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การทองเที่ยว

“Dream Up นับหนึ่งใหถึงฝน” เอาฝนมาแลก 100,000
เราจะปนความฝนของคุณใหเปนจริง ดวยมือของคุณเอง

วันที่ 18 กันยายน 2558

ณ ลานสานฝน TK park เวลา 09.00 – 17.00 น.
พบกับ
ยุทธนา บุญออม เจาพอเด็กแนว
ศุ บุญเลี้ยง นักคิด นักสรางฝน
ธนา เธียรอัจฉริยะ นักปนแบรนดมือหนึ่ง
ดร.วิเลิศ ภูริวัชร กูรูการตลาดชื่อดัง
ภัทรศรี นิรามัยสกุล แฟชั่นนิสต-สไตลิสตตัวแม
พาที สารสิน ประธานบริหารมือฉมัง

รับเพียง 40 กำลังใจเทานั้น!!!
สมัครเลยที่ www.okmd.or.th/kf4_workshop

ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ www.okmd.tv และ facebook.com/dreamup.okmd

ติดตามการประกาศความฝนในเร�ยลลิตี้
“Dream up นับหนึ่งใหถึงฝน”
ทุกวันอาทิตย เวลา 8.30-9.00น.
ทางชอง ONE เร�่ม 7 พฤศจ�กายน 2558

EDITOR’S
NOTE

เทรนด์โลกกับโอกาสของประเทศไทย
ในโลกทีเ่ ทคโนโลยีการสือ่ สารมีความก้าวหน้าและ
เชือ่ มโยงสังคมในทุกระดับ จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ทเี่ ทรนด์
หลักของโลก หรือ Global Mega Trends จะมีอทิ ธิพล
ต่อความคิดและพฤติกรรมของคนยุคใหม่ ในเวลาเช่นนี้
ใครก็ตามทีม่ องเห็นเทรนด์ทกี่ ำ� ลัง “มา” หรือสามารถ
คาดคะเนแนวโน้มความเปลีย่ นแปลงทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้
ได้กอ่ น ย่อมมีชยั ไปกว่าครึง่
ภาครัฐของไทยให้ความส�ำคัญกับการชีช้ อ่ งให้
เห็นโอกาส พร้อมองค์ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ ให้คนไทย
พัฒนาตนเองและงานไปสูค่ วามส�ำเร็จในโลกแห่งการ
เปลีย่ นแปลง ดังเช่น การจัดงานมหกรรมความรู้ ครัง้ ที่ 4
(OKMD Knowledge Festival 4) ตอน “Know Your
Trends, Know Your Future เทรนด์โลกคือโอกาส” ที่
ชีใ้ ห้เห็น 8 Global Mega Trends ทีน่ ำ� ไปสูโ่ อกาสใหม่ๆ
ในการสร้างงานและอาชีพของคนไทย

O

บทบรรณาธิการ อารยะ มาอินทร์
editor@okmd.or.th

ส่วนในนิตยสาร OKMD เล่มนี้ เราอยากมอบแง่คิดและแรงบันดาลใจจาก
คนรุน่ ใหม่ทจี่ บั เทรนด์มาสร้างอาชีพใหม่ๆ เช่น คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผูก้ อ่ ตัง้ Ookbee
อีบกุ๊ คุณนันทภพ รุง่ วัฒนะกิจ ผูร้ ว่ มก่อตัง้ ARTBOX Bangkok ตลาดนัดตูค้ อนเทนเนอร์
หรือ คุณสิรโสมย์ บริสทุ ธิส์ วุ รรณ์ ผูร้ ว่ มก่อตัง้ U Drink I Drive คุณเมาเราขับให้ ฯลฯ
ซึง่ ทุกคนมองทะลุถงึ เทรนด์และความต้องการของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ และสามารถสร้าง
ธุรกิจทีต่ อบโจทย์ได้อย่างโดนใจ ผลตอบแทนทีไ่ ด้คอื ความส�ำเร็จมูลค่าร้อยล้านหรือ
กว่านัน้ หากไม่หยุดพัฒนา
จากนีไ้ ปเราจะน�ำท่านไปรูจ้ กั 3 เทรนด์หลักทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั คนไทยมากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะ
เป็น Urbanization การขยายตัวของเมือง New Generation พฤติกรรมแบบคนยุคใหม่
และ Digital Age โลกแห่งยุคดิจทิ ลั โลกแห่งโอกาส
คุณพร้อมจะเปิดประตูตอ้ นรับโอกาสนัน้ แล้วหรือยังครับ
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15 CONNECT
สตาร์ตอัพธุรกิจ โอกาส
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
สร้างได้อยู่ที่ตัวคุณ
Idol ของหนอนหนังสือดิจิทัล
INTERVIEW

KNOW YOUR TRENDS,
KNOW YOUR FUTURE
เทรนด์โลกคือโอกาส

INSPIRATION

จับเทรนด์มาเป็นธุรกิจ

U Drink I Drive คุณเมา เราขับให้
“ติดลม” ครีเอเทอร์สติกเกอร์
(Creator’s Sticker) สุดฮิตติดลมบน
ชีวิตรูปแบบใหม่ใน One Day |
Pause & Forward
อาร์ตบ็อกซ์ แบงค็อก (ARTBOX
Bangkok) ตลาดนัดเด็ก (ทุก)
แนว

7

สร้างธุรกิจใหม่จาก
เทรนด์ที่ก�ำลังมา

KNOWLEDGE

12

“เจ้าพระยา”
จุดปักหมุดของการฟื้นฟู
มหานครกรุงเทพ

GLOBAL

ส่องกล้องมองเทรนด์
มหานครโลก
เมื่อย่านเก่าถูกจับมา
แปลงโฉมใหม่ให้ยั่งยืน
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20
TOP TRENDS FOR THE
WORLD 2015
REVIEW
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แกะรอยฮิปสเตอร์
(HIPSTER) คนแรกของโลก
ฮิปสเตอร์ยุคไหนก็ “แนว” ตลอด

22
1 6 FORTUNE MAKER
ค�ำไหนบ่งบอกถึงเทรนด์ของ
คุณ
เคลื่อนโลกด้วยความสร้างสรรค์
ธนบูรณ์ สมบูรณ์
CREATIVE MOVE
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Change
เมืองเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน คนเปลี่ยน

ระยะหลังเมืองส�ำคัญอย่างเชียงใหม่
นครราชสีมา สงขลา ภูเก็ต รวมถึงเมืองปริมณฑล
เช่น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา และนครปฐม ต่างเร่งพัฒนาเมืองให้

ก้าวสูก่ ารเป็นสังคมเมืองในแบบเดียวกับกรุงเทพมหานคร ทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบขนส่งสาธารณะ การด�ำเนินชีวติ ธุรกิจสินค้าและบริการ เมือ่ เมืองเปลีย่ น
สังคม เศรษฐกิจ และไลฟ์สไตล์ของคนย่อมต้องเปลีย่ นตาม ศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำ� การศึกษาและสรุปออกมาเป็น 10
เทรนด์การใช้ชวี ติ คนเมือง ดังนี้

Illustration by Vasabii
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อุตสาหกรรมใหม่
ที่หลากหลายใน
ใจกลางเมือง

อิสระแห่ง
การท�ำงาน

การบริการ
สาธารณะที่สะดวก

การพัฒนาสถานีขนส่ง
มวลชนทั้งระบบล้อ ราง
ทางเดิน เรือ เชื่อมต่อถึงกัน
เช่น จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า
และเรือบริเวณสถานีสะพาน
ตากสิน

คนรุ่นใหม่นิยมท�ำงาน
ออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา
จึงเกิดธุรกิจใหม่อย่าง
Co-Working Space หรือ
พื้นที่ท�ำงานให้เช่า เช่น
ฮับบา (Hubba) เนสต์
(NE8T) มาดี (Ma:D)

การปรับรูปแบบการบริการ
เป็น One Stop Service
เพิ่มช่องทางด้านธุรกรรมใน
ร้านสะดวกซื้อหรือออนไลน์
เช่น บริการช�ำระค่าไฟฟ้าที่
ร้านสะดวกซื้อ หรือ Grab
Taxi แอปพลิเคชันเรียกรถ
แท็กซี่บนสมาร์ทโฟน

ธุรกิจใหม่ในเมืองจะเน้นการ
ตอบสนองความต้องการ
และวิถีชีวิตของคนยุคใหม่
มากขึ้น เช่น การปลูกผัก
ไร้สารพิษแนวตั้งภายใน
อาคารอย่าง สยามกรีน
สกาย (Siam Green Sky)
สวนเกษตรลอยฟ้ากลาง
สยามสแควร์

บูรณาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

แหล่งพลังงานหลาก
หลายที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่แนวดิ่ง
บนอาคารสูง

ความปกติใหม่
ของชีวิตคนเมือง

การพัฒนา
อย่างทั่วถึง

การฟื้นฟูพื้นที่ย่านเก่า
สัมผัสวัฒนธรรมในพื้นที่
อย่างลึกซึ้ง เช่น บางกระเจ้า
และตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง
จังหวัดสมุทรปราการ

ความตื่นตัวในการเป็น
สังคมปลอดมลพิษ เกิด
เทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงาน
หันมาใช้พลังงานทดแทน เช่น
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์
จ�ำกัด (มหาชน) ที่หันมา
บุกเบิกการติดตั้งหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย์ใน
หมู่บ้านจัดสรร

การพัฒนาอาคารเก่า
เป็นที่อยู่อาศัยและที่ท�ำงาน
เกิดพื้นที่สาธารณะแนวดิ่ง
รูปแบบใหม่เพื่อประหยัด
พื้นที่ อาทิ สวนลอยฟ้า
ควอเทียร์ วอเตอร์ การ์เดน
(Quartier Water Garden)
ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
(The EmQuartier)

คนยุคใหม่มีวิถีชีวิตและ
รูปแบบการเข้าสังคมที่ต่าง
ออกไป เกิดเป็นนวัตกรรม
เพื่อรองรับสังคมแนวใหม่
เช่น Foodpanda เว็บไซต์
ส�ำหรับสั่งอาหารออนไลน์
หรือ BeeTalk แอปพลิเคชัน
ส�ำหรับสนทนาและค้นหา
เพื่อนใหม่ที่สนใจในเรื่อง
เดียวกัน

การพัฒนาที่เข้าถึงคน
ทุกกลุ่ม เช่น การจัดลิฟท์
ส�ำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ที่สถานีรถไฟฟ้า

ชีวิตเรียนรู้
ทุกที่ทุกเวลา

รางเชื่อมเมือง

พลังแห่งดิจิทัลท�ำให้คน
ยุคใหม่สามารถเรียนรู้
ท�ำงาน และติดต่อสื่อสารได้
ตลอด 24 ช.ม. เช่น การซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
Zalora หรือ Lazada
และ การศึกษาออนไลน์
ทาง edltv.thai.net หรือ
EngVid.com

ที่มา
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://
www.facebook.com/Bangkok250?fref=ts
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“ปรับตัว...เมือ่ โลกเปลีย่ น”
ทันทีทโี่ ลกหมุนเวียนเปลีย่ นไปตามกระแส ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวติ
ของผูค้ นบนโลกอย่างเลีย่ งไม่ได้ เราในฐานะคนรุน่ ใหม่ตอ้ งคอยปรับตัว
ตามสถานการณ์อย่างรูเ้ ท่าทัน ทัง้ นวัตกรรมและวิทยาการทีก่ า้ วล�ำ้
อย่างหยุดไม่อยู่ โครงข่ายทางการสือ่ สารทีเ่ ชือ่ มต่อโลกทัง้ ใบเข้าด้วย
กัน รวมถึงเทรนด์ของคนกลุม่ ต่างๆ ทีเ่ คลือ่ นไหวไม่หยุดนิง่ สิง่ ต่างๆ
เหล่านีส้ ง่ ผลให้พฤติกรรมของคนยุคดิจทิ ลั ต้องปรับเปลีย่ นแนวทาง
การด�ำเนินชีวติ   ด้วยวิธคี ดิ ที่ไม่ปดิ กัน้ แต่เปิดกว้างพร้อมสร้างสรรค์
สิง่ ดีๆ ให้กบั เศรษฐกิจและสังคมต่อไป

FEATURE

TRENDS
KNOW YOUR

FU T U R E

เข้าถึง “หัวใจ” คนรุน่ ใหม่ สร้างรายได้ ไม่ยาก

เทรนด์โลกคือโอกาส

คนรุน่ ใหม่ (New Generation) ในวันนีม้ พี ฤติกรรม ความคิด
การเรียนรู้ การด�ำเนินชีวติ เป็นตัวของตัวเอง หนทางในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจจึงต้องยึดโยงให้เข้ากับพฤติกรรมทางสังคมของคนรุน่ ใหม่
ที่ใครๆ ก็เป็นได้
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3. ยูซซี่ (Yuccies) หรือ Young Urban Creatives คนเมืองที่มีอิสระทางความคิด รวยได้
จากผลงานสร้างสรรค์แปลกแหวกแนว เช่น การเปิดร้านเสื้อผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ขาย
แว่นกันแดดจากไม้ ไผ่ ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี มีการจัดงานชื่อ “โซนา ตอร์โตนา”
(Zona Tortona) เป็นพื้นที่ให้ชาวยูซซี่มาปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์เป็นประจ�ำทุกปี
4. กลุ่มผู้สูงอายุ (Aging Society) ส่วนหนึ่งคือกลุ่มที่มีรายได้สูง มีเวลาในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ บริการที่พักอาศัยที่รองรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในขณะเดินทางท่องเที่ยว ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ
ธุรกิจการลงทุนส�ำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเพิ่มรายได้หลังเกษียณอายุ

Illustration by Maximmmmum

1. เจน ซี (Gen C - The Generation Connected) คือ
คนที่เสพติดการเชื่อมต่อออนไลน์แทบจะ 24 ชั่วโมง ใช้
เวลาอยู่กับเทคโนโลยีต่างๆ พร้อมแชร์ข้อมูลตลอดเวลา
ใช้ชีวิตตามแฟชั่น มีความเป็นตัวของตัวเอง
2. ฮิปสเตอร์ (Hipster) เทรนด์เด็กแนวจากประเทศ
ตะวันตก ใช้ชีวิตช้าๆ มีความคิดอ่านไม่เหมือนใคร หาก
ต้องการรายได้จากกลุ่มฮิปสเตอร์ต้องเปิดร้านกาแฟ
แนวอาร์ต ขายอาหารคลีน เช่น น�้ำหมักผลไม้ จักรยาน
แนววินเทจ หรือ ต้นกระบองเพชร
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Digital Age
โลกแห่งยุคดิจิทัล โลกแห่งโอกาส

FEATURE

เมื่อดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในของชีวิต
ประจ�ำวัน คนทุกรุ่น (Generation) หันมาใช้เวลา
ในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเข้ามาของ
นวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีอำ� นวยความสะดวก
ที่รวดเร็วและหลากหลายยิ่งขึ้น ท�ำให้พฤติกรรม
ของชนชาวดิจทิ ลั เปลีย่ นแปลงไปอย่างน่าจับตามอง
จากการส�ำรวจพฤติกรรมผูบ้ ริโภคโดย เอ็นไวโรเซล
ไทยแลนด์ (Envirosell Thailand) พบว่า
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รวยลัด
คนยุคนี้ใจร้อน ต้องการรวยด้วย
ตัวเองหรือรวยทางลัด เช่น
การเล่นหุ้น หรือเป็นนายตัวเอง

ไมพ�่งพา

งามภายนอก
กระแสเซลฟี่ปลูกฝังเรื่องความงาม
จากภายนอกมากขึ้นเพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับในสังคม

ไมผูกมัด

การแสดงออกอย่างอิสระเสรีบน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกท�ำให้
เด็กรุ่นใหม่ท�ำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น โลกออนไลน์ท�ำให้คนรักอิสระมากขึ้น
มุ่งหาประสบการณ์แปลกใหม่
พึ่งพา Google มากกว่าพ่อแม่

เปดเผย ชัดเจน อยาปดบัง อยูในวัฒนธรรมเดียวกัน

Illustration by Bloomua

ที่มา
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสือคูม่ อื การท่องเทีย่ วแบบ yuccie ของ สกาย สแกนเนอร์
http://incquity.com/articles/food-truck
http://gmlive.com/post/pQg2XFQ-food-truck-trend--/1
http://marketeer.co.th/2014/12/8-trend/
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/644517
http://www.facebook.com/SmartGrowthThailand
http://www.marketingoops.com/reports/infographic-reports/
genc-infographic/
http://www.nuttaputch.com/generation-c-and-digital-marketing/
http://www.okmd.tv/is-comings/urban-planning-is-coming-full
http://www.prachatai.com/journal/2015/05/59275
http://www.propertytoday.in.th/insight/urbanization-สังคมคนเมืองประเทศไทย-2558

ทุกวันนี้ข้อมูลหาได้ง่าย สืบได้ง่าย
คนยุคนี้เชื่อการรีวิวมากกว่าโฆษณา

มีมาตรฐานสูง

ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีมาตรฐานที่สูงขึ้น
55% ยอมจ่ายเงินสูงขึ้นเพื่อให้ ได้มา
ซึ่งบริการที่ดีขึ้น

การสื่อสารในโลกโซเชียลท�ำให้
คนทั่วโลกมีวัฒนธรรม เทรนด์
ค่านิยม และแฟชั่นเดียวกัน

ซ�้อนอยแตไดเยอะ

การที่สมาร์ทโฟนสามารถท�ำได้
ทุกอย่าง ผู้บริโภคจึงคาดหวังสูง
กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย

O

การจะเริ่มต้นลงมือท�ำธุรกิจใดๆ ก็ตาม จ�ำเป็นต้องติดตามข่าวสารจากทุกมุมโลกที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์  
วิทยุ โซเชียลมีเดีย และพร้อมที่จะเกาะติดเทรนด์ ให้ทัน เพื่อสรรหา “โอกาสทอง” ในการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ หรือน�ำมาปรับใช้ ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างถูกที่ ถูกเวลา ถูกกลุ่มเป้าหมาย

INSPIRATION

จับเทรนด์มาเป็นธุรกิจ
เราน�ำ “3 เทรนด์” เด่นในช่วงเวลาที่การสื่อสารไร้พรมแดน มากระตุ้นให้คุณได้เกิดแรงบันดาลใจ ให้สามารถพลิกโอกาสสร้างธุรกิจได้
จากเทรนด์เหล่านี้
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Airbnb Application

Sharing Economy แบ่งปัน สร้างรายได้

Sharing Economy หรือ ธุรกิจแบ่งปัน คือ
การน�ำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาแบ่งปันให้เกิดมูลค่าใหม่ๆ
เช่น การประกาศให้เช่าบ้าน เช่ารถ เช่าโรงแรม
เช่าสินค้าสุดหรูผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
แอร์บีเอ็นบี (Airbnb ย่อมาจาก AirBed &
Breakfast) ธุรกิจนายหน้าบริการจับคู่ให้เจ้าของ
ที่พักมาเจอกับผู้ที่ต้องการเช่าที่พักในวันพักผ่อน
หรือแบบระยะยาว ตอนนี้มีให้บริการมากกว่า 1
ล้านห้อง หรือ 34,000 แห่ง กระจายอยู่ตามเมือง
ต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันท�ำรายได้มากถึงสองหมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐ
อูเบอร์ แท๊กซี่ (Uber Taxi) ธุรกิจการน�ำ
รถยนต์ส่วนตัวมาให้บริการรับ-ส่งหารายได้ผ่าน
แอปพลิเคชันที่นิยมใช้กันมากโดยเฉพาะตาม
เมืองใหญ่ทั่วโลก รวมทั้งในกรุงเทพฯ

ปาร์คกิ้ง ดัค (Parking Duck) ศูนย์กลางการจองและให้เช่าที่จอดรถ
เพื่อแก้ปัญหาส�ำหรับคนที่ไม่มีที่จอดรถในเมือง เช่น คนที่มีห้องพักหรือ
บ้านพักอยู่ในเมือง เมื่อออกไปท�ำงานที่จอดรถก็ว่าง ผู้ที่ต้องการที่จอดรถ
ในเวลานั้นจึงสามารถขอเช่าพื้นที่ตรงนั้นได้ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้และแก้ปัญหา
การไม่มีที่จอดรถได้เป็นอย่างดี
สยามบอร์โรว์แบ็ก (SiamBorrowBag) ธุรกิจให้เช่ากระเป๋าแบรนด์เนม
รายแรกของเมืองไทย สร้างรายได้กว่าแสนบาทในแต่ละเดือน เหมาะอย่างยิ่ง
ส�ำหรับนักสะสมที่ต้องการต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับของใช้ส่วนตัว โดยอาศัย
ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
ปัจจุบันธุรกิจแบ่งปันก�ำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยม ตัวอย่างที่เอ่ยถึง
น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ลองเขียนแผนการ
ลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการท�ำธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จต่อไปในอนาคต

INSPIRATION
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Artbox Bangkok
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Flea Market…Market Place คนเมือง

“ตลาดนัด” (Flea Market) คือ อีกทางเลือกหนึง่
ของพ่อค้าแม่ขายรุ่นใหม่นอกเหนือจากตลาด
ออนไลน์ เป็นเวทีแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ขายสินค้าหรือแสดงผลงาน สินค้าส่วนใหญ่เน้น
ที่ความสร้างสรรค์และการออกแบบที่โดดเด่น
แปลกใหม่ บ้างเป็นของเก่า ของสะสม หรือสินค้า
สุขภาพที่ก�ำลังมาแรง ตลาดนัดยุคใหม่นิยม
ตกแต่งสถานที่ด้วยแนวคิดเก๋ไก๋เพื่อดึงดูดผู้ซื้อ
รุ่นใหม่ที่นิยม “ช้อป-แชะ-แชร์” โดยมีจุดปักหมุด
ที่ควรไปเยือน อาทิ
เมด บาย เลกาซี่ (Made by Legacy)
ตลาดนัดวินเทจสไตล์อเมริกัน บนชั้น 6 ห้าง
เซ็นทรัล เอมบาสซี่ เน้นงานสินค้าของสะสมทั้ง
ของใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ และ
ของตกแต่ง รวมถึงงานฝีมือ งานศิลปหัตถกรรม
ร่วมสมัย (Arts & Crafts) โดยคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็น
นักสะสม ศิลปิน หรือชาวต่างประเทศ ใช้เป็น
แหล่งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนก่อเกิด
เป็นชุมชนเล็กๆ ขึ้นมา
“อาร์ตบ็อกซ์ แบงค็อก” (ARTBOX
Bangkok) ผสมผสานความเป็นตลาดนัด และ
นิทรรศการอย่างลงตัว สร้างความแปลกใหม่ด้วย
การน�ำตู้คอนเทนเนอร์ (Container) เป็นจุดขายที่
แตกต่างจากตลาดนัดทั่วไป เพื่อให้พ่อค้าแม่ขาย
ได้มีพื้นที่ปลดปล่อยผลงานความคิดแนวๆ ได้
อย่างเต็มที่ โดยใช้พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (Airport Rail Link) มักกะสัน
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

Made By Legacy

Portobello Market

ตลาดนัดในต่างประเทศ อาทิ Free Market & Rainbow Market
เมืองฮงแด สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นตลาดนัดแสดงผลงานและจ�ำหน่าย
สินค้าท�ำมือ (Hand Made) ของนักศึกษาและคนทั่วไป ส่วนที่ประเทศ
สิงคโปร์มี MAAD (Market of Artists And Designers) แหล่งรวมสินค้า
สร้างสรรค์จากนักออกแบบรุ่นใหม่ ทางฝั่งตะวันตกก็มีตลาดลักษณะนี้เกิด
ขึ้นมากมายตามเมืองใหญ่ อาทิ พอร์ทโตเบลโล มาร์เก็ต (Portobello
Market) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร บรู๊คลิน ฟลี มาร์เก็ต (Brookly
Flea Market) ในกลางมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

Aging Society…จับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุให้อยู่หมัด

ที่มา
กรมสุขภาพจิต
ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ: Aging Society – part 2 เสวนา มองเทรนด์เห็นโอกาส
http://incquity.com/articles/sharing-economy
https://www.airbnb.com
http://www.iurban.in.th/review/artbox-bangkok/
http://www.museum.red-dot.sg/maad
http://www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th/index.php/012-11-08-03-49-15/mnu-vol33-n06/91-vol33no6/145-vol33-no6-issue11.html
http://www.theguardian.com/technology/2013/aug/04/internet-technology-fon-taskrabbit-blablacar
http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-03/02/fujitsu-walking-stick
www.artboxbkk.com
www.freemarket.or.kr
www.rainbowmarket.kr
www.wellnesscity.co.th
Smart Walking Stick by Fujitsu

O
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Wellness City

เมื่อตัวเลขจากผลการส�ำรวจสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งมีอายุ
60 ปีขึ้นไป โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ปี 2557 มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และในอีก 16 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น
ร้อยละ 25.12 หรือมากถึง 17.74 ล้านคน ใครที่หันมาจับตลาดผู้สูงวัยโดย
เฉพาะกลุ่มสตรีวัยเกษียณที่มีทั้งก�ำลังเงินและเวลาในการเลือกสินค้าและ
บริการที่ดีต่อคุณภาพชีวิต โอกาสรุ่งมีแน่นอน
เวลเนสซิตี้ (Wellness City) โครงการพัฒนาทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ
วัยเกษียณ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และการฟื้นฟูสุขภาพ
จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง ในบ้านพัก
อาศัยที่แวดล้อมด้วยสุขภาวะที่ดี มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึง
การดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสุขภาพมาตรฐาน
ระดับโลก
ร้านกาแฟเฟรนไชส์ ยูเอชิมะ (Ueshima) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ท�ำตลาดเอาใจผู้สูงอายุ ทั้งทางเดินที่กว้างกว่าปกติเพื่อให้สามารถใช้รถเข็น
หรืออุปกรณ์ชว่ ยเดินได้สะดวก โต๊ะปรับความสูงให้เหมาะกับผูช้ รา เมนูอาหาร
เขียนด้วยตัวอักษรคันจิขนาดใหญ่เห็นชัดเจน อาหารแต่ละเมนูคัดสรรชนิด
ที่เคี้ยวง่าย และยังปันพื้นที่บางมุมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้พบปะสังสรรค์กัน
อีกด้วย
อีกหนึ่งนวัตกรรมส�ำหรับคนชราคือ ไม้เท้าอัจฉริยะ (Smart Walking
Stick by Fujitsu) ผลิตโดยบริษัท ฟูจิตสึ จ�ำกัด ที่ติดตั้งเครื่องน�ำทางใน
ไม้เท้าเพื่อช่วยน�ำทางผู้สูงอายุที่เริ่มหลงลืมให้ค้นหาเส้นทางกลับบ้านได้อย่าง
ปลอดภัย แถมยังสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจและอุณหภูมิในร่างกาย
รวมถึงการติดตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย พร้อมส่งอีเมลเตือนไปยัง
ผู้ดูแลหากผู้ใช้ไม้เท้าเกิดสะดุดล้มอีกด้วย
เชื่อเถอะว่า ผู้สูงอายุทุกคนล้วนต้องการความสุขในบั้นปลาย ฉะนั้น
ใครที่ต้องการเอาใจลูกค้าศักยภาพสูงกลุ่มนี้ หากมองเห็นโอกาสแล้ว ลอง
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ การใช้
ชีวิตอย่างเป็นสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกท่านอย่างยั่งยืน รับรองรุ่งแน่ๆ
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ส่องกล้องมองเทรนด์มหานครโลก
ปัจจุบันหลายประเทศหันกลับมาให้ความส�ำคัญ
กับพื้นที่ริมน�้ำกันมากขึ้น โดยวางแผนจัดการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมศักยภาพให้เป็นท�ำเลทองทางเศรษฐกิจ  
หลังถูกปล่อยทิ้งร้างและลดทอนความส�ำคัญลง
ดังเช่น 3 เมืองส�ำคัญที่ได้รับการฟื้นฟูผ่าน
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์จนปัจจุบันได้
กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขไปเรียบร้อย

โครงการเซาท์ แบงค์ (South Bank) กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร

ในอดีตพื้นที่บริเวณเซาท์ แบงค์ (South Bank) ริมแม่น�้ำเทมส์ (Thames)
เป็นย่านอุตสาหกรรมทีเ่ คยรุง่ เรืองและเต็มไปด้วยโรงงาน โกดัง และท่าเทียบเรือ
แต่เมื่อถูกปิดตัวลง เซาท์ แบงค์ ก็กลายเป็นพื้นที่ทรุดโทรมลงจนไม่เหลือเค้า
ความรุ่งเรืองในอดีต ด้วยเหตุนี้ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่อาศัยอยู่ภายใน
พื้นที่ จึงร่วมกันวางโครงการพัฒนาพลิกฟื้นพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจ การค้าและการท่องเที่ยวอีกครั้งด้วยโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนา
ย่านที่อยู่อาศัย คอยน์ สตรีท (Coin Street) ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ โดยเปิดพื้นที่
เชื่อมต่อทางเดินและสวนสาธารณะริมแม่น�้ำ การปรับปรุงโรงงานไฟฟ้าเก่า
ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เทต โมเดิร์น (TATE Modern) ที่รวบรวมผลงานศิลปะ
ร่วมสมัยและศิลปะสมัยใหม่ไว้มากมาย รวมถึงการก่อสร้าง Garden Bridge
หรือ สะพานสวนพรรณไม้ข้ามแม่น�้ำเทมส์ (Thames) เพื่อให้คนใน
ชุมชนได้ใกล้ชิดธรรมชาติบนสะพานที่เขียวชอุ่มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด
พร้อมม้านัง่ ส�ำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561

Southbank

O

โครงการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และศูนย์กลาง
ธุรกิจด้านสุขภาพ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี

โครงการวอเตอร์ฟรอนท์ โตรอนโต
(Waterfront Toronto) ประเทศแคนาดา
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Waterfront Toronto

ที่มา
http://www.archdaily.com/449590/sherbourne-common-pfs-studio/
http://www.asla.org/2013awards/107.html
http://www.buildernews.in.th/page.php?a=10&n=146&cno=7059#sthash.QbXPMBgK.dpuf
http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=15&cno=6675
http://www.scgexperience.co.th/home-idea/new-home/Sherbourne-Common
www.imtj.com
www.southbankcentre.co.uk
www.tate.org.uk
www.uddc.net
www1.toronto.ca
www2.ftpi.or.th

Illustration by Feelplus

โตรอนโตเป็นมหานครทางเศรษฐกิจของ
แคนาดาที่มีศักยภาพ การฟื้นฟูพื้นที่รกร้างเพื่อ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนที่อยู่กัน
หนาแน่น เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีผลต่อการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนจึงร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ริมน�้ำระหว่าง
แม่น�้ำคอกซ์เวลล์ (Coxwell) และดาวลิ่ง อเวนิว
(Dowling Avenue) ผ่านแผนพัฒนาฟื้นฟูเมือง
ระยะเวลา 25 ปี ตามแนวคิดสร้าง “มหานคร
แห่งความสุข” ภายใต้แนวคิดการออกแบบอย่าง
ยั่งยืนบนความสมดุลระหว่างชุมชน พื้นที่ท�ำงาน
และพื้นที่สาธารณะ อาทิ การเชื่อมต่อการเดินทาง
ด้วยระบบล้อ ราง ทางเดิน และจักรยาน การสร้าง
สวนสาธารณะเชอร์เบิร์น คอมมอน (Sherbourne
Common Park) เพื่อรองรับการท�ำกิจกรรม
หลากหลาย รวมถึงเป็นแหล่งฟอกอากาศและ
บ�ำบัดน�้ำของเมือง โครงการนี้ก่อให้เกิดการลงทุน
มูลค่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ให้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อ
ทุกโครงการแล้วเสร็จ ผู้คนจะมีงานท�ำในพื้นที่
มากถึง 162,000 ต�ำแหน่ง เราคงพอมองเห็น
ความเฟือ่ งฟูของพืน้ ทีร่ มิ น�ำ้ แห่งนีใ้ นอนาคตอันใกล้
ทั้งเม็ดเงินจากการเรียกเก็บภาษีที่ดิน ภาษีเงินได้
และรายได้จากการท่องเที่ยว

GLOBAL

Smart grid for UNESCO forest site wins
Erasmus Energy Business Award

เสน่ห์รอบด้านทั้งหาดทราย สวนสวย ถ�้ำหิน และหมู่บ้านโบราณบน
เกาะเชจูได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก
(UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) และดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวมากมาย รัฐบาลคาดว่า
กระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะไม่เพียงพอในอนาคต จึงเกิดโครงการ
“โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ” (Smart Grid) ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหาร
จัดการและควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า มีการสนับสนุน
การใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน
ชีวภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนพลังงานจากน�้ำมัน พร้อมกระตุ้นให้
ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง หรือถ้า
ผลิตได้เกินความต้องการก็สามารถขายกลับคืนสู่รัฐได้
นอกจากนี้ทางภาครัฐยังวางแผนให้เกาะเชจูเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพที่
ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การค้นคว้าวิจัยด้านสุขภาพ
การบ�ำบัดรักษาโรค ไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมา
ช่วยเหลือตนเองและมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยน�ำความอุดม
สมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็น
แม่เหล็กดึงดูดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพให้เข้ามาลงทุนบนเกาะ
ทั้งนี้ ภาครัฐได้จัดเตรียมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดเพื่อรองรับผู้ป่วยและ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
เห็นได้ว่าการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองไม่ใช่การสร้างตึกระฟ้าที่เต็มไปด้วย
เทคโนโลยีชั้นยอดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการน�ำเอา “เอกลักษณ์ของพื้นที่”
มาสร้างเมืองที่มีเสน่ห์สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยจะต้องค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อมให้เห็นเป็นรูปธรรม เพราะเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ผู้คน
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมจะต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกัน

KNOWLEDGE
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ทุกประเทศเห็นตรงกันว่าพื้นที่ริมแม่น�้ำเป็นพื้นที่
ทีม่ ศี กั ยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วสูง
หลายประเทศจึงเร่งพลิกฟื้นพื้นที่ริมน�้ำให้เป็นพื้นที่
น่าอยู่อีกครั้ง (ดูรายละเอียดในคอลัมน์ Global)
ประเทศไทยก็เช่นกัน เมื่อภาครัฐลงมือปักหมุด
พื้นที่สองฟากฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาตาม “โครงการ
พัฒนาริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา” เพื่อแก้ ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่ริมน�้ำเจ้าพระยาให้เป็นพื้นที่สาธารณะ
ส�ำหรับประชาชนได้ ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน  
ทั้งการสร้างสวนสาธารณะ พื้นที่สันทนาการ
ทางเดินเท้า ทางจักรยาน และถนนเชื่อมต่อถนน
สายหลัก รองรับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้
ทั้งระบบล้อและระบบราง  สนับสนุนเส้นทางสัญจร
ให้แก่ผู้เดินทางริมแม่น�้ำเจ้าพระยาให้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งช่วยแก้ ไขปัญหา
การบุกรุกล�ำน�้ำและใช้เป็นพนังป้องกันน�้ำท่วม
ในอนาคต

ที่มา
http://www.bangkok.go.th
http://www.realist.co.th/blog/ทางเลียบเจ้าพระยา
TUDA NEWS สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สิงหาคม
– ตุลาคม 2557

“เจ้าพระยา”
จุดปักหมุดของการฟื้นฟู
มหานครกรุงเทพ
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาในระยะที่ 1 ใช้งบประมาณ
14,000 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 รวม
ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน ก่อให้เกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ
ห้างสรรพสินค้ากว่า 30 โครงการ ซึง่ มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจรวม 142,000 ล้านบาท
โดยเป็นการผนึกก�ำลังพัฒนาพืน้ ทีร่ มิ แม่นำ�้ ตลอดระยะทางยาว 10 กิโลเมตร ให้
กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ ซึง่ จะตอกย�ำ้ ให้แม่นำ�้ เจ้าพระยาและ
กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของโลก

เสียงสะท้อนของคนริมน�้ำก่อนปักเขต

โครงการฯ ระยะแรกจะเริ่มตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงสะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร โดยออกแบบเป็นทางเดิน
ติดริมแม่น�้ำกว้าง 7 เมตร สวนหย่อมกว้าง 3 เมตร ทางจักรยานกว้าง 3 เมตร
ทางเท้าและบันได 2.50 เมตร และส่วนคอนกรีตที่ยื่นลงไปในแม่น�้ำข้างละ
20 เมตร ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีเสียง
สะท้อนจาก “ภาคีพัฒนาริมพื้นที่ริมน�้ำเจ้าพระยา”* ในบางประเด็น อาทิ
ความสูงของระดับถนนและระดับสันพนังป้องกันน�้ำท่วมสูงเกินไป กีดขวาง
การไหลของน�้ำในแม่น�้ำและลดทอนความสามารถในการระบายน�้ำ เป็นต้น
ส่วน คุณวิชัย ตันตราธิวุฒิ อุปนายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย มองว่า
การผนวกคันกัน้ น�ำ้ กับถนนเลียบริมแม่นำ�้ เจ้าพระยาเป็นการแก้ปญ
ั หาระยะสัน้
แต่จะสูญเสียทรัพยากรอย่างมหาศาลในระยะยาว การสร้างถนน 6 ช่องทาง
จราจรคร่อมบนเขือ่ นกัน้ น�ำ้ และยืน่ ถนนไปเหนือแม่นำ�้ เป็นการลงทุนทีไ่ ม่คมุ้ ค่า
ท�ำให้สูญเสียที่ดินและภูมิทัศน์ริมน�้ำอันมีค่ายิ่งของกรุงเทพมหานครที่ไม่
สามารถจะเรียกคืนกลับมาได้
นี่จึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐในฐานะเจ้าของพื้นที่จะต้องกลับไปทบทวนแผนงาน
อย่างมีรปู แบบ รัดกุม ไม่รบี เร่ง แม่นย�ำ ชัดเจน และโปร่งใส เพือ่ การพัฒนาเมืองให้
น่าอยู่ คนเมืองมีความสุข ส่วนภาคเอกชนในฐานะผูล้ งทุนหรือผูป้ ระกอบการ เช่น
ศูนย์การค้า โรงแรม ฯลฯ จะต้องมีสว่ นร่วมต่อการสร้างประโยชน์สาธารณะอย่าง
จริงจัง ทัง้ การสร้างพืน้ ทีส่ เี ขียวให้แก่ประชาชน การเปิดพืน้ ทีส่ ร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้แก่ชมุ ชน เช่น โครงการขายของทีร่ ะลึกฝีมอื ชุมชน หรือการจัดทัศนาจรล่องเรือ
ชมวิถชี วี ติ ชาวบ้านริมน�ำ้ เจ้าพระยา เป็นต้น แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้ว คนกรุงเทพฯ เอง
ในฐานะเจ้าของประเทศ ก็ตอ้ งร่วมแรงร่วมใจอนุรกั ษ์แม่นำ�้ เจ้าพระยาซึง่
เป็นแม่นำ�้ สายหลักของไทย เพือ่ ลูกหลานในอนาคตได้ใช้อย่างยัง่ ยืน

“ภาคีพัฒนาริมพื้นที่ริมน�้ำเจ้าพระยา” การรวมตัวกันของสถาบันภาคการศึกษาด้านการผังเมือง ประกอบด้วย ผังเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผังเมืองธรรมศาสตร์ ผังเมืองเกษตรศาสตร์ ผังเมือง
ศิลปากร และเครือข่ายสถาปนิก นักสิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้แก่ มูลนิธิโลกสีเขียว สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโคโมสไทย เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมริมน�้ำเจ้าพระยา ศูนย์ข้อมูล
ประวัติศาสตร์ธนบุรี และเครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ เสนอต่อรัฐบาลให้ทบทวนโครงการพัฒนาริมน�้ำระยะแรก

K

“กรุงเทพฯ 250” กับแผนพลิกฟื้น 8 ย่านสู่เมืองน่าอยู่
ย่านประวัติศาสตร์

ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจ

ย่านเก่าที่มีมรดกทาง
วัฒนธรรมหลงเหลืออยู่
เช่น ย่านกะดีจีน-คลองสาน

ย่านศูนย์ราชการที่อยู่อาศัย

ย่านอยู่อาศัยทางแนวราบ
และแนวตั้งผสมผสานกัน

ย่านที่มีการปรับระบบการ
สัญจรให้เชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบรถ ราง ทางน�้ำ และ
ทางเดินเท้าหรือเป็นจุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจร เช่น
ย่านดุสิต-พญาไท ย่าน
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ย่านที่พัฒนาให้เกิดพื้นที่
สาธารณะ ทางเดินเท้า
ทางจักรยานริมน�้ำ พื้นที่
นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ
รวมถึงเป็นพื้นที่รักษา
สภาพแวดล้อม ป้องกัน
ภัยพิบัติจากน�้ำท่วม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน�้ำ
เช่น โครงการริมน�ำ้ ยานนาวา

KNOWLEDGE

ย่านที่มีการพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
รวมถึงเชื่อมโยงถนนหรือ
ซอยต่างๆ ให้เดินถึงกันได้
เช่น ย่านปทุมวัน-บางรัก
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ย่านต่างชาติพลัดถิ่น

ย่านโบฮีเมียน
ย่านเก่าแก่ที่ขับเคลื่อนผ่าน
กลุ่มคนท�ำงานด้านศิลปะ
การออกแบบ ดนตรี
วรรณกรรม และการแสดง เช่น
คลองสาน บางล�ำพู ท่าช้าง
มักกะสัน บางขุนพรหม

ย่านเก่าที่ได้รับการ
ขับเคลื่อนใหม่โดยชาว
ต่างชาติที่อพยพมาอาศัย
อยู่ในประเทศไทย เช่น
พาหุรัด บ้านหม้อ บางรัก
วัดกัลยาณมิตร คลองสาน

ย่านอุตสาหกรรมใหม่

ย่านอัจฉริยะ
ย่านที่ขับเคลื่อนโดยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแบบออนไลน์
เช่น คลองถม ถนนตก
สะพานปลา ยานนาวา
พหลโยธิน อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

ย่านเก่าที่ได้รับการ
ขับเคลื่อนใหม่ด้วยระบบ
อุตสาหกรรม โดยมีแนว
โน้มปรับเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวที่มีระบบการผลิต
ขนาดเล็ก เช่น ตลาดน้อย
เยาวราช หัวล�ำโพง สารสิน

พื้นที่ความสุขริมน�้ำของคนกรุงเทพฯ

สวนสันติชัยปราการ บนถนนพระอาทิตย์

สวนนาคราภิรมย์
ตั้งอยู่ติดกับสโมสรข้าราชบริพาร ถนนมหาราช

สวนหลวงพระราม 8 ตั้งอยู่เชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

Illustration by Stanislav Ratushnyi

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสะพานพระราม 9 ฝั่งพระนคร ตั้งอยู่เชิงสะพาน
พระราม 9 ถนนพระรามที่ 3 ฝั่งธนบุรีตั้งอยู่เชิงสะพานพระราม 9 ถนนราษฎร์บูรณะ

FUN FACT

K
แกะรอยฮิปสเตอร์
(Hipster)
คนแรกของโลก
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ดูหนัง ฟังเพลง
สไตล์ฮิปสเตอร์ ไทยยุคใหม่
* ต้องดูหนังที่เก๋และห่างไกลจากการ
เป็นหนังในกระแสหลัก โดยเฉพาะหนังของ
ผู้ก�ำกับ เต๋อ นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์
เวส แอนเดอร์สัน (Wes Anderson) และ
หว่องกาไว (Wong Kar Wai)
* อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร (เล็ก Greasy
Café) โมเดิร์นด็อก (Modern Dog),
ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า, แป้งโกะ จินตนัดดา
ลัมะกานนท์ ฯลฯ คือตัวอย่างของศิลปินใน
ดวงใจฮิปสเตอร์ไทย

ฮิปสเตอร์ (Hipster) เป็นค�ำที่ใช้เรียกคนกลุ่มหนึ่งที่มีไลฟ์สไตล์โดดเด่น
เป็นของตัวเอง แต่ค�ำๆ นี้ไม่ใช่ค�ำศัพท์เกิดใหม่ เพราะพบว่ามีการใช้กันมา
ตัง้ แต่ชว่ งต้นศตวรรษที่ 20 แล้ว โดยในช่วงแรกมีการใช้สลับกันระหว่างค�ำว่า
“Hip” กับค�ำว่า “Hep” ซึ่งย่อมาจากค�ำว่า “Hepicat” ซึ่งหมายถึง “ผู้ที่เปิด
ตาสว่าง” ในภาษาของชาววูลอฟ (Wolof) ที่ใช้อยู่ทางฝั่งตะวันตกของทวีป
แอฟริกา เมื่อน�ำค�ำว่า “Ster” มาต่อไว้ที่ข้างท้าย ท�ำให้มีความหมายว่า คนที่
เห็นทางสว่าง
ค�ำว่า “ฮิปสเตอร์” เริ่มใช้กันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในบทเพลงชื่อ
“Handsome Harry, the Hipster” ของนักร้อง นักเปียโน ชื่อ แฮร์รี กิ๊บสัน
(Harry Gibson) ในปี ค.ศ. 1944 เพลงนี้ท�ำให้เขาได้สมญาว่า แฮร์รี่ “เดอะ
ฮิปสเตอร์” กิ๊บสัน (Harry “the Hipster” Gibson) และท�ำให้เขากลายเป็น
ฮิปสเตอร์คนแรก โดยเขานิยามความหมายของ “ฮิปสเตอร์” ไว้ว่า “ผู้ชื่นชม
ในดนตรีแจ๊สอันเร่าร้อน” ซึ่งในยุคนั้นแจ๊สถือเป็นดนตรีขบถเพราะเต็มไปด้วย
การด้นสด (Improvise) ซึ่งแตกต่างจากดนตรีคลาสสิค ฮิปสเตอร์ผู้ชื่นชอบ
ดนตรีแจ๊สจึงเป็นตัวแทนของความแปลกแยกออกจากกระแสหลักหรือ
ค่านิยมหลักของสังคม
ปัจจุบัน ฮิปสเตอร์ ไม่ได้หมายถึงคนที่คลั่งไคล้ดนตรีแจ๊สอีกต่อไป แต่
เป็นค�ำที่ใช้อธิบายถึงคนที่ท�ำตัวแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนที่
เชื่อว่าตัวเองด�ำเนินชีวิตโดยไม่ไหลไปตามกระแส มีรสนิยมแปลกแตกต่าง
มองเรื่องต่างๆ ด้วยมุมมองไม่เหมือนใคร และรู้สึกปลอดภัยเมื่อพบว่าตนเอง
ก�ำลังเดินอยู่ในวิถีที่แตกต่าง
แล้วคุณล่ะเป็นฮิปสเตอร์หรือเปล่า
ที่มา
ฮิปสเตอร์ มาแล้ว...เด็กแนวต้องหลบ กระแสร้อน ในโลกออนไลน์
(2558). สืบค้นจาก http://www.positioningmag.com/content/59207
ศิรพิ จน์ เหล่ามานะเจริญ (2558). สืบค้นจาก https://www.facebook.
com/siripoj.laomanacharoen/posts/1045729848776484
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ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
Idol ของหนอนหนังสือดิจิทัล

“ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์” หรือ หมู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุ๊กบี จ�ำกัด
(Ookbee Co.,Ltd.) นักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ที่น�ำพาธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัลเติบโต
ได้ดว้ ยเงินก�ำไรก้อนแรกในชีวติ เพียง 400 บาท แต่วนั นีอ้ กุ๊ บีได้สยายปีกรุกตลาด
ภูมิภาคอาเซียน และตั้งเป้าเป็นร้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และ
ดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

จุดเริม่ ต้นของอุก๊ บี

อุ๊กบี เกิดจากการผันค�ำว่า อีบุ๊ก (E-book) โดยเริ่มแนวคิดสร้างธุรกิจตั้งแต่วันที่
ไอแพด (iPad) วางตลาดในสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 พอไอแพดมา
ถึงเมืองไทยผมคาดว่าใครๆ ก็คงอยากอ่านหนังสือไทยผ่านไอแพด... แต่เปล่าเลย
เราท�ำก�ำไรได้แค่ 400 บาท จากยอดขาย 2,000 บาท แต่ผมยังเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยี
จะท�ำให้พฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป และจะท�ำให้ตลาดดิจิทัล
โตขึ้นอย่างแน่นอน ผ่านไป 5-6 เดือน อุ๊กบีก็เริ่มท�ำก�ำไร จากพนักงานเพียง 5 คน
เมื่อปี 2553 ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 200 คน

จุดแข็งของอุ๊กบี

อุ๊กบีตะลุยอาเซียน

ผมมองว่าภาพรวมตลาดอีบุ๊กในไทยเติบโตเร็วมาก คาดว่าปีนี้น่าจะมี
มูลค่า 300-400 ล้านบาท ขณะที่ตลาดอาเซียนที่เราได้เข้าไปท�ำตลาดทั้งใน
มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ก�ำลังตามมาติดๆ เมือ่ ดูจากยอด
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอุ๊กบีที่มีมากกว่า 8.5 ล้านครั้งและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งตอกย�้ำอนาคตตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่บินสูงมากกว่ากระโดดเสียอีก

ค�ำแนะน�ำจากรุ่นพี่

ส�ำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นสตาร์ตอัพ หรือ
เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ผมขอแนะน�ำให้ลงมือท�ำทันที
เพราะบางคนมีความคิดสร้างสรรค์แต่ติดตรงที่
มีงานประจ�ำท�ำอยู่แล้ว หรือไลฟ์สไตล์ของเราเอง
ไม่ลงตัว ก็เลยไม่ได้ลงมือท�ำเสียที ซึ่งท�ำให้
เสียโอกาส นอกจากนี้ ความอึด ความอดทน
ความตั้งใจ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของสตาร์ตอัพ
หัวใจหลักคือต้องไม่ยอมล้มเลิก เพราะทันทีที่
ล้มเลิก ไม่ท�ำแล้ว ทุกอย่างก็จบ ตราบใดที่ยัง
ไม่เลิกก็ยังมีโอกาสส�ำเร็จ

ความอึด ความอดทน ความตั้งใจ
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ
สตาร์ตอัพ หัวใจหลัก คือต้องไม่ยอม
ล้มเลิก เพราะทันทีที่ล้มเลิก ไม่ท�ำแล้ว
ทุกอย่างก็จบ ตราบใดที่ยังไม่เลิก
ก็ยังมีโอกาสส�ำเร็จ

Illustration by Brio CG Corporation

เพราะเราเป็นผู้บุกเบิกตลาดด้านธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลเป็นเจ้าแรกใน
เมืองไทย เราพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) แพลทฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเอาใจหนอนหนังสือให้สามารถอ่าน
หนังสือผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก ซึ่งมีราคาถูก
สะดวกในการจัดเก็บ ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้ารุ่นใหม่ และเรายังได้รวบรวม
พันธมิตรทางธุรกิจจากส�ำนักพิมพ์ ค่ายหนังสือต่างๆ มาอยู่กับอุ๊กบีได้
มากที่สุด ท�ำให้เราสามารถขายหนังสือในราคาที่ต�่ำกว่าร้านค้าทั่วไป
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“ธนบูรณ์ สมบูรณ์”

เดินหน้ากิจการเพื่อสังคม
จิตสาธารณะผ่านโซเชียลมีเดีย  

กล่าวกันว่าชีวิตคนเรานั้นย่อมเดินมาถึงจุดเปลี่ยน
ในวันหนึ่ง เช่นเดียวกับ คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ หรือ
เอส อดีตช่างภาพแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทยที่
ผันตัวสู่เส้นทางดิจิทัลด้วยการก่อตั้งเครือข่าย
ออนไลน์ ในชื่อ PORTFOLIOS*NET ในปี พ.ศ.
2552 เพื่อรวบรวมผลงานการถ่ายภาพและ
ทัศนศิลป์ฝีมือคนไทยเข้าไว้ด้วยกัน จนมีสมาชิก
ราวสองหมื่นราย การไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ การก่อตั้ง
ครีเอทีฟมูฟ (CreativeMOVE) องค์กรนวัตกรรม
สังคมที่น�ำความคิดสร้างสรรค์มาช่วยขับเคลื่อน
ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีชั้นเชิง   
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ขัน้ ต่อมาผมยังได้กอ่ ตัง้ เครือข่ายครีเอทีฟ ซิตเิ ซน (Creative Citizen) ทีม่ ี
เป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์สงั คม ผ่านกระบวนการ
DIT: Do It Together ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการ
เรียนรู้ และสร้างการมีสว่ นร่วมทีจ่ ะต้องน�ำมาตกตะกอนความคิดใหม่ให้เกิดขึน้
ในสังคมและสิง่ แวดล้อมของไทยอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ธุรกิจสร้างสรรค์สไตล์ CreativeMOVE

เรานิยามตัวเองว่า “เราท�ำงานเพื่อช่วยคนให้ช่วยคนได้มากขึ้น” กล่าวคือ
เราท�ำงานให้กับคนหรือองค์กรที่ช่วยเหลือสังคม โดยเราช่วยให้แคมเปญของ
องค์กรนั้นๆ ประสบความส�ำเร็จมากขึ้น ผ่านกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และ
น่าสนใจ องค์กรนัน้ จะได้สามารถช่วยเหลือสังคมได้มากขึน้ เราไม่ได้ชว่ ยเหลือ
สังคมโดยตรง แต่เป็นการท�ำงานเพือ่ สนับสนุนองค์กรทีช่ ว่ ยเหลือสังคมอีกทีหนึง่

Illustration by Brio CG Corporation

มองจุดอ่อนให้เป็นจุดเปลี่ยน คือจุดเริ่มต้น
ของ CreativeMOVE
สร้างงานไม่กลัวที่จะก้าว
จากที่ผมเคยเป็นอาสาสมัครภาคสังคมเมื่อ
ครั้งที่ประเทศไทยเกิดอุทกภัย และได้ท�ำงานร่วม
กับมูลนิธิต่างๆ ผมสังเกตว่าไม่ค่อยมีใครให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ ซึ่งอาจเป็นเพราะ
กิจกรรมทีจ่ ดั ไม่นา่ สนใจและไม่สามารถสร้างแบรนด์
ให้กบั องค์กรธุรกิจได้ ผมเห็นช่องว่างตรงนี้ จึงก่อตัง้
ครีเอทีฟมูฟขึ้นในปี 2552 ด�ำเนินการในรูปแบบ
ของธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise) ให้บริการ
ด้านการวิจัยและออกแบบพัฒนานวัตกรรมสังคม
ท�ำงานร่วมกับคนรุน่ ใหม่ทมี่ จี ติ สาธารณะ โดยแบ่งปัน
ข้อมูลผ่านเฟซบุก๊ (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter)
พินอิท (Pin it) ซึ่งเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการรับสารของคนสมัยใหม่ที่มองหา
สิ่งแปลกใหม่ สร้างสรรค์ กระชับ และรวดเร็ว

ถามว่ากลัวที่จะเริ่มต้นไหม ผมกลัวแค่ตอนก่อนเริ่มต้น แต่ถ้าเริ่มแล้วต้องดี
เราเริ่มแล้ว ถอยหลังไม่ได้ครับ

ก่อนก้าวเป็นเจ้าของธุรกิจ

ทุกท่านต้องมองว่าธุรกิจที่เราจะท�ำนั้นแตกต่างจากคนอื่นหรือไม่ และ
มีโอกาสที่จะเติบโตมากน้อยเพียงใด ส�ำหรับกรณีของผม ธุรกิจที่ท�ำนั้น
แตกต่างจากคนอืน่ นอกจากนีธ้ รุ กิจทีจ่ ะเติบโตได้ตอ้ งแก้ปญ
ั หาและตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าได้จริง แม้แต่งานภาคสังคมเองต้องมีความคิดที่
แตกต่างและสามารถท�ำประโยชน์ต่อสังคมได้จริง จึงจะเรียกว่าประสบ
ความส�ำเร็จครับ
* ครีเอทีฟ มูฟ (CreativeMOVE) เป็นองค์กรนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ได้รับคัดเลือกจาก GOOD Magazine ให้เป็น
1 ใน 100 องค์กรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์จากทั่วโลก ในฐานะผู้สร้างศูนย์กลางนวัตกรรม
(Innovation Hub Builder) โดยมีตัวแทนจาก 35 ประเทศอยู่ในรายชื่อ (www.good.is/the100) พ.ศ. 2557
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สตาร์ตอัพธุรกิจ
โอกาสสร้างได้อยู่ที่ตัวคุณ
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หลายคนมีความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ตอัพ (Startup) มากกว่าการ
เป็นพนักงานประจ�ำ แต่การจะลุกออกมาจากที่นั่งตัวเก่า โต๊ะท�ำงานตัวเดิม
ดูจะติดขัด ยุ่งยาก บางคนอาจ “กลัวการล้มเหลว” หลายคนอ้างว่า “ไม่รู้จะเริ่มต้น
อย่างไร” เมื่อข้อกังขาในใจกลายเป็นตัวฉุดรั้งให้หลายคนไม่อาจก้าวเดินตามฝัน
OKMD Magazine ฉบับนี้จึงจัดการเชื่อมต่อผู้อ่านเข้ากับบรรดาสตาร์ตอัพรุ่นพี่
ที่ประสบความส�ำเร็จไปก่อนหน้านี้ เพื่อปลุกแรงบันดาลใจและจุดไฟในตัวให้ลุกโชน
ขึ้นอีกครั้ง
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U Drink I Drive คุณเมา เราขับให้

คุณสิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ หนึ่งในผู้ร่วม
ก่อตั้งบริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จ�ำกัด ธุรกิจบริการ
พนักงานขับรถรูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศไทย
เล่าว่า ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ (U Drink I Drive) เกิดจาก
การต่อยอดงานวิจัยเมื่อครั้งยังเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
เป้าหมายเพื่อต้องการลดอุบัติเหตุจากการ
เมาแล้วขับ ด้วยบริการคนขับรถกลับบ้านส�ำหรับ
นักดื่มหรือคนที่ไม่ต้องการขับรถเอง โดยมีบริษัท
ลีมูซีน เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทบริการ

รถรับ-ส่งลูกค้าของโรงแรมระดับห้าดาวมาเป็นหุ้นส่วนในการฝึกอบรม
พนักงานขับรถ นอกจากนี้ยังน�ำเทคโนโลยีจีพีเอส (GPS) และกล้องติดตัว
พนักงานขับรถเพื่อบันทึกภาพระหว่างการให้บริการส่งกลับมาที่ศูนย์ เพื่อ
สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและคุณภาพการบริการ
“U Drink I Drive ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จากยอด
รายได้เดือนแรกเพียงหลักพัน จนปัจจุบันมีรายได้เป็นหลักล้าน ซึ่งถือเป็น
ก้าวหนึ่งของความส�ำเร็จและเป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจ เรามีฝันและร่วมกัน
รับผิดชอบในความฝันของเราโดยไม่คิดที่จะล้มเลิกแม้มีปัญหา เพราะเราคิด
อยู่แล้วว่า หนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เราต้องฝ่าฟัน เราต้องเสีย
หยาดเหงื่อ เมื่อวันนี้เราประสบความส�ำเร็จ เราทุกคนก็ได้รับความสุขและ
พร้อมน�ำสิ่งดีๆ โอกาสใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราต่อไป”
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D
“ติดลม” ครีเอเทอร์สติกเกอร์
(Creator’s Sticker) สุดฮิตติดลมบน

18

คุณสัญญา เลิศประเสริฐภากร หรือ
“โอ ไซโลสตูดิโอ (ZyloStudio)” ดีไซเนอร์รุ่นใหม่
ผู้สร้างสรรค์คาแรกเตอร์ “Tidlom” (ติดลม)
ควายหนุ่มตัวด�ำ ตาหวาน ปลายหางเป็นรูปหัวใจ
ที่ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ไลน์ (LINE)
เป็นจ�ำนวนมากจนสามารถขึ้นอันดับ 1 ของ
ครีเอเทอร์สติกเกอร์ (Creator’s Sticker) ที่มี
ยอดดาวน์โหลดสูงสุดในปี 2556
“สาเหตุที่ผมเลือกควายติดลมมาท�ำตลาด
ทั้งๆ ที่เรามีคาแรกเตอร์อื่นๆ อีกมากมาย เพราะ
ผมและหุ้นส่วนคือ บริษัท อิดิจิ จ�ำกัด (iDIGI
Co.,Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทดิจิทัลคอนเทนท์ที่เข้ามา
ช่วยดูแลด้านการตลาด พิจารณาแล้วเห็นว่าควาย
นั้นสื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน จึงน่าจะ
เจาะตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ดี”
คุณโอแนะน�ำว่านักออกแบบคาแรกเตอร์
ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี
บางคนอาจออกแบบคาแรกเตอร์ที่มีรูปลักษณ์
ดีมาก แต่หากไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของ
คาแรกเตอร์นั้นได้ คนย่อมไม่รู้สึกรักหรือผูกพัน
กับคาแรกเตอร์ นอกจากนี้ นักออกแบบจะต้อง
รู้จักสร้างมูลค่าให้กับงานออกแบบ ซึ่งนับเป็น
ความโชคดีที่ยุคนี้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
มากมาย โดยเฉพาะทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก
(Facebook) บล็อก (Blog) ฯลฯ

ชีวิตรูปแบบใหม่ใน One Day | Pause & Forward

คุณยิหวา อรรถเวทยวรวุฒิ ผู้จัดการโครงการ วันเดย์ พอส แอนด์
ฟอร์เวิร์ด (One Day | Pause & Forward) ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ท�ำงานรายชั่วโมง
(Co-working Space) และที่พักประเภทโฮสเทล (Hostel) เล่าถึงจุดเริ่มต้น
ของการสร้างธุรกิจโฮสเทลว่า
“เราสังเกตว่าคนเมืองยุคนี้ไม่อยากเสียเวลากับการเดินทาง หากสามารถ
ท�ำทุกอย่างในที่เดียว วันเดียว ได้ยิ่งดี จึงเกิดเป็นแนวคิดการสร้างโฮสเทลที่
มีทุกอย่างพร้อมทั้งห้องพัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องท�ำงาน ห้องประชุม
อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ส�ำนักงาน การตั้งชื่อจะต้องจดจ�ำง่าย ความหมาย
ไม่ซับซ้อน เราจึงเลือกชื่อ “วัน เดย์” (One Day) ที่ดูลงตัวตามสโลแกนที่ว่า
ONE DAY could possibly change your whole life หมายความว่า เพียงแค่
หนึ่งวัน ณ ที่แห่งนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ เราพร้อมสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่คุณ เมื่อมาที่นี่ที่คุณอาจจะได้พบเจอผู้คนหลากหลาย
ไลฟ์สไตล์และพบโอกาสใหม่ๆ ส�ำหรับตัวคุณ”
ส�ำหรับผู้ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ คุณยิหวาแนะน�ำว่า “ดิฉันเป็นพนักงาน
ประจ�ำมา 7 ปี และคิดอยากออกมาท�ำธุรกิจของตัวเองมาโดยตลอด เรารู้ดี
ว่าจะท�ำอะไรก็มีความยากด้วยกันทั้งนั้น แต่หากต้องการประสบความส�ำเร็จ
เราต้องมีความตั้งใจก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นใส่ความเป็นตัวเราเองลงไป
ในธุรกิจนั้นๆ และพร้อมที่จะสร้าง ลุย อดทน และมองไปถึงผลลัพธ์ในอนาคต
ข้างหน้าเท่านั้น”

D

อาร์ตบ็อกซ์ แบงค็อก (ARTBOX Bangkok) ตลาดนัดเด็ก(ทุก)แนว
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เดิมที คุณนันทภพ รุ่งวัฒนะกิจ หรือ คุณสี่ ผู้ร่วมก่อตั้งตลาดนัด
ตู้คอนเทนเนอร์อาร์ตบ็อกซ์ แบงค็อก (ARTBOX Bangkok) เป็นเพียงคนหนุ่ม
ทีศ่ กึ ษาด้านการบริหารจัดการและมีความสนใจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แต่เมื่อน�ำความรู้และความสนใจมาผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์จึง
เป็นจุดก�ำเนิดของงานกิจกรรมนอกกรอบในรูปแบบ “Exhibition Market”
หรือ การรวมการจัดแสดงงาน (Exhibition) และตลาดนัด (Flea Market)
เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้คนกรุงได้มีพื้นที่ส�ำหรับปลดปล่อยความสนใจและ
ความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่รายย่อยมี
พื้นที่ประชาสัมพันธ์และขายสินค้า โดยจัดขึ้นบริเวณพื้นที่ว่างใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (Airport Rail Link) มักกะสัน
“จุดเริ่มต้นของผมคือการใช้ปัญญาน�ำ ผมคิดจากว่าหากไม่มีเงินแล้ว
เราจะท�ำอะไรได้บ้าง พยายามใช้เงินให้น้อยที่สุดเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่า
คุณจะล้มเมื่อไร เงินเป็นทรัพยากรที่หมดเร็ว แต่สติปัญญาเป็นสิ่งที่ต่อยอด
ได้เรื่อยๆ ส�ำหรับผู้ประกอบการใหม่ผมจึงขอแนะน�ำว่าอย่าใช้เงินน�ำปัญญา
และที่ส�ำคัญคือคุณต้องอึดและอดทน เพราะไม่ว่าคุณจะล้มเหลวมากี่ครั้ง
หากคุณอึด วันหนึ่งคุณจะประสบความส�ำเร็จได้อย่างแข็งแรง”
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นี่คือ 4 ธุรกิจใหม่ของ 4 ต้นกล้าคนไทยรุ่นใหม่ที่อาศัยความฝันและ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้น และใช้ความกล้า ความอึด และความ
เป็นนักสู้ เป็นพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ โอกาสรอคอย
อยู่ข้างหน้าแล้ว คุณมองเห็นช่องทางที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้หรือยัง

เคล็ด (ไม่) ลับ สตาร์ตอัพธุรกิจยุคใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การดี เลียวไพโรจน์
กรรมการผู้จัดการ C asean

ลักษณะการทำธุรกิจของคนรุนใหม
เร�่มตนจากความชอบ
ทำใหถึงที่สุด ไมกังวล
เร�่องรายไดและผลตอบแทน

เทคนิคการเร�่มตนสำหรับผูประกอบการใหม
ศึกษาวาตลาดตองการอะไร (Demand)

ใครๆ ก็เปนเจาของธุรกิจได
มีของเหลือใชนำมาใหเชา /
สรางสรรคสินคาแปลกใหม /
ทำธุรกิจบนอินเทอรเน็ต
ไมยึดติดหลักการตลาดแบบเกาที่ประกอบไปดวย
Product Price Place และ Promotion

หาว�ธีการทำตลาดที่แปลกใหม
มองตลาด 2 ดาน คือ เปนทั�งผูใหและผูรับ

Illustration by Brio CG Corporation

ไมควรแขงขันในสิ�งที่เหมือนกัน
เร�่มทำธุรกิจใหมอยาใชเกมเดิม

REVIEW

D

TOP TRENDS
FOR THE WORLD
2015
กระแสที่มาแรงอย่าง Urbanization หรือ การขยายตัวของเมือง เติบโตควบคู่ไปกับการเจริญเติบโต
ของเทคโนโลยีการสื่อสาร และต่อยอดให้คนยุคใหม่สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเองมากมาย ทั้งด้านธุรกิจและ
การใช้ชีวิตอันเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ของตัวเอง เราสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของเทรนด์หลักของโลก
ที่ก�ำลังมาแรงผ่านภาพยนตร์สารคดี และหนังสือต่อไปนี้ได้อย่างชัดเจน
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สารคดี

THE STARTUP KIDS (2012)
Directors: Vala Halldorsdottir, Sesselja Vilhjalmsdottir

สารคดีที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากอเมริกาและ
ยุโรป จ�ำนวน 23 คน ที่สร้างธุรกิจระดับปรากฏการณ์ เช่น
Vimeo Soundcloud Kiip InDinero และ Dropbox โดย
บอกเล่าเรื่องราวการก่อตั้งธุรกิจ แนวคิดการท�ำงาน และ
รูปแบบการด�ำเนินชีวิต ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจ
ดิจิทัลแล้ว ยังได้แรงบันดาลใจและแนวคิดเพื่อไปต่อยอด
ในการท�ำงาน รวมถึงการสร้างแผนธุรกิจอีกด้วย

URBANIZED (2011)
Director: Gary Hustwit

ท่ามกลางความเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของเมืองต่างๆ
ทั่วโลก การวางแผนที่อยู่อาศัย การวางผังเมือง และคุณภาพ
ชีวิตของคนเมืองจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
สารคดีเรื่องนี้เปิดประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตในเมืองใหญ่
เช่น ความสมดุลระหว่างตึกและพื้นที่สีเขียว การวางแผน
ระบบคมนาคม ฯลฯ ซึ่งช่วยต่อยอดให้เรามองเห็นแนวทาง
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืนงดงาม

หนังสือ

REVIEW

TALK LIKE TED

D

เขียน คาร์ ไมน์ แกลโล / แปล พลอยแสง เอกญาติ / ส�ำนักพิมพ์ openworlds
คาร์ไมน์ แกลโล วิเคราะห์การน�ำเสนอแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์บนเวที
TED กว่า 500 หัวข้อ และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระดับโลก
มากมาย จนกลั่นกรองออกมาเป็น Talk Like TED กับ 9 เคล็ดลับการน�ำ
เสนอให้เปี่ยมพลัง ตรึงใจ และสร้างสรรค์ ดังที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งให้คนอย่าง
สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) บิลล์ เกตส์ (Bill Gates) และ สตีเฟน ฮอว์คิง
(Steven Hawking) ขึ้นสู่จุดยอดในสายอาชีพ ล้วนมาจากการน�ำเสนอความ
คิดได้จับใจผู้ฟังทั้งนั้น ในยุคแห่งการสื่อสารที่ก้าวกระโดดอย่างไม่หยุดยั้ง
หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่เจาะลึกศาสตร์แห่งการสื่อสารโดยแท้

MADE IN CHIANG MAI
บรรณาธิการ อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล / ส�ำนักพิมพ์ TCDC
เชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่อธิบายความเป็น Urbanization ได้เป็นอย่างดี เห็นได้
จากธุรกิจยุคใหม่ที่ผลิบานอยู่ทุกมุมเมือง โดยหนังสือเล่มนี้ได้หยิบยกเอา 6
ธุรกิจสร้างสรรค์ เช่น ปันสเปซ (Punspace) ธุรกิจ Co-working Space
แห่งใหม่ใจกลางเมืองที่ตอบโจทย์วิถีแห่งบริษัทยุคใหม่ที่ไม่ต้องการส�ำนักงาน
และพื้นที่แห่งการแบ่งปันที่หล่อหลอมไลฟ์สไตล์ใหม่ให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตเดิม หรือ โรงแรมเรือนแทมมารีน (Tamarind Village) ที่ศึกษา
ความเป็นพื้นที่และวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ และต่อยอดเป็น ‘คัลเจอรัล บูติก
โฮเต็ล’ (Cultural Boutique Hotel) ต้นแบบของธุรกิจท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจาก
แก่นแท้มูลค่าแห่งท้องถิ่น เป็นต้น

เธอ เขา เรา ผม 2 URBANUS COLLECTION
เขียน โตมร ศุขปรีชา / ส�ำนักพิมพ์ Salmon Books
รวมบทความจากคอลัมน์ ‘เธอ เขา เรา ผม’ ของโตมร ศุขปรีชา ที่ตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์ ที่น�ำประเด็นด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม
และชีวิตประจ�ำวันของคนเมืองมาวิพากษ์อย่างลึกซึ้งทว่าเข้าใจง่ายด้วย
ชั้นเชิงทางภาษาอันโดดเด่น เรื่องแนะน�ำ ได้แก่ Generation Walk เปลี่ยน
โลกด้วยไลฟ์สไตล์ ค่าของคน-รุ่นของคน เมืองที่ไม่มีฤดูกาล ไม่มีใคร
เดินถนน วัฒนธรรมมีม เป็นต้น
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ค�ำแรกที่หาเจอ ค�ำนั้นบ่งบอกถึงเทรนด์ของคุณ

GOOGLE

GLOBAL KNOWLEDGE SOCIETY คุณเป็นคนใฝ่รู้ โลกแห่งการเรียนรู้ของคุณไร้พรมแดน คุณเข้าถึง
ข้อมูลตลอดเวลา ทันต่อสถานการณ์ และยังรู้จักน�ำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้าง
โอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพและธุรกิจ

VERTICAL

URBANIZATION คุณเป็นคนเมืองหรือชอบชีวิตแบบคนเมือง ชีวิตที่มีสีสัน แปลกใหม่ ไม่หยุดนิ่ง เป็น
วิถีชีวิตในแบบของคุณ

HIPSTER

NEW GENERATION คุณเป็นคนทันสมัย เชื่อมั่นในตนเองสูง มีความโดดเด่นเฉพาะตัว คุณสนุกกับ
แฟชั่น เทรนด์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่ตาม “กระแส” ชีวิตติดกรอบไม่ใช่ “ทาง” ของคุณ

REUSE

WORLD FRIENDLY คุณเป็นคนเรียบง่าย จริงใจ และเห็นอกเห็นใจ ความสุขของคุณคือการท�ำสิ่งดีๆ
เพื่อตัวเองและผู้อื่น การมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีคือสิ่งที่คุณปรารถนา

ONLINE

DIGITAL AGE คุณคือตัวแทนคนยุคใหม่ที่หลงใหลในความทันสมัย รวดเร็ว สะดวกสบาย จนอาจ
ใจร้อนและขาดความอดทนในบางครั้ง คุณอยากประสบความส�ำเร็จและเป็นที่ยอมรับ อาชีพและชีวิต
อิสระคือชีวิตที่ “ใช่” ในแบบของคุณ

HISPEED

CONNECTIVITY คุณมีพลังชีวิตล้นเหลือและไม่ยอมปล่อยเวลาให้เสียเปล่า คุณฉลาดใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและสิ่งรอบตัวเพื่อสร้างโอกาสดีๆ ให้ชีวิต

CLEOPATRA

WOMENOMICS (SHECONOMY) คนยุคใหม่ที่เก่งกล้า สามารถ ฉลาด รอบคอบ คุณหาเงินได้และ
ใช้เงินเก่ง แฟชั่น เทคโนโลยี และเทรนด์คือสิ่งที่คุณวิ่งตามโดยไม่ยอมแพ้

SENIOR

AGING SOCIETY คุณมีความเป็นผู้ใหญ่ รอบคอบ มองการณ์ไกล จุดอ่อนคือมักมีความกังวลใจ
อยู่เสมอ คุณเป็นคนช่างเลือกจึงยินดีจ่ายเพิ่มเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

N E WS s EVENTS

“DREAM UP นับหนึ่งให้ถึงฝัน”

TK PARK ล�ำปางเปิดให้บริการแล้ว!!

okmd และรายการ “Dream Up นับหนึง่ ให้ถงึ ฝัน” ออกอากาศทางช่อง
ONE เชิญชวนเยาวชนระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี เอาความฝัน
มาแลกเงินแสน! เพียงมีทักษะ ความชอบ หรือความถนัดใน 10 ด้าน
ต่อไปนี้ Fashion / Technology / Design / Film & Video / Food /
Dance & Show / Music / Art / Health & Beauty / Tourism จะมา
คนเดียวหรือทีมไม่เกิน 3 คนก็ได้ สมัครโดยส่งวิดีโอแนะน�ำตัวสั้นๆ
เล่าความฝันของคุณ พร้อมประวัติ รูปถ่าย และหมายเลขติดต่อกลับ
มาที่ dreamup.okmd@gmail.com หมดเขตรับสมัคร 9 กันยายน
2558 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/dreamup.okmd
หรือโทร. 02-669-8324 / 02-669-8304 / 090-880-8981

เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ส�ำหรับ ”อุทยานการเรียนรู้
นครล�ำปาง” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามสวนสาธารณะเขลางค์นคร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง เป็นอาคาร 2 ชัน้ มีพนื้ ทีใ่ ช้สอยทีแ่ บ่งสัดส่วน
ชัดเจน อาทิ มุมเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน ห้องอ้างอิง ห้อง IT บริการ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดเด็ก Kids Zone มุมนวนิยาย
และห้องประชุม โดยมุง่ หวังให้เป็นแหล่งเรียนรูป้ ระจ�ำท้องถิน่ ทีน่ ำ� เสนอ
นวัตกรรมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และน�ำเสนอองค์ความรูท้ างด้านเนือ้ หา
สาระต่างๆ ผ่านสือ่ หลากหลายรูปแบบ ตลอดจนนิทรรศการและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูข้ องหน่วยงานต่างๆ โดยเปิดให้บริการฟรี
ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์

เวิรก์ ช็อป “DESIGN THINKING ค้นหาแนวโน้มการออกแบบ
แฟชัน่ และสิง่ ทอ”

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มิวเซียมติดล้อ MUSE MOBILE”
จ.อุบลราชธานี

TCDC เชียงใหม่ ชวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ท�ำธุรกิจด้านแฟชั่น
และสิ่งทอ รวมถึงนักสร้างสรรค์และนักออกแบบที่มีพื้นฐานด้านการ
ออกแบบและก�ำลังเริ่มต้นธุรกิจด้านแฟชั่นและสิ่งทอ มาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์กับองค์ความรู้ด้าน “Design Thinking ค้นหา
แนวโน้มการออกแบบด้านแฟชั่นและสิ่งทอ” ให้คุณพร้อมรับมือกับ
เทรนด์และกระแสผู้บริโภคในโลกแฟชั่นยุคใหม่ ในเวิร์กช็อปสุดเข้มข้น
“Basic Business Model” วันที่ 23 – 26 กันยายน 2558 เวลา 10.00
– 17.30 น. รับสมัครจ�ำนวน 30 ท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณอนุวัฒน์ แสงไสว โทร. 052 080 500 ต่อ 333 เวลาท�ำการ
10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ขอเชิญชม “มิวเซียมติดล้อ Muse
Mobile” ชุดใหม่ลา่ สุด “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” ทีเ่ ล่าถึงประวัตศิ าสตร์
ของอีสานผ่านรูปแบบนิทรรศการทีท่ นั สมัยในตูค้ อนเทนเนอร์ขนาดใหญ่
4 ตู้ ประกอบด้วย ตู้ที่ 1 จั๊งซี่ละอีสาน เล่าถึงภูมิประเทศของภาคอีสาน
ตูท้ ี่ 2 หม่องนีด้ คี กั เล่าถึงอาหารการกินอีสาน ตูท้ ี่ 3 ฮีตสิบสองคองสิบสี่
เล่าถึงฮีต หรือ จารีตทีป่ ฏิบตั สิ บื ต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีทดี่ งี าม
และตูท้ ี่ 4 ออนซอนอีสาน เล่าถึงอีสานในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ มาสนุก
กับอดีต สุดขีดเรือ่ งปัจจุบนั ตามทันอนาคต ได้ที่ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่
การศึกษาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม
2558 - 31 ตุลาคม 2558 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
ชมฟรี!! สอบถามข้อมูลโทร. 086-054-4590 คุณณัฐฐา โมนะ หรือ
www.museumsiam.com | www.facebook.com/museumsiamfan
| www.facebook.com/musemobile
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ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/OKMDmagazine
อีเมล okmdmagazine@gmail.com
กองบรรณาธิการ
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
บรรณาธิการบริหาร
นายอารยะ มาอินทร์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

OPPORTUNITY
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
DEVELOPMENT

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายอภิชาติ ประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโครงการและจัดการความรู้

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพถ่าย
บริษัท เอฟวายไอ จ�ำกัด 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ห้องเลขที่ 1604
ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 637 8877-8 โทรสาร 02 637 8080
อีเมล fyi@fyibangkok.com
จัดท�ำโดย
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 105 6500 โทรสาร 02 105 6556 www.okmd.or.th

ซ�ร�สความรู โดย OKMD

สรางโอกาสในการทำงานและใชช�ว�ตจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเกิดข�้น
เติมเต็มไอเดียสุดเจง อาช�พโดนใจ จากเทรนดที่กำลังมา

NOW AND TREND
จับเทรนดใหเปนงาน

NOW LEARNING
เปดกวางการเร�ยนรูสูอนาคต

DIGITAL NOW LOADING
เช�่อมตอไอเดียยุคดิจ�ทัล

NOW AGING
กาวสูสังคมสูงวัย
ไอเดียดี โอกาสมา

เติมเต็มความรูและสรางแรงบันดาลใจไดแลววันนี้ที่
www.okmd.or.th
ติดตามขอมูลเพ��มเติม
https://www.facebook.com/TheOpportunitybyOKMD

