดอยูในใจ และอาจไมอยากให
คนสนิทตองเสียเงินซื้อของขวัญที่ไมถูกใจและไมจําเปน ดังนั้น 
การสื่อสารแบบเปดเผยเพื่อขอของขวัญที่ถูกใจ ก็นาจะเปนเรื่อง
เกดิขึ้นไดแบบไมเสยีมารยาท

แมวาพฤติกรรมการให “ของขวัญ” จะเปลี่ยนแปลงไป 
แตสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยูในสังคมไทยอยางเหนียวแนนมาตลอด คือ

การสงมอบ “ความสุข” แกกนัในวนัพเิศษ ตอใหไมมเีงนิซื้อของ
ขวญัราคาแพง แตเรากย็งัมทีางเลอืกอกีมากในการสงมอบความรกั 
ความปรารถนาด ีและกาํลงัใจอนัอบอุนใหกนัได 

ชวงเวลาแหงการสงทายปเกา ตอนรับปใหม ที่กําลัง

จะมาถงึ ดแูลว “กาํลงัใจ” ทัง้ตอตวัเอง และตอผูคนรอบขาง 

ผานชองทางตางๆ นาจะเปน “ของขวัญ” ที่ล้ําคามากที่สุด

อยางหนึ่งเลยทีเดียว ปใหมนี้ อยาลืมใหสงมอบกําลังใจให

คนที่คุณรักกันนะ...

ป
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กวาปกอน ถายังพอจํากันได ภาพยนตรไทย

เรือ่ง “โอเค เบตง” เรือ่งราวของชวิีตความเปนอยู

ของชาวไทยพทุธและชาวไทยมสุลิมซ่ึงใชชวิีต

รวมกนัอยางสงบสขุในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต ไดรบั

ความนิยมเปนอยางมาก จนใครๆ พากันมุงหวังอยากไป

เยอืนยงัอําเภอทีต่ัง้อยูใตสุดของประเทศไทยแหงนี้

ถึงแมวาขาวคราวความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต จะยังคงปรากฏตามสื่อตางๆ ใหเห็นอยางตอเนื่อง 
จนทําใหภาพของ “เบตง” ในความรูสึกของหลายคน กลาย
เปนพื้นที่ซึ่งอาจจะไมปลอดภัยนัก แตก็ยังมีอีกหลายคนที่ได
พิสูจนดวยตัวเอง เดินทางสู “เมืองในหมอก ดอกไมงาม 

สิบ

สวนใครที่สนใจประวัติศาสตร ตองไมพลาด “อุโมงค

ปยะมิตร” ที่บอกเลาเรื่องราวการตอสูของผูคนในอดตี พรอม
หลักฐานอุปกรณอาวุธยุทโธปกรณตางๆ ที่จัดแสดงใหเห็น 
ทั้งยงัไดชื่นฉํ่าไปกบัผนืปาอนัอดุมสมบรูณ และ “ตนไมพนัป” 
ที่ยงัคงยนืหยดัโดดเดนจนถงึทกุวนันี้

เชื่อวานาทีนี้ ใครหลายคนคงอยากจัดกระเปาลงใตไป 
“เบตง” กันแลว แตอาจจะยังลังเลกับการเดินทางที่แสนจะ
ยาวไกล ไมวาจะนั่งเครื่องบนิไปลง “หาดใหญ” หรอืนั่งรถไป
ไปลง “ยะลา” ก็ยังรูสึกวาใชเวลาเดินทางคอนขางนาน และ
ตองนั่งรถผานอกีนบัพนัโคง แตเชื่อเถอะวาระหวางรายทางและ
จุดหมายปลายทางอยาง “เบตง” จะทําใหหลงรักไดไมยาก
แนนอน แถมขาวดกีม็มีาเรื่อยๆ เพราะเรว็ๆ นี้ “สนามบนิเบตง” 

หรอื “ทาอากาศยานนานาชาติเบตง” กาํลงัจะเปดใชอยาง
เปนทางการแลว 

ถึงนาทีนี้ตองบอกเลยวา “เบตง” ยังคงโอเค หรือ

ถาใหเทๆ ก็ตอง ปงปุริเย...เบตง กันไปเลยจา... 

ใตสุดสยาม เมืองงามชายแดน” แหงนี้ พรอมเรื่องราวและ
ภาพประกอบที่พสิูจนใหเหน็วา “เบตง” มเีสนหมากกวาที่คดิ

หากเดนิเลนในตวัเมอืง ตามตรอกซอกซอย จะพบกบังาน 
“สตรีทอารต” และ “กราฟตี้” จากเหลาศลิปนดงั ที่สะทอน
เรื่องราวชวีติความเปนอยู อาหารการกนิ ความเชื่อ วฒันธรรม
ประเพณีตางๆ ไวอยางนาสนใจ ทําใหใครตอใครพากัน
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพที่เรียกรอยยิ้มไดไมยาก และ
เดนิเลนกนัไดอยางไมรูเบื่อเลยทเีดยีว

ขณะที่ “อาหารการกิน” ก็มีใหเลือกชนิดที่วาตอง
จดัระเบยีบกนัดีๆ  เพราะมใีหเลอืกหลากหลาย หลกัๆ ที่เหลา
ผูมาเยือนมักไมพลาด คือ “ไกเบตง” ที่ขึ้นชนิดเปนสุดยอด
อาหาร OTOP แหงชายแดนใต ที่มงีานใหญระดบัประเทศหรอื
ระดับนานาชาติก็มักไดรับการเชื้อเชิญใหไปเปนหนึ่งในเมนู
ตอนรับแขกบานแขกเมืองอยูเสมอ รวมถึง “ต่ิมซํา” มื้อเชา
อนัสดุแสนพเิศษที่มาถงึ “เบตง” แลวไมลองไมไดเลย

อกีเมนทูี่ไมควรพลาดคอื “ปลานลิสายนํา้ไหล” เอกลกัษณ
เฉพาะของที่นี่ เปนปลาที่เลี้ยงดวยระบบสายนํ้าไหลธรรมชาต ิ
ดวยการทาํฝายกกันํ้าและใชแหลงนํ้าธรรมชาตจิากภเูขาถายเท
ตลอดเวลา ทําใหเนื้อปลามีรสชาติอรอยแตกตางจากที่อื่น 
เปนจานเดด็ซึ่งไมควรพลาดอยางยิ่ง

สวนเรื่องสถานที่ทองเที่ยว บอกเลยวา “ทะเลหมอก

อัยเยอรเวง” แหง “เบตง” ยังคงเลิศเลอ เปนหมุดหมายที่
ชวนจดจาํสาํหรบัผูมาเยอืนไมเปลี่ยนแปลง แถมยงัเพิ่มมาดวย
จดุเชค็อนิแหงใหม “สกายวอลก ทะเลหมอกอัยเยอรเวง” 

ที่วากนัวาเปนสกายวอลกที่ยาวที่สดุในอาเซยีน ชมพระอาทติย
ขึ้นและสมัผสัทะเลหมอกอยางใกลชดิแบบ 360 องศา

กนัไดทั้งป
หากอยากพักผอนชิลๆ ก็ไปตอกันที่ 

“บอนํา้รอนบานนากอ” บอนํ้ารอนแหงใหม 
กลางหบุเขาธรรมชาต ิตั้งอยูไมไกลจากจดุชมววิ

ทะเลหมอก และดแูลจดัการโดยชาวบานในชมุชน 

Editor/Executive Visions ภาพขาวขาวตอ/ภาพขาว ธพส. สิ่งแวดลอม ตางประเทศ สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ Global Trend/สาระบันเทิง

ขึ้นและสมัผสัทะเลหมอกอยางใกลชดิแบบ 360 องศา
กนัไดทั้งป

ทะเลหมอก และดแูลจดัการโดยชาวบานในชมุชน 

จดุเชค็อนิแหงใหม 
ที่วากนัวาเปนสกายวอลกที่ยาวที่สดุในอาเซยีน ชมพระอาทติย

ขึ้นและสมัผสัทะเลหมอกอยางใกลชดิแบบ 360 องศาขึ้นและสมัผสัทะเลหมอกอยางใกลชดิแบบ 360 องศา
กนัไดทั้งป

ทะเลหมอก และดแูลจดัการโดยชาวบานในชมุชน 

»˜§»ØÃÔàÂ‹...เบตง
ทะเลหมอกอัยเยอรเวง

บอนํ้ารอนบานนากอ
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : มแีตปญหา มแีตเรื่องใหหงดุหงดิ 
ทําอะไรไมไดดั่งใจ มีแตเรื่องใหปวดหัว 

เจานายเอาแตเพงเล็ง คนวางงาน สิ่งที่อยากทําไมไดทํา 
ไดทําแตสิ่งที่ไมชอบ ธุรกิจสวนตัว มีแตปญหาใหตองตาม
แกไขตลอด ธรุกจิมแีตสะดดุ การเงิน : ใชจายไมไดอยาง
ที่ตองการ ตองแบงเงนิใหคนอื่น ไมงั้นเกดิปญหา ความรกั : 
คนโสด ไมอยากเลกิแตตองตดัใจหางเหนิ คนมคีู อยูในชวง
ที่แยกกนัอยู ไมมคีวามหวานใหกนั

ราศีกุมภ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : มีความสุขกับการทํางานมากขึ้น 
เพื่อนรวมงาน เจานายใหการชวยเหลือเสมือน

เปนคนในครอบครวั คนวางงาน ยงัดทีี่คนในครอบครวัใหการ
จนุเจอื ธรุกจิสวนตวั มโีอกาสที่จะเตบิโต มคีนชวยเหลอืผลกัดนั
ธรุกจิมากขึ้น การเงิน : รายรบั รายจายเริ่มดขีึ้น หมนุคลองตวั
มากกวาที่ผานมา หายใจคลองขึ้น ความรัก : คนโสด ไดเจอ
คนที่ขยันขันแข็ง พาไปสู สิ่งดีๆ คนมีคู  มีโอกาสไดเจอ
ชองทางในการตอยอดธรุกจิ

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : มเีกณฑที่จะผานพนปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้นแลว แครอเวลาเปนตัวคลี่คลาย 

คนวางงาน เตรยีมรบัสิ่งดีๆ  เตรยีมพรอมกบัสิ่งใหมๆ  ธรุกจิ
สวนตัว ปญหาที่เกิดขึ้นกําลังปรับไปสูหนทางที่ดีมากขึ้น 
การเงนิ : มโีอกาสไดรบัเงนิกอนโต หรอืงานเสรมิสรางรายได
ที่คุ มเหนื่อยมากๆ ความรัก : คนโสด อยูในชวงของ
การตัดสินใจเขาสูความสัมพันธใหมๆ คนมีคู ระวังเขาไป
เกี่ยวของกบัคดคีวาม

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : เตรยีมรบัขาวด ีหรอืผลตอบแทน
จากการที่คุณไดทํางานหนัก ดึกๆ ดื่นๆ 

คนวางงาน มีโอกาสไดงานฟรีแลนซคาตอบแทนดี ธุรกิจ
สวนตวั ปงปรุเิยมาก เพราะมอีอเดอรเขามาใหไดกาํไรงาม 
การเงิน : รายจายจะหมดไปกับการดูแลคนในครอบครัว 
ในบาน บรหิารแบงเงนิใหดีๆ  ความรกั : คนโสด ระวงัรถไฟ
ชนกัน เจาชูดีนัก คนมีคู อยาริทําอะไรที่ทําใหคนรักเกิด
ความระแวงเดด็ขาด

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน : งานเยอะ อุปสรรคแยะ แตไดรับคํา
ชื่นชมจากเพื่อนรวมงาน เจานาย ลกูคา คนวางงาน 

มีโอกาสไดเริ่มตนทํางานใหม เริ่มงานใหม กาวแรกยากเสมอ 
ธุรกิจสวนตัว จะลงทุนเพิ่มก็ตองรับมือกับการแขงขันที่สูงขึ้น  
การเงิน : มเีกณฑเสยีเงนิไปกบัการดแูลคนรกั หรอืซื้อของขวญั 
มาเซอรไพรส ความรัก : คนโสด เกดิอาการรกัพี่เสยีดายนอง 
เลอืกไมได คนมคีู อยาเอาแตลงัเลเปนผูนาํตองกลาตดัสนิใจ 

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)
การงาน : มงีานทั้งงานหลกังานเสรมิเขามา
ใหไดรับผิดชอบ บริหารเวลาในการทําดีๆ 

คนวางงาน เตรยีมรบังานสรางรายไดดไีดเลย ธรุกจิสวนตวั
กําไรสะพัดมาก มีออเดอรเขามา การเงิน : เงินกอนโต
เขามาใหชื่นใจ ใชอยางคลองมอื แตแบงเกบ็ออมไวฉกุเฉนิ
บางก็ดี ความรัก : คนโสด เจอคนใจบุญ โอบออมอารี
มาทาํความรูจกั คนมคีู ออกทรปิเขาวดัเตมิบญุ

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : ระวงัการบรหิารเวลาในการทาํงาน
ไมตรงลอ็คที่วางเอาไว ทุมเทมากแตไมคุมกบั

รายไดที่ไดรบั คนวางงาน อยูในสถานการณยํ่าแย งานไม
คอยม ีธรุกจิสวนตวั อยาลงทนุเพิ่ม มเีกณฑขาดทนุ ธรุกจิ
ไมเดนิตอ ลมได การเงิน : ตดิตามสถานการณชวงนี้ใหดีๆ  
อยาใชจายเกนิตวั ใชตามความเปนจรงิ ความรกั : คนโสด 
เจอคนสายเปยมาทุมเท คนมีคู มีเกณฑใชเงินกอนใหญ 
ระวงัหมดเรว็

ราศีสิงห (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : มีเกณฑเจรจาเสนอขายงานลูกคา 
มีแนวโนมผานฉลุย คนวางงาน มีโอกาสได

ทํางานประสาน หรือเปนตัวกลาง ธุรกิจสวนตัว มีแนวโนมได
เงินปนผล หรือไดกําไรมากกวาที่คิดจากสินคาที่ปลอยไป 
การเงิน : มีเกณฑใชเงินไปกับการจองอสังหาริมทรัพย หรือ
ที่ดนิ รายจายยงัคงที่ มรีายไดเสรมิเขามา ความรัก : คนโสด 
คนรกัเกาจะกลบัมาหา คนมคีู ไดเจอเพื่อนสนทิที่ไมไดเจอกนั
นานกลบัมา และอาจสรางความเขาใจผดิใหคนรกัได 

ราศีกันย (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : อยูในสถานการณที่เครงเครียด 
เกดิภาวะกดดนั ความรบัผดิชอบที่ทาํใหรูสกึ

อดึอดั คนวางงาน เกดิความเครยีด ไมมงีานเขามา ธรุกจิ
สวนตัว ไมเปนไปอยางที่วางแผน จนเกิดความวิตกกังวล 
การเงิน : ตองทุมแรงกาย แรงใจ พลังสมองหาชองทาง
การตอยอดใหไดเงนิมา กวาจะไดแตละบาทเหนื่อยเอาการ 
ความรัก : คนโสด เกิดความลังเล รู สึกมืดมนกับ
ความสัมพันธที่ตัดไมขาด คนมีคู ไมเขาใจกัน ตกอยูใน
ภาวะตดัสนิใจอะไรที่ทาํใหความรกัดขีึ้นไมได

ราศีตุลย (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
 การงาน : ระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไป
จนทาํใหเกดิความผดิพลาดไดงายๆ คนวางงาน 
มีเกณฑไดงานแบบปุบปบ ธุรกิจสวนตัว 

ชวงนี้อยาใจรอน อยารบีตดัสนิใจลงทนุ ดสูถานการณไปกอน 
การเงิน : มีเกณฑไดรับเงินกอนโต เงินสะพัดใหใชจาย
ไมขาดมือ แตก็แบงเก็บออมไวบาง ความรัก : คนโสด 
คนที่เขามาเอาแตเรื่องเดือดเนื้อรอนใจมาให คนมีคู ระวัง
เกดิปญหาจนถงึขั้นทะเลาะรนุแรง

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : แบกรบังานสารพดัจนหนกัอึ้ง ไมมคีน
ชวยทํา ตองทําทุกอยางเพียงลําพัง คนวางงาน 
งานที่เขามาหนัก เยอะ ไมคุมเหนื่อย แตตองทํา 

ธุรกิจสวนตัว อดทนไวหนอย หนักตอนนี้สบายตอนหนา 
การเงิน : ระวงัการใชจายที่เอาแตอารมณ เอาแตใจ คดิใหดีๆ  
กอนซื้ออะไร ความรัก : คนโสด มโีอกาสไดเจอคนที่ใช ที่ถกูใจ 
คนมคีู คนรกัเตรยีมเซอรไพรสใหของขวญั

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : ไดทาํสิ่งที่ชอบ หรอืงานที่ถนดั ทาํ
ออกมาไดด ีเจานายชม คนวางงาน งานใหมๆ  
ที่ตรงตามความสามารถตดิตอคณุแลว ธรุกจิ

สวนตัว ไปไดสวย ราบรื่นดี การเงิน : มีเกณฑใชเงินไป
กับการลงคอรสเรียนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสกิลการทํางาน 
ความรัก : คนโสด มโีอกาสไดเจอคนที่มั่นคง ดูแลคณุได 
คนมคีู มเีกณฑไดไปดูที่ดนิ หรอืไปเจรจาเรื่องกูสนิเชื่อบาน

 “ดวงรายเดือน 12 ราศี”  ธันวาคม 2563  ËÁÍ¸ÕÃ� ä¾‹ÂÔ»«Õ 

หากอยากเชค็ดวงดีๆ  ตามเรามาที่ “หมอธีร ไพยิปซี” 
Facebook : www.facebook.com/mortea.tarot หรอือยากเชค็ดวงแบบสวนตวัที่ Line ID : Teac02
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OTOP Premium
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ความกดอากาศ ทาํใหเกดิการฟุงกระจายของ
ฝุนมากขึ้นในชวงหนาหนาว นอกจากจะ
สงผลเสียตอระบบทางเดินหายใจและ
สุขภาพผิวโดยตรงแลว ฝุ นละออง 
PM 2.5 จะไปทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 
(Oxidation) กบัชั้นฟลมไขมนัเคลอืบผวิ 
(Sebum) ที่ทําหนาที่เสมือนเกราะ
ปกปองผิว ทําใหเกิดการระคายเคือง 
อักเสบ อุดตัน นํามาซึ่งปญหาผิว อาท ิ
สิว ริ้วรอย ความหมองคลํ้า อักทั้งยังเปน
ตวัการรายที่ทาํใหเสนผมหลดุรวงไดงาย มลภาวะ
ฝุนละอองเหลานี้สามารถเกาะติดเสนผมไดงาย กอใหเกิด
ปญหาผมแหง ขาดความเงางาม หากปลอยไวนานฝุนละออง
เหลานี้สามารถแทรกซมึเขาเสนผมและทาํลายโครงสรางโปรตนี
ของเสนผม ทาํใหผมแหง หลดุรวงมากยิ่งขึ้น

การดูแลสุขภาพเสนผมและหนังศีรษะในชวงฤดูหนาวนี้ 
ควรใชผลติภณัฑทาํความสะอาดเสนผมและหนงัศรีษะสตูรออนโยน 
ไมมสีวนผสมของสารจาํพวกซลัเฟต (SLS) เพราะอาจกอใหเกดิ
อาการระคายเคืองไดโดยเฉพาะผูที่มีผิวแพงาย และควรเนน
กลุมผลิตภัณฑประเภทฟนบํารุงสภาพเสนผมและหนังศีรษะ

อยางแฮรคอนดิชั่นเนอร แฮรมาสก และ
แฮรเซรั่ม ที่สาํคญัไมควรปลอยใหเสนผมแหง

จนเกินไป เพราะจะทําใหเกิดไฟฟาสถิตซึ่งเปน
สาเหตขุองผมชี้ฟู

สวนการการดูแลสขุภาพผวิชวงหนาหนาว แนะนาํวาไมควร
อาบนํ้าที่รอนจดัจนเกนิไป เพราะนํ้ารอนจะดงึความชุมชื้นออก
จากผิวไปปริมาณมาก และไมควรสครับผิวในขณะที่ผิวแหง 
ไมควรขดัผวิแรงๆ เพราะจะทาํใหผวิเกดิอาการระคายเคอืงและ
ยังทําใหเกิดริ้วรอยไดงายดวย ดังนั้น ควรทาครีมบํารุงผิวทันที
หลงัอาบนํ้าเพื่อเพิ่มและกกัเกบ็ความชุมชื้นใหผวิ 

สิง่สาํคญัทีส่ดุคอืควรรบัประทานอาหารใหครบ 5 หมู 

ดืม่น้ําสะอาดใหมากๆ อยางนอยวันละ 2 ลติร เพยีงเทานี้

สาวๆ ก็จะมีผมสวย ผิวใจ พรอมออกไปทาลมหนาวแลว

ประกาศเขาสูฤดูหนาวเปนที่เรียบรอยแลว แมวา

ประเทศไทยจะไมไดมีอากาศที่หนาวจัด แตสภาพอากาศ

ที่เย็นตัวลงจะมาพรอมกับระดับควา มชื้นในอากาศที่ตํ่า 

หรือที่เรียกกันวา “อากาศแหง”  นับเปนตัวการทํารายผิว

และเสนผมมากกวาที่ทุกคนคิด เพราะการตองสูญเสีย

ความชุ มช้ืนไปอยางงายดายจะสงผลใหผิวแหงกราน 

ลอกเปนขุย หนังศีรษะแหง ผมชี้ฟูจากไฟฟาสถิตและ

ขาดความเงางามอีกดวย

แพทยผูเชี่ยวชาญดานผวิหนงัและความงาม แนะนาํวธิกีารดแูล
สภาพผวิและเสนผมใหสวยสขุภาพดทีาลมหนาวชวงปลายปวา 
อากาศเย็นในชวงหนาหนาวมักมาพรอมกับความชื้นในอากาศ
ที่ลดลง อากาศที่แหงจะทาํใหหลายคนเกดิปญหาผวิและเสนผม 
ทั้งผวิแหง แตกลาย อาการคนับรเิวณผวิและหนงัศรีษะ รวมถงึ
อาการระคายเคอืงตางๆ โดยเฉพาะผูที่เปนโรคผื่นแพตอมไขมนั 
หรือโรคเซ็บเดิรม (Seborrheic dermatitis) ยิ่งมีโอกาสที่อาการ
จะกาํเรบิไดในชวงที่มอีากาศแหง บรเิวณที่พบบอยคอื ใบหนา 
บรเิวณหวัคิ้ว ขางจมูก หลงัใบหู หรอืหนงัศรีษะ ในบางรายที่มี
อาการรนุแรงจะพบที่บรเิวณหนาอกหรอืแผนหลงัดวย

อกีสิ่งหนึ่งที่ตองระวงัชวงหนาหนาวคอื ฝุนละออง PM 2.5 
หรอื Particulate Matters 2.5 เนื่องจากเกดิการเปลี่ยนแปลงของ
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อยางที่ทราบกันดีวา วงการกีฬาเปนอีกหนึ่งวงการ

ที่โดนพิษของโควิด-19 เลนงานจนปนปวน โดยเฉพาะ

ทัวรนาเมนตกีฬามากมายที่ตองยกเลิกหรือเลื่อนออกไป 

ซึ่งหนึ่งในน้ันคือมหกรรมกีฬาท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของมวล

มนุษยชาติ อยาง “โอลิมปก” ที่ไดรับผลกระทบเต็มๆ

จรงิๆ แลว โอลมิปก 2020 มกีาํหนดแขงขนัตั้งแตกรกฎาคม
ที่ผานมา แตจากวกิฤตโควดิ-19 ทาํใหการแขงขนัถกูเลื่อนออกไป 
พรอมกับคําถามจากทั่วโลกวา โอลิมปกจะสามารถจัดตอได
หรือไม ในสถานการณที่โควิดยังคงอาละวาดอยางตอเนื่องมา
จนถงึวนิาทนีี้

ที่ผานมา องคกรที่เกี่ยวของทั้งในดานกีฬาและดาน
สาธารณสุข มีการประชุมหารือกันหลายตอหลายครั้ง จนใน
ที่สดุ “เจาภาพ” กรงุโตเกยีว ประเทศญี่ปุน และคณะกรรมการ
โอลิมปกสากล (ไอโอซี) ไดออกมาประกาศอยางเปน
ทางการแลววา โอลิมปกจะยังคงเดินหนาจัด
ตอไปพรอมกบักาํหนดระยะเวลาในการแขงขนั
คือ 23 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2021 
และยังคงใชชื่อวา “โอลิมปก 2020” 
เชนเดิม แมจะเลื่อนมาแขงในป 2021 
แลวกต็าม

อยางไรก็ตาม คําถามตัวใหญๆ 
ที่ตามมาก็คือ เรื่องความปลอดภัยจาก
โควิด-19 เพราะโอลิมปกคือมหกรรมกีฬา
ที่รวบรวมเอานักกีฬาสุดยอดฝมือจากทั่วโลก
มารวมชงิชยักนัอยางคบัคั่ง

ฉะนั้นทั้งตวันกักฬีา เจาหนาที่ สตาฟฟโคช ตลอดจนผูชม
จากทั่วทุกสารทิศ ทั่วทุกมุมโลก จะเดินทางมารวมตัวกันที่
กรุงโตเกียว ทําใหอดกังวลไมไดในเรื่องของความปลอดภัย 

âÍÅÔÁ»�¡ 2020 à´Ô¹Ë¹ŒÒ¨Ñ´µ‹Í
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เพราะถงึขณะนี้ ประเทศญี่ปุนเอง
กย็งัมจีาํนวนผูตดิเชื้อเพิ่มขึ้นอยูเรื่อยๆ

รายงานขาวระบุวา ญี่ปุนกําลัง
เดินหนาอยางสุดกําลังกับหลายหลาก

นวตักรรมและมาตรการปองกนัไวรสัโควดิ-19 
โดยเฉพาะเรื่องเครื่องไมเครื่องมือตางๆ ตั้งแต

ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมอืง การกกัตวั การตรวจหา
เชื้อที่ไดผลรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงู รวมถงึมาตรการตางๆ 
อกีมากมาย ตามแนวทางขององคการอนามยัโลก เพื่อใหทกุคน
ที่มาเขารวม “โตเกียว เกมส” ปลอดภยัที่สดุ

ขณะเดียวกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของตางภาวนาใหการคิดคน
วัคซีนปองโควิดไดผลสําเร็จโดยเร็ว เพราะถามีวัคซีนที่มี
ประสทิธภิาพและไดผลจรงิ ทกุอยางกจ็ะงายขึ้นอกีเยอะเลยทเีดยีว

ฉะนั้น ถาถามวาเสี่ยงเกินไปหรือไมกับการเดินหนาจัด
โอลมิปก 2020 ถงึตรง นี้กค็งตองตอบวา “ยังเสี่ยงอยู”

แตจะเสี่ยงมากหรือเสี่ยงนอยแคไหน ก็คงขึ้นอยู 

กับการทํางานของเจาภาพและทุกฝายที่เกี่ยวของ วาจะ

จัดการและรับมือกับความเส่ียงน้ีอยางไร ซึ่งเปนส่ิงท่ี

วงการกีฬาทั่วโลกเฝาจับตามอง พรอมกับเอาใจชวยให

ทุกอยางดําเนินไปไดดวยดี
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Global Trend
Minimal, Minimalism และ Minimalist ไมไดเปน

ศพัทใหมของยุคสมัย เพราะแนวคดินีเ้กดิขึน้มาตัง้แตหลงั

สงครามโลกครั้งที่ 2 ชวง ค.ศ. 1960 โดยมีจุดเริ่มตนจาก

แนวทางการทํางานของศิลปนและนักออกแบบในยุคนั้น 

ที่ตองการลดทอนรายละเอียดท่ีไมจําเปนของงานศิลปะ 

ใหเหลอืเพยีงความเรยีบงายท่ีสดุ ตอมาแนวคดิดานศลิปะ 

กข็ยายวงกวางออกมาสูงานออกแบบสถาปตยกรรม จนมี

อิทธิพลครอบคลุมไปถึงเรื่องของกินของใชตางๆ หรือ

แมกระทั่งรูปแบบการใชชีวิต

ทกุวนันี้ Minimalism ปรากฏเปนรปูธรรมชดัเจนมากขึ้นใน
สงัคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง สไตลการตกแตงที่อยูอาศยั และ
รูปแบบขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งก็มีทั้งคนที่ชอบ
และคนที่รู สึกเฉยๆ กับสไตลนี้ แตมุมที่นาสนใจที่สุดคือ
การประยกุตเอาแนวทางของ Minimalism มาใชในการดาํเนนิชวีติ

เมื่อเราคาํนงึถงึความจาํเปนในการใชงาน มากกวาความ
รูสกึยนิดทีี่ไดครอบครองสิ่งของ เราจะคดิอยางรอบคอบมากขึ้น 
และจะตั้งคาํถามกบัตวัเองถงึความจาํเปนที่ตองมสีิ่งของแตละชิ้น 
ทายสดุแลว ความเปนเหตเุปนผลกจ็ะนาํไปสูคาํตอบวาสิ่งไหน
ควรซื้อ และเมื่อคดิเชนนี้ไดบอยเขา กจ็ะตดิเปนนสิยั จนกลาย
เปนการลดความอยากไดอยากมีลง และเมื่อไดสิ่งของที่ผาน
กระบวนคดิที่กลั่นกรองมาแลว เรากจ็ะเหน็ถงึคณุคาของสิ่งนั้น
มากยิ่งขึ้นดวยเชนกนั 

คนที่อาศัยอยู  ในพื้นที่จํากัด และตกเป นเหยื่อของ
การตลาด จะสามารถเขาใจความรูสกึนี้ไดด ีเพราะหลายครั้งที่
ตัดสินใจซื้อของเพราะความอยากไดโดยลืมนึกถึงความจําเปน

ในการใชงานและพื้นที่ในการจดัเกบ็ เมื่อไดสตกิลบัมา
คิดอีกครั้งก็ไมเหลือพื้นที่จะวางขาวของ หรือ
ไมเชนนั้นก็ตองอาศัยใชชีวิต อยูในหองพักที่
เต็มไปดวยขาวของ (ที่ไมไดใช) จํานวนมาก 
จนแทบไมเหลอืทางเดนิ  

แนนอนวา หากนาํเอาหลกั Minimalism 
ไปใชในการดําเนินชีวิต และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสียใหม ก็จะไดพื้นที่ใชสอย
กลบัคนืมา คนหาขาวของตางๆ ไดสะดวกขึ้น 
จัดการกับชีวิตไดงายขึ้น แถมยังมีเงิน
เหลือไวใชจายในเรื่องอื่นในชีวิตที่จําเปน
มากกวา มิหนําซํ้ายังเปนการฝกจิตใหรูจัก
ปลอยวางจากสิ่งที่ไมจําเปน เหลือเวลา
เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่ของความสุขในชีวิต
ไดมากขึ้นอกีดวย

อนาคตที่ไมแนนอน อาจทําใหการใชชีวิตใน
ปตอไปมีความทาทายยิ่งขึ้น ดังนั้น หากเราปรับวิถีชีวิต 
เพื่อใหมีความคลองตัว ไมเกะกะรุงรัง ไมสรางภาระที่ไมมี
ความจาํเปน จะทาํใหสามารถกาวไปขางหนาไดอยางคลองตวั

อยางไรกต็าม การดาํเนนิชวีติแบบ Minimalist ก็ควร

ตองยึดหลักพุทธท่ีวา “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือทางสาย

กลาง เพราะอะไรท่ีตึงเกินไปก็ไมดี และอะไรท่ีหยอน

เกนิไป ก็ไมดเีชนกนั ชวงเวลาแหงการสงทายปเกา ตอนรับ

ปใหมนี จึง นาจะเปนอีกหมุดหมายที่ดีในการลองตั้งตน

หาทางสายกลางที่ลงตัวใหกับตัวเราเองอีกครั้ง…

Minimalist ความสุขสรางได 
แบบไม่ต้องเยอะสิ่ง

...ขณะใจ...

๏ ทะเลหมอกอัยเยอรเวง

ทวงทํานองบรรเลงคลุมทิวเขา

สันการาคีรีกระซิบเบาเบา

บอกรักระหวางเราเราและเธอ

๏ กระซิบสันกาลาคีรีกระซิบคํา

ฝากความทรงจําใชพลั้งเผลอ

ขณะหนึ่งขณะใจที่ไดเจอ

อยูในใจเสมอขณะใจ !.

อักษร
สราญ

นายทิวา

อัยเยอรเวง เบตง ยะลา
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Wishing you all the best and happiness.

สงความสุขทายป มอบสิ่งดีสูทุกคน


