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การประชุมท่ามกลางธรรมชาติ คือ
หนึ่งในวิธี Social Distancing ที่
ปลอดภัย
ธรรมชาติ ให้แรงบันดาลใจและช่วย
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
การได้อยู่ท่ามกลางป่า น้ำ� ดิน ลม
และแดด ช่วยให้ประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานดีขึ้น

สัมมนาสีเขียว :
New Normal
กระตุ้นไฟทำ�งาน
หลังล็อกดาวน์
การจัดประชุมท่ามกลางธรรมชาติกลาย
เป็นเทรนด์ใหม่ที่สืบเนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 แม้จะต้อง Social Distancing
และประชุมในรูปแบบ virtual ผ่านแอปพลิเคชัน
ต่างๆ แต่ถ้าต้อง Work from Home กันนาน
หลายเดือน ย่อมต้องอยากถอยจากชีวิต
โดดเดี่ยวนั่งแปะอยู่หน้าจอ แล้วเปิดตัวเอง
สู่โลกกว้างมาระดมสมองกับมนุษย์ด้วยกัน
อีกครั้ง
กระทรวงสาธารณสุขมีคำ�แนะนำ�
สำ�หรับจัดการประชุมในช่วงโควิด-19 และ
ในภาคของอุตสาหกรรมไมซ์ก็มีแนวปฎิบัติ
ที่ควรให้ความสนใจสำ�หรับการจัดประชุม

ในช่วงโควิด-19 ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัย
รักษาระยะห่างทางสังคมได้ ด้วยการ
ออกไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งบอกเลย
ว่า การประชุมในบรรยากาศธรรมชาตินั้น
จะกลายเป็น New Normal หลังโควิด-19
จริงๆ

เทรนด์ธรรมชาติมาแรง

เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีผลสำ�รวจ
เปิดเผยว่า โควิด-19 ทำ�ให้ผู้คนหันมาดูแล
สุขภาพ ออกกำ�ลังกายและแสวงหาพื้นที่สีเขียว
กันมากขึ้นเพื่อคลายเครียด ในประเทศไทยเอง
ยังเกิดปรากฏการณ์ที่ผู้คนแห่กันปลูกต้นไม้กัน
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ทั้งบ้านทั้งเมือง ดาราที่ไม่มีละครให้เล่น ไม่มี
อีเวนต์ให้ไปร่วมงาน ก็โพสต์รูปยืนเช็ดต้นไม้
เชฟที่เปิดร้านอาหารไม่ได้ก็แชร์เมนูเด็ดจาก
ผักสวนครัวรั้วกินได้ แม้แต่สื่อระดับโลกอย่าง
New York Times ยังเขียนบทความว่าต้นไม้
กลายเป็น ‘สัตว์เลี้ยงชนิดใหม่’ ของคนยุคนี้
ไปแล้ว
ผู้คนต่างชาติ ต่างทวีป ต่างวิถีชีวิต พากัน
หันเข้าหาธรรมชาติเหมือนกันในยามเกิด
วิกฤต เห็นธรรมชาติเป็นที่พึ่ง ซึ่งก็จริง เพราะ
ธรรมชาติมีพลังเยียวยาร่างกายและจิตใจได้
นั่นเอง

กางไอเดียประชุมท่ามกลาง
ธรรมชาติ

ขึ้นชื่อว่า ‘สัมมนาสีเขียว’ แล้ว คงไม่ได้มี
แค่ทุ่งหญ้าป่าเขาให้เราได้จัดประชุมเท่านั้น
หากยังมีหลากหลายไอเดียประชุมกลาง
ธรรมชาติที่เป็นตัวเลือกอื่นๆ ซึ่งน่าลองทำ�
ไม่แพ้กัน

นักธรรมชาติวิทยาและผู้เขียนหนังสือ
The Nature Principle กล่าวว่าแค่เดินในสวน
10-15 นาที ประสิทธิภาพในการทำ�งานดีขึ้น
กว่าพยายามเค้นไอเดียในห้องประชุมหรือ
หาแรงบันดาลใจจากอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆ

อาบป่าระหว่างประชุม

การอาบป่าหรือ ชินริน-โยกุ คือวิธีบ�ำบัดที่
นักวิจัยชาวญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเมื่อ 40 ปีก่อน
วิธีการอาบป่าไม่ใช่การไปอาบน�้ำตกหรือ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า สตีฟ จ็อบส์ เจ้าพ่อ
แช่นำ�้ พุรอ้ น แต่คอื การมองลึกลงไปในธรรมชาติ
Apple คือ ‘นักเดินประชุม’ เขามักเดินประชุม
การอาบป่าไม่ต้องท�ำอะไรเลย แค่เดินทอดน่อง
กับจอน ไอฟ์ นักออกแบบคู่หูจนได้ไอเดีย
ผลิตภัณฑ์ที่คนทั้งโลกใช้กัน ทั้งไอแมค ไอพ็อด ไปเรื่อยๆ และเปิดประสาทสัมผัสต่างๆ เงี่ยหูฟัง
เสียงนก สูดดมกลิ่นดินและใบไม้ สัมผัส
ไอแพ็ดและไอโฟน หรือในช่วงท้ายของชีวิตที่
เขาเดินประชุมกับวอลเตอร์ ไอแซคสัน นักเขียน ความเย็นของน�้ำ ลมและแดด เป็นต้น
การประชุมในห้องปิดมิดชิด สัมผัสแต่
ชื่อดังเพื่อให้ไอเดียเขียนหนังสือชีวประวัติของ
ลมจากเครื่องปรับอากาศและเจอมลพิษใน
เขาเองซึ่งหนาถึง 656 หน้า
ป่าคอนกรีต ทำ�ให้รา่ งกายได้รบั พลังงานประจุบวก
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมอามี
พบว่า การเดินประชุมท่ามกลางธรรมชาติช่วย มากเกินไปจนรู้สึกหนืด งืด เอื่อยเฉื่อย แต่
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชจะได้
ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้ เนื่องจาก
ออกซิเจนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบอ่อนๆ เมื่อสูด
ขณะที่เดินไปเรื่อยๆ สมองจะเริ่มผ่อนคลาย
ออกซิเจนในป่าเข้าไป ประจุลบจะเข้าไปจับกับ
จิตใจกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบตัว
ประจุไฟฟ้าขั้วบวก ทำ�ให้ร่างกายมีภาวะ
ขณะเดียวกันเลือดลมก็สูบฉีด ซึ่งริชาร์ด ลูฟ

เดินประชุมในสวน
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เป็นกลาง เมื่อนั้นซีโรโทนินหรือฮอร์โมน
แห่งความสุขจะหลั่งออกมา ช่วยให้สดชื่น
กระปรี้กระเปร่า มีพลังทำ�งานได้อย่างอัศจรรย์

ประชุมริมสายน้ำ�

อกหักก็เดินตากฝน เครียดหนักก็ไปทะเล
อยากสงบก็ต้องไปแม่น�้ำ ในทางวิทยาศาสตร์
แล้วมีข้อพิสูจน์ว่า ‘น�้ำ’ มีส่วนช่วยพัดพา
ความเครียด ความกังวลและความติดขัด
คับข้องให้ไหลไปกับสายน�้ำ แล้วพัดพาความ
สงบสุขเข้ามา แค่ได้นั่งมองสายน�้ำไหล ช่วย
ให้หัวใจเต้นช้าลงและหายใจได้ลึกขึ้น ร่างกาย
จึงเริ่มคืนสู่ความสมดุล ต่อมไอเดียบรรเจิด
เริ่มเดินเครื่องท�ำงาน ท�ำให้ความคิดลื่นไหล
การสื่อสารและบทสนทนาคล่องตัว ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ทุกนัดการประชุมต้องการ

ประชุมใต้แสงจันทร์

ตามต�ำราแพทย์จีนกล่าวไว้ว่าการอาบ
เเสงจันทร์เต็มไปด้วยข้อดีไม่แพ้การอาบแดด
เนื่องจากช่วยรักษาความร้อนของร่างกาย
ให้คงที่ ซึ่งจะท�ำให้ธาตุต่างๆ ในร่างกายสมดุล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธาตุลมและธาตุไฟ
เคลื่อนไหวอย่างสมดุลจะช่วยพาสารอาหาร
ไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้เต็มที่ แนะน�ำว่าควร
ประชุมใต้แสงจันทร์กันช่วงหัวค�่ำ ไม่ต้อง
ทาครีมกันแดด แต่อย่าลืมพ่นสเปรย์กันยุง
ร่างกายจะอุ่นและได้รับวิตามินดีไม่ต่างจาก
ออกไปรับแสงยามเช้า แต่ไม่ควรประชุมเพลิน
เกินเที่ยงคืนซึ่งน�้ำค้างจะท�ำให้อุณหภูมิใน
ร่างกายลดลง อาจไม่ดีต่อสุขภาพ และจริงๆ
แล้ว การประชุมใต้แสงจันทร์นี้ยังสามารถเป็น
ไอเดียของการจัด Pre-dinner Cocktail
ในช่วงหัวค�่ำก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่ง
จะท�ำให้บรรยากาศการพูดคุยนั้นไม่เคร่งเครียด
เกินไป ช่วยละลายพฤติกรรมผู้ร่วมงานท�ำให้
สนทนากันได้เปิดอกมากขึ้น
ไอเดียเหล่านี้เป็นการจุดประกายเพื่อ
ให้การประชุมเกิดความสร้างสรรค์ ที่เรา
อยากให้ ผู้จัดงาน MICERs ลองนำ�ไป
ต่อยอด เพราะใครๆ ก็อยากหนีบรรยากาศ
ห้องสี่เหลี่ยม ลองออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์
ที่น่าจะช่วยกระตุ้นให้สมองผลิตไอเดียดีๆ
ได้มากมาย
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