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แห่งความย่ังยืน
นวัตกรรม

อ่่านต่่อ่ 03

เชื่อมโยง“สมดุล” เชื่อมโยง“สมดุล” 
เม่ื่�อสถานการณ์์โควิิด-19 ท่ั่�วิโลก มีื่แนวิโน้มื่คลี�คลายในไป

ทิั่ศทั่างทีั่�ดีข้ึ้�น!

มุ่งสู่“ความยั่งยืน” มุ่งสู่“ความยั่งยืน” คำาว่ิา “Sustainability” หร่อ “

ควิามื่ย่�งย่น” และ “Innovation” หร่อ “นว่ิตกรรมื่” ถูกหยิบยกมื่าใช้้
หลากหลายบริบทั่ ท่ั่�งภาคร่ฐ เอกช้น และประช้าส่งคมื่ 

SUSTAINOVATION 
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ในชว่งทศวรรษท่ีผ่านมา
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กองบรรณ์าธิการ

เริ่มปีใหม่ 2565 นักษัต่รใหม่ รับ “ปีขึ้าล” ถึงแม้หลายคนจะหวั่นใจว่าจะเป็น “ปีเส่อดุ”  

แต่่กอ่งบรรณาธกิาร DAD Magazine ต่่างพูดเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า ขอ่ให้เป็นปี “เส่อสมื่หวิ่ง”

ถึงแม้ปีนี้อ่าจจะไม่มีงานฉลอ่งเทศกาลยิ่งใหญ่เหมือ่นปีก่อ่น ๆ เพราะโควิด-19 ที่ก่อ่ให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงอ่ย่างมากมาย รวมถงึกจิกรรมเฉลมิฉลอ่งต่่าง ๆ ทั่วโลก แต่่บรรยากาศแห่งความสขุ 
กใ็ช่ว่าจะเลอื่นหายไป เพยีงแต่่ปรบัเปลี่ยนรูปแบบให้สอ่ดคล้อ่งกบัสถานการณ์เท่านั้น

ช่วงเทศกาลส�าคัญอ่ย่างปีใหม่ “ขึ้องขึ้วิ่ญ” เป็นสิ่งที่หลายคนคิดถึง และนิยมส่งมอ่บให้แทน 
ความปรารถนาดี แทนถ้อ่ยค�าอ่วยพรสู่กัน และคงไม่มีใครปฏิเสธว่า มักจะรู้สึกยินดีในยามที่ได้รับ 
“ขึ้องขึ้วิ่ญ”  

“ขึ้องขึ้วิ่ญ” ที่ล�้าค่าที่สุดอ่ย่างหนึ่งที่เราจะมีให้แก่กันและกันในยามนี้ คือ่การมีสุขภาพใจ 
เข้มแขง็ สขุภาพกายแขง็แรง ซึ่งเราสามารถมอ่บให้แก่ต่นเอ่ง และเผื่อ่แผ่ดแูลไปถงึคนรอ่บข้าง เพื่อ่ส่งผ่าน 
ความรกั ความหวงั และพลงัใจ ให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ต่่าง ๆ ไปด้วยกัน

    ให้ช้ีวิิตงดงามื่ตามื่มืุ่่งหวิ่ง

    ให้พล่งพร้อมื่สรรพร่บปีขึ้าล

    ให้แขึ้็งแรงช้ีพช้่�นอยู่ย่นนาน

    ให้กิจการทัุ่กสิ�งยิ�งรุ่งเร่อง.

ขอ่ส่งผ่าน “พล่งแห่งควิามื่หวิ่งกำาล่งใจ” เป็น “ขึ้องขึ้วิ่ญ” ไปถงึทกุ ๆ ท่าน ขอ่ให้เชื่อ่มั่นว่า 
เราทกุคนจะฝ่าข้ามทกุอ่ปุสรรค และสร้างสรรค์สิ่งดงีามเพื่อ่ความสขุไปด้วยกนัได้ต่ลอ่ดไป...

Editor's talk

Executive Visions
โลกเปลี�ยนแปลงอย่างรวิดเรว็ิ เราทุั่กคนต้องปร่บตว่ิ 

อยู่ตลอดเวิลา เพ่�อให้สอดร่บก่บสิ�งทีั่�เปลี�ยนแปลงไป  

เราอาจจะประสบผลสำาเร็จด้วิยวิิธีการเดิมื่ทั่ี�ใช้้ในอดีต...

แต่มื่่นอาจจะไมื่่ Work ก่บโลกยุคใหมื่่คำาถามื่ก็ค่อ เราจะ

สร้างวิิธีการใหมื่่ ๆ  เพ่�อร่บมื่่อก่บการเปลี�ยนแปลงใหมื่่ ๆ

ได้อย่างไร

คำาตอบก็ค่อ ต้องทั่ำาลายคุณ์คนเก่า เพ่�อสร้าง 

คุณ์คนใหมื่่...

พูดง่าย ๆ อ่ย่าไปยึดต่ิดกับความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจาก 
วธิกีารเดมิในอ่ดีต่ สิ่งนี้เป็นสิ่งส�าคญัมากส�าหรบัทกุคน เพราะ
เราก�าลงัอ่ยู่ในยคุขอ่งการเปลี่ยนแปลง ยคุขอ่งการเปลี่ยนผ่าน... 
การที่จะอ่ยูร่อ่ดไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ การเปลี่ยนผ่านใหม่ ๆ  
คณุต้่อ่งผ่าน 6 ด่าน ที่ท�าให้คณุยดึต่ดิกบัสิ่งต่่าง ๆ  ในอ่ดตี่ ให้ได้

ด่านแรก เราไมื่่ได้รู ้ไปหมื่ดทัุ่กสิ�ง เราต่้อ่งเรียนรู ้
อ่ะไรอ่ีกมากมาย คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่เคยประสบ 
ความส�าเร็จอ่ย่างสูงในอ่ดีต่ มักจะคิดหรอื่เชื่อ่ว่าต่นเอ่งรู้ทุกสิ่ง
เมื่อ่ใดที่คนคนหนึ่งคดิหรือ่เชื่อ่ว่าต่นเอ่งรู้ทกุสิ่ง หรือ่ฉลาดมาก 
นั่นคอื่ จดุเริ่มต้่นในการหยดุการเรยีนรูส้ิ่งใหม่ ๆ  ดงันั้น Mindset 
อ่ันดับแรกขอ่งการท�าลายคนเก่าในต่ัวคุณก็คือ่ “มื่ีสิ�งต่าง ๆ

มื่ากมื่ายทั่ี�ต้องเรียนรู้”

ด่านทั่ี�สอง ต้องเตรียมื่พร้อมื่ร่บควิามื่ทั่้าทั่ายใหมื่่ ๆ  

คนเราส่วนใหญ่ พูดง่าย ๆ เกือ่บ 100% มกัจะอ่ยากฟังในสิ่ง
ที่ต่นเอ่งอ่ยากได้ยิน และไม่อ่ยากฟังในสิ่งที่ควรจะฟัง หรือ่  
อ่ยากจะพูดในสิ่งที่ต่นเอ่งอ่ยากพูด แต่่ไม่ค่อ่ยจะพูดในสิ่งที่ 
ควรพดู เมื่อ่ได้ฟังสิ่งที่ต่นเอ่งไม่อ่ยากฟัง กจ็ะเกดิความไม่พอ่ใจ 
หรือ่ต่่อ่ต่้านสิ่งนั้น คนที่จะท�าลายคุณคนเก่า แล้วสร้าง 
คณุคนใหม่ ต้่อ่งเปิดใจรบัฟังในสิ่งที่ท้าทายความคดิ ความเชื่อ่เดมิ 
ขอ่งต่น การเปิดใจรับฟังความคิดใหม่ ความเชื่อ่ใหม่ที่ 

วิธีการที่ดีที่สุดก็คือ่ ต่้อ่งรู้จักมอ่งในมุมอ่ื่น ๆ บ้าง  
จะท�าให้เหน็อ่ะไรชดัเจนขึ้น

ด่านทั่ี�ห้า อย่าเร่งรีบเกนิไปทั่ี�จะประสบผลสำาเร็จ  
เป็นการดเีป็นอ่ย่างยิ่ง หากต้่อ่งการจะประสบผลส�าเรจ็
ด้วยการลงมือ่ท�าทันที แต่่การลงมือ่ท�าทันที แล้วไป 
เร่งรบีเกนิไปด้วยความใจร้อ่นให้บรรลผุลส�าเรจ็ อ่าจจะ
ก่อ่ให้เกดิผลเสยี หรือ่ท�าลายทกุสิ่งได้ ทกุสิ่งทกุอ่ย่าง 
มีจังหวะจะโคนขอ่งมัน การรบต่้อ่งมีจังหวะขอ่ง 
การรบ เราต่้อ่งเข้าใจจังหวะ หรือ่ Timing เหล่านี้  
ดังนั้น อ่ย่าเร่งรีบหรือ่ใจร้อ่นที่จะประสบผลส�าเร็จ 
โดยไม่ค�านงึถงึจงัหวะจะโคนเหล่านี้

ด่านทั่ี�หก ต ้องทั่ลาย Comfort Zone  

มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต่้อ่งการความสบาย...แต่่หากวันใดเกิด 
การเปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่่อ่ความสบายเหล่านั้นไม่ให้
คงอ่ยู่ต่่อ่ไป พวกที่เฝ้ายดึต่ดิแต่่ความสบายกจ็ะถงึเวลา “รำ�าไห้” 

และ “เสียใจ” ที่ไม่เต่รยีมต่วัรบัการเปลี่ยนแปลง
อ่ลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า “เราไม่่สาม่ารถแก้้ 

ปััญหาใหม่่ ๆ หรือสร้างส่�งใหม่่ ๆ ด้้วยว่ธีีก้าร หรือ ว่ธีีค่ิด้  
แบบเด่้ม่ ๆ” 

ปีเส่อ ปีนี� เรามื่าสร้างเราคนใหมื่่ทีั่�ไฉไลกว่ิา ด้วิย 

การทั่ำาสิ�งใหม่ื่ ๆ ก่นนะคร่บ ... สว่ิสดี แล้วิพบก่นใหม่ื่

ฉบ่บหน้า

by Dr. Tby Dr. T
Credit : Strategic Man, 2020

แต่กต่่างหรือ่ท้าทายความคิด ความเชื่อ่เดิม ก็คือ่ การสร้าง
โอ่กาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่อ่าจจะยิ่งใหญ่กว่าความคิด
หรอื่ความเชื่อ่เก่า ร้อ่ยเท่า พนัเท่า

ด่านทีั่�สามื่ อย่าคาดหว่ิงว่ิา ใคร ๆ  กจ็ะมื่าช่้วิย หากยดึต่ดิ 
ในการรับความช่วยเหลือ่จากผู้อ่ื่น ในการที่จะท�าสิ่งต่่าง ๆ  
ท่านอ่าจจะต่้อ่งท�าใจว่า ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ อ่าจจะ 
มีน้อ่ยคน หรือ่แนวร่วมน้อ่ยมาก ที่จะเต็่มใจมาช่วยท่าน 
ในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ท�าให้คนอ่ื่น ๆ ต่้อ่งพาต่นเอ่งอ่อ่กจาก 
Comfort Zone เริ่มต่้นทกุอ่ย่างที่ต่วัเราเอ่ง

ด่านทั่ี�สี� ปร่บมื่มุื่มื่องในการคดิให้หลากหลายมื่ากยิ�งขึ้้�น  

คนเราส่วนใหญ่มักเคยชินกับมุมมอ่งแบบที่ต่นคุ้นเคย หรือ่  
มมีมุมอ่งที่ต่ั้งอ่ยูบ่นพื้นฐานขอ่งประสบการณ์ หรอื่ความช�านาญ 
ขอ่งต่นเอ่ง เมื่อ่ยึดต่ิดแบบนั้นจะท�าให้มอ่งไม่เห็นภาพรวม  

เริ่มต้นปีใหม่ ให้เก๋ไก๋  
สร้างคุณคนใหม่ เพ่ือไปสูค่วามส�าเรจ็
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Sustainovation นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน  >> ต่่อ่จากหน้า 01

แม้ว่า “ควิามื่ย่�งย่น” และ “นวิ่ตกรรมื่” เคยเป็น 
เรื่อ่งแปลกใหม่เมื่อ่หลายปีก่อ่น ทว่าปัจจบุนัถอื่เป็นเรื่อ่งคุน้ชนิ 
ขอ่งทกุวงการ แม้จะให้ความส�าคญัแต่กต่่างกนัไปก็ต่าม

ก่อ่นหน้านี้ “ควิามื่ย่�งย่น” และ “นว่ิตกรรมื่”  
เป ็น “แนวิคิด” ที่หลายคนอ่าจจะท�าก็ได ้  ไม ่ท�าก ็
ไม่เป็นไร ถึงขนาดปรามาสว่าเป็นเรื่อ่งฉาบฉวยที่ท�าเพียง 
เพื่อ่รกัษาภาพลกัษณ์เท่านั้น

แต่ ่ป ัจจุบัน “ธรรมื่ช้าติ” ได ้แสดงอ่อ่กให ้ เห็น 
เชิงประจักษ์แล้วว่า “ควิามื่ย่�งย่น” และ “นว่ิตกรรมื่” 
จ�าเป็นต้่อ่งด�าเนนิไปด้วยกนั และ “มื่นษุยช้าต”ิ จะอ่ยูร่อ่ดได้  
จ�าต่้อ่งลงมอื่ท�าร่วมกนัอ่ย่างจรงิจงั

เมื่อ่เราแสวงหา “นว่ิตกรรมื่” แต่ ่ไม ่ค�านึงถึง  
“ควิามื่ย่�งย่น” เราอ่าจได้เพียงสิ่งประดิษฐ์หรือ่แนวคิด
ใหม่ที่คล้ายการจุดพลุ ต่ื่นต่าต่ื่นใจเพียงชั่วคราวแล้ววูบวับ 
ดบัหายไป

ในขณะเดียวกัน เมื่อ่เรามุ ่งหน้าสู่ “ควิามื่ย่�งย่น”  

แต่่ไม่มี “นวิ่ตกรรมื่” เราอ่าจเหลือ่เพียงเศษซากขอ่งอ่ดีต่
ที่พยายามโอ่บกอ่ดกันไว้อ่ย่างหวงแหน แต่่ไม่ได้ค�านึงถึง 
การเปลี่ยนแปลงขอ่งโลก

“ไตรกป่ปิยะ” หรอื่ Triple Bottom Line (3BL) ขอ่ง John Elkington 
น่�นค่อต้องคำาน้งถ้งหล่ก 3 ประการ ค่อ โลกหร่อ 

สิ�งแวิดล้อมื่ (Planet) คนหร่อส่งคมื่ (People) และกำาไร

หร่อเศรษฐกิจ (Profit) จะขึ้าดอย่างใดอย่างหน้�งไมื่่ได้

ทุกวันนี้ “Sustainovation” ได้รับการยอ่มรับอ่ย่าง 
แพร่หลาย ต่ัวอ่ย่างที่เห็นได้ชัดคือ่การก่อ่สร้างและการจัดการ

ต่่อ่จากหน้า 01เช่ือมโยง “สมดุล” มุ่งสู่ “ความย่ังยืน” >>

อ่าคาร มีการน�าเทคโนโลยีและนวัต่กรรมการอ่อ่กแบบที่ล�้ายุค
โดยพุ่งเป้าไปที่การมุ่งสู่ “อนาคต”

ต่วิอย่าง “นวิ่ตกรรมื่” เหล่านี� อาจฟังแล้วิดูเป็นเร่�อง 

“ธรรมื่ดา” แต่ควิามื่ธรรมื่ดาทีั่�วิ่า ล้วินแล้วิแต่คำาน้งถ้ง 

“ธรรมื่ช้าต”ิ อน่เป็นปัจจย่ทั่ี�จะนำาไปสู ่“ควิามื่ย่�งยน่” และ

เป็น “Sustainovation” อย่างแทั่้จริง

หลายประเทศจึงเริ่มเคลื่อ่นไปข้างหน้า 
อ่ีกครั้ง โดยมีบทเรียนครั้งส�าคัญขอ่งมนุษยชาต่ิ
เป็น “ร่องรอย” ให้ต่ระหนกัในแนวทางการพฒันา
มากยิ่งขึ้น

“งาน World Expo 2020” ก�าลังจัดข้ึน  
ณ เมือ่งดูไบ ประเทศสหรัฐอ่าหรับเอ่มิเรต่ส ์ 
งานเร่ิมมาต้ั่งแต่่ตุ่ลาคม 2564 และจะมีไปจนถึง
 มีนาคม 2565 เป็นการน�าเสนอ่นิทรรศการในช่วง
เวลาสั้น ๆ ทุก 5 ปี ภายใต้่การก�ากับดูแลขอ่ง

อ่งค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลก 
(Bureau of International Exposition, BIE)  

“World Expo”“World Expo” เป็นงานแสดงนิทรรศการ
ระดับโลกที่มีเรื่อ่งราว แนวคิด เทคโนโลยี และ
นวัต่กรรม จากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก มาน�า
เสนอ่อ่วดสายต่าคนทั่วโลก ให้เห็นความยิ่งใหญ่
จากอ่ดีต่ถงึปัจจบุนั เชื่อ่มโยงสู่อ่นาคต่ 

แนวคดิการจดังานครั้งนี้คอื่ “Connecting Minds,  “Connecting Minds,  

Creating the Future”Creating the Future” หรอื่ “เช้่�อมื่โยงควิามื่คดิ  

ลขิึ้ติอนาคต” โดยประกอ่บไปด้วยสามธมี  
คอื่ “โอกาส” (Opportunities)(Opportunities) “ควิามื่ย่�งยน่”    

(Sustainability)(Sustainability)  และ “การเคล่�อนทั่ี�/

ควิามื่คล่องต่วิ”  (Mobility) (Mobility) 

ทุกประเทศประชันกันอ่อ่กแบบ 
“ศาลานิทั่รรศการ” (Pavilion) ไม่ให้
น้อ่ยหน้า ทั้งต่ัวอ่าคารภายนอ่กและ 
การต่กแต่่งภายใน น�าเสนอ่และบอ่กเล่า
เรื่อ่งราว แนวทาง วถิ ีและนวตั่กรรมแห่ง
ความยั่งยนืขอ่งประเทศต่นเอ่งกนัสดุพลงั

หลายประเทศยักษ์ใหญ่ อ่าทิ  
สหราชอ่าณาจักร อิ่สราเอ่ล เยอ่รมนี
 สิงคโปร์ รัสเซี™ย เกาหลีใต้่ ญ่ีปุ่น หรือ่
สหรัฐอ่าหรับเอ่มิเรต่ส์เจ้าภาพ ต่่างได้
รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสูงมาก  
ด้วยรูปแบบที่สะดดุต่าโดดเด่น

ทั้งยังน�าเนื้อ่หาอ่ย ่างน ่าสนใจ  
สอ่ดแทรกประเด็นทางสังคม ส่ิงแวดล้อ่ม 
สาธารณสุข เศรษฐกิจ และการท่อ่งเท่ียว 
เข้าไปอ่ย่างแยบยล 

บางศาลานิทรรศการมีคนยอ่ม
ยืนต่่อ่แถวนานกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อ่จะ
เข ้าไปเยี่ยมชมแนวคิดและต่ัวอ่ย ่าง 
“Sustainovation” “Sustainovation” ขอ่งประเทศนั้น ๆ 
เพยีงไม่กี่นาท ี

ภาพที่ปรากฏล้วนแล้วแต่่เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัคือ่ “ควิามื่สมื่ดุล” ขอ่ง 
โลกหรอื่สิ่งแวดล้อ่ม (Planet) คนหรอื่สงัคม  
(People) และก�าไรหรอื่เศรษฐกจิ (Profit) 

“Sustainovation”“Sustainovation” นับเป ็น
กุญแจส�าคัญที่สอ่ดแทรกอ่ยู่ในเนื้อ่หา
นิทรรศการขอ่งทุกประเทศ ในการไข
โจทย์เพื่อ่แก้ปัญหา สร้างสรรค์ ต่่อ่ยอ่ด 
และพฒันา 

“World Expo”“World Expo” สะท้ั่อนให้เหน็ถ้ง 

“แนวิโน้มื่ขึ้องส่งคมื่และวิิถนีวิต่กรรมื่

ขึ้องโลก” ทั่ี�กำาล่งปลี�ยนแปลงไป

อย่างรวิดเร็วิ และมืุ่่งหน้าสู่เป้าหมื่าย

เดียวิก่น น่�นค่อ “นว่ิตกรรมื่แห่ง 

ควิามื่ย่�งย่น”

นั่นจึงเป็นที่มาขอ่งการพยายามผลักดัน  
“Sustainovation” ซึ่งหากต่ีความต่รงต่ัว  
ก็คือ่การน�าเอ่า “Sustainability” หรือ่  

“ควิามื่ย่�งยน่” มาผนวกรวมกบั “Innovation”  
ซึ่งหมายถงึ “นวิ่ตกรรมื่”

แม้ว่า “Sustainovation” จะยังมีศัพท์
บัญญัต่ิอ่ย่างเป็นทางการ แต่่อ่าจจะแปลโดย
ความได้ว่า “นวิ่ตกรรมื่แห่งควิามื่ย่�งย่น” 

หมายถงึ แนวทาง วถิ ีวธิปีฎบิัต่ ิเครื่อ่งมอื่ หรอื่
เทคโนโลยีที่เป็นนวัต่กรรม และมุ่งเน้นสู่การ
สร้างความยั่งยนื

เมื่อ่กล่าวถงึ “ควิามื่ย่�งย่น” อ่ย่างสมบรูณ์แบบ  
“นวิ่ตกรรมื่” จ�าต่้อ่งสอ่ดคล้อ่งกับแนวคิด 

บริเวณโถงช้ัน 5 (ด้านทิศตะวันออก) อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

พบกัน

สาระบันเทิง
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สวสัดีปีใหม่
ดร.นาฬิกอติภ่ค แสงสนิทั่ กรรมการผู้จัดการ นายไพบูลย์ พลประจ่กษ์  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และ นางสาวิภคพร ช้้อนทั่อง ผูอ้่�านวยการฝ่ายบรหิารอ่าคาร  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) พร้อ่มคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ 2565  
นายสงิห์ช่้ย ทั่นินซ้อน อ่ยัการสงูสดุ ณ ส�านกังานอ่ยัการสงูสดุ อ่าคารราชบรุดีเิรกฤทธิ์  
ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต่ ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

รบัรางวลั
บริษท่ั่ ธนารก่ษ์พฒ่นาสนิทั่รพ่ย์ จำากด่ หรอื่ ธพส. ผูบ้รหิารศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต่ ิ

๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ เข้ารบัรางวลัดเีด่น ด้านอ่นรุกัษ์พลงังาน ประเภทอ่าคารสร้างสรรค์
เพื่อ่การอ่นรุกัษ์พลงังาน อ่าคารที่ใช้พลงังานเป็นศนูย์ Zero Energy Building จากการประกวด Thailand 
Energy Awards 2021 โดยม ีนายสพุ่ฒนพงษ์ พ่นธ์มื่เีช้าว์ิ รอ่งนายกรัฐมนต่รีและรัฐมนต่รี 
ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี พร้อ่มทั้งร่วมแสดงความยินดีและกล่าวชื่นชม 
หน่วยงานและอ่งค์กรที่ได้รบัรางวลัในครั้งนี้

ส่งสุขปใีหม่
ดร.นาฬิกอตภิค่ แสงสนทิั่ กรรมการผูจ้ดัการ นายประณ์ต เลศิมื่มีื่งคลช้ย่ 

รอ่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) พร้อ่มคณะ 
เข้าสวสัดปีีใหม่ 2565 นายธสรณ์์อฑ่ฒ์ ธนิทั่ธิพน่ธ์ เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครอ่ง
ผูบ้รโิภค ณ ชั้น 5 ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครอ่งผู้บรโิภค อ่าคารรฐัประศาสนภกัด ี
ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต่ ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

ลงนามความรว่มมือ
นายแพทั่ย์เกียรติภูมิื่ วิงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อ่มด้วย นายประภาศ คงเอียด  

อ่ธบิดกีรมธนารกัษ์ และ ดร.นาฬิกอติภ่ค แสงสนิทั่ กรรมการผู้จดัการ บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ 
จ�ากดั (ธพส.) ลงนามบนัทกึข้อ่ต่กลงความร่วมมอื่ “โครงการก่อสร้างอาคารทั่ี�พก่อาศย่บคุลากรสาธารณ์สขุึ้  

และอาคารบรกิารอ่�น ๆ  บนทั่ี�ดินขึ้องรฐ่” ระหว่างกระทรวงสาธารณสขุ กรมธนารกัษ์ และบรษิทัธนารกัษ์
พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั ณ ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรุ ี

เปิดสโมสรศูนย์ราชการฯ
บรษ่ิทั่ ธนาร่กษ์พ่ฒนาสนิทั่ร่พย์ จำาก่ด (ธพส.) เปิดให้บรกิารสโมสรศนูย์ราชการ 

เฉลิมพระเกียรต่ิฯ ณ ชั้น 5 ทิศต่ะวันอ่อ่ก อ่าคารรัฐประศาสนภักดี (อ่าคารบี)  
เพื่อ่ให้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์แก่ผู้มาใช้บริการ รวมถึงหน่วยงานต่่าง ๆ พร้อ่มเต่รียม 
สิ่งอ่�านวยความสะดวกไว้บรกิารมากมาย อ่าท ิFree WiFi, ทวีดีจิทิลัเชื่อ่มต่่อ่อ่นิเทอ่ร์เน็ต่ 
ร้านขอ่งว่าง และเครื่อ่งดื่ม

พัฒนาสู่ Smart City
ดร.นาฬิกอตภิค่ แสงสนทิั่ กรรมการผู้จดัการ นายธธีช่้ สขุึ้สะอาด รอ่งกรรมการผู้จดัการ 

พร้อ่มด้วย นางสาวิช้วิดา เสนีวิงศ์ ณ์ อยุธยา ผู้อ่�านวยการอ่าวโุสฝ่ายดจิทิลั บรษิทั ธนารกัษ์
พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั (ธพส.) ให้การต้่อ่นรบั คณุ์ซาราห์ อู ๋(Sarah Wu) ประธานกลุม่ธรุกจิระหว่าง
ประเทศ และคณะผู้บริหาร บริษัท จุงหวา เทเลคอ่ม จ�ากัด รัฐวิสาหกิจจากไต่้หวัน ผู้ให้บริการ
ด้านโทรคมนาคมในระดบันานาชาต่ ิเข้าน�าเสนอ่แนวทางการบรหิารจดัการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต่ฯิ  
แจ้งวฒันะ ในการพฒันาสูก่ารเป็น Smart City ด้วยเทคโนโลย ี5G Private Network และ Smart City 
Solution
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“A GUIDE TO STRATEGIC ENVIRONMENTAL  
ASSESSMENT”, https://unece.org/DAM/env/eia/documents/
SEA_CBNA/Georgia_manual_en.pdf

“Strategic environmental assessment (SEA)”,  
https://www.oecd.org/dac/environment-development/ 
strategicenvironmentalassessment.htm

“แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อ่มระดับยุทธศาสต่ร์,  
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ่, 
https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=8372

“การประเมินสิ่งแวดล้อ่มในระดับยุทธศาสต่ร์”, 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ่และ 
สิ่งแวดล้อ่ม, http://eiadoc.onep.go.th/web/SEA.pdf

มื่่�อพูดถ้ง Strategic Environmental Assess-
ment หร่อ SEA ทั่ี�เรียกก่นวิ่า การประเมิื่นสิ�ง
แวิดล้อมื่ระดบ่ยทุั่ธศาสตร์ หลายคนอาจจะสงส่ยและ 

คดิว่ิาเป็นเร่�องไกลต่วิ แต่ในควิามื่เป็นจรงิแล้วิ SEA เป็นเร่�อง
ทั่ี�เกี�ยวิข้ึ้องกบ่ทั่กุคน เพราะเน้นการมื่ส่ีวินร่วิมื่และนำาไปสู ่
การพ่ฒนาเพ่�อควิามื่ย่�งยน่

ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ่ (สคช.)  
ได้ให้แนวทางความหมายขอ่ง SEA ที่เหมาะสมกบัประเทศไทยว่า 
“กระบวินการทั่ี�เป็นระบบเพ่�อสนบ่สนุนการตด่สนิใจในการ
กำาหนดนโยบาย แผน หร่อแผนงาน โดยให้ควิามื่สำาคญ่กบ่
การมื่ส่ีวินร่วิมื่ และการบูรณ์าการด้านเศรษฐกิจ ส่งคมื่ และ
สิ�งแวิดล้อมื่อย่างสมื่ดุล ซ้�งต้องนำาผลไปใช้้ในการวิางแผน 
เพ่�อให้เกดิการพฒ่นาทั่ี�ย่�งยน่”

ประเทศไทยมีการน�า SEA มาใช้ในการจัดท�าและทบทวน
แผนและแผนงานมาเกอื่บ 20 ปี เริ่มต่ั้งแต่่ปี 2546 โดยส�านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต่ิและสิ่งแวดล้อ่ม (สผ.) 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต่แิละสิ่งแวดล้อ่ม ได้เริ่มทบทวนและ
ปรบัปรงุระบบการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อ่ม และเสนอ่แนะ
ให้เริ่มพจิารณาน�ากระบวนการ SEA มาใช้เป็นเครื่อ่งมอื่เพื่อ่ส่งเสรมิ 
การจัดการสิ่งแวดล้อ่ม ปัจจุบัน สศช. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อ่งจดัท�าโครงการน�าร่อ่ง “การประเมิื่นสิ�งแวิดล้อมื่ระดบ่
ยทุั่ธศาสตร์ก่บการพ่ฒนาเชิ้งพ่�นทีั่�: จ่งหวิด่ระยอง” รวมทั้ง
สร้างความรูค้วามเข้าใจที่ถกูต้่อ่งเกี่ยวกบั SEA ให้กบัทกุภาคส่วน 
และในขณะนี้อ่ยู่ในระหว่างการจัดท�าร่างระเบียบส�านักนายก
รฐัมนต่รว่ีาด้วยการประเมนิสิ่งแวดล้อ่มระดบัยทุธศาสต่ร์

กระบวนการ SEA เป็นเครื่อ่งมอื่ส�าคญัที่ใช้ในการบรูณาการ
ประเดน็เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อ่มขอ่งแผนหรอื่แผนงาน 
เพื่อ่ให้เกิดการพัฒนาที่น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ขอ่บเขต่และ
ระดับการใช้ SEA จึงสนับสนุนการวางแผนในระดับนโยบาย  
(Policy) แผน (Plan) และแผนงาน (Program) ขอ่งการพฒันา ไม่ใช่
แค่ในระดบัโครงการ (Project) เพื่อ่ท�าให้การวางแผนในระดบัการใช้  
SEA นั้น เป็นกรอ่บระดบัยทุธศาสต่ร์ขอ่งการพฒันาในระดบัสงูกว่า  

กว้างกว่า และมคีวามเชื่อ่มโยงกบัการพจิารณาต่ดัสนิใจการด�าเนนิ
งานในระยะยาวและเป็นกรอ่บงานที่รอ่บด้าน บรูณาการมากกว่า
การพฒันาในระดบัโครงการ เพื่อ่สนบัสนนุการต่ดัสนิใจแผนหรอื่
แผนงาน และน�าไปสู่การพัฒนาระดับโครงการที่สอ่ดคล้อ่งกับ 
แผนหรอื่แผนงานเป็นล�าดบั จากภาพกว้างเป็นภาพเลก็ลงที่ชดัเจน
มากขึ้นต่ามล�าดบัชั้นขอ่งการพฒันา

โครงสร้างขอ่งแนวทาง SEA จะประกอ่บด้วย 3 ส่วน คือ่  
ส่วนที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐาน ประกอ่บด้วย การอ่ธบิายวตั่ถปุระสงค์
ขอ่งกระบวนการ SEA ความส�าคญัในการใช้เป็นกระบวนการและ
เครื่อ่งมอื่ และความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัท�าแผนหรอื่แผนงานกบั  
กระบวนการ SEA ส่วนที่ 2 ขั้นต่อ่นและกระบวนการด�าเนนิงาน 
แสดงและอ่ธบิายขั้นต่อ่นกระบวนงาน SEA ต่ั้งแต่่การกลั่นกรอ่ง 
การก�าหนดขอ่บเขต่ การพัฒนาและการประเมินทางเลอื่ก การ
ก�าหนดมาต่รการเพื่อ่ความยั่งยนื การจดัท�ารายงาน การมส่ีวนร่วม  
การควบคุมคุณภาพขอ่งกระบวนการ SEA และการต่ิดต่าม  
ต่รวจสอ่บ และประเมินผล ส่วนที่ 3 กลไกการขับเคลื่อ่น SEA 
เป็นการทบทวนทางวิชาการและการทบทวนการบริหารจัดการ 
เพื่อ่ให้กระบวนการ SEA ทุกขั้นต่อ่น มีคุณภาพและสอ่ดคล้อ่ง 
เป็นไปต่ามระเบยีบข้อ่บงัคบัและกฎหมายขอ่งประเทศไทย 

คนไทยจะคุน้ชนิกบั EIA หรอื่ Environmental Impact Assessment  
คอื่ การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อ่ม มากกว่า SEA โดย SEA 
ต่่างจาก EIA ในแง่ขอ่งขอ่บเขต่และระดับการใช้งาน โดย SEA  
จะสนใจในประเดน็ นโยบาย แผน แผนงาน ยทุธศาสต่ร์ วสิยัทศัน์  
แนวคิดทางเลือ่กเชิงยุทธศาสต่ร์ หรือ่การแสวงหาแนวทาง 
การพฒันาที่เหมาะสม มมุมอ่งด้านสิ่งแวดล้อ่มที่ว่า สิ่งแวดล้อ่ม
จะส่งผลก�าหนดโอ่กาสหรือ่ข้อ่จ�ากัดขอ่งการพัฒนาให้บรรลุ
วัต่ถุประสงค์หรือ่ไม่อ่ย่างไร ในแง่ขอ่งการประเมินผลภายหลัง 
การน�า SEA ไปสู ่การปฏิบัต่ิ จะเน้นเรื่อ่งการด�าเนินงาน 
ต่ามวัต่ถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อ่ม และการรักษาความยั่งยืน 
ขอ่งทรัพยากรธรรมชาต่ิที่ได้ก�าหนดไว้ในรายงาน SEA และ 
ผลการประเมินจะน�าไปสู ่การปรับแผนหรือ่แผนงานใหม่ที่ 
เหมาะสมยิ่งขึ้น

เ

ทีั่�มื่าขึ้องข้ึ้อมูื่ล : 

ส่วน EIA นั้น จะสนใจในมิต่ิ โครงการ การก่อ่สร้างและ 
การด�าเนินงาน ประเด็นส�าคัญระดับโครงการเพื่อ่ให้สามารถ 
ด�าเนนิการต่ามแนวทางพฒันาที่ได้เลอื่กไว้แล้วให้ถูกต้่อ่งเหมาะสม  
มุมมอ่งด้านสิ่งแวดล้อ่มที่ว่า การพัฒนาต่ามแนวทางที่ก�าหนด 
จะส่งผลกระทบต่่อ่สิ่งแวดล้อ่มอ่ย่างไรและเพียงใด ในแง่ขอ่ง 
การประเมนิผลภายหลงัการน�า EIA ไปสูก่ารปฏบิตั่ ิจะเน้นเรื่อ่ง 
การด�าเนินงานต่ามกฎหมาย มาต่รฐาน ประสิทธิภาพใน 
การควบคมุหรอื่ลดผลกระทบต่ามเงื่อ่นไขขอ่งรายงาน EIA และผล
การประเมนิจะน�าไปสูก่ารปรบัมาต่รการควบคมุ / ลดผลกระทบ
การต่ดิต่ามต่รวจสอ่บ การชดเชยความเสยีหาย (หากเกดิขึ้น)

แม้ว่า SEA และ EIA จะมคีวามแต่กต่่างกนั แต่่มคีวามสมัพนัธ์
และสนับสนุนกันในการจัดท�านโยบาย แผน แผนงาน และ 
โครงการ ดังนั้นแล้วหาเลือ่กใช้จ�าเป็นต่้อ่งต่ระหนักถึงการเลือ่ก 
เครื่อ่งมอื่ที่ถกูต้่อ่ง โดยท�าความเข้าใจว่าการพฒันานั้นจดัอ่ยูใ่น
ระดบัขอ่งแผนหรอื่แผนงาน หรอื่ระดบัโครงการ ดงันั้น จ�าเป็นจะ
ต้่อ่งเลอื่กใช้เครื่อ่งมอื่ให้ถูกต้่อ่งกบัวตั่ถปุระสงค์ขอ่งงานนั้น ๆ

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT : SEA

การประเมนิส่ิงแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์

ธพส. ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารทรัพย์สินขอ่งรัฐ ได้ให ้
ความส�าคญักบัการพฒันาเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อ่ม 
ด้วยหลกัธรรมาภบิาล ซึ่งเป็นแนวทางการด�าเนนิงานสอ่ดคล้อ่งกบั
แนวทาง SEA โดยบรรจกุารพฒันาเพื่อ่ความยั่งยนื ไว้ในวสิยัทศัน์  
พนัธกจิ วตั่ถปุระสงค์เชงิยทุธศาสต่ร์ และยทุธศาสต่ร์ขอ่งอ่งค์กร 
ซึ่งถ่ายทอ่ดและเชื่อ่มโยงลงมายังแผนยุทธศาสต่ร์ และแผน 
ปฏบิตั่กิารในแต่่ละด้าน เพื่อ่สร้างการเติ่บโต่ทางธรุกจิไปพร้อ่ม ๆ กบั 
การดแูลสงัคม สิ่งแวดล้อ่ม และสร้างคณุภาพชวีติ่ที่ดขีอ่งประชาชน

Mr. Prinzeohm
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ปี 2021 ราคา Bitcoin ค่อนข้ึ้างจะผ่นผวินขึ้้�นแรงลงแรง 
อน่เป็นผลมื่าจากควิามื่กง่วิลด้านสิ�งแวิดล้อมื่ขึ้องอล่กอริธม้ื่ 
proof-of-work และการส่�งแบนสกลุเงนิดจิทิั่ล่ในประเทั่ศจนี 
รวิมื่ทั่่�งการทั่วิีตขึ้อง อีลอน มื่่สก์ 

บทความขอ่ง CNN เมื่อ่วนัที่ 22 ธนัวาคม 2564 ระบวุ่า ต่อ่นนี้  
Bitcoin เทรดกันอ่ยู่ที่ราคาต่�่ากว่า 49,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นจากมูลค่าในเดือ่น ม.ค. ถึง 66% แต่่ถ้าเทียบกับมูลค่าเกือ่บ  
69,000 เหรยีญสหรฐั เมื่อ่เดอื่น พ.ย. Bitcoin กร่็วงลงมาเกอื่บ 30%  
มูลค่าทั้งหมดขอ่งสกุลเงินดิจิทัลที่หมุนเวียนในต่ลาดอ่ยู่ที่กว่า  
2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในจ�านวนนี้เป็นขอ่ง Bitcoin ราว 
920,000 ล้านเหรยีญสหรฐั

ส�าหรบัปี 2022 ผูเ้ชี่ยวชาญมอ่งว่าจะเป็นปีที่ดสี�าหรบั Bitcoin 
โดย “ทั่อมื่ ลี” หุ้นส่วนผู้จัดการขอ่ง Fundstrat Global Advisors  
คาดการณ์ว่าราคา Bitcoin จะพุ่งถึง 200,000 เหรียญสหรัฐ  
ในปี 2022แม้ว่านกัวเิคราะห์การต่ลาดชื่อ่ดงัจะบอ่กว่าผลต่อ่บแทน 
ขอ่งสกลุเงนิดจิทิลันั้นน่าผดิหวงัในปี 2021 ก็ต่าม 

“เคทั่ วิอลทั่์แมื่น” ผู ้สอ่บบัญชีรับอ่นุญาต่ในนิวยอ่ร์ก 
ซึ่งเชี่ยวชาญด้านคริปโต่คาดว่า Bitcoin จะขึ้นไปแต่ะ 100,000 
เหรยีญสหรฐั ในช่วงไต่รมาสแรกขอ่งปี 2022 

ด้าน “มื่าร์ค่ส โซตริอิ”ู จากบรษิทันายหน้าซื้อ่ขายทรพัย์สนิ
ดจิทิลั GlobalBlock เผยว่า “ผมว่าเราจะไม่เจอ่ช่วงขาลงขอ่งครปิโต่ 
เหมือ่นในช่วงหลังปี 2017 อ่ีกแล้ว เนื่อ่งจากความแต่กต่่างขอ่ง
ต่ลาดในขณะนี้กบัเมื่อ่ก่อ่น ซึ่งขณะนี้มนีกัลงทนุจากสถาบนัเข้ามา 
ในสนามมากมาย ซึ่งหมายความว่าโครงสร้างขอ่งต่ลาดเปลี่ยนไป 
อ่ย่างสิ้นเชิง สัดส่วนขอ่งนักลงทุนรายย่อ่ยซึ่งมักจะต่ื่นตู่มและ 
เทขายในช่วงขาลงมนี้อ่ยลง”

โซต่ริอิ่ยูงัมอ่งอ่กีว่า “แทนที่จะโฟกสัที่ราคา Bitcoin ในอ่กี 1 ปี 
ข้างหน้า ผมสนใจราคาในอ่ีก 5-10 ปีข้างหน้ามากกว่า ซึ่งผมว่า
ราคาจะแต่ะ 500,000 เหรียญสหรัฐภายในช่วงเวลานั้น และผม
ก็จะไม่แปลกใจถ้ามันจะขึ้นมาอ่ยู่เหนือ่ 100,000 เหรียญสหรัฐ  
ในช่วงปลายปี 2022”

“สตีฟ เออร์ลิค” ซีอ่ีโอ่และผู้ร่วมก่อ่ต้ั่ง Voyager Digital  
เผยว่า “ผมว่าปีหน้าจะมีทั้งขึ้นทั้งลง แต่่จะขึ้นแรงกว่าลง ผมว่า
ช่วงขาลงอ่ย่างแท้จริงยังอ่ยู่อี่กไกล อ่ย่างน้อ่ยก็ไม่เกิดขึ้นจนกว่า
จะถึงปี 2023 ปีหน้าเป็นปีส�าคัญส�าหรับ Bitcoin ในฐานะที่เป็น 

คริปโต่ที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมที่สุด Bitcoin เป็นหน้าเป็นต่าขอ่ง
คริปโต่ ถ้ามันแต่ะนิวไฮก็จะได้รับความสนใจและเป็นกราฟราคา
ขอ่งต่ลาดคริปโต่ในภาพรวม ผมว่า Bitcoin จะแต่ะและอ่ยู่เหนือ่ 
100,000 เหรยีญสหรฐั ในปี 2022”

ขณะที่ “อเล็กซีย์ คิริเอนโก” จากบริษัทด้านการลงทุน  
EXANTE เผยว่า “ช่วงต่้นปี 2022 คริปโต่อ่าจล�าบากหน่อ่ย
ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัฉากหลงัขอ่งเศรษฐกจิมหภาคโดยรวม  
ซึ่งความไม่แน่นอ่นเกี่ยวกับ COVID-19 และภาวะเงินเฟ้อ่ยังสูง  

BULL หรือ BEAR 
ฟังกูรูคาดการณ์ราคา Bitcoin 2022

และธนาคารกลางยังไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อ่ในเชิงรุกหรือ่ 
จะนิ่งเฉย...แต่่ในช่วงไม่กี่สปัดาห์นี้ราคาครปิโต่ไม่สงูมาก บวกกบั
ความต้่อ่งการครปิโต่จากทั้งนกัลงทนุรายย่อ่ยและสถาบนั นกัลงทนุ 
ที่เข้าซื้อ่ต่อ่นย่อ่ตั่วจะได้ประโยชน์จากช่วงขาลง แม้จะบอ่กไม่ได้แน่ ๆ   
ว่าเมื่อ่ไหร่กระแสจะบวก เราคดิว่ามนัจะเกดิขึ้นในช่วงต้่นไต่รมาสที่ 2”

ส่วน “เรย์ ดาลิโอ” มหาเศรษฐทีี่หนนุ Bitcoin สุดต่วัมอ่งว่า
ไม่มทีางที่ Bitcoin จะราคาแต่ะ 1 ล้านเหรยีญสหรฐั หรือ่มมีูลค่า
ต่ลาดเกนิทอ่งค�าที่ 10 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั

Global Trend ESG Sustainability 
ตวัชีว้ดัภาพรวมขององค์กร โอกาสยัง่ยนืในอนาคต

Global Trend
ในปัจจุบ่นแนวิคิดเกี�ยวิก่บ “การพ่ฒนา” ควิบคู่ไป

ก่บ “ควิามื่ย่�งย่น” เป็นทั่ี�ยอมื่ร่บอย่างแพร่หลาย และมื่ี
ควิามื่พยายามื่นำาเร่�องราวิเหล่านี� สอดแทั่รกไว้ิในแนวิทั่าง
การขึ้่บเคล่�อนองค์กรในมื่ิติต่าง ๆ  เพ่�อให้เป็นสิ�งย่นย่นวิ่า  
หน่วิยงานหร่อองค์กรน่�นกำาล่งเดินหน้าไปในทิั่ศทั่าง 
ซ้�งเป็นทั่ี�ยอมื่ร่บขึ้องโลก

“ESG Sustainability” เป็นหนึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้อ่ง
กับการด�าเนินธุรกิจขอ่งการพัฒนาขอ่งอ่งค์กรอ่ย่างยั่งยืน โดย 
ESG ย่อ่มาจาก E-Environment, S-Social, และ G-Governance 
เรียกโดยรวมว่า “การดำาเนินงานด้านสิ�งแวิดล้อมื่และ
ส่งคมื่ขึ้องธุรกิจ ภายใต้ระบบการกำาก่บดูแลกิจการทั่ี�ดี”  
ซึ่งในปัจจุบันข้อ่มูล ESG เป็นข้อ่มูลส�าคัญที่นักลงทุนใช้
ประกอ่บการพิจารณาลงทุน โดยต่้อ่งค�านึงถึงความรับผิดชอ่บ 
3 ด้านหลกั Environment เป็นหลกัเกณฑ์ด้านความรบัผดิชอ่บ 
ขอ่งอ่งค์กรที่มต่ี่อ่สิ่งแวดล้อ่ม ขณะที่ Social เป็นหลกัเกณฑ์ด้าน
การจัดการความสัมพันธ์และการสื่อ่สารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ่ง
หรือ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขณะที่ Governance เป็นหลักเกณฑ์
ด้านการบริหารและการก�ากับดูแล ดังนั้นการจัดท�ารายงาน
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อ่มและสังคมขอ่งธุรกิจ ภายใต่ ้
ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ่เผยแพร่สู่สาธารณะจึงมี 
ส่วนส�าคัญ ทั้งในด้านภาพลักษณ์ การได้รับการยอ่มรับ  
รวมถึงการได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนขอ่งอ่งค์กร 
อ่กีด้วย

แนวทางการเปิดเผยข้อ่มูล ESG Sustainability นั้น  
นยิมด�าเนนิการต่่อ่เนื่อ่งผ่านช่อ่งทางต่่าง ๆ  เช่น รายงานประจ�าปี  
รายงานความยั่งยืน หรือ่เว็บไซต่์ โดยข้อ่มูลที่เปิดเผยนั้น  
มแีนวทาง 4 ประการ คอื่ สำาคญ่ (Material) นั่นคอื่ ต้่อ่งกระชบั  
ต่รงประเด็น และต่อ่บโจทย์ความต่้อ่งการขอ่งผู้ใช้ข้อ่มูล  
ต่่อ่มาคือ่ ท่ั่นการณ์์ (Timely) ด้วยชดุข้อ่มูลที่เป็นปัจจบุนัและ

มคีวามสม�่าเสมอ่ พร้อ่มกนันั้น
ต่้อ่ง เช้่�อถ่อได้ (Reliable)  
ด้วยข้อ่มูลที่ครบถ้วน มีการ 
น�าเสนอ่ทั้งในเชิงบวกและลบ 
โดยปราศจากอ่คติ่ เพื่อ่ให้เกิด 
ความเชื่อ่มั่น และท้ายสดุคอื่ต้่อ่ง  
เปรียบเทีั่ยบได้ (Comparable)  
จากข ้ อ่มู ลที่ มี ต่ั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง
คุณภาพและเชิงปริมาณอ่ย่าง
เป็นระบบ เพื่อ่ให้สามารถเห็น 
พฒันาการขอ่งผลการด�าเนนิงาน  
และน� า ไปประ เมินผลการ
ด�าเนนิงานขอ่งอ่งค์กรได้

ผลการส�ารวจในหลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย  

พบว่าอ่งค์กรที่ได้รับคะแนนผ่านการประเมินทั้ง 3 มิต่ิขอ่ง  
ESG จะได้รับการจัดอ่ยู ่ในกลุ ่มธุรกิจที่มีความยั่งยืนและ 
สามารถดึงดูดความสนใจด้านการลงทุนได้ ขณะเดียวกัน 
ก็เป็นการกระตุ่้นรวมทั้งสร้างความต่ระหนักต่่อ่ “การพ่ฒนา” 
ที่จะต่้อ่งค�านึงถึง “ควิามื่ย่�งย่น” ซึ่งส่งผลกระทบต่่อ่โลกขอ่ง
เรานั่นเอ่ง

ESG Sustainability 
ตวัชีว้ดัภาพรวมขององค์กร โอกาสยัง่ยนืในอนาคต
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ต่ามมาด้วย “แพ็กเกจตรวิจสุขึ้ภาพ” ที่เริ่มได้รับ
ความนยิมให้เป็นขอ่งขวญักนัมากขึ้น มทีั้งแบบเดี่ยวและ
แบบกลุม่ เรยีกว่ามอ่บให้ได้ทั้งครอ่บครวักนัไปเลย และ
ที่ขาดไม่ได้คอื่ “อาหารเสริมื่เพ่�อสุขึ้ภาพ” ทั้งวติ่ามนิ 
แคลเซยีม และเหล่าอ่าหารเสรมิที่ช่วยดแูลและบ�ารงุร่างกาย
อ่กีหลากหลาย 

ความนยิมต่่อ่มาในยคุปัจจบุนั ที่มอ่บเป็นขอ่งขวญัที่เกี่ยวข้อ่ง
ทั้งสุขภาพและการดูแลเรื่อ่งอ่ื่น ๆ ด้วย นั่นคือ่ “ประก่น”  
มทีั้ง ประกนัชวีติ่ ประกนัสขุภาพส่วนบคุคล ประกนักลุม่ ประกนั
อุ่บัต่ิเหตุ่ ประกันโรคร้ายแรง และยังมีประกันเฉพาะทางอ่ื่น ๆ  
ให้เลือ่กอ่ีกเพียบ เรียกได้ว่าเป็นทางเลือ่กขอ่งขวัญที่ดูแลกันได้
ต่ลอ่ด 24 ชั่วโมง เลยทเีดยีว

ขอ่งขวญัที่ก�าลงัมาแรงอ่กีอ่ย่างคอื่ “ต้นไม้ื่มื่งคล” เรยีกได้ว่า 
เหล่าผู้ประกอ่บการทั้งหลาย ท�ารายได้เป็นกอ่บเป็นก�ากันมา 

ถ้งแมื่้จะอยู่ในช้่วิงสถานการณ์์ทีั่�ย่งมีื่การแพร่ระบาด
ขึ้องโควิดิ-19 แต่ก็ต้องยอมื่รบ่ว่ิาเทั่ศกาลแห่งควิามื่สขุึ้และ
การเฉลมิื่ฉลองขึ้อง “ปีใหม่ื่” กย็ง่คงดำาเนนิต่อไป ภายใต้การ
ป้องกน่อย่างเข้ึ้มื่ข้ึ้น เพ่�อให้ย่งคงมื่บีรรยากาศขึ้องควิามื่สขุึ้
สนกุสนาน ขึ้ณ์ะเดยีวิกน่กเ็ป็นการเติมื่เตม็ื่กำาลง่ใจให้แก่กน่
และกน่ด้วิย

สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในวาระพเิศษนั่นกค็อื่ “ขึ้องขึ้วิญ่” และ
แน่นอ่นว่าในปีใหม่ที่เราต่้อ่งอ่ยู่ร่วมกับโควิด-19 ขอ่งขวัญที่
เกี่ยวข้อ่งกับสขุภาพจงึได้รบัความนยิมเป็นพเิศษ มาลอ่งดกูนัว่า 
“ขึ้องขึ้วิญ่” ที่ถกูใจผูใ้ห้ ประทบัใจผู้รบั ในปีนี้มอี่ะไรโดดเด่นบ้าง

ขอ่งขวัญที่เกี่ยวข้อ่งกับ “สุขึ้ภาพ” ที่นิยมกันมาก มีทั้ง  
“อุปกรณ์์ออกกำาล่งกาย” ไม่ว่าจะเป็นชุดอ่อ่กก�าลังกาย  
เสื้อ่ กางเกง รอ่งเท้า ไปจนถึงอุ่ปกรณ์กีฬาต่่าง ๆ ต่ามมาด้วย  
“แกดเจ็ตเพ่�อสขุึ้ภาพ” ทั้งนาฬิกาสมาร์ทวอ่ช เครื่อ่งฟอ่กอ่ากาศ 

พกัใหญ่ ยิ่งช่วงเทศกาลแห่งความสขุด้วยแล้ว ทางเลอื่กนี้ดจูะเป็น
ขอ่งขวญัที่หลายคนชอ่บอ่กชอ่บใจ เพราะคณุประโยชน์ขอ่งต้่นไม้
เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่แทบไม่มใีครกงัขา ขณะเดยีวกนับางชนดิยงั
ขึ้นชื่อ่ว่าเสรมิสร้างสริมิงคล ฟอ่กอ่ากาศ ช่วยดดูซบัสารพษิได้ด้วย

มาถงึ “เงนิ ทั่อง เคร่�องประด่บ” กย็งัคงได้รบัความนยิม
ไม่สร่างซา แม้ว่าจะไม่อู่ฟู่้เหมอื่นในอ่ดตี่ แต่่ขอ่งขวญัจากโลหะธาตุ่
มลูค่าสงู อ่ย่าง “ทั่องคำา” และ “เคร่�องประดบ่มื่ค่ีา” กย็งัเป็น
ทางเลอื่กขอ่งใครหลายคนที่มอ่งว่าเป็นการลงทนุเพื่อ่อ่นาคต่ให้แก่
ผูร้บัอ่กีทางหนึ่งนั่นเอ่ง

ส่วน “ขึ้องขึ้วิญ่” ซึ่งน่าจะได้รบัความนยิมมากสดุ โดยเฉพาะ
ส�าหรบัคนใกล้ชดิ นั่นกค็อื่ “เงนิ” ไม่ว่าจะมาในรปูแบบ “เงนิสด”  
หรอื่ “เช็้คขึ้องขึ้วิญ่” รวมไปจนถงึ “สลากออมื่ทั่รพ่ย์” ต่่าง ๆ 
ที่ส�าคัญ “แอปพลิเคช้่น” ขอ่งธนาคารต่่างก็พากันอ่อ่กแบบ  
“สลิป” ให้สอ่ดคล้อ่งกบัเทศกาล เรยีกได้ว่าเป็น “ขึ้องขึ้ว่ิญ” ถกูใจ
ผูใ้ห้ ประทบัใจผู้รบั สดุฮอ่ต่ต่ามยคุสมยั 

ใครอยากให้ “ขึ้องขึ้วิญ่” ในเทั่ศกาลหร่อวิาระสำาคญ่  
กล็องเกบ็ไปเป็นทั่างเลอ่กพจิารณ์ากน่ด ูขึ้ณ์ะเดียวิกน่กอ็ย่าลม่ื่  
“รก่ษาสขุึ้ภาพ” ให้จติใจเข้ึ้มื่แขึ้ง็ ร่างกายแขึ้ง็แรง เป็นขึ้องขึ้วิญ่ 
ให้แก่ตว่ิเอง และยง่รวิมื่ไปถง้คนรอบข้ึ้างอีกด้วิยนะ

เทรนด์ “ของขวัญ” 
ถกูใจผู้ให ้ประทับใจผู้รบั
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 ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ื่เริ�มื่ต้นขึ้้�น แต่สถานการณ์์การแพร่ระบาดขึ้องโรคโควิดิ-19 ก็ลากยาวิข้ึ้ามื่ปีมื่าด้วิย DAD Magazine 

ฉบบ่ประเดมิื่ต้นปีจง้ขึ้อพาไปหาแหล่งท่ั่องเทั่ี�ยวิทั่ี�อาจเป็นทั่ี�พ้�งทั่างใจให้ใครหลายคนได้อพ่แต้มื่บญุกน่ต่�งแต่ต้นปี ช้ี�พกิด่สถานทั่ี� 

ศ่กดิ์สิทั่ธิ์ทั่ี�เหล่าสายมืู่เตลูนิยมื่ไปไหวิ้ขึ้อพรเสริมื่ควิามื่เฮง เพ่�อเป็นสิริมื่งคลนำาพาช้ีวิิตไปสู่ควิามื่สำาเร็จ ตามื่ถนนสายหล่กสู่ 4 

ทั่ิศภูมื่ิภาคขึ้องไทั่ย ไมื่่วิ่าจะเป็น ถนนพหลโยธินแอ่วิเมื่่องเหน่อ ถนนมื่ิตรภาพเลาะสู่แดนอีสาน ถนนสุขึุ้มื่วิิทั่ไปฝั่งตะวิ่นออก 

และถนนเพช้รเกษมื่ล่องปักษ์ใต้ เปิดปฏิทั่ินหาวิ่นวิ่างแล้วิไปตามื่เส้นทั่างสู่ควิามื่ปังก่นได้เลย

ถนนพหลโยธิน : วัดพระธาตดุอยค�า จ.เชยีงใหม่
หลายคนอ่าจจะรู้จักกันในชื่อ่ “ว่ิดหลวิงพ่อทั่่นใจ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ายุเก่าแก่ 

กว่าพนัปี ต่ั้งอ่ยูบ่รเิวณดอ่ยค�า ต่.แม่เหยีะ อ่.เมอื่งเชยีงใหม่ เป็นที่ประดษิฐานขอ่งอ่งค์เจดย์ี  
พระธาต่ดุอ่ยค�า ที่ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต่ขุอ่งอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า 

ไฮไลต่์ขอ่งที่นี่คือ่ “องค์หลวิงพ่อทั่่นใจ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อ่แห่งเชียงใหม่  
เป็นที่กล่าวขานในเรื่อ่งการบนบานขอ่พรให้สมปรารถนารวดเร็วทันใจ นอ่กจากจะมีชื่อ่ 
ด้านมเูต่ลแูล้ว ภายในวดัยงัมจีดุชมววิที่มอ่งเหน็ววิทวิทศัน์รอ่บเมอื่งเชยีงใหม่ได้ 360 อ่งศา

ถนนมิตรภาพ : ถ�านาคา จ.บึงกาฬ
นาทีนี้คงไม่มีที่ไหนปังปุริเย่ไปกว่าที่นี่แน่นอ่น “ถำ�านาคา” อ่ยู่ภายในอุ่ทยานแห่งชาติ่ 

ภูลงักา อ่.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ สาเหต่ทุี่ถ�้าแห่งนี้ได้ชื่อ่ว่า “ถำ�านาคา” เนื่อ่งจากหนิบรเิวณ
ถ�้ามลีกัษณะคล้ายเกลด็ง ูมรีปูทรงคล้ายงขูนาดใหญ่นอ่นขดต่วั และก้อ่นหนิใหญ่ที่บางมมุดู
คล้ายหวังู ประกอ่บกบัมีต่�านานเล่าขานเชื่อ่มโยงกบัความเชื่อ่ว่า ถ�้านาคาคอื่พญานาคหรอื่
งูยกัษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหนิ 

เมื่อ่ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาต่ิแปลกต่าบวกกับความศรัทธาเรื่อ่งพญานาค ท�าให้
ผูค้นมากมายเดนิทางมาเดนิเท้าขึ้นบนัไดสูงชนักว่า 1,400 ขั้น ใช้เวลาเดนิขึ้น-ลงทั้งหมดกว่า  
4-5 ชม. เพื่อ่ไปสัมผัสความงามให้เห็นกับต่า ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศรัทธากับใจ แล้ว... 
“เจ้าเช้่�อเร่�องพญานาคบ่” ถ้าเชื่อ่กน็่าไปเยอื่นสกัครั้งในชวีติ่

ถนนสุขุมวิท : วัดมังกรบุปผาราม จ.จนัทบุรี
ใกล้ถึงต่รุษจีนก็ได้เวลาไปไหว้พระขอ่พรเสริมดวงแก้ปีชงกันแล้ว “วิ่ดมื่่งกรบุปผารามื่” หรือ่  

“วิ่ดเล่งฮ่วิยี�” วัดสาขาขอ่งวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ที่เยาวราช เป็นวัดในพระพุทธศาสนาลัทธิ
มหายานฝ่ายจีนนิกาย อ่ยู่ที่ อ่.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี วัดนี้สร้างด้วยสถาปัต่ยกรรมแบบผสมผสาน
ระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีน สวยงามมีเอ่กลักษณ์ อุ่โบสถทรงจีนประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธาน 
สามพระอ่งค์ พระศรอี่ารยิเมต่ไต่รยโพธสิัต่ว์ และท้าวจต่โุลกบาลทั้งสี่

วดัมงักรบปุผารามเป็นอ่กีสถานที่หนึ่งที่คนไทยเชื้อ่สายจนีนยิมมาท�าพธิแีก้ปีชงซึ่งจดัขึ้นเป็นประจ�าทกุปี  
มาที่นี่นอ่กจากจะได้แก้ปีชงแล้ว ยังได้มากราบไหว้ขอ่พรอ่งค์ไท่ส่วยเอ้ี่ย เพื่อ่ขจัดปัดเป่าเคราะห์ภัย 
และไหว้พระโพธสิัต่ว์เจ้าแม่กวนอ่มิประทานพร เสรมิดวงชะต่าให้เฮง ๆ ต่ลอ่ดปี

ถนนเพชรเกษม : 
อทุยานธรรมเขานาในหลวง 
จ.สุราษฎรธ์านี

ส�านักสงฆ์ที่เงียบสงบใน ต่.ต่้นยวน 
อ่.พนม จ.สรุาษฎร์ธาน ีต่ั้งอ่ยู่บนยอ่ดเขาหนิปูนที่รายล้อ่มด้วยขนุเขาธรรมชาต่ิ 
ที่งดงาม จุดเด่นขอ่งที่นี่คือ่ “เจดีย์ลอยฟ้า” ที่ต่ั้งพระพุทธศิลาวดี บรรจ ุ
พระบรมสารีริกธาตุ่ ก่อ่สร้างด้วยศิลาแลง ต่อ่นเช้าจะมีทะเลหมอ่กรอ่บ ๆ ให้
ความรู้สึกเหมอื่นเจดีย์ลอ่ยฟ้า ศาสนสถานภายในอุ่ทยานธรรมเขานาในหลวง
กส็วยงามโดดเด่น โดยเฉพาะ “ซุ้มื่ประตูพุทั่ธวิดี 9 ยอด” ที่ใครเหน็จะต่้อ่ง
อ่ดใจไม่ไหวที่จะหยบิกล้อ่งขึ้นมาบนัทกึภาพความงาม 

สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือ่นเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อ่และความศรัทธา
ขอ่งพทุธศาสนกิชน ในช่วงวนัหยดุที่นี่จะเต็่มไปด้วยผูค้นที่หลั่งไหลมากราบไหว้
สกัการะพระบรมสารรีกิธาต่แุละรอ่ยพระพทุธบาท ขอ่พรเพื่อ่ความเป็นสริมิงคล
แก่ชวีติ่ มาที่นี่ทั้งอ่ิ่มบญุ อ่ิ่มบรรยากาศธรรมชาต่ทิี่สวยงาม

เท่ียวสายมู เส้นทางสู่ ความปังปัง  
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : เดอื่นนี้มโีอ่กาสที่ด ีมเีกณฑ์ได้

เลื่อ่นขั้น เลื่อ่นต่�าแหน่ง มีความรับผิดชอ่บ 
มากขึ้น คนว่างงาน ได้โอ่กาสเริ่มงานใหม่ ผ่าน

การคัดเลือ่ก ธุรกิจส่วนตั่ว ระวังการเจรจาที่มีเอ่กสารเข้ามา
เกี่ยวข้อ่งต่รวจทานดี ๆ การเงิน : ทรงตั่ว มีให้จ่ายบ้าง  
ไม่มีปัญหาหนักอ่กหนักใจ ควิามื่ร่ก : คนโสด ได้เจอ่รักใหม่  
เป็นคนสนกุ ร่าเรงิ คนมคีู่ ชพีจรลงเท้า ได้พกัผ่อ่นเต่มิหวาน

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : เป็นเดือ่นที่ยังต่้อ่งรอ่จังหวะใน

การสร้างผลงาน นิ่งไว้ก่อ่นดีที่สุด คนว่างงาน 
โอ่กาสที่ดีมักจะมาพร้อ่มจากการลงมือ่ท�า ธุรกิจ

ส่วนตั่ว ท�าได้แค่มอ่งสถานการณ์ไปก่อ่น อ่ย่าเพิ่งลงทนุเพิ่ม การเงิน :  
ใช้จ่ายคล่อ่งต่ัว อ่ยากเริ่มต่่อ่ยอ่ดเงินที่มีให้งอ่กเงย ควิามื่ร่ก : 

คนโสด มคีนเข้ามาให้เลอื่ก เกดิอ่าการลงัเลใจ คนมคีู ่เอ่าแน่เอ่านอ่น 
กบัความรู้สกึต่วัเอ่งไม่ได้ คนรกัไม่มั่นใจ

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : เป็นเดอื่นที่ต้่อ่งเจรจากบัผูใ้หญ่  

หรอื่ลกูค้า มงีานเกี่ยวกบัตั่วเลขต้่อ่งรบัผดิชอ่บ  
คนว่างงาน ยังคงอ่ยู ่ในขั้นต่อ่นการเจรจา 

ค่าต่อ่บแทน ธรุกจิส่วนต่วั มเีกณฑ์ได้พาร์ทเนอ่ร์ หรอื่เจรจา
การลงทุนส�าเร็จ การเงิน : เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  
เงนิเข้ามาเรว็ อ่อ่กเรว็ บรหิารด ีๆ ควิามื่ร่ก : คนโสด เจอ่ 
คนอ่ายุมากกว่า เอ่าใจยาก คนมีคู่ ไม่ค่อ่ยมีเวลา ไม่ใส่ใจ 
ความรู้สกึ

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : มีโชคเรื่อ่งการงาน มีการ

ขยับขยายความรับผิดชอ่บ เต่ิบโต่พัฒนา 
ไปในทางที่ดีขึ้น คนว่างงาน ได้รับข่าวด ี 

ได้งานใหม่แล้ว ธรุกจิส่วนตั่ว ปังมากในเดอื่นนี้ เติ่บโต่ไปอี่กขั้น  
การเงิน : เกดิการเปลี่ยนแปลงรวดเรว็ ใช้จ่ายเงนิช่วงนี้ระวงั
สักนิด หมดไปกับการเดินทาง ควิามื่ร่ก : คนโสด คนอ่ื่น 
เจ้ากี้เจ้าการ ก�ากับความรัก คนมีคู่ ระวังคนรอ่บข้างท�าม ี
ปากเสยีงกบัคนรกั  

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน : เข้าสู่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ที่รวดเรว็ แต่่เป็นทศิทางที่ด ีคนว่างงาน ได้งานเรว็ 
ได้โอ่กาสใหม่ ๆ ธุรกิจส่วนต่ัว เต่ิบโต่เร็ว มีลูกค้า

มากขึ้น ขายขอ่งดี การเงิน : มีใช้จ่ายคล่อ่งต่ัว แต่่มักหมดไป 
กับการดูแลคนรัก เปย์เยอ่ะ ควิามื่ร่ก : คนโสด พบรักระหว่าง
ทาง หรือ่เจอ่ในกลุ่มสังสรรค์ คนมีคู่ ไม่ค่อ่ยมีเวลาให้กันและ 
กนัเท่าไหร่

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)
 การงาน : เป็นเดอื่นที่ต่้อ่งใช้พลังกาย

ในการทุ่มเทกบัการท�างานที่ต่้อ่งใช้แรง ระวงั
เรื่อ่งขอ่งอ่ารมณ์ท�างานพัง คนว่างงานต่้อ่ง 

แข่งขนัหางาน ธรุกจิส่วนต่วั ต้่อ่งเจรจา หาลกูค้าเพื่อ่เพิ่มก�าไร  
การเงิน : ยังดีมีโชคลาภ ลาภลอ่ยเข้ากระเป่าให้อุ่่นใจ  
ควิามื่ร่ก : คนโสด เจอ่คนอ่ายมุากกว่า อ่บอุ่่นมาก คนมคีู่ 
อ่ย่าเอ่าแต่่ไปช่วยคนอ่ื่น ความรกัต่วัเอ่งเอ่าไม่รอ่ด

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
 การงาน : เดือ่นนี้การท�างานเพื่อ่คนอ่ื่น 

มีแต่ ่คนมาขอ่ให้ช ่วยเหลือ่ให ้งานราบรื่น  
คนว่างงาน เจอ่แต่่งานลงแรง แต่่ไม่ได้รับ 

ค่าต่อ่บแทน ธรุกจิส่วนต่วั ยงัไปได้เรื่อ่ย ๆ มสีญัญาณที่ดใีน
การฟ้ืนต่วั การเงิน : ใช้จ่ายระวงัสกันดิ อ่ย่าเอ่าแต่่ใช้มอื่เต่บิ  
ควิามื่รก่ : คนโสด อ่ยูใ่นช่วงที่ต้่อ่งต่ดัสนิใจ คนมคีู ่ระวงัเรื่อ่ง
ความเหน็ต่่าง ไม่ลงรอ่ย

ราศีสิงห์ (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
 การงาน : อ่ยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถ 

รูไ้ด้ว่าจะเกดิอ่ะไรขึ้น หรอื่คาดเดาไม่ได้ คนว่างงาน  
ต่้อ่งลงมือ่หางาน หรือ่ยื่นใบสมัครได้แล้ว ธุรกิจ

ส่วนต่ัว รับมือ่กับสถานการณ์รอ่บ ๆ ต่ัวอ่ย่างมีสติิ่ การเงิน :  
ยังมีให้ใช้จ่ายเรื่อ่ย ๆ ถามหาเงินจากงานเสริมก็มีเข้ามาบ้าง 
ควิามื่ร่ก : คนโสด ทุ่มเทเท่าไหร่ความรักก็ไม่พัฒนา คนมีคู่  
จ�าเจกบัเรื่อ่งเดมิ ๆ ไม่มคีวามหวาน

ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : เป็นเดือ่นที่ท�างานไม่คุ้มค่า

ต่อ่บแทน เหนื่อ่ยกับปัญหาเดิม ๆ ที่ไม่เคย 
ได้รบัการแก้ไข คนว่างงาน ยงัมผีู้ใหญ่ส่งงาน

ให้ท�าบ้าง ธุรกิจส่วนต่ัว ไม่ราบรื่น อ่ยากหาเงินลงทุนเพิ่ม  
การเงนิ : มโีชคเรื่อ่งการเงนิ หรอื่ได้รบัเงนิปันผล ค่าต่อ่บแทน
ต่่าง ๆ ควิามื่รก่ : คนโสด เจอ่รกัที่เจบ็ปวด โดนเท โดนหกัหลงั  
คนมคีู่ เกดิปากเสยีงทะเลาะจนขั้นเลกิราได้

ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
 การงาน : มเีรื่อ่งให้ต้่อ่งต่ดัสนิใจรวดเรว็ 

เกิดความผิดพลาดง ่าย จนสร ้างป ัญหา 
ต่ามมา คนว่างงาน อ่ย่าต่ัดสินใจอ่ะไรเร็ว 

ไต่ร่ต่รอ่งด ีๆ จะรบังานอ่ะไร ธุรกจิส่วนต่วั ใครขายอ่อ่นไลน์ 
ขายดเีลยทเีดยีว การเงิน : เกดิความต่รงึเครยีดกบัรายจ่าย 
หรอื่ภาระที่ต่้อ่งรบัผดิชอ่บ ควิามื่ร่ก : คนโสด เจอ่คนที่ชอ่บ 
ที่รกั ที่ใช่ คนมคีู่ หวานมากหน่อ่ยช่วงนี้ 

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : เจอ่ปัญหารอ่บด้าน มีแต่่เรื่อ่ง 

เข้ามาให้จดัการ เกดิการทะเลาะกบัเพื่อ่นร่วมงาน 
ง่าย ๆ คนว่างงาน ยังไม่ค่อ่ยมีใครส่งงาน หรือ่

ต่ิดต่่อ่กลับ ธุรกิจส่วนตั่ว มีแต่่ปัญหา บริวารหรอื่ลูกจ้างเอ่าแต่่
เรื่อ่งปวดหัวมาให้แก้ การเงิน : ยังดีที่มีเงินใช้จ่ายคล่อ่งตั่ว  
ราบรื่น มไีด้ลาภลอ่ย ควิามื่ร่ก : คนโสด เป็นรกัครั้งใหม่ที่ไม่หวอื่หวา  
คนมคีู่ ช่วงนี้ต่่างหาลู่ทางสร้างเนื้อ่สร้างต่วั

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : เป็นเดอื่นที่ได้แสดงศกัยภาพ 

สกลิการท�างาน ไอ่เดยีเยอ่ะ คนว่างงาน เริ่มได้
งานฟรแีลนซ์มาท�าบ้าง แก้เหงาไป ธรุกจิส่วนต่วั  

ต้่อ่งอ่อ่กหาลกูค้า หรอื่ต้่อ่งเจรจาหาอ่อ่เดอ่ร์มากขึ้น การเงนิ :  
คิดดี ๆ ก่อ่นใช้จ่ายอ่ะไร วางแผนสักนิด ดีเลย ควิามื่ร่ก : 
คนโสด รกัสดใส ได้เริ่มต่้นใหม่สกัท ีคนมคีู่ ต่่างเข้าอ่กเข้าใจ
กนัด ีช่วยเหลอื่กนัดี

Gemini

หาก้อยาก้เชค็ิด้วงด้ีๆ  ตาม่เราม่าท�ี “หมอธีร์ ไพ่ยิปซี” 
Facebook : www.facebook.com/mortea.tarot หรอือยาก้เช็คิด้วงแบบส่วนตวัท�ี Line ID : Teac02
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แม้ื่จะบอกลาปีเก่าต้อนรบ่ปีใหม่ื่ แต่ประเดน็เร่�องใกล้ตว่ิ 

อย่างสขุึ้ภาพยง่คงมีื่อะไรให้ตามื่ตดิอย่างต่อเน่�อง โดยเฉพาะ

เร่�องขึ้อง COVID ทั่ี�ย่งต้องตามื่ติด Omicron พร้อมื่อพ่เดทั่

ตว่ิเลขึ้รอบโลกและในไทั่ย รวิมื่ทั่่�งทั่ำาควิามื่รูจ่้ก Thailand Digital  

Health Pass เอกสารรบ่รองสขุึ้ภาพอเิลก็ทั่รอนกิส์ในรปูแบบ

เอกสารดิจิท่ั่ลทั่ี�ออกโดยกระทั่รวิงสาธารณ์สุขึ้ในรูปแบบ  

QR Code บน “หมื่อพร้อมื่”

อ่พเดทั่ต่วิเลขึ้

ข้อ่มลู ณ วนัที่ 28 ธ.ค. 2564 ระบยุอ่ดรวมผูต้่ดิเชื้อ่ทั่วโลก รวม  
281,911,047 ราย รักษาหาย 249,541,484 ราย เสียชีวิต่รวม 
5,423,520 ราย ประเทศที่มีผู้ติ่ดเชื้อ่สูงที่สุด 3 อ่ันดับแรกในโลก 
ได้แก่ อ่เมรกิา 53,791,852 ราย อ่นิเดยี 34,799,691 ราย และบราซลิ  
22,246,276 ราย ต่ามล�าดบั

ส่วนประเทศไทยอ่ยูใ่นอ่นัดบัที่ 24 ขอ่งโลก ซึ่งหากมอ่งต่วัเลข
ในไทยยงัคงมผีูติ้่ดเชื้อ่รายวนัคงที่ในหลกัพนั รวมยอ่ดผูป่้วยสะสม  
2,214,712 ราย รกัษาหาย 2,159,443 ราย และเสยีชวีติ่รวม 21,630 ราย  
ในจ�านวนข้างต่้น 3 จังหวัดที่มียอ่ดผู้ป่วยสะสมมากที่สุด ได้แก่ 
กรงุเทพมหานคร ยอ่ดสะสม 438,168 ราย สมทุรปราการ 131,858 ราย  
และชลบรุ ี111,866 ราย

ยอ่ดการฉดีวคัซนีต่ั้งแต่่วนัที่ 28 ก.พ. - 27 ธค. 2564 มยีอ่ด
ฉีดวัคซีนสะสม 102,975,259 โดส แยกเป็นเข็มที่ 1 จ�านวน 
51,069,197 โดส (ร้อ่ยละ 70.74) และเขม็ที่ 2 จ�านวน 45,545,487 โดส  
(ร้อ่ยละ 62.75) เขม็ที่ 3 จ�านวน 6,360,575 โดส (ร้อ่ยละ 8.53) ขอ่ง
ประชากร

จ่บตาสถานการณ์์ Omicron ในไทั่ย

ศาสตราจารย์ นายแพทั่ย์ยง ภูว่ิรวิรรณ์ หวัหน้าศนูย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ คณะแพทยศาสต่ร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระบุ จากข้อ่มูลการต่รวจหาสายพันธุ์โอ่มิครอ่นใน

กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่่างประเทศ รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัส
เชื้อ่โรคที่ต่้อ่งสงสัยในประเทศไทย มีอ่ัต่ราการต่รวจพบเพิ่มขึ้น
อ่ย่างรวดเรว็นบัต่ั้งแต่่วนัที่ 9 ธ.ค.จนถงึปัจจบุนั โดยศนูย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ จฬุาฯ มจี�านวนที่ต่รวจพบโอ่มคิ
รอ่นในกลุม่ผู้เดนิทางมาจากต่่างประเทศ และกลุม่เสี่ยงในประเทศเพิ่มขึ้น  
70-80 เปอ่ร์เซ็นต่์จะเป็นสายพันธุ์โอ่มิครอ่น มากกว่าสายพันธุ์
เดลต่้า โดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากยุโรป และคลัสเต่อ่ร์ที่พบใน
ประเทศไทยหลายคลสัเต่อ่ร์ในกรงุเทพฯ เป็นสายพนัธุ์โอ่มคิรอ่น

ส�าหรบัข้อ่มลู 100 รายแรกที่พบต่ดิเชื้อ่โอ่มคิรอ่นในไทย พบมี
อ่าการ 41 ราย ในจ�านวนนี้มปีอ่ดอ่กัเสบ 7 ราย อ่ายตุ่�่าสดุ 8 ปี สงูสดุ  
77 ปี เป็นผูเ้ดนิทางมาจากต่่างประเทศ 99 ราย และต่ดิเชื้อ่ในประเทศ  
1 ราย อ่ายตุ่�่าสดุ 8 ปี สูงสดุ 77 ปี เป็นชาย 54 ราย และหญงิ 46 ราย  
สญัชาต่ไิทย 49 ราย และต่่างชาต่ ิ51 ราย นอ่กจากนี้ยงัพบว่าเกอื่บ
ครึ่งหนึ่ง หรอื่ 48% ไม่มอี่าการ 11% ก�าลงัอ่ยูร่ะหว่างต่ดิต่ามข้อ่มลู 
และมอี่าการ 41% ส่วนระดบัความรนุแรง พบว่ามอี่าการเลก็น้อ่ย ไม่มี
ปอ่ดอ่กัเสบ 34 ราย มปีอ่ดอ่กัเสบ 7 ราย แต่่ไม่มใีครใส่ท่อ่ช่วยหายใจ  
ซึ่งทั้ง 7 รายนี้ได้รบัวคัซนีมาแล้ว 2 เขม็

ทั้งนี้มี 8 อ่าการโอ่มิครอ่นจากผู้ต่ิดเชื้อ่ 100 รายแรกขอ่ง

ประเทศ ได้แก่ ไอ่ 54% เจบ็คอ่ 37% ไข้ 29% ปวดกล้ามเนื้อ่ 15%  
มนี�้ามกู 12% ปวดศรีษะ 10% หายใจล�าบาก 5% ได้กลิ่นลดลง 2%

Thailand Digital Health Pass

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดขอ่งโรคโควิด Digital Healthcare  
ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญมากขึ้นจนเกิดเป็นความเป็นปกติ่ใหม่ 
(New Normal) ที่เด ่นชัดและถือ่เป็นความส�าเร็จขอ่งระบบ
สาธารณสขุไทย คอื่การพฒันาระบบเชื่อ่มโยงข้อ่มูลการฉดีวคัซนี
ใน “หมื่อพร้อมื่” และ Digital Health Pass เอ่กสารรับรอ่ง
สขุภาพอ่เิลก็ทรอ่นกิส์ในรปูแบบเอ่กสารดจิทิลั ที่อ่อ่กโดยกระทรวง
สาธารณสขุในรูปแบบ QR Code โดยแสดงข้อ่มูลทั้งหมด 3 ส่วน 
ได้แก่ 1) ข้อ่มูลการฉีดวัคซีน COVID-19 2) ผลการต่รวจหาเชื้อ่ 
COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วม และ 
ผลการต่รวจหาเชื้อ่ COVID-19 ด้วย ATK จากคลนิกิและร้านขายยา
ที่เข้าร่วม และ 3) ผลการต่รวจหา antibody ชนดิ IgG ใน serum

Digital Health Pass สามารถใช้แสดงสถานะการฉีดวัคซีน
และผลการต่รวจหาเชื้อ่โควิด เพื่อ่เข้ารับบริการในร้านค้า ร้าน
อ่าหาร สถานที่ต่่าง ๆ และใช้ยืนยันสถานะส�าหรับการเดินทาง
ภายในประเทศได้ โดยมคีวามปลอ่ดภยัด้วยการจดัเกบ็ข้อ่มูลด้วย
เทคโนโลย ีBlock Chain และมาต่รฐานความปลอ่ดภยัระดบัสากล 
สอ่ดคล้อ่งกับแนวปฏิบัต่ิขอ่งส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อ่เิลก็ทรอ่นกิส์ (สพธอ่.)

ล่าสดุ สหภาพยโุรป (EU) มื่มีื่ตยิอมื่รบ่ Thailand Digital  

Health Pass บนหมื่อพร้อมื่เพ่�อใช้้ในการเดนิทั่างเข้ึ้าประเทั่ศ

กวิ่า 60 ประเทั่ศ/ดินแดนทั่ี�เช้่�อมื่ต่อระบบก่บ EU โดยเริ�มื่ 

ใช้้งานได้ภายใน เด่อน มื่.ค. 2565 ทั่่�งนี� ประเทั่ศไทั่ยน่บเป็น

ประเทั่ศทั่ี� 2 ขึ้องอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ส่งผลให้ใบร่บรอง

การฉีดว่ิคซีนบนแอปพลิเคช้่นหมื่อพร้อมื่สามื่ารถนำาไปใช้้

งานได้เทั่ยีบเท่ั่ากบ่เอกสารร่บรองเกี�ยวิกบ่ COVID-19 ขึ้อง EU 

อัพเดท COVID ตามติด OMICRON

ตำาแหน่ง “มื่่อ 1 ขึ้องโลก” ค่อสถานะทั่ี�น่กกีฬาทัุ่กคน

ล้วินอยากได้ขึ้้�นไปส่มื่ผ่ส เพราะน่�นหมื่ายควิามื่วิ่าคุณ์ค่อ 

สุดยอดฝีมื่่อขึ้องวิงการกีฬาช้นิดน่�นๆ 

ที่ผ่านมาเคยมนีกักฬีาไทยที่ก้าวขึ้นไปครอ่งบลัลงัก์มอื่ 1 ขอ่ง
โลกมาแล้ว อ่าท ิ“เมื่ย์” รช่้นก อนิทั่นนท์ั่ (แบดมนิต่นั) “เทั่นนิส”  

พาณ์ิภ่ค วิงศ์พ่ฒนกิจ (เทควันโด) “ณ์ี” สุธิยา จิวิเฉลิมื่มื่ิตร  
(ยงิเป้าบนิ) หรอื่ “โปรเมื่” เอรียา จุฑานุกาล (กอ่ล์ฟ)

ล่าสดุวงการกฬีาไทยกไ็ด้ภมูใิจกนัอ่กีครั้งกบั “บาส” เดช้าพล  

พว่ิวิรานุเคราะห์ หนุม่ชลบรุ ีวยั 24 ปี และ “ปอป้อ” ทั่รพ่ย์สิรี  

แต้ร่ตนช้่ย นักต่บสาววัย 29 ปีจากอุ่ดรธานี ซึ่งก้าวขึ้นไปครอ่ง
ต่�าแหน่งนักแบดมินต่ันประเภทคู่ผสม มือ่ 1 ขอ่งโลก จาก 
การประกาศครั้งล่าสุดขอ่งสหพันธ์แบดมินตั่นโลก (BWF) เมื่อ่ 
เดอื่น ธ.ค. ที่ผ่านมา 

ก่อ่นจะมาถึงวันนี้ เดชาพลและทรัพย์สิรตี่่างเคยแข่งขันใน
ประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ร่วมกบันกัแบดมนิต่นัคนอ่ื่น ๆ มาแล้ว  
ก่อ่นที่ทั้งคูจ่ะได้มาเล่นร่วมกนัในประเภทคูผ่สม เมื่อ่ปี 2015 ปรากฏ
ว่า “บาส-ปอป้อ” เล่นกันได้อ่ย่างเข้าขาและลงตั่วขึ้นเรื่อ่ย ๆ  
ต่ามล�าดับ จนกระทั่งได้แชมป์แรกในรายการ สวิส โอ่เพ่น 2017  
ที่ประเทศสวติ่เซอ่ร์แลนด์

“บาส-ปอป้อ”ยอดคู่นักตบ
ที่สุดของไทย-ที่สุดของโลก

จากนั้นบาสและปอ่ป้อ่ ก็จับคู่ลงต่ระเวนแข่งขันมาต่ลอ่ด  
ผ่านอ่ปุสรรคต่่าง ๆ  ร่วมกนัมาหลายอ่ย่าง แต่่กส็ามารถคว้าแชมป์
มาครอ่งได้เป็นระยะ พร้อ่มกับอ่ันดับโลกที่ไต่่ขึ้นมาเรื่อ่ย ๆ  
จนกระทั่งปี 2021 ซึ่งถือ่ได้ว่าเป็นปีทอ่งขอ่งทั้งคู่เลยกว็่าได้ 

ช่วงต่้นปี 2021 “บาส-ปอป้อ” ผงาดคว้าแชมป์ 3 รายการ
ต่ดิต่่อ่กนั นั่นคือ่ โยเนก็ซ์ ไทยแลนด์ โอ่เพ่น, โต่โยต่้า ไทยแลนด์ 
โอ่เพ่น และบดีบัเบิ้ลยูเอ่ฟ เวลิด์ทวัร์ ไฟนอ่ลส์ 2020 ซึ่งไทยเป็น
เจ้าภาพทั้งสามทวัร์นาเมนต่์ดงักล่าว 

ต่่อ่มาช่วงปลายปี คูน่กัต่บไทยยิ่งโชว์ฟอ่ร์มร้อ่นแรงเข้าไปอ่กี
เมื่อ่กวาด 4 แชมป์ ได้แก่ ศกึฮายโล โฮเพ่น, อ่นิโดนเีซยี มาสเต่อ่ร์, 

ต่�าแหน่ง “แช้มื่ป์โลก” ในศกึบดีบัเบลิยูเอ่ฟ เวลิด์ แชมเปี้ยนชพิ 
2021 เรียกได้ว่าส่งท้ายปีอ่ย่างยิ่งใหญ่ เพราะได้ทั้งครอ่งบลัลงัก์คูม่อื่ 
1 ขอ่งโลก ได้ทั้งแชมป์โลกพร้อ่มกบัท�าสถติ่กิวาดแชมป์ได้ถงึ 8 รายการ
ภายในปี 2021 ปีเดยีว

เช้่�อวิ่าหลายคนคงเคยได้ยินวิลี “การเป็นแช้มื่ป์วิ่ายาก

แล้วิ แต่การร่กษาแช้มื่ป์น่�นยากยิ�งกวิ่า” ซ้�งนี�จะเป็นสิ�งทั่ี�  

บาส-ปอป้อ ต้องเผช้ิญต่อไปในการแขึ้่งข่ึ้นปี 2022 และ 

พวิกเราในฐานะแฟนกฬีาช้าวิไทั่ยกต้็องมื่าตดิตามื่เอาใจช่้วิย

ทั่่�งคูใ่ห้ร่กษาตำาแหน่ง “มื่อ่ 1 ขึ้องโลก” เอาไว้ิให้ได้นานทีั่�สดุ… 

ไทั่ยแลนด์สู้ๆ !!

อ่ินโดนีเซีย โอ่เพ่น และเวิลด์ทัวร์  
ไฟนอ่ลส์ 2021 จนท�าให้ทะยานขึ้นไป
เป็นคู่มอื่ 1 ขอ่งโลกทนัที

หลงัจากได้เป็นคู่มอื่ 1 ขอ่งโลก
ฟอ่ร ์มขอ่ง “บาส-ปอป้อ” ก็ยัง 
ฮอ่ต่แบบหยุดไม่อ่ยู่ โดยผงาดคว้า
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อักษร
สราญ

ประกันภัยรถยนต์ ช้ัน 1 แบบซ่อมอู่

คุ้มครองเต็มแมกซ์แบบช้ัน 1
ในราคาท่ีคุณ... โอเค

เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกคาควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง

โอเค... ครบ จบท้ังเร่ืองรถและเร่ืองคน 
โอเค... ครอบคลุม เหตุจากภัยก่อการร้าย และคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
โอเค... ในราคาท่ีคุณสบายกระเป๋า

...กราบพระ...
๏ กราบพระองค์ใหญ่พระองค์ใหญ่

เห็นอยู่ใกล้ไกลใครก็เห็น

เย็นตาเย็นใจให้อยู่เย็น

เป็นอยู่อยู่เป็นเมื่อเห็นกรรม

๏ พระอยู่ไกลไกลอยู่ใกล้ใกล้

อยู่โดยทั่วไปได้ดื่มด�่า

วูบใจไหววูบรูปธรรม

น�าชี้ชี้น�าศรัทธานี้ !.

นายทิวา

วัดม่วง วิเศษไชยชาญ อ่างทอง



ติดต่อใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั

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