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SUSTA INABLE  DEVELOPMENT 

“Health & Well-being = สภาวะสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงไปพร้อมๆ กัน” วิถีกินดี-อยู่ดีในแบบที่คุณเลือกได้ งานวิจัยเพื่อการออกแบบ... สู่ชีวิต ‘อยู่ดี’ อย่างยั่งยืน

เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน 

 “กิน + อยู่ = ยั่งยืน”
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EDITOR’S  NOTE

โลกจะย่ังยืนได้ต้องอาศัยความร่วมมือในการ 
ขับเคลื่อน ภายใต้กรอบ  
3Hs  HEART - HEALTH - HOME  

 HEART มุ่งมั่น...ท�าธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
 

 HEALTH มุ่งมั่น...สร้างสังคมยั่งยืน
  

 HOME มุ่งมั่น...เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
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เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเลือกผลิตวารสารเล่มนี้ผ่าน ‘นวัตกรรม
การพิมพ์สีเขียว’ ท่ีมีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต เทียบเท่าการปิดหลอดไฟ  
1 ชั่วโมง ในการรณรงค์ลดโลกร้อน จ�านวน 4,678 ดวง ต่อวารสาร 5,000 เล่ม และในส่วนที่ไม่สามารถ 
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้จัดหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชยเท่ากับศูนย์ จากปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกทั้งหมด 1.03 ตัน เพื่อให้ได้หนังสือคุณภาพดี และเป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้โลกยั่งยืน
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อาหารท้อง-อาหารสมอง

เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

  สวัสดท่ีานผู้อ่านท่ีตดิตามอ่านวารสารบวับานมาอย่างต่อเนือ่งมาจนถงึฉบบัที ่ 12 แล้ว ฉบบันี ้

เรามาว่ากนัด้วยเรือ่งของอาหารการกนิ จะพดูถงึ ‘สขุภาพและสขุภาวะทีด่อีย่างยัง่ยนื’ ซึง่สิง่ส�าคญั

ก็คือ ‘อาหาร’ ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ ซึ่งไม่เพียงอาหารท้อง แต่ยังรวมไปถึงอาหารสมอง  

 ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความใส่ใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น และเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย ท�าให้ปลายทางไม่ใช่การรักษาโรคอีกต่อไป แต่จะเป็นการพูดถึงเรื่องบริโภคอย่างไร 

ให้ปลอดโรคกันตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียว

 ในปี พ.ศ. 2563 จะเหน็ภาพของผู้บริโภคทีใ่ส่ใจบริโภคอาหารทีแ่ตกต่างจากปีทีผ่่านๆ มา เพราะ

อิทธิพลของข้อมูลข่าวสารที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงอาหารท้องและอาหารสมอง ผู้บริโภค

สามารถรู้ท่ีมาที่ไปของอาหารต้ังแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 

หรือ Traceability ท�าให้บริโภคอาหารด้วยความมั่นใจ

 ทั้งนี้ สิ่งที่ส�าคัญคือผู้บริโภคต้องรู้จักตนเองว่ามี DNA แบบไหน มีสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไร 

ควรจะบริโภคอะไร โดยให้ความส�าคัญกับการบริโภคอาหารที่มุ่งเน้นการป้องกัน (Preventive) 

และใส่ใจการบริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย

 วารสารบัวบานฉบับน้ี เราได้พูดถึง ‘การกินดี อยู่ดี’ ด้วยการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทีท่นัสมยัเข้ามาใช้ในกระบวนการผลติ มุง่เน้นการผลติอาหารปลอดภยั ใส่ใจสขุภาพของผูบ้รโิภค 

ซ่ึงในอนาคตจะมนีวตักรรมทางด้านอาหารหลายๆ นวตักรรมทีม่คีวามส�าคญั และจะท�าให้การบรโิภค

ในอนาคตดียิ่งขึ้น 

 อย่างไรกต็าม ในยคุทีเ่ทคโนโลยมีบีทบาทส�าคญั การบรโิภคสือ่จงึมคีวามต้องการทีห่ลากหลาย   

และมคีวามต้องการในการเข้าถงึอาหารสมองทีส่ะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ดงันัน้ หากเราเป็นผูผ้ลติ

อาหารสมอง หรอื Content ทีด่ ีสามารถส่งมอบได้อย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม กจ็ะมส่ีวนท�าให้สงัคม

ดีขึ้นได้ ซึ่งการที่หลายคนพูดว่า Content is king จึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้กล่าวเกินจริงเลย  

 ดงันัน้ การก้าวสู่ยคุ 4.0 ซึง่เป็นยคุของการเรยีนรูต้ลอดชีวิต เราจึงต้องผลติคอนเทนต์ทีม่คีณุภาพ

ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความต้องการทั้งอาหารท้อง 

และอาหารสมองมากขึ้น ต้องบริโภคทุกวัน จะหยุดเรียนรู้ไม่ได้ และจะเป็นยุคที่คนต้อง Re-skill 

เติมองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา

 อย่างไรกต็าม องค์การสหประชาชาตไิด้เคยคาดการณ์ไว้ว่า ประชากรโลกจะเพิม่ขึน้อกีประมาณ 

1 พนัล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2573 จงึนับเป็นความท้าทายอย่างมากของผูป้ระกอบการธรุกจิ ซึง่ต้อง

อาศัยความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนในการขบัเคลือ่นให้ประชากรในสงัคมได้รบัอาหารอย่างเพยีงพอ  

เข้าถึงอาหารสมองได้อย่างสะดวก ท�าให้ทกุคนมสีขุภาวะทีด่ ีบรรลเุป้าหมายข้อที ่3 ของการพฒันา

ที่ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อสร้างให้สังคมยั่งยืนตลอดไป

 

 

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

บรรณาธิการบริหาร 



 ผูบ้รโิภคยคุใหม่ต้องการอาหารทีรั่บประทาน
สะดวก รวดเรว็ ใส่ใจสุขภาพ (Health Conscious) 
และบริโภคปลอดภัย (Food Safety)   
 เทรนด์ของอาหารในปี ค.ศ. 2020 จงึต้องใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพ ด้วยการพัฒนา
นวตักรรมและน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเข้าไปใช้
ในกระบวนการผลิต 
 ทั้งนี้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทส�าคัญ
ต่อการผลิตอาหาร โดยเฉพาะ AI (Artificial 
Intelligence) ซึง่มส่ีวนส�าคญัตัง้แต่การจดัหา
วัตถุดิบ การตรวจสอบกระบวนการผลิต การ
ควบคุมมาตรฐานและรสชาติอาหาร ไปจนถึง
การขนส่งสนิค้าและการเกบ็สตอ็ก  ซึง่จะช่วย
สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
 นอกจากนี้จะมีการน�าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
หรอื Robot Chef เข้ามาในธรุกจิอาหาร  โดย
ใช้เทคโนโลย ีMotion Capture บนัทกึรูปแบบ
และวิธีการท�าอาหารจากเชฟจริงๆ และ
สามารถท�าอาหารใกล้เคียงกับมนุษย์มากๆ  
ที่ส�าคัญคือความสะดวก เพราะสามารถ 
สั่งงานหุ ่นยนต์โดยตรงจากหน้าจอหรือ 
ผ่านสมาร์ตโฟน 
 ปัจจุบันมีการพูดถึงนวัตกรรมการผลิต 
เน้ือสัตว์ โดยน�าสเต็มเซลล์ในเน้ือสัตว์มา 

เรื่อง : Greentea ภาพ : 123rf.com

THINK FORWARD

เพาะเล้ียงจนกลายเป็นเนือ้สตัว์ (In Vitro Meat) 
ทีเ่รยีกว่า ‘การปลกูเน้ือ’ เป็นเทรนด์ทีก่�าลงัมาแรง 
เพราะช่วยลดปัญหามลภาวะที่เกิดจากการ 
ท�าฟาร์มปศสุตัว์ และลดการฆ่าสตัว์เพือ่น�ามา
ท�าอาหารโดยเฉพาะอีกด้วย 
 รวมทั้งการน�าโปรตีนพืช (Plant-based 
Meat) มาแทนเน้ือสัตว์ ใช้นวัตกรรมที่ท�าให้
รูปลักษณ์ เนือ้สมัผสั รสชาตเิหมอืนกับเนือ้สตัว์
จริงๆ รวมทั้งมีการผลิตโปรตีนจากแมลง 
และสาหร่าย ซึง่ให้โปรตนีสงูกว่าเนือ้สตัว์ท่ัวไป 
 นอกจากการผลติอาหารแล้ว ยงัมนีวตักรรม 
High Pressure Process ing (HPP)  
ช่วยยืดอายุการเก็บอาหาร โดยคุณค่าทาง
โภชนาการและรสชาติอาหารยังเหมือนเดิม 
ด้วยการน�าอาหารไปพาสเจอร์ไรซ์เย็น (Cold 
Pasteurization) ปดิผนกึในบรรจุภณัฑ์อยูใ่น
สภาพแวดล้อมที่มีความดันสูง (300-600 
MPa) ช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดอายุอาหารได้เพิ่มขึ้น 
4 เท่า หรือ 10 เท่า ของอายุการเก็บรักษา 
ของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf-life) 
 แพ็กเกจจ้ิง (Packaging) ก็มีความส�าคัญ 
ซ่ึงต้องเน้นทีป่ระโยชน์ใช้สอยและย่อยสลายง่าย
ได้ตามธรรมชาต ิด้วยรปูแบบ Smart Packing 

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
หรอืบรรจภุณัฑ์อจัฉรยิะ สะดวกพกพาไม่ต้อง
พึ่งถุงพลาสติก ช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่เกิน
ความจ�าเป็น
 นอกจากน้ีจากการศึกษาระบุว่าประชากร
ของโลกจะเพิ่มขึ้นสูงเป็น 10,000 ล้านคน
ภายใน พ.ศ. 2593 จงึต้องมีผลผลติทางการเกษตร
เพิม่ขึน้อกี 70%  ดงันัน้เทคโนโลยแีละงานวจิยั
ต่างๆ ในการเกษตรจะเข้ามามีบทบาทยิ่งขึ้น  
เช่น จะมีฟาร์มแนวดิ่ง (Vertical Farming) 
และการเกษตรในร่ม (Indoor Farming)  
เพาะปลกูได้ง่ายในเมืองและในอาคาร โดย IOT 
Big Data ช่วยวเิคราะห์ข้อมลู ใช้แอปพลเิคชนั
วิเคราะห์น�้าในดิน ตรวจวัดผลผลิต รวมท้ัง
บันทึกและการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น
 อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน 
ห่วงโซ่อาหาร ลดปัญหาขยะจากอาหาร (Food 
Waste) จะน�าบล็อกเชนบันทึกข้อมูลท่ีมา 
ของอาหารทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นทาง 
การผลิตไปจนถึงชั้นวางสินค ้า รวมทั้ ง 
รายละเอยีดอืน่ๆ อาท ิเวลาในการให้น�า้พชืผกั 
ชนดิอาหารของสตัว์ ปุย๋หรอืยาต่างๆ ไปจนถงึ
สถานที่ผลิต วิธีการเก็บเก่ียว รายละเอียด 
รถที่ใช้ขนส่งจากฟาร์มไปโรงงาน การจัดการ
ภายในโรงงาน ฯลฯ   
 ข้อมูลทั้งหมดเรียกดูย้อนหลังผ่านระบบ 
บลอ็กเชน สร้างความโปร่งใสในซัพพลายเชน 
ผู ้ซื้อรู ้แหล่งที่มาของอาหาร วิธีการปลูก 
หรือผลิต ผู้ขายก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
กรณเีกดิปัญหากแ็จ้งเตอืนผูบ้รโิภคได้ทนัเวลา 
การน�านวตักรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการผลติ
อาหาร เป็นการยกระดับประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และสร้างความสะดวกสบาย
ของผู ้บริโภค ซึ่งจะมีส ่วนส�าคัญอย่างยิ่ง 
ในการช่วยแก้ไขปัญหาวกิฤตการณ์ของอาหาร
ได้ในอนาคต  
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ที่มา : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,  ThaiPR.net
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : CPF

“กิน + อยู่ = ยั่งยืน” 

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

“Health & Well-being ต้องมีสภาวะสุขภาพกาย 
สุขภาพใจที่แข็งแรงไปพร้อมๆ กัน”

 ผลจากการศึกษารายงานการคาดการณ์
ประชากรโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 
(World Population Prospects, 2017) บ่งชีว่้า
จ�านวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ  
1 พนัล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึง่การมจี�านวน
ประชากรเพิ่มขึ้นจะต้องด�าเนินควบคู่ไปกับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรด้วย ถือเป็น
ความท้าทายที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้ประชากรใน
สงัคมมสีขุภาพและสขุภาวะทีด่ ีเพือ่บรรลตุาม
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของ UN เป้าหมาย
ที ่3 ทีมุ่ง่เน้นการมสีขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ี  
 ส�าหรับประเทศไทย Worldometers  
คาดการณ์ว่า ประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 
เกือบ 70 ล้านคน หรือราว 69,685,486 คน 
ในปี ค.ศ. 2025 ก่อนทีจ่ะมแีนวโน้มลดลงเหลอื 
65,372,345 คน ในปีค.ศ. 2050  
 เมือ่มองถงึอนาคตของคนไทยในการม ี‘สขุภาวะท่ีดี’ 
จงึปฏเิสธไม่ได้ว่า ‘อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร’ 
เป็นหนึง่ในกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นองคาพยพนี้ 
เพราะกญุแจส�าคญัของจดุเริม่ต้นการสร้างเสรมิสขุ
ภาวะทีด่ ีคอืการ ‘กนิด’ี นัน่เองวารสาร ‘บวับาน’ 
ฉบบันีไ้ด้สนทนากบั ประสิทธิ ์บญุดวงประเสริฐ 
ประธานคณะผูบ้รหิาร บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร จ�ากดั (มหาชน) หรอื ซพีเีอฟ ถงึแนวคดิ
การสร้างสงัคมแห่ง ‘การกนิด’ี ในฐานะองค์กร
ใหญ่ที่ถือเป็นผู้น�าด้านการผลิตอาหารและ
ผลติภณัฑ์ส�าหรบับรโิภคเพือ่ประชาชนในสงัคม
 
Health & Well-being ต้องบาลานซ์ให้ดี
ทั้งการกินและชีวิต
 นิยาม ‘Health & Well-being’ คือการมี
สภาวะทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ี 
แข็งแรงพร้อมกันทั้งหมด    

Health & Well-being for Sustainability
เพราะการมสีขุภาพและสขุภาวะทีด่คีอืหนึง่ในความปรารถนาสงูสดุของมนษุย์ทกุคน วารสาร ‘บวับาน’ ฉบบันี ้ขอพาทกุคนมุง่สูเ่ป้าหมาย
แห่งการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนในวิถีที่เริ่มต้นจากการท�เองได้ง่ายๆ เพียงเริ่มต้นจากการ ‘กินดี’ และ ‘อยู่ดี’ ในแบบของตนเอง
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 “ผมมองตั้งแต่มิติการจัดสรรเวลาในการ
จดัการชวีติทีด่ ีแบ่งเวลาเป็นสัดส่วนทีเ่หมาะสม 
(Allocate Time) คือการใช้เวลาส�าหรับ 
การพักผ ่อน คุณจะจัดการกับเวลานอน 
กี่ชั่วโมง ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด ต่อมาคือการ
ท�างานหรอืชวีติประจ�าวัน แล้วแต่ว่างานของใคร
เป็นรูปแบบใด และยังมีการออกก�าลังกาย 
ต้องบาลานซ์ทั้งสามสิ่งนี้”  
 ขณะท่ีเรื่องใกล้ตัวส�าคัญที่ต้องจัดสรรเพื่อ
ให้เกิดสุขภาวะท่ีดีตั้งแต่เริ่มต้น คือ ‘Well 
Balance Food’ หรือการสร้างสมดุลในการ
รับประทานอาหาร ผ่านแนวคิดเลือกกินเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 “คอนเซป็ต์เรือ่งการกนิทีเ่หมาะสมมหีลาย
มุมมอง ต้ังแต่คอนเซ็ปต์ Dietary การคุมอาหาร 
ซึง่ตอนหลังมบีางแนวคิดมองว่าการคมุน�า้หนกั
โดยกินอะไรน้อยๆ ห้ามกินน่ันน่ีอาจจะไม่ได้
เป็นสุขภาพที่ดี มาจนถึงคอนเซ็ปต์ Well- 
being คอืการกนิต้องมสีดัส่วนอาหารทีเ่หมาะสม 
บริโภคอาหารตามหลัก Food Plate Model  
จัดสัดส่วนอาหารในจานด้วยสูตร ‘2-1-1’  
คือในหนึ่งจานมีผักผลไม้ 2 ส่วน กลุ่มข้าว  
แป้ง ธัญพืช 1 ส่วน แล้วสุดท้ายเป็นเนื้อสัตว์ 
1 ส่วน ล่าสุดผลการศึกษาของ FDA (องค์การ
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา) และ USDA 
(กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา) กแ็นะน�าสตูร  
2-1-1 รวมทั้งยังแนะน�าปริมาณพลังงาน 
ที่ได้รับต่อวันให้อยู่ที่ประมาณ 2,500 แคลอรี
ต่อวัน เป็นต้น เพราะฉะน้ันถ้าเราออกก�าลัง
กาย มีการนอนหลับพักผ่อนที่ดี รวมถึงดูแล
เรื่องการกินท่ีเหมาะสม สุขภาพกายและใจ 
ที่แข็งแรงก็เกิดขึ้นได้”  

มองสุขภาวะคนไทยผ่านสายตาผู ้ผลิต
อาหารชั้นน�าของประเทศ  
 ด้วยภูมศิาสตร์ท่ีต้ังของประเทศไทยทีอ่ยูใ่น
เขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ท�าให้อากาศของ
ประเทศมลีกัษณะเป็นแบบร้อนชืน้ ซึง่นัน่เป็น
ข้อได้เปรียบของประเทศไทย ที่ ‘ประสิทธิ์’ 
ถือเป็นความโชคดขีองคนไทยทีม่โีอกาสเข้าถงึ 
‘อาหารสุขภาพ’ ได้กนิอาหารท่ี Healthy อยูแ่ล้ว
ในระดับหนึ่ง เพราะเป็นประเทศในแถบร้อน
ที่มีผักมากมายกินกับน�้าพริกได้เลย หรือกิน 
ผลไม้ไทยอย่างเดียวก็ได้วิตามินครบทุกหมู่  
 มมุมองของซอีโีอ CPF มองถงึข้อได้เปรียบน้ี
ที่ท�าให้สังคมไทยมี ‘วัฒนธรรมการกินเชิง
สขุภาพ’  ท่ีสอดรบักบัอากาศเมอืงไทยได้ลงตวั 
ท�าให้คนไทยมีโอกาสได้กินอาหารที่ เป ็น 

ธรรมชาต ิพจิารณาโดยภาพรวมนี ้ประเทศไทย
จึงเป็นประเทศที่มีโครงสร้าง Well-being  
ที่ดีอยู่แล้ว
 “ล่าสุดน่าเซอร์ไพรส์มาก ผมเข้าฟัง 
สมัมนาหนึง่เขาบอกว่า อาเซยีนเป็นกลุม่ประเทศ
ที่มีโครงสร้างของความเป็นอยู่ด้านการกิน
อาหารที่ดีที่สุดเลย ขณะที่ประเทศเจริญแล้ว
ส ่วนใหญ่จะบริโภคเนื้อสัตว ์หรือโปรตีน 
ในปรมิาณทีเ่ยอะเกนิไป หรอืบางประเทศ เช่น 
อินเดีย ก็จะบริโภคเนื้อสัตว์น้อยเกินไป ส่วน
ทางเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย เรามี 
สขุภาวะทีด่ด้ีานการกนิ เพราะโดยพืน้ฐานแล้ว
อาหารเอเชียมีผักผลไม้เยอะมาก”
 ปฏเิสธไม่ได้ว่านอกจากโครงสร้างประเทศ
ทีเ่อือ้อ�านวยต่อการสร้างสงัคมแห่งการกนิดไีด้
ระดบัหนึง่แล้วนัน้ อีกจดุส�าคญัคอืประเทศไทย
ยงัม ี‘อตุสาหกรรมอาหาร’ ทีแ่ขง็แกร่งมากจน
สามารถทีจ่ะผลกัดันวาระเรือ่ง ‘การกินอย่างยัง่ยนื’ 
ขึ้นมาเป็นประเทศแถวหน้าของภูมิภาคนี้ได้
 “บางคนอาจไม่สังเกตว่าเราโชคดีที่มี
อุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่และแข็งแกร่งมาก 
จุดแข็งของเราคือ Food Location และ 
ในไทยเรามบีรษิทัต่างๆ ในอตุสาหกรรมอาหาร
ที่พัฒนาไปไกลและเติบโตมาก ทั้งกลุ ่มไก่  
กลุ่มหมู ผัก อ้อย น�้าตาล ข้าวโพด ฯลฯ ด้วย
ผู ้เล ่นในกลุ ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่ท�าให้ 
ต้นทุนอาหารของเราถูกลง เวลาไปเที่ยว 
ต่างประเทศใกล้ๆ กัน อย่างอินโดฯ ฟิลิปปินส์ 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน ฮ่องกง สิงคโปร์  
ถ ้าลองเปรียบเทียบกันดูจะพบว่าอาหาร 
เมืองไทยถูกที่สุดและดีที่สุด ผมว่าส่วนนี้ 
เป็นเรื่องที่คนไทยลมืไปเลย ถงึได้บอกว่าจะไป
ไหนมาไหนก็ต้องกลบัมากนิอยูเ่มอืงไทยดทีีส่ดุ 
เพราะฉะน้ันเร่ืองการกินอย่างยัง่ยนืนีเ่มืองไทยได้
เปรยีบมาก คนไทยเราสามารถมีสุขภาวะที่ดี
ด้วยอาหารที่เรามี”  

ทิศทาง CPF สู่  ‘การมีสุขภาพและสุขภาวะ
ที่ดี’ อย่างยั่งยืน
 ด้วยความที ่CPF นบัเป็นผูน้�าด้านการผลติ
อาหารและผลิตภัณฑ์ส�าหรับบริโภคเพื่อ
ประชากรในสังคม จึงไม่อาจปฏิเสธบทบาท 
อนัส�าคญัยิง่ในการมส่ีวนร่วมสร้างสขุภาพและ
ความเป็นอยู ่ที่ดีเพื่อสังคมท่ีย่ังยืน โดยมี 
‘ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ’ (CPF 
Food Research and Development  
Center) ที ่จ.พระนครศรอียธุยา เป็นศนูย์กลาง
การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมอาหาร ซึง่ประธาน
คณะผูบ้รหิาร CPF ได้ถ่ายทอดทศิทาง การน�าพา
ธุรกิจสู่เป้าหมาย ‘สร้างสุขภาพและสุขภาวะ 
ที่ดี’ ผ่านการใช้แนวคิดมุมมอง Well-being  
ด้านอาหาร ในการพิจารณาออกผลิตภัณฑ์
อาหารเพือ่สขุภาพทีด่จีนไดร้บัความนยิมและ
ถกูพูดถงึจากผูบ้รโิภคในเชงิคณุค่าและคณุภาพ 
อาท ิการค�านงึถงึผูบ้รโิภคทีต้่องการรับประทาน
อาหารทีมี่ไขมนัน้อย มตีวัเลขรายละเอยีดบอก
แคลอรี น�้าตาล ไขมัน ที่จะได้รับ วัตถุดิบต้อง
ค�านึงถึงตั้งแต่การเลือกใช้เนื้อสัตว์ท่ีเป็น  
Balance Meal หรอืมไีขมนัมนัต�า่ ให้พลงังาน
ไม่สูงมาก รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน 
ที่ลดความเค็ม ความหวานก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
 “เราค�านึงถึงการออกผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ออกสินค ้าใหม ่ ท่ี มี
มาตรฐาน มีคุณภาพ มี Food Healthy มี 
Animal Welfair Practice ทีดี่ มี Environmental 
System ที่ดี ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม หรือใช้ให้
น้อยท่ีสุดเท่าที่เราท�าได้ เราไม่ใช้วัตถุดิบ 
หรอืแหล่งทรพัยากรอย่างไม่ระมดัระวงั และใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มีการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น” 
 อกีหนึง่แนวคดิส�าคญัทีซ่อีโีอ CPF ให้ความส�าคัญ
ถงึทศิทางทีจ่ะก้าวต่อไปด้านการสร้างสขุภาวะ 
ที่ดีผ่านอาหารและการกินดี คือการสร้าง
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ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีสอดรับกับธรรมชาติ หรือ
ใช ้ วัตถุดิบต ่างๆ ท่ีเป ็นBio Base แทน  
Chemical Base ที่สอดรับกับแนวคิด 
Well-being ของโลก โดยยกกรณ ี‘ไก่เบญจา’ 
เป็นตวัอย่างของอาหารท่ีผลิตโดยค�านึงถึงความ
สอดคล้องกับธรรมชาติ ตั้งแต่การปรับปรุง 
ฟาร์มเล้ียงไก่ ท่ีเป็นการเลีย้งโดยธรรมชาต ิ100% 
เป็นรายแรกของโลก ต่อมาคือการเปลีย่นวัตถดิุบ
อาหารเลีย้งไก่จากข้าวโพดมาเป็นการให้ไก่กนิ
ข้าวกล้องแทน ซึง่การปรบัเปลีย่นนีส่้งผลให้ไก่
แข็งแรงมากกว่าปกติ และคุณภาพของเนื้อไก่
มโีครงสร้างโปรตนีข้างในทีเ่ปลีย่นไปในทิศทาง 
ที่แข็งแรงขึ้น เนื้อไก่ที่ผลิตมาเป็นอาหารป้อน
สู่ผู้บริโภคจึงเพิ่มคุณค่าและคุณภาพมากขึ้น  
 “อุตสาหกรรมอาหารจึงมีบทบาทส�าคัญ 
ทีจ่ะช่วยสร้างสรรค์การกนิดไีด้ ผ่านการศกึษา
และวิจัยอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ออกแบบผลติภณัฑ์
อาหารต่างๆ ที่ช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีได้ ทั้ง
อาหารและเคร่ืองดื่มต่างๆ ที่มีส่วนช่วยฟื้นฟู
และบ�ารุงร่างกาย ซึ่งเรายังพิจารณาถึงการ
พัฒนาเพิ่มเติมสารอาหารในกลุ่มอาหารบาง
จ�าพวกที่จะมีส่วนผสมบางอย่างที่ท�าให้ได ้
สารอาหารครบถ้วนพอสมควร รวมทัง้อนาคต
คือผลติภณัฑ์ Plant Base (อาหารท่ีใช้วตัถดุบิ
จากพืช) เพื่อสอดรับกับกลุ่มที่ไม่ต้องการกิน
เนื้อสัตว์มากเกินไป กระทั่งต้องค�านึงถึงการ
วาง Portion ท่ีเหมาะกับแต่ละมื้อ ผ่านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ให้ความส�าคัญกับการ
ก�าหนดสัดส่วนอาหารที่ตรงตามโภชนาการ 
ในสัดส่วน 2-1-1 ในแต่ละเมนู”
 เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่ซีอีโอ CPF มองถึง
อตุสาหกรรมอาหารทีม่ส่ีวนส�าคญัในการสร้าง
ผลติภณัฑ์ทีมุ่ง่ส่งเสรมิสุขภาวะท่ีดใีห้ผูบ้รโิภค 
ด้วยแนวคิด You are what you eat ซึ่งเป็น

อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเทรนด์ด้านสุขภาพ
ของโลก ที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพที่ดีผ่านอาหาร  
 ‘ประสทิธิ’์ มองถงึความท้าทายของวงการ
อตุสาหกรรมอาหารว่าต้องลงมอืท�าคู่ขนานกนั
ระหว่าง การสร้างอาหารกลุม่สขุภาพทีบ่าลานซ์
ทัง้รสชาตแิละมคีวาม Healthy ไปพร้อมกนัด้วย 
เพราะอาหารสขุภาพจะมข้ีอจ�ากดัในเรือ่งของ
การปรุงรส และส่วนผสมอยู ่พอสมควร  
ดังนัน้ในฐานะขององค์กรผู้น�าด้านการผลติอาหาร 
จึงต้องให้ความส�าคัญทั้งอาหารสุขภาพและ
อาหารทั่วไป อีกทั้งยังต้องสร้างสรรค์ส่ิงท่ีมี
ประโยชน์เพื่อส่งมอบคุณค่าด้านสุขภาวะท่ีดี
ให้กับผู้บริโภค
 “แน่นอนว่าอะไรที่กินแล้วไม่ดีต่อร่างกาย 
เราไม่ท�า” 
อาหารส�าเรจ็รปูพร้อมกนิกบัโจทย์ด้าน Health 
& Well-being 
 ทศันะของซอีโีอ CPF เชือ่ว่าการทีค่นคนหนึง่
จะมีสุขภาวะที่ดีด ้ วยการกินดี  สิ่ งหนึ่ ง 
ที่ขาดไม่ได้คือ ความรู้และความเข้าใจเร่ือง
อาหารกับสุขภาพ ซ่ึงตลอดหลายทศวรรษ 
มานีค้วามเข้าใจและองค์ความรูเ้ร่ืองอาหารกบั
สุขภาพในประเทศไทย ค่อยๆ พัฒนาไปสู่
ทิศทางที่ดีขึ้น อิงตามหลักการแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์มากกว่าจะเชื่อตามการพูด 
บอกต่อกนัมา ทีส่�าคญัจนถอืเป็นอกีหนึง่กญุแจ
ส�าคัญ คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมในวงการ
อุตสาหกรรมอาหารที่พัฒนาจนเข้าข้ันอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน มีความปลอดภัย ท้ังการ
ปรบัปรงุ สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์
เพือ่ตอบโจทย์ Health & Well-being ในด้าน
การกินดีจากอาหาร 
 “ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่ององค์ความรู้ของ
คนในประเทศไทย เช่น เร่ืองพลาสติกกับ
ไมโครเวฟนี้ เหมือนเราเอาเทคโนโลยีเมื่อ  
20 ปีทีแ่ล้วมาพดูกนั เป็นความเข้าใจเรือ่งยคุก่อน
ทีเ่ทคโนโลยจีะพฒันา ทัง้ทีพ่ลาสตกิมีหลายเกรดมาก 
วันนี้พลาสติกที่ใช้ทั้งหมดเป็น Food Grade 
European Standard ซึ่งการทดสอบอย่างมี
มาตรฐานและละเอยีดท�าให้มัน่ใจว่าพลาสตกิ
ทีว่งการอตุสาหกรรมอาหารใช้นัน้ทนความร้อน
สามารถเข้าไมโครเวฟได้โดยไม่มีอันตราย 
เรื่องไมโครเวฟก็เช่นกัน มีคนออกมาพูดเยอะ 
แต่เป็นความเข้าใจเรื่องไมโครเวฟยุคก่อน   
 “ทีจ่รงิอาหารเข้าไมโครเวฟ รวมทัง้อาหาร
แช่แขง็ไม่ได้ท�าให้คณุค่าทางอาหารลดลง เช่น 
เราอาจจะรู้สึกว่าต้องซื้อเนื้อสดตามแหล่ง 

เรื่องพวกนี้ไม่ใช่
พูดคร้ังเดียวจบ 

ต้องค่อยๆ ปลูกฝัง
พื้นฐานความรู้ให้คน

เข้าใจการกินที่มีสุขภาวะ
ที่ดีผ่านระบบการศึกษา

ผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารที่
ท�างานสอดคล้องกับเทรนด์ของผู้บริโภคใน
ระดบัโลก ผนวกกบัที ่‘ประสทิธิ’์ มคีวามสนใจ
ถงึส่วนประกอบทางเคมขีองเนือ้สตัว์ ตระหนกั
ถึงความส�าคญัของวทิยาศาสตร์และโภชนาการ
อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ น�ามาสู ่ 
ความก้าวหน้าในการคิดค้นและสร้างสรรค์
ผลติภณัฑ์อาหารของ CPF ที่เอื้อต่อการกินดี
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 นักวิจัยจากเครือเจริญโภคภัณฑ์จับมือ 4 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นระยะ
เวลา 3 ปี มุง่พฒันาสายพนัธุส์กุร สร้างภมูต้ิานทานโรคในกุง้ และต่อยอดสตูรอาหารสขุภาพ 
หวังลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการแพทย์ 
 เร่ิมต้นจากศาสตราจารย์จอร์จ เชิร์ช ผู้ประสบความส�าเร็จในการคิดค้น ‘คริสเปอร์’ 
(CRISPR – Clusterd Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) เทคโนโลยี
ด้านพันธุวิศวกรรมในสิ่งมีชีวิตที่ท�าให้สัตว์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็น
อาหารอันปลอดภัยต่อมนุษย์ ซ่ึงถือเป็นครั้งแรกของโลก และจะน�าองค์ความรู้ดังกล่าวมา
พัฒนาสายพันธุ์สุกรซึ่งต้านทานโรคต่างๆ ได้ 
 ร่วมด้วยศาสตราจารย์จอห์น เมคาลานอส ผูก้�าลงัหาสาเหตวุ่าแบคทเีรยีสายพนัธ์ุ Vibrio 
Parahaemolyticus ก่อให้เกดิโรคตายด่วนในกุง้ได้อย่างไร เพือ่ทีจ่ะลดความสญูเสยีอนัเกดิ
กับอุตสาหกรรมการผลิตกุ้ง เพราะที่ผ่านมากุ้งเลี้ยงในไทยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เสียหายไป
เพราะโรคดงักลา่ว  ทั้งนี้เมื่อเข้าใจสาเหตุแลว้กจ็ะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ โดยอาจท�าให้
กุ้งต้านทานโรคด้วยการปรับปรุงพันธุ์ หรืออาจหาวิธีจัดการกับแบคทีเรีย โดยใช้วิธีการ 
ทางเคมี ชีววิทยา หรือโปรไบโอติกส์ (การน�าเอาแบคทีเรียที่ดีไปต่อสู้กับแบคทีเรียก่อโรค 
ที่แอบแฝงอยู่ในทางเดินอาหารของกุ้ง) 
 พร้อมกันนี้ศาสตราจารย์จอห์นยังอ้างอิงถึงงานวิจัยเกี่ยวกับแบคทีเรีย ‘คอนซอร์เทียม’ 
หรือ ‘ไมโครไบโอม’ ที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์ ซึ่งก�าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
ในขณะนี ้ด้วยว่าหากแบคทเีรยีทัง้หมดในร่างกายถกูท�าลายจะมผีลกระทบตามมา ท้ังนี ้มหีลกัฐาน
ยืนยันแล้วว่าโรคบางชนิด เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือแม้แต่โรคที่ไม่คิดว่าจะเกิดจากปัจจัย
ทางชีวภาพอย่างอัลไซเมอร์ อาจเกิดจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายก็เป็นได้  
  ในส่วนของศาสตราจารย์เดวิด ซินแคลร์ ได้น�าสาร STAC ซึ่งช่วยกระตุ้นการท�างานของ
โปรตีนที่มีหน้าที่ซ่อมแซมความเสียหายอันเกิดขึ้นกับ DNA และช่วยยืดอายุสิ่งมีชีวิต  
ไปพฒันาเป็นยาหรอือาหารเพ่ือชะลอความชราและท�าให้มนษุย์มชีวีติทีย่นืยาวขึน้ โดยขณะนี้
ก�าลังอยู่ในกระบวนการอนุมัติยา เป้าหมายคืออาจพัฒนาออกมาในรูปของยาเม็ด อาหาร 
หรือเครื่องดื่ม 
 และสดุท้ายรองศาสตราจารย์เจมส์ มติเชล ก�าลังอยูร่ะหว่างพฒันาสตูรโปรตนีอร่อยเพือ่
สุขภาพร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ อันต่อยอดมาจากผลการวิจัยที่พบว่าการจ�ากัดอาหาร 
หรือการจ�ากัดแคลอรี อาจเป็นแนวทางซึ่งท�าให้คนเรามีสุขภาพที่ดีขึ้น งานวิจัยจะเน้นการ
แก้ปัญหาของคนที่กินเกินความพอดี โดยพยายามพัฒนาสูตรอาหารสุขภาพท่ีกินได้ 
ในปริมาณที่พอเหมาะและมีรสชาติอร่อย ทั้งยังส่งผลดีต่อร่างกายเสมือนการลดอาหาร 

ที่มา : www.cp-enews.com

ทีข่าย เราจะไม่ซือ้เนือ้แช่แขง็เพราะรูส้กึว่ามนั
ไม่สด ซึ่งมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่
เราสั่งสมกันมาตั้งแต่เด็ก ทั้งที่จริงแล้วอาหาร
แช่แข็งมีจุดแข็งเรื่องความปลอดภัย ขณะท่ี
เนื้อสดหากน�าออกมาวางทิ้งไว้ไม่นานก็อาจมี
เชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นแล้ว”
 ‘ประสิทธ์ิ’ มองว่าบรรดาข่าวลอืหรอืข้อมูล
ที่ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับในด้านอาหารและ
สขุภาพ ส่ิงส�าคัญคือการปลกูฝังความรูพ้ืน้ฐาน
ด้านสุขศึกษาและโภชนาการในการกินให้ 
ผู ้บริโภคและสังคมมีความเข้าใจในเรื่อง 
‘อาหาร’ และการ ‘กินดี’ อย่างถูกต้องใน
สภาวะปัจจุบัน มีความเข้าใจในเร่ืองการกิน
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน 
ซึ่ ง ถือเป ็นความท ้าทายส�าคัญหน่ึงของ
อตุสาหกรรมผูผ้ลติอาหารทีจ่ะท�าความเข้าใจ
กับสังคมทั้งหมด
 “เรื่องพวกนี้ไม่ใช่พูดครั้งเดียวจบ ต้อง
ค่อยๆ ปลกูฝังพืน้ฐานความรู้ให้คนเข้าใจการกิน
ที่มีสุขภาวะที่ดีผ่านระบบการศึกษา” 
ไม่หยดุเดนิหน้าผลติอาหารเพือ่การมีสขุภาวะ
ที่ดีอย่างยั่งยืน
 ก้าวย่างวันนีข้องการผลติอาหารทีค่�านงึถงึ
สขุภาวะทีด่ใีห้กบัสงัคม นอกจากทีอุ่ตสาหกรรม
อาหารจะค�านึงถึงอาหารจากธรรมชาติมากข้ึน
เรื่อยๆ โดยปัจจุบันมีสัดส่วนอาหารกลุ ่ม
สุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญแล้ว ค�าถาม
ส�าคญัที ่‘ประสทิธิ’์ ทิง้ท้ายไว้เมือ่มองถงึเป้าหมาย 
Health & Well-being การกินดีจากอาหาร   
คือ ‘The End Game’ ของเรื่องนี้เป็นภาพ
อะไร
 “ถ้าปลายทางเป็นภาพที่ใหญ่มาก ก็ยังมี
เรือ่งท่ีต้องท�าอกีเยอะ ในระยะยาวเราต้องการ
ให้ CPF สามารถสกดัองค์ความรู้ด้านโภชนาการ
ของอาหารได้ในขัน้สงูขึน้ รวมไปถงึการใช้วทิยาศาสตร์
เข้ามาช่วย ในเรื่องนี้จึงต้องใช้เวลาอีก 3-5 ปี 
ซึ่งเราต้องศึกษากันตั้งแต่วันนี้” 
 เป็นมุมมองของประธานคณะผู ้บริหาร 
CPF ทีมุ่ง่มัน่ถึงคณุค่าทีธ่รุกจิและอตุสาหกรรม
อาหารจะสามารถส่งต่อความยัง่ยนืด้านอาหาร 
และการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้คนในสังคม
และประเทศได้  
 “ถ้าเรามแีนวคดิทีต้่องปรับปรุงพัฒนาตลอด
เวลา ทกุอย่างท่ีท�า สามารถสร้างคุณค่าให้กบัสงัคม 
สิง่ทีท่�าดกีบัสังคม ส่ิงแวดล้อม ดกัีบคนทีกิ่น ผมคดิ
ว่าน่ีคอืความยัง่ยนื... และเราในฐานะบริษทัใหญ่
ต้องยืนหยัดในเป้าหมายเหล่านี้” 

 ซีพีผนึกก�าลัง 4 นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก สร้างอาหารปลอดภัยเพื่อประโยชน์ยั่งยืน
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“ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการบริโภคอาหารคือ… ยา”   

อ. นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

 ชื่อของ อ. นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หรือ 
หมอไต่ ผูอ้�านวยการศนูย์ชวีวทิยาเชงิระบบ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เป็นท่ีรูจ้กัจากการ
เป็นผู ้น�าทีมวิจัยยาแอนติบอดีบ�าบัดมะเร็ง  
เพ่ือให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงยารักษาโรคร้าย
ได้ในราคาไม่แพงเกนิกว่าจะจ่ายไหว  และด้วย
หน้าที่การงานที่ท�าให้คลุกคลีอยู ่กับข้อมูล 
มาโดยตลอดท�าให้มองทะลุถึงสาเหตุว่าท�าไม 
คนไทยจงึไม่ใส่ใจดแูลสขุภาพอย่างจรงิจงั นัน่
เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบข้อมลูทีแ่ท้จริง
เก่ียวกับต้นตอที่ก ่อให้เกิดโรคภัย พร้อม 
ยืนยันว่าการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนใน
เรือ่งการกินอาหารและการใช้ชีวติเป็นสิง่ส�าคญั
ในการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน  
อีกทั้งควรต้องปรับเปล่ียนแนวคิดในการดูแล
ตัวเองเสียใหม่ว่า “ยาที่ดีที่สุดไม่มีในโลกนี้   
สิ่งดีที่สุดต่อสุขภาพคือไม่ต้องการยา”

นิยามความหมาย ‘อาหารเป็นยา’
 ส�าหรบัคนทีท่�างานกบัข้อมลูด้านการแพทย์
มาตลอดนับตั้งแต่เป ็นอายุรแพทย์ เป็น 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต ก่อนเบนเข็มมาสาย 
นกัวิทยาศาสตร์ ทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านชวีวทิยา
เชิงระบบ คุณหมอไต่ยืนยันหนักแน่นว่า 
‘ความรู้ทางโภชนาการและวิธีการดูแลตัวเอง
ทีถ่กูต้อง’ นีล่่ะคอื ‘ยา’ ขนานเอกทีจ่ะน�าไปสู่

เรื่อง : ศศิธร ภาพ : เนาวรัตน์ บุญวิภาส

การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 
 “ถ้าจะถามผมว่าเราจะกินอย่างไรให้
อาหารเป็นยา ผมมองว่าตัวอาหารเองไม่ได้
เป็นยา แต่ความรู้หรือความเข้าใจในวิธีการ
บริโภคอาหารนั่นแหละคือยา วิธีนี่หมายถึง 
ทัง้ปริมาณ แล้วกช็นดิอาหารทีเ่หมาะกบัร่างกาย
เรานะครับ ปัจจุบันนี้เรามีให้เลือกบริโภค
มากมาย  อาหารทีไ่ม่มคีณุภาพกร็าคาถกูแสนถูก  
และคนจนไม่ได้เป็นคนผอม เพราะสังคม
ประเทศไทยเข้าสู ่  Westernize ที่มีทั้ง  
ฟาสต์ฟูด้ ร้านสะดวกซือ้มทีกุซอย ซึง่เอาเข้าจรงิ 
การมสีิง่หลากหลายให้เลอืกกนิเยอะไม่ได้เป็น
ปัญหานะครบั การมร้ีานสะดวกซือ้เป็นเรือ่งดี
อยู่แล้ว แต่คนเราต้องมีความเข้าใจเรื่องการ
บริโภคที่ต ้องอยู ่ ในปริมาณเหมาะสมกับ
ร่างกายเรา ต้องมคีวามรู ้ ข้อมลูทางโภชนาการ 
ก็มีเขียนอยู่ ซึ่งเอาเข้าจริงเราเองคงไม่ไปนั่งดู
ขนาดนั้น แค่กะปริมาณเอา กินพออิ่ม ไม่ต้อง
เพ่ิมเอ็กซ์ตร้า เช่น ซื้อชาไข่มุกมากินทุกวัน 
อะไรทีเ่กนิแล้วตดัได้ง่ายๆ กล็ดปรมิาณลง เช่น 
ถ้าเรารู้ว่าน�้าตาลไม่ดี ก็อย่าไปบริโภคเยอะ 
น�้าตาลวันหนึ่งกินได้ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา 
(ข้อมลูขององค์การอนามัยโลก) อย่างน�า้อดัลม
หน่ึงกระป๋อง มนี�า้ตาลถงึ 9 ช้อนชา ซึง่ไม่น้อยเลย 
ถ้าเข้าใจตรงนี ้ ก็เลีย่งได้ ด้วยการดื่มน�้าปกติ  
ถ้ารู ้ตัวว ่าน�้าหนักเกินก็กินข ้าวลดลงสัก  

1-2 ช้อนทกุมือ้ หมตูดิมนัไม่ต้องกนิ ท�าต่อเนือ่ง
ระยะยาว แค่นี้ก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
ได้เยอะแล้วครบั  ค่อยๆ ท�า ค่อยๆ ปรบัทลีะนดิ
ทีละหน่อย แล้วก็ชั่งน�้าหนักเป็นประจ�า แต่ก็
ไม่จ�าเป็นต้องไม่ต้องไปนัง่ตัง้โกลว่าเดอืนนีต้้อง
ลดได้กีก่โิลกรมั อย่างนัน้ท�าได้ไม่นานกจ็ะเครยีด 
แล้วท่ีสุดมันจะกลับมาใหม่ ต้องไม่ทรมาน 
กับร่างกายมากเกินไป และถ้าเราสามารถ 
ท�าส�าเร็จได้แบบระยะยาวก็จะแฮปปี้กว่า
 “อย่างไรก็ตาม ผมขอถอยกลบัไปสกันดิได้มัย้  
เรื่องอาหารเป็นยานี่ จริงๆ แล้วดีที่สุดคือเรา
ไม่ต้องใช้ยาเลยไม่ดีกว่าเหรอ ซึ่งนั่นแปลว่า 
เราไม่ป่วย ถ้าเรารูว้ธิกีารใช้ชวีติทัง้การบรโิภค 
ทั้งการดูแลสุขภาพ เรื่องการออกก�าลังกาย  
ความเครยีด เวลานอน หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เราก็จะไม่เป็นโรคและ
ก็จะไม่ต้องการยารักษา คงต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดใหม่ว่า ยาท่ีดีที่สุดไม่มีในโลกนี้ สิ่งดี
ที่สุดต่อสุขภาพคือไม่ต้องการยา”
ค�าถามส�าคัญไม่ใช่ ‘กินอะไรแล้วดี’ แต่ต้อง
ถามว่า ‘กินเท่าไร’  
 เมื่อถามถึงปัญหาสุขภาพของคนไทยท่ี 
เ ข ้ าข ่ าย วิกฤ ติ ใน มุมมองของ คุณหมอ   
กลบัได้รบัค�าตอบทีค่าดไม่ถงึ เพราะไม่ใช่โรคร้าย
ที่ใครๆ ต่างหวาดกลัวอย่างมะเร็ง หาก 
กลับกลายเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเกือบ
ทั้งหมด และความเสี่ยงที่ส�าคัญคือโรคอ้วน 
จากสถติสิ�ารวจล่าสดุทีร่ะบวุ่า คนไทยอ้วนตดิ
อันดับ 2 ในอาเซียน ซึ่งภัยที่คนยังไม่ได้ตื่นตัว
นี่ล่ะถือเป็นภัยน่ากลัวท่ีสุด จึงน�าสู่ค�าถาม 
ต่อไปว่าแล้วคนเราต้องปรบัพฤตกิรรมการกนิ
อย่างไรเพื่อห่างไกลจากโรคอ้วน และได้รับ 
ค�าตอบที่ท�าให้ต้องมองมุมใหม่กันเลยทีเดียว  
 “คนส่วนใหญ่มกัถามว่า ฉนัจะกนิอะไรแล้ว
สุขภาพดี ฉันต้องกินอะไรเสริม อันนี้แหละ
ปัญหา  ทกุคนพยายามหาออปชนัเสรมิ ซ่ึงมนั
เป็นวิธีการทีง่่าย กแ็ค่ไปซือ้ยาบ�ารงุหรอือาหารเสรมิ
มากิน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผมจะบอก
ว่าการมีสุขภาพดีมันไม่ได้อยู ่ที่จะกินอะไร
เสริมดี การแก้ปัญหาสุขภาพของหลายๆ คน
อยู่ที่คุณจะเอาอะไรออกหรือลดอะไรได้บ้าง
ต่างหาก เพราะทกุวนันีไ้ม่มข้ีอมูลหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์ชัดๆ ที่จะบอกว่าต้อง ‘กินอะไร’ 
เป็นพิเศษ ถึงจะดีต่อสุขภาพ แต่ข้อมูลที่มีอยู่
คือ ‘กินเท่าไร’ เท่านั้นเอง ซึ่งกินมากเกินไป
หรือน้อยเกินไปจนไม่เพียงพอน่ะไม่ดีแน่นอน   
 “ดั งนั้น ค�าถามส�าคัญจึงไม ่ ใช ่อยู ่ที่  
‘กินอะไรแล้วดี’ แต่ต้องถามว่า ‘กินเท่าไร’  
ซึง่ค�าว่ากินในปริมาณ ‘ไม่เกิน’ ทีบ่อกนีต้่องดกัูนไป
ในระยะยาวนะครับ ถ้าถามหาหลักฐานการ
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แพทย์ท่ีวิทยาศาสตร์ยอมรับ มีวิธีการเพียง
อย่างเดยีวเลยท่ีมข้ีอมลูยนืยนัว่าท�าให้มอีายยุนื
ซึ่งเป็นข้อมูลในสัตว์ทดลอง  นั่นคือ การจ�ากัด
จ�านวนแคลอรีที่บริโภคเกือบตลอดทั้งชีวิต  
โดยปริมาณแคลอรีที่กินมีความสัมพันธ  ์
ผกผนักบัอายขุยั ถ้ากนิปรมิาณแคลอรียิง่มาก  
อายุยิ่งสั้น   
 “ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะกินคีโตเจนิก กินแป้ง
น้อย  กินแป้งมาก กินผัก ไม่กินเนื้อสัตว์ หรือ
จะกินข้าวขาหมูก็ได้ ถ้าหมูไม่กี่ชิ้น จะกิน
แซนด์วิชใส่ชีสก็ได้ แต่สุดท้ายแล้วเป้าหมาย 
ไม่ได้อยูท่ี ่‘กนิอะไร’  แต่อยูท่ีก่นิอะไรแล้วมนั
ไม่เกินปริมาณพลังงานหรือแคลอรีที่เราใช้   
ตราบใดที่สุดท้ายแล้วสามารถเผาผลาญ
พลังงานได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับว่า
ร ่างกายคุณวันหนึ่งเผาผลาญได ้แค ่ไหน  
กจิกรรมในชีวิตของคุณมมีากน้อยแค่ไหน และ
อย่าลืมว่าบางอย่าง เช่น โซเดยีม เกลือ มนัขับ
ทีไ่ต ไม่ได้เบร์ินจากกล้ามเนือ้ จงึต้องบาลานซ์
สิ่งที่กินเข้าไปและสิ่งที่ร่างกายเผาผลาญด้วย   
 “ที่จริงแล้วสุขภาพร่างกายของเรามีผลมา
จากตัวเราเอง เริม่ต้ังแต่พนัธกุรรม สิง่แวดล้อม
ที่เราสัมผัส  อาหาร อากาศ น�้า รังสี แสงแดด 
รวมไปถึงเช้ือโรคต่างๆ ทีน้ีแต่ละคนเกิดมามี
พันธกุรรมไม่เหมือนกนั ถกูเล้ียงดูในส่ิงแวดล้อม
ที่ได้รับอากาศ น�้า ไม่เหมือนกัน  เพราะฉะนั้น
แต่ละคนจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองแบบ
เฉพาะบุคคลไม่เหมือนกันเป๊ะๆ 
 “ถ้ามองในเชิงพันธุกรรม เราเกิดมาพร้อม
กับมัน เปล่ียนไม่ได้ แต่ข้อมูลทางพันธุกรรม
สามารถเป็นสิ่งที่ก�าหนดรูปแบบการใช้ชีวิต 
ทีเ่หมาะสมกบัตวัเองได้ ช่วยให้เราปฏบิตัติวัได้ 
ถกูต้องในการดแูลสขุภาพ ล่าสดุมกีารท�านาย
ว่าอกีประมาณ 5 ปี ทีส่หรัฐอเมริกา เด็กเกิดใหม่
ทุกคนจะถูกตรวจพันธุกรรม เพ่ือจะได้รู ้ 
ว่ามีโรคพนัธุกรรมอะไรติดตัวมาบ้าง มคีวามเสีย่ง
ต่อการเกิดโรคอะไรขึ้น ควรต้องดูแลตัวเอง
แบบไหน จะด�าเนินชีวิตกับความเสี่ยง 
ยังไง เช่น ถ้าคุณมียีนมะเร็งเต้านม คุณก็ต้อง
ตรวจคดักรองมะเรง็เต้านมบ่อยขึน้   ถงึแม้จะ
เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในไทย แต่อนาคตมา
แน ่นอน ตอนนี้ ไทยก�าลั ง เ ร่ิมโครงการ  
Genomics Thailand ถอดรหัสพันธุกรรม 
คนไทย 50,000 คน ครม. อนมุตัเิรียบร้อยแล้ว 
เร่ิมด�าเนนิการในปี พ.ศ. 2563 น้ี แต่กว่าจะไปถงึ
ขั้นตอนที่ประชาชนได้ใช้จริงก็คงต้องผ่าน
กระบวนการวิจัยไปอีกระยะหนึ่ง    
 “ส่วนเร่ืองของแนวทางปฏิบตัติวัด้านอืน่ๆ 
เพือ่สุขภาพดอีย่างยัง่ยนื ทีจ่รงิกเ็ป็นเรือ่งทีท่กุคน
รู้อยู่แล้ว แต่ท�าได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง (ยิ้ม) 

ถามว่าแล้วต้องท�ายังไงให้ทุกคนต่ืนตัวและ
สามารถลดความเส่ียงได้โดยการปฏิบัติตัว 
เพ่ือให้มีสุขภาพดี ผมว่าไม่มีอะไรที่จะท�าให้ 
คนลงมือปฏิบัติได้ดีเท่ากับเขาตระหนักด้วย 
ตัวเอง  
 “เหตผุลหนึง่ทีท่�าไมคนถงึไม่ได้ปฏบิตัใินสิง่
ทีดู่เหมอืนจะรู้ๆ  กนั  อาจเป็นเพราะเขายงัไม่รู้
จริงๆ ก็ได้ว่ามันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มา
สนับสนุนอยู่ว่า ท�าไมไม่ควรอ้วน ท�าไมไม่ควร
อดนอน  ท�าไมไม่ควรเครยีด เพราะความเครยีด
ท�าให้มีการปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็น
ฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเวลาเครียดและไปกด
ภูมิต้านทานไว้  เหมือนเวลากินยาสเตียรอยด์ 
เพราะฉะนั้นเวลาเครียดนานๆ ก็เหมือนเรา 
ได้ยาสเตยีรอยด์นานๆ ภมูต้ิานทานกไ็ม่ด ีเมือ่
ภูมิต้านทานตก ก็ติดเช้ือง่าย เกิดเป็นโรค 
ที่เกี่ยวข้องกับการเสียสมดุลของภูมิต้านทาน 
เช่น มะเร็ง   
 “ส่วนการนอนไม่พอก็เป็นสาเหตุท�าให ้
อายุสั้น สมองเสื่อม เพราะช่วงเวลานอนหลับ
เป็นช่วงท่ีของเสยีในสมองจะถกูขบัถ่ายออกมา 
เนื่องจากท่อน�้าเหลืองขยายตัวในสมอง  
น�้าไขสันหลังพยายามจะไล่ของเสียออกมาให้
อยูใ่นท่อน�า้เหลอืง แล้วขบัถ่ายของเสยีให้ออก
ไปจากสมอง ดงันัน้  ถ้าเรานอนไม่พอ ของเสยี
ก็คั่งอยู ่ พอผ่านไปนานๆ เซลล์ประสาท 
จะอกัเสบ สะสมของเสยีกลายเป็นโรคความจ�าเสือ่ม 
อัลไซเมอร์ เป็นต้น 
 “ดังน้ันแนวทางของการปลูกฝังให้คนมี 
สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนที่สุดคือ ต้องให้ความ
เข้าใจกับคน และตัวเขาต้องเป็นคนเริ่มปรับที่
พฤติกรรมตัวเอง ด้วยความเข้าใจด้วยนะ   
ซึง่ตอนนีห้ลายๆ คนอาจยงัไม่เข้าใจเรือ่งเหล่านี้  
ถ้าเราสามารถจะสื่อสารข้อมูลวิทยาศาสตร์
การแพทย์ให้คนท่ัวไปเข้าใจง่ายๆ กน่็าจะช่วยได้” 
บทบาทของผูผ้ลติอาหารภาคเอกชนกบัการ
สร้างสุขภาวะที่ดีให้คนไทย 
 “ผมก็ยังมองไปที่เรื่องของความเข้าใจ 
วิธีการบริโภคอยู่ดี อย่างที่ผมบอกว่าการมี
อาหารถูกสุขลักษณะและมีความหลากหลาย
ถือเป็นสิ่งดีอยู่แล้ว การท่ีซีพีมีธุรกิจอาหาร  
มอีาหารสะอาดจัดจ�าหน่ายให้คนได้มทีางเลอืก
หลากหลาย อนันีเ้ป็นสิง่ทีด่มีาก แต่ถ้าจะท�าให้
ดีมากกว่านั้นคือควรให้ความรู้ถึงพฤติกรรม
การบริโภคที่ถูกต้อง  และอะไรที่เป็นส่วนเกิน 
กอ็าจจะลดๆ ลงไปบ้าง อย่างเช่น  สเลอป้ีหรือ
น�้าหวานไม่ต้องท�าแก้วไซซ์ใหญ่แล้ว เอาแก้ว
เล็กๆ ก็พอ ท�าให้คอนเทนต์น�้าตาลในแต่ละ
สินค้าลดลงได้มัย้ ในมมุมองของผม เทรนด์การ
บริโภคอย่างยัง่ยนืคอืการกนิน้อยๆ แต่เพยีงพอ 

ลองดูตัวอย่างคุณยายชาวญ่ีปุ่น ชาวอินเดีย  
ที่มีอายุยืนถึงร้อยกว่าปี ทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มี
เทคโนโลยอีะไรทีม่าท�าให้คนอายยุนืขึน้ด้วยซ�า้ 
ท�าไมเขายังอยู่กันได้ตั้งนาน เพราะเขาไม่ได้
บริโภคอะไรมากมาย จึงมีเฮลท์ต้ีไลฟ์สไตล์
อย่างยั่งยืน”     
ฝันไกลอยากให้คนไทยมีองค์ความรู้เรื่อง
สุขภาพที่ถูกต้อง 
 “ถ้าจะให้ดีทีส่ดุคืออยากให้คนไทยมอีงค์ความรู้
ที่ ถูกต ้องต ่อสุขภาพ ผมกับภรรยาเคย 
ไปท�างานทีเ่ดนมาร์กมาหนึง่ปี จ�านวนประชากร
มไีม่เยอะมาก และสวัสดิการดีมาก เพราะเขา
เก็บภาษีแพง เพราะฉะนั้นการให้ความรู  ้
ด้านต่างๆ จงึบริหารจดัการได้ไม่ยากและท�าได้ 
ทั่วถึง  ท�าให้คนทุกคนมีความรู้พื้นฐานสูงมาก 
คนเดนมาร์กแข็งแรงท้ังชายหญิง ขี่จักรยาน 
ออกก�าลงักาย ไม่อ้วน เพราะประเทศช่วยเหลอื
ด้วยการเก็บภาษีน�้าตาลเพิ่มส�าหรับอะไรท่ีมี
ปริมาณเปอร์เซ็นต์น�้าตาลสูง เห็นชัดเจนว่า
ประเทศที่ให้ความรู้ดี คนรู้จักวิธีบริโภคท่ีดี 
ก็จะสร้างไลฟ์สไตล์ที่เฮลท์ตี้
 “ความยัง่ยนืในมมุมองของผมคอื สิง่ดีทีส่ดุ
อยู่ในสมองของเรา การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
คือการสร้างความยั่งยืนได้ดีที่สุด มากกว่า 
สิ่งที่เป็นวัตถุ ดังนั้น ผมอยากเชิญชวนใครที่มี
ความสามารถตรงนี้ คนที่ท�าเรื่องการสื่อสาร 
มีเดียต่างๆ ในสังคม อยากให้เห็นความส�าคัญ
ตรงนี้ ถ้าจะท�า CSR แทนที่จะบริจาคเงิน  
มาบริจาคความรู้ดีม้ัย ใครมีไอเดยีอะไรต่างๆ 
มาช่วยกนั  ถ้าทกุคนมาช่วยกนั โดยที่ไม่ต้องรอ
ใครมาช่วย เราท�าได้แน่นอน  ที่คนท้อแท้กัน
อยู่ตอนนี้เพราะเรามองว่าท�าไมคนอืน่ไม่ท�า
อย่างนัน้อย่างนี ้แต่เราเคยถามตัวเองม้ัยว่า แล้วเรา
ท�าอะไรได้บ้าง เราอยากจะท�ามันหรอืเปล่า 
แล้วเราจะท�าเมือ่ไร อย่างการทีผ่มมาท�าโครงการ
วจิยัยาแอนตบิอด ี (Antibody) บ�าบัดมะเร็ง  
เพราะผมคิดง่ายๆ แบบนี้เลยว่าแล้วผมท�า
อะไรได้บ้าง ผมอยากท�าให้คนไทยมโีอกาสเข้า
ถึงยารักษามะเร็งรูปแบบใหม่ที่มีราคาสูงได้ 
อยากให้เป็นของขวัญกับคนไทย และเราก็ 
มพีลงั มอีงค์ความรูใ้นจุดเร่ิมต้นทีท่�าให้ก้าวขึน้
มาได้ ผมก็ท�าเลย  
 “เป้าหมายของโครงการก็คือให้คนไทย 
ได ้รับยารักษามะเร็งในราคาเอื้อมถึง แต  ่
ขณะเดียวกันเป้าหมายส่วนตัวของผมเอง 
ท้ายท่ีสุดแล้ว เราไม่ได้แค่อยากช่วยให้คน 
แขง็แรงเท่านัน้ แต่เราต้องการท�าให้คนแข็งแรง
มากขึน้เพียงพอจนถงึจดุทีจ่ะกลบัมาช่วยคนอืน่
ได้ด้วย ต้องการให้ทั้งประเทศเปลี่ยนเป็น 
อย่างนั้นได้”  
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เรื่อง : ชัย ธ�ารงค์กูล ภาพ : 123rf.com

 คุณรู้ไหมว่า ในแต่ละวันคนไทยสร้างขยะ
ประมาณ 1.14 กิโลกรัม เกินครึ่งหนึ่งของ
จ�านวนนี้เป็นอาหารซ่ึงเหลือทิ้ง โดยกรม
ควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าในปีที่แล้ว ประเทศ
ของเรามปีรมิาณขยะมลูฝอยราว 27.8 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้น 1.64% เมื่อเทียบกับปี 2017 จาก 
การขยายตวัของชุมชน การปรับเปลีย่นวถีิชวีติ
จากสงัคมเกษตรกรรมสูสั่งคมเมือง การส่งเสริม
การท่องเที่ยว และการเพิ่มขึ้นของประชากร
อันส่งผลต่อการบริโภค โดยสัดส่วนของขยะ
อินทรีย์นั้นมีมากกว่า 60% เลยทีเดียว และ
ส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารเหลือทิ้งทั้งสิ้น 
 หากคุณยังเห็นภาพไม่ค่อยชัด และรู้สึกว่า

ของทีก่นิไม่หมดจะมปีรมิาณมหาศาลขนาดนัน้
ได้อย่างไร เราขอยกข้อมูลที่สมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
(PATA) เคยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ทางการเมื่อ
เดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับปริมาณ
เฉลีย่ของอาหารกนิได้ราว 200 กิโลกรมั ทีร้่าน
ขายของช�าในกรุงเทพฯ ทิ้งลงถังขยะต่อวัน  
อีกทัง้บฟุเฟต์โรงแรมระดบั 5 ดาว ยงัโยนอาหาร
มากถึง 50 กิโลกรัม ทิ้งไปในแต่ละช่วงเวลา 
ที่ให้บริการ…
 ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านัน้ ซเูปอร์มาร์เกต็
ในสหรัฐอเมริกายังท้ิงอาหารที่ปลอดภัย 
และกนิได้มากกว่า 60 ตัน ในแต่ละปี เช่นเดยีว

อาหารเหลือในจานคือวิกฤตการณ์ระดับโลก!

กบัทีแ่ต่ละครวัเรอืนสญูเงนิไปกบัอาหารเหลอืทิง้
ถงึปีละ 2,275 เหรยีญสหรฐั เมือ่คดิมลูค่ารวม
ของอาหารเหลือทิ้งทั้งประเทศแล้วมีสัดส่วน
สูงถึง 1.3% ของ GDP ในขณะที่ชาวอเมริกัน
ประมาณ 40 ล้านคน ตกอยู่ในภาวะอดอยาก 
ข้อมูลดังกล่าวช่างฟังดูย้อนแย้งไม่ต่างกับใน
สหราชอาณาจักรที่แต่ละครอบครัวมีอาหาร
เหลือท้ิงถึง 22% ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็น 
เงิน 800 ปอนด์ต่อปี ทั้งๆ ที่คนในประเทศ 
กว่า 1 ล้านราย ประทงัชวีติด้วยบรกิารอาหาร
จากภาครฐั ทางฝ่ังสหภาพยโุรปเองนัน้คาดว่า
อาหารเหลือทิ้งจะเพิ่มขึ้นเป็น 126 ล้านตัน
ภายในปี 2020 เมื่อประเมินในภาพรวมของ
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ทัง้โลกแล้วพบว่า 33-50% ของอาหารทัง้หมด
ที่ผลิตออกมานั้นถูกทิ้งให้สูญเปล่า คิดเป็น
ตัวเลขสูงถึง 1,300 พันล้านตัน และมีมูลค่า 
สงูถงึเกอืบ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั อกีทัง้ยงั
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น 8% โดย
มากกว่าครึ่งหนึ่งของอาหารเหลือทิ้งจ�านวน
มหาศาลนีม้าจากการบริโภคของมนุษย์แต่ละคน
ซึ่ งคิดเป ็นสัดส ่วนที่มากกว ่าแหล ่งอื่นๆ  
อาทิ โรงงาน ภัตตาคาร ห้างร้าน ฯลฯ หลาย
เท่าตัว ในขณะที่คนกว่า 800 ล้านชีวิต ก�าลัง
หิวโหยหรือขาดสารอาหาร
 ด้วยเหตุนีเ้อง การลดปริมาณอาหารเหลือทิง้
ลง 50% ภายในปี 2030 จึงกลายมาเป็น 
หน่ึงในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ

กินอย่างยั่งยืน
 นยิามของความยัง่ยนืในบรบิทนีม้ไิด้จ�ากดั
อยู่แค่เฉพาะ ‘อาหาร’ และ ‘การกิน’ เท่านั้น 
หากยงัเกีย่วพนักบัทกุสิง่ในห่วงโซ่อปุทานของ
โลกใบนีใ้นแบบทีต่รงกบัค�าพดูสดุคลาสสกิของ 
พอล เอเดรียน มัวริซ ดิแรก นักฟิสิกส์รางวัล
โนเบลชาวอังกฤษว่า ‘เด็ดดอกไม้สะเทือนถึง
ดวงดาว’ นัน่เลยทเีดียว เพราะฉะน้ันส่ิงทีม่นุษย์
แต่ละคนควรปฏิบัตเิพือ่ให้ลกูหลานรุน่ต่อๆ ไป
ยังคงมวีตัถดุบิไว้ต่อลมหายใจในอนาคต จะได้
รับการขยายความเป็นข้อๆ เพ่ือที่จะได้เห็น
ภาพของความเกีย่วพนัทีว่่านัน้ได้ชดัเจนยิง่ขึน้ 
 1. กินแต่พอดี น่ีอาจเป็นประเด็นความ
ยัง่ยนืซึง่ส�าคญัทีส่ดุเลยกว่็าได้ เพราะการผลติ
อาหารเกนิกว่าแคลอรทีีเ่ราต้องการน้ันหมายถึง
การสูญเสียทรัพยากรไปอย่างไม ่จ�าเป ็น  
แผ่นดนิบนโลกใบนีม้จี�ากดั แต่ 28% ของพืน้ที่
เกษตรกรรมซึง่มขีนาดใหญ่กว่าประเทศจนีถกู
ใช้ไปเพื่อผลิตอาหารที่เหลือทิ้ง เพราะฉะน้ัน
อย่าลืมวางแผนให้ดีก่อนออกไปจ่ายตลาด 
และมีสติทุกครั้งก่อนหยิบอาหารลงตะกร้า 
โดยเฉพาะเวลาที่เห็นป้ายลดแลกแจกแถม 
 2. ลดเนือ้สตัว์ งานวิจยัมากมายแสดงให้เหน็
อย่างต่อเนื่องว่าการผลิตอาหารจากสัตว์ 
ใช้ทรพัยากรมากกว่าอาหารจากพืชหลายเท่าตัว 
อาทิ การปลูกแอปเปิล 1 ลูก ใช้น�้า 125 ลิตร 
แต่การเลี้ยงวัวให้ได้เนื้อ 1 กิโลกรัม ต้องใช้น�้า
ถึง 15,400 ลิตร ยังไม่นับขั้นตอนการใช้
ทรัพยากรอ่ืนๆ อีกจิปาถะกว่าจะมาเป็น
อาหาร 1 จาน 
 3. หลกีเล่ียงอาหารแปรรปูและอาหารสด 
นอกฤด ูผลติภณัฑ์ใดๆ ทีผ่่านการผลิตมาหลาย

ขั้นตอน และยิ่งมีส่วนผสมจ�านวนมากซึ่งมา
จากทั่วทุกมุมโลกด้วยแล้ว ปริมาณคาร์บอน 
ทีป่ล่อยสูส่ิง่แวดล้อมยิง่มากขึน้เป็นเงาตามตวั 
รวมถึงผลไม้ที่ส่งข้ามทวีปมาโดยเคร่ืองบิน 
เป็นระยะทางหลายพนัไมล์ด้วย อาหารแช่แขง็
หรือผลไม้กระป๋องจึงเป็นทางเลือกท่ียั่งยืน
มากกว่า วิธีถนอมอาหารอันหลากหลายก็นับ
เป็นภมูปัิญญาในการช่วยลดขยะให้โลกใบนีด้้วย
เช่นกัน
 4. เลือกซื้อแต่สินค้าที่ได้รับการรับรอง
เท่านั้น มาตรฐานต่างๆ จะช่วยให้คุณรู้ว่า
อาหารแต่ละชนดิมแีหล่งทีม่าและการแปรรปู
อย่างยั่งยืนมากน้อยเพียงใด 

แก้อย่างยิ่งยวด
 นอกจากการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาค
แล้ว การก�าหนดนโยบายในระดับมหภาค 
ก็ส�าคัญไม่แพ้กัน เริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลแก ่
คนทกุระดบัอย่างจรงิจงัผ่านช่องทางต่างๆ ว่า
อาหารเหลือทิ้งนั้นสร้างภาระอันใหญ่หลวง
เพียงใด โดยเฉพาะในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝัง
ให้เยาวชนมจีติส�านกึ ตามมาด้วยค่าธรรมเนยีม
การเก็บและคัดแยกขยะโดยอิงจากปริมาณ
และน�้าหนัก การลงทุนสร้างศูนย์รีไซเคิลขยะ
ของแต่ละชุมชน ไปจนถึงกฎหมายท่ีเสนอ 
สทิธปิระโยชน์ทางภาษเีพือ่ส่งเสรมิการบรจิาค
อาหารส่วนเกิน เป็นต้น 
 ทั้งนี้ เมื่อปี 2012 ฝรั่งเศสได้ออกกฎหมาย
ให้ภาคเอกชนรีไซเคิลขยะอินทรีย์หากผลิตได้
มากกว่า 120 ตันต่อปี อีก 4 ปีต่อมามีข้อห้าม
มิให้ซูเปอร์มาร์เก็ตทิ้งอาหารที่ขายไม่ออก 
โดยบังคับให้น�าไปบริจาคแก่องค์กรการกุศล 
และสถานบริการอาหารจากภาครัฐแทน ซึ่ง
หลงัจากทีฝ่รัง่เศสประกาศใช้กฎหมายดงักล่าว 
ได้เพียง 6 เดือน อิตาลีก็บังคับใช้กฎหมาย
ท�านองเดยีวกนัเพือ่เอือ้ให้บริษทัต่างๆ สามารถ
บริจาคอาหารที่ขายไม่ออกได้ง่ายขึ้น 
 ในประเทศเดนมาร์กเอง การจ�าหน่าย
อาหารทีห่มดอายแุล้วไม่ถอืเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย
หากอาหารนั้นมิได้มีคุณลักษณะที่บ่งบอกถึง
สัญญาณความเสี่ยงต่อสุขภาพ ขณะเดียวกัน
ประเทศเกาหลใีต้กป็ระสบความส�าเรจ็ในการ
ลดอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือนผ่านถังขยะ
อตัโนมตัท่ีิตดิตัง้เครือ่งชัง่น�า้หนกัและเทคโนโลยี
บนัทกึข้อมลู แล้วเกบ็เงนิจากผูท้ีน่�าขยะมาทิง้
จากบัตรประชาชน ทุกวันนี้อาหารเหลือท้ิง 
95% ของประเทศเกาหลีใต้ถูกน�ากลับไป
รไีซเคลิ ปัจจบุนั กรงุโซลซ่ึงเป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศสามารถลดปริมาณอาหารเหลือท้ิง 
ได้ถึง 400 ตันต่อวัน
 เหล่านี้ล้วนเป็นกรณีตัวอย่างที่ควรน�ามา
พจิารณาเพือ่ปรบัใช้ อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์
ควบคู่ไปกับการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  

ความยั่งยืน
ในบริบทนี้ มิได้จ�กัด
อยู่แค่เฉพาะ ‘อาหาร’ 
และ ‘การกิน’ เท่านั้น 
หากยังเกี่ยวพันกับ

ทุกสิ่งในห่วงโซ่อุปทาน
ของโลกใบนี้

 5. ปลกูพชืเล้ียงสัตว์ หากคุณท�าได้ นัน่หมายถงึ
การช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
สูบ่รรยากาศทัง้จากการดดูซบัโดยตรงของพชื
ที่ปลูกและจากการเดินทางไปซื้ออาหาร 
ส�าหรับคนที่อยู่ในห้องแคบๆ กลางเมืองใหญ่ 
ขวดน�้าเล็กๆ เพียงไม่กี่ใบกับพื้นที่แคบๆ  
ริมระเบียง สามารถปลูกหัวหอม พริกขี้หนู 
กะเพรา โหระพา ฯลฯ ได้นบัสบิต้นเลยทเีดยีว 
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นิยามการศึกษายั่งยืน  

 ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์
 งานวิจัยเพื่อการออกแบบ... สู่ชีวิตอยู่ดีอย่างยั่งยืน

OPEN MIND

เรื่อง : ศศิธร ภาพ : เนาวรัตน์ บุญวิภาส

นิยาม ‘Well-being : อยูด่’ี ผ่านมมุมองนกัออกแบบ  
 “ส�าหรับความหมายของ Health & 
Well-being สมัยก่อนจะพูดถึงแค่เ ร่ือง   
Human Centric (แนวทางในการออกแบบ 
ทีค่�านงึถงึผูอ้ยูอ่าศยัเป็นศูนย์กลาง) คนกจ็ะคดิ
แต่ว่าอยากได้ (Need) อะไร ตอบสนอง 
ต่อคนอย่างเดยีว เลยลมืมองไปว่ามผีลกระทบ
อะไรบ้างที่เกิดจากความต้องการของเรา  
ฉะนั้นพอเรามองภาพรวมของการอยู่อาศัย
แบบองค์รวมกเ็ลยพบว่าทีจ่รงินอกจากเรือ่งคน 
ยังต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับอาคาร 

กับ Infrastructure กับสิ่งแวดล้อม และกับ 
สิง่มชีวีติต่างๆ รอบตวัเรา ท�าให้เราเหน็ว่าเวลา
คนเราท�าอะไรก็แล้วแต่จะมีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม อย่างเช่น เรามีอาคารบ้านเรือน 
ก็จากการน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการ
ปลูกสร้าง เปลี่ยนพื้นที่ธรรมชาติให้เป็น 
สิง่ปลกูสร้างแทน พอสร้างเสรจ็ อาคารบ้านเรอืน
เหล่าน้ีเมื่อมีผู้คนเข้าอาศัยก็เกิดขยะ น�้าเสีย  
ถ้าเราไม่มีการดูแลวางแผนการจัดการที่ด ี
ในการใช้ทรพัยากรและการออกแบบ ทรัพยากร
ต่างๆ ท่ีถูกท�าลายและขาดการจดัการทีด่กีย็งั

อยูร่อบตวัเรา ท�าให้เกดิมลภาวะ โรคภัยต่างๆ 
วนกลับมาที่คนอยู่ดี
 “หลินมองว่าปัญหาของเร่ืองที่อยู่อาศัย 
มีหลายระดับ แต่ทีเ่ป็นภัยเงยีบเลยคือเร่ืองสขุภาพ 
คนมีความเครียด คนเป็นโรคภมิูแพ้ เราบอกไม่ได้
แน่นอนว่าสาเหตุมาจากอะไร แต่เราใช้ชีวิต 
อยูใ่นอาคารเป็นส่วนใหญ่ การสร้างสภาพแวดล้อม
ทีด่เีพือ่ลดความเสีย่งต่อการเป็นต้นเหตใุห้เกดิ
โรคต่างๆ ถือเป็นการลดความเสี่ยงท่ีท�าให้
สุขภาพเสีย เราก็สามารถมีสุขภาพดีได้”
แนวทางออกแบบเพือ่การ ‘อยูด่’ี อย่างยัง่ยนื   
 ด้วยภารกิจหลักในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ศนูย์วจิยัและนวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนื (RISC) 
ในปัจจบุนั ผนวกกับการท�างานออกแบบในองค์กร 
ทีม่ผีูน้�าเป่ียมวสิยัทศัน์มาตลอด จงึซมึซบัแนวคิด 
จิตสาธารณะและมุ่งมั่นท�างานวิจัยเพื่อความ
ยัง่ยนืในการ ‘อยูด่’ี และเป็นจดุก�าเนดิของ RISC 
ศูนย ์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่ งยืน  
บนพื้นที่ 990 ตารางเมตร กลางใจเมือง  
 “หลนิท�างานที ่MQDC มา 13 ปีแล้ว โดยมี
คุณบี ทิพาภรณ์ (เจียรวนนท์) อริยวรารมย์ 
เป็นต้นแบบในการท�างานและการเรียนรู้ ซึ่ง
คุณบีลงรายละเอียดใส่ใจทุกจุด เพราะอยาก
สร้างบ้านที่มีคุณภาพที่ดีในการอยู ่อาศัย
ส�าหรับทุกคน และส่งเสริมในการคิดเพื่อโลก
และสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างเช่นการเลือกพื้นไม้  
ไม่ใช่ว่าเราเอามาวางแล้วปูแค่ให้สวย แต่จะ
เลอืกไม้จากการปลกูป่าไม้เชงิพาณชิย์ทดแทน
การใช้ไม้จากแหล่งธรรมชาติซ่ึงคงคุณภาพ 
พื้นไม้เหมือนเดิม ดังนั้น งานวิจัยเสมือนเป็น
ความรู้ เป็นซอฟต์แวร์ของการน�าไปพัฒนา 
ต่อยอดให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี  งานวิจัย
สามารถท�าให้เข้าใจในประเด็นต่างๆ ในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพดีแบบองค์รวมได้

“สุดท้ายแล้ว Health & Well-being คือความสุข” 
ถ้อยความสรุปนยิามของ Health & Well-being ตามมมุมองของ ดร.จิตพตั ฉอเรอืงววิฒัน์ สถาปนกิผู้ผันตัวมาท�งานวจิยัเป็นหลักใหญ่ 

ในฐานะผู้อ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จ�กัด กลุ่มบริษัท ดีที และผู้อ�นวยการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) เหมือนจะเป็นเครื่องยืนยัน

อย่างดีถึงความจริงที่ว่า เมื่อกาย ‘อยู่ดี’ จิตใจก็มีความสุข และนั่นก็ย่อมน�ไปสู่การมี ‘สุขภาวะที่ดี’ อย่างยั่งยืน
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ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ (หลิน)
ความเชี่ยวชาญและหน้าที่รับผิดชอบ :
 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน 
 ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาคาร 
 รวบรวมความรู้และงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทาง

การออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย  
 ใช้องค์ความรูโ้ดยรวมเพือ่ยกระดบัการออกแบบ 

ที่มีคุณภาพ  
 ยกระดบัความรูค้วามเข้าใจในงานวจิยัและพฒันา
ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร  

ABOUT HER

 “บรษิทัเราจงึท�างานวจิยักนัมานานกว่า 10 ปี
แล้ว เป็นหลงับ้านของการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์  
ซ่ึงเน้น 3 เรือ่งหลกั คอืพลงังานและส่ิงแวดล้อม  
เรือ่งของ Health & Wellness และเร่ือง Senses 
& Happiness  โดยปัจจุบันเราขยายขอบเขต
การวิจัยเพื่อความยั่งยืนเป็น 9 มิติ ที่จะท�าให้
เกิดองค์ประกอบของ Well-being ได้อย่าง
ครบถ้วน ได้แก่ Health & Wellness,  
Materials & Resources, Biodiversity : 
Nature & Animals, Smart & Sensible, 
Tech & Automation, Active & Low,  
Community & Intergens, Education & 
Discovery และ Climate Change 
 “ตวัอย่างเรือ่งคณุภาพอากาศภายในอาคาร 
เราศึกษาและวิจัยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว พร้อมน�า
ระบบ Fresh Air การเตมิอากาศในอาคารเข้ามา 
ทดสอบและวิจัยร ่ วม กับอาจารย ์คณะ
สถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
โดยมีการทดลองให้มีคนอยู่อาศัยจริง บันทึก
คณุภาพอากาศตลอดเวลาการวจิยัจนสามารถ
เข้าใจรูปแบบของคุณภาพอากาศในห้องนอน 
เพือ่น�าข้อมลูนีไ้ปท�างานร่วมกบัวศิวกรในการ
ออกแบบการเติมอากาศในห้องนอนให้ได้
คุณภาพอากาศที่ดีตลอดเวลาที่นอนพักผ่อน 
 “ส่วนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความหนาแน่นของเมืองท�าให้ธรรมชาติ  
สิ่งมีชีวิต สัตว์ต่างๆ หายไป เราเป็นคนเข้าไป
รุกรานบ้านของเขา แล้วกไ็ม่ได้เปิดพืน้ทีใ่ห้เขา
อยู่เลย เราก็เริ่มมาคิดว่า ถ้าเราสามารถดึง
ธรรมชาติกลับมาได้ เปิดพื้นที่ให้ธรรมชาติ  
ทั้งสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่างๆ อยู ่ร ่วมกับคนได  ้
เป็นระบบนเิวศอย่างแท้จรงิเพือ่ให้เกดิความสขุ
และความยั่งยืนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยจริงๆ  
 “อีกหนึ่ ง เรื่ องที่ส� าคัญก็คือเรื่ องของ  
Community & Intergens รากฐานของ 
คนไทยกค็อือยูแ่บบเป็นครอบครวั ปัจจบุนักม็ี
ครอบครัวเดี่ยวจ�านวนมากเริ่มกลับมาอยู่เป็น
ครอบครัวขนาดใหญ่ จากการมีลูก หรือการ
ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ แต่ระบบโครงสร้าง 
ไม่ตอบโจทย์เพราะคอนโดมิเนียมมีพ้ืนที่ 
ขนาดเล็ก เราจึงออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง 
ที่สามารถแบ่งปันพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทกุวยั และ
สามารถสร้างกิจกรรมระหว่างครอบครัวได้  
มีการแชร์ความรักกัน แชร์ความรู้กัน  
 “สดุท้ายเป้าหมายของ Well-being จรงิๆ 
คอืความสุข  ซึง่ต้องเป็นความสขุทัง้ใจและกาย
ในระยะยาวด้วย และความสุขก็ไม่ใช่แค่ของเรา 
หากแต่เป็นทกุสรรพส่ิงเลย ไม่ว่าสิง่แวดล้อม สตัว์ 
ต้นไม้ และตัวเรา ทุกอย่างสามารถมีความสุข
ได้  งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่า
คนไม่สามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ เพราะ

ความสขุก็คือการเปิดโอกาสให้คนเรามีปฏสัิมพันธ์
ต่อคนหลายๆ คน ท�าให้เรารูว่้าความสขุคืออะไร”   
 หากจะถามหาตวัอย่างรปูธรรมทีส่ดุในการ
ใช้งานวิจัยเข้ามาประยุกต์กับทุกส่วนในการ
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ย่อมต้องชี้เป้าไปที่
โปรเจกต์ไฮไลต์ The Forestias โครงการ  
มิกซ์ยูสขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกที่น�า
แนวคิดของการผสมผสานกันของธรรมชาติ 
สัตว์ และระบบนเิวศมาปรบัใช้ เพือ่ให้อยูร่่วมกัน
กับมนุษย์ได ้อย ่างยั่งยืน ซึ่งวางเป้าต ้อง 
เสรจ็สมบรูณ์ครบทกุเฟสในอกี 2-3 ปีข้างหน้า
 “อยากให้โครงการนี้เป็นต้นแบบของเรื่อง
ของ Well-being ในมุมที่สร้างป่าจริงๆ ให้มา
อยู่ร่วมกับคนในเมือง มิติที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสัตว์ เราท�าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มโครงการ 
โดยเข้าไปวัดความหลากหลายทางชีวภาพ
ก่อนเลย เพราะการพัฒนาที่ดินท่ีจะเคารพ
ธรรมชาต ิต้องเข้าใจบรบิทว่าก่อนเราเข้าไปใน
พ้ืนที่เขา มีต้นไม้อะไร มีสัตว์อะไรอยู่อาศัย 
ในพืน้ที ่เกบ็เป็นตวัชีว้ดัทัง้หมด ท�าให้เข้าใจว่า
ระบบนิเวศจริงๆ ของพื้นที่เป็นแบบไหน แล้ว
น�ามาออกแบบ ต้องใช้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
งานวิจัยมาตีความเป็นการออกแบบ ซึ่งยาก 
แต่ก็ท้าทายในการออกแบบ”
วิถี ‘อยู่ดี’ ช่วยกันได้คนละไม้คนละมือ  
 “ส�าหรับตัวหลินเองมีความเชื่อว่าเราต้อง
มีความเคารพกันและกัน คือหนึ่งเราต้อง
เคารพตัวเองก่อนว่าตวัเองมคีวามสขุความพอใจ
ระดับไหน แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน  
ต้องเคารพคนอ่ืนด้วยว่าเขามีพ้ืนที่แค่ไหน
ต้องการอะไร สิ่งแวดล้อมก็เหมือนกัน เขามี
บริบทยังไง และมองไปที่ผลลัพธ์ว่าถ้าวันนี ้
เราไม่เปลีย่นพฤตกิรรมในการอยูอ่าศยัของเรา 
ไม่เคารพธรรมชาติ ไม่เคารพสิ่งแวดล้อม ก็จะ
เกดิผลกระทบต่อรุน่ลกูหรอืคนอืน่ๆ อย่างวนันี ้
มปีระกาศเลกิใช้ถงุพลาสติกเรากจ็ะไม่ได้ท�าตาม
ทีค่นอืน่บอก แต่เราต้องท�าเพราะรูว่้าอนาคต 
มนัจะเกดิอะไรขึน้ ต้องเคารพตวัเราเอง เคารพ 
สิ่งแวดล้อม แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมเราให้มี
ความใส่ใจให้มากขึ้นจึงจะยั่งยืน 
 “อย่างหลนิเองในฐานะของคนท�างานออกแบบ 
ความคดิกเ็ปลีย่นไปเยอะเลย  ถ้าเป็นเมือ่ก่อน
ก็จะคิดไปในทางเดียวแค่ว่าเราจะท�าตึกนี ้

ให้สวยได้แค่ไหน แต่ไม่ได้คดิว่าสิง่นีช่้วยคนอืน่ 
ยังไงบ้าง แล้วกับชุมชนรอบๆ เราจะเป็นยังไง 
หน้าที่ของเราคือการเป็นคนสร้างบ้าน สร้าง
อาคาร วันนี้ถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบเลย  
ก็จะมัวแต่สร้าง แต่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราสร้างมา
มนัท�าให้เกดิอะไรบ้าง สมมตบ้ิานเราอยู ่50 ปี  
มันคือการปล ่อยทั้ งน�้ า เสีย ใช ้พลังงาน 
สร้างขยะ เหล่านี้คือความรับผิดชอบของเรา 
วันนี้หลินจึงเปลี่ยน พอคิดจะออกแบบปุ๊บ 
เราจะรู้เลยว่าเราควรท�าอะไรเพิ่มเพื่อให้มันดี
ไปด้วยกันได้ แค่คดิเพิม่นดิเดยีวเองว่าคณุต้อง
เคารพธรรมชาต ิคณุต้องเคารพหน้าที ่คณุกจ็ะ 
ใส่ความเข้าใจเข้าไปในกระบวนการ มนัสามารถ
ปรับทั้งเรื่องของพฤติกรรมของคุณและงาน
ของคุณให้กลับมาช่วยโลกได้ แล้วท�าให้เกิด
ความยั่งยืนได้ 
 “ดงันัน้ ในเรือ่งของทีอ่ยูอ่าศยัท่ีฝันอยากเหน็ 
หลินก็อยากกลับไปยังค�าพูดที่ คุณบีเคย 
ให้มาว่า ‘เราอยากสร้างบ้านเหมอืนสร้างบ้าน
ให้ครอบครัว’ แสดงว่าทุกอย่างที่เราท�า เรา
อยากจะท�าให้มันดีที่สุด มีผลดีที่สุด อยากให้
งานวิจัยที่ดีๆ ความรู้ที่มีประโยชน์ท่ีเราท�า 
ขึ้นมาเป็นจุดเล็กๆ ที่สามารถขยายผลให้เกิด
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างของ
ประเทศในการน�าไปคิดต่อยอดให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
ซึ่งถ้าบ้านทุกหลังหรือทุกบริษัทสามารถปรับ
เรื่อง Well-being ได้ก็จะท�าให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดี กระจายผลได้ดีมากขึ้น    
 “ส�าหรับเป้าหมายในด้านการท�างานของ
ตัวเอง ก็อยากให้เกิดความส�าเร็จของงานวิจัย
ที่เข้าไปสนับสนุนในการออกแบบและการ
พัฒนาโครงการด้าน Well-being ให้เกิดขึ้น
เพือ่เป็นตวัอย่างให้กบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
เช่น โครงการ The Forestias เนือ่งจากอยากเหน็
การเปลี่ยนแปลงเรื่องของ Well-being   
ในอีกมิติหนึ่ง เพราะถ้าถามเม่ือ 5 ปีท่ีแล้ว 
หลินก็ไม่รู้ว่าจะมีโครงการที่คิดก้าวกระโดด 
ได้ถงึขนาดนี ้ แล้วถ้าอกี 5 ปี สามารถขยายเป็น
สเกลเมืองได้ อยากเห็นตัวเองได้มีส่วนในการ
พัฒนาเมืองในประเทศไทย ได้เห็นศูนย์วิจัย 
RISC เป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาประเทศ” 
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เรื่อง : ชัย ธ�ารงค์กูล ภาพ : 123rf.com

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี : 
ทางเลือกที่เป็นไปได้ด้วยนโยบายระดับชาติ

 “ผู้ที่มีสุขภาพดีย่อมมีความหวัง ผู้ที่มีความหวังย่อมมีทุกสิ่ง” สุภาษิตอาหรับโบราณ
กล่าวไว้แบบนี้
 ทว่าเมือ่เวลาล่วงเลยไป สภาพสงัคมกเ็ปลีย่นแปลง คนทีม่สีขุภาพดใีนปัจจบุนัจงึอาจ
ยังขาดอีกหลายสิ่งในชีวิต World Economic Forum ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ
เพือ่ความร่วมมอืของภาครฐัและเอกชน จงึเสนอแนวทางพฒันาสขุภาพและความเป็นอยู่ 
ที่ดีอย่างยั่งยืนไว้หลักๆ คือ
 ส่งเสรมิสขุภาพจติทีด่ี โดยให้เหตผุลว่าสงัคมโลกในช่วงศตวรรษทีผ่่านมานัน้มุง่เน้น
ความส�าคัญไปที่การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายเป็นหลัก แต่การรับมือกับความท้าทาย
ด้านสุขภาพจิตยงัคงเป็นสิง่ทีไ่ม่ได้ให้ความส�าคญัมากนกั ซึง่ข้อมลูขององค์การอนามยัโลก 
ระบุว่า ความท้าทายด้านสุขภาพจิตมีมากถึง 47% ของความพิการในชีวิต โดย 
ค�านวณจากจ�านวนวันที่ผู ้คนไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ กล่าวคือหากในองค์กร 
มีตัวเลขการลางานของพนักงานทั้งหมด 100 วัน ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจะลางาน 17 วัน 
ภาวะจิตเวชอื่นๆ 12 วัน การติดแอลกอฮอล์และยาเสพติด 10 วัน โรคอัลไซเมอร์ 8 วัน 
ในขณะทีผู่ป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจลางาน 8 วนั โรคหวัใจและหลอดเลอืดลางาน 5 วนั  
โรคมะเรง็ลางาน 2 วนั เป็นต้น ซึง่ปัจจบุนัประเทศทีพ่ฒันาแล้วยงัคงจดัสรรงบประมาณ
ด้านสุขภาพเพื่อรับมือกับอาการป่วยทางจิตน้อยมาก 
 เน้นความร่วมมือมากกว่าการแข่งขนั ในสงัคมทีม่กีารชงิดชีงิเด่น ผูค้นมักไม่ไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน เพราะกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของตนเอง จึงพยายามรักษา 
ผลประโยชน์และสถานะทางสังคมของตนไว้อย่างเหนียวแน่น ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล 
จงึเป็นทางออกในการสร้างวงจรแห่งความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั เพือ่เปลีย่นการขบัเคีย่ว
ในโลกยุคใหม่ให้มีมิตรจิตมิตรใจแทน เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
 สร้างเศรษฐกิจเพื่อสังคม ลักษณะของระบบการจัดสรรทรัพยากรที่ดีต้องมีความ 
เท่าเทยีมกนั ทว่าระบอบการปกครองและกจิกรรมการค้าขายอนับดิเบอืนในโลกทกุวนันี ้
ก่อให้เกดิเศรษฐกจิในลกัษณะทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อคนเฉพาะกลุม่ แม้สิง่เหล่านีไ้ม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ แต่วิธีการขับเคล่ือนให้เกิดแนวทางปฏิบัติอันยุติธรรมและความสามัคคี 
ในระยะยาวนั้นก�าหนดได้ 

ภูฏานกับความสุขมวลรวมประชาชาติ
 ลองมาดูกรณีประเทศตัวอย่างที่มีนโยบายเพื่อ
สร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับคนในประเทศ  
แน่นอนว่าเมือ่พดูถงึสงัคมในจนิตนาการซึง่เป็นไปได้ยาก 
ในชีวิตจริง ‘ภูฏาน’ กลายมาเป็นชื่อที่ชาวโลก 
อ้างถึงในฐานะประเทศเล็กๆ ทางฝั ่งตะวันออก 
ของเทือกเขาหมิาลยัซึง่ประกาศเจตนารมณ์มุง่สร้าง
ความสุขให้ประชาชนภายในประเทศมากกว่าสร้าง
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิมาตัง้แต่ปี 1972 ผ่าน
นโยบาย 4 เสาหลกั อย่างเป็นรปูธรรม คอืการบรหิาร
อย่างมีธรรมาภิบาล การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แบบยั่งยืน การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งคุณค่าทาง
วฒันธรรม และการให้ความส�าคญักบัการดแูลรกัษา
สภาพแวดล้อม อันนับเป็นหัวข้อที่นักเศรษฐศาสตร์
ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
 ตลอดระยะเวลาเกือบคร่ึงศตวรรษที่ผ่านมา 
ภฏูานแสดงจดุยนืในการส่งเสรมิการลงทนุจากต่างประเทศ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งยังมีนโยบายจ�ากัด
ปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินปีละ 8,000 คน เพื่อ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นไว้ อย่างไรก็ดี บรรดา
นักวิชาการต่างชี้ว่าการขับเคล่ือนประเทศด้วยวิธี 
ดงักล่าวนัน้มจีดุอ่อนหลายประการ อาท ิความสมัพนัธ์
ของความสุขกับปัจจัยอื่นๆ หรือตัวแปรจ�านวนมาก
ในแบบสอบถามความเห็นของประชาชน ไปจนถึง
การขาดความเป็นสากลเพราะมคีวามเฉพาะเจาะจง
กับบริบทของประเทศภูฏานเท่านั้น เป็นต้น 
 แม้จะมีความคิดเหน็สองด้านจากแวดวงต่าง  ๆทัว่โลก
คอยวิพากษ ์ วิจารณ ์การขับ เคลื่ อนประเทศ 
มาโดยตลอด แต่ภูฏานยังคงให้ความส�าคัญและ 
ยนืหยดัทีจ่ะประคับประคองความสขุของคนในชาติ
ไว้มากกว่าตัวเลขของดัชนีมากมายที่ขึ้นๆ ลงๆ  
ในแต่ละปี  
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ชีวิตลงตัวของคนเยอรมันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
 การพฒันาเมอืงใหญ่อันแออัดและชลุมนุวุน่วายด้วยเทคโนโลย ียงัถอืเป็นนโยบายซึง่ส่งเสรมิ
ทั้งคุณภาพกายและใจให้ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ และ ‘เยอรมนี’ ก็ถือเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมสมบูรณ์แบบแห่งเดียวในโลกอย่างแท้จริง
 ในแง่ของการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในประเทศนั้น รัฐบาลเยอรมนีได้พัฒนาเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็อย่างจรงิจงั ทัง้บรกิารบรอดแบนด์ 50 Mbps ซ่ึงตอนนีค้รอบคลมุทกุครวัเรอืน
เตรียมรองรับการใช้ 5G ทั่วประเทศภายในปี 2020 และการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้รองรับ Gigabit ภายในปี 2025 ซึ่งจะต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
โดยสมบูรณ์ ผลส�ารวจของสถาบันวิจัยตลาด YouGov เปิดเผยว่า ชาวเยอรมันหันมาใช้
ระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) มากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีผู้บริโภคกว่า 2,200,000 คน 
ทั่วประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 Autobahn ถนนที่มีความยาวเกือบ 13,000 กิโลเมตร ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้รถ
วิ่งได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยด้วยความหนาถึงเกือบ 2 ฟุต อันมีความแข็งแกร่งเทียบเท่า
รันเวย์ที่สามารถรองรับการขึ้นลงของเครื่องบินได้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว
เยอรมันเช่นกัน 
 ไม่นานมานี้ เว็บไซต์ส�านักข่าว Frankfurter Neue Presse (FNP) ได้เผยแพร่ข้อมูล
ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้านในประเทศเยอรมนีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
(mHealth) และมีเป้าหมายด�าเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศด้วย โดยในปี 2017 นั้น 
ทีมแพทย์จ�านวน 15 คน ได้เปิดให้บริการดังกล่าวในนครหลวงแฟรงก์เฟิร์ตรวมถึงเมือง
ใกล้เคียง และขยายการบริการไปยังเมืองอื่นๆ เป็นล�าดับ โดยให้บริการด้านโรคกระดูก 
และข้อ โรคทางเดินปัสสาวะ อายุรศาสตร์ กุมารเวช โรคหู คอ จมูก และเวชปฏิบัติทั่วไป 
สนนราคาค่าใช้จ่ายประมาณคร้ังละ 180 ยูโร ซ่ึงในอนาคตจะขยายรูปแบบโดยการใช้ 
แอปพลิเคชันนัดหมายแพทย์ รวมถึงการใช้ Video Call ในการตรวจอาการหรือให้ 
ค�าปรึกษาแก่คนไข้อีกต่างหาก   
 เรยีกได้ว่าการทีค่นคนหนึง่จะมกีายและใจทีด่นีัน้มใิช่เรือ่งทีเ่หลอืบ่ากว่าแรงแต่อย่างใด 
หากได้รับการส่งเสริมนโยบายที่สนับสนุนให้คนในท้องถิ่นอยู่ดีกินดีอย่างเหมาะสมและ
จริงจังก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสุขภาพและสุขภาวะที่ดีได้อย่างยั่งยืน 

นโยบายทางสังคมที่สร้างความสุขให้คนสวีเดน
 สวีเดนถือเป็นกรณีศึกษาที่มีความเป็นไปได้และเห็นผลชัดกว่าในระดับสากล ทั้งในแง่
ของการพฒันาสขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ด้ีวยนโยบายทางสงัคมอนัก้าวหน้า แม้ประชาชน
จะต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงมากแต่พวกเขาก็พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นกองทุน
ประกนัสงัคมอนัแขง็แกร่ง กองทนุด้านการดแูลสขุภาพและการศกึษา รวมไปถงึการหยดุงาน
เพ่ือครอบครัวซ่ึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากพอๆ กับกฎหมายลางาน 6 เดือน เพื่อออก 
ไปท�าธุรกิจเลยทีเดียว 
 ย้อนกลับไปเมื่อปี 1974 สวีเดนเป็นประเทศแรกท่ีน�านโยบายดังกล่าวมาใช้ ปัจจุบัน
บรรดาคุณพ่อคุณแม่มีสิทธิลางานถึง 480 วัน (16 เดือน) โดยได้รับค่าจ้างเพื่อเลี้ยงดูบุตร

หรือบุตรบุญธรรม โดยจัดสรรให้ลางานได้คนละ 3 เดือน ส่วนอีก 10 เดือนที่เหลือสามารถแบ่งกันได้ตามความพอใจ ส�าหรับกฎหมายลางาน
เพื่อออกไปเป็นผู้ประกอบการน้ันมีมาต้ังแต่ปี 1998 เพื่อกระตุ้นให้ประชากรในประเทศมีแรงจูงใจในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยยังสามารถกลับไป
ท�างานเดิมได้หากธุรกิจที่ท�าน้ันไม่ประสบความส�าเร็จอีกด้วย ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่สร้างสุขภาวะท่ีดี สามารถสนับสนุนให้ประชากรในประเทศ 
มีความสุขและความสมดุลในชีวิตมากขึ้น   

มิลาน เมืองกินดีอยู่ดี ประจ�าปี 2019
 ‘มิลาน’ ประเทศอิตาลี ถูกยกให้เป็นเมือง  
ทีก่นิดอียูด่ทีีส่ดุในปี 2019 จากเวที Wellbeing City 
Award จดัขึน้โดย NewCities องค์กรไม่แสวงผลก�าไร
ในเมืองมอนทริอัล ประเทศแคนาดา ที่มุ่งศึกษา
และพัฒนาวิถีความเป็นอยู่ของคนเมืองทั่วโลก 
 มิลานได ้รับเลือกให้เป ็นผู ้ชนะจากความ
ก้าวหน้าของโครงการระดมทุนเพื่อประโยชน์
สาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคม 
(Civic Crowdfunding Project) อาทิ โครงการ 
ที่น�าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนเมือง เช่น ใช้เทคโนโลยีช่วย
ออกแบบระบบจัดสรรเวลาในครอบครัวเพื่อสร้าง
ภาวะ Work-family Life Balance น่าจับตามอง
ว่าเทรนด์การพัฒนาสังคมเมืองผ่านโครงการ  
Civic Crowdfunding Project นี ้ก�าลงัเป็นทีส่นใจ
ในหลายประเทศทั่วโลก ที่อิตาลีในหลายๆ เมือง 
ก็มีโปรเจกต์ระดมทุนนับร้อย อาทิ การสร้าง 
ทางจักรยานกว่า 900 กิโลเมตร โปรเจกต์พลิกฟื้น
พิพิธภัณฑ์เก่าสู่พิพิธภัณฑ์รูปแบบ Interactive  
สิง่เหล่านีส้ะท้อนว่าบางครัง้การพฒันาเมืองสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องรอภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เมืองที่น ่าอยู ่เกิดขึ้นได้  
เพราะเมืองเป็นของคนทุกคน 
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LITTLE VOICE

 การบริโภคและการใช้ชีวิตให้เกิดสุขภาวะนั้นฟังดูแล้วช่างเป็นเรื่องยากเย็น ย่ิงกับคนท่ีอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งมีเวลาจ�กัด  
ซ�้ายังต้องฝากท้องไว้กับอาหารนอกบ้านด้วยแล้วยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ แท้จริงแล้วชีวิตที่มีคุณภาพนั้นเป็นแค่ภาพลวงตาจริงหรือ? 
ลองฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสองท่านนี้ อาจได้ไอเดียดีๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้!

เรื่อง : ชัย ธ�ารงค์กูล

วิถีกินดี-อยู่ดีในแบบที่คุณเลือกได้

ภาณุภน บุลสุวรรณ (เชฟแบล็ค)
เจ้าของร้าน Blackitch Artisan Kitchen
 “การกินดีในแบบของผมคือการเลือกกินให้หลากหลาย ใช้วัตถุดิบ
ตามฤดูกาล และน�าวัตถุดิบในครัวมาประยุกต์ให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อลดการ
ทิง้ขยะอาหาร โดยนกึถงึอะไรกไ็ด้ตามทีต่วัเองถนดั เป็นเมนงู่ายๆ ไม่ต้อง
ดัดแปลงอะไรมากมาย ซึ่งคนที่ท�าอาหารจะรู ้วิธีการอยู ่แล้ว เช่น  
ก้านผักชี แทนที่จะน�าไปทิ้งก็สามารถน�ามาท�าน�้าจิ้มซีฟู้ดได้ หรือน�าไป
ตากแห้งเพือ่ท�าเป็นชากไ็ด้ เคลด็ลบัคอืนึกถงึของใกล้ตวั ของทีกิ่นเป็นประจ�า 
แล้วใช้วัตถุดิบซึ่งเหลือจากการท�าอาหารมาทดแทนของที่อยู่รอบตัว  
โดยแนวคิดนี้เริ่มเมื่อ 3 ปีที่แล้ว จากการที่ผมเห็นว่าสิ่งที่เราซื้อมา 
กับสิง่ทีเ่ราใช้ไปนัน้ไม่สมัพนัธ์กนั การไปบวกต้นทนุกบัลูกค้ามนัไม่แฟร์  
หากเราสามารถเปลีย่นวัตถดุบิเหล่านีม้าเป็นต้นทนุ ลกูค้ากไ็ม่จ�าเป็นต้อง
จ่ายแพงครับ 
 “ส่วนนยิามของการอยูดี่ของผมคอือยูใ่ห้สมดลุ ต้องบาลานซ์ทกุเร่ือง 
ทั้งเรื่องอารมณ์ การใช้ชีวิต วิธีคิด ไม่สุดโต่ง ความหลากหลายคือดีที่สุด 
แต่เราต้องมีสติ รู้ตัว ปรับอารมณ์ได้ ท�าความเข้าใจว่าชีวิตมันมีวันที่ดี
และไม่ดี ของทุกอย่างมันจะดีได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติอยู่กับตัว ในแง่ของ 
การใช้ทรพัยากร ผมจะจดบนัทกึการใช้น�า้ ใช้ไฟ หากเดอืนไหนใช้มากไป 
ต้องหาสาเหตุว่าเพราะอะไร มีน�้าร่ัวหรือเปล่า เราจะสามารถปรับ 
การใช้ชีวิตตรงไหนได้บ้างเพือ่ใช้ทรพัยากรให้น้อยลง พยายามพกแก้วน�า้ 
ไปไหนมาไหนเพื่อลดการใช้พลาสติก และไม่ใช้หลอด หากต้องเดินทาง
ไปที่ใกล้ๆ ก็จะใช้จักรยาน”

อัจจิมา ศรีปรัชญาอนันต์ (ป๋วย) 
นักก�าหนดอาหาร และเจ้าของ Little Sunshine Café
 “ส�าหรับป๋วยเองแล้ว อาหารที่ดีต่อร่างกายคืออาหารที่เหมาะต่อ
สภาพร่างกาย สภาพภูมิอากาศ สภาพความเป็นอยู่ และสภาพจิตใจ 
ในปัจจบุนัขณะ คอืถ้าเราเป็นคนทีอ่ายนุ้อย ร่างกายแขง็แรง ไม่ได้มโีรคภยั 
ไข้เจ็บอะไร เราก็จะเลือกกินอาหารที่สมดุลครบทุกหมู่อาหาร เน้น 
ผัก ผลไม้ โปรตีนที่ดีจากถั่ว ปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไขมันดี และธัญพืช
ต่างๆ เน้นความหลากหลายของอาหารที่กิน ส่วนคนที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพก็จะมีข้อควรระวังและแบบแผนการกินซ่ึงต้องปรับเปล่ียน 
เลก็น้อย แต่โดยรวมแล้วคอืการเลอืกกินอาหารซึง่มาจากพชืมากขึน้ ทีส่�าคัญ
ถ้าให้ดีคือต้องเป็นของอินทรีย์ซึ่งเรารู้ที่มาและแหล่งผลิตที่ไว้ใจได้
 “ด้านการใช้ชวีติแบบอยูด่มีสีขุในมมุมองของป๋วยคอืการทีเ่รามสีมดลุ
ในชีวิต ทั้งเรื่องการงาน สุขภาพ ความสัมพันธ์ และจิตใจ มีการยึดหลัก
ความพอเพียงในบริบทของเราเอง ทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตและการ 
รบัประทานอาหาร นัน่คอืการมสีตใินทกุสิง่อย่างทีเ่ราท�าและกนิ ไม่หย่อน
หรือตึงไป แน่นอนว่าคงไม่มีใครที่สามารถรักษาความเป็นกลางได้เสมอ 
แต่เราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ รวมไปถึงการดูแล
สขุภาพด้วย เช่น ช่วงนีรู้้สกึอ่อนเพลยี เราสามารถเลอืกกนิอาหารทีท่�าให้
รู้สึกสดชื่น มีรสเปรี้ยวหวาน สดใหม่ และพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ 
เคลือ่นไหวร่างกายบ้างเท่าทีเ่ราสะดวก กส็ามารถปรบัให้เรารูส้กึดขีึน้ได้ 
ป๋วยคิดว่าแบบนี้คือความยั่งยืน คือความพอดี ที่เราสามารถอยู่อย่างดี
ทั้งร่างกายและจิตใจได้ค่ะ” 
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เรื่อง : WM 

INSPIRED  LIVING

Book Trend

Food Market   

กินดี อยู่ดี วิถีสุข
 ‘สรรพรส’ มื้อเที่ยงของชาวออฟฟิศ 
กลางกรุง ปรุงด้วยเมนูสุขภาพ 
 ท่ามกลางความเร่งรีบย่านอารีย์ ยังมี 
ร้านอาหารเป็นคีออสเล็กๆ ช่ือว่า สรรพรส  
ทีเ่จ้าของร้านน�าอาหารสุขภาพ ผนวกกับรูปแบบ
เสิร์ฟกินกลางวันจานด่วน ในราคามิตรภาพ

หลักสิบ ที่ร้านเสิร์ฟเมนูออร์แกนิกฟิวชั่นจาก
วตัถดิุบคณุภาพเยีย่ม บางเมนสู�าหรับชาววแีกน
มังสวิรัติโดยเฉพาะ โดยเจ้าของร้านให้เหตุผล
ว่าอยากท�าเมนูสุขภาพที่รสแซ่บ ดังจะเห็นได้
จากเมนู ‘ข้าวน�้าพริกปลาทอด’ (ที่ทางร้าน 
จ�ากัดความว่าน�า้พรกิของเขาคือน�า้ปรงุ มใีห้เลอืก
หลากรสชาติ) หรือเมนู ‘ข้าวย�าหอมเคย’  
ที่น�ากะปิมาชูโรง ฟิวชั่นกินเบาๆ แนะน�า  
‘ฟองเต้าหูโ้รลสลดั’ ใครอยากกนิผัก ร้านนีใ้ห้ผกั
เป็นกระบงุ อกีหนึง่ความน่ารกัของร้านคอืการใช้
ภาชนะจานกาบหมากส�าหรบัลกูค้าสัง่กลบับ้าน 
หากใครสั่งที่ร้าน กินเสร็จมีมุม Self Service 
แยกขยะและแยกจานด้านข้างด้วย นับเป็น
หน่ึงในร้านค้าไอเดียดีที่ชวนให้เห็นว่า ค�าว่า 
‘กินดี อยู่ดี’ เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ อย่างไร 
 ส�ารวจเมนูก่อนปักหมุดไปชิม : https://
web.facebook.com/sapparos.sl/

ป่าไผ่สร้างสุข โดยเครือข่ายกินดีมีสุข 
จังหวัดพัทลุง
  จะดีแค ่ ไหนที่ เ ราได ้ เดินเล ่นใน 
ตลาดนดัทีม่หีลงัคาเป็นกอไผ่ให้เงาร่มรืน่ 
ช้อปปิ้งอาหารปลอดภัย สูดลมหายใจ
จากธรรมชาติจนเต็มปอด 
 คุณจะได้พบกับอาหารพ้ืนถิ่นแบบ
ชาวใต้ น�าความสมบูรณ์ทางอาหาร 
ในแบบชาวใต้ที่บรรดาพ่อค้าแม่ขาย
นยิามว่า พวกเขาได้น�าความสมบรูณ์จาก 
‘วิถีป่า/นา/เล’ มามอบให้กับผู้บริโภค 
อีกหนึ่งความเก๋ของตลาดนี้คือเราแทบ
จะไม่พบพลาสติกในตลาดเลย เพราะมี
ภาชนะทั้งใบตอง กระบอกข้าวหลาม 
กะลา จานกาบหมาก (ทีส่�าคญั ทางตลาด
รณรงค์ภาชนะสเีขยีวมานานหลายปีแล้ว) 
นอกจากโซนอาหาร มีโซนศิลปะท้องถิ่น
ท�ามือ น�าเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น  
ผ้าย้อมสีธรรมชาติ งานศิลป์จากกะลา 
ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัจากพทัลงุ กระจูดสาน
ที่ออกแบบโดยชุมชนมาให้เราช้อปแบบ
เยน็ใจ ดังทีค่นในชมุชนต้องการให้ตลาดนดั
แห่งนี้ เป ็นพื้นที่ เพื่อการเล่น เรียนรู ้  
ลงมือท�า ทั้งพ่อค้าแม่ขายและผู้บริโภค
มาพบปะกัน 
 ป ่าไผ ่สร ้างสุข เป ิดทุกวันเสาร ์  
07.00 น - 17.00 น.
 (ถนนสายไสยวน-ควนขนุน อ�าเภอ
ควนขนนุ จงัหวัดพัทลุง อยูห่่าง รพ.ควนขนนุ 
ประมาณ 200 เมตร ) 
https ://www.facebook.com/
kindeemeesuk.pattalung/  

Breathe Wellbeing Journal
ผู้เขียน : Editors of Breathe Magazine
 มองหาหนงัสือสักเล่มเป็นของขวญั 
ให้ตัวเองต้นปีนี้ ลอง Breathe  
Wellbeing Journal ไกด ์บุ ๊ก 
ที่บันทึกแนวคิด แรงบันดาลใจ และ
เทคนิคในการวางแผนเพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายด้านการป้ันสขุภาพทีแ่ขง็แรง
ไว้แน่น แบบไม่มีกั๊ก! ช่วยให้คุณ
ออกแบบวิถีชีวิตทีม่คีวามสมดลุ และ
มีความสุขมากกว่าที่เคยด้วยตัวเอง 
มาพร้อมหน้าไดอารีใ่ห้คณุจดบนัทกึ
เรื่องราวเส ้นทางการออกแบบ
สุขภาพท่ีดีด้วยตัวเอง โดยน�าเสนอ
เนื้อหาผ่านรูปเล่มอ่านสบายตา  
เปิดอ่านเมื่อไรก็อมยิ้มได้เสมอ  

ผลวิจัยชี้ ‘ความรู ้สึกรัก’ ท�าให้เรามีชีวิต 
ความเป็นอยู่ดีขึ้นได้
 นกัวทิยาศาสตร์แห่ง Pennsylvania State 
University เผยผลการศกึษาพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรูถ้งึ ‘ความรูส้กึรกั’ มคีวามเชือ่มโยง
กับ ‘ความกินดีอยู่ดีของมนุษย์’ โดยเฉพาะการ 
กระตุน้ให้เรามสีภาพจติใจทีด่ขีึน้ การศึกษาครัง้นี้
ตีความภาวะที่สภาพจิตใจดีขึ้นว่าหมายถึง  
ความเข้าใจเป้าหมายและจุดประสงค์ของเรื่อง
ต่างๆ ในชีวิต และการมองโลกในแง่ดี ภาวะนี้
สะท้อนออกมาผ่านบุคลิกภาพที่ดี 
 ผูว้จิยัชีด้้วยว่าผลการศกึษาในครัง้นี้อาจเป็น
สัญญาณที่ดี บ่งบอกว่าเราก�าลังจะค้นพบวิธี
ท�าให้มนุษย์มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ ี และมคีวามสขุ
ง่ายขึ้น ด้วยการพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
ที่เต็มไปด้วยความรักนั่นเอง

ภาพ :  Tim Marshall on Unsplash
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เครอืซพีเีดนิหน้า ‘สบขุน่โมเดล’ เปิดโรงแปรรูปวิสาหกจิชมุชน สร้างป่า

สร้างรายได้ 

 คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

เป็นประธานในพิธีเปิดโรงแปรรูปวิสาหกิจชุมชน สร้างป่า สร้างรายได้ 

บ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท

ในเครือฯ ชาวบ้านชุมชนสบขุ่น ทั้งนี้ เครือซีพีได้ด�าเนินโครงการ 

พลกิฟ้ืนผนืป่าสูก่ารพฒันาคณุภาพชวีติทีย่ัง่ยนื บนพืน้ทีน่�าร่องกว่า 330 ไร่ 

หรือที่เรียกว่า ‘สบขุ่นโมเดล’  เพื่อเป็นต้นแบบในการฟื้นคืนผืนป่าน่าน

ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยการส่งเสริมปลูกกาแฟทดแทนข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์แก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น ต่อยอดเพิ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย

แนวคิด Social Enterprise เป็นการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บ้านสบขุ่นอย่างยั่งยืน

ซีพีเข้าร่วมการหารือระดับโลกเรื่อง Circular Economy 

 คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร 

เครือเจรญิโภคภัณฑ์ เป็นตวัแทนเครือฯ เข้าร่วมการประชุม Responsible 

Business Forum ภายใต้ชื่อ Circular 2030: Towards Zero Waste. 

Next Generation Leaders. Circular Economy Jobs of the Future 

จัดโดย Global Initiatives ท่ีสิงคโปร์ โดยมุ่งหาแนวทางความร่วมมือ 

ว่าด้วยเรือ่ง Circular Economy หรอืการใช้ทรพัยากร รวมถงึผลติภณัฑ์

ให้คุม้ค่ามากท่ีสดุ ลดวฒันธรรมใช้คร้ังเดียวทิง้ การเข้าร่วมประชมุในครัง้นี้ 

ถือเป็นการแสวงหาองค์ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการ

พัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้ยกตัวอย่างโครงการไก่ไข่ครบวงจร 3 ล้านตัวผิงกู่ 

แม็คโคร ผนึกสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล น�าข้อมูล

โภชนาการอาหาร ต่อยอดผักผลไม้ปลอดภัย

 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ 

สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล น�าผลงานข้อมลูคณุค่าโภชนาการ

อาหาร เสริมอาหารปลอดภัย เช่ือมระบบตรวจสอบย้อนกลับผ่าน 

ควิอาร์โค้ด (i-Trace) ในกลุม่สนิค้าผกัผลไม้กว่า 120 ชนดิ ภายใต้แบรนด์ 

MQP เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับให้ครอบคลุม 

ทัง้มาตรฐานอาหารปลอดภยั และคณุค่าทางโภชนาการ เพิม่ความมัน่ใจ

ให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ตามแนวโน้มการเติบโตของอาหาร 

เพื่อสุขภาพในปัจจุบัน  

เป็นโมเดลต้นแบบ Circular Economy ในภาคเกษตร และได้ร่วมหารอืกบัองค์กรระดบัโลก จดัตัง้ศนูย์เพือ่ความเป็นเลศิของระบบการบรหิารจดัการ

พื้นที่เกษตรกรรมรายย่อย เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรายย่อย 450 ล้านคนทั่วโลก 



วิสัยทัศน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

To be a leading tech and innovative conglomerate, 
providing food for both body and mind, 

that creates shared value 
and brings health and well-being for all.

เราเป็นองค์กรที่เป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการสร้างอาหารคน 

อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า 
เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคน




