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สงความสุขทุกตนเดือน

“เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” 

คําตอบสุดทาย “โลก” และ “เรา”
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โลกวันนี้ ไมมีอะไรเหมือนเดิมอีกแลว !!!
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Editor's talk
ความสขุและความทกุขที่สลบัสบัเปลี่ยนมาทกัทายในระหวางเสนทางของชวีติ เปนสิ่งยนืยนัอยาง
ชดัเจนวา “ความเปลีย่นแปลงเปนเรือ่งไมอาจหลกีเลีย่ง” หากแตเมื่อชวีติยงัตองดาํเนนิตอไป 
การแสวงหาพื้นที่ของตนเองในการยนือยูทามกลางความเปลี่ยนแปลง จงึนาจะเปนหนึ่งในคาํตอบ
ของการเตมิเตม็ความสขุในชวีติดวยเชนกนั

“ความเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องธรรมดา” เชื่อวาคนสวนมากตางยอมรับความจริงขอนี้ 
แตขณะเดียวกันก็มีคนอีกจํานวนไมนอยที่ไมสามารถปรับตัว หรือรับมือตอความเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึ้นได และกลายเปนสวนหนึ่งที่บั่นทอนความสขุในชวีติอยางไมอาจหลกีเลี่ยง

ตัวอยางงายๆ เห็นไดจากเครื่องมือเครื่องใชเล็กๆ ใกลตัว ที่เทคโนโลยีนําพาความแปลกใหม
เขามาแทนที่ กอเกดิความสะดวกสบาย จนเรายนิยอมละทิ้งความคุนชนิแบบเดมิ หากแตนานที
ปหนกเ็กดิโหยหาอดตี  อยากกลบัไปทาํอะไรแบบเกาเพื่อยอนความทรงจาํงดงาม

ทามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนกลายเปนเรื่องธรรมดา การเปดพื้นที่เพื่อเรียนรู
ความแตกตาง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง คงไมใชเรื่องที่ยากจนเกินไป หากเราเริ่มจากการเปด
พื้นที่ในหวัใจ เพื่อใหความสขุมโีอกาสเดนิเขามาทกัทาย ขณะเดยีวกนักถ็ายเทความหวงัพลงัใจสู
ผูคนรอบขาง เพื่อแบงปนความปรารถนาดอียางจรงิใจไปพรอมกนั

ขอสงความปรารถนาดใีหทกุๆ ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ นาํพาความสขุมาสูทกุทาน...

กองบรรณาธิการ

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

ในชวงเวลาแบบนี ้คอนขางตงึเครยีด เพราะเวลาฟงขาว 
ก็เจอแตเรื่องการเมืองผันผวน เรื่องธุรกิจนอยใหญปด
กิจการ ปลดพนักงาน แมแตการบินไทยหยุดบินหลาย
เสนทาง … ฟงแลวใจหาย

พนักงานเงินเดือนหลายคน ไดรับผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19 แมว าจะรู จักวิธีการทํางานเพื่อหาเงินใหไดมาก 
แตไมรูจกัวธิบีรหิารเงนิที่หามาไดอยางถูกตอง

วันนี้ เลยอยากชวนผู อานมาทบทวนสูตรในการบริหาร
การเงนิงายๆ ที่เชื่อวาหลายคนรูด ีนั่นคอื
‘เงินเหลือ ตองมากกวาเงินได’ ซึ่งตองทํา 4 อยาง คือ

1. หาเงนิได
2. ใชเงนิเปน
3. เนนการออม และ
4. ใชเงนิทาํงาน ดวยการลงทนุ
“หาเงินได” คือ การประกอบสัมมาชีพของแตละบุคคล 

ที่มีความถนัด บางคนถนัดงานเกษตร ก็ทําเกษตร บางคน
ถนดัการคา กท็าํการคา บางคนชอบเปนหมอ พยาบาล กท็าํไป ... 
แตถาใครไมรูวาตัวเองถนัดอะไร เกงดานไหน ก็ตองขยันเรียนรู 
ลงทนุในตนเองใหมาก

“ใชเงินเปน” คอื ตองใชเงนิใหคุมคา อยากกนิ อยากเที่ยว 
อยากซื้อของฟุมเฟอยบาง ก็ทําไป แตอยาใหเกินกําลัง จนตอง
ไปเปนหนี้เปนสนิ ใชเงนิอนาคต กดบตัรเครดติ จนเงนิที่ไดมาใน
แตละเดือนไมพอจาย กลายเปนดินพอกหางหมู และตองจน
เพราะติดการบริโภค ซึ่งถาเปนไปไดใหลองแบงเงินเปนกองๆ 
กองแรกเพื่อใชจาย กองที่สองไวออม และกองที่สามไวตอยอด
ดวยการลงทนุ

“เนนการออม” คือ นิสัยที่ตองสรางใหได มากนอย
ไมสําคัญ แตทําใหสมํ่าเสมอ พอเงินออมกอนโตขึ้น ก็อยาถอน
มาบริโภค … ดูความสําเร็จและความสุขที่เพิ่มพูนจากตัวเลข
ที่บญัชทีี่เพิ่มขึ้น นั่นหมายถงึเปาหมายดานอสิรภาพทางการเงนิ

ของคณุที่ใกลเขามาทกุท ีและหากเกดิเหตฉุกุเฉนิ เงนิกอนนี้แหละ
ที่จะเปนหวงชูชพีในยามจาํเปน 

“ใชเงินทํางาน ดวยการลงทุน” คือหัวใจสําคัญของ
การบริหารการเงินสวนบุคคล เพราะคนสวนใหญหาเงินได 
มเีงนิเดอืนสงู แตทาํไมไมมเีงนิเกบ็ ชวีติยงัวิ่งไลตามคาใชจายราย
เดอืนตลอด แมวาเงนิเดอืนเพิ่มขึ้นเปนเทาไหรกต็าม สวนใครจะ
เอาเงินไปลงทุนในเรื่องอะไร ก็พิจารณาตามฐานะ อายุ และ
จรติความชอบของตวัเองครบั

อานหนงัสอืเรื่องการลงทนุเยอะๆ ฟงบรรยาย หาความรูจาก
แหลงตางๆ ที่มีอยูหลากหลายในปจจุบัน ลองลงทุนจากเล็ก
ไปหาใหญ เริ่มเร็ว พลาดเร็ว แกไขไดเร็ว เกงเร็ว รวยเร็ว 
จากการสมัภาษณผูบรหิารที่ประสบความสาํเรจ็หลายคน ไมมใีคร
มรีายไดทางเดยีวสกัคน ทกุคนมแีผนการลงทนุของตวัเอง เลอืก
ลงทนุในสิ่งที่ตนเองถนดั 

คนวยัเบบี้บูมเมอร อาจชอบลงทนุในทองคาํ ในที่ดนิ คนวยั
กลางคน อาจจะชอบเรื่อง หุน กองทนุรวม หรอือสงัหารมิทรพัย 
แตวยัรุนอาจชอบอะไรที่รวดเรว็ เชน ฟอเรก็ซ (ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงนิ) 
หรอืลงทนุในสนิทรพัยดจิทิลั (Cryptocurrency) กเ็ลอืกลงทนุตาม
ความสนใจของแตละคน ดีกวาไมเคยคิดเรื่องลงทุนเพื่อให
เงนิงอกเงย
การใชชีวิตของคนเรา อาจเปนไดเปน 3 สวน คือ

1. ชีวิตการทํางาน คอื การประกอบอาชพี และการใชชวีติ
ในสงัคมการทาํงาน

2. ชีวิตครอบครัว คือ การใชชีวิตรวมกับคนในบาน ไมวา
จะเปน พอแม สามภีรรยา แฟน ลูก หลาน

3. ชีวิตสวนตัว คือ การดูแลสุขภาพของตนเอง การออก
กาํลงักาย การพบปะเพื่อนฝูง

แมเรื่องเงนิทองอาจจะไมใชทกุอยาง แตในความยุงเหยงิของ
ชวีติ ความขดัสนทกุเรื่องที่เกดิขึ้นทั้งในการทาํงาน ครอบครวั และ
ชีวิตส วนตัว ส วนหนึ่งก็มาจากการที่ เราบริหารจัดการ
การเงนิสวนตวัของเราไมดพีอ 

ดังนั้น การที่เราจะหลุดพนจากกับดักความยากจน จนมี
อสิรภาพทางการเงนินั้น ไมไดขึ้นอยูกบัระดบัรายไดเพยีงอยางเดยีว 
แตตองเริ่มจากการมีวินัยทางการเงิน ตั้งแตการออมเงิน หรือ
ลงทนุอยางสมํ่าเสมอ

ในชวงวกิฤตแิบบนี้ ลองใชเวลามาทบทวน และเริ่มวางแผน
การเงนิสวนตวักนัเถอะครบั เพราะ “การมรีายไดทางเดยีวบอกเลย... 
อันตรายมาก แตการไมมีรายได … อันตรายสุดๆ” 

แลวพบกันใหม ฉบับหนาครับ
 Dr. T

สูตรบรหิารการเงินง่ายๆ
เงนิเหลอืมากกวาเงนิได
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ไมวาจะเปนใคร กอ็าจถูกทอดทิ้งใหอยูขางหลงั 
และทายที่สดุ ผูที่ถูกทอดทิ้ง กอ็าจตองอยูโดดเดี่ยวลาํพงั 

โดยเฉพาะถายงัไมคดิที่จะเกาะ “รถไฟขบวนสุดทาย” เพื่อ
ขอไปดวย กบั “เพื่อนรวมทาง”

“โลกวนันี”้ ไมม ี“พ้ืนท่ีวาง” อยางงายๆ และแสนสะดวก
สบาย สาํหรบั “วีรชนเอกชน” อกีแลว

“โลกวันนี้” เปนโลกที่ “เราทั้งหลาย” ตองเกาะกลุม 
รวมกลุม และ กาวไปทั้งกลุม

เพื่อไปใหรอดใหได บน “พื้นที่” ของ “โลกวันนี้” ที่ 
“เชื่อมโลก” ทั้งหมดเขาดวยกัน ดวย “เทคโนโลยี” และ 
“อินเทอรเน็ต” แบบ “ออนไลน 24 ชั่วโมง”

นี่เปนยคุสมยัของ “Digital Economy” หรอื “เศรษฐกจิ

ดิจิทัล”

จรงิอยูวา “สงัคมโลก” ไมใชเพิ่งกาวผาน “ยคุอนาล็อก” 

มาสู  “ยุคดิจิทัล” ตรงกันขาม เราเขาสู  “ยุคดิจิทัล” 
มายาวนาน กระทั่งแทบจะคุนชนิ กบัทกุๆ เทคโนโลย ีที่มขีึ้น
เพื่อตอบโจทย ของการใชชวีติประจาํวนั

ทวา ! “โลกวันนี้” ไดเคลื่อนตัวอยางรวดเร็ว ไปสูการ
ตอบโจทยในเชงิ “โครงสราง” 

ทั้งระบบ ทั้งโลก และ ทั้งเรา !

ยคุสมยัปจจบุนั “โลก” และ “เรา” ถกูทาทายอยางรนุแรง 

ความจรงิกค็อื มปีระชากรมากกวา 60% ของโลก ที่ไดเขา
มาอยูใน “โลกออนไลน”

โดยเกอืบทั้งหมด ไดใชมนัเพื่อสนองตอบตอความตองการ
สวนตวั อยางไมมขีดีจาํกดั

ขณะที่อีกบางสวน ใชประโยชนในเชิง “โครงสราง” เพื่อ 
“ตอบโจทยทางธุรกิจ” และสราง “มูลคาทางเศรษฐกิจ” 
ที่ขยายตวัเพิ่มขึ้นในทกุขณะ

กระทั่ง “โควิด-19” มาเยอืน และสราง “ปรากฏการณ” 

ชะงกังนัแทบทกุเรื่อง ในทกุพื้นที่ทั่วโลก
โดยเฉพาะดาน “เศรษฐกิจ” ที่ดิ่งลงเหว เปน “ขาลง” แทบยนื 

“ขาตาย” กนัทั้งหมด
ณ เวลานี้ ทกุฝายเหน็ตรงกนัโดยสิ้นเชงิวา “ทางเลือก” ที่

เปน “ทางออก” และเปน “ทางรอด” ทั้งของ “โลก” และของ 
“เรา” คอื “Digital Economy” 

“Digital Economy” คอื “เศรษฐกิจดิจิทัล”

“Digital Economy” คอื “เศรษฐกิจ” และ “สังคม” ที่
ใช “เทคโนโลยีสารสนเทศ” และ “การสื่อสาร” ที่เรียกวา 
“เทคโนโลยีดิจิทัล” เปนกลไกสาํคญัในการขบัเคลื่อน

เปนการปฏริปูปรบัเปลี่ยนในทกุภาคสวน ทั้งโครงสราง และ
ทั้งระบบ ผาน กระบวนการผลิต, การดําเนินธุรกิจ, การคา, 
การบรกิาร, การศกึษา, การสาธารณสขุ, การบรหิารราชการแผนดนิ 

ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่สงผลตอ
การพฒันาทางเศรษฐกจิ และการพฒันาคณุภาพชวีติ

“เศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ “Digital Economy” คือ 
การขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนํา เอา 
“อินเทอรเน็ต” หรอื “เทคโนโลยีดิจิทัล” เขามาใช เพื่อเพิ่ม
ผลผลติ เพิ่มผลงาน และ ฯลฯ

โดยใชเวลานอยลง และสรางมูลคาเพิ่ม ใหแกสินคาและ
บรกิารตางๆ เพื่อใหสามารถแขงขนัได

“เศรษฐกิจดิจิทัล” เปนเครื่องมือสําคัญ ในการ “ฟนฟู

เศรษฐกิจ” ในระยะยาวของโลก
และ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ก็เปนเครื่องมือสําคัญ ในการ 

จาก “สภาวะหยดุนิง่” แทบจะสิ้นเชงิ ในการ “ติดตอสือ่สาร” 

ผานระบบ “ออฟไลน”

โดยเฉพาะ จาก “ปรากฏการณ” ของ “โควิด-19” ที่เปน 
“รูปธรรม” อนัชดัแจงอยางยิ่ง

ปฏิเสธไมไดเลยวา ณ วันเวลาปจจุบัน “การเมือง-

เศรษฐกิจ-สังคม” ของทั้งโลก แทบตกอยูในสภาวะชะงกังนั
และชัดเจนอยางยิ่งวา ณ วันเวลาเชนวานี้ “ทางเลือก” 

และ “ทางรอด” ของทั้ง “โลก” และ “เรา” ไมสามารถจะ 
“เอาตัวรอด” ไปได แบบ “ตัวใคร-ตัวมัน” อกีตอไปแลว

“โลก” และ “เรา” จะรอดได ก็ดวยการ เกาะกลุม 

รวมกลุม และ กาวไปทั้งกลุม !

และทั้งหมดที่ว านี้ จําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองอยู บน 
“แพลตฟอรม-ออนไลน” ที่ “เช่ือมโลก” ทั้งหมดเขาดวยกนั

ชดัเจนเหลอืเกนิวา “Digital Economy” คอืคาํตอบเดยีว
เทานั้น ทั้งของ “โลก” และ “เรา” ในยคุสมยัปจจบุนั

และชดัเจนเหลอืเกนิวา คาํตอบที่วานี้ ทาทาย “สงัคมไทย” 

อยางถงึที่สดุ และตรงไปตรงมาอยางยิ่ง
นี่ไมใชแคการปรับและเปลี่ยน เฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง 

หรือเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง หากแตตองเปนการปรับและ
เปลี่ยนทุกคนและทุกภาคสวน ในทุกองคาพยพ เพื่อรวมกัน
และเพื่อกาวไป ใหพนจากการตกยคุสมยั

จําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองสรางความเขมแข็ง โดยการ 
เกาะกลุม รวมกลุม และ กาวไปทั้งกลุม

และจาํเปนอยางยิ่ง ที่จะตองขยบัปรบัเปลี่ยนเตม็รูปแบบ
จาก “ออฟไลน” สู “ออนไลน” ในทกุ “แพลตฟอรม” 

อยาง “เต็มระบบ” ในทกุ “โครงสราง”

นี่เปนยุคสมัยของ “Digital Economy” และเปน 
“คําถามแหงยุคสมัย” ที่รอ “คําตอบ”

เพราะถาไมรวมกนั (เพือ่) รอด เราอาจไมรอดจรงิ ๆ  !!!

ณ วันนี้  เราต องไปสู   “Digital 

Consumption” เพื่อนําเทคโนโลยีมา
ใชเปนชองทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิคา 
และการประยุกตใช “เทคโนโลยีดิจิทัล” 

เพื่อใหไดประสทิธภิาพในการทาํธรุกจิ
ทั้งหมดที่ว านี้ จะเกิดขึ้นได อย าง

เขมแข็ง ก็ตอเมื่อ ทุกคน ทุกฝาย และ
ทกุภาคสวน รวมกนัอยางเตม็รูปแบบ

“Digital Economy” เปน “คําตอบ

สุดทาย” ของ “โลก” และของ “เรา”
“โลก” ไดตอบคาํถามเรียบรอยแลว 

คงเหลอืแต “เรา” ทีจ่ะตองม ี“คาํตอบ” 

ดวยเชนกัน !!!

“ฟนฟูเศรษฐกิจ” ในระยะ
ยาวของไทยเชนกนั

“โลก” ณ วนัเวลาปจจบุนันี้ 
ไดขับเคลื่อนไปขางหนา ไปสู
จดุที่ทั้งหลายทั้งปวง ตองกาวขาม 
“แพลตฟอรมออฟไลน” 
ไปสู “แพลตฟอรมออนไลน” 
อยางเต็มรูปแบบ ทั้งระบบ 
และทั้งโครงสราง

ณ วันนี้  เราต องไปสู  
“Digital Commerce” ผาน
รปูแบบ “ตลาดการคาดจิทิลั” 

ทั้ง “mobile-commerce” 
และ “Social Commerce” 

ณ วันนี้  เราต องไปสู  
“Digital Transformation” 
เพื่อประยุกตใช “เทคโนโลยี

ดิจิทัล” ใหเกิด “มูลคาทาง

ธุรกิจ”

เวลา

06.00 - 09.00 น.
(ระยะเวลารอรถ 8 – 10 นาทตีอ 1 คนั)

09.00 - 11.00 น.
(ระยะเวลารอรถ 30 นาทตีอ 1 คนั)

11.00  - 13.00 น.
(ระยะเวลารอรถ 15 - 20 นาทตีอ 1 คนั)

13.00 - 15.00 น.
(ระยะเวลารอรถ 30 นาทตีอ 1 คนั)

15.30 - 18.30 น.
(ระยะเวลารอรถ 8 – 10 นาทตีอ 1 คนั)

เสนทาง

สาย 1 : ปากซอยแจงวฒันะ 7 - 
อาคาร B

สาย 2 : ปากซอยแจงวฒันะ 7 - 
อาคาร B - อาคาร A

สาย 2 : อาคาร A - 
ปากซอยแจงวฒันะ 7 - อาคาร B

สาย 2 : อาคาร B - อาคาร A - 
ปากซอยแจงวฒันะ 7

สาย 1 : อาคาร B - 
ปากซอยแจงวฒันะ 7

เสนทาง

คงเหลอืแต “เรา” ทีจ่ะตองม ี“คาํตอบ” 

ดวยเชนกัน !!!

เสนทาง

µÒÃÒ§Ã¶â´ÂÊÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò
ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¿ÃÕ ·ÕèÈÙ¹Â�ÃÒª¡ÒÃÏ
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Editor/Executive Visions ภาพขาวขาวตอ/ภาพขาว ธพส. สิ่งแวดลอม ตางประเทศ สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ Global Trend/สาระบันเทิง

ทําบุญ
เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2563 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั เปนประธานในพธิี
ทาํบญุตกับาตรถวายเปนพระราชกศุลแด พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดย นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผูจัดการ 
บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) ใหเกยีรตเิขารวมในพธิ ีณ หองโถงวายภุกัษ 1 และตกับาตรพระสงฆ 
จาํนวน 10 รูป บรเิวณลานหนาพระบรมราชานสุาวรยี รชักาลที่ 5 กระทรวงการคลงั

สานธุรกิจใหม
ดร.นาฬกอตภิคั แสงสนทิ กรรมการ
ผู จัดการ บริษัท ธนารักษพัฒนา
สินทรัพย จํากัด (ธพส.) เปดเผยวา 
ธพส. มแีผนเขาเจรจากบั บรษิทั ทโีอท ี
จํากัด (มหาชน) เตรียมจัดกิจกรรม
การแขงขันสตารทอัพขึ้น เพื่อคนหา
นวัตกรรมและแนวธุรกิจใหมที่จะชวย
กระตุนเศรษฐกิจและสรางรายไดให
ชมุชน ทั้งยงัผลกัดนัใหผูประกอบการ
สตารทอพัมเีวทใีนการโชวไอเดยี เปด
โอกาสการขยายตวัทางธรุกจิใหเตบิโต
เปนที่รู จัก ที่สําคัญจะชวยกระตุ น
กระแสเมด็เงนิใหไหลเวยีนเขาสูระบบ
เศรษฐกจิฐานรากของประเทศไดตาม
นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลงั

แสดงความยินดี
ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจดัการ นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผูจดัการ และ
นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผูจัดการ พรอมคณะผูบริหาร บริษัท ธนารักษพัฒนา
สนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) เขารวมแสดงความยนิดกีบั นางวรนุช ภูอิ่ม เนื่องในโอกาสเขารบัตาํแหนง 
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลงั ณ กระทรวงการคลงั ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร

ถวายผาพระกฐินพระราชทาน
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานผาพระกฐนิ ประจาํป 2563 ใหบรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) โดย นายยุทธนา หยิมการุณ 
ประธานกรรมการ ธพส. เปนประธานในพธิถีวายผาพระกฐนิพระราชทาน พรอมดวย คณะกรรมการ ผูบรหิาร พนกังาน และ
ลกูจาง นาํไปทอดถวายพระสงฆจาํพรรษากาลถวนไตรมาส เพื่อเปนการทาํนบุาํรงุพระพทุธศาสนา ณ วดัสวนดอก พระอารามหลวง 
จงัหวดัเชยีงใหม โดยม ีพระราชรัชมุนี (นมิติ สขิรสวุณโฺณ) เจาอาวาสวดัสวนดอก พระอารามหลวง เปนประธานฝายสงฆ

เจริญพระพุทธมนต
นายทวารัฐ สูตะบุตร ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ธนารกัษพฒันา
สินทรัพย จํากัด (ธพส.) เปนประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตสมโภช
องคผาพระกฐนิพระราชทาน ประจาํป 2563 ซึ่ง พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยู หัว 
ทรงพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานให บรษิทั ธนารกัษ
พัฒนาสินทรัพย จํากัด นําไปถวายแดพระภิกษุสงฆจําพรรษากาล
ถวนไตรมาส ณ วดัสวนดอก พระอารามหลวง ตาํบลสเุทพ อาํเภอเมอืงเชยีงใหม 
จงัหวดัเชยีงใหม โดยมคีณะผูบรหิารและพนกังานเขารวมพธิี

รวมใจปลูกตนรวงผึ้ง
ดร.นาฬกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจดัการ บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) 
นําคณะผูบริหารและพนักงาน ปลูกตนรวงผึ้ง ตนไมประจํารัชกาลที่ 10 ที่มีดอกสีเหลือง
สดอันเปนสีประจําพระองค และมักจะผลิดอกในชวงวันพระราชสมภพ ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรม
ระหวางการสมัมนานอกสถานที่ ณ บรเิวณหนาอาคารรวงผึ้ง ศูนยประชมุและแสดงสนิคานานาชาตฯิ 
จงัหวดัเชยีงใหม
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การพัฒนาอยางตอเนือ่งทางเทคโนโลย ีทาํให

มนุษยมีตัวชวยอํานวยความสะดวกในชีวิต

ประจําวันมากข้ึน และนับวันก็ยิ่งทําใหเกิด

ความคุนชินจนแทบจะขาดไมได ตัวอยางเชน ตูเย็น 

หมอหุงขาวไฟฟา เครื่องปรับอากาศ และโทรศพัทมือถือ 

โดยเครื่องใชตางๆ ที่ว านี้ จําเปนตองใช “ไฟฟา” 

เปนแหลงพลังงานแทบทั้งสิ้น ดังนั้นมนุษยจะอยูยากขึ้น 

(หรืออาจจะอยูไมได) หากไรซึ่ง “พลังงานไฟฟา” 

การวางแผนจัดการพลังงานไฟฟาใหมีปริมาณเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ จึงเปนเรื่องจําเปนและตองเปนประเด็นที่
ตองคิดใหรอบดาน เพราะนอกจากประสิทธิภาพแลว ยังตอง
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวย 
เนื่องจากแหลงเชื้อเพลงิที่ใชผลติไฟฟาใหมปีระสทิธภิาพสูงนั้น 
ยังไมไดมาจากแหลงพลังงานสะอาด 100% ยังมีสวนที่กอให
เกิดผลกระทบอยู ในขณะเดียวกันแหลงผลิตไฟฟาที่เปน
พลงังานสะอาด กย็งัมขีอจาํกดัเรื่องประสทิธภิาพที่ยงัไมสงูพอ 
และยังไมมีเสถียรภาพมากพอ จึงตองมีการผสมผสานแหลง
พลังงานที่หลากหลาย เพื่อผลลัพธดานประสิทธิภาพและ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สดุ

แนวคดิของ Smart Energy เกดิขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการ
จัดการพลังงานอยางยั่งยืน ซึ่งปจจุบันนี้ ก็มีการพัฒนาไป
มากแลวในหลายประเทศ ครอบคลุมตั้งแต การคาดการณ
ความตองการใชพลังงานไฟฟาที่ใกลเคียงความจริงที่สุด 

การจดัเตรยีมแหลงผลติไฟฟาใหมปีระสทิธภิาพและเปนมติรตอ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อ
ใชพลงังานหมนุเวยีนไดอยางมปีระสทิธภิาพสูงสดุ

ประเทศไทยอาจยังตองใชเวลาสักระยะ 
เพื่อทําเรื่อง Smart Energy ให  เป นจริง 
แตอยางไรก็ตาม หลายหนวยงานก็แสดง
ความตั้งใจที่จะพัฒนาไปสูเปาหมายนั้น 
รวมทั้ง “ศนูยราชการเฉลมิพระเกยีรติฯ 

แจ  งวัฒนะ” ที่ ให  ความสํ าคัญต อ
การจัดการดานพลังงานไฟฟาอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
หนึ่งในนั้นคอืการตดิตั้งระบบผลติไฟฟาจาก
เซลลแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) 
เพื่อผลิตไฟฟาไวใชในพื้นที่ศูนยราชการฯ
ทําใหลดภาระการซื้อไฟฟาจากการไฟฟาไดเกิน
กว า 60% อีกทั้งยังเปลี่ยนหลอดไฟแบบเดิม 
ใหเปนหลอด LED เพื่อชวยประหยัดพลังงานไฟฟา 
ในขณะเดียวกันก็สงเสริมการใชพลังงานสะอาด ดวยการ
ใหบริการจุดชารจไฟฟาสําหรับรถยนตไฟฟา และจัดหา
รถโดยสารไฟฟาเพื่ออาํนวยความสะดวกแกผูสญัจรที่มาใชบรกิาร
ภายในศูนยราชการฯ ซึ่งนอกจากจะเปนการใชพลังงานไฟฟา
อยางมีประสิทธิภาพแลว ยังมีส วนชวยลดมลภาวะได
อกีดวย 

แนวทางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของความมุงมั่น เพื่อ

ยกระดับให “ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจงวัฒนะ” 

เปนโมเดลตนแบบของ “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart 

City” นับเปนอีกหนึ่งกาวยางสําคัญและมีความทาทาย 

บนเสนทางของ Smart Energy ศูนยราชการไทย

ÈÙ¹Â�ÃÒª¡ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ á Œ̈§ÇÑ²¹Ð
SMART ENERGY 

ก
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เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลให

บางธุรกิจปดตัวลงในเวลาเพียงขามคืน แตในขณะ

เดียวกัน องคความรู ใหมๆ ก็เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

ทัง้ยงัแบงปนกนัไดแบบไรพรมแดน ผานชองทางออนไลน 

ทําใหแตละองคกรตองเตรียมความพรอม เพ่ือรับมือ

ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกินคาดเดา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในยุคสมัยท่ีการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 กลายเปน

ตัวเรง ที่ทําใหทั้งสังคม องคกร และบุคคล ตองเรงพัฒนา

ขีดความสามารถรับมือตอการเปล่ียนแปลงใหเร็วขึ้น 

ซึ่งถาใครหรือองคกรไหนยังไมเริ่ม ตองขอแนะนําวาให

เริ่มทําเดี๋ยวนี้เลย!

หนึ่งในขีดความสามารถที่จําเปนตองมีในยุคนี้ เพื่อให
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ที่สุดคือ “ความรู และทักษะชุดใหมๆ ท่ีสอดคลองกับ

สถานการณ” ตวัอยางงายๆ เชน การทาํงานผานสื่อออนไลน 
การคาบนโลกออนไลน การจดัการกบัชดุขอมลูขนาดใหญ เปนตน

หลายองคกรที่ตองการอยูรอดไดในระยะยาว ดาํเนนิธรุกจิ
อยางรอบคอบยิ่งขึ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางทรัพยากร
บคุคลใหมคีวามสอดคลองกบัตนทนุการทาํงาน จนอาจฉกีแนว
ไปจากโครงสรางองคกรแบบดั้งเดมิ ทาํใหเหลอืพื้นที่อยางจาํกดั
สาํหรบัผูอยูรอด ซึ่งตองมขีดีความสามารถเปนที่ตองการเทานั้น 

ผูอยูรอดสวนใหญ มกัไมใชผูที่เคยมขีอมูลมากที่สดุ และ
อาจไมใชผูที่เคยทํางานเกงที่สุด หรือไมใชผูที่มีประสบการณ
ยาวนานที่สุด แตจะเปนผูที่สามารถรับเอาความรูและขอมูล
ใหมๆ มาประยุกตใชไดอยางรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสดุในภาพรวม

คําถามคือ แลวจะทําอยางไร เพื่อใหเรามีขีดความ
สามารถในการรบัเอาความรูและขอมูลใหมๆ มาประยกุตใชได
อยางรวดเร็ว คําตอบนาจะเปนเรื่องของการใสใจเรียนรูอยู
ตลอดเวลา ซึ่งเปนคุณสมบัติที่อาจไมไดมีในมนุษยทุกคน 
แตกเ็ชื่อวาสามารถปลกูผงัไดในทกุสงัคม ทกุองคกร ดวยแนวคดิ
และวธิกีารสงเสรมิกระบวนคดิแบบ “Lifelong Learning” หรอื 
“การเรียนรูตลอดชีวิต” 

ตองยอมรับวาบางคนโชคดี ไดทํางานในองคกร หรือ
ไดอยูในสังคมที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต แตถาเราไมได
โชคดเีชนนั้น กต็องเริ่มตนฝกฝนและพฒันาตนเองตั้งแตตอนนี้
เลย โดยเริ่มจากการสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูสิ่งใหมๆ 
ซึ่งไมวาแรงบนัดาลใจที่วานั้น จะเกดิจากแรงขบัของจากความกลวั
ตกงาน หรือความกระหายใครรู สวนตัวก็ตาม แตผลลัพธที่
ตามมากล็วนแลวแตนาํพาเราใหกาวสูการเรยีนรูใหมๆ

การพาตนเองไปในพื้นที่ซึ่งมีความรูใหมๆ อยู จะเปน
การเพิ่มโอกาสในการเรยีนรู ซึ่งคงจาํกดัวาจะตองเปนหองสมดุ
หรอืรานหนงัสอืเทานั้น เพราะพื้นที่ความรูใหมๆ มอียูทั้งในโลก
ออนไลนและโลกแหงความเปนจรงิ 

แมขณะท่ีกําลังอานบทความช้ินน้ี ตั้งแตบรรทัด

แรกจนถึงบรรทัดนี้ อาจมีบางอยางกําลังเปล่ียนไปใน

องคกรของคุณเกิดข้ึนแลว และถาคุณอยากเปนหนึ่ง

ในผู อยู รอด “อยางสงางาม” ในทุกการเปลี่ยนแปลง 

ก็จํ า เป นต องมีขีดความสามารถที่ สอดคล องกับ

ความตองการของสังคมหรือองคกร ซึ่งการจะเปนผูมี

ขดีความสามารถดงักลาวไดนัน้ ส่ิงสาํคญัทีส่ดุคอื คณุตอง

ไมหยุดเรียนรู ... 

Lifelong learning 
จงเรยีนรูอยูตลอด เพือ่อยูรอด อยางสงางาม

ตอนที่ DAD Magazine เลมน้ีอยู ในมือคุณผู อาน 

คนไทยคงทราบผลแลววาใครไดเปนผูนาํคนที ่45 ของสหรฐั 

แตตนฉบับนั้นเขียนกอนที่ชาวอเมริกันจะออกไปใชสิทธิ์

ใชเสียง เราจึงไมขอฟนธงวาใครจะควาชัย

แตนอกเหนอืจากวาใครจะชนะแลว สิ่งที่นาสนใจและจบัตา
มองตอมากค็อืนโยบายของแตละคนแตละพรรค วาจะนาํพาสหรฐั
ไปในทศิทางใด เพราะการขยบัของมหาอาํนาจอยางสหรฐัยอมสง
ผลตอประเทศอื่นๆ รวมทั้งไทยอยางแนนอน

โจ ไบเดน พรรคเดโมแครต

จดุแขง็ : ชาวอเมรกินัเชื่อวาไบเดนคอืตวัแทนที่สามารถทาํให
คนอเมรกินักลบัมาเปนหนึ่งเดยีวกนัอกีครั้งทามกลางความแตกแยก
ในขณะนี้ และโพลลยงัระบวุาชาวอเมรกินัสวนใหญเชื่อถอืไบเดน
มากกวาทรมัปในเรื่องของการจดัการการแพรระบาดของ Covid-19

จุดออน : ดวยอายุที่มากถึง 77 ป ทําใหเกิดความกังวล
วาไบเดนอาจสูงวัยเกินไปสําหรับงานในทําเนียบขาวที่หนักหนวง
พอสมควร

โดนัลด ทรัมป พรรครีพับลิกัน

จุดแข็ง : ทรมัปมฐีานผูสนบัสนนุที่เหนยีวแนน ชาวอเมรกินั
มากกวา 1 ใน 3 ของทั้งประเทศสนบัสนนุเขา และในการเลอืกตั้ง
เมื่อป 2016 ทรมัปยงัหกัปากกาเซยีนควาชยัทั้งที่ผลโพลลมคีะแนน
ตามหลังฮิลลารีหลายจุด ผลโพลลของหลายสํานักยังพบวา
คนอเมรกินัเชื่อมั่นฝมอืทรมัปในเรื่องเศรษฐกจิซึ่งเปนปจจยัสาํคญั
ในการตดัสนิใจของผูมสีทิธิ์เลอืกตั้ง มากกวาเชื่อมั่นไบเดน 

จุดออน : ทรัมปถูกวิพากษวิจารณวาจัดการ Covid-19 
ลมเหลว และการที่ทรัมปติดเชื้อโคโรนาไวรัสเสียเองก็ทําให
ชาวอเมรกินัเริ่มลงัเลในตวัเขาไมนอย

นโยบาย

@โคโรนาไวรัส

ทรัมป : ทรมัปตั้งคณะทาํงานรบัมอื Covid-19 ตั้งแตปลาย
เดือน ม.ค. และตอนนี้คณะดังกลาวปรับเปลี่ยนบทบาทไปมุงให
ความสาํคญักบัความปลอดภยัของชาวอเมรกินัและการเปดประเทศ
อกีครั้ง ทรมัปยงัใหความสาํคญักบัการพฒันาวคัซนี Covid-19 โดย
สนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาถงึ 10,000 ลานเหรยีญสหรฐั

ไบเดน : เสนอจดัตั้งโครงการตดิตามผูเสี่ยงสมัผสัโรคแหงชาต ิ
ตั้งศูนยตรวจหาเชื้ออยางนอย 10 แหงในทกุรฐัโดยใหทกุคนตรวจฟร ี

ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò¨Ðà´Ô¹ä»·Ò§äË¹
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ไบเดนยงัสนบัสนนุขอบงัคบัใหสวมหนากากอนามยัทั่วประเทศ
@นโยบายตางประเทศ

ทรัมป : ยํ้าวาจะนําทหารอเมริกันที่ประจําการอยูตาง
ประเทศกลบับาน และเดนิหนาลงทนุทางการทหาร รวมทั้งจะทาํ
สงครามการคากบัจนีตอไป

ไบเดน : รบัปากวาจะฟนฟคูวามสมัพนัธกบัพนัธมติรของสหรฐั 
รวมทั้งกับองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต และ
องคการอนามัยโลก (WHO) ฟนฟูภาพลักษณสหรัฐในเวทีโลก 
และจะยุติการทําสงครามการคากับสหรัฐ แตจะใชกลไกในระดับ
นานาชาติที่จีนไมอาจปฏิเสธไดแทน นอกจากนี้ยังจะทําขอตกลง
ใหมดานอาวุธนิวเคลียรกับอิหรานหลังจากทรัมปฉีกสัญญา และ
จะควํ่าบาตรรสัเซยีดวย

@ภาวะโลกรอน

ทรัมป : ทรัมปไมเชื่อเรื่องภาวะโลกรอนและยังหวังจะ
ขยายการใชพลงังานแบบเดมิ อาท ิจะเพิ่มการขดุเจาะนํ้ามนัเชื้อเพลงิ
และกาซธรรมชาติ โดยไมสนใจเรื่องการปกปองสิ่งแวดลอม 

โดยทรัมปพาสหรัฐถอนตัวออกจากขอตกลงปารีสว าด วย
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแลว ซึ่งจะมีผลอยางเปน
ทางการในปลายปนี้

ไบเดน : จะกลบัเขารวมขอตกลงปารสีที่ทรมัปถอนตวัทนัที
หากไดรบัการเลอืกตั้ง ไบเดนจะทาํใหสหรฐับรรลเุปาหมายปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดเปนศูนยภายในป 2050 และจะยุติการ
ใหเชาที่สาธารณะเพื่อขุดเจาะนํ้ามันเชื้อเพลิงและกาซธรรมชาต ิ
รวมทั้งจะลงทนุในพลงังานสเีขยีว 2 ลานลานเหรยีญสหรฐั

@อาวุธปน

ทรมัป : ใหสทิธิ์คนอเมรกินัในการครอบครองอาวธุปน แมทรมัป
จะเคยเสนอวาจะตรวจสอบประวตัผิูซื้ออาวธุปนอยางเขมงวดหลงั
เหตกุราดยงิหลายครั้งในป 2019 แตกย็งัไมมกีฎหมายออกมา

ไบเดน : เสนอแบนอาวธุปนกึ่งอตัโนมตั ิตรวจสอบประวตัิ
ผูซื้อ จํากัดการซื้ออาวุธปนเหลือเดือนละ 1 กระบอกตอ 1 คน 
และทําใหกระบวนการฟองรองผูผลิตและผูขายปนที่ประมาท
เลนิเลองายขึ้น
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เรือ่งราวนารักๆ นี ้เกดิขึน้

ในพื้นที่แถบ “ทะเลนอย” 

ทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญของ

จังหวัดพัทลุง ที่มีชื่อเสียงดาน

การทองเทีย่ว เชือ่มตอไปยงั “ทะเลสาบสงขลา” ของจังหวดั

สงขลา เปนจดุหมายของใครหลายๆ คนท่ีอยากไปชมนกน้ํา

ทะเลนอย และรืน่รมยไปกบัการชมบวัแดงเบงบานสะพรัง่

“บานศิลปะทะเลนอย” เปนสถานที่เล็กๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้น
เมื่อไมนานมานี้ จากความมุงมั่นของ “สุนทร สินยัง” หรือ 
“เสาร” ศลิปนหนุมที่มผีลงานเพลงเปนที่รูจกัในนาม “เสารหา 

แหลงเจาเมือง” ขณะเดียวกันก็ยังคงมุงมั่นทํางานศิลปะ 
โดยเฉพาะ “การเขียนรูป” อยางสมํ่าเสมอ

หลงัเรยีนเรยีนจบทั้งระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท จาก
ภาควชิาวจิติรศลิป สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร

สรางสรรค สืบสาน ... 

รวมบริจาค
นางสาวภคพร ชอนทอง ผูอาํนวยการฝายบรหิารอาคาร บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั 
(ธพส.) รวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ป วันกอตั้งกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี 
นายนวิตั ินอยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ใหการตอนรับ พรอมรับมอบเงินบริจาคสมทบ
ใหกับกองทุนสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน ณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
อาคารรฐัประศาสนภกัด ีศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

ขับเคลื่อนการทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับมูลนิธิอารยสถาปตยเพื่อคนทั้งมวล 
จดัประชมุเสวนาการขบัเคลื่อนการทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลใน 10 จงัหวดันาํรอง และพื้นที่เชื่อมโยง 
ครั้งที่ 1 โดย ดร.สุปรดีา อดลุยานนท ผูจดัการกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
ชี้วา คนพิการและผูสูงอายุสวนใหญใชชีวิตอยูในพื้นที่จํากัด ไมสามารถเขาถึงบริการขนสง
สาธารณะ หรือการใชบริการของรัฐไดอยางสะดวก ปลอดภัย เนื่องจากมขีอจาํกดัดานสขุภาพ 
รางกาย และสิ่งแวดลอมที่ยงัไมเอื้อตอการดาํเนนิชวีติ การสนบัสนนุโครงการรณรงคและสํารวจ
เพื่อใหเกิดเสนทางทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจะเปนการเปดโอกาสใหคนกลุมนี้สามารถใชชีวิต
ในโลกภายนอกไดอยางอสิระ ลดความเหลื่อมลํ้าและมคีวามสขุยิ่งขึ้น

บานศลิปะทะเลนอย

ทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญของ

จังหวัดพัทลุง ที่มีชื่อเสียงดาน

ลาดกระบงั เขาเลอืกไปเปนอาจารยประจาํอยูที่สาขาวชิาศลิปศกึษา 
คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธาน ีประมาณ 3 ป 
ไดรับประสบการณมากเพียงพอแลว จึงตัดสินใจลาออกจาก
ตาํแหนงอาจารยมหาวทิยาลยัเพื่อหนัมาทาํงานศลิปะอยางจรงิจงั

ประสบการณที่สั่งสมตอเนื่องของการเปนลูกศิษยและ
ความประทบัใจที่ไมเสื่อมคลายตอ “อาจารยประเทอืง เอมเจรญิ” 
ศลิปนแหงชาต ิซึ่งสรางสรรคผลงานจติรกรรมชดุ “บวัสภาวจติ” 

กอเกิดแรงบันดาลใจและความใฝฝนวาสักวันหนึ่ง เด็กๆ ใน 

“ชุมชนทะเลนอย” บานเกิดของตนเองจะไดมีโอกาสซึมซับ
ศลิปะเพื่อเปนแรงบนัดาลใจตอการใชชวีติในวนัขางหนาเฉกเชน
โอกาสที่ตนเองไดรบั

ในที่สุด “เสาร” ตัดสินใจ
ขายผลงานศิลปะของตนเอง
ใหแกนักสะสม พรอมกับการ
สนบัสนนุบางสวนจากมติรสหาย 
สราง “บานศิลปะทะเลนอย” 

ขึ้นมา ตัวอาคารเปนบานไม
หลังเล็กๆ ใชเปนสตูดิโอในการ
สรางสรรคงานศิลปะสวนตัว 
รวมทั้งตอนรับผูที่มาเยี่ยมชม
ผลงาน ที่มีทั้งนักสะสมผลงาน
ศลิปะระดบัประเทศ คร ูอาจารย
ที่พานักเรียนนักศึกษามาศึกษา
ดูงาน 

ขณะเดียวกันเด็กๆ ใน
ชมุชนตางกใ็หความสนใจแวะเวยีน
มาเรยีนรูอยางสมํ่าเสมอ “เสาร” 

จงึตระหนกัวาสถานที่แหงนี้สามารถเปนแหลงเรยีนรูดานศลิปะ
ของเด็กๆ และคนในชุมชนไปพรอมกันได จึงเปดบานตอนรับ
ทุกคนที่ตองการทดลองและเรียนรู เรื่องราวทางศิลปะดวย
ความยนิด ี

“การพัฒนาตอยอดเพ่ือใหเกดิผลทีด่มีากขึน้ เปนไป
ตามกําลังของผมเอง เด็กๆ ที่สนใจอยากมาเรียนศิลปะ
มากันทุกเสาร-อาทิตย ไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ผมมุง
หวังเพียงให บานศลิปะทะเล เปนสถานทีจ่ดัแสดงผลงาน
ศิลปะ และเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะใหกับเด็กๆ ใน
ชุมชน รวมถึงทุกคนสนใจ” ศิลปนหนุมเปดใจ

“บานศลิปะทะเลนอย” บานหลงัเลก็ๆ ทีอ่บอวลไปดวย

ศลิปะและมติรภาพงดงาม หากสนใจสามารถแวะเวยีนไป

เยีย่มชมไดโดยไมมคีาใชจาย สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ

ไดที ่08 9888 6595 หรือ Facebook : บานศลิปะ ทะเลนอย

สรางสรรค สืบสาน ... 

สนุทร สนิยงั

อาจารยประเทอืง เอมเจรญิ
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มื่อเอยชื่อ “ดอยตุง” นอยคนจะไมรูจัก เพราะ

ทุกวันน้ีถือไดวาเปนสัญลักษณสําคัญของ

จงัหวดัเชียงรายไปแลว ไมใชเฉพาะนกัทองเท่ียว

ชาวไทยแตยังสรางชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกดวย

ชื่อเต็มๆ ของที่นี่คือ “โครงการพัฒนาดอยตุง 

(พื้นท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” อําเภอ
แมฟาหลวง จงัหวดัเชยีงราย ภายใตการดาํเนนิงานของ มลูนธิิ
แมฟาหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ เปนโครงการอนัเนื่องมาจาก

เ
1 ใน 10 สุดยอดแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

สวนไมดอกไมหลากสีสัน 
กวางไกลสดุลูกหลููกตา บนพื้นที่ 
25 ไร ภายในสวนถูกตกแตงดวยดอกไมประดับสวยงาม 
ดูแลอยางด ีผลดัเปลี่ยนหมนุเวยีนออกดอกตลอดป 

สวนกิจกรรมที่ไมควรพลาดเมื่อมาถึง “ดอยตุง” คือ
การผจญภยับนทางเดนิเรอืนยอดไม “Doi Tung Tree Top Walk” 

ซึ่งสูงกวา 30 เมตร ระยะทาง 297 เมตร ใหนักทองเที่ยวได
เดินศึกษาพรรณไมและสัมผัสบรรยากาศทามกลางปารมรื่น
ในสวนแมฟาหลวงอยางใกลชดิ

จากโครงการพฒันาดอยตงุ หากขบัรถขึ้นไปอกีเลก็นอย
กจ็ะพบกบั “สวนรกุขชาตดิอยชางมูบ” ที่ตั้งอยูบนยอดสงูสดุ
ของเทือกเขานางนอน จุดชมพระอาทิตยตกบนดอยสูง  
1,509 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ตื่นตากับสวนดอกไม
หลากหลายชนดิกวา 250 ไร ที่แตเดมิเคยใชปลูกฝน กอนจะ
ไดรบัการฟนฟูสภาพปา เพื่อกลบัสูการเปนแหลงตนนํ้าดงัเดมิ 
แวดลอมดวยปาสน ตนนางพญาเสือโครง หรือ ตนซากุระ
เมืองไทย ตนเสี้ยวดอกขาว ดอกกลวยไมพื้นเมือง และ
ดอกกุหลาบพันปหลากหลายสายพันธุ บางตนมีอยูนับรอยป 
นอกจากนี้ยังเปนแหลงชมนกหลากสายพันธุ ทั้งนกทองถิ่น
และนกอพยพ

สวนใครที่อยากสูดโอโซนใหฉํ่าปอดทามกลางธรรมชาติ
กันแบบตอเนื่อง สามารถพักคางคืนไดที่ “ดอยตุงลอดจ” 

ภายในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อตื่นเชามาชมทิวทัศน
ทิวเขานางนอนและหมูบานอาขาปากลวย พรอมรับประทาน
มื้อเชาแสนอรอยที่หองอาหารลีลาวดี เสิรฟกาแฟดอยตุง
หอมกรุน และอกีหลากเมนูที่ไดลิ้มลองแลวจะตดิใจ 

หนาหนาวนี้ ใครอยากไปเช็คอิน “ดอยตุง” ลองไป

ดูรายละเอยีดเพ่ิมเติมกนัไดที ่Facebook : DoiTung Club 

นะจะ

พระราชดําริของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ 
สมเด็จยา จากพระราชปณิธาน “ฉันจะปลูกปาที่ดอยตุง” 

เพื่อแกไขปญหาคณุภาพชวีติ พรอมฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
“โครงการพฒันาดอยตุงฯ” ตั้งอยูบนเทอืกเขานางนอน 

จงัหวดัเชยีงราย ตดิกบัชายแดนเมยีนมา ครอบคลมุพื้นที่กวา
หนึ่งแสนไร โอบลอมไปดวยขุนเขาและสายหมอก เปดให
เขาชมไดทุกวัน และสามารถเที่ยวไดทุกฤดูกาล โดยเฉพาะ
ในชวงฤดหูนาววากนัวาที่นี่นาเที่ยวเปนพเิศษ และยิ่งพเิศษไปอกี
หากไปในชวงที่กําลังมีงาน “สีสันดอยตุง” ที่มักจะจัดชวง
ธนัวาคม-มกราคม 

ลาสดุ กรมสงเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ยงัได
ประกาศให “โครงการพฒันาดอยตุงฯ” เปน 1 ใน 10 สดุยอด

แหลงทองเท่ียวทางวฒันธรรมของไทยท่ีหามพลาด เพราะ
เปนสถานที่ใหความรู ทางดานศิลปวัฒนธรรมไทยและ
มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคคลทั่วไป จนสราง
ชื่อเสยีงใหเปนที่รูจกัของชาวไทยและชาวตางชาต ิ

สถานที่สําคัญของที่นี่ เริ่มจากจุดแรกคือพระบรม
ฉายาลักษณของสมเด็จยา ณ พระตําหนักดอยตุง สถานที่
ประทบัทรงงานของสมเดจ็ยา เปนอาคารที่ผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมแบบสวสิชาเลต (Swiss Chaléet) กบัสถาปตยกรรม

แบบลานนา ประกอบดวยไม 
แกะสลกัโดยฝมอืสลาพื้นบาน 

(ชางฝมอื) ตวัพระตาํหนกั
ยังไดรับการอนุรักษไว
เปนอยางดี และเปด
ใหประชาชนเยี่ยมชม
ไดทกุวนั

ด  านทิศ เหนื อ
ของพระตาํหนกัดอยตงุ

เปน “สวนแมฟาหลวง” 

1 ใน 10 สุดยอดแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
สวนไมดอกไมหลากสีสัน 
กวางไกลสดุลูกหลููกตา บนพื้นที่ 

Ë¹ÒÇ¹Õé... ªÇ¹àªç¤ÍÔ¹ 
“´ÍÂµØ§” 

Editor/Executive Visions ภาพขาวขาวตอ/ภาพขาว ธพส. สิ่งแวดลอม ตางประเทศ สังคม/วัฒนธรรม ทองเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ Global Trend/สาระบันเทิง
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : เดือนนี้ ชาวราศีมังกร มีแตคนมา
ขอใหชวยทาํงานใหสารพดั คนวางงาน งานที่

เขามาสวนใหญเปนงานชวยคนสนทิ รายไดนอย ธรุกจิสวนตวั 
ลองหาโปรโมชั่นมากระตุนคนซื้อ การเงิน : ราบรื่นด ีใชคลอง 
หมุนคลอง แตก็อยาใชฟุมเฟอย ไมใชเห็นอะไรก็อยากได 
ความรัก : คนโสด ไดเจอคนที่อบอุน จรงิใจ และหวงัคบนาน 
คนมคีู มขีาวดใีหชื่นใจ   

ราศีกุมภ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : งานเขามาหลากหลายใหทํา
จนมอืระวงิ ทั้งงานราษฎร งานหลวง เขามา

ใหคณุตองหวัหมนุ คนวางงาน ไดงานสรางรายไดเปนจอบๆ 
เขามา จนอาจทาํไมทนั ธรุกจิสวนตวั เงนิลงทนุไมคลองตวั 
การเงิน : เริ่มดขีึ้น เริ่มบรหิารจดัการไดอยางที่คดิ มเีกณฑ
ไดเงนิเพิ่มจากงานเสรมิ ความรัก : คนโสด มคีนเขาหาเยอะ 
แตคณุชางเลอืก คนมคีู มเีกณฑไดของขวญัจากคนรกั 

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : เปนเดอืนที่เหนื่อย เจองานหนกั บรวิาร
ไมไดดั่งใจ คนวางงาน มีโอกาสที่จะไดงานใหม 

ผูใหญเพศหญงิชกัชวน ธรุกจิสวนตวั เหนื่อยกบัการแกปญหา
ที่ลูกจางปดจอบไมได  การเงิน : ยํ่าแย มแีตรายจาย มกัเจอ
สถานการณที่คาดไมถึง ใหตองหาเงินเคลียรใหเรื่องจบ 
ความรกั : คนโสด มเีกณฑไดเจอคนใหม นสิยัสภุาพ ออนโยน 
คนมคีู คนรกัทาํตวัดเีหลอืเกนิ

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : เตรยีมรบัขาวด ีคาํชื่นชมจากเจานาย 
เพื่อนรวมงาน ลูกคา คนวางงาน งานที่รอคอย

เขามาใหคุณไดแสดงฝมือ ธุรกิจสวนตัว มีเกณฑไดรับขาวด ี
หรอืมอีอเดอรใหมเขามา การเงิน : มเีกณฑไดโชคลาภ หรอื
เงินปนผลที่ลงทุนออกมาใหเก็บออม ความรัก : คนโสด 
อยารีบตัดสินใจรักใคร ศึกษากันไปกอน คนมีคู ระวังเรื่อง
อารมณในการคยุ

ราศพีฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน : มทีั้งงานราษฎร งานหลวง ประเด
ประดงัเขามาใหทาํ คนวางงาน ไดงานใหมที่

ไดผลตอบแทนกอนโต ธุรกิจสวนตัว ชวงนี้มีออเดอร
สรางกาํไรแบบปงปรุเิย การเงิน : ยงัใชจายไดราบรื่นด ีแต
มีเกณฑที่จะใชเงินไปกับคาบาน หรือซื้อที่ดิน ความรัก : 
คนโสด ไดเริ่มตนความรักครั้งใหม คนมีคู ตางพยายาม
หาสิ่งใหมๆ ทาํรวมกนั 

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)
การงาน : รับมือกับคนหมู มากที่ เอาแต 
ความวุนวายมาใหปวดหวั ตามแกไข คนวางงาน 

ระวังเกิดปญหากับการรับงานจากหลายๆ คน ธุรกิจสวนตัว 
ระวังทะเลาะกับหุนสวน หรือลูกคา การเงิน : มีโอกาสได
เงนิกอนโตจากรายไดเสรมิที่คณุมคีวามถนดัไดทาํ เกบ็ออมบาง 
ความรัก : คนโสด อกหกั รกัไมสมหวงั ลมือดตีที่ผานมาไมได 
คนมคีู อยาเอาคนในอดตีมาทาํใหปจจบุนัสั่นคลอน

ราศีกรกฏ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : ยงัไดทาํสิ่งที่ชอบ ที่ถนดั และมงีาน
เสรมิสรางรายไดเขามา คนวางงาน มคีนแนะนาํ 

หรือชักชวนใหรวมงาน ธุรกิจสวนตัว ดีที่มีเพื่อนสนิท หรือ
คนรกัคอยใหการชวยเหลอื การเงนิ : เกบ็เงนิไวบาง อยาเอาแตเปย
คนอื่น เดี๋ยวจะไมมีเงินไวใช ความรัก : คนโสด อยูในภาวะ
สนัโดษ ไมอยากมใีคร คนมคีู เงยีบขรมึ ใชชวีติตางคนตางอยู

ราศีสิงห (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : มเีกณฑไดที่ปรกึษา เพื่อนรวมงาน
ที่ชวยใหงานราบรื่น คนวางงาน เปนชวงที่เดนิ

สายสมัภาษณ หรอืตดิตอหางาน ธรุกจิสวนตวั ไดที่ปรกึษา
ที่ดใีนการทาํธรุกจิ หรอืไดหุนสวนเพิ่ม การเงิน : เงนิหาได 
แตมคีนชวยใช ขอหยบิยมื มเีกณฑไมไดคนื ไตรตรองใหดีๆ  
ความรัก : คนโสด เจอคนใหมๆ สรางความสมัพนัธใหมๆ 
ในที่ทาํงาน คนมคีู เอาแตทาํงานจนความหวานลดลง 

ราศีกันย (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : ตกอยู ในสถานการณที่สิ้นหวัง 
ทาํอะไรไมได ตองตั้งสตริบัมอืกบัสิ่งที่จะเกดิขึ้น 

คนวางงาน ยงัไมมงีานอะไรเขามา ไมเปนอยางที่หวงัไว ธรุกจิ
สวนตวั มแีตปญหา ทาํอะไรกด็ูจะขาดทนุ การเงิน : วางแผน
การใชจายสกันดิ ตองรดักมุ แตยงัดทีี่มโีชคลาภจากผูใหญชวยเหลอื 
ความรัก : คนโสด ไดเจอที่ปรึกษาจากที่ทํางาน สรางความ
สมัพนัธใหม คนมคีู ตางวางแผนทาํสิ่งใหมๆ รวมกนั  

ราศีตุลย (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน : มีเกณฑงานใหมๆ ที่ไมเคยทํา ไมมี
ความถนัด เขามาใหตองรับผิดชอบ คนวางงาน 

มี เกณฑถูกเรียกสัมภาษณ หรือเจรจา ธุรกิจส วนตัว 
ยังไปไดดี มีโอกาสไดออเดอร หรือหุนสวนใหมเพิ่ม ปงมาก 
การเงิน : รายจายมากขึ้นกวาเดิม แตรายไดยังเทาเดิม 
ตองหาชองทางเพิ่มรายไดแลว ความรัก : คนโสด ไดเริ่มตน
ความรักครั้งใหม คนมีคู ตางเตรียมหาอะไรใหมๆ เริ่มตนทํา
ดวยกนั

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : เปนชวงที่ไดรับการสนับสนุน
จากผูใหญ ทาํงานไดอยางราบรื่นด ีไมมปีญหา
ชวนใหปวดหัว คนวางงาน ผูใหญเพศหญิง

สงงานใหทํา รายไดเพิ่ม ธุรกิจสวนตัว ยังราบรื่นด ี
มคีนคอยหนนุหลงัใหธรุกจิเดนิไปได การเงิน : เตรยีมรบั
ขาวด ีมเีงนิกอนโตเขากระเปาใหเกบ็ออม ความรัก : คนโสด 
เปนความสัมพันธที่อยู คนละที่ ไมกาวหนาอยางที่คิด 
คนมคีู มเีกณฑแยกกนัอยูสกัระยะ 

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : เดือนนี้โดนบี้หายอด หาลูกคาใหมๆ 
หรอือยูในชวงแขงขนัขายงาน คนวางงาน มเีกณฑ
เปลี่ยนไปทํางานที่ไมถนัด ธุรกิสวนตัว มีเกณฑ

ไดลงทุนเพิ่ม แตควรศึกษาใหรอบคอบ การเงิน : เกิด
ความวุนวายมแีตคนมาใชเงนิแทน มาขอยมื มาขอใหชวยเหลอื 
ความรกั : คนโสด จากแมสื่อพอชกั กลายเปนหลงรกัเปาหมาย
แทน คนมคีู มเีกณฑไดลงทนุ หรอืเขาไปเปนหุนสวน 
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ไกทอดเกาหลี ที่แคจานหลักก็อัดแนน
ดวยโซเดยีมอยูแลว ยิ่งอพัเลเวล
ความอรอยดวยนํ้าจิ้มเพิ่ม
เขาไป โรคไตอาจถามหา

นสิยัที ่4 ซดนํา้ซุป 
ไมวาจะเปนกวยเตี๋ยว 
ชาบู สุกี้ เลงแซบ รวม
ไปถึงนํ้าแกงทั้งที่มีกะทิ
และไมมีกะทิ คนไทย
ก็ชอบซดให คล องคอ 
แตขอใหระวังกันหนอย 
เพราะในนํ้าซปุแทบทกุชนดิมี
การเตมิซอสปรงุรส หรอืผงปรงุรส
ตางๆ ลงไป ซึ่งยิ่งเปนการไดรับโซเดียม
ในปรมิาณที่มากขึ้นไปอกี

นิสัยที่ 5 วิดน้ํายํา-สมตํา อาหารประเภทยําและตํา 
นบัเปนอาหารจานโปรดของคนไทย ยิ่งเปรี้ยว หวาน เคม็ เผด็ 
ยิ่งกนิจนหยดสดุทาย และแลวทั้งนํ้าปลา กะป ปลารา ผงปรงุรส 
รวมทั้งผงชูรสกล็งสูกระเพาะอาหาร รบัโซเดยีมสะสมไปเตม็ๆ
แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมติดอาหารรสเค็ม

●  ชิมอาหารทุกครั้งกอนที่จะปรุงอะไรเพิ่มลงไป เพื่อลด
การไดรบัความเคม็มากจนเกนิปรมิาณที่รางกายตองการ

●  ทําอาหารกินเองวันละมื้อ เนนเลือกซื้อของสด
มาปรงุกบัขาวกนิเอง และควบคมุปรมิาณการปรงุรสชาติ
●  ลดการใชนํ้าจิ้มลงหรือจิ้มเพียงเล็กนอย ก็จะชวยลด

การรบัโซเดยีมลงไปไดอยางมาก
●  ลดการซดนํ้าซุปตางๆ ลง เนน เสน ผัก และเครื่องเคียง 

กส็ามารถชวยลดปรมิาณโซเดยีมที่จะไดรบัในแตละวนัลงไปได
●  หลีกเลี่ยงหรือลดการเติมผงชูรส ซอส นํ้าปลา เกลือ 

เพื่อลดเคม็ หรอืเลอืกอาหารใหมรีสเคม็นอยๆ
ลดความถี่ในการกินอาหารที่มีรสชาติเค็มจัด เชน 

ปลารา กะป หรอืหากตองกนิกใ็หลดการปรงุรสสวนอ่ืนลง 

เพิ่มการกินผักแกลม ซึ่งก็จะเปนอีกหนทางหนึ่งที่ชวยลด

ปริมาณโซเดียมไดเชนกัน

ลองสาํรวจตวัเองกนัสักนิดวาบรโิภคโซเดยีมเกินลิมติ

หรือเปลา เพราะโดยปกติแลวรางกายคนเราตองการ

โซเดียมแควันละ 1 ชอนชา หรือประมาณ 2,400 มิลลิกรัม 

เพื่อใชในการรักษาสมดุลของเหลวภายในรางกาย 

แตตัวเลขที่นาตกใจจากผลการสํารวจกลับพบคนไทย

บริโภคโซเดียมมากเกินความตองการ 2-3 เทาตัว!!

พฤติกรรมที่วานี้นํามาซึ่งปญหาสุขภาพเรื้อรังในภายหลัง 
ทั้งอาการปวดศีรษะไมเกรน เสี่ยงตอการเกิดโรคกระดูกพรุน 
รวมถงึโรคมะเรง็กระเพาะอาหาร ลามถงึโรคไต ความดนัโลหติสงู 
อมัพฤกษ และอมัพาต

สวน 5 นิสัยที่ยืนยันวาคนไทยติดรสเค็ม ลองมาดูกัน

นิสัยที่ 1 ปรุงกอนชิม อาหารสวนใหญผานการเตมิซอส
และผงปรุงรสมาแลว แตคนไทยมักมองหาเครื่องปรุงเพื่อ
เพิ่มรสชาตใิหจดัจานตามที่โปรดปราน อาท ิพรกินํ้าปลา นํ้าตาล 
และนํ้าสมสายชู ทั้งในกวยเตี๋ยว โจก และอาหารตามสั่ง

นิสัยที่ 2 กินอาหารแปรรูป ดวยไลฟสไตลปจจุบันที่
แสนเรงรีบ หลายคนจึงเลือกอาหารกินงาย พกพาสะดวก 
ชวยเซฟเวลา โดยเฉพาะอาหารแปรรูปอุนเวฟอยางไสกรอก 
เบอรเกอร ที่อดุมดวยโซเดยีมจากกระบวนการถนอมอาหาร และ
การเตมิสารปรงุแตง เพื่อสกีลิ่นรสและสมัผสัที่ถูกใจผูบรโิภค

นิสัยที่ 3 ติดนํ้าจิ้มรสเด็ด นํ้าจิ้มแซบซี้ดนี่แหละตวัชูโรง
ของรานดังยุค 2020 ทั้งซีฟูด คอหมูยาง ผลไมดอง ขาวมันไก 
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หนึ่งในกีฬาแหงโลกยุคใหมที่ไดรับความนิยมอยาง

กาวกระโดดในปจจุบันน้ีคือ อีสปอรต หรือ Electronic 

Sports (E-sports) ซึ่งเปนกีฬาอิเล็กทรอนิกส ที่ใช “เกม” 

เปนเครื่องมือแขงขัน 

“อีสปอร์ต” กีฬาแห่งโลกยุคใหม่

ในประเทศไทย วงการอสีปอรตนั้นเตบิโตขึ้นอยางตอเนื่อง 
ปจจบุนัมกีารประเมนิวามมูีลคาตลาดรวมมากกวา 2 หมื่นลาน
บาทเลยทีเดียว โดยมีการจัดแขงขันอยางสมํ่าเสมอ และ
มีนักกีฬาที่สามารถแขงขันสรางรายไดจนกลายเปน “อาชีพ” 

ไดเหมอืนนกักฬีาประเภทอื่นๆ ตลอดจนมอีงคกรที่ดแูลรบัผดิชอบ
อยางเปนเรื่องเปนราว นั่นคือ สมาคมกีฬาอีสปอรตแหง

ประเทศไทย ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของการกีฬาแหง
ประเทศไทย

นอกจากนี้ ในมหกรรมกฬีาระดบันานาชาต ิอาท ิเอเชยีนเกมส, 
ซเีกมส ไดมกีารบรรจกุฬีาอสีปอรตไวในการแขงขนั แสดงใหเหน็
ถึงความนิยมและการเปนที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งที่ผานมา 
ประเทศไทยกไ็ดสงนกักฬีาเขารวมแขงขนั แถมยงัควาเหรยีญทอง
กลบัมาสรางชื่อเสยีงใหกบัประเทศไดอกีดวย

หากยอนไปสักสิบปที่แลว หากมีใครบอกวาจะเลนเกม
จนติดทีมชาติไทย คงถูกมองวาเปนเรื่องตลก หรือพูดเลนกัน
ขาํๆ แต ณ วนันี้ มนักลายเปนเรื่องจรงิไปแลว

อยางไรก็ตาม การที่จะกาวขึ้นมาเปนนักกีฬาอีสปอรตนั้น 
ตองอาศัยความทุมเทตั้งใจและใชเวลาฝกฝนมากกวาคนเลน
เกมธรรมดาทั่วไป ไมตางอะไรกบันกักฬีาชนดิอื่นๆ 

ขณะเดียวกัน ปฏิเสธไมไดวาภาพลักษณของอีสปอรต 
ในสายตาของคนจาํนวนไมนอย โดยเฉพาะผูหลกัผูใหญ ยงัอด
เปนหวงไมไดกบัการที่ตองเหน็ลูกหลานนั่งใจจดใจจออยูกบัหนาจอ
มอืถอืหรอืจอคอมพวิเตอร จนหวั่นวาจะกลายเปน “เด็กตดิเกม” 

และกระทบตอเรื่องอื่นๆ ในชีวิต ทั้งการเรียน สุขภาพ หรือ
การเขาสงัคม

ประเดน็นี้เปนสิ่งที่ทกุฝายตองชวยกนั โดยเฉพาะตวัผูเลน
เองที่ตองมวีนิยัอยางสงูและรูจกัการแบงเวลาชดัเจน เพื่อพสิจูน
ใหเหน็วา “เกม” ไมไดสงผลเสยีตอการใชชวีติดานอื่นๆ รวมถงึ
หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของก็ตองพยายามใหขอมูล 
หรอืทาํความเขาใจกบัสงัคมวา เกมไมใช “ผูราย” เสมอไป 

มหินาํซํา้ เกมยงัสามารถเปน “พระเอก” ทีส่รางอนาคต

ใหกับใครหลายคนไดอีกตางหาก…

·ÕèäÁ‹ãª‹á¤‹à´ç¡µÔ´à¡Á
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Global Trend

ต้องจัดการความพัวพันให้ลงตัว
Work-Life Integration 

หลายคนคงเคยไดยินหนึ่งในแนวคิดของการใชชีวิต

วัยทํางานใหมีความสุข ที่เรียกวา “Work-Life Balance” 

หรือ “สมดุลระหวางการทํางานและการใชชีวิตสวนตัว” 

ซ่ึงเปนแนวคิดของการจัดสรรเวลาการทํางานและการใช

ชีวิตสวนตัว เพื่อใหไดเกิดความลงตัวในการดําเนินชีวิต 

โดยแตละคนก็อาจจะมีจุดสมดุลระหวางสองเร่ืองที่

แตกตางกัน

ตอมาเมื่อเกิดการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให
เกดิรูปแบบการทาํงานแบบ Work from home ขึ้น แลวผลลพัธ
ที่ไดกท็าํใหหลายองคกรเริ่มเหน็ขอดแีละเรยีนรูวาบางตาํแหนงงาน 
ไมจําเปนตองจางพนักงานประจํา และงานบางอยางสามารถ
ทาํใหสาํเรจ็จากที่ไหนกไ็ด เวลาใดกไ็ด ขึ้นอยูกบัศกัยภาพของ
ตวับคุคลเปนสาํคญั

การเปดกวางของผูนําองคกร และความคลองตัวของ
การทํางานจากที่บาน ก็นําไปสูแนวคิดการทํางานนอกกรอบ
แบบ Work from Anywhere, at Anytime คอื ทาํงานจากที่ไหน
ก็ได เวลาใดก็ได ขอใหไดผลลัพธที่ดีเปนพอ ซึ่งอันที่จริงแลว 
แนวคิดแบบนี้ก็เกิดขึ้นบางแลวในบางองคกร บางอาชีพ และ
ทาํไดกบังานบางประเภท แตสิ่งที่ตามมาจากการทาํงานรปูแบบนี้
คอื การซอนทบัของเวลาทาํงานและเวลาสวนตวัจนหลอมรวมเขา
ดวยกนั ไมสามารถแบงแยกชวงเวลาไดอยางชดัเจนเหมอืนการ
นั่งทาํงานในสาํนกังานทั่วไป

แนนอนวาความคลองตัวและมีอิสระแบบนี้ ยอมเปนที่
ตองการของใครหลายคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็กรุนใหมที่
ตองการใชชีวิตในรูปแบบที่เปนตัวเอง แตอยางไร ก็ตาม คนที่
สามารถจะทํางานแบบ Work from Anywhere, at Anytime 

ไดอยางมปีระสทิธภิาพนั้น จาํเปนจะตองมคีวามรูความสามารถ
ที่มากพอ มคีวามรบัผดิชอบสูง แถมตองมขีดีความสามารถใน
การจดัลาํดบัความสาํคญัในชวีติไดอยางมปีระสทิธภิาพอกีดวย 
เพราะนอกเวลาของการทาํงานและการใชชวีติจะซอนทบักนัแลว 
ยงัจะมปีจจยัอื่นเขามาพวัพนั เชน สิ่งยั่วเยารอบตวั ภาระหนาที่
ในครอบครัว และการประสานงานของทีมงานแตละคน ซึ่งมี
ตารางชวีติที่แตกตางกนัไป

ใครกต็ามที่ชวีติกาํลงักาวเขาสูการทาํงานแบบ Work-Life 
Integration จงึตองจดัลาํดบัความสาํคญัสิ่งตางๆ ที่เขามาในชวีติใหด ี
และจัดการกับทุกเรื่องอยางเปนระบบ ไมเชนนั้นจะกลายเปน
ความยุงเหยงิชนดิที่วา “งานก็ไมสัมฤทธิ์ ชีวิตก็ไมเปนสุข” 

ในทางกลับกัน ถาประสานเรื่องงานและการใชชีวิต

ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแลวละก็ รับรองไดว า 

“งานก็ดี ชีวีก็สุข” อยางแนนอน

    ...งาย-งาม...

๏ เมื่อแสงเชาจับฟาของวันใหม

สงบจิตสงบใจใหรูตื่น

ชีวิตรูชีวิตรูกลํ้ากลืน

เพื่อหยัดอยูหยัดยืนจวบวางวาย

๏ งายงามวิถีหลวงพระบาง

วิถีในรอยทางที่งามงาย

ครรลองชีวิตรอยเรียงราย

ความหมายเต็มความหมายของชีวิต !.

นายทิวา

หลวงพระบาง สปป.ลาว

อักษร
สราญ



ติดตอใชพื้นที่ศูนยราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษพฒันาสนิทรพัย จาํกดั

โทร. 0 2142 2222 และ 0 2142 2203 
info@dad.co.th
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สงความสุขทุกตนเดือน
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ธพส. ขอเชิญชวนขาราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ รวมกิจกรรม Dance studio ทุกวันจันทร – ศุกร 
เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 5 ประตู 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ (จํากัดจํานวน 40 คนตอคลาส) สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ 0 2142 2204


