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ภาพปกโดย นักรบ มู ล มานั ส ได้ รั บ
แรงบันดาลใจจากปกอัลบัม้ ชุดที่ 8 ของ
วง The Beatles ชื่อ Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band ซึ่ ง
วางจ� า หน่ า ยครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 26
พฤษภาคม ค.ศ. 1967 และกลับมา
โลดแล่นบนชาร์ตอัลบั้มทั่วโลกในปีนี้
ในวาระครบรอบ 50 ปี ถือเป็นหนึง่ ใน
ผลงานชุดที่ประสบความส�าเร็จที่สุด
ของวงสี่เต่าทองในต�านาน

หลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านหน้าที่การงานถาโถมเข้ามาในชีวิตของผู้เขียนเมื่อราวๆ
4 เดือนก่อน แน่นอนว่ามีทั้งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิมและมีทั้งสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยน
แต่ภายใต้ความไม่เปลี่ยนที่ว่านั้นก็ยากที่จะกล่าวได้ว่า ตัวเองยังเป็นคนเดิม
ถ้อยค�าที่ว่า ‘อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด’ ยังเป็นเรื่องที่ต้องท�าความเข้าใจในแทบทุกช่วงของชีวิต แต่จะ
เข้าใจมากน้อย ก็แล้วแต่ว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นในตอนใดของชีวิต และตัวเราเองพร้อมที่จะรับความจริง
ที่เกิดขึ้นด้วยหรือไม่ นั่นก็เป็นอีกค�าถามหนึ่ง ส่วนตัวแล้ว แม้ว่าตัวเองจะเปลี่ยนไปหลายอย่าง แต่ก็
อยูบ่ นพื้นฐานของความสบายใจและการเคารพตัวเองเสมอ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดนิตยสารในมือเล่มนี้นับจากหน้านี้เป็นต้นไป นี่คือสิ่งที่พวกเรานิตยสาร
THE STANDARD ตั้งใจและทุ่มเทพลังตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เราไม่ได้คิดจะมาปฏิวัติวงการ
นิตยสารอะไรให้ใหญ่โตหรอก แต่เราเชื่อว่าด้วยวิธีคิดที่พวกเรามี ด้วยวิถีที่พวกเราเป็น นิตยสาร
THE STANDARD น่าจะช่วยท�าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนอ่านเปลี่ยนไปจากเดิม อย่างน้อยที่สุด
ก็ในแง่ของการมองเห็นคุณค่าของข่าวและประเด็นที่เราหยิบจับมาน�าเสนอ คนเราให้เวลากับเรื่อง
แบบไหน ก็หมายความว่าเราให้คุณค่ากับเรื่องแบบนั้น เวลาไม่เคยย้อนคืน แต่สิ่งที่เราเลือกเสพ
จะซึมซับและไหลเวียนอยู่ในชีวิตและจิตใจเราอย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่ง… อย่างมากก็ตลอดไป
ท่ามกลางความผันแปรและการล้มหายตายจากของนิตยสารและสิ่งพิมพ์จ�านวนมาก เราอยากจะ
ตอบค�าถามที่เรามักได้ยินบ่อยๆ ว่า เรายังคงเชื่อมั่นอะไรในสื่อสิ่งพิมพ์? หรือพูดให้ชัดก็คือสื่อแบบ
นิตยสาร สิ่งที่อยากจะตอบในเวลานี้ก็คือ เรายังเชื่อในการสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกัน เราก็เชื่อในเรื่อง
ของจังหวะ เวลา ระยะของความใกล้ชิด ซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า สิ่งพิมพ์ให้ทุกอย่างที่ว่ามานั้นได้ทั้งหมด
พูดง่ายๆ ก็คอื การจัดวางจังหวะของเรือ่ งราว บทสัมภาษณ์ รูปภาพ ในนิตยสาร การออกแบบมาเพือ่ ให้
คนอ่านได้ใช้เวลามากพอในการอ่าน ขบคิด หยุดพักสายตา รวมไปถึงระยะของการสัมผัส พลิกเปิด
ในแต่ละหน้ากระดาษ ทุกอย่างล้วนมีความหมายและมีพลังของมัน ว่าไปแล้วเรายังชืน่ ชอบการอ่านใน
หน้านิตยสารอยู่มาก และเราก็ยังสนุกกับการเสาะหา ค้นคว้าเรื่องราวที่น่าสนใจมาน�าเสนอให้คนอ่าน
อย่างต่อเนื่อง แต่เราก็เข้าใจถึงวิถีโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและมีอัตราเร่ งที่ชวนให้ใจหายใจคว�่า
เคยได้ยินคนบอกว่า โลกยุคนี้ไม่มีที่ว่างให้กับความช้า ผู้คนล้วนหิวกระหายในการเสพข้อมูลข่าวสาร
และต้องการรูเ้ รือ่ งทีเ่ ขาอยากรูใ้ นชัว่ พริบตา ช้าแค่ไม่กวี่ นิ าที ก็สามารถท�าให้คนเปลีย่ นใจเลิกติดตามได้
แม้จะเชื่อในความรวดเร็ว ทันเหตุ การณ์ แต่เราก็ยังต้องให้ความส�าคัญกับข้อมู ล ที่เข้มข้น ลึก
รอบด้าน และอ้างอิงได้ ทั้งหมดนี้มีกรอบเวลาที่เหมาะสมของมัน มีค�าตอบที่ไม่อ าจเร่งรัด มีข้อมูลที่
เราต้องส�ารวจตรวจสอบ และนั่นท�าให้เราต้องใช้เวลาเท่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้คนอ่ า นได้อ่านในสิ่งที่ดี
ที่สุดเท่าที่เราจะท�าได้ เราบอกกับทุกคนที่ไถ่ถามมาเสมอว่านิตยสารของเราจะน�าเสนอสิ่งที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับสังคม หรือ Journalism for Social Change การตั้งค�าถามในประเด็น
ส�าคัญๆ เป็นหน้าที่เบื้องต้นของคนท�า งานสื่อ แต่การหาค�าตอบหรือทางออกของปัญหาก็เป็น เรื่องที่
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เพือ่ รอการเปลี่ยนแปลง หรือพร�่าบ่น เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นและอยากเป็น
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จีนสร้างแผงโซลาร์เซลล์รูปแพนด้า ขณะที่เด็กสาว 12 คนในแคลิฟอร์เนียสร้างเต็นท์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่ อคนไร้บ้าน และอีกมากมาย
หลายข่าวที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง
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วัยรุ่นแคลิฟอร์เนีย
สร้างเต็นท์พลังงาน
แสงอาทิตย์ให้
คนไร้บ้าน

เด็กสาววัยรุ่น 12 คนในซานเฟอร์นันโด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมตัวกันท�าสิ่งดีๆ ด้วยการประดิษฐ์
เต็ น ท์ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ส ามารถพั บ ให้ เ ป็ น
เป้สะพายหลังได้ ส่วนหนึ่งของสาวๆ กลุ่มนี้มาจาก
ครอบครัวรายได้ต�่า และได้เห็นจ�านวนคนไร้บ้าน
เพิ่มสูงขึ้นในชุมชน สาวน้อยกลุ่มนี้บางคนไม่เคย
รู้จักกันมาก่อน แต่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทหลังจาก
ได้รบั การคัดเลือกจากกลุม่ DIY Girls ซึง่ เป็นองค์กร
ไม่หวังผลก�าไรที่สอนเด็กสาวในชุมชนรายได้ต�่าให้
เรียนรูเ้ รือ่ งวิศวกรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ทั้งหมดอาศัยความรู้เพิ่มเติมจากกูเกิล ยูทูบ และ
การลองผิ ด ลองถู ก จนสามารถน� า เสนอผลงาน
ในการประชุมนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ และได้รับทุน
สนั บ สนุ น จ� า นวน 100,000 เหรี ย ญสหรั ฐ จาก
โครงการเลเมลสั น -เอ็ ม ไอที ให้ ส ามารถแปลง
แนวคิดออกมาเป็นรูปธรรม และหวังว่าจะสามารถ
ผลิตเต็นท์เพื่อมอบให้คนจรจัดได้ในอนาคต
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ที่ไม่ต้องท่องบท
38,838 VIEWS
นวพล
ธ�ำรงรัตนฤทธิ์

2. “ผมพร้อมตาย
และขึ้ น สวรรค์ กั บ
่ น
มายุ” หนุม
่ ญีป
ุ่ พบ
รั ก แท้ แ ละมี เ ซ็ ก ซ์
กับตุ๊กตายาง
32,291 VIEWS
ณรงค์กร
มโนจันทร์เพ็ ญ

3. ‘หนีตาย-รักษา
สภาพ’ ช่อง 3 และ
ช่อง 9 กับเป้าปรับ
แผนครั้ ง ใหญ่ ปี
2560
16,638 VIEWS
วชิรวิชญ์
กิติชำติพรพั ฒน์

4. 20 ปี วิกฤตต้มย�า
กุ้ ง ถอดบทเรี ย น
อดีตสู่อนาคต อะไร
่ อ
คือสัญญาณทีต
้ ง
ระวัง
15,137 VIEWS
ปิยพร
อรุณเกรียงไกร,
พลอย พิ ริยำ

5 . แ ค่ ไ ห น เ รี ย ก
‘ติดเซ็กซ์’
11,478 VIEWS
แพทย์หญิงชัญวลี
ศรีสุโข

PHILIPPINES

เทคโนโลยีไร้สาย ตอบโจทย์
หลายด้านของชีวิต

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเคลือ่ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโทรศัพท์มอื ถือ
Qualcomm® Wireless Reach™ พัฒนาเทคโนโลยีแบบไร้สายไปสูพ่ นื้ ทีด่ อ้ ยโอกาส
ทุกวันนี้ผู้หญิงกว่า 800 รายทั่วโลกเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์ และ 40% จากจ�านวน
ดังกล่าวสามารถตรวจสอบภาวะผิดปกติได้ล่วงหน้า แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ป่วยและวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงทีด้วยเทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ เทคโนโลยี
ของ Qualcomm ยังช่วยให้ผู้คนจัดการชีวิตตัวเองได้ง่ายขึ้น อย่างในบางพื้นที่ของ
ฟิลิปปินส์ โครงการ Hapinoy Mobile Money Hub ใช้เทคโนโลยีไร้สายส่งเสริมธุรกิจ
ขนาดเล็กให้สามารถให้บริการทางการเงินเคลือ่ นทีแ่ ก่คนในชุมชนได้ ร้านค้ามีโอกาส
พัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน เทคโนโลยีไร้สายทีต่ อบโจทย์เป้าหมายการพัฒนา
ที่ ย่ั ง ยื น ของสหประชาชาติ ก ลายเป็ น นวั ต กรรมที่ ก ระตุ ้ น ให้ รั ฐ บาลทั่ ว โลกขยาย
การสื่อสารแบบเคลื่อนที่และไร้สายไปสู่พลเมืองของตน
ISRAEL

ภำพ Panda Green Energy Group Limited

CHINA

จีนตกแต่งแผงโซลาร์เซลล์เป็นรูปแพนด้า

เมือ่ คนทัว่ โลกเริม่ ห่วงใยสิง่ แวดล้อม พลังงานทางเลือกเข้ามามีบทบาทส�าคัญ และเซลล์สรุ ยิ ะคือหนึง่ ใน
ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมทั้งในภาคธุรกิจและครัวเรือน ล่าสุดที่ประเทศจีน บริษัท แพนด้า พาวเวอร์
แพลนต์ ในเมืองต้าถง มณฑลซานซี เพิ่มความน่ารักน่าชังให้กับแผงเซลล์สุริยะของตัวเอง ด้วยการ
ตกแต่งเป็นรูปแพนด้า โดยในเฟสแรกจะผลิตไฟฟ้าได้ 50 เมกะวัตต์ และจะขยายศักยภาพได้ถึง 100
เมกะวัตต์ในอนาคต การผลิตพลังงานสีเขียวของบริษัทนี้เป็นไปตามข้อตกลงของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในหมู่คนรุ่นใหม่ในประเทศจีน

6. นอนเยอะแต่ยัง
ง่วง? เผยเคล็ดลับ
การนอนหลั บ ให้ มี
คุณภาพ เพิ่มความ
สดชื่น
9,093 VIEWS
นำยแพทย์พงศกร
จินดำวัฒนะ

7. เมื่ อ ย่ า งเข้ า วั ย
เลข 3 ร่างกายจะ
เ ข้ า สู่ ช่ ว ง ข า ล ง
จริงหรือ?
9,062 VIEWS
นำยแพทย์พงศกร
จินดำวัฒนะ

8. เราหรือการ์ตูน
ใครจะจบก่ อ นกั น
วิ เ คราะห์ ‘ค� า สาป
ฟาโรห์ ’ การ์ ตู น
สุดป๊อปในต�านานที่
ยังไม่ถึงวันอวสาน
7,687 VIEWS
วิมลพร รัชตกนก

9 . เส้ น ทางชี วิ ต
ของ แอล แฟนนิง
หญิงสาววัย 19 ปี
นักแสดง นางแบบ
และน้ อ งสาวของ
ดาโกต้า
7,505 VIEWS
คริสตอฟเฟอร์
สเวนซัน

อิสราเอลเป็นผูน
้ า�
ในการผลิต
‘Clean Meat’

อิสราเอลเป็นผู้น�าการพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีอันหลากหลาย เช่น เทคโนโลยี
การกลั่นน�้าจืดจากน�้าทะเล และล่าสุดก็เป็น
ผู้น�าเทรนด์การกินมังสวิรัติ และนวัตกรรม
การผลิต ‘เนือ้ ปลูก’ หรือเรียกว่า ‘Clean Meat’
เมื่อเร็วๆ นี้อิสราเอลจัดประชุม ‘The Future
Meeting’ มีตัวแทนจากทั่วโลกเข้าร่วมเกือบ
200 คน รวมถึงศาสตราจารย์มาร์ก โพสต์
จากมหาวิทยาลัยมาสทริชต์ เนเธอร์แลนด์
เปิดตัวแฮมเบอร์เกอร์ Clean Meat ในปี 2013
และตกเป็นข่าวดังมาก่อน ที่ประชุมพูดคุย
กันในประเด็นการเติบโตของอุตสาหกรรม
การผลิ ต เนื้ อ สั ต ว์ ท างเลื อ ก ที่ อ าจพลิ ก วิ ถี
การบริโภคเนื้อสัตว์ของคนทั่วโลก อิสราเอล
มี ค วามเชี่ ย วชาญการผลิ ต เนื้ อ สั ต ว์ แ บบ
‘Cultured Meat’ คือสร้างจากการเพาะเลี้ยง
เซลล์และเนื้อเยื่อของสัตว์ ท�าให้อิสราเอล
ขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลางการปฏิวัติด้านอาหาร
ของโลก
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EUROPE

ยุโรปตื่นตัว
พลังงานลม

พลั ง งานทางเลื อ กจากลมเป็ น เรื่ อ ง
ที่ รั ฐ บาลประเทศใหญ่ ๆ ให้ ค วาม
ส� า คั ญ ประเทศผู ้ น� า ในยุ โ รปอย่ า ง
เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ เดนมาร์ก และ
เยอรมนี กลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
อุตสาหกรรมประเภทนี้
ล่ า สุ ด ซี เ มนส์ กาเมซา บริ ษั ท
ผู ้ ผ ลิ ต พลั ง งานหมุ น เวี ย นสั ญ ชาติ
สเปน-เยอรมนี ได้ สั ม ปทานในการ
จัดหาและดูแลกังหันลม 94 ตัวบริเวณ
ชายฝั่งเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีศักยภาพ
ในการผลิตพลังงาน 752 เมกะวัตต์
เพียงพอที่จะป้อนบ้านเรือน 100 หลัง
ตลอดทั้งปี

ภำพ PUB (Public Utilities Board)

SINGAPORE

สิงคโปร์สร้างโรงกลัน
่ น�า้ พร้อมพื้ นที่
สีเขียวให้คนพั กผ่อน

NUMBERS

GLOBAL

เกาะเล็ ก พริ ก ขี้ ห นู อ ย่ า งสิ ง คโปร์ ป ระดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ อยู ่ เ สมอ คราวนี้
มาในรูปของโรงกลั่นที่สามารถแยกเกลือออกจากน�้าทะเล แล้วยังสามารถบ�าบัดน�้าจืด
ได้เป็นแห่งแรกของโลก ยิ่งไปกว่านั้น พื้นที่ด้านบนยังได้รับการออกแบบให้โอบรับกับ
สภาพแวดล้อมที่เขียวขจี และเปิดให้ประชาชนมาพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ด้วย
หน่วยงานที่ดูแลด้านการประปาของสิงคโปร์คาดว่า โรงกลั่นเคปเปล (Keppel) ที่ก�าลัง
ก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ในอีก 20 ปี และสามารถผลิตน�า้ ดืม่ 30 ล้านแกลลอนได้ในแต่ละวัน

8

20

G20 คื อ การประชุ ม สุ ด ยอด
ผู้น�าจาก 19 ประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ คิดแล้ว
เป็น 80% ของเศรษฐกิจโลก
และอีก 1 องค์กรระหว่างประเทศ
คือสหภาพยุโรป (EU) จัดขึ้น
ทุกปี โดยประเทศในกลุม
่ สมาชิก
จะหมุ น เวี ย นกั น เป็ น เจ้ า ภาพ
ปีนี้เจ้าบ้านคือเยอรมนี

16

อายุของ Selamat หนุ่มน้อย
ชาวอิ น โดนี เ ซี ย ที่ เ พิ่ ง เข้ า พิ ธี
แต่งงานกับ Rohaya เจ้าสาว
่
วัยกว่า 70 ปี ในหมูบ
่ า้ นแห่งหนึง
ทางตอนใต้ ข องเกาะสุ ม าตรา
ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น ต้ อ ง ยิ น ย อ ม ใ ห้
ทั้ ง คู่ แต่งงานกัน แม้วา่ เจ้าบ่าว
่ งจาก
จะยังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ เนือ
้ คูข
ทัง
่ วู่ า่ จะฆ่าตัวตาย หากมีใคร
ขัดขวาง

1 kg

น�้ า หนั ก ของ Ghana Sat 1
ดาวเทียมดวงแรกของประเทศ
กานา ที่เพิ่ งถูกปล่อยสู่วงโคจร
เหนื อ โลกที่ ร ะดั บ ความสู ง ราว
400 กิโลเมตร เพื่ อตรวจสอบ
แนวชายฝั่งและสภาพแวดล้อม
ของกานา ถือเป็นจุดเริม
่ ต้นของ
การส�ารวจอวกาศเป็นครั้งแรก
ของประเทศ

12,000

จ�านวนผูเ้ ดินขบวนประท้วงการ
ประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ หรือ G20 กลาง
เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี
โดยเรียกการเดินขบวนครั้งนี้
ว่า ‘Welcome to Hell’

1,300

จ�านวนปีที่ลิงซ์ (Lynx) แมวป่า
พื้ นถิ่ น ของอั ง กฤษสู ญ พั นธุ์
เพราะถู ก คนล่ า ไปท� า ขนเฟอร์
แต่ ปี นี้ ลิ ง ซ์ 6 ตั ว อาจมี ก าร
น� า เข้ า จากสวี เ ดน เพื่ อปล่อย
่ อร์ทม
คืนสูป
่ า่ คีลเดอร์ ทีน
ั เบอร์่ ว่าจะ
แลนด์ นักวิทยาศาสตร์เชือ
ช่วยสร้างสมดุลทางระบบนิเวศ
ได้ เพราะลิงซ์จะช่วยลดจ�านวน
กวางที่มากเกินไปในปัจจุบัน

3 cm

ขนาดเล็ บ ที่ ย าวได้ ม ากที่ สุ ด
ของข้ า ราชการหญิ ง อู ก านดา
นอกจากนั้ น ยั ง ห้ า มทาสี จั ด
กระโปรงต้ อ งไม่ สั้ น เหนื อ เข่ า
ร่างกายต้องปกคลุมให้มิดชิด
มากที่ สุ ด ตามระเบี ย บใหม่
ที่ ก� า ห น ด ใ ห้ แ ต่ ง ก า ย อ ย่ า ง
เหมาะสม

NETHERLANDS

เนเธอร์แลนด์
เปลีย
่ นขนมปังเก่า
ให้เป็นก๊าซชีวภาพ

ภำพ She Leads Africa

NIGERIA

40% ของผูห
้ ญิงในไนจีเรีย
บริหารกิจการของตนเอง
แต่ยง
ั ต้องการความช่วยเหลือ

ที่ใดมีขยะ ที่นั่นมีหนู เศษขนมปังและ
ขนมปังเก่าหมดอายุกจ็ ะกลายเป็นอาหาร
ชั้นดีที่ขุนให้เหล่าหนูข้างถนนขยายพันธุ์
จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเมืองหลัก
แห่งแดนกังหันลมมาช้านาน ชุมชนใน
อัมสเตอร์ดัม กรุงเฮก และร็อตเตอร์ดัม
จึงรวมตัวกับเทศบาลเมือง องค์กร และ
บริษัทเอกชน แก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม
ด้วยการติดตัง้ ถังขยะทีร่ องรับเศษอาหาร
จ�าพวกขนมปัง ตามค�าแนะน�าของบริษทั
ที่แก้ปัญหาเรื่องสัตว์รบกวน ด้วยการ
จัดตั้งถังขยะพิเศษในจุดต่างๆ แล้วน�า
ขยะไปแปรรูปเป็นปุ๋ยและก๊าซชีวภาพ
เป็นพลังงานไฟฟ้าป้อนอาคารบ้านเรือน
ล่าสุดหลายบริษทั ก็มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะผลิตไฟฟ้า
และพลังงานจากเศษขนมปังและเศษ
อาหาร เพื่ อ ป้ อ นภาคธุ ร กิ จ ในหลาย
ประเทศต่อไป

ไนจีเรียเป็นหนึ่งในประเทศผู้น�าทางธุรกิจของทวีปแอฟริกา
เป็นเวทีที่น่าตื่นเต้นของเหล่านักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ที่ด�าเนิน
ธุ ร กิ จ ด้ ว ยตั ว เอง แต่ พ วกเธอต้ อ งเผชิ ญ ปั ญ หาหลายอย่ า ง
ทั้งเรื่องก�าลังการผลิต ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
ต่างชาติมากกว่า และความไม่เท่าเทียมทางเพศ ธุรกิจเพือ่ สังคม
She Leads Africa เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้
เหล่าสตาร์ทอัพหญิงทั่วแอฟริกา โปรแกรม She Leads Africa
Accelerator (SLA) ออกแบบมาเพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่
ที่โดดเด่นที่สุด การฝึกงานตลอด 3 เดือนด�าเนินไปอย่างเข้มข้น
จริ ง จั ง พวกเธอจะได้ เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ตลาดในมิ ติ ต ่ า งๆ กั บ
เหล่าผู้น�าทางธุรกิจที่อยู่ในเครือข่ายของ SLA และจบลงด้วย
การที่เหล่าสตาร์ทอัพจะโน้มน้าวให้นักลงทุนทั้งจากท้องถิ่น
และต่างชาติสนใจในธุรกิจของตน เพื่อน�าเงินรางวัลมาลงทุน
อันจะน�าไปสู่การเติบโตและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ตัวเอง
2

จ�านวนครั้งที่ Tulasi Shahi
เด็กสาวชาวเนปาล วัย 18 ปี
โดนงูพิษกัดในเพิ งพั กที่เธอถูก
เนรเทศให้มาอยูช
่ วั่ คราวระหว่าง
ที่ เ ธ อ ก� า ลั ง มี ป ร ะ จ� า เ ดื อ น
ตามประเพณี ป ฏิ บั ติ โ บราณ
่ างการเนปาลยกเลิกมานาน
ทีท
กว่ า 10 ปี แ ล้ ว และเสี ย ชี วิ ต
ในที่สุด เนื่องจากครอบครัวพา
เธอไปหาหมอผี ป ระจ� า หมู่ บ้ า น
แทนที่จะพาไปโรงพยาบาล

60.5
Million THB

มู ล ค่ า ความเสี ย หายที่ เ กิ ด แก่
ประเทศไทย ในกรณีกองบังคับ
การต�ารวจปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตรวจพบ
การโกงระหว่างวัดและเจ้าหน้าที่
ส� า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
แห่ ง ชาติ เบื้ อ งต้ น พบว่ า มี วั ด
ร่วมทุจริตมากมาย
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ซี ซั น ล่ า สุ ดของ Game of
่ ก
Thrones ทีท
ุ คนรอคอย HBO
มีก�าหนดฉายวันที่ 16 ก.ค. ที่
ผ่ า นมา หลั ง จากซี ซั น ที่ แ ล้ ว
จบไว้ ท่ี ร าชิ นี เ ซอร์ ซี ข้ึ น ครอง
้ 7
บัลลังก์ ควบคุมอาณาจักรทัง
้ ดเนรีสจะช่วงชิงบัลลังก์
้ นีแ
ครัง
คืนได้หรือไม่ และจอน สโนว์ มี
สิทธิในบัลลังก์มากน้อยเพียงใด
อีกไม่นานเราจะได้รู้กัน!

1,900

จ� า นวนทหารและต� า รวจที่ ใ ช้
่ งจักรขนาดใหญ่ปลุกปล�า้
เครือ
่ าด เต็มไปด้วย
กับสภาพถนนทีข
ซากปรั ก หั ก พั ง และบ้ า นเรื อ น
จมโคลน อันเป็นผลจากพายุฝน
ถล่ ม อย่ า งหนั ก ทางตะวั น ตก
่ น
เฉียงใต้ของญีป
ุ่ เมืองฟุ กโุ อกะ
เสียหายหนัก มีผู้เสียชีวิตแล้ว
อย่างน้อย 18 คน
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TODAY IN HISTORY

BASTILLE DAY
10

่ เศส หรือวันบัสตีย์ ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี มีทม
วันชาติฝรัง
ี่ าทีไ่ ปจากเหตุการณ์โจมตีคก
ุ บัสตีย์
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติครั้งส�าคัญในประวัติศาสตร์
เมืองน�้าหอม

THE PEOP
COVER STORY

ภาพประกอบ นักรบ มูลมานัส

WE BELIEV
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PLE

VE IN

ทุกการกระท�ำสร้างการเปลีย
่ นแปลงให้เกิดขึน
้ ได้ งานทีเ่ ราท�ำอาจมีผลต่อชุมชน
โดยรอบและโยงใยไปสู่การพั ฒนาระดับประเทศ บ่อยครั้งเช่นกันที่การตัดสินใจ
หนึง
่ ครัง
่ นชีวต
ิ ของใครบางคนไปตลอดกาล ด้วยความมุง
่ หวังว่าจะสร้าง
้ อาจเปลีย
ผลกระทบตัง
้ บนโลกใบนี้
้ แต่ระดับจุลภาคไปถึงมหภาคให้เกิดขึน
THE STANDARD เชื่อมั่นในพลังของผู้คนที่ลุกขึ้นมาผลักดันให้เกิดการ
เปลีย
่ นแปลง ทัง
่ มัน
ั หาเพื่อชุมชน และเรียกร้อง
้ มุง
่ ในงานของตน ขันอาสาแก้ปญ
สิทธิเพื่อส่งผลให้โลกใบนีด
้ ข
ี น
ึ้ น่าอยูข
่ น
ึ้ และอยูบ
่ นพื้นฐานของความถูกต้องแบบ
ทีค
่ วรจะเป็น
The People We Believe In ในฉบับนี้ คือตัวแทนส่วนหนึง
่ ของคนทีเ่ รา
เชือ
่ มัน
่ นแปลงให้เกิดขึน
้ ได้
่ ว่าเป็นพลังสร้างการเปลีย
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14 COLUMN

HELPING
THOSE IN NEED
ภาพเด็กน้อยหน้าตาน่าเอ็นดูทต
่ี ด
ิ ตามป้ายประกาศ
คนหายกลายเป็นสิ่งที่เราพบเห็นกันมากขึ้นตาม
สีแ
่ ยก การรณรงค์ยต
ุ ธ
ิ รุ กิจเด็กขอทานทีโ่ ยงไปถึง
การค้ามนุษย์ เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราเห็นตามสื่อ
โซเชียลมีเดียตลอดหลายปีท่ผ
ี ่านมา ปัญหาสังคม
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่มูลนิธิกระจกเงาสะท้อนให้เห็น
ภาพจริงทีเ่ กิดขึน
้ ในบ้านเรา จากจุดเริม
่ ต้นทีเ่ ป็นการ
รวมกลุ่มของเด็กท�ากิจกรรม 5 คนในพ.ศ. 2534
ปัจจุบันมูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์กรที่ท�างานด้าน
การพั ฒ นาสั ง คมหลายด้ า น เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
คนด้อยโอกาสหลายกลุ่ม
คุ ณ ทํ า งานอาสาสมั ค รมาหลายด้ า น ทั้ ง สิ ท ธิ มนุษยชน พั ฒนาอาสาสมัคร แบ่งปันทรัพยากร
มีเรื่องไหนที่คนเข้าใจมูลนิธิกระจกเงาผิดไป

โดยส่วนมากคนจะเข้าใจว่าเราท�าเฉพาะเรื่องคนหาย
เพราะโครงการได้รับความร่วมมือจากสื่อกระแสหลัก
บวกกับเจ้าหน้าที่โครงการพยายามผลักดันให้ไปสู่
พื้นที่สาธารณะมากขึ้น มีสื่อและบริษัทต่างๆ เข้ามา
ช่วยสนับสนุน อย่างเช่นบริษัท แพลนบี มีเดีย จ�ากัด
(มหาชน) ที่ติดตั้งบิลบอร์ดใหญ่ๆ กลางสี่แยก ท�าให้
เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง แต่เราไม่ได้ท�าแค่นี้ ศูนย์ข้อมูล
คนหายเป็นโครงการแรกทีเ่ รากลับเข้ามาท�าในกรุงเทพฯ
หลังจากย้ายไปที่เชียงราย
หมายความว่ า พอกลั บ มาทํ า ใหม่ จึ ง มี โ ครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับคนในกรุงเทพฯ เพิ่ มมากขึ้น

ใช่ค่ะ โดยภาพรวมในกรุงเทพฯ เราจะท�าเรื่องปญหา
ชุมชนเมือง นโยบายสาธารณะ ส่วนที่เชียงรายจะเป็น
เรื่องชนบท เด็ก สัญชาติ การส่งเสริมอาชีพ และการ
ปองกันภัยพิบัติ จริงๆ แล้วมูลนิธิกระจกเงาที่กรุงเทพฯ
จะดูแล 4 ด้านคือ หนึ่ง งานอาสาสมัคร เช่น โครงการ
อ่ า นสร้ า งชาติ , โรงพยาบาลมี สุ ข , อาสามาเยี่ ย ม,
Food for Friends ฯลฯ สอง ฝ่ายต่อต้านการค้ามนุษย์
คนหาย ผูป้ ว่ ยข้างถนน และรณรงค์ยตุ ธิ รุ กิจเด็กขอทาน
หลักใหญ่คอื เรือ่ งของนโยบาย พยายามผลักดันให้เกิด

กรวิกา ก้อนแก้ว

กรรมการมูลนิธิกระจกเงา /
หัวหน้าโครงการโรงพยาบาลมีสุข
เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ
ภาพ นวลตา วงศ์เจริญ

กฎหมายที่รัฐน�าไปท�าได้ สาม โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์
คื อ การระดมของเพื่ อ น� า มาบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
และสี่ การจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน แนวทาง
การท�างานอาจต่างกัน แต่ปลายทางคือการแก้ปญหา
และท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงการใดทีไ่ ด้รบ
ั เสียงตอบรับดีทส
ี่ ด
ุ นอกเหนือ
จากโครงการคนหายและการค้ามนุษย์

โครงการอาสาสมัครค่ะ ทุกๆ วันเราจะมีอาสาสมัคร
20-30 คนหมุนเวียนเข้ามาท�างานในมูลนิธฯิ นอกจากนี้
ยังมีนักศึกษาฝกงานมาอยู่ที่มูลนิธิฯ เป็นเดือนๆ เรา
เชื่อมั่นในเรื่องอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเราท�างานและ
ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปญหาสังคม เรา
อยากจะเป็นจุดบ่มเพาะอาสาสมัครที่มีจิตอาสาให้
เกิดขึ้น แต่คุณไม่ต้องยึดติดว่าต่อไปจะต้องมาท�างาน
กับมูลนิธิฯ คุณสามารถไปสร้างพื้นที่อาสาสมัครของ
คุณเองได้
การเป็นอาสาสมัคร เราจะคัดเลือกตามคุณสมบัติ
ของโครงการ โดยมีประกาศรับสมัครทางหน้าเว็บไซต์
ของเรา ใครสนใจงานไหนก็ติดต่อมาได้ คือพอมีคน
เข้ า มาเรี ย นรู ้ ง าน เราก็ อ ยากให้ เ ขาได้ คุ ณค่ า อะไร
กลับออกไปเพื่อน�าไปใช้ได้ และคนกลุ่มนี้ยังเป็นฐาน
ให้กับมูลนิธิกระจกเงาด้วย
หารายได้เพื่ อเลี้ยงมูลนิธิฯ ให้อยู่รอดอย่างไร

นอกจากโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายและอาสาสมัคร
แล้ ว เรายั ง มี กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ค ่ อ นข้ า งเป็ น ที่ รู ้ จั ก คื อ
การรับบริจาคสิง่ ของและเสือ้ ผ้า เรารับของทุกประเภท
เพื่อที่ว่า หนึ่ง เราจะคัดแยกไปให้คนที่ต้องการ เช่น
น�าของไปมอบให้ชุมชนที่ขาดแคลนหรือถูกไฟไหม้
สอง เราแจ้งผู้บริจาคว่าจะขอระดมทุน ด้วยความที่
เป็นมูลนิธิฯ เวลาออกไปขอทุนตามแหล่งทุนต่างๆ
ก็คงอยู่ได้ไม่เกินปีหรือสองปี ไม่สามารถท�าให้งานเรา
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ต่อเนือ่ งได้ เราจึงคิดว่าจะท�าอย่างไรให้มลู นิธฯิ ของเรา
อยู่ได้ ก็เลยเกิดเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ขึ้นมา เรา
อยู่ได้ สังคมอยู่ได้ ก�าไรของเราก็คือได้เห็นคนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนเงินตรงนั้นก็มาจากการขายของที่
ได้รับบริจาค และอีกส่วนเป็นเงินบริจาคและกิจกรรม
ตามการรณรงค์ของโครงการต่างๆ ที่เราท�าขึ้น

คนรุ่ น ใหม่ ส นใจเข้ า มาทํ า งานอาสาสมั ค รกั บ
มูลนิธิฯ มากน้อยแค่ไหน มีมากพอหรือยัง

มองบทบาทของมูลนิธิฯ ที่มีต่อสังคมอย่างไร

เรามักจะเปรียบตัวเองเป็นเงาสะท้อนปญหาสังคม
ถ้าเรายังท�างานอยู่ แสดงว่าปญหายังมีอยู่ ปลายทาง
ของเราคือต้องการความยั่งยืนนั่นล่ะค่ะ ถ้าคนที่เรา
ไปช่วยสามารถอยูไ่ ด้แล้ว เราก็จะปล่อย แต่บางปญหา
มันไม่คลี่คลายภายใน 2-3 ปี บางปญหาเรื้อรังเป็น
10 ปี ไม่ใช่ว่าเพราะเราท�า มันถึงส�าเร็จ แต่มันต้องมี
โครงสร้างหลักๆ มาร่วมแก้ปญ
 หาด้วย เราเคยประกาศ
ปดตัวศูนย์ขอ้ มูลคนหายไปแล้วหนึง่ รอบ เพราะรูส้ กึ ว่า
ควรเป็นหน้าที่ของรัฐด้วยส่วนหนึ่ง แล้วก็มีเรื่องของ
งบประมาณและคนท�างานด้วย แต่เอาเข้าจริงคนก็ยัง
วิ่งเข้าหาเราด้วยความคุ้นเคย และการช่วยเหลือมัน
รวดเร็ว ก็เลยกลับมาท�าอีกรอบ
แนวทางการทํ า งานของมู ล นิ ธิ ฯ เป็ น อย่ า งไร
เพื่ อให้แต่ละโครงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อย่ า งโครงการรณรงค์ ยุ ติ เ ด็ ก ขอทาน เริ่ ม มาจาก
เราได้รับแจ้งว่ามีเด็กหาย แล้วก็พบว่าหลายคนถูก
พาไปขอทาน เรื่องนี้เป็นปญหาในสังคมไทยมานาน
แล้วเราท�าอย่างไรได้บ้าง ก็ได้ข้อสรุปในการออกแบบ
การสื่อสารว่า ถ้าไม่อยากให้มีการน�าเด็กมาขอทาน
เราต้องให้ความรู้ต่อสังคมว่าให้หยุดให้เงินขอทาน
พอหยุดแล้วนายหน้าหรือคนที่น�าเด็กมาขอทานก็จะ
ไม่ได้เงิน พอได้เงินน้อยลง เด็กก็จะไม่มีประโยชน์
เป็นการตัดต้นตอในการนําเด็กมาขอทานไปได้

ใช่ค่ะ แนวทางในการแก้ปญหาของแต่ละโครงการจะ
แตกต่างกัน บางปญหาต้องไปดูเรื่องนโยบายของรัฐ
และการให้ความรู้ ถ้าให้ความรู้แก่คนในสังคมได้ก็จะ
ประสบความส�าเร็จ เราจะท�าเรื่องนั้น
อย่างโครงการโรงพยาบาลมีสุข เรามองว่าคนใน
สังคมจะช่วยกันเองอย่างไร การรักษาในโรงพยาบาล
โดยองค์รวมมีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยความ
ที่หมอและพยาบาลมีจ�านวนจ�ากัด นอกเหนือจาก
การรักษา อาสาสมัครจะเข้าไปช่วยในด้านจิตใจ ช่วย
พูดคุยให้คนไข้ผอ่ นคลาย เสริมเรือ่ งนันทนาการ เพราะ
คนที่อยู่ที่นั่นจะมีความเหงาและความเครียดเยอะ
เราสร้ า งบรรยากาศให้ ค นไข้ ผ ่ อ นคลายและท� า ให้
โรงพยาบาลเห็ น ว่ า อาสาสมั ค รสามารถช่ ว ยได้
ไม่จ�าเป็นว่าต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
ปลายทางของเราคืออยากผลักดันให้มกี ารจัดตัง้ ระบบ
งานอาสาสมัครในโรงพยาบาลเพื่อรองรับคนที่สนใจ
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“จริงๆ ปัญหา
สังคมมันมี
มากอยู่แล้ว
ยังมีปัญหา
อีกมากที่คนยัง
ไม่ได้เข้ามาแตะ
สังเกตว่ามูลนิธิฯ
เราจะไม่ได้
ทําเฉพาะด้านใด
่ แต่เราทํา
ด้านหนึง
หลากหลายกลุ่ม
ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ
คนไร้บา้ น คนป่วย
ในโรงพยาบาล”

ยังไม่มากพอ แต่มองว่ามีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ค�าว่า
‘อาสาสมัคร’ ไม่ใช่ค�าที่แปลกอีกแล้ว งานอาสาสมัคร
ที่เมืองไทยบูมขึ้นมาตอนสึนามิ จากนั้นก็เริม่ มีการพูด
เรื่องจิตอาสามากขึ้น ตอนนี้ปริมาณอาจจะไม่ได้มาก
แต่แนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ คนท�าอาสาสมัครด้วย
ตัวเองเยอะขึ้น มีตัวเลือกเยอะขึ้น ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจ
มีแต่องค์กรใหญ่ๆ แต่เดี๋ยวนี้กิจกรรมอาสาสมัครมี
หลากหลายมากขึ้น ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย
มี ค วามพยายามให้ เ ด็ ก ได้ เ รี ย นรู ้ ง านจิ ต อาสาผ่ า น
ชั่วโมงเรียน เมื่อเด็กได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้ท�าให้
ได้ติดอาวุธและมีความคิดที่จะช่วยเหลือ วันนี้อาจจะ
ยังไม่ได้ท�า แต่เรื่องพวกนี้อยู่ในตัวเขา วันข้างหน้าเขา
อาจจะไปสร้างสิ่งดีๆ ที่อื่นได้
คุ ณ อยากเห็ น การเปลี่ ย นแปลงในสั ง คม หรื อ
อยากจะลงไปแตะปัญหาในด้านไหนอีก

ปญหาผูส้ งู อายุคะ่ มูลนิธฯิ เรามีโครงการอาสามาเยีย่ ม
หลังจากน�้าท่วมใหญ่ เราลงไปเก็บขยะตามชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานี เราพบว่าผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งอยู่บ้าน
ตามล�าพัง เพราะลูกหลานไปท�างาน บางคนก็เจ็บป่วย
หรือพิการ จริงๆ ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แต่เรื่องกิจกรรมและสวัสดิการผู้สูงอายุยังไม่ได้รับ
การพูดถึงมากนัก แน่นอนว่าตอนนี้ก็มีคนท�าอยู่ แต่
ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไม่ใช่เฉพาะคนยากจน
และเจ็บป่วย คนทีพ่ อมีเงิน เคยท�างาน และมีศกั ยภาพ
แต่ต้องมาอยู่บ้านเหงาๆ เราเลยมองหาวิธีว่าควรจะ
ท�าอะไรได้บ้าง
่ ณ
การทีค
ุ สะท้อนความเป็นจริงของสังคมโดยแบ่ง
การทํางานเป็นโครงการต่างๆ เคยรู้สึกไหมว่ายิ่ง
แยกโครงการมากขึ้ น เท่ า ไร ยิ่ ง หมายความว่ า
ปัญหาในสังคมมีมากขึ้นเท่านั้น

จริงๆ ปญหาสังคมมันมีมากอยูแ่ ล้ว ยังมีปญ
 หาอีกมาก
ที่คนยังไม่ได้เข้ามาแตะ สังเกตว่ามูลนิธิฯ เราจะไม่ได้
ท�าเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง แต่เราท�าหลากหลายกลุ่ม
ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน คนป่วยในโรงพยาบาล
เราก็ ท� า โดยอยู ่ บ นพื้ น ฐานว่ า เราจะท� า ในสิ่ ง ที่ เ รา
อยากท�าและท�าได้ แต่ตอ้ งประเมินด้วยว่าถ้าปญหานัน้
ยังไม่มใี ครท�า เราก็จะเข้าไปท�า แต่ไม่ได้หมายความว่า
เราเข้าไปท�าโดยที่ไม่มีการประเมินตัวเอง และด้วย
ทางมูลนิธิฯ สามารถขยายฐานของคนมากขึ้น เราจึง
ลงไปแตะปญหาได้มากขึ้นไปด้วย ซึ่งก็สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมูลนิธิฯ ในการสร้างคน สร้างนวัตกรรม
และสร้างการเปลี่ยนแปลง
ติดตามขอมูลเกี่ยวกับโครงการตางๆ กิจกรรม
อาสา หรือรวมบริจาคผานมูลนิธิกระจกเงาไดทาง
www.mirror.or.th

้ พิ บล
ชือ
่ ของ อาจารย์เคท-คทาวุธ ครัง
ู ย์ เป็นชือ
่
แรกๆ เสมอ เมือ
่ เรานึกถึงคนทีส
่ ามารถพู ดถึงสิทธิ
ของกลุม
่ ผูม
้ ค
ี วามหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT
เพราะนอกจากอาจารย์จ ะมีความรู้ ในเรื่อ งนี้เ ป็ น
อย่างดีแล้ว ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าการยืนหยัดต่อสู้ใน
เรื่องนี้อย่างยาวนานเป็นสิ่งที่รับรู้และจดจ�าได้ดี
โดยเฉพาะกรณี ท่ี อ าจารย์ ย่ื น ฟ้อ งและร้ อ งเรี ย น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -อดีตต้นสังกัด ที่ไม่
บรรจุเป็นอาจารย์ประจ�าในคณะสังคมสงเคราะห์
ด้วยเหตุท่เี ข้าใจได้ว่าเกิดจากอคติทางเพศ

หลังจากนั้นชื่อและเสียงพูดของอาจารย์ก็แทบ
ไม่ เ คยห่ า งหายไปจากสื่ อ และสั ง คมไทยในยามที่
มีการถกเถียงกันเรื่องสิทธิของ LGBT และแน่นอนว่า
ทุกครั้งที่อาจารย์ส่งเสียง มันเป็นเสียงที่ดังฟงชัดและ
น่าขบคิดเสมอ
อาจารย์เคทเริ่มต้นพูดคุยกับเราจากกรณีล่าสุด
อย่างการมีกฎหมายอนุญาตให้เพศเดียวกันแต่งงาน
กั น ได้ ใ นไต้ ห วั น รวมทั้ ง การที่ ป ระเทศไอร์ แ ลนด์ มี
นายกรัฐมนตรีเป็นคนรักเพศเดียวกันเป็นครั้งแรก
“สิ่งที่เราควรเรียนรู้จากเรื่ องนี้ คื อกระบวนการ
เคลือ่ นไหว ซึง่ ไม่ใช่แค่การเคลือ่ นไหวของภาคประชาสังคม NGO หรือกลุ่มนักสิทธิมนุษยชน แต่ทุกที่ที่มัน
ประสบความส�าเร็จ เป็นเพราะว่ามีคนเข้าไปท�างาน
กั บ คนที่ ก� า หนดนโยบาย หรื อ หลายที่ ก็ ส ่ ง สมาชิ ก
ในกลุ่มของเขาเองเข้าไปเป็นสมาชิกรัฐสภา ไปมีสิทธิ
มีเสียงในการตัดสินใจ หรือไปให้ความเห็น แต่บ้านเรา
ยังไม่เคยมีแม้แต่ LGBT ที่เป็นนักการเมือง ก็เลยไม่มี
ใครเข้ามาสนับสนุนเรื่องสิทธิ ดังนั้นสิ่งแรกที่เราเห็น
ได้ชัดก็คือการเคลื่อนไหวแบบเป็นทีม มีคนรับลูกต่อ
จนท้ายทีส่ ดุ มันมีคนส่งเรือ่ งไปให้คนทีก่ า� หนดนโยบาย
คนสุดท้าย อีกอย่างก็คือฝ่าย NGO ต้องเข้มแข็งและ
มีเน็ตเวิรก์ ทีแ่ ข็งแกร่งมาก นอกจากนัน้ ในประเทศอืน่ ๆ
ที่ประสบความส�าเร็จเรื่องการเรียกร้องสิทธิก็เพราะ
คนในประเทศของเขามีความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างดีอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ เวลาทีเ่ ขาถูกตัง้ ค�าถาม
บ่อยๆ ว่า คุณคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับ
สิ่งที่คุณเคลื่อนไหวหรือเปล่า เขาจึงสามารถตอบได้
ซึ่งตอนนี้รัฐบาลเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน แล้วก็เป็น
มาตั้งนานแล้วด้วย เราเองก็โดนตั้งค�าถามนี้ เพราะ
ทางรัฐเขาจะคิดว่า การมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาก็ไม่ควร
จะไปขัดกับความเห็นของคนส่วนรวม ซึ่งเขาชอบใช้
ค�าว่า ‘บรรยากาศสังคม’ แต่ที่อื่นบรรยากาศสังคม
เขาเอื้อ เพราะคนของเขาจะทนไม่ได้ที่เห็นคนถูกเลือก
ปฏิ บั ติ จริ ง ๆ ส่ ว นตั ว คิ ด ว่ า ประเทศที่ เ ขาประสบ
ความส�าเร็จในการเรียกร้องสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นไต้หวัน
ไอร์แลนด์ เป็นเพราะกฎหมายของเขาเอือ้ รัฐธรรมนูญ
ของเขาก็เอื้อด้วย เช่น ถ้าคนเพศเดียวกันจะแต่งงาน
กฎหมายจะมาห้ามไม่ได้ เพราะมันขัดกับรัฐธรรมนูญ”
อย่างไรก็ดี การเรียกร้องให้มีการแต่งงานได้ใน

LGBT
RIGHTS
AND
EQUALITY
เคท ครั้งพิ บูลย์
เรื่อง วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ภาพ พี รพั ฒน์ วิมลรังครัตน์

กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นอาจไม่ใช่
ค�าตอบสุดท้ายส�าหรับเธอ เพราะยังมีดัชนีชี้วัดอื่นๆ
ที่ส�าคัญไปกว่าการแต่งงาน และเป็นสิ่งที่เธอเชื่อว่า
สังคมควรจะเรียนรู้ในเรื่องนี้
“อีกเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของสวัสดิการ ให้วัด
กันง่ายๆ เลยว่า ถ้าประเทศนั้นมีความเท่าเทียมกัน
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนของ LGBT อย่างแท้จริง ให้ดู
เรื่องนี้เรื่องเดียว ก็คือเรื่องที่ว่าคนข้ามเพศจะสามารถ
เปลี่ยนเป็นนายหรือนางสาวได้หรือไม่ หรือที่เรียกว่า
การรับรองเพศ (Gender Recognition) เราว่าเรือ่ งของ
การแต่งงานมันเป็นการแก้ไขกฎหมายแล้วไม่กระทบ
กับกฎหมายอื่นๆ เยอะ แม้จะมีกฎหมายเก่าอยู่ แต่มัน
ก็สามารถสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมาได้ แต่การเปลี่ยน
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จากผู้ชายเป็นผู้หญิง หรือผู้หญิงเป็นผู้ชาย แล้วให้
บัตรประชาชนใหม่ หรือให้เปลี่ยนตั้งแต่ใบเกิด มันจะ
กระทบกั บ กฎหมายที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม ดั ง นั้ น ประเทศไหน
เปลี่ยนได้ก็จะถือว่าเป็นความก้าวหน้ามาก ตอนนี้
มีไม่ถึง 20 ประเทศ แต่ที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ
ที่สุดก็คือประเทศไอร์แลนด์ เพราะเขาอนุ ญ าตให้
เปลี่ยนค�าน�าหน้าได้เลยโดยไม่ต้องไปหาหมอ หรือ
ขอใบรับรองแพทย์ก่อน เพราะเขาสู้กันด้านกฎหมาย
ถึ ง ขนาดที่ ค นมี สิ ท ธิ ยื น ยั น อั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศว่ า
เราเป็นคนข้ามเพศ แล้วเราก็ไปขอเปลี่ยนค�าน�าหน้า
ได้เลย เป็นกฎหมายที่เปดกว้างมาก”
ย้อนกลับมาที่เมืองไทย อาจารย์เคทมองว่าการ
ต่ อ สู ้ และเคลื่ อ นไหวเรื่ อ งสิ ท ธิ ค วามเท่ า เที ย มกั น
ทางเพศ มี สิ่ ง ที่ ต ้ อ งค� า นึ ง ถึ ง ให้ ม ากในเรื่ อ งเวลาที่
เหมาะสมในการสื่อสารและเรียกร้อง
“ส�าหรับคนที่ต้องสู้ เขาต้องท�าตอนที่สามารถ
เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง คือบรรยากาศทางการเมือง
เอื้อให้เคลื่อนไหวได้ และให้พูดเรื่องนี้ได้อย่างเป็น
ประชาธิปไตยจริงๆ การต่อสู้เรื่องนี้จะสมบูรณ์แบบ
แล้วก็จะได้รับการยอมรับมากกว่าที่จะมาบังคับให้
มีการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างกฎหมายในรัฐบาลทหาร
ซึ่งเรามองว่ายังไม่สง่างาม แล้วมันก็ยังไม่ใช่เวลานี้
ก่อนหน้านี้เราว่าบรรยากาศมันดีกว่านี้ มีการผลักดัน
กฎหมาย ท�าให้คนออกจากวงตัวเองไปพูดกับรัฐบาล
หรืออย่างน้อยก็ออกไปประท้วง แต่ตอนนี้มันไม่มีเลย
เราไม่ได้เชือ่ ว่าการประท้วงจะสร้างความเปลีย่ นแปลง
ได้อย่างเดียว แต่มนั ก็เป็นเหมือนมวยทีช่ กย�า้ ไปเรือ่ ยๆ
มั น ยั ง มี พื้ น ที่ ใ นการส่ ง เสี ย งและท� า ให้ ค นในสั ง คม
หันมาสนใจว่า เออ อยู่ดีๆ คนเรามันจะพูดเรื่องนี้ซ�้าๆ
บ่อยๆ ไปท�าไม ถ้ามันไม่มีปญหาจริงๆ แต่ว่าตอนนี้
ทุ ก อย่ า งมั น ถู ก ท� า ให้ เ งี ย บ แล้ ว มั น ก็ มี พื้ น ที่ ใ ห้ กั บ
นักกิจกรรมบางกลุ่มเท่านั้นที่เขามีช่องทางที่จะคุยกับ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั คือบรรยากาศทีเ่ อือ้ ให้เกิดการเคลือ่ นไหว
มันก็คือสังคมแบบประชาธิปไตยนั่นแหละ เพราะการ
เคลื่อนไหวที่ประสบความส�าเร็จเกิดจากบรรยากาศ
ที่มีการผลักดันให้เกิดการสร้างผู้แทนเพื่อไปพูดเรื่อง
ของเราได้ เป็นผูแ้ ทนทีเ่ ป็น ส.ส. หรือ ส.ว. จริงๆ ทีไ่ ม่ใช่
แค่ในระดับกรรมาธิการไปให้ความเห็น ซึ่งความจริง
บางทีคนที่เป็น LGBT ก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องสิทธิ
ของตัวเองด้วยก็ได้ เพราะส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง
ขึ้ น ไปที่ ชี วิ ต ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบมากเมื่ อ เที ย บกั บ
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“เราไม่ได้เชื่อว่า
การประท้วง
จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเดียว
แต่มันก็เป็น
เหมือนมวยที่
ชกยํ้าไปเรื่อยๆ
มันยังมีพื้นที่
ในการส่งเสียง
และทําให้คน
ในสังคมหันมา
สนใจว่า เออ
อยู่ดีๆ คนเรา
มันจะพู ดเรื่องนี้
ซํ้าๆ บ่อยๆ
ไปทําไม ถ้ามัน
ไม่มีปัญหาจริงๆ”

ชนชั้นล่างที่ต้องเจอเรื่องการเลือกปฏิบัติกันอยู่บ่อยๆ
ซึ่งมันก็เห็นชัดมาก เช่น ถ้าคุณเป็น LGBT อยู่ใน
วงการบันเทิง เรื่องของการเลือกปฏิบัติมันก็แทบจะ
ไม่ มี ก ารถู ก พู ด ถึ ง เลย ชี วิ ต มี แ ต่ ด ้ า นที่ เ ราเห็ น ว่ า ดี
สังคมมองว่าเป็นคนมีความสามารถ มีความฉลาด
แต่ส�าหรับคนที่ไม่ได้มีสถานภาพทางสังคมแบบนี้ เขา
ก็ยิ่งถูกกดลงไป ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้ ถูกตัดสิน
จากเพศก่อนเลย แค่เห็นรูปไม่ตรงกับเพศในใบสมัคร
ที่เขียนว่า ‘นาย’ ก็ไม่เอาแล้ว แล้วถ้าอยากได้รับการ
ยอมรับ ก็เหมือนมีทางเลือกเดียวว่าต้องไปท�างานใน
วงการบันเทิง ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวที่ LGBT ไทยจะได้รับ
การยอมรับ ซึ่งมันเป็นเรื่องพื้นที่ชนชั้นที่ LGBT ไทย
ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มากนัก เพราะนักกิจกรรมไทย
บางกลุ่มก็ไม่ได้ท�าความเข้าใจเรื่องโครงสร้างสังคม
ด้วย มันก็เลยเหมือนการสู้แบบไม่ถูกจุดนัก”
เมื่อถามว่า ถ้าให้พูดแทนคนที่เป็นนักกิจกรรม
หรื อ คนที่ ต ้ อ งการเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ว ่ า คนเรามั ก จะลุ ก
ขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเมื่อไร และท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น
ค�าตอบที่ได้ก็คือ
“ง่ายๆ เลย คือเมื่อถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
เพศนัน่ แหละ ถ้าเทียบกันนะ เราจะรูจ้ กั พ.ร.บ. รถยนต์
ก็ต่อเมื่อรถเราชน คือก�าลังจะเปรียบเทียบว่าเมื่อไรที่
สิ่งนั้นมันไม่มีผลกระทบกับชีวิตเขา ก็จะไม่มีใครลุก
ขึ้นมาท�าอะไรหรอก ซึ่งที่ผ่านมามันแย่กว่านี้อีก คือ
มันมีคนทีถ่ กู เลือกปฏิบตั แิ ล้วกลับไม่ลกุ ขึน้ มาต่อสูด้ ว้ ย
เพราะโครงสร้างสังคมไม่ได้เอื้อให้เขาลุกขึ้นมาต่อสู้
เช่น ถ้ามีกะเทยถูกข่มขืนแล้วไปหาต�ารวจ ต�ารวจนั่ง
ข�ากันทั้งโรงพักแล้วบอกว่า มันแจ้งความไม่ได้หรอก
มันเป็นผู้ชายกับผู้ชาย หรือไปแซวว่าเขาไม่หล่อเหรอ
ถึงมาแจ้งความ คือเรือ่ งแบบนีม้ นั ไม่ควรเกิดขึน้ เพราะ
มันยิ่งท�าให้คนรู้สึกว่าไม่มีกลไกอะไรคุ้มครองเขาเลย
ไม่รู้จะลุกมาสู้เพื่ออะไร แล้วแรงที่เขาจะลุกมาสู้มันมี
ได้แค่ไหน เอาง่ายๆ ที่เราฟองธรรมศาสตร์ เราก็ยัง
เครียดตั้งนานว่าเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่านี่คือการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เราจะฟองยังไง หาทนาย
ยังไง ค่าทนายต้องเท่าไร เรื่องแบบนี้ล่ะที่ถ้าไม่เกิด
กับตัวเอง เราก็จะไม่รู้ ดังนั้นหลายครั้งที่คนออกมา
ต่อสู้เรียกร้อง มันก็เป็นเพราะว่าเขาเจอปญหา และ
เป็ น สิ่ ง ที่ เ ขาไม่ ส ามารถยอมได้ คื อ เป็ น แนวตั้ ง รั บ
มากกว่า แล้วหลายคนก็หมดแรงสู้ไประหว่างทางด้วย
“การที่ลุกมาสู้เมื่อเกิดเหตุกับตัว ดีกว่าไม่สู้เลย
แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้น ควรเป็นเรื่องที่เราลุกมาพูดได้
ตลอดเวลา ไม่ควรนิง่ เฉยกับการถูกเลือกปฏิบตั เิ หมือน
ที่แท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร คุณไปบ่นในเฟซบุกร้อยครั้ง

เขาก็ไม่รับ นอกจากคุณจะจ�าเลขทะเบียนแล้วไป
ร้องเรียนที่กรมการขนส่งทางบก พูดง่ายๆ ว่าไม่ควร
นิ่งเฉย แต่คุณควรร้องเรียน ต้องมีกลไกอะไรสักอย่าง
มาบอกว่าสิง่ ทีค่ ณ
ุ ถูกละเมิดคือสิง่ ทีไ่ ม่ควรถูกกระท�า”
ทุกวันนี้การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันยังด�าเนิน
ต่อไป แม้หลายเรื่องยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความหวัง
“ความหวังทีอ่ ยากเห็นในการเรียกร้องสิทธิ LGBT
คือก่อนหน้านี้ในพ.ศ. 2550 เคยมีการเขียนค�าว่าเพศ
ในรัฐธรรมนูญ แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มี แต่มี
สิ่งที่เขียนมาเพิ่มเติมคือ ชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ท�าให้คิดว่าเราจะต้องต่อสู้เพื่อให้เรากลับเข้าไปอยู่
ในกล่ อ ง และใช้ ก ฎหมายแบบหญิ ง ชายอย่ า งนั้ น
หรือเปล่า เช่น สมมติคุณเป็นคนข้ามเพศ พอคุณไป
เปลี่ยนเป็นนางสาว คุณสามารถใช้สิทธิการแต่งงาน
ในแบบนางสาวก็ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่คนท�างานด้านความ
หลากหลายทางเพศมองก็คือ มันก็จะไปผลิตซ�้าเรื่อง
เพศหญิงชาย เพราะในอนาคตข้างหน้า คนควรจะ
สามารถเลือกระบุเพศได้มากกว่านี้ ดังนั้นถ้าเราจะ
ตัดช่องน้อยแต่พอตัวต่อสู้เพื่อเรื่องเพียงเท่านี้ มัน
ก็ยังไม่เป็นธรรม ไม่ทั่วถึงจริงๆ เพราะเป็นการยัด
ตัวเองเข้าไปเป็นเพศกระแสหลัก ส่วนตัวแล้วอยาก
ให้ใช้ ‘บุคคล’ มากกว่าจะไประบุเพศ จะได้เผื่อที่ให้
เขาได้นิยามความเป็นเพศตัวเองในอนาคต พูดง่ายๆ
ว่าเมื่อเราไประบุความเป็นเพศไว้ตั้ งแต่แรก เราก็
เหมือนมองคนที่เรื่องเพศอย่างเดียว ไม่ได้มองทรงผม
หรือสิ่งอื่นๆ ที่เป็นเส้นแบ่งความเป็นหญิงชาย จริงๆ
เราเชื่ อ เรื่ อ งความลื่ น ไหลทางเพศนะ แต่ ก็ ไ ม่ รู ้ จ ะ
อธิบายกับสังคมยังไง เราถึงได้พูดเรื่อง gender nonconforming ในเด็ก เพราะเด็กจะต้องเติบโตมาแบบ
ที่เขาอาจจะยังไม่เลือกว่าจะเป็นเพศไหนก็ได้ เพราะ
นักสิทธิมนุษยชนเองก็เชื่อว่าเด็กยั งมีพัฒนาการใน
ด้านการตัดสินใจอยู่ เด็กจึงยังไม่ส ามารถบอกได้
ตั้งแต่แรกว่าจะเป็นเพศไหน เพราะเรา เชื่อว่าการ
เลือกเพศมันสามารถกลับหรือเปลี่ยนได้ตลอด แต่
เอาเถอะ ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องความลื่นไหล เราไป
ท�าความเข้าใจกันให้ได้ก่อนเถอะว่าเพ ศมีอะไรบ้าง
LGBT คืออะไร เพราะถ้าเราเอาค�านี้ไปพูดกับผู้ใหญ่
ในกระทรวง เขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้วา่ คืออะไร อาจจะ
คิดว่าเป็นตัวย่อของปุยตัวใหม่หรือเปล่า”

FIGHTING
POVERTY
มูฮัมหมัด ยูนุส

ศาสตราจารย์ มู ฮั ม หมั ด ยู นุ ส (Muhammad
Yunus) เป็นนักเศรษฐศาสตร์ ผูป
้ ระกอบการสังคม
โดย สฤณี อาชวานันทกุล
และผู้น�าความคิดแห่งประเทศบังกลาเทศ ได้รับ
กรรมการผู้จัดการด้านการพั ฒนาความรู้
รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ เมื่อปี 2006 จาก
บริษัท ป่าสาละ จ�ากัด ผู้แปลหนังสือ
นายธนาคารเพื่ อคนจน และ สร้างโลกไร้จน : ผลงานการก่ อ ตั้ ง ธนาคารกรามี น (Grameen
Creating a World Without Poverty
Bank) ที่ ริ เ ริ่ ม แนวคิ ด การให้ ค นยากจนกู้ เ งิ น
ถอดรหัสธุรกิจเพื่ อสังคมและอนาคต
เพื่ อน�าไปประกอบอาชีพ และพาตัว เองหลุด พ้ น
ของทุนนิยม (ส�านักพิ มพ์ มติชน)
จากความยากจนด้วยรูปแบบของ Microcredit
(โครงการเงินกู้แบบไร้หลักประกัน)

ก่อนหน้านี้กลุ่มคนจนไม่เคยได้รับการเหลียวแล
จากธนาคาร เพราะคนยากจนไม่มหี ลักประกันเพียงพอ
ปจจุบันหลายประเทศน�ารูปแบบของธนาคารกรามีน
ไปใช้เพือ่ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนยากจน มีการ
ประมาณการว่า แนวคิดของธนาคารกรามีนช่วยคน
ยากจนให้เข้าถึงสินเชื่อได้กว่า 100 ล้านคนทั่วโลก
และส�าหรับในบังกลาเทศนั้น ลูกค้า 97% ของธนาคาร
เป็นผู้หญิง ซึ่งถือว่าเป็นเพศที่ได้รับโอกาสน้อยมาก
ในสังคม
คุณูปการสูงสุดของอาจารย์ยูนุสอยู่ที่การสร้าง
บทพิสูจน์ผ่านผลการด�าเนินงานของธนาคารกรามีน
โดยมีความเชื่อว่า ‘คนจน’ สามารถเป็นลูกหนี้ที่ดีของ
สถาบันการเงินได้ เพราะการทีค่ นกลุม่ นีส้ ามารถยังชีพ
ได้ เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ได้ยากจนเพราะ ‘นิสัยเสีย
ส่ ว นตั ว ’ เช่ น ขี้ เ กี ย จ แต่ เ ป็ น เพราะต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ปญหาเชิงโครงสร้าง คือถูกสถาบันการเงินเข้าใจผิด
มาตลอดว่านิสัยเสียและไม่มีหลักประกัน จึงไม่ปล่อย
สินเชื่อให้
ผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีนไม่เพียงแต่หักล้างความ
เข้าใจผิดข้างต้นเกี่ยวกับความจน แต่ยังพิสูจน์ว่า
‘สินเชื่อ’ ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นเครื่องมือ
ส�าคัญที่ช่วยให้คนหลุดพ้นจากความยากจนด้วยการ
มีทุนไปประกอบกิจการขนาดจิ๋ว อีกทั้งยังสามารถ
เพิ่มพลังสตรียากไร้ที่ไม่เคยมีบทบาทในครอบครัว
ให้สามารถพึ่งตนเอง และวางแผนจัดการเงินให้กับ
ครอบครัวได้
เราควรเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งความมุ ่ ง มั่ น ในการท� า สิ่ ง ที่
คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้ ปจจัยส�าคัญที่จะสร้างคน
แบบอาจารย์ยูนุสขึ้นมาเยอะๆ คือ บรรยากาศการ
ถกเถียงอภิปรายที่เปดกว้าง สนับสนุนให้คนกล้าคิด
กล้าท�าสิ่งที่แตกต่าง ให้ทุกคนอยากลองผิดลองถูก
ได้ -พูดง่ายๆ คือต้องสร้าง ‘สังคมเปด’ ขึ้นมานั่นเอง
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THE WORLD OF
WHISTLEBLOWING
เอ็ ด เวิ ร์ ด สโนว์ เ ดน (Edward Snowden)
มีอายุครบ 34 ปี เมือ
่ วันที่ 21 มิถน
ุ ายน เชลซี แมนนิง
(Chelsea Manning) ปรากฏตั ว ที่ ง านไพรด์
ในนิวยอร์กเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
หลังได้รับการปล่อยตัว ขณะที่จูเลียน อัสซานจ์
(Julian Assange) หลบซ่อนตัวอยู่ในสถานทูต
เอกวาดอร์มาครบ 5 ปี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
ที่ผ่านมา
หากชัยชนะของเหล่าฮีโร่ whistleblowers คือ
การเป่านกหวีดเพื่อเปิดโปงความจริงด้านมืดของ
รัฐบาลมหาอ�านาจให้สาธารณชนได้รบ
ั รูใ้ นวงกว้าง
รางวัลที่ทั้งสามคนควรจะได้รับคืออะไร

วันนี้เอ็ดเวิร์ดยังคงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งใน
รัสเซีย เชลซีใช้ชีวิตหลังลูกกรงนาน 7 ปีจากข้อหา
จารกรรมข้อมูลลับของรัฐบาล ส่วนจูเลียนนั้นยังคง
หวาดหวั่น เมื่อทางรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่าจะจับตัว
ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ทันทีที่ก้าวเท้าออกจากที่ซ่อน
การต่อสู้เพื่อให้สาธารณชนรับรู้กลายเป็นศึกที่
พลิกชะตาชีวิตของ ‘นักแฉความจริง’ ทั้งสามคน
“การบอกว่าคุณไม่สนใจเรื่องความเป็นส่วนตัว
เพราะคุณไม่มีอะไรต้องปดบัง ไม่ต่างอะไรกับการ
บอกว่าคุณไม่สนใจเรื่องเสรีภาพในการพูด เพราะ
คุ ณ ไม่ มี อ ะไรจะพู ด นั่ น ล่ ะ ” เอ็ ด เวิ ร ์ ด เผยระหว่ า ง
ให้สัมภาษณ์กับด็อกเตอร์รอน พอล และแดเนียล
แม็กอดัมส์ ที่ตีพิมพ์ทางเว็บไซต์ Ron Paul Liberty
Report หนึ่งวันก่อนหน้าวันเกิดของตัวเอง
เอ็ดเวิรด์ เป็นอดีตพนักงานคอมพิวเตอร์สงั กัดซีไอเอ
(Central Intelligence Agency) หรือหน่วยสืบสวน
สอบสวนกลาง เป็นอดีตพนักงานจ้างของรัฐบาลสหรัฐฯ
เคยท�างานกับ บูซ อัลเลน แอนด์ แฮมิลตัน ซึ่งเป็น
บริษัทคูส่ ญ
ั ญากับส�านักงานความมัน่ คงแห่งชาติ หรือ
เอ็นเอสเอ (National Security Agency) ก่อนที่ชีวิต
จะพลิกผัน เมื่อเจ้าตัวท�าส�าเนาและปล่อยข้อมูลลับที่
ได้จากเอ็นเอสเอในปี 2013
เอ็ดเวิร์ดเปดเผยข้อมูลโครงการลับของรัฐบาล
สหรัฐฯ ในการสอดแนมประชาชนชาวอเมริกันและ
โครงการอืน่ ๆ ทัว่ โลก หลายโครงการดูแลโดยเอ็นเอสเอ
และองค์กรพันธมิตร ทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก
บริษัทโทรคมนาคมใหญ่ๆ และรัฐบาลต่างๆ ในยุโรป
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เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน /
เชลซี แมนนิง /
จูเลียน อัสซานจ์
เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ
ภาพ วรรษมน ไตรยศักดา

เมื่อสื่ออย่าง The Guardian และ Washington
Post ตีพิมพ์เรื่องราวดังกล่าว ตามด้วยสื่อยักษ์ของ
เยอรมนีอย่าง Der Spiegel และ The New York Times
ชื่อของเอ็ดเวิร์ดกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลก
กระทรวงยุตธิ รรมของอเมริกาตัง้ ข้อหาว่าเอ็ดเวิรด์
ละเมิด พ.ร.บ. การจารกรรมข้อมูล ปี 1917 สองกระทง
และขโมยทรัพย์สินของรัฐบาล เขาถูกตั้งข้อหาในวันที่
21 มิถุนายน ปี 2011 ในวันเกิดครบรอบ 30 ปี สองวัน
ให้หลัง เจ้าตัวบินไปยังกรุงมอสโก แต่ถูกจ�ากัดให้อยู่
ที่สนามบินนานกว่า 1 เดือน เพราะทางการสหรัฐฯ
ยกเลิกหนังสือเดินทาง ก่อนทีร่ ฐั บาลรัสเซียจะอนุญาต
ให้ลี้ภัยตามค�าขอเป็นเวลา 1 ปี และภายหลังได้ขยาย
เวลาออกไปอย่างน้อยจนถึงปี 2020
เชลซี แมนนิ ง หลั่ ง น�้ า ตาให้ สั ม ภาษณ์ กั บ
ABC News เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พร้อม
ขอบคุณอดีตประธานาธิบดีบารัก โอบามา ที่มีส่วนใน
การปล่อยตัวเธอออกจากคุก หลังจากถูกด�าเนินคดี
ด้วยข้อหาเปดเผยข้อมูลลับของรัฐบาล
อดีตนักวิเคราะห์ขอ้ มูลของกองทัพสหรัฐฯ ประจ�า
อิรักในปี 2009 เข้าถึงฐานข้อมูลลับมากมาย และ
สิ่งที่เห็นท�าให้เธอไม่อาจนิ่งเฉยได้ ต้นปี 2010 เธอ
ได้เปดเผยเอกสารกว่า 700,000 ชุด ให้กับเว็บไซต์
วิกิลีกส์ หลังจากเห็นทหารอเมริกันกระท�าสิ่งชั่วร้าย
ต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในตะวันออกกลาง เธอมองว่า
ตัวเลขเหยื่อสงครามก็คือ ‘คน’ ไม่ใช่ ‘สถิติ’ ข้อมูล
ที่เชลซีเปดเผยมีทั้งวิดีทัศน์การโจมตีกรุงแบกแดด
ทางอากาศในเดือนกรกฎาคม ปี 2007 และรายงาน
ของกองทัพบก 482,832 ฉบับ
เชลซีถูกจับกุมในเดือนพฤษภาคม ปี 2010 ข้อมูล
ส่วนใหญ่ที่เธอเปดเผยได้รับการตีพิมพ์ผ่านวิกิลีกส์
และพันธมิตรสื่อระหว่างเดือนเมษายนถึงธันวาคม
ปีเดียวกัน ศาลทหารตัดสินให้เธอมีความผิดฐานละเมิด
พ.ร.บ. การจารกรรมข้อมูล ต้องโทษจ�าคุกในเดือน
สิงหาคม ปี 2011 ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวหลังจาก
ประธานาธิบดีบารัก โอบามา มีค�าสั่งลดโทษผู้ต้องขัง
มากกว่า 200 คน เชลซีได้รับอิสรภาพหลังติดคุก 7 ปี
“ฉันขอรับผิดชอบในสิ่งที่ท�าลงไป ไม่มีใครบอก
ให้ฉันท�า ไม่มีใครสั่งให้ฉันท�า นี่คือตัวฉันเอง ทุกอย่าง
ฉันรับผิดเอง” เชลซีให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกกับสถานี

โทรทัศน์ ABC เมื่อได้รับการปล่อยตัว
สิ่งที่เอ็ดเวิร์ดและเชลซีท�าเป็นการเรียกร้องสิทธิ
ให้กับคนธรรมดา ทั้งสองได้รับการยกย่องให้เป็นผู้
เป่านกหวีดเปดโปงความจริง แต่ถูกตราหน้าว่าเป็น
‘คนทรยศขายชาติ’ โดยคนบางกลุ่มเช่นกัน
จูเลียน อัสซานจ โด่งดังสะท้านโลกกับบทบาท
ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ เว็บไซต์เปดโปงข้อมูลลับที่มีผลกระทบ
ต่อองค์กรและรัฐบาลมหาอ�านาจ การลุกขึ้นมาเสนอ
ความจริงท�าให้จูเลียนเผชิญกับชะตากรรมไม่ต่างจาก
รายอื่นๆ
เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน ปี2010 วิกิลีกส์
เผยแพร่เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศและ
ข้อมูลปฏิบัติการของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ซึ่ง
คร่าชีวิตพลเรือนนับไม่ถ้วน

วันที่ 1 ธันวาคมในปีเดียวกัน ต�ารวจสากลออก
หมายจั บ จู เ ลี ย นในข้ อ หาล่ ว งละเมิ ด ทางเพศหญิ ง
ชาวสวีเดน หกวันให้หลัง จูเลียนเข้ามอบตัวเพื่อสู้คดี
ทีล่ อนดอนและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ก่อนหน้านีม้ กี าร
โจมตีเว็บไซต์วิกิลีกส์ รวมทั้งมีความพยายามสกัดกั้น
เส้นทางการเงินของเว็บไซต์นี้ กลุ่มผู้สนับสนุนตอบโต้
ด้วยการแฮกเว็บไซต์อัยการสวีเดนและเว็บไซต์ของ
บริษัทบัตรเครดิตที่ระงับบัญชีบริจาคของวิกิลีกส์
19 พฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากทางการสวีเดน
แถลงยกเลิกการสอบสวนคดีลว่ งละเมิดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ จูเลียนปรากฏตัวบนระเบียงสถานทูต
เอกวาดอร์ในลอนดอน ยืนยันว่าจะยังลี้ภัยอยู่ที่นี่เพื่อ
หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะถูกส่งตัวไปอเมริกา
“วันนี้เราได้รับชัยชนะส�าคัญ แต่เส้นทางนั้นยัง

ห่างไกลจากจุดจบ สงครามที่เหมาะสมเพิ่งเริ่มต้นขึ้น
เท่านัน้ ” จูเลียนแถลง พร้อมยืนยันว่าจะเจรจากับรัฐบาล
อังกฤษเรื่องการอนุญาตให้ตนออกนอกสถานทูตได้
เมื่อมีการยกเลิกข้อกล่าวหาไปแล้ว
ในฐานะบุคลากรข่าว ‘ผูก้ ะเทาะเปลือก’ ความจริง
ไม่น้อยกว่าใครในเมืองไทย ประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์
ผู้อ�านวยการสถาบันอิศรา มองว่าบทบาทของ ‘whistleblower’ ทั้งหลายมีความส�าคัญมากขึ้นในยุคนี้
“ผมคิดว่าตอนนี้โลกเสรีและโลกทุนนิยมเปลี่ยน
แนวคิดไปสูก่ ารใช้อา� นาจมากขึน้ ด้วยสถานการณ์โลก
ด้วยการก่อการร้าย รัฐเองมองเรื่องความปลอดภัย
และความมั่นคงเป็นหลัก โอกาสที่จะใช้อ�านาจเกิน
ขอบเขตก็มี ฉะนั้นจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทนไม่ได้ เช่น
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เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน เลยเอาเรื่องมาเปดโปง หรือแม้แต่
กรณีปานามา เปเปอร์ส เป็นความลับของธุรกิจขนาด
ใหญ่ที่ไปจดทะเบียนนอกประเทศ แล้วมีกลุ่มนักข่าว
สืบสวนกลุ่มหนึ่งออกมาแฉ ผมว่าพวกเขาก็จ�าเป็น
ต้องมีบทบาทที่จะท�าให้สังคมเห็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในโลก” ประสงค์วิเคราะห์
ในฐานะสื่อมวลชน ผู้อ�านวยการสถาบันอิศรา
มองว่า “ผูส้ อื่ ข่าวต้องน�าข้อเท็จจริงมาเปดเผย ถ้าสังคม
ตื่นตัวมากก็จะเป็นแรงกดดันกับคนที่รับผิดชอบใน
ส่วนเกี่ยวข้อง ต่างประเทศใช้หลักเดียวกัน อินโดนีเซีย
มีภาคประชาสังคมที่กดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เรื่องการปองกันและปราบปรามทุจริต ท�าให้ในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียจึงดีขึ้น ซึ่งก็เป็นผลจาก
ภาคประชาชนที่ตื่นตัวเข้มแข็งกว่าเมืองไทย”
ประสงค์ชี้ว่าการแบ่งฝกแบ่งฝ่ายในสังคมไทย
กลายเป็ น จุ ด ด้ อ ยที่ ท� า ให้ ร วมตั ว กั น ยาก “ความรู ้
เรามีไหม มี เรามีคนมีความรู้เยอะไหม มี แต่สภาพ
สังคมการเมืองของเมืองไทยมันไม่เอื้อ เพราะมีเรื่อง
การแบ่งค่าย แบ่งสี ท�าให้ความเข้มแข็งภาคประชาชน
ของเราอ่อนด้อยลงไป เราเองกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือ
เพื่อโจมตีอีกฝ่ายหนึ่ง”
ประสงค์มองว่ารัฐเองควรจะสร้างระบบข้อมูล
แบบ ‘big data’ หรือ ‘open data’ ให้โปร่งใสมาก
ที่ สุ ด บางองค์ ก รที่ ค วรจะเป ด เผยข้ อ มู ล ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้
ด� า เนิ น การ ขณะที่ โ ครงการของภาครั ฐ ไม่ มี ข ้ อ มู ล
พื้ น ฐานที่ สั ง คมจะใช้ วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ตั ด สิ น ใจว่ า ควร
สนับสนุนไหม
ด้ ว ยระบบที่ ย วบยาบทุ ก ภาคส่ ว น การที่ ภ าค
ประชาชนจะลุกขึ้นมาเป็นคนเป่านกหวีดเพื่อเปดโปง
ความจริงเป็นเรื่องไม่ง่าย แต่ประสงค์และทีมอิศรา
พยายามท�าอยู่ด้วยเหตุผลว่า “เรื่องมันสนุกด้วยไง
พอท�าข่าวพวกนี้แล้วมีความตื่นเต้น อย่างเรื่องซุกหุ้น
ของคุณทักษิณ จริงๆ ข้อมูลมันมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว
แต่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก เป ด เผยออกมา มั น อยู ่ ใ นข้ อ มู ล ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหุ้นของคนนั้นคนนี้อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ อยู่ใน ก.ล.ต. เพียงแต่ว่ามันซ่อนอยู่
พอเราจับจุดถูกว่าคนนี้เป็นคนรับใช้ เราก็เชื่อมโยง
ข้อมูล แล้วดึงออกมากางให้เห็นบนโตะ แล้วอาศัย
ความรูท้ างด้านกฎหมายบ้าง ระเบียบของตลาดหุน้ บ้าง
ให้เห็นว่าเขาท�าเรื่องนี้ด้วยเหตุผลอะไร พอไขออกปุ๊บ
ก็เหมือนเปดอะไรออกจากกล่อง ข้อมูลที่กระจาย เรา
เอามาเรียบเรียงได้ ”
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“ความรู้เรามีไหม
มี เรามีคน
มีความรู้เยอะไหม
มี แต่สภาพสังคม
การเมืองของ
เมืองไทยมันไม่เอื้อ
เพราะมีเรื่อง
การแบ่งค่าย
แบ่งสี ทําให้
ความเข้มแข็ง
ภาคประชาชนของ
เราอ่อนด้อย
ลงไป”

ประสบการณ์ในฐานะผู้สื่อข่าวที่ขุดคุ้ยคดีซุกหุ้น
ขบวนการ สปก. และการผลาญเงินบีบซี ี ท�าให้ประสงค์
ได้รับการยกย่องว่าเป็น ‘whistleblower’ ในสายงาน
สื่ อ มวลชนกลายๆ จาก Far Eastern Economic
Review และ Business Week
อย่างไรก็ตาม ข่าวซุกหุ้นที่สื่อต่างประเทศสนใจ
เป็ น พิ เ ศษกลั บ ไม่ ไ ด้ รั บ การขยายความในแวดวง
สื่อมวลชนไทยมากนักในมุมมองของประสงค์
“ถ้ า หากเรามี ค ดี ว อเตอร์ เ กตเป็ น ต้ น แบบของ
Washington Post คดีซุกหุ้นก็เป็นต้นแบบของการ
ใช้ขอ้ มูลต่างๆ อย่างครบวงจรจนคนทีต่ กเป็นข่าวปฏิเสธ
ไม่ได้ ความลับของเขาที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจเป็นสิบๆ ปี
ผมเปดมันออกมาหมดจนเขาไม่สามารถจะปฏิเสธ
ข้อเท็จจริงได้ มัดแน่นหมดทุกอย่าง
“แต่คดีนี้เหมือนจะถูกท�าให้ลบออกไป แวดวง
วิชาการทางสื่อสารมวลชนแทบจะไม่ได้เอาเรื่องนี้มา
เป็นกรณีศกึ ษาเลย ทัง้ ทีม่ นั เป็นกรณีทคี่ วรจะน�าไปใช้”
ผู้อ�านวยการสถาบันอิศราเผย
นอกจากมองว่าสังคมไทยไม่ยกย่องนักข่าวเหมือน
ในต่างประเทศ ประสงค์ยงั เสริมว่า “สังคมไทยไม่อยาก
มีเรือ่ งกับผูม้ อี า� นาจ สภาพสังคมมันต่างกัน การท�าข่าว
สืบสวนพวกนี้จึงเกิดยาก”
ถ้าบังเอิญต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกับ
เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน หัวเรือใหญ่ของส�านักข่าวอิศรา
จะเปดเผยข้อมูลภาครัฐหรือไม่
“ผมไม่กล้าหาญชาญชัยขนาดนั้น (หัวเราะ) ผม
ไม่ได้ปรารถนาจะเป็นเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ผมแค่ท�า
หน้าที่ ไม่เคยคิดที่จะต้องล้วงลึกเสี่ยงตายขนาดนั้น
กรณีของเอ็ดเวิร์ด มีนักข่าวคนหนึ่งที่ไปด้วยกันก็โดน
อ�านาจเล่นงาน แต่ในประเทศเขามีกลไกบางอย่าง
ทีค่ มุ้ ครองอยูพ่ อสมควร แต่ประเทศไทยมีกลไกคุม้ ครอง
อะไรบ้าง ผมไม่คิดจะไปเปรียบเทียบกับคนกลุ่มนี้
เพราะผมไม่คิดจะเสี่ยงตาย ใครเอาปืนมาขู่ ผมก็เผ่น
เหมือนกัน (หัวเราะ)” ประสงค์กล่าวติดตลก
“ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเป็น whistleblower
เราท�าตามหน้าที่ ตามอาชีพของเรา แล้วก็เข้าขากับ
น้องๆ ในทีมได้ดี เลยตั้งส�านักข่าวอิศราขึ้นมา ไม่เคย
คิดว่าเราจะลุกขึ้นมาเป็นคนนั้นคนนี้ ส่วนใครจะคิด
ว่าเราเป็น whistleblower ก็แล้วแต่เขา” ผู้อ�านวยการ
สถาบันอิศรากล่าวทิ้งท้าย

THE
REBELLIOUS
ARTIST
เราทราบกันดีว่า อ้ายเว่ยเว่ย (Ai Weiwei) มักใช้
สื่อศิลปะแสดงทัศนะดุเด็ดเผ็ดร้อนต่อต้านรัฐบาล
เป็นประจ�าจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้
ด้วยงานศิ ลป์ท่ีมีนัยทางการเมืองมาตลอด การ
จะเข้าใจบทบาทของศิลปินจีนนามอุโฆษรายนี้อาจ
ต้องใช้มุมมองของคนท�างานศิลปะเพื่ อวิพากษ์รัฐ
เช่นเดียวกัน นิตยสาร THE STANDARD มีโอกาส
พู ดคุยกับ วสันต์ สิทธิเขตต์ เรื่องการประท้วง
ชนชั้นปกครองผ่านงานศิลป์ และมุมมองต่อสิ่งที่
อ้ายเว่ยเว่ยน�าเสนอต่อโลกศิลปะ ซึง
่ สร้างการรับรู้
และแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลก
อ้ายเว่ยเว่ยได้รับการพู ดถึงในวงกว้าง คุณมอง
งานของศิลปินในแง่ศิลปะและสารที่เขาต้องการ
สื่ออย่างไร

ผมว่าเขาเป็นอัจฉริยะนะ จากการที่เขาไปอยู่อเมริกา
และมีความคิดเรื่อง conceptual art หรือกรณีของ
การเอากระปองนมมาสื่อเรื่องนมบูด แบบเดียวกับที่
แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) เคยท�าป๊อปอาร์ตด้วย
กระปองซุปข้าวโพด คือเรื่องพวกนี้มันเป็นสื่อที่ง่าย
และเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อไปถึงชุมชนอย่างกว้างขวาง
และรวดเร็วว่ามันหมายถึงอะไร หรือการเอากระเปา
ของเด็กที่ตายแล้วมาต่อกันเป็นมังกร รวมถึงรองเท้า
ของเด็กที่ตาย เขาก็เอามาท�าเป็นงานได้ ผมว่าเขา
มีลูกเล่นที่ชาญฉลาดในการเอาวัตถุอย่างหนึ่งมาใช้
แล้ ว สามารถสื่ อ สารไปถึ ง ประเด็ น ของอ� า นาจและ
เรื่องการเมือง
ศิลปินอย่างอ้ายเว่ยเว่ย ใช้ศิลปะวิพากษ์วิจารณ์
รั ฐ บาล แต่ ห ากรั ฐ บาลไม่ บ้ า จี้ ไ ปเล่ น ตามเกม
เสียงที่ศิลปินส่งถึงคนทั่วไปก็อาจจะไม่ดังใช่ไหม

ถ้าจะพูดจริงๆ งานของอ้ายเว่ยเว่ยมาดังจริงๆ ตอน
ปี 2008 ที่รัฐบาลจีนสะดุ้งเพราะเรื่องของโรงเรียนถล่ม
ที่เสฉวน มีคนตาย 5,000 กว่าคน แต่รัฐบาลพยายาม
ปกปด เอาหญ้ามาปลูกคลุมไปหมด แต่อ้ายเว่ยเว่ย
ฉีกกระชากความจริงออกมา แล้วกระตุ้นให้คนสร้าง
เครือข่ายนักสืบมวลชนขึ้นมาจนท�าให้รัฐบาลสะเทือน
เหมือนกับว่าก�าลังถูกขุดคุ้ยความสกปรก จีนบอกว่า
ไม่มีคอร์รัปชัน แต่อ้ายเว่ยเว่ยก�าลังบอกว่า ‘นี่ไง มึง
คอร์รัปชัน’ เขาก็เลยเริ่มมีช่ือเสียงตั้งแต่นั้นมา แล้ว

มุมมองคู่ขนาน:
วสันต์ สิทธิเขตต์
มอง อ้ายเว่ยเว่ย
วิพากษ์รัฐ
เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ
ภาพ วรรษมน ไตรยศักดา

ลองคิดดู คนจีนมีกี่พันล้านคน แค่คนตื่นตัวขึ้นมาสัก
สิบล้าน ร้อยล้าน มันจะสร้างแรงกระเพือ่ มได้ขนาดไหน
่ เริม
้ และไม่ตอ
คนจีนในปัจจุบน
ั ส่วนหนึง
้ ง
่ มีกาํ ลังซือ
กังวลเรื่องปากท้อง จึงมองเห็นโลกได้กว้างขึ้น
ทําให้เห็นสิ่งที่รัฐบาลทําอย่างนั้นหรือเปล่า

จีนพยายามจะปดช่องทางสื่อใหญ่โดยบล็อกทั้งกูเกิล
และเฟซบุก ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่อาหรับนัดหมาย
ชุมนุมกันทางเฟซบุก (Arab Spring) และเห็นว่าสื่อ
อินเทอร์เน็ตมันอันตราย ถ้าปล่อยให้คนที่มีเสรีภาพ
รับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่มั่นคง
แน่นอน
่ ระชากร
ถ้ามองในมุมของรัฐบาลจีน ด้วยความทีป
เยอะ จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ฎเกณฑ์ ค วบคุ ม เพื่ อ ให้
ประเทศเดินไปข้างหน้าได้หรือเปล่า

ผมมองว่ามันมีสองด้านนะ จีนมีจ�านวนประชากรอยู่
พันกว่าล้านคน เขากินข้าวกันวันละเท่าไร แล้วถ้าเกิด
ไม่มีการปฏิวัติจีนตั้งแต่ช่วงที่เหมาเจอตุงสร้างมาจน
ถึงสมัยเติ้งเสี่ยวผิง ก่อนจะปรับมาเป็นปจจุบัน ผมว่า
เขาต้องใช้อ�านาจรัฐกฎเหล็ก จึงจะสามารถควบคุม
คนได้ แต่มันก็เกิดอาการลักลั่นในปจจุบัน เพราะเมื่อ
คนมีเงินมาก พวกเขาก็ไขว่คว้าหาเสรีภาพ อยากซื้อ
รถแพงๆ อยากมีบ้านที่อยู่สบายกว่าเดิม อยากแต่งตัว
มีสีสันกว่าเดิม ก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาเหมือนที่ฮ่องกง
ซึ่งเขาหนักกว่านี้ เพราะที่นั่นมีการลุกฮือขึ้นมาเป็น
‘ปฏิวัติร่ม’ ซึ่งสะท้อนเรื่องเสรีภาพ ขณะเดียวกัน ผม
มองว่าโลกทุนนิยมกับโลกคอมมิวนิสต์เป็นปีศาจร้ายที่
ฟดกันมาตัง้ นานแล้ว เพราะฉะนัน้ ยิง่ ตอนนีจ้ นี รวยจริง
ใหญ่จริง และก�าลังทะลวงโลกด้วยการเอาหมีแพนด้า
ไปให้ทุกประเทศ ตอนนี้ในแอฟริกา เอเชีย หรือลาตินอเมริกา จีนเข้าไปหมดแล้ว เพราะฉะนัน้ เรือ่ งสือ่ รัฐบาล
ต้องการจ�ากัดแน่ เพราะกลัวว่าอาจจะล่มสลายอีก
เรามองได้ ไ หมว่ า สื่ อ ตะวั น ตกในอเมริ ก าเอง
ก็ ต้ อ งการที่ จ ะผลั ก ดั น คนอย่ า งอ้ า ยเว่ ย เว่ ย
ที่ต่อต้านรัฐบาลจีนอยู่เนืองๆ

ผมมองว่าศิลปะเป็นอาวุธมานานแล้ว คอมมิวนิสต์
ก็ใช้ศิลปะเป็นอาวุธ อเมริกาก็ใช้ศิลปะเป็นอาวุธ แต่
เขาล้ า งสมองโดยใช้ ฮ อลลี วู ด โดยใช้ ก ระบวนการ

ป๊อปอาร์ต หรือการนิยมเสพสื่อเสรีจนบ้าคลั่ง ท�าให้คน
คิดว่าเสรีภาพคือความสุดโต่ง เพราะในอเมริกา ถ้าคุณ
ขยันมาก คุณจะมีเงินมาก มีเสรีภาพมาก ขณะที่จีน
คิดว่าเราจะอยูย่ งั ไงให้รอดในสถานการณ์ทถี่ กู ขับเคีย่ ว
การปดล้อมมันมีอยูแ่ ล้ว เพียงแต่ตอนนีม้ นั เป็นไปไม่ได้
เลย หลังจากยุคโลกาภิวตั น์ เงินมันทะลวงโลก รวมทัง้
อินเทอร์เน็ตด้วย เงินมันวิ่งไปอย่างรวดเร็ว
รัฐบาลจีนควรทําอย่างไรเพื่ อให้ประชาชนไม่รส
ู้ ก
ึ ว่า
ถูกกดขี่ด้านการแสดงออกจนเกินไป

ความจริ ง จี น พยายามท� า โดยการเอาศิ ล ปะมาใช้
ที่เซินเจิ้น เราจะเห็นศิลปนนับล้านอยู่ในที่เดียวกัน
เด็ ก จบใหม่ ส ามารถจะได้ ทั้ ง เงิ น และงาน แต่ ผ มมี
ความเชื่อว่าศิลปนมีความคิดขบถในตัว ไม่ยอมรับการ
กดขี่ ไม่ยอมรับอ�านาจ แต่พอศิลปนได้เงินมาก็เสพสุข
แล้วก็ลืมไปว่าบทบาทหน้าที่คืออะไร นั่นคือทางเดียว
ที่คุณจะมีเงินแล้วไม่โดนแบน ในทางหนึ่ง รัฐบาลจีน
ส่งเสริมศิลปะมาก แต่มีขอบเขตว่า ‘อย่าวิจารณ์นะ’
อย่างกรณีผมไปเขียนภาพเรื่องเทียนอันเหมินในจีน
งานของผมก็ถกู บล็อกและถูกท�าลายในปี 2012 เพราะ
เขาก็มีจุดอ่อนไหวของเขา
จากความสํ า เร็ จ ในอาชี พ เมื่ อ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาของ
บริษัทที่สร้างสนามกีฬารังนก อ้ายเว่ยเว่ยกลับ
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อ้ายเว่ยเว่ยฉลาดที่จะพูดว่าตัวเขาไม่ต้องการโค่นล้ม
คอมมิวนิสต์ แต่ต้องการให้รัฐบาลมีความยุติธรรม
ให้มีเสรีภาพบ้าง เพื่อรัฐจะได้ถูกตรวจสอบ ฉะนั้น
สิ่งที่เขาท�าตั้งแต่เรื่องเสฉวน จนมาถึงเรื่องนม หรือ
งาน ‘Leg Gun’ (การโพสท่าโดยใช้เท้าท�าเป็นปืน) ที่มี
ความเป็นพังก์ อ้ายเว่ยเว่ยชาญฉลาดมากในการใช้
ท่าทางประกอบจนเกิดเป็นกระแสขึ้นมา ที่ผมมองว่า
ฉลาดที่สุดอีกอย่างคือการใช้เครือข่ายตอนที่ไปเวนิส
เขาถูกกักตัวอยู่ ตอนนั้นศิลปนทั่วโลกเซ็นชื่อเรียกร้อง
ให้มีการปล่อยตัว เขาท�าโปสเตอร์ขึ้นมาจนเป็นกระแส
ใหญ่ระดับโลก ผมว่าเขารู้จักที่จะใช้สื่อให้พอดี

ต้องเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้สวยงาม เพราะฉะนั้นหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบของเราก็ เ หมื อ นกั บ ทุ ก คนที่ ท� า มาหากิ น
เหมือนกัน แต่ศิลปนเองมีความสามารถ มีทักษะใน
การใช้ศลิ ปะเพือ่ สือ่ สาร เพราะฉะนัน้ เราจะสือ่ สารอะไร
ถ้าเราเป็นนักเขียน ถ้าเราเป็นกวี เราเขียนอะไร เราจะ
เขียนเพ้อเจ้อ หรือจะเขียนเรื่องราวของชีวิต ความจริง
ความทุกข์ยากของคนที่อยู่รอบข้าง หรือความทุกข์
ของตัวเราเองก็ได้ ถ้าเราเข้าใจตัวเองและแฉความทุกข์
ออกมา ถ้ามันมีประโยชน์ตอ่ เพือ่ นมนุษย์ได้ ก็นบั ว่าเป็น
วรรณกรรมหรืองานศิลปะที่ดีนะ
งานของคุณเองก็มค
ี วามหลากหลาย จําเป็นไหมที่
ศิลปินจะต้องเรียนรู้หลากแขนง

‘รู ้ จ ริ ง สิ่ ง เดี ย วอาจ มี มั่ ง ’ เหมื อ นโคลงโบราณว่ า ไว้
ท�าอะไรให้มันลึกจริง แต่ตัวผมเองใช้ส่ือหลากหลาย
ใช่ครับ เขามีวิธีคิดงานแบบ conceptual art ซึ่งมัน เพราะวิธคี ดิ ของเราสือ่ ออกมาเป็นแบบนีแ้ ล้วมันสะดวก
มีประเด็นด้วยในแง่ของความเป็นจีนเอง แล้วศิลปน รวดเร็ว และชัดเจน
มีพื้นเพจากการที่พ่อแม่ถูกจับ สิ่งเหล่านี้หล่อหลอม
เขา ยิ่งเขาฉลาดเลือกใช้วัสดุ ก็สามารถสื่อสารให้คน ต้องใช้พื้นที่สื่อยุคดิจิทัลช่วยด้วย
รู้จักเรื่องเสรีภาพได้
ใช่ เพราะสิ่งพิมพ์ก็ไม่มีแล้ว พื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตจะ
เป็นทางใหม่ อย่างอ้ายเว่ยเว่ยตั้งแต่ท�าบล็อกขึ้นมา
คุณมองว่าหน้าที่ของศิลปินต้องตอบสนองวาระ จนกลายเป็นคลื่นลูกใหญ่ในปี 2005 ก็ท�าให้คนใน
ประเทศจีนติดตามในสิ่งที่เขาพูด
ทางสังคมด้วยใช่ไหม
สมัยเด็กๆ เราคิดว่าถ้าอยากจะวาดรูปให้สวยงาม เรา
่ หลากหลายด้วยพื้ นฐาน
งานของอ้ายเว่ยเว่ยใช้สือ
ทางด้านศิลปะหลากแขนง…

สภาพสังคมที่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
มากนัก แต่ศล
ิ ปินอย่างอ้ายเว่ยเว่ยและตัวคุณเอง
ก็สามารถห าช่องทางสื่อสารสิ่งที่คิดออกมาได้
หรือศิลปินจะทํางานออกมาได้ดีเมื่อมีแรงกดดัน

ก็เป็นไปไ ด้ แต่ต้องอยู่ที่ส�านึกของศิลปนก่อนว่าคุณ
มีชีวิตอยู่ท�าไม แล้วสังคมที่คุณอยู่มันดีอยู่แล้วหรือยัง
ถ้าเราเห็ นว่าไม่ดี เราก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลง แต่จะ
เปลี่ยนแป ลงยังไงก็ต้องมาค้นคว้า การจะตะโกนด่า
ง่ายๆ ก็เ ป็นไปได้ แต่การพยายามสู้เพื่อให้เกิดผล
น่าจะดีกว่า
การที่อ้า ยเว่ยเว่ยลุกขึ้นมาวิพากษ์รัฐอาจสร้าง
การรับรู้ ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงจริงๆ คงต้อง
อาศัยองคาพยพวงการศิลปะโดยรวม

ใช่ ผมไปเวนิสเมื่อปี 2003 ตอนนั้นอเมริกาถล่มอิรัก
ไปแล้ว แต่เมื่อไปดูในงานก็ไม่มีใครมาสนใจเรื่องนี้
คือเราจะไ ปเรียกร้องให้คนอื่นคิดเหมือนอ้ายเว่ยเว่ย
ก็ไม่ได้ ศิลปนใหญ่ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมมากบางคน
เขาก็ไม่วิจารณ์อะไร
คุณทํางานวิพากษ์สังคมมานาน งานที่ทําสร้าง
แรงกระเพื่ อมตามที่ต้องการมากแค่ไหน

ในประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างไทยต้องใช้เวลามาก
กว่าที่คนจ ะสนใจศิลปะและคิดว่ามันมีความหมาย
งานผมแรงมาตัง้ 30-40 ปีแล้ว มีทหารไปปลดงานแล้ว
ยกเลิกการแสดงไม่รู้กี่ครั้ง แต่ผมก็ยังอยู่ ไม่ได้คิดว่า
จะต้องท�าชื่อเสียงโด่งดังอะไร เราก�าลังมุ่งมั่นไปสู่การ
ใช้ศิลปะเป็ นอาวุธให้คนค่อยๆ ตื่นและคิดเพื่อจะท�า
อะไรบางอย่าง ผมใช้งานแสดงให้รวู้ า่ นีไ่ งล่ะ โลกทีเ่ รา
ก�าลังอยู่ นี่ไง สังคมที่เราเป็นอยู่ หน้าที่ของศิลปนก็คือ
การเปดโปง การเปดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาให้คนได้เห็น
หนึ่งในเสื้อ ที่คุณเคยออกแบบคือ ‘ขอให้ทุกคน
ร่วมกันหยุดส งคราม’ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน
เราจะหยุดสงครามได้อย่างไร

หยุ ด สงครามรุ กราน สงครามที่ เ ข้ า ไปปล้ น สะดม
ยกตัวอย่าง ก ารเข้าไปถล่มซีเรียก็คือการปล้น นี่คือ
สิ่งที่คนทั่ วไปเห็นว่าต้องหยุด แต่เราจะหยุดได้ยังไง
ในเมื่อคนที่ กุมบังเหียนรัฐบาลคือคนที่มีปืนและเป็น
นายทุน และในความอ่อนแอของทุกคน ศิลปนเองก็
เป็นคนที่อ่อนแอ ไม่มีอ�านาจอะไร แต่มีความสามารถ
เล็กๆ น้อยๆ ของตัวเอง การจะสื่อสารให้คนมาร้อยใจ
กันได้ ผมว่า ก็เป็นสิ่งที่เราท�าได้ อ้ายเว่ยเว่ยพยายาม
ท�าแล้ว โลกก็ ตื่น แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะสร้างการ
เปลีย่ นแปลง แต่เราจะเรียกร้องให้ใครมาเป็นนักปฏิวตั ิ
ให้ใครมาน�า มั นไม่ได้ ผมต้องการให้ทุกคนเป็นผู้น�า
คือทุกคนต้องรั บผิดชอบตัวเอง คุณต้องรับผิดชอบ
สังคมที่คุณอยู่ด้วย นั่นคือหน้าที่ของการมีชีวิตอยู่

PREPARING
FOR THE
FUTURE
อีลอน มัสก์

โดย โสภณ ศุภมั่งมี

อดีตโปรแกรมเมอร์บริษัท Microsoft
ที่สหรัฐอเมริกา นักเขียนอิสระ
เจ้าของผลงานหนังสือ
The Nerd of Microsoft และ
หนังสือท่องเที่ยวส�านวนละมุนละไม
อย่าง คิวชู ภูเขา เงาจันทร์

ถ้าพู ดถึงบุคคลในแวดวงเทคโนโลยีทต
่ี อ
้ งจับตามอง
ตอนนี้คงเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก อีลอน มัสก์
(Elon Musk) ที่หลายคนในโลกโซเชียลพู ดเป็น
เสียงเดียวกันว่าเขาคือ ‘Real Life Iron Man’ เพราะ
นอกจากได้ ช่ื อ ว่ า เป็ น ต้ น แบบคาแรกเตอร์ ข อง
โทนี สตาร์ก ในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แล้ว เขายัง
มีความฉลาดหลักแหลมรอบด้าน ทั้งด้านฟิสิกส์
เศรษฐศาสตร์ คอมพิ วเตอร์ และธุรกิจ แถมยัง
มีความทะเยอทะยานทีส
่ ง
ู ลิว่ แบบไม่ธรรมดาทีค
่ ล้าย
กับสตาร์กด้วย สูงถึงขั้นว่าอีลอนตั้งเป้าพั ฒนา
เทคโนโลยีของบริษัท SpaceX ให้มนุษย์เดินทาง
ไปกลับดาวอังคารได้ภายใน 50-100 ปีข้างหน้า

ถ้ า ย้ อ นกลั บ ไปดู ป ระวั ติ ข องอี ล อนตั้ ง แต่ เ ด็ ก
อาจจะพอเห็นภาพว่าท�าไมผู้ชายคนนี้ถึงได้กลายเป็น
บุคคลที่นิตยสาร Time จัดให้เป็นหนึ่งในร้อยบุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อโลกในปี 2013 และประมาณการมูลค่า
สุทธิของเขาอยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
เมื่ อ อายุ ไ ด้ 10 ขวบ เด็ ก ชายอี ล อนเริ่ ม สนใจ
คอมพิวเตอร์ สองปีต่อมาเขาสร้างเกม Blastar แล้ว
ขายให้กับนิตยสาร PC and Ofﬁce Technology
ด้วยราคาประมาณ 500 เหรียญสหรัฐ อีลอนเรียนจบ
ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และฟสิกส์ในปี 1995
เริ่ ม เรี ย นปริ ญ ญาเอกในสาขา Energy Physics
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สแตนฟอร์ ด แต่ ห ลั ง จากนั้ น เพี ย ง
2 วั น ก็ ล าออกมาสร้ า งบริ ษั ท ของตั ว เองชื่ อ ‘Zip2’
เพื่อสร้างไกด์เมืองแบบออนไลน์ส�าหรับหนังสือพิมพ์
หัวใหญ่ๆ อย่าง The New York Times และ Chicago
Tribune จนกระทั่งในปี 1999 Compaq เข้าซื้อกิจการ
ของ Zip2 และตัวเขาเองได้เงินมาทั้งหมด 22 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
อีลอนให้เหตุผลการลาออกจากสแตนฟอร์ดแค่
เพียงว่า “อินเทอร์เน็ตก�าลังมา แล้วผมก็อยากเป็นส่วน
หนึ่งของมัน” เมื่อความฉลาดบวกรวมกับความกล้า
ยกก�าลังด้วยความทะเยอทะยาน ผลลัพธ์ของสมการ
คืออีลอน มัสก์
เขากลายเป็นมหาเศรษฐีทงั้ ทีอ่ ายุยงั ไม่ขน้ึ เลขสาม
ด้วยซ�้า คนปกติทั่วไปอาจจะเกษียณ เอาเงินลงทุน
ไว้กินดอกเบี้ย แล้วก็เดินทางรอบโลก ใช้ชีวิตอย่าง
มีความสุขไปตลอดชีวิต แต่เราไม่สามารถเอาตรรกะ
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แบบนั้นมาใช้กับเขาได้ เพราะหลังจากนั้นอีลอนก็
สร้าง X.com ทีต่ อ่ มากลายเป็น Paypal และในปี 2002
eBay ขอซื้อด้วยเงินถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ
เจ้าตัวถือหุ้นบริษัทมากกว่า 11% ในปีเดียวกัน เขา
สร้างบริษัทที่สามชื่อ SpaceX โดยมีเปาหมายหลักคือ
การสร้างระบบขนส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคาร
ในปี 2008 SpaceX กลายเป็ น บริ ษั ท เอกชน
แห่ ง แรกที่ ข นส่ ง ของไปยั ง สถานี อ วกาศนานาชาติ
และในปีนี้ จรวด Falcon 9 สร้างชื่อให้ SpaceX
อีกครั้ง เพราะสร้างมาจากวัสดุที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้
(ไม่เหมือนสมัยก่อนทีใ่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ ) เทคโนโลยีนี้
เปดประตูสู่ความเป็นไปได้ในการเดินทางในอวกาศ
เพราะท�าให้ค่าใช้จ่ายในการยิงจรวดออกนอกโลก
ถูกลงมาก
ในปี 2015 อี ล อนร่ ว มก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท OpenAI
องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร เพื่อที่จะพัฒนา Artiﬁcial
Intelligence (AI) ให้มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมาก
ที่สุด ต่อมาในปี 2017 เขาลงทุนในบริษัท Neuralink
ที่พัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ฝงในสมองมนุษย์
ซึ่งอุป กรณ์ชิ้นนี้จะช่วยเพิ่มศัก ยภาพของมนุ ษ ย์ ใ ห้
เทียบเคียงกับ AI ได้ในอนาคต โดยเป็นการเน้นย�้า
แนวคิดของเจ้าตัวเกีย่ วกับ AI ว่าต้องมีการควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด เพราะสามารถคุกคามการด�ารงอยู่ของ
มนุษย์ได้
อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่อีลอนให้ความส�าคัญมาก
ไม่แพ้กนั คือพลังงานสะอาด ในปี 2016 อีลอนซือ้ บริษทั
SolarCity เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น พอต้นปี 2017 บริษัท
Tesla เปดตัวรถยนต์ซีดานรุ่น Model 3 รถยนต์ไฟฟา
เต็มรูปแบบที่สามารถขับได้ถึง 344 กิโลเมตรต่อการ
ชาร์จหนึ่งครั้ง และท�าความเร็วจาก 0-60 กิโลเมตร
ได้ภายในเวลา 6 วินาที แต่สิ่งที่สร้างความฮือฮามาก
ที่สุดคงเป็นราคา เพราะเริ่มต้นเพียงล้านต้นๆ เท่านั้น
อีลอน มัสก์ ไม่ใช่คนแรกที่ฝนอยากเดินทางไป
อวกาศ ไม่ใช่คนแรกที่คิดค้นการพัฒนารถยนต์ไฟฟา
หรือแม้แต่ผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ แต่
สิ่งที่ท�าให้เขาแตกต่างจากคนอื่นคือความกล้าที่จะ
ลงมือท�า กล้าที่จะยืนหยัดเพื่ออุดมการณ์และแนวคิด
เพื่อเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้
ในอนาคต
โลกของเราอาจจะไม่มไี อรอนแมน แต่ยงั ดีทเี่ รามี
อีลอน มัสก์ เพราะอย่างน้อยจากจุดยืน ความเชือ่ และ
ความสามารถของหนุ่มคนนี้ก็ท�าให้เราพอจะมั่นใจ
ได้ว่า โลกอนาคตยังพอมีแสงสว่างให้เห็นบ้าง ไม่ใช่
มืดมนไปเสียทุกทิศทุกทาง
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LAW
BY THE
PEOPLE,
FOR THE
PEOPLE
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ต
เพื่ อกฎหมายประชาชน (iLaw)

เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ ภาพ นวลตา วงศ์เจริญ

พ.ศ. 2552 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่ อกฎหมาย
ประชาชน (iLaw) ก่อตั้งขึ้นในฐานะองค์กรพั ฒนา
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชนทีท
่ า� งานกับภาคประชาชน
เพื่ อเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิพลเมือง และ
สิทธิทางการเมือง โดยอาสาเป็นสื่อกลางในการ
รวบรวมรายชื่อและการสนับสนุนจากสังคมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต เพื่อผลักดันการเข้าชือ
่ เสนอกฎหมาย
ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากประชาชนและเครือข่ายภาค
ประชาสังคม
8 ปีผ่านไป เรานั่งคุยกับ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
พนักงานคนแรกทีก
่ ลายมาเป็นผูจ
้ ด
ั การโครงการฯ
ถึ ง การท� า งานที่ ผ่ า นมา และการเปลี่ ย นแปลงที่
อยากจะเห็นในสังคมไทย
8 ปี ท่ี ผ่ า นมา อยากให้ ล องประเมิ น คร่ า วๆ ว่ า
โครงการฯ ได้บรรลุเป้าหมายอย่างไรบ้าง

ภาพรวมเปา ใหญ่นี่ไม่บรรลุเลย ความจริงเปาหมาย
ตั้งแต่พ.ศ. 2552 คือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
อยากให้กฎห มายมาจากประชาชน ไม่ใช่ผู้มีอ�านาจ
เท่านั้น ต อนนั้นภูมิทัศน์ของสื่อออนไลน์ไม่เหมือน
กับตอนนี้ เราคิดว่าการท�าเว็บไซต์น่าจะช่วยได้ แต่
ภูมิทัศน์สื่อออนไลน์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทุกอย่างขยับ

ไปข้างหน้า แต่ปรากฏว่าบรรยากาศการเมืองถอยหลัง มาตรา 112 กับการด�าเนินคดีทางการเมืองต่อประชาชน ช่วงที่เปดเว็บไซต์ใหม่ๆ ผลตอบรับไม่ค่อยดีเพราะ
ก็เลยได้ทิศทางตรงกันข้าม สถานการณ์วันนี้ในพ.ศ. ซึ่งถือว่ายิ่งนานวันเข้า สังคมก็ยิ่งรับรู้มากขึ้นครับ
หลายปจจัย หนึ่ง คนไม่ค่อยรู้จักว่าการเข้าชื่อเสนอ
2560 กับ 2552 ผมคิดว่าพ.ศ. 2552 ดีกว่าด้วยซ�้า
กฎหมายคืออะไร สอง สมัยพ.ศ. 2552-2555 เวลา
ที่บอกว่าการทํางานที่ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมาย จะเข้ า ชื่ อ เสนอกฎหมาย คุ ณ ต้ อ งถ่ า ยส� า เนาบั ต ร
อะไรทํ า ให้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนน้ อ ยกว่ า ประชาชนและทะเบียนบ้านประกอบกัน และต้องใช้
สถานการณ์ใดที่คิดว่าในพ.ศ. 2552 ดีกว่า
แบบฟอร์มที่ถูกต้อง ก็มีส่งเข้ามาบ้าง แต่น้อยเกินกว่า
สิ ท ธิ ข องประชาชนในการมี ส ่ ว นร่ ว มออกกฎหมาย ที่คิด
ก�าหนดนโยบาย หรือก�าหนดชะตาชีวิตตัวเองในสังคม ตอบได้อย่างเดียวเลยว่าทิศทางการเมืองมันไปทางนัน้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เราเข้าใจถึงความ
ภาพใหญ่ ผมคิดว่าสมัยนัน้ ดีกว่า แต่บางประเด็นก็ขยับ ส่วนคนจะตื่นตัวกันมากขึ้นไหม ผมยังประเมินไม่ถูก ยากล�าบากตรงนี้ ทีนี้กฎหมายมาแก้ในพ.ศ. 2556
ว่าไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้านแล้ว แต่ขณะเดียวกันสมัย
ไปเยอะ แม้จะไม่ถึงกับส�าเร็จ แต่การขยับไปเยอะที่ว่า เหมือนกันครับ
พ.ศ. 2554-2556 บรรยากาศในโลกออนไลน์ก็เปลี่ยน
เราก็ไม่ได้จะอ้างว่าเป็นเพราะงานของเราเท่านั้น แต่
่
เป็นเพราะหลายๆ อย่างประกอบกันด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าพิ จารณาจากการทีคุณเสนอตัวเป็นช่องทาง คนนิยมไปลงชื่อใน change.org มากกว่า รู้สึกว่าการ
การตระหนักรูเ้ รือ่ งภัยอันตรายของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ให้คนทั่วไปเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายต่างๆ เพื่ อที่ ลงชือ่ ผ่านสือ่ นีเ้ ป็นการได้ลงชือ่ แล้ว ต่อมาคือการเติบโต
การรับรูข้ องสังคมเกีย่ วกับปญหาการบังคับใช้กฎหมาย จะดําเนินการต่อไปล่ะ ผลตอบรับที่ได้เป็นอย่างไร ของเฟซบุก หรือโซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนไป ท�าให้คนเริ่ม
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รูสึกวาตัวเองมีชองทางอื่นๆ ในการแสดงความคิดเห็น
และมีสวนรวมกับกฎหมาย คนใชชองทางกระจัดกระจาย การที่เราจะเปนศูนยกลางรณรงคเรื่องนี้ก็
ไมเกิดขึ้น

หาทางที่ทั้งสองฝายรับไดรวมกัน เปดโตะเจรจาที่
ลดลงมาคนละครึ่งทาง หรือหาวิธีที่สาม ที่ส่ี ไปเลย
ถาไมไดกไ็ มออก หรือสุดทายถาหาทางออกไมไดจริงๆ
คุณก็ตองเคารพเสียงสวนใหญ

แล้วปรับทิศทางการทํางานอย่างไรบ้าง

ถ้ า การออกกฎหมายทุ ก ฉบั บ มี ป ระชาพิ จารณ์
ทุกครั้ง กระบวนการนิติบัญญัติจะช้าไปไหม

ชวงพ.ศ. 2555-2556 นี่ปรับเยอะนะครับ เราเริ่มตนทํา
โปรเจกตทสี่ องคือศูนยขอ มูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ
เปนการจับตาและบันทึกขอมูลการละเมิดเสรีภาพ
สวนโปรเจกตเดิมก็เปลีย่ นเปนจับบางประเด็นใหชดั ขึน้
เชน ตอนนัน้ ทําเรือ่ งกฎหมายภาพยนตร ทําเรือ่ ง พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร ทําเรื่องชุดนักโทษ คือเอาประเด็นเดนๆ
มาทําขอมูล ทํากิจกรรม และสรางการมีสวนรวมให
ประเด็นชัดขึ้นมาเลยวาปญหามันอยูตรงนี้ อยากให
เปนอยางไร แตพอมีรฐั ประหารพ.ศ. 2557 สถานการณ
ทางการเมืองเปลี่ยน การเขายื่นเสนอกฎหมายไมมี
งานในสวนนั้นจึงแชแข็งไปเลย ขณะเดียวกันก็ยังมี
กฎหมายอื่นๆ ที่ใชมาตรา 44 ซึ่งออกโดย สนช. เราก็
เลยมาจับตาทางนี้ใหเยอะขึ้น
่ อกโดยรัฐบาลชุดปัจจุบัน มีทั้งที่คุณ
กฎหมายทีอ
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย…

ในเรื่องการออกกฎหมาย เราจะไมคอยไดบอกวา
พ.ร.บ. ไหนดี เห็นดวยหรือไม แตเราอยากใหสงั คมรูว า
ตอนนี้กฎหมายแบบนี้กําลังจะออก ใหชวยกันถกเถียง
หรือรับรูวาจะใชอยางไร
การทีเ่ ราได้เห็นการประท้วงเวลามีการออก พ.ร.บ.
ใหม่ๆ แสดงว่ากฎหมายไทยยังมีแนวโน้มจะกระทบ
ต่อสิทธิของประชาชนส่วนหนึ่งใช่ไหม

ครับ คิดวาโดยภาพรวมกฎหมายของประเทศไทย
ไม ไ ด ส อดคล อ งกั บ ชี วิ ต ของคนมากนั ก กฎหมาย
หลายฉบั บ ไปละเมิ ด สิ ท ธิ หรื อ กระทบวิ ถี ชี วิ ต ของ
คนบางกลุมคอนขางมาก
รัฐบาลควรทําอย่างไรเวลาจะออกกฎหมาย

จริงๆ ควรรับฟงความคิดเห็นประชาชนกอนที่จะราง
เริ่มจากการศึกษาปญหากอนวา ถาจะออกกฎหมาย
สักฉบับหนึ่ง ปญหาเดิมคืออะไร แลวเราจะแกอะไร
ต อ มาก็ คื อ ในกรณี ที่ มี ค วามเห็ น แตกต า งชั ด เจน
ในกฎหมายแต ล ะฉบั บ โดยหลั ก คื อ มั น ออกไม ไ ด
ถาจะออกได มันมีสองวิธีคือ หนึ่ง ตองประนีประนอม
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“หลักๆ เราอยาก
ให้สังคมรู้ว่า
ตอนนี้Pให้ช่วยกัน
ถกเถียงด้วย
หรือพอออกมาแล้ว
ก็รับรู้ว่าจะใช้
อย่างไร”

จะชาครับ นอกจากนี้หมายความวาทั้งเจาหนาที่เอง
ทั้ง ส.ส. หรือ สนช. คือคนที่เขาไปทํางานตรงนั้นตอง
ทํางานหนัก แตทุกวันนี้ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งก็
ไมคอยเขาประชุม สนช. ชุดปจจุบันรับหลายตําแหนง
แลวไมคอ ยเขาประชุม ทําใหไมมเี วลาจะศึกษาถองแท
คนออกกฎหมายเปนคนที่ใชอํานาจ คุณตองไดรับการ
เรียกรองใหทํางานหนัก ถาทํางานหนัก (กระบวนการ
นิติบัญญัติ) อาจจะไมชามาก
ในฐานะนั ก เคลื่อ นไหวด้ า นกฎหมาย อยากเห็ น
การเปลี่ยนแปลงอะไรอีก

ผมคิดวาตอนนี้การแสดงออกมันถูกกดใหตํ่าลงนะ
สิ่งที่ควรทําคือการจับตากอนที่เราจะแสดงออกถึงการ
คัดคาน เราตองรูกอนวากฎหมายอะไรกําลังจะออก
ออกมาแลวมันจะเปนอยางไร ซึ่งเปนงานยากที่เราจะ
ไปอานระเบียบวาระการประชุมสภาวากฎหมายอะไร
กําลังจะออกแลวคานไดทัน แตอยางนอย เรื่องใหญ
ที่เกี่ยวของกับชีวิตคนและอนาคตของประเทศชาติ
เชน ยุทธศาสตรชาติ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
อะไรพวกนี้ก็จะเปนเรื่องใหญจริงๆ ถาชวยกันจับตา
ตัวหลักๆ แลวชวยกันติดตาม ก็ยงั ดีกวาไมทาํ อะไรเลย
มี คํ า แนะนํ า คนทั่ ว ไปอย่ า งไร เวลาที่ มี ก ฎหมาย
ใหม่ๆ ออกมาแล้วมีผลกระทบต่อคนบางกลุ่ม

ถาเห็นขอมูลที่ขัดแยงกัน เชน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร
ที่มีทั้งเห็นดวยและเห็นแยง เราก็ตองอานจากหลายๆ
ฝาย ไมแปลกอะไรที่คนจะไมเห็นดวยกับ iLaw อยาก
แนะนําใหอานแตละประเด็นในหลายๆ มุม โดยใหลืม
วาใครเหลือง ใครแดง ใครนกหวีดไปกอน ไมมีเหตุผล
ที่เราตองไมเห็นดวยเพียงเพราะเขาเปนเสื้อสีไหน หรือ
บางที คสช. อาจจะถูกก็ได แมคุณจะไมชอบ คสช. ก็
ไมจําเปนตองไปเกลียดทุกอยางที่เขาทํา ผมวาสังคม
นาจะไปในทางนี้ได
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THE LITTLE BOY
VS THE POWERFUL
DRAGON
เรื่ อ งราวการกระตุ ก หนวดมั ง กรของหนุ่ ม น้ อ ย
วัย 20 เป็นการปะทะระหว่างเสรีนิยมคนรุ่นใหม่
กับฝ่ายอนุรักษ์รุ่นอาวุโสที่มีตัวอย่างให้เห็นทั่วโลก
ไม่ ว่ า คุ ณ จะมี ค วามเชื่ อ ในฝ่ า ยใดก็ แ ล้ ว แต่ สิ่ ง ที่
ปฏิ เ สธไม่ ได้ก็คือ การเอาจริ ง เอาจั ง ในกิ จกรรม
เคลื่ อ นไหวทางการเมืองตั้ง แต่ ครั้ ง เป็ น เยาวชน
จนก้าวสู่การเป็นเลขาธิการพรรคการเมือง ท�าให้
ทั่ ว โลกต้ อ งหั น มามองและให้ ค วามส� า คั ญ กั บ
โจชั ว หว่ อง (Joshua Wong) จนเขาได้ รับการ
กล่าวขานว่าเป็นหนึง
่ ในผูน
้ า� การเรียกร้องเสรีภาพ
ที่โดดเด่นที่สุดบนเวทีการเมืองโลก

โจชัวเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งการปฏิรูปสังคม
ด้วยการร่วมก่อตั้งกลุ่มสกอลาริซึม (Scholarism)
ในปี 2001 ตั้งแต่อายุ 14 ปี กลุ่มนี้โจมตีหลักสูตรวิชา
‘จริยธรรมและการศึกษาแห่งชาติ’ ที่เข้าข่ายสนับสนุน
ลัทธิคอมมิวนิสต์ ก่อนที่ผู้น�ากลุ่มจะก้าวสู่การเป็น
หั ว หอกน� า ขบวนประท้ ว งต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลฮ่ อ งกงที่
ไม่อนุญาตให้ประชาชนมีสทิ ธิมเี สียงเต็มทีใ่ นการเลือก
ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง จนกลายมาเป็น ‘ปฏิวัติร่ม’
ที่ยาวนานกว่า 3 สัปดาห์ในเดือนกันยายน ปี 2014
กลุม่ สกอลาริซมึ ประกาศปดตัวในเดือนมีนาคม ปี 2016
และสมาชิกส่วนหนึง่ มาร่วมก่อตัง้ พรรคการเมืองเดโมซิสโต (Demosisto) โดยมีโจชัวเป็นเลขาธิการพรรค
ขณะที่นาธาน หลัว (Nathan Law) หัวหน้าพรรค
ที่ ร ่ ว มขบวนการปฏิ วั ติ ป ระชาชนได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เข้ า
สภานิติบัญญัติฮ่องกงในปีที่ผ่านมา
บทบาทของโจชัวและเพื่อนพ้องในการต่อต้าน
อ�านาจรัฐอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้หนุม่ สาวทัว่ โลก
ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องและต่อสู้กับอ�านาจรัฐ
ในประเทศตน อย่างไรก็ตาม ในการให้สัมภาษณ์กับ
The Guardian ที่ตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
โจชัวเผยว่า “ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนควรจะเป็นโจชัว
หว่อง หรือต้องเดินตามเส้นทางของผม แต่อย่างน้อย
มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวนั้น
ไม่จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่มีประสบการณ์ หรือนักรณรงค์ที่ ไ ด้ รั บ การฝ ก ฝนมาอย่ า งดี

โจชัว หว่อง
เรื่อง THE STANDARD

และท�างานกับองค์กรไม่หวังผลก�าไรมาแล้วเท่านั้น
แต่ อ าจจะเป็ น นั ก ศึ ก ษา หรื อ นั ก เรี ย นมั ธ ยมปลาย
ก็ย่อมได้”
ที่มาของปฏิวัติร่มเมื่อเกือบ 3 ปีก่อน เป็นเพราะ
กลุ่มนักเคลื่อนไหวที่น�าโดยนาธานและโจชัว ไม่พอใจ
ทีจ่ นี ไม่ยอมให้ชาวฮ่องกงมีสทิ ธิเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุด
ของฮ่องกงในปี 2017 อย่างเสรี นอกจากนี้กรณีที่
เจ้าของร้านขายหนังสือ 5 รายในฮ่องกงถูกกักตัวในจีน
ตั้ ง แต่ ป ลายปี 2015 เพราะขายหนั ง สื อ ที่ มี เ นื้ อ หา
พาดพิงกลุม่ ชนชัน้ น�าทางการเมืองในจีนให้กบั ผูอ้ า่ นจาก
แผ่นดินใหญ่ สร้างความขุ่นเคืองให้ชาวฮ่องกงไม่น้อย
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา บทบาทของคนรุ่นใหม่อย่างโจชัว
และพรรคพวกจึ ง สร้ า งความหวั ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู ่
ชาวฮ่องกงทีห่ วัน่ ไหวไปกับอ�านาจจากจีนแผ่นดินใหญ่
ในปีนี้โจชัวมีสารคดีที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง
เน็ตฟลิกซ์ในชือ่ Joshua: Teenager vs. Superpower
ซึ่งสะท้อนภาพการต่อสู้ระหว่างปจเจกชนคนตัวเล็ก
กับพลังอ�านาจที่ยิ่งใหญ่ของทั้งระบบได้เป็นอย่างดี
ในวาระครบรอบ 20 ปีที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืน
ให้จีน โจชัวพร้อมกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย 3 กลุ่ม
น�าทีมประท้วงการมาเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
มีการน�าปายด�าไปปดสัญลักษณ์ในการส่งมอบเกาะ
อย่างรูปป้นดอกชงโคทองค�า ก่อนจะลงเอยด้วยการ
ถูกน�าตัวไปควบคุมในที่สุด โดยโจชัวแถลงกับสื่อว่า
“ชาวฮ่องกงจะสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปจนกว่าจะถึง
วันที่เราได้รับสิทธิกลับคืนมา”
เมื่อสีจิ้นผิงเดินทางมาถึงฮ่องกง ผู้น�าแดนมังกร
ยังยืนยันว่าจะใช้กรอบการปกครองแบบ ‘หนึง่ ประเทศ
สองระบบ’ ที่ให้อิสระแก่ฮ่องกงเหมือนเดิม แต่กล่าว
เตือนว่า “การกระท�าใดๆ อันเป็นภัยต่ออ�านาจอธิปไตย
แห่งรัฐและความมั่นคง ถือเป็นการกระท�าที่ข้ามเส้น
แดง และไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอน”
ศึกข้ามรุน่ ระหว่างคนเล็กเปาหมายใหญ่กบั อ�านาจ
รัฐแดนมังกรคงจะไม่จบง่ายๆ และเราคงจะได้ยินชื่อ
โจชัว หว่อง ไปอีกนาน
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มูลนิธิโลกสีเขียว ก่อตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2534 หรือ
เมื่อประมาณ 26 ปีมาแล้ว โดยหม่อมราชวงศ์
นริศรา จักรพงษ์ และมูลนิธิฯ ได้ท�าหน้าที่ส่อ
ื สาร
สร้างความตระหนักรู้ในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังมาโดยตลอด ในแง่หนึง
่ ก็ถอ
ื ว่ามูลนิธิ
โลกสี เ ขี ย วเป็ น คลั ง ความรู้ แ ละเป็ น ที่ พึ่ ง พาของ
สังคมไทยในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

แต่กระนัน้ ความตระหนักรูก้ ไ็ ม่ใช่สงิ่ ทีจ่ ะเกิดแล้ว
เกิดเลย มันอาจจางหายไปได้ในเร็ววัน หากไม่ได้รับ
การกระตุ้นเตือนอย่างสม�่าเสมอ เพราะสุดท้ายแล้ว
แม้คนเราจะเข้าใจเรือ่ งสิง่ แวดล้อม แต่กอ็ าจรูไ้ ม่เท่าทัน
ผลประโยชน์ของกลุม่ คนทีพ่ ร้อมจะท�าลายสิง่ แวดล้อม
เช่นกัน แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะท�าให้กลุ่มคนที่
ต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมยอมหยุดพัก เพราะการ
ท�าลายธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วทุกหย่อมหญ้า และหาก
เราเชื่อเรื่องการเชื่อมโยงของมนุษย์กับธรรมชาติ เรา
ก็ต้องรู้ว่าเมื่อธรรมชาติถูกท�าลาย มนุษย์เราจะค่อยๆ
ตายอย่างช้าๆ และไม่แน่ว่าในอนาคต อัตราการตาย
ที่ว่าอาจจะถูกเร่งรัดมากขึ้นตามความรวดเร็วของการ
ท�าลายสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
ณ วันนี้เราจึงต้องขอบคุณนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่ต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งที่ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครคนใด
คนหนึ่ง แต่เป็นสมบัติของทุกคนบนโลกใบนี้
เราเริ่มค�าถามแรกกับ ดร. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ หรือ ดร. อ้อย ถึงประเด็นการยืนหยัดต่อสู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมในยุคนี้ว่าต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปมาก
น้อยแค่ไหน เมื่อเทียบกับยุคที่ผ่านๆ มา
“แน่นอนว่ายุทธศาสตร์และวิธกี ารมีทงั้ ต้องเปลีย่ น
และคงเดิม ต้องบอกก่อนว่าประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
เป็นวาระที่ใหญ่มากในยุคสมัยของเรา เรียกว่าเป็น
วิกฤตเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยก็ว่าได้ ในทางทฤษฎีของ
ธรณีวิทยา ที่ผ่านมาเราอยู่ในยุคหลั งน�้าแข็งละลาย
แต่ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่นักวิทยาศา สตร์พร้อมใจกัน
เรียกว่ายุคมนุษย์ครองโลก ซึ่งหมายความว่ามนุษย์ได้
เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกไปอย่างสิ้นเชิ ง เพราะไม่เคย
มียุคไหนเลยที่ทุกตารางนิ้วของโลกได้รับผลกระทบ
จากการกระท�าของมนุษย์เท่ายุคนี้ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในโลกของเราวันนี้ก็ลดลงเหลือแค่ 1 ใน 3
เมื่อเทียบกับ 50 ปีก่อน แปลว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ที่เคยขับเคลื่อนวัฏจักรทางนิเวศวิทย าให้ด�าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพมันก็ลดลง สิ่งมีชีวิตใหญ่น้อย
เหล่านี้ก็เปรียบเหมือนอวัยวะในร่างกายของเราที่มัน
ท�างานส่งเสริมกัน สมมติวันหนึ่งนิ้วก้อยเราหายไป
แน่นอนว่าเราก็ไม่ตายหรอก แต่เราอาจจะเล่นเปียโน
ได้ไม่ดีเท่าเดิม แต่ถ้ามันเป็นอวัยวะ ส�าคัญ มันก็จะ
กระทบหนัก
“ความจริงในช่วงชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะ ทุกวันนี้ปรากฏการณ์
ธรรมชาติหลายอย่างคือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน
ในช่วงชีวิตนี้ แต่ในทางกลับกัน เมื่อเด็กรุ่นใหม่โตมา
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ประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียว
เรื่อง วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม
ภาพ วรรษมน ไตรยศักดา

เขาก็เห็นโลกเป็นแบบนี้เลย เขาก็อาจจะคิดว่ามันเป็น
ปกติ เป็นมาตรฐานของเขา แต่เขาไม่เคยรู้ว่ามันคือ
มาตรฐานที่ต�่าลง เพราะความจริงแล้วมันเคยดีกว่านี้
ดังนั้นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไป ความ
หลากหลายทางชีวภาพลดลง ต้องยอมรับว่าเราก�าลัง
มีสภาพเหมือนคนพิการขาขาด แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าเราควรจะหมดหวัง หรือคิดว่าตายๆ ไปเสียเถอะ
เพราะคนไม่มขี าตัง้ มากมายก็มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ไี ด้ แต่
ในความหมายนีก้ เ็ ปรียบได้กบั การทีเ่ ราท�าโลกให้พกิ าร
ดังนั้นพวกเราก็มีโอกาสสั้นๆ แค่ 10-20 ปีจากวันนี้
ที่จะต้องหยุดยั้งการท�าลายธรรมชาติ แล้วเร่งฟื้นฟูให้
มากที่สุด จริงๆ เราไม่ได้พูดเอง แต่นักวิทยาศาสตร์
ชั้นน�าของโลกเขาก็พูดกันว่า ถ้าเรายังปล่อยให้มีการ

ท�าลายต่อไป มันจะถึงจุดทีเ่ ราฟืน้ ฟูธรรมชาติไม่ได้แล้ว
แต่ตอนนี้เรายังมีทุนเพียงพอที่จะฟื้นฟูและมีชีวิตที่
งดงามได้ แต่ต้องท�า ณ เวลานี้เลย เพราะมันเป็นวาระ
ใหญ่ทที่ กุ ๆ ฝ่ายต้องสนใจเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง เฉพาะแค่
เรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศขึ้นไป 400 ppm ซึ่ง
สูงกว่าที่นักวิทยาศาสต ร์เคยคาดการณ์ไว้ มันรุนแรง
กว่าทีค่ ดิ ถึงขัน้ ทีเ่ ราไม่สามารถคาดการณ์ได้อกี แล้วว่า
ผลกระทบจากการท�าลายสิ่ง แวดล้อมจะมีรูปแบบ
อย่างไร เราต้องรับมือว่าต่อไปนีธ้ รรมชาติจะแปรปรวน
มากขึ้น”
ประเด็นของการต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ
โดยเฉพาะในบ้านเราก็คือ แม้จะมีความตระหนักรู้
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่เรากลับยังต้องพูดเรื่อง
ซ�้าๆ วนอยู่ที่เดิม และยังหาทางออกไม่ได้เหมือนเดิม
“ถ้าพูดถึงการต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อม บอกได้เลย
ว่ามันผ่านยุคที่จะมาขัดแย้ง โต้เถียงเรื่องปญหาแล้ว
เพราะใครๆ เขาก็มองเรื่องทางออก แต่บ้านเราไม่ใช่
อย่างนั้นไง เรายังต้องมาพูดเรื่องซ�้าๆ เรายังต้องเจอ
คนที่ไม่แคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วมีอ�านาจด้วย มันก็
เลยเหมือนเราย�่าอยู่กับที่ ดังนั้นต้องถามว่าเรามาถึง
ขั้นที่สังคมส่วนใหญ่ตื่นตัวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆ
หรือยัง เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นเลย แล้วยังมีกลุ่มที่จะ
เตะตัดขา NGO อีก แถมบ้านเรายังมีปญ
 หาเรือ่ งเงินทุน
ที่จะมาสนับสนุนคนท�างานด้วย บ้านเราชอบท�าบุญ
บริจาคให้วัด แต่ไม่เชื่อเรื่องการให้เงินกับองค์กรที่ท�า
สาธารณประโยชน์ เพราะมักจะเคลือบแคลงสงสัย
กันเองว่าท�างานอะไร รับเงินจากใคร ในขณะที่ตอนที่
เราเรียนที่อังกฤษ การไประดมทุนหาเงินให้องค์กร
เพื่อช่วยแก้ปญหาสังคม มันเป็นเรื่องปกติมาก ถึงแม้
ตอนเรียนเราจะไม่ค่อยมีเงิน แต่เราก็บริจาคให้กับ
องค์กรที่ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะคิดว่าเราต้องการ
คนที่ท�างานในองค์กรที่ไม่หวังผลก�าไร เพราะนี่คืองาน
ที่ส�าคัญมาก เนื่องจากว่าไม่ใช่ปญหาทุกเรื่องที่เรา
จะแก้โดยใช้กลไกธุรกิจหรือการตลาดให้ขับเคลื่อน
ไปได้ ดังนั้นมันก็ยังจะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งในสังคมที่
ท�างานด้านสาธารณประโยชน์อยู่ ซึ่งเราควรสนับสนุน
เขา เพราะเราไม่มีเวลาไปท�าหรอก เราต้องไปท�างาน
อย่างอืน่ เราต้องเรียนหนังสือ ดังนัน้ ถ้าเราจะสนับสนุน
คนเหล่านี้ เราต้องเปลี่ยนความคิดเราก่อน อย่างใน
เมืองไทยมักจะมองว่า NGO ไม่มีประโยชน์ ดีแต่ค้าน
ซึ่งจริงๆ ถ้าพูดแทนพวกเขา ก็ต้องบอกว่า ไม่มีใคร
อยากค้านหรอก มันเหนื่อย อย่างเรานี่บอก เลยว่า
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“เมื่อเรารัก
ในสิ่งไหน มันก็
มีเรื่องให้เราต้อง
เสียใจและปวดใจ
มากมายเช่นกัน
เช่น เมื่อเรารัก
ในธรรมชาติ
เราก็จะปวดใจ
เมื่อเห็นสิ่งที่
เรารักถูกทําลายไป
เรื่อยๆ แต่นั่นก็
เป็นหนทาง
ของการเรียนรู้
แต่ถ้าคุณปิดใจ
คุณก็จะไม่ได้
เรียนรู้อะไรเลย”

เราชอบสร้างนวัตกรรมมากกว่ามาค้าน แต่มั นจ�าเป็น
ต้องค้าน ต้องสู้ ทั้งๆ ที่ไม่ได้ชอบความขัดแย้งเลย
ถ้าวันนี้ใครสักคนอยากลุกมาสู้เพื่อประเ ด็นของ
สิ่งแวดล้อม อะไรคือข้อได้เปรียบ และอะไรคือสิ่งที่ยัง
เสียเปรียบอยู่ เป็นค�าถามทีด่ ร. อ้อยตอบมายาวเหยียด
ด้วยแววตาเป็นประกายเมื่อพูดถึงสิ่งแวดล้อม
“เรามองว่าข้อได้เปรียบคือการสู้เพื่อสิ่ งแวดล้อม
ให้รางวัลกับชีวิตเรา และเรายังสามารถท�างานได้อีก
เยอะมาก เรายังต้องการคนมาช่วย ตอนนี้ทุกเรื่องเป็น
เรือ่ งสิง่ แวดล้อมได้หมด เพราะทุกการกระท�าเกีย่ วข้อง
กับสิ่งแวดล้อม โจทย์คือท�าอย่างไรให้ธุรกิจ ในสังคม
มีการแบ่งปนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ธุรกิจสีเขียวได้จริงๆ ขณะเดียวกันก็ยังรักษาธรรมชาติ
ได้ด้วย แค่ในกรอบนี้ก็มีอะไรให้ท�าเยอะมากแล้ว เรา
เชื่ออย่างหนึ่งว่า ทุกคนอยากท�าอะไรที่มีความหมาย
มีคุณค่า มีเปาหมาย งานสิ่งแวดล้อมก็จะท�าให้เ ราได้
ในสิ่งเหล่านั้น เพราะเมื่อไรที่คุณเริ่มเปดหน้าต่างสู่
ธรรมชาติ โลกใบใหญ่มหาศาลก็จะเปดรับคุณ แล้วมัน
มีก็ความมหัศจรรย์มากมายรออยู่ คุณจะค้นพบความ
สั มพั นธ์ และความหมายของชี วิตกั บ สรรพสิ่ ง และ
สามารถเรียนรู้ได้ไม่มีวันจบ
“แต่ข้อเสียคือเมื่อเรารักในสิ่งไหน มันก็มีเรื่องให้
เราต้องเสียใจและปวดใจมากมายเช่นกัน เช่น เมื่อ
เรารักในธรรมชาติ เราก็จะปวดใจเมื่อเห็นสิ่งที่เรารัก
ถูกท�าลายไปเรื่อยๆ แต่นั่นก็เป็นหนทางของการเรียนรู้
แต่ถ้าคุณปดใจ คุณก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย มนุษย์
มันก็ต้องแบบนี้ เรายืนสองขา แล้วก็เปดหัวใจ แม้ว่า
สุดท้ายต้องเจ็บ แต่มันก็จะเยียวยาได้ แล้วตัวเราเอง
ก็จะค่อยๆ พัฒนา
“ข้อเสียอีกเรือ่ งก็คอื การต่อสูเ้ พือ่ อนุรกั ษ์ธรรมชาติ
มันจะไปขัดผลประโยชน์คนอื่นแน่นอน แล้วก็ไม่มีการ
สนับสนุนการท�างานที่เพียงพอ นักอนุรักษ์กี่คน กี่ยุค
กีส่ มัยแล้วทีถ่ กู ฆ่าตัดตอนไป แล้วเราก็วนอยูก่ บั ปญหา
แบบเดิมๆ ถามว่ามีการตื่นตัวเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติ
ไหม มีเพิ่มขึ้นนะ แต่มันไม่ทันการณ์กับระดับของการ
ท�าลาย มันสู้ไม่ไหว แต่เราก็ต้องท�าให้มากที่สุดเท่าที่
จะท�าได้ แต่จดุ หนึง่ ทีจ่ ะท�าให้นกั อนุรกั ษ์ทกุ คนท้อก็คอื
การต้องเผชิญกับอ�านาจเถื่อน ความรุนแรง แล้วมัน
ไม่ใช่ทุกครั้ง ทุกเรื่อง ที่เราจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
กันได้ บางเรือ่ งเราก็ตอ้ งสูใ้ นแบบของเรา คือเราต้องกล้า
กล้าที่จะพูดในเรื่องที่ถูกต้อง”
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A RIGHT
TO EDUCATION
ลองจิ น ตนาการถึ ง โลกที่ เ ด็ ก ผู้ ห ญิ ง ไม่ เ ป็ น ที่
ต้องการ โลกซึง
่ เด็กหญิงทัง
ั อนุญาต
้ หมดไม่ได้รบ
ให้ไปโรงเรียน ถูกจ�ากัดให้อยูแ
่ ต่ในบ้าน ห้ามออกไป
ข้างนอกตามล�าพั ง ทั้งหมดถูกบังคับให้อยู่อย่าง
เงียบๆ และยอมรับการตัดสินใจของผู้ปกครอง
รวมทั้ ง เรื่ อ งเมื่ อ ไรที่ ค วรแต่ ง งานและใครที่ ค วร
จะแต่งด้วย โลกซึง
่ คุณอาจจะถูกลงโทษอย่างหนัก
หรือถูกฆ่าทิง
้ หากไม่ทา� ตามธรรมเนียมสืบต่อกันมา
ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ เด็กผูห
้ ญิงคนหนึง
่ ลุกขึน
้
ต่อกรกับความอยุติธรรม เด็กคนนั้นคือ มาลาลา
ยูซาฟไซ

เป็นเรือ่ งยากในการทีจ่ ะจินตนาการถึงเด็กผูห้ ญิง
ตั ว น้ อ ยที่ ก ล้ า หาญและเข้ ม แข็ ง เกิ น ตั ว ที่ จ ะฝ่ า ฝื น
ข้ อ ห้ า มและกฎหมายเลื อ กปฏิ บั ติ รวมถึ ง ละเมิ ด
กฎเกณฑ์ที่พวกหัวรุนแรงตั้งขึ้น แต่มาลาลายืนหยัด
เพื่อสิทธิทางด้านการศึกษา และพูดผ่านสื่อสาธารณะ
ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาสในตอนทีเ่ ธออายุเพียง 10 ปีทา่ มกลาง
บรรยากาศน่าเกรงขามของชุมชนที่เธออาศัยอยู่ เธอ
เขียนบล็อกให้กับบีบีซี และอาสาที่จะมีส่วนร่วมใน
สารคดีของ The New York Times เพื่อเรียกร้อง
ให้เด็กๆ ทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา เสียงของเธอ
ทรงพลังและส่งผ่านไปยังชุมชนของเธอจนได้ยินไป
ทัว่ ประเทศและทัว่ โลก เธอไม่เพียงแต่เรียกความสนใจ
จากฝ่ายทีส่ นับสนุนเท่านัน้ พวกทีต่ อ่ ต้านเด็กสาวคนนี้
ก็หันกลับมาเพ่งเล็งเธอด้วยเช่นกัน ตอนอายุ 15 ปี
มาลาลาถูกกลุม่ หัวรุนแรงยิงทีศ่ รี ษะขณะเดินทางกลับ
จากโรงเรียน
กระสุนไม่ได้ปลิดชีพเด็กน้อยคนนี้ กระสุนกลับฆ่า
ความอ่อนแอและความกลัวให้หมดไปจากใจ ทั้งยัง
มอบความเข้มแข็งและความกล้าหาญระลอกใหม่ให้
เธอ ผมประทับใจในความกล้าหาญของมาลาลา ตอนที่
เธอรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2014 เธอกล่าว
ว่า “หนูมที างเลือกสองทาง หนึง่ คืออยูอ่ ย่างเงียบๆ และ
รอคอยที่จะถูกฆ่า สอง ลุกขึ้นมาพูดให้คนได้รับทราบ
และอาจจะถูกฆ่า หนูเลือกทางที่สอง หนูเลือกที่จะ
พูดค่ะ”
มาลาลากลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อ

มาลาลา ยูซาฟไซ

สิทธิของเด็กๆ เธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่
ไร้สิทธิไร้เสียงนับล้านๆ คนทั่วโลกที่ต่อสู้อย่างเงียบๆ
ทุกวันเพื่อจะมีสิทธิได้รับการศึกษา เธอมุ่งมั่นแน่วแน่
ในการแสดงให้เห็นว่าเด็กๆ คือพลังแห่งการเปลีย่ นแปลง
ความจริงที่ว่ามาลาลากลายเป็นเด็กสาวที่เรารู้จักใน
ปจจุบันยังแสดงให้เราเห็นอีกว่า ครอบครัวมีความ
ส�าคัญขนาดไหนในการดูแลเด็ก เด็กหญิงมาลาลา
คงไม่สามารถก้าวมาเป็นมาลาลาในทุกวันนี้ได้ หาก
พ่อและแม่ของเธอไม่ยืนหยัดในเรื่องเดียวกันนี้ และ
ไม่เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกสาวมีก�าลังใจเต็มเปียม
ในการลุกขึ้นสู้
มาลาลาต่อสู้อย่างหาญกล้าเพื่อสิทธิทางการ
ศึกษา ยูนเิ ซฟเดินหน้าผลักดันเรือ่ งสิทธิเดียวกันนีท้ งั้ ใน
ประเทศไทยและทัว่ โลก เราเชือ่ ว่าเด็กทุกคนควรมีสทิ ธิ
ที่จะอยู่รอด เติบโต และใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มความ
สามารถ ยูนิเซฟจึงท�างานร่วมกับรัฐบาลทั่วโลกในการ
พาเด็กเข้าสู่โรงเรียน มาลาลาแสดงให้โลกเห็นแล้ว
ว่าใครก็สามารถเป็นแชมเปี้ยนในการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนส�าหรับเด็กๆ ผมเชื่อ และยูนิเซฟก็เชื่อว่า
เด็กทุกคนมีศักยภาพที่จะโตมาเป็นแชมเปี้ยน หาก
ได้รับโอกาส
ผมอยากสะท้ อ นในสิ่ ง ที่ ม าลาลากล่ า วไว้ ว ่ า
นี่ไม่ใช่การเรียกร้องให้ใครต้องท�าอะไรเพิ่มเติมเป็น
พิเศษ แค่ให้ทุกคนท�าหน้าที่ของตัวเอง รับผิดชอบ
ในงานเพื่ อ ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ เ รี ย นหนั ง สื อ และได้ รั บ
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ เพราะไม่ ค วรมี เ ด็ ก คนไหน
ถูกลิดรอนสิทธิในการได้รับการศึกษาหรือโอกาสที่
เท่าเทียมในชีวิต

ผู้เขียน: โธมัส ดาวิน
ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ
ประจ�าประเทศไทย

ภาพ UNICEF Thailand/2016/Sukhum P.
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KEEPING
AIDS
AT BAY
ไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่ามหันตภัย ‘เอดส์’ อุบัติขึ้น
เมื่ อ ไรกั น แน่ แต่ เ ริ่ ม มี ร ายงานผู้ เ สี ย ชี วิ ต และ
การระบาดของโรคดังกล่าวจากศู นย์ควบคุมและ
ป้องกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for
Disease Control and Prevention) ในช่วงต้น
ทศวรรษ 1980 ก่อนที่ผลการศึ กษาใหม่ๆ ชี้ว่า
เชื้ อ เอชไอวี อ าจแพร่ ร ะบาดจากแอฟริ ก ามาสู่
สหรัฐอเมริกาตัง
้ แต่ค.ศ. 1969 และแพร่ไปยังพื้นที่
อื่นๆ ในเวลาต่อมา

จากความตื่นกลัวที่กลายมาเป็นวิกฤตทางด้าน
สาธารณสุขทั่วโลก เราผ่านพัฒนาการด้านการแพทย์
มาสู่ยุคที่ผลิตยาต้านเอดส์ได้สัมฤทธิ์ผล จนผู้ป่วย
ทุกระดับเข้าถึงการรักษาในเบื้องต้นได้เท่าเทียมกัน
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ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์
ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์

เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นหนึ่งในผู้แผ้วถางหนทางให้
พัฒนาการทางด้านสาธารณสุขก้าวหน้า จนทุกวันนี้
เธอมองว่าเอดส์เป็นแค่โรคธรรมดาโรคหนึ่ง
“มันแค่โรคเรื้อรังโรคหนึ่ง ไม่ใช่โรคที่เป็นแล้วตาย
สมัยก่อนพอเป็นปุ๊บก็ต้องตายทุกคน แต่พอมียาปุ๊บ
มันก็อยู่ได้ แม้เชื้อจะยังมีอยู่ ไม่ได้หมดไป แต่คนก็ยัง
มีชีวิตอยู่ เหมือนเป็นโรคเบาหวาน ความดัน เพียงแต่
คนเหล่านีจ้ ะมีภมู คิ มุ้ กันต�า่ หน่อย ต้องดูแลร่างกายด้วย
นอกเหนือจากการกินยา เราอย่ามองให้มันเป็นเรื่อง
ผิดปกติ เพราะเขาจะถูกท�าให้แปลกแยกจากสังคม
มันก็ไม่ถูก เพราะเขาเป็นคนเหมือนเรา” ดร. กฤษณา
ให้ความเห็น
ดร. กฤษณา เกิดและเติบโตที่เกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ส�าเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นพัฒนายาต้านเอดส์
ตัง้ แต่สมัยท�างานทีอ่ งค์การเภสัชกรรม จนประเทศไทย
ผลิ ต ยาต้ า นเอดส์ ไ ด้ เ ป็ น ประเทศแรกของโลกคื อ
‘Zidovudine’ (Azidothymidine - AZT) มี ฤ ทธิ์
ในการลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก และยา ‘GPO-VIR’
หรือยาต้านเอดส์สตรีค็อกเทล ซึ่งเป็นการรวมตัวยา
รักษาโรคเอดส์กว่า 3 ชนิดในเม็ดเดียวเป็นครั้งแรก
ในโลก ยาทั้งหมดได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ายาจากต่างประเทศที่ราคาแพงกว่า
่ ระเทศไทยผลิตยาต้านเอดส์ได้เป็นประเทศ
การทีป
่ งวิทยาการเราไม่แพ้ ใคร
แรกของโลก แสดงว่าเรือ
ใช่ไหม

ก็คงไม่แพ้นะคะ เพราะมันไม่ได้ยากเย็นอะไร เพียงแต่
เราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะท�า เพราะสมัยที่เราเริ่มท�า
วั ต ถุ ดิ บ ก็ ห าไม่ ค ่ อ ยได้ และการทดลองกั บ คนเพื่ อ
พิสูจน์ว่ายาเราทัดเทียมกับยาต่างประเทศก็หากลุ่ม
ตัวอย่างไม่ได้ มีความยุ่งยากนิดหน่อย แต่ทุกงานก็มี
ความยุ่งยากหมด อุปสรรคคือบทเรียนหนึ่งเท่านั้นเอง
หลังจากผู้ป่วยในประเทศไทยได้รับยาต้านเอดส์
ทุกรายแล้ว ดร. กฤษณาเริ่มต้นภารกิจส�าคัญในการ
ให้ความรู้เรื่องการผลิตยาที่เกี่ยวกับการต้านเอดส์
ยารักษามาลาเรีย และอีโบลา ในดินแดนกาฬทวีปใน
ปีพ.ศ. 2545 และด�าเนินการจนแน่ใจว่าแต่ละประเทศ
ในแอฟริกาที่ตนเข้าไปช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้ให้
ด้วยเงินทุนตัวเองจนสามารถผลิตยาต้านเอดส์ได้เอง
และตั้งชื่อยาในทุกประเทศด้วยตัวเองโดยให้มีค�าว่า
‘ไทย’ น�าหน้า ก่อนจะตามด้วยประเทศนั้นๆ
“เพราะเราท�าเอง สูตรของเราเอง เลยตั้งชื่อเอง”
ดร. กฤษณา กล่าว

“คุณคิดดูนะ
ถ้าคุณมีความรู้
แล้วคุณให้
อีกคนหนึ่ง โลกนี้
ก็จะมีคนมีความรู้
2 คน ถ้าคุณให้อีก
5 คน ก็จะมีคน
มีความรู้เพิ่ มขึ้น
เรื่อยๆ พอเรา
ตายไป ความรู้นี้
ก็ยังคงอยู่
เราก็คิดแค่น้ี”

ดร. กฤษณา เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นของการไป
ท�างานที่แอฟริกาว่า “เพราะเราไปสัญญากับองค์การ
อนามัยโลกว่าเราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เขา แล้วเรา
ก็ไม่ได้ท�า เราในที่น้ีคือประเทศไทยนะคะ ก็เลยคิดว่า
เราก็ไปเองได้ ในเมื่อเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทอง
ต่างๆ ทีท่ า� นีเ่ ราใช้เงินตัวเองทัง้ นัน้ นะคะ เพราะชีวติ คน
ไม่มีอะไรส�าคัญไปกว่าสัจจะที่เราให้ไว้ อาจจะล�าบาก
กายนิดหน่อย แต่ใจก็ไม่ได้ล�าบากอะไร
“คือการช่วยเหลือคนนะคะ เรามองว่าเราไปสอน
ให้เขาตกปลามากกว่าเอาปลาไปให้เขา คือสอนวิธีท�า
ให้กบั เขา เขาจะได้พฒ
ั นาแบบยัง่ ยืน จะได้พงึ่ พาตัวเอง
ได้ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรอพึ่งจากเรา”
องค์ ก ารอนามั ย โลกมองความสํ า เร็ จ ของการ
พั ฒนายาต้านเอดส์ท่ีทางประเทศไทยทําอย่างไร

เขาใช้ สู ต รยาของเราเป็ น Standard Treatment
Guideline เป็นแนวทางในการรักษามาตรฐาน เมื่อ
ใครเป็นเอดส์ก็ใช้ยาของเรา เพราะว่ามันถูกและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั ด เที ย มกั บ ยาต่ า งประเทศ และยา
ของเราผ่านการพิสูจน์มาหมดแล้ว
คุ ณ ต้ อ งใช้ เ วลาคลุ ก คลี ทํ า งานกั บ คนท้ อ งถิ่ น
ในแต่ละประเทศนานแค่ไหน

แล้วแต่ประเทศค่ะ ก�าหนดไม่ได้ 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี
ไปแทนซาเนีย 42 ครั้งนะคะ รวมแล้วอยู่ที่นั่น 240 วัน
กว่างานจะเสร็จรวม 5 ปี อยู่ทีละเดือน 2 เดือน 3 เดือน
สตางค์หมดก็กลับมา แล้วเอาสตางค์กลับไปท�าใหม่
นอกจากลงทั้ ง แรงกาย แรงใจแล้ ว ยั ง ต้ อ งมี
แรงเงินด้วย

คนอื่นเขาสู้แล้วรวย เรารวยแล้วสู้ (หัวเราะ)

งานที่คุณทํามีองค์การระหว่างประเทศมาร่วมมือ
บ้างไหม

แล้วแต่ค่ะ แต่น้อยมากค่ะ มีของเยอรมนี ของอังกฤษ
แต่พอคนพวกนี้เข้ามามาก เขาก็จะคิดว่าเป็นของเขา
แล้วเขาก็ดูถูกเรา งั้นก็ต่างคนต่างท�าดีกว่า เพราะเรา
ไม่ได้อาศัยเงินเขา ก็เลิกความสัมพันธ์กันไปก็มี ทั้ง
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ไม่เคยคิดเลยค่ะ เวลาท�าอะไรไม่ได้หวังไปไกลมาก เธอจะสิน้ เปลืองอาหารมาก’ เขียนติดไว้หลายภาษาเลย
เรามองแค่ว่าวันนี้จะท�าส�าเร็จไหม แค่ว่าเราสามารถ เขาจะได้ไม่ต้องจับตัวเราไป
ผลิตยาได้ก็ดี อย่างน้อยคนก็ได้ยาเรา ไม่ได้คิดว่าจะ
ต้องได้กี่คน แต่พอท�าเสร็จ มันสามารถช่วยคนได้จาก เราคงไม่ต้องถามว่าคุณลงทุนทรัพย์ไปแล้วเท่าไร
2,000 คน เป็น 10,000 คน เป็น 20,000 เป็น 50,000 ที่ผ่านมา
ถึง 100,000 หรือ 400,000 คน เราก็มีความสุข
อย่าถามเลยค่ะ มันก็คือชีวิต อย่างงานมูลนิธิฯ ก็เป็น
ทรัพย์สินส่วนตัวนะคะ แต่เรารู้สึกสบายใจ
เรียกว่าไม่มีหวงวิชาเลยใช่ไหม
แต่ทอี่ ยากบอกคืออยากจะขอให้คนรวยๆ ทัง้ หลาย
คุณคิดดูนะ ถ้าคุณมีความรูแ้ ล้วคุณให้อกี คนหนึง่ โลกนี้ จริ ง ไหมที่ เ ขาว่ า กั น ว่ า บริ ษั ท ผลิ ต ยารายใหญ่ ๆ
มาช่วยท�างานการกุศลบ้าง อยากจะขอร้องนะ เพราะ
ก็จะมีคนมีความรู้ 2 คน ถ้าคุณให้อีก 5 คน ก็จะมีคน พยายามจะควบคุมตลาดในทุกสาขา
มีความรูเ้ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ พอเราตายไป ความรูน้ กี้ ย็ งั คงอยู่ จริงมาตั้งนานแล้วค่ะ เรื่องนี้ใครๆ ก็รู้ แต่จะคุมก็คุม คนไทยยังมีความทุกข์อกี มาก ไม่ใช่จะมีแต่ชนชัน้ กลาง
เราก็คิดแค่นี้
ไปเถอะ เราก็ทา� ในส่วนของเรา ใครจะคิดว่าเราต่อต้าน กับคนรวยเท่านั้น คนจนก็มีเยอะ ตอนนี้ย่ิงมากขึ้นๆ
เขาก็ตามสบาย เขาก็เห็นอยู่แล้วว่าคนด้อยโอกาสก็ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็มากขึ้น อยากให้
มีจิตสาธารณะมากขึ้น อย่าคิดเห็นแก่ตัวเอง ถ้าเรา
ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เราท�า
นี่คือการ ‘Pay It Forward’
มีความสุข แต่คนอื่นทุกข์หมด แล้วเราจะสุขได้อย่างไร
ใช่คะ่ ก็คดิ แค่วา่ เราให้ไปเรือ่ ยๆ สิคะ จะเก็บไว้กบั ตัวเอง
ท�าไม
ตอนนี้งานของมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ทําอะไร
อังกฤษ ทั้งเยอรมนี คือคนยุโรปก็จะมองว่าเอเชียด้อย
พัฒนาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ เหมือนจะให้เราน�าไม่ได้
ซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็มีเรื่อยๆ ค่ะ แต่มันก็เป็นเรื่องของ
ตัวบุคคล อย่าไปคิดอะไรมาก ถ้าคิดว่าเราท�าได้ เราก็
ท�าไปสิคะ ไม่เห็นต้องพึ่งเขาเลย

อยู่บ้าง

งานมูลนิธฯิ เต็มไปหมดเลยค่ะ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
งานช่วยชุมชนด้านอื่นๆ ที่เขาต้องการ งานหาตลาด
ให้เขา อย่างในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขาไม่มี
ก็ไม่ง่ายหรอก แต่เราไม่คิดจะกลับ ตอนนั้นเราสู้โดย โอกาสไปหาตลาดที่ไหน คนก็รังเกียจ หาว่าเขาจะ
มีเปาในใจ คือต้องการให้แต่ละประเทศผลิตยาได้เอง แบ่งแยกดินแดน เราก็ไปช่วยหาตลาดให้เขาเอาของ
ก่อน แต่เราก็ตงั้ เปาแต่ละวันให้ผา่ นไป ถ้าเราไปตัง้ เปา มาขายได้ ท�าอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยค่ะ
สูงมาก คนที่นั่นเขาจะตกใจ แล้วเดี๋ยวไม่ท�าเลย เพราะ
เขายากจน เขาไม่คอ่ ยมองไกลเท่าไร ปญหาเฉพาะหน้า แปลว่ า ไม่ ไ ด้ ม องสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
มีเยอะอยู่แล้ว เช่น วันนี้มีอะไรจะกินหรือเปล่า เขามอง ด้วยพื้ นฐานปัญหาอื่นๆ นอกจากต้องการจะช่วย
แค่นั้น เราต้องเข้าใจตรงนี้ เหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พั ฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้ นที่
ท่านเคยรับสั่งว่า เราจะไปท�างานที่ไหนก็ตาม เราต้อง เขาเป็นคนเหมือนเราค่ะ และถ้าเราไปสัมผัสกับเขา
‘เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา’ คือเราต้องเข้าใจเขาก่อน แล้วเรามีความรู้สึกผูกพัน ไม่ได้รู้สึกเหมือนที่คนอื่น
ดังนั้นไม่ว่าเราจะไปประเทศไหน เราจะศึกษาอย่าง รู้สึก มันก็อีกแบบหนึ่งนะคะ ไม่ได้รู้สึกว่าใครเป็นศัตรู
ละเอียด ผู้น�าชื่ออะไร มีเมียกี่คน ทุกอย่างเลย นี่คือ หรืออะไร ส่วนใครจะคิดว่าเราเป็นศัตรู ก็เป็นปญหา
การท�าความเข้าใจ และที่ส�าคัญเราต้องเข้าถึงเขาด้วย ของเขา ไม่ใช่ปญหาเรา
คือต้องท�าความคุ้นเคยกับเขาก่อน ไม่ใช่อยู่ดีๆ ไป
บอกว่า ‘ฉันจะมาสอนอย่างนี้นะ’ เขาก็ไม่เอาหรอก สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศในแอฟริกา
มันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบางประเทศมีหลายเผ่า รบ ล้วนเป็นพื้ นทีเ่ สีย่ งภัย ดูเหมือนคุณไม่มคี วามกลัว
จนฆ่ากันตายยังมี
ในชีวิตเลย
ไม่กลัวค่ะ ตอนอยู่ที่แอฟริกาต้องเดินทางเยอะมาก
นั บ ตั้ ง แต่ วั น แรกจนถึ ง วั น นี้ คิ ด ว่ า จะมาไกลถึ ง เราเขียนติดไว้ที่กระเปาเลยว่า ‘กรุณาอย่าลักพาตัว
ตอนนี้ไหม
ฉันไป เพราะไม่มีใครไถ่ตัวฉัน และถ้าเธอเอาตัวฉันไป
การไปบุ ก เบิ ก ทํ า งานในแอฟริ ก าไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย
เลย คุ ณ เจออุ ป สรรคมากมาย ทั้ ง เรื่ อ งระเบิ ด
และสภาพความเป็นอยู่ เคยคิดหนีกลับบ้านไหม

่ ณ
่ มลํา้
การทีค
ุ เดินทางไปทัว่ โลก ได้เห็นความเหลือ
ตํา่ สูง จากเวทีบรอดเวย์สช
ู่ วี ต
ิ ชาวบ้านในแอฟริกา
สิ่งเหล่านี้ทําให้คุณมองโลกอย่างไรบ้าง

มองโลกด้วยความปลงไปเรือ่ ยๆ คนเราเกิดมาก็มกี รรม
จริงๆ เกิดมาชดใช้กรรม ท�าให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่น
มากขึ้น เราได้เห็นความแตกต่าง รู้สึกว่าโชคดีมากที่
เราเกิดมาไม่ได้เจ็บป่วยอะไร เราก็พอมีเงิน เราเห็นคุณค่า
ของชีวิตว่าเราเกิดมามีทุกอย่าง ท�าไมเราไม่แบ่งให้
คนอื่นบ้าง ในเมื่อคนอื่นไม่มีตั้งเยอะ มันท�าให้เราเห็น
สัจธรรมของชีวิตมากขึ้น
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กลุ่มทนายเท้าเปล่า

แอนเดอร์สัน คูเปอร์

โมนิกา ลูวินสกี

มิรา ซอร์วิโน

เอลเลน ดีเจเนอเรส

กลุ ่ ม นั ก ต่ อ สู ้ ช าวจี น ที่ เ รี ย นรู ้
กฎหมายด้ ว ยตั ว เอง อาทิ
เฉินกวงเฉิง ทนายตาบอด และ
กวอเฟยสง หลายคนเป็นชาวนา
ที่ ข วนขวายหาข้ อ มู ล ในด้ า น
กฎหมายจนมีความรู้มากพอ
ที่จะยื่นฟอง ร้องเรียน ด�าเนิน
คดีความ หรือให้ค�าแนะน�าแก่
ประชาชนด้วยกันเกี่ยวกับสิทธิ
ของตน ศัพท์คา� นีแ้ ปลงมาจาก
‘แพทย์เท้าเปล่า’ ซึ่งหมายถึง
กลุ่มชาวนาที่เข้ารับการฝกฝน
ทางการแพทย์ อ ย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการ และให้บริการด้านการ
แพทย์ในพืน้ ทีช่ นบทของจีนใน
ช่วงยุคเหมาเจอตุง กลุ่มทนาย
เท้าเปล่าให้ค�าปรึกษาในด้าน
กฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการ
ในหลายโอกาสก็รับว่าความ
ในคดีที่มีความล่อแหลม หรือ
มีความอ่อนไหวทางการเมือง
อันเป็นคดีทที่ นายอาชีพอาจจะ
ลังเล เช่น คดีคอร์รัปชันที่เกิด
จากนักการเมืองท้องถิ่น

ผู ้ ป ระกาศข่ า ววั ย 50 ปี ได้
เปดเผยเมือ่ 5 ปีทแี่ ล้วว่าตนเอง
เป็นเกย์ ผ่านจดหมายที่ส่งถึง
แอนดรูว์ ซัลลิแวน นักเขียน
และบล็ อ กเกอร์ ค นดั ง ที่ จ ริ ง
สื่อและผู้ชมต่างสนใจเกี่ยวกับ
เพศสภาพของแอนเดอร์ สั น
มาโดยตลอด แต่เจ้าตัวเลือกที่
จะเงียบ เพราะ “ผมแค่ไม่อยาก
พูดถึงชีวติ ส่วนตัว” แอนเดอร์สนั
เผยกับนิตยสาร New York เมือ่
ปี 2005 อย่างไรก็ดี วันทีเ่ ปดตัว
อย่างเป็นทางการ แอนเดอร์สนั
กล่าวว่า “ในโลกทีส่ มบูรณ์แบบ
ผมไม่คดิ ว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นธุระอะไร
ของคนอืน่ เลย แต่ผมคิดว่าการ
ยืนหยัดในสิ่งที่คุณเป็น และ
การร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน
มีคุณค่าในตัวมันเอง”

หลังจากตกเป็นข่าวฉาวกับบิล
คลิ น ตั น ผู ้ น� า สหรั ฐ อเมริ ก า
ในปี 1998 ระหว่างฝกงานใน
ท�าเนียบขาว โมนิกาใช้เวลา
หนึ่งทศวรรษด�าเนินชีวิตอย่าง
ราบเรียบจนส�าเร็จการศึกษา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาจิ ต วิ ท ยา
สังคมจากลอนดอน ในปี 2014
เธอกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง
ในฐานะนั ก รณรงค์ ต ่ อ ต้ า น
การกลัน่ แกล้งทางโลกออนไลน์
ในปี 2015 เธอปรากฏตัวบนเวที
TED Talks และพูดในหัวข้อ
The Price of Shame มีคนดู
คลิปนี้มากถึง 11 ล้านครั้ง เธอ
พูดเรือ่ งการแสดงความคิดเห็น
บนโลกออนไลน์ ด ้ ว ยความ
เห็นอกเห็นใจกัน ลดการเสพสือ่
เพือ่ ความสนุกส่วนตัวบนความ
ทุ ก ข์ ข องคนอื่ น และเห็ น ใจ
ในความพลาดพลั้งของตัวเอง
ในอดีต เพือ่ จะได้กลับมามีชวี ติ
ใหม่ได้อีกครั้ง

ดาราฮอลลีวูดเจ้าของรางวัล
ออสการ์นี้ไม่ใช่คนแปลกหน้า
ในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
มิ ร าเป็ น ทู ต สั น ถวไมตรี ข อง
องค์ ก ารสหประชาชาติ เ พื่ อ
ต่อต้านการค้ามนุษย์มาตั้งแต่
ปี 2009 และเธอไม่ละเลยที่จะ
เป็นกระบอกเสียงในประเด็นนี้
มาตลอด ทั้งการให้สัมภาษณ์
ผ่านสื่อ ร่วมแสดงในมินิซีรีส์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ Human
Trafﬁcking ที่ออกอากาศใน
ปี 2005 และขึน้ พูดในทีป่ ระชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ในเดือนเมษายน ปี 2012 โดย
โจมตีว่า ที่ผ่านมามีการทุม่ งบ
และความตั้งใจจริงทางด้ า น
การเมืองน้อยเกินไปเพื่อขจัด
ปญหานี้

ก่อนจะก้าวสูส่ ถานะพิธกี รและ
นั ก แสดงตลกแถวหน้ า แบบ
ทุกวันนี้ เธอรับบทเด่นเป็นตัว
ละครเอกในรายการซิ ต คอม
Ellen ของตนเอง เดือนเมษายน
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว มีตอนหนึ่งที่
เอลเลนสารภาพกับสาวที่เธอ
หลงใหลว่ า เธอนิ ย มชมชอบ
ผู ้ ห ญิ ง แถมยั ง ขึ้ น ปก Time
เผยเพศสภาพตัวเอง ซิตคอม
ตอนดังกล่าวประสบความส�าเร็จ
สูง แต่เอลเลนได้รบั ผลกระทบ
อย่างหนักจนเธอไม่คดิ ว่าอาชีพ
การงานในวงการบันเทิงของเธอ
จะฟืน้ กลับมาได้ แต่ความจริงใจ
ในการต่ อ สู ้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ข องคน
หลากหลายทางเพศทีเ่ ธอเชือ่ มัน่
ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าเป็นก้าว
ที่ถูกต้อง การเปดเผยตัวตนใน
แบบที่เธอเป็นคือการแผ้วถาง
หนทางให้คนดังรายอื่นๆ กล้า
ออกมายอมรับตัวเองมากขึ้น
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อัล กอร์

เอลเลน เพจ

ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ

นาโอมิ ไคลน์

โลกร้อนคือเรื่องจริงหรือหลอก
ต้ อ งรอการพิ สู จ น์ แต่ ต อนที่
อัล กอร์ ลุกขึ้นมารณรงค์ให้
คนตื่นตัวเรื่องภาวะเสื่อมถอย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมของโลก
คนแตกตื่นและกังวลกับสิ่งที่
อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ
พูดผ่านสื่อ รวมทั้งยังเป็นห่วง
ดาวเคราะห์ สี ฟ  า เมื่ อ ได้ ช ม
สารคดีเรื่อง An Inconvenient
Truth (ปี 2006) แม้ในปีหลังๆ
จะมี ก ารถกเถี ย งเรื่ อ งความ
ถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ อั ล กอร์
น�าเสนอก็ตาม แต่ปฏิเสธไม่ได้
ว่ากระแสตืน่ ตัวช่วง 10 ปีทแ่ี ล้ว
ท� า ให้ ก ารจั บ มื อ ต่ อ สู ้ ส ภาวะ
โลกร้อนเป็นไปอย่างเข้มข้น

นั ก แสดงชาวแคนาดาจาก
เรื่อง Juno เรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ใ น
หลายๆ ประเด็น หนึ่งในนั้นคือ
การปกป อ งสิ ท ธิ ข องกลุ ่ ม คน
หลากหลายทางเพศ เอลเลน
ออกมายอมรับเพศสภาพของ
ตนในวันวาเลนไทน์ เมื่อ 3 ปี
ทีผ่ า่ นมา ระหว่างขึน้ พูดบนเวที
รณรงค์ความเท่าเทียมกันของ
มนุษย์ ปีถัดมาเธอยอมรับว่า
คบหาดู ใ จอยู ่ กั บ ซาแมนธา
โธมัส นักโต้คลื่น และไปออก
รายการ The Ellen DeGeneres
Show เพื่ อ พู ด ถึ ง เรื่ อ งความ
สัมพันธ์กับแฟนสาว เอลเลน
เรี ย กร้ อ งให้ ค นดั ง สนั บ สนุ น
ให้ ก ลุ ่ ม คนเหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
เท่าเทียมกับคนอืน่ ๆ เพราะเธอ
เชื่ อ ว่ า ‘การมี ชี วิ ต แบบเป็ น
ตัวของตัวเอง ไม่ควรจะเป็น
สิ่งที่เราต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มา’

ในด้ า นหนึ่ ง ลี โ อนาร์ โ ดคื อ
เพลย์ บ อยตั ว ฉกาจประจ� า
ฮอลลีวูด แต่นักแสดงออสการ์
แสดงจุ ดยื นเรื่ อ งสิ่งแวดล้อม
มาตลอด ทันทีที่ประธานาธิบดี
โดนั ล ด์ ทรั ม ป แห่ ง สหรั ฐ ฯ
ประกาศถอนตัวจากความตกลง
ปารีสว่าด้วยการต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลกเมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายนที่
ผ่านมา ลีโอนาร์โดใช้ เ ฟซบุ  ก
ส่ ง สารและกระตุ ้ น ให้ แ ฟนๆ
ร่ ว มกั น ต่ อ ต้ า นการตั ด สิ น ใจ
ดังกล่าวของผู้น�าอเมริกา
“อนาคตบนโลกใบนี้ของ
เราตกอยู ่ ใ นความเสี่ ย งมาก
กว่าเดิม ส�าหรับชาวอเมริกัน
และคนทั้งโลกที่มองหาผู้น�าที่
เข้ ม แข็ ง ในประเด็ น สภาพ
อากาศ การกระท�าในครัง้ นีช้ า่ ง
น่าท้อแท้ใจอย่างแท้จริง”

นั ก ประพั น ธ์ นั ก เคลื่ อ นไหว
ทางสังคม และนักสร้างหนัง
ชาวแคนาดารายนี้ เป็นที่รู้จัก
จากการที่ เ ธอวิ พ ากษ์ สั ง คม
ทุนนิยมและวิเคราะห์ประเด็น
เรือ่ งสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ยังเป็น
สมาชิ ก คณะกรรมการกลุ ่ ม
รณรงค์ เ รื่ อ งสภาพอากาศ
เว็ บ ไซต์ 350.org หนั ง สื อ
ปี 2014 ที่เธอเขียนชื่อ This
Changes Everything: Capitalism vs the Climate ติดอันดับ
ขายดีของ The New York Times
และท�าให้เธอได้รางวัลมากมาย
รวมทั้ ง รางวั ล สั น ติ ภ าพจาก
ซิดนีย์ในปีที่ผ่านมา จากงาน
รณรงค์เรื่องความเท่าเทียมกัน
ทางสภาพอากาศ

ดร. โอดอนทูยา
ดาวาอซูเร็น

ดร. โอดอนทู ย า ได้ รั บ เสี ย ง
ชื่นชมจากนานาชาติจากการ
ที่เธอเริ่มต้นดูแลผู้ป่วยระยะ
สุ ด ท้ า ย หรื อ การดู แ ลแบบ
ประคั บ ประคอง (Palliative
Care) ในประเทศมองโกเลีย
ดร. โอดอนทูยาเริ่มผนวก
บริการด้านนี้เข้าในระบบดูแล
สุขภาพ หลังจากมีประสบการณ์
ตรงในการพบเห็นผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายทรมานจากการเจ็บป่วย
จากโรคร้ายแบบไร้ที่พึ่งพิง จน
ปจจุบันระบบดูแลผู้ป่วยของ
มองโกเลียเข้มแข็งและกลาย
มาเป็ น แบบอย่ า งให้ ห ลายๆ
ประเทศ
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ิ สกี (Monica Lewinsky)

P.40 2.ประสงค์

เลิศรัตนวิสุทธิ์

P.20

3.ออง ซาน ซู จี (Aung Sang Suu

1

Kyi) อดีตนักโทษทางการเมืองทีถ
่ กู คุมขัง

ในบ้านตัวเองนานกว่า 20 ปี จนกลายเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง การปลดแอกของชาว
เมี ย นมาจากระบอบเผด็ จ การทหาร
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P.36 17.บิล เกตส์ (Bill Gates) หนึ่งในบุคคล
ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Bill & Melinda
Gates Foundation ที่บริจาคเงินให้การกุศลเป็นจ�านวน
มหาศาลในแต่ละปี 18.อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert
Einstein) จากเด็กชายที่ครอบครัวหมดความหวังจาก
ภาวะการเรียนรู้ช้าในวัยเด็ก เขาได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการ
ประกาศกฎวิทยาศาสตร์อันลือลั่นที่สุดในประวัติศาสตร์
ของกาลเวลา คือทฤษฎีสัมพัทธภาพนอกจากนี้ไอน์สไตน์
ยั ง เป็ น ก� า ลั ง ใจของเด็ ก ไม่ เ นิ ร ์ ด ทั่ ว โลกด้ ว ยโควตที่ ว ่ า
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P.40 27.ดร.

โอดอนทูยา

ดาวาอซูเร็น (Odontuya Davaasuren)

Reeve Musk) P.27 8.แองเจลินา โจลี

ไกรสินธุ์

36

Lawyer)

P.41

28.มหาตมะ คานธี

หลังจากถูก
จั บ โยนลงจากรถไฟเมื่ อ ครั้ ง เดิ น ทาง
ไปท� า งานในฐานะทนายความที่
แอฟริกาใต้ ในปีค.ศ. 1893 คานธีจึงได้
ตระหนักว่าสถานภาพของชาวอินเดีย
ที่แม้จะมีการศึกษาสูง ก็ไม่อาจลบล้าง
ความไม่เสมอภาคทางสิทธิมนุษยชนได้
เขาตัดสินใจอุทิศตนเพื่อเอาชนะความ
ไม่ เ สมอภาคด้ ว ยหลั ก สั ต ยาเคราะห์
หรือการไม่ร่วมมือในความอยุติธรรม
ทั้งปวง จนอินเดียได้รับเอกราชจากเจ้าอาณานิคมอังกฤษ
เมือ่ ค.ศ. 1947 ในทีส่ ดุ 29.เจน กูดอลล์ (Jane Goodall)
30.บ็ อ บ ดี แ ลน (Bob Dylan) ศิ ล ป น ชาวอเมริ กั น
ผู้แสดงศักยภาพหลากหลาย เป็นทั้งนักดนตรี นักแต่งเพลง
นักร้อง กวี จิตรกร สร้างสรรค์ผลงานด้านสิทธิมนุษยชนและ
ต่อต้านการท�าสงคราม ภาษาเพลงของเขาเรียบง่าย แต่
คมคายด้วยแนวคิดสะท้อนสังคมที่ทรงพลัง ท�าให้เขาได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี 2016 และเป็นนักดนตรี
เพียงคนเดียวที่ได้รางวัลในสาขาดังกล่าว 31.แอนเดอร์สัน
คูเปอร์ (Anderson Cooper) P.40 32.วสันต์ สิทธิเขตต์
P.24 33.ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ (Leonardo DiCaprio)
P.41 34.ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส P.19 35.กรวิกา
ก้อนแก้ว P.14 36.เอลเลน ดีเจเนอเรส (Ellen Degeneres) P.40
(Mahatma Gandhi)

(Angelina Jolie)

15.เฮเลน เคลเลอร์ (Helen Keller) 16.ดร. กฤษณา

35

26.กลุ่มทนายเท้าเปล่า (Barefoot

7.อีลอน มัสก์ (Elon Musk หรือ Elon

นักแสดงรางวัล
ออสการ์ผเู้ ป็นกระบอกเสียงเรียกร้องสิทธิ
ให้กับผู้ลี้ภัยโดยท�าหน้าที่เป็นทูตพิเศษ
ให้กับส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ ม าตั้ ง แต่ ป ี ค .ศ. 2012
(พ.ศ. 2555) 9.มาลาลา ยู ซ าฟไซ
(Malala Yousafzai) P.35 10.มิรา
ซอร์วโิ น (Mira Sorvino) P.40 11.เคท
ครั้ ง พิ บู ล ย์ P.17 12.ดร. สรณรั ช ฎ์
กาญจนะวณิชย์ P.32 13.เชลซี แมนนิง (Chelsea
Manning) P.20 14.จอห์น เลนนอน (John Lennon)
สมาชิกร่วมก่อตั้งวง The Beatles เติบโตในช่วงเวลาที่โลก
คุกรุ่นด้วยไอสงครามและปญหาครอบครัวแตกสลายของ
สังคมอังกฤษ ท�าให้จอห์นกลายเป็นวัยรุ่นใจขบถที่พร้อม
จะแหกกรอบธรรมเนียมใดๆ เพลงคลาสสิกอย่าง Imagine
เรียกร้องให้มนุษยชาติปรองดองกันเพื่อสันติภาพของโลก
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สาขาสันติภาพเมือ่ ปีค.ศ. 1993 เขาอุทศิ
รางวั ล นี้ ใ ห้ ป ระชาชนแอฟริ ก าใต้ ที่
ร่วมกันสร้างสังคมที่เท่าเทียมได้ส�าเร็จ
22.นาโอมิ ไคลน์ (Naomi Klein) P.41
23.เอลเลน เพจ (Ellen Page) P.41
2 4 . ยิ่ ง ชี พ อั ช ฌ า น น ท์ P.28
2 5 . เ อ็ ด เ วิ ร์ ด ส โ น ว์ เ ด น P.20

‘จินตนาการส�าคัญกว่าความรู’้ 19.อ้ายเว่ยเว่ย (Ai Weiwei)
P.24 20.โอปราห์ วินฟรีย์ (Oprah Winfrey) เด็กน้อย
ที่เติบโตมาจากครอบครัวที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน เคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศจนตั้งท้องตั้งแต่วัยรุ่น
โอปราห์ฝ่าฟนอุปสรรคต่างๆ จนผงาดสู่การเป็นเจ้าของ
รายการทอล์กโชว์ที่เรตติ้งสูงที่สุดในประวัติการณ์สหรัฐฯ
ปจจุบันเธอเดินหน้าท�ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
เช่น ก่อตั้ง The Oprah Winfrey Leadership Academy
For Girls มูลนิธิช่วยเหลือเด็กหญิงด้อยโอกาสที่ประเทศ
แอฟริ กาใต้ ตลอดจน The Oprah’s Angel Network
สนั บ สนุ น โครงการเพื่ อ การกุ ศ ลและมอบทุ น ให้ เ อ็ น จี โ อ
ทั่วโลก 21.เนลสั น แมนเดลา (Nelson Mandela)
รัฐบุรุษของโลก และประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศ
แอฟริกาใต้ เขาเคลื่อนไหวต่อต้านการเหยียดสีผิวมาตั้งแต่
วัยหนุ่ม แม้จะถูกจับและจองจ�านานเกือบ 20 ปี ก็ไม่ได้
สั่นคลอนความคิดของเขาที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรได้รับ
การเคารพในสิทธิอย่างเท่าเทียมเนลสันได้รับรางวัลโนเบล

LIFESTYLE

FILM / MUSIC / BOOK / ART & DESIGN / FASHION / TELEVISION

จัดจ้านสะดุดตากับนิทรรศการใหม่ของนักออกแบบเลือดซามูไร ยาโยย คุซามะ ในสิงคโปร์ ทีม THE STANDARD ข้ามน�า้ ข้ามทะเลไปเก็บบรรยากาศ
มาฝากโดยเฉพาะ

LIFESTYLE
เรื่อง อรัณย์ หนองพล ภาพ ภาณุ วิวัฒฑนาภา

YAYOI
KU
DOTS OBSESSION
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USAMA:

“AFTER ALL, WELL, MOON IS A POLKA DOT, SUN IS A POLKA DOT, AND
THEN, THE EARTH WHERE WE LIVE IS ALSO A POLKA DOT.”

- YAYOI KUSAMA
45

่ ฉันสร้างสรรค์งาน ฉันไม่ได้ตง
“เมือ
ั้ ใจน�าลายจุดไปใส่ งานของฉัน
มันกลายเป็นจุดด้วยตัวของมันเองภายใต้จต
ิ ส�านึกของฉัน”
- ยาโยย คุซามะ

‘จุด’ คือปรากฏการณ์

แรงขับเคลื่อนในการท�างานศิลปะสักชิ้นของศิลปิน
ล้วนแต่มีปัจจัยแตกต่างกัน บ้างก็น�าเอาชีวิตวัยเด็ก
อันขื่นขม บ้างก็เลือกจุดยืนทางสังคมและการเมืองที่
ตนศรัทธามาน�าเสนอ ส�าหรับยาโยย คุซามะ (Yayoi
Kusama) ศิลปินวัย 88 ปี ผู้มาพร้อมกับผมหน้าม้าเต่อ
สีแดงจีด๊ เจ้าของผลงาน Polka Dot และ Infinity Mirror
ทีโ่ ด่งดังไปทัว่ โลก เธอเลือกใช้ชว่ งเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์
เล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ รวมไปถึง
อาการป่ ว ยของเธอมาน� า เสนอผ่ า นงานในรู ป แบบ
ป๊อปอาร์ต ส่งผลให้เธอกลายเป็นศิลปินผู้ทรงอิทธิพล
ที่สุดคนหนึ่งในโลก ณ ปัจจุบัน
งานลายจุด หรือ Polka Dot อันเป็นปรากฏการณ์
เลือ่ งชือ่ ของเธอนัน้ เกิดจากความผิดปกติทางความรูส้ กึ
ในวัย 10 ขวบ ที่เธอรู้สึกว่าเริ่มมองเห็นภาพแสงไฟ
และลายจุดล่องลอยอยู่ในชีวิตประจ�าวัน เธอเริ่มรู้สึก
ว่าตัวเองพูดคุยกับดอกไม้ได้ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ท�างานศิลปะของเธอ โดยการวาดสีลงไปบนสิ่งของ
ต่างๆ เช่น ผนัง อุปกรณ์ในครัว ให้เป็นลายจุดตามที่
เธอเห็น ใครจะไปคิดว่าภาพหลอนที่เธอเห็นในวันนั้น
จะกลายมาเป็นงานศิลปะมูลค่ามหาศาลในวันนี้
ผลงานของเธอได้ถูกน�า มาเปิดนิทรรศการเป็น
ครัง้ แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ หอศิลป์แห่งชาติ
ประเทศสิ ง คโปร์ และนี่ เ ป็ น ครั้ ง แรกที่ ส่ื อ ท้ อ งถิ่ น
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หลากหลายส�านักต่างเห็นพ้องต้องกันว่านีค่ อื นิทรรศการ
ที่เป็น ‘ปรากฏการณ์’ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ด้วยจ�านวนผู้เข้าชมมหาศาล การต่อแถวยาวยืดใน
ทุกๆ วัน และเราได้มีโอกาสไปสัมผัสมากับตาตัวเอง
ก่อนจะพบว่างานศิลปะสุดป๊อปของเธอนั้นชวนให้
เราหลงใหลไปกับเรื่องราวของมันได้ไม่ยาก
ชีวิต สายรุ้ง และจิตใจ

ครั้งนี้เธอจัดงานแสดงชื่อว่า ‘Life Is the Heart of a
Rainbow’ นิทรรศการรวบรวมผลงานศิลปะในทุกๆ
แขนงทีผ่ า่ นมาตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษ ผลงานราว
120 ชิน้ รวบรวมอยูท่ นี่ ่ี ทัง้ งานวาด งานอินสตอลเลชัน
ภาพถ่าย ประติมากรรม รวมไปถึงภาพยนตร์ที่เธอ
ถ่ายท�าเองอีกด้วย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักๆ
รวบรวมตั้งแต่งานในยุคแรกๆ ของเธอในช่วงทศวรรษ
ที่ 1950 ไปจนถึงงานชิน้ ล่าสุดทีไ่ ม่เคยจัดแสดงทีไ่ หน
ในโซนแรก เราจะพบงานภาพวาดและประติมากรรม
อันว่าด้วยความทรงจ�าที่บอบช�้าของเธอ จนก่อให้เกิด
งานแพตเทิร์นลายจุดที่ร้อยเรียงต่อกันไปอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด งานลวดลายตาข่ายที่เธอเขียนขึ้นสมัยยัง
ศึกษาอยูท่ โ่ี รงเรียนศิลปะในญีป่ นุ่ หรืออย่างงานศิลปะ
ที่ใช้ ‘ฟักทอง’ เป็นต้นแบบรูปร่างของชิ้นงาน นั่นเป็น
แรงบันดาลใจจากการเติบโตมาในครอบครัวชาวไร่
ของเธอนั่นเอง

‘กระจก’ สะท้อนความแปลกแยกและความ
ไม่สิ้นสุด

เดิ น เลยถั ด มาในอี ก ห้ อ งจะเป็ น งานอิ น สตอลเลชั น
และงานภาพถ่ายในยุคกลางของเธอเสียเป็นส่วนใหญ่
ผลงานในยุคนี้ถูกรังสรรค์ข้ึนในช่วงที่เธอบินข้ามทวีป
ไปใช้ชวี ติ อยูท่ สี่ หรัฐอเมริกา รวมทัง้ ยังเป็นช่วงทีผ่ ลงาน
ทัง้ หลายส่งให้เธอได้รบั การขนานนามว่าเป็นศิลปินทีม่ ี
แนวคิดแบบอาว็องการ์ด (Avant-Garde) ผลิตชิ้นงาน
ที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ ก้าวหน้า และมีความคิดริเริ่ม
ที่แตกต่าง ผลักดันให้ขอบเขตของงานศิลปะไปได้
มากกว่าที่เป็น
เริ่มต้นจากน�างานศิลปะมาประดับตามร่างกาย
แล้วถ่ายภาพออกมาเพื่อต่อต้านสงครามเวียดนามใน
เวลานั้น หรืองานที่มีส่วนประกอบของ ‘กระจก’ ที่
สะท้อนถึงความแตกต่างและความแปลกแยกของเธอ
โดยติดตั้งกระจกสะท้อนภาพที่แตกต่างกันในหลายๆ
มุมมองไว้ทั่วทั้งผนังและเพดาน วางผังการจัดแสดง
คล้ายกับเขาวงกต ให้คุณเสมือนถูกมอมเมาด้วยภาพ
สะท้อนของตัวเอง
นอกจากนี้ยังมีงานชิ้นเอกของเธอติดตั้งอยู่ด้วย
นั่นคือ Infinity Mirror อันเป็นผลงานชื่อกระฉ่อนที่เธอ
ใช้กระจกสะท้อนกับสรรพสิ่งก่อให้เกิดมิติที่กว้างใหญ่
ไพศาล อ้างถึงการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่สิ้นสุดตาม

HER FOUR
REPEATED
THINGS
่ งซ�า้ กระท�า
4 เรือ
ไป-มาในงานของ
ยาโยย คุซามะ
1. ลายจุด
เรี ย กได้ ว่ า เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องเธอ
ไปแล้ว กับการน�าเอาลายจุดมาเป็น
แพตเทิร์นในงานต่างๆ ซึ่งจุดก�าเนิด
มาจากการที่เธอเห็นภาพหลอนเป็น
ลายจุดในชีวิตประจ�าวัน โดยเธอเคย
กล่าวว่า “ลายจุดเป็นรูปร่างของดวง
อาทิตย์ เป็นสัญลักษณ์ของพลังงาน
ให้โลกได้หมุนเวียนต่อไป”
2. ลายตาข่าย
งานหลายชิน
่ ลงแพตเทิรน
์
้ ของเธอ เมือ
จุ ด แล้ ว เธอจะเลื อ กลงแพตเทิ ร์ น
ของตาข่ายไว้ระหว่างที่ว่างที่ยังเหลือ
ของงาน เธอเปรียบตาข่ายเหล่านีว้ า่
เป็นการ ‘ขจัดความเป็นตัวเอง’ เพราะ
ตาข่ายเหล่านัน
ี วดลายตายตัว
้ จะไม่มล
ในทุกๆ ชิ้นงาน

แนวคิดของศิลปิน โดยกล่องเหล่านั้นจะมีช่องเล็กๆ
ให้คุณได้ลอดศีรษะเข้าไปชมอะไรบางอย่างด้านใน
บ้างก็เป็นหลอดไฟ หรือประติมากรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของเธอ ซึ่งมอบความรู้สึกที่ตื่นตาตื่นใจได้อย่างมาก
โลดแล่นและลื่นไหลไปกับเธอ

อีกหนึ่งเทคนิคงานศิลปะของยาโยย คุซามะ ที่แสดง
ศักยภาพการใช้เส้น จุด และแพตเทิร์นที่เรียงต่อกัน
ซ�า้ ไปซ�า้ มาของเธอได้อย่างน่าประทับใจ คือโซนสุดท้าย
ของนิทรรศการที่ชื่อว่า ‘Love Forever’ งานวาดด้วย
ปากกาหมึกด�าง่ายๆ ที่ใช้ทักษะส่วนตัวปลดปล่อยให้
ลวดลายไหลลื่ น ไปบนผื น ผ้ า ใบอย่ า งมี ชั้ น เชิ ง และ
ความรูส้ กึ ผ่านการน�าเสนอคอนเซปต์ภาพด้วยค�าศัพท์
ง่ายๆ แต่ทรงพลัง อย่างเช่น Spring, Morning, Youth,
Star หรือ Universe
และอีกส่วนจัดแสดงอันเปรียบเสมือนคู่ตรงข้าม
ที่ชื่อ ‘My Eternal Soul’ คือชิ้นงานในซีรีส์เดียวกัน
กับงานก่อนหน้า โดยนิทรรศการในส่วนนี้คล้ายๆ กับ
โซน ‘Love Forever’ เพียงแต่คุณจะได้เห็นเทคนิค
การใช้สที ฉี่ ดู ฉาด ร้อนแรง และสนุกสนาน โดยเป็นซีรสี ์
ผลงานล่าสุดที่เธอยังคงสร้างสรรค์ออกมาอยู่เรื่อยๆ
ในปัจจุบัน และที่ส�าคัญ ยังมีงานชิ้นล่าสุดที่เธอไม่เคย
น�าไปแสดงที่ไหนมาจัดแสดงอีกด้วย

ไฮไลต์ทจี่ ะท�าให้หวั ใจของคุณพองโตและโลดแล่น
อย่างที่สุดคือ ห้องสีขาวสว่างโร่ที่แต่งแต้มด้วยลายจุด
หลากขนาด หลากสีสัน ‘With All My Love for the
Tulips, I Pray Forever’ คือห้องทีผ่ ชู้ มใช้เวลาอยูก่ บั มัน
มากทีส่ ดุ ด้วยความป๊อปจ๋าของประติมากรรมดอกทิวลิป
ขนาดยักษ์ทกี่ ลืนกินไปกับผนังห้องเป็นชิน้ เดียว เล่นกับ
ความลวงตาและการรับรูข้ องผูช้ มได้อย่างดี ไม่แปลกใจ
เลยที่ห้องนี้จะเป็นที่นิยมมากๆ ส�าหรับผู้มาเยือน
ประกาศิตป๊อปอาร์ต

‘Life is the Heart of a Rainbow’ คือภาพแทนของชีวติ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีมมุ มองต่อโลกทีน่ า่ สนใจ ความขบถ
แปลกแยก ทีน่ า� เสนอความป๊อปผ่านชิน้ งาน ชีช้ วนให้เรา
มองผ่านสีสนั และความสนุกสนานเหล่านัน้ ไป เพือ่ พบกับ
ความรูส้ กึ และเรือ่ งราวหวานขมของศิลปินทีน่ า่ ลิม้ ลอง
Life is the Heart of a Rainbow จัดแสดงทีห่ อศิลป์
แห่งชาติสิงคโปร์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน
ค่าเข้าชม 25 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราวๆ 625 บาท
เท่ า นั้ น จองออนไลน์ ล ่ ว งหน้ า และชมรายละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้ที่ www.nationalgallery.sg
สนใจร่ ว มงานกั บ เรา ส่ ง เรื่ อ งราวพร้ อ มรู ป สารคดี ท่ อ งเที่ ย ว
มาได้ท่ี MAGAZINE@THESTANDARD.CO

3. ลายดอกไม้
ยาโยย คุซามะ ชื่นชอบดอกไม้เป็น
อย่ า งมาก แถมในวั ย เด็ ก เธอยั ง มี
ความรู้ สึ ก ว่ า ดอกไม้ ส ามารถพู ดกั บ
เธอได้ จึงไม่แปลกใจหากจะมีดอกไม้
นานาพรรณเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงาน
ทั้ ง ดอกทานตะวัน ดอกทิวลิป ดอก
เยอร์บรี า ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี หรือ
แม้แต่ดอกเก็กฮวย
4. ลายฟักทอง
ศิลปินหญิงคนนีเ้ ติบโตมาในครอบครัว
ชาวไร่ และไร่ ท่ี เ ธอเติ บ โตมาก็ คื อ
ไร่ฟก
ั ทอง เธอเลือกน�าฟักทองมาเป็น
ส่วนหนึ่งในชิ้นงาน ก็เพราะเมื่อครั้ง
ส ง ค ร า ม โ ล ก ค รั้ ง ที่ ส อ ง อ า ห า ร
ขาดแคลนอย่างหนัก เธอจึงมีเพี ยง
แค่ ฟ ั ก ทองจากไร่ ข องเธอเท่ า นั้ น
เพื่ อประทังชีวิต

THE VISION
เรื่อง ปิยพร อรุณเกรียงไกร ภาพ วงศกร ยี่ดวง

NEXT
DISRUPTIVE
FORCE

เคยสงสัยไหมว่าท�าไมเราจ�ายุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต สมาร์ตโฟน หรือโซเชียลมีเดียแทบไม่ได้ นั่นเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ
ได้เข้ามาเปลีย
่ นชีวต
ิ และการท�างานของเราแทบทุกด้าน เราใช้สมาร์ตโฟนจ่ายเงิน จองตัว๋ เครือ
่ งบิน และเรียกแท็กซีใ่ นไม่กน
่ี าที
แต่เชื่อไหมว่าการเปลี่ยนแปลงระลอกใหม่ท่ก
ี �าลังเกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมา

48

Tipping Point คื อ อะไร จะเกิ ด อะไรขึ้ น
ถ้าโลกของเราเดินไปถึงจุดนั้น

สังเกตไหมว่า 4-5 ปีที่ผ่านมา เราเลิกดูทีวีแล้ว
มาดูยูทูบแทน คุยกับเพื่อนผ่านโซเชียลมีเดีย และ
ใช้ บ ริ ก าร Ridesharing แต่ ต ่ อ ไปเราจะมี ร ถยนต์
ไร้คนขับ สมาร์ตโฟนจะไม่ได้เป็นศูนย์กลางของชีวิต
อีกต่อไป ผู้คนจะเชื่อมโยงโลกของโซเชียลมีเดียผ่าน
แว่นตา AR (Augmented Reality Glasses) ทีร่ บั ค�าสัง่
เมื่อเรากะพริบตา ร้านสะดวกซื้อจะมีแต่หุ่นยนต์เป็น
พนักงาน ขณะทีเ่ รามีผชู้ ว่ ยส่วนตัวอัจฉริยะทีฉ่ ลาดกว่า
รู้เรื่องของเรามากกว่าตัวเราเองด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ เราจะใช้สกุลเงินดิจทิ ลั เช่น บิตคอยน์ ในการ
ซื้อขายของทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกแทนเงินดอลลาร์และ
สกุลเงินอืน่ เงินทัง้ หมดจะอยูใ่ นกระเป๋าเงินดิจทิ ลั โดยที่
ไม่ต้องมีธนาคาร
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) โดยเฉพาะ
อีเทอเรียม (Ethereum) จะช่วยกระจายอ�านาจจากตัวกลาง
เช่น ธนาคาร บริษัทประกัน ไปสู่เครือข่ายของผู้บริโภค
เช่น เราสามารถฟังเพลงจากศิลปินได้โดยไม่ต้องผ่าน
ค่ายเพลงหรือแอปพลิเคชัน เมื่อใดที่เกิดการกระจาย
อ�านาจทั้งเงินและทรัพยากรไปยั ง หน่ ว ยงานย่ อยๆ
ก็จะเกิดนวัตกรรมขึ้นอย่างรวดเร็ว แทนที่จะรวมศูนย์
อยู่ในองค์กรใหญ่ ดังนั้นคาดหวังได้เลยว่านวัตกรรม
จะผุดขึ้นอีกอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น วงจร
เทคโนโลยีจะสัน้ ลงอย่างมาก และจะท�าให้โลกหมุนเร็ว
กว่าเดิมอีก อาจมีเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกใหม่ๆ เหมือน
กับที่อินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนเกิดขึ้นทุกๆ 1-2 ปี
หรือเร็วกว่านัน้ นีค่ อื ความท้าทายทีจ่ ะเกิดขึน้ และเป็น
Tipping Point หรือจุดเปลี่ยนส�าคัญของโลกที่จะส่ง
ผลกระทบทั้งด้านการท�างานและการใช้ชีวิต

ท�าไมคนรุ่นใหม่ควรสนใจเทรนด์เหล่านี้ และ
ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะถึงวันนั้น

“งานประจ�า
แบบฟู ลไทม์
จะน้อยลง
คนส่วนใหญ่
จะท�างานแบบ
เป็นนายตัวเอง
ฟรีแลนซ์ แถม
ยังกระโดด
ข้ามสายงานที่
ตัวเองเคยท�า
ไปมา เพราะ
อาชีพที่คุณ
เคยท�าอาจโดน
แทนที่โดย
เทคโนโลยี
ไปแล้ว”

ผมคาดการณ์วา่ เมือ่ โลกเปลีย่ นเร็วขนาดนี้ องค์กร
จะลดการจ้างงานประจ�า เพราะถ้าจะพึ่งพนักงานที่
จ้างมานานแล้วให้เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีนั้นคง
ไม่ทัน หาคนที่เชี่ยวชาญจากข้างนอกเลยจะเร็วกว่า
และหั น มาจ้ า งงานแบบสั ญ ญาระยะสั้ น แนว Gig
Economy แทน

สิรเิ กียรติ์ บุญวรเศรษฐ์ กรรมการผูจ
้ ด
ั การ บริษท
ั บริดจ์ คอนซัลติง
้ จ�ากัด
ผูใ้ ห้คา� ปรึกษาในการก�าหนดกลยุทธ์และพัฒนาองค์กรให้กบ
ั องค์กรชัน
้ น�า
ทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่าสิบปีมองว่า โลกเราก�าลังใกล้ถึงจุดพลิกผัน
หรือ World’s Tipping Point ที่ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกๆ 1-2 ปี
และเป็นโจทย์ท่ีทุกฝ่ายต้องตีให้แตกว่าอนาคตการท�างานและการใช้ชีวิต
จะเปลี่ยนไปอย่างไร

องค์กรขนาดใหญ่ต้องตั้งบริษัทเล็กขึ้นมา หรือไม่
ก็ แ ยกตั ว ออกไปเป็ น หน่ ว ยเล็ ก ๆ เพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นา
นวั ตกรรมได้ ไ วขึ้ น มั นยากมากส� า หรั บ องค์ ก รซึ่ ง มี
พนักงานเป็นหมื่นคน แล้วจะให้ทุกคนพัฒนาตัวเอง
ตามเทคโนโลยีได้ทัน เพราะเขาท�างานแบบเดิมมา
หลายสิบปีแล้ว เขาจึงกังวลและต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
จากนี้ถึงอีกอย่างน้อย 4-5 ปีข้างหน้าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบงาน จากงานส่วนใหญ่ที่เคยเป็น
งานประจ�าก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นงานแบบเล็กๆ
ย่อยๆ และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (หรือเรียกว่า
Micro Work) ที่มีลักษณะการท�างานแบบระยะสั้น
เสร็จแล้วเริ่มงานใหม่เป็นซีซัน และท�างานหลายอย่าง
ในเวลาเดียวกัน งานประจ�าแบบฟูลไทม์จะน้อยลง
คนส่วนใหญ่จะท�างานแบบเป็นนายตัวเอง ฟรีแลนซ์
หรือท�างานตามสัญญาระยะสั้น แถมยังกระโดดข้าม
สายงานทีต่ วั เองเคยท�าไปมา เพราะอาชีพทีค่ ณ
ุ เคยท�า
อาจโดนแทนที่โดยเทคโนโลยีไปแล้ว
สิ่งส�าคัญที่คนรุ่นใหม่ต้องคิดและเตรียมความ
พร้อมมีหลายอย่าง เริม่ จากต้องสร้าง Personal Brand
สร้างจุดขายให้ตัวเอง และให้คนอื่นค้นหาเราได้ง่าย
เพราะในอนาคต เราจะท�างานตามสัญญาระยะสั้น
แล้วจบ ต้องหางานใหม่ตลอดเวลา เราจึงต้องสร้าง
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพราะการท�างานแบบ
Independent Work หมายความว่าเราเป็นนายตัวเอง
ทั้งหาลูกค้า ท�างาน เก็บเงิน ครบอยู่ในตัวเอง
อี ก อย่ า ง โลกอนาคตเป็ น โลกของเทคโนโลยี
อาชีพทุกอย่างจะถูกจับคู่กับเทคโนโลยี เช่น Health +
Technology, Finance + Technology, Marketing +
Technology ดังนั้นเราต้องสร้างความรู้และทักษะ
แบบไฮบริด นั่นคือมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ท�า และ
มีทักษะด้านเทคโนโลยีควบคู่กัน การสร้างหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ และบล็อกเชน จะถือเป็นทักษะส�าคัญ
ในอนาคต
ส่วนสุดท้าย ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เราจะเรียน
ปริญญาตรี 4 ปี ต่อปริญญาโทอีก 2 ปี แล้วหวังว่า
ความรู้นี้จะช่วยเราหากินไปเรื่อยๆ มันไม่ใช่อย่างนั้น
แล้ว เพราะทีเ่ รียนมามันจะใช้ไม่ได้ในอีก 2-3 ปีขา้ งหน้า
ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ชีวิตประจ�าวันควรเผื่อ
การเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ไว้สกั 20 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทัง้ หมด
ความท้าทายเหล่านี้เป็นโจทย์ที่ทุกคนต้องตีให้
แตก เพราะโลกมันหมุนเร็วกว่าทีค่ ดิ และไม่เหมือนเดิม
แล้ว แม้เราจะพยายามป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีใหม่
เข้ามา เพราะกลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวผลกระทบ แต่
คุณต้านมันไม่ได้หรอก มันก็เหมือนกับเวลาที่สึนามิ
ก�าลังมา ถ้าคุณยืนอยูเ่ ฉยๆ คุณก็ตาย แต่ถา้ คุณขีม่ นั ได้
คุณก็จะเป็นคนที่ไปได้ไกลกว่าคนอื่น
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IS THE FUTURE PERFECT?
Technology Breakthroughs ที่ส่งแรง
กระเพื่อมไปยังโลกอนาคต (ภายใน 10 ปี)
ส่ ง ผลให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพความ
เป็นอยูข
่ องมนุษย์ ทัง
้ สุขภาพ สิง
่ แวดล้อม
คมนาคม ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว
เศรษฐกิจ สังคม การใช้ชวี ต
ิ และความคิด

ลองนึกภาพแมวตัวหนึง่ ถูกวางลงในกลอง
วิ ธี เ ดี ย วที่ มั น จะออกมาข า งนอกได คื อ ต อ ง
เหยียบคานงัดที่เปนกลไกเปดประตู หลังจาก
เวลาผ า นไปสั ก พั ก และเรี ย นรู  ว  า การร อ ง
เหมียวๆ ไมไดเปนกุญแจสูผลลัพธที่ตองการ
สิง่ ทีม่ นั จะทําตอจากนัน้ คือ ‘ทดลอง’ ทําทุกอยาง
ที่ทําได อาจจะกลิ้งไปมา เดินหาชองประตู
ทางออก เอาเทาเขี่ยตรงนั้นตรงนี้ จนในที่สุด
ดวยความบังเอิญ อุง เทาโดนเจากลไกชิน้ นีเ้ ขา
ประตูเปดออก เจาเหมียวตัวนี้ ‘เรียนรู’ จาก
ประสบการณ และครั้งตอไปก็ทําไดเรื่อยๆ
ขอมูลนี้ถูกบันทึกไวโดยนักจิตวิทยาชื่อ
เอ็ดเวิรด ลี ธอรนไดก (Edward Lee Thorndike)
ประมาณร อ ยกว า ป ก  อ น การค น พบครั้ ง นี้
ถือเปนหลักคิดเดียวกับเทคโนโลยี Artiﬁcial
Intelligence (AI) ทีท่ วั่ โลกกําลังใหความสนใจ
มากทีส่ ดุ ในเวลานี้ (Reinforcement Learning)
ถามองดูใหดี แนวคิดนี้ไมใชเรื่องใหม
มันเปนวิธีทางธรรมชาติที่มนุษยเรียนรูกันมา
ตัง้ แตเด็ก เชน เมือ่ เด็กคนหนึง่ อยากไดอมยิม้
เขาอาจจะลองทําพฤติกรรมหลายๆ อยาง เชน
ชี้นิ้ว กระทืบเทา ลงไปนอนกับพื้น จนกระทั่ง
52

พบวาถารองไหหนักๆ สะอึกสะอืน้ อมยิม้ ก็จะ
ตามมา สมองจะบันทึกรายละเอียดนั้นเอาไว
เพือ่ ใชในครัง้ ตอไป มันเปนกระบวนการเรียนรู
จากการ ‘Trial & Error’ หรือการทดลองทําซํา้ ๆ
เพื่อใหไดผลลัพธตามเปาหมาย
ในชวงแรกของการพัฒนา AI มีนักวิจัย
หลายคนทีพ่ ยายามใชแนวคิดนีเ้ พือ่ เพิม่ ความ
เฉลี ย วฉลาดให กั บ แมชชี น หนึ่ ง ในนั้ น คื อ
มารวนิ มินสกี (Marvin Minsky) ใน ค.ศ. 1951
เขาสรางโปรแกรมเลียนแบบการเรียนรูก ารหา
ทางออกจากเขาวงกตของหนู หลักการของ
การทดลองคื อ เมื่ อ เจ า หนู ใ นโปรแกรมหา
ทางออกเจอ เส น ทางที่ มั น เลื อ กใช ก็ จ ะถู ก
ทําใหมีนํ้าหนักในการถูกเลือกมากยิ่งขึ้นใน
ครัง้ ตอไป ตอจากนัน้ ก็มนี กั ทดลองอีกหลายคน
ที่พยายามใชแนวคิดนี้ แตสุดทายแลว ทุกคน
ก็ ล งความเห็ น คล า ยกั น ว า มั น ไม ส ามารถ
แกปญหาที่ใหญและยุงยากกวานี้ได
แต มุ ม มองนั้ น ก็ ถู ก ลบล า งไปใน ค.ศ.
2016 เมื่อ AlphaGo สมองกลคอมพิวเตอร
ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท DeepMind (สวนหนึ่ง
ของบริษัทแมของ Google ชื่อวา Alphabet)
ด ว ยการรวมเอาเทคนิ ค Deep Learning
(การสอนใหโปรแกรมเรียนรูดวยตัวเองจาก
Raw Data คลายกับสมองมนุษย) เขากับ
Reinforcement Learning (Deep Reinforcement Learning - DRL) จนสามารถเอาชนะ
อีเซโดล (Lee Sedol) นักเลนหมากลอมที่เกง

เป น อั น ดั บ ต น ๆ ของโลกได อ ย า งขาดลอย
ขาวนี้กลายเปนเรื่องใหญโตที่ทําใหทั่วโลก
หันกลับมาสนใจปญญาประดิษฐอีกครั้งหนึ่ง
เพราะ AlphaGo นั้นไมไดถูกเขียนวาตองเลน
และวางหมากจุดไหนโดยโปรแกรมเมอรหรือ
เทพหมากลอม แตถูกสรางใหพัฒนาตนเอง
จากแหลงขอมูล Raw Data ทีเ่ ปนรูปภาพของ
การเลนหมากลอมจํานวนหนึ่งแสนภาพจาก
อินเทอรเน็ต จากนัน้ ก็ให AlphaGo เลียนแบบ
การเลนของนักเลนหมากลอมมืออาชีพ แตสงิ่ ที่
นาสนใจคือ หลังจากนัน้ ผูส ราง AlphaGo ปลอย
ใหมันคอยๆ พัฒนาการเลนดวยการแขงกับ
เวอรชนั เกาของตัวเองอีก 30 ลานเกม เพือ่ ลดขอ
ผิดพลาดและเพิม่ อัตราการชนะใหถงึ 80-90%
สิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง หลายโดยเฉพาะมนุ ษ ย มี
ความสามารถในการแกไขปญหาที่ทาทายได
มากมายหลายประเภท ตั้งแตปญหางายๆ
อยางการหยิบจับของ แกะซองขนม จนกระทัง่
ปญหายากๆ ที่ตองใชกระบวนการคิดและ
ประมวลผลของสมองอยางการเลนหมากลอม
เปาหมายการพัฒนา AlphaGo ของ DeepMind
คือสรางโปรแกรมที่ไรขอบเขตการใชงาน เพื่อ
พัฒนาปญญาประดิษฐใหหาทางแกไขปญหา
ดวยตัวเอง โดยไมตองมีโปรแกรมเมอรเขียน
ชุดคําสั่งใหทําตามเปนขั้นตอน ถาบอกวา
DeepMind กํ า ลั ง พยายามสร า งแมชชี น
ที่ มี ร ะบบการเรี ย นรู  จ ากประสบการณ ชี วิ ต
เชนเดียวกับมนุษยก็คงไมผิดเทาไรนัก
DeepMind ใชเทคนิคเดียวกันในการฝก
AI ใหเลนเกมตางๆ ในยุค 90s ของ Atari
อยาง Breakout และ Space Invaders ดวย
ความที่ AI ไมไดถูกโปรแกรมใหเรียนรูกฎใดๆ
ของเกมเลย แตใหอิสระในการลองผิดลองถูก
โดยมีระบบการใหคะแนน (Rewards and
Punishments) จากการกระทํ า ของตั ว เอง
ในช ว งแรกๆ การบั งคั บ เกมนั้ นเหมื อ นเป น
การสุมทําโนนทํานี่ไปเรื่อย จนผานไปสักพัก
มันก็เริ่มจับทางไดวาตองทําอยางไรถึงจะได
คะแนนเยอะขึน้ จนในทีส่ ดุ ดวยเวลาแคไมนาน
(Breakout ใชเวลาเลน 400 ครั้ง สวน Space
Invaders ใชเวลา 8 ชั่วโมง) ความสามารถ
ของมันกาวขามความสามารถของมนุษยทวั่ ไป
และไมผิดพลาดอีกเลย
เมื่อออกมาจากโลกของเกมสูความเปน
จริง Google ทดลองใชเทคโนโลยีเดียวกันนีใ้ น
การควบคุมการใชพลังงาน Data Center ของ
ตั ว เอง ซึ่ ง ก็ เ หมื อ นการเล น เกมอี ก เช น กั น
คราวนี้เปาหมายของปญหานี้คือ ประหยัด
พลังงานใหมากที่สุดโดยที่ไมกระทบตอการ
ทํางานของ Data Center โดยมีขอมูลเกาเปน
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โสภณ ศุภมั่งมี
ทํางานเป็น
โปรแกรมเมอร์ให้กับ
บริษัท Intel และ
Microsoft เป็นหนึ่งใน
ทีมที่เริ่มต้นเสิร์ชเอนจิน
bing.com ตอนนี้ดูแล
ธุรกิจค้าส่งของ
ครอบครัวที่จังหวัด
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ตลาดหุ้น เขียนหนังสือ
เป็นงานอดิเรก (ทีต
่ อนนี้
เหมือนว่าใช้เวลากับมัน
เยอะกว่างานประจํา
เสียอีก) มีความสนใจ
เรื่องเทคโนโลยี
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
รักการอ่านและการเขียน
มาตั้งแต่เด็ก
ชอบอ่านหนังสือแนว
non-ﬁction โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและเทรนด์
เทคโนโลยีท่ก
ี ําลังเป็น
ที่น่าจับตามอง

Raw Data และสรางสถานการณสมมติขึ้นมา
วาตองเปด-ปดการทํางานตอนไหนและเมือ่ ไร
ซึ่งผลลัพธที่ไดคือ Google สามารถลดการใช
พลังงานไดถึง 40% เลยทีเดียว
DRL กําลังไดรับความสนใจอยางมาก
เพราะระบบการทํางานของมันคลายกับสมอง
มนุษยที่ใชประสบการณในการพัฒนาตนเอง
ขึน้ เรือ่ ยๆ แนละ วาเทคนิคนีจ้ ะกลายเปนพืน้ ฐาน
ของการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ในอีกหลาย
ทศวรรษขางหนา ไมวา จะเปน รถยนตไรคนขับ
การทํ า ฟาร ม เกษตรกรรมโดยใช หุ  น ยนต
การสรางยารักษาโรคทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับคนไข
การรักษาโรคมะเร็ง นักวิเคราะหการเงิน ครู
ชางกอสรางที่เปน AI หรือแมแตอาชีพที่ดู
หางไกลจากปญญาประดิษฐอยางนักเขียน
นักดนตรี หรือนักแสดง ในตอนนีก้ เ็ ริม่ มีใหเห็น
กันแลววาไมไกลเกินขอบเขตของความสามารถ
AI เลยแมแตนอย
ไอเดียเกี่ยวกับสมองกลถูกปรับเปลี่ยน
มาเรือ่ ยๆ ตามยุคสมัย โดยเฉพาะในรูปแบบของ
science fiction และภาพยนตรเกี่ยวกับโลก
อนาคต ตั้งแตหุนยนตที่ตองการลางเผาพันธุ
มนุษยใน The Terminator ไปจนถึงความ
สัมพันธอันลึกซึ้งระหวางมนุษยกับสมองกล
อยางในเรื่อง Her และ Westworld แตไมวา
เวลาจะผานมากี่ป และรูปลักษณของ AI จะ
อยูใ นรูปแบบไหน แนวคิดทีไ่ มเคยเปลีย่ นแปลง
เลยคือ ปญญาประดิษฐตองฉลาดเทียบเทา
มนุษยหรือมากกวา ซึ่งตอนนี้ DeepMind
แสดงใหเห็นแลววา AlphaGo คือตัวอยาง
แรกๆ ที่ชัดเจนวามันไมใชเรื่องในอนาคตที่
ไกลตัวอีกตอไป และนีเ่ ปนเพียงจุดเริม่ ตนเทานัน้
การพัฒนา AI ใหกาวมาถึงตรงนี้ถือเปน
ความสําเร็จทีย่ งิ่ ใหญของมนุษยชาติ เทียบเทากับ
การคนพบไฟฟาหรือสงมนุษยขึ้นไปเหยียบ
ดวงจันทร คลายกับยุคการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ในชวง ค.ศ. 1750-1850 หลายรอยอาชีพจะ
ถูกลบหายไป และอีกหลายรอยอาชีพใหมๆ
จะผุดขึ้นมาแทนที่ แตขณะที่ประโยชนในการ
ใชงาน AI เพื่อยกระดับชีวิตของเราใหมีความ
สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีคุณภาพมาก
ยิง่ ขึน้ มันก็มโี อกาสทีจ่ ะถูกใชไปในทางทีไ่ มพงึ
ประสงคอยางการกอการรายหรือสงครามได
เชนเดียวกัน
ถึงแมในตอนนี้จะยังไมรูหรอกวาอนาคต
จะออกมาในรูปแบบไหน จะสมบูรณแบบโดย
มนุษยมี AI ยืนเคียงบาเคียงไหล เปนผูชวย
อัจฉริยะอยางทีเ่ ราคาดหวังเอาไว หรือสมองกล
จะแหกคอก ไมอยากทําตามคําสั่งของมนุษย
จนกลายเปนสงครามลางเผาพันธุเหมือนที่

“แน่นอนว่าเมื่อ AI กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีเจ้าของซึ่งเป็นมนุษย์ เป้าหมายการ
้ AI
ใช้งานของแต่ละคนย่อมเป็นไปเพื่ อผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก เพราะฉะนัน
้ ไม่ได้ขน
จะเป็นประโยชน์หรือโทษนัน
ึ้ อยูก
่ บ
ั ความฉลาดของมัน แต่เป็นจิตใต้สํานึกของ
มนุษย์ผู้สร้างมันขึ้นมาเสียมากกว่า”
หลายฝายกังวล การคาดเดาเปนเรือ่ งยากและ
คงไมมีใครตอบไดอยางเต็มปากวาจะออกหัว
หรือกอย
ในวันนี้ที่เรารูแลววาพิมพเขียวของความ
ฉลาดในรูปแบบของสติปญญา (Intellectual
Intelligence) ของ AI ในอนาคตนั้นสามารถ
เปนไปได และมันก็มาจากการทํางานของ
สมองมนุษย คําถามตอไปที่นาสนใจและใน
มุมหนึง่ ทีน่ า เปนหวงคือ เราควรพัฒนา AI ใหมี

สติปญ
 ญาทางสังคม (Social Intelligence) เพือ่
ใหมันทํางานรวมกันกับมนุษยและ AI อื่นๆ
ไดโดยไมมีปญหาหรือไม? เพราะแนนอนวา
เมื่อ AI กลายเปนสิง่ ประดิษฐทมี่ เี จาของซึง่ เปน
มนุษย เปาหมายการใชงานของแตละคนยอม
เปนไปเพื่อผลประโยชนของตนเองเปนหลัก
เพราะฉะนั้น AI จะเปนประโยชนหรือโทษนั้น
ไมไดขนึ้ อยูก บั ความฉลาดของมัน แตเปนจิตใต
สํานึกของมนุษยผูสรางมันขึ้นมาเสียมากกวา
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เพราะเปาหมายของบริษทั คือตองการลด
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สิง่ แวดลอม ซึง่ ตัง้ แตวนั แรกเมือ่ 40 กวาปกอ น
ที่ อีวอง ชูนารด (Yvon Chouinard) กอตั้ง
บริษัทนี้ เขาไดยึดมั่นการใหความสําคัญกับ
ธุ ร กิ จ และสิ่ ง แวดล อ มอย า งเท า เที ย มกั น
Patagonia มี พั น ธกิ จ ในการทํ า ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม
รบกวนสิง่ แวดลอม ใชธรุ กิจสรางแรงบันดาลใจ
ในการแก ป  ญ หาวิ ก ฤตสิ่ ง แวดล อ มควบคู 
ไปกับการสรางสรรคผลิตภัณฑที่ดีที่สุด
หลักคิด ‘เพื่อสิ่งแวดลอม’ ดังกลาวทําให
Patagonia เปนหนึง่ ในผูน าํ แบรนดธรุ กิจยัง่ ยืน

THE AUTHOR

ภัทราพร
แย้มละออ
นักการตลาดและ
นักธุรกิจเพื่ อสังคม
ที่บ่มเพาะความคิด
และประสบการณ์
จากการทํางานที่
ป่าสาละมาสู่บทความ
‘Unconventional
Business’ หรือ
‘ธุรกิจคิดต่าง’
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ที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก และเปนหนึ่งใน
ไม กี่ แ บรนด ที่ เ ราแยกไม ค  อ ยออกว า เป น
‘ธุรกิจ’ หรือ ‘เอ็นจีโอ’ กระทั่งชูนารดก็เรียก
ตัวเองวาเปนนักธุรกิจ ‘แบบไมเต็มใจ’ และ
เคยใหสัมภาษณวา เขาตั้งธุรกิจนี้ขึ้นมาเพียง
เพราะหงุดหงิดกับอนาคตของสิง่ แวดลอม และ
อยากใชธรุ กิจนีท้ าํ อะไรบางอยางเพือ่ แกปญ
 หา
ดวยความรักทีม่ ตี อ การปนเขามาตัง้ แตเด็ก
ในป 1957 ชูนารดตองการหาอุปกรณปนเขา
ที่มีคุณภาพ แตไมมีอุปกรณในตลาดอยางที่
เขาอยากได เขาจึงขอยืมเงินพอแมจํานวน
825 เหรียญสหรัฐ เพื่อซื้ออุปกรณที่จําเปน
และเริ่มเรียนตีเหล็กเพื่อผลิตหมุดปนเขาเอง
เมื่อเดินสายปนเขาไปทั่วสหรัฐอเมริกา
ชูนารดก็เปดทายรถขายหมุดปนเขาไปดวย
และเริ่มขายดีจนตองตั้งกิจการจริงจัง กอนจะ
กลายเปนบริษัทขายอุปกรณปนเขาที่ใหญ
ที่สุดในสหรัฐฯ ในป 1970
อยางไรก็ตาม แมวาหมุดของชูนารดจะมี
คุณภาพดี แตมันกลับทํารายธรรมชาติ เพราะ
อุปกรณพวกนีท้ าํ ใหรอ งหินแตกเมือ่ นักปนเขา
ตองดันหมุดเขาหรือดึงออกจากหิน โดยเฉพาะ
หินทีม่ คี วามเปราะบาง หมุดเหลานีท้ าํ ใหภเู ขา
เสียหาย เมื่อเล็งเห็นถึงผลลบตอสิ่งแวดลอม
ชูนารดตัดสินใจเลิกขายหมุดที่เปนสินคาหลัก
เขากลับไปใชเวลาคนควาพัฒนาถึง 2 ปจนได
เครือ่ งมืออยาง นัท (Nut) หมุดปนเขาทีใ่ ชเกาะ
เกี่ยวกับรองหินไดโดยไมตองเจาะหิน
ในป 1973 เมื่อพยายามหาเสื้อผาปนเขา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ จะไปปนเทือกเขาพาทาโกเนีย
ในอเมริกาใต ชูนารดไดไอเดียการทําธุรกิจ
เสือ้ ผาปนเขา และกอตัง้ บริษทั Patagonia ขึน้
เขาใสจิตวิญญาณดานสิ่งแวดลอมลงใน
ทุกขั้นตอนการทําธุรกิจของบริษัท Patagonia
เปนบริษัทแรกๆ ที่ต้ังเปาใชวัตถุดิบอยางฝาย
ออรแกนิกใหได 100% มาตั้งแตกลางยุค 90s
(ที่ยังไมมีใครพูดถึงสินคาออรแกนิก) เพื่อลด
ปญหาการใชสารเคมีที่ทําลายระบบนิเวศ
แมจะทําใหตนทุนพุงสูงขึ้นไปเปนเทาตัว
แตชูนารดมองวาการใชวัตถุดิบออรแกนิกคือ
สิง่ ถูกตองทีบ่ ริษทั ควรทํา ถาบริษทั จะเจงก็ตอ ง
เจง แตนี่คือวิธีที่ดีกวาที่จะทําธุรกิจแบบเดิมๆ
แลวสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง ใช ห ลั ก การค า ที่
เป น ธรรม (fair trade) ในการทํ า งานกั บ
ซัพพลายเออร ในป 2016 สินคากวา 200
รายการของบริษัทผานมาตรฐานแฟรเทรด
และบริษัทตั้งเปาจะมีสินคาแฟรเทรดใหถึง
600 รายการในปนี้ หรือนับเปนหนึง่ ในสามของ
สินคาทั้งหมดของบริษัท
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Patagonia เป็นบริษัทแรกๆ ที่ตั้งเป้าใช้วัตถุดิบอย่างฝ้ายออร์แกนิกให้ได้ 100%
ใช้หลักการค้าทีเ่ ป็นธรรม (fair trade) ในการทํางานกับซัพพลายเออร์ มีโรงงาน
่ จากวัสดุรไี ซเคิล และใช้วส
ทีใ่ ช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ใช้วส
ั ดุกอ
่ สร้างส่วนหนึง
ั ดุ
่ ต
้ ตอน
ทีด
ี อ
่ สิ่งแวดล้อมในการผลิตทุกขัน

Patagonia มีโรงงานสีเขียวที่ใชพลังงาน
ลมและแสงอาทิ ต ย อาคารสํ า นั ก งานเป น
อาคารประหยัดพลังงาน อาคารสีเขียวที่ผาน
มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) และใชวัสดุกอสราง
สวนหนึ่งจากวัสดุรีไซเคิล
ในด า นการผลิ ต นอกจากจะใช ฝ  า ย
ออรแกนิกเปนวัตถุดิบหลักแลว วัตถุดิบอื่นๆ
ก็ตองดีกับสิ่งแวดลอมเชนกัน เชน ไนลอน
รีไซเคิล ผาขนสัตวรีไซเคิล ขนเปดรีไซเคิล
รวมทั้งการสรรหานวัตกรรมการผลิตวัตถุดิบ
ทีม่ าจากธรรมชาติ เชน ยางธรรมชาติทที่ าํ จาก
พุมไมเตี้ยในเขตทะเลทราย ซึ่งเปนวัตถุดิบใน
การผลิตชุดดํานํ้า แมวาบริษัทจะจดสิทธิบัตร
เทคโนโลยีน้ีไว แตก็อนุญาตใหแบรนดอื่นๆ
นํ า ไปใช ไ ด เพื่ อ ส ง เสริ ม การใช วั ส ดุ ที่ ดี ต  อ
สิ่งแวดลอมในวงกวาง
Patagonia แสดงออกถึงความรักที่มีตอ
สิง่ แวดลอมผานการสือ่ สารเสมอ หลายปกอ น
บริษทั เคยทําโฆษณาสิง่ พิมพทมี่ รี ปู โลมากําลัง
วายนํา้ ในทะเล และเขียนดวยอักษรตัวเบอเริม่
วา ‘นี่คือผูถือหุนของเรา’
หลั ง ช ว งวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ บริ ษั ท ปล อ ย
โฆษณา ‘อยาซื้อแจ็กเก็ตตัวนี้’ ออกมา เพราะ
ตองการใหผูบริโภคสรางความสัมพันธแบบ
ใหมกบั เสือ้ ผา คือซือ้ เสือ้ ผาเมือ่ จําเปน ซือ้ แบบ
ทีค่ งทนยาวนาน และเมือ่ ซือ้ ไปแลวก็ดแู ลและ
ซอมแซมเพือ่ ใหอยูไ ดนาน เพราะกระบวนการ
ผลิตเสื้อผาในแตละขั้นตอนสงผลกระทบตอ
สิง่ แวดลอมทัง้ สิน้ และผลเสียเหลานัน้ ถูกเรงให
เร็วขึน้ ดวยกระแส fast fashion หรือการผลิตเร็ว
จําหนายเร็ว ซื้อเร็ว และทิ้งเร็ว
หลังจากโฆษณานี้ออกไป ยอดขายของ
Patagonia ในปนั้นเพิ่มขึ้น 25-30% แมวา
เสื้ อ ผ า ของ Patagonia จะมี ร าคาสู ง จนมี
ผูบริโภคเรียกแบบจิกกัดวา ‘พาทากุชชี’ แต
บริษทั ก็เนนขายของคุณภาพดีทสี่ ดุ เพือ่ ทีล่ กู คา
จะไดไมตองเปลี่ยนบอยๆ รวมทั้งขายชุดซอม
เสื้อผา และรับซอมเสื้อผาเพื่อใหลูกคายืด
อายุเสือ้ ผาไปใหนานทีส่ ดุ ตราบเทาทีย่ งั จะพอ

ปะ ชุน หรือเย็บซอมได
นอกเหนือจากการใสใจสิ่งแวดลอมใน
ทุกขั้นตอนของการทําธุรกิจแลว ตลอดหลาย
ทศวรรษที่ผานมา Patagonia ยังมอบเงิน 1%
ของยอดขายในแตละปใหกับองคกรทางดาน
สิ่ ง แวดล อ มและเอ็ น จี โ อระดั บ ฐานรากใน
หลายรอยแหงทัว่ โลก บริษทั มีจดุ ยืนในการทํา
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมไมตางกับเอ็นจีโอ
เชน การตอตานเขื่อนทุกประเภท การฟนฟู
แมนํ้า และการตอตานการขุดเจาะนํ้ามัน
แม ว  า บริ ษั ท จะเติ บ โตในอั ต ราตั ว เลข
สองหลักทุกป และมีรายไดเกือบ 750 ลาน
เหรียญสหรัฐในป 2015 จากรานเพียง 68 แหง
ทั่วโลกและชองทางออนไลน ชูนารดก็ไมมี
แผนที่ จ ะนํ า บริ ษั ท เข า ตลาดหุ  น เพื่ อ ขยาย
กิจการทัง้ ในปจจุบนั และในอนาคต เพราะเขา
เชื่อวาการเขาตลาดหุนจะทําใหคุณคาดาน
สิ่งแวดลอมของ Patagonia ถูกทําลาย
แมชูนารดจะมีกลยุทธในการเติบโตของ
ธุรกิจที่เขาเรียกวา ‘ตอตานการเติบโต’ (anti
-growth) เขาและซีอีโอหญิงคนปจจุบัน โรส
มาซาริโอ (Rose Marcario) ก็ไดกอตั้งบริษัท
การลงทุน Venture Capital เพื่อลงทุนใน
สตาร ท อั พ ที่ ดี ต  อ ระบบนิ เ วศ เช น บริ ษั ท
สเกตบอรดที่ทําจากแหจับปลาที่ถูกทิ้งแลว
เพื่ อ สร า งโอกาสให ธุ ร กิ จ รุ  น ใหม ๆ ที่ ดี ต  อ
สิ่งแวดลอมไดเติบโตตอไป
ทุกวันนี้ชูนารดในวัยใกล 80 ยังเขามา
ทํ า งานที่ บ ริ ษั ท บนโต ะ ไม ตั ว เดิ ม โดยไม มี
ห อ งส ว นตั ว พิ เ ศษ หากเขาไม ติ ด ที่ ต  อ งไป
เดินปาหรือตกปลา และยังยืนยันวาชอบอยูก บั
ธรรมชาติมากกวาบริหารบริษัท
แม Patagonia จะพรํ่ า บอกลู ก ค า ว า
อยาซือ้ สินคาของบริษทั แตเราคงปฏิเสธไมได
วาการทําธุรกิจในสไตล ‘นอกคอก’ แบบชูนารด
ก็ทําให Patagonia ประสบความสําเร็จทาง
การเงิ น และที่ ม ากไปกว า นั้ น คื อ การสร า ง
มาตรฐานใหมใหการทําธุรกิจที่ไมจําเปนตอง
‘เลือก’ เปนขัว้ ตรงขามกับการดูแลสิง่ แวดลอม

ที่มาของหนังสือสุดอันตราย
ที่เด็กควรอ่าน!

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ วันนี้ผมจะมาเล่า
เรือ
่ งราวความเป็นมาของสิง
้ ก
ั กันดี
่ ทีเ่ รารูจ
ในชื่อ วิกิพีเดีย ครับ

เชื่อวาวิกิพีเดียสําหรับหลายๆ ทานมันก็
แคสารานุกรมออนไลนธรรมดาที่คุนเคยกันดี
แตสิ่งของธรรมดาทั่วไปหลายอยาง ถาเรา
พยายามจะตั้งคําถามถึงที่มาของสิ่งเหลานั้น
ให ม ากพอ เราอาจจะได รู  ค วามลั บ พิ เ ศษ
บางอยางที่ซอนอยู ความลับที่จะชวยใหเรา
เขาใจโลกปจจุบันมากขึ้น
ถาเชนนั้นเรามาเริ่มตั้งคําถามกันดีกวา
วาสารานุกรมออนไลนทชี่ อื่ วิกพิ เี ดียนัน้ มีทมี่ า
ที่ไปอยางไร แตกอนจะกระโดดไปสารานุกรม
ออนไลน เราจะเริ่ ม กั น ที่ ไ อเดี ย ของการทํ า
สารานุกรมกันกอน
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คําถามคือไอเดียที่จะทําสารานุกรม หรือ
encyclopedia นั้นมีที่มาอยางไร ขอบอกไว
กอนนะครับวาการหาคําตอบนี้ เสนทางเดิน
ของเราจะซับซอนสักนิด คือเราตองเดินทาง
กลับไปถึงยุคกรีกโบราณเมือ่ 2,000 กวาปกอ น
แวะไปเยือนชาวโรมันนิดหนึ่ง แลวขามไป
ฝรั่งเศสในยุคสมัยของพระเจาหลุยสที่ 14-15
เพื่อไปดูวาทําไมสารานุกรมจึงเคยเปนของ
อันตรายที่หามอาน ใครอานแลวถึงขั้นบาป
จนตองขับออกจากศาสนา กอนจะแวะไป
ฮาวาย เพื่ อ ไปนั่ ง รถเมล ท่ี วิ่ ง ส ง คนภายใน
สนามบิน เมื่อการเดินทางจบสิ้นลง เราจะ
เขาใจถึงสิ่งที่เรียกวาวิกิพีเดียมากขึ้น
ก อ นอื่ น เราจะเดิ น ทางย อ นอดี ต ไปยั ง
กรุงปารีสใน ค.ศ. 1746 กัน ซึ่งฝรั่งเศสยุคนี้

ไมเหมือนยุคทีเ่ ราจากมา เพราะรัฐบาลฝรัง่ เศส
ยุคนี้ควบคุมความคิด การพูด และการเขียน
รุนแรงมาก ถาคุณเผลอไปพูดหรือเขียนอะไร
ที่ออกไปในทางตอตานหรือวิจารณรัฐบาล
ศาสนา หรือสถาบันกษัตริย ก็มีโอกาสจะถูก
จับแขวนคอหรือตัดคอประจานไดงายๆ แลว
เขาก็ไมไดทํากันในแดนประหารอยางมิดชิด
ดวย แตประหารกันสดๆ ตรงที่เรายืนกันอยู
นี่เลย
แต วั น นี้ ผ มไม ไ ด ช วนมาดู ว  า ใครโดน
ประหาร แตเราจะมาดูหนังสือโดนเผา
ทันใดนัน้ เอง เบือ้ งหนาของเรามีเจาหนาที่
ของรัฐเดินออกมายังลานประหาร ในมือของ
เขามีหนังสือหนึ่งเลม จากนั้นเขาก็ชูหนังสือ
เลมนั้นขึ้น ฉีกออกเปนสองซีก แลวก็ฉีกตอจน

หนังสือกลายเปนเศษกระดาษ กอนจะโยน
เศษกระดาษเหลานั้นเขาไปในกองเพลิงที่มี
หนังสือหลายเลมกําลังไหมไฟอยู...
หนังสือเลมที่เราเห็นวาถูกฉีกและเผาไป
ต อ หน า ต อ ตานั้ น มี ชื่ อ ว า Philosophical
Thoughts สาเหตุที่หนังสือเลมนั้นโดนเผา
เพราะมีเนือ้ หาบางสวนทีว่ พิ ากษวจิ ารณศาสนา
จริงๆ แลวหนังสือเลมนีไ้ มไดเกีย่ วกับเรือ่ งของ
เราโดยตรงครับ แตคนที่เขียนหนังสือเลมนี้
ตางหากที่เราสนใจ เขาผูน้ันมีชื่อวา เดอนี
ดีเดอโร (Denis Diderot)
หลังจากที่หนังสือของเขาถูกเผาไปแลว
ดี เ ดอโรก็ ยั ง ไม เ ข็ ด เขายั ง เขี ย นหนั ง สื อ ที่ มี
เนื้อหาวิจารณสิ่งที่รัฐหามตอไป สุดทายใน
ค.ศ. 1749 ดี เ ดอโรก็ โ ดนจั บ เข า คุ ก จนได
แตก็ไดรับการปลดปลอย เพราะสัญญาวา
จะไมเขียนโจมตีรัฐบาล ศาสนา หรือสถาบัน
กษัตริยอีก แลวเขาจะทําตามที่สัญญาไวไหม
แนนอนครับวา ‘ไม’ และไมเพียงแคไมทาํ ตาม
สัญญา แตโปรเจกตใหมของเขากลับตอตาน
รัฐหนักขึ้นไปกวาเดิมเสียอีก
เรื่ อ งของเรื่ อ งคื อ ก อ นหน า ที่ จ ะโดนจั บ
ประมาณ 4 ป เขาไปรับงานจากชายคนหนึ่ง
ที่ชื่อ อังเดร เลอ บาตอง (André le Breton)
งานทีว่ า คือเขาและนักคณิตศาสตรอกี คนทีช่ อื่
ฌ็อง เลอ รง ดาล็องแบร (Jean le Rond
d’Alembert) จะชวยกันแปลหนังสือชุดที่ชื่อ
Cyclopædia: or, An Universal Dictionary
of Arts and Sciences จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาฝรั่งเศส
จะวาไปแลวหนังสือชุดสองเลมนีก้ จ็ ดั เปน
สารานุกรมแบบหนึ่ง แตเปนสารานุกรมที่มี
หัวขอคอนขางจํากัดมาก หลังจากคุยไปคุยมา
ดีเดอโรก็เสนอวา ไหนๆ จะทําหนังสือความรู
กันทัง้ ทีแลว เราจะแคแปลหนังสือจากอังกฤษ
ไปทําไมกัน สูเรามาหาผูมีความรูหลายๆ คน
แล ว เขี ย นความรู  ท้ั ง หมดที่ มี อ ยู  ใ นตอนนี้
ใหสมบูรณไปเลยดีกวา บาตองซึ่งเปนพอคา
ไม ใ ช นั ก คิ ด หรื อ นั ก ปรั ช ญาที่ มี อุ ด มการณ
เหมือนดีเดอโรพิจารณาแลวเห็นวา อภิมหาเมกะ
โปรเจกตนนี้ า จะทําเงินไดมากกวา ก็เลยเห็นดี
เห็นงามตามไปดวย สิง่ ทีเ่ รียกวา encyclopedia
ในแบบที่เรารูจักกันทุกวันนี้จึงเกิดขึ้น
กอนที่จะไปกันตอ ผมอยากจะชวนไปดู
คํ า ว า encyclopedia สั ก เล็ ก น อ ย เพราะ
คําศัพทหรือชื่อของสิ่งตางๆ มักจะมีเรื่องราว
ที่นาสนใจซอนอยู ถาเราไขความลับที่ซอนอยู
นั้นได เราอาจจะเขาใจสิ่งนั้นไดมากขึ้น
ที่มาของคําวา encyclopedia นั้นมาจาก
คําสองคํา คือคําวา cyclo ที่แปลวา เปนวง

กั บ pedia ที่ แ ปลว า การสอนหรื อ ความรู 
รวมกันแลวหมายถึง ความรูที่เชื่อมโยงกัน
เปนวง คือรูจนครบถวนหรือครบรอบนั่นเอง
คํานีม้ รี ากทีม่ ายอนกลับไปไดตงั้ แตอารยธรรม
กรีกโบราณเมื่อประมาณ 2,500 ปที่แลว
อยางที่เราคุนเคยกันดีวาอารยธรรมกรีก
โบราณจะมี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งของการเรี ย น
การสอน น า จะพอนึ ก ออกกั น ใช ไ หมครั บ
ภาพของคุณลุงหนวดเครายาว (คลายๆ ผูพัน
KFC) ใสเสื้อคลุมสีขาว (คลายๆ เสื้อคลุม
อาบนํ้า) ที่เรียกวา toga ยืนอยูทามกลาง
ลูกศิษยลูกหาที่รายลอม การเรียนการสอนจะ
เปนไปในลักษณะของการสนทนาถาม-ตอบ
อาจารยจะชวนตั้งคําถามกับสิ่งตางๆ ที่อยู
รอบตัวแลวถกกันดวยเหตุและผล นักปรัชญา
สมัยกรีกเชื่อวาความรูตางๆ นั้นจะมีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงกัน ถารูกวาง รูรอบ ก็จะรู
แบบครบวงจร ซึง่ เรียกวา kyklos ในภาษากรีก
หรือ cyclus ในภาษาละติน ซึ่งเปนที่มาของ
คําวา cycle ที่แปลวา วง เชนที่พบในคําวา
bicycle หรือ recycle เปนตน
สวนคําวา pedia ที่แปลวา การสอน หรือ
ความรูนั้น แตเดิมมีที่มาจากคําในภาษากรีก
โบราณคื อ pedos ที่ ห มายถึ ง เด็ ก ดั ง นั้ น
คําวาหมอเด็กหรือกุมารแพทย ภาษาอังกฤษ
จึงเรียกวา pediatrician (ออกเสียงวา พี-ดิ-ทริเชีย่ น) สวนปายชีไ้ ปแผนกรักษาโรคเด็กจะเขียน
วา Pediatrics (ออกเสียงวา พี-ดิ-แอต-ทริกส)
ตอมาจากความหมายวาเด็กก็วิวัฒนาการ
กลายมาเปนคําวาอบรมสัง่ สอน กอนจะแปลวา
การสอนและความรู ดังเชนที่ใชในปจจุบัน
คําวา pedos ถาเรายอนเวลากลับไป
นานกวานัน้ อีก คือยอนกลับไปหารากในภาษา
โปรโต-อินโด-ยูโรเปยน (Proto-Indo-European
หรือยอวา PIE) ซึ่งมีอายุมากกวา 5,000 ป
คํ า นี้ น  า จะมี ร ากศั พ ท ม าจากคํ า ว า *pauที่แปลวา นอยหรือเล็ก คํานี้ยังเชื่อวาเปนที่มา
ของคําวา poor, pauper และ poverty ใน
ภาษาอังกฤษที่แปลวา ยากจน (มีนอย) และ
ยังเปนรากของคําในภาษาพระเวททีอ่ อกเสียง
วา putrah กอนจะวิวัฒนาการมาเปนคําวา
ปุตฺร ในภาษาสันสฤต จนมาเปนคําวา บุตร
ที่แปลวา ลูกชาย บุตรี ที่แปลวา ลูกสาว หรือ
เราอาจจะพูดไดวาคําวา บุตร คําวา pedia
(ใน encyclopedia) และคําวา poor, pauper
และ poverty แม จ ะมี ค วามหมายต า งกั น
แตก็เปนญาติกันทั้งหมด
เมื่ออารยธรมมกรีกเสื่อมลง อารยธรรม
โรมันก็เขามาแทนที่ แมวาโรมันจะแกรงดาน
ทหาร แต ใ นแง วั ฒ นธรรมหรื อ ความรู  แ ล ว

โรมันรับของคนอืน่ มาใชเกือบหมด โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมของกรีกและอีทรัสคัน (วัฒนธรรม
โบราณหนึ่งในคาบสมุทรอิตาลี) ดวยความที่
ชาวโรมันชื่นชมการศึกษาของกรีก เมื่อชาว
โรมันเขียนหนังสือที่รวบรวมความรูทั้งหมด
ของยุ ค เข า ไว ด  ว ยกั น ก็ เ รี ย กหนั ง สื อ นั้ น ว า
encyclopaedia (โรมันคัดลอกมาผิด เลยเขียน
สองคํานี้ติดกันเปนคําเดียว)
เมื่อพอเขาใจที่มาของคําแลวก็กลับมา
ที่ดีเดอโรกับเมกะโปรเจกตของเขากันอีกรอบ
จะเห็นวา แนวคิดของการทําสารานุกรม หรือ
encyclopedia นัน้ ไมใชความคิดใหมเลย และ
ไม เ พี ย งแค ใ นวั ฒ นธรรมตะวั น ตกเท า นั้ น
แตในวัฒนธรรมอื่นๆ เชน วัฒนธรรมจีน ก็มี
ความคิดทีจ่ ะรวมความรูท งั้ หมดเขาไวดว ยกัน
เปนหนังสือมานานแลวเชนกัน แตคําถามที่
นาสนใจคือ ทําไม encyclopedia ทีม่ ดี เี ดอโร
เป น บรรณาธิ ก ารจึ ง สํ า คั ญ สํ า หรั บ คนยุ ค
เรานัก ความลับมันซอนอยูใ นรายละเอียดของ
การเขียนครับ
อยางแรกสุดเลย หนังสือเกือบทั้งหมดใน
ยุ ค ก อ นหน า จะมี แ ต ห นั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กษั ต ริ ย  ขุ น นาง และนั ก บุ ญ แทบจะไม มี
เรือ่ งของคนธรรมดาสามัญเลย ดีเดอโรมองวา
เรื่องเหลานี้ไมคอยมีประโยชน เขาตั้งใจให
สารานุกรมชุดนี้เปนหนังสือที่มีประโยชนตอ
คนธรรมดาทัว่ ไป และสําคัญทีส่ ดุ คือเขาหวังวา
หนังสือชุดนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดของคน หัวขอใน
หนังสือจึงเกี่ยวของกับชีวิตของชาวบานทัว่ ไป
เชน เกี่ยวกับงานชาง เกี่ยวกับอาชีพตางๆ
อธิบายใหเขาใจวาแตละอาชีพมีบทบาทสําคัญ
ในสังคมอยางไร รวมไปถึงการนําเทคนิคลับ
ตางๆ ที่ปกติชางฝมือจะไมยอมบอกคนนอก
วงการมาเปดเผยใหรูกัน เมื่อหนังสือเต็มไป
ดวยเรื่องราวและความสําคัญของคนธรรมดา
ในสังคมก็เทากับลดความสําคัญของกษัตริย
ขุนนาง และนักบวชในสังคมลงไปโดยอัตโนมัติ
อยางทีส่ องคือ สารานุกรมชุดนีเ้ รียงหัวขอ
ตามลําดับของตัวอักษร แมแตหวั ขอทีเ่ กีย่ วกับ
กษัตริย ขุนนาง หรือนักบุญคนสําคัญก็ไมได
รับการยกเวน การทําเชนนี้จึงเทากับเปนการ
ทําใหหัวขอตางๆ ถูกมองวามีความทัดเทียม
กันมากขึ้น ไมมีหัวขอไหนไดรับสิทธิพิเศษ
เหนือหัวขออื่น ถือไดวาเปนรากฐานของสิ่งที่
ตอมาเรียกวา ‘เทาเทียมกัน’
อีกสิ่งหนึ่งที่ปฏิวัติมากๆ ของหนังสือชุดนี้
คือ ในยุคกอนหนานั้น สิ่งที่ปฏิบัติกันมาเปน
พันๆ ปคือ ถาใครอยากจะอางวาสิ่งที่พูดหรือ
เขียนนาเชือ่ ถือจะตองบอกวาสิง่ นัน้ เกาแคไหน
ยิ่ ง เก า หรื อ ยิ่ ง เข า ใกล ก รี ก โบราณจะยิ่ ง น า
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เชือ่ ถือ เชน ถาอยากจะบอกวาวิธกี ารรักษาโรค
ของเราดีกวาวิธีการรักษาที่มีมาแลว 800 ป
เราก็ตอ งบอกวาวิธกี ารของเราใชกนั มา 1,000 ป
แลวนะ คนก็จะตื่นเตน อูว.. อา.. และยอมรับ
วาเจงกวา แตใน encyclopedia ชุดนีจ้ ะไมทาํ
เชนนั้น แตจะชี้ใหเห็นวาความเชื่อทุกอยาง
ที่เคยเชื่อตามๆ กันมาจะตองถูกตรวจสอบ
ตองผานการถกดวยเหตุผลแลว ไมมีเรื่องใด
ไดรับการยกเวน สิ่งที่ใสลงในหนังสือจึงเนน
ไปที่ความรูใหมเพื่อใหความรูกาวไปขางหนา
เปลี่ยนแปลง และทันสมัย
ปรากฏวาสารานุกรมนี้ไดรับการตอบรับ
จากคนทั่วไปอยางมาก คนอานกันทั่วบาน
ทั่วเมือง และไมเพียงแคในฝรั่งเศสเทานั้น
แต ยั ง ได รั บ ความนิ ย มในหลายประเทศทั่ ว
ยุโรป เรียกไดวา เปน International Best Seller
ของยุคนั้นเลย แตหนังสือออกมาไดแค 2 เลม
ก็โดนพระเจาหลุยสที่ 15 สั่งแบน หามอาน
หามพิมพ และหามซื้อขาย พระสันตะปาปา
เคลมองตที่ 13 ก็บอกวาเปนหนังสือทีห่ า มอาน
ถาใครอานจะถูกขับออกจากศาสนา (ทีเ่ รียกวา
excommunication ถือวาเปนบาปหนัก คนกลัว
กันมาก เพราะตายแลวจะไมไดไปอยูก บั พระเจา)
รัฐถึงขั้นสงคนไปคนบานของดีเดอโร เพื่อ
หาตนฉบับอืน่ ๆ ทีย่ งั ไมไดจดั พิมพ แตคน เทาไร
ก็ ไ ม เ จอ เพราะต น ฉบั บ ถู ก นํ า ไปซ อ นที่ อื่ น
และคนที่นําไปซอนก็ไมใชใครที่ไหนครับ แต
เปนหัวหนาใหญของหนวยงานที่สั่งใหมาคน
บานดีเดอโรนัน่ เอง สวนสาเหตุทเี่ ขาทําเชนนัน้
เชื่อวาอาจจะเปนเพราะเขาเห็นคุณคาของ
หนังสือ และอาจจะมองวาการทําเมกะโปรเจกต
เชนนี้มีสวนทําใหเกิดการจางงานขึ้นอยาง
มากมาย ซึ่งดีตอสังคม ตอมาตนฉบับก็ถูก
ลักลอบจัดพิมพตอที่ประเทศสวิตเซอรแลนด
แลวลักลอบกลับมาขายในรูปแบบของหนังสือ
เถื่อนในฝรั่งเศสอีกรอบหนึ่ง
สารานุกรมชุดนี้ไดทําหนาที่ของมันอยาง
ที่ดีเดอโรตั้งใจไว นั่นคือเมื่อคนอานเกิดความ
คิดและสงสัยกับสิง่ ตางๆ ทีเ่ ปนไปรอบตัว แลว
ก็อดถามตอไมไดวาสิ่งตางๆ ที่เปนอยูนี้มันดี
แลวหรือ มีทางเลือกอืน่ อีกไหม มีคาํ อธิบายอืน่
อีกไหม แลวสามารถเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นได
อี ก ไหม ซึ่ ง คํ า ถามไม ไ ด จํ า กั ด อยู  แ ค เ รื่ อ ง
เกี่ยวกับการทํามาหากิน แตยังรวมไปถึงการ
ตั้งคําถามกับระบอบการปกครอง ตั้งคําถาม
กั บ ระบอบศั ก ดิ น า ตั้ ง คํ า ถามกั บ ศาสนา
สารานุ ก รมชุ ด นี้ จึ ง เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ นํ า ให
ฝรั่ ง เศสเข า สู  ยุ ค enlightenment หรื อ ยุ ค
เรืองปญญาซึ่งเปนรากฐานสําคัญที่นําไปสู
การเปลี่ ย นแปลงอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ตามมาอี ก
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วิกิพีเดีย ต่อยอดแนวคิดจากในอดีตโดยชายชาวอเมริกันสองคนคือ จิมมี่ เวลส์
และแลร์รี แซงเกอร์ ที่เคยพยายามให้แต่ละหัวข้อเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนส่ ง
บทความให้คนในวงการช่วยตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แต่โครงการกลับล้มไป
และกลายเป็นสารานุกรมที่คนทั่วไปเข้าไปเสนอหรือเขียนบทความอะไรก็ได้ทิ้งไว้

มากมาย ไมวาจะเปนการปฏิวัติในฝรั่งเศส
(และในหลายประเทศทั่วยุโรป) เพื่อโคนลม
ระบอบศักดินา การปฏิวัติ และการประกาศ
แยกตั ว จากสหราชอาณาจั ก รของอเมริ ก า
การเกิดแนวคิดทางการเมืองในรูปแบบอื่นๆ
ไม ว  า จะเป น ประชาธิ ป ไตย คอมมิ ว นิ ส ต
ระบอบฟาสซิสต ลัทธิชาตินิยม รวมไปถึงการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมในเวลาตอมา
ประมาณ 200 กว า ป ต  อ มา ชายชาว
อเมริกันคนหนึ่งชื่อ วอรด คันนิงแฮม (Ward
Cunningham) เดินทางไปฮาวายแลวก็ไปถาม
เจาหนาที่ที่สนามบินวา ถาจะไปตอเครื่องบิน
ที่อีกเทอรมินัลหนึ่งตองทําอยางไร เจาหนาที่
บอกวาใหใชบริการ wiki wiki คําวา wiki ใน
ภาษาฮาวาย แปลวา เร็ว เขียนติดกันแปลวา
เร็วมาก ตอมาในป 1994 เมื่อนายคันนิงแฮม
คนเดิ ม นี้ คิ ด ระบบเว็ บ เพจแบบใหม ที่ ผู  ใ ช
สามารถแกไขขอมูลไดงายและรวดเร็วขึ้นมา
เขาจึงเรียกเว็บเพจที่เขาคิดขึ้นมานี้วา wikiwikiweb แตหลังจากนั้นก็ไมไดมีคนสนใจ
นําไปใชประโยชนมากนัก
ในป 2000 ชายชาวอเมริกันสองคนชื่อ
จิมมี เวลส (Jimmy Wales) และแลรรี แซงเกอร
(Larry Sanger) อยากจะทําสารานุกรมออนไลน
ฟรี ขึ้ น มาให ค นทั่ ว ไปได อ  า น พวกเขาเรี ย ก
โปรเจกตนวี้ า นิวพีเดีย (nupedia) ความตัง้ ใจ
เดิมคือ แตละหัวขอจะเขียนโดยผูเชี่ยวชาญ
และสงบทความใหคนในวงการชวยตรวจสอบ
ความถูกตองอีกรอบหนึง่ (ทีเ่ รียกวาระบบ peer
review) แตพอดีตอนนัน้ ฟองสบูด อตคอมแตก
พอดี โปรเจกตก็เลยไปไมรอดและลมไปใน
ป 2003 ซึ่งในวันที่โปรเจกตลมนั้น รวมเวลา
3 ป ผลิตบทความไปไดแค 24 บทความเทานัน้
ตอนที่เริ่มโปรเจกต เวลสและแซงเกอร
สนับสนุนโปรเจกตหลักอีกโปรเจกตหนึง่ ชือ่ วา
wikipedia ความตั้งใจแรกคือจะใหคนทั่วไป
เขาไปเสนอหรือเขียนบทความอะไรก็ไดทิ้ง

เอาไว ใ น wikipedia แล ว จะเอาบทความ
เหลานั้นมาเปนตนฉบับที่จะสงใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาเลือก เรียบเรียง หรือเขียนใหมอีกที
เมื่อโปรเจกต nupedia ลมไป ก็เลยเหลือแต
wikipedia ซึ่งตอนนั้นมีบทความอยู 20,000
กวาชิ้น เวลสเลยเกิดความคิดที่จะโปรโมต
โปรเจกต นี้ ขึ้ น มาเป น สารานุ ก รมหลั ก แต
แซงเกอรไมเห็นดวยที่บทความในสารานุกรม
จะใหใครก็ไดเขามาเขียน จึงลาออกจากทีม
จากนั้ นมาประวั ติศาสตร ส  ว นที่ เ หลื อ ก็ เ ป น
อยางที่คุณและผมรูๆ กันดีครับ
จากที่คุยกันมา ผมเชื่อวาคงปฏิเสธไมได
วาสารานุกรมเปนสิ่งประดิษฐที่มีสวนสําคัญ
ใหเกิดการปฏิวตั โิ ลกยุคอดีตแลวกลายมาเปน
โลกปจจุบันที่เราอาศัยอยู คําถามหนึ่งที่ผม
อยากจะทิง้ ทายไวคอื เมือ่ สารานุกรมซึง่ เคยเปน
บรรทัดฐานของ ‘ความรูท ถี่ กู ตอง’ ถูกเปลีย่ นมา
เขียนดวยใครก็ได ก็เทากับวา ‘ความรูท ถี่ กู ตอง’
ซึ่งเคยอยูในกํามือของคนเพียงไมกี่คนไดรับ
การปลดปลอยใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น
แนนอนครับวาทุกอยางคงมีขอดีและขอเสีย
แต ผ ลรวมของข อ ดี - ข อ เสี ย นี้ จ ะพาเราไปสู 
อะไรบางในอนาคต ผมเองก็อยากรูเหมือนกัน

ภาพประกอบ Nisakorn Rittapai

ถ้าจะได้เงินเดือนเท่านี้

ไม่เห็นต้องเรียนให้ได้เกียรตินิยมเลย
Q: หนู เ พิ่ ง เรี ย นจบและกํ า ลั ง จะเริ่ ม งาน
เป็นครั้งแรก การเรียนได้เกียรตินิยมไม่ได้
ช่วยให้หนูได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่นเลย
ถ้าจะได้เงินเดือนเท่านี้ รูง
้ ไ้ี ม่เห็นจําเป็นต้อง
เรี ย นให้ได้เกียรตินิยมเลยค่ะ เกียรตินิยม
มีประโยชน์อะไรในการทํางานกันคะ
A: ขอตอนรับสูช
 วี ติ จริงครับ พีเ่ ชือ่ วาเดีย๋ วนอง

จะเจออีกหลาย ‘รูงี้’ แนๆ
เห็นนองชวนคุยเรื่องนี้แลวนึกถึงงานแรก
ในชีวิตของพี่เลยครับ ลองอานเรื่องเกาๆ ของ
คน (ไมยอม) แกหนอยก็แลวกันนะครับ
พี่เรียนจบดวยเกียรตินิยมอันดับ 1 ได
คะแนนสูงสุดในสาขาทีเ่ รียน และไดเงินเดือน
ครั้งแรก 9,000 บาท นอยกวาคาแรงขั้นตํ่า
สมัยนีเ้ สียอีก แตมนั เปนงานทีพ่ รี่ กั และอยากทํา
พี่ก็เลยไมลังเล จําไดวาตอนนั้นเจาของบริษัท
ถามวาพีจ่ ะเดินทางมาทํางานอยางไร พีม่ าคิด
แลววาดวยเงินเดือนเทานั้นจะใหพี่ขับรถมา
ทํางานคงรอดยาก เลยตัดสินใจวาอยางไรเสีย
ก็จะตองพึ่งตัวเองใหไดดวยเงินเดือนเทานี้
ก็เลยคิดวาจะนั่งรถเมลมาทํางาน
ชีวติ โคตรเปลีย่ นเลยนอง สมัยตอนไมมเี งิน
แลวขับรถมาเรียน พอทํางานไดเงินกลับตอง
เปลี่ยนมาขึ้นรถเมล เพิ่งมารูตอนหลังจาก
เพือ่ นรวมงานวา ถาตอบไปวาขับรถมาทํางาน
จะไดคานํ้ามันเพิ่มอีกตั้ง 1,500 บาท โธ! รูงี้
ตอบวาขับรถมาเสียก็ดี…ฮาๆ

วากันตามตรง เงินเดือนสมัยนัน้ โคตรนอย
เลย แตตอนนัน้ คิดอยางเดียววาอยากเรียนรูใ ห
มากทีส่ ดุ และตองอยูใ หไดดว ยเงินเดือนเทานัน้
เดี๋ยวคอยหาวิธีบริหารชีวิตเอา มีเทาไรก็ใช
ชีวิตเทานั้น ไมอยากขอเงินพอแมแลว โตแลว
แตจะบอกวางานนัน้ เปนประสบการณทดี่ ี
มาก ทําแลวสนุก ไดความรูและประสบการณ
ที่เปนตนทุนชีวิตใหกับพี่ในกาวตอๆ มาได
อยางดีมาก สิ่งที่พี่จะบอกก็คือนองจะไมได
เงินเดือนเทานั้นตลอดไป มันเปนแคชวงเวลา
หนึง่ เทานัน้ และนาภูมใิ จจะตายทีเ่ ราหาเงินได
ดวยตัวเอง จะกีบ่ าทก็เถอะ เทกวาขอเงินพอแม
เยอะเลยนะนอง
ถือเสียวาเปนโจทยของการเติบโตเปน
ผูใหญ มีเทาไร ลองใชใหนอยกวานั้นใหได
และตองอยูใหได
ทีนี้เกียรตินิยมมีประโยชนอะไร?
ถามองในแงเงินเดือนอยางเดียว บางบริษทั
อาจจะมีเรตเงินเดือนคาเกียรตินยิ มให แตบาง
บริษัทอาจจะไมมี อันนี้ก็แลวแตนโยบายของ
แตละที่
แตถา เปนไปได พีอ่ ยากใหมองไปไกลกวา
แคเรื่องเงินเดือน
ใครเรียนไดเกียรตินิยมพี่ก็ชื่นชม เพราะ
อยางนอยมันก็แสดงใหเห็นวาเปนคนมีวินัย
สมํา่ เสมอในระดับหนึง่ จึงสามารถรักษาระดับ
ผลการเรียนในระบบได ประคับประคองตัวเอง

ไมใหเปไดตลอด 4 ปกถ็ อื วาเกงใชได และถือวา
ความรูจ ากในระบบก็ดอี ยู เพราะงานบางอยาง
ตองอาศัยความรูความสามารถที่สูงกวา
เอาเปนวาถานองมาพรอมกับเกรดสวยๆ
ก็สะดุดตากวาคนอืน่ อยูบ า ง และมันมีคณ
ุ คาอยู
ดังนั้นตั้งใจเรียนไปเถอะ ดีกวาไปทํางานแลว
เพิ่งมาเจอวา รูงี้นาจะตั้งใจเรียนตั้งแตตน
แตเกียรตินยิ มอยางเดียวอาจไมพอ เพราะ
เอาเขาจริง การใชชีวิตในโลกแหงการทํางาน
ใหไดดี เราไมไดใชแคความรูแ ละประสบการณ
จากมหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว แตเรียกวา
ใชแทบจะทุกประสบการณตงั้ แตเกิดเลยดวยซํา้
นอกจากความรูในหองแลว เรารูอะไร
นอกหองบาง แลวเรื่องที่เราคิดวารู เรารูจริง
แคไหน และตอจากนี้ไปเราจะรูอะไรเพิ่มนี่สิ
สําคัญ ไมอยางนัน้ จะเจอคําวา “รูอ ยางนีน้ า จะ
รูใ หมากกวานี้ตั้งนานแลว”
และตอใหเรียนมาไดเกียรตินยิ ม เกรดสวย
หรูแคไหน ถึงเวลาทํางานก็ตอ งเรียนรูใ หมอยูด ี
และตองเรียนรูสิ่งใหมอีกเยอะมากครับนอง
ดังนั้นอยากังวลไปเลยวาเงินเดือนแรกในชีวิต
ทําไมมันนอยจัง เพราะนี่มันเปนแคจุดเริ่มตน
เก็บเกี่ยวความรูและประสบการณมาใหได
มากทีส่ ดุ ดีกวา ทีท่ าํ งานก็เปนเหมือนอีกโรงเรียน
ดังนั้นลองคิดแบบนี้ดีกวาไหมวา ที่จริงแลว
เงินเดือนของนองนะตัง้ 65,000 บาท แตเขาเก็บ
คาเรียนไป 50,000 บาทนะ เลยมาถึงมือนอง
15,000 บาท
ค า เรี ย นมั น แพง เพราะฉะนั้ น ตั ก ตวง
ความรูจ ากโรงเรียนชีวิตแหงนี้ใหคุมคาที่สุด
จะไดไมมคี าํ วา “รูง นี้ า จะตัง้ ใจมากกวานี”้
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หลายปีท่ีคุ้นเคยกับงานแสดงของกฤษดา สุโกศล แคลปป์ จนแทบลืมว่าตัวตนและต้นก�าเนิดแท้จริงคือ ‘ดนตรี’ ซึ่งเส้นทางนั้นก�าลังจะกลับมา

TALK

TO GET READY

EIGHT

เรื่อง เก้า มีนานนท์ ภาพ นวลตา วงศ์เจริญ, วงศกร ยี่ดวง

่ งราวอัพเดต
8 เรือ
่ น้อย วงพรู เตรียมตัว
เมือ
กลับเข้าสู่เส้นทางดนตรี
ส�าหรับแฟนเพลงของ ‘วงพรู’ ตลอดครึ่งปี
ทีผ
่ า่ นมา บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาทีน
่ า่ ตืน
่ เต้น
สาเหตุเพราะอัลบั้มเดี่ยวของ น้อย-กฤษดา
สุโกศล แคลปป์ ทีบ
่ ม
่ มานานเกือบสิบปีใกล้จะ
เสร็จเต็มทีแล้ว สัญญาณดีอีกข้อคือตอนนี้
เขาเริ่มรับงานโชว์ และกลับมาเล่นดนตรีแบบ
ฟู ลแบนด์ แม้จะยังเป็นโชว์ในสนามเล็ก เป็น
การเล่นตามผับ สถานทีเ่ ทีย
่ วกลางคืน แต่เขา
บอกว่านี่คือการเตรียมพร้อม และต้องการ
เคาะ ปะ ผุ ขัดสนิม พร้อมพ่ นสี เพื่ อรอคอย
วันที่จะกลับมาอย่างเต็มตัวกับอัลบั้มเดี่ยวที่
คาดว่าแฟนเพลงจะได้ฟง
ั กันในช่วงปลายปี
ตลอดหลายวัน เรือ
่ ยไล่ไปถึงบางคืนของ
ช่วงเดือนมิถน
ุ ายน THE STANDARD มีโอกาส
ร่ ว มเกาะเกี่ ย วไปกั บ จั ง หวะชี วิ ต ของหนึ่ ง ใน
ศิ ลปินเพลงที่โดดเด่นที่สุดในยุค 90S เพื่ อ
พู ดคุย ซักถาม สังเกตการณ์ ก่อนที่เส้นทาง
ดนตรีของเขาก�าลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
หลังจากห่างหายไปเกือบสิบปีเต็ม

1.
Bird Sound Studio ยานมีนบุรี หองซอมดนตรีขนาด
กะทัดรัดที่วันนี้รวบรวมนักดนตรีฝมือดีไวถึง 3 รุน
มันเปนการเตรียมตัวกอนขึ้นโชวในวันพรุงนี้ของ
‘นอย วงพรู’ ซึ่งกําลังตองการขัดสนิม ปรับจูนทั้ง
รางกายและจิตใจใหพรอม กอนทีอ่ ลั บัม้ เดีย่ วของเขา
จะออกมาในชวงปลายปนี้ (ถาไมมีอะไรผิดพลาด)
“เมื่อก่อนสมัยเป็นวงพรู เราเคยชินกับซาวด์ที่มีสุกี้
(กมล สุโกศล แคลปป) เล่นกีตาร์ แต่เมื่อถึงวันที่เราท�า
อัลบั้มเดี่ยว ก็ต้องเริ่มค้นหานักดนตรีคนใหม่ๆ ที่ท�าให้
เราตกใจได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีฮะ
“อีกอย่างเวลาคนมาเล่นด้วยกันใหม่ เราก็หวังว่าเขา
จะอยู่กับเราไปนานๆ แต่มันก็ต้องใช้เวลากว่าจะเจอคน
ที่ใช่ ยกเว้นเท็ดดี้ (ธีรดล ธีโอดอร์ แกสตัน - มือกีตาร์
จากวง Flure) ที่เขาเล่นกับน้อยมานานเป็นสิบปีแล้ว
เราเลยคุ้นหู รู้ใจกันดี แล้วเท็ดดี้รู้จักกับนักดนตรีรุ่นใหม่
เยอะมาก เขาก็เลยช่วยหาคนมาเล่นให้ โดยเฉพาะเบิรด์
(อดิศักดิ์ พวงอก - มือกีตาร์ และสมาชิกคนส�าคัญของ
วง Desktop Error) ซึง่ เบิรด์ ก็ชว่ ยได้มากทีเดียว มันท�าให้
น้อยเข้าใจถึงความส�าคัญของการได้เจอกับ ‘คนที่ใช่’
“วงเราในตอนนี้ก็รวมอยู่ด้วยกัน 3 เจเนอเรชัน
อีกอย่างเวลาทีค่ นรุน่ ใหม่เข้ามาเล่นให้ น้อยก็ไม่ได้บอก
เขาว่าต้องเล่นให้เหมือนกับวงพรูชัดเจน น้อยยินดีเลย
ที่มันควรจะเป็นเพลงเวอร์ชันใหม่ๆ
“ในเวลาเดียวกัน น้อยก็ยังอยากเป็น ‘น้อย วงพรู’
เวลาที่ไปเล่นแต่ละงาน เขาก็ต้องท�าโปสเตอร์โปรโมต
ซึ่งน้อยไม่อยากเป็น ‘น้อย-กฤษดา สุโกศล แคลปป’
หรือ ‘น้อย กฤษดา’… น้อยว่ามันแปลกๆ น้อยไม่ชอบ
น้อยชอบความเป็น ‘น้อย วงพรู’”
2.
‘เท็ดดี’้ คือนักดนตรีรนุ นอง มือกีตารสมาชิกวง Flure
ที่ดนตรีเชื่อมโยงพวกเขาถึงกันมาตลอดกวาสิบป

เท็ดดี้เลานอกรอบใหฟงวาเขารูจักนอยมาตั้งแต
เริ่มตนทําวง Flure รวมกับกลุมเพื่อนที่เบเกอรี่
มิวสิค เพราะนอยมาชวยแตงเพลงให หลังจากนั้น
พวกเขาก็มักมีโปรเจกตรวมกันอยูเสมอ โดยเฉพาะ
โปรเจกตสุดเฟลในตํานานอยาง ‘รามเกียรติ์ ตอน
นางลอย นาฏกรรมแหงรักแอนดโรล’ ที่สหรัฐอเมริกา ซึง่ เกิดเหตุการณปารองเทาและทะเลาะกัน
ระหวางนอยกับเสก โลโซ แนนอนวาเท็ดดี้เองก็ยืน
รวมเหตุการณอยูบนเวทีเดียวกันดวย

“บางทีเวลามองจากข้างนอก เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคน
ทีเ่ ปราะบางไง แต่จริงๆ เขาอ่อนไหวและเปราะบางมาก
ครั้งแรกที่ได้เจอกับมุมตรงนี้ของเขา ผมจ�าได้ว่ามันคือ
คอนเสิร์ตของวงพรูที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อ
หลายปีก่อน ส�าหรับผมมันคือโชว์ที่พีกมาก สนุกมาก
แต่พอเล่นจบ พี่น้อยก็หายตัวไปเลย ตอนนั้นผมถาม
ทุกคนว่าพีน่ อ้ ยไปไหนเหรอ แล้วก็เหมือนจะมีใครสักคน
บอกขึ้นมาว่าพี่น้อยไปอยู่ใต้เวที คือเขาหลบไปท�าใจ
พอได้ยนิ ผมก็รสู้ กึ ว้าว… แล้วก็ตามลงไปดู ซึ่งก็จริงด้วย
แกนั่งอยู่ในท่าเดียวกับอาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ ใน
หนัง The Terminator นึกออกไหม
“พอเห็นเราก็เฮ้ย! มันยังไงกันแน่เนี่ย ถึงเวลาโชว์
เขาก็ใส่เต็ม แต่พอโชว์จบ ผู้ชายคนนี้ก็ emotional ดีจัง
ซึ่งมันเป็นบทเรียนให้เราว่า เวลาเล่นคอนเสิร์ตเราต้อง
ใส่เต็ม คืออย่างน้อยถึงคนฟังจะไม่รจู้ กั เรา แต่ถา้ เขาเห็น
ความทุม่ เทในสิง่ ทีเ่ ราเชือ่ ผมว่าเขาน่าจะเปิดใจกับเพลง
ของเราง่ายขึน้ ผมว่าพีน่ อ้ ยเป็นคนสอนผมเรือ่ งนีน้ ะครับ”
3.
นักดนตรีที่รวมตัวกันโดยมี ‘เท็ดดี้’ เลือกเฟนให
(รวมถึงเขาดวยในตําแหนงกีตาร) ประกอบดวย
เบิรด-อดิศักดิ์ พวงอก (มือกีตารจากวง Desktop
Error), ขวัญชนก พันธุระ (มือเบส อดีตสมาชิกวง
Pink), ณัฏฐณิชา เงินคํา (มือกลองจากวง Blues Tape)
และลาสุดกับเติล้ -คัมภิรดา แกวมีแสง (มือคียบ อรด
สมาชิกวง Two Pills After Meal)

่ อยากจะเป็นศิลปิน มันก็ตอ
“ในเมือ
้ งทํา เพราะอย่างน้อยเราก็ภม
ู ใิ จทีไ่ ด้เลือกแล้ว
้ สําหรับน้อย ทําแล้วผลออกมามันจะเวิรก
ว่าจะเดินบนเส้นทางของตัวเอง ฉะนัน
์
หรือไม่เวิรก
์ ก็แล้วแต่”

ตกลงว่า ‘วงพรู’ คือใคร

หากถามนักฟังเพลงยุคใหม่อาจพอคุ้นชื่อ
ขณะที่บางคนอาจลืมไปแล้วว่าพรู (PRU)
คื อ หนึ่ ง ในวงดนตรี อั ล เทอร์ เ นที ฟ ร็ อ ก
ยุค 90s ที่พูดได้เต็มปากว่าโด่งดังในระดับ
คาแรกเตอร์บนเวที ทั้งการร้อง การเต้น
จั ง หวะเอ็ น เตอร์ เ ทนที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยลี ล าอั น
เป็นเอกลักษณ์ ส่งให้นอ
้ ย นักร้องน�า ได้รบ
ั
การจดจ� า ในฐานะศิ ล ปิ น ที่ เ ฟอร์ ฟ อร์ ม ดี
ที่สุดตลอดกาล
วงพรูมผ
ี ลงานออกมา 2 สตูดโิ ออัลบัม
้
เต็มไปด้วยเพลงและซาวด์ดนตรียอดเยีย
่ ม
โดยเฉพาะกับอัลบั้มแรก (PRU, 2544) ที่
เกื อ บทั้ ง อั ล บั้ ม เต็ ม ไปด้ ว ยเพลงฮิ ต แต่
จากความล้มเหลวของสตูดโิ ออัลบัม
้ ชุดที่ 2
(ZERO, 2548) ใน 2 ปีต่อมา พวกเขาช็อก
แฟนเพลงด้วยการตัดสินใจยุบวง
แต่ ทุ ก จุ ด จบมั ก มาพร้ อ มจุ ด เริ่ ม ต้ น
หลังจากนั้น ‘น้อย วงพรู’ สร้างตัวตนใหม่
บนโลกภาพยนตร์ ผ่ า นผลงานการแสดง
ปีท่ีผ่านมาเขารับบทมหาโจร ‘อัลฮาวียะลู’
ใน ขุนพั นธ์ (2559) หนังไทยที่สร้างทั้งชื่อ
และรางวัลให้เขาหลายตัว… ขณะเดียวกัน
ไฟกับงานดนตรีกไ็ ม่เคยหมด ซึง
่ ณ ตอนนี้
เป็นช่วงเวลาส�าคัญ เพราะเพื่ อนร่วมวงที่
ท�าให้เขาได้กลับมาลงสนามก็ล้วนแต่เต็ม
ไปด้วยคนรุน
่ ใหม่ทอ
่ี าจสร้างความแตกต่าง
ให้กับอัลบั้มเดี่ยวของเขาได้ในอนาคต

“ไม่รู้นะ แต่ส�าหรับผม ผมรู้สึกว่าระหว่างเรามันยัง
มีอะไรที่ค้างคาร่วมกัน ผมหมายถึงงานในอัลบั้มเดี่ยว
ของเขาที่เราท�าด้วยกันอยู่ ฉะนั้นเราก็ต้องมาเล่นเพลง
เหล่านี้ ซึ่งผมก็ยังอินกับเพลงของเขามากนะ รู้สึกว่า
เวลาที่เล่นเพลงไปแล้วผมมีความหมายในใจ แล้วผมก็
ไม่อยากให้เขาได้วงแบ็กอัพทัว่ ไป อยากให้เขาเจอศิลปิน
แบ็กอัพซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เจงๆ อย่างพี่เบิร์ด หรือเติ้ล
ผมว่ามันน่าจะเหมาะสมกับเขาและเพลงในอัลบัม้ เดีย่ ว
ของเขา ก่อนที่จะมารวมตัวกันซ้อม ผมก็เลยบอกเขาว่า
เฮ้ย มาร่วมสนุกด้วยกันต่อดีกว่าพี่น้อย
“ส่วนที่เลือกผู้หญิงมาเป็นแบ็กอัพให้ เพราะผม
รูส้ กึ ว่าในตัวของเขามันมีความละเอียดอ่อนอยูด่ ว้ ย และ
ในบางที นั ก ดนตรี ผู ้ ช ายมั ก จะไม่ ค ่ อ ยเตรี ย มตั ว หรื อ
ซ้อมมาก่อน ถึงเวลาก็มาลุยเอาหน้างาน แต่สาวๆ พวกนี้
เวลาเล่นดนตรีเขาตั้งใจ เอาจริงเอาจัง ซึ่งพอเป็นแบบนี้
ผมว่ามันเป็นก�าลังใจให้พี่น้อยได้ด้วย
“อี ก อย่ า งผมอยากจะหนี อ อกจากความเป็ น พรู
เดิมด้วย” - เท็ดดี้บอก

4.
ความหมายของ ‘วงพรู ’ ที่ วั น นี้ น อกจากจะเป น
ตํานาน แตสาํ หรับ ‘นอย’ มันเปนเหมือน ‘นามสกุล’
บนโลกบันเทิงที่เขาอยากจะใชมันไปเรื่อยๆ
“วงพรูเป็นต�านานส�าหรับคนกลุม่ หนึง่ แล้วน้อยเอง
ก็เข้าใจและเคารพว่า ถ้าไม่มีเพื่อนร่วมวงอีก 3 คน น้อย
คงไม่สามารถแจ้งเกิดและมาถึงจุดนีไ้ ด้ อีกอย่างบางคน
อาจคิดว่านักดนตรีเวลายุบวงแล้วมาท�าอัลบั้มเดี่ยวต่อ
มันก็มักจะไม่เวิร์ก มันเสี่ยงที่จะล้มเหลว น้อยไม่คิด
อย่างนั้นนะ เพราะมันก็มีทั้งคนที่ท�าส�าเร็จและไม่ส�าเร็จ
ของอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับเพลงของคุณว่าดีหรือไม่ดี
“การท�าอัลบั้ม ไม่ว่ายังไงตัวเพลงก็ส�าคัญที่สุด”
5.
ถาพรุงนี้คือวันเปดตัวอัลบั้ม
“ผมคงกลัว คงเป็นอาการเดียวกับเวลาผู้ก�ากับ
ลุ้นหนังเข้าฉายอาทิตย์แรกนะฮะ อาจจะต่างกันตรงที่
ถ้าเป็นหนัง มันตูมเดียวรู้เรื่องในอาทิตย์แรกเลย ส่วน
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อัลบัม้ เพลงยังใช้เวลาปูทางได้ในระดับหนึง่ คือเราก็เป็น
มนุษย์เนอะ ในเมื่อท�างานออกมาแล้วก็ได้แต่หวังว่า
มันจะเวิรก์ แต่อย่างทีน่ อ้ ยพูดบ่อยๆ ว่าถ้าปล่อยออกมา
แล้วแปก ไม่มเี พลงทีเ่ วิรก์ เลย น้อยก็คงเศร้าแบบมโหฬาร
‘อะไรวะ กูจะไม่ท�าเพลงแล้วว่ะ’ พูดจริงๆ นะว่าน้อยก็
ไม่รู้ว่า… น้อยจะเขียนเพลงต่อไปท�าไม เพราะน้อยท�าดี
กว่านี้ไม่ได้แล้ว
“น้อยคิดว่าอัลบัม้ นีน้ อ้ ยท�าดีทสี่ ดุ แล้วส�าหรับตลาด
ในบ้านเรา เพราะน้อยไม่ได้พยายามจะท�าเพลงเหมือน
ในอัลบั้มชุดที่ 2 ของวงพรูที่ฟังยาก แต่น้อยพยายามจะ
ท�าเพลงปอปคุณภาพที่คนในบ้านเราน่าจะคอนเน็กต์
กับมันได้ ซึ่งถ้าออกมาแล้วเกิดไม่เวิร์กจริงๆ น้อยก็ไม่รู้
จะเขียนเพลงยังไงแล้ว เพราะถ้าต้องไปร้องเพลงทีค่ นอืน่
ท�าให้มันคงไม่สนุก แล้วน้อยก็ไม่ชอบ เพราะน้อยรู้สึก
เหมือนไม่ได้คอนเน็กต์กับมัน”
6.
ใครกันคือแฟนเพลงทีก่ าํ ลังรอคอยอัลบัม้ เดีย่ วของ
‘นอย วงพรู’ หลังจากเขาหางหายจากสตูดิโออัลบั้ม
ไปเกือบจะครบสิบป
“แฟนเพลงวงพรูสิที่คาดหวัง คนเจเนอเรชันใหม่
น้อยไม่ได้คาดหวังมาก แต่เหมือนที่เพิ่งบอกแหละฮะ
คือไม่วา่ ศิลปินจะอินดีห้ รือไม่อนิ ดี้ เวลาท�าเพลงในอัลบัม้
เราอยากท�าเพื่อกลุ่มแฟนเพลงที่เขาน่าจะรอฟัง แต่
เมือ่ ไรก็ตามทีม่ นั ครอสโอเวอร์ไปคอนเน็กต์กบั อีกกลุม่ ได้
ตรงนั้นคือความโชคดีมาก เพราะน้อยอยากให้เพลง
สามารถคอนเน็กต์กับคนได้ แล้วถ้ามันสามารถท�าได้
มากกว่าหนึ่งเพลงก็ย่ิงดีเข้าไปใหญ่ เพราะลงท้ายแล้ว
น้อยไม่ได้เป็น one hit wonder นะ แต่นอ้ ยรูส้ กึ ว่าตัวเอง
เป็น one album hit wonder หมายถึงเพราะอัลบั้ม
ชุดแรกที่มันมีเพลงฮิต หรือมีหลายเพลงที่คนฟังชอบ
มันเลยสามารถท�าให้น้อยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้
“มีอยู่เพลงหนึ่งที่น้อยเขียน มันเป็นเพลงที่น้อย
รักมาก ซึ่งเท่าที่เคยเล่นมา คนดูก็มักจะคอนเน็กต์กับ
เพลงนี้นะฮะ ตอนนี้เพลงยังไม่มีชื่อภาษาไทย มีแต่ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า Empty เนือ้ หามันเกีย่ วกับความผิดหวัง
คือคนมักจะสอนให้ฉันต้องเดินเส้นทางของตัวเองเสมอ
โดยเฉพาะศิลปิน เราอย่าไปตามใคร อย่าไปกอบปีใคร
...แต่เพลงนี้เกี่ยวกับคนที่เดินไปบนเส้นทางของตัวเอง
แล้วตอนหลังก็เฟล ชีวิตไม่เวิร์ก... หรือว่าที่ผ่านมาเขา
ควรจะตามคนอื่นบ้างก็ได้ สิ่งที่เขาพูดในช่วงสุดท้าย
ของเพลงก็คอื ‘แม้วา่ มันจะไม่เวิรก์ แต่วา่ อย่างน้อยฉันก็
เดินบนเส้นทางของฉัน’ ในเมื่ออยากจะเป็นศิลปิน มันก็
ต้องท�า เพราะอย่างน้อยเราก็ภูมิใจที่ได้เลือกแล้วว่า
จะเดินบนเส้นทางของตัวเอง ฉะนั้นส�าหรับน้อย ท�าแล้ว
ผลออกมามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็แล้วแต่…
“ความจริง Empty มันเป็นเพลงที่น้อยได้เล่นกับ
วงพรูด้วยนะฮะ ตอนนั้นวงพรูก�าลังจะเลิก เพราะอัลบั้ม
ที่ 2 ออกมาไม่เวิร์ก เบเกอรี่ มิวสิคก�าลังจะปิด สุกี้ก็เศร้า
ชีวิตส่วนตัวของเขาในช่วงนั้นก็ไม่ค่อยดี จ�าได้ว่าวันนั้น
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น้อยบอกเขา ‘ไอมีเพลงใหม่จะเล่นนะเว้ย’ เป็นเพลงชื่อ
Empty ไอเพิ่งเขียนมาวันนี้ แล้วทุกคนก็เล่นด้วยกัน
เพียงแต่มันเป็นวันที่ไฟในตัวของทุกคนหมดแล้ว แล้ว
พอวงเลิกไป น้อยก็เลยเก็บเพลงนี้เอาไว้
“แต่มองโลกในแง่ดี สมัยนี้คนชอบดูยูทูบ ไม่แน่ว่า
เขาอาจจะยอมดูเอ็มวีที่ยาว 7 นาทีก็ได้”
7.
การบมอัลบัม้ เดีย่ วของตัวเองถึงสิบป บอกอะไรบาง
กับทั้งตัวคุณและคนฟง
“เราก็มีความฝันไม่ต่างจากหลายๆ คน
“มีเพลงหนึ่งที่น้อยเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้ไว้
นะว่า ทุกคนก็มีความฝันเล็กๆ น้อยๆ อยากเปิดร้าน
อาหาร มันเศร้ามากเวลาเราขับผ่านร้านอาหารแล้ว
ไม่มีคนเข้าไปกิน อืม... น้อยสงสารคนที่เปิดร้านอาหาร
แล้วไม่เวิร์กนะ เขาตั้งใจตกแต่ง เตรียมโน่นเตรียมนี่ แต่
ถึงเวลาแล้วไม่มีใครมา ซึ่งส่วนมากร้านอาหารก็มักจะ
ไปไม่รอดนะฮะ มีน้อยร้านมากที่เปิดแล้วจะอยู่ได้นาน
“มัน ก็ไม่ต่างจากน้อยที่ตั้งใจท�าอัลบั้ม แล้วถ้า
คนไม่ฟัง มันก็เจ็บ”
8.
ท า มกลางแสงไฟในร า น Loyshy ย า นราชเทวี
มันคือการซอม เคาะสนิม ปรับจูนชีวิตและดนตรี
รวมกับเพื่อนรวมวง ดานหลังของเขาไมใชสมาชิก
คนเดิม แตคอื คนรุน ใหมทนี่ า จะสรางความแตกตาง
ใหกับเขาไดอีกครั้ง เมื่ออัลบั้มใหมคลอดออกมา

“ส�าหรับตัวเอง น้อยว่ามันเหมือนนักฟุตบอลที่
บาดเจ็บหรือไม่ได้ลงเล่นนานๆ พออยากจะกลับมา เขา
ก็ตอ้ งลงไปฝกฝนตัวเองในสนามทีอ่ าจจะเล็กลงสักหน่อย
หรือจะลงเล่นในเวลาสัก 30 นาที หรืออย่างนักฟุตบอล
ที่โค้ชให้เขาลงไปเล่นกับทีม B ก่อนเพื่อที่จะฝกฝน เรียก
ความฟิต หรือสร้างความคุ้นเคย เพราะบรรยากาศมันก็
เปลีย่ นไปมากจากสิบปีทแี่ ล้ว เดีย๋ วนีบ้ างคนก็หยิบมือถือ
ขึ้นมาถ่ายทั้งโชว์เลย ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ชิน
“เมือ่ ก่อนเวลาโชว์ เราอาจจะพลาดโดยไม่มคี นเก็บ
ภาพอะไรได้ (หัวเราะ) แต่เดี๋ยวนี้ถ้าพลาดอะไรขึ้นมา
คนก็เห็นหมด อีกอย่างก็เป็นการทดสอบเพลงใหม่ๆ ด้วย
ซึ่งเราก็ได้รู้ว่าอย่าไปเล่นเพลงใหม่มากจนเกินไป
“น้อยเข้าใจคนดูนะว่าเขาก็อยากฟังเพลงเก่า อยาก
ฟังเพลงฮิตที่เขาจะอินตามไปด้วยได้ ซึ่งถ้าเกิดเราเล่น
เพลงใหม่เยอะ มันก็เป็นการเห็นแก่ตวั มากเกินไป เพราะ
ถ้าเราเป็น professional ในเมื่อคนจ้างเรามา เราก็ต้อง
ให้ในสิ่งที่เขาต้องการด้วย
“อีกอย่าง เราพูดกันเสมอว่าศิลปะไม่ควรเกี่ยวกับ
เรือ่ งเงิน แต่ศลิ ปินทุกคน เราหนีให้พน้ จากตรงนีไ้ ปไม่ได้
นอกจากคุณจะเล่นดนตรีกับเพื่อนๆ ในโรงเรียนหรือ
ในถ�า้ ของคุณ แต่ถา้ เมือ่ ไรทีเ่ ดินออกมาข้างนอกเพือ่ ก้าว
ไปสู่อีกสเต็ป มันก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่คุณ
จะต้องเป็นมืออาชีพ คุณต้องเต็มที่และเตรียมพร้อม
กับมัน”

STYLE
เรื่อง พั ชชา พู นพิ ริยะ ภาพ AFP

ทําความรู้จัก เจน เบอร์กิน
เจ้าของตํานานกระเป๋าสาน
เทรนด์ที่กลับมาฮิตทั่วโลกในตอนนี้

JANE BIRKIN
BASKET
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แน่นอนว่าหลายคนคงจะเริ่มเห็นสาวๆ หันมา
หิ้วกระเป๋าสานกันมากขึ้นเรื่อยๆ และชาวบ้านที่ท�า
เครื่องจักสานเป็นอาชีพคงดีใจน่าดูที่อยู่ดีๆ วัยรุ่นก็
หันมาสนใจหัตถกรรมไทยกันซะอย่างนัน้ (ล่าสุดผูเ้ ขียน
ได้ตดิ ต่อไปทีก่ ลุม่ จักสานผักตบชวาบ้านท้องคุง้ จังหวัด
ชัยนาท เลยได้ทราบว่าตอนนี้ถึงกับผลิตรองเท้าสาน
จากผักตบชวาไม่ทันความต้องการของตลาดไปแล้ว)
และไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น ยอดการค้นหา
ค�าว่ากระเป๋าสาน (straw bag) ในกูเกิลก็เพิ่มจาก
ร้อยละ 10 ในปี 2015 มาเป็นร้อยละ 98 ในเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมา และมีบทความมากมายพยายาม
หาที่มาว่า ใครกันที่เป็นคนน�ากระเป๋าสานมาใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันจนกลายเป็นที่นิยมทั่วโลกได้ขนาดนี้
ในคอลเล็กชัน Spring/Summer 2016 แบรนด์ดัง
จากอิตาลีอย่าง Dolce & Gabbana น�ากระเป๋าสาน
ผูกพู่หลากสีมาเป็นไอเท็มประดับบนรันเวย์จนเริ่ม
ปลุกกระแสกระเป๋าสานให้เป็นที่นิยมขึ้นมา หากเป็น
แนวมินมิ ลั กว่าเดิม ก็มตี วั อย่างจาก Cult Gaia แบรนด์
จากลอสแอนเจลิส ที่น�าไม้ไผ่มาสานเป็นกระเป๋าโครง
ครึ่งวงกลม ได้ลุคที่ดูเท่แบบกราฟิก ตั้งชื่อว่า Ark Bag
ซึ่งกลายเป็นที่นิยมจนเกิดเป็นเทรนด์ในอินสตาแกรม
ที่แฟชั่นนิสตาและฮิปสเตอร์ชาวไทยต่างหามาใช้กัน
ในฐานะที่ผู้เขียนเองก็เป็นหนึ่งในสาวๆ ที่รีบซื้อ
กระเป๋าสานมาใช้ตามเทรนด์ ท�าให้อดคิดไม่ได้ว่า
การออกแบบ เรื่องราว หรือภาพลักษณ์ของแบรนด์
ช่วยเพิ่มราคาขายของสิ่งที่เราเคยเห็นผ่านตาในชีวิต
ประจ�าวันได้เท่าตัว และสุดท้ายก็ยังมีผู้บริโภคที่รู้อยู่
แก่ใจ แต่ก็อยากซื้ออยู่ดี
เราอาจเรียกกระเป๋าสานว่าเป็น ‘เทรนด์’ ได้ใน
ปัจจุบัน แต่หากย้อนกลับไปในยุค 70s กระเป๋าสาน
Dolce & Gabbana SS16

ภาพ www.blog.fieldguided.com

หลังจากที่เราสนับสนุนให้สังคมหันมานิยมความ
เป็ น ไทยกั น อยู่ น าน ในที่ สุ ด ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น
อย่ า งการจั ก สานก็ ไ ด้ ก ลายเป็ น ที่ ช่ื น ชอบในหมู่
วัยรุน
่ (สักที) เพราะท่ามกลางเสือ
้ ผ้าเครือ
่ งประดับ
บนรั น เวย์ ไ ฮเอนด์ ร ะดั บ โลก อี ก หนึ่ ง เทรนด์ ท่ี ดู
ย้อนแย้ง แต่กลับอยู่รอดมาตั้งแต่ซัมเมอร์ปีท่แ
ี ล้ว
ก็คือ ‘กระเป๋าสาน’ นั่นเอง

ภาพ www.cultgaia.com

ก็เคยเป็นไอเท็มส�าคัญในการแต่งตัวของไอคอนสาว
ชาวอังกฤษ (ที่ตอนนี้ก็ไม่สาวแล้ว) คือเจน เบอร์กิน
(Jane Birkin) เธอเป็นทั้งนักแสดง นางแบบ แฟชั่นไอคอน นักร้อง นักแต่งเพลง ผู้ก�ากับภาพยนตร์ และ
เป็นผู้น�าเทรนด์กระเป๋าสานที่เราก�าลังพูดถึงอีกด้วย!
ในหมู่สาวๆ ที่ชื่นชอบกระเป๋าแบรนด์เนม ทุกคน
คงต้องรู้จักกระเป๋ารุ่นยอดฮิตจาก Hermès ที่มีชื่อว่า
Birkin Bag เป็นอย่างดี นี่คือกระเป๋ารุ่นที่แบรนด์ดัง
ระดับโลกอย่าง Hermès ดีไซน์ขึ้นเพื่อเจน เบอร์กิน
โดยเฉพาะ (บอกแล้วว่าเธอไม่ใช่เล่นๆ)
ทุกวันนี้ Birkin Bag กลายมาเป็นไอเท็มส�าคัญ
คุ ณ ค่ า ของกระเป๋ า รุ ่ น นี้ ถึ ง ขั้ น มี ค นเปรี ย บเที ย บว่ า
การลงทุนซือ้ Birkin Bag นัน้ ได้ผลตอบแทนทีด่ กี ว่าการ
ซื้อทองหรือเล่นหุ้นเสียอีก โดยสาเหตุที่เจน เบอร์กิน
กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้แบรนด์ Hermès ได้นั้น
ก็เพราะกระเป๋าตะกร้าสานของเธอนี่ล่ะ!
นิตยสาร Another อังกฤษ ได้ตีพิมพ์บทความที่
เขียนถึงเจนว่า เธอชอบการหิ้วกระเป๋าสานทรงตะกร้า
มากๆ และหิว้ ติดตัวไปทุกที่ ด้วยขนาดทีใ่ หญ่และบรรจุ
ของได้เยอะ ท�าให้เธอแอบจิ๊กของประดับเล็กๆ น้อยๆ
จากสถานที่ต่างๆ ที่เธอไปได้ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เจนไป
กินเลีย้ งในคืนวันคริสต์มาส เธอแอบขโมยจานชามจาก
ร้านอาหาร Maxim’s แต่เมื่อออกมาแจกลายเซ็นให้
แฟนคลับ ตะกร้าที่เธอหิ้วเกิดหลุดมือ ท�าให้จานชาม
ราคาแพงหล่นออกมาต่อหน้าแฟนคลับ แต่พนักงาน
ของร้านก็ไม่ได้วา่ อะไร แถมยังเก็บจานชามเหล่านัน้ ให้
พร้อมบอกว่าเป็นของขวัญเล็กๆ น้อยๆ จากทางร้าน

Ark Bag

แม้กระทั่งเดินทางข้ามประเทศ เจนก็พกตะกร้า
ใบนีข้ นึ้ เครือ่ งบินไปด้วย มีครัง้ หนึง่ ทีเ่ ธอพยายามจะยัด
กระเป๋าตะกร้าในช่องเก็บของด้านบนที่นั่ง แต่สุดท้าย
กระเป๋าสานของเธอก็พลิกคว�า่ ไม่เป็นท่า ข้าวของข้างใน
ก็หล่นออกมาจนท�าให้เธอหงุดหงิด ด้วยความบังเอิญ
หรือความโชคดีก็ไม่ทราบ ผู้โดยสารที่นั่งติดกับเธอคือ
ฌอง หลุยส์ ดูมาร์ (Jean-Louis Dumas) ซึ่งเป็นซีอีโอ
ของ Hermès เขายื่นข้อเสนอที่จะออกแบบกระเป๋า
รุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ Hermès ให้กับเธอ ซึ่งถือเป็น
การให้ก�าเนิด Birkin Bag ในต�านานนั่นเอง
ค่าลิขสิทธิ์ในการยินยอมให้ใช้ชื่อ Jane Birkin
เป็นชื่อรุ่นกระเป๋านั้น เจนได้น�าเงินทั้งหมดไปบริจาค
ให้กับมูลนิธิที่เธอสนใจ แม้ในปี 2015 จะมีข่าวว่าเธอ
ไม่ ค ่ อ ยสบายใจที่ ชื่ อ ตั ว เองต้ อ งเป็ น ตั ว แทนให้ กั บ
กระเป๋าหนังที่ท�ามาจากหนังจระเข้แท้ ซึ่งถือเป็นการ
ทารุณกรรมสัตว์
เจนไม่เคยรับค่าตัวจากการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Hermès เพียงแต่แลกกับการรับกระเป๋า
ซึง่ เธอขอมาใช้ทลี ะใบจนเก่าเท่านัน้ ซึง่ ตอนนีเ้ ธอก�าลัง
ใช้ Birkin Bag ใบที่ 5
FYI:

เจน เบอร์กิน เป็นนักแสดงที่มีผลงานภาพยนตร์
มาแล้วกว่า 70 เรื่อง เช่น Blow-Up (1966),
Slogan (1969), Death On The Nile (1978)
และล่ า สุ ด กั บ ภาพยนตร์ ส้ั น The Railroad
Lady (2016)
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

BAREFOOT
RUNNER

นักวิ่งเท้าเปล่า

OO:OO

WHO
อัตสึยูกิ คัตสึยามะ (เคซัง)

เคซัง อายุ 50 ปี เขาวิง
่ มาแล้วกว่า 3 ทศวรรษ
แต่ราว 5 ปีท่ผ
ี ่านมานี้เองที่เขาวิ่งโดยไม่ใส่
รองเท้า และเลื อ กที่ จ ะเป็ น นั ก วิ่ ง เท้ า เปล่ า
ตัง
ั เคซังเป็นประธานชมรม
้ แต่นน
้ั มา ปัจจุบน
วิง
่ 100 ไมล์แห่งประเทศไทย และเป็นโค้ชสอน
วิ่งเท้าเปล่า

04:30

THE STORY

25 ปแรกในชีวิตของการเปนนักวิ่ง เคซังก็เหมือนนักวิ่งทั่วๆ ไปคือ สวมรองเทาวิ่ง
คุณภาพดี มีสน หนาสําหรับรองรับแรงกระแทก เขาใชจา ยเงินมากมายไปกับอุปกรณ
การวิง่ แตเมือ่ ตองวิง่ อัลตรามาราธอนระยะทางยาว 50-100 กิโลเมตร เคซังกลับรูส กึ
วาเทาทั้งสองขางในรองเทาชางอึดอัด คับแคบ และไมสบาย
ราว 7 ปกอ น เขาเห็นนักวิง่ คนหนึง่ ในการแขงขันฟูลมาราธอน (ระยะทาง 42.195
กิโลเมตร) ลงสนามดวยเทาเปลา เคซังทึ่งมาก แตยังกลาๆ กลัวๆ ที่จะลองทําตาม
และอี ก ไม กี่ ป  ถั ด มาเขาไปวิ่ ง ที่ ส วนลุ ม พิ นี แ ละเจอนั ก วิ่ ง ชาวตะวั น ตกผู  ห นึ่ ง วิ่ ง
โดยไมสวมรองเทา ครั้งนี้เคซังลองทําตามคําแนะนําที่บอกวา
“ถอดรองเทาสิ แลวออกวิ่งเลย”
แลวเคซังก็พบวาการวิ่งดวยเทาเปลือยเปลามันสบายมาก
ปทแี่ ลวเคซังวิง่ ขามประเทศสหรัฐอเมริกาบนไฮเวยสายประวัตศิ าสตร Route 66
เปนระยะทางกวา 5,000 กิโลเมตร เฉลี่ยวันละ 70 กิโลเมตร เปนนักวิ่งญี่ปุนเพียง
คนเดียวที่วิ่งยาวตลอดทั้งเสนดวยวิถีธรรมชาติ โดยใสเพียง minimalist shoes เพื่อ
ปกปองผิวเทาเทานั้น
การวิง่ สําหรับเคซังในทุกวันนีไ้ มใชเรือ่ งซับซอนอีกตอไป เขาวิง่ เมือ่ ไรก็ไดทอี่ ยาก
จะวิ่ ง แค เ พี ย งใช ก ระบวนการทํ า งานของร า งกายตามธรรมชาติ อ ย า งถู ก ต อ ง
เคลื่อนไหวแบบเดียวกับเด็กนอยที่ออกวิ่งอยางอิสระ ไมตองมีเทคโนโลยีใดมาชวย
เพราะเขาเชื่อวาพลังพิเศษอยูในตัวเราทุกคน

“วิง
้ งใช้
่ ธรรมชาติ หมายความว่าใช้รา่ งกายของตัวเองเฉยๆ กับใช้แรงโน้มถ่วง จริงๆ แล้วเราไม่ตอ
่ 25 ปีแรกผมใช้อป
อุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ… เมือ
ุ กรณ์เยอะมาก ใช้สตางค์เยอะมาก แต่ไม่คอ
่ ยช่วย
่ ุดคือใช้รา่ งกายของตัวเองทุกส่วนวิง
อะไร สําคัญทีส
่ ไม่ใช่ใช้ขาวิง
่ อย่างเดียว”
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DID YOU
KNOW?
• 50 คืออายุของเคซัง
• 30 คือจํานวนปีทเ่ี คซังวิง
่
• 103 คือจํานวนครั้งที่
เคซังวิง
้ แบบ
่ มาราธอนทัง
ฟู ลและอัลตร้ามาราธอน
• 5,000 คื อ จํ า นวน
กิโลเมตรที่ เ คซั ง วิ่ ง ข้ า ม
อเมริกาด้วยเท้าเปล่า
VIDEO CREDITS
CREATIVE
ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ
VIDEOGRAPHER
ภาณุ วิวัฒฑนาภา
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