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ก่อนที่ตัวเลข 0 1 จะหมุนโลกใบนี้ด้วยระบบดิจิทัล และ
‘โลกาภิวตั น์’ ได้เปลีย่ นโลกทัง้ ใบให้คล้ายคลึงกัน มนุษย์ขบั เคลือ่ น
โลกด้วย ‘ภูมิปัญญา’ หรือองค์ความรู้ที่ผ่านการสั่งสมมาจาก
ประสบการณ์ ผ่านการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตามถิน่ ทีอ่ ยูข่ องแต่ละชาติพนั ธุ์ หลอมรวมจนกลายเป็นวิถชี วี ติ และ
วัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยคุณค่า
และหากจะชี้ชัดลงมาที่ภูมิปัญญาของไทย เราจะพบความ
โดดเด่นที่เป็นดั่งแก่นแกนหลักส�ำคัญขององค์ความรู้แบบไทย
นั่นคือ ความเป็นองค์รวม ที่มองทุกสิ่งอย่างสอดคล้อง ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ความรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมและความเชือ่ มาแก้ปญ
ั หา
และจัดการวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆ ล้วนสอดพ้องต้องกัน อาทิ
ภูมปิ ญ
ั ญาในทีอ่ ยูอ่ าศัยก็เอือ้ ต่อพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ทัง้ การกิน อยู่
หลับนอน รวมไปถึงการดูแลสุขภาพและอาชีพ ในขณะเดียวกัน
ก็ก�ำกับความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับครอบครัวไปจนถึงชุมชน
โยงใยเชื่อมต่อถึงกันในทุกๆ ด้าน
นอกจากนี้ ภูมิปัญญาไทยยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับธรรมชาติอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้ เนื้อหาของ
ภูมิปัญญาไทยล้วนอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างชาญฉลาด
และสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติในลักษณะของกฎเกณฑ์ที่ต้องพึงปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง
ละเว้น ซึ่งความเด่นชัดของภูมิรู้อย่างไทยก็คือการไม่พยายาม

เอาชนะธรรมชาติ แต่อาศัยการเรียนรู้ ปรับตัว จัดการ และ
แก้ปัญหาจากวิถีของตนเพื่อให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
เป็นวิธที อี่ อ่ นโอนและสะท้อนถึงความเคารพในธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่
แต่ ก็ ฉ ลาดในการหยิ บ จั บ ประโยชน์ ที่ อ ยู ่ ใ นธรรมชาติ ม าใช้ ไ ด้
อย่างน่าทึ่ง       
แม้ว่าในปัจจุบัน ภูมิปัญญาเก่าที่มีเริ่มหายไปจากวิถีชีวิต
โลกาภิ วั ต น์ โลกก� ำ ลั ง หมุนไปข้างหน้าด้ว ยเทคโนโลยีล�้ ำสมัย
ตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์ด้วยแผนการตลาดที่ซับซ้อน
แต่มนุษย์ก็เริ่มตระหนักแล้วว่า โลกที่หมุนไปด้วยความพยายาม
ท�ำลายและเอาชนะธรรมชาติเป็นระเบิดเวลาทีเ่ ริม่ จุดชนวน ความ
รับผิดชอบต่อโลกใบนี้มากขึ้นด้วยค�ำว่า ‘ยั่งยืน’ จึงเป็นมากกว่า
กระแส และกลายเป็นทิศทางที่โลกจะหมุนไปในอนาคต
และเมื่อมองลึกลงไปในแนวคิดพื้นฐาน ความยั่งยืนที่โลก
พูดถึงตอนนี้กลับสอดพ้องต้องกับภูมิปัญญาไทยที่เรามีอย่างมี
นัยส�ำคัญ หากแยกย่อยเป็นข้อๆ เราอาจพบความเหมือนกันของ
sustainable architecture กับเรือนไทย เราอาจจะพบว่าแนวคิด
holistic health ไม่ใช่อะไรที่ไกลเกินแพทย์แผนไทยและแนวคิด
‘อยูด่ ี กินดี’ สังคมผูส้ งู อายุทจี่ ะเกิดขึน้ ก็เข้าจังหวะกับอัธยาศัยและ
การอยูร่ ว่ มกันเป็นครอบครัวใหญ่แบบไทย และในขณะทีเ่ ทคโนโลยี
ก�ำลังก้าวไกล แต่การให้คุณค่ากับงานทักษะมากฝีมือที่เต็มไปด้วย
‘ความเป็นมนุษย์’ ก็พิสูจน์แล้วว่า วิถีช่างที่เรามีไม่ใช่ขั้วตรงข้าม
ที่ถูกละเลย
   นีเ่ ป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเพือ่ ให้เห็นภาพตรงกัน แต่สาระ
ส�ำคัญอาจไม่ได้อยูท่ คี่ วามเหมือนหรือต่างเท่ากับเราจะได้อะไรจาก
สิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
หากในอดีต เราเคยเป็น ‘ผูต้ าม’ คอยวิง่ ให้ทนั กระแสทีส่ ร้าง
จากโลกตะวันตก แต่อนาคตอันใกล้นี้ สถานะของเราอาจจะเปลีย่ น
ไป ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เรามีและสิ่งที่โลกเป็นได้ชัดเจนพอ
โลกใบนี้ควรหมุนไปอย่างไร?
เราอาจเป็นผู้ที่ตอบได้ดีที่สุด
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อยู ่อย่างยั่งยืน

บ้านไร่คืนถิ่น
จ.เชี ยงใหม่
6

ค�ำว่า ‘อยูเ่ ย็นเป็นสุข’ น่าจะอธิบายวิถชี วี ติ และความเป็นอยู่
ของคนไทยในอดีตได้ชัดเจนที่สุด
ด้วยภูมิปัญญาในการอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ และ
ความฉลาดในการดึงคุณประโยชน์เหล่านัน้ มาใช้ คนไทยจึง ‘ปลูก’
บ้านตามทิศทางลมที่ช่วยให้อากาศถ่ายเทและเย็นสบาย รู้จัก
ดึงเอาแสงธรรมชาติมาใช้ในบ้านอย่างเหมาะสม เคารพความ
เปลีย่ นแปลงของฤดูดว้ ยบ้านทีพ่ ร้อมรับมือทุกสถานการณ์ รวมไปถึง
วิ ธี ก ารใช้ ชี วิ ต ในรายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยอี ก มากมายที่ ส ะท้ อ น
ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัว
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ไทยรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา
โดยปราศจากการวิพากษ์ บ้านทีเ่ คยเปิดโล่งรับลมเย็นๆ ถูกเปลีย่ น
ให้ปิดทึบเพื่อติดเครื่องปรับอากาศคลายร้อน สวนครัวหลังบ้าน
หายไปเพราะอาหารส�ำเร็จรูปและตู้เย็น ที่อยู่อาศัยกลายเป็น
เครื่องมือสะท้อนรสนิยมที่ขัดแย้งกับวิถีชีวิต และความเป็นอยู่
ในปัจจุบันถอยห่างจากธรรมชาติมากขึ้นทุกที

จนมาถึงวันทีโ่ ลกหันมาให้ความส�ำคัญกับความยัง่ ยืน การใช้
ชีวติ อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติกลายเป็นเป็นกระแส อนาคตไม่ใช่
การเดินไปข้างหน้า แต่คือการถอยหลังกลับไปสู่อดีตที่เคยเป็น
และ ‘อยู่เย็นเป็นสุข’ คือสิ่งที่โลกและเราก�ำลังต้องการ

ยั่งยืนอย่างร่วมสมัย
หากจะพูดเรื่องสถาปัตยกรรมยั่งยืน โมเดลอาคารเขียวของ
โลกตะวันตกอาจไม่ตอบโจทย์ของโลกอีกฝัง่ เพราะวัสดุ การจัดการ
ไปจนถึงฐานความคิดล้วนเกิดจากสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง แนวคิดในการกลับไปหา ‘ราก’ ในวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของตัวเองจึงเป็นค�ำตอบที่ถูกต้อง ค�ำถามที่ว่า ‘ปู่ของคุณคือใคร’
‘ทวดของคุณเคยใช้ชวี ติ อย่างไร’ เป็นเหมือนจุดเริม่ ต้นง่ายๆ ทีท่ ำ� ให้
ย้อนกลับไปมองภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในทุกครอบครัว โดยแฝง
แนวคิดส�ำคัญเกีย่ วกับการเคารพและไม่พยายามเอาชนะธรรมชาติ
ซึ่งคือแก่นแท้ของความยั่งยืนนั่นเอง
หากสถาปัตยกรรมยัง่ ยืนในบริบทของสังคมไทยใช่วา่ จะต้อง
อยู่ในรูปแบบหลังคาจั่ว ใต้ถุนสูง ฝาปะกน เท่านั้น แต่คือการน�ำ
ภูมปิ ญ
ั ญาและองค์ความรูด้ งั้ เดิมทีส่ อดคล้องกับสิง่ แวดล้อมรอบตัว
มาปรับใช้ด้วยการ ‘คิด’ และ ‘ออกแบบ’ ให้มากขึ้นเพื่อให้
ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยไม่ขัดแย้ง
กับธรรมชาติ ซึ่งการน�ำมุมมองสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Domestic
Architecture) มาถอดความ ว่าท�ำไมแต่ละท้องถิ่นถึงมีรูปแบบ
การอยู่อาศัยที่แตกต่างกันไปตามพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม
โดยศึกษาภูมปิ ญ
ั ญาเรือ่ งการใช้ประโยชน์และอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ
ทั้งในแง่การใช้งานและสุนทรียะ บ้านร่วมสมัยที่เข้าใจแนวคิดนี้
จึงสามารถดึงเอาคุณประโยชน์ของแสงแดดมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
ออกแบบทิศทางของแสงและความสลัวได้ อีกทั้งยังเพิ่มสุนทรียะ
และเรื่องราวให้กับบ้านด้วยธรรมชาติรอบตัว
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ความฉลาดในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยของครอบครัวและ
ชุมชนเป็นอีกความโดดเด่นหนึง่ ของสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ด้วยพืน้ ที่
ใช้สอยไม่ได้ก�ำหนดแค่รูปแบบการใช้งาน แต่หมายรวมไปถึง
พฤติกรรม ความสัมพันธ์ ความเคารพ และจารีตอันดี เพราะการ
อาศัยอยูใ่ นครอบครัวใหญ่ การสร้างปฏิสมั พันธ์ของสมาชิกในบ้าน
และการจัดสรรพื้นที่ส่วนตัวต้องเป็นไปอย่างกลมกลืน ไม่ไกล้ชิด
เกินไปและไม่หา่ งไกลเกินควร ซึง่ การจัดการพืน้ ทีด่ งั กล่าวนี้ เมือ่ น�ำ
มาปรับใช้กบั สถาปัตยกรรมร่วมสมัยจะช่วยลดปัญหาความห่างเหิน
ของคนในครอบครัว ซึ่งถูกปิดกั้นด้วยประตูห้องและโลกส่วนตัว
นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ยังซ่อนภูมริ เู้ รือ่ งความยัง่ ยืน
ของวัสดุ ภูมปิ ญ
ั ญาเชิงช่าง และการจัดการวิถชี วี ติ ซึง่ น�ำองค์ความรู้
เหล่านั้นมาออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ถือเป็นวิธีที่น่าสนใจ
และตอบโจทย์ใหญ่เรื่องความยั่งยืนอย่างไทยได้เป็นอย่างดี
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เมื่อวัสดุท้องถิ่นคือ ‘เสาหลัก’
ของบ้านนวัตกรรม
ภาพจ�ำเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเมืองในโลกอนาคตก�ำลัง
จะเปลี่ยนไป จากเมืองล�้ำสมัยที่เต็มไปด้วยวัสดุโฉบเฉี่ยว ฟอร์ม
แปลกตา และเทคโนโลยีซับซ้อนจะถอยกลับมาสู่การออกแบบ
ที่ เ รี ย บง่ า ย แต่ ล�้ ำ หน้ า ด้ ว ยฟั ง ก์ ชั่ น ที่ เ กิ ด จากการใช้ วั ส ดุ แ ละ
การออกแบบอย่างเข้าใจในบริบทของพื้นที่ พฤติกรรมมนุษย์ และ
สภาพแวดล้อม วัสดุท้องถิ่นจึงกลายเป็นใจความส�ำคัญในฐานะ
เครื่ อ งมื อ เชิ ง นวั ต กรรมที่ ต อบโจทย์ ก ารออกแบบที่ อ ยู ่ อ าศั ย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Low Environmental Impact)
และเหมาะสมกับบริบททางชนชั้นในสังคม (Socio-Economic
Context) นัน่ คือทุกชนชัน้ สามารถเข้าถึงได้ในราคาทีส่ มเหตุสมผล
ด้วยการออกแบบที่ดี

การพัฒนาบ้านนวัตกรรมยั่งยืนจึงไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับ
เทคโนโลยีชั้นสูงเท่ากับความฉลาดในการประยุกต์วัสดุท้องถิ่น
งานฝีมือช่าง และวิทยาศาสตร์ ผ่านการค้นคว้าทดลองน�ำเอาวัสดุ
ท้องถิน่ มาเป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญในการออกแบบอย่างยัง่ ยืน เพือ่ พัฒนา
เทคโนโลยีการก่อสร้างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ
สอดคล้องกับบริบทของชนชัน้ ทางสังคม ตัวอย่างเช่น โปรเจ็กต์บา้ น
นวัตกรรม ‘วอลล์เฮ้าส์  (Wall House)’ ทีป่ ระเทศอินเดีย ซึง่ ผนวก
องค์ความรูพ้ นื้ บ้านเข้ากับงานออกแบบร่วมสมัย โดยเข้าไปท�ำงาน
กับช่างฝีมอื เครือ่ งปัน้ ดินเผาเก่าแก่ในชุมชน จนได้วสั ดุกอ่ สร้างทีท่ งั้
แข็งแรง กันน�้ำ  ทนร้อนทนหนาวได้ดี และมีน�้ำหนักเบาไม่เสี่ยง
เมือ่ เกิดแผ่นดินไหว อีกทัง้ ยังสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยพลังงานจาก
แสงอาทิ ต ย์ ด ้ ว ยหลั ก การ Solar Passive เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า ใช้
ภายในบ้าน
นอกจากโปรเจ็กต์บ้านนวัตกรรมอีกหลากหลายที่มีวัสดุ
ท้องถิ่นเป็นเสาหลักแล้ว ยังมีโครงการ เออร์เบิน อีโค คอมมูนิตี้
(Urban Eco-Community) พื้นที่สาธารณะที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
ตอบโจทย์ความยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งลดความแออัดของอาคาร
ตึ ก แถวด้ ว ยการเปิ ด ช่ อ งว่ า งตรงกลาง ท� ำ ให้ อ ากาศถ่ า ยเทดี
เชื่อมทางเดินระหว่างอาคารเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกสบาย
โดยใช้วัสดุรีไซเคิลในท้องถิ่นทั้งสิ้น
นัน่ ชีใ้ ห้เห็นว่า ภูมปิ ญ
ั ญาในการจัดการวัสดุทอ้ งถิน่ บวกรวม
เข้ากับการออกแบบบนพืน้ ฐานของความยัง่ ยืน เป็นนวัตกรรมทีโ่ ลก
ต้องจับตา

‘ไม้ไผ่’ วัสดุทางเลือกแห่งอนาคต
เมื่อเทรนด์ของการอยู่อาศัยให้ความส�ำคัญเรื่องความยั่งยืน
เหล่านักออกแบบและผู้ผลิตต่างพยายามเฟ้นหาวัสดุใหม่ๆ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม้ไผ่ก�ำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งใน ‘วัสดุ
ทางเลือก’ ที่ทั่วโลกก�ำลังจับตามองในขณะนี้ ด้วยความแข็งแรง
และยืดหยุ่น (Durability) ประยุกต์เพื่อปรับใช้ได้หลากหลาย
รูปแบบ สามารถปลูกทดแทนได้ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี และ
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น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Renewability) อีกทั้งยังส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับวัสดุสงั เคราะห์อนื่ ๆ (Sustainability) ไม้ไผ่จึงถูกนิยามให้เป็น ‘ทองค�ำสีเขียว’ ที่มีมูลค่าสูง
ในตลาดโลก โดยบริษัท อีโคแพลนเน็ต แบมบู (EcoPlanet
Bamboo) ผูส้ ง่ ออกไม้ไผ่รายใหญ่ของโลก คาดการณ์วา่ มูลค่าไม้ไผ่
ในตลาดของปี 2015 จะสู ง ถึ ง 2 หมื่ น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ
ซึ่งนอกจากผู้น�ำอย่างจีนและอินเดียแล้ว ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกอย่างฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า และไทย
ต่างก็มีโอกาสในตลาดสีเขียวนี้
โอกาสของไม้ไผ่ไทยในตลาดโลกมีไม่น้อย เพราะนอกจาก
ไทยจะมีไม้ไผ่ทอ้ งถิน่ กว่า 30 ชนิด คนไทยยังมีองค์ความรูด้ า้ นไม้ไผ่
จากการสร้างที่อยู่อาศัยแบบ ‘เรือนเครื่องผูก’ ในอดีต อีกทั้งยังมี
ความช�ำนาญและเข้าใจในธรรมชาติของไม้ไผ่ ทั้งการน�ำมาใช้และ
การบ�ำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี โอกาสจึงไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่ตลาด
ส่ ง ออกไม้ ไ ผ่ แต่ ห มายรวมไปถึ ง การออกแบบสร้ า งสรรค์
สถาปัตยกรรมไม้ไผ่ด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสม และก้าวผ่านขีดจ�ำกัด
เดิมๆ ไปสู่สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความร่วมสมัยและความยั่งยืน
ทีม่ า : “Booming bamboo: The next super-material?” จากส�ำนักข่าว BBC,
บทความ “Bamboo is green gold: Vajpayee” จากนิตยสาร Times of India,
บทความ “Bamboo: can it live up to the ‘green gold’ hype?” จาก www.
theecologist.org, www.anupamakundoo.com, www.arsomsilp.ac.th,
www.bambooroo.net, www.fosterandpartners.com, www.greengoldbamboo.com

WELLNESS TRAVELER
ฟั นเฟื องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยุ คใหม่ ท่ใี ส่ใจสุขภาวะ
จากรายงานการประชุมใหญ่ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาวะโลกในปี 2013   (Global Wellness Tourism
Economy) ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เปิดเผยว่าอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะจะเติ บ โตขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว มากที่ สุ ด
ในตลาดการท่องเทีย่ ว อันเนือ่ งมาจากพฤติกรรมและความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทีซ่ บั ซ้อนยิง่ ขึน้ โดยคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดสูงถึง
678.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2017 ซึ่งสถิติดังกล่าวบ่งชี้ว่า
ผูบ้ ริโภคยุคถัดไปไม่เพียงสนใจวิธกี ารดูแลสุขภาพของตนเองในชีวติ
ประจ�ำวันเท่ า นั้ น แต่ ยั ง มองหาการท่ อ งเที่ ย วที่ พ ร้ อ มบริ ก าร
ด้านสุขภาพแบบครบวงจร โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักอย่าง
ประชาชนในยุโรปและอเมริกาเหนือ ทั้งยังคาดการณ์ว่าธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเทศแถบเอเชีย ละตินอเมริกา และ
ตะวันออกกลางจะเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 50%
ความต้องการดังกล่าวได้นิยามนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่เรียก
ว่า ‘Wellness Traveler’ ซึ่งจะมีกระบวนทัศน์ด้านการดูแล
สุขภาพที่แตกต่างไปจากเดิม และตระหนักว่าจุดสูงสุดของการมี
สุขภาวะที่ดี (State of Optimal Health) ไม่ใช่แค่การรักษาโรค
ให้หายหรือมีสุขภาพกายแข็งแรงเท่านั้น หากครอบคลุมไปถึง
การดูแลความสวยงามให้ดูอ่อนเยาว์ การใช้ชีวิตในสังคมและ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นมิตร สนใจการท่องเทีย่ วเชิงสิง่ แวดล้อม เลือก
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนมองหากิจกรรมเชิงสุนทรียะ
ที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจ เช่น การสวดมนต์ เล่นโยคะ ท�ำสมาธิ
ที่ส�ำคัญ นักท่องเที่ยวเหล่านี้มีก�ำลังซื้อมหาศาลและยอมจ่าย
เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับตนเอง
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ซึง่ หากย้อนมามองทรัพยากรและองค์ความรูด้ า้ นการแพทย์
ของไทยจะพบว่ า เราสามารถตอบสนองความต้ อ งการใหม่
ของผู้บริโภคได้อย่างรอบด้าน ทั้งการบ�ำบัดรักษาของการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรไทย โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกที่ผ่าน
เกณฑ์รับรองตามมาตรฐานสากล Hospital Accreditation และ
มาตรฐาน JCI รวม 529 แห่ง และ 29 แห่งตามล�ำดับ มีเวชศาสตร์
ความงามและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ไปจนถึงศาสตร์การนวด ธุรกิจ
สปา และการบริการที่ได้รับการยอมรับในระดับแถวหน้าของโลก
สั ง เกตได้ จ ากอั ต ราการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมการท่อ งเที่ยว
เชิงสุขภาพในไทยที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2013 การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาวะสร้างมูลค่าให้กับประเทศไม่ต�่ำกว่า 69.4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ มีชาวต่างชาติเข้ามารับบริการด้านสุขภาพรวม 1.4
ล้านครั้ง ส่งผลให้ประเทศไทยติดอันดับที่ 14 ของประเทศทั่วโลก
ที่สร้างรายได้สูงสุดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดังกล่าว
คงไม่เกินจริงไปนัก หากจะกล่าวว่าเรามีศักยภาพในการ
แข่งขันมากเพียงพอทีจ่ ะก้าวขึน้ มาเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
(Medical Hub) ในอนาคตอันใกล้นี้

นวดแผนไทย
โอกาสของธุ รกิจสปาไทยที่โลกยอมรับ
เมื่อผลวิจัยล่าสุดได้เข้ามารองรับว่าวิชานวดไทยมีส่วนช่วย
ให้การไหลเวียนของเลือดลมดีขนึ้ ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนือ้ เส้นเอ็น
ผังผืด ท�ำให้ข้อต่อท�ำงานดีขึ้นและยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
กระตุ้นระบบประสาท และอวัยวะต่างๆ ให้ตื่นตัว ตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมได้ดีและท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันและ
บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ เช่น ปวด
หลัง ปวดไหล่ ปวดศีรษะ ข้อแพลง โรคอัมพฤต ฯลฯ ขณะเดียวกัน
ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การสั ม ผั ส ช่ ว ยเยี ย วยาสภาพจิ ต ใจของคน
เพิ่มความสดชื่น แจ่มใส ผ่อนคลายจิตใจได้เช่นกัน จึงไม่แปลกที่
ธุรกิจสปาและนวดไทยจะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี

เฉลี่ยปีละ 5-6% สร้างรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ 15,000–16,000
ล้านบาท โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มลูกค้า
ส่วนใหญ่ 80% เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง
สหรัฐอเมริกา ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ยังคงมีร้านนวดสปาหลายแห่งที่ไม่ได้
มาตรฐานและขาดบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จากการส�ำรวจโดยสมาคม
สปาไทยในปี 2011 พบว่ามีจำ� นวนสถานประกอบการทีข่ นึ้ ทะเบียน
และได้รบั รองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขเพียง 1,436 แห่ง
เท่านั้น ลองนึกภาพตามว่าเรามีศาสตร์ด้านการนวดเก่าแก่และ
บริการเป็นเลิศ แต่กลับขาดทักษะด้านแรงงานและความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน ซึ่งไม่น่าจะส่งผลดีเท่าไรนักเมื่อสังคมไทยก�ำลังจะก้าว
เข้ า สู ่ ต ลาดการแข่ ง ขั น ในประชาคมอาเซี ย น ทางกระทรวง
สาธารณสุขจึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ
มุ่งพัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะแรงงานและการสื่อสาร ไปจนถึง
วางกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารธุ ร กิ จ ภายใต้ แ นวคิ ด แบบองค์ ร วมโดย
ประยุกต์ภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เช่น บริการด้วย
กิริ ยามารยาทที่ง ดงาม ความเคารพนบนอบ ความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพรพืน้ บ้าน และความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์นวด
แผนไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อสร้างจุดยืนที่แตกต่างไปจากธุรกิจสปา
อื่ น ในประเทศอาเซี ย น และพร้ อ มผลั ก ดั น ให้ ธุ ร กิ จ สปาและ
นวดแผนไทยเป็นจุดหมายส�ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
(Wellness Destination) ได้ในที่สุด

เส้นประธานสิบ
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ธาตุเจ้าเรือน
หลักใหญ่ใจความของแพทย์แผนไทย
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คนไทยในอดีตมองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
ทั้งในมิติทางกายภาพ ด้านร่างกายที่มองอวัยวะต่างๆ เชื่อมโยงกัน
เส้นเอ็น เส้นเลือดต่างๆ และมิติขององค์รวมคือ การมองการ
เชื่อมโยงของร่างกายกับจิตใจ สภาพแวดล้อม ตลอดจนพฤติกรรม
และลักษณะนิสัยของมนุษย์ ซึ่งมีนัยสอดคล้องกับปรัชญากรีก
โบราณของเพลโต และพาราเซลซัส รวมทั้งศาสตร์การแพทย์
ตะวันออก ที่ให้ความส�ำคัญกับการปรับความสมดุลของร่างกาย
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติเช่นกัน
แนวคิ ด ที่ ว ่ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของธรรมชาติ นี้ ป รากฏ
ในทฤษฎีแพทย์แผนไทย ตั้งแต่การจ�ำแนกคนไข้ ด้วยแนวคิด
แบบองค์รวมก่อนการวินิจฉัยหรือรักษาโรค โดยวิเคราะห์จาก
ธาตุเจ้าเรือนหรือสาเหตุทางร่างกาย (คิดเป็น 70%) และจักรราศี
ซึ่งมีอิทธิพลต่อจิตใจ (คิดเป็น 30%) โดยแบ่งลักษณะคนออกเป็น
4 ประเภท ตามธาตุเจ้าเรือนซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ธาตุเจ้าเรือนเกิด
ตามวันเดือนปีทปี่ ฏิสนธิ และธาตุเจ้าเรือนปัจจุบนั ซึง่ พิจารณาจาก
บุคลิกลักษณะ อุปนิสยั และภาวะด้านสุขภาพกายและใจ หากธาตุ
ทั้งสี่ในร่างกายขาดความสมดุล มนุษย์ก็จะเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิด
จากจุ ด อ่ อ นตามเรื อ นธาตุ นั บ เป็ น การรั ก ษาที่ ม องเห็ น ความ
เชื่อมโยงกันของร่างกายและจิตใจที่สะท้อนออกมาในปัจจุบัน
การรักษาโรคชนิดหนึง่ กับคนทีม่ ธี าตุแตกต่างกัน จึงต้องใช้ตำ� รับยา
สมุนไพร วิธีการรักษา หรือแม้แต่ให้คำ� แนะน�ำการปรับพฤติกรรม
การใช้ชวี ติ แตกต่างกันไปตามเงือ่ นไขของแต่ละบุคคล ซึง่ คือจุดเด่น
ส�ำคัญของแพทย์แผนไทย
อี ก แนวทางหนึ่ ง ในการพั ฒ นาแพทย์ แ ผนไทยให้ ไ ด้ รั บ
การยอมรับในเชิงมาตรฐาน น่าจะเป็นการ ‘ประยุกต์’ น�ำแก่นแท้
อันชาญฉลาดบวกเข้ากับเทคโนโลยีและการวัดผลที่จับต้องได้และ
เป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นอีกฐานส�ำคัญที่ประเทศไทยจะสามารถ
ตอบโจทย์การเป็นศูนย์กลางสุขภาพองค์รวมนานาชาติ (Holistic
Medical Hub) ด้วยศาสตร์ดั้งเดิมของเราเอง

คลอดธรรมชาติกับหมอต�ำแย :
แง่งามของการให้ก�ำเนิด
บ่อยครั้งที่ภาพจ�ำของการท�ำคลอดกับหมอต�ำแยในละคร
และภาพยนตร์ไทยจะถูกบดบังด้วยมายาคติของความน่ากลัว
ไม่ปลอดภัย ไม่สะอาด หรือหนีไม่พ้นเรื่องความเชื่อผีสางโชคลาง
ท�ำให้คณ
ุ แม่ยคุ หลังๆ กลัวการคลอด แม้วา่ ทางองค์การอนามัยโลก
จะออกมาชี้แจงว่า 85% ของผู้หญิงตั้งครรภ์สามารถคลอดเองได้
ยกเว้นกรณีครรภ์ผิดปกติ และกระแสการคลอดธรรมชาติ (Active
Birth) ก็เริม่ เติบโตมากขึน้ ในโลกตะวันตกผ่านแคมเปญ Free Birth
และสมาคมของหมอต�ำแย (Midwifery) ประจ�ำประเทศเยอรมนี
สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ อีกทั้งมีความตื่นตัวจาก
คุณพ่อคุณแม่ยคุ ใหม่ทเี่ ริม่ มองหาวิธกี ารคลอดทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องผ่าตัด
เพราะเชื่อว่าเป็นวิธีธรรมชาติที่น่าจะมีผลดีต่อสุขภาพของเด็ก
มากที่สุด โดยปัจจุบัน พบว่าคุณแม่รุ่นใหม่ในอเมริกาและประเทศ
ในแถบสแกนดิเนเวียเลือกที่จะคลอดบุตรแบบธรรมชาติมากถึง
71% และ 85% ตามล�ำดับ
โฟกัสกลับมาที่ภูมิปัญญาไทย การคลอดแบบธรรมชาติกับ
หมอต�ำแยนัน้ น่าสนใจทัง้ ในแง่แนวคิดและกระบวนการ เพราะมอง
การถือก�ำเนิดเป็นความงดงามและเป็นเรื่องน่ายินดี การเตรียมตัว
ตัง้ แต่กอ่ น ระหว่าง ไปจนถึงหลังการคลอดครอบรวมทัง้ เรือ่ งอาหาร
การกิน การให้การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรม หมอต�ำแย
จะไม่ปฏิบัติกับคุณแม่ในฐานะ ‘ผู้ป่วย’ ในโรงพยาบาล แต่จะสอน
ให้ผู้หญิงเรียนรู้การเป็นแม่คนและเตรียมความพร้อมให้ก�ำเนิดลูก
ตั้งแต่ก่อนคลอด การสอนให้ลูกในท้องหายใจตามจังหวะของเสียง
ธรรมชาติ เพื่อเป็นบทเรียนแรกที่ลูกควรได้รับเมื่อลืมตาดูโลก รวม
ไปถึงการนวดเพื่อให้คุณแม่สามารถแบกรับน�้ำหนักของร่างกายที่
มากขึน้ ทีเ่ รียกว่า ‘แต่งท้อง’ และสอนให้คุณแม่รู้จักการ ‘คลาย
คลอด’ ซึ่งเป็นวิธีการคลอดทีไ่ ม่ตอ้ งเบ่งจนเกิดความเจ็บปวด และ
การดูแลคุณแม่หลังคลอดเพื่อให้ฟื้นตัวและแข็งแรงได้รวดเร็ว
ซึ่งแตกต่างไปจากการคลอดที่คนยุคใหม่คุ้นชิน
ทีม่ า : บทความ “วิถธี รรมชาติ เพือ่ การคลอดธรรมชาติ” จาก www.birthababy.
com, บทความ “รูท้ นั ‘ภูมแิ พ้’ เมือ่ คุณแม่ตอ้ ง ‘ผ่าคลอด’” จาก www.thairath.
co.th, www.chivasom.com, www.moph.go.th, www.watpomassage.com,
www.thaihealth.or.th, www.thaicam.go.th
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เมื่อภูมิปัญญาคือแก่นแท้
พาครัวไทยสูร่ ะดับโลก

หลนกุง้
ร้านน�้ำ (NAHM)
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จากกระแสตื่นตัวในกลุ่มปัจเจกสู่การเปลี่ยนแปลงระดับ
มหภาค ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าในวันนี้ ความต้องการของผู้บริโภค
ทวีความซับซ้อนขึ้นมาก ทั้งในแง่ความปลอดภัยของอาหาร ความ
โหยหาผัสสะและประสบการณ์สดใหม่แปลกตา คุณค่าและเรือ่ งราว
ความเป็นมากลายเป็นเกณฑ์การตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ขณะที่ทั่วโลกก�ำลังตื่นเต้นกับอาหารญี่ปุ่นที่แสนละเมียดและ
มนต์เสน่ห์ของเครื่องเทศที่แฝงอยู่ในแกงรสเผ็ดร้อนของอาหาร
อินเดีย ร้านอาหารไทยที่ชื่อ ‘น�้ำ (Nahm)’ กลับมัดใจเหล่านักชิม
ตัวยงและบรรดาลูกค้าต่างชาติได้อยู่หมัด ด้วยอาหารไทยระดับ
พรี เ มี ย มที่ รุ ่ ม รวยด้ ว ยวั ฒ นธรรมตามแบบฉบั บ ครั ว ไทยแท้ ๆ
(Authentic Cuisine) โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสดใหม่ตามฤดูกาล
กระบวนการปรุงตามต�ำรับอาหารไทยพืน้ ถิน่ และอาหารไทยชาววัง
เพื่อคงเอกลักษณ์ของรสชาติที่แท้จริง จนได้รับการยกย่องจาก
theworlds50best.com ให้เป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย
ประจ�ำปี 2014 และยังติดอันดับ 1 ใน 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยม
ของโลกอีกด้วย

ค่านิยมใหม่นกี้ ำ� ลังบอกอะไรกับเรา?
ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของร้านอาหารแห่งนี้ คือ เดวิด
ทอมป์ สั น (David Thompson) เชฟชาวออสเตรเลี ย ชื่ อ ดั ง
ที่คร�่ำหวอดในวงการอาหารไทยมาเกือบ 30 ปี ด้วยความหลงใหล
ในความหลากหลายของวัฒนธรรมและอาหารไทย ตั้งแต่อาหาร
ริ ม ทางไปจนถึ ง ต� ำ รั บ ชาววั ง อาทิ ต� ำ รั บ สายเยาวภา ต� ำ รั บ
แม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และต�ำรับของ
เจ้าจอมพิศว์ บุนนาค ทั้งยังศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ สังคม
และวั ฒ นธรรมไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งผ่ า นจดหมายเหตุ ข องนั ก บวช
นักส�ำรวจ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา เรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์
ท�ำให้เขาตัดสินใจเปิดร้านอาหารน�้ำที่กรุงลอนดอน ซึ่งถือเป็น
ร้านอาหารไทยแห่งแรกในโลกที่คว้าต�ำแหน่งร้านอาหารระดับ
มิชลินสตาร์ 1 ดวงมาครองได้ส�ำเร็จ ก่อนจะย้ายมาเปิดกิจการ
ในประเทศไทยอย่างเต็มตัวที่โรงแรมเมโทรโพลิแทน กรุงเทพฯ
(The Metropolitan Bangkok) ในปี 2010 โดยคัดสรรวัตถุดิบ
ในการปรุงที่ดีที่สุดจากแต่ละท้องถิ่น อาทิ ข้าวหอมมะลิพันธุ์
ท้องถิน่ จากจังหวัดสุรนิ ทร์ หรือปลาร้าปลาช่อนจากจังหวัดสิงห์บรุ ี
และเสิ ร ์ ฟ แบบส� ำ รั บ ไทยที่ อุ ด มด้ ว ยสารอาหารครบตามหลั ก
โภชนาการ สวยงาม เรียบง่าย และร่วมสมัย หากยังคงชูจุดเด่น
ของอาหารไทยทีเ่ น้นพืชผักสมุนไพรไทยเป็นส่วนประกอบหลักและ
ปรุงเผ็ดจัดจ้านตามแบบฉบับท้องถิ่น
เป็นไปได้วา่ นอกเหนือจากการเสิรฟ์ ประสบการณ์แห่งรสชาติ
‘แท้’ อีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ร้านอาหาร ‘น�้ำ’ ยังคงได้รับ
คะแนนนิยมไม่สร่างไปตามกระแส ก็คือความมุ่งมั่นจริงใจของเชฟ
หัวเรือใหญ่และลูกทีมทีพ่ ยายามรักษาหัวใจส�ำคัญของวิถกี ารกินอยู่
แบบดัง้ เดิมของไทยทีพ่ งึ่ พาธรรมชาติ น�ำเสนอใหม่ให้จบั ต้องได้งา่ ย
และผสมผสานกลมกลืนไปกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่าง
กลมกล่อม โดยไม่ทำ� ลายความหลากหลายทางธรรมชาติหรือแม้แต่
รากเหง้าของวัฒนธรรมนั่นเอง
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เมื่ออาหารพืน้ ถิ่นกลายเป็นเทรนด์
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การที่ร้านอาหารแอตติกา (Attica Restaurant) ในกรุง
เมลเบิร์นได้รับการยกย่องจาก theworlds50best.com ให้เป็น
ร้านอาหารดีที่สุดในประเทศออสเตรเลียและติดอันดับ 1 ใน 50
ร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก ตอกย�้ำว่า เทรนด์อาหารพื้นถิ่นดั้งเดิม
(Indigenous Food) กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ที่นักกินทั่วโลก
อยากลิม้ ลอง เบน ชิวรี (Ben Shewry) เชฟและเจ้าของร้านได้หยิบ
เมนู อ าหารดั้ ง เดิ ม ของชนเผ่ า อะบอริ จิ น ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นทวี ป
ออสเตรเลียมาน�ำเสนอใหม่ โดยเช่าสวนสาธารณะเพือ่ ท�ำฟาร์มและ
ปลูกผักพื้นบ้านเอง รวมทั้งใช้วัตถุดิบที่เก็บจากป่า เช่น ถั่วไพน์
ท้องถิ่นที่เก็บได้เฉพาะในภูเขาบันยา (Bunya Nuts) ผักชายฝั่ง
ที่ขึ้นอยู่ตามโขดหินริมทะเล (Rock Samphire) มะนาวนิ้วมือ
(Finger Limes) ผลไม้ท้องถิ่นสีแดง (Quandong) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มี
ในออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ เ ท่ า นั้ น เพื่ อ รั ก ษาความยั่ ง ยื น
ทางอาหารและโลกใบนี้ และทีส่ ำ� คัญ การรือ้ ฟืน้ วัฒนธรรมของกลุม่
ชาติพันธุ์ที่ครั้งหนึ่งถูกครอบง�ำหรือสูญหายไปท่ามกลางการแผ่
อิทธิพลของชาติตะวันตก (Westernization) ท�ำให้คนรุ่นใหม่
ได้เรียนรูค้ ณ
ุ ค่าของอาหารแท้ๆ ทีม่ เี สน่หไ์ ม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าอาหาร
ฟิวชั่นหรูหราราคาแพงแม้แต่น้อย

ย�ำชะคราม
ร้านโบ.ลาน

หากกลับมามองที่ประเทศไทย ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆ
ที่ชื่อ ‘ครัวใบโหนด’ จังหวัดสงขลา ก็น�ำเสนอรสชาติ ‘บ้านบ้าน’
อย่างไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน ด้วยสูตรเก่าแก่แบบอาหารพืน้ บ้านจาก
คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งเป็นคาบสมุทร 3 น�้ำที่มีความหลากหลาย
ทางทรัพยากรอาหารและความรุม่ รวยทางวัฒนธรรมสูงมาก โดยมี
คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านอาสาเป็นพ่อครัวแม่ครัวแล้วถ่ายทอด
เคล็ดลับก้นครัวให้กับลูกหลาน และที่น่าสนใจกว่านั้น คือร้านนี้
เกิดจากพลังของการรวมตัวของชุมชน วัตถุดิบที่ใช้ในร้านรับซื้อ
มาจากชาวบ้านที่ปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ และบางส่วนเก็บมา
จากธรรมชาติ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ในการฟื้นฟูและรวบรวมพืชพันธุ์ท้องถิ่นกว่า 100 สายพันธุ์ที่เคย
สูญหายไปให้กลับคืนมา อาทิ ข้าวสังข์หยด ซึ่งกลับมาเป็นที่รู้จัก
อีกครั้ง ครัวใบโหนดจึงไม่ใช่แค่วิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้ แต่ยัง
เป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถรักษาความยั่งยืนทางอาหาร ทั้งในแง่
วัตถุดบิ ท้องถิน่ และวิธกี ารปรุงดัง้ เดิมให้คงอยูเ่ ป็นมรดกทางรสชาติ
ต่อไป  

อาหารพืน้ ถิ่น กินอย่างยั่งยืน
เมือ่ พูดถึงเรือ่ งความมัน่ คงทางอาหาร และวิกฤตอาหารทีโ่ ลก
ก�ำลังตื่นตัว คนไทยส่วนใหญ่มักคิดว่า ‘เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรา’
ซึ่งอาจเป็นเพราะประเทศไทยมีอาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี
ราคาถูก เข้าถึงง่าย และไม่เคยประสบภาวะขาดแคลนอาหาร
แต่ประเด็นที่แท้จริงของปัญหานี้ก็คือ ผู้บริโภคในเมืองไทยไม่มี
โอกาส ‘เลือก’ อาหารมากนัก อาหารคุณภาพดี ปลอดสารพิษ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในไทยยังไม่มีพื้นที่มากพอ คนส่วนใหญ่จึง
จ�ำเป็นต้องกินแต่อาหารทีต่ ลาดก�ำหนดให้ ซึง่ ไม่มคี วามหลากหลาย
และน� ำ ไปสู ่ ป ั ญ หาวั ต ถุ ดิ บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ผั ก ผลไม้ พื้ น บ้ า นถู ก ลด
บทบาทและอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคต
หากจะเริ่มลงมือแก้ไขปัญหานี้ ต้นทางอาจไม่ได้อยู่ที่ผู้ผลิต
อาหารเท่านั้น เพราะในอีกฟากฝั่ง ผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าใจความ
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เชื่อมโยงทั้งกระบวนการ ถ้าตั้งต้นง่ายๆ ด้วยการกลับไปสู่อาหาร
พื้นถิ่นของไทย ก็จะพบว่าอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบพื้นบ้านเป็น
อาหารที่รุ่มรวยไปด้วยภูมิปัญญา ในการดึงคุณประโยชน์จาก
ธรรมชาติมาเป็นอาหาร มีเรื่องราวและวัฒนธรรมเฉพาะตัว มั่นใจ
ได้ว่าปลอดภัยจากสารพิษ เพราะไม่ต้องเข้าสู่ระบบการผลิต
เป็นจ�ำนวนมากเพือ่ การค้า อีกทัง้ ยังหากินหาเก็บได้ตามฤดูกาล โดย
มีสรรพคุณเกื้อหนุนมนุษย์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเอกลักษณ์
อันโดดเด่นเหล่านี้ ล้วนเป็นค�ำตอบของความยั่งยืน
ส�ำรับเล็กๆ ของอาหารพื้นถิ่นจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ เพราะ
การกินคือวิธรี กั ษาพืชพันธุแ์ ละอาหารท้องถิน่ ไว้ ซึง่ หมายรวมไปถึง
การสร้างความมั่นคงทางอาหารในอีกทางหนึ่งนั่นเอง

อาหารบ้านบ้าน : รสอร่อยในความทรงจ�ำ
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อี ก เทรนด์ อ าหารที่ เ ติ บ โตอย่ า งมากในฝั ่ ง ตะวั น ตกก็ คื อ
คอมฟอร์ตฟูด้ (Comfort Food) หรือเมนูทอ้ งถิน่ ง่ายๆ ประจ�ำบ้าน
ที่คุณแม่หรือคุณยายเคยท�ำให้ทาน ซึ่งปกติจะสืบทอดและซ่อนอยู่
ก้นครัว แต่เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้น อาหารรสชาติเดิมๆ เหล่านี้ค่อยๆ
หายไปเพราะอุตสาหกรรมอาหารส�ำเร็จรูปและการผลิตอาหาร
จ� ำ นวนมาก อาหารยุ ค ใหม่ จึ ง มี ร สชาติ ค ล้ า ยกั น จนไม่ เ หลื อ
เอกลักษณ์ และนั่นท�ำให้คนโหยหารสชาติในความทรงจ�ำที่เคยกิน
ในอดีตจนกลายเป็นกระแสทีเ่ ชฟและร้านอาหารยุคใหม่จ�ำนวนมาก
อ้าแขนรอรับ ในขณะเดียวกัน การปรุงอาหารกินเองที่บ้านก็กลาย
เป็นงานอดิเรกยอดฮิตที่ได้ใช้เวลาเลือกและปรุงสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับ
ตัวเอง พร้อมกับได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวด้วย
ประเทศไทยเองก็ไม่มขี อ้ ยกเว้น ร้านอาหารต�ำรับคุณยายและ
ฝีมือคุณแม่เกิดขึ้นมากมายเพื่อน�ำเสนอเมนูท้องถิ่นที่ไม่ผ่านการ
ปรุงแต่งเกินล้นจากวัฒนธรรมและวัตถุดิบต่างชาติ และพยายาม
คงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของต�ำรับไทยที่สืบทอดต่อกันมา ซึ่งหนึ่งใน
เอกลักษณ์ส�ำคัญที่เป็นหลักของ ‘อาหารบ้านบ้าน’ ก็คือรสชาติ
เฉพาะถิ่นที่ได้จากเครื่องปรุงหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นน�้ำปู๋ ถั่วเน่า

ปุ งดั
ร้านโบ.ลาน

กะปิ น�้ำปลา บูดู ไตปลา ปลาร้า น�้ำส้มโหนด ฯลฯ อันเป็น
สูตรเฉพาะของแต่ละครอบครัว มีความหลากหลายและซับซ้อน
ของรสชาติที่เครื่องปรุงในระบบอุตสาหกรรมให้ไม่ได้
และอี ก หนึ่ ง เอกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น กว่ า ใคร คื อ สรรพคุ ณ
ที่ซ่อนอยู่ในอาหาร ภูมิปัญญาในอาหารไทยจึงไม่ใช่การบริโภค
แค่เพื่ออิ่มท้องและได้รสชาติ แต่ยังเป็นการดูแลรักษาสุขภาพ
ไปพร้อมๆ กันผ่านสมุนไพรและเครื่องเทศมากมาย และหากมอง
ให้ลึกไปกว่านั้น แก่นแกนของอาหารไทยคือแนวคิดของการปรุง
ที่สอดคล้องกลมกลืนไปกับธรรมชาติ สร้างสมดุลของวัตถุดิบและ
เครื่องปรุง จัดสรรความพอดีในส�ำรับ รวมไปถึงการเก็บกินโดยไม่
เบียดเบียนหรือท�ำลายวงจรธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับกระแส
เรื่องความรับผิดชอบของธุรกิจอาหารในปัจจุบัน ที่ก�ำลังตื่นตัว
เรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ปรากฏการณ์นี้อาจพิสูจน์ได้ว่า อาหารบ้านบ้านไม่เพียงแต่
ดึงความทรงจ�ำของรสชาติในอดีตกลับคืนมา แต่ยังประกาศชัดว่า
‘ราก’ ความคิดของอาหารท้องถิ่น คืออนาคตของโลกใบนี้
ที่มา : หนังสือเรื่องเล่าอาหารชาววัง โดย ทีมงานส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, www.attica.com.au, www.biothai.net,
www.bolan.co.th, www.capitalrice.com, www.comohotels.com, www.
metropolitanbangkok/dining/nahmdeco-moda.com, www.food4change.in.th, www.tistr.or.th
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วิถไี ทย วิถชี ่ าง
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พรมนวดเท้า
PEAKCHAN

ก่อนที่ประเทศไทยจะหันมาส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรม
ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี วิถีของคนไทย
สมั ย ก่ อ นนั้ น ผู ก พั น กั บ การพึ่ ง พาธรรมชาติ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเป็นหลักและท�ำงานฝีมือเป็นรอง ดังค�ำพังเพยโบราณ
ที่ว่า ‘เมื่อหมดหน้านา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายจักสาน’ คือในขณะที่
หญิงสาวทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนและสรรค์สร้างลวดลายเฉพาะ
เพื่อสะท้อนทักษะและความโดดเด่นอันแสนประณีต ซึ่งหมายถึง
ความพร้อมในการออกเรือน ฟากฝั่งของชายหนุ่มก็จะต้องตีเหล็ก
ท�ำงานไม้ งานสาน เป็นเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจ�ำวันเพื่อดูแล
ครอบครัว จนกล่าวได้ว่างานช่างได้แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
ของคนไทยมาตั้งแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
เรียบง่ายที่เน้นประโยชน์ใช้สอย ไปจนถึงงานประณีตศิลป์ที่อาศัย
ฝีมือและทักษะชั้นสูง

หากแบ่งตามลักษณะการสืบทอด ทักษะช่างไทยสามารถแบ่ง
ได้เป็นสายช่างหลวงทีเ่ รียกกันว่า ‘ช่างสิบหมู’่ หรือ ‘ช่างสิปปะหมู’่
อันหมายถึงช่างงานศิลปะที่แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่
ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างหล่อ ช่างกลึง ช่างหุ่น
ช่างรัก ช่างบุ ช่างปูน อันถือเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูงของชาติ
ส่วนสายชาวบ้านซึ่งสืบทอดทักษะเก่าแก่หลายชั่วอายุคนในย่าน
ชุมชนจนเกิดเป็น ‘หมู่บ้านช่าง’ ต่างมีทักษะและความถนัดที่
หลากหลายตามท้องที่ อาทิ หมูบ่ า้ นผ้าทอพุมเรียง เครือ่ งปัน้ ดินเผา
ด่านเกวียน ร่มบ่อสร้าง หรือที่หลงเหลือเพียงชื่ออย่างบ้านหม้อ
บ้านช่างหล่อ บ้านบุ บ้านบาตร ฯลฯ ต่างก็คอื หมูบ่ า้ นช่างในอดีต
เช่นกัน ดังนัน้ งานฝีมอื ช่างจึงมิได้หมายรวมเพียงทักษะและชิน้ งาน
ที่ปรากฏ แต่ยังสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ความช่างคิด ช่างใช้ รวมไปถึงเอกลักษณ์ที่อุตสาหกรรมมิอาจ
ลอกเลียนแบบ
แม้โลกยุคใหม่จะริบคืนทักษะช่างหลายอย่างให้สูญหาย
ไปตามกาลเวลา แต่ดีเอ็นเอช่างที่อยู่ในตัวคนไทย ยังคงได้รับการ
ถ่ายทอดและส่งต่อ ยิ่งเมื่อบวกรวมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์
สิ่งที่โลกก�ำลังตามหา อาจอยู่ในสองมือของเรา

เข็มกลัด
MUMANA
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ช่ างสิบใหม่

10 งานช่ างไทยที่เต็มไปด้วยโอกาสในเทรนด์ท่ีก�ำลังมาถึง
วีรธรรม ตระกูลเงินไทย
ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ช าวบ้ า น
รวมกลุ่มทอผ้าในนาม ‘จันทร์โสมา’ กลุ่ม
ทอผ้ า ไหมยกทองแห่ ง หมู ่ บ ้ า นท่ า สว่ า ง
จ.สุรินทร์ ที่สร้างอาชีพเสริมด้วยกี่พื้นเมือง
และฟื ้ น ฟู เ ทคนิ ค การทอผ้ า ยกชั้ น สู ง
แบบราชส�ำนักไทยโบราณ สร้างคุณค่าให้
งานท้องถิ่นและกลายเป็นที่หมายปองของ
คนทีส่ นใจงานผ้าไทยทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยราคาของผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา
จะอยูท่ เี่ มตรละ 30,000 - 200,000 บาท และ
ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในเวทีโลก
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สกุล อินทกุล
นักออกแบบดอกไม้อันดับต้นๆ ของ
เมื อ งไทยที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ
นานาชาติ โดดเด่นในการสร้างสรรค์ดอกไม้
ในรูปแบบใหม่ๆ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ตั ว และสิ่ ง ที่ ม ากไปกว่ า การก้ า วข้ า ม
ขีดจ�ำกัดของการจัดดอกไม้ เขายังถอดเอา
แนวคิดการจัดดอกไม้แบบไทยมาใช้ในการ
ท�ำงานด้วย นอกจากนี้ เขายังเปิดพิพธิ ภัณฑ์
วั ฒ นธรรมดอกไม้ น� ำ เสนอวั ฒ นธรรม
แสนสวยของชาติต่างๆ โดยเฉพาะการจัด
ดอกไม้ด้วยทักษะโบราณของไทย อีกทัง้ ยัง
เปิดเวิรก์ ช็อปเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ใกล้ชิด
กับองค์ความรู้แสนประณีตนี้มากขึ้น

กรกต อารมย์ดี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์
Korakot International Ltd, Part.
นักออกแบบไทยที่น�ำไม้ไผ่สีสุกซึ่งเป็นวัสดุ
ท้ อ งถิ่ น ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ เทคนิ ค โบราณ
การมัดผูกว่าวของไทย ผสมผสานกับการ
ออกแบบสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์ทงี่ ดงาม
ร่วมสมัย จนได้รบั รางวัล Designer of The
Year ติดต่อกันหลายปี และรางวัลล่าสุด
ได้แก่ Prime Minister’s Export Award
2014, DEmark Award 2014 และ
G-mark Award 2014 ด้วยผลงานอัน
โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ จึงได้รับคัดเลือก
ให้แสดงผลงานใน Maison & Objet 2010
มาแล้ว
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ลามู น
รักชัย เร่งสมบูรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ลามูน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ได้ตอ่ ยอดศักยภาพของผ้าไหมไทยในตลาด
โลก ด้วยการน�ำภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์
ไทยมาผสานเข้ากับเทรนด์โลก และก่อตั้ง
แบรนด์ โ ฮมเท็ ก ซ์ ไ ทล์ ลามู น ที่ มี ดี ไ ซน์
โดดเด่ น ภายใต้ ค อนเซ็ ป ต์ Affordable
Luxury โดยมีทงั้ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์และ
ของตกแต่ ง บ้ า น ปั จ จุ บั น เจาะตลาด
ต่ า งประเทศ และวางจ� ำ หน่ า ยตามห้ า ง
สรรพสินค้าทั่วโลก อาทิ Harrods Loft
Carrefour Fortunoff Marshall เป็นต้น

MUMANA
จากความสนใจในงานปั ก ดิ้ น เงิ น
แบบโบราณ ประยุทธ ศิริกุล ได้ฝากตัว
เป็นลูกศิษย์อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
เพื่อเรียนรู้ก ารปั ก ดิ้ น ชุ ด โขนผ่ า นทั ก ษะ
เก่าแก่ ก่อนจะน�ำทักษะมาประยุกต์ให้
กลายเป็ น ชิ้ น งานศิ ล ปะร่ ว มสมั ย สร้ า ง
ลวดลายและผสมผสานเทคนิคโบราณและ
งานทดลอง ก่อให้เกิดเป็นเครื่องประดับ
มากเอกลักษณ์ และเปลี่ยนรูปแบบงานปัก
ดิน้ เงินโบราณไปอย่างสิน้ เชิง อีกทัง้ ยังก่อตัง้
MUMANA Studio พืน้ ทีส่ าํ หรับการทดลอง
งานออกเเบบเเละการสือ่ สารเรือ่ งราวต่างๆ
ผ่านลวดลายของงานปักผ้า (Embroidery)
และเปิดเวิร์กช็อปส�ำหรับผู้ที่สนใจ
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ฐิตพ
ิ ร ฌานวังศะ
ยกระดับงานช่างท้องถิน่ ด้วยแบรนด์
ของแต่งบ้าน PEAKCHAN (พีคฌาน) ที่
ส่ ง เสริ ม งานช่ า งฝี มื อ ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยการ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น
พรมทีท่ อหินลงไปเพือ่ นวดเท้า หรือเครือ่ งประดั บ จากเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาที่ เ ปลี่ ย น
รูปลักษณ์ใหม่ให้น่าสนใจขึ้น ซึ่งแนวคิด
ส�ำคัญของดีไซเนอร์ คือการดึงเอาจุดเด่น
ของวัสดุและช่างท้องถิน่ มาสร้างเอกลักษณ์
ให้กับชิ้นงาน จนสามารถคว้ารางวัลไทย
สร้างสรรค์ประจ�ำปี 2553 มาครองได้สำ� เร็จ

ไตรโหมด สตูดโิ อ
ด้วยความชื่นชอบในงานออกแบบ
ต่างสาขา ชินภานุ อธิชาธนบดี พิรดา และ
ภารดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา จึงร่วมกันท�ำธุรกิจ
การออกแบบภายใต้ แ บรนด์ ไตรโหมด
(Trimode) ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องประดับ
เฟอร์ นิ เ จอร์ ของตกแต่ ง บ้ า นและงาน
ตกแต่งภายใน โดยเฉพาะเครื่องประดับ
แนว Experimental Design ทีโ่ ดดเด่นด้วย
การทดลองใช้วสั ดุใหม่ ผสมผสานกับทักษะ
งานหั ต ถกรรมและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
จนสร้างมูลค่าทางธุรกิจและได้รับรางวัล
ไทยสร้างสรรค์ 2554
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เอ็มโซเฟี ยน เบญจเมธา
เบญจเมธา เซรามิก เจ้าของรางวัล
ไทยสร้างสรรค์ 2554 ที่ท�ำงานเซรามิก
โดยมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมมุสลิม แสดง
ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ม ลายู ผ ่ า นการออกแบบ
ลวดลายและวั ต ถุ ดิ บ ที่ แ ตกต่ า ง ทั้ ง น� ำ
เซรามิกผสมกับงานแกะสลักไม้ เพื่อให้เกิด
เป็นงานหัตถกรรมในรูปแบบใหม่ทที่ นั สมัย
โดยใช้ ป ระสบการณ์ พื้ น ฐานจากการท� ำ
ธุ ร กิ จ โรงงานเผาอิ ฐ มอญตามภู มิ ป ั ญ ญา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งใช้วัตถุดิบ
ในท้องถิ่น ได้แก่ ดินบางนรา ดินด�ำปัตตานี
ในงานเซรามิ ก ผสมกลมกลื น กั บ งาน
แกะสลักไม้หัวกริชที่เป็นศิลปะเชิงอนุรักษ์
สร้างเรื่องราวใหม่ๆ ให้กับงาน

ยางนา สตูดโิ อ
กลุ ่ ม สถาปนิ ก ผู ้ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มุ่งเน้นศึกษา
วัสดุ รูปแบบ และท�ำความเข้าใจในวิธีคิด
เบื้องหลังการก่อสร้าง อันเป็นองค์ความรู้
จากภู มิ ป ั ญ ญาของบรรพบุ รุ ษ และเป็ น
พื้นฐานส�ำคัญในการสร้างสรรค์งานของ
สตูดโิ อ โดยให้ความส�ำคัญกับการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริบท สภาพ
พืน้ ที่ และวิถชี วี ติ เพือ่ ให้ผอู้ ยูอ่ าศัยสามารถ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน
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ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์
ฟู้ดสไตลิสต์ผู้มีพื้นฐานความรู้ด้าน
อาหารไทยเป็นอย่างดี และมีทักษะการ
ตกแต่งอาหารอย่างสร้างสรรค์ ทัง้ การเลือก
ใช้ ภ าชนะ และการจั ด วางอาหารไทย
ให้ร่วมสมัยและสวยงามไม่แพ้งานศิลปะ
โดยดึงเอาประวัตศิ าสตร์และความโดดเด่น
ของอาหารไทยมาตีความใหม่ อาทิ การน�ำ
มาการองมาวางบนกระแตไต่ไม้ (มาลัย
โบราณของไทย) หรื อ การจั ด แต่ ง เมนู
ร้านอาหารไทยตามโรงแรมชื่อดัง โดยยึด
ต�ำราโบราณและความรู้ด้านอาหารชาววัง
เป็นหลัก นอกจากนี้ ผลงานของดวงฤทธิ์
ยังได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร
Harper’s Bazaar ประเทศสเปนอีกด้วย

ชี้ ช่องโอกาส
่

มองให้เห็นโอกาสทีหลากหลาย
และศึกษาจากธุ รกิจที่น�ำภูมิปัญญาไทย
มาต่อยอดจนประสบความส�ำเร็จ

อยู ่แบบไทย

รักษาคุณค่าเก่า
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ชี้ ช่องโอกาส :
น�ำภูมปิ ญ
ั ญาทีอ่ ยูอ่ าศัยของไทยมาสร้างมูลค่าตามแบบฉบับ
ดัง้ เดิม
ธุรกิจต้นแบบ :
ส.รวยเจริญ บริษทั รับสร้างบ้านตามแบบฉบับเรือนไทยภาค
กลาง เน้นความสวยงามถูกต้องตามลักษณะเรือนเครือ่ งสับโบราณ
ผลงานชิน้ ส�ำคัญคือ เรือนไทยในพิพธิ ภัณฑ์วงั สวนผักกาด เรือนไทย
แสงอรุณ สยามสมาคม เรือนไทยศูนย์ประวัติศาสตร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรือนไทยและศาลาในงานมหกรรมพืชสวนโลก
และเรือนไทยในงานเอ็กซ์โประดับโลกอีกหลายแห่ง
ยางนา สตูดิโอ กลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ที่ศึกษาและเข้าใจ
องค์ความรูส้ ถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ และฝึกฝนทักษะดัง้ เดิมจนช�ำนาญ
ให้บริการค�ำปรึกษา  ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง งาน
สถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ประเภทงานไม้ และงานอนุรกั ษ์สถาปัตยกรรม
โดยมีใจความส�ำคัญที่สอดคล้องกับบริบท สภาพพื้นที่ และวิถีชีวิต

ต่อยอดองค์ความรู้เดิม
ชี้ ช่องโอกาส :
การสร้างความเชื่อมโยงของสถาปนิกรุ่นใหม่กับภูมิปัญญา
ไทย ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น รวมไปถึง
การจัดท�ำฐานข้อมูลที่สามารถน�ำไปใช้อ้างอิงและต่อยอดได้อย่าง
เป็นระบบ
สถาบันต้นแบบ :
สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันอุดมศึกษาทางเลือกที่ผสาน
ภู มิ ปั ญ ญาดั้ ง เดิ ม เข้ากั บ องค์ ค วามรู้ร ่ว มสมัย โดยในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต ต่างมุง่ สร้างสถาปนิกทีเ่ ข้าใจงานสถาปัตยกรรมแบบ
องค์รวมสู่สังคม รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้และท�ำงานร่วมกับ
ครูช่างในจังหวัดต่างๆ เพื่อศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น ให้ตระหนักถึง
คุณค่าของสภาพแวดล้อมไทย และน�ำมาสร้างประโยชน์แก่สว่ นรวม
ชี้ ช่องโอกาส :
อนุรกั ษ์องค์ความรูแ้ ละทักษะของสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ด้วย
การสานต่อในการท�ำงาน โดยปรับให้เข้ากับบริบทของงานร่วมสมัย
ธุรกิจต้นแบบ :
กลุ่ม Bamboo Family กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านและชาว
ปะกาเกอะญอทีส่ บื ทอดภูมปิ ญ
ั ญาของชนเผ่า เข้าใจธรรมชาติของ
ไม้ไผ่ทั้งข้อเด่นและข้อจ�ำกัด แล้วน�ำมาปรับใช้อย่างร่วมสมัย
ผ่านการออกแบบ โดยมีผลงานที่โดดเด่นคือโรงเรียนปัญญาเด่น
จ.เชียงใหม่ หอศิลป์ไม้ไผ่ สถาบันอาศรมศิลป์ โรงแรมเดอะซิกเซนส์
เกาะยาวน้อย จ.ภูเก็ต (Six Senses Yao Noi) และโรงแรมหกดาว
โซเนวา คีรี บาย ซิกเซนส์ เกาะกูด จ.ตราด (Sonava Kiri by Six Senses)

ประยุ กต์ทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่
ชี้ ช่องโอกาส :
ออกแบบบ้านร่วมสมัยด้วยแนวคิดแบบไทย ดึงเอาภูมปิ ญ
ั ญา
ดัง้ เดิมมาใช้ในสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ตอบโจทย์เรือ่ งสถาปัตยกรรม
ยั่งยืนและการสร้างมิติทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าในงาน
ออกแบบ
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ธุรกิจต้นแบบ :
ป่าเหนือ สตูดิโอ (North Forest Studio) สตูดิโอที่รับ
ออกแบบการอยู่อาศัยบนแนวคิดแบบบูรณาการ (Integrated
Architecture) ทีไ่ ม่ได้ใช้เพียงองค์ความรูด้ า้ นสถาปัตยกรรมเท่านัน้
เพราะบ้านมีแง่มมุ มากกว่าแค่การอยูอ่ าศัย เป็นทัง้ ทีบ่ ำ� บัดร่างกาย
จิตใจ รักษาอาการเจ็บไข้ ทั้งยังแสดงถึงอัตลักษณ์ของเจ้าของบ้าน
อี ก ด้ ว ย นั่ น ท� ำ ให้ ก ารออกแบบของสตู ดิ โ อแห่ ง นี้ ก ลมกลืนกับ
ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมของผูอ้ ยูอ่ าศัย ขณะเดียวกันก็คำ� นึงถึง
บริบทของชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงาม

ก้าวไปกับเทคโนโลยี
ชี้ ช่องโอกาส :
ดึงคุณสมบัติที่ดีของไม้ไผ่ทั้งความแข็งแรง ความเหนียว
การยืดหด ความโค้งงอ การสปริงตัว และพืน้ ผิวทีส่ วยงามมาใช้เป็น
วัสดุในงานสถาปัตยกรรม ด้วยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อยืด
อายุการใช้งานให้คงทนขึ้น
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ธุรกิจต้นแบบ :
ธ.ไก่ชน บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่และไม้ไผ่
ส่งออก มีบริการดูแลรักษาไม้ไผ่ด้วยการเคลือบ (Bamboo Treatment) เพื่อป้องกันมอดและแมลงเข้าไปท�ำลายไม้ไผ่ ท�ำให้ไม้ไผ่
ทนทานและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น

ตอบโจทย์วิถีร่วมสมัย
ชี้ ช่องโอกาส :
สร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตในสถาปัตยกรรมสีเขียวแบบ
ไทยผ่านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เป็นการขายวัฒนธรรมและ
ถ่ายทอดความฉลาดในการออกแบบ
ธุรกิจต้นแบบ :
โรงแรมเดอะซิกเซนส์ เกาะยาวน้อย จ.ภูเก็ต (Six Senses
Yao Noi) และโรงแรมหกดาว โซเนวา คีรี บาย ซิกเซนส์ เกาะกูด
จ.ตราด (Sonava Kiri by Six Senses) ซึ่งได้รับการออกแบบให้
กลมกลืนกับธรรมชาติด้วยสถาปัตยกรรมสีเขียว และน�ำโครงสร้าง
ไม้ไผ่มาใช้ในการออกแบบและสร้างประสบการณ์การเข้าพักที่ดี
ที่สุดให้กับผู้มาเยือน

สุขภาพองค์รวม
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รักษาคุณค่าเก่า
ชี้ ช่องโอกาส :
รักษาองค์ความรู้และต�ำรับยาแผนโบราณแท้ๆ ที่สืบทอด
ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
ธุรกิจต้นแบบ :
ยาหอมหมอหวาน ยาหอมต�ำรับเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่
5 ของหมอหวาน แห่งร้านบ�ำรุงชาติสาสนายาไทย ซึง่ ด�ำเนินกิจการ
มาจนถึงรุ่นที่ 3 โดยที่ยังรักษาต�ำรับเก่าแก่ของตระกูลไว้อย่างดี
ทั้งยาหอมสุรามฤทธิ์ ยาหอมประจักร์ ยาหอมอินทรโอสถ ยาหอม
สว่างภพ เน้นการสื่อสารแบรนด์ว่าเป็นยาหอมต้นต�ำรับที่พิถีพิถัน
ทัง้ ต�ำรับยา กระบวนการผลิตแบบดัง้ เดิม และบรรจุภณ
ั ฑ์ทสี่ วยงาม
ท�ำการตลาดระดับพรีเมียมเพือ่ ยกระดับยาหอมไทยให้เป็นมากกว่า
ผงยาหอมราคาถูกที่ขายริมทางเดิน

ต่อยอดองค์ความรู้เดิม
ชี้ ช่องโอกาส :
สร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ม าตรฐานด้ า นการแพทย์ แ ผนไทย
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร เพื่อสืบทอด
องค์ความรูแ้ ละสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของปัจจุบนั และ
อนาคต
สถาบันต้นแบบ :
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ในระดับมหาวิทยาลัย
เช่น การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ฯลฯ
โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ)์ หรือ
โรงเรียนนวดแผนโบราณและโรงเรียนสุขภาพเชตวัน เปิดสอน
ศาสตร์การนวดแผนไทยจนมีชื่อเสียงระดับโลก มีนักเรียนต่างชาติ
เดินทางมาเรียนกว่า 130 ประเทศทั่วโลก
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แนวคิดจุ ดประกาย :
ชุดความรูพ้ ร้อมใช้ รวบรวมและจัดท�ำข้อมูลเกีย่ วกับแพทย์
แผนไทยในรู ป แบบที่ น ่ า สนใจ เพื่ อ ให้ บุ ค คลทั่ ว ไปสามารถน� ำ
องค์ความรู้ไปปรับใช้ในการสร้างสุขภาวะที่ดี ผ่านแผ่นพับแบบ
อินโฟกราฟิก แอพลิเคชั่น เว็บไซต์ แฟนเพจ ฯลฯ ที่สามารถเข้าถึง
และดึงข้อมูลไปใช้ได้ง่าย และสาม  ารถวิเคราะห์อาการตามลักษณะ
ของธาตุเจ้าเรือนทีแ่ ตกต่างกันไปของผูใ้ ช้ดว้ ย
ขายพ่วงองค์ความรู้ ต่อยอดแนวคิดแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคเฉพาะทางในระดับ
นานาชาติเป็นทุนเดิม หากน�ำการแพทย์ทางเลือกเข้ามาประยุกต์
ใช้เข้ากับการแพทย์สมัยใหม่ ก็สามารถที่จะดึงดูดชาวต่างชาติ
กลุ่มอื่นๆ ให้มาใช้บริการมากขึ้น

ออกแบบให้ร่วมสมัย
ชี้ ช่องโอกาส :
พัฒนาสินค้าด้วยการสร้างแบรนด์ที่มีกลุ่มเป้าหมายและ
การตลาดทีช่ ดั เจน บวกกับการออกแบบสร้างสรรค์ทรี่ ว่ มสมัยและ

ตอบสนองฟังก์ชั่นของกลุ่มเป้าหมายได้ตรงและชัดเจน ด้วยการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สมุนไพรไทยให้นา่ ใช้มากขึน้ มีคมู่ อื
แนะน�ำและวิธีการดูแลรักษาสุขภาพที่น่าอ่าน เข้าใจง่าย และได้
มาตรฐาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

ธุรกิจต้นแบบ :
ธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์โฮมสปาที่สร้างแบรนด์ให้ร่วมสมัย
เปลีย่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ดนู า่ สนใจ รวมไปถึงการบอกเล่าเรือ่ งราวของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และสร้ า งความแตกต่ า งจากสิ น ค้ า
โฮมสปาทั่วไป เช่น  
erb : โฮมสปาแบรนด์แรกๆ ในเมืองไทยทีห่ ยิบเอาสมุนไพร
และความเป็นไทยใส่หบี ห่อใหม่แล้วโกอินเตอร์ ซึง่ นอกจากแบรนด์
อันแข็งแรงแล้ว erb ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าด้วยการบริการ
(Value added by service) มี erb club และ erb boutique
ส�ำหรับสมาชิกเป็นพิเศษ เช่น การให้ลูกค้าสามารถผสมน�้ำหอม
ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น
HARNN THANN VUUDH : Global Niche Brand ที่
สร้างแบรนด์ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘Brand Holistic’ เน้นให้ผลิตภัณฑ์
ตอบโจทย์ทั้งกายและใจด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ
โดย HARNN จะเน้นความเป็นเอเชีย เสน่ห์และความขลังของ
โลกตะวันออก ส่วน THANN เน้นความน่าเชื่อถือ มีผลวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์มารองรับ และ VUUDH แตกไลน์เป็นน�้ำหอม
จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ดึงเอาความเป็นเอเชียมาสื่อสาร
Zenze Herbal Shampoo : แชมพูสมุนไพรและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ ผ ่ า นการสร้ า งแบรนด์ แ ละท� ำ บรรจุ ภั ณ ฑ์
ให้นา่ สนใจกว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรทัว่ ไป อีกทัง้ เพิม่ เรือ่ งราวของสินค้า
ว่าน�ำมาจากต�ำรายาสมุนไพรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และภูมิปัญญาเก่าแก่ของสมุนไพรไทย ในโครงการ
พระราชด�ำริสวนป่าสมุนไพร
The Gorilla : ธุรกิจของน็อต วรฤทธิ์ ดารานักแสดง
ที่หันมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่สกัดสารแคปไซซินจากพริกของไทย โดย
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลสูดดม ยาหม่องหน้าตาทันสมัย
ดีไซน์ให้ใช้งานง่าย ดมและทาได้ในตลับเดียว และเปลี่ยนภาพของ
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ยาดมยาหม่องของใช้คนแก่ มาเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับคนทันสมัย
ที่กล้าใช้ กล้าโชว์แม้ในที่สาธารณะ ในราคาที่เข้าถึงได้ และตั้งเป้า
ยอดขาย 100 ล้านบาทภายใน 2 ปี

ประยุ กต์ทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่
ชี้ ช่องโอกาส :
สร้างงานออกแบบที่น�ำเสนอภูมิปัญญาด้านสุขภาพและ
สมุนไพรของไทยมาใช้เป็นของตกแต่งบ้าน เช่น เครือ่ งแขวน แจกัน
ดอกไม้ กระถางต้นไม้เล็ก หรือ Aroma Diffuser ทีใ่ ช้กลิน่ สมุนไพร
ไทยสร้างบรรยากาศสดชืน่ ผ่อนคลายภายในบ้าน หรือของแต่งบ้าน
อื่นๆ ที่ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพ
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ธุรกิจต้นแบบ :
พีคฌาน พรมนวดเท้าด้วยปอและหิน ตามศาสตร์การกดจุด
ที่ระบุว่าเท้าของคนเรามีจุดสะท้อนไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ ทั่ว
ร่างกาย การนวดกดจุดสะท้อนที่เท้าด้วยวิธีและแรงที่เหมาะสม
จะส่งผลไปยังอวัยวะอืน่ ๆ เกิดการกระตุน้ ให้อวัยวะฟืน้ ฟูสสู่ ภาพปกติ
ชี้ ช่องโอกาส :
ประยุกต์องค์ความรู้แพทย์แผนไทยกับการรักษาตามแผน
ปัจจุบัน โดยบันทึกการรักษาและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือของการแพทย์แผนไทยในรูปแบบงานวิจัย
ที่วัดผลได้จริง
งานวิจัยต้นแบบ :
งานวิจัยโรคตับแข็งที่รักษาด้วยยาสมุนไพรต�ำรับ เทพรังษี
และงานวิ จั ย โรคสะเก็ ด เงิ น ที่ รั ก ษาด้ ว ยยาสมุ น ไพรต� ำ รั บ
วรรณฉวี-เทพรังษี ที่สามารถรักษาได้ผลจริง และพิสูจน์ได้ด้วย
งานวิจยั ของคลินกิ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาล
พระปกเกล้า  จ.จันทบุรี โดย ดร.นพ.ฉัตรชัย สวัสดิไชย เจ้าของ
รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกประจ�ำปี พ.ศ. 2556

ก้าวไปกับเทคโนโลยี
ชี้ ช่องโอกาส :
พั ฒ นาอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแพทย์
ทางเลือก เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและสร้างความน่าเชือ่ ถือในการ
บ�ำบัดรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
นวัตกรรมต้นแบบ :
นวัตกรรมหุ่นยนต์นวดส�ำหรับการเรียนการสอนวิชานวด
แผนไทยของการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ซึ่งตัวหุ่นยนต์ที่ให้นักศึกษานวดนี้ มีเซ็นเซอร์
ตรวจจับว่านวดถูกจุด เส้น และลงน�ำ้ หนักเหมาะสมหรือไม่ เพือ่ ให้
นักศึกษามีมาตรฐานน�้ำหนักมือที่แม่นย�ำ ไม่ก่อให้เกิดการระบม
และสามารถบ�ำบัดรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดจุ ดประกาย :
เทคโนโลยีช่วยฝึกสมาธิ พัฒนาสินค้าเทคโนโลยีที่สามารถ
ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน และเชือ่ มโยงกับไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคยุคใหม่
มากขึ้น เช่น แอพพลิเคชั่นส�ำหรับฝึกท�ำสมาธิบ�ำบัดประจ�ำวัน
เหมือนแอพเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การวิง่ เป็นต้น

ตอบโจทย์วิถีร่วมสมัย
ชี้ ช่องโอกาส :
ส่งเสริมธุรกิจการท่องเทีย่ วด้านสุขภาพ โดยประยุกต์และน�ำ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเข้ามาใช้ เช่น โรงแรมที่มีคอร์ส
ธรรมชาติบ�ำบัด คอร์สโยคะ ท�ำสมาธิ เสิร์ฟอาหารสมุนไพร ฯลฯ
หรือธุรกิจประเภทศูนย์บริการสุขภาพ (Medical Hub) ทีป่ ระยุกต์
สมุนไพรไทยและศาสตร์แพทย์แผนไทย  
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ธุรกิจต้นแบบ :
ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท รีสอร์ทด้าน
สุขภาพเจ้าของรางวัลชนะเลิศสาขา Best Destination Spa และ
รางวัลระดับนานาชาติอีกมากมาย ตอบโจทย์ความต้องการทาง
สุขภาพแบบองค์รวมด้วยบริการสปาครบวงจรเพื่อสร้างสุขภาวะ
ทีด่ ี ผ่านการนวดผ่อนคลาย นวดไทย สปาเพือ่ ความงาม อาหารเพือ่
สุขภาพ การบริการแบบไทย และการจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ ความยัง่ ยืน     
ชี้ ช่องโอกาส :
สร้างธุรกิจบริการที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ในแง่ของความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเจาะกลุ่มตลาดที่หลากหลาย เช่น นวด
แผนจักรยานส�ำหรับนักปั่น นวดแผนออฟฟิศซินโดรม ฯลฯ
ธุรกิจต้นแบบ :
เชตวันรีทรีท รีสอร์ท ส่วนหนึ่งของศูนย์สุขภาพเชตวัน
โรงเรียนสอนนวดแผนไทยต�ำรับวัดโพธิ์ มีจดุ ประสงค์ให้ผทู้ มี่ ปี ญ
ั หา
สุขภาพ ได้ใช้เวลาในการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยรูปแบบของ
รีสอร์ทสุขภาพวิถไี ทย ภายใต้แนวคิด ‘ต้นต�ำรับการดูแลสุขภาพวิถี
ไทย จุดหมายใหม่สำ� หรับคนรักสุขภาพ’ โดยมีแพ็กเกจให้เลือกตาม
อาการหรือตามวัย เช่น โปรแกรมบ�ำบัดโรคที่พบบ่อยจากการ
ท�ำงาน (Office Syndrome Management) โปรแกรมดูแลสุขภาพ
สตรี (Woman Health Care) โปรแกรมฟื้นฟูสภาพร่างกาย
(Rejuvenate Program) ฯลฯ

เติบโตอย่างยั่งยืน
ชี้ ช่องโอกาส :
วิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยและแปรรูปเป็นยารักษาโรค
ลดการน�ำเข้ายาจากต่างประเทศ
ธุรกิจต้นแบบ :
สมุนไพรอภัยภูเบศร แบรนด์สมุนไพรไทยที่เกิดจากการ
น�ำภูมปิ ญ
ั ญาไทยมาวิจยั และพัฒนาเพือ่ ให้ได้มาตรฐานสากล ไม่วา่
จะเป็นการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การผลิตทีด่ ี หรือ GMP
มาตรฐานรับรองเกษตรอินทรีย์ iFOAM เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่าง
แข็งแรงและมีรายได้กว่า  200 ล้านบาทต่อปี และเป็นจุดเริ่มต้น
ส�ำคัญในการลดการน�ำเข้ายาจากต่างประเทศ
ชี้ ช่องโอกาส :
จัดการชุมชนสุขภาพดียั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน
ร่วมมือกันดูแลสุขภาวะอย่างเป็นระบบ ผ่านภูมิปัญญาต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นแพทย์แผนไทย การนวด สมุนไพร ฯลฯ ร่วมกับการจัดการ
ชุมชนตามหลักสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนต้นแบบ :
โครงการต�ำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน
เป็นรูปแบบวิธีการจัดการสุขภาพที่มีการน�ำศักยภาพ ภูมิปัญญา  
และการรวมพลังของชุมชนมาบูรณาการเพื่อสร้างชุมชนที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาพที่ดี ลดและป้องกันการเกิดโรค ส่งเสริมสุขภาพ
ปรั บ พฤติ ก รรมของคนในชุ ม ชน รวมทั้ ง จั ด ท� ำ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
เพื่อสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เพือ่ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสขุ ภาพทีด่ อี ย่างยัง่ ยืนด้วยแนวคิดของ
การพึ่งพาตนเอง

39

อาหารบ้านบ้าน

รักษาคุณค่าเก่า
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ชี้ ช่องโอกาส :
น�ำเสนอความหลากหลายของอาหารไทยและเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้
ธุรกิจต้นแบบ :
ร้านอาหารครัวใบโหนด เมืองสทิงพระ จ.สงขลา ต้นแบบ
กิจการสโลว์ฟดู้ เมืองไทย และโมเดลตัวอย่างของชุมชนพึง่ พาตนเอง
โดยมีผสู้ งู วัยในชุมชนเป็นผูป้ รุงอาหารแบบพืน้ บ้านแท้ๆ สะท้อนถึง
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผูกพันกับคาบสมุทร 3 น�้ำ วัตถุดิบส่วนใหญ่
รับซื้อมาจากชาวบ้านที่ปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ บางส่วนเก็บ
จากธรรมชาติ รวมทัง้ มีสว่ นช่วยฟืน้ ฟูและรวบรวบพืชท้องถิน่ ทีเ่ คย
สูญหายไปให้กลับคืนมาอีกครั้ง เช่น ข้าวพื้นบ้านพันธุ์สังข์หยด

ต่อยอดองค์ความรู้เดิม
ชี้ ช่องโอกาส :
จัดท�ำต�ำราอาหารไทยหรือเปิดสถาบันสอนท�ำอาหารเพือ่ ส่งต่อ
องค์ความรู้เดิมไปสู่วงกว้าง น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม

อาหาร และความสอดคล้องระหว่างอาหารกับการด�ำรงชีวิต เช่น  
การพึ่ ง พาธรรมชาติ การกิ น อาหารเป็ น ยา  และการปรุ ง รส
กลมกล่อมตามธรรมชาติ

งานวิจัยต้นแบบ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับ ผศ.ดร.ศันสนีย์
จะสุวรรณ์ อดีตผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เผยแพร่
งานวิ จั ย เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ต� ำ รั บ อาหารชาววั ง ต� ำ รั บ พระวิ ม าดาเธอฯ
กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัด า  ซึ่งทรงเป็นผู้ดูแล
ห้ อ งเครื่ อ งต้ น ในการปรุ ง อาหารถวายพระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ในขณะนัน้ ประกอบไปด้วย
อาหาร 14 รายการที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน อาทิ ข้าวบายศรีปากชาม เยลลี่ห่อหมก ข้าวงบ และน�้ำพริกหลากชนิด โดยตีพิมพ์
เป็นสองภาษา

ออกแบบให้ร่วมสมัย
ชี้ ช่องโอกาส :
อาหารไทยท้องถิ่นมีศักยภาพที่จะพัฒนาและสร้างมูลค่า
ในตลาดโลกเพื่อตอบโจทย์สุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการ
ลิม้ ลองรสชาติอาหารท้องถิน่ ของชาติอนื่ ๆ เช่น ปลาร้า ถัว่ เน่า กะปิ
ไตปลา ของบ้านเราให้เป็นเครือ่ งปรุงท้องถิน่ ทีท่ รงคุณค่า นอกจาก
นี้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน
และความสวยงาม (เช่น ของฝาก อาหารทีพ่ ร้อมรับประทาน สินค้า
ส่งออก ฯลฯ) โดยสือ่ สารให้ผบู้ ริโภครับรูเ้ รือ่ งราว ความเป็นมา และ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นได้
ธุรกิจต้นแบบ :
PERB น�้ำพริกสูตรไทยดั้งเดิมในแบรนดิ้งแบบใหม่ ซึ่งเกิด
จากการพัฒนาของทายาทรุ่นที่ 3 ของเจ้าของสูตรน�้ำพริกที่มี
ชือ่ เสียงจากสุพรรณบุรี เน้นคัดสรรวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สะอาด และ
ปลอดสารเคมี เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทที่ นั สมัย ตอบโจทย์คนรุน่ ใหม่
วัยท�ำงานที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ
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ดอกมันปลา แบรนด์ปลาร้าอัดก้อนที่ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ซึ่งได้
อ.สิทธิเดช หมอกมีชยั และ อ.ศศิกาญจน์ หมอกมีชยั มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้าของ
ชาวบ้ า นจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด คั ด เลื อ กเฉพาะส่ ว นเนื้ อ ของปลานิ ล
ทีป่ ราศจากก้าง มาหมักเกลือทิง้ ไว้ 4-12 เดือน ก่อนน�ำไปนึง่ สุกและ
ผัดเคีย่ วจนแห้งสนิทเพือ่ ความสะอาดปลอดภัยและไร้กลิน่ คาว แล้ว
เข้าสูก่ ระบวนการอัดก้อนด้วยเครือ่ งจักรทีค่ ดิ ค้นเอง ท�ำให้ได้สนิ ค้า
ที่สามารถจัดส่งไปจ�ำหน่ายได้สะดวก

แนวคิดจุ ดประกาย :
ฟังก์ชนั่ ฟูด้ สูตรไทย ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาบรรจุภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ จั ด จ� ำ หน่ า ยชุ ด อาหารสมุ น ไพรไทยเพื่ อ สุ ข ภาพ
รับประทานง่าย พกพาสะดวก และมีคุณประโยชน์ชัดเจนแบบ
อาหารฟังก์ชั่น (Functional Food)
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ประยุ กต์ทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่
ชี้ ช่องโอกาส :
ยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารไทยอย่างมีจริต
ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ น�ำเสนออาหารที่ปรุงด้วยเทคนิค
เก่าแก่ แต่เลือกน�ำเสนอด้วยการตกแต่งอย่างสวยงามท่ามกลาง
บรรยากาศของร้านที่ดูโอ่อ่าหรูหรา
ธุรกิจต้นแบบ :
ร้านอาหาร น�ำ้ (Nahm) โรงแรมเมโทรโพลิแทน กรุงเทพฯ
(The Metropolitan Bangkok) ร้านอาหารอันดับหนึ่งในเอเชีย
ประจ�ำปี 2557 (Asia’s 50 Best Restaurants 2014) ของเชฟ
เดวิด ทอมป์สนั ซึง่ ย้ายจากสาขาลอนดอน มาเปิดในประเทศไทย โดย
น�ำเสนออาหารไทยที่ได้ศึกษาจากต�ำรับสายเยาวภา ต�ำรับแม่ครัว
หัวป่าก์ของท่านผูห้ ญิงเปลีย่ น ภาสกรวงศ์ และต�ำรับของเจ้าจอมพิศว์
บุนนาค โดยคัดเลือกเครื่องปรุงและวัตถุดิบระดับพรีเมียมจาก
ท้องถิ่นและเสิร์ฟแบบส�ำรับไทย

ก้าวไปกับเทคโนโลยี
ชี้ ช่องโอกาส :
ใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาและข้อจ�ำกัดของสินค้า
ออร์แกนิก อาหารไทยแท้ และสมุนไพรไทย เช่น การยืดอายุและ
ความสดใหม่ ข องอาหารโดยไม่ ใ ช้ ส ารเคมี วั ต ถุ กั น เสี ย หรื อ
กระบวนการทางเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมต้นแบบ :
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) ได้คิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาความสดหอมหวานของผลไม้
ได้โดยไม่ใส่สารกันเสีย จนเกิดเป็นนวัตกรรมอาหารประเภทผลไม้
แห้งและน�ำ้ ผลไม้พร้อมดื่ม โดยร่วมมือกับกลุ่ม I+D Style Cafe
เพือ่ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ ดี ไี ซน์สวยงาม ร่วมสมัย เช่น น�ำ้ ทับทิม
พร้อมดื่มที่ยังคงรักษารสชาติหอมหวานของทับทิมให้อยู่ได้นาน
ในขวดแก้ว และสตรอเบอร์รกี่ บั มะละกอแช่อมิ่ อบแห้งทีย่ งั คงรักษา
สัมผัสของผลไม้สดไว้ได้โดยไม่ใส่สารกันเสีย

ตอบโจทย์วิถีร่วมสมัย
ชี้ ช่องโอกาส :
ส่งเสริมให้ธรุ กิจขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนาแนวคิดและ
กระบวนการผลิตให้ตอบโจทย์ตลาดออร์แกนิกมากขึน้ โดยค�ำนึงถึง
ผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อมเป็นหลัก หลีกเลีย่ งการใช้วตั ถุดบิ ส�ำเร็จรูป
ที่ผ่านการใช้สารเคมีและตัดแต่งพันธุกรรม รวมไปถึงการอ�ำนวย
ความสะดวกและเพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าออร์แกนิกให้ทวั่ ถึง
ซึง่ สามารถตอบโจทย์การใช้ชวี ติ เร่งรีบของคนเมือง เช่น ตูจ้ ำ� หน่าย
ผักสลัดออร์แกนิก บริการส่งอาหาร/พืชผักผลไม้ปลอดสารเคมี
ร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตออร์แกนิก
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ธุรกิจต้นแบบ :
ไร่ปลูกรัก ไร่ออร์แกนิกใน จ.ราชบุรี ทีน่ ำ� เสนอทางเลือกใหม่
ของการบริ โ ภคพื ช ผั ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรอิ น ทรี ย ์ ที่ ส ดใหม่
ปลอดภัยและมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ โดยได้รบั การตรวจสอบรับรอง
ตามมาตรฐานสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM Accredited) มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ หภาพยุโรป (EU Organic Regulation) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศแคนาดา  (Canadian
Organic Regulation) พร้อมบริการจัดส่งกล่องผักตามฤดูกาล
ถึงประตูบ้าน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกประเภทเครื่องปรุง
อาหารไทยส่ ง ขายตามซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
นอกจากนี้ เจ้าของไร่ยงั แตกไลน์ธรุ กิจร้านอาหารมังสวิรตั อิ อร์แกนิก
ในชื่อ ‘อโณทัย’ ที่ใช้วัตถุดิบจากไร่ทั้งสิ้น
ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์พันธุ์ กข 5 และ 105 โดย
นครหลวงค้าข้าว ผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆ ของไทย และเป็น
รายแรกทีบ่ กุ เบิกข้าวอินทรีย์ โดยเข้าไปสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร
ทุ่งลอ รอยต่อระหว่าง จ.พะเยา  และ จ.เชียงราย ให้ปลูกข้าว
หอมมะลิอนิ ทรีย์ ควบคูก่ บั การปรับพืน้ ทีแ่ ละพัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้อุดมสมบูรณ์ ปลอดภัย และยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ในส่วนของระบบการผลิตทั้งหมดนั้น
ต้องผ่านการตรวจสอบจนได้การรับรองตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เพื่อส่งออกต่างประเทศ (ตั้งแต่พื้นที่เพาะปลูก การปลูก
การจัดเก็บข้าวในโรงสี และบรรจุภัณฑ์) รวมถึงการบรรจุข้าว
ในพลาสติกด้วยเทคโนโลยีสูญญากาศ เพื่อป้องกันแมลงและรักษา
ความสดใหม่แทนการรมยา โดยมีตลาดหลักอยู่ที่ยุโรป
แนวคิดจุ ดประกาย :
แผนทีก่ นิ ได้  รวบรวมแหล่งข้อมูลเกีย่ วกับร้านค้าและฟาร์ม
ท้องถิ่นที่ไม่ใช้สารเคมีและไม่ดัดแปลงพันธุกรรม โดยระบุพิกัด
แหล่งจ�ำหน่ายอาหารและวัตถุดบิ ออร์แกนิกทีใ่ กล้ตวั ผ่านแอพพลิ-

เคชั่น เว็บไซต์ แฟนเพจ ฯลฯ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกสบายและ
เพิ่ ม ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง สิ น ค้ า ที่ ป ลอดภั ย ให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค เช่ น
แอพพลิเคชัน่ LOCAVORE ทีร่ ะบุพกิ ดั ให้ผบู้ ริโภครูว้ ่าแหล่งอาหาร
ออร์แกนิกที่ใกล้บ้านที่สุดอยู่ที่ไหน

เติบโตอย่างยั่งยืน
ชี้ ช่องโอกาส :
เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงผ่านตลาด
สีเขียวและคอมมูนิตี้ออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรอินทรีย์
สามารถขายผลผลิตได้เองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหรือระบบ
เอาเปรียบในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ อีกทั้งสร้างโมเดลใหม่ๆ ในการ
เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคให้หลากหลายขึ้น รวมไปถึงการรักษา
เมล็ดพันธุ์แท้และเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมเพื่อความยั่งยืนทาง
อาหาร และความรับผิดชอบด้านผลทระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ช่วยสร้างความแตกต่างหลากหลายให้กับธุรกิจอาหารของไทย
ธุรกิจต้นแบบ :
ร้านอาหาร โบ.ลาน ของเชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ และเชฟ
ดีแลน โจนส์ น�ำเสนออาหารไทยพื้นบ้านที่เรียบง่าย รุ่มรวยด้วย
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติพันธุ์ เสิร์ฟแบบ
ส�ำรับไทย เปลี่ยนเมนูตามฤดูกาล โดยใช้วัตถุดิบออร์แกนิกและ
สนับสนุนการปลูกผักพื้นบ้านตามวิถีเกษตรอินทรีย์ เนื้อสัตว์จาก
ฟาร์มออร์แกนิกที่ไปเลือกเอง รวมทั้งข้าวออร์แกนิกผ่านโครงการ
บอกรับสมาชิกจากเกษตรกรที่ จ.ยโสธร อีกทั้งเป็นผู้ร่วมบุกเบิก
ร้านอาหารสโลว์ฟดู้ ในประเทศไทย และก�ำลังพัฒนาก้าวต่อไปสูก่ าร
เป็นร้านอาหารปลอดคาร์บอน เพื่อลดปัญหาการใช้พลังงานและ
ปัญหาขยะเหลือทิ้งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปิ่นโตข้าว : โมเดลทางธุรกิจที่เปิดโอกาสให้คนเมืองและ
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวอินทรียไ์ ด้มาพบกันบนแนวคิดของ CSA ซึง่ คือ
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การให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเกื้อกูลกัน โดยที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเงิน
ล่วงหน้าเป็นระบบสมาชิกรายปี ส่วนชาวนา  ก็จะทยอยส่งข้าว
คุณภาพดี ปลอดสารพิษมาให้ทุกเดือนหรือตามระยะเวลาที่ตกลง
และมีสว่ นในการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมพึง่ ตนเองให้ยงั่ ยืนในอีก
ทางหนึ่งด้วย แบรนด์ที่น�ำโมเดลปิ่นโตข้าวไปใช้เช่น แบรนด์เพื่อน
ชาวนา หรือกลุม่ ผูกปิน่ โตข้าว ชวนคนเมืองเป็นเจ้าสาวของชาวนา 
CSA Farm : โมเดลเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกร
สามารถส่งผักหรือผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษตรงถึงบ้าน
ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก โดยเริ่มเป็นที่นิยมจากการเติบโตของตลาด
ออร์แกนิก โดยผูบ้ ริโภคจะจ่ายเงินด้วยระบบสมาชิกเพือ่ รับผลผลิต
(ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ฤดูกาลและการเก็บเกีย่ วของเกษตรกร) ตามระยะเวลา
ที่ตกลง สมาชิกจะแบกรับความเสี่ยงเรื่องดินฟ้าอากาศร่วมกัน
แบรนด์ดังที่ก�ำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่เช่น CSA munching box by Raitong Organic Farm ซึ่งสื่อสารทางการตลาด
กับผู้บริโภคทั้งในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม เป็นต้น

ศูนย์วิจัยต้นแบบ :
ศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน พันพรรณ ของโจน จันใด
ซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหาเกษตรกรรมแบบอุตสาหกรรมที่ก�ำลังท�ำให้
เมล็ดพันธุ์แท้หรือพันธุ์พื้นเมืองหายไปอย่างรวดเร็ว และมีเมล็ด
ไฮบริดหรือเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอที่ให้ผลผลิตสูงกว่า  แต่ไม่สามารถ
ขยายพันธุ์ต่อได้ ต้องพึ่งบริษัทเมล็ดพันธุ์เรื่อยไป ซึ่งการหายไป
ของพันธุ์ต่างๆ เป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหารที่จะขึ้นอยู่กับ
กลุ่มทุนผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกเท่านั้น เขาจึงริเริ่มเก็บ
เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านทุกอย่างที่เป็นอาหารเพื่อเก็บรักษามรดกและ
ส่งต่อให้ลูกหลาน ซึ่งนอกจากจะสะสมแล้ว ยังแจกฟรีเมล็ดพันธุ์
เหล่านี้ให้กับผู้ที่สนใจทางจดหมาย โดยส่งซองเปล่าติดแสตมป์
วงเล็บมุมซองว่า (ขอเมล็ดพันธุ)์ เพือ่ ต่อยอดเมล็ดพันธุแ์ ท้ให้เติบโต
ต่อไป
สถาบันต้นแบบ :
การพัฒนาปรับปรุงพันธุข์ า้ วพืน้ เมืองของมูลนิธขิ า้ วขวัญ
โดยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร เพราะพันธุข์ า้ วสมัยใหม่ มักจะมีความอ่อนแอต่อโรค
ชาวนาในระบบเกษตรสมัยใหม่ก็มักจะจัดการปัญหาด้วยการใช้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชควบคู่กันไป ส่งผลต่อสุขภาพและค่าใช้จ่าย
ที่มากขึ้น เนื่องจากชาวนาต้องซื้อพันธุ์ข้าวใหม่ทุกครั้งที่เริ่มท�ำนา 
แทนการเก็บพันธุไ์ ว้ใช้เองดังทีเ่ คยท�ำมาแต่เดิม เหล่านีล้ ว้ นแต่ทำ� ให้
ต้นทุนการผลิตของชาวนาสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งการพัฒนาของ
มูลนิธิข้าวขวัญ ได้ช่วยให้วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนแบบดั้งเดิมกลับมา
อีกครั้ง
แนวคิดจุ ดประกาย :
‘ใส่’ ใจโลก ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในวงกว้ า ง ทั้ ง ในเชิ ง นโยบายรั ฐ และเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
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ช่ างสิบใหม่

รักษาคุณค่าเก่า
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ชี้ ช่องโอกาส :
น� ำ ภู มิ ป ั ญ ญาทางด้ า นทั ก ษะงานช่ า ง งานฝี มื อ ท้ อ งถิ่ น
มาสร้างมูลค่าตามแบบฉบับดั้งเดิม
ธุรกิจต้นแบบ :
ผ้ าไหมยกทองจั นทร์ โสมา กลุ่มทอผ้าไหมยกทองแห่ง
หมู่บ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์ โดยมีอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย
เป็นก�ำลังส�ำคัญทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุม่ กันท�ำงานทอผ้า
เพื่อสร้างอาชีพเสริมด้วยกี่พื้นเมือง และฟื้นฟูเทคนิคการทอผ้ายก
ชั้นสูงแบบราชส�ำนักไทยโบราณ สร้างคุณค่าให้งานท้องถิ่นและ
กลายเป็นที่หมายปองของคนที่สนใจงานผ้าไทย โดยราคาของ
ผ้าไหมยกทองจันทร์โสมาจะอยูท่ เี่ มตรละ 30,000 - 200,000 บาท

ต่อยอดองค์ความรู้เดิม

ชี้ ช่องโอกาส :
จัดเก็บองค์ความรูด้ งั้ เดิมในรูปแบบฐานข้อมูลทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย
และจัดท�ำโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการศึกษา  ต่อยอดพัฒนา
ภู มิ ป ั ญ ญาไทยให้ เ กิ ด กระบวนการสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม
ที่แตกต่างไปจากเดิม

โครงการต้นแบบ :
โครงการ Modern Thai Silk ของส�ำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) ร่วมมือ
กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) และกรมหม่อนไหม
ด� ำ เนิ น โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาต้ น แบบไหมไทยร่ ว มสมั ย
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและสร้ า งองค์ ค วามรู ้ แ ก่
ผู้ประกอบการและผู้ผลิต ได้เข้าใจถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ น�ำผ้าไหมไทยไปสู่การเป็นผ้าที่ใช้สวมใส่ได้ทุกโอกาส
และยกระดับให้เป็นสินค้าแฟชั่นชั้นสูง (Haute Couture)  

ประยุ กต์ทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่
ชี้ ช่องโอกาส :
น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่ม
มูลค่าด้วยการออกแบบ และสร้างแบรนด์ร่วมสมัย เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น
ธุรกิจต้นแบบ :
Srinlim แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านโดย
ศริญญา  ลิมป์ทองทิพย์ กราฟิกดีไซเนอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก
ผ้าทอพืน้ เมืองและศิลปวัฒนธรรมของไทย มาสร้างลวดลายกราฟิก
และใช้เทคนิคพิมพ์ลายบนผืนผ้า  น�ำมาต่อยอดเป็นของแต่งบ้าน
ร่วมสมัย นอกจากนี้ ยังเคยได้รับเชิญไปแสดงนิทรรรศการที่
ประเทศฟิลิปปินส์ในปี 2013 และในงาน Maison et Object
ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2014
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SARRAN งานออกแบบสร้ า งสรรค์ โ ดยศรั ณ ย์ คงอยู่ดี
นักออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษจากเยื่อต้นกล้วย น�ำภูมิปัญญา
การท�ำกระดาษพืน้ บ้านจากต้นกล้วยมาพัฒนาใหม่ สร้างเป็นสินค้า
วัฒนธรรมทีไ่ ม่มใี ครสามารถลอกเลียนแบบได้ สร้างคุณค่าด้วยการ
เล่าเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านสินค้า  รวมทั้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ งโดยใส่ภมู ปิ ญ
ั ญาไทยลงไปในแนวคิด
และหยิบทักษะช่างมาใช้อย่างชาญฉลาด

ก้าวไปกับเทคโนโลยี
ชี้ ช่องโอกาส :
ใช้เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์งานฝีมือให้ก้าวข้ามข้อจ�ำกัด
ทางการผลิตและการใช้งาน ยืดอายุการใช้งาน ท�ำให้เก็บรักษาง่าย
และใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
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ธุรกิจต้นแบบ :
บริษัท อานนท์ ไพโรจน์ ดีไซน์ สตูดิโอ จ�ำกัด จุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรงจากสตูดิโอแห่งนี้ อยู่ที่การหยิบจับแนวคิดและ
ทักษะพื้นบ้านมาผสมผสานกับวัสดุแปลกใหม่ เทคโนโลยี และการ
ออกแบบสไตล์โมเดิรน์ เช่น เซลล์ แชร์ (Cell Chair) ทีน่ ำ� เครือ่ งจักร
เก่ามาแปรรูปใหม่เป็นเก้าอีท้ มี่ รี ปู ลักษณ์คล้ายเซลล์ โดยให้ชา่ งหล่อ
พระพุทธรูปช่วยหล่อโครงสร้างเก้าอี้ที่ดูมีน�้ำหนักเบาแต่แข็งแรง
หรือการน�ำเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) มาใช้ในการ
สร้างงานฝีมือร่วมสมัยที่ใช้ทั้งทักษะ การออกแบบ และเทคโนโลยี
ผ้าบาติกนาโน ของกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ผลิตผ้าบาติก จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
และสวทช. ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยน�ำผ้าฝ้าย 100% ทีเ่ คลือบ
ด้วยน�้ำยานาโนไปเขียนเป็นผ้าบาติก ท�ำให้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ
ไม่ยบั ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันแสงยูวี สีไม่ซดี จาง และมีกลิน่ หอม

ตอบโจทย์วิถีร่วมสมัย
ชี้ ช่องโอกาส :
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตและความ
ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน แต่
สามารถใช้สอยได้จริงในกิจวัตรประจ�ำวัน
ธุรกิจต้นแบบ :
Pakamian แบรนด์ ผ ้ า ขาวม้ า ไทย โดย ณั ฐ วรรณ
โกมลกิตตพงศ์ กับ กฤติน ทวีผลจรูญ ที่น�ำผ้าขาวม้าไทยที่ขึ้นชื่อ
เรือ่ งประโยชน์ใช้สอย มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านและ
ของใช้ เช่น สมุดโน้ต กระเป๋าโน้ตบุ๊ก ย่าม เสื้อยืด หุ่นแขวนสร้อย
และของตกแต่งอืน่ ๆ มากมายทีร่ ว่ มสมัยแต่เรียบง่าย ใช้ได้ทกุ โอกาส
ซึ่งนอกจากจะเปลี่ยนโฉมเดิมๆ ของผ้าขาวม้า  ยังสร้างเอกลักษณ์
ที่สามารถตีตลาดในยุโรปและเอเชียได้ด้วย
หวดรัชภัฏ นวัตกรรมจากงานฝีมอื ท้องถิน่ ทีพ่ ฒ
ั นาโดยรัชภัฏ
พรพันธุ์ น�ำ ‘หวด’ ของชาวบ้านหนองขอน จ.อุบลราชธานี มาสานต่อ
จนสามารถใช้ในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้ส�ำเร็จและยังคงรสสัมผัส
ของข้าวเหนียวนึ่งแบบต้นต�ำรับ วิธีการคือน�ำไม้ไผ่สีสุกมาจัก
เป็นตอก และต้มกับสารส้มเพื่อท�ำความสะอาด ป้องกันมอดและ
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รา และปรับรูปทรงให้มีขนาดเล็กกว่ามวยนึ่งข้าวในสมัยก่อน แล้ว
ใช้ก้านตาลท�ำเป็นฐานเพื่อช่วยยกข้าวให้มีระดับสูงเหนือระดับน�้ำ
ที่ใช้นึ่ง แต่มีช่องให้ไอน�้ำสามารถผ่านขึ้นมาได้ ท�ำให้ข้าวเหนียว
สุกเสมอกันและมีกลิ่นหอมของไม้ไผ่ ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาผลงานทีเ่ กิดประโยชน์แก่สงั คมจากการ
ประกวด สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้วย

เติบโตอย่างยั่งยืน
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ชี้ ช่องโอกาส :
เพราะผู ้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะค� ำ นึ ง ถึ ง เรื่ อ ง
สิง่ แวดล้อมมากขึน้   สังเกตได้จากการเลือกสนับสนุนเฉพาะแบรนด์
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ส ร้ า งผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และสังคม และหันไปกดดัน ต่อต้าน หรือกระทั่งเลิกซื้อสินค้า
ของแบรนด์ที่สวนกระแสดังกล่าว ภาคธุรกิจ SMEs และภาค
อุตสาหกรรมไทยจึงควรปรับตัวด้วยการวางรากฐานธุรกิจบน
แนวคิดของความยัง่ ยืน เช่น สนับสนุนการสร้างอาชีพของเกษตรกร
และชาวบ้าน เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วางแผนกระบวนการผลิ ต ตั้ ง แต่ ต ้ น สายไปถึ ง ปลายน�้ ำ ภายใต้
แนวคิดสีเขียว เพื่อที่จะลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้ น ้ อ ยลงที่ สุ ด ควบคู ่ กั บ การหาทางเยี ย วยารั ก ษา  ทดแทน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สูญไปกับการผลิต
ธุรกิจต้นแบบ :
Walk on the wild side แบรนด์เสื้อผ้าย้อมคราม
ในสไตล์ร่วมสมัย โดยน�ำภูมิปัญญาการย้อมครามแท้แบบดั้งเดิม
จากแม่ ฑี ต าที่ ป ลอดสารเคมี แ ละดี ต ่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากนี้
แบรนด์ ยั ง เริ่ ม ต้ น ในการใช้ ผ ้ า ยื ด ฝ้ า ยออร์ แ กนิ ก ที่ มี ใ บรั บ รอง
การปลูกแบบอินทรีย์ จากส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า  และตั้งเป้าหมายว่าจะเปลี่ยนเป็น
อินทรีย์เต็มรูปแบบภายใน พ.ศ. 2560

รู้จัก OKMD
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) Office of
Knowledge Management and Development (OKMD) เป็น
องค์การมหาชนในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เป็นองค์กรทีม่ บี ทบาท
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางปั ญ ญาที่ ทั น สมั ย
ของประเทศ โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรน�ำในการพัฒนา
องค์ความรู้สร้างสรรค์ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ โดยผ่านนวัตกรรมการ
เรียนรูส้ าธารณะ เพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน และมีพนั ธกิจคือ
• จัดให้มีระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของ
ประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ
• สร้างแหล่งบริการความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา 
อุดมด้วยความคิดสร้างสรรค์
• สร้างนวัตกรรมองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน
• ส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยเพื่ อ พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยตลอดระยะเวลา  10 ปีที่ผ่านมา  OKMD ได้ท�ำหน้าที่
‘กระตุกต่อมคิด’ ให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความรูใ้ หม่ๆ
โดยในปัจจุบนั OKMD มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
หน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
(TK Park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานนั้น OKMD ได้พฒ
ั นาแหล่งบริการ
ความรูใ้ หม่ๆ จนเป็นทีร่ บั รูแ้ ละได้รบั การยอมรับจากผูใ้ ช้บริการและ
สาธารณชน โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนอย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การน�ำแนวคิดต้นแบบแหล่งเรียนรูแ้ ละองค์ความรู้
ไปขยายผลสู่ภูมิภาค ดังนี้
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อุ ทยานการเรียนรู ้
(Thailand Knowledge Park : TK Park) : ห้องสมุดมีชีวติ
เป็ น แหล่ ง จุ ด ประกายความคิ ด และกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ที่หลากหลาย เป็นพื้นที่เปิดส�ำหรับเยาวชนในการพัฒนาและ
แสดงออกซึง่ ความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ตัง้ อยูบ่ ริเวณ
ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร และยังได้น�ำ
ต้นแบบไปขยายผลสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนา 
Online Library เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูไ้ ด้อย่างทัว่ ถึง และสอดรับ
กับพฤติกรรมการแสวงหาความรู้และข่าวสารของคนรุ่นใหม่
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ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
(Thailand Creative & Design Center : TCDC)
ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 6 ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม กรุงเทพมหานคร
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้แก่คนรุ่นใหม่ ผ่านการเรียนรู้
แบบสากลตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย การสัมมนา และ
การบ่มเพาะ โดยมีห้องสมุดด้านการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
และมีห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion)
นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มมือกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมภิ าค จัดตัง้ mini
TCDC เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบไปสู่
ภูมิภาค
Museum Siam ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
(National Discovery Museum Institute : NDMI)
ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณกระทรวงพาณิ ช ย์ เ ดิ ม ถนนสนามไชย
กรุงเทพมหานคร น�ำเสนอประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมไทยผ่านการจัด
นิทรรศการถาวรและหมุนเวียนผ่านสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้ชม
เพลิดเพลินกับการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่น�ำเรื่องราว
ในอดีตมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้กับอนาคต และร่วมกับ
เครือข่ายเพื่อพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค และ
น�ำต้นแบบองค์ความรู้ (Discovery Museum Knowledge
Model) ไปขยายผลสู่พิพิธภัณฑ์เครือข่ายในท้องถิ่น รวมทั้งจัดท�ำ
โครงการพิพิธภัณฑ์ติดล้อ (Muse Mobile) เคลื่อนไปจัดแสดง
ยังจังหวัดต่างๆ เพื่อกระจายองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาค

สถานที่ติดต่อ
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)
อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19
69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2105 6500
โทรสาร : 0 2105 6556
เวลาท�ำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.
www.okmd.or.th
ส�ำนักงานอุ ทยานการเรียนรู ้ (สอร.)
ส�ำนักงาน :

อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 17 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2264 5963-5
โทรสาร : 0 2264 5966
เวลาท�ำการ : จันทร์ – ศุกร์ 09:30 – 17:30 น.
ส่วนบริการ :

อุ ทยานการเรียนรู ้ต้นแบบและบริการ (TK Park)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 แดซเซิล โซน ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0 2257 4300
โทรสาร: 0 2257 4332 / 0 2257 4332 ต่อ 125
เวลาท�ำการ : อังคาร – อาทิตย์ 10:00 – 20:00 น.
www.tkpark.or.th
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้แห่งชาติ (สพร.)
ส�ำนักงานและส่วนบริการ :

4 ถนนสนามไชย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0 2225 2777
โทรสาร : 0 2225 2775
เวลาท�ำการ :
ส�ำนักงาน : จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 น.
มิวเซียมสยาม : อังคาร – อาทิตย์ 10:00 – 18:00 น.
www.ndmi.or.th
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ)
ส�ำนักงาน :

622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24
ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2664 7667
โทรสาร : 0 2664 7670
เวลาท�ำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:30 – 17:30 น.
ส่วนบริการ :

ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ (TCDC)
ดิ เอ็มโพเรียม ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ชั้น 6
622 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2664 8448
โทรสาร : 0 2664 8458
เวลาท�ำการ : อังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:30 – 21:00 น.
www.tcdc.or.th
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โลกใบนีก้ ำ� ลังจะหมุนไปทางไหน?

4

แม้อนาคตจะยังเป็นสิ่งที่ไม่มีใครล่วงรู้แน่ชัด แต่จากการ
คาดการณ์ของส�ำนักเทรนด์ทั่วโลกก็ได้ข้อสรุปตรงกันว่า โลกของ
เราก�ำลังจะหมุนไปสูส่ งิ่ ทีเ่ รียกว่า ‘ความยัง่ ยืน’ แนวคิดสีเขียวหรือ
‘กรีน’ จะไม่ใช่แค่กระแส แต่จะกลายเป็นแนวคิดพื้นฐานที่อยู่ใน
ทุกมิติของการพัฒนา ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองและ
สุ ข ภาพของโลก ด้ ว ยการปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ให้ ส อดคล้อ งกับ
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น นั่นเป็นเพราะบทเรียนที่ผ่านมาท�ำให้มนุษย์
เข้าใจแล้วว่า เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้
เราเป็นเพียงผู้อาศัยที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไปของโลก
มากยิ่งขึ้น
แนวโน้มส�ำคัญอีกประการคือ โลกของเราจะเปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั
สังคมผูส้ งู อายุอย่างเต็มรูปแบบ เหล่าเบบีบ้ มู เมอร์หลังสงครามโลก
ครั้งที่สองซึ่งเคยขับเคลื่อนโลกก�ำลังก้าวเข้าสู่วัยชรา เนื่องจาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวล�้ำได้หยิบยื่น
โอกาสให้มนุษย์ได้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ หรือแม้แต่ต่ออายุขัย
ให้ยาวนานขึ้น จึงมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ และจะกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ตลาด
ต้องจับตามองอย่างจริงจัง ขณะทีส่ ภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั
ส่งผลให้คนหนุ่มสาวไม่นิยมมีบุตรหรือมีบุตรน้อย

ความเป็นมนุษย์ เป็นอีกเนื้อหาที่จะสอดแทรกอยู่ในหลายๆ
อย่าง สิง่ ทีจ่ บั ต้องได้เด่นชัดคืองานทักษะและช่างฝีมอื จะได้รบั การ
ยอมรับและตระหนักถึงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ผลิตผลจากอุตสาหกรรม
ที่ได้ชิ้นงานมหาศาลกลับกลายเป็นของราคาถูก แม้แต่ในฟากฝั่ง
ของเทคโนโลยีที่เคยเต็มไปด้วยความทันสมัยและไร้ชีวิตชีวา ก็เริ่ม
น�ำแนวคิดความเป็นมนุษย์มาใช้เพือ่ ตอบโจทย์ความพึงพอใจสูงสุด
ข้อมูลมหาศาลในโลกดิจิทัลถือเป็นประตูสู่โอกาสและความเป็นไป
ได้ใหม่ๆ ส�ำหรับผู้ที่สามารถจัดการข้อมูลได้ดีกว่า ฉลาดกว่า
มีประสิทธิภาพมากกว่า และสร้างสรรค์กว่า ในยุคนี้เจเนอเรชั่น
จึงไม่ได้แบ่งตามอายุอีกต่อไป แต่แบ่งตามความสนใจ Gen C คือ
กลุ่มคนที่สนใจเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบของการ Connected,
Communicating, Content-centric, Computerized, Community-oriented และใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 90% ของ
ผูบ้ ริโภคเจเนอเรชัน่ นีเ้ ป็นมากกว่าลูกค้าแบบ Passive Consumer
นิยมสร้างสรรค์คอนเทนต์เองบนโลกออนไลน์ และเป็นศูนย์กลาง
ของนวัตกรรมทางสินค้าและบริการอย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม
Gen C จึงจะกลายเป็นผูก้ ระตุน้ ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกให้เติบโต
อย่างต่อเนื่องและท�ำให้เทคโนโลยีการสื่อสารกลายเป็นโครงสร้าง
พื้ น ฐานที่ ข าดไม่ ไ ด้ การแชร์ ข ้ อ มู ล การออกเดิ น ทางค้ น หา
ประสบการณ์ใหม่ยังดินแดนอื่นต่างช่วยเชื่อมโยง ถ่ายโอนแนวคิด
ไลฟ์สไตล์ และวัฒนธรรมแต่ละท้องที่จนผสมปนเป จนกระทั่ง
พรมแดนทางวัฒนธรรมระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตกค่อยๆ
พร่าเลือนและกลมกลืนกันไปในที่สุด   
โลกใบนี้ก�ำลังจะหมุนไปทางไหน?
ค�ำตอบอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้
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อยู อ่ ย่างไรในอนาคต?

ยั ง คงเป็ น ประเด็ น ถกเถี ย งกั น ทั้ ง ในและนอกวงการ
สถาปัตยกรรมทั่วโลก ว่าการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
ในอนาคตอันใกล้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะหลายทศวรรษ
ที่ผ่านมา การวิวัฒน์ของเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สนองความต้องการของมนุษย์กลับท�ำร้ายโลกใบนี้อย่างน่าใจหาย
ตัง้ แต่การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ระเบิดภูเขา และท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อแลกกับท�ำเลรีสอร์ทสุดหรูและวัสดุก่อสร้าง ก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณมหาศาลถูกปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทีเ่ ปิด
เครือ่ งปรับอากาศเย็นฉ�ำ่ ตลอดวัน ปัญหาภาวะโลกร้อน หลุมโอโซน
และฝนกรด ไปจนถึงการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanisation)
ได้ลดทอนพืน้ ทีส่ เี ขียวและความหลากหลายของชุมชนจนร่อยหรอ
ลงไปทุกวัน แต่ธรรมชาติก็ไม่รอช้าที่จะเอาคืนหลายเท่าทวีคูณ
และภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงก็คือข้อพิสูจน์ชั้นดี

REYKJAVIK
CITY

สปอตไลต์ของโลกตะวันตกจึงส่องมาที่สถาปัตยกรรมยั่งยืน
(Sustainable Architecture) ด้วยการกลับคืนสู่ความเรียบง่าย
สอดคล้องกับจังหวะของธรรมชาติ และเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด เช่น ใช้พลังงานทดแทน ลดปริมาณขยะด้วยการ
รีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ จัดสรรพืน้ ทีต่ ามทิศทางแดดและลมธรรมชาติ
กระทั่งคนในแวดวงสถาปัตยกรรมต่างเห็นพ้องกันว่า นี่คือความ
ท้าทายของการออกแบบในโลกยุคใหม่อย่างแท้จริง และไม่รอช้า
ที่จะร่วมผลักดันเทรนด์นี้ให้เป็นมากกว่ากระแส โดยสหรัฐอเมริกา
ได้บุกเบิกเทรนด์ Green Buildings and Homes สนับสนุน
การก่ อ สร้ า งอาคารสี เ ขี ย วตามมาตรฐานลี ด (LEED) รวมทั้ ง
วางนโยบายลดภาษีค่าเช่าให้อาคารสีเขียวในรัฐคอนเน็กติกัต
แมรีแลนด์ โอเรกอน และนิวยอร์ก ปัจจุบนั มีทอี่ ยูอ่ าศัยกว่า 63,000
แห่งทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐานบ้านสีเขียว (LEED for Homes) นอกจากนี้
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Environment Programme : UNEP) ยังประกาศนโยบายภาษี
สิ่งแวดล้อม (Eco Tax) สร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค
ลดกิจกรรมที่สร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

REYKJAVIK
CITY HALL
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จากการเคลื่อนไหวหย่อมเล็กๆ น�ำไปสู่ระลอกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงระดับมหภาค นโยบาย ‘เมืองสีเขียว’ กลายเป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการพัฒนาเมืองทั่วโลก เช่น เมืองเรคยาวิก ประเทศ
ไอซ์แลนด์ เมืองสีเขียวอันดับหนึง่ ของโลกทีข่ บั เคลือ่ นด้วยพลังงาน
หมุนเวียนจากความร้อนใต้พิภพ (Geothermal) ราว 25% และ
พลังงานน�้ำมากถึง 75% ซึ่งถือเป็นพลังงงานสะอาดทั้งสิ้น ทั้งนี้
ก็ เ พราะในช่ ว งปี 1970 ไอซ์ แ ลนด์ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ ภาวะวิ ก ฤต
ขาดแคลนพลั ง งานและค่ า ขนส่ ง ส� ำ หรั บ น� ำ เข้ า น�้ ำ มั น พุ ่ ง สู ง ถึ ง
8 เหรียญสหรัฐ/แกลลอน ฝ่ายรัฐบาลจึงตัดสินใจเดินหน้าวางแผน
การใช้พลังงานทดแทนอย่างเต็มตัว แม้ว่าในวันนี้ ประชากร
ส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้เมือง
แห่งนี้เขียวน้อยลงแม้แต่น้อย แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายราว 8 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
ทางฝัง่ สวีเดนเองก็ไม่นอ้ ยหน้า เพราะทัว่ โลกก�ำลังจับตามอง
มาที่กรุงสตอกโฮล์ม ในฐานะโมเดลการวางผังเมืองสีเขียวแบบ
บูรณาการหรือซิมไบโอซิตี้ (SymbioCity) ที่ควรเอาเยี่ยงอย่าง
เพราะครอบคลุมตั้งแต่การจัดสรรทรัพยากรอย่างยั่งยืน การใช้
พลังงานธรรมชาติ การพัฒนาระบบขนส่งและสาธารณูปโภค และ
การจัดการขยะ สะท้อนถึงทัศนะทีก่ า้ วไกลของผูน้ ำ� ทีว่ า่ โลกยุคใหม่

ไม่อาจก้าวไปข้างหน้าได้ หากราคาน�้ำมันโลกยังคงทะยานสูงขึ้น
เช่นนี้ ในปี 2006 มีนโยบายจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติด (Congestion Taxes) ส�ำหรับรถยนต์ที่สัญจรเข้าออกย่านดาวน์ทาวน์
ประมาณ 8.23 เหรี ย ญสหรั ฐ /คั น ท� ำ ให้ ป ริ ม าณการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเมืองลดลงถึง 30,000 ตัน และมีการ
ออกแบบระบบขนส่ ง สาธารณะให้ ป ล่ อ ยคาร์ บ อนต�่ ำ โดยใช้
ไบโอแก๊สหรือเอทานอลแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ในขณะที่เมือง
มาสดาร์ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ สามารถพลิ ก ทะเลทราย
อันแห้งแล้ง ให้กลายเป็นเมืองแห่งพลังงานสะอาดทีผ่ ลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ไฮโดรเจน และลม ภายใต้การออกแบบของ
สถาปนิกชั้นน�ำระดับโลก ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส (Foster +
Partners)
แต่สถาปัตยกรรมยั่งยืนแบบตะวันตก จะเป็นโมเดลที่ใช่
ส�ำหรับโลกทั้งใบหรือไม่
นัน่ อาจเป็นค�ำถามทีโ่ ลกตะวันออกต้องตรวจค�ำตอบด้วยตัวเอง
ทีม่ า : บทความ “‘ซิมไบโอซิต’ี้ การสร้างเมืองสีเขียวแบบบูรณาการสไตล์สวีเดน”
จากส�ำนักข่าว Thai Publica, www.masdar.ae, www.symbiocity.org,
www.tripomatic.com, www. unep.org, www.usgbc.org/leed, www.
visitreykjavik.is
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เมื่อแพทย์แผนปั จจุ บัน
ไม่ใช่ ค�ำตอบที่ ‘ถูกทุกข้อ’
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ยากจะปฏิเสธว่าเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบนั ได้ยกระดับ
การรักษาและการบริการทางสุขภาพอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
เรามีเภสัชภัณฑ์และเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง มีเทคโนโลยี
ด้านอาหารที่บรรจุคุณค่าทางโภชนาการในรูปแบบอาหารเสริม
รั บ ประทานง่ า ย ไม่ ต ้ อ งเสี ย เวลาเลื อ กกิ น ผั ก ผลไม้ ม ากมาย
หลายอย่าง เครือ่ งมือแพทย์ลำ�้ สมัยและเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์กลายมา
เป็นผู้ช่วยคนส�ำคัญในห้องผ่าตัด ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัยและวางใจ
มากขึ้นเมื่ออยู่ในความดูแลของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่ง
ในโรงพยาบาลชือ่ ดัง ศูนย์บริการสุขภาพทยอยผุดขึน้ ทัว่ ทุกมุมเมือง
อย่างไรก็ดี ความมั่นใจเหล่านี้มักถูกสั่นคลอนอยู่บ่อยครั้ง
เมือ่ มนุษย์ตอ้ งเผชิญกับโรคชนิดใหม่ อาการเจ็บป่วยทีเ่ กิดจากการ
ใช้ ชี วิ ต อย่ า งผิ ด วิ ถี ธ รรมชาติ รวมทั้ ง โรคระบาดที่ ก ลายพั น ธุ ์
คร่าชีวติ คนนับหลายร้อยหลายพัน อย่างเชือ้ ไวรัสอีโบลาหรือไข้หวัด
นกที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ H5N1 เลยรวมไปถึงปัญหาการ
เข้ า ถึ ง ยาและบริ ก ารสาธารณสุ ข ในกลุ ่ ม ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นา
นอกจากนี้ ความเครียดและภาวะทางอารมณ์ทมี่ อี ทิ ธิพลต่อร่างกาย
จิตใจ และพฤติกรรม ก็ยังเป็นสิ่งที่แพทย์แผนปัจจุบันเองยังไม่มี
ค�ำตอบสูตรส�ำเร็จ ประกอบกับสังคมโลกก�ำลังย่างเข้าสู่สังคม

CHINESE
ACUPUNCTURE

ผูส้ งู วัย (Aging Society) โดยสมบูรณ์ ในปี 2025 คาดว่าจะมีจำ� นวน
ประชากรผู้สูงวัยทั่วโลกกว่า 8 พันล้านคน นับเป็นวาระส�ำคัญ
ที่ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเร่งหามาตรการรับมือกับ
ภาวะดังกล่าว โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงวัยให้ครอบคลุมกับความต้องการในภายภาคหน้า
ข้อสังเกตหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือ แนวทางการรักษาตามแบบฉบับ
การแพทย์ ส มั ย ใหม่ นั้ น มุ ่ ง วิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย ความเจ็ บ ป่ ว ยของ
ร่างกายมนุษย์แบบแยกส่วน ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดความผิดปกติ
ทีจ่ ดุ ใดแพทย์จะสัง่ ยาทีม่ ตี วั ยาช่วยรักษาอวัยวะดังกล่าวให้กลับมา
ท�ำงานปกติ ซึ่งเป็นการรักษาเฉพาะจุดเท่านั้น เมื่อผลปรากฏว่า
อาการของผู้ป่วยบางรายทุเลาลงก็จริง แต่ก็มักจะได้รับผลกระทบ
ข้างเคียงอื่นๆ เช่น ยาแก้อักเสบที่มีฤทธิ์เข้าไปท�ำลายแบคทีเรีย
ทีไ่ ม่ดใี นล�ำไส้ แต่ขณะเดียวกันแบคทีเรียทีด่ กี ถ็ กู ท�ำลายตามไปด้วย
เพราะร่างกายมนุษย์มีระบบต่างๆ มากมายซึ่งล้วนเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กันหมด รวมทั้งสภาพจิตใจที่ไม่อาจมองข้าม
การแพทย์ทางเลือกจึงเป็นอีกชุดความคิดที่ก�ำลังมาแรง
ในขณะนี้ ด้วยแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมองร่างกาย
แบบเป็นองค์รวม (Holistic Medical) นั่นคือ ไม่เพียงมุ่งรักษา
โรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องสร้างความสมดุลทั้งทางสุขภาพกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณไปพร้อมกัน จึงจะตอบโจทย์การมี
สุขภาวะที่ดี (Wellness) อย่างแท้จริง ซึ่งตรงกับค�ำนิยามของ
สุขภาพขององค์การอนามัยโลกและ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 ที่ว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ
สังคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการ
เท่านั้น
ในปี 2005 ทางองค์การอนามัยโลกได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์
ให้ประเทศต่างๆ วางนโยบายการประเมินและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากการแพทย์ทางเลือก เช่น ส่งเสริมการสร้างหลักฐาน
ที่น่าเชื่อถือ ทั้งด้านความปลอดภัย ศักยภาพ และคุณภาพของการ
รักษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางเข้าถึง
การรักษา อีกทั้งยอมรับว่าการแพทย์แผนโบราณของจีนและการ
ฝังเข็มนั้น สามารถรักษาความผิดปกติทางร่างกายได้ 43 โรค เช่น
โรคไขข้ออักเสบ อาการเจ็บปวดทางกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ไมเกรน
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กลุ่มอาการก่อนมีระดู โรคเครียด หลอดลมอักเสบ โรคหอบหืด
ภูมิแพ้ อาการซึมเศร้า เป็นต้น
ค่านิยมดังกล่าวส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งเริม่ พิจารณา
การผนวกการดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วมเข้ า กั บ การแพทย์
แผนปัจจุบัน อาทิ เมโย คลินิก (Mayo Clinic) ศูนย์บริการด้าน
สุ ข ภาพอั น ดั บ หนึ่ ง ของสหรั ฐ อเมริ ก าประจ� ำ ปี 2014–2015
(America’s Best Hospitals 2014–2015) ได้เพิ่มการบริการ
ทางด้านการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ ทัง้ องค์ความรูท้ างการ
แพทย์ตะวันตกแบบดัง้ เดิม การรักษาแบบอายุรเวทของอินเดีย และ
แพทย์แผนจีนโบราณ เช่น โฮมีโอพาธีย์ การฝึกสงบจิต (Resilience
training) สมาธิบ�ำบัด การนวดบ�ำบัด การฝังเข็ม การจัดกระดูก
และการรักษาด้วยยาสมุนไพร กระแสดังกล่าวท�ำให้เกิดสถานบริการแพทย์ทางเลือกหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลจึงก่อตั้ง
หน่วยงาน The National Center for Complementary and
Alternative Medicine (NCCAM) เพื่อควบคุมดูแลเกี่ยวกับ
การแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะ โดยในปี 2011 หน่วยงานได้รับ
งบประมาณสูงถึง 127.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น จากการ
ส�ำรวจอัตราการใช้บริการด้านสุขภาพของประชาชนในสหรัฐอเมริกา พบว่าชาวอเมริกันกว่า 62% หันมาสนใจเลือกใช้บริการ
แพทย์ทางเลือกมากขึ้นในช่วง 10 ปีให้หลัง โดยเหตุผลหลักคือ
การแพทย์ทางเลือกช่วยให้การรักษาดีขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับการแพทย์
แผนปัจจุบัน 55% น่าสนใจที่จะลองดู 50% การรักษาแบบแผน
ปัจจุบันใช้ไม่ได้ผล 28% และแพทย์แผนปัจจุบันแนะน�ำให้ทดลอง
ใช้ 26%
อีกกระแสทีน่ า่ สนใจคือในประเทศอินเดีย เพราะศูนย์บริการ
การแพทย์ทางเลือกอันดับหนึ่งของประเทศอย่าง SOUKYA :
International Holistic Health Centre ได้บรู ณาการแพทย์แผน
ปัจจุบนั เข้ากับการรักษาแบบโบราณ อาทิ โยคะบ�ำบัด อายุรเวท
และการฝังเข็ม จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กระทั่ง คามิลลา
ปาร์กเกอร์ โบลส์ (Camilla Parker Bowles) พระชายาของ
เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ก็ยังเดินทางมารักษาพระองค์ด้วยโยคะบ�ำบัด
ทางภาคอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์เองก็ไม่รีรอที่จะเตรียม
พร้อมรับมือกับค่านิยมที่ผันเปลี่ยนไป โดย Global Industry
Analysts คาดการณ์วา่ ตลาดของยารักษาโรคแบบทางเลือกทัว่ โลก

SOUKYA :
INTERNATIONAL
HOLISTIC
HEALTH CENTRE

จะพุ่งขึ้นสูงถึง 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2015 ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นผสมของสมุนไพรธรรมชาติก�ำลังได้รบั
ความนิยมอย่างมาก เนื่องจากส่งผลกระทบข้างเคียงน้อยกว่า
ยาแผนปัจจุบัน
เมือ่ การ ‘รักษา’ ด้วยวิธคี ดิ ของแพทย์แผนปัจจุบนั อย่างเดียว
อาจไม่ใช่ค�ำตอบ ผู้คนย่อมแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์
การดูแลสุขภาวะอย่างรอบด้าน ตามไลฟ์สไตล์และฐานะของตนเอง
ทั้งในแง่การบ�ำบัดรักษาโรค การปรนนิบัติความงาม และกิจกรรม
ผ่ อ นคลายจิ ต ใจ น� ำ ไปสู ่ อั ต ราการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
ความงาม (Global Wellness Tourism) ซึ่งสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจโลกมากถึง 439 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2014 ทีผ่ า่ นมา
นี่ เ ป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของแรงกระเพื่ อ มที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อกระบวนทัศน์เรื่องสุขภาพของคนทั่วโลก
และวิถีองค์รวมที่กำ� ลังเติบโตเหล่านี้ อาจก�ำลังบอกเราว่า ถึงเวลา
ย้อนกลับไปมองวิถีที่เราเคยเป็น
เพราะนัน่ อาจเป็นค�ำตอบทีถ่ กู ต้อง และเป็นทัง้ โอกาสทีค่ ว้า
ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
ทีม่ า : บทความ “GLOBAL TRENDS IN COMPLEMENTARY AND WELL-BEING
HEALTHCARE” จาก lansingbusinessnews.com, รายงานสถิติและจ�ำนวน
ประชากรผู้สูงอายุโลกในปี 1950 - 2050 (World Population Ageing 19502050) โดยสหประชาชาติ, www.globalspaandwellnesssummit.org, www.
mayoclinic.org, www.nccam.nih.go, www.soukya.com, www.
unassistedchildbirth.com, www.who.int
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เมือ่ โลกก้าวสูย่ คุ สังคมอุตสาหกรรม บริบททางสังคมก็เปลีย่ น
ไปอย่างสิ้นเชิง จากวิถีแบบเกษตรกรรมมุ่งหน้าสู่ระบบที่เน้นการ
ผลิตจ�ำนวนมากเพือ่ ป้อนสูต่ ลาด สังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง
ครอบครัวขยายหดเล็กลงเป็นครอบครัวเดี่ยวและส่งผลให้รูปแบบ
การใช้ชวี ติ ขึน้ อยูก่ บั ระบบอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ มนุษย์
เริ่มรู้จักอาหารส�ำเร็จรูป เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป และสร้างวัฒนธรรม
ส�ำเร็จรูปขึ้นมาในสังคมจนวิถีชีวิตเดิมค่อยๆ หายไป
และเมื่ อ สารคดี Food Inc. ได้ เ ปิ ด โปงเบื้ อ งหลั ง ของ
อุตสาหกรรมอาหารเร่งด่วนส�ำเร็จรูป ท�ำให้เราได้เห็นความน่ากลัว
ของกระบวนการผลิตแบบมุง่ เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ บิดเบือน
ปรุงแต่งอาหารด้วยสารเคมี ตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อยืดอายุให้นาน
ที่สุดและควบคุมต้นทุนให้ถูกที่สุด จนส่งผลกระทบตามมาอีก
นับไม่ถ้วน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาวะ ไปจนถึงปัญหา
ความหลากหลายของพืชผักผลไม้และวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น
ที่เริ่มสูญหายไปตามค่านิยมของฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) ที่สะพัด
ไปทัว่ โลก ฯลฯ ซึง่ นัน่ ท�ำให้หลายคนเริม่ ตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับทีม่ าของ

FARMER’S MARKET

อาหารในจาน ทัง้ วัตถุดบิ เครือ่ งปรุง ตลอดจนอาหารกระป๋องทีว่ าง
จ�ำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า อันน�ำไปสู่การเคลื่อนไหวของกลุ่ม
สโลว์ฟู้ด (Slow Food) ที่เรียกร้องสิทธิการบริโภคอาหารที่มี
คุณภาพ (Good) สะอาด (Clean) และเป็นธรรม (Fair) จนเกิด
การปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหารอย่างจริงจัง
แรงกระเพื่ อ มจากยุ โ รปและอเมริ ก า ขยายไปสู ่ เ ทรนด์
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารออร์แกนิก (Organic
Food) บ่งชี้ว่าผู้บริโภคยุคใหม่จะเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและ
มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น พืชผักผลไม้ท้องถิ่น รวมทั้งเนื้อสัตว์
และอาหารทะเลสดใหม่ ต ามฤดู ก าลที่ ไ ม่ ผ ่ า นกระบวนการ
อุตสาหกรรม (Locally Grown Ingredients) ได้กลายเป็นวัตถุดบิ
หลักที่ขาดไม่ได้ คนบางกลุ่มหันมาบริโภคอาหารมังสวิรัติเพื่อลด
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนจากฟาร์มปศุสัตว์ นอกจากนี้ ยังเกิด
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบ From Farm to
Table เช่น ร้านอาหารทีใ่ ช้พชื ผักผลไม้ทปี่ ลูกเอง และธุรกิจเดลิเวอรี่
ที่ส่งตรงสินค้าออร์แกนิกจากไร่และฟาร์มท้องถิ่นไปสู่มือของ
ผู้บริโภค รวมทั้งเกิดรูปแบบตลาดเกษตรกร (Farmers’ Markets)
ตามแหล่งชุมชนที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าราคา
ย่อมเยาจากเกษตรกรท้องถิ่นได้โดยตรง เพื่อสนับสนุนวิถีของ
เกษตรอินทรีย์และตัดปัญหาการเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง
ไปในตัว
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เทรนด์การบริโภคหวนกลับคืนสูร่ ากเหง้าของอาหารทีพ่ งึ่ พา
การปลูกเองหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ ท�ำให้ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น
ของแต่ละชาติถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและกลายเป็นประสบการณ์
แห่งรสชาติที่น่าตื่นเต้น ‘Eating Local’ กลายเป็นค่านิยมใหม่
ส�ำหรับผู้บริโภคในยุคนี้ ด้วยความสดใหม่ ปลอดภัย ใช้เวลาขนส่ง
น้อยกว่า ช่วยรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ระบบนิเวศ ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการผลิตอาหารทีป่ ลอดภัย
อย่างแท้จริง เป็นหัวใจส�ำคัญของความมัน่ คงทางอาหารทีไ่ ม่ปล่อย
ให้อ�ำนาจการจัดการระบบการผลิตอาหารตกอยู่ในมือบรรษัท
ยักษ์ใหญ่และกีดกันการเข้าถึงอาหารของประชาชนด้วยราคาและ
กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
ที่สำ� คัญ การตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยและความยั่งยืนทาง
อาหารไม่ได้กระจุกอยูแ่ ค่ในกลุม่ ผูส้ งู อายุและคนรุน่ ใหม่ทสี่ นใจเรือ่ ง
สุขภาพเท่านั้น โครงการ ‘Food Revolution’ ของเจมี่ โอลิเวอร์
ได้เข้าไปปฏิวตั อิ าหารมือ้ กลางวันในโรงเรียน ด้วยการปรับปรุงเมนู
ใช้ วั ต ถุ ดิ บ สดใหม่ แ ละหลากหลายเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางอาหาร
ขจัดอาหารส�ำเร็จรูปที่เด็กๆ คุ้นเคยทิ้งและพยายามปลูกฝังความ
เข้าใจในการบริโภคให้กับเจเนอเรชั่นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากจุดเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ สู่อเมริกา ออสเตรเลีย และขยาย
ไปทั่วโลก โครงการนี้ท�ำให้สังคมหันมาตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการกินมากยิ่งขึ้น

จากความตื่นตัวดังกล่าว สมาคมธุรกิจร้านอาหารแห่งชาติ
ในสหรัฐอเมริกา (The National Restaurant Association)
หนึง่ ในเครือข่ายทีท่ รงอิทธิพลมากทีส่ ดุ ในวงการอาหารโลกได้ระบุ
ว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา วงการธุรกิจอาหารค�ำนึงถึงวัตถุดิบ
ท้องถิน่ และความยัง่ ยืนมากขึน้ ในขณะทีน่ ติ ยสารฟอร์บส์ (Forbes
Magazine) คาดการณ์ว่ากระแส Hyper-Local Sourcing ในปี
2014 -2015 ท�ำให้เกิดค่านิยมการท�ำร้านอาหารทีม่ สี วนและแหล่ง
วัตถุดิบส�ำหรับปรุงอาหารของตนเองโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น
เนือ้ สัตว์ พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มท้องถิน่ และอาหารทะเล
อันแสดงถึงความพิถีพิถันใส่ใจ (Crafted Process) ของผู้ปรุง
ซึ่งผลพวงเหล่านี้ล้วนเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ตั้งค�ำถามและอยากรู้ที่มาที่ไปของอาหารของตนเอง
เพราะไม่ ว ่ า ตลาดจะโตขึ้ น จากเดิ ม มากน้ อ ยแค่ ไ หน
ภาคอุตสาหกรรมคงได้บทเรียนแล้วว่าอ�ำนาจการต่อรองที่แท้จริง
อยู่ในมือใคร
ทีม่ า : บทความ “12 Hottest Food Trends for 2014” จากนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes
Magazine), บทสรุปการวิเคราะห์เทรนด์อาหารปี 2015 โดยสมาคมธุรกิจร้านอาหาร
แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (The National Restaurant Association), www.foodrevolutionday.com, www.grandviewresearch.com, www.ift.org, www.jamieoliver.
com, www.jessgibb-sphotography.com, www.restaurant.org, www.riverdistrict.
ca, www.slowfood.com, www.theworlds50best.com
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เมื่อโลกดิจิทัลก�ำลังหมุ นไป
หาคนมีทักษะ
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จริงอยู่ที่ว่าการสื่อสารอันไร้พรมแดนท�ำให้เกิดการไหลบ่า
ทางวั ฒ นธรรมและหลอมรวมโลกทั้ ง ใบเข้ า ด้ ว ยกั น (NeoWesternization) ซึ่งไม่ทันไรนัก เราทุกคนก็ตกอยู่ภายใต้ระบบ
ทุนนิยมและกระแสบริโภคนิยมของชาติตะวันตก สินค้าที่ส่งตรง
จากสายพานโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ น้นการผลิตจ�ำนวนมาก (Mass
Production) ภายใต้ รู ป ลั ก ษณ์ แ ละมาตรฐานแบบเดี ย วกั น
กลายเป็นผลผลิตราคาถูก ซ�ำ้ ยังสะท้อนถึงความบกพร่องของระบบ
ทุนนิยมที่ไม่เพียงลดทอนคุณภาพการผลิตจนด้อยลงไปทุกขณะ
เท่านั้น หากยังไม่สามารถควบคุมความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของ
ผู้บริโภคได้ และน�ำไปสู่ภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจในที่สุด
แต่ถา้ พิจารณาอีกด้านหนึง่ ของผลกระทบจากปรากฏการณ์
โลกาภิวัตน์ ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าเราได้เข้าสู่ยุคที่ข้อมูลข่าวสาร
เข้าถึงได้ง่ายและแพร่สะพัดไวเพียงนิ้วคลิก โลกดิจิทัลจึงเปรียบ
เสมือนประตูสู่โอกาสและความเป็นไปได้อันไม่รู้จบ ผู้คนสนุก
กับการเก็บเกี่ยวความรู้และอัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง พอมากเข้าก็ทดลองแลกเปลี่ยนแนวคิด
ประสบการณ์ และไลฟ์สไตล์อย่างอิสระ อันแตกยอดไปสู่ชุด
ความคิด ค่านิยม พฤติกรรม การประกอบธุรกิจ ไปจนถึงสังคม
รูปแบบใหม่ที่เข้ามารองรับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

ท่ามกลางม่านหมอกทางเศรษฐกิจทีถ่ กู สัน่ คลอน ในปี 2001
จอห์น ฮาวกินส์ (John Howkins) นักเขียนชาวอังกฤษและวิทยากร
ชื่ อ ดั ง ได้ แ นะน� ำ ให้ โ ลกรู ้ จั ก กั บ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
(Creative Economy) พร้ อ มกั บ อธิ บ ายว่ า ผู ้ ป ระกอบการ
สร้างสรรค์จะเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่
มาสร้างมูลค่าให้กับสินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างไปจากคู่แข่ง
ในตลาดอย่ า งแท้ จ ริ ง ประเทศชั้ น น� ำ หั น มาสนใจและใช้ เ ป็ น
ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศกันยกใหญ่ อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา จีน และประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป
ประกอบกับอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยม (Localism) ที่เฟื่องฟูขึ้นใน
ยุคหลัง ท�ำให้ประชาชนเริม่ หวงแหนทรัพยากรท้องถิน่ และรากเหง้า
ของตน ซึ่งกลายเป็นต้นทุนส�ำคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจและ
นวัตกรรมใหม่ๆ ในเวลาต่อมา กระแสข้างต้นได้จดุ ประกายให้มรดก
ทางวัฒนธรรมค่อยๆ ถูกรื้อฟื้นและคืนคุณค่าใหม่ทีละน้อย ไม่ว่า
จะเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหาร ตลอดจนทักษะฝีมือ
เก่าแก่ของชาวบ้าน
และเมือ่ โลกผันเปลีย่ นไปทุกวินาทีเช่นเดียวกับความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค นีจ่ งึ กลายเป็นความท้าทายทีผ่ ปู้ ระกอบการและผูผ้ ลิต
ยุคใหม่จะต้องแข่งขันกันหยิบยื่นผลิตภัณฑ์และบริการที่เกินความ
คาดหมาย แต่ก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการในเวลาเดียวกัน
โดยส�ำนักเทรนด์ระดับโลก WSGN ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในขณะที่
เทคโนโลยียังคงถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการใช้ชีวิตอย่างราบรื่นไร้ที่ติ ผู้บริโภคจะยิ่งมองหาสินค้าและ
การบริการที่ไม่ใช่แค่ดีเด่นในด้าน ‘คุณภาพ’ หรือเสนอ ‘ราคา’
ที่น่าพอใจเท่านั้น หากแฝงคุณค่าบางอย่างที่ตีเป็นมูลค่าไม่ได้ เช่น
คุณค่าทางอารมณ์และความรูส้ กึ นัน่ คือมีรายละเอียด อาศัยทักษะ
ฝีมอื ซับซ้อนหรือแม้แต่เป็นงานช่างเก่าแก่หายาก และกุญแจส�ำคัญ
ทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจให้ตอบรับกับเทรนด์โลกก็คอื แนวคิด History 2.0
ที่เปรียบได้กับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการของกรีกและโรมันโบราณ
ในยุคเรอเนสซองซ์ หากแต่ในยุคนี้ เหล่านักสร้างสรรค์จะหยิบ
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‘รากเหง้าของตนเอง’ ไม่ว่าจะเป็นเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมมาแปรเป็น ‘ต้นทุน’
เพื่อตีความใหม่และใช้เป็นแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานให้มี
เอกลักษณ์ทางคุณภาพ เรื่องราว และคุณค่าในตัวเอง โดยเฉพาะ
‘ทักษะงานช่าง/งานฝีมือ (Craftmanship)’ ที่ช่วยสร้างสรรค์
มิตใิ หม่ให้กบั วงการออกแบบและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจน
เสริมศักยภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้แตกต่างจากคู่แข่ง
อย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้ โลกตะวันตกจึงเบนความสนใจมายังงานฝีมือ
ของชาวเอเชีย ซึ่งยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งยังน�ำเสนอ
สุนทรียภาพอันเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและรายละเอียด
ที่ต้องอาศัยทักษะและเทคนิคขั้นสูงของช่างฝีมือในการสร้างสรรค์
เท่านั้น ตัวอย่างเช่น แบรนด์แฟชั่นไฮเอนด์ได้แรงบันดาลใจในการ
ออกแบบจากผ้าพื้นถิ่นและวัฒนธรรมการแต่งกาย การน�ำทักษะ
งานฝีมือพื้นเมืองมาใช้ในแฟชั่นเริ่มเด่นชัดมากขึ้น เช่น เสื้อผ้า
คอลเล็กชั่นใหม่ Fall/Winter 2014/2015 ของ Paul Smith ที่ได้
รับอิทธิพลมาจากการทอผ้าและถักพรมของชาวเปอร์เซียในอดีต
ทางโลกตะวันออกเองก็ใช้ทกั ษะงานช่างเป็นต้นทุนสร้างเอกลักษณ์
และคุณค่าให้กบั สินค้า ขายแพ็กคูม่ ากับวัฒนธรรม ท�ำให้เกิดสังคม
อุดมทักษะ (Skills Society) ที่เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือรุ่นเก๋าและ
นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ท�ำงานร่วมกัน เช่น ทะกะฮาชิ ฮิโรโกะ

HIROCOLEDGE
TAKAHASHI HIROKO

(Takahashi Hiroko) นักออกแบบกราฟิกสาวชาวญี่ปุ่นที่เข้าไป
ท�ำงานกับช่างทอกิโมโนอย่างใกล้ชิดเพื่อเรียนรู้เทคนิคและเข้าใจ
ประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของกิโมโน ก่อนทีจ่ ะถอดรหัสเอกลักษณ์
ออกมาเป็นลวดลายกราฟิกบนกิโมโนทีต่ ดั เย็บอย่างประณีต โดยใช้
เพียงวงกลมกับเส้นตรงเป็นองค์ประกอบหลักเท่านั้น เพื่อสื่อถึง
ความสนุ ก ในการใช้ ชี วิ ต อย่างเรียบง่ายในยุคปัจจุบัน ผลงาน
ของเธอถูกน�ำไปจัดแสดงตามแกลเลอรี่ชื่อดังของโลก และได้รับ
ความนิยมจากกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นในญี่ปุ่นอย่างยิ่ง
ไม่ว่าโลกจะรุดหน้าไปเร็วแค่ไหน จะพัฒนาเทคโนโลยีให้
ก้าวล�้ำมากเพียงใด ทักษะงานฝีมือก็ยังไม่ล้มหายตายจากเราไป
ตราบใดที่เรายังคงเห็นคุณค่าของผลผลิตที่เกิดจากความมุ่งมั่น
อุตสาหะ ศรัทธา ความรู้สึกนึกคิด และอัจฉริยภาพของมนุษย์
ทีแ่ ม้แต่เทคโนโลยีกไ็ ม่อาจเลียนแบบได้ ซึง่ นัน่ ท�ำให้เรายังคงรักษา
ความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้อย่างแท้จริง
ทีม่ า : รายงานการคาดการณ์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค 2015 (Consumer Forecast SS/2015)
โดย wsgn.com, หนังสือ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามัง่ คัง่ จากความคิดกันอย่างไร
(THE CREATIVE ECONOMY : How people make money from ideas)”
โดย จอห์น ฮาวกินส์ แปลโดย คุณากร วาณิชย์วริ ฬุ ห์, www.art4d.asia.com,
www.creativeeconomy.com, www.takahashihiroko.com, www.trendone.
com, www.wsgn.com, www.paulsmith.co.uk, www.style.com
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EXPERIENCE SYMPOSIUM
สัมมนาเชิ งประสบการณ์

การรวมตั ว กั น ของผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากภาคส่ ว นต่ า งๆ ที่ ใ ช้
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยในการต่อยอดองค์ความรูแ้ ละสร้างมูลค่าเพิม่ ในภาค
ธุรกิจ ผ่านการน�ำเสนอบนเวทีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ให้มากกว่า
ข้อมูล อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกและเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
ผ่านประสบการณ์หลากหลายทั้งรูป รส และสัมผัส
และนี่คือ 9 ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะมาร่วมสร้าง
ประสบการณ์ใหม่บนภูมิปัญญาไทยในครั้งนี้
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จุ ลพร นันทพานิช
สถาปนิก อาจารย์พิเศษคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย เชี ยงใหม่
ผู้ก่อตั้งบริษัท ป่าเหนือ สตูดิโอ (North Forest Studio)
ที่เน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบบูรณาการ (Integrated
Architecture) โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับธรรมชาติ และการ
ผสมผสานฟังก์ชั่นของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเข้ากับการออกแบบ
ร่วมสมัย หรือแม้แต่ออกแบบสภาพแวดล้อมและรูปแบบการ
ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย
เช่น ต้นไม้ประจ�ำตัว พืชผักผลไม้และสมุนไพรที่ควรกิน ตลอดจน
กิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันที่สร้างสมดุลให้กับวิถีชีวิต
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อนุปามา คุณดู
สถาปนิกชาวอินเดีย อาจารย์ภาควิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย UCJC MADRID
ผูอ้ อกแบบบ้านนวัตกรรม วอลล์เฮ้าส์ (Wall House) ทีผ่ นวก
องค์ ค วามรู ้ พื้ น บ้ า นเข้ า กั บ งานออกแบบร่ ว มสมั ย ขั บ เคลื่ อ น
ด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ รวมทัง้ น�ำงานฝีมอื ท้องถิน่ มาประยุกต์
ใช้จนได้รับรางวัล Architecture Practice Award นอกจากนี้
ยังศึกษาวิจยั เกีย่ วกับวัสดุทอ้ งถิน่ และพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ความเหลื่อมล�้ำในสังคมอินเดีย
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ธนา อุ ทัยภัตรากูร
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาสถาปั ตยกรรมเพื่อชุ มชน
และสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์
ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้านดิน
และการออกแบบโดยใช้วัสดุธรรมชาติ โดยเปิดสอนคอร์สอบรม
การสร้างบ้านดินด้วยตนเองร่วมกับโจน จันใด โดยรับหน้าที่
ผู้จัดการโครงการ เจ้าหน้าที่จัดการอบรม วิทยากร รวมไปถึง
การสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้บ้านดินไปทั่วประเทศเป็นระยะ
เวลากว่ า 6 ปี ก่ อ นจะจั บ โครงการไม้ ไ ผ่ ด้ ว ยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัย หอศิลป์ไม้ไผ่ อาศรมศิลป์ และสร้าง
เครือข่ายความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ไม้ไผ่ในงานสถาปัตยกรรม
ในฐานะวัสดุแห่งความยั่งยืน

27

กรด โรจนเสถียร

นายกสมาคมสปาไทย และผู ้อ�ำนวยการชี วาศรม อะคาเดมี
หนึ่ ง ในผู ้ ขั บ เคลื่ อ นคนส� ำ คั ญ ของโรงเรี ย นสอนวิ ช าชี พ
ความงามและสุขภาพสปาอันดับหนึง่ ของไทย ทีม่ งุ่ พัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาบุคลากรให้มมี าตรฐาน ทัง้ ด้านทักษะงานอาชีพ
และกิรยิ ามารยาทแบบไทย อันส่งผลให้ชวี าศรม อินเตอร์เนชัน่ แนล
เฮลท์ รีสอร์ท ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพองค์รวม
อันดับหนึง่ ของไทย ทีร่ วบรวมทุกการบริการไว้ในทีเ่ ดียว รวมทัง้ ยัง
เป็นผูผ้ ลักดันให้วงการสปาไทยตระหนักและพร้อมก้าวสูม่ าตรฐาน
สากล
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นพ.ทีปทัศน์ ชุ ณหสวัสดิกุล
นายแพทย์เจ้าของโอเรียนทอล เฮลท์ คลินิก และร้านอาหาร
เพื่อสุขภาพ HEALTHY FAVOR
นายแพทย์ทายาทศูนย์บ�ำบัดธรรมชาติบัลวี ซึ่งนอกจาก
มีพื้นฐานการแพทย์แผนปัจจุบันและแนวคิดเรื่องธรรมชาติบ�ำบัด
เป็นทุนเดิมแล้ว นพ.ทีปทัศน์ยังสนใจในศาสตร์แพทย์แผนไทย
ท�ำการศึกษาค้นคว้า และได้พบว่าแพทย์แผนไทยคือเรื่องเดียวกับ
การแพทย์แบบองค์รวมทีโ่ ลกก�ำลังตืน่ ตัว จึงได้นำ� แนวคิดของแพทย์
แผนไทยมาวิเคราะห์ร่วมกับดัชนีชี้วัดแบบแพทย์แผนปัจจุบัน
รวมทั้ ง การดู แ ลที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง อาหารการกิ น ผ่ า นร้ า นอาหาร
ในรูปแบบคลินิก (Clinic Restaurant) เพื่อการบ�ำบัดรักษาอย่าง
ครบวงจร
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ฟิ โอนา ธาริณี เกรแฮม
หมอต�ำแย และศิลปิ น

อดีตนางแบบสาวและสไตลิสต์ชาวไทยทีม่ โี อกาสได้คลอดลูก
ด้วยหมอต�ำแยมุสลิมที่จังหวัดตรัง จึงท�ำให้สนใจในกระบวนการ
ท�ำคลอดของหมอต�ำแย ซึ่งเปรียบเสมือนการดูแลวิถีชีวิตของคน
เป็นแม่ให้พร้อมส�ำหรับการเกิดของลูก หลังฝากตัวเป็นศิษย์กับ
ครูสว่าง หมอต�ำแยสายราชส�ำนักอยุธยา และเรียนรูศ้ าสตร์การเป็น
หมอต�ำแยนานถึง 5 ปี ธาริณีได้เริ่มต้นเป็นหมอต�ำแยที่ได้รับ
ความนิ ย มในกลุ ่ ม คุ ณ แม่ ที่ ส นใจวิ ถี ท างเลื อ ก และเดิ น ทางไป
ท�ำคลอดด้วยวิธหี มอต�ำแยในประเทศอังกฤษ รวมทัง้ สร้างกิจกรรม
เคลื่อนไหวผ่านโปรเจ็กต์ Free Birth เพื่อส่งเสริมการคลอด
แบบธรรมชาติมาแล้วกว่า 15 ปี
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เดวิด ทอมป์ สัน

เชฟ เจ้าของร้านอาหารน�้ำ
เชฟชาวออสเตรเลียที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญด้ า นวั ฒ นธรรมอาหารไทยมากที่ สุ ด ทั้ ง ยั ง มี
ประสบการณ์ทำ� ธุรกิจร้านอาหารไทยทัง้ ในออสเตรเลียและอังกฤษ
ปัจจุบัน ร่วมก่อตั้งและเป็นเชฟประจ�ำร้านอาหาร ‘น�ำ 
้ (Nahm)’
ประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นร้านอาหารที่ดีที่สุด
ในเอเชีย และร้านอาหารอันดับที่ 13 ของโลกแห่งปี 2014
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กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุ ธยา
รองผู ้อ�ำนวยการมู ลนิธิชีววิถี

เจ้าของโครงการ กินเปลี่ยนโลก ที่ปลุกกระแสสโลว์ฟู้ดและ
ความมั่ น คงทางอาหารให้ เ กิ ด ขึ้ น ในเมื อ งไทย ผ่ า นการสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านอาหาร และรณรงค์ให้
ผู้บริโภคเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม
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ดวงพร ทรงวิศวะ
เชฟ เจ้าของร้านอาหารโบ.ลาน
เชฟหญิงที่ดีที่สุดในเอเชียประจ�ำปี 2556 ควบต�ำแหน่ง
เจ้าของร้านโบ.ลาน หนึง่ ใน 50 สุดยอดร้านอาหารทีด่ ที สี่ ดุ ในเอเชีย
และร้านปลอดคาร์บอนแห่งแรกในเมืองไทย น�ำเสนออาหาร
Essentially Thai ที่ให้ความส�ำคัญกับที่มาของอาหาร เรื่องราว
รสชาติ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

CRAFT WORKSHOPS
กิจกรรมการอบรมเชิ งปฏิบัติการ

34

จิตวิญญาณดอกไม้ไทยกับการสร้างรายได้
ในเวทีโลก
โดย สกุล อินทกุล

สร้างแรงบันดาลใจจากแนวคิดและประสบการณ์บนความ
ส�ำเร็จของนักออกแบบดอกไม้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และ
การเรี ย นรู ้ ก ารน� ำ ภู มิ ป ั ญ ญางานดอกไม้ ไ ทยมาต่ อ ยอดและ
สร้างสรรค์เป็นผลงานร่วมสมัย และเปิดมิตใิ หม่ๆ ของการจัดดอกไม้
ที่คุ้นเคย
วัน I 18 มกราคม 2558
เวลา I 14:00-17:00 น.
ห้อง I MEETING 1-2
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EDIBLE ART

โดย ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์
เรียนรู้แนวคิดเพิ่มมูลค่าเมนูพื้นบ้านของไทยให้กลายเป็น
อาหารจานสวยพร้อมเสิร์ฟในร้านหรูระดับสากล กับกิจกรรม
รังสรรค์อาหารให้กลายเป็นศิลปะกินได้ ด้วยเมนู ห่มรักในสวน
ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้การสร้างสรรค์สุนทรียะให้อาหารจาก
ฟูด้ สไตลิสต์มอื อาชีพแล้ว ยังได้มมุ มองเกีย่ วกับธุรกิจอาหารอีกด้วย
วัน I 18 มกราคม 2558
เวลา I 14:00-17:00 น.
ห้อง I MEETING 3-4

36

‘กรกต’ สร้างสรรค์ งานมัด งานผู ก ร่วมสมัย
โดย กรกต อารมย์ดี

เรี ย นรู ้ เ ทคนิ ค โบราณในการมั ด ผู ก ว่ า วของไทย และ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าวัสดุท้องถิ่นจากไม้ไผ่
สีสกุ เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ Korakot ทีม่ คี ณ
ุ ค่า งดงาม มีเอกลักษณ์
และสะท้อนภูมปิ ญ
ั ญาไทยจนเป็นทีย่ อมรับและโด่งดังในระดับโลก
วัน I 19 มกราคม 2558
เวลา I 14:00-17:00 น.
ห้อง I MEETING 1
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ฟิ นเฟร่อ WITH PEAKCHAN
ภูมปิ ั ญญาไทย ก้าวไกลในเวทีโลก
โดย ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ

เรียนรู้จากประสบการณ์การสร้างแบรนด์พีคฌานให้เป็น
ทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ และเปลีย่ นภาพเดิมๆ ของวัสดุทอ้ งถิน่
ที่เคยถูกมองข้ามอย่างเส้นใยปอ ด้วยการออกแบบสร้างสรรค์
ที่ ต อบโจทย์ ทั้ ง ฟั ง ก์ ชั่ น และความสวยงาม เกิ ด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่โดดเด่นและไปได้สวยในโลกธุรกิจ
วัน I 19 มกราคม 2558
เวลา I 14:00-17:00 น.
ห้อง I MEETING 3-4

AGENDA
เสาร์ท่ี 17 มกราคม 2558
4D SYMPOSIUM : อยู ่แบบไทย
14:10 – 14:20

พิธีเปิด

14:20 – 14:25

ไท(ย)ม์ แมชชีน T(HA)IME MACHINE
เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย
บทสรุปเทรนด์โลก อยู่อย่างไรในอนาคต?

14:25 – 15:15
38

SESSION 1 อยู่อย่างยั่งยืน :
ความได้เปรียบของโลกตะวันออก

วิทยากร : จุ ลพร นันทพานิช

15:55 – 16:45

SESSION 2 Materials : New Decade of
Sustainable Living

วิทยากร : อนุปามา คุนดู

16:55 – 17:45

SESSION 3 ‘ไม้ไผ่’
วัสดุทางเลือกแห่งอนาคต

วิทยากร : ธนา อุ ทัยภัตรากูร

ด�ำเนินรายการโดย : ชลณัฏฐ์ โกยกุล และ ทรงกลด บางยี่ขัน
พิธีกรภาคสนามโดย : ธนเวทย์ สิริวัฒน์กุล

อาทิตย์ท่ี 18 มกราคม 2558

THERAPY SYMPOSIUM : สุขภาพรวม
14:02 – 14:10

ไท(ย)ม์ แมชชีน T(ha)ime Machine
เมื่อเทรนด์โลก(ย้อนสู่)ภูมิปัญญาไทย
บทสรุปเทรนด์โลก เมื่อแพทย์แผนปัจจุบัน
ไม่ใช่ค�ำตอบที่ถูกทุกข้อ

14:10 – 15:00

Session 1 Holistic Health 2015

15:40 – 16:30

Session 2 การดูแลสุขภาพตามธาตุ
เจ้าเรือน

วิทยากร : กรด โรจนเสถียร

วิทยากร : นายแพทย์ ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกลุ

16:40 - 17:20

Session 3 คลอดธรรมชาติกับหมอต�ำแย :
ความงามของการให้ก�ำเนิด (VDO)
วิทยากร : ฟิ โอน่า ธาริณี เกรแฮม

พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ

ด�ำเนินรายการโดย : ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล

39

จันทร์ท่ี 19 มกราคม 2558

LONG TABLE SYMPOSIUM : อาหารบ้านบ้าน
18:02 – 18:10

ไท(ย)ม์ แมชชีน T(ha)ime Machine
เมื่อเทรนด์โลก(ย้อนสู่)ภูมิปัญญาไทย
สรุปเทรนด์โลก อ�ำนาจการต่อรอง
ของผู้บริโภคในวันนี้

18:10 - 19:00

Session 1 Future of Food :
Business, Buddhism, and Cooking
วิทยากร : เดวิด ทอมป์ สัน
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19:10 – 20:00

Session 2 เมื่ออาหารพื้นถิ่น
กลายเป็นเทรนด์

วิทยากร : กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุ ธยา

20:10 - 21:00

Session 3 อาหารบ้านบ้าน :
มรดกจากบรรพบุรุษ

วิทยากร : ดวงพร ทรงวิศวะ

ด�ำเนินรายการโดย : สาวิตรี โรจนพฤกษ์

