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อนุญาตใหใชไดตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
แสดงที่มา-ไมใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

อนุญาตใหใชไดตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
แสดงที่มา-ไมใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

จัดทำ�โดย l สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน) (CEA)
1160 อ�ค�รไปรษณีย์กล�ง ถนนเจริญกรุง แขวงบ�งรัก เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02 105 7400 แฟกซ์. 02 105 7450
พิมพ์ที่ี l บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำ�กัด โทร. 034 446 718
จำ�นวน 13,000 เล่ม

ติดต่อลงโฆษณ�: Commu.Dept@tcdc.or.th

นิตยส�รฉบับน้ีใช้หมึกพิมพ์จ�กนำ�้มันถ่ัวเหลืองท่ีไม่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ ท้ังยังเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และใช้กระด�ษ 
รีไซเคิล ซึ่งเป็นผลผลิตของผู้ประกอบก�รไทย

จัดทำ�ภ�ยใต้โครงก�ร “Creative Thailand สร้�งเศรษฐกิจไทยด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์” โดยสำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจ 
สร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน) (CEA) ซึ่งมีเป�้หม�ยในก�รเผยแพร่คว�มรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (Creative Economy) 
และผลักดันก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

บรรณ�ธิก�รที่ปรกึษ� l อภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร l มนฑิณี ยงวิกุล ที่ปรกึษ� l เลอช�ติ ธรรมธีรเสถียร บรรณ�ธิก�รบริห�ร l พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์  
กองบรรณ�ธิก�ร l มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์ และ ไพวรินทร์ สืบบุก เลข�กองบรรณ�ธิก�ร l ณัฐช� ตะวันน�โชติ ศิลปกรรม l ชิดชน นินน�ทนนท์ ประส�นง�นกองบรรณ�ธิก�ร l  
วนบุษป์ ยุพเกษตร ช่�งภ�พและมัลติมีเดีย l ภีร์ร� ดิษฐ�กรณ์ เว็บไซต์ l นพกร คนไว นักศึกษ�ฝึกง�น l มนันญ� ใจมงคล จุฑ�ทิพย์ บัวเขียว และ สุธิต� ลิบูลย์
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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

สน�มแข่งรถและกีฬ�ระดับโลกที่ผุดข้ึนม�ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือใช้กีฬ�เป็น 
จุดข�ยให้กับจังหวัดที่เคยติดอันดับย�กจนเป็นที่สองของประเทศนั้น อ�จจะดู
ไม่แปลกใหม่ ถ้�ห�กมองโมเดลก�รพัฒน�เมืองแบบแมนเมดที่เกิดขึ้นทั่วโลก 
ตั้งแต่ล�สเวกัสไปจนถึงดูไบ แต่คว�มน่�ต่ืนเต้นของบุรีรัมย์กลับอยู่ที่วิธีคิด 
ในก�รประยุกต์แพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ในก�รดึง
ชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วมเพ่ือแก้ข้อจำ�กัดท�งด้�นทรัพย�กรแทนก�รลงทุนขน�ดใหญ่ 
และพร้อมรองรับอีเวนต์ที่จัดขึ้นไม่กี่ครั้งต่อปี โมเดลของ GRAB และ Airbnb 
ซึ่งนำ�ม�สู่ก�รใช้รถอีแต๋นที่ช�วบ้�นมีอยู่แล้วผันม�เป็นรถโดยส�รแทนแท็กซ่ี 
หรือรถส�ธ�รณะ ขณะท่ีโครงก�รอย่�ง B-Stay ก็เปล่ียนบ้�นในชุมชนให้กล�ยเป็น
หอ้งพกัเพือ่รองรบัผูค้นทีห่ลัง่ไหลม�รว่มง�นจ�กทัว่โลก ซึง่เปน็โอก�สท่ีจะสร้�ง
ทั้งร�ยได้และข�ยประสบก�รณ์ท�งวัฒนธรรมอีส�นสู่ส�กล 
 ก�รเดนิต�มรอยบรุรีมัยโ์มเดลในแงม่มุของเมด็เงนิลงทุนอ�จจะดูไกลตวั 
เพร�ะไมใ่ชทุ่กจังหวดัทีจ่ะมทีนุรอนไดเ้หมอืนกนั แตโ่มเดลนีน้�่จะเปน็ตวัอย�่ง
ท่ีสะท้อนถึงคว�มสร้�งสรรค์แบบฉบับอีส�นในก�รปรับตัว ไปจนถึงก�รก้�วข้�ม
ข้อจำ�กัดต่�ง ๆ  จนไม่อ�จมองข้�มคว�มสำ�เร็จของบุรีรัมย์ในวันนี้ ทั้งยังทำ�ให้
ภ�พจำ�ของอีส�นในวันว�น ท่ีเต็มไปด้วยคว�มแห้งแล้ง กันด�ร จนทำ�ให้แรงง�น
อีส�นต้องจ�กบ้�นไปไกลเพื่อประกอบอ�ชีพที่ส�ม�รถส่งเงินกลับม�บ้�นได้ 
เริ่มถูกสั่นคลอนม�กขึ้นจ�กสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นในรอบทศวรรษที่ผ่�นม� 
 จ�กบุรรีมัยม์�สูก่�รลกุขึน้ของภ�คเอกชนในขอนแกน่ ทีร่วมตัวกนัพฒัน�
เมืองและระบบขนส่งส�ธ�รณะ กลุ่มคนรุ่นใหม่ในสกลนครและอุดรธ�นีท่ีเลือกจะ

รวมตวักนัยกระดบัหตัถกรรมพืน้บ�้นและปรบัปรงุสตูรอ�ห�รพิเศษจ�กวตัถุดบิ
ต�มฤดูก�ลท่ีทุกคนต้องเดินท�งไปล้ิมลอง รวมถึงก�รลงทุนจ�กประเทศ 
เพ่ือนบ้�นท่ีเชือ่มตอ่ตล�ดประเทศในแถบอนิโดจีนและจีนเข�้ดว้ยกนั ดว้ยระบบ
ขนส่งท�งร�ง และถนนเหล่�นี้เป็นเหมือนปัจจัยใหม่ที่สูบฉีดให้อีส�นในวันนี้มี
ทนุและสนิทรพัยเ์พิม่ม�กขึน้ จนกล�ยเปน็พืน้ทีน่�่คน้ห�และเปีย่มไปด้วยโอก�ส
ในก�รทำ�กินซ่ึงสอดรับไปกับเทรนด์ก�รบริโภคใหม่ของโลก ในก�รให้คว�มสำ�คัญ
กับคว�มเป็นท้องถิ่นและคว�มยั่งยืน 
 สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ CEA เคย
นำ�เสนอนิทรรศก�ร “กันด�รคือสินทรัพย์: อีส�น (Isan Retrospective)” ในปี 
พ.ศ. 2548 เมื่อสมัยยังเป็น TCDC เพื่อชี้ให้เห็นถึงสินทรัพย์และพรสวรรค์ 
ที่ซุกซ่อนอยู่ท่�มกล�งคว�มกันด�ร ม�ถึงวันนี้ CEA โดย TCDC ขอนแก่น  
ได้นำ�เสนอนิทรรศก�รใหม่ล่�สุด “ลูกอีส�นวันนี้ (Look Isan Now)” พร้อม 
ปรับเปลี่ยนมุมมองในก�รนำ�เสนอเนื้อห�คว�มเป็นอีส�นภ�ยใต้บริบทใหม่ 
ทีส่�ม�รถต่อยอดจ�กทุนวัฒนธรรมด้ังเดิมทีม่ท้ัีงคว�มสนุกสน�นและคว�มเป็นมิตร 
คว�มหล�กหล�ยของเกลือและวัตถุดิบสำ�หรับก�รปรุงที่สร้�งเอกลักษณ์ให้กับ
อ�ห�รอีส�น ในขณะเดียวกันก็นำ�เสนอถึงคว�มท้�ท�ยจ�กสถ�นก�รณ์ภ�ยนอก
ท่ีอีส�นต้องเผชิญไม่แตกต่�งจ�กท่ีอ่ืนในโลก ต้ังแต่ก�รก้�วสู่สังคมผู้สูงอ�ยุ 
คว�มแปรปรวนของภูมิอ�ก�ศ และก�รแข่งขันจ�กรอบด้�น ซึ่งล้วนเป็น 
บททดสอบของช�วอีส�นในก�รคิดสร้�งสรรค์วิธีก�รจ�กฐ�นทรัพย�กรเดิมและใหม่ 
เพื่อก้�วข้�มอุปสรรคและเดินหน้�ต่อไปอย่�งมีพลังเหมือนที่เคยเป็นม� 

มนฑิณี ยงวิกุล
บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

Look Isan Now 
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Creative Update : คิดทันโลก 

“แมลง” ทางออกของวิกฤตอาหารในอนาคต
เรื่อง : จุฑ�ทิพย์ บัวเขียว

ที่ม� : บทคว�ม “Bug Products โอชะจ�กแมลง” จ�ก 
krua.co / บทคว�ม “How insects have twice the amount of 
protein” จ�ก dailymail.co.uk / บทคว�ม “Insect: the Food 
of the Future?” จ�ก bbvaopenmind.com / บทคว�ม 
“แนวกินถ่ินอีส�น วิถีชีวิตกับอ�ห�รพ้ืนบ้�น ๆ จ�กข้�วเหนียว 
แมง แมลง ปล�” จ�ก silpa-mag.com / บทคว�ม “เปิดโรงเรือน
ต้นแบบเลี้ยงแมลงกินขยะ ลดปัญห�สิ่งแวดล้อม โปรตีน
คุณภ�พสูงในอ�ห�รสัตว์” จ�ก kasetkaoklai.com / ร�ยง�น 
World Organization Prospects : The 2018 Revision 
โดย United Nations

 ปัจจุบันผู้คนจึงเริ่มเห็นคว�มสำ�คัญและ 
หันกลับม�บริโภคแมลงกันม�กขึ้น หล�ยธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่�งประเทศได้มีก�รนำ�แมลง
เข้�ม�เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตสินค้�และบริก�ร 
รวมถึงอุตส�หกรรมอ�ห�รที่มีก�รแปรรูปสินค้�
จ�กแมลง อ�ทิ แมลงอบแห้ง ลูกอมแมลง ซอส 
เสน้พ�สต� อ�ห�รกระปอ๋งจ�กแมลงชนิดต่�ง ๆ  
รวมถึงผงแมลงท่ีมีก�รแปรรูปจนไม่เหลือคว�มเป็น
แมลงให้เห็น แต่ยังคงคุณค่�ท�งโภชน�ก�รไว้ 
นับเป็นท�งเลือกใหม่สำ�หรับผู้ที่อย�กเริ่มต้นกิน
แมลงที่อ�จกล�ยเป็นอ�ห�รชนิดใหม่ในห่วงโซ่
อ�ห�รของมนุษย์

ห�กนึกถึงคว�มเป็นอีส�นเร�อ�จนึกถึงวัฒนธรรม 
ประเพณี ภ�ษ�ถิ่น หรือคว�มแซ่บนัวของอ�ห�ร
อีส�นอย่�งส้มตำ�  ส่ิงเหล่�นี้ล้วนแล้วแต่เป็น 
ภ�พสะท้อนของวิถีชีวิตที่ออกเดินท�งพร้อมกับ
ช�วอสี�นม�ใหท้กุคนไดท้ำ�คว�มรูจ้กั แต่อกีหนึง่
สิ่งที่ไม่นึกถึงไม่ได้เลยห�กพูดถึงอีส�น นั่นก็คือ
คว�มสนกุสน�นจ�กเสยีงดนตรทีีม่คีว�มโดดเดน่
และมเีอกลกัษณเ์ฉพ�ะตัว จ�กคว�มหล�กหล�ย
ท�งวัฒนธรรมในพื้นท่ีภ�คอีส�น คว�มรุ่มรวย
ท�งภ�ษ� ภูมิปัญญ� ไปจนถึงก�รมีวัตถุดิบที่ดี 
กอ่ใหเ้กดิเปน็เสยีงอสี�นทีเ่เขง็แรง และเคลือ่นตวั
เข้�ม�ประทับในใจของคนฟังได้อย่�งเหลือเชื่อ
 Tontrakul หรือ ต้นตระกูล แก้วหย่อง หน่ึงใน
ศลิปนิทีน่ำ�เอ�คว�มชอบส่วนตวั กบัก�รมองเหน็
คว�มอิสระบ�งอย่�งของดนตรีพื้นบ้�นอีส�น 
ที่ส�ม�รถเข้�กันกับดนตรีแนวอื่นอย่�งโซล 
อ�ร์แอนด์บี อิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ๊ซได้อย่�ง 
เปิดกว้�ง ม�สร้�งคุณค่�ใหม่ และพ�ให้เร�ได้
รู้จักกับแนวดนตรีที่มีชื่อว่� อีส�นเวิล์ดบีท (Isan 

เรื่อง : มนันญ� ใจมงคล

พบเสน่ห์แห่งเสียงอีสาน
ผ่านบทเพลงร่วมสมัย

จาก ”ต้นตระกูล” 

แมลง (100 กรัม)

แมลงป่อง

ตั๊กแตน

จิ้งหรีด

ดักแด้ไหม

โปรตีน (กรัม)

24.5

20.6

18.6

14.7

เนื้อสัตว์ (100 กรัม)

เนื้อไก่

เนื้อวัว

เนื้อหมู

ไข่ไก่

โปรตีน (กรัม)

20.2

18.8

14.1

12.7

ท่�มกล�งคว�มเปล่ียนแปลงของโลก ฝ่�ยเศรษฐกิจ
และกิจก�รสังคมของสหประช�ช�ติ (UN) ค�ดก�รณ์
ว่�จำ�นวนประช�กรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.8  
พันล้�นคนภ�ยในปี 2050 และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน
เรื่อย ๆ ซึ่งอ�จก่อให้เกิดปัญห�ด้�นทรัพย�กรที่
ไมเ่พียงพอตอ่คว�มตอ้งก�ร ทำ�ใหใ้นอน�คตโลก
ของเร�อ�จเข้�สู่ภ�วะวิกฤตท�งด้�นอ�ห�ร
 ในปี 2050 อีส�นจะกล�ยเป็นเมืองอย่�ง
สมบรูณแ์บบ นัน่หม�ยคว�มว่� อุตส�หกรรมและ
เทคโนโลยีต่�ง ๆ  จะมีม�กข้ึน ในขณะทีอ่ตุส�หกรรม
ก�รเกษตรจะมีขน�ดหดเล็กลง รวมถึงคว�มผันผวน
ของปริม�ณนำ้�ในแม่นำ้�โขงที่ลดลงอย่�งต่อเนื่อง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภ�คเกษตรกรรมอย่�งม�ก 
เน่ืองจ�กก�รปลูกพืชและก�รเล้ียงสัตว์น้ันจำ�เป็นต้อง
ใช้พ้ืนที่และนำ�้จำ�นวนมห�ศ�ล โดยองค์ก�รอ�ห�ร
และก�รเกษตรแหง่สหประช�ช�ติ (FAO) ระบุว่� 
คนเร�ใชพ้ื้นที ่26% ในก�รเลีย้งสตัว ์ซึง่กอ่ใหเ้กดิ
ก๊�ซเรือนกระจกถึง 18% และเป็นตัวก�รทำ�ให้เกิด
ปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น
 “แมลง” จึงกล�ยเป็นอีกท�งออกหน่ึงทีน่�่สนใจ
ในก�รบริโภคทดแทนอ�ห�รประเภทเน้ือสัตว์ 
โดยเฉพ�ะในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือหรือภ�คอีส�น
ของประเทศไทย ทีก่�รบรโิภคแมลงไดเ้ริม่ต้นขึน้
ม�น�นแล้วและมีคว�มแพร่หล�ยอย่�งม�ก เน่ืองจ�ก
เป็นภูมิภ�คท่ีมีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พสูงในอดีต
ผู้คนที่ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมและห�อ�ห�ร

ต�มป่�เพ่ือเลี้ยงชีพ เมื่อเจอแมลงก็จะนำ�ม�
ประกอบอ�ห�รเพื่อรับประท�น รวมถึงวิถี
วัฒนธรรมก�รกนิของช�วอสี�นในอดตีทีไ่ม่นยิม
บริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่ ยกเว้นในช่วงเทศก�ลพิเศษ 
แต่ปกติแล้วจะบริโภคสัตว์เล็กจำ�พวกแมลง 
รวมถึงปล�ชนิดต่�ง ๆ  มห�วิทย�ลัยว�เกนนิงเงน 
(Wageningen University) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
ไดบ้นัทกึประเภทของแมลงทีส่�ม�รถนำ�ม�บริโภค
ได้ไว้กว่� 2,111 ชนิด โดยเฉพ�ะด้วง หนอนผีเสื้อ 
มด ผ้ึง ตัวต่อ ต๊ักแตนและจ้ิงหรีด รวมถึงแมลงวัน 
แมงมุม และแมลงส�บ เพื่อเป็นก�รยกระดับ
คณุค�่ท�งโภชน�ก�ร โดยที ่FAO ใหค้ว�มสนใจ
กับแมลงในก�รเป็นสินค้�อ�ห�รท�งเลือกใหม่ที่
จะเข้�ม�แก้ปัญห�คว�มไม่ม่ันคงท�งอ�ห�รใน
อน�คต ในขณะที่ประเทศไทยเองก็ได้มีก�รวิจัย
และสร้�ง “โรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลง
อุตส�หกรรม” โดยคณะเกษตรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
ขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒน�เครือเบท�โกร 
ในก�รเพ�ะเลี้ยงแมลงวันล�ยเพื่อกำ�จัดขยะ
แปรรูปอ�ห�รและเพิ่มมูลค่�ในด้�นอื่น ๆ 
 แม้รสช�ติหรือรูปลักษณ์ของแมลงจะไม่น่�
รับประท�นแต่กลับอุดมไปด้วยส�รอ�ห�รท่ี
จำ�เป็นต่อร่�งก�ยไม่แพ้เนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ เช่น 
โปรตีน กรดไขมันไม่อิ่มตัว กรดอะมิโน วิต�มิน 
ธ�ตุเหล็ก และแร่ธ�ตุอื่น ๆ  ในปริม�ณเทียบเท่�
หรือม�กกว่�เนื้อสัตว์ยอดนิยมหล�ยชนิด
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ท่ีม� : บทคว�ม “โรงไฟฟ้�ชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐ�นร�ก” จ�ก 
กรุงเทพธุรกิจ / บทคว�ม “น้ำ�มันจ�กขยะพล�สติก” จ�ก 
กรุงเทพธุรกิจ / สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น กระทรวง
พลังง�น / บทคว�ม “ของเสียในชุมชนเปล่ียนรูปไปสู่พลังง�น
ทดแทนในอน�คต (Waste to Energy)” โดย Nitthinan 
Borirak จ�ก ete.eng.cmu.ac.th และว�รส�รพลังง�นสะอ�ด 
(Green Energy) โดยคณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น (กกพ.)

 พลั งง�นสะอ�ดที่ เ ร�รู้ จักกันนั้นมีอยู่  
หล�กหล�ย ทัง้พลังง�นลม นำ�้ หรอืพลงัง�นแสง
อ�ทิตย์ แต่อีกหนึ่งแหล่งพลังง�นที่เร�สร้�งขึ้น
เองได้และน่�สนใจอย่�งม�กก็คือ “พลังง�น 
จ�กขยะ” หรือพลังง�นชีวมวลจ�กเศษวัสดุเหลือใช้
ที่ม�จ�กแกลบ ช�นอ้อย เศษไม้ ก�กป�ล์ม  
ก�กมันสำ�ปะหลัง หรือจ�กพืชพลังง�นจำ�พวก 
ต้นกระถิน หญ้�เนเปียร์ ไผ่ เป็นต้น ซึ่งส�ม�รถ
นำ�ไปผ่�นกระบวนก�รเผ�ไหม้เพ่ือให้เกิดพลังง�น
คว�มร้อนและนำ�ไปใช้ในก�รผลิตไฟฟ้�ได้
 ในประเทศไทย ภูมิภ�คนำ�ร่องที่มีก�รริเริ่ม
จัดก�รกับพลังง�นชีวมวลประเภทน้ีกค็อื “ภ�คอีส�น” 
ซึ่งได้สร้�งคว�มร่วมมือกับประช�ชนในท้องถ่ิน
ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รผลิตพลังง�นสะอ�ด 
ซ่ึงนอกจ�กจะช่วยเร่ืองส่ิงแวดล้อมแล้ว ประช�ชน
ก็จะได้รับก�รส่งเสริมให้มีอ�ชีพและร�ยได้ไปด้วย 
โดยโครงก�รล�่สดุทีช่�วอสี�นไดร้ว่มด้วยช่วยกัน
ผลิตก็เช่น โครงก�รโรงไฟฟ้�ของกระทรวงพลังง�น
ท่ีนำ�พืชพลังง�นหรือเศษเหลือจ�กก�รเกษตรของ
ช�วบ้�นใน 6 จังหวัดของภ�คอีส�น ได้แก่ ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย์ ขอนแก่น สุรินทร์ มห�ส�รค�ม และ
อุบลร�ชธ�นี รวบรวมนำ�ม�ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้� 
และประช�ชนก็ยังได้ร�ยได้จ�กก�รข�ยวัตถุดิบเหล่�น้ี
ส่งให้โรงไฟฟ้� และโครงก�รผลิตนำ้�มันจ�กขยะ
พล�สตกิ ทีน่ำ�รอ่งลงพืน้ทีจ่งัหวดัสุรนิทร์ สง่เสริม
ให้ประช�ชนจัดก�รขยะอย่�งบูรณ�ก�ร โดยจัดต้ัง
ธน�ค�รขยะพล�สตกิแลกนำ�้มนั ใหป้ระช�ชนนำ�
ขยะพล�สติก 7-8 กิโลกรัมต่อก�รนำ�ม�แลกนำ�้มันดี
เซล 1 ลิตรและเบนซิน 1 ลิตร เพื่อให้ประช�ชน
รูจ้กัก�รจดัก�รขยะอย�่งเปน็ระบบ โดยพล�สติก
ใช้แล้วเหล่�นี้จะถูกนำ�ม�ผ่�นกระบวนก�รผลิต
เป็นน้ำ�มันเครื่องยนต์ที่ส�ม�รถนำ�กลับไปใช้ได้
เองหรือนำ�ไปข�ยเพื่อสร้�งร�ยได้อีกต่อหนึ่ง
 พลังง�นสะอ�ดท่ีผลิตได้ในภ�คอีส�นเหล่�น้ี
คือพลังง�นหมุนเวียนที่ไม่ก่อผลร้�ยต่อโลก และ
ประช�ชนในละแวกใกล้เคยีงกย็งัไดม้สีว่นร่วมใน
ก�รผลิต นับเป็นก�รเพิม่คุณค�่ใหก้บัสิง่ทีมี่อยู่ใน
ชุมชน และยังกระตุ้นให้ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ใกล้ชิด
และทำ�คว�มเข้�ใจกับเรื่องพลังง�นสะอ�ดที่
ยั่งยืนได้ง่�ยม�กขึ้นด้วย

พลังอีสาน
สู่พลังงานสะอาดที่ช่วยโลก  

ทุกวันน้ี ชีวิตเร�ต่�งขับเคลื่อนด้วยพลังง�น
ปริม�ณมห�ศ�ลเกินกว่�ทีโ่ลกจะผลิตทดแทนได้ทัน 
ก�รพัฒน�ที่ ขย�ยตั ว เพิ่ มม�กขึ้ นทั้ งด้ �น
เทคโนโลยี คว�มเป็นอยู่ ก�รคมน�คม และ
จำ�นวนประช�กร ทำ�ให้คว�มต้องก�รด้�น
พลังง�นเพิ่มขึ้นอย่�งก้�วกระโดด ขณะที่
ทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีส่วนในก�รผลิตพลังง�น
ก็เร่ิมลดน้อยลง ทำ�ให้เร�ต้องหันกลับม�ห�ท�งออก
ใหก้บัประเดน็ดงักล�่ว เกดิเปน็ก�รคน้คว�้แหลง่
พลังง�นใหม่ ๆ โดยเฉพ�ะ “พลังง�นสะอ�ด” ท่ี 
เป็นอีกหนึ่งก�รคิดค้นซึ่งจะช่วยให้ทรัพย�กร 
บนโลกยังคงหมุนเวียนอยู่ได้ตลอดไป

เรื่อง : สุธิต� ลิบูลย์

worldbeat) จ�กก�รนำ�เอ�หมอลำ� กับเคร่ืองดนตรี
ที่เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นของอีส�นอย่�งแคน พิณ 
โปงล�ง โหวด ม�หลอมรวมให้เข้�กันกับดนตรี
อิเล็กทรอนิกส์ แม้จะมีรูปแบบเป็นเพลงบรรเลง 
แต่ก็ส�ม�รถปรับแต่งออกม�ได้อย่�งกลมกล่อม
ผ่�นท่วงทำ�นองที่ให้คว�มรู้สึกแปลกใหม่แต่ก็ยัง
คงคว�มชัดเจนในแบบฉบับอีส�นบนคว�มร่วมสมัย 
หลังจ�กที่ต้นตระกูลได้ปล่อยผลง�นเพลงอย่�ง 
อสี�นลำ�ล่อง อิเล็กโทรแคน และเอ้ิน ออกม�ผ�่น
ช่องท�งต่�ง ๆ ก็ทำ�ให้ต้นตระกูลเริ่มเป็นที่รู้จัก
ในวงกว้�งม�กยิ่งขึ้น 
 ดว้ยคว�มสดใหมข่องเพลงแบบทีต่น้ตระกลู
สร้�งสรรค์ออกม� ทำ�ให้เกิดกระแสตอบรับที่ดี 
ผู้คนต่�งก็ให้คว�มสนใจในดนตรีพื้นบ้�นอีส�น
ม�กขึ้น ส่วนต้นตระกูลเองก็มีก�รเเสดงสด 
ต�มง�นดนตรีทั้งในและต่�งประเทศ ถือเป็น 
ก�รเผยแพรว่ฒันธรรมอีส�นในรปูแบบใหมใ่หค้น
ได้รู้จัก แสดงให้เห็นว่�ดนตรีพื้นบ้�นอีส�นนั้น 
ยังคงมีชีวิต ซ่ึงในอีกแง่มุมหน่ึงเม่ือดนตรีพ้ืนบ้�น
อีส�นกล�ยเป็นสิง่ทีผู่ค้นเริม่ใหค้ว�มสนใจม�กขึน้ 
ก็ส่งผลให้อุตส�หกรรมก�รผลิตเครื่องดนตรี 
พื้นบ้�นนั้นมีคว�มคึกคักไปด้วย ส่งเสริมร�ยได้ 
และขับเคล่ือนกลุ่มช�วบ้�นในภ�คอีส�นไป 
พร้อม ๆ กัน
 ส่ิงหนึง่ที ่ต้นตระกูล อย�กจะบอกกบัทกุคน
นั่นก็คือ “ก�รเล่นดนตรีพื้นบ้�นไม่ใช่สิ่งที่ต้อง
รู้สึกเขินอ�ย หรือมองว่�เป็นเรื่องเชย แม้แต่ 
ก�รฟังดนตรีพื้นบ้�นไม่ว่�จะเป็นของภ�คไหน 
ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่�อ�ย แต่เรื่องน่�อ�ยอยู่ที่ ว่� 
คุณฟังไม่เข้�ใจ หรือคุณไม่ส�ม�รถมองเห็นถึง
คว�มสวยง�มของสิ่งเหล่�นี้ ไม่ส�ม�รถทำ�ให้
ภมูปิญัญ�หรอืองคค์ว�มรูข้องบรรพบรุษุเร�ทีเ่ข�

สร้�งไว้นั้นถูกเติมเต็มให้มีชีวิตต่อไปได้ อันน้ี 
ผมว�่เปน็เรือ่งน�่อ�ยม�ก จงภมูใิจว�่บ�้นเร�นัน้
เต็มไปด้วยวัตถุดิบ องค์คว�มรู้ ภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน
เยอะม�ก อย�กให้คนรุ่นใหม่ห�ส่ิงนี้ให้เจอ 
เเลว้หนัม�ชว่ยกนัพฒัน�ใหเ้กดิคณุค�่ เกดิคว�ม
น่�สนใจม�กขึ้น และสุดท้�ยน้ีสำ�หรับนักดนตรี
พื้นบ้�นทุกคน จงภูมิใจว่�คุณเป็นคนที่ทำ�ให้ 
สิ่งเหล่�นี้ยังอยู่ต่อ” 
  ก�รเดนิท�งของเสยีงดนตรพีืน้บ�้นอสี�นอนั
เกดิจ�กผลผลติท�งวฒันธรรมนัน้ยงัคงดำ�เนนิตอ่
ไปอย่�งไม่หยุดนิ่ง เม่ือได้ลองสัมผัสก็จะพบว่�
มันแฝงเสน่ห์ที่ชวนให้หลงใหลอย่�งบอกไม่ถูก 
ร�วกบัเปน็คว�มสวยง�มของดนตรพีืน้บ�้นอสี�น
ที่รอให้ทุกคนม�ค้นพบเข้�ในสักวัน
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : น�งส�วจุฑ�ม�ศ แสนประดิษฐ์ น�ยธีระภัทร์ พรมสิทธิ์ และ น�ยภูรินท์ แต้เจริญวิริยะ

FEAT U RED BOOK
สู่วิถีอีสานใหม่
(ISAN Becoming : Agrarian Change and The Sense of Mobile Community in Northeastern Thailand)
โดย : พัฒน� กิติอ�ษ�          

หนังสือ “สู่วิถีอีสานใหม่” ซึ่งเขียนโดย อ�จ�รย์พัฒน� กิติอ�ษ� นักวิช�ก�รด้�นอีส�นศึกษ� กล่�วถึงอีส�นใหม่ที่ได้กล�ยม�เป็นส่วนสำ�คัญของเศรษฐกิจ 
ก�รเมือง และสังคมวัฒนธรรมของยุคโลก�ภิวัตน์อย่�งเต็มตัว อีส�นใหม่ไม่ใช่อีส�นที่ด้อยพัฒน� หรือดินแดนล้�หลัง ย�กจน และแห้งแล้งทุรกันด�ร 
อีกต่อไป ห�กแต่อีส�นใหม่คือดินแดนยุทธศ�สตร์และศูนย์กล�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง อีกทั้งยังเป็นทำ�เลที่ตั้งของ
กระบวนก�รและพลวัตท�งเศรษฐกิจ ก�รเมือง ตลอดจนด้�นสังคมวัฒนธรรม ที่ประกอบไปด้วยคนรุ่นใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยคว�มมั่นใจและคว�มภ�คภูมิใจ 
ในก�รเป็นส่วนหนึ่งของประช�คมรัฐช�ติไทยและประช�คมโลก อันก่อตั้งอยู่บนร�กเหง้�คว�มเป็นท้องถิ่นนิยมของตนเอง 
 ผู้เขียนใช้หนังสือเล่มนี้เป็นพ้ืนท่ีในก�รรื้อสร้�งตำ�น�นอีส�นเก่� โดยนำ�เสนอภ�พร่�งของชุมชนหมู่บ้�นอีส�นเก่� เพื่อปูพ้ืนฐ�นท�งประวัติศ�สตร์ให้ 
ผู้อ่�น อันจะนำ�ไปสู่ก�รทำ�คว�มเข้�ใจในประเด็นเรื่องก�รกำ�เนิดและพัฒน�ก�รของวิถีอีส�นใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับ “คุณภ�พชีวิต” ให้เป็นหัวใจสำ�คัญ
ในอัตลักษณ์ท�งสังคมของคนอีส�น พร้อมชี้ชวนให้ผู้อ่�นคิดต�มไปถึงช่วงเวล�ในก�รเป็น “อีส�นใหม่” ผ่�นลำ�ดับคว�มสำ�คัญของแต่ละยุคสมัย 
 อย�่งไรกต็�ม อสี�นใหมใ่นนยิ�มนีจ้งึมพีืน้ฐ�นอยูท่ีก่�รมองไปข�้งหน�้ เพือ่ก�้วสูก่�รเปลีย่นแปลงอย�่งไมม่ท่ีีสิน้สดุ ทัง้ก�รเปลีย่นแปลงในเชงิโครงสร�้ง
และจิตสำ�นึกของคนอีส�น ซึ่งต้องเต็มไปด้วยแรงปร�รถน�และคว�มใฝ่ฝันเป็นเชื้อไฟของก�รเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงภ�คอีส�นเท่�นั้น 
แต่คือก�รทำ�ให้สังคมไทยหลุดพ้นจ�กม�ย�คติเกี่ยวกับสังคมชนบท พร้อมก้�วไปสู่ก�รเป็นสังคมก�รเมืองที่เป็นธรรมและเท่�เทียมกันอย่�งแท้จริงต่อไป
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

ลืมตาอ้าปาก
จาก “ชาวนา” สู่ “ผู้ประกอบการ”  
โดย อรรถจักร์ สัตย�นุรักษ์     

“สังคมช�วน�” ล่มสล�ยน�นแล้ว ทุกวันนี้มีแต่ 
“สังคมผู้ประกอบก�รในชนบท” ...ประโยคท่ีเขียน
ขึ้นม�ในหนังสือเล่มนี้ เป็นประโยคที่สะท้อนให้
เหน็ถึงคว�มเปล่ียนแปลงในสงัคมของช�วน�หรอื
เกษตรกร ซึ่งยังคงเป็นอ�ชีพหลักของประช�กร
ช�วอีส�นส่วนม�กอยู่ ซ่ึงนอกจ�กท่ีหนังสือเล่มน้ี
จะชว่ยใหเ้ข�้ใจถงึคว�มเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ใน
สังคมของผู้ที่เป็นเกษตรกร พร้อมเล่�ย้อนไปถึง
ประวัติศ�สตร์ของสังคมเกษตรของไทย ก่อนท่ีจะ
ปรับเปล่ียนม�เป็นอย่�งในปัจจุบันแล้ว ยังฉ�ยภ�พ
ให้เร�เข้�ใจถึงกระบวนก�รและพัฒน�ก�รจ�ก
สังคมเกษตรสู่สังคมเมืองยุคใหม่ ท่ีไม่ว่�จะ
ประกอบอ�ชีพไหน ก็จำ�เป็นต้องมีทักษะพื้นฐ�น
ในก�รเป็นผู้ประกอบก�รที่ดีด้วย

BOOK

Coco (2017) วันอลวน วิญญาณอลเวง  
กำ�กับโดย Lee Unkrich และ Adrian Molina     

เร่ืองร�วของเด็กช�ยวัย 12 ปี “มิเกล” ท่ีใฝ่ฝันอย�ก
เป็นนักดนตรี แต่ทว่�ดนตรีคือส่ิงต้องห้�มใน
ครอบครัว กระท่ังเกิดเหตุก�รณ์พลิกผันท่ีทำ�ให้เข�
ต้องพลัดหลงเข้�ไปในดินแดนของโลกแห่งคว�มต�ย 
ท�่มกล�งบรรย�ก�ศของเทศก�ลประจำ�ช�ตขิอง
เม็กซิโกอย่�ง “Dia de Los” หรือ “Day of the Dead” 
ที่มีคว�มคล้�ยคลึงกับคว�มเชื่อเร่ืองผีบรรพบุรุษใน
วัฒนธรรมเอเชีย ส่ิงท่ีภ�พยนตร์เร่ืองน้ีได้ถ่�ยทอดไว้ 
นอกจ�กช่วงเวล�ที่น่�จดจำ�ในก�รได้อยู่ร่วมกับ
ครอบครัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้�ย ยังเป็น
กลยุทธ์ในก�รนำ�เอ�วัฒนธรรมท้องถิ่นม�สร้�ง
เรื่องร�วที่ผู้ชมทั่วโลกส�ม�รถเข้�ถึงได้ร่วมกัน

FI LM

พลวัตและการสร้างประเพณีประดิษฐ์ 
ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำาโขง   
โดย ปฐม หงษ์สุวรรณ     

ทำ�คว�มรู้จักกับ “ประเพณีประดิษฐ์” ท่ีเกิดข้ึน
ในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน ผ่�น
บทคว�ม “พลวัตและก�รสร้�งประเพณี
ประดิษฐ์ในชุมชนอีส�นลุ่มนำ้�โขง” จ�ก
หนังสือ ประเพณีสร้�งสรรค์ในสังคมร่วมสมัย 
ซึง่นำ�เสนอเรือ่งร�วของประเพณสีร�้งสรรค์
ที่ ค ร อบคลุ มทั้ ง ป ร ะ เพณี ดั้ ง เ ดิ มที่ มี  
ก�รประยุกต์เพื่อนำ�เสนอใหม่ในบริบท 
ร่วมสมัย และประเพณีที่สร้�งใหม่ให้มี 
รูปแบบ เนื้อห� หรือวัตถุประสงค์ใหม่ 
จ�กฐ�นคว�มเชื่อเดิมที่มีในวัฒนธรรมนั้น 
แลว้นำ�ม�สร�้งคว�มหม�ยใหม่ทัง้ในบรบิท

A R TICLE

ของเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ ก�รท่องเที่ยวหรือบริบทข้�มพรมแดน โดยทิศท�งก�รวิเคร�ะห์จะชี้ 
ให้เห็นวิธีคิดของคนไทยในก�รประยุกต์ “ทุนท�งวัฒนธรรม” ที่มีอยู่ไปใช้ในบริบทใหม่ด้วย
วัตถุประสงค์อันหล�กหล�ยทั้งในปัจจุบันและอน�คต
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

พบกับนวัตกรรมและวัสดุสร้�งสรรค์ ได้ที่ชั้น 2 ห้อง Material & Design Innovation Center, CEA

TRAIN TO ISAN
ส่องวัสดุไทยในขบวนรถไฟความเร็วสูงสายแรกของไทย

เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

“เมือ่อีส�นบ�้นเฮ�สิมีร่ถไฟฟ�้คว�มเรว็สงู”...เริม่ตน้ขึน้แลว้กบัก�รกอ่สร�้ง
โครงก�รรถไฟคว�มเรว็สงูส�ยแรกของไทย (กรงุเทพฯ-หนองค�ย) ทีจ่ะเปน็
จุดเร่ิมต้นท่ีสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่�นก�รคมน�คมรูปแบบใหม่ 
ในเส้นท�งระหว่�งประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้�น โครงก�รน้ีเกิดขึ้น
จ�กคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศไทยและประเทศจีน ท่ีจะช่วยยกระดับ 
ก�รคมน�คมให้เดินท�งกันได้สะดวกม�กยิ่งขึ้น ทั้งยังสร้�งศักยภ�พและ 
เพ่ิมโอก�สใหม่ท�งก�รค้� ก�รลงทุน และก�รท่องเท่ียวท่ีจะกระจ�ยคว�มเจริญ
ได้อย่�งทั่วถึงด้วยเศรษฐกิจ “ระบบร�ง”
 นอกเหนือจ�กก�รออกแบบโครงสร้�งภ�ยนอกให้มีคว�มแข็งแรงแล้ว 
ก�รออกแบบตกแต่งภ�ยในก็มีส่วนสำ�คัญที่จะช่วยพัฒน�คุณภ�พชีวิตของ
ประช�ชนให้ดีขึ้น ผ่�นก�รเชื่อมโยงภูมิปัญญ�ท้องถิ่นให้มีคุณภ�พและ 
ได้ม�ตรฐ�นส�กล เช่นที่ประเทศญี่ปุ่นได้นำ�เอ�วัฒนธรรมม�ถ่�ยทอดผ่�น
ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่�ง ๆ ท่ีให้บริก�รระหว่�งก�รสัญจรบนรถไฟฟ้�ชินคันเซ็น
ส�ยคิวชู (JR Kyushu Railway) อย่�งก�รนำ�รูปอักษรญี่ปุ่นม�ประดับบน 
ผนังท�งเดิน และใช้ผ้�ล�ยโอท็อปทำ�เก้�อี้ไฟฟ้� 
 ทั้งนี้ ก�รเลือกสรร “วัสดุ” ท่ีจะนำ�ม�ใช้สำ�หรับง�นตกแต่งภ�ยใน 
ขบวนรถไฟนัน้ จะตอ้งพจิ�รณ�ถงึคว�มเหม�ะสมทัง้คว�มสวยง�ม คณุภ�พ 
และคว�มปลอดภัยต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นส�กลของระบบรถไฟคว�มเร็วสูง 
โดยเฉพ�ะในเรื่องของม�ตรฐ�นด้�นอัคคีภัย รวมไปถึงคว�มปลอดภัย 
ในด้�นต่�ง ๆ เพื่อรับรองว่�วัสดุที่นำ�ม�ใช้ง�นจริงบนรถไฟนั้นจะปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยส�ร
 สำ�หรับโครงก�รรถไฟฟ้�คว�มเร็วสูงเส้นท�งส�ยอีส�นของไทยที่ 
กำ�ลังจะเกิดขึ้นนั้น ก�รตกแต่งภ�ยในขบวนโดยส�รจึงเป็นคว�มท้�ท�ยใน 
ก�รประยุกต์ท้ังศ�สตร์และศิลป์เพือ่ทีจ่ะสอดแทรก “เอกลักษณ์” ของภ�คอีส�น
ผ่�นเทคโนโลยีวัสดุที่ได้ม�ตรฐ�นส�กล ศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ 
(TCDC) และภ�ควิช�วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์ จึงได้ร่วมกันจัดทำ� “โครงก�รนำ�ร่องเพื่อสรรห�และคัดเลือก
วัสดุจ�กผู้ผลิตวัสดุไทยที่มีศักยภ�พ” เพื่อคัดเลือกวัสดุไทยจ�กฐ�นข้อมูล
วสัดอุอนไลน ์Material ConneXion® Database ทีม่แีนวโนม้ส�ม�รถพฒัน�
ต่อยอดเพื่อใช้ในรถไฟฟ้�คว�มเร็วสูงได้จริง โดยพิจ�รณ�จ�กผลทดสอบ
ก�รเผ�ไหม้ต�มม�ตรฐ�นของสม�คม Japan Railway Rolling Stock & 
Machinery Association ประเทศญี่ปุ่น 
 โดยพบว่�มีวัสดุไทยหล�ยชนิดท่ีน่�สนใจ ไม่ว่�จะเป็น “ผ้�ใยกัญชงอินทรีย์” 
โดยบริษัท DD Nature Craft Co., Ltd. ผ้�ทอมือจ�กเส้นใยธรรมช�ติที่ผ่�น
ก�รทดสอบแล้วว่�ผ่�นม�ตรฐ�นส�กลด้�นอัคคีภัยสำ�หรับรถไฟฟ้�คว�มเร็วสูง
โดยเฉพ�ะ หรือ “ผ้�ทอมือจ�กเส้นใยฝ้�ยผสมข่�” โดยบริษัท Thai Num Choke 
Textile Co., Ltd. ท่ีนอกจ�กจะผ่�นก�รทดสอบว่�เป็น “วัสดุทนไฟ” แล้ว ยัง
ผ�่นก�รทดสอบว�่ส�ม�รถปอ้งกนัเชือ้ร�และแบคทีเรยีไดอ้กีดว้ย รวมไปถงึ 
“ผ้�ม่�นประหยัดพลังง�น” โดยบริษัท Textile Gallery Co., Ltd. ผ้�ม่�น
คุณภ�พสูงที่มีส�ร SPF ช่วยลดคว�มร้อนจ�กแสงแดดและป้องกันรังสียูวี 
ได้ถึง 99% จึงช่วยลดก�รใช้พลังง�นของเครื่องปรับอ�ก�ศได้สูงสุดถึง 40% 
 น่ีเปน็เพยีงวสัดสุ่วนหน่ึงจ�กผูป้ระกอบก�รไทยทีส่�ม�รถนำ�ไปออกแบบ
และพัฒน�ต่อยอดสู่ก�รเป็นวัสดุภ�ยในรถไฟส�ยประวัติศ�สตร์น้ีได้...เม่ือวัสดุ
ตั้งต้นพร้อมแล้ว หมู่เฮ�จะมัวรออะไรกันอีก ม�ปลุกพลังสร้�งสรรค์และ
แสดงฝีมือให้โลกได้รู้ว่�คนไทยก็เก่งไม่แพ้ใครด้วยกันเด้อ! 

ที่ม� : อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล และคณะ. (2556). ร�ยง�นฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 1: โครงก�ร
ร�ยง�นก�รศึกษ�เรื่องยกระดับและพัฒน�สินค้�ประเภทวัสดุและบรรจุภัณฑ์จ�กวัสดุไทย - 
ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของวัสดุประเภทต่�ง ๆ และแนวท�งก�รพัฒน�สมบัติของวัสดุส่ิงทอ 
เพื่อใช้สำ�หรับโครงก�รรถไฟฟ้�คว�มเร็วสูง. กรุงเทพมห�นคร: คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์. / อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล และคณะ. (2556). ร�ยง�นฉบับสมบูรณ์ 
เล่มที่ 2: โครงก�รร�ยง�นก�รศึกษ�เรื ่องยกระดับและพัฒน�สินค้�ประเภทวัสดุและ 
บรรจุภัณฑ์จ�กวัสดุไทย - วัสดุไทยที่มีศักยภ�พจ�กผู้ประกอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและ
ขน�ดย่อม (SMEs) หน่ึงตำ�บลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) และวัสดุจ�กโครงก�รพระร�ชดำ�ริ และ
ผลก�รทดสอบม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของวัสดุที่ได้รับก�รคัดเลือกเพ่ือใช้ในก�รจัดแสดง
นิทรรศก�ร. กรุงเทพมห�นคร: คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์



หมดปญหาหยิบนิตยสารไมทัน
สมัครสมาชิกรายป
คาใชจายในการจัดสง 200 บาท (12 เลม)

หรือดาวนโหลดใบสมัครออนไลน
creativethailand.org/contactus

 สมาชิกใหม
ชื่อ
นามสกุล
เพศ ชาย

ครู/อาจารย ผูประกอบการ

หญิง อายุ อีเมล
โทรศัพท โทรศัพทมือถือ

 สมาชิกเกา (ตออายุ)

นักเรียน

ภาพยนตร

หมูบาน/บริษัท

เลขประจําตัวผูเสียภาษี เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

ศิลปะการแสดง
พิพิธภัณฑ/หองแสดงงาน
วรรณกรรม/การพิมพ/สื่อสิ่งพิมพ

โฆษณา
แฟชั่น

การออกแบบ
โทรทัศน/วิทยุการกระจายเสียง

สถาปตยกรรม ทองเที่ยว/โรงแรม/สายการบิน หัตถกรรม/งานฝมือ คาปลีก/คาสง

ดนตรี

อาหาร
การแพทย

ทัศนศิลป/การถายภาพ
โทรคมนาคมการเงิน/ธนาคาร

ซอฟตแวร/แอนิเมชัน/วิดีโอเกม

นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท

อื่นๆ โปรดระบุ

อื่นๆ โปรดระบุ

จังหวัด
เลขที่

หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

หมูบาน/บริษัท

จังหวัด

ตองการสมัครสมาชิกนิตยสาร Creative Thailand ระยะเวลา 1 ป จำนวน 12 เลม

เช็คสั่งจายสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (CEA) พรอมใบสมัครสมาชิก
โอนเงินเขาบัญชี สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญสีลม เลขท่ีบัญชี 101-9-12219-9
• แฟกซใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-105-7450
• หรือสงไปรษณียมาที่ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (CEA)
   อาคารไปรษณียกลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
• หรือแนบไฟลใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล creativethailand@cea.or.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 02-105-7400 ตอ 116

เริ่มตั้งแตฉบับเดือน โดยยินดีเสียคาใชจายในการจัดสงเปนจำนวนเงิน 200 บาท

เลขที่
หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

เหมือนที่อยูในการจัดสง

ขอมูลผูสมัครสมาชิก

อาชีพ

สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพของทาน

ที่อยูในการจัดสง

วิธีการชำระเงิน

ที่อยูในการออกใบเสร็จ

พบกับนิตยสาร “คิด” Creative Thailand ได้ที่
ร้�นหนังสือ ห้องสมุด สม�คม อ�ค�รสำ�นักง�น และร้�นก�แฟใกล้บ้�น 
ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หัวหิน และจังหวัดอื่นๆ รวมถึง miniTCDC
 
ดูสถานที่จัดวางทั้งหมดได้ที่:
creativethailand.org/contactus
 

กรุงเทพฯ
ร้านหนังสือ
• Asia Books
• Kinokuniya
• B2S
• แพร่พิทย�
 
ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร
• Au Bon Pain
• Starbucks
• TOM N TOM’S COFFEE
• True Coffee
• Auntie Anne’s
• Baskin Robbins
• Coffee World
• Mister Donut
• Black Canyon
• McCafe’
• ดอยตุง
• Ninety four coffee
• Puff & Pie
• Red Mango
• Iberry
• Greyhound Cafe’
• Amazon Cafe’
• Chester’s Grill
• Luv minibar
 
พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์
• หอศิลปวัฒนธรรม
 แห่งกรุงเทพมห�นคร
• มิวเซียม สย�ม
• อุทย�นก�รเรียนรู้ (TK park)
• นำ�ทอง แกลเลอรี่
 
สมาคม/ห้องสมุด
• ศูนย์ศิลปะน�น�ช�ติ
 สม�คมฝรั่งเศส
• ห้องสมุดเนลสัน เฮลส์
 The Neilson Hays Library  
• ห้องสมุด - นิด้�
• สม�คมโฆษณ�
 แห่งประเทศไทย
• สม�คมธน�ค�รไทย
• สม�คมสโมสรนักลงทุน
• ห้องสมุด สสวท.
• สม�คมหอก�รค้�ไทย
• สถ�บัน
• Wall Street Institute
• Raffle Design Institute
• Vision Swimming
 Academy
 
เชียงใหม่ 
• woo cefe
• Kagee
• Ristresto lab
• ท่�แพอีสต์+ dibdee.binder 
• C.A.M.P ,MAYA
• True Coffee ,หอสมุด มช.
• Punspace, นิมม�นฯ
• asama cafe
• ม�ห�สมุด (บ้�นข้�งวัด)
• see scape gallery
• nimmanian club
• 8 days a week
• Bulbul book cafe’
• Graph cafe’
• Cefe de museum
• local cafe Think park                                                                                                                                            
• Librarista
• Artisan วัวล�ย
• paper spoon
• ก�แฟรสนิยม,
 หลัง มช ท�งขึ้นก�แล
• The barn : Eatery Design
• Book Republic
• wake up หน้�มอ
• Fab cafe’
• kum cafe คุ้มเจ้�บุรีรัตน์

• MAIIAM Contemporary Art 
 Museum
• ชีวิต ชีว�
• Minimeal Cafe
• Impresso
• Restr8to
• Penguin Villa
 (Penguin Getto)
• ก�แฟอ�ข่� อ่�ม�
 La Fattoria ส�ข�2 
• Happy Hut 
 ถ.นิมม�นฯ 
• ร�ชดำ�เนิน 
• Mai Bakery In Garden 
• Starbucks The Plaza
• Yesterday Hotel 
• October 
• สุริยันจันทร� นิมม�นฯ ซอย 1 
• ร้�นมีช�มีชัย (กู) 
• Cafe’de nimman 
• The Booksmith 
• ร้�นช� (Drink Club) 
• Cotto Studio 
• Starbucks Nimmanhemin
• Fern Forest Cafe’
• 9th Street Cafe
 นิมม�นฯ ซอย 9 
• ดวงกมล (Duang Kamol) 
• Rustic & Blue - Handgrown 
• Produce & Artisan Food  
 นิมม�นฯ ซอย 9
• หอนิทรรศก�รศิลปวัฒนธรรม  
 มช.
 
หัวหิน  
• ร้�นก�แฟ ชุบชีว� หัวหิน 
• อยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี่  
• บ้�นใกล้วัง   
• ภัตต�ค�รมีกรุณ� 
• บ้�นถั่วเย็น @ แนบเคห�สน์ 
• ร้�นอ�ห�รหัวหิน (โกทิ)   
• ก�แฟข้�งบ้�น 
• IL GELATO ITALIANO 
• Together Bakery & Cafe’
• โรงแรม วรบุระหัวหิน
• Let’s Sea
• โรมแรม ดูน หัวหิน 
• เดอะร็อค หัวหิน  
• บ้�นจันทร์ฉ�ย 
• หัวหิน มันตร� รีสอร์ท
• ลูน่�ฮัท รีสอร์ท 
 
กระบี่
• Nakamanda Resort & Spa
• Rawee Warin Resort & Spa
• A little Handmade Shop  
 
ขอนแก่น 
• Hug School
 of Creative Arts
• ร้�นสืบส�น  
• ร้�นก�แฟ คอฟฟี่ เด้อ หล่� 
 (Coffee Der La)
 
เชียงราย   
• ร้�นหนังสือ herebookafe
• ร้�น Coffee Dad
 
นครราชสีมา 
• Hug station resort
 
นครปฐม 
• ร้�น  Dipchoc Cafe 
 
นครสวรรค์
• ร้�น Bitter Sweet 
 
น่าน  
• ร้�น Runway Coffee
• ร้�นคล�สสิค โมเดล น่�น 

• ร้�นก�แฟป�กซอย 
• ร้�น Nan Coffee Bean
 
ปาย/แม่ฮ่องสอน 
• ร้�นคอฟฟี่อินเลิฟ 
• ร้�น all about coffee 
• ร้�นป�ยหว�นบ้�นนมสด 
• ร้�นเล็กเล็ก
• ป�ยวิม�นรีสอร์ท 
 
พังงา
• Niramaya Villa
 and Willness Resort
• Ranyatavi Resort Phang Nga
• The Sarojin
 
เพชรบุรี
• Grand Pacific Sovereign 
• Resort & Spa
• DevaSom Hua Hin Resort
 
ภูเก็ต 
• ร้�นหนัง(สือ) ๒๕๒๑ ภูเก็ต
• The oddy Apartment & Hotel
• At Panta Phuket
• Banyan Tree Phuket
• Le Meridien Phuket
• Millienium Ressort
 Patong Phuket
• Novotel Phuket Resort 
• Patong Paragon Resort
 & Spa Phuket 
• Sheraton grand Lagana 
 Phuket
• Sri wanwa Phuket Villa
• Thanyapura
 
ระยอง
• Le Vimarn Cottage
 
ลำาปาง 
• อ�ลัมภ�งค์ เกสท์เฮ้�ส์ 
 แอนด์ มอร์ ลำ�ป�ง
• ร้�นเอก�ลิเต้
 Egalite Bookshop  
• Lampang Art Center 
 
เลย 
• บ้�นช�นเคียง
• ม�เลยเด้ เกสต์เฮ�ท์
 
ลพบุรี 
• ซนดิคอฟฟี่ 
 
สมุทรสงคราม/อัมพวา
• Baan Amphawa Resort 
 and Spa
 
สุโขทัย
• Ananda Co.,Ltd.
 
สุราษฎร์ธานี
• Muang Samui Spa Resort
• Pavilion Samui
 Boutique Resort
• The Sunset Beach Resort 
 and Spa Taling ngam
• Nora Beach Resort Samui
 
อุทัยธานี
• ร้�นบุ๊คโทเปีย Booktopia 
• Avatar Miracles
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Cover Story : เรื่องจากปก

เม่ือก่อนใครๆ ก็ว่าบ้านเราแหง้แล้งกันดาร แต่ความแรน้แคน้
ของอสีานกลับสรา้งคนใหอ้ดทน มคีวามหวัง และสรา้งสรรค์
อยู่เสมอ ลูกอีสานจำานวนหน่ึงเคยต้องจากบ้านไปแสวงหา
โอกาสและชีวิตท่ีดีกว่า จนกลายเป็นฟันเฟืองขับเคล่ือน
เศรษฐกิจเเละกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ

วันเวล�ผ่�นไป คว�มเจริญวิ่งเข้�ม�พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทำ�ให้ชีวิตง่�ยข้ึน 
อีส�นบ้�นเร�กำ�ลังเชื่อมโยงภูมิภ�คเข้�ด้วยกัน ขุมทรัพย์แห่งโอก�สกำ�ลัง
เปิดกว้�งรอก�รเติมเต็ม ลูกอีส�นวันนี้จึงไม่ต้องข้�มแดนไปแสวงห� 
โอก�สใหม่จ�กที่ไหน เเต่ใช้คว�มรู้ ประสบก�รณ์ และทักษะของโลก 
สมัยใหม่ ช่วยพัฒน�บ้�นให้น่�อยู่ยิ่งขึ้น นำ�คว�มคิดสร้�งสรรค์ม�ต่อยอด
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น บริห�รจัดก�รวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่�งยั่งยืน

มองไปข้างหน้า 2050 
ร�ยง�น World Urbanization Prospects ขององคก์�รสหประช�ตคิ�ดก�รณ์
ว่�อีก 30 ปีข้�งหน้� ประช�กร 2 ใน 3 ของโลกหรือร�ว 68% จะอ�ศัยอยู่
ในเขตพื้นที่เมือง นับจ�กปี 2007 ซ่ึงถือเป็นปีแรกของโลกท่ีมีประช�กร 
ในเมืองม�กกว่�ชนบท โดยตอนนี้ 1 ใน 8 ของประช�กรโลกอ�ศัยอยู่ใน 
33 มห�นคร (Mega City) ที่มีประช�กรร�ว 10 ล้�นคน และมีแนวโน้มจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 43 เมืองในปี 2030

เรื่อง : วิชุด� เครือหิรัญ
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 ปัจจุบันประเทศไทยก็กำ�ลังเดินหน้�เข้�สู่
คว�มเป็นเมือง (Urbanisation) อย่�งต่อเนื่อง 
ค�ดว�่ในป ี2050 ไทยจะมพีืน้ทีเ่มอืงสงูถงึ 69.5% 
ของประเทศ ข้อมูลจ�ก Nielsen Retail Index 
ระบุว่�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภ�คท่ีมี
พ้ืนท่ีท่ีขย�ยตัวสู่คว�มเป็นเมืองสูงท่ีสุดในประเทศ 
เช่น นครร�ชสีม� ขอนแก่น บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด 
อุบลร�ชธ�นี โดยวัดจ�ก 2 มิติ คือจำ�นวน
ประช�กรในเมืองนั้นๆ ที่มีจำ�นวนไม่ตำ่�กว่� 1-5 
ล้�นคน เเละก�รเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัด 
หรือ Gross Provincial Product: GPP) 

ภูมิภาคแห่งการพัฒนา
ก�รขย�ยตวัของเมอืงเเละสดัสว่นประช�กรทีย่�้ย
ม�อ�ศยัในเขตเมอืงเพ่ิมม�กข้ึนมกัเกิดจ�กตวัเรง่
ช้ันดี อย่�ง “ก�รเดินท�งที่สะดวกสบ�ย” ซ่ึงม�จ�ก
ก�รว�งโครงข่�ยระบบขนส่งส�ธ�รณะของเมือง 
ก�รเชื่อมโยงคมน�คมเเละระบบขนส่ง รวมถึง
ก�รตดิตอ่กบัประเทศเพือ่นบ�้นในกลุม่อ�เซยีนที่
ใกล้ชิดของภ�คอีส�น ข้อมูลจ�ก สู่วิถีอีสานใหม่ 
โดย พัฒน� กิติอ�ษ� เผยว่�อีส�นกำ�ลังก้�วเข้�สู่
ศกัร�ชสำ�คญัของ “มติใิหมแ่หง่ก�รพฒัน�” จ�ก
ก�รเตบิโตด�้นก�รลงทนุทีจ่ะพลิกโฉมใหภู้มภิ�ค
แห่งนี้เข้�สู่สังคมเมือง (Urbanisation) โดย 
ม�พร้อมแนวนโยบ�ยก�รพัฒน�จ�กส่วนกล�ง 
อย่�งแผนก�รเชื่อมโยงระบบคมน�คม รวมทั้ง
แผนยุทธศ�สตร์ในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีส่วน 
ปรับเปล่ียนสังคม วิถีชีวิต ตลอดจนอัตลักษณ์
ด�้นก�รบรโิภคของคนอีส�น นอกจ�กนี ้ประเทศ
เพื่อนบ้�นที่มีพรมแดนติดกับไทย เช่น สปป.ล�ว 
และกมัพชู� ทีเ่ศรษฐกจิขย�ยตวัไดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง 
ลว้นมส่ีวนชว่ยเสรมิสร�้งศกัยภ�พก�รเตบิโตของ
ภ�คอีส�นได้อีกท�งหนึ่ง
 โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ ที่เริ่ม
พัฒน�ในอีส�นผ่�นคว�มร่วมมือจ�กผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพ้ืนท่ี ตลอดจนโมเดลก�รพัฒน�ท่ีกำ�ลัง 
จะเกิดข้ึนในอน�คตอันใกล้ เร่ิมปร�กฏและมีแผนง�น
ในหัวเมืองใหญ่ ไม่ว่�จะเป็นขอนแก่น กับก�รเร่ิมต้น
รถไฟฟ้�ร�งเบ� (Light Rail Transit: LRT) ควบคู่
กับก�รพัฒน�พื้นที่รอบสถ�นี (Transit Oriented 
Development: TOD) และโคร�ช ที่ท�งจังหวัด
ออกแผนก�รก่อสร�้งระบบรถไฟฟ้�ร�งเบ� (Light 
Rail Transit: LRT) เฟสแรก ซึ่งจะเปิดใช้ในปี 2023 
พรอ้มใหบ้รกิ�รประช�ชนและนกัเดนิท�งในเมอืง 
และรองรับปล�ยท�งรถไฟคว�มเร็วสูงไทย-จีน

กรุงเทพฯ

สระบุรี
นครราชสีมา

ขอนแก่น

หนองคาย

นครพนม
มุกดาหาร

อุบลราชธานี

แผนที่ผังนโยบ�ยก�รพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2600

 “ผังกลยุทธ์การพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2600” หรือ “ผังภ�ค” ซ่ึงเป็น 
แผนผังโครงก�รก�รพัฒน�และก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน ก�รพัฒน�เมือง ก�รคมน�คม ก�รขนส่งและ
ส�ธ�รณูปโภคระดับภ�ค อยู่ภ�ยใต้ “ผังประเทศ ปี พ.ศ. 2600” โดยกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง สังกัด
กระทรวงมห�ดไทย เน้นก�รพัฒน�พื้นที่ภ�คอีส�นเพื่อเพิ่มศักยภ�พก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจเป็นหลัก 
โดยเฉพ�ะก�รพฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�นระบบคมน�คมขนสง่ ระบบโลจิสตกิส ์และก�รใชป้ระโยชน์จ�ก
แหล่งนำ้�ธรรมช�ติเพื่อเกษตรกรรมและอุตส�หกรรม หรือก�รใช้ประโยชน์จ�กที่ดินว่�งเปล่� เพื่อทำ�
เกษตรกรรมเชิงพ�ณิชย์และสร้�งโรงง�นอุตส�หกรรม ฯลฯ นอกจ�กน้ี ยังระบุว่� โครงก�รพัฒน�ท่ีสำ�คัญ
ในพื้นที่ภ�คอีส�น คือสะพ�นข้�มแม่นำ้�โขงจังหวัดมุกด�ห�รและนครพนม มุกด�ห�รจะกล�ยเป็น
ศนูยก์ล�งท�งก�รค�้และพ�ณชิยกรรมของภ�คอสี�น ขอนแกน่จะกล�ยเปน็ศนูย์กล�งก�รขนสง่สนิค�้
ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ โดยใช้เส้นท�งรถไฟ และยังจะเป็นศูนย์กล�งก�รคมน�คมภ�ยในภูมิภ�คและ

โครงการรถไฟทางคู่ เส้นท�งกรุงเทพฯ-หนองค�ย ระยะท�งรวมร�ว 627 กิโลเมตร เเละ
เส้นท�งหนองค�ย-เวียงจันทน์ รวมทั้งเตรียมก่อสร้�งสะพ�นมิตรภ�พไทย-ล�วแห่งใหม่
เพื่อรองรับท�งรถไฟคว�มเร็วสูง
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ระหว�่งประเทศ ศนูยก์ล�งก�รบนิจะอยูท่ีจ่งัหวดั
อุดรธ�นี ฯลฯ ท้ังหมดนี้สอดคล้องกับโครงก�ร
พัฒน�สะพ�นเศรษฐกิจเชื่อมโยงอินโดจีน 
ต�มแนวตะวันออกและตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) ซึง่ภ�คอสี�นตัง้อยู่
ในเส้นท�งสะพ�นเศรษฐกิจในโครงก�รดังกล่�ว 
และโครงก�รพัฒน�คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง (Greater Mekong 
Subregion: GMS) ซึ่งถือเป็นโครงก�รพัฒน�
ขน�ดใหญ่ระดับภูมิภ�ค รวมทั้งเวียดน�ม ล�ว 
พม่� และประเทศไทย 
 การค้าชายเเดน อีส�นเป็นภูมิภ�คที่มี
ศกัยภ�พอย�่งยิง่ในเชงิภมูศิ�สตร ์เรยีกไดว่้�เปน็
หน้�ด่�นของก�รพัฒน�เพื่อเชื่อมโยงท�ง
เศรษฐกิจ ก�รเมือง และสังคมวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพื่อนบ้�น เช่น กัมพูช� ล�ว เวียดน�ม 
และภ�คใต้ของจีน ตัวอย่�งแรกๆ ของก�รพลิกโฉม
คือก�รสร้�งสะพ�นข้�มแม่นำ้�โขง เพ่ือเปิด
พรมแดนระหว่�งไทยกับล�วดว้ยสะพ�นมติรภ�พ
ไทย-ล�วแห่งที่หนึ่งในปี 1994 สะพ�นมิตรภ�พ
ข้�มแม่นำ�้โขงอีกหล�ยแห่งก็ได้รับก�รพัฒน�อย่�ง
รวดเร็ว เช่น มุกด�ห�ร นครพนม ก�รค้�ข�ย
ข้�มพรมแดนกับกัมพูช�ผ่�นด่�นต่�งๆ ท�งตอนใต้
ของภูมิภ�ค ก็เปลี่ยนภ�พและเติบโตข้ึนอย่�ง
ชัดเจน นอกจ�กนี้ ตัวเมืองช�ยแดน เช่น เลย 
หนองค�ย บึงก�ฬ อุบลร�ชธ�นี สุรินทร์ ได้เปล่ียน
โครงสร�้งท�งเศรษฐกจิจ�กเดมิทีพ่ึง่พ�กรงุเทพฯ 
และตล�ดในจังหวัดใกล้เคียง ด้วยก�รหันไป
ทำ�ก�รค้�ข�ยและแลกเปล่ียนข้�มพรมแดนม�กข้ึน 
ตลอดจนแรงง�นข้�มพรมแดนจ�กประเทศ 
เพ่ือนบ้�น ก็มีคว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น
อีส�นอย่�งเห็นได้ชัด
 
ความต้องการเเบบคนเมือง
โครงก�รก�รลงทุนระยะย�วจ�กภ�ครัฐเเละ
เอกชน ไม่เพียงเป็นปัจจัยที่สะท้อนศักยภ�พ 
ก�รสร้�งร�ยได้ในอน�คตของภ�คอีส�นเท่�นั้น 
แต่ยงัสะทอ้นก�รสร�้งร�ยไดใ้หก้บัคนอีส�นดว้ย
เช่นกัน ก�รคมน�คมที่ดี ส�ธ�รณูปโภคที่ 
ครบถ้วน ก่อให้เกิดก�รจ้�งง�นและร�ยได้ที่อ�จ
ปรับตัวสูงข้ึนของคนอีส�น ท่ีจะช่วยหนุนกำ�ลังซ้ือ 
เสริมสร้�งก�รขย�ยตัวท�งก�รค้� และเป็น 

จดุเปลีย่นท่ีสำ�คญัของวถิชีวีติเเละก�รใชจ้�่ยของ
คนภ�คอีส�นที่ต่�งไปจ�กเดิม
 เเม้ก�รขย�ยตัวของพื้นท่ีเมืองจะเพิ่มขึ้น
อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้คว�มต้องก�รสินค้�เเละ
บริก�รของคนในเมืองมีคว�มซับซ้อนม�กขึ้น 
เเตส่ิง่ทีล่มืไมไ่ดคื้อก�รเข�้ใจค�เเรก็เตอรอ์นัเปน็
เอกลักษณ์เฉพ�ะของผู้บริโภคในเเต่ละเเห่ง 
ให้ชัดเจน
 ข้อมูลจ�ก Nielsen Retail Index ระบุว่� 
ผู้บริโภคในภ�คกล�งเเละตะวันออกเป็นพื้นที่ที่
ท้�ท�ยในก�รทำ�ก�รตล�ด เน่ืองจ�กผู้คน 
ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนดั้งเดิมในภูมิลำ�เน�นี้ เเต่พื้นที่
ภ�คอีส�นจะเริ่มมีคว�มคล้�ยคลึงกับกรุงเทพฯ 
ทำ�ให้จะเห็นว่�ห้�งสรรพสินค้�มีก�รเติบโตและ
ขย�ยตวั เเละรปูแบบของครอบครวัเดีย่ว (Single 
Family) ก็เพ่ิมขึ้นในอัตร�ที่สูงกว่�ภ�คอื่นๆ  
ดังนั้นจึงส่งผลต่อสัดส่วนที่พักอ�ศัยที่ค่อนข้�ง
จำ�กัด ที่พักอ�ศัยขน�ดเล็ก อย่�งคอนโดมิเนียม 
อพ�ร์ตเมนต์ และท�วน์เฮ�ส์ รวมถึงธุรกิจของ
ตกแต่งบ้�นขย�ยตัว ก�รใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบและ
อ�ศัยเวล�ที่ยืดหยุ่นก็ส่งเสริมธุรกิจบริก�ร 24 
ชั่วโมง ไม่ว่�จะเป็นห้�งสรรพสินค้� ร้�นอ�ห�ร 
ธุรกิจแฟรนไชส์ในกลุ่มร้�นอ�ห�ร หรือเเม้เเต่
สถ�นทีอ่อกกำ�ลงัก�ย ในขณะเดยีวกนั ธรุกจิด�้น
คว�มง�ม สุขภ�พ เเละกลุ่มธุรกิจแฟชั่น เสื้อผ้� 
เเละเครื่องประดับ ก็จะเติบโตไปพร้อมกัน
 นอกจ�กน้ี ในร�ยง�นก�รศึกษ�จ�ก 
Siemens พบว่�ก�รเคลื่อนย้�ยของจำ�นวน
ประช�กรที่เข้�เขตเมืองเพิ่มขึ้นในระดับส�กล 

ดึงดูดให้นักลงทุนเข้�ม�ลงทุนเพื่อจัดก�รและ
แกไ้ขปญัห�ระบบเมืองใหดี้ย่ิงขึน้ โดยสถติสิงูสุด
ของคว�มต้องก�รของประช�ชนเขตเมืองที่
สอดคล้องกับก�รลงทุน คือก�รลงทุนด้�นระบบ
ขนส่งส�ธ�รณะจำ�นวน 86% รองลงม�คือระบบ
ก�รศึกษ�และสภ�พแวดล้อมในที่อยู่อ�ศัยและ
พื้นที่ส�ธ�รณะจำ�นวน 77% จ�กสถิติค�ดว่� 
ก�รลงทุนพฒัน�ในเขตเมอืงหรอืจุดเชือ่มตอ่เมอืง
จะเพิ่มขึ้นจ�กปี 2010 ที่มีจำ�นวนก�รลงทุนอยู่ที่ 
360 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 920 พันล้�น
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2050 โดยก�รลงทุนหลักจะ
เน้นไปเพื่อพัฒน�เมืองในรูปแบบ Smart City       
 
ความท้าทายของลูกอีสานวันนี้ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สหประช�ช�ติ (UN) 
ค�ดก�รณ์ว่�จำ�นวนประช�กรโลกจะเพิ่มสูงขึ้น
ถึง 9.8 พันล้�นคนภ�ยในปี 2050 โดยกว่� 14% 
ของประช�กรทัง้หมดจะมอี�ย ุ65 ปขีึน้ไป เท�่กับ
ว่�ในปี 2050 สัดส่วนประช�กร 1 ใน 4 บนโลก 
จะมีอ�ยุม�กว่� 65 ปี ในขณะเดียวกัน ข้อมูล 
ค�ดก�รณ์โครงก�รประช�กรภ�คตะวันออก 
เฉียงเหนือพบว่�ในช่วงปี 2000 ภ�คอีส�นมี
ประช�กรวัยแรงง�นจำ�นวนม�ก ห�กต้ังแต่ปี 
2020 เป็นต้นม� กลับมีจำ�นวนก�รเกิดลดลง 
วัยทำ�ง�นลดลง ในขณะที่ผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้น 
 หมู่บ้�น “ล�ณีเร้สซิเด็นซ์” อ.น�โพธ์ิ 
จ.บุรีรัมย์ คือหมู่บ้�นจัดสรรเน้ือที่กว่� 13 ไร่  
ที่มีจุดประสงค์หลักในก�รก่อสร้�งขึ้นเพื่อรองรับ
ช�วต่�งช�ติจ�กประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ

ล�ณีเร้สซิเด็นซ์ อ. น�โพธิ์ จ. บุรีรัมย์ ir.i
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เยอรมนี ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�รและเดินท�งม� 
พักอ�ศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงบั้นปล�ยชีวิต 
น�งคริสทีน ซ�ล�เนอร์ เบอร์ เดอร์ เนอร์ 
เอกอัครร�ชทูตสม�พันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ 
ประจำ�ประเทศไทย (ในขณะนั้น) กล่�วขณะ 
ร่วมง�นเปิดหมู่บ้�นในปี 2011 ว่� “แนวโน้มต่อไป
ในอน�คต จะมีประช�ชนช�วสวิตเซอร์แลนด์ที่
เกษียณอ�ยุร�ชก�รและอย�กม�ใช้ชีวิตในบ้ันปล�ย
อยู่ที่ภ�คอีส�นเพิ่มม�กขึ้นเนื่องด้วยชื่นชอบ 
ในคว�มเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว วัฒนธรรม
คว�มเปน็อยู ่และผลง�นด�้นฝมีอืหัตถกรรมของ
ช�วอีส�น” 
 ก�ร เตรี ยมพร้อมสู่ วั นที่ วั ยแรงง�นมี  
ลดจำ�นวนลงท่ีส่งผลให้มีก�รย้�ยถ่ินของเเรงง�น 
เเละก�รเปลีย่นแปลงโครงสร�้งก�รผลติที่ตอ้งใช้
เครื่องจักรกลหรือเทคโนโลยีทดแทนแรงง�นเพ่ือ
เพ่ิมผลิตภ�พในก�รผลิต มห�วิทย�ลัยขอนเเก่น 
ได้จัดต้ังศูนย์ทดลองและทดสอบเทคโนโลยี 5G 
เพื่อก�รเรียนก�รสอน Smart Agriculture หรือ
ภ�คก�รเกษตรอย�่งช�ญฉล�ด เพือ่ใชป้ระโยชน์
จ�ก IoT (Internet of Things) ให้เข้�ม�ช่วยตรวจสอบ
คว�มเส่ียงก�รเกิดโรค ปริม�ณนำ้� ส�รอ�ห�ร 
เเละง�นด�้นก�รเกบ็เกีย่วผลผลิต เมือ่ต้นป ี2020 

 การเปล่ียนแปลงลักษณะอากาศและ 
ส่ิงเเวดล้อม คว�มเปล่ียนเเปลงของเเม่นำ้�โขง 
ส่งผลโดยตรงต่อก�รเพ�ะปลูกของเกษตรกร 
ริมฝ่ังโขง อัมม�ร สย�มว�ล� ผู้เช่ียวช�ญเร่ืองข้�ว
เเละเศรษฐศ�สตร์ก�รเกษตรกรรมต้ังข้อสังเกตว่� 
“ลักษณะพิเศษของเกษตรกรไทยคือก�รปรับตัว 
เข้�กับสถ�นก�รณ์ ก�รเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ตัวเองใหเ้ข้�กบัสถ�นก�รณใ์หม่ๆ  อยูต่ลอดเวล� 
ฉะน้ันเกษตรกรไทยจึงมีคว�มเหนียวแน่นม�กกว่�
คนในภ�คอื่นๆ ได้เรียนรู้ของใหม่ๆ ตลอดเวล� 
ซ่ึงคนมักจะมองข้�ม เกษตรกรมีจุดเด่นและจุดแข็ง
ค่อนข้�งม�ก และเชื่อว่�ในอน�คตก็จะมีจุดแข็ง
ต่อไป” ก�รปลูกพืชนำ้�น้อย ไปจนถึงก�รสร้�ง 
โรงเรอืนท่ีควบคมุสภ�พเเวดลอ้ม อ�จเปน็อกีหน่ึง 
คำ�ตอบของคว�มท้�ท�ยนี้
 บริษัท PWC ได้ เผยสถิติจำ�นวนก๊�ซ
ค�ร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละประเทศทั่วโลกท่ี 
ค่�มลพิษเพิ่มขึ้นม�กกว่� 80% ก่อให้เกิดสภ�วะ
วกิฤตในมติดิ�้นสิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลตอ่ก�รใชช้วีติ
ของคน ก�รเปลีย่นแปลงของอ�ก�ศนำ�ไปสูร่ะดบั
อุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นภ�วะวิกฤต 
จนไม่ส�ม�รถใช้ชีวิตในแบบเดิมได้ และค�ดก�รณ์ว่� 
จะชัดเจนม�กขึ้นในปี 2020 เป็นต้นไป มลพิษ 

ท�งอ�ก�ศทำ�ให้ภ�คธุรกิจจนถึงบุคคล จำ�เป็นต้อง
สร้�งระบบก�รจัดก�รใหม่ ที่ต้องชัดเจนด้�น 
กระบวนก�รเเละคว�มเข�้ใจ ว�่อะไรคอืพลงัง�น
ท�งเลือก สภ�เศรษฐกิจโลก (World Economic 
Forum) ประเมินว่�ปร�กฏก�รณ์ที่ เ รียกว่� 
“ก�รปฏิวัติเงียบ” จะเกิดข้ึนบนท้องถนนทั่วโลก 
หน่ึงในน้ันคือก�รที่รถยนต์พลังไฟฟ้�จะแพร่หล�ย
ม�กขึ้น บริษัท ฟอมม์ เอเซีย ผู้ผลิตรถไฟฟ้�
บริษัทแรกในไทย เปิดตัว FOMM One ที่จังหวัด
ขอนแกน่ ซึง่ถอืว�่ตอบโจทยแ์นวคดิรถยนต์ไฟฟ�้
ที่เหม�ะกับเมืองขอนแก่นสม�ร์ตซิตี้ ในขณะที่
ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค ก็รุกพัฒน�สถ�นีช�ร์จ
ไฟฟ้� โดยมีสถ�นีที่จังหวัดนครร�ชสีม�
 ก�รแก้ไขวิกฤตด้�นพลังง�นถือเป็นคว�ม
ท้�ท�ยสำ�หรับอน�คต หล�ยประเทศลงทุนกับ
นวัตกรรมนี้เพื่อรักษ�สมดุลเรื่องทรัพย�กรและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พ้ืนที่อีส�นก็มีก�รข�นรับ
คว�มเปลี่ยนเเปลงนี้ ทั้งก�รปรับปรุงระบบ 
โรงไฟฟ้�ท่ีพร้อมรองรับพืชพลังง�น “หญ้�เนเปียร์” 
สำ�หรบัใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในก�รผลติไฟฟ�้ทีจั่งหวัด
อุบลร�ชธ�นี หรือเเม้เเต่กังหันลมผลิตไฟฟ้�ที่มี
กำ�ลังผลิตม�กที่สุด 10 อันดับเเรกก็อยู่ในภ�ค
อีส�น ซึ่งมีก�รลงทุนที่จังหวัดนครร�ชสีม�เเละ
ชยัภมิู โดยบริษัทเอกชนเเละก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต 
 

ขอนแก่นสม�ร์ตซิตี้
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การรักษาเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม
โลก�ภิวัฒน์ทำ�ให้โลกหลอมรวมกัน เกิดก�ร
ถ�่ยเทวฒันธรรมผ่�นสินค�้ท�งวฒันธรรมในโลก
สมัยใหม่ ไม่ว่�จะเป็น เพลง ภ�พยนตร์ เกม 
หรือสื่อดิจิทัลต่�งๆ วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกมองว่�
เป็นสิ่งล้�สมัย ไม่ได้รับก�รใส่ใจ ซึ่งนับวันจะยิ่ง
สูญเสียคว�มเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และ
ช�ติพันธุ์ที่แตกต่�งหล�กหล�ย คว�มท้�ท�ยนี้
ทำ�ใหน้กัสร�้งสรรคเ์ริม่กลบัม�ทบทวนภูมปิญัญ�
ท้องถ่ิน ค้นห�ทักษะ ช่�งฝีมือ เพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมให้มีคุณภ�พ พร้อมทั้งใช้
คว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รพัฒน�ต่อยอดสินค้�
ท�งวัฒนธรรมต่�งๆ ให้ส�ม�รถเข้�ไปอยู่ได้ 
ในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะทำ�ให้เอกลักษณ์
ท�งวัฒนธรรมนั้นวิวัฒน์ไปต�มคว�มเจริญของ
สังคม
 ก�รพัฒน�สินค้�ท�งวัฒนธรรมในอดีต 
มักถูกผลิตขึ้นต�มทักษะคว�มส�ม�รถ หรือ
ทรพัย�กรต�่งๆ ทีม่ ีและบ�งครัง้อ�จไมส่�ม�รถ
ห�ตล�ดที่เหม�ะสมให้กับสินค้�นั้นได้ ซึ่งห�ก
มองวัฒนธรรมเป็นสินค้� เช่นเดียวกับสินค้� 
โดยทั่วไป ส่ิงสำ�คัญคือก�รทำ�คว�มเข้�ใจ 
คว�มตอ้งก�รของลูกค�้ พรอ้มๆ กบัคว�มเข�้ใจ
คุณค่�ท่ีแท้จริงท่ีวัฒนธรรมน้ันมอบให้ ก�รพัฒน�
สินค้�และบริก�รจึงมุ่งส่งต่อคุณค่�น้ันไปยัง 

ลูกค้�เป้�หม�ย ตอบสนองคว�มต้องก�ร 
ซึ่งจะสร้�งคว�มเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงระหว่�ง
วัฒนธรรมกับโลกในปัจจุบัน 

อาหารอีสาน
ที่ไหนมีคนอีส�น ที่นั่นมีอ�ห�รอีส�น วัฒนธรรม
อ�ห�รอีส�นเดินท�งไปทั่วโลก ก�รส่งออก 
คว�มแซบ่น้ีสอดคลอ้งกบักระแสท้องถ่ินนิยมทีค่น
ต่�งต�มห�ประสบก�รณ์ใหม่ อ�ห�รอีส�นที่ 
เตม็ไปดว้ยวตัถดุบิ เครือ่งเทศเฉพ�ะถิน่ สมนุไพร 
และผักพ้ืนบ�้น ทำ�ใหร้สช�ตขิองอ�ห�รอสี�นนัน้
มีคว�มแตกต่�ง พร้อมกับประโยชน์และคุณค่�
ท�งโภชน�ก�รทีด่ ีเร�อ�จไม่เคยคดิว�่จะไดเ้หน็ 
“ล�บ” เข�้ไปอยู่ในฉ�กภ�พยนตรฮ์อลลีวดูชือ่ดงั

อย่�ง Spider-Man: Homecoming ซึ่งเป็น 
ก�รแนะนำ�อ�ห�รอสี�นใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัในระดบัโลก
 ยังมวีตัถดุบิและอ�ห�รอสี�นอกีม�กม�ย ที่
รอก�รเล่�เรื่องหยิบจับไปข�ย แมลงและหนอน
ไม่เป็นแค่สัญลักษณ์ของก�รห�กินบนคว�ม
แร้นแค้นของภ�คอีส�นอีกต่อไป แต่เป็นถึง 
คว�มหวังของโลก เเละด้วยคว�มได้เปรียบท�ง
ภูมิศ�สตร์ ก�รลงทุนด้�นก�รเพ�ะเลี้ยงเเมลง 
จึงเกิดข้ึนในพ้ืนที่น้ี ทำ�ให้แมลงกล�ยเป็นสัตว์
เศรษฐกิจของไทย โดยมูลค่�ก�รส่งออกในช่วง 
2-3 ปีที่ผ่�นม�ทั้งแบบเป็นตัวและแปรรูป อยู่ที่
เกอืบ 1,000 ล�้นบ�ทตอ่ป ีนีค่อื อกีหน่ึงบทพสิจูน์
ว่�วัตถุดิบอีส�นส�ม�รถเป็นอีกหน่ึงท�งเลือก
ด้�นอ�ห�รให้กับประช�กรโลก
 

ภ�พ “ล�บ” อ�ห�รอีส�นในภ�พยนตร์ Spider-Man: Homecoming (2017)
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“บ่มีอีหยังเป็นไปบ่ได้” 
ทุกที่ล้วนมีโอก�ส จ�กภูมิประเทศที่แตกต่�ง วัฒนธรรมท่ีแตกต่�ง และผู้คนท่ีแตกต่�ง ก�รเล่�เรื่องใหม่จะสร้�ง 
ประสบก�รณ์ใหม่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผู้คนต�มห� ประสบก�รณ์ใหม่น้ีจะเกิดข้ึนจ�ก “ตัวตน” ที่ย�กต่อก�รลอกเลียนแบบ เรื่องร�ว 
อันมีเอกลักษณ์จ�กประวัติศ�สตร์อันย�วน�น ร�กฐ�นท�งวัฒนธรรมและลักษณะเฉพ�ะของแต่ละพื้นที่ ก�รต่อยอดด้วย
คว�มคิดสร้�งสรรค์และก�รบริห�รจัดก�รที่ดีจะเชิญชวนให้ผู้คนม�สัมผัส ดังน้ัน กระบวนก�รถ่�ยทอดเรื่องร�ว 
(Storytelling) จะกล�ยเป็นกระบวนก�รสำ�คัญในก�รสร้�งคุณค่�ใหม่ให้กับท้องถิ่น และนำ�ม�ซึ่งเศรษฐกิจระดับชุมชนที่ 
ไม่สิ้นสุด
 บนพื้นที่กว่� 1.68 แสนต�ร�งกิโลเมตรเเละจำ�นวนประช�กรที่ม�กถึง 22 ล้�นคน คว�มท้�ท�ยบทใหม่ของลูกอีส�น 
วันนี้และวันต่อๆ ไป อ�จเริ่มต้นจ�กก�รมองห�จนมองเห็นโอก�ส และสมก�รสร้�งสรรค์แบบฉบับอีส�นท่ีเกิดจ�กก�รหลอม
รวมคว�มคิดสร้�งสรรค์ ทักษะ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อสร้�งคว�มหม�ยใหม่และคว�มเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้กับ
แผ่นดินอีส�น พร้อมยืนยันว่� “บ่มีอีหยังเป็นไปบ่ได้” 

ที่ม� : บทคว�ม “แนวโน้มคว�มต้องก�รผู้บริโภคและโอก�สในก�รพัฒน�ธุรกิจสร้�งสรรค์ในภูมิภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ” จ�ก CEA / บทคว�ม 
“ประเทศไทยไม่ใช่แค่ ‘กรุงเทพฯ’ 10 อินไซต์ตอกยำ้� ‘โอก�สท�งธุรกิจ‘ ในจังหวัดเมืองรอง” จ�ก brandbuffet.in.th / บทคว�ม “ไม่อย�กตกกระ
แส ต้องลงทุนใน Mega Trend” จ�ก scb.co.th / บทคว�ม “เศรษฐกิจอีส�นสู่มิติใหม่แห่งก�รพัฒน� เสริมสร้�งโอก�สก�รค้� และก�รลงทุน” จ�ก 
positioningmag.com / บทคว�ม “อีส�นมุมใหม่ คำ�บอกเล่�จ�กนักเศรษฐศ�สตร์ ม.ขอนแก่น” จ�ก voicetv.co.th / บทคว�ม “Tales of Cities: 
City Branding Through Storytelling” โดย Journal of Global Strategic Management จ�ก researchgate.net / ร�ยง�น “World Urbanization 
Prospects: The 2018 Revision” โดย United Nations
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

ภาพของภูมิภาคที่แห้งแล้ง ปัญหาความยากจน และแลจะด้อยพัฒนากว่าภูมิภาคอื่น คือภาพที่เราหลายคนจดจำาเกี่ยวกับ
ภาคอสีานของไทย แตใ่ครบา้งทีรู่ว่้าปัจจบัุนภาคตะวันออกเฉยีงเหนอือนักว้างใหญ ่(ทีส่ดุในประเทศ) นี ้กำาลังจะเปล่ียนโฉมหน้า
สู่การเป็น “อีสานยุคใหม่” ที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจอันสำาคัญของไทยซึ่งพร้อมเชื่อมต่อสู่เวทีโลก

สู่ความเป็นเมือง 
คว�มเป็นเมือง (Urbanisation) เป็นคำ�ที่นักวิช�ก�รใช้ในก�รจำ�กัดคว�ม
ปร�กฏก�รณก์�รเปล่ียนแปลงของเมอืงจ�กก�รเปน็ชนบท ซึง่ถอืเป็นหนึง่ใน
แนวโน้มสำ�คัญที่กำ�ลังเกิดข้ึนทั่วโลก องค์ก�รสหประช�ช�ติค�ดก�รณ์ว่�
ภ�ยใน 30 ปีสัดส่วนของประช�กรที่อ�ศัยในเขตเมืองทั่วทุกมุมโลกจะมี 
ม�กถึงร้อยละ 68 หรือประม�ณ 6,700 ล้�นคน จ�กประช�กรโลกทั้งหมด 
9,800 ล้�นคน ส่วนประเทศไทยนั้น ปัจจุบันก็มีประช�กรอ�ศัยอยู่ในเมือง
แล้วกว่�ร้อยละ 51 และค�ดก�รณ์ว่�จะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 69.5 ในอีก 30 ปี 
ข้�งหน้� ซึ่งหม�ยคว�มว่�ประเทศไทยจะมีพื้นที่ชนบทเหลือเพียงร้อยละ 
30.5 เท่�นั้น 
 ก�รเปล่ียนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นว่�ประเทศไทยจะไม่ได้มีแค่ 
“กรงุเทพมห�นคร” ทีเ่ปน็เมอืงใหญ่เมอืงเดยีวอีกต่อไป แต่จงัหวัดอืน่ ๆ  จะ
ทยอยมีคว�มเจริญเพิ่มม�กขึ้นต�มไปด้วย
 ในส่วนของภ�คอีส�น จะเห็นว่�ช่วงทศวรรษหลัง พ.ศ. 2500 เป็นต้นม� 
อีส�นเติบโตและเปลี่ยนแปลงต�มระบบเศรษฐกิจและสังคมโลกอย่�งเห็น 
ได้ชัด ในช่วงปี 2523 - 2543 ประช�กรที่อ�ศัยอยู่ในเขตเมืองของภ�คอีส�น
มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นเกือบเท่�ตัว จ�ก 1.8 ล้�นคนเป็น 3.5 ล้�นคน และห�ก
มองจ�กมุมเศรษฐกิจ อีส�นมีอัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ (GDP) สูงท่ีสุด
ในประเทศ โดยโตเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ซึ่งประเด็นที่น่�สนใจคือ เมื่อลองดู
ที่จีดีพีร�ยภูมิภ�ค (Gross Regional Product) จะพบว�่เศรษฐกิจอีส�น 
ที่ผู้คนมักมองว่�ร�ยได้หลักม�จ�กภ�คก�รเกษตรนั้น กลับมีสัดส่วนร�ยได้ 
ที่ไม่ได้ม�จ�กภ�คก�รเกษตรสูงถึงร้อยละ 79 และในท�งกลับกัน ร�ยได้
จ�กภ�คเกษตรมีเพียงร้อยละ 21 เท่�นั้น ซ่ึงเป็นผลม�จ�กก�รขย�ยตัว 
ของภ�คอุตส�หกรรมในช่วงที่ผ่�นม�

ความหลากหลายทางเศรษฐกิจของภาคอีสาน 
 จงัหวดัทีม่สัีดสว่นร�ยไดจ้�กภ�คอตุส�หกรรมชดัเจน ไดแ้ก ่ 

 นครร�ชสีม� และขอนแก่น 
 จังหวัดที่มีสัดส่วนร�ยได้จ�กภ�คก�รค้�และบริก�รเด่น  

 ได้แก่ อุบลร�ชธ�นี อุดรธ�นี ร้อยเอ็ด มห�ส�รค�ม  
 หนองค�ย สกลนคร และชัยภูมิ 
 จงัหวัดทีม่สีดัสว่นร�ยไดจ้�กภ�คเกษตรกรรม ไดแ้ก ่บรุรัีมย์  

 สุรินทร์ ศรีสะเกษ ก�ฬสินธุ์ นครพนม เลย ยโสธร  
 อำ�น�จเจริญ บึงก�ฬ หนองบัวลำ�พู และมุกด�ห�ร

สัดส่วนพื้นที่เมืองกับชนบท
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ที่ม� : World Urbanization Prospects: The 2018 Revision
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เส้นทางสู่อนาคต
ภ�ยใต้พื้นที่กว่� 1.68 แสนต�ร�งกิโลเมตร ตลอดจนจำ�นวนประช�กรกว่� 
22 ล้�นคนของภ�คอีส�น ทำ�ให้ภูมิภ�คนี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภ�พอย่�งยิ่ง 
ทั้งในด้�นภูมิศ�สตร์ที่เหม�ะแก่ก�รเป็น “หน้�ด่�น” ของก�รค้�ก�รลงทุน
จ�กช�ยแดนและต่�งประเทศ ด้�นพื้นที่และแรงง�นที่มีพร้อมทั้งฐ�น 
ก�รผลติท�งก�รเกษตรและอตุส�หกรรม รวมถงึด�้นก�รเป็นแหลง่ทรพัย�กร
และแหล่งปลูกข้�วหอมมะลิท่ีดีที่สุดของประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่�นี้ทำ�ให้ 
ภ�คอีส�นมีคว�มพร้อมที่จะเติบโตอย่�งก้�วกระโดดในอน�คตอันใกล้  
 นอกจ�กนี้ แผนก�รลงทุนจ�กภ�ครัฐในด้�นโครงข่�ยคมน�คมยังเป็น
ตัวแปรสำ�คัญที่มีส่วนในก�รส่งเสริมเศรษฐกิจให้กระจ�ยตัวสู่ทุกพื้นที่ 
ในภูมิภ�ค หนึ่งในนั้นคือโครงก�ร Belt and Road Initiative (BRI) ภ�ยใต้
คว�มร่วมมือของรัฐบ�ลจีนกับช�ติต่�ง ๆ  ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเรียกได้ว่� 
เป็นเส้นท�งส�ยไหมแห่งศตวรรษที่ 21 เลยก็ว่�ได้ เพร�ะเป็นก�รเชื่อมโยง
เส้นท�งคมน�คมขนส่งระหว่�งจีนกับน�น�ประเทศ ครอบคลุมกว่� 80 
ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริก� ซึ่งภ�คอีส�นของไทย
เองก็เป็นส่วนหนึ่งในระเบียงเศรษฐกิจจีน-ค�บสมุทรอินโดจีนด้วย 
 โดยโครงก�รที่ไทยกำ�ลังร่วมมือกับจีนน้ัน คือก�รสร้�งเส้นท�งรถไฟ
คว�มเร็วสูง 2 เส้นท�ง ได้แก่ เส้นท�งกรุงเทพฯ-หนองค�ย และเส้นท�ง
หนองค�ย-เวียงจันทร์ ซึ่งแม้อ�จจะมองได้ว่�โครงก�รนี้เป็นหนึ่งใน 
เครื่องมือช่วยขย�ยอิทธิพลของจีนบนเวทีโลก แต่ประเทศต่�ง ๆ รวมถึง 
ไทยเองก็ได้รับประโยชน์จ�กก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นน้ีไม่น้อย โดยเฉพ�ะ
ในแง่ของก�รสร้�งง�น ช่วยกระตุ้นและเพิ่มศักยภ�พท�งเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ขับเคล่ือนให้เกิดคว�มร่วมมือท�งก�รค้�ก�รลงทุนผ่�นก�รเช่ือมภูมิภ�คต่�ง ๆ  
ของโลกเข้�ด้วยกัน 
 และคงไม่มีอะไรท่ีแน่นอนไปกว่�คว�มเจริญท่ีจะก้�วเข้�ม�ทั้งในเชิง
พืน้ที ่และคณุภ�พชวีติของประช�กรผูเ้ป็นเจ้�ของทรพัย�กรด�้นวฒันธรรม
และทัศนคติที่เปิดกว้�ง ซึ่งสำ�คัญอย่�งม�กในก�รพัฒน�คว�มร่วมมือของ
โลกในปัจจุบัน ณ ภูมิภ�คแห่งนี้

ท่ีม� : บทคว�ม “Belt and Road Initiative เดินหน้�ไปถึงไหนแล้ว?” จ�ก scbeic.com / 
บทคว�ม “อีส�นมุมใหม่ คำ�บอกเล่�จ�กนักเศรษฐศ�สตร์ ม.ขอนแก่น” จ�ก voicetv.co.th / 
ร�ยง�น “World Urbaniztion Prospects: The 2018 Revision” โดย United Nations

รถไฟความเร็วสูงประเทศไทย

คุณหมิง

บ่อเติม

เวียงจันทน์

หนองค�ย
อุดรธ�นี

ขอนแก่น

บ้�นไผ่

บัวใหญ่

นครร�ชสีม�

ป�กช่อง

สระบุรี
อยุธย�ดอนเมือง

กรุงเทพมห�นคร (บ�งซื่อ)
มักกะสัน สุวรรณภูมิ

ฉะเชิงเทร�
ชลบุรี

ศรีร�ช�

พัทย�

อู่ตะเภ�

ไฮสปีด ล�ว-จีน
ไฮสปีด ไทย-จีน
ไฮสปีด เชื่อม 3 สน�มบิน

ไฮสปีด ไทย-จีน

ไฮสปีด เชื่อม 3 สนามบิน
ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา

ระยะท�ง 220 กม.
เวล�เดินท�ง

45 น�ที

กรุงเทพฯ-หนองคาย
ระยะท�ง 627 กม.

เวล�เดินท�ง
3.15 ชั่วโมง
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร l ภาพ : ภีร์ร� ดิษฐ�กรณ์

“บุรีรัมย์มันเป็นเมืองทางผ่าน ตรงอีสานใต้ถ้ามาจากนางรอง ไม่ได้แค่ผ่านธรรมดาด้วยนะ คือเป็นติ่งอยู่หน่อยเดียว ถ้าคุณ
ไม่เลี้ยวซ้ายเข้ามา มันก็ไม่มีประโยชน์เลย” ภาพเมืองบุรีรัมย์ของคนทั่วไปที่เคยเป็นเพียง “ทางผ่าน” ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว
นึกถึงและตั้งใจมามากนัก ในวันนี้ B-Stay ธุรกิจเพื่อสังคมของคนบุรีรัมย์ โดยคนบุรีรัมย์ กำาลังทำาให้บุรีรัมย์กลายเป็นเมือง
ที่ใคร ๆ ก็อยากแวะเวียนเข้ามาพักผ่อนและใช้ชีวิตให้มีความสุขง่าย ๆ แบบชาวบ้าน 

ภ�พของบุรีรัมย์เริ่มชัดขึ้นและเริ่มถูกจดจำ�ในฐ�นะ “เมืองกีฬ�” ที่มีอีเวนต์ใหญ่โตระดับโลกอย่�งร�ยก�รแข่งรถ MotoGP ง�นวิ่งบุรีรัมย์ม�ร�ธอน และที่
ข�ดไม่ได้คือทีมฟุตบอลอันดับต้น ๆ ในไทยลีกอย่�งบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่กล�ยเป็นสัญลักษณ์ของบุรีรัมย์ เมืองรองแห่งนี้จึงเริ่มเรียกแขกได้อย่�งมห�ศ�ล 
ก�รม�เยือนอีส�นในครั้งนี้ เร�ม�พบกับคุณเบียร์-ขรรค์ชัย อาราม ผู้บริห�รโครงก�รบีสเตย์ (B-Stay) กับก�รบริห�รจัดก�รที่พักแบบโฮมสเตย์บนแนวคิด
ก�รทำ�ธุรกิจแบบ “คนอื่นต้องได้ด้วย” 

คุณนี้น้อย เกิดรัมย์และครอบครัว ที่ต. เสม็ด อ. เมืองบุรีรัมย์ หนึ่งในสม�ชิกโครงก�ร B-Stay
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ชุมชนเข้ามาเอี่ยว
“เร�ต้องให้ก่อน ก่อนที่เร�จะได้รับ” คุณเบียร์อ้�งถึงคำ�ที่คุณเนวิน ชิดชอบ 
ประธ�นบริห�รสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เคยพูดไว้กับเข�และทีมง�น
ถึง B-Stay โครงก�รบ้�นพักโฮมสเตย์ในบุรีรัมย์ที่ใช้ Airbnb ตล�ดออนไลน์
สำ�หรับก�รห�ที่พักบ้�นพักโฮมสเตย์หรือประสบก�รณ์ก�รท่องเที่ยวระดับ
โลกม�เป็น “เครื่องมือ”
 “พอมีอีเวนต์ระดับโลกอย่�ง MotoGP เรื่องที่พักก็สำ�คัญในก�รจะ 
จัดง�นใหญ่ ๆ  ที่คนต้องม�จำ�นวนม�ก คือเมืองโตแบบก้�วกระโดด เพร�ะ
ฉะนั้นก�รที่คนจะม�ลงทุนเปิดโรงแรมสำ�หรับอีเวนต์แบบนี้ มันตอบโจทย์
ย�กพอสมควร” ที่ม�ของ B-Stay ก็คือเกิดขึ้นม�เพื่อรองรับคนที่จะม�เข้�
ร่วมง�นประจำ�ปีประจำ�จังหวัดบุรีรัมย์นี่เอง แต่ส่ิงหนึ่งท่ีสำ�คัญคือก�รมี 
สว่นรว่มของคนในเมอืงซ่ึงกค็อืบรรด�ช�วบ�้น “ไมว่�่ง�นนัน้จะเลก็หรอืใหญ ่
ช�วบ้�นก็จะรับรู้แค่ว่�มีแข่งรถ แข่งบอล ทำ�ให้ก�รมีส่วนร่วมของชุมชน 
มันยังน้อยอยู่ แล้วจริง ๆ ตรงนี้เป็นกำ�ลังที่ยิ่งใหญ่ สังเกตได้จ�กบุรีรัมย์
ม�ร�ธอน พอมีช�วบ้�นม�เชียร์ เมืองมันก็ดูคึกคัก เห็นได้ชัดว่�ตรงน้ี 
เป็นมวลพลังก้อนใหญ่ เพร�ะฉะนั้นเวล�มีง�นใหญ่ ๆ เร�จะทำ�ยังไงให้
คนในเมืองได้มีส่วนร่วมเยอะ ๆ  ม�กกว่�ที่เร�ทำ�โปรเจ็กต์นี้” คุณเบียร์ยำำ้�ถึง
คว�มสำ�คัญของช�วเมืองที่กล�ยม�เป็นจุดกำ�เนิดในก�รทำ� B-Stay
 
เป็น อยู่ คือ...บุรีรัมย์
โจทย์ที่คุณเบียร์และทีมง�นตีแตกออกม�ก็คือ ส่ิงที่ช�วบ้�นเป็น สิ่งที่ 
ช�วบ้�นอยู่ และสุดท้�ยน่ันคือร�ยได้ท่ีพวกเข�ได้รับ “ช่วงแรก ๆ  จะมีทีมง�น
ไปช่วยจัดบ้�น จัดของตกแต่ง ดูเร่ืองคว�มสะอ�ด คือต้องเข้�ใจว่�เร�ไม่ได้ 
ทำ�โรงแรม เร�แค่ใช้สิ่งที่เร�เป็น เพร�ะฉะนั้นถ้�บ้�นที่เร�เคยอยู่ อยู่ ๆ  คุณ
ไปทำ�ให้เข�อยู่ย�ก มันก็ไม่ใช่แล้ว” หน้�ที่หลักของ B-Stay ก็คือก�รเข้�ไป
ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกให้ช�วบ้�นรู้จักจัดว�ง พร้อมกับก�รรับแขก 
เสมือนเป็นเจ้�ของโรงแรมด้วยตัวเอง
 “ผมมองว�่ก�รทำ�ธรุกจินีเ้ปน็ก�รทำ�ใหเ้มอืงเกดิจ�กชมุชนทีมี่ส่วนรว่ม
แบบจริง ๆ  ไม่ใช่ว่� ‘วันน้ีเข�มีแข่งรถกัน ส่วนเร�น่ังกินข้�วเฉย ๆ ’ พอชุมชน
มีส่วนร่วมกับเมืองจริง ๆ มันก็มีชีวิตชีว�ข้ึน แล้วเด๋ียวเข�ก็ออกม�ใช้จ่�ยเอง 
ธุรกิจท่ีเร�มีท้ังหล�ยมันก็เติบโตไปด้วยกันทั้งหมด เร�มองเป็นภ�พรวม
ม�กกว่�” ด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่ได้นึกถึงเพียงธุรกิจ B-Stay เพียงอย่�งเดียว 
แต่นึกถึงภ�พของบุรีรัมย์ทั้งเมือง ตัว B-Stay เองจึงกล�ยเป็นสิ่งที่ช่วยดัน
ให้เมืองค่อย ๆ เติบโตไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง
 นกัก�รเมอืงยืน่ปล� พระร�ช�ยืน่เบด็ คอืคำ�กล�่วทีเ่หม�ะสมกบัธรุกจิ
ประเภทน้ี “เร�อย�กให้พวกเข�ทำ�ม�กกว่� มีปัญห�อะไรแล้วเร�ค่อยเข้�ไปช่วย 
แต่ไม่ใช่เร�เอ�ไปให้ บ�งทีช�วบ้�นก็จะคิดว่�เร�จะเอ�อะไรไปให้ ซ่ึงเร�ก็ไป
ให้จริง ๆ แต่มันคือเคร่ืองมือในก�รทำ�ง�นต่อไป” คุณเบียร์กล่�วด้วยนำ�้ใสใจจริง

ก้าวข้ามคำาสบประมาท
คณุเบยีรเ์ล�่ยอ้นกลบัไปตอนทีเ่ริม่คดิทำ�โครงก�ร B-Stay “มนัทำ�ไมไ่ดห้รอก 
จะทำ�ไดย้งัไง จะไปใหช้�วบ้�นรว่มมอืยงัไง” นีค่อืหล�ย ๆ  เสยีงทีเ่คยดหูมิน่
เอ�ไว้ตอนแรกเริ่มโครงก�ร B-Stay “ผมว่�แบบนี้คุณประเมินช�วบ้�น 
ตำ่�เกินไป ช�วบ้�นเน่ียเก่งนะ แต่เร�ต้องบอกเข�ให้ถูกจุดและเข้�ใจง่�ย” 
ซำ�้ยงัชืน่ชมและยนิดไีปกบับรรด�เจ�้ของโรงแรมบ�งแหง่ทีส่�ม�รถก�้วผ�่น

ม�ตรฐ�นที่ B-Stay ได้ว�งไว้ “คนที่เก่งม�ก ๆ  คือพวกคุณย�ย เรตติ้งนี่อยู่
ท็อป ๆ เลยนะ ด้วยก�รบริก�ร แม้แต่โลเกชัน แต่คุณย�ยพูดภ�ษ�อังกฤษ
ไม่เป็นนะ ไม่ได้สักคำ�เดียว ยิ้มอย่�งเดียว” ซึ่งเป็นจุดท่ีคุณเบียร์มองว่� 
เป็นเสน่ห์อีกอย่�งของช�วอีส�นและคนไทย ที่แม้จะข�ดทักษะท�งภ�ษ� 
แต่ส่ิงท่ีผู้เข้�พักจะได้รับก็คือรอยย้ิมจริงใจและบริก�รท่ีเป่ียมล้นด้วยนำ�้ใจไมตรี
 สดุท�้ยไม่ว�่จะเปน็ธรุกจิไหน คณุเบยีรก์ม็คีว�มเชือ่ว�่ “เกดิขึน้ ตัง้อยู ่
แล้วก็ดับไป ทุกธุรกิจมันมีกร�ฟของตัวเอง คือคุณเริ่มต้นแล้ว ก็จะมีช่วงที่
คุณพีค มันย�กนะที่จะคงให้ธุรกิจอยู่ต่อไปย�ว ๆ  ผมว่�หลักนี้หนีไม่พ้น
เพร�ะมันเป็นสัจธรรม แต่สิ่งที่ทำ�ให้ยั่งยืนก็คือก�รส่งออกม�ยด์เซ็ต 
จ�กรุน่สูรุ่น่” เพร�ะทมีมองว�่ไม่ไดเ้ข�้ไปเปลีย่นวถิชีวีติดัง้เดมิของช�วบ�้น 
เข�เป็นแบบไหน ก็อยู่กินกันเหมือนเดิม ส่ิงท่ี B-Stay เข้�ไปช่วย คือก�รปรับ 
มุมมองใหม่ ๆ ว่�โอก�สอยู่ใกล้ตัว ห�กเร�รู้จักหยิบม�ใช้ม�กกว่�

ปลดล็อค 3 ปัญหาคาใจของชาวบ้าน 
กว่� B-Stay จะเป็นรูปเป็นร่�ง ทีมง�นต้องขอคว�มร่วมมือและ
ห�วิธีที่เหม�ะสมในก�รชักชวนและพูดคุยกับช�วเมืองตัวเอง
 
 
ความกลัว “อยู่ดีๆ ฉันจะเป็นเจ้�ของโรงแรมได้ยังไง” ทีมง�น
จึงพย�ย�มห�วธิพีดูคยุกบัช�วบ�้นและลองห�ภ�พพรอ้มชวนคยุ
ถึงภ�พก�รท่องเที่ยวในทุกวันนี้ ว่�ช�วต่�งช�ติชอบอะไรบ้�น ๆ  
และเป็นวิถีชีวิตที่เข�ไม่เคยเห็น ช�วบ้�นจึงค่อยเปิดใจที่ละน้อย
 
 
เงินทุน “ฉันไม่มีเงินจำ�นวนม�กไปทำ�อะไรแบบน้ัน” คุณเบียร์
เชื่อว่�จริง ๆ  แล้วทุกคนมีของดี บ้�นทุกหลังมีเสน่ห์ เพียงแต่เร�
ไม่รู้จักจัดให้ดูสวยง�มน่�อยู่ จึงส่งทีมง�นเข้�ไปช่วยแปลงบ้�น
ให้ดูใกล้เคียงกับคำ�ว่�โฮมสเตย์ม�กขึ้น และใช้บ้�นที่อยู่นี่แหละ
เป็นตัวทำ�เงิน
 
 
ภาษา “ฉันพดูภ�ษ�ต�่งประเทศไมเ่ป็นเลยสักคำ�” ประโยคเดยีว
ท่ีคุณเบียร์อธิบ�ย คือ “ผมเช่ือว่�เข�บินข้�มนำ�้ข้�มทะเลม�ห�เร� 
เข�กลัวท่ีจะคุยกับเร�ไม่รู้เร่ืองม�กกว่�อีก” B-Stay จึงช่วยจัดเตรียม
คู่มือไว้พร้อมมือ สำ�หรับอธิบ�ยแขกท่ีม�พักด้วยภ�พและคำ�อธิบ�ย 
ง่�ย ๆ  หรือเขียนระบุให้แขกใช้โปรแกรมแปลภ�ษ�คุยกับช�วบ้�นแทน 
รวมถึงมีก�รอบรมสอนภ�ษ�อังกฤษให้กับช�วบ้�นด้วย
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ประสบการณ์ที่มีแค่ที่นี่ 
ท่ีพักแรกท่ีคนมักจะนึกถึงเวล�ไปเท่ียวท่ีไหนคงหนีไม่พ้นโรงแรม แต่คุณเบียร์ก็ห�จุดท่ีจะส�ม�รถดึงลูกค้�จ�กโรงแรมม�ผนวกเข้�กับ B-Stay ด้วยก�รพย�ย�ม
จัดประสบก�รณ์ก�รท่องเท่ียวเพ่ิมเติมอีกหน่ึงอย่�ง “คือผมไม่รู้สึกว่�โรงแรมจะม�เป็นคู่แข่งกับเร�นะ ต้องห�จุดท่ีมันเช่ือมโยงกัน และน่ันคือส่ิงท่ีพวกผมจะ
ทำ�กันต่อไป ก็คือในส่วนของประสบก�รณ์ก�รท่องเท่ียว” 
 เพร�ะนอกจ�กในแพลตฟอร์มของ Airbnb จะมีบริก�รห�ท่ีพักแล้วอีกอย่�งหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญก็คือโปรแกรม ประสบก�รณ์ท่องเท่ียว “เด๋ียวน้ี 
ทุกคนเวล�ไปเท่ียวไหน เร�ก็จะโอเคฉันม�ถึงแล้วนะ ถ่�ยรูป เช็กอิน แต่ทุกวันน้ีมันมีอีกแก๊กหน่ึง คือฉันก็ม�ตรงน้ีแหละแต่ฉันได้ทำ�แบบน้ี เคยทำ�กัน 
หรือเปล่�” อย่�งไรก็ดี กิจกรรมตรงน้ียังมีส่ิงท่ีทีมง�นต้องไปทำ�ก�รบ้�นต่ออีกพอสมควร “เร่ืองของประสบก�รณ์มันมีร�ยละเอียดยิบย่อยท่ีเร�คิดว่�น่�สนใจ
เช่นกัน เร�ต้องค่อย ๆ ดูด้วยคว�มรอบคอบ อย่�งเช่น ถ้�พ�เข�ไปข่ีคว�ยแล้วตกคว�ยข้ึนม� ใครจะรับผิดชอบ มีประกันไหม เร�เลยพย�ย�มเน้นกิจกรรม
ท่ีง่�ย ๆ ไว้ก่อน เช่น เวล�มีง�นบวช พ�แขกไปร่วมง�นบวชกันก็ได้นะ มันสนุกสน�นไง” คุณเบียร์ท้ิงท้�ยด้วยคว�มสนุกแบบลูกอีส�นตัวจริง
 และน่ีก็คือท้ังหมดท่ี B-Stay คิด เลือก และลงมือทำ� ก็เพร�ะว่�มัน เป็น อยู่ คือ...บุรีรัมย์ 

“ฮอมจะแต” กับเสียงจากเจ้าของโรงแรม 
 
“เราตั้งใจจะทำาเป็นบ้านพักอยู่แล้ว พอ B-Stay เข้ามาก็ช่วยเพิ่ม
ช่องทางและขยายโอกาสให้เรามีทางหารายได้เพิ่มอีกทาง”
 คุณปิติพัฒน์ ศรีชนะ ข้�ร�ชก�รกระทรวงเกษตรช�วโคร�ชที่ย้�ย
ถิ่นฐ�นม�อยู่บุรีรัมย์กว่�หล�ยสิบปี รอบบ้�นพักมีสวนผลไม้ต�มฤดูก�ล 
เม่ือแขกม�พักก็ส�ม�รถเก็บกินได้ต�มใจชอบ พร้อมบ้�นต้นไม้ที่เป็น 
จุดเด่นของแขกไปใครม�

ติดต�ม B-Stay ได้ท�ง facebook.com/bstay2018

เพราะทั้งเมืองคือโรงแรมของคุณ! คุณมิทสุโยชิ มิย�ซ�กิ เจ้�ของโรงแรมม�จิย�โคะ ฮ�น�เระ ท่ีเขตย�น�กะ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เนรมิต
ให้เมืองท้ังเมืองกล�ยเป็นส่วนหน่ึงของโรงแรม โดยมีโรงแรมเป็นเพียงท่ีนอน ก่อนเข้�ไปขอคว�มร่วมมือกับร้�นค้�หรือคนในเมืองท่ีมีกิจก�รอยู่แล้ว 
ม�แนะนำ�ให้แขกได้ใช้บริก�ร เช่น ร้�นอ�ห�ร ร้�นเช่�จักรย�น บ่อออนเซ็น กระท่ังกิจกรรมพ้ืนบ้�นแบบญ่ีปุ่น เพ่ือเช่ือมโยงให้ธุรกิจในเมืองมีชีวิตชีว� 
จนทำ�ให้ท่ีน่ีได้รับร�งวัล Good Design Gold Award 2018 ไปอย่�งไร้ข้อโต้แย้ง ด้วยแนวคิด “The Whole town = Your Hotel” 
ที่ม� : hanare.hagiso.jp

“มนัก็เปน็รายได้เพิม่เขา้มา นอกจากกลุ่มนกัศึกษาทีม่กัจะมาพกั 
ทำาให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น” 
 คุณสิริอร พวงพันธ์ ตัวแทนนวัตวิถีหมู่บ้�นสว�ยสอ ที่เดิมทีใน 
ชุมชนเองก็ทำ�โฮมสเตย์อยู่แล้ว โดยชูจุดเด่นว่�แขกที่ม�พักจะได้ชม 
วิถีชีวิตช�วอีส�น อย่�งก�รทำ�น� ทอผ้� ทอเสื่อกก

“ทุกที่มีจุดด้อยอยู่ในตัว แต่เราต้องหาจุดเด่นของที่นั้น ๆ ให้เจอ 
แล้วเอาตรงนั้นไปขาย”
 คณุโอฬาร ชเูกยีรต ินักวชิ�ก�รอสิระและข�้ร�ชก�รบำ�น�ญทีผ่นัตวั 
ม�เปน็เจ�้ของกิจก�รโอฬ�รนวดไทย ผู้ใหบ้รกิ�รนวดไทยและรบัสอนนวด 
เลือกท่ีจะปรับเปล่ียนเตียงท่ีใช้นวดม�เป็นเตียงนอนให้แก่ผู้เข้�พัก 
พร้อมเสนอบริก�รนวดไทยท่ีจะทำ�ให้ผู้รักก�รนวดไม่อย�กลุกไปไหน ปิดท้�ย
ให้ประทับใจดว้ยอ�ห�รพืน้บ�้นอีส�นมือ้ใหญ ่พร้อมผลไมพ้ืน้ถิน่ครบครนั

หม�ยเหตุ : ฮอมจะแต เพี้ยนม�จ�กคำ�ว่� “โฮมสเตย์” ซึ่งช�วบ้�นสูงวัยมักออกเสียงเพี้ยนเพื่อให้ง่�ยต่อก�รพูด ทั้งยังเป็นเสน่ห์น่�รักที่เร�ค้นพบ
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How To : ถอดวิธีคิด

เจน จาคอบส์ (Jane Jacobs) นักเขียนผู้ทรงอิทธิพลเรื่องการพัฒนาเมืองเคยกล่าวไว้ว่า “การออกแบบเมืองในฝันนั้นง่าย 
แต่การสร้างเมืองน่าอยู่ข้ึนใหม่ต้องอาศัยจินตนาการ”1  หากเราพิจารณาถึงต้นทุนทางวัฒนธรรมมากมายในภาคอีสานของไทย 
ซึ่งมีทั้งความหลากหลายของชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน ท่ีเม่ือผสมผสานกับจินตนาการท่ีเต็มไปด้วยความ
เป็นไปได้ของคนอีสาน ก็เป็นเสมือนปัจจัยท่ีทำาให้ภูมิภาคนี้พร้อมก้าวสู่การเป็น “เมืองสร้างสรรค์” นิเวศที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างคน สถานท่ี และอัตลักษณ์ของเมือง ซึ่งพร้อมเป็นส่วนสำาคัญในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจและความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างไม่ต้องสงสัย
 และนี่คือบรรดา “ค่ากลาง” ของการสร้างอีสานให้มีแต่ความสร้างสรรค์ ที่จะเป็นต้นทุนในการสร้างเมืองสู่ความเติบโต
ในด้านอื่น ๆ ต่อไป 

เรื่อง : นพกร คนไว

ความหลากหลายของเชื้อชาติและการเติบโตของเมืองในอีสาน
ประช�กรทีม่ถีงึ 21 ล�้นคน ทำ�ใหเ้มอืงเตบิโตขย�ยไปสูช่�นเมอืง เกิดก�รขย�ยตัวของโครงสร�้งพืน้ฐ�น และก�รลงทุนทีเ่ติบโต ท้ังห�้งสรรพสนิค�้ สำ�นกัง�น 
และท่ีพักอ�ศัย อีกทั้งระบบคมน�คมที่เช่ือมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้�นและทั่วโลก เมื่อผสมกับคว�มหล�กหล�ยของประช�กรและก�รย้�ยถิ่นม�อยู่อีส�น 
ม�กขึ้นของคนนอกถิ่นจนเกิดเป็น “ชนชั้นใหม่” ของช�วอีส�น ล้วนกระตุ้นให้เกิดคว�มต้องก�รใหม่ ๆ ที่ไม่จำ�กัด เช่น โรงเรียนน�น�ช�ติเพื่อรองรับลูกครึ่ง
อีส�นที่มีคว�มหล�ยหล�กท�งเชื้อช�ติ หรือโรงเรียนท�งเลือกและโรงเรียนสอนวิช�ชีพที่รองรับธุรกิจที่กำ�ลังเติบโต

1 จ�กหนังสือ “Cities ความเมืองเรื่องบ้าน” โดย Little Thoughts (กุมภ�พันธ์ 2561) 

อีสานยุคใหม่ ความได้เปรียบด้านพื้นที่
และเมืองอัจฉริยะ
ก�รเป็นภูมิภ�คที่มีพื้นที่ม�ก เป็นข้อได้เปรียบของก�รเป็น “ศูนย์โลจิสติก” 
ที่มีก�รกระจ�ยตัวสูง โดยปัจจุบันมีศูนย์กล�งอยู่ 3 แห่ง คือ หนองค�ย 
มุกด�ห�ร และ นครพนม ที่ทำ�หน้�ที่เป็นประตูรับสินค้�จ�กประเทศเพื่อน
บ้�น อีกทั้งยังมีกลุ่มยุทธศ�สตร์สำ�คัญของอีส�นตอนบนที่ประกอบด้วย
อุดรธ�นี เลย หนองค�ย และบึงก�ฬ ซึ่งมีศักยภ�พสูงในก�รพัฒน�เชื่อม
โยงกับประเทศเพื่อนบ้�น
 เม่ือบวกเข้�กับแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ กลุ่มขอนแก่นพัฒน�เมือง 
จำ�กัด (KKTT) ทำ�ง�นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงก�รเริ่มต้น
อย่�ง “ขอนแก่นซิตี้บัส” ระบบขนส่งมวลชนที่มีระบบติดต�มจีพีเอส ระบบ
วดัสถติผิูใ้ชง้�นในแตล่ะวนั และยงัเชือ่มตอ่เมอืงขอนแกน่เข�้กบัสถ�นีขนสง่
หลักของเมือง ซ่ึงในอน�คตจะกล�ยเป็นจดุเชือ่มตอ่ของรถไฟฟ�้ร�งเบ�และ
ก�รขนส่งที่ม�จ�กกรุงเทพฯ

อัตลักษณ์ของอีสานกับสายตาของคนรุ่นใหม่ 
ศิลปินอีส�นทั้งกระแสหลักและอิสระต่�งปรับเข้�สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 
ที่กำ�ลังเบ่งบ�น เกิดเป็นปร�กฏก�รณ์ 100 ล้�นวิวบนยูทูบจำ�นวนม�ก โดย
ไม่ต้องพึ่งก�รโปรโมตของค่�ยใหญ่อีกต่อไป นอกจ�กจะส่งเสริมก�รเติบโต
ของธรุกจิแลว้ ยงัเปน็ก�รสง่ต่ออตัลักษณข์องช�วอสี�นใหช้�วโลกไดรู้จ้กัผ�่น
รูปแบบของธุรกิจบันเทิง ท้ังดนตรีและภ�พยนตร์ โดย “ต้นทุน” ในด้�นต่�ง ๆ  
เหล่�นี้มีศักยภ�พที่คนรุ่นหลังส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดและพัฒน�ได้อย่�ง 
รอบด้�นและยั่งยืน พร้อมเปลี่ยนภ�พอีส�นที่แห้งแล้ง ให้กล�ยเป็นภูมิภ�ค
ที่มีข้อได้เปรียบม�กม�ยในอน�คต
 สมก�รที่ผ่�นก�รผสมผส�นองค์ประกอบอันหล�กหล�ยเหล่�น้ี ยังส�ม�รถ
ใช้เป็นต้นท�งในก�รมองห� “ค่�กล�ง” ของพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ที่รอ
ก�รค้นพบและต่อยอดสู่ก�รสร้�งศักยภ�พของเมืองสร้�งสรรค์ลำ�ดับต่อ ๆ ไป
ได้อย่�งไม่รู้จบ 



Creative Place : พื้นที่สร้างสรรค์
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เรื่อง : ช�ลินี บริร�ช

จากการละเล่นท่ีเกิดจากความเชือ่และความศรทัธาของชาวอำาเภอด่านซา้ย จงัหวัดเลยในอดตี “ผีตาโขน” กลายเป็นเครือ่งหล่อหลอม
จิตใจของชาวด่านซ้ายเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่นจนสามารถเดินทางข้ามกาลเวลาและกลายเป็นอัตลักษณ์ประจำาพื้นถ่ินแห่งน้ี 
อีกทั้งเปล่ียนอำาเภอเล็ก ๆ อย่างด่านซ้าย ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวต่างแห่แหนมาเยี่ยมเยียนเพื่อร่วมขบวน 
ความสนุกไปกับสีสัน ความสนุก และเสียงหัวเราะของการละเล่นผีตาโขนท่ีเกิดจากการสืบทอดและปรับเปล่ียนวัฒนธรรมให้เข้ากับ
บริบทของเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมท่ีสามารถผลักดันให้กลายเป็นสินค้า 
ส่งออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว สร้างรายได้จากการจำาหน่ายสินค้าที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชน การโรงแรม และ 
ร้านอาหารอย่างเป็นกอบเป็นกำา พร้อม ๆ ไปกับการสร้างช่ือให้กับอำาเภอเล็ก ๆ แห่งน้ีให้เป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติได้อย่างคาดไม่ถึง
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ความสนุกจากความศรัทธา
ปล�ยเดือนมิถุน�ยนถึงต้นเดือนกรกฎ�คม 
ของทุก ๆ ปี ถนนหล�ยส�ยในอำ�เภอด่�นซ้�ย 
จงัหวดัเลย จะแนน่ขนดัและคล�คลำ�่ไปดว้ยผูค้น
ท่ีม�เฝ้�รอชมและร่วมสนุกไปกับขบวนแห่ผีต�โขน
ที่ออกม�อ�ละว�ดร้องเล่นเต้นรำ�กันอย่�ง
สนุกสน�นต�มท้องถนน ท่�มกล�งริ้วขบวนท่ี 
เต็มไปด้วยผู้คนท่ีใส่หน้�ก�กและแต่งก�ยคล้�ยผี 
สิ่งท่ีสะดุดส�ยต�นักท่องเที่ยวท่ีม�ร่วมง�น คือ 
หุ่นรูปผีต�โขนสองตัว ที่ทำ�จ�กไม้ไผ่ส�นและ 
มีขน�ดใหญ่กว่�คนธรรมด�ถึงสองเท่� มีก�ร
ประดับตกแต่งแยกเป็นเพศหญิงและช�ย หรือที่
ช�วด่�นซ้�ยรู้จักกันดีในชื่อของ “ผีต�โขนใหญ่” 
โดยผู้ที่ส�ม�รถแต่งชุดเป็นผีต�โขนใหญ่ได้นั้น 
ถูกสงวนไว้สำ�หรับคนเฉพ�ะกลุ่มที่ได้รับอนุญ�ต
จ�กผีหรือเจ้�ก่อน และต้องรับหน้�ที่นี้อย่�งน้อย
เป็นเวล�ส�มปี ช�วบ้�นและนักท่องเท่ียวคนอ่ืน ๆ  
ไม่ว่�จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทั้งช�ยและหญิง 
จะแตง่ตวัคล�้ยผหีรอืปศี�จดว้ยก�รสวมหน้�ก�ก
เพื่อรับบท “ผีต�โขนเล็ก” ที่คอยสร้�งคว�มสนุก
ผ่�นก�รร้องรำ�ทำ�เพลงไปพร้อม ๆ  กับร้ิวขบวนแห่ 
 แม้ว่�เบื้องหน้�ของก�รละเล่นผีต�โขนที่ 
เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ท�งวัฒนธรรมและคว�มคิด

สร้�งสรรค์ของช�วด่�นซ้�ยนั้นจะเต็มไปด้วย
คว�มสนุกสน�นจ�กก�รหยอกล้อกันในขบวน 
แต่เบื้องหลังกลับมีที่ม�จ�กคว�มเชื่อและ 
คว�มศรัทธ�ท�งพระพุทธศ�สน� ก�รละเล่น 
ผีต�โขนของช�วด่�นซ้�ยเป็นส่วนหนึ่งของง�น
ประเพณีบุญหลวงหรือง�นบุญประเพณีใหญ่ท่ีรวม
ง�นบญุต�่ง ๆ  ไดแ้ก ่ง�นบญุเผวส บญุสงกร�นต ์
บุญบ้ังไฟ และบุญซำ�ฮะ (บุญชำ�ระ) เข้�ไว้ด้วยกัน 
เพ่ือบูช�หลักเมืองและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ให้ช่วยคุ้มครองช�วบ้�น ก�รละเล่นผีต�โขนได้รับ
อิทธพิลม�จ�กมห�เวสสนัดรช�ดก ช�ดกในท�ง
พระพุทธศ�สน�ท่ีกล่�วไว้ว่� ก�รแห่ผีต�โขนเกิดข้ึน
ตอนท่ีพระเวสสันดรและพระน�งมัทรีเดินท�งกลับ
สู่เมือง เหล่�ผีป่�หล�ยตนและสัตว์หล�กหล�ยชนิด
ท่ีรักท้ังสองพระองค์พ�กันแฝงตัวม�กับช�วบ้�น 
เพือ่ม�สง่ทัง้สองพระองคก์ลบัเมอืง จงึเรยีกกนัว�่ 
“ผีต�มคน” และเพ้ียนม�เป็น “ผีต�โขน” ในปัจจุบัน 
 นอกจ�กน้ีก�รละเล่นผีต�โขนยังเป็นประเพณี
ที่ใกล้เคียงกับก�รบูช�บรรพบุรุษของอ�ณ�จักร
ล�้นช�้งหลวงพระบ�ง ทีม่จุีดประสงคใ์นก�รเล่น
เพื่อบูช�ดวงวิญญ�ณของบรรพบุรุษท่ีมีพลัง 
ปกปักษ์รักษ�หรือทำ�ล�ยล้�งบ้�นเมืองได้ จึงจัดให้
มีก�รละเล่นผีต�โขนร่วมกันกับขบวนแห่ง�น 

บญุหลวงเพือ่เปน็ก�รถว�ยใหว้ญิญ�ณบรรพบุรุษ
พอใจและดลบันด�ลให้บ้�นเมืองมีแต่คว�มสุขสงบ
 จุดเริ่มต้นของก�รละเล่นผีต�โขนอยู่ที่ 
วัดโพนชัย ซึ่งเป็นวัดเก่�แก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของช�วด่�นซ้�ยม�ต้ังแต่ก่อต้ังชุมชน เจ้�พ่อกวน 
ผู้นำ�ท�งจิตวิญญ�ณของช�วด่�นซ้�ยท่ีได้รับ 
ก�รสืบทอดจ�กรุ่นสู่รุ่น จะเข้�ทรงวิญญ�ณเพื่อ
เสีย่งท�ยกำ�หนดวนัจัดง�นบญุหลวงทีจ่ดัขึน้เปน็
เวล�ส�มวนัทกุป ีและในวนัแรกของง�นประเพณี
บุญหลวง คณะของเจ้�พ่อกวนจะนำ�ขบวนไป
นิมนต์พระอุปคุตต์ พระผู้มีฤทธ�นุภ�พและ
เนรมิตก�ยอยู่ในมห�สมุทรเพื่อปกปักษ์รักษ�
คว�มสงบสุขที่บริเวณริมแม่นำ้�หมัน เมื่ออัญเชิญ
พระอปุคตุตเ์สรจ็แล้ว จะนำ�ใสพ่�นและนำ�ขบวน
กลับม�ที่หอพระอุปคุตต์ บริเวณวัดโพนชัยเพื่อ
ช่วยปร�บม�รและป้องกันภัยอันตร�ยต่�ง ๆ  ท่ีจะ
เกิดในช่วงง�นบุญ วันที่สองจะเป็นพิธีก�รแห่ 
พระเวสสนัดรและน�งมทัรเีข�้เมอืงโดยสมมตใิห้
วัดคือเมือง โดยบรรด�ผีต�โขนจะเข้�ร่วมใน
ขบวนแห่และเล่นหยอกล้อไปกับผู้คนท่ีม�ร่วมง�น 
วันท่ีส�มช�วบ้�นม�น่ังฟังเทศน์มห�ช�ติ 13 กัณฑ์
ทีว่ดัโพนชยัเพือ่เปน็ก�รสร�้งบุญสร�้งกศุลใหก้บั
ผู้คนที่ม�เข้�ร่วมง�น
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จากพิธีกรรมสู่การแสดง
จ�กก�รเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมท�งศ�สน� 
โดยมจีดุประสงคเ์พือ่บวงสรวงส่ิงศกัด์ิสิทธิท่ี์ได้รบั
ก�รถ่�ยทอดม�จ�กหลวงพระบ�ง ก�รละเล่น 
ผตี�โขนไดถู้กปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ 
สงัคม และเศรษฐกิจทีเ่ปลีย่นไปของช�วด�่นซ้�ย 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วงปีพ.ศ. 2500-2530 เพื่อ
กระตุ้นก�รท่องเที่ยวท้องถิ่นให้ส�ม�รถสร้�ง
ตัวเลขท�งเศรษฐกิจเป็นท่ีน่�พอใจให้กับจังหวัดเลย 
โดยไดร้บัก�รสนับสนุนจ�กภ�ครฐัและสือ่มวลชน 
ทีต่�่งมสีว่นชว่ยผลกัดนัใหข้บวนแหข่องผีต�โขน
ส�ม�รถเคล่ือนขบวนม�อยูแ่ถวหน�้บนเวทีระดบั
ประเทศ จนกล�ยเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 
ท้ังช�วไทยและต่�งประเทศได้สำ�เร็จ หลังจ�กได้รับ
ก�รบรรจุอยูใ่นแผนสง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่วในปพี.ศ. 
2530 ก�รละเล่นพ้ืนบ้�นที่ได้รับก�รคิดค้นขึ้น
สำ�หรับประกอบพิธีกรรมท�งศ�สน�จึงถูกปรับ 
รูปแบบให้เป็น “ก�รแสดง” ม�กข้ึน เพ่ือให้กล�ย
เป็นสินค้�ท�งวัฒนธรรมท่ีติดต�ตรึงใจนักท่องเท่ียว 
เช่น มีพิธีเปิดง�น ก�รจัดประกวดขบวนแห่ 
ก�รประกวดหน้�ก�กและชุดแต่งก�ยผีต�โขน 
หรือก�รประกวดท่�เต้นที่สวยง�มของผีต�โขน 
ก�รละเล่นผีต�โขนจึงได้เปล่ียนสถ�นะจ�ก 
ก�รละเล่นเพื่อพิธีกรรมที่เกี่ยวกับคว�มเชื่อและ
ก�รดำ�เนินชีวิต ม�เป็นก�รแสดงท่ีเน้นคว�มบันเทิง
สนุกสน�น ก�รจดัง�นจึงถกูแบง่เปน็สองรูปแบบ 
คือ ก�รละเล่นเพ่ือประกอบพิธีกรรมและก�รแสดง
ท่ีมทีมีง�นดแูลเรือ่งก�รแสดงเพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่ว
ได้รับชม 

 นอกจ�กรูปแบบก�รละเล่นที่เปลี่ยนไปแล้ว 
รูปแบบของหน้�ก�กและเส้ือผ้�ของผีต�โขนเอง 
กเ็ปลีย่นไปต�มสภ�พสังคมและเศรษฐกจิเชน่กนั 
นับเป็นก�รแสดงให้เห็นถึงฝีมือด้�นศิลปะของ
ช�วด่�นซ้�ยท่ีพัฒน�ม�อย่�งต่อเน่ืองต�มก�ลเวล� 
หน้�ก�กและเครื่องแต่งก�ยของผีต�โขนใน 
ยุคแรก ทำ�จ�กวัสดุธรรมช�ติหรือวัสดุเหลือใช้ 
สว่นหน�้ก�กทำ�ขึน้จ�กหวดทีใ่ช้แลว้นำ�ม�เย็บตดิ
กับก�กมะพร้�ว ว�ดเส้นลงสีด้วยสีที่ห�ได้จ�ก
ธรรมช�ต ิเชน่ สดีำ�จ�กถ�่น สแีดงจ�กปนูหม�ก 
และสีข�วจ�กปูนข�ว ซึ่งลวดล�ยที่ว�ดนั้นก็ 
ไม่ได้ซับซ้อน มีแค่ต�และป�ก โดยตั้งใจว�ดให้
ไม่ชัดเจนนัก เพื่อเน้นให้หน้�ก�กมีคว�มลึกลับ 
น�่กลัว สว่นชดุนัน้เย็บขึน้จ�กเศษผ�้หรอืจีวรพระ
เพื่อคว�มประหยัด แต่หลังจ�กที่ก�รละเล่นผีต�
โขนได้รับก�รบรรจุในแผนส่งเสริมก�รท่องเท่ียว
ในปีพ.ศ. 2530 รูปแบบของหน้�ก�กและเสื้อผ้�
ของผีต�โขนกถ็กูปรบัเปลีย่นใหม้สีสีนัทีส่ดใสเพือ่
ดึงดูดคว�มสนใจของนักท่องเท่ียวที่เข้�ชมง�น 
ช�วบ้�นเริ่มหันไปใช้หวดใหม่ นำ�สีสังเคร�ะห์
อย่�งสีนำ้�มันหรือสีพล�สติกม�ใช้เพื่อเพิ่มเฉดสี 
มีก�รเพ่ิมร�ยละเอียดให้ม�กข้ึน โดยก�รใช้เทคนิค
ต่�ง ๆ เช่น ก�รลงรักปิดทอง ก�รเสริมล�ยต่�ง ๆ 
เพิ่มคว�มสวยง�ม เช่น ล�ยเรข�คณิต ล�ยไทย 
ล�ยตัวอักษร 
 เมือ่หน�้ก�กผตี�โขนกล�ยเปน็สินค�้ทีต่อ้ง
ใช้คว�มละเอียดม�กขึ้น ก�รผลิตหน้�ก�กเพื่อ
นำ�ม�ข�ยจึงถูกเปลี่ยนมือจ�กช�วบ้�นทั่วไป 
ม�เป็นกลุ่มช่�งท่ีมีทักษะท�งด้�นศิลปะที่เน้น 

ก�รออกแบบลวดล�ย โดยลวดล�ยน้ันจะเน้น 
ให้เห็นถึงคว�มเป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อให้จดจำ� 
ได้ง่�ยในขบวนแห่และมีโอก�สชนะก�รประกวด
ม�กขึ้น เสื้อผ้�ของผีต�โขนเองก็เปลี่ยนไปต�ม
ยคุสมยัเชน่กนั จ�กเดมิทีใ่ชจ้วีรพระม�เยบ็ตอ่กนั
เพื่อคว�มประหยัดเป็นเหตุผลหลัก เน่ืองจ�ก 
ช�วด่�นซ้�ยในสมัยก่อนมีฐ�นะค่อนข้�งย�กจน 
ก็ถูกเปลี่ยนเป็นชุดที่มีสีสันสวยง�มได้รับก�ร 
ตัดเย็บโดยใช้ผ้�ไหมหรือผ้�ซิ่นโดยช่�งฝีมือ 
ร้อยตำ�รวจเอก สนอง อุปล� ผู้ศึกษ�วิจัยเร่ือง
พัฒน�ก�รประเพณีผีต�โขน อำ�เภอด่�นซ้�ย 
จังหวัดเลย กล่�วถึงเร่ืองน้ีไว้ว่� “เป็นยุคท่ีผีต�โขน
ดูหยิบโหย่งและเป็นผีตระกูลผู้ดี ซึ่งเหตุผลใน 
ก�รทำ�ก็คือหวังเงินร�งวัลจ�กก�รประกวดแข่งขัน” 

จินตนาการสร้างรายได้ 
สีสันคว�มสนุกอันเป็นเอกลักษณ์ของขบวนแห่ 
ผีต�โขนนั้น คือแม่เหล็กที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
ทั้งไทยและต่�งประเทศแห่แหนเข้�ม�ร่วมง�นที่
อำ�เภอด่�นซ้�ยม�กข้ึนทุกปี ในปีพ.ศ. 2562 มี 
นักท่องเที่ยวกว่� 103,000 คนเข้�ร่วมง�นและ
สร้�งร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว ที่พัก ร้�นอ�ห�ร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้�ของที่ระลึกให้กับ
อำ�เภอด่�นซ้�ยและอำ�เภออื่น ๆ  ของจังหวัดเลย 
เช่น อำ�เภอภูเรือและอำ�เภอเชียงค�น กว่� 123.6 
ล้�นบ�ท หน้�ก�กผีต�โขนกล�ยเป็นแหล่งสร้�ง
ร�ยได้ให้กับผู้คนในชุมชนเป็นอย่�งม�ก ณรงค์ 
คำ�ยี่ เจ้�ของร้�น “คนโขน” ในอำ�เภอด่�นซ้�ย 
เล่�ว่� มีคนส่ังจองหน้�ก�กสำ�หรับใส่เล่นใน
เทศก�ลประเพณีบุญหลวงและก�รละเล่นผีต�โขน
ปีที่ผ่�นม�เป็นจำ�นวนม�ก ทำ�ให้ต้องทำ�ง�น 
แข่งกับเวล�เผื่อผลิตให้ทันกับคว�มต้องก�ร 
ของลกูค้� แตด่ว้ยคว�มละเอยีดของชิน้ง�นท่ีตอ้ง
ทำ�ดว้ยมอื ทำ�ใหก้�รผลติหน�้ก�กหนึง่ช้ินใชเ้วล�
น�นถึง 7-14 วัน โดยแต่ละชิ้นทำ�จ�กท�ง
มะพร้�วที่ต้องนำ�ไปแช่นำ้� 2-3 วันเพื่อให้มี 
คว�มอ่อนม�กพอที่จะนำ�ไปขึ้นแบบกับกระป๋อง 
จ�กนัน้ตอ้งนำ�ไปต�กแดดใหแ้ห้งอกี 1-2 สปัด�ห ์
เพื่อนำ�ม�ประกอบกับหวดก่อนที่จะนำ�ไปเจ�ะ
ตกแตง่หน�้ต�และลงสวี�ดล�ย สนนร�ค�ต่อช้ิน
อยู่ที่ 500-1,000 บ�ทแล้วแต่คว�มย�กง่�ย 
ของล�ย ในสมัยก่อน เมื่อจบง�นแล้ว ช�วบ้�น
จะไมน่ำ�หน�้ก�กและเสือ้ผ�้ผตี�โขนกลบัเข�้บ�้น 
แต่จะนำ�ไปท้ิงแม่นำ�้หมันเพ่ือเป็นก�รท้ิงคว�มทุกข์ 
ไปกบัส�ยนำ�้ แตท่กุวนันี ้ดว้ยลวดล�ยทีส่วยง�ม
แปลกต� ทำ�ให้นักท่องเที่ยวต้องก�รนำ�หน้�ก�ก
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ที่ม� : บทคว�ม “ผีต�โขนย่อส่วนที่ระลึกเล็กๆ แต่มีเรื่องร�ว” จ�ก thaipr.net / บทคว�ม “สุดคึก “ผีต�โขน” ช�วด่�นซ้�ย” จ�ก siamrath.co.th / บทคว�ม “‘ผีต�โขน’ หนึ่งเดียว 
ในโลก เทศก�ลง�นบุญใหญ่ถิ่นอีส�น” จ�ก thansettakij.com / “เที่ยวชมเทศก�ลผีต�โขน อ.ด่�นซ้�ย จ.เลย” จ�ก ร�ยก�รโอ้โห ไทยแลนด์ (01-09-62 | 1/2) / “เจ�ะลึกถึงก�รทำ�
หน้�ก�กผีต�โขน” จ�ก ร�ยก�ร โอ้โห ไทยแลนด์ ( 08-09-62 | 2/2) / บทคว�ม “โดดเด่น! “ผีต�โขนเมืองเลย” ร่วมโชว์ตื่นต�กล�งง�นหน้�ก�กค�ร์นิวัลเวนิส” จ�ก matichon.co.th

กลับไปเป็นที่ระลึก เกิดเป็นกิจกรรมซื้อข�ย
หน้�ก�กท่ีใช้เล่นในขบวนแห่หลังจบง�น โดยมี
ร�ค�สูงถึง 3,000-4,000 บ�ทต่อชิ้นแล้วแต่ 
คว�มสวยง�มของล�ยบนหน้�ก�กนั่นเอง
 จริงอยู่ว่�มูลค่�ของหน้�ก�กผีต�โขนนั้น
แปรผันต�มฝีมือด้�นศิลปะในก�รสร้�งสรรค์ 
ผลง�นได้อย่�งประณีตบรรจง แต่ด้วยร�ค�ที่สูง 
ทำ�ให้นกัทอ่งเทีย่วหล�ย ๆ  กลุม่ต้องคดิกอ่นทีจ่ะ
ควักกระเป๋�จ่�ย หรือบ�งทีก็เลือกที่จะไม่ซื้อเลย 
เพื่อเปิดโอก�สให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีงบในก�ร
ใช้จ่�ยม�กนักส�ม�รถซื้อของที่ระลึกได้อย่�ง 
ไม่ตะขิดตะขวงใจ อ�รย� เครือหงษ์ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษ�ปีที่ 6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทย� จึง
เริ่มบริษัท ต�โขน จำ�กัด ในปีพ.ศ. 2558 
โดยรวมตัวกับเพื่อน ๆ  ทำ�สินค้�ที่ระลึกที่มีร�ค�
จับต้องได้สบ�ยกระเป๋� อย่�งหน้�ก�กผีต�โขนจ๋ิว 
เสื้อยืด พวงกุญแจ หรือโคมไฟว�ดล�ยผีต�โขน
ม�จำ�หน่�ยในช่องว่�งท�งก�รตล�ดท่ีมองเห็นนี้ 
“จุดเด่นของผลิตภัณฑ์จะเป็นง�นแฮนด์เมด
ทัง้หมด โดยเพือ่น ๆ  ในกลุม่ชว่ยกนัว�ดลวดล�ย
ลงบนพวงกุญแจบ้�ง หน้�ก�กผีต�โขนขน�ดเล็กบ้�ง 
ส่วนเส้ือยืดใช้วิธีสกรีน สินค้�นำ�ไปว�งจำ�หน่�ย
ในร้�นข�ยของท่ีระลึกทั่วอำ�เภอด่�นซ้�ยและ
อำ�เภอใกลเ้คยีง” อ�รย�กล่�ว สนิค�้ทีร่ะลกึร�ค�
เข้�ถึงได้เหล่�นี้ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของ 
นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่�งดี เห็นได้จ�กยอดข�ย
เสื้อยืดเฉลี่ย 300-400 ตัวต่อเดือน แม้จะไม่ใช่
ช่วงเดือนที่จัดง�นประเพณีผีต�โขน ในช่วงที่มี

ออร์เดอร์เข้�ม�เยอะแต่ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ทัน 
เนือ่งจ�กเปน็ชว่งเปดิเทอม อ�รย�จะแบง่ง�นให้
ช�วบ้�นในพ้ืนท่ีช่วยกันว�ดล�ยบนสินค้�ต่�ง ๆ 
ทำ�ให้ในแต่ละเดือนช�วบ้�นซ่ึงส่วนใหญเ่ป็นเกษตรกร
ส�ม�รถมรี�ยไดเ้สรมิเดอืนละ 3,000-4,000 บ�ท

เคลื่อนขบวนสู่เวทีโลก 
ก�รสนับสนุนง�นประเพณีบุญหลวงและก�รละเล่น
ผีต�โขนจ�กหล�ยภ�คส่วนเพ่ือส่งเสริมก�รท่องเทีย่ว
ของจงัหวดัเลยเปน็เวล�ตอ่เนือ่ง ทำ�ใหก้�รละเลน่
ผีต�โขนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักท้ังในกลุ่มนักท่องเท่ียว
ช�วไทยและเทศจนส�ม�รถเลื่อนระดับจ�ก
ประเพณีท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
และไปได้ไกลถึงระดับน�น�ช�ติ ที่นำ�ไปสู่คว�ม
ร่วมมือในก�รแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โดยปี 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่�นม� กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ
จังหวัดเลย หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนจัดง�น 
“ง�นประเพณีบุญหลวงและก�รละเล่นผีต�โขน 
มหกรรมหน้�ก�กน�น�ช�ติประจำ�ปี 2562”  
ช่วงวันที่ 5-7 กรกฎ�คม 2562 ง�นนี้ไม่ได้มีแค่
ก�รแสดงจ�กผีต�โขนเท่�นั้น แต่ยังมีก�รแสดง
หน้�ก�กน�น�ช�ติจ�กน�น�ประเทศ เช่น จีน 
ฟิลิปปินส์ ล�ว และอินโดนีเซีย ซ่ึงเรียกคว�มสนใจ 
จ�กนักท่องเที่ยวที่ม�ร่วมชมง�นได้เป็นอย่�งดี  
“ก�รจัดง�นย่ิงใหญ่ข้ึนทุกปี คร้ังน้ีจะได้ชมขบวนแห่ 
ของท้องถ่ิน จะได้เห็นขบวนแห่รัชก�ลท่ี 10  
หม�ยถึงประช�ชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงคว�ม
จงรกัภกัด ีนอกจ�กน้ียังมกี�รแสดงหน้�ก�กของ 

4 ประเทศ ซึ่งถือว่�เป็นก�รแลกเปลี่ยนศิลป
วฒันธรรมรว่มกนัดว้ย ซึง่จะเหน็พีน่อ้งประช�ชน
ช�วต�่งช�ตมิ�เทีย่ว สร�้งร�ยไดใ้หค้นในทอ้งถิน่
จงัหวดัเลย” น�ยกฤษศญพงษ ์ศริ ิปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมกล่�ว 
 ก�รยกระดบัสนิทรพัยท์�งวฒันธรรมใหเ้ปน็
ทีน่�่สนใจในระดับน�น�ช�ติทำ�ให้ลวดล�ยอันเป็น
เอกลักษณ์และสีสันท่ีโดดเด่นของหน้�ก�กผีต�โขน
ไม่ได้แค่เตะต�นักท่องเที่ยวที่ม�ร่วมประเพณีที่
ด่�นซ้�ยเท่�น้ัน แต่ยังโดนใจของน�ยอันเดรีย   
ม�ร์คอน (Andrea Marcon) กงสุลกิตติมศักด์ิ 
เมืองเวนิส ถึงข้ันเชิญชวนให้เหล่�ผีต�โขนไป 
ร่วมแสดงบนเวทีระดับโลกอย่�งง�น “หน้�ก�ก
ค�ร์นิวัล” เทศก�ลหน้�ก�กอันเก่�แก่ของอิต�ลี
ทีเ่มอืงเวนสิ ทีภ่�ยในง�นจะมีก�รสวมหน้�ก�กและ
แต่งตัวอย่�งอลังก�รสร้�งสีสันคว�มสนุกสน�น
และคว�มตื่นเต้นให้กับผู้เข้�ชมจ�กทั่วโลก และ
ประเทศไทยเปน็ประเทศแรกในเอเชยีท่ีไดร้บัเชญิ
ไปร่วมง�นนี้ 
 ก�รละเล่นผีต�โขนที่ถูกส่งต่อจ�กรุ่นสู่รุ่น
และได้รับก�รปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเมือง
และชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปต�มก�ลเวล� 
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภ�พของสินทรัพย์ท�ง
วัฒนธรรมชิ้นน้ีที่ส�ม�รถสร้�งชื่อให้กับเมือง 
สร้�งง�นและร�ยได้ให้กับผู้คน อีกทั้งเป็นที่ 
ยึดเหน่ียวและสร้�งคว�มสนุกพร้อมกับเสียงหัวเร�ะ
ให้กับช�วด่�นซ้�ยม�ตลอดทุกยุคทุกสมัย 
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The Creative : มุมมองของนักคิด

เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ l ภาพ : มนตรี โสภ� และภีร์ร� ดิษฐ�กรณ์

“เกลือ” เปน็แรธ่าตสุำาคัญต่อการดำารงชวิีตของมนุษย ์นอกจากใชเ้ป็นเครือ่งปรงุแตง่รสอาหาร และใชถ้นอมอาหารในรปูแบบ
การหมักดองเพือ่ให้เก็บรกัษาไว้ได้ยาวนานขึน้ เกลือยงัมีสรรพคณุทางยา และในประวัตศิาสตรโ์ลกยคุโบราณ เกลือเปน็วัตถุ
ท่ีมีท้ังคุณค่าและมูลค่าในกระบวนการแลกเปล่ียน จนถูกเรียกว่า “ทองขาว” เพราะพื้นท่ีที่ผลิตเกลือได้ ถือว่ามีแต้มต่อ 
ในการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าจากภายนอก ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนเมือง ไปจนถึงเส้นทางการค้า

เส้นทางสายเกลือ(สินเธาว์)
เส้นทางสายทองของภาคอีสาน
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ขณะท่ี “เกลือ” ยังก้�วข้�มม�เป็น “ต้นทุนท�งวัฒนธรรม” ท่ีลำ�้ค่�ในก�รสร้�ง
เส้นท�งก�รท่องเท่ียวท่ีน่�สนใจ หรือ “เส้นท�งส�ยเกลือ” เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้กับชุมชนภ�คอีส�นของไทย จ�กโครงก�รที่ริเริ่มโดยสองนักออกแบบ 
อย่�ง อ. ต้น - ดร.ศราวุฒิ ป่ินทอง อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�ศิลปะก�รออกแบบ
เชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร และ ปาร์ค - ชยารพ 
บุรพัฒน์ ผู้ก่อต้ัง Assajan Collective ซ่ึงนำ�เอ� “เกลือสินเธ�ว์” หรือท่ีเรียกว่� 
Rock Salt ทองคำ�สีข�วในดินของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ม�ฉ�ยภ�พ 
ให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมคว�มเค็มที่สืบทอดกันม�นับพันปีน้ี  
ด้วยเป้�หม�ยในรักษ�ภูมิปัญญ�พื้นถิ่นและนำ�เอ�คว�มเจริญที่ยั่งยืนเข้�ไป
ในผืนดินอีส�น ที่ได้ชื่อว่�เป็น “โดมเกลือ” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  

จุดเริ่มต้นที่สนใจเกลือ
อ. ต้น : ส่ิงท่ีผมคิดจะทำ�ก็คือ เร�จะต้องไม่ปล่อยให้วัฒนธรรมเป็นพัน ๆ ปีน้ี 
มันห�ยไป แล้วเร�จะแก้ปัญห�ยังไงโดยนำ�เอ�คว�มคิดเรื่องก�รออกแบบ 
ในบริบทของก�รสร้�งสินค้�หรือบริก�รใหม่ ๆ เข้�ม�ลองแก้ปัญห�กับคน 
ในชุมชนดู เพร�ะว่�มันเป็นปมของผมตั้งแต่ตอนที่ได้มีโอก�สลงไปทำ�วิจัย
ที่อีส�น ตอนนั้นลงไปทำ�เรื่องเกี่ยวกับเรือนไทย แล้วเร�พบว่�มันมีเรื่องของ
ม�ย�คติหรือเร่ืองของก�รเบ่ียงเบนข้อมูลด้วยเหตุผลอะไรบ�งอย่�ง 
ในหล�ย ๆ ช่วงของก�รทำ�ง�น เช่น สถ�ปัตย์พื้นถิ่นไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ของสถ�ปัตย์ไทยที่ต้องเป็นเรือนของเจ้�ขุนมูลน�ย แต่ตอนที่เร�ไปลงพื้นที่ 
ภ�พท่ีเห็นคือเร�เห็นช�วบ้�น ไม่เห็นเจ้�น�ย แล้วก็เห็นวิถีของคนที่น่ัน  
ได้มีโอก�สเห็นช�วบ้�นเข�ทำ�เกลือ ซึ่งพอดีกับว่�ตอนนั้นเพื่อนผมก็สอน
เรื่องเกี่ยวกับพื้นถิ่นอยู่ แล้วเข�ก็สนใจเรื่องเกลือ เร�ก็ถ�มว่�ทำ�ถึงสนใจ 
เกลือสินเธ�ว์มันกินไม่ได้ กินแล้วคอพอก กินแล้วมันไม่ดี มันไม่มีไอโอดีน
ไม่ใช่เหรอ เพื่อนก็เลยบอกว่�น่�จะเป็นเรื่องของม�ย�คติ ต้องระวังให้ดี 
ผมก็เลยคิดว่�น่ีเร�น่�จะโดนหลอกอีกแล้ว ก็เลยเก็บภ�พวันนั้นไว้ว่�สิ่งที่ 
ช�วบ้�นทำ�มันเป็นยังไง 
 จนกระทั่งเร�ได้มีโอก�สทำ�ง�นให้กับกรมก�รพัฒน�ชุมชน ไปทำ� 
OTOP ทั่วประเทศ 450 ผลิตภัณฑ์ ผมมีหน้�ที่ไปนั่งสร้�งเรื่องร�ว (Story) 
ให้เข�ไปพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ทีนี้ 450 ผลิตภัณฑ์ มันมีอยู่ 140 โปรดักส์จ�ก
อีส�น แต่ก็ไม่มีเกลือเลย ผมเลยสงสัยว่�แล้วเกลือมันห�ยไปไหนในบริบท
ปัจจุบัน เมื่อมันเป็นคำ�ถ�ม ผมก็เลยกลับไปคุยกับเพื่อนที่ทำ�เรื่องเกี่ยวกับ

เกลืออีก ซึ่งตอนนั้นเข�ได้ลงวิจัยหล�ยพื้นที่แล้ว ในแหล่งเกลือต่�ง ๆ ใน
อสี�น ตอนทีไ่ปน่ังคยุในหอ้งทำ�ง�นเข�กจ็ะเหน็ชัน้ว�งเกลือจ�กแตล่ะแหลง่ 
มีหล�ยสีเลย จ�กจุดนั้น เร�เลยรู้สึกว่�อย�กจะทำ�อะไรสักอย่�งหนึ่งให้คน
ได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับเกลือ แล้วก็ภ�พสุดท้�ยที่จำ�ได้คือผมไปทำ�วิจัยเร่ือง 
เกี่ยวกับพญ�น�คที่คำ�ชะโนด ใกล้ ๆ นั้นมันมีแหล่งเกลืออยู่ เร�ก็เห็น 
ถุงพล�สติกห้อยเกลือไว้ถุงละ 20 ก็ถ�มเพื่อนถ�มช�วบ้�นแถวนั้นว่� 
ข�ยเกลือถงุละ 20 เองหรอ ในขณะทีเ่กลือหมิ�ลัยขวดนิดเดยีวร�ค�เปน็รอ้ย 
เลยมองว่�ถ้�เร�ม�ทำ�ให้เกลือบ้�นเร�ดีขึ้น ทำ�แพ็กเก็จจิง มีเร่ืองเล่�ที่ม� 
ที่ไป มันจะสู้กับเกลือต่�งประเทศได้ไหม
 
เกลือสินเธาว์ VS เกลือสมุทร VS เกลือหิมาลายัน
อ. ต้น : ด้วยคว�มอย�กรู้ ผมเลยเอ�เกลือสินเธ�ว์ เกลือสมุทร และเกลือ
หิม�ล�ยันไปเข้�แล็บทดลองเปรียบเทียบในเชิงของส�รประกอบเลย ซึ่งผล
ก็พบว่� ค่�คว�มชื้นจริงของเกลือหิม�ล�ยันจะน้อยกว่� แต่ค่�ไอโอดีนของ
เกลือสมุทรกับเกลือสินเธ�ว์ในบ่อท่ีเร�ไปดูมันใกล้เคียงกัน ค่�ของโซเดียม
คลอไรดก์แ็ทบจะไมต่�่งกนั สว่นก�รทดสอบโลหะหนกั เร�ไมพ่บในเกลือแกง
กบัเกลอืสนิเธ�ว ์แตว่�่ของเกลือหมิ�ลยักม็บี�งตวัทีเ่จอโลหะหนกัอย่�งปรอท
หรือตะกั่ว ซึ่งพอผลออกม�แบบน้ี ผมย้ิมเลย เพร�ะเกลือเร�ก็ไม่แพ้เข� 
ฉะนั้นวิธีก�รมันจึงม�อยู่ที่ก�รเล่�เรื่องและก�รออกแบบแล้วว่�เร�จะดีไซน์
ตรงไหนเพื่อยกระดับมูลค่�ของเกลือได้

หลังจากตั้งเป้าว่าจะดันเกลือสินเธาว์ ให้มีค่าเท่าเกลือ 
หิมาลายัน จากนั้นเราทำาอย่างไรต่อ
อ. ต้น : ผมก็ไปห�หนังสือท่ีพูดถึงตำ�น�น เร่ืองร�ว บทสัมภ�ษณ์ หรือพวก
บันทึกท่ีไปคุยกับคนท่ีเคยทำ�เกลือในพ้ืนท่ีต่�ง ๆ ในอีส�นม�อ่�นเยอะม�ก 
แต่ไปสะดุดเร่ืองหน่ึงคือ “นิท�นธรณีเกลือ เร่ืองลูกส�วน�ยฮ้อยบ่อเกลือ 
หัวแฮด” ท่ีเขียนว่�แม่นำ�้สงคร�มและลำ�นำ�้ท่ีทำ�เกลือกันมีคว�มย�วถึง 420 
กิโลเมตร ก็เลยคิดถึงเร่ืองของ “เส้นท�ง” ว่�ถ้�ผมเล่�เร่ืองเกลือผ่�น 
ก�รท่องเท่ียวต�มเส้นท�งส�ยเกลือ แล้วก็นำ�วัฒนธรรมกับองค์ประกอบ 
สำ�คัญของคว�มเป็นมนุษย์อย่�งปัจจัย 4 ม�พลิกแพลงให้เป็นโปรเจ็กต์ข้ึนม�
จะดีไหม เช่น เร่ืองอ�ห�ร เร�ก็เอ�ศิลปะก�รทำ�อ�ห�ร (Gastronomy)  
เข้�ม�จับ หรือนำ�แรงบันด�ลใจเร่ืองสินทรัพย์จ�กพ้ืนถ่ินม�ใช้ อย่�งไวน์ของ
ฝร่ังเศสท่ีจะมีเร่ืองร�วว่�ผลิตจ�กท่ีไหน ปีไหน แคว้นไหน คนท่ีละเอียดหน่อย
ก็จะรู้ไปถึงภูมิประเทศ วันน้ันปีน้ัน มันร้อนมันช้ืนอย่�งไร ผมมองว่�ในเม่ือ
เกลือของไทยหรือเกลืออีส�น มันถูกทำ�ให้ด้อยค่�ไปด้วยเหตุผลอะไรก็ต�ม 
ถ้�เร�ทำ�ให้มันเป็นโปรดักส์ท่ีมีช่ือเสียง วันหน่ึงคนก็จะกลับม�มองว่�เกลือ
พวกน้ีก็ม�จ�กท่ีท่ีเร�มองข้�มม�น่ันแหละ

การนำาเกลือสินเธาว์ไปใช้กับศิลปะการทำาอาหารเป็นอย่างไร 
อ. ต้น : เริ่มจ�กห�ก่อนว่�ใครจะเป็นคนที่บอกเรื่องเกลือในก�รทำ�อ�ห�ร 
ได้ดีท่ีสุด ซึ่งก็ต้องเป็นคนที่ใช้เกลือตัวจริงอย่�งเชฟ ผมเคยทำ�ง�นกับ 
เชฟแบล็ก (ภ�นุภน บุลสุวรรณ แห่ง Blackitch Artisan Kitchen) ก็ไป 
นั่งคุยกันว่�เร�อย�กทำ�เรื่องเกลือ แต่ไม่รู้ว่�เกลือมันอร่อยกว่�กันหรือเปล่� 
หรือเกลือไหนอร่อย เกลือไหนไม่อร่อย เชฟเองก็มีคว�มถนัดในเรื่องของ 

เกลือสินเธาว์มันกินไม่ได้ กินแล้ว
คอพอก กินแล้วมันไม่ดี  มันไม่มี
ไอโอดีนไม่ใช่เหรอ เพื่อนก็เลยบอกว่า
น่าจะเป็นเรื่องของมายาคติ ต้องระวัง 
ให้ดี   
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ก�รใช้ภมูปิญัญ�พืน้ถิน่อย�่งก�รใช้วตัถดุิบจ�กทอ้งถิน่อยูแ่ล้ว กล�ยเป็นว�่
พอได้คุยกัน เข�ก็สนใจเหมือนกัน แล้วก็บอกว่� จริง ๆ เชฟเข�ใช้เกลือ
สินเธ�ว์อยู่แล้ว กล�ยเป็นว่�บ่อเกลือน้ีเชฟก็รู้จัก เพร�ะว่�นักวิช�ก�รที่ทำ�วิจัย
ก็เคยเอ�เกลือม�ข�ยให้เหมือนกัน เชฟก็เอ�ม�ลองใช้แล้วก็ชอบ เลยซื้อ 
ไปใช้ที่ร้�นต่อ
 พอเป็นแบบน้ี ผมเลยคุยว่�อย�กจะทำ�ให้เกลือเป็นท่ีรู้จัก เป็นตัวเล่�เร่ือง 
เป็นตัวพรีเซนต์พ้ืนท่ี เพ่ือดึงให้คนเข้�ม�รู้จักพ้ืนท่ีตรงน้ี เข้�ใจวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ผมก็เลยทำ�เป็นพรีเซนเตชันโครงก�รไปคุยกับสำ�นักอีส�น 
ก�รท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงเข�ก็สนใจเร่ืองวัฒนธรรมเกลือ และเส้นท�ง
ท่องเท่ียวส�ยเกลือเหมือนกัน แต่ว่�ยังไม่เคยทำ�
 
เกลือสินเธาว์อร่อยแค่ไหน
อ. ต้น : คือข้อมูลจ�กคนทำ�อ�ห�รท่ีเข�เป็นเชฟ เข�จะมีคว�มละเอียดอ่อน
เร่ืองของรสช�ติ หรือเร่ืองของก�รรับค่�ม�กกว่�เร� ตอนคุยกับเชฟแบล็ก 
เข�ก็บอกว่�เกลือสินเธ�ว์มีคว�มกลมกล่อมนะ มีสมดุลในรสช�ติ แล้วก็
ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในตัวอ่ืน ๆ  ได้เยอะ เท่�ท่ีทร�บม� เกลือท่ีเอ�ไปใช้ทำ�ปล�ร้�
หรือปล�ส้มได้น่ีมันต้องเป็นเกลือสินเธ�ว์ ใช้เกลือสมุทรไม่ได้ ก็สันนิษฐ�นว่�
น่�จะเป็นเร่ืองของโซเดียม หรือปริม�ณไอโอดีนท่ีม�กกว่�เกลือสินเธ�ว์ 
ซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนวิถีชีวิตของคนอีส�นได้ด้วย

แล้วในด้านการท่องเที่ยว คนจะได้เห็นอะไรในเส้นทาง 
สายเกลือบ้าง
ปาร์ค : ล่�สุดเร�นำ�ข้อมูลท้ังหมดม�ว�งบนโต๊ะแล้วคุยกันว่�มันจะเป็นธุรกิจ
ได้ยังไงในเชิงของโปรดักส์หรือก�รท่องเท่ียว ในแง่ก�รท่องเที่ยว เร�ก็คิดว่�
นักท่องเท่ียวมีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือกลุ่มกว้�ง กิน-ใช้ท่ัวไป ส่วนกลุ่ม
ท่ีสอง จะเป็นกลุ่มท่ีเข�เน้นห�ประสบก�รณ์ เร�ก็มองต่อไปว่�กลุ่มท่ีเข�มองห�
ประสบก�รณ์น่ี เร�จะต้องให้อะไรเข�บ้�ง ก็ดูไปก�รท่องเท่ียวของญ่ีปุ่น 
เข�ก็จะมีก�รท่องเท่ียวแบบแคมปิง ก�รกินซูชิแบบเอ�ต์ดอร์ ซ่ึงทุกอย่�งมัน
มีเกลือเข้�ม�เป็นส่วนประกอบ เป็นวิถีชีวิตหมดเลย ก็ได้ไอเดียตรงน้ันม�
อ. ต้น : เร่ืองก�รท่องเท่ียว ตอนท่ีไปคุยกับ ททท. เข�ก็สนใจ แต่ว่�ขอม�  
2 อย่�ง หน่ึงคือให้ช่วยแก้ว่�ทำ�ไมคนถึงไม่ไปเท่ียวอีส�น ซ่ึงตรงน้ีผมก็ 
ตอบว่�คนไม่ไปเพร�ะม�ยด์เซ็ต คนท่ีจะไปอีส�น ท�งเดียวท่ีจะปรับได้ก็คือ

ต้องเล่�ว่�อีส�นมันเจ๋งยังไง ส่วนอันท่ี 2 เข�ขอให้โครงก�รมี 2 ส่วน ท่ีควร
จะต้องประกอบกัน คืออย�กให้มีเร่ืองเก่ียวกับอ�ห�รก�รกิน (Gastronomy) 
และอย�กให้มีเทศก�ล (Festival) อย่�งเร่ือง Gastronomy มันได้อยู่แล้ว 
เพร�ะเกลือกับอ�ห�รมันอยู่คู่กัน และเร�ก็มีเชฟท่ีพร้อมลุยกับเร�อยู่แล้ว 
ส่วนเร่ืองเทศก�ล ผมก็ไปดูว่�ท่ีอีส�นทำ�อะไรได้บ้�ง แล้วเร�ก็ไปเจอว่�มันมี
คว�มเป็นไปได้ในก�รจัด “เทศก�ลเกลือ” (Salt Festival) คือก�รป้ันเกลือ 
เป็นตัว แต่เร�มองว่�เกลือเป็นของท่ีมีคุณค่� ช�วบ้�นเข�ทำ�ไว้ข�ย ผมไม่อย�ก
เอ�ม�ป้ันเฉย ๆ  ผมเลยอย�กจะเอ�ส่ิงทีม่นัเหลือจ�กก�รทำ�เกลือม�ป้ันม�กกว่� 
ซ่ึงกระบวนก�รในก�รทำ�เกลืออีส�น มันจะเหลือดินเค็มเอ�ไว้ แล้วก็เอ�ดิน
ตรงน้ีม�ใช้ป้ัน
 
เล่าถึงกระบวนการทำาเกลือสินเธาว์ 
อ. ต้น : กระบวนก�รทำ�เกลือ มีท้ังหมด 2 แบบ แบบแรกคือต้ม โดยสูบนำ�้
จ�กช้ันเกลือบ�ด�ลข้ึนม� แล้วเอ�ม�ต้มเป็นเกลือ อันน้ีจะไม่มีก�รปนเป้ือน 
แบบที่ 2 คือแบบโบร�ณด้ังเดิม คือเกลือมันอยู่ในชั้นหินใต้พ้ืนลงไป เวล�ฝนตก 
นำ้�จะดันคว�มเค็มข้ึนม� พอเข้�ฤดูแล้งก็จะเกิดเป็นคร�บข�วอยู่กับดิน 
เป็นเกร็ดละอองเกลือโผล่ข้ึนม�บนผิวดิน ช�วบ้�นก็จะขุดดินน้ีม�แล้วก็เอ�ม�
ใส่ร�ง เติมนำ้�ลงไป แล้วเข�ก็จะมีกระบวนก�รกรองแยกดินกับนำ้�ออกม� 
ซ่ึงนำ�้น้ันก็คือนำ�้เกลือ เข�ก็เอ�นำ�้น้ีไปต้มจนได้เกลือ ส่วนดินก็เทท้ิง ซ่ึงก็เป็น
เกลือท่ีเร�อย�กเอ�ม�ใช้ในเทศก�ลป้ันเกลือ คือถ้�สังเกตในพ้ืนท่ี เร�จะเห็น
กองดินท่ีถูกขุดข้ึนม�เพ่ือใช้ว�งกระทะต้มเกลือและมีร�งไม้ท่ีทำ�จ�กไม้ต�ล
สำ�หรับใช้ล้�งเกลือปร�กฏให้เห็นอยู่ประปร�ยต�มแหล่งนำ�้ขน�ดใหญ่ในพ้ืนท่ี
แถบน้ี
 
เส้นทางสายเกลือที่วางไว้มีกี่เส้นทาง
อ. ต้น : ผมเสนอไป 3 เส้นท�ง อีส�นตอนบน ตอนกล�ง และตอนล่�ง 
ซ่ึงตอนบนเป็นทริปแรก ก็จะมีแม่นำ�้สงคร�ม แม่นำ�้มูล แม่นำ�้ชี 3 เส้น ท่ีเร�
จัดไปแล้ว โดยเชิญนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้�หม�ยเข้�ม�ร่วมทริป (Fam Trip) 
กับเร� ให้เข้�ไปสัมผัสวิถีชีวิตคน เล่�เร่ืองจ�กต้นนำ�้ เร่ิมต้ังแต่ว่�ทำ�ไมอีส�น
ถึงมีเกลือ แล้วก็ให้เห็นวิถีชีวิตอ่ืน ๆ ด้วย เช่น คร�มของภ�คอีส�นว่�มีวิถี
เก่ียวข้องกับเกลือยังไง หรือเร่ืองว่�เกลือกับข้�ว มีก�รแลกเปล่ียนกันยังไง 
สมัยก่อน คนทำ�เกลือไม่มีข้�ว คนทำ�ข้�วก็ไม่มีเกลือ ก็เอ�ข้�วม�แลกเกลือ 

คือก็ต้องบอกเขาว่า มีคนอยากจะเอาของเขาไปขายนะ 
คิดง่าย ๆ ว่าเกลือขายได้กิโลละไม่ถึง 5 บาท บางที 
โลละ 2-3 บาท เราก็บอกเขาว่าถ้าเราเอาไปทำาให้เป็น 
โปรดักส์ดี ๆ เหมือนเกลือหิมาลัย ขายราคาแค่ 
ครึ่งเดียวของเขา เราก็ได้แล้ว  
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เอ�เกลือม�แลกข้�ว เป็นวิถีท่ีแตกต่�งกันของคนท่ีอยู่บนภู กับคนท่ีอยู่ใน 
ท่ีสูง ท่ีร�บ หรือท่ีลุ่ม นอกจ�กน้ีก็ยังถ่�ยทอดเร่ืองของภูมิปัญญ�อีส�น ท่ีมี
คว�มสัมพันธ์กับเร่ืองฤดูก�ล เร่ืองของวันเวล� แล้วก็ม�ผูกกับคติและวิถี
เกษตรกรรม เร�จะเห็นว่�คนอีส�นก็จะมีพิธีก�รอะไรต่�ง ๆ ม�กำ�กับ 
ซ่ึงสอดคล้องกับฤดูก�ล อย่�งคว�มเช่ือว่�ถ้�ทำ�เกลือแล้วจะทำ�ให้ดินเค็ม 
เสียห�ย แต่จริง ๆ แล้ว ช่วงหน้�ฝนเข�ก็ใช้ทำ�น�กันในพ้ืนท่ีน้ีแหละ แต่จะ
ทำ�เกลือเฉพ�ะช่วงหน้�แล้งประม�ณ 6 เดือน 
 
วิถีการบริโภคเกลือของคนอีสานเป็นยังไง
อ. ต้น : ผมไปถ�มคนท่ีทำ�เกลือม�ว่�ทำ�แล้วเข�เอ�ไปข�ยใคร คือนอกจ�ก
ปริโภคเอง เข�ก็มี ‘ส�ยเกลือ’ ของเข� เวล�ทำ�เกลือ ต้มเสร็จก็เอ�ไปไว้ 
ท่ีบ้�น เก็บในฉ�งเกลือ พอถึงเวล� มีเกลือเยอะ ๆ หรือว่�ไม่มีท่ีจะเก็บแล้ว 
เข�ก็จะเอ�ม�แพ็กแล้วก็เอ�ไปเร่ข�ยไปกับส�ยเกลือของเข� ส่วนใหญ่ก็เป็น
บ้�นหรือเป็นหมู่บ้�นในชุมชนท่ีซ้ือของเข�อยู่เร่ือย ๆ แล้วพวกน้ีเข�จะมี 
ส�ยเกลือแบบไม่ทับเส้นท�งกัน อย่�งตรงบ่อหัวแฮดท่ีจังหวัดบึงก�ฬ พอถึง
หน้�นำ�้ พ้ืนท่ีตรงน้ันจะทำ�อะไรไม่ได้เลย เพร�ะว่�นำ�้มันท่วมเข้�ไป มีลักษณะ
คล้�ยป่�ช�ยเลน ทีน้ีปลูกข้�วไม่ได้ ทำ�เกลือไม่ได้ เข�ก็จะปล่อยให้ปล� 
ม�ออกไข่ เป็นพ้ืนท่ีอนุบ�ลสัตว์นำ�้ พอปล�โตเข�ก็ใช้เกลือท่ีมีม�ปรุง ม�ถนอม
อ�ห�ร พอแล้งก็ทำ�เกลือ เป็นวงจรแบบน้ี
 
มีวิธีพูดกับชาวบ้านยังไงเรื่องการพัฒนาเส้นทางสายเกลือ
เป็นเส้นทางเศรษฐกิจ
อ. ต้น : คือก็ต้องบอกเข�ว่� มีคนอย�กจะเอ�ของเข�ไปข�ยนะ คิดง่�ย ๆ 
ว่�เกลือข�ยได้กิโลละไม่ถึง 5 บ�ท บ�งทีโลละ 2-3 บ�ท เร�ก็บอกเข�ว่� 
ถ้�เร�เอ�ไปทำ�ให้เป็นโปรดักส์ดี ๆ  เหมือนเกลือหิม�ลัย ข�ยร�ค�แค่คร่ึงเดียว
ของเข� เร�ก็ได้แล้ว แต่ประเด็นคือว่�ส่วนแบ่งตรงน้ี ช�วบ้�นได้อะไร 
ถ้�วันหน่ึงไม่มีใครม�ทำ�ให้ ม�แพ็กเกจให้ เพร�ะฉะน้ันมันคือทำ�ยังไงให้เข�
เห็นคุณค่�ท�งเศรษฐกิจของส่ิงท่ีเข�มี ส่ิงท่ีเข�ทำ� ส่ิงน้ันถึงเป็นเร่ืองสำ�คัญ
ม�กกว่� 

ปาร์ค : ก�รพูดคุยผมว่�อย่�งแรกต้องไปดูว่�พ้ืนท่ีตรงน้ันเป็นของใคร เทศบ�ล
มีส่วนเก่ียวข้องม�กแค่ไหน เพร�ะภ�พแรกท่ีเร�เดินเข้�ไป ช�วบ้�นเข�จะ
จำ�เลยว่�เร�ม�กับใคร พูดภ�ษ�อะไร ทีน้ีเร�ก็คุยผ่�นนักวิช�ก�รท่ีน่�เช่ือถือ 
เวล�เดินเข้�ไปก็เดินไปพร้อมกับเทศบ�ล เร�ไปในฐ�นะคนอย�กรู้จริง ๆ  ก่อน 
ไม่ได้ไปแบบขอซ้ือหน่อยอะไรแบบน้ี ซ่ึงช�วบ้�นเข�ก็จะค่อย ๆ เห็นภ�พ 
ไปกับเร� จนภ�พสุดท้�ยท่ีจะได้เห็นชัดก็คือวันท่ีเร�ไปจัดกิจกรรม Fam Trip 
เส้นท�งส�ยเกลือกัน ท่ีช�วบ้�นเข�ก็ได้ม�มีส่วนร่วมกับโครงก�รเร�ม�กข้ึน
 
หลังจากทริปแรก ชาวบ้านตอบรับกับกิจกรรมของเรายังไงบ้าง
อ. ต้น : สเต็ปท่ีผมว�งไว้ คือเร�ต้องสร้�งก�รรับรู้ (Awareness) ก่อนทำ�ให้
เข�เห็นคว�มเป็นไปได้ว่�มันจะเป็นยังไง เห็นในส่ิงท่ีผมเห็น ว่�มันมี 
คว�มเป็นไปได้ในก�รท่ีจะอนุรักษ์ภูมิปัญญ�น้ีไว้ เพร�ะถ้�มองเกลือในแง่ของ
ก�รผลิตอย�่งเดยีว มนักค็งไดเ้ท�่ทีเ่ข�ทำ� ถงึผมไปทำ�เกลอืใหม้ลูค่�มันเพิม่
อกีสกั 100 เปอรเ์ซน็ต ์มนักไ็มไ่ดห้ม�ยคว�มว�่จะทำ�ใหว้ถิเีข�มนัดีข้ึนตลอด 
แต่สิ่งที่เร�พย�ย�มจะให้เข�เห็นก็คือ เร�อย�กให้เห็นว่�ที่เข�อยู่ทุกวันนี้ 
มันมีคว�มง�มอยู่นะ แล้วเข�ต้องอย�กบอกให้คนข้�งนอกรับรู้ด้วย 
 เพร�ะฉะนั้นสเต็ปที่ว�งเอ�ไว้ มันเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นแรกเป็นเรื่องของ
ก�รสร�้งก�รรบัรูใ้หมี้คนเหน็เยอะ ๆ  แล้วใหเ้กดิคว�มสนใจว�่ถ�้จะไปเทีย่ว 
ไปยังไง จะทำ�แบบไหน ส่วนสเต็ปที่สอง คือเรื่องของก�รสร้�งและพัฒน�
โปรดักส์ไปพร้อมกับเซอร์วิส ในที่นี้ไม่ใช่ว่�อยู่ๆ ก็ให้ไปเที่ยวเพื่อที่จะให้ 
ซื้อเกลือกลับบ้�น แต่มันต้องมีอะไรที่อยู่ในแวดล้อมบ้�ง เพร�ะฉะนั้น 
ตลอดเส้นท�งท่ีเร�ดไีซน์ในเส้นท�งทอ่งเทีย่วส�ยเกลือ เร�จะเน้นสนิค�้และ
บริก�รท่ีเป็นง�นศิลปะ เป็นง�นฝีมือที่มีดีไซน์ มีคว�มง�ม เพื่อดึงให้ 
คนสนใจที่จะเข้�ไป แล้วสุดท้�ยก็คือก�รเล่�เรื่อง เร�ต้องหัดเล่�เร่ืองแล้ว 
เล่�ให้เป็น เล่�ให้เก่ง เพื่อสร้�งคุณค่�ตรงนี้ขึ้นม� เช่น ผมคิดว่�อย�กจะ
จับคู่ช�วบ้�นหนึ่งครัวเรือนกับผู้ลงทุนหนึ่งร�ย คือผมเอ�คว�มเป็นคนนอก
ในพืน้ทีเ่ข�ม�ขย�ย โดยทีช่�วบ้�นมวีถิชีวีติเดมิทีส่วยง�มอยู่แลว้เปน็ต้นทนุ 
ไม่ต้องเปล่ียนแปลง ไม่ต้องลงทุนอะไร แล้วมีน�ยทุนที่สนใจไปออกทุน 
ให้เข� คือผมไปเห็นแพจับปล�ของช�วบ้�นที่เข�เรียกว่� ‘แพพ่วง’ เป็นแพ
ที่ให้คนพักได้ ด้�นหลังจะมีพื้นที่กว้�งสำ�หรับเป็นกับดักปล� แล้วก็ลอยแพ
ดักปล�ไปเรื่อย ๆ ต�มลำ�นำ้� เป็นวิถีชีวิตที่น่�อัศจรรย์ม�กเลยนะ เร�เห็น
คว�มง�ม คว�มน่�สนใจของมัน ถ้�มีคนไปลงทุนปรับปรุงมันนิดหน่อย 
ทำ�เป็นแพโฮมสเตย์ มีอ�ห�รให้เข�เลือก แล้วไปนอนใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์
แบบอีส�น เข�ก็ได้ธุรกิจขึ้นม�แล้ว ในวันที่ไม่มีลูกค้� ช�วบ้�นเข�ก็ใช้ 
แพนี้จับปล�เหมือนเดิม ไม่ได้กระทบอะไร
 อันน้ีเป็นเหมือนโมเดลที่เร�ทดลองทำ�ง�นร่วมกันภ�ยใต้แนวคว�มคิด
ท่ีเร�จะเข้�ไปพัฒน�ส่ิงท่ีมีอยู่ใหมั้นต่อยอดได้ เพร�ะฉะน้ันผมคิดว่�เร่ืองของ
คุณค่�มันเป็นเร่ืองท่ีสำ�คัญ เร�จะไปบอกเข�ว่�ที่พี่มีอยู่มันดีม�ก ๆ อย่�งนี ้
เข�ไมม่ที�งเชือ่ สิง่ทีจ่ะบอกเข�ไดว่้�มนัด ีคอืก�รตอบรบั คอืสภ�พเศรษฐกจิ 
พอเร�ไปทำ�แล้ว มีคนเข้�ม�เร่ือย ๆ  เยอะข้ึน ลูกหล�นที่ออกไปทำ�ง�นข้�งนอก
ก็อ�จจะอย�กกลับคืนถิ่น แล้วเข�ก็อย�กจะม�เป็นคนต่อยอดเอง ถ้�เร� 
ทำ�ตรงนี้ได้สำ�เร็จ คนต่อไปก็จะอย�กเข้�ม�ร่วมเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มี 
คว�มส�มัคคี มีพลัง คืออย่�งน้อยมีคนม�จับจ่�ยใช้สอยในพื้นที่เศรษฐกิจ
มันก็ดีขึ้น แล้วถ้�เกิดคุณเห็นคว�มง�มม�กกว่�นั้น ก็ม่ันใจได้ว่�มันก็จะ 
ไปต่อได้และอยู่ได้อีกน�น เพร�ะว่�ช�วบ้�นเข�ก็จะดูแลกันเอง  



 
อ. ต้น : ผมเห็นคว�มเชื่อมโยง ทั้งคว�มเป็นมนุษย์ วัฒนธรรม หรือก�รเป็น
เมืองหน้�ด่�นท่ีเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้�น อีส�นน่�จะมีคว�มร่วมสมัย 
ไปต�มยุค เผลอ ๆ ขอนแก่นอ�จจะเจริญกว่�กรุงเทพฯ เพร�ะมีผู้นำ� มีคว�ม
ส�มัคคีกันในชุมชน โครงก�รอย่�งขอนแก่นสม�ร์ตซิต้ี ผมก็คิดว่�มีคว�มเป็น
รูปธรรมม�ก โดยที่ไม่ต้องม�รวมคว�มเจริญไว้ที่ส่วนกล�งอย่�งเดียว 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่�อีส�นก็จะปรับตัวให้ทันสมัยในแบบที่เรียบง่�ยและ
สอดคล้องกับวิถีของเข� 
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คุณเห็นศักยภาพอะไรอีกไหมในอีสาน
คุณปาร์ค : ผมคิดว่�คว�มส�ม�รถในก�รเอ�ตัวรอดของคนอีส�นนั่นเป็น
ศักยภ�พที่ดีม�กเลยนะครับ ทั้งก�รด้�นก�รใช้ชีวิต ก�รซ่อมแซม ก�รผลิต
อะไรขึ้นม�ใช้ง�นเอง หรือแม้แต่เรื่องอ�ห�รก�รกิน
 
อ. ต้น : ยิ่งผมออกไปไหนเยอะขึ้น ก็ยิ่งรู้สึกว่�ตัวเองโง่ เพร�ะพอได้ไปที่ใด
ท่ีหน่ึง ไปเจอผู้คนในพ้ืนท่ี ไปสอบถ�มในมุมท่ีเร�สนใจ เร�ก็จะเห็นคว�มเจ๋ง 
คือว่�มันมีภูมิปัญญ�ซ่อนอยู่ในทุกที่ที่เร�ไป แล้วมันไม่ใช่แค่ที่อีส�น ล่�สุด
ผมลงไป 3 จงัหวดัภ�คใต้ กไ็ปเจออะไรอีกเยอะ เพร�ะฉะนัน้ถ้�ถ�มว�่อสี�น
เป็นยังไง ผมอ�จตอบไม่ได้เพร�ะนี่เป็นแค่ลุ่มน้ำ�เดียวช่วงเดียวของภูมิภ�ค 
ถ้�เกิดว่�ไปสัมผัสม�กกว่�นี้ เร�ก็จะเห็นวิถีชีวิตที่มันสวยง�มและน่�สนใจ
กว่�นี้
 
มองเห็นอีสานในปี 2050 เป็นอย่างไร
คุณปาร์ค : ผมว่�คนคงจะอย�กกลับไปห�อะไรที่มีคว�มเป็นตัวตนนะ 
วิถีชีวิตหรือภูมิปัญญ�ที่ยังคงอยู่ในเวล�นั้น ถึงในอน�คตจะมีรถไฟฟ้�
คว�มเร็วสูง มีเทคโนโลยี แต่ผมกลับสนใจวิธีที่เร�จะดูแลชีวิตตัวเองโดยไม่
พึ่งพ�เทคโนโลยี 

กว่าจะเป็นเกลือสินเธาว์
กระบวนก�รผลิตเกลือสินเธ�ว์มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การนำาคราบเกลือบนผิวดินท่ีเรียกว่า “ขี้ท�” หรือ “ข้ีกระท�” ม�ละล�ยนำ�้
ใน “ร�งเกลือ” ทีม่กัทำ�จ�กต้นไม้เอ�ม�ถ�กเน้ือออกเป็นร่อง แล้วจะตัก “ดินเอียด” 
หรือดินเค็มม�ใส่ไว้ในร�ง จ�กน้ันตักนำ�้ในบ่อนำ�้เค็มที่จุดเอ�ไว้ม�ใส่ ขังท้ิงไว้
ให้เกลือละล�ยออกม� ไหลลงไปยังที่กรองก�กตะกอนและเศษดิน และ 
บ่อนำ้�เค็มอีกบ่อที่ขุดไว้ ก่อนนำ�ไปต้มและเคี่ยวจนเหลือแต่ผลึกเกลือสีข�ว
 
2. ใช้วิธีสูบนำ้าจากบ่อนำ้าเกลือใต้บาดาลขึ้นมาต้ม สันนิษฐ�นว่�ในพื้นที่ 
ภ�คตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยเมือ่หล�ยล้�นปกีอ่น เคยเปน็ส่วนหนึง่ของ
มห�สมุทรขน�ดใหญ่ เมื่อมีก�รยกตัวของแผ่นเปลือกโลกทำ�ให้เกิดเป็นแอ่ง
ขน�ดใหญ่หรือทะเลส�บน้ำ�เค็ม เม่ือเวล�ผ่�นไป นำ�้ทะเลท่ีค้�งอยู่ในทะเลส�บ 
ค่อย ๆ แห้งลง คงเหลือตะกอนเกลือและแร่ธ�ตุอ่ืน ๆ ท้ิงไว้เป็นจำ�นวนม�ก 
จนกล�ยเป็นแอ่งกระทะขน�ดใหญ่ที่แอ่งโคร�ชและแอ่งสกลนคร
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Creative Solution : คิดทางออก

“ข้�วเหนียวร้อน ๆ กับหมูป้ิงหอมฉุย” ห�กใครจัดเมนูน้ีเป็นอ�ห�รเช้�อยู่ 
เป็นประจำ� ก็คงพอสังเกตเห็นปริม�ณท่ีลดลงของถุงข้�วเหนียว หรือแม้แต่
ได้ยินคำ�บ่นจ�กบรรด�แม่ค้�เร่ืองข้�วเหนียวข้ึนร�ค�อยู่บ้�ง...เพร�ะจ�กท่ีเร�
เคยซ้ือข้�วเหนียวห่อโตห่อละ 5 บ�ท ก็กล�ยเป็นข้�วเหนียวห่อแบนร�ค� 
เท่�ตัว แล้วถ้�คุณเป็นคนหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบน้ี ไม่ต้องสงสัยเลยว่�น่ีคือ 
ผลกระทบจ�ก “ภัยแล้ง” ท่ีไม่ได้เดือดร้อนแค่ช�วน� แต่กำ�ลังส่งอิมแพ็กถึง 
ผู้บริโภคแทบทุกคน
 ผืนดินแตกระแหง หน้�ดินแห้งผ�ก เป็นอ�ก�รทั่วไปที่มักเกิดขึ้นใน
ภ�คอีส�นในช่วงฤดูนำ้�แล้ง ห�กแต่คว�มแห้งแล้งที่กินระยะเวล�ย�วน�น 
และภยัธรรมช�ตทิีร่นุแรงจนเร�เหน็ภ�พนำ�้โขงแหง้ขอด ทีเ่ทยีบไดก้บัวกิฤต
ระยะสุดท้�ยหรือภัยแล้งขั้นสุด ผู้ได้รับเคร�ะห์ร�ยแรก ๆ ไม่ต้องบอกก็รู้ 
นั่นก็คือช�วน�หรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในภ�คก�รเกษตรนั่นเอง 
 แต่แล้วคว�มหวังใหม่ของช�วน�ก็ม�ถึง เม่ือ “ข้�วหอมน�ค�” ข้�วเหนียว
ส�ยพนัธุใ์หมท่ีม่คีณุสมบัติเหม�ะเจ�ะกบัสถ�นก�รณป์จัจบัุน ท้ังทนนำ�้ทว่ม
ฉับพลัน ทนแล้ง และทนโรค ซึ่งได้รับก�รพัฒน�โดยสำ�นักง�นพัฒน�
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) จ�กศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (ไบโอเทค) ร่วมกับมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� จนสำ�เร็จเม่ือไม่น�นน้ี ได้กล�ย

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

ม�เป็นคำ�ตอบของช�วน�หน้�แล้ง จนทำ�ให้ข้�วเหนียวพันธุ์นี้ถูกขน�นน�ม
ว่�เป็นข้�วเหนียวสะเทินนำ้�สะเทินบกส�ยพันธุ์แรกของไทย
 บ้�นไหนทำ�น�จะรู้ดีว่� ก�รปลูกข้�วต้องระวังเร่ืองอะไรบ้�ง และเร่ืองไหน
ทีต่อ้งกงัวลหรอืดแูลม�กเปน็พเิศษเพือ่ใหผ้ลิตผลท�งก�รเกษตรสูญเสยีนอ้ย
ที่สุด ข้�วเหนียวน�ค�น้ีส�ม�รถจมอยู่ในนำ้�ได้น�นเป็นสัปด�ห์หรือสอง
สัปด�ห ์ห�กตอ้งเจอภัยนำ�้ทว่ม ขณะทีข่�้วส�ยพนัธุน้ี์กร็บัมอืไดด้กีบัภยัแลง้
เช่นกัน โดยส�ม�รถทนท�นต่อก�รข�ดนำ้�ในบ�งระยะของก�รเพ�ะปลูก 
แถมยังทนท�นต่อโรคไหม้และขอบใบแห้ง ที่เป็นโรคประจำ�ทั่วไปของก�ร
ปลูกข้�วอีกด้วย นอกจ�กนี้ข้อดีอีกอย่�งหนึ่งก็คือ ข้�วเหนียวหอมน�ค�นี้
ส�ม�รถปลกูไดท้ัง้ป ีโดยจะใหผ้ลผลติม�กกว่�ข�้วเหนยีวพนัธุอ์ืน่ ๆ  จึงช่วย
ลดคว�มเส่ียงในก�รข�ดร�ยได้ของช�วน� ท้ังยังส�ม�รถนำ�ม�หุงเป็นข้�วเหนียว
หอม ๆ  นุ่ม ๆ  ให้เร�ได้กินกับส้มตำ� ไก่ทอด หรือจะหมูปิ้งตอนเช้�ได้อย่�ง
สบ�ยตลอดปี
 ต้องขอบคุณวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เข้�ม�ช่วยให้ 
“กระดูกสันหลังของช�ติ” ได้ลืมต�อ้�ป�กในย�มภัยธรรมช�ติม�ถึง และน่ีอ�จ
เป็นโอก�สดีที่จะลบประวัติข้�วเหนียวร�ค�พุ่งสูงได้อย่�งพอดิบพอดี 

ที่ม� : dna.kps.ku.ac.th / nstda.or.th
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