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ค�าว่า S T A R T U P บนปก ตัดทอน
มาจากสั ญ ลั ก ษณ์ ด าว 6 แฉกบน
ผืนธงของประเทศอิสราเอล เพือ่ สะท้อน
ถึงความแข็งแกร่งของชนชาตินี้ ที่ไม่
ยอมแพ้ต่ออุปสรรครอบตัว และสร้าง
ตัวเองจนกลายเป็น Startup Nation
ได้ในวันนี้

ไม่กี่วันก่อน ผู้เขียนทวีตข้อความหนึ่งไปในทวิตเตอร์ส่วนตัว (@khaopan) ว่า “ถ้าจะเหนื่อยกับการท�าอะไร
สักอย่าง ให้เหนื่อยกับสิ่งที่เรารักและเชื่อ เพราะระหว่างทางมันจะไม่ท้อจนล้มเลิก และเมื่อล้มเราก็จะไม่เลิก
อยู่ดี” ผลคือข้อความนี้ได้รับการรีทวีตไปทั้งหมดเกือบ 20,000 ครั้ง เมื่อกดเข้าไปดูคนที่โควตทวีตนี้ก็พอจับ
ความรู้สึกที่คล้ายๆ กันได้อย่างหนึ่งคือ พวกเราหลายคนต่างก็มีเรื่องที่ท�าให้ต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยกันทั้งนั้น
เราต่างมีวันที่สับสนและทะเลาะกับตัวเอง หรือคนรอบข้างเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองรักและเชื่อ ซึ่งคนอื่นๆ อาจไม่ได้
คิดเหมือนกัน หัวใจคนก็เป็นแบบนี้ เราไม่อาจบังคับให้คนอื่นรักในสิ่งเดียวกับเรา พอๆ กับที่เราก็ไม่อาจบังคับ
หัวใจตัวเองให้รักในสิ่งที่คนอื่นรักได้เช่นกัน เราต่างดิ้นรน กระเสือกกระสน อยู่ในความรัก ไม่รัก เชื่อ ไม่เชื่อ
กันอยู่อย่างนี้มาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร
ทวีตที่ว่านั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องจากปก Israel the Startup Nation ในฉบับนี้ เพราะระหว่างที่ย้อนกลับไป
คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว ตอนที่ทีมงาน THE STANDARD บินไปถ่ายท�าสารคดี AIS Startup
The Series อยู่ที่กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล สิ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนที่สุดระหว่างที่อยู่นั่นก็คือ ‘ความรักและ
ความเชื่อ’ ความรักในสิ่งที่ท�า และความเชื่อว่าทุ กอย่างที่ท�าจะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะต้องล้มเหลวสักกี่ครั้ง ก็พร้อม
จะเรียนรู้จากความผิดพลาด พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ด้วยวิธีที่ดีกว่า ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิม
ที่พูดทั้งหมดนี้ คือลักษณะนิสัยที่เราพบได้ทั่วไปในกลุ่มคนท�าสตาร์ทอัพ หรือคนที่ริเริ่มท�าธุรกิจของตัวเอง
ดูไปแล้วก็ไม่ต่างจากเวลาที่เราตกหลุมรักใครสักคนนั่นแหละ ลงว่ารักไปแล้ว การถอนหัวใจออกมาจากจุดนั้น
นับว่าไม่ง่าย และแม้ว่ากับบางคน เราอาจคาดเดาได้ด้วยซ�้าไปว่าหัวใจเราจะเสี่ยงกับการแตกสลาย เราก็
ยินยอมที่จะผ่านพบกับภาวะนั้นอยู่ดี ไม่ใช่เราไม่รักตัวเอง แต่เราแค่ไม่อยากเกลียดตัวเองที่จะไม่ยอมให้ถึงที่สุด
หรือไม่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่รักให้มากพอเสียก่อน
ทุกครั้งที่เราถามคนท�าสตาร์ทอัพที่ประสบความส�าเร็จแล้วว่า พวกเขามีอะไรจะแนะน�าคนที่อยากเริ่มต้น
ท�าธุรกิจหรือเปล่า ทุกคนจะตอบคล้ายๆ กันว่า ถ้าอยากท�าจริงๆ ก็ลงมือท�า เพราะไม่มีทางอื่นให้เรียนรู้ได้มาก
ไปกว่านี้ และจงรับมือกับความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้ ด้วยการมองความล้มเหลวให้เป็นบทเรียน จ�าได้ว่า
แทบไม่มีใครพูดให้ได้ยินว่า ความรักจะชนะทุกอย่าง ลงมือท�าเถอะ วันหนึ่งคุณจะรวยเหมือนผม ผมท�าได้ คุณก็
ท�าได้ ไม่เลย ไม่มีความโรแมนติกเช่นนั้นในชีวิตจริง
อาจเป็นเพราะพวกเขาผ่านจุดที่เข้าใจแล้วว่า ถึงที่สุดแล้ว ความรักอาจไม่ได้ท�าให้ชนะทุกอย่าง เผลอๆ
เราอาจจะแพ้พ่ายทั้งที่เรารักในสิ่งนั้นสุดหัวใจก็ได้ แต่ตราบใดที่เรายังรักและเชื่อในความเป็นไปได้ เราก็จะมอง
ความพ่ายแพ้เป็นแค่เรื่องชั่วคราว แล้วลุกมาก้าวเดินต่อไป ความส�าเร็จในการท�าในสิ่งที่เรารักและเชื่อมั่น
อาจไม่ได้มาในรูปแบบของการได้ในสิ่งที่เราฝันไว้ทุกประการ บ่อยครั้งเหลือเกินที่มันจบลงด้วยการสูญเสียใน
สิ่งที่ฝัน แต่ได้มาในสิ่งที่ไม่เคยฝัน เพื่อที่เราจะยังขอบคุณชีวิตทุกครั้งที่ให้ในสิ่งที่ดีท่ีสุดส�าหรับเรา ดีที่สุดตาม
เหตุปัจจัยที่ควรจะเป็น
ภาพพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและตกในยามเย็นริมทะเลที่เมืองเทลอาวีฟ เป็นภาพที่สวยจับใจและลืมไม่ลง
จนถึงทุกวันนี้ ไม่อาจพูดได้ว่าตัวเองฝากหัวใจไว้ที่นั่น แต่พูดได้เต็มปากว่า ที่นั่นเปลี่ยนหัวใจให้เป็นอีกแบบ…
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OzHarvest Market เปดตัวครั้งแรก ณ
มหานครซิดนีย ออสเตรเลีย ลูกคาเพียงแค
เดิ น เข า มาเลื อ กสิ่ ง ที่ ต  อ งการ ซึ่ ง มี ทั้ ง
ของสด ของแหง อาหารแชแข็ง วัตถุดิบ
ประกอบอาหาร เครื่องใชทั่วไป สบู แชมพู
ยาสีฟน ตลอดจนของใชเด็กออน เมือ่ หยิบ
สิ น ค า จนพอใจแล ว ก็ ไ ปชํ า ระเงิ น ใส ตู 
ที่ทางรานเตรียมไวใหในราคา ‘จายเทาที่
จายไหว’ สินคาทุกชิน้ ของทีน่ วี่ างจําหนาย
โดยไมมปี า ยกํากับราคา เพราะแหลงทีม่ า
คือ สินคาสวนเกินจากหางรานใหญๆ ที่มี
นโยบายนํามาบริจาค แทนทีจ่ ะทิง้ ไปอยาง
เปลาๆ ปลี้ๆ ดวยแนวคิดนี้ ผูที่อยูในภาวะ
รั ด เข็ ม ขั ด ทางการเงิ น ก็ มี โ อกาสได ข อง
อุ ป โภคบริ โ ภคที่ พ อจ า ยได แม ข องที่
ดู เ หมื อ นจะไร ค  า สํ า หรั บ บางคนก็ อ าจ
เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามหมายยิ่ ง ใหญ กั บ บาง
ครอบครัว อีกทั้งยังชวยลดปริมาณขยะ
เหลือทิ้งใหไมไปจบที่ลานฝงกลบ และ
ปลอยกาซเรือนกระจกจนสงผลตอการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศอี ก ต อ
หนึง่ ดวย

ภาพ AFP
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ภาพ Wild
life Reser
ves Singa
pore

ออสเตรเลียเปิด
ซูเปอร์มาร์เก็ต
ช่วยลดอาหารที่
จะกลายเป็นขยะ

SINGAPORE

สวนนกสร้างรองเท้าให้ลก
ู นกฟลามิงโก

พื้นที่ตามธรรมชาติของนกฟลามิงโกคือ หาดเลนเปยกชื้นในแอฟริกา เพราะฉะนั้นพื้นคอนกรีตรอน
ระอุยอมไมเหมาะ สวนนกจูรงในสิงคโปรจึงสรางรองเทาสีนํ้าเงินใหลูกนก ‘สกวิช’ เพื่อปกปอง
เทาบางๆ ที่ยังไมโตเต็มที่ นกขนาด 1 กิโลกรัม 6 ขีด ลืมตาดูโลกเมื่อ 2 เดือนกวาที่ผานมา หลังจาก
ผูดูแลพบไขที่ถูกทิ้งแลวนําไปฟกในศูนยเพาะพันธุและวิจัย ลูกนกจําเปนตองออกกําลังกายดวย
การเดินรับแสงแดดทุกวันเพือ่ สรางกระดูกใหแข็งแรงรับขายาวๆ ศูนยฯ จึงสรางรองเทาเพือ่ ปกปอง
ขาบอบบางของลูกนกที่ตองยางเทาไปตามพื้นคอนกรีต จนกวาสุขภาพแข็งแรง แลวเจาหนาที่
จะนําเจาสกวิชเขาไปอยูในฝูงฟลามิงโกในสวนนกแหงนี้ และหวังวานกตัวนอยจะเขากับสมาชิก
ตัวอื่นๆ ไดเปนอยางดี
MOST READ ON
THE STANDARD.CO
1. เบื้องหลังความ
สําเร็จของโฆษณา
#TokyoUnexpected
ของ VISA ที่โดนใจ
หลายล้านคน
ไอรดา รืน
่ ภิรมย์ใจ

2. วิง
่ รถเมล์สายใหม่
วันแรก คน ‘งง’
เสนอปฏิรูปทั้งทีควร
‘ติดแอร์-วิ่งตรงเวลา’
พลวุฒิ สงสกุล

3. ‘บุหรี่ไฟฟ้า’
แฟชั่นอันตราย หรือ
ทางเลือกใหม่
ของนิโคติน?
วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์

4. รู้จัก ‘ไผ่ ดาวดิน’
เส้นทางชีวิต
นักกิจกรรม เยาวชน
ต้นแบบ และนักโทษ
คดี 112
ธนกร วงษ์ปญ
ั ญา

PAKISTAN

ปากีสถานปลูกต้นไม้พันล้านต้นใน 2 ปี

ภาพ Facebook/ Billion Tree Tsunami

กระแสปลูกปากําลังมาแรงในแถบเอเชียใต อินเดียเปนเจาของสถิตปิ ลูกตนไมมากทีส่ ดุ ใน 24 ชัว่ โมง ขณะที่ World
Economic Forum รายงานทางเฟซบุกวา ปากีสถานปลูกตนไมไปแลว 2,000 ลานตนตลอด 2 ปที่ผานมา โดย
กอนหนานีป้ ากีสถานเปนประเทศทีป่ ระสบปญหาพืน้ ทีป่ า ลดลงอยางมากจากการตัดไมทาํ ลายปาและภัยธรรมชาติ
และคาดกันวาจะเปนหนึง่ ในประเทศทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากภาวะโลกรอนมากทีส่ ดุ แตอดีตนักคริกเก็ต อิมราน ขาน
รณรงคใหมีการปลูกปาในโครงการ ‘Billion Tree Tsunami’ อันเปนสวนหนึ่งของโครงการ Bonn Challenge
ทั่วโลก เพื่อปลูกปา 150 ลานเฮกเตอรภายในป 2020 โดยรัฐบาลปากีสถานทุมงบ 123 ลานดอลลารสหรัฐ ดําเนิน
การปลูกตนไมครอบคลุมพื้นที่ 350,000 เฮกเตอร กลายเปนโครงการสีเขียวที่ใหญที่สุดของประเทศในทันที
UKRAINE

PERU

ชนพื้ นเมืองในเปรู ใช้วท
ิ ยุ

ต่อสู้กบ
ั ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ภาพ Aljazeera

เครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดสําหรับคนเมือง
อยางเราอาจเปนอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย
แตสาํ หรับชนพืน้ เมืองในเปรู เชน ในเมืองปาโฮยาน
(Pahoyan) หรือปูกลั ลปา (Pucallpa) ยังคงใชวทิ ยุ
ในการบอกเลาเรื่องราว ขาวสารในภาษาทองถิ่น
เชน ภาษาชิปโบ (Shipibo) ใหคนในชุมชนและ
เมืองใหญรับรูและเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอม
ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปน ปญหาโลกรอน นํ้าทวม
การตัดไมทําลายปา หรือใชเปนสื่อในการตอสู
เรียกรองสิทธิตางๆ ซึ่งบางครั้งก็ตองตอสูกับกลุม
ผู  มี อิ ท ธิ พ ลที่ พ ร อ มจะทํ า ร า ยได ทุ ก เมื่ อ ชาว
พื้นเมืองโดยเฉพาะในหมูบานกลางปาที่หางไกล
จากตัวเมือง จําเปนตองใชวทิ ยุในการรับรูข า วสาร
และชาวบานก็ตอสูกันมาดวยความเขมแข็งอยาง
ตอเนื่อง เพื่อที่จะไดมีรายการวิทยุในภาษาของ
ตัวเอง โดยมีผูนําของกลุมเปนผูจัดรายการเอง
โดยที่ไมไดรับคาจางแตอยางใด เพราะสื่อหลัก
ไมไดรายงานเรื่องราวขาวนี้มากเทาที่ควร การมี
รายการวิทยุนั้นยังดีตรงที่เปนตัวเชื่อมเรื่องราว
ระหวางเมืองกับพื้นที่หางไกลใหตางฝายตางรับรู
เรื่องและปญหาเรงดวนที่เกิดขึ้นดวย

5. ส่องพระปรางค์
วัดอรุณฯ บูรณะตาม
หลักวิชา กรมศิลป์
ไม่ห้ามหากวัดนํา
กระเบื้องทําวัตถุ
มงคล
พลวุฒิ สงสกุล

6. ไทยเบฟได้อะไร
จากการซื้อ KFC
11,300 ล้านบาท
ปิยพร
อรุณเกรียงไกร,
ปณชัย อารีเพิ่ มพร

7. “แค่เห็นรูปไม่ตรง
กับเพศในใบสมัคร…
ก็ไม่เอาแล้ว” เสียง
จาก ‘เคท ครั้งพิ บูลย์’
สู้เพื่ อสิทธิ LGBT
วิไลรัตน์ เอมเอีย
่ ม

8. รู้จัก 10 แบรนด์
ไทยที่มีมูลค่าแบรนด์
องค์กรสูงสุด
ในปี 2017
ปิยพร
อรุณเกรียงไกร

9. เคล็ดลับการ
บริหารความสําเร็จ
ของ Airbnb จาก
จุดตกตํา่ ถึงกําไร
มหาศาล
ปิยพร
อรุณเกรียงไกร

ภาพ Aljazeera

นักบวชชาวยูเครน
สือ
่ สารกับผูม
้ ศ
ี รัทธา
แต่หห
ู นวกด้วยภาษามือ
ไมวา เปนคนชาติ ศาสนาอะไร เมือ่ มีความ
ศรัทธา เรามักจะเขาวัดหรือศาสนสถาน
เพือ่ ชําระลางจิตวิญญาณใหบริสทุ ธิ์ โดย
พระและนักบวชสือ่ สารกับเหลาศาสนิกชน
ดวยการเทศน เพือ่ ใหขอ คิดในการดําเนิน
ชีวิต แตสําหรับคนที่มีอุปสรรคในการ
ไดยนิ การฟงเทศนแทบเปนไปไมไดเลย
หลวงพอมิคายโล เฟนคานิน นักบวชชาว
ยูเครน เขาใจปญหานี้ดี และปรารถนา
จะทําหนาที่บริการชุมชนใหดียิ่งขึ้น จึง
เรี ย นภาษามื อ เพื่ อ สื่ อ สารกั บ ผู  มี ภ าวะ
หูหนวกทีม่ าโบสถ ทําใหสมาชิกทีม่ ภี าวะ
หูหนวกเพิ่มจาก 3-4 ราย เปน 50 ราย
ในป จ จุ บั น ไม เ พี ย งเท า นั้ น ที ม นั ก ร อ ง
ประสานเสียงยังเริ่มสื่อสารกับคนกลุมนี้
ดวยภาษามือเชนกัน
10. 20 ปี เจ้าหญิง
ไดอานา สิ้นพระชนม์
สองเจ้าชายเปิด
พระทัย “ไม่มีวันไหน
ไม่คิดถึงแม่”
ณรงค์กร
มโนจันทร์เพ็ ญ
11

CANADA

ซูเปอร์มาร์เก็ตใน
มอนทรีออล
เปิดตัวสวน
ออร์แกนิก
บนหลังคา

SWITZERLAND

ถนนซ่อม
ตัวเอง
ภาพ Facebook-World Economic Forum

ภาพ AFP

GLOBAL NUMBERS

6

จํานวนเดือน
ที่ ศ า ล อุ ท ธรณ์ฮ่องกง
พิ พ ากษาให้
จําคุก โจชัว
หว่อง วัย 20 ปี โทษฐาน
ที่ เ ป็ น แกนนํ า การชุ ม นุ ม
ประท้วง อันเป็นต้นเหตุไปสู่
‘การปฏิวต
ั ริ ม
่ ’ การประท้วง
เรี ย กร้ อ งประชาธิ ป ไตย
ครั้งใหญ่ท่ีสุดของฮ่องกง
ในปี 2557

ภาพ Hufﬁngton Post Canada
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ภาพ AFP

ภาพ AFP

ซูเปอรมารเก็ตไอจีเอ (IGA) ในเขต
แซงต-โลรองต ในมอนทรีออล เสิรฟ
ความสดของพืชผักออรแกนิก 30 ชนิด
กลายเปนทางเลือกใหคนทองถิ่นไดมี
วัตถุดิบไปปรุงอาหาร ผูบริหารเครือ
ซู เ ปอร ม าร เ ก็ ต แห ง นี้ ไ ด รั บ การแจ ง
จากเทศบาลวา บริษทั จําเปนตองสราง
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วบนหลั ง คาอาคารขนาด
25,000 ตารางเมตร และสิ่งที่บริษัท
ดํ า เนิ น การสร า งความประหลาดใจ
และความชื่ น ชมไปพร อ มๆ กั น ที่
สําคัญผักทั้งหมดปลูกในดินที่รดนํ้า
ดวยระบบที่ปรับลด-เพิ่มความชื้นได
ไม ใ ช ผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส ที่ มั ก เห็ น กั น
บนพื้นที่ดาดฟาของตึก ทั้งนี้ทีมงาน
หวังไดรับการรับรองวาเปนผลผลิต
ออร แ กนิ ก จากหน ว ยงาน Ecocert
Canada ที่สวนแหงนี้ พนักงาน 2 คน
มีหนาที่ดูแลผลผลิตอยาง มะเขือเทศ
หัวบีต มะเขือยาว ผักกาด กะเพรา
คะนา และอื่นๆ กอนจะนําไปแพ็ก
ดานลางเพื่อวางขาย เบื้องตนทีมงาน
ประสบป ญ หาเรื่ อ งแมลงรบกวน
อยูบาง แตพยายามแกปญหาดวย
วิธีธรรมชาติคือ ปลูกดอกไมปาที่ไล
แมลงได และอาจจะตัดดอกไมเหลานี้
วางขายคูกับพืชผักในโอกาสตอไป

จํานวนเหรียญทองที่ไทยตั้งเป้าคว้ามาให้ได้ เพื่ อ
หวังครองตําแหน่งเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 29 ซึ่งปีน้ม
ี าเลเซียเป็นเจ้าภาพ จัดแข่งขัน
ทั้งหมด 38 ชนิดกีฬา และไทยส่งนักกีฬาลงแข่ง
ทั้งหมด 405 รายการ

เวลาขับรถแลวเจอหลุมเจอบอ เราตองหักหลบกันพัลวันใชไหม แตจะดีแคไหนถาถนนทุกสายบนโลกนี้ราบเรียบเสมอกัน ในความเปนจริง ถนนที่ผานการ
ใชงานหนักมายาวนานยอมมีอายุขัยใหตองซอมแซมเปนระยะๆ แตสิ่งที่ทีมนักวิทยาศาสตรสัญชาติสวิสคนพบอาจชวยใหถนนอยูไดไปตลอดกาล เพราะถนน
จะซอมแซมตัวเองไดดว ยการเติมอนุภาคนาโนแมเหล็กลงในยางมะตอย เมือ่ ทีมนักวิทยาศาสตรลองราดสวนผสมยางมะตอยและอนุภาคนาโนแมเหล็กลงบน
ถนนทีเ่ พิม่ อุณหภูมใิ หรอ นขึน้ สวนผสมดังกลาวจะซึมเขาสูร อยแยกและซอมแซมพืน้ ทีส่ ว นนัน้ การจะเปลีย่ นถนนใหซอ มตัวเองได ถนนเสนนัน้ ๆ ตองใชสว นผสม
ที่วานี้ และมีการบํารุงรักษาปละครั้ง สวนถนนที่มีอยูอาจจะใชสวนผสมนี้มาเคลือบผิวดานบนก็ได อยางไรก็ดี เรื่องคาใชจายและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ยังเปนเรื่องที่ตองคํานึงถึงตอไป คงตองรอใหผลวิจัยมีความแนนอนกอนที่เราจะไดเห็นถนนแบบนี้จริงๆ

USA

ผลพวงจากคลื่ น ความร อ นที่
แผปะทุหลายพื้นที่ในยุโรป โดย
เฉพาะภูมิภาคทางตอนใตของ
ทวี ป ไม เ พี ย งทํ า ให ป ระชาชน
ต อ งเผชิ ญ ภาวะอากาศร อ น
ที่ บ างพื้ น ที่ อุ ณ หภู มิ พุ  ง สู ง เกิ น
40 องศาเซลเซียส จนรัฐบาล
หลายประเทศตองออกประกาศ
เตือนภัยเทานั้น แตยังสงผลตอ
ธรรมชาติอยางรุนแรง เชน ไฟปา
ใกลเมืองซารานเด (Sarande)
ในแถบเทือกเขามูซนี า (Muzina)
ทางใตของประเทศแอลเบเนีย
ซึง่ ลุกลามแผขยายไปทัว่ ประเทศ
และสถานการณเลวรายมากขึน้
ดวยอิทธิพลของคลื่นความรอน
ที่ระอุหนักในขณะนี้

ระยะเวลาที่ระฆังประจํามหาวิหาร
ตุรกุ (Turku Cathedral) ดังใน
พิ ธี รํ า ลึ ก ถึ ง ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากเหตุ
ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในฟิ น แลนด์ เ มื่ อ 10 วั น ที่ แ ล้ ว
ผู้ ก่ อ ก า ร ร้ า ย เ ป็ น ผู้ ลี้ ภั ย ช า ว
โมร็ อ กโกวั ย 18 ปี ที่ ไ ล่ แ ทง
เฉพาะผู้หญิงกลางเมืองตุรกุทาง
ตะวั น ตกของฟิน แลนด์ มี ผู้ เ สี ย
ชีวิต 2 ราย บาดเจ็บอีก 8 ราย

ภาพ english.ahram.org

จํ า น ว น โ ด ย
ประมาณของ
วั ต ถุ โ บราณยุ ค
ไวกิ้ ง ที่ ถู ก ขโมยไปจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศาสตร์เมืองแบร์เกน ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของนอร์เวย์ เมือ
่ กลางเดือนสิงหาคมทีผ
่ า่ นมา
ส่วนใหญ่เป็นโลหะวัตถุชิ้นเล็กๆ เช่น เครื่อง
ประดับ มีมูลค่าทางประวัติศาสตร์ท่ีไม่อาจ
ประเมินได้ ผู้อํานวยการพิ พิธภัณฑ์เผยว่า
หากไม่ได้ของที่ถูกขโมยไปคืนมา เหตุการณ์
ครั้ง นี้ จะกลายเป็ น เหตุ ก ารณ์ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด
ในรอบ 200 ปีของประวัตศ
ิ าสตร์พิพิธภัณฑ์
นอร์เวย์เลยทีเดียว

คีตัน เฮนดริกส นักศึกษาหนุมจาก
มหาวิทยาลัยเทยเลอร ในรัฐอินดีแอนา
กอตัง้ บริษัทชื่อ สกาย ฟุตแวร (Sky
Footwear) เพือ่ สงถุงเทาไปยังบานพัก
สําหรับคนไรบาน คีตันเคยเชื่อวา
มนุษยทกุ คนคงจะมีถงุ เทาอยูม ากพอ
แตนกั ศึกษาการตลาดปสดุ ทายตอง
แปลกใจที่ พ บว า ถุ ง เท า เป น สิ่ ง ที่
บานพักสําหรับคนไรบานตองการ
มากทีส่ ดุ คีตนั และเอริก เซลลิเออร
เพือ่ นรวมมหาวิทยาลัย จึงจัดตัง้ บริษทั
เพื่อการนี้ โดยในแตละเดือน สกาย
ฟุตแวรจะเลือกบานพักสําหรับคนไร
บานหนึง่ โครงการ ตลอดทั้งเดือนนั้น
เมื่อมีลูกคาซื้อถุงเทากับบริษัทฯ 1คู
สกาย ฟุตแวรจะบริจาคถุงเทาให
บานพักทีเ่ ลือกไวแตแรก 1 คู ทีผ่ า นมา
บริษัทแหงนี้สงมอบถุงเทามากกวา
4,000 คู ใหคนไรบานในบานพัก
11 แหงไปแลว
ภาพ college.usatoday.com

15 mins

นักศึกษาใช้หอพั ก
ท�าธุรกิจถุงเท้า
เพื่ อคนไร้บ้าน

ภาพ AFP

ยุโรปร้อนเดือด
ไฟป่าลามทั่ว
แอลเบเนีย
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THOMAS EDISON PATENTS
KINETOSCOPE
31 สิงหาคม ค.ศ. 1887 (พ.ศ.
2440) โทมัส อั ลวา เอดิ สัน
(1847-1931) จดทะเบียนสิทธิบต
ั ร
คิเนโตสโคป (Kinetoscope)
เครื่ อ งฉายภาพยนตร์ รุ่ น แรก
ของโลก นอกจากนีโ้ ทมัสยังเป็น
ผู้ประดิษฐ์หลอดไฟและเครื่อง
เล่นแผ่นเสียงอีกด้วย
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COVER STORY
เรื่อง: วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม
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่ มีการสัมภาษณ์
ในสารคดีเรื่อง Israel Inside: How a Small Nation Makes a Big Difference (ผลงานของ ราฟาเอล ชอร์) ช่วงหนึง
่ หาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ดร. ทาล เบน-ชาฮาร์ นักวิชาการชาวอิสราเอล ทีโ่ ด่งดังมาจากการสอนวิชาจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ทีม
ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาเลือกจะกลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศอิสราเอลบ้านเกิดอีกครั้ง เขาบอกว่า "เมื่อคนพู ดถึงประเทศอิสราเอล เขามักจะนึกถึง
สงคราม ศาสนา หรือแม้กระทั่ง ฟาลาเฟล (หนึ่งในอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดของอิสราเอล) แต่สําหรับผม เมื่อผมคิดถึงประเทศอิสราเอล
ผมจะคิดถึง ‘ชัยชนะแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์’ เพราะอิสราเอลเป็นประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยศั ตรูนานาประเทศ แต่กลับสามารถ
เปลี่ยนจากทะเลทรายและพื้ นที่ที่ไร้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ให้กลายเป็นประเทศที่สร้างผลผลิตที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่ง และเป็น
สังคมที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วย”
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เราคิดวานี่คือจุดเริ่มตนสําคัญในการ
มองประเทศเล็กๆ อยางอิสราเอลกันใหม
อีกครั้ง เพราะวันนี้ประเทศที่เราแทบ
ไมเคยคิดถึงเปนหมุดหมายหลักในการ
เดินทาง ประเทศที่แมจะเคยไดยินชื่อ
แตไมเคยใหความสําคัญ กลับกลายเปน
ประเทศที่ทําใหเราทึ่ง และตองตั้งใจ
เรีย นรูในบทเรียนที่พวกเขาสอนผ า น
ผลงานและนวัตกรรมมากมาย ยิ่งไป
กวานั้นก็คือ วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ
ของพวกเขาบนหนทางของการเป น
ผูประกอบการ ที่มุงมั่นสรางธุรกิจให
เติบโตอยางแข็งแกรง จนวันนีค้ นทัง้ โลก
รูจักประเทศอิสราเอลในนาม ‘Startup
Nation’ หรือประเทศแหงธุรกิจสตารทอัพไปอยางนาภาคภูมิใจ เพราะที่นี่คือ
ประเทศที่มีสตารทอัพหนาแนนที่สุดใน
โลกเปนอันดับ 2 รองจากซิลิคอน วัลลีย
ในสหรัฐอเมริกา จนไดรบั การยอมรับวา
เปน hub หรือศูนยกลางในดานการสราง
ผูประกอบการและนวัตกรรมของโลก
ไปแลว
ทุ ก การเริ่ ม ต น ไม ว  า จะเป น การ
สรางประเทศเล็กๆ ใหเจริญรุงเรืองได
ภายในเวลาเพียง 69 ป หลังประกาศ
เอกราช หรือการสรางระบบนิเวศสําหรับ
สตารทอัพ ที่ถือวาสมบูรณแบบที่สุด
แห ง หนึ่ ง เป น อั น ดั บ ต น ๆ ของโลกใน
วันนี้ กลาวไดวาพวกเขาเริ่มจากความ
ไมมอี ะไร หรือเริ่มตนจากศูนย และจาก
ความเชื่อมั่นวาทุกอยางตองเปนไปได
แมคนอื่นจะมองวาเปนไปไมไดก็ตาม
จากนั้นพวกเขาก็แคอดทนทําใน
สิง่ ทีพ่ วกเขาเชือ่ ดวยสารพัดการทดลอง
ผ า นร อ ยพั น ความล ม เหลว ล ม แล ว
ก็ลกุ ขึน้ มาทําตอ ตราบใดทีย่ งั ไมสญ
ู สิน้
ความเชื่ อ มั่ น ตราบนั้ น ก็ ยั ง ไม นั บ ว า
เปนการสิ้นสุดของความฝน
เพราะปลายทางนั้ น ทุ ก คนล ว น
ตองการเแปรเปลี่ยนความฝนใหกลาย
เปนความจริงที่จับตองได และกอดมัน
ไวใหแนนที่สุด
ดวยเหตุนี้ Startup Nation อยาง
อิสราเอล จึงแฝงไปดวยจิตวิญญาณ
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ของนักสูและความเปนผูประกอบการ
ในความหมายของผูค นทีร่ เิ ริม่ สรางสรรค
ดวยหนึ่งสมองและสองมือ
เหตุ ผ ลที่ อิ ส ราเอลเป็ น Startup
Nation

ก อ นหน า นี้ ก ารค น หาข อ มู ล ทั้ ง หลาย
ทั้งปวงเกี่ยวกับประเทศอิสราเอล มักไม
พนหนังสือประวัติศาสตรและบทความ
จากสํานักขาว หรือหนังสือพิมพตางๆ
เรือ่ งราวเกีย่ วกับอิสราเอลจึงมักจะไดรบั
การนําเสนอในประเด็นสงคราม และ
ความขัดแยงในพื้นที่ระหวางชาวยิวกับ
ปาเลสไตน ศาสนา หรือชาติพันธุ
กระทั่งการมาถึงของหนังสือขายดี
อยาง Start-Up Nation ของ แดน ซีเนอร
และซอล ซิงเกอร ทีไ่ ดรบั การแปลไปกวา
20 ภาษา (แปลเปนไทยในชือ่ คิดอยางไร
ใหญ อ ย า งอิ ส ราเอล โดยประภั ส สร
เสวิกุล) จากจุดนั้นเองเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความมุง มัน่ แบบหาไดยากจากประเทศ
อื่นๆ ควา มเปนเลิศในเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมลํ้าสมัย จึงไดเปนที่ประจักษ

แกสายตาชาวโลก
ประเทศอิสราเอลไดมกี ารประกาศ
เอกราช และจัดตั้งรัฐอิสราเอล ซึ่งเปน
รัฐของชาวยิวอยางเปนทางการเมื่อป
ค.ศ 1948 โดยมี เดวิด เบนกูเรียน เปน
ผูน าํ คนแรก และแตงตัง้ ใหกรุงเยรูซาเล็ม
เปนเมืองหลวงของประเทศ
ขอความหนึ่งในหนังสือ Start-Up
Nation บอกวา เดวิด เบนกูเรียน เคย
กลาวไวในชวงเวลากอตั้งประเทศวา
“ผู  เ ชี่ ย วชาญทุ ก คนล ว นแต เ ป น ผู 
เชีย่ วชาญของอะไรก็ตามในอดีต ยังไมมี
ผูเชี่ยวชาญในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การจะกลายเปนผูเชี่ยวชาญในอนาคต
ไดนนั้ วิสยั ทัศนจะตองมาแทนทีป่ ระสบการณ”
เราเองก็เชือ่ วา วิสยั ทัศนทดี่ นี นั้ เปน
สวนสําคัญอยางยิง่ ในการกําหนดทิศทาง
ของประเทศ แตยงั มีเหตุผลอีกมากมาย
ที่ทําใหชาวอิสราเอลกอรางสรางตัวมา
จนเปนหนึ่งในประเทศที่มั่งคั่งอยางที่
เราเห็นในปจจุบัน และเหตุผลเหลานั้น
ก็คือ...

WARFARE AND CONFLICTS

THE COUNTRY OF IMMIGRANTS

การอยู่ท่ามกลางสงครามและความ
ขัดแย้ง

เพราะชาวยิวตองผานการสูรบและศึก
สงครามนับครัง้ ไมถว นจากการทีช่ นชาติ
ต า งๆ เข า มาแย ง ชิ ง เพื่ อ ครอบครอง
ดินแดน โดยเฉพาะสงครามที่เกิดจาก
ความขัดแยงกับชาวอาหรับทีเ่ ปนบรรพบุรุษของชาวปาเลสไตนในปจจุบัน ซึ่ง
ทั้ ง สองฝ า ยมี ก รณี พิ พ าทมายาวนาน
นับพันป สงครามจึงทําใหชาวยิวถูก
ขับไล และตองอพยพออกนอกประเทศ
ไปตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู  ทั่ ว โลก เพราะไม มี
ประเทศใหอยู ประกอบกับการทีก่ องทัพ
นาซีของฮิตเลอรกวาดลางชาวยิวในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหชาวยิวตอง
อพยพหนีไปเปนจํานวนมาก กระทัง่ หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง และมีการ
ประกาศเอกราชและกอตัง้ ประเทศอยาง
เปนทางการ ชาวยิวจึงอพยพกลับมา
ยังดินแดนนี้อีกครั้ง ซึ่งก็ทําใหชนชาติ
อาหรับในพืน้ ทีเ่ ดิมไมพอใจ และเปนจุด
เริ่มตนของความขัดแยงที่ดูเหมือนจะ
ไมมวี นั สิน้ สุด เพราะจะเห็นไดวา ประเทศ
เพื่อนบานที่ลอมรอบอิสราเอลอยูลวน
แตเปนรัฐอาหรับทั้งสิ้น ไมวาจะเปน
เลบานอน ซีเรีย จอรแดน (มีความขัดแยง
เรื่องเขตเวสตแบงก) อียิปต (มีความ
ขัดแยงเรือ่ งฉนวนกาซา) ทําใหอสิ ราเอล
แทบจะไมสามารถทําการคากับประเทศ

การเป็นประเทศแห่งผู้อพยพ

อิ ส ราเอลเป น ประเทศที่ มี ป ระชาชน
มากกวา 70 เชือ้ ชาติรวมกัน เพราะชวง
ที่กอตั้งประเทศอิสราเอลเปนชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีชาวยิวที่เคย
หนีไปอยูทั่วโลก รวมทั้งคนจากชนชาติ
อื่นๆ อพยพกลับมากอรางสรางตัวใหม
การเปนประเทศของผูอพยพ จึงทําให
พวกเขาพรอมเสมอสําหรับการเริ่มตน
ใหมและไมกลัวความเสี่ยง
การไมกลัวความเสีย่ งเปนคุณสมบัติ
สําคัญอยางยิง่ สําหรับคนทีต่ อ งการเปน
ผูป ระกอบการ ซึง่ ในทีน่ คี้ อื คนทําสตารทอัพ เพราะทุกยางกาวของการทําธุรกิจ
ลวนแตตองเผชิญกับความไมแนนอน
ทั้งสิ้น และสิ่งที่นาสนใจก็คือ ทุกครั้งที่
เราได พู ด คุ ย กั บ ผู  ค นในอุ ต สาหกรรม
สตารทอัพในอิสราเอล เรามักไดยนิ คําพูด
ที่คลายๆ กันวา พวกเขามองวาความ
ลมเหลวเปนเพียงเรื่องธรรมดาในชีวิต
และไมไดเปนเหตุผลที่จะทําใหพวกเขา
หยุดเดินไปขางหนา

เพื่อนบานไดเลย ดวยเหตุนี้อิสราเอล
จึงมองภาพการทําธุรกิจกับโลกทั้งโลก
แทน และเปนการคิดตั้งแตวันแรกใน
การทําธุรกิจเลยก็วาได
ประเด็นนี้ คาริน เมเยอร รูบนิ สไตน
ซีอีโอจาก Israel Advanced Technology Industries (IATI) ใหสัมภาษณกับ
เราวา “เราตองถูกลอมรอบดวยประเทศ
ทีส่ ว นใหญแลวเปนศัตรู เราถูกประเทศ
อืน่ ๆ คุกคามอยูต ลอดเวลา ซึง่ สิง่ เหลานี้
ทําใหเราตองเพิม่ ความระวังตัวเปนอยาง
มาก พวกเราตองคิดและพัฒนาตัวเอง
อยูเสมอ พูดงายๆ วา คนอิสราเอลแทบ
ไมไดกิน ไมไดนอน ไมไดดื่ม ตองคิดอยู
ตลอดเวลาวาจะพัฒนาหรือสรางสรรค
อะไรบางตัง้ แตเริม่ ตน เพือ่ ใหเราสามารถ
ปองกันตัวเองไดในระยะยาว”
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การรับราชการในกองทัพ

อย า งที่ บ อกว า การมี ศั ต รู อ ยู  ร ายรอบ
ประเทศ คืออุปสรรคสําคัญอันดับแรกๆ
ที่ทําใหชาวอิสราเอลตองตื่นตัวตอการ
สู  ร บ และพั ฒ นาเทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง
ในกองทั พ เพื่ อ ป อ งกั น ประเทศ และ
อิสราเอลก็เปนประเทศเดียวในโลกที่มี
กฎบังคับวา เมื่ออายุครบ 18 ปบริบูรณ
ใหประชาชนทุกคนตองเขารับราชการ
ทหารในกองทัพ โดยผูหญิงจะตองเขา
ประจําการในกองทัพ 2 ป สวนผูชายจะ
ประจําการประมาณ 3-4 ป การเขารับ
ราชการทํ า ให วั ย รุ  น อิ ส ราเอลได รั บ
การฝกฝนและบมเพาะวิธีคิดที่ทําให
พวกเขาเรี ย นรู  ค วามเป น ผู  นํ า ความ
อดทน ความมีวินัย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
อยางยิ่งในการสรางกิจการของตัวเอง
ในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีระดับสูง เชน เทคโนโลยีเพื่อ
ปองกันภัยคุกคาม หรือ Cybersecurity

อิสราเอล มีประชากร
ป ร ะ ม า ณ 8 ล้ า น ค น
มีพ้ื นที่ทั้ ง หมด 20,770
ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ มี
พื้นทีโ่ ดยประมาณ เท่ากับ
จังหวัดนครราชสีมา ของ
ประเทศไทยเพี ยงจังหวัด
เดียว

20 THESTANDARD.CO

NATURAL RESOURCE DEFICIENCY

ความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ

อิ ส ราเอลเป น ประเทศที่ ข าดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะพืน้ ทีส่ ว นใหญ
ของอิ ส ราเอลเป น ทะเลทรายและ
ขาดแคลนนํ้าจืด จึงไมมีพื้นที่เหมาะสม
ในการเพาะปลูกหรือทําการเกษตร ทําให
อิสราเอลตองแกปญหาดวยการคิดคน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาแหลง
อาหารเลี้ยงคนในประเทศ เชน การมี
ระบบชลประทานแบบนํ้าหยด (Drip
Irrigation) และนวัตกรรมเกีย่ วกับระบบ
นํ้ า และเกษตรกรรมอี ก มากมาย ซึ่ ง
หลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
ตองมาดูงานที่ประเทศอิสราเอล

วอร์ เ รน บั ฟ เฟตต์
นักลงทุนที่ติดอันดับมหา
เศรษฐี โ ลกมาโดยตลอด
ทุ่ ม เงิ น กว่ า 4 พั น ล้ า น
ในการลงทุนบริษัท Iscar
Metalworking ในประเทศ
อิสราเอล ซึ่งเป็นการซื้อ
กิ จ การในราคาสู ง ที่ สุ ด
ใ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ก า ร
ลงทุนของเขา กับบริษัท
ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา

Flash Drive ทีพ
่ วกเรา
ใช้ กั น อยู่ ทุ ก วั น นี้ คิ ด ค้ น
โดยผู้ ป ระกอบการชาว
อิ ส ร า เ อ ล ที่ ชื่ อ โ ด ฟ
โมแรน เจ้ า ของบริ ษั ท
M-System ซึง
่ เขาได้ขาย
เทคโนโลยี น้ี ใ ห้ กั บ บริ ษั ท
SanDisk ในราคา 1,600
ล้านเหรียญสหรัฐ

’CHUTZPAH’

วิธีคิดแบบคุตซ์ปาห์ (Chutzpah)

GOVERNMENT SUPPORT

การสนับสนุนของรัฐบาล

รัฐบาลอิสราเอลจะสนับสนุนสตารทอัพ
ในทุกๆ ทาง เชน ผานนโยบายของรัฐบาล
การสรางสภาพแวดลอมในการประกอบ
ธุ ร กิ จ การให ทุ น ฯลฯ เรื่ อ งนี้ อั น ยา
เอลแดน ประธานและผู  อํ า นวยการ
ฝายพัฒนาธุรกิจสตารทอัพจาก Israel
Innovation Authority ซึ่งเปนหนวยงาน
รัฐบาลที่พิจารณาสนับสนุนและใหทุน
สํ า หรั บ สตาร ท อั พ ก็ ใ ห สั ม ภาษณ ว  า
“การเปนสตารทอัพ แปลวาคุณตองเจอ
กับความเสีย่ งเปนอยางสูง แลวมันก็เปน
เรื่องยากสําหรับคนทั่วไปที่จะกลาเสี่ยง
ดังนัน้ วัตถุประสงคหลักของเราอยางหนึง่
ก็คือ การสงเสริมใหคนกลาเสี่ยง เชน
วิธที เี่ ราใหทนุ กับโครงการสตารทอัพโดย
ไมมเี งือ่ นไข แปลวาถาหากโครงการของ
คุณลมเหลว ก็ไมตองเอาเงินมาคืนเรา
แตถาสําเร็จ ก็เอาเงินมาคืน นั่นจึงเปน
เรื่องสําคัญมากที่จะชวยทําใหคนกลา
เสี่ยง... รูไหมวาน อ ยคนที่ จ ะทํ า เรื่ อ ง
ที่สําคัญในชีวิต หรือทําใหฝนเปนจริง
ได ฉันคิดวาสิ่งที่ดีอยางยิ่งในการเปน
ผูประกอบการก็คือ คุณไมไดไปทํางาน
แตคุณไปทําใหความฝนเปนจริง”

USA
CHINA

ISRAEL

มีบริษัทของอิสราเอล
ที่ ซื้ อ ข า ย ใ น ต ล า ด หุ้ น
Nasdaq นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาทั้งหมดประมาณ
95 บริษัท มากเป็นอันดับ
3 รองจากสหรัฐอเมริกา
(5498 บริษัท) จีน (131
บริษัท) ถ้าเทียบกับขนาด
ของประเทศ จะเห็นว่าน่า
ทึ่งมาก เพราะประชากร
ของอิ ส รา เอลมี เ พี ยง
8 ล้านเท่านั้น

TECHNOLOGY-DRIVEN COUNTRY

การเห็ น ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
เทคโนโลยี

อิสราเอลใหบริษัทตางชาติมาลงทุนตั้ง
ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี
มากกวา 300 บริษัท ทําใหคนอิสราเอล
จํ า นวนมากมี โ อกาสทํ า งานในบริ ษั ท
ที่เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี นอกจากนั้น
อิสราเอลยังไดชื่อวาเปนบริษัทที่สงออก
เทคโนโลยีสําคัญๆ มากมาย จนตัวเลข
ภาคการสงออกเทคโนโลยีมีมากกวา
50% ของสินคาสงออก ขอมูลจาก World
Economic Forum ยืนยันดวยวา เมื่อ
เที ย บกั น เป น เปอร เ ซ็ น ต ต  อ จี ดี พี แ ล ว
ถือวาปจจุบันนี้อิสราเอลเปนประเทศ
ที่ ทุ  ม เงิ น ไปกั บ การวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยี เ ป น จํ า นวนเงิ น ที่ สู ง ที่ สุ ด
ในโลก

ไมโครโพรเซสเซอร์
ม า ก ม า ย ที่ ผ ลิ ต โ ด ย
บริษัท Intel ล้วนแต่ได้รบ
ั
การออกแบบในอิสราเอล

ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา
ของบริษัท กูเกิล ในเมือง
เทลอาวีฟ อิสราเอล ถือ
เป็ น ศู น ย์ วิ จั ย ที่ ใ หญ่ เ ป็ น
อั น ดั บ สองรองจากใน
สหรัฐอเมริกา

ในสายตาของคนทั่วไปมักจะมองวาคน
อิสราเอลเปนคนทีต่ รงไปตรงมา กลาพูด
กลาเถียง กลาริเริ่มทําในสิ่งใหมๆ สิ่ง
เหลานี้ไมไดเปนเพียงนิสัยของพวกเขา
เทานั้น แตเปนสิ่งที่คนอิสราเอลเรียกวา
‘คุตซปาห’ โดย คาริน เมเยอร รูบินสไตน
กลาวถึงเรือ่ งนีว้ า “ฉันคิดวาคนอิสราเอล
และคนทั่วโลกรูอยูแลววาคุตซปาหคือ
อะไร ถึงแมในภาษาอิสราเอลอาจจะไม
ไดมคี าํ อธิบายถึงคํานี้ แตมนั หมายความ
ว า ทุ ก อย า งอนุ ญ าตให เ ราทํ า ได เช น
ถาอยากไดอะไร คุณก็ตองไปความา
ถาอยากไดอะไรสักอยาง คุณจะนัง่ รออยู
เงียบๆ ไปทั้งชีวิตไมได คุณตองออกไป
ทําใหมนั เกิดขึน้ จริง เราชอบสิง่ เหลานีม้ าก
เพราะมันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
ของเรา แตก็ตองบอกวามันเปลี่ยนไป
บางเล็กนอยแลวเหมือนกัน ฉันคิดวาคน
ทั่วโลกชอบชาวอิสราเอล พวกเขาชอบ
จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ
ของเราทีม่ คี วามแข็งแกรงเปนอยางมาก”
เพราะไมมีทางเลือกอื่น เพราะเต็ม
ไปดวยขอจํากัด และเพราะไมมีอะไร
จะสูญเสียไปมากกวานี้ นัน่ เองอาจจะเปน
เหตุผลที่ประเทศเล็กๆ อยางอิสราเอล
เริม่ ตนทีจ่ ะสูแ ละสรางอยางไมมเี งือ่ นไข
และไมมีวันยอมแพจนกวาสิ่งที่เปนไป
ไมไดจะเปนไปได
นั บ จนถึ ง วั น นี้ มี ค น
อิ ส ราเอลได้ รั บ รางวั ล
โนเบลทั้ ง หมด 12 คน
ซึ่ง 8 ในจํานวนนั้น ได้รับ
ร า ง วั ล โ น เ บ ล ใ น ส า ข า
วิทยาศาสตร์และเศรษฐศ า ส ต ร์ ที่ เ ห ลื อ ไ ด้ รั บ
ร า ง วั ล โ น เ บ ล ใ น ส า ข า
สันติภาพ และวรรณคดี

ติดตามเรื่องราวฉบับเต็มได้ใน
AIS Startup the Series

NEVER FEAR
TO FAIL
สัมภาษณ์ วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ วงศกร ยี่ดวง

การผ่านมาตรการตรวจตราอย่างเข้มงวดของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ�าประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องที่จะท�าให้เรา
เหน็ดเหนื่อยในการรอเข้าพบ เอเด็น โพซิน ผู้อ�านวยการฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล
เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะได้จากการพู ดคุยก็คือ ค�าแนะน�า ทัศนคติที่เป็นประโยชน์ ที่หลอมรวมขึ้นจากวิถีชีวิตของชนชาติ
อิสราเอล บทสนทนาที่ตรงไปตรงมา แววตามุ่งมั่น น�้าเสียงที่เด็ดขาดในบางช่วงบางตอน อาจเป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท�าให้
่ ว ถูกเป็นถูก ผิดเป็นผิด
่ ใจในการพู ดคุย แต่เรารูว้ า่ นัน
่ เองคือสิ่งทีเ่ รียกว่า ‘คุตซ์ปาห์’ ความกล้าหาญ เด็ดเดีย
หลายคนหวัน
ที่หากไม่ใช่ชาวอิสราเอลก็ยากจะเข้าใจ
่ ง Startup Nation ของประเทศอิสราเอล
การพู ดคุยกับผูอ
้ า� นวยการท่านนี้ เพื่ อประกอบการท�าความเข้าใจประเด็นเรือ
ดูจะมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้ไม่จบสิ้น ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะเลือกหยิบบทเรียนช่วงใดไปปรับใช้กับชีวิตและการท�าธุรกิจ
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อยากทราบถึ ง ความร่ ว มมื อ ในปั จ จุ บั น ระหว่ า ง
ประเทศไทยกับอิสราเอล ในการสร้างความเติบโต
ให้กับ Startup Ecosystem (ระบบนิเวศของ
้ สองประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้าง
สตาร์ทอัพ) ของทัง

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาสูงมาก และ
เศรษฐกิจของประเทศก็พึ่งพาอุตสาหกรรมนี้เยอะมาก
ส่วนประเทศอิสราเอลนัน้ เรามีจดุ เด่นในด้านเทคโนโลยี
ซึง่ เป็นจุดทีจ่ ะช่วยเสริมการแข่งขันด้านนีใ้ นประเทศไทย
รวมทั้ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ความก้ า วหน้ า ให้ กั บ อุ ต สาหกรรม
การผลิตในไทยได้อกี ด้วย มากไปกว่านัน้ ยังมีคนท�างาน
ด้านเทคโนโลยีทไี่ ปเรียนรูว้ ธิ กี ารท�างานมาจากอิสราเอล
อยู่อย่างสม�่าเสมอ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศโดยรวม
ของสตาร์ทอัพ เช่น มีบริษัทในไทยที่เข้ามาติดต่อเพื่อ
ขอเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีจากอิสราเอล หรือไปเข้ารับ
การฝึกฝนที่นั่น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านนี้
ซึง่ ฉันคิดว่าตราบใดทีเ่ ขามีการพัฒนาเรือ่ ง know-how
อยู่เสมอ มันก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะบุคคล
และช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโดยรวม
ปัจจุบันมีสตาร์ทอัพของไทยที่เติบโตในอิสราเอล
บ้างไหม หรือมีการพาสตาร์ทอัพไทยไปเปิดตลาด
ที่น่น
ั ด้วยหรือเปล่า

การจะพาสตาร์ทอัพของไทยไปอิสราเอล พวกเขาจ�าเป็น
ต้องหาข้อได้เปรียบในการน�าเสนอตัวเองให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดในอิสราเอล อย่างไรก็ตาม
ตลาดที่อิสราเอลมีขนาดเล็ก มีประชากรราวๆ 8-9
ล้านคนเท่านั้น ดังนั้นถ้าบริษัทของไทยอยากน�าเสนอ
อะไรที่ นั่ น ก็ ต ้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ ปรี ย บและเกี่ ย วข้ อ ง
กับตลาดจริงๆ ยกตัวอย่างว่า เมื่อคนอิสราเอลท�า
ธุ ร กิ จ เขาจะคิดถึงการขายให้กับตลาดโลกอยู่แล้ว
โดยอัตโนมัติ เนื่องจากตลาดในประเทศของเราเล็ก
และไม่เพียงพอต่อการท�าธุรกิจค้าขาย
นอกเหนื อ จากความรั บ รู้ เ ดิ ม เกี่ ย วกั บ อิ ส ราเอล
มีแง่มุมหรือปัจจัยอะไรใหม่ๆ ที่พิสูจน์ว่าอิสราเอล
ยังคงเป็นประเทศแห่งสตาร์ทอัพอยู่บ้างไหม

หนึ่งในข่าวใหญ่ที่สุดเมื่อเร็วๆ นี้คือ บริษัท Intel เข้าซื้อ
กิ จ การของสตาร์ ท อั พ ในอิ ส ราเอลที่ ชื่ อ Mobileye
ซึ่งเป็นดีลที่ถือว่าใหญ่ท่ีสุดแล้วในตอนนี้ ระบบของ
Mobileye เป็นระบบเตือนภัยที่ติดตั้งในรถ ซึ่งจะเตือน
เวลาทีร่ ถคุณเข้าใกล้รถคันอืน่ มากเกินไป หรือเตือนให้
คุณระวังเวลามีคนก�าลังเดินข้ามถนน หรือแม้แต่ตอน
คุ ณ ขั บ เร็ ว เกิ น ไป มั น จะเตื อ นแบบเรี ย ลไทม์ เ ลย
ซึ่งส�าหรับท้องถนนในอิสราเอลแล้ว ระบบที่ติดตั้งไว้
ในรถแบบนี้ถือว่าช่วยเราได้มากเลย บริษัทนี้ถูกซื้อไป
ด้วยมูลค่ามากกว่า 15,000 ล้านบาท และยังมีอกี หลาย
บริษัทที่ Intel ซื้อไป เพราะเขาต้องการทุ่มงบไปกับ
การพัฒนาเทคโนโลยี ดีลเหล่านี้เกิดขึ้นแค่ภายใน
ครึ่งปีแรกนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ คุ ณ จะเริ่ ม เห็ น การเติ บ โตของการ
ควบรวมกิจการใหญ่ๆ จากประเทศจีน และอินเดีย
กับบริษัทที่พัฒนาด้านเทคโนโลยีในอิสราเอล จะเห็น
ได้ว่าประเทศเหล่านี้มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มาก แต่
พวกเขาก็จ�าเป็นต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยเสริม ซึ่งก็
เป็นสิ่งที่หลายคนเริ่มจะเข้าใจว่า ท�าไมประเทศใหญ่ๆ
ถึงต้องการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับอิสราเอล
เพราะพวกเขาเห็นศักยภาพของเราในเรื่องนี้
่ ๆ ควรจะเรียนรูอ
่ วกับ
คุณคิดว่าประเทศอืน
้ ะไรเกีย
อิสราเอลในฐานะประเทศแห่งสตาร์ทอัพ

ฉันคิดว่า ก่อนอื่นแต่ละประเทศต้องเริ่มจากการมี
ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพที่เหมาะสมก่อน เช่น เริ่มที่
รัฐบาลเลย ถ้าดูรฐั บาลอิสราเอล คุณจะเห็นว่าเราลงทุน
เป็นจ�านวนมากไปกับศูนย์วิจัยและพัฒนา หรือ R&D
ให้ทุนกับสตาร์ทอัพ แล้วก็มีศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ
ที่พร้อมให้การสนับสนุนอีก
อิ ส ราเอลยั งมี อี ก องค์ ป ระกอบที่ ไ ม่ เหมื อ นใคร
นัน่ คือ หน่วยงานความมัน่ คงในกองทัพ ซึง่ มีหน่วยงาน
ด้านเทคโนโลยีจ�านวนมากในนั้น และพวกเขาก็เลือก
รับเอาคนที่เก่งที่สุดเข้าไปท�างาน คนพวกนี้ได้พัฒนา
ความรู้ระหว่างการฝึกทหาร ทักษะด้านเทคโนโลยี
และที่ส�าคัญคือการมีเครือข่ายระหว่างกันในกองทัพ
เมื่อปลดประจ� า การ พวกเขาจึ ง มี ทั ก ษะทุ ก อย่ า งที่
จ�าเป็นต่อการท�างาน เช่น เมื่อมีเครือข่ายกันแล้ว เขาก็
เริม่ มองหาไอเดียในการท�าธุรกิจร่วมกัน ซึง่ ก็เป็นโอกาส
ที่ดีที่พวกเขาจะท�าให้บริษัทเติบโตได้
และอีกส่วนส�าคัญหนึง่ ก็คอื VC (Venture Captial)
หรือบริษัทร่วมลงทุนในอิสราเอล ที่ถือว่ามีจ�านวน
หนาแน่นมากเมื่อเทียบกับประชากรต่อหัว กลุ่มคน
เหล่านี้รวมทั้งสตาร์ทอัพก็มาอยู่ใกล้ๆ กันบนถนนหลัก
อย่างรอทส์ไชลด์ ที่เทลอาวีฟ ท�าให้ติดต่อ แลกเปลี่ยน
ความคิด และสร้างเครือข่ายกันได้ง่ายๆ
นอกจากนัน้ สถาบันวิจยั และมหาวิทยาลัยเราก็ให้
ความส�าคัญมาก เพราะที่เหล่านี้คือแหล่งในการสร้าง
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่งภายหลังก็น�าไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมที่เป็น IP หรือทรัพย์สินทางปัญญาด้าน
เทคโนโลยี ประเด็นคือ ทุกคนให้ความร่วมมือซึ่งกัน
และกัน ร่วมกันพัฒนา Ecosystem กันทุกฝ่าย ไม่วา่
จะเป็น นักลงทุน สตาร์ทอัพ รัฐบาล หน่วยงานการศึกษา
รวมทัง้ แหล่งบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพ
(Incubator and Accelerator) รวมทัง้ หน่วยงานวิจยั และ
พัฒนาด้วย ซึ่งมีมากกว่า 350 แห่ง และในจ�านวนนั้น
พวกเขาก็ คั ด เลื อ กสตาร์ ท อั พ ที่ เ หมาะกั บ ธุ ร กิ จ ของ
พวกเขา เพือ่ จะได้พฒ
ั นาสตาร์ทอัพและเติมในสิง่ ทีจ่ ะ
สนับสนุนพวกเขาได้
เมื่ อ พิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบทั้ ง หมดนี้ แล้ ว
่ ณ
เปรียบเทียบกับสิง
ุ เห็นในประเทศไทย คุณมี
่ ทีค
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ค�าแนะน�าอะไรบ้างไหม

เมื่อพูดถึงระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในประเทศไทย
ฉันคิดว่ารัฐบาลควรจะแสดงบทบาทที่กว้างขวางขึ้น
กว่าเดิม เช่น การสนับสนุนแวดวงสตาร์ทอัพอย่างที่
ฉันได้ยกตัวอย่างไป รวมถึงการจัดตัง้ โปรแกรมบ่มเพาะ
และการให้ทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วย
แต่ตอนนี้ก็พอมองเห็นว่าก� าลั ง พั ฒ นามากขึ้ น
เรื่อยๆ และเรื่องระบบการเก็บภาษีก็ส�าคัญ เพราะ
ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและความสะดวกเหล่านี้
เพื่อนักลงทุน นอกจากนั้นก็ต้องเปิดรับองค์ความรู้
จากต่ า งชาติ ซึ่ ง ฉั น ว่ า เมื อ งไทยท� า ได้ ดี ต รงจุ ด นี้
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นอุปสรรคส�าคัญ
ในประเทศไทยคือ เรื่องของ IP มากกว่า เพราะว่า
สตาร์ ท อั พ ส่ ว นใหญ่ เ น้ น ไปที่ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
ซึ่ ง เป็ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ ดี ม ากนะ ตอนนี้ มี แ ต่
แพลตฟอร์ ม มากมาย แต่ มั ก จะไม่ มี ท รั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาของตัวเอง ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็นพื้นฐานส�าคัญ
ของธุรกิจ เพราะมันเป็นสิ่งที่สามารถปกป้องธุรกิจ
ตัง้ แต่วนั แรกทีท่ า� เลย เนือ่ งจากจะได้ไม่มคี นลอกเลียน
แบบคุณได้ง่ายเกินไป และมันก็จะเป็นสิทธิบัตรของ
คุณเอง ในอีกด้านหนึ่ง มันจะช่วยท�าให้ธุรกิจของคุณ
เติบโตได้เร็วกว่าคนอื่นด้วย เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่
ควรเริ่ ม ต้ น สอนกั น ตั้ ง แต่ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาเลย
คือนักเรียนควรจะเรียนเรื่องเทคโนโลยี เพื่อจะได้เพิ่ม
ทั ก ษะของตั ว เอง หรื อ จะได้ พั ฒ นาไปเป็ น การจด
สิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีในอนาคต เพราะสิ่งเหล่านี้
จะช่วยให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้น
่ ว่าหลายคนอยากจะสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของ
เชือ
ตัวเอง และพวกเขาก็อยากจะเป็นเหมือน Facebook
คนต่อไป หรือเป็นแบบบริษัท Waze ในอิสราเอล
คุณมีความเห็นอย่างไร

การมีแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่ก็ควรจะมอง
ความเป็นจริงด้วยว่า ทุกวันนีม้ บี ริษทั ทีเ่ ป็นแบบ Apple
หรือ Facebook กันสักกี่บริษัท สิ่งที่ฉันคิดว่าส�าคัญ
กว่าการเป็น Apple หรือ Facebook คนต่อไป ก็คือ
การตัง้ เป้าหมายในการท�าก�าไรให้กบั บริษทั ได้จะดีกว่า
นั่ น ควรจะเป็ น แผนทางธุ ร กิ จ ของคุ ณ เลยก็ ว ่ า ได้
คุณควรจะมองโลกตามความเป็นจริง และมองว่าจะ
ระดมทุนจากนักลงทุนได้อย่างไร เพื่อน�าเงินมาสร้าง
พื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทของคุณเอง ซึ่งก็กลับ
ไปที่เรื่องที่ฉนั ย�า้ ตลอดคือ การคิดค้นเทคโนโลยีที่ไม่ใช่
แค่แพลตฟอร์ม แต่เป็นการคิดไปถึงการจดสิทธิบัตร
ในเทคโนโลยีนั้นๆ เพราะวันนี้รอบตัวเรา ธุรกิจมีการ
แข่งขันกันสูงมากจริงๆ การท�าธุรกิจจึงต้องคิดให้สดุ ว่า
จากไอเดียจะกลายเป็นก�าไรได้อย่างไร และจะเติบโต
อย่างยั่งยืนได้อย่างไรด้วย ทุกวันนี้ลองดูสิว่า มีบริษัท
ที่เป็นยูนิคอร์นกันกี่แห่ง มันยากมากๆ ดัง นั้น สิ่ งที่
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“ในอิสราเอล
เราคิดว่า
ความล้มเหลวคือ
การได้เรียนรู้อะไร
สักอย่าง รูไ้ หมว่า
บางทีซีอีโอหรือ
เจ้าของธุรกิจ
บางแห่งยังเคย
บอกเลยว่า ควรจะ
จ้างคนทีเ่ คยประสบ
ความล้มเหลว
มาแล้ว เพราะคนที่
ล้มเหลว จะเรียน
ชีวิตมามากกว่า
คนที่ไม่เคย
ล้มเหลวเลย”

คุณควรจะคิดกันให้หนักก็คือ รูปแบบการหารายได้ใน
ระยะยาว
้ มาสักอย่าง เราเชือ
่
ถ้าใครสักคนอยากจะท�าธุรกิจขึน
ว่าวันนี้ความคิดเพี ยงแค่อยากท�าธุรกิจคงไม่พอ
คุณมีค�าแนะน�าตรงนี้ด้วยไหม

คุณต้องหาความต้องการจริงๆ ของตลาดให้เจอก่อน
เพราะนีค่ อื สิง่ ทีท่ า� ให้ธรุ กิจมากมายประสบความส�าเร็จ
คุณหาความต้องการของตลาดเจอ แล้วหาค�าตอบ
ไปตอบโจทย์นั้นได้ โดยที่บริษัทอื่นๆ ไม่สามารถตาม
คุณได้ทัน หรือคุณเป็นแค่คนเดียวที่คิดได้ และหาทาง
แก้ปญ
ั หานัน้ ได้ดว้ ยเทคโนโลยีอะไรสักอย่าง นีค่ อื หลัก
แต่มากไปกว่านั้นคือ บางทีคุณอาจจะมีความคิดที่ดี
มีวิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมแล้ว แต่ขาที่สามที่ส�าคัญ
ไม่น้อยไปกว่ากัน คือรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ หรือการ
หารายได้ ดังนัน้ สรุปได้วา่ เมือ่ มีไอเดียดีๆ แล้ว ให้คดิ ว่า
จะตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาอย่างไร จากนั้นก็คิดค้น
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา และสร้างรูปแบบที่ดีใน
การหารายได้ในอนาคต

อีกเรื่องที่จะลืมไม่ได้ก็คือแนวคิดที่ไม่ก ลัวความ
ล้มเหลว

เรื่องนี้คุณคงทราบดี เพราะได้ไปที่อิสราเอลมาแล้ว
การไม่กลัวความล้มเหลวเป็นเหมือนวัฒนธรรมของเรา
ไปแล้ว บางทีถ้าเทียบกับวัฒนธรรมของประเทศทาง
เอเชียบางประเทศ เราจะเห็นว่าต่างกันมาก เพราะการ
ล้มเหลวส�าหรับพวกเขาถือเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจาก
อาจไม่รู้ว่าจะรับมือกับความล้มเหลวยังไงด้วย แต่ใน
อิสราเอลเราคิดว่า ความล้มเหลวคือการได้เรียนรูอ้ ะไร
สักอย่าง รูไ้ หมว่าบางทีซอี โี อหรือเจ้าของธุรกิจบางแห่ง
ยังเคยบอกเลยว่า ควรจะจ้างคนที่เคยประสบความ
ล้มเหลวมาแล้ว เพราะคนที่ล้มเหลวจะเรียนชีวิตมา
มากกว่าคนทีไ่ ม่เคยล้มเหลวเลย คนทีอ่ สิ ราเอลค่อนข้าง
ให้คุณค่ากับประสบการณ์ที่เคยล้มเหลว นี่คือเหตุผล
ว่าท�าไมพวกเขาถึงไม่มองคนที่ล้มเหลวไปในทางลบ
พวกเขามองในแง่ประสบการณ์ลว้ นๆ และนีค่ อื จุดทีเ่ รา
ควรจะผลักดันพวกเขาให้พยายามมากขึน้ อีก ถ้าทุกคน
กลัวความล้มเหลวเสียแล้ว ก็จะไม่มีความพยายาม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะไปกดคนที่เขาพร้อมจะพัฒนาหรือ
พยายามท�าอะไรใหม่ๆ ไปโดยปริยายด้วย การกลัว
ความล้มเหลว หรือไม่ให้คุณค่ากับความล้มเหลวที่เรา
เห็นกันในหลายๆ บริษัท เป็นสิ่งที่ฉันเข้าใจได้นะว่ามัน
อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะเปลีย่ นแปลงได้ แต่ถา้ หาก
เราสร้างแนวคิดนี้ผ่านโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพ
หรื อ โปรแกรม Accelerator ต่ า งๆ ภายในบริ ษั ท
ก็อาจจะช่ ว ยสร้ า งความรู ้ สึ ก ไม่ ก ลั ว ความล้ ม เหลว
หรือไม่กลัวทีจ่ ะท�าผิดพลาดขึน้ มาได้บา้ ง เพราะบริษทั
ก็จะเรียนรู้จากคนท�าธุรกิจเหล่านี้ และช่วยเติมสิ่งที่

“สิ่งที่ฉันคิดว่า
ส�าคัญกว่าการ
เป็น Apple
หรือ Facebook
คนต่อไป ก็คือการ
ตั้งเป้าหมายใน
การท�าก�าไรให้กับ
บริษัทได้จะดีกว่า
นั่นควรจะเป็นแผน
ทางธุรกิจของคุณ
เลยก็ว่าได้”

จ�าเป็นส�าหรับการเป็นบริษัทที่ ประสบความส� าเร็ จ
ในอนาคตได้เหมือนกัน
ทุ ก วั น นี้ เ ราจะเห็ น ว่ า มี ห ลายบริ ษั ท ที่ เ ดิ น ทางไป
ดู ง านที่ ป ระเทศอิ ส ราเอล คุ ณ มี ค� า แนะน� า อะไร
บ้างไหม เพื่ อที่พวกเขาจะได้ประสบการณ์ท่ค
ี ุ้มค่า
ที่สุดในการไปดูงานเหล่านั้น

ก่อนอื่นต้องบอกว่าที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงเลยที่มีคน
เดินทางไปศึกษาดูงานกับบริษัทมากมายในอิสราเอล
เพราะเขามีโอกาสจะเจอบริษัทที่เป็นเพชรของวงการ
ได้เยอะมาก พวกเขาก็เลยเดินทางไปเยีย่ มชม ไปเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ที่นั่น สิ่งที่ฉันจะแนะน�าได้ส�าหรับคนที่เป็น
ตัวแทนขององค์กรหรือบริษัทที่เดินทางไปดูงานคือ
พวกเขาควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนจริงๆ ในการไป
ดูงาน ชัดเจนในเรือ่ งทีต่ วั เองสนใจว่าก�าลังมองหาอะไร

มีเทคโนโลยีอะไรที่พวกเขาอยากไปศึกษาเรียนรู้ อะไร
คือความจ�าเป็นทีแ่ ท้จริงทีท่ า� ให้คณ
ุ อยากใช้เทคโนโลยี
เหล่านั้น เพราะบริษัทในอิสราเอลส่วนใหญ่เปิดกว้าง
และอยากแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่นๆ อยู่แล้ว แต่การ
ทีจ่ ะแบ่งปันข้อมูลกันนัน้ คุณต้องเข้าใจว่าคุณขาดอะไร
และต้องการอะไรบ้าง ซึง่ มันก็จะท�าให้การไปดูงานนัน้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อีกค�าแนะน�าก็คือ การหาธุรกิจที่เป็นพันธมิตรใน
ท้องถิน่ ติดต่อกับคนทีม่ เี ครือข่ายทางธุรกิจทีก่ ว้างขวาง
ให้ค�าแนะน�าที่ดีได้ในธุรกิจเฉพาะบางประเภทที่คุณ
สนใจ พันธมิตรเหล่านี้ควรช่วยเพิ่มศักยภาพในการท�า
ธุรกิจ ช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�าธุรกิจตั้งแต่
เริม่ ต้น เช่น ช่วยเชือ่ มโยงเทคโนโลยีทจี่ า� เป็น หรือช่วยกัน
คิดกลยุทธ์ในการท�าธุรกิจร่วมกัน ก็เหมือนการท�าธุรกิจ
ในที่ใดก็ตามในโลก การหาคนท้องถิ่นหรือเครือข่าย
ในท้องถิน่ เป็นเรือ่ งจ�าเป็น เพราะมันแปลว่าคุณสามารถ
เข้าถึงสินทรัพย์ที่มีค่าในระบบนิเวศนั้นๆ ด้วย
ทีพ่ ดู เรือ่ งนีเ้ พราะมีหลายกลุม่ หลายคณะทีต่ ดิ ต่อ
ไปดูงาน แต่ไม่มเี ป้าหมายทีช่ ดั เจน เช่น อยากไปดูงาน
ฟินเทค เราก็สามารถติดต่อให้คุณไปพบกับบริษัท
ได้เป็นร้อยๆ นั่นแหละ แต่ประเด็นคือคุณต้องตอบ
ให้ได้ก่อนว่าไปท�าไม ต้องอธิบายให้ชัดเจนถึงความ
จ�าเป็นที่แท้จริงที่ท�าให้คุณอยากไปศึกษาหาความรู้
หรืออยากเห็นเทคโนโลยีอะไรในต่างประเทศ มีหลาย
บริษทั ทีท่ า� การบ้านมาดี รูช้ ดั เจนว่าตัวเองต้องการอะไร
ซึ่งมันก็จะง่ายมากในการเชื่อมโยงพวกเขาให้เจอกับ
บริษัทในอิสราเอลที่ช่วยแก้ปัญหาที่ต้องการได้ นี่คือ
หน้าที่หลักของหน่วยงานของเราที่ต้องการช่วยพัฒนา
และส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับอิสราเอล
นอกจากนั้ น เรายั ง ด� า เนิ น การพานั ก ธุ ร กิ จ หรื อ
ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ จากอิสราเอลให้มาน�าเสนอ
ผลงานด้านเทคโนโลยีที่ประเทศไทยด้วย เราพร้อม
ส�าหรับการร่วมมือกับบริษัทใดๆ ก็ตามที่มีเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์เหมือนกัน ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็นโครงการใดๆ
ที่อยากน�าเสนอ เราก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้ว
สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก่อนคือ ในเดือนหน้าเรา
จะจัดงานใหญ่ด้วย สถานทูตอิสราเอลในประเทศไทย
จะจัดงานประกวดสตาร์ทอัพขึน้ ในชือ่ ‘Start Jerusalem
Thailand 2017’ เนื่องในโอกาสส�าคัญครบรอบ 50 ปี
แห่งการปลดปล่อยเยรูซาเล็ม (จากเหตุผลด้านสงคราม
ที่ ท� า ให้ ก รุ ง เยรู ซ าเล็ ม เคยถู ก ยึ ด ครองจากประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นที่ มี ค วามขั ด แย้ ง หลั ง จากมี ก ารประกาศ
เอกราช หรือที่รู้จักกันดีจาก Six-Day War ก่อนที่กรุง
เยรูซาเล็มจะกลับมาเป็นของอิสราเอลอีกครัง้ ) สตาร์ทอัพ
ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้เป็นผูช้ นะ จะได้รบั การสนับสนุนจาก
รัฐบาลอิสราเอลให้ไปทีเ่ ยรูซาเล็ม 1 สัปดาห์ เพือ่ ไปเข้า
โปรแกรมเร่งรัดการพัฒนาธุรกิจร่วมกับตัวแทนจาก
ประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พัฒนาตัวเอง
ต่อไป

่ า่ จะได้เป็น
ในความคิดของคุณคิดว่าประเทศใดทีน
Startup Nation เป็นประเทศต่อไป หรืออิสราเอล
จะยังรักษาต�าแหน่งนี้ต่อไปอีก

แน่นอน (หัวเราะ) เราจะยังเป็น Startup Nation และ
จะยังคงท�างานหนักเพื่อรักษาต�าแหน่งนี้ต่อไป แต่ฉัน
ก็เห็นว่ามีหลายๆ ประเทศทีพ่ ยายามพัฒนาระบบนิเวศ
ส�าหรับสตาร์ทอัพ และในจ�านวนนั้นก็อยู่ในช่วงต้นๆ
ของการพัฒนาด้วย ซึ่ งเหตุผลก็น่าจะมาจากวิธีคิด
หรือทัศนคติในการท�าธุรกิจ เช่น เรื่องการไม่กลัวความ
ล้มเหลวที่จะพัฒนาธุร กิจ หรือริเริ่มโครงการใหม่ๆ
นอกจากนั้นก็ยังต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ในการท�าธุรกิจ วัฒนธร รมในการเป็นผู้ประกอบการ
มันไม่ง่ายที่จะเป็นปร ะเทศแห่งสตาร์ทอัพ เพราะถ้า
มองทีอ่ สิ ราเอล เราเองก็ตอ้ งเป็นประเทศทีก่ า้ วไปไกล
กว่าคนอื่นหนึ่งก้าวเสมอ ด้วยเหตุผลของการที่มีศัตรู
อยูร่ อบประเทศ ซึง่ อาจจะมีกองทัพมากกว่าประเทศเรา
เสียอีก เพียงเท่านี้เ ราก็ต้องเอาตัวรอดด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยีให้ทันสมัยกว่าเสมอ
และอย่างที่รู้กันว่าทุกวันนี้ สงครามไม่ได้อยู่ใน
สนามรบอีกต่อไปแล้ว แต่มันซ่อนอยู่ในคอมพิวเตอร์
ถ้ามีใครสักคนพัฒนาเทคโนโลยีจนเป็นอาวุธที่ฉลาด
และซับซ้อนขึ้นมา แล้ว จู่โจมในโลกของคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ก็ต้อ งมีคนที่ลุกขึ้นมาสร้างระบบ
ป้องกันที่ดี ซึ่งอิสร าเอลก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะต้อง
พัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้น มาป้องกันตัวเอง อย่างที่คุณรู้ว่า
คนที่มีประสบการณ์จากก ารเข้ารับราชการทหารใน
กองทัพ มีความช�านาญอย่างยิง่ ในการพัฒนานวัตกรรม
เหล่านี้ และอาจจะสร้าง บริษัทส่วนตัวขึ้นมาด้วยซ�้า
ยังไม่นับเรื่องคนอิสราเอลที่ต้องเริ่มสร้างประเทศจาก
ทะเลทรายทีไ่ ม่มอี ะไรเลย มีแต่พนื้ ดินแห้งแล้ง แต่เรา
ก็ตอ้ งสร้างขึน้ มาให้เป็นป่าไม้ได้ บวกกับความเก่งกาจ
ด้ า นเทคโนโลยี ที่ ค นยิ ว มี ม าแต่ เ ดิ ม เพราะในอดี ต
พวกเขาไม่ได้รบั อนุญาตให้ดา� รงต�าแหน่งทางการเมือง
หรือท�างานในธนาคาร พวกเ ขาจึงหันไปเรียนด้าน
วิศวกรรมต่างๆ แทน สิง่ ต่างๆ เหล่านีค้ อื ลักษณะพิเศษ
ในคนอิสราเอล
เราไม่มีทรัพยากรธรรมชาติให้พึ่งพาได้ เราพึ่งพา
ได้แค่ทรัพยากรบุคคล ซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นจุดแข็ง
และท� า ให้ เ รามี เ ทคโนโลยี ม ากมายเกิ ด ขึ้ น มาได้
อย่ า งที่ บ อกว่ า ทุ ก วั น นี้ เ ทคโนโลยี เ ป็ น เรื่ อ งจ� า เป็ น
เพราะมันกลายเป็นอาวุธที่ส�าคัญไปแล้ว คนสามารถ
แฮกคอมพิวเตอร์ได้ แฮกระบบรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่ส�าคัญได้ หรือถ้าหากมีการแฮกระบบใน
ประเทศและปิดระบบทุกอย่างลงจะเกิดอะไรขึ้น นี่คือ
เหตุผลที่อิสราเอลให้ความส�าคัญมาก และยังเป็น
ประเทศทีค่ ดิ ค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการป้องกัน
ประเทศอย่างต่อเนื่องด้วย
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WHO?
IceCure

WHAT?

เปลี่ ย นเนื้ อ ร า ยให
เปนกอนนํ้าแข็งดวย
เทคโนโลยีรักษาโรค
มะเร็งดวยความเย็น

HOW IT CHANGES
THE WORLD?

มะเร็งเปนเนื้อรายที่คราชีวิตคนจํานวน
มากทัว่ โลก และแนวทางการรักษาแตกตาง
กันไป แตมีอะไรเกี่ยวเนื่องระหวางกอน
มะเร็งและกอนนํ้าแข็งหรือ คําตอบอยูท่ี
ผลงานของทีมนักวิทยาศาสตรที่ ไอซเคียว
(IceCure) และเทคโนโลยีการรักษาโรค
มะเร็งดวยความเย็น (cryoablation) ซึ่ง
เปลี่ยนเนื้อรายที่อาจพัฒนาเปนมะเร็ง
หนาอกและมะเร็งปอดใหกลายเปนกอน
นํา้ แข็ง อันเปนวิธกี ารลดขัน้ ตอนการผาตัด
ไปโดยปริยาย นี่เปนวิธีการรักษาที่เริ่ม
ใหผลนาพอใจในการทดลองที่อเมริกา
และญี่ปุน ระบบการรักษาโรคมะเร็งดวย
ความเย็นชือ่ IceSense3™ ทีท่ มี นีพ้ ฒ
ั นา
ขึน้ มาใชอณ
ุ หภูมติ าํ่ กวาจุดเยือกแข็งและ
ไนโตรเจนเหลว เพื่อแชแข็งกอนเนื้อราย
โดยใชระยะเวลาแค 10-15 นาทีเทานั้น
วิธีการนี้สะดวก รวดเร็ว และไมทิ้งรอย
แผลเป น ที่ สํ า คั ญ เฉพาะเนื้ อ เยื่ อ ร า ย
เทานั้นที่ถูกทําลายโดยไมสงผลขางเคียง
ตอพื้นที่โดยรอบ นี่เปนตัวเลือกในการ
รักษามะเร็งสําหรับสุภาพสตรีทไี่ มตอ งการ
เขารับการผาตัดใดๆ และเปนทางเลือก
ที่ จ ะเข า มามี บ ทบาทในทางการแพทย
มากขึ้นในอนาคต
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ISRAELI TECHNOLOGIES THAT
CHANGE
THE WORLD
การจะเข้าใจว่าทําไมอิสราเอลถึงได้รบ
ั ฉายาว่า Startup
Nation เราอาจจะต้ อ งพิ จ ารณาจากนวั ต กรรมที่
ประเทศนี้ผลิตได้ เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลกที่เป็นบทพิ สูจน์สําคัญ

WHO?
UPnRIDE

HOW IT CHANGES
THE WORLD?

การเดินเปนสิ่งสําคัญ แตการ
เจ็บปวยจนไมสามารถขยับ
WHAT? แขงขาไดอยางทีต่ อ งการ เปน
อุ ป กรณ ช  ว ยให อุปสรรคสําคัญในการใชชีวิต
คนพิการยืนและ เฉพาะในประเทศใหญอยาง
เดินได
อเมริกา มีคนที่ไดรับบาดเจ็บ
บริเวณไขสันหลังจนสงผลตอ

ภาพ timesoﬁsrael.com

ภาพ netaﬁm

HOW IT CHANGES THE WORLD?

WHAT?

เทคโนโลยีการชลประทานแบบนํ้าหยด
(Drip Irrigation) สําหรับการเกษตรและ
สวนงานอืน่ ๆ เพือ่ อนาคตทีย่ งั่ ยืน คิดคนโดย
วิศวกรนํ้าและนักประดิษฐชาวอิสราเอล
ในคิบบุตซ ฮาเซริม (คิบบุตซ คือพื้นที่รวม
ตั ว กั น ของชุ ม ชนเพื่ อ ใช ท รั พ ยากร
รวมกัน) ตั้งแตทศวรรษที่ 1960

ภาพ siliconwadi.fr

WHO?
Netafim

WHO?
PrePex
WHAT?

ข ลิ บ เ พื่ อ ล ด ค ว า ม
เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี

เราอาจจะเคยไดยินเรื่องการขลิบ ‘นองชาย’ เพื่อความสะอาดมานาน
ในวัฒนธรรมบางกลุม องคการอนามัยโลกยืนยันวาการขลิบหนังหุม ปลาย
อวัยวะเพศชายเปนสวนสําคัญที่ชวยลดการติดเชื้อเอชไอวีในหมูบุรุษเพศ
ไดมากถึงรอยละ 60 มูลนิธิแอมฟารที่วิจัยเกี่ยวกับโรคเอดสชี้วา ประชากร
ที่มีเชื้อเอชไอวีมากกวา 2 ใน 3 หรือประมาณเกือบ 25 ลานคน อาศัย
อยูในพื้นที่ทางใตของทะเลทรายซาฮาราลงมา พรีเพ็กซ (PrePex) เปน
เครื่องมือทางการแพทยที่องคการอนามัยโลกรับรอง และเปนหนวยที่ให
บริการขลิบแบบไมตอ งผาตัด และไมตอ งฉีดยาชา แคใหเจาหนาทีท่ างการ
แพทยสวมอุปกรณที่มีลักษณเปนหวงทั้งดานนอกและดานในทิ้งไว 7 วัน
หลังจากนั้นหนังจะแหงและตัดออกไดงาย ปจจุบันมีการใชอุปกรณนี้
ใน 13 ประเทศในแอฟริกาและเอเชีย และมีผใู ชบริการไปแลว 250,000 ราย
โดยบริษัทผูผลิตสงมอบอุปกรณไปแลวเกิน 1 ลานชิ้น

HOW IT CHANGES
THE WORLD?

Netaﬁm กอตั้งราวทศวรรษที่ 1960 โดย
วิศวกรนํ้าและนักประดิษฐชาวอิสราเอล
ซิมชา บลาส (Simcha Blass) อิสราเอล
เปนประเทศแรกในโลกที่คิดคนเทคโนโลยี
นํา้ หยดสําหรับทําการเกษตร เปลีย่ นแปลง
วิธีการรดนํ้าแบบเดิมๆ ดวยการเท เปน
คอยๆ ปลอยนํา้ ทีละหยดๆ ลงในแปลงปลูก
รากจึงสามารถรับนํ้าและปุยที่มาพรอม
นํ้าไดโดยตรง เปรียบไปแลวก็เหมือนการ
ปอนอาหารที่มีประโยชนใหพืชโดยตรง
ซึ่งสงผลเต็มที่ตอการเจริญเติบโตของพืช
เทคโนโลยี นํ้ า หยดยั ง ให ผ ลดี อี ก หลาย
ประการ เชน ลดความตองการใชปุยและ
สารเคมี ปจจุบันหลายประเทศในโลกรับ
เทคโนโลยีนํ้าหยดไปปรับใช สามารถชวย
อนุรักษทรัพยากรนํ้าไดเปนอยางดี

การเดิ น เกื อ บ 250,000 คน อั พ แอนด ไ รด
(UPnRIDE) เปนนวัตกรรมที่มีลักษณะเดียวกับ
เซกเวยที่เปนมากกวาวีลแชร และเปดโอกาส
ใหคนที่แขนขาออนแรงยืนขึ้นและเคลื่อนไหวได
อีกครั้ง นี่เปนอุปกรณเปลี่ยนชีวิตของคนเปน
อัมพาตนับหมื่นทั่วโลก ออกแบบโดย ดร. อมิต
กอฟเฟอร ผูผลิต รีวอลก (ReWalk) หรืออุปกรณ
ชวยใหคนอัมพาตเดินขึ้นบันไดได สิ่งประดิษฐ
ชิ้น ใหมชวยใหผูที่เปนอัมพาตตั้ ง แต ค อลงมา
สามารถขยับแขงขาและเดินเหินไดอีกครั้ง

ภาพ AFP

WHO?
Emergency
Bandage

WHAT?

อุ ป ก ร ณ  ป ฐ ม พยาบาลที่ ป รั บ
แรงกดเพื่ อ ห า ม
เลือดไดเอง

HOW IT CHANGES
THE WORLD?

อี เ มอร เ จนซี แบนเดจ (Emergency
Bandage) คืออุปกรณปฐมพยาบาลที่
ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษ โดยอดีต
แพทยสนามนามวา เบอรนารด บาร-นาทาน
เพือ่ ใหสามารถหามเลือดจากแผลบาดเจ็บ
จนเกิ ด ภาวะตกเลื อ ดจากสถานการณ
ฉุกเฉินกอนที่จะสงผูปวยใหถึงมือแพทย
และพยาบาล นวัตกรรมพิเศษของอุปกรณ
ชิ้นนี้คือ มีการปรับแรงกดเพื่อหามเลือด
ไดเอง องคกรนาโตทดลองใชผลิตภัณฑ
ครัง้ แรกในภารกิจสรางสันติภาพในบอสเนีย
และเฮอรเซโกวีนา รวมทั้งภารกิจในอิรัก
ปจจุบันอีเมอรเจนซี แบนเดจ เปนสินคา
ของบริษัท เฟรสต แคร โปรดักส จํากัด ใน
เมืองลอด ประเทศอิสราเอล

WHO?
BioBee
WHAT?

ใ ช  ผึ้ ง แ ล ะ แ ม ล ง
ควบคุมสัตวรังควาน
HOW IT CHANGES
THE WORLD?

นักวิทยาศาสตรเชื่อวาผึ้งเปนตัววัดความ
สมบูรณของระบบนิเวศ และคาดกันวา
หากผึ้งสูญพันธุ โลกปนปวนแน ฟารม
หลายแหงในโลกเริม่ หันมาใหความสําคัญ
กั บ การใช ผึ้ ง และแมลงที่ ช  ว ยผสมเกสร
และแพรพันธุพืชเปนตัวกําจัดแมลงและ
สัตวรบกวนอื่นๆ ในพื้นที่ทางตอนเหนือ
ของอิ ส ราเอล บริ ษั ท ไบโอบี (BioBee)
เปนตนแบบในเรือ่ งนี้ และเชีย่ วชาญในการ
แพรพันธุผึ้งและแมลงที่มีสวนผลักดันให
ผลผลิตทางการเกษตรงอกเงยเจริญเติบโต
ทั้งในพื้นที่ทุงกวางและในพื้นที่ปดอยาง
เรือนกระจก โดยบริษัทที่กอตั้งในป 1984
เพาะพันธุผ งึ้ ผสมเกสรและแมลงทีก่ นิ ผลไม
ในแถบเมดิเตอรเรเนียน และขายใหลูกคา
มากกว า 30 ประเทศใช ค วบคุ ม แมลง
ศั ต รู พื ช ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ส ง ออกแมลง
8 สายพั น ธุ  ใ ห ลู ก ค า ในประเทศชั้ น นํ า
อาทิ อเมริกา ญีป่ นุ และชิลี
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ภาพ medtree.co.uk

ภาพ futurescot.com

WHO?
PillCam

HOW IT CHANGES THE WORLD?

ปญหาใหญสําหรับการรักษาโรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นภายในรางกาย
คือเราไมสามารถสังเกตเห็นดวยตาเปลาจากภายนอก รวมทั้งโรค
ที่ เ กี่ ย วกั บ ทางเดิ นอาหารอย า งมะเร็ ง ลํ า ไส ซึ่ งปกติ ผู  เ ชี่ ย วชาญ
WHAT?
จะแนะนําใหทั้งหญิงชายวัย 50 ปขึ้นไปเขารับการสองกลองตรวจ
กล อ งถ า ยระบบ
ลําไสใหญและทวารหนักทุก 10 ป แตขนั้ ตอนทีย่ งุ ยากทําใหหลายคน
ทางเดิ น อาหาร
เพิกเฉย แตบริษทั แหงหนึง่ เสนอเทคโนโลยีทางการแพทยทเี่ ปนวิธกี าร
ขนาดเทาเม็ดยา
ตรวจภายในระบบทางเดินอาหารที่ไมยุงยาก ดวยเม็ดยา พิลลแคม
(PillCam) หรือกลองขนาดเทาเม็ดยาทีค่ นไขกนิ เขาไป ซึง่ ยอยไดและ
ยังสามารถถายภาพบริเวณหลอดอาหาร ลําไสใหญ และลําไสเล็ก

WHO?
Hisense
WHAT?

เครื่ อ งเฝ า ระวั ง การ
หายใจในทารก ชวย
ชีวติ เด็กนอยจากการ
เสี ย ชี วิ ต เฉี ย บพลั น
ขณะนอนหลับ

HOW IT CHANGES THE WORLD?

รูหรือไมวาโรคเสียชีวิตเฉียบพลันในเด็ก (Sudden Infant Death Syndrome-SIDS)
เปนหนึง่ ในสาเหตุหลักของการตายของทารกอายุตาํ่ กวา 1 ป เฉพาะในสหรัฐฯ เฉลีย่
แลวทารกตายถึง 5,600 คนตอป Hisense คือบริษัทผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
เครื่องเฝาระวังการหายใจในทารก เปนที่รูจักในชื่อ Babysense เครื่องนี้จะคอย
ตรวจวัดการหายใจของทารก หากจังหวะการหายใจผิดปกติ หรือเกิดภาวะหยุด
หายใจ เครื่อง Babysense จะสงเสียงเตือนพอแมเด็กใหรูตัว เพื่อชวยเหลือและ
รักษาไดอยางทันทวงที ปจจุบัน Babysense มีจําหนายใน 35 ประเทศ เปนอุปกรณ
จําเปนในโรงพยาบาลหลายรอยแหง และสามารถชวยชีวิตทารกจากการเสียชีวิต
เฉียบพลันขณะนอนหลับไดมากถึง 600,000 คนแลว

ภาพ nocamels.com

WHO?
Mobileye
WHAT?

เทคโนโลยีการมองเห็นดวยตัวรับรู
ระบบกลองเลนสเดี่ยว เลียนแบบวิถี
การมองของมนุษย เสริมระบบการ
ขับขี่ปลอดภัย (Advanced Driver
Assistance Systems-ADAS) ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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HOW IT CHANGES
THE WORLD?

เราพอรูจักระบบขับขี่ปลอดภัยกันอยูบางแลววามีทั้งแบบ
คอยเตือนผูขับขี่ลวงหนาถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให
ผูขับขี่เตรียมแกไขสถานการณไดทันทวงที เชน ระบบ
เตือนภัยจังหวะการขับขีท่ ไี่ มสมั พันธกบั รถคันหนา สงผลให
เกิดอุบัติเหตุได ในกรณีดังกลาวผูขับขี่จะตองเบรกหรือ
ทิง้ ระยะอยางไรเพือ่ หลีกเลีย่ งการชน ในทางกลับกัน ระบบ
ADAS จะเปลีย่ นมาเปนผูน าํ ในสถานการณคบั ขัน เชน ระบบ
เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ และเพื่อใหการขับขี่ปลอดภัยโดย
สมบูรณ Mobileye จึงพัฒนาเทคโนโลยีการมองเห็นโดยใช
ระบบกลองเลนสเดีย่ ว เลียนแบบการรับรูข องสายตามนุษย
จุดแข็งของ Mobileye คือการคิดคนทดลองที่ทําใหรูกอน
ใครวา ตัวรับรูห รือตัวเซนเซอรแบบเลนสเดีย่ ว คือเทคโนโลยี
ที่สนองตอบไดหลากหลาย สามารถระบุลักษณะรูปทรง
ของสิ่งตางๆ ไดอยางแมนยํา ทั้งพาหนะ บาทวิถี ลักษณะ
พื้นผิวตางๆ ตลอดจนปายจราจร มีประสิทธิภาพเหนือกวา
ตัวรับรูแบบสองเลนสที่เคยไดรับการยอมรับมากอน

ภาพ hinsense.co.il

WHO?
SCiO Consumer Physics
WHAT?

เครื่ อ งวิ เ คราะห แ ถบแสงในวั ต ถุ ต  า งๆ
ทํางานดวยการดูดซับแสงสะทอนจากวัตถุ
แลวจําแนกแสงออก เพื่อวิเคราะหหาวา
วั ต ถุ แ ต ล ะชิ้ น ประกอบด ว ยสารเคมี ใ ด
มี ส  ว นประกอบอะไร และมี คุ ณ สมบั ติ
อยางไรบาง เพียงพก SCiO ขนาดเล็กไป
จายตลาด คุณจะมีตวั ชวยในการตัดสินใจ
ทีแ่ มนยําวาผลไมทกี่ าํ ลังเล็งอยูน นั้ สุกมาก
หรือนอยแคไหน ควรซือ้ หรือไม หรืออาหาร
บางอยางที่ดูนากิน แตคุณลังเลวามันให
พลังงานมากเกินไปหรือเปลา

เพือ่ ใหแพทยวนิ จิ ฉัยตรวจสอบหาตนตอของโรค
แบบเห็นครอบคลุมเกือบ 360 องศา ขั้นตอนนี้
ทําใหไมตองยุงยากเรื่องการวางยาสลบและ
พบความลําบากในการสอดกลองแบบเดิมๆ
ซึง่ ทําใหชาวอเมริกนั ประมาณ 20 ลานคนปฏิเสธ
ที่จะเขารับการตรวจหามะเร็งลําไสในเบื้องตน
พิ ล ล แ คมจะเป น ตั ว เลื อ กที่ ทํ า ให เ ราเดิ น เข า
โรงพยาบาล เพื่อตรวจหามะเร็งในรางกายได
แบบไมเคอะเขิน

WHO?
Zebra Medical Vision
WHAT?

เทคโนโลยีวนิ จิ ฉัยโรคโดยปญญา
ประดิ ษ ฐ วิ เ คราะห อ าการจาก
ภาพฉายทางการแพทย (Medical
Imaging) สามารถตรวจจับโรค
รายไดตั้งแตระยะแรก
HOW IT CHANGES
THE WORLD?
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โปรแกรมนํ า ทาง
และชุมชนขอมูลการ
จราจรที่ ใ หญ ที่ สุ ด
ในโลก ชวยใหผใู ชรถ
เลือกเสนทางทีด่ ที สี่ ดุ
ดวยขอมูลตามเวลา
จริ ง จากผู  ร  ว มถนน
รายอื่นๆ

หนึ่งในสตารทอัพเจาของนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการจราจรที่โดงดังที่สุดใน
อิสราเอล เปดตัวครัง้ แรกในป 2008 เปาหมายตอนแรกเริม่ คือ ประหยัดเวลา
ใหคนขับมอเตอรไซคไดวันละ 5 นาที แตปจ จุบนั กลายเปนแอปพลิเคชันที่
คนขับรถทุกคนขาดไมได และถูกบริษัทยักษใหญอยาง Google ซื้อกิจการ
ไปจน Waze เปนบริษัทยูนิคอรนแรกๆ ในอิสราเอล ผูใชแอปพลิเคชันนี้
สามารถระบุจุดหมายที่ตองการไป กรอก
ขอมูลถนนและการจราจร และขับรถดวย
แอปพลิเคชัน Waze ที่เปดอยูในโทรศัพท
หรือเปนผูใ ชงานที่มีบทบาทในการแบงปน
ขอมูลกับผูใชรถรายอื่น ก็สามารถรายงาน
เหตุ ก ารณ ต  า งๆ ที่ พ บเจอระหว า งทาง
เขามาได Waze ยังเปนพื้นที่ใหผูใชงาน
แตละยานไดอพั เดตแผนทีอ่ อนไลน เพือ่ ให
ขอมูลเหลานั้นทันสมัยที่สุด Waze ทําให
ผูใชรถสามารถเลือกเสนทางที่ดีที่สุดได
ทุกวัน ชวยประหยัดทัง้ เวลา เงิน และพลังงาน
ที่จะตองสูญเสียไประหวางการเดินทาง
ภาพ waze
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บริษทั นีก้ อ ตัง้ มาเพือ่ สรางสรรคนวัตกรรมลํา้ ยุคโดยเฉพาะ เพียงยิงเซนเซอร
ไปยังวัตถุที่ตองการให SCiO สแกน ระบบประมวลผลก็จะรายงานผล
ไปที่สมารตโฟนของคุณ ใชไดทั้งกับอาหาร ยารักษาโรค พืช จนกระทั่ง
ของเลอคาอยางเพชร! เปดโอกาสใหมนุษยคนหาความลับของโลกรอบๆ
ซึง่ นําไปสูก ารคิดตัดสินใจตอเรือ่ งตางๆ ในการใชชวี ติ มนุษยจะมีฐานขอมูล
วากําลังบริโภคอะไร กําลังเอาอะไรเขาสูรางกาย ซึ่งสงผลตอเนื่องใน
ดานสุขภาพ การวิจัยทางวิทยาศาสตร ตลอดจนโลกธุรกิจการคา และยิ่ง
สังคมใช SCiO มากขึ้นเทาไร ฐานขอมูลที่ SCiO มีก็จะยิ่งแตกตางและ
หลากหลายขึ้น ซึ่งเปนผลดีตอผูบริโภคเองในทายที่สุด

ยิ่งอายุมากขึ้น การบริการดานการแพทย
ยิง่ เปนทีต่ อ งการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีฉาย
ภาพภายในรางกายมนุษย สําหรับใหแพทย
อานผลและวินจิ ฉัยรักษาอยางทันทวงที แต
หลายครั้งก็ไมงายที่จะพบตัวบงชี้ที่สําคัญ
ของโรคทีแ่ อบซอนตัวอยู เพือ่ ลดความเสีย่ ง
และเพิม่ ความแมนยําในการวินจิ ฉัย ซีบรา
เมดิคัล วิชัน (Zebra Medical Vision)
จึ ง คิ ด ค น เทคโนโลยี ป  ญ ญาประดิ ษ ฐ ที่
สามารถอานและวินิจฉัยโรคจากภาพฉาย
ทางการแพทยของรางกายมนุษย สามารถ
ชวยนักรังสีวิทยาตรวจจับตัวบงชี้ที่มักถูก
มองขามไป นําไปสูการระบุอาการของโรค
รายไดตั้งแตระยะเริ่มตน หนึ่งในโรคราย
ที่ปญญาประดิษฐของซีบรา เมดิคัล วิชัน
สามารถทํางานไดลํ้าหนามนุษยไปแลว
คื อ ตรวจเจอมะเร็ ง เต า นม ในขณะที่ นั ก
รั ง สี วิ ท ยาตรวจไม พ บเลย ตอนนี้ ซี บ รา
เมดิคัล วิชัน คิดคนชุดวิธีตรวจวินิจฉัยโรค
ในอี ก หลายส ว นในร า งกายมนุ ษ ย เช น
หลอดเลือดแดง ตับ กระดูก ฯลฯ เพือ่ นําไปสู
การดูแลสุขภาพอยางยั่งยืนตอไป ลาสุด
ซีบรา เมดิคลั วิชนั ยังติด 1 ใน 50 บริษทั
ปญญาประดิษฐทโ่ี ดดเดนของโลกอีกดวย

ภาพ zebramedicalvision
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HERE
COMES
THE
3 STAR
CHEF
เปดประสบการณ
อาหารกับเชฟมิชลิน
ทีก
่ ำลังจะมาเยือน
เมืองไทย
สำหรับใครหลายคน ‘อาหาร’ ไมไดมไี วแคกน
ิ ใหอม
ิ่
เพราะรสชาติและสีสันลวนบอกถึงเรื่องราวของ
เชฟแตละทานไดอยางนาสนใจ มิเชล รูซ คือหนึ่ง
ในเชฟระดับตำนานที่สงผานไอเดียและความคิด
สร า งสรรค ล งในอาหารแต ล ะจานได แ บบไม มี
ใครเหมือน

ด้วยดีกรีเจ้าของร้าน 3 ดาวมิชลินจากประเทศอังกฤษ มิเชล รูซ์ ไม่เพียงแต่เป็นเชฟคนแรก
นอกประเทศฝรั่งเศสที่ได้ครอบครอง 3 ดาวมิชลิน แต่ร้านอาหารที่ The Waterside Inn ของเขา
ยังสามารถรักษามาตรฐานระดับ 3 ดาวไว้ได้ยาวนานถึง 30 ปีอีกด้วย
“ผมไม่ได้ตามหาชื่อเสียงหรือความส�าเร็จ แต่การท�าอาหารเป็นวิถีชีวิต เป็นสิ่งที่เชื่อม
ครอบครัวไว้ด้วยกัน และเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ นี่เป็นหัวใจส�าคัญที่ท�าให้ครองใจนักชิม
จากทั่วโลกได้นานถึง 30 ปี”
มิเชล รูซ์ มีชื่อเสียงอย่างมากในการเลือกใช้วัตถุดิบง่ายๆ ที่อาจพบได้ตามท้องตลาด

แต่ปรุงวัตถุดบิ เหล่านัน้ ตามสูตรดัง้ เดิมและเทคนิคชัน้ ครู
จนผู้รับประทานต้องตกใจไปตามๆ กันว่าวัตถุดิบบ้านๆ
ที่เคยเห็นจะกลายมาเป็นอาหารระดับ 3 ดาวมิชลิน
ได้อย่างไร
หลายคนคงทราบว่าร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์
(Michelin Star) เป็นร้านที่ได้รับการการันตีคุณภาพ
ในแทบทุกด้าน มองย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของค�าว่า
ดาวมิชลิน ทีจ่ ริงแล้วเกิดจากบริษทั ยางรถยนต์รายใหญ่
จากฝรั่งเศส โดยสองพี่น้อง อองเดร และเอดูอาร์ มิชลิน
คิดอยากกระตุ้นยอดขายยางของตนเอง จึงจัดพิมพ์
ไกด์บุ๊กชื่อ ‘The Michelin Guide’ ขึ้นในปี 1900 โดย
หวังให้คนฝรั่งเศสขับรถออกไปเที่ยว รวมถึงการออกไป
รับประทานอาหารนอกบ้าน
และแน่นอน การจัดเกณฑ์มอบดาวมิชลินจึงเกิดขึน้
ซึ่ง 3 ดาวมิชลินนั้นถือเป็นรางวัลขั้นสูงสุดที่มอบให้กับ
ร้านอาหารที่พิเศษไม่เหมือนใคร มีความเลอค่า แม้จะ
เดิ น ทางไปยากล� า บากแค่ ไ หนก็ ต ้ อ งลองไปให้ ไ ด้
สักครั้ง เชฟของร้ า นอาหาร 3 ดาวมิ ช ลิ น ก็ จ ะได้ รั บ
การขนานนามว่าเป็น ‘Michelin Star Chef’
ในปัจจุบัน การมอบดาวมิชลินในธุรกิจร้านอาหาร
นับว่าเป็นเรื่องท้าทาย และเป็นการแสดงศักยภาพของ
ร้านอาหารนัน้ ๆ จนกลายเป็นค่านิยมทีย่ อมรับกันทัว่ โลก
รวมถึงในประเทศไทย จากทีเ่ คยให้คะแนนเชลล์ชวนชิม
แม่ช้อยนางร�า ในที่สุดก็มีมาตรฐานระดับโลกอย่าง
มิชลินเข้ามาสอดส่อง เตรียมติดดาวให้กับร้านอาหาร
ในไทยบ้างตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
ด้วยมาตรฐานระดับโลก เชฟมิชลินสตาร์ทุกวันนี้
จึ ง ไม่ แ ตกต่ า งจากคนดั ง ที่ มั ก ถู ก เชิ ญ ให้ เ ดิ น ทางไป

ทั่วโลกเพื่อปรุงอาหารในโอกาสพิเศษให้กับแขกผู้มี
เกียรติในหลายประเทศ
นับเป็นโอกาสสุดพิเศษที่เชฟอาหารฝรั่งเศสระดับ
ต�านานอย่าง มิเชล รูซ์ จะโคจรมาให้แฟนอาหาร fine
dining ชาวไทยได้หายสงสัยกันถึงที่ ในวันที่ 25-30
กั น ยายนที่ จ ะถึ ง นี้ ณ ห้ อ งอาหาร Le Normandie
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
และพิ เ ศษอี ก ระดั บ ส� า หรั บ สมาชิ ก BMW The
Ultimate JOY Experience ที่จะได้ล้ิมรสอาหารฝีมือ
เชฟระดั บ โลก ด้ ว ยบั ต รรั บ ประทานอาหารกลางวั น
เสิร์ฟพร้อมไวน์ 2 ที่นั่ง จ่ายเพียง 1 ที่นั่ง ถือเป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์แสนอร่อยระดับ 3 ดาวที่นักชิมทั่วไทย
ไม่ควรพลาด!

ติดตามรายละเอียดเพิม
่ เติมได้ท่ี

WWW.BMWULTIMATEJOY.COM
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LIFESTYLE
IT’S ALL ABOUT LIVING YOUR LIFE TO THE FULLEST
เมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล อาจไม่ใช่จุดหมายแรกของใครหลายๆ คน แต่อ่านบทความนี้จบ คุณอาจเปลี่ยนใจ

TRAVEL
เรื่อง จริยา มุ่งวัฒนา ภาพ Shutterstock, จริยา มุ่งวัฒนา, ภาณุ วิวัฒฑนาภา, กาลัญญู ประกอบ

TEL AVIV
เมืองแห่งพลังและการเริ่มต้นใหม่
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ภาพชายหาดของทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย นที่ ท อด
ยาวคู่ ไ ปกั บ เมื อ งโดยไม่ มี จุ ด ตั ด และรอยต่ อ ถึ ง
15 กิโลเมตร กับภาพดวงอาทิตย์ตกที่กลมโตสวย
ใหญ่เต็มตา คือการแนะน�าตัวที่ท�าให้เราตื่นตะลึง
และตกหลุมรักเมืองทีช
่ อ
่ื ว่า ‘เทลอาวีฟ’ ในทันที

เทลอาวีฟ เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของประเทศ
อิสราเอล มีประชากรราว 405,000 คน ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เทลอาวีฟเป็นเหมือนลูกครึ่งระหว่างเมืองแห่งความ
ทันสมัยและการริเริ่มสิ่งใหม่ มากพอๆ กับเป็นเมือง
แห่งความเก่าแก่ ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานน่าค้นหา
และรากอารยธรรมที่ฝังลึกในทุกมุมเมือง
เทลอาวีฟเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ
และเทคโนโลยีของประเทศอิสราเอล ที่ด้านหนึ่งฉาย
ภาพบรรยากาศของการท�างานหนัก เอาจริงเอาจัง
และเต็ ม ไปด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น ของผู ้ ค นอย่ า ง
สุดพลัง แต่อีกด้านก็ฉายภาพของการพักผ่อน ความ
รืน่ รมย์ ความสนุกสนาน และความสงบสุขอย่างถึงทีส่ ดุ
ก่อนอื่นขอแนะน�าว่า ถ้ามาเที่ยวที่นี่ต้องเตรียม
ความแข็งแรงของขาและฝ่าเท้าให้ดี เพราะควรใช้การ
เดินเป็นหลัก เพื่อจะได้ส�ารวจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ของเมือง สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คน และบรรยากาศของ
เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังและชีวติ ชีวาแห่งนีอ้ ย่างใกล้ชดิ
นครสีขาวกับความเป็นมรดกโลก

เทลอาวีฟมีกลุ่มสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกอยู่ในเมือง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในปี 2003 และได้รับการขนานนามว่า ‘White City’
หรือ ‘นครสีขาว’ มีกลุม่ ตึกรามบ้านช่องทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของเมือง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบ
เบาเฮาส์ (Bauhaus) ของเยอรมนี ซึง่ เป็นการออกแบบ
ที่เน้นความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา จุดเด่นคือการใช้
ผนังกระจกขนาดใหญ่กรุอยูภ่ ายนอกตึก เพือ่ ให้แสงสว่าง
ส่องถึงทัว่ ทัง้ พืน้ ที่ และให้คนภายนอกสามารถมองเห็น
พื้นที่ภายในได้

ถนนที่สามารถพบเห็นกลุ่มตึกแบบเบาเฮาส์ได้
มากที่สุดก็คือ รอทส์ไชลด์ บูเลอวาร์ด (Rothschild
Boulevard) ด้วยความที่เป็นถนนเส้นใหญ่ สวยงาม
และทอดผ่านกลางเมืองทีย่ าวทีส่ ดุ ในเทลอาวีฟ เราจะ
เห็น ผู้คนจูงสุนัขตัวน้อ ยใหญ่ห ลากหลายสายพั น ธุ ์
มาเดินเล่น เรียกว่าเป็นเมืองสวรรค์ของคนรักหมา
เลยทีเดียว นอกจากนี้ก็จะมีผู้คนปั่นจักรยาน เล่น
สเกตบอร์ด เคลือ่ นทีอ่ ยูบ่ นอุปกรณ์ลอ้ เลือ่ นทีแ่ ปลกตา
ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ กลุม่ คนทีม่ าเปิดหมวกเล่นกีตาร์
ร้องเพลงแบบอินดี้ๆ ก็มีให้เห็นเป็นระยะ
นอกจาก รอทส์ ไ ชลด์ บู เ ลอวาร์ ด แล้ ว ถนนที่
เราอยากแนะน�าให้ไปเที่ยวชมอีกเส้นหนึ่งก็คือถนน
ไดเซนกอฟฟ์ (Dizengoff Street) ที่ถูกเปรียบเทียบ
ให้ เ ป็ น ดั่ ง ‘Champs-Élysées of Tel Aviv’ หรื อ
ถ้ า เปรี ย บกั บ เมื อ งไทยก็ น ่ า จะคล้ า ยถนนทองหล่ อ
บ้านเรา ที่นี่จะเป็นถนนบันเทิงมอบความสนุกสนาน
และเหมาะกับไนต์ไลฟ์ เพราะสองข้างทางจะเต็มไป
ด้วยร้านอาหารสวยๆ เก๋ๆ ที่เปิดให้นั่งชิลล์ถึงดึกดื่น
เรียกว่าเป็นการมาท�าความรู้จักอิสราเอลในเวอร์ชัน
ที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าจะได้พบเจอเลยจริงๆ

FYI
• สายการบินเดียวทีบ
่ น
ิ ตรงได้คอ
ื EL AL
เป็ น สายการบิ น แห่ ง ชาติ ข องอิ ส ราเอล
ใช้ เ วลาเดิ น ทาง 11 ชั่ ว โมง เป็ น หนึ่ ง ใน
สายการบินทีป
่ ลอดภัยทีส
่ ด
ุ ในโลก จึงท�าให้
มีขน
้ั ตอนตรวจค้นที่เข้มงวดมาก ต้องเผื่อ
เวลาที่สนามบินอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
• ช่ ว งเดื อ นที่ น่ า ไปเยื อ นอิ ส ราเอลคื อ
มกราคมถึ ง มี น าคม อากาศจะก� า ลั ง ดี
ไม่หนาวมากเกินไป อุณหภูมอ
ิ ยูท
่ ป
่ี ระมาณ
11-18 องศาเซลเซียส
• วันศุกร์หลัง 14.00 น. และวันเสาร์ทง
้ั วัน
จะเป็นวันนมัสการพระเจ้าของคนทีน
่ ่ี บริษัท
และร้านค้าทั่วไปจะปิดท�าการแทบทั้งหมด
• เวลาที่ อิ ส ราเอลบางฤดู จ ะช้ า กว่ า ไทย
4 ชัว่ โมง บางฤดูจะ 5 ชัว่ โมง
• ค่าครองชีพทีน
่ ส
่ี ง
ู มาก ต้องเตรียมเงิน
และเตรียมใจให้ดี เงิน 1 เชเกลอิสราเอล
เท่ากับ 9-10 บาทไทย แปลว่าจ่ายอะไร
ที่เมืองไทยเท่าไร ที่น่ค
ี ูณไปสิบเท่า
• ภาษาฮีบรูเป็นภาษาทีเ่ ก่าแก่ทส
่ี ด
ุ ในโลก
ที่คนอิสราเอลใช้ส่ือสารกันเป็นหลักจนถึง
ทุกวันนี้
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Old Jaffa อัญมณีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ห่างจากความล�้าน�าสมัยของตัวเมืองเทลอาวีฟด้วย
การเดินเพียง 15 นาที เราก็จะได้สัมผัสอีกบรรยากาศ
หนึ่งของพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ น่าเรียนรู้
และบันทึกไว้ นั่นคือ โอลด์จัฟฟา (Old Jaffa) ซึ่งมีการ
สร้างขึ้นก่อนเมืองเทลอาวีฟหลายร้อยปี การมาที่นี่
จึงเป็นเหมือนการย้อนอดีต เพื่อเข้าใจปัจจุบันของ
เทลอาวีฟและอิสราเอลให้มากขึ้น ไฮไลต์ของที่นี่คือ
บริเวณ Jaffa Port ซึ่งเป็นท่าเรือน�้าทะเลที่เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลกที่ใช้งานกันมาตั้งแต่หลายพันปีก่อน
จนถึงปัจจุบัน
นอกจากท่าเรือแล้ว โอลด์จัฟฟายังมีซอกมุมเล็กๆ
น้อยๆ ให้เดินส�ารวจอย่างเพลิดเพลิน มีคุกโบราณ
ประภาคารสวยเด่น เดินขึ้นไปด้านบนของเนินเขาจะมี
สวนหย่อมที่สามารถมองเห็นเมืองเทลอาวีฟมุมสูง
ได้อย่างเต็มตา และบริเวณโดยรอบยังมีแกลเลอรี
ร้านขายของ คาเฟ่น่ารักๆ ที่หลบอยู่มุมตึกอีกมากมาย
ในช่วงตกเย็นเราจะเห็นคนออกมาตกปลา นั่งมอง
ท้องฟ้าและแสงสีส้มของพระอาทิตย์ยามเย็นอยู่เฉยๆ
เหมื อ นเป็ น การทิ้ ง ความเหน็ ด เหนื่ อ ยไว้ เ บื้ อ งหลั ง
อย่างแท้จริง สิง่ ทีช่ อบทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของทีน่ คี่ อื จะมีคน
นั่งเล่นเครื่องดนตรีที่หาฟังได้ยากเรียกว่า Hang เป็น
เครื่องเคาะที่ให้น�้าเสียงไพเราะมาก ทั้งโทนทุ้ม นุ่ม
และใส ดังกังวานเป็นเอกลักษณ์และสะกดใจเหลือเกิน
จนทุกคนที่เดินผ่านต้องหยุดเข้ามาฟังกันอยู่ครู่ใหญ่
ด้ ว ยพื้ น ที่ ข องโอลด์ จั ฟ ฟาที่ ไ ม่ ใ หญ่ ม าก แต่ มี
รายละเอี ยดเต็ มไปหมด จึ งต้ อ งใช้ เ วลาอย่ า งน้ อ ย
ครึ่งวันถ้าจะส�ารวจให้หมด และส�าหรับเรา ซีนทิ้งท้าย
ของการเดินเที่ยวย่านนี้ก็คือ เมื่อมาจนสุดทางแล้ว
ให้ หั น หลั ง กลั บ ไปมอง เราจะได้ เ ห็ น ภาพเมื อ งเก่ า
ของโอลด์จัฟฟาที่มีความทันสมัยของเทลอาวีฟเป็น
ฉากหลัง ซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม แปลกตา และหาชม
ได้ยากจากเมืองอื่นจริงๆ
ถัดจากโอลด์จฟั ฟา อีกหน่อยจะเป็นย่านนีฟ เซเดก
(Neve Tzedek) ซึ่งเป็นเขตการปกครองยิวที่เก่าแก่
ที่สุดของเทลอาวีฟ สร้างเมื่อปี 1887 โดยกลุ่มคนยิว

มิ ซ ราฮิ (Mizrahi Jews) ที่ ต ้ อ งการหนี อ อกจาก
ความวุ่นวายในจัฟฟาในยุค 1990 ปัจจุบันนีฟ เซเดก
เป็นย่านอาร์ตๆ ฮิปๆ ของวัยรุน่ อิสราเอลหน้าตาดี ทีม่ า
แฮงเอาต์ กั น ในวั น หยุ ด และยั ง เป็ น แหล่ ง ก่ อ เกิ ด
แรงบันดาลใจให้กับบรรดานักเขียน ศิลปิน รวมไปถึง
เจ้าของรางวัลโนเบลอย่าง ชมูเอล โยเซฟ อักนอน ด้วย
เมืองแห่งพลังและการออกก�าลังกาย

ใครอยากเที่ยวเมืองที่ทั้งสวยและได้สุขภาพดีกลับไป
ต้องมาที่เทลอาวีฟ หนึ่งในลายเซ็นที่ชัดเจนมากของ
เมืองนี้คือ ภาพของการออกก�าลังกายอย่างมีความสุข
และไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยของผู้คน ไม่ว่าเราจะหันไป
ทางไหน เวลาใด จะเห็นคนออกก�าลังกายอยู่ตลอด
ไม่ใช่แค่ในสวนสาธารณะหรือในยิม แต่แม้กระทั่ง
บนท้ อ งถนน! บางคื น ในเวลาสี่ ทุ ่ ม เราก็ ยั ง คงเห็ น
คนวิ่ ง ตามบาทวิ ถี อ ยู ่ เหมื อ นว่ า พวกเขาวิ่ ง จนกว่ า
จะนอน สิ่งที่น่าอิจฉาของคนที่นี่คือมีพื้นที่กลางแจ้ง
ในการออกก� า ลั งกายที่ ส วยและกว้ า งใหญ่ สุ ด ลู ก หู
ลูกตามาก นั่นก็คือชายหาดแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ที่ทอดยาวคู่ไปกับเมืองที่เราว่าไว้ตอนต้น ที่นี่จะมีการ
ออกก�าลังกายหลากหลายชนิดทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ราเคยพบมา
และที่ส�าคัญคือเป็นการออกก�าลังกายกันตลอดเวลา
จนต้ อ งแอบคิ ด ว่ า คนเทลอาวี ฟ นอนตอนไหนกั น ?
อ้อ บนชายหาดนี้มีแลนด์มาร์กส�าคัญที่ควรไปบันทึก
ภาพด้ ว ย นั่ น คื อ รู ป ปั ้ น ของนายเบน กู เ รี ย น อดี ต
นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลที่เป็นภาพสร้างสรรค์ที่สุด
เท่าที่เคยเห็นมา เหตุผลเพราะเขาชอบมาเล่นโยคะ
กลับหัวที่ชายหาดจนประชาชนท�ารูปปั้นให้ ที่ส�าคัญ
บ้านพักของเขาก็อยูแ่ ถวๆ นัน้ ด้วย ถือเป็นต้นแบบผูน้ า�
แห่งการคิดต่าง และเป็นแบบอย่างการออกก�าลังกาย
ของเมืองนี้อย่างแท้จริง
เทลอาวีฟ ในภาษาฮีบรู แปลว่า เนินเขาแห่งฤดู
ใบไม้ผลิ ซึ่งมั่นใจว่าใครก็ตามที่ได้มาที่นี่ จะสัมผัสได้
ถึงความสวยงาม มีชวี ติ ชีวา สงบสุข และในอีกทางหนึง่
ก็ได้รับความหวัง พลัง และความกระตือรือร้นในการ
เริ่มต้นใหม่ สมดังความหมายของชื่อเมืองจริงๆ
41

BUSINESS TALE
เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

THE
RIGHT
TIME
TO REBRAND

การรีแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ของแป้งส�าอางไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เกิดขึ้นในยุคของ รวิศ หาญอุตสาหะ ซีอีโอและทายาทแห่งบริษัท
ศรีจันทร์สหโอสถ จ�ากัด ที่เข้ามาพลิกภาพลักษณ์เรียบนิ่งของแป้งศรีจันทร์ให้ดูสาวขึ้นและน่าใช้มากขึ้นด้วยแคมเปญโฆษณาปังๆ ตลอด
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา รวิศมีวิธีคิดและปรับเปลี่ยนแบรนด์ท่ีน่าสนใจอย่างไร ค�าตอบอยู่ท่ีน่ีแล้ว
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GOOD RESEARCH

การรีแบรนดครั้งใหญของเราเมื่อ 3 ปที่แลว ก็มีเรื่อง
ที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ แต
อยางหนึ่งที่เรารูสึกวานาสนใจมากที่สุดเลยคือ การหา
ขอมูล ยกตัวอยางตอนนั้นเราทําแพ็กเกจหีบหอใหม
ทัง้ หมด แลวก็ไปถามลูกคา ลูกคาก็บอกวาชอบแพ็กเก็จ
มาก สินคาก็สวย แตถามวาซือ้ สินคาไหม ก็ไมซอื้ มันเลย
ทําใหเราไดสมมติฐานมาวาลูกคายังติดภาพลักษณเกา
ของแบรนด หรือยังติดในชื่อของแบรนดอยู แคมเปญ
ในการสื่ อ สารทั้ ง หมดเลยเป น การเล า เรื่ อ งความดี
ของสินคากอนที่จะเฉลยชื่อแบรนด ซึ่งมันก็ประสบ
ความสําเร็จ วิธีคิดเหลานี้เปนสิ่งที่เราไดจากลูกคามา
ของพวกนีเ้ ราคิดเองไมไดแนๆ เลยคิดวาการจะทําอะไร
เราตองเขาใจกอนวาลูกคาอยากจะไดอะไร แมวา
คําถามนี้จะเปนคําถามที่ตองใชพลังงานสูงมากใน
การหาคําตอบ แตบริษัทก็จะมีความแมนยํามากขึ้น
ในการออกสินคา เพราะมันตรงใจลูกคาจริงๆ
GOOD CAMPAIGN

เราตองคิดอะไรใหใหมอยูเสมอ แลวก็ไมทําอะไรซํ้าๆ
เดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนแบรนดที่เล็กๆ ที่เคย
เลนมุกใดมุกหนึ่งไปแลว คนก็จะไมจดจํา ตางจาก
แบรนดใหญทยี่ งั ไดเปรียบเรือ่ งความถี่ ก็สามารถใชเงิน
อัดความถี่เขาไปใหลูกคาได แตสําหรับเรา เราตองคิด
มุกใหมที่จะเขาไปอยูในใจลูกคาใหไดจริงๆ สวนใหญ
แคมเปญโฆษณาของเราก็จะทํางานรวมกับเอเจนซี
และผูกํากับโดยตรงอยางพี่ตอ (ธนญชัย ศรศรีวิชัย)
ซึ่งความเชื่อของเราอยางหนึ่งคือ เราเชื่อวาทุกคนมี
ความเกงกันคนละอยาง เราควรจะเชื่อใจและไวใจคน
ที่เขาเกงในดานนั้นๆ ใหทําเรื่องนั้นๆ ไปเลย

“สุดท้ายเรา
เชื่อว่าคนไทย
จะใช้สินค้า
แบรนด์ไทย
เหมือนที่
คนเกาหลีหรือ
คนญี่ปุ่นชอบ
ใช้สน
ิ ค้าแบรนด์
ในประเทศ
ตัวเอง”

MAKE AN EXPERIMENT

เราวามันสําคัญสําหรับทุกองคกร แตสาํ คัญมากสําหรับ
องคกรขนาดเล็ก คือถาเราไมทดลองแลวทําเหมือนกับ
คนอื่น โอกาสการประสบความสําเร็จก็แทบจะไมมี
เลย เพราะเราก็ทําเหมือนกับคนอื่น ดังนั้นวิธีเดียว
ทีเ่ ราจะมีโอกาสชนะคนอืน่ ไดกค็ อื การไดทาํ อะไรใหมๆ
ซึ่งการทําอะไรใหมๆ มันก็จะเกิดจากการทดลองอะไร
ใหมๆ เทานั้น ดังนั้นการทดลองจึงเปนเรื่องที่สําคัญ
มากของการพัฒนาบริษัท แตเราตองคิดไวเลยวา
การทดลองครั้งนี้ถาเจงจะเสียกี่บาท คุมกันไหมถามัน
สําเร็จ ซึ่งการทดลองเหลานั้นมันก็มีทั้งที่ประสบความ
สําเร็จและไมสาํ เร็จ แตทกุ ความสําเร็จมันจะไปชดเชย
งานทดลองที่ไมสําเร็จเอง
GOOD VISION
เราอยากท�างานนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าวันหนึ่งประเทศไทย
จะเป็นเหมือนเกาหลีใต้ คือตลาดเครื่องส�าอางของเขา
ใหญ่มาก วัตถุดบ
ิ หลักๆ ก็ผลิตในเกาหลี แล้วคนเกาหลี
ก็สนับสนุนและใช้เครือ
่ งส�าอางเกาหลีกว่า 90% ในขณะที่
เมืองไทยมีตลาดเครื่องส�าอางที่ใหญ่มากๆ แต่วัตถุดิบ
หลักๆ น�าเข้าจากต่างประเทศ 90% คนไทยยังนิยมใช้
เครื่องส�าอางน�าเข้าจากต่างประเทศมากกว่าในประเทศ
ด้วย คือเราอยากจะเปลี่ยนมุมมองของคนไทยให้หันมา
ใช้ของไทย ผลักดันให้ศรีจันทร์เป็นเครื่องส�าอางระดับ
ประเทศ อย่างธุรกิจแฟชัน
่ ไี ซเนอร์ทก
ุ วันนีส
้ ามารถ
่ ไทยทีด
ขายเสื้ อ ผ้ า ในราคาที่ แ พงกว่ า แบรนด์ ต่ า งประเทศได้
แล้วคนไทยก็ยอมซือ
้ แล้ว ท�าให้เรายิง
่ ว่าธุรกิจเครือ
่ ง่ เชือ
ส�าอางก็นา่ จะใช้วธ
ิ ก
ี ารเดียวกันนีท
้ า� ให้มน
ั เกิดขึน
้ ได้

DO’S

DON’TS

เราเคยท� า โฆษณาเอง
เขี ย นสตอรี บ อร์ ด เอง
ซึง
่ มันแปลกมากจนต้อง
ถ อ ด อ อ ก จ า ก เ ค เ บิ ล
เหตุ ก ารณ์ น้ี ส อนเราว่ า
คนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่อง
ขอให้ เ ชื่ อ คนที่ เ ป็ น มื อ
อาชีพในด้านต่างๆ ดีกว่า

เราจ�าเป็นจะต้องสือ
่ สาร
วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง บ ริ ษั ท
ออกไป เพื่ อดึงคนเก่งๆ
เข้ า มาในบริ ษั ท เพราะ
ทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุด
ขององค์กรคือคน

MAKE A DIFFERENCE

ปจจุบันนี้พฤติกรรมของลูกคาเปลี่ยนไป เราจะคุยกับ
เอเจนซีตลอดวาพฤติกรรมของลูกคาเปนอยางไรบาง
โดยเฉพาะชวงสองปหลังที่เราเห็นดวยตัวเองเลยวา
การยิงโฆษณาแบบเดิมๆ ใหผลตอบรับทีไ่ มเหมือนเดิม
แลว ดังนั้นกระบวนการการคิดก็ตองเปลี่ยนไปหมด
และพฤติกรรมที่ชัดเจนคือ คนแบงออกเปนกลุมเล็ก
กลุม นอยมากขึน้ แลวก็มคี วามสนใจกลุม ยอยๆ มากขึน้
ลูกคาจะเชื่อโฆษณาจากแบรนดนอยลง แตจะเชื่อ
อินฟลูเอนเซอรมากขึ้น นี่คือสิ่งที่เราตองปรับตัว
2491

2531

2556

ก่อตัง
้ ร้านห้างขายยาสหโอสถโดยคุณพงษ์ หาญอุตสาหะ
จากนัน
้ สูตรการผลิตและธุรกิจผงหอมศรีจน
ั ทร์ จากหมอเหล็ง
้ ซือ
ศรีจันทร์ และเปลี่ยนชื่อเป็นห้างขายยาศรีจันทร์สหโอสถ

จากห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เปลี่ยนเป็น
บริษัทจ�ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ�ากัด

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ผงหอมศรีจันทร์ ทานาคา
ภายใต้แบรนด์ ผงหอมศรีจันทร์

2510

2554

2557

เปลี่ยนจากห้างขายยาเป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

ขยายโรงงานเพื่ อผลิตสินค้า
กลุ่มเครื่องส�าอาง ซึ่งรวมไปถึง
ผงหอมศรีจันทร์

รีแบรนด์จาก ผงหอมศรีจันทร์ ที่มีอายุกว่า 60 ปีเป็น
ศรีจน
ั ทร์ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ศรีจน
ั ทร์ ทรานส์ลเู ซนท์
พาวเดอร์ และเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ศรีจันทร์เบบี้

LIGHT UP
YOUR WAY

จับเข่าพู ดคุยถึงตัวตน สิง
่ บันดาลใจ และไฟงานวัด
กับ พาลเมอร์ เออร์ลีย์ ผู้สร้างสรรค์แสงสว่าง
จาก Nellcote Studio

เป็นโอกาสไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะได้ใกล้ชิดกับผู้ออกแบบแสงสว่าง เจ้าของสตูดิโอชื่อดังอย่าง
Nellcote Studio ซึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของ SONDER Living
แบรนด์เฟอร์นเิ จอร์ระดับลักซูรี ทีร่ วบรวมมัลติแบรนด์จากดีไซเนอร์ผเู้ ชีย
่ วชาญเฟอร์นเิ จอร์แต่ละ
ประเภทเข้าไว้ด้วยกัน และการมาถึงของแบรนด์ดังกล่าวในประเทศไทยท�าให้เราได้มีโอกาสพบปะ
พาลเมอร์ เออร์ลีย์ (Palmer Earley) ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบแสงสว่าง ที่มาร่วมพู ดคุยถึงเรื่องราว
ส่วนตัว แรงบันดาลใจในการท�างาน และไฟงานวัดแบบไทยๆ ที่สร้างความตื่นเต้นให้เขาอย่างมาก!

พาลเมอร์ เออร์ลีย์ โลดแล่นอยู่ในวงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างมาร่วม 10 ปี แรกเริม่ เขายังเป็น
เพียงชายหนุ่มคนหนึ่งจากเมืองเท็กซัส เป็นนักศึกษา
สาขาวิชาภาพยนตร์ และก้าวขึ้นมาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท
ผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างทีม่ งี านออกแบบเป็นเอกลักษณ์
มีระดับ และมีคุณค่าแก่ผู้ใช้ ตามเจตนารมณ์ของ
พาลเมอร์ที่กล่าวว่า “มันเป็นเรื่องของคุณภาพและ
ความดั้งเดิม มันไม่ใช่แฟชั่นที่ต้องตามสมัยอยู่ตลอด
เวลา แต่มันคืองานออกแบบที่จะอยู่ยาวนานเหนือ
กาลเวลา ผมเชื่อในการผลิตอะไรสักชิ้นเพื่อยกระดับ
จิตวิญญาณให้กับบ้าน พร้อมๆ กับให้แรงบันดาลใจ
ส่งต่อไปยังผู้ใช้ได้อีกด้วย”
นีไ่ ม่ใช่ครัง้ แรกทีพ่ าลเมอร์มาเยีย่ มเยือนเมืองไทย
แต่ครัง้ นีเ้ ขามาโดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ มาร่วมงานเปิดตัว
แกลเลอรีแห่งแรกในไทยของ SONDER Living เรา
นัง่ พูดคุยกันอย่างสบายๆ ท่ามกลางผลิตภัณฑ์ของเขา
ที่วางเรียงรายอยู่ตามโซนต่างๆ ในแกลเลอรี ผมถาม

พาลเมอร์ถึงที่มาที่ไปของอาชีพที่เขารักนี้
“ผมเริ่มต้นจากการท�าอุปกรณ์ง่ายๆ อย่างลูกบิด
ประตู ซึ่งตอนนั้นผมและเพื่อนเดินทางไปยังเม็กซิโก
และเราก็ไปพบกับโลหะชนิดหนึ่งที่สวยงาม น่าสนใจ
นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ผมเริ่มฝึกการออกแบบ
โคมไฟอย่างง่ายๆ
“ถ้าให้เลือกวัสดุสักอย่างส�าหรับการท�าโคมไฟ
ผมจะเลือกโลหะเป็นอย่างแรกๆ นะ เพราะมันให้ความ
รูส้ กึ คงทน แข็งแรง และมีเสน่หใ์ นแบบของมัน และงาน
ของผมก็ออกแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ช้ินนั้นๆ เป็นชิ้นที่
มีความเฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร”
ซึ่งพาลเมอร์หมายความถึงค�าว่า ‘ออริจินัล’ หรือ
‘ดั้งเดิม’ แบบที่เขาใช้นิยามตัวเองเสมอ
“ใช่ครับ หากให้ผมนิยามตัวเองและงานของผม
ผมขอนิยามว่า ‘ออริจนิ ลั ’ ผมได้ทา� งานอย่างมีความสุข
ผมรู้สึกอยากท�าผลิตภัณฑ์ของผมให้เป็นแบบที่ผม
ต้องการจริงๆ ซึ่งมันดีต่อทั้งแบรนด์ ลูกค้า และการ
ยกระดับเฟอร์นิเจอร์ให้ส�าหรับคนที่คาดหวังกับความ
แปลกใหม่ หรือมองหาคุณค่าอะไรบางอย่างในชิน้ งาน
“ผมมีแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการคิดหรือสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ออกมาตลอดเวลา ไม่ว่าผมจะท�าอะไรอยู่
ก็ตาม ผมชอบเดินทางไปพบกับสิง่ ใหม่ๆ ผมเสพติดการ
ท่องเที่ยวนะ เพราะมันท�าให้ความคิดตื่นตัวอยู่เสมอ
หรือวิธีง่ายๆ ที่จะสามารถคิดงานใหม่ๆ ขึ้นมาสักชิ้น
ผมก็แค่เดินเข้าไปในโรงงาน หามุมเงียบๆ แล้วเริ่ม
ลงมือร่างไอเดียออกมา
“ส�าหรับผม งานทุกชิ้นจะต้องน�าเสนอเรื่องราว
ออกมาได้อย่างดี มีทมี่ าทีไ่ ป สามารถบ่งบอกถึงรสนิยม
หรือไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ได้ ซึ่งนั่นเป็นหัวใจหลักของ
ผลิตภัณฑ์ของผม”
ในฐานะที่พาลเมอร์เป็นนักออกแบบแสงสว่าง

เราจึงน�าเสนอไฟนีออนหลากสีที่เป็นเหมือนภาพจ�า
ของคนไทยอย่างไฟงานวัดให้เขาได้ดู พร้อมกับบอก
เขาว่า นี่คือ Lighting Design แบบฉบับไทยจ๋าๆ
“มันหมายความถึงอะไร แปลกตามาก” พาลเมอร์
กล่าวอย่างตื่นเต้น ก่อนที่เราจะอธิบายว่าไฟเหล่านี้
เป็นสัญลักษณ์ถึงความสนุกรื่นรมย์ของงานวัด หรือ
งานรื่นเริงระดับท้องถิ่นที่คนไทยเข้าใจเหมือนๆ กัน
“ผมดีใจมากทีไ่ ด้เห็นสิง่ นี้ ผมตืน่ เต้นมาก ผมเข้าใจ
ว่ามันเป็นการออกแบบเพื่อบ่งบอกอะไรบางอย่าง
ซึ่งนั่นคืองานวัด ด้วยสีสันและการจัดวางมันเรียกร้อง
และท�าให้ผมอยากจะรูว้ า่ มันหมายความว่าอะไร อยาก
เข้าไปค้นหา ผมรักมันมาก มันเป็นเรื่องจ�าเป็นนะที่จะ
ต้องน�าเสนอเรื่องราวผ่านการออกแบบ ซึ่งไฟงานวัด
ที่คุณว่านี้อาจจะสื่อถึงสีสันและความสนุกสนาน ผม
อยากท�างานแบบนี้สักชิ้นแล้วล่ะ”
พาลเมอร์ตอบอย่างตืน่ เต้น ก่อนจะคะยัน้ คะยอให้
เราเปิดภาพไฟงานวัดแบบอืน่ ๆ ให้เขาชมอีก ไม่นา่ เชือ่
ว่าหลอดนีออนสีสดใสเหล่านั้นจะส่งแรงบันดาลใจ
ไปถึงนักออกแบบระดับโลกอย่างเขาได้ถงึ เพียงนี้
คุณสามารถเลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
Nellcote Studio รวมไปถึงแบรนด์อ่น
ื ๆ ได้ท่แ
ี กลเลอรี
ของ SONDER Living ตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม 9
ขับรถเลยศูนย์การค้าเดอะไนน์ไปนิดเดียวเท่านั้น
ติดตามเรื่องราวของ SONDER Living ได้ท่ี
www.facebook.com/sonderlivingthailand

ภาพประกอบ Jackkrit Anantakul

OPINION
THOUGHT-PROVOKING PERSPECTIVES FROM ACCLAIMED COLUMNISTS
ทัศนะจำกเหล่ำคอลัมนิสต์หลำกหลำยสำขำอำชีพ ที่พกมุมมองแตกต่ำงมำน�ำเสนอแบบสนุกสนำน น่ำอ่ำน และให้ข้อคิดมำกมำย

BOTNET OF THINGS

ภัยใกล้ตัวของเครือข่ายอุปกรณ์แสนฉลาด
Botnet ไม่ใช่เรือ
่ งใหม่ มันเกิดขึน
้ มำตัง
้ แต่
ก่อนปี 2000 เสียอีก ค�ำนีถ
้ ก
ู น�ำมำใช้เรียก
กลุ่ ม คอมพิ ว เตอร์ ท่ี โ ดนแฮกและควบคุ ม
โดยแฮกเกอร์ โดยทีเ่ จ้ำของอุปกรณ์ชน
้
้ิ นัน
อำจจะไม่ รู้ ตั ว ด้ ว ยซ�้ ำ แฮกเกอร์ จ ะสร้ ำ ง
มัลแวร์ (ไวรัส, เวิร์ม, โทรจัน, สปำยแวร์
ฯลฯ) เพื่อติดตัง
่
้ บนคอมพิวเตอร์ของเหยือ
ผ่ำนวิธีกำรต่ำงๆ เช่น ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน
โหลดหนังจำกเน็ต คลิกลิงก์ตำมเว็บไซต์
แปลกๆ แต่ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว เครื่ อ งที่ มั ก จะ
โดนแฮก คืออุปกรณ์ท่ีไม่ได้มีกำรอัพเดต
ซอฟต์แวร์บอ
่ ยๆ เพื่ออุดรูรว่ั หรืออุปกรณ์
ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ำรติ ด ตั้ ง ระบบป้ อ งกั น ที่ ดี ไ ว้
ตั้งแต่แรก เครื่องที่โดนใส่มัลแวร์เอำไว้จะ
ถูกเรียกว่ำ ‘ซอมบี้’ โดยแฮกเกอร์เหล่ำนี้
จะพยำยำมสร้ำงฝูงซอมบี้ให้โตขึ้นเรื่อยๆ
จนมีจ�ำนวนหลำยล้ำนเครื่อง แล้วเมื่อใดที่
ต้องกำรจู่โจม เขำก็ออกค�ำสั่งให้ฝูงซอมบี้
ของตนเองท�ำงำนออกล่ำและท�ำลำยล้ำง
เป้ำหมำย โดยวิธก
ี ำรจูโ่ จมทีเ่ ป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั กันดี
คือ DDoS (Denial-of-service) โดยใช้ให้
ฝูงซอมบีร้ วมตัวกันกระโจนเข้ำเรียกใช้งำน
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เว็บไซต์เป้ำหมำย มันเป็นกำรเรียกใช้งำนที่
หนักกว่ำปกติมำกๆ ท�ำให้เว็บไซต์ตอบสนอง
ไม่ทน
ั เกิดอำกำรกระตุก ตอบสนองช้ำ และ
ล่มในที่สุด (ลองนึกภำพกำรแย่งซื้อตั๋วดู
เดีย
่ วไมโครโฟน พี่โน้ต อุดม เมือ
่ หลำยปีกอ
่ น
บนเว็บไซต์ขำยตั๋วครับ แบบนั้นแหละ)

ปัญหานีก้ า� ลังแย่ลงเรือ่ ยๆ โลกก�าลังมุง่ หน้า
สู่ยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถเชื่อมต่อได้
จะเชื่อมต่อถึงกันและแชร์ข้อมูลให้แก่กันไม่
ทางใดก็ทางหนึง่ นีค่ อื ยุคทีห่ ลายคนเรียกมันว่า
‘Internet of Things’ (IoT) หรือบางคนเรียกว่า
‘Internet of Everything’ (IoE) ที่แปลว่า
‘อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นโลกที่
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เชือ่ มต่อกันเป็นเครือข่าย
ใยแมงมุมที่ไร้ขอบเขต สมาร์ตโฟนแชร์ข้อมูล
ผ่านนาฬิกาสุดฉลาดบนข้อมือ คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะสามารถรับโทรศัพท์ได้เมื่ออยู่เครือข่าย
เน็ตเวิร์กเดียวกัน หูฟังไร้สายที่เชื่อมต่อกับ
สมาร์ตโฟนทีส่ ามารถออกค�าสัง่ ให้แอปฯ มือถือ
เปลี่ยนเพลง ค้นหาข้อมูลบนกูเกิล พยากรณ์
อากาศ หาตั๋วหนัง หรือสนุกขึ้นไปอีกเมื่อเชื่อม
กับอุปกรณ์สมาร์ตโฮม อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์

หลากหลายชนิดที่ถูกติดตั้งในบ้านอย่างทีวี
ล็อกประตูบา้ น หลอดไฟ แอร์ ตูเ้ ย็น นาฬิกาปลุก
ไปจนกระทัง่ กระจกในห้องน�า้ พรมเช็ดเท้า และ
แปรงฟัน พอเห็นภาพไหมครับ?
ปัญหาของอุปกรณ์สุดฉลาดเหล่านี้คือ
พวกมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นให้มีระบบป้องกัน
ที่แข็งแรงเป็นหัวใจหลัก เพราะเป้าหมายคือ
การสื่อสารที่ติดต่อ ถ่ายโอนข้อมูลถึงกัน เพื่อ
สร้างความคล่องตัวและสะดวกสบายให้กับ
ผู้ใช้ (flow) ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ผู้ผลิต
จึงค�านึงถึงประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อจาก
ชิน้ หนึง่ ไปยังอีกชิน้ หนึง่ เป็นอันดับแรก เหตุผล
รองลงมาคือ ทั้งบริษัทผู้ผลิตอะไหล่ภายใน
และบริษัทที่เอาอะไหล่พวกนี้มาประกอบเป็น
ผลิตภัณฑ์มักไม่มีงบประมาณในการจ้างทีม
ตรวจสอบทีเ่ ชีย่ วชาญงานแบบนี้ พวกเขารีบเร่ง
ทีจ่ ะสร้างและส่งสินค้าออกวางขายให้เร็วทีส่ ดุ
เพื่อวิ่งตามตลาดเทคโนโลยี เพราะการก้าวขา
ช้ากว่าคู่แข่งเพียงก้าวเดียวก็อาจหมายถึง
ผลก�าไรก้อนโตที่หายไปด้วยเช่นกัน
เมือ่ เหตุผลข้างบนรวมกัน เรือ่ งส�าคัญอย่าง
ความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์ จึงไม่ได้
ให้น�้าหนักในการพัฒนาเท่าที่ควร การอัพเดต
ซอฟต์แวร์ส�าหรับปิดรูรั่วก็ค่อนข้างยุ่งยาก
ส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง
เอง ซึง่ ส่วนใหญ่กไ็ ม่รู้ หรือถึงรูก้ เ็ ลือกทีจ่ ะไม่ทา�
เพราะเห็นว่าไม่สา� คัญ (เออ...จะโทษแต่ฝา่ ยนูน้
ก็คงไม่ได้) มันเป็นจุดอ่อนที่รู้กันดีในกลุ่มคน
ที่อยู่ในแวดวงนี้ และแน่นอนว่ารวมถึงเหล่า
ผู้ประสงค์ร้ายที่ต้องการหาผลประโยชน์จาก
ความบกพร่องตรงนี้ด้วย เพราะเมื่อใดก็ตาม
ที่สามารถเจาะเข้าควบคุมอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งได้
เช่น เราเตอร์ ที่ควบคุมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในบ้าน อุปกรณ์อนื่ ๆ ทีเ่ ชือ่ มกันอยูก่ ม็ คี วามเสีย่ ง
ที่จะถูกเข้าควบคุมได้เช่นเดียวกัน ตรงนี้เอง
ที่ทา� ให้การสร้างเครือข่ายบอตเน็ต (Botnet of
Things) ที่มีจ�านวนมหาศาลเป็นงานที่ง่ายขึ้น
กว่าแต่กอ่ น และเมือ่ ผนึกก�าลังของพวกซอมบี้
หลายล้ า นตั ว ก็ ส ามารถล่ ม เว็ บ ไซต์ ไ ด้ ที ล ะ
หลายๆ ที่ในเวลาพร้อมๆ กัน
บางคนอาจจะมีค�าถามว่าเหล่าแฮกเกอร์
ต้องการสร้างบอตเน็ตขึน้ มาเพือ่ อะไร ก็มหี ลาย
เหตุผลเลยล่ะครับ
อย่างแรกคือ การท�า ‘คลิกหลอก’ (Click
Fraud) เพือ่ หาเงินจากบริษทั โฆษณาออนไลน์
ขั้นตอนการท�างานคือ การสร้างเว็บไซต์ของ
ตัวเองขึ้นมาหนึ่งเว็บ แล้วเอาโฆษณาจาก
Google มาแปะไว้ หลังจากนั้นก็ใช้กองทัพ
บอตเน็ตค่อยๆ คลิกลิงก์บนหน้าเพจของตัวเอง
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ไปเรื่อยๆ นี่เป็นการโกหกบริษัทที่โฆษณากับ
Google ว่า มีคนมากดคลิก เพื่อเข้าไปหน้า
เว็บเพจของพวกเขา ทุกคลิกก็แปลงสภาพ
เป็นเงินเข้ากระเป๋าของแฮกเกอร์งา่ ยๆ แบบนัน้
เลยครับ
โดยส่วนมากแล้วบอตเน็ตถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อท�างานอะไรบางอย่างที่ต้องการจ�านวน
คอมพิวเตอร์มากๆ เช่น การสุ่มเดาพาสเวิร์ด
เพื่อเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ การขุดบิตคอยน์
หรือแม้กระทั่งล้มผู้ให้บริการด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ตนเองรู้สึกไม่พอใจ แสดงออก
ถึงการต่อต้าน รู้สึกหมั่นไส้ผู้บริ ห ารบริ ษั ท
รัฐบาล หรือการท�างานของเว็บไซต์ไหนขึ้นมา
ก็สั่งบอตเน็ตเข้าโจมตีทันที มันกลายร่างเป็น
ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยปัจจุบันบอตเน็ตมักถูก
เช่าเครือข่ายโดยเหล่าผู้ก่อการร้ายทั่วโลก
อีกด้วย
เมื่อปลายปี 2016 มีการจู่โจมผู้ให้บริการ
ระบบเครือข่ายพืน้ ฐานอินเทอร์เน็ตชัน้ น�าอย่าง
Dyn โดยใช้เทคนิค DDoS ท�าให้เกิดอาการ
กระตุกจนเว็บไซต์หลายแห่ง รวมถึง Netflix
และ Twitter ไม่สามารถเข้าถึงได้อยู่พักใหญ่
นีไ่ ม่ใช่ครัง้ แรกและแน่นอนว่าไม่ใช่ครัง้ สุดท้าย
เพราะถ้าติดตามข่าวของ DDoS จะพบว่า
มันเกิดบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเมื่อต้นเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทสื่อสารแห่งหนึ่งของ
ประเทศจี น ถู ก จู ่ โ จมด้ ว ยเทคนิ ค DDoS ที่
ท�าลายสถิตกิ ารจูโ่ จมทีย่ าวนานทีส่ ดุ กินเวลา
ถึง 277 ชั่วโมง หรือ 11 วันติดต่อกัน และจาก
สถิตแิ ล้ว ตอนนีป้ ระเทศทีถ่ กู โจมตีจาก DDoS
ก็เพิ่มขึ้นจาก 72 ประเทศเป็น 86 ประเทศ
ในช่วงไตรมาสแรก (เปรียบเทียบปีต่อปี)
เดี๋ยวนี้มีเทคนิคใหม่ที่ถูกน�ามาใช้บ่อยขึ้น
ในระยะหลังเรียกว่า ‘Ransom DDos’ โดย
หลายบริษทั จะรับอีเมลข่มขูใ่ ห้จา่ ยเงินก้อนหนึง่
ให้กบั แฮกเกอร์ เพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกจูโ่ จมด้วย
DDoS ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีการแสดงศักยภาพ
โดยการใช้ DDoS ล่มเว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆ
ชัว่ คราวแล้วก็ปล่อย เหมือนเป็นการ ‘โชว์ออฟ’
บอกว่าพวกเขาท�าได้จริงๆ ถ้าไม่อยากโดน
มากกว่านี้ก็จ่ายมาซะดีๆ ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไร
กับกลุ่มเด็กขี้รังแก ที่คอยไถเงินเด็กไม่มีทางสู้

ที่อ่อนแอกว่า ทั้งสกปรกและไม่ยุติธรรมเลย
สักนิดเดียว วิธกี ารแก้ปญ
ั หาท�าได้สองทางคือ
หนึง่ ยอมจ่ายไป (ซึง่ บางครัง้ ขูเ่ ฉยๆ บางบริษทั
ก็ยอมจ่ายแล้ว) สอง จ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญ
ระบบป้องกันการจูโ่ จมแบบ DDoS ให้มาดูแล
ระบบของบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ว ่ า ทางไหนก็ เ สี ย ทั้ ง
ทรัพยากรเงิน บุคลากร และเวลา
เพื่อนผมหลายคนถามว่า “ฉันก็ไม่ได้มี
อะไรส�าคัญในคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ท�าธุรกรรม
ทางการเงินออนไลน์ ไม่ได้เก็บข้อมูลทีส่ า� คัญๆ
ใช้แค่เช็กอีเมล พิมพ์งานนิดหน่อย แฮกเกอร์
จะอยากเข้ามาท�าไม” ผมมักตอบว่า “มันเป็น
ความคิดทีต่ นื้ เกินไป เพราะเมือ่ เข้าได้เครือ่ งหนึง่
อีกเครื่องหนึ่งก็เข้าได้ ไม่มีทางสิ้นสุด แถม
ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เมื่อรวมกันแล้วสามารถ
ถูกน�าไปใช้ เพือ่ สวมรอยเป็นคนคนหนึง่ ได้เลย
สร้ า งความเสี ย หายแก่ เ ครดิ ต ของเจ้ า ของ
ตัวจริง เช่น แอ็กเคานต์เฟซบุ๊กถูกแฮก แล้วมี
การส่งข้อความไปขอยืมเงินเพือ่ นบ้าง โพสต์รปู
อนาจารบ้าง ดีไม่ดีถูกใช้เป็นเครือข่ายเครื่อง
เซิรฟ์ เวอร์ ส�าหรับเว็บไซต์เถือ่ น จนถูกจับเข้าคุก
โดยไม่รู้ตัวก็ได้”
เทรนด์การเติบโตของบอตเน็ตแสดงให้เห็น
แล้วว่า คงไม่มอี ะไรหยุดมันได้งา่ ยๆ ภัยเหล่านี้
ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด ทางเดียวที่จะช่วย
หยุ ด การเติ บ โตของบอตเน็ ต คื อ การท� า ให้
ทุกอย่างที่ต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตนั้นใช้แต่
ซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย และมีการอัพเดตอย่าง
ต่อเนื่อง แต่มันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก
เพราะอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ถูก
สร้างขึ้นมาโดยค�านึงถึงจุดนั้นเป็นอันดับแรก
ยิ่งถ้าต้องบอกให้ลูกค้าเป็นคนท�าการปิดรูรั่ว
เองแล้ว ยิง่ เป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่ เพราะฉะนัน้
อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้กลายเป็นซอมบี้ และเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงข่ายบอตเน็ตไปเรียบร้อย
แล้ว ทางเดียวทีจ่ ะท�าให้มนั หายไปคือ ปิดสวิตช์
แล้วทิ้งมันลงถังขยะเท่านั้น

ภาพประกอบ Rumpaporn Vorasiha

“เทรนด์กำรเติบโตของบอตเน็ต แสดงให้เห็นแล้วว่ำคงไม่มีอะไรหยุดมันได้ง่ำยๆ
ภัยเหล่ำนี้ใกล้ตัวมำกกว่ำที่เรำคิด ทำงเดียวที่จะช่วยหยุดกำรเติบโตของบอตเน็ต
คือกำรท�ำให้ทุกอย่ำงที่ต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตนั้นใช้แต่ซอฟต์แวร์ท่ป
ี ลอดภัย
และมีกำรอัพเดตอย่ำงต่อเนื่อง”

THE VISIONARY

ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
หลังจำกผู้เขียนได้อ่ำน The Visionary
ถอดรหัสกษัตริยผ
์ ม
ู้ องเห็นอนาคต โปรเจกต์
ต่อยอดจำกโครงกำร ‘สำนต่อทีพ
่ ่อท�ำ’ ทีม
่ ำ
ในรูปแบบหนังสือ ถ่ำยทอดเรื่องรำวของ
ในหลวงรัชกำลที่ 9 ในมุมมองคนท�ำงำนที่
ท�ำให้เรำเชือ
่ มโยงเข้ำกับเนือ
้ หำของหนังสือ
ได้งำ่ ย โดยแทบไม่รส
ู้ ก
ึ เลยว่ำเรำก�ำลังอ่ำน
พระรำชประวัติของพระมหำกษัตริย์

ความน่าประหลาดใจอย่างหนึง่ คือ ผูเ้ ขียน
เป็นคนใช้เวลาในการอ่านหนังสือเล่ ม หนึ่ ง
นานพอสมควร เฉลี่ยแล้วไม่น่าจะต�่ากว่าหนึ่ง
อาทิตย์ แต่ The Visionary กลับเป็นหนังสือ
ทีเ่ มือ่ หยิบขึน้ อ่านแล้ว กลับอ่านจบในรวดเดียว
ด้วยความเพลิดเพลิน อาจเป็นเพราะวิธีเขียน
วิธีเล่าเรื่อง การจัดวางหน้ากระดาษต่างๆ ที่
ท�าให้หนังสือเล่มนี้ ‘เสพง่าย’ เป็นพิเศษ จนอยาก
จะน�าเสนอบทความนี้ในรูปแบบที่คล้ายๆ กับ
หนังสือเล่มนี้ดูบ้าง
และนี่คือ 9 เหตุผลที่ผู้เขียนอยากแนะน�า
ให้อ่านหนังสือเล่มนี้
1. เรียบง่ายสบายตา
ไม่บ่อยครั้งนักที่การอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเชิง
วิชาการ และถ่ายทอดความรู้ จะได้รับความ
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เพลิดเพลินเหมือนก�าลังอ่านนิทานสัน้ ๆ สนุกๆ
The Visionary ได้ รั บ การออกแบบมาให้
เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่หน้าปกที่เน้น
ความเรียบง่าย การจัดวางหน้ากระดาษด้านใน
ทีด่ สู บายตา อ่านง่าย แบ่งสัดส่วนชัดเจน จนรูต้ วั
อีกทีก็อ่านถึงบทสุดท้ายแล้ว

เทอมทีเ่ รานัง่ อ่านกันก่อนวันสอบ การคัดเลือก
และจับประเด็นที่ส�าคัญๆ ของแต่ละเรื่องมา
เรียบเรียงให้กระชับ แถมยังปิดท้ายแต่ละบท
ด้วยการสรุป ‘คีย์เวิร์ด’ เพื่อปรับใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน ยิง่ ท�าให้รสู้ กึ ว่าการอ่านครัง้ นีจ้ ะเป็น
ประโยชน์กับตัวเองได้จริงๆ

2. Visual
‘ภาพ’ ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของหนังสือ
เล่มนี้ ไม่ใช่แค่การวางประกอบคั่นในแต่ละ
หัวเรื่อง เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจให้ผู้อ่านได้
ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีภาพถ่ายของแต่ละบท
ทีท่ งั้ ‘สือ่ สาร’ และ ‘สวยงาม’ ถึงขัน้ อยากจะได้
ไฟล์มาตั้งเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้

6. อารมณขัน
อีกหนึง่ เสน่หข์ อง The Visionary คือการแทรก
เรื่องสั้นที่เล่าผ่านบุคคลรอบตัวพระองค์ใน
มุมมองทีน่ า่ รัก และแสดงให้เห็นถึงบุคลิกของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกมุมหนึ่ง ในทุกๆ บท
จะมีส่วนที่ถูกแยกออกมาเพื่อแทรกเรื่อง หรือ
ประโยคค� า พู ด ที่ สร้ า งรอยยิ้ มให้ ข ณะอ่ า น
เหมือนเป็นเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่น�าไปเล่าต่อ
ให้เพื่อนฟังได้

3. Friendly
นอกจากรูปลักษณ์ที่น�าเสนอให้เหมาะกับคน
รุน่ ใหม่ ในเชิงการใช้ภาษาของ The Visionary
ท�าให้รสู้ กึ ว่าผูเ้ ขียนหนังสือพยายามจะ ‘เข้าถึง’
ผู้อ่านอย่างแท้จริง การใช้ค�าอธิบายที่เข้าใจ
ง่าย ไม่ใช้ค�าศัพท์ยากๆ หรือการเรียงประโยค
ทีซ่ บั ซ้อน ท�าให้เรารูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของเนือ้ หา
และหยิบข้อคิดมาใช้ได้แบบไม่ตอ้ งเกร็ง ทีแ่ น่ๆ
ข้อคิดในแต่ละบทยังมีการปรับให้เหมาะกับ
คนท�างานทั่วไปอย่างเราๆ แล้วด้วย
4. ฉลาดเล่า
ก่อนหน้านี้เราทุกคนคงเคยผ่านบทเรียนใน
โรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับโครงการของพระองค์
มาบ้าง ซึ่งก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันที่เราจ�า
ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่การอ่านเรื่องราว
การทรงงานของพระองค์ผ่าน The Visionary
เปรี ย บเสมื อ นการศึ ก ษางานทุ ก วิ น าที ผ ่ า น
หน้าต่างห้องทรงงานของพระองค์ โ ดยตรง
เพราะการเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของ
แต่ละโครงการ ท�าให้ผอู้ า่ นจ�าข้อมูลได้มากขึน้
เราอาจเคยเรียนรูก้ นั มาว่าในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ทรงเห็นความส�าคัญของ ‘แผนที่’ มาก แต่
ในหนังสือเล่มนีก้ ลับเล่าอย่างสนุกว่า พระองค์
ทรงพกแผนที่ขนาด 5×12 เมตร มาตราส่วน
1:50,000 ต่อกันถึง 9 แผ่น เพื่อให้เห็นภาพ
ในมุมกว้างอย่างละเอียด จนเมื่อปูแผนที่บน
พื้นแล้ว ก็ใหญ่จนเต็มห้องเลยทีเดียว
5. รวบยอด
ถ้าหนังสือชีวประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9
ทั่ ว ไปเปรี ย บเสมื อ นหนั ง สื อ เรี ย นเล่ ม ใหญ่
ที่คุณครูแจกให้ตอนเริ่มเรียนในคาบแรก The
Visionary คงเป็นเหมือนสมุดเลกเชอร์ตอนท้าย
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7. สมจริง
เรื่องราวในเล่มไม่ได้น�าเสนอแค่เพียงความ
ส�าเร็จในตอนจบของแต่ละโครงการเท่านั้น
แต่ยังบอกเล่าที่มาที่ไป เหตุผลในการจัดท�า
โครงการ ขัน้ ตอนระหว่างท�า รวมไปถึง ‘อุปสรรค’
และ ‘ความผิดพลาด’ ที่เกิดขึ้น การน�าเสนอ
เรือ่ งราวอย่างรอบด้าน ท�าให้รสู้ กึ ว่าทุกปัญหา
ย่อมมีทางออก ทุกเรื่องราวย่อมมีอุปสรรค
หรือสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้กับทุกคน และ
หากเราก�าลังอยูใ่ นสถานการณ์เลวร้าย ก็ไม่ใช่
เพราะเราไม่เก่ง หรือเพราะโชคร้ายแต่อย่างใด
แค่ เ พี ย งยอม ‘มองให้ เ ห็ น ปั ญ หา’ ยอมรั บ
และแก้ไขมันเท่านั้น
8. คุนหู
เราอาจจะเคยอ่านหรือได้ยนิ เรือ่ งราวโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ ข องในหลวง
รัชกาลที่ 9 มามากมาย แต่ก็ต้องยอมรับว่า
บางทีกไ็ ม่รถู้ งึ ข้อมูลของมันเลย แค่เพียง ‘คุน้ หู’
กับชื่อของมันเท่านั้น เช่น แก้มลิง, ดินเปรี้ยว,
เขื่อนสองพันบาท เป็นต้น และยังมีตัวอย่างที่
รูส้ กึ ว่าตรงกับตนเองอย่าง ‘ทางคูข่ นานลอยฟ้า
บรมราชชนนี’ ที่ใช้อยู่ทุกวัน ก็เป็นอีกหนึ่ง
โครงการทีพ่ ระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ยิง่ อ่าน
ยิ่งท�าให้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
9. บทสุดทาย
บทสุดท้ายน่าจะเป็นการจบหนังสือได้อย่าง
งดงามและลงตัวทีส่ ดุ ‘แยกความอยาก ออกจาก
ความจ� า เป็ น ’ เป็ น ชื่ อ ตอนที่ ต รงไปตรงมา
และตรงใจที่สุด เริ่มต้นด้วยการชวนให้ผู้อ่าน

ตั้งค�าถามกับตัวเองว่าเราก�าลังอยากได้อะไร
ที่สุดในชีวติ ตามด้วยการยกตัวอย่างพระราช
กรณี ย กิ จ ของพระองค์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ‘สิ่ ง ที่ เ รา
ต้องการ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจ�าเป็นจะต้องมี’
ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ที่เราอาจเคยมองว่าเป็นแค่เรื่องการประหยัด
อดออมเพียงอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วหากเรา
ท�าความเข้าใจ และรู้จักแยกแยะ ‘สิ่งที่เรา
ต้องการ’ ออกจาก ‘สิ่งที่จ�าเป็น’ สิ่งนี้จะช่วย
น�าพาเราไปสู่การค้นหาความสุขที่แท้จริงของ
ชีวิตได้โดยง่าย เพราะการมีใน ‘สิ่งที่จ�าเป็น’
จะช่วยสร้างความสะดวกให้กับชีวิต และการ
รู้จักสร้างความสมดุลให้กับสิ่งที่เราต้องการ
จะช่ ว ยลดการเบี ย ดเบี ย นผู ้ อื่ น ในที่ สุ ด ซึ่ ง
เมื่ออ่านจนจบแล้ว ก็รู้สึกว่าข้อคิดเรื่องความ
พอเพียงเป็น ‘สิ่งที่จ�าเป็นต้องมี’ อีกหนึ่งอย่าง
ในชีวิตเหมือนกัน
หากใครที่ได้ลองอ่าน The Visionary คง
สัมผัสได้ถึงความต้องการของกลุ่มผู้จัดท�า
ที่อยากจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนหนังสือ
ฮาวทู คู่มือการท�างาน หลักการใช้ชีวิต แบบ
ย่อยง่าย และประยุกต์ใช้ได้ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั
คือขณะอ่านแต่ละหน้า ผู้เขียนก็รู้สึกอยากจะ
เอาดินสอมาขีดเส้นใต้ในส่วนทีส่ นใจ กางหน้า
หนังสือเพื่อวงกลมเรื่องราวที่ไม่เคยรู้มาก่อน
และจดข้อคิดตรงหัวมุมกระดาษแล้วพับเอาไว้
จนหนังสือที่เพิ่งได้มาไม่ถึง 3 วัน ก็มีสภาพ
เหมือนผ่านการใช้งานมาเป็นเดือน โดยไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่าหนังสือเล่มนี้ได้ท�าหน้าที่ของมัน
แล้วหรือยัง
ผู้ที่สนใจอยากลองอ่าน The Visionary
ถอดรหัสกษัตริยผูมองเห็นอนาคต ทางกลุ่ม
สานต่อที่พ่อท�าได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ให้หา
อ่านกันได้แบบฟรีๆ โดยสามารถลงทะเบียน
จองหนังสือได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ‘สานต่อที่พ่อท�า’
facebook.com/fulﬁllingfatherslegacy หรือ
www.zipeventapp.com/e/The-Visionary
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2560
นอกจากนีใ้ นวันที่ 13 กันยายน The Visionary
ยั ง มี ใ นรู ป แบบ ‘หนั ง สื อ เสี ย ง’ ซึ่ ง อ่ า นโดย
ศิลปินและดาราที่มีชื่อเสียง 9 ท่าน อีกด้วย

THE AUTHOR

พั ชชำ พู นพิ ริยะ
เพิ่งเรียนจบปริญญำตรี
จำกสำขำแฟชั่น เป็นดีเจ
นักแสดง นักออกแบบ
และนักวำดภำพประกอบ
เธออำสำเล่ำเรื่องที่รู้ลึก
รู้จริง ไม่ว่ำจะเป็นงำน
ดีไซน์ แฟชั่น และศิลปะ
ที่เกี่ยวข้องกับ
โลกออนไลน์

ภาพประกอบ dreaminem

“ผลกระทบจำกแสงไฟประดิษฐ์ท่ม
ี ีต่อชีวิตเล็กๆ ที่คนทั่วไปไม่ค่อยสนใจ
(หรืออำจถึงขั้นเกลียดกลัวจนอยำกจะก�ำจัดทิ้งให้หมดโลก) กลับส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่อย่ำงคำดไม่ถึง”

แสงสว่างยามคํ่าคืน

อาจส่งผลสะเทือนวงการอาหารโลก
ส� ำ หรั บ มนุ ษ ย์ แสงไฟยำมค�่ ำ คื น ตำม
เมื อ งใหญ่ ถื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องควำม
ศิวไิ ลซ์ แต่สำ� หรับสิง
ิ อืน
่ ๆ อีกจ�ำนวน
่ มีชวี ต
มำกทีป
่ รับตัวให้เข้ำกับจังหวะของกลำงวัน
กลำงคื น อย่ ำ งยำวนำนนั บ ล้ ำ นๆ ปี นั้ น
กำรอำศั ย อยู่ ใ นค�่ำ คื น ที่ ส ว่ ำ งจ้ ำ อำจไม่ ใ ช่
สภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติทค
่ี น
ุ้ เคย และ
อำจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอันซับซ้อน
อย่ำงคำดไม่ถึง

ศูนย์บริการอนุรักษ์ปลาและสัตว์ป่าแห่ง
สหรั ฐ อเมริ ก า (U.S. Fish and Wildlife
Service) ประมาณการว่า นก 4-5 ล้านตัวต่อปี
ต้องสังเวยชีวิตไปให้กับแสงของตึกสูงจาก
การบินชนตึก ลูกเต่าจ�านวนมากทีเ่ พิง่ ฟักออก
จากไข่คลานตามแสงไฟบนชายหาดขึน้ มาบน
บกแทนที่จะคลานลงทะเลตามสัญชาตญาณ
นาฬิกาชีวภาพของมนุษย์จะรวนเมื่อดวงตา
ได้รับแสงมากเกินไปในตอนกลางคืน จนน�า
มาสู่อาการนอนหลับไม่สนิท ส่งผลต่อการ
ท�างาน หรือแม้กระทั่งก่อให้เกิดโรคอ้วนและ
เบาหวานเป็นผลพวงตามมา
แมลงและดอกไม้ ที่ เ กี่ ย วพั น กั น อย่ า ง
ใกล้ชิดก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากแสงไฟตอน
กลางคืนเช่นกัน

ผลไม้ทั้งหลายที่เราบริโภคกันถือก�าเนิด
มาจากดอกไม้ ที่ ไ ด้ รั บ การผสมเกสร ซึ่ ง
กระบวนการถ่ายละอองเกสรจากต้นหนึ่งไป
สู่อีกต้นหนึ่ง (pollination) เกิดขึ้นได้หลายวิธี
เช่น ใช้ลมหรือใช้น�้าเป็นตัวพาไป แต่หนึ่งใน
วิ ธี ก ารที่ ส� า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การใช้ บ ริ ก ารจาก
แมลง โดยดอกไม้จะสร้างสีสนั ดึงดูดแมลงและ
มอบน�า้ หวานให้แมลงเป็นการตอบแทน นีเ่ อง
เป็นที่มาว่าเหตุใดดอกไม้จึงมีสีสันสวยงาม
และมีนา�้ หวาน แต่ดอกไม้บางชนิดก็หลบเลีย่ ง
ความวุน่ วายตอนกลางวันมาผูกปิน โตกับแมลง
กลางคื น แทน โดยใช้ ก ลิ่ นหอมยั่ ว ยวนเป็ น
ตัวล่อแทนการใช้สีสัน
ปัจจุบันเหล่าแมลงช่วยผสมเกสรก�าลัง
ถู ก คุ ก คามทั้ ง จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การท�าลายผืนป่า และยาฆ่าแมลง
ที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจาก
ฝีมอื ของมนุษย์ แต่กย็ งั ไม่มใี ครทราบแน่ชดั ว่า
แสงไฟตอนกลางคืนนัน้ จะส่งผลต่อพฤติกรรม
ของแมลงกลางคืนในการผสมเกสรอย่างไร
งานวิจยั ชิน้ หนึง่ ทีต่ พี มิ พ์ลงวารสาร Nature
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยอีวา น็อป
(Eva Knop) และคณะ จากสถาบันนิเวศวิทยา
และวิวัฒนาการ มหาวิทยาลัยเบิร์น ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ท�าให้เราเข้าใจปฏิสัมพันธ์
อันซับซ้อนนี้มากยิ่งขึ้น
ที ม ของอี ว าเข้ า ไปติ ด ตั้ ง ไฟถนนตาม
ทุง่ หญ้าต่างๆ ในพืน้ ทีร่ กร้าง ซึง่ ไม่เคยมีแสงไฟ
ตอนกลางคืนมาก่อน แล้วนับจ�านวนและชนิด
ของแมลงทีแ่ วะเวียนเข้ามาหาดอกไม้ เทียบกับ
ทุง่ หญ้าทีไ่ ร้แสงไฟตอนกลางคืน ผลปรากฏว่า
ทุ่งหญ้าที่ได้รับแสงไฟถนนตอนกลางคืนจะมี
จ�านวนแมลงเข้ามาแวะเวียนน้อยกว่าทั้งชนิด
และปริมาณ (โดยแมลงที่เข้ามามีบทบาทต่อ
การผสมเกสรตอนกลางคืนได้แก่ ผีเสือ้ กลางคืน
อันดับ Lepidoptera, ด้วง อันดับ Coleoptera
และตัวมวน อันดับ Hemiptera)
อีวาคาดว่าแสงไฟจะไปรบกวนพฤติกรรม
ตามธรรมชาติ ข องแมลง อย่ า งพวกผี เ สื้ อ
กลางคื น ก็ จ ะบิ น ตามแสงไฟแทนที่ จ ะบิ น
เข้าหาดอกไม้ รวมถึงอาจท�าให้ดอกไม้เองก็ไม่
สามารถส่งกลิ่นล่อแมลงได้ดีเท่าเดิมภายใต้
แสงจ้า
“ผลวิจัยชี้ชัดว่าแมลงกลางคืนจะใช้กลิ่น
ดอกไม้เป็นตัวน�าทาง แต่แสงไฟกลายเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรม เนื่องจาก
แมลงเหล่านีม้ กั จะมีสายตาทีอ่ อ่ นไหวต่อแสง”
อีวากล่าวเสริม
ต่อมาทีมนักวิจัยหันไปศึกษาต้นทิสเทิล
ผักกาด (Cabbage Thistle หรือ Cirsium
Oleraceum) ซึ่ ง เป็ น ดอกไม้ ที่ มี แ มลงมา
เยี่ยมเยียนเยอะที่สุดในทุ่งหญ้าแถบนั้น เพื่อ
เก็บข้อมูลว่าแมลงกลางคืนทีล่ ดจ�านวนลงจาก
แสงไฟจะมีผลต่อความส�าเร็จในการผสมเกสร
หรือไม่
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างทิสเทิลผักกาด
ที่ได้รับแสงกับไม่ได้รับแสงในตอนกลางคืน
แม้ปริมาณแมลงในตอนกลางวันที่เข้ามาหา
ดอกทิสเทิลผักกาดจะไม่แตกต่างกัน แต่ความ
สามารถในการติดผลกลับลดลงไป 13% เมือ่ มี
แสงไฟในตอนกลางคืน แสดงว่าแมลงกลางคืน
มีส่วนส�าคัญต่อการผสมเกสรของพืชชนิดนี้
โดยที่แมลงกลางวันก็ไม่สามารถทดแทนส่วน
ทีข่ าดหายไปได้ กล่าวได้อกี อย่างว่า พืชชนิดนี้
ต้องการแมลงทั้งสองกะเพื่อช่วยในการผสม
เกสร
ซ�้าร้ายไปกว่านั้น การหายไปของแมลง
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กลางคื น สามารถส่ ง ผลทางอ้ อ มต่ อ แมลง
กลางวันได้ดว้ ย เพราะเมือ่ พืชติดผลได้นอ้ ยลง
ย่ อ มท� า ให้ มั น กระจายพั น ธุ ์ ไ ด้ ไ ม่ ดี เ ท่ า เดิ ม
แมลงกลางวั น ที่ เ คยได้ รั บ น�้ า หวานจากพื ช
ชนิดนี้ก็จะหาอาหารได้ยากขึ้น ปริมาณแมลง
ทีล่ ดน้อยลงในธรรมชาติจะไปส่งผลให้ดอกไม้
ชนิดอื่นๆ พลอยติดผลได้ยากยิ่งขึ้นไปด้วย
แม้งานวิจัยนี้ได้เลือกศึกษาในพืชที่ไม่มี
บทบาทส�าคัญต่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารส�าหรับมนุษย์ แต่นี่ก็เป็นงาน
วิจัยชิ้นแรกที่พิสูจน์ได้ว่ามลภาวะทางแสงนั้น
ส่งผลต่อแมลงตัวช่วยผสมเกสรตอนกลางคืน
พืชผลทางการเกษตรที่จะกลายมาเป็น
อาหารของมนุษย์ประมาณ 5-8% ต้องพึ่งพา
แมลงช่วยผสมเกสร แม้จะเป็นสัดส่วนที่น้อย
แต่การปลูกพืชประเภทนี้ ยกตัวอย่างเช่น กาแฟ
โกโก้ อั ล มอนด์ ทานตะวั น และถั่ ว เหลื อ ง
มีปริมาณเพิ่มขึ้น 4 เท่าในช่วง 4 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา ในขณะที่พืชที่ไม่ต้องใช้ตัวช่วยผสม
เกสร เพิ่มปริมาณขึ้นเพียง 2 เท่า การบริการ
ผสมเกสรทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติชว่ ยก่อให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจของทั้งโลกเพิ่มขึ้น 2.355.77 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เกีย่ วข้องกับ
ผูค้ น 1.4 พันล้านคน ซึง่ นับเป็น 1 ใน 3 บุคลากร
ในภาคแรงงาน (แน่นอนว่ารวมถึงเกษตรกร
ในประเทศไทยด้วย)
นอกเหนือไปจากด้านอาหาร การผสมเกสร
โดยสัตว์ยังส่งผลต่อพืชอีกหลายชนิด ทั้งใน
อุตสาหกรรมยา เชื้อเพลิงชีวภาพ เส้นใย วัสดุ
ก่อสร้าง เครือ่ งดนตรี ศิลปะ งานประดิษฐ์ ฯลฯ
ผลกระทบจากแสงไฟประดิษฐ์ทมี่ ตี อ่ ชีวติ
เล็กๆ ที่คนทั่วไปไม่ค่อยสนใจ (หรืออาจถึงขั้น
เกลียดกลัวจนอยากจะก�าจัดทิ้งให้หมดโลก)
กลั บ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เนื่ อ งเป็ น ลู ก โซ่ อ ย่ า ง
คาดไม่ถึง
หนทางแก้ไม่ใช่การกลับไปอยู่ในความ
มืดมิดเหมือนเมือ่ หลายร้อยปีกอ่ น แต่ตอ้ งปรับ
การใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เช่น เลือกใช้แหล่งก�าเนิดแสงและความเข้มแสง
ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ตั้งนาฬิกาเปิด-ปิด
ไฟตามบ้านให้เหมาะสมต่อสภาพแสงภายนอก
รวมถึงเลือกใช้โคมไฟและหลอดไฟที่ไม่ท�าให้
แสงฟุ้งกระจาย เป็นต้น
พวกเราทุ ก คนสามารถเริ่ ม ต้ น อนุ รั ก ษ์
แมลงตัวช่วยผสมเกสรได้ทันที
เพราะในแง่หนึ่งมันคือการช่วยคุ้มครอง
ความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์เราเองด้วย
เช่นกัน

แม้ไม่ฉุดคร่า

ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ข่มขืน
เมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่ำนมำ มีกำรถกเถียงใน
แวดวงนักกิจกรรมทำงกำรเมือง นักสือ
่ สำร
มวลชน และผู้ ส นใจในประเด็ น เฟมิ นิ ส ต์
เกีย
่ วกับกำรข่มขืน

ฉันติดตามการถกเถียงอยู่ห่างๆ ประเด็น
ที่เป็นปัญหาหลักๆ คือ หากเราต้องร่วมเพศ
กับใครสักคนทีเ่ ราไม่เต็มใจ แต่รา่ งกายของเรา
มี ก ารตอบสนองที่ ส ่ ง สั ญ ญาณได้ ว ่ า เรามี
ความพึงใจต่อการร่วมเพศนัน้ การขืนใจให้เกิด
การร่วมเพศนี้จะเรียกว่าการข่มขืนหรือไม่?
เรือ่ งนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งใหม่ เพราะเราคุน้ เคยกับ
ค�าว่า date rape มาแล้วเป็นอย่างดี หรือแม้แต่
กฎหมายไทย หากสามีขืนใจภรรยาให้มีเพศ
สัมพันธ์ด้วย ก็ถือเป็นการข่มขืน ดังนั้นการ
ร่วมเพศใดๆ ทีเ่ กิดจากการไม่ยนิ ยอมพร้อมใจ
ของอีกฝ่ายหนึง่ ย่อมนับเป็นการข่มขืนทั้งสิ้น
หากพู ด กั น ในทางทฤษฎี มั น ไม่ มี อ ะไร
ซับซ้อน แต่หากลงไปพิจารณากรณีต่อกรณี
เราจะพบรายละเอียดที่ท�าให้เราต้องเผชิญ
หน้ากับความก�ากวมของค�าว่า ข่มขืน

ฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง และเชื่อว่ามี
ผู้หญิงเยอะมากที่มีประสบการณ์เช่นนี้
เมื่อเรียนมหาวิทยาลัยปีสาม มีผู้ใหญ่ที่
คุ้นเคยกับญาติของฉันคนหนึ่งและเขาก็เป็น
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนั้นด้วย เขามักจะพา
ฉันไปกินอาหารเย็น ซึ่งฉันรู้สึกว่าเรามีญาติ
ผู้ใหญ่คอยดูแล และการไปกินอาหารเย็นนั้น
ก็ไม่บ่อยอีก และไม่ใช่สถานที่ที่ฉันชวนให้
คิดว่าเป็นการ ‘จีบ’ หรือไปสูก่ ารล่อลวงทางเพศ
เช่น ไปกินทีร่ า้ นอาหารสโมสรอาจารย์ เป็นต้น
เหตุการณ์ด�าเนินไปเกือบครึ่งปี การกิน
อาหารเริ่มออกไปไกลมหาวิทยาลัยมากขึ้น
พร้อมๆ กับที่ฉันรู้สึกสบายใจ และ ‘ปลอดภัย’
พร้อมกันนั้นก็ ‘เพลิดเพลิน’ - นั่นคือ ฉันอายุ
สิบเก้า จะว่ารู้โลกก็รู้ ไม่รู้โลกก็ไม่รู้
เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ใหญ่คนนั้น ฉัน
ต้องสารภาพว่า ในท่ามกลางความเพลิดเพลิน
ที่เกิดขึ้น ฉันไม่ขัดขืนเมื่อผู้ใหญ่คนนั้นเริ่มใช้
ร่างกายในการสื่อสาร เช่น จับมือ ลูบแขน
จนน�าไปสู่การจูบ

ฉันอธิบายไม่ถูกว่าชอบหรือไม่ชอบ ใน
ความขยะแขยง มีความพึงใจบางอย่างบังเกิด
แต่ไม่ได้แปลว่าเรามีเสน่หา มันคล้ายๆ กับ
การที่เราไปนวดกับหมอนวด แล้วได้รับความ
รื่นรมย์จากการสัมผัสของมนุษย์อีกคนหนึ่ง
แต่ถามว่าเรามีเสน่หาต่อหมอนวดไหม ค�าตอบ
คือไม่มี ดังนัน้ มันจึงมีภาวะก�า้ กึง่ ระหว่างเต็มใจ
กับไม่เต็มใจ
ถามว่า กลัวไหม ไม่กลัว ถามว่ารังเกียจไหม
ตรงนี้ยืนอยู่คาบเส้นระหว่างรังเกียจกับพึงใจ
ในการสัมผัส
การจูบจึงด�าเนินมาอีกสามถึงสี่ครั้ง จน
กระทั่งคืนหนึ่ง ที่การออกไปกินข้าวเลยเถิด
จนเลยเวลาที่หอพักปิด - จึงขอหมายเหตุไว้
ตรงนี้ว่า หอในมหาวิทยาลัยที่ก�าหนดมีเวลา
ปิดเฉพาะหอหญิง มีสว่ นในการผลักผูห้ ญิงไป
อยูใ่ นสถานการณ์อนั ตราย เพราะเมือ่ พวกเธอ
กลับห้องของเธอไม่ได้ เธอจึงต้องไปในสถานที่
ที่อาจเปราะบางต่อสวัสดิภาพของพวกเธอ
(หลายๆ คนอาจบอกว่า สมน�้าหน้า ก็อยาก
แรดเองนี่)
ฉั น คิ ด ว่ า จะไปค้ า งที่ ห อพั ก เพื่ อ นที่ อ ยู ่
นอกมหาวิทยาลัย ซึ่งฉันก็ไปค้างอยู่บ่อยครั้ง
จึงไม่กังวลอะไร
ผูใ้ หญ่ทา่ นนัน้ บอกว่า อย่าเลย ไปคอนโดฯ
ของผมดีกว่า ไม่ตอ้ งกลัว ผมไม่ได้อยูท่ น่ี ี่ ผมส่ง
คุณแล้วจะกลับไปนอนบ้านตัวเอง
ถามว่าฉันเชื่อไหม? ฉันไม่ได้ไร้เดียงสา
ขนาดนัน้ และก็รวู้ า่ สิง่ ทีร่ ออยูข่ า้ งหน้าคืออะไร
แต่ฉันมีทางเลือกกี่ทาง?
อยู ่ ใ นรถของเขา จะกระโดดลงจากรถ
คงไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาด ไปถึงคอนโดฯ จะวิ่ง
มาขึ้นรถแดงกลางดึก อาจจะอันตรายกว่า
ขอร้องให้เขาไปส่งหอเพือ่ น – ย่อมน�าไปสู่
บทสนทนาและการต่ อ รองที่ ยื ด เยื้ อ ฉั น จึ ง
นั่งเงียบๆ จ�านนต่อการไปที่ห้องของเขาใน
คอนโดฯ แล้วก็ไม่มอี ะไรพลิกล็อก เขาพยายาม
จะมีเพศสัมพันธ์กับฉัน แน่นอนว่า ปราศจาก
ความเต็มใจ
สมองของฉันพยายามประเมินสถานการณ์
และรู้ว่าการขัดขืนน่าจะเหนื่อยแรงเปล่า จึง
เสี่ยงดวงด้วยการนอนนิ่งๆ ปล่อยให้เ ขาถอด
เสือ้ ผ้า และกระท�าการใดๆ ตามอ�าเภอใจ และ
ฉันก็คงนอนนิ่งอยู่อย่างนั้น เหมือนคนตาย
เขาพยายามทุ ก วิ ถี ท างเพื่ อ ปลุ ก ความ
รูส้ กึ ของฉันขึน้ มา ซึง่ ก็สา� เร็จบ้างอย่างประเดีย๋ วประดาว สักพักฉันก็นอนนิ่งเป็นศพต่อ ด�าเนิน
อยูอ่ ย่างนัน้ จนท้ายทีส่ ดุ เขาจึงตัดสินจะ ‘สอดใส่’

แต่เนือ่ งจากฉันนิง่ เหมือนถอดจิตออกจากร่าง
ไปแล้ว จะด้วยเหตุผล เงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่
ความพยายามของเขาล้มเหลวครัง้ แล้วครัง้ เล่า
สุดท้าย เขายอมแพ้
เมือ่ รุง่ เช้า ปราศจากบทสนทนา เขาพาฉัน
มาส่งที่หอพัก ฉันรู้สึกมีชัยชนะเล็กน้อย จึงนั่ง
เงียบๆ ไม่โวยวายอะไร ลงจากรถพนมมือ
ขอบคุณ กลับห้อง อาบน�้า ไปเรียนหนังสือ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ส่วนที่ตกค้างอยู่ในความคิดของฉันเมื่อ
ครัง้ อายุสบิ เก้าตอนนัน้ คือ - นีเ่ รียกว่าการข่มขืน
หรือไม่?
ถ้าฉันไปร้องเรียน แจ้งความจะเกิดอะไร
ขึน้ ?
เธอไปกินข้าวกับเขาครึ่งปี เธอจูบกับเขา
เธอเดินขึน้ ห้องไปกับเขา - ยังจะมีหน้ามาร้องแรก
แหกกระเชอว่าถูกข่มขืน
นั่นคือสิ่งที่ฉันคิด ไม่มีใครเห็นด้วยกับฉัน
แน่ๆ ว่า ฉันไม่ได้ต้องการการร่วมเพศ แม้จะมี
ความอยากรูอ้ ยากเห็นในหลายเรือ่ งก่อนหน้านี้
ดั ง นั้ น ฉั น จึ ง ไม่ เ คยบอกใครนอกจาก
เพื่อนสนิท
โชคดีทฉี่ นั เรียนประวัตศิ าสตร์ มันเป็นวิชา
ที่ช่วยให้ฉันรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของ
‘ขนบ’
ฉันจึงมีกระบวนการคิดต่อเรื่อง ‘ร่างกาย’
และ ‘ความภาคภูมใิ จ’ ในตัวเองนอกขนบแบบ
ไทย และไม่อยู่ในกรอบคิดเรื่องคุณค่าของ
ผู้หญิงแบบกระแสหลัก ฉันจึงไม่เคยคิดว่า
ตัวเองแปดเปอน มีมลทิน เสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
สิง่ ค้างคาใจเดียวทีม่ อี ยูค่ อื เพราะเหตุใดเราจึง
คิดว่าการพูดเรื่องนี้ออกไป สังคมต้องคิดว่า
เราเป็นฝ่ายผิด
เราได้ยินค�าพูดในท�านองที่ว่า “จะโทษ
ผู้ชายได้ไง เปิดโอกาสให้เขาซะขนาดนั้น”
ผูช้ ายไม่มีสว่ นในความผิดนีเ้ ลยหรือ และ
ต่อให้ฉันจะจูบกับเขาอีกกี่ร้อยครั้ง แต่หาก
เมื่อถึงคราวมีเพศสัมพันธ์ เมื่อฉันพูดว่าไม่
ย่อมแปลว่า ‘ไม่’ ไม่ใช่หรือ?
เหตุการณ์ท�านองนี้ยังเกิดขึ้นอีกเนืองๆ ที่
การจับมือถือแขน การจูบ น�าไปสู่ความเข้าใจ
ว่าหมายถึงใบอนุญาต มีเพศสัมพันธ์ - ซึ่งฉัน
คงต้องบอกแก่ทุกคนในที่นี้อีกครั้งว่า ‘ไม่ใช่’
เมือ่ ฉันจูบ แปลว่า จูบ ไม่ใช่การออกใบอนุญาต
ให้มีกิจกรรมที่เลยเถิดไปกว่านั้น และเมื่อฉัน
หรือผู้หญิงพูดว่า ‘ไม่’ ไม่ได้หมายถึงการออก
บัตรเชิญ ไม่ต้องถอดรหัสว่า การขัดขืนของ
ผูห้ ญิงคือ ‘การยัว่ ยวน’ หรือ แสร้งขัดขืนเพือ่ ให้

ผู้ชายง้อ อย่างที่ในละครไทยชอบท�าให้เรา
ไขว้เขว
เขียนถึงตรงนี้ อาจมีคนแย้งว่า โห แล้ว
ผูช้ ายจะไปตรัสรูไ้ ด้ยงั ไงว่าคุณไม่เต็มใจ ไปกัน
ถึงไหนๆ จูบก็แล้ว เล้าโลมก็แล้ว พอจะเข้าด้าย
เข้าเข็ม เกิดนึกอะไรขึ้นได้แล้วบอกว่า “เฮ้ย
ไม่เอาๆ เปลี่ยนใจ”
ผู้หญิงเล่นเกมหรือเปล่า หลอกให้ผู้ชาย
หัวหมุน งุนงง นอนไม่หลับ ถือเป็นความรุนแรง
ทีก่ ระท�าต่อผูช้ ายอย่างหนึง่ หรือเปล่า ไปไม่ถกู
แล้ว เอะอะอะไรผู้ชายก็ผิด
ลองคิดในทางกลับกัน เดตกันแล้ว จูบกัน
ดูดดื่มแล้ว ผู้หญิงมั่นใจมากว่าได้ ‘กิน’ ผู้ชาย
คนนี้แน่ๆ ในคืนนี้ ผู้หญิงชวนไปที่ห้อง ถอด
เสื้อผ้า ผู้ชายเกิดนึกขึ้นได้ว่า “ไม่เอาๆ ไม่ได้
ชอบเธอขนาดนั้น เปลี่ยนใจ ไม่ท�าแล้วนะ
นอนจับมือกันเถอะ หรือเรานอนกอดกันเฉยๆ
ได้ไหม แต่เราไม่อยากมีอะไรกับเธอนะ”
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นหลัง
จากนั้น ผู้หญิงจะ ‘ข่มขืน’ ผู้ชายหรือไม่? และ
ผู้หญิงสามารถเคลมได้หรือไม่ว่า การที่ผู้ชาย
ให้เธอนอนกอด แปลว่าผูช้ ายต้องอยากมีเซ็กซ์
กับเธอ เธอจึงสามารถบังคับขืนใจเขาได้? หรือ
เที่ยวไปร้องแรกแหกกระเชอว่า ผู้ชายคนนี้
ใช้ไม่ได้ นอนกอดเธอทั้งคืน แต่ไม่ยอมให้เธอ
‘เอา’
และถ้าผู้หญิงจะนอนกอดผู้ชายทั้งคืน
โดยไม่ลว่ งล�า้ ก�า้ เกินเขามากไปกว่านัน้ แปลว่า
ผูห้ ญิงคนนัน้ เป็นคนดี เป็นสุภาพสตรี ไม่ขนื ใจ
บุรุษผู้เป็นเพศพ่อ?
อ่านถึงตรงนี้ เราจะเริ่มคิดได้ว่า การน�า
สถานการณ์มาสลับร่างกันตรงไปตรงมาแบบนี้
ไม่เมกเซนส์เท่าไร
เพราะอะไรถึงไม่เมกเซนส์?
ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย พวกเรายอมรับมา
โดยตลอดว่าบทบาททางเพศของหญิงและชาย
คือ ชาย รุก, หญิง รับ ต่อให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายรุก
ก็ต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้เหมือนกับว่า
เราเป็นฝ่าย ‘รับ’ ค�าว่า ‘ทอดสะพาน’ นั้น
ค่อนข้างชัดเจน เพราะมันแปลว่า ผู้หญิงต้อง
ส่ง ‘ซิก’ บางอย่าง เพื่อให้ผู้ชายรู้ว่า ‘เดินขึ้น
สะพาน’ มาจีบฉันสิ - ฉันส่งสัญญาณให้เธอ
‘รุก’ ได้แล้วนะ จากนัน้ ฉันอาจจะท�าเป็นขัดขืน
พองาม เพื่อให้เธอ ‘รุก’ อีกนิด แต่เธออย่า
ยอมแพ้นะ เธอต้องรุกต่อ สักพักฉันก็จะท�าเป็น
ว่าฉันต้องยอมเพราะต้านทานแรง ‘รุก’ ของเธอ
ไม่ได้ สุดท้ายเราจึงต้องร่วมหอลงโรงกันโดย
ปริยาย
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“ผู้หญิงต่อให้เป็นกะหรี่หรือแต่งตัวโป๊แค่ไหน ก็ไม่ใช่ ‘ข้ออ้ำง’ ที่ใครจะไปข่มขืนเธอ
ถ้ำยังไม่เข้ำใจ ก็ลองนึกเปรียบเทียบดูวำ่ หำกวันหนึง
่ เรำไปเดินในทีเ่ ปลีย
่ ว แล้วโดนปล้น
โดนจี้ ในกรณีน้ค
ี นที่ผิดเป็นเรำที่เสือกไปเดินในที่เปลี่ยว หรือคนที่ผิดคือโจร?”
ไวยากรณ์นี้กลายเป็นพล็อตรักโรแมนติก
ตบ-จูบ ถูลถู่ กู งั จนน�าไปสูฉ่ ากข่มขืนของนวนิยาย
โรแมนซ์ของอเมริกัน จนนวนิยายไปก๊อบปี
มาเป็ น ต้ น แบบของนิ ย ายน�้ า เน่ า ไทย และ
กลายมาเป็นละครทีวที ถี่ กู รีเมกครัง้ แล้วครัง้ เล่า
และคนดูทเี่ ป็นสตรีทงั้ หลายก็ดไู ปจิกหมอนไป
อยากถูกพระเอกหล่อๆ รวยๆ อย่างในละคร
ข่มขืนบ้าง
บทบาท ‘รุก’ ของเพศชายอยู่ในจิตส�านึก
ของเราจนกระทั่งเราคิดว่านี่คือ ความถูกต้อง
ตามธรรมชาติ พระเจ้าสร้างเรามาแบบนี้ สร้าง
ผู้ชายให้เข้มแข็ง สร้างผู้หญิงให้อ่อนแอ สร้าง
ให้ผู้ชายล่าสัตว์ ผู้หญิงทอผ้า เลี้ยงลูก หุงหา
อาหาร ปัดกวาดถ�้า - โอ๊ย มันก็เป็นแบบนี้มา
ตัง้ แต่ยคุ หิน - เมือ่ เราเชือ่ เช่นนี้ เราจึงเชือ่ ต่อไป
อีกว่า วิธที ผี่ หู้ ญิงจะมีชวี ติ ทีด่ แี ละปลอดภัยคือ
เราต้องสอนให้ผชู้ าย ‘ดูแล’ ผูห้ ญิง ช่วยผูห้ ญิง
ถื อ ของหนั ก ลุ ก ให้ ผู ้ ห ญิ ง ในรถสาธารณะ
นับถือผู้หญิงในฐานะที่เป็นเพศแม่และแสน
อ่อนแอ ดังนัน้ ผูช้ ายทีด่ ตี อ้ งห้ามท�าร้ายผูห้ ญิง
นะเฟ้ย ใครท�าร้ายผู้หญิงแม่งหน้าตัวเมียว่ะ
ใครแต่งงานแล้วไปมีผู้หญิงอื่น ไม่ให้เกียรติ
เมีย ถือว่าไม่เป็นลูกผู้ชายเฟ้ย ฯลฯ
หืมมมม - ย้อนแย้งมากไหม? ใครท�าร้าย
ผูห้ ญิงหน้าตัวเมีย ตกลงจะนับถือหรือไม่นบั ถือ
ผู้หญิงกันแน่?
กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม และ
การเมืองทีท่ า� ให้เราเห็นเรือ่ งบทบาทเชิงรุกของ
ผู้ชายเป็น ‘ธรรมชาติ’ คือผลผลิตของ ‘สังคม
ชายเป็นใหญ่’ - เป็นธรรมชาติขนาดไหนก็
ขนาดที่ท�าให้เราเชื่อว่า - ชายเป็นใหญ่, ชาย
เป็นหัวหน้าครอบครัว ฯลฯ คือเรือ่ ง ‘ธรรมชาติ’
นั่นแหละ พอผู้หญิงท�างานนอกบ้าน ผู้ชาย
เลี้ยงลูก ท�างานบ้าน เราก็เรียกสิ่งนั้นว่า ‘ผิด
ธรรมชาติ’ ทันที
สังคมชายเป็นใหญ่เข้าใจง่ายมาก เมือ่ เรา
พูดเรื่องการต่อสู้เพื่อให้ผู้หญิงได้สิทธิในการ
เลือกตัง้ เหมือนผูช้ าย หรือผูห้ ญิงควรได้คา่ แรง
เท่ากันกับผู้ชาย ผู้หญิงต้องได้เรียนหนังสือ
เหมือนกับผูช้ าย ฯลฯ แต่เมือ่ ต้องมาพูดถึงเรือ่ ง
วัฒนธรรมการข่มขืน หรือ rape culture มันจะ
เริ่มเป็นเรื่องที่เข้าใจยากขึ้น ไม่จ�ากัดเฉพาะ
สังคมไทยเท่านั้นด้วย
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เพื่อให้เข้าใจง่าย ลองมาท�าเช็กลิสต์ดูว่า
เราเป็นคนที่สมาทานวัฒนธรรมข่มขืนหรือไม่
จงตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ จากค�าถามดังต่อไปนี้
• คุณคิดว่าการแต่งตัวโป เป็นเหตุให้
ผู้หญิงถูกข่มขืนหรือไม่?
• คุณคิดว่าผูห้ ญิงไม่ควรออกไปไหนตอน
กลางคืนตามล�าพังเพือ่ ความปลอดภัยของเธอ
ใช่หรือไม่?
• คุณคิดว่าผู้หญิงไม่ควรไปไหนกับผู้ชาย
สองต่อสองใช่หรือไม่?
• คุณคิดว่าผู้หญิงไม่ควรดื่มเหล้าจนเมา
ในงานปาร์ตี้ใช่หรือไม่?
• คุ ณ คิ ด ว่ า เราควรมี ตู ้ ร ถไฟหญิ ง ล้ ว น
รถเมล์หญิงล้วน หอพักหญิงล้วน และอื่นๆ
หญิงล้วนเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงใช่
หรือไม่?
• คุณคิดว่าผู้หญิงแรดๆ ชอบอ่อยผู้ชาย
ไม่รักนวลสงวนตัว มีแฟนมาแล้วหลายคน
หากจะโดนข่มขืนก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลกใช่หรือไม่?
• คุณคิดว่าผู้หญิงในอาชีพให้บริการทาง
เพศ ไม่ควรโวยวายเมื่อถูกข่มขืนใช่หรือไม่?
• คุณคิดว่าการทีผ่ หู้ ญิงเปิดประตูตอ้ นรับ
เพื่อนชายให้เข้ามาในห้องของเธอแปลว่า เธอ
อนุญาตให้เขามีเพศสัมพันธ์กบั เธอใช่หรือไม่?
ถ้าคุณ (ไม่วา่ จะเป็นเพศไหน) ตอบว่า ‘ใช่’
ต่อค�าถามเหล่านี้แปลว่า คุณคือส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการข่มขืน
วัฒนธรรมการข่มขืน ไม่เพียงแต่ไม่ตั้ง
ค�าถามต่อบทบาทเชิงรุกของผูช้ ายในเรือ่ งเพศ
แต่ยังเชื่อว่า การข่มขืนเป็นสิทธิของผู้ชายที่
อ้างอิงอยู่กับบทบาทเชิงรุกของพวกเขา และ
ถ้ า ผู ้ ห ญิ ง ไม่ อ ยากถู ก ข่ ม ขื น พวกเธอจง
ประพฤติตนอยูใ่ น ‘กรอบ’ และ ‘กติกา’ ทีส่ งั คม
‘ก�าหนด’ เอาไว้ นั่นคือ เป็นกุลสตรี ไม่แรด
ไม่ร่าน ไม่ออกไปไหนคนเดียว ไม่แต่งตัวโป
ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่ด่ืมเหล้า ไม่อยู่กับผู้ชาย
สองต่อสอง - หากไม่ปฏิบัติตนเช่นนี้ แล้วเกิด
ถูกข่มขืนขึน้ มา สังคมจะ ‘สมน�า้ หน้า’ แล้วบอก
ว่า ‘สมแล้วก็แรดเสียขนาดนั้น’ หรือ ‘สมแล้ว
ก็นุ่งสั้น โชว์นมเสียขนาดนั้น’ (และที่สังคม
สามารถสร้างกติกาต่อผูห้ ญิงได้เส็งเคร็งขนาดนี้
ก็เพราะมันเป็นสังคมชายเป็นใหญ่ไง)
ผู ้ ห ญิ ง ต่ อ ให้ เ ป็ น กะหรี่ หรื อ แต่ ง ตั ว โป

แค่ไหน ก็ไม่ใช่ ‘ข้ออ้าง’ ที่ใครจะไปข่มขืนเธอ
ถ้ายังไม่เข้าใจ ก็ลองนึกเปรียบเทียบดูว่า หาก
วันหนึ่งเราไปเดินในที่เปลี่ยว แล้วโดนปล้น
โดนจี้ ในกรณีนี้คนที่ผิดเป็นเราที่เสือกไปเดิน
ในที่เปลี่ยว หรือคนที่ผิดคือโจร?
ฉันใดก็ฉนั นัน้ ในเรือ่ งของหลักการ เราต้อง
ยืนยันว่า คนเดินในที่เปลี่ยวไม่ผิด แต่คนผิด
คือโจรใช่หรือไม่? อย่างน้อยที่สุดการเดินใน
ทีเ่ ปลีย่ วอย่างมากก็ผดิ แค่เรือ่ ง ‘ไม่ระวังตัว’ แต่
ไม่ผิดกฎหมาย เพราะการเดินในที่ที่กฎหมาย
ไม่ห้ามให้เราเดิน แปลว่าเรามีสิทธิเดิน และ
ไม่มีใครใช้ความประมาทของเราเป็นข้ออ้าง
ในการปล้นเรา!
เช่นกันผูห้ ญิงในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์คนหนึง่
ไม่ควรถูกลิดรอนสิทธิของเธอ (ในนามของ
ความหวังดี) ในการแต่งตัว ในการเดินทาง
ในการแรด ในการส�าส่อน ในการจะเลือกอาชีพ
ขายตัว ในการไปไหนสองต่อสองกับผู้ชาย
ในการชวนผู้ชายมาบ้าน เพียงเพราะใครๆ
บอกว่า หากเธอท�าเช่นนั้นมันจะไม่ปลอดภัย
ต่อตัวเธอเอง
และท้ายที่สุดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือ
ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจเลย
ถามตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากคุณเป็น
ผู้หญิงว่า คุณคือส่วนหนึ่งของการสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั วัฒนธรรมข่มขืนหรือไม่? คุณคือ
หนึ่งในคนที่สมน�้าหน้าผู้หญิงแต่งตัวโปที่ถูก
ข่ ม ขื น หรื อ ไม่ ? คุ ณ คื อ ผู ้ ห ญิ ง ที่ ส มน�้ า หน้ า
หากผู้หญิงถูกข่มขืนเพียงเพราะเธอเปิดประตู
ให้เพื่อนชายเข้ามาในบ้านหรือไม่?
เพราะในวัฒนธรรมข่มขืน ความรุนแรงทีส่ ดุ
ของมั น คื อ การท� า ให้ พ วกเธอเป็ น ได้ เ พี ย ง
นกตัวน้อย เปราะบาง น่าทะนุถนอม อยูใ่ นกรง
แทนการได้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ มี สิ ท ธิ ทุ ก ประการ
เหนือชีวติ ของเธอเองเยีย่ งมนุษย์ผหู้ นึง่ พึงจะมี
หมายเหตุ: การข่มขืนในบทความชิ้นนี้
ยั ง ไม่ ไ ด้ ครอบคลุ มเรื่ อ งการข่ มขื นเพศชาย
และเพศสภาพอื่นๆ และถ้าไม่ขี้เกียจ หรือลืม
หรือเบื่อ จะเขียนถึงในคราวต่อๆ ไป ซึ่งไม่
รับปากว่าเมื่อไร
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ส�ำรวจเส้นทำงชีวิตของเจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ จำกเคนทักกี แล้วโลดแล่นสู่ฮอลลีวูดจนครองใจเรำได้อย่ำงไร

FILM
เรื่อง คริสตอฟเฟอร์ สเวนซัน
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GIRL
จากเคนทักกีสู่ฮอลลีวูด เส้นทางชีวิตที่มุ่งมั่นของ
เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์

สำวที่เติบโตในฟำร์ม พู ดจำห้วนๆ ตรงไปตรงมำ
มีควำมเป็นกันเองแบบไร้ฟล
ิ เตอร์ และเปี่ ยมไปด้วย
ควำมโก๊ะ นี่คืออุปนิสัยที่หำกเขียนลงบนกระดำษ
ก็อำจดูไม่ผำ่ นเกณฑ์นก
ั แสดงน�ำหญิงของฮอลลีวด
ู
ที่บ่อยครั้งดูแตะต้องไม่ได้ แต่ส�ำหรับ เจนนิเฟอร์
ลอว์เรนซ์ กลับมีสง
ิ่ เหล่ำนี้ ซึง
่ พอผนวกกับรูปร่ำง
หน้ำตำ ควำมส�ำเร็จ และชือ
่ เสียงของเธอซึง
่ ทะยำน
ขึ้นสู่ท่ห
ี นึ่งของวงกำร และก�ำลังกลำยเป็นตัวแปร
ส�ำคัญทีท
่ ำ� ให้เห็นว่ำสุภำพสตรีกส
็ ำมำรถขับเคลือ
่ น
อุ ต สำหกรรมนี้ ไ ด้ โ ดยไม่ ต้ อ งพึ่ ง พำแต่ พ ระเอก
เพียงอย่ำงเดียว
ชีวิต ณ รัฐเคนทักกี

เจนนิเฟอร ชเรเดอร ลอวเรนซ (Jennifer Shrader
Lawrence) เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมป 1990 ที่เมือง
อินเดียน ฮิลส รัฐเคนทักกี ทีม่ ปี ระชากรราว 3,000 คน
คุณพอแกรี ลอวเรนซ ทํางานรับเหมากอสราง สวนคุณแม
คาเรน ลอวเรนซ ประกอบอาชีพเปนผูจัดการซัมเมอร
แคมป ซึง่ ตัง้ อยูบ นฟารมของครอบครัวทีเ่ จนนิเฟอรเติบโต
มากับการขีม่ า เปนประจํากับพีช่ ายสองคน เบน ลอวเรนซ
และเบลน ลอวเรนซ ชีวิตวัยเรียนประถมและมัธยมที่
Kammerer Middle School ในเมืองหลุยสวลิ ล ถือไดวา
แปรปรวน เพราะเธอมีความไฮเปอรผสมกับความวิตก
กังวลทีท่ าํ ใหเขากับเด็กคนอืน่ ไมคอ ยได
กิจกรรมที่ทําใหเจนนิเฟอรผอนคลายและเปนตัว
ของตัวเองมากทีส่ ดุ ก็หนีไมพน การแสดง ซึง่ บทบาทแรก
ในชีวติ ของเธอคือการเลนเปนผูห ญิงขายบริการในละคร
เวทีทโี่ บสถตอนอายุ 9 ขวบ โดยจุดเปลีย่ นของเจนนิเฟอร
เกิดขึ้นเมื่อมีแมวมองมาเห็นเธอที่ยานยูเนียนสแควร
ในนิวยอรกตอนทีไ่ ปเทีย่ วกับครอบครัว และชักจูงใหเธอ
เขาวงการตอนอายุ 14 ป ซึง่ ปตอ มาเจนนิเฟอรกต็ ดั สินใจ
ยายไปอยูลอสแอนเจลิสกับคุณแมดวยวัยเพียง 15 ป
และตองเรียนโฮมสคูลแบบ fast track ใหจบระดับชั้น
มัธยมภายใน 2 ป เพือ่ จะไดโฟกัสการแสดงอยางเต็มที่
จากโฆษณา Burger King สู่รางวัลออสการ์

ผลงานแรกๆ ของเจนนิเฟอรคือ การถายแบบและถาย
โฆษณา เชน การเปนนางแบบแคมเปญของแบรนด
Abercrombie & Fitch (ที่ไมเคยถูกใช) และโฆษณา
Burger King ตอมาเธอไดออดิชันงานแสดงแรกก็คือ
การเลนเปนสัตวแพทยในวิดีโอสังคมศาสตรที่เธอก็ไม
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ไดงาน แตกไ็ ดไปแสดงในวิดโี อโปรโมตรายการ My Super
Sweet 16 ของชอง MTV
ผลงานสรางชือ่ ของเธอก็คอื ภาพยนตรเรือ่ ง Winter’s
Bone ในป 2010 ที่เจนนิเฟอรไดรับการเสนอชื่อเขาชิง
รางวัลนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมที่งานประกาศรางวัล
ออสการดวยวัยเพียง 20 ป และตอมาในป 2011 เธอ
ก็ไดกา วสูห มวดหนังฟอรมยักษเรือ่ ง X-Men: First Class
ในบทบาท มิสทีก ในป 2012 กับหนังแฟรนไชสเรือ่ ง The
Hunger Games ในบทนํา แคตนิส เอเวอรดนี ซึง่ ตอนแรก
เธอลังเลทีจ่ ะรับบทนีแ้ ละใชเวลาตัดสินใจถึง 3 วัน เพราะ
กลัวคนจะไมเชื่อถือเมื่อนักแสดงมาเลนหนังแฟรนไชส
แตผลลัพธของหนังเรื่องนี้กลับผลักดันใหเจนนิเฟอร
กาวสูส มรภูมอิ นั สูงสุดของวงการฮอลลีวดู ซึง่ เธอก็ยงั เลือก
รับเลนบทหนังฟอรมเล็กที่เปนขวัญใจของนักวิจารณ
และผูชมอยูเปนประจํา เห็นไดจากการที่เธอไดรับการ
เสนอชื่อเขาชิงออสการอีก 3 ครั้ง และชนะในป 2012
จากบทนําในหนังเรือ่ ง Silver Linings Playbook
โปรแกรมหนังเรื่องตอไปของเจนนิเฟอรคือหนัง
สะเทือนขวัญ Mother! ของผูก าํ กับ ดารเรน อโรนอฟสกี
จากเรื่อง Black Swan ที่เธอกําลังคบหาในชีวิตจริง
สวนอีกหนึง่ เรือ่ งทีก่ าํ ลังเปนทีจ่ บั ตามองคือหนังชีวประวัติ
ชางภาพสงครามสาว ลินซีย แอดดาริโอ ชื่อ It’s What
I Do ซึง่ ได สตีเวน สปลเบิรก มากํากับให แถมเจนนิเฟอร
กําลังเขียนบทประพันธคกู บั เอมี ชูเมอร สําหรับภาพยนตร
คอเมดีที่ทั้งคูจะแสดงรวมกันอีกดวย
กลยุทธ์การเงินของเจนนิเฟอร์

ถามองในเชิงธุรกิจ การลงทุนในตัวเจนนิเฟอรถือไดวา
คุมคา เพราะเธอคือหนึ่งในนักแสดงไมกี่คนที่ไดการ

ยอมรับทั้งในหมวดหนังอินดี้ที่การันตีดวยรางวัล และ
หนังใหญบล็อกบัสเตอรฮอลลีวูดที่มาพรอมเงินจาก
บ็อกซออฟฟศ ซึง่ หนังทัง้ หมดของเจนนิเฟอรทาํ เงินไปแลว
มากกวา 5 พันลานเหรียญสหรัฐทัว่ โลก และเจนนิเฟอรเอง
ก็เปนหนึ่งในนักแสดงฮอลลีวูดไมกี่คนที่สามารถเรียก
คาตัวไดสูงถึง 20 ลานเหรียญสหรัฐตอภาพยนตรหนึ่ง
เรือ่ ง แถมในโลกโซเชียล แมเธอจะไมไดเลนอินสตาแกรม
แตเฟซบุกเพจของเธอก็มีคนไลกมากกวา 16 ลานคน
อีกหนึ่งกลยุทธในการขยายแบรนด ‘เจนนิเฟอร
ลอวเรนซ’ คือการที่เธอไดเซ็นสัญญากับแบรนดลักซูรี
อยาง Dior ชวงกลางป 2012 เพื่อเปนพรีเซนเตอรไลน
กระเปารุน Miss Dior และตอมาในป 2015 เธอก็ไดเซ็น
สัญญาตออีก 3 ป พรอมคาตัว 15 ลานเหรียญสหรัฐ
และเพิ่มการเปนพรีเซนเตอรใหกับไลนลิปสติก Dior
Addict อีกดวย นีเ่ ปนการสะทอนความนิยมและผลกําไร
ทีเ่ กิดขึน้ จากการวาจางเธอเปนพรีเซนเตอร
สิทธิสตรีและการเป็นผู้ให้

สิง่ ทีท่ าํ ใหเธอกลายเปนขวัญใจมหาชน คือการวางตัวที่
เขาถึงงาย และสนุกกับชีวิตผูหญิงวัย 27 ปแบบโกะๆ
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“กำรประสบ
ควำมส�ำเร็จ
ไม่ได้แปลว่ำ
คนเรำต้อง
ท�ำงำนน้อยลง
และดูถูก
คนอื่นเหมือน
พวกเขำ
ไม่มีค่ำ”

อยางการทีเ่ ธอเปนแฟนคลับตัวยงของตระกูลคารดาเชียน
แตในขณะเดียวกันก็มีจุดยืนในอุตสาหกรรมภาพยนตร
ทีเ่ พศพอมักคุมเกมอยูต ลอดเวลา
ประเด็นนีเ้ ราเห็นจากการทีเ่ ธอออกมาเปดเผยผาน
เว็บไซต Lenny Letter หลังขอมูลของคายโซนีไ่ ดถกู แฮก
และเปดโปงวา เธอและเอมี อดัมส ไดคาตัวนอยกวา
นักแสดงชายคนอื่นๆ ในหนังเรื่อง American Hustle
(2013) ซึ่งเจนนิเฟอรบอกวาเธอไมไดโกรธหรือเกลียด
คายโซนี่ แตโกรธที่ยอมใหตัวเองโดนเอาเปรียบและ
ไมกลาทีจ่ ะตอรองราคา เพราะกลัวคนอืน่ ในวงการจะมอง
วาเธอเปนผูห ญิงเรือ่ งมาก โดยหลังจากเหตุการณนคี้ า ตัว
เธอสูงขึน้ อยางเชนเรือ่ ง Passengers (2016) ทีเ่ ธอได
คาตัวสูงกวาพระเอก คริส แพรตต
อีกหนึ่งโปรเจกตที่เจนนิเฟอรไดริเริ่มคือองคกร
การกุศลของตัวเอง ภายใตชื่อ Jennifer Lawrence
Foundation ในเมืองหลุยสวิลลที่เธอเติบโต ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นมาเพื่อชวยเหลือและระดมทุนหาเงินใหองคกรอื่นๆ
ทีด่ แู ลปญหาของเด็กและเยาวชน เชน องคกร Fund for
the Arts, Down Syndrome of Louisville และ Kids
Cancer Alliance เปนตน โดยในป 2016 เธอไดบริจาค
เงิน 2 ลานเหรียญสหรัฐ ใหโรงพยาบาล Kosair Children’s
เพือ่ สรางหนวยงานรักษาผูป ว ยเด็กดานโรคหัวใจอีกดวย
เราได้อะไรจากเจนนิเฟอร์

ถ า วั น หนึ่ ง เราต อ งบรรยายคุ ณ ค า ของนั ก แสดงที่ ชื่ อ
‘เจนนิเฟอร ลอวเรนซ’ ใหคนรุน ตอไปไดฟง เราคงไมได
บอกเพียงวาเธอคือผูหญิงบนหนาปกนิตยสาร Vogue
ทีผ่ หู ญิงอยากสวยตาม หรือเปนนักแสดงทีผ่ ชู ายหลายคน
เคยวาดฝนวาอยากไปออกเดตดวย แตเรากลับจะบอกวา
เธอคือตัวอยางของนักแสดงที่เมื่อขึ้นมาเปนอันดับตนๆ
ของวงการ เธอไมไดหลงระเริงไปกับชือ่ เสียง ยังคงจดจํา
รากของตัวเอง พยายามพัฒนาฝมืออยูเรื่อยๆ และเธอ
ก็เปนมนุษยเหมือนเรานีแ่ หละ ทีห่ ากเราเอาทัศนคติและ
ตัวตนของเธอไปปรับใช เราก็อาจกาวไปสูจุดที่สูงขึ้น
ในชีวิต ไมวาอาชีพของเราจะเปนอะไร และทําไดดวย
การเปนตัวของตัวเองมากกวาเวอรชนั ทีป่ รุงแตงไปหมด
59

FASHION

เรื่อง เอกลักษณ์ เชิดชู
ภาพ GERARD JULIEN/AFP, Spynewsmagazine, Pinterest

เจ้าหญิงไดอานา
ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ
ในการสร้างกระเป๋ารุ่น
Lady Dior
กระเป๋ารุ่น Lady Dior ของแบรนด์
Christian Dior เป็นหนึ่งในกระเป๋า
ถื อ ของผู้ ห ญิ ง ที่ ท รงอิ ท ธิ พ ลที่ สุ ด
ทั้ ง ยั ง ถู ก จั ด ว่ า เป็ น Iconic Bag
อี ก หนึ่ ง ใบ ที่ คุ้ ม ค่ า แก่ ก ารลงทุ น
ทั้งยังมีคุณค่าความงามที่ควบคู่กับ
ประวั ติ ค วามเป็ น มา สร้ า งความ
แตกต่าง และต้องจารึกในอีกหนึ่ง
หน้ า ประวั ติ ศ าสตร์ ว งการแฟชั่ น
วันนี้ THE STANDARD จะชวนคุณ
มาย้ อ นเรื่ อ งราวที่ แ สนประทั บ ใจ
ของกระเป๋ารุ่นนี้ ที่ได้แรงบันดาลใจ
มาจากเจ้ า หญิ ง ไดอานาที่ ทุ ก คน
จับตามองมากทีส
่ ด
ุ คนหนึง
่ ของโลก

DISCOVER
LADY
DIOR
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เจ้ า หญิ ง ไดอานา และ แบร์ น าแด็ ต ชี รั ก
สุ ภ าพสตรี ห มายเลขหนึ่ ง ของฝรั่ ง เศส
ในปี 1995

ทุกอยางเริ่มขึ้นในป 1995 เมื่อเจาหญิงไดอานาเสด็จฯ
เยือนกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในการนี้สุภาพสตรี
หมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศส แบรนาแด็ต ชีรัก ไดมอบ
กระเปาที่ออกแบบขึ้นเปนพิเศษโดย จอหน กัลลิอาโน
ที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายสรางสรรคให House
of Dior ในสมัยนั้น
กระเปาใบนี้ผลิตขึ้นดวยหนังแกะคุณภาพดีสีดํา
จํานวน 130 ชิ้น โดยใชชางฝมือ 7 คน เย็บดวยมือ
ทั้ ง ยั ง ใช ล วดลาย ‘คานนาจ’ ที่ ไ ด แ รงบั น ดาลใจมา
จากเกาอี้นโปเลียนในงานเปดตัวคอลเล็กชันแรกของ
Christian Dior ในป 1947 โดยลักษณะการสานของ
หวายจะคลายลวดลายทรงเรขาคณิตทับซอน บรรจง
เย็บดายดวยมือลงบนหนังดวยความประณีต ถือเปน
งานหัตถศิลปขั้นสูงที่ยากจะหาที่ใดเหมือน
สําหรับลวดลายนี้ ผูเ ย็บตองมีทกั ษะขัน้ สูงในการทํา
ชางหนึ่งคนตองใชเวลาอยางนอย 8 ชั่วโมงในการเย็บ
และประกอบอะไหลทั้งหมดเขาดวยกัน นอกจากนี้ยังมี
อะไหลเงินจํานวน 43 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยสายสะพาย
ที่ปองกันฐานกระเปาเพื่อรองรับนํ้าหนัก รวมถึงอักษร
Dior ที่ประดับอยูที่หูกระเปา สรางความงามใหกระเปา
รุนนี้สวยงามมากยิ่งขึ้น จึงไมน าแปลกใจที่กระเปา
ของ Christian Dior หนึ่งใบจะสรางความสงางาม
และคงความคลาสสิกไดมากขนาดนี้
เมอซิเออรดิออร เคยกลาวไววา “เมื่อผมเริ่มตน
อาชีพนักออกแบบ ผมหวังทีจ่ ะสรางชุดสวยใหหญิงสาว
ทุกคนงดงาม สงา และนาหลงใหล โดยหวังอยางยิ่งวา
หญิงสาวที่สวมชุดของผมนั้นจะเจิดจรัส เปลงประกาย
และชุ ด นั้ น จะยั ง สวยงามและคลาสสิ ก ตลอดกาล”
เจาหญิงไดอานาตอบโจทยนยิ ามความงามนัน้ เปนอยางดี
หลังจากนั้นไมนาน พระองคทรงถือกระเปาใบที่
ไดรับมาเปนครั้งแรกในเดือนตุลาคม ขณะเสด็จฯ เยี่ยม
เด็กในเมืองเบอรมิงแฮม ประเทศอังกฤษ

เจาหญิงไดอานาฉลองพระองคดว ยชุดสูทสีขาว-ดํา
ลายฮาวน ส ทู ธ และทรงถื อ กระเป า ด ว ยพระพั ก ตร
ทีย่ มิ้ แยม และในวันนัน้ เอง กระเปารุน ใหมของ Christian
Dior ก็ไดสะกดสายตาคนทั้งโลก หลังจากภาพที่ถูก
ถายโดยเหลาปาปารัซซีปรากฏลงหนาหนังสือพิมพ
และแท็บลอยดในวันตอมา
อยางทีท่ ราบกันวาเจาหญิงไดอานาทรงเปนหนึง่ ใน
สุ ภ าพสตรี ที่ ไ ด รั บ การถ า ยภาพมากที่ สุ ด ในโลก จึ ง
หลีกเลี่ยงไมไดที่กระเปาของ Christian Dior รุนนี้
จะปรากฏอยูใ นภาพเหลานัน้ พระองคทรงถือกระเปาของ
Christian Dior ติดตอกันในหลายที่ที่พระองคเสด็จฯ
เยือนทั้งในอังกฤษและอารเจนตินาในระยะเวลาเพียง
2-3 เดื อ น และนั่ น เป น เหตุ ผ ลที่ ทํ า ให แ ฟชั่ น นิ ส ต า
ทั่วโลกกลาวถึงกระเปาใบนี้กันอยางแพรหลาย
ไมนาน แบรนด Christian Dior จึงตั้งชื่อกระเปา
รุนนี้วา ‘Lady Dior’ เพื่อเปนเกียรติแดเจาหญิงไดอานา
เนื่องจากพระองคทรงสรางปรากฏการณใหยอดขาย
เครื่องหนังของแบรนดนี้เพิ่มขึ้น 10 เทาตั้งแตเริ่มขาย
เฉพาะกระเปารุนนี้มียอดขายถึง 200,000 ใบในระยะ
เวลาเพียง 2 ป จนเกิดเปนคอลเล็กชันใหมๆ ตามมา
โดยใช วั ส ดุ ทั้ ง ผ า ซาติ น หนั ง จระเข หนั ง งู ผ า ทวี ด
และอื่ น ๆ อี ก มากมาย กลายเป น It Bag หนึ่งใบที่
ครองใจสาวๆ เรือ่ ยมา จนถึงปจจุบนั

“เมือ
่ ผมเริม
่ ะสร้างชุดสวยให้
่ ต้นอาชีพนักออกแบบ ผมหวังทีจ
หญิงสาวทุกคนงดงาม สง่า และน่าหลงใหล โดยหวังอย่างยิง
่
ว่า หญิงสาวที่สวมชุดของผมนั้นจะเจิดจรัส เปล่งประกาย
และชุดนั้นจะยังสวยงามและคลาสสิกตลอดกาล”
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ก่อนอืน
่ ... พอดแคสต์อยูท
่ ไ่ี หน?
ตอบง่ายๆ ว่าอยูใ่ นโทรศัพท์
มือถือหรือบนคอมพิวเตอร์นน
่ั เอง
ขอให้นึกภาพว่า ‘พอดแคสต์ =
เพลง’ เราเสพเพลงกันอย่างไร
เราก็เสพพอดแคสต์กันอย่างนั้น
เลย นัน
่ ฟังแบบสตรีมมิง
่ คือ หนึง
ที่หมายถึงกดฟังทันที และสอง
โหลดมาเก็บไว้กอ
่ น แล้วฟังเมือ
่ ไร
ก็ได้ และจะฟังซํา้ กีค
่ รัง
้ ก็ได้
และนีค
่ อ
ื ฮาวทูงา่ ยๆ สําหรับ
คนทีฟ
่ ง
ั จากหน้าเว็บไซต์ รวมถึง
ผูใ้ ช้ iPhone และ Android

thestandard.co/podcast

ฟังจากหน้าเว็บ
หยิ บ มื อ ถื อ หรื อ เป ด คอมพิ ว เตอร ขึ้ น มา เป ด
เบราวเซอร พิมพ thestandard.co/podcast
หรือถาคลิกลิงกจากโซเชียลมีเดีย คุณจะถูกพา
ไปที่เอพิโสดนั้นๆ ก็สามารถกดฟงไดทันทีแบบ
สตรีมมิง หรือถาอยากโหลดเก็บ ใหกดไอคอน
ดาวนโหลดทีม่ มุ ขวาบนตรงนี้ จะไดเปนไฟล MP3
ก็ใชแอปฯ ฟงเพลงทั่วไปฟงไดเลย (แนะนําใหใช
Wi-Fi โหลด จะรวดเร็วและประหยัดดาตา)

ผูใ้ ช้ iPhone
การฟงจากแอปฯ จะสะดวกกวาถากําลังเดินทาง
หรือออกกําลังกาย เพราะฟงแบบปดหนาจอเอา
ไวได เสียงไมดับ เอา! หยิบไอโฟนขึ้นมา กดไปที่
แอปฯ Podcasts ซึง่ ทุกเครือ่ งมีมาใหอยูแ ลว ถาลบ
ไปแลว ก็ไปโหลดมาใหมจาก App Store ไดฟรี
• กดเปดแอปฯ ไปที่เครื่องหมาย
เสิรช พิมพคําวา The Standard
หรือชื่อรายการที่อยากฟง

ผูใ้ ช้ Android
มือถือแอนดรอยด มีแอปฯ ที่ใชเลนพอดแคสต
ใหเลือกเพียบ เราขอใชแอปฯ Podbean ใหดเู ปน
ตัวอยาง
ใครอยากสรางแอ็กเคานต Podbean ก็
ทําได แตถา จะล็อกอินดวยเฟซบุก ก็งา ยนิดเดียว
เชนกัน
อนึ่งแอปฯ พอดแคสตดีๆ ฟรีๆ มีมากมาย
เชน Player FM หรือ Podcast Addict ใชงาย
อินเตอรเฟซงาม (ทั้ง iOS และ Android)

Podbean

Player FM

Podcast
Addict

• โดยกดจากเมนูสามจุดทายชือ่ เอพิโสด แลวกด
คําวา Download พรอมกดรูปหัวใจใหเราดวย
เอพิโสดที่โหลดมาจะอยูตรง Download
ซึ่งสามารถกดฟงไดทุกที่โดยไมตองใชเน็ตใดๆ
และฟงซํ้ากี่ครั้งก็ได

• กดเขาไปในรายการ กด Subscribe แลวกดฟง
เอพิโสดที่ตองการไดทันที
• เมือ่ กดเขาไปในแอปฯ Podbean จะเจอหนาตา
ประมาณนี้ กดหนาแรก (ไอคอนรูป explore
แถวบน ซายสุด) จะเปนหนาแสดงไดเร็กทอรี
ถารูอยูแลววาอยากหารายการอะไร ใหไปที่
ไอคอนแวนขยายเพื่อเสิรชไดเลย

• รายการที่เรา Subscribe แลว จะไปรวมกันอยู
ในหนา My Podcasts กดเขาไปในแตละรายการ
กดที่เมนู Feed จะเห็นแตละเอพิโสด ถากดที่ตัว
เอพิโสดก็จะเปนการฟงแบบสตรีมมิงเลย แตถา กด
เมนูสามจุดทายเอพิโสด แลวกด Download ก็จะ
เปนการโหลดเก็บไวฟงเมื่อไรก็ได โดยไมตองใช
อินเทอรเน็ต

• พอเจอแลวใหกด Subscribe ไวเลย ทุกครั้ง
ที่มีตอนใหม แอปฯ จะเตือนใหเรารูวา มาแลวๆ
กดโหลดกดฟงกันเร็ว
จากนั้นกดที่ตัวเอพิโสดเพื่อฟงทันทีแบบ
สตรีมมิง หรือเปลีย่ นไปใช Wi-Fi แลวกด Download
เพื่อเก็บไวฟงทีหลัง ก็ประหยัดดี

• ทริ ก เล็ ก ทริ ก น อ ย: สํ า หรั บ คนที่ กั ง วลเรื่ อ ง
storage กลัวเปลืองเนือ้ ที่ มีฟง กชนั ทีส่ งั่ ใหแอปฯ
ลบเอพิโสดที่เราฟงจบแลวทันทีดวยนะ ตั้งแยก
ของแตละรายการได บางรายการอยากใหฟง จบ
ลบเลย ก็ตั้งได หรือบางรายการฟงจบแตยัง
ไมตองลบ ก็ตั้งได
สําหรับแอปฯ Podbean บนแอนดรอยด
ที่หนาหลักของรายการ กดเมนูสามจุดขวาบน >
Settings > Delete Played Episodes ถาอยาก
ใหฟงจบลบเลย ใหเปดเปนสีเขียว (คาตั้งตน
เปนแบบนี)้ หรือถายังไมอยากใหลบ เพราะอยาก
เก็บไวฟงซํ้า ใหปดตรงนี้ทิ้งไป แลวคอยลบเอง
แบบแมนวลทีหลัง

• ฟงจบแลว หากชอบใจ ชวยกด like หรือ love
เอพิโสดนั้นๆ ดวย หรือถามีความเห็น คอมเมนต
ไดเลย เราสัญญาวาจะเอาไปปรับปรุงใหรายการ
ออกมาดีที่สุดเพื่อคุณผูฟง
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PODCAST
เรื่อง นทธัญ แสงไชย

00:00

12 YEARS
A STUDENT
นักเรียนไทยที่ไปเรียน
วิทยาการคอมพิ วเตอร์
ที่สหรัฐอเมริกา
WHO
ไปป์-รัฐภูมิ ตู้จินดา

นอกจาก 12 ปีจะเป็นเวลาที่วนครบ 1 รอบ
นักษัตร จากปีชวดไปจบที่ปีกุนแล้ว 12 ปี
ยังเป็นเวลาที่ ไปป์-รัฐภูมิ ตู้จินดา ได้รับ
ทุ น ไปเรี ย นต่ อ ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าตั้ ง แต่ ม . 6
จนจบปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือ ComSci ซึ่งเขาได้ท�า
วิทยานิพนธ์วจ
ิ ย
ั นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์
หลายชิ้นจนต่อยอดเป็นสตาร์ทอัพ และถูก
บริษัทยักษ์ใหญ่ซ้อ
ื ไปในราคาแสนแพง!
ทุกวันนีไ้ ปป์เป็นหนึง
่ ในทีมทีป
่ รึกษาของ
รัฐบาล ได้นา� ความรูแ้ ละประสบการณ์ รวมทัง
้
แนวคิดที่ได้จากการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ
มาพั ฒนาประเทศอย่างเต็มความสามารถ

29:36

THE STORY

ไปป์-รัฐภูมิ ตูจ้ นิ ดา ได้ทนุ ไปเรียนต่อตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีถงึ ปริญญาเอกเป็นเวลา
12 ปีที่สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยที่ไปป์เลือกเรียนคือ MIT หรือ Massachusetts
Institute of Technology ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลกด้านวิศวกรรม
นั่นท�าให้ที่นี่มีแต่ยอดมนุษย์เดินชนกันเต็มไปหมด จนช่วงแรกไปป์เองก็ท้อใจอยู่
เหมือนกัน แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยการเพิ่มวินัยลงในชีวิตรูทีน
เมื่อถึงปริญญาเอก ไปป์ย้ายไปเรียนที่ USC หรือ University of Southern
California เมืองลอสแอนเจลิส ในสาขาเดียวกับปริญญาตรีและปริญญาโท คือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ComSci ซึ่งเขาพบว่าการเรียนปริญญาเอก เป็นอะไร
ที่ต่างออกไป การท�าวิทยานิพนธ์ท่ีต้องผ่านความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้ง ท�าให้
ความอึดกลายเป็นคุณสมบัติส�าคัญในการเรียน การท�าปริญญาเอกคือการเรียนรู้
การแก้ปัญหา ที่ถ้าเจอก็จบ ถ้าไม่เจอก็ยังไม่จบ
นวัตกรรมที่ไปป์วิจัยขึ้นในช่วงเรียนปริญญาเอกคือ โปรแกรมท�านายราคาตั๋ว
เครื่องบินที่อเมริกา และการท�าระบบ Big Data โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อม
ข้อมูล ซึง่ สุดท้ายทัง้ สองงานวิจยั นีก้ ถ็ กู พัฒนาเป็นสตาร์ทอัพ และถูกบริษทั ยักษ์ใหญ่
ซื้อไปทั้งหมด เมื่อถามถึงเคล็ดลับการเรียนในต่างประเทศ ไปป์ก็ตอบว่ากลยุทธ์
เป็นสิ่งที่จ�าเป็นมากในการเรียน
“อย่างตอนผมไปเรียน ผมเลือกอาจารย์ทปี่ รึกษาเองเลยนะ เราต้องสืบว่าอาจารย์
คนไหนโหด คนไหนไม่ดี พอรู้ก็ไปบอกมหาวิทยาลัยว่า ผมขอไม่เรียนกับคนนี้ เขาก็
จัดให้นะ...
“คือแต่ละคนต้องมีกลยุทธ์ของตัวเอง แล้วกลยุทธ์ของคุณล่ะคืออะไร?”

• สาขาวิชา ComSci คือ
การเรี ย นวิ ธี ก ารที่ ท� า ให้
คอมพิ วเตอร์คิด หรือที่เรา
รู้จักกันในนาม AI
• การเรียนในมหาวิทยาลัย
อเมริกา ถ้าลงเรียนวิชา 12
หน่ ว ยกิ ต เท่ า กั บ ต้ อ งใช้
เวลาเรียน 12 ชั่วโมง หาก
เลกเชอร์ใช้เวลา 4 ชั่วโมง
หมายความว่าเวลาที่เหลือ
อีก 8 ชั่วโมง คือเวลาไว้
ท�าการบ้าน
PODCAST CREDITS
Show Host
ธัชนนท์ จารุพัชนี
Show Creator
ภูมิชาย บุญสินสุข
Episode Editor
นทธัญ แสงไชย
Sound Designer
& Engineer
ศุภณัฐ เดชะอ�าไพ

่ เี่ หมือนเปิดวาล์วดับเพลิงกรอกปาก คุณมีปญ
“การเรียนการสอนทีน
ั ญารับได้เท่าไรก็รบ
ั ไป”

ฟังพอดแคสต์ได้ท่ี
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PODCAST
AUDIO ON-DEMAND
EYE-OPENING FOR YOUR EARS
-MONDAY-

เรียนรูเรื่องการเงินผานกรณีศึกษา
ที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณของ
The Money Coach ที่ชวยลูกศิษย
แก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งเงิ น มากว า สิ บ ป
ช ว ยให คุ ณ ออกแบบการใช เ งิ น
ใหถูกจริตและมีชีวิตอยางที่ตองการ

นักเรียนนอก

THE SECRET SAUCE

T:

เคน

นครินทร
์

-WEDNESDAY-

ชวนเจาของแบรนดไทยที่ประสบความสําเร็จมาเลาเรื่องราวตั้งแต
กอตั้ง จนสามารถชนะใจผูบริโภค
ช ว งท า ยรายการเราจะช ว ยสกั ด
The Secret Sauce ออกมา เพื่อให
คุณผูฟงไดนําสูตรลับไปปรับใชกับ
อะไรก็ตามที่กําลังพยายามสรางอยู

เรื่องเล่าจากนักเรียนไทยในทุกมุมโลก

HO
ST

HO
ST

จักรพงษ
นุ่ม์
:ห

-WEDNESDAY-

THAI BRANDS, WORLD STANDARD

HO
S

THE MONEY CASE

REAL MONEY. REAL PEOPLE.
REAL PROBLEMS.

-TUESDAY-

ี้ ต-ธัชนนท์
ฟย
:เ

พาคุณไปทัว่ โลกกับคนไทยทีเ่ ดินทาง
ไปตางแดนในฐานะ ‘นักเรียนนอก’
เรื่องเลาจากหลากหลายหลักสูตร
หลากหลายวิชา และหลากหลาย
บทเรียน ที่พวกเขาไดจากการไปอยู
อาศัยใชชีวิตในดินแดนที่ไมคุนเคย

-THURSDAY-

ติดตามฟังได้ที่

เทยเท่

WE NEED TO TALK
:
ST

โบ-สาวิตรี

Original English-content by Thai
production ชวนศิลปนดาราที่พูด
ภาษาอังกฤษคลองแคลว มาคุยกัน
ในประเด็ น ที่ แ ต ล ะคนถนั ด แบบ
สนุกสนาน ไดความรู และไดมมุ มอง
ดีๆ กับชีวิต

thestandard

เทยไทยที่ทําอะไรเท่ๆ
HO
ST

HO

LET’S TALK ABOUT YOU!

thestandard.co/podcast

:อ

นันท์ณภส
ั
อม -

เพิ่มความหลากหลายในเนื้อหาของ
เทยไทย ที่ปกติวนเวียนอยูกับการ
เปนตัวตลก หรือไมก็เพื่อนนางเอก
แตที่นี่พวกเขาจะไดรับบทเดนเปน
ทั้งพระเอกและนางเอกในบทบาท
ที่แตละคนเชี่ยวชาญที่สุด

APPLICATION
PODBEAN

PODCASTS

TUNEIN RADIO

PODCAST ADDICT

PODCAST PLAYER

VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

THE FAMILY
MAN
คนที่ทําให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว

03:36

OO:OO

WHO
จตุรงค์ พลบูรณ์

แต่ ค นไทยรู้ จั ก เขาในชื่ อ จตุ ร งค์ มกจ๊ ก
นักแสดงตลกระดับตํานานของวงการบันเทิง
ไทย แต่สําหรับชาวบ้านในอําเภอโพธาราม
เขาคือเจ้าของฟาร์มเกษตรผสมผสานแบบ
พอเพียง เป็นเจ้าของร้านอาหาร ‘ครัวลุงรงค์’
และเป็น ‘หัวหน้าครอบครัว’ ที่ทําให้ทุกคน
ในบ้านได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง

THE STORY

จตุรงคเปนคนอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เขาเกิดที่โพธารามแตไมเคยมีที่เปน
ของตัวเองเลย ความผูกพันระหวางเขากับบานเกิดเขมขนในระดับที่เพียงเลี้ยวเขา
เขตโพธาราม และไดกลิ่นขี้หมูลอยมาบางๆ ก็ทําใหขนลุกได
เมื่อมีโอกาส เขาเริ่มซื้อที่ดินในโพธารามเก็บไว จากไมกี่ไรก็คอยๆ เพิ่มมาเปน
กวา 10 ไรในปจจุบัน จตุรงคเริ่มทําการเกษตรในที่ดินบานเกิดของตัวเอง แตเพราะ
ไมมีความรูดานนี้ เขาจึงตองผานการลองผิดมาเปนสิบป กอนจะมาถึงวันที่ผืนดิน
ของเขาเขียวชอุมงดงาม และกลายเปน ‘จตุรงคฟารม’ สรางรายไดจากการเลี้ยงสัตว
ปลูกพืชผักสวนครัว ที่สําคัญมันสามารถสรางงานสรางอาชีพใหลูกหลานของตาตี๋
และยายนี ผูเปนพอและแมของจตุรงคไดอยางถวนหนา
จตุรงคบอกวาเขาไมรูวามนุษยคนอื่นจะรูสึกอยางไรเมื่อไดกลับ ‘บาน’ จะมีใคร
เปนอยางเขาบางไหม ที่มีความสุขเหลือเกินเมื่อไดอยูในที่ดินของตัวเอง ไดทํางาน
ที่บานเพื่อคนในบาน ไดอยูในวงลอมความรักของทุกคนในครอบครัว เขาไมตองรอ
ใหถงึ ชวงเทศกาล สมาชิกในบานถึงจะพรอมหนาพรอมตา เพราะความอบอุน แบบนัน้
เกิดขึ้นแลวในทุกวัน

“มีความสุขไหมล่ะ มีความสุขไหม เจอพี่ น้องทุกคนที่มันไม่หายไปเลย เป็นเรื่องที่เพอร์เฟกต์
การแสดงลุงก็ชอบ แต่ถามว่าที่นี่ล่ะชอบไหม โคตรชอบเลย ลุงจะแก่ตายอยู่ที่นี่”
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• ตลกอาวุ โ สเริ่ ม ต้ น ซื้ อ
ที่ดินบริเวณนี้เมื่อ 15 ปี
ก่อน โดยมีเนือ
้ ทีเ่ พียงแค่
3 ไร่ครึ่ง
• เขาไม่ได้แบ่งพื้นทีฟ
่ าร์ม
ชัดเจน อะไรเหมาะตรงไหน
ก็เอาไว้ใกล้กัน เช่น คอก
หมูต้ง
ั อยู่กลางแปลงนา
VIDEO CREDITS
STORY MAKERS
ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ
อ้อมเทียน ทาระมัด
ภาณุ วิวัฒฑนาภา
ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์
วชิระ มากทรัพย์
นันทิยา ฤทธาภัย

