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ภาครัฐ ภาคเกษตรกร ภาคเอกชน
ภาควิชาการ เชื่อมโยงสายใย

เกษตรกรไทยยั่งยืน

เกษตรวิถี ใหม่จับมือ 4ภาคี

นายอลงกรณ์ พลบุตร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สถานการณ์ยังทรงๆ เราก็คง หยุดนิ่ง ไม่ได้

เวลาเดินหน้าไม่ย้อนกลับ คล้ายกับสายน�้า เผลอนิดเดียว       

ก็ผ่านพ้นปี 2564 หรือ 2021 มาแล้ว 1 เดือน

ตลอดเดือนมกราคมทีผ่่านมา มหีลากหลายเรือ่งราวท่ีเกิดขึน้ 

ทัง้การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด - 19 ระลอกใหม่ การเยียวยา

จากภาครัฐในโครงการ เราชนะ รวมทั้งการคลายล็อกดาวน์

ในกิจการต่างๆ และ การรอคอยวัคซีนล็อตแรกท่ีคาดว่า          

จะเข้าไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ฉะน้ันแล้วในเดือนกุมภาพันธ์นี้ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

หลากหลายอย่าง รวมถึงมีสิ่งน่าจับตามอง โดยเฉพาะหลัง

เราฉีดวัคซีนโควิด - 19 ผลจะเป็นอย่างไร แต่ไม่ว่าอะไร           

จะขับเคลือ่นไป เราในฐานะมนษุย์คนหนึง่ ก็ยังคงต้องเรยีนรู้ 

ปรับตัว และสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

แม้ภาพรวมสถานการณ์จะยังดทูรงๆ ในหลายๆ เรือ่ง หากเรา

ยังคงหยุดน่ิงอยู่กับท่ี คาดว่าจะไม่ทนัการ รบีลกุขึน้พร้อมปรบั

ตวัไปด้วยกัน

เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ขอให้ทุกคนโชคดี

กองบรรณาธิการ 
นิตยสาร Green Life Plus 
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เกษตรวิถีใหม่
เชื่อมโยงสายใย เกษตรกรไทยยั่งยืน

ครั้งน้ีนิตยสาร Green Life Plus ได้รับเกียรติ        
ครัง้ส�าคญัในการพูดคยุกับ นายอลงกรณ์ พลบตุร               
ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีหลากหลายประเด็นที่น่าติดตาม และหลากหลาย
เรื่องราวเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมไทยให้ก้าวสู่ความ
ยั่งยืนในยุควิถีปกติใหม่ หรือ New Normal

ก้าวทนัโลกดิจทัิลด้วย “วจิยั - เทคโนโลย”ี
อย่างท่ีทราบกันดี ภาคการเกษตรมคีวามก้าวหน้า

เป็นอย่างมากโดยมีตัวแปรเทคโนโลยีมาขับเคลื่อน 
ทั้งในแง่ของการผลิต ราคาสินค้าเกษตร คุณภาพ
มาตรฐานสนิค้าเกษตร ด้วยความส�าคญัดงักล่าวใน
ช่วงต้นปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึได้ปักธงลยุ
เกษตรสมยัใหม่ด้วยการจดัตัง้ ศนูย์เทคโนโลยเีกษตร
และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center 

ประชากรกว่า 35% ของประเทศส่วนหนึง่
ประกอบอาชพีเกษตรกร ผลผลิตเกษตรกรรม
เป็นส่วนหนึ่งของการส่งออกไทยที่ส�าคัญ 
ฉะนัน้ปฏเิสธไม่ได้ว่า ผลผลติทางการเกษตร
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ ฟันเฟืองที่ส�าคัญ      
ในการยกระดับเศรษฐกิจไทย ช่วยท�าให้
เกษตรกรมีรายได้ที่ดี รวมทั้งสร้างชื่อเสียง
ให้กับประเทศอย่างภาคภูมิใจ

: AIC) เพ่ือเป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวม           
องค์ความรูท้างด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

“ศนูย์ AIC จดัตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นแหล่งบริการเกษตรกร
ท่ีรวบรวมองค์ความรูท้างด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรมารวมกัน ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต         
พร้อมกันนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
ในอนาคตได้เป็นอย่างดี”

โดยรูปแบบการด�าเนนิงานของศนูย์ AIC มุง่ท�างาน
ในแบบบูรณาการ 4 ภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ และภาคเกษตรกร หัวใจส�าคัญของ
ศูนย์นี้ คือ กระจายทั่วไทย หรือ มี 1 ศูนย์ AIC 1 
จังหวัด ครอบคลุม 77 จังหวัด

นายอลงกรณ์ พลบุตร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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บูรณาการคือกุญแจส�าคัญ
จากยุทธศาสตร์การเกษตรสมัยใหม่ที่มุ่งเน้น  

ตลาดน�าการผลิต หนึ่งการบูรณาการที่ส�าคัญของ
กระทรวงเกษตรฯ คอื การร่วมมอืกับกระทรวงพาณชิย์
ภายใต้โมเดล “เกษตร - พาณิชย์ทันสมัย” เพ่ือ
พัฒนาการตลาดของผลไม้และแก้ไขปัญหาราคา      
ผลไม้ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ออกมาในเวลาพร้อมกัน

นายอลงกรณ์ เผยว่า ดังนั้นเพ่ือให้เกิดมิติใหม่
ของการแก้ไขปัญหาน้ี ฟรุท้บอร์ดจงึมมีตมิอบหมาย
ให้คณะอนกุรรมการ อคีอมเมร์ิซของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
น�ากลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ตามนโยบายของประธาน
ฟรุ้ทบอร์ดมาใช้ในการท�างานเชิงรุกภายใต้ระบบ 

“สั่งซื้อล่วงหน้า” (Pre-order) โดยขายสินค้าผ่าน   
ช่องทางออนไลน์ท�างานแบบบรูณาการทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดระบบโครงสร้างการตลาดแบบครบวงจร
จากเกษตรกร กลุม่เกษตรกรและสหกรณ์ถึงผูบ้รโิภค
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยบริการโลจิสติกส์และ
การจ่ายเงินออนไลน์ (E-payment) โดยร่วมมือกับ
บรษิทัไปรษณีย์ไทยดสิทรบิวิชัน่และทกุภาคภีาคส่วน 

ทีส่�าคัญเราได้จดัท�าปฏทิินผลไม้ เพ่ือประชาสมัพันธ์
ไปยังผู้บริโภคล่วงหน้าว่าจะมีผลไม้ออกมาในช่วง
เวลาใดบ้างของปี ถือเป็นการเติมเต็มการสั่งซ้ือ        
ล่วงหน้าให้กับผู้บริโภคชาวไทย อีกท้ังยังจัดการ
ปัญหาสินค้าล้นตลาด สินค้าเกษตรราคาตก เพราะ
เกษตรกรจะปลูกผลผลิตตามจ�านวนการสั่งซื้อ 

ปั้นไทย “ฮับแมลงโลก”
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มเีป้าหมายท่ีสอดรบั

กับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) ทีส่่งเสรมิให้คนท่ัวโลกบรโิภคจิง้หรดีกันมากขึน้ 
โดยจิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่มีราคาถูก 
โปรตีนจากแมลงจัดเป็นซูเปอร์ฟู้ด (Super Food) 
และเป็นอาหารแห่งอนาคต (Future Food)

นายอลงกรณ์ เล่าต่อไปว่า จากความส�าคญัดงักล่าว 
เรามีแผนที่จะจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีแมลง” ภายใต้
ศนูย์เทคโนโลยเีกษตรและนวัตกรรม (AIC : Agritech 
and Innovation Center) โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงเกษตรฯ กับอีกอย่างน้อย 4 มหาวิทยาลัย
ได้แก่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมทัง้มหาวทิยาลยัอืน่ๆ
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“แนวคิดดังกล่าว มุ่งน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย         
ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ กระบวนการผลิต 
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งแบบสด แช่แข็ง 
ทอด คั่ว หรือบรรจุกระป๋อง รวมถึงท�าเป็นผงบด       
เพื่อเป็นส่วนผสมในการท�าเบเกอรี่ และแปรรูปเป็น
แป้งจ�าพวกเส้นพาสต้า โปรตีนบาร์ ผงแป้ง ขนม
ขบเคี้ยว และ protein shakes ซึ่งกลุ่มประเทศ 
สหภาพยุโรป สหรฐัอเมรกิา แคนาดา เอเชยีตะวันออก 
ละตนิอเมรกิา แอฟรกิาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ต่างให้ความสนใจต่อการบริโภคเป็นอย่างมาก”       
นายอลงกรณ์ ขยายความได้อย่างชัดเจน

เกษตรยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างไทย
ให้สดใส งดงาม ทันกระแสโลก

ปัจจบุนักระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุง่ขบัเคล่ือน 
นโยบายเกษตรกรรมย่ังยืน โดยขยายการด�าเนินการ
ใน 5 รปูแบบ ได้แก่ เกษตรอนิทรย์ี เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร             
และรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งผลการด�าเนินงานในปี 2563    
ทีผ่่านมา “มพ้ืีนทีเ่กษตรกรรมย่ังยืนเพ่ิมข้ึน 468,223 
ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 200,835 ราย                
โดยในแผนปี2564ได้ก�าหนดเป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนที่
เกษตรกรรมยั่งยืน จ�านวน 465,750 ไร่”

นายอลงกรณ์ เผยต่อว่า พร้อมกันน้ี โครงการ
พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนในเมือง ครม.ได้เห็นชอบ 
ต่อยอดนโยบาย Green City ของรัฐมนตรีเกษตรฯ 
ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน มเีป้าหมายด�าเนินการครอบคลมุ 
77 จงัหวัด เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขยีวและพัฒนาเกษตรกรรม
ในเมืองภายใต้ 5 แนวทางของเกษตรย่ังยืนได้แก่      
วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่

“จากน้ีสิ่งท่ีน่าจับตามองคือเทรนด์การพัฒนา 
เศรษฐกิจชวีภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมนุเวยีน 
(Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) โดยจะครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่ มิติ
เศรษฐกิจ BCG มิติสิ่งแวดล้อม มิติท่องเท่ียว                
มิติเทคโนโลยี และเมื่อเชื่อมโยงกับ AIC และ              
Innovation catalog ท้ัง 77 จังหวัด จะเปลี่ยน              

ป่าคอนกรตีเป็นป่าในเมอืง ตอบโจทย์กับแผนแม่บท
ที่ 6 พื้นที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี 
โดยจะคิกออฟโครงการตั้งแต่มกราคมปี 2564”            
นายอลงกรณ์ พลบุตร กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม



ในปี 2564 - 2569 นี้ รัฐบาลก�าหนดให้ไทยใช้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหรือเศรษฐกิจสีเขียว BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) และหนึ่งในธุรกิจที่สอดรับและก�าลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก คือ การเลี้ยงแมลง โดยเฉพาะ จิ้งหรีด

ในยุคปัจจุบันเรื่องของ แมลง ท่ีเรามักกลัว               
และคิดว่า มนัไม่มปีระโยชน์อะไร ขณะนี ้แมลงอย่าง 
จิง้หรดี กลายเป็นทางเลอืกอาชพีใหม่ให้กบัเกษตรกร 
สร้างรายได้อย่างมากมาย เพราะราคาจิ้งหรีด                 
1 กิโลกรัม สูงถึง 100 - 200 บาท

ข้อมลูจากศนูย์วิจยักสกิรไทย ระบวุ่า แมลงอย่าง 
จิง้หรดี ก�าลงัเป็นสตัว์เศรษฐกิจใหม่ทีภ่าครฐัส่งเสรมิ
การเลี้ยงเชิงพาณิชย์เพ่ือรับกับเทรนด์อาหาร                 
เพ่ืออนาคต สอดรับกับนโยบายของประเทศที่ทาง 
ดร.เฉลมิชยั ศรีอ่อน รฐัมนตรเีกษตรฯ ก�าลงัปกัหมดุ
ไทยให้เป็น ฮับแหล่งผลิตแมลงของโลก ที่ส�าคัญ
สอดคล้องกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิ(FAO) ท่ีส่งเสรมิให้คนท่ัวโลกบรโิภค
จิ้งหรีดกันมากขึ้น

จิ้งหรีด ดีอย่างไร ท�าไม ทุกภาคส่วนหันมาให้      
การสนับสนนุ เน่ืองจาก องค์การสหประชาชาต ิ(UN) 
ประกาศให้แมลงเป็น Super Food ท่ีมสีารอาหารสงู 
และหลายประเทศเริ่มยอมรับแมลงเป็นโปรตีน        
ส�ารอง ด้วยจุดเด่นส�าคัญคือการเป็นแหล่งโปรตีน
คุณภาพท่ีปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
โปรตีนท่ีมาจากปศุสัตว์ ปัจจุบันความต้องการ        
โปรตีนจากแมลงท่ัวโลกท่ีถูกประเมินไว้ว่าจะสูง          
ถึง 400 ล้านตัน/ปี 

ฉะนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า จิ้งหรีด เป็นหนึ่ง
แมลงที่มีโปรตีนสูงและอยู่กับวิถีชาวบ้านมาตั้งแต่
เดมิการส่งเสรมิให้เลีย้งเป็นอาชพีเสรมิให้กับเกษตรกร
ถือเป็นการเสริมรายได้ที่ดี ซึ่งตลาดของจิ้งหรีด           
รวมทั้งแมลงต่างๆ น้ัน ไม่เพียงแต่ในประเทศ              
เพราะมีตลาดบริโภคแมลงท่ีใหญ่ท่ีสุดอยู่ในเอเชีย 
(ญ่ีปุ่น จีนและอาเซียน) ซึ่งนิยมบริโภคแมลงที่ยัง       
ไม่แปรรูป (เป็นตัว)

จิ้งหรีด สัตว์เศรษฐกิจ
ธุรกิจเลี้ยงแมลง อุตสาหกรรมสีเขียวในแบบ  BCG

ราคาจิ้งหรีดในปัจจุบัน ข้อมูลจาก ศูนย์วิจัย         
กสิกรไทย ระบุว่า จิ้งหรีดสด ราคาปัจจุบันอยู่ที่           
100 - 200 บาท/กิโลกรัม หากมีการแปรรูปไปสู่           
รูปแบบผงโปรตีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แมลงขั้นสูง         
ราคาจะพุ่งไปอยู่ท่ีระดบั 1,000 - 1,800 บาท/กิโลกรมั 
สร้างมลูค่าเพ่ิมได้มากกว่า 10 เท่า ดงันัน้แล้ว โอกาส
ที่ดีที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับจิ้งหรีดสด คือ การยกระดับ
เป็นผงโปรตนี โดยตลาดท่ีส�าคญัคอื สหรฐัฯ สหภาพ
ยุโรปและตะวันออกกลาง กลุ่มน้ีนิยมบริโภค              
แมลงท่ีแปรรูปแล้ว เช่น ผง/แป้ง อาหารส�าเร็จรูป    
จากโปรตีนแมลง

จากโอกาสข้างต้นน่าสนใจไม่น้อย จากนี้หาก
เกษตรกรหันมาเสริมรายได้ด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีด          
ถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือก ขณะเดียวกันหน่วยงาน         
ทีเ่ก่ียวข้องคงจะต้องร่วมกันขยายผลจิง้หรดีผ่านการ
แปรรูปให้เป็นผงโปรตีน น่าติดตามอย่างน่าตื่นเต้น
ต่อไปว่า จากแมลงที่ขายริมทางจะกลายเป็นสินค้า
ท่ีมีราคาสูงเพราะเป็นความต้องการของตลาดโลก 
ท่ีส�าคัญยังสอดรับกับแนวคิด BCG Economy            
หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) 
คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

6
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ทุกๆ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันพื้นที่ชุ่มน�้าโลก (World Wetlands 
Day) โดยข้อมูลจากกรมทรัพยากรน�้า ระบุไว้ว่า วันชุ่มน�้าโลกนั้น จัดขึ้นเพ่ือ                     
เฉลมิฉลองและร�าลึกถงึวนัทีม่กีารลงนามอนสุญัญาว่าด้วยพ้ืนทีชุ่ม่น�า้ทีม่คีวามส�าคัญ
ระหว่างประเทศ หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ณ เมือง แรมซาร์ 
ประเทศอิหร่าน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ทิพยประกันภัย
ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

ในประเทศ หน่ึงในพ้ืนที่ชุ่มน�้าท่ีส�าคัญที่อยู่ใกล้ 
เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร คือ คุ้งบางกะเจ้า             
ถือเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน�้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ส�าคัญของ
ประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสะสม
ของตะกอนปากแม่น�้า จึงท�าให้พ้ืนที่แห่งนี้มีดิน              
ท่ีอุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีรสชาติ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แล้วพ้ืนที่ชุ ่มน�้าส�าคัญอย่างไร? พ้ืนท่ีชุ่มน�้า         
(Wetland) มลีกัษณะทางภูมปิระเทศทีม่รีปูแบบเป็น
พ้ืนท่ีลุ่ม พ้ืนท่ีราบลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ พ้ืนท่ีฉ�่าน�้า           

มนี�า้ท่วม มนี�า้ขงั พ้ืนทีพ่ร ุเกิดขึน้ได้เองตามธรรมชาติ
จากการสะสมของตะกอนปากแม่น�้า หรือเกิดจาก
การที่มนุษย์สร้างขึ้น พื้นที่ชุ่มน�้ามีองค์ประกอบของ
พืชพรรณและสิง่มชีวิีตต่าง ๆ  ทีห่ลากหลาย เน่ืองจาก
มรีะบบนเิวศทีอ่ยู่ท้ังในเขตน�า้จดื น�า้กร่อย และน�า้เคม็ 
ส�าหรบัประเทศไทย มพ้ืีนท่ีชุม่น�า้ประมาณ 36,616.16 
ตารางกิโลเมตร หรือ 22,885,100 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.5 ของพื้นที่ประเทศไทย 

คุ้งบางกะเจ้า หนึ่งพื้นที่ชุ่มน�้าที่ส�าคัญ ในขณะนี้
มีหลากหลายภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมกันเติมเต็ม 
สนับสนุนและส่งเสริมให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นชุมชนที่
รักษาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน รักษาพื้นที่          
สีเขียว และพัฒนาคุณภาพในทุกมิติให้เติบโต              

by ทิพยประกันภัย
พลังทิพยรักษ์โลกTIP

อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการ OUR Khung                       
BangKachao ในมติท่ีิส�าคญัต่างๆ อาทิ คณะท�างาน
ด้านการจดัการน�า้และการกัดเซาะตลิง่ คณะท�างาน
ด้านส่งเสริมอาชีพ รวมถึง คณะท�างานด้านการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียว เป็นต้น

โดยท้ังหมดจาก OUR Khung BangKachao 
ท�างานในเชงิบูรณาการ มุง่สร้างคุ้งบางกะเจ้าให้เป็น
พื้นที่พัฒนาต้นแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างสุขใจ

คุ้งบางกะเจ้า
พื้นที่ชุ่มน�้าที่ส�าคัญของไทย
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หลายๆ คน เมื่ออยู่ใน กทม. มักหันหน้าเข้า
ถนน โดยหลงลืมไปว่า จริงๆ แล้ว กรุงเทพฯ        
มีคลองอย่างหลากหลาย แต่ถูกหลงลืมและ      
ลบเลือนรวมทั้งน�าไปใช้ในกรณีแค่ เดินทาง
โดยสาร ทิง้ขยะ แต่วนันี ้และจากนี ้คลอง กทม.
ก�าลังเปลี่ยนไป

คลองในกรุงเทพทั้งหมดมีมากถึง 1,682 คลอง 
เป็นคลองใหญ่ๆ ประมาณ 100 กว่าคลอง โจทย์การ
พัฒนาคลองดังกล่าว ถือว่าสร้างการเปลี่ยนแปลง
ครั้งส�าคัญให้กับเมืองหลวงแห่งน้ี เพราะประโยชน์
จากการพัฒนาคลองนั้น ไม่ได้แค่ไว้ใช้ในการ               
เดนิทางโดยสาร แต่ยังสร้างวิถีชวิีตแบบเดมิให้ กลบัมา 
ซึ่งเสน่ห์ดังกล่าวต่อยอดสู่ธุรกิจท่องเที่ยว ค้าขาย   
ในอนาคต หรอืการท่องเท่ียวเชงินเิวศน์ ทีส่�าคญัเวลา
ฝนตกหนัก เมืองท่ีเคยน�้าท่วมตลอด การมีคลอง        
จะเป็นส่วนหนึ่งของการระบายน�้าได้อีกทางหนึ่ง

จากน้ี คลองใน กทม.หลากหลายแห่งก�าลงัอยู่ใน
ข้ันตอนการพัฒนา ในมิติของประชาชนอย่างเราๆ 
นอกจากติดตามข่าวสาร เราเองก็สามารถเป็น           
ส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาคลองได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้ 
ผ่านการไม่ท้ิงขยะ สิง่ส�าคัญ คลองจะดข้ึีนหรอืไม่น้ัน 
เป็นหน้าท่ีของทุกคน ฉะนั้น การกลับมาของคลอง
ใน กทม.วิถีชีวิตที่งดงาม จะย้อนภาพในอดีตให้เรา
ได้เห็นและซึมซับไปกับบรรยากาศที่ดีแบบนี้อีกครั้ง

รู้หรือไม่ว่า ? คลองใน กทม. ถ้าน�ามาต่อกัน            
จะยาวเท่ากับถนนจากแม่สายถึงสงิคโปร์ 2,600 กม.    
ข้อมลูจากเพจเฟซบุค๊ ผูว่้าฯ อศัวนิ หรอื ผูว่้าราชการ
จงัหวัดกรงุเทพมหานคร ระบวุ่า “กทม.ได้ฟ้ืนฟูคลอง
สายหลกั อย่างเช่น คลองหลอด คลองผดงุกรงุเกษม 
คลองโอ่งอ่าง ท่ีเป็นคลองสกปรก เน่าเหมน็ จนกลาย
มาเป็นคลองที่มีน�้าใสขึ้นได้อีกครั้ง ถึงแม้ว่าคลอง    
กทม. ทั้งหมดยังไม่ใสสะอาดในตอนนี้ แต่ความ
ส�าเรจ็ในการฟ้ืนฟูหลายๆคลอง ท�าให้เรามคีวามหวงั
ว่า คนกทม.จะได้สัมผัสน�้าใสเหมือนในอดีต และ
กรงุเทพจะเป็นเมืองแห่งคลองสวยน�า้ใสอีกครัง้หนึง่”

GREEN ENVIRONMENT

ภาพการพัฒนาคลองกรงุเทพฯในปัจจบุนั อย่างเช่น 
คลองผดุงกรุงเกษม ขณะน้ีปรับน�้าให้สะอาดแล้ว   
อีกท้ังยังมีเรือไฟฟ้าให้บริการ ด้านคลองหลอดน�้า
กลบัมาใสสะอาดมาก และภาพการพัฒนาคลองเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว คือ คลองโอ่งอ่าง ซึ่งวัยอย่างเรา
แถบไม่รู้เลยว่าพ้ืนที่ตรงนั้น คือ คลอง และคลอง
ล่าสุดท่ี กทม.พัฒนา คลองช่องนนทรี โดยพ้ืนที่
โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี            
จะเริ่มขยายทางเดินริมคลอง เพ่ิมสิ่งอ�านวยความ
สะดวกให้สัญจรได้ง่าย ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และ
ไม้ใหญ่เพ่ิมความสวยงาม มีลานกิจกรรม มีพ้ืนที่
การเรียนรู้ และออกก�าลังกาย

คลองในกรุงเทพฯ 
ก�าลังกลับมา
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โลกสีเขียว ถนนสีขาว 
เดโก้ กรีน เอ็นเนอร์จี ยานยนต์ ไฟฟ้าสู่โลกอนาคต 

EXCLUSIVE INTERVIEW

ดร.ชุน เฉิน
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เดโก้ กรีน เอ็นเนอร์จี จ�ากัด

ขณะน้ีตลาดรถยนต์ท่ัวโลกก�าลังก้าวสู่การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EVs) ฉะนั้น
หมายความว่า ประเทศไทยต้องปรบัตัว ท้ังในแง่ของ
ผู้ผลิต ผู้พัฒนาและผู้บริโภคอย่างเราๆ 

ซึง่ในมติิของ ผูผ้ลติ ขณะน้ีมหีลากหลายผูป้ระกอบ
การทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมุ่งพัฒนายานยนต์
ไฟฟ้าในรถยนต์แทบจะทกุชนดิ โดยเฉพาะรถโดยสาร
ส่วนบุคคล อาทิ รถจักรยานยนต์ และหนึ่งตัวอย่าง
องค์กรท่ีเริ่มรุกในตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า คือ                 
เดโก้ กรีน เอ็นเนอร์จี

ดร.ชุน เฉิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท          
เดโก้ กรีน เอ็นเนอร์จี จ�ากัด ในฐานะหัวเรือใหญ่       
ของ “เดโก้” เล่าว่า เดโก้ กรนี เอ็นเนอร์จ ีด�าเนนิธุรกิจ
ประกอบ ผลิต และจ�าหน่ายยานพาหนะพลังงาน
ไฟฟ้าภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ               
ซึ่งกลุ่มสินค้าของเราประกอบไปด้วย Electric             
Motorcycles (มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า), Electric Bicycles 
(จักรยานไฟฟ้า), Spare Parts (ชิ้นส่วนอะไหล่)        
และ Lithium Batteries (แบตเตอรี่ลิเธียม)

โดยกลุ่มสินค้าของ เดโก้ การันตีด้วย มาตรฐาน 
ISO 9001 : 2008 ท่ีมีประสบการณ์การผลิต
จกัรยานยนต์ไฟฟ้ายาวนานมากว่า 15 ปี มยีอดขาย
เป็นอันดับ 1 ในไต้หวันถึง 3 ปี ซ้อน (2014 - 2016) 
เราจะมีการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เองในประเทศไทย 
เช่น โครงสร้างรถ กล่องควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ชาร์จ 
หรือแม้กระทั่งการพัฒนาแบตเตอรี่และโซล่าร์เซลส์
เพื่อชาร์จพลังงาน ทั้งยังควบคุมการผลิตให้ได้ตาม
มาตรฐาน 



ท�าไมถึงปักหมุดผลิตท่ีไทย ดร.ชุน เฉิน                   
ขยายความว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใช้รถ
จักรยานยนต์เป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นฐานการผลิต       
รถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของโลก ข้อมลูจากเว็บไซต์ 
World’s Top Export ระบุว่าในปี พ.ศ. 2559               
ไทยเป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และ                  
รถจักรยานรายใหญ่อันดับ 7 ของโลก (อันดับ 1          
ในภูมิภาคอาเซียน) คิดเป็นมูลค่าถึง 1,200 ล้าน  
ดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 5.6% ของการส่งออก
ทั้งหมด ซึ่งจากตัวเลขการส่งออกที่กล่าวมา ถือเป็น
ข้อได้เปรยีบของประเทศไทยในด้านทรัพยากรแรงงาน
ที่มีทั้งฝีมือและประสบการณ์

ดร.ชุน เฉิน เผยต่อไปว่า เดโก้ เรามุ่งมั่นที่จะน�า
เทคโนโลยีการใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นเชือ้เพลงิ เข้ามา
สู่ธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย เพ่ือเป็นส่วนหน่ึง      
ในการลดมลภาวะ น�าพลังงานสะอาดมาทดแทน
การใช้น�า้มนั โดยมุง่เน้นไปทีร่ถจกัรยานยนต์ ซึง่เป็น
ยานพาหนะที่ได้รับความนิยมในประเทศมากที่สุด

นอกจากมุ่งพัฒนาสินค้า เรายังให้ความส�าคัญ
กับการตอบแทนสังคม ผ่านหลากหลายโครงการ 
โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ สร้างโอกาสและเติมเต็ม 
อาทิ โครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพ่ือครู เพ่ือลดค่า 
ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์                
รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างสังคมสะอาด เป็นจุดเริ่มต้น
การลดมลภาวะต่อโลกด้วยพลังงานสะอาด

ท�าไมต้อง มอเตอร์ไฟฟ้าจากเดโก้ ดร.ชุน เฉิน 
กล่าวด้วยรอยย้ิมว่า เดโก้ ชาร์จแบตเตอรีเ่พียง 2 - 3 
ชั่วโมงวิ่งได้ 80 กม. เครื่องยนต์เงียบไม่รบกวนผู้อื่น 
ดไีซน์ทนัสมยั ใช้พลงังานจากไฟฟ้าเพียงอย่างเดยีว 
ประหยัดกว่าใช้น�า้มนั ค่าใช้จ่ายจ่ายเพียง 10 สตางค์
ต่อกิโลเมตรไม่สร้างมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ส�าหรับเป้าหมายและแผนในปี 2021 ของ เดโก้ 
กรีน เอ็นเนอร์จี เรามุ่งพัฒนาศักยภาพในการผลิต
ให้ได้ 250,000 คัน / ปี จากน้ีเรายังพร้อมพัฒนา
องค์กรและบคุลากรตลอดจน ผลติสนิค้าท่ีมคีณุภาพ 
ได้มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ตอกย�า้การเป็นผู้ผลิตและส่งออกชัน้น�าของประเทศ 
ในธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า” บิ๊กบอส ของ              
เดโก้ กรีน เอ็นเนอร์จี กล่าวทิ้งท้าย
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นอกจากการสวมหน้ากากอนามยั ล้างมอื หรือเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล
เมื่อต้องพบเจอแล้วนั้น พื้นที่สาธารณะต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีจุดเสี่ยงทั้งนั้น 
เพราะโควิด – 19 เรามองไม่เห็น แล้วจุดเสี่ยงในที่สาธารณะอะไรบ้างที่เรา
ต้องพึงระวัง ยิ่งเมื่อสัมผัสยิ่งต้องรีบล้างมือ 

3. ลูกบิดประตู เป็นไปได้หากต้องสัมผัสควร      
รีบล้างมือท�าความสะอาดทันที หากเป็นที่บ้าน           
ควรท�าความสะอาดลูกบิดด้วย

4. โทรศพัท์ ส่ิงของข้างกายทีน่อกจากขาดไม่ได้ 
ยังเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ฉะนั้นอย่าลืมล้างมือเมื่อต้อง
สัมผัส หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าด้วยหูฟังบูลทูธ 

5. โต๊ะท�างาน ทั้งที่บ้านและที่ท�างาน หมั่นฉีด
แอลกอฮอล์บ่อยครั้ง หากต้องประสานงานเว้น          
ระยะห่างหรอืหาบานพลาสตกิมาก้ันจากละอองฝอย
ของน�้าลาย

GREEN HEALTHY

ผศ. นพ. ภาวิทย์ เพียรวิจติร ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัย
มหิดล ให้ข้อมูลเก่ียวกับจุดเส่ียงของการสะสม                 
เชื้อโรคบนสิ่งของต่างๆ ไว้ดังนี้

1. ธนบัตร หรือ เหรียญ เงินนี่ละครับจุดเสี่ยง
ส�าคัญ ฉะนั้นหากเลี่ยงได้ควรการใช้เงินแบบ         
E-Payment จะปลอดภัยกว่า

2. พัสดุสิ่งของ เป็นอีกหนึ่งสิ่งของใกล้ตัวท่ี          
เราต้องพึงระวัง เพราะผ่านการจับด้วยมือมาจาก
หลายแหล่ง

เปิด 9 จดุเสีย่ง
โควิด – 19 ในที่สาธารณะ

6. ราวบันได ไม่ว่าจะเป็นในท่ีท�างานหรือ                
ในที่สาธารณะอย่างขนส่งรถไฟฟ้าควรหลีกเลี่ยง     
การสัมผัส 

7. ปุม่กดต่างๆ อาทิ ปุม่ลฟิต์ ปุม่อาคารจอดรถ 
เป็นไปได้เมื่อต้องสัมผัสรีบล้างมือทันที

8. ตู้กดเงินหรือตู้ท่ีใช้ในการบริการต่างๆ 
เนื่องจากตู้ดังกล่าวมีการใช้บ่อยครั้งจากหลายคน 
หากลดการสัมผัสให้น้อยที่สุด การกดเงินแบบไม่ใช้
บัตรน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี

9. ห้องน�า้สาธารณะ เป็นอกีจดุท่ีต้องระมดัระวัง 
เมื่อใช้บริการเสร็จรีบท�าความสะอาด ล้างมือให้
เรียบร้อย

โควิด - 19 ยังคงวนเวียนอยู่โดยรอบในสถานการณ์
ท่ียังไร้วัคซีน ฉะน้ันเราต้องระมัดระวัง ป้องกัน               
ตัวเองให้ปลอดภัย เพ่ือลดการแพร่ระบาดภายใน
ประเทศไม่ให้เพิ่มจ�านวนมากกว่านี้
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เทรนด์ท่องเที่ยว (VR)
เที่ยวยุคใหม่ เที่ยวได้เสมือนจริง

โดยเฉพาะในประเทศไทย ในช่วงกลางปีทีผ่่านมา 
ทาง ททท.ได้น�าเอาเทคโนโลยี VR มาปรับใช้ใน
แคมเปญ การเดินทางท่องเท่ียว (Virtual Tours)         
ซึ่งพาชมสถานที่ท่องเที่ยวใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ 
ผ่านทางเวบ็ไซต์และโซเชยีลมเีดยีของ ททท. ในช่วง
ระหว่างกักตัว

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 หนึ่งในธุรกิจ             
ทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรง คือ ภาคการท่องเทีย่ว ฉะนัน้การสร้างประสบการณ์
ด้านท่องเทีย่วแบบใหม่ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยเีสมอืนจรงิอย่าง Virtual Reality 
(VR) ถือเป็นหนึ่งเทรนด์ที่ถูกน�ามาปรับใช้ 

ท่องเที่ยว

ไม่เพียงเท่านัน้ เทรนด์การท่องเท่ียวบนโลกออนไลน์
ได้ถูกน�ามาปรับใช้อย่างแพร่หลาย อย่างเช่น ล่าสุด 
ส�าหรับงานกาชาดออนไลน์ สามารถเปิดให้ทุกคน
เดินชมและช้อปปิ้งงานกาชาดผ่านเว็บไซต์ได้อย่าง
สะดวกสบาย ปลอดภัยไร้โควิด - 19

การแพร่ระบาดของโควิด ยังคงอยู่กับเราอย่าง
แน่นอนในช่วง 1 - 3 ปี ต่อจากนี ้การน�าเอาเทคโนโลยี
เสมือนจริงอย่าง Virtual Reality (VR) น่าจะเป็น        
เทรนด์ที่ส�าคัญท่ีผู้ประกอบการภาคการท่องเท่ียว
ต้องหันมาปรับใช้ เพ่ือสร้างการรับรู้รวมท้ังสร้าง        
แรงกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวได้ออกเทีย่วในสถานทีน่ัน้ๆ
เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะที่ดี 

การได้เหน็ภาพเสมอืนจรงิ น่าจะสร้างแรงบันดาลใจ
ในการท่องเที่ยวในอนาคตได้เป็นอย่างดี ดีกว่า           
อยู่เฉยๆ และต้องปิดกิจการไป เมื่อมีเทคโนโลยีท่ี      
ทันสมัย การน�าไปปรับใช้สร้างความได้เปรียบเสมอ



นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เล่าให้ฟังเก่ียวกับ 
Care the Whale หรอื ขยะล่องหน โครงการน้ีเราเริม่
มาแล้ว 1 ปี ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs) ในข้อ 13 “Climate Action” 
ข้อ12 “Responsible Consumption and                      
Production” และข้อ 17 “Partnerships for                    
the Goals” เน้นขับเคลื่อนการท�างานเพ่ือร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ของการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อม สร้าง
สมดุลระบบนิเวศให้คงอยู่ สู่เป้าหมายการลดภาวะ
โลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด ก�าจัดค�าว่า “ขยะ” 
ให้หายไป ร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

นายภากร เล่าต่อไปว่า ตลอดการด�าเนนิโครงการ 
1 ปีที่ผ่านมา Care the Whale มีภาคีเครือข่ายแล้ว 
กว่า 30 องค์กร โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
ถ.รัชดาฯ 14 แห่ง ซึง่ผลลพัธ์ของการลดปริมาณก๊าซ       
เรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและคัดแยก
ขยะได้ถึง 4,268,495.04 กิโลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี จ�านวน 
474,277 ต้น

"นาฬิกาโลกร้อน" หรอื Climate Clock เหลอืเวลา
ให้พวกเราเพียง 6 ปีกว่าๆ ซึ่งเป้าหมายที่เป็นการ
ท�างานร่วมกันในเวทีโลก ขณะน้ีไทยได้เข้าสู่ระยะ     
ที ่2 ในการลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่รยีกว่า "Nationally 
Determined Contribution" หรือ NDC ที่ร้อยละ      
20 -  25 ซึ่งภายในปี 2030 เรามุ่งเน้นการลด                 
ก๊าซเ รือนกระจกในสาขาพลังงาน คมนาคมขนส่ง 
ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการของเสีย” นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมน ตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ       
สิ่งแวดล้อม เผยถึงสถานการณ์สภาพแวดล้อมโลก
ระหว่ างการเปิดงานครบ 1 ปี โครงการ Care the 
Whale ในปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Survive Climate 
Tipping Point”

จัดงาน Climate Care Forum “Survive Climate Tipping Point”
ชวนทุกภาคส่วนหาทางออกสู้วิกฤตโลกร้อน

โครงการ Care the Whale
ขยะล่องหน เดินหน้าสู่ปีที่ 2

“Care the Whale ในปี 64 นี้ เรามุ่งขยายความ
ร่วมมือไปยังนอกพ้ืนที่ ถ.รัชดาฯ ปักหมุดเปิดรับ         
ทุกภา คส่วนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด ซึ่งจะ
พัฒนา Climate Care Calculator Digital Platform 
เป็นเครือ่งมอืบรหิารจดัการขยะและค�านวณเป็นตวั
วัดผล ค่าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพ่ือสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในอนาคต
จากนี้”นายภากร กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจ

การน�า  “วาฬ” มาเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอ             
แนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีนหรอื Circular Economy                
เพ่ือส ร้างแรงบันดาลใจ ปลุกจิตส�านึกให้กับสังคม
ในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ถือเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์
ทีด่ใีนการเชื้อชวนคนหนัมาให้ความส�าคญัเกีย่วกับ
การแยก ขยะ เห็นไหมเพียงแค่แยกขยะก็ช่วยโลก       
ได้แล้ ว ฉะนั้นเรื่องของการดูแลโลกเป็นหน้าท่ี               
ของทุกคน เรามาช่วยกันเพื่อสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่
ตลอดไป 

นายวราวุธ  ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



EVENT

TIP ปั นรัก #3 Ep: LoveFromHome มิติใหม่ของปาร์ตี้แบบ                
New Normal
 มิติใ หม่ของการจัดปาร์ตี้แบบ New Normal ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการ                          
ผูจ้ดัการใหญ่ คณุวิชชดุา ไตรธรรม ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และทมีงานสือ่สารองค์กร 
ทิพยประกันภัย จัดงาน “TIP ปันรัก #3 Love From Home” ขอบคุณสื่อมวลชน ในวันแห่ง
ความรกั แบบ New Normal จดักิจกรรมได้แบบปลอดโควิด - 19 ผ่านระบบ Zoom มสีือ่มวลชน
เข้าร่ วมกิจกรรมมากมาย โดยไม่ต้องมารวมตัวกันในงานเหมือนทุกปีแต่ทุกคนสามารถ                   
มส่ีวนร่วมในความสขุ สนุกสนานทกุกิจกรรมเสมอืนอยูภ่ายในงานจรงิๆ ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่สนุกสนาน อบอุ่น ได้รับประทานอาหารร่วมกัน และอบอวลไปด้วยความรัก ตลอด 4 ชั่วโมง
ของการ จัดกิจกรรม พร้อมจับสลากและมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้กับ
สื่อมวลชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทุกคนอีกด้วย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัวแบรนด์ในไทยอย่างเป็นทางการ
 หลังจากท�าการสื่อสารกับคนไทยมาตลอดปีที่ผ่านมา เกรท วอลล์ มอเตอร์ ถือฤกษ์
งามยาม ดี สวัสดีคนไทย ผ่านการไลฟ์ สตรีมมิ่ง น�าโดย มร. เอลเลียต จาง ประธาน และ              
มร. สตีเฟ่น หวัง รองประธาน ฝ่ายขายและ การตลาด เกรท วอลล์ มอเตอร์ภูมิภาคอาเซียน
และประ เทศไทย ร่วมด้วย นายณรงค์ สีตลายน กรรมการ ผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ 
ประเทศ ไทย ร่วมแถลงทิศทางการด�าเนินธุรกิจพร้อมประกาศกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจใน
เมืองไทย
 มร. เอลเลียต จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย 
กล่าวว่า  “ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา เกรท วอลล์ มอเตอร์ประสบความส�าเร็จเป็น
อย่างมากในตลาดประเทศจนี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในตลาดรถเอสยูวีและรถกระบะ มกีารขยาย
ธุรกิจ ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยการ สร้าง DNA ของผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นจนได้รับการ
ยอมรับจากผู้ใช้เกือบ 10 ล้านคนทั่วโลก

BAM ร่วมฉลองตรุษจีน
 นายวี รเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมฉลองเทศกาล               
ตรุษจีน ภายใต้ชื่อ “Happy Chinese New Year 2021 ฉลูทองแสนสุขี BAM มั่งมีตลอดไป” 
พร้อมทั้งมอบของขวัญ ส้มมงคล และอั่งเปา เพื่อขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ โชว์รูม BAM 
ส�านักงานใหญ่

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
 ชลบุรี - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564: มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด เริ่มใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ในสายการผลิตรถยนต์อย่างเป็นทางการ ที่ศูนย์การผลิตรถยนต์มิตซูบิชิ 
มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ตอบรับแผนปฏิบัติการใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม 
(The New Environmental Plan Package) ระยะยาว 30 ปี ของมติซบูชิ ิมอเตอร์ส คอร์ปอเรชัน่ 
พร้อมวางแผนขยายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเฟสต่อไปที่โรงพ่นสีแห่งใหม่ ตั้งเป้าลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทกุโครงการมากกว่า 6,100* ตันต่อปี มุง่เสรมิสร้างกระบวนการ
การผลิตร ถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอีกขั้นของปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม                 
ภายหลงัการประกาศออกแบบโรงงานพ่นสแีห่งใหม่ทีช่่วยลดการปล่อย VOCs ในกระบวนการผลติ 
และการเปิดตัวรถยนต์ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี รถเอสยูวีพลังไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด      
ระดับพรีเมี่ยม สมรรถนะสูงแต่ปล่อยมลพิษต�่าใน ประเทศไทย
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GREEN SOCIETY

ทิปโก้ฟูด้ส์น�าความเชีย่วชาญในธรุกิจต่อยอดพฒันา
ผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงเข้าสู่ตลาดอาหาร                 
และเครือ่งดืม่ในกลางปีน้ี  
ทปิโก้ฟู้ดส์ประกาศความพร้อมน�าประสบการณ์และความเชีย่วชาญท้ังในด้าน
ธุรกิจเค ร่ืองด่ืม อาหาร สมุนไพร และ สารสกัด รวมถึงการท�าตลาดท้ังใน             
และต่างประเทศ ในการผลติอาหารและเครือ่งดืม่ท่ีมส่ีวนผสมของกญัชาและ      
กัญชง ท่ีทิปโก้ได้ร่วมมือพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพร่วมกับมหาวิทยาลัย            
แม่โจ้ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งขณะนี้ก�าลังพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมเข้าสู่
การขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน อ.ย. หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติให้ด�าเนินการ 
โดยผลิตภัณฑ์ชุดแรกจะพร้อมวางจ�าหน่ายในช่วงประมาณกลางปีนี้

TIP มอบชดุ PPE และอปุกรณ์การแพทย์ ให้บุคลากร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับมือ COVID-19
นายอาคม ไม้ดัดจันทร์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากร
บุคคลฯ น ายศุภกิจ จิตร์เพ่ิมพูลผล รักษาการผู้อ�านวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร         
และ CSR ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment)          
พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล อาทิ หน้ากากอนามัย 
ถุงมือยาง ฯลฯ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร

กฟผ. ร่วมกบั มธ. ต่อยอดโครงการ ERC Sandbox 
: TU EGAT ENERG
ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าพบ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายความยัง่ยืนและบรหิารศนูย์รงัสติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (มธ.) เพ่ือรายงาน
ความคืบหน้าของโครงการ ERC Sandbox : TU EGAT ENERGY หรือ โครงการ
ทดสอบนวัตกรรมที่น�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน โดยโครงการ
ดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปมากกว่าร้อยละ 60 คาดว่าจะด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ
ในเดอืนมนีาคม 2564 พร้อมเตรยีมผลกัดนัธุรกิจใหม่ด้าน Smart Energy Solution 
ร่วมกับ มธ.

ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธฯ ปี 2564 – 2566 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
เปิดงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต ปี 2564 - 2566 ภายใต้แนวคดิ “Strengthening 
Resilient Future” “บทบาทตลาดทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปี 2564 
พร้อม มอบรางวัลส�าหรับโครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard 
ให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทย โดยมี นายพิชิต อัคราทิตย์ (ที่ 6 จากขวา) ประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และ นางสาวรืน่วดี สวุรรณมงคล (ท่ี 2 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. 
ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก เมื่อเร็วๆ นี้

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถาบันวิทยากรคุณธรรม ประจ�าปี 2564 โดยมี
มติให้ น ายดนัย จันทร์เจ้าฉาย (กลาง) ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะอนุกรรมการ
สถาบันวิทยากรคุณธรรม เพื่อท�าหน้าที่ พัฒนาวิทยากรคุณธรรม ในการขับเคลื่อน 
และส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ของประเทศ ให้เกิดการสร้างค่านิยมของสงัคมไทย 
โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ (ที่ 3 จากขวา) 
นางศิริลักษณ์ เมฆสังข์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายสรโชติ อ�าพันวงษ์ (ซ้าย)                      
เป็นอนุกรรมการ ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็ว ๆ นี้

การเคหะแห่งชาติ มอบบ้าน “สันติ 2” จ.พิจิตร
การเคหะแ ห่งชาติ ร่วมภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนส่งมอบ “บ้านสันติ 2”               
ให้กับผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในโครงการท่ีดินแปลงโล่งของ กคช. ต�าบลพะยอม 
อ�าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพิจติร นายวิญญา สงิห์อนิทร์ รองผูว่้าการการเคหะแห่งชาติ 
กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติภายใต้กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาแล้ว 48 ปี โดยที่ผ่านมาการเคหะ
แห่งชาตไิด้พัฒนาท่ีอยู่อาศยัทัว่ประเทศไปแล้วกว่า 742,000 หน่วย เพ่ือให้ประชาชน
ผู้มีรายไ ด้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้
มาตรฐานใน ราคาท่ีสามารถรับภาระได้ เพ่ือสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้เป็น
ไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี

“เดอะมอลล์ กรุป๊” สานต่อโครงการ “The Mall Group 
Go Green : Plastic Drop Point” จบัมอื “สายการบิน 
ไทยสมายล์” รณรงค์คดัแยกขยะก่อนท้ิง 
นางสาววรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ ผูบ้ริหารสงูสดุฝ่ายการตลาด บริษทั เดอะมอลล์ กรุป๊ 
จ�ากัด สานต่อโครงการ “The Mall Group Go Green : Plastic Drop Point” โครงการ
บริการน�าขยะพลาสติกสะอาดกลับสู่กระบวนการ รีไซเคิล ผนึกก�าลังพันธมิตร               
สายการบนิ ไทยสมายล์ จัดโครงการ “เดอะมอลล์ กรุป๊ ตู้คืนขวด ไทยสมายล์คืนย้ิม
ให้โลก" เชิญชวนบรจิาคขยะขวดพลาสตกิสะอาดและแห้ง 100% ผ่านจดุบริการ            
“The Mall Group Go Green : PET Bottle Machine”

กรุงเทพประกันชีวิต ผสานความร่วมมือ BDMS 
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต หรือ BLA ประกาศความร่วมมือด้านบริการทางการ
แพทย์กับ บม จ. กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS ส่งมอบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน BLA Medevac Hotline 02-777-8900 แก่ลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพ 
โดยร่วมกับศูนย์ประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Medevac Center เพื่อ
ความปลอดภยัด้านการเคลือ่นย้ายผูป่้วย ตัง้แต่ระดบัขัน้พ้ืนฐานไปจนถึงระดบั
ที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย 
ชลบุรี - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอน
โมบิลในประเ ทศไทย มอบบัตรเติมน�้ามันเอสโซ่ มูลค่ารวม 50,000 บาทให้แก่
ส�านักงานสาธ ารณสุขอ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยสนับสนุนการท�างาน
ของบุคลากรขอ งสาธารณสุขในการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รวมทั้งการปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่อ�าเภอศรีราชา 
ในโอกาสน้ี ผู้บริหารบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) คุณสมบุญ             
รวมก้อนทอง ( ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ                 
ส่ิงแวดล้อม พร้อมด้วย คณุทิพสคุนธ์ ดวงทพิย์ (ท่ี 3 จากขวา) ผูจ้ดัการประชาสมัพันธ์
และบริหารส�านักงานโรงกลั่นน�้ามันเอสโซ่ศรีราชา ได้มอบบัตรเติมน�้ามันเอสโซ่         
ให้แก่ นาย กม นต์ อินทรวิชัย (ท่ี 2 จากซ้าย) สาธารณสุขอ�าเภอศรีราชาโดยมี          
นาย สุรเชษฐ์ แก้วค�า (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดอาวุโสอ�าเภอศรีราชามาร่วมรับมอบ

ดีแทคเปิดโครงการ “ดีแทค เน็ตท�ากิน” ช่วยผู้ค้า
รายย่อยที่ก�าลัง ‘ล้ม’ ให้ ‘ลุก’ สู้พิษโควิด และ             
‘ลุยต่อ’ ด้วยอาวุธทักษะดิจิทัล
15 กุมภาพันธ์ 2564 ดีแทคประกาศช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตโควิด - 19 ด้วยโครงการ “ดีแทค เน็ตท�ากิน” มุ่งติดปีกความรู้การท�า
ธุรกิจยคุดจิทัิล ปรบัวกิฤตสูโ่อกาส สร้างตวัตนบนโลกออนไลน์ และเปลีย่นผ่าน
โอกาสค้าขายจากตลาดสดสูต่ลาดออนไลน์ บนหลกัคิดลดความเหลือ่มล�า้ทาง
ดิจิทัล สร้างสังคมออนไลน์ที่ทุกคนเข้าถึงโอกาสเท่าเทียมกัน

ซิซซา กรุ๊ป
นายอรรถนพ พันธุก�าเหนิด (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท        
ซิซซา กรุ๊ป จ�ากัด พร้อมด้วย ดร. คริสโตเฟอร์ เจนเซน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อ�านวย
การศูนย์การแพทย์และการศัลยกรรม Natai Medical Center & Resort              
และนายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิซซา 
กรุป๊ จ�ากัด เย่ียมชมศนูย์ความเป็นเลศิด้านการค้นหาตวัยา มหาวิทยาลยัมหิดล 
(Excellent Center for Drug Discover : ECDD) โดยมี ศาสตราจารย์                
นพ.สุรเดช หงส์อิง (ที่ 1 จากขวา) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ ECDD           
พร้อมด้วย ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ (กลาง) ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศ    
ด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) เป็นผู้น�าเย่ียมชมโครงการศึกษาวิจัยสาร                 
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดธรรมชาติ
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SYS ส่งมอบตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเคล่ือนท่ี              
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ�ากัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ 
มานานมากกว่า 25 ปี น�าโดย นายชัชวาลย์  ตันติอภิกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้แทน 
บรษิทั เหลก็สยามยามาโตะ จ�ากัด ส่งมอบตูต้รวจเชือ้ความดนัลบแบบเคลือ่นท่ี 
(Negative Pressure SWAB Unit) จ�านวน 2 ตู ้ให้แก่ โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ จ.ระยอง เพ่ือใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด - 19            
ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรทิน มาลีหวล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ                    
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ระยอง เมื่อไม่นานมานี้






