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ในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมบีทบาทส�าคญัในการผลกัดนั
สงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้และมหีน้าท่ีหลกั
ในการบรหิารองค์ความรู ้เพ่ือให้เกิดความคดิในการต่อยอด 
ความคดิสร้างสรรค์ และสามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมให้สนิค้า
และบรกิารมศีกัยภาพ และมโีอกาสเจรญิเตบิโตข้ึนใน
อนาคต โดยด�าเนินงานให้เป็นรูปธรรมอย่างเต็มที ่
และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
เราได้เป็นส่วนหนึง่ของกลไกส�าคัญในการร่วมขับเคลือ่น
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยแนวคดิเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) เริม่ต้นจากการสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้อง ควบคู่ไปกับการพัฒนา
บคุลากรท้ังระดบัผูบ้รหิาร ผูก้�าหนดนโยบาย ไปจนถึง 
ผูล้งมอืปฏิบตัใินกลุม่ ผูป้ระกอบการ บคุลากรภาครฐั
และเอกชน 

บ่อยครัง้ในหลายบรบิทท่ีเกิดขึน้ หลายท่านเข้ามา
แสดงความยินดี พร้อมกับยอมรบัว่าแนวทางนีส้ามารถ
น�าพาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่คง 
ขณะเดียวกันก็มเีสยีงสะท้อนกลบัถึงผลลพัธ์ท่ียังไม่เป็น
รปูธรรมอย่างเพียงพอ OKMD ตระหนักถึงความส�าคญั

กว่า 10 ปีทีผ่่านมา OKMD 

บทบรรณาธิการ 

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

editor@okmd.or.th
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ของการด�าเนินงานในส่วนนีเ้สมอมา เราจงึน�าทุกท่านกลบัมาร่วมทบทวนกนัอกีครัง้ 
กับเรือ่งราวของ Creative Economy ในมมุมองง่ายๆ และใกล้ตวัทุกท่านมากกว่าท่ีผ่านมา

ประเทศไทยเราถือว่าม ี“ของด”ี อยู่กับตวั เพราะอดุมไปด้วยทรพัยากรธรรมชาต ิ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่สั่งสมและ
สบืทอดต่อกันมา จนเกิดเป็นภูมปัิญญาล�า้ค่าเป็นมรดกของชาตอินัน่าหวงแหน 

แต่ท�าไมสนิค้าไทยยังพัฒนาในลกัษณะที ่“ย�า่อยู่กับท่ี” และไม่สามารถตตีลาดโลก 
ยังคงเป็นค�าถามท่ีถูกถามมาตลอด น่ันอาจเป็นเพราะเรายังขาดองค์ความรูร้อบด้านท่ีมี
ประโยชน์ต่อการท�ามาหากินโดยตรง และยังไม่สามารถประยุกต์ความรูเ้หล่านัน้เข้ากับ
ผลติภณัฑ์ท่ีมอียู่กับตวัได้

แล้วต้องท�าอย่างไร? OKMD Magazine เล่มน้ีจะพาท่านไปพบค�าตอบท่ีชดัเจน 
จะท�าให้ทราบถึงข้อเท็จจรงิของสถานการณ์โลก รวมถึงข้อคดิดีๆ  ท่ีได้รวบรวมมาจาก
การพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการพื้นถิ่นที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
และจดุประกายให้เกิดการน�าไปคดิต่อและปรบัใช้ต่อไป เพ่ือก้าวให้ทันโลกท่ีก�าลงั
เคลือ่นไหวและเปลีย่นแปลงอยู่ทุกวินาที 
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“ความรู้ท่วมหวั ต้องเอาตัวให้รอด” เพราะคนไทยมภีมูปัิญญาทีส่ามารถแปรค่าให้เป็นเงนิได้ เรามทีรัพย์ในดนิ 

สนิในน�า้ แต่ส่ิงท่ีเป็นของล�า้ค่าอยู่แล้วอาจถกูละเลยเป็นของไร้ค่า เราจงึจ�าเป็นต้องเพ่ิมเติม “ภูมรู้ิ” และ “ทกัษะเสริมอืน่ๆ” 

 ในการประกอบอาชพีเข้าไปด้วย ขอเพียงเปิดโอกาสพาตัวเองไปสงัเกตการเปลีย่นแปลงรอบตัว  

แล้วน�าความรูน้ั้นมาประยุกต์ใช้กับทรพัยากรทีม่อียู่ในท้องถ่ินของตน โอกาสในการท�ามาหากินอยู่ใกล้แค่เอือ้ม

โอกาสท�ามาหากิน 
ความรู้รอบด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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Creative Economy แนวคิดท�ากินยั่งยืน
ประชากรในศตวรรษนี้ก�าลังอยู่ในยุคเปลี่ยนถ่าย จากที่เคยขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ กลายเป็นการ

ขับเคลื่อนด้วยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้สูง ตัวอย่างประเทศที่ใช้แนวคิด Creative Economy และ
เป็นต้นแบบให้กับหลายๆ ประเทศน�าไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ ญ่ีปุ่น อติาล ีฝรัง่เศส และกลุม่ประเทศแถบสแกนดเินเวีย เป็นต้น เน่ืองจาก
หลักความคิดดังกล่าวยืนยันได้ว่า สามารถกระจายความมั่งคั่งไปทั่วทั้งประเทศ กลายเป็นโอกาสของธุรกิจเล็กๆ ในชุมชน หรือ 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระในยุคโลกาภิวัตน์ที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองด้วยความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับตลาดโลก
ได้โดยตรงมีมากขึ้น 

เทรนด์อนาคต...ปัจจยัโลกเปลีย่นทุกวินาที
เมือ่เราตระหนักถึงความส�าคญัแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้ว เราจ�าเป็น

ต้องเหน็เทรนด์อนัทรงพลงัจากกระแสความเปลีย่นแปลงของโลก เพ่ือให้เรารบีเร่ง 
เรยีนรูเ้ทรนด์แล้วน�ามาปรบัใช้กับทรพัยากรทีม่อียู่ให้เกิดประสทิธิภาพมากท่ีสดุ

 เทรนด์ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ 
• 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�าเร็จรูปและบริการ 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�าบัดด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
• การรักษาและบ�าบัดอันเป็นต้นต�ารับเฉพาะ เป็นเอกลักษณ์
• การบริการปลอดสารพิษและเป็นธรรมชาติ
• บริการสปาในขณะเดินทาง

ภูมิปัญญา รอการต่อยอด
เมือ่รูแ้ล้วว่าเรามคีวามจ�าเป็นต้องหาทางออกให้

กับเศรษฐกิจประเทศด้วย Creative Economy โดย
อาศยัเทรนด์โลกเป็นแกนความคดิว่าจะต้องเดนิไป
ทางใด คราวน้ีเราต้องหันกลบัมามองท่ีตวัเราว่ามีดี
แค่ไหน...เหล่าน้ีคอืตวัอย่างภูมปัิญญาขายได้
เครือ่งเงนิชนเผ่า นบัเป็นการสร้างรายได้ 
จากภูมปัิญญาและเอกลกัษณ์ในประเทศให้เป็น 
สนิค้าช้ันยอดและแหล่งฝีมอืช้ันเย่ียมทีส่ามารถ 
สร้างสรรค์ในรปูแบบเครือ่งประดบัและสะท้อน 
อตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น
เทียนสลกัวัฒนธรรม เป็นสนิค้าท่ีเน้น 
เรือ่งราวทางวฒันธรรม น�ามาเพ่ิมมลูค่าและสร้าง
คณุค่าในตวัเองได้อย่างสร้างสรรค์ สูก่ารเป็นสนิค้า
หลายรปูแบบ
มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือห้ายอด เป็นการน�า
ภูมิปัญญาด้านการเกษตรของไทยมาพัฒนาร่วม
กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลิตเป็นพืชที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม
เกลอืสมุทร สมุทรสาคร วัตถุดบิล�า้ค่าจากพ้ืน
น�า้ท่ีอดุมด้วยไอโอดนีทีด่ต่ีอสขุภาพ สามารถน�า
มาดดัแปลงเป็นสนิค้าท่ีมมีลูค่าสงูได้ด้วยการ
ผสมผสานกับสนิค้าประเภทอืน่ และเปลีย่นแปลง
กระบวนการผลติท่ีทันสมยั
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Suksod Teerachai."เศรษฐกิจสร้างสรรค์" (Creative  

Economy) สืบค้นจาก www.gotoknow.org/posts/360785

ชุมชนนักจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้.เอกสารประกอบ:  

เทรนด์อนาคตท่ีมีผลต่อการท�ามาหากินของคนไทย

ซาราห์ แมคคาร์ตนีย์.100 สุดยอดไอเดียการสร้างแบรนด์: 

100 GREAT BRANDING IDEAS.เนชั่นบุ๊คส์.กรุงเทพฯ

วรากรณ์ สามโกเศศ. 2547. DIFFERENT EDUTAINMENT 

ESSAY.กรุงเทพฯ

ที่มา

 ปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบข้าง 
สนิค้าจ�าเป็นต้องเหมาะสมกับท้องถ่ิน เช่น เครือ่งประทินผวิแบรนด์ Lush  

อยูท่ี่เมอืงพล ูแถบชายฝ่ังทิศใต้ขององักฤษ เครือ่งส�าอางย่ีห้อน้ีมแีพลนจะวาง 
จ�าหน่ายชดุของขวัญวันแม่ในชือ่ Mum แต่ทีมงานสร้างสรรค์ซึง่เป็นคนพ้ืนเพ 
ทางเหนือ ขอให้ตัง้ชือ่ชดุของขวัญด้วยภาษาถ่ินของคนเมอืงเหนือว่า Mam  
เพราะจะท�าให้ขายสนิค้าได้มากกว่า 

เช่นเดยีวกันกับการบ่งบอกสรรพคณุ หากต้องการให้ลกูค้าแคนาดาน�าสบู ่
ไปใช้ในหน้าร้อน ต้องใช้ “To The Lake In Summer” ส่วนองักฤษต้องเปลีย่นเป็น  
“To The Beach On Holiday” ไปท่ีการโฆษณาอาหารทารกย่ีห้อหน่ึงเน้นรปูภาพ
ทารกก�าลงัย้ิมอย่างมคีวามสขุ แต่ท่ีองักฤษกลบัเน้นคณุค่าของผลติภณัฑ์แทน
การใช้รปูภาพ ส่วนแอฟรกิาจะแสดงสิง่ท่ีบรรจใุนกระป๋องเท่าน้ัน เน่ืองจากไม่มี
ภาษาเขยีน และการใช้ภาพทารกอาจเป็นการสือ่สารผดิเพ้ียนว่าให้บรโิภคทารก 
ก็เป็นได้ เหล่าน้ีคอืเรือ่งสนิค้าท่ีต้องกลมกลนืไปกับท้องถ่ินน้ันๆ

 จัดการความรู้ของชุมชน  
ก่อนท่ีจะก้าวไปสูก่ารพัฒนาสนิค้าและบรกิารด้วยการเตมิความคดิ

สร้างสรรค์และการออกแบบอย่างท่ีหลายประเทศท�ากัน เราจ�าเป็นต้องยกระดบั
สนิค้าและบรกิารด้วยศนูย์ความรูกิ้นได้ โดยการสร้างความเปลีย่นแปลงเชงิ
คณุภาพของการผลติ พร้อมๆ กับเพ่ิมความหลากหลายให้กับสนิค้าและบรกิาร
เหล่าน้ันให้ได้เสยีก่อน เพราะหากคณุภาพสนิค้ายังไม่ด ีหรอืขาดความหลากหลาย 
เน่ืองจากแต่ละหมู่บ้านต่างก็ผลติสนิค้าเหมอืนๆ กันหมด

 ปัจจยัท่ีจ�าเป็นก็คอื การเติมข้อมลูและความรูใ้หม่ๆ ให้กับผูป้ระกอบการ โดย
ใช้การบรหิารจดัการความรูเ้ชงิรกุ ร่วมกับการด�าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสรมิความรู ้และ
การท�างานร่วมกับเครอืข่ายในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการใช้ “ความรู”้ เป็น 
“ทุน” ในการท�ามาหากิน นอกเหนือจากทุนทางด้านการเงิน กลายเป็นวฒันธรรม
ในการประกอบอาชพีท่ีย่ังยืนของประชาชน

เรยีนรูส้ิง่รอบตวัแล้วปรบัใช้
ก่อนจะเป็น ปรชัญาปลา (Fish Philosophy) ใน

หนังสอื Fish เขียนโดย S.C.Lunden, H.Paul และ 
J.Christensen และน�ามาใช้กันแพร่หลายในต�ารา
การตลาด ความรูน้ั้นได้รบัแรงบนัดาลใจจาก 
ตลาดปลาท่ีมชีวิีตชวีาท่ีสดุในโลก Pike Place Fish 
ในเมอืง Seattle มลรฐัวอชงิตนั สหรฐัอเมรกิา 

สถานท่ีแห่งนัน้ สอนเรือ่ง “Attitude มนุษย์ทุก
คนมทีางเลอืกเสมอ ซึง่ทางเลอืกน้ันก็คอืการเลอืกที่
จะน�าทัศนคตทิีดี่มายังท่ีท�างาน ปัจจยัทีส่องคอื Play 
จรงิจงักับงานและเล่นสนกุไปพร้อมกัน และ Make 
their Day ท�าวันให้น่าจดจ�า เปิดโอกาสให้ลกูค้า
เข้ามามส่ีวนร่วมกับกิจกรรม และท้ายท่ีสดุคอื Be 
Present อยู่กับลกูค้าให้ความสนใจอย่างจรงิจงั 
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HARNN. Photo from www.harnn.com

ตัวอย่างแบรนด์ไทย
ภูมิปัญญาตีตลาดโลก

วฒุชิยั หาญพานิช แห่งแบรนด์ HARNN
เกษตรกรรมไทยสูว่ถิบี�าบัด

จากจุดเริ่มต้นสินค้าสบู่ในบูธเล็กๆ ของ 
กรมส่งเสริมการส่งออก กลายเป็นสินค้าสปาไทย
ที่มีสาขามากที่สุดในโลก แบรนด์ หาญ (HARNN) 
เกิดจากสถาปนิกหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องการท�าธุรกิจ
ของตัวเอง จึงหันมาสนใจศึกษาสบู่ที่มีผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติเป็นรายแรกๆ ของไทย

ความน่าสนใจของวุฒิชัยคือ การเริ่มต้นเรียน
รู้ทุกอย่างใหม่ทั้งหมด และลองผิดลองถูกคิดค้น
สูตรเองจนมาเจอส่วนผสมส�าคัญที่ใส่ลงไปในสบู่
แล้วให้คุณประโยชน์กับผิวพรรณจริงๆ นั่นก็คือ
น�้ามันร�าข้าว จากนั้นก็มีการพัฒนา เพิ่มสินค้าไป
เรื่อยๆ ตั้งแต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์สปา ไม่ว่าจะ
เป็นน�้ามันนวด เกลือ ผงขัดผิวต่างๆ จนกระทั่งเป็น
บอดี้แคร์ สกินแคร์ และเมื่อน�าเข้าสู่ตลาด เขาใช้
กลยุทธ์แนะน�าสินค้าโดยให้ความรู้กับผู้บริโภค
ก่อน

 เมื่อได้รับการยอมรับ ย่อมตามมาด้วยคู่แข่งมากมายเช่นกัน เขาจึง
เริ่ม “คิดให้มาก” “คิดให้รอบด้าน” และ “คิดแบบใส่ใจรายละเอียด” เกิดเป็น
แบรนด์ “HARNN” สินค้าที่เน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และตั้งใจเลือก
กลุ่มลูกค้าระดับสูง ที่ส�าคัญต้องเจาะตลาดต่างประเทศ ที่หลงใหลความเป็น
เอเชีย หลังจากเปิดตลาดไม่นานนัก HARNN ก็เป็นที่รู้จัก และจดจ�าในฐานะ
สินค้าจากธรรมชาติ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างสวยงาม มีความหมาย  
มีเรื่องราว มีเอกลักษณ์และโดดเด่น และสามารถขยายสาขาไปทั่วโลกได้
อย่างรวดเร็วกระจายไปกว่า 13 ประเทศทั่วโลก

นอกจากสนิค้าตวัหลกัแล้ว วุฒิชัยยังให้ความส�าคญักับองค์ประกอบอื่นๆ 
เช่นดีไซน์ของร้าน ด้วยคอนเซ็ปต์ไลฟ์สไตล์ตอบรับกับสัมผัสทั้ง 5 และไม่
เพียงแค่ธุรกิจเดียวเท่านั้น เขายังสานต่อธุรกิจจากสินค้าพื้นฐาน เมื่อท�า 
โปรดักส์ให้สปา เขาจึงเลือกท�าธุรกิจสปา เมื่อต้องศึกษาเรื่องชุดเปลี่ยนให ้
ลูกค้าสปา เขาก็ตัดสินใจออกแบบเสื้อผ้าขาย และทุกครั้งที่ต้องเสิร์ฟ 
ชาสมนุไพรหลงัจากลกูค้าท�าทรทีเม้นท์เสรจ็ ธุรกิจชาใบหม่อน Tichaa (ธิชา)  
ที่มีเทคนิคการอบควันเทียนอันเป็นภูมิปัญญาไทย เข้ามาผสมผสานด้วย 
ก็ถือก�าเนิด พร้อมกับร้าน TEA ROOM นิมมานเหมินทร์ ซอย 17 ที่เชียงใหม่ 
โดยวางระบบแฟรนไชส์และเจรจาดีสทริบิวเตอร์ เพื่อกระจายสินค้าใน 
ต่างประเทศ ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ออแกนิค
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นวัตกรรมน่าสนใจ.สบืค้นจาก http://invention53.blogspot.com/2012/02/harnn.html

ป้อง-วุฒชิยั หาญพาณิช ผูป้ลกุป้ันแบรนด์ HARNN โด่งดงัท่ัวโลก. สบืค้นจาก http://www.naewna.com/

lady/74335

HARNN เกาะกระแส ร้านชามาแรง เปิด Tea Room ลยุชาออร์แกนิค.สบืค้นจากhttp://www.thaifranchisecenter.

com/info/show.php?etID=3579

กว่าจะมาเป็น “บล ูเอเลเฟ่นท์” In the name of อาหารไทย.สบืค้นจากhttp://www.manager.co.th/iBizChannel/

ViewNews.aspx?NewsID=9550000077892

ที่มา

นูรอ โซ๊ะมณ ีสเตป็เป้
Blue Elephant ภมิูใจรสชาติไทย   

“Right Food Right Chef” คือหนึ่งในกุญแจ
แห่งความส�าเร็จของ ‘บลูเอเลเฟ่นท์’ ซึ่งปัจจุบันมี
สาขารวมทั้งสิ้น 14 สาขาทั่วโลก ท�ารายได้ปีละ 
900 ล้านบาท มีพนักงานกว่าพันคน โดย 80% 
เป็นชาวไทย 

จากจุดเริ่มต้นร้านอาหารไทยเล็กๆ ณ  
กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ใช้เงินลงทุน  
1.5 ล้านบาท ก่อนขยายแนวคิดและสาขาสู่
ประเทศต่างๆ นับจากก่อตั้งในปี พ.ศ.2523  
การก้าวสู่ธุรกิจภัตตาคารอาหารจนประสบความ
ส�าเร็จนั้น จะเกิดไม่ได้เลยหากปราศจากความ 
มุ่งมั่นและความช�านาญในการท�าธุรกิจ 

ความเชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบที่น�ามาประกอบ
อาหารไทย บวกกับหัวคิดทางด้านศิลปะ  
เกิดเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารไทยและ
ศิลปะการตกแต่งร้าน อันเป็นจุดขายและโลโก้
ของบลูเอเลเฟ่นท์ อีกสิ่งหนึ่งที่ทางร้านให้ความ
ส�าคัญไม่แพ้กัน คือ การสร้างองค์กร ตั้งแต่การ
คัดเลือกพนักงาน ซึ่งต้องเลือกคนที่มีใจรักใน
งานบริการและมีความเป็นมืออาชีพ และอีกหนึ่ง
กุญแจแห่งความส�าเร็จของร้านคือ การคัดเลือก
เชฟที่มีฝีมือในด้านต่างๆ อย่างแท้จริง เช่น การ
แกะสลักผลไม้ การย�า เครื่องแกง พร้อมสร้าง
สไตล์ร้านอาหารที่เปิดเผย เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เข้าไปดูถึงในครัวเพื่อศึกษากรรมวิธีการปรุง

Blue Elephant. Photo from www.blueelephant.com

การเติบโตของบลูเอเลเฟ่นท์ยังขยายไปสู่ธุรกิจโรงเรียนเพื่อผลิตบุคลากร
ด้านอาหาร เพื่อฝึกพนักงานและเชฟให้พร้อมเข้าสู่การท�างานในบรรยากาศ
ที่เป็นของจริง ทั้งหมดนี้คือกุญแจแห่งความส�าเร็จ ที่บลูเอเลเฟ่นท์ใช้เป็นคีย์
สร้างธุรกิจมาตลอด 34 ปี 
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Hi-Speed & Coverage Logistics
ระบบขนส่งความเร็วสูงและโลจิสติกส์

ธุรกิจที่เอื้อต่อการขนส่งไม่เพียงแค่บริษัทชิปปิ้งหรือบริษัทรถขนส่งสินค้า 
ยังรวมถึงการลงทุนในบริษัทรับจ้างวางระบบขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า ธุรกิจที่พัก
ส�าหรับรถขนส่งในระหว่างทาง ร้านอาหารและเครื่องดื่มในปั๊มน�้ามันหรือ
สถานีบริการก๊าซ หรือตามจุดพักรถ ธุรกิจประกันความเสียหายจากการขนส่ง 
ธุรกิจจัดท�าเอกสารด้านศุลกากรสินค้าและเอกสารบุคคลผ่านทางเข้า-ออก
ชายแดน 

ตวัอย่างผู้ประกอบการระดบัโลก
Love That Place เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหา ปรึกษาหารือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

เสมือนการ 'เคาะประตู' เพื่อดูว่าเจ้าของจะพิจารณาขายหรือไม่ ถ้าสนใจทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาต่อรองกับบริษัทเอกชน
หรือผ่านตัวแทนได้ทันที

Lots2 ให้บริการจัดส่งพัสดุสินค้าขนาดใหญ่ที่ซื้อผ่านระบบซื้อขายออนไลน์บนเว็บไซต์ eBay หรือจากการประมูลสินค้า 
ซึ่งไม่สามารถฝากส่งทางไปรษณีย์ได้ เช่น โซฟา ชุดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ของประเทศอังกฤษ ให้บริการทั้งแบบราคาประหยัด 
และแบบด่วน

Urbanization แนวโน้มการใช้ชีวิตวิถีคนเมือง  
ธุรกิจเพื่อรองรับวิถีคนเมืองมักพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจที่อยู่อาศัยเป็นส�าคัญ เช่น 

บ้านเช่า คอนโด อพาร์ตเมนต์ เพื่อรองรับคนต่างจังหวัดที่จะเดินทางเข้ามา
ท�างานในเมืองเพิ่มขึ้น การปรับที่อยู่อาศัยแนวรถไฟฟ้า ให้เป็น Co-Working 
Space ให้ผู้สนใจเช่าพื้นที่เล็กๆ ประกอบธุรกิจ ประชุม เจรจาธุรกิจ  
ธุรกิจสปาและนวดสุขภาพ รวมทั้งคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจที่
เปิดตามแนวรถไฟฟ้า ธุรกิจอาหารส�าเร็จรูปหรือเดลิเวอรี่ ธุรกิจปลีกแบบ 
Modern Trade และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ภัตตาคาร  
บริษัทน�าเที่ยว รวมทั้งธุรกิจทางอ้อม เช่น การผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน  
การผลิตอาหารเพื่อจ�าหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว ผู้น�าเที่ยวท้องถิ่น   

ตวัอย่างผูป้ระกอบการระดบัโลก
Nomad ไอเดยีสดุเจ๋งของ Jessie Goldenberg ใช้พ้ืนที ่120 ตารางฟุต บนรถบรรทุกชือ่ Nomad ขายเสือ้ผ้าและเครือ่งประดับ

สดุเก๋ส�าหรบัสาวๆ สามารถย้ายไปขายในพ้ืนทีต่่างๆ ได้อย่างสะดวกและโดดเด่นกว่าร้านเสือ้ผ้าท่ัวไป  

โอกาสจาก
6  F U T U R E  T R E N D S 
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นติยสาร OKMD ฉบบันีจ้ะพาคุณผูอ่้านจบัตาเทรนด์โลกในอกี 10 ปีข้างหน้าซึง่เป็นสิง่ทีส่�าคญัอย่างย่ิงต่อ 

การลงทนุในโลกอนาคต ดสิูว่าท่ัวโลกก้าวล�า้และน�ากระแสโลกในอนาคตเหล่านีไ้ปใช้กันอย่างไร เพ่ือให้เราได้เรียนรู้ 

ต่อยอด ประยุกต์ไอเดยีเพ่ือขับเคล่ือนธรุกิจและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการท�ามาหากินของคนไทย 

G
LO

B
A

L



O

1 0

G
LO

B
A

L

Green Economy เศรษฐกิจสเีขียว 
ทุกธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยการท�า CSR - Corporate 

Social Responsibility สร้างภาพลักษณ์ตอกย�้าความเป็น Green เพื่อแสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสมดุลของ
ระบบนิเวศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะเกิดผลเชิงบวก 
ทั้งต่อธุรกิจ รวมทั้งอาชีพที่ส่งเสริมการท�า CSR และเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเขียว 
เช่น การจัดการพลังงานลม พลังงานน�้า พลังงานทางเลือก ก็จะมีแนวโน้ม
ทางธุรกิจที่ดีตามไปด้วย

Aging Society การเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ 
เนื่องจากผู้สูงวัยยังคงต้องการความรู้ความเข้าใจในการด�ารงชีวิต

ตลอดช่วงอายุที่เหลืออยู่ ธุรกิจที่เหมาะส�าหรับตลาดกลุ่มน้ีจึงต้องยึดหลัก
หัวใจของการบริการและการดูแลที่ดี เช่น สถานพ�านักอาศัยและดูแล 
ผู้สูงอายุ ธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการส�าหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจอาหารเพ่ือ
สุขภาพ สถานพยาบาลเพ่ือผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ธุรกิจเพ่ือการออมและ 
การลงทุนหลังเกษียณ โดยเฉพาะธุรกิจจัดหาที่พักอาศัยระยะยาวส�าหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มักจะเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวและพ�านัก 
ที่เมืองไทยหลังเกษียณ 
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ตวัอย่างผู้ประกอบการระดบัโลก
แอปพลิเคชัน “Leafully” ช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพข้อมูลการใช้พลังงานของตัวเอง โดยสนับสนุนให้ผู้ใช้ตั้งค่าและ

ก�าหนดเป้าหมายในการประหยัดพลังงานของตนเองไว้ได้ และสามารถแบ่งปันผลงานการประหยัดของตัวเองบนโลก
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊คได้ทันที 

Green Homes Concierge ขายแพ็กเกจบริการให้ค�าปรึกษาและตรวจสอบการรั่วไหลของการใช้พลังงานในครัวเรือน
เป็นรายปีในราคา 199 ปอนด์ พร้อมให้ค�าแนะน�าในการดูแลและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
จัดหาช่างซ่อมแซม แนะน�าแหล่งซื้อหาหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

ตวัอย่างผู้ประกอบการระดับโลก
Kaiser ซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเบอร์ลินที่ออกแบบเฉพาะเพื่อผู้สูงอายุ เช่น พื้นกันลื่น ชั้นวางของมีระดับที่หยิบจับได้ง่าย 

รถเข็นน�้าหนักเบา แว่นขยายส�าหรับอ่านรายละเอียดสินค้า
CareLinx เป็นการปรับรูปแบบการใช้งานไอทีให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เกิดเป็นเว็บไซต์หาคู่ผู้สูงอายุกับผู้ดูแล  

ให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสมองหาและเลือกผู้ที่สามารถเข้ากันได้ดีกับตนเอง
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LShe-economy พลงัผู้หญงิขับเคลือ่นเศรษฐกิจ 
ธุรกิจท่ีเหมาะส�าหรบัเจาะตลาดกลุม่เป้าหมายผูห้ญิง เริม่ตัง้แต่ สนิค้า

แฟชัน่ สนิค้าสขุภาพ ส�าหรบัแม่บ้าน ผูห้ญิงวัยท�างาน นักเรยีน นักศกึษาหญิง 
ตลอดจนสตรผีูส้งูอายุ ซึง่เทรนด์แฟชัน่ของผูห้ญิงจะมกีารปรบัเปลีย่นตลอด
เวลา ต้องคอยจับตาตลอดจากข่าวสารข้อมลูหากจะจบัธุรกิจน้ีเป็นหลกั ธุรกิจ
อืน่ๆ ทีน่่าสนใจ เช่น ธุรกิจท่ีพักอาศยัส�าหรบัผูห้ญิง ออฟฟิศเลดี ้ธุรกิจเพ่ือการ
ดแูลลกูและครอบครวั การท่องเท่ียวและการเดนิทางส�าหรบัผูห้ญิงโดยเฉพาะ 

Digital Lifestyle ชวีติในโลกแห่งดิจิทัล
ธุรกิจดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ที่น่าจับตาต่อไปในอีก 10 ปีจากนี้ เช่น ธุรกิจ 

ดิจิทัลมีเดีย ซึ่งปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 10% ของงบโฆษณา
ทั้งหมด และมีแนวโน้มส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี การท�าคอนเทนต์
ผ่านโซเชียลมีเดียจะมีการแข่งขันสูงขึ้น และรุนแรงขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มสินค้า
เทคโนโลยี แก็ดเจ็ด แอปพลิเคชัน สมาร์ทโฟน ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของ 
เทรนด์อย่างต่อเนื่องทุกปี ต้องคอยจับตาเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทัน 
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ตวัอย่างผู้ประกอบการระดบัโลก
AQUA สตูดิโอส�าหรับปั่นจักรยานในสระว่ายน�้าในนิวยอร์ก สถานที่ออกก�าลังกายแห่งแรกและแห่งเดียวที่ให้บริการ 

ปั่นจักรยานในน�้าและได้รับความสนใจทั้งจากมือสมัครเล่นที่อยากลดน�้าหนัก และผู้ที่ก�าลังมองหากีฬาที่ท้าทายความ
สามารถเพราะการปั่นจักรยานในน�้านั้นต้องใช้แรงมากกว่าปกติหลายเท่า

Bird & Stone บริษัทเครื่องประดับส�าหรับผู้หญิงและเพื่อผู้หญิง โดยรายได้ 15% จะเปลี่ยนเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าส�าหรับ
ผู้หญิงในประเทศก�าลังพัฒนาหรือหญิงหม้ายที่ประสบปัญหาด้านการเงินเพื่อให้พวกเขาได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และธุรกิจใหม่
ของตัวเอง

ตวัอย่างผู้ประกอบการระดบัโลก
บรษิทั Kolibree ผลติแปรงสฟัีนไฟฟ้าเชือ่มต่อระบบอนิเทอร์เน็ตเพ่ือให้สามารถบนัทกึข้อมลูการแปรงฟันผ่านสมาร์ทโฟน
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1. หลมุฝังศพไฮเทค     
  มนุษย์มีธรรมเนียมในการฝังศพมานานกว่า 200,000 ปี อาจด้วยสาเหตุเคารพคนตาย ไม่ต้องการให้สัตว์มาคุ้ยเขี่ย ไม่อยาก

ให้เหม็นเน่า ป้องกันการระบาดของเชื้อโรค หรือเพื่อให้อุ่นใจ บางแห่งอาจเพื่อบังคับไม่ให้วิญญาณกลับมาหลอกหลอน ปัจจุบันเริ่ม
นิยมเผาศพเพราะพื้นที่จ�ากัด แต่มีข้อด้อยคือก่อให้เกิดมลภาวะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ 

 รูเพิร์ต เมอร์ด็อก (Rupert Murdoch) มหาเศรษฐีเจ้าของกิจการสื่อข้ามชาติมากมาย น�าเสนอวิธีการฝังศพหลากหลายรูปแบบ

ตัวอย่างเหล่าน้ีเป็นการบ่งบอกอย่างชดัเจนว่าภมูปัิญญาดัง้เดมิสามารถพฒันาสูเ่ครือ่งมือท�ามาหากินได้ ด้วยการใช้ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดการกับร่างไร้วิญญาณ โดยไม่ให้เป็นภาระแก่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
กับคนรุ่นหลัง

แนวคดิเลยีนแบบชาวมสุลมิ ไม่มโีลง ท�าให้บรษิทัฝังศพ 
แนวอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ไม่สร้างภาระให้แก่โลก ชือ่ Forever 
Fernwood ในมลิล์ วัลเลย์ (Mill Valley) รฐัแคลฟิอร์เนีย ได้สร้าง
สวนป่าธรรมชาตเิพ่ือฝังศพแบบธรรมชาตแิละไม่มแีผ่นหนิระบุ
ชือ่และแหล่งท่ีฝังให้รกตา แต่ลกูหลานสามารถมาเคารพศพได้
เพราะบรษิทัจะท�าการบนัทกึต�าแหน่งฝังศพไว้ในระบบจพีีเอส 

การฝังบนพ้ืนทะเลลกึ 40 ฟุต ในบรเิวณท่ีสร้างขึน้เป็นพิเศษ   
ท่ีเรยีกว่า Neptune Memorial Reef ห่างออกไปจากเมอืงฟลอรด้ิา  
ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเล  3 ไมล์ และมพ้ืีนทีก่ว้างใหญ่ 40 ไร่ โดยจะน�า
เถ้าธุลท่ีีมาจากการเผาศพแล้วเอามาผสมกับซีเมนต์ จากน้ันจงึ
น�ามาสร้างให้เป็นสิง่ปลกูสร้าง เช่น แท่งโค้ง รปูป้ัน ถนน  
ซึง่สามารถดงึดูดให้สิง่มชีวิีตใต้ทะเลเข้ามาอยู่อาศยั  กลายเป็น
แนวปะการงัท่ีสร้างโดยมนษุย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก

บรษัิท โอแอนด์เอช ฮนัน่ี คอมป์เปเปอร์ จ�ากัด จาก
ประเทศไทย ผลติโลงศพ Knock Down  ท�าจากกระดาษรงัผึง้
เพ่ือทดแทนวัสดปุระเภทไม้ ซ่ึงสามารถย่อยสลายได้เรว็กว่า และ
เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม สามารถรบัน�า้หนักได้ถึง 200 กิโลกรมั 
ตดิไฟและเผาได้ง่ายกว่า โดยใช้เวลาเพียง 10 นาท ีจงึช่วย
ประหยัดพลงังานจากการเผาไหม้ได้ 

บริษัทสวีเดน ชื่อ Promessa Organic AB น�าศพไปแช่เย็น
จัดด้วยไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ  -196 องศาเซลเซียส และเอา
มาเขย่าบนเตียงพิเศษจนศพแตกละเอียดเป็นผงแก้ว จากนัน้ก็
ใช้เครือ่งดดูความชืน้และส่วนแปลกปลอมในร่างกายออกไป เช่น
โลหะอุดฟัน โลหะดามแขน ขา แล้วให้ญาติน�ากลับไปจัดการ
ตามอัธยาศัย 

ภูมิปัญญาทางศาสนา + แนวคิดอนุรักษ์นิยม ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม + แนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ + World Friendly ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ + ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

เราจะพาคุณย้อนอดีตไปหาสินค้าที่ปัจจุบันก็ยังปรากฎอยู่ในปัจจุบัน ทว่าสินค้าเหล่านั้นมีวิวัฒนาการซึ่งผ่าน

การเรียนรู้และตกผลึกทางภูมิปัญญา ผสมผสานเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ได้อย่างน่าสนใจ

F L A S H B A C K
T O  F O R W A R D 
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2. กระดาษก้ันห้องมิติใหม่  
พูดถึงกระดาษแล้ว คนอยิีปต์โบราณรูจ้กัท�ากระดาษส�าหรบัเขียนจากต้นปาปิรสุ (Papyrus) ท่ีข้ึนตามสองฝ่ังของแม่น�า้ไนล์ (Nile) 

ประวัติศาสตร์ยังบันทึกไว้อีกว่า Tsai Lun ชาวจีนเป็นบุคคลแรกที่รู้จักท�ากระดาษ โดยใช้ผ้าขี้ริ้วและด้ายที่ใช้ทอแห เพื่อเป็นวัสดุ
ส�าหรับเขียนแทนผ้าไหม จากจีนข้ามฝั่งมาที่เกาหลีเพราะมาร์โคโปโล นักส�ารวจน�าพามาจากจีนในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และได้เห็น
ประเพณีการเผากระดาษในงานศพ ส่วนคนญี่ปุ่นถือว่าการท�ากระดาษเป็นศิลปกรรมรูปแบบหนึ่งของชาติ อุปกรณ์ต่างๆ มักท�าจาก
กระดาษ เช่น ม่านบังตา ร่ม ว่าว และศิลปะการพับกระดาษโอริกามิเป็นรูปสัตว์ (Origami) ของญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

ถึงแม้ประวัติความเป็นมาของกระดาษจะยาวสักปานใดก็ตาม แต่องค์ประกอบหลักๆ ที่ใช้ในการท�าก็ยังคงเดิม คือ
น�้าและใยเซลลูโลส เพียงแต่ปัจจุบัน เราน�าความรู้ด้านวัตถุดิบอื่นมาใช้เพื่อการประยุกต์ดัดแปลง เกิดเป็นต้นแบบวัสดุที่
สามารถใช้ทดแทนกระดาษได้อย่างน่าชื่นชม

ญ่ีปุน่โบราณย้อนยุค นยิมสร้างผนงัโชกิ ทีท่�าจากไม้เป็นช่อง
ตาราง ตดิกระดาษสขีาว โดยในอดตีผนงัดงักล่าวน้ี มไีว้เพ่ือก้ัน
ห้องเท่านัน้ ไม่ได้เน้นความแขง็แรง แต่ค�านึงถึงคณุสมบัตขิอง
กระดาษท่ีให้แสงสว่าง รวมถึงเป็นม่านบังตาในเวลาเดยีวกัน  

จากน้ันจงึพัฒนาผนงัโชกิทีไ่ม่สามารถเคลือ่นย้ายได้เป็นการ
บผุนังแบบฝาผนังปะ หรอืฝาผนังกระดาษเลือ่นได้บนรางเลือ่น 
เพ่ือสะดวกต่อการใช้ชีวติในยุคใหม่

นวัตกรรมเกราะบงัแดดอตัโนมตัขิองตึกแฝด อลั บาฮาร์  
(Al Bahar) ใจกลางเมืองอาบดูาบ ีในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
โดยได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก มาชราบียา 
(Mashrabiya) หน้าต่างกันแดดแบบด้ังเดมิของชาวอาหรบัทีใ่ช้
กันหลายศตวรรษมาประยุกต์และผสมผสานกับการพับกระดาษ
โอริกามิเป็นรูปสัตว์ (Origami) โดยถกูตดิตัง้โปรแกรมท�างาน
อตัโนมตัเิอาไว้เปลีย่นแปลงตามทิศทางของแสงท่ีส่องเข้ามายัง
ตวัอาคารเท่านัน้

Ma-Lee, Banana Paper Modular Partition จาก 
SARRAN เป็นผลิตภัณฑ์จิ๊กซอว์กระดาษก้ันห้องที่ท�าจาก
เย่ือกล้วย รวมท้ังแบ่งพ้ืนท่ีกระดาษเย่ือกล้วยท่ีมีการสกัด
ยางกล้วยและผสมผงถ่านลงไปเพ่ือให้มีความเหนียวแน่น
ในภูมิอากาศท่ีมีความชื้นสูง และยังช่วยลดปัญหาห้องมี
กลิ่นอับหรือกลิ่นบุหรี่ด้วย ท้ังยังใช้ลวดลายประยุกต์จาก
การร้อยดอกมะลิ ใช้เทคนิคการกรองแสงและพรางสายตา 

ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ + ประโยชน์ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาดั้งเดิม + ปรับเปลี่ยนเข้ายุคสมัย

ภูมิปัญญาต่างแดน + งานสถาปัตยกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม + งานหัตถกรรมพื้นบ้าน

วรากรณ์ สามโกเศศ. 2547. LIVE & LEARN edutainment essay .กรงุเทพฯ

ส�านักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน). รางวัลไทยสร้างสรรค์ รางวลัพระราชทานในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีประจ�าปี พ.ศ. 2553.กรงุเทพฯ

ส�านักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน). รางวัลไทยสร้างสรรค์ รางวลัพระราชทานในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีประจ�าปี พ.ศ. 2554.กรงุเทพฯ

5 ไอเดยีธุรกจิสดุแปลก แต่สร้างรายได้มหาศาลในอเมรกิา.สบืค้นจาก http://dekmega.com

กระดาษกับการอนรุกัษ์.สบืค้นจาก http://www.paperlandonline.com/knowledge.php?ID=5

บ้านแบบญ่ีปุน่. สบืค้นจาก http://www.banidea.com/home-design-japan-modern-by-mds/

ตกึสงูหน้าตาธรรมดา แต่พอแดดมาความอศัจรรย์ก็บงัเกิด.สบืค้นจาก http://home.kapook.com/view134986.html

ที่มา

Ma-Lee, Banana paper modular partition
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ต�านานรักบนกระดาษ

ในราชวงศ์ตงฮั่น เด็กชายคนหนึ่งนามว่า 
‘ไช่หลุน’ (蔡伦) ก�าเนิดในครอบครัวยากจน  
เขาถูกพ่อแม่ขายและส่งตวัเข้ามาอยู่ในวังเป็นขนัที
ตั้งแต่เล็ก ช่วงวัย 13 ปีไช่หลุนได้เข้าไปท�างานใน
ต�าหนักพระสนมซ่งกุ้ยเหยิน ซึ่งเป็นสนมคนโปรด
ของจักรพรรดิฮั่นจางตี ความที่พระนางเป็นคน
สวยแต่มากด้วยราคะ แม้จะถูกยั่วยวน ไช่หลุนก็
ไม่เล่นด้วย จึงถูกเฉดหัวไปท�างานอยู่ในหอต�ารา
หลวงแทน ที่นั่นเขาได้พบกับ "เยิ่นเอ๋อ" หนึ่งใน
นางสนมที่ถูกส่งตัวมาท�างานในหอสมุด ด้วยโทษ
ฐานท�าข้าวของในต�าหนักเสียหาย ความใกล้ชิด
ค่อยๆ ท�าให้ความรักของทั้งสองเพิ่มพูน และเพื่อ
เป็นพยานรัก ทั้งสองจึงสลักข้อความรักไว้ที่ต้นไทร
หน้าหอหลวง แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ต้นไทรก็

5,000 ปีมาแล้วท่ีชาวอยิีปต์ได้คิดค้นกระดาษปาปิรสุ (Papyrus) ขึน้ แต่ความนิยมของกระดาษปาปิรสุยงัจ�ากัดอยู่แค่ในโลก
ตะวนัตก จนเม่ือต�านานรกัของหนุ่มสาวคู่หน่ึงก�าเนิดขึน้ในประเทศจีน ประวตัศิาสตร์หน้าใหม่ของกระดาษก็ถกูบนัทึก

ไช่หลนุ ขันทีมรีกั-ยอดนักประดษิฐ์.สบืค้นจาก http://weeminho.blogspot.com/2015/05/blogpost_3.html#.

VlblpXbhDIU

ทาลสั-สงครามเปลีย่นโลก. สบืค้นจาก www.komkid.com/ประวัตศิาสตร์สงัคม

ภาพประกอบ: http://www.21ccom.net/articles/lsjd/lsjj/article_2011071539646.html

ที่มา

เติบใหญ่ ในขณะที่ข้อความรักที่สลักไว้เริ่มเลือนหาย เยิ่นเอ๋อรู้สึกเสียใจ  
ว่าความรักของพวกเขาอาจจะลางเลือนไปไม่ต่างกัน เพื่อเป็นการปลอบโยน 
ไช่หลุนจึงนึกสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เมื่อเขียนข้อความลงไปแล้วจะอยู่คงทนนาน
ชัว่ฟ้าดนิ เขาและเย่ินเอ๋อจงึร่วมมอืกันทดลองประดิษฐ์กระดาษขึน้จากเย่ือไม้
ผสมเศษผ้า ผ่านไปนานปีแล้วในที่สุดกระดาษของไช่หลุนแผ่นแรกก็ส�าเร็จ 

เมื่อความทราบไปถึงองค์จักรพรรดิองค์ใหม่ "ฮั่นเหอตี้" จึงมีบัญชาให้
เรียกไช่หลุนเข้าพบ และรู้สึกพอพระทัยในความสามารถของเขา จึงมีบัญชา
แต่งตัง้ให้ไช่หลนุเลือ่นจากขนัที เป็นขนุนางช้ันโหว (เทียบได้กับพระยาของไทย) 
ต�าแหน่งเสนาบดกีรมศลิป์ ดแูลการผลติกระดาษและศาสตราวุธ หลงัจากน้ัน
ชื่อเสียงของไช่หลุน ซึ่งมีนามใหม่ว่า ‘หลงถิงโหว’ ก็โด่งดังไปทั่วแผ่นดินจีน 
เคียงคู่ต�านานความรักอันยิ่งใหญ่ของทั้งสอง จนเมื่อกองทัพอาหรับบุกเข้ามา
ในสมยัราชวงศ์ถัง และน�าความรูใ้นกระดาษประดิษฐ์เผยแพร่ไปยังโลกตะวันตก 
ทุกหน้าประวัติศาสตร์ของโลกก็ถูกบันทึกลงบนกระดาษอันมีจุดเริ่มต้นจาก 
“ความรัก”
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กรกต อารมย์ดี
สานไผ่ สร้างชีวิต เชื่อมหัวใจชุมชน

กว่า 9 ปีที่ แบรนด์กรกต สร้างชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียและในระดับโลก ในฐานะหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ 

เจ้าของรางวัล พระราชทานไทยสร้างสรรค์ ปี 2554 และ Design for Asia Award 2008 ท่ีฮ่องกง ความส�าเร็จนีเ้กิด

จากความอุตสาหะมุ่งมานะเรียนรู้ฝึกฝน ผ่านกระบวนการคัดกรองและเคี่ยวกร�าทางความคิด เกิดเป็นผลงาน

สร้างสรรค์อันต่อยอดจากภูมิปัญญาไทย 

I N

T E R
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แกะโครงว่าว สูง่านมัดไผ่
จากรัว้มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะมณัฑศิลป์ 

 สาขาประยุกต์ศิลป์ หลักสูตรปริญญาโท ที่นี่
เปิดโอกาสให้ผมได้ใช้กระบวนการทางความคิด 
ค้นหาองค์ความรู้ต่างๆ จนเจอ “สไตล์” งานที่เป็น 
เอกลักษณ์ของตนเอง ผมย้อนกลับไปส�ารวจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านเกิด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับ 
การผกูอวน ผกูไซ ช่วงเวลาเดยีวกันน้ีผมได้คยุกับก๋ง 
ซึ่งท่านมีความช�านาญในการประดิษฐ์ 
ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ตั้งแต่ผมยังเล็ก จึงเกิด 
ไอเดียที่จะน�าไม้ไผ่ซึ่งเป็นส่วนประกอบส�าคัญของ
การท�าโครงว่าว มาสร้างสรรค์ด้วยวิธีผูกมัด  
โดยใช้ทักษะดั้งเดิมที่มีอยู่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานงาน
หัตถกรรมเครื่องจักสานเข้ากับไผ่

ปรบักลยุทธ์เจาะตลาดเป้าหมาย
เหตุผลท่ีเลอืกใช้วัสดเุป็นไม้ไผ่ทีข่ึน้ชือ่ว่าแขง็ 

ยากต่อการดัด เพราะผมสนใจในโครงสร้างที่มี
ความสวยงาม เป็นธรรมชาติ ผมมองว่าถ้าน�า
ไม้ไผ่มาดัดทรงโค้ง จะให้ความรู้สึกพลิ้วไหว 
อ่อนช้อย เหมือนก�าลังจ้องมองกลีบดอกไม้ชนิด
ต่างๆ ผลงานชิ้นแรกของผมก็ได้คุณปู่แนะน�า
ตั้งแต่วิธีการเลือกไม้ไผ่ การเหลาไม้ การดัด ผนวก
เข้ากับการผูกมัดจากองค์ความรู้ในการประดิษฐ์
ว่าว จากนั้นก็อาศัยความรู้ความช�านาญด้าน
ศิลปะ ซึ่งเป็นวิชาที่ผมรักมาตั้งแต่เด็ก ร่างเส้น
ด้วยลายมือ ถ่ายทอดมุมมองและเรื่องราวจากสิ่ง
รอบตัว 

จากไผ่สีสุกซึ่งขึ้นอยู่ตามลุ่มน�้าเพชรบุรี น�ามา

ประยุกต์กับการผูกมัดว่าว พร้อมใส่ลายเส้น 

งานศิลป์ จนกลายเป็นงานต้นแบบ ที่ท�าให้ชื่อ 

“กรกต อารมย์ดี” เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินและ 

นักออกแบบสร้างสรรค์ เจ้าของแบรนด์กรกต 

เห็นลูกมะพร้าวหล่นลงมา ผมก็ดัดเป็นรูปทรงมะพร้าว บ้างดัดเป็นรูปทรง
หน�าเลี๊ยบ ดัดเป็นรูปทรงดอกกุหลาบ ดัดเป็นรูปทรงมะขามป้อม ผสมผสาน
จินตนาการต่างๆ จนเป็นรูปธรรม จากงานวิจัยในวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น ก่อให้
เกิดแรงผลักดันในการท�าธุรกิจหลังเรียนจบ ผมฝึกฝนการผูกมัดไผ่ทุกวันเพื่อ
ให้เกิดความช�านาญ ปัญหาคือ งานแต่ละชิ้นผมใช้เวลาผลิตค่อนข้างนาน 
บางชิ้นมัด 3-6 เดือน ผมสนุกนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรให้สินค้าขายได้  
ให้คนเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมที่เป็นมากกว่าเครื่องจักสาน ให้เขา
เห็นศิลปะ ธรรมชาติและเรื่องราว รวมไปถึงเทคนิควิธีที่เราถ่ายทอดลงไป
ในผลิตภัณฑ์ ตลอดเวลาครุ่นคิดถึงแต่การสร้างแบรนด์ จะท�าอย่างไรให้
ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จัก แล้วผมก็พบค�าตอบ 

สร้างชมุชน สร้างจดุแข็งให้ผลติภณัฑ์
หลังจากลองผิดลองถูกมานาน ผมก็ได้เรียนรู้ แค่ต่อสู้ ดิ้นรน และมุ่งมั่น

ท�างานจักสานอย่างเดียว ไม่สามารถท�าให้แบรนด์แข็งแรงได้ ปี พ.ศ. 2549 
ผมตัดสินใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโดย 
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โคมไฟไม้ไผ่นั่นก็ได้รับคัดเลือก
ให้ไปแสดงงานในโครงการ Talent Thai ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Maison & 
Objet 2006 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ผมยังจ�าวันที่ตอบค�าถามต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันนั้นได้
เป็นอย่างดี ค�าถามง่ายๆ ท�าไมเขาถึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ของเราไป  
ผมแทบไม่ต้องใช้เวลาคิดมาก ก็นึกค�าพูดได้ ชุมชนบ้านเกิดของผม  
หลายปีมานี้ประสบปัญหาเรื่องการจับสัตว์น�้าซึ่งหาได้น้อยลงทุกปี ประกอบ
กับค่าใช้จ่าย ค่าน�้ามันที่มีราคาสูงขึ้น อีกทั้งช่วงมรสุมท�าให้ไม่สามารถออก
เรือได้ เด็กๆ หลายคนจ�าต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยงานครอบครัว  
ถ้าผลติภณัฑ์ของผมได้รบัการคดัเลอืกไปจดัแสดงท่ีปารสี ผมจะน�าองค์ความรู ้
และโอกาสทางธุรกิจกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านเกิดให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างหัตถอุตสาหกรรมขึ้นภายในหมู่บ้าน ให้
ชุมชนได้เรียนรู้วิธีจักสาน การผูกมัดไผ่ และมีรายได้จุนเจือครอบครัว เด็กๆ 
จะได้กลับไปเรียนหนังสือ การตอบค�าถามครั้งนั้นเป็นเสมือนใบเบิกทางให้ผม
และแบรนด์กรกตเดินทางสู่เวทีสากลจนเป็นที่รู้จักทุกวันนี้ 
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เราไม่ได้แค่ขายผลิตภัณฑ์ แต่ยังต้องน�าเสนอตัวตนของเรา
ให้น่าสนใจด้วย นี่คือหัวใจของการตลาด

เราต้องรู้จักสื่อสาร”

สร้างความน่าเชือ่ถอืให้แบรนด์
ไผ่หนึ่งต้นสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้

มากน้อยเพียงใด? กรกตให้ข้อมูลว่า หากน�า
ไปเผาจะได้เป็นถ่านไม้ไผ่เพียงไม่กี่ท่อน ก่อไฟ
ได้ประมาณ 5-10 ชั่วโมง หากสู่อุตสาหกรรม
กระดาษ จะได้กระดาษประมาณ 600 แผ่นต่อต้น 
และหากน�าไปมัดท�าแพ จะต้องใช้ไม้ไผ่มากกว่า 
2-3 ต้นเพื่อต่อแพ 1 ล�า ในขณะที่การท�าเครื่อง
จักสานจะใช้วัตถุดิบเฉพาะเปลือกไผ่ โดยไผ่ 1 ต้น 
สามารถผลิตได้ 2-3 ชิ้นงาน สร้างมูลค่ากว่า 
15,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และ
หากน�าไปใช้ในงานสถาปนิกหรืออินทีเรียดีไซน์ จะ
สามารถสร้างมูลค่าได้ตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้าน 

ปัจจุบันกรกตจึงได้ขยายขอบเขตงาน ไปสู่
งานเฟอร์นิเจอร์และงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หัวใจหลักที่ท�าให้
แบรนด์กรกตก้าวมาถึงจุดนี้ นอกจากศิลปะการ
ออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ พิถีพิถันประณีตในทุก
ขัน้ตอน สิง่ส�าคญัไม่แพ้กัน นัน่คอื “ความรบัผดิชอบ” 
และ “การสร้างความน่าเชื่อถือ”

ครั้งหนึ่งงานส่งไปที่ประเทศจีนเกิดความ 
เสียหายจากการขนส่ง ลูกค้าโทรมาปรึกษาว่าควร
แก้ไขอย่างไร ผมส่งทีมบินไปซ่อมแซมให้เอง ซ่อม
เสร็จลูกค้าประทับใจในการบริการและยืนยันจะใช้
งานของเราอกี น่ีคอืการบรกิารด้วยความรบัผดิชอบ 
เราต้องพร้อมแก้ปัญหาให้ลูกค้า และส่งงานให้
ตรงเวลา ผมเคยมีปัญหาตอนเริ่มต้นธุรกิจ  
หมุนเงินทุนไม่ทัน ไม่มีเงินพอจ่ายค่าจ้างลูกน้อง 
ผมแก้ปัญหาด้วยการส่งอีเมลไปยังผู้จ้าง ว่าผม
พร้อมที่จะรับงาน ผมสัญญาว่าจะส่งงานให้คุณ
ตรงเวลา แต่ผมมีปัญหาเรื่องเงินทุน ความซื่อสัตย์
และความจริงใจที่แสดงต่อลูกค้าในครั้งนั้น ท�าให้
ผมได้รับเงินทุนจนสามารถผลักดันธุรกิจให้เดิน
หน้ามาจนทุกวันนี้ คุณคงได้ค�าตอบแล้วใช่ไหม 
เราจะสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงได้อย่างไร 

การเดินทางของไม�ไผ�แปลงร�าง ช�่อ

“กรกต”

เร�ยนรู�ทักษะการทำว�าวจากก�ง

ศึกษาด�านศิลป�ประยุกต�จร�งจัง

ปรับให�เป�นสิ�งของรูปทรงอื่นๆ รอบตัว

สรรหาว�ธีการดัดไม�ไผ�ให�ได�ดั�งใจ

ยึดหลักจร�งใจ-รับผิดชอบ

ระบบบร�หารบัญช�และการขนส�งท่ีแข�งแกร�ง

ส�งผลงานเข�าประกวด
เดินสายงานต�างประเทศ

ให�ความสำคัญกับการสร�างแบรนด�

ขยายสู�งานเฟอร�นิเจอร�และ
งานโครงสร�างสถาป�ตยกรรม

เช�่อมโยงวัตถุดิบและแรงงานในท�องถิ�น
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ศูนย์ความรู้กินได้ สร้างเงินสร้างงาน
ปัญหาส�าคัญของสินค้าไทย ไม่ใช่เรื่องด้อยคุณภาพหรือบรรจุภัณฑ์ไม่น่าสนใจ แต่เกิดจากความไม่รู้ศักยภาพของตนอย่างถ่องแท้ 

และไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่รอบด้าน โดยเฉพาะการตลาดที่ทันสมัยเข้ากับสินค้าของตนได้ต่างหาก ดังนั้น การเข้าไป

ท�าความรู้จักกับศูนย์ความรู้กินได้ที่มีอยู่กว่า 8 แห่งทั่วประเทศ จึงน่าจะเป็นทางลัดให้ทุกคนน�าความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดได้

“ซะป๊ะ สมุนไพรพืน้ถิน่ท�าเงนิ”  
เพิม่มูลค่าทรพัยากร ณ น่าน

หนึ่งในกรณีศึกษาที่ชาวบ้าน จ.น่าน ต่าง
โหวตให้เป็น “ขวัญใจสร้างงานสร้างเงิน” คือ  
ชดุความรูท้�ามาหากิน “ซะป๊ะ สมนุไพรพ้ืนถ่ินท�าเงิน”  
ของนางบุญตุ้ม ปานทอง ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สมุนไพรกว่า 20 ปีและตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต 
ชาใบเมี่ยง ต�าบลน�้าเกี๋ยน ซึ่งสามารถปรับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเสน่ห์และมีกระบวนการสร้างสรรค์
ที่น่าทึ่ง 

แต่เดิมพื้นที่ต�าบลน�้าเกี๋ยนปลูกต้นเมี่ยงกันมาก คุณสมบัติของเมี่ยงเป็น
ที่รู้กันดีของชาวเหนือว่าหากน�าใบสดไปต้มสามารถแก้อาการท้องเสียได้  
ส่วนใบเมี่ยงโตเต็มใบแล้วจะน�าไปดองตามภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ท�าสืบต่อ
กันมา เพ่ือใช้เป็นของว่างรบัแขกบ้านได้ เปรยีบเหมอืนหมากพลขูองภาคกลาง 
โดยสรรพคุณของใบเมี่ยงดองนั้น ช่วยป้องกันเชื้อราในปาก ท�าให้ฟันแข็งแรง

เมือ่มผีูนิ้ยมมากขึน้ ใบเมีย่งดองกลายเป็นสนิค้า โดยผูป้ลกูจะดองแล้วอดั 
เม็ดส่งขายในตลาดท้องถิ่น โดยมีผู้ซื้อเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังคงบริโภคเพื่อ
เป็นยาและสร้างความกระปรี้กระเปร่าในการท�างานสวนงานไร่ได้ แต่เมื่อ
พิจารณาตามหลักการตลาดแล้ว การลงทุนนั้นไม่คุ้มค่าเพราะเมื่อน�ามาอัด
เป็นเม็ดก้อนขายหนึ่งก�า สามารถขายได้เพียงบาทเดียวเท่านั้น

อีกทั้ง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปสินค้าเหล่านั้นไม่สามารถตอบโจทย์ตลาด
สมัยใหม่ นั่นเป็นเหตุให้คนในชุมชนแห่งนี้ต้องปรับวัตถุดิบล�้าค่าให้กลาย
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเสน่ห์และมีกระบวนการสร้างสรรค์ใหม่ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบชาออแกนิคจากใบเมี่ยง โดยมีนักจัดการความรู้ตามแนวทาง 
ศนูย์ความรูกิ้นได้น่าน มาถ่ายทอดความรูแ้ละพัฒนาทักษะด้านอาชพีร่วมกัน  
พร้อมจุดประกายให้ทุกคนในชุมชนสนใจเพิ่มมูลค่าให้กับใบเมี่ยงด้วยวิธี
ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตชาใบเมี่ยง ต�าบลน�้าเกี๋ยน ได้เริ่มทดลองท�า 
สินค้าต้นแบบ “ชาใบเมี่ยง” ออกมาวางจ�าหน่ายภายในศูนย์แสดงสินค้า 
โอท็อปจังหวัด และมีผู้สนใจรับสินค้าไปกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ทั่วประเทศ

กระบวนการใช้ความรูต่้อยอดภูมปัิญญาของ “ป้าตุ้ม”
1. ใช้การค่ัวด้วยเตาถ่านแบบพ้ืนบ้าน และใช้แรงงาน 

ชาวบ้าน ภมูปัิญญาสร้างเสน่ห์ได้เสมอ 
2. ผสมผสานวัตถุดบิอกีประเภทหนึง่ คือดอกไม้ ท�าให้

สนิค้ามคีวามหลากหลาย มทีัง้รสดัง่เดมิและเตมิรส
ดอกไม้เข้าไป 

3. ต้ังชือ่ชวนให้สนใจ อย่าง เสน่ห์น่าน เหมนัต์หรรษา 
(ดอกค�าฝอย) หอมชมภู (กุหลาบ) ทองอบอวล 
(เก๊กฮวย) ภเูคียงฟ้า (อญัชญั) เป็นต้น 

4. ดไีซน์สกีลุม่สนิค้าตามสขีองวัน
5. สอดแทรกเรืออตัลกัษณ์น่านไซส์จิว๋ทีป่ลายเชอืกดงึชา
6. ให้ความส�าคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม เก็บรักษา

กลิ่น และมีความสวยงาม ทันสมัย สร้างความ 
สุนทรีย์ให้กับผู้ซื้อ 

7. สร้างสรรค์โลโก้จากความเหน็ของคนในชมุชนและ 
ผูเ้ชีย่วชาญการตลาด โดยใช้เลข 8 จากจ�านวน
รสชาติทีม่อียู่มาดดัแปลงเป็นสญัลกัษณ์ Infinity 
เพือ่ส่ือถึงโชคลาภ 

1

2

3

4

5

6

7
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Illustration by PureSolution

“ข้าวกล้องงอกอนิทรย์ี จ.อบุล” 
ข้าวอีสานเพือ่สขุภาพคนท้ังโลก 

3 ปีมาแล้วที่ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก 
‘บ้านนาตาล’ สินค้าโอท็อประดับ 5 ดาว ประจ�า
จังหวัดอุบลราชธานี สร้างรายได้เสริมให้แก่ 
ชาวบ้าน และยังสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง โดยเริ่มต้นจากสมาชิก 25 คน ใน
อ�าเภอนาตาล

จากความต้องการ ‘ข้าวกล้องงอก’ ของกลุ่ม
ผู้บริโภครักสุขภาพที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย อาทิ ใยอาหาร กรดไฟติก วิตามินซี 
วิตามินอี และสารกาบาที่ช่วยในการป้องกันโรค
ต่างๆ กลุม่เกษตรกรบ้านนาตาลซึง่ยึดอาชพีท�านา  
จึงรวมตัวกันแปรรูปข้าวหอมมะลิ มาเป็นข้าว
กล้องงอก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวที่ปลูก 
และสร้างเป็นผลติภัณฑ์ประจ�าชมุชน โดยชจูดุขาย

แหล่งการเรยีนรูแ้สนสนุก 
พิพิธภัณฑ์เล่นได้ ก�าเนิดขึ้นจากความต้องการจะสืบค้นสืบหา 

ของเล่นพื้นบ้าน และคนท�าของเล่นพื้นบ้าน ต้องการอนุรักษ์ รักษามรดก
ทางภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน โดยได้รับความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงานในชุมชน วัดป่าแดด  อนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ งบประมาณก่อสร้างจาก อบต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
งานจัดการเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะ สร้าง
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ต้นทุนทางสังคม ภูมิปัญญา และทรัพยากร 
ที่มีอยู่ ปัจจุบันของเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นของเล่นที่ประดิษฐ์จากวัสด ุ
จากธรรมชาติเป็นหลัก เช่น ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน กะลามะพร้าว เมล็ดพืช 
หรือวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆ เช่น เศษไม้ เชือก ผลิตจากกลุ่มคนเฒ่าคนแก ่
ได้กลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนด้วย นัดหมายเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ล่วงหน้า โทร. 053-708070 ทุกวัน 09.00-16.00น. (ปิดฤดทู�านา) 

ในการน�าข้าวหอม 105 ซึ่งมีลักษณะเมล็ดข้าวลื่นมันวาว เม็ดเรียว และปลูก
แบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ มาผ่านขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จนได้
ข้าวกล้องงอกคุณภาพ

นางบานเย็น จันทร์ทัน ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
เพื่อการเกษตรข้าวกล้องงอก อ.นาตาล  เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า เดิมสมาชิก
ในกลุม่มอีาชพีท�านาปลกูข้าวมาตัง้แต่บรรพบรุษุ ซ่ึงก็ไม่มอีาชพีเสรมิอืน่อกี 
เมื่อมีเวลาจึงมานั่งคุยกัน ช่วยกันระดมความคิดจนได้ข้อสรุป ตัดสินใจ
น�าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือ ข้าวหอมมะลิ มาแปรรูปเพื่อ
จ�าหน่าย จึงได้ไปขอความรู้จากส�านักงานเกษตร น�ามาศึกษาวิจัยเพิ่มเติมใน
พื้นที่ เพื่อค้นหาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่เหมาะสมที่สุดในการแปรรูป พร้อมเรียนรู้
กระบวนการขัน้ตอนผลติต่างๆ ตัง้แต่การคดัเลอืกข้าวซึง่ต้องเป็นข้าวกล้องใหม ่
ทีผ่่านการกะเทาะเปลอืกไม่เกิน 2 สปัดาห์ การน�าข้าวไปซาวน�า้ล้างกรวดทราย
และแช่น�้าจนตุ่มสีขาวงอก และอีกหลายขั้นตอน จนสู่การบรรจุแพ็คเก็จ
พร้อมวางจ�าหน่าย

กลุ่มเกษตรกรบ้านนาตาลยังให้ความส�าคัญกับการสร้างชุมชน  
โดยตั้งแต่วันแรกที่เรามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งคุย กับเส้นร่างแนวคิดบนกระดาษ 
จนวันนี้เรามีสินค้าโอท็อปที่สร้างชื่อให้กับหมู่บ้าน และสร้างรายได้หล่อเลี้ยง
ครอบครัวหลายครอบครัว หากขาดความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกไม่ว่า 
คนใดคนหนึ่ง เชื่อว่าคงไม่สามารถประสบความส�าเร็จจนเป็นรูปธรรมเช่นนี้ได้

“นอกจากสร้างผลติภัณฑ์ สร้างชมุชน เรายังเปิดเป็นศนูย์การเรยีนรูข้้าวกล้อง  
เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ก่ประชาชนท่ัวไป เป็นต้นแบบของศนูย์ความรูกิ้นได้ 
จ.อุบลราชธานี รวมทั้งเกษตรรุ่นต่อไปซึ่งจะได้ใช้ความรู้เหล่านี้ในการ 
ท�ามาหากิน ซึง่ไม่ได้มเีพียงแค่การปลกูข้าว แปรรปูข้าว ยังรวมไปถึงการศกึษา 
วิจัยด้านพลังงานทดแทน การท�าอาหาร การเพาะพันธุ์พืช ทั้งหมดนี ้
คือความภูมิใจของเรา”
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LITTLE FOREST (DVD) 
Director: Junichi Mori

เรื่องราวของ อาจิโกะ หญิงสาวที่หลบหนีบางสิ่งมาจากสังคมเมือง กลับมาใช้ชีวิตเกษตรกร  
น�าวัตถุดิบต่างๆ ในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร ท่ามกลางความสุขอันเรียบง่ายในวิถีชนบท แฝงด้วย
ข้อคิดบางอย่างที่ลึกซึ้ง เนื้อเรื่องแบ่งเป็น 4 ฤดู ได้แก่ Summer & Autumn และ Winter & Spring 
ภาพยนตร์นี้ที่จะท�าให้คุณรู้สึกอิ่มเอมไปกับทุกฤดูของเรื่อง   

Rating (IMDB) 

STEAK REVOLUTION (DVD)  
Director: ฟรองค์ ริบิแยร์ 

สารคดีการเดินทางไปยังทวีปต่างๆ ทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย เพื่อส�ารวจว่าธุรกิจและสูตรการ
ท�าสเต็กของแต่ละท้องถิ่นนั้นแตกต่างหรือมีขนาดใหญ่โตเท่าใด พร้อมพูดคุยกับคนเลี้ยงวัว  
พ่อค้าเนื้อ พ่อครัวชื่อดัง นักประวัติศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ ในแง่ของอุตสาหกรรมอาหารและ
ภาพสะท้อนของสเต็กต่อสังคม มาตามรอยกลิ่นหอมของสเต๊กไปด้วยกัน  

Rating (IMDB) 

THE SONG OF SPARROWS (DVD) 
Director: มาจิด มาจิดี 

ภาพยนตร์อิหร่านซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นถึงชีวิตชนบทและสังคมเมือง ผ่านตัวละคร 'การิม' หลังถูก
ไล่ออกจากงานและเข้ามาท�างานในเมืองยึดอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในขณะที่ลูกชายคิดฝันที่
จะท�าฟาร์มปลาทอง เพราะเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะท�าให้เขาเป็นเศรษฐี ท่ามกลางการดิ้นรนเลี้ยงปาก

ท้องในเมืองใหญ่ ทุกตัวละครจะได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร  

Rating (IMDB) 

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

หมู่บ้านอูมะจิ กลางหุบเขาห่างไกลจากความศิวิไลซ์ แหล่งปลูกส้มยูสุชั้นเยี่ยม ซึ่งประชากร 
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงขาดแรงงานในการดูแล ท�าให้ยูสุป่าที่ปลอดสารพิษมีหน้าตาไม่สวย  

ขายได้ราคาต�่า ชาวบ้านจึงตัดสินใจร่วมมือกันแปรรูปส้มยูสุเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และใช้วิธ ี
ขายตรงจากหมู่บ้าน ผ่านเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ท�าให้ 70 ปีต่อมา  

โรงงานแปรรูปยูสุของอูมะจิ มียอดขายผลิตภัณฑ์เกือบ 2 ล้านเยนต่อปี มาค้นหาความรู้กินได้ผ่าน
ประสบการณ์ของชาวหมู่บ้านอูมะจิ 
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O'SULLOC GREEN TEA FARM AND MUSEUM 

พิพิธภณัฑ์ชาโอซลุลอ็ค ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของภูเขาฮลัลาซาน 
จัดแสดงและบอกเล่าประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรม
การชงชาของเกาหลี พร้อมกระบวนการขั้นตอนในการผลิต
ชาเชียว และชาอีกหลากหลายชนิดที่น�ามาจัดแสดง พร้อม
กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการชงชา ภายในอาคารของ
พิพิธภัณฑ์ซึ่งสร้างเป็นรูปทรงถ้วยชา ท่ามกลางทัศนียภาพ
อันสวยงามของไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พร้อมลิ้มรส
ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากชาเขียวและโอซุลล็อค ชาพื้นเมืองขึ้นชื่อ
ของเกาะเชจู    

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

FREILICHTMUSEUM NEUHAUSEN OB ECK

พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง ชวิีตชาวนา หนึง่ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 7 แห่ง  

ของรัฐบาเด้นวอร์ทเทมเบิร์ก Baden-Württemberg ประเทศ

เยอรมนี ต้ังอยู่ที่ชานเมือง ทุทท์ลงิเง่น (Tuttlingen) เป็นลกัษณะ

หมูบ้่านจ�าลองบนเน้ือที ่113 ไร่ ประกอบด้วย บ้านชาวนา 24 หลงั 

โบสถ์ ภตัตาคาร โรงเรยีน ศาลกลาง และอุตสาหกรรมพ้ืนบ้านต่างๆ 

เช่น โรงเลื่อย กังหันน�้าผลิตกระแสไฟฟ้า โรงสัตว์เลี้ยง จัดแสดง 

ให้เห็นถึงวิถชีวิีตชาวนาและผูค้นในสมยัก่อน พร้อมอปุกรณ์เครือ่งมอื

ทีใ่ช้ในการปลูกข้าว และโรงสีข้าว

Freilichtmuseum, 78579 Neuhausen ob Eck, Gemany

COFFEE MUSEUM

พิพิธภัณฑ์กาแฟ (Museu do Café) ตั้งอยู่ที่เมืองฮิบเบรโร 
เพรโท (Ribeirao Preto) ประเทศบราซิลเมืองเศรษฐกิจ 
เมืองหน่ึงซ่ึงปลูกไร่กาแฟและไร่อ้อยมากท่ีสดุในโลก จดัแสดง
ประวัตคิวามเป็นมาของการท�าไร่กาแฟ ข้ันตอนการผลติ รวมไปถึง 
อปุกรณ์เครือ่งมอืต่างๆ ทั้งการติดต่อสื่อสาร การขนส่งเมล็ด
กาแฟ โรงสีกาแฟ และการใช้แรงงานทาสในอดีตเพื่อท�างาน
ในไร่ ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัย USP Campus 
(University of Sao Pualo of Ribeirao Preto) สามารถติดต่อ
ขอเข้าเยี่ยมชมได้ 

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

ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ จ.น่าน

เกิดจากการรวมตวัของกลุม่คนทีป่ระกอบอาชพีทางการเกษตร 
เพ่ืออนรุกัษ์และพัฒนาพันธ์ุพืชพืน้บ้าน และส่งเสรมิการเกษตร
แบบเกษตรอนิทรย์ี โดยจัดท�าแปลงเรยีนรูต้ามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การเลีย้งปลาในบ่อดนิ การเลีย้งไก่บนบ่อปลา 
การปลกูพืชผกัสวนครวั พืชสมนุไพร ใช้พลงังานจากจกัรยาน
ป้ัมน�า้ การใช้สารอนิทรย์ี การผลติปุย๋ชีวภาพ ปุย๋คอก ปุย๋หมกั 
และจดัตัง้ศนูย์รวบรวมพันธ์ุข้าวพ้ืนเมอืง และโรงเรยีนชาวนา 
เพ่ือร่วมเป็นอาสาสมคัรรกัษาพันธ์ุข้าว สนใจเย่ียมชมฐาน 
การเรยีนรูต่้างๆ ภายในศนูย์ฯ สอบถามรายละเอยีด  
โทรศพัท์ 0-5478-3262    

บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

แหล่งการเรียนรู้
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ท่องเที่ยว-บ่งบอกตัวตน

ชายหาด ทะเล เกาะ 
คุณเป็นคนโรแมนติก รักใครรักจริง  

ให้ความส�าคัญกับความรู้สึกตัวเอง และผู้อื่น 
เป็นพิเศษ และคุณเป็นคนมีความคิดฝันไกล  
มุ่งมั่น ทะเยอทะยาน แต่บ่อยครั้งคุณชอบอยู ่
คนเดียว ต้องการมุมสงบเพื่อคิดอะไรเงียบๆ ล�าพัง  
ด้วยลักษณะที่มีความอ่อนไหวนั้น จะเก็บเงิน 
ไม่ค่อยเก่ง และใช้จ่ายแบบไม่ค่อยคิดมาก  

ป่า ถ�้า ล่องแพ 
คณุเป็นคนมคีวามสดใสร่าเรงิ ชอบผจญภัย 

ชอบความท้าทาย และมเีป้าหมายชดัเจน  
แต่บางครัง้ก็ลกึลบัเข้าถึงยาก ฟังดเูหมอืนขดัแย้ง 
น่ันเพราะคนกลุม่นีค่้อนข้างเลอืกคบเพ่ือนทีม่นีสิยั
ใจคอคล้ายกัน ท�าให้คณุรกัพวกพ้องมากๆ ข้อดคีอื
คณุเป็นคนเก็บเงนิเก่ง ใช้จ่ายน้อย แต่มกัจะ 
สิน้เปลอืงกับการเลีย้งสงัสรรค์

น�้าตก ภูเขา  
คณุเป็นคนรกัอสิระ ชอบปลดปล่อยจนิตนาการ 

รกัความถูกต้อง พูดคยุสนุก ผูค้นรอบข้างจงึรกัคณุมาก  
คณุมคีวามรกัอนัใสซือ่ จรงิใจ และไม่หวังสิง่
ตอบแทน น่ันท�าให้คณุมกัพบเจอความผดิหวงั 
เพราะคนอืน่คดิว่าคณุเข้าถึงยาก คุณค่อนข้างใช้
เงนิเก่ง ชอบทุม่เท ถ้าคณุไม่ระวัง อาจจะหมดตวั
เอาง่ายๆ  

วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ 
คณุเป็นคนรกัความสงบ ชอบความเรยีบง่าย มนี�า้ใจงาม พร้อมทีจ่ะ 

ช่วยเหลอืแบ่งปัน โดยเฉพาะงานบญุ งานศาสนา และงานประเพณี คณุมกัจะ
เป็นหัวเรีย่วหัวแรงสนับสนุน เรือ่งความคดิความอ่าน คุณดเูป็นผูใ้หญ่กว่าวัย 
เข้าใจชวิีต มเีหตุมผีล คนลกัษณะน้ีมกัจะมชีวิีตสมถะ ประหยัดมธัยัสถ์ จงึมเีงิน
เก็บเยอะ ต้องคอยระวงัพวกมจิฉาชพี 

สวนสนุก สวนสัตว์ เทศกาล ตลาดน�้า 
คณุเป็นคนรกัความสนุก ชอบงานรืน่เรงิ ชอบท่ีจะอยู่ร่วมสงัคมกับคนอืน่ๆ  

และมคีวามคดิสร้างสรรค์ ส�าหรบัคณุ เรือ่งเพ่ือนส�าคญัเสมอ เช่นเดยีวกับ
ครอบครวั คณุให้การเอาใจใส่ดแูลเป็นอย่างดี ข้อดคีอื คณุเก็บเงินเก่ง ขยัน 
และไม่ชอบให้ใครเอาเปรยีบ

สวนสาธารณะ ไร่นา ชมสวน  
คุณเป็นคนรักการเดินทาง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และรักความยุติธรรม 

บ่อยครั้งคุณมักจะช่วยออกหน้าให้คนอื่น และมีความเป็นผู้น�า เสียสละ คุณ
เป็นคนใช้จ่ายรอบคอบ ถ้าจะมีอะไรท�าให้คุณใช้จ่ายออกไปได้ นั่นต้องเป็น
สิ่งที่คุณรัก เช่น ของสะสม งานศิลปะ หรือหนังสือดีๆ สักเล่ม

ชมเมือง ชมวิถีชีวิต 
คณุเป็นคนรกัการเข้าสงัคม ชอบท�าอะไรตามอย่างคนอืน่ ไม่ค่อยกล้าเสีย่ง 

เรือ่งมนุษยสมัพันธ์ดเีย่ียม นอบน้อม มนี�า้ใจ ใครๆ ก็รกัคณุ และคณุยังเป็นคน
ใฝ่รู ้ขยันศกึษา และขยันหากิจกรรมท�าตลอด ไม่ค่อยชอบอยู่น่ิง ท�าให้คุณใช้
เงินค่อนข้างเก่ง บางครัง้ก็สิน้เปลอืงกับสิง่ฟุ่มเฟือย แต่โชคดคีณุเป็นคนหาเงินคล่อง

รสนิยมการท่องเที่ยวมีนัยยะส�าคัญมากกว่าแค่ข้อจ�ากัด ‘เงินในกระเป๋า’ มีงานวิจัยด้านจิตวิทยาหลายฉบับชี้ให้เห็นว่า การเลือก

สถานที่ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม แรงจูงใจ ฐานะ และอุปนิสัยของนักท่องเที่ยวที่มาจากสังคมและวัฒนธรรมที ่

แตกต่างกัน รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายจึงสามารถบ่งบอกภาวะอารมณ์ นิสัยใจคอ และอุปนิสัยลึกๆ ที่ซ่อนอยู่ รวมถึง 

เงินในกระเป๋าของคุณด้วย มาส�ารวจกันว่าทริปโปรดจะท�าให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือไม่

ทายลักษณะนิสัยจากสถานที่ท่องเที่ยวสุดโปรด.สืบค้นจาก http://seasonpop.com

ทายใจจากสถานที่ที่ไปเที่ยว. สืบค้นจาก http://travelguideinthailand.com/news

http://travel.mthai.com/travel_tips/108616.html
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จัดท�าโดย

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02 105 6500 โทรสาร 02 105 6556 www.okmd.or.th

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพถ่าย

บริษัท ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

9-11 ซอยพาณิชยการธนบรีุ 24 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ 02 254 1315

อีเมล tapanee@ideaworkscommunications.com

กองบรรณาธิการ

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

บรรณาธิการบริหาร

นายอภิชาติ ประเสริฐ

ผู้อ�านวยการส�านักโครงการและจัดการความรู้ 

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   https://www.facebook.com/OKMDmagazine

อีเมล   okmdmagazine@gmail.com

จัดท�าขึ้นภายใต้โครงการเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ โดยส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการน�าองค์ความรู้มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้  
ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจประเทศ

อนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

สถาบันเครือข่ายสร้างสรรค์ “MINITCDC CENTER” 

TCDC ขอเชญิชวนสถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ในสาขา
วิชาการออกแบบหรอืสาขาอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
เครอืข่ายสร้างสรรค์กับ miniTCDC CENTER เพ่ือพัฒนาศกัยภาพ 
ตลอดจนความสามารถด้านการออกแบบและความคดิสร้างสรรค์  
ด้วยวัตถุดบิทางการศกึษาในรปูแบบของบรกิารแหล่งสารสนเทศท่ีทนัสมยั  
อีกทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และ 
ต่อยอดความรูจ้ากการเรยีนการสอนในภาคปกต ิสถาบนัการศึกษา
จะได้รบัสทิธิประโยชน์ต่างๆ ในการเข้าร่วมเป็น miniTCDC CENTER 
ระยะเวลา 3 ปี (นบัตัง้แต่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื) เปิด
สมคัรตัง้แต่ วันนี ้- 31 มกราคม 2559 สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
Email : miniTCDC@tcdc.or.th โทรศพัท์ 0-2664-7667 ต่อ 130, 204 

คิดก้าวหน้า: เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาด
แรงงานสร้างสรรค์

OKMD เดินหน้ากระตุกต่อมคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ เพื่อเตรียม 
ความพร้อมเยาวชนไทยสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการคิดก้าวหน้า 
โดยร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานการเรียนรู ้
(TK Park) และมวิเซียมสยาม (Museum Siam) และหน่วยงานภาครฐั 
และเอกชน ชวนเยาวชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรม คิดก้าวหน้า: 
เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสูต่ลาดแรงงานสร้างสรรค์ พร้อมสมัผสั
ประสบการณ์ แลกเปลีย่นเรยีนรูกั้บบคุลากรท่ีเป็นท้ังนักคิด ผูป้ระกอบการ 
นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ท่ีประสบความส�าเรจ็ในการผลติผลงาน
และนวัตกรรมท่ีได้รบัการยอมรบัท้ังในระดบัประเทศและระดบัสากล 
ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบนัดาลใจต่าง  ๆอาทิ การบรรยาย การจดันิทรรศการ 
การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ เวิร์คช็อปสร้างทักษะ ตลาดนัดอาชีพ
สร้างสรรค์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สโมสรทหารบก  
ถนนวิภาวดีรังสิต ผู ้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีท่ี  
www.okmd.or.th/KidKaoNa หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
โทร 02-105-6524 และ 02-105-6512

เทศกาลบางกอกแหวกแนว
“BANGKOK EDGE FESTIVAL”

จักรพงษ์วิลล่า ร่วมกับ มิวเซียมสยาม ส�านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ และ  
เซรินเดียแกลเลอรี่ จัดงานเทศกาลประจ�าปี “บางกอกแหวกแนว”  
งานเทศกาลส�าคัญ การรวมตัวของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยย่าน
ท่าเตียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณ
มิวเซียมสยามและจักรพงษ์วิลล่า ภายในงานประกอบด้วยภาพยนตร์ 
วรรณกรรม หนังสือ ดนตรีและแดนซ์ เสวนา และเวิร์กช็อป พร้อมด้วย
การแสดง งานภาคค�่าจะเป็นกิจกรรมบันเทิง รับประทานอาหารค�่าใน
บรรยากาศสบายๆ คลอดนตรีโดย ฮิวโก้ จุลจักร รวมทั้งพบปะสนทนา
กับแขกส�าคัญหรือนักพูดจากกิจกรรมภาคบ่าย สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม Email : yui@bangkokedge.com โทรศัพท์ 08-1855-8610 

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 
และเพ่ือสร้างการรบัรูแ้ก่เดก็ๆ ชาวศรสีะเกษในช่วงระหว่างการด�าเนินการ
ก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ Mini SSK Park ที่จะเปิดให้บริการใน ปี 2560
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