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กระตุกต่อมคิด นิตยสารเพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

COPY
FREE

T(HA)IME 
MACHINE

เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย

โดย สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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วัสดีครับ ขอต้อนรับสู่ประสบการณ์
ใหม่แห่งการอ่านกับนิตยสาร OKMD 
นิตยสารแจกฟรีราย 2 เดือน เพื่อการ

เสริมสร้างความรู้ ปรับมุมมอง ชี้ให้เห็นโอกาส 
ช่วยพฒันาศกัยภาพ และสร้างแรงบนัดาลใจให้
แก่ผู้อ่านทุกท่าน 
 ในยุคสมัยที่ผู้คนและโลกเช่ือมต่อกันด้วย

เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมที่ทัน

สมัยเช่นน้ี หลายคนอาจสงสัยว่าโลกก�าลังจะ

หมนุไปในทศิทางใด? แม้ว่าโลกจะยงัคงก้าวไป

ข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีล�้าสมัย หากแต่เทรนด์

โลกก�าลังหันกลับมาสู่วิถีที่พึ่งพาธรรมชาติและ

รับผิดชอบต่อโลกมากข้ึนในทุกองค์ประกอบ

หลักของชีวิต อันได้แก่ อาหาร ที่อยู ่อาศัย 

สขุภาพองค์รวม และงานช่างฝีมอื ซึง่สอดคล้อง

กับภูมิปัญญาไทยที่เรามีและเป็นมาโดยตลอด 

ยกตวัอย่างเช่น แนวคดิเร่ืองสถาปัตยกรรมแบบ

ยั่งยืนก็สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่คนไทยใช้ใน

การปลูกเรือนมาต้ังแต่อดีต ส่วนเทรนด์อาหาร

เพื่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ที่ก�าลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ก็ท�าให้อาหาร

ไทยพื้นถิ่นที่เสิร์ฟทั้งความ ‘แท้’ ของรสชาติ

อาหาร และยังแสดงถึงภูมิปัญญาด้านการ 

จัดสมดุลอาหารตามหลักโภชนาการ กลายเปน็ 

อีกหน่ึงทางเลือกที่ตอบโจทย์เ ร่ืองสุขภาพ  

สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนด้านอาหารอย่าง

ลงตัว 

 ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้

(องค์การมหาชน) เห็นความส�าคัญของการ 

ช้ีช ่องให้คนไทยมองเห็นต้นทุนทางความรู ้

และภูมิปัญญาไทยที่มีอยู ่ในประเทศ จึงคัด

กรองข้อมูลที่เข้มข้นและทันสมัยมาน�าเสนอใน

นิตยสาร OKMD ฉบับนี้ ด้วยความหวังว่าทุก

ท่านจะน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด

และประยุกต์ใช้ให้ร่วมสมัย เพื่อสร้างโอกาสใน

การประกอบอาชีพ และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย

ให้ทั่วโลกได้รับรู้กันอีกครั้ง

ส

INSIDE
บทบรรณาธิการ
อารยะ มาอินทร์ 
editor@okmd.or.th

แนวคิดสีเขียว 
สู่ความยั่งยืน

ไทยม์ แมชชีน T(HA)IME MACHINE… 

ช่องแมวลอด

การ (กลืน)  
กิน (ทาง)  
วัฒนธรรมสีเขียว

KNOWLEDGE

FEATURE

FUN FACT

เมื่อโลกตกอยู่ในภาวะ 

“ภูมิคุ้มกันบกพร่อง” 
เทรนด์โลกอนาคตจึง

ต้องกลับ 

คืนสู่วิถีสีเขียวแห่ง

ความยั่งยืนอีกครั้ง

เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย 

4 เรื่องส�าคัญในภูมิปัญญาไทยที่โลกต้องจับตามอง: 

สุขภาพองค์รวม อยู่แบบไทย อาหารบ้านบ้าน ช่างสิบใหม่ 

รู้จกักบัช่องสารพดั

ประโยชน์ในบ้าน 

ไทยทีแ่มวยงัต้อง 

ร้องเมีย้ว

07 0804

11

อัพเดทข่าวรอบโลก 

ส่องกระแสเทรนด์

ใหม่ที่คนไทยต้องรู้

1614 19 22
CONNECT

ท่านวดตัวเองง่ายๆ 

ผ่อนคลายอาการ 

สมาร์ทโฟนซินโดรม 

SMARTPHONE 
SYNDROME

REVIEW 
แนะน�า
หนังสือน่าอ่าน 

ภาพยนตร์น่าดู

INTERVIEWINSPIRATION

ชายผู้เปลี่ยนดินและ 

ไม้ไผ่ให้เป็นบ้าน
“Green Catering” 

บริการจัดเลี้ยง 

แบบกรีนไร้สารพิษ

ธนา อุทัยภัตรากูร

บรรณาธิการบริหาร
นายอารยะ มาอินทร์  
รองผู้อ�านวยการ ส�านักงาน 
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
(องค์การมหาชน)

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายอภิชาติ ประเสริฐ
ผู้อ�านวยการส�านักโครงการ 
และจัดการความรู้ 

กองบรรณาธิการ 
ส�านักงานบริหาร 
และพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) 

GLOBAL

OPPORTUNITY    KNOWLEDGE    MANAGEMENT    DEVELOPMENT

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพถ่าย 
บริษัท เอฟวายไอ  จ�ากัด 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ห้องเลขที่ 1604 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 02 637 8877-8 โทรสาร 02 637 8080 อีเมล fyi@fyibangkok.com

จัดท�าโดย
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 105 6500 โทรสาร 02 105 6556 www.okmd.or.th

EDITOR’S 
NOTE

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   Facebook: OKMD Magazine อีเมล okmdmagazine@gmail.com 
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 ส�าหรับประเทศไทยเองก็ไม่ยอมหลุด

กระแสรักษ์โลก ที่ผ ่านมาได้มีการจัดตั้ง 

สถาบันอาคารเขียวไทย ในปี พ.ศ. 2551 โดย

ความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาปนิกสยาม

และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อ

ประเมินอาคารเขียวในประเทศไทย โดยมี

เค้าโครงเกณฑ์การประเมินคล้ายกับ LEED 

แต่ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย   

แนวคิดสีเขียว 
สู่ความยั่งยืน

GREEN BUILDING คืออะไร  

ซึ่งมาจากค�าว่า Leadership in Energy and 

Environmental Design ที่ให้ความส�าคัญใน

เร่ืองการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) 

โดยการพัฒนาน้ันจะต้อง “ตอบสนองต่อ

ความต้องการของคนในสังคมปัจจุบันโดยไม่

ท�าให้คนรุ่นหลังต้องเดือดร้อน” เมื่อพิจารณา

ในแง่น้ีอาคารที่เน้นการประหยัดพลังงานจึง

อาจไม่ใช่อาคารเขียวเสมอไป เพราะยงัมอีงค์

ประกอบอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย

เมื่อมนุษย ์ก�าลังสนุกกับความก ้าวหน ้า
ทางเทคโนโลยี และเพลิดเพลินกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ จนปัจจุบันสิ่งแวดล้อม
โลกตกอยู ่ในภาวะ “ภูมิคุ ้มกันบกพร่อง” 
น�าไปสู ่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถ่ี
และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงหลาย
ป ีที่ผ ่านมา ถึงเวลาแล ้ว ท่ีต ้องหันหน ้า
เข้าหาสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง แม้แต่ในวงการ
สถาปัตยกรรมซ่ึงเดิมแข่งขันกันทางด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างสุดข้ัว ยังต้องหันมาสู่
แนวคิด “อาคารเขียว หรือ Green Building” 
ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

1. การบรหิารจดัการอาคาร 
2. ผงับริเวณและภูมทิศัน์ 
3. การประหยดัน�า้ 
4. พลงังานและบรรยากาศ 
5. วสัดแุละทรัพยากรในการก่อสร้าง 
6. คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 
7. การป้องกันผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
8. นวัตกรรมในการออกแบบ

*ประเทศไทยเพิม่หวัข้อการประเมนิดงันี้

 LEED มีเกณฑ์หลายประเภทให้เลือก

ใช้ตามความเหมาะสม เช่น อาคารที่สร้าง

ใหม่เพื่อใช้เปน็ส�านกังานหรอืหา้งสรรพสนิค้า 

โรงแรม โรงงาน อาคารที่สร้างเสร็จแล้วและ

ต้องการปรับให้เป็นอาคารเขียว อาคาร

ประเภทบ้านพักอาศัย โรงเรียน และสถาน

พยาบาล เป็นต้น โดยเกณฑ์การประเมินของ 

LEED อิงเนื้อหาการประเมิน 6 ด้าน 

เกร็ดย่อย
ใครจะคิดว่า โชว์รมูและ ศนูย์บรกิาร
โตโยต้าไทยเย็น สาขาปากช่อง  
จะมาแรงแซงโค้งคว้าประกาศนียบตัร
รับรองอาคารเขียวระดับทองจาก
มูลนิธิและสถาบันอาคารเขียวไทย 
และต�าแหน่งอาคารเขียวแห่งแรก
ของประเทศไทยไปครองได้ก่อนใคร
ต�าแหน่งนี้ได้มาไม่ใช่เพราะโชคช่วย 
โตโยต้าไทยเย็น สาขาปากช่อง ใช้
งบประมาณก่อสร้างเพิ่มจากปกติ
ประมาณ 30% ในการขุดบ่อน�้า
ด้านหน้าโชว์รูมให้เป็นแนวรั้วและ
ช่วยลดอุณหภูมิให้อาคาร ส่วนดิน
จากการขดุบ่อน�า้กน็�ามาใช้เป็นวัสดุ
ก่อสร้างทั้งหมด นอกจากนี้ยังเก็บ
รักษาต้นไม้ ใหญ่เดิมโดยไม่ท�าลาย 
ปลูกต้นไม ้ภายในอาคารสร ้าง
ความร่มรื่น มีลานโล่งเพ่ือถ่ายเท
อากาศ ลดพื้นที่ติดต้ังระบบปรับ
อากาศ ใช้ระบบปรับอากาศแบบ 
Jet ที่มีประสิทธิภาพสูง มีการน�า
สิ่งก่อสร้างเดิมมาใช้ประโยชน์เพื่อ
ลดการใช้ทรพัยากรในการก่อสร้าง 
เลือกใช้กระจกประหยัดพลังงาน 
สุขภัณฑ์ประหยัดน�้า และหลอดไฟ 
LED ส�าหรบัป้ายสัญลกัษณ์องค์กร 
ตลอดจนการใช้วัสดุในท้องถ่ินใน
การก่อสร้างและตกแต่ง
 
	 คุณป ้ อม เ พ็ ชร 	 สาริ บุ ตร	 
ผู้จัดการ	บริษัท	โตโยต้า	ไทยเย็น 
จ�ากัด	สาขาปากช่อง	เคยกล่าวไว้ว่า 
“เราใช ้งบประมาณเพ่ิม	 	 30%	
แต ่สามารถประหยัดค ่า ไฟฟ ้า
ได้	 5-10%	 ขณะท่ียอดขายเพ่ิม
ขึ้น	 3	 เท่า	 จึงเชื่อว่าภูมิทัศน์และ
บรรยากาศการตกแต่งโดยค�านึง
ถึ ง ส่ิ งแวดล ้อมมีส ่วนส ่ ง เสริม
ด ้านยอดขาย	 เพราะสังเกตว่า
ลูกค ้า ที่ เข ้ ามาดูรถมักใช ้ เวลา
ภายในศูนย์บริการมากกว่าปกติ” 
 

 GREEN BUILDING คือ อาคารที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ 

ของตัวอาคารอย่างมีประสิทธิภาพในระยะ

ยาว โดยทีม่าของแนวคดิน้ีเร่ิมข้ึนเมือ่ United 

Stated Green Building Council หรือ USGBC 

ในสหรัฐอเมริกา ได้สร้างเกณฑ์การประเมิน

ขึ้นมาเพื่อใช้วัดว่าอาคารน้ันเป็นอาคารเขียว

หรือไม่ รวมถงึมรีะดบั “ความเขียว” มากน้อย

ต่างกนัเพยีงใด เกณฑ์น้ีเรียกกันสัน้ๆ ว่า LEED 

การพฒันานัน้จะต้อง 
“ตอบสนองต่อความ

ต้องการของคนในสังคม
ปัจจุบนัโดยไม่ท�าให้ 

คนรุน่หลงัต้องเดอืดร้อน”

ที่มา www.coa.co.th/index.php?, www.tgbi.or.th/index.php,   
www.toyota.co.th/ecoDealershipOutlet/new/pakchong_branch.html

เกณฑ์การประเมินความยัง่ยืน 
ทางพลังงานและส่ิงแวดล้อมไทย  

(Thai’s Rating of Energy and 
Environmental Sustainability-TREES) 

โดยสถาบนัอาคารเขยีวไทย

เกณฑ์การประเมินอาคารเขยีว ของ LEED

ความย่ังยืนของ
สถานท่ีตัง้  

(Sustainable Sites)

ประสทิธิภาพใน
การใช้น�า้ 

(Water Efficiency)

พลงังานและ
บรรยากาศ

(Energy and 
Atmosphere)

วสัดแุละ
ทรพัยากรในการ

ก่อสร้าง 
(Materials and 

Resources)

คณุภาพของสภาพ
แวดล้อมในอาคาร 

(Indoor 
Environmental 

Quality)

นวตักรรมในการ
ออกแบบ 

(Innovation in 
Design)

ผังบรเิวณ 
และภูมิทัศน์ 

การบรหิาร 
จดัการอาคาร 

การป้องกัน 
ผลกระทบ 

ต่อสิง่แวดล้อม
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ที่มา www.wgsn.com/en/micro/Art_Dept/2013/SS15_Consumer/pdfs/WGSN_SS15_Consumer%20Forecast_History_20_Priorties.pdf, takahashihiroko.com
,louiseangelasole.blogspot.com/2014/04/origin-of-my-ss15-trend-roman-vibes.html

งาน Graphic Design 
ที่ถอดแบบมาจาก

ลวดลายกิโมโนของ 
Takahashi Hiroko

ผลงานนวัตกรรมการ
ออกแบบโคมไฟจากไม้ไผ่
ของแบรนด์สัญชาติไทย 
Korakot

HISTORY2.0
ส�านักเทรนด ์ระดับโลก WSGN เผยว ่า  
ผู้บริโภคในปัจจุบันก�าลังมองหาสินค้าและ
บริการที่ไม่ใช่แค่ดีเด่นในด้าน 'คุณภาพ' 
หรือ 'ราคา' ท่ีน่าพอใจเท่าน้ัน หากยังต้อง
แฝงคุณค่าบางอย่างที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่
ได้ เช่น คุณค่าทางอารมณ์และความรู้สึก 
อาศัยทักษะฝีมือซับซ้อน หรือแม้แต่เป็นงาน
ช่างเก่าแก่หายาก กุญแจส�าคัญที่จะพัฒนา
ธุรกจิให้ตอบรบักบัเทรนด์โลกนีไ้ด้คอื แนวคดิ  
History 2.0  ซึ่งเป็นการหยิบ 'รากเหง้าและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น' มาแปรเป็น 'ทุน' เพ่ือ
ตีความใหม่และใช้เป็นแรงบันดาลใจในการ
ผลิตผลงานให้มีเอกลักษณ์ทางคุณภาพ เร่ือง
ราว และคุณค่าในตัวเอง แตกต่างจากคู่แข่ง

	 ปัจจุบัน	 โลกตะวันตกเบนควำมสนใจ 

มำยังงำนฝีมือของชำวเอเชียมำกข้ึนเน่ือง 

จำกมีกำรน�ำเสนอสุนทรียภำพอันเรียบง่ำย 

แต่เต็มไปด้วยเร่ืองรำวและรำยละเอียด

ที่ต ้องอำศัยทักษะและเทคนิคข้ันสูงของ

ช ่ำงฝ ีมือ	 เช ่น	 เสื้อผ ้ำคอลเลกชันใหม	่ 

Autumn/Winter	2014/2015	 ของ	Paul	

Smith	ที่ได้รับแรงบันดำลใจจำกกำรทอผ้ำ 

และถกัพรมของชำวเปอร์เซยี	หรือ	นักออกแบบ 

กรำฟ ิกชำวญี่ปุ ่น	 ทะกะฮำชิ	 ฮิ โรโกะ	 

(Takahashi	Hiroko)	ทีถ่อดรหสัลวดลำยของ

กิโมโนออกมำเป็นลวดลำยกรำฟิกบนกิโมโน

ที่ตัดเย็บอย่ำงประณีตเพื่อสร้ำงควำมร่วม

สมัย	หรืออย่ำงเมืองไทยเองก็มีสตูดิโอกรกต	

(Korakot)	ที่นักออกแบบได้น�ำไม้ไผ่สีสุกซึ่ง

เป็นวสัดทุ้องถิน่ของไทยมำประยกุต์กบัเทคนิค

กำรผูกและมัดแบบว่ำวจุฬำของไทย	ผลลัพธ์

ทีไ่ด้คอืงำนศิลปะและผลติภณัฑ์ร่วมสมยั	เช่น	

โคมไฟรูปแบบต่ำงๆ	ทีม่สีไตล์และเอกลกัษณ์ 

จนสำมำรถคว้ำรำงวลัจำกงำนแสดงสนิค้ำดไีซน์

ระดบัโลกอย่ำง	Maison	et	Object	

เมือ่โลกผนัเปลีย่นไป 
ทกุวนิาทเีช่นเดยีวกับ
ความต้องการของ 
ผูบ้รโิภค นีจึ่งเป็นความ
ท้าทายทีผู่ป้ระกอบการ
และผูผ้ลติยุคใหม่ 
จะต้องแข่งขนักันหยิบยืน่
ผลติภัณฑ์และบริการ 
ทีเ่กินความคาดหมาย  
แต่ก็สามารถตอบโจทย์ 
ความต้องการ 
ในเวลาเดยีวกัน 

วงการแฟชั่นและความงาม 
ก็น�าเอาเทรนด์สู่อนาคต 
ไปประยุกต์เป็นกลยุทธ์ 
เพื่อสร้างความแตกต่าง

เทรนด์ใหม่ในการสร้างสรรค์ 
เอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า

07

มกราคม - กุมภาพันธ์  2558

OPPORTUNITY    KNOWLEDGE    MANAGEMENT    DEVELOPMENT

K
KN
OW

LED
GEK

KN
OW

LED
GE

มกราคม - กุมภาพันธ์  2558
K

FU
N 
FA
CT

‘ช่องแมวลอด’

	 ในเมื่อประเทศไทยสนิทกับอากาศร้อนขนาดนี้	คนโบราณเลยมีวิธีจัดการกับความร้อน
ด้วยองค์ความรู ้ดั้งเดิมที่ทั้งฉลาด	แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ซึ่งคนยุคใหม่สามารถ 
น�ามาประยุกต์ใช้กับบ้านตัวเองได้ไม่ยาก

	 นอกจากการปลูกบ้านตามทิศทางลมเพ่ือให้อากาศถ่ายเท	รวมถึงการปลูกไม้กระถางและ
อ่างบัวภายในบ้านเพื่อช่วยระบายความร้อนแล้ว	บรรพบุรุษของเรายังท�าเก๋ด้วยการคิดค้น	
“ช่องแมวลอด”	ลักษณะเป็นช่องระหว่างเรือนกับพื้นเรือน	ซึ่งไม่ได้เอาไว้ให้แมวลอดตามชื่อ	
แต่เป็นช่องทางรับลม	น�าลมจากใต้ถุนบ้านเข้ามาสู่ชานบ้าน	ท�าให้บ้านเย็นสบายนั่นเอง	

http://www.vcharkarn.com/varticle/38787
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ส�านักงานพลังงานสากล หรือ ไออีเอ 

(International Enery Agency - IEA) 

คาดการณ์ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็น

แหล่งก�าเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดใน 

ปี 2050 แซงหน้าพลังงานรูปแบบอื่นๆโดย

ระบุว่า ระบบโซลาร์ โฟโตโวลติก (Solar 

Photovoltaic) ซึง่ท�าหน้าทีแ่ปลงพลงังานแสง

หรือโฟตอนเป็นพลงังานไฟฟา หรือเรียกสัน้ๆ

ว่าระบบพวีี จะสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าได้

มากถึงร้อยละ 16 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งโลก 

และอีกร้อยละ 11 ได้มาจากการผลิตไฟฟ้า

จากความร้อนแสงอาทิตย์ หรือระบบเอสทีอ ี

(STE) ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 6 พันล้าน

ตันต่อปี ซึ่งมากกว่าอัตราการปล่อยก๊าซดัง

กล่าวจากภาคการขนส่งทั้งโลกเสียอีก 

 ป ัจจุบันจีน ยังคง เป ็นตลาดที่ ใหญ ่

ที่สุดในโลกด้านเทคโนโลยีพลังงานแสง

อาทิตย์ โดยในปี 2013 จีนได้ติดตั้งแผง 

โซลาร์เซลล์ในพืน้ทีท่ีม่แีดดจดัเป็นจ�านวนมาก

ในประวัติการณ์ คิดเป็น 12 กิกะวัตต์หรือ 

เกือบเท่ายอดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ในอเมริกา นอกจากน้ีจีนยังได้ส่งเสริมการ

ผนวกโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับ 

เทคโนโลยีแขนงอื่น เช่น ในภาคการเกษตร 

ที่มีความต้องการพลังงานส�าหรับปลูกผัก

ในเรือนกระจก รวมถึงการจัดสรรเงินกู้เพื่อ

การพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย ์

และพยายามผลักดันให ้สถาบันการเงิน

ตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับ

พลังงานอีกด ้วยประโยชน ์จากพลังงาน 

ทางเลือกนี้อย่างแท้จริง

OPPORTUNITY

GLOBAL

“แม้ประเทศไทยมแีสงแดด 
จัดทัง้ปี แต่การน�าพลังงานแสง
อาทติย์มาใช้กลับไม่ใช่เร่ืองง่าย 

ด้วยราคาทีส่งู (แทบจะ) เกินเอ้ือม
ของเทคโนโลยีพลังงาน 

แสงอาทติย์ ท�าให้คนรักษ์โลก 
ยังคงท�าได้เพียงแต่แอบมอง”

ปัจจุบันการพึ่งพาพลังงานทางเลือกหรือ
พลงังานทดแทน คอื ดชันชีีว้ดัความตระหนกั
เรื่องพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของประเทศต่างๆ  พลังงานที่หมุนเวียน 
กลับมาใช้ได้ใหม่อย่างแสงอาทิตย์ ลม และ
น�้า จึงเป็นทางเลือกที่นานาประเทศก�าลังให้
ความสนใจอย่างมาก โดยในบรรดาพลังงาน
สะอาดท้ังหลาย พลังงานสุริยะหรือพลังงาน
แสงอาทิตย ์ถือได ้ว ่าเป ็นพระเอกท่ีชวน
หลงใหลมากที่สุดในขณะนี้ 

พลังงานสุริยะ
พลังงานแห่งอนาคต

 ส� าห รับประเทศไทย แม ้พลั งงาน 

หมนุเวยีน เช่น พลงังานแสงอาทติย์ พลงังาน

ลม พลังงานน�้า ฯลฯ เป็นเร่ืองที่ใครๆ ก็ให้

ความสนใจ แต่ด้วยราคาทีสู่ง (แทบจะ) เกิน

เอือ้มของเทคโนโลยแีสงอาทติย์ในปัจจบุนั จงึ

ไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะเข้าถึงประชาชนได้ในวง

กว้าง แต่คนรุ่นใหม่อย่าง อรรถพล หรรษา
ภิรมย์โชค หรือ คุณบาส กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท วีอ ีโซลาร์ ซสิเทม็ส์ จ�ากดั กลบัมอง

เหน็โอกาสและความท้าทายในการน�าพลงังาน

ทางเลอืกทีส่ะอาดกว่า ประหยดักว่า และฉลาด

เลือกมากกว่า อย่างพลังงานแสงอาทิตย์มา

ปฏวิตัวิงการพลงังานในประเทศ

 “ผมได้ยินเร่ืองของพลังงานแสงอาทิตย์

จากเพื่อนชาวเช็ก (Czech) เกี่ยวกับระบบ 

การท�างาน ประโยชน์ และผลกระทบของ

พลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากที่ได้ฟังแล้ว

ผมก็มานึกว ่า ท�าไมบ้านเราการพัฒนา

และการส่งเสริมทางด้านระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์จึงยังไม่เป็นที่รู ้จักและ

แพร่หลาย ทั้งๆ ที่บ้านเรามีแดดดี เหมาะ

แก่การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์มาก น่ันจึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ท�าให้ผม

สนใจเร่ืองพลังงานแสงอาทิตย์ ผมอยาก

เห็นพื้นที่หลังคาในเมืองไทยเต็มไปด้วยแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ ผมอยากจะเห็นทุกครัว

เรือนและภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากพื้นที่

หลังคาผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่

ว่าจะเพื่อใช้เองหรือเพื่อจ�าหน่ายให้กับการ

ไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเหมือนใน 

ต่างประเทศ” 

 ในฐานะนักธุรกิจรุ ่นใหม่ที่ตั้งใจผลิต

พลังงานทดแทน ไปจนถึงการเติมเต็มความ

ต้องการในการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นใน

ประเทศไทย รวมไปถึงประเทศในภูมิภาค

อาเซียน คุณบาสมีมุมมองเ ร่ืองโอกาส

“ผมอยากจะเหน็ทกุ 
ครวัเรอืนและภาคธุรกิจใช้
ประโยชน์จากพ้ืนทีห่ลงัคา
ผลติไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทติย์ ไม่ว่าจะเพือ่ใช้เอง
หรือเพือ่จ�าหน่ายให้กับการ
ไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์ของส่วน
รวมเหมอืนในต่างประเทศ”
คุณอรรถพล หรรษาภิรมย์โชค
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท วีอี โซลาร์ ซิสเท็มส์ จ�ากัด 

ของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยได ้

อย่างน่าสนใจ

 “ผมมองว่าเมอืงไทยมศีกัยภาพสูงทางด้าน

ทรัพยากรแสงอาทติย์ และระบบไฟฟ้าทีร่องรับ

เป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว และจากนโยบายภาครฐัที่

จะส่งเสริมด้านการรับซื้อไฟฟา้ในอัตราพิเศษ

ภายในปีน้ี จงึน่าจะเป็นตวัขับเคลือ่นตลาดใน

ประเทศไทยให้โตข้ึน”

 คุณบาสเสริมว ่า “ภาครัฐควรจะม ี

นโยบายสนับสนุนระบบ Net Metering คือ  

ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าทีผ่ลติเองจากแสงอาทติย์

ในเวลากลางวัน และขายก�าลังการผลิตส่วน

เกินให้กับการไฟฟ้า ส่วนเวลากลางคืนที่ไม่มี

แสงแดดกใ็ห้ซือ้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าตามปกติ 

ซึง่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย และยงัเป็นการส่งเสริม

ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมอย่างเสรีในการบริหาร

จัดการด้านการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

และคุ้มค่าอีกด้วย” 

(ดูเพิ่มเติมที่ http://www.iea.org/) 
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ไทยม์ แมชชีน  
เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) 
ภูมิปัญญาไทย

แม้อนาคตจะยังเป็นสิ่งที่ไม่มีใครล่วงรู้แน่ชัด 
แต่จากการคาดการณ์ของส�านักเทรนด์ทั่ว
โลกได้ข ้อสรุปตรงกันว่า โลกก�าลังหมุน
ไปสู่สิ่งที่เรียกว่า 'ความย่ังยืน' ผู้คนหันมา
ใส่ใจสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของโลก
ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติมากย่ิงขึ้น น่ันเป็นเพราะบทเรียน
ที่ผ่านมาท�าให้มนุษย์เข้าใจแล้วว่า เราไม่ใช่
สิ่งมีชีวิตท่ีเอาชนะธรรมชาติได้ แต่เป็นเพียง
ผู้อาศัยที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไป
ของโลกมากย่ิงขึ้น
 เมื่อโลกเ ร่ิมหันกลับมาสู ่ วิ ถีที่พึ่ งพา

ธรรมชาติ สอดคล้องกับทุนความรู ้และ

ภูมิป ัญญาไทยที่ เรามีมาแต่เดิม การน�า

องค์ความรู ้ในอดีตมาพัฒนาต่อยอดหรือ

ประยุกต์ใช้ให้ร ่วมสมัย โดยเฉพาะใน 4 

หัวข ้อส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน อันได้แก่ 

อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่ง

ห่มและเคร่ืองใช้ไม้สอย จะช่วยเพิ่มคุณค่า

และโอกาสในการประกอบอาชีพ ส่งเสริม

เศรษฐกิจประเทศ ทั้งยังจะช่วยช้ีน�าวิถีชีวิต

ที่เรียบง่ายและยั่งยืนให้แก่คนทั่วโลก 

1. สุขภาพองค์รวม
การแพทย ์ทางเลือกเป ็นเทรนด ์ ท่ีก�าลัง
ม าแ ร ง ในขณะนี้  ด ้ ว ย แนวคิ ดที่ ม อ ง
ร่างกายแบบองค์รวม (Holistic Medical 
Approach) หรือการสร้างสมดุลทั้งสุขภาพ
กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณไป
พร ้อมกัน ตอบโจทย ์การมีสุขภาวะที่ดี 
(Wellness) ได้อย่างแท้จริง
 เมื่อผู ้คนแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ตอบ

โจทย์การดูแลสุขภาวะอย่างรอบด้าน ทั้งใน

แง่การบ�าบัดรักษาโรค การปรนนิบัติความ

งาม และผ่อนคลายจิตใจ จึงน�าไปสู ่การ

เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูป

แบบใหม่ที่เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

และความงาม (Global Wellness Tourism)  

ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโลกมากถึง 439 

พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2014 ที่ผ่านมา

 เมื่อย้อนมามองทรัพยากรและองค์ความ

รู้ด้านการแพทย์ของไทยพบว่า เราสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคได้

รอบด้าน ทั้งการบ�าบัดรักษาโรคด้วยการ

แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย เวชศาสตร์

ความงามและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ตลอดจน

ศาสตร์การนวด สปา และการบริการที่ได้

รับการยอมรับในระดับแถวหน้าของโลก จึง

ไม่แปลกที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพในไทยจะเติบโตข้ึนทุกปี และคงไม่

เกินจริงไปนักหากจะกล่าวว่าเรามีศักยภาพ

การแข่งขันมากเพียงพอที่จะก้าวข้ึนมาเป็น

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 

ในอนาคตอันใกล ้

T(HA)IME  
MACHINE...

O
FEA

TU
RE

พีคฌาน

เบญจเมธา  
เซรามิก

สกุล อินทกุล
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 จะเห็นว ่าเทรนด์โลกยุคใหม่หมุนมา 
สอดรับกับภูมิป ัญญาไทยที่ เรามีและเป็น
อย่างไม่น่าเชื่อ เราพบว่าสถาปัตยกรรมแบบ 
ยั่งยืน (sustainable architecture) กับ
เรือนไทยใช้แนวคิดเดียวกัน ส่วนแนวคิด
สุขภาพองค์รวม (holistic health) ไม่ใช่อะไร
ที่ไกลเกินการแพทย์แผนไทย และในขณะที่
เทคโนโลยีก�าลังก้าวไกลแต่การให้คุณค่ากับ
งานทักษะฝีมือ ก็พิสูจน์แล้วว่าวิถีช่างที่เรามี 
ไม่ใช่สิ่งที่โลกจะละเลยไปได้ 

อ.วีรธรรม ตระกูลเงินไหม ริเร่ิมและรวบรวม
ชาวบ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์ ต้ังกลุ่มกลุ่มทอ

ผ้ายกทอง 'จันทร์โสมา' ผู้ฟื้นฟูเทคนิคการ

ทอผ้าไหมยกทองช้ันสูงแบบราชส�านักไทย

โขมพัสตร์ ต�านานการพิมพ์ผ้าไทยเก่าแก่

แห่งเมืองหัวหิน

Walk on the wild side งานย้อมครามแท้
ให้กลับมาร่วมสมัยอีกคร้ัง 

สกุล อินทกุล นักจัดดอกไม้ผู ้สร้างสรรค์ 

การจัดดอกไม้รูปแบบใหม่ด้วยทักษะโบราณ

ของไทย

Korakot ออกแบบโดยการน�าไม้ไผ่สีสุกมา

ประยุกต์เข้ากับเทคนิคการผูกและมัดแบบ

ว่าวจุฬา

ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ 
ฟู้ดสไตลิสต์ผู้ดึงเอา 

ความโดดเด่นของ 

อาหารไทยมาตีความใหม่

ยางนา สตูดิโอ

2. อยู่แบบไทย
เมื่อคนเราไม่ต้องการเผชิญหน้ากับวิกฤติ
โลกและภัยธรรมชาติอีกต ่อไป ความ
สนใจของ โลกตะ วันตกจึ งหัน เหไปยั ง
สถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน (Sustainable 
Architecture) ที่เน้นการกลับคืนสู ่ความ
เรียบง่าย สอดคล้องกับจังหวะของธรรมชาติ 
เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 ในขณะที่ภูมิปัญญาไทยได้เน้นที่ความ

เป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติมาโดยตลอด คน

ไทยสมัยก่อนสร้างบ้านโดยค�านึงถึงสภาพ

อากาศและภูมิประเทศ สังเกตทิศทางลม

เพื่อช ่วยให้อากาศถ่ายเทและเย็นสบาย 

รู้จักดึงเอาแสงธรรมชาติมาใช้ในบ้านอย่าง

เหมาะสม อีกทั้งยังเคารพการเปลี่ยนแปลง

ของดินฟ้าอากาศด้วยการปลูกบ้านใต้ถุนสูง

ที่พร้อมรับมือกับทุกฤดูกาล 

 อย่างไรก็ตาม สถาปัตยกรรมยั่งยืน

สไตล์ไทยๆ ใช ่ว ่าจะต้องอยู ่ในรูปแบบ

บ้านหลังคาจั่ว ใต้ถุนสูง ฝาปะกน เท่าน้ัน 

หากแต่คือการน�าภูมิปัญญาและองค์ความ

รู ้ดั้ ง เดิมมาปรับใช ้ด ้วยการ 'คิด ' และ 

'ออกแบบ' ให้มากข้ึนเพื่อให้ตอบโจทย์กับ

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดย

ไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติ บ้านร่วมสมัยตาม

แนวคิดนี้จึงหมายถึง บ้านที่สามารถจัดสรร

พื้นที่ตามทิศทางแดดและลมธรรมชาติ อีก

ทั้งยังเพิ่มสุนทรียะและเร่ืองราวให้กับบ้าน

ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมและธรรมชาติรอบตัว 

3. อาหารบ้านบ้าน
กระแสความใส ่ ใจคุณภาพชีวิตและสิ่ ง
แวดล้อมของคนยุคน้ี น�าพาชาวโลกหวน
กลับไปสู่รากเหง้าของอาหารอีกคร้ัง จาก
เทรนด์การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและ
อาหารออร์แกนิก สู่อาหารท่ีปลูกเองหรือมี
อยู ่ตามธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งเป็นท่ีนิยม
เน่ืองจากความสดใหม่ ปลอดภัย ใช้เวลา
ขนส่งน้อยกว่า 
 อีกหน่ึงเทรนด์อาหารที่เติบโตอย่างมาก

ในประเทศตะวันตกก็คือ ‘Comfort Food’ 

หรือเมนูท้องถิ่นประจ�าบ้านที่คุณแม่หรือ

คุณยายเคยท�าให้ทาน ซึ่งปกติจะสืบทอด

และซ่อนอยู่ก้นครัว แต่เมื่อโลกหมุนเร็วข้ึน 

อาหารรสชาติเดิมๆ เหล่าน้ีค่อยๆ หายไป 

นั่นจึงท�าให ้คนยุคใหม่โหยหารสชาติใน

ความทรงจ�าจนกลายเป็นกระแสที่เชฟและ

ร้านอาหารยุคใหม่จ�านวนมากอ้าแขนรอรับ 

 เมื่อโลกหมุนกลับมาหาอาหารพื้นถิ่น จึง

เข้าทางอาหารต�ารับไทยที่ยังคงความเป็น

เมนูท้องถิ่นที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งเกินงาม

และคงเอกลักษณ์ไทยที่สืบทอดกันมา ทั้ง

ยังเป็นอาหารที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทยใน

การดึงคุณประโยชน์จากธรรมชาติมาเป็น

อาหาร มีสรรพคุณทางยา รวมถึงมีเร่ืองราว

และวัฒนธรรมเฉพาะตัว ส�ารับเล็กๆ ของ

อาหารไทยพื้นถิ่นจึงเป็นเร่ืองใหญ่ที่ตอบรับ

กับเทรนด์โลกได้อย่างเหมาะเจาะและเป็น

ประสบการณ์แห่งรสชาติที่น ่าต่ืนเต้นทั้ง

ส�าหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ

4. ช่างสิบใหม่
ประเทศไทยเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันสมบูรณ์ 
รุ่มรวยด้วยความคิดสร้างสรรค์ งานช่างนั้น
แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจ�าวันของคนไทยมา
ตั้งแต่โบราณ ทักษะช่างไทยแบ่งเป็นสาย
ช่างหลวงท่ีเรียกกันว่า ‘ช่างสิบหมู ่’ หรือ 
‘ช่างสิปปะหมู่’ อันหมายถึงช่างงานศิลปะ 
10 ประเภทซึ่งถือเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูง
ของชาติ กับสายชาวบ้านซึ่งสืบทอดทักษะ
เก่าแก่หลายชั่วอายุคนในย่านชุมชนจนเกิด
เป็น ‘หมู่บ้านช่าง’ ต่างมีทักษะและความ
ถนัดที่หลากหลายตามท้องถ่ิน ซึ่งล้วนแต่
สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ที่ภาค
อุตสาหกรรมไม่สามารถทดแทนได้
 แม้กาลเวลาจะริบคืนทักษะช่างหลาย

อย่างให้สูญหายไป แต่ดีเอ็นเอช่างที่อยู่ใน

คนไทยยังคงได้รับการถ่ายทอดและส่งต่อ

มาจนถึงปัจจุบัน โดย 10 ช่างไทยรุ่นใหม่ที่

ก�าลังดังไกลในเทรนด์โลกได้แก่

MUMANA (มุมานะ) สร้างสรรค์งานศิลปะ
ร่วมสมัยและเครื่องประดับจากงานปักดิ้นเงิน

แบบโบราณ 

พีคฌาน ผู้ยกระดับวัสดุและงานช่างท้องถิ่น
ด้วยการออกแบบและนวัตกรรมใหม่

ยางนา สตูดิโอ กลุ่มสถาปนิกผู ้เช่ียวชาญ

ในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจากภูมิปัญญา

บรรพบุรุษ

เบญจเมธา เซรามิก สร้างสรรค์งานเซรามิกที่
มีกลิ่นอายวัฒนธรรมมุสลิมผ่านลวดลายและ

วัสดุท้องถิ่น

ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ ฟู ้ดสไตลิสต์ 

ผู ้ดึงเอาความโดดเด่นของอาหารไทยมา 

ตีความใหม่

กลุ่มทอผ้ายกทอง 'จันทร์โสมา'

MUMANA (มุมานะ) 

TriMode Design

เบญจเมธา 
เซรามิก

Korakot
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เ ม่ือวัฒนธรรม ‘สี เ ขียว’ ที่ว ่าด ้วยการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระชับพื้นที่มาสู ่โต๊ะ
อาหารทั้งที่บ้านและในร้านอาหาร จึงไม่
แปลกที่เทรนด์การบริโภคจะพลอยหวนคืน
สู่ความเป็นธรรมชาติตามไปด้วย โดยเฉพาะ
อาหารเพ่ือสุขภาพและอาหารออร์แกนิก 
(organic foods) กลายเป็นวัตถุดิบหลัก
ที่ขาดไม่ได้ ส่วนอาหารพ้ืนถ่ินก็กลายเป็น
ประสบการณ์แห่งรสชาติที่น่าตื่นเต้น สร้าง
มูลค่าเพิ่ม เสริมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ 
มีจุดขายที่ความสดใหม่ ดีต่อสุขภาพ 
 

การ (กลืน) กิน (ทาง) 
วัฒนธรรมสีเขียว

	 เมื่อเร็วๆ	นี้	ปรากฏการณ์สีเขียวบนโต๊ะอาหารยังรุกคืบเข้าสู่

ธุรกิจจัดเลี้ยงในบ้านเรา	กลายเป็น	“Green	Catering”	(บริการ

จัดเลี้ยงแบบกรีนไร้สารพิษ)	โดย	โครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทาง

เลือกฯ	เครือข่ายตลาดสีเขียว	บริษัท	สวนเงินมีมา	จ�ากัด	ที่ค�านึง

ถึงผู้บริโภค	ใส่ใจกระบวนการผลิต	วัตถุดิบเน้นความสด	สะอาด	

ปลอดภัย	รสชาติดี	ไม่ใช้น�้าตาลทรายฟอกขาว	ไม่มีผงชูรส	ปลอด	

GMOs	ใช้ข้าวกล้องแทนข้าวขาว	เสริมด้วยผักผลไม้พื้นบ้านที่ปลูก

ในพื้นถิ่น	กินตามฤดูกาล	ส่วนเน้ือสัตว์ต้องปลอดสารเร่งเน้ือแดง	

อาหารทะเลปลอดฟอร์มาลีน	 ไม่ใส่สารกันบูด	นอกจากนี้ยังค�านึง

ถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายง่าย

หรือใช้หมุนเวียน			

	 นอกจากน้ี	 ยังเพิ่มความสนุกและเพลิดเพลินให้แก ่การรับ

ประทานด้วยการดีไซน์เมนูอาหารและการตกแต่งอาหารที่โดดเด่น

และสร้างสรรค์	ท�าให้บรรดาเมนูชูสุขภาพที่เคยเป็นยาขมของใคร

หลายคน	อาทิ	ย�าผัก	ธัญพืชรวมมิตร	ฯลฯ	กลายเป็นอาหารหน้าตา

ดึงดูดใจ	และท�าให้ใครหลายคนอดไม่ได้ที่จะต้องยกกล้องข้ึนมา

บันทึกภาพ	ก่อนจะยกมือหยิบอาหารเข้าปากแบบหยุดไม่อยู่

ร้านอิ่มอุ่น :	ข้าวมันธัญพืช-กะเพรา
ทะเล	/	ข้าวห่อใบบัว-แกงเลียงน�้าอ้อยกุ้งสด	

/	ข้าวตัง-ย�าดอกดาวเรือง		/	มะเฟืองลอย

แก้ว	/	มะม่วงอบชีส	/	ไอติมมะเกี๋ยง

ติดต่อ: คุณจ๋า พวงมณี 02-939-5939
somjaa@katikala.com
facebook.com/imooncatering
www.im-oon.com
รายการอาหาร (ต่อท่ี) อาหารว่าง  
105-160 บาท ม้ือหลัก 350-650 บาท 
ค็อกเทล 200-500 บาท ต�่ากว่า 50  
ท่ีเพิ่มค่าขนส่ง

ร้านเคี้ยว...เขียว :	ขนมจีนสีสันจาก
ธรรมชาติ	/	แกงส้ม-ปลาทูต้มเค็ม	/	

ข้าวย�า-ย�าผักห้าธาตุ	/	ธัญพืชรวมมิตร	/	

ขนมตาล	ขามกล้วย	ตะโก้	/	ข้าวเหนียวมูน

ผลไม้ตามฤดูกาล

ติดต่อ : คุณโม้ย วิตดา 089-785-7720
witada_m@yahoo.com
facebook.com/KeawKeaw.
GreenCatering
รายการอาหาร (ต่อท่ี) อาหารว่าง 80-120 
บาท ม้ือหลัก 150-300 บาท รับ 50 ท่ีขึ้นไป
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Inspiration
ร้านกรีนพลัส :	ข้าวกล้องไรซ์เบอร่ี-
พะแนงเห็ดกุ้งสด	/	น�้าพริกเผาเห็ดนางฟ้า

ภูฏาน	/	เต้าหู้ทรงเคร่ือง-ต้มแซบเห็ดรวม	

/	ถุงทองมังสวิรัติ	ปั้นสิบ	/	ขนมเปี๊ยะ	 

วุ้นกุหลาบ	/	ถั่วห้าสีโรยน�้าผึ้ง

ติดต่อ : คุณน้อย กันธิมา 089-449-0488
kantima803@gmail.com
facebook.com/kantima.rachchumpol
รายการอาหาร (ต่อท่ี) อาหารว่าง 70 บาท 
ม้ือหลัก 120 บาท รับ 30 ท่ีขึ้นไป

ร้านตั้ง-ใจ-ท�า :	ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน	:	
สงครามผักรักสุขภาพ	/	ออมเล็ตโรล	:	 

ไข่ม้วนสมุนไพร	/	ไก่ฉีกสะบัดลาย	:	 

สลัดไก่ฉีก	/	คุกกี้ร๊อคกี้สตาร์	:	คุกกี้ข้าว

โอ๊ตธัญพืช	/	สวีทดาร์คเจลลี่	:	เฉาก๊วย

ข้าวโพดอ่อน	/	กรีนน่ีอินอะบ๊อทเทิล	:	

ลอดช่องไทยกะทิสด

ติดต่อ: คุณเอ๋ สุพัตรา 089-202-2236
supatra.tang@gmail.com
facebook.com/tangjaidham
รายการอาหาร (ต่อที่) อาหารว่าง 80-120 บาท 
ม้ือหลัก 150-300 บาท ต�่ากว่า 50  
ท่ีเพิ่มค่าขนส่ง

ร้านที่ให้บริการ GREEN CATERING 
ร้านเวจจี้คิทเช่น :	บะหมี่ผักโมโรเฮยะ
ผัดต้มย�าเห็ด	/	ส้มต�าธัญพืช	/	ข้าวคลุก

กะปิมังสวิรัติ	/	กะหร่ีปั๊บอบเห็ดหอม	/	

เค้กกล้วยหอม	/	ขนมครกแป้งข้าวกล้อง

ติดต่อ: คุณด๊า ชนิดา 092-269-8005
veggiekitchen.th@gmail.com
facebook.com/Veggie Kitchen
รายการอาหาร (ต่อท่ี) อาหารว่าง 80 บาท 
ม้ือหลัก 150 บาท ไม่มีขั้นต�่า แยกค่าขนส่ง 
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เมื่อเทรนด์ของการอยู่อาศัยให้ความส�าคัญ
เรือ่งความยัง่ยนื เหล่านกัออกแบบและผู้ผลติ
ต่างพยายามเฟ้นหาวัสดุใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม จงึเป็นเวลาท่ี ‘ไม้ไผ่’ วสัดทุ้องถ่ิน 
ที่เคยถูกมองข้ามจะกลับขึ้นมาเป็นหนึ่งใน 
‘วสัดทุางเลอืก’ ทีท่ัว่โลกต้องจับตามองอกีคร้ัง

 ธนา อุทัยภัตรากูร หรือที่หลายคนรู้จัก

ในนาม ‘โจ้ บ้านดิน’ อาจารย์ประจ�าภาค

วิชาสถาปัตยกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

สถาบันอาศรมศิลป์ ผู ้มีประสบการณ์และ

ความเช่ียวชาญด้านการออกแบบโดยใช้วัสดุ

ธรรมชาติ ก่อนจะหันมาจับโครงการไม้ไผ่

INTERVIEW

๐๙

ธนา อุทัยภัตรากูร
ชายผู้เปลี่ยนดินและไม้ไผ่ให้เป็นบ้าน

ด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ร่วม

สมัย ‘หอศิลป์ไม้ไผ่ อาศรมศิลป์’ และสร้าง

เครือข่ายความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ไม้ไผ่ใน

งานสถาปัตยกรรม ด้วยเล็งเห็นว่าไม้ไผ่เป็น

หน่ึงในวัสดุแห่งความยั่งยืนที่สามารถตอบ

โจทย์เทรนด์การออกแบบที่อยู่อาศัยซึ่งเน้น

ความเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น

จุดก�าเนิดของ โจ้ บ้านดิน 
 จริงๆ แล้วผมเป็นคนกรุงเทพ เกดิ เตบิโต 

และเรียนหนังสือในกรุงเทพมาตลอด (คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร) 

เมื่อเรียนจบผมก็เข้าสู่ระบบ ท�างาน หาเงิน 

เหมือนคนทั่วไป จนกระทั่งปี 2545 ช่วงนั้นมี

กระแสในหมูส่ถาปนิกว่าตกลงสถาปัตยกรรม

ไทยร่วมสมัยเป็นอย่างไรกันแน่ ผมจึงไปเข้า

ร่วม workshop บ้านดิน ตอนน้ันไปเพราะ

อยากรู้อยากเห็นเฉยๆ ไม่ได้จริงจังอะไร จน

เจอกับพี่โจน จันได (ผู้เช่ียวชาญในการสร้าง

บ้านดินของประเทศไทย และคนจนผู้ยิ่งใหญ่

แห่งรายการเจาะใจ) ได้ไปท�างานในโครงการ

บ้านดิน ไปอบรมเร่ืองบ้านดินให้ชาวบ้านใน

ชุมชนต่างๆ ตอนน้ันเองที่ผมได้ค้นพบว่าตัว

เองต้องการอะไร

ความต้องการของ โจ้ บ้านดิน        
 ความต้องการของผมคืออยากพึ่งพาตัว

เองได้มากทีส่ดุ จริงๆ แล้วความต้องการของ

คนเรามีแค่เรื่องปัจจัย 4 คนเรามีที่ดินไว้ปลูก

บ้าน ปลูกข้าวและพืชผักสมุนไพร และเลี้ยง

สตัว์ แค่น้ีเรากม็เีกอืบทกุอย่างทีจ่�าเป็นในชวิีต  

จงึไม่ต้องเหน่ือยและเสยีสขุภาพไปกบัการหา

เงินมากๆ อีกต่อไป 

จากดินสู่ไม้ไผ่
 หลังเสร็จจากโครงการบ้านดิน ผมเข้า

มาเรียนต่อที่สถาบันอาศรมศิลป์ แต่สถานะ

ผมคือเป็นทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปพร้อม

กนั เพราะทางสถาบนัเหน็ว่าผมเคยสร้างบ้าน

จากวัสดุธรรมชาติมาก่อนตอนท�าบ้านดิน จึง

ให้ผมรับผดิชอบวชิาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม น�า

นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตวัเองเรือ่งไม้ไผ่ เน้นการ

เรียนรู้ผ่านการท�างานจริง เราจึงตั้งโครงการ

จริงข้ึนมาคือ การสร้างหอศิลป์ไม้ไผ่ เพื่อให้

เป็นฐานในการเรียนรู้ โดยมีผมเป็นคนดูแล

และด�าเนินการจนแล้วเสร็จ

เสน่ห์ของบ้านไม้ไผ่
 ประเทศไทยเรามีไผ ่ท ้องถ่ินกว่า 30 

ชนิด ปูย่าตายายของเราก็มีองค์ความรู้ด้าน

การน�าไม้ไผ่มาปลูกเรือนที่พักอาศัยมานาน

แล้ว อย่างเช่น ‘เรือนเครื่องผูก’ ซึ่งเป็นเรือน

ที่มีโครงสร้างท�าด้วยไม้ไผ่ ใช้หวายและตอก

ผูกมัดส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน หลังคามุงด้วย

ใบจาก แฝก ใบตองตึง หรือหญ้าคา ตาม

แต่วัสดุในแต่ละพื้นที่ ส่วนพื้นเรือนก็ท�าจาก

ฟาก (ไม้ไผ่ผ่าคร่ึงแล้วทุบให้แบน) ซึ่งแม้จะ

ดเูรียบง่าย แต่กผ่็านกระบวนการคดิค้นให้เข้า

กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ รวมไปถึง 

รูปแบบการใช้ชีวิตแบบไทยๆ เป็นอย่างดี 

 โดยส่วนตัวผมคิดว่าเสน่ห์ของบ้านไม้ไผ่

อยู ่ตรงความกลมกลืนและสอดคล้องกับ

ธรรมชาติ รวมถึงความเป็น exotic และ 

romantic คอืเป็นความงามทีแ่ปลกตาและตดิ

ตรึงใจกว่าสิ่งก่อสร้างยุคใหม่ จะเห็นได้จาก

โรงแรมหรือสปาหลายแห่งจะชอบน�าไม้ไผ่ไป

ตกแต่ง ผมเองกไ็ม่ได้คดิว่าทกุคนควรเปลีย่น

มาสร้างบ้านไม้ไผ่ใต้ถุนสูง เพราะมันคงเป็น

ไปไม่ได้ อยูท่ีแ่ต่ละคนทีจ่ะน�าวสัดทุ้องถิน่และ

ภูมิปัญญาดั้งเดิมกลับมาใช้ให้สมวิถีชีวิตและ

รสนิยมอย่างไรมากกว่า

สร้างอาคารไม้ไผ่ใช่จะไร้ปัญหา 
 ปัญหาของไม้ไผ่ในบ้านเราก็คือ ไม่มี

ต�ารับต�าราหรือเอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ไม้ไผ่เลย องค์ความรู้เกี่ยวกับไม้ไผ่ของไทย

ส่วนใหญ่เป็นแบบพื้นบ้านซึ่งไม่ได้รับการ

พัฒนา ทั้งๆ ที่ไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติที่มี

คณุสมบตัหิลากหลายมาก ต้นไผ่พนัธ์ุเดยีวกนั

แต่คนละต้นกัน คุณสมบัติก็แตกต่างกัน 

แม้แต่ในต้นเดียวกันแต่ช่วงโคน กลาง ปลาย 

ก็ต่างกัน ไม้ไผ่จากต่างแหล่งปลูก ก็ต่างกัน

อีก มันซับซ้อนมาก ต้องเริ่มศึกษาเรียนรู้ใหม่

ทั้งหมด 

 อย่างการสร้างหอศิลป์ไม้ไผ่ เราต้ังใจ

สร้างออกมาเป็นอาคารขนาดใหญ่มากๆ เพือ่

ศึกษาว่าโครงสร้างไม้ไผ่ล้วนๆ จะสามารถ

รองรับอาคารขนาดใหญ่ได้หรือไม่ โดยเราได้

เชิญเครือข่ายที่เคยร่วมงานกันในหลายพื้นที่ 

รวมถึงช่างอาวุโสชาวปกาเกอะญอ มาช่วย

“เสน่ห์ของบ้านไม้ไผ่อยู่ตรง 
ความกลมกลืนและสอดคล้อง 

กับธรรมชาติ  รวมถึงความเป็น 
exotic และ romantic คือ 

เป็นความงามทีแ่ปลกตาและ 
ติดตรงึใจกว่าสิง่ก่อสร้างยุคใหม่”

สอนทักษะต่างๆ ให้ช่างรุ่นใหม่ รวมถึงช่วย

แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานไม้ไผ่ เช่น การ

เพิ่มความแข็งแรงให้รอยต่อด้วยการตอกลิ่ม 

หรือการขุดบ่อความยาว 4 เมตรส�าหรับใช้แช่

ไม้ไผ่ในน�้ายาป้องกันแมลงสูตรชีวภาพ เพื่อ

เพิ่มความคงทนให้แก่เน้ือไม้ เป็นต้น ถือว่า

เป็นโครงการที่ทุกฝ่ายมาร่วมกันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และลองผิดลองถูกผ่านการท�างานจริง 

โดยใช้เวลาออกแบบและวางแผนประมาณ  

5 ปี ก่อสร้างจริงประมาณ 45 วัน
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“ไม้ไผ่” วัสดุทางเลือกแห่งอนาคต 
	 ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างแท้จริง	อย่างวัสดุอื่นๆ	ที่ได้ช่ือว่าเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เอาเข้าจริงก็คือวัสดุ

อุตสาหกรรม	หมายความว่าต้องมีแหล่ง

วัตถุดิบ	มีโรงงาน	ผ่านการขนส่ง	ใช้พลังงาน

ในการผลิตและการขนส่ง	แต่อย่างดินหรือ

ไม้ไผ่	เราตัด	ขุด	แล้วใช้ได้เลย	ใช้แค่แรงงาน

แต่ใช้พลังงานน้อยมาก	ไม่ต้องมีโรงงาน	ไม่

ผ่านการขนส่ง	แถมยังเป็นมิตรต่อสุขภาพ	

อย่างที่พี่โจนเคยพูดไว้	“คนที่ใช้แรงย่อมได้

แรง	คนที่ใช้เงินย่อมเสียเงิน”

ท�าอย่างไรให้ไม้ไผ่เป็นตัวเลือกแรกๆ 
	 ผมคดิว่าทีส่ถาปนิกและวิศวกรยงัไม่เลอืก

ใช้ไม้ไผ่เพราะยงัไม่มข้ีอมูลสนับสนุนว่ามันใช้

งานได้ดี	มีความคงทนจริงหรือไม่	จะป้องกัน

แมลงได้อย่างไร	เพราะฉะน้ันเราจึงต้ังเป้าว่า

จะสร้างองค์ความรู้	รวบรวมข้อมูลที่จะท�าให้

สถาปนิกและวิศวกรสามารถเลือกใช้ไม้ไผ่

อย่างมัน่ใจ	น�าไปสูก่ารสร้างอาคารทีเ่ป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงขึ้นมามากๆ

 
การสร้างคนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะให้ทุกคนหัน

มาสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่หรือดิน	ในเม่ือแทบ

จะทุกพื้นที่มันกลายเป็นอาคารสมัยใหม่ไป

หมดแล้ว	ผมคิดว่าการสร้างคนที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมต้องเริ่มจากการปลูกฝังศรัทธาใน 

ตัวคนก่อน	เมื่อมีศรัทธาจึงจะเกิดการลงมือ

ท�าที่ไม่ใช่เพียงแค่ท�าตามกระแส	ท�าแป๊บๆ	

แล้วเลิก	แต่เกิดการปรับพฤติกรรมและท�า

อย่างจริงจัง	เดี๋ยวนี้มันมีองค์ความรู้มากมาย

เกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	อยู่ที่ว่า

เราจะเลอืกท�าอะไรทีเ่หมาะกับไลฟ์สไตล์	บาง

คนมีพ้ืนที่ปลูกข้าวปลูกผักกินเองได้	บางคน

อยู่คอนโดก็อาจใช้วิธีแยกขยะ	บางคนสนใจ

เปลี่ยนมาใช้เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุธรรมชาติ	

หน้าทีข่องผมคงท�าได้แค่การจดุประกายอะไร

บางอย่าง	ที่เหลือก็เป็นเร่ืองของแต่ละคนว่า

สนใจจะท�าไหมและจะท�าอะไรต่อไป	

พ่อสอนลูก
	 ผมเองก็อยากให้ลูกสนใจในธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน	ตอนนี้ก็ใช้วิธีปลูก

ฝังอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการท�าให้เขาเห็น

และพาเขาไปสัมผัสเรียนรู้ด้วยตัวเอง	แต่ก็ไม่

แน่ใจว่าวิธีน้ีจะได้ผล	เพราะเคยเห็นลูกของ

พี่ๆ 	บางคนทีรู้่สกึต่อต้านไปเลยกม็	ีผมว่าการ

เลี้ยงลูกก็คือการเรียนรู้	ลองผิดลองถูก	และ

เติบโตไปพร้อมๆ	กัน	ก็เช่นเดียวกับการปลูก

ฝังเรื่องสิ่งแวดล้อม	หน้าที่ของผมคงท�าได้แค่

การจุดประกาย	ที่เหลือก็ให้เป็นเร่ืองของเขา

ว่าจะสนใจไหม	  

ดนิหรอืไม้ไผ่ เราตัด ขดุ แล้วใช้ได้เลย ใช้แค่แรงงานแต่ใช้พลงังานน้อยมาก 
ไม่ต้องมโีรงงาน ไม่ผ่านการขนส่ง แถมยังเป็นมติรต่อสขุภาพ 
อย่างทีพ่ีโ่จนเคยพูดไว้ “คนท่ีใช้แรงย่อมได้แรง คนทีใ่ช้เงนิย่อมเสียเงนิ” 
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‘สมาร ์ทโฟนซินโดรม’ (Smar tphone 
Syndrome) เป็นโรคใหม่ในสังคมไทยยุค 
สมาร์ทโฟนครองเมือง เกิดจากการที่คนเรา 
ก้มหน้า เพ่งสายตา นัง่คดุคู ้หลงัโก่ง เกรง็แขน 
เกร็งมือ ขยับนิ้วไปมา และอยู่ในอิริยาบถเดิม
เป็นเวลานานๆ ในขณะที่เพลิดเพลินอยู่กับ
การใช้สมาร์ทโฟน จนน�าไปสู่อาการผิดปกติ
ต่างๆ ทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น นอนหลับไม่
สนิท อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ หน้ามืด คลื่นไส้ 
กล้ามเนื้อใบหน้าหย่อน หน้าย่น คางย้อย 
เมื่อยคอ บ่า ไหล ปวดหลังปวดเอว นิ้วล็อก 
มือชา และข้อเอ็นอักเสบ เป็นต้น

การนวดแผนมือถือ
 

	 เป็นโชคดีของคนไทย	(และชาวโลก) 

ที่เรามีภูมิปัญญาการนวดแผนไทยที่สามารถ

รักษาอาการเจบ็	ปวด	เมือ่ย	ร่างกายแทบทกุ

ส่วนได้ชะงัด	โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัด

พระเชตพุนฯ	(วดัโพธ์ิ)	จงึได้คดิค้นเทคนิคการ

นวดแบบใหม่ทีเ่รียกว่า	“การนวดแผนมอืถอื”	

เพือ่ช่วยบรรเทาอาการปวดตามส่วนต่างๆ	ของ

ร่างกายทีเ่กดิจากการใช้งานโทรศพัท์มอืถือมาก

เกนิไป	เช่น	ท่ากดจดุบริเวณฐานกะโหลก	บ่า	

หว่างคิว้	ขมบั	หลงัใบห	ูน้ิวหวัแม่มอื	ร่องนิว้

บริเวณทีใ่ช้งานหนัก	เป็นต้น	แม้แต่นวดแผน

ไทยกย็งัอนิเทรนด์กนัขนาดนี	้คนใช้สมาร์ทโฟน

คงถกูใจและฟินกนัไปไม่น้อย
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บรรเทาอาการปวดศีรษะ ตาพร่า ปวดคอ ปวดบ่า และกระชับใบหน้า

บรรเทาอาการแขนล้า นิ้วหัวแม่มือขัด

1.หลังจากที่เพ่งโทรศัพท์หรือ
จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน  
10-15 นาที ให้บริหารดวงตา
ด้วยการหลับตา  โดยบีบหนัง
ตาให้แน่นแล้วลืมตา ท�าซ�้า
หลายๆ ครั้ง จะช่วยลดอาการ
ตาเบลอได้

2.กดฐานกะโหลก 3 จุด

3.ประสานมือ กดโค้งคอ

4.ใช้ปลายนิ้วกดบ่าฝั่ง
ตรงข้าม (สลับมือท�า
ทั้งสองด้าน)

5.กดหัวคิ้วด้านซ้าย 
กึ่งกลางหัวคิ้ว  
และหัวคิ้วด้านขวา

6.ใช้ปลายนิ้วมือ
คลึงขมับ แล้วจึง
ใช้อุ้งมือกดขมับ
ทั้งสองข้างเบาๆ

1.กดแขนตามแนวนิ้วหัวแม่มือ 
(แขนท่อนบน – แนวด้านข้างกล้ามเนื้อลูกหนู / 
แขนท่อนล่าง – แนวด้านขอบแขน) 
เมื่อกดแล้วจะรู้สึกแล่นออกนิ้วหัวแม่มือ

2.กดจุดโคนกระดูกนิ้วหัวแม่มือ

4.กดจุดระหว่างร่องนิ้วหัวแม่มือและ นิ้วชี้

3.กดจุดกึ่งกลางเนินนิ้วหัวแม่มือ

7.ใช้ฝ่ามือลูบผ่านปากขึ้นไปทางแก้ม และใช้หลัง
มือไล้จากใต้คางไปยังหลังใบหู โดยสลับมือกันท�า 
ทั้งหมด 5-10 ครั้ง
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 10 ปี TK park “Dare to Dream” 
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park 

ฉลองครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้ง ด้วย

กิจกรรมน่าสนใจภายใต้ธีม “Dare to 

Dream” เพื่อน�าเสนอผลงานการส่งเสริมการ

อ่านและการเรียนรู้ให้แก่สังคมไทยตลอด 10 

ปีที่ผ่านมา ผ่านนิทรรศการจุดประกายฝัน

และการเสวนาภายใต้หวัข้อต่างๆ อาท ิทกัษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) เรื่อง

นี้ต้องขยาย, “Book Talk” นักเขียน ชวนอ่าน, 

“โลกหนังสือ เทรนด์การอ่าน 2015” รวมถึง 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่ผู ้

เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน เช่น กจิกรรม 

ก่อร่าง...สร้างคนและหนอนหนังสอื “พนัธ์ุแท้” 

เป็นต้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ม.ค.- 2 ก.พ. 

2558 ณ อทุยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ 

ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  

 นิทรรศการขนาดย่อม “ชีช่้อง มองเมอืง” 
TCDC เชียงใหม่ TCDC เชียงใหม่ ศูนย์กลาง

งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของภาค

เหนือตอนบน ท�าการรวบรวม คัดสรร และจดั

กลุ่มแหล่งความรู้ที่น่าสนใจทั่วเมืองเชียงใหม่ 

น�ามาจัดแสดงผ ่านนิทรรศการ “ช้ีช ่อง  

มองเมือง” เพื่อสะท้อนภาพวิถีชีวิต เร่ืองราว 

ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ที่จะ

ช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจ และเติมพลังความ

คิดสร้างสรรค์อย่างคาดไม่ถึง ในระหว่างวันที่  

2 ธ.ค. 2557 - 1 ก.พ. 2558 ณ TCDC เชียงใหม่ 

 “ตลาดน๊อยส์” หรือ Noise Market  
จัดขึ้นโดยความร ่วมมือระหว ่างสถาบัน

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียม

สยาม ร่วมกับ Panda Record เพื่อเป็นเวที 

ให ้กับเยาวชนคนรุ ่นใหม่ในการน�าเสนอ

กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะและดนตรี 

โดยคร้ังน้ีจัดข้ึนเป็นคร้ังที่ 4 ในวันที่ 14-15 

กุมภาพันธ์ 2558 ภายในงานจะมีการน�า

เสนอดนตรีเปิดหมวกรวมเพลงนอกกระแส  

ตลาดของท�ามือ ศิลปะ และเวิร์คช็อปต่างๆ

 นิทรรศการหมุนเวียน “แนวกินอีสาน” 
OKMD น�าเสนอคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของ 

วิถีอีสานผ่านการท�ามาหากินและอาหาร

อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน ในรูปแบบ

นิทรรศการหมุนเวียน “แนวกินอีสาน”  

โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันน้ีถึง ก.พ. 2558  

ณ ศูนย์ความรู้กินได้ ห้องสมุดประชาชน 

จังหวัดอุบลราชธานี

 งานมหกรรมความรู้ คร้ังท่ี 3 Knowledge 
Festival 3 จดัข้ึนโดย OKMD เพือ่เป็นเวทรีวม

องค์ความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ท�าให้ผู้เข้าร่วม

งานตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ ความคิด

สร้างสรรค์ และภูมิปัญญาไทยทีส่ามารถน�าไป

ใช้ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและพฒันา

สังคมต่อไป โดยปีน้ีน�าเสนอตอน “ไทยม์

แมชชีน : เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญา

ไทย” เพื่อน�าเสนอให้เห็นถึงแนวโน้มส�าคัญ

ของโลกที่ มีแนวคิดพื้นฐานสอดคล้องกับ

ภูมิปัญญาไทยในเร่ืองส�าคัญๆ ที่เช่ือมโยง

กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ได้แก่ อาหารการ

กิน สุขภาพ ที่อยู่อาศัยและงานฝีมือ โดยมี

กิจกรรมหลัก ได้แก่ นิทรรศการ การประชุม

สัมมนา และเวิร์คช็อป ซึ่งจะจัดข้ึนในวันที่  

17-19 ม.ค. 2558 ณ ห้องรอยลั พารากอน ฮอลล์ 3 

ศูนย์การค้าสยามพารากอน

NEWS & EVENTS

จะได้รับของที่ระลึกจาก OKMD MAGAZINE
ติดตามสาระดีๆ ที่จะช่วยกระตุกต่อมคิดและช้ีช่อง

ส่องอาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้ที่;

สมัครสมาชิกนิตยสาร OKMD ฟรี 
ที ่
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FINDING VIVIAN MAIER
	 ภาพยนตร์สารคดีที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมจาก
หลายเทศกาล	อาทิ	 เทศกาลหนังพอร์ตแลนด์ 
เทศกาลหนงัแทรเวร์ิส	(Traverse	City	Film	Festival) 
เทศกาลหนังไมอามี	และรางวัลผู้ก�ากับหน้าใหม่
ยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังปาล์มสปริง	ทั้งยังได้
รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ส่ันสะเทือนวงการ
ถ่ายภาพอีกด้วย

	 เร่ืองราวเร่ิมจาก	จอห์น	มาลฟู	(John	Maloof)	
ทีป่ระมลูกล่องฟิล์มเนกาทฟีเก่าแก่	โดยหวังจะน�า
มาใช้ประกอบการเขียนหนังสือประวติัศาสตร์	ทว่า
เขากลับเจอรูปภาพจากทศวรรษที่	50	ที่	วิเวียน	 
ไมเออร์	(Vivian	Maier)	ถ่ายเกบ็ไว้	การค้นพบน้ี
ท�าให้เธอได้รับการยกย่องให้เป็น	“ช่างภาพสตรี
ผูย้ิง่ใหญ่ทีส่ดุทีไ่ด้รับการค้นพบในศตวรรษที	่21”	
 
สารคดเีรือ่งนีไ้ม่เพียงเปดิเผยภาพถ่ายอันทรงคณุ
ค่าของไมเออร์เท่านั้น	หากแต่ยังขุดลึกไปยังชีวิต
อนัเป็นปริศนาของเธอว่าเหตใุดเธอจงึต้องซ่อนเร้น 
พรสวรรค์ด้านการถ่ายภาพของตัวเองไว้ภายใต้
อาชีพพี่เลี้ยงเด็กมาตลอดชีวิต	ทั้งยังช้ีให้เห็นว่า 
เร่ืองราวของคนตัวเล็กๆ	ที่เพียรท�าสิ่งอันยิ่งใหญ ่
อย่างเงียบๆ	 โดยไม่หวังช่ือเสียงเงินทองน้ัน	
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและตราตรึงใจยิง่กว่า
การค้นพบผลงานล�้าค่าใดๆ	มากนัก		

THE IMITATION GAME
	 เรื่องราวจากชีวิตจริงของ	อลัน	ทัวริ่ง	(Alan	
Turing)	นกัคณติศาสตร์ชาวองักฤษ	ทีเ่ข้ามาช่วย
รัฐบาลองักฤษถอดรหสัอนิกิมา	(enigma	code)	
ของเยอรมนใีนช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี	2	ซึง่เป็นรหสั 
ทีไ่ด้ชือ่ว่าไม่เคยมใีครถอดได้	กล่าวกันว่าผลงานของ 
อลันท�าให้สงครามจบเรว็ขึน้	2	ปี	ทีส่�าคญัเขายงั
ได้พัฒนาเครื่องถอดรหัสซ่ึงถือเป็นต้นก�าเนิดของ
คอมพิวเตอร์ในปัจจบุนัขึน้มาอีกด้วย
 
	 อย่างไรก็ตาม	แม้การไขรหัสและการสร้าง
เคร่ืองถอดรหสัของอลนัจะไม่ใช่เรือ่งง่าย	แต่ชวีติ
ส่วนตัวของเขากลบัยากล�าบากย่ิงกว่า	เพราะหลงั
จากที่ช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงคราม	อลัน
กลบัถกูรัฐบาลองักฤษจบักมุในข้อหารักร่วมเพศซ่ึง
ผดิกฎหมายในสมยัน้ัน	ท�าให้เขาต้องเลอืกระหว่าง
การถกูจ�าคกุกบัการรับฮอร์โมนเอสโทรเจน	ทีเ่ชือ่
กนัในยคุน้ันว่าสามารถใช้รักษา	“โรครักร่วมเพศ”	 
แต่การตัดสินใจรับฮอร์โมนเป็นเหตุให้อลันกลาย
เป็นโรคซึมเศร้าจนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วย
แอปเปิ้ลชุบไซยาไนต์ในอีก	1	ปีถัดมา	ปิดฉาก
อจัฉริยะทีโ่ลกลมืในวยั	41	ปี	ก่อนทีรั่ฐบาลองักฤษ
ออกหนังสอือภยัโทษในอกี	59	ปีต่อมา

	 ภาพยนตร์ด�าเนินเร่ืองด้วยการตัดสลบัเหตุการณ์
ในช่วงระหว่างและหลงัสงครามโลก	ซึง่ต้องยกความ
ดคีวามชอบให้	เบเนดคิท์	คัมเบอร์แบทช์	(Benedict	
Cumberbatch)	ที่ขยี้บทอัจฉริยะผู้โดดเดี่ยวและ
แปลกแยกได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจและเปี่ยมพลัง	
จนกลายเป็นตวัเกง็ทีจ่ะคว้ารางวลัใหญ่บนเวทกีาร
ประกวดต่างๆ	ทีก่�าลงัจะมาถงึ		

กล่าวกันว่าภาพยนตร์และหนังสือดีๆ	จะช่วยจุด
ประกายในการขับเคลื่อนชีวิตได้เป็นอย่างดี		การได้
ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับคนที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อท�างาน
ที่รัก	หรือได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เปี่ยม
ด้วยแรงบันดาลใจ	ล้วนช่วยเปิดดวงตาให้ได้สัมผัส
กับความงดงามของสิ่งต่างๆ	รอบตัว	และเป็นองค์
ประกอบส�าคัญที่ท�าให้ชีวิตเกิดแรงปรารถนาและขับ
เคลื่อนไปอย่างสร้างสรรค์			with Passion

Living Life 

THE MONOCLE GUIDE  
TO BETTER LIVING
	 ส�าหรับผู้ที่สนใจเรื่องการเมือง	เศรษฐกิจ	
งานศิลปะ	 สังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 ไปจนถึง
การช้อปปิ้ง	คงคุ้นเคยกับนิตยสารโมโนเคิล	
(Monocle)	เป็นอย่างด	ีหรอืหากใครชอบอ่าน
นิตยสารแนวจับกระแสโลก	รวมถึงนิตยสาร
ที่เป็นผู้น�าเทรนด์แฟชั่นอย่าง	โว้ก	(Vogue)	
เป็นประจ�า	คุณยิ่งต้องชอบหนังสือเล่มนี้

	 The	Monocle	Guide	to	Better	Living	
อดัแน่นไปด้วยเรือ่งราวของสงัคม	วฒันธรรม	
การเดินทาง	อาหารการกิน	ไปจนถึงการตั้ง
ค�าถามเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	เช่น	คุณภาพชีวิตที่ดี
อยูท่ีไ่หน	หรือเราจะสร้างโรงเรียนทีม่คีณุภาพ
ได้อย่างไร	
 
	 หนังสือเล่มนี้ไม่ได้น�าเสนออันดับสิ่งของ
อนิเทรนด์ทีแ่ฟช่ันนิสต้าต้องหามาครอบครอง	
หากแต่แนะน�าสิ่งที่มีคุณค่ายั่งยืนกว่าน้ันให้
ผู้อ่านได้รู้จัก	ด้วยความลุ่มลึกอย่างงานเชิง
ข่าว	ผสานกับสุนทรียะของงานออกแบบ	จึง
ท�าให้หนังสือเล่มน้ีควรคู่กับตู้หนังสือของทุก
คนอย่างแท้จริง	  

ขอขอบคุณ
	ร้านหนังสือ	the	Booksm
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เ ร า เ ค ย เ ป น ผู ที่ ค อ ย ว่ิ ง ใ ห ทั น 

ก ร ะ แ ส โ ล ก ต ะ วั น ต ก  
แ ต อ น า ค ต อั น ใ ก ล นี้  ส ถ า น ะ ข อ ง 

เ ร า อ า จ จ ะ เ ป ลี่ ย น ไ ป  
ถ้าเราเข้าใจสิ่งท่ีเรามีและ 

หากในอดีต

สิ่งที่โลกเป็นได้
ชัดเจนพอ
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