
ISSUE 5 I 14 AUGUST 2017

CV STND.indd   1 8/9/2560 BE   7:05 PM



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ad.Land Rover STND 05.pdf   1   1/8/2560   18:14:23



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ad.Land Rover STND 05.pdf   1   1/8/2560   18:14:23



VOL. 1 ISSUE 5 I 14 AUGUST 2017

16 COVER STORY
รุ้งสีหลัก 4 กลุ่ม คือ L G B T พูดเรื่องพัฒนาการของประเด็นเรื่องเพศใน
เมอืงไทย รวมทัง้การโอบรับเพศหลากหลายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และ
การบีบคั้น กีดกัน กดดัน ที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองไม่เห็น ทําให้การเปิดเผย
ตวัตนตามเพศที่เลอืกแลว้ของคนเหลา่นี้เปน็ประสบการณ์กลางพายมุดืทะมนึ 
เพ่ือรอวันได้เห็นรุ้งทอทาบทับผืนฟา้

45 OPINION
หลากหลายทัศนะจากเหล่าคอลัมนิสต์
ทีพ่กมมุมองแตกต่างมานาํเสนอ แบบสนกุ 
น่าอ่าน และให้ข้อคิดมากมาย

9
GLOBAL 
CHANGE
โม ร็อกโกใช้นํ้ าทิ้ ง
ปลูกต้นไม้แก้ปัญหา
พ้ืนทีแ่ห้งแลง้ / วนั
แห่งร้ านขายของ
มือสองในอเมริกา
ช่วยแก้ปัญหาขยะ
ล้นเมือง

66 VDO
คอก๋ ว ย เตี๋ ย ว เ นื้ อ
เห็นแล้วนํ้าลายไหล 
‘วัฒนาพานิช’ คือเจ้า
ตํารับที่ เสิร์ฟความ
อร่อยมาแล้ว 60 ปี 

32
PHOTO ESSAY
งานไพรด์ทั่วโลกสร้างสีสันชวน
ตดิตามขนาดไหน เรารวบรวมมาไว้
เป็นแกลเลอรีสีรุ้งสะดุดตา

14 IN HISTORY
จากจติรกรหนุม่มชีือ่ 
ไอนาร์ เวเกเนอร์ 
เปล่ียนแปลงตัวเอง
จนกลายเป็น ลิ ลี 
เอลเบ สาวที่เข้ารับ
การผ่าตัดแปลงเพศ
คนแรกของโลก

37 TRAVEL
อทุยานแหง่ชาต ิThe Wave รฐัยทูาห ์แปลกตา
น่าเท่ียวด้วยภมิูทัศน์ท่ีเปน็โขดหนิสสีนัลวดลาย
ธรรมชาติ

57 CULTURE 
เมื่อชายสองคน
ผูกพันจนเกนิเพ่ือน 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
รู ป แบบ ใ หม่ จึ ง
เกิดขึ้น ท่ามกลาง
กระแส ‘จิ้น’ ของ
กลุ่มสาววาย

62 PODCAST
ยนูติใหมล่า่สดุจาก 
THE STANDARD 
สํ าหรั บคนชอบ
ฟงั ทมีพอดแคสต์
นําเสนอสารพัด
รายการ ลองฟงั 
‘เทยเท่’ แลว้คุณจะ
ติดใจ

CONTENT.indd   4 8/9/2560 BE   6:53 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ad.Brother STND 05.pdf   1   5/8/2560   0:34:59



VOL. 1 ISSUE 5 I 14 AUGUST 2017

16 COVER STORY
รุ้งสีหลัก 4 กลุ่ม คือ L G B T พูดเรื่องพัฒนาการของประเด็นเรื่องเพศใน
เมอืงไทย รวมทัง้การโอบรับเพศหลากหลายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และ
การบีบคั้น กีดกัน กดดัน ที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองไม่เห็น ทําให้การเปิดเผย
ตวัตนตามเพศที่เลอืกแลว้ของคนเหลา่นี้เปน็ประสบการณก์ลางพายมุดืทะมนึ 
เพ่ือรอวันได้เห็นรุ้งทอทาบทับผืนฟา้

45 OPINION
หลากหลายทัศนะจากเหล่าคอลัมนิสต์
ทีพ่กมมุมองแตกต่างมานาํเสนอ แบบสนกุ 
น่าอ่าน และให้ข้อคิดมากมาย

9
GLOBAL 
CHANGE
โมร็อกโกใช้นํ้ าทิ้ ง
ปลูกต้นไม้แก้ปัญหา
พ้ืนทีแ่ห้งแลง้ / วัน
แห่งร้ านขายของ
มือสองในอเมริกา
ช่วยแก้ปัญหาขยะ
ล้นเมือง

66 VDO
คอก๋ ว ย เตี๋ ย ว เ นื้ อ
เห็นแล้วนํ้าลายไหล 
‘วัฒนาพานิช’ คือเจ้า
ตํารับที่ เสิ ร์ฟความ
อร่อยมาแล้ว 60 ปี 

32
PHOTO ESSAY
งานไพรด์ทั่วโลกสร้างสีสันชวน
ติดตามขนาดไหน เรารวบรวมมาไว้
เป็นแกลเลอรีสีรุ้งสะดุดตา

14 IN HISTORY
จากจติรกรหนุม่มช่ืีอ 
ไอนาร์ เวเกเนอร์ 
เปล่ียนแปลงตัวเอง
จนกลายเป็น ลิลี 
เอลเบ สาวที่เข้ารับ
การผ่าตัดแปลงเพศ
คนแรกของโลก

37 TRAVEL
อทุยานแหง่ชาต ิThe Wave รฐัยทูาห ์แปลกตา
นา่เท่ียวด้วยภูมิทัศน์ท่ีเปน็โขดหนิสสัีนลวดลาย
ธรรมชาติ

57 CULTURE 
เมื่อชายสองคน
ผกูพันจนเกินเพ่ือน 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
รู ป แบบ ใ หม่ จึ ง
เกิดขึ้น ท่ามกลาง
กระแส ‘จิ้น’ ของ
กลุ่มสาววาย

62 PODCAST
ยนูติใหมล่า่สดุจาก 
THE STANDARD 
สํ าหรั บคนชอบ
ฟงั ทมีพอดแคสต์
นําเสนอสารพัด
รายการ ลองฟงั 
‘เทยเท่’ แลว้คุณจะ
ติดใจ

CONTENT.indd   4 8/9/2560 BE   6:53 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ad.Brother STND 05.pdf   1   5/8/2560   0:34:59



เราตัดสินใจว่าหน้าปกนิตยสารเล่มที่ว่าด้วยกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเล่มน้ีจะเป็นรูปหัวใจ ไม่ใช ่
ภาพหัวใจน่ารักๆ ในแบบที่เราคุ้นเคยและใช้กันอยู่ทั่วไป แต่เป็นภาพหัวใจท่ีเป็นอวัยวะจริงๆ ของ
มนุษย์ อวัยวะส�าคัญที่ท�างานโดยไม่มีวันหยุด และคงไม่มีใครอยากให้หยุด เพราะนั่นหมายความว่า 
ชีวิตของเราจะถึงคราวสิ้นสุดไปด้วย 

หัวใจที่เต้นเร่าอยู่ในอก คือสัญญาณว่าเรายังมีชีวิต เจ็บปวดได้ ร้องไห้เป็น หัวใจแบบที่มีเลือดมีเนื้อ 
ก้อนเท่าก�าป้ัน แต่เรือ่งราวทีพ่รัง่พรอูอกมาจากในน้ันกลบัมมีากมายมหาศาลราวกับไม่มวีนัหมด เรือ่งราว
เหล่านั้นล้วนก่อเกิดมาจากประสบการณ์ที่เราผ่านพบและผู้คนท่ีเราพบพาน ตราบใดท่ีเรายังเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับผู้คนมากมาย ก็ย่อมจะเลี่ยงไม่พ้นท่ีพวกเขาจะสร้างผลกระทบกับหัวจิตหัวใจเราไม่ทางใด 
ก็ทางหนึ่ง ไม่ในทางที่ดี น่าจดจ�าร�าลึก ก็ในทางที่ปวดร้าว จนอยากจะลบเลือนให้หมดสิ้นกันไป 

แต่ในความเป็นจริง… ใครก็รู้ว่าเรื่องราวเหล่าน้ันหาได้เกิดที่หัวใจไม่ เราเก็บเรื่องราวของผู้คนไว้ท่ี
สมอง และเราก็ลืมเลือนผู้คนจากตรงนั้นแท้ๆ แต่ไม่รู้ว่าท�าไมและตั้งแต่เมื่อไร หัวใจจึงได้กลายเป็น
พื้นที่ส�าคัญที่ผู้คนใช้เชื่อมโยงกับความทรงจ�าและความรู้สึก จริงอยู่ว่าเราจดจ�าเรื่องของใครสักคนไว้ใน
สมองส่วนหน่ึง แต่เวลาที่เรารู้สึกเจ็บช�้า มันเหมือนร้าวสะเทือนไปถึงหัวใจ แล้วก็กลายเป็นว่าทุกคน
ยอมรับร่วมกันถึงความรู้สึกมวลรวมเช่นนี้ คิดเล่นๆ ว่าถ้าไปบอกใครๆ ว่าเราเจ็บที่สมอง ก็อาจฟังดู 
ไม่โรแมนติกหรือไม่ลึกซึ้งเท่ากับการบอกว่าเราเจ็บตรงหัวใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาษาไทยด้วยแล้ว 
เราใช้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับหัวใจมากจนเราอาจไม่ทันสังเกต เสียใจ ปวดใจ เจ็บใจ ขาดใจ บาดใจ 
ถูกใจ ท�าใจ ใดๆ ก็ล้วนแต่เกี่ยวกับความรู้สึกในหัวใจ 

กระน้ันก็ตาม หลายครั้งหลายหนเราก็ปฏิบัติต่อคนอื่นราวกับเขาไม่มีหัวใจไว้เจ็บปวดเหมือนท่ี 
เราเจ็บ เราดูหมิ่นดูแคลนกระทั่งรังเกียจหัวใจของเขาที่มีความรักให้กับคนอีกคนหนึ่งเพียงเพราะเขารัก
คนเพศเดียวกัน หรือรักคนได้ทุกเพศสภาพ หัวใจรักของเขาไม่ใช่สิ่งที่เราใส่ใจ เรากลับไปใส่ใจว่าเขา
เป็นเพศใด และมีอวัยวะเพศแบบใด เสมือนว่าอวัยวะเพศมีความรู้สึกได้ ในขณะที่หัวใจนั้น… ไม่อาจมี 

ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผู้เขียน ค�าถามเหล่านี้ไม่เคยหมดไป “ท�าไมถึงรักชอบคนเพศเดียวกัน แล้วมี
ความสัมพันธ์กันยังไง” “เพศเดียวกันรักกันไปก็ไม่ย่ังยืนหรอก เดี๋ยวผู้หญิงเขาก็กลับไปคบกับผู้ชาย” 
(หรือเดี๋ยวผู้ชายเขาก็หันไปคบกับผู้หญิง) 

แทนค�าตอบยืดยาว วันนี้เรามองด้วยตาก็เห็นว่า ไม่ว่าใครจะมีเพศใด เขาต่างก็รักกันได้ เลิกกันได้ 
ความสั้นยาวของความสัมพันธ์ไม่ได้มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ใดๆ กับเพศท่ีเลือกเป็น หรือเส้นทางท่ี
เลือกเดิน ดังน้ันแล้วไม่ว่าเราจะตั้งค�าถามอะไรเก่ียวกับความสัมพันธ์ของคนท่ีเป็น LGBT หรือไม่ว่าจะ
เพศใดๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ขอให้เรายอมรับความจริงข้อหนึ่งให้ได้ด้วยว่า  
พวกเขา พวกเธอ ก็คือมนุษย์ที่รักกับมนุษย์ด้วยกัน ทุกคนมีหัวใจท่ีไม่แตกต่างกัน และไม่เคยแตกต่าง 
ไม่ว่าจะวันนี้ หรือวันไหน
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อันลือลั่นปี 1996 ชื่อ ‘Hearts’ ของ 
Benetton ผลงานโดย โอลิวิ เอโร  
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เราตัดสินใจว่าหน้าปกนิตยสารเล่มที่ว่าด้วยกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเล่มน้ีจะเป็นรูปหัวใจ ไม่ใช ่
ภาพหัวใจน่ารักๆ ในแบบที่เราคุ้นเคยและใช้กันอยู่ทั่วไป แต่เป็นภาพหัวใจท่ีเป็นอวัยวะจริงๆ ของ
มนุษย์ อวัยวะส�าคัญที่ท�างานโดยไม่มีวันหยุด และคงไม่มีใครอยากให้หยุด เพราะนั่นหมายความว่า 
ชีวิตของเราจะถึงคราวสิ้นสุดไปด้วย 

หัวใจที่เต้นเร่าอยู่ในอก คือสัญญาณว่าเรายังมีชีวิต เจ็บปวดได้ ร้องไห้เป็น หัวใจแบบที่มีเลือดมีเนื้อ 
ก้อนเท่าก�าป้ัน แต่เรือ่งราวทีพ่รัง่พรอูอกมาจากในน้ันกลบัมมีากมายมหาศาลราวกับไม่มวีนัหมด เรือ่งราว
เหล่านั้นล้วนก่อเกิดมาจากประสบการณ์ท่ีเราผ่านพบและผู้คนท่ีเราพบพาน ตราบใดท่ีเรายังเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับผู้คนมากมาย ก็ย่อมจะเลี่ยงไม่พ้นท่ีพวกเขาจะสร้างผลกระทบกับหัวจิตหัวใจเราไม่ทางใด 
ก็ทางหนึ่ง ไม่ในทางที่ดี น่าจดจ�าร�าลึก ก็ในทางที่ปวดร้าว จนอยากจะลบเลือนให้หมดสิ้นกันไป 

แต่ในความเป็นจริง… ใครก็รู้ว่าเรื่องราวเหล่าน้ันหาได้เกิดที่หัวใจไม่ เราเก็บเรื่องราวของผู้คนไว้ท่ี
สมอง และเราก็ลืมเลือนผู้คนจากตรงนั้นแท้ๆ แต่ไม่รู้ว่าท�าไมและต้ังแต่เมื่อไร หัวใจจึงได้กลายเป็น
พื้นที่ส�าคัญที่ผู้คนใช้เชื่อมโยงกับความทรงจ�าและความรู้สึก จริงอยู่ว่าเราจดจ�าเรื่องของใครสักคนไว้ใน
สมองส่วนหน่ึง แต่เวลาที่เรารู้สึกเจ็บช�้า มันเหมือนร้าวสะเทือนไปถึงหัวใจ แล้วก็กลายเป็นว่าทุกคน
ยอมรับร่วมกันถึงความรู้สึกมวลรวมเช่นนี้ คิดเล่นๆ ว่าถ้าไปบอกใครๆ ว่าเราเจ็บที่สมอง ก็อาจฟังดู 
ไม่โรแมนติกหรือไม่ลึกซึ้งเท่ากับการบอกว่าเราเจ็บตรงหัวใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาษาไทยด้วยแล้ว 
เราใช้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับหัวใจมากจนเราอาจไม่ทันสังเกต เสียใจ ปวดใจ เจ็บใจ ขาดใจ บาดใจ 
ถูกใจ ท�าใจ ใดๆ ก็ล้วนแต่เกี่ยวกับความรู้สึกในหัวใจ 

กระน้ันก็ตาม หลายครั้งหลายหนเราก็ปฏิบัติต่อคนอื่นราวกับเขาไม่มีหัวใจไว้เจ็บปวดเหมือนท่ี 
เราเจ็บ เราดูหมิ่นดูแคลนกระทั่งรังเกียจหัวใจของเขาที่มีความรักให้กับคนอีกคนหนึ่งเพียงเพราะเขารัก
คนเพศเดียวกัน หรือรักคนได้ทุกเพศสภาพ หัวใจรักของเขาไม่ใช่สิ่งที่เราใส่ใจ เรากลับไปใส่ใจว่าเขา
เป็นเพศใด และมีอวัยวะเพศแบบใด เสมือนว่าอวัยวะเพศมีความรู้สึกได้ ในขณะที่หัวใจนั้น… ไม่อาจมี 

ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผู้เขียน ค�าถามเหล่านี้ไม่เคยหมดไป “ท�าไมถึงรักชอบคนเพศเดียวกัน แล้วมี
ความสัมพันธ์กันยังไง” “เพศเดียวกันรักกันไปก็ไม่ย่ังยืนหรอก เด๋ียวผู้หญิงเขาก็กลับไปคบกับผู้ชาย” 
(หรือเดี๋ยวผู้ชายเขาก็หันไปคบกับผู้หญิง) 

แทนค�าตอบยืดยาว วันนี้เรามองด้วยตาก็เห็นว่า ไม่ว่าใครจะมีเพศใด เขาต่างก็รักกันได้ เลิกกันได้ 
ความส้ันยาวของความสัมพันธ์ไม่ได้มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ใดๆ กับเพศท่ีเลือกเป็น หรือเส้นทางท่ี
เลือกเดิน ดังน้ันแล้วไม่ว่าเราจะตั้งค�าถามอะไรเก่ียวกับความสัมพันธ์ของคนท่ีเป็น LGBT หรือไม่ว่าจะ
เพศใดๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ขอให้เรายอมรับความจริงข้อหนึ่งให้ได้ด้วยว่า  
พวกเขา พวกเธอ ก็คือมนุษย์ที่รักกับมนุษย์ด้วยกัน ทุกคนมีหัวใจท่ีไม่แตกต่างกัน และไม่เคยแตกต่าง 
ไม่ว่าจะวันนี้ หรือวันไหน

FROM THE EDITOR

หน้าปกฉบับนี้ของ THE STANDARD 
ต้องการสื่อสารว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศใด  
ทุกเพศก็ควรได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เท่าเทียมกัน เคารพกัน และไม่ลิดรอน
สิทธิใดๆ ของปัจเจกบุคคล โดยได้ 
แรงบันดาลใจมาจากงานโฆษณา 
อันลือลั่นปี 1996 ชื่อ ‘Hearts’ ของ 
Benetton ผลงานโดย โอลิวิ เอโร  
ทอสคานี ซึ่งสื่อถึงความหลากหลาย
ของเชื้อชาติ แต่ต่างมีหัวใจเหมือนกัน
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ใต้พ้ืนน�า้แขง็ ณ ขัว้โลกใต้ มสีิง่มชีวีติในรปูของแบคทีเรียทีอ่าจช่วยให้เราจดัการ
กาซเรือนกระจกได้อยู่หมัด เจ้าสิ่งมีชีวิตชั้นต�่านี้อยู่รอดด้วยการย่อยกาซมีเทน 
ท�าหน้าท่ีเหมือนเป็นเครื่องกรองชีวภาพระหว่างสภาพแวดล้อมท่ีหนาวเหน็บ
และส่วนอื่นของโลก เมื่อ 4 ปีท่ีแล้ว ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติเจาะลึก
ลงไป 800 เมตรใต้แผ่นน�้าแข็งเวสต์แอนตาร์กติก จนไปพบทะเลสาบวิลแลนส์ 
(Lake Whillans) นักวิจัยเก็บตัวอย่างน�้าและตะกอนที่แยกตัวออกจาก
ชั้นบรรยากาศมานานหลายพันปี ก่อนจะตีพิมพ์ผลวิจัยในวารสาร Nature 
Geoscience โดยอเล็กซานเดอร์ มิโชด หัวหน้าทีมนักเขียนจากมหาวิทยาลัย
มอนทานา เผยว่า ไม่เพียงแต่การค้นพบนี้มีความส�าคัญต่อสภาพอากาศของ
โลก แต่การสนัดาปของกาซมเีทนยังจะช่วยให้จลุนิทรีย์ใต้แผ่นน�า้แขง็ดงักล่าว
ขยายพันธ์ุได้ ถ้าผลจากการค้นพบครัง้นีถู้กต้อง แบคทีเรยีทัง้หลายจะช่วยยับย้ัง
การปล่อยกาซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศได้ในที่สุด

USA

หลายคนอาจจะยังไม่รู ้ว ่าวันท่ี 17 
สิงหาคม ที่สหรัฐอเมริกา ถือเป็นวัน
แห่งร้านขายของมอืสอง หรอื National 
Thrift Store Day และชาวนวิยอร์กเกอร์
ก็ดจูะถูกอกถูกใจวนัน้ีเป็นพิเศษ  เพราะ
ที่นี่เป็นเมืองท่ีหนาแน่นไปด้วยร้าน
ขายของมือสองหรือร้านสไตล์วินเทจ 
ในโอกาสน้ีทางหน่วยงาน New York 
City Department of Sanitation หรือ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ก็ได้ออก
แคมเปญท่ีชือ่ donateNYC ส่งเสรมิให้
เหล่านิวยอร์กเกอร์บริจาคเสื้อผ้าเก่า
หรือข้าวของที่ไม่ใช้แล้ว ตามสโลแกน
ที่ว่า ‘Give Goods, Find Goods, and 
Do Good’ เพราะการน�าของไปบรจิาคน้ัน 
นอกจากจะช่วยลดขยะแล้ว ยงัสามารถ
น�ามาหมุนเวียนขายให้กับประชาชนท่ี
อาจจะไม่อยากสิน้เปลอืงค่าใช้จ่ายโดย
ไม่จ�าเป็น มากไปกว่านัน้ร้านขายสนิค้า
มือสองหลายร้านยังด�าเนินการโดย
มูลนิธิเพ่ือการกุศล ซึ่งรายได้นอกจาก
จะน�ามาใช้เพ่ือด�าเนินกิจการแล้ว ยัง
น�าเงินไปบริจาคให้กับองค์กรเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคมต่อไปได้อีกด้วย

พบแบคทีเรียที่กินก๊ำซมีเทน
ในธำรน�้ำแข็งในแอนตำร์กติก

ภาพ inhabitat.com

17 สิงหำคม วนัแหง่
รำ้นขำยของมอืสอง
กลบัมำอกีครัง้!
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ภาพ iflscience.com
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6. ใครๆ ก็หย่าได้ 
แต่อาชีพไหน
หย่าร้างเยอะสุด?
ภรูภัิทร 
สังขพัฒน์

7. ‘ตั้งชื่อให้ดูหน้า’ 
วจิยัยนั หนา้กบัชือ่
เข้ากัน คนชอบ
มากขึ้น 
ภรูภัิทร 
สังขพัฒน์

8. รู้จัก Health 
Tech โอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ 
เมื่อสังคมไทย
ก�าลังแก่ 
พลอย พิรยิำ

9. ‘Mongolian 
Bankhar’ สนุขัพันธุ์
พ้ืนเมืองมองโกล 
สัญลักษณ์แห่ง
มิตรภาพและ
จิตวิญญาณของ
ชาวมองโกล
ณรงค์กร 
มโนจนัทร์เพ็ญ

โรงเรียน
มัธยมใน

เดนมำร์กคลุม
อำคำรด้วย
แผงโซลำร์

เซลล์ 

USA / ENGLAND

USA

โรคหัวใจเป็นภัยเงียบท่ีคร่าชีวิตคนทั่วโลก
ปีละหลายล้านคน ปลายเดือนกรกฎาคม
ที่ผ ่ านมา มี รายงานว ่า ทีมวิจัยแห ่ง
มหาวิทยาลัยสุขภาพและวิทยาศาสตร์
ออริกอนประสบความส�าเร็จในการสร้าง
ตัวอ่อนมนุษย์ที่ปลอดยีน ซึ่งก่อให้เกิดโรค
พันธุกรรมเก่ียวกับกล้ามเน้ือหวัใจได้ส�าเรจ็
เป็นครัง้แรก การทดลองครัง้น้ีมจีดุประสงค์
เพ่ือรักษาโรคกล้ามเน้ือหัวใจหนาผิดปกติ
แต่ก�าเนดิ ทีอ่าจน�าไปสูอ่าการหัวใจหยุดเต้น
ฉับพลัน วิธีการคือ ฉีดอสุจิของชายที่เป็น
พาหะของโรคดังกล่าวเข้าไปยังไข่ที่ได้รับ
บรจิาค ก่อนใช้เทคโนโลยีตดัแต่งพันธุกรรม
ในตัวอ่อนมนุษย์ที่เรียกว่า ‘คริสเปอร์’ 
(CRISPR) ดึงเอายีนเก่าที่ก่อโรคออกมา 
แล้วน�ายีนใหม่ปกตเิข้าไปทดแทน ประเด็น
ส�าคัญคือ ทีมวิจัยยังต้องแน่ใจว่าตัวอ่อน
จะไม่มีการกลายพันธุ์ในพ้ืนท่ีอื่นๆ โดยท่ี
ผ่านมามตีวัอ่อน 1 ใน 42 ตัวเท่านัน้ท่ีแสดง
สัญญาณว่าอาจมีการกลายพันธุ์ได้

ทีมวิจัยดึงยีน
โรคหัวใจออก
จำกตัวอ่อน
มนุษย์ส�ำเร็จ

ใครว่ามแีต่ภาคธุรกิจเท่านัน้ทีห่นัไปหาแผงโซลาร์เซลล์ 
เพ่ือสร้างพลังงานสีเขียว โรงเรียนนานาชาติ ซี.เอฟ. 
โมลเลอร์ ในกรุงโคเปนเฮเกน ท�าให้เห็นว่าแวดวง
การศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกน้ีได้ โดย
โรงเรียนขนาด 25,000 ตารางเมตรแห่งน้ีใช้แผง
โซลาร์เซลล์ทั้งในแง่ของการสร้างพลังงานทางเลือก 
และตกแต่งอาคารเรียนให้มีความงดงามแปลกตา 
พลังสุริยะที่ผลิตได้สร้างกระแสไฟฟาได้เกินครึ่งจาก
ปริมาณที่โรงเรียนต้องการ และไม่ได้มีการติดตั้งแผง
เฉพาะบนหลังคาเท่าน้ัน พ้ืนที่อาคารด้านหน้าขนาด 
6,000 ตารางเมตร คลมุตดิตัง้แผงแบบโฟโตโวลเทอกิ
สี โฟมทะเล แผงโซลาร ์ เซลล ์ทั้ งหมดผลิตโดย
สถาบันวิจัยอีพีเอฟแอล (École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne) ในสวิตเซอร์แลนด์ สีเขียว
แบบน�้าทะเลท่ีงดงามเป็นผลจากการเสริมอนุภาค
ขนาดเล็กเข้าไปในพ้ืนผิวของกระจก ซ่ึงจะเปลี่ยนสี
ไปตามสภาพแสง โรงเรียนแห่งนี้จึงท้ังสวยงามและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปในตัว

หลอดพลาสตกิเลก็ๆ และไม้คนน�า้แขง็ท่ีเราใช้กันอย่างไม่บนัยะบนัยังในทุกวนันี ้ได้กลายเป็นขยะในท้องทะเลท่ีมี
การเก็บกวาดได้มากที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของขยะที่มีการทิ้งในทะเล มันมีมากกว่า 8,000,000 ตันจากจ�านวน
พลาสตกิทัง้หมดท่ีมกีารผลติกันทุกปีกว่า 300 ล้านตนั ท่ีส�าคญัพลาสตกิท้ังหมดน้ันไม่ได้หายไปไหนเลย แต่ถูกน�าไป
ฝังทิง้ในมหาสมทุรหรอืในพ้ืนทีท้ิ่งขยะชือ่ The Great Pacific Garbage Patch จงึไม่ต้องสงสยัเลยว่าจะท�าลายระบบ
นเิวศและชวิีตสตัว์น�า้ไปมากเพียงใด ท่ีผ่านมาบรษิทัผลติเครือ่งด่ืมชือ่ดงัอย่างบาคาร์ด ีจงึได้รเิริม่โครงการ No Straw 
Pledge ด้วยการยกเลกิหลอดพลาสตกิในทุกการจดังานของบรษิทัท่ีส�านักงานใหญ่ในฟลอรดิาและเมอืงแฮมปเชยีร์ 
ประเทศองักฤษ พร้อมร่วมมอืกับอกีหลายบรษิทั และอทุยานแห่งชาตใินอเมรกิา เพ่ือรณรงค์โครงการนีอ้ย่างต่อเน่ือง  

แคเ่ลกิใชห้ลอดพลำสตกิ กช็ว่ยโลกและมหำสมทุรได้

ภาพ eco27.co.za

ภาพ
 LUKIYANOVA NATALIA 

FRENTA/SHUTTERSTOCK
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น�้าพ่ึงเรือ เสือพ่ึงป่า เป็นกุศโลบาย
ในการอยู่ร ่วมกันท่ีน�ามาซึ่งสันติ 
แต่หลายครั้งท่ีการพ่ึงพากันอาจจะ
ล�้าเส้นจนเกิดปัญหา เหมือนใน
อนิเดยีทีก่ารรกุล�า้หรอืบกุรกุพ้ืนทีป่่า
ของมนุษย์ท�าลายความสมดุลของ
ระบบนเิวศ และสตัว์ป่าสญูเสยีพ้ืนที่
อาศัยจนต้องปะทะกับมนุษย์เป็น
ประจ�า 
 ต้นเดือนที่ผ ่านมากระทรวง
สิ่งแวดล้อมของอินเดียรายงานว่า 
ในรอบ 3 ปี หรือ 1,143 วัน ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2014 ถึงเดือน
พฤษภาคมปีน้ี มชีาวอนิเดยีเสยีชวิีต
จากน�้ามือของสัตว์ป่า 1,144 คน 
หรือโดยเฉลี่ยจะมีผู ้เสียชีวิตจาก
การโจมตขีองสตัว์คอืเสอืและช้างป่า
อย่างน้อยวันละ 1 คน แบ่งเป็นผู้
เสียชีวิตจากช้างป่า 1,052 คน และ
เสือ 92 คน ในช่วงเวลาเดียวกัน
มีเสือ 345 ตัว และช้างป่า 84 ตัว 
ตายจากฝีมือมนุษย์เช่นกัน รัฐบาล
จึงพยายามร่วมมือกับองค์กรด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติในการรณรงค์
หาทางลดความสูญเสียของทั้งสอง
ฝ่ายให้ได้มากที่สุด

คลืน่ควำมรอ้นแผข่ยำยทัว่ยุโรป
หลายประเทศในยุโรปก�าลงัเผชญิกับสภาพอากาศร้อนจดัจากอทิธิพลคลืน่ความร้อน ‘ลซูเิฟอร์’ ทีแ่ผ่ปกคลมุในหลายภูมภิาค 
โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตอนใต้ บางพ้ืนทีอุ่ณหภูมพุ่ิงสงูกว่า 40 องศาเซลเซยีส รฐับาลในหลายประเทศ
ออกประกาศเตือนพลเมืองและนักท่องเที่ยวให้อยู่ในร่ม งดการเดินทางไกล และดื่มน�้าให้เพียงพอ

จ�านวนวัน ท่ีนายแอนโธนี 
สคารามุชชี ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ� านวยการฝ่ายสื่อสาร
ประจ�าท�าเนียบขาว ก่อนจะ
ถูกสั่งปลดสายฟา้แลบด้วย
เหตุผลการใช้วาจาและการ
แสดงทัศนคติที่แสดงถึง
การไมม่วีฒุภิาวะเพียงพอ

ภาพ
 AFP 

GLOBAL NUMBERS

จ�านวนวัน ท่ีนายแอนโธนี 
สคารามุชชี ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ� านวยการฝ่ายสื่อสาร
ประจ�าท�าเนียบขาว ก่อนจะ
ถูกสั่งปลดสายฟา้แลบด้วย
เหตุผลการใช้วาจาและการ
แสดงทัศนคติที่แสดงถึง
การไมม่วีฒุภิาวะเพียงพอ

6.2 M
รายได้โดยประมาณคิดเป็นเงิน
บาทไทยต่อปี ที่องค์การนาซา
ว่าจา้ง ‘เจา้หนา้ทีป่กป้องดาวเคราะห์’ 
ท�าหน้าที่ปกป้องโลกจากสิ่งมีชีวิต
ตา่งดาว ป้องกันการปนเปื้ อนทาง
ชวีภาพในมนษุยแ์ละหุ่นยนตส์�ารวจ
อวกาศ รบัสมคัรเฉพาะผูถ้อืสัญชาติ
อเมริกันจนถึงกลางเดือน ส.ค. นี้

ภาพ unep.org

ภาพ AFP
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น�้าพ่ึงเรือ เสือพ่ึงป่า เป็นกุศโลบาย
ในการอยู่ร ่วมกันท่ีน�ามาซึ่งสันติ 
แต่หลายครั้งท่ีการพ่ึงพากันอาจจะ
ล�้าเส้นจนเกิดปัญหา เหมือนใน
อินเดียท่ีการรกุล�า้หรอืบกุรกุพ้ืนทีป่่า
ของมนุษย์ท�าลายความสมดุลของ
ระบบนิเวศ และสตัว์ป่าสญูเสยีพ้ืนที่
อาศัยจนต้องปะทะกับมนุษย์เป็น
ประจ�า 
 ต้นเดือนที่ผ ่านมากระทรวง
สิ่งแวดล้อมของอินเดียรายงานว่า 
ในรอบ 3 ปี หรือ 1,143 วัน ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2014 ถึงเดือน
พฤษภาคมปีน้ี มชีาวอนิเดยีเสยีชวิีต
จากน�้ามือของสัตว์ป่า 1,144 คน 
หรือโดยเฉลี่ยจะมีผู ้เสียชีวิตจาก
การโจมตีของสตัว์คอืเสอืและช้างป่า
อย่างน้อยวันละ 1 คน แบ่งเป็นผู้
เสียชีวิตจากช้างป่า 1,052 คน และ
เสือ 92 คน ในช่วงเวลาเดียวกัน
มีเสือ 345 ตัว และช้างป่า 84 ตัว 
ตายจากฝีมือมนุษย์เช่นกัน รัฐบาล
จึงพยายามร่วมมือกับองค์กรด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติในการรณรงค์
หาทางลดความสูญเสียของทั้งสอง
ฝ่ายให้ได้มากที่สุด

คลืน่ควำมรอ้นแผข่ยำยทัว่ยุโรป
หลายประเทศในยุโรปก�าลงัเผชญิกับสภาพอากาศร้อนจดัจากอทิธิพลคลืน่ความร้อน ‘ลซูเิฟอร์’ ทีแ่ผ่ปกคลมุในหลายภูมภิาค 
โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตอนใต้ บางพ้ืนทีอ่ณุหภูมพุ่ิงสงูกว่า 40 องศาเซลเซยีส รฐับาลในหลายประเทศ
ออกประกาศเตือนพลเมืองและนักท่องเที่ยวให้อยู่ในร่ม งดการเดินทางไกล และดื่มน�้าให้เพียงพอ

จ�านวนวันท่ีนายแอนโธนี 
สคารามุชชี ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ� านวยการฝ่ายสื่อสาร
ประจ�าท�าเนียบขาว ก่อนจะ
ถูกสั่งปลดสายฟา้แลบด้วย
เหตุผลการใช้วาจาและการ
แสดงทัศนคติท่ีแสดงถึง
การไมม่วีฒุภิาวะเพียงพอ

ภาพ
 AFP 
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จ�านวนวันท่ีนายแอนโธนี 
สคารามุชชี ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ� านวยการฝ่ายสื่อสาร
ประจ�าท�าเนียบขาว ก่อนจะ
ถูกสั่งปลดสายฟา้แลบด้วย
เหตุผลการใช้วาจาและการ
แสดงทัศนคติท่ีแสดงถึง
การไมม่วีฒุภิาวะเพียงพอ

6.2 M
รายได้โดยประมาณคิดเป็นเงิน
บาทไทยต่อปี ที่องค์การนาซา
วา่จา้ง ‘เจา้หนา้ทีป่กป้องดาวเคราะห์’ 
ท�าหน้าที่ปกป้องโลกจากสิ่งมีชีวิต
ตา่งดาว ป้องกันการปนเปื้ อนทาง
ชวีภาพในมนษุยแ์ละหุน่ยนตส์�ารวจ
อวกาศ รบัสมคัรเฉพาะผูถ้อืสัญชาติ
อเมริกันจนถึงกลางเดือน ส.ค. นี้

ภาพ unep.org

ภาพ AFP
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โมร็อกโกใช้น�้ำทิ้งจำกทั้งเมืองมำปลูกต้นไม้แก้ปัญหำพ้ืนที่แห้งแล้งและเป็นกันชนจำกพำยุฝุ่น
วาร์ซาเซต (Ouarzazate) คือเมืองท่ีมีชื่อแปลว่า ประตูสู่ทะเลทราย ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองที่สามารถปลูกแนวต้นไม้เขียวชอุ่ม หรือโครงการ Green Belt ในพ้ืนท่ีกว่า  
635 เฮกตาร์ เพ่ือใช้เป็นแนวก้ันพายุฝุ่นจากทะเลทราย และยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับชาวเมือง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ท่ีน�าน�้าทิ้งจากทุกครัวเรือนในเมือง  
มาผ่านกรรมวิธีการกรองและพักไว้ในบ่อน�้า ก่อนจะส่งน�้าไปยังภายในโครงการด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ท้ังท่ีก่อนหน้านี้เมืองดังกล่าวขาดแคลนน�้าที่จะใช้ปลูกต้นไม้  
เพราะต้องอาศัยจากแหล่งน�้าเดียวคือ เขื่อนเอล มันซูร์ เอ็ดดาห์บี (El Mansour Eddahbi) ท่ีต้องใช้น�้าในการชลประทานและอีกหลายวัตถุประสงค์ น�้าจากเขื่อนจึงม ี
เหลือน้อยเกินไปท่ีจะใช้ปลูกต้นไม้ โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถ่ิน กรมป่าไม้จากประเทศเกาหลี และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2012 และก�าลังจะสิ้นสุดโครงการในปี 2017 นี้ และจะเป็นโครงการตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆ ต่อไป 

MOROCCO

USA

เมื่อคนเมืองไม่มีโอกาสได้พบเห็นพ้ืนท่ี 
สีเขียว พิพิธภัณฑ์เด็กบรูกลินจึงปรับพ้ืนที่
หลงัคาใหม่ให้เป็นพ้ืนท่ีป่า เปิดโอกาสให้เดก็ๆ 
ได้เรียนรู้ธรรมชาติใจกลางเมือง สุดสัปดาห์
ที่ผ ่านมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป ิดตัวพ้ืนที่ 
20,000 ตารางฟุตบนหลงัคา โดยออกแบบ 
ให้ม ี4 ส่วนคอื พ้ืนทีป่่า สนามเด็กเล่น เลานจ์ 
และศนูย์อาหาร กลายเป็นศูนย์เรยีนรูท้ี่เด็กๆ 
ในเมืองจะได้ส�ารวจโลกธรรมชาติ ได้เล่น
กลางแจ้งในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย  
สลบักับการเรยีนรูผ่้านนทิรรศการทีม่เีน้ือหา
ส�าหรับเดก็ๆ ขณะเดยีวกันพ้ืนทีด้่านบนยัง
สามารถดัดแปลงเป็นสถานท่ีจัดงานเชิง
วัฒนธรรมและประสบการณ์อื่นๆ ที่สอดรับ
กับพันธกิจของพิพิธภัณฑ์ในการให้การ
ศึกษาแก่เด็กๆ ด้วยรูปแบบที่เด็กสามารถมี
ปฏกิิรยิาโต้ตอบหรอืมส่ีวนร่วมได้ 
 

ภาพ
 AFP

พิพิธภัณฑ์เด็ก
บรูกลินปรับ
หลังคำเป็นศูนย์
เรียนรู้พ้ืนที่
สีเขียว

ภาพ
 AFP

 อย่างไรก็ตาม มรีายงานว่านกัท่องเทีย่วในบางพ้ืนท่ี เช่น ถ�า้ธรรมชาตโิชรนัเช (Choranche) แคว้นแวร์กอร์ส ใกล้เมอืง
เกรอน็อบล์ ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 โดยพวกเขาเดินทางมาเยี่ยมชมความงามของ 
ธรรมชาติ และต้องการสัมผัสอากาศสดชื่นเย็นสบายของถ�้าใต้ดิน ที่อุณหภูมิประมาณ 15 องศาเซลเซียส

40%
พ้ืนท่ีของกรงุจาการ์ตา เมอืงหลวง 
ของอิน โดนี เ ซีย ที่ อ ยู่ต�่ ากว่ า 
ระดับน�้าทะเล มีรายงานว่าพ้ืนที่จะ 
ทรุดลงราว 7.5 เซนติเมตรต่อปี 
จาการ์ตามีประชากรแออัดมาก  
และเมอืงเต็มไปดว้ยมลพิษ รฐับาล
อินโดนีเซียก�าลังพิจารณาย้าย 
เมืองหลวงไปที่อื่น โดยหนึ่งใน 
ตวัเลอืกส�าคัญคือเกาะบอรเ์นยีว

96
พระชนมายุของเจ้ าชายฟิลิป  
ดยคุแหง่เอดินบะระ พระราชสวามี 
ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ 
ที ่ 2 พระองคเ์สด็จฯ เปน็ประธาน 
ในพิธีสวนสนามของหน่วยนาวิก-
โยธนิ เมือ่ 2 ส.ค. ท่ีผา่นมา โดยเปน็ 
การปฏบิติัพระราชกรณยีกิจอยา่ง
เปน็ทางการคร้ังสดุทา้ย เนือ่งจาก
มพีระชนมายมุากแลว้

ภาพ AFP

ภาพ inhabitat.com

ภาพ AFP
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IN HISTORY

 

FROM EINAR 
TO LILI 

ลิลี อิลเซ เอลเวเนส (28 
ธนัวำคม 1882 - 13 กันยำยน 
1931) เป็นหญิงข้ำมเพศ 
ชำวเดนมำร์กที่กลำยเป็น
คนไข้รำยแรกของโลกที่ 
เข้ำรับกำรผ่ำตัดแปลงเพศ
ในป ี1930 และเปลีย่นช่ือจำก 
ไอนำร์ เวเกเนอร์ เป็น ลิลี  
อลิเซ เอลเวเนส กอ่นจะได้
ฉำยำจำกส่ือฉบับหนึ่งใน 
บำ้นเกดิวำ่ ลิลี เอลเบ ภำพน้ี
ถำ่ยในป ี1926 

ภาพ wellcomeimages.org
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ฟา้หลงัฝนยอ่มสดใสเสมอ และบอ่ยครัง้
เราก็โชคดีพอจะได้เห็นสายรุ้งพาดผ่าน 
เพ่ิมสีสันให้กับบรรยากาศโดยรอบ แต ่
ภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอาจจะเป็น 
พายุโหมซดัสาดอยา่งบา้คลัง่ จนคนทีอ่ยู่ 
ท่ามกลางสายลมกรรโชกแปรปรวน 
แทบเอาตัวไม่รอด
 หากเปรียบชีวิตเป็นเรือเดินทะเล 
เส้นทางโคจรกลางมหาสมุทรย่อมต้อง
ผ่านอุปสรรคเป็นยอดคลื่นสูงต�่าพอ 
ให้เรือได้มีประสบการณ์กลางพายุ เพ่ือที่
วา่เมือ่รุง้ปรากฏตวัในภายหลงั จะเรยีก
รอยยิ้มให้ฉาบทาบนใบหน้าคนบนเรือ 
จนดูสดใสไม่แพ้ปรากฏการณ์หลากสี
ทางธรรมชาติที่ขอบฟา้เช่นกัน
 จากพายแุละอปุสรรคนานา มนษุยใ์น
ปัจจุบันผ่านพัฒนาการทางสังคมจน
เรามีความหลายหลากมากกว่าเพศ 
โดยก�าเนิดที่แบ่งแยกแค่หญิง-ชาย 
ความแตกต่างแยกย่อยทางเพศสภาพ
ในยุคนี้ได้รับการจัดแบ่งจนมีจ�านวน
มากกวา่แถบของสีรุง้ทีเ่ปน็เครือ่งหมาย
แทนความหลากหลายทางเพศ
 แต่การต่อสู้เพ่ือให้สีของรุ้งแต่ละ
แถบได้รับการยอมรับเพ่ือสิทธิความ 
เท่าเทียมบนพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์
ของแต่ละปัจเจกบุคคลยังด�าเนินต่อไป
 ความเทา่เทยีมมจีรงิหรอืไม ่และการ
ตอ่สู้เพ่ือยอมรบัในตวัตน และการด้ินรน
เพ่ือให้มีที่ทางในสังคมมีผลต่อบุคคล 
ที่เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มอย่างไร THE 
STANDARD ฉบับนี้เปิดโอกาสให้รุ้ง 
สีหลัก 4 กลุ่ม คือ L G B T พูดเรื่อง
พัฒนาการของประเด็นเรื่องเพศ 
ในเมืองไทย รวมทั้งการโอบรับเพศที่
หลากหลายเขา้เปน็ส่วนหน่ึงของสังคม 
และการบีบคั้น กีดกัน กดดัน ที่คน 
ส่วนใหญ่อาจจะมองไม่เห็น ท�าให้การ 
เปดิเผยตัวตนตามเพศที่เลือกแล้วของ 
คนเหล่านี้เป็นประสบการณ์กลางพายุ
มืดทะมึน เพ่ือรอวนัได้เหน็รุ้งทอทาบทบั
ผืนฟา้ เป็นเรื่องที่น่ารู้อย่างยิ่ง
 ไปพบกบัการเดนิทางของแถบสีรุง้กนั...
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THE 
HISTORY 
OF THE 
RAINBOW 
FLAG 

SEXUALITY
สีชมพู หมายถึง เพศวิถี

LIFE
สีแดง หมายถึง ชีวิต

HEALING
สีส้ม หมายถึง การเยียวยา 

SUNLIGHT
สีเหลือง หมายถึง แสงอาทิตย์ 

NATURE
สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ

ART
สีฟา้หรือเทอร์ควอยส์ 
หมายถึง ศิลปะ

SERENITY
สีคราม หมายถึง ความสงบ 

SPIRIT
สีม่วง หมายถึง จิตวิญญาณ

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าท�าไมงานไพรด์ท่ัวโลกถึงเต็มไปด้วย 
ธงสีรุ้งปลิวสะบัดพลิ้วไสว และพัฒนาการของแถบสีรุ้งมีที่มา
ที่ไปอย่างไร

Milk
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THE 
HISTORY 
OF THE 
RAINBOW 
FLAG 

THE 
DEFINITIONS 

ABOUT 
SEXES 

 A

AGENDER 
ไม่มีเพศ หรือบุคคลที่ไม่ระบุว่า 
มอีตัลกัษณท์างเพศ ซึง่จ�าแนก
เป็นชายหรือหญิง หรือบุคคล 
ที่ระบุตัวเองว่าเป็นคนไม่มีอัต-
ลกัษณท์างเพศ

ANDROGYNOUS 
(ADJ.)

หมายถึงมีลักษณะท้ังสองเพศ
รวมกัน คือความเป็นเพศชาย 
และเพศหญิงรวมกัน หรือไม่
แสดงออกทางเพศตามแบบแผน

ANDROSEXUAL
หมายถึงคนท่ีมีความรู้สึกสนใจ
ในเพศชาย

AROMANTIC
คนทีไ่มม่คีวามรูส้กึหรอืแทบไมมี่
ความรูส้กึโรแมนตกิกบัผูอ้ืน่

ASEXUAL
ไม่ฝักใฝ่ในทางเพศ ขาดความ
สนใจทางเพศ ไม่ให้ความสนใจ
ต่อกิจกรรมทางเพศ 

B

BIGENDER
คนที่มีลักษณะและการแสดง 
ออก เหมื อน ท้ังผู้ ห ญิงแล ะ
ผู้ชายตามขนบของสังคม

C

CISGENDER หรือ CIS
หมายถึงคนตรงเพศ หรือ
บุคคลที่ มีอัตลักษณ์ทางเพศ
ตรงกับเพศทางชีววิทยาเมื่อ
แรกเกิด

CROSS-DRESSER 
หมายถึงคนท่ีชอบแต่งตัวเป็น
เพศตรงข้ามเป็นครั้งคราว

D

DEMIROMANTIC
คนที่ ไ ม่รู้สึกลึกซึ้งโรแมนติก 
กับคนอื่น จนกว่าจะสร้างความ
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G
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ของผูอ้ืน่ โดยทัว่ไปมกัรวมเร่ือง
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H 

HETEROSEXUAL
รักต่างเพศ

HOMOSEXUAL
รักร่วมเพศ 
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ของตนอีกต่อไป
 กระน้ันก็ตาม การจะท�าความเขา้ใจเรือ่งความหลากหลาย
ทางเพศในยุคปัจจุบัน คงหลีกไม่พ้นที่จะต้องมีการนิยาม
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I
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P

PANROMANTIC/
PANSEXUAL

ผู้ที่ มีแรงดึงดูดในการสร้าง
อารมณ์โรแมนติกกับคนหลาก
หลายทางเพศ หรือผู้ที่มีความ
ลื่นไหลทางเพศ 

POLYROMANTIC/
POLYSEXUAL

มีความสนใจในคนหลายเพศ  
แต่ไม่ครบทุกเพศแบบ panro-
mantic/pansexual 

Q

QUEER 
หมายถึงคนไม่ปิดกั้นทางเพศ  
ใช้อธิบายกว้างๆ ส�าหรับคนที่ 
ไม่ได้ก�าหนดว่าจะต้องรักคน 
ต่างเพศหรือคนเพศเดียวกัน  
เคยเปน็ค�าในเชงิลบ แตบ่างคน 
ใชเ้ป็นค�าทีแ่สดงถึงความภูมิใจ 
ในอัตลักษณ์ที่แตกต่าง 

S

SAPIOSEXUAL
หมายถึงคนทีห่ลงใหลในปญัญา
และความเฉลียวฉลาดมากกว่า
รูปลักษณ์ภายนอก

 
SEXUAL 

ORIENTATION 
วิถีทางเพศหรอืรสนยิมทางเพศ 
เป็นความรู้สึกพึงใจที่บุคคล 
คนหนึ่งมีต่อคนอื่น ไม่ว่าคน
เพศเดียวกัน เพศตรงข้าม ทัง้
สองเพศ หรือไม่มีความชอบใน
เพศหรือเพศสภาพใดเปน็พิเศษ

SKOLIOSEXUAL
คนท่ีมคีวามรูส้กึสนใจทางเพศใด
ก็ได้ที่ไม่ได้เป็น cisgender 

T

TRANSSEXUAL
คนแปลงเพศ หรอืคนทีม่อีารมณ์
และจิตใจไม่ตรงกับเพศก�าเนิด
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กว่า 30 ปีที่แล้ว ประเทศไทยยังอยู่ในยุคที่ใคร 
หลายคนเลือกเก็บง�าตัวตนจริงแท้ไว้หลังม่าน
ประเพณี ยคุทีส่งัคมยงัไมคุ่น้เคยหรือเปิดใจในเร่ือง 
‘ความหลากหลายทางเพศ’ กลับมีคนจ�านวนหนึ่ง
รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มสนับสนุนและปกป้องสิทธิ
ของคนหลากหลายทางเพศ ท�าใหส้งัคมไทยเริม่รบัรู้
และตระหนักถึงการมีอยู่ของหญิงรักหญิงในนาม
กลุ่ม ‘อัญจารี’

อัญชนา สุวรรณานนท์ 

LES
IS 

MORE
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

20 THESTANDARD.CO
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“เราต้องตั้งอัตลักษณ์
กันไปอีกยาวถึงไหน 
ท�าไมเราต้องไปสร้าง
กรอบใหม่ มนุษย์มี
อิสระ มีศักยภาพ 

กว้างไกลกว่ากรอบ
ที่สังคมให้มา เราพยายาม
เข้าใจคนอย่างที่แต่ละคน

เป็นดีกว่าไหม”

23 
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เรื่อง วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ภาพ วรรษมน ไตรยศักดา

โอ๊ต-พัฒนพงศ์ มณเฑียร ศิลปิน นักวาดภาพ 
ชือ่ดงั เดนิเขา้มาเจอเราตามเวลานดัทีอ่อฟฟศิของ 
THE STANDARD พรอ้ม โจนสั แฟนหนุม่นกัเปยีโน 
ชาวเบลเยยีม ทัง้คูส่วมชดุขาวสะอาดตัง้แต่หวัจรด
เทา้ ขาวสะอาดเหมอืนผา้ใบแคนวาส พร้อมส�าหรบั
การมีสีรุ้งทาบทา เพราะรู้ว่าเดี๋ยวช่างภาพของเรา
ต้องใชธ้งสรีุง้ประกอบการถา่ยภาพ เขาจึงอยากให้
ธงสีรุ้งนั้นท�าหน้าท่ีเหมือนงานศิลปะ แต่โอ๊ตย�า้ว่า
เขาไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้ธงเพ่ือเป็นตัวแทน 
อตัลกัษณใ์ดๆ เพราะเขาแสดงออกอยา่งชัดเจนวา่
เขาเป็นใคร มีบุคลิกและรสนิยมแบบใด ไม่ได้คิดว่า
ตัวเองแปลกไปกว่าคนปกติแต่อย่างใด เป็นเพียง
ผู้ชายคนหนึ่งที่รักผู้ชายอีกคนหนึ่ง

จนถึงวันนี้ คุณคาดหวังการเปลี่ยนแปลงอะไร 
อีกบ้างส�าหรับสังคมไทยกับกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ 

แล้วสื่อที่ควรจะเป็นเพ่ือท�าหน้าที่สื่อสารเรื่องของ
คนหลากหลายทางเพศควรจะเป็นอย่างไร 

STRI-
VING 
FOR 
THE 
BEST 

24 THESTANDARD.CO
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พูดในมมุทีเ่ราเป็นในสิง่ท่ีเราอยากเป็นมาเยอะแลว้ 
แลว้ในมมุของคนทีเ่ขาคาดหวังใหเ้ราเป็นในแบบที่
เขาอยากให้เป็นล่ะ ต้องประนีประนอมหรือเปล่า

ความลืน่ไหลทางเพศทีค่ณุวา่ มนัจะไมใ่ชก่ารทดลอง 
ไปเรื่อยๆ เหรอ 

“สื่อควรจะสนใจ
คนในแงข่อง
ความเป็นคน 

มากกว่า
จะไปสนใจว่า
เขาท�าอะไรกัน

บนเตียง”

25 
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เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ ภาพ จิตติมา หลักบุญศักดา

ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดใน
ทกุเรือ่ง และการชอบอะไรหลายๆ อยา่งในคราวเดยีว
อาจเป็นแค่รสนิยมของแต่ละคนเท่านั้น และการที่
เราเลือกจะรักคนสองคนอาจไม่ใช่เรื่องผิด แม้ว่า
คนสองคนนั้นจะเป็นคนละเพศก็ตาม
 อโนพร เครือแตง เป็นหนึ่งในตัวแทนของคน
ท่ีลุกขึ้นมารณรงค์เร่ืองความเท่าเทียมทางเพศ
เพ่ือเรยีกรอ้งสิทธใิหก้บักลุม่คนเพศทางเลอืก และ
เธอประกาศตวัวา่เปน็ไบเซก็ชวลดว้ยนยิามท่ีดกัคอ
คนช่างสงสัยว่า “ไบเซ็กชวลไม่ได้หมายความว่า 
‘ส�าส่อน’ หรือ ‘สับสน’ นะคะ”

คณุลุกขึน้มารณรงคเ์รือ่งความเทา่เทยีมทางเพศ
เมื่อ 10 ปีก่อนด้วยเหตุผลอะไร

ในแง่จิตวิทยา คุณให้ความรู้แก่คนกลุ่มนี้อย่างไร

NOBIAS 
AGAINST 
BISEXUALITY 
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NOBIAS 
AGAINST 
BISEXUALITY 

สังคมยังเข้าใจผิดอะไรบ้างเกี่ยวกับไบเซ็กชวล

จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดที่คุณยอมรับตัวเองได้ 
คุณต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอย่างไรบ้าง

กลุ่มทรานส์เจนเดอร์ที่เป็นไบเซ็กชวลก็มีใช่ไหม

ไมใ่ช่ทกุคนทีเ่ป็นไบเซก็ชวลจะตอ้งผา่นกระบวนการ
ต่อสู้กับตัวเอง...

ฟงัดเูหมอืนคุณมองวา่ ไมน่า่จะเป็นเรือ่งยากท่ีคน
คนหนึง่จะยอมรบัความเป็นไบเซก็ชวลของตวัเอง

มักจะมีคนพูดบ่อยๆ รวมท้ังนักวิชาการด้วยว่า  
ไบเซ็กชวลไม่มีอยู่จริง แต่เป็นแค่ความสับสน...

“สังคมมักจะเข้าใจผิด
ว่า ไบเซ็กชวล คือ

 ‘ส�าส่อน’ ‘มั่ว’ ‘สับสน’ 
เราอยากบอกว่า
ไบเซ็กชวลไม่ใช่

ความสับสน เพราะเขา
รักคนที่เป็นคน เขาไม่ได้

รักคนที่อัตลักษณ์
ภายนอก”

27 
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นบัจากวันท่ี ‘พินจิ งามพร้ิง’ 
เปิดใจยอมรับการมีตัวตนของ 
‘พอลลนี’ จนยอมใหฝ้า่ยหลังเขา้
มามบีทบาทในการขับเคล่ือนนาวา
ชีวิตแบบท่ีเราเห็นกันทุกวันนี้ 
ทัง้สองฝา่ยตอ้งผา่นกระบวนการ
ต่อสูอ้ยา่งไร อา่นจดหมายจากใจ
ทีพ่อลลนีเขยีนถงึพินจิ และสง่ตรง
ให้เราตีพิมพ์แบบ ‘เอ็กซ์คลูซีฟ’ 
ไปพร้อมๆ กัน 

LOVE 
LETTER 

FROM 
‘HER  TO 

‘HIM
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UK 

เกย์มุสลิมเข้าพิธีแต่งงานคนแรกในอังกฤษ
จาเฮ็ด ชูดฮูรี (Jahed Choudhury) ทุกข์ทนกับการถูกเหยียดหยามจากครอบครัวและสังคม ถูกห้าม
เข้าสุเหร่าในละแวกบ้านตัวเอง เนื่องจากเขาเป็นเกย์ เขาจึงเปลี่ยนตัวเองให้เป็นตามกรอบที่สังคม
ก�าหนดอยู่หลายวิธี ทั้งคบผู้หญิง ไปจาริกแสวงบุญที่ซาอุดีอาระเบียและบังกลาเทศ กินยาเพื่อรักษา 
แต่ทั้งหมดก็ไม่ได้ผล สถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆ จนจาเฮ็ดโดนท�าร้ายร่างกายจากชายมุสลิมด้วย
กันเอง
 จาเฮด็คดิจะฆ่าตวัตาย ก่อนทีจ่ะได้มาพบ ฌอน โรแกน (Sean Rogan) ทัง้คูใ่ช้ชวิีตอยู่ด้วยกันตัง้แต่
ปี 2015 และเพ่ิงเข้าพิธีแต่งงานเมือ่ต้นเดอืนกรกฎาคมท่ีผ่านมา ณ ส�านักทะเบยีนเขตวัลแซล โดยทัง้สอง
แต่งกายในชดุพ้ืนเมอืงบงักลาเทศ  แม้ว่าจะไร้เงาคนในครอบครวัของจาเฮด็ แต่เขาไม่แคร์อกีต่อไปแล้ว 
“ผมอยากจะบอกคนทีเ่ผชญิสถานการณ์เดยีวกบัผมว่า มนัโอเคนะ เราอยากจะให้โลกเห็นว่าคณุสามารถ
เป็นเกย์ได้ และสามารถเป็นมสุลมิได้เช่นกัน” จาเฮด็น่าจะเป็นคนรกัเพศเดยีวกันซึง่เป็นมสุลมิคนแรกๆ 
ที่เปิดเผยต่อสังคม และน่าจะเป็นคนแรกในอังกฤษที่เข้าพิธีสมรสกับผู้ชายด้วยกัน  

มอลตาประกาศให้คนรักเพศ
เดียวกันแต่งงานได้ถูกกฎหมาย

MALTA

รัฐสภามอลตาภายใต้การน�าของนายกรัฐมนตรี
โจเซฟ มัสกัต ตกลงแก้ไขพระราชบัญญัติการแต่งงาน
ของประเทศ ให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้แล้ว 
แม้มอลตาจะเป็นประเทศทีเ่คร่งศาสนามาก และได้รบั
เสียงคัดค้านจากคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกก็ตาม 
อีกท้ังยังมีการเปลี่ยนค�าเรียกสถานะ เช่น สามีและ
ภรรยาเป็นค�าท่ีมีความเป็นกลางทางเพศ เช่น ค�าว่า 
คู่สมรส (spouse) และแทนท่ีค�าว่าบิดามารดาด้วย
ค�าว่า พ่อแม่ผู้ให้ก�าเนิด (parents who gave birth) 
และพ่อแม่ท่ีไม่ได้ให้ก�าเนิด (parents who did not 
give birth) เพ่ือแสดงถึงความเท่าเทยีมกันระหว่างมนุษย์
 มอลตาเป็นประเทศแรกในยุโรปท่ีออกกฎหมาย
ห้ามรกัษา ‘รสนยิมทางเพศของบคุคล’ และระบวุ่าไม่มี
รสนิยมทางเพศใดถือว่าเป็นความผิดปกติ ผู้ใดฝ่าฝน
จะถกูปรบัเป็นเงินเกือบ 400,000 บาท หรอืถูกจ�าคุกด้วย
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USA

สหรัฐฯ ประกาศไม่รับ
คนข้ามเพศเข้าทำางาน
ในกองทัพ
ประธานาธิบดโีดนัลด์ ทรมัป์ แถลงผ่าน 
ทวิตเตอร์ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่อนุญาต
ให้ผู้ท่ีผ่านการผ่าตัดแปลงเพศมาแล้ว
เข้ารับราชการในกองทัพไม่ว่าจะใน
ต�าแหน่งใด เน่ืองจากไม่สามารถแบก
ภาระด้านค่ารักษาพยาบาล หรือความ
ยุ่งยากใดๆ ท่ีเกิดจากคนข้ามเพศได้  
การประกาศน้ีขัดกับความตั้งใจของ
รัฐบาลสมัยบารัก โอบามา ท่ีตัดสินใจ 
เมื่อปีก่อนว่าอนุญาตให้ผู ้ที่ผ่านการ
แปลงเพศสามารถเข้าท�างานในกองทัพ 
ได้ อย่างไรก็ตาม โฆษกท�าเนียบขาว 
เปิดเผยว่าการประกาศดังกล่าวยังไม่มี
ผลบังคับใช้ทันที รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคง
ต้องหารือกันต่อไป   

TAIWAN 

ไต้หวันมีหวัง ศาล
รับรองกฎหมายการ
สมรสคนเพศเดียวกัน
ศาลฎีการไต้หวนัมคี�าวินจิฉยัข้อกฎหมาย
ที่ห้ามการสมรสของคนรักเพศเดียวกัน
ว่าขดัต่อกฎหมายรฐัธรรมนญู  และละเมดิ
สิทธิความเสมอภาคของพลเมือง ส่งผล
ให้รัฐสภาไต้หวันต้องทบทวนแ ก้ไข
กฎหมาย หรือพิจารณายกร่างกฎหมาย
ใหม่ ซึ่งต้องกระท�าให้แล้วเ สร็จภายใน
กรอบเวลา 2 ปี หากเกินข้อก�าหนดเวลา
แล้วยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ กลุ่มคน 
LGBT สามารถจดทะเบยีนสมรสได้ตาม
ค�าวินิจฉัยของศาลฎีกาในครั้งนี้ 

INDONESIA 

อินโดนีเซียพิพากษาโทษชายรักชาย  
เฆี่ยน 85 ครั้งต่อหน้าฝงูชน 
ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ชายชาวอินโดนีเซียไม่ระบุนาม 2 คน 
อายุ 20 และ 23 ปี ถูกลงโทษโดยการเฆี่ยน 85 ครั้งต่อหน้าสาธารณชน 
ตามค�าพิพากษาศาลชะรอีะห์ ท่ีจัดตัง้ตามหลกักฎหมายอิสลามของ
จงัหวดัอาเจะห์ โทษฐานที่มีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน

 รายงานระบุว่าชายทั้งคู่ถูกจับได้ขณะอยู่ในห้องพักส่วนตัว โดยกลุ่ม
ผู้คุมกฎทางศาสนาได้พังประตูห้องเข้าไป และถ่ายคลิปเหตุการณ์ขณะ
ชายหนุ่มทั้งคู่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่าเพื่อน�าไปเผยแพร่
 การลงโทษจดัข้ึนบนเวทีด้านหน้ามสัยิดแห่งหน่ึงในเมอืงบนัดาอาเจะห์ 
ท่ามกลางสายตาประชาชนจ�านวนมากท่ีมารอชม ขณะผูคุ้มใช้หวายเฆีย่น
ชายหนุ่มท้ังสอง โดยมีฝูงชนโห่ร้องสนับสนุน บางคนถึงกับตะโกนว่าให้
เฆี่ยนแรงขึ้นอีก
 แม้ว่าอนิโดนเีซยีจะไม่มกีฎหมายห้ามความรกัระหว่างคนเพศเดยีวกัน 
แต่จังหวัดอาเจะห์เป็นจังหวัดเดียวท่ีกฎหมายชะรีอะห์ถูกบังคับใช้อย่าง
เข้มงวด  

เยอรมนีผ่านกฎหมาย
รับรองสิทธิการสมรส
ของคนรักเพศเดียวกัน
แล้ว 

GERMANY 

 

คู่รักเพศเดียวกันในเยอรมนีสามารถจด
ทะเบียนสมรสและมีสิทธิรับอุปการะ
บุตรบุญธรรมแล้ว หลังจากสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี ลงมติผ่าน
ร่างกฎหมายรับรองสิทธิการแต่งงาน 
คนเพศเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียง 393  
ต่อ 226 งดออกเสียง 4 ในจ�านวนผูโ้หวต
โน หนึ่งในนั้นคือนายกรัฐมนตรีอังเกลา 
แมร์เคิล ผู ้ต ่อต้านการแต่งงานของ 
คนเพศเดียวกันมาตลอด 

CHINA 

จีนแบนเนื้อหา 
รักเพศเดียวกัน 
ในส่ือออนไลน์
จีนออกกฎใหม่ห้ามเผยแพร่เน้ือหา 
เก่ียวกับคนรกัเพศเดยีวกันในสือ่ออนไลน์ 
โดยระบวุ่าเป็นพฤตกิรรมทางเพศที ่ ‘ผดิ
ปกต’ิ ไม่ว่าจะเป็น เรือ่งราวในภาพยนตร์ 
สารคดี การ์ตูน ตลอดจนสื่อการศึกษา
ก็ตาม ท่ามกลางความไม่พอใจอย่างมาก
ของกลุม่ LGBT ในจนี จนออกมาประณาม
ความพยายามที่จะควบคุมสื่อออนไลน์
ของทางการในครั้งน้ี เช่นเดียวกับกลุ่ม 
นักสิทธิมนุษยชนที่ประณามว่าเป็นการ 
คกุคามการใช้สือ่ออนไลน์ทีเ่ลวร้ายทีส่ดุ 
ในโลก
 

ภาพ gaysir.no
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CANADA 

25 มิถุนายน 2017 
นายกรัฐมนตรีจัสติน  
ทรูโด ร่วมขบวนพาเหรด
เกย ์ ไพรด ์ที่ โทรอนโต 
พร้อมด้วยภรรยาและ
ลกูๆ ถือเป็นผูน้�าทีค่รองใจ
ชาว LGBT เป็นจ�านวน
มาก   

SINGAPORE 
1 กรกฎาคม 2017
Pink Dot งานเกย์ไพรด์
ประจ�าป ีของสิงคโปร ์ 
มชีาว LGBT เข้าร่วมกว่า 
20,000 คน บรรยากาศ
ยังคงคึกคักแม้รัฐบาล
สิงคโปร ์ประกาศห้าม 
ชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน
เป็นปีแรก 
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GERMANY 

30 มิถุนายน 2017
บรรยากาศแห่งความสุข 
และความรักหน้าประต ู
บรันเดินบวร์ค หลังจาก
รั ฐ ส ภ า เ ย อ ร ม นี ผ ่ า น
กฎหมายรับรองสิท ธิ
การสมรสของคนเพศ
เดียวกัน 
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USA 

25 มิถุนายน 2017
NYC Pr ide March 
2017 หน่ึงในเกย์ไพรด ์
ท่ีใหญ่ที่สุดในโลก จัดท่ี
มหานครนิวยอร์ก แต่ไม่
ก่ีวันให้หลัง ปธน.ทรัมป ์
ออกมาแถลงว่าไม่อนุญาต
ให ้คนข ้ามเพศเข ้ารับ
ราชการในกองทพัสหรฐัฯ 
ทุกต�าแหน่ง 

FRANCE

8 กรกฎาคม 2017 
งานเกย ์ ไพรด ์ ท่ี เมือง 
Montpellier ทางตอนใต้
ของฝรั่งเศส จัดเป็นครั้ง
ที ่24 แล้ว และได้รับการ
กล่าวขานว่าเป็น Gay City 
ล�าดับที่สองของฝรั่งเศส

34 THESTANDARD.CO
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BENETTON: 
HEARTS (1996) 

DID YOU KNOW?
โฆษณาของบริษัท Benetton ชิ้นนี้เกิดขึ้นเพ่ือ
ฉลองในวาระวัน World Anti-Racism Day หรือ
วันแห่งการไม่ยอมรับการเหยียดสีผิว ในวันที่ 21  
มนีาคม ค.ศ.  1996 แม้ว่า Benetton จะเป็นบรษิทั 
ที่ท�าธุรกิจเ ก่ียวกับแฟชั่น แต่ก็ต้องการตอกย�้า 
วิสยัทศัน์ด้านสงัคมท่ีสือ่สารผ่านโครงการรณรงค์ 
อย่างต่อเน่ืองในประเดน็เร่ืองความอดทนอดกลัน้
และการเคารพในความหลากหลายของผูค้น 
 • ในโอกาสนีท้างบรษิทัได้สร้างสรรค์โฆษณา
ทางโทรทัศน์ใน ประเด็นเรื่องการไม่ยอมรับการ
เหยียดสีผิว ความยาว 43 วินาที ออกอากาศใน
ช่องดนตรี MTV  ยุโรป ระหว่างเวลา 7 โมงเช้า 
จนถึงเวลาบ่าย 3 โมงของอีกวัน 
 • โอลิวิเอโร  ทอสคานี ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ
โฆษณาชิ้นน้ี และอีกหลายๆ ชิ้นที่ทรงพลังและ
สร้างความจดจ�า ให้กับสังคม ท�างานอยู่ที่บริษัท 
Benetton ในต�าแหน่งผูอ้�านวยการฝ่ายสร้างสรรค์ 
ตั้งแต่ ค.ศ. 19 82-2000 และเขาน่ีเองท่ีเป็น 
ผู้ร่วมก่อต้ังนิตยสารท่ีทรงอิทธิพลในสังคมอย่าง 
Colors เมื่อต้นยุค 1990 

ISRAEL 

3 สิงหาคม 2017 
หน่ึงในสีสันของ ผู ้ เข ้า 
ร่วมงานเกย์ไพรด์ที่เมือง 
Jerusalem ประจ�า ปี  
2017
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ภาพโขดหินสีแดงที่อยู่บนพ้ืนหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์สวยจนดึงดูดให้ คุณหมอเก๋อ-คัมภีร์ สรวมศิริ ออกเดินทางไปดูให้เห็นกับตา

LIFESTYLE
IT’S ALL ABOUT LIVING YOUR LIFE TO THE FULLEST 
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TRAVEL
เรื่องและภาพ คัมภีร์ สรวมศิริ

38 THESTANDARD.CO

THE 
WAVE 
เดินป่าท่ายากในอเมริกา เพราะส่ิงที่ต้องพกมาด้วยคือ ‘ดวง’

A R I Z O N A
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39 

ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาแลว้ ฝั่ งตะวนัตกของประเทศ 
แถบรัฐยูทาห์ และแอริโซนา เป็นอาณาบริเวณที่
ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะนอกจาก
แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) อันเลื่องชื่อ
แลว้ บรเิวณนีย้งัประกอบไปด้วยสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ที่มีลักษณะเป็นหินสีแดงในทุกรูปแบบที่นึกออกให้
เลอืกถา่ยรูปไดต้ามใจ - เว้นกเ็พียงไมก่ีท่ีเ่ทา่นัน้เอง
ที่จํากัดจํานวนคนเข้าชมต่อวัน 
 หนึ่งในนั้นคือ The Wave ครับ

ชื่อเสียงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
หินทรายสีแดงท่ีมีลายโคงไปมาเหมือนคลื่นน้ีอยูทาง
ตอนบนของรฐัแอรโิซนาเกือบถึงขอบลางของรฐัยูทาห
ท่ีอยูติดกัน นาแปลกท่ีชื่อของ The Wave ไมเปนท่ี
แพรหลาย แมกระท่ังชาวอเมริกันเองบางคนก็ไมเคย
ไดยินดวยซํ้า
 นักโบราณคดีประมาณเอาไววาหินทรายของ 
The Wave มีมาตั้งแตสมัยจูราสสิก และถูกกัดเซาะ
ตามกาลเวลาออกมาจนเปนรูปแบบท่ีเห็น แตเพราะ
มนัไมไดมขีนาดใหญมาก ทําใหในอดตีท่ีน่ีจงึเปนเพียง
สถานท่ีทีถ่กูบอกกันปากตอปาก แตหลงัจากการมาถงึ
ของระบบปฏิบตักิาร Windows 7 ทีม่รีปูของ The Wave 
เปนหน่ึงในภาพพ้ืนหลงัหนาจอ ท่ีแหงน้ีก็ไมใชความลบั
อีกตอไป และคนก็เริ่มหลั่งไหลกันเขามาเย่ียมชม
จนตองจํากัดจํานวนเหลือเพียง 20 คนตอวันในที่สุด

เดินป่าแบบที่ต้อง ‘พกดวง’ มาด้วย
The Wave แอบซอนตัวอยูในเขตธรรมชาติท่ีเรียกวา 
Paria Canyon-Vermilion Cliffs Wilderness Area และ
อยูภายใตการดูแลของ Grand Staircase-Escalante 
National Monument - อานจบแลวอาจยังไมเขาใจ 
เอาเปนวาการจะเขาไปเยี่ยมชม The Wave ได ตองมี
ใบอนุญาตซึ่งออกโดยเจาหนาที่ แนนอนวามีเพียง 
20 คนตอวันเทานั้นที่จะไดไป
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“นักโบราณคดีประมาณเอาไว้ว่าหินทรายของ 
The Wave มีมาตั้งแต่สมัยจูราสสิก และถูกกัดเซาะ
ตามกาลเวลาออกมาจนเป็นรปูแบบทีเ่หน็ แตเ่พราะ

มันไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก ทําให้ในอดีตที่นี่จึงเป็นเพียง
สถานที่ที่ถูกบอกกันปากต่อปาก”

 โดย 10 คนแรกจะไดใบอนญุาตผานลอตเตอรีแ่บบ 
‘online’ ลวงหนา 5 เดือน สวนอีก 10 คนเปนลอตเตอรี่
แบบ ‘walk-in’ คือตองไปดวยตัวเองท่ีสํานักงานใน
เมืองคานับ (Kanab) หน่ึงวันกอนวันจริง ซึ่งไมวาจะ
เลนหวยดวยวิธีไหน ในฤดูรอนก็พนันไดเลยวามีคน
เอาดวงเขารวมชิงชัยกับเราอีกหลายรอยคน
 ทางที่ดีคือหนีมาทดลองความแข็งของดวงใน
ฤดูหนาวท่ีคนจะบางตา แถมสํานักงานในเมืองคานับ
หยุดวันเสารและอาทิตย ทําใหใบอนุญาตสําหรับ
วันเสาร อาทิตย และจันทร จํานวน 30 ใบถูกนํามา
แจกจายในวันศุกรเพียงวันเดียว แตถึงอยางน้ันจาก
สถิติปที่ผานมา แมจะเปนเดือนกุมภาพันธในวันที่
หมิะตก ก็มคีนมาลงชือ่ทีส่าํนักงานมากถึงเกือบ 200 คน 
 โดยสถิติแลว ในหนึ่งปจะมีผูเขารวมลอตเตอรี่
สาํหรบัใบอนญุาตผานเขาชม The Wave ราว 50,000 คน 
เมื่อนับวามีใบอนุญาตเพียง 7,300 ใบแลว แปลผล
ไดวาโอกาสการ ‘ถูกหวย’ มีอยูราว 14.6% เทานั้นเอง

ถูกหวยแล้วยังไงต่อ?
ถูกลอตเตอรีไ่มใชเรือ่งใหญ ทีย่ากกวาคอืการเก็บอาราม
ดีใจไมใหออกนอกหนาจนคนขางๆ อีกหลายสิบชีวิต
นั่นหมั่นไสตางหาก
 หลังจากถูกเลือกใหเปนผูโชคดี เจาหนาที่จะเรียก
คุณไปรับเอกสารและขอมูลการเดินไปยัง The Wave 
ซึ่งก็ไมไดแตกตางจากท่ีหาอานไดจากในอินเทอรเน็ต
เทาใดนัก - จากคานบั ใหขบัรถไปถึงจดุเริม่ตนเปนถนน
ลูกรังที่คาดเดาสภาพไมได ควรใชรถขับเคลื่อนสี่ลอ
จากจุดนั้นใหท้ิงใบอนุญาตครึ่งหน่ึงไวที่จุดที่มองเห็น
ไดในรถยนต อกีครึง่หนึง่ผกูไวกับกระเปาของคณุ ลงชือ่
ในสมุดที่จุดเริ่มตน แลวเริ่มเดินตามแผนพับที่แจกไว
ใหไดเลย
 ระยะทางไป-กลับราว 9 กิโลเมตรจากจุดเริ่มตน
ไปจนถึง The Wave จะไมมีสัญลักษณหรือทางเดิน
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ในสมุดที่จุดเริ่มตน แลวเริ่มเดินตามแผนพับที่แจกไว
ใหไดเลย
 ระยะทางไป-กลับราว 9 กิโลเมตรจากจุดเริ่มตน
ไปจนถึง The Wave จะไมมีสัญลักษณหรือทางเดิน

STND 05 LIFESTYLE.indd   40 8/7/2560 BE   10:23 PM

41 

FYI
• ลงทะเบยีนลอตเตอรีแ่บบ ‘online’ 
ได้ที่ https://www.blm.gov/az/
paria/lotteryapply.cfm?areaid=2
• หากต้องการนําสนุขัไปดว้ย ตอ้งนบั
สุนัขเป็นผู้ร่วมเดินทาง 1 คน
• ถ้าไม่โชคดีขนาดนัน้ บรเิวณโดยรอบ
เมืองคานับยังมีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจอีกหลายที่  ไม่ว่าจะเป็น 
Antelope Canyon (ทั้ง Upper และ 
Lower), Horseshoe Bend, Bryce 
Canyon National Park และ Zion 
National Park ซึ่งสามารถขับรถ
ไปถึงได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง
• ในแต่ละปีจะมีช่วงเวลาที่รัฐยูทาห์
และแอริโซนามีเวลาที่แตกต่างกัน
หนึ่งชั่วโมง (เพราะยูทาห์มี daylight 
saving time แต่แอริโซนาไม่มี) ควร
ตรวจสอบเวลาให้ดีก่อนเดินทาง

ที่ชัดเจน แตในแผนพับจะมีจุดสังเกตเขียนไวใหท้ัง
ขาไปและขากลับ (พรอมรูปภาพ) วาใหมองหาหิน
รูปรางแบบไหน และเดินไปในทิศทางใดเมื่อเทียบกับ
หินกอนนั้น ที่สําคัญคือมีพิกัด GPS ระบุไวใหดวย
 “เคยมีคนหลงทางใน The Wave มาแลว ใน
บริเวณน้ันจะไมมีสัญญาณโทรศัพท เดินทางดวย
ความระมัดระวังนะคะ” เจาหนาท่ีย้ําอีกครั้งหลังจาก
เตอืนใหเราเตรยีมอาหารและนํา้ไปใหพอ และหลงัจาก
ชาํระคาธรรมเนยีมคนละ 7 ดอลลารสหรฐั คณุกจ็ะไดไป
เหยียบ The Wave ในท่ีสดุ เพียงแครอใหวันพรุงนีม้าถึง

ภาพกี่ร้อยใบ ก็ไม่เท่าเห็นด้วยตาตัวเอง
แนนอนวาวินาทีท่ีคุณเหยียบพนเนินสุดทาย และ
กาวขาเขาไปถึง The Wave เปนวินาทีท่ีนาตืน่ตาตืน่ใจ
ทีส่ดุ ภาพก่ีภาพทีเ่คยเห็นมาจากอนิเทอรเน็ต เทียบไม
ไดเลยกับของจริง ตองขอบคุณการจํากัดคนตอวันท่ี
ทําให The Wave เงียบสงบและไมถูกทําลาย
 แตนอกเหนือไปจาก The Wave แลว บริเวณ
โดยรอบท้ังระหวางทางกอนมาถึง และเมื่อเดินเลย
ออกไปในทิศทางตางๆ ก็ยังมีทัศนียภาพแปลกตา
อีกหลายแบบ ซึ่งคราวน้ีไมมีขอมูลจากแผนพับใน
อุทยาน ตองอาศัยการเดินไปรอบๆ แลวตรงไหนสวย
คอยหยุดถายรูปเอา
 หลังจากสํารวจบริเวณโดยรอบ และหยุดพักกิน
อาหารกลางวันแลว ผมก็กลับมาน่ังมอง The Wave 
อีกครั้ง อีกสักพักคงตองเริ่มออกเดินทางกลับ เพราะ
ตองเผื่อเวลาเดินและขับรถออกไปใหทันกอนที่
พระอาทิตยจะตก
 สดูหายใจเขาลกึๆ แลวพยายามบนัทกึบรรยากาศ
ตรงหนาเอาไว - The Wave ที่เริ่มมีเงาตกกระทบทาง
ดานซาย ลมพัดเอื่อยๆ ท่ีหนาวจับใจทั้งๆ ท่ีแดดแรง 
แลวก็เสียงพูดคุยกันของเพื่อนรวมทางวาวันนี้ชางเปน
วันที่เหนือความคาดหมาย
 โชคดีเหลือเกินที่ครั้งหนึ่งไดมาอยูตรงนี้ 
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เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ ทรงพล จั่นลา

นาทีนี้ถ้านึกอยากรับประทานอาหารซีฟูด้ ก็ต้องนึกถึงร้าน แหลมเกต อินฟนิิท (Laemgate Infinite) ที่ครบเครื่องทั้งการเป็นร้านที่ตกแต่ง
สวยงามอลงัการ และเสิร์ฟอาหารซฟูีด้คณุภาพเยีย่มในราคาทีท่กุคนเอ้ือมถงึ เราจงึขอไปพูดคยุถึงทีกั่บ โคก้-อพิชาต บวรบญัชารักข์ เจา้ของ 
ผูเ้นรมติรา้นอาหารแหง่นีใ้หป้ระสบความส�าเร็จกบัไอเดยีท�ารา้นท่ียังมอีีกมากมายไมม่วัีนหมด
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ESCAPE FROM HOME
ทีบ่านเราทาํรานอาหารทีศ่รรีาชาชือ่แหลมเกตน่ีแหละ 
แตเราไมชอบเลย อยากใหรานปดเร็วๆ แตรานเรามัน
โลเคชันดี อยูติดริมทะเล เราพยายามหนีตัวเอง เพราะ
รูสึกวาความฝนของเราคืออยากเปนพนักงานออฟฟศ 
ไดตืน่แปดโมง ทํางานแปดโมงคร่ึง หาโมงครึง่กลบับาน 
เสารอาทิตยก็ไมตองทํางาน เราเลยเขาไปทํางานฝาย
ทรัพยากรบุคคลท่ี AIS ไดสักพัก ก็ไดโอกาสจาก
ผูบรหิารตางๆ ของ AIS จนวันหนึง่จากพนกังานออฟฟศ
ก็ไถลตัวเองขึ้นไปอยูหนาหองของประธานกรรมการ
บริษัทเลย ตอนนั้นไดอยูกับคุณสมประสงค บุญยะชัย 
ประธานกรรมการบรหิารของกลุม INTOUCH ไดเรยีนรู
จากผูบริหารตัวจริงอยางใกลชิด ไปไหนก็ไปดวยกัน 
ไดรับการสั่งสอนจากเขา

LIFE CHANGING POINT
ตอนนัน้มตีงัค ไดเงนิมา งานการก็ด ี ชวิีตก็ด ีตอนน้ัน
เราก็ไมทําอะไร ไปเท่ียวเลนกับเพ่ือน แตมันมีอยู 
ชวงหนึง่ท่ีคดิวา ทําไมเพ่ือนรอบตวัเราทุกคนเขาถายรูป
ลงไอจเีปดธุรกิจเปนของตวัเองกันหมดเลย เราก็รูสกึวา
ฉันมีตังค ฉันก็อยากเปดธุรกิจอยางหน่ึงเพ่ือที่จะ
ถายรปูลงไอจ ีเราก็เลยโทรคยุกับเพ่ือนคนหนึง่วา แกๆ 
เราวาเปดรานอาหารกันเถอะ วันนั้นเราก็บอกเพื่อนวา
จะเปดใหเร็วที่สุดดวย เราใจรอน เราใชเวลาสรางราน
ภายใน 15 วนั เปดทีแ่รกทีส่ขุมุวิท 47 เอาแหลมเกตมา
ปดฝุน สมัยกอนแหลมเกตไมไดเปน L-a-e-m-g-a-t-e 
แหลมเกตก็คือแหลมเกต

IN THE MIDDLE OF A CRISIS 
เราแตงรานดีถึงขั้นมีคนเดินมาถามวา ตกลงเปนราน
อาหารทะเล หรอืรานไวน เดอืนแรกก็ขายด ีเดอืนทีส่อง
ดีข้ึน เดือนท่ีสามมีม็อบมา จากลูกคาท่ีเคยเต็มราน
ก็เหลอืประมาณ 3-4 โตะ จนวันหน่ึงขายทัง้วันยังไมได
สักโตะเลย แตก็ยังคิดวาจะทํายังไงใหธุรกิจมันไป
ตอได คนอืน่คงไปทําอยางอืน่แลวใชไหม แตเราแคเก็บ
กระเปาไปเท่ียวปราก ไปหาแรงบันดาลใจ แลวเราก็
ไปเจอรานอาหารไทยรานหนึ่ง เรากินเสร็จก็คิดเลยวา
ท้ังโตะท่ีเราสั่งมามื้อนี้ตองเกินหมื่นแนนอน แตพอ
เช็กบิลแค 3,000 กวาบาท ซึ่งถูกมาก เราถึงขั้นไปคุย
กับเจาของเลยวา ทําไมมันถูกขนาดน้ี เขาบอกน่ีคือ 
experience ไง ถาขายแพงไปก็โดนดานิยามหนึ่ง แต

“ลูกค้าเป็นแม่ 
เพราะเรารู้ว่า
นิสัยแม่เราคือ
ติทุกอย่าง 
เพราะฉะนัน้โจทย์
คือเราต้องทําให้
แม่เรามีความสุข
ให้ได้ก่อน”

DON’TS 

อย่าหลอกตัวเองว่าเรา
โตแลว้ ทีเ่ราเปิดรา้นตรง
ห้าแยกลาดพร้าว ไม่ได้
แปลว่าเราโต แต่จริงๆ 
เรายังโตไม่ทัน ค�าว่า 
‘โตไมท่นั’ คอืหน่ึง กระแส
เงนิสดทันไหม สอง นัก
ลงทุนทันไหม และสาม 
ทมีงาน เราไมรู่ว้า่คนทีวิ่ง่
กับเรา เขาพรอ้มวิง่ไปกบั
เราหรือเปลา่ ศึกนอกบา้น
ไม่ส�าคัญเท่ากับศึกใน
บ้าน ดังน้ันต้องเคลียร์
ศึกในบ้านให้จบก่อน 

DO’S 

รา้นอาหารทกุวนันีท่ี้อยูไ่ด้
คอื ร้านอาหารทีเ่กิดขึน้
จากวตัถดุบิทีด่ ีผลลัพธ์
ที่ ออกมามันจะอร่อย
จรงิ เพราะของมนัดจีรงิ 
ท�าไม After You ถึง
ส�าเร็จ เพราะคุณเมย์ 
(กุลพัชร์ กนกวัฒนา-
วรรณ) ท�าขนมปังของ
เขา ให้ อร่ อยที่ สุ ด  ก็
เหมือนกับร้านอาหาร
ของเรา

ถาขายถูกหนอยแลวได experience ไดกระแสปากตอ
ปากก็ด ีพอกลบัมาถึงกรงุเทพฯ กเ็รยีกนองทกุคนมาเลย 
จุดเริ่มตนของ Laemgate เกิดจากนองๆ เมียนมา
นี่แหละ ทุกคนมานั่งชวยกันระดมความคิด จนวันหนึ่ง
เราไขกอกขึ้นมาวา บุฟเฟตไหม แตเงื่อนไขของอาหาร
ทะเลคือถาทําท้ิงไวจะไมอรอย เราเลยลองเอาคําวา 
‘บุฟเฟต’ กับ ‘อะลาคารต’ มารวมกัน ก็เลยกลายเปน 
Laemgate Seafood Buffet A La Carte ก็ทําภายใน
วันนัน้เลย ขึน้เปนเมนอูอกมา และอพัในเฟซบุกกับไอจี
ของเรา วันรุงขึน้คนมายืนอยูหนารานเราเต็มไปหมดเลย

KEY OF THE SOCIAL MEDIA 
CONTENTS

เราเปน็สือ่ด้วยตัวเองก่อน เปน็สือ่บา้นเลก็ๆ เปน็ ‘recipe 
for small happiness’ คือเป็นต้นฉบับของความสุข
เล็กๆ จากก้นครัวของเรา เราก็เริ่มไปหาน้องตากล้อง
มาถ่ายแบบนิตยสาร Kinfolk ให้ ก็ค่อยๆ เริ่มท�า เริ่ม
สร้างไป จากวันหนึ่งที่มีคนฟอลโลว์เฟซบุ๊กแหลมเกต
ไมถึ่ง 2,000 คน จนวันนีม้คีนตามเราเกือบ 200,000  คน
แล้ว มีคนแชร์ออกไปเป็นล้านแชร์ เราก็แฮปปี้ กับตัวที่
เราค่อยๆ ท�า จนอยู่มาวันหนึ่งก็เอาหลานตัวเองมา
ถ่ายแฟชั่น เอาต้าเหนิง (กัญญาวีร์ สองเมือง) มา เอา
นักฟุตบอลมา เอาลีน่า จังมา มันมาจากการสังเกต เรา
รู้ว่าสังคมต้องการอะไร ร้านอาหารทุกวันนี้อยู่ในพ้ืนที่
เรดโอเชียน เราต้องคิดว่าจะท�ายังไงให้ร้านอาหารเรา
มันลอยขึ้นมาจากเรดโอเชียนก่อน

2556 
เปิดร้านแหลมเกตซีฟูด้ (Laemgate Seafood)
อยู่ที่ชั้น 2 โครงการ Rain Hill สุขุมวิท 47

2559

เปิดร้าน แหลมเกต อินฟนิิท (Laemgate Infinite)

2558 

ขยับขยายร้านมาเปิดที่พหลโยธิน 11 และเพ่ิมสาขาที่อารีย์ 4
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ทัศนะจากเหล่าคอลัมนิสต์หลากหลายสาขาอาชีพ ที่พกมุมมองแตกต่างมาน�าเสนอแบบสนุกสนาน น่าอ่าน และให้ข้อคิดมากมาย
THOUGHT-PROVOKING PERSPECTIVES FROM ACCLAIMED COLUMNISTS
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โสภณ ศุภมั่งมี

ท�างานเป็น 
โปรแกรมเมอร์ 
ให้กับบริษัท Intel และ  
Microsoft เป็นหนึ่งใน 
ทีมที่เริ่มต้นเสิร์ชเอนจิน  
bing.com ตอนนี้ดูแล 
ธุรกิจค้าส่งของ 
ครอบครัวที่จังหวัด 
เชียงใหม่ ลงทุนใน 
ตลาดหุ้น เขียนหนังสือ 
เปน็งานอดิเรก (ทีต่อนนี้ 
เหมือนว่าใช้เวลากับมัน 
เยอะกว่างานประจ�า 
เสียอีก) มีความสนใจ 
เรื่องเทคโนโลยี 
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
รกัการอา่นและการเขยีน 
มาตั้งแต่เด็ก ชอบอ่าน 
หนังสือแนว non- 
fiction โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง เกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมและเทรนด์ 
เทคโนโลยีที่ก�าลัง 
เป็นที่น่าจับตามอง

THE AUTHOR

กังวลอะไรมาก แต่ที่เป็นห่วงหนักคือลูกน้อย 
วัยขวบนิดๆ ท่ียังไร้ความสามารถในการเปิด 
หน้ามือไล่ตบยุง แถมระบบภูมิคุ้มกันก็ไม่ได้ 
แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่ ใครเป็นพ่อแม่ 
คงเข้าใจจดุท่ีว่าถ้าลกูป่วยก็เหน่ือยกันยกบ้าน
 แต่ปัญหานี้อาจจะก�าลังกลายเป็นเพียง 
อดีต เมื่อในที่สุดบริษัท Verily (ภายใต้บริษัท 
แม่ Alphabet) ก�าลังเตรียมตัวปล่อยยุงตัวผู ้
จ�านวน 20 ล้านตัว ตามย่านชุมชนในเฟรสโน  
เคาน์ต ีโดยยุงเหล่าน้ีถูกเพาะเลีย้งในห้องแลบ็  
และถูกตัดต่อยีนโดยการแฝงแบคทีเรียที่ชื่อ  
โวลบาเชยี (Wolbachia) ซ่ึงเป็นเชือ้ท่ีพบได้ใน 
แมลงหลายชนดิท่ัวไป เป็นท่ีรู้จกักันดใีนวงการ 
วิทยาศาสตร์ว่ายุงทีติ่ดเชือ้นีจ้ะเป็นหมนั ท�าให้ 
ไข่ไม่สามารถฟักออกมาเป็นตวัได้ เมือ่ยุงกลาย  
พันธ์ุมจี�านวนมากกว่ายุงตวัผูท่ี้อยู่ในธรรมชาติ  
เหล่ายุงดัดแปลงด้วยโวลบาเชียสามารถแย่ง 
ผสมพันธ์ุกับยุงตวัเมยีในจ�านวนมากๆ ปรมิาณ 
ของยุงเกิดใหม่ก็จะลดลง เพราะไข่ยุงไม ่
สามารถเตบิโตพ้นระยะฟักตวั แถมอย่างทีรู่กั้น 
ดีว่ายุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดมนุษย์ เพราะฉะนั้น 
ยุงตัวผู ้ทั้งหมดที่ปล่อยออกไปจะไม่มีผล 
กระทบกับประชากรในพื้นที่เลย
 นีเ่ป็นการทดลองภาคสนามทีใ่หญ่ท่ีสดุใน 
อเมริกา แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีนักวิทยาศาสตร ์
ไดท้ดลองปล่อยยงุที่ถกูตดัแต่งยนีสู่ธรรมชาติ 
 หนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของ 
โรคไข้เลอืดออกอย่างรนุแรงในประเทศบราซิล 
เมื่อปี 2013 (ตอนนั้นมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ถึง 1.5  

เมื่อฤดูฝนวนกลับมาเยือน สิ่งที่ตามมา 
เป็นเงาคือข่าวการแพร่ระบาดของโรค 
ที่มียุงลายบ้านเป็นพาหะอย่างมาลาเรีย  
ซกิา ไขเ้หลอืง ไขเ้ลอืดออก และชิคนุกุนยา  
โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาด 
ท่ีมียุงเป็นพาหะมากกว่า 800,000 คน 
ทัว่โลก ดจูากสถติใินประเทศไทยของส�านัก 
โรคติดต่อน�าโดยแมลง กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา  
พบว่า ตัวเลขผู้ป่วยอย่างไข้เลือดออกต่อ 
ปีนั้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น ทั้งๆ ที่มี 
มาตรการป้องกันออกมารณรงค์กันทุกปี  
โดยเฉลี่ยแล้วปีหน่ึงมีผู้ป่วยไม่ต�่ากว่า  
20,000 คน ในบางครั้งก็พุ่งกระฉูดถึง  
90,000 คนอยา่งในป ี2556 และ 40,000  
คนในปี 2558
 ตวัเลขไม่เคยโกหก และมนัก�าลงับ่งบอกว่า 
เวลาน้ียังไม่มีวิธีจัดการกับโรคระบาดที่มียุง 
เป็นพาหะได้ดีมากเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นการ 
ก�าจดัแหล่งน�า้ขัง หรอืการพ่นยาโดยเจ้าหน้าที ่
รัฐ เพ่ือฆ่าลูกน�้ายุงลาย (แถวบ้านผมพ่นจน 
ชาวบ้านแถวนั้นแทบส�าลักควันตายล่วงหน้า 
ยุงไปแล้ว) ล้วนแล้วแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เท่าไรนัก เดี๋ยวนี้สังเกตดูให้ดีๆ ยุงเจเนอเรชัน 
ใหม่เริ่มดื้อยาฆ่าแมลง ยาจุดกันยุง แผ่นแปะ 
ตะไคร้ไล่ยุง หรือสเปรย์พ่นตามตัวก็เอาไม่อยู่  
แม้จะป้องกันทุกอย่างแล้ว ทุกวันก็จะรู ้สึก 
มีตุ่มยุงกัดใหม่ๆ โผล่ขึ้นมาให้รู้สึกคันอย่าง 
ไม่ทันรู้ตัวอยู่เสมอ ส�าหรับตัวผมเองแล้วไม ่
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ล้านคน) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาต ิ
อังกฤษอย่าง Oxitec ได้ทดลองปล่อยยุงลาย 
ตัวผู ้ ท่ีถูกดัดแปลงด้วยเชื้อแบคทีเรียชนิด 
เดียวกันจ�านวน 3-4 ล้านตัวต่อเดือนในพ้ืนที ่
เล็กๆ ในเมืองพิราซิคาบา (Piracicaba)  
ที่มีจ�านวนประชากรประมาณ 5,600 คน  
หลังจากนั้น 10 เดือน จ�านวนผู้ป่วยลดลงจาก  
133 คนต่อปี เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้น
 แต่อุปสรรคชิ้นโตของเทคโนโลยีชนิดน้ี 
ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะโดยเฉลี่ย 
แล้วค่าใช้จ่ายในการป้องกันประชากร 1 คน 
ต ่อป ี  ตกอยู ่คนละ 7.5 ดอลลาร ์สหรัฐ  
(ประมาณ 270 บาท) ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขเดี่ยวๆ  
แบบนี้ก็ดูไม่ได้มากมายอะไร แต่ถ้าอยากเห็น 
ภาพใหญ่ให้ชัดขึ้นลองคูณจ�านวนประชากร 
ไทยจ�านวน 70 ล้านคนเข้าไปปุ๊บ ถ้ารัฐบาล 
อยากลองเอาวิธีน้ีมาใช้ในบ้านเราต้องควัก 
เงินภาษีถึง 18,900 ล้านบาทต่อปี
 เมื่อไม่ก่ีวันก่อนมีข่าวว่าข้อเสนอของ 
มหาวิทยาลัยคอร์เนล เพ่ือทดลองปล่อย 
หนอนใยผัก (Diamondback Moth) ที่มีการ 
ดัดแปลงให้มีอายุขัยจ�ากัดในพ้ืนท่ีตอนเหนือ 
ของรฐันิวยอร์กได้ผ่านการอนุมตัจิากกระทรวง 
เกษตรสหรัฐฯ (USDA) เป ็นที่ เรียบร ้อย  
โดยปกติแล้วแมลงชนิดน้ีสร้างความเสียหาย 
แก่ผลผลติทางการเกษตรเป็นวงกว้าง ชอบกัด 
กินพืชผักจ�าพวกกะหล�่าปลี กะหล�่าดอก  
และบรอกโคลี ทางบริษัท Oxitec จึงได ้
ดัดแปลงยีนของหนอนใยผักตัวผู ้ให้มียีนท่ี 
เรียกว่า ‘Self-Limiting Gene’ กลไกการ 
ท�างานของมันคือ เมื่อตัวผู้เหล่าน้ีถูกปล่อย 
ไปในธรรมชาติและผสมพันธุ์กับตัวเมีย ลูกท่ี 
เกิดออกมาที่เป็นเพศเมียจะตายก่อนเข้าสู ่
ระยะโตเต็มวัย (adulthood) และไม่มีโอกาส 
สร้างลูกหลานรุ่นต่อไปได้อีก ส่วนตัวผู้ท่ีเกิด 
มาโตเต็มวัยแต่ไม่มีตัวเมียให้ผสมพันธุ์ด้วย 
สุดท้ายก็ตายทั้งยังเวอร์จินอยู่นั่นแหละ
 ในการทดลองครัง้น้ี มหาวิทยาลยัคอร์เนล 
ได้รับอนุญาตให้ปล่อยหนอนใยผักที่ผ่านการ 
ดัดแปลงยีนเป็นจ�านวน 10,000 ตัวต่อครั้ง  
มากสุด 30,000 ตัวต่ออาทิตย์ เป็นเวลา 
ติดต ่อกัน 3-4 เดือน ในพ้ืนที่จ�ากัดของ 
มหาวิทยาลัยประมาณ 25 ไร่ 
 แต่ถึงแม้ผลการทดลองในเรือนกระจก 
ให้ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพอใจ ก็ยังมีหลายกลุ่ม 
ที่แสดงความเห็นต ่อต ้านการทดลองใน 
ธรรมชาติแบบนี้ เพราะผลการทดลองเหล่านี้ 
ยังไม่ได้รบัการยืนยันโดยกลุม่คณะผูเ้ช่ียวชาญ 
อย่างเปิดเผย และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีมีน�้าหนัก 
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“ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์มีความสามารถใกล้เคียงกับค�าว่า ‘พระเจ้าผู้สร้าง’ เข้าไปทุกที  
การดัดแปลงลักษณะทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ 
ที่ต้องการ เป็นจุดเริ่มต้นที่ชวนให้ขบคิดไม่น้อย”

ไม่แพ้กันคือ หนอนใยผักไม่ได้เป็นแมลง 
ชนิดเดียวท่ีกัดกินผลผลิตทางการเกษตร  
ถ้าเป้าหมายในการดัดแปลงหนอนใยผักคือ
การลดการใช้ยาฆ่าแมลง ก็ถือว่าไม่ถูกต้องนกั  
เพราะถึงแม้จ�านวนหนอนใยผักในธรรมชาติ 
จะลดลง แต่เกษตรกรก็ยังคงต้องพ่ึงพายา 
ฆ่าแมลงฉีดก�าจัดแมลงชนิดอื่นๆ อยู่ดี
 เมื่ออ่านมาถึงตรงน้ีเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า  
มนุษย์มีความสามารถใกล้เคียงกับค�าว่า  
‘พระเจ้าผู ้สร้าง’ เข้าไปทุกที การดัดแปลง 
ลักษณะทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาต ิ
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่ชวนให้ขบคิดไม่น้อย ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ 
เป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีชิ้นนี้ แต่ก็ 
อดคิดต่อไปไม่ได้ว่า สิ่งที่เราก�าลังสร้างขึ้นมา 
นัน้เป็นสิง่ท่ีดท่ีีสมควรแล้วจรงิๆ หรอื เพราะถ้า 
มองเพียงแค่ผลของการทดลองในการช่วย 
ลดจ�านวนยุงท่ีเป็นพาหะน�าเชือ้โรค หรอืหนอน 
ใยผักที่ท�าลายพืชผักชาวสวน เราก็คงเออออ 
เหน็ด้วยว่าเป็นเรือ่งทีย่อดเย่ียม และรฐับาลท่ัว 
โลกควรทุม่เงนิมุง่พัฒนาให้มกีารใช้เทคโนโลยี 
เหล่านี้อย่างทั่วถึง แต่ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่ง 
ที่ผมอยากจะท้ิงเอาไว้ให้คิดเป็นการบ้าน 
ชิน้เลก็ๆ ให้ลองนึกถึงภาพของวงจรระบบนิเวศ 
ในวิชาชีววิทยาช่วงมัธยมต้น ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ถูกสร้างมาอย่างสมดลุ ต้นไม้ได้รบัสารอาหาร 
จากซากสัตว์ต่างๆ ในดิน แมลงกินใบไม ้
ใบหญ้าเป็นอาหาร ต่อมาพวกมันก็กลายเป็น 
อาหารของนก ปลา และสัตว์หลายชนิด  
และเมือ่สตัว์เหล่านีเ้สยีชวิีตก็กลายเป็นปุย๋ของ 
ต้นไม้อีกครั้ง เป็นภาพระบบการท�างานของ 
ธรรมชาติแบบง่ายๆ แต่สมบูรณ์ชัดเจน  
ทุกอย่างในโลกใบน้ีเก่ียวเน่ืองถึงกันไม่ทางใด 
ก็ทางหนึ่ง และถ้าเมื่อไรก็ตามที่ห่วงโซ่หน่ึง 
หล่นหายไป เพราะความประมาทเลินเล่อ 
อยากเล่นบทบาทพระเจ้าของมนุษย์ ผลท่ี 
ตามมาอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างท่ีผลการ 
ทดลองในห้องกระจกบอกเราก็เป็นได้
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สตาร์บัคส์ 
เพราะกาแฟราคาถูกมีต้นทุนแฝง!
หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับสตาร์บัคส์ใน 
ฐานะแบรนด์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
เราอาจจะพอนึกออกว่าสตาร์บัคส์มีกาแฟ 
ม่วนใจ๋ เบลนด์ ซึ่งมาจากแหล่งปลูกใน 
ภาคเหนือของไทย และน�ารายได้ส่วนหน่ึง
ไปพัฒนาชมุชน หรอืการลดราคาเครือ่งด่ืม 
10 บาทต่อแก้วเ ม่ือเราน�าแก้วไปเอง 
แต่จริงๆ แล้วสตาร์บัคส์มีวิธี ‘คิดต่าง’ ใน 
การท�าธุรกจิทีด่ตีอ่สงัคม หรอืสิง่แวดลอ้ม 
มากมายหลายเรือ่งในระดบัโลก โดยเฉพาะ 
ในด้านห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
 บรษิทัรูด้ว่ีาผูบ้รโิภคบ่นมากว่า กาแฟของ 
สตาร์บัคส์ราคาแพง แต่โฆษณาชิ้นหนึ่งของ 
สตาร์บัคส์ในปี 2009 กลับ ‘แซะ’ ผู้บริโภคว่า  
‘ระวังกาแฟที่ถูกกว่า เพราะมันมากับต้นทุน 
แฝง’ ต้นทุนแฝงที่ว่าคือ ต้นทุนจากการเอา 
เปรียบเกษตรกรผู้เพาะปลูกและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเคยเป็นเหตุให้บริษัทถูกโจมตีจาก NGO  

ในช่วงยุค 90s มาก่อน เพราะในยุคนั้นบริษัท 
ยังไม่รู ้จักห่วงโซ่อุปทานของตัวเองว่ามีใคร 
อยู่บ้าง ยาวแค่ไหน ไม่รู้ว่าใครเป็นผูป้ลกูกาแฟ  
ไม่รู้ว่าพวกเขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร  
เพราะรับซื้อกาแฟผ่านตัวแทนจ�าหน่ายหรือ 
ผู้น�าเข้าเท่านั้น
 การไม่รู ้จักซัพพลายเออร ์ของตัวเอง 
โดยเฉพาะเกษตรกร ก็ท�าให้เกิดความเสี่ยง 
ต่อธุรกิจเช่นกัน
 ในยุคท่ีสตาร์บคัส์ก�าลงัขยายกิจการแบบ 
ก้าวกระโดดไปทั่วโลก ความต้องการใช้กาแฟ 
จ�านวนมหาศาลให้เพียงพอกับการขายถือเป็น 
ความเสีย่งของบรษิทั ราคากาแฟทีต่กต�า่ท�าให้ 
เกษตรกรผู ้ปลูกกาแฟจ�านวนมากเลิกปลูก 
กาแฟแล้วหางานท่ีมรีายได้ดกีว่า อณุหภมูโิลก 
ที่สูงขึ้นจากปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง  
ท�าให้ผลผลิตกาแฟลดลง เพราะกาแฟชอบ 
ความหนาวและโตได้ดีในพ้ืนท่ีสูง เกษตรกร 
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โสภณ ศุภมั่งมี

ท�างานเป็น 
โปรแกรมเมอร์ 
ให้กับบริษัท Intel และ  
Microsoft เป็นหนึ่งใน 
ทีมที่เริ่มต้นเสิร์ชเอนจิน  
bing.com ตอนนี้ดูแล 
ธุรกิจค้าส่งของ 
ครอบครัวที่จังหวัด 
เชียงใหม่ ลงทุนใน 
ตลาดหุ้น เขียนหนังสือ 
เปน็งานอดิเรก (ทีต่อนนี้ 
เหมือนว่าใช้เวลากับมัน 
เยอะกว่างานประจ�า 
เสียอีก) มีความสนใจ 
เรื่องเทคโนโลยี 
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
รกัการอา่นและการเขยีน 
มาตั้งแต่เด็ก ชอบอ่าน 
หนังสือแนว non- 
fiction โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง เกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมและเทรนด์ 
เทคโนโลยีที่ก�าลัง 
เป็นที่น่าจับตามอง

THE AUTHOR

กังวลอะไรมาก แต่ที่เป็นห่วงหนักคือลูกน้อย 
วัยขวบนิดๆ ท่ียังไร้ความสามารถในการเปิด 
หน้ามือไล่ตบยุง แถมระบบภูมิคุ้มกันก็ไม่ได้ 
แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่ ใครเป็นพ่อแม่ 
คงเข้าใจจดุท่ีว่าถ้าลกูป่วยก็เหน่ือยกันยกบ้าน
 แต่ปัญหาน้ีอาจจะก�าลังกลายเป็นเพียง 
อดีต เมื่อในที่สุดบริษัท Verily (ภายใต้บริษัท 
แม่ Alphabet) ก�าลังเตรียมตัวปล่อยยุงตัวผู ้
จ�านวน 20 ล้านตัว ตามย่านชุมชนในเฟรสโน  
เคาน์ต ีโดยยุงเหล่าน้ีถูกเพาะเลีย้งในห้องแลบ็  
และถูกตัดต่อยีนโดยการแฝงแบคทีเรียที่ชื่อ  
โวลบาเชยี (Wolbachia) ซ่ึงเป็นเชือ้ท่ีพบได้ใน 
แมลงหลายชนดิท่ัวไป เป็นท่ีรู้จกักันดใีนวงการ 
วิทยาศาสตร์ว่ายุงทีติ่ดเชือ้นีจ้ะเป็นหมนั ท�าให้ 
ไข่ไม่สามารถฟักออกมาเป็นตวัได้ เมือ่ยุงกลาย  
พันธ์ุมจี�านวนมากกว่ายุงตวัผูท่ี้อยู่ในธรรมชาติ  
เหล่ายุงดัดแปลงด้วยโวลบาเชียสามารถแย่ง 
ผสมพันธ์ุกับยุงตวัเมยีในจ�านวนมากๆ ปรมิาณ 
ของยุงเกิดใหม่ก็จะลดลง เพราะไข่ยุงไม ่
สามารถเตบิโตพ้นระยะฟักตวั แถมอย่างทีรู่กั้น 
ดีว่ายุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดมนุษย์ เพราะฉะนั้น 
ยุงตัวผู ้ทั้งหมดที่ปล่อยออกไปจะไม่มีผล 
กระทบกับประชากรในพื้นที่เลย
 นีเ่ป็นการทดลองภาคสนามทีใ่หญ่ท่ีสดุใน 
อเมริกา แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีนักวิทยาศาสตร ์
ไดท้ดลองปล่อยยงุที่ถกูตดัแต่งยนีสู่ธรรมชาติ 
 หนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของ 
โรคไข้เลอืดออกอย่างรนุแรงในประเทศบราซิล 
เมื่อปี 2013 (ตอนนั้นมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ถึง 1.5  

เมื่อฤดูฝนวนกลับมาเยือน สิ่งที่ตามมา 
เป็นเงาคือข่าวการแพร่ระบาดของโรค 
ที่มียุงลายบ้านเป็นพาหะอย่างมาลาเรีย  
ซกิา ไขเ้หลอืง ไขเ้ลอืดออก และชคินุกุนยา  
โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาด 
ที่มียุงเป็นพาหะมากกว่า 800,000 คน 
ทัว่โลก ดจูากสถติใินประเทศไทยของส�านกั 
โรคติดต่อน�าโดยแมลง กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา  
พบว่า ตัวเลขผู้ป่วยอย่างไข้เลือดออกต่อ 
ปีนั้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น ทั้งๆ ที่มี 
มาตรการป้องกันออกมารณรงค์กันทุกปี  
โดยเฉลี่ยแล้วปีหน่ึงมีผู้ป่วยไม่ต�่ากว่า  
20,000 คน ในบางคร้ังก็พุ่งกระฉูดถึง  
90,000 คนอยา่งในป ี2556 และ 40,000  
คนในปี 2558
 ตัวเลขไม่เคยโกหก และมนัก�าลงับ่งบอกว่า 
เวลาน้ียังไม่มีวิธีจัดการกับโรคระบาดที่มียุง 
เป็นพาหะได้ดีมากเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นการ 
ก�าจดัแหล่งน�า้ขัง หรอืการพ่นยาโดยเจ้าหน้าที ่
รัฐ เพ่ือฆ่าลูกน�้ายุงลาย (แถวบ้านผมพ่นจน 
ชาวบ้านแถวน้ันแทบส�าลักควันตายล่วงหน้า 
ยุงไปแล้ว) ล้วนแล้วแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เท่าไรนัก เดี๋ยวนี้สังเกตดูให้ดีๆ ยุงเจเนอเรชัน 
ใหม่เริ่มดื้อยาฆ่าแมลง ยาจุดกันยุง แผ่นแปะ 
ตะไคร้ไล่ยุง หรือสเปรย์พ่นตามตัวก็เอาไม่อยู่  
แม้จะป้องกันทุกอย่างแล้ว ทุกวันก็จะรู ้สึก 
มีตุ่มยุงกัดใหม่ๆ โผล่ขึ้นมาให้รู้สึกคันอย่าง 
ไม่ทันรู้ตัวอยู่เสมอ ส�าหรับตัวผมเองแล้วไม ่
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ล้านคน) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาต ิ
อังกฤษอย่าง Oxitec ได้ทดลองปล่อยยุงลาย 
ตัวผู ้ ท่ีถูกดัดแปลงด้วยเชื้อแบคทีเรียชนิด 
เดียวกันจ�านวน 3-4 ล้านตัวต่อเดือนในพ้ืนที ่
เล็กๆ ในเมืองพิราซิคาบา (Piracicaba)  
ที่มีจ�านวนประชากรประมาณ 5,600 คน  
หลังจากนั้น 10 เดือน จ�านวนผู้ป่วยลดลงจาก  
133 คนต่อปี เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้น
 แต่อุปสรรคชิ้นโตของเทคโนโลยีชนิดนี้ 
ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะโดยเฉลี่ย 
แล้วค่าใช้จ่ายในการป้องกันประชากร 1 คน 
ต ่อป ี  ตกอยู ่คนละ 7.5 ดอลลาร ์สหรัฐ  
(ประมาณ 270 บาท) ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขเดี่ยวๆ  
แบบนี้ก็ดูไม่ได้มากมายอะไร แต่ถ้าอยากเห็น 
ภาพใหญ่ให้ชัดขึ้นลองคูณจ�านวนประชากร 
ไทยจ�านวน 70 ล้านคนเข้าไปปุ๊บ ถ้ารัฐบาล 
อยากลองเอาวิธีน้ีมาใช้ในบ้านเราต้องควัก 
เงินภาษีถึง 18,900 ล้านบาทต่อปี
 เมื่อไม่ก่ีวันก่อนมีข่าวว่าข้อเสนอของ 
มหาวิทยาลัยคอร์เนล เพ่ือทดลองปล่อย 
หนอนใยผัก (Diamondback Moth) ท่ีมีการ 
ดัดแปลงให้มีอายุขัยจ�ากัดในพ้ืนท่ีตอนเหนือ 
ของรฐันิวยอร์กได้ผ่านการอนุมตัจิากกระทรวง 
เกษตรสหรัฐฯ (USDA) เป ็นที่ เรียบร ้อย  
โดยปกติแล้วแมลงชนิดน้ีสร้างความเสียหาย 
แก่ผลผลติทางการเกษตรเป็นวงกว้าง ชอบกัด 
กินพืชผักจ�าพวกกะหล�่าปลี กะหล�่าดอก  
และบรอกโคลี ทางบริษัท Oxitec จึงได ้
ดัดแปลงยีนของหนอนใยผักตัวผู ้ให้มียีนท่ี 
เรียกว่า ‘Self-Limiting Gene’ กลไกการ 
ท�างานของมันคือ เมื่อตัวผู้เหล่าน้ีถูกปล่อย 
ไปในธรรมชาติและผสมพันธุ์กับตัวเมีย ลูกท่ี 
เกิดออกมาที่เป็นเพศเมียจะตายก่อนเข้าสู ่
ระยะโตเต็มวัย (adulthood) และไม่มีโอกาส 
สร้างลูกหลานรุ่นต่อไปได้อีก ส่วนตัวผู้ท่ีเกิด 
มาโตเต็มวัยแต่ไม่มีตัวเมียให้ผสมพันธุ์ด้วย 
สุดท้ายก็ตายทั้งยังเวอร์จินอยู่นั่นแหละ
 ในการทดลองครัง้น้ี มหาวิทยาลยัคอร์เนล 
ได้รับอนุญาตให้ปล่อยหนอนใยผักที่ผ่านการ 
ดัดแปลงยีนเป็นจ�านวน 10,000 ตัวต่อครั้ง  
มากสุด 30,000 ตัวต่ออาทิตย์ เป็นเวลา 
ติดต ่อกัน 3-4 เดือน ในพ้ืนที่จ�ากัดของ 
มหาวิทยาลัยประมาณ 25 ไร่ 
 แต่ถึงแม้ผลการทดลองในเรือนกระจก 
ให้ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพอใจ ก็ยังมีหลายกลุ่ม 
ที่แสดงความเห็นต ่อต ้านการทดลองใน 
ธรรมชาติแบบนี้ เพราะผลการทดลองเหล่านี้ 
ยังไม่ได้รบัการยืนยันโดยกลุม่คณะผูเ้ชีย่วชาญ 
อย่างเปิดเผย และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีมีน�้าหนัก 
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จงึต้องไล่ถางป่าบนภเูขาสงูไปเรือ่ยๆ เพ่ือปลกู
กาแฟให้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิม การจูงใจให้
เกษตรกรยังปลูกกาแฟต่อไปโดยไม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นโจทย์ใหญ่ของสตาร์บัคส์ 
ซึ่งไม่ใช่แค่เพ่ือชื่อเสียง แต่หมายถึงความอยู่
รอดของธุรกิจด้วย
 สตาร์บัคส์จึงหันกลับไปท�าความรู ้จัก
ห่วงโซ่อปุทานของตวัเอง วิเคราะห์ปัญหาทีเ่กิด
ขึ้นในแต่ละจุด และเริ่มงานกับพันธมิตรอย่าง 
Conservation International หรือ CI องค์กร
สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  
 CI มีองค์ความรู้ในด้านการปลูกกาแฟ
ใต้ร่มไม้ใหญ่ (shade grown coffee) ให้ต้น
กาแฟและป่าอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องตัดป่า 
โดยมเีงนิกู้ดอกเบีย้ต�า่เพ่ือการปรบัเปลีย่นและ
การให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิคการเพาะปลูก 
รวมท้ังส่งเสริมการขายคาร์บอนเครดิตเพ่ือ
เป็นรายได้เสรมิให้เกษตรกรอกีทาง โดยท�างาน
ร่วมกันในอเมริกาใต้และอินโดนีเซีย
 ในปี 2004 สตาร์บัคส์สร้างมาตรฐาน 
Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) 
ในการรับซื้อกาแฟตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน 
โดยพิจารณาในด้านผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
เช่น มาจากการเพาะปลูกที่ไม่บุกรุกป่า ไม่ใช้
สารเคมีอันตราย การจ่ายค่าจ้าง การดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่
ของเกษตรกร รวมถึงการใช้แรงงานท่ีถูกต้อง 
ผู ้ขายกาแฟให้บริษัทต้องมีเอกสารยืนยัน
ต่างๆ รวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินให้
เกษตรกรต้นทาง (หากเป็นพ่อค้าคนกลาง) 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรได้ส่วนแบ่ง
จากราคาจริงๆ เท่าไร มาตรฐาน C.A.F.E. 
ประกอบด้วยกฎกว่า 200 ข้อ แบ่งแยกย่อย
ตามประเภทของซัพพลายเออร์ เช่น ขนาด
ใหญ่ กลาง หรือเล็ก ส�าหรับเกษตรกรรายย่อย 
สตาร์บัคส์ปรับมาตรฐานให้ ‘เข้ม’ น้อยกว่า 
เพราะเข้าใจดีถึงความท้าทายและการมีทุน
จ�ากัดในการปรับเปลี่ยน
 ผู ้ขายเมล็ดกาแฟให้สตาร ์บัคส ์ตาม
มาตรฐาน C.A.F.E. จะมีการพิสูจน์และ
ตรวจสอบ (verified and audited) โดยบริษัท
รับรองคุณภาพภายนอก เกษตรกรท่ีผ่าน
มาตรฐานจะได้รับค่าพรีเมียมเพ่ือสร้างแรง

จูงใจ และหากรักษาคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ได้อย่างสม�่าเสมอ บริษัทก็จะเพ่ิมค่าพรีเมียม
ต่อกิโลกรัมเข้าไปอีก  
 ผลงานของโครงการน้ีท�าให้ร้อยละ 90 
ของเกษตรกรมีผลผลิตสูงข้ึน มีรายได้สูงขึ้น
จากการขายกาแฟแบบเป็นธรรม และการขาย
คาร์บอนเครดิต เกษตรกรหลายรายยึดอาชีพ
ปลูกกาแฟต่อไปได้ ไม่ย้ายถ่ินฐาน การท่ี
สตาร์บคัส์ ‘ซือ้ใจ’ เกษตรกรและซัพพลายเออร์
ไว้ได้ ท�าให้บริษัทวางแผนการรับซื้อได้ดีขึ้น 
สร้างความมั่นคงให้อุปทาน (supply) กาแฟ
ได้มากขึ้น แสดงความโปร่งใสในการรับซื้อ
กาแฟได้ และท่ีส�าคญัคือสร้างความชอบธรรม
ให้กับราคา ‘พรีเมียม’ ของกาแฟสตาร์บัคส์
ว่ามีที่มาที่ไป และไม่ได้เอาเปรียบใครมา
 บริษัทรายงานผลการรับซื้อเมล็ดกาแฟ
อย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมเป็นประจ�า
ทุกป ี  จากซื้อได ้ร ้อยละ 81 ในปี 2009 
ได้กลายเป็นร้อยละ 99 ในปี 2015 หรือ 559 
ล้านปอนด์ต่อปี กาแฟเหล่าน้ีผ่านมาตรฐาน 
C.A.F.E. มาตรฐาน Fair Trade หรืออื่นๆ 
ที่ใกล้เคียง สตาร์บัคส์ได้น�ามาตรฐานเหล่าน้ี
ไปใช้กับโกโก้ ชา และบรรจุภัณฑ์เช่นกัน 
 ความ ‘คดิต่าง’ เพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อม
ของบริษัทไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ในปี 2016 
สตาร์บัคส์ออกหุ ้นกู ้ ย่ังยืน (Sustainable 
Bond) มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อน�า
เงินไปขยายงานด้านห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็น
ธรรมและดีต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมในรวันดา 
แทนซาเนีย โคลอมเบีย จีน ฯลฯ รวมทั้ง
วิจัยพันธุ์กาแฟที่เหมาะกับความแห้งแล้ง 
และทนทานต่อศตัรพืูชมากขึน้ หุ้นกู้นีข้ายหมด
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากฝั งนักลงทุน
รายย่อยที่เป็นคนรุ่นใหม่
 สตาร์บัคส์ยังมุ ่งมั่นลดผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อม บรษิทัมร้ีานค้าปลกีท่ีเป็น ‘อาคาร
เขียว’ ตามมาตรฐาน LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) 
ถึง 1,200 แห่งใน 20 ประเทศ รวมถึง 5 สาขา
ในประเทศไทย เช่น พอร์โต ชิโน และเมกา 
บางนา
 ในปี 2015 บรรลุเป้าหมายลดการใช้น�้า
ได้ร้อยละ 25 ในด้านขยะ บริษัทพยายามหา

วัตถุดิบและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือใช้กับแก้ว
ที่ย่อยสลายและรีไซเคิลได้ดีขึ้น และสร้าง
แรงจูงใจให้ลกูค้าน�าแก้วมาเองอย่างท่ีเราทราบ 
แต่มีเพียงร้อยละ 1.6 ของเครื่องดื่มท่ีขายได้
ท่ีลูกค้าน�้าแก้วมาเอง ซึ่งยังห่างไกลจาก
เป้าหมายท่ีร้อยละ 5 สตาร์บัคส์ยอมรับว่า
การเปลี่ยนพฤติกรรมผู ้บริโภคเป็นความ
ท้าทายอย่างยิ่ง
 เมื่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมปออก
นโยบายท่ีชัดเจนว่าไม่ต้อนรับผู้ลี้ภัย ซีอีโอ
ของสตาร์บัคส์ก็ออกประกาศสวนทันทีว่า 
บรษิทัจะจ้างงานผูล้ีภ้ยัทัว่โลก 10,000 ต�าแหน่ง 
ภายใน 5 ปี เพ่ือสร้างโอกาสทางอาชีพและ
ชีวิตใหม่แก่ผู้ลี้ภัย แม้ว่านักวิเคราะห์จะเตือน
ว่าเป็นเป้าหมายท่ีท�าให้แบรนด์เสียหาย 
และท�าให้คนอเมริกันจ�านวนมากเลิกซื้อ 
แต่บริษัทก็เดินหน้ากับนโยบายน้ีต่อเน่ืองจาก
แผนจ้างงานทหารผ่านศกึและครอบครวัให้ได้ 
10,000 ต�าแหน่งเดิมท่ีใกล้จะบรรลุเป้าในปี 
2018
 แน่นอนว่าครั้งต ่อไปเมื่อเราเดินเข ้า
สตาร์บัคส์สาขาไหนก็ตามจาก 26,000 แห่ง
ใน 75 ประเทศ ราคากาแฟของสตาร์บัคส์
ย่อมเป็น ‘พรเีมยีม’ คอื แพงกว่าร้านอืน่ เหตผุล
ของความแพงท้ังหมดคงไม่ได้มาจากการ
ไม่เอาเปรียบเกษตรกร ซัพพลายเออร์ สังคม 
หรือสิ่งแวดล้อม  
 แต่อย่างน้อยคุณก็แน่ใจได้ว่ากาแฟที่
คุณก�าลังดื่มไม่ได้ผลักภาระทางสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อมให้ใคร แต่จะคุ้มหรือไม่คุ้มลูกค้า
คงต้องตัดสินใจเอง และถ้าจะซื้อสตาร์บัคส์
ก็อย่าลืมหยิบแก้วมาเองเพ่ือรับส่วนลดและ
ช่วยโลกไปพร้อมๆ กัน

“เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ออกนโยบายที่ชัดเจนว่าไม่ต้อนรับผู้ลี้ภัย ซีอีโอ
ของสตาร์บัคส์ ได้ออกประกาศสวนทันทีว่า บริษัทจะจ้างงานผู้ลี้ภัยทั่วโลก 
10,000 ต�าแหน่ง ภายใน 5 ปี เพ่ือสร้างโอกาสทางอาชีพและชีวิตใหม่แก่ผู้ลี้ภัย”

ภัทราพร 
แย้มละออ

นักการตลาดและ
นักธุรกิจเพ่ือสังคม
ที่บ่มเพาะความคิดและ
ประสบการณ์จากการ
ท�างานที่ป่าสาละมาสู่
งานเขียนในเชิง
‘ธุรกิจคิดต่าง’
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จงึต้องไล่ถางป่าบนภเูขาสงูไปเรือ่ยๆ เพ่ือปลกู
กาแฟให้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิม การจูงใจให้
เกษตรกรยังปลูกกาแฟต่อไปโดยไม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นโจทย์ใหญ่ของสตาร์บัคส์ 
ซึ่งไม่ใช่แค่เพ่ือชื่อเสียง แต่หมายถึงความอยู่
รอดของธุรกิจด้วย
 สตาร์บัคส์จึงหันกลับไปท�าความรู ้จัก
ห่วงโซ่อปุทานของตวัเอง วิเคราะห์ปัญหาทีเ่กิด
ขึ้นในแต่ละจุด และเริ่มงานกับพันธมิตรอย่าง 
Conservation International หรือ CI องค์กร
สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  
 CI มีองค์ความรู้ในด้านการปลูกกาแฟ
ใต้ร่มไม้ใหญ่ (shade grown coffee) ให้ต้น
กาแฟและป่าอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องตัดป่า 
โดยมเีงนิกู้ดอกเบีย้ต�า่เพ่ือการปรบัเปลีย่นและ
การให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิคการเพาะปลูก 
รวมท้ังส่งเสริมการขายคาร์บอนเครดิตเพ่ือ
เป็นรายได้เสรมิให้เกษตรกรอกีทาง โดยท�างาน
ร่วมกันในอเมริกาใต้และอินโดนีเซีย
 ในปี 2004 สตาร์บัคส์สร้างมาตรฐาน 
Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) 
ในการรับซื้อกาแฟตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน 
โดยพิจารณาในด้านผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
เช่น มาจากการเพาะปลูกที่ไม่บุกรุกป่า ไม่ใช้
สารเคมีอันตราย การจ่ายค่าจ้าง การดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่
ของเกษตรกร รวมถึงการใช้แรงงานท่ีถูกต้อง 
ผู ้ขายกาแฟให้บริษัทต้องมีเอกสารยืนยัน
ต่างๆ รวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินให้
เกษตรกรต้นทาง (หากเป็นพ่อค้าคนกลาง) 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรได้ส่วนแบ่ง
จากราคาจริงๆ เท่าไร มาตรฐาน C.A.F.E. 
ประกอบด้วยกฎกว่า 200 ข้อ แบ่งแยกย่อย
ตามประเภทของซัพพลายเออร์ เช่น ขนาด
ใหญ่ กลาง หรือเล็ก ส�าหรับเกษตรกรรายย่อย 
สตาร์บัคส์ปรับมาตรฐานให้ ‘เข้ม’ น้อยกว่า 
เพราะเข้าใจดีถึงความท้าทายและการมีทุน
จ�ากัดในการปรับเปลี่ยน
 ผู ้ขายเมล็ดกาแฟให้สตาร ์บัคส ์ตาม
มาตรฐาน C.A.F.E. จะมีการพิสูจน์และ
ตรวจสอบ (verified and audited) โดยบริษัท
รับรองคุณภาพภายนอก เกษตรกรท่ีผ่าน
มาตรฐานจะได้รับค่าพรีเมียมเพ่ือสร้างแรง

จูงใจ และหากรักษาคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ได้อย่างสม�่าเสมอ บริษัทก็จะเพ่ิมค่าพรีเมียม
ต่อกิโลกรัมเข้าไปอีก  
 ผลงานของโครงการน้ีท�าให้ร้อยละ 90 
ของเกษตรกรมีผลผลิตสูงข้ึน มีรายได้สูงขึ้น
จากการขายกาแฟแบบเป็นธรรม และการขาย
คาร์บอนเครดิต เกษตรกรหลายรายยึดอาชีพ
ปลูกกาแฟต่อไปได้ ไม่ย้ายถ่ินฐาน การท่ี
สตาร์บคัส์ ‘ซือ้ใจ’ เกษตรกรและซัพพลายเออร์
ไว้ได้ ท�าให้บริษัทวางแผนการรับซื้อได้ดีขึ้น 
สร้างความมั่นคงให้อุปทาน (supply) กาแฟ
ได้มากขึ้น แสดงความโปร่งใสในการรับซื้อ
กาแฟได้ และท่ีส�าคญัคอืสร้างความชอบธรรม
ให้กับราคา ‘พรีเมียม’ ของกาแฟสตาร์บัคส์
ว่ามีที่มาที่ไป และไม่ได้เอาเปรียบใครมา
 บริษัทรายงานผลการรับซื้อเมล็ดกาแฟ
อย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมเป็นประจ�า
ทุกป ี  จากซื้อได ้ร ้อยละ 81 ในปี 2009 
ได้กลายเป็นร้อยละ 99 ในปี 2015 หรือ 559 
ล้านปอนด์ต่อปี กาแฟเหล่าน้ีผ่านมาตรฐาน 
C.A.F.E. มาตรฐาน Fair Trade หรืออื่นๆ 
ที่ใกล้เคียง สตาร์บัคส์ได้น�ามาตรฐานเหล่าน้ี
ไปใช้กับโกโก้ ชา และบรรจุภัณฑ์เช่นกัน 
 ความ ‘คดิต่าง’ เพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อม
ของบริษัทไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ในปี 2016 
สตาร์บัคส์ออกหุ ้นกู ้ ย่ังยืน (Sustainable 
Bond) มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อน�า
เงินไปขยายงานด้านห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็น
ธรรมและดีต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมในรวันดา 
แทนซาเนีย โคลอมเบีย จีน ฯลฯ รวมทั้ง
วิจัยพันธุ์กาแฟที่เหมาะกับความแห้งแล้ง 
และทนทานต่อศตัรพืูชมากขึน้ หุ้นกู้นีข้ายหมด
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากฝั งนักลงทุน
รายย่อยที่เป็นคนรุ่นใหม่
 สตาร์บัคส์ยังมุ ่งมั่นลดผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อม บรษิทัมร้ีานค้าปลกีท่ีเป็น ‘อาคาร
เขียว’ ตามมาตรฐาน LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) 
ถึง 1,200 แห่งใน 20 ประเทศ รวมถึง 5 สาขา
ในประเทศไทย เช่น พอร์โต ชิโน และเมกา 
บางนา
 ในปี 2015 บรรลุเป้าหมายลดการใช้น�้า
ได้ร้อยละ 25 ในด้านขยะ บริษัทพยายามหา

วัตถุดิบและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือใช้กับแก้ว
ที่ย่อยสลายและรีไซเคิลได้ดีขึ้น และสร้าง
แรงจงูใจให้ลูกค้าน�าแก้วมาเองอย่างทีเ่ราทราบ 
แต่มีเพียงร้อยละ 1.6 ของเครื่องดื่มท่ีขายได้
ที่ลูกค้าน�้าแก้วมาเอง ซึ่งยังห่างไกลจาก
เป้าหมายท่ีร้อยละ 5 สตาร์บัคส์ยอมรับว่า
การเปลี่ยนพฤติกรรมผู ้บริโภคเป็นความ
ท้าทายอย่างยิ่ง
 เมื่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมปออก
นโยบายท่ีชัดเจนว่าไม่ต้อนรับผู้ลี้ภัย ซีอีโอ
ของสตาร์บัคส์ก็ออกประกาศสวนทันทีว่า 
บรษิทัจะจ้างงานผูล้ีภ้ยัทัว่โลก 10,000 ต�าแหน่ง 
ภายใน 5 ปี เพ่ือสร้างโอกาสทางอาชีพและ
ชีวิตใหม่แก่ผู้ลี้ภัย แม้ว่านักวิเคราะห์จะเตือน
ว่าเป็นเป้าหมายท่ีท�าให้แบรนด์เสียหาย 
และท�าให้คนอเมริกันจ�านวนมากเลิกซื้อ 
แต่บริษัทก็เดินหน้ากับนโยบายน้ีต่อเน่ืองจาก
แผนจ้างงานทหารผ่านศกึและครอบครวัให้ได้ 
10,000 ต�าแหน่งเดิมที่ใกล้จะบรรลุเป้าในปี 
2018
 แน่นอนว่าครั้งต ่อไปเมื่อเราเดินเข ้า
สตาร์บัคส์สาขาไหนก็ตามจาก 26,000 แห่ง
ใน 75 ประเทศ ราคากาแฟของสตาร์บัคส์
ย่อมเป็น ‘พรเีมยีม’ คอื แพงกว่าร้านอืน่ เหตผุล
ของความแพงท้ังหมดคงไม่ได้มาจากการ
ไม่เอาเปรียบเกษตรกร ซัพพลายเออร์ สังคม 
หรือสิ่งแวดล้อม  
 แต่อย่างน้อยคุณก็แน่ใจได้ว่ากาแฟที่
คุณก�าลังดื่มไม่ได้ผลักภาระทางสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อมให้ใคร แต่จะคุ้มหรือไม่คุ้มลูกค้า
คงต้องตัดสินใจเอง และถ้าจะซื้อสตาร์บัคส์
ก็อย่าลืมหยิบแก้วมาเองเพ่ือรับส่วนลดและ
ช่วยโลกไปพร้อมๆ กัน

“เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ออกนโยบายที่ชัดเจนว่าไม่ต้อนรับผู้ลี้ภัย ซีอีโอ
ของสตาร์บัคส์ ได้ออกประกาศสวนทันทีว่า บริษัทจะจ้างงานผู้ลี้ภัยทั่วโลก 
10,000 ต�าแหน่ง ภายใน 5 ปี เพ่ือสร้างโอกาสทางอาชีพและชีวิตใหม่แก่ผู้ลี้ภัย”

ภัทราพร 
แย้มละออ

นักการตลาดและ
นักธุรกิจเพ่ือสังคม
ที่บ่มเพาะความคิดและ
ประสบการณ์จากการ
ท�างานที่ป่าสาละมาสู่
งานเขียนในเชิง
‘ธุรกิจคิดต่าง’

THE AUTHOR
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รวมเทคนิคการตลาด
สําหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่ ให้คนรู้จักเร็วที่สุด
เวลาเราเปิดตัวสินค้าใหม่ สิ่งส�าคัญที่สุด
คือการท�าให้คนรู้จักเรา เรียกชื่อสินค้าเรา
ถูก เข้าใจว่าเราท�าอะไรได้ และจดจ�าเราได้ 
แต่ท่ามกลางสินค้ามากมายมหาศาลกว่า 
60,000 แบรนด์ในตลาด รวมไปถึงผู้คน
อีกมากมายที่ได้รับสื่อโฆษณาเต็มไปหมด
ในชีวิตประจ�าวัน เราจะมีวิธีการอย่างไร
ส�าหรับการเปดิตวัสนิคา้ใหมใ่หเ้ปน็ทีรู่จ้กัละ่
 เทคนิคหนึ่งท่ีผมอยากน�าเสนอคือเทคนิค
ที่เรียกว่า ‘crowded room’ หรือ ‘การแนะน�า
ตัวเองในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คน’ 
 ลองนึกภาพห้องท่ีคนก�าลังปาร ์ตี้ กัน
สนุกสนานเต็มไปหมดสิครับ มันเต็มไปด้วย
ผู้คนมากมายที่พูดคุยกัน มีเสียงเพลงดังสร้าง
บรรยากาศ หลายคนจับกลุ่มพูดคุยกันอย่าง
ออกรส คณุเดนิเข้ามาในห้องนี ้ไม่มใีครเข้ามา
ทักทายคุณแม้แต่คนเดียว
 คุณจะท�าอย่างไรจึงจะสามารถแนะน�า
ตัวคุณในห้องท่ีเต็มไปด้วยผู ้คน และเต็ม
ไปด้วยสิ่งรบกวนนี้ได้?

คุณสามารถที่จะ…
1. เปิดตัวเข้ามาในห้องอย่างยิ่งใหญ่ 
2. ตะโกนเรียกร้องความสนใจ

3. ขัดจังหวะด้วยการร่วมวงสนทนาอย่าง
สุภาพ
4. หามุมที่เงียบกว่าในห้อง หรือจังหวะที่ห้อง
เงียบๆ
5. กระซิบข้างหู พูดคุยเป็นรายคน
6. สัมผัส
7. ให้คนอื่นแนะน�าตัวคุณให้
8. หากลุม่ท่ีใกล้เคยีงกับคณุ แล้วเข้าไปพูดคยุ

 จนิตนาการว่าสนิค้าของคณุคอืคนหน่ึงคน 
ทีต้่องแต่งตวัยังไง บคุลกิหน้าตา และท�าไมคน
ถึงอยากรู้จักคุณก่อนท่ีจะเข้าไปท�าความรู้จัก
ในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนอย่างนี้ ชื่อของคุณ
คือ brand name การแต่งตัวคือ brand 
personality วิธีการพูดและนิสัยคือ brand 
character เรื่องที่คุณเช่ียวชาญหรือถนัดคือ 
reason to believe และสุดท้ายสิ่งส�าคัญ
ที่สุดคือ การสร้างความประทับใจแรกท่ีคน
จะเข้าใจคุณได้ทันที หรือ first impression 
ส่วนห้องท่ีวุ่นวายน้ันเปรียบเสมือน clutter 
ของส่ือโฆษณาต่างๆ ทีพ่ยายามดงึความสนใจ 
หรือพูดคุยกับคนอยู่ ซึ่งเทคนิคแต่ละเทคนิค
ถ้าจะให้อธิบายเปรยีบเทียบกับการออกสนิค้า
แล้ว จะเปรียบได้ดังนี้

สโรจ เลาหศิริ

Chief Marketing 
Officer แห่ง Rabbit’s 
Tale และเจ้าของ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
สโรจขบคิดการตลาด 
จะมาถอดรหัสเคสดัง 
เรื่องเด่นประเด็นร้อน
ที่เป็นกระแสของแบรนด์
และสินค้าต่างๆ ในมุม
มองของนักการตลาด

THE AUTHOR

1. เปดตัวยิ่งใหญ ทําตัวเดนเปนจุดสนใจ
หากเรามีงบประมาณมากๆ นี่คือการทุ ่ม
งบการตลาดมหาศาลท�าแคมเปญโฆษณา
หาพรีเซนเตอร์ หรือจัดอีเวนต์ใหญ่โต หรือ
แต่งตัวให้เด่นที่สุดในงาน (การท�า product 
differentiation) เดินเข้างานมีแสงสปอตไลต์ 
เพื่อเปิดตัวคุณเข้ามาในห้อง ท�าให้ทุกคนต้อง
หันมาสนใจคุณ ซึ่งเทคนิคนี้ได้ผลในการสร้าง
ความสนใจแน่นอน แต่คนอยากจะรูจ้กัคุณต่อ
หรือไม่ ท่ีเหลือคือตัวของคุณเอง เทคนิคน้ี
คือการท�า brand activation หรือการปล่อย
แคมเปญการตลาดท่ีใช้เครื่องมือการตลาด
ครบทุกเครื่องมือนั่นเอง

2. ตะโกนเรียกรองความสนใจ
วิธีน้ีเป็นวิธีทีใ่ช้กันเยอะสดุ และก็เวิร์กน้อยทีส่ดุ 
เพราะคนจะหันมามองคุณด้วยความสงสัย 
และจะหันกลับไปด้วยความร�าคาญ วิธีน้ี
เปรียบเสมือนการทุ่มเงินโฆษณา เพื่อแนะน�า
ตัวเองว่าเป็นใคร โดยท่ีไม่ได้ใส่ใจบริบทของ
คนในห้องท่ีก�าลงัพูดคยุกันอยู่ และคณุก็จะถูก
กลืนหายไปในท่ีสุด เทคนิคนี้คือ traditional 
advertising หรือการโฆษณาด้วยสื่อประเภท
กระจายภาพหรือเสียงนั่นเอง
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มวลความเหงาของ
‘ชายที่คนรักจากไป’ รวมเรื่องส้ันอารมณ์หว่อง
เล่มล่าสุดของ ฮารูกิ มูราคามิ
“วนัหนึง่จู่ๆ  คณุกก็ลายเป็นพวกผูช้ายทีค่น
รกัจากไปวนันัน้ ไมม่กีารเตอืนลว่งหน้าหรอื
มีการบอกใบ้เลยแม้แต่น้อย มันมาเยือน
คณุโดยไมค่าดฝนั ไมม่ทีัง้ลางสงัหรณแ์ละ
ลางบอกเหต ุปราศจากเสียงเคาะประตแูละ
เสยีงกระแอมไอ พอเลีย้วตรงหวัมมุถนนไป 
คุณก็จะรู้ตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้ว…”
 ใกล้เที่ยงคืน ผมโพสต์รูปชายหนุ่มนั่งดื่ม
โดดเดีย่วในร้านเหล้าญ่ีปุน่ พร้อมประโยคท่อน
ดังกล่าวท่ีมาจากเรื่องสั้น ชายที่คนรักจากไป 

ของฮารูกิ มูราคามิ อีกครู่เดียวหลังจากน้ัน 
เพจกระท�าความหว่องก็แชร์รูปและข้อความ
จากสเตตสัของผมไปให้ ‘พวกผูช้ายและผูห้ญิง
ท่ีคนรักจากไป’ ท่ียังรอกระท�าความหว่องอยู่
กลางดึกในค�่าคืนนั้น
 คุณถาม “ท�าไมข้อความในเรื่องเล่าของ
มูราคามิถึงโดนใจคนโดดเดี่ยวได้ทุกครั้ง” 
 ผมตอบ “โดยเฉพาะถ้ามาจากนิยาย 3 เล่ม
นี้ Norwegian Wood, Sputnik Sweetheart 
และ South of the Border, West of the Sun 

3. ขดัจงัหวะดวยการรวมวงสนทนา (อยาง
สุภาพ) 
เป็นหลักการร่วมบทสนทนาของผู้คนเฉพาะ
กลุม่ใดกลุม่หน่ึงท่ีพูดคยุกันอยู่อย่างถูกจงัหวะ 
ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ได้ ท�าให้คนที่พูดคุย
กันอยู ่ในวงสนทนา เหล่าน้ีคือ content 
marketing หรือ newsjacking (การโหน
กระแสอย่างมีชั้นเชิง) น่ันเอง ท่ีส�าคัญเวลา
ที่คุณร่วมวงสนทนา สิ่งที่คุณพูดต้องเป็น
ประโยชน์ในวงสนทนา แล้วคนในวงนัน้จะถาม
คุณเองว่าคุณชื่ออะไร เป็นใคร และจะอยาก
รู้จักคุณมากขึ้น ถ้าคุณมัวแต่เข้าไปขายเรื่อง
ตัวเอง เขาก็จะค่อยๆ ถอยห่างจากคุณ

4. หามุมท่ีเงยีบกวา หรอืจังหวะท่ีหองเงียบ 
คือการหาสิ่งแวดล้อม สื่อ หรือที่ใหม่ๆ ที่ยัง
ไม่มีความวุ่นวายสับสนอลหม่านของโฆษณา 
หรือไม่มีบทสนทนามากนัก ซ่ึงความเงียบ
ท�าให้คนมีสมาธิฟังเรามากที่สุด แต่สิ่งส�าคัญ
คอืเรือ่งทีพู่ดต้องเก่ียวข้องและเข้าหคูนฟังด้วย!
เทคนิคนี้คือการหา new media หรือพื้นที่สื่อ
ใหม่ๆ นั่นเอง

5. กระซิบขางหู พูดคุยเปนรายคน 
ในบางครั้งสิ่ง ท่ีได ้ผลมากท่ีสุดไม ่ใช ่การ
พยายามตะโกนให้ดงัท่ีสดุ แต่กระซบิให้เบาแต่
ถูกคนที่สุด ในกรณีนี้คือการท�า personaliza-
tion หรอื direct marketing (การตลาดทางตรง 
โดยใช้เครื่องมือที่ติดต่อไปยังลูกค้าคนต่อคน) 
นั่นเอง การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีน่าจะใช่ 
และพูดคยุกับเขาอย่างใกล้ชดิในสิง่ทีเ่ขาสนใจ

6. สัมผัส 
การสัมผัส (touch) คือการท�าความรู้จักผ่าน
การถ่ายทอดทางประสบการณ์ด้านอารมณ์
ที่ค�าพูดทดแทนไม่ได้ ในบางครั้งถึงมีศาสตร์
ในการอ่านคนเวลาจบัมอืแนะน�าตวัเลยทเีดยีว 
ส�าหรับวิธีนี้คือ การสร้าง ‘live experience’ 
หรือสร้างประสบการณ์ร่วมท่ีจับต้องได้ ไม่ว่า
จะเป็น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ให้กับคนกลุ่ม
เล็กๆ ก่อน ให้เขารู้สึกได้ถึงเราก่อนที่จะค่อยๆ 
พูดคยุกับคนถัดๆ ไป การสร้าง live experience 
มักจะเก่ียวข้องกับการท�าอีเวนต์เปิดตัวแบบ
พิเศษ การเดินสายโรดโชว์ โดยมีสินค้าหรือ
บริการให้ลองใช้จริง โดยเน้นไปที่ ‘อารมณ์’ 
มากกว่าขายของ

7. ใหคนอื่นแนะนําคุณให 
คือการใช้ brand ambassador/presenter 

หรอื public relations (ประชาสมัพันธ์) น่ันเอง 
แน่นอนว่าการให้คนอื่นท่ีคนในห้องให้ความ
สนใจฟัง หรือพิธีกรในงานเลี้ยงแนะน�าตัวคุณ
ให้ก็เป็นวิธีที่ดีในการให้คนในห้องรู้จักคุณ! 
และที่ส�าคัญคนท่ีแนะน�าคุณก็ควรเป็นคนท่ี
ได้รับการยอมรับ หรือมีคนฟัง ไม่เช่นนั้น
คุณเองก็จะไม่มีคนฟังด้วยเช่นกัน 

8. หากลุมท่ีใกลเคียงกับคุณ แลวเขาไป
พูดคุย 
มนุษย์เราจะรู้สึกสบายใจเวลาท่ีเจอกลุ่มคนที่
มีลกัษณะคลา้ยๆ กนั และน่าจะเข้ากนัได้ เช่น 
ถ้าเราเป็นผู้ชายที่เดินเข้าไปในห้องที่ไม่รู้จัก

ใคร เราย่อมมองหากลุม่ผูช้ายท่ีดนู่าจะเฟรนด์ลี
คุยง่าย แล้วเข้าไปท�าความรู้จักก่อน เช่นเดียว
กันครับ ถ้าเราสามารถก�าหนดแบรนด์ตัวเอง
ได้ชัด และรู้ว่าใครที่น่าจะเข้ากับเราได้ การ
มองหากลุ่มที่ใกล้เคียงกับคุณ (segment) 
แล้วเข้าไปพูดคุยก็มีโอกาสท่ีจะท�าความรู้จัก
และสนิทพอทีจ่ะให้คนกลุ่มนีแ้นะน�าคณุต่อไป
เรื่อยๆ ก็ได้
 ท้ังหมดน้ีคือเทคนิคท่ีให้คุณลองคิดและ
หยิบไปเลือกใช้ส�าหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่
ของคุณในครั้งหน้านะครับ ท่ีส�าคัญคือคุณ
ต้องสร้างแบรนด์และหาข้อดีที่ท�าให้กลุ่มคน
อยากรู้จักคุณให้มากขึ้นด้วยครับ
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รกัจากไปวนันัน้ ไมม่กีารเตอืนลว่งหน้าหรอื
มีการบอกใบ้เลยแม้แต่น้อย มันมาเยือน
คณุโดยไมค่าดฝนั ไมม่ทีัง้ลางสงัหรณแ์ละ
ลางบอกเหต ุปราศจากเสียงเคาะประตแูละ
เสยีงกระแอมไอ พอเลีย้วตรงหวัมมุถนนไป 
คุณก็จะรู้ตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้ว…”
 ใกล้เที่ยงคืน ผมโพสต์รูปชายหนุ่มนั่งดื่ม
โดดเดีย่วในร้านเหล้าญ่ีปุน่ พร้อมประโยคท่อน
ดังกล่าวท่ีมาจากเรื่องสั้น ชายที่คนรักจากไป 

ของฮารูกิ มูราคามิ อีกครู่เดียวหลังจากน้ัน 
เพจกระท�าความหว่องก็แชร์รูปและข้อความ
จากสเตตสัของผมไปให้ ‘พวกผูช้ายและผูห้ญิง
ที่คนรักจากไป’ ที่ยังรอกระท�าความหว่องอยู่
กลางดึกในค�่าคืนนั้น
 คุณถาม “ท�าไมข้อความในเรื่องเล่าของ
มูราคามิถึงโดนใจคนโดดเดี่ยวได้ทุกครั้ง” 
 ผมตอบ “โดยเฉพาะถ้ามาจากนิยาย 3 เล่ม
นี้ Norwegian Wood, Sputnik Sweetheart 
และ South of the Border, West of the Sun 

3. ขดัจงัหวะดวยการรวมวงสนทนา (อยาง
สุภาพ) 
เป็นหลักการร่วมบทสนทนาของผู้คนเฉพาะ
กลุม่ใดกลุม่หน่ึงท่ีพูดคยุกันอยู่อย่างถูกจงัหวะ 
ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ได้ ท�าให้คนที่พูดคุย
กันอยู ่ในวงสนทนา เหล่าน้ีคือ content 
marketing หรือ newsjacking (การโหน
กระแสอย่างมีชั้นเชิง) น่ันเอง ท่ีส�าคัญเวลา
ท่ีคุณร่วมวงสนทนา สิ่งที่คุณพูดต้องเป็น
ประโยชน์ในวงสนทนา แล้วคนในวงนัน้จะถาม
คุณเองว่าคุณชื่ออะไร เป็นใคร และจะอยาก
รู้จักคุณมากขึ้น ถ้าคุณมัวแต่เข้าไปขายเรื่อง
ตัวเอง เขาก็จะค่อยๆ ถอยห่างจากคุณ

4. หามุมท่ีเงยีบกวา หรอืจังหวะท่ีหองเงยีบ 
คือการหาสิ่งแวดล้อม สื่อ หรือที่ใหม่ๆ ท่ียัง
ไม่มีความวุ่นวายสับสนอลหม่านของโฆษณา 
หรือไม่มีบทสนทนามากนัก ซ่ึงความเงียบ
ท�าให้คนมีสมาธิฟังเรามากที่สุด แต่สิ่งส�าคัญ
คือเรือ่งทีพู่ดต้องเก่ียวข้องและเข้าหคูนฟังด้วย!
เทคนิคนี้คือการหา new media หรือพื้นที่สื่อ
ใหม่ๆ นั่นเอง

5. กระซิบขางหู พูดคุยเปนรายคน 
ในบางครั้งสิ่ง ท่ีได ้ผลมากท่ีสุดไม ่ใช ่การ
พยายามตะโกนให้ดงัท่ีสดุ แต่กระซบิให้เบาแต่
ถูกคนที่สุด ในกรณีนี้คือการท�า personaliza-
tion หรอื direct marketing (การตลาดทางตรง 
โดยใช้เครื่องมือที่ติดต่อไปยังลูกค้าคนต่อคน) 
นั่นเอง การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีน่าจะใช่ 
และพูดคุยกับเขาอย่างใกล้ชดิในสิง่ทีเ่ขาสนใจ

6. สัมผัส 
การสัมผัส (touch) คือการท�าความรู้จักผ่าน
การถ่ายทอดทางประสบการณ์ด้านอารมณ์
ที่ค�าพูดทดแทนไม่ได้ ในบางครั้งถึงมีศาสตร์
ในการอ่านคนเวลาจบัมอืแนะน�าตวัเลยทเีดยีว 
ส�าหรับวิธีนี้คือ การสร้าง ‘live experience’ 
หรือสร้างประสบการณ์ร่วมท่ีจับต้องได้ ไม่ว่า
จะเป็น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ให้กับคนกลุ่ม
เล็กๆ ก่อน ให้เขารู้สึกได้ถึงเราก่อนที่จะค่อยๆ 
พูดคยุกับคนถัดๆ ไป การสร้าง live experience 
มักจะเก่ียวข้องกับการท�าอีเวนต์เปิดตัวแบบ
พิเศษ การเดินสายโรดโชว์ โดยมีสินค้าหรือ
บริการให้ลองใช้จริง โดยเน้นไปที่ ‘อารมณ์’ 
มากกว่าขายของ

7. ใหคนอื่นแนะนําคุณให 
คือการใช้ brand ambassador/presenter 

หรอื public relations (ประชาสมัพันธ์) น่ันเอง 
แน่นอนว่าการให้คนอื่นท่ีคนในห้องให้ความ
สนใจฟัง หรือพิธีกรในงานเลี้ยงแนะน�าตัวคุณ
ให้ก็เป็นวิธีที่ดีในการให้คนในห้องรู้จักคุณ! 
และที่ส�าคัญคนท่ีแนะน�าคุณก็ควรเป็นคนท่ี
ได้รับการยอมรับ หรือมีคนฟัง ไม่เช่นนั้น
คุณเองก็จะไม่มีคนฟังด้วยเช่นกัน 

8. หากลุมท่ีใกลเคียงกับคุณ แลวเขาไป
พูดคุย 
มนุษย์เราจะรู้สึกสบายใจเวลาท่ีเจอกลุ่มคนที่
มีลกัษณะคลา้ยๆ กนั และน่าจะเข้ากนัได้ เช่น 
ถ้าเราเป็นผู้ชายที่เดินเข้าไปในห้องที่ไม่รู้จัก

ใคร เราย่อมมองหากลุม่ผูช้ายท่ีดนู่าจะเฟรนด์ลี
คุยง่าย แล้วเข้าไปท�าความรู้จักก่อน เช่นเดียว
กันครับ ถ้าเราสามารถก�าหนดแบรนด์ตัวเอง
ได้ชัด และรู้ว่าใครที่น่าจะเข้ากับเราได้ การ
มองหากลุ่มที่ใกล้เคียงกับคุณ (segment) 
แล้วเข้าไปพูดคุยก็มีโอกาสที่จะท�าความรู้จัก
และสนิทพอทีจ่ะให้คนกลุ่มนีแ้นะน�าคณุต่อไป
เรื่อยๆ ก็ได้
 ทั้งหมดนี้คือเทคนิคท่ีให้คุณลองคิดและ
หยิบไปเลือกใช้ส�าหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่
ของคุณในครั้งหน้านะครับ ท่ีส�าคัญคือคุณ
ต้องสร้างแบรนด์และหาข้อดีที่ท�าให้กลุ่มคน
อยากรู้จักคุณให้มากขึ้นด้วยครับ
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ร้านหนังสือออนไลน์
เจ้าของสโลแกน 
‘Reading is Sexy’ 
ร้านหนังสือที่รวบรวม
หนังสืออินเทรนด์
ไม่ตกกระแสไว้มากที่สุด 
ทั้งฝั่ งวรรณกรรม และ 
non-fiction รวมทั้ง
น�าเสนอเรื่องราวของ
หนังสือ นักเขียน และ
สร้างชุมชนนักอ่าน
มาอย่างต่อเนื่อง

THE AUTHOR

รวมเรื่องส้ัน ชายท่ีคนรักจากไป เล่มล่าสุดน้ี
ก็คงจะตามเข้าไปอยู่ในลิสต์เรียบร้อย”

รวมเรื่องสั้น ชายที่คนรักจากไป
ชายที่คนรักจากไป รวมเรื่องสั้น 7 เรื่อง พิมพ์
รวมเล่มครั้งแรกท่ีญี่ปุ่นในปี 2557 ฉบับแปล
ภาษาไทยออกมาในปี 2559 และฉบับภาษา
อังกฤษเพิ่งวางแผงเมื่อกลางปีนี้เอง
 มูราคามิเขียนไว้ในบทน�าของเล่มว่า 
เขาอยากถอดลักษณะและความรู ้สึกของ
ผู้ชายเหล่านั้นออกมาให้เข้าใจได้ง่ายในรูป
ของเรื่องราวหลากหลาย แต่ละเรื่องจึงเป็น
เรื่องของชายที่คนรักจากไปในความหมาย
ตรงตามตวัอกัษร คอืพวกเขาถูกผูห้ญิงทอดทิง้ 
หรอืก�าลงัจะถูกทอดท้ิงด้วยเหตผุลต่างๆ นานา
 เรื่องสั้น 2 เรื่องแรกมาจากชื่อเพลงของ 
The Beatles เรือ่งแรก Drive My Car เรือ่งของ
ดาราชายวัยกลางคนที่ภรรยาจากไปด้วยโรค
มะเรง็ และเขารูม้าโดยตลอดว่า ภรรยามคีวาม
สัมพันธ์กับชายอื่นแบบลับๆ และท้ังๆ ที่รู ้ 
เขาเองกลับสวมบทบาทนักแสดงเล่นบทสามี
ภรรยาที่ดูดีมีความสุขจนกระทั่งเธอจากไป
 Yesterday เรือ่งของนกัเขียนชายทีท่กุครัง้
เวลาได้ยินเพลงของ The Beatles เพลงนี้
คือความทรงจ�าในช่วงวัย 20 ที่เพื่อนสนิทของ
เขาเสนอให้ออกเดตกับแฟนสาวของตัวเอง 
หลังจากเดตครัง้ท่ีสอง เพ่ือนของเขาหายตวัไป
อย่างลึกลับและเขาก็ไม่ได้สานต่อเดตที่สาม
 “เรื่องราวตางๆ ในตอนนั้น ผมรูสึกราวกับ
มันเพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อวานดังชื่อเพลง เสียงเพลง
ทาํใหความทรงจาํแจมชดัขึน้ และบางครัง้พลงั
ของมันกระตุนใหรูสึกเจ็บแปลบในหนาอก”
 อวัยวะเอกเทศ นายแพทย์เพลย์บอยผู้ไม่
เคยปล่อยตัวเองให้อยู่ในห้วงรัก แต่ในที่สุด
เขาตกหลุมรักผู้หญิงที่แต่งงานมีลูกแล้ว ก่อน
จะตามมาด้วย ‘โรครกั’ เมือ่ฝ่ายหญิงทิง้เขาไป 
และปิดท้ายเรื่องด้วยความน่าสะเทือนใจ
 เซเฮราซาด เล่าถึงชายผูอ้าศยัอยู่ใน ‘เฮาส์’
ซึ่งมีแม่บ้านคอยดูแลบ้าน หุงหาอาหาร และ
ความสัมพันธ์บนเตียง ปิดท้ายที่ท�าให้เรื่องสั้น
เรือ่งน้ีพิเศษ คอืทุกครัง้หลงัจากมเีซก็ซ์ แม่บ้าน
จะเล่าเรื่องสมัยแอบย่องเข้าบ้านเพ่ือนชาย
ที่เธอแอบชอบตอน ม.5 และทุกครั้งเธอจะ
ทิง้ปรศินาเอาไว้จนเป็นทีม่าของชือ่ เซเฮราซาด 
เจ้าหญิงในเรื่อง อาหรับราตรี
 คิโนะ ชายหนุ่มผู้ฝังความเจ็บปวดเอาไว้ 
ตัง้แต่วนัทีจ่บัได้ว่าภรรยาก�าลงันัง่คร่อมเพ่ือน
ร่วมงานคนสนิทเปลือยเปล่าอยู ่บนเตียง
ในห้องนอนของเขาเอง เรื่องสั้นเรื่องน้ีมี

องค์ประกอบของมรูาคามคิรบถ้วน – ชายหนุ่ม
ผู ้โดดเดี่ยว เพ่ือนร่วมงานคนสนิทที่แอบมี
สัมพันธ์กับภรรยาของเขา บาร์แจซ แมวจรจัด
สเีทา เซก็ซ์กับหญิงสาวผูป้รากฏตวัในคนืฝนตก
ลางบอกเหตุกะทันหันท่ีท�าให้ชายหนุ่มต้อง
ออกเดินทาง เสียงเคาะประตูกลางดึก และ
ขอบผาสู่อีกดินแดนหนึ่ง
 แซมซาในหวงรกั เป็นเรือ่งสัน้ท่ีเพ่ิมเข้ามา
ในฉบับแปลภาษาไทย (รวมท้ังฉบับภาษา
อังกฤษ) มูราคามิเปลี่ยนเกรเกอร์ แซมซา
ของฟรานซ์ คาฟคา จากชายหนุ่มที่ตื่นข้ึนมา
พบว่าตัวเองกลายร่างเป็นแมลง สลับให้เป็น
แมลงทีต่ืน่ข้ึนมาเป็นชายหนุม่ เกรเกอร์ แซมซ่า 
แถมยังได้พบเจอกับหญิงสาวและการชูชัน
ครั้งแรกอีกด้วย
 พวกผูชายที่คนรักจากไป เรื่องสั้นท้ายสุด
ของเล่ม มูราคามิเขียนข้ึนหลังสุดส�าหรับ
การรวมเล่มโดยเฉพาะ เมื่อมีโทรศัพท์แจ้ง
ข่าวร้ายกลางดึกจากชายแปลกหน้าบอกว่า 
ภรรยา ซึ่งเป็นแฟนเก่าสมัยอายุ 14 ของเขา
จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย บทสนทนาทาง
โทรศัพท์จบแค่นั้น แต่มันได้ทิ้งสถานภาพของ
การเป็นชายท่ีคนรกัจากไป และความเจบ็ปวด
ก้อนใหญ่ไว้ให้กับเขา
 “เธอจากไป คงไมมีใครรูหรอกวาตอนนั้น
ผมกลัดกลุมใจมากแคไหน จมดิ่งลงหวงเหว
ลึกเพียงใด ไมสิ ไมมีทางรูได เพราะขนาดตัว
ผมเองยังนึกไมคอยออกเลย ผมทุกขทรมาน
แคไหน? ผมเจ็บปวดใจมากเพียงใด? ถามี
เครื่องวัดความเศราไดงายๆ และแมนยําใน
โลกน้ีก็คงดหีรอก ถามจีรงิก็จะไดวดัเปนตวัเลข
ทิ้งไวได…”

ความโดดเดี่ยวท่ีพวกผูชายท่ีคนรักจากไป
ตองเผชิญ
ผมเสนอความเห็นให้คุณฟัง “แกนหลักของ
เรือ่งสัน้ในเล่มนีค้อืความโดดเดีย่วท่ีพวกผูช้าย
เหล่าน้ีต้องเผชญิ พอถึงเวลาเหมาะเจาะ ไม่ว่า
จะช้าหรือเร็ว ความโดดเดี่ยวนั้นจะโถมตัว
เข้าใส่ แม้ว่าปัจจบุนัพวกเขาเหล่าน้ันดูเหมอืน
จะใช้ชีวิตอย่างปกติดีมีความสุขก็ตาม”
 คุณว่า “อย่างเวลาเพลงอกหักสักเพลงดัง
ขึ้นมา ภาพคนรักเก่าก็ลอยมาตรงหน้า” 
 มรูาคามเิขยีนเรือ่งสัน้ชดุนี ้แล้วโยนความ
โดดเดีย่วในรปูแบบต่างๆ ใส่เข้าไปในตวัละคร
ธรรมดาสามญัอนัหลากหลายทีก่ลายเป็นชาย
ที่คนรักจากไปในวันหน่ึง ไม่ว่าจะเป็น ชายที่
คนรักจากไปแบบประเดี๋ยวประดาวอย่างชาย
ที่เฮาส์ ผู้รอคอยเซ็กซ์และตอนต่อไปของเรื่อง

เล่าพิศวงจากแม่บ้าน, ดาราชายท่ีต้องท�าความ
เข้าใจว่าภรรยาท่ีจากไปท�าไมต้องมสีมัพันธ์ลบั
กับชายอืน่ถึง 4 คน, ความโดดเดีย่วถึงขัน้กลาย
เป็นโรครักท่ีกัดกินหัวใจนายแพทย์เพลย์บอย 
ผูไ้ม่เคยปล่อยตวัเองให้อยู่ในห้วงรกัสักครั้ง
 คณุว่า “นับแล้วก็เกนิกว่า 15 ปีมาแล้วนะ 
ที่นิยายของมูราคามิท�าให้พวกเราเห็นภาพ
ความโดดเดี่ยวผุดขึ้นเป็นภาพอันชัดเจน
นับตั้งแต่ สดับลมขับขาน นิยายเร่ืองแรก
ของมูราคามิที่พิมพ์ฉบับภาษาไทยครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ. 2012 หรือผ่านไปสิบกว่าปีนิยาย 
Norwegian Wood ก็ได้กลายเป็นหนังสอืสร้าง
บุคลิกให้ ‘หมอก’ ในซีรีส์ ฮอรโมนส วัยวาวุน 
เป็นเด็กชายโดดเดี่ยวผู้เกาะกุมความเหงา
 ผมเสริม “ท�าไมคนเราถึงได้เหงาขนาดน้ี 
เป็นไปได้หรือไม่ว่าโลกถูกส่งให้มาลอยกลาง
อวกาศเว้ิงว้างเพียงเพ่ือเป็นท่ีพ�านักของคน
เหงา ประโยคนี้ไงจาก Sputnik Sweetheart 
ท่ีคนชอบหยิบไปโพสต์ตอนเจอบรรยากาศ
หว่องๆ”
 ย้อนกลบัไปท่ีเรือ่ง คิโนะ ผมคิดว่ามรูาคามิ
บอกใบ้ไว้ให้แล้วนะ เพราะตัวคิโนะเองที่เป็น
คนพูดออกมาว่า “ตวัเราไม่ได้เจบ็ปวดให้เพียง
พอในเวลาท่ีต้องเจบ็ปวด ในเวลาท่ีควรรูส้กึถึง
ความเจ็บปวด แท้จริงเราข่มความรู้สึกส�าคัญ
นัน้ไว้ เพราะไม่อยากรบัความทกุข์ทรมานแสน
สาหัส จึงหลบหลกีการเผชญิหน้ากับความจรงิ 
ท�าให้ต้องแบกจิตใจกลวงเปล่าไร้เน้ือในมา
ตลอดเช่นนี้…”
 โทรศัพท์กลางดึกแจ้งข่าวฆ่าตัวตายของ
หญิงสาวท่ีเคยคบเป็นแฟนตอนมัธยม เลย
ท�าให้เขาในเรื่องสุดท้ายเจ็บปวดมาก “เพราะ
ตอนนั้นเขาอาจจะไมไดเจ็บปวดใหเพียงพอ
ในเวลาที่ตองเจ็บปวด”
 คุณตั้งข้อสงสัย “มูราคามิ ซึ่งตอนนี้อายุ 
68 ปี และแต่งงานอยู่กินกับภรรยามาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่วัยรุ่น น่าแปลกใจ ท�าไมเขาถึง
เขียนเรื่องความโดดเดี่ยว การเผชิญหน้ากับ
ความเจบ็ปวดโดยล�าพังได้เหมอืนเขาผ่านชวิีต
ร้ายๆ มาด้วยตัวเอง
 ผมพยักหน้า “น่ันสนิะ เขาควรจะได้โนเบล
เสียที”
 “แตวาการมีประสบการณเผชิญความ
เหงาโดดเดี่ยวในชวงวัยรุ นก็เปนสิ่งจําเปน
เหมือนกันใชไหม หมายถึงในชวงการเติบโต
ของคนเรานะ… ก็เหมอืนกับท่ีตนไมจะแขง็แรง
และเติบโตได จําเปนตองผานฤดูหนาวอัน
โหดราย ถาเปนสภาพอากาศอบอุนสบาย
ตลอดเวลา เสนวงปจะไมขึ้นดวยใชไหม”
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นายกฯ เกย์คนแรกของไอร์แลนด์
ผู้นําเพศหลากหลาย จุดหมายสังคมเท่าเทียม
ขา่วท่ีเจอในหนา้ฟดีโซเชยีลมเีดยีของดฉินั
ในช่วงท่ีผ่านมาก็คือ ข่าวของว่าที่นายก
รัฐมนตรีสาธารณรัฐไอร์แลนด์ที่เป็นเกย์ 
อัตลักษณ์ทางเพศเกย์ หรือที่ดิฉันเรียก
ภาษาปากว่าเก้งกวางนั้น รวมถึงรสนิยม
ทางเพศของเขาด้วยท่ีเป็นคนรักเพศ
เดียวกัน นับเป็นข่าวใหญ่ของสื่อในต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะส�านักข่าวและเพจ
ของกลุ่มสิทธิ LGBT ที่ต่างน�าเสนอ
และยินดีกับ ลีโอ วารัดคาร์ ว่าท่ีนายก
รฐัมนตรทีีอ่ายนุอ้ยทีสุ่ดและเปดิเผยตวัตน
ทางเพศตั้งแต่สมัยที่ เป็นนักการเมือง 
เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการท�างาน
สวัสดิการสังคม
 มองกลับมาอ่านข่าวในประเทศไทย 
หลายคนคงตกใจไม่น้อยว่ามนีายกฯ ทีเ่ป็นเกย์
ได้ด้วยหรอื ในกลุ่มท่ีเป็นพ่ีน้องผูม้คีวามหลาก
หลายทางเพศนัน้ ต่างชืน่ชมยินดกัีบข่าวแบบนี้
เป็นที่สุด เพราะนับเป็นอีกก้าวของผู้แทนใน
นามคน LGBT ทีก้่าวขึน้สูต่�าแหน่งทางการเมอืง
สูงสุดในรัฐบาล 
 มคีนจ�านวนไม่น้อยตัง้ค�าถามถึงความเป็น
เพศภาวะว่า เกย์ กะเทย เลสเบีย้น เป็นนายกฯ 

ได้จริงหรือ ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ค�าตอบแล้วว่าเกย์
ก็เป็นนายกฯ ได้ แล้วนายกฯ คนน้ีก็ไม่ใช่
คนแรกของโลกด้วย (แต่ไม่ใช่ใครๆ ก็เป็น
นายกฯ ได้แบบในบ้านเรา) 
 เน่ืองด้วยศักยภาพและภาวะผู้น�าท่ีหนุน
เสริมให้เกิดความนิยมและเป็นท่ีไว้วางใจ 
หากตัดเรื่องเพศภาวะออกไปก็นับเป็นเรื่อง
ที่ท้าทายอยู่แล้วบนเส้นทางการเมือง การหา
เสยีง การชนูโยบาย การเลอืกตัง้ จนกว่าจะมา
เป็นนายกรัฐมนตรี
 ข่าวนี้ท�าให้ดิฉันนึกย้อนไปเมื่อปี 2014 
ทีไ่ด้มโีอกาสเข้าร่วมงานประชมุสทิธิมนุษยชน
โลก (WorldPride Human Rights Confer-
ence) ณ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา 
ซึ่งได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศ
ไอซ์แลนด์คือ โยฮันนา ซิกูร์ดาร์ด็อตเทียร์ 
ที่เป็นผู ้หญิงคนแรกของประเทศ และเป็น
นายกฯ คนแรกของโลกที่เป็นเลสเบี้ยนด้วย 
 โยฮันนาได ้มากล่าวเป ิดงานประชุม
พร้อมกับคูช่วีติของเธอ และได้ปาฐกถาในเรือ่ง
ประสบการณ์การท�างานและการเคลื่อนไหว
เพื่อสิทธิทางเพศหลากหลาย 
 สิ่งที่โยฮันนาได้ท�าไว้คือการพิสูจน์เรื่อง

เคท ครั้งพิบูลย์

บุคคลที่สนใจเรื่องความ
หลากหลายทางเพศ 
สิทธิมนุษยชน 
และสวัสดิการสังคม 
รวมทั้งท�างานด้านสิทธิ
ทางเพศและสุขภาพ
มาอย่างยาวนาน
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อัตลักษณ์ทางเพศว่าไม่ได้เป็นส่วนท่ีท�าให้
ศกัยภาพคนสญูหายไป ความเป็นคนไม่ได้เสยี
ไปจากการเป็นเลสเบี้ยนของเธอ สิ่งที่น่าใส่ใจ
คอืนายกฯ ท่ีเป็นบคุคลผูท่ี้มคีวามหลากหลาย
ทางเพศก็ไม่ใช่ว่าจะเดินหน้าเรื่องสิทธิ LGBT 
อย่างเดยีว แต่ท่ีผ่านมาระบบการเมอืงก็ท�าให้
ผู ้น�าเหล่าน้ันต่างใช้วิ ธีการทางการเมือง
ในการน�าเสนอนโยบายเพ่ือคนทุกคนในสงัคม 
ด้วยความหวังเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม
และท่ัวถึง แต่อย่างน้อยก็เป็นภาพความทรงจ�า
หนึ่งท่ีบอกสังคมโลกว่าสังคมท่ีเป็นธรรม
ควรเป็นอย่างไร
 ข่าวน้ีได้ท�าให้เกิดข้อสังเกตว่าในประเทศ
ไทยยังไม่เคยมีรัฐมนตรีที่ประกาศตัวเป็น
เกย์ เลสเบี้ยน หรือนักการเมืองที่ประกาศ
อัตลักษณ์ทางเพศของตนต่อสังคม ถึงมีก็มี
ในระดับท้องถ่ินที่มีข่าวผู้ใหญ่บ้านเป็นกะเทย 
หรือมีสมาชิก อบจ. เป็นคนข้ามเพศ 
 แต่ในต่างประเทศ การออกมาประกาศว่า
ตัวเองมีตัวตนทางเพศอย่างไร นับเป็นการ
แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ และเป็นการ
หาเสียงไปในตัวกับกลุ ่มคนท่ีสนับสนุน
ประเด็นความภาคภูมิใจในความเป็น LGBT 
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นายกฯ เกย์คนแรกของไอร์แลนด์
ผู้นําเพศหลากหลาย จุดหมายสังคมเท่าเทียม
ขา่วทีเ่จอในหนา้ฟดีโซเชยีลมเีดยีของดฉินั
ในช่วงที่ผ่านมาก็คือ ข่าวของว่าที่นายก
รัฐมนตรีสาธารณรัฐไอร์แลนด์ที่เป็นเกย์ 
อัตลักษณ์ทางเพศเกย์ หรือที่ดิฉันเรียก
ภาษาปากว่าเก้งกวางนั้น รวมถึงรสนิยม
ทางเพศของเขาด้วยที่ เป็นคนรักเพศ
เดียวกัน นับเป็นข่าวใหญ่ของสื่อในต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะส�านักข่าวและเพจ
ของกลุ่มสิทธิ LGBT ที่ต่างน�าเสนอ
และยินดีกับ ลีโอ วารัดคาร์ ว่าท่ีนายก
รฐัมนตรทีีอ่ายนุอ้ยทีสุ่ดและเปดิเผยตัวตน
ทางเพศตั้งแต่สมัยที่ เป็นนักการเมือง 
เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการท�างาน
สวัสดิการสังคม
 มองกลับมาอ่านข่าวในประเทศไทย 
หลายคนคงตกใจไม่น้อยว่ามนีายกฯ ทีเ่ป็นเกย์
ได้ด้วยหรอื ในกลุม่ทีเ่ป็นพ่ีน้องผูม้คีวามหลาก
หลายทางเพศนัน้ ต่างชืน่ชมยินดกัีบข่าวแบบน้ี
เป็นที่สุด เพราะนับเป็นอีกก้าวของผู้แทนใน
นามคน LGBT ทีก้่าวขึน้สูต่�าแหน่งทางการเมอืง
สูงสุดในรัฐบาล 
 มคีนจ�านวนไม่น้อยตัง้ค�าถามถึงความเป็น
เพศภาวะว่า เกย์ กะเทย เลสเบีย้น เป็นนายกฯ 

ได้จริงหรือ ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ค�าตอบแล้วว่าเกย์
ก็เป็นนายกฯ ได้ แล้วนายกฯ คนน้ีก็ไม่ใช่
คนแรกของโลกด้วย (แต่ไม่ใช่ใครๆ ก็เป็น
นายกฯ ได้แบบในบ้านเรา) 
 เน่ืองด้วยศักยภาพและภาวะผู้น�าท่ีหนุน
เสริมให้เกิดความนิยมและเป็นท่ีไว้วางใจ 
หากตัดเรื่องเพศภาวะออกไปก็นับเป็นเรื่อง
ที่ท้าทายอยู่แล้วบนเส้นทางการเมือง การหา
เสยีง การชนูโยบาย การเลอืกตัง้ จนกว่าจะมา
เป็นนายกรัฐมนตรี
 ข่าวนี้ท�าให้ดิฉันนึกย้อนไปเมื่อปี 2014 
ทีไ่ด้มโีอกาสเข้าร่วมงานประชมุสทิธิมนุษยชน
โลก (WorldPride Human Rights Confer-
ence) ณ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา 
ซึ่งได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศ
ไอซ์แลนด์คือ โยฮันนา ซิกูร์ดาร์ด็อตเทียร์ 
ที่เป็นผู ้หญิงคนแรกของประเทศ และเป็น
นายกฯ คนแรกของโลกที่เป็นเลสเบี้ยนด้วย 
 โยฮันนาได ้มากล่าวเป ิดงานประชุม
พร้อมกับคูช่วีติของเธอ และได้ปาฐกถาในเรือ่ง
ประสบการณ์การท�างานและการเคลื่อนไหว
เพื่อสิทธิทางเพศหลากหลาย 
 สิ่งที่โยฮันนาได้ท�าไว้คือการพิสูจน์เรื่อง

เคท ครั้งพิบูลย์

บุคคลที่สนใจเรื่องความ
หลากหลายทางเพศ 
สิทธิมนุษยชน 
และสวัสดิการสังคม 
รวมทั้งท�างานด้านสิทธิ
ทางเพศและสุขภาพ
มาอย่างยาวนาน
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อัตลักษณ์ทางเพศว่าไม่ได้เป็นส่วนท่ีท�าให้
ศกัยภาพคนสญูหายไป ความเป็นคนไม่ได้เสยี
ไปจากการเป็นเลสเบี้ยนของเธอ สิ่งที่น่าใส่ใจ
คอืนายกฯ ทีเ่ป็นบคุคลผูท้ีม่คีวามหลากหลาย
ทางเพศก็ไม่ใช่ว่าจะเดินหน้าเรื่องสิทธิ LGBT 
อย่างเดยีว แต่ทีผ่่านมาระบบการเมอืงก็ท�าให้
ผู ้น�าเหล่านั้นต่างใช้วิ ธีการทางการเมือง
ในการน�าเสนอนโยบายเพ่ือคนทุกคนในสังคม 
ด้วยความหวังเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม
และท่ัวถึง แต่อย่างน้อยก็เป็นภาพความทรงจ�า
หนึ่งท่ีบอกสังคมโลกว่าสังคมท่ีเป็นธรรม
ควรเป็นอย่างไร
 ข่าวน้ีได้ท�าให้เกิดข้อสังเกตว่าในประเทศ
ไทยยังไม่เคยมีรัฐมนตรีที่ประกาศตัวเป็น
เกย์ เลสเบ้ียน หรือนักการเมืองที่ประกาศ
อัตลักษณ์ทางเพศของตนต่อสังคม ถึงมีก็มี
ในระดับท้องถ่ินที่มีข่าวผู้ใหญ่บ้านเป็นกะเทย 
หรือมีสมาชิก อบจ. เป็นคนข้ามเพศ 
 แต่ในต่างประเทศ การออกมาประกาศว่า
ตัวเองมีตัวตนทางเพศอย่างไร นับเป็นการ
แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ และเป็นการ
หาเสียงไปในตัวกับกลุ ่มคนที่สนับสนุน
ประเด็นความภาคภูมิใจในความเป็น LGBT 
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ลา
ถา้เธอมองมา เธอจะเหน็ผูช้ายคนหนึง่น่ังอยู่ 
ขา้งกองไฟ แสงตะวนัเพ่ิงลบัทวิไผ่ ความมดื
เดนิทางมากบัความเงยีบ ท่ีจรงิกเ็งยีบทัง้วนั 
แต่พอมืด มันเหมือนยิ่งเงียบมากข้ึนๆ 
ดาวดวงแรกทอแสงจางๆ เขาวางไฟฉาย
ไวข้้างกาย มีดอีโต ้กตีาร์ท่ีจบัมากอดบา้ง
ปลอ่ยบา้ง รอ้งเพลงเบาๆ เพลงเกา่แกท่ี่
วนเวยีนรอ้งเล่นอยูซ่�า้แลว้ซ�า้เลา่นัน่แหละ

ในไทยยังไม่เกิด โดยเฉพาะในทางการเมือง 
ที่น่าตกใจคือ นักการเมืองไทยไม่ได้มีความ
พยายามหาความรูค้วามเข้าใจในกลุม่ประชากร
เพศหลากหลาย เห็นได้จากการเลอืกตัง้ทีผ่่าน
มา (นานแล้ว) ซึง่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนโยบาย 
LGBT จากพรรคไหนเลย
 สาเหตุท่ีการเมืองไทยยังไม่ได้สนใจเรื่อง
เพศหลากหลายในสังคม เป็นผลมาจากวิธี
คิดแบบอคติทางเพศและไม่ได ้สนใจต่อ
สถานการณ์การเลือกปฏิบัติทางเพศในสังคม 
พรรคการเมอืงไม่ได้มนีโยบายท่ีถูกคดิและถูก
น�าเสนอจากความต้องการของประชาชนใน
ด้านนี้ 
 ซ�้าร ้ายในแวดวงการเมืองไทยยังเต็ม
ไปด้วยการกดขี่ทางเพศ หญิงชายท่ัวไปยัง
เกิดการกดขี่ทางเพศโดยเฉพาะสัดส่วนของ
นักการเมืองหญิง หรือต�าแหน่งรัฐมนตรีที่
ไม่เคยคดิเรือ่งสัดส่วนเพศ ไม่ว่าพรรคไหนก็ไม่
สามารถจะก้าวข้ามจากอคตทิางเพศไปได้จาก
สิง่ท่ีกล่าวมาข้างต้น ทัง้ท่ีความต้องการต่อการ
มีนโยบายใหม่ๆ ในการสนับสนุนสิทธิความ
หลากหลายทางเพศเป็นทศิทางของการพัฒนา
คณุภาพชวิีตประชาชนและเป็นทศิทางของโลก
 แม้ไม ่ใช ่  LGBT ก็สามารถที่จะเป็น
ผู ้สนับสนุนหรือเป็นผู ้ผลักดันนโยบายเพ่ือ
สิทธิทางเพศได้ นับตั้งแต่ จัสติน ทรูโด นายก
รัฐมนตรีของประเทศแคนาดา ออกมาจัดสรร
ต�าแหน่งรัฐมนตรีท่ีมีสัดส่วนผู้หญิงผู้ชายให้มี
จ�านวนเท่ากัน และเป็นนายกฯ ที่ลงไปร่วม
เดินงาน Gay Pride จนได้ใจกลุ่มเพศหลาก
หลายในแคนาดาเป็นจ�านวนมาก 
 ตามด้วย เอ็มมานูเอล มาครง นายก
รฐัมนตรปีระเทศฝรัง่เศส ท่ีประกาศใช้หลกัมติิ
ทางเพศเพ่ือจัดสรรให้ทีมรัฐมนตรีมีความ
สมดุลเรื่องเพศ จึงท�าให้เห็นถึงความตั้งใจ
ของผูน้�าโลกรุน่ใหม่ทีม่คีวามละเอยีดอ่อนทาง
เพศภาวะ เห็นวิธีคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศนั้นๆ ว่ามีพื้นฐานของการท�าความ
เข้าใจเรื่องคนเท่ากัน และเรียนรู้ท่ีจะอยู่กัน
ท่ามกลางหลากวัฒนธรรมและเคารพใน
ความแตกต่างในฐานะพลเมืองเป็นอย่างดี
 ดิฉันเคยเข ้าร ่วมประชุมระดับสูงกับ
องค์การสหประชาชาติ ได้มีโอกาสพบผู้แทน
หลายประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ประธานาธิบดี 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีในหลายประเทศ 
ซึ่งต่างแสดงทัศนะในการท�างานด้านสิทธิ
ทางเพศ และถือเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมาก 
เพราะหลายคนสามารถกล่าวในที่ประชุม
ได้อย่างประทับใจ เข้าใจประเด็น และมี
ข้อเสนอท่ีเห็นกลไกความร่วมมือ 
 หลายคนคงคิดว่าในการประชุมระหว่าง
ประเทศ จะพูดหรืออ่านบทสุนทรพจน์อะไร
ออกมาก็ได้ในที่ประชุม จะเอาค�าพูดสวยหรู
แค่ไหนก็ได้ 
 แต่จากท่ีดิฉันได้เฝ้าติดตามการประชุม
ต่างๆ ก็ได้เห็นผู้น�าหลายประเทศมีวิธีการน�า
นโยบายไปปฏิบตั ิและผลกัดนัจนมผีลงานการ
พัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน ท�าให้ศักยภาพของ
การบริหารประเทศมีมุมด้านสิทธิทางเพศ
มากข้ึน และท่ีส�าคัญที่สุดก็คือ สะท้อนไปถึง
พ้ืนฐานความเข้าใจสิทธิของประเทศน้ันๆ 

“หากประเทศนั้นมีผู้น�าเป็นเพศหลากหลายก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดว่า 
ประเทศมีกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ดี จึงท�าให้ประชาชน
เลือกคนตามความสามารถ และมองไปไกลกว่าความเป็นเพศของผู้น�า”

ที่ได้คิดวางแผนและลงมือท�ามันออกมาใน
รูปของนโยบาย กฎหมาย เช่น กฎหมายการ
แต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน กฎหมายการ
รบัรองเพศ และถือเป็นการส่งเสรมิและพิทักษ์
สิทธิให้กับประชาชน
 หากประเทศน้ันมผีูน้�าเป็นเพศหลากหลาย
ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดว่า ประเทศมีกลไก
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ดี จึงท�าให้ประชาชน
เลือกคนตามความสามารถและมองไปไกล
กว่าความเป็นเพศของผู ้น�า อีกอย่างคือ 
ต�าแหน่งผู้น�าไม่ใช่เวลาพิสูจน์ตัวตนทางเพศ 
แต่ในระดับผู้บริหารประเทศ มันคือช่วงเวลา
ของการแสดงถึงคุณภาพของผู้น�าเพ่ือสร้าง
คุณภาพของสังคม
 หากมองเรือ่งเพศตดิอยู่ท่ีระหว่างขา ก็อย่า
ได้หวังว่าจะเงยหน้ามองเห็นเรื่องอื่นๆ

 เมื่อวานก็ฉากน้ี ท่าน้ี คืนก่อนก็แบบน้ี 
และลองว่าตกเย็นวันน้ีเริ่มต้นด้วยการนั่งข้าง
กองฟนกองไฟ ปล่อยใจลอยเร่ ทอดสายตา
มองตามแสงห่ิงห้อย อีกบางทีเพ่งมองเปลว
เพลิง... พรุ่งนี้ชีวิตก็คงซ�้าๆ วนๆ เพียงล�าพัง
 บ้านเราไม่มีอะไรเลย มีแต่ภูเขา ต้นไม้ 
และดวงดาว - เวลาใครถามว่าเป็นยังไง ชีวิต
ใหม่ท่ีน่าน บ้านช่องเรียบร้อยหรือยัง เขาจะ

วรพจน์ 
พันธุ์พงศ์

นักเขียน นักสัมภาษณ์ 
ที่ถ่ายทอดเรื่องราว
ของผู้คน ภูเขา แม่น�า้ 
และสิ่งที่พบปะทะใน
เมืองน่าน ซึ่งกลั่นกรอง
มาจากการไปตั้งรกราก
ใหม่และใช้ชีวิตในเมือง
แห่งนี้

THE AUTHOR
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ตอบทีเล่นทีจริงให้น่าหมั่นไส้ท�านองนี้
 ชอบๆ อยากไปๆ -  ถ ้า พูดว ่าชอบ 
คนกรุงเทพฯ ไม่ได้โกหก ค�าว่าภูเขา ต้นไม้ 
ดวงดาว มันฟังสบายหู น่าอยู่ น่าสัมผัส น่าไป
นอนตากลมห่มฟ้า เขาและเธอแค่ไม่เข้าใจ
ค�าว่า ‘ไม่มีอะไร’ แปลว่าไม่มีอะไรจริงๆ 
หนักกว่านั้นอีกคือไม่มีใครเลย ไม่มีใครสักคน 
แดดและฝนคือเพ่ือน ความหนาวซุ่มซ่อนรอ
จังหวะ คล้ายเขาพาชีวิตหมุนย้อนยุคกลับไป
สักส่ีสิบห้าสิบปี อยู่คนเดียวกลางป่า แมลงมี
พิษ นก หน ูงเูงีย้วเขีย้วขอเรงิระบ�าอยู่รอบกาย
 อันตราย ถ้าไม่ระมัดระวัง คลุ้มคลั่งเอา
ง่ายๆ ถ้าจติใจหวาดหว่ัน ขวัญอ่อนกับสุม้เสยีง
แปลกประหลาด กับสีแสงแปลกประหลาด
 ไม่ง่ายหรอกที่จะมีชีวิตอยู่
 แล้วเขามาอยู่ท�าไม
 นั่นสิ แล้วผมแส่หาเรื่องมาอยู่ท�าไมที่นี่ –
ที่น่าน
 จะบอกว่าไม่อาลยัอาวรณ์เอาซะเลยมนัก็
เกินไป
 ยี่สิบห้าปีในเมืองหลวง ถ้าเป็นคนก็ลุล่วง
เคลื่อนเข้าเบญจเพส ระยะเวลาอันยาวนาน
บวกกับเรื่องราวในระหว่าง มากบ้างน้อยบ้าง 
เมื่อตัดใจจากมาย่อมมีห้วงยามคิดถึง คิดถึง
ทั้งผู้คน การงาน สถานที่ และความเคยชิน 
แน่ล่ะ เราต่างเสพติดความเคยชิน อย่างน้อย
ทีส่ดุ จะกินจะนอนอย่างไรก็ไม่ต้องเสยีเวลาคดิ 
มือมันไปเอง ใจมันไปเอง
 ไม่ใช่บ้านเกิดแท้ๆ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า
กรุงเทพฯ ก็คือบ้าน
 ประสาคนจร ชีวิตมันก็รอนแรมไปทั่ว
 หนองแขม ตกงาน/บากหน้ามาขออาศัย
ห้องเช่าของพี่สาวอยู่หลายเดือน หลายคืนนุ่ง
ผ้าขาวม้าหลบัรอจนเทีย่งคนื น�า้ประปาสดุทีรั่ก
ก็ยังไม่ไหล
 ถนนพระอาทิตย์เมื่อครั้งท่ียังปลอดผับ
บาร์ นั่นก็เคยเป็นบ้าน อีริค แคลปตัน ชุด 
Unplugged ก�าลังแรง มีคาสเซตต์เทปแล้ว 
ลงทุนซื้อล�าโพงขนาดจิ๋วมาเสียบเข้าซาวด์
อะเบาต์ ห้องต่อเติมบนชั้นลอย ห้องน�้ารวม 
(เน่าๆ) ก็พอกล้อมแกล้มน่านอนขึ้น
 ปินเกล้า ปินทิพย์อพาร์ทเมนท์ ในซอย
ตรงข้ามพาต้าปินเกล้า เช่าอยู่กับเพ่ือนนัก

หนังสือพิมพ์ บางคืนนั่งดูละคร ‘เรือนแพ’ 
ด้วยกัน นุสบาเป็นนางเอก เล่นคู่กับใครนะ 
ใช่ศรัณยูหรือเปล่า พงษ์พัฒน์ รู้สึกจะมีจอนนี่
ด้วย เพลงประกอบเวอร์ชนัคัฟเวอร์ขบัร้องโดย 
วสันต์ โชติกุล
 ประชาชื่น ห้องเช่าเท่ารูหนูในหมู่บ้าน
ปูนซิเมนต์ไทย ขออาศัยพ่ีสาวอยู่รอบสอง 
คราวน้ีอุ ้มลูกจูงเมียไปด้วย เช้าๆ เย็นๆ ที่
ว่างเว้นการงาน กระเตงกันไปป้อนข้าวป้อนน�า้
ในสนามฟุตบอล บางทีหน้ามึนอุ้มขึ้นรถเมล์
สาย 70 ไปปันเรือเล่นที่เขาดิน
 คลองขวาง หลังนีร้กั ผกูพัน และอยู่หลายปี 
เพ่ือนใจดีบางคนหิ้วต้นกล้ามะฮอกกานีจาก
ย่านศรนีครนิทร์ไปมอบให้ ป่านนีเ้ตบิใหญ่อายุ
ไล่เลี่ยลูกสาว อีกบางคนอุ้มลูกหมาจากรังสิต
ไปฝากอุปการะ (เติบใหญ่ นิสัยดี แต่ตายไป
หลายปีแล้ว - ยังคิดถึงเสมอ) ปี 2549 ช่วงที่
ลงไปท�างานในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไปรษณียบตัรลายมอืโย้เย้จ�านวนหน่ึง
ของเด็กหญิงคนหน่ึงเดินทางจากบ้านหลังนี้
ไปถึงมือคนเป็นพ่อ ท่ามกลางสายฝน เสียง
อาซาน ป่ายาง และความไม่สงบรายวนั เขานัง่ 
อ่านมันด้วยน�้าตา
 ตรอกไก่แจ้ คืนสู่วิถีห้องเช่า คราวน้ีขอ
อาศยัอยู่กับเพ่ือนหนุม่คนท�าหนังสอื ห้องโทรมๆ
เลก็ๆ แต่เขาเรยีกมนัอย่างร่าเรงิว่าคอนโดฯ หรู 
คนืไหนคนรกัมาหา เพ่ือนหลบเลีย่งเฉไฉไปนอน
ออฟฟิศ เย็นไหนปีศาจสันหลังยาวสิงสถิต พา
กันหอบเสื่อถือหมอนขึ้นไปน่ังๆ นอนๆ กิน
เบยีร์บนดาดฟ้า อา...ดูเหมอืนปีศาจตนน้ีมีฤทธ์ิ
ร้ายแรงนัก ถึงกระทืบเท้าขับไล่มันก็เทียวไล้
เทียวขื่อ ดื้อดัน ดิ้นรนกลับมาหาเราอยู่เรื่อย
 คอนโดฯ หรยู่านจรญัสนิทวงศ์ แรกทเีดยีว
เพ่ือนหนุ่มชวนไปดื่มชมสวนหลายครั้งหลาย
หน ไม ่ไป ไม ่ชอบ รถติด อยากอยู ่โซน
พระอาทิตย์มากกว่า (ผบับาร์ผลบิานแล้วสนิะ 
เวลานัน้) พอพลาดพลัง้ลองไป ปรากฏว่าตดิใจ
อยู่ยาวจนเจ้าของเดมิย้ายออกไปมคีรอบมคีรวั
กันหมดแล้ว ไอ้คนที่ท่ามาก ชวนแล้วไม่มา
ก็ยังไม่ยอมย้ายไปไหน
 มนัยึดห้องเช่าน้ันท�าเป็นบ้าน - สภาพสลมั
อย่างนั้นเรียกว่าบ้านได้ไหม ไม่รู ้ มันเรียก
ของมัน มันรักของมัน

 จากงานแรกซึง่ล้มเหลวท่ีพัทยา กระเซอะ
กระเซิงเข้ามาแสวงโชคในเมืองหลวงปี 2535 
ถึงวันนี้ ครบรอบขวบปีที่ยี่สิบห้าพอดี
 พอดี และพอกันที
 ไม่ได้ป่วย หรอืเป็นโรคภูมแิพ้เหมอืนพ่ีป้าง
 กรุงเทพฯ น่ารัก มีเสน่ห์ น่าหลงใหลใน
แบบของมนั ขณะเดยีวกันก็น่าชิงชงัเฉพาะตวั
 แหล่งหนังสือเก่า ข้าวของมือสอง ย่าน
ท่าช้าง ท่าพระจันทร์ น่าเดินอย่างยิ่ง เย้ายวน
ใจอย่างย่ิง นิสัย สายตา และเวลาท่ีมีพอ
จะจับจ่ายอย่างฟุ่มเฟอยท�าให้ผมได้หนังสือ
ดีๆ หลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็นงานของ ’รงค์ 
วงษ์สวรรค์, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, สุวรรณี 
สุคนธา อ้อ เชิ้ตตัดอ้อยและกางเกงลูกฟูกเนื้อ
นุ่มราคาหย่อนร้อยก็พบได้ท่ีน่ี เดี๋ยวน้ีหาไม่มี
แล้ว ฟังว่าหาบเร่แผงลอยเกะกะ เป็นทัศนอจุาด 
ชาวกรุงเขาโปรดปรานห้างสรรพสินค้า
 ธรรมศาสตร์น่ีก็แหล่งหนังสือเก่า รอบ
สนามฟตุบอล หน้าหอเลก็ หอใหญ่ มงีานออก
ร้านแทบท้ังปี ไหนจะฟรีคอนเสิร์ต ขยันแวะ
มาอ่านโปรแกรมซะหน่อย (เน็ตยังไม่มีเนอะ 
ตอนน้ัน) แต่ละวีกเอนด์ก็มีงานศิลปะบันเทิง
ให้เสพ ให้ชม ให้ครุ่นคิดไม่ขาด
 มันเหมือนฝนเบาบางท่ีท�าให้เมืองไม่
แห้งแล้ง
 ศิลปากร วังท่าพระ อู่ข้าวอู่น�้าเรื่องงาน
ศิลปะ แต่ดนตรีก็มีให้โยกให้คลึงตลอด
 ข้าวสาร ‘ถนนสายสั้นท่ีมีความฝันยาว
ท่ีสุดในโลก’ เกือบย่ีสิบปีก่อนเคยใช้ค�าเวอร์ๆ 
แบบน้ีเพ่ือบอกเล่าว่ามันบันเทิงตลอดย่ีสิบสี่
ชัว่โมง มนัคอืจดุพักของนักเดนิทางทกุเผ่าพันธ์ุ 
เบื่อๆ บางวันหลบไปนั่งกินเบียร์ คุยกับคน
แปลกหน้าบ้าง หาหนังสือเก่าดูบ้าง นับเป็น
เวลาที่ดี เสียดายเดี๋ยวน้ีมุมเงียบๆ หายาก
ไปนิด เสียงเพลงดังๆ ไม่ใช่ความน่ารังเกียจ 
เพียงแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นกันหมด ไม่มีที่ว่าง 
ห่างไกลจากความหมายเก่าทีม่จีดุแขง็ในเรือ่ง
ความหลากหลายและคาดหมายไม่ได้
 ย่านพิชยั ศรย่ีาน ราชวตัร เอ่ยชือ่ก็ได้กลิน่ 
รูร้ส สสีนั บรรยากาศ เพราะใช้ชีวติอยู่ยาวนาน 
ทั้งการงานและบ้านพักเพ่ือนฝูง วนๆ เวียนๆ 
ราวต้องค�าสาป เอาแค่เวลา เรื่องราว ความ
ผูกพัน เฉพาะกับช่วงที่ท�างานอยู่กับนิตยสาร 

“ยี่สิบห้าปีในเมืองหลวง ถ้าเป็นคนก็ลุล่วงเคลื่อนเข้าเบญจเพส ระยะเวลาอันยาวนาน
บวกกับเรื่องราวในระหว่าง มากบ้างน้อยบ้าง เมื่อตัดใจจากมา 
ย่อมมีห้วงยามคิดถึง คิดถึงทั้งผู้คน การงาน สถานที่ และความเคยชิน”
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GM และ open ก็เล่าได้เป็นวัน และเป็น
รากฐานทางความคิดท่ีส�าคัญ รากที่แทงลึก
ลงไปในเนื้อนาดินศิลปะ กวี
 รากท่ีหยัดยืนขึ้นสู ่แก ่นและก่ิงในวิถี
สัตว์โทน
 บางรัก, รามค�าแหง, สวนเงินมีมา, 
ประชาอทุศิ, สะพานพุทธ, สวนจตุจกัร, สะพาน
เฉลิมวันชาติ, ถนนพระสุเมรุ, แยกแคราย 
และหลังโรงพักนางเลิ้ง แต่ละคืนในแต่ละวัน 
ความปรารถนา/ทะเยอทะยาน ความดบิเถ่ือน/
ท้าทาย เปลวไฟแห่งวัยหนุ่ม เรื่องราวและ
ร่องรอยอันลบลืมไม่ได้เหล่านั้นเสมือนข้าว
ปลาอาหารท่ีหล่อเลี้ยงวิญญาณเปลี่ยวราว
ถนนไร้ชื่อหรือหุบเหวไร้ก้น หิวกระหายตลอด
เวลา โหยหาทั้งความรู้และความรัก
 หัวใจกระจัดกระจาย กระโจนไปในความ
มืด อีกบางทีเหน่ือยหน่าย สมเพชตัวเอง 
ความรูส้กึสลบัไปมา เอา/ไม่เอา ใช่/ไมใ่ช ่เลกิ/
ไม่เลิก แลก/ไม่แลก...
 ถนนราชด�าเนิน, อนสุาวรย์ีประชาธิปไตย, 
แยกราชประสงค์ ทุกรอยเลือดและความตาย
ปลกุให้ตาสว่าง กระดูกสนัหลงัต้ังตรง และไม่มี
วันศิโรราบ
 เรื่องนี้ชัดเจนในใจ
 เมอืงใหญ่เมอืงน้ีมพีลงั มอี�านาจ มอีทิธิพล
กับผู้คนหลายสิบล้านชีวิต บางคนเข้ามาแล้ว
ไม่อยากออก บางคนหาทางออกไม่เจอ
 ผมเห็นว่าท้องฟ้ากรุงเทพฯ ยังคงงดงาม
 ยามเช้า ยามเย็น และค�่าคืน หากขยัน
เงยหน้ามองหาก็พอจะพบเห็น เป็นที่พักใจ
ได้ไม่เลว แก้รถติดและล้างมลพิษคงไม่ได้ 
แค่พอช่วยผ่อนคลาย ทุเลา
 ย่ีสบิห้าปี - ดงัทีก่ล่าวซ�า้ๆ ผมรกักรงุเทพฯ 
แต่โลกยังอีกกว้าง เมื่อมีชีวิต ผมอยากใช้ชีวิต 
เมือ่ยังมเีวลา ผมอยากใช้เวลา และถึงเวลาไป
ก็ต้องปล่อยมือ ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง 
ชีวิตคือเรื่องชั่วคราว และแม้ชีวิตจะแปลว่า
อิสรภาพ แต่หลายเรื่อง เราเลือกไม่ได้หรอก
 อยากเก็บ อยากกอด ก็เก็บกอดเอาไว้
ตลอดเวลาไม่ได้ เผลอไผลผัดผ่อนไม่เลือก
สักที สุดท้ายก็จะถูกบังคับ ฉะนั้น ส�าหรับผม, 
อะไรเลือกได้ เราต้องเลือก
 ผมเลือกโบกมือลา
     ผมปรารถนาขอบฟ้าและอากาศใหม่ๆ

การมาถึงของ THE VISUAL ERA
ยุคสมัยที่ทุกคนควรหันมา ‘สร้างภาพ’
ส�าหรับคนเข้าออกเฟซบุ๊กวันละหลายๆ
ครั้งคงเคยผ่านตากับสเตตัสของเพ่ือน
ที่กลายเป็นตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น มี
พ้ืนหลังแบบไล่สี และลูกเล่นอื่นๆ ที่ต่างไป
จากสเตตัสเฟซบุ๊กเมื่อก่อน และต้อง
ยอมรับว่าการเปล่ียนแปลงครั้งน้ีท�าให้เรา
หยุดอ่านสเตตัสของหลายๆ คนมากขึ้น 
ด้วยความโดดเด่นท่ีต่างจากตัวหนังสือใน
โพสต์อื่นๆ ท�าให้ประโยค “เบื่อจัง” ของ
เพ่ือนดมูคีวามส�าคญั และดงึดดูสายตาเรา
มากกว่าข่าวระดับโลกเสียอีก
 เหตุผลที่เฟซบุกเกิดไอเดียในการโพสต์
สเตตัสแบบน้ี เป็นเพราะเม่ือเดือนเมษายนของ
ปี 2015 มีการส�ารวจพบว่า คอนเทนต์ที่สร้าง
โดยผู้ใช้มีจ�านวนลดลง 21% และการแชร์
คอนเทนต์ท่ีสร้างโดยผูใ้ช้งานเองกล็ดลง 15% 
ในขณะท่ีคอนเทนต์โฆษณาจากบริษัทหรือ
สื่อใหญ่ๆ มียอดการแชร์ที่เติบโตขึ้นอย่างเห็น
ได้ชดั ข้อมลูนีท้�าให้เฟซบุกหันมาให้ความส�าคัญ 
กับการสร้างคอนเทนต์จากผู้ใช้งานมากข้ึน  
เพ่ือเน้นย�า้การเป็นตัวกลางการสือ่สารระหว่าง
คนรัก เพ่ือน และครอบครัว มากกว่าเป็น
สื่อกลางการโฆษณา 
 เฟซบุกเริม่จากการขยายขนาดตวัหนงัสอื
ในสเตตัส ถ้าหากสเตตัสของคุณมีความยาว
ไม่มาก (หลายๆ คนน่าจะเคยสังเกตเห็นก่อน
หน้าน้ี) จากนั้นจึงเริ่มปรับสีพ้ืนหลังพร้อม

ลวดลายของสเตตัสท่ีหลากหลายอย่างใน
ปัจจุบัน ประกอบกับแนวโน้มความนิยมของ
คอนเทนต์ท่ีเป็นรปูภาพและวิดโีอ ท่ีซอีโีออย่าง 
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก  เคยกล่าวว่าจะกลายเป็น
อนาคตของการแชร์บนเฟซบุก ด้วยเหตุผลน้ี
เอง เฟซบุกจงึพยายามสอดแทรกการรบัรูแ้บบ 
‘ภาพ’ ให้เข้ามามีส่วนในการน�าเสนอข้อมูล
ที่เป็นตัวหนังสือบนเว็บไซต์ 

Visual Album
‘ภาพ’ ไม่ได้พยายามจะเข้ามาแทนท่ี ‘ตัว
หนังสือ’ อย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยังเข้ามามี
บทบาทในการฟังของเราด้วย เพราะในวงการ
ดนตรีปัจจุบันเร่ิมเกิดเทรนด์ท่ีศิลปินหันมา
ปล่อยอัลบัม้แบบใหม่ท่ีเรยีกว่า Visual Album 
ซึ่งก็คืออัลบั้มท่ีมีมิวสิกวิดีโอประกอบในทุกๆ 
เพลง หรืออาจเป็นภาพยนตร์สั้นที่มีการแทรก
ทุกเพลงในอัลบั้มไปด้วย เร่ิมต้ังแต่ตัวแม่
ในวงการเพลงอย่างบียอนเซ่ ท่ีปล่อย Visual 
Album อย่าง Beyoncé ในปี 2013 และตาม
ด้วย Lemonade ในปี 2016 ซึ่งก็ได้รับกระแส
ตอบรับที่ดีสมกับโปรดักชันของวิดีโอ 
 ตามมาด้วย Frank Ocean กับ Blonde 
ในปี 2016 ผลงาน Visual Album ที่น�าเสนอ
ภาพยนตร์สั้นความยาว 45 นาที 51 วินาที 
และแทรกเพลงใหม่เข้าไปถึง 18 เพลง ซึ่งเขา
รับหน้าท่ีก�ากับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เองด้วย 
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พัชชา พูนพิริยะ

เพ่ิงเรียนจบปริญญาตรี
จากสาขาแฟชั่น เป็นดีเจ 
นักแสดง นักออกแบบ 
และนักวาดภาพประกอบ 
เธออาสาเล่าเรื่องที่รู้ลึก
รู้จริง ไม่ว่าจะเป็นงาน
ดีไซน์ แฟชั่น และศิลปะ
ที่เกี่ยวข้องกับ
โลกออนไลน์

THE AUTHOR

STND 05 OPINION.indd   55 8/9/2560 BE   7:00 PM



54 THESTANDARD.CO

ตอบทีเล่นทีจริงให้น่าหมั่นไส้ท�านองนี้
 ชอบๆ อยากไปๆ -  ถ ้า พูดว ่าชอบ 
คนกรุงเทพฯ ไม่ได้โกหก ค�าว่าภูเขา ต้นไม้ 
ดวงดาว มันฟังสบายหู น่าอยู่ น่าสัมผัส น่าไป
นอนตากลมห่มฟ้า เขาและเธอแค่ไม่เข้าใจ
ค�าว่า ‘ไม่มีอะไร’ แปลว่าไม่มีอะไรจริงๆ 
หนักกว่านั้นอีกคือไม่มีใครเลย ไม่มีใครสักคน 
แดดและฝนคือเพ่ือน ความหนาวซุ่มซ่อนรอ
จังหวะ คล้ายเขาพาชีวิตหมุนย้อนยุคกลับไป
สักสี่สิบห้าสิบปี อยู่คนเดียวกลางป่า แมลงมี
พิษ นก หน ูงเูงีย้วเขีย้วขอเรงิระบ�าอยู่รอบกาย
 อันตราย ถ้าไม่ระมัดระวัง คลุ้มคลั่งเอา
ง่ายๆ ถ้าจติใจหวาดหว่ัน ขวัญอ่อนกับสุม้เสยีง
แปลกประหลาด กับสีแสงแปลกประหลาด
 ไม่ง่ายหรอกที่จะมีชีวิตอยู่
 แล้วเขามาอยู่ท�าไม
 นั่นสิ แล้วผมแส่หาเรื่องมาอยู่ท�าไมที่นี่ –
ที่น่าน
 จะบอกว่าไม่อาลยัอาวรณ์เอาซะเลยมนัก็
เกินไป
 ยี่สิบห้าปีในเมืองหลวง ถ้าเป็นคนก็ลุล่วง
เคลื่อนเข้าเบญจเพส ระยะเวลาอันยาวนาน
บวกกับเรื่องราวในระหว่าง มากบ้างน้อยบ้าง 
เมื่อตัดใจจากมาย่อมมีห้วงยามคิดถึง คิดถึง
ทั้งผู้คน การงาน สถานที่ และความเคยชิน 
แน่ล่ะ เราต่างเสพติดความเคยชิน อย่างน้อย
ทีส่ดุ จะกินจะนอนอย่างไรก็ไม่ต้องเสยีเวลาคดิ 
มือมันไปเอง ใจมันไปเอง
 ไม่ใช่บ้านเกิดแท้ๆ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า
กรุงเทพฯ ก็คือบ้าน
 ประสาคนจร ชีวิตมันก็รอนแรมไปทั่ว
 หนองแขม ตกงาน/บากหน้ามาขออาศัย
ห้องเช่าของพี่สาวอยู่หลายเดือน หลายคืนนุ่ง
ผ้าขาวม้าหลบัรอจนเท่ียงคนื น�า้ประปาสดุท่ีรัก
ก็ยังไม่ไหล
 ถนนพระอาทิตย์เมื่อครั้งท่ียังปลอดผับ
บาร์ น่ันก็เคยเป็นบ้าน อีริค แคลปตัน ชุด 
Unplugged ก�าลังแรง มีคาสเซตต์เทปแล้ว 
ลงทุนซื้อล�าโพงขนาดจิ๋วมาเสียบเข้าซาวด์
อะเบาต์ ห้องต่อเติมบนชั้นลอย ห้องน�้ารวม 
(เน่าๆ) ก็พอกล้อมแกล้มน่านอนขึ้น
 ปินเกล้า ปินทิพย์อพาร์ทเมนท์ ในซอย
ตรงข้ามพาต้าปินเกล้า เช่าอยู่กับเพ่ือนนัก

หนังสือพิมพ์ บางคืนนั่งดูละคร ‘เรือนแพ’ 
ด้วยกัน นุสบาเป็นนางเอก เล่นคู่กับใครนะ 
ใช่ศรัณยูหรือเปล่า พงษ์พัฒน์ รู้สึกจะมีจอนนี่
ด้วย เพลงประกอบเวอร์ชนัคัฟเวอร์ขบัร้องโดย 
วสันต์ โชติกุล
 ประชาชื่น ห้องเช่าเท่ารูหนูในหมู่บ้าน
ปูนซิเมนต์ไทย ขออาศัยพ่ีสาวอยู่รอบสอง 
คราวน้ีอุ ้มลูกจูงเมียไปด้วย เช้าๆ เย็นๆ ที่
ว่างเว้นการงาน กระเตงกันไปป้อนข้าวป้อนน�า้
ในสนามฟุตบอล บางทีหน้ามึนอุ้มขึ้นรถเมล์
สาย 70 ไปปันเรือเล่นที่เขาดิน
 คลองขวาง หลงัน้ีรกั ผกูพัน และอยู่หลายปี 
เพ่ือนใจดีบางคนห้ิวต้นกล้ามะฮอกกานีจาก
ย่านศรนีครนิทร์ไปมอบให้ ป่านนีเ้ตบิใหญ่อายุ
ไล่เลี่ยลูกสาว อีกบางคนอุ้มลูกหมาจากรังสิต
ไปฝากอุปการะ (เติบใหญ่ นิสัยดี แต่ตายไป
หลายปีแล้ว - ยังคิดถึงเสมอ) ปี 2549 ช่วงที่
ลงไปท�างานในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไปรษณียบตัรลายมอืโย้เย้จ�านวนหน่ึง
ของเด็กหญิงคนหน่ึงเดินทางจากบ้านหลังนี้
ไปถึงมือคนเป็นพ่อ ท่ามกลางสายฝน เสียง
อาซาน ป่ายาง และความไม่สงบรายวนั เขานัง่ 
อ่านมันด้วยน�้าตา
 ตรอกไก่แจ้ คืนสู่วิถีห้องเช่า คราวน้ีขอ
อาศยัอยู่กับเพ่ือนหนุม่คนท�าหนังสอื ห้องโทรมๆ
เลก็ๆ แต่เขาเรยีกมนัอย่างร่าเรงิว่าคอนโดฯ หรู 
คนืไหนคนรกัมาหา เพ่ือนหลบเลีย่งเฉไฉไปนอน
ออฟฟิศ เย็นไหนปีศาจสันหลังยาวสิงสถิต พา
กันหอบเสื่อถือหมอนขึ้นไปน่ังๆ นอนๆ กิน
เบยีร์บนดาดฟ้า อา...ดเูหมอืนปีศาจตนน้ีมีฤทธ์ิ
ร้ายแรงนัก ถึงกระทืบเท้าขับไล่มันก็เทียวไล้
เทียวขื่อ ดื้อดัน ดิ้นรนกลับมาหาเราอยู่เรื่อย
 คอนโดฯ หรยู่านจรญัสนิทวงศ์ แรกทเีดยีว
เพ่ือนหนุ่มชวนไปดื่มชมสวนหลายครั้งหลาย
หน ไม ่ไป ไม ่ชอบ รถติด อยากอยู ่โซน
พระอาทิตย์มากกว่า (ผบับาร์ผลบิานแล้วสนิะ 
เวลานัน้) พอพลาดพลัง้ลองไป ปรากฏว่าตดิใจ
อยู่ยาวจนเจ้าของเดมิย้ายออกไปมคีรอบมคีรวั
กันหมดแล้ว ไอ้คนท่ีท่ามาก ชวนแล้วไม่มา
ก็ยังไม่ยอมย้ายไปไหน
 มนัยึดห้องเช่าน้ันท�าเป็นบ้าน - สภาพสลมั
อย่างนั้นเรียกว่าบ้านได้ไหม ไม่รู ้ มันเรียก
ของมัน มันรักของมัน

 จากงานแรกซึง่ล้มเหลวทีพั่ทยา กระเซอะ
กระเซิงเข้ามาแสวงโชคในเมืองหลวงปี 2535 
ถึงวันนี้ ครบรอบขวบปีที่ยี่สิบห้าพอดี
 พอดี และพอกันที
 ไม่ได้ป่วย หรอืเป็นโรคภูมแิพ้เหมอืนพ่ีป้าง
 กรุงเทพฯ น่ารัก มีเสน่ห์ น่าหลงใหลใน
แบบของมนั ขณะเดยีวกันก็น่าชงิชงัเฉพาะตวั
 แหล่งหนังสือเก่า ข้าวของมือสอง ย่าน
ท่าช้าง ท่าพระจันทร์ น่าเดินอย่างยิ่ง เย้ายวน
ใจอย่างย่ิง นิสัย สายตา และเวลาท่ีมีพอ
จะจับจ่ายอย่างฟุ่มเฟอยท�าให้ผมได้หนังสือ
ดีๆ หลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็นงานของ ’รงค์ 
วงษ์สวรรค์, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, สุวรรณี 
สุคนธา อ้อ เชิ้ตตัดอ้อยและกางเกงลูกฟูกเนื้อ
นุ่มราคาหย่อนร้อยก็พบได้ท่ีน่ี เดี๋ยวน้ีหาไม่มี
แล้ว ฟังว่าหาบเร่แผงลอยเกะกะ เป็นทัศนอจุาด 
ชาวกรุงเขาโปรดปรานห้างสรรพสินค้า
 ธรรมศาสตร์น่ีก็แหล่งหนังสือเก่า รอบ
สนามฟตุบอล หน้าหอเลก็ หอใหญ่ มงีานออก
ร้านแทบท้ังปี ไหนจะฟรีคอนเสิร์ต ขยันแวะ
มาอ่านโปรแกรมซะหน่อย (เน็ตยังไม่มีเนอะ 
ตอนน้ัน) แต่ละวีกเอนด์ก็มีงานศิลปะบันเทิง
ให้เสพ ให้ชม ให้ครุ่นคิดไม่ขาด
 มันเหมือนฝนเบาบางท่ีท�าให้เมืองไม่
แห้งแล้ง
 ศิลปากร วังท่าพระ อู่ข้าวอู่น�้าเรื่องงาน
ศิลปะ แต่ดนตรีก็มีให้โยกให้คลึงตลอด
 ข้าวสาร ‘ถนนสายสั้นท่ีมีความฝันยาว
ที่สุดในโลก’ เกือบย่ีสิบปีก่อนเคยใช้ค�าเวอร์ๆ 
แบบน้ีเพ่ือบอกเล่าว่ามันบันเทิงตลอดย่ีสิบสี่
ชัว่โมง มนัคอืจดุพักของนักเดนิทางทกุเผ่าพันธ์ุ 
เบื่อๆ บางวันหลบไปนั่งกินเบียร์ คุยกับคน
แปลกหน้าบ้าง หาหนังสือเก่าดูบ้าง นับเป็น
เวลาที่ดี เสียดายเดี๋ยวนี้มุมเงียบๆ หายาก
ไปนิด เสียงเพลงดังๆ ไม่ใช่ความน่ารังเกียจ 
เพียงแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นกันหมด ไม่มีที่ว่าง 
ห่างไกลจากความหมายเก่าทีม่จีดุแขง็ในเรือ่ง
ความหลากหลายและคาดหมายไม่ได้
 ย่านพิชยั ศรย่ีาน ราชวตัร เอ่ยชือ่ก็ได้กลิน่ 
รูร้ส สสีนั บรรยากาศ เพราะใช้ชวีติอยู่ยาวนาน 
ทั้งการงานและบ้านพักเพ่ือนฝูง วนๆ เวียนๆ 
ราวต้องค�าสาป เอาแค่เวลา เรื่องราว ความ
ผูกพัน เฉพาะกับช่วงที่ท�างานอยู่กับนิตยสาร 

“ยี่สิบห้าปีในเมืองหลวง ถ้าเป็นคนก็ลุล่วงเคลื่อนเข้าเบญจเพส ระยะเวลาอันยาวนาน
บวกกับเรื่องราวในระหว่าง มากบ้างน้อยบ้าง เมื่อตัดใจจากมา 
ย่อมมีห้วงยามคิดถึง คิดถึงทั้งผู้คน การงาน สถานที่ และความเคยชิน”
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GM และ open ก็เล่าได้เป็นวัน และเป็น
รากฐานทางความคิดท่ีส�าคัญ รากที่แทงลึก
ลงไปในเนื้อนาดินศิลปะ กวี
 รากท่ีหยัดยืนขึ้นสู ่แก ่นและก่ิงในวิถี
สัตว์โทน
 บางรัก, รามค�าแหง, สวนเงินมีมา, 
ประชาอทุศิ, สะพานพุทธ, สวนจตจุกัร, สะพาน
เฉลิมวันชาติ, ถนนพระสุเมรุ, แยกแคราย 
และหลังโรงพักนางเลิ้ง แต่ละคืนในแต่ละวัน 
ความปรารถนา/ทะเยอทะยาน ความดบิเถ่ือน/
ท้าทาย เปลวไฟแห่งวัยหนุ่ม เรื่องราวและ
ร่องรอยอันลบลืมไม่ได้เหล่านั้นเสมือนข้าว
ปลาอาหารท่ีหล่อเลี้ยงวิญญาณเปลี่ยวราว
ถนนไร้ชื่อหรือหุบเหวไร้ก้น หิวกระหายตลอด
เวลา โหยหาทั้งความรู้และความรัก
 หัวใจกระจัดกระจาย กระโจนไปในความ
มืด อีกบางทีเหน่ือยหน่าย สมเพชตัวเอง 
ความรูส้กึสลบัไปมา เอา/ไม่เอา ใช่/ไมใ่ช ่เลกิ/
ไม่เลิก แลก/ไม่แลก...
 ถนนราชด�าเนิน, อนุสาวรย์ีประชาธิปไตย, 
แยกราชประสงค์ ทุกรอยเลือดและความตาย
ปลกุให้ตาสว่าง กระดกูสนัหลงัตัง้ตรง และไม่มี
วันศิโรราบ
 เรื่องนี้ชัดเจนในใจ
 เมอืงใหญ่เมอืงน้ีมพีลงั มอี�านาจ มอีทิธิพล
กับผู้คนหลายสิบล้านชีวิต บางคนเข้ามาแล้ว
ไม่อยากออก บางคนหาทางออกไม่เจอ
 ผมเห็นว่าท้องฟ้ากรุงเทพฯ ยังคงงดงาม
 ยามเช้า ยามเย็น และค�่าคืน หากขยัน
เงยหน้ามองหาก็พอจะพบเห็น เป็นที่พักใจ
ได้ไม่เลว แก้รถติดและล้างมลพิษคงไม่ได้ 
แค่พอช่วยผ่อนคลาย ทุเลา
 ย่ีสบิห้าปี - ดงัทีก่ล่าวซ�า้ๆ ผมรกักรงุเทพฯ 
แต่โลกยังอีกกว้าง เมื่อมีชีวิต ผมอยากใช้ชีวิต 
เมือ่ยังมเีวลา ผมอยากใช้เวลา และถึงเวลาไป
ก็ต้องปล่อยมือ ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง 
ชีวิตคือเรื่องชั่วคราว และแม้ชีวิตจะแปลว่า
อิสรภาพ แต่หลายเรื่อง เราเลือกไม่ได้หรอก
 อยากเก็บ อยากกอด ก็เก็บกอดเอาไว้
ตลอดเวลาไม่ได้ เผลอไผลผัดผ่อนไม่เลือก
สักที สุดท้ายก็จะถูกบังคับ ฉะนั้น ส�าหรับผม, 
อะไรเลือกได้ เราต้องเลือก
 ผมเลือกโบกมือลา
     ผมปรารถนาขอบฟ้าและอากาศใหม่ๆ

การมาถึงของ THE VISUAL ERA
ยุคสมัยที่ทุกคนควรหันมา ‘สร้างภาพ’
ส�าหรับคนเข้าออกเฟซบุ๊กวันละหลายๆ
ครั้งคงเคยผ่านตากับสเตตัสของเพ่ือน
ที่กลายเป็นตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น มี
พ้ืนหลังแบบไล่สี และลูกเล่นอื่นๆ ที่ต่างไป
จากสเตตัสเฟซบุ๊กเมื่อก่อน และต้อง
ยอมรับว่าการเปล่ียนแปลงครั้งน้ีท�าให้เรา
หยุดอ่านสเตตัสของหลายๆ คนมากข้ึน 
ด้วยความโดดเด่นท่ีต่างจากตัวหนังสือใน
โพสต์อื่นๆ ท�าให้ประโยค “เบื่อจัง” ของ
เพ่ือนดมูคีวามส�าคญั และดงึดดูสายตาเรา
มากกว่าข่าวระดับโลกเสียอีก
 เหตุผลที่เฟซบุกเกิดไอเดียในการโพสต์
สเตตสัแบบนี ้เป็นเพราะเมือ่เดอืนเมษายนของ
ปี 2015 มีการส�ารวจพบว่า คอนเทนต์ที่สร้าง
โดยผู้ใช้มีจ�านวนลดลง 21% และการแชร์
คอนเทนต์ท่ีสร้างโดยผูใ้ช้งานเองกล็ดลง 15% 
ในขณะท่ีคอนเทนต์โฆษณาจากบริษัทหรือ
สื่อใหญ่ๆ มียอดการแชร์ที่เติบโตขึ้นอย่างเห็น
ได้ชดั ข้อมลูนีท้�าให้เฟซบุกหันมาให้ความส�าคญั 
กับการสร้างคอนเทนต์จากผู้ใช้งานมากข้ึน  
เพ่ือเน้นย�า้การเป็นตัวกลางการสือ่สารระหว่าง
คนรัก เพ่ือน และครอบครัว มากกว่าเป็น
สื่อกลางการโฆษณา 
 เฟซบุกเริม่จากการขยายขนาดตวัหนังสอื
ในสเตตัส ถ้าหากสเตตัสของคุณมีความยาว
ไม่มาก (หลายๆ คนน่าจะเคยสังเกตเห็นก่อน
หน้านี้) จากนั้นจึงเริ่มปรับสีพ้ืนหลังพร้อม

ลวดลายของสเตตัสท่ีหลากหลายอย่างใน
ปัจจุบัน ประกอบกับแนวโน้มความนิยมของ
คอนเทนต์ท่ีเป็นรปูภาพและวิดโีอ ท่ีซอีโีออย่าง 
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก  เคยกล่าวว่าจะกลายเป็น
อนาคตของการแชร์บนเฟซบุก ด้วยเหตุผลน้ี
เอง เฟซบุกจึงพยายามสอดแทรกการรบัรูแ้บบ 
‘ภาพ’ ให้เข้ามามีส่วนในการน�าเสนอข้อมูล
ที่เป็นตัวหนังสือบนเว็บไซต์ 

Visual Album
‘ภาพ’ ไม่ได้พยายามจะเข้ามาแทนท่ี ‘ตัว
หนังสือ’ อย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยังเข้ามามี
บทบาทในการฟังของเราด้วย เพราะในวงการ
ดนตรีปัจจุบันเริ่มเกิดเทรนด์ท่ีศิลปินหันมา
ปล่อยอลับัม้แบบใหม่ท่ีเรยีกว่า Visual Album 
ซึ่งก็คืออัลบั้มท่ีมีมิวสิกวิดีโอประกอบในทุกๆ 
เพลง หรืออาจเป็นภาพยนตร์สั้นที่มีการแทรก
ทุกเพลงในอัลบั้มไปด้วย เริ่มต้ังแต่ตัวแม่
ในวงการเพลงอย่างบียอนเซ่ ท่ีปล่อย Visual 
Album อย่าง Beyoncé ในปี 2013 และตาม
ด้วย Lemonade ในปี 2016 ซึ่งก็ได้รับกระแส
ตอบรับที่ดีสมกับโปรดักชันของวิดีโอ 
 ตามมาด้วย Frank Ocean กับ Blonde 
ในปี 2016 ผลงาน Visual Album ที่น�าเสนอ
ภาพยนตร์สั้นความยาว 45 นาที 51 วินาที 
และแทรกเพลงใหม่เข้าไปถึง 18 เพลง ซึ่งเขา
รับหน้าท่ีก�ากับภาพยนตร์สั้นเรื่องน้ีเองด้วย 
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พัชชา พูนพิริยะ

เพ่ิงเรยีนจบปรญิญาตรี
จากสาขาแฟชั่น เป็นดีเจ 
นักแสดง นักออกแบบ 
และนักวาดภาพประกอบ 
เธออาสาเล่าเรื่องที่รู้ลึก
รู้จริง ไม่ว่าจะเป็นงาน
ดีไซน์ แฟชั่น และศิลปะ
ที่เกี่ยวข้องกับ
โลกออนไลน์

THE AUTHOR
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และล่าสุดกับวงอินดี้ Washed Out ท่ีก็มี 
Visual Album อย่าง Mister Mellow (2017) 
มาให้เห็นเหมือนกัน โดยปล่อยวิดีโอ The 
Mister Mellow Show ความยาว 34 นาที 
มาให้ชมในยูทูบเมื่อปลายเดือนมิถุนายน
ที่ผ่านมา

ทําไมตอง ‘สรางภาพ’
Visual Content หรือคอนเทนต์แบบภาพ 
กลายมาเป็นประเด็นท่ีกลุ่มนักการตลาดต่าง
ให้ความสนใจ และน�าเสนอว่าเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส�าคัญตั้งแต่ปี 2015 
จนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลท่ีน�าเสนอด้วยภาพ 
ทั้งวิดีโอ และการน�าเสนอแบบอินโฟกราฟิก 
ช่วยเพ่ิมความต้องการในการอ่านข้อมูลได้ถึง 
80% เมื่อเทียบกับข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ 
 ผลการศกึษาจากบรษิทั 3M Corporation 
อธิบายว่า มนุษย์เราสามารถประมวลข้อมูล
ที่เป็นรูปภาพได้เร็วกว่าข้อมูลในรูปแบบตัว
หนังสือถึง 60,000 เท่า เน่ืองจากข้อมูลภาพ
ช่วยในเรือ่งการจ�าและระบบการเรยีนรูข้องเรา 
เพราะตามธรรมชาติของมนุษย์แล้ว สิ่งที่เรา
เหน็จะส่งผลต่อสิง่ท่ีท�า สิง่ทีรู่ส้กึ และสิง่ทีเ่ราเป็น 
 นอกจากน้ียังมีการศึกษาในชื่อว่า Vak 
Model ของนลี เฟลมงิ (Neil Fleming) อาจารย์
ชาวนิวซีแลนด์ ท่ีแบ่งการเรียนรู้ของมนุษย์
ออกตามการรับรู ้ (การรับรู ้จากภาพ เสียง 
และการเคลื่อนไหว) ซึ่ง 40% ของมนุษย์เลือก
การรับรู ้จากภาพมากท่ีสุด ในขณะท่ีสัตว์
จ�าพวกอื่นๆ เช่น สุนัข จะเรียนรู้จากประสาท
สัมผัสทางกลิ่นมากท่ีสุด ค้างคาวจะเรียนรู้
จากการได้ยิน มนุษย์น�าข้อมูลส่งเข้าสู่สมอง
ในลักษณะของรูปภาพถึง 90% นั่นท�าให้
การน�าเสนองานท่ีมีภาพเป็นส่วนประกอบ
ย่ิงเยอะ จะย่ิงช่วยให้มนุษย์รับสารได้มากขึ้น 
และยังเป็นการเกลี้ยกล่อมผู ้รับสารให้เชื่อ
ในข้อมูลเหล่านั้นมากขึ้นอีกด้วย 

I never read, I just look at pictures.
ถึงแม้จะเป็นข้อเท็จจริงท่ีเจ็บปวดหัวใจ แต่
มนุษย์เราก็ให้ค่ากับข้อมูลท่ีเป็นภาพมากกว่า
ตัวหนังสืออยู่ดี แต่น่ันไม่ได้แปลว่าพวกเรา
จะเลกิอ่านหนังสอืไปเสยีทีเดยีว มเีวบ็ไซต์ทีใ่ช้
ชื่อว่า summurai.com ท่ีก่อตั้งโดย ทอล 
ฟลอเรนติน (Tal Florentine) เขียนบทความ
เร่ืองอนาคตของการอ่านเอาไว้ว่า การอ่าน
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตัง้แต่ การอ่านหนงัสอื
แบบพ้ืนฐาน ที่ผู้อ่านต้องมีสมาธิ ตั้งใจอ่าน

จนจมอยู ่ กับหนังสือน้ันๆ, การอ ่านแบบ
ออนไลน์ เพราะในยุคท่ีข้อมูลจ�านวนมาก
ถูกส่งผ่านกันอย่างง่ายดาย มนุษย์จึงต้องการ
รับสารให้ได้มากที่สุด และไม่ต้องใช้เวลามาก 
การอ่านแบบผ่านหรือสแกนท้ังบทความจึง
เป็นท่ีนยิมมากขึน้ เพราะผูอ่้านไม่ต้องใช้ความ
ตั้งใจมาก ใช้เวลาน้อยกว่า ตาของมนุษย์
จะมองตวัหนงัสอืด้วยความรวดเรว็พร้อมกันที
เดียว 3-4 ค�า และส่งภาพไปยังสมองในทันที 
และการอ่านท่ีแบบสุดท้ายเรียกว่า การอ่าน
แบบใหม่ในอนาคต คือการไม่อ่านตัวหนังสือ
เลย หรือการที่มนุษย์รับสารและข้อมูลต่างๆ 
ผ่านวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยท่ีเสีย
เวลาน้อยลง เขาท�าการสร้างส่วนขยายของ
เบราว์เซอร์ทีผู่อ่้านสามารถส่งหน้าเวบ็ไซต์ท่ีมี
บทความอันยาวเหยียดเข้าไปในระบบท่ีมี
ชื่อว่า ‘Summary Factory’ โดยระบบจะเป็น
ผู้คอยอ่านบทความทั้งหมดและสรุปใจความ
ส�าคัญมาให้ไม่เกิน 350 ค�า หลังจากนั้น 
summurai จะแปลงบทความใหม่ฉบับสั้นน้ี
ให้กลายเป็นไฟล์เสียง เพ่ือให้ผู ้รับสารฟัง
บทความที่ย่อแล้วนั้นได้อีกด้วย 
 อีกหน่ึงตัวอย่างใกล้ๆ ตัวที่ช่วยยืนยันว่า
ภาพกลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่เรานิยม 
นั่นคือ การใช้อีโมจิ (Emoji) ในปัจจุบัน
เราสามารถ ‘อ่าน’ สิ่งที่เป็น ‘ภาพ’ แทนตัว
หนังสือได้เหมือนกัน และบางครั้งภาพก็ช่วย
ให ้การอ ่านของเราชัดเจนย่ิงข้ึน ทาเนีย 
ลอมโบรโซ (Tania Lombrozo) ศาสตราจารย์
ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 
เบิร์กลีย์ กล่าวถึงการใช้อีโมจิว่า “การยอมรับ
ภาษาใหม่ๆ ของมนุษย์เป็นเรือ่งดท่ีีช่วยยนืยัน
ว่าภาษามีพัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลง
ด้านวัฒนธรรม” ตอนน้ีอีโมจิได้กลายเป็น
อีกหน่ึงภาษาท่ีมนุษย์ทั่วโลกใช้ในการสื่อสาร 
เพราะมันช่วยแสดงอารมณ์ความรู ้สึกท่ีตัว
หนังสือไม่สามารถท�าได้ 
 การสื่อสารผ่านภาพน้ียังมีชื่อเรียกอย่าง
เป็นทางการว่า Visual Literacy ท่ีเป็นหน่ึง
ในบทเรียนด้านการท�าการตลาดผ่านสื่อ
โซเชียลมีเดียในยุคศตวรรษที่ 21 
 Visual Literacy อาจแฝงอยู่ใน ‘meme’ 
ที่เราเห็นบนโลกออนไลน์อีกด้วย meme หรือ 
‘มีม’ ค�าศัพท์ที่คิดค้นโดย ริชาร์ด ดอว์กินส์ 
(Richard Dawkins) จากหนังสือ The Selfish 
Gene ปี 1976 อธิบายความคิด อุปนิสัย 
หรือสไตล์ท่ีขยายต่อจากคนหน่ึงสู่อีกคนหน่ึง
ในกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่ง ปัจจุบันมีมคือภาพท่ี

มักมีแคปชันตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ประกอบอยู่ 
แต่ท้ังข้อความและภาพนัน้จะมคีวามเชือ่มโยง
กัน ซึ่งถือเป็นการอ่านสารจากภาพวิธีหน่ึง
ที่กลายเป็นที่เข้าใจกันในวงกว้าง 

‘ภาพ’ รวมการตลาด
ปัจจุบันมีนักการตลาดกว่า 37% ที่เชื่อว่า 
การท�าการตลาดให้กับคอนเทนต์ด้วยภาพ
ส�าคญัต่อธุรกจิมาก เพราะมผีลส�ารวจออกมา
ว่า ความผูกพัน (Engagement) ในเฟซบุก
จะมาจากโพสต์ท่ีเป็นรูปภาพ 13.7% และ
วิดีโอถึง 13.9% ซึ่งเป็นวิดีโอท่ีถูกดูแบบไม่มี
เสียงอีกด้วย ส่วนโพสต์ในเฟซบุกท่ีมีรูปภาพ
ประกอบก็สามารถสร้าง Engagement ท่ีสูง
กว่าโพสต์ที่ไม่มีรูปภาพถึง 2.3 เท่า ในขณะที่
แอปพลิเคชันท่ีใช้พ้ืนฐานจากรูปภาพและ
วิดีโอเป็นหลักอย่างอินสตาแกรมก็มีผู ้เข้า
ใช้งานจ�านวนถึง 700 ล้านคนในเดือนเมษายน
ที่ผ ่านมา ซึ่งถ ้าเทียบกับจ�านวนผู ้ใช ้งาน
แอปพลเิคชนัท่ีใช้พ้ืนฐานจากตวัหนังสอือย่าง
ทวิตเตอร์ แอปพลิเคชันอินสตาแกรมก็มีผู้ใช้
งานเยอะกว่าถึง 2 เท่า
 เว็บไซต์ hubspot.com และเว็บไซต์
วิเคราะห์การใช้งานโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้
รวบรวมผลการส�ารวจท่ีช่วยยืนยันว่าเราก�าลงั
อยู่ในยุคของ Visual Era มาได้ดังต่อไปนี้
 • ทวีตที่มีรูปภาพอยู่ด้วย จะมียอดรีทวีต
สูงกว่าทวีตที่มีข้อความเพียงอย่างเดียวถึง 
150%
 • คนจะปฏิบัติตามวิธีท�าที่มาพร้อมภาพ
ประกอบได้ดีกว่าแบบท่ีไม่มีภาพประกอบถึง 
323%
 • อินโฟกราฟิกจะได้รับยอดไลก์และยอด
แชร์ที่มากกว่าโพสต์อื่นๆ ถึง 3 เท่า
 • จากสถิติของบทความกว่า 1 ล้านชิ้น 
บทความที่มีการแทรกภาพเข้าไประหว่าง 75-
100 ตัวอักษร จะได้รับการแชร์บนโซเชียล
มากกว่าบทความท่ีมีการแทรกภาพน้อยกว่า
นั้นถึง 2 เท่า
 ต่อไปเราอาจเห็นตวัย่อสดุฮติท้ายบทความ
อย่าง TL;DR (Too long, didn’t read) น้อยลง
เพราะด้วยช่วงความสนใจของมนุษย์ท่ีสั้นลง 
ท�าให้สื่อพยายามน�าเสนอคอนเทนต์ท่ีดึงดูด
ความสนใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในขณะ
เดียวกันก็ต้องสื่อสารข้อมูลให้ได้มากที่สุด
การน�าเสนอด้วยรูปภาพผ่าน Visual Era 
จึงกลายเป็นกลยุทธ์การน�าเสนอหลักท่ีจะอยู่
กับเราไปถึงอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน 
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และล่าสุดกับวงอินดี้ Washed Out ท่ีก็มี 
Visual Album อย่าง Mister Mellow (2017) 
มาให้เห็นเหมือนกัน โดยปล่อยวิดีโอ The 
Mister Mellow Show ความยาว 34 นาที 
มาให้ชมในยูทูบเมื่อปลายเดือนมิถุนายน
ที่ผ่านมา

ทําไมตอง ‘สรางภาพ’
Visual Content หรือคอนเทนต์แบบภาพ 
กลายมาเป็นประเด็นท่ีกลุ่มนักการตลาดต่าง
ให้ความสนใจ และน�าเสนอว่าเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�าคัญตั้งแต่ปี 2015 
จนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลท่ีน�าเสนอด้วยภาพ 
ทั้งวิดีโอ และการน�าเสนอแบบอินโฟกราฟิก 
ช่วยเพ่ิมความต้องการในการอ่านข้อมูลได้ถึง 
80% เมื่อเทียบกับข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ 
 ผลการศกึษาจากบรษิทั 3M Corporation 
อธิบายว่า มนุษย์เราสามารถประมวลข้อมูล
ที่เป็นรูปภาพได้เร็วกว่าข้อมูลในรูปแบบตัว
หนังสือถึง 60,000 เท่า เน่ืองจากข้อมูลภาพ
ช่วยในเรือ่งการจ�าและระบบการเรยีนรูข้องเรา 
เพราะตามธรรมชาติของมนุษย์แล้ว สิ่งที่เรา
เห็นจะส่งผลต่อสิง่ท่ีท�า สิง่ทีรู่ส้กึ และสิง่ทีเ่ราเป็น 
 นอกจากน้ียังมีการศึกษาในชื่อว่า Vak 
Model ของนลี เฟลมงิ (Neil Fleming) อาจารย์
ชาวนิวซีแลนด์ ท่ีแบ่งการเรียนรู้ของมนุษย์
ออกตามการรับรู ้ (การรับรู ้จากภาพ เสียง 
และการเคลื่อนไหว) ซึ่ง 40% ของมนุษย์เลือก
การรับรู ้จากภาพมากท่ีสุด ในขณะท่ีสัตว์
จ�าพวกอื่นๆ เช่น สุนัข จะเรียนรู้จากประสาท
สัมผัสทางกลิ่นมากท่ีสุด ค้างคาวจะเรียนรู้
จากการได้ยิน มนุษย์น�าข้อมูลส่งเข้าสู่สมอง
ในลักษณะของรูปภาพถึง 90% นั่นท�าให้
การน�าเสนองานท่ีมีภาพเป็นส่วนประกอบ
ย่ิงเยอะ จะย่ิงช่วยให้มนุษย์รับสารได้มากขึ้น 
และยังเป็นการเกลี้ยกล่อมผู ้รับสารให้เช่ือ
ในข้อมูลเหล่านั้นมากขึ้นอีกด้วย 

I never read, I just look at pictures.
ถึงแม้จะเป็นข้อเท็จจริงท่ีเจ็บปวดหัวใจ แต่
มนุษย์เราก็ให้ค่ากับข้อมูลท่ีเป็นภาพมากกว่า
ตัวหนังสืออยู่ดี แต่น่ันไม่ได้แปลว่าพวกเรา
จะเลกิอ่านหนงัสอืไปเสยีทีเดยีว มเีวบ็ไซต์ทีใ่ช้
ชื่อว่า summurai.com ท่ีก่อตั้งโดย ทอล 
ฟลอเรนติน (Tal Florentine) เขียนบทความ
เรื่องอนาคตของการอ่านเอาไว้ว่า การอ่าน
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตัง้แต่ การอ่านหนงัสอื
แบบพ้ืนฐาน ที่ผู้อ่านต้องมีสมาธิ ตั้งใจอ่าน

จนจมอยู ่ กับหนังสือน้ันๆ, การอ ่านแบบ
ออนไลน์ เพราะในยุคท่ีข้อมูลจ�านวนมาก
ถูกส่งผ่านกันอย่างง่ายดาย มนุษย์จึงต้องการ
รับสารให้ได้มากที่สุด และไม่ต้องใช้เวลามาก 
การอ่านแบบผ่านหรือสแกนท้ังบทความจึง
เป็นท่ีนยิมมากขึน้ เพราะผูอ่้านไม่ต้องใช้ความ
ตั้งใจมาก ใช้เวลาน้อยกว่า ตาของมนุษย์
จะมองตวัหนงัสอืด้วยความรวดเรว็พร้อมกันที
เดียว 3-4 ค�า และส่งภาพไปยังสมองในทันที 
และการอ่านท่ีแบบสุดท้ายเรียกว่า การอ่าน
แบบใหม่ในอนาคต คือการไม่อ่านตัวหนังสือ
เลย หรือการที่มนุษย์รับสารและข้อมูลต่างๆ 
ผ่านวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยท่ีเสีย
เวลาน้อยลง เขาท�าการสร้างส่วนขยายของ
เบราว์เซอร์ทีผู่อ่้านสามารถส่งหน้าเวบ็ไซต์ท่ีมี
บทความอันยาวเหยียดเข้าไปในระบบท่ีมี
ชื่อว่า ‘Summary Factory’ โดยระบบจะเป็น
ผู้คอยอ่านบทความท้ังหมดและสรุปใจความ
ส�าคัญมาให้ไม่เกิน 350 ค�า หลังจากนั้น 
summurai จะแปลงบทความใหม่ฉบับสั้นน้ี
ให้กลายเป็นไฟล์เสียง เพ่ือให้ผู ้รับสารฟัง
บทความที่ย่อแล้วนั้นได้อีกด้วย 
 อีกหน่ึงตัวอย่างใกล้ๆ ตัวที่ช่วยยืนยันว่า
ภาพกลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่เรานิยม 
นั่นคือ การใช้อีโมจิ (Emoji) ในปัจจุบัน
เราสามารถ ‘อ่าน’ สิ่งที่เป็น ‘ภาพ’ แทนตัว
หนังสือได้เหมือนกัน และบางครั้งภาพก็ช่วย
ให ้การอ ่านของเราชัดเจนย่ิงข้ึน ทาเนีย 
ลอมโบรโซ (Tania Lombrozo) ศาสตราจารย์
ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 
เบิร์กลีย์ กล่าวถึงการใช้อีโมจิว่า “การยอมรับ
ภาษาใหม่ๆ ของมนุษย์เป็นเรือ่งดท่ีีช่วยยนืยัน
ว่าภาษามีพัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลง
ด้านวัฒนธรรม” ตอนน้ีอีโมจิได้กลายเป็น
อีกหน่ึงภาษาท่ีมนุษย์ทั่วโลกใช้ในการสื่อสาร 
เพราะมันช่วยแสดงอารมณ์ความรู ้สึกที่ตัว
หนังสือไม่สามารถท�าได้ 
 การสื่อสารผ่านภาพน้ียังมีชื่อเรียกอย่าง
เป็นทางการว่า Visual Literacy ท่ีเป็นหน่ึง
ในบทเรียนด้านการท�าการตลาดผ่านสื่อ
โซเชียลมีเดียในยุคศตวรรษที่ 21 
 Visual Literacy อาจแฝงอยู่ใน ‘meme’ 
ที่เราเห็นบนโลกออนไลน์อีกด้วย meme หรือ 
‘มีม’ ค�าศัพท์ที่คิดค้นโดย ริชาร์ด ดอว์กินส์ 
(Richard Dawkins) จากหนังสือ The Selfish 
Gene ปี 1976 อธิบายความคิด อุปนิสัย 
หรือสไตล์ท่ีขยายต่อจากคนหน่ึงสู่อีกคนหน่ึง
ในกลุ่มวัฒนธรรมหน่ึง ปัจจุบันมีมคือภาพท่ี

มักมีแคปชันตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ประกอบอยู่ 
แต่ท้ังข้อความและภาพนัน้จะมคีวามเชือ่มโยง
กัน ซึ่งถือเป็นการอ่านสารจากภาพวิธีหน่ึง
ที่กลายเป็นที่เข้าใจกันในวงกว้าง 

‘ภาพ’ รวมการตลาด
ปัจจุบันมีนักการตลาดกว่า 37% ที่เชื่อว่า 
การท�าการตลาดให้กับคอนเทนต์ด้วยภาพ
ส�าคญัต่อธุรกิจมาก เพราะมผีลส�ารวจออกมา
ว่า ความผูกพัน (Engagement) ในเฟซบุก
จะมาจากโพสต์ท่ีเป็นรูปภาพ 13.7% และ
วิดีโอถึง 13.9% ซึ่งเป็นวิดีโอท่ีถูกดูแบบไม่มี
เสียงอีกด้วย ส่วนโพสต์ในเฟซบุกที่มีรูปภาพ
ประกอบก็สามารถสร้าง Engagement ท่ีสูง
กว่าโพสต์ที่ไม่มีรูปภาพถึง 2.3 เท่า ในขณะที่
แอปพลิเคชันที่ใช้พ้ืนฐานจากรูปภาพและ
วิดีโอเป็นหลักอย่างอินสตาแกรมก็มีผู ้เข้า
ใช้งานจ�านวนถึง 700 ล้านคนในเดือนเมษายน
ที่ผ ่านมา ซึ่งถ ้าเทียบกับจ�านวนผู ้ใช ้งาน
แอปพลเิคชนัทีใ่ช้พ้ืนฐานจากตวัหนงัสอือย่าง
ทวิตเตอร์ แอปพลิเคชันอินสตาแกรมก็มีผู้ใช้
งานเยอะกว่าถึง 2 เท่า
 เว็บไซต์ hubspot.com และเว็บไซต์
วิเคราะห์การใช้งานโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้
รวบรวมผลการส�ารวจทีช่่วยยืนยันว่าเราก�าลงั
อยู่ในยุคของ Visual Era มาได้ดังต่อไปนี้
 • ทวีตที่มีรูปภาพอยู่ด้วย จะมียอดรีทวีต
สูงกว่าทวีตที่มีข้อความเพียงอย่างเดียวถึง 
150%
 • คนจะปฏิบัติตามวิธีท�าที่มาพร้อมภาพ
ประกอบได้ดีกว่าแบบท่ีไม่มีภาพประกอบถึง 
323%
 • อินโฟกราฟิกจะได้รับยอดไลก์และยอด
แชร์ที่มากกว่าโพสต์อื่นๆ ถึง 3 เท่า
 • จากสถิติของบทความกว่า 1 ล้านชิ้น 
บทความที่มีการแทรกภาพเข้าไประหว่าง 75-
100 ตัวอักษร จะได้รับการแชร์บนโซเชียล
มากกว่าบทความท่ีมีการแทรกภาพน้อยกว่า
นั้นถึง 2 เท่า
 ต่อไปเราอาจเห็นตวัย่อสดุฮติท้ายบทความ
อย่าง TL;DR (Too long, didn’t read) น้อยลง
เพราะด้วยช่วงความสนใจของมนุษย์ที่สั้นลง 
ท�าให้สื่อพยายามน�าเสนอคอนเทนต์ที่ดึงดูด
ความสนใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในขณะ
เดียวกันก็ต้องสื่อสารข้อมูลให้ได้มากที่สุด
การน�าเสนอด้วยรูปภาพผ่าน Visual Era 
จึงกลายเป็นกลยุทธ์การน�าเสนอหลักท่ีจะอยู่
กับเราไปถึงอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน 
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CULTURE
INSIGHTFUL & SOPHISTICATED ENTERTAINMENT REPORTS

57-61 CULTURE Y.indd   57 8/9/2560 BE   5:50 PM



FEATURE
เรื่อง Takeshi West

A NEW
DEFINITION 
OF 
MAN

58 THESTANDARD.CO

57-61 CULTURE Y.indd   58 8/9/2560 BE   5:50 PM



FEATURE
เรื่อง Takeshi West

A NEW
DEFINITION 
OF 
MAN

58 THESTANDARD.CO

57-61 CULTURE Y.indd   58 8/9/2560 BE   5:50 PM

59 

ถาไดศึกษาประวัติศาสตรของสาววาย และการกําเนิดของ
คูจิ้นอยางถ่ีถวนแลวจะพบวา กระแสเชนนี้ไดหย่ังรากลึก
และกลายเปนวัฒนธรรมยอย (subculture) ในหมูวยัรุนหญิง
ทัว่เอเชยีมากวา 20 ปแลว สิง่ท่ีเกดิคูกันคอื ปรากฏการณนี้
ทําใหความสัมพันธแบบใหมของชาย-ชาย ปรากฏเดนชัด 
เปนผูชายทียั่งเรยีกตวัเองวาชายแท  ไมยอมใหจดักลุมพวกตน
รวมไวใน LGBTQ ทําไมนะหรือ? เพราะมีปจจัยหลายอยาง
มารองรบัและเรานาจะหยิบมาทบทวน ท้ังประเดน็เรือ่งตวัตน
ของคนกลุมนี้และการเลื่อนไหลของเพศภาวะ
 กอนจะไปถึงจุดนั้น เราคงตองทําความเขาใจกับ
ปรากฏการณ ‘คูจิ้น’ และ ‘สาววาย’ ท่ีดูหวือหวามากเปน
พิเศษในชวง 4-5 ปท่ีผานมานี้เสียกอน เพราะ ‘คูจิ้น’ ของ 
‘สาววาย’ เขามายึดพ้ืนท่ีสื่อกระแสหลักท้ังออนไลนและ
ออฟไลน มากเสียจนดูราวกับวาเปนปรากฏการณที่เพ่ิง
เกิดขึ้น และไดรับความนิยมในคนหมูกวาง เฉพาะป 2560 
ปเดียวมีซีรีสวายจอคิวออนแอรกวา 30 เรื่อง มากกวาปที่
แลวถึงสองเทา นียั่งไมนับรวมนิยายวายไมนอยกวา 50 เรือ่ง 
ทีตี่พิมพออกมายึดแผงหนังสอืเปนลํา่เปนสัน ปรากฏการณนี้
มีนัยที่นาสนใจตอการสรางนิยามใหมใหกับชายรักชายใน
สังคมไทยมากทีเดียว แมความหมายใหมนี้จะแตกตางกัน
อยางสุดขั้ว เมื่อมองจากมุมของเกย แตทั้งหมดไมไดเกิดขึ้น
ลอยๆ หากแตเปนมายาคติท่ีสาววายสรางขึ้น ทวาสอดรับ
กบัความหมายและพฤติกรรมของสังคมแบบเอเชียนั่นเอง
 แลว ‘นิยามความหมายใหมของชายรักชาย’ ตางกับ 
‘มายาคติที่สาววายสรางขึ้น’ อยางไร?
 คงตองทาํความเขาใจเรือ่ง ‘มายาคตทิีส่าววายสรางขึน้’ 
กอน มายาคติท่ีวานี้คือ การใหความหมายของ ‘คูจิ้น หรือ
ชายรักชาย’ ในทางบวก พวกเธอบอกวาผู ชายสองคน
สามารถรักกันและมีเพศสัมพันธกันได โดยที่พวกเธอ
ไมเรียกผูชายสองคนนั้นวา ‘เกย’ แตอยางใด พวกเธอสราง
จินตนาการวาเขาคนนั้นจะรักผูชายดวยกันเพียงคนเดียว
เทานั้น จะไมมีการเปลี่ยนคูนอนบอยๆ เหมือนเกยทั่วไป 
(จึงไมตองถามนะครับวาสาววายคือใคร พวกเธอคือผูหญิง
ท่ีชื่นชอบการจับคูชาย-ชายน่ันเอง) และเขาทั้งคูยังคงเปน
ผูชายท่ัวไปท่ีไมรูสึกวาตัวเองเปนเกย เพราะตางเคยมีแฟน
เปนผู หญิงดวยกันท้ังคู  เหมือนตัวละคร โน-ปุณณ ใน 
Love Sick, อาทิตย-กองภพ ใน SOTUS, หมอปา-วาโย ใน 
เดือนเกี้ยวเดือน, กร-น็อค ใน อกหักมารักกับผม ฯลฯ  นี่เปน
โลกของความจิน้ หรอืสิง่ท่ีออกมาจากจนิตนาการของสาววาย 
มันดูสวยงามใชไหม? (แตเปรมมา แอดมินเพจคูจิ้นชื่อดัง
ของไทย อยาง We Love Y Thai สาํทับถึงกรณน้ีีวา “บอยคร้ัง
เราคิดวาโลกของ ‘ความจิน้’ ออกมาจากจนิตนาการ แตเคส
หนึง่ท่ีหนูรู จัก สาววายคนน้ันอาการหนักถึงขั้นยอมอกหัก
เพื่อใหแฟนของตัวเองไปเปนแฟนกับผูชายอีกคนเลยนะ”)
 ใช มนัสวยงาม และกลุมคนท่ีดูจะไดอานสิงสน้ีไปเตม็ๆ 
มีสองกลุมดวยกัน กลุมแรกก็คือเกยท่ียังไมพรอมจะออก
จากตูเสื้อผาเกาๆ ที่ฝงตัวตนของตัวเองไวสนิทแนบ
 มายาคติดังกลาวเปดโอกาสใหเกยที่ยังปดตัวเองอยู
ไดมพ้ืีนทีใ่หทําตัวสบายๆ ขึน้ อยางนอยจะเดนิจบัมอืกับแฟน

ถ้าใครเคยมองกระแส ‘คู่จิ้น’ และ ‘สาววาย’ ว่าเป็น
ปรากฏการณท์างสงัคมทีเ่กดิขึน้ลอยๆ ฮติอยู่สักพัก
แล้วคงจะจางหายไปกับสายลมเองตามธรรมชาติ 
ตามครรลองของสิง่ทีน่ยิมประเดีย๋วประดา๋ว ถงึตอนนี้
คงตอบได้ว่าเป็นความคิดที่ผิดยิ่งนักA NEW
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 หลายทานอาจกําลงันึกแยงอยูวา กลุมทีส่องไมนาจะมี
อยูจรงิ แตไมก ลาเมล (Mike Lamele) นักเขยีนเจาของผลงาน
Enough Already: Create Success on Your Own Terms 
ไดเขียนบรรยายประสบการณตรงของตนกับเพ่ือนสนิทที่ชื่อ 
การเร็ต ไวในบทความ I’m an Otherwise Straight Man 
(Who Fell in Love with His Best Friend) (2014) วา 
“มีอยูจริง” (ไมคเขียนลงในเว็บไซต mindbodygreen.com)
    ไมกอธิบายความสัมพันธของตนกับเพ่ือนสนิทรายน้ีวา 
การเร็ตเปนเชฟ ซึ่งก็แนนอนวาทําอาหารเกง และยังชางคุย
อีกตางหาก ท้ังสองเติบโตมาเหมือนผูชายทั่วไป ตางคน
ตางมีหญิงเปนของตัวเอง แลวก็เปนเพ่ือนสนิทกันมานาน 
แตเหตกุารณทีท่าํใหทัง้คูเขาใจความรูสกึของตวัเอง และยอม
เปดใจใหกันก็ตอนทีไ่มกปวยหนัก แฟนสาวของเขาไมสะดวก
ที่จะมาปรนนิบัติ เลยเปนหนาที่การเร็ตท่ีจะเขามาชวยดูแล
ใกลชดิ คอยชวนคยุ ทาํอาหารใหกนิ ชวงเวลาน้ีเองทาํใหไมก
เขาใจตัวเองวา เขารักผูชายคนนี้ แตเก็บงําความรูสึกเอาไว
อีกหลายเดือนจนทนไมไหว ตองสารภาพออกไป     
 สิง่ท่ีเขาไดกลบัมาก็คอืคาํพูดของการเร็ตท่ีบอกวา “เวลา
นายไมเห็นฉัน นายคิดถึงฉันและอยากจะโทรหาฉันบอยๆ 
ใชไหม เวลาที่เจอฉัน ใจนายเตนสั่นแปลกๆ ใชไหม ถานาย
ตอบวาใช ฉันก็รูสึกเชนนั้นเหมือนกัน”
    หลังจากเผยแพรประสบการณออกไป ไมกไดรับอีเมล
นบัพันฉบบั ท้ังโตแยงและสนับสนนุ เจาตวัยังยืนยันความรูสกึ
ของทั้งคูในบทความตอมา How a Straight Man in a Gay 
Relationship Made It Work (2014) โดยเผยวา ตนไม
ตองการจะฟนธงไปวา คุณตองแบงเพศวาเปนเพศไหน เพราะ
ในบรรดาอีเมลที่ไดรับ มีหนึ่งฉบับที่เกยหนุมเขียนมาอธิบาย
ความรูสึกวากําลังหลงรักผูหญิงที่แตงงานแลวในออฟฟศ
    ภาวะปกติใหมมีความสําคัญตรงท่ีวา น่ีเปนภาวะปกติ
ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธใกลชิดของคนสองคน เปนภาวะ
ปกติที่เราบอกตัวเองวาเรามีความสุขท่ีไดอยูกับคนคนน้ี 
เราสรางชีวิตใหมตามท่ีเราตองการซึ่งซื่อสัตยตอความรูสึก
ทีเ่รามใีนแบบทีเ่รากับคนทีเ่ราอยูดวยไมเคยมคีวามรูสึกเชนนี้

 หลายทานอาจกําลงันึกแยงอยูวา กลุมทีส่องไมนาจะมี
อยูจรงิ แตไมก ลาเมล (Mike Lamele) นักเขยีนเจาของผลงาน
Enough Already: Create Success on Your Own Terms 
ไดเขียนบรรยายประสบการณตรงของตนกับเพ่ือนสนิทที่ชื่อ 

I’m an Otherwise Straight Man 
 (2014) วา 

“มีอยูจริง” (ไมคเขียนลงในเว็บไซต mindbodygreen.com)
    ไมกอธิบายความสัมพันธของตนกับเพ่ือนสนิทรายน้ีวา 
การเร็ตเปนเชฟ ซึ่งก็แนนอนวาทําอาหารเกง และยังชางคุย
อีกตางหาก ท้ังสองเติบโตมาเหมือนผูชายทั่วไป ตางคน
ตางมีหญิงเปนของตัวเอง แลวก็เปนเพ่ือนสนิทกันมานาน 
แตเหตกุารณทีท่าํใหทัง้คูเขาใจความรูสกึของตวัเอง และยอม
เปดใจใหกันก็ตอนทีไ่มกปวยหนัก แฟนสาวของเขาไมสะดวก
ท่ีจะมาปรนนิบัติ เลยเปนหนาที่การเร็ตท่ีจะเขามาชวยดูแล
ใกลชดิ คอยชวนคยุ ทาํอาหารใหกนิ ชวงเวลาน้ีเองทาํใหไมก
เขาใจตัวเองวา เขารักผูชายคนนี้ แตเก็บงําความรูสึกเอาไว
อีกหลายเดือนจนทนไมไหว ตองสารภาพออกไป     
 สิง่ท่ีเขาไดกลบัมาก็คอืคาํพูดของการเร็ตท่ีบอกวา “เวลา
นายไมเห็นฉัน นายคิดถึงฉันและอยากจะโทรหาฉันบอยๆ 
ใชไหม เวลาที่เจอฉัน ใจนายเตนสั่นแปลกๆ ใชไหม ถานาย

    หลังจากเผยแพรประสบการณออกไป ไมกไดรับอีเมล
นับพันฉบบั ท้ังโตแยงและสนับสนนุ เจาตวัยังยืนยันความรูสกึ

 How a Straight Man in a Gay 
 (2014) โดยเผยวา ตนไม

ตองการจะฟนธงไปวา คุณตองแบงเพศวาเปนเพศไหน เพราะ
ในบรรดาอีเมลที่ไดรับ มีหนึ่งฉบับที่เกยหนุมเขียนมาอธิบาย
ความรูสึกวากําลังหลงรักผูหญิงที่แตงงานแลวในออฟฟศ
    ภาวะปกติใหมมีความสําคัญตรงท่ีวา น่ีเปนภาวะปกติ
ท่ีเกิดขึ้นจากความสัมพันธใกลชิดของคนสองคน เปนภาวะ
ปกติที่เราบอกตัวเองวาเรามีความสุขท่ีไดอยูกับคนคนน้ี 
เราสรางชีวิตใหมตามท่ีเราตองการซึ่งซื่อสัตยตอความรูสึก
ทีเ่รามใีนแบบทีเ่รากับคนทีเ่ราอยูดวยไมเคยมคีวามรูสึกเชนนี้

ในที่สาธารณะ หรือน่ังหยอกลอกันตามประสาคูรักในราน
กาแฟเกๆ  ก็ยังดนูารักในสายตาสาววาย มายาคตขิองสาววาย 
ชวยทําใหพฤติกรรมน้ีกลายเปนเรื่องปกติในสังคมไปทันที
   นักวิชาการชื่อดังอยาง มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) 
กลาววา อัตลักษณทางเพศนั้นเปนการผลิตสรางทางสังคม 
(Social Construction) เชนเดียวกับที่ เกล รูบิน (Gayle 
Rubin) พยายามอธิบายวา เพศวิถีเปนการจัดระเบียบทาง
สังคมโดยอาศัยเพศตามธรรมชาติมาเปนตัวกําหนดนั่นเอง
 สวนกลุมท่ีสองนาสนใจกวา เพราะนิยามท่ีคนกลุมน้ี
อธิบายตวัตนใกลเคยีงกบัปรากฏการณ ‘คูจิน้’ ในบานเรามาก
มนัคอืเร่ืองของความสมัพันธ คอืความรกัของชายแทสองคน
ทีม่ตีอกัน ฝรัง่เรยีกสภาวะนีว้า ‘ภาวะปกตใิหม’ (new normal)
หมายถึงการท่ีเพศชายสักคนจะหลงรักเพ่ือนสนิทของตน
จนเลยเถิดมีเพศสัมพันธกันไดกลายเปนสิ่งปกติที่ทั้งคู 
ไมเคอะเขิน สอดคลองกับมายาคติท่ีสาววายไดสรางไว
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“การทําความ
เขา้ใจการแสดง
ออกทางเพศ
ในสังคมไทย
ไม่สามารถ
นําเอาวิธีคิด
เรื่องเพศวิถี
แบบตะวันตก
มาใช้ได้แบบ
ตรงไปตรงมา”

มากอน ไมกกับการเร็ตมีความสัมพันธท่ีแนบแนนแบบนี้
อยูหลายปกวาจะกาวไปสูข้ันมเีซก็ซ ทัง้คูยังคงใหนิยามตวัเอง
วาเปนชายแท และเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นวา ‘ความรัก’
 สิ่งที่เราไดเรียนรูจากไมกชวนใหนึกถึงสิ่งที่นักวิชาการ
อยาง แครอล แวนซ (Carole Vance) กลาวไวในป 2005 วา
อัตลักษณทางเพศมิใชสิ่งสากล เชนเดียวกับความคิดเรื่อง
การจัดแบงประเภทของเพศภาวะและเพศวิถี เพราะการ
นิยามความหมายของการแสดงพฤติกรรม บทบาท อารมณ 
และความปรารถนาทางเพศเปนเรื่องที่สังคมสรางขึ้น เราจึง
เหน็วาพฤตกิรรมทางเพศของมนุษยมคีณุคาและความหมาย
มากกวาหน่ึงแบบ แตละสังคมจะใหคุณคาตอพฤติกรรม
ทางเพศแบบเดียวกันในแนวทางที่ตางกัน หรือมีการจัดแบง
พฤติกรรมทางเพศดวยวิธีคิดไมเหมือนกัน เมื่อเวลาเปลี่ยน  
พฤตกิรรมทางเพศบางอยางอาจมคีวามหมายเปลีย่นไปดวย
    สิง่ทีแ่ครอลกลาว ดจูะสมัพันธกับขอเท็จจรงิทีนั่กวิชาการ
ชาวออสเตรเลยีอยาง ปเตอร เอ. แจก็สนั (Peter A. Jackson) 
ศึกษาไวไมนอย ปเตอรตั้งขอสังเกตวาการศึกษาประเด็น 
เกย กะเทยในสังคมไทย มักจะตกอยูในการสรางสูตรสําเร็จ 
โดยมองวาอัตลักษณเกยในสังคมไทยเปนการเลียนแบบ
อตัลกัษณเกยในโลกตะวันตก เพราะอทิธิพลของโลกาภิวตัน
การทําความเขาใจการแสดงออกทางเพศในสังคมไทยไม
สามารถนําเอาวิธีคิดเรื่องเพศวิถีแบบตะวันตกมาใชไดแบบ
ตรงไปตรงมา เพราะการแสดงอารมณความปรารถนาทางเพศ
ในวัฒนธรรมไทยไมไดถูกจัดประเภทเปนรักตางเพศหรือ
รักเพศเดียวกัน แตอารมณทางเพศจะเกิดขึ้นกับใครก็ได
    แตเมือ่เราเอาทฤษฎีทางเพศวิถแีละเพศสภาวะ (Gender
and Sexuality) มาจับ ก็อาจจะเกิดขอโตแยงถึงความเปน
คูจิ้นและพฤติกรรมแบบชาย-ชาย ท่ีผู เขียนไดอธิบายไป
ขางตนอยูไมนอย เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา นักวิชาการ
ทางดานเพศวิถีกลาววา บางทีผูชายที่กําลังอยูในสภาวะนั้น
เขาอาจจะเปนไบเซ็กชวลดีๆ นั่นเอง เธออธิบายตอวา “คนที่
เปนไบเซ็กชวลมักจะรวมแชรความหมายรวมของตัวเอง
โดยอางอิงกับความพึงพอใจทางเพศเสมอ” สิ่งเหลานี้ไมได
เกิดข้ึนลอยๆ เพราะเมื่อเรามองปจจัยทางดานสังคมและ
วัฒนธรรมมาเปนตัวกํากับอีกชั้นหนึ่งแลว เราจะตองต้ัง
คําถามตอปรากฏการณคูจิ้นของสาววายวา “มายาคติท่ี
สาววายสรางขึ้นน้ี คือสิ่งที่ชวยนิยามความหมายใหความ
สัมพันธของชาย-ชายทั้งสองแบบสมบูรณขึ้นใชหรือไม”
    แมเรื่องท้ังหมดจะดูเหมาะเจาะลงตัวโดยไมตองไป
แตะคําวาเกย ที่ยังเคลือบยาพิษใหใครหลายคนไมกลาระบุ
ใหตัวเองอยูในจําพวกนี้ แตในป 1985 กิลเบิรต เฮิรดต และ
แอนดรูว บ็อกเซอร (Gilbert Herdt and Andrew Boxer) 
สองนักวิชาการชื่อดัง กลับตอบแบบนิ่งๆ วา “ไบเซ็กชวล 
ก็คือเกยและเลสเบี้ยนที่ยังไมเปดตัวน่ันเอง” เปนขอสรุปที่
ทาทายปรากฏการณทางสังคมยิ่งนัก

กําเนิดสาววาย
จูๆ ปรากฏการณน้ีเกิดขึ้นไดอยางไร เราคงตองยอน
ไปดูการประกอบสราง ‘ความเปนคูจิ้น’ ของ ‘สาววาย’ 
ดูสักหนอยวาไมไดเกิดขึ้นลอยๆ กวาง-ลติกา ชุมภู 
ผูแตงนิยาย Love Sick เลาใหฟงวา เธอเปนสาววาย
ยุคแรกที่โตมากับนิตยสาร IDOL และกระแส J-Pop/
J-Rock ท่ีฮิตมากเมื่อเกือบ 20 ปกอน เพียงแตนิยาย
วายในสมัยนั้นถูกจํากัดพ้ืนที่ในการเผยแพร กลายเปน
หนังสือตองหามท่ีวางจําหนายเปดเผยในปจจุบันไมได
 “กวางอานฟกชาย-ชายมาตั้งแต ม.2 สมัยนั้น
ยังมีนิยายแนวน้ีไมมาก แลวก็ไมมีคําวา ‘คูจิ้น’ ดวย 
ศิลปนญ่ีปุนนาจะเปนตนแบบคําวา ‘คูจิ้น’ คงเหมือน
เซอรวิสที่เตรียมไวใหแฟนๆ กรี๊ดๆๆ บางวงแคนัวเนีย
กันเฉยๆ กอดกัน แตบางวงก็ถึงข้ันจบูกันเลยคะ แฟนคลบั
ก็จะกรี๊ดๆๆ สมัยเด็กๆ กวางชอบวง L’Arc-En-Ciel
แอบจิ้นนักรองนํากับมือเบสบาง มือกลองบาง สุดทาย
ก็เขียนนิยายของตัวเองออกมา โดยเอานักรองชื่อ จิน 
กับ คาเมะ ซึ่งเปน J-Pop วง Johnny’s Jr. มาแตง”
 พลอย-บุษรา ภัทราพรพิสิฐ เจาของนามปากกา 
Bitter Sweet ผูแตงนิยายเรื่อง SOTUS อันโดงดังเลาวา 
“นาจะเริม่ตนตัง้แตสมยัพลอยเรยีนมธัยมตนในโรงเรยีน
หญิงลวน ตอนนั้นเราไมเคยรูจักโลกของผูชายมากอน
ตองอาศัยอานจากการตูน การตูนยุคน้ันสวนใหญจะมี
แตความรักชาย-หญิง จนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนเอานิยาย
ชาย-ชาย มาใหอาน อานครั้งแรกช็อกคะ มีอยางนี้ดวย
เหรอ? เหมอืนไดเปดโลกกวางครัง้แรก (หัวเราะ) จากนัน้
ก็ตามอานมาเรื่อยๆ เปนแฟนฟกชันของวงดนตรีฝง
ญ่ีปุน J-Rock มาตลอด แตมาเริ่มเขียนนิยายจริงๆ
ตอนเรียนมหาวิทยาลัย โลกของผูชายกับผูชายมันนา
สนใจนะ จินตนาการก็พรั่งพรูมาก”
 อีกหน่ึงสาววายตัวยงตั้งแตยุคเร่ิมตน นุก-ภิรญา 
พุฒิสิริภัทร เลาใหฟงวา “ชวงแรกเปนชวงท่ี J-Music 
เฟองฟูมาก มีวงดังๆ อยาง X-Japan, Lucifer, และ 
L’Arc-En-Ciel ศิลปนญ่ีปุนเขารูใจแฟนคลับ เวลาแสดง
คอนเสิรตจะมีหอมแกมบาง นิยายวายเกิดขึ้นก็เพราะ
คนไทยน่ีแหละคะ แตงเสร็จก็จะมีการนัดหมายมาท่ี
สยามสแควร เอานิยายทีแ่ตงมาซรีอ็กซแจกกัน รวมกลุม
เหมือนเปนคอมมูนิตี้ นิยายวายสมัยกอนจะแตกตาง
จากสมัยนี้ คือจะออกแนวแฟนตาซี แตผูชายจะตอง
แมนๆ เซอรๆ ไมคอยมีแนวนักเรียนนักศึกษาเหมือน
ทุกวันนี้ บางคนชอบอะไรที่กุกกิ๊กมุงมิ้งเฉยๆ แตบางคน
ชอบที่มีฉากเลิฟซีน สวนนุกอานไดหมดคะ”  
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เหงา รถติด บ้านไกล 
ขี้เกียจอ่าน

การฟงั ‘พอดแคสต์’ 
ช่วยคุณได้

เรื่อง พัชชา พูนพิริยะ
TV & RADIO

ในชว่งเวลานีข้องปีท่ีแลว้ ผูเ้ขยีนมโีอกาสไปฝกึงานในนิวยอรก์ ซึง่ตอ้งใชเ้วลาทัง้วนัไปกบัการวิง่ซือ้ของรอบเมืองตามทีเ่จา้นายสัง่ 
แตบ่างคร้ังกพ็อจะมเีวลาไดน้ัง่ทาํงานอยู่ในหอ้งสตดิูโอดว้ยเหมอืนกนั ในห้องจะมีพนกังานแผนกตา่งๆ นัง่รวมกนัแบบ shared-space 
ตา่งคนต่างทาํงานของตวัเอง ซึง่สิง่หนึง่ทีช่่วยสรา้งบรรยากาศของไลฟส์ไตลแ์บบคนเมอืงและความเป็นออฟฟศิสมยัใหมไ่ดอ้ยา่งดี
ก็คือ ‘เสียง’
 เสียงพูดภาษาอังกฤษทีอ่อกมาจากลาํโพงคอมพิวเตอร ์เหมือนดเีจอารมณด์ท่ีีกาํลงัเลา่เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ดว้ยความนา่สนใจ 
ตดักับจิงเกลิเพลงประกอบแบบรายการทวี ีและเสยีงแขกรับเชญิคนอ่ืนๆ ทีห่มุนเวยีนเขา้มาสรา้งสสีนัผ่าน ‘เสยีง’ ของพวกเขา
 อาจเป็นเพราะทุกคนไมส่ามารถโฟกัสกบั ‘ภาพ’ หรอื ‘วิดีโอ’ ในขณะทาํงานได ้ก็ต้องอาศัย ‘พอดแคสต’์ ทีน่าํเสนอเรือ่งราวได้
ในการสร้างความบนัเทิงและความเพลิดเพลนิในเวลางานนีล่ะ่  
 การฟงั ‘Podcast’ หรอื ‘พอดแคสต์’ จงึกลายเป็นเรือ่งปกตธิรรมดาในทีทํ่างานของเมืองใหญ่ แตสํ่าหรบัคนไทยอยา่งเรา
พอดแคสตอ์าจจะไมแ่พร่หลายเทา่ไรนกั แนะนาํวา่ถ้าอยากลองฟงัดกูพ็อมีใหเ้ลอืกฟงัอยูบ่า้ง ทัง้ยงัเปน็การเตมิความเก๋ใหกั้บชีวติ
ขึน้มาแบบไมต้่องลงทนุสักบาท แถมยงัไดป้ระโยชนต์ามมาอกีมากมาย
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การฟงั ‘พอดแคสต์’ 
ช่วยคุณได้

เรื่อง พัชชา พูนพิริยะ
TV & RADIO

ในช่วงเวลานีข้องปีท่ีแลว้ ผูเ้ขยีนมโีอกาสไปฝกึงานในนิวยอรก์ ซึง่ตอ้งใชเ้วลาทัง้วนัไปกบัการวิง่ซือ้ของรอบเมืองตามทีเ่จ้านายสัง่ 
แตบ่างคร้ังกพ็อจะมเีวลาไดน้ัง่ทาํงานอยูใ่นหอ้งสตดิูโอดว้ยเหมอืนกนั ในห้องจะมีพนกังานแผนกตา่งๆ นัง่รวมกนัแบบ shared-space 
ตา่งคนตา่งทาํงานของตวัเอง ซึง่สิง่หนึง่ทีช่ว่ยสรา้งบรรยากาศของไลฟส์ไตลแ์บบคนเมอืงและความเป็นออฟฟศิสมยัใหมไ่ด้อย่างดี
ก็คือ ‘เสียง’
 เสยีงพูดภาษาอังกฤษทีอ่อกมาจากลาํโพงคอมพิวเตอร ์เหมือนดเีจอารมณด์ท่ีีกาํลงัเลา่เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ด้วยความน่าสนใจ 
ตดักับจงิเกลิเพลงประกอบแบบรายการทวี ีและเสยีงแขกรับเชญิคนอ่ืนๆ ทีห่มุนเวยีนเขา้มาสรา้งสสีนัผ่าน ‘เสียง’ ของพวกเขา
 อาจเป็นเพราะทุกคนไม่สามารถโฟกัสกบั ‘ภาพ’ หรอื ‘วิดีโอ’ ในขณะทาํงานได ้ก็ต้องอาศัย ‘พอดแคสต’์ ทีน่าํเสนอเร่ืองราวได้
ในการสรา้งความบนัเทิงและความเพลิดเพลนิในเวลางานนีล่ะ่  
 การฟงั ‘Podcast’ หรอื ‘พอดแคสต์’ จงึกลายเป็นเรือ่งปกตธิรรมดาในทีทํ่างานของเมืองใหญ ่ แตสํ่าหรับคนไทยอย่างเรา
พอดแคสตอ์าจจะไมแ่พร่หลายเทา่ไรนกั แนะนาํวา่ถ้าอยากลองฟงัดกูพ็อมีใหเ้ลอืกฟงัอยูบ่า้ง ทัง้ยงัเปน็การเตมิความเก๋ใหก้บัชวิีต
ข้ึนมาแบบไมต่อ้งลงทนุสักบาท แถมยงัไดป้ระโยชนต์ามมาอกีมากมาย
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รายการพอดแคสตย์อดนยิม

นิตยสาร Esquire ได้จัดอันดับ
พอดแคสต์ที่ดีที่สุดในปี 2017 โดยที่
ติดอันดับก็มี Pod Save America 
พอดแคสตพู์ดคยุเรือ่งการเมอืงแบบ
ฟงัง่าย ตลก และทันข่าวสาร หรือ
พอดแคสต์เชิงทอล์กโชว์ Terrible, 
Thanks for Asking สัมภาษณ์คน
ทีผ่า่นเหตุการณ์เลวรา้ยมาในชีวติดว้ย
คาํถามงา่ยๆ วา่ “How Are You?” ซึ่ง
ทา้ยทีส่ดุแลว้เรือ่งราวเหลา่นัน้กส็รา้ง
กําลังใจและให้บทเรียนที่ดีกับผู้ฟงั
 นอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์แนว
โหดอยา่ง Homecoming ทีน่าํเสนอ
เร่ืองสั้นแนวจิตวิทยาสยองขวัญใน
รปูแบบคลา้ยๆ กับละครวทิย ุการนัตี
ความสนุกจากบริษัทท่ีผลิตรายการ
พอดแคสตม์ากมายอย่าง Gimlet    
 ไม่ใช่ว่าในไทยจะไม่มีพอดแคสต์
กับเขาเลย เพราะจรงิๆ กม็พีอดแคสต์
ภาษาไทยให้ฟงักันอยู่บ้างอย่าง Get 
Talks, JustดูIt, WiTcast, ยูธูป, 
THE STANDARD Podcast และ 
Omnivore ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่
ในวงการสื่อหรือเป็นนักเขียนกัน
อยู่แล้ว 

 WHEN
หลักฐานชัดๆ จาก Edison Research รวบรวม
ผลสํารวจเกี่ยวกับพอดแคสตตั้งแตป 2006 ที่มี
คนฟงพอดแคสตเพียง 11% และลาสุดก็เพิ่มขึ้น
เปน 40% ในป 2017 และยังสรุปวาผู ฟ ง
พอดแคสตจะยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   
 โดยการฟงพอดแคสตยังติดอันดับ 3 ของ
สื่อประเภทเสียงท่ีคนอเมริกันวัย 13-34 ป
ฟงมากที่สุดผานสมารตโฟน (สูงกวาวิทยุ) 

อ่านเพ่ิมเติมได้ที่

 WHAT
ความหมายของพอดแคสตอาจจะคลายๆ  
internet radio on-demand หรือวิทยุออนไลน
แบบเลือกได เพราะพอดแคสตคือรายการท่ี
นําเสนอผานเสียงเปนหลัก และมีรายการที่
ครอบคลุมแทบจะทุกเรื่องบนโลก ต้ังแตวงการ
เพลง วิทยาศาสตร ประวัตศิาสตร เรือ่งผี ปรชัญา 
ไปจนถึงรายการตลกแบบแทบจะไมมีสาระเลย
ก็มีเหมือนกัน (แตฟงแลวบันเทิงสุดๆ)
 คาํวา Podcast ใชครัง้แรกโดย เบน แฮม-
เมอรสลีย (Ben Hammersley) ในหนังสือพิมพ 
The Guardian ป 2004 โดยที่เขาพยายามจะหา
คําศัพทท่ีจะใชเรียกส่ือตัวใหมนี้ คําวา Pod 
มาจากตัว iPod ของ Apple สวน Cast มาจาก
คําวา broadcast หรือออกอากาศ ในภาษาไทย 

 WHERE
มผีลสาํรวจระบุวา มสีดัสวนของคนฟงพอดแคสต
จากคอมพิวเตอรมากทีส่ดุ รองลงมาคอืโทรศพัท
มือถือ พอดแคสตก็มีใหดาวนโหลดไดหลายวิธี 
ทั้งผานแอปพลิเคชัน Podcast ในไอโฟน หรือ
ไอพอด และผานแอปพลิเคชันฟรีอื่นๆ เชน 
Spotify, Podcast Addict, Podbean, Stitcher 
Radio, TuneIn Radio และ Podcast Player
 โดยสถานท่ีท่ีเราจะเจอพอดแคสตไดมาก
ที่สุดก็นาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีทั้ง
คนฟงและคนทําพอดแคสตอยางแพรหลายท่ีสดุ 
แตถึงอยางนัน้วัฒนธรรมพอดแคสตกก็ระจายตวั
อยูทั่วโลก โดยในปจจุบันมีพอดแคสตมากกวา 
285,000 รายการ และมีมากกวา 100 ภาษา

 WHY
นอกจากการฟงพอดแคสตจะเปนทางเลือกใหม
ที่สะดวกและนาสนใจของการเสพเนื้อหาแลว 
ยังมีบทความท่ีรวบรวมประโยชนของการฟง
พอดแคสต ท้ังความรูในแขนงตางๆ ท่ีเราจะ
ไดรับ โดยที่ไมกินเวลาขณะทํางานอื่นเลย   
 ประโยชนอีกขอหนึ่งที่นาสนใจจากเว็บไซต 
Buzz Drama คอืการฟงพอดแคสตเปรยีบเสมอืน 
‘Brain Gym’ หรือการฝกออกกําลังสมอง เพราะ
ตางจากการรับสารในรูปแบบอื่นๆ ท่ีเรามักทํา
เปนประจาํอยางการอานบทความ การดซูรีสี หรอื
การดูยูทูบ เพราะการฟงสารผานพอดแคสตน้ัน
เราตอง ‘ฟง’ เพียงอยางเดียว ไมมีสารในรูปแบบ
ภาพ (visual) เขามามีสวนเกี่ยวของ ทําใหสมอง
ตองใชสมาธิในการจดจอกับเสียงเทาน้ัน และ
ใชจนิตนาการในการสรางภาพในหวัใหเชือ่มโยง
กับเรื่องราวที่ไดยิน  
 ทั้งหลายท้ังปวง ขอดีอันดับหน่ึงเลยคือ
มันฟรี!

 ท้ังหมดท้ังมวลท่ีกลาวมา คงสรุปไดวา
พอดแคสตจะเปนทีน่ยิมตอไปในอนาคต และเรา
จะไดฟงคอนเทนตใหมๆ  จากหลากหลายรายการ
ที่นาสนใจ แถมยังเจงตรงที่การฟงพอดแคสต
เปนการใชหู ‘ฟง’ แทๆ แตกลับชวยใหเราได
เปดตา ‘พบ’ ประสบการณใหมท่ีสรางความ
บันเทิง แรงบนัดาลใจ และไดประโยชนกับตวัเอง!

 WHO
ตั้งแตป 2016 เซเลบริตี้มากมายหันมาทํา
พอดแคสตของตัวเอง ท้ังแอนนา ฟาริส กับ
พอดแคสตแนะนําเรื่องความสัมพันธ Anna 
Faris Is Unqualified หรืออยางนักแสดงหนุม 
อเล็กซ บอลดวิน กับ Here’s the Thing แม
กระทั่งแรปเปอรอยาง Snoop Dogg กับ Snoop 
Dogg’s GGN Podcast หรือพอดแคสตของ 
โคลอี้ คารเดเชียน, Ice Cube และ Lil Dicky 
เปนตน จะเห็นไดวาเมื่อพอดแคสตประสบ
ความสาํเรจ็ แขกรบัเชญิท่ีมารวมโชวก็ลวนอยูใน
ระดบัพีกท้ังน้ัน ไมวาจะเปนบารกั โอบามา ทีเ่คย
เปนแขกรับเชิญใหรายการ WTF with Marc 
Maron มาแลว

63 

62-63 CULTURE - PODCAST EDIT.indd   63 8/9/2560 BE   5:49 PM



64 THESTANDARD.CO

PODCAST
เรื่อง อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

ฟงัพอดแคสต์ได้ที่

WHO 
แววดาว-ธีรยุทธ สมตัว
ถา้เรามีภาพจ�าวา่นกัวิง่ต้องมรีา่งกายก�าย�า 
สวมชุดทะมดัทะแมง วิง่ไกลหลายสบิกโิลเมตร 
และจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น ก็ลืมภาพนั้น 
ไปได้เลย เพราะ แววดาว-ธีรยุทธ เป็นเทย 
ผู้รักการออกก�าลังกาย และกิจกรรมแอด-
เวนเจอร์ตั้งแต่เด็ก แต่ขณะเดียวกันก็มี
ความฝันอยากเป็นแฟช่ันดไีซเนอร ์ เลยรวม
สิง่ทีต่วัเองรักทัง้สองอยา่งไว้ด้วยกัน
 ทุกวนันีแ้ววดาวมงีานอดเิรกเป็นนักวิง่
มาราธอนและนักวิง่เทรลท่ีพร้อมใสช่ดุแฟนซี
ออกวิง่ แมจ้ะตอ้งบกุปา่ฝา่ดงเพียงใดกต็าม

RUN 
TOEYTEY
RUN!
เทยมาราธอน

“หลายคนบอกวา่วิง่เทรลตอ้งพกอปุกรณ ์ตอ้งมไีมเ้ทรก็กิง้ มกีระเปา๋ มเีสบยีงอาหาร แตส่�าหรบัแวว 
ไมจ่�าเปน็ มีแคล่ปิสตกิ 1 แทง่ กับดอกไมใ้หญ่ๆ  ดอกหนึง่ทดัหก็ูอยูแ่ลว้”

• นอกจากเรื่องวิ่งแล้ว 
แววดาวยังเคยต่อยมวย
และก�าลังสนใจการพาย
เรือคายัค

• ภูมิประเทศของการวิ่ง
ใ นดอยหลวงพ ะ เ ย า 
Mountain Run มีทั้ง 
ทุ่งโล่ง สันเขาเล็กแคบ 
ปีนโขดหิน ซึ่งแววดาวใช้
เวลาวิง่ทัง้หมด 8 ชัว่โมง

PODCAST CREDITS

SHOW HOST
นันท์ณภัส ธิปธรารัตนศิริ
SHOW CREATOR 
อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
EPISODE EDITOR 
นทธัญ แสงไชย
SOUND DESIGNER & 
ENGINEER 
ศุภณัฐ เดชะอ�าไพ

THE STORY
ความชอบออกก�าลังกายของแววดาวมีมาตั้งแต่เด็ก ต่อเนื่องถึงช่วงที่ต้องไป 
เกณฑ์ทหาร ท�าให้ได้ออกก�าลงักายเป็นประจ�า ปัจจุบนัท�างานเป็นสถาปนิก เลยได้มา
อยู่ในออฟฟิศที่พนักงานชอบชวนกันออกก�าลังกาย 
 เริ่มต้นจากการปั่นจักรยานท่ีจริงจังระดับปั่นข้ามจังหวัดไปเชียงใหม่ ปั่นข้าม
ประเทศไปลาวใต้ร่วมสบิวัน หรอืหอบจกัรยานไปป่ันถึงฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุน่ ก็ท�า
มาแล้ว เมือ่ออฟฟิศเปลีย่นเทรนด์มาพากันวิง่จรงิจงัไม่แพ้การป่ันจกัรยาน แววดาวก็
ร่วมด้วย
 จากการว่ิงระยะ 5 และ 10 กิโลเมตร ไปสู่มินิมาราธอน จนไปไกลถึงระยะ 
ฟูลมาราธอนในช่วงเวลาเพียงปีเศษ ผ่านมากว่า 20 สนามจนเริ่มอยู่ตัว เธอจึงเริ่ม 
ว่ิงเทรล เพราะต้องการบรรยากาศการวิ่งที่แตกต่าง เพราะว่ิงเทรลท�าให้ได้พบเจอ
ภูมปิระเทศหลากหลาย ท้ังดนิลกูรงั ป่ารก เขาชัน ขณะเดยีวกันก็ยังไม่ท้ิงการแต่งกาย
สวยงามเพ่ือเตมิเตม็ตวัตน แถมยังสนกุสนานในการประดษิฐ์ชดุไม่ซ�า้ สานฝันการเป็น
ดไีซเนอร์ในวยัเด็ก
 แววดาวเล่าให้ฟังว่าสนามท่ีประทบัใจท่ีสดุคอื ดอยหลวงพะเยาเทรล ทีต้่องวิง่ข้ึน
เขาชนัระยะทางร่วม 38 กิโลเมตร แต่แววดาวก็สวมปีกนกทีท่�าจากผ้าสแีดงขนาดใหญ่
ตะกายขึน้ผาชนัอย่างไม่หว่ันไหว
 ความฝันของแววดาวที่อยากท�าให้ส�าเร็จคือ การว่ิงเทรลในระยะทางไกลข้ึน  
อาจจะเป็น 60 หรอื 100 กิโลเมตร เพราะทุกครัง้ทีเ่ข้าเส้นชยั มนัคอืการพิสจูน์ขดีจ�ากัด
ของตวัเองว่า ไม่ว่าจะเหน่ือยขนาดไหน เธอกท็�าได้ส�าเรจ็ 
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PODCAST
เรื่อง อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

ฟงัพอดแคสต์ได้ที่

WHO 
แววดาว-ธีรยุทธ สมตัว
ถา้เรามภีาพจ�าว่านกัว่ิงต้องมร่ีางกายก�าย�า 
สวมชุดทะมดัทะแมง ว่ิงไกลหลายสิบกิโลเมตร 
และจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น ก็ลืมภาพนั้น 
ไปได้เลย เพราะ แววดาว-ธีรยุทธ เป็นเทย 
ผู้รักการออกก�าลังกาย และกิจกรรมแอด-
เวนเจอร์ต้ังแต่เด็ก แต่ขณะเดียวกันก็มี
ความฝันอยากเป็นแฟชั่นดไีซเนอร ์ เลยรวม
สิง่ทีต่วัเองรกัทัง้สองอยา่งไว้ด้วยกัน
 ทกุวนันีแ้ววดาวมงีานอดิเรกเป็นนักว่ิง
มาราธอนและนกัวิง่เทรลทีพ่รอ้มใสช่ดุแฟนซี
ออกวิง่ แมจ้ะตอ้งบกุปา่ฝา่ดงเพียงใดกต็าม

RUN 
TOEYTEY
RUN!
เทยมาราธอน

“หลายคนบอกวา่วิง่เทรลตอ้งพกอปุกรณ ์ตอ้งมไีมเ้ทรก็กิง้ มกีระเปา๋ มเีสบยีงอาหาร แตส่�าหรบัแวว 
ไม่จ�าเป็น มีแคล่ปิสตกิ 1 แทง่ กับดอกไมใ้หญ่ๆ  ดอกหนึง่ทดัหก็ูอยูแ่ลว้”

• นอกจากเรื่องวิ่งแล้ว 
แววดาวยังเคยต่อยมวย
และก�าลังสนใจการพาย
เรือคายัค

• ภูมิประเทศของการวิ่ง
ใ นดอยหลวงพ ะ เ ย า 
Mountain Run มีทั้ง 
ทุ่งโล่ง สันเขาเล็กแคบ 
ปีนโขดหิน ซึ่งแววดาวใช้
เวลาวิง่ทัง้หมด 8 ช่ัวโมง

PODCAST CREDITS

SHOW HOST
นันท์ณภัส ธิปธรารัตนศิริ
SHOW CREATOR 
อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
EPISODE EDITOR 
นทธัญ แสงไชย
SOUND DESIGNER & 
ENGINEER 
ศุภณัฐ เดชะอ�าไพ

THE STORY
ความชอบออกก�าลังกายของแววดาวมีมาตั้งแต่เด็ก ต่อเนื่องถึงช่วงที่ต้องไป 
เกณฑ์ทหาร ท�าให้ได้ออกก�าลงักายเป็นประจ�า ปัจจบุนัท�างานเป็นสถาปนิก เลยได้มา
อยู่ในออฟฟิศที่พนักงานชอบชวนกันออกก�าลังกาย 
 เริ่มต้นจากการปั่นจักรยานท่ีจริงจังระดับปั่นข้ามจังหวัดไปเชียงใหม่ ปั่นข้าม
ประเทศไปลาวใต้ร่วมสบิวัน หรอืหอบจกัรยานไปป่ันถึงฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุน่ ก็ท�า
มาแล้ว เมือ่ออฟฟิศเปลีย่นเทรนด์มาพากันวิง่จรงิจงัไม่แพ้การป่ันจกัรยาน แววดาวก็
ร่วมด้วย
 จากการว่ิงระยะ 5 และ 10 กิโลเมตร ไปสู่มินิมาราธอน จนไปไกลถึงระยะ 
ฟูลมาราธอนในช่วงเวลาเพียงปีเศษ ผ่านมากว่า 20 สนามจนเริ่มอยู่ตัว เธอจึงเริ่ม 
ว่ิงเทรล เพราะต้องการบรรยากาศการวิ่งที่แตกต่าง เพราะว่ิงเทรลท�าให้ได้พบเจอ
ภูมปิระเทศหลากหลาย ท้ังดนิลกูรงั ป่ารก เขาชนั ขณะเดยีวกันก็ยังไม่ท้ิงการแต่งกาย
สวยงามเพ่ือเตมิเตม็ตวัตน แถมยังสนกุสนานในการประดษิฐ์ชดุไม่ซ�า้ สานฝันการเป็น
ดไีซเนอร์ในวยัเด็ก
 แววดาวเล่าให้ฟังว่าสนามท่ีประทบัใจท่ีสดุคอื ดอยหลวงพะเยาเทรล ทีต้่องวิง่ข้ึน
เขาชนัระยะทางร่วม 38 กิโลเมตร แต่แววดาวก็สวมปีกนกทีท่�าจากผ้าสแีดงขนาดใหญ่
ตะกายขึน้ผาชันอย่างไม่หว่ันไหว
 ความฝันของแววดาวที่อยากท�าให้ส�าเร็จคือ การว่ิงเทรลในระยะทางไกลข้ึน  
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ชวนเจาของแบรนดไทยท่ีประสบ-
ความสําเร็จมาเลาเรื่องราวตั้งแต
กอตั้ง จนสามารถชนะใจผูบริโภค 
ชวงทายรายการเราจะชวยสกัด 
The Secret Sauce ออกมา เพื่อให
คุณผูฟงไดนําสูตรลับไปปรับใชกับ
อะไรก็ตามที่กําลังพยายามสรางอยู

เพ่ิมความหลากหลายในเนื้อหาของ
เทยไทย ท่ีปกติวนเวียนอยูกับการ
เปนตัวตลก หรือไมก็เพ่ือนนางเอก 
แตท่ีนี่พวกเขาจะไดรับบทเดนเปน
ทั้งพระเอกและนางเอกในบทบาท
ที่แตละคนเชี่ยวชาญที่สุด

พาคณุไปท่ัวโลกกับคนไทยทีเ่ดนิทาง
ไปตางแดนในฐานะ ‘นักเรียนนอก’ 
เร่ืองเลาจากหลากหลายหลักสูตร 
หลากหลายวิชา และหลากหลาย
บทเรียน ที่พวกเขาไดจากการไปอยู
อาศัยใชชีวิตในดินแดนที่ไมคุนเคย 
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เทยเท่
เทยไทยที่ทําอะไรเท่ๆ

นกัเรียนนอก
เรื่องเล่าจากนักเรียนไทยในทุกมุมโลก
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

VIDEO CREDITS

STORY MAKER
จริยา มุ่งวัฒนา
ภาณุ วิวัฒฑนาภา
ทรงพล จั่นลา
ชญาน์วัต สิริศุภนันท์
นันทิยา ฤทธาภัย 

WHO 
วฒันาพานชิ
รา้นกว๋ยเตีย๋วเน้ือเก่าแก่ของตระกลูกวนัีนทวงศ์ 
ท่ีสืบทอดกจิการกนัมาแลว้ 3 ชัว่อายคุน จาก
รุน่ปู ่พ่อ จนมาถงึรุ่นลูก ผูค้วบคุมความอรอ่ย
ในปจัจุบนั

วัฒนาพานิช
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ 3 ชั่วอายุคน

“ลูกค้าประจําเจอกันเป็น 10 ปีนะครับ มีรุ่นลูกเขาโตขึ้นมา ลูกเขาก็พาเพ่ือนมา มันก็จะเป็นอยู่
อยา่งนีค้รบั บางคนกนิจนเหมอืนเปน็ญาติ เปน็เพ่ือนกนัเลยกม็”ี

•  60 จํ านวน ปี โดย
ประมาณท่ีเก็บนํ้าซุปไว้
แลว้นาํมาตม้ใหมทุ่กๆ วนั

• ขอบเตาหนา ไขมันของ
เนื้ อตุ๋ นที่ ล้ นจากหม้อ
ออกมาเคลือบขอบเตา
จนกลายเป็นร่องรอย
แห่งกาลเวลา

02:53OO:OO

THE STORY
ตาํนานความอรอยเริม่ขึน้ใน พ.ศ. 2455 ยุคของ ทวี กวีนนัทวงศ ผูเปนพอของนายวรเดช 
รุนท่ีสอง และเปนปูของนายณัฐพงศ รุนท่ีสาม
 ปูทวีชอบรบัประทานเนือ้มากและรกัการทําอาหารดวย เขาจงึเปดรานกวยเตีย๋วเนือ้
วัฒนาพานชิขึน้ มคีรบท้ังเน้ือสด เน้ือเปอย ลกูชิน้ และเครือ่งใน
 ความพิเศษของวัฒนาพานิชท่ีเปนท่ีเลื่องลือคือ น้ําซุปท่ีวากันวาเก็บไวตั้งแต
สมยัแรกเปดราน ทุกเย็นเมือ่รานปด จะมกีารนําน้ําซปุมาอุนในหมอ รุงเชาก็เทกลบัใส
กระทะไวตุนเน้ือ ตมเน้ือ กาลเวลาปรงุรสใหน้ําซปุเขมขนเขานํา้เขาเน้ือมากข้ึนเรือ่ยๆ 
กลวธีิการตมเนือ้ก็ทาํอยางใสใจ เน้ือชิน้ใหญจะถูกนาํมาตมในน้ําตมกระดกูวัว 3-4 ชัว่โมง 
เมือ่เนือ้สกุเทากันทัง้ชิน้ จงึนําข้ึนมาห่ันเปนชิน้พอดคีาํ แลวนํามาตุนตออกี 4 ช่ัวโมง
ในหมอนํา้ซปุแหงกาลเวลา
 นอกจากกวยเตีย๋วแลว วัฒนาพานิชยังมเีมนูย่ัวน้ํายอยอกีหลายอยาง เชน แพะ
ตุนยาจีน ขาวหนาไก ฯลฯ ความอรอยถูกสงผานจากรุนสูรุนท้ังฟากคนทําและฟาก
คนกิน ลกูคารานวฒันาพานชิมท้ัีงลกูคาใหมและลกูคาเกาทีเ่วียนมากินตัง้แตรุนตายาย 
พอแม ลกูหลาน บอกตอกันไปเรือ่ยๆ จนหัวบนัไดรานไมเคยแหงตราบจนทุกวนัน้ี  
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