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“ I think the biggest innovations of the 21st century 
 will be at the intersection of biology and technology.
 A new era is beginning.”

“ ผมคิดว่านวัตกรรมที่ย่ิงใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21 คือการผนวกความรู้ด้านชีววิทยา 
 เข้ากับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้ยุคสมัยใหม่เริ่มต้นขึ้น”

Steve Jobs
ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานบริหาร

ของ Apple Inc.

https://www.facebook.com/CreativeEconomyAgency
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ฟองสบู่ที่ลอยละล่องจ�กปืนยิงในมือของเด็กน้อยดูไม่น่�จะไปเกี่ยวอะไรกับอน�คตของพืชผักผลไม้ที่เป็น

อ�ห�รเลี้ยงโลก ถ้�ห�กดร. เออิจิโร่ มิย�โกะ (Dr. Eijiro Miyako) จ�กสถ�บันวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

(Advanced Institute of Science and Technology) ไม่ได้สังเกตเห็นฟองนี้จ�กสิ่งที่ลูกช�ยของเข�กำ�ลัง

เล่นอยู่ และเกิดไอเดียขึ้นม�ว่� ฟองสบู่อันนุ่มละมุนนี้คงจะไม่ทำ�ให้เกสรดอกไม้เสียห�ย 

 ส่ิงท่ีเข�พย�ย�มจะทำ�คือก�รกู้สถ�นก�รณ์ร่วมกับนักวิทย�ศ�สตร์ท่ัวโลกท่ีมองเห็นห�ยนะของพืชพรรณ 

จ�กจำ�นวนชนิดของแมลงที่ลดห�ยไปในอัตร�ท่ีเข้�ข้ันวิกฤต โดยเฉพ�ะในกลุ่มของผ้ึง มด แมลงเต่�ทอง 

ท่ีมีอัตร�ก�รลดห�ยไปสูงกว่�ก�รสูญพันธ์ุของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและพวกนกถึง 8 เท่� ขณะที่แมลง 

บ�งกลุ่มอย่�งเช่น แมลงวัน และแมลงส�บกลับมีแนวโน้มเพิ่มจำ�นวนขึ้น 

 ส�เหตุหลัก ๆ ในก�รห�ยไปของแมลงทูตส่ือกล�งที่คอยช่วยเร่ืองกระบวนก�รผสมพันธ์ุของพืชพรรณ 

หล�กหล�ยชนิดเหล่�น้ี หนีไม่พ้นเร่ืองระบบก�รเกษตรเชิงเด่ียวท่ีเน้นก�รปลูกพืชชนิดเดียวและก�รใช้ย� 

ฆ่�แมลงแบบเข้มข้นเพ่ือให้ได้ผลผลิตจำ�นวนม�ก รวมทั้งสภ�พภูมิอ�ก�ศแปรปรวน ดังนั้น ดร. มิย�โกะ 

จึงคิดค้นห�วิธีก�รสร้�งสื่อกล�งในก�รถ่�ยละอองเรณู (Pollination) หรือก�รผสมพันธุ์โดยก�รทำ�ให้ 

ละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมียม�กข้ึน เพื่อเพิ่มกำ�ลังเสริมจ�กเดิมที่มีเพียงผึ้งที่เป็นสื่อกล�ง 

ต�มธรรมช�ติ และใช้แรงง�นคนเข้�ม�ช่วย เพื่อทำ�ให้พืชพรรณยังคงออกลูกออกหล�นได้ในอัตร�ที่

สอดคล้องกับวิถีก�รใช้ง�นและก�รบริโภคที่นับวันจะยิ่งหล�กหล�ย  

 ก่อนหน้�นี้ ดร. มิย�โกะ เริ่มต้นก�รทดลองโดยใช้โดรนขน�ดจิ๋วเลียนแบบผึ้งที่บินไปบินม�เพื่อเก็บ

เกสรจ�กดอกหนึ่งแล้วไปปล่อยอีกดอกหนึ่ง แต่ถึงแม้ว่�ตัวโดรนจะมีขน�ดจิ๋วเพียงแค่ 2 เซนติเมตร แต่ก็

ยังมีบ�งส่วนที่ทำ�ให้เกสรเกิดคว�มเสียห�ย ทำ�ให้

อัตร�คว�มสำ�เร็จอยู่ท่ีร้อยละ 90 กระท่ังดร. มิย�โกะ

ได้แรงบันด�ลใจจ�กฟองท่ีล่องลอยในอ�ก�ศท่ีผลิต

จ�กเคร่ืองเป่�ฟองของเด็ก ๆ  จึงได้พัฒน�ฟองสบู่

ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในบรรทุกละอองเกสรได้ม�กถึง 

2,000 ตัว และได้ทดลองยิงฟองสบู่น้ีในสวนลูกแพร์ 

ก่อนจะพบว่�พืชพรรณเร่ิมมีก�รแตกหน่อหลังจ�ก 

ผ่�นไป 16 วัน ในปริม�ณที่ใกล้เคียงกับก�รใช้มือ

ในก�รเคล่ือนย้�ยเกสร (Hand pollination) ถึงร้อยละ 

95 และแมว้�่ผลก�รทดลองจะออกม�ด ีแตย่งัมจีดุ

ที่ต้องแก้ไขท�งเทคนิคอย่�งเช่นฝนและลม 

ซึง่ดร. มยิ�โกะมองว�่น่�จะแกไ้ขไดด้ว้ยเทคโนโลยี

เกีย่วกับก�รทำ�แผนที ่ก�รว�งเส้นท�งและก�รควบคุม

ทิศท�ง อีกทั้งยังมีคว�มเป็นไปได้ที่จะทำ�ให้เป็น

ระบบอัตโนมัติเพื่อให้ส�ม�รถทำ�ได้ในปริม�ณ 

ม�กขึ้นในอน�คต 

 ในระหว่�งก�รพัฒน�ผ้ึงจำ�ลองให้มีประสิทธิภ�พ 

คว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รจำ�ลองพื้นที่เพื่อเซฟผึ้ง

ตัวจริงก็มีให้พบเห็นเช่นกัน ป้�ยรถเมล์ 316 แห่ง

ในเมืองอูเทรคต์ (Utrecht) ประเทศเนเธอร์แลนด์

ได้เปลี่ยนจ�ก “บัสสต็อป” (Bus Stop) ธรรมด�

เป็น “บีสต็อป” (Bee Stop) บนหลังค�ป้�ยรถเมล์ 

เพื่อปลูกพืชในกลุ่มไม้อวบน้ำ�ที่ไม่ต้องก�รน้ำ�ม�ก 

และยังเป็นที่ช่ืนชอบของผึ้ง เพร�ะเนเธอร์แลนด์ 

ก็เป็นอีกประเทศที่ประสบปัญห�จำ�นวนชนิดของ

ผึ้งที่มีอยู่ 358 ชนิดกำ�ลังลดน้อยลงในระดับ 

ตดิช�ร์ตของสิง่มชีีวติทีม่คีว�มเสีย่งตอ่ก�รสญูพนัธุ ์ 

จึงต้องเปลี่ยนให้เขตเมืองกล�ยเป็นฟ�ร์มเลี้ยงผึ้ง

แบบกล�ย ๆ 

 ที่ผ่�นม�อัตร�ก�รใช้ทรัพย�กรทั้งธรรมช�ติ

และทีผ่ลติข้ึนเพือ่ตอบสนองก�รใช้ชีวิตของเร�ให้ได้

สุขสบ�ยและม่ังค่ังเป็นไปอย่�งก้�วกระโดด เมื่อเทียบ

กับอัตร�ก�รรักษ�และฟื้นฟู ผลกระทบที่มีต่อ 

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พจึงปร�กฏให้เห็นเป็นระยะ 

และกระตุ้นให้เกิดคว�มคิดสร้�งสรรค์ม�กม�ย 

ในก�รใช้ทรัพย�กรอย�่งคุ้มค่� จนถึงก�รคิดย้อนกลับ

ไปถึงต้นกำ�เนิดของสรรพสิ่งต�มธรรมช�ติ 

 ผึง้จำ�ลองจ�กฟองสบูท่ีใ่ช้วทิย�ก�รสดุล้ำ�และ

ป้�ยรถเมล์ผึ้งน้อยที่แสนเรียบง่�ยจึงล้วนเป็น 

ภ�พสะท้อนของคว�มพย�ย�มที่เปี่ยมล้นไปด้วย 

คว�มสร้�งสรรค์ ซ่ึงจะช่วยเร่งให้โลกฟ้ืนฟูในอัตร� 

เร็วกว่�ที่หวัง 

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร
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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

BE(E) CREATIVE
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Creative Update : คิดทันโลก 

เรื่อง : กองบรรณ�ธิก�ร 

เรื่อง : มรกต รอดพึ่งครุฑ

สร้างบ้านด้วยปัสสาวะ

แนวคิดก�รใช้ประโยชน์จ�กของเหลือต�มธรรมช�ติกำ�ลังเป็นที่นิยมไปทั่ว

ทุกวงก�ร ไม่เว้นแม้แต่ก�รเปลี่ยน “ของเสีย” จ�กร่�งก�ยมนุษย์ให้เป็น

นวัตกรรมสุดคลูทีใ่คร ๆ  อ�จค�ดไมถึ่ง ล�่สดุ ซซู�นน์ แลมเบร์ิต (Suzanne 

Lambert) นักศึกษ�ปริญญ�โทส�ข�วิศวกรรมโยธ�และนักวิจัยจ�ก 

มห�วทิย�ลัยเคปท�วน์ ไดว้จิยัและสร้�งวสัดกุอ่สร้�งจ�กแนวคดิก�รเปลีย่น

ขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) โดยใช้ปัสส�วะมนุษย์ม�ทำ�ให้เป็นก้อนแข็ง

ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อใช้เป็นวัสดุท�งเลือกทดแทนอิฐจ�กเต�เผ�ที่ก่อให้เกิด 

ผลเสียม�กม�ยต่อสิ่งแวดล้อม

 แลมเบิร์ตได้สร้�งอิฐจ�กของเสียมนุษย์และแบคทีเรียที่ยังมีชีวิต 

ซึ่งส�ม�รถผลิตออกม�ได้ในขน�ด รูปร่�ง และคว�มแข็งแรง ที่แตกต่�งกัน

ไปต�มที่ต้องก�ร เธอเชื่อว่�อิฐชีวภ�พมีศักยภ�พที่จะเป็นท�งเลือกทดแทน

อิฐแบบดั้งเดิมซึ่งต้องผ่�นก�รเผ�ที่อุณหภูมิสูงกว่� 1,000 องศ�เซลเซียส 

และปล่อยก�๊ซค�ร์บอนไดออกไซด์จำ�นวนมห�ศ�ลออกม�สูช้ั่นบรรย�ก�ศ

 โดยกระบวนก�รทีเ่ธอใช้ในก�รผลติอฐิชีวภ�พน้ีเรียกว่�ก�รตกตะกอน

ค�ร์บอเนตด้วยจุลินทรีย์ (Microbial Carbonate Precipitation) โดย 

เปรียบเทียบกับ “วิธีก�รก่อตัวต�มธรรมช�ติของเปลือกหอย ส�ม�รถทำ�ได้

โดยก�รผสมปัสส�วะมนุษย์ ทร�ย และแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ยูรีเอส 

(Urease) ในแม่พิมพ์สำ�หรับทำ�อิฐบล็อก เอนไซม์ยูรีเอสจะชักนำ�ให้เกิด

ปฏิกิริย�ท�งเคมีในก�รย่อยยูเรียที่อยู่ในปัสส�วะ พร้อมทั้งผลิตแคลเซียม

ค�ร์บอเนตออกม� ซึ่งก็คือหินปูนที่เป็นส่วนประกอบหลักของซีเมนต์นั่นเอง 

โดยจะส่งผลให้ก้อนอิฐแข็งตัว และยิ่งอยู่ในแม่พิมพ์น�นเท่�ไร ก็จะยิ่งเกิด

ปฏิกิริย�ทำ�ให้แข็งแกร่งม�กข้ึนเท่�น้ัน จึงทำ�ให้ส�ม�รถปรับเวล�และ

กระบวนก�รให้ได้ผลที่ดีที่สุดได้

 ง�นวิจัยนี้ แลมเบิร์ตให้เครดิตกับง�นศึกษ�ก่อนหน้�นี้ของจูลส์ เฮนซ์ 

(Jules Henze) นักศึกษ�ช�วสวิสที่วิจัยเร่ืองน้ีม�ก่อนในปี 2017 อย่�งไร

ก็ต�ม ผลง�นของแลมเบิร์ตถือว่�เป็นผลิตภัณฑ์ก่อสร้�งช้ินแรกที่มีรูปร่�ง

เป็นอิฐ และยังเป็นช้ินแรกที่ใช้ปัสส�วะมนุษย์แทนส�รประกอบสังเคร�ะห์ 

ซึ่งแตกต่�งจ�กง�นศึกษ�ก่อนหน้�น้ี เนื่องจ�กเป็นกระบวนก�รผลิตอิฐ

ชีวภ�พที่เป็นก�รเปลี่ยนขยะให้เหลือศูนย์อย่�งแท้จริง ทั้งยังมีผลพลอยได้

จ�กก�รเปลี่ยนปัสส�วะมนุษย์ม�เป็นอิฐคือไนโตรเจนและโพแทสเซียม 

ซึ่งนำ�ม�ใช้เป็นปุ๋ยต่อไปได้  

 อิฐที่ส�ม�รถปลูกข้ึนได้แทนอิฐที่ต้องเผ�และผลิตขึ้นในโรงง�นนี้ 

กำ�ลังเป็นที่นิยมและได้รับคว�มสนใจจ�กวิศวกรทั่วโลก เพื่อลดปริม�ณ

ค�ร์บอนฟุตพรินต์จ�กก�รก่อสร้�ง ตัวอย่�งเช่น ตึกแกลเลอรี MoMA PS1 

โดย The Living ในปี 2014 ที่ประกอบไปด้วยก�รก่อสร้�งจ�กอิฐที่ปลูกจ�ก

ต้นข้�วโพดและเห็ด 

 เมือ่เทคโนโลยแีละคว�มช�ญฉล�ดของมนษุยใ์นก�รนำ�องคค์ว�มรู้ท�ง

วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พม�ใช้ประโยชน์อย่�งสร้�งสรรค์ได้เกิดข้ึนแล้วอย่�ง 

ต่อเน่ือง คำ�ถ�มต่อไปจึงอ�จเป็นแล้วเร�จะปรับแต่งกระบวนก�รอย่�งไร 

ให้ได้ผลดีที่สุดเพื่อสร้�งกำ�ไรจ�กของเหลือจ�กมนุษย์ที่ถูกขับถ่�ยออกม� 

ทุกเมื่อเชื่อวัน

ที่ม� : บทคว�ม “Bio-bricks made from human urine could be environmentally 
friendly future of architecture” (6 พฤศจิก�ยน 2018) โดย Rima Sabina Aouf จ�ก 
dezeen.com

Plant Factory
เทรนด์การเพาะปลูกแห่งอนาคต

กระแสคนรักสุขภ�พยังคงม�แรง ไม่ว่�จะเป็นคนกลุ่มไหน หรือเจเนอเรชันใด

ก็ต่�งใส่ใจดูแลสุขภ�พกันม�กข้ึน ขณะที่ตล�ดอ�ห�รเพื่อสุขภ�พมีมูลค่�

ต่อปีสูงกว่� 80,000 ล้�นบ�ท แม้จะลดลงเล็กน้อยจ�กสภ�วะเศรษฐกิจและ

ปัญห�โควิด-19 ในปีที่ผ่�นม� แต่ก็ยังมีพื้นที่ให้เติบโต โดยเฉพ�ะในธุรกิจ

ที่มคีว�มคดิสร�้งสรรค ์และส�ม�รถใชเ้ทคโนโลยที�งก�รเกษตรสมยัใหมท่ี่

มกี�รใช้ระบบอจัฉริยะต�่ง ๆ  เข�้ม�ควบคมุกระบวนก�รผลติ มกี�รบริห�ร

จดัก�รพชืผกั รวมถึงวธีิก�รเพ�ะปลกูเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติทีม่คีณุค�่ท�งอ�ห�ร

เพิ่มขึ้น แถมสะอ�ด ปลอดภัย กินได้เลยโดยไม่ต้องล้�ง

 Plant Factory คือเทคโนโลยีก�รปลูกพืชในระบบปิดหรือก่ึงปิดที่

ส�ม�รถควบคุมสภ�พแวดล้อมและปัจจัยต่�ง ๆ  ให้เหม�ะสมต่อก�รเจริญเติบโต

ของพชืไดอ้ย�่งสมบรูณ์ เช่น ช่วงคลืน่แสง คว�มเข้มแสง อณุหภูม ิคว�มช้ืน 

แร่ธ�ตุต่�ง ๆ รวมถึงปริม�ณค�ร์บอนไดออกไซด์ โดยมีแหล่งกำ�เนิดแสงที่

นำ�ม�ใช้ทดแทนแสงอ�ทิตย์จ�กธรรมช�ติ คือ แสงจ�กหลอดไฟ LED ที่ให้

คว�มร้อนน้อยกว�่ และประหยัดไฟไดม้�กกว�่หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ทีส่ำ�คัญ

ยังส�ม�รถเลือกสี คว�มย�วคลื่นแสง ได้ต�มคว�มเหม�ะสมของชนิดพืช

และระยะก�รเจริญเติบโต ทำ�ให้พืชที่ปลูกให้ผลผลิตสูงและผลิตส�รสำ�คัญ

ได้ต�มคว�มต้องก�ร

 โดยต้นแบบของโรงง�นผลิตพืชมูลค่�สูงในรูปแบบ Plant Factory นี้

อยูท่ีป่ระเทศญีปุ่น่ ซึง่มกี�รพฒัน�ข้ึนเพือ่ใช้ในก�รผลติผกัสลดัในเชิงพ�ณิชย ์de
ze

en
.c
om
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เรื่อง : นพกร คนไว

เซนเซอร์ชีวภาพจากเชื้อรา

หล�ยง�นวิจัยค้นคว้�นวัตกรรมใหม่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณสมบัติม�กม�ยของ 

“เห็ดและเช้ือร�” ต้ังแต่ก�รออกแบบบรรจุภัณฑ์ หนังสัตว์เทียม อิฐสร้�งบ้�น 

ไปจนถงึโครงก�รทีอ่ยูอ่�ศยับนด�วองัค�รของน�ซ�่ แต่ใครจะคดิว่�อปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่เร�พกติดตัว ซึ่งมีโครงสร้�งของแผงวงจรและส่วนประกอบ

ท่ีซับซ้อนสำ�หรับก�รทำ�ง�นของคอมพิวเตอร์ ก็อ�จใช้เช้ือร�เป็นส่วนประกอบ

สำ�คัญในอน�คตเช่นกัน

 ก�รค้นคว้�ของทีมวิจัยที่นำ�โดยดร. โมฮัมหมัด ม�ห์ดิ เดห์ชิบิ  

(Dr. Mohammad Mahdi Dehshibi) จ�กมห�วิทย�ลัยโอเบอร์ต� เดอ ก�ต�ลุญญ� 

(UOC) และศ�สตร�จ�รย์แอนดริว อด�มัตสกี (Andrew Adamatzky) จ�ก 

มห�วิทย�ลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์ (UWE Bristol) ได้แสดงให้เห็นถึงคว�มส�ม�รถ

ในก�รรับรู้ส่ิงเร้�ภ�ยนอกท่ีม�กม�ยของเช้ือร� เช่น แสง ก�รปรับเปล่ียนของ

อุณหภูมิ ส�รเคมี หรือแม้กระท่ังสัญญ�ณไฟฟ้� ด้วยก�รทดสอบกับกลุ่มใยร�

ของเห็ดน�งรม

 คว�มโดดเด่นของใยร�กลุ่มน้ีคือ ก�รมีลักษณะเป็นเส้นใยท่ีรวมกันเป็น 

เน้ือเย้ืออ�ศัยอยูภ่�ยในผิวดิน ทำ�หน้�ทีป่ระมวลผลข้อมูลท่ีได้รับจ�กดอกเหด็เพือ่

ตอบสนองต่อสิ่งเร้�ภ�ยนอกอย่�งแสงสว่�ง อุณหภูมิ คว�มชื้น ส�รเคมีที่อยู่

ในสภ�พแวดล้อม หรือแม้แต่สัญญ�ณไฟฟ้� ทำ�ให้เช้ือร�มีคุณลักษณะเสมือนกับ

เครื่องมือตรวจวัดหรือหน่วยประมวลผลในคอมพิวเตอร์ 

 ทีมวิจัยได้ทำ�ก�รทดลองกับกลุ่มใยร�ของเช้ือร�เห็ดน�งรมท่ีเติบโตข้ึนบน

ใยผ�้กญัชงโดยเช่ือมตอ่เข้�กบัคอมพวิเตอร์ และกระตุน้ใหเ้ช้ือร�ตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้�ในสภ�พแวดล้อมเช่นร่�งก�ยมนุษย์ เพื่อให้เชื้อร�ทำ�หน้�ที่เป็นตัว

ตรวจวัดท�งชีวภ�พ (Biosensor) แยกแยะระหว่�งส�รเคมี และสัญญ�ณไฟฟ้� 

ซ่ึงส�ม�รถส่งข้อมูลกลับม�ยังคอมพิวเตอร์ได้ จนส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ใน

ก�รส่งข้อมูลอย่�งอัตร�ก�รเต้นของหัวใจได้  นอกจ�กน้ีก็ยังส�ม�รถเขียนโปรแกรม

เพื่อออกแบบโครงสร้�งของกลุ่มใยร�ให้ทำ�หน้�ที่ต�มที่ต้องก�รได้อีกด้วย

 ก�รค้นพบที่สำ�คัญน้ี เปิดท�งให้เกิดคว�มเป็นได้ใหม่ในก�รนำ�เช้ือร�ม�เป็น

วัสดุท�งชีวภ�พของคอมพิวเตอร์ เช่นก่อนหน้�น้ีเร�ได้เห็นตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จ 

ในก�รปลูกเช้ือร�ให้กล�ยเป็นส่ิงปลูกสร้�งต�มเค้�โครงที่ได้ออกแบบไว้ ซ่ึงห�ก

ส�ม�รถออกแบบให้เชื้อร�เติบโตในอนุภ�คน�โนได้ ในอน�คต เร�อ�จเห็น

เช้ือร�ในรูปแบบของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขน�ดจ๋ิวท่ีเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์

อย�่งสม�ร์ตวอตช์ก็เป็นได้ เน่ืองจ�กเห็ดและเช้ือร�มีคุณสมบัติรอบด้�น ท้ังยัง

ย่อยสล�ยได้ง่�ย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีคว�มทนท�นต่อสภ�พแวดล้อม 

ทำ�ให้มันกล�ยเป็นอีกหนึ่งในวัสดุตัวเลือกที่สำ�คัญในอน�คต

ที่ม� : บทคว�ม “Fungal wearables and devices: Biomaterials pave the way toward 
science fiction future” โดย Universitat Oberta de Catalunya จ�ก phys.org / บทคว�ม 
“Shroom FitBit: Processors In Tech Wearables Could Be Replaced With Fungi Mycelium, 
New Study Finds” โดย Tanuvi Joe จ�ก greenqueen.com.hk

ศ�สตร�จ�รย์ ดร. โทโยกิ โคไซ (Prof. Toyoki Kozai) แห่งมห�วิทย�ลัยชิบะ 

คือผู้ท่ีริเร่ิมแนวคิดดังกล่�วจนได้รับก�รยกย่องให้เป็น “บิด�แห่งโรงง�นผลิตพืช

ของโลก” และไดเ้ผยแพร่องคค์ว�มรู้นีผ้�่นผลง�นเขียนและร่วมเปน็ทีป่รึกษ�

ให้กับหน่วยง�นต่�ง ๆ ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ รวมถึงประเทศไทย 

เช่น โรงง�นผลิตพืชในโครงก�รพัฒน�พิเศษขน�ดใหญ่ หรือ Big Rock ที่

อทุย�นวทิย�ศ�สตร์ประเทศไทย ของกระทรวงก�รอดุมศกึษ� วทิย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์คว�มร่วมมือท�งก�รวิจัยและฝึกอบรมด้�น 

ก�รปลูกพืชในอ�ค�ร ของมห�วิทย�ลัยมหิดล

 นอกจ�กน้ีก็ยังมีผู้ประกอบก�รม�กคว�มคิดสร้�งสรรค์อีกหน่ึงร�ย 

ที่ลงมือปรับเปลี่ยนธุรกิจจ�กโรงง�นผลิตหลอดไฟ LED ทำ�ป้�ยโฆษณ�ต�ม

ท�งแยกและโคมไฟถนน ม�เปน็แหล่งกำ�เนิดแสงทีส่ำ�คญัของก�ร “ปลกูพชื” 

ที่จะเป็นเทรนด์แห่งอน�คต ภ�ยใต้แบรนด์ LED Farm ที่อ�จกล่�วได้ว่�เป็น

โรงง�นผลติพชืดว้ยแสงเทยีมจ�กหลอดไฟ LED แหง่แรกของไทยทีม่ผีลติผล

จำ�หน่�ยในเชิงพ�ณิชย์ และส�ม�รถต่อยอดสู่ธุรกิจพืชผักฟังก์ชัน หรือ 

Functional Vegetables ได้อีกม�กม�ย

 “เนื่องจ�กบริษัทมีกิจก�รผลิตหลอด LED อยู่เดิม จึงส�ม�รถต่อยอด

ธุรกิจเดมิออกไปได ้ดว้ยก�รศกึษ�เพิม่เติมจ�กตำ�ร�ทีเ่ขียนโดยศ�สตร�จ�รย ์

ดร.โทโยกิ โคไซ และเงินสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (NIA) 

จนส�ม�รถสร้�งผลติภณัฑท์ีว่�งจำ�หน�่ยไดแ้ลว้ทัง้ในกลุม่พร้อมปรุง (Ready 

to Cook) ได้แก่ เคล หรือคะน้�ใบหยิก ท่ีถือเป็นร�ชินีแห่งผักใบเขียว, มิซูน่� 

(ผักน้ำ�ญี่ปุ่น), สวิส ช�ร์ด (ผักก�ดสีรุ้ง), ตั้งโอ๋ญี่ปุ่น, ร็อกเก็ต เป็นต้น และ

กลุ่มพร้อมรับประท�น (Ready to Eat) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น สมูตตี้ 

ขนมปงั ออกจำ�หน่�ย” ชิงชัย คนธรรพส์กุล ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษทั

ซีวิค มีเดีย จำ�กัด ผู้ก่อตั้ง LED Farm กล่�ว

 โรงง�นปลูกผักอัจฉริยะเช่นน้ียังคงส�ม�รถต่อยอดธุรกิจไปได้อีกไกล 

เช่น ก�รลดหรือเพิ่มปริม�ณส�รประกอบในพืชให้เหม�ะกับพฤติกรรม 

ก�รบริโภคของผู้ป่วย รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งอ�ห�รเสริมต�มธรรมช�ติ  

ซึ่งย่อมจะสร้�งแรงดึงดูดให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภ�พได้ แม้ร�ค�จะสูงกว่�

ผักที่ปลูกด้วยแสงธรรมช�ติทั่วไปก็ต�ม

ที่ม� : สัมภ�ษณ์ ชิงชัย คนธรรพ์สกุล ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัทซีวิค มีเดีย จำ�กัด 
ผู้ก่อตั้ง LED Farm / depa.or.th / kaset1009.com / today.line.me
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : อำ�ภ� น้อยศรี

FEAT U RED BOOK
The Art and Science of Ernst Haeckel
โดย Julia Voss และ Rainer Willman            

ภ�พล�ยเส้นพร้ิวไหวสวยง�มที่ปร�กฏบนหน้�ปกหนังสือ The Art and Science of Ernst Haeckel น้ี หล�ยคนอ�จเคยเข้�ใจว่�เป็นภ�พของนักว�ด 

ภ�พประกอบฝีมือดี แต่ห�รู้ไม่ว่�ภ�พว�ดร�ยละเอียดงดง�มเหล่�นี้เป็นผลง�นก�รว�ดของนักวิทย�ศ�สตร์อย่�งเอิร์นสต์ แฮคเคล (Ernst Haeckel) ที่เข�

ว�ดข้ึนเพื่อจดบันทึกภ�พง�นค้นคว้�ระดับเซลล์ในง�นวิจัยของตนเอง เน่ืองจ�กแฮคเคลเป็นนักสัตววิทย�และชีววิทย�ผู้หลงใหลศ�สตร์แห่งชีววิทย� 

ท�งทะเล ทั้งยังสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒน�ก�ร  (Evolutionary Theory) ของช�ร์ลส์ ด�ร์วิน (Charles Darwin) โดยผลง�นเหล่�นี้ได้หล่อหลอมและผส�นเอ�

แนวคิดด้�นวิวัฒน�ก�รม�เป็นง�นศิลปะที่แสดงถึงพลังสร้�งสรรค์ของธรรมช�ติอย่�งแท้จริง นอกจ�กน้ีแฮคเคลยังเป็นผู้ก่อตั้งนิเวศวิทย�ร่วมกับยูจีเนียส 

วอร์มมิง (Eugenius Warming) รวมถึงเป็นผู้ค้นพบเรื่องเซลล์ต้นกำ�เนิด (Stem Cell) นิเวศวิทย� (Ecology) และไฟลัม (Phylum) ซึ่งสร้�งคุโณปก�รอัน 

ยิ่งใหญ่ให้แก่วงก�รแพทย์ 

 ถึงแม้ภ�พว�ดบ�งส่วนของแฮคเคลจะถูกมองว่�เป็นเร่ืองที่ถูกปลอมแปลงข้ึนม� เน่ืองจ�กไม่ปฏิบัติต�มหลักฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์ท่ีนักวิทย�ศ�สตร์ในยุคน้ัน

เคร่งครัดปฏิบัติกัน แต่ผลง�นก�รว�ดภ�พของเข�ก็ถือเป็นส�ร�นุกรมภ�พของสิ่งมีชีวิตโดยฝีมือของนักวิทย�ศ�สตร์ที่มองธรรมช�ติด้วยส�ยต� 

ของศิลปิน แม้อ�จจะผิดแปลกไปจ�กรูปแบบท�งวิทย�ศ�สตร์ในยุคสมัยน้ัน แต่ด้วยคว�มงดง�ม สมม�ตร ล�ยเส้นที่แม่นยำ� และก�รแรเง�ที่แสดงถึง 

คว�มพิถีพิถัน ก็ทำ�ให้เร�ส�ม�รถมองเห็นและเข้�ใจเกี่ยวกับวิวัฒน�ก�รท�งอินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตต่�ง ๆ อย่�งลึกซึ้ง ที่สำ�คัญผลง�นภ�พว�ดของแฮคเคล

เหล่�นี้ยังส่งต่อแรงบันด�ลใจให้กับศิลปินรุ่นต่อ ๆ ม�ในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นอีกหล�ยแขนง อ�ทิ ง�นออกแบบสินค้� แฟชั่น และลวดล�ยผ้�

sp
y.
co

m

https://library.tcdc.or.th/record/view/b00049802
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

FILM
Little Shop of Horrors (1986)
ร้านน้อยค่อย ๆ โหด
กำ�กับโดย Frank Oz           

ส่ิงของเม่ือเร�ว�งไว้ธรรมด�ก็เป็นแค่ของธรรมด� แต่ห�กนำ�จินตน�ก�รม� 

ใส่เพ่ิมก็จะสร้�งสรรค์คว�มพิเศษข้ึนได้ เช่นเดียวกับภ�พยนตร์มิวสิกเคิล ตลก 

สยองขวัญ เจ้�ของพล็อตเร่ืองแหวกแนวหนังในตล�ดยุค 80’s เร่ืองน้ีที่ผู้เขียน

เลือกหยิบลักษณะพิเศษของพืชพันธ์ุธรรมช�ติของต้นก�บหอยแครงและ 

อะโวค�โด ม�ผสมผส�นกับจินตน�ก�รสุดข้ัว ด้วยก�รใส่คว�มเป็นมนุษย์ 

ลงไปเพ่ือเปล่ียนจ�กต้นไม้ธรรมด� ๆ ให้กล�ยเป็น ออเดรย์ ทู (Audrey II) 

ต้นไม้ยักษ์พูดได้ ร้องเพลงได้ แถมยังเจริญเติบโตได้ด้วยก�รกินเลือดมนุษย์ 

 ถ้�ห�กย้อนกลับไปมองภ�พยนตร์วิทย�ศ�สตร์ ท่องอวก�ศ หรือไซ-ไฟ

ในอดีต จ�กท่ีเคยเป็นเพียงแค่เร่ืองร�วในจินตน�ก�รของผู้เขียน แต่ปัจจุบัน

เทคโนโลยีท่ีล้ำ�หน้�ข้ึนเร่ือย ๆ  ก็ส�ม�รถผลิตของบ�งช้ินในภ�พยนตร์เหล่�น้ัน

ได้จริงแล้ว และถึงตอนน้ี แม้จะยังไม่มีง�นวิจัยหรือก�รทดลองท�งวิทย�ศ�สตร์

ท่ีสร้�งต้นไม้ท่ีคิดได้ พูดได้ หรือร้องเพลงได้ข้ึนม� แต่เม่ือลองพินิจพิเคร�ะห์

เทคโนโลยีในปัจจุบันแล้ว ในอน�คตอันใกล้ก็ไม่แน่ว่�เร�อ�จจะได้เห็นต้นไม้ 

ท่ีมีชีวิตและส่ือส�รกับเร�ได้แบบออเดรย์ ทู ม�ว�งข�ยต�มตล�ดนัดต้นไม้ 

ก็เป็นได้ แถมล่�สุดยังมีข่�วแว่วม�ว่� Little Shop of Horrors กำ�ลังจะถูกนำ�

กลับม�รีเมกใหม่ และอยู่ระหว่�งก�รท�บท�มนักแสดงเจ้�บทบ�ทอย่�ง 

คริส อีแวนส์ และสก�ร์เล็ต โจแฮนสัน ม�รับบทนำ�ในเร่ืองอีกด้วย

FACEBOOK PAGE
เคมีฟิสิกส์ของสิ่งทอ อาหาร และของรอบตัว           

เมื่อเห็นช่ือเพจ เคมีฟิสิกส์ของสิ่งทอ อ�ห�ร และของรอบตัว แน่นอนว่�

หล�ยคนต้องคิดว่�เป็นเพจท่ีเต็มไปด้วยศัพท์ท�งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และน่�จะมี

แตเ่ดก็ส�ยวทิยท์ีเ่ข้�ใจได ้แลว้พอกดเข้�ไปอ�่น กเ็ปน็จรงิอย�่งทีค่ดิ เพร�ะ

เต็มไปด้วยเน้ือห�ที่ค่อนข้�งย�ว แถมยังแทรกศัพท์วิทย�ศ�สตร์ในวงเล็บ 

ที่มีเกือบทุกย่อหน้� ทว่�สิ่งที่น่�แปลกใจก็คือก�รอ่�นเพจวิทย�ศ�สตร์น้ี 

กลบักล�ยเปน็เร่ืองน่�เพลดิเพลนิ และยงัไดเ้ข้�ใจเร่ืองร�วของวิทย�ศ�สตร์

รอบตัว ที่ท�งเพจหยิบยกม�เล่�ได้อย่�งเข้�ใจง่�ย แม้จะมีคำ�ศัพท์ท�ง

เทคนิคในทุกย่อหน้� แต่ก็ไม่ได้ลดทอนคว�มสนุกของเน้ือห�ลงแม้แต่น้อย 

เรียกว่�ยิ่งอ่�นยิ่งเพลินกับก�รที่ผู้เขียนหยิบเอ�ข้�วของรอบตัวม�เล่� 

พร้อมชวนคนอ่�นต้ังคำ�ถ�มและห�คำ�ตอบเพ่ือปลดล็อกคว�มสงสัยไปด้วยกัน 

นับเป็นก�รสอดแทรกหลักคิดแบบวิทย�ศ�สตร์ที่ผู้อ่�นส�ม�รถซึมซับเอ� 

วธิคีดิไปใช้ในชีวติประจำ�วนัไดจ้ริงโดยไมต่อ้งตดิอยูก่บัคำ�ศพัทห์รือสตูรเคมี

ที่จดจำ�ย�กเลย

ANIM ATION
Cells at Work! (Hataraku Saibou!) เซลล์ขยัน พันธุ์เดือด
โดย Akane Shimizu           

แอนิเมชัน Cells at Work! ที่สร้�งจ�กมังงะเรื่องเดียวกัน เขียนและว�ดโดยอ�จ�รย์อ�ก�เนะ ชิมิซึ 

(Akane Shimizu) ได้แรงบันด�ลใจจ�กระบบก�รทำ�ง�นของเซลล์ต่�ง ๆ ในร่�งก�ยมนุษย์ เรียกได้ว่� 

Cells at Work! คือ นิท�นชีวิตในแบบฉบับที่สดใส ใส่คว�มค�ว�อี้ และเปลี่ยนชีววิทย�ที่น่�เบื่อ 

ตลอดจนคำ�ศัพท์ไม่คุ้นหูในชีวิตประจำ�วัน ให้กล�ยเป็นเร่ืองเข้�ใจง่�ยและดูสนุกได้ท้ังครอบครัว ชิมิซึ

เล่�เร่ืองย�ก ๆ  น้ีผ�่นคว�มน่�รักของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดข�วผู้พิทักษ์ ชวนให้ผู้ชมเพลิดเพลิน

ไปกับก�รสำ�รวจก�รทำ�ง�นของเซลล์ต่�ง ๆ  ในร่�งก�ย และร่วมเอ�ใจช่วยไปกับภ�รกิจหลักของเหล่�

เมด็เลอืดอย�่งก�รต่อสูป้กปอ้งร่�งก�ยจ�กเหล�่เช้ือโรค ไวรัส และแบคทเีรียว�ยร้�ยไดอ้ย�่งสมจริง

 ห�กสนใจแอนิเมชันหรือมังงะท่ีเล่�เร่ืองระบบร่�งก�ยมนุษย์อ่ืน ๆ ก็ยังมีเร่ือง Bacteria at Work 

และ Cells That Don’t Work ที่เป็นอีกตัวเลือกที่จะทำ�ให้เข้�ใจก�รทำ�ง�นของร่�งก�ยเร�ได้ดียิ่งขึ้น

https://www.netflix.com/th/title/81028791
https://www.facebook.com/textile.phys.and.chem
https://www.youtube.com/watch?v=ns46cepKAnU
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

ท่�มกล�งวิกฤตก�รณ์ด้�นส่ิงแวดล้อม โดยเฉพ�ะสภ�พภูมิอ�ก�ศท่ีแปรปรวน 

ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติท�งธรรมช�ติที่ยิ่งทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้น ทั้งปัญห�

มลพษิจ�กอนุภ�คฝุน่ขน�ดเลก็ PM 2.5 ภยัแลง้ น้ำ�ทว่ม ซึง่ก�รเปลีย่นแปลง

ที่เกิดข้ึนน้ันนอกจ�กจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผล 

ต่อเน่ืองไปยังเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ดังน้ันก�รพัฒน�เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมให้ส�ม�รถใช้ง�นทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดได้อย่�งเต็ม

ประสิทธิภ�พ จึงมีส่วนสำ�คัญในก�รช่วยชะลอปัญห�สิ่งแวดล้อมได้อย่�ง

ชัดเจน 

 ศ�สตร์แหง่เทคโนโลยที�งชีวภ�พจงึเข้�ม�มบีทบ�ทสำ�คญัในก�รสร้�ง

เสถียรภ�พของก�รพัฒน�นวัตกรรมต่�ง ๆ ให้มีคว�มย่ังยืน แม้ว่�ก่อนหน้�น้ี

จะประสบคว�มสำ�เร็จในก�รสงัเคร�ะหวั์สดทุ�งเลอืกอย�่งพล�สตกิชีวภ�พ 

หรือเนื้อจ�กพืช (Plant-based meat) จ�กต้นมันสำ�ปะหลัง ข้�วโพด และ

ถ่ัว แต่ด้วยอุณหภูมิของโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนก็อ�จสร้�งข้อจำ�กัดในก�รเพ�ะปลูกพืช

เหล่�น้ัน และทำ�ให้ปริม�ณทรัพย�กรที่ได้ไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของ 

ผู้บริโภคอยู่ดี

 แน่นอนว่�ในทุกวิกฤตย่อมมีโอก�สเสมอ นักวิจัยค้นพบว่�ยังมี “ส�หร่�ย” 

เป็นอีกหนึง่ขมุทรพัยใ์ต้น้ำ� ที่ส�ม�รถเป็นวัตถดุิบท�งเลือกในก�รขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจอุตส�หกรรมทั้งในด้�นก�รอุปโภคและบริโภค ด้วยคุณสมบัติอัน

หล�กหล�ย ไม่ว่�จะเป็นก�รดูดซับก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนก�ร

สังเคร�ะห์แสงม�ผลิตเป็นออกซิเจน อีกท้ังยังมีปริม�ณก�กใยและส�รอ�ห�รสูง 

ส�ม�รถนำ�ไปสกัดเพิ่มเติมได้อีกหล�กหล�ยฟังก์ชันก�รใช้ง�น ทั้งรูปแบบ

ของเชื้อเพลิงชีวภ�พ ส�รให้สี และส�รทำ�ให้ข้น หนืด คงตัว รวมถึงจุดเด่น

ของส�หร่�ยที่ปลูกง่�ย โตเร็ว แม้มีพื้นที่จำ�กัดในก�รเพ�ะเลี้ยง

 เมื่อนำ�ข้อมูลท�งวิทย�ศ�สตร์ม�ผนวกเข้�กับคว�มคิดสร้�งสรรค์  

เพ่ือให้นักออกแบบได้ร่วมพัฒน�ผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดทีฉ่กีออกจ�กกรอบเดิม ๆ  

ทำ�ให้เกิดเป็นนวัตกรรมแห่งคว�มยั่งยืนที่น่�สนใจและมีคุณค่�ม�กยิ่งข้ึน 

จนบ�งครั้งถ้�ไม่ได้อ่�นคำ�อธิบ�ยก่อน คงไม่อ�จรู้ได้ว่�นี่คือผลผลิตม�จ�ก

ส�หร่�ย อย่�งเช่น

•	 เคร่ืองปฏิกรณ์ชีวภาพพลังสาหร่าย	“Eos	Bioreactor” จ�กบริษัท  
 Hypergiant Industries ทำ�ง�นด้วยระบบปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) ช่วย 

 ประเมินคุณภ�พสิ่งแวดล้อม และใช้คุณสมบัติจ�กส�หร่�ยในก�รทำ� 

 หน้�ที่ดักจับก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเปลี่ยนเป็นก๊�ซออกซิเจน 

 กลับคืนสู่ธรรมช�ติ พร้อมทั้งให้ผลผลิตเป็นพลังง�นชีวมวล

•	 ผ้าอ้อมเส้นใยสาหร่าย จ�ก Luisa Kahlfeldt ผลิตด้วยเส้นใยชนิด 
 พเิศษช่ือว�่ “SeaCell” ซึง่มสี�หร่�ยเปน็สว่นประกอบหลกั มคีณุสมบตั ิ

 ในก�รกำ�จัดแบคทีเรียและมีส�รต้�นอนุมูลอิสระ ผ้�อ้อมน้ีประกอบ 

 ด้วยโครงสร้�ง 3 ชั้น ชั้นด้�นในสุดมีคว�มนุ่มและอ่อนโยนเป็นพิเศษ  

 ช่วยลดก�รระค�ยเคอืง ชัน้กล�งซมึซบัดเียีย่ม และช้ันนอกทีเ่คลอืบไว ้

 เพ่ือป้องกันก�รซึมผ่�นของของเหลว ที่สำ�คัญยังส�ม�รถซักทำ�คว�มสะอ�ด 

 และนำ�กลับม�ใช้ซ้ำ�ได้

•	 หลอดดูดน้ำากินได้	“Lolistraw” จ�กบริษัท Loliware หลอดสีสัน 

 สดใส ผลิตข้ึนจ�กส�หร่�ยทะเล ส�ม�รถแช่ในเคร่ืองดื่มได้น�นถึง 

 24 ชั่วโมง และเก็บว�งบนชั้นได้ย�วน�นถึง 24 เดือน ส�ม�รถเลือก 

 ผสมกลิ่น รส หรือส�รอ�ห�รอื่น ๆ เพิ่มเติมในก�รผลิตได้ อีกทั้งยัง 

 ส�ม�รถนำ�ไปย่อยสล�ยท�งชีวภ�พผ่�นก�รหมักได้อย่�งรวดเร็ว 

 (ไม่เกิน 60 วัน) และยังย่อยสล�ยในน้ำ�ได้ 100% อีกด้วย

 

 นวัตกรรมเหล่�น้ีเป็นเพียงตัวอย่�งของก�รนำ�คว�มคิดสร้�งสรรค์ 

ม�ร่วมใช้กบัก�รออกแบบ สำ�หรับเปน็ท�งเลอืกในก�รนำ�ไปใช้ง�นและรักษ�

ไว้ซึ่งสมดุลของธรรมช�ติให้ได้ม�กที่สุด เพร�ะไม่มีใครรู้ว่�ในอน�คตน้ัน

ทรัพย�กรจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท�งใด และถึงเวล�แล้วหรือยังที่มนุษย์

ต้องเริ่มปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกได้อย่�งยั่งยืน 

เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

ที่ม� : บทคว�ม “This ‘personal carbon sequestration’ device uses algae to remove CO2 from the air” โดย Adele Peters จ�ก fastcompany.com บทคว�ม “Sumo seaweed-fibre 
nappies offer healthy and sustainable alternative” โดย Rima Sabina Aouf จ�ก dezeen.com และ “MC7800-03 Lolistraw” จ�กฐ�นข้อมูลวัสดุออนไลน์ Material ConneXion®

ส�ม�รถสืบค้นและพบกับตัวอย่�งนวัตกรรมวัสดุระดับโลกเพ่ิมเติมได้ท่ีช้ัน 2 ห้อง Material & Design Innovation Center (MDIC), TCDC กรุงเทพฯ
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Creative District : ย่านความคิด

เรื่องและภาพ : รัชด�ภรณ์ เหมจินด�
และยอดมนุษย์คนธรรมด�

“หว�นอมขมกลนื” ทีพ่ดูถงึ “คว�มขม” ในบริบท

ของสำ�นวนคติสอนใจ เปรียบเปรยถึงช่วงชีวิต 

เมื่อเจอสถ�นก�รณ์ที่กลืนไม่เข้�ค�ยไม่ออก  

แต่ก็ต้องยอมรับให้ได้ไม่ว่�จะดีหรือร้�ย หรือ 

“หว�นเป็นลมขมเป็นย�” เปรียบเปรยคำ�ชมดั่ง 

รสหว�นที่อ�จทำ�ให้เร�คล้อยต�มจนข�ดสติ  

แต่คำ�ติดั่งรสขมจะทำ�ให้เร�ฉุกคิดได้...สำ�นวน

เหล�่น้ีลว้นมทีีม่�จ�กก�รรับรู้รสช�ติ โดยเฉพ�ะ 

“รสขม” ที่มักพ�ให้นึกถึง “ย�” ที่แม้รสช�ติจะ

ไม่ถูกป�กม�กเท่�กับอะไรที่หว�น ๆ แต่ก็คือ

ตัวแทนของก�รรักษ�อ�ก�รเจ็บป่วยทั้งท�งก�ย

และท�งใจ 

 ในท�งวิทย�ศ�สตร์ว่�กันว่� จ�กบรรด�รส

ทั้งหล�ย “รสขม” ส�ม�รถรับรู้ได้ไวที่สุด 

โดยเฉพ�ะบริเวณโคนล้ิน ซึ่งรสขมเกิดจ�ก

ส�รประกอบหลัก ๆ อย่�ง แทนนิน (Tannin) 

ก�เฟอีน (Caffeine) และแคทีชิน (Catechin) 

ส�รประกอบเหล่�น้ีม�จ�กพืชและสมุนไพร

จำ�พวกใบ เมล็ด หรือเปลือกไม้ ที่ให้สรรพคุณ

ท�งย� ห�กเคยชมซีรีส์จีนหรือเก�หลี เร�ก็พอ

จะเห็นฉ�กก�รปรุงย�ที่ เอ�บรรด�สมุนไพร 

หล�กชนิดม�ต้มเป็นย�หม้อหรือเคร่ืองด่ืมรักษ�

โรค (บ้�งก็เป็นย�พิษใช้สังห�รคนได้) วัฒนธรรม

ก�ร “ด่ืมเป็นย�” เพื่อรักษ�คว�มป่วยไข้ภ�ยใน

ร่�งก�ยจึงได้รับก�รสืบทอดและเป็นท่ีนิยมม�ถึง

ปัจจุบัน ทั้งน้ำ�สมุนไพรหรือน้ำ�ช�น�น�ชนิด 

จนกล�ยเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจำ�วันของ 

กลุ่มคนวัยกล�งคนไปจนถึงผู้สูงอ�ยุที่ดื่มม�

ต้ังแต่เล็กจนโต ไม่เว้นแม้แต่คนรุ่นใหม่ที่สนใจ

รักษ�สุขภ�พแบบท�งเลือกซึ่งเข้�ถึงง่�ยและ

ร�ค�ไม่แพงเหล่�นี้ 

 บนเส้นถนนเจริญกรุงตั้งแต่โซนบ�งรัก 

ไปจนถึงเย�วร�ช จุดกำ�เนิดธุรกิจจำ�หน่�ย

สมุนไพรจีนโบร�ณ ตั้งแต่ร้�นที่ข�ยวัตถุดิบ

สำ�หรับเป็นส่วนผสมของเคร่ืองดื่มหรืออ�ห�ร 

รวมถงึร้�นทีข่�ยเคร่ืองดืม่สมนุไพรแบบพร้อมดืม่

อย�่ง “น้ำ�ขม” โดยมร้ี�นดงัทีข้ึ่นช่ืออย�่งเช่นร้�น 

“หว่�โถ่ว หยั่นหว่อหยุ่น (บ�งรัก)” ร้�นข�ย

ของชำ�สไตล์จีนที่ขึ้นชื่อเรื่องซีอิ๊ว แต่จริงๆ แล้ว

น้ำ�ขมและน้ำ�สมนุไพรของทีน่ี่ก็โดดเดน่ไมแ่พใ้คร 

เพร�ะเป็นสูตรเด็ดจ�กกว�งตุ้งที่สืบทอดม�น�น

ถึง 3 ชั่วคน 

 “คนจีนจะชอบเคร่ืองด่ืมท่ีมีสรรรพคุณ 

เชิงย�ม�กกว�่ดืม่น้ำ�เปล�่” ประวิทย ์สทิธิพล�กร 

ผู้ดูแลร้�นรุ่นที่ 3 เล่�ว่�สมัยก่อนเมื่อช�วจีน 

ม�เมืองไทยที่มีอ�ก�ศร้อนและอ�ห�รรสช�ติ 

ร้อนแรง จึงมองห�เครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เย็น ทำ�ให้

ท�งร้�นทำ�น้ำ�ขมจำ�หน่�ย โดยยดึตำ�ร�ทีเ่ปน็สตูร

ของครอบครัว ซึ่งน้ำ�ขมสูตรดั้งเดิมประกอบด้วย

สมุนไพร 36 ชนิด มีสรรพคุณทั้งแก้ร้อนใน บำ�รุง

สมอง หัวใจ ลดน้ำ�ต�ลในเลือด และอีกส�รพัด 

เมื่อร่�งก�ยรับส�รพิษ ย�เหล่�นี้จะเข้�ไปช่วย 

โดยคนจีนสมัยก่อนจะดื่มน้ำ�ขมทุกวันไม่ใช่แค่

ตอนเจบ็ปว่ย เคลด็ลบัทีท่ำ�ใหน้้ำ�ขมยงัเปน็ทีนิ่ยม

ในก�รดื่มทุกวันนี้คือ พอดื่มขมม�กแล้วต้องกิน

หว�นต�ม เพร�ะจะช่วยให้ตัดรสกัน ท�งร้�นจึง

ทำ�น้ำ�สมนุไพรรสหว�นดว้ย ยุคแรกมีเก๊กฮวยและ

ใบบัวบก ก่อนจะขย�ยเป็น 12 ชนิด เพ่ิมหล่อฮังก้วย 

ร�กบัว มะตูม จับเลี้ยง ฯลฯ ทุกชนิดไม่ได้เน้น

แค่คว�มอร่อย แต่ผสมย�จีนลงไปด้วยเพื่อให้มี

ประโยชน์ต่อร่�งก�ย

 นอกจ�กเคร่ืองดื่มสมุนไพรจีนสุดขมอย่�ง

น้ำ�ขมแล้ว เครื่องดื่มรสช�ติขมเบ� ๆ ปนฝ�ด 

กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อย่�ง “น้ำ�ช�” ก็เป็นที่

นิยมดืม่กนัเปน็ประจำ�เช่นกนั “ห้�งใบช� ก. มุยก่ี” 

คือหน่ึงในร้�นข�ยใบช�ในตำ�น�นแห่งย่�น

เจริญกรุงที่อยู่ไม่ไกลจ�กหัวลำ�โพง ที่น่ีได้รับ

คว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้�ทั้งเร่ืองคุณภ�พของ 

ใบช�ที่หอมและให้สรรพคุณท�งย� ณฐพล  

หิรัญส�โรจน์ เจ้�ของร้�นรุ่นที่ 3 เล่�ว่� อ�กง

เป็นช�วแต้จิ๋ว อพยพจ�กเมืองจีนม�รับจ้�ง

ทำ�ง�น ต่อม�ลองรับใบช�ที่คั่วเสร็จม�แบ่งข�ย 

โดยห�บเร่ไปต�มถนนเย�วร�ชหรือย�่นทีม่คีนจนี 

พอมีทุนรอนจึงเปิดร้�นข้ึนบริเวณแยกไมตรีจิตต์

เมื่อปีพ.ศ. 2451 โดยช�ที่ขนส่งจ�กจีนม�ถึงไทย 

ยิ่งเก็บไว้น�น คว�มช้ืนจะห�ยไป กลิ่นควันไฟ

เจือจ�งลง พอม�อบใหม่ก็จะได้คว�มนุ่มนวล 

เพ่ิมข้ึนและได้กล่ินควันไฟคืนกลับม� ร้�นก. มุ่ยก่ี 

มีช�นับ 100 ชนิด ทั้งช�ข�ว ช�เขียว ช�แดง 

ช�ดำ� ช�ม่วง บ�งชนิดเก็บไว้น�นกว่� 10 ปีเพื่อ

บ่มให้อร่อย ช�ที่มีชื่อเสียงของร้�นคือ สุ่ยเซียน 

ทิกวนอิมอบไฟ และผูเอ่อร์ ซึ่งช�ทั้งส�มชนิดนี้

โดยรวมแล้วมีฤทธ์ิท�งย�สูง ส�ม�รถสล�ยพิษ 

ดับร้อน ชุ่มคอ ขับน้ำ� ช่วยให้สมองแจ่มใส  

รวมถึงเรียกน้ำ�ย่อยเป็นอย่�งดี 

 เสน่ห์ของรสขมอ�จไม่ใช่แค่เร่ืองของก�รรับรส

ที่ทำ�ให้เร�ลืมไม่ลงเมื่อได้ลองชิม ห�กแต่เป็น 

ก�รสะท้อนภูมิปัญญ�และวิถีแห่งก�รรักษ�สุขภ�พ 

ปรับสมดุลของร่�งก�ยที่หลอมรวมเข้�ม�เป็น 

ส่วนหน่ึงในก�รดำ�เนินชีวิต เหนือส่ิงอ่ืนใดยังเป็น 

ก�รสะท้อนตัวตนช�วไทยเช้ือส�ยจีนในย่�น

เจริญกรุงที่ยังคงผูกพันกับก�รดื่มของขมที่ทำ�ให้

พวกเข�ไม่มีวันลืมรสขมได้ลง 

ที่ม� : บทคว�มจ�ก Food Network Solution ศูนย์เครือข่�ย
ข้อมูลอ�ห�รครบวงจร / ข้อมูลผู้ประกอบก�รดั้งเดิมจ�ก
โครงก�ร Made in Charoenkrung 2
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Cover Story : เรื่องจากปก

เรื่อง : แทนไท ประเสริฐกุล

ปีค.ศ. 1989 ขณะที่ผมในวัย 10 ขวบกำาลังพยายามฝึกเต้นไมเคิล แจ็คสัน อยู่ที่บ้าน การรถไฟของญี่ปุ่นก็กำาลังเผชิญกับ
โจทย์ปัญหาท่ีท้าทายมันสมองวิศวกรเป็นอย่างมาก รถไฟชินกันเซ็นรุ่นท่ีเร็วสุด ณ ขณะนั้นคือรุ่น N300 ซึ่งว่ิงเร็วมาก 
อยู่แล้ว คือประมาณ 270 กม./ชม. แต่แน่นอนว่า การพัฒนาของมนุษย์ย่อมไม่หยุดยั้ง และแผนการสำาหรับรถรุ่นถัดไป 
ก็ถูกวางไว้ว่าอยากจะให้เร็วขึ้นอีก เป็น 300 หรือกระทั่ง 350 กม./ชม. เพื่อจะได้ทำาเวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที พาผู้โดยสาร 
ข้ามระยะทาง 515 กิโลเมตร จากสถานีชินโอซากาไปสถานีฮากาตะ และจะได้เพ่ิมจำานวนรอบว่ิงในแต่ละวันให้รองรับผู้โดยสาร 
ได้มากขึ้นอีก ซึ่งสำาหรับประเทศแห่งการเดินทางด้วยรถไฟอย่างญี่ปุ่น ถือเป็นเรื่องที่มีผลสำาคัญมากมายมหาศาล

BIOMIMICRY
คำาตอบจากธรรมชาติ
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ก�รจะบรรลุโจทย์น้ีในแง่ของ “คว�มแรง” เฉย ๆ 

คงไม่ติดอะไร แต่ส่ิงท่ีติด กลับเป็น “คว�มนุ่มนวล” 

เพร�ะว่�ยิ่งรถไฟวิ่งเร็ว เสียงของมันก็จะยิ่งดัง 

และสร�้งคว�มรบกวนใหแ้กช่�วบ�้นผูท้ีอ่ยูอ่�ศยั

ในละแวก ม�ตรฐ�นอย่�งเป็นท�งก�รของญี่ปุ่น

กำ�หนดไว้ว่� เสียงที่วัดได้ในระยะ 25 เมตรจ�ก

เส้นกึ่งกล�งร�งจะต้องดังไม่เกิน 75 เดซิเบล  

ซึ่งเทียบเท่�กับเสียงเครื่องดูดฝุ่นดัง ๆ  สักเครื่อง

หน่ึงเท่�น้ัน ท่�นผู้อ่�นคงจินตน�ก�รออกถึง

คว�มซีเรียสจริงจังของช�วญี่ปุ่นในก�รเค�รพ 

กฎกติก�ม�รย�ทท�งสังคม ผมเองนึกภ�พทีม

วิศวกรทำ�พิธีตั้งสัตย์ปฏิญ�นว่�จะต้องบรรลุ

ภ�รกิจน้ีให้จงได้ มิเช่นน้ัน แม้ทำ�ให้คุณย�ย 

สักคนเดียวต้องผว�ต่ืนเพร�ะเสียงรถไฟว่ิงดัง 

เกินไป พวกเข�จะพร้อมใจกันคุกเข่�คว้�นท้อง 

เอ้ย ล�ออกก็พอ 

 จะอย่�งไรก็ต�ม โจทย์น้ีไม่ใช่โจทย์ง่�ย ๆ  เลย 

ยิ่งรถไฟวิ่งเร็ว เสียงก็ย่ิงดังเพ่ิมข้ึนจ�กหล�ยแหล่ง 

เช่น ร�งเสียดสีกับตัวรถ ตัวแท่งก้�น ๆ  ที่ยื่นขึ้น

ม�บนหลังค� ซึ่งเอ�ไว้แตะรับไฟฟ้�จ�กส�ยไฟ 

พวกน้ันก็เสียดสีกับอ�ก�ศจนเกิดเสียงดังม�ก 

เช่นกัน และที่หนักสุดคือ ทุกคร้ังที่ผ่�นอุโมงค์ 

ตัวขบวนรถจะกล�ยเป็นเหมือนกระบอกสูบที่อัด

อ�ก�ศเข้�ไปในช่องแคบ ๆ  ซึง่พอใกลจ้ะโผลพ่น้

ป�กอุโมงค์อีกฝ่ัง แรงอัดน้ีจะก่อให้เกิดปร�กฏก�รณ์

เสียงดังกัมปน�ทที่เร�เรียกกันว่� “โซนิกบูม” 

(Sonic Boom) ซึง่ดงัม�ก และท�งรถไฟของญีปุ่น่

ก็มีอุโมงค์เยอะม�ก โจทย์ท่ียุ่งย�กซับซ้อนขน�ดน้ี

จะแก้ไขสำ�เร็จได้อย่�งไร 

 โชคดีที่คุณเอจิ น�คัตสึ (Eiji Nakatsu)  

ผู้จัดก�รแผนกวิจัยและพัฒน�ท่ีดูแลโครงก�รน้ีอยู่ 

มีง�นอดิเรกเป็น “นักดูนก”

 เช้�วันหน่ึง ในปีค.ศ.1990 คุณน�คัตสึ 

เปดิหนังสอืพมิพด์ ูแลว้เจอกรอบเลก็ ๆ  เชิญชวน

ให้ไปเข้� ร่วมฟังบรรย�ยของสม�คมดูนก 

แห่งประเทศญี่ปุ่นส�ข�โอซ�ก� ซึ่งคุณน�คัตสึ 

ก็ไปเพร�ะสนใจอยู่แล้ว แต่เข�ไม่ค�ดคิดเลยว่� 

ท่ีน่ันเอง จะเป็นแหล่งจุติแรงบันด�ลใจอันนำ�ม�ซ่ึง

คำ�ตอบที่เข�ห�อยู่

 “ธรรมช�ติ” เป็นแหล่งคำ�ตอบของโจทย์

ปัญห�ม�กม�ย ป่� ทะเล ผืนดิน ท้องฟ้� เป็นด่ัง

หอ้งวจิยัทีชี่วติไดท้ำ�ก�รทดลองผ�่นผดิผ�่นถกูม�

แลว้เปน็ล�้น ๆ  ป ีโดยมคีว�มอยูร่อดเปน็เดมิพนั 

ขณะท่ีมนุษย์เร�เพ่ิงจะเร่ิมมีห้องแล็บวิทย�ศ�สตร์

ม�แค่ไม่ก่ีร้อยปีเท่�น้ัน เร�เป็นสปีซีส์ท่ีละอ่อนม�ก 

และบ�งคร้ังเร�ก็ต้องขอลอกข้อสอบจ�กธรรมช�ติ  

ที่ง�นบรรย�ยของสม�คมดูนก คุณน�คัตสึได้ 

มีโอก�สพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักดูนกคนอื่น ๆ 

โดยเฉพ�ะคนทีเ่ปน็วศิวกรเหมอืนกัน โดยเร่ิมจ�ก

คำ�ถ�มที่ว่� “นกอะไรบินเงียบที่สุด” 

 ในขณะท่ีนกอ่ืนมีเสียงตีปีกพึบพับ ๆ  เวล�บิน 

แต่ “นกฮูก” ส�ม�รถบินโผเข้�ตะครุบเหยื่อได้

อย่�งเงียบกริบม�ก ถ้�เป็นหนูก็โดนหิ้วไปโดย 

ไม่รู้ตัว วิวัฒน�ก�รที่ย�วน�นได้ปรับจูนร่�งก�ย

ของนกฮูกให้กล�ยเป็นสุดยอดนักลอบสังห�ร 

แห่งรัตติก�ลผู้ม�พร้อมกับคว�มเงียบ มันบินเงียบ

ขน�ดน้ันได้อย่�งไรทั้ง ๆ ที่ตัวก็ออกจะใหญ่  

ผลปร�กฏว่� นักปักษีวิทย�เคยสงสัยเร่ืองน้ี 

ม�น�นแลว้ และหลงัจ�กสอ่งเพือ่ศกึษ�ดปูกีและ

ขนนกฮูกอย�่งละเอยีดกพ็บว�่ มีโครงสร้�งทีช่่วย

ลดเสียงแหวกอ�ก�ศเป็นองค์ประกอบอยู่

ม�กม�ย หนึ่งในนั้นก็คือซี่เล็ก ๆ จำ�นวนม�กที่

เรียงเป็นแถวอยู่บนสันด้�นหน้�ของปีกนกฮูก 

คล้�ย ๆ มีคนเอ�แผงขนต�เทียมม�แปะเรียงไว้

อย่�งสวยง�ม (ศัพท์วิช�ก�รเรียกว่� Fimbria) 

หลักก�รทำ�ง�นของซี่ขนแข็ง ๆ งอน ๆ พวกนี้ก็

คือ เมื่อนกฮูกตีปีกหรือโผไปข้�งหน้� ขนแต่ละซี่

จะช่วยแหวกกระแสอ�ก�ศให้แตกย่อยออกเป็น

หย่อมคว�มแปรปรวนม้วนวน (Vortex) ลูกจิ๋ว ๆ  

หล�ย ๆ ลูก ซึ่งแต่ละลูกน้ันผลิตเสียงเบ�เท่�

เสยีงกระซบิของมด แทนทีจ่ะปลอ่ยใหล้มพดัเปน็

ลูกใหญ่ลูกเดียว ซึ่งสิ่งน้ีเองเป็นต้นเหตุที่ทำ�ให้ 

เกิดเสียงดัง

 เม่ือรู้เคลด็ลบัของคณุนกฮูกแลว้ คณุน�คตัสึ

จึงเร่ิมเกิดไอเดียว่� หรือน่ีจะเป็นสิ่งที่นำ�ไป

ทดลองใช้กับรถไฟได้บ้�ง โดยเฉพ�ะกับไอ้ตัว

ก�้นทีโ่ผลม่�จ�กหลงัค� ซึง่ศพัทท์�งก�รเรียกว่�

แพนโตกร�ฟ (Pantograph) หรือแหนบรับไฟ 

หรือช่ือเก่�คือส�ลี่ ซึ่งไม่ว่�จะช่ือไหนก็ไม่สื่อให้
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นึกภ�พออกเท�่ไร เอ�เปน็ว�่ จ�กดไีซน์เก�่ทีเ่ปน็

โครงเหล่ียม ๆ  ท่ือ ๆ  ด้ือ ๆ  คุณน�คัตสึและทีมง�น

ก็ได้ออกแบบแพนโตกร�ฟรุ่นใหม่ ซึ่งบริเวณที่

สมัผสักับส�ยไฟถูกเปลีย่นใหก้ล�ยเปน็ทรงปกีนก 

มีคว�มลู่ ลมหรือแอร์ โรไดน�มิกส์ม�ก ข้ึน  

มกี�รเจ�ะรูเลก็ ๆ  เรียงเปน็แถวใหก้ระแสอ�ก�ศ

รีดผ่�นแบบเดียวกับปีกนกฮูก ขณะเดียวกันตรงส่วน

คอที่ต่อกับหลังค� (นึกถึงคอของตัว T) ซึ่งปกติ

เป็นส่วนที่แหวกอ�ก�ศเสียงดังที่สุด ก็ถูกเติม 

ร�ยละเอียดเข้�ไป โดยอ�ศัยหลักก�รจ�กปีก 

นกฮูกเช่นกัน ห�กนึกภ�พคอน้ีเป็นเหมือน

กระโดงฉล�มและมองจ�กด�้นข้�ง ในดไีซน์ใหม ่

เร�จะเห็นเส้นนูนที่เรียงสลับกันเป็นล�ยฟันปล� 

โดยเว้นช่องแคบ ๆ  ระหว่�งแตล่ะเสน้ไว ้ผลลพัธ์

กค็อืเมือ่รถไฟวิง่ กระแสอ�ก�ศจะถูกช่องและเสน้

เลก็ ๆ  พวกน้ีกรีดซอยใหก้ล�ยเปน็หยอ่มหมนุวน

เล็ก ๆ ซึ่งช่วยลดเสียงลงได้เหมือนปีกนกฮูก 

 คุณน�คัตสึต้ังช่ือให้กับแหนบรับไฟรุ่นใหม่น้ี

ว่� “วิงกร�ฟ” (Wing-Graph) และเมื่อนำ�ไป 

ติด ต้ังทำ �ก�รทดสอบก็ปร�กฏว่�ลดเ สียง 

ได้จริง ๆ   รถไฟทีติ่ดวงิกร�ฟและวิง่ดว้ยคว�มเร็ว 

320 กม./ชม. ทำ�เสียงดังแค่ 73 เดซิเบลเท่�นั้น 

ซึง่ถอืว�่ประสบคว�มสำ�เร็จต�มเป�้หม�ยทีต่ัง้ไว้

อย่�งสวยง�ม 

แต่ช้�ก่อน ยังฉลองไม่ได้ โจทย์ถัดม�ยังมีเร่ือง

ของเสยีงโซนิกบมูทีด่งับูม้! เวล�รถพุง่ผ�่นอโุมงค ์

ซึง่คณุน�คตัสก็ึมองห�แรงบนัด�ลใจจ�กโลกของ

นกอีกเชน่เคย อ�ก�ศนอกอุโมงค์กับอ�ก�ศที่ถูก

อัดอยู่ในอุโมงค์นั้นมีคว�มหน�แน่นต่�งกันม�ก 

จะมนีกชนิดไหนบ�้งไหมนะทีต้่องเผชิญกบัโจทย์

คล้�ย ๆ กัน คุณน�คัตสึนึกไปถึงร�ชันย์แห่ง 

ก�รกินปล� (Kingfisher) หรือ “นกกระเต็น” 

น่ันเอง โจทย์ในธรรมช�ติของนกกระเต็นคือ 

จะทิม่ป�กจ�กฟ�้ลงสูน้่ำ�ยงัไงไมใ่หป้ล�ต่ืน โดยที่

คว�มหน�แน่นระหว่�งน้ำ�กับฟ้�น้ันต่�งกันถึง 

800 เท่� ขืนทิ่มไปแบบทู่ ๆ ก็คงไม่ต่�งอะไรกับ

คนอ้วนโดดน้ำ� แต่ในธรรมช�ติเร�เหน็นกกระเต็น

จับปล�ได้ โดยแทบไม่ทำ � น้ำ �กระ เซ็น เลย 

น่�เลียนแบบม�ทำ�ชินคันเซ็นเป็นอย่�งยิ่ง 

 คุณน�คัตสึและทีมวิศวกรทำ�ก�รทดสอบ

เปรียบเทยีบหวัรถรูปทรงต่�ง ๆ  ทัง้ทรงหวักระสนุ

แบบเก่� ทรงหัวจรวดแหลมม�ก แหลมน้อย 

ทรงเลียนแบบป�กนกกระเต็น และอื่น ๆ 

นอกจ�กน้ันยังทดสอบหล�ยวิธี ไม่ว่�จะเป็น 

ก�รเอ�แบบจำ�ลองไปทิง้ลงน้ำ�แลว้วัดก�รกระเซน็ 

ก�รยิงกระสุนรูปทรงต่�ง ๆ เข้�ท่อแล้ววัดคลื่น

คว�มดัน ตลอดจนก�รทดสอบสถ�นก�รณ์

จำ�ลองแบบซิมูเลชันในคอมพิวเตอร์ ทุกวิธี 

ให้ผลออกม�ตรงกันหมดว่� รูปทรงป�กของ 

นกกระเต็นน้ัน มีสมก�รคว�มแหลม คว�มย�ว 

และคว�มแบน ในลักษณะที่พอเหม�ะพอเจ�ะ

ที่สุด สำ�หรับก�รทิ่มแทงอย่�งรวดเร็วแต่นุ่มนวล 

 ในที่สุด เมื่อหัวรถทรงป�กนกกระเต็นน้ี 

ถูกนำ�ไปสร้�งจริงและทดลองว่ิงเข้�อุโมงค์จริง 

ก็ปร�กฏว่�ลดเสียงโซนิกบูมลงได้สำ�เร็จและทำ�

เสยีงดงัไมเ่กนิ 70 เดซเิบล แมจ้ะว่ิงดว้ยคว�มเร็ว

ถึง 300 กม./ชม. ซึ่งผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นอย่�ง

สวยง�ม ดีไซน์หัวรถใหม่เลียนแบบป�กนกกระเต็น 

รวมทัง้วิงกร�ฟใหมเ่ลยีนแบบปกีนกฮูก ถกูนำ�ม�

ประกอบรวมกนักล�ยเปน็รถไฟชินคนัเซน็รุ่นใหม่

ที่ชื่อว่� N500 ซึ่งไม่เพียงเร็วขึ้น เงียบขึ้น แต่ยัง

สร้�งแรงต�้นอ�ก�ศนอ้ยลงถงึ 30% และประหยดั

พลงัง�นกว�่รถรุ่นเก่�อกี 15% ดว้ย รถซรีีส ์N500 

เร่ิมต้นว่ิงรับผู้โดยส�รจริงในปี 1997 และต้ังแต่น้ันม� 

คุณเอจิ น�คัตสึ ก็กล�ยเป็นตำ�น�น ไม่เพียงใน

แวดวงวิศวกรรมของประเทศญี่ปุ่น แต่ในฐ�นะ

ตัวอย่�งสุดคล�สสิกของก�รออกแบบที่ได้รับ 

แรงบนัด�ลใจจ�กธรรมช�ติ ซึง่โดง่ดงัไปทัว่โลก

ตัวอย่�งคล�สสิกระดับตำ�น�นของแนวคิด 

Biomimicry หรือก�รลอกเลียนแบบธรรมช�ติ 

ที่น่�จะคุ้นหูคุ้นต�ท่�นผู้อ่�นยังมีอีกเยอะ เช่น 

เร่ืองร�วต้นกำ�เนิดของ เวลโคร (Velcro) ซ่ึงบ้�นผม

เรียก “ไอ้แถบแควก ๆ” หล�ยคนอ�จจะเคย

ได้ยินว่�คนที่คิดค้นต้ังแต่ยุค 1940s ได้รับ 

แรงบันด�ลใจจ�กก�รไปเดินเล่นแล้วเจอเมล็ดหญ้�

เจ้�ชู้ติดเต็มเสื้อผ้� เลยสงสัยว่�มันติดได้ยังไง 

แล้วก็เอ�หน�มม�ส่องดูในกล้องจุลทรรศน์  

พอเห็นว่�ที่แท้หน�มมันเป็นตะขอเกี่ยวเล็ก ๆ 

จำ�นวนม�ก ก็เลยปิ๊งไอเดียเอ�ม�ออกแบบ 

สิ่งประดิษฐ์เสียเลย 

 ในยุคใหม่ข้ึนม�หน่อย เทคโนโลยียิ่งเปิด

ศกัยภ�พในก�รศกึษ�และเลยีนแบบธรรมช�ตใิน

ระดับที่เล็กลงไปเรื่อย ๆ ตัวอย่�งของตีนตุ๊กแก

น่�จะเปน็อะไรทีท่กุคนไดย้นิบอ่ย ตนีของมนัเก�ะ

กำ�แพงได้ด้วยโครงสร้�งที่เป็นขนเส้นเล็ก ๆ 

ระดับมองด้วยต�เปล่�ไม่เห็น ซึ่งก็มีคนพย�ย�ม

จะเลียนแบบนำ�หลักก�รไปทำ�ส่วนผสมในก�วบ้�ง 

ทำ�เทปแบบแกะแล้วไม่เหนียวบ้�ง หรือกระทั่ง

สร้�งถงุมือทีท่ำ�ใหค้นไตต่กึไดแ้บบสไปเดอร์แมน 

ซึ่งก็ทำ�ได้แล้วจริง ๆ  แต่ยังอยู่ในขั้นวิจัย ยังไม่มี

จำ�หน่�ยต�มร้�นสะดวกซ้ือ พอพูดถึงสไปเดอร์แมน 

ใยแมงมุมน่ีก็เป็นอีกวัสดุหน่ึงที่หล�ยคนคงเคย

ได้ยินคำ�สดุดีว่�เทียบกับใยเหล็กเส้นเท่� ๆ  กันแล้ว

ท้ังเหนียวและเบ�กว่�หล�ยเท่� ท้ังน้ี ก�รเลียนแบบ
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ใยแมงมุมให้สำ�เร็จก็ถือเป็นอีกหนึ่งคว�มฝันของ

วัสดุศ�สตร์ ซึ่งแม้ทุกวันนี้จะยังทำ�ไม่ได้ แต่ก็มี

ร�ยง�นคว�มคืบหน้�ออกม�อยู่เรื่อย ๆ    

 อย�่งทีเ่กร่ินไวต้อนต้นว่� ธรรมช�ติน้ันเปน็

แหล่งคำ�ตอบของโจทย์ปัญห�ม�กม�ย ใยแมงมุมเอย 

ตีนตุ๊กแกเอย หญ้�เจ้�ชู้เอย อันที่จริงนั่นเป็นแค่

หล�กหล�ยคำ�ตอบของโจทยแ์คโ่จทยเ์ดยีวเท�่น้ัน 

คือทำ�ยังไงจะยึดเก�ะสิ่งอื่นได้ แต่จริง ๆ แล้ว 

ยังมีโจทย์และคำ�ตอบเจ๋ง ๆ  ที่ค�ดไม่ถึงอีกเยอะ 

ซึ่งผมจะพ�สำ�รวจตัวอย่�งกันต่อไป

 

เร่ืองของคว�มสะอ�ดเปน็อกีโจทยห์น่ึงทีน่่�สนใจ 

สิง่มีชีวิตหล�ย ๆ  ชนิดมีวิวัฒน�ก�รทำ�คว�มสะอ�ด

พื้นผิวของตัวเองได้โดยไม่ต้องอ�บน้ำ�ถูสบู่ หรือ

แลบลิน้เลยีตวั ยกตวัอย�่งปร�กฏก�รณ์ “น้ำ�กลิง้

บนใบบัว” แน่นอนบัวไม่มีลิ้น แต่เมื่อซูมดูใบบัว

เร�จะพบตุ่มเล็ก ๆ เคลือบแว็กซ์จำ�นวนม�ก 

ซึง่สร้�งคว�มตะปุม่ตะป่ำ�ใหก้บัพืน้ผวิในลกัษณะ

ที่หยดน้ำ�ไม่ส�ม�รถยึดเก�ะได้ แต่จะกลิ้งไป 

กล้ิงม�รวมตัวกันเป็นหยดใหญ่ และระหว่�งกล้ิง 

น้ำ�ก็ดูดเอ�เศษฝุ่น ละอองสกปรกอะไรต่�ง ๆ  

ติดไปด้วย ทำ�ให้สิ่งสกปรกไม่ส�ม�รถสะสมได้ 

เรียกว่�เป็นพ้ืนผิวแบบ Self-Cleaning ที่มีบ�งบริษัท

เอ�ไอเดียน้ีไปประยุกต์ทำ�สีท�ภ�ยนอก ซึ่งเมื่อ

แห้งแล้วจะเกิดเป็นตุ่ม ๆ ระดับไมโครสโคปิก 

(Microcopic) ท่ีมองไม่เห็นด้วยต�เปล่�แบบใบบัว 

ทำ�ให้หยดน้ำ�ไม่เก�ะ ฝุ่นก็ไม่เก�ะ และเมื่อเวล�

ผ่�นไปน�น ๆ ขณะที่สีปกติจะเร่ิมมีคร�บร� 

คร�บตะไคร่ขึ้น สีเลียนแบบใบบัวนี้ ก็จะยังสวย

สดใสไร้มลทินอยู่เหมือนเดิม น่ีจึงเป็นอีกหน่ึง

นวัตกรรมที่ได้ผลและมีข�ยแล้วจริง ๆ (ช่ือสี 

StoColor Lotusan โดยกลุ่มบริษัท Sto Corp.) 

ใครสนใจก็ลองสั่งม�ใช้ดูได้ 

 จ�กใบบัวทีอ่ยูป่ร่ิมน้ำ� เร�ดำ�ต่อลงไปใต้น้ำ�บ้�ง 

เหล่�ปล�หล�กหล�ยเอง แม้จะอยู่ในน้ำ�อยู่แล้ว 

แต่ก็เผชิญโจทย์ต้องรักษ�ผิวหนังให้สะอ�ด

เหมือนกัน เพร�ะห�กไม่ทำ�อะไรเลย อ�จจะมี

ทั้งเพรียง ทั้งส�หร่�ย เชื้อร� เชื้อโรค และอะไร

ต่�ง ๆ ม�กม�ยม�เติบโตอยู่บนตัวได้ ปล�กลุ่ม 

“ฉล�ม” แก้ปัญห�น้ีโดยอ�ศัยก�รที่ผิวหนังของ

มันปกคลุมด้วยร่องสันขรุขระเล็ก ๆ  ซ่ึงจัดเรียงตัว

ในลักษณะพิเศษ นักวิจัยพบว่� บรรด�จุลินทรีย์

ต่�ง ๆ ดูจะไม่ชอบเก�ะหรือเติบโตบนพื้นผิว

ลักษณะนี้เลย ในที่สุดก็มีบริษัททดลองผลิตฟิล์ม

เลียนแบบแพตเทิร์นบนผิวหนังฉล�มขึ้นม� แล้ว

พบว่� ส�ม�รถยับยั้งก�รเจริญเติบโตของเช้ือ

แบคทเีรียไดจ้ริงโดยไมต่อ้งใชส้�รเคม ีโดยบริษทั

ตั้งชื่อเทคโนโลยีนี้ว่�ฟิล์ม Sharklet ซึ่งส�ม�รถ

เอ�ไปแปะกับส�รพัดสิ่งที่คุณต้องก�รเพื่อทำ�ให้

เป็นพื้นผิวปลอดเชื้อ เช่น มือจับของประตูต�ม

โรงพย�บ�ล ปุม่กดลฟิต ์ร�วบนัได มือจบัรถเข็น

ในซูเปอร์ม�ร์เก็ต และอื่น ๆ อีกม�กม�ยเท่�ที่

จะจินตน�ก�รออก (จริง ๆ แล้วเทคโนโลยีเลียน

แบบหนังฉล�มยังส�ม�รถเอ�ไปทำ�ชุดว่�ยน้ำ�ที่

ทำ�ให้ว่�ยเร็วขึ้นได้ด้วย)

 

จ�กโจทย์เร่ืองคว�มสะอ�ด ม�ดูเร่ืองคว�ม

ปลอดภัยบ้�ง ห�กถ�มว่�เทคโนโลยีหมวกกันน็อก

น่�จะไปเลียนแบบจ�กสิ่งมีชีวิตอะไรดี ท่�นจะ

พอนึกออกกันไหม ตัวอย�่งแรก ผมจะพ�เร�กลบั

สู่โลกของนกอีกแล้ว “นกหัวขว�น” เป็นนกที่เอ�

หัวชนต้นไม้แรง ๆ  วันละเป็นหมื่นรอบ จนบ�งที

กอ็ดสงสยัไม่ไดว้�่ สมองมนัไมไ่ดรั้บคว�มกระทบ

กระเทอืนบ�้งหรือไร ปร�กฏว่�ก�ยวภิ�คของมนั
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ทัง้ในระดบักระดกู กล�้มเน้ือ และเน้ือเยือ่ต�่ง ๆ  

ล้วนมีคว�มพิเศษที่ช่วยซับแรงกระแทกทั้งน้ัน 

แต่ร�ยละเอียดคงเยอะเกินกว่�จะอธิบ�ยได้ใน

บทคว�มน้ี อย่�งไรก็ต�ม มีคนหัวใสได้นำ�เอ�

บ�งองค์ประกอบของก�ยวิภ�คนกหัวขว�นไป

สร้�งเป็นต้นแบบหมวกกันน็อกแล้วจริง ๆ และ

เมื่อทดสอบดูก็พบว่� ส�ม�รถรับแรงกระแทกได้

ม�กกว่�หมวกที่ว�งข�ยต�มท้องตล�ดถึง 3 เท่� 

นอกจ�กนกหัวขว�นแล้ว อีกหน่ึงแรงบันด�ลใจ

เร่ืองหมวกกันน็อกธรรมช�ติก็ม�จ�กแหล่งที่ 

ค�ดไม่ถึงพอ ๆ กัน นั่นคือผลไม้อย่�ง “ส้มโอ” 

ที่ทั้งใหญ่ทั้งหนัก แต่เมื่อตกจ�กต้นสูง ๆ กลับ

ไม่แตกเละตอนกระแทกพื้น (นึกภ�พเทียบกับ

แตงโม) แสดงว่�วัสดุซับแรงกระแทกที่เป็นเยื่อ

ข�ว ๆ ใต้เปลือกของมันจะต้องถูกออกแบบม�

เปน็อย�่งดมี�ก ๆ  และบริษทัทีส่นใจขอยมืไอเดยี

จ�กสม้โอไปผลติเปน็โฟมทีซ่มึซบัแรงกระแทกได้

ดีเป็นพิเศษก็ไม่ใช่ใครท่ีไหน แต่เป็นยักษ์ใหญ่อย่�ง 

BMW นั่นเอง (จริง ๆ แล้ว Adidas ก็สนใจด้วย 

ค�ดว่�น่�จะเอ�ไปทำ�รองเท้�วิ่ง) 

 

โจทย์อีกประเภทหน่ึง คือก�รไปดูสิ่งแวดล้อมที่

ลำ�บ�กม�ก ๆ  แลว้ตัง้คำ�ถ�มว�่ สิง่มชีีวติทีอ่�ศยั

อยู่ที่น่ันส�ม�รถเอ�ตัวรอดได้อย่�งไร เช่น พืช

และสัตว์ทะเลทร�ยมีวิธีก�รห�น้ำ�ให้พอยังชีพ 

ที่ทะเลทร�ยน�มิบ (Namib Desert) ที่บริเวณ

ช�ยฝั่งประเทศน�มิเบีย มี “ด้วง” อยู่ชนิดหนึ่ง

ซ่ึงตอนกล�งคืนจะออกม�ยืนช้ีตูดข้ึนฟ้� เร�เรียกว่�

พฤติกรรม “อ�บหมอก” (Fog Basking) บนหลัง

ของมันมีปุ่มเล็ก ๆ จำ�นวนม�กซึ่งจะคอยดึงดูด

ไอน้ำ�ในอ�ก�ศให้ม�รวมตัวกันเป็นหยดใหญ่ข้ึน ๆ  

เมื่อถึงจุดหน่ึงหยดน้ำ�ค้�งเหล่�น้ีจะสัมผัสกับ 

พื้นผิวด้�นข้�งของปุ่มซึ่งมีคว�มมันลื่น ทำ�ให้น้ำ�

ไหลกล้ิงต�มร่องลงไปรวมกันท่ีป�ก ด้วงจึงด่ืมน้ำ�

ดับกระห�ยได้โดยไม่ต้องรอฝนตก หรือถ่อไปห�

บ่อที่ไหนไกล ที่น่�สนใจคือ “แคคตัส” ซึ่งเร� 

เอ�ม�เลี้ยงดูเล่นจนลืมไปแล้วว่�มันเป็นพืช 

ทะเลทร�ย ก็มีก�รปรับตัวสำ�หรับดักน้ำ�ค้�งใน

ลักษณะคล้�ย ๆ กัน คือถ้�ไปส่องดูหน�มของ

แคคตัสอย่�งละเอียด เร�จะเห็นทั้งรูปทรงองศ� 

เง่ียงเล็กเงี่ยงน้อย และแนวร่องระดับจุลทรรศน์

ม�กม�ย ซึง่คอยเอือ้ตอ่ก�รดงึคว�มช้ืนในอ�ก�ศ

ให้ก่อตัวเป็นหยดน้ำ� แล้วนำ�ท�งพวกมันให้

เคลื่อนเข้�สู่ตัวต้น ทั้งด้วงอ�บหมอกและหน�ม

แคคตัส ถูกนำ�ไปใช้เป็นแรงบันด�ลใจออกแบบ

อุปกรณ์ดักหมอกต่�ง ๆ  ม�กม�ย เช่น กระติกน้ำ�

ที่เติมตัวเองได้ เพียงเอ�ไปตั้งค้�งคืนไว้ข้�งนอก 

ซึ่งน่�จะเหม�ะกับตล�ดของคนชอบแคมปิง 

เดินท�ง (เป็นผมจะออกแบบก�งเกงด้วงน�มิบ 

สำ�หรับใส่ไปยืนโก้งโค้งชมทะเลหมอกแล้วดื่มน้ำ�

ไปด้วย) 

 มีนักออกแบบช�วอิต�เลียนคนหน่ึงช่ือ 

อ�ร์ตูโร วิตโตริ (Arturo Vittori) ไปรับรู้ปัญห�

ข�ดแคลนน้ำ�สะอ�ดต�มหมู่บ้�นห่�งไกลที่

เอธิโอเปีย แล้วพย�ย�มช่วย โดยก�รผสมผส�น

ไอเดียทั้งจ�กก�รอ�บหมอกของด้วงน�มิบ 

จ�กวัสดุ วัฒนธรรม ภูมิปัญญ� และสถ�ปัตยกรรม

ทอ้งถิน่ ซึง่สดุท�้ยไดผ้ลง�นออกม�เปน็ “หอคอย

ดักหมอก Warka Tower” ซึ่งผลิตน้ำ�ค้�งไว้ให้

ช�วบ้�นใช้ได้จริง ทั้งยังสวยง�มกลมกลืนไปกับ

ชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ น่ัน ตลอดจนชุมชนก็มี 

ส่วนร่วมทำ�เองและดูแลรักษ�เองต่อไปอย่�ง

ยั่งยืนอีกด้วย ตัวอย่�งนี้แสดงให้เห็นว่� แนวคิด

เลียนแบบธรรมช�ติไม่ได้มีไ ว้ เพื่อแค่สร้�ง

นวตักรรมเจง๋ ๆ  สำ�หรับตอบสนองตล�ดผูบ้ริโภค

เท่�น้ัน แต่ยังเป็นแนวท�งในก�รช่วยเหลือผู้คน

ที่ย�กลำ�บ�กได้อีกด้วย  
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ถึงที่สุดแล้ว ปรัชญ�ก�รเลียนแบบธรรมช�ติ 

ในระดับที่ลึกจริง ๆ คงไม่ใช่แค่ก�รก็อป “วิธี” 

แก้ปัญห�อะไรบ�งอย่�งม�ใช้แบบโต้ง ๆ แต่

เป็นก�รค่อย ๆ  ซึมซับและซ�บซึ้งกับ “วิถี” ของ

ธรรมช�ติ ซึ่งมีทั้งประสิทธิภ�พ คว�มง�ม 

คว�มอ่อนโยน กลมกลืน และยั่งยืน เมื่อเร�ได้

ใกล้ชิดศึกษ�สิ่งเหล่�น้ีม�กข้ึน เร�จะยิ่งรู้สึก

เค�รพในแบบอย่�งจ�กธรรมช�ติ จนบ�งทีเร�

อ�จจะเกิดแรงบันด�ลใจอย�กเปล่ียนแปลง

ตนเองในระดับอ�รยธรรมให้สอดคล้องกับวิถี

เหล่�นั้นบ้�ง 

 มนษุยเ์ร�เกง่และม�ไกลม�กแลว้ แต่เร�มกั

สำ�แดงคว�มเก่งของเร�ด้วยวิธีที่รุนแรง บ้�พลัง 

และหย�บกระด้�ง กระบวนก�รผลิตอะไรสัก

อย่�งของเร� ไล่ตั้งแต่ปูนไปจนถึงพล�สติก 

มกัตอ้งใช้คว�มร้อนและคว�มดนัมห�ศ�ล ทัง้ยงั

ปล่อยฝุ่ นและควันพิษมห�ศ�ลไม่ ต่�งกัน 

สร้�งของเสียเหลือทิ้งก็ในปริม�ณมห�ศ�ล 

ขณะท่ีธรรมช�ติสร้�งสรรค์ส่ิงมหัศจรรย์พอ ๆ  กัน

ได้ด้วยกระบวนก�รที่อ่อนโยนกว่�ม�ก 

 นึกถึงปะก�รังที่ค่อย ๆ สร้�งนครคอนกรีต

ไดโ้ดยไมต่อ้งเผ�อะไรเลย เพยีงคอ่ยๆ ดงึแร่ธ�ตุ

ออกจ�กน้ำ�อย่�งอ่อนโยน นึกถึงต้นไม้ที่ส�ม�รถ

สร้�งไมข้ึ้นม�ไดจ้�กลมห�ยใจของสรรพสตัวแ์ละ

พลงัง�นจ�กแสงแดด นึกถงึหิง่หอ้ยและสิง่มีชีวติ

อีกม�กม�ยที่ส�ม�รถปล่อยแสงได้โดยหลอดไฟ

ของมันไม่ร้อนแม้แต่นิด ในธรรมช�ติ ทุกอย่�ง

แลดูจะเกิดข้ึนภ�ยใต้สภ�วะที่เอื้อต่อชีวิต และ 

น่ีคือปรัชญ�ธรรมช�ติที่มนุษย์เร�เพิ่งเร่ิมจะ 

เล็งเห็นคว�มสำ�คัญ และใฝ่ฝันจะเลียนแบบให้ 

ได้บ้�ง ห�กยังไม่ส�ยเกินไป

 ที่ ผ่�นม� เร่ิมมีบริษัทจำ�นวนไม่น้อยที่

พย�ย�มห�วิธีผลิตปูนและคอนกรีตโดยก�รดึง

แคลเซียมและค�ร์บอนไดออกไซด์ออกจ�กน้ำ�

แบบเดียวกับที่ปะก�รังทำ� (เช่น บริษัท Fortera 

และ Blue Planet Ltd.) บ�งบริษัทก็พย�ย�มดึง

ค�ร์บอนไดออกไซดอ์อกจ�กอ�ก�ศแบบเดยีวกบั

ที่พืชสังเคร�ะห์แสง โดยค�ร์บอนโพลีเมอร์ที่ 

ผลิตได้ ก็ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นวัสดุทดแทน

พล�สติก (เช่น บริษัท Newlight และ Novomer) 

กระบวนก�รผลิตประเภทน้ีไม่เพียง “หยุด” 

ปล่อยค�ร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อ�ก�ศ แต่ยัง

ส�ม�รถช่วย “ลด” ค�ร์บอนท่ีถูกปล่อยออกม�แล้ว 

โดยก�รไปเอ�ควันเสียจ�กมลพิษอุตส�หกรรม

ต่�ง ๆ ม�ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน พูดง่�ย ๆ คือ 

ถ้�เร�เลียนแบบธรรมช�ติจนบรรลุวิถีน้ีได้สำ�เร็จ 

อ�ก�ศจะย่ิงสะอ�ดข้ึนในทุก ๆ คร้ังท่ีเร�สร้�งตึก 

และโลกจะย่ิงห�ยร้อนในทุก ๆ คร้ังที่เร�ผลิต

เก้�อ้ีพล�สติกข้ึนม�สักตัว ท้ังหมดน้ีฟังดูเหลือเช่ือ

และกลับต�ลปัตรม�ก...แต่เป็นไปได้

 “ธรรมช�ติ” เป็นแหล่งคำ�ตอบของโจทย์

ปัญห�ม�กม�ย ป่� ทะเล ผืนดิน ท้องฟ้� เป็นด่ัง

ห้องวิจัยทีชี่วิตได้ทำ�ก�รทดลองผ่�นผิดผ่�นถูกม�แล้ว

นับล้�น ๆ ปี โดยมีคว�มอยู่รอดเป็นเดิมพัน 

สิง่มีชีวติแตล่ะชนิดเปรียบไดด้ัง่หนังสอืหรือตำ�ร�

ดี ๆ  สักเล่ม และในขุมทรัพย์แห่งคว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พของประเทศเขตร้อนอย่�งบ้�นเร� 

ก็แทบค�ดเด�ไม่ได้เลยว่� ยังมีอะไรที่รอคอยให้

ค้นพบอยู่อีกม�กม�ยขน�ดไหน 

 ในโลกที่เช้ือไวรัสอุบัติใหม่กำ�ลังระบ�ด 

เร�อ�จสงสยัว�่ ทำ�ไมค�้งค�วถงึอยูร่่วมกบัไวรัส

เหล�่น้ีไดโ้ดยไมเ่จบ็ปว่ยอะไร ในโลกยคุใหม่ทีเ่ร�

กำ�ลังจะไว้ใจ AI ให้ขับรถแทนเร� เร�อ�จสงสัย

ว่�ฝูงปล�เป็นร้อยเป็นพันว่�ยต�มกันได้อย่�งไร

โดยไม่เคยชนกัน แต่ในโลกที่สิ่งแวดล้อมถูก

ทำ�ล�ยไปเร่ือย ๆ  คำ�ตอบของคำ�ถ�มเหล�่น้ีอ�จ

ห�ยไปเสียก่อน เร�อ�จจะกำ�ลังเผ�ห้องสมุด 

โดยไม่รู้ตัว น่�เสียด�ยห�กคลังคว�มรู้จ�ก

ธรรมช�ติจะต้องสูญห�ยไปโดยที่เร�ยังไม่ทัน 

ได้มีโอก�สศึกษ�ด้วยซ้ำ� 
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

 สิ่งมีชีวิตสปีชีส์อื่น ๆ ไม่ว่�จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แมลง สัตว์น้ำ� 

หรือแม้กระทั่งแบคทีเรีย ก็ล้วนแต่มีช่วงที่นอนหลับด้วยกันทั้งน้ัน แมทธิว 

วอร์คเกอร์ (Matthew Walker) ศ�สตร�จ�รย์ด้�นประส�ทวิทย�ศ�สตร์ 

และจิตวิทย� ได้กล่�วไว้ในหนังสือ Why We sleep นอนเปลี่ยนชีวิต ว่�  

“สัตว์ทุกสปีชีส์ที่เร�เคยศึกษ�กันม�จนถึงทุกวันน้ี ล้วนแต่นอนหลับหรือ 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คล้�ยก�รนอนหลับโดยไม่มีข้อยกเว้น”

 ในขณะที่มนุษย์วัยผู้ใหญ่ใช้เวล�นอนเฉลี่ยอยู่ที่ 7-9 ชั่วโมงต่อวัน สัตว์

ผู้เป็นตัวแทนของคว�มข้ีเกียจอย่�ง “สลอธ” ใช้เวล�ไปกับก�รนอนวันละ 

14 ช่ัวโมง แต่ยังทิ้งห่�งจ�กแชมป์ก�รนอนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่�ง 

“ค้�งค�วสีน้ำ�ต�ล” ที่นอนเฉลี่ยถึงวันละ 19 ชั่วโมง ขณะที่สัตว์ใหญ่อย่�ง 

“ช้�ง” กลับนอนเพียงวันละ 2-4 ชั่วโมงเท่�นั้น ส่วน “ปล�” ก็มีพฤติกรรม

ก�รนอนที่น่�สนใจ เพร�ะหล�ยคนอ�จจะไม่เคยเห็นตอนที่พวกมันหลับต�

ม�ก่อน แต่จริง ๆ  แล้วที่เร�เห็นว่�ปล�ส่วนใหญ่ไม่นอนนั้น พวกมันแค่ไม่มี

เปลือกต�ก็เลยหลับต�ไม่ได้ อย่�ง “โลม�” และ “ว�ฬ” ก็ส�ม�รถหลับ 

ด้วยสมองทีละซีก (และหลับต�ทีละข้�ง) โดยสมองซีกที่ทำ�ง�นอยู่จะช่วย

ควบคุมเรื่องก�รห�ยใจและระวังอันตร�ยรอบตัว 

 ดังน้ัน แม้ส่ิงมีชีวิตจะมีก�รวิวัฒน�ก�รเปล่ียนแปลงไปม�กน้อยขน�ดไหน 

สิง่หน่ึงทีย่งัคงดำ�รงอยูคู่ก่บัทกุชีวติบนโลกใบน้ีกค็อืก�รนอน และก�รค้นพบ

ใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม� ทำ�ให้เร�เข้�ใจม�กข้ึนว่� 

ก�รนอนไม่ใช่ข้อผิดพล�ดของธรรมช�ติ แต่จำ�เป็นต่อสิ่งมีชีวิต และ  

“ก�รอดนอน” ยงัสร้�งผลเสยีใหก้บัร่�งก�ยได ้ไมว่�่จะเปน็ก�รทำ�ล�ยระบบ

ภูมิคุ้มกัน เพ่ิมคว�มเส่ียงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และอันตร�ยต่อสมอง

จังหวะนี้ต้องนอนแล้วนะ!
ก�รนอนหลับของคนเร�นั้นถูกควบคุมโดยสองปัจจัยหลักที่ทำ�ง�นอย่�ง 

สอดประส�นกัน ได้แก่ จังหวะรอบวัน (Circadian Rhythm) เป็นจังหวะ

ร�ว 24 ช่ัวโมงที่ช่วยกำ�หนดว่�เร�จะอย�กตื่นและอย�กนอนตอนไหน1 

เปน็เหมือนน�ฬกิ�ชีวภ�พ (Biological Clock) ในสมองทีค่อยควบคมุร่�งก�ย

จ�กภ�ยในเพือ่ใหเ้ร�ใชชี้วติในช่วงกล�งวนัและกล�งคนืไดอ้ย�่งสมดลุ และ 

แรงกระตุ้นให้หลับหรือคว�มอย�กนอน (Sleep Pressure) ซึ่งเกิดจ�ก 

ก�รทำ�ง�นของส�รเคมีในสมองหลกั ๆ   2 ชนิดคอื เมล�โทนิน (Melatonin) 

ทีห่ล่ังออกม�ตอนกล�งคืนเพ่ือเตือนร่�งก�ยว่�ถึงเวล�นอนแล้ว และอะดีโนซีน 

(Adenosine) ที่จะเพิ่มปริม�ณขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่เร�ตื่น ทำ�ให้ยิ่งตื่นนอน

ม�น�นแค่ไหน เร�ก็จะยิ่งอย�กนอนม�กขึ้นเท่�นั้น2  

THE	SCIENCE	
OF	SLEEP 
เรื่องนอนเรื่องใหญ่
“กว่าหนึ่งในสามของของชีวิตมนุษย์หมดไปกับการนอน”
 ในยุคท่ีโลกบังคับให้ทุกคนใช้เวลาทุกขณะให้มีค่าและ
ทำาตวั Productive ให้ได้มากท่ีสดุ การนอนจงึเป็นการปล่อย
เวลาให้เคล่ือนผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ เป็นช่วงเวลา 
แห่งความ Unproductive ที่ได้แต่นอนนิ่ง ๆ เหมือนถูก 
ปิดสวิตช์ให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อน ท่ีหลายครั้งก็ 
กลายเป็นภาพสะท้อนของความขี้เกียจ (ไปซะงั้น) 

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ 

ตลอดประวตัศิ�สตร์ทีผ่�่นม� ก�รเดนิท�งห�คำ�ตอบของคำ�ถ�มทีว่่� “ทำ�ไม

เร�ถึงตอ้งนอนหลบั” ยงัคงเปน็หน่ึงในปริศน�ท�งชีววทิย�ทีไ่มไ่ดรั้บคำ�ตอบ

ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ก�รค้นพบท�งวิทย�ศ�สตร์ที่เกิดข้ึนอย่�งต่อเน่ือง 

ในปัจจุบัน ก็ทำ�ให้เร�แน่ใจได้อย่�งหน่ึงว่� “ก�รนอน” สำ�คัญต่อก�รดำ�รงอยู่

ของเผ่�พันธุ์มนุษย์ และยังจำ�เป็นต่อร่�งก�ยของเร�ไม่แพ้ก�รกินหรือ 

ก�รห�ยใจเลยทีเดียว 

 

เรายอมเสี่ยงตายเพื่อให้ได้นอน
ห�กสิ่งมีชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อคว�มอยู่รอด “ก�รนอน” ก็อ�จเป็นกิจกรรมที่ดู

จะเสี่ยงอันตร�ยอยู่ไม่น้อย ลองจินตน�ก�รชีวิตในยุคที่มนุษย์ยังคงต้อง 

ออกห�ของป่�ล่�สัตว์ ธรรมช�ติทำ�ให้เร�เป็นทั้งผู้ล่�และผู้ถูกล่�ในเวล�

เดยีวกนั แตข่ณะทีเ่ร�หลบั นอกจ�กจะเป็นช่วงเวล�ท่ีออกห�อ�ห�รไม่ได้แล้ว 

เร�ยังไม่ส�ม�รถป้องกันตัวเองจ�กภัยอันตร�ยต่�ง ๆ ได้เลย เร�เสียเวล�

ในก�รทำ�ง�นสร้�งผลผลิตต่�ง ๆ ก�รเข้�สังคม ก�รสืบพันธ์ุ หรือก�รเล้ียงดูลูก

ไปวนัละหล�ยช่ัวโมง ซึง่ดจูะเปน็สิง่ตรงกนัข้�มกบัก�รเพิม่อตัร�ก�รอยู่รอด

ของเผ่�พันธุ์อย่�งสิ้นเชิง

1 นอกจ�กเวล�ตื่นและเข้�นอนแล้ว Circadian Rhythm ยังควบคุมพฤติกรรมในชีวิตประจำ�วันอื่น ๆ ด้วย เช่น คว�มหิว ก�รกระห�ยน้ำ� ก�รผลิตปัสส�วะ และอ�รมณ์ต่�ง ๆ
2 เป็นเหตุที่ทำ�ให้หล�ยคนนิยมดื่มก�แฟ เนื่องจ�กมีส�รค�เฟอีนที่ไปขัดขว�งก�รทำ�ง�นของอะดีโนซีนทำ�ให้ร่�งก�ยยังคงตื่นตัว
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เมื่อจังหวะชีวิตของเราไม่เท่ากัน
ทุกคนมีเวล�คนละ 24 ช่ัวโมงเท่�กัน แต่เวล�ที่เหม�ะสมในก�รตื่นและ 

เข้�นอนของแตล่ะคนน้ันไมเ่หมอืนกนั บ�งคนอ�จรู้สกึกระปร้ีประเปร่�ทีส่ดุ

ในตอนเช้� ในขณะที่บ�งคนอ�จจะรู้สึกมีสม�ธิในช่วงค่ำ� ๆ  (จึงเข้�นอนดึก

และตื่นส�ยกว่�คนประเภทแรก) ก�รตื่นส�ยจึงอ�จจะไม่ได้เป็นสัญลักษณ์

ของคว�มข้ีเกียจเสมอไป แต่เป็นลักษณะอันเกิดจ�กพันธุกรรมที่เรียกว่� 

โครโนไทป์ (Chronotype) ที่ทำ�ให้แต่ละคนมีช่วงเวล�ที่เหม�ะสมใน 

ก�รทำ�ง�นแตกต่�งกัน ไมเคิล บรูส (Michael Breus) นักจิตวิทย�ผู้เขียน

หนังสือ The Power of When ได้แบ่งคนออกเป็น 4 ประเภทต�มช่วงเวล�

ที่เหม�ะสมในก�รทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะของ 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4 ชนิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมี	: กว่� 50 - 55% ของผู้คนอยู่ในกลุ่มหมี คือมีต�ร�งนอนเป็นเวล�  

 สอดคลอ้งกบัเวล�ทีพ่ระอ�ทติยข้ึ์นและตก เปน็กลุม่ทีน่อนเยอะ แตม่กั 

 รู้สกึว�่ตวัเองนอนไมค่อ่ยพอ มปีระสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�นม�กทีส่ดุช่วง  

 10 โมงเช้�ถึงร�วบ่�ย 2 โมง มักจะหมดพลังในช่วงบ่�ยแก่ ๆ และ 

 ชอบนอนพักเก็บแรงในวันหยุด  

 สิงโต	: สัตว์เจ้�ป่�นักล่�ย�มเช้� มีผู้คนร�ว 15 - 20 % อยู่ในกลุ่มนี้  

 ซึ่งเป็นกลุ่มที่นอนเร็วตื่นเช้� เวล�ก�รทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พคือ 

 ช่วงก่อนเที่ยง เและเนื่องจ�กตื่นเช้� คนกลุ่มนี้จึงเข้�นอนตั้งแต่หัวค่ำ�  

 และมักจะนอนไม่เกิน 4 ทุ่ม

 หมาป่า	:	นักล�่ย�มร�ตรี คดิเปน็ 15 - 20% ของประช�กร เปน็ตวัแทน 

 คนนอนดึกและเกลียดก�รต่ืนเช้� มักจะกดเล่ือนน�ฬิก�ปลุกอยู่เสมอ ๆ  

 ช่วงเวล�ท่ีต่ืนตัวและมีประสิทธิภ�พในก�รเรียนรู้ส่ิงต่�ง ๆ  คือช่วงเย็น ๆ   

 ไปจนถึงร�วเที่ยงคืน

 โลมา	: เน่ืองจ�กเปน็สตัวท์ีน่อนหลบัแคค่ร่ึงสมอง คนประเภทน้ีจึงเปน็ 
 กลุ่มที่นอนหลับไม่ค่อยสนิทและหลับไม่ลึก ประม�ณ 10% ของ 

 ประช�กรอยู่ในกลุ่มนี้ ช่วงที่ต่ืนตัวและมีประสิทธิภ�พในก�รเรียนรู้ 

 สิ่งต่�ง ๆ ที่สุดคือช่วงบ่�ย 3 โมงถึง 3 ทุ่ม
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ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นเมื่อเรานอน
เนื่องจ�กในแต่ละวันเร�ต้องพบเจอกับข้อมูลมห�ศ�ล ช่วงที่เร�นอนจึงเป็น

ช่วงทีส่มองจะนำ�ข้อมลูเหล�่น้ันม�ประมวลผล จดัลำ�ดบั และเลอืกนำ�ข้อมลู

ที่สำ�คัญม�จัดเก็บ ซึ่งส่งผลอย่�งม�กต่อก�รเรียนรู้ หล�ยคนอ�จเคยผ่�น

ก�รโต้รุ่งอ่�นหนังสือสอบ เพ่ือใช้เวล�เฮือกสุดท้�ยในก�รจดจำ�ข้อมูลให้ได้ม�ก

ทีส่ดุ แต่จริง ๆ  แล้วก�รอดนอนทำ�ให้ประสิทธิภ�พของสมองในด้�นคว�มทรงจำ�

ลดลงถงึ 40% เพร�ะช่วงทีเ่ร�หลบั นอกจ�กจะเปน็ชว่งกดปุม่เซฟคอยบนัทกึ

ข้อมูลแล้ว ยังเป็นช่วงเวล�ที่เกิดก�รเชื่อมโยงของชุดข้อมูลต่�ง ๆ  ในสมอง 

ซึ่งส่งเสริมให้เกิดคว�มคิดสร้�งสรรค์และคว�มส�ม�รถในก�รแก้ไขปัญห� 

ท้ังยังเป็นก�รเตรียมสมองให้พร้อมต่อก�รเรียนรู้เร่ืองใหม่ ๆ  ในวันถัดไปอีกด้วย

ที่ม� : หนังสือ “Why We Sleep นอนเปลี่ยนชีวิต” โดย Matthew Walk แปลโดย ลลิต� 
ผลผล� / หนังสือ “The Power of When พลังแห่งเมื่อไหร่” โดย Michael Breus, Ph.D. 
แปลโดย พรรณี ชูจิรวงศ์ / บทคว�ม “How Do Different Animals Sleep?” โดย Joe 
Auer จ�ก mattressclarity.com 

6 เคล็ด (ไม่) ลับเพื่อการนอนหลับ
อย่างมีประสิทธิภาพ
 นอนและตื่นให้เป็นเวลา	(แม้ในช่วงวันหยุด)	: ก�รนอน 

 ตืน่ส�ยข้ึนในช่วงวันหยดุไมส่�ม�รถชดเชยก�รอดนอนทีท่ำ� 

 ม�ตลอดทั้งสัปด�ห์ได้ และจะทำ�ให้เร�ตื่นย�กข้ึนในเช้� 

 วันจันทร์ 

 เลี่ยงคาเฟอีนและนิโคติน	: เพร�ะมีส�รกระตุ้นให้ตื่นตัว  

 ก�แฟหนึ่งถ้วยอ�จใช้เวล�น�นถึง 8 ชั่วโมงกว่�จะหมดฤทธิ์  

 และบุหรี่ก็มักส่งผลให้หลับไม่สนิท

 หลีกเลีย่งแอลกอฮอล์ก่อนนอน	: ก�รดืม่แอลกอฮอลอ์�จ 
 ทำ�ใหรู้้สกึผอ่นคล�ยและหลบัง่�ย แตห่�กดืม่ในปริม�ณม�ก  

 แอลกอฮอล์จะไปขัดขว�งไม่ให้ร่�งก�ยเข้�สู่ช่วงที่หลับลึก  

 กล�ยเป็นก�รนอนที่ไม่มีคุณภ�พ

 อย่างบีหลังบ่ายสาม	:	ก�รงบีพกัระหว�่งวนัอ�จช่วยชดเชย 

 ก�รอดนอนได้ในระดับหน่ึง แต่มันจะทำ�ให้ง่วงย�กข้ึนใน 

 ตอนกล�งคืน

 ทำาห้องนอนให้มืดและเย็น	 : เวล�ที่เร�หลับอุณหภูมิ 

 ร่�งก�ยของเร�จะลดลงเล็กน้อย ทำ�ให้มนุษย์นอนหลับได้ดี 

 ในห้องที่เย็นม�กกว่�ห้องที่อุ่น และแสงรบกวนโดยเฉพ�ะ

 หน้�จอต่�ง ๆ ก็ส่งผลต่อคุณภ�พก�รนอน

 การนอนเฉย	ๆ 	ไม่ช่วยอะไร	(ถ้าคุณนอนไม่หลับ)	: ในกรณี 

 ที่พย�ยมข่มต�นอนเท่�ไรก็นอนไม่หลับสักที ก�รลุกจ�กเตียง 

 ข้ึนม�ทำ�กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีช่วยให้ผ่อนคล�ยจนกว่�จะง่วงน้ัน  

 อ�จจะช่วยได้ม�กกว่�ก�รบังคับตัวเองให้นอนอยู่บน 

 เตียงเฉย ๆ

50 - 55%

15 - 20%

10%

15 - 20%

ช่วงเวลาที่ตื่นตัว
10.00 - 14.00 น.

ช่วงเวลาที่ตื่นตัว
17.00 - 24.00 น.

ช่วงเวลาที่ตื่นตัว
15.00 - 21.00 น.

ช่วงเวลาที่ตื่นตัว
8.00 - 12.00 น.
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

ไม่ก่ีสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายคนอาจจะฮือฮากับ “มาชิมกัญ” เมนูอาหารจากสมุนไพรท่ีมีกัญชาเป็นส่วนประกอบซ่ึงเป็นผลงาน
จาก “อภัยภเูบศร” จนมีบรรดานกัชมิและเพจรวิีวแหแ่หนกันไปล้ิมลอง พรอ้มกลับมารวิีวเมนูอาหารจานเดด็กันอยา่งคกึคกั
 ท่ีแหง่น้ีคอือาณาจกัรของโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร ท่ีนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลประจำาจงัหวัดซึง่คอยใหบ้ริการ
ทางการแพทย์กับประชาชนแล้ว อภัยภูเบศรยังมีอีกขาหนึ่งที่ดูแลเรื่อง “ธุรกิจ”
 มาร่วมสำารวจอาณาจักรและเบ้ืองหลังแนวคิดทางธุรกิจของอภัยภูเบศร กับ ดร.	 ภญ.	 ผกากรอง	 ขวัญข้าว หรือ  
ดร.	สอง หวัหนา้ศูนย์หลักฐานเชงิประจกัษ์ดา้นการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร ประจำาโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร ท่ี
พร้อมให้ความรู้เรื่อง “สมุนไพร” และการหยิบวัตถุดิบท้องถิ่นมาศึกษา วิจัย เพื่อปรับปรุงจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ
สุดสร้างสรรค์อีกมากมาย

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร I ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

เจ้าแห่งสมุนไพรไทย “อภัยภูเบศร”
อภัยภูเบศรประกอบไปด้วยสองหน่วยง�น คือ มูลนิธิและโรงพย�บ�ล  

ในส่วนมูลนิธิเจ้�พระย�อภัยภูเบศรจะดำ�เนินง�นด้�นธุรกิจเพื่อสังคม 

และดูแลเร่ืองผลิตภัณฑ์ เช่น ย�สมุนไพร เคร่ืองสำ�อ�ง อ�ห�รสมุนไพร 

มีเป้�หม�ยเพื่อขับเคลื่อนก�รพัฒน�สมุนไพรในประเทศไทย 

 “ถ�้เร�จะทำ�ใหย้ัง่ยนื มนัไมใ่ช่แคก่�รช่วยใหผู้ป้ระกอบก�รมผีลติภณัฑ์

ไปข�ยต่อจ�กเร� แต่ต้องพย�ย�มอนุรักษ์ภูมิปัญญ� ต่อยอดจ�กองค์คว�มรู้

ของปู่ย่�ต�ย�ย กล�ยม�เป็นผลิตภัณฑ์ให้คนไทยได้ใช้ พร้อมสร้�งร�ยได้

ให้กับเกษตรกร” 

ตำารับสมุนไพรอภัยภูเบศร
อัพเกรดองค์ความรู้รุ่นปู่ย่าสู่ประชาชน



CREATIVE THAILAND  I  21

 ช่วง 10 กว่�ปีแรก หลังเก็บข้อมูลจ�กหมอพ้ืนบ้�นม� อภัยภูเบศรมองเห็น

ศักยภ�พว่�ส�ม�รถนำ�ม�ต่อยอดได้ แต่ละปีก็จะเลือกม�ว่� สมุนไพรชนิดไหน

ที่ส�ม�รถเติบโตได้ แล้วจึงนำ�ไปพัฒน� ทำ�วิจัย และสร้�งเป็นสินค้�ขึ้นม� 

 ส่วนที่สอง ก็คือโรงพย�บ�ลเจ้�พระย�อภัยภูเบศร สังกัดกระทรวง

ส�ธ�รณสุข ซึ่งมีหน้�ที่ดูแลก�รรักษ�พย�บ�ลโดยทั่วไปและมีศ�สตร์ 

แพทย์แผนไทยเข้�ม�ผสมผส�น (นวดไทยก็เป็นส่วนหน่ึงของที่ น่ี )  

จ�กก�รเกบ็ข้อมลูคว�มรู้ท�งภูมปิญัญ�ม�เปน็เวล�น�นจนสัง่สมฐ�นคว�ม

รู้ได้ม�กพอแล้ว ส่วนน้ีจึงได้รับมอบหม�ยให้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒน�โมเดล

ท�งธุรกิจ

 อภัยภูเบศร เดย์ สป� เป็นหน่ึงในตัวอย�่งศูนย์อบรมด�้นธุรกิจสป� 

“7 - 8 ปีที่แล้วธุรกิจสป�เติบโตปีหนึ่งประม�ณ 10% - 20% แต่พอดูภ�พรวม

ของธุรกิจ ก็พบว่�เร�นำ�เข้�ผลิตภัณฑ์จ�กต่�งประเทศม�ใช้ในธุรกิจสป�

เยอะม�ก อภัยภูเบศรจึงหยิบองค์คว�มรู้จ�กในประเทศม�ใช้แทน โดยทำ�

เป็นต้นแบบและส่งต่อให้เอกชน”

 ก็เหมือนกับโมเดลล่�สุดที่รังสรรค์เมนูจ�กใบกัญช�ออกม� ถึงตอนน้ี

จะหยุดให้บริก�รไปแล้ว แต่ก็ส�ม�รถสร้�งคว�มเข้�ใจและมอบคว�มรู้ให้

กบัประช�ชนได ้ซึง่ขณะน้ีอยูใ่นระหว่�งเตรียมพฒัน�หลักสูตรสำ�หรบัสง่ตอ่

ให้กับประช�ชนที่สนใจไปสร้�งธุรกิจ “เมื่อต้องก�รพัฒน�โมเดล มันไม่ใช่

แค่เขียนลงกระด�ษ แต่ต้องลองทำ�จริง ให้บริก�รจริง เก็บข้อมูลจริง เช่น  

กัญช�มีบันทึกชัดเจนว่�เป็นอ�ห�รของคนไทย” ดร. สองสรุปแนวท�งของ

อภัยภูเบศรให้ฟังอย่�งคร่�ว ๆ

เรื่องเล่าสมุนไพร : จากวิทยุสู่พอดคาสต์
ด้วยคว�มต้ังใจที่อย�กเผยแพร่คว�มรู้จ�กสมุนไพรถึงทุก ๆ คน ทีมอภัยภูเบศร

จึงคิดห�ช่องท�งที่ส�ม�รถสื่อส�รพูดคุยกับผู้ป่วย ลูกค้� และบุคคลที่สนใจ 

ผ่�นก�รจัดร�ยก�รวิทยุทั้ง AM และ FM แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้�ม�มีบทบ�ท 

กเ็ลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งปรับรปูแบบม�เปน็ออนไลน์ใหม้�กขึน้เพือ่ต�มผูบ้ริโภค

ให้ทัน

 เภสัชกรหญิงบอกว่� “ไม่จำ�เป็นต้องซื้อสินค้�อภัยภูเบศร แต่คุณต้องมี

หลักก�รเลือกซื้อผลิตภัณฑ์” จ�กประสบก�รณ์ก�รท�งเศรษฐศ�สตร์ส�ย

สขุภ�พ เธอจงึมมีมุมองทีต่่�งออกไป คอืไมไ่ดเ้น้นแต่จะข�ยผลติภณัฑเ์พยีง

อย่�งเดียว แต่ต้องมีคว�มรู้ประกอบก�รใช้ด้วย เพื่อให้เกิดคว�มคุ้มค่� 

ในก�รใช้สินค้�ให้ม�กที่สุด

 “เร�จะเน้นย้ำ�เสมอว่� ให้ดูว่�เร�มีคว�มจำ�เป็นต้องใช้ผลิตภัณฑน้ั์น ๆ 

หรือเปล�่ ถ�้จะเลอืกใช้ผลติภัณฑต์อ้งคำ�นึงถงึคว�มปลอดภยัเปน็อนัดบัแรก 

เพร�ะจะให้คนม�อ่�นง�นวิจัย บ�งทีก็เข้�ใจย�ก” ตรงน้ีจึงทำ�ให้ท�งอภัยภูเบศร

แตกร�ยก�รพอดค�สตม์�เพือ่ช่วยยอ่ยองคค์ว�มรู้ใหเ้ปน็มติรตอ่ผูฟ้งัม�กข้ึน

 คว�มต้องก�รประช�ชนอยู่ที่ไหน อภัยภูเบศรก็จะไปตรงนั้น ทุกวันนี้ 

นอกจ�กอภัยภูเบศรจะให้คว�มรู้ในง�นวิจัยแล้ว พวกเข�ก็ยังแบ่งปันคว�มรู้ 

ที่เป็นประโยชน์ในช่องท�งอื่น ๆ ด้วย เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูบ และพอดค�สต์ 

ปูทางให้สมุนไพร ด้วยหลักฐานทางวิชาการ
คว�มรู้จ�กหมอพื้นบ้�นหรือคนโบร�ณ บ้�งก็พิสูจน์แล้วว่�ใช้ได้ผลดีไม่แพ้

กับก�รแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ห�กไม่มีหลักฐ�นยืนยันท่ีชัดเจน บ�งทีก็อ�จจะ

ไร้ประโยชน์ อภยัภเูบศรจงึใหค้ว�มสำ�คญัในเร่ืองก�รเกบ็ข้อมลูในคนไข้และ

สร้�งหลักฐ�นผ่�นง�นวิจัย เพ่ือสร้�งหลักประกันให้กับสมุนไพรไทย อย่�งท่ี

แพทย์แผนปัจจุบันมักทำ�กัน 

 “แพทย์แผนไทยก็จะมีทฤษฎีและหลักก�รของตนเอง ซ่ึงของอภัยภูเบศรก็

ไม่ได้ต่�งจ�กท่ีอ่ืน แต่ส่ิงท่ีเร�เน้นย้ำ�ก็คือต้องเก็บข้อมูล เพ่ือสร้�งคว�มเช่ือม่ัน

ให้ทั้งบุคล�กรท�งก�รแพทย์เอง แล้วก็ผู้ป่วยด้วย บ�งทีผู้ป่วยไม่รู้หรอกว่�

ง�นวจิยัคอือะไร แต่ว�่ถ�้มกี�รโฆษณ�ว�่สิง่น้ีผ�่นก�รวจิยัแลว้ ฉนัจะไปซือ้ 

(ยิ้ม)” 

 ก�รรักษ�บนพื้นฐ�นของหลักฐ�น หรือ Evidence Based Medicine 

(EBM) เป็นสิ่งที่แพทย์แผนปัจจุบันนิยมกันม�ก ที่น่�สนใจคือก�รที่บุคล�กร

จ�กแผนปัจจุบันนำ�ม�ปรับใช้กับสมุนไพรและศ�สตร์ก�รรักษ�แบบดั้งเดิม 

อย่�งที่อภัยภูเบศรพย�ย�มศึกษ� จะเป็นท�งเลือกให้กับผู้ใช้บริก�รในด้�น

สุขภ�พได้ต่อไป

 ตัวอย่�งเช่นโรคสตรีและโรคบุรุษ คืออ�ก�รเฉพ�ะ (Subjective) เป็นโรค

ที่ไม่ส�ม�รถตรวจเจอได้ท�งก�รแพทย์แต่มีอ�ก�ร และย�รักษ�ก็มีไม่ม�ก 

ท�งอภัยภูเบศรจึงค้นตำ�รับย�เพ่ือนำ�ไปศึกษ�ต่อ กระทั่งพบสรรพคุณต่�ง ๆ  

ที่ส�ม�รถบรรเท�อ�ก�รได้ “เร�ต้องให้บริก�รพร้อมกับก�รสร้�งหลักฐ�น

ท�งวิช�ก�รด้วย” นี่คือสิ่งที่ดร. สองมักจะย้ำ�กับทีมง�นสม่ำ�เสมอ
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เทรนด์ผู้บริโภค : กลีบบัวแดง เพชรสังฆาต และมะระขี้นก 

เส้นท�งในธุรกิจสมุนไพร ยังมีสิ่งที่ต้องศึกษ�และทำ�ง�นวิจัยกันอีกต่อไป

เร่ือย ๆ ก�รดูแนวโน้มตล�ดเพื่อพัฒน�ธุรกิจก็จำ�เป็น ในขณะที่ปัญห� 

เฉพ�ะหน้�ก็อ�จจะสำ�คัญไม่น้อยไปกว่�กัน

 “บ�งเร่ืองเร�ทำ�รอ บ�งเร่ืองก็เป็นวิกฤตเฉพ�ะหน้� เช่น โควิด-19  

แต่เร�ก็มองในแง่ก�รตล�ดด้วยว่� สุดท้�ยมันอ�จจะไม่ได้จบที่ก�รฆ่�เช้ือ 

ไม่กี่ปี โควิด-19 ก็คงหมดไป แต่สินค้�เร�ต้องอยู่ได้น�นบนเชลฟ์” ทีมง�น

จึงต้องศึกษ�เรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม ไม่ว่�จะเป็นก�รเสริมภูมิคุ้มกันหรือไวรัส

ชนิดอื่นด้วย

 ในส่วนที่ไม่ใช่ปัญห�เร่งด่วน อภัยภูเบศรก็พย�ย�มค�ดก�รณ์อน�คต

เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเดินหน้�ต่อไป สังคมผู้สูงอ�ยุคือสิ่งที่ทีมง�นเล็งเห็น 

และหนึง่ในโรคคนแกก่ค็งไมพ่น้เร่ืองคว�มจำ� “เร�ไดต้ำ�รับย�กลบีบวัแดงซึง่

เป็นตำ�รับย�พื้นบ้�นม� เข�จะใช้กลีบบัวหลวงสีแดง ผสมกับพริกไทย และ

บวับก หมอพืน้บ�้นก็บอกว่�กนิแลว้ช่วยเสริมคว�มจำ� พอเร�กม็�ใช้ในคนไข้

ก็พบว่�มันช่วยเรื่องนอนหลับดีนะ คนไข้ก็บอกว่�คว�มจำ�ก็ดีขึ้น” แต่ถ้�จะ

ว่�กันในคว�มเป็นจริงท�งวิช�ก�รก็ไม่ส�ม�รถเช่ือถือได้ เพร�ะเป็นเพียง

ข้อมูลจ�กป�กคนไข้เท่�นั้น ทีมง�นจึงต้องดำ�เนินก�รทำ�วิจัยกันต่อไป 

 หรือจะเป็นเร่ืองกระดูกพรุน “เร�เห็นว่�ย�สำ�หรับโรคกระดูกพรุน 

แพงม�ก จึงหันม�สนใจเพชรสังฆ�ต เพร�ะว่�องค์คว�มรู้ไทยบอกว่�มันช่วย

เรื่องสม�นกระดูก” ซึ่งดร. สองก็ให้คว�มรู้เพิ่มเติมว่� แต่เดิมเพชรสังฆ�ต

ได้ใช้กับผู้ป่วยริดสีดวงทว�รอยู่แล้ว แต่จ�กก�รศึกษ�วิจัยพบว่�มีฤทธ์ิ 

ก�รช่วยเรื่องกระดูกพรุนเพิ่มเติมด้วย 

 ในกลุ่มสมุนไพรที่มองเห็นโอก�ส คือ สมุนไพรลดคว�มเสี่ยง ถ้�เทียบ

ง่�ย ๆ ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร เภสัชกรหญิงยกตัวอย่�งโรคเบ�หว�น

ให้ฟัง อย่�งกรณีที่ผู้ป่วยอ้วนลงพุงม�ก ๆ และน้ำ�ต�ลในเลือดสูง แต่ยังไม่

ถึงกับเป็นโรค ถ้�วันหน่ึงปล่อยให้เป็น วันน้ันต้องใช้ย�หล�ยขน�น “เร�พย�ย�ม

มองผลิตภัณฑ์จ�กธรรมช�ติ ปีที่แล้วจึงศึกษ�มะระข้ีนก พบว่�น่�จะช่วย

ชะลอในผู้ป่วยที่ดื้อต่ออินซูลิน ว่�ง่�ย ๆ คือผู้มีน้ำ�ต�ลในเลือดสูงแต่ยังไม่

จัดเป็นเบ�หว�น” เธอให้คว�มรู้

อภัยภูเบศรโมเดล : เริ่มต้นคิด ลงมือทำา และส่งต่อ
ระยะเวล�กว่�หล�ยสิบปี (ตั้งแต่ร�ว ๆ ช่วงวิกฤตต้มยำ�กุ้งปี 2540) ที่ 

อภยัภูเบศรสัง่สมคว�มรู้จ�กปญัญ�ชนคนพืน้บ�้นม�สง่ตอ่ใหก้บับคุคลทัว่ไป 

สร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้กับทีมเภสัชกรได้ไม่น้อย “เวล�ทำ�อะไรข้ึนม�สักอย่�ง

แล้วมีคนเอ�ไปใช้ ไม่ว่�จะเป็นผลิตภัณฑ์หรือโมเดลท่ีเร�สร้�ง คือคว�มภูมิใจ

ของเร�” ดร. สองกล่�วพร้อมร้อยยิ้มที่เป็นมิตร 

 เธอยกตัวอย่�งโมเดลเมนูอ�ห�รกัญช�ที่มีคนไปเปิดร้�นอ�ห�ร  

และใช้องค์คว�มรู้จ�กเอกส�รที่อภัยภูเบศรแจก พร้อมโปรโมตในร้�นของ

ตนเอง “เร�ก็โอเคนะ ไม่ได้รู้สึกว่� เฮ้ย อันน้ีไม่ลงทุนอะ แต่กลับรู้สึกว่�ส่ิงท่ี 

เร�ทำ� มันได้คืนสู่สังคม มันคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจและทำ�ให้เร�ทำ�ง�นได้

ถงึทกุวนันี”้ เภสชักรกล�่วดว้ยคว�มดใีจ เธอเสริมดว้ยว่�ห�กคว�มรู้ทีไ่ดไ้ป

มันไม่ดีก็ให้กลับม�บอกได้ เพื่อที่จะได้พัฒน�และปรับปรุงคืนสิ่งดี ๆ กลับ

ออกไปอีก

 จุดยืนที่มั่นคงของอภัยภูเบศรแสดงให้เห็นชัดเจนจ�กวิสัยทัศน์อัน 

แน่วแน่ที่ส่งผ่�นออกม�จ�กน้ำ�เสียงเภสัชกรหญิงผู้นี้ “คว�มรู้ปู่ย่�ต�ย�ยที่

ใช้ประโยชน์ได้ต้องรีบเอ�ม�บอก แล้วใครจะต่อยอดหลังจ�กเร�ก็เอ�ไป 

ได้เลย เร�ยินดี แล้วจะดีใจม�ก ๆ  ถ้�มันส�ม�รถสร้�งมูลค่�เชิงสุขภ�พและ

เศรษฐกิจได้” ดร. สองท้ิงท้�ยอย่�งไม่ลังเล 

วงจรสมุนไพรแบบอภัยภูเบศร  

วางแผน ให้เกษตรกรปลูกแบบอินทรีย์ และส่งเจ้�หน้�ที่ไปดูแลเรื่อง
ดนิ น้ำ� และกระบวนก�รทำ�ง�น เพือ่ลดใหเ้กดิของเสยีนอ้ยทีส่ดุ พร้อม

ว�งแผนบริห�รจัดก�รวัตถุดิบในแต่ละปี 

 
ลงมือ ก�รผลิตแคปซูลย�ต้องดูเร่ืองส�รสำ�คัญในตัวย� เพร�ะเวล�

ปลูกต่�งพื้นที่ ส�รสำ�คัญที่ได้จะต่�งกัน จึงจำ�เป็นต้องตรวจสอบด้วย

ว่�แต่ละแคปซูลที่ผลิตออกไปมีส�รสำ�คัญปริม�ณใกล้เคียงกัน

 

ตรวจสอบ เมื่อสินค้�กระจ�ยออกไป ต้องจัดก�รเรื่องคว�มเสี่ยง เช่น 
ผู้บริโภคเกิดอ�ก�รแพ้ในก�รใช้ผลิตภัณฑ์ นอกจ�กก�รเปลี่ยนคืน

สนิค�้ใหแ้ลว้ ตอ้งเช็กของลอ็ตทีเ่กบ็ไว้ (Retain Sample) เพือ่ดคูณุภ�พ

และคว�มคงสภ�พของสินค้�ด้วย

3 ระดับวิธีใช้สมุนไพร  
กรณแีรก	: “ถ�้ไม่ปว่ย กก็นิพวกอ�ห�รสมนุไพร พชืผกั กนิใหเ้หม�ะ

และออกกำ�ลังก�ย ก�รดูแลองค์รวมนี่แหละสำ�คัญ” 

กรณีที่สอง	: “แต่ถ้�ป่วยเป็นโรคง่�ย ๆ ส�ม�รถใช้ย�สมุนไพรเอง

ได้เลย เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไข้หวัด”

กรณีที่สาม	: “ถ้�เป็นโรคเรื้อรังแล้ว กรณีที่คุมอ�ก�รได้ ก็ไม่ต้องกิน

อะไรแล้ว ทั้งย�สมุนไพรและย�อื่น ๆ แต่ถ้�ไม่ได้ ลองใช้ตัวเลือกที่

ปลอดภัย เช่น ผลติภัณฑท์ีเ่คยเปน็อ�ห�รม�ก่อน หรือมีง�นศกึษ�วิจยั

รองรับ” 

 
ปลูกกินเองดีที่สุด
ดร. สองแนะนำ�ร�งจืด เพร�ะแก้แพ้ได้ดี ท้ังผ่ืนคันหรือแม้แต่แพ้อ�ห�ร 

หรือฟ้�ทะล�ยโจร ช่วยต้�นไวรัส นอกจ�กน้ียังมีขิงและเคร่ืองเทศต่�ง ๆ  

ที่มีฤทธิ์ช่วยต้�นหวัด
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How To : ถอดวิธีคิด

 เทรนด์ก�รดูแลลำ�ไส้น้ีได้ทำ�ให้เกิดแบรนด์

อ�ห�รเสริมหัวใสอย่�ง FRISKA ท่ีนำ�เสนอผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภ�พของลำ�ไส้โดยเฉพ�ะ โดยแบรนด์ได้ 

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รวิจัยสูตรของ “เอนไซม์” ทีช่่วย

ย่อยส�รอ�ห�ร และช่วยร่�งก�ยดูดซับส�รอ�ห�ร

ท่ีสำ�คัญโดยตรง อีกท้ังยังมุ่งเน้นไปท่ีก�รคัดสรร 

“โพรไบโอติกส์” ท่ีผ่�นก�รตรวจสอบท�งก�รแพทย์

และออกแบบม�เพือ่ระบบก�รยอ่ยอ�ห�รโดยเฉพ�ะ 

 “ก�รมีสุขภ�พลำ�ไส้ท่ีดีน้ันก็เท่�กับว่�สุขภ�พ

โดยรวมของเร�แข็งแรง” จอห์น ไพน์ (John Peine) 

ผู้ก่อต้ังแบรนด์ FRISKA กล่�ว ซ่ึงผลิตภัณฑ์เด่นของ

แบรนด์อย่�ง Mood Boost หรือ Nightly Reboot 

ประกอบไปด้วยก�รออกแบบสูตรเอนไซม์ 

โพรไบโอติกส์ และส่วนประกอบท�งธรรมช�ติใน

แบบเฉพ�ะ เพ่ือสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�ง ๆ  

ที่ดียิ่งขึ้นในชีวิตประจำ�วัน

 นอกจ�กน้ี คว�มคิดสร้�งสรรค์ยังเดินท�งต�ม

รอบคว�มนิยมของก�รดูแลลำ�ไส้ ด้วยก�รหยิบเอ� 

“อ�ห�รเพ่ือสุขภ�พของลำ�ไส้” ม�พัฒน�จนสร้�ง

เป็นแบรนด์ท่ีมีเอกลักษณ์ข้ึนเป็นจำ�นวนม�ก เช่น 

ร้�นอ�ห�ร High Mood Food ท่ีต้ังอยู่ในย่�นถนน

อ็อกซ์ฟอร์ดของกรุงลอนดอน ก่อต้ังโดยเออร์เซล 

บ�ร์นส์ (Ursel Barnes) ผู้ใส่ใจอ�ห�รเพ่ือสุขภ�พ

และมีคว�มสนใจในอ�ห�รหมักดองเป็นพิเศษ ท่ีได้

ร่วมมือกับโจอี โอ แฮร์ (Joey O’Hare) ผู้เช่ียวช�ญ

ด้�นก�รถนอมอ�ห�ร เปิดตัวร้�นอ�ห�รแบบ 

สเปเชียลตีท่ีมีเมนูโฮมเมดพิเศษเพ่ือสุขภ�พของ

ลำ�ไส้อย่�งกิมจิ และซ�วเคร�ต์ (Sauerkraut) หรือ

เมนูกระหล่ำ�ปลีหมักสไตล์เยอรมันท่ีใช้รับประท�น

เป็นเคร่ืองเคียง นอกจ�กน้ียังมีเมนูเด่นประจำ�ร้�น

ที่เรียกว่� “High Bowls” ซึ่งประกอบด้วยอ�ห�ร 

ที่มีโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์1 ที่ร่�งก�ร

ต้องก�ร

 SauerCrowd คือสต�ร์ตอัพอีกร�ยจ�กเมือง

อัมสเตอร์ดัมที่เก�ะกระแสเดียวกันน้ี โดยม�พร้อม

สโลแกนสุดเท่ท่ีว่� “Follow Your Gut Feeling” 

เพ่ือสร้�งคอมมูนิตีของคนรักอ�ห�รหมักดองให้

บรรด�สม�ชิกได้ร่วมกันแชร์สูตรอ�ห�ร คว�มรู้ 

และเร่ืองร�วเก่ียวกับลำ�ไส้ หรือไอเดียเก่ียวกับ 

ก�รรีไซเคิลต่�ง ๆ  ร่วมกัน โดยพวกเข�เล็งเห็นถึง

ปัญห�ของอุตส�หกรรมอ�ห�รหมักดองท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบัน จึงต้องก�รรวมกลุ่มกันพัฒน�คว�มรู้ด้�น

กระบวนก�รถนอมอ�ห�ร บรรจุภัณฑ์ และก�รใช้

วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจ�กน้ี  

SauerCrowd ยังเปิดให้ผู้ท่ีสนใจสมัครรับอ�ห�ร

เป็นร�ยเดือน ซ่ึงในกล่องอ�ห�รก็จะประกอบไปด้วย

เมนูเด่น ๆ อย่�ง ซ�วเคร�ต์ กิมจิ คอมบูช�  

ชีสวแีกน เทมเป้ (Tempeh) หรืออ�ห�รพ้ืนเมือง 

ของช�วอินโดนีเซีย ท่ีหมักจ�กถ่ัวเมล็ดแห้ง และ

เมนูอ่ืน ๆ  อีกม�กม�ยท่ีล้วนเป็นอ�ห�รจ�กวัตถุดิบ

ของเกษตกรท้องถ่ิน ซ่ึงผ่�นกระบวนก�รปรุงและ

ขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เรียกได้ว่�นอกจ�ก

จะรักลำ�ไส้แล้ว ก็ยังรักโลกอีกด้วย 

ที่ม� : ร�ยง�น “Tastewise Functional Food Report 2019” 
โดย Tastewise / บทคว�ม “Why Gut Health Is The Next 
Big Wellness Trend” โดย Dave Knox จ�ก forbes.com /
บทคว�ม “Join The Culture Club: 4 London Cafes Prioritising 
Your Gut Health” โดย AISH SHAH จ�ก press-london.com / 
sauercrowd.nl / getfriska.com

1 พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) คืออ�ห�รของจุลินทรีย์ที่ร่�งก�ย 
 ไม่ส�ม�รถย่อยได้และไม่ถูกดูดซึมในระบบท�งเดินอ�ห�ร  
 โดยจะเป็นอ�ห�รของโพรไบโอติกส์ (Probiotics) หรือกลุ่ม 
 แบคทีเรียในระบบท�งเดินอ�ห�รที่ช่วยในก�รทำ�ง�น 
 ของระบบท�งเดินอ�ห�รและระบบอ่ืน ๆ  ของร่�งก�ยต่อไป

เรื่อง : นพกร คนไว 

ร�ยง�นจ�ก Tastewise สต�ร์ตอัพผู้เช่ียวช�ญด้�น

ก�รใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning 

สำ�หรับพย�กรณ์เทรนด์อ�ห�รในอน�คต เผยข้อมูล

แนวโน้มของผู้บริโภคท่ีหันม�สนใจสุขภ�พของลำ�ไส้

ม�กข้ึน ซ่ึงสะท้อนออกม�จ�กปริม�ณก�รบริโภค

อ�ห�รบ�งชนิด โดยในปี 2019 ผลิตภัณฑ์หมักดอง

อย่�งคอมบูช� (Kombucha) กิมจิ และซ�วโดวจ์ 

(Sourdough) ขนมปังจ�กยีสต์ธรรมช�ติ เป็นเมนู

ท่ีผู้บริโภคเลือกรับประท�นเพ่ิมข้ึนกว่� 26% 

สอดคล้องไปกับสถิติก�รพูดถึงหัวข้อ “สุขภ�พ

ลำ�ไส้” ในโลกโซเชียลท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 42% ในปีเดียวกัน 

 ย่ิงสถ�นก�รณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ

ประช�กรโลก ก็ย่ิงทำ�ให้เทรนด์ก�รดูแลสุขภ�พ

แบบองค์รวม โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงก�รดูแลเร่ือง 

ก�รบริโภคและสุขภ�พลำ�ไส้ กล�ยม�เป็นประเด็น

ท่ีได้รับก�รพูดถึงอย่�งกว้�งขว�งในปีท่ีผ่�นม� ท้ังน้ี

เน่ืองจ�กกว่�ร้อยละ 70-80 ของระบบภูมิคุ้มกัน 

ในร่�งก�ยมีจุดเร่ิมต้นที่ลำ�ไส้ ห�กสุขภ�พของลำ�ไส้ดี 

ก็จะทำ�หน้�ที่เป็นแหล่งรวมของแบคทีเรียที่ให้

ประโยชน์ต่อร่�งก�ย ช่วยให้ระบบก�รย่อยอ�ห�ร

ทำ�ง�นได้เป็นปกติ และยังรวมไปถึงก�รส่งผลดีต่อ

สภ�วะท�งอ�รมณ์ สุขภ�พจิต ระบบต่อมไร้ท่อ  

ผิวพรรณ และลดโอก�สในก�รเกิดโรคร้�ยอย่�ง

มะเร็ง
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ทุกชีวิตบนโลกใบน้ีล้วนคือความมหัศจรรย์ท่ีธรรมชาติสร้าง ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธ์ุต่าง ๆ สัตว์น้อยใหญ่นานาชนิด รวมท้ังมนุษย์อย่างเรา 
ไม่มีชีวิตไหนที่สำาคัญน้อยไปกว่ากัน เพราะทุกชีวิตต่างมีส่วนช่วยสร้างสมดุลจากการอยู่ร่วมกัน 
 ในช่วงเวลาที่โลกกำาลังเผชิญกับความเปล่ียนแปลงทางอากาศและภัยธรรมชาติ องค์กรท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยาแขนงต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นพฤกษศาสตร์ สัตววิทยา สัตววิทยาทางทะเล หรือแพทยศาสตร์ ต่างพากันศึกษา ค้นคว้าวิจัย และนำาเสนอองค์ความรู้ให้ผู้คน 
เข้าถึงในรูปแบบท่ีช่วยลบความรู้สึกว่า ชีววิทยาคือหนังสือเล่มหนาและการท่องจำาไปจนหมดส้ิน ฝากไว้แต่ความเข้าใจในความหลากหลาย 
ของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่มาช่วยให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลมากขึ้นท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง

เรื่อง : ช�ลินี บริร�ช 

4	สถานที่	
ที่จะพาท่องไปในโลกแห่งชีวิต 
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Kew	Gardens,	London	:
เปิดประตูสู่โลกแห่งพืชพันธุ์
เมื่อพูดถึง Kew Gardens ภ�พแรกที่หล�ยคน

นึกถงึคอืสวนขน�ดใหญท่�งใต้ของกรุงลอนดอน

ทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมด้อกไมน้�น�พนัธ์ุ เรือนกระจก

ขน�ดใหญ่ท่ีเป็นบ้�นของพันธ์ุไม้จ�กท่ัวทุกมุมโลก 

รวมถึงนิทรรศก�รและกิจกรรมทีบ่อกเล�่เร่ืองร�ว

เกี่ยวกับพืชน�นับชนิด สิ่งเหล่�นี้สะท้อนให้เห็น

ถึงภ�รกิจของ Kew Gardens ในก�รสร้�งแรง

บันด�ลใจ ให้คว�มรู้ อธิบ�ยถึงคว�มสำ�คัญของพืช

ผ่�นคอลเล็กชันพืชพันธ์ุจ�กทั่วทุกมุมโลกกว่� 

30,000 ชนิด และต้นไม้อีกกว่� 14,000 ต้นที่

เติบโตอยู่บนพื้นที่ขน�ด 300 เอเคอร์ (ประม�ณ

สน�มฟุตบอล 120 สน�มต่อกัน) คว�มหล�กหล�ย

และคว�มน่�สนใจของพชืพนัธ์ุในสวนแหง่น้ีทำ�ให ้

UNESCO ถึงกับประก�ศให้ Kew Gardens เป็น

มรดกโลกในปี 2003 ขณะที่จำ�นวนผู้เข้�ชมหลักล้�น

ในแต่ละปี คือหน่ึงในตัวบ่งช้ีคว�มสำ�เร็จใน

ก�รนำ�เสนอและเผยแพร่องค์คว�มรู้ดังกล่�ว  

โดยล่�สุดปี 2019-2020 มีจำ�นวนผู้เข้�ชมสูงถึง 

2.24 ล�้นคน ซึง่ถือเปน็จำ�นวนผูเ้ข�้ชมสงูสดุเปน็

ประวัติก�รณ์

 คว�มยิง่ใหญข่อง Kew Gardens ไมไ่ดห้ยดุ

อยู่แค่คอลเล็กชันพันธ์ุไม้หรือจำ�นวนผู้เข้�ชมใน

แต่ละปี แต่ยังรวมไปถึงผลง�นก�รอนุรักษ์และ

ง�นวิจัยด้�นพืชพันธุ์น�น�ชนิด เพื่อคงไว้ซึ่ง

คว�มหล�กหล�ยท�งธรรมช�ติในอน�คต 

ภ�ยในสวนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงเพ�ะชำ� 

เนอสเซอรีทีใ่หก้�รดแูลพชืขน�ดเลก็ทีสุ่ด ห�ย�ก

ที่สุด หรือใกล้สูญพันธุ์ม�กที่สุด พืชกว่� 70 ชนิด

ในเนอสเซอรีแห่งน้ีสูญพันธ์ในธรรมช�ติไปแล้ว 

พืชบ�งชนิดใช้เวล�น�น 30-40 ปีกว่�จะมีคว�ม

สมบูรณ์แข็งแรงพอที่จะย้�ยจ�กโรงเพ�ะชำ�เนอสเซอรี

แห่งนี้ไปให้ผู้คนได้ชมใน Kew Gardens 

 นอกจ�กน้ี ท่ีน่ียังมีก�รส่งพืชแต่ละชนิดไปยัง 

Millennium Seed Bank ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองซัสเซกซ์

ท�งตอนใต้ของสหร�ชอ�ณ�จักร ซึ่งเป็นสถ�นที่

ที่เป็นเสมือนธน�ค�รแห่งพืชพันธ์ุที่เก็บรักษ�

เมล็ดพันธุ์กว่� 40,000 ส�ยพันธุ์จ�กทั่วโลกไว้ใน

ห้องเก็บคว�มเย็นช้ันใต้ดินที่ถูกออกแบบให้

ส�ม�รถกนัน้ำ�ทว่ม ระเบดิ และรังส ีเพือ่ใหม้ัน่ใจ

ได้ว่� จะส�ม�รถรักษ�และส่งต่อคว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พให้ถึงมือประช�กรในโลกอน�คต

 นอกจ�กส่วนง�นอนุรักษ์แล้ว Kew Gardens 

ยังมีนักวิทย�ศ�สตร์กว่� 500 คนที่ทำ�หน้�ที่วิจัย

และศึกษ�พืชแขนงต่�งๆ พวกเข�เฟ้นห�พืช 

ส�ยพันธ์ุใหม่ ทำ�ง�นร่วมกับเกษตรกรเพื่อเพิ่ม

คว�มยั่งยืนในก�รปลูกพืชแต่ละชนิด รวมทั้ง

ปรับปรุงส�ยพันธ์ุสำ�หรับอน�คตให้พร้อมรับ

สภ�พอ�ก�ศทีเ่ปลีย่นแปลง “พวกเร�พย�ย�มห�

คำ�ตอบว่�สภ�พอ�ก�ศที่ เ ปลี่ ย นแปลงจะ 

ส่งผลกระทบอย่�งไรบ้�ง เร�รวบรวมข้อมูลจ�ก

พื้นที่กว่� 35,000 กม. วิเคร�ะห์ และสร้�งแผนที่

ก�แฟเอธิโอเปียท่ีบอกเร�ว่� ตรงไหนมีก�รปลูก

ก�แฟบ้�ง พื้นที่ตรงไหนเหม�ะหรือไม่เหม�ะกับ

ก�รปลูก ซึ่งข้อมูลเหล่�น้ีช่วยให้เร�ว�งแผน

สำ�หรับก�แฟเอธิโอเปยีในอน�คตได ้ถ�้เร�ไมท่ำ�

อะไรเลยเร�แย่แน่” ศ�สตร�จ�รย์อ�รอน เดวิดส์ 

(Aaron Davids) หัวหน้�ภ�ควิจัยก�แฟ (Head of 

Coffee Research) กล่�ว 

 ชุดข้อมูลดังกล่�วทำ�ให้ทีมวิจัยส�ม�รถ

จำ�ลองผลกระทบจ�กคว�มแห้งแล้ง อุณหภูมิที่

สูงขึ้น และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อก�รผลิตก�แฟ 

เพือ่นำ�ไปสร้�งแผนก�รผลติก�แฟทีพ่ร้อมรองรับ

สภ�พอ�ก�ศในอน�คต รวมทั้งต่อยอดไปสู่ก�ร

พัฒน�ส�ยพันธ์ุก�แฟใหม่ที่ทนต่อสภ�พอ�ก�ศ 

“ถ้�เร�ต้องย้�ยแหล่งปลูกก�แฟเพร�ะว่�สภ�พ

อ�ก�ศเปลี่ยนแปลง น่ันคงไม่ใช่เร่ืองที่ควรทำ�

เท่�ไร” เดวิดส์กล่�ว “เร�พย�ย�มใช้คว�มหล�กหล�ย

ของส�ยพนัธุแ์ละโปรแกรมก�รเพ�ะพนัธุเ์พือ่ผลติ

ก�แฟที่ทนต่อสภ�พอ�ก�ศแทน” ในช่วงเวล�ที่

โลกกำ�ลังเผชิญกับวิกฤตท�งสภ�พอ�ก�ศ  

คงไม่มีช่วงเวล�ไหนในประวัติศ�สตร์แล้วท่ีผลง�น

วิจัยจ�กทีมนักวิทย�ศ�สตร์ของ Kew Gardens 

ซึ่งมุ่งห�ท�งออกและคว�มเป็นไปได้ใหม่ ๆ ใน

ก�รดำ�รงชีวิต จะทรงพลังม�กเท่�ช่วงเวล�นี้   

 

Okinawa	Churaumi	Aquarium,	
Okinawa	:	ดำาด่ิงสู่ท้องทะเล 
คว�มรู้สึกเหมือนได้ยืนอยู่ใต้ท้องทะเลท่�มกล�ง

ฉล�มว�ฬทีก่ำ�ลังแหวกว่�ยกับฝูงปล�น�น�ชนิด คือ 

ไฮไลตข์องตูป้ล�คโุรชิโอะ ทีด่งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่ว

ปีละกว่� 3 ล้�นคน แวะม�เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

สัตว์น้ำ�ชุร�อูมิ ท่ีต้ังอยู่บนเก�ะโอกิน�วะ ท�งตอนใต้

ของประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นำ�เสนอชีวิต

ใต้ท้องทะเลโอกิน�วะด้วยก�รจำ�ลองสภ�พแวดล้อม

ของทะเลตั้งแต่บริเวณผิวน้ำ�ลงไปถึงใต้ทะเลลึก

อย่�งสมจริง โดยมีก�รควบคุมคุณภ�พของน้ำ�

และออกแบบแสงเพ่ือให้สร้�งก�รมองเห็นใต้น้ำ�ที่

เสมือนจริงกับทีเ่ป็นในธรรมช�ติม�กที่สุด นอกจ�กน้ี 

ยังออกแบบเส้นท�งก�รเดินชมใหเ้หมอืนกบัก�รดำ�ดิง่

สู่ใต้ท้องทะเล 

 ก�รจัดแสดงเร่ิมต้นทีด้่�นบนของอ�ค�รบริเวณ

ช้ัน 3 ซึ่งจำ�ลองสภ�พของบริเวณผิวน้ำ�ด้วย 

ก�รจัดแสดงตู้ปล�เขตร้อนและตู้ปะก�รังขน�ดใหญ่

ที่มีปะก�รังกว่� 70 ส�ยพันธ์ุอยู ่ ตู้ปะก�รังในโซนน้ี 

ได้รับก�รออกแบบให้ไม่มีหลังค�ปิดเพื่อให้แสง

ธรรมช�ติส่องลงถึงปะก�รังได้ ด้วยคว�มได้เปรียบ

ท�งตำ�แหน่งที่ตั้งที่อยู่ติดทะเล พิพิธภัณฑ์จึง
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ส�ม�รถสบูน้ำ�ทะเลเข้�ม�หมนุเวยีนในตู้จดัแสดง

สัตว์น้ำ�กว่� 77 ตู้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ส่งผลให้

ปะก�รังและสัตว์น้ำ�ทีน่ี่มีคว�มสมบูรณ์เป็นอย่�งม�ก 

เมื่อเดินท�งต่อลงม�ยังช้ัน 2 ผู้ชมจะได้พบกับ

ไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอย นั่นคือ ตู้คุโรชิโอะ ซึ่งเป็น

บ้�นของ “จินตะ” ฉล�มว�ฬด�วเด่นประจำ�

พพิธิภณัฑแ์หง่น้ี รวมถึงปล�กระเบนแมนต� และ

สตัวท์ะเลหล�กหล�ยชนิดทีแ่หวกว�่ยอยูใ่นตู้ปล�

ทีม่ขีน�ดใหญท่ีส่ดุในโลก และปิดท้�ยก�รเดินท�ง

ด้วยก�รดำ�ดิ่งลงไปยังใต้ท้องทะเลที่บริเวณชั้น 1 

ซ่ึงจัดแสดงสัตว์ทะเลน้ำ�ลึกท่ีไม่ส�ม�รถห�ดูได้ทีไ่หน

ไม่ว่�จะเป็นปล�เรืองแสง สัตว์หน้�ดิน และปล�

น้ำ�ลึกอีกกว่� 100 ส�ยพันธุ์ 

 ก�รออกแบบสถ�นที่และสภ�พแวดล้อมให้

เหม�ะกับสัตว์น้ำ�แต่ละประเภทไม่เพียงแต่สร้�ง

ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ที่น่�จดจำ�ให้กับผู้เข้�ชม 

แต่ยังมีส่วนช่วยให้พิพิธภัณฑ์ประสบคว�มสำ�เร็จใน

ก�รขย�ยพันธ์ุสัตว์น้ำ�ในทีปิ่ดหล�ยชนิด ไม่ว่�จะเป็น

ปล�กระเบนแมนต� ซ่ึงเป็นปล�กระเบนขน�ดใหญ่ 

ท่ีสุดในโลกหรือโลม�ป�กขวด ตู้คุโรชิโอะเองก็ไม่ได้

เป็นแค่จุดหม�ยของนักท่องเท่ียวหล�ยต่อหล�ยคน 

แต่ยังเป็นคว�มหวังของนักวิทย�ศ�สตร์ใน

พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีที่จะศึกษ�และไขคว�มลับของ

สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่�งฉล�มว�ฬซึ่งเป็นปล�

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ยังมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

สัตว์ชนิดน้ีไม่ม�กนัก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�ชุร�อูมิ

จึงร่วมกับสถ�บันวิจัยชูร�ชิมะในก�รวิจัยฉล�มว�ฬ

และก�รขย�ยพนัธ์ุในทีป่ดิในตูค้โุรชิโอะ ซึง่ไดรั้บ

ก�รสร้�งให้มีขน�ดสูง 8.2 ม. กว้�ง 22.5 ม. และ

มีคว�มหน�ของอะคริลิกที่กั้นถึง 60 ซม. 

 ตู้ปล�ขน�ดมหึม�น้ียังเป็นบ้�นของจินตะ 

ฉล�มว�ฬเพศผูท้ีย่�้ยเข้�ม�อ�ศยัอยูใ่นตูน้ี้ตัง้แต่

มีน�คม ปี 1995 โดยมีขน�ด 4.6 ม. และเติบโต

ขึ้นจนมีขน�ด 8.7 ม. ในปัจจุบัน สภ�พแวดล้อม

ที่เหม�ะสมภ�ยในตู้คุโรชิโอะ ก�รเปลี่ยนถ่�ยน้ำ�

จ�กทะเลเข้�ม�ในตู้อย่�งสม่ำ�เสมอ คว�มเอ�ใจใส่

ในก�รเลี้ยงดูที่สม่ำ�เสมอกว่� 24 ปี ทำ�ให้จินตะ

กล�ยเป็นฉล�มว�ฬที่ได้รับก�รเลี้ยงในที่ปิดน�น

ที่สุดในโลกในปี 2019 และยังทำ�ให้ก�รศึกษ�

ฉล�มว�ฬก้�วไปอีกข้ัน เมื่อทีมนักวิจัยเห็นว่�

ระบบก�รสืบพันธุ์ของจินตะค่อย ๆ พัฒน�ข้ึน 

และตรวจพบสเปิร์มในเดือนเมษ�ยน ปี 2012 

พิพิธภัณฑ์จึงจัดให้มีก�รตรวจสุขภ�พของจินตะ

ด้วยก�รตรวจเลือด เพื่อเช็กคว�มเข้มข้นของ

ฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปต�มก�รเติบโตและ

ฤดูก�ล ในปี 2014 จินตะเร่ิมเข้�ห�ฉล�มว�ฬ 

ตัวเมียทำ�ให้นักวิจัยค�ดก�รณ์ว่�จินตะน่�จะ

พร้อมผสมพันธุ์และกล�ยเป็นคว�มหวังใน 

ก�รขย�ยพันธ์ุฉล�มว�ฬในท่ีปิดเป็นคร้ังแรกของโลก 

แม้คว�มหวังจะยังไม่เป็นจริงในตอนน้ี แต่ทีม 

นักวิจัยก็ส�ม�รถเก็บข้อมูลเก่ียวกับก�รเจริญเติบโต

และพฤติกรรมเร่ือยม� เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจ 

เกีย่วกบัฉล�มว�ฬไดอ้ย�่งทีไ่มเ่คยเกดิข้ึนม�กอ่น

 

Singapore	Zoo,	Singapore	:
เที่ยวสวนสัตว์ไร้กรง	 
ภ�พลงิอรัุงอตุงัน่ังอยูบ่นตน้ไม้ เดนิ เลน่ ปนีป�่ย

เถ�วลัยอ์ย�่งอสิระโดยมนัีกทอ่งเทีย่วยนืดอูยูแ่บบ

ที่ไม่มีลูกกรงกั้น ส�ม�รถบรรเท�คว�มรู้สึก

กระอักกระอ่วนจ�กภ�พจำ�ของกรงขังสัตว์ที่ม�

พร้อมกับคำ�ว่�สวนสัตว์ได้ไม่น้อย และทำ�ให้ 

นักท่องเที่ยวหล�ยคนอย�กแวะกลับม�ห�ฝูงลิง

เหล่�นี้ 

 Singapore Zoo คือ สวนสัตว์แห่งแรกที่

ออกแบบพื้นที่และจำ�ลองสภ�พแวดล้อมให้ 

ลิงอุรังอุตังส�ม�รถใช้ชีวิตได้เหมือนในป่�ฝน 

ในธรรมช�ติ โดยใช้คูน้ำ�หรือแนวพุ่มไม้เป็น 

เส้นแบ่งเขตระหว่�งพื้นที่ของสัตว์และผู้เข้�ชม 

แทนก�รใช้ลกูกรง หลกัก�รในก�รออกแบบพืน้ที่

ลักษณะน้ีไม่ได้ใช้แค่ กับลิงอุ รังอุ ตังเท่� น้ัน  

แต่รวมไปถึงสัตว์ 2,400 ตัวกว่� 300 ส�ยพันธุ์  

ทีร้่อยละ 34 เปน็สตัวท์ีห่�ย�ก ทกุชีวติอยูร่่วมกนั

บนพ้ืนท่ีสีเขียวกว่� 64 เอเคอร์ของสวนสัตว์แห่งน้ี 

สภ�พแวดล้อมที่ เอื้ อต่อคว�มเป็นอยู่ และ 

คว�มหล�กหล�ยของสตัวใ์นสวนสตัวแ์หง่น้ีทำ�ให ้

Singapore Zoo มีผู้เข้�ชมม�กถึง 1.9 ล้�นคน

ต่อปี ทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่ 

น่�ไปท่ีสุดในโลก และได้รับก�รจัดให้เป็นสวนสัตว์

ที่ดีที่สุดอันดับส�มของโลกจ�กร�งวัล Travelers’ 

Choice Awards ของ Trip Advisor ในปี 2018

 นอกเหนือจ�กก�รเปิดประตูต้อนรับผู้คน 

เข้�ม�เรียนรู้เก่ียวกับสัตว์แต่ละชนิด ภ�รกิจสำ�คัญ

อกีด�้นของ Singapore Zoo คอืเปดิโอก�สใหนั้ก

อนุรักษ์ได้ศึกษ�สัตว์ได้อย่�งใกล้ชิด เพื่อห�วิธีที่

ดีข้ึนสำ�หรับก�รดูแลสัตว์แต่ละชนิดและสร้�ง

พืน้ทีป่ลอดภยัใหก้บัสตัวท์ีใ่กลส้ญูพนัธ์ุ คว�มจริง

ทีน่่�เศร้�ทีเ่กดิข้ึนในปจัจบุนัคอืป�่ต�มธรรมช�ติ

ไม่ใช่สถ�นที่ที่ปลอดภัยสำ�หรับสัตว์เสมอไป  

โดยเฉพ�ะในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มีก�รซื้อข�ยสัตว์ป่�เกิดข้ึนเป็นจำ�นวนม�ก  

ดังที่เห็นจ�กลิงอุรังอุตังส�ยพันธุ์สุม�ตร�น และ

บอร์เนียน ซึง่ถกูจดัใหเ้ปน็สตัวใ์กลศ้นูยพ์นัธ์ุจ�ก

ก�รทำ�ล�ยป่�และก�รล่�สัตว์อย่�งผิดกฎหม�ย 

ทำ�ให้ก�รขย�ยพันธ์ุและเล้ียงลิงอุรังอุตังในสวนสัตว์ 

เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยป้องกันก�รสูญพันธ์ุในวันที่

พ้ืนท่ีป่�ธรรมช�ติไม่ปลอดภัยเหมือนเก่�

 เอเลน� โคช�ย (Elena Koshy) นักเขียนจ�ก  

New Straits Time กล่�วสนับสนุนประเด็นนี้ไว้ว่� 

“จำ�นวนเงินลงทุนสำ�หรับดูแลสัตว์ต่�ง ๆ รวมท้ัง

วิสัยทัศน์ของสวนสัตว์ทีมุ่่งไปในเร่ืองของก�รอนุรักษ์

พันธ์ุสัตว์และก�รศึกษ� แสดงให้เห็นว่�โอเอซิส

สำ�หรับสัตว์เหล่�น้ีก็ไม่ต่�งอะไรกับเรือโนอ�ห์ 

ที่ เป็นที่พ�สัตว์ น้อยใหญ่ เหล่� น้ีให้พ้นจ�ก 

ก�รสูญพันธุ์”
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 จวบจนปี 2017 Singapore Zoo ประสบ 

คว�มสำ�เร็จในก�รขย�ยพันธุ์ลิงอุรังอุตังม�กที่สุด

แห่งหน่ึงในโลก โดยมีลิงอุรังอุตังกว่� 50 ตัวเกิดที่น่ี 

ลิงอุรังอุตังบ�งส่วนได้รับก�รย้�ยไปยังสวนสัตว์อ่ืน ๆ  

ทั่วโลกไม่ว่�จะเป็นม�เลเซีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงก�ร

แลกเปล่ียนระหว่�งแหล่งสงวนพันธ์ุสัตว์ป่�เพื่อ

ป้องกันก�รสูญพันธุ์ของลิงอุรังอุตัง 

พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์	
สงกรานต์	นิยมเสน,	กรุงเทพฯ	:	
เรียนจากศพ
อ�จจะไม่ใช่ทุกคนที่คุ้นกับช่ือ พิพิธภัณฑ์

นิติเวชศ�สตร์ สงกร�นต์ นิยมเสน แต่ถ้�พูดถึง

ช่ือ “ซีอุย” เชื่อว่�คนไทยส่วนใหญ่รู้จักช่ือของ

ช�ยคนน้ีเป็นอย่�งดี คว�มแปลกประหล�ด

สะเทือนขวัญของคดีน�ยซีอุย แซ่อ้ึง ทำ�ให้ศพ

ของน�ยซีอุยท่ีเก็บรักษ�ไว้ภ�ยในพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี

กล�ยเป็นไฮไลต์สร้�งชื่อให้กับที่น่ีและดึงดูดให้

ผู้คนแวะเวียนกันม�เพื่อดูโฉมหน้�ของมนุษย์กิน

คนที่ฆ่�เด็กเพื่อนำ�อวัยวะม�กินในปีพ.ศ. 2501 

ศ.นพ. สงกร�นต์ นิยมเสน ผู้ริเร่ิมง�นด้�น 

นิติเวชวิทย�คนแรกของประเทศไทยและอดีต

หัวหน้�ภ�ควิช�นิติเวชศ�สตร์ โรงพย�บ�ลศิริร�ช 

ริเร่ิมให้ก่อต้ังพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเพ่ือจัดแสดงวัตถุพย�น

จ�กคดีที่สิน้สุด เพื่อนำ�เสนอคว�มรู้และคว�มเข้�ใจ

เกี่ยวกับร่�งก�ยผ่�นแง่มุมของนิติเวชศ�สตร์ให้

นักศกึษ�แพทยส์�ข�ต�่ง ๆ  ตำ�รวจ และผูท้ีส่นใจ 

ก�รจัดแสดงศพของน�ยซีอุยจึงไม่ได้มีจุดประสงค์

เพื่อเล่�ถึงคดีอ�ชญ�กรรมสะเทือนขวัญเพียง

อย�่งเดยีว แตย่งัเพือ่เล�่ถงึก�รประห�รชีวิตดว้ย

วิธียิงเป้�ในสมัยก่อนผ่�นรอยกระสุนบนร่�ง 

รวมทัง้วธีิก�รเกบ็รักษ�ศพดว้ยก�รแช่และเคลอืบ

แว็กซ์ซ่ึงเป็นวิธีท่ีช่วยคงสภ�พศพก่อนท่ีจะมีก�รใช้

ฟอร์ม�ลีน เมื่อมองไปยังศพของช�ยอีกคนที่ 

จัดแสดงอยู่ข้�งกันจะเห็นได้ว่�ลักษณะผิวหนัง

ของท้ังสองศพเปลี่ยนเป็นสีดำ�ไม่ต่�งกัน แต่ศพของ

อีกคนน้ันเป็นศพที่แห้งโดยธรรมช�ติ ซึ่งเกิดข้ึน

เพร�ะเน้ือเยื่อในร่�งก�ยแห้งก่อนที่แบคทีเรียจะ

ทำ�ง�น ซึ่งทำ�ให้เกิดสภ�พมัมมี่โดยธรรมช�ติ 

นอกจ�กศพแล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งน้ียังจัดแสดง

กระดูก กะโหลกที่ถูกยิงในลักษณะที่แตกต่�งกัน 

และอวัยวะของผู้ที่บ�ดเจ็บหรือเสียชีวิตจ�ก

ส�เหตุต่�ง ๆ เพื่อเป็นทำ�ให้นักศึกษ�แพทย์ 

เห็นภ�พชัดเจนย่ิงข้ึนว่� เวล�มีดหรือกระสุน

เข้�ไปในร่�งก�ยแล้วทำ�ให้เกิดพย�ธิสภ�พอย่�งไร 

 พิพิธภัณฑ์นิติเวชศ�สตร์ สงกร�นต์ นิยมเสน 

ไม่ได้แค่อธิบ�ยเร่ืองของนิติเวชศ�สตร์ผ่�นหลักฐ�น

จ�กคดีต่�ง ๆ เพียงอย่�งเดียว แต่ยังนำ�เสนอ

บทบ�ทของทีมแพทย์ศิริร�ชท่ีเข้�ไปช่วยดูแลผู้ป่วย

และชันสตูรศพร่วมกบัทมีแพทยจ์�กน�น�ช�ตใิน

เหตุก�รณ์ภัยธรรมช�ติคร้ังประวัติศ�สตร์ของไทย

ผ่�นนิทรรศก�ร ศิ ริร�ชกับสึน�มิ ภ�ยใน

นิทรรศก�รน้ีมีก�รจำ�ลองบรรย�ก�ศก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ของทีมแพทย์ที่กำ�ลังตรวจศพช�ยผู้เสีย

ชีวิตจ�กเหตุก�รณ์สึน�มิ คว�มสมจริงของศพ

จำ�ลองที่มีลักษณะท้องที่โป่งข้ึนจ�กก�รเสียชีวิต

ม�แล้วหล�ยวัน หนอนที่ชอนไช รวมทั้งรอยสัก

บนร่�งก�ย ถูกสร้�งขึ้นเพื่อนักศึกษ�แพทย์ได้เห็น

และสัมผัสถึงบรรย�ก�ศในก�รปฏบิติัหน้�ที ่เพร�ะ

เหตุก�รณ์ดังกล่�วไม่ใช่เหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนบ่อยนัก

 นอกจ�กนี้ ยังมีก�รจัดแสดงลักษณะข้อมูล

เอกลักษณ์บุคคล เช่น ล�ยน้ิวมือ ฟัน และรอยสัก 

ซ่ึงมีประโยชน์อย่�งย่ิงต่อก�รทำ�ง�นของทีมแพทย์

อย่�งคิดไม่ถึง “ศพที่ส่งคืนได้เกือบทั้งหมดเป็น

ศพช�วต่�งช�ติ บทเรียนที่เร�ได้รับคือก�รเก็บ 

ข้อมูล ก�รรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับตัวเร�ท่ี 

ที่ม� : คลิปวิดีโอ “ศิริร�ช 360o [by Mahidol] 4 พิพิธภัณฑ์
ก�รแพทย์ศิริร�ช (1/2)” โดย มหิดล แชนแนล จ�ก  
youtube.com / คลิปวิดีโอ “Inside Kew Garden’s  
Secretive Tropical Nursery” โดย BBC London จ�ก 
youtube.com / บทคว�ม “Creature Comforts: On the 
Wonders of the Singapore Zoo” โดย Rumela Basu จ�ก 
natgeotraveller.in / บทคว�ม “Face-to-Face Experience 
with Endangered Orangutan at Singapore Zoo” โดย 
Elena Koshy จ�ก nst.com.my / บทคว�ม “Wildlife 
Reserves Sees Success in Breeding Endangered 
Species” โดย Cheryl Tan จ�ก straitstimes.com / ร�ยง�น 
“Royal Botanic Gardens, Kew Annual Report and 
Accounts for the Year Ended 31 March 2020” โดย 
Parliament จ�ก assets.publishing.service.gov.uk / 
หนังสือ “London Coffee: the People, the Places, the History” 
โดย Lani Kingston จัดพิมพ์โดย Hoxton Mini Press

แตกต่�งกันในประช�กรไทยกับประช�กรต่�งช�ติ” 

นพ.ชัยรัตน์ ม�นะเสถียรกิจ อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�

นิตเิวชศ�สตร์ คณะแพทยศ�สตร์ศริิร�ชพย�บ�ล 

มห�วิทย�ลัยมหิดล กล่�ว “จ�กจำ�นวนศพท่ีส่งคืน

ญ�ติได้จำ�นวน 2,779 คน มีช�วเยอรมนีเสียชีวิต

ประม�ณ 500 คน พวกเข�กลับบ้�นได้ 99.9% 

ไม่ใช่เป็นเพร�ะคว�มเก่งก�จท�งด้�นดีเอ็นเอ

หรือคว�มเก่งก�จของหมอผ่�ศพ ศพประม�ณ 

80% ถกูจบัคูด่ว้ยข้อมลูก�รทำ�ฟนัเน่ืองจ�กระบบ

ส�ธ�รณสุขมีก�รเก็บข้อมูลฟัน มีก�รเก็บข้อมูล

เอกซเรย์ต่�ง ๆ  เร�จับคู่ศพประม�ณ 80% ได้จ�ก

ข้อมูลตรงน้ัน ในส่วนของก�รผ่�ศพและตรวจ

ดีเอ็นเอ จริง ๆ แล้วมีประม�ณ 10% เท่�นั้นเอง 

ดังนั้นจึงอ�จจะต้องม�ทบทวนกระบวนก�รใน

ก�รเก็บอัตลักษณ์ของบุคคลของประเทศต่อจ�กน้ี” 

 แมธ้รรมช�ตจิะพร�กชีวติมนุษยเ์ร�ไปอย�่ง

ไม่ทันตั้งตัว แต่ระบบก�รเก็บอัตลักษณ์ของ

บุคคลที่เอื้อให้ทีมแพทย์ส่งร่�งไร้วิญญ�ณกลับ

บ้�นอันเป็นที่รัก เปิดโอก�สให้ครอบครัวได้เห็น

หน้�กันอีกครั้ง ก่อนที่จะต้องบอกล�กันเป็นครั้ง

สุดท้�ย ก็เป็นก�รเติมกำ�ลังใจให้ผู้ที่อยู่ข้�งหลัง

พร้อมที่จะก้�วเดินและใช้ชีวิตต่อไป 
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The Creative : มุมมองของนักคิด

อัลตัน บราวน์ (Alton Brown) พิธีกร
รายการอาหารชื่อดังของสหรัฐอเมริกา 
ท่ีว่าด้วยเทคนิคการปรุงอาหาร วิทยาศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ และความบันเทิง อย่าง
รายการ Good Eats ที่ออกอากาศทาง
ช่อง Food Network เคยพูดเอาไว้ว่า 
“ทุกอย่างในอาหารนั้นเป็นวิทยาศาสตร์  
มีเพียงสิ่งเดียวท่ีเป็นเรื่องของรสนิยมและ
ความเห็นส่วนตัว น่ันก็คือตอนท่ีคณุกินมัน” 
(Everything in food is science.  
The only subjective part is when 
you eat it.) นั่นอาจกำาลังบอกว่า การทำา
อาหารท่ีได้ชื่อว่าเป็นศิลปะแขนงหน่ึง  
แต่ในขณะเดียวกันก็ผูกพันกับธรรมชาติ 
วัตถุดิบ ความหลากหลายทางชีวภาพ  
รวมไปถึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อย่างแนบแน่น อาหารท่ีดจีงึไม่ได้เป็นเพยีง
ผลลัพธ์ของการใช้ใจเต็มร้อยของพ่อครัว
แม่ครั ว  แต่ ยังหมายถึงผลงานจาก 
การประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในสิ่ง 
มีชี วิตและกระบวนการทางเคมีในทุก 
ขัน้ตอนของการทำาอาหารหน่ึงจานอกีด้วย

เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ และ นันทก�นต์ ทองว�นิช
ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

วิทยาศาสตร์
ในห้องครัว
ของเชฟแวน เฉลิมพล โรหิตรัตนะ
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“เชฟแวน” เฉลิมพล โรหิตรัตนะ แห่งร้�น DAG คือผู้ที่คลุกคลีอยู่กับส�ยสัมพันธ์ของสิ่งเหล่�นี้ม�โดยตลอด และ

พย�ย�มนำ�เสนอออกม�ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ จนเกิดเป็นก�รทำ�และก�รกินอ�ห�รที่ม�กไปกว่�กระแสนิยมเพียง 

ชั่วครั้งชั่วคร�ว

เชฟบอกว่าอาหารเปน็วทิยาศาสตร ์เลยอยากรูว้า่ตอนเดก็ ๆ  เชฟเรยีนวทิยาศาสตรเ์กง่ไหม
ผมเป็นคนชอบวิทย�ศ�สตร์ม�ตั้งแต่เด็ก ผมเห็นพี่ส�วสองคนท่องสูตรเคมี ก็รู้สึกว่�วิช�อะไรวะมีทั้งตัวเลขและ

ตัวหนังสืออยู่ในบรรทัดเดียวกัน เท่ดี แต่ด้วยระบบก�รศึกษ�ของไทยทำ�ให้ผมไม่สนุกกับมัน ครูสอนให้ท่อง  

ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม เร�ท่องได้ แต่เร�ไม่เคยเห็นว่�โซเดียมหน้�ต�เป็นยังไง ตอนผมไปเรียนเมืองนอก 

ต้ังใจจะไปเรียนอะไรท่ีไม่ใช่วิทย�ศ�สตร์ เพร�ะก็รู้สึกว่�เร�ยังไม่เข้�ใจภ�ษ�ม�กพอท่ีจะไปเรียนพวกน้ัน เทอมแรก

ลองลงวิช�ประวัติศ�สตร์ เลวร้�ยม�ก (หัวเร�ะ) ผมก็เลยไปลงเรียนฟิสิกส์ เคมี เลข แต่ไม่ลงชีวะเพร�ะไม่ชอบท่อง 

เรียนค�บแรก อ�จ�รย์เอ�โซเดียมโยนใส่น้ำ� แล้วไฟลุก อะไรวะเนี่ย ในขณะที่ที่เมืองไทย ครูบอกว่�ต้องเก็บใน 

นำ้�มันพ�ร�ฟินนะ ไม่งั้นมันจะติดไฟ ต้องใส่ขวดทึบแสง แต่น่ีเอ�ม�ตัดให้ดูว่�เป็นโลหะที่มีดตัดได้ โยนลงไป  

ไฟลกุ แลว้บอกว�่ยิง่ไลล่งม�ท�้ยต�ร�งย่ิงตดิไฟง่�ย เร�กข็อดอูกี เข�กเ็อ�โพแทสเซยีมม�โยนใสใ่นหลอดทดลอง

แล้วระเบิด เร�ก็แบบ ใช่! น่ีคือเร�ได้เห็นของจริง มันสนุกเพร�ะเร�ไปเจออ�จ�รย์ที่เก่งด้วย กล�ยเป็นผมได้ 

ที่หน่ึงหมดเลย ฟิสิกส์ เคมี กลศ�สตร์ เลข ซึ่งคว�มชอบตั้งแต่เด็กน้ี ก็เลยถูกเอ�ม�ช่วยในก�รทำ�อ�ห�ร 

ทุกวันนี้ด้วย ผมเป็นคนถนัดมือขว�แต่ถนัดเท้�ซ้�ย เรียกว่�สมองซีกวิทย�ศ�สตร์กับซีกศิลปะค่อนข้�งสมดุลกัน

ทำาไมการทำาอาหารถึงเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และเป็นศิลปะ 
ก�รทำ�อ�ห�รมันเป็นท้ังคู่แหละครับ เป็นท้ังศ�สตร์และศิลป์ ผมว่�ทุกอย่�งบนโลกน้ีมันเป็นสองฝ่ังตลอด วิทย�ศ�ตร์

เป็นข้อเท็จจริง (Fact) ศิลปะก็คือในท�งสุนทรียะ เช่น เร�ต้องกินไก่และดูดอกไม้ไปด้วยในก�รใช้ชีวิตให้ดี ซ่ึงเวล�

ผมทำ�อ�ห�ร มันก็แล้วแต่ก�ลและเทศะว่�เร�จะเลือกใช้ศ�สตร์ไหน อย่�งเช่นว่�วันน้ีวันว�เลนไทน์ (วันท่ีสัมภ�ษณ์ 

คือวันที่ 14 กุมภ�พันธ์) ผมก็คงจะเลือกพูดว่� วันนี้เป็นวันแห่งคว�มรักนะ จูงมือกันม�กินข้�ว ม�กกว่�พูด 

ในมุมมองของวิทย�ศ�สตร์ ผมว่�มันแล้วแต่เร�จะเลือกเอ�ตรงไหนม�นำ�เสนอม�กกว่� 

เชฟเลือกใช้ศาสตร์ไหนมากกว่ากันในครัวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น 
ช่วงโควิด-19 น่ี วิทย�ศ�สตร์อยู่ในครัวผมเยอะม�ก ผมพย�ย�มทำ�อ�ห�รที่อยู่ในสุญญ�ก�ศ ส่วนหน่ึงก็คือ 

คนส�ม�รถเอ�ไปไมโครเวฟแล้วกินได้เลยเหมือนอีซี่โก (Ezygo) แต่อ�ห�รแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่เร�ถูกสอนม�ให้ทำ� 

ไม่ใช่สิ่งที่เร�เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์ก�รทำ�อ�ห�รได้เลย เพร�ะไม่มีใครถูกสอนให้ทำ�อ�ห�รจ�กเต�สู่กล่อง  

มีแต่ต้องสดใหม่ แต่ผมคิดว่�ใครจะม�นั่งกินไฟน์ไดนิ่ง (Fine Dining) ในสภ�วะแบบนี้ ผมเลยคิดว่�กูจะเป็น 

ร�ช�อ�ห�รไมโครเวฟ (หัวเร�ะ) 

 ถ้�ไปดูในครัวผม ผมเก็บของเกือบทุกอย่�งในสุญญ�ก�ศหมดเลยเพื่อลดก�รเติบโตของแบคทีเรีย เกือบทุกอย่�ง 

ถูกพ�สเจอไรซ์ และที่สำ�คัญคือ หลังอุ่นในไมโครเวฟเสร็จ รสช�ติต้องเหมือนตอนที่เพิ่งทำ�เสร็จ อันนั้นคือส่วนที่

ย�กท่ีสุด ถ้�ในระดับอุตส�หกรรม เข�จะมีตัวเช็กคว�มเท่�กันของรสช�ติแต่ละอย่�งเลย สมมตินำ�้จ้ิม ก็จะวัดเลย 

เค็มเท่�นี้ เปรี้ยวเท่�นี้ ซึ่งในครัวผม ไม่ได้มีขน�ดนั้น แต่ทุกอย่�งจะถูกชั่งตวงวัดเป็นดิจิทัลหมด 

พอเป็นแบบนี้แล้วทำาให้เรารู้สึกว่าความเป็นศิลปะในการทำาอาหารมันหายไปหรือเปล่า
คือมันก็ขัดกับคว�มเป็นศิลปะที่ใช้อ�รมณ์เยอะ แต่เร�จะทำ�อย่�งไรให้เร�ใช้วิทย�ศ�สตร์ด้วย แต่ยังรู้สึกถึง 

จิตวิญญ�ณของอ�ห�รอยู่ อันนี้คือย�กม�ก ผมเพิ่งม�เข้�ใจและบ�ล�นซ์ได้เมื่อไม่กี่ปีนี้ ผมเลยมองว่� ทุกวันนี้ 

คำ�ว่� แมส (Mass) เป็นแค่ระบบ ก�รที่เร�เตรียมวัตถุดิบทุกอย่�งด้วยวิทย�ศ�สตร์ มันเป็นแมส แต่เร�สร้�ง 

แมสข้ึนม�เพื่อครอบคว�มคร�ฟต์ (Craft) ไว้อีกที ดังน้ันจึงไม่ได้แปลว่�คร�ฟต์แล้วแมสไม่ได้ หรือแมสแล้ว 

คร�ฟต์ไม่ได้ ผมว่�มันเป็นของที่ไปคู่กัน 

รู้มาว่าเชฟเข้าป่าไปหาธรรมชาติ ไปอยู่กับชุมชนต่าง ๆ ช่วงหลังมานี้ เหตุผลที่เลือกเข้าป่า
เพราะอะไร ต้องการหาวัตถุดิบใหม่ ๆ หรือเปล่า
ผมไมเ่คยเข�้ไปห�วตัถุดบิเลย ผมเข�้ไปเพร�ะอย�่งแรก ผมอย�กสนกุ ไปป่�ก็ไมค่่อยได้พกัผ่อนหรอก เจอเพือ่น 

กินเหล้� เม�หนักกว่�อยู่ร้�นอีก สอง เร�อย�กเข้�ไปเจออะไรที่ไม่ใช่ส่ิงที่เร�เจออยู่ทกุวันน้ี อย�กเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ  

แน่นอนว่�วัตถุดิบเป็นหนึ่งอย่�งที่เป็นของใหม่ทีเ่ร�ไม่เคยเห็น ซึ่งหล�ย ๆ  พื้นที่ วัตถุดิบพวกนั้นเข�ก็ส่งข�ย 
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ต�มตล�ดอยู่แล้ว แต่ก็มีที่เข�ไม่เคยข�ยม�ก่อนเหมือนกัน ผมก็แค่รู้สึกว่�

เร�อย�กเอ�ม�ทำ�ให้คนอ่ืนกิน เพร�ะว่�มันมีจุดข�ย มันอร่อยจนเร�ชอบม�ก 

หรือเห็นว่�อันนี้ข�ยได้ แต่ส่วนม�กผมจะข�ยอะไรที่ผมชอบนะ อะไรที่ผม

ไม่ชอบ ผมก็ไม่ข�ย เพร�ะว่�เร�จะไม่มีเรื่องเล่� 

 ผมจะเอ�ของที่เร�รู้สึกว่�เข�ยินดีที่จะข�ย ในปริม�ณที่เร�แบก 

ได้ออกม� เพร�ะว่�เร�ไม่ได้ต้องก�รจะครอบครองมันทั้งหมด มันเป็นของ

ธรรมช�ติ เร�ก็ใช้ได้เท่�ที่ธรรมช�ติมันจะให้ ทุกอย่�งมีอ�ยุก�รเก็บรักษ� 

(Shelf Life) แต่ว่�เมื่อ Shelf Life ต�มธรรมช�ติม�บวกกับวิทย�ศ�สตร์  

มันก็ส�ม�รถยืดอ�ยุขึ้นไปได้อีกหน่อยเพื่อผลประโยชน์ท�งธุรกิจ

เรียนรู้อะไรในแง่อื่นอีกบ้างกับการเข้าไปสำารวจในพื้นที่อื่น 
ยกตัวอย่�งที่ผมเข้�ไปในชุมชนช�วปก�เกอะญอ เพื่อทำ�โครงก�ร 

ปก�เกอะญอ คุ้กบุ๊ก กับศูนย์ม�นุษยวิทย�สิรินธร เร�ถูกสอนม�ตั้งแต่เด็ก

ว่�ช�วเข�ทำ�ไร่เลื่อนลอย มันก็จริง แต่ช�วเข�มีเป็นร้อยเผ่�แล้วเร�ก็เหม�

ไปหมด วิถีของปก�เกอะญอคือจะมีก�รทำ�ไร่หมุนเวียน ซ่ึงยังเป็นท่ีถกเถียงกัน 

แต่ว่�พวกผมไปอยู่ ไปเรียนรู้ ไปเห็นม�จริง ก�รเผ�ไม่ได้ทำ�ล�ยอย่�งเดียว 

ในท�งตรงกันข้�ม ไฟทำ�ให้เกิดชีวิตใหม่เยอะแยะ น่ีคือส่ิงท่ีเร�ได้เข้�ไปเรียนรู้ 

ทั้ง ๆ ที่เจตน�เร�คือก�รเข้�ไปเอ�วัตถุดิบเข�ม�ทำ�ในแบบเร� แล้วเอ�ไป

ลงตำ�ร�อ�ห�ร ให้เข�เห็นว่�เมนูที่เข�เคยทำ�เป็นประจำ�ส�ม�รถเอ�ไปทำ�

อย�่งอื่นได้ แต่กล�ยเป็นว่�เร�ได้ไปเรียนรู้ ได้เห็นเยอะกว่�น้ันเยอะ ปก�เกอะญอ 

บอกว่� ปก�เกอะญอที่รวยที่สุดคือคนที่มีข้�วกินและมีบ้�นอยู่ เข�อย�กกิน 

อะไรก็ปลูกอันนั้น แต่คือเร�ไม่เคยโตม�แบบนั้น อย�กกินอะไรก็ต้องห�เงิน 

เร�ใช้เวล�ตั้งยี่สิบปีใช้เงินพ่อแม่ กว่�จะห�กระด�ษเป็นของตัวเองได้  

ในยี่สิบปีน้ัน เร�เรียนในสิ่งที่ไม่ได้เอ�ไปห�กระด�ษเหล่�นั้นด้วยซำ้� 

แต่ปก�เกอะญอเข�เรียนที่จะปลูกข้�ว ปลูกพืชผัก ฆ่�หมูไก่ ซึ่งมันย้อนศร

กับสิ่งเร�เกิดม� เร�รู้แค่ว่�เป็นคนดี ต้องห�เงิน ต้องเรียนโรงเรียนดี ๆ  

ปก�เกอะญอไม่เห็นเดือดร้อนอย่�งเร�เลย

เชฟพูดถงึการยดือายวุตัถดุบิดว้ยวทิยาศาสตร ์การหมกัดอง
ก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่ร้านแดกมีประโยคเขียนว่า “ของหมักดองนั้น
ปลอดภัยกว่าความคิดมนุษย์” หมายความว่าอย่างไร 
คนชอบบอกว�่กนิของหมกัดองแลว้จะถ�่ยทอ้ง แตว่่�คนแยกไมอ่อกระหว�่ง

ท้องเสียกับขับถ่�ยสะดวก เร�มัวแต่กลัวของพวกน้ี ท้ังที่จริง ๆ แล้ว ของเหล่�น้ี 

มีม�อย่�งน้อยก็ตั้งแต่สมัยอียิปต์ เข�ใช้พวกแรธ่�ตุอัลค�ไลน์ม�ดองอ�ห�ร 

ช�หมักคอมบุชะ (Kombucha) ที่กินกันก็มีม�ตั้งแต่สองพันกว่�ปีแล้ว สิ่งที่

น่�กลัวในก�รหมักดองคือของที่เร�ใส่ลงไปกับของหมักดองม�กกว่�  

พวกส�รกันเสียทั้งหล�ย บ�งอย่�งต้องศึกษ�ก่อน เช่น อย�กทำ�มิโสะ 

แต่จะเอ�ร�ที่ไหนก็ไม่รู้ม�ใส่ไม่ได้ นั่นคือสิ่งที่น่�กลัวกว่� 

 ที่ว่�ปลอดภัยกว่�คว�มคิดมนุษย์ คือผมรู้สึกว่� ปัญห�อะไรก็ต�มที่ 

เร�เหน็ในสือ่ออนไลน์ต่�ง ๆ  มันเกดิจ�กคว�มคดิมนุษย์ทัง้น้ัน ผมเองกเ็ปน็

คนที่ชีวิตเปลี่ยนเพร�ะได้เปลี่ยนคว�มคิด เร�คิดลบมันมีผลต่อทั้งร่�งก�ย

และจิตใจ ผมก็เลยรู้สึกว่� คนม�เห็นไหหมักดองพวกน้ีของผมแล้วกลัว  

แต่คนไม่เคยกลัวคว�มคิดตัวเองที่ม�กลัวของของผมโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซำ้� 

ว่�มันคืออะไร เลยเขียนประโยคนี้ขึ้นม� 

 
เชฟโชว์ของหมักดองไว้เต็มผนังหน่ึงของร้าน ได้นำามาใช้ 
ทำาอาหารจริง ๆ บ้างไหม 

เอ�ม�ใช้ แต่มันไม่ได้อยู่ในเมนูประจำ� เพร�ะถ้�ผมทำ�น้ำ�ปล�แล้วต้องเอ�

ม�ใช้ในเมนูประจำ� ผมน่�จะตอ้งมีโกดงัใหญเ่ท�่ร้�นแดกเพือ่สำ�รองนำ�้ปล�

ไว้ตลอด แต่ที่ผมทำ�ไว้ คือจะได้ไม่มีของเหลือ (Zero Waste) และผมรู้สึก

สนุกกับก�รได้เจอรสช�ติใหม่ ๆ ผมรู้สึกว่�ทำ�ไมผัดผักทุกร้�นถึงเป็น 

รสนำ้�มันหอยเดียวกันหมดเลย หรือนำ้�ปล�ต้องเป็นกลิ่นแบบน้ัน มันเป็น 

ก�รทดลองของผมที่เอ�ม�ใช้ได้เรื่อย ๆ  คนถ�มว่�ต้องรอน�นแค่ไหนถึงจะ

เอ�ม�ใช้ได้ ผมก็ไม่เคยจับเวล�ว่�ต้องน�นแค่ไหน บ�งอย่�งอยู่ม�ส�มปี

แล้วก็มี แต่จริง ๆ เร�ก็ต้องศึกษ�ก่อนว่�แต่ละอย่�งต้องใช้ระยะเวล�เท่�ไร 

ซึง่รสช�ตกิจ็ะเปลีย่นไปเร่ือย ๆ  อนัไหนไม่แน่ใจกป็ลอ่ยใหเ้กนิสองป ีเพร�ะ

มีทฤษฎีว่�อะไรที่หมักดองเกินสองปีไปแล้ว ส่วนที่เป็นพิษทั้งหมดจะ 

กล�ยเป็นของที่ดีขึ้น 

 ประโยชน์จริง ๆ ของไหหมักดองพวกนี้ไม่ใช่ตอนที่ผมข�ย สมมติผม

ข�ยวันที่ 365 ประโยชน์จริง ๆ  ของมันคือช่วง 364 วันก่อนหน้�นั้นม�กกว่� 

ที่คนได้ม�เห็น ได้รู้ว่�น้ำ�ปล�หน้�ต�เป็นแบบนี้ เต้�เจี้ยวหน้�ต�น่�เกลียด

ขน�ดน้ีเลยหรือก่อนที่จะม�บรรจุขวด หรืออ�จจะทำ�ให้บ�งคนเห็นว่� 

ของพวกน้ีทำ�เองได้ ของที่ผมดองจะไม่มีส�รเคมีเลย ไหหมักดองพวกน้ี

เป็นก�รทดลอง แล้วก็โชว์รูมเล็ก ๆ นี้ก็เหมือนไปท้องฟ้�จำ�ลอง

ในบางครั้ง ผู้บริโภคถูกการตลาดและโฆษณาเชิญชวนให้กิน
แต่อาหารบางประเภท จนเราเคยชินอยู่แค่อาหารประเภทน้ัน ๆ  
แตจ่รงิ ๆ  แลว้ ความหลากหลายทางชวีภาพเปน็สิง่ทีมี่อยู่ และ
ควรถูกนำาเสนอ 
ใช่ครับ อย่�งเช่นเร่ืองปล� ส่วนใหญ่คนก็จะรู้จักอยู่แค่ปล�กะพง ปล�เต๋�เต้ย 

แต่ผมเคยออกจ�กฝั่งภูเก็ตไปประม�ณร้อยกิโลเมตร นอนในเรือประมง 

ส�มคืน ผมเจอปล�ประหล�ดเยอะม�ก เจอปล�กระพงเขียว ตัวเท่�ข� 

ท่ีว่าปลอดภัยกว่าความคิดมนุษย์ 
คือผมรู้สึกว่า ปัญหาอะไรก็ตาม 
ท่ี เราเห็นในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  
มันเกิดจากความคิดมนุษย์ทั้งน้ัน 
ผมเองกเ็ป็นคนท่ีชวีติเปลีย่นเพราะ
ได้เปลี่ยนความคิด เราคิดลบมัน 
มีผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจ 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทางวิทยาศาสตร์ จำาเป็น
สำาหรับคนทำาอาหารและผู้บริโภคขนาดไหน
ประม�ณ 8 ปีที่แล้ว เร่ิมมีร้�นที่ใช้คอนเซ็ปต์ก�รกินตั้งแต่หัวจรดห�ง   

(Nose to Tail) คนท่ีไปต�มร้�นพวกน้ันกินเคร่ืองในได้หมดเลย แต่ว่�พอเป็น 

ตบัไกป่ิง้ เข�ไม่กนินะ ซึง่เข�กไ็ม่ไดผ้ดิอะไร แตก่�รปศสุตัวแ์บบอตุส�หกรรม

ต่�งห�กที่ทำ�ให้ของพวกน้ีไม่อร่อย ตอนแรกผมก็ไม่รู้ พอข้ึนไปบนดอย 

เวล�เข�มีง�น เข�จะล้มหมู สิง่ทีต้่องกินอย่�งแรกเลยคือเคร่ืองใน เพร�ะว่�

ของพวกนี้ไม่ได้ผ่�นก�รบ่มเนื้อ (Aging) เลือดมันเยอะ ปริม�ณนำ้� (Water 

Content) มันเยอะ เพร�ะฉะนั้นของพวกนี้จะเสียเร็วที่สุด เข�จึงต้องหันไป

ทำ�เมนูที่เป็นเครื่องในก่อน ซึ่งครั้งแรกที่ผมไปดูเข�ล้มหมู เข�เห็นพวกเร�

เป็นเชฟ พอล้มเสร็จเข�ก็บอก เอ�เลย ทำ�เลย ผมก็แบบ ใช่เหรอวะ ผมเป็น

ส�ยบุตเชอร์ (Butcher) ชอบทำ�พวกซ�กสัตว์อยู่แล้ว แต่ผมก็ไม่เคยสัมผัส

ซ�กสัตว์ที่มันยงัอุ่นอยู่ คว�มรู้สึกมันใหม่ม�ก จังหวะท่ีกรีดเข้�ไป เคร่ืองใน

ทะลักออกม� ควันออก ต้องเอ�มือล้วงเข้�ไปแล้วมันอุ่นถึงข้อศอก อันน้ี 

มันเกินอ�ห�รแล้ว มันคือชีวิตชีวิตหนึ่งแล้ว 

 พอเข�เอ�เครื่องในออก เอ�เลือดเก็บไว้ รีดมูลออกจ�กไส้ ปร�กฏว่�

มันไม่เหม็นเลยครับ ไส้หมูที่เร�ซื้อต�มซูเปอร์ม�ร์เก็ตยังเหม็นกว่�เยอะ มือผม

ที่ล้วงเข้�ไปเหมือนทำ�แท้ง เปื้อนเลือดเต็มสองแขน แต่ไม่มีกลิ่นเลย อันนี้

ไม่ได้โอเวอร์ เพร�ะเคร่ืองในเป็นเหมือนไส้กรองของเสียเกือบทุกอย่�งใน

ร่�งก�ย ถ้�ของที่เข้�ม�ดี ไส้กรองก็ไม่ต้องทำ�ง�นหนัก หมูพวกน้ีกินของ

ธรรมช�ตหิมด เคร่ืองในเลยไมม่กีลิน่ ผมจงึคดิไดว้�่ เพร�ะว�่เร�อยูใ่นสงัคม

ที่เป็นปศุสัตว์เยอะ ของที่ควรจะอร่อยเลยกล�ยเป็นไม่อร่อย ของที่ไม่ควร

เหม็นก็เหม็น 

 อย่�งปล� พอปล�ไม่ได้ถูกปรนนิบัติอย่�งที่ควรจะทำ�ตั้งแต่เอ�ขึ้นม�

จ�กนำ้� มันก็ค�ว แล้วคนส่วนใหญ่ท่ีไม่ชอบกินปล� ก็เพร�ะไม่ชอบคว�มค�ว 

ถ้�ไปต�มตล�ด เห็นปล�ป�กอ้�ต�ถลน แปลว่�ไม่อร่อย เพร�ะมันปรับแรงดัน

ไม่ทัน ป�กอ้�เพร�ะเกิดก�รชักเกร็งของกล้�มเน้ือ เพร�ะฉะน้ันเน้ือจะ 

ไม่อร่อยเท่�กับปล�ที่ต�ยอย่�งสงบ สิ่งที่ผมพย�ย�มทำ�คือสอนช�วประมง

ใหเ้ข�ฆ่�ปล�อย�่งถกูวธีิ เวล�เร�เอ�ปล�ขึน้ม�จ�กนำ�้ เปรียบเหมอืนจบัคน

กดนำ้� คนสำ�ลักน้ำ� กว่�จะต�ย เทียบกับก�รที่เร�เอ�ปืนยิงหัวคนเลย อย่�ง

หลังทรม�นน้อยกว่� ดังน้ันวิธีที่ใช้คือแทงหัวปล� เรียกชื่อว่� อิเคจิเมะ 

(Ikejime) คือทำ�ให้สมองถูกทำ�ล�ย เพร�ะฉะน้ันก็จะไม่มีก�รส่งสัญญ�ณใด ๆ  

ไปสู่ระบบประส�ททั้งหมด นึกถึงคนนอนเป็นผัก สมองต�ยแต่หัวใจยังเต้น 

โดยเข�จะเจ�ะข้�งเหงือก ถ้�ปล�ใหญ่ก็จะมีสับห�งด้วย เพ่ือให้เลือดมันออก 

เพร�ะสว่นทีค่�วในปล� สว่นม�กกค็อืเลอืดกบัน้ำ�ทีอ่ยูข้่�งใน พอเจ�ะเหงือก 

สมองต�ย หวัใจเต้น มนัก็จะปัม๊เลอืดออก ก�รเจ�ะเหงอืกกบัตดัห�งเหมือน

เวล�เร�เจ�ะกระป๋องนมข้น เจ�ะรูเดียวไหลช้� สองรูไหลเร็วกว่�

 อกีวธีิก�รหน่ึงช่ือ ชินเคจิเมะ (Shinkei-Jime) คือก�รไล่ลวด หรือก�รทำ�ล�ย

ไขสันหลัง (Spinal Cord) เพื่อยับยั้งปฏิกิริย�ที่ชื่อ ไรกอร์ โมติส (Rigor 

Mortis) หรือภ�วะก�รแข็งตัวของกล้�มเนื้อหลังสัตว์ต�ย ซึ่งพอเร�ทำ�ล�ย

ไขสันหลัง ปล�จะเป็นอัมพ�ตร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เกิดก�รชักเกร็งของกล้�มเน้ือ 

ทีส่ำ�คญัอ�ยขุองปล�จะน�นข้ึนอกีประม�ณหน่ึงอ�ทติย ์เพร�ะในไขสนัหลงั

มีแลคติกเอซิด (Lactic Acid) ซึ่งเป็นตัวที่ทำ�ให้เกิดก�รเน่�ของซ�กสัตว์ทุกชนิด 

เพร�ะฉะน้ันพอเร�แทงลวดเข้�ไปทำ�ล�ยตรงน้ี แทนที่ปล�จะเร่ิมมีกลิ่นใน

หน้�ต�เหมอืนปล�ค�ร์ปแต่สเีขียว และอร่อยม�ก หรือปล�เก�๋ดอกแดง เวล�

ขึ้นม�จ�กนำ้� ครีบยังสย�ยอยู่ หน้�ต�เหมือนในวิกิพีเดียเลย ทั้งที่เมื่อก่อน

เวล�เร�เห็นรูปในวิกิพิเดียจะคิดว่�เข�แต่งภ�พเกินจริง เพร�ะเร�ชินกับก�รเหน็

ปล�เศร้� ๆ ต�มแผง ผมคุยกับไต๋เรือ คุยกับเพื่อน ๆ ที่เข�เคยไปกันก่อน 

เข�บอกว่� เอ�ไปก็ข�ยไม่ออกเพร�ะคนไม่กิน ทำ�ไมคนถึงไม่กิน เพร�ะ

อย่�งแรก ปล�ตัวใหญ่ คนซื้อยกตัวไม่มีที่เก็บ แล่ไม่เป็น พ่อค่�แม่ค้�ส่วน

ใหญ่ไม่เข้�ใจเรื่องอุณหภูมิในก�รสต็อกของ ดังนั้น ปล�ดี ๆ อร่อย ๆ ว�ง

ไวไ้มน่�นกเ็น่� อย�่งปล�กะพงเขียว เข�จบัไดก้ไ็มไ่ดป้ลอ่ยนะ แตม่นัไปจบ

อยูท่ีโ่รงง�นลกูช้ินกบัโรงง�นอ�ห�รสตัว ์หรือปล�ท ูเร�ไมม่ปีล�ทไูทยกินม�

เกินย่ีสิบปีแล้ว ผมรู้จักกับเจ้�ของแพปล�ทูท่ีมห�ชัย เข�บอกว่�ในสิบปีท่ีผ่�น

ม� เข�เคยได้กินปล�ทูไทยจริง ๆ แค่สองตัว คือเรื่องพวกนี้มันน่�เศร้� 

เชฟก็เลยเลือกใช้วิธีทางการตลาดมาทำาให้คนหันกลับมา 
กินอะไรที่หลากหลายไปจากเดิมบ้าง 
เมื่อสองปีที่แล้ว ผมข�ยปล�ส�ก ตัวย�ว ๆ ป�กแหลม ๆ ฟันคม ๆ ดุ ๆ 

แต่เป็นปล�ที่ทอดกินอร่อย กินดิบก็ได้ถ้�ทำ�ถูกวิธี ผมเขียนในเมนูว่�ปล�

ส�กทอด มีอยู่ 20 ที่ วันจันทร์ถึงพฤหัส ผมใช้ชื่อว่� ปล�ส�กทอด ข�ยได้ 

2 ที่ พอศุกร์เส�ร์อ�ทิตย์ ผมเปลี่ยนชื่อเป็น Deep Fried Barracuda เป็น

ช่ือฝร่ังของปล�ส�กเหลือง แล้วเปลี่ยนคำ�ว่�ทอด เป็น Deep Fried กล�ยเป็น

ว่�ข�ยได้หมดเลยอีก 18 ท่ี ปล�ช่อนทะเลก็เหมือนกัน ภ�ษ�ญีปุ่่นช่ือ ซุกิ (Sugi) 

ผมเอ�ม�ข�ย ทำ�อย่�งดี รมควัน อร่อยกว่�แซลมอนรมควันอีก มี 20 ที่ จันทร์ถึง

พฤหัสใช้คำ�ว่� ปล�ช่อนทะเลรมควัน แบ่งไว้ 10 ที่ ข�ยไม่ออกเลย พอวันศุกร์ 

ผมเพิ่มผักคลุกนำ้�มันมะกอก ข�ยเป็นสลัดปล�รมควัน ข�ยหมดเลย ทั้ง ๆ ที่ 

คนถ�มว่�คือปล�อะไร ก็ตอบปล�ช่อนทะเลนะ ส่วนอีก 10 ที่ ทำ�เป็นซ�ชิมิ 

ข�ยไม่ออกเหมือนเดิม ศุกร์เส�ร์อ�ทิตย์ เขียนว่� Sugi Sashimi แป๊บเดียวหมด 

คือมันเหมือนเป็นก�รทดลอง (Social Experiment) ของผมด้วยน่ะ 
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วันที่ 3 ก็อ�จจะเป็นวันที่ 10 ถึงเร่ิมมีกลิ่น เป็นต้น คือวิธีพวกน้ีมันเป็น

วิทย�ศ�สตร์ ถ้�คนเร�รู้วิธีพวกนี้ เร�จะได้กินของอร่อยกันอีกเยอะเลย

แต่สิ่งที่เชฟกำาลังทำาก็คือช่องทางหน่ึงในการสื่อสารประเด็น
พวกนี้ให้คนรับรู้ 
ใช่ครับ คือผมรู้สึกว่�ไหน ๆ เร�ก็ชอบทำ�อ�ห�ร ไหน ๆ เร�ก็พอมีพลัง 

ท�งสื่อที่จะสื่อส�รเรื่องดี ๆ เร�ก็คงต้องใช้มัน ให้ผมไปขับเครื่องบิน คนก็

ไม่กล้�นั่ง แต่เวล�ผมทำ�อ�ห�ร คนส่วนหนึ่งเชื่อ เพร�ะฉะนั้น แทนที่เร�จะ

เอ�คว�มเชื่อนั้นม�ห�กินอย่�งเดียว เร�ก็เอ�คว�มเชื่อนั้นไปทำ�ให้โลกดีขึ้น

สักหน่อย มันอ�จจะขัดกับหน้�ต�และทุกอย่�งที่ผมเป็นนะ แต่เร�เช่ือ 

อย่�งนั้นจริง ๆ

 ก่อนหน้�น้ี 4-5 ปี เร�ก็คิดแค่ว่�เร�ทำ�อ�ห�รอร่อย ไม่มีใครมีคว�มสุข

จ�กคว�มหิว แต่พอวันหน่ึงมันรู้สึกหมดอ�ลัยต�ยอย�ก ไหนใครบอกทำ�

อ�ชีพที่รักแล้วมีคว�มสุข แต่ทำ�ไมกูยังทุกข์อยู่ คือผมไม่ส�ม�รถหยุดคิด

เร่ืองอ�ห�รได้ นอนยังฝันเป็นสูตรเลย ต่ืนม�ทำ�เมนูใหม่เพ่ือท่ีจะข�ย ข�ยได้ 

ก็ดีใจ ใช้หนี้เก่� สร้�งหนี้ใหม่ ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย จนไปเข้�ป่� เลย

เห็นว่�นอกจ�กเร�ห�เงินไปด้วย เร�ก็ยังทำ�ประโยชน์อย่�งอื่นได้อีก แต่ว่�

มันก็เจ็บปวดพอสมควรนะกับก�รที่เร�ข�ยของแบบน้ี แทนที่จะไปข�ย 

ปล�แซลมอน ไม่ต้องทะเล�ะกับช�วประมง ไม่ต้องคอยบอกเข�ให้เข� 

ฆ่�ปล�แบบนี้ เก็บแบบนั้น คือมันต้องใช้พลังเยอะกว่�เดิมเยอะม�กเลยกับ

ก�รที่เร�จะไปให้คว�มรู้เข� เพร�ะเข�ก็อ�จจะรู้สึกว่�กูจะทำ�ไปทำ�ไมวะ 

เพร�ะก็ได้เงินเท่�เดิม แต่ผมลองคิดในมุมที่น่�รักที่สุดเลยนะ ถ้�เร�ลองทำ�

ปล�อย่�งที่บอกเมื่อกี้ ตัวหนึ่งร�ค�ข้ึนเกือบเท่�ตัว แล้วมีคนซื้อ แปลว่� 

เร�ก็จับปล�ลดลง 50% ได้ แสดงว่�เร�ทำ�ง�นน้อยลงคร่ึงหน่ึงเลยนะ 

แต่ได้เงินเท่�เดิม หรือถ้�เร�ทำ�ง�นเท่�เดิม บวกขั้นตอนพิเศษอีกนิดหน่อย 

เร�ก็ได้เงินเพิ่มข้ึนอีกสองเท่� แล้วในระยะเวล�น้ัน ถ้�เร�จับปล�น้อยลง 

ปล�อื่นก็มีโอก�สโต เร�ก็มีโอก�สได้กินปล�อื่นที่หล�กหล�ยขึ้น สังเกตว่�

มันไม่มีของอะไรต�มตล�ดที่ถูกลงเลย เพร�ะว่�ของมันน้อยลงเร่ือย ๆ   

มันไม่ได้แปลว่�ค่�ขนส่งหรือน้ำ�มันแพงขึ้นอย่�งเดียว

ในฐานะผู้บริโภค เราควรจะกินอย่างไรให้เป็นทั้งศาสตร์ 
และศิลป์จริง ๆ คือดีกับตัวด้วย ดีกับโลกด้วย 
ผมว่�อย่�งแรกเลยคืออ�จจะเร่ิมจ�กกินอย่�งพอดี อย่�งพอเพียง คือเร�

เข้�ใจแหละว่�คนอย�กกินหล�ยอย่�ง แต่ผมเคยเจอเคสที่กินเหลือแล้ว 

ไม่เอ�กลับบ้�น ผมก็รู้สึกว่� โธ่! เร�ไปเม�เรืออยู่กล�งทะเล ทรม�นทุกวัน 

มันทำ�ให้เร�เห็นคุณค่�ของชีวิต หรือวัวว�กิวหน่ึงตัว หนักประม�ณ 800 

กิโลกรัม พอเอ�หนังและอื่น ๆ  ออก เหลืออยู่ประม�ณ 400 กิโลกรัมเท่�นั้น

ที่เร�กินได้ และมันไม่ได้แปลว่�เร�ไปเฉือนเน้ือวัวที่ยืนอยู่ม� 150 กรัม 

เพื่อทำ�เบอร์เกอร์แล้วปล่อยวัวไปเดินต่อ มันไม่ได้ มันไม่ใช่ต้นไม้ที่แตก 

ออกม�ได้ แต่มันคือชีวิตหน่ึงที่เร�กินเข้�ไป เร�ไม่อย�กเหลือ ไม่อย�ก 

ทิ้งขว้�ง ผมเก็บทุกอย่�งเลยนะ เครื่องในปล� ผมก็เอ�ไปทำ�เป็นไตปล�

ไว้เยอะจนไม่รู้จะเอ�ไปทำ�อะไรแล้วตอนนี้ 

ทำาอาหารอะไรให้ตัวเองกินบ่อยที่สุด
ไข่ด�วครับ ไข่ข�วกรอบ ๆ ไข่แดงเยิ้ม ๆ แบบที่ข�ยที่ร้�น

อะไรที่คิดว่าชีวิตนี้ทำาไม่อร่อยแน่ ๆ
ผมอย�กทำ�ขนม อย�กเป็นผู้ช�ยส�ยซอฟต์ ๆ (หัวเร�ะ) ผมอย�ก 

ทำ�ไอศกรีม ผมรู้สึกว่�ผมจะปั่นอะไรลงไปในไอศกรีมก็ได้ จะปั่น 

คว�มวิปริตของเร�ลงไปในนั้นแค่ไหนก็ได้ (ยิ้ม) 

โปรเจ็กต์ใหม่ของตัวเอง
ปกติผมขี้เกียจทำ�กับข้�วที่บ้�น เพร�ะทำ�ง�นอยู่กับอ�ห�รวันละ 8-10 

ช่ัวโมงแล้ว กลับบ้�นยังจะให้ทำ�อ�ห�รอีกเหรอ แต่ตอนน้ีผมมี 

โปรเจ็กต์ใหม่คือถ้�อยู่บ้�นผมจะทำ�กับข้�วให้แม่กินเท่�ที่ทำ�ได้ 

เพร�ะรู้สึกว่�แม่ผมก็อ�ยุ 78 แล้ว จังหวะที่แม่จะอยู่กับเร�น่�จะ 

น้อยกว่�ชีวิตเร�ท่ีเหลืออีก แม่ผมสอนให้ผมทำ�ง�นเสมอไม่ว่�จะเกิดอะไร

แม่ไม่เคยให้หยุดง�น จนเร�จำ�ม�แบบน้ัน แต่วันหน่ึงเร�ไปเห็นแม่ 

กินอะไรที่มันไม่อร่อย เลยสะเทือนใจว่�เร�ไม่ได้ทำ�ให้แม่ในสิ่งที่เร�

ทำ�ได้ดี ทุกวันนี้ก็เลยทำ�กับข้�วให้แม่กินก่อนออกจ�กบ้�นแทบทุกวัน
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ใครที่เป็นส�ยรักษ์โลกคงจะรู้กันดีว่� อุตส�หกรรมเสื้อผ้�นั้นเป็นหน่ึงใน

อุตส�หกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมสูงท่ีสุด อย่�งไรก็ต�ม ส่ิงท่ีหล�ยคน

อ�จยังไม่รู้ก็คือ แท้จริงแล้ว กระบวนก�รในอุตส�หกรรมเสื้อผ้�ที่ก่อให้เกิด

มลพิษม�กที่สุด และยังเป็นตัวก�รใหญ่อันดับ 2 ที่ทำ�ให้เกิดมลพิษใน 

แหล่งน้ำ�ทั่วโลกคือ “กระบวนก�รย้อมสี” 

 ปจัจบุนั เสือ้ผ�้สว่นใหญท่ีผ่ลติออกม�สูต่ล�ดผลติดว้ยสยีอ้มสงัเคร�ะห ์

ซึ่งได้จ�กก�รสกัดน้ำ�มันปิโตรเลียม ทั้งยังต้องใช้ส�รเคมีอันตร�ยและน้ำ�

ปริม�ณมห�ศ�ล บวกกับก�รควบคุมม�ตรฐ�นที่ไม่เคร่งครัดในหล�ยพื้นที่ 

น้ำ�เสียจ�กกระบวนก�รผลิตในโรงง�นจึงถูกทิ้งลงในแม่น้ำ�ลำ�คลองและ 

ส่งต่อส�รพิษไปยังชุมชน

 ยกตัวอย่�งไอเท็มยอดนิยมตลอดก�ลอย่�ง “ก�งเกงยีนส์” ที่ต้องใช้

ส�รเคมอีนัตร�ยหล�ยชนิดในก�รยอ้มและฟอกส ีเช่น เบนซนี ฟอร์มัลดไิฮด ์

โซด�ม�ยด์ รวมถึงน้ำ�มันปิโตรเลียมซึ่งเป็นที่ม�ของก�รปล่อยก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์ โดยก�งเกงยีนส์เพียงหน่ึงตัว ต้องใช้น้ำ�ในกระบวนก�รผลิต

ถึง 2,000 แกลลอน เมื่อจินตน�ก�รว่�ในแต่ละปีมีก�รผลิตก�งเกงยีนส์ 

ตัวใหม่ออกม�ม�กกว่� 4 พันล้�นตัว นี่จึงเป็นก�รสร้�งภ�ระให้โลกอย่�ง 

ไม่น่�เชื่อ

 แต่วันนี้คว�มหวังใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อ “Huue” สต�ร์ตอัพหน้�ใหม่

ถือกำ�เนิดข้ึนจ�กง�นวิจัยของนักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยแคลิฟอร์เนีย 

เบิร์กลีย์ ซึ่งศึกษ�วิจัยเอนไซม์ในพันธุ์พืชชนิดต่�ง ๆ ที่ส�ม�รถผลิตสีย้อม

ได้ต�มธรรมช�ติ จ�กน้ันจึงเลียนแบบกระบวนก�รน้ันด้วยเทคโนโลยี

วิศวกรรมชีวภ�พ เพื่อให้จุลินทรีย์ทำ�ปฏิกิริย�กับน้ำ�ต�ลและผลิตสีย้อม 

ออกม� โดยเลือกทดลองผลิต “สีน้ำ�เงิน” เพื่อใช้ผลิตเสื้อผ้�ยีนส์เป็นสีแรก 

 แทมมี่ ซู (Tammy Hsu) และ มิเชล จู (Michelle Zhu) สองผู้ก่อตั้ง

ระบุว่� โดยทั่วไปก�รสกัดสีน้ำ�เงินสังเคร�ะห์ 1 กิโลกรัม ต้องใช้น้ำ�มัน

ปิโตรเลียมถึง 100 กิโลกรัม แต่สีย้อมสังเคร�ะห์ชีวภ�พของ Huue ไม่ต้อง

ใช้ปโิตรเลยีมและส�รเคมอีนัตร�ยอย�่งฟอร์มลัดไิฮดเ์ลย ทัง้ยงัมแีนวโน้มจะ

สร้�งมลพิษน้อยกว่�สีย้อมสังเคร�ะห์ถึง 5 เท่� ยิ่งไปกว่�น้ันคือ ผู้ผลิต

ส�ม�รถนำ�สีย้อมของพวกเธอไปใช้แทนสีย้อมสังเคร�ะห์ในระบบอุตส�หกรรม

ได้เลยโดยไม่ต้องปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรหรือกระบวนก�รผลิต ด้วยประสิทธิภ�พ

เทียบเท่�กับแบบเดิม 

 “ทีผ่�่นม� ธุรกิจเส้ือผ้�พย�ย�มจะสร้�งนวัตกรรมเส้นใยท่ีสร้�งผลกระทบ

ท�งส่ิงแวดล้อมน้อยลงเร่ือย ๆ  แต่ปัญห�ทีแ่ท้จริงและสำ�คัญทีสุ่ดของอุตส�หกรรม

ในตอนน้ีก็คือ เร�จะผลิตสีย้อมผ้�ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่�งไร” 

อ�ดรีอ�โน โกลด์ชมิด (Adriano Goldschmied) แฟช่ันดีไซเนอร์ช�วอิต�เลียน

เจ้�ของฉ�ย� “เจ้�พ่อเดนิม” ผู้สร้�งสรรค์สินค้�แบรนด์เดนิมช่ือดังอย่�ง 

Diesel, Agolde, AG Jeans และเป็นท่ีปรึกษ�ให้บริษัท Huue กล่�ว “ตอนท่ี

ผมพบกับมิเชลคร้ังแรกและเธอนำ�เสนอเทคโนโลยีของ Huue ให้ผมฟัง ผมรู้ 

ในทันทีว่�นี่คือท�งออกที่จะเปลี่ยนแปลงอุตส�หกรรมนี้” 

 ล่�สุดสต�ร์ตอัพน้องใหม่ร�ยน้ีอยู่ระหว่�งก�รทดสอบต้นแบบร่วมกับ

ธุรกิจยีนส์หล�ยร�ย โดยมิเชล จู ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง ระบุในเดือน

พฤศจิก�ยน 2020 ว่� บริษัทยังไม่ส�ม�รถเปิดเผยร�ยละเอียดก�รพัฒน�

ล่�สุดแก่ส�ธ�รณชนได้ 

 แน่นอนว่�ห�กก�รพัฒน�สีน้ำ�เงินสังเคร�ะห์ชีวภ�พของ Huue เป็นไป

ได้ด้วยดีและตีตล�ดได้สำ�เร็จ อน�คตที่อุตส�หกรรมสีย้อมผ้�มูลค่� 3.3  

หมื่นล้�นเหรียญสหรัฐฯ จะถูกปฎิวัติด้วยสีย้อมที่เป็นมิตรกับธรรมช�ติครบ

ทุกเฉดสี ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน 

 “เร�พัฒน�ม�ไกลม�กในก�รพิสูจน์ว่� เร�ไม่จำ�เป็นต้องเลือกระหว่�ง

คว�มยั่งยืนกับประสิทธิภ�พก�รใช้ง�น เทคโนโลยีแห่งอน�คตจะช่วยให้เร�

ส�ม�รถผลิตสินค้�คุณภ�พสูงได้โดยต้องไม่ทำ�ร้�ยผู้คนและโลกใบน้ี”  

ซีอีโอส�วกล่�ว 

ที่ม� : huue.bio / บทคว�ม “Michelle Zhu: Tackling the Garment Industry - One Dye 
at a Time” (2020) จ�ก nasdaq.com / บทคว�ม “This Melinda Gates-backed biotech 
startup is growing bacteria that make sustainable dye for denim” (2020) จ�ก 
fastcompany.com
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