ส่งความสุขทุกต้นเดือน

Sky
Running

ลู่วิ่งลอยฟ้า
ชั้น 4 อาคาร B
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
เปิดบริการทุกวัน
06.00-20.00 น.
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NORMAL

Next Station ‘คนเมือง’

การมาถึง ของ “โควิด-19” ไม่เพียงท�ำให้ “วิถีโลก” เปลี่ยนไปแทบจะ
สิน้ เชิง หากแต่ยงั ส่งผลโดยตรงต่อ “วิถเี รา” อย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง
“โควิด-19” ท�ำให้เราต้องเรียนรูค้ ำ� ว่า “ปกติใหม่” หรือ “New Normal”
เพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ ส ามารถด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ร อดผ่ า นวิ ก ฤติ ค รั้ ง นี้ ไ ปให้ ไ ด้
โดยวิถีของ “ปกติใหม่ฉบับชั่วคราว”
ที่จนถึงวันนี้ น่าเชื่อเหลือเกินว่า น่าจะยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ
น่าจะต้องเตรียมพร้อมส�ำหรับการไปสู่ “วิถชี วี ติ ใหม่” แบบ “Next Normal”
หรือ “ปกติใหม่ฉบับระยะยาว” แน่ๆ
“Next Normal” คือ แนวทางการใช้ชวี ติ ทีจ่ ะเปลีย่ นไปในหลากหลายมิติ
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ใน “3 วิถชี วี ติ ใหม่” ทีส่ ง่ ผลกระทบถึง “ระบบความคิด” และ
“วิธปี ฏิบตั ”ิ เพือ่ “ความอยูร่ อด” ของมนุษย์ในรุน่ ถัดไป
อ่านต่อ 03

NEW

MEDIA

‘วิถีเป็ด’ ทางรอด ‘วิถีเรา’
โลกเปลี่ ย นไปแทบจะสิ้ น เชิ ง หลั ง การเข้ า มา
ทักทาย ของ “โควิด-19” แล้วไม่ยอมจากไปเสียที
และนับตัง้ แต่เวลานัน้ เราก็เปลีย่ นไปแทบจะสิน้ เชิง
เช่นกัน
เราเปลี่ยนโลก โลกเปลี่ยนเรา และ เรากับโลก ก็ต้อง
เปลี่ยนไปด้วยกัน
อ่านต่อ 03
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Editor's talk

ความสุข...
ส�ำหรับคนที่มีความสุขอยู่เป็นปกติ อาจเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ
แต่ส�ำหรับอีกหลายคน “ความสุข” นับเป็นเรื่องพิเศษ
และเช่นกัน “ความสุข” ของแต่ละคนก็หลากหลายแตกต่างกันไป
ท่ามกลางเรื่องราวมากมาย เราต่างผ่านพบเรื่องราวความสุขและความทุกข์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดช่วงเวลาที่เพิ่งเกิดขึ้นของวิกฤติการณ์โควิด-19 นั้น
เราไม่อาจชี้ชัดผลกระทบมหาศาลที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตใครหลายคนไปตลอดกาล
แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนได้ค้นพบด้วยตัวเองคือ การสร้างความสุขจากเรื่องเล็กน้อยใกล้ตัว
เพือ่ ปลอบประโลมสร้างก�ำลังใจแก่ตนเอง ทัง้ ยังสามารถส่งผ่านก�ำลังใจเหล่านัน้ ไปยังผูค้ นรายรอบ
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ สถานที่ซ่งึ เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนนับหมื่นในแต่ละวัน
เรื่องราวของรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน�้ำตา เกิดขึ้นที่นี่มากว่าสิบปี
เกิดเหตุการณ์ท่อี ยู่ในความทรงจ�ำของผู้คนซึ่งก้าวผ่านสถานที่แห่งนี้นับไม่ถ้วน
DAD Magazine ฉบับปฐมฤกษ์น้ี เกิดขึ้นเพื่อตั้งใจส่งผ่าน “ความสุข” จากสถานที่แห่งนี้
สู่เรื่องราวต่างมุมมอง ไปยังผู้คนที่ได้พบปะ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน กันที่นี่
และส่งผ่านไปยังคนอื่นๆ ที่ห่างไกลออกไป
ให้รับรู้ว่าเราได้ส่งผ่านความสุขเพื่อเป็นก�ำลังใจแก่ทกุ ๆ คน
พบกับเรื่องราวแห่งความสุขนี้ได้ทุกต้นเดือน
เพื่อก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน
กองบรรณาธิการ

ผูจ้ ดั ท�ำ : บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ 120 อาคารธนพิพฒ
ั น์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2142-2233 , 0-2142-2203 โทรสาร : 0-2143-8889 อีเมล : info@dad.co.th

Agile Organization

การปรับตัวขององค์กรในโลกยุคใหม่
ากตั้งค�ำถามว่า โควิดท�ำเศรษฐกิจพังจริงหรือไม่?
คงไม่ มี ใ ครปฏิ เ สธ แต่ ห ากย้ อ นกลั บ ไปก่ อ นจะมี
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายประเทศต่าง
ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อเกิด
การระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลถึงชีวติ ของผูค้ นจ�ำนวนมาก ทัง้ ยังสร้าง
ข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินชีวิตและการเดินทางจึงยิ่งส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น หลายธุรกิจได้รับผลกระทบถึงขั้น
ต้ อ งปิ ด กิ จ การ ในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ห้ า งร้ า นอี ก
ไม่น้อยต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แต่เชื่อเหลือเกิน
ว่า ถึงเวลานี้ทกุ องค์กรยังคงกังวลกับอนาคตที่คาดเดา
ได้คอ่ นข้างยาก การปรับตัวอย่างถูกทิศทางและรวดเร็ว
จะเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดขององค์กร และถ้าโชคดี
กว่านัน้ ยังสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย
รูปแบบของความส�ำเร็จในอดีต อาจใช้ไม่ได้อกี ต่อ
ไปกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วและเกินคาดเดาของ
ปัจจัยแวดล้อมรอบด้านในปัจจุบัน แนวคิด “Agile
Organization” จึงถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ เพื่อ
ท�ำให้องค์กรมีความคล่องตัว สามารถปรับตัว
ได้อย่างรวดเร็ว โดยการลดขั้นตอนการท�ำงาน
ต่างๆ ลดขัน้ ตอนเอกสาร และมุง่ เรือ่ งการสือ่ สาร
ในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างชัดๆ เช่น
การอนุมัติงานต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์แทน
งานเอกสาร กระตุ้นผู้ร่วมงานทุกคนให้เกิดการ
ตืน่ ตัวตลอดเวลา กล้าคิด กล้าท�ำสิง่ ใหม่ๆ กล้าเสีย่ ง
โดยไม่ ยึ ด ติ ด กั บ โมเดลความส� ำ เร็ จ แบบเดิ ม
ในขณะเดียวกันทุกคนก็ต้องพร้อมปรับปรุงตน
อยู ่ เ สมอ ซึ่ ง แน่ น อนว่ า นี่ คื อ โมเดลในฝั น ของ
คนรุน่ ใหม่ไฟแรงหลายๆ คน
แต่ช้าก่อน หากใครก�ำลังฮึกเหิมและบอกกับ
ตัวเองว่า พรุง่ นีเ้ ราจะเปลีย่ นองค์กรหรือบริษทั ของเราให้เป็น

“Agile Organization” เพราะหลักการนี้อาจไม่ได้เหมาะกับ
ทุกองค์กรหรือทุกบริษัท หากกระบวนเอกสารขั้นตอนต่างๆ ยังคง
มีความส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ ขององค์กร รวมถึงหากบุคลากร
ระดับสูงขององค์กรยังไม่พร้อมเปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ๆ
และบุ ค ลากรขององค์ ก รยั ง คงขาดความกระตื อ รื อ ร้ น ในการ
สร้างสรรค์ส่งิ ใหม่
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ก�ำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และที่อาจจะมาถึงแบบคาดเดาไม่ได้ จะเป็นแรงผลักให้
ทุกองค์กรต้องปรับตัวอย่างแน่นอน ดังนั้นหากเลือกจะเป็น
ผูอ้ ยูร่ อด สิง่ แรกจึงต้องเริม่ จากการตัง้ อยูใ่ นความไม่ประมาท
หมัน่ พัฒนาตน และฝึกฝนให้มคี วามรูแ้ ละทักษะทีส่ อดคล้อง
กั บ การพั ฒ นาของยุ ค สมั ย ย่ อ มเป็ น ค� ำ ตอบที่ ดี สุ ด ...
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Next Normal >>

นั่นก็คือ “ทักษะ” , “รอยเท้า”
และ “จิตใจ”
ความจริงข้อแรกก็คอื แม้วา่ คุณจะ
มีเงินเก็บ มีการลงทุน ฯลฯ “โควิด-19”
ได้พสิ จู น์ให้เห็นแล้วว่า มันส่งผลกระทบ
กับทุกคนทัง้ สิน้ ทัง้ ต�ำแหน่งงานประจ�ำ
หุ้นในพอร์ต เงินสะสม ฯลฯ ทั้งหมด
อาจหายวับไปกับตาได้ในพริบตา
วิธีการปรับตัวของคนที่จะอยู่รอด
หลั ง จากนี้ มี เ พี ย งวิ ธีเดียว นั่นก็คือ
การมี “ทักษะเป็ด” หรือ “Multitasking”
ต้องสามารถท�ำหลายๆ อย่างพร้อมๆ กัน
เพื่อกระจายความเสี่ยง และปรับตัว
เพือ่ หารายได้จากหลากหลายทาง
อย่าได้แปลกใจเลยว่า นับจากนี้
“ลู ก เป็ ด ” ที่ โ ดน “บู ล ลี่ ” ในอดี ต
ว่าท�ำได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่าง
ณ วันนี้ จะกลายเป็น “ผูอ้ ยูร่ อด” ในยุคหลัง “โควิด-19”
ได้ ในสถานะ “ตัวจริง”
ความจริงข้อถัดมา ชัดเจนเหลือเกินว่า ปี 2020 เป็นปีแห่ง
Internet of Things (IoT) ฉบับสมบูรณ์แบบ ตลอด 24 ชัว่ โมง
ของเรานั้น ได้เกี่ยวโยงกับทุกๆ อย่างที่เป็น “ออนไลน์”
ตัง้ แต่ โซเชียลมีเดีย การเงิน การสัง่ ของกิน การออกก�ำลังกาย
โปรแกรมสุขภาพ ไปจนถึงการท�ำมาหากิน
นี่ เ ป็ น “ไฟล์ ท บั ง คั บ ” ให้ เ รายอมเปิ ด เผยตั ว ตน
ให้ข้อมูล และสูญเสีย หรือเปิดเผย “ความเป็นส่วนตัว”
ทาง “โลกออนไลน์” มากยิง่ ขึน้ ซึง่ เมือ่ ถึงจุดหนึง่ เราจะเริม่
แยกไม่ได้ ระหว่าง “โลกออฟไลน์” กับ “โลกออนไลน์”
“วิถีความคิด” และ “พฤติกรรม” ของคนในยุคหลัง
“โควิด-19” จะตระหนักถึง “รอยเท้าดิจติ ลั ” หรือ “Digital
Footprint” ในการใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างมากขึ้น
นี่ เ พราะอะไรก็ ต ามที่ ไ ปอยู ่ บ นอิ น เทอร์ เ น็ ต แล้ ว
จะไม่สามารถถอดออกได้ และจะคงอยูค่ กู่ บั โลกตลอดไป
ความจริงข้อที่สาม คือ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (Future

ต่อจากหน้า 01

ต่อจากหน้า 01

ณ วันนี้ เราทุกคนต่างมี “สถานีหน้า” ที่ต้องไปให้ถึง

Tales Lab by MQDC) วิเคราะห์ว่า ผลกระทบจาก “โควิด-19”
ได้สร้างความสูญเสียสมดุลทางความคิดและอารมณ์ ต่อผูค้ น
และเด็กๆ ที่ก�ำลังเติบโต เนื่องจากต้องเผชิญกับความยาก
ล�ำบาก ไม่สามารถกอด จับ สัมผัสสิ่งต่างๆ อย่างไว้วางใจ
หรือแม้กระทั่งสูญเสียอิสรภาพในการเดินทาง
นี่ ส ่ ง ผลให้ “จิ ต ใจ” ของคนหลั ง ยุ ค “โควิ ด -19”
มีความเป็นปัจเจก เอกเทศ ปลีกวิเวก และอยูต่ ดิ บ้านมากขึน้
และทีส่ ำ� คัญคือ ยังอาจส่งผลต่อการใส่ใจและห่วงใย
ต่อตัวเองมากกว่าผูอ้ นื่ เมือ่ เปรียบเทียบกับในอดีต
ว่าไปแล้ว เรื่องเหล่านี้ ไม่ได้ทำ� ให้จิตใจของผู้คน
สงบลงได้ และยังน่าเชื่อด้วยว่า สิ่งที่จะรุนแรงกว่า
“โควิด-19” ส�ำหรับวิถชี ีวิตแบบ “Next Normal” ก็อาจ
เป็นเรื่องปัญหาของ “สุขภาพจิต” มากยิ่งขึ้นด้วย
นี่เป็น “Next Station” ของ “คนเมือง” ภายใต้
“ทักษะ”, “รอยเท้า” และ “จิตใจ”
Are you ready ? สถานีหน้า พร้อมแล้ว ไปกันต่อ
ไปด้วยกัน !!!

บันไดหนี
ฟ
3. ไภาพข่
าว
ความปลอดภัยของทุกคน

NEW MEDIA >>

ธพส.

ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�ำคัญของทุกคน หลายเรื่องจึงต้องป้องกันไว้เป็นดีทสี่ ดุ เราจึงมีกติกา ข้อก�ำหนด และ
กฎหมายต่างๆ รวมทัง้ กฎหมายควบคุมอาคาร ทีก่ �ำหนดให้อาคารสูง หรืออาคารที่มีพื้นที่ใช้งานตามกฎหมายก�ำหนด
ต้องมีบันไดหนีไฟที่ปลอดภัย คือต้องมีความกว้าง และความลาดชันที่ได้มาตรฐาน ต้องมีชานพักแต่ละชั้น
ส่วนประตูที่เชื่อมต่อไปบันไดหนีไฟ ต้องมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน และประตูฉุกเฉิน ก็ต้องเป็นวัสดุทนไฟ
ต้องมีช่องระบายอากาศได้สะดวก และห้ามไม่ให้มีสิ่งกีดขวางใดๆ ทั้งสิ้น
ว่าไปแล้ว กฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ก็ปอ้ งกันอันตรายไว้อย่างรอบคอบ เหลือแต่ตวั ผูใ้ ช้งาน ทีต่ อ้ งตระหนักถึงความส�ำคัญ
และเรียนรู้การใช้งานอย่างถูกต้องร่วมกัน เพราะบันไดหนีไฟมีความส�ำคัญต่อชีวิตของทุกคน และบันไดหนีไฟไม่ใช่
มุมแอบสูบบุหรี่นะจ๊ะ 

ภายใต้กรอบของ “วิถชี วี ติ ใหม่” แบบ “Next Normal”
โดยกระบวนความรู้ที่ต้องถึงพร้อมด้วย “แก้ว 3 ประการ”
อันประกอบด้วย “ทักษะ รอยเท้า จิตใจ”
ไม่ใช่เรือ่ งน่าข�ำ ถ้าจะต้องยืนยันอีกครัง้ ว่า ถึงเวลาทีเ่ ราต้อง
เรียนรู้ความเป็น “เป็ด” อย่างเอาจริงเอาจัง
เราต้องเป็น “เป็ด” ในสถานะของ “ผู้ใช้”
ไม่ใช่ “เป็ด” ที่เป็นได้แค่ “ผู้เล่น”
โลกหลัง “โควิด-19” เข้ามาทักทาย และไม่ยอมจากไปง่ายๆ
ได้เปลีย่ นไปอย่างสิน้ เชิง ทัง้ กับโลกและกับเรา
โลกวันนี้ ไม่ใช่โลกทีต่ อ้ งพบกันใน “โลกจริง” ตลอดเวลา แต่
เป็นโลกทีส่ ามารถพบกันได้ทกุ เวลา ใน “โลกเสมือนจริง”
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “โลกเสมือนจริง” ของ “สื่อใหม่ NEW MEDIA” ที่เป็นเสมือน “ของเล่น”

ได้แปรสถานะกลับมาเป็น “ของจริง” ใน “โลกจริง”
ทั้งต่อวิถีส่วนตัว วิถีส่วนรวม ในทุกโครงสร้างที่มีอยู่ ไม่ว่า
จะเป็น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ การเมือง
“สือ่ ใหม่ - NEW MEDIA” อาทิ FACEBOOK, INSTAGRAM,
TWITTER, LINE, YOUTUBE ไปจนกระทัง่ ถึง TIKTOK และอื่นๆ
อีกมากมาย ไม่ใช่แค่ “ของเล่น” ใน “โลกเสมือนจริง” อีกแล้ว
ณ วันนี้ “สือ่ ใหม่ - NEW MEDIA” เหล่านี้ เป็น “ของจริง”
ใน “โลกจริง” ที่ “ส่งสัญญาณ” ให้เราต้อง “ปรับตัว” และ
“เรียนรู”้ โดย “ทักษะอย่างเป็ด” เพือ่ เอาตัวรอดให้ได้นบั จากนี้
“สื่อใหม่ - NEW MEDIA” ณ วันนี้ ไม่ใช่แค่ความบันเทิง
ส่วนตัว หากแต่เป็น “ที่มา” ของ “รายได้”
และที่ ส� ำ คั ญ ก็ คื อ ยั ง เป็ น “สถานี ห น้ า ” ของทุ ก
“platform” เพือ่ “การสือ่ สาร” อย่างเข้าถึงต่อทุก “โครงสร้าง
ของสังคม” อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นี่เป็น “โลก” และ “เรา” ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่าง
สิ้นเชิง ในยุคของ “Next Normal”
นีเ่ ป็น “โลก” และ “เรา” ทีจ่ ะเข้าสู่ “การแข่งกันใหม่”
ภายใต้ “สือ่ ใหม่ - NEW MEDIA” อันเป็น “วิถที างรอด” ทั้ง
ของ “โลก” และของ “เรา”
และค�ำถามที่ต้องถามอีกครั้งก็คือ วันนี้ คุณพร้อม
ที่จะเป็น “เป็ด” แล้วหรือยัง !!!
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16 ปี ธพส.

18 สิ ง หาคม 2563 นายยุ ท ธนา
หยิมการุณ ประธานกรรมการ ธพส.
เป็นประธานในพิธที ำ� บุญครบรอบ 16 ปี
บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์
จ�ำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ธพส.
และ ดร.นาฬิ ก อติ ภั ค แสงสนิ ท
กรรมการผู ้ จั ด การ คณะผู ้ บ ริ ห าร
พนักงาน ลูกจ้าง ธพส. เข้าร่วมงาน โดยในเวลา 09.09 น. มีพิธีสักการะ
องค์ทา้ วมหาพรหมประจ�ำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อด้วยพิธที ำ� บุญ
ครบรอบ 16 ปี ธพส. พิธสี งฆ์และท�ำบุญถวายปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหาร
โดยมี พระเทพสิทธิโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็น
ประธานเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ
อาคารธนพิพฒ
ั น์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ธพส. ร่วมลงนาม MOU โครงการบูรณาการสวัสดิการ
ทีพ
่ ก
ั อาศัยผูส
้ ง
ู อายุ รามา-ธนารักษ์ และบ้านพักข้าราชการ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และ
แถลงข่าวโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์
และบ้านพักข้าราชการ ประจ�ำ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
โดยในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลง
ในครั้ ง นี้ ดร.นาฬิ ก อติ ภั ค
แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์
จ�ำกัด (ธพส.) ได้ร่วมลงนามกับ
กรมธนารักษ์และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 8
ธพส. มอบตู้เก็บสัมภาระให้แก่โรงเรียนทุ่งสองห้อง
อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) เป็นประธานมอบตู้เก็บสัมภาระ
จ�ำนวน 9 ตู้ ให้แก่ โรงเรียนทุง่ สองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทศิ ) เพือ่ ให้ทางโรงเรียนได้
น�ำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บอุปกรณ์ สือ่ การเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้
ถือเป็นหนึ่งในโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ โดยมี นางสุธาสิณี ขันธสอน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ
พร้อมกันนี้ นายธีธัชยังได้แจกไอศกรีมแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ณ โรงเรียนทุง่ สองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทศิ ) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ธพส. เปิดเวทีรบ
ั ฟังความคิดเห็นครัง
้ ที่ 2
โครงการพัฒนาพืน
้ ทีศ
่ น
ู ย์ราชการฯ โซน C สรุปผลการศึกษาด้านสิง
่ แวดล้อมโครงการ

เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.นาฬิกอติภคั แสงสนิท กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์
จ�ำกัด (ธพส.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ ว่ นขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ซึง่ มีหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2
อาคารศูนย์ประชุมทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ

นับถอยหลังสู่งานวิ่งวิถีใหม่
โคก หนอง นา โมเดล

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการ
ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย ในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคี
การบูรณาการการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการช่วยเหลือกันและกันผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี
ณ ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผูจ้ ดั การกองทุน สสส. ร่วมเสวนา “Back To Thailand Running Boom
นับถอยหลังสูง่ านวิง่ วิถใี หม่” พร้อมเปิดตัวคูม่ อื 2 เล่ม คือ คูม่ อื “การออกก�ำลังกายด้วยการวิง่ ”
เพื่อเตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม และคู่มอื มาตรฐานการจัดงานวิ่ง “The Next Normal of
Road Race Manual” สิง่ ทีต่ อ้ งรูก้ บั มาตรการทีต่ อ้ งท�ำ สามารถดาวน์โหลดคูม่ อื การออกก�ำลังกาย
ด้วยการวิง่ ได้ทาง http://ssss.network/gsidp และดาวน์โหลดคู่มอื จัดการแข่งขันวิง่ บนถนน
และมาตรการจัดการแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาด COVID-19 ได้ทาง http://ssss.network/8085i
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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“อาคารธนพิพัฒน์” ต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน

สะท้อนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน
เมือ่ ปลายปี 2562 “นาฬิกอติภคั แสงสนิท” กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด หรือ ธพส. เข้ารับรางวัล “Energy Efficiency Award”
จากการประกวดเทคโนโลยี “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการน�ำ
พลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ภายในอาคาร” โดยใช้เทคโนโลยีเยอรมัน (Made in
Germany) และใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารยัง่ ยืน (DGNB) เป็นเกณฑ์ตดั สินการประกวด
“อาคารธนพิพัฒน์” อาคารส�ำนักงานของ ธพส. ซึ่งได้รับรางวัลนับเป็น
ส�ำนักงานแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีไ่ ด้รบั การรับรอง
ให้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานอาคารยัง่ ยืนระดับแพลตินมั่ (DGNB Certificate in Platinum)
จากสภาอาคารยัง่ ยืนของเยอรมัน (German Sustainable Building Council-DGNB)
โดยมีจดุ เด่นหลักคือการใช้พลังงานสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์
คนทั่วไปคุ้นชินกับการเรียกอาคารในลักษณะนี้ว่า “อาคารเขียว” (Green
Building) ทีเ่ กิดจากการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์จากอาคารให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึน้ ตลอดระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ของอาคาร ทีจ่ ะต้องรักษาสภาพอากาศ
และสภาพแวดล้อมเพือ่ คุณภาพชีวติ ดีขนึ้
ความโดดเด่นของอาคารหลังนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่การออกแบบด้วยแนวคิดน�ำรูปทรง
ปีกนกวายุภกั ษ์มาเป็นโครงของตัวอาคาร สือ่ ถึงกระทรวงการคลังและ
กรมธนารักษ์ การเลือกใช้วสั ดุทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและประหยัด
พลังงานทัง้ อาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ประยุกต์ใช้ประโยชน์

จากธรรมชาติควบคู่กับเทคโนโลยีที่ช่วย
ประหยัดพลังงาน
หลังคาของอาคารเป็น Metal Sheet
ติดฉนวนใยแก้ว รวมไปถึงฉนวนฝ้าเพดาน
เพือ่ ป้องกันความร้อนเข้าสูต่ วั อาคาร ส่วน
ของผนั ง เป็ น คอนกรี ต มวลเบาฉาบปู น
แผงบังแดดเป็นระแนงปรับองศาอัตโนมัติ
ตามทิศทางของแสงแดด ป้องกันความร้อน
จากรังสีของดวงอาทิตย์ ทัง้ ยังใช้กระจก
Low-E หลอดไฟ LED ที่มีระบบเปิด-ปิดไฟ
อัตโนมัติ เพือ่ ช่วยประหยัดพลังงานและ
ให้ระดับความสว่างที่เหมาะสม ท�ำให้
สามารถลดการใช้ พ ลั ง งานในระบบ
ปรับอากาศและระบบไฟฟ้าส่องสว่างได้อย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารใช้ ร ะบบปรั บ อากาศ
แบบรวมศูนย์ น�ำความเย็นจากอากาศที่ปล่อยทิ้ง

จากการท� ำ ความเย็ น ในอาคารมาแลกเปลี่ ย น
พลั ง งานกั บ อากาศบริ สุ ท ธิ์ จ ากภายนอกอาคาร
ที่เรียกกันว่า Energy Recovery Wheel มีการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบควบคุมและบันทึก
ค่าพลังงานในการควบคุมการใช้พลังงาน มีสถานี
ชาร์จไฟฟ้า (สถานี EV) อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร
รองรับและส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และมีแผน
ขยายจุดบริการเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
การตระหนักถึงการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การก่อสร้าง ไป
จนถึงการใช้งานอาคาร ท�ำให้ “อาคารธนพิพฒ
ั น์”
ได้รบั รางวัลระดับโลก เป็นศูนย์การเรียนรูอ้ าคาร
อนุรกั ษ์พลังงานส�ำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา รวมทัง้ เป็นต้นแบบของอาคาร
ภาครัฐต่างๆ ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ เพือ่ ใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมและสังคมอย่างยัง่ ยืน
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งครามการค้าและการโต้ตอบกันไปมาด้วยนโยบาย
ขึ้ น ภาษี แ บบหมั ด ต่ อ หมั ด ระหว่ า งจี น และสหรั ฐ ที่
ยืดเยื้อมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา น�ำมาสู่สงคราม
เทคโนโลยีโดยทีฝ่ า่ ยสหรัฐเดินหน้าแบนทัง้ เทคโนโลยีทงั้ แอปพลิเคชัน
สัญชาติจีนไปหลายเจ้า เพื่อพยายามรักษาความเป็นเจ้าแห่ง
เทคโนโลยีไว้ไม่ให้ตกไปอยู่ท่จี ีนที่รุดหน้าขึ้นมาก
หลังจากสองมหาอ�ำนาจต่างตอบโต้กันด้วยการตั้งก�ำแพง
ภาษีมาตัง้ แต่ปี 2018 เรือ่ ยมาจนถึงปี 2019 และยังไม่สามารถเจรจา
หาข้อสรุปกันได้ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ออกหมัด
หนักด้วยการลงนามในค�ำสั่งพิเศษของประธานาธิบดี (Executive
Order) ในเดือนพฤษภาคม 2019 แบน Huawei ซึง่ เป็นผูน้ ำ� เครือข่าย
5G จากจีนด้วยการขึ้นบัญชีด�ำ ส่งผลให้บริษัทที่จะท�ำธุรกรรม
การค้าใดๆ กับ Huawei ต้องได้รบั ใบอนุญาตจากทางการสหรัฐก่อน
ทรัมป์มองว่า Huawei เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ โดย
อ้างว่า Huawei อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลจีนในการล้วง
หรื อ สอดแนมข้ อ มู ล ของชาวอเมริ กั น รวมทั้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ความมัน่ คงของชาติ ขณะที่ Huawei ปฏิเสธข้อกล่าวหานีม้ าโดยตลอด
นอกจากสหรัฐจะแบนแล้ว ยังมีการล็อบบี้ชาติพันธมิตร
ไม่ให้ใช้เทคโนโลยี 5G ของ Huawei จนในที่สุดรัฐบาลอังกฤษก็
เดินตามรอยสหรัฐ แม้วา่ ทางอังกฤษจะออกตัวว่าไม่ได้แบนเพราะถูก
สหรัฐกดดัน แต่หนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษแฉว่ารัฐบาล
อังกฤษแจ้งกับ Huawei ว่าทีต่ อ้ งแบนเพราะได้รบั แรงกดดันจากสหรัฐ
และเมือ่ เร็วๆ นี้ สงครามเทคโนโลยีได้ลกุ ลามมาถึงแอปพลิเคชัน
ยอดฮิตจากจีน ทรัมป์ใช้ Executive Order (อีกครั้ง) ห้ามบุคคล
หรือบริษัทในสหรัฐ ท�ำ ธุรกรรมกับบริษัท ByteDance เจ้าของ
แอปพลิเคชันยอดฮิตอย่าง TikTok และบริษทั Tencent ทีเ่ ป็นเจ้าของ
แอปพลิเคชันรับส่งข้อความ WeChat นับตัง้ แต่วนั ที่ 20 กันยายนนี้
เป็ น ต้ น ไป นอกจากว่ า ทั้ ง สองบริ ษั ท จะขายกิ จ การ TikTok
และ WeChat ในสหรัฐให้บริษทั สัญชาติอเมริกัน
เหตุ ผ ลที่ แ บนก็ ห นี ไ ม่ พ ้ น ข้ อ อ้ า งเดิ ม คื อ เป็ น ภั ย ต่ อ
ความมัน่ คงชาติ โดยทัง้ สองบริษทั อาจน�ำข้อมูลผูใ้ ช้ไปให้รฐั บาลจีน
น�ำมาใช้ในการแบล็กเมลสหรัฐในภายหลัง ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยัง
ไม่มหี ลักฐานยืนยันว่ามีการส่งข้อมูลตามทีร่ ฐั บาลสหรัฐกล่าวอ้าง

สงครามเทคโนโลยี
ปมขัดแย้งจีน-สหรัฐ

ทีส่ ดุ ในโลกมาตัง้ แต่ปี 1871 แต่ลา่ สุด IHS Economics คาดการณ์วา่
จีนจะมีจดี ีพีสูงกว่าสหรัฐภายในปี 2024
ส่วนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนนั้ นอกจากจีนจะน�ำหน้า
ทั้งโลกในเรื่อง 5G ไปแล้ว การคุมเข้มการใช้อินเทอร์เน็ต (Great
Firewall) ของรัฐบาลจีน ท�ำให้คนจีนต้องพัฒนาแอปพลิเคชัน
ขึ้นมาใช้กันเอง ไม่ว่าฝั่งสหรัฐจะมีแอปพลิเคชันอะไรออกมา
จีนก็จะมีแอปพลิเคชันคู่แฝดคล้ายๆ กันตามมาเช่นกัน
หลายแอปพลิเคชันของจีนได้รบั ความนิยมไม่แพ้แอปพลิเคชัน
ฝั่งตะวันตก อย่างกรณีของ Tiktok ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและได้รบั
ความนิยมไปทั่วโลก เฉพาะในสหรัฐมีคนใช้ถึง 30 ล้านคน และ
800 ล้านคนทั่วโลก
หากปล่อยให้จนี แซงหน้าได้ ความเป็นผูน้ ำ� โลก ความยิง่ ใหญ่
ความได้เปรียบของสหรัฐทัง้ เศรษฐกิจและเทคโนโลยีทเี่ คยมีมาก็จะ
ท�ำไมสหรัฐต้องกลัวจีน?
สหรั ฐ ครองต� ำ แหน่ ง เจ้ า โลกมาตลอด แต่ อี ก ไม่ น านจี น ลดลงไป ด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงต้องหาทางเบรกไว้ก่อน
ไม่เพียงเท่านั้น ล่าสุดสหรัฐยังกีดกันไม่ให้ Huawei เข้าถึง
ก� ำ ลั ง จะแซงหน้ า สหรั ฐ ทั้ ง ในแง่ ข องเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี
(ด้านเทคโนโลยีอาจจะแซงไปแล้ว) สหรัฐมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ เทคโนโลยีอปุ กรณ์ชปิ ของอเมริกนั และยังขึน้ บัญชีดำ� บริษทั ในเครือ

Huawei อีก 38 แห่งใน 21 ประเทศ รวมทัง้ ในไทย โดยอ้างว่าบริษทั
เหล่านี้เป็นความเสี่ยงอย่างมาก เนื่องจากอาจด�ำเนินการที่ขัดกับ
ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐในนามของ Huawei
นอกจากนี้ ยังคาดการณ์กันว่าสงครามเทคโนโลยีอาจลาม
ไปถึงบริษทั สัญชาติจนี ยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba ของ แจ็ก หม่า เมือ่
ไมค์ พอมเพโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเอ่ยถึง Alibaba ระหว่าง
ที่เตือนให้บริษัทอเมริกันเปลี่ยนเอาบริษัทให้บริการเทคโนโลยีที่
“ไม่น่าไว้วางใจ” ออกจากเครือข่ายดิจิทัลของบริษัท
อย่างไรก็ดี บริษัทสหรัฐจะพลอยถูกหางเลขจากการแบน
บริษัทเทคโนโลยีจากจีนด้วย ตัวอย่างเช่น หาก Apple ถูกสั่งให้
น�ำแอปพลิเคชันของ ByteDance หรือ Tencent ออกจาก AppStore
ในจีน คนจีนอาจจะไม่สนใจ iPhone ก็เป็นได้ เพราะส� ำหรับ
คนจีน WeChat แทบเป็นทุกอย่างในชีวิต เนื่องจากมีทั้งระบบ
เรียกรถแท็กซี่ ธนาคาร โรงพยาบาล บริการสัง่ อาหาร รวมอยูใ่ นนัน้
และส�ำหรับไทยทีอ่ าจจะต้องถูกดึงเข้าไปอยูใ่ นสงครามครัง้ นีด้ ว้ ย
ควรจะเดินเกมถ่วงดุลระหว่างทั้งสองมหาอ�ำนาจให้ดี

Kinetic Energy เสียเหงื่อทั้งที
ต้องได้ทั้งสุขภาพดี และมีไฟฟ้าใช้

“ทางนี้เลยจ้า มาเสียเหงื่อ กันทางนี้ ได้ทั้งสุขภาพดี แถม
มีไฟฟ้าใช้!” ถ้ายิม หรือฟิตเนสเซ็นเตอร์ ตะโกนร้องเชิญชวน
ลูกค้าด้วยประโยคนี้ เราคงได้งงงวยกับการสร้างจุดขายของเขา
อย่างแน่นอน แต่ประโยคที่ว่านั้นในสมัยนี้กลายเป็นเรื่องจริงไป
แล้ว เพราะตอนนี้มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเทรนด์รักษ์โลก
และเป็ น ยุ ค ที่ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นยั ง คงเป็ น เป้ า หมายของ
มวลมนุษยชาติ ท�ำให้บรรดานักคิดนักวิจยั พากันหาวิธกี ารใหม่ๆ ทีจ่ ะ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งหนึ่งในแนวคิด คือการแปลง
พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) ทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของมนุษย์
ให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้า (Electricity Power) ประจวบเหมาะ
กับกระแสการดูแลสุขภาพก�ำลังมาแรงในช่วงหลายปีนี้ จึงมีนกั คิด
หัวใส จับเอาทั้งสองเรื่องมารวมกันซะ จนกลายเป็นจุดขายของ
อุปกรณ์หรือสถานที่ออกก�ำลังกาย ในแบบฉบับของ “Eco Gym”
หรือ “Green Fitness Center” โดยมีหลักการพืน้ ฐานคือ การออกแบบ
อุปกรณ์ทรี่ องรับท่าออกก�ำลังกายทัว่ ไป เช่น การปัน่ , การวิง่ , การโยก,
การหมุน แล้วส่งแรงจากกิจกรรมเหล่านัน้ เข้าไปยังอุปกรณ์กำ� เนิด
ไฟฟ้าทีต่ ดิ อยูใ่ นเครือ่ งออกก�ำลังกาย และเมือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้
แล้วก็สง่ ไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ คราวนีถ้ า้ มีเจ้าเครือ่ งออกก�ำลังกาย

แบบนี้หลายๆ เครื่อง ก็สามารถต่อไฟเข้า
มาไว้ด้วยกัน ท�ำให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น
สามารถต่อเข้ากับระบบควบคุม แล้วน�ำ
ไปเป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า เสริ ม ในอาคารได้
ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม แถมเป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
อีกต่างหาก
ถ้าจะว่ากันตามจริงแล้ว การกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์นั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่
ของวงการวิทยาศาสตร์และวงการพลังงาน แม้แต่ในกองทัพ
สหรัฐเองก็เคยมีโครงการประดิษฐ์รองเท้าบู้ททีเ่ ก็บสะสมพลังงาน
จากการเดินเท้าของทหาร ในอังกฤษก็มีไนต์คลับที่ชื่อว่า Bar
Surya ติดตั้งพื้นส�ำหรับเต้นที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าได้
เมื่อนักเต้นขึ้นไปเหยียบให้เกิดการเคลื่อนไหว หรือแม้แต่นาฬิกา
คิเนติก ที่อาศัยการขยับของมือและแขนเป็นตัวท� ำให้ชิ้นส่วน
เคลื่ อ นที่ และสะสมพลั ง งานไว้ ใ นแบตเตอรี่ ส่ ว นการน� ำ เอา
การเคลื่อนไหวจากการออกก�ำลังกายมาผลิตกระแสไฟฟ้านั้น
น่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกปี 2008 ที่ Green Microgym เมือง Portland

รัฐ Oregon ต่อมาก็มี The Cadburry House Gym ตั้งขึ้นใน
อังกฤษเช่นกัน
ถึงตรงนี้ หลายคนคงสงสัยว่า ถ้าดีขนาดนี้ ท�ำไม่เราจึง
ไม่ได้เห็นแพร่หลายในทุกประเทศ ค�ำตอบก็เพราะว่าราคาที่
ค่อนข้างสูงนั่นเอง แต่ละตัวก็ราคาเป็นแสนบาท ปัจจุบันนี้ จึง
มียมิ หรือฟิสเนสเซ็นเตอร์ทมี่ อี ปุ กรณ์แบบนีอ้ ยูไ่ ม่กแี่ ห่งบนโลก
ส่วนใหญ่กจ็ ะอยู่ที่อเมริกา และบางประเทศในยุโรปเท่านั้น
เอาเป็นว่า ถ้าราคายังจับต้องไม่ได้ส�ำหรับเรา ตอนนีก้ แ็ ค่
ดูแลสุขภาพด้วยการออกก�ำลังกาย ควบคูไ่ ปกับการใช้พลังงาน
อย่างรู้คณ
ุ ค่าก็พอแล้ว…
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แฟชั่นผ้าไทย

เก๋ไก๋ร่วมสมัย ไม่เชยจ้า !!!

ปลูกผักในเมือง

เรื่องที่ใครๆ ก็ท�ำได้
ถ้าคิดในภาพใหญ่ ครอบครัวคนไทยท�ำ
แบบเดียวกันมากขึ้นก็จะยิ่งได้ประโยชน์มาก
ขึ้น ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2561
บอกว่าทุกวันนี้เรามีกันราว 20 ล้านครัวเรือน
ลองจินตนาการว่า แค่ 1 ใน 10 หรือประมาณ
2 ล้านครัวเรือนปลูกผักกินเอง ประหยัดเงิน
ค่ากับข้าวรวมกันทัง้ ปีมากถึง 36,000 ล้านบาท !!!
ลองคิดดูว่าจะเอาเงินมากมายขนาดนี้
ไปท�ำอะไรได้บ้าง เอาที่เป็นข่าวครึกโครมอยู่
ตอนนี้ก็ได้

“มุมมองชีวติ เชิงบวก” ท�ำให้หลายคนมีความหวัง
ว่ า จะกลั บ มาใช้ ชี วิ ต ได้ เ หมื อ นช่ ว งก่ อ นที่ จ ะมี
การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 แต่ ข ้ อ มู ล ทาง
การแพทย์ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเชื้อร้ายนี้จะ
หายไปจากโลกในเร็ววัน
เราจึงยังคงต้องด�ำเนินชีวิตไปข้างหน้าด้วย
ความหวัง ใช้ชวี ิตแบบ New Normal ที่ก�ำลังกลาย
เป็น Next Normal มีวิถีใหม่ๆ เกิดขึ้นจนกลายเป็น
เรื่องคุ้นชิน
หลายคนมีเวลาอยู่กับตัวเอง อยู่กับครอบครัว
และอยู่บ้านมากขึ้น มีโอกาสท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์
หลายๆ อย่าง บางคนค้นพบช่องทางท�ำมาหากินใหม่
ในตลาดออนไลน์
ในขณะที่บางคนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้
อยูท่ บี่ า้ น และหนึง่ กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ อย่างแพร่หลาย
ไม่แพ้กัน นั่นก็คือการลงมือ “ปลูกพืชผักสวนครัว”
ไว้กินเองที่บ้าน
จะว่าไปแล้ว กิจกรรมนีน้ อกจากจะสร้างสรรค์
จรรโลงใจแล้ว ยังเป็นประโยชน์ตอ่ รายจ่ายในครอบครัว
ไปจนถึงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเลยทีเดียว
หลายครอบครัว หัน มาปลูก ผัก กิน เอง ช่ว ย
ประหยัดเงินค่ากับข้าวไปได้ไม่นอ้ ย คิดดูอย่างง่ายๆ
ว่า ถ้าครอบครัวหนึ่งต้องจ่ายเงินซื้อผักจากตลาด
50 บาท / วัน ดังนัน้ แล้วเราปลูกผักกินเองได้ แต่ละ
เดื อ นเราประหยั ด ค่ า เงิ น จากค่ า กั บ ข้ า วไปได้ ถึ ง
1,500 บาท แล้วถ้านับกันทั้งปีก็ร่วม 18,000 บาท
ไม่น้อยเลยเชียว

นี่แค่เพียงมูลค่าที่มองเห็นเป็นตัวเลขเท่านั้น ยังไม่
นับรวมกับประโยชน์เรื่องอื่นๆ ที่จะตามมาอีก ไม่ว่าจะเป็น
ความรัก ความสามัคคีที่จะเกิดขึ้นจากการได้ท�ำกิจกรรม
ร่วมกันบ่อยๆ
ยิ่งถ้ามีการแบ่งปันกัน แลกเปลี่ยนผลิตผลกัน ก็จะ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเกื้อกูลมากยิ่งขึ้น แถมถ้าเราปลูกผัก
กินเอง ก็ลดความเสี่ยงในการได้รับสารพิษสะสม ปลูกผัก
ที่อยากกิน กินผักที่ปลูกเอง ปลอดภัยสุดๆ
ทีว่ า่ มาทัง้ หมด หลายคนอาจจะขมวดคิว้ ว่าเป็นเรือ่ งยาก
ส�ำหรับคนเมือง ต้องบอกว่านาทีนี้ การปลูกผักในเมืองเป็น
เรือ่ งทีท่ ำ� ได้ไม่ยาก อยูท่ กี่ ารจัดการพืน้ ที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในยุคที่โลกออนไลน์มขี ้อมูลแทบทุกเรื่อง
แม้จะเป็นคนที่ไม่เคยปลูกผักมาก่อนเลยในชีวิต หรือ
คนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นข้อจ� ำกัดใน
การปลูกผัก ก็สามารถหาวิธปี ลูกผัก สามารถทดลองท�ำเองได้
และมีทางเลือกมากมาย
ถ้ามีเวลา วันนีก้ เ็ ริม่ กันเลย ลองมาปลูกผักได้กนิ เองดูบา้ ง
รั บ รองได้ เ ลยว่ า ความสุ ข ความสนุ ก ความอิ่ ม เอมใจ
เรื่องแปลกๆ ใหม่ๆ รออยู่ใกล้ๆ นี่เอง ...

พอบอก “ผ้าไทย” ใครต่อใครพากันคิดถึง “ผ้าไหม”
ทีต่ ดั เย็บอย่างประณีตงดงาม ราคาแพง และสวมใส่
กันในวาระพิเศษ ท�ำให้ยากต่อการน�ำมาใช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน จริงๆ ขอบอกว่า ไม่จริงเลยจ้า...
ใครว่าใส่ “ผ้าไทย” แล้วเชยสะบัด เห็นที
จะต้องคิดกันใหม่ เพราะ “ผ้าไทย” ไม่ได้มีแค่
“ผ้าไหม” แต่ผ้าไทยมีอยู่ทุกท้องถิ่น และเป็น
อัตลักษณ์ของชุมชนชนิดที่เรียกว่า ไปไหนๆ
ก็มี “ผ้าไทย” ให้เลือกใส่ได้ไม่ซ้�ำ
ผ้าฝ้าย ผ้าขิด ผ้ายก ผ้าชาติพันธุ์ และ
อื่ น ๆ สารพั ด หลายเทคนิ ค หลากสี สั น
น�ำไปออกแบบตัดเย็บด้วยดีไซน์ลำ�้ ๆ บอก
เลยว่าสุดปังจนใครๆ ต้องเหลียวหลัง
กันเลยเชียว
แถมทุ ก วั น นี้ ผู ้ ป ระกอบการ
ที่ เ ลื อ กใช้ ช ่ อ งทางออนไลน์ ใ นการ
จ�ำหน่ายผ้าไม่วา่ จะเป็น Facebook
หรือ Line ไปจนถึงแพลตฟอร์ม
ร้ า นค้ า อย่ า ง Lazada หรื อ
Shopee ก็มีให้เลือกมากมาย
ที่ส�ำคัญราคาจับต้องได้
มี ตั้ ง แต่ ห ลั ก ร้ อ ยไปจนหลั ก
ล้ า น ดั ง นั้ น ถ้ า บอกว่ า หา
ซื้อยากแล้วละก็ แนะน�ำให้
ลองไปเสิร์ชดูตัวอย่างสินค้า
อาจจะอดใจไม่ไหว ต้อง CF
กันเดี๋ยวนั้นเลย
ล่าสุดรัฐบาลยังมีมติ ครม.
รณรงค์ ใ ช้ แ ละสวมใส่ ผ ้ า ไทย
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 วัน ขอ
ความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงประชาชน
คนไทยทั่วประเทศ
งานนีอ้ ย่าเพิง่ ขมวดคิว้ เพราะ
อย่างที่บอก “ผ้าไทย” ไม่ได้มีแค่
“ผ้าไหม” แบบเก๋ๆ ดีไซน์เท่ๆ มีให้
เลือกมากมาย คนขายผ้านาทีนตี้ อ้ ง
บอกเลยว่า พร้อมมาก !
ยิง่ กว่านัน้ ถ้ามองไปรอบๆ ตัว
สถานการณ์โลกทุกวันเป็นแบบนี้ ช่วยกันกินของไทย
ใช้ ข องไทย เลื อ กใส่ ผ ้ า ไทย ไปเที่ ย วทั่ ว เมื อ งไทย
เป็นทางเลือกทางรอดของประเทศไทยได้เลยนะจ๊ะ
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ไร่องุ่นไวน์ กราน-มอนเต้

เดอะเปียโน รีสอร์ท

“เขาใหญ่”อยากเที่ยวก็ไปได้
เมื่อหัวใจยังเดินทาง
วิ

กฤติการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาค
ส่วนอย่างมากมาย และยังไม่มที ที า่ ว่าจะคลีค่ ลาย
ในเวลาอันใกล้ หากแต่เมือ่ เทียบกับข่าวคราวของประเทศอืน่ ๆ
ในโลก ประเทศไทยดูจะมีทิศทางที่ดีกว่าอยู่มาก
แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย
ก็ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการจ� ำ นวนมากได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
การปรับตัวเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้า เป็นทางเลือกที่ถูกบังคับ
ให้เลือกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นาทีนี้ “ไทยเที่ยวไทย” ดูจะเป็นค�ำตอบที่ลงตัวที่สุด
หลังสายการบินภายในประเทศเปิดท�ำการ สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ เริ่มเปิดให้บริการ และแรงหนุนจากนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวของรัฐบาล
รอยยิม้ และเสียงหัวเราะเริม่ คืนกลับมาอีกครัง้ หลายคน
เริ่ ม ผ่ อ นคลายจากความตึ ง เครี ย ดจากช่ ว งก่ อ นหน้ า

น่านน�้ำ

คล้ายเป็นการเติมเต็มก�ำลังใจให้เดินต่อไป
“เขาใหญ่” เป็นอีกหนึง่ จุดหมายใกล้กรุง
ทีด่ จู ะเป็นทางเลือกซึง่ ตอบโจทย์การท่องเทีย่ วได้เป็น
อย่ า งดี กั บ การเดิ น ทางราวสองชั่ ว โมงจากกรุ ง เทพฯ
เพื่อพบกับผืนป่าอุทยานแห่งชาติมรดกโลกอันอุดมสมบูรณ์
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่ง
โอโซน อากาศดี ติดอันดับโลก มาพร้อมกับทัศนียภาพงดงาม
และน�้ำใจไมตรีของผู้คนที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน
หลากหลายความประทับใจ ซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้
ไม่ ว ่ า จะเป็ น “สวนซ่ อ นศิ ล ป์ ” ส� ำ หรั บ ผู ้ ชื่ น ชอบศิ ล ปะ
ได้พักกาย พักใจ ซึมซับพลังจากป่าให้ช่วยเยียวยา คืนพลัง
เพื่อกลับไปใช้ชวี ิต และสู้กับภารกิจต่างๆ
“ไร่องุ่นไวน์ กราน-มอนเต้” แหล่งผลิตไวน์ชั้นเยี่ยม
ของไทยที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลก ขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมศิ าสตร์ “ไวน์เขาใหญ่” เพลิดเพลิน
กั บ กิ จ กรรมต่ า งๆ และการทั ว ร์
ไร่องุ่นไวน์บนพื้นที่กว่า 100 ไร่
“สวนเอเดน ออร์แกนิกส์”
แหล่ ง ปลู ก ทุ เ รี ย นปลอดสารพิ ษ
ของปากช่อง และผลไม้อื่นๆ ทั้ง
น้ อ ยหน่ า อะโวกาโด้ ไปจนถึ ง
มะละกอ ที่พร้อมเปิดสวนให้เรียนรู้
ก า ร ท� ำ ส ว น ผ ส ม แ บ บ เ ก ษ ต ร
ทฤษฎีใหม่
หิ ว เมื่ อ ไหร่ ก็ อิ่ ม อร่ อ ยได้
หลากหลาย ทั้งรสชาติแซ่บสะอาด
ที่ “เป็นลาว” ร้านอาหารขึน้ ชือ่ ของ

สวนซ่อนศิลป์

เป็นลาว
เขาใหญ่ ที่มาพร้อมเมนูอาหารอีสานรสจัดจ้าน และบริการ
อย่างเป็นกันเอง หรือเลือกไปชิมอาหารไทย จีน และอาหาร
ร่วมสมัยที่ “น่านน�้ำ” ร้านอาหารริมน�้ำร้านแรกของอ�ำเภอ
ปากช่องและเขาใหญ่ รื่นรมย์ริมน�้ำล�ำตะคอง
ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยที่ พั ก หลากสไตล์ ใ ห้ เ ลื อ ก ไม่ ว ่ า จะเป็ น
“น่านน�้ำ คันทรี โฮม รีสอร์ท” คันทรี่คอทเทจริมน�้ำ หรือ
“เดอะเปียโน รีสอร์ท” มิวสิคลั รีสอร์ท ทีน่ ำ� คุณค่าของดนตรี
มาผสมผสานในทุกบริการ คืนความสดชื่นให้ร่างกายและ
จิตใจด้วยดนตรี
ที่ ว ่ า มานี้ เ ป็ น แค่ ส ่ ว นหนึ่ ง ของย่ า น “เขาใหญ่ ”
ที่อยากเที่ยวเมื่อไหร่ ก็แพ็คกระเป๋าไปได้เลย อีกหนึ่ง
ทางเลือกบนเส้นทางสายมิตรภาพที่ยังคงอบอุ่นเสมอ
เพียงแค่ถามหัวใจว่าพร้อมจะออกเดินทางหรือยัง...
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หมอธีร์ ไพ่ยิปซี
ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.) การงาน : ชาวราศีมังกร คงต้องระวังเรื่องการท�ำงานที่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่

ผ่านมาแล้วก็ให้ผา่ นพ้นไป เริม่ ต้นใหม่ได้เสมอนะ คนว่างงาน รอคอยงานใหม่อย่างใจจดใจจ่อ แต่ไม่ได้อย่างที่
ต้องการ ส�ำหรับธุรกิจส่วนตัว เดือนนี้มีแต่ปัญหามาให้แก้ไข ไม่ราบรื่น พยายามหาช่องทางอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
รายได้ก็ยังไม่ถึงเป้าหมาย เกิดอาการท้อจนคุณอาจเททุกอย่าง ใจเย็นๆ แล้วค่อยท�ำนะ การเงิน : ใช้จ่าย
อะไรช่วงนี้คงต้องรัดกุม ท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายสักหน่อย เพราะดูจะมีแนวโน้มให้ต้องควักเงินไปกับเรื่องที่
คุณเองก็ไม่คาดคิด หรือไม่ได้อยู่ใน Plan ที่วางเอาไว้ ความรัก : คนโสด รู้สึกกังวลกับความสัมพันธ์ที่
ไม่ชัดเจน ไม่มีความสุข สุขไม่สุด คนมีคู่ ช่วงนี้เกิดวิตกกังวลขึ้นมาซะงั้น คนในไม่ตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูด แต่ดัน
ไปฟังคนนอกที่ไม่รู้ปัญหาอย่างแท้จริง

การงาน : เตรียมรับข่าวดี ข่าวใหม่ได้เลยส�ำหรับชาวราศีมีน โดยเฉพาะ
เรื่องงาน มีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นกับโปรเจ็กต์ใหม่ๆ หรือได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายให้รบั ผิดชอบงาน
ทีไ่ ว้วางใจ ยังรวมไปถึงหากคิดจะเสนองานขายลูกค้าก็มแี นวโน้มทีล่ ูกค้าจะ Say Yes คนว่างงาน มีโอกาสดีๆ
เข้ามาให้คุณได้ชื่นใจ ถูกเรียกสัมภาษณ์ หรือได้งานท�ำแล้ว ส�ำหรับธุรกิจส่วนตัว เป็นเดือนที่เริ่มต้นได้ดี
มีเรือ่ งดีๆ เกิดขึน้ การเจรจาต่อรอง การค้าขายมีทศิ ทางทีด่ ี การเงิน : อยูใ่ นช่วงเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ถานการณ์
ที่ดีขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้การเงินบริหารติดขัด มาตอนนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ใครที่ทำ� งานเสริมสร้างรายได้ เงินเริ่ม
ทยอยได้คืนให้หมุนจนคล่องมือพอสมควร แต่ก็ยังมีแนวโน้มใช้จ่ายไปกับการเดินทาง ความรัก : คนโสด
มีแนวโน้มที่คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ท่จี ะท�ำให้หัวใจพองโตอีกครั้ง คนมีคู่ แฮปปี้มากๆ ให้กำ� ลังใจกันดี แถม
ยังมีโอกาสออกทริปเติมความหวานด้วย แต่ควรวางแผนดีๆ จะได้ไม่กระทบกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ

คนมีคู่ ช่วงนี้เร่งหาเงิน หรือหาช่องทางเพิ่มรายได้ท้งั คู่เลย

หรือตามใจตัวเองมากจนเกินไป อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย โดยเฉพาะงานที่มีรูปแบบแผน หรือเวลา
เข้ามาเกี่ยวข้อง การเจรจาลูกค้ายังเป็นไปอย่างราบเรียบ คนว่างงาน มีแนวโน้มทีค่ ณ
ุ จะได้ทำ� งานทีถ่ นัดมากๆ
ในระยะสัน้ ๆ หรือคนคุน้ เคย สนิทกันมากมาชวนท�ำงาน ดูข้อเสนอดีๆ ส�ำหรับธุรกิจส่วนตัว เดือนนี้มีโอกาส
ได้ลูกค้าใหม่ๆ หากขายทางออนไลน์ก็ดูจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วนะ การเงิน : ยังคงมีรายจ่ายที่ยังไงก็ต้อง
จ่ายเสมอ หลีกเลีย่ งไม่ได้มากเหมือนทีผ่ า่ นมา และมีแนวโน้มหมดเงินไปกับการถูกยืมแล้วไม่ได้คนื อย่าใจอ่อน
ให้มาก เพราะตอนนี้คุณเองก็ล�ำบากเหมือนกัน และระวังเสียเงินไปกับค่านายหน้าต่างๆ ทางที่ดีอะไร
ติดต่อ จัดการเองได้ควรจัดการเอง ความรัก : คนโสด มีความสุขในช่วงโสด คุณรับมือได้ทุกสถานการณ์ ราศีกรกฏ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.) การงาน : ชาวราศีกรกฏ รู้สึกเอื่อยเฉื่อยไม่ค่อยกระตือรือร้นกับสิ่งที่อยู่
ทุกความรู้สึก ใครเข้ามาก็พร้อมสร้างมิตรภาพที่ไม่ใช่แค่ในรูปแบบคนรักได้ดี คนมีคู่ เดือนนี้ชาวราศีมังกร ตรงหน้ามากนัก ความรับผิดชอบน้อย หรืองานไม่มากเหมือนที่ผ่านมา จนอาจท�ำให้คุณรู้สึกเบื่อ คิดใน
เตรียมรับสิ่งดีๆ ก�ำลังใจดี ทุกอย่างราบรื่นดีจนคนรอบข้างอิจฉา
มุมมองบวกลองแบ่งเวลาหาคอร์สเรียนสั้นๆ หรือหาเรียนออนไลน์ในช่วงนี้ไปก่อน เพื่อเพิ่มสกิลการท�ำงาน
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.) การงาน : เป็นเดือนทีช่ าวราศีกม
ุ ภ์มแี นวโน้มให้รบั ผิดชอบงานราชการ หรือ ที่มีให้มากขึ้น คนว่างงาน งานที่สมัครไปยังเงียบ ไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์สักที ส�ำหรับธุรกิจส่วนตัว อยู่ใน
โปรเจ็กต์สนั้ ๆ เรือ่ งความละเอียด ความเนีย๊ บ คุณต้องมีให้มากๆ เพราะนัน่ หมายถึงผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั สถานการณ์ทรงตัว ไม่เจ็บตัว ไม่ได้กำ� ไรอย่างทีต่ งั้ เป้าไว้ เดือนนีก้ ป็ ระคับประคองไปก่อน การเงิน : มีโอกาส
ุ ได้หมุนคล่องตัว ทางทีด่ อี ย่าใจใหญ่ควักเงินไปกับสิง่ ทีไ่ ม่ได้
หรือโอกาสในการก้าวสูต่ ำ� แหน่งใหม่ๆ กลับมาด้วย และยังเป็นเดือนทีค่ ณ
ุ ต้องไตร่ตรองด้วยสติในการตัดสินใจ ได้เงินก้อนโต หรือมีโชคลาภก้อนโตเข้ามาให้คณ
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับโปรเจ็กต์ใหม่ๆ หรือเปิดโอกาสในการท�ำงานใหม่ๆ อีกด้วย คนว่างงาน มีประโยชน์ต่อตัวคุณมากนัก หมั่นเก็บออมไว้บ้างเผื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ความรัก : คนโสด มีโอกาส
ยังอยู่ในช่วงที่คุณต้องตัดสินใจว่าจะท�ำงานที่เลี้ยงชีพ หรือท�ำงานที่รัก ส�ำหรับธุรกิจส่วนตัว ยังเป็นเดือนที่ เจอคนอายุมากกว่า ที่มีลักษณะไม่ค่อยได้แสดงออกว่าสนใจคุณมากนัก ยังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกัน คนมีคู่
ต้องระวังเรื่องการประสานงาน เอกสารต่างๆ หรือการติดต่อหน่วยงานราชการ ดูรายละเอียดดีๆ จะได้ ช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะ ดูคนรักจะงอนเก่ง และอย่าเอาเรื่องนอกบ้านเข้าในบ้านจนท�ำให้เกิดปัญหา
ไม่เสียเปรียบเรื่องผลประโยชน์ การเงิน : ราบเรียบ และยังบริหารจัดการได้ดสี ำ� หรับคนที่เงินเดือนลดในช่วง ราศีสิงห์ (16 ส.ค. - 16 ก.ย.) การงาน : เดือนนี้ชาวราศีสิงห์มีโอกาสได้ทำ� งาน หรือได้รบั ความรับผิดชอบ
สถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ แถมคุณยังเตรียมหาที่ปลีกวิเวกเพื่อเติมแรงบันดาลใจ โดยใช้เงินให้น้อยที่สุด ใหม่ๆ ที่มีความถนัดมากๆ แถมเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าให้การช่วยเหลือดี เป็นเดือนที่ท�ำอะไรก็ราบรื่นดี
ความรัก : คนโสด มีแนวโน้มได้เจอคนที่อายุมากกว่า มีลักษณะพร้อมทุ่มเทเพื่อคุณ คนมีคู่ ช่วงนี้เหนื่อยกับ แถมมีโอกาสได้งานเสริมเพิ่มด้วย คนว่างงาน มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ มีคนแนะน�ำงานใหม่ๆ มาให้ ส�ำหรับ
การแบกรับภาระความรับผิดชอบต่างๆ และยังต้องมาเหนื่อยกับคนที่บ้าน ใจเย็นๆ สักหน่อยให้ผ่านช่วงนี้ ธุรกิจส่วนตัว ราบรื่น หุ้นส่วนพร้อมลงทุนเพิ่ม การเงิน : มีโอกาสได้เงินก้อนโตมาบริหารจัดการ คล่องมือ
ไปก่อนนะ เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้น
เลยทีเดียว ความรัก : คนโสด คนที่เข้ามาอายุน้อยกว่า มีลักษณะเป็นคนชอบวางแผน ละเอียดกับทุกเรื่อง
ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน : เป็นเดือนที่ชาวราศีกันย์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคาย
ไม่ออกกับสิ่งที่ต้องอดทนรับผิดชอบ รู้สึกเบื่อหน่าย เหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่สามารถบอกใครหรือปรึกษาใครได้
เป็นช่วงที่คุณต้องใช้พลังร่างกายในการท�ำงานทีม่ แี ต่ปญ
ั หามากจริงๆ ทางทีด่ หี าเวลาเพิม่ พลังใจให้กลับมา
มีพลังในการท�ำงานไว้บา้ งนะ คนว่างงาน ช่วงนีย้ งั ไม่มงี านไหนทีค่ ณ
ุ รูส้ กึ จะถูกใจและอยากท�ำ ส�ำหรับธุรกิจ
ส่วนตัว ระวังมีปัญหากับหุ้นส่วน หรือการเจรจาที่ไม่เข้าใจจนเกิดปัญหาที่กว่าจะแก้ไขได้ ยุ่งยากจนเกิด
ความเครียดได้ การเงิน : งานไม่ราบรื่น แต่การเงินของชาวราศีกันย์ถือได้ว่ายังมีโชค ไม่มีปัญหามากวนใจ
มากนัก บริหารจัดการได้ดีอยู่ เพราะคุณไม่ได้มรี ายได้ทางเดียว แต่ก็ควรจัดสรรการใช้จ่ายให้ดๆี ความรัก :
คนโสด รู้สึกกังวลกับความไม่ชดั เจนของคนที่เข้ามา อยู่ๆ ก็กลายเป็น Topic ในวงสนทนาของคนอื่น คนมีคู่
ั หน้าคุยกัน กลายเป็นจุดเล็กๆ ที่จะสร้างความบั่นทอนในความรัก
ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) การงาน : เป็นเดือนที่ชาวราศีเมษยังต้องเจอปัญหาที่แก้ไม่จบไม่สิ้น ช่วงนี้ระวังความไม่สบายใจที่คุณไม่หน
งานค้างคาไม่จบสักที หรือโปรเจ็กต์ที่ท�ำยังต้องส่งงานให้จบ กว่าจะผ่านไปได้ก็ท�ำเอาคุณเกิดความเครียด ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 15 พ.ย.) การงาน : เป็นเดือนทีช่ าวราศีตลุ ย์คงต้องระมัดระวังการท�ำงาน หรือท�ำงาน
และยังเป็นเดือนทีต่ อ้ งตัง้ รับกับการท�ำงานทีไ่ ม่มรี ปู แบบแผน จนอาจท�ำให้งานเกิดการติดขัดได้งา่ ยๆ จะเจรจา เกีย่ วกับเอกสารทางราชการทีต่ อ้ งตีความให้เข้าใจ อาจเกิดความผิดพลาดได้งา่ ยๆ และหากรับงานมาก็ควรใช้หลัก
กับผูใ้ หญ่กด็ ไู ม่ราบรืน่ อย่างทีต่ อ้ งการมากนัก คนว่างงาน ยังเป็นช่วงทีค่ ณ
ุ ต้องอดทนรองานใหม่ไปก่อน อะไร เหตุแลผลในการตัดสินใจรับท�ำมากกว่าใช้อารมณ์ในการพิจารณ์เป็นหลัก ผูใ้ หญ่ หรือเจ้านายยังให้การช่วยเหลือ
ท�ำได้ตอนนี้คงต้องท�ำไปก่อน อย่าคิดเยอะ ส�ำหรับธุรกิจส่วนตัว ปัญหาเก่ายังไม่จบ ปัญหาใหม่มาอีกแล้ว สนับสนุนในความคิดคุณดี คนว่างงาน คุณเข้าใจสถานการณ์ตอนนีเ้ ป็นอย่างดี และควรท�ำสิง่ ทีม่ ไี ปก่อน อย่าเพิง่
ใครขายของออนไลน์ชว่ งนีม้ โี อกาสเจอลูกค้าทีป่ ดิ การขายไม่ได้งา่ ยๆ การเงิน : ระวังมีรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ มองไปไกล ส�ำหรับธุรกิจส่วนตัว เดือนนีร้ าบเรียบ ต่อให้มปี ญ
ั หาคุณก็มผี ใู้ หญ่คอยให้คำ� แนะน�ำและช่วยเหลืออยู่
คดีความ หรือเจอใบสั่งตามเรียกเก็บ เดือนนี้คงต้องท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายดูสถานะการเงินสักหน่อย เพราะ การเงิน : ราบรืน่ มีใช้จา่ ยคล่องมือดี ถือได้วา่ เป็นเดือนทีค่ ณ
ุ มีสภาพการเงินทีค่ ล่องตัว หมุนเงินได้ดี มีโอกาส
มันจะไม่คล่องอย่างทีต่ ้องการ แถมยังมีวแี่ ววว่าจะเสียค่าด�ำเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานราชการเพิม่ เติม ที่ผู้ใหญ่จะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือ ความรัก : คนโสด มีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ คนใหม่ที่ท�ำให้หัวใจมี
ความรัก : คนโสด ระวังเข้าไปพัวพันกับความรักที่บอกใครไม่ได้ ไม่มีความสุขอย่างที่คิด คนมีคู่ ความลับ ความสุขและอบอุ่น คนมีคู่ หวานจนน�้ำตาลเรียกพี่ ท�ำสิ่งดีๆ ร่วมกันจนออกมาดีมากๆ
ไม่มีในโลกหรอกนะ ทางที่ดีอย่าคิดที่จะปิดบัง เพราะสุดท้ายแล้วคนรักก็รู้ว่าคุณเปลี่ยนไป ระวังมือที่สาม
ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.) การงาน : เป็นเดือนที่ชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังการท�ำงานที่ต้องเข้าไป
เข้ามาท�ำให้รักสั่นคลอนในเดือนนี้
เจรจา ต่อรอง หรือเป็นฝ่ายประสานงาน อาจเกิดข้อผิดพลาดจนเดือดร้อนได้ ช่วงนี้จะรับปาก หรือรับงาน
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.) การงาน : เป็นเดือนที่ชาวราศีพฤษภเหนื่อยเอาการกับความรับผิดชอบ
เอกสารอะไรดูให้ดๆี มีแนวโน้มโดนเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้ง ให้ทำ� งานไม่ราบรื่น ติดขัดไปเสียหมด ใจเย็นๆ
ในหน้าที่ การท�ำงานที่ใช้แรง ลงพื้นที่ หรือออกท�ำงานนอกพื้นที่ ไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศนั่งท�ำงานตากแอร์ ไว้หน่อยช่วงนี้ เพราะไม่เกิดผลดีเลย คนว่างงาน ระวังท�ำงานแล้วไม่ได้ค่าจ้าง ถูกเบี้ยว ส�ำหรับธุรกิจส่วนตัว
สบายๆ ถือได้ว่าใช้พลังร่างกายมากเหลือเกิน หาเวลาดูแลสุขภาพบ้าง และเดือนนี้ระวังการเจรจา ระวังเรื่อง เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องการตกลง เซ็นเอกสารร่วมลงทุน หรือซื้อขายต่างๆ อาจเสียผลประโยชน์ การเงิน :
ของอารมณ์ร้อน ขี้โมโหง่าย ใครท�ำอะไรก็ขัดหูขัดตาจนคุณอาจเกิดเหวี่ยงไม่รู้ตัว ไม่เป็นผลดีต่อคุณแน่ๆ มีแนวโน้มเสียเงินไปกับค่าเดินทาง หรือออกทริปพักผ่อน วางแผนบริหารการจัดการเงินดีๆ แต่ก็มีรายได้
ทางทีด่ ที อ่ งไว้ ใจเย็นๆ คนว่างงาน มีโอกาสได้ทำ� งานติดต่อผูค้ น อยูฝ่ า่ ยประสานงาน หรืองานทีต่ อ้ งใช้ภาษา เข้ามาหลายทางให้หมุนคล่องตัว ความรัก : คนโสด มีคนเข้ามาจีบท�ำให้คุณรู้สึกดีมากๆ อบอุ่นใจใน
ต่างประเทศเป็นหลัก ส�ำหรับธุรกิจส่วนตัว เป็นเดือนที่ต้องวิ่งเต้นหาลูกค้าเพื่อท�ำยอดให้ได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้ ความสัมพันธ์ครั้งนี้ คนมีคู่ เป็นเดือนที่คนรักอาจมีข่าวดีให้คุณชื่นใจ
เหนื่อยเลยทีเดียว แต่ความส�ำเร็จรอคุณอยู่นะ การเงิน : เดือนนี้คุณไม่สามารถคาดการณ์รายจ่ายได้เลย
อยู่ๆ ก็เข้ามา ทั้ง รถเสีย เงินหาย หรือเงินที่มีอยู่ต้องจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัว ทางที่ดีแบ่งเงินไว้เป็นเงินส�ำรอง ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.) การงาน : เป็นเดือนที่ ชาวราศีธนู เบื่อหน่าย สิ้นหวังกับสิ่งเดิมๆ งานเดิมๆ
ฉุกเฉินไว้บ้าง จะได้ไม่สติแตกเวลาเจอปัญหาที่ต้องจ�ำใจควักเงินจ่าย ความรัก : คนโสด ยังติดอยู่ในวังวน ที่ต้องรับผิดชอบ เพราะสถานการณ์ไม่สามารถควบคุมได้อย่างที่ต้องการ ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน
คนเดิมๆ Move on ไม่ได้สักที คนมีคู่ ระวังความสัมพันธ์เก่าๆ กลับมาสร้างปัญหาให้คนปัจจุบันต้องน้อยใจ เจ้านาย หรือลูกค้า การเจรจาต่อรองคุณมีโอกาสเสียเปรียบ ตอนนีป้ ระคับประคองให้ผา่ นพ้นเดือนนีไ้ ปก่อนนะ
อดทนไว้ คนว่างงาน เป็นช่วงทีย่ งั อยูใ่ นช่วงทีไ่ ม่มงี านอะไรติดต่อมาเลย หันไปทางไหนก็ไม่มหี นทาง แต่เชือ่ เถอะ
และเกิดปัญหาเยอะขึ้นในที่สุด
มีสติเยอะๆ และดูอะไรทีท่ ำ� ได้กท็ ำ� ไปก่อนนะ ดีกว่าอยูเ่ ฉยๆ การเงิน : มีเกณฑ์โชคลาภเข้าหา หรือมีลาภลอย
ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.) การงาน : เป็นเดือนที่ชาวราศีเมถุนไม่มีความสุขกับการท�ำงาน หรือสิ่งที่
ได้มาแล้วก็จัดสรรการใช้จ่ายเงินดีๆ อย่าสุรุ่ยสุร่าย ความรัก : คนโสด คนที่เข้ามาท�ำให้คุณเชื่อมั่นใน
ได้รับผิดชอบมากเท่าที่ควร มีแต่ปัญหาจุกจิกมาให้แก้ไข ท�ำอะไรก็ดูไม่มีพลังในการท�ำงาน รู้สึกหดหู่ ไม่มี ความรักอีกครัง้ คนมีคู่ เป็นช่วงทีค่ ณ
ุ มีความสุข ต่างให้ก�ำลังใจกันและกันเป็นอย่างดี ไม่มปี ญ
ั หามากวนหัวใจ
ก�ำลังใจ ทางที่ดีอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือทุกสิ่งจนคุณท�ำมันออกมาไม่ได้ดี และสุดท้ายก็เกิดปัญหา อะไรที่
ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

หากอยากเช็คดวงดีๆ ตามเรามาที่ “หมอธีร์ ไพ่ยิปซี”
Facebook : www.facebook.com/mortea.tarot หรืออยากเช็คดวงแบบส่วนตัวที่ Line ID : Teac02
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ปฏิบัติการป้องกันแชมป์ของ

‘หงส์แดง’ ลิเวอร์พูล
แม้จะผ่านไปสักพักใหญ่ๆ แล้ว แต่เชื่อว่า
ยังมีสาวกเดอะค็อปหลายคนยังปลาบปลื้มไม่หายกับ
การผงาดครองแชมป์ ลี ก สู ง สุ ด ได้ เ ป็ น ครั้ ง แรกในรอบ 30 ปี ข อง
ทีม “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล
อย่างไรก็ตาม หลายคนต้องเคยได้ยินวลีที่ว่า “การได้แชมป์
ว่ายากแล้ว แต่การป้องกันแชมป์นั้นยากยิ่งกว่า” ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่
ลิเวอร์พูลจะต้องเผชิญในฤดูกาลต่อไป
ส�ำหรับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ มีก�ำหนดออกสตาร์ท
ฤดูกาลใหม่ 2020-2021 ในวันที่ 12 ก.ย.นี้ ซึ่งน่าติดตามเหลือเกินว่า
กุนซือเจอร์เก้น คล็อปป์ จะสามารถพาลูกทีมโชว์ฟอร์มระเบิดเถิดเทิง
เหมือนซีซั่นที่ผ่านมาได้อีกหรือไม่ เพราะนี่จะเป็นครั้งแรกในรอบ
3 ทศวรรษที่พวกเขาจะเปลี่ยนสถานะจาก “ผู้ไล่ล่า” กลายมาเป็น
“ผูถ้ กู ล่า” จากบรรดาทีมคูแ่ ข่งแย่งแชมป์ ไม่วา่ จะเป็นแมนเชสเตอร์ ซิต,ี้
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เชลซี, อาร์เซนอล หรือ สเปอร์ส ซึ่งต่างจ้อง
กระชากหงส์แดงลงมาจากบัลลังก์ให้ได้

“ความหวาน” คือหนึ่งในรสชาติที่คนเราโปรดปราน และ
ไม่ได้มีแค่ในขนมเท่านั้น แต่ยงั มีในอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งท�ำให้
หลายคนเสพติดความหวานโดยไม่รู้ตัว น�ำไปสู่ผลร้ายต่อสุขภาพ
และตัวการก่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อย่างโรคเบาหวาน
ที่กระทบต่อการด�ำเนินชีวิตและร้ายแรงกว่าที่คิด
ส�ำหรับของหวานในกระแสทีฮ่ ติ ไม่หยุดฉุดไม่อยูใ่ นหมูส่ วีทเลิฟเวอร์
ตั้งแต่ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 ยาวจนถึงปัจจุบัน คงต้อง
ยกให้กบั “Basque Burnt Cheesecake” ชีสเค้กหน้าไหม้สญ
ั ชาติสเปน
ด้วยสีสนั และหน้าตาน่ากิน อีกทัง้ รสชาติทหี่ อมหวานมัน
จึงท�ำให้เป็นทีห่ ลงใหลกันได้งา่ ยๆ ทว่าในบรรดา
วัตถุดบิ ทีใ่ ส่ทงั้ ครีมชีส น�ำ้ ตาล แป้งเค้ก และครีมสด
ล้วนท�ำให้ชีสเค้กก้อนนี้มีปริมาณแคลอรีและ
น�ำ้ ตาลทีม่ ากเกินความต้องการ โดยชีสเค้ก 1 ชิน้
(200 กรัม) มีโปรตีน 24.8 กรัม คาร์โบไฮเดรต
11.3 กรัม ไขมัน 75.1 กรัม และน�้ำตาล 5 กรัม
ซึง่ หากเรากินชีสเค้กเพียง 1 ชิน้ ก็จะได้รบั พลังงาน
ทัง้ หมดราว 800 กิโลแคลอรี!!
ด้ า นเครื่ อ งดื่ ม ยอดนิ ย มก็ ยั ง คงเป็น “ชานม
ไข่มกุ ” ข้อมูลทางโภชนาการระบุวา่ ชานมไข่มกุ 1 แก้ว
ให้พลังงาน 240-360 กิโลแคลอรี (ขึ้ น อยู ่ กั บ ระดั บ
ความหวานทีเ่ ลือก) มีคาร์โบไฮเดรต 45-62 กรัม ไขมัน
0-14 กรัม โปรตีน 0.4-2 กรัม ซึ่งไข่มุกที่อยู่ในชานม
ไข่มุกนั้นผลิตจากแป้งมันส�ำปะหลัง จัดอยู่ในอาหาร
หมวดเดียวกับแป้งและน�ำ้ ตาล โดยเฉพาะเม็ดไข่มกุ 30 กรัม
ให้พลังงาน 100 กิโลแคลอรี รวมแล้วชานมไข่มุก 1 แก้วจึงให้
พลังงานเทียบเท่ากับการกินก๋วยเตี๋ยว 1 ชาม, น่องไก่ทอด 3 ชิ้น,
เม็ดขนุน 10 เม็ด, ทุเรียนหมอนทอง 1 เม็ด หรือเท่ากับการกิน
อาหารปกติ 1 มื้อเลยทีเดียว

หนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะ
ส่ ง ผลต่ อ การลุ ้ น แชมป์ ข อง
ลิ เ วอร์ พู ล คื อ การเสริ ม ทั พ
นักเตะใหม่
ถึ ง แ ม ้ ขุ ม ก� ำ ลั ง ชุ ด
ปัจจุบนั จะค่อนข้างแข็งแกร่ง
อยูแ่ ล้ว แต่กม็ อี กี บางจุดทีพ่ วกเขายังต้องปรับปรุง โดยเฉพาะต�ำแหน่ง
เซนเตอร์แบ็ก ซึ่งมี เฟอร์กิล ฟาน ไดจ์ค ที่พอจะไว้ใจได้เพียงแค่
คนเดียว จึงต้องรอลุ้นกันว่ายอดทีมจากถิ่นแอนฟิลด์จะได้แข้งดัง
คนไหนเข้ามาผนึกก�ำลังกับตัวหลักชุดปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น เทรนต์
อเล็กซานเดอร์ อาร์โนลด์, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, ซาดิโอ มาเน่ และ
โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ทีย่ งั อยูก่ นั ครบ
ขณะเดียวกัน พรีเมียร์ลกี ได้ประกาศโปรแกรมนัดเปิดฤดูกาลใหม่
ออกมาแล้ว โดยลิเวอร์พูลเตรียมออกสตาร์ทด้วยการเปิดแอนฟิลด์
พบกั บ “ยู ง ทอง” ลี ด ส์ ยู ไ นเต็ ด ที ม น้ อ งใหม่ ซึ่ ง ได้ เ ลื่ อ นชั้ น
กลั บ สู ่ พ รี เ มี ย ร์ ลี ก เป็ น ครั้ ง แรกในรอบ 16 ปี ในวั น ที่ 12 ก.ย.
เวลา 21.00 น.
อดใจรออีกไม่นาน แล้วมารอดูกันว่า “หงส์แดง” จะยังคง
สยายปีกบินสูงต่อไปได้หรือไม่!!

ส่องเทรนด์ของหวาน

กับระดับน�้ำตาลในเลือด

การส� ำ รวจของกรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า คนไทยบริโภคน�ำ้ ตาลมากถึง
วันละ 20 ช้อนชา เกินกว่าปริมาณแนะน�ำถึงกว่า
3 เท่า ในขณะทีส่ ถิตผิ ปู้ ว่ ยโรคเบาหวานและโรคอ้วนก็พงุ่ สูงขึน้ เป็น
เงาตามตัว โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ชอบดื่มน�้ำอัดลม น�้ำหวาน หรือ
แม้แต่จะดื่มนม พ่อแม่ก็ยังซื้อนมรสหวานให้ เด็กไทยในยุคนี้
จึงมีภาวะน�้ำหนักเกิน และพบว่าเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ป่วยเป็น
โรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น

ทั้ ง นี้ องค์ ก ารอนามั ย โลก
แนะน�ำว่า ปริมาณน�้ำตาลที่เติมใน
อาหารไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของ
ปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ได้รับใน
แต่ละวัน ข้อแนะน�ำในการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
ระบุ ไ ว้ ชั ด เจนว่ า น�้ ำ มั น เกลื อ
น�้ำตาล ให้กินแต่น้อยเท่าที่จำ� เป็น
และได้ มี ก ารก� ำ หนด “ปริ ม าณ
น�้ำตาลในแต่ละวัน” ไม่ควรเกิน
4 ช้อนชา ส�ำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
60 ปีขนึ้ ไป และผูท้ ตี่ อ้ งการพลังงาน
1,600 กิโลแคลอรี, ไม่เกิน 6 ช้อนชา
ส�ำหรับวัยรุน่ หญิงชายอายุ 14-25 ปี
และผู ้ ที่ ต ้ อ งการพลั ง งาน 2,000
กิโลแคลอรี และไม่เกิน 8 ช้อนชา ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการพลังงาน
2,400 กิโลแคลอรี โดยได้มีการเผื่อไว้ส�ำหรับการได้รับ
น�้ำตาลจากอาหารอื่นโดยไม่ทราบปริมาณ
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้จดจ�ำได้งา่ ยและเกิดความเข้าใจ
ตรงกัน จึงมีการแนะน�ำปริมาณน�ำ้ ตาลส�ำหรับคนทัว่ ไปไว้วา่
ในแต่ ล ะวั น ไม่ ค วรบริ โ ภคน�้ำ ตาลเกิ น 6 ช้ อ นชา หรื อ
24 กรัม (น�้ำตาล 1 ช้อนชา จะเท่ากับประมาณ 4 กรัม)
โดยให้คำ� นึงถึงสุขภาพและโรคประจ�ำตัวของแต่ละบุคคล
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อักษร
สราญ

...คิดถึง...
๏ เสียงเกลียวคลื่นเสียงหัวใจ
ได้ยินไหมใครเรียกหา
ไกลไกลอยู่ใกล้ใกล้สบสายตา
กระซิบเบาเบาว่าคิดถึงกัน
๏ เสียงคลื่นเสียดสีกับผืนทราย
อบอุ่นไม่รู้หายหัวใจฝัน
สายลมฝากข่าวพ้อร�ำพัน
คิดถึงเธอคิดถึงฉันคิดถึงทะเล ฯ
นายทิวา
หาดพระนาง, กระบี่

Editor/ Global Trend

ข่าวต่อ/ภาพข่าว ธพส. ภาพข่าว

สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ

สังคม/วัฒนธรรม

ท่องเที่ยว

วาไรตี้/ดวง

กีฬา/สุขภาพ

ศิลปะ/สาระบันเทิง

ส่งความสุขทุกต้นเดือน
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ติดต่อใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ

ความสุขในศูนย์ราชการ

Call Center บริษท
ั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด
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