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ณ เวลาน้ี้� “โลก” ม้ี “สััญญาณ

อัันี้ตราย” อัันี้เน่ี้�อังมีาจาก “โลก” จะ “ร้อันี้” เกินี้กว่าท้ี่�จะ “ควบคุมี” ได้้ อ่่านต่่อ่ 03

ความจรงิท่ีปฏิเสธไม่ได้ก็คือ
อ่่านต่่อ่ 03

“โลกร้อน” “โลกร้อน” 
เย็นได้ด้วยเราทุกคน !!เย็นได้ด้วยเราทุกคน !!

ภาวะ “โลกร้อันี้” วันี้นี้้� ต้อังยอัมีรับจริง ๆ ว่า เกินี้กว่าที่้�

ใครคนี้ใด้คนี้หนี้ึ�ง จะสัามีารถแก้ไขได้้โด้ยลำาพัง

เราช่วยโลก 
โลกช่วยเรา
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Executive Visions
เจ้านี้ายแบบไหนี้ ท้ี่�ลูกน้ี้อังไม่ีอัยากที่ำางานี้ด้้วย? คำำาต่อ่บ 

หน่�งจากการสำำารวจพบวา่ ลููกนอ้่งสำว่นใหญ่่ไม่่ชอ่บทำำางานกับคำนท่ำ�
หยาบคำาย เอ่าแต่่ใจต่นเอ่ง ไม่่ม่่คำวาม่เข้้าใจผูู้้อ่่�น ทัำ�งในด้้านคำวาม่คิำด้  
มุ่ม่ม่อ่ง แลูะคำวาม่รู้ส่ำก ซ่ึ่�งเป็็นสิำ�งสำำาคัำญ่สำำาหรับการอ่ยู่ร่วม่กัน 

ทัำกษะเร่�อ่ง Empathy คำอ่่ คำวาม่เข้า้ใจคำนอ่�่น รู้จักเคำารพคำนอ่�่น  
จ่งเป็็นคุำณสำม่บติั่ท่ำ�สำำาคัำญ่ในการเข้้าสัำงคำม่ ซ่ึ่�งหากเรานำาม่าป็รับใช้ 
กับการทำำางานก็จะช่วยให้การทำำางานข้อ่งเราเป็็นไป็อ่ย่างราบร�่น  
เพราะจะลูด้คำวาม่ขั้ด้แย้ง แลูะการไม่่เข้้าใจกันในการทำำางาน 
ร่วม่กันเป็็นอ่ย่างด่้ด้้วย

นอ่กจากน่� ทัำกษะเร่�อ่ง Empathy ยังสำาม่ารถใช้ได้กั้บการบริการ  
การบริหารงาน แลูะการแสำด้งคำวาม่คำดิ้เห็นได้้อ่่ก เราลูอ่งม่าด้กัูนคำรับ 
ว่าสำาม่ารถใช้ได้้อ่ย่างไรบ้าง เช่น

Empathy กับการบรกิาร หากเราเข้้าใจคำวาม่ต่อ้่งการข้อ่ง
ลููกคำ้า จะทำำาให้เราสำาม่ารถสำร้างคำวาม่ป็ระทัำบใจแก่ลููกคำ้า แลูะ
สำร้างคำวาม่รู้ส่ำกด่้ ๆ ได้้ง่ายข่้�น 

Empathy กับการบริหารงานี้ แม้่จะเป็็นชิ�นงานเด่้ยวกัน  
แต่่คำนทำำางานแต่่ลูะคำนก็จะม่่วิธ่ีทำ�่ถนัด้ในการทำำางานให้สำำาเร็จ 
แต่กต่า่งกันไป็ การม่อ่งจากมุ่ม่ม่อ่งข้อ่งเข้า ก็จะทำำาให้เราสำาม่ารถ
ม่อ่บหม่ายงานอ่ย่างม่่ป็ระสิำทำธิีภาพม่ากข่้�น

Empathy กับการแสัด้งความีคิด้เห็นี้ จะทำำาให้ลูด้คำวาม่ข้ดั้แย้ง 
ลูงได้้ เพราะไม่่ว่าจะอ่ยู่ในอ่งค์ำกรเล็ูกหร่อ่ใหญ่่ เราต่่างต้่อ่งพ่�งพา
ทัำ�งเพ่�อ่นร่วม่งานในฝ่่ายตั่วเอ่ง แลูะฝ่่ายอ่่�น ๆ

นักธุีรกิจท่ำ�ป็ระสำบคำวาม่สำำาเร็จหลูายคำน ใช้ทัำกษะเร่�อ่ง 
Empathy ในการโน้ม่น้าวใจคำน เช่น คุณรวิศ หาญอุัตสัาหะ CEO 
เคำร่�อ่งสำำาอ่างแบรนด์้ศร่จันทำร์ ให้คำวาม่เห็นว่า

เวลูาจะโน้ม่น้าวมั่กจะม่่คำนถาม่ว่า ทำำาอ่ย่างไรให้อ่่กฝ่่าย
ป็ระทัำบใจในตั่วเรา เทำคำนิคำหน่�งท่ำ�ง่ายม่ากๆ นั�นค่ำอ่ ‘การฟััง’ ดั้งนั�น  
‘Active Listening’ จึงสำำาคัำญ่ม่าก 

Active Listening เป็็นวิธ่ีการฟัังท่ำ�ต่กผู้ลู่กระหว่างสำนทำนา 

แล้วเราจะสัามีารถพัฒนี้าทัี่กษะ Empathy ให้กับ 
ทุี่กคนี้ในี้อังค์กรได้้อัย่างไร?

1. ฝึึกฝึนี้ Empathy ด้้วยการนี้กึถึงคนี้อ่ั�นี้ สำาม่ารถทำำาได้้ 
ด้ว้ยวิธ่ีการใช้ Empathy Mapping ซ่ึ่�งเป็็นการสำม่มุ่ติ่ตั่วเอ่งในบทำบาทำ 
ข้อ่งคำนอ่่�น ในจุด้ท่ำ�คำนอ่่�นเป็็น โด้ยในท่ำ�ทำำางานคุำณอ่าจให้เวลูาเพ่�อ่ท่ำ� 
จะสำวม่บทำบาทำเป็็นใคำรสัำกคำน เพ่�อ่นร่วม่งานแผู้นกอ่�่น ลููกค้ำา  
หร่อ่คำนท่ำ�เป็็นท่ำ�รู้จักแลู้วลูอ่งน่กถ่งสิำ�งต่่าง ๆ เก�่ยวกับเข้าดู้ว่า 
ในเหตุ่การณ์หน่�งเข้าม่่ลัูกษณะอ่ย่างไร

2. ฝึึกฝึนี้ที่กัษะการรบัฟัังอัย่างลึกซึึ้�ง (Deep Listening)  
ช่วยให้เข้้าใจคำนอ่่�นว่าเข้ารู้ส่ำกอ่ย่างไรจากการฟััง แลูะสำร้างบรรยากาศ 
ข้อ่งการเป็็นผูู้้ฟัังท่ำ�ด่้ การฟัังคำนอ่�่นไม่่ใช่เป็็นเพ่ยงการทำำาคำวาม่เข้้าใจ
คำนอ่่�นเท่ำานั�น แต่่ยังช่วยทำำาให้คำนท่ำ�ม่่คำวาม่ทำกุข์้ใจได้้รับการเย่ยวยา  
แลูะระบายอ่อ่กม่าด้้วย ทัำ�งน่�เม่่�อ่หัวหน้าหร่อ่ผูู้้จัด้การม่่ทัำกษะ 
การรับฟัังอ่ย่างลู่กซ่ึ่�ง แลูะสำาม่ารถใช้กับลููกน้อ่งหร่อ่สำม่าชิกในท่ำม่แลู้ว 
จะทำำาให้คำวาม่ไว้วางใจระหว่างท่ำม่สำาม่ารถเกิด้ข่้�นได้้ง่ายข่้�น 

นอ่กจากนั�น ยังม่่การฝึ่กทัำกษะระหว่างบุคำคำลู (Interpersonal Skills)  
ท่ำ�ม่่คำวาม่ลูะเอ่่ยด้ซึ่บัซ้ึ่อ่นข่้�นไป็ ซ่ึ่�งท่ำานผูู้อ่้่านท่ำ�สำนใจสำาม่ารถค้ำนคำว้า 
แลูะเร่ยนรู้จากแหลู่งข้้อ่มู่ลูต่่าง ๆ ท่ำ�ม่่อ่ยู่รอ่บตั่วเราได้้ แต่่สำิ�งท่ำ�
บทำคำวาม่น่�ต้่อ่งการจะกระตุ้่นเต่่อ่น ค่ำอ่ ในการทำำาหน้าท่ำ�ดู้แลูคำน  
หร่อ่ส่ำ�อ่สำารกับคำน ท่ำ�สำำาคัำญ่ค่ำอ่ ต้่อ่งเข้้าถ่งใจข้อ่งคำนอ่่�น เพ่�อ่ช่�ให้
เห็นถ่งคำวาม่สำำาคัำญ่แลูะวัต่ถุป็ระสำงค์ำข้อ่งงานให้ทุำกคำนเห็น เพ่�อ่ท่ำ�
จะให้งานอ่อ่กม่าด่้ 

ทัี่กษะเร่�อัง Empathy จะเป็็นี้ทัี่กษะการที่ำางานี้
แห่งศตวรรษที่้� 21 ท้ี่�ทุี่กคนี้สัามีารถฝึึกฝึนี้และเร้ยนี้รู้ได้้  
เพ่�อัรับม่ีอัโลกการที่ำางานี้ท้ี่�ม้ีการแข่งขันี้สูังขึ�นี้ อัันี้จะที่ำาให้
พนัี้กงานี้ม้ีความีสุัข ส่ังผลต่อัป็ระสิัที่ธิิภาพการที่ำางานี้กับ
ท้ี่มีได้้ด้้วยเช่่นี้กันี้ 

แล้วพบกันี้ใหม่ีครับแล้วพบกันี้ใหม่ีครับ
ด้้วยความีป็ราถนี้าด้้จาก Dr.T ด้้วยความีป็ราถนี้าด้้จาก Dr.T 

ทำำ�ง�นกัับคน ต้้องเข้�้ใจคน
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กอังบรรณาธิิการ

Editor's talk
ม้ีบางคนี้บอักว่า “คิด้บวก” ก็จะเกิด้ “พลังบวก”  

ดั้งนัี้�นี้ในี้ช่่วงน้ี้�เร่�อังท้ี่�ควรคิด้บวกอัย่างท้ี่�สุัด้ 
คงไม่ีม้ีป็ระเด็้นี้ไหนี้เกินี้สัถานี้การณ์ “โควิด้-19” 
กำาลังด้้ขึ�นี้ทัี่�วโลก

ป็ระเทำศไทำยเริ�ม่เปิ็ด้รับนักท่ำอ่งเท่ำ�ยวอ่่กคำรั�ง  
กระแสำ “ข้าวเหน้ี้ยวมีะม่ีวง” จุด้ป็ระกายเร่�อ่ง  
“Soft Power” ให้ได้้รับการผู้ลัูกดั้นอ่ย่างจริงจัง  
นับเป็็นนิมิ่ต่หม่ายอั่นด่้เพราะเราต่่างก็รู้แก่ใจว่า 
ทุำนทำางวัฒนธีรรม่ข้อ่งเรานั�นม่่อ่ยู่ม่ากม่าย แต่่จำาเป็็น
ต้่อ่งม่่สำะพานแห่งการสำร้างสำรรค์ำพัฒนาสิำ�งท่ำ�ม่่อ่ยู่ให้
เกิด้เป็็นมู่ลูค่ำาต่าม่แนวทำาง Creative Economy 

ข้ณะเด่้ยวกันสำถานการณ์สิำ�งแวด้ลู้อ่ม่ข้อ่งโลูก 
ก็นับว่าน่าเป็็นห่วงไม่่น้อ่ย แต่่หาก “คิด้บวก” ก็ต้่อ่ง 
บอ่กว่าอ่ย่างน้อ่ยผูู้้คำนจำานวนม่ากก็ต่ระหนักถ่งเร่�อ่งน่� 
ม่ากข่้�น อ่าจจะไม่่สำายเกินไป็ท่ำ�จะช่วยฟั�้นค่ำน 
คำวาม่อุ่ด้ม่สำม่บูรณ์แลูะคำวาม่สำม่ดุ้ลูให้กลัูบค่ำนม่า 
เพ่ยงแต่่ต้่อ่งอ่าศัยคำวาม่ร่วม่ม่่อ่ร่วม่ใจ ลูงม่่อ่ทำำาอ่ย่าง
จริงจงั ไม่่ใช่แค่ำเพ่ยงนโยบายทำ�่จางหายไป็กับสำายลูม่ 

ทัี่� งหมีด้ทัี่� ง สิั�นี้ล้วนี้แล้วแต่ต้อังอัาศัย 
การลงม่ีอัที่ำาขอัง “มีนุี้ษย์” ท้ี่�อัยู่บนี้โลกน้ี้� เป็็นี้ภารกิจ
ท้ี่�ไม่ีอัาจละเลย เพราะท้ี่ายท้ี่�สุัด้ “โลก” ก็ค่อั 
บ้านี้หลังใหญ่ท้ี่�พวกเราทุี่กคนี้ต้อังดู้แลร่วมีกันี้...

วันทำ�่ 11 พฤษภาคำม่ 2522 อ่งค์ำการอ่าหารแลูะเกษต่ร
แห่งสำหป็ระชาชาติ่ (FAO) ทูำลูเกลู้าฯ ถวาย “เหร้ยญเซึ้เรสั”  
ในฐานะท่ำ�พระอ่งค์ำทำรงเป็็นสำต่รด่่้เด่้น ทำรงอุ่ทำศิพระอ่งค์ำพฒันาสำต่ร ่
แลูะป็ระชาชนในชนบทำ แลูะทำรงสำนับสำนุนพระราโชบายใน 
พระบาทำสำม่เด็้จพระเจ้าอ่ยู่หัวในการเกษต่รแลูะท่ำ�ดิ้นทำำากิน

วันท่ำ� 14 พฤษภาคำม่ 2536 ม่หาวิทำยาลัูยจอ่ร์จทำาวน์ 
สำหรฐัอ่เม่ริกา ทูำลูเกลู้าฯ ถวายป็ริญ่ญ่าดุ้ษฎ่ีบัณฑิิต่กิต่ติ่ม่ศักดิ้�  
สำาข้าม่นษุยศาสำต่ร์

วันท่ำ� 26 พฤษภาคำม่ 2536 ม่หาวิทำยาลัูยสำแต่นฟัอ่ร์ด้  
สำหรัฐอ่เม่ริกา ทูำลูเกลู้าฯ ถวายรางวัลู “สัตร้แห่งปี็ 1993”  
ในฐานะทำ�่ทำรงป็ฏิิบัต่ิพระราชกรณ่ยกิจเพ่�อ่ป็ระโยชน์สุำข้ข้อ่ง 
ส่ำวนรวม่เสำม่อ่ม่า

วันท่ำ� 5 พฤษภาคำม่ 2562 พระบาทำสำม่เด็้จพระเจ้าอ่ยู่หัว  
ม่่พระบรม่ราชโอ่งการเฉลิูม่พระนาม่าภไิธีย สำม่เด็้จพระนางเจ้าสิำริกิต่ิ�  
พระบรม่ราชินน่าถ พระบรม่ราชชนน่พันปี็หลูวง

แม่่ของแผ่่นดิินแม่่ของแผ่่นดิิน

คืือม่ิ่�งขวััญจอมิ่ใจไทยทั�งผอง	 พระเกีียรต่ิก้ีองเกีร่กีไกีรแผ่ไพศาล	

พระกีรณีีย์ลือเลื�องเรืองติระกีาร	 ทุกีถ่ิ่�นย่านชืื่�นฉ่ำำ�านำ�าพระทัย

l

l

l

l

เกบ็ข้อ้่ม่ลูู จดั้การคำวาม่สำมั่พนัธ์ี รวม่ไป็ถง่ฟังัวเิคำราะหล์ูก่ลูงไป็ว่า
ม่สิ่ำ�งท่ำ�ซึ่อ่่นอ่ยูใ่นนำ�าเส่ำยงข้อ่งป็ระโยคำฝ่่ายต่รงข้า้ม่เวลูาพูด้กบัเรา 

บางคำรั�งเราจะพบว่าลููกคำ้าพูด้แบบหน�่ง แต่่จริง ๆ แลู้ว 
คำวาม่ต้่อ่งการลู่ก ๆ  อ่าจจะเป็็นอ่่กแบบหน่�ง ด้งันั�นการฟัังรวม่ไป็ถ่ง 
การใช้ป็ระสำาทำสัำม่ผัู้สำอ่ย่างอ่่�น จ่งเป็็นเร่�อ่งสำำาคำัญ่ในการเข้้าใจ 
การส่ำ�อ่สำารระหว่างทัำ�งสำอ่งฝ่่าย

ข้ณะท่ำ� คุณเร่อังโรจน์ี้ พูนี้ผล แห่ง กสิำกร บิสำซิึ่เนสำ-
เทำคำโนโลูย ่กรุ�ป็ (KBTG) กลู่าวว่า

สำ�ิงทำ�่ผูู้้นำาต่้อ่งม่่ในการป็รับเป็ลู่�ยนอ่งคำ์กร คำ่อ่ ต่้อ่งม่่ 
คำวาม่เอ่าใจใส่ำ แลูะสำำาหรบัการ Transformation แลูว้ เม่�่อ่เป้็าหม่าย
ป็ลูายทำางย�ิงไกลู ผูู้้นำาย�ิงต่อ้่งม่ ่Empathy ม่ากเท่ำานั�น 

แลูะไม่ใ่ชแ่คำ ่Empathy กบัลููกคำา้เท่ำานั�น แต่ต่่อ้่งม่ ่Empathy 
กับพนักงานด้้วย ผูู้้นำาต้่อ่งถอ่ด้หม่วกข้อ่งต่ำาแหน่งอ่อ่ก แลู้วนั�งฟััง
พนักงานในฐานะคำนคำนหน�่ง รวม่ถ่งสำร้างคำวาม่เช�่อ่มั่�นว่าจะเอ่า 
สิำ�งท่ำ�พนักงานเสำนอ่ไป็พัฒนาอ่ยา่งต่อ่่เน่�อ่ง 

สิำ�งท่ำ�สำำาคำญั่ คำอ่่การท่ำ�ผูู้้นำาต่อ้่งใส่ำใจ ต่�ังใจ เช�่อ่ใจ แลูะทุ่ำม่เทำใจ  
เพ่�อ่พนักงานทุำกคำนl

l

l

l

เฉลิิม่พระเกีียรติิสม่เด็ิจพระนางเจา้สิรกิิีติิ� 
พระบรม่ราชินีินาถ พระบรม่ราชิชินนีพันปีีหลิวง
เน่�องในโอกีาสเฉลิิม่พระชินม่พรรษา 90 พรรษา

12 สิงหาคม่ 2565
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EARTH (EVERY) DAY เราช่วยโลก โลกช่วยเรา >> ต่่อ่จากหน้า 01

แลูะ “โลก” ท่ำ� “ร้อันี้” ข่้�น จนเกินกว่าจะ “ควบคุมี”  
ก็อ่าจส่ำงผู้ลูให้ “อัารยธิรรมี” ข้อ่ง “มีนุี้ษยช่าติ” 

“ล่มีสัลาย” โด้ยไม่่อ่าจหวนค่ำนกลัูบได้้
น่�เป็็นผู้ลูจาก “การกระที่ำา” ข้อ่ง “เรา” ท่ำ� ร่วม่กัน  

“ที่ำาร้าย” แลูะ “ที่ำาลายโลก” อ่ย่างต่่อ่เน่�อ่ง
น่�เป็็นผู้ลูจากคำวาม่พยายาม่เอ่าชนะธีรรม่ชาต่อิ่ย่างถ่งท่ำ�สุำด้
ในนาม่ “มีนุี้ษยช่าติ” ป็ฏิิเสำธีไม่่ได้้เลูยว่า การกระทำำา 

เช่นว่าน่� ส่ำงผู้ลูให้ “หายนี้ะ” ม่ารอ่เราอ่ยูใ่นอ่นาคำต่อั่นใกลู้น่�
ทำ�ังหม่ด้น่�  ไม่่ได้้ เป็็นเพ่ยงคำำาพูด้ลูอ่ย ๆ หากแต่่ม่ ่

ผู้ลูการศ่กษาย่นยันอ่ย่างชัด้แจ้ง
โด้ยเฉพาะจากรายงาน เร่�อ่ง “การเป็ล้�ยนี้แป็ลงสัภาพ

ภูมิีอัากาศปี็ 2021 : ข้อัมูีลพ่�นี้ฐานี้วิที่ยาศาสัตร์ท้ี่�เป็็นี้รูป็ธิรรมี”

ข้อ่ง “คณะกรรมีการระหว่างรัฐบาลว่าด้้วยการ

เป็ล้�ยนี้แป็ลงสัภาพภูมิีอัากาศ” หร่อ่ “ไอัพ้ซ้ึ้ซ้ึ้” (IPCC : The 
Intergovernmental Panel on Climate Change) ข้อ่ง “อังค์การ

สัหป็ระช่าช่าติ” หร่อ่ “ยูเอ็ันี้”

รายงานฉบับน่� ม่่คำวาม่ยาวรวม่ 10,000 หน้า
รายงานข้อ่ง “ไอัพ้ซ้ึ้ซ้ึ้” ใน “ส่ัวนี้แรก” เผู้ยแพร่เม่่�อ่เด่้อ่น

สิำงหาคำม่ ปี็ 2021 โด้ยการสำง่คำำาเต่่อ่น “สััญญาณอัันี้ตราย” จาก
ภาวะ “โลกร้อันี้” เกินกว่าท่ำ�จะคำวบคุำม่ได้้

ต่าม่ม่าด้้วย รายงาน “ส่ัวนี้ท้ี่�  2” เผู้ยแพร่เม่่�อ่ 

เด้อ่่นกุม่ภาพันธ์ี ปี็ 2022 ช่�ให้เห็นว่า โลูกท่ำ�ร้อ่นข่้�น อ่าจส่ำงผู้ลูให้  
“อัารยธิรรมีมีนุี้ษย์ล่มีสัลาย แบบไม่ีอัาจหวนี้ค่นี้กลับ”

แลูะลูา่สุำด้ รายงาน “ส่ัวนี้ท้ี่� 3” จำานวน 2,800 หนา้ เผู้ยแพร่
เม่่�อ่เด่้อ่นเม่ษายน ปี็ 2022 ท่ำ�พยายาม่บอ่ก “วิธ้ิการ” อ่ย่างเป็็น  

“รูป็ธิรรมี” เพ่�อ่ให้โลูกใบน่� “สัามีารถอัยู่อัาศัยได้้” ใน  
“อันี้าคต”

แต่่ทำ�่สำำาคัำญ่ท่ำ�สุำด้ก็ค่ำอ่ ทัำ�งหลูายทัำ�งป็วงท่ำ�ว่าน่� ต้่อ่ง “เริ�มีที่ำาทัี่นี้ท้ี่” 

เพ่�อ่หลู่กเลู่�ยง “หายนี้ะ”

คำวาม่จรงิกค่็ำอ่ วันน่� “โลก” พยายาม่อ่ยา่งยิ�ง ท่ำ�จะสำง่เส่ำยงด้งั ๆ   
เพ่�อ่บอ่กกับ “เรา” อ่ย่างถ่งท่ำ�สุำด้

“โลก”	ไม่ิ่ได้ต้้ิองกีารทำาร้ายและทำาลาย	“เรา”	ติรงกัีนข้ามิ่		
“โลก” พยายามิ่จะ	“ส่ื่�อสื่าร”	กัีบ	“เรา”	เพื�อให้้ “เรา”	ห้ยุด้
กีารทำาร้ายและทำาลาย	“โลก”

เส่ำยก็แต่่ว่า “เรา” ยังไม่่ได้้ยิน สิำ�งท่ำ� “โลก” กำาลัูงบอ่ก
กับ “เรา”

อ่าจบางท่ำ คำงเป็็นเพราะว่า “เรา” เอ่าแต่่พูด้ ๆ  ๆ  ๆ  แลูะ พูด้  
โด้ยไม่่คิำด้ท่ำ�จะหยุด้สัำกคำรู่หน่�ง เพ่�อ่รับฟััง

“เรา” ไม่่ได้้ยินเส่ำยงข้อ่ง “โลก”

แลูะ “เรา” ก็ไม่่ได้้ยินแม้่กระทัำ�งเส่ำยงข้อ่ง “เรา” เอ่ง
วัันนี�	“โลก”	พยายามิ่อย่างย่�ง	ที�จะส่่งเสี่ยงด้งั	ๆ 	เพื�อบอกี

กัีบ	“เรา” อย่างถึิ่งที�สุ่ด้ว่ัา	ถึิ่งเวัลาที�	“เรา”	ต้ิองร่วัมิ่กัีน “เร่�มทำำา”		

ต่่อ่จากหน้า 01“โลกร้อน” เย็นได้ด้วยเราทุกคน !! >>

ห้ลาย	ๆ	ส่่�งที�ต้ิอง	“ทำำาทัำนทีำ”
เพ่�อ่หลู่กเลู่�ยง “หายนี้ะ” ข้อ่ง “มีนุี้ษยช่าติ” ท่ำ�กำาลัูงรอ่  

“เรา” อ่ยู่ ในอ่นาคำต่อั่นใกลู้น่�
ถ่งเวลูาท่ำ� “เรา” ต้่อ่งร่วม่กัน “ช่่วยโลก” อ่ย่างถ่งท่ำ�สุำด้
ถึงเวลาที่้� “เรา” ต้อัง “ช่่วยโลก” อัย่างถึงท้ี่�สุัด้ เพ่�อัให้ 

“โลก” กลับมีา “ช่่วยเรา” อัย่างถึงท้ี่�สุัด้เช่่นี้กันี้ !!

น่�เพราะ “สัถานี้การณ์โลกร้อันี้” วันน่� หนักหนาสำาหัสำ
 ถ่งขั้�น “หายนี้ะ”

โด้ยเฉ่ำพาะถ้ิ่าเราทุกีคืนยังเลือกีที�จะเม่ิ่นเฉ่ำย	และยังไม่ิ่ค่ืด้ที�จะ		
“เร่�มต้้น” ร่วัมิ่มืิ่อ	 ร่วัมิ่แรง	 ร่วัมิ่ใจ	 เพื�อห้ยดุ้ย�ัง	“ว่ิกฤต่้โลก”		
ที�จะส่ร้าง “ว่ิกฤต่้เรา”	จน	“มนุษยชาต่้”	อาจล่มิ่ส่ลายได้้ในที�สุ่ด้

รายงานลู่าสุำด้ เร่�อ่ง “การเป็ล้�ยนี้แป็ลงสัภาพภูมิี

อัากาศปี็ 2021 : ข้อัมูีลพ่�นี้ฐานี้วิที่ยาศาสัตร์ท้ี่�เป็็นี้รูป็ธิรรมี”  
ข้อ่ง “คณะกรรมีการระหว่างรัฐบาลว่าด้้วยการเป็ล้�ยนี้แป็ลง 

สัภาพภมิูีอัากาศ” หร่อ่ “ไอัพ้ซ้ึ้ซ้ึ้” (IPCC: The Intergovernmental 
Panel on Climate Change) ข้อ่ง “อังค์การสัหป็ระช่าช่าต”ิ หร่อ่ 
“ยูเอ็ันี้” ม่่คำำาต่อ่บชัด้เจน

โด้ยเฉพาะการระบุถ่ง “วิธ้ิการ” อ่ยา่งเป็น็ “รูป็ธิรรมี”

เพ่�อ่ให้ “โลก” ใบน�่ ยัง “สัามีารถอัยู่อัาศัยได้้” ใน  

“อันี้าคต” อ่ย่างยั�งย่น
วันน่� “โลก” จำาเป็็นอ่ย่างยิ�ง ท่ำ�จะต่้อ่งร่วม่กัน “จำากัด้”  

การป็ ลู่อ่ย “ ก๊าซึ้เร่อันี้กระจก”  แลูะลูด้การป็ ลู่อ่ย  
“ก๊าซึ้คาร์บอันี้ได้อัอักไซึ้ด์้”

วันน่� “โลก” จำาเป็็นต้่อ่งหา “พลังงานี้ที่ด้แที่นี้” เพ่�อ่ลูด้
การใช้พลัูงงานจาก “ฟัอัสัซิึ้ล”

แลูะ “เรา” ก็จำาเป็็นต้่อ่งเป็ลู่�ยนไป็ใช้ “พลังงานี้สัะอัาด้”  
เพ่�อ่ลูด้การป็ลู่อ่ย “ก๊าซึ้เร่อันี้กระจก” ให้เป็็น “ศูนี้ย์” หร่อ่  

“เน็ี้ตซ้ึ้โร่”

รวม่ถ่งการลูด้ “ความีต้อังการพลังงานี้” จากฝ่�ัง “ผู้บริโภค”  
เช่น การกินอ่าหารจากพ่ชเป็็นหลัูก การใช้รถยนต์่ไฟัฟ้ัา  
การคำม่นาคำม่โด้ยไม่่ใช้รถยนต์่ การสำ�่อ่สำารทำางไกลู การสำร้าง
อ่าคำารท่ำ�ทำนต่่อ่สำภาพอ่ากาศ ฯลูฯ

น่�ยังไม่่รวม่ถ่งการดู้ด้ซัึ่บ “คาร์บอันี้ได้อัอักไซึ้ด์้” อ่อ่กจาก  

“ชั่�นี้บรรยากาศ”

ไม่่ว่าจะเป็็นการ “ป็ลูกป่็า” หร่อ่การใช้เคำร่�อ่งม่อ่่ทำางเคำม่่ 
ในการแยกคำาร์บอ่นได้อ่อ่กไซึ่ด์้จากอ่ากาศ

“ไอัพ้ซ้ึ้ซ้ึ้” ระบุว่า การจะหยุด้ “อุัณหภูมิีโลก”  
ไม่่ให้สูำงเกิน 1.5 อ่งศา ต่าม่เป้็าหม่าย จำาเป็็นต้่อ่งลูงทุำนใน  

“อุัตสัาหกรรมีไฟัฟ้ัา” สูำงถง่ 2.3 ลู้านลู้านด้อ่ลูลูาร์สำหรัฐ 
หร่อ่ราว 76 ลู้านลู้านบาทำต่่อ่ป็ ีระหวา่งป็ ี2023-2052

แต่่หากเป้็าหม่ายอ่ยู่ทำ�่ 2 อ่งศา งบป็ระม่าณจะลูด้ลูงม่า
อ่ยู่ท่ำ� 1.7 ลู้านลู้านด้อ่ลูลูาร์สำหรัฐ หร่อ่ 56.9 ลู้านลู้านบาทำต่่อ่ปี็

ข้ณะท่ำ�ตั่วเลูข้จริงข้อ่งงบป็ระม่าณท่ำ� “โลก” ลูงทุำนกับ  
“พลังงานี้สัะอัาด้” ในปี็ 2021 ท่ำ�ผู่้านม่า 

ม่่ตั่วเลูข้อ่ยู่ท่ำ�แค่ำ 750,000 ลู้านด้อ่ลูลูาร์สำหรัฐเท่ำานั�นเอ่ง
น่�จ่งไม่่ใช่ “ภารกิจ” ในการ “ป็ฏิิบัติการ” ข้อ่งใคำรคำนใด้

คำนหน่�งโด้ยลูำาพัง
ห้ากีแต่ินี�เป็็น	 “ภารก่จ”	 ที�ทุกีคืน	 ทุกีฝ่่าย	 ทุกีองคื์กีร		

ทุกีป็ระเทศ	ทั�วัทั�งโลกี	ต้ิอง	ร่วัมิ่มืิ่อ	ร่วัมิ่แรง	ร่วัมิ่ใจ	เพื�อร่วัมิ่กัีน		
“ปฏ่ิบััต่้การ”	จึงจะอาจเห็้นผลได้้

“โลก” ร้อ่นข่้�นทุำกข้ณะ เพราะ “เรา”
แลูะก็ม่่เพ่ยง “เรา” เท่ำานั�น ท่ำ�จะสำาม่ารถ “ร่วมีกันี้” เพ่�อ่ 

“ลด้ความีร้อันี้” ให้กับ “โลก” ได้้
เพ่�อัให้ “โลก” ใบน้ี้� ยัง “สัามีารถอัยู่อัาศัยได้้” ในี้ “อันี้าคต”  

อัย่างยั�งย่นี้จริง ๆ...

สาระบันเทิง

เวลา
06.00 - 09.00 นี้.
(ระยะเวลูารอ่รถ 8 – 10 นาท่ำต่่อ่ 1 คัำน)

09.00 - 11.00 นี้.
(ระยะเวลูารอ่รถ 30 นาท่ำต่่อ่ 1 คัำน)

11.00  - 13.00 นี้.
(ระยะเวลูารอ่รถ 15 - 20 นาท่ำต่่อ่ 1 คัำน)

13.00 - 15.00 นี้.
(ระยะเวลูารอ่รถ 30 นาท่ำต่่อ่ 1 คัำน)

15.30 - 18.30 นี้.
(ระยะเวลูารอ่รถ 8 – 10 นาทำต่่่อ่ 1 คำนั)

เส้นทาง
สัาย 1 : ป็ากซึ่อ่ยแจง้วัฒนะ 7 - 
อ่าคำาร B

สัาย 2 : ป็ากซึ่อ่ยแจง้วัฒนะ 7 - 
อ่าคำาร B - อ่าคำาร A

สัาย 2 : อ่าคำาร A - 
ป็ากซึ่อ่ยแจ้งวัฒนะ 7 - อ่าคำาร B

สัาย 2 : อ่าคำาร B - อ่าคำาร A - 
ป็ากซึ่อ่ยแจง้วัฒนะ 7

สัาย 1 : อ่าคำาร B - 
ป็ากซึ่อ่ยแจง้วัฒนะ 7

ตารางรถโดยสารพลังงานไฟฟา้ให้บ้รกิารฟร ีที�ศููนยร์าชการฯตารางรถโดยสารพลังงานไฟฟา้ให้บ้รกิารฟร ีที�ศููนยร์าชการฯ
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สื�อสรา้งสำานึก
สำถาบันพระป็กเกลู้า ร่วม่กับ สำำานักงานกอ่งทำุนพัฒนาสำ�่อ่ป็ลูอ่ด้ภัยแลูะสำร้างสำรรคำ ์

โด้ย ศาสัตราจารย์วุฒิสัาร ตันี้ไช่ย เลูข้าธีิการสำถาบันพระป็กเกลู้า แลูะ นี้ายธินี้กร 
ศร้สุัขใสั ผูู้้จัด้การกอ่งทำนุพฒันาสำ�่อ่ป็ลูอ่ด้ภยัแลูะสำร้างสำรรค์ำ ลูงนาม่ข้้อ่ต่กลูงคำวาม่ร่วม่ม่่อ่ 
การจัด้ทำำาสำ�่อ่สำร้างสำำาน่กพลูเม่่อ่งในระบอ่บป็ระชาธีิป็ไต่ยอ่ันม่่พระม่หากษัต่ริย์ทำรงเป็็น
ป็ระมุ่ข้ เพ่�อ่พัฒนาแลูะเผู้ยแพร่ส่ำ�อ่ท่ำ�สำร้างสำำาน่กพลูเม่่อ่งให้ม่่คุำณภาพ ป็ลูอ่ด้ภัยแลูะ
สำร้างสำรรค์ำ ด้้วยการส่ำงเสำรมิ่แลูะสำนบัสำนนุให้ม่ก่ารผู้ลูติ่เน่�อ่หาทำ�่สำร้างสำรรค์ำสัำงคำม่ให้ม่ากยิ�งข่้�น  
แก่เยาวชนอั่นเป็็นกลุู่ม่เป้็าหม่ายสำำาคัำญ่ในการเป็็นพลัูงข้อ่งป็ระเทำศ

147 ป ีกระทรวงการคลัง
นี้ายอัาคมี เติมีพิที่ยาไพสิัฐ รัฐม่นต่ร่ว่าการกระทำรวงการคำลูัง พร้อ่ม่คำณะ 

ผูู้้บริหารระดั้บสูำง ร่วม่พิธ่ีเจริญ่พระพุทำธีม่นต์่เน่�อ่งในวันสำถาป็นากระทำรวงการคำลัูง 
คำรบรอ่บ 147 ปี็ โด้ยม่่ ด้ร.นี้าฬิิกอัติภัค แสังสันิี้ที่ กรรม่การผูู้้จัด้การ บริษัทำ 
ธีนารักษ์พัฒนาสิำนทำรัพย์ จำากัด้ หร่อ่ DAD Asset Development (DAD) ร่วม่พิธ่ี  
ณ ห้อ่งโถงวายุภักษ์ ชั�น 1 กระทำรวงการคำลัูง

พบแพทย์ออนไลน์
นี้ายแพที่ย์จเด็้จ ธิรรมีธัิช่อัาร้ เลูข้าธีิการสำำานักงานหลัูกป็ระกันสุำข้ภาพแห่งชาต่ ิ 

(สำป็สำช.) ด้ร.ช่าล้ อััศวธ้ิระธิรรมี รอ่งผูู้้จัด้การใหญ่่อ่าวุโสำ ป็ระธีานเจ้าหน้าท่ำ�บริหาร กลุู่ม่งาน  
Digital Banking ธีนาคำารไทำยพาณิชย์ แลูะ นี้ายแพที่ย์ สุัที่ธิิชั่ย โช่คกิจชั่ย ผูู้้อ่ำานวยการ
ฝ่่ายการแพทำย ์บริษทัำ กู�ด้ด็้อ่กเต่อ่ร์ เทำคำโนโลูย่ (ป็ระเทำศไทำย) ร่วม่กันจดั้แถลูงข้า่ว การดู้แลู
ผูู้้ต่ดิ้เช่�อ่โคำวิด้-19 ส่ำเข่้ยว ด้ว้ยระบบการแพทำย์ทำางไกลู “พบแพที่ย์ผ่านี้อัอันี้ไลน์ี้ จัด้ส่ังยา

ถึงบ้านี้ ตามีแนี้วที่างเจอั แจก จบ” เพ่�อ่ให้ผูู้้ป่็วยเข้า้ถ่งบริการแลูะได้้รับยาอ่ย่างรวด้เร็ว 
ณ สำำานกังานหลัูกป็ระกนัสุำข้ภาพแห่งชาติ่ ศูนย์ราชการเฉลิูม่พระเก่ยรติ่ฯ แจง้วัฒนะ

ให้ก้ำาลังใจ
นี้ายชั่ยวุฒิ ธินี้าคมีานุี้สัรณ์ รัฐม่นต่ร่ว่าการกระทำรวงด้ิจิทัำลูเพ่�อ่เศรษฐกิจแลูะ 

สัำงคำม่ ให้การต้่อ่นรบั นี้ายสุัทิี่นี้ บัวตูมี ผูู้้จดั้การท่ำม่ฟุัต่ซึ่อ่ลูท่ำม่ชาต่ไิทำย พร้อ่ม่ด้้วยคำณะ 
นักฟุัต่ซึ่อ่ลูท่ำม่ชาติ่ไทำย หลูังจากพาท่ำม่ชาติ่ไทำยคำว้าแชม่ป์็ AFF Futsal Championship 
2022 ณ ห้อ่งรับรอ่ง ชั�น 9 กระทำรวงดิ้จิทัำลูเพ่�อ่เศรษฐกิจเเลูะสัำงคำม่ ในการน่�คำณะ 
นักฟุัต่ซึ่อ่ลูท่ำม่ชาติ่ไทำยได้้ข้อ่กำาลัูงใจเพ่�อ่ไป็แข้่งขั้นในศ่กซึ่่เกม่ส์ำ ท่ำ�กำาลัูงจะจัด้ข้่�น 
ท่ำ�เว่ยด้นาม่ในเด่้อ่นพฤษภาคำม่น่� 

มอบทนุ
นี้ายสัมีคิด้ จันี้ที่มีฤก อ่ธิีบด้ก่รม่การพัฒนาชมุ่ชน กระทำรวงม่หาด้ไทำย เป็น็ป็ระธีาน

กิจกรรม่การม่อ่บทุำนอุ่ป็การะเด้็กข้อ่งกอ่งทุำนพัฒนาเด้็กชนบทำ ในพระราชูป็ถัม่ภ ์ 
สำม่เด็้จพระเทำพรตั่นราชสำดุ้า ฯ สำยาม่บรม่ราชกุม่าร่ เพ่�อ่ช่วยเหลู่อ่เด้ก็ท่ำ�ยังข้าด้โอ่กาสำแลูะยากจน  
มุ่่งพัฒนาคำุณภาพช่วิต่ คำวาม่เป็็นอ่ยู่ แลูะสำร้างโอ่กาสำในสำังคำม่แก่เด้็กแลูะเยาวชน  
ณ ท่ำ�ว่าการอ่ำาเภอ่สัำงข้ลูะบุร่ จังหวดั้กาญ่จนบรุ่

รว่มห้ารอื
นี้ายตติยะ ช่่�นี้ตระกูล รอ่งผูู้้อ่ำานวยการ สำำานักงานพัฒนาเทำคำโนโลูย่อ่วกาศแลูะ

ภูมิ่สำารสำนเทำศ (อ่งค์ำการม่หาชน) หร่อ่ GISTDA แลูะท่ำม่งาน ให้การต้่อ่นรบั นี้างสัาววราพรรณ  

ชั่ยช่นี้ะศิริ ผูู้้อ่ำานวยการกอ่งม่รด้กภูมิ่ปั็ญ่ญ่าทำางวัฒนธีรรม่ กรม่ส่ำงเสำริม่วัฒนธีรรม่ แลูะ
คำณะฯ ในการร่วม่หาร่อ่แลูะรวบรวม่คำวาม่คิำด้เห็น เพ่�อ่เต่ร่ยม่จัด้ทำำาข้้อ่มู่ลูภูมิ่สำารสำนเทำศ
ด้้านม่รด้กภูมิ่ปั็ญ่ญ่าทำางวัฒนธีรรม่ หร่อ่ Intangible Cultural Heritage: ICH ในภาพรวม่
ข้อ่งป็ระเทำศ โด้ยเลู่อ่กกรุงเทำพฯ เป็็นพ่�นท่ำ�นำาร่อ่ง 
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ม่ี�อักล่าวถึงความียั�งย่นี้ (Sustainability : SD) 
หลายคนี้ยังเข้าใจผิด้ว่าความียั�งย่นี้ ค่อั บริบที่
ด้้านี้สิั�งแวด้ล้อัมีอัย่างเด้้ยว แต่ความีจริงแล้ว 

ความียั� ง ย่นี้ หมีายถึง ความีสัามีารถหร่อัศักยภาพ 
ในี้การรักษาหร่อัสันัี้บสันุี้นี้ให้กระบวนี้การต่าง ๆ เกิด้ขึ�นี้อัย่าง
ต่อัเน่ี้�อังตลอัด้ช่่วงเวลา ในี้บริบที่ขอังการด้ำาเนิี้นี้ธุิรกิจหร่อั
ในี้บริบที่เชิ่งนี้โยบาย ความียั�งย่นี้จะพุ่งเป้็าไป็ท้ี่�การคำานึี้งถึง
การใช้่ที่รัพยากรอัย่างคุ้มีค่า การป้็อังกันี้การเส่ั�อัมีถอัยขอัง
ที่รัพยากรธิรรมีช่าติ เพ่�อัให้ที่รัพยากรเหล่านัี้�นี้คงอัยู่ในี้ 
ช่่วงระยะเวลานี้านี้ 

แนวคิำด้เร่�อ่งคำวาม่ยั�งย่นแบ่งอ่อ่กเป็็น 3 อ่งค์ำป็ระกอ่บ ได้้แก่ 
(1) อ่งค์ำป็ระกอ่บด้้านเศรษฐกิจ (Economic) (2) อ่งค์ำป็ระกอ่บ 
ด้้านสิำ�งแวด้ลู้อ่ม่ (Environmental) แลูะ (3) อ่งค์ำป็ระกอ่บด้้านสำงัคำม่  
(Social) หร่อ่อ่าจเร่ยกอ่ย่างไม่่เป็็นทำางการว่า อ่งค์ำป็ระกอ่บ 
ด้้านผู้ลูกำาไร ด้้านโลูก แลูะด้้านคำน

อังค์ป็ระกอับด้้านี้เศรษฐกิจ จะคำำานง่ถ่งการนำาหลัูกป็ฏิิบัติ่
ด้้านการทำำาธุีรกิจแบบยั�งย่น ซ่ึ่�งรวม่ไป็ถ่งการกำากับดู้แลูกิจการท่ำ�ด่้  
แลูะการกำากับการป็ฏิิบัต่ิต่าม่กฎีเกณฑ์ิ กฎีหม่าย กฎี ระเบ่ยบ  
โด้ยนำาไป็ป็ฏิิบัติ่เพ่�อ่ส่ำงเสำริม่ให้เกิด้ผู้ลูกำาไรในระยะยาว 

อังค์ป็ระกอับด้้านี้สิั�งแวด้ล้อัมี เป็็นอ่งคำ์ป็ระกอ่บทำ�่ถูกให้ 
คำวาม่สำำาคำัญ่ม่ากทำ�่สุำด้ในบรรด้าสำาม่อ่งคำ์ป็ระกอ่บ อ่งคำ์ป็ระกอ่บ
ด้้านน�่จะรวม่ถง่การด้ำาเนนิการหลูาย ๆ  อ่ยา่งข้อ่งอ่งค์ำกรในการลูด้
ผู้ลูกระทำบต่่อ่สิำ�งแวด้ลู้อ่ม่ แลูะการลูด้รอ่ยเท้ำาคำาร์บอ่น (Carbon 
Footprint) ตั่วอ่ย่างทำ�่พบได้้ทัำ�วไป็ เช่น การลูด้ข้อ่งเส่ำยจากบรรจภัุณฑ์ิ  
การลูด้การใช้นำ�า การนำาวัสำดุ้กลัูบม่าใช้ใหม่่ แลูะการใช้แหลู่ง
พลัูงงานทำด้แทำน เป็น็ต้่น

อังค์ป็ระกอับด้้านี้สัังคมี เป็็นอ่งค์ำป็ระกอ่บท่ำ�มุ่่งเน้นการรับรู้ 
แลูะการยอ่ม่รับจากผูู้้ม่่สำ่วนได้้เส่ำย พนักงาน แลูะชุม่ชนสำังคำม่ 
รอ่บข้้าง หลัูกใหญ่่ใจคำวาม่สำำาคัำญ่ข้อ่งคำวาม่ยั�งย่นข้อ่งอ่งค์ำกร  
อ่ยู่ทำ�่การอุ่ทิำศต่นข้อ่งอ่งคำ์กรในการดู้แลูทัำ�งผูู้้คำนภายในอ่งคำ์กรแลูะ
ผูู้้คำนนอ่กอ่งค์ำกร

อ่่กคำำาหน�่งทำ�่อ่าจจะคำุ้นหูแลูะสำร้างคำวาม่สำับสำนกับเร่�อ่ง 
คำวาม่ยั�งย่นก็ค่ำอ่คำำาวา่ คำวาม่รบัผู้ดิ้ชอ่บต่่อ่สำงัคำม่ (Corporate Social 
Responsibility; CSR) ซ่ึ่�ง CSR เป็็นแนวคำิด้ในการด้ำาเนินกิจกรรม่
ภายในแลูะภายนอ่กอ่งค์ำกร ท่ำ�คำำาน่งถ่งผู้ลูกระทำบต่่อ่สัำงคำม่ ด้้วย
การใช้ทำรพัยากรทำ�่ม่่อ่ยู่ในอ่งค์ำกรหร่อ่ทำรพัยากรจากภายนอ่กอ่งค์ำกร  
เพ่�อ่ทำำาให้สัำงคำม่นั�นอ่ยู่อ่ย่างม่่คำวาม่สุำข้ CSR กับคำวาม่ยั�งย่น 
ม่่คำวาม่คำลู้ายกันค่ำอ่ทัำ�งคู่ำมุ่่งเน้นไป็ท่ำ�คำวาม่พยายาม่ข้อ่งอ่งค์ำกร 
ในการพยายาม่สำร้างผู้ลูกระทำบเชิงบวก ทัำ�งในเชิงสิำ�งแวด้ลู้อ่ม่แลูะ
สัำงคำม่ แต่่ก็ม่่จุด้แต่กต่่างกันเล็ูกน้อ่ยต่รงท่ำ� CSR จะมุ่่งเป้็าไป็ท่ำ� 
การสำร้างคำวาม่เช่�อ่มั่�นในภาพลัูกษณ์อ่งค์ำกรโด้ยมุ่่งเน้นการแก้ไข้
ปั็ญ่หาในปั็จจุบัน ในข้ณะท่ำ�คำวาม่ยั�งย่นจะมุ่่งเน้นการกระทำำาท่ำ� 
ส่ำงผู้ลูกระทำบในระยะยาว เพ่�อ่โลูก สัำงคำม่ เศรษฐกิจท่ำ�ด่้ข่้�น สำำาหรับ
คำนรุ่นถัด้ไป็ 

ส่ำวน CSR in Process คำอ่่กระบวนการทำ�่เก�่ยวกบัคำวาม่รบัผู้ดิ้ชอ่บ 
ต่่อ่สัำงคำม่ข้อ่งอ่งค์ำกรท่ำ�มุ่่งเน้นการใช้กระบวนการภายใน การด้ำาเนินงาน 
ข้อ่งอ่งคำก์รในการด้แูลูสำงัคำม่เสำม่่อ่นหน�่งเป็็นลููกคำา้อ่งคำก์ร ตั่วอ่ยา่ง
การทำำา CSR in Process ในด้้านการด้ำาเนินงานโด้ยคำำาน่งถ่ง 
สิำ�งแวด้ลู้อ่ม่ เช่น เป็็นอ่งค์ำกรท่ำ�ม่่การผู้ลิูต่หร่อ่การด้ำาเนินงานท่ำ�ม่่  
Carbon Footprint ต่ำ�า การกำาจัด้ข้ยะอ่ย่างถูกวิธ่ี การบำาบัด้นำ�าเส่ำย
ก่อ่นป็ลู่อ่ยสู่ำแหลู่งนำ�าธีรรม่ชาติ่ เป็็นต้่น

ตั่วอ่ย่างท่ำ�แสำด้งให้เห็นถ่งการคำำาน่งถ่งคำวาม่ยั�งย่น (Sustainability : SD)  
แลูะคำวาม่รบัผิู้ด้ชอ่บต่่อ่สำงัคำม่ (Corporate Social Responsibility; CSR)  
ข้อ่ง ธีพสำ. ในฐานะผูู้บ้ริหารจัด้การศูนย์ราชการเฉลิูม่พระเก่ยรติ่ฯ 
ค่ำอ่การบูรณาการแนวคิำด้แก้ไข้ปั็ญ่หาสิำ�งแวด้ลู้อ่ม่อ่ย่างเป็็นระบบ 
โด้ยให้คำวาม่สำำาคัำญ่กับการด้ำาเนินงานต่าม่แนวทำาง CSR in Process  
ด้้วยการมุ่่งสู่ำการเป็็นพ่�นท่ำ�เพ่�อ่การอ่นุรักษ์สิำ�งแวด้ลู้อ่ม่อ่ย่างยั�งย่น 
โด้ยการสำร้างสำวนเพ่�อ่ชุม่ชน ข้นาด้ 5.7 ไร่ รอ่บอ่าคำารทำรงกลูม่  
เพิ�ม่พ่�นท่ำ�ใช้สำอ่ยท่ำ�หลูากหลูายรอ่งรับกิจกรรม่ต่่าง ๆ เช่น  
การอ่อ่กกำาลัูงกาย การจัด้กิจกรรม่แลูะสัำนทำนาการต่่าง ๆ 

ต้นี้ไม้ีภายในี้สัวนี้เพ่�อัชุ่มีช่นี้แห่งน้ี้�มีาจากการล้อัมี 
ย้ายต้นี้ไม้ีในี้บริเวณท้ี่�ที่ำาการก่อัสัร้างอัาคาร Depot จำานี้วนี้ 
386 ต้นี้ ทัี่�งขนี้าด้เล็ก ขนี้าด้กลาง และขนี้าด้ใหญ่ ป็ระกอับ

ด้้วยพันี้ธ์ุิไม้ีนี้านี้าช่นิี้ด้ เช่่นี้ กัลป็พฤษ์ ขนุี้นี้ เหล่อังป็ร้ด้้ยาธิร  
ป็ระดู่้ ยางนี้า สัาเก สัักที่อัง อิันี้ที่ผลัมี และมีะฮอักกาน้ี้ 
เป็็นี้ต้นี้ วัสัดุ้ปู็พ่�นี้เป็็นี้แบบช่นิี้ด้ม้ีรูพรุนี้ เพ่�อัเพิ�มีการระบายนี้ำ�า  
ไม่ีให้นี้ำ�าเกิด้การกักขังในี้พ่�นี้ท้ี่� เป็็นี้ “สัวนี้หลังศาล” ท้ี่� 
เหมีาะสัำาหรับการพักผ่อันี้หย่อันี้ใจและที่ำากิจกรรมีต่าง ๆ 

นัี้บเป็็นี้การเพิ�มีพ่�นี้ท้ี่�ส้ัเข้ยวภายในี้ศูนี้ย์ราช่การเฉลิมีพระเก้ยรติฯ  
และส่ังเสัริมีการม้ีสุัขภาพท้ี่�ด้้ขอังชุ่มีช่นี้ ตามีแนี้วคิด้ Healthy 
City ไป็พร้อัมีกันี้

Mr. Prinzeohm
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CSR IN PROCESS 

ท้ี่�มีา
https://www.investopedia.com/terms/s/sustainability.asp
https://www.unboxedtechnology.com/blog/the-difference- 
between-sustainability-and-corporate-social-responsibility/
https://www.thaicsr.com/2006/06/CSR In Process .html?m=0
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PLANT-BASED PROTEIN
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เร้ยกได้้ว่าทัี่�งดั้งทัี่�งปั็ง เม่ี�อั
ศิลปิ็นี้ไที่ยคนี้แรกอัย่าง มิีลลิ  
ด้นุี้ภา คณาธ้ิรกุล แร็ป็เป็อัร์
สัาวไที่ยวัย 19 ปี็ได้้ขึ�นี้เวท้ี่
เที่ศกาลด้นี้ตร้ระดั้บโลกอัย่าง  
Coachella 2022 ท้ี่�สัหรัฐอัเมีริกา  
นี้อักจากการโช่ว์ทัี่กษะการแร็ป็
ท้ี่�น่ี้าทึี่�งตลอัด้ 6 นี้าท้ี่บนี้เวท้ี่แล้ว  
มิีลลิ ยังที่ำาให้คนี้ทัี่� ว โลกได้้ รู้ จัก  
“ข้าวเหน้ี้ยวมีะมี่วง” เมีนูี้ขึ�นี้ช่่�อัขอังไที่ย 
โด้ยการกนิี้โช่ว์บนี้เวท้ี่ ที่ำาให้อัาหารหวานี้จานี้น้ี้�ได้้รับกระแสั
ตอับรับเป็็นี้อัย่างด้้ทัี่�งในี้ไที่ยเอังและในี้ต่างป็ระเที่ศ

สัถานี้เอักอััครราช่ทูี่ตสัหรัฐอัเมีริกาป็ระจำาป็ระเที่ศไที่ย
ต่าม่กระแสำน่�เช่นกัน โด้ยในเพจเฟัซึ่บุ�กโพสำต์่ภาพตั่ด้ต่่อ่ข้อ่งภูเข้า 
รัชม่อ่ร์ซ่ึ่�งม่่รูป็สำลัูกใบหนา้ข้อ่งอ่ด่้ต่ป็ระธีานาธีบิด่้สำหรัฐ 4 คำน ค่ำอ่  
จอ่ร์จ วอ่ชงิต่นั, โธีม่สัำ เจฟัเฟัอ่ร์สัำน, ธีโ่อ่ด้อ่ร์ รูสำเวลูต์่ แลูะอ่บัราฮััม่  
ลิูนคำอ่ล์ูน พร้อ่ม่คำำาบรรยายว่า “สุำด้ปั็ง! กระแสำ #ข้้าวเหนย่วม่ะม่่วง  
ดั้งไกลูจาก Coachella ข้นาด้อ่ด่้ต่ป็ระธีานาธีบิด่้ทำั�ง 4 ยงัอ่ยากข้อ่ลูอ่งชมิ่”

เอักอััครราช่ทูี่ตสัว้เด้นี้ป็ระจำาไที่ย โจนี้ อััสัโตรมี โกรนี้ด้าห์ล  
ทำำาคำลิูป็ร่วิวข้้าวเหน่ยวม่ะม่่วงลูงในเพจเฟัซึ่บุ�คำข้อ่งสำถานทูำต่  
โด้ยให้คำะแนนคำวาม่อ่ร่อ่ยท่ำ� 9 จาก 10 คำะแนน

ทำางเพจข้อ่ง คณะผู้แที่นี้สัหภาพยุโรป็ (อ้ัยู) ป็ระจำา
ป็ระเที่ศไที่ย ได้้โพสำต์่ภาพพร้อ่ม่ระบุข้้อ่คำวาม่ว่า “วันน่�เพ่�อ่น ๆ  
หลูายคำนน่าจะกลูับเข้้าม่าทำำางานแลู้วหลูังจากหยุด้ยาวในช่วง
สำงกรานต์่แลูะอ่่สำเต่อ่ร์เม่่�อ่สำัป็ด้าห์ท่ำ�ผู่้านม่า สำหภาพยุโรป็ข้อ่ชวน
เพ่�อ่น ๆ ม่าเพ�ิม่คำวาม่สำด้ช่�นระหว่างวันด้้วยการพักรับป็ระทำาน  
#ข้้าวเหน่ยวม่ะม่่วง สุำด้ป็งั อุ่ป็ทำตู่ข้อ่งเราทำานแลูว้ ต้่อ่งยกนิ�วให้ว่า  
‘อ่รอ่่ยม่าก ๆ คำรับ!’ ”

กระแสำน่�หนุนให้ยอ่ด้สัำ�งซ่ึ่�อ่ม่ะม่่วงแลูะยอ่ด้ข้ายข้้าวเหน่ยว
ม่ะม่่วงในสำหรัฐเพิ�ม่สูำงข่้�น เจ้าข้อ่งบริษัทำนำาเข้้าผู้ลูไม้่สำด้ชาวไทำย
ในลูอ่สำแอ่นเจลิูสำรายหน่�งเผู้ยกับสำำานักข่้าว VOA ว่านำาเข้้าม่ะม่่วง
ในต่ลูาด้ไทำยข้อ่งทำ�่นั�นเพิ�ม่สูำงข่้�นเท่ำาตั่ว จากป็กต่ินำาเข้้า 600-700 
ลัูงต่่อ่เด่้อ่น

สัำานัี้กข่าว VOA ยังสัำม่ภาษณ์ชาวต่่างชาติ่ท่ำ�ได้้ลิู�ม่ลูอ่ง
เม่นูข้้าวเหน่ยวม่ะม่่วง ซ่ึ่�งลููกคำ้าหญิ่งชาวฟัิลิูป็ปิ็นส์ำรายหน�่ง
ให้สัำม่ภาษณ์ว่า “ฉันม่าจากฟิัลิูป็ปิ็นส์ำซ่ึ่�งม่่ม่ะม่่วงเยอ่ะม่าก  
ข้้าวเหน่ยวม่ะม่่วงทำำาให้คิำด้ถ่งบ้าน มั่นหวานม่าก เป็็นส่ำวนผู้สำม่ท่ำ�
ลูงตั่วระหว่างข้้าวเหน่ยวซ่ึ่�งเป็็นคำาร์บแลูะกะทิำ อ่าหารจานน่�ลูงตั่ว
ทุำกอ่ย่าง ทัำ�งคำวาม่หวาน ทัำ�งคำาร์บ แลูะรสำชาต่ิข้อ่งภูมิ่ป็ระเทำศ 
เข้ต่ร้อ่น”

ลููกคำ้าหญ่ิงผิู้วส่ำอ่่กรายหน่�งบอ่กว่า “ข้้าวเหน่ยวม่่เน่�อ่สัำม่ผัู้สำ
ท่ำ�ด่้แลูะเข้้ากับม่ะม่่วงได้้ด่้”

ส่ำวนในเฟัซึ่บุ�กข้อ่งสำำานักข่้าวต่่างป็ระเทำศท่ำ�รายงานข่้าว 
การกินข้้าวเหน่ยวม่ะม่่วงข้อ่งม่ิลูลิูก็ม่่ชาวชุม่ชนอ่อ่นไลูน์เข้้าม่า
แสำด้งคำวาม่คำดิ้เห็นม่ากม่าย อ่าทิำ เจ้าขอังบัญช้่เฟัซึ้บุ๊ก Angel Ngo  
คำอ่ม่เม้่นต์่ว่า “ข้้าวเหน่ยวม่ะม่่วงคำวรอ่ยู่ในรายช่�อ่ม่รด้กทำาง
วัฒนธีรรม่ข้อ่งยูเนสำโก! มั่นวิเศษม่ากทำ�่ฉันได้้ทำาน 2 คำรั�งต่อ่นไป็

จัับกระแส “ข้้าวเหนีียวมะม่วงฟีีเวอร์”

เท่ำ�ยวเม่่อ่งไทำยเม่่�อ่ปี็ 2010 คำรั�งท่ำ� 2 
คำนข้ายท่ำ�อ่ยู่บนเร่อ่บอ่กว่าข้้าวเหน่ยว
หม่ด้ พวกเราเลูยได้้ทำานแต่่ม่ะม่่วง”

Queen Bea บอ่กว่า “พวก
เราทำานเม่่�อ่สำอ่งสำาม่สัำป็ด้าห์ก่อ่น
ต่อ่นกักตั่วต่อ่นท่ำ�เราเดิ้นทำางไป็ถ่ง
ไทำย ม่ะม่่วงไทำยหวานแม้่จะยงัไม่่สำกุ  
ดั้งนั�นเม่่�อ่สุำกแลู้วทำานกับข้้าวเหน่ยว
จะยิ�งอ่ร่อ่ยข่้�นไป็อ่่ก”

Bandana Tamang บอ่กว่า  
“ถ้าฉันได้้ไป็เท่ำ�ยวเม่่อ่งไทำย ฉันจะ
ลูอ่งทำานแน่นอ่น”

Claire Elise คำอ่ม่เม้่นต์่ว่า 
“ฉันไม่่แป็ลูกใจเลูย ข้้าวเหน่ยวม่ะม่่วง

ค่ำอ่ท่ำ�สุำด้!!! ฉันคิำด้ถ่งมั่นแลู้วลู่ะ”
China Rebel บอ่กว่า “ฉันรักข้้าวเหน่ยวม่ะม่่วง มั่นด่้ม่าก

แลูะอ่ร่อ่ยม่าก”
Denise McDermott Reyes บอ่กว่า “ข้้าวเหน่ยวม่ะม่่วง

เป็็นหน่�งในสิำ�งท่ำ�ด่้ท่ำ�สุำด้เลูยท่ำเด่้ยว”
ข้ณะทำ�่ข้้อ่ม่ลููการสำง่อ่อ่กม่ะม่่วงจากกรม่เจรจาการคำา้ระหวา่ง

ป็ระเทำศพบว่า การสำ่งอ่อ่กม่ะม่่วงสำด้ข้อ่งไทำยไป็ต่ลูาด้คู่ำ FTA  
18 ป็ระเทำศข้อ่งไทำย ได้้แก่ อ่าเซ่ึ่ยน จ่น ญ่่�ป็ุ่น เกาหลู่ใต้่ อ่อ่สำเต่รเลู่ย  
นิวซ่ึ่แลูนด์้ อิ่นเด่้ย ชิลู่ เป็รู แลูะฮ่ัอ่งกง ข้ยายตั่วต่่อ่เน่�อ่ง โด้ยใน
ช่วง 2 เด่้อ่นแรกข้อ่งปี็ 2565 ม่่มู่ลูค่ำาการส่ำงอ่อ่กถ่ง 11 ลู้านเหร่ยญ่
สำหรัฐ ข้ยายตั่ว 15% จากช่วงเด่้ยวกันข้อ่งปี็ 2564

ตัวเลขดั้งกล่าวส่ังผลให้ไที่ยส่ังอัอักมีะม่ีวงมีากเป็็นี้
อัันี้ดั้บท้ี่� 2 ในี้อัาเซ้ึ้ยนี้ และอัันี้ดั้บ 7 ขอังโลก รวมีมูีลค่ากว่า 
95 ล้านี้เหร้ยญสัหรัฐ !!!

Global Trend
เม่ี�อัไม่ีนี้านี้มีาน้ี้� ร้านี้ขายไก่ที่อัด้เจ้าดั้งระดั้บโลกรายหนึี้�ง  

โป็รโมีตเมีนูี้ “ไก่จากพ่ช่” ท้ี่�ไม่ีม้ีส่ัวนี้ผสัมีขอังไก่ ตอับรับ 

กระแสัปั็จจุบันี้ท้ี่� ผู้คนี้ให้ความีสัำา คัญกับการเล่อัก 

รับป็ระที่านี้อัาหารและใส่ัใจเร่�อังการรกัษาสุัขภาพมีากยิ�งขึ�นี้  

ทัี่�งด้้วยผลกระที่บจากการระบาด้ขอังโควิด้-19 และ 

ความีนิี้ยมีขอังผู้คนี้ท้ี่�มุ่ีงเน้ี้นี้เร่�อังการดู้แลใส่ัใจรูป็ร่าง

ไป็จนี้ถึงเที่รนี้ด์้การลด้นี้ำ�าหนัี้กท้ี่�นี้ำาไป็สู่ัการควบคุมี 

รายละเอ้ัยด้ขอังอัาหารท้ี่�รับป็ระที่านี้ในี้แต่ละม่ี�อัเลยท้ี่เด้้ยว

เม่นูดั้งกลู่าวทำำาม่าจาก Plant-Based Protein หร่อ่ โป็รต่่น
จากพ่ช ซ่ึ่�งเป็็นหน่�งในสิำ�งท่ำ�ได้้รับการกลู่าวถ่งอ่ย่างม่ากแลูะ 
รู้จักกันด่้ โด้ยเฉพาะอ่ยา่งย�ิงผูู้้ท่ำ�นิยม่กินผัู้ก ด้้วยข้้อ่มู่ลูท่ำ�วา่โป็รต่่น
จากพ่ชม่่คำอ่เลูสำเต่อ่รอ่ลูแลูะไข้ม่ันต่ำ�ากว่าโป็รต่่นจากสัำต่ว์ แลูะ
ยังม่่ไฟัเบอ่ร์ท่ำ�เหม่าะสำำาหรับคำนท่ำ�ต้่อ่งการลูด้นำ�าหนัก รวม่ถ่ง 
ช่วยเร่�อ่งระบบขั้บถ่ายอ่่กด้ว้ย

ทัำ�งน่� โป็รต่่นในช่วิต่ป็ระจำาวนัท่ำ�บริโภคำกัน ม่อ่่ยู ่2 ป็ระเภทำ ค่ำอ่ 
Animal-Based Protein หร่อ่ โป็รต้นี้จากสััตว์ ได้้แก่ เน่�อ่สัำต่ว์ต่่างๆ  
ไข่้ แลูะนม่ ท่ำ�รับป็ระทำานกนัอ่ยูป่็ระจำา แลูะ Plant-Based Protein 
หร่อ่ โป็รต้นี้จากพ่ช่ ท่ำ�กำาลัูงม่าแรง โด้ยได้้ม่าจาก พ่ชต่ระกูลูถ�ัว  
ข้้าวบางชนิด้ แลูะธีัญ่พ่ชต่่าง ๆ ซ่ึ่�งในเม่่อ่งไทำยทำ�่นิยม่กัน 
ม่านานแลู้วก็ค่ำอ่ โป็รต่่นเกษต่รนั�นเอ่ง แลูะด้้วยคำวาม่ก้าวหน้า 
ด้้านการผู้ลิูต่อ่าหารข้อ่งโลูกทำำาให้ Plant-Based Protein ได้้รับ 

การพฒันาต่าม่พฤต่กิรรม่การบรโิภคำ ม่่รสำชาต่ ิกลิู�น ส่ำสัำนเหม่่อ่น
ผู้ลิูต่ภัณฑ์ิจากสำัต่ว์ จนทำำาให้กระแสำการรับป็ระทำานโป็รต่่นจาก
พ่ชได้้รับคำวาม่นิยม่อ่ย่างรวด้เร็ว

จุด้เด่้นสำำาคัำญ่ทำ�่ทำำาให้โป็รต่่นจากพ่ชเป็็นท่ำ�นิยม่ในหมู่่ 
คำนรักสุำข้ภาพค่ำอ่ช่วยเสำริม่โป็รต่่นแก่ร่างกายให้กับคำนท่ำ�ม่่อ่าการ  
Lactose-intolerance หร่อ่อ่าการแพ้นม่ นอ่กจากนั�นโป็รต่่นจาก

พลััง Soft power ข้องพลััง Soft power ข้อง  “มิลัลิั”“มิลัลิั”

ภาพจาก: Youtube Coachella

พ่ชยังช่วยผูู้้สูำงอ่ายุเร่�อ่งการดู้ด้ซ่ึ่ม่อ่าหาร เพราะเม่่�อ่อ่ายุม่ากข่้�น  
ป็ระสิำทำธิีภาพการดู้ด้ซ่ึ่ม่สำารอ่าหารข้อ่งผูู้้สูำงอ่ายุจะน้อ่ยลูง  
โป็รต่่นจากพ่ชบางชนดิ้ยงัช่วยเสำรมิ่สำร้างการทำำางานข้อ่งกลู้าม่เน่�อ่  
ม่่ใยอ่าหารช่วยเร่�อ่งระบบขั้บถ่ายแลูะลูด้อ่าการท้ำอ่งผูู้กอ่่กด้้วย 

ถ่งแม้่ว่าโป็รต่่นจากพ่ชจะม่่ป็ระโยชน์ ช่วยทำด้แทำนโป็รต่่น
จากสำัต่ว์ แลูะได้้รับคำวาม่นิยม่เป็็นอ่ย่างม่ากโด้ยเฉพาะกลุู่ม่คำน
ท่ำ�ต้่อ่งการลูด้นำ�าหนัก แต่่ไม่่ได้้หม่ายถ่งการลูะทิำ�งการรบัป็ระทำาน
โป็รต่่นจากสัำต่ว์ทำ�ังหม่ด้ นั�นเพราะโป็รต่่นจากพ่ชส่ำวนใหญ่่ 
จะไม่่ได้้ม่าพร้อ่ม่กับกรด้อ่ะม่ิโนท่ำ�จำาเป็็นต่่อ่ร่างกายอ่ย่าง 
คำรบถ้วนเท่ำาเน่�อ่สัำต่ว์ โป็รต่่นแต่่ลูะชนิด้ต่่างจ่งม่่ป็ระโยชน์แลูะ 
จุด้เด่้นท่ำ�แต่กต่่างกันไป็ 

สิั�งสัำาคัญท้ี่�สุัด้จึงอัยู่ท้ี่�การป็รับสััด้ส่ัวนี้ขอังสัารอัาหารต่างๆ  

ให้สัมีดุ้ลและตรงกับความีต้อังการขอังร่างกาย การเล่อัก 

รับป็ระที่านี้อัาหารท้ี่�หลากหลายจึงเป็็นี้เร่�อังจำาเป็็นี้อัย่างมีาก  

เพราะร่างกายไม่ีได้้ต้อังการแค่เพ้ยงโป็รต้นี้เท่ี่านัี้�นี้  

รวมีทัี่�งการอัอักกำาลังกายสัมีำ�าเสัมีอั เสัริมีสัร้างสุัขภาพจิต 

และสุัขภาพกายให้แข็งแรงไป็พร้อัมีกันี้ ก็ถ่อัเป็็นี้ 

ความีรับผิด้ช่อับต่อัตนี้เอังขอังทีุ่กคนี้ ... You are what 

you eat. นัี้�นี้เอัง
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เร่�อังราว “ข้าวเหน้ี้ยวมีะม่ีวงฟีัเวอัร์” ขอัง “มิีลลิ-ด้นุี้ภา  
คณาธ้ิรกิจ” ซึึ้�งโช่ว์กินี้ “ข้าวเหน้ี้ยวมีะม่ีวง” บนี้เวท้ี่  
“Coachella” เที่ศกาลด้นี้ตร้ระดั้บโลก ยังไม่ีจางหาย ทัี่�งยัง
ป็ลุกกระแสั “Soft Power” ให้กลับมีาลุกโช่นี้อ้ักคราว  

คำวาม่หม่ายข้อ่ง “Soft Power” หม่ายรวม่ไป็ถ่ง  
การแผู้ข่้ยายอ่ทิำธิีพลู โด้ยไม่่ต่อ้่งใช้อ่ำานาจบงัคัำบ แต่่สำาม่ารถทำำาให้
คำนม่่สำ่วนร่วม่ นำาไป็สู่ำการการป็รับเป็ลู่�ยนพฤติ่กรรม่ แลูะเกิด้ 
การเป็ลู่�ยนแป็ลูงทำางคำวาม่คำิด้ ตั่วอ่ย่างข้อ่ง “Soft Power”  
ท่ำ�เห็นได้้ชัด้เจนแลูะมั่กได้้รับการหยิบยกม่าเป็็นตั่วอ่ย่างอ่ยู่เสำม่อ่ ค่ำอ่  
“เกาหล้ใต้” ทัำ�งกระแสำ K-pop แลูะซ่ึ่ร่ส์ำเกาหลู่ท่ำ�สำาม่ารถ 
สำร้างมู่ลูค่ำาเพิ�ม่ทำางเศรษฐกิจได้้อ่ย่างม่หาศาลู

ป็ระเด็้นเก่�ยวกับ “Soft Power” ไม่่ใช่โจทำย์ใหม่่ข้อ่ง
รัฐบาลูไทำย เพราะรัฐบาลูม่่นโยบายสำนับสำนุน Soft Power แลูะ
อุ่ต่สำาหกรรม่สำร้างสำรรค์ำ (Creative Economy) ข้อ่งไทำยให้เป็็นท่ำ�
รู้จักทัำ�วโลูก โด้ยมุ่่งส่ำงเสำริม่วัฒนธีรรม่ “5 F” ท่ำ�เป็็น Soft Power  
ข้อ่งไทำยให้กลูายเป็็นสำนิค้ำาส่ำงอ่อ่กทำางวฒันธีรรม่สำำาคัำญ่ข้อ่งไทำย ได้้แก่

ชุ ู“5F” SOFT POWER 
ผลักดันอตุสาห้กรรมสรา้งสรรค์ผลักดันอตุสาห้กรรมสรา้งสรรค์

สัถานี้การณ์แพร่ระบาด้ขอังโควิด้-19  
ทัี่�วโลกกำาลังเป็็นี้ไป็ในี้ทิี่ศที่างท้ี่�ด้้ขึ�นี้ หลาย
ป็ระเที่ศรวมีทัี่�งป็ระเที่ศไที่ยขอังเราเริ�มี
เปิ็ด้ป็ระเที่ศอัย่างเป็็นี้ที่างการเต็มีรูป็แบบ  
แน่ี้นี้อันี้ว่ากระแสั “Soft Power” และ
ทุี่นี้ที่างวัฒนี้ธิรรมีท้ี่� ม้ีอัยู่เดิ้มีขอังเรา  
ย่อัมีกลายเป็็นี้เร่�อังถูกท้ี่�ถูกเวลา หากได้้รับ
การผลักดั้นี้อัย่างจริงจัง การฟ้ั�นี้เศรษฐกิจ
ขอังป็ระเที่ศให้กลับมีาเข้มีแข็งด้้วย “5 F” 
จึงไม่ีน่ี้าจะใช่่เร่�อังยาก หากคนี้ไที่ยทุี่กคนี้
ทุี่กฝ่ึายร่วมีม่ีอักันี้

อาหาร 

ภาพยนตร์และวีิดิิทััศน์

การออกแบบแฟชัี�นไทัย 

11

22
33

เทัศกาลประเพณีีไทัย 

ศิลปะการป้องกันตัวิแบบไทัย 44

55

Food

FilmFilm

Fashion)

(Festival)

(Fighting)
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เม่ี�อัเร็ว ๆ น้ี้� ป็รากฏิการณ์ “ข้าวเหน้ี้ยวมีะม่ีวงฟีัเวอัร์”  

เป็็นี้ข่าวโด่้งดั้ง หลังแร็ป็เป็อัร์สัาวไที่ย “มิีลลิ-ด้นุี้ภา  

คณาธ้ิรกิจ” โช่ว์กินี้ “ข้าวเหน้ี้ยวมีะม่ีวง” เมีนูี้อัาหารไที่ย

ยอัด้นิี้ยมี สัไตล์แซ่ึ้บ ๆ บนี้เวท้ี่งานี้เที่ศกาลด้นี้ตร้ระดั้บโลก  

Coachella ป็ลุกพลัง Soft Power ผลไม้ีไที่ยให้ฮ่อัฮาไกล

ไป็ทัี่�วโลก แต่ใช่่ว่าผลไม้ีไที่ยจะม้ีด้้แค่มีะม่ีวงเท่ี่านัี้�นี้ วันี้น้ี้�

เราเลยช่วนี้พาไป็ลุยสัวนี้ ตามีหาผลไม้ีไที่ยสุัด้ปั็ง ยิ�งในี้

ช่่วงน้ี้�ผลไม้ีรสัเลิศหลากหลายช่นิี้ด้กำาลังแข่งกันี้อัอักผล

ให้เราได้้ชิ่มีกันี้ ม้ีสัวนี้ไหนี้รอัอัยู่บ้าง ตามีไป็ลุย!!

สวนเอเดน ออร์์แกนิกส์ 
#ทุเรียนป็ากีชื่อ่งติอ้งส่วันเอเด้น ค่ำอ่แฮัชแท็ำกทำ�่แนะนำา

ตั่วได้้อ่ย่างชัด้เจน ส่วันเอเด้น	ออร์แกีน่กีส์่ สำวนทุำเร่ยน
ต้่นแบบแห่งอ่ำาเภอ่ป็ากช่อ่ง จังหวัด้นคำรราชสำ่ม่า แต่่เม่่�อ่ 
พูด้ถ่งทำุเร่ยน เช่�อ่ว่าหลูายคำนคำงยังไม่่คุ้ำนชินกับ “ทุี่เร้ยนี้

ป็ากช่่อัง” ม่ากนัก จุด้เด่้นข้อ่งทุำเร่ยนป็ากช่อ่งท่ำ�สำวนเอ่เด้น  
อ่อ่ร์แกนิกส์ำ ค่ำอ่ท่ำ�น่�คัำด้เลู่อ่กสำายพันธ์ุีทุำเร่ยนตั่วท็ำอ่ป็จาก
จังหวัด้นนทำบุร่ม่าป็ลููกแบบสำวนเกษต่รอิ่นทำร่ย์ในพ่�นท่ำ�แนว
ภูเข้าไฟั อุ่ด้ม่ไป็ด้้วยแร่ธีาตุ่จากธีรรม่ชาติ่ท่ำ�อ่ำาเภอ่ป็ากช่อ่ง  
ซ่ึ่�งเป็็นแหลู่งทำ�่ม่่อ่อ่กซึ่เิจนด่้ท่ำ�สุำด้ 1 ใน
 7 แห่งข้อ่งโลูก เพ่ยงแค่ำน่�ก็คำง
อ่ ย ากจ ะลูอ่ ง ลิู� ม่ ชิม่รสำ  

“ทุี่เร้ยนี้ป็ากช่่อัง” กันแลู้ว
แน่นอ่น

 
     : สัวนี้เอัเด้นี้  

อัอัร์แกนิี้กส์ั ป็ากช่่อัง

เที่่�ยวลุุยสวน (ผลุไม้้) สุดปััง!!!เที่่�ยวลุุยสวน (ผลุไม้้) สุดปััง!!!

ไร์่องุ่่่นภููผา
สำถานท่ำ�ท่ำอ่งเท่ำ�ยวเชิงเกษต่รในอ่ำาเภอ่สำวนผู่้�ง 

จังหวัด้ราชบุร่ แหลู่งเร่ยนรู้ธีรรม่ชาต่ิท่ำ�เปิ็ด้ต้่อ่นรับ 
นักท่ำอ่งเท่ำ�ยวให้ไป็สัำม่ผัู้สำกับคำวาม่งด้งาม่ข้อ่งธีรรม่ชาติ่ 
กันแบบฟัร่ ๆ  ไม่่เส่ำยค่ำาเข้้าชม่ ภายในไร่อ่งุ่นภูผู้าม่่อ่งุ่น
หลูากหลูายพันธ์ุีให้นักท่ำอ่งเท่ำ�ยวได้้เลู่อ่กตั่ด้เอ่งสำด้ ๆ 
จากต้่น นอ่กจากน่�ยังม่่ผู้ลิูต่ภัณฑ์ิแป็รรูป็จากอ่งุ่นให้ได้้
เลู่อ่กช้อ่ป็ไป็เป็็นข้อ่งข้วัญ่ข้อ่งฝ่ากม่ากม่าย เช่น นำ�าอ่งุ่นสำด้  
พายอ่งุ่น อ่งุ่นกวน ไวน์อ่งุ่น อ่งุ่นอ่บแห้ง เป็็นต้่น  

ลูอ่งแวะชม่ไร่อ่งุ่น เซึ่ลูฟีั�เก๋ ๆ  
กับผู้ลูอ่งุ่นด้ก ๆ แลู้ว 

คุำณจะฟิันแบต่ะโกน 
แน่นอ่น

       : ไร่อังุ่นี้ภูผา  

อั.สัวนี้ผึ�ง

สวนละไม
“อัาณาจักรไม้ีผล...ท่ี่ามีกลางขุนี้เขา”  

สำวนผู้ลูไม้่ท่ำาม่กลูางป่็าไม่้ธีรรม่ชาติ่บนพ่�นท่ำ�กว่า 
500 ไร่ ในอ่ำาเภอ่วงัจนัทำร์ จังหวดั้ระยอ่ง ไฮัไลูต์่ข้อ่ง
ท่ำ�น่�นอ่กจากบรรยากาศข้อ่งธีรรม่ชาติ่ท่ำ�สุำด้แสำน 
จะงด้งาม่แลู้ว สิำ�งท่ำ�กวักม่่อ่เร่ยกนักท่ำอ่งเท่ำ�ยวให้
หลู�ั ง ไหลูเข้้าม่าเ ย่� ยม่ชม่ท่ำ� น่� ต่ลูอ่ด้ทัำ� ง ปี็ ค่ำอ่  
“บุฟัเฟ่ัต์ผลไม้ี” หลูากหลูายชนิด้ โด้ยเฉพาะช่วงน่�ห้าม่พลูาด้กับ “บุฟัเฟ่ัต์ทุี่เร้ยนี้”  
แลูะเม่่�อ่อิ่�ม่ท้ำอ่งกับบุฟัเฟ่ัต์่ผู้ลูไม่้แลู้ว ยังม่่บริการรถรางพาเท่ำ�ยวชม่ฟัาร์ม่แกะ  
ให้นักท่ำอ่งเท่ำ�ยวสัำม่ผัู้สำน้อ่งแกะอ่ยา่งใกลู้ชิด้ ถา่ยรูป็ ป็อ้่นอ่าหารได้้เต็่ม่ท่ำ�

     : สัวนี้ละไมี / Suan Lamai

สวนของุ่ฉััน My garden
สำวนสำ้ม่สำายนำ�าผู่้�งแห่งเด่้ยวทำ่าม่กลูาง 

ทิำวเข้าแห่งอ่ำาเภอ่ม่่อ่นแจ่ม่ จังหวัด้เช่ยงใหม่่  
ท่ำ�น่�ป็ลููกส้ำม่สำายนำ�าผู่้�งม่ากว่า 10 ปี็ ม่่ส้ำม่ให้เก็บ
ต่ลูอ่ด้ทัำ�งปี็ เปิ็ด้ให้ผูู้้ม่าเย่อ่นได้้ม่าถ่ายรปู็เช็กอ่นิ 
กับวิวสำวย ๆ แลูะเก็บส้ำม่สำด้ ๆ ด้้วยตั่วเอ่งเป็็น
ข้อ่งฝ่ากติ่ด้ม่่อ่กลัูบบ้าน นอ่กจากสำวนส้ำม่แลู้ว
ยังม่่มุ่ม่ต่่าง ๆ ท่ำ�ทำางสำวนต่กแต่่งให้นักท่ำอ่งเท่ำ�ยว 
ได้้ม่าถ่ายรปู็แบบชคิำ ๆ  รวม่ไป็ถ่งทุ่ำงด้อ่กไฮัเด้รนเย่ย
ท่ำ�อ่อ่กด้อ่กรอ่ต้่อ่นรับ แลูะหากถูกใจช่อ่ไหนก็ซ่ึ่�อ่
กลัูบบ้านได้้ ถ้าเดิ้นชม่สำวนจนหม่ด้แรง ท่ำ�น่�ม่่
ไอ่ศกร่ม่ส้ำม่สูำต่รพิเศษ กาแฟันำ�าส้ำม่ ต่ลูอ่ด้จน
อ่าหารคำาวให้เติ่ม่พลัูงก่อ่นกลัูบ ใคำรได้้ไป็สัำม่ผัู้สำ
กลัูบอ่อ่กม่าต้่อ่งพูด้เป็็นเส่ำยงเด่้ยวว่า สำวนส้ำม่
ม่่อ่นแจ่ม่ มั่นแจ่ม่ม่าก

     : สัวนี้ขอังฉันี้ My garden - ม่ีอันี้แจ่มี
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 “ดวงร�ยั่เด่อน 12 ร�ศีี” พื่ฤษภ�คม 2565 หมอธีีร์์ ไพ่่ยิิปซีี 
ราศีีมัังกร (14 มั.ค. - 12 ก.พ.)

การงานี้ : ม่่โอ่กาสำได้้ข่้าวด่้เก่�ยวกับ 
การเลู่�อ่นข้�ัน เลู่�อ่นต่ำาแหน่ง คำนว่างงาน เต่ร่ยม่
รับโอ่กาสำได้้เลูย ได้้รับการติ่ด้ต่่อ่ ธีุรกิจส่ำวนตั่ว  

เร�ิม่ข้ยับเติ่บโต่ข่้�น แต่่ต้่อ่งระวังเร่�อ่งการเจรจา ต้่อ่งลูะเอ่่ยด้กับ
การรับเอ่กสำารสิำนค้ำา ใบรับเงิน การเงินี้ : ม่่เงินเข้้าอ่อ่กให้ใช้จ่าย 
คำลู่อ่งตั่วม่ากข่้�น ความีรัก : คำนโสำด้ คำรอ่งโสำด้ ไม่่อ่ยากรกัใคำร 
คำนม่คู่่ำ จูงม่่อ่ทำำาบุญ่ เติ่ม่สิำ�งท่ำ�ด่้ร่วม่กัน

ราศีีกุมัภ์์ (13 ก.พ. - 12 มีั.ค.)
การงานี้ : ได้้ใช้คำวาม่คิำด้ ต้่อ่งค้ำนคำว้าหา

ข้้อ่มู่ลูม่ากข่้�น ไม่่ม่่คำวาม่ท้ำาทำาย แต่่ได้้ใช้คำวาม่คิำด้
กับงานท่ำ�ม่่ คำนว่างงาน ม่่แต่่งานฟัร่แลูนซ์ึ่ ธุีรกิจ

ส่ำวนตั่ว ภาวะทำรงต่วั ต้่อ่งป็ระคำบัป็ระคำอ่งไป็ต่าม่สำถานการณ์ก่อ่น  
การเงินี้ : เกิด้คำวาม่วิต่กกังวลูกับรายรับ รายจ่าย ใช้คำลู่อ่ง 
แต่่กลูัวการใช้ ความีรัก : คำนโสำด้ พบรักแบบบังเอ่ิญ่ คำนม่่คู่ำ  
คำนรักให้โชคำ

ราศีีมีัน (13 มีั.ค. - 12 เมั.ย.)
การงานี้ : ได้้เริ�ม่อ่ะไรใหม่่ ๆ ต้่อ่งป็รับตั่ว

ไป็ต่าม่สำถานการณ์ คำนว่างงาน ม่่ข่้าวด่้ ได้้รับ
การติ่ด้ต่่อ่ ธุีรกิจส่ำวนตั่ว ม่่โอ่กาสำ ม่่จังหวะ  

เริ�ม่เข้้าท่ำ�เข้้าทำาง การเงินี้ : หม่ด้เงินไป็กับค่ำายานพาหนะ  
ค่ำาเดิ้นทำาง ความีรัก : คำนโสำด้ ใช้ช่วิต่โสำด้ได้้อิ่สำระบ้างแลู้ว 
คำนม่่คู่ำ ต่่างคำนต่่างเดิ้นทำางต่าม่เส้ำนทำางตั่วเอ่ง

ราศีีเมัษ (13 เมั.ย. - 14 พ.ค.)
การงานี้ : รับม่่อ่กับสำถานการณ์ท่ำ� 

ไม่่สำาม่ารถคำาด้เด้าได้้เลูย ทำำาได้้แค่ำต้่อ่งม่่สำติ่ใน 
การทำำางานอ่ย่างตั่�งใจ คำนว่างงาน คำงต้่อ่งรอ่

การติ่ด้ต่่อ่ไป็กอ่่น ธุีรกิจส่ำวนตั่ว รอ่ดู้สำถานการณ์ พร้อ่ม่รับม่่อ่
กับคำวาม่ไม่่แน่นอ่นอ่ย่างม่่สำติ่ การเงินี้ : กังวลูกับรายจ่ายท่ำ�
ไม่่คำาด้คำดิ้เกดิ้ข่้�นจนทำำาการเงินสำะด้ดุ้ ความีรัก : คำนโสำด้ ม่่คำนแก่ 
ม่าข้ายข้นม่จ่บ คำนม่่คู่ำ คำนรักกด้ดั้นจนอ่่ด้อั่ด้ ไม่่ม่่คำวาม่สุำข้

ราศีีพฤษภ์ (15 พ.ค. - 15 มิั.ย.)
การงานี้ : ม่่โชคำเร่�อ่งงาน ม่่โอ่กาสำใหม่่เข้้าม่า

ให้พัฒนา หร่อ่พิสูำจน์ตั่วเอ่ง คำนว่างงาน เต่ร่ยม่ชุด้
ทำำางานใหม่่ได้้เลูย ม่่โอ่กาสำด้่ ๆ ธุีรกิจส่ำวนตั่ว  

ไป็ได้้สำวย ข้ายอ่อ่นไลูน์ม่่ลููกค้ำาเพิ�ม่ การเงินี้ : ได้้เงินเลู่�อ่นขั้�น 
เลู่�อ่นต่ำาแหน่ง ได้้เงินเพิ�ม่เติ่ม่ม่าใช้จ่ายคำลู่อ่ง ความีรัก : คำนโสำด้  
เจอ่รกัท่ำ�อ่บอุ่่นใจ อ่ายุม่ากกว่าม่าก ๆ คำนม่่คู่ำ อ่บอุ่่น ต่่างให้กำาลัูงใจ

ในวันหม่อ่งหม่่น

ราศีีเมัถุุน (16 มิั.ย. - 15 ก.ค.)
การงานี้ : รับม่่อ่กบัคำวาม่เคำร่งเคำร่ยด้กบั

โป็รเจ็กต์่ยักษ์ รู้ส่ำกกด้ด้ัน คำนว่างงาน ได้้รับ 
การติ่ด้ต่่อ่ หร่อ่ได้้งานราชการ ธุีรกิจส่ำวนตั่ว ถ่อ่ว่าเติ่บโต่ 
อ่่กนิด้ แต่่ต้่อ่งรับม่่อ่กับการแข่้งขั้น การเงินี้ : ใช้เงินอิ่สำระ 
เกินตั่ว เอ่าท่ำ�พอ่ด่้ เงินทำอ่งหายาก ความีรัก : คำนโสำด้  
โด้นหลูอ่ก อ่กหักแบบไม่่ทัำนตั่�งตั่ว คำนม่่คู่ำ ระวังม่่ปั็ญ่หา  
เกิด้การทำะเลูาะรุนแรง

ราศีีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงานี้ : เต่ร่ยม่รับม่่อ่กับการถูกกด้ดั้น  

หร่อ่การถูกเพ่งเล็ูง คำนว่างงาน ได้้งานราชการ  
หร่อ่งานเก�่ยวกับต่่างป็ระเทำศ ธุีรกิจส่ำวนตั่ว ทำำาธุีรกิจข้ายกับ
คำนต่่างชาต่ ิถ่อ่ว่าม่่จังหวะท่ำ�ด่้ การเงินี้ : ระวังกระเป๋็าเงินหาย  
หร่อ่เส่ำยเงินก้อ่น ทำำางานหลู่นหาย ให้ใคำรย่ม่ไม่่ได้้ค่ำน ความีรัก :  
คำนโสำด้ คำวาม่สัำม่พันธ์ีเป็ลู่�ยนแป็ลูงรวด้เร็ว คำนม่่คู่ำ ช่พจรลูงเท้ำา  
อ่ยู่ไม่่ติ่ด้ทำ�่ ไม่่ค่ำอ่ยได้้เจอ่

ราศีีสิงห์์ (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงานี้ : ได้้ริเริ�ม่งานใหม่่ ๆ งานอิ่สำระ  

ทำ�ังงานหลัูก งานเสำริม่ คำนว่างงาน เต่รย่ม่เร�ิม่งานใหม่่  
ได้้รับการต่ิด้ต่่อ่ ธุีรกิจส่ำวนตั่ว เริ�ม่ฟ้ั�นฟูัด้่ข่้�น  

ม่่จังหวะหาลููกค้ำา การเงินี้ : ม่่เร่�อ่งให้ต้่อ่งคำวักเงินใช้จ่าย หร่อ่
ต้่อ่งเส่ำยเงินต่่อ่ว่ซ่ึ่า ลูงเร่ยนคำอ่ร์สำภาษา ความีรัก : คำนโสำด้  
เจอ่รักท่ำ�สำม่หวัง ม่่คำวาม่สุำข้ คำนม่่คู่ำ ต่่างเข้้าอ่กเข้้าใจ ม่่ข่้าวด่้

ราศีีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงานี้ : ได้้งานท่ำ�ต้่อ่งค้ำนคำว้า หร่อ่ 

หาข้้อ่มู่ลูเยอ่ะจนป็วด้หัว คำนว่างงาน ทำำาสิำ�งทำ�่
ทำำาได้้ไป็ก่อ่น ธุีรกิจส่ำวนตั่ว ต้่อ่งป็ระคำอ่งธุีรกิจให้ผู่้านช่วงน่� 
ไป็ก่อ่น การเงินี้ : ใช้เงินต่าม่อ่ารม่ณ์จนเป็็นหน่�สิำนม่ากข่้�น 
ความีรัก : คำนโสำด้ เจอ่รักท่ำ�อ่บอุ่่นม่าก ๆ คำนม่่คู่ำ ได้้รับข่้าวด่้  
ข่้าวม่งคำลู

ราศีีตุลย์ (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงานี้ : ต่กอ่ยู่ในสำภาพแวด้ลู้อ่ม่ท่ำ�

อ่่ด้อั่ด้ ทำำางานเคำร่งเคำร่ยด้ ป็ร่กษาใคำรไม่่ได้้  
คำนว่างงาน เกิด้คำวาม่เคำร่ยด้ ยังไม่่ได้้งานท่ำ�ใช่ 

ธุีรกิจสำ่วน ไม่่เป็็นอ่ย่างท่ำ�หวัง ม่่แต่่ป็ัญ่หา การเงินี้ : ยังด่้ท่ำ� 
ได้้รับคำวาม่ช่วยเหลู่อ่ การเงินยังใช้จ่ายได้้คำลู่อ่ง แม้่จะไม่่ 
คำลู่อ่งตั่วม่าก ความีรัก : คำนโสำด้ พบรักกับคำนต่่างชาติ่  
คำนม่่คู่ำ ระวังเร่�อ่งการใช้อ่ารม่ณ์จนทำะเลูาะ

ราศีีพิจิิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงานี้ : รับม่่อ่ให้ได้้เม่่�อ่เจอ่สำถานการณ ์

ท่ำ�ไม่่คำาด้คิำด้ ม่่แต่่ปั็ญ่หา คำนว่างงาน ต่กงาน  
ว่างงาน ธุีรกิจส่ำวนตั่ว ระวังหุ้นส่ำวนหักหลัูง  

การเงินี้ : ระวังเงินสูำญ่หาย หร่อ่ถูกชักด้าบ เป็็นหน่� ความีรัก : 
คำนโสำด้ คำนอ่ายุม่ากกว่าม่าสำานสำัม่พันธ์ี คำนม่่คู่ำ ได้้รับข่้าวด่้  
ข่้าวม่งคำลู

Gemini

ห้ากีอยากีเช็ื่คืด้วังดี้ๆ	ติามิ่เรามิ่าที�	“หมอธีีร์ ไพ่ย่ปซีี” 
Facebook	:	www.facebook.com/mortea.tarot	ห้รืออยากีเช็ื่คืด้วังแบบส่่วันตัิวัที�	Line	ID	:	Teac02

ราศีีธนู (16 ธ.ค. - 13 มั.ค.)
การงานี้ :  ระ วัง ไ ด้้ซึ่อ่งข้าว ห ร่อ่ 

เจอ่สำถานการณ์ไม่่คำาด้คิำด้ คำนว่างงาน ยังต้่อ่ง
ว่างงานไป็ก่อ่น ธุีรกิจส่ำวนตั่ว อ่ย่าเพิ�งลูงทุำนเพิ�ม่

เด็้ด้ข้าด้ การเงินี้ : ม่่โอ่กาสำได้้เงนิก้อ่น ระวงัการลูงทุำนช่วงน่�  
ความีรัก : คำนโสำด้ พบรักชาวต่่างชาติ่ หร่อ่คำนชอ่บก่ฬา  
คำนม่่คู่ำ อ่ย่าเอ่าอ่ารม่ณ์ตั่วเอ่งม่าทำำาให้คำนรักบั�นทำอ่น
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นัี้บเป็็นี้ข่าวด้้ในี้วงการแพที่ย์ หลังป็รากฏิความีหวังใหม่ีในี้

การป้็อังกันี้การแพร่ระบาด้ขอังโควิด้-19 เม่ี�อัแอัสัตราเซึ้เนี้กา 

เผยผลที่ด้ลอังระยะท้ี่� 3 ขอัง Evusheld (เอัวูเช่ลด์้) ว่าสัามีารถ

ป้็อังกันี้ก่อันี้การสััมีผัสัเช่่�อัโควิด้ ซึึ้�งก่อันี้หน้ี้าน้ี้�ในี้เด่้อันี้ธัินี้วาคมี 2564  

คณะกรรมีการอัาหารและยาขอังสัหรัฐ (FDA) ไฟัเข้ยวยา Evusheld  

ต้านี้โควิด้-19 ขอังแอัสัตราเซึ้เนี้กาเป็็นี้กรณ้ฉุกเฉินี้ในี้กลุ่มี 

ผู้ม้ีภูมิีคุ้มีกันี้บกพร่อัง ซึึ้�งต่อัมีากลางเด่้อันี้ม้ีนี้าคมี 2565  

อังค์การยาแห่งยุโรป็ (EMA) ป็ระกาศคำาแนี้ะนี้ำาให้ใช้่ยา Evusheld  

ในี้กลุ่มีผู้ใหญ่และวัยรุ่นี้อัายุ 12 ปี็ขึ�นี้ไป็ท้ี่�ยังไม่ีเคยติด้เช่่�อัโควิด้ 

ในี้ขณะท้ี่�ยุโรป็กำาลังเผชิ่ญกับยอัด้ผู้ติด้เช่่�อัท้ี่�พุ่งสูังและอััตรา 

การฉ้ด้วัคซ้ึ้นี้ในี้ผู้ใหญ่ท้ี่�ไม่ีค่บหน้ี้า

จากนั�นสำหภาพยุโรป็ (EU) อ่นุมั่ติ่ใช้ยา Evusheld หลัูงผู้ลู 
การทำด้ลูอ่งในเฟัสำ 3 บ่งช่�ว่ายาดั้งกลู่าวช่วยลูด้คำวาม่เส่ำ�ยงลู้ม่ป่็วย
จากการต่ิด้เช่�อ่โคำวิด้-19 ได้้อ่ย่างม่่นัยสำำาคัำญ่ แลูะสำาม่ารถสำร้าง
ภูม่คุ้ิำม่กันใหร่้างกายได้อ้่ย่างนอ้่ย 6 เด่้อ่น โด้ยผู้ลูการทำด้ลูอ่งแสำด้ง
ให้เห็นว่า Evusheld ลูด้คำวาม่เส่ำ�ยงท่ำ�จะลู้ม่ป่็วยจากการติ่ด้เช่�อ่โคำวิด้-19  
ได้้ 77% เม่่�อ่เท่ำยบกบักลูุม่่ทำ�่ได้้ยาหลูอ่ก แลูะอ่ตั่ราน่�จะเพิ�ม่ข่้�นเป็็น  
83% หลัูงจากผู่้านไป็แลู้ว 6 เด่้อ่น นอ่กจากน่� ยาดั้งกลู่าวยังสำาม่ารถ 
รักษาป็ระสำิทำธีิภาพในระด้ับเดิ้ม่สำำาหรับการป็้อ่งกันสำายพันธ์ุีย่อ่ย 
BA.2 ข้อ่งโอ่มิ่คำรอ่น ซ่ึ่�งเป็็นสำายพนัธ์ุีทำ�่ม่ก่ารแพร่ระบาด้ม่ากในยโุรป็  
สำำาหรับป็ระเทำศไทำย Evusheld จ่งเป็็นตั่วเลู่อ่กใหม่่ท่ำ�น่าจับต่าเช่นกัน
Evusheld คืืออะไร์?

Evusheld เดิ้ม่ช�่อ่ AZD7442 ค่ำอ่แอ่นติ่บอ่ด่้อ่อ่กฤทำธีิ�ยาว 
(Long-acting Antibody-LAAB) ท่ำ�ผู้สำม่ยา LAAB สำอ่งชนิด้ (ค็ำอ่กเทำลู)  
ได้้แก่ Tixagevimab แลูะ Cilgavimab ซ่ึ่�งม่าจากบ่เซึ่ลูลู์ทำ�่ได้้รับ 
การบริจาคำจากผูู้้ท่ำ�เคำยป็่วยจากเช่�อ่ไวรัสำ SARS-CoV-2 ถูกคำ้นพบ
โด้ยศูนย์การแพทำยข์้อ่งม่หาวิทำยาลัูยแวนเด้อ่ร์บิลูท์ำ โม่โนโคำลูนอ่ลู
แอ่นติ่บอ่ด่้ข้อ่งม่นุษย์ 2 ตั่วน่�จะม่่คำวาม่จำาเพาะท่ำ�ต่่างกัน เพ่�อ่จับ
กับโป็รต่่นหนาม่ข้อ่งเช่�อ่ไวรัสำโคำวิด้ หรอ่่ SARS-CoV-27 ในคำนลูะจุด้  
แลูะถูกพัฒนาต่่อ่โด้ยแอ่สำต่ราเซึ่เนกา

ข้้อ่มู่ลูแรกจากการค้ำนคำว้าในสิำ�งม่่ช่วิต่ โด้ยคำณะแพทำยศาสำต่ร์  

ม่หาวทิำยาลูยัวอ่ชงิต่นั แสำด้งให้เห็นว่า Evusheld ข้อ่งแอ่สำต่ราเซึ่เนกา 
สำาม่ารถลูด้ป็ริม่าณไวรัสำข้อ่งสำายพันธีุ์ย่อ่ยข้อ่งไวรัสำโคำโรนา 
สำายพันธ์ุีโอ่มิ่คำรอ่นทัำ�งหม่ด้ในป็อ่ด้ได้้ โด้ยจากการทำด้สำอ่บ 
การลูบลู้างฤทำธิี�ไวรัสำโด้ยใช้ไวรัสำทำ�่ม่่ช่วิต่ ช่�ว่า Evusheld สำาม่ารถ
ลูบลู้างเช่�อ่ไวรัสำโคำโรนาสำายพันธ์ุีโอ่มิ่คำรอ่นท่ำ�เกิด้ข้�่นใหม่่แลูะระบาด้
อ่ย่างรวด้เร็วอ่ย่างเช่�อ่ไวรัสำสำายพันธ์ุีย่อ่ย SARS-CoV-2 BA.21 ได้้
อ่ย่างม่่ป็ระสิำทำธิีภาพ แลูะยังบ่งช่�อ่่กว่าสำาม่ารถลูบลู้างเช่�อ่ไวรัสำ
โคำโรนาสำายพันธ์ุีโอ่มิ่คำรอ่น BA.1 แลูะ BA.1.1 ได้้ นอ่กจากน่� จาก
การคำ้นคำว้าในหนูท่ำ�ติ่ด้เช่�อ่จากสำายพันธ์ุีโอ่มิ่คำรอ่น BA.1, BA.1.1 
แลูะ BA.2 แสำด้งให้เห็นว่าการใช้ Evusheld สำาม่ารถลูด้ป็ริม่าณ 
เช่�อ่ไวรัสำลูงได้้เป็็นอ่ย่างม่าก แลูะจำากัด้การอั่กเสำบในป็อ่ด้ท่ำ�ติ่ด้เช่�อ่
ม่าจากสำายพนัธีุย่์อ่ยทำั�งสำาม่สำายพนัธีุ ์ซ่ึ่�งป็รมิ่าณเช่�อ่ไวรสัำ SARS-CoV-2  
ม่่คำวาม่เก่�ยวข้้อ่งกับคำวาม่รุนแรงข้อ่งโรคำแลูะอั่ต่ราการเส่ำยช่วิต่ท่ำ�
เพิ�ม่ข่้�นรวม่ถ่งสำภาวะหลัูงโคำวิด้ (Long COVID) 
ผลการ์ศึึกษาล่าส่ด (21 เมษายน 2565)

แอ่สำต่ราเซึ่เนกา เปิ็ด้เผู้ยว่า ผู้ลูการทำด้ลูอ่งใช้ยา Evusheld  
เพ่�อ่ป้็อ่งกันการต่ิด้เช่�อ่ก่อ่นการสำัม่ผัู้สำโรคำ สำาม่ารถลูด้คำวาม่เสำ�่ยง
ข้อ่งการติ่ด้เช่�อ่โคำวิด้-19 แบบม่่อ่าการ โด้ยไม่่พบผูู้้ป่็วยท่ำ�ม่่อ่าการ

แอนติิบอดีแบบใหม่สกัดโอมิคืร์อน
รุนแรง หร่อ่เส่ำยช่วิต่จากโรคำโคำวิด้-19 หลัูงได้้รับยา ทัำ�งน่� ข้้อ่มู่ลูด้งักลู่าว 
ได้้รับการต่่พิม่พ์ในวารสำาร New England Journal of Medicine เผู้ย
ผู้ลูการศ่กษาระยะท่ำ� 3  PROVENT ในการป้็อ่งกันก่อ่นการสำัม่ผัู้สำ
เช่�อ่ไวรัสำก่อ่โรคำ พบว่ายา Evusheld สำาม่ารถลูด้คำวาม่เส่ำ�ยงจากการ
เกิด้โรคำโคำวิด้-19 แบบม่่อ่าการได้้ร้อ่ยลูะ 77 จากการวเิคำราะห์เบ�่อ่งต้่น  
แลูะร้อ่ยลูะ 83 จากการวิเคำราะห์มั่ธียฐานท่ำ�ระยะเวลูา 6 เด่้อ่น  
เม่่�อ่เท่ำยบกับกลุู่ม่ท่ำ�ได้้รับยาหลูอ่ก 

การทำด้ลูอ่งน่�พบว่าไม่่ม่่ผูู้้ป็ว่ยอ่าการร้ายแรง หร่อ่การเส่ำยช่วิต่
จากโรคำโคำวิด้-19 ต่ลูอ่ด้การติ่ด้ต่าม่ผู้ลูในระยะเวลูา 6 เด่้อ่น 
ม่ากกว่าร้อ่ยลูะ 75 ข้อ่งจำานวนผูู้้เข้้าร่วม่การศ่กษา PROVENT ม่่
โรคำป็ระจำาตั่ว ซ่ึ่�งก่อ่ให้เกิด้คำวาม่เส่ำ�ยงสูำงต่่อ่การติ่ด้เช่�อ่ไวรัสำโคำวิด้-19  
ท่ำ�รุนแรง ซ่ึ่�งรวม่ถ่งผูู้้ท่ำ�ม่่ภูมิ่คุ้ำม่กันบกพร่อ่งแลูะอ่าจม่่ภูมิ่คุ้ำม่กัน 
ต่อ่บสำนอ่งไม่่เพ่ยงพอ่ต่่อ่การรับวัคำซ่ึ่น นอ่กจากน่� ข้้อ่มู่ลูจากเภสัำช
จลูนศาสำต่ร์ยังแสำด้งให้เห็นอ่่กว่า คำวาม่เข้้ม่ข้้นข้อ่งยา Evusheld  
ยังคำงอ่ยู่ในระด้ับทำ�่สูำงเป็็นระยะเวลูา 6 เด่้อ่น หลูังการได้้รับยา  
ซ่ึ่�งสำนับสำนุนว่าการฉ่ด้ยาคำรั�งเด่้ยวก็สำาม่ารถให้การป็้อ่งกัน 
การติ่ด้เช่�อ่ไวรัสำก่อ่โรคำโคำวิด้-19 ได้้อ่ย่างน้อ่ย 6 เด่้อ่น

จากการต่ดิ้ต่าม่ผู้ลูในระยะเวลูา 6 เด่้อ่น ในกลุู่ม่ผูู้้เข้้าร่วม่รับยา 
ดั้งกลู่าว ไม่่พบผูู้้ป่็วยท่ำ�ม่่อ่าการรุนแรงจากโรคำโคำวิด้-19 ไม่่พบผูู้้ท่ำ�
ติ่ด้เช่�อ่ในระดั้บท่ำ�ต้่อ่งเข้้ารักษาตั่วในโรงพยาบาลูหร่อ่การเส่ำยช่วิต่
ท่ำ�เก่�ยวข้้อ่งกับโคำวิด้-19 ทัำ�งน่� ยังคำงม่่ผู้ลูข้้างเค่ำยงท่ำ�ยอ่ม่รับได้้  
โด้ยเหตุ่การณ์ไม่่พ่งป็ระสำงคำ์ท่ำ�พบบ่อ่ยทำ�่สุำด้ค่ำอ่ป็ฏิิกิริยาบริเวณท่ำ� 
ฉ่ด้วัคำซ่ึ่น ซ่ึ่�งเกิด้ข่้�นในร้อ่ยลูะ 2.4 ข้อ่งผูู้้ท่ำ�รับยา

ในป็ระเทำศไทำย ท่ำ�ป็ร่กษาด้้านการส่ำ�อ่สำาร ศบคำ. ระบวุ่า ศบคำ.  
ชุด้ใหญ่่ม่่นโยบายให้เป็ลู�่ยนวัคำซ่ึ่นแอ่สำต่ราเซึ่เนกา ในสัำญ่ญ่า 
ท่ำ�เหลู่อ่เป็็นแอ่นติ่บอ่ด่้แบบใหม่่ (Evusheld) ซ่ึ่�งฉ่ด้คำรั�งหน่�งอ่ยู่ได้้นาน  
6-12 เด่้อ่น โด้ยคำาด้ว่าจะสำาม่ารถด้ำาเนินการนำาเข้้าได้้ทัำนท่ำเพ่�อ่ลูด้
การเส่ำยช่วิต่ข้อ่งกลุู่ม่เส่ำ�ยง โด้ยกลุู่ม่เป้็าหม่ายค่ำอ่กลุู่ม่ 608

ร์ู�จััก Evusheld ภููมิคื่�มกันสำาเร์็จัร์ูป ร์ู�จััก Evusheld ภููมิคื่�มกันสำาเร์็จัร์ูป 

สแต็ค…กีฬาเรียงแก้วิธรรม่ดิาทีั�ไม่่ธรรม่ดิา
STACK 

เม่ี�อัเร็วๆ น้ี้�ม้ีภาพยนี้ตร์ไที่ยเร่�อัง FAST & FEEL LOVE 

จากค่าย GDH ซึึ้�งใช้่ก้ฬา “สัแต็ค” เข้ามีาเป็็นี้บที่บาที่สัำาคัญ

ในี้การด้ำาเนิี้นี้เร่�อังราว จนี้ที่ำาให้หลาย ๆ คนี้เริ�มีให้ความีสันี้ใจ 

กับก้ฬาช่นิี้ด้น้ี้� วันี้น้ี้�เลยช่วนี้มีาลอังที่ำาความีรู้จักก้ฬาช่นิี้ด้น้ี้� 

ให้มีากขึ�นี้กันี้

“สัแต็ค” ค่ำอ่ก่ฬาเร่ยงแก้วพลูาสำติ่กให้อ่อ่กม่าต่าม่รูป็แบบท่ำ�
กำาหนด้ ซ่ึ่�งรูป็แบบน�ันม่่หลูากหลูายแต่กต่่างกนัไป็ แต่่ถ้าให้อ่ธิีบายคำร่าว ๆ  
เข้้าใจง่าย ค่ำอ่การเร่ยงแก้วตั่�งจากลู่างข่้�นบนเป็็นลัูกษณะแบบ
พ่ระม่ดิ้ จากน�ันก็เกบ็แก้วจากบนลูงลู่าง ซ่ึ่�งการตั่ด้สิำนผู้ลูแพ้-ชนะ 
จะวัด้กันทำ�่คำวาม่รวด้เร็ว แลูะต้่อ่งไม่่ม่่ข้้อ่ผิู้ด้พลูาด้ด้้วย

ม่าอ่ย่างต่่อ่เน่�อ่ง โด้ยเฉพาะในระดั้บเยาวชน ซ่ึ่�งได้้ม่่การคัำด้เลู่อ่ก
เป็็นตั่วแทำนป็ระเทำศไทำยไป็แข่้งขั้นในเวท่ำระดั้บนานาชาติ่ แลูะ
สำาม่ารถคำว้ารางวัลูม่าคำรอ่ง สำร้างช่�อ่เส่ำยงให้กับป็ระเทำศไทำยม่าแลู้ว
หลูายคำรั�ง 

หน่�งในสำาเหตุ่สำำาคัำญ่ท่ำ� “สัแต็ค” ได้้รับคำวาม่นิยม่ม่ากข่้�น 
เน่�อ่งจากเป็น็ก่ฬาท่ำ�เข้้าใจง่าย ไม่่ซัึ่บซ้ึ่อ่น ไม่่ต้่อ่งใช้พลูะกำาลัูง ทำำาให้
เลู่นกันได้้ทุำกเพศทุำกวัย รวม่ทัำ�งใช้อุ่ป็กรณ์เพ่ยงไม่่ก่�อ่ย่าง ได้้แก ่ 
แก้วพลูาสำต่กิท่ำ�อ่อ่กแบบม่าเพ่�อ่เลู่นสำแต็่คำโด้ยเฉพาะ แผู้น่รอ่ง แลูะ
อุ่ป็กรณ์จับเวลูาเพ่ยงเท่ำานั�น ซ่ึ่�งอุ่ป็กรณ์เหลู่าน่�สำาม่ารถหาซ่ึ่�อ่ได้้ 
ไม่่ยากในร้านค้ำาอ่อ่นไลูน์

นอ่กจากน่� “สัแต็ค” เป็็นก่ฬาท่ำ�ป็ลูอ่ด้ภัย ไม่่ม่่การป็ะทำะ  
ไม่่เส่ำ�ยงต่่อ่การบาด้เจ็บ จ่งเหม่าะกับเด็้ก ๆ เป็็นอ่ย่างม่าก แลูะท่ำ�
สำำาคัำญ่ “สัแต็ค” ช่วยเสำริม่สำร้างสำม่าธีิได้้เป็็นอ่ย่างด่้ อ่่กทัำ�งม่่ 
งานวจัิยระบวุ่ายงัชว่ยเสำรมิ่เร่�อ่งป็ฏิกิริิยาต่อ่บสำนอ่ง (Reaction Time) 
แลูะพัฒนาทัำกษะการป็ระสำานงานระหว่างด้วงต่าแลูะม่่อ่ (Eye–Hand  
Coordination) อ่่กด้้วย

ได้้รู้จักก้ฬาสัแต็คเบ่�อังต้นี้กันี้ไป็แล้ว จะรอัช้่าอัยู่ไย  

ไป็เร้ยงแก้วกันี้เลย !!!

ขอบคุืณีภาพจากี	Facebook	:	ส่มิ่าคืมิ่ส่แต็ิคืป็ระเทศไทย		
TSSA	-	Thailand	Sport	Stacking	Association

จุด้กำาเนิด้ข้อ่ง “สัแต็ค” เริ�ม่ต่้นข่้�นท่ำ�สำหรัฐอ่เม่ริกา  
เม่่�อ่ราว 40 ปี็ก่อ่น โด้ยเริ�ม่แรกเป็็นกิจกรรม่เพ่�อ่ให้เด็้ก ๆ  ได้้เลู่น
เพ่�อ่คำวาม่สำนุกสำนานแลูะฝ่ึกสำม่าธีิเท่ำานั�น ก่อ่นท่ำ�จะเริ�ม่ 
แพร่หลูายจนม่่การจัด้แข่้งขั้นอ่ย่างจริงจัง แลูะรูป็แบบการเลู่น
ท่ำ�พัฒนาม่าเร่�อ่ย ๆ จนถ่งปั็จจุบัน โด้ย “สัแต็ค” เป็็นท่ำ�นิยม่ 

ในหลูายป็ระเทำศจนม่่
การก่อ่ตั่� ง  “สัมีาคมี 

ก้ฬาสัแต็คโลก” ข่้�นม่า  
แลูะได้้จัด้แข่้งขั้นระดั้บ
ชิงแชม่ป์็โลูก แถม่ยังม่่
การบันท่ำกสำถิติ่นักก่ฬา
ท่ำ�ทำำา เวลูาได้้ เ ร็ว ท่ำ�สำุด้ 
เป็็น “สัถิติโลก” อ่ย่าง
จริ ง จั ง เหม่่ อ่นก่ฬา 
ชนิด้อ่่�นกันเลูยท่ำเด่้ยว

ใ น บ้ า น เ ร า ม่่  
“สัมีาคมีก้ฬาสัแต็ค

ป็ระเที่ศไที่ย” แลูะ 
จัด้ทัำวร์นาเม่นต์่แข่้งขั้น
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อักษร
สราญ

...ทะเลไม่่เหมื่อนกััน...
๏ ใครว่่าทะเลท่�ไหนก็ัเหมื่อนกััน

ไม่่จริงทั�งนั�นมั่นไม่่เหมื่อน

เกัล่ยว่คลื�นคว่าม่ฝัันสะท้านสะเทือน

แต่่ละเกัล่ยว่ท่�ม่าเยือนเคลื�อนทั�งนั�น

๏ ต่่างย่อม่ร้้แก่ัใจว่่าไม่่เหมื่อน

ทุกัทะเลล้ว่นเคลื�อน, ต่าม่คลื�นฝััน

ทะเลท่�ไหนก็ัไม่่เหมื่อนกััน

คลื�นและเราล้ว่นเปล่�ยนผััน, ไม่่เหมื่อนเดิิม่ !.

นายทิิวา
เกาะมััลดีีฟส์์ ส์าธารณรัฐมััลดีีฟส์์



ติดต่อใช้้พ้ืนท่ีศูนย์ราช้การฯ
Call Center บริษััท ธนารักษ์ัพััฒนาสินทรัพัย์์ จำำากัด
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