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เปิดประเทศ 

ประเดน็ในเดอืนนี ้คงไม่มเีร่ืองใดร้อน เท่ากบั การเปิดประเทศ
ที่นายกฯแถลงเมื่อวันท่ี 11 ต.ค. 64 ท่ีผ่านมา โดยจะเริ่ม      
เปิดประเทศแบบไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 พ.ย. 64

ใช่ครับ หลายคนกังวล และแน่นอน ความเช่ือมั่น ถือเป็น
ตัวแปรที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาไทยหรือไม ่                     
หากจัดการได้ดี แน่นอน มิติของการท่องเที่ยวช่วงปลายปี 
คกึคกัแน่ แต่ทว่าหากจดัการไม่ด ีจนเกิดการระบาดระลอกใหม่ 
สถานการณ์อาจวนลูบกลับสู่ภาวะเดิม

เราคงต้องดแูลสขุภาพตวัเองเช่นเคย การ์ดอย่าตกท่องเอาไว้ 
ในทางกลบักันต้องระมดัระวังเพ่ิมมากขึน้ สุดท้ายแล้วสงคราม
โควิด - 19 จะจบเมื่อไหร่ ยังไม่ใช้ตอนน้ีอย่างแน่นอน                  
ทีแ่น่ๆ เราต้ังรบัมากพอ หรอื น่ีคอืการโต้กลบัเพ่ือให้เศรษฐกิจ
เดินหน้า

เปิดประเทศ เปิดแหล่งท่องเที่ยว หวังว่า สิ่งแวดล้อมยังคง
เป็นหัวใจที่เรามองข้ามไม่ได้ ควรเคารพและท่องเที่ยวอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สุดท้ายขอทิ้งหนึ่งถ้อยแถลงของ ลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรี
สิงคโปร์ ที่เผยไว้ว่า 

เราต้องปรับปรุงความคิดของเรา เราต้องรู้จักโควิด - 19           
แต่เราต้องไม่กลัว

กองบรรณาธิการ 
นิตยสาร Green Life Plus 
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คปภ.ปักหมุด
ความเข้าใจด้านการประกันภัย ด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม

“ผมขอช่ืนชมทุกทีมที่ได้สร้างสรรค์   
ผลงานได้อย่างยอดเยีย่ม ท�าให้โครงการนี้
ส�าเรจ็เสรจ็สิน้ได้ดเีกินคาดหมาย จาก
การจดัประกวดเป็นปีแรกของส�านกังาน 
คปภ.” ดร.สุทธพิล ทวชัียการ เลขาธกิาร 
คปภ.เผยถงึ การจดักิจกรรมทีผ่่านมา
พร้อมถึง แสดงความยินดีกับทุกทีม 
ที่ได้รับรางวัล และขอเป็นก�าลังใจให้       
กับทมีนกัสร้างสรรค์ ปักหมดุ ความรู้ 
ความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance 
Literacy)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(เลขาธิการ คปภ.) เผยว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม          
ทีผ่่านมา ทาง คปภ.จดัประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกม
ด้านการประกันภยั” OIC Board Game Innovation 
ภายใต้แนวคดิ “ความรู ้ความเข้าใจด้านการประกันภยั 
(Insurance Literacy)” 

“เรามุ่งเน้นความส�าคัญในการพัฒนาสื่อเรียนรู้
ด้านประกันภัยที่สอดรับกับรูปแบบการเรียนรู้               
ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งใช้บอร์ดเกม             
ที่ผสมผสานสาระการเรียนรู้และสอดแทรกความ
เพลดิเพลนิไว้ด้วยกันในการเสรมิสร้างการเรยีนรูด้้าน
ประกันภยั สร้างทักษะและประสบการณ์และช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในกลุ่มเพ่ือนหรือสมาชิก                 
ในครอบครัวได้” ดร.สทุธิพล ขยายความถึงโครงการ
ดังกล่าว

ครั้งแรกของวงการประกันภัยไทย
ดร.สุทธิพล เล่าต่อไปว่า โครงการในปีน้ีได้รบัการ

ตอบรับที่ดี โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมถึง 92 ทีม 
จากหลากหลายสาขาอาชพีท่ัวประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบบอร์ดเกมกลุ่ม 
Startup คนรุ่นใหม่ รวมถึงเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่
ส�าคัญ การประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการ
ประกันภัยในครัง้น้ี นับเป็นครัง้แรกของวงการประกัน
ภัยไทย ทีเ่ปิดโอกาส ให้ผูเ้ล่นได้รบัความรูด้้านประกัน
ภัยที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของบอร์ดเกม

ส�าหรับปัจจัยที่ทาง คปภ.ให้ความส�าคัญกับ 
“บอร์ดเกมกระดาน” ซึ่งดูแล้วสวนทางกับความคิด
ทีว่่า “ในโลกดจิทัิลขณะนีท่ี้มองไปทางไหนก็มแีต่คน
เล่นเกมออนไลน์” ดร.สุทธิพล ตอบในประเด็นดัง
กล่าวได้อย่างน่าสนใจว่า

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย



5

โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเยาวชนอายุ 11 - 16 ปี              
ท่ีสามารถเข้าใจเรื่องการประกันภัยผ่านเนื้อหาเกม
และได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปด้วย

ส�าหรบัรางวัลรองชนะเลศิ อนัดบั 1 ได้รบัโล่รางวัล 
ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 
ได้แก่ “ทีม FonCher” ในผลงานเกม Smart Life  
Insurance โดยจดุเด่นของทมีคอืการน�าเอารปูแบบ
เกม Working Placement ที่ก�าลังได้รับความนิยม
ในแวดวงนักออกแบบบอร์ดเกม มาผสมผสาน          
กับเรื่องราวของการประกันภัย โดยผู้เล่นจะต้อง
บริหารทรัพยากรคนให้เกิดเป็นเงิน เพ่ือน�าไปใช้         
สะสมแต้มความสุข และซือ้ประกันเพ่ือป้องกันความ
เส่ียงจากการท�ากิจกรรมเพ่ือสะสมแต้มความสุข 
เนื้อหาของเกมเข้าใจง่าย และสื่อสารเรื่องราวของ
การประกันได้ดี

พร้อมกันนี้ ยังมีรางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้รับ
ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท 
ได้แก่ “ทีมมันส�าปะหลัง” และที่เหลืออีก 7 ทีมจะได้
รบัรางวลัชมเชย ได้รบัประกาศนยีบตัร และเงินรางวัล
มลูค่า 5,000 บาท เพ่ือเป็นขวัญก�าลงัใจในการพัฒนา
และสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป

โดยสามารถชมผลงานท่ีได้รับรางวัลชนะเลศิและ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 ได้ในงาน “Thailand 
InsurTech Fair 2021” ซึง่เป็นงานทีเ่ปิดศกัราชความ
ย่ิงใหญ่ของสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย
ครั้งแรกของประเทศไทย โดยในงานจะ delivery  
การประกันภัย ความรูด้้านการประกนัภัย เทคโนโลยี
ด้านการประกันภยัในรปูแบบใหม่ให้ถึงมอืประชาชน
ในราคาทีล่ดพิเศษ และผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ  ในระหว่าง
วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2564 สามารถลงทะเบียน       
เข้าร่วมงานได้ที ่www.tif2021.com เลขาธิการ คปภ.
กล่าวเสริม

การต่อยอดและก้าวเดินต่อจากนี้ของ คปภ.
ส�าหรบัก้าวต่อไปของกิจกรรมนี ้ส�านกังาน คปภ.

จะบูรณาการกับสมาคมบอร์ดเกมที่เป็นเครือข่าย
ของผู้คนที่สนใจบอร์ดเกม ร่วมกันขับเคลื่อนและ 
ผลักดันให้การน�าบอร์ดเกมไปใช้ในการสร้างการ
เรียนรู้ด้านการประกันภัย โดยจะน�าผลงานบอร์ด
เกมที่แต่ละทีมได้ใช้เวลาในการพัฒนาร่วมกัน               
มาตลอดระยะเวลาโครงการไปพัฒนาร่วมกับทีม        
ทีป่รกึษาด้านบอร์ดเกม เพ่ือผลติในรปูแบบ Box set 
เป็นบอร์ดเกมประกันภัย เกมแรกของประเทศไทย 

พร้อมกันนี้จะน�าไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย           
ทั่วประเทศผ่านเครือข่ายอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
นอกจากนี ้ส�านกังาน คปภ. จะต่อยอดพัฒนาน�าเข้า
สูร่ะบบบอร์ดเกมเสมอืนจรงิ (Sandbox virtual table 
boardgame) เพ่ือให้สามารถเล่นได้จริงในระบบ
ออนไลน์เพ่ิมช่องทางเข้าถึงเยาวชนคนรุน่ใหม่ได้ง่าย 
และไร้ข้อจ�ากัดในสังคมปัจจุบันที่ต้องเว้นระยะห่าง
ทางสังคม

ส�านักงาน คปภ. จะยังคงเดินหน้าขับเคล่ือน           
โครงการฯ เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้
รังสรรค์สุดยอดผลงานกันโอกาสต่อไป และหวังว่า
ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามโครงการฯ  
จะร่วมเป็นเครือข่ายส�าคัญ ในการเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจด้านการประกันภยั เพ่ือให้ระบบประกัน
ภยัเป็นเคร่ืองมอืทีส่ามารถสร้างหลกัประกันท่ีมัน่คง
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ก้าวท่ีส�าคัญสู่การเปลี่ยนแปลง คือ ก้าวที่คิด        
และพร้อมลงมือปฏิบัติไปควบคู่กัน การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวนี้ ถือเป็นอีกต้นแบบที่ส�าคัญ ในการสร้าง
ความรู้ อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามี 
ส่วนร่วม เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีส�าคัญ คือ ท�าให้          
ทุกคน ความเข้าใจด้านการประกันภัย และน�าไป
ปรับใช้ในการด�ารงชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
และปลอดภัยด้วยความเท่าทัน

“บอร์ดเกม เป็นส่วนหน่ึงในการส่งต่ออนาคต          
ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นการวางรากฐาน                
การสร้างความรูส้กึมัน่คงให้กับเยาวชน ซึง่เป้าหมาย
ของเรา คือ สร้าง Insurance Literacy ซึ่งก็คือ          
ความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยให้กับเยาวชน          
คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง”

นวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย                        
(OIC Board Game Innovation)

ดร.สุทธิพล เผยต่อไปว่า การประกวดนวัตกรรม
บอร์ดเกมด้านการประกันภัย (OIC Board Game 
Innovation) ครั้งน้ีเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป            
ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมประกวดได้ และได้รับ
การตอบรบัอย่างดย่ิีง โดยคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญ
ได้คัดเลือกผลงานรอบแรกให้เหลือ 20 ทีม เพื่อเข้า
สู่กระบวนการตวิเข้มในรปูแบบ Special Workshop 
จากโค้ชผูเ้ชีย่วชาญด้านการประกนัภัยและบอร์ดเกม 
เพ่ือน�าองค์ความรูแ้ละใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ  เฉพาะตวั
ของแต่ละทีมไปพัฒนาต่อยอดผลงานให้มีความ
สมบูรณ์และพิเศษมากยิ่งขึ้น

ผลจากการพิจารณาปรากฏว่าทีมท่ีได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ซึ่งได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงิน
รางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ “ทีม Over The 
Moon” ในผลงานเกม Over The Moon มาพร้อม
กบัจดุเด่นทีแ่ตกต่างออกไปจากทมีอืน่ คอืใชว้ธิกีาร
เล่นแบบ Roll and Write เข้ามาผสมกับเนื้อหาของ
การประกันภัย ซึ่งผู้เล่นเกมต้องสวมบทบาทเป็น
กระต่ายทีม่าสร้างอาณานิคมบนดวงจนัทร์ ต้องปฏิบตัิ
ภารกิจที่ต้องพบเจอภัยพิบัติต่าง ๆ มีแครอทเป็น
ทรัพยากรที่ต้องบริหารให้ดีว่าจะน�าไปใช้เป็นแต้ม
เพ่ือชนะเกม หรอืน�าไปใช้จ่ายค่าประกันเพ่ือลดความ
เสีย่งจากภัยท่ีเกิดขึน้ ตวัเกมเน้นให้ผูเ้ล่นเข้าถึงหัวใจ
ของการประกันภัย ด้วยกลไกท่ีเหมาะทัง้กับผูเ้ล่นใหม่ 
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ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศได้มีการรณรงค์งดการใช้พลาสติกในชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากปัญหา
ขยะล้นโลก ทีส่่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมาอย่างยาวนาน แต่ในช่วงทีม่กีารระบาดของเช้ือไวรสั Covid-19                
ท�าให้เราต้องกักตัวอยู่บ้าน หรือการ Work From Home นั้น ท�าให้การส่ังอาหารเดลิเวอรี่ เป็นทางเลือก            
ที่น่าสนใจส�าหรับผู้บริโภค 

ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเดลิเวอรี่นั้น มาพร้อมกับ
การสร้างขยะพลาสตกิได้มากมายกว่า 6.3 พันล้านชิน้
ต่อปี ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก หลอด ช้อนส้อม           
ถ้วยอาหาร ซองตะเกียบ เครื่องปรุงแบบซอง ฯลฯ

จะดีกว่าไหม ? ถ้าภาชนะนั้นสามารถทานได้        
และยังช่วยโลกลดขยะพลาสติกด้วย

ข้อมูลจาก TCDC Resource Center ระบุว่า 
ภาชนะกินได้ LOLIWARE ™ EDIBLE TECH V1      
(MC#7800-01) ผลติโดย บรษิทั LOLIWARE ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ผลิตแก้วท่ีสามารถกินได้ 100%       
ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนพลาสติกชนิดใช้แล้วทิ้ง 

บรรจภัุณฑ์ทดแทนพลาสตกิดงักล่าวประกอบด้วย
น�า้เชือ่มจากมนัส�าปะหลงัอนิทรย์ี น�า้ตาลอ้อยอนิทรย์ี 
วุ้นจากสาหร่าย (Agar Agar) สารแต่งกลิน่รสธรรมชาติ 
และน�้าผักผลไม้เพ่ือให้สี (น�้าฟักทอง น�้าสาหร่าย       
สไปรูลิน่า หัวบีทรูท แอปเปิ้ล) และช็อกโกแลตที่ใช้
เคลอืบลกูกวาด ปราศจากกลเูตน็ สามารถหล่อขึน้รปู 
ย้อมสี แต่งกลิ่นรสและปรับแต่งเพ่ือให้มีคุณสมบัติ
พิเศษอื่นๆ ได้อีก เช่น ถ้วยผสมวิตามิน ถ้วยผสม
กัญชา เป็นต้น มีเน้ือสัมผัสเหนียวหนุบ มีผิวด้าน
และโปร่งใส มีปริมาตรบรรจุตั้งแต่ 3 - 32 ออนซ์          
ใช้บรรจุของเหลวและของแข็งได้ท่ีอุณหภูมิตั้งแต ่        
0 - 24 องศาเซลเซียส 

จะดีกว่าไหม ?
 ถ้าภาชนะนั้นสามารถทานได้ ลดขยะพลาสติกโลก

ทัง้นีห้ากบรรจเุครือ่งดืม่ทีเ่ย็นหรอืแช่แขง็ วัสดจุะ
มเีนือ้แขง็ขึน้จนคล้ายแก้วน�า้ ไม่เหมาะส�าหรบับรรจุ
เคร่ืองดืม่อุ่นหรอืร้อน ปัจจบุนัมจี�าหน่ายทัง้แบบถ้วย
แก้วและหลอดดูดน�้า สามารถน�าไปเป็นปุ๋ยหมัก         
ในระบบครัวเรือนได้ เหมาะใช้เป็นภาชนะบรรจุ  
อาหารชนิดใช้ครั้งเดียวเช่น ถ้วยน�้า ถ้วยไอศกรีม 
หลอดกาแฟ ช้อนส้อม หรือจานขนาดเล็ก เป็นต้น

ฉะน้ันท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทีฉ่บัไว แบรนด์เอง
ก็ต้องเปล่ียนตัวเองให้เท่าทันต่อพฤติกรรมของ               
ผู้บริโภคและเทรนด์ของโลก



นอกจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ก�าลังระบาด  
และสร้างความเสยีหายในวงกว้างให้กับประเทศไทย 
ในช่วงเดือนกันยายนท่ีผ่านมา ไทยต้องเผชญิกับเหตุ
อุทกภัยอีกครั้ง คือ น�้าท่วมและน�้าป่าไหลหลาก        
จากหลายพ้ืนท่ี ท�าให้ประชาชนได้รบัความเดอืดร้อน 
บ้านเรอืนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ได้รับความเสยีหาย       
แม้หลากหลายหน่วยงานจะประเมินตรงกันว่า              
น�้าท่วมครั้งน้ีไม่หนักเท่าเหตุการณ์เมื่อปี 2554             
แต่ทว่า การเกิดภัยในช่วงเวลาที่ถือว่าวิกฤตมี 3 มิติ
ที่น่าจับตามอง

1. การรับมือจากภัยท้ังสองด้าน ถือเป็นโจทย์        
ทีย่ากพอสมควรส�าหรบัประเทศไทย แม้ก�าลงัผลกัดนั
ในแง่ของการเปิดประเทศ แต่ทว่าหลังจากน�้าท่วม
ท�าให้หลากหลายพ้ืนท่ีหยุดชะลอการฉีดวัคซีน             
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ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

ผลกระทบจากเหตุการณ์น�้าท่วม 2564 
 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

ซึ่งหลักส�าคัญของการเปิดประเทศ คือ ฉีดวัคซีนให้
ประชาชนแล้ว 70% ของจ�านวนประชากรท้ังหมด 
ฉะนั้นหากน�้ายังไม่ลด จังหวัดที่เล็งไว้ว่าจะเปิด
ประเทศ อาจจ�าต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

2. โควิด-19 และ โรคท่ีมาจากน�้า แน่นอน                
การดูแลรักษาสุขภาพในสถานการณ์น�้าท่วม             
อาจท�าให้การ์ดตก ไม่เพียงเท่านั้น ภัยน�้าท่วมยังมี
โรคอ่ืนๆ ท่ีตามมา อาทิ โรคตาแดง โรคฉี่หนู                   
โรคท้องร่วง ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นได้ง่ายหากเรา                
ไม่ระมัดระวัง รวมทั้งโควิด-19 ที่พร้อมแพร่กระจาย 
โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตาที่ติดเชื้อได้ง ่าย                     
ฉะน้ันแล้ว ย่ิงเกิดภัยน�้าท่วมในสถานการณ์โควิด
แบบนี้ ผู้ประสบภัยจะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการ
ดูแลสุขภาพ

3. พื้นที่เศรษฐกิจได้รับความเดือดร้อน เพียงแค่
พิษจากโควิด-19 ก็สร้างความเสียหายไปแล้ว               
ในหลายเมอืง และเมือ่ภยัจากน�า้ท่วมมาอกี ย่ิงสร้าง
ความรนุแรงคณูสอง บางหวัเมอืงต้องเร่งกันป้องกัน
น�้าท่วมเข้าพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเพ่ือไม่ให้การขับเคล่ือน
กิจกรรมต่างๆ ติดขัด โดยเฉพาะในมิติของการ        
ท่องเท่ียว ฉะนัน้ในปัจจยันีถื้อเป็นอกีเรือ่งทีน่่ากังวล

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์น�้าท่วมจะสร้าง
ความเสียหายในวงกว้าง แต่หลากหลายหน่วยงาน
ก็ลงพ้ืนทีช่่วยกันอย่างเตม็ที ่อาท ิบมจ.ทพิยประกันภยั 
ส่งทีม TIP SMART ASSIST พร้อมหน่วยหนุมาน
ทิพยจิตอาสา และทีมสินไหม ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ 
พ่ีน้องประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนจากเหตกุารณ์
น�้าท่วมใน จ.สุโขทัยและ จ.นครราชสีมา โดยให้

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

บริการรถยก กับประชาชนและลูกค้าฟรี พร้อมจัด
บรกิารน�า้ดืม่เพ่ือเป็นการช่วยหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อน

ถือได้ว่า ภาวะน�า้ท่วมไทยในขณะน้ี เป็นอกีปัจจยั
เสี่ยงท่ีเราต้องเตรียมพร้อม ควบคู่ไปกับการดูแล
สุขภาพ ปฏิบัติตามระเบียบของสาธารณสุขอย่าง
เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ส�าหรับช่องทางการตดิตามข่าวสาร ทัง้ 2  เหตกุารณ์ 
ในขณะนี้ภาครัฐมีการน�าเสนอข่าวผ่านช่องทาง           
โซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ เฟซบุ๊ก ซึ่งทุกคนสามารถ
ตดิตามเหตกุารณ์ได้อย่างใกล้ชดิ อาท ิกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุขประจ�า
จังหวัด ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กองอ�านวยการน�้า
แห่งชาต ิศนูย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น



น่ีเป็นเพียงส่วนหนึง่เท่าน้ัน จากนีอ้ยากให้ทกุคน
ลองออกไปศกึษาด ูเพราะเส้นทางธรรมชาตนิอกจาก
สวยงามแล้ว ยังเป็นดัง่ห้องเรยีนขนาดใหญ่ท�าให้เรา
ทราบว่า ท�าไมระบบนิเวศจึงมีความส�าคัญ และเรา
ต้องปรบัตวัอย่างไรเพ่ือดแูลรกัษาป่าทุกผนืของไทย
ให้อยู่คู่กับเราด้วยความอุดมสมบูรณ์

ป่าชายเลน ถอืเป็นหนึง่ระบบนเิวศทีส่�าคัญของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ของไทย โดยภาพรวมป่าชายเลนของประเทศไทย มีสภาพที่สมบูรณ์ข้ึนมากอย่าง        
ต่อเนื่อง ผลการส�ารวจล่าสุดของ GISTDA เมื่อปี 2564 พบว่า มีผืนป่าชายเลนที่          
คงสภาพสมบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 1.73 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 กว่า 2 แสนไร่

และหน่ึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน        
ของไทยท่ีได้รับความสนใจ ที่ส�าคัญมีความอุดม
สมบูรณ์ คือ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด              
ซึ่งวันนี้ Green Environment ขออาสาพาทุกท่าน
ไปรูจ้กักบัเส้นทางศึกษาธรรมชาตดิงักล่าว เพ่ือเป็นการ
เปิดน�า หรอืเป็นดัง่ออเดฟิส�าหรบัทุกคนในการออกไป
ศึกษาเส้นทางดังกล่าว แล้วคุณจะรู้เลยว่า ค�าว่า 
ธรรมชาติบ�าบัดท�าให้ชีวิตมีความสุขได้จริง
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เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เป็นเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเดินเท้าท่ีสามารถชมป่าชายเลน      
ในรูปแบบของสะพานไม้ อยู่บริเวณด้านหลังศูนย์
บรกิารนกัท่องเทีย่ว อทุยานแห่งชาตเิขาสามร้อยยอด 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เส้นทางศกึษาธรรมชาตป่ิาชายเลน ใช้ระยะเวลา
ในการเดินชมเส้นทางประมาณ 1 ชั่วโมง มีหอดูนก 
และสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้รอบ 360 องศา ซึง่ป่า
ชายเลนน้ีมลีกัษณะเป็นดนิเลน จงึท�าให้เกิดพรรณไม้
ท่ีมลีกัษณะเฉพาะตวัท่ีต้องปรบัตวัอยู่ในพ้ืนทีท่ี่ได้รบั
อิทธิพลจากความเค็มและน�้าขึ้น-น�้าลง 

พรรณไม้ท่ีพบ ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเลก็ 
โปรงแดง แสมทะเล ฝาดขาว ตาตุม่ทะเล พังกาหัวสมุ
ดอกแดง เป็นต้น นอกจากน้ียังมีพืชล้มลุกบริเวณ
ท่ีดินเลนค่อนข้างแข็ง ได้แก่ ผักเบี้ยทะเล และ              
ผักชะคราม ที่สามารถน�าไปท�าอาหารได้อีกด้วย

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน 



TBCSD ผนึกก�าลัง ก.ล.ต. และ TEI
ลงนามความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในทุกมิติของภาคธุรกิจและประเทศไทย

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อ�านวยการสถาบัน             
สิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพ่ือ        
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า “ปัจจุบันสถาบัน       
สิง่แวดล้อมไทยได้มกีารด�าเนินงานร่วมกบัทกุภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม 

ท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ ในระดับ       
เชิงนโยบายและการปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือน�าไปสู่การ
อนุรักษ์ การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล อันจะเป็นรากฐานสู่
การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ในบทบาทท่ีสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยได้ร่วมด�าเนินงานกับองค์กรภาค
ธุรกิจของประเทศไทยในฐานะท�าหน้าที่เป็นส�านัก
เลขาธิการขององค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยได้ร่วมมือกับองค์กร
สมาชิก TBCSD และองค์กรพันธมิตรของ TBCSD 
ร่วมด้วยเครือข่ายต่าง ๆ ในการด�าเนินกิจกรรม       
และโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือแสดง
จุดยืนของการเป็นผู้น�าในภาคธุรกิจไทยด้านความ
ย่ังยืนท่ีทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาของประเทศ อันเป็น
แรงขับเคลื่อนท่ีส�าคัญของสังคมไทยให้ก้าวไปสู่
สังคมคาร์บอนต�่า

การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันองค์กรภาคธุรกิจ
ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ในมติต่ิาง ๆ  ท้ังด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
สอดคล้องกับนโยบายส�าคัญของประเทศ ได้แก่  
วาระแห่งชาติ BCG และการมุ่งไปสู่คาร์บอนสุทธิ 
(Net Zero Emission) ในอนาคต นับได้ว่าการรับ
เปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นการ      
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต” 

SPECIAL REPORT
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจ
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน กล่าวว่า “การลงนาม
ความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานระหว่าง TEI              
และ TBCSD ร่วมกับ ก.ล.ต. เป็นการแสดงถึง            
การผนึกก�าลังความร่วมมือที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

เพ่ือร่วมมือกันในการเป็นส่วนหนึ่งของการ                  
ขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างย่ังยืนในมติิต่าง ๆ  ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรภาค
ธุรกิจไทย โดยกว่า 2 ทศวรรษ TBCSD จากก้าวแรก
ถึงปัจจุบัน ผ่านระยะเวลากว่า 28 ปี องค์กรธุรกิจ
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (TBCSD) เป็นองค์กร       
ที่เกิดจากการรวมตัวกันของภาคธุรกิจชั้นแนวหน้า
ของประเทศไทยทีเ่ป็นผูน้�าด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
จ�านวนสมาชิกกว่า 40 องค์กร อันครอบคลุมกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย นอกจากองค์กร
สมาชกิ TBCSD แล้วนัน้ TBCSD ยังได้มคีวามร่วมมอื
กับหน่วยงานท้ังในระดับสากล และระดับประเทศ 
ซึ่งในระดับสากล TBCSD เป็น Regional Network 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ World     
Business Council for Sustainable Development 
หรือ WBCSD ท�าให้ TBCSD ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ทิศทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระดับโลก รวมทั้ง 
มอีงค์ความรูแ้ละแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ  ท่ีส่งเสรมิให้ธุรกิจ
ในประเทศไทยมีความย่ังยืน และในระดับประเทศ 
TBCSD ยังได้ร่วมมอืกับองค์กรพันธมติรของ TBCSD 
จ�านวน 4 หน่วยงานหลักของประเทศ ได้แก่ 1) สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2) สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ 4) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ในการขบัเคลือ่นการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนของภาคธุรกิจและประเทศไทย
อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ัง ช่วยขับเคลื่อนวาระ            
แห่งชาติต่าง ๆ ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ทั้งน้ี       
หากบริษทัใหญ่ ๆ  ในตลาดหลักทรัพย์ได้ด�าเนินการ
ก็จะเป็นตัวอย่างและขับเคลื่อนในเครือข่าย”

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 
ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา
ผู้อ�านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวรืน่วด ีสวุรรณมงคล เลขาธิการส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
กล่าวว่า “ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแล            
และพัฒนาตลาดทนุ ได้มุง่มัน่พัฒนาระบบนิเวศที่  
เก้ือหนุนให้ตลาดทนุไทยย่ังยืนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
และสังคมทกุภาคส่วนเข้าถึงได้ โดยก�าหนดให้ประเดน็
ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในเรือธงของแผนยุทธศาสตร์      
ของ ก.ล.ต. สอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      
และนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ คอื เศรษฐกจิชวีภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-      
Circular-Green Economy : BCG) ตลอดจน                
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมถึง
ได้มกีารวางกรอบนโยบายในการด�าเนินงานด้านการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ                 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาระบบนิเวศ 
(Ecosystem) ส�าหรับตลาดทุนไทย TEI TBCSD        
และ ก.ล.ต. ซึ่งมีนโยบายและการด�าเนินงานที่            
เชือ่มโยงและสอดคล้องกันในด้านสิง่แวดล้อมและ
ความยัง่ยืน จงึได้ร่วมลงนามบนัทึกข้อตกลงความ
ร่วมมอื (MOU) โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันส่งเสรมิ
ให้ภาคธุรกิจในตลาดทนุไทยมกีารด�าเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการค�านึงถึงสังคมและ          
ส่ิงแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยจะ
ร่วมมอืกันสนบัสนนุการสร้างและพัฒนาความย่ังยืน
ของตลาดทนุไทย ผ่านการแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละ
ประสบการณ์การด�าเนนิงาน และพัฒนาความร่วม
มอืในด้านต่าง ๆ  รวมถึงร่วมรณรงค์และประชาสมัพันธ์
กิจกรรมภายใต้ความร่วมมอืให้ภาคธุรกิจในตลาดทุน 
เครอืข่ายสมาชกิ และหน่วยงานภาคีเครอืข่ายรบัทราบ 
ร่วมตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนนิกิจกรรมภายใต้
ความร่วมมอืดงักล่าว ซึง่ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน
จะเป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทย        
ให้เตบิโตได้อย่างย่ังยืนต่อไป”



EXCLUSIVE INTERVIEW

ไลฟ์สไตล์ดรักสโตร์
 เมื่อร้านขายยาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์

คุณญาณิน พิศาลวาเลิศ
ประธานกรรมการบริหาร
บรษิทั โปรฟาสซิโน จ�ากดั และ บรษิทั ฟาร์มาฮอฟ จ�ากดั

“เราเริม่จาก ร้านขายยาคหูาเดยีว หน้าโรงพยาบาล
ศิริราชเมื่อประมาณ 38 ปีก่อน ภายใต้ชื่อ “เภสัช
สัมพันธ์” จากคุณพ่อและคุณแม่ ภก. ไชยเสน             
และ ภญ. อรพินท์ พิศาลวาเลิศ ได้ถูกต่อยอดสู่การ
สร้างแบรนด์จนเกิดเป็นภาพจ�าของผู้บริโภคภายใต้
ชื่อ ฟาสซิโน (FASCINO) ในวันน้ีสตอรี่ท่ีผ่านมา 
ตอกย�้าได้เป็นอย่างดีว่า เราพร้อมที่จะเติมสุขให้กับ
ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดี ผ่านการขยายสาขา
เพ่ือให้ทกุคนได้เข้าถึง สนิค้า   และบรกิารทีม่คีณุภาพ”

ทายาทรุ่นที่ 2 ของครอบครัวพิศาลวาเลิศ                
คุณญาณิน พิศาลวาเลิศ ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท โปรฟาสซิโน จ�ากัด และ บริษัท ฟาร์มาฮอฟ 
จ�ากัด เล่าถึงจุดเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ 

ท�าไมต้อง ฟาสซิโน?

คณุญาณิน เผยว่า ฟาสซโิน เราคอื ผูด้�าเนินธุรกจิ
ค้าปลีก เวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์
เพ่ือสขุภาพและความงามแบบครบวงจร ปัจจบุนัเรา
มีสาขาครอบคลุมทั่วไทย และจุดแข็งท่ีส�าคัญ            
ของเรา คือ มีสินค้ากว่า 10,000 รายการ และใน      
ทกุวันเราไม่หยุดน่ิงในการเพ่ิมความหลากหลายของ
กลุม่สนิค้าเพ่ือให้สอดรบักับสถานการณ์ อาท ิอปุกรณ์
เครือ่งมอืแพทย์ รวมทัง้ สนิค้าเพ่ือดแูลสขุภาพ เป็นต้น

ภายในร้านฟาสซิโน เราแบ่งกลุ่มสินค้าเป็นยา 
55% เครื่องมือแพทย์ 15% Patient support 8% 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 12% เครื่องส�าอางและ            
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เวชส�าอาง 5% และอื่น ๆ อีก 4% โดยเรามุ่งหวังให้ 
ฟาสซิโน ร้านยาที่มีสินค้าครบครันในแบบ                      
“One Stop Service & Best Delivery”

มากกว่า ร้านขายยา 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลงที่ฉับไว ทาง ฟาสซิโน ก็มุ่งขับเคลื่อนสู่
การเป็น ไลฟ์สไตล์ดรกัสโตร์ (Lifestyle Drug Store) 
ผ่านแนวคดิร้านโมเดลใหม่ ฟาสซโิน พลสั (Fascino 
Plus) โดยเราอยากให้เป็น Healthcare Destination 
ท่ีมคีวามเป็น Lifestyle มากขึน้ คอื ไม่ใช่ว่าต้องป่วย
เท่าน้ันถึงจะมาท่ีน่ี แต่จะท�าให้ ฟาสซโิน เป็นส่วนหนึง่
ของทุกคน อาทิ มาหาความรู้ในการดูแลสุขภาพ        
โดยเรามีบริการ Health Check-up, Diseases 
Screening and Counseling พร้อมทั้งจัดกิจกรรม
เสวนาและ Workshop เก่ียวกับปัญหาสุขภาพ          
ของคนทุกวัยภายในร้าน ซึ่งได้เริ่มทดลองเปิดแล้ว 
ที่ Fascino Plus สุขุมวิท 24

ต่อฐาน เติมยอดโอกาส สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง

พร้อมกันน้ี อีกหน่ึงจุดเด่นของเรา คือ เภสัชกร  
ซึ่งไม่เพียงแต่มีความเชี่ยวชาญ แต่ยังคอยให้                
ค�าแนะน�าเร่ืองยาอยู่ประจ�าทุกร้าน ซึ่งจุดน้ีถือเป็น
จุดแข็งอีกจุดหนึ่งของแบรนด์เราที่เราไม่เคยละเลย
เรื่องความใส่ใจต่อลูกค้าที่เข้ามาซื้อยาภายในร้าน 
ด้วยเหตุนีเ้พ่ือเป็นการสร้างเครอืข่ายร้านขายยาของ
เราให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เราจึงเล็งเห็นว่าหาก
เภสัชกรที่ท�างานกับเรามาครบ 3 ปี เขาควรท่ีจะ
สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ด้วย ซึง่ Franchise 

จะมีอายุ 10 ปี ค่า Franchise Licensing ประมาณ 
1.5 ล้านบาท และถ้าเภสชักรท่ีท�างานกับเรามาแล้ว 
3 ปี คณุจะได้สทิธิพิเศษคอื Franchise fee ครึง่ราคา 
คือ จ่ายเพียง 750,000 บาท ก็สามารถมีร้านขายยา
เป็นของตัวเองได้เลย ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างการสร้าง
แบรนด์สู่การเป็น Top of mind และ สร้างเครือข่าย
การสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสังคมอย่างกว้างขวาง

ก้าวเดินต่อจากนี้ ฟาสซิโน

คุณญาณิน เผยทิ้งท้ายว่า แม้ในสถานการณ์          
โควิด-19 จะสร้างผลดีในแง่ของสินค้าและบริการ 
แต่ทว่าเรื่องของการขยายสาขาก็ทรงตัวยังไม่เพ่ิม
เท่าที่ควร ส่วนในมิติของมูลค่าของตลาดยังเติบโต
ได้อกี ย่ิงในขณะน้ีเทรนด์เรือ่ง Health and Wellness 
คือโกลบอลเทรนด์ ถือเป็นโอกาสส�าคัญในการ          
รุกตลาดของเรา โดยไม่เพียงแต่ในไทยเท่าน้ันท่ี          
เราจะขยายสาขา ตลาดใน CLMV คอื ความท้าทาย
ใหม่ของเราท่ีต้องท�าให้ได้ในอนาคต นอกจาก             
การขยายสาขาแล้ว เรายังมีการพัฒนาระบบ           
Telepharmacy ให้ค�าปรกึษาโดยเภสชักรทางออนไลน์ 
ช่วยอ�านวยความสะดวกให้ลกูค้าไม่ต้องเดินทางมา
ที่ร้าน สามารถปรึกษาเภสัชกรจากที่บ้านได้เลย          
ซึ่งตอบโจทย์อย่างมากในยุคโควิด-19

ส�าหรับช่องทางในการติดต่อ ฟาสซิโน ลูกค้า
สามารถปรึกษาหรือข้อแนะน�าเรื่องสุขภาพจากเรา
ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Line Official 
@fascinothailand และ Call Center 02-111-6999 
เรามผีูเ้ชีย่วชาญท้ังเภสชักร และทมี CRM คอยบรกิาร
ตลอดเวลาท�าการ นอกจากน้ีลูกค้าที่ไม่สะดวก         
เดินทางมาท่ีร้านยังสามารถเลือกซื้อสินค้ากลุ่ม
สุขภาพผ่านทาง http://www.fascino.co.th

เส้นทางของการด�าเนินธุรกิจ การปรับตัวถือเป็น
ปัจจัยส�าคัญ ไม่เพียงเท่าน้ัน ยังต้องสร้างจุดแข็ง 
และสร้างความต่างเพื่อให้สอดรับกับความต้องการ
ของตลาดและตอบโจทย์การสร้างสุขสู่ผู้บริโภค         
และหน่ึงแบรนด์ต้นแบบที่ดี ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า         
ฟาสซิโน คือหนึ่งแบรนด์ที่ควรค่าแก่การศึกษา
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ส่ิงท่ีจะช่วยแก้ไขได้คือ ความร่วมมือ ช่วยเหลือกัน
ด้วยแนวการสร้างสงัคมแห่งการแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์ 
Creative & Sharing Economy เป็นสังคมแห่งการ
ช่วยเหลอื เก้ือกูล มเีมตตาต่อกัน ซ่ึงสงัคมแห่งอดุมคติ
ท่ีกล่าวน้ีสามารถเกิดข้ึนจรงิได้ถ้าเราปรบัทัศนคตใิหม่ 
ด้วยความเข้าใจว่า เราต้องร่วมมือ และ ช่วยเหลือ
กันจริงๆ โดยไม่ใช่เพียงแค่การรอความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ ซึ่งแน่นอนว่า รัฐจะต้องเป็นหัวแรงหลัก
ในการแก้ไขปัญหา แต่สถานการณ์จริงคือ ปัญหา
มันสะสมมายาวนาน และ ใหญ่กว่าความสามารถ
ที่รัฐจะจัดการได้ เราจึงต้องร่วมด้วยช่วยกัน จึงเกิด
โครงการ “คลนิิกแก้หน้ี SME ไทย” ด้วยความช่วยเหลอื 
ของศนูย์ประสานงานลกูหน้ีแห่งชาต ิร่วมมอืกับหลาย
องค์กร ในการช่วยเหลือแก้ไขภาระหนี้ เพื่อน�าไปสู่
การสร้างรายได้แบบเร่งด่วน และ กลับมาพร้อมใน
วันท่ีสถานการณ์ดขีึน้ มคีวามสามารถในการช�าระหนี้ 
และ กลับมามีชีวิตที่มีความสุขอีกคร้ังหน่ึง โดยมี
กระบวนการ 3 ขั้นตอนส�าคัญคือ 1. ลดปัญหา         
และ ภาระหนี้ 2. สนับสนุนอาชีพ เพื่อสร้างรายได้      
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ การช�าระคืนหนี้

ไม่มี (เราช่วยกันแก้) ไม่หนี (เพราะเรามีทางแก้) 
พร้อมจ่าย (เมื่อเราเข้าโครงการและมีรายได้) 

หน้ีสินครัวเรือนประเทศไทย ท�านิวไฮ 92%        
ระเบิดเวลาล่มเศรษฐกิจไทย สภาพัฒน์ชี้ไตรมาส
แรกของปี’64 มูลค่าหนี้สินครัวเรือนพุ่ง 14.13 ล้าน
ล้านบาท ขณะนี้สัดส่วนหน้ีต่อจีดีพีทะลุ 90.5%        
สนิเชือ่เพ่ือการอปุโภคบรโิภคในครวัเรอืนมแีนวโน้ม
เพ่ิมขึน้ เช่น สนิเชือ่ส่วนบคุคล และสนิเชือ่บตัรเครดติ 
เพ่ิมขึน้ 6.5% ขณะทีส่นิเชือ่เพ่ือการซือ้อสงัหารมิทรพัย์ 
เพิ่มขึ้น 6% ซึ่งสังคมไทยมีแนวโน้มการเป็นหนี้เพิ่ม
สูงอยู่แล้ว เมื่อผนวกกับวิกฤต Covid19 ย่ิงส่ง             
ผลกระทบเศรษฐกิจผู้คน จมด่ิง เป็นหน้ี เป็นสิน        
เป็นลูกหนี้ ที่มองไม่เห็นทางแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นหน้ี               
เพ่ือการท�าธุรกิจ หนี้สินท่ีเกิดจากการด�ารงชีวิต            

สู้ภัยโควิด SME ไทย
คลินิกแก้หนี้สร้างอาชีพ

ซึง่หลกัการน้ีน้ันดเูหมอืนเป็นเรือ่งท่ีคดิได้ไม่ยาก 
แต่กระบวนการในการด�าเนินการน้ันไม่ง่าย แต่เรา
เชือ่ว่าสงัคมไทยทีม่พ้ืีนฐานแห่งความเมตตาจะช่วย
น�าพาให้โครงการนี้สามารถประสบความส�าเร็จ         
และ เป็นแนวทางในการขยายผลโดย จะเป็นโครงการ
ที่ลงพ้ืนท่ีในจังหวัดที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุน 
และ ช่วยเหลือประชาชนท่ีเป็นลูกหน้ีกลุ่มน�าร่อง   
โดยในแต่ละข้ันตอนการด�าเนินการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาหนี้ นั้นเราจะมาเขียนบทความเผยแพร่ 
แนะน�ากันในคอลัมน์น้ีกันเป็นระยะๆ หากมีผู้อ่าน
ท่านใดสนใจเข้าร่วมสนับสนุน แนะน�าช่วยเหลือ       
ทางคณะฯ ยินดีน้อมรับ 

สมาชิกท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมและก�าลังได้
รบัผลกระทบจากภาวะหนีส้นิสามารถสมคัรเข้าร่วม
โครงการฯ เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่

อาจารย์อภิชาติ ประสิทธ์ินฤทธ์ิ หรือ ติดต่อ
ประสานงานได้ที่ คุณสุรัสวดี 098-565-9293             
Email : surat16326@hotmail.co.th

ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์



อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ตอกย�้าแนวคิด          
“เคียงข้างทุกเงื่อนไขชีวิต” เปิดบริการพิเศษพร้อม
ให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู ้ประสบภัยน�้าท่วม                   
จัดบริการรถยกแบบไม่มีค่าใช้จ่าย แก่ลูกค้าท่ีท�า
ประกันภัยรถยนต์กับบริษัททุกประเภท สามารถใช้
บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกพื้นที่ทั่วไทย

ในฐานะบริษัทประกันภัยชั้นน�าในประเทศไทย 
อลิอันซ์ อยุธยา มุ่งมั่นการบริการท่ีเป็นเลิศเหนือ
ความคาดหมาย พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยเหลือลูกค้า
เสมอในทุกเงื่อนไขชีวิต ดังนั้นในสถานการณ์ที่เกิด

บริการยกรถ ไม่มีค่าใช้จ่าย! รับสถานการณ์น�้าท่วม

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย 
พร้อมช่วยเหลือ เคียงข้างทุกเงื่อนไขชีวิต 

อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ในเดือนตุลาคมนี้ 
เราจึงมอบบริการพิเศษ รถยกแบบไม่มีค่าใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะเมื่อต้องประสบภัย
น�า้ท่วมเพ่ือขนย้ายรถไปสถานทีป่ลอดภยั นอกจากนัน้ 
ในช่วงฤดูฝนท่ีมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วง
เวลาปกติ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย การันตีการให้
บริการเรว็ทีส่ดุเพือ่ลดความกงัวลทีเ่กดิขึน้กบัลกูค้า 
โดยเจ้าหน้าตรวจสอบอุบัติเหตุจะมาถึงภายใน           
25 นาที นับจากที่ลูกค้าได้รับ SMS ยืนยันการแจ้ง

อบุตัเิหตจุากทางบริษทัฯ หากเกินจากนี ้ลกูค้าจะได้
รับโค้ดส่วนลดสั่งอาหารมูลค่า 100 บาท ส่งให้ทาง 
SMS ภายใน 2 วันท�าการ

ลกูค้าประกันภัยรถยนต์ อลอินัซ์ อยุธยา สามารถ
โทรติดต่อขอรับบริการได้ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย        
ทีศ่นูย์บรกิารลกูค้า 1292 ตลอด 24 ชัว่โมง เพราะเรา
รู้ดีว่าทุกนาทีของคุณมีค่า เราจึงอยากบริการคุณ      
ให้เร็วที่สุด



กรีน วิลเลจ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤฏีไหม่ตามศาตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 เปิดฤดูการท่องเที่ยววันนี้                     
จะน�าท่านไปสัมผัสกับไอดินกลิ่นหมอกช่วงปลายฝนต้นหนาวกับประสบการณ์ใหม่สูดโอโซน ระดับ 7 ของเทือกเขา
พญาดงเย็นพ้ืนที่อุทยานแห่งขาติเขาใหญ่ของอ�าเภอวังน�้าเขียวกับสองโครงการที่น้อมน�าทฤฏีเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การท�าการเกษตรแบบยั่งยืนสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน

โครงการ สวนเพาะรัก วังน�้าเขียว
“การท�าเกษตรในยุคน้ี การปรับตัวส�าคัญ หาก 

มัวแต่มาน่ังบ่นว่า นั้นก็ท�าไม่ได้ นี่ก็ขายไม่ดี หรือ
ท�างานรูปแบบเดิม คือ ระเบิดเวลาที่พรอ้มล่มสลาย 
ฉะนัน้เกษตรยุคใหม่ ต้องคอยสอดส่องเทรนด์ความ
ต้องการของผูบ้รโิภค หรอื น�าเอาการตลาดน�าการผลติ 

และที่ส�าคัญต้องเริ่มวันน้ี หากเริ่มพรุ่งน้ีหรือรอให้     
โควิด-19 หมดไป เราก็ไม่รอดเช่นกัน” หนึ่งแนวคิด
ทีถ่่ายทอดเป็นบทความจาก ตาเลก็ ณัฐพล ผูป้ลกุป้ัน 
สวนเพาะรัก วังน�้าเขียว หนึ่งสวนต้นแบบที่น้อมน�า
แนวพระราชด�ารสัของในหลวงรชักาลท่ี 9 มาปรบัใช้ 
จนตกผลึกกลายเป็นหนึ่งหมุดหมายที่ส�าคัญ                  
เมื่อเราไปเยือนวังน�้าเขียว เราจะพลาดไม่ได้ 

ตาเลก็ ณฐัพล เลา่ถึง สวนเพาะรกั วงัน�า้เขยีว ว่า 
สวนของเราจ�าหน่ายผลติภัณฑ์  มลัเบอรี ่แบลค็ เบอร์ รี่ 
บลูเบอร์รี่  มีกิ่งและต้นพันธุ์มะเดื่อฝรั่ง หม่อนกินผล 
และผลไม้เพ่ือสขุภาพขายหลายสายพันธ์ุ หากดจูาก
ชื่อผลไม้ท่ี เราปลูกถือเป็น พืชท่ีอยู่ในกระแสของ          
ผู้บริโภคและมีความต้องการสู งในตลาด อีกนัยยะ 
สีสันของกลุ่ มเบอร์รี่ต่างๆ ยังชวนให้นักท่องเที่ยว       
มาเยือนสวนเรา

ตาเล็ก เล่าต่อไปว่า เกษตรกรยุคใหม่ ถือเป็น
อาชีพทางเลือกทางรอดในยุคโควิด โดยเฉพาะหาก
แรงงานคืนถิ่ น หรือคนรุ่นใหม่ที่จะกลับสู่ภูมิล�าเนา
หลังวิกฤติโค วิด-19 เลือกภาคเกษตรเป็นอีกอาชีพ
ทางเลือก นับเป็นโอกาสส�าคัญของภาคเกษตรไทย
ที่จะได้เกษตรกรยุคใหม่ ที่ต้องดึงดูดแรงงานกลุ่มนี้
อยู่เป็นก�าลั งส�าคัญพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาภาค
เกษตรในระยะข้างหน้า นับเป็นโอกาสท่ีด ีหากแรงงาน
คืนถิ่นเลือกภาคเกษตรเป็นอาชีพ

เมือ่สอบถามถึงปัจจยัความส�าเรจ็ของ สวนเพาะรกั 
วังน�า้เขียว ตาเลก็ ณัฐพล ได้น้อมน�าแนวคดิเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมกับไม่หยุดน่ิงในการศึกษาพันธุ์ไม้
ใหม่ๆ ท่ีก�าลงัเป็นท่ีนิยมของตลาดและจะหามาลอง
ปลูกที่สวน ไม่ว่าจะเป็น บอนสี หรือแม้กระทั่ง                 
อโวกาโด้ เป็นต้น

ท่ีส�าคัญในช่วงป ลายปีท่ีผ่านมาตนได้ ตกผลึก 
โครงการ 5 ไร่ เพียงพอรอเกษียณโมเดล จัดท�าโดย
สวนเพาะรัก ก�าลัง จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว 
อีกไม่นานจะท�าเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรวบรวม
พนัธุไ์มห้ายากจากต่างประเทศทีต่ดิลกูให้ผลผลติดี
ในเมืองไทย เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน           
ให้เพ่ือนวัยใกล้เกษยีณ ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการด�าเนิน
ชีวิตหลังเกษียณ

อยู่อาศัยอย่างพอเพียง
พื้นที่ต้นแบบ 
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สวนในขนาดพ้ืนทีพ่อเหมาะทีต่นวางแผนไว้ส�าหรบั
ชีวิตหลังการเกษียณ ขณะน้ีผลของการ กล้าท่ีจะ
ลงมือท�า ได้เกิดการต่อยอดอย่างหลากหลาย          
เสมอืนไม้เลือ้ยทีย่ิ่งตดัย่ิงยาว ผสมผสานกบัแนวคดิ
ทีพ่ร้อมเปิดรบัเพ่ือเรยีนรูต้ลอดเวลา เสมอืนปุย๋ทีเ่ตมิ
สารอาหารให้กับต้นไม้ จงึไม่น่าแปลกใจว่าท�าไมวันน้ี 
สวนเพาะรัก วังน�้าเขียว จึงกลายเป็น จุดหมาย              
ท่ีส�าคัญ ซึ่งไม่ได้มีเพียงผลไม้ แต่ยังเป็นห้องเรียน
ขนาดใหญ่ที่พร้อมเปิดรับทุกคน

สวนใดเล่า จะสุขใจเท่าสวนของเราที่มีรากแก้ว
มาจากความพอเพียง สวนเพาะรัก วังน�้าเขียว

คุณณัฐพล โพธิ์ศิลานนท์
เจ้าของ สวนเพาะรัก วังน�้าเขียว



15

โรงคัว่กาแฟ วงัน�า้เขยีว
กลิน่กาแฟอาราบิก้าในยามเช้าของทกุวนั ทีร่ายล้อม

ไปด้วยกลิน่ไอความบรสิทุธ์ิของอากาศจากวังน�า้เขียว 
ท�าให้พ้ืนท่ีแห่งน้ีเป่ียมไปด้วยความสขุ ถือเป็น ความ
ประทับใจแรกที่ทุกคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน 
“ปกรณ์ เตชสิทธิว์รโชต”ิ เจ้าของธุรกิจ “โรงคั่วกาแฟ 
วังน�้าเขียว” เล่าให้เราฟังอย่างเป็นกันเอง

คณุปกรณ์ เล่าให้เราฟังว่า ผมเริม่ท�าธุรกิจ น�าเข้า
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ อะไหล่คอมพิวเตอร์ แต่ทว่า
ต้องเผชญิกับวกิฤตเศรษฐกิจและภยัน�า้ท่วม ท�าให้ผม
มีหน้ีสิ้นกว่า 50 ล้านบาท แต่ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้           
ตนเลอืกท่ีจะนับ 1 เริม่ต้นอกีครัง้ ด้วยการเลอืกใช้       
สิง่ทีต่วัเองชืน่ชอบอย่างเช่น การบรโิภคกาแฟ มาผลกัดัน
สูก่ารท�าธุรกิจอกีครัง้ และจงัหวะท่ีส�าคญั คอืการได้
มาท่องเทีย่วที ่อ.วังน�า้เขียว เนือ่งจากมบีรรยากาศทีด่ี 
และท่ีส�าคัญ คอื ตลาดกาแฟในท�าเลนี ้ยังไม่มโีรงค่ัว
กาแฟ

หากจะถามว่า อะไรคือ เสาเอกในการลงหลัก       
ปักฐานของ โรงค่ัวกาแฟ แห่งน้ี คณุปกรณ์เน้นย�า้ว่า 
คือ เกษตรพอเพียงโดยเอาทฤษฎีของในหลวง         
รัชกาลท่ี 9 มาผนวกใช้ ในระยะแรกผมแบ่งท่ีดิน                
5 ไร่ ท�าสวนเกษตรอนิทรย์ี ปลกูผกัปลกูข้าว มุง่เน้น
การอยู่อาศยัท่ีพอเพียง เรยีบง่าย แต่ด้วยพ้ืนท่ีแห่งน้ี

มคีวามอดุมสมบรูณ์ ผนวกกับชอบศึกษาและสงัเกต 
เขาเห็นเกษตรกรแถวน้ันปลกูกาแฟ ก็รูส้กึสนใจ จงึได้
ขึน้เหนอืไปกินไปนอนกับชาวอาข่า บนดอยช้างเพ่ือ
ศกึษาการปลกูและแปรรปูเมลด็กาแฟ 

จุดเริ่มต้นดังกล่าวท�าให้ผมเห็นโอกาส จึงลอง
ดัดแปลงโรงวัวเก่าๆ ในพ้ืนท่ีท่ีเขาเช่าอยู่ เปิดเป็น
ร้านกาแฟแฮนด์เมด ตั้งกระทะคั่วกาแฟบนเตาถ่าน 
ต้มเสิร์ฟด้วยหม้อ Moka Pot และเริ่มท�าการตลาด
ด้วยการเปิดเพจในเฟซบุ๊กเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการ
ใช้ชวิีต Farmer Style ของตนเอง เพ่ือผูด้งึคนให้แวะ
มาทีร้่านกาแฟโรงววัของเขา จากนัน้ปลกุป่ันให้เปน็ 
โรงคั่วกาแฟ

เมือ่มองเหน็โอกาส เราไม่รอช้า คุณปกรณ์ เล่าว่า 
เราค่อยๆเรียนรู้ในอุตสาหกรรมกาแฟ เปิดเป็น             
โรงค่ัวกาแฟ วังน�้าเขียว เราเน้นผลิตแบบควบคุม
เครือ่งค่ัวด้วยตัวเอง เพราะจะได้เห็นถึงการเปลีย่นแปลง
ของเมลด็กาแฟว่าคัว่พอเหมาะตามทีต้่องการหรอืไม่ 
ด้านจุดเด่นของเราอยู่ท่ี ความสดใหม่ ไม่ใส่สาร        
แตง่กลิน่ โดยจะคั่วตามค�าสั่งซื้อของลูกคา้ จึงท�าให้
ปริมาณการคั่วพอดีและจัดส่งไปยังลูกค้าทันที           
โดยชณะนี้มีลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของไทย

ส�าหรับ โรงคั่วกาแฟ วังน�้าเขียวในปัจจุบัน ไม่ได้
หยุดน่ิงแค่การปลูกและขายกาแฟ ยังพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากกาแฟ อย่างที่ทราบกัน 
คนส่วนใหญ่เอาผงกาแฟท่ีใช้แล้วมาท�า ผมเอากาแฟ
ที่ปลูก น�าเมล็ดมาคั่วบดผสม ปรากฎว่าได้ผล             
พอมัน่ใจก็สร้างแบรนด์ เปิดตลาด ซึง่การสร้างมลูค่า
แบบน้ีดีกว่าท�ากาแฟขายอย่างเดียว และที่ส�าคัญ 
โรงคั่วยังเปิดบริการร้านกาแฟสด ร้านอาหาร                    
มผีลติภัณฑ์เพ่ือสขุภาพอกีหลากหลายอย่างให้เลอืก
ชมิ ชอ็ป ให้นกัท่องเทีย่วได้เลอืกซือ้หาเป็นของขวญั
ของฝาก

กว่าจะมวัีนนี ้ไม่ใช่เรือ่งง่าย จากเส้นทางทีผ่่านมา
ของคณุปกรณ์ แน่นอนเค้าคอื Young Smart Farmer 
ต้นแบบ อกีหนึง่แนวคดิท่ีตกผลึกสูก่ารในปรบัใช้ คอื 
ความไม่ยอมแพ้ และ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และสร้าง
โอกาสให้กับตวัเอง ทีส่�าคญัการน�าเอาแนวคดิทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนสร้างเป็นความส�าเร็จ
แบบรูปธรรม คือ สิ่งที่ตอกย�้าได้เป็นอย่างดีว่า          
เกษตรไทยสามารถสร้างผลผลิตท่ีดีได้จากการ             
อยู่อาศัยอย่างเรียบง่ายและพอเพียง 

ผมท�าในสิ่งท่ีผมชอบ ผมมีความสุขกับสิ่งที่ท�า 
ก�าไรทีไ่ด้ไม่ใช่ตวัเงนิอย่างเดยีว ตอนน้ีผมได้ก�าไรชวิีต 
จนลืมไปว่า ผมท�าธุรกิจ คุณปกรณ์ เตชสิทธิ์วรโชติ 
เจ้าของธุรกิจ โรงคั่วกาแฟ วังน�้าเขียว กล่าวทิ้งท้าย
ด้วยรอยยิ้ม

คุณปกรณ์ เตชะสิทธิ์วรโชติ 
เจ้าของธุรกิจ โรงคั่วกาแฟ วังน�้าเขียว



ภายใต้แนวคิด “บ้านที่ปลูกบนความต้ังใจที่ดี” นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการ               
ผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ (LALIN) เผยถึงความ          
คืบหน้าในการผุดโครงการใหม่ ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 64 ด้วย 3 โครงการใหม่ 
ซึ่งวันนี้ Green Living พาทุกท่านไปเยี่ยมชม

โครงการลลิลทาวน์ ไลโอ ล�าลูกกา คลอง 2             
พรีเมี่ยมทาวน์โฮมหรูขนาด 4 ห้องนอน ที่ถูกพัฒนา
ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของท�าเลพหลโยธิน 
ล�าลูกกา มาพร้อมคลับเฮ้าส์หรู แบบ Skyline         
Panorama พร้อมฟิตเนส สระว่ายน�า้ สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ และระบบความปลอดภัยให้คุณ                 
ได้อุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกด้วยเส้นทาง         
เชื่อมต่อเมือง ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว (สถานีคูคต) 
ใกล้ทางด่วน (โทลล์เวย์) และแหล่งช้อปปิ้งคุณภาพ
มากมาย ราคาเริ่มต้น 2 ล้านกว่าบาท 

โครงการลลลิทาวน์ แลนซีโอ ครปิ ล�าลกูกา - คลอง 2 
บ้านหรสูไตล์ฝรัง่เศส 4 ห้องนอน 3 ห้องน�า้ 2 ทีจ่อดรถ 
พร้อมคลับเฮ้าส์ ฟิตเนส และสระว่ายน�้า ที่ตั้งอยู่บน
ท�าเล พหลโยธิน-ล�าลูกกา เชื่อมต่อชีวิตติดเมือง      
ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว(คูคต) และทางยกระดับ            
อุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ที่ท�าให้สามารถ      
เดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น ราคา             
เริ่มต้น 3 - 6 ล้านบาท

 โครงการแลนซีโอ คริป ศรีนครินทร์ - เทพารักษ์ 
บ้านและสวนฝรัง่เศสในแบบ Victorian Style บรรจง
ออกแบบและพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ              
ที่พัฒนาฟังก์ชันรองรับทุกเจนเนอเรชั่น ขนาด                  
4 ห้องนอน ใหม่! เพ่ิมฟังก์ชนัห้องท�างานปรบัเปลีย่น
ได้ตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุค New Normal           
พร้อมส่วนกลางคลับเฮ้าส์ Co-working Space        
และฟิตเนสววิสวน เหนอืระดับบนอาณาจกัรส่วนตัว
เพียง 88 หลงั บนท�าเลศกัยภาพศรนีครนิทร์ - เทพารกัษ์ 
ใกล้ทางด่วนบูรพาวิถี ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก 
และรถไฟฟ้า 2 สาย (ท้ังสายสีเหลือง และสีเขียว) 
ราคาเริ่มต้น 4 - 6 ล้านบาท

ทั้ง 3 โครงการใหม่ได้รับการออกแบบที่โดดเด่น
ด้วยแนวคิด French Colonial ได้รับแรงบันดาลใจ
จากสถาปัตยกรรมสไตล์ฝร่ังเศสท่ีล�า้สมยัผสมผสาน
ความเรยีบหร ูตอบรบัการใช้ชวิีตยุคใน New Normal 
ได้เป็นอย่างดี ให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตอย่างไร้ขีดจ�ากัด 
ด้วยพ้ืนทีใ่ช้สอยขนาดใหญ่ และสามารถปรบัเปลีย่น
ฟังก์ชนัได้ตามไลฟ์สไตล์ท่ีต้องการ สอดรับกับแนวคิด 
Next Dynamic Sustainable ของ ลลลิ พรอ็พเพอร์ตี้ 
ทีมุ่ง่ปรบัดไีซน์ตามหลกั ESG เพ่ือการเตบิโตอย่างย่ังยืน

ท�าความรู้จัก 3  โครงการใหม่
ในสไตล์ French Colonial จาก ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
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ส่องอุตสาหกรรมอนาคต
 Industry 5.0
แม้ว่าไทยในขณะนี้ ก�าลังก้าวเข้าสู่
อตุสาหกรรมยคุ 4.0 ในหลากหลายไลน์
การผลิต แต่ทว่า เทรนด์อตุสาหกรรมโลก 
ขณะนี้ขับเคลื่อนไปสู่ยุค 5.0 แล้ว เพื่อ
เป็นการอัปเดตและเท่าทันต่อการ
เปลีย่นแปลง วนันี ้Green Innovation 
ขอน�าพาทกุท่านไปรูจั้กกับอุตสาหกรรม
อนาคตในยคุ 5.0 ว่ามหีลกัในการก้าว
เดนิไปอย่างไร รวมทัง้มอีะไรน่าสนใจบ้าง 
โดยเฉพาะในมมุของแรงงานเพ่ือหลีกหนี
การถูก Disruption

ข้อมูลจาก World Economic Forum ระบุว่า 
ทักษะที่ส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน
ในภาคธุรกิจตามแนวคิด Industry 5.0 มี 4 ทักษะ 
ได้แก่

1. Technology Skills คือ ทักษะในการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ และน�ามาปรับใช้กับงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. Problem - Solving Skills คือ ทักษะในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีแ่ม้แต่หุ่นยนต์ทีม่นีวัตกรรม
ล�้าสมัย ยังไม่สามารถตัดสินใจเหตุการณ์บางอย่าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ามนุษย์

GREEN INNOVATION

3. Working with People Skills คอื ทกัษะในการ
สื่อสาร เพื่อท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน เป็นทักษะ
ที่มีความส�าคัญมาก เพราะหุ่นยนต์ยังไม่สามารถ
สื่อสารได้ดีเทียบเท่ามนุษย์สื่อสารระหว่างกันเอง

4. Self-Management Skills คือ ทักษะในการ
จัดล�าดับความส�าคัญระหว่างการท�างาน ซึ่งถือเป็น
สิ่งส�าคัญในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานท่ี
ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อดูจาก 4 ทักษะดังกล่าว เห็นได้ชัดว่า                    
เป็นทักษะที่เราเริ่มน�ามาปรับใช้แล้วในยุคปัจจุบัน
เพียงแค่ต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์และ
ความเชีย่วชาญ ฉะน้ันเพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อม 
เราเองต้องเตรียมตัว พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

อะไรที่เรียนรู้ได้ ก็ต้องไขว้คว้า ในขณะเดียวกันต้อง
หมั่นศึกษา สิ่งใหม่ๆที่เข้ามา ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้
ทุกก้าวต่อจากนี้ จะไม่ใช่แค่ 4.0 อีกต่อไป แต่มี 5.0 
รอเราอยู่ 

17



18

ปฏเิสธไม่ได้ว่า สถานการณ์โควดิ-19 ยงัอยูใ่นระดบัทีท่รงๆ หากรอต่อไปให้ยอดกลับมา
เป็น 0 ราย คงจะเป็นไปได้ยาก และถ้าเรารอถึงตอนนั้น บางธุรกิจอาจไม่รอด ฉะนั้นแนวคิด
การอยู่กับโควิด-19 จึงกลายเป็นนโยบายของหลายประเทศเพ่ือปรับตัว ขณะที่ไทยเอง           
ก็ก�าลังด�าเนินการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.64 นี้ โดยเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว
กรณฉีดีวคัซนีครบโดส ซึง่ในวนันี ้Green Travel จึงขอน�าค�าแนะน�าของ นพ.มนญู ลีเชวงวงศ์ 
หัวหน้าห้องไอซียู เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ                     
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ มาน�าเสนอถึง ทริคห่างไกลคลัสตอร์ อยู่กับคนรู้จัก - เว้นระยะห่าง
คนแปลกหน้า เพราะหมอก็จะเที่ยวเหมือนกัน

นพ.มนูญ ลเีชวงวงศ์ เผยมมุมองว่า สามารถเดนิทาง
ท่องเที่ยวได้ปกติ เพราะคนส่วนใหญ่ได้รับการ            
ฉีดวัคซีนแล้ว ถึงแม้ว่าจะยังติดเชื้อได้ แต่อาการ        
จะไม่รนุแรงมาก จะเป็นเหมอืนไข้หวัดธรรมดาทัว่ไป 
และยังบอกอีกว่า ประชาชนสามารถใช้ชีวิตปกติ         
ได้แล้ว โควิดไม่ได้น่ากลัวอย่างท่ีคิด เพราะคนที่มี
อาการรุนแรงมาจากกลุ่มเสี่ยงเป็นส่วนมาก คือ             
ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจ�าตัว และหญิงตั้งครรภ์

“สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา, เว้นระยะห่าง, 
ล้างมือบ่อยๆ” คือ ไม้ตายเดิมที่ยังใช้ได้ผล และเป็น
สิ่งท่ีนายแพทย์รายน้ีแนะน�ากับขาเท่ียวท่ีจะไปใน
แหล่งทีม่คีนเยอะๆ และทีส่�าคญัคอื ควรอยู่เฉพาะใน
กลุ่มตัวเอง อย่าไปใกล้คนไม่รู้จัก “คนในพ้ืนท่ีบาง
จังหวัด อย่างที่ภูเก็ต เขาก็ยังมีการติดเชื้อกันอยู่        
ทั้งท่ีก็ฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้ว เพราะการฉีดวัคซีนก็         
ไม่ได้เป็นการยืนยนัว่าจะไม่ตดิเชือ้ ก็เป็นการตดิในพ้ืนที่ 
คนในพื้นที่ก็มีความเสี่ยงที่จะติด เพราะเขาอยู่ด้วย
กัน แต่เราไปเท่ียวเราก็ไม่ได้อยูใ่กล้ชดิกับคนในพ้ืนท่ี

เราไปเทีย่วกบัคนทีเ่รารูจ้กั อยู่ด้วยกัน เวลาคนใน
ครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกัน เราก็ไม่ใส่หน้ากาก
อนามยั เพราะถ้าใส่หน้ากากท้ังวันทัง้คนืเป็นไปไม่ได้ 
ถ้าอยู่ในบ้านเดียวกัน ก็ไปเท่ียวด้วยกัน น่ังในรถ        
คนัเดยีวกัน กินอาหารร่วมกันได้ ความเสีย่งคนรูจ้กักัน 
หรอืคนทีอ่ยู่บ้านเดยีวกัน จะน้อยกว่าเจอคนท่ีไม่รูจ้กั 

เราไม่รู้จักเขา และเขาอาจจะอยู่ในระยะแพร่เชื้อ     
อาจจะไอ จามมาให้เราติดเชื้อได้

เมือ่ให้ นายแพทย์มนูญ แนะน�ามาตรการส�าหรบั
สถานที่ท่องเท่ียว หรือร้านอาหาร โดยเฉพาะ             
แลนด์มาร์กที่สังคมหว่ันว่าจะเกิดคลัสเตอร์ขึ้น             
ในอนาคต จึงได้ค�าตอบว่า ควรมีมาตรการป้องกัน
ทีช่ดัเจน เปิดหน้าต่าง และประต ูเพ่ือทีจ่ะให้อากาศ
สามารถถ่ายเทได้สะดวก ส่วนด้านนักท่องเท่ียว          
ก็ควรเลือกอยู่ในที่โล่ง มากกว่าห้องที่ปิดมิดชิด

ค�าแนะน�าข้างต้น ถือเป็นทริคท่ีน�าไปปรับใช้          
เพือ่ท่องเทีย่วได ้แตต้่องไม่ลมืว่า เราต้องระมดัระวงั
ให้มากขึ้น ขอให้วันหยุดนี้ เป็นวันหยุดที่สุขในการ
เดินทางท่องเที่ยว และสุขภาพปลอดภัย

GREEN TRAVEL

เปิดทริคท่องเที่ยวจากคุณหมอ
ห่างไกลคลัสตอร์ อยู่กับคนรู้จัก - เว้นระยะห่าง

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ 
หัวหน้าห้องไอซียู เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ
ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 






