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EDITOR’S
NOTE

กว่า 10 ปีทผี่ า่ นมา OKMD
ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการผลักดัน
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีหน้าทีห่ ลัก
ในการบริหารองค์ความรู้ เพือ่ ให้เกิดความคิดในการต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้สนิ ค้า
และบริการมีศกั ยภาพ และมีโอกาสเจริญเติบโตขึน้ ใน
อนาคต โดยด�ำเนินงานให้เป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่
และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
เราได้เป็นส่วนหนึง่ ของกลไกส�ำคัญในการร่วมขับเคลือ่ น
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) เริม่ ต้นจากการสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
บุคลากรทัง้ ระดับผูบ้ ริหาร ผูก้ ำ� หนดนโยบาย ไปจนถึง
ผูล้ งมือปฏิบตั ใิ นกลุม่ ผูป้ ระกอบการ บุคลากรภาครัฐ
และเอกชน
บ่อยครัง้ ในหลายบริบททีเ่ กิดขึน้ หลายท่านเข้ามา
แสดงความยินดี พร้อมกับยอมรับว่าแนวทางนีส้ ามารถ
น�ำพาเศรษฐกิจไทยให้กา้ วไปข้างหน้าได้อย่างมัน่ คง
ขณะเดียวกันก็มเี สียงสะท้อนกลับถึงผลลัพธ์ทยี่ งั ไม่เป็น
รูปธรรมอย่างเพียงพอ OKMD ตระหนักถึงความส�ำคัญ

O

บทบรรณาธิการ
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
editor@okmd.or.th

ของการด�ำเนินงานในส่วนนีเ้ สมอมา เราจึงน�ำทุกท่านกลับมาร่วมทบทวนกันอีกครัง้
กับเรือ่ งราวของ Creative Economy ในมุมมองง่ายๆ และใกล้ตวั ทุกท่านมากกว่าทีผ่ า่ นมา
ประเทศไทยเราถือว่ามี “ของดี” อยูก่ บั ตัว เพราะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่สั่งสมและ
สืบทอดต่อกันมา จนเกิดเป็นภูมปิ ญ
ั ญาล�ำ้ ค่าเป็นมรดกของชาติอนั น่าหวงแหน
แต่ทำ� ไมสินค้าไทยยังพัฒนาในลักษณะที่ “ย�ำ่ อยูก่ บั ที”่ และไม่สามารถตีตลาดโลก
ยังคงเป็นค�ำถามทีถ่ กู ถามมาตลอด นัน่ อาจเป็นเพราะเรายังขาดองค์ความรูร้ อบด้านทีม่ ี
ประโยชน์ตอ่ การท�ำมาหากินโดยตรง และยังไม่สามารถประยุกต์ความรูเ้ หล่านัน้ เข้ากับ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ยูก่ บั ตัวได้
แล้วต้องท�ำอย่างไร? OKMD Magazine เล่มนีจ้ ะพาท่านไปพบค�ำตอบทีช่ ดั เจน
จะท�ำให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์โลก รวมถึงข้อคิดดีๆ ทีไ่ ด้รวบรวมมาจาก
การพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการพื้นถิ่นที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
และจุดประกายให้เกิดการน�ำไปคิดต่อและปรับใช้ตอ่ ไป เพือ่ ก้าวให้ทนั โลกทีก่ ำ� ลัง
เคลือ่ นไหวและเปลีย่ นแปลงอยูท่ กุ วินาที
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โอกาสท�ำมาหากิน
ความรู้รอบด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
“ความรูท้ ว่ มหัว ต้องเอาตัวให้รอด” เพราะคนไทยมีภมู ปิ ญ
ั ญาทีส่ ามารถแปรค่าให้เป็นเงินได้ เรามีทรัพย์ในดิน
สินในน�ำ้ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นของล�ำ้ ค่าอยูแ่ ล้วอาจถูกละเลยเป็นของไร้คา่ เราจึงจ�ำเป็นต้องเพิม่ เติม “ภูมริ ”ู้ และ “ทักษะเสริมอืน่ ๆ”
ในการประกอบอาชีพเข้าไปด้วย ขอเพียงเปิดโอกาสพาตัวเองไปสังเกตการเปลีย่ นแปลงรอบตัว
แล้วน�ำความรูน้ นั้ มาประยุกต์ใช้กบั ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ของตน โอกาสในการท�ำมาหากินอยูใ่ กล้แค่เอือ้ ม

Creative Economy แนวคิดท�ำกินยั่งยืน

เทรนด์อนาคต...ปัจจัยโลกเปลีย่ นทุกวินาที

เมือ่ เราตระหนักถึงความส�ำคัญแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้ว เราจ�ำเป็น
ต้องเห็นเทรนด์อนั ทรงพลังจากกระแสความเปลีย่ นแปลงของโลก เพือ่ ให้เรารีบเร่ง
เรียนรูเ้ ทรนด์แล้วน�ำมาปรับใช้กบั ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
เทรนด์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
• Volunteer Tourism เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมอาสาสมัครของ
ชาวต่างชาติ
• Green Tourism ต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือช่วยลด
ภาวะโลกร้อน
• War Tourism ต้องการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม
•
•
•
•

เทรนด์เกษตรและอาหารรักษ์โลก
วัตถุดิบ ตัดแต่งพันธุกรรม (GMO) โปรตีนรูปแบบใหม่ (New Protein)
วัตถุดิบใหม่ (New Raw Material)
กระบวนการผลิต กรรมวิธีรังสี (Radition) นาโนเทคโนโลยี
(Nano-Technology) เทคโนโลยีสะอาด (Clean/Green Technology)
อาหารปลอดภัย (Food Safety)
บรรจุภัณฑ์และฉลาก แพ็คเกจจิ้งอเนกประสงค์ (Smart Packaging/
Labeling) บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (Green Packaging)
อาหารส�ำเร็จรูปและบริการ ห่วงใยสุขภาพ (Health-Conscious)
เน้นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (Cultural and Lifestyle Concerned)
อาหารพื้นถิ่น (Ethnic Food)

เทรนด์แฟชั่นยึดใจลูกค้า
หน้าร้านและคีออส (Carts and Kiosks) บริการรับซักรีด (Dry Cleaning
Delivery) เครื่องแต่งกายย้อนยุค (Vintage Clothing) ร้านฝากขาย
(Consignment Clothing Store) ช่างฝีมือท้องถิ่น (Home-Base Tailor)
ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ (Image Consultant) เสื้อผ้าออนไลน์ตามสั่ง
(Online Custom Clothing) ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการแต่งกาย (Personal
Shopper) เสื้อผ้าผู้สูงวัย (Senior Citizen Clothing)
•
•
•
•

เทรนด์สุขภาพและความงามไร้สารพิษ
การรักษาและบ�ำบัดด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
การรักษาและบ�ำบัดอันเป็นต้นต�ำรับเฉพาะ เป็นเอกลักษณ์
การบริการปลอดสารพิษและเป็นธรรมชาติ
บริการสปาในขณะเดินทาง
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ประชากรในศตวรรษนี้ก�ำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนถ่าย จากที่เคยขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ กลายเป็นการ
ขับเคลื่อนด้วยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้สูง ตัวอย่างประเทศที่ใช้แนวคิด Creative Economy และ
เป็นต้นแบบให้กับหลายๆ ประเทศน�ำไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ ญีป่ นุ่ อิตาลี ฝรัง่ เศส และกลุม่ ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย เป็นต้น เนื่องจาก
หลักความคิดดังกล่าวยืนยันได้ว่า สามารถกระจายความมั่งคั่งไปทั่วทั้งประเทศ กลายเป็นโอกาสของธุรกิจเล็กๆ ในชุมชน หรือ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระในยุคโลกาภิวัตน์ที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองด้วยความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับตลาดโลก
ได้โดยตรงมีมากขึ้น

ภูมิปัญญา รอการต่อยอด

เมือ่ รูแ้ ล้วว่าเรามีความจ�ำเป็นต้องหาทางออกให้
กับเศรษฐกิจประเทศด้วย Creative Economy โดย
อาศัยเทรนด์โลกเป็นแกนความคิดว่าจะต้องเดินไป
ทางใด คราวนีเ้ ราต้องหันกลับมามองทีต่ วั เราว่ามีดี
แค่ไหน...เหล่านีค้ อื ตัวอย่างภูมปิ ญ
ั ญาขายได้
เครือ่ งเงินชนเผ่า นับเป็นการสร้างรายได้
จากภูมปิ ญ
ั ญาและเอกลักษณ์ในประเทศให้เป็น
สินค้าชัน้ ยอดและแหล่งฝีมอื ชัน้ เยีย่ มทีส่ ามารถ
สร้างสรรค์ในรูปแบบเครือ่ งประดับและสะท้อน
อัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่น
เทียนสลักวัฒนธรรม เป็นสินค้าทีเ่ น้น
เรือ่ งราวทางวัฒนธรรม น�ำมาเพิม่ มูลค่าและสร้าง
คุณค่าในตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์ สูก่ ารเป็นสินค้า
หลายรูปแบบ
มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือห้ายอด เป็นการน�ำ
ภูมิปัญญาด้านการเกษตรของไทยมาพัฒนาร่วม
กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลิตเป็นพืชที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม
เกลือสมุทร สมุทรสาคร วัตถุดบิ ล�ำ้ ค่าจากพืน้
น�ำ้ ทีอ่ ดุ มด้วยไอโอดีนทีด่ ตี อ่ สุขภาพ สามารถน�ำ
มาดัดแปลงเป็นสินค้าทีม่ มี ลู ค่าสูงได้ดว้ ยการ
ผสมผสานกับสินค้าประเภทอืน่ และเปลีย่ นแปลง
กระบวนการผลิตทีท่ นั สมัย
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เรียนรูส้ งิ่ รอบตัวแล้วปรับใช้

ก่อนจะเป็น ปรัชญาปลา (Fish Philosophy) ใน
หนังสือ Fish เขียนโดย S.C.Lunden, H.Paul และ
J.Christensen และน�ำมาใช้กนั แพร่หลายในต�ำรา
การตลาด ความรูน้ นั้ ได้รบั แรงบันดาลใจจาก
ตลาดปลาทีม่ ชี วี ติ ชีวาทีส่ ดุ ในโลก Pike Place Fish
ในเมือง Seattle มลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
สถานทีแ่ ห่งนัน้ สอนเรือ่ ง “Attitude มนุษย์ทกุ
คนมีทางเลือกเสมอ ซึง่ ทางเลือกนัน้ ก็คอื การเลือกที่
จะน�ำทัศนคติทดี่ มี ายังทีท่ ำ� งาน ปัจจัยทีส่ องคือ Play
จริงจังกับงานและเล่นสนุกไปพร้อมกัน และ Make
their Day ท�ำวันให้นา่ จดจ�ำ เปิดโอกาสให้ลกู ค้า
เข้ามามีสว่ นร่วมกับกิจกรรม และท้ายทีส่ ดุ คือ Be
Present อยูก่ บั ลูกค้าให้ความสนใจอย่างจริงจัง

Illustration by PureSolution

ที่มา
Suksod Teerachai."เศรษฐกิจสร้างสรรค์" (Creative
Economy) สืบค้นจาก www.gotoknow.org/posts/360785
ชุมชนนักจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้.เอกสารประกอบ:
เทรนด์อนาคตที่มีผลต่อการท�ำมาหากินของคนไทย
ซาราห์ แมคคาร์ตนีย์.100 สุดยอดไอเดียการสร้างแบรนด์:
100 GREAT BRANDING IDEAS.เนชั่นบุ๊คส์.กรุงเทพฯ
วรากรณ์ สามโกเศศ. 2547. DIFFERENT EDUTAINMENT
ESSAY.กรุงเทพฯ

ปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบข้าง
สินค้าจ�ำเป็นต้องเหมาะสมกับท้องถิน่ เช่น เครือ่ งประทินผิวแบรนด์ Lush
อยูท่ เี่ มืองพลู แถบชายฝัง่ ทิศใต้ของอังกฤษ เครือ่ งส�ำอางยีห่ อ้ นีม้ แี พลนจะวาง
จ�ำหน่ายชุดของขวัญวันแม่ในชือ่ Mum แต่ทมี งานสร้างสรรค์ซงึ่ เป็นคนพืน้ เพ
ทางเหนือ ขอให้ตงั้ ชือ่ ชุดของขวัญด้วยภาษาถิน่ ของคนเมืองเหนือว่า Mam
เพราะจะท�ำให้ขายสินค้าได้มากกว่า
เช่นเดียวกันกับการบ่งบอกสรรพคุณ หากต้องการให้ลกู ค้าแคนาดาน�ำสบู่
ไปใช้ในหน้าร้อน ต้องใช้ “To The Lake In Summer” ส่วนอังกฤษต้องเปลีย่ นเป็น
“To The Beach On Holiday” ไปทีก่ ารโฆษณาอาหารทารกยีห่ อ้ หนึง่ เน้นรูปภาพ
ทารกก�ำลังยิม้ อย่างมีความสุข แต่ทอี่ งั กฤษกลับเน้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์แทน
การใช้รปู ภาพ ส่วนแอฟริกาจะแสดงสิง่ ทีบ่ รรจุในกระป๋องเท่านัน้ เนือ่ งจากไม่มี
ภาษาเขียน และการใช้ภาพทารกอาจเป็นการสือ่ สารผิดเพีย้ นว่าให้บริโภคทารก
ก็เป็นได้ เหล่านีค้ อื เรือ่ งสินค้าทีต่ อ้ งกลมกลืนไปกับท้องถิน่ นัน้ ๆ

จัดการความรู้ของชุมชน
ก่อนทีจ่ ะก้าวไปสูก่ ารพัฒนาสินค้าและบริการด้วยการเติมความคิด
สร้างสรรค์และการออกแบบอย่างทีห่ ลายประเทศท�ำกัน เราจ�ำเป็นต้องยกระดับ
สินค้าและบริการด้วยศูนย์ความรูก้ นิ ได้ โดยการสร้างความเปลีย่ นแปลงเชิง
คุณภาพของการผลิต พร้อมๆ กับเพิม่ ความหลากหลายให้กบั สินค้าและบริการ
เหล่านัน้ ให้ได้เสียก่อน เพราะหากคุณภาพสินค้ายังไม่ดี หรือขาดความหลากหลาย
เนือ่ งจากแต่ละหมูบ่ า้ นต่างก็ผลิตสินค้าเหมือนๆ กันหมด
ปัจจัยทีจ่ ำ� เป็นก็คอื การเติมข้อมูลและความรูใ้ หม่ๆ ให้กบั ผูป้ ระกอบการ โดย
ใช้การบริหารจัดการความรูเ้ ชิงรุก ร่วมกับการด�ำเนินกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมความรู้ และ
การท�ำงานร่วมกับเครือข่ายในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดการใช้ “ความรู”้ เป็น
“ทุน” ในการท�ำมาหากิน นอกเหนือจากทุนทางด้านการเงิน กลายเป็นวัฒนธรรม
ในการประกอบอาชีพทีย่ งั่ ยืนของประชาชน

O
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ตัวอย่างแบรนด์ไทย
ภูมิปัญญาตีตลาดโลก
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HARNN. Photo from www.harnn.com

วุฒชิ ยั หาญพานิช แห่งแบรนด์ HARNN
เกษตรกรรมไทยสูว่ ถิ บี ำ� บัด

จากจุดเริ่มต้นสินค้าสบู่ในบูธเล็กๆ ของ
กรมส่งเสริมการส่งออก กลายเป็นสินค้าสปาไทย
ที่มีสาขามากที่สุดในโลก แบรนด์ หาญ (HARNN)
เกิดจากสถาปนิกหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องการท�ำธุรกิจ
ของตัวเอง จึงหันมาสนใจศึกษาสบู่ที่มีผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติเป็นรายแรกๆ ของไทย
ความน่าสนใจของวุฒิชัยคือ การเริ่มต้นเรียน
รู้ทุกอย่างใหม่ทั้งหมด และลองผิดลองถูกคิดค้น
สูตรเองจนมาเจอส่วนผสมส�ำคัญที่ใส่ลงไปในสบู่
แล้วให้คุณประโยชน์กับผิวพรรณจริงๆ นั่นก็คือ
น�้ำมันร�ำข้าว จากนั้นก็มีการพัฒนา เพิ่มสินค้าไป
เรื่อยๆ ตั้งแต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์สปา ไม่ว่าจะ
เป็นน�้ำมันนวด เกลือ ผงขัดผิวต่างๆ จนกระทั่งเป็น
บอดี้แคร์ สกินแคร์ และเมื่อน�ำเข้าสู่ตลาด เขาใช้
กลยุทธ์แนะน�ำสินค้าโดยให้ความรู้กับผู้บริโภค
ก่อน

เมื่อได้รับการยอมรับ ย่อมตามมาด้วยคู่แข่งมากมายเช่นกัน เขาจึง
เริ่ม “คิดให้มาก” “คิดให้รอบด้าน” และ “คิดแบบใส่ใจรายละเอียด” เกิดเป็น
แบรนด์ “HARNN” สินค้าที่เน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และตั้งใจเลือก
กลุ่มลูกค้าระดับสูง ที่ส�ำคัญต้องเจาะตลาดต่างประเทศ ที่หลงใหลความเป็น
เอเชีย หลังจากเปิดตลาดไม่นานนัก HARNN ก็เป็นที่รู้จัก และจดจ�ำในฐานะ
สินค้าจากธรรมชาติ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างสวยงาม มีความหมาย
มีเรื่องราว มีเอกลักษณ์และโดดเด่น และสามารถขยายสาขาไปทั่วโลกได้
อย่างรวดเร็วกระจายไปกว่า 13 ประเทศทั่วโลก
นอกจากสินค้าตัวหลักแล้ว วุฒชิ ยั ยังให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบอื่นๆ
เช่นดีไซน์ของร้าน ด้วยคอนเซ็ปต์ไลฟ์สไตล์ตอบรับกับสัมผัสทั้ง 5 และไม่
เพียงแค่ธุรกิจเดียวเท่านั้น เขายังสานต่อธุรกิจจากสินค้าพื้นฐาน เมื่อท�ำ
โปรดักส์ให้สปา เขาจึงเลือกท�ำธุรกิจสปา เมื่อต้องศึกษาเรื่องชุดเปลี่ยนให้
ลูกค้าสปา เขาก็ตัดสินใจออกแบบเสื้อผ้าขาย และทุกครั้งที่ต้องเสิร์ฟ
ชาสมุนไพรหลังจากลูกค้าท�ำทรีทเม้นท์เสร็จ ธุรกิจชาใบหม่อน Tichaa (ธิชา)
ที่มีเทคนิคการอบควันเทียนอันเป็นภูมิปัญญาไทย เข้ามาผสมผสานด้วย
ก็ถือก�ำเนิด พร้อมกับร้าน TEA ROOM นิมมานเหมินทร์ ซอย 17 ที่เชียงใหม่
โดยวางระบบแฟรนไชส์และเจรจาดีสทริบิวเตอร์ เพื่อกระจายสินค้าใน
ต่างประเทศ ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ออแกนิค
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นูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้
Blue Elephant ภูมิใจรสชาติไทย

“Right Food Right Chef” คือหนึ่งในกุญแจ
แห่งความส�ำเร็จของ ‘บลูเอเลเฟ่นท์’ ซึ่งปัจจุบันมี
สาขารวมทั้งสิ้น 14 สาขาทั่วโลก ท�ำรายได้ปีละ
900 ล้านบาท มีพนักงานกว่าพันคน โดย 80%
เป็นชาวไทย
จากจุดเริ่มต้นร้านอาหารไทยเล็กๆ ณ
กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ใช้เงินลงทุน
1.5 ล้านบาท ก่อนขยายแนวคิดและสาขาสู่
ประเทศต่างๆ นับจากก่อตั้งในปี พ.ศ.2523
การก้าวสู่ธุรกิจภัตตาคารอาหารจนประสบความ
ส�ำเร็จนั้น จะเกิดไม่ได้เลยหากปราศจากความ
มุ่งมั่นและความช�ำนาญในการท�ำธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบที่น�ำมาประกอบ
อาหารไทย บวกกับหัวคิดทางด้านศิลปะ
เกิดเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารไทยและ
ศิลปะการตกแต่งร้าน อันเป็นจุดขายและโลโก้
ของบลูเอเลเฟ่นท์ อีกสิ่งหนึ่งที่ทางร้านให้ความ
ส�ำคัญไม่แพ้กัน คือ การสร้างองค์กร ตั้งแต่การ
คัดเลือกพนักงาน ซึ่งต้องเลือกคนที่มีใจรักใน
งานบริการและมีความเป็นมืออาชีพ และอีกหนึ่ง
กุญแจแห่งความส�ำเร็จของร้านคือ การคัดเลือก
เชฟที่มีฝีมือในด้านต่างๆ อย่างแท้จริง เช่น การ
แกะสลักผลไม้ การย�ำ เครื่องแกง พร้อมสร้าง
สไตล์ร้านอาหารที่เปิดเผย เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เข้าไปดูถึงในครัวเพื่อศึกษากรรมวิธีการปรุง

Blue Elephant. Photo from www.blueelephant.com

การเติบโตของบลูเอเลเฟ่นท์ยังขยายไปสู่ธุรกิจโรงเรียนเพื่อผลิตบุคลากร
ด้านอาหาร เพื่อฝึกพนักงานและเชฟให้พร้อมเข้าสู่การท�ำงานในบรรยากาศ
ที่เป็นของจริง ทั้งหมดนี้คือกุญแจแห่งความส�ำเร็จ ที่บลูเอเลเฟ่นท์ใช้เป็นคีย์
สร้างธุรกิจมาตลอด 34 ปี
ที่มา
นวัตกรรมน่าสนใจ.สืบค้นจาก http://invention53.blogspot.com/2012/02/harnn.html
ป้อง-วุฒชิ ยั หาญพาณิช ผูป้ ลุกปัน้ แบรนด์ HARNN โด่งดังทัว่ โลก. สืบค้นจาก http://www.naewna.com/
lady/74335
HARNN เกาะกระแส ร้านชามาแรง เปิด Tea Room ลุยชาออร์แกนิค.สืบค้นจากhttp://www.thaifranchisecenter.
com/info/show.php?etID=3579
กว่าจะมาเป็น “บลู เอเลเฟ่นท์” In the name of อาหารไทย.สืบค้นจากhttp://www.manager.co.th/iBizChannel/
ViewNews.aspx?NewsID=9550000077892
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6 FUTURE TREN D S
นิตยสาร OKMD ฉบับนีจ้ ะพาคุณผูอ้ า่ นจับตาเทรนด์โลกในอีก 10 ปีขา้ งหน้าซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ต่อ
การลงทุนในโลกอนาคต ดูสวิ า่ ทัว่ โลกก้าวล�ำ้ และน�ำกระแสโลกในอนาคตเหล่านีไ้ ปใช้กนั อย่างไร เพือ่ ให้เราได้เรียนรู้
ต่อยอด ประยุกต์ ไอเดียเพือ่ ขับเคลือ่ นธุรกิจและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการท�ำมาหากินของคนไทย

Hi-Speed & Coverage Logistics
ระบบขนส่งความเร็วสูงและโลจิสติกส์

ธุรกิจที่เอื้อต่อการขนส่งไม่เพียงแค่บริษัทชิปปิ้งหรือบริษัทรถขนส่งสินค้า
ยังรวมถึงการลงทุนในบริษัทรับจ้างวางระบบขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า ธุรกิจที่พัก
ส�ำหรับรถขนส่งในระหว่างทาง ร้านอาหารและเครื่องดื่มในปั๊มน�้ำมันหรือ
สถานีบริการก๊าซ หรือตามจุดพักรถ ธุรกิจประกันความเสียหายจากการขนส่ง
ธุรกิจจัดท�ำเอกสารด้านศุลกากรสินค้าและเอกสารบุคคลผ่านทางเข้า-ออก
ชายแดน
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ตัวอย่างผูป้ ระกอบการระดับโลก
Love That Place เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหา ปรึกษาหารือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
เสมือนการ 'เคาะประตู' เพื่อดูว่าเจ้าของจะพิจารณาขายหรือไม่ ถ้าสนใจทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาต่อรองกับบริษัทเอกชน
หรือผ่านตัวแทนได้ทันที
Lots2 ให้บริการจัดส่งพัสดุสินค้าขนาดใหญ่ที่ซื้อผ่านระบบซื้อขายออนไลน์บนเว็บไซต์ eBay หรือจากการประมูลสินค้า
ซึ่งไม่สามารถฝากส่งทางไปรษณีย์ได้ เช่น โซฟา ชุดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ของประเทศอังกฤษ ให้บริการทั้งแบบราคาประหยัด
และแบบด่วน

02

Urbanization แนวโน้มการใช้ชีวิตวิถีคนเมือง

ตัวอย่างผูป้ ระกอบการระดับโลก
Nomad ไอเดียสุดเจ๋งของ Jessie Goldenberg ใช้พนื้ ที่ 120 ตารางฟุต บนรถบรรทุกชือ่ Nomad ขายเสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับ
สุดเก๋สำ� หรับสาวๆ สามารถย้ายไปขายในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ได้อย่างสะดวกและโดดเด่นกว่าร้านเสือ้ ผ้าทัว่ ไป

Illustration by Macrovector, Ideyweb

ธุรกิจเพื่อรองรับวิถีคนเมืองมักพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจที่อยู่อาศัยเป็นส�ำคัญ เช่น
บ้านเช่า คอนโด อพาร์ตเมนต์ เพื่อรองรับคนต่างจังหวัดที่จะเดินทางเข้ามา
ท�ำงานในเมืองเพิ่มขึ้น การปรับที่อยู่อาศัยแนวรถไฟฟ้า ให้เป็น Co-Working
Space ให้ผู้สนใจเช่าพื้นที่เล็กๆ ประกอบธุรกิจ ประชุม เจรจาธุรกิจ
ธุรกิจสปาและนวดสุขภาพ รวมทั้งคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจที่
เปิดตามแนวรถไฟฟ้า ธุรกิจอาหารส�ำเร็จรูปหรือเดลิเวอรี่ ธุรกิจปลีกแบบ
Modern Trade และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ภัตตาคาร
บริษัทน�ำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจทางอ้อม เช่น การผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน
การผลิตอาหารเพื่อจ�ำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว ผู้น�ำเที่ยวท้องถิ่น
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Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว

ทุกธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยการท�ำ CSR - Corporate
Social Responsibility สร้างภาพลักษณ์ตอกย�้ำความเป็น Green เพื่อแสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสมดุลของ
ระบบนิเวศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะเกิดผลเชิงบวก
ทั้งต่อธุรกิจ รวมทั้งอาชีพที่ส่งเสริมการท�ำ CSR และเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเขียว
เช่น การจัดการพลังงานลม พลังงานน�้ำ พลังงานทางเลือก ก็จะมีแนวโน้ม
ทางธุรกิจที่ดีตามไปด้วย
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ตัวอย่างผูป้ ระกอบการระดับโลก
แอปพลิเคชัน “Leafully” ช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพข้อมูลการใช้พลังงานของตัวเอง โดยสนับสนุนให้ผู้ใช้ตั้งค่าและ
ก�ำหนดเป้าหมายในการประหยัดพลังงานของตนเองไว้ได้ และสามารถแบ่งปันผลงานการประหยัดของตัวเองบนโลก
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊คได้ทันที
Green Homes Concierge ขายแพ็กเกจบริการให้ค�ำปรึกษาและตรวจสอบการรั่วไหลของการใช้พลังงานในครัวเรือน
เป็นรายปีในราคา 199 ปอนด์ พร้อมให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
จัดหาช่างซ่อมแซม แนะน�ำแหล่งซื้อหาหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
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Aging Society การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ

Illustration by TopVectors, Jack1e

เนื่องจากผู้สูงวัยยังคงต้องการความรู้ความเข้าใจในการด�ำรงชีวิต
ตลอดช่วงอายุที่เหลืออยู่ ธุรกิจที่เหมาะส�ำหรับตลาดกลุ่มนี้จึงต้องยึดหลัก
หัวใจของการบริการและการดูแลที่ดี เช่น สถานพ�ำนักอาศัยและดูแล
ผู้สูงอายุ ธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการส�ำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจอาหารเพื่อ
สุขภาพ สถานพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ธุรกิจเพื่อการออมและ
การลงทุนหลังเกษียณ โดยเฉพาะธุรกิจจัดหาที่พักอาศัยระยะยาวส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มักจะเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวและพ�ำนัก
ที่เมืองไทยหลังเกษียณ
ตัวอย่างผูป้ ระกอบการระดับโลก
Kaiser ซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเบอร์ลินที่ออกแบบเฉพาะเพื่อผู้สูงอายุ เช่น พื้นกันลื่น ชั้นวางของมีระดับที่หยิบจับได้ง่าย
รถเข็นน�้ำหนักเบา แว่นขยายส�ำหรับอ่านรายละเอียดสินค้า
CareLinx เป็นการปรับรูปแบบการใช้งานไอทีให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เกิดเป็นเว็บไซต์หาคู่ผู้สูงอายุกับผู้ดูแล
ให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสมองหาและเลือกผู้ที่สามารถเข้ากันได้ดีกับตนเอง
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She-economy พลังผูห้ ญิงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ

ธุรกิจทีเ่ หมาะส�ำหรับเจาะตลาดกลุม่ เป้าหมายผูห้ ญิง เริม่ ตัง้ แต่ สินค้า
แฟชัน่ สินค้าสุขภาพ ส�ำหรับแม่บา้ น ผูห้ ญิงวัยท�ำงาน นักเรียน นักศึกษาหญิง
ตลอดจนสตรีผสู้ งู อายุ ซึง่ เทรนด์แฟชัน่ ของผูห้ ญิงจะมีการปรับเปลีย่ นตลอด
เวลา ต้องคอยจับตาตลอดจากข่าวสารข้อมูลหากจะจับธุรกิจนีเ้ ป็นหลัก ธุรกิจ
อืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจ เช่น ธุรกิจทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูห้ ญิง ออฟฟิศเลดี้ ธุรกิจเพือ่ การ
ดูแลลูกและครอบครัว การท่องเทีย่ วและการเดินทางส�ำหรับผูห้ ญิงโดยเฉพาะ
ตัวอย่างผูป้ ระกอบการระดับโลก
AQUA สตูดิโอส�ำหรับปั่นจักรยานในสระว่ายน�้ำในนิวยอร์ก สถานที่ออกก�ำลังกายแห่งแรกและแห่งเดียวที่ให้บริการ
ปั่นจักรยานในน�้ำและได้รับความสนใจทั้งจากมือสมัครเล่นที่อยากลดน�้ำหนัก และผู้ที่ก�ำลังมองหากีฬาที่ท้าทายความ
สามารถเพราะการปั่นจักรยานในน�้ำนั้นต้องใช้แรงมากกว่าปกติหลายเท่า
Bird & Stone บริษัทเครื่องประดับส�ำหรับผู้หญิงและเพื่อผู้หญิง โดยรายได้ 15% จะเปลี่ยนเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำส�ำหรับ
ผู้หญิงในประเทศก�ำลังพัฒนาหรือหญิงหม้ายที่ประสบปัญหาด้านการเงินเพื่อให้พวกเขาได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และธุรกิจใหม่
ของตัวเอง

11

06
Digital Lifestyle ชีวติ ในโลกแห่งดิจทิ ลั

ธุรกิจดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ที่น่าจับตาต่อไปในอีก 10 ปีจากนี้ เช่น ธุรกิจ
ดิจิทัลมีเดีย ซึ่งปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 10% ของงบโฆษณา
ทั้งหมด และมีแนวโน้มส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี การท�ำคอนเทนต์
ผ่านโซเชียลมีเดียจะมีการแข่งขันสูงขึ้น และรุนแรงขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มสินค้า
เทคโนโลยี แก็ดเจ็ด แอปพลิเคชัน สมาร์ทโฟน ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของ
เทรนด์อย่างต่อเนื่องทุกปี ต้องคอยจับตาเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทัน

ที่มา
ชุมชนนักจัดการความรู้ ศูนย์ความรู.้ เอกสารประกอบ: เทรนด์อนาคตทีม่ ผี ลต่อการท�ำมาหากินของคนไทย
12 ไอเดียธุรกิจเกิดใหม่สดุ เจ๋งของชาวนิวยอร์ก.(2557).สืบค้นจาก http://articles.spokedark.tv/?p=5750
4 โอกาสเพือ่ พัฒนาธุรกิจสีเขียว. สืบค้นจาก http://incquity.com/articles/go-green-business-trend
We can make a difference I can, you can, we can. สืบค้นจาก http://www.greenhomesconcierge.co.uk/
“INFINITE TRANSPARENCY”. สืบค้นจาก http://trendwatching.com/trends/innovationavalanche.htm

Illustration by Jesus Sanz, Maximmmmum

ตัวอย่างผูป้ ระกอบการระดับโลก
บริษทั Kolibree ผลิตแปรงสีฟนั ไฟฟ้าเชือ่ มต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพือ่ ให้สามารถบันทึกข้อมูลการแปรงฟันผ่านสมาร์ทโฟน
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เราจะพาคุณย้อนอดีตไปหาสินค้าที่ปัจจุบันก็ยังปรากฎอยู่ในปัจจุบัน ทว่าสินค้าเหล่านั้นมีวิวัฒนาการซึ่งผ่าน
การเรียนรู้และตกผลึกทางภูมิปัญญา ผสมผสานเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ได้อย่างน่าสนใจ
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1. หลุมฝังศพไฮเทค

มนุษย์มีธรรมเนียมในการฝังศพมานานกว่า 200,000 ปี อาจด้วยสาเหตุเคารพคนตาย ไม่ต้องการให้สัตว์มาคุ้ยเขี่ย ไม่อยาก
ให้เหม็นเน่า ป้องกันการระบาดของเชื้อโรค หรือเพื่อให้อุ่นใจ บางแห่งอาจเพื่อบังคับไม่ให้วิญญาณกลับมาหลอกหลอน ปัจจุบันเริ่ม
นิยมเผาศพเพราะพื้นที่จ�ำกัด แต่มีข้อด้อยคือก่อให้เกิดมลภาวะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
รูเพิร์ต เมอร์ด็อก (Rupert Murdoch) มหาเศรษฐีเจ้าของกิจการสื่อข้ามชาติมากมาย น�ำเสนอวิธีการฝังศพหลากหลายรูปแบบ
ภูมิปัญญาทางศาสนา + แนวคิดอนุรักษ์นิยม

ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม + แนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวคิดเลียนแบบชาวมุสลิม ไม่มโี ลง ท�ำให้บริษทั ฝังศพ
แนวอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ไม่สร้างภาระให้แก่โลก ชือ่ Forever
Fernwood ในมิลล์ วัลเลย์ (Mill Valley) รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้สร้าง
สวนป่าธรรมชาติเพือ่ ฝังศพแบบธรรมชาติและไม่มแี ผ่นหินระบุ
ชือ่ และแหล่งทีฝ่ งั ให้รกตา แต่ลกู หลานสามารถมาเคารพศพได้
เพราะบริษทั จะท�ำการบันทึกต�ำแหน่งฝังศพไว้ในระบบจีพเี อส

การฝังบนพืน้ ทะเลลึก 40 ฟุต ในบริเวณทีส่ ร้างขึน้ เป็นพิเศษ
ทีเ่ รียกว่า Neptune Memorial Reef ห่างออกไปจากเมืองฟลอริดา้
ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ ทะเล 3 ไมล์ และมีพนื้ ทีก่ ว้างใหญ่ 40 ไร่ โดยจะน�ำ
เถ้าธุลที มี่ าจากการเผาศพแล้วเอามาผสมกับซีเมนต์ จากนัน้ จึง
น�ำมาสร้างให้เป็นสิง่ ปลูกสร้าง เช่น แท่งโค้ง รูปปัน้ ถนน
ซึง่ สามารถดึงดูดให้สงิ่ มีชวี ติ ใต้ทะเลเข้ามาอยูอ่ าศัย กลายเป็น
แนวปะการังทีส่ ร้างโดยมนุษย์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก

ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ + ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ + World Friendly

บริษัทสวีเดน ชื่อ Promessa Organic AB น�ำศพไปแช่เย็น
จัดด้วยไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส และเอา
มาเขย่าบนเตียงพิเศษจนศพแตกละเอียดเป็นผงแก้ว จากนัน้ ก็
ใช้เครือ่ งดูดความชืน้ และส่วนแปลกปลอมในร่างกายออกไป เช่น
โลหะอุดฟัน โลหะดามแขน ขา แล้วให้ญาติน�ำกลับไปจัดการ
ตามอัธยาศัย

บริษทั โอแอนด์เอช ฮันนี่ คอมป์เปเปอร์ จ�ำกัด จาก
ประเทศไทย ผลิตโลงศพ Knock Down ท�ำจากกระดาษรังผึง้
เพือ่ ทดแทนวัสดุประเภทไม้ ซึง่ สามารถย่อยสลายได้เร็วกว่า และ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สามารถรับน�ำ้ หนักได้ถงึ 200 กิโลกรัม
ติดไฟและเผาได้งา่ ยกว่า โดยใช้เวลาเพียง 10 นาที จึงช่วย
ประหยัดพลังงานจากการเผาไหม้ได้

ตัวอย่างเหล่านีเ้ ป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมสามารถพัฒนาสูเ่ ครือ่ งมือท�ำมาหากินได้ ด้วยการใช้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดการกับร่างไร้วิญญาณ โดยไม่ให้เป็นภาระแก่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
กับคนรุ่นหลัง
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2. กระดาษกัน้ ห้องมิติใหม่

Ma-Lee, Banana paper modular partition

พูดถึงกระดาษแล้ว คนอียปิ ต์โบราณรูจ้ กั ท�ำกระดาษส�ำหรับเขียนจากต้นปาปิรสุ (Papyrus) ทีข่ นึ้ ตามสองฝัง่ ของแม่นำ�้ ไนล์ (Nile)
ประวัติศาสตร์ยังบันทึกไว้อีกว่า Tsai Lun ชาวจีนเป็นบุคคลแรกที่รู้จักท�ำกระดาษ โดยใช้ผ้าขี้ริ้วและด้ายที่ใช้ทอแห เพื่อเป็นวัสดุ
ส�ำหรับเขียนแทนผ้าไหม จากจีนข้ามฝั่งมาที่เกาหลีเพราะมาร์โคโปโล นักส�ำรวจน�ำพามาจากจีนในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และได้เห็น
ประเพณีการเผากระดาษในงานศพ ส่วนคนญี่ปุ่นถือว่าการท�ำกระดาษเป็นศิลปกรรมรูปแบบหนึ่งของชาติ อุปกรณ์ต่างๆ มักท�ำจาก
กระดาษ เช่น ม่านบังตา ร่ม ว่าว และศิลปะการพับกระดาษโอริกามิเป็นรูปสัตว์ (Origami) ของญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ + ประโยชน์ทางภูมิศาสตร์

ภูมิปัญญาดั้งเดิม + ปรับเปลี่ยนเข้ายุคสมัย

ญีป่ นุ่ โบราณย้อนยุค นิยมสร้างผนังโชกิ ทีท่ ำ� จากไม้เป็นช่อง
ตาราง ติดกระดาษสีขาว โดยในอดีตผนังดังกล่าวนี้ มีไว้เพือ่ กัน้
ห้องเท่านัน้ ไม่ได้เน้นความแข็งแรง แต่คำ� นึงถึงคุณสมบัตขิ อง
กระดาษทีใ่ ห้แสงสว่าง รวมถึงเป็นม่านบังตาในเวลาเดียวกัน

จากนัน้ จึงพัฒนาผนังโชกิทไี่ ม่สามารถเคลือ่ นย้ายได้เป็นการ
บุผนังแบบฝาผนังปะ หรือฝาผนังกระดาษเลือ่ นได้บนรางเลือ่ น
เพือ่ สะดวกต่อการใช้ชวี ติ ในยุคใหม่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม + งานหัตถกรรมพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาต่างแดน + งานสถาปัตยกรรม

Ma-Lee, Banana Paper Modular Partition จาก
SARRAN เป็นผลิตภัณฑ์จิ๊กซอว์กระดาษกั้นห้องที่ท�ำจาก
เยื่อกล้วย รวมทั้งแบ่งพื้นที่กระดาษเยื่อกล้วยที่มีการสกัด
ยางกล้วยและผสมผงถ่านลงไปเพื่อให้มีความเหนียวแน่น
ในภูมิอากาศที่มีความชื้นสูง และยังช่วยลดปัญหาห้องมี
กลิ่นอับหรือกลิ่นบุหรี่ด้วย ทั้งยังใช้ลวดลายประยุกต์จาก
การร้อยดอกมะลิ ใช้เทคนิคการกรองแสงและพรางสายตา

นวัตกรรมเกราะบังแดดอัตโนมัตขิ องตึกแฝด อัล บาฮาร์
(Al Bahar) ใจกลางเมืองอาบูดาบี ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดยได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก มาชราบียา
(Mashrabiya) หน้าต่างกันแดดแบบดัง้ เดิมของชาวอาหรับทีใ่ ช้
กันหลายศตวรรษมาประยุกต์และผสมผสานกับการพับกระดาษ
โอริกามิเป็นรูปสัตว์ (Origami) โดยถูกติดตัง้ โปรแกรมท�ำงาน
อัตโนมัตเิ อาไว้เปลีย่ นแปลงตามทิศทางของแสงทีส่ อ่ งเข้ามายัง
ตัวอาคารเท่านัน้

ถึงแม้ประวัติความเป็นมาของกระดาษจะยาวสักปานใดก็ตาม แต่องค์ประกอบหลักๆ ที่ใช้ในการท�ำก็ยังคงเดิม คือ
น�้ำและใยเซลลูโลส เพียงแต่ปัจจุบัน เราน�ำความรู้ด้านวัตถุดิบอื่นมาใช้เพื่อการประยุกต์ดัดแปลง เกิดเป็นต้นแบบวัสดุที่
สามารถใช้ทดแทนกระดาษได้อย่างน่าชื่นชม
ที่มา
วรากรณ์ สามโกเศศ. 2547. LIVE & LEARN edutainment essay .กรุงเทพฯ
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). รางวัลไทยสร้างสรรค์ รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี พ.ศ. 2553.กรุงเทพฯ
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). รางวัลไทยสร้างสรรค์ รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี พ.ศ. 2554.กรุงเทพฯ
5 ไอเดียธุรกิจสุดแปลก แต่สร้างรายได้มหาศาลในอเมริกา.สืบค้นจาก http://dekmega.com
กระดาษกับการอนุรกั ษ์.สืบค้นจาก http://www.paperlandonline.com/knowledge.php?ID=5
บ้านแบบญีป่ นุ่ . สืบค้นจาก http://www.banidea.com/home-design-japan-modern-by-mds/
ตึกสูงหน้าตาธรรมดา แต่พอแดดมาความอัศจรรย์กบ็ งั เกิด.สืบค้นจาก http://home.kapook.com/view134986.html
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5,000 ปีมาแล้วทีช่ าวอียปิ ต์ได้คดิ ค้นกระดาษปาปิรสุ (Papyrus) ขึน้ แต่ความนิยมของกระดาษปาปิรสุ ยังจ�ำกัดอยูแ่ ค่ในโลก
ตะวันตก จนเมือ่ ต�ำนานรักของหนุม่ สาวคูห่ นึง่ ก�ำเนิดขึน้ ในประเทศจีน ประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ของกระดาษก็ถกู บันทึก
ในราชวงศ์ตงฮั่น เด็กชายคนหนึ่งนามว่า
‘ไช่หลุน’ (蔡伦) ก�ำเนิดในครอบครัวยากจน
เขาถูกพ่อแม่ขายและส่งตัวเข้ามาอยูใ่ นวังเป็นขันที
ตั้งแต่เล็ก ช่วงวัย 13 ปีไช่หลุนได้เข้าไปท�ำงานใน
ต�ำหนักพระสนมซ่งกุ้ยเหยิน ซึ่งเป็นสนมคนโปรด
ของจักรพรรดิฮั่นจางตี ความที่พระนางเป็นคน
สวยแต่มากด้วยราคะ แม้จะถูกยั่วยวน ไช่หลุนก็
ไม่เล่นด้วย จึงถูกเฉดหัวไปท�ำงานอยู่ในหอต�ำรา
หลวงแทน ที่นั่นเขาได้พบกับ "เยิ่นเอ๋อ" หนึ่งใน
นางสนมที่ถูกส่งตัวมาท�ำงานในหอสมุด ด้วยโทษ
ฐานท�ำข้าวของในต�ำหนักเสียหาย ความใกล้ชิด
ค่อยๆ ท�ำให้ความรักของทั้งสองเพิ่มพูน และเพื่อ
เป็นพยานรัก ทั้งสองจึงสลักข้อความรักไว้ที่ต้นไทร
หน้าหอหลวง แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ต้นไทรก็

เติบใหญ่ ในขณะที่ข้อความรักที่สลักไว้เริ่มเลือนหาย เยิ่นเอ๋อรู้สึกเสียใจ
ว่าความรักของพวกเขาอาจจะลางเลือนไปไม่ต่างกัน เพื่อเป็นการปลอบโยน
ไช่หลุนจึงนึกสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เมื่อเขียนข้อความลงไปแล้วจะอยู่คงทนนาน
ชัว่ ฟ้าดิน เขาและเยิน่ เอ๋อจึงร่วมมือกันทดลองประดิษฐ์กระดาษขึน้ จากเยือ่ ไม้
ผสมเศษผ้า ผ่านไปนานปีแล้วในที่สุดกระดาษของไช่หลุนแผ่นแรกก็ส�ำเร็จ
เมื่อความทราบไปถึงองค์จักรพรรดิองค์ใหม่ "ฮั่นเหอตี้" จึงมีบัญชาให้
เรียกไช่หลุนเข้าพบ และรู้สึกพอพระทัยในความสามารถของเขา จึงมีบัญชา
แต่งตัง้ ให้ไช่หลุนเลือ่ นจากขันที เป็นขุนนางชัน้ โหว (เทียบได้กบั พระยาของไทย)
ต�ำแหน่งเสนาบดีกรมศิลป์ ดูแลการผลิตกระดาษและศาสตราวุธ หลังจากนัน้
ชื่อเสียงของไช่หลุน ซึ่งมีนามใหม่ว่า ‘หลงถิงโหว’ ก็โด่งดังไปทั่วแผ่นดินจีน
เคียงคู่ต�ำนานความรักอันยิ่งใหญ่ของทั้งสอง จนเมื่อกองทัพอาหรับบุกเข้ามา
ในสมัยราชวงศ์ถงั และน�ำความรูใ้ นกระดาษประดิษฐ์เผยแพร่ไปยังโลกตะวันตก
ทุกหน้าประวัติศาสตร์ของโลกก็ถูกบันทึกลงบนกระดาษอันมีจุดเริ่มต้นจาก
“ความรัก”
ที่มา
ไช่หลุน ขันทีมรี กั -ยอดนักประดิษฐ์.สืบค้นจาก http://weeminho.blogspot.com/2015/05/blogpost_3.html#.
VlblpXbhDIU
ทาลัส-สงครามเปลีย่ นโลก. สืบค้นจาก www.komkid.com/ประวัตศิ าสตร์สงั คม
ภาพประกอบ: http://www.21ccom.net/articles/lsjd/lsjj/article_2011071539646.html
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กรกต อารมย์ดี
สานไผ่ สร้างชีวิต เชื่อมหัวใจชุมชน
กว่า 9 ปีที่ แบรนด์กรกต สร้างชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียและในระดับโลก ในฐานะหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ ไผ่
เจ้าของรางวัล พระราชทานไทยสร้างสรรค์ ปี 2554 และ Design for Asia Award 2008 ทีฮ่ อ่ งกง ความส�ำเร็จนีเ้ กิด
จากความอุตสาหะมุ่งมานะเรียนรู้ฝึกฝน ผ่านกระบวนการคัดกรองและเคี่ยวกร�ำทางความคิด เกิดเป็นผลงาน
สร้างสรรค์อันต่อยอดจากภูมิปัญญาไทย

INTERVIEW

M
จากไผ่สีสุกซึ่งขึ้นอยู่ตามลุ่มน�้ำเพชรบุรี น�ำมา
ประยุกต์กับการผูกมัดว่าว พร้อมใส่ลายเส้น
งานศิลป์ จนกลายเป็นงานต้นแบบ ที่ท�ำให้ชื่อ
“กรกต อารมย์ดี” เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินและ
นักออกแบบสร้างสรรค์ เจ้าของแบรนด์กรกต
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แกะโครงว่าว สูง่ านมัดไผ่

จากรัว้ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑศิลป์
สาขาประยุกต์ศิลป์ หลักสูตรปริญญาโท ที่นี่
เปิดโอกาสให้ผมได้ใช้กระบวนการทางความคิด
ค้นหาองค์ความรู้ต่างๆ จนเจอ “สไตล์” งานที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง ผมย้อนกลับไปส�ำรวจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านเกิด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับ
การผูกอวน ผูกไซ ช่วงเวลาเดียวกันนีผ้ มได้คยุ กับก๋ง
ซึ่งท่านมีความช�ำนาญในการประดิษฐ์
ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ตั้งแต่ผมยังเล็ก จึงเกิด
ไอเดียที่จะน�ำไม้ไผ่ซึ่งเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของ
การท�ำโครงว่าว มาสร้างสรรค์ด้วยวิธีผูกมัด
โดยใช้ทักษะดั้งเดิมที่มีอยู่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานงาน
หัตถกรรมเครื่องจักสานเข้ากับไผ่

ปรับกลยุทธ์เจาะตลาดเป้าหมาย

เหตุผลทีเ่ ลือกใช้วสั ดุเป็นไม้ไผ่ทข่ี นึ้ ชือ่ ว่าแข็ง
ยากต่อการดัด เพราะผมสนใจในโครงสร้างที่มี
ความสวยงาม เป็นธรรมชาติ ผมมองว่าถ้าน�ำ
ไม้ไผ่มาดัดทรงโค้ง จะให้ความรู้สึกพลิ้วไหว
อ่อนช้อย เหมือนก�ำลังจ้องมองกลีบดอกไม้ชนิด
ต่างๆ ผลงานชิ้นแรกของผมก็ได้คุณปู่แนะน�ำ
ตั้งแต่วิธีการเลือกไม้ไผ่ การเหลาไม้ การดัด ผนวก
เข้ากับการผูกมัดจากองค์ความรู้ในการประดิษฐ์
ว่าว จากนั้นก็อาศัยความรู้ความช�ำนาญด้าน
ศิลปะ ซึ่งเป็นวิชาที่ผมรักมาตั้งแต่เด็ก ร่างเส้น
ด้วยลายมือ ถ่ายทอดมุมมองและเรื่องราวจากสิ่ง
รอบตัว

เห็นลูกมะพร้าวหล่นลงมา ผมก็ดัดเป็นรูปทรงมะพร้าว บ้างดัดเป็นรูปทรง
หน�ำเลี๊ยบ ดัดเป็นรูปทรงดอกกุหลาบ ดัดเป็นรูปทรงมะขามป้อม ผสมผสาน
จินตนาการต่างๆ จนเป็นรูปธรรม จากงานวิจัยในวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น ก่อให้
เกิดแรงผลักดันในการท�ำธุรกิจหลังเรียนจบ ผมฝึกฝนการผูกมัดไผ่ทุกวันเพื่อ
ให้เกิดความช�ำนาญ ปัญหาคือ งานแต่ละชิ้นผมใช้เวลาผลิตค่อนข้างนาน
บางชิ้นมัด 3-6 เดือน ผมสนุกนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไรให้สินค้าขายได้
ให้คนเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมที่เป็นมากกว่าเครื่องจักสาน ให้เขา
เห็นศิลปะ ธรรมชาติและเรื่องราว รวมไปถึงเทคนิควิธีที่เราถ่ายทอดลงไป
ในผลิตภัณฑ์ ตลอดเวลาครุ่นคิดถึงแต่การสร้างแบรนด์ จะท�ำอย่างไรให้
ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จัก แล้วผมก็พบค�ำตอบ

สร้างชุมชน สร้างจุดแข็งให้ผลิตภัณฑ์

หลังจากลองผิดลองถูกมานาน ผมก็ได้เรียนรู้ แค่ต่อสู้ ดิ้นรน และมุ่งมั่น
ท�ำงานจักสานอย่างเดียว ไม่สามารถท�ำให้แบรนด์แข็งแรงได้ ปี พ.ศ. 2549
ผมตัดสินใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโดย
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โคมไฟไม้ไผ่นั่นก็ได้รับคัดเลือก
ให้ไปแสดงงานในโครงการ Talent Thai ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Maison &
Objet 2006 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ผมยังจ�ำวันที่ตอบค�ำถามต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันนั้นได้
เป็นอย่างดี ค�ำถามง่ายๆ ท�ำไมเขาถึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ของเราไป
ผมแทบไม่ต้องใช้เวลาคิดมาก ก็นึกค�ำพูดได้ ชุมชนบ้านเกิดของผม
หลายปีมานี้ประสบปัญหาเรื่องการจับสัตว์น�้ำซึ่งหาได้น้อยลงทุกปี ประกอบ
กับค่าใช้จ่าย ค่าน�้ำมันที่มีราคาสูงขึ้น อีกทั้งช่วงมรสุมท�ำให้ไม่สามารถออก
เรือได้ เด็กๆ หลายคนจ�ำต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยงานครอบครัว
ถ้าผลิตภัณฑ์ของผมได้รบั การคัดเลือกไปจัดแสดงทีป่ ารีส ผมจะน�ำองค์ความรู้
และโอกาสทางธุรกิจกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านเกิดให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างหัตถอุตสาหกรรมขึ้นภายในหมู่บ้าน ให้
ชุมชนได้เรียนรู้วิธีจักสาน การผูกมัดไผ่ และมีรายได้จุนเจือครอบครัว เด็กๆ
จะได้กลับไปเรียนหนังสือ การตอบค�ำถามครั้งนั้นเป็นเสมือนใบเบิกทางให้ผม
และแบรนด์กรกตเดินทางสู่เวทีสากลจนเป็นที่รู้จักทุกวันนี้
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เราไม่ได้แค่ขายผลิตภัณฑ์ แต่ยังต้องน�ำเสนอตัวตนของเรา
ให้น่าสนใจด้วย นี่คือหัวใจของการตลาด
เราต้องรู้จักสื่อสาร”

สร้างความน่าเชือ่ ถือให้แบรนด์

ไผ่หนึ่งต้นสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้
มากน้อยเพียงใด? กรกตให้ข้อมูลว่า หากน�ำ
ไปเผาจะได้เป็นถ่านไม้ไผ่เพียงไม่กี่ท่อน ก่อไฟ
ได้ประมาณ 5-10 ชั่วโมง หากสู่อุตสาหกรรม
กระดาษ จะได้กระดาษประมาณ 600 แผ่นต่อต้น
และหากน�ำไปมัดท�ำแพ จะต้องใช้ไม้ไผ่มากกว่า
2-3 ต้นเพื่อต่อแพ 1 ล�ำ ในขณะที่การท�ำเครื่อง
จักสานจะใช้วัตถุดิบเฉพาะเปลือกไผ่ โดยไผ่ 1 ต้น
สามารถผลิตได้ 2-3 ชิ้นงาน สร้างมูลค่ากว่า
15,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และ
หากน�ำไปใช้ในงานสถาปนิกหรืออินทีเรียดีไซน์ จะ
สามารถสร้างมูลค่าได้ตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้าน
ปัจจุบันกรกตจึงได้ขยายขอบเขตงาน ไปสู่
งานเฟอร์นิเจอร์และงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หัวใจหลักที่ท�ำให้
แบรนด์กรกตก้าวมาถึงจุดนี้ นอกจากศิลปะการ
ออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ พิถีพิถันประณีตในทุก
ขัน้ ตอน สิง่ ส�ำคัญไม่แพ้กนั นัน่ คือ “ความรับผิดชอบ”
และ “การสร้างความน่าเชื่อถือ”
ครั้งหนึ่งงานส่งไปที่ประเทศจีนเกิดความ
เสียหายจากการขนส่ง ลูกค้าโทรมาปรึกษาว่าควร
แก้ไขอย่างไร ผมส่งทีมบินไปซ่อมแซมให้เอง ซ่อม
เสร็จลูกค้าประทับใจในการบริการและยืนยันจะใช้
งานของเราอีก นีค่ อื การบริการด้วยความรับผิดชอบ
เราต้องพร้อมแก้ปัญหาให้ลูกค้า และส่งงานให้
ตรงเวลา ผมเคยมีปัญหาตอนเริ่มต้นธุรกิจ
หมุนเงินทุนไม่ทัน ไม่มีเงินพอจ่ายค่าจ้างลูกน้อง
ผมแก้ปัญหาด้วยการส่งอีเมลไปยังผู้จ้าง ว่าผม
พร้อมที่จะรับงาน ผมสัญญาว่าจะส่งงานให้คุณ
ตรงเวลา แต่ผมมีปัญหาเรื่องเงินทุน ความซื่อสัตย์
และความจริงใจที่แสดงต่อลูกค้าในครั้งนั้น ท�ำให้
ผมได้รับเงินทุนจนสามารถผลักดันธุรกิจให้เดิน
หน้ามาจนทุกวันนี้ คุณคงได้ค�ำตอบแล้วใช่ไหม
เราจะสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงได้อย่างไร

การเดินทางของไมไผแปลงราง ช�่อ

“กรกต”
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เร�ยนรูทักษะการทำวาวจากกง

ศึกษาดานศิลปประยุกตจร�งจัง
สรรหาว�ธีการดัดไมไผใหไดดั�งใจ

ใหความสำคัญกับการสรางแบรนด

ปรับใหเปนสิ�งของรูปทรงอื่นๆ รอบตัว
สงผลงานเขาประกวด
เดินสายงานตางประเทศ
เช�่อมโยงวัตถุดิบและแรงงานในทองถิ�น
ขยายสูงานเฟอรนิเจอรและ
งานโครงสรางสถาปตยกรรม
ยึดหลักจร�งใจ-รับผิดชอบ

ระบบบร�หารบัญช�และการขนสงทีแ่ ข�งแกรง

D

ศูนย์ความรู้กินได้ สร้างเงินสร้างงาน
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ปัญหาส�ำคัญของสินค้าไทย ไม่ใช่เรื่องด้อยคุณภาพหรือบรรจุภัณฑ์ ไม่น่าสนใจ แต่เกิดจากความไม่รู้ศักยภาพของตนอย่างถ่องแท้
และไม่สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ที่มีอยู่รอบด้าน โดยเฉพาะการตลาดที่ทันสมัยเข้ากับสินค้าของตนได้ต่างหาก ดังนั้น การเข้าไป
ท�ำความรู้จักกับศูนย์ความรู้กินได้ที่มีอยู่กว่า 8 แห่งทั่วประเทศ จึงน่าจะเป็นทางลัดให้ทุกคนน�ำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดได้

แต่เดิมพื้นที่ต�ำบลน�้ำเกี๋ยนปลูกต้นเมี่ยงกันมาก คุณสมบัติของเมี่ยงเป็น
ที่รู้กันดีของชาวเหนือว่าหากน�ำใบสดไปต้มสามารถแก้อาการท้องเสียได้
ส่วนใบเมี่ยงโตเต็มใบแล้วจะน�ำไปดองตามภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ท�ำสืบต่อ
กันมา เพือ่ ใช้เป็นของว่างรับแขกบ้านได้ เปรียบเหมือนหมากพลูของภาคกลาง
โดยสรรพคุณของใบเมี่ยงดองนั้น ช่วยป้องกันเชื้อราในปาก ท�ำให้ฟันแข็งแรง
เมือ่ มีผนู้ ยิ มมากขึน้ ใบเมีย่ งดองกลายเป็นสินค้า โดยผูป้ ลูกจะดองแล้วอัด
เม็ดส่งขายในตลาดท้องถิ่น โดยมีผู้ซื้อเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังคงบริโภคเพื่อ
เป็นยาและสร้างความกระปรี้กระเปร่าในการท�ำงานสวนงานไร่ได้ แต่เมื่อ
พิจารณาตามหลักการตลาดแล้ว การลงทุนนั้นไม่คุ้มค่าเพราะเมื่อน�ำมาอัด
เป็นเม็ดก้อนขายหนึ่งก�ำ สามารถขายได้เพียงบาทเดียวเท่านั้น
อีกทั้ง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปสินค้าเหล่านั้นไม่สามารถตอบโจทย์ตลาด
สมัยใหม่ นั่นเป็นเหตุให้คนในชุมชนแห่งนี้ต้องปรับวัตถุดิบล�้ำค่าให้กลาย
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเสน่ห์และมีกระบวนการสร้างสรรค์ใหม่ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบชาออแกนิคจากใบเมี่ยง โดยมีนักจัดการความรู้ตามแนวทาง
ศูนย์ความรูก้ นิ ได้นา่ น มาถ่ายทอดความรูแ้ ละพัฒนาทักษะด้านอาชีพร่วมกัน
พร้อมจุดประกายให้ทุกคนในชุมชนสนใจเพิ่มมูลค่าให้กับใบเมี่ยงด้วยวิธี
ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตชาใบเมี่ยง ต�ำบลน�้ำเกี๋ยน ได้เริ่มทดลองท�ำ
สินค้าต้นแบบ “ชาใบเมี่ยง” ออกมาวางจ�ำหน่ายภายในศูนย์แสดงสินค้า
โอท็อปจังหวัด และมีผู้สนใจรับสินค้าไปกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ทั่วประเทศ
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“ซะป๊ะ สมุนไพรพืน้ ถิน่ ท�ำเงิน”
เพิม่ มูลค่าทรัพยากร ณ น่าน

หนึ่งในกรณีศึกษาที่ชาวบ้าน จ.น่าน ต่าง
โหวตให้เป็น “ขวัญใจสร้างงานสร้างเงิน” คือ
ชุดความรูท้ ำ� มาหากิน “ซะป๊ะ สมุนไพรพืน้ ถิน่ ท�ำเงิน”
ของนางบุญตุ้ม ปานทอง ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สมุนไพรกว่า 20 ปีและตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต
ชาใบเมี่ยง ต�ำบลน�้ำเกี๋ยน ซึ่งสามารถปรับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเสน่ห์และมีกระบวนการสร้างสรรค์
ที่น่าทึ่ง

5
7
3

1
2
4

6

กระบวนการใช้ความรูต้ อ่ ยอดภูมปิ ญ
ั ญาของ “ป้าตุม้ ”
1. ใช้การคัว่ ด้วยเตาถ่านแบบพืน้ บ้าน และใช้แรงงาน
ชาวบ้าน ภูมปิ ญ
ั ญาสร้างเสน่ห์ได้เสมอ
2. ผสมผสานวัตถุดบิ อีกประเภทหนึง่ คือดอกไม้ ท�ำให้
สินค้ามีความหลากหลาย มีทงั้ รสดัง่ เดิมและเติมรส
ดอกไม้เข้าไป
3. ตัง้ ชือ่ ชวนให้สนใจ อย่าง เสน่หน์ า่ น เหมันต์หรรษา
(ดอกค�ำฝอย) หอมชมภู (กุหลาบ) ทองอบอวล
(เก๊กฮวย) ภูเคียงฟ้า (อัญชัญ) เป็นต้น
4. ดีไซน์สกี ลุม่ สินค้าตามสีของวัน
5. สอดแทรกเรืออัตลักษณ์นา่ นไซส์จวิ๋ ทีป่ ลายเชือกดึงชา
6. ให้ความส�ำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม เก็บรักษา
กลิ่น และมีความสวยงาม ทันสมัย สร้างความ
สุนทรีย์ให้กับผู้ซื้อ
7. สร้างสรรค์โลโก้จากความเห็นของคนในชุมชนและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญการตลาด โดยใช้เลข 8 จากจ�ำนวน
รสชาติทมี่ อี ยูม่ าดัดแปลงเป็นสัญลักษณ์ Infinity
เพือ่ สือ่ ถึงโชคลาภ
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3 ปีมาแล้วที่ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก
‘บ้านนาตาล’ สินค้าโอท็อประดับ 5 ดาว ประจ�ำ
จังหวัดอุบลราชธานี สร้างรายได้เสริมให้แก่
ชาวบ้าน และยังสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง โดยเริ่มต้นจากสมาชิก 25 คน ใน
อ�ำเภอนาตาล
จากความต้องการ ‘ข้าวกล้องงอก’ ของกลุ่ม
ผู้บริโภครักสุขภาพที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย อาทิ ใยอาหาร กรดไฟติก วิตามินซี
วิตามินอี และสารกาบาที่ช่วยในการป้องกันโรค
ต่างๆ กลุม่ เกษตรกรบ้านนาตาลซึง่ ยึดอาชีพท�ำนา
จึงรวมตัวกันแปรรูปข้าวหอมมะลิ มาเป็นข้าว
กล้องงอก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวที่ปลูก
และสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประจ�ำชุมชน โดยชูจดุ ขาย
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“ข้าวกล้องงอกอินทรีย์ จ.อุบล”
ข้าวอีสานเพือ่ สุขภาพคนทัง้ โลก

ในการน�ำข้าวหอม 105 ซึ่งมีลักษณะเมล็ดข้าวลื่นมันวาว เม็ดเรียว และปลูก
แบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ มาผ่านขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จนได้
ข้าวกล้องงอกคุณภาพ
นางบานเย็น จันทร์ทัน ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อการเกษตรข้าวกล้องงอก อ.นาตาล เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า เดิมสมาชิก
ในกลุม่ มีอาชีพท�ำนาปลูกข้าวมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ ซึง่ ก็ไม่มอี าชีพเสริมอืน่ อีก
เมื่อมีเวลาจึงมานั่งคุยกัน ช่วยกันระดมความคิดจนได้ข้อสรุป ตัดสินใจ
น�ำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือ ข้าวหอมมะลิ มาแปรรูปเพื่อ
จ�ำหน่าย จึงได้ไปขอความรู้จากส�ำนักงานเกษตร น�ำมาศึกษาวิจัยเพิ่มเติมใน
พื้นที่ เพื่อค้นหาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่เหมาะสมที่สุดในการแปรรูป พร้อมเรียนรู้
กระบวนการขัน้ ตอนผลิตต่างๆ ตัง้ แต่การคัดเลือกข้าวซึง่ ต้องเป็นข้าวกล้องใหม่
ทีผ่ า่ นการกะเทาะเปลือกไม่เกิน 2 สัปดาห์ การน�ำข้าวไปซาวน�ำ้ ล้างกรวดทราย
และแช่น�้ำจนตุ่มสีขาวงอก และอีกหลายขั้นตอน จนสู่การบรรจุแพ็คเก็จ
พร้อมวางจ�ำหน่าย
กลุ่มเกษตรกรบ้านนาตาลยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างชุมชน
โดยตั้งแต่วันแรกที่เรามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งคุย กับเส้นร่างแนวคิดบนกระดาษ
จนวันนี้เรามีสินค้าโอท็อปที่สร้างชื่อให้กับหมู่บ้าน และสร้างรายได้หล่อเลี้ยง
ครอบครัวหลายครอบครัว หากขาดความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกไม่ว่า
คนใดคนหนึ่ง เชื่อว่าคงไม่สามารถประสบความส�ำเร็จจนเป็นรูปธรรมเช่นนี้ได้
“นอกจากสร้างผลิตภัณฑ์ สร้างชุมชน เรายังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรูข้ า้ วกล้อง
เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ก่ประชาชนทัว่ ไป เป็นต้นแบบของศูนย์ความรูก้ นิ ได้
จ.อุบลราชธานี รวมทั้งเกษตรรุ่นต่อไปซึ่งจะได้ใช้ความรู้เหล่านี้ในการ
ท�ำมาหากิน ซึง่ ไม่ได้มเี พียงแค่การปลูกข้าว แปรรูปข้าว ยังรวมไปถึงการศึกษา
วิจัยด้านพลังงานทดแทน การท�ำอาหาร การเพาะพันธุ์พืช ทั้งหมดนี้
คือความภูมิใจของเรา”
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แหล่งการเรียนรูแ้ สนสนุก

Illustration by PureSolution

พิพิธภัณฑ์เล่นได้ ก�ำเนิดขึ้นจากความต้องการจะสืบค้นสืบหา
ของเล่นพื้นบ้าน และคนท�ำของเล่นพื้นบ้าน ต้องการอนุรักษ์ รักษามรดก
ทางภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน โดยได้รับความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงานในชุมชน วัดป่าแดด อนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ งบประมาณก่อสร้างจาก อบต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
งานจัดการเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะ สร้าง
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ต้นทุนทางสังคม ภูมิปัญญา และทรัพยากร
ที่มีอยู่ ปัจจุบันของเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นของเล่นที่ประดิษฐ์จากวัสดุ
จากธรรมชาติเป็นหลัก เช่น ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน กะลามะพร้าว เมล็ดพืช
หรือวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆ เช่น เศษไม้ เชือก ผลิตจากกลุ่มคนเฒ่าคนแก่
ได้กลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนด้วย นัดหมายเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ล่วงหน้า โทร. 053-708070 ทุกวัน 09.00-16.00น. (ปิดฤดูทำ� นา)

REVIEW
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KN O WL E D GE
BA SED ON T R U E S T O R Y
LITTLE FOREST (DVD)
Director: Junichi Mori

เรื่องราวของ อาจิโกะ หญิงสาวที่หลบหนีบางสิ่งมาจากสังคมเมือง กลับมาใช้ชีวิตเกษตรกร
น�ำวัตถุดิบต่างๆ ในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร ท่ามกลางความสุขอันเรียบง่ายในวิถีชนบท แฝงด้วย
ข้อคิดบางอย่างที่ลึกซึ้ง เนื้อเรื่องแบ่งเป็น 4 ฤดู ได้แก่ Summer & Autumn และ Winter & Spring
ภาพยนตร์นี้ที่จะท�ำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมไปกับทุกฤดูของเรื่อง
Rating (IMDB)
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THE SONG OF SPARROWS (DVD)
Director: มาจิด มาจิดี

ภาพยนตร์อิหร่านซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นถึงชีวิตชนบทและสังคมเมือง ผ่านตัวละคร 'การิม' หลังถูก
ไล่ออกจากงานและเข้ามาท�ำงานในเมืองยึดอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในขณะที่ลูกชายคิดฝันที่
จะท�ำฟาร์มปลาทอง เพราะเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะท�ำให้เขาเป็นเศรษฐี ท่ามกลางการดิ้นรนเลี้ยงปาก
ท้องในเมืองใหญ่ ทุกตัวละครจะได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร
Rating (IMDB)

STEAK REVOLUTION (DVD)
Director: ฟรองค์ ริบิแยร์

สารคดีการเดินทางไปยังทวีปต่างๆ ทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย เพื่อส�ำรวจว่าธุรกิจและสูตรการ
ท�ำสเต็กของแต่ละท้องถิ่นนั้นแตกต่างหรือมีขนาดใหญ่โตเท่าใด พร้อมพูดคุยกับคนเลี้ยงวัว
พ่อค้าเนื้อ พ่อครัวชื่อดัง นักประวัติศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ ในแง่ของอุตสาหกรรมอาหารและ
ภาพสะท้อนของสเต็กต่อสังคม มาตามรอยกลิ่นหอมของสเต๊กไปด้วยกัน
Rating (IMDB)

ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ ในหมู่บ้านเล็กๆ (หนังสือ)
ผู้เขียน: มาซาฮิโกะ โอโตชิ (สนพ.สวนเงินมีมา)

หมู่บ้านอูมะจิ กลางหุบเขาห่างไกลจากความศิวิไลซ์ แหล่งปลูกส้มยูสุชั้นเยี่ยม ซึ่งประชากร
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงขาดแรงงานในการดูแล ท�ำให้ยูสุป่าที่ปลอดสารพิษมีหน้าตาไม่สวย
ขายได้ราคาต�่ำ ชาวบ้านจึงตัดสินใจร่วมมือกันแปรรูปส้มยูสุเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และใช้วิธี
ขายตรงจากหมู่บ้าน ผ่านเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ท�ำให้ 70 ปีต่อมา
โรงงานแปรรูปยูสุของอูมะจิ มียอดขายผลิตภัณฑ์เกือบ 2 ล้านเยนต่อปี มาค้นหาความรู้กินได้ผ่าน
ประสบการณ์ของชาวหมู่บ้านอูมะจิ

แหล่งการเรียนรู้
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O'SULLOC GREEN TEA FARM AND MUSEUM

COFFEE MUSEUM

พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลล็อค ตัง้ อยูท่ างตอนใต้ของภูเขาฮัลลาซาน
จัดแสดงและบอกเล่าประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรม
การชงชาของเกาหลี พร้อมกระบวนการขั้นตอนในการผลิต
ชาเชียว และชาอีกหลากหลายชนิดที่น�ำมาจัดแสดง พร้อม
กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการชงชา ภายในอาคารของ
พิพิธภัณฑ์ซึ่งสร้างเป็นรูปทรงถ้วยชา ท่ามกลางทัศนียภาพ
อันสวยงามของไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พร้อมลิ้มรส
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากชาเขียวและโอซุลล็อค ชาพื้นเมืองขึ้นชื่อ
ของเกาะเชจู

พิพิธภัณฑ์กาแฟ (Museu do Café) ตั้งอยู่ที่เมืองฮิบเบรโร
เพรโท (Ribeirao Preto) ประเทศบราซิลเมืองเศรษฐกิจ
เมืองหนึ่งซึ่งปลูกไร่กาแฟและไร่ออ้ ยมากทีส่ ดุ ในโลก จัดแสดง
ประวัตคิ วามเป็นมาของการท�ำไร่กาแฟ ขัน้ ตอนการผลิต รวมไปถึง
อุปกรณ์เครือ่ งมือต่างๆ ทั้งการติดต่อสื่อสาร การขนส่งเมล็ด
กาแฟ โรงสีกาแฟ และการใช้แรงงานทาสในอดีตเพื่อท�ำงาน
ในไร่ ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัย USP Campus
(University of Sao Pualo of Ribeirao Preto) สามารถติดต่อ
ขอเข้าเยี่ยมชมได้

Seogwang-ri, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do

Campus da USP - Vila Monte Alegre, Ribeirao Preto, Brazil

FREILICHTMUSEUM NEUHAUSEN OB ECK

ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ จ.น่าน

พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง ชีวติ ชาวนา หนึง่ ในพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง 7 แห่ง
ของรัฐบาเด้นวอร์ทเทมเบิร์ก Baden-Württemberg ประเทศ
เยอรมนี ตั้งอยู่ที่ชานเมือง ทุทท์ลงิ เง่น (Tuttlingen) เป็นลักษณะ
หมูบ่ า้ นจ�ำลองบนเนือ้ ที่ 113 ไร่ ประกอบด้วย บ้านชาวนา 24 หลัง
โบสถ์ ภัตตาคาร โรงเรียน ศาลกลาง และอุตสาหกรรมพื้นบ้านต่างๆ
เช่น โรงเลื่อย กังหันน�้ำผลิตกระแสไฟฟ้า โรงสัตว์เลี้ยง จัดแสดง
ให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ชาวนาและผูค้ นในสมัยก่อน พร้อมอุปกรณ์เครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการปลูกข้าว และโรงสีข้าว

เกิดจากการรวมตัวของกลุม่ คนทีป่ ระกอบอาชีพทางการเกษตร
เพือ่ อนุรกั ษ์และพัฒนาพันธุพ์ ชื พืน้ บ้าน และส่งเสริมการเกษตร
แบบเกษตรอินทรีย์ โดยจัดท�ำแปลงเรียนรูต้ ามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การเลีย้ งปลาในบ่อดิน การเลีย้ งไก่บนบ่อปลา
การปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ใช้พลังงานจากจักรยาน
ปัม้ น�ำ้ การใช้สารอินทรีย์ การผลิตปุย๋ ชีวภาพ ปุย๋ คอก ปุย๋ หมัก
และจัดตัง้ ศูนย์รวบรวมพันธุข์ า้ วพืน้ เมือง และโรงเรียนชาวนา
เพือ่ ร่วมเป็นอาสาสมัครรักษาพันธุข์ า้ ว สนใจเยีย่ มชมฐาน
การเรียนรูต้ า่ งๆ ภายในศูนย์ฯ สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 0-5478-3262

Freilichtmuseum, 78579 Neuhausen ob Eck, Gemany

บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
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ท่องเที่ยว-บ่งบอกตัวตน

FORTUNE MAKER

D

รสนิยมการท่องเที่ยวมีนัยยะส�ำคัญมากกว่าแค่ข้อจ�ำกัด ‘เงินในกระเป๋า’ มีงานวิจัยด้านจิตวิทยาหลายฉบับชี้ให้เห็นว่า การเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม แรงจูงใจ ฐานะ และอุปนิสัยของนักท่องเที่ยวที่มาจากสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายจึงสามารถบ่งบอกภาวะอารมณ์ นิสัยใจคอ และอุปนิสัยลึกๆ ที่ซ่อนอยู่ รวมถึง
เงินในกระเป๋าของคุณด้วย มาส�ำรวจกันว่าทริปโปรดจะท�ำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือไม่
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ชายหาด ทะเล เกาะ
คุณเป็นคนโรแมนติก รักใครรักจริง
ให้ความส�ำคัญกับความรู้สึกตัวเอง และผู้อื่น
เป็นพิเศษ และคุณเป็นคนมีความคิดฝันไกล
มุ่งมั่น ทะเยอทะยาน แต่บ่อยครั้งคุณชอบอยู่
คนเดียว ต้องการมุมสงบเพื่อคิดอะไรเงียบๆ ล�ำพัง
ด้วยลักษณะที่มีความอ่อนไหวนั้น จะเก็บเงิน
ไม่ค่อยเก่ง และใช้จ่ายแบบไม่ค่อยคิดมาก

Illustration by Original work

ป่า ถ�้ำ ล่องแพ
คุณเป็นคนมีความสดใสร่าเริง ชอบผจญภัย
ชอบความท้าทาย และมีเป้าหมายชัดเจน
แต่บางครัง้ ก็ลกึ ลับเข้าถึงยาก ฟังดูเหมือนขัดแย้ง
นัน่ เพราะคนกลุม่ นีค้ อ่ นข้างเลือกคบเพือ่ นทีม่ นี สิ ยั
ใจคอคล้ายกัน ท�ำให้คณ
ุ รักพวกพ้องมากๆ ข้อดีคอื
คุณเป็นคนเก็บเงินเก่ง ใช้จา่ ยน้อย แต่มกั จะ
สิน้ เปลืองกับการเลีย้ งสังสรรค์

วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์
คุณเป็นคนรักความสงบ ชอบความเรียบง่าย มีนำ�้ ใจงาม พร้อมทีจ่ ะ
ช่วยเหลือแบ่งปัน โดยเฉพาะงานบุญ งานศาสนา และงานประเพณี คุณมักจะ
เป็นหัวเรีย่ วหัวแรงสนับสนุน เรือ่ งความคิดความอ่าน คุณดูเป็นผูใ้ หญ่กว่าวัย
เข้าใจชีวติ มีเหตุมผี ล คนลักษณะนีม้ กั จะมีชวี ติ สมถะ ประหยัดมัธยัสถ์ จึงมีเงิน
เก็บเยอะ ต้องคอยระวังพวกมิจฉาชีพ
สวนสนุก สวนสัตว์ เทศกาล ตลาดน�้ำ
คุณเป็นคนรักความสนุก ชอบงานรืน่ เริง ชอบทีจ่ ะอยูร่ ว่ มสังคมกับคนอืน่ ๆ
และมีความคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับคุณ เรือ่ งเพือ่ นส�ำคัญเสมอ เช่นเดียวกับ
ครอบครัว คุณให้การเอาใจใส่ดแู ลเป็นอย่างดี ข้อดีคอื คุณเก็บเงินเก่ง ขยัน
และไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ
สวนสาธารณะ ไร่นา ชมสวน
คุณเป็นคนรักการเดินทาง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และรักความยุติธรรม
บ่อยครั้งคุณมักจะช่วยออกหน้าให้คนอื่น และมีความเป็นผู้น�ำ เสียสละ คุณ
เป็นคนใช้จ่ายรอบคอบ ถ้าจะมีอะไรท�ำให้คุณใช้จ่ายออกไปได้ นั่นต้องเป็น
สิ่งที่คุณรัก เช่น ของสะสม งานศิลปะ หรือหนังสือดีๆ สักเล่ม

น�้ำตก ภูเขา
คุณเป็นคนรักอิสระ ชอบปลดปล่อยจินตนาการ
รักความถูกต้อง พูดคุยสนุก ผูค้ นรอบข้างจึงรักคุณมาก
คุณมีความรักอันใสซือ่ จริงใจ และไม่หวังสิง่
ชมเมือง ชมวิถีชีวิต
ตอบแทน นัน่ ท�ำให้คณ
ุ มักพบเจอความผิดหวัง
คุณเป็นคนรักการเข้าสังคม ชอบท�ำอะไรตามอย่างคนอืน่ ไม่คอ่ ยกล้าเสีย่ ง
เพราะคนอืน่ คิดว่าคุณเข้าถึงยาก คุณค่อนข้างใช้
เรือ่ งมนุษยสัมพันธ์ดเี ยีย่ ม นอบน้อม มีนำ�้ ใจ ใครๆ ก็รกั คุณ และคุณยังเป็นคน
เงินเก่ง ชอบทุม่ เท ถ้าคุณไม่ระวัง อาจจะหมดตัว
ใฝ่รู้ ขยันศึกษา และขยันหากิจกรรมท�ำตลอด ไม่คอ่ ยชอบอยูน่ งิ่ ท�ำให้คณ
ุ ใช้
เอาง่ายๆ
เงินค่อนข้างเก่ง บางครัง้ ก็สนิ้ เปลืองกับสิง่ ฟุม่ เฟือย แต่โชคดีคณ
ุ เป็นคนหาเงินคล่อง
ที่มา
ทายลักษณะนิสัยจากสถานที่ท่องเที่ยวสุดโปรด.สืบค้นจาก http://seasonpop.com
ทายใจจากสถานที่ที่ไปเที่ยว. สืบค้นจาก http://travelguideinthailand.com/news
http://travel.mthai.com/travel_tips/108616.html

N E WS s EVENTS
สถาบันเครือข่ายสร้างสรรค์ “MINITCDC CENTER”

คิดก้าวหน้า: เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาด
แรงงานสร้างสรรค์

TCDC ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในสาขา
วิชาการออกแบบหรือสาขาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของ
เครือข่ายสร้างสรรค์กบั miniTCDC CENTER เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ตลอดจนความสามารถด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
ด้วยวัตถุดบิ ทางการศึกษาในรูปแบบของบริการแหล่งสารสนเทศทีท่ นั สมัย
อีกทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และ
ต่อยอดความรูจ้ ากการเรียนการสอนในภาคปกติ สถาบันการศึกษา
จะได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ในการเข้าร่วมเป็น miniTCDC CENTER
ระยะเวลา 3 ปี (นับตัง้ แต่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ) เปิด
สมัครตัง้ แต่ วันนี้ - 31 มกราคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
Email : miniTCDC@tcdc.or.th โทรศัพท์ 0-2664-7667 ต่อ 130, 204

OKMD เดินหน้ากระตุกต่อมคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเยาวชนไทยสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการคิดก้าวหน้า
โดยร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานการเรียนรู้
(TK Park) และมิวเซียมสยาม (Museum Siam) และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ชวนเยาวชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรม คิดก้าวหน้า:
เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสูต่ ลาดแรงงานสร้างสรรค์ พร้อมสัมผัส
ประสบการณ์ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั บุคลากรทีเ่ ป็นทัง้ นักคิด ผูป้ ระกอบการ
นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จในการผลิตผลงาน
และนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล
ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจต่างๆ อาทิ การบรรยาย การจัดนิทรรศการ
การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ เวิร์คช็อปสร้างทักษะ ตลาดนัดอาชีพ
สร้ า งสรรค์ ในวั นที่ 3 กุ มภาพั นธ์ 2559 ณ สโมสรทหารบก
ถนนวิ ภ าวดี รั งสิ ต ผู ้ ส นใจสามารถลงทะเบี ย นร่ ว มงานได้ ฟ รี ที่
www.okmd.or.th/KidKaoNa หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02-105-6524 และ 02-105-6512

เทศกาลบางกอกแหวกแนว
“BANGKOK EDGE FESTIVAL”
จักรพงษ์วิลล่า ร่วมกับ มิวเซียมสยาม ส�ำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ และ
เซรินเดียแกลเลอรี่ จัดงานเทศกาลประจ�ำปี “บางกอกแหวกแนว”
งานเทศกาลส�ำคัญ การรวมตัวของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยย่าน
ท่าเตียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณ
มิวเซียมสยามและจักรพงษ์วิลล่า ภายในงานประกอบด้วยภาพยนตร์
วรรณกรรม หนังสือ ดนตรีและแดนซ์ เสวนา และเวิร์กช็อป พร้อมด้วย
การแสดง งานภาคค�่ำจะเป็นกิจกรรมบันเทิง รับประทานอาหารค�่ำใน
บรรยากาศสบายๆ คลอดนตรีโดย ฮิวโก้ จุลจักร รวมทั้งพบปะสนทนา
กับแขกส�ำคัญหรือนักพูดจากกิจกรรมภาคบ่าย สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม Email : yui@bangkokedge.com โทรศัพท์ 08-1855-8610
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อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ
อุทยานการเรียนรู้ TK park มอบสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น "ศรีสะเกษ
เมืองน่าสนุก" ผลงานเพลงอัลบั้ม "ปั้นเรื่องให้เป็นเพลงภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ TK park ให้กับอุทยาน
การเรียนรู้แห่งใหม่ Mini SSK Park พร้อมกับชมการแสดงจากเยาวชน
ค่าย "ปั้นเรื่องให้เป็นเพลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" และกิจกรรม
พิพิธอาเซียนสัญจร เพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับเยาวชน
และประชาชนชาวศรีสะเกษ ได้เท่าทันต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และเพือ่ สร้างการรับรูแ้ ก่เด็กๆ ชาวศรีสะเกษในช่วงระหว่างการด�ำเนินการ
ก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ Mini SSK Park ที่จะเปิดให้บริการใน ปี 2560

กองบรรณาธิการ
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
บรรณาธิการบริหาร
นายอภิชาติ ประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโครงการและจัดการความรู้
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/OKMDmagazine
อีเมล okmdmagazine@gmail.com

อนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพถ่าย
บริษัท ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด
9-11 ซอยพาณิชยการธนบุรี 24 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02 254 1315
อีเมล tapanee@ideaworkscommunications.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

จัดท�ำขึ้นภายใต้โครงการเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ โดยส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการน�ำองค์ความรู้มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้
ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจประเทศ

