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07
GLOBAL
CHANGE
หลากแอปพลิเคชัน
เ พื่ อ ผู้ อ พ ย พ /
น อ ร์ เ ว ย์ นํ า ข ว ด
พลาสติ ก เก่ า กลั บ
ม า ใ ช้ ใ ห ม่ ม า ก ถึ ง
96%

12
IN HISTORY
เ ขื่ อ น ฮู เ ว อ ร์ เ ปิ ด
ทํ า การวั น แรกเมื่ อ
7 กั น ยายน 1936
หลั ง จากก่ อ สร้ า ง
มานานกว่า 5 ปี

14 COVER STORY
ชายหนุม
่ ทัว
้ ระสบการณ์มาค่อนชีวต
ิ และผ่าน
่ ไปในวัย 36 เป็นวัยที่ได้เรียนรูป
บททดสอบมาพอสมควร แต่ถา้ หนุม
่ คนนัน
่ ‘ฮิวโก้’ เราเชือ
่ ว่ามีอะไรมากมาย
้ ชือ
ทีผ
่ อ
ู้ า่ นจะได้ประโยชน์จากความคิดความอ่านทีล
่ ก
ึ ซึง
้ ตลอดหลายปีทผ
่ี า่ นมา
ของจุลจักร จักรพงษ์
39 OPINION
หลากทั ศ นะจากเหล่ า คอลั ม นิ ส ต์ ท่ี พ กมุ ม มอง
แตกต่างมานําเสนอแบบสนุกและให้ขอ
้ คิดมากมาย

53 TALK
จากบทบาททาง
ห น้ า จอที วี และบน
แคตวอล์ก บี นํา้ ทิพย์
ก้ า ว สู่ ศ า ส ต ร์ ใ ห ม่
แ ห่ ง ว ง ก า ร ห นั ง
พร้อมเผยเรื่องชีวิต
มิตรภาพ และความรัก

60 PODCAST
ฮิ ว โ ก้ - จุ ล จั ก ร
จักรพงษ์ เล่าถึง
งานนิทรรศการที่
จัดแสดงในตอนนี้
แ ล ะ ค อ น เ สิ ร์ ต
เพลงไทยที่กําลัง
จะเกิดขึ้น

31 TRAVEL
รูปปั้นโมอายดูสะดุดตา แต่เกาะอีสเตอร์มอ
ี ะไร
น่าค้นหามากกว่านั้น
36 BUSINESS TALE
April’s Bakery สร้างชื่อจากพายหมูแดง
สูตรเด็ดจนขยายกิจการถึง 60 สาขาในเมือง
อะไรคือความสําเร็จที่น่าเรียนรู้

62 VIDEO
นักวาดภาพประกอบสาวชาวไทยสองราย บอก
เล่าประสบการณ์ในการร่วมงานกับแบรนด์ดง
ั
อย่าง Gucci ที่น่าประทับใจ
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หน า ปกได รั บ แรงบั น ดาลใจมาจาก
ผลงานของ เชปเพิรด แฟรรีย หรือที่
ในแวดวงศิลปะทั่วโลกรูจักเขาในนาม
Obey ศิลปนและนักเคลื่อนไหวท าง
สังคม โดยมีจุดเดนที่การใชโ ทนสีหลัก
เพียงไมกี่สี แตทรงพลัง เช น โปสเตอร
Hope ของอดีตประธานาธิบดีบารั ก
โอบามา นอกจากนัน้ ผูค นที่ Obey เลือก
มาเปนตัวแทนในการสงเสียงและสือ่ สาร
ก็มักจะเปนคนที่มีอิทธิพลทางความคิด
ตอสังคมเสมอ

กีฬาซีเกมสปด ฉากไปดวยเจาภาพครองเจาเหรียญทองสมความตัง้ ใจ ขณะทีท่ พั นักกีฬาไทย
ลงสนามสูสุดความสามารถแบบที่เราไดเห็นผานการถายทอดสด เราอาจจะไมสามารถรั้ง
ตําแหนงที่หนึ่งจากการแขงขันในครั้งนี้ไวได แตเมื่อไดเห็นวาผูเลนแสดงฝมือเต็มที่ คนดู
พอใจ นักกีฬายอมไดประสบการณกลับมาเพื่อแกเกม และฝกปรือใหแกรงยิ่งขึ้นในคราว
ตอไป
หลินตัน ปดฉากในการแขงขันแบดมินตันชิงแชมปโลกครัง้ ลาสุดดวยตําแหนงรองแชมป
เทานัน้ กระนัน้ ก็ตาม ในวัย 33 ป นักหวดลูกขนไกแดนมังกรไมมอี ะไรตองพิสจู นใหโลกเห็น
ลําพังแคสถานะเจาของแชมปโอลิมปก 2 สมัย แชมปโลก 5 สมัย และแชมปอื่นๆ ที่เจาตัว
ความาไดตลอดสิบกวาปที่ผานมาก็เพียงพอที่จะทําใหวงการแบดมินตันยกยองใหหนุม
ที่อยูในชวงปลายของการเปนนักกีฬาอาชีพขึ้นทําเนียบหนึ่งในตํานานแบบไมมีขอกังขา
สิ่งที่เราเรียนรูไดจากการชมกีฬาสารพัดตลอดชวง 2 สัปดาหที่ผานมาคือ สัจธรรมที่วา
ไมมีใครจะเกงกาจเปนแชมปไดทุกสนามที่ลงแขงขัน ตํานานในทุกประเภทกีฬาลวน
เคยผานประสบการณเปนฝายแพทั้งนั้น
ในสนามชีวิตก็เชนกัน คงไมมีใครไดอะไรอยางที่ตองการไปเสียทุกอยาง ในทุกชวงวัย
ตั้งแตสมัยเปนนักเรียนจนเขาสูวัยทํางานตามครรลอง เราชนะในบางเรื่อง และมีความ
ผิดหวังและการพายแพในหลายโอกาส เปนบททดสอบที่ชวยเคี่ยวกรําใหเรามีภูมิตานทาน
เพื่อสูกับโลกแหงความเปนจริงไดเกงขึ้น
หากไมเคยแพ เราจะขวนขวายพัฒนาตัวเองเพื่อกาวสูระดับของผูชนะไดอยางไร
คงไมมีอะไรนาตื่นเตนอีกตอไป ถาเราลงแขงเมื่อไร ก็ควาชัยเมื่อนั้น เราอาจจะหมด
ความกระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะเล น กี ฬ านั้ น ๆ ต อ ไป แล ว ลงเอยด ว ยการประกาศแขวนนวม
แขวนสตัด๊ หรือแขวนแร็กเกตแบบที่ บียอรน บอรก ทําในวัยแค 26 ป หลังจากควาแชมป
ระดับแกรนดสแลม 11 รายการ
เอาเขาจริง ในสนามชีวิตเราไมมีสิทธิประกาศอําลาการแขงขันใดๆ ทั้งสิ้น ไมวาจะ
ประสบความสําเร็จมามากมายจนเกิดความเบื่อหนาย หรือพายแพหมดรูป ถูกโชคชะตา
เลนงานจนบอบชํ้าสาหัสขนาดไหนก็ตาม เกมนี้ตองเลนไปจนกวาจะหมดอายุขัย
สําหรับคนที่ผานเสนทางตลอดมาแบบลุมๆ ดอนๆ ทัศนคติแบบ ‘ลม 7 ครั้ง ลุกขึ้น
ใหได 8 ครั้ง’ นาจะชวยใหมีกําลังใจเดินกลับเขาสูสนามไดแบบฮึกเหิมมากขึ้น การแขงขัน
นัดตอๆ ไป อาจเปนทีของเราเขาสักวัน
ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการ
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INSPIRING STORIES OF GRE AT GLOBAL IMPACT
หลากแอปพลิเคชันเพื่ อผู้อพยพ / นอร์เวย์น�าขวดพลาสติกเก่ากลับมาใช้ใหม่มากถึง 96%

USA

่ หนึ่งของ
ครึง
ประชากรโลกจะ
สายตาสั้น
ภายในปี 2050

ภาพ AFP

LATIN AMERICA

ทีมนักวิจัยจากอเมริกาเผยวา เมื่อถึงป 2050
ประชากรโลกครึ่งหนึ่งจะสายตาสั้น ตัวการ
สําคัญหนึ่งคือ การเสพติ ด อุ ปกรณ สื่ อสาร
ทั้งโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต รวมทั้งการอยู
หนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน ทีมนักวิจยั
ศึกษาภาวะสายตาสั้นตลอด 20 ปตั้งแตป
1995-2015 และใชขอ มูลดังกลาวประมาณการ
ในทศวรรษหนา คาดวาผูค นราว 4.8 พันลานคน
หรือรอยละ 49.8 ของประชากรโลกจะตอง
สวมแวนสายตาสัน้ และผลการศึกษาทีต่ พี มิ พ
ในวารสารทางจักษุแพทย Ophthalmology
พบวา ภาวะสายตาสัน้ จะพบไดมากในประเทศ
ทีเ่ ศรษฐกิจพัฒนารุดหนา ปญหานีจ้ ะเดนชัด
ในภูมิภาคเอเชียใต เอเชียอาคเนย และเอเชีย
แปซิฟก โดยประชากร 2 ใน 3 จะสายตาสั้น
ตามด ว ยภู มิ ภ าคอเมริ ก าเหนื อ และยุ โ รป
ตะวั น ตก ซึ่ ง มี ป ระชากร
สายตาสั้นเกินครึ่ง
เ ปิ ด ตํ า น า น ‘ ป๋ า
เปรม’ ทํ า ไมผู้ นํ า

นักวิทยาศาสตร์พบป่า

แอมะซอนสร้างฝนได้เอง

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียคนพบเรื่องชวนทึ่งวา ปาฝนในลุมนํ้าแอมะซอนสรางฝน
ไดเอง โดยฤดูฝนในพืน้ ทีป่ า จะมากอนพืน้ ทีอ่ นื่ ในแถบลาตินอเมริกา 2-3 เดือน ปรากฏการณทสี่ ราง
ความประหลาดใจใหนักวิทยาศาสตรทั่วโลกเริ่มตนจากภาวะที่พืชคายนํ้า หรือการที่พืชสูญเสียนํ้า
ออกไปในรูปไอนํ้าผานทางใบสูชั้นบรรยากาศ อันเปนสวนหนึ่งของการสังเคราะหดวยแสงตาม
ธรรมชาติ แตทีมนักวิทยาศาสตรเชื่อวาปาแอมะซอนพัฒนาไปอีกขั้นดวยการปลอยความชื้นจาก
ไอนํา้ ปริมาณมากเขาสูช นั้ บรรยากาศ จนสงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในรูปของกระแสลมทีพ่ ดั พา
ความชืน้ จากทะเลเขามาในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จนทําใหเกิดฝนลวงหนากอนฤดูกาลในภูมภิ าคอยางทีเ่ สนอ
ขางตน นักวิทยาศาสตรทั่วโลกเชื่อมาโดยตลอดวาปาแอมะซอนเปนเสมือนปอดของโลกใบนี้ และ
การคนพบครัง้ ใหมจะชวยใหผมู สี ว นไดสว นเสียทัว่ โลกใหความสําคัญกับงานอนุรกั ษพนื้ ทีป่ า แหงนี้
ขณะที่การตัดไมทําลายปายังคงเปนภัยคุกคามที่นาหวาดกลัวเชนกัน
MOST READ ON THE STANDARD.CO
1. เปิดตํานาน ‘ป๋าเปรม’
ทําไมผู้นําประเทศ-ทหาร
ต้องเข้าอวยพรวันเกิด
พลวุฒิ สงสกุล
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2. ซีเกมส์ 2017 เจ้าภาพ
มาเลเซียแค่ไม่พร้อม
หรือตั้งใจโกง
ดิษยุตม์ ธนบุญชัย

3. เบื้องลึกแผน
สับขาหลอก ‘ยิง
่ ลักษณ์’
ตอนแรกบอกมาแน่
แต่สุดท้ายไร้เงา
พลวุฒิ สงสกุล

4. ‘รอด-ผิด-ติดคุก’
เปิดแนวทาง
คําพิพากษาคดีจาํ นําข้าว
ยิ่งลักษณ์ พร้อมผล
กระทบที่เป็นไปได้
ธนกร วงษ์ปญ
ั ญา

USA

ซ่อมแซมร่างกายด้วยไมโครชิป

ภาพ Wexner Medical Center/
The Ohio State University

จะดีแคไหนถาแพทยสามารถรักษารางกายของผูปวยดวยการสัมผัสเพียงไมกี่ครั้ง แถมไมทิ้งรอยบาดแผลใดๆ
นัน่ คือสิ่งที่ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตตดําเนินการ เพื่อทดสอบใชนาโนชิปเยียวยาบาดแผลของคนไข
ดวยการใชกระแสไฟฟานําพาดีเอ็นเอเขาสูเ ซลลผวิ หนังของผูป ว ย แลวเปลีย่ นใหกลายเปนเซลลทรี่ า งกายตองการ
เพือ่ ซอมแซมสวนทีส่ กึ หรอ ไมวา จะบาดเจ็บยํา่ แยแคไหน กระบวนการทีว่ า ใชเวลาไมกวี่ นิ าทีและไมมแี ผลผาตัดใดๆ
โดยเมื่อฝงชิปเขาสูผิวหนัง ขั้นตอนการฟนฟูรางกายจะเริ่มตนขึ้นทันที การทดลองรักษาสัตวที่มีอาการบาดเจ็บ
บริเวณขาและเสนเลือดดวยชิปใหผลเปนที่นาพอใจ ทีมนักวิจัยเชื่อวาเทคโนโลยี Nanotransfection นี้จะปฏิวัติ
วงการแพทย เพราะชวยลดคาใชจา ยของผูป ว ยในการเขารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลไดมากมาย และการคนพบนี้
จะชวยพัฒนาการรักษาผูป ว ยทีม่ อี าการบาดเจ็บทางสมอง อัลไซเมอร โรคพารกนิ สัน และโรคหลอดเลือดสมองแตก
MEXICO

SWITZERLAND

พั ดลมขนาดยักษ์ดูดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์แก้ปัญหาโลกร้อน

ภาพ Climeworks

5. ฟลอยด์ VS
คอเนอร์ วิเคราะห์
จุดแข็ง ความได้
เปรียบ และโอกาส
ที่นักชกไร้พ่าย
จะพ่ ายแพ้
ดิษยุตม์ ธนบุญชัย

6. เบื้องหลังความ
สําเร็จของโฆษณา
#TokyoUnexpected
ของ VISA ที่โดนใจ
หลายล้านคน
ไอรดา รืน
่ ภิรมย์ใจ

7. จํานําข้าว
ยิง
่ ลักษณ์ กับมรดก
และบทเรียนที่ถูกทิ้งไว้
ให้กับสังคมไทย
เอกพล บันลือ

8. ทําไม Spotify
สตรีมมิงมิวสิก
จากสวีเดนจึงเป็น
อันดับหนึ่งของโลก
ชนะ Apple
ปณชัย อารีเพิ่ มพร

เม็กซิโกกําลังเรงปฏิรูปอุตสาหกรรมพลังงาน
โดยหนึง่ ในทางเลือกคือพลังงานจากลม และ
เมืองลา เวนโตซา (La Ventosa) ขึ้นชื่อวา
กระแสลมแรงมาก จนกลายเปนอุปสรรคที่
ทําใหเมืองนี้เหมือนตองคําสาป แตปจจุบัน
บริษัทดานพลังงานตางหมายตาเมืองนี้เปน
จุดหมาย และชาวบานในเมืองปลอยพืน้ ทีท่ าํ กิน
ของตนใหกบั องคกรธุรกิจทําฟารมกังหันลมเชา
ปจจุบันมีฟารมลักษณะนี้ในเมืองถึง 31 แหง
มีกังหันลมจํานวน 1,570 อัน และมีชาวบาน
ทีไ่ ดรบั กระแสไฟทีผ่ ลิตจากกังหันลม 411,000
ครอบครัว อยางไรก็ตาม แมชาวเมืองจะดีใจ
ที่สรางรายไดจากพื้นที่ทํากินได แตบางสวน
ก็กังวลเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพราะ
ลมแรงพัดพาฝุนละอองลงสูแหลงนํ้า และ
เรียกรองใหทางการตรวจสอบ ขณะที่รัฐบาล
ตัง้ เปาวาพลังงานทีท่ ดแทนไดจะตองมีสดั สวน
การใชงานรอยละ 50 ภายในป 2050
9. ย้อนเส้นทางคดี
จํานําข้าว ยิง
่ ลักษณ์
ชินวัตร สู่วันพิ พากษา
ชี้ชะตาการเมืองไทย!
ธนกร วงษ์ปญ
ั ญา

ภาพ AFP

ทีมนักวิทยาศาสตรจากบริษัท Climeworks สัญชาติสวิสกําลังแกโจทยยาก
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สภาวะเรื อ นกระจก ด ว ยการติ ด ตั้ ง พั ด ลมขนาดยั ก ษ ที่ ดู ด ก า ซ
คารบอนไดออกไซดออกจากอากาศ รวมทั้งยังเตรียมปลอยสารเคมีจากบอลลูน
เพือ่ ลดแสงจากดวงอาทิตยอนั เปนความพยายามทางวิศวกรรมในการลดความรอน
ของโลก ฝายสนับสนุนเห็นวาโครงการที่อาจใชเงินลงทุนสูงเชนนี้เปนที่ตองการ
เพื่อหาทางบรรลุเปาหมายตามความตกลงปารีส ขณะที่องคการสหประชาชาติ
เห็นวาสิ่งที่บริษัทจากแดนนาฬกาดําเนินการจะไมชวยใหบรรลุเปาหมายในการ
ลดกาซเรือนกระจกแตอยางใด แต Climeworks เริ่มตนปฏิบัติการดูดกาซพิษ
จากอากาศ ณ พื้นที่ชนบทใกลเมืองซูริกตั้งแตเดือนพฤษภาคม ดวยการลงทุน
ติดตัง้ พัดลมและเครือ่ งกรองยักษมลู คา 23 ลานเหรียญสหรัฐ โดยเรียกโครงการนี้
วาเปน ‘โรงงานตรวจจับกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อการคา’ แหงแรกของโลก
โดยบริษัทประเภทนี้ไดเงินสนับสนุนจากรัฐบาลหลายประเทศและ
องคการระหวางประเทศ และนํากาซทีไ่ ดไปขายในราคาขาดทุน
ใหกับสวนที่ปลูกผักผลไมโดยใชคารบอนเปนปุย
รวมทั้งบริษัทผูผลิตรถยนตที่ตองการใช
คารบอนผลิตนํา้ มันทีเ่ ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากกวา
ปจจุบัน

หมูบ
่ า้ นใน
เม็กซิโกให้เช่า
พื้นทีท
่ าํ ฟาร์ม
กังหันลม

10. เมื่อ ‘กสิกร
ไทย-ไทยพาณิชย์’
ขยับสู่ดิจิทัล จับตา
การปรับตัวครั้งใหญ่
ของธนาคารไทย
ยุค 4.0
ปิยพร
อรุณเกรียงไกร
9

INDIA

NETHERLANDS

สตาร์ทอัพใหม่
เชื่อมโยงเจ้าของ
เครื่องมือ
และความรู้ทาง
การเกษตรกับ
เกษตรกรรายย่อย
เข้าด้วยกัน

นักวิทยาศาสตร์ดัตช์
ทดสอบ
เกาะลอยนํ้า

เกษตรกรสวนใหญในอินเดียเปนผูผ ลิต
รายยอย และเปนเจาของพืน้ ทีท่ าํ กินทีม่ ี
ขนาดเล็กกวา 3 เอเคอร (ประมาณ 7.5
ไร) หรือประมาณ 1 ใน 10 เทาของพื้นที่
ทํากินโดยเฉลีย่ ของเกษตรกรในอเมริกา
และสวนใหญไมมีเงินทุนพอจะซื้อหา
อุ ป กรณ ทุ  น แรงที่ เ ป น เครื่ อ งจั ก ร แต
บริษัท อีเอ็มทรี แอกริเซอรวิสเซส (EM3
AgriServices) กําลังจับอุปสงคและ
อุปทานใหมาเจอกันแบบที่อูเบอรทํา
สําเร็จกับระบบขนสง โดยสตารทอัพ
เจ า นี้ ทํ า งานร ว มกั บ กลุ  ม ชาวนาที่ มี
เครือ่ งมืออยางรถแทร็กเตอร รถเก็บเกีย่ ว
และเครือ่ งจักรทุน แรงอืน่ ๆ และใหโอกาส
คนกลุมนี้สรางรายไดเพิ่มเติมดวยการ
ปลอยเครือ่ งมือใหเกษตรกรรายยอยเชา
ซึง่ สวนใหญเปนชาวนาในพืน้ ทีห่ า งไกล
และมีเงินทุนนอย โดยจายตามระยะเวลา
ที่ใชงาน หรือตามมูลคาของพื้นที่ทํากิน
เกษตรกรและชาวนาทัง้ สองฝายสามารถ
ติดตอบริษทั นีผ้ า นทางแอปพลิเคชันและ
คอลเซ็นเตอร และคนกลางอยางอีเอ็มทรี
จะจับคูท เี่ หมาะสมใหมาเจอกันในทีส่ ดุ

ภาพ Maritime Research Institute Netherland (Marin)

ภาพ AFP

นอร์เวย์นําขวดพลาสติกเก่ากลับมาใช้ใหม่มากถึง 96%

หากการนํากลับมาใชใหมเปนบททดสอบสําคัญ นอรเวยคงไดรับเกรดเอในวิชานี้ เพราะประเทศเล็กๆ
ทางตอนเหนือของยุโรปนีป้ ระสบความสําเร็จในการนําขวดพลาสติกกลับมาใชใหมถงึ รอยละ 96 โดยภาครัฐ
ยอมจายเงินซือ้ ขวดพลาสติกคืนจากประชาชนในราคาสูง และใหสงิ่ ลอใจอยางบัตรของขวัญเพิม่ เติม ประชาชน
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จํานวนวันทีเ่ รือ Christophe de Margerie
ของรั ส เซี ย บรรทุ ก
ก๊ า ซธ ร ร ม ช า ติ เ ห ล ว
จากนอร์เวย์เดินทางสู่
เกาหลี ใ ต้ แล่ น ผ่ า น
ทะเลเหนือที่เต็มไปด้วย
แผ่นนํา้ แข็ง โดยไม่ตอ
้ ง
มีเรือตัดนํ้าแข็งนําหน้า
ได้เป็นครัง
้ แรกของโลก
เร็ ว กว่ า เดิ น เรื อ ผ่ า น
คลองสุเอซถึง 30%

ระยะเวลาทีเ่ งาคราสจากดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์
ค่อยๆ เคลื่อนจากฝั่งตะวันตกสู่ฝ่ ังตะวันออกของ
สหรัฐฯ โดยเริ่มต้นที่รัฐออริกอน ผ่านรัฐไอดาโฮ
มอนแทนา ไวโอมิง เนแบรสกา แคนซัส ไอโอวา มิสซูรี
อิลลินอยส์ เคนทักกี เทนเนสซี จอร์เจีย นอร์ทแคโรไลนา ก่อนจะไปสิน
ั เซาท์แคโรไลนา เป็น
้ สุดทีร่ ฐ
สุรย
ิ ป
ุ ราคาเต็มดวงครัง
้ แรกในรอบ 99 ปีของสหรัฐฯ

ภาพ AFP

ภาพ techcrunch.com

ภาพ www.thegnardian.com

GLOBAL NUMBERS

สถาบันวิจัยทางทะเลในเนเธอรแลนดกําลังทดสอบแนวคิดใหมในการสรางเกาะลอยนํ้าขนาดใหญ ประกอบดวยชิ้นสวนรูปทรงสามเหลี่ยมทําจากไมและ
โพลีสไตรีน 87 ชิ้นที่ตอเขาดวยกัน และสามารถมีขนาดกวางใหญไดถึง 5 กิโลเมตร โดยเกาะที่วาไดรับการปลอยในอางทดสอบในชวงกลางเดือนกรกฎาคม
ที่ผานมา เพื่อจําลองสภาพเมื่อไดรับผลกระทบจากลม คลื่น และพายุ การทดสอบดังกลาวเปนไปเพื่อหาทางรับมือกับระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดย
ทีมงานมองวา เมื่อเมืองขยายตัวและประชากรเพิ่มขึ้น ขณะที่กิจกรรมทางทะเลมีมากมาย การสรางพนังกั้นนํ้าและการถมทะเลอาจจะไมใชทางเลือกที่ไดผล
อีกตอไป เกาะลอยนํ้าดังกลาวมีพื้นที่อยูอาศัยและเปนที่ทํางานในอนาคตสําหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ การขนสงสินคาทางเรือในพื้นที่ชายฝงที่มี
โครงสรางพืน้ ฐานจํากัด การเพาะปลูกและเลีย้ งสัตวเปนอาหาร เชน สาหรายและปลา การพัฒนาและเก็บรักษาพลังงานยัง่ ยืนอยางลม คลืน่ และแผงโซลารเซลล
เปนตน นี่เปนสวนหนึ่งของโครงการ Blue Future ซึ่งเนนใหใชทรัพยากรทะเลและมหาสมุทรอยางยั่งยืน
WORLDWIDE

อายุ 8 ศตวรรษของโลงหินโบราณ
ในพิ พิธภัณฑ์ Prittlewell Priory
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเพิ่ งเกิดรอย
แตกขนาดใหญ่ เพราะนักท่องเทีย
่ ว
คู่ ห นึ่ ง อุ้ ม ลู ก ข อ ง ต น ยื น เ ห นื อ
แผงกัน
้ ส่วนจัดแสดงเพื่อถ่ายภาพ
และจากไปโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าทีว
่ า่
เกิดความเสียหายใดขึน
้

ภาพ AFP

ภาพ echo-news.co.uk

จะไดรับเงินคืนหรือบัตรของขวัญ เมื่อนําขวดกลับมาคืนตามจุด และรัฐยังจัดตูสําหรับนําขวดมาคืนและ
จายเงินคืนทันทีใหกับผูบริโภคที่มีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งยังอํานวยความสะดวกในกรณีตองการ
บริจาคเงินทีไ่ ดใหกบั องคกรการกุศล นอรเวยกลายเปนผูน าํ ในดานนีอ้ ยางเดนชัด เมือ่ เทียบกับสหรัฐอเมริกา
ที่มีการนําขวดกลับมาใชใหมเพียงรอยละ 31 เทานั้น

ค่ า จ้ า งช่ า งแต่ ง หน้ า ประจํ า ตั ว ปธน.
เอ็มมานูเอล มาครง ในช่วง 3 เดือนตัง
้ แต่
เขาเข้ารับตําแหน่ง คิดเป็นเงินไทยราว
ล้านบาทเศษ ชาวฝรั่งเศสต่างไม่พอใจ
และวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ น
ความจําเป็นนี้ แม้ทาํ เนียบ ปธน. ฝรัง
่ เศส
จะชี้แจงว่า ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้สูง
ไปกว่าค่าเสริมหล่อของอดีต
ปธน. คนก่อนทัง
้ ฟรองซัวส์
ออลลองด์ หรือนิโกลาส์
ซาร์โกซี ก็ตาม

ภาพ AFP

หลากแอปพลิเคชัน
เพื่ อผู้อพยพ

ปจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ชวยทําใหชีวิต
ของผู  อ พยพดี ขึ้ น มากมาย Refunite
(refugee + unite) คือศูนยขอ มูลออนไลน
ในเดนมารกช ว ยให ผู  อ พยพสามารถ
ตามหาสมาชิกครอบครัวที่สูญหายไป
Clickﬁnder ช ว ยตรวจสอบรายชื่ อ
คลินกิ ทัว่ ยุโรปทีใ่ หบริการฟรีแกผอู พยพ
Refugee Phrasebook สอนใหเรียนรู
ประโยคสําหรับขอความชวยเหลืองายๆ
28 ภาษาในยุโรป GeeCycle รับบริจาค
โทรศัพทมอื ถือเครือ่ งเกา เพือ่ มอบใหแก
ผูอพยพ Flüchtlinge Willkommen เปน
แอรบเี อ็นบีแหงแรกในยุโรปเพือ่ ผูอ พยพ
ขณะที่เว็บไซตสัญชาติดัตช Refugee
Hero ชวยหาทีพ่ กั พิงใหผหู นีภยั สงคราม
Singa องคกรชวยเหลือผูอ พยพในฝรัง่ เศส
เปดตัวโครงการ CALM (Comme à la
maison - เหมือนอยูบาน) ตั้งแต 2 ป
ที่ แ ล ว เพื่ อ หาที่ พั ก พิ ง ให ค นพลั ด ถิ่ น
ส ว นที่ฟนแลนด Startup Refugees
จัดสัมมนาและใหคําปรึกษาแกผูอพยพ
NaTakkaram เปดโอกาสใหผสู นใจเรียน
ภาษาอาหรับกับผูอพยพเจาของภาษา
โดยตรง โครงการทั้งหมดนี้พัฒนาใน
รูปแบบแอปพลิเคชันเพือ่ ใหเขาถึงงาย เกิด
สงครามพันครัง้ มนุษยธรรมก็ยงั สวยงาม
11

IN HISTORY
ภาพ The U.S. National Archives

BOULDER DAM
(NOW HOOVER
DAM) BEGINS
OPERATION
หลังจากก่อสร้างมานานกว่า 5 ปี
เขื่อนโบลเดอร์ หรือชื่อปัจจุบัน
ว่าเขื่อนฮูเวอร์ เริ่มเปิดใช้งาน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 1936

12 THESTANDARD.CO

CAMP siam soi5,3fl

malabrand

@malabrand

facebook.com/malabrand

“ผมนับถือคนที่ไปเรียน
หนังสืออย่างมีเป้าหมาย
ตั้งใจ อยากมีความรู้ตรงนี้
หรืออยากมีอาชีพตรงนั้น
เพราะว่าเขาอดทนได้ท่จ
ี ะ
เรียนอยู่ 4-5 ปี เพื่ อที่จะ
เป็นอะไรที่เขาอยากเป็น
ผมนับถือมาก แต่คนที่ไป
เรียนต่อด้วยเหตุผล เพราะ
ไม่กล้าเผชิญหน้ากับชีวิต
การทํางาน หรือไปเรียน
เพราะว่าคนอื่นเขาไปเรียน
กัน ผมว่านี่แย่เหมือนกัน
แย่พอๆ กับคนที่ไม่ไปเรียน
เพราะขี้เกียจ”
อายุ 20 ปี นิตยสาร สารคดี ปีท่ี 17 ฉบับ 205
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
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“ผมมั่นใจในตัวเอง
มากขึ้น มั่นใจว่าไม่รู้
ยิง
่ โตยิง
่ ไม่รู้อะไรเลย
้ สิน
ไม่รอ
ู้ ะไรทัง
้ แล้วก็
ขอเรียนรู้จากคนอื่น
อาจเป็นด้วยวัย
้ วง
อย่างตอนเราตัง
สิบล้อ เรานึกว่าเราจะ
อยู่วงนี้ไปตลอดชีวิต
ตอนเรามาอยู่
เมืองไทย เราบอก
จะอยู่ตลอดชีวิต
ตอนเราไปประท้วง
เราก็นึกว่าเรื่องหนึ่ง
้ กลับกลาย
จะเกิดขึน
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง”
อายุ 28 ปี
นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 302 เมษายน พ.ศ. 2553

“ที่ผมไม่เจ้าชู้ เพราะผม
รู้ว่าเจ้าชู้แล้วมันไม่รอด
ทุกอย่างจะพั งไปหมด
โดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้
ถึงขั้นที่มีผู้หญิง
มาถวายประเคนตัวให้
มันไม่ใช่ง่ายๆ เลย
ที่จะทําแบบนั้นได้
ไหนจะต้องหาโอกาส
ไปเที่ยว ไปเฝ้า ไปจีบ
ไปขอเบอร์ พาไปกินข้าว
อีกอย่างสมมติถ้าจีบไป
เชื่อว่ามันไม่มีใครอยาก
มีแฟนเป็นคนที่มีลูก
มีเมียแล้วหรอก”
อายุ 34 ปี
นิตยสารออนไลน์ Fungjai Zine
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

“ผมแทบเลิกคิดเรื่องความเป็น intellectual ความคิดทางปัญญาที่ลึกซึ้งไม่สําคัญเท่าไรแล้ว
เพราะมีแรงกดดันทางธรรมชาติท่ต
ี ้องเจอ การจัดการเวลา จัดลําดับความสําคัญ สุขภาพ
การกินอยู่ ไม่ใช่ความคิดที่เท่อะไรหรอก แค่มันจําเป็นต้องทํา ถ้าไม่ทําคือเป็นคนใช้ไม่ได้
อย่างน้อยในสายตาตัวเอง ภรรยา ลูก พ่ อแม่ แม่ยาย หรือสังคมน้อยๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
เราจะไม่ทําอะไรที่ทําให้เขาผิดหวัง” อายุ 36 ปี THE STANDARD
17

อายุ 36 ปี สัมภาษณ์ในรายการ We Need To Talk EP04: THE STANDARD PODCAST
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“วัยรุ่นเมื่อ 25 ปีท่แ
ี ล้ว
ยอมตายเพื่อสิง
่
่ ทีเ่ ขาเชือ
ผมอยากรู้ตอนนี้
หากบ้านเรามีเผด็จการ
เด็กนักศึกษาไทยจะทํา
อะไรกัน ผมว่าไม่ทําอะไร
กันเลย ผมยังจําได้ว่า
เมื่อตอนเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ ผมอายุ
10 ขวบ อยู่ท่ล
ี อนดอน
แม่พาผมไปประท้วง
ที่สถานทูตไทย คนที่ไป
ประท้วงมีแต่คนรุ่นแม่
คนรุ่นน้า แต่นักศึกษา
ไทยไม่ค่อยเห็น คุณอย่า
คิดว่าบ้านเมืองจะ
สงบตลอด ในอนาคต
ไม่มีอะไรแน่นอนหรอก”
อายุ 20 ปี
นิตยสาร สารคดี ปีท่ี 17
ฉบับ 205 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2545
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“ประชาธิปไตยของผมคือ มีสิทธิท่จ
ี ะพู ดหรือทําอะไรก็ตามที่ไม่
เดือดร้อนคนอื่น ประชาธิปไตยคือการแสดงออกทางความคิดเห็น
ไม่วา่ จะเป็นศิลปะ หรือเป็นอะไรก็ตาม ประชาธิปไตยคือรัฐบาลทีป
่ กป้อง
และรับใช้ประชาชน ไม่ใช่แสวงอํานาจเพื่ อตัวเองหรือพรรคพวก”
อายุ 28 ปี นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 302 เมษายน พ.ศ. 2553

“ผมไม่ได้เจตนา
ให้มีรัฐบาลทหาร
แต่ผมไปประท้วงตอน
ปี 2549 นั่นคือสิง
่ ที่
เกิดขึ้น ทุกอย่างที่ผม
้
กําลังรุนแรงในตอนนัน
พอมองกลับไปแล้ว
้
เห็นทุกอย่างมันเกิดขึน
ซํ้าๆ วนเวียน
เหมือนเดิม ก็เริม
่ รู้สึก
ว่าโลกมันเปลี่ยน
เจตนาจะบริสุทธิ์ยังไง
ก็เถอะ แต่ถ้าผลมัน
ออกมาแย่ ก็คือแย่”
อายุ 36 ปี THE STANDARD
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“มีสองอย่างที่กําหนดชีวิตผม
คือ ความจําเป็น กับความชอบ
ถ้าเรื่องอะไรที่ผมชอบ ผมก็จะทํา
ถ้ามันจําเป็นจริงๆ ผมก็จะทํา
แต่ถา้ มันไม่จาํ เป็นแล้ว ผมไม่รก
ั นะ
ไม่มีทางที่ผมจะทํา อย่างเช่น
การรักษาภาพลักษณ์ของตัวเอง
คนอื่นในวงการเขาจะแคร์
ภาพลักษณ์ตัวเองมาก เช่น
ถ้าดาราคนนีต
้ อ
้ งถ่ายแบบ ขึน
้ ปก
นิตยสาร ก็จะมานั่งแคร์ว่า
ถ่ายกับใคร ถ่ายปกกับคนนีไ้ ม่ได้
หรือไม่ยอมเล่นละครกับดารา
คนนั้น เพราะมันคนละระดับกัน
นี่มันบ้าไปแล้ว ไร้สาระ”
อายุ 20 ปี
นิตยสาร สารคดี
ปีท่ี 17 ฉบับ 205 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2545
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“ความสําเร็จมันเหมือน
เป็นเป้าหมายที่ต้อง
คว้าไว้ แต่ความจริงแล้ว
ชีวิตเราต้องอยู่ไปเรื่อยๆ
หลายสิบปี เพราะฉะนั้น
ความสําเร็จมันไม่ใช่
สิง
่ ที่จบไปเป็นชุดๆ
ความสําเร็จมันคือ
การอยู่รอดและชอบ
ในงานที่ตัวเองทํา”
อายุ 33 ปี ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
10 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2558

“BEING ON THE
STAGE IS THE
TIME WHERE
I FEEL LIKE
THE INNER AND
THE OUTER IS NOT
IN CONFLICT AND
EVERYTHING IS
AS IT SHOULD BE.
THERE’S NO
COMPROMISE.
THE AUDIENCE IS
ON YOUR SIDE.
YOU’RE WHERE
YOU WANNA BE,
DOING WHAT
YOU WANNA DO.”
อายุ 36 ปี สัมภาษณ์ในรายการ We Need To Talk EP04:
THE STANDARD PODCAST
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“อยู่ๆ คนเราจะดังไม่ได้
การที่จะให้คนมาสนใจเรา
เราต้องมีอะไรในตัวก่อน
เราต้องมีเรื่อยๆ ถ้าไม่มีอะไร
เกิดขึ้น เรายังเป็น
สุญญากาศ เรายังไม่มีอะไร
เราก็ต้องพร้อมที่จะโดน
ปฏิเสธ พร้อมที่จะโดน
วิจารณ์ว่าเพลงยังไม่พร้อม
ทํานองยังไม่พอดี เพลงไม่ถง
ึ
พอเราโดนแล้วจะรู้สึกว่า
มันเจ็บ เพราะว่ามันจริง”
อายุ 28 ปี
นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 302 เมษายน พ.ศ. 2553
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“ห้ามดูถูกคนดูคนฟังว่า
คนไทยเขารับได้แค่น้ี
อาจจะเป็นเพราะเพลงคุณ
ไม่ดีพอสําหรับเขา
เพราะว่าคนไทยเป็นหนึ่งใน
ชาติที่มีรสนิยมมากที่สุด
ในโลก เพราะฉะนั้น
ถ้าเพลงคุณขายไม่ออก
คนไม่ฟงั คนเดินออก
มันเป็นเพราะคุณร้อง
ไม่เพราะพอ เพลงคุณ
ไม่น่าฟัง วงคุณเล่นไม่ได้
่ ง ไม่ใช่ไปโทษว่าคนไทย
เรือ
ฟังได้แค่นี้ ฟังไม่เป็น”
อายุ 34 ปี
GM Live
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

“ตอนนี้ผมอายุ 36 แต่
ยังมีราคาในท้องตลาด
ที่โอเค เริ่มรู้สึกว่ามันมี
ความสัมพั นธ์แปลกๆ
ระหว่างผมกับแฟนเพลง
ซึ่งทั้งห่างเหิน แล้วก็
ใกล้ชด
ิ บางทีเหมือนเขา
เข้าใจผมมากกว่า
คนใกล้ตัวอีก เพราะ
บางเรื่องที่พูดในเพลง
ผมยังไม่เคยพู ดกับ
แม่หรือเมียด้วยซํา้ ”
อายุ 36 ปี
THE STANDARD
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“ประเทศที่ปฏิบัติกับสตรี
ดีแค่ไหน เขาก็ศิวิไลซ์เท่านั้น
ประเทศไหนที่สุภาพสตรี
เลือกตั้งไม่ได้ หรือถูกทุบตี
ก็อย่าไปอยู่เลย มันไม่ศิวิไลซ์
ความศิวิไลซ์ขึ้นอยู่กับผู้ชาย
เพราะว่าผู้ชายเป็นสัตว์
ที่อันตรายที่สุดในโลก
ไม่มีอะไรอันตรายกว่าผู้ชาย
ที่ไม่มีอะไรจะเสีย เขาไม่ได้ถูก
เลี้ยงมาให้เคารพผู้หญิง”
อายุ 33 ปี
GM LIVE
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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“ในเมืองไทย หรือใน
อังกฤษเองก็ตาม
จะมีเรื่องที่ว่า ขาวดี
ดําไม่ดี ซึ่งผมมี
ปัญหากับความคิด
นี้มาก เพราะว่ามัน
ไม่จริง ขาวไม่ได้ดี
ดําไม่ได้เลว มันไม่ได้
อะไรเลย แค่เป็น
ความจริงของมัน
สีดาํ ก็คอ
ื สีดาํ ไม่ได้มี
คุณค่ามากกว่าหรือ
น้อยกว่า มืดเป็นแค่
ความมืดเฉยๆ
ไม่ได้บง่ บอกถึงคุณค่า
ความดีเลวอะไรทัง้ สิ้น”
อายุ 35 ปี
นิตยสาร a day 5 กันยายน พ.ศ. 2559

“สังคมมันเป็นสิง
่ ที่
เป็นไปด้วยเจตนาจาก
ผลรวมของพฤติกรรม
ของคนกลุ่มหนึ่งในที่
ที่หนึ่งโดยเฉลี่ย ผมไม่
คิดว่าสังคมจะเป็นสิง
่ ที่
ใส่บังเหียนเพื่ อบังคับ
มันได้ ที่เราทําได้คือ
ใช้ชีวิตอยู่ในนั้น”
อายุ 35 ปี Giraffe Magazine
8 กันยายน พ.ศ. 2559

“ตอนหนุม
่ ๆ เคยคิดว่าต้องพู ดเพื่อส่องแสง
ในทีม
่ ด
ื ให้พวกคนโง่ได้เห็น แต่จริงๆ ทุกคนเห็นกัน
อยู่ก่อนแล้ว เขาแค่รู้ว่าไม่จําเป็นต้องออกมาพู ด
พอผมยิง
่ แก่ ผมยิง
่ เป็นอนุรักษนิยมมากขึ้น
รูว
้ า่ มีบางอย่างที่ควรพู ดและไม่ควรพู ด
ความคิดเห็นของผมไม่ได้เป็นสิง
่ สําคัญ แล้วการ
ยัดเยียดความคิดเห็นก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เพลิน
สําหรับคนอื่นเท่าไร”
อายุ 36 ปี THE STANDARD
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“EVERYONE WHEN
THEY’RE YOUNG
THEY THINK THEY
KNOW EVERYTHING.
AND WHEN YOU
GET OLDER
YOU REALIZE
YOU DON’T KNOW
EVERYTHING,
AND PRACTICALLY
NOTHING AT ALL.”
อายุ 36 ปี สัมภาษณ์ในรายการ We Need To Talk EP04 ของ THE STANDARD PODCAST
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LIFESTYLE
IT’S ALL ABOUT LIVING YOUR LIFE TO THE FULLEST
รูปปั้นโมอายดูสะดุดตาจากฝีมอ
ื แกะสลักของชาวโพลินเี ซียนและทิวทัศน์ของปากปล่องภูเขาไฟ คือส่วนหนึง
่ ทีท
่ า� ให้เราอยากออกเดินทางไปเกาะอีสเตอร์บา้ ง

TRAVEL
เรื่องและภาพ กาญจนา หงษ์ทอง

THE LAND
OF MYSTERY
เกาะอีสเตอร์ รูปปั้นโมอาย แดนฉงน ชวนสนเท่ห์
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รูปปั้นโมอายเกือบพันตัวทีเ่ หลืออยูบ
่ นเกาะ ถูกสร้าง
และลงมือแกะสลักโดยชาวโพลินเี ซียนทีอ
่ าศัยอยูบ
่ น
เกาะนีเ้ มือ
่ พันกว่าปีกอ
่ น ชาวเกาะเชือ
่ ว่ารูปปั้นโมอาย
จะช่วยปกปักรักษาจิตวิญญาณของหัวหน้าเผ่า
และหัวหน้าครอบครัวเอาไว้ ซึง
่ ท้ายทีส
่ ด
ุ สิง
่ เหล่านี้
จะท�าให้ส่ิงดีๆ อยู่กับเกาะตลอดไป

ไม รู  ร ะยะทางจากบางกอกไปหาเกาะอี ส เตอร
(Easter Island) คือเทาไร รูแ ตวา นํา้ หนักของความอยาก
ทําความรูจักกับเกาะอันนาพิศวงแหงนี้มันขยับขยาย
พองตัวมากขึ้นทุกวัน
เอาเขาจริง นอกจากรูปปนหินโมอาย (Moai) แลว
ฉันแทบไมรอู ะไรเลยดวยซํา้ เกีย่ วกับเกาะอีสเตอร มีแค
ความกระหายใครรูที่แบกมันขามนํ้าขามทะเลมาดวย
ก็ถูกแลวไมใชหรือ เราควรเรียนรูทุกๆ อยางใน
โรงเรียนแหงการเดินทาง และ 3,600 กิโลเมตรจาก
ชายฝ  ง ประเทศชิ ลี คื อ ระยะการบิ น ในพิ กั ด ที่ ใ กล
ที่สุดในการมาหาเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟกแหงนี้
เรียกวาบินกันยาวเทากับบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ฮองกง
จังหวะที่เรือบินกําลังจะรอนลง ฉันพอไดเห็นรูปพรรณ
สัณฐานของเกาะอีสเตอร หรือที่ชาวเกาะเรียกกันวา
เกาะราปา นุย (Rapa Nui) แตความทีช่ ลิ ใี ชภาษาสเปน
จึงเรียกกันอีกชือ่ วา อิสลา เดอ ปสกวา (Isla de Pascua)
เกาะนีอ้ าจจะไมใหญมากนัก แตสภาพภูมปิ ระเทศ
ของเกาะอีสเตอรเปนเกาะทีม่ ภี เู ขาไฟทีด่ บั แลวอยู 3 ลูก
มองจากองศาเดียวกับวิหคจึงจะเห็นปากปลองภูเขาไฟ
ที่กวางมาก
พูดก็พดู เถอะ มูด ของการมาเกาะอีสเตอรเหมือนไป
เกาะโบรา โบรา แหงเฟรนชโพลินีเซียมากกวาอยู
อเมริกาใต ทัง้ ผูค น ทัง้ ดินฟาอากาศ ชวนใหคดิ อยางนัน้
ระหวางที่กรุงซันติอาโกถูกหมไวดวยลมหนาว แตที่นี่
มีลมรอนโกรกเบาๆ แบบอยูเกาะ หนาตาของผูคน
ก็ไมไดไปทางสเปน แตไปทางชาวโพลินีเซียนมากกวา
เรือนพักบนเกาะอีสเตอรสวนใหญเจาของเปน
คนทองถิ่น และราคาที่พักคอนขางแพงมาก เรียกวา
จายกันคืนละ 3-4 พันนีย่ งั เปนหองหนาตาธรรมดามาก
ตนทุนคาทําความรูจักเกาะอีสเตอร ถานับรวมตั้งแต
คาเรือบินมาจนถึงคาทีพ่ กั และคาใชจา ยบนเกาะ จึงแพง
สะเทือนใจนักเดินทางชั้นประหยัดกันพอสมควร
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พูดถึงเรือ่ งทีพ่ กั โรงแรมเชนดังๆ ใหญๆ ไมมมี าเปด
ตลาดทีน่ ี่ เพราะไมใชเรือ่ งงายทีค่ นตางถิน่ จะเขาไปซือ้
ที่ดินจากชาวเกาะ แมแตคนชิลีเองที่ไมใชคนพื้นเมือง
ที่เติบโตมาจากบนเกาะ ก็ไมมีสิทธิซื้อที่ดินเชนกัน
ความจริงจะใหสนุก มาทีน่ แี่ ลวใชเวลาสัก 4 วันเต็ม
คอยๆ เดินสายเที่ยวไปทีละโซนดูทาจะดี เพราะเกาะ
อีสเตอรนั้นใหญพอตัว บางปนจักรยาน บางเชารถขับ
ไปใหทั่วเกาะ บางซื้อทัวรไปจอยกับชาวบาน สวนฉัน
เลือกเชาแท็กซีใ่ หพาวนไปทัว่ เกาะ แท็กซีแ่ บบนีเ้ ขาจะ
วิง่ คอยหาลูกคาอยูแ ถวฮังกา รัว (Hanga Roa) มุมทีเ่ ปน
ยานศูนยกลางของเกาะ
จากนั้นรถพาวิ่งลงทางใตของเกาะ จุดหมายแรก
ของเราอยูที่ภูเขาไฟราโน คาอู (Rano Kau) มุมนี้มี
ปากปลองภูเขาไฟใหเดินเทร็กกันพอหอมปากหอมคอ
ที่จริงแถวนี้เปนหมูบานหินโบราณที่วากันวามีชุมชน
เกิดขึน้ ตัง้ แตชว งศตวรรษที่ 16 เลยมีรอ งรอยการใชชวี ติ
ของผูค นในอดีต ทัง้ มุมทีเ่ ปนบานพักอาศัย มุมทีใ่ ชเปน
ศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ของชาวเกาะ
นอกจากจะเห็นบานกอนหินกวา 50 หลังแลว ยังมีพวก
ภาพสลักบนหินใหดูดวย
ฉันยางสองเทาจรดลงไปบนทางเดินรอบๆ ปาก
ปลองภูเขาไฟราโน คาอู นี่คือปากปลองภูเขาไฟที่ดับ
แลว เกิดจากการทับถมของลาวาเมื่อแสนกวาปกอน
ปากปลองมีเสนผานศูนยกลางกวางมากกวา 1 กิโลเมตร
ทุกกาวจึงยํ่าไปดวยระดับการดีดของหัวใจที่ไมปกติ
เทาที่ควรนัก
จะออยอิง่ ก็ไมได เพราะเสนทางการตามรอยโมอาย
รออยู โชเฟอรพาวิง่ เลาะทะเลกินลมชมอากาศไปเรือ่ ย
แตนั่นทําใหเห็นรูปปนโมอายตั้งเรียงรายอยูริมทะเล
เปนระยะ
อาจจะเจอกะปริ บ กะปรอยในหลายจุ ด แต ที่
อากาฮังกา (Akahanga) ถือวาเปนจุดหลักๆ ที่เจอ
โมอายกลุมหินขนาดใหญที่สุดบนเกาะมุมนี้เปนที่ฝง
ศพของกษัตริยและคนระดับสําคัญของเกาะ
นาแปลกที่มุมนี้ฉันไดเห็นโมอายนอนลมระเกะระกะเปนจุดๆ เพราะแถบนี้เกิดสึนามิบอยครั้งจนพัด
รูปปน โมอายทีอ่ ยูร มิ ทะเลลมกระจัดกระจายไปทัว่
มุมนี้นี่ถือวาเปนแคออรเดิรฟ แตยานทงการิกิ
(Tongariki) ถือเปนฮอตสปอตสําหรับแขกเหรื่อของ
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เกาะอีสเตอร นี่คือมุมที่มีรูปปนโมอายยืนหันหลังให
ทะเลเรียงรายกัน 15 ตัว
ดูเหมือนฝนกําลังจะมา แตคณะโมอายยังยืนนิง่ อยู
ที่เดิม คอยๆ เดินมาหยอนกนลงบนสนามหญาสีเขียว
สบตากับโมอายทั้ง 15 พวกเธอมายืนตรงนี้ไดอยางไร
แลวใครกันทีส่ รางรูปปน หินเหลานี้ คนเหลานีอ้ ยูบ นเกาะ
ไดอยางไรกัน ทีส่ าํ คัญคืออยูก นั มานานเทาไรแลว แตท่ี
อยากรูม ากทีส่ ดุ คือ ทัง้ เกาะอีสเตอรจะมีมากสักแคไหน
สืบสาวราวเรือ่ งไดความวา รูปปน โมอายเกือบพันตัว
ทีเ่ หลืออยูบ นเกาะถูกสรางและลงมือแกะสลักโดยชาว
โพลินเี ซียนทีอ่ าศัยอยูบ นเกาะนีเ้ มือ่ พันกวาปกอ น สวน
เหตุผลในการสรางโมอายนั้นมีหลายอยาง บางก็วา
สร า งเพื่ อ เป น ตั ว แทนถึ ง คนในครอบครั ว ที่ เ สี ย ชี วิ ต
ไปแลว หรืออาจจะเปนผูนําของเกาะ
ชาวเกาะพากันเชื่อวารูปปนโมอายจะชวยปกปก
รักษาจิตวิญญาณของหัวหนาเผาและหัวหนาครอบครัว
ซึง่ ทายทีส่ ดุ สิง่ เหลานีจ้ ะทําใหสง่ิ ดีๆ อยูก บั เกาะตลอดไป
ทั้งขาวปลาอาหารและดินฟาอากาศ
แครเู รือ่ งของโมอาย จะอะไรก็ชา งเถอะ แตเมือ่ เพง
ดูใหดีก็จะพบวารูปปนที่ยืนเรียงรายกันอยูนั้น หนาตา

“ชาวเกาะพากันเชื่อว่า
รูปปั้นโมอายจะช่วยปกปักรักษา
จิตวิญญาณของหัวหน้าเผ่าและ
หัวหน้าครอบครัว ซึ่งท้ายที่สุด
สิ่งเหล่านี้จะทําให้สิ่งดีๆ อยู่กับ
เกาะตลอดไป ทั้งเรื่องข้าวปลา
อาหารและดินฟ้าอากาศ”

ก็ไมไดเหมือนกันซะดวยสิ จริงอยูท รี่ ปู ปน พวกนีส้ ว นหัว
มีขนาดใหญ แตในรายละเอียดนัน้ ไมเหมือนกัน บางตัว
สมบูรณ บางตัวเวาแหวง ขณะทีบ่ างตัวมีหมวกทีว่ างอยู
บนหัวของโมอาย
วากันวาเดิมทีโมอายพวกนีไ้ มไดยนื เดนตระหงาน
อยูอยางนี้ แตลมระเนระนาดในชวงสงครามระหวาง
ชนเผา แถมเคราะหซํ้ากรรมซัดมาเจอคลื่นยักษสึนามิ
ถลมอยางหนักเมือ่ 50 กวาปทผี่ า นมาอีก แตเมือ่ ไมกปี่ 
มานี้เอง บริษัทญี่ปุนไดทําโครงการฟนคืนชีพโมอาย
ภายใตการดูแลของนักโบราณคดี ใชเวลาเกือบ 4 ป
โมอาย 15 ตัวก็ฟนคืนชีพมาตั้งอยูริมอาวทงการิกิ
ไดเหมือนเชนทุกวันนี้
ฉันขยับตัวเขาใกล โมอายเกือบทัง้ หมดถูกแกะสลัก
มาจากหินกอนเดียวกัน และที่เห็นอยูทั่วเกาะนั้นเกือบ
ทั้งหมดทํามาจากเหมืองหินที่ปากปลองภูเขาไฟราโน
ราราคู (Rano Raraku) ที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ
ราปา นุย รูเทานี้ ฉันก็รีบถอนสมอจากทงการิกิ แลว
พุงไปหาอุทยานแหงชาติราปา นุยอยางเร็วพลัน
นี่คือจุดที่นักทองเที่ยวสามารถเจอโมอายไดมาก
ที่สุด เพราะตามขอมูลของอุทยานระบุไวชัดเจนวา
โมอายเกือบครึง่ หนึง่ ทีพ่ บบนเกาะอีสเตอรอยูท นี่ ี่ รูปปน
หินโมอายเหลานี้ถูกสรางขึ้นโดยชาวโพลินีเซียนตั้งแต
ปลายศตวรรษที่ 4 และเริ่มจากแกะหินบะซอลตเปน
รูปสลักคนนั่งคุกเขา จะวาไปโมอายคือประติมากรรม
ทีไ่ มธรรมดา ทัง้ เรือ่ งของวัตถุดบิ การสราง การแกะสลัก
ไปจนถึงการเคลื่อนยายเมื่อแกะสลักเสร็จ
การแกะสลักในแตละยุคสมัยมีพัฒนาการตลอด
เชน ในชวงตนศตวรรษที่ 12 เริ่มแกะรูปสลักโมอาย
จากหินภูเขาไฟราโน ราราคู เปนลักษณะโมอายครึง่ ตัว
สวนใหญจะเหมือนผูช าย หนาตาละมายคลายกันหมด
แตสวนดวงตาจะใชวัสดุอื่นฝงลงไปในหิน ปลายจมูก
เชิดขึ้นเล็กนอย ปากแบะ มีคางเหลี่ยม ติ่งหูคอนขาง
ยาว แขนแนบชิดลําตัว และโมอายทัง้ หมดจะตัง้ อยูบ น
ฐานหินที่เรียกวา อาฮู (Ahu)
ในแตละจุดทีแ่ วะมา ฉันคอนขางชอบทีน่ มี่ ากทีส่ ดุ
เพราะเราแทบไมรเู ลยวา การเดินไปตามมุมตางๆ ของ
อุทยานจะเจอโมอายซอนตัวอยูตรงไหนบาง ที่ชอบ
มากกวาคือ ทีน่ มี่ ที งั้ โมอายทีแ่ กะสลักเสร็จแลว และถา
เดินไตเขาขึ้นไปในบริเวณถํ้าก็จะพบกับโมอายบางตัว
ที่อยูระหวางการแกะสลัก แตยังไมเสร็จ
ทีช่ ายหาดอนาเคนา (Anakena) ยังมีโมอายมวยผม
สีแดงตัง้ เรียงติดชายหาด และเปนหนึง่ ในสองหาดทราย
บนเกาะอีสเตอรทมี่ หี าดทรายขาวเนียนใหนอนผึง่ แดด
ความสงสัยทีเ่ คยแออัดอยูใ นหัวคอยๆ คลีค่ ลายลง
แมวาบางเรื่องราวของโมอายยังดูเรนลับ แตปลอยให
นาคนหาแบบนี้ ยิ่งเปนเสนหใหผูคนหลั่งไหลมาหา
ฉันนอนเลื้อยอยูบนหาดทาไฮ (Tahai) รอดูดวง
ตะวันคอยๆ แนบลงกลางมหาสมุทรแปซิฟก พลางคิด
วาไมใชทุกครั้งของการเดินทางที่จบลงแบบหายสงสัย
บางทีทริปนัน้ จบลงไปแลว แตเรือ่ งบางเรือ่ งยังคางคาใจ
จนถึงทุกวันนี้ เรื่องของโมอายก็เปนแบบนั้นแหละ
35

BUSINESS TALE
เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ ปฏิพล รัชตอาภา

,
DON T
STOP
IMPROVING

ถ้าพู ดถึงพายหมูแดงสูตรฮ่องกงสูตรเด็ดทีไ่ ม่ตอ
้ งไปซือ
้ ไกลถึงฮ่องกง เราจะต้องนึกถึงพาย April’s Bakery เพราะพายร้านนีส
้ ัง
่ เสียง
่ สมชือ
มานานกว่า 7 ปีแล้ว จากมีเพี ยงหนึ่งสาขาก็ขยับขยายจนมีถึง 60 สาขาในเมืองไทย อีก 3 สาขาในสิงคโปร์ และมีแผนว่าจะไปเปิดที่ฮ่องกง
ด้วย ความส�าเร็จเหล่านี้เกิดจากเจ้าของอดีตแอร์โฮสเตส อร-ณธนพร เอื้อวันทนาคูณ ที่ก่อร่างสร้างธุรกิจนี้ด้วยความคิดที่ก้าวน�าคนอื่นไป
หลายช่วงตัว
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THE STARTING POINT

พื้ น เพเราเป น คนนครสวรรค ที่ บ  า นก็ ข ายอุ ป กรณ
กอสราง แตเราไมไดชอบทางนี้ เราก็เลยอยากจะเปน
แอรโฮสเตส และหลังจากเปนแอรโฮสเตสมา 2 ป เราก็
ออกมาทําธุรกิจเปนของตัวเอง ก็เลยลองเปดรานกาแฟ
ซึง่ ตอนนัน้ CDC เพิง่ เปดใหมไมนาน เราก็เปดรานเล็กๆ
เปนของตัวเองขนาดรานประมาณ 15 ตารางเมตร
เทานั้นเอง แลวก็ทําเคกไปขาย ซึ่งเราทําโดยที่ไมเคย
เรียนทีไ่ หนเลย เสิรช สูตรเอง ลองทําเอง แตสถานการณ
รานก็ไมดีนัก จากที่คิดวามันนาจะไปรอด ก็ไปไมรอด
สูมาเปนปก็ปดตัวลงแตเรายังอยากทําธุรกิจอยู ก็มา
คิดวาจะทําอะไร ประสบการณของการทําธุรกิจใน
ครั้งแรกก็บอกเราวา เราตองทํารีเสิรช ตองรูจักลูกคา
ตองคิดวาจะขายใคร
EVERY BUSINESS NEEDS RESEARCH

ประสบการณครั้งนี้สอนเราวา จริงๆ เราทําอะไรอยาง
ทีใ่ จเราตองการไมไดทกุ อยาง มันตองมีการรีเสิรช ลูกคา
อยูเสมอ แมแตแบรนดใหญๆ ยังรีเสิรชกันเลย เพื่อ
ปองกันการผิดพลาดวาสินคาที่ทําออกมาจะขายใคร
ไดบา ง ธุรกิจเล็กๆ อยางเราก็ยงิ่ ตองทําเชนกัน เราเริม่ คิด
วิเคราะหวา คนไทยเปนแบบไหน หรือคนละแวกตรงนี้
เขาชอบกินอะไรกัน เราถามเพื่อนและดูตัวเลขของ
ทราฟฟกในแตละพืน้ ที่ ซึง่ คําตอบก็คอื หางสรรพสินคา
จากที่เราเคยทําขนมเคกไปขายที่ราน เราก็สานตอ
ธุรกิจนี้เลย ซึ่งเมื่อ 7 ปที่แลว April’s Bakery ก็นับวา
เปนเบเกอรีแบรนดแรกๆ ทีเ่ ขาไปเปดในหางสรรพสินคา

“สิ่งหนึ่งที่
สําคัญที่สุดคือ
เรื่องคุณภาพ
ของสินค้า เรา
จะเข้าโรงงานไป
ชิมพายทุกไส้
ทุกเช้า ถ้าเจอ
อะไรที่มันไม่ดี
เราก็ไม่ขาย
เพราะตัวเราเอง
ยังไม่อยากกิน
ของไม่อร่อย
กินของไม่ดี
ลูกค้าก็เช่นกัน”

THE MOMENT OF CHANGE

พอเปดรานที่หางได เราก็ขายเคก ขายขนม ซึ่งมันก็ยัง
ไปไดไมดีเทาไร จนมีโอกาสไดไปลองพายหมูแดง
ที่ฮองกง ซึ่งเปนพายจากโรงแรมที่ไมมีในเมนู เราตอง
โทรสั่งเทานั้น เรารูสึกวามันพิเศษมาก แถมยังอรอย
มากดวย แตกไ็ มคดิ วาจะทําขาย พอสูไ มไหวก็เลยตอง
ลองทําดู ตอนนั้นเราใชเวลาประมาณ 3 เดือนในการ
คิดสูตรและออกมาขายในราน แมวา ชวงแรกทีเ่ อาพาย
หมูแดงไปขายที่รานจะขายไดแควันละ 20 กวาชิ้น
เทานัน้ แตเราก็มคี วามมัน่ ใจวาสินคาตัวนีม้ นั ตองไปได
ซึ่งมันก็เปนไปไดจริงๆ ดวยลักษณะการบอกตอแบบ
ปากตอปาก เพราะยุคนัน้ ก็ยงั ไมมโี ซเชียลมีเดียทีจ่ ะมา
ชวยโปรโมต

FRANCHISE OPPORTUNITIES

หลั ง จากมี คนพู ดปากต อ ปากไปเรื่ อ ยๆ จนมี ลู ก ค า
คนหนึ่งซื้อแฟรนไชสเราไป หลังจากขายไปเจาแรกก็มี
คนโทรมาขอซื้อแฟรนไชสเยอะมาก มันเลยกลายเปน
ชวงที่เราขยายเเฟรนไชสเร็ว ซึ่งวิธีบริหารเเฟรนไชส
ของเราคือ การดูแลเอาใจใสอยางดี ควบคุมคุณภาพ
สินคา โดยสงพายจากโรงงานกลางเทานัน้ ทําการตลาด
ประชาสัมพันธใหอยางเต็มที่ เพราะเราอยากใหเราโต
ไปดวยกัน จนปจจุบันก็มีประมาณ 60 สาขา แลวปนี้
ก็เพิ่งเปดสาขาที่สิงคโปรดวย
DON’T FOLLOW THE FLOW

ใครมาเลียนแบบเรา เราก็ตองปรับตัวและตองคิดนํา
ตลอดเวลา แตโชคดีวาถาพูดถึงพายหมูแดง คนก็จะ
นึกถึงแบรนดของเราเปนเจาแรก เรามองคูแขงหรือคน
ที่เลียนแบบเปนเรื่องธรรมดา เพราะมันไมมีสินคาไหน
หรือธุรกิจใดที่ไมโดนเลียนแบบ แลวยิ่งเปนขนมดวย
ตองยอมรับวาทุกวันนีม้ นั เปนเทรนดเปดรานขนม ทุกคน
ทําขนมได แลวธุรกิจแรกๆ ของเด็กรุน ใหมกเ็ ปนการเปด
รานเบเกอรี ขายในโซเชียลมีเดียแบบไมตอ งมีหนาราน
ก็ได แตกล็ ม หายตายจากกันไป เพราะความอยูไ มทน
THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA
มีโซเชียลมีเดีย มันมาเร็ว แต่มน
ั ก็จบเร็วเหมือนกัน เรา
อยากอยูไ่ ปเรือ
่ ยๆ นิง
ๆ
มี
ค
ณ
ุ
ภาพ
และท�าให้คนอยากกิน
่
ขนมของเราตลอดเวลาดีกว่า เราไม่อยากให้สน
ิ ค้าของเรา
เป็นเทรนด์หรือเป็นกระแส เราไม่อยากให้พายหมูแดงของ
เราเป็นเหมือนมาการองทีม
่ าแป๊บเดียวก็หายไป เราไม่อยาก
เป็นแค่กระแส แต่อยากอยูไ่ ปเรือ
่ ยๆ ในใจของทุกคนดีกว่า

DO’S

DON’TS

แม้ ธุ ร กิ จ ของเราจะอยู่
ได้ แต่ถา้ เราหยุดพัฒนา
ตั ว เอง เราก็ จ ะอยู่ แ ค่
จุดนัน
้ ตลอดไป เราต้อง
หมัน
่ พัฒนาตัวเองตลอด
เวลา

ธุรกิจที่เป็นเทรนด์ เรา
รูส
้ ก
ึ ว่ามันจะมาแป๊บเดียว
แล้ ว ก็ ไ ป ดั ง นั้ น อย่ า ท� า
ธุรกิจอะไรที่เป็นเทรนด์
หรือท�าตามๆ กันไปเพียง
หวังกระแสของโซเชียล
มีเดีย เพราะวันหนึง
่ ก็จะ
มีส่ิงอื่นมาแทน
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เปิดแบรนด์ April’s Bakery ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 3

ขายเเฟรนไชส์สาขาแรก

2556

2560

เป็นครั้งแรกที่ April’s Bakery ขาย
พายหมูแดงสูตรฮ่องกง ซึ่งเป็นเจ้าแรก
ในประเทศไทย

ขยายสาขาที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่เดือนเมษายน และสิ้นปีน้ี
จะเปิดเพิ่ มรวมเป็น 4 สาขา และเดือนกันยายนจะเปิดตัว
April’s Cafe แฟลกชิปสโตร์สาขาแรก ทีศ
่ ูนย์การค้าเกษรวิลเลจ

NEW
EPISODES!

NEW
SHOW!
MULTIPLE
EARGASMS

LET,S PLAY!
HOST : แพท บุญสินสุข
SUN
พอดแคสต์สําหรับคนรักดนตรี โดยชวนศิลปิน
มาเล่นสด ทั้งเพลงตัวเอง คัฟเวอร์ และมีทีเด็ด
คือ เมดเลย์ สลับกับการพู ดคุยเพื่ อแนะนําเพลง
ที่ฟง
ั แล้วฟิน ไปจนถึงการเล่าประสบการณ์
ฟินทางดนตรี ที่จะทําให้คุณฟินแล้วฟินอีก

THE MONEY
CASE BY
THE MONEY
COACH MON
เรี ย นรู้ เ รื่ อ งเงิ น ผ่ า น
case study เด็ดๆ ที่
นําไปปรับใช้ได้จริง

• เคสจากโปรเจกต์
แก้จนของคน
ตัวเล็กๆ

THE SECRET
SAUCE TUE
ถ อ ด เ ค ล็ ด ลั บ ค ว า ม
สําเร็จของแบรนด์ไทย
ที่ชนะใจผู้บริโภค

• Pantip.com
เว็บบอร์ดที่ยัง
เติบโตได้ดีใน
ยุค 4.0

นักเรียนนอก
WED

เรื่ อ งราวจากคนไทย
่ า่ งแดน แต่ได้กลับมา
ทีต
มากกว่าความรู้

WE NEED TO
TALK WED
ทอล์กโชว์ภาษาอังกฤษ
่ วนเหล่าเซเลบริตค
้ี ย
ทีช
ุ
ในเรื่องที่คุณอยากรู้

นักเรียนนอก
THU

เรื่ อ งราวของเทยไทย
ที่ ทํ า อะไรเท่ ๆ ผิ ด จาก
ภาพจําที่คุ้นเคย

PREMIER EPISODE:
สิงโต นําโชค

,
WHAT S NEW ON
THE STANDARD
PODCAST
PODCASTS

PODBEAN

PODCAST PLAYER

PODCAST ADDICT

• แฉวงจรแชร์ลูกโซ่
ที่ไม่มีวันตาย

• Diamond Grains
กราโนลาอาหารเช้า
ขวัญใจคนรัก
สุขภาพ

• ไปเรียนตรี-โท-เอก
ด้าน ComSci
ที่อเมริกา

• ไปเรียนแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่ไถจง
ประเทศไต้หวัน

• คุยกับฮิวโก้เรื่อง
คอนเสิร์ตใหญ่
ท่านทวด และลูกๆ

• คุยกับน้อย วงพรู
เรื่องครอบครัว
ของเก่า และการ
คัมแบ็กทางดนตรี

• เทยพิ ทักษ์สันติราษฎร์
ใจแม้นแมน ที่ทําแทน
ตํารวจชายได้ทุกอย่าง

• เทยเนิร์ดเรื่องรถ
ทั้งชอบขับ รีวิว ซ่อม
และเป็นพิ ธีกร
รายการรถ

ภาพประกอบ Jackkrit Anantakul

OPINION
THOUGHT-PROVOKING PERSPECTIVES FROM ACCLAIMED COLUMNISTS
ทัศนะจากเหล่าคอลัมนิสต์หลากหลายสาขาอาชีพ ที่พกมุมมองแตกต่างมาน�าเสนอแบบสนุกสนาน น่าอ่าน และให้ข้อคิดมากมาย

THE END OF SEX
เมื่อเซ็กซ์กลายเป็นอดีต

“บ่ มิ ไ ก๊ ” เป็ น ค� า ที่ ผ มมั ก ได้ ยิ น บ่ อ ยครั้ ง
เพราะเติบโตมาในครอบครัวคนจีนแต้จิ๋ว
ค� า นี้ มั ก ถู ก ใช้ ใ นบทสนทนาถึ ง ผู้ ช ายที่
พยายามเท่าไรก็ไม่สามารถมีลูกได้ “ไม่มี
น�้ายา ปั้นน�้าไม่เป็นตัว บ่มิไก๊” มันเป็นค�า
สบประมาทที่ ท� า ร้ า ยจิ ต ใจผู้ ช ายมานาน
หลายร้อยปี เพราะว่ากันตามหลักชีววิทยา
เหตุผลหนึ่งของการด�ารงอยู่บนโลกใบนี้
ของมนุษย์คือ การสืบพั นธุ์และมีลูกหลาน
ยิ่ ง เป็ น ชาวจี น สมั ย ก่ อ นการมี ผู้ สื บ สกุ ล
ถือเป็นภารกิจชีวต
ิ แต่กใ็ ช่วา่ ผูช
้ ายทีพ
่ ร้อม
เป็นพ่อจะสามารถเป็นพ่อได้ทก
ุ คน ไม่แปลก
ทีม
่ ก
ั ได้ยน
ิ ค�าเปรียบเทียบว่า การมีบต
ุ รเป็น
ของขวัญจากฟ้า เพราะส�าหรับคนที่บ่มิไก๊
มันคือสิง
่ ที่เขาโหยหา แต่ไม่มีทางเอื้อมถึง
ได้ตลอดชีวิต

ผู้ชายกลุ่มนี้ถูกเรียกว่า azoospermatic
หมายถึงร่างกายของพวกเขาไม่มคี วามสามารถ
ในการผลิตสเปิรม์ เพราะฉะนัน้ ยิงไปเถอะครับ
ปืนไม่มีลูก ยังไงก็ไม่โดน แต่ชะตากรรมของ
พวกเขาก�าลังจะเปลีย่ นไป เพราะในอนาคตเรา
คงได้เห็นการผลิต ‘สเปิรม์ ’ และ ‘ไข่’ ด้วยเซลล์
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ร่างกาย (ผิวหนัง เส้นผม ฯลฯ) ผสมพันธุ์ และ
ให้ก�าเนิดเด็กในห้องแล็บสีขาวอย่างสมบูรณ์
แบบตัง้ แต่ตน้ จนจบ ฟังคล้ายพล็อตหนังไซไฟ
ฮอลลีวูด แต่ไม่ใช่เลย นี่คือเรื่องจริง และมัน
ก�าลังจะเกิดขึ้นในอีก 10-15 ปีข้างหน้า
มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อ B.D ตลอดหลายปี
เขาพยายามรักษาตัวเองมาแล้วทุกวิถีทาง
ไม่ว่าจะเป็นการกินยา อัดวิตามิน แม้กระทั่ง
เข้ารับการผ่าตัด แต่ความหวังในการมีลูกของ
เขาก็ยังไม่เข้าใกล้ความเป็นจริงแม้แต่น้อย
ว่ากันตามตรง มันเป็นไปไม่ได้เลยซะมากกว่า
ในปี 2012 เขาเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด ที่นั่นเขาถูกนักวิจัยน�าผิวหนัง
บางส่วน (skin punch) ของหัวไหล่ของเขาไป
ทดลอง โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า reprogramming หรือการท�าให้เซลล์กลับมาอยูใ่ นสถานะ
ที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะ (dedifferentiation)
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเจ้าเซลล์ตัวนี้ก็สามารถเติบโต
และพัฒนากลายเป็นเซลล์ชนิดไหนก็ได้ หลัง
จากนัน้ ก็นา� ไปใส่ไว้ในลูกอัณฑะของหนูทดลอง
สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาพบหลักฐานของเซลล์
สืบพันธุ์ของมนุษย์ (สเปิร์ม) ในช่วงเริ่มต้น

และมันก็กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก
ถึ ง แม้ ว ่ า ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ แ บบในตอนนี้
แต่อย่างน้อยการทดลองชิ้นนี้ก็เป็นการชี้ให้
เห็นถึงความเป็นไปได้ในอนาคต ถ้ามนุษย์
สามารถสร้างเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นเซลล์ธรรมดา
ให้ กลายเป็นสเปิร์มหรือไข่ท่ีท�างานได้ปกติ
(สามารถปฏิสนธิและกลายเป็นเด็ก) ปัญหา
เรือ่ งการมีบตุ รยากของคนหลายล้านคนทีอ่ ยาก
เป็นพ่อแม่จะไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันอีกต่อไป
แต่ขณะเดียวกัน ถ้าการ ‘สร้าง’ เด็กในห้องแล็บ
กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว มันอาจน�ามา
ซึ่งปัญหาอื่นๆ ที่น่ากังวลและหนักใจไม่น้อย
ไปกว่ากัน
ความก้าวหน้าในการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ
ก�าลังเป็นทีส่ นใจเป็นอย่างมาก ในประเทศญีป่ นุ่
มีหนูที่เกิดจากไข่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเซลล์
ส่วนของหางเป็นที่เรียบร้อย แต่มนุษย์มีความ
ซับซ้อนมากกว่า (แถมมีประเด็นเรื่องศีลธรรม
ความถูกต้องต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย) สิ่งที่
ยังเป็นค�าถามที่เหล่านักวิจัยยังตอบไม่ได้คือ
‘ขั้นตอน’ หรือ ‘สูตร’ ในการสร้างสเปิร์มหรือไข่
จากเซลล์เริ่มต้นว่ามันต้องท�ายังไงบ้าง ถ้าให้
ลองนึกภาพง่ายๆ ว่ากว่าเซลล์หนึง่ จะสามารถ
พัฒนาเป็นอะไรก็ได้ โดยผ่านกระบวนการทาง
เคมี มีการแบ่งแยกจ�านวน เติบโต จนกระทั่ง
มี ชี วิ ต หนึ่ ง ถื อ ก� า เนิ ด ขึ้ น (เป็ น หั ว ใจ สมอง
มือ แขน ฯลฯ) นักชีววิทยาต้องท�าความเข้าใจ
ทุกขั้นตอนและคิดค้นสูตรในการที่เซลล์หนึ่ง
จะพัฒนาเป็นสเปิร์มและไข่ที่สมบูรณ์แบบ
และหลังจากนั้นก็ท�าการทดลองซ�้าๆ ในห้อง
แล็บ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยหลาย
ฝ่ายเชือ่ ว่าอีก 10-15 ปีโลกของเราจะสามารถ
ไปถึงจุดนั้นได้
ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีชิ้นนี้มีการพัฒนาขึ้น
อย่างระมัดระวังและรัดกุม เพื่อไม่ให้ถูกน�าไป
ใช้ในทางทีผ่ ดิ เหล่าบริษทั นักลงทุน นักกฎหมาย
นักชีวจริยธรรม และสถานพยาบาลทีเ่ ชีย่ วชาญ
ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเด็กหลอดแก้วต่างให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการสร้าง
เซลล์สืบพันธ์ุแบบนี้อาจเป็นก้าวส�าคัญตั้งแต่
การทดลองท�าเด็กหลอดแก้ว (IVF) ครั้งแรก
ในปี 1977 ก็เป็นได้ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลาย
ล้านคนบนโลกใบนี้มีข้อจ�ากัดทางร่างกาย
ทีไ่ ม่สามารถมีบตุ รได้ บ้างป่วยหนักเป็นมะเร็ง
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อายุมากเกินไป หรือ
แม้แต่ปญ
ั หาทางพันธุกรรม แต่ตอ่ ไปในอนาคต
แค่เพียงเรามีผิวหนังเราก็มีลูกได้แล้ว มันเป็น
ทั้งเรื่องที่น่ายินดีส�าหรับคนเหล่านั้น แต่มัน
ยังมีอีกหลายปัจจัยที่สังคมต้องค�านึงถึงและ
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ANOTHER

STEP
พู ด คุ ย กั บ คุ ณ อุ ด ม ศรี ส งคราม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วี. คาร์โก จำากัด
บริษัทโลจิสติกส์ท่ีคว้ารางวัล Excellent
Logistics Management Award (ELMA)
ประจำาปี 2560

หากกล่าวถึงเรื่องธุรกิจโลจิสติกส์ ประเทศไทย
นับเป็นเมืองที่มีความได้เปรียบหลายๆ อย่าง เช่น
ถนนหนทางในการขนส่ ง การเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน และการสนับสนุน
จากภาครั ฐ ที่ เ ข้ า มามี บ ทบาทในการช่ ว ยส่ ง เสริ ม
บริ ษั ท โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นเมื อ งไทยเรื่ อ ยมา ตั้ ง แต่ เ รื่ อ ง
นโยบายภาษี หรือการให้คำาปรึกษา
ในอีกด้านหนึ่งก็ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
บริษทั โลจิสติกส์ไทยให้แข่งขันในระดับสากลได้ อย่าง
การจัดประกวด Excellent Logistics Management
Award ที่จัดขึ้นโดยสำานักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ซึ่งจัดต่อเนื่องมาทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 11 เพื่อกระตุ้น

และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทย
ตระหนั ก และเห็ น ความสำ า คั ญ ของการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพและบริ ก ารให้ ไ ด้ ม าตรฐานระดั บ สากล
สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืน
โดยปีนบ้ี ริษทั โลจิสติกส์ทไ่ี ด้รบั รางวัลคือ วี. คาร์โก
บริ ษั ท โลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทยที่ มี อ ายุ เ กื อ บ 30 ปี นำ า โดย
หัวเรือใหญ่ คุณอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีวิสัยทัศน์และพร้อมนำาพาบริษัทโลจิสติกส์ไทย
ให้ทัดเทียมบริษัทต่างชาติ
“รางวั ล นี้ มั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ราอยากจะได้
แต่ ห ลั ก ๆ แล้ ว คื อ เราอยากทำ า งานให้ มี คุ ณ ภาพ
มากกว่า แต่แข่งขันแล้วได้รางวัลก็ทำาให้บริษัทได้
ประโยชน์ เพราะมันเป็นรางวัลทางด้านโลจิสติกส์ทคี่ น
รู้จักเยอะทั้งในและต่างประเทศ ถือว่าเป็นรางวัล
เกียรติยศที่ทั้งบริษัทช่วยกัน”
แม้ปีนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ วี. คาร์โก เข้าประกวด
ELMA แต่จากประสบการณ์ในการเข้าประกวดจาก
4 ปีที่ผ่านมา ก็ทำาให้ วี. คาร์โก คว้ารางวัลนี้มาได้
ในที่สุด
“เราประกวดมา 4 ปี แ ล้ ว เรารู้ ว่ า ต้ อ งเตรี ย ม
อะไรบ้าง ซึ่งเราก็ได้รับคำาแนะนำาจากคณะกรรมการ
ที่ผ่านๆ มาด้วย เพื่อที่จะมาปรับปรุงแก้ไขการทำางาน
ให้ได้มาตรฐาน สิง่ ทีเ่ ราเตรียมในปีนคี้ อื เรามีนโยบาย
ที่ ตั้ ง ขึ้ น มาเพื่ อ ดู แ ลเรื่ อ งคุ ณ ภาพบริ ษั ท โดยมี ผ ม
เป็นประธาน และหัวหน้าหลายๆ แผนกมาช่วยกันทำา
ในการประกวดจะมี 7 หลักสำาคัญที่จะตรวจสอบ
คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ การให้ความสำาคัญกับลูกค้า
การตลาด ไอที การบริหารโลจิสติกส์ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
เพราะรางวั ล นี้ เ ขาจะให้ กั บ คนที่ ทำ า ถู ก ต้ อ งตาม
มาตรฐานจริงๆ”

ความรู้สึกแรกที่ได้รับรางวัลคุณอุดมบอกกับเรา
ว่า “ภูมิใจและมันเป็นรางวัลที่ทำาให้พนักงานทุกคน
มีกาำ ลังใจมากขึน้ ” และนอกเหนือจากนีค้ อื ความรูส้ กึ
ทีต่ อ้ งการจะพัฒนาบริษทั ให้ดขี นึ้ และจะขยันมากขึน้
เพื่อรักษาคุณค่าของรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ไว้ให้ได้
“มันเป็นเหมือนวิชั่นของเราอยู่แล้ว เราต้องการ
เป็นผู้นำาและเป็นเลิศในธุรกิจที่เราทำา ทำาทุกอย่าง
ให้ เ หนื อ ความคาดหมายของลู ก ค้ า ยิ่ ง ได้ ร างวั ล
เรายิ่งต้องทำามากกว่าเดิม ซึ่งตอนนี้เราก็มีรุ่นที่สอง
มาช่ ว ยแล้ ว คื อ ลู ก ๆ ทั้ ง สามคนของผม อนาคต
เราจะยั ง พั ฒ นาด้ า นอี คอมเมิ ร์ซ ด้ ว ย เพราะธุรกิจ
ทุกวันนี้เน้นการขายออนไลน์กันเยอะขึ้น ซึ่งการที่เรา
ได้จบั มือทำางานกับลาซาด้าก็นา่ จะเป็นปัจจัยทีก่ ระตุน้
ให้เราพัฒนาด้านเทคโนโลยียิ่งๆ ขึ้นไป”
คุณอุดมทิ้งท้ายและเน้นย้ำาข้อได้เปรียบ
ทางด้านภูมศิ าสตร์อย่างการเป็นจุดศูนย์กลาง
ของนานาประเทศมาใช้เพือ่ ให้บริษทั โลจิสติกส์
ในไทยเติบโตขึ้น “จริงๆ บริษัทโลจิสติกส์ไทย
จับมือกันแน่นอยู่แล้ว แต่ละบริษัทก็ช่วยกัน
เป็ น พาร์ ต เนอร์ ที่ ดี ต่ อ กั น อยู่ ซึ่ ง ผมคิ ด ว่ า
เราจะมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะไปลงทุน
ในต่างประเทศได้ ซึ่งนอกจากบริษัท SME
เล็กๆ จะช่วยกันอย่างเต็มที่แล้ว ก็ต้องอาศัย
นโยบายสนับสนุนจากทางรัฐด้วย”

“ในอนาคตเราคงได้เห็นการผลิต ‘สเปิร์ม’ และ ‘ไข่’ ด้วยเซลล์ร่างกาย (ผิวหนัง
เส้นผม ฯลฯ) ผสมพั นธุ์ และให้ก�าเนิดเด็กในห้องแล็บสีขาวอย่างสมบูรณ์แบบ
ตั้งแต่ต้นจนจบ ฟังคล้ายพล็อตหนังไซไฟฮอลลีวูด แต่ไม่ใช่เลย
นี่คือเรื่องจริง และมันก�าลังจะเกิดขึ้นในอีก 10-15 ปีข้างหน้า”
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แนวตรง พูดอีกอย่างคือ ผิวหนังของผู้ชาย
สามารถสร้างไข่ได้ ผิวหนังของผูห้ ญิงก็สามารถ
สร้างสเปิร์มได้เช่นเดียวกัน (กรณีหลังอาจจะ
ยุ่งยากหน่อย เพราะผู้หญิงไม่มีโครโมโซม Y)
ตามหลักแล้วกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ
ก็สามารถมีลูกของตัวเองได้แล้ว เพราะเซลล์
เริ่มต้นจะกลายเป็นสเปิร์มหรือไข่ก็ได้ หรือ
อีกอย่างทีแ่ ปลก (จนรูส้ กึ ขนลุก) มากขึน้ ไปอีก
คือสิง่ ทีเ่ รียกว่า uni baby หรือเด็กทีเ่ กิดมาจาก
พ่อแม่คนเดียว ในเมื่อชิ้นผิวหนังจะเป็นอะไร
ก็ได้ ท�าไมจะสร้างเด็กทีเ่ กิดจากสเปิรม์ และไข่
จากคนคนเดียวไม่ได้ล่ะ หรือแม้กระทั่งการ
สร้างสเปิร์มหรือไข่จากคนที่เสียชีวิตไปแล้ว

อี ก ล่ ะ สิ่ ง เหล่ า นี้ ล ้ ว นเป็ น ค� า ถามตอบยาก
ทีต่ อ้ งขีดเส้นวางกรอบให้ชดั เจน เพราะแน่นอน
ว่ามันจะสัน่ คลอนสถาบันครอบครัวและสังคม
ที่เราอยู่อย่างแน่นอน
แน่ น อนว่ า ผู ้ ช ายที่ บ ่ มิ ไ ก๊ ห รื อ ปื น ไม่ มี
กระสุนอย่าง B.D ต้องการให้เทคโนโลยีชนิดนี้
เป็นจริงในเร็ววัน แต่การแก้ปัญหาหนึ่งด้วย
วิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ใคร่ครวญถึงผลพวง
ที่ตามมาในภายหลังก็ดูไร้ความรับผิดชอบ
จนเกินไป เพราะในขณะเดียวกับที่เราก�าลัง
ตืน่ เต้นถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีชนิดนี้
สังคมต้องตัง้ ค�าถามด้วยว่า มนุษย์พร้อมรับมือ
กับสิ่งที่จะตามมาแล้วจริงๆ หรือ?

ภาพประกอบ AeA Oranun

ชั่งน�้าหนักให้ดีว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่อาจจะ
ตามมาทีหลังและเป็นราคาที่เราต้องจ่าย
สมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุอาจจะปา
เข้าเลขหกเลขเจ็ด อยากมีลูกกับเขาบ้าง เธอก็
เซ็นยินยอมให้ผเู้ ชีย่ วชาญเก็บชิน้ เนือ้ บางส่วน
ไป เสกคาถาร่ายเวทมนตร์ วันต่อมา “ขอเรียน
เชิญคุณยาย...มารับไข่กลับบ้านได้แล้วครับ”
แบบนี้มันก็ดูไม่สมควรหรือเปล่า หรือแม้แต่
พวกดาราและเซเลบริตี้ที่มีคนชื่นชอบ ก็ต้อง
คอยระวังตัว เพราะเคยมีเหตุการณ์ไปตัดผม
แล้วเจ้าของร้านเอาเส้นผม ‘เดวิด เบ็กแฮม’
ไปขายบนอีเบย์ เราอาจจะได้เห็นโฆษณาของ
ห้องแล็บบางแห่งเขียนว่า “เรามีสเปิร์มของ
เดวิด เบ็กแฮมขาย 300 ล้านตัว ด้วยราคา
สุดพิเศษ 1 ล้านปอนด์เพียงเท่านัน้ !” กลายเป็น
สเปิรม์ แบงก์ของคนมีชอื่ เสียงอะไรประมาณนี้
ก็เป็นได้ หรือแม้กระทั่งการคัดเลือกเอ็มบริโอ
เด็กทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ ในห้องแล็บ เด็กทีด่ มู โี อกาส
ที่จะมีไอคิวสูงที่สุดในกลุ่มของสเปิร์มและไข่
ร้อยชุด ท�าไมจะเป็นไปไม่ได้?
ในหนังสือ The End of Sex and the
Future of Human Reproduction ที่เขียนโดย
เฮนรี กรีลีย์ (Henry Greely) นักชีวจริยธรรม
ที่ เ ป็ น ผู ้ น� า ด้ า นความคิ ด แนวนี้ ค นหนึ่ ง ของ
อเมริกากล่าวว่า ภายในปี 2040 ครึ่งหนึ่งของ
ประชากรมนุษย์จะหยุดการมีบตุ รแบบธรรมชาติ
โดยจะหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง
การรวมเอาเทคโนโลยีชิ้นนี้เข้ากับการตัดแต่ง
ยีนของ CRISPR (เทคนิคการตัดต่อ DNA ที่
สามารถแก้ไขรหัสพันธุกรรมที่มีความแม่นย�า
สูง) เราก็สามารถคัดกรองเด็กทีส่ ขุ ภาพแข็งแรง
มีโอกาสทีจ่ ะมีไอคิวสูงกว่าปกติ และแน่นอนว่า
ลักษณะทางกายภาพ สีผม ดวงตา โทนผิว ฯลฯ
เป็นที่ถูกอกถูกใจคนที่เป็นพ่อแม่ (ไม่แน่ใจว่า
‘พ่อแม่’ จะเป็นค�าเรียกที่ถูกต้องไหม) อย่าง
แน่นอน เหมือนการเข้าไปช้อปปิง้ เด็กในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างไรอย่างนั้น ถึงตอนนั้นเซ็กซ์จะ
กลายเป็นเพียงกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อความ
บันเทิงในทีพ่ กั อาศัยเท่านัน้ โดยจุดประสงค์ใน
การสืบพันธุก์ จ็ ะไม่ได้สลักส�าคัญอะไรอีกต่อไป
ความเป็นไปได้ยังไม่สิ้นสุดแค่นั้น ตาม
ทฤษฎีแล้วมันไม่ได้มีข้อจ�ากัดทางเพศแบบ

หรือโลกจะไม่ได้หันขวา?

ถอดบทเรียนความเพลี่ยงพลํ้าของพรรคฝ่ายขวา
เมื่อหน้าข่าวมีผลต่ออุดมการณ์
เมือ
่ เดือนธันวาคมปีทผ
่ี า่ นมา นายนอร์เบิรต
์
โฮเฟอร์ ผูส
้ มัครจากพรรคเสรีภาพพลิกโผ
แพ้ ก ารเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี อ อสเตรี ย
แม้ ผ ลการส� า รวจจะชี้ ว่ า เขามี โ อกาสชนะ
สูงมาโดยตลอด

เมื่ อ เดื อ นมี น าคม เคี ย ร์ ต ไวลเดอร์ ส

หั ว หน้ า พรรคเพื่ อ เสรี ภ าพ เจ้ า ของแนวคิ ด
ขวาจัด ต่อต้านศาสนาอิสลาม และสนับสนุน
การออกจากสหภาพยุโรป ผูไ้ ด้ฉายาว่า ‘ทรัมป์
แห่งเนเธอร์แลนด์’ พ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับ
พรรคประชาชนเพือ่ เสรีภาพและประชาธิปไตย
แม้ว่าจะมีคะแนนน�าอย่างต่อเนื่อง

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม มารีน เลอ แปน
ผูส้ มัครจากพรรคแนวร่วมแห่งชาติซงึ่ มีแนวคิด
อนุรักษนิยมสุดโต่งทั้งทางด้านความมั่นคง
และด้านเศรษฐกิจ แพ้ให้กับ เอ็มมานูแอล
มาครง ซึ่งมีนโยบายสายกลางมากกว่าในการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ปลายเดื อ นพฤษภาคมและต้ น เดื อ น
มิถนุ ายน ผลส�ารวจการยอมรับการท�างานของ
โดนั ล ด์ ทรั ม ป์ ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ฯ ลด
ฮวบฮาบเหลือเพียง 38% หลังมีข่าวว่าทรัมป์
เปิดเผยข้อมูลลับให้นักการทูตรัสเซีย และ
ยุม่ ย่ามกับการสืบสวนของเอฟบีไอ โดยเป็น
ตัวเลขที่ต�่าที่สุดตั้งแต่เขาได้รับการเลือกตั้ง
ต�า่ กว่าการยอมรับการท�างานของประธานาธิบดี
คนอื่นๆ ที่ส�ารวจในช่วงเดือนมิถุนายนหลัง
ได้รับการเลือกตั้ง และต�่ากว่าค่าเฉลี่ยการ
ยอมรับการท�างานของประธานาธิบดีทุกคน
และล่าสุดแม้ว่าพรรคอนุรักษนิยมซึ่งน�า
โดย เทเรซา เมย์ จะชนะการเลือกตั้งทั่วไป
ของอังกฤษ แต่เป็นการชนะที่ได้ที่นั่งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรลดลงจากที่นั่งที่มีก่อนการ
เลือกตั้ง ท�าให้พรรคอนุรักษนิยมต้องจับมือ
กับพรรคอื่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ส่งผลต่อความ
ไม่แน่นอนของกระบวนการออกจากสหภาพ
ยุโรป ขณะที่พรรคแรงงาน ซึ่งมีนโยบายกลาง
ค่อนไปทางซ้าย และมีผู้น�าที่เปิดตัวว่าซ้าย
สุดโต่งกลับได้ที่นั่งเพิ่มมากขึ้น
ความเพลี่ยงพล�้าซ�้าแล้วซ�้าเล่าของพรรค
การเมืองและผู้สมัครฝ่ายขวาตั้งแต่ปลายปี
ทีผ่ า่ นมาจนกระทัง่ กลางปีนี้ ท�าให้ตอ้ งกลับไป
ตัง้ ค�าถามกับการคาดการณ์เรือ่ งกระแสความ
นิยมของฝ่ายขวาว่า หรือโลกจะไม่ได้ ‘หันขวา’
อย่างที่คิด
ถอดรหัสประชานิยมปีกขวา
ย้อนกลับไปเมือ่ ปีทผี่ า่ นมา การชนะการเลือกตัง้
ของโดนัลด์ ทรัมป์ ในสหรัฐฯ การตัดสินใจ
โหวตออกจากสหภาพยุโรปในสหราชอาณาจักร
และคะแนนความนิยมทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงของผูส้ มัคร
ฝ่ายขวาในหลายประเทศในยุโรป ก่อให้เกิด
ความกังวลต่อการเติบโตของกระแส ‘ประชานิยม
ปีกขวา’
‘ประชานิยม’ เป็นค�าทีใ่ ช้อย่างกว้างขวาง
โดยมากพู ด ถึ ง พรรคการเมื อ งที่ มี น โยบาย
เอาอกเอาใจชาวรากหญ้า ค�าค�านี้มีที่มาที่ไป
จากการเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวอเมริกัน
ในช่วงทศวรรษที่ 1890 ที่ต้องการท้ า ทาย
การเมืองสองพรรค ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ด้าน
การเงินของชนชัน้ น�าทางการเมืองเป็นสารัตถะ

ส�าคัญ สุดท้ายการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ถูก
ควบรวมเข้าสู่พรรคเดโมแครต และท�าให้ฐาน
นโยบายของพรรคเดโมแครตขยับไปทางซ้าย
ยิ่งขึ้น
ดังนัน้ ค�าว่าประชานิยมจึงมีรากฐานมาจาก
การวางตัวอยูต่ รงกันข้ามกับกลุม่ ชนชัน้ น�าทาง
การเมือง
‘ประชานิยมปีกขวา’ แม้ไม่ใช่คา� ทีเ่ พิง่ เกิด
ขึ้นใหม่เสียทีเดียว แต่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย
เพื่ อ อธิ บ ายความนิ ย มที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของกระแส
ฝ่ายขวาในช่วงปีทผี่ า่ นมา โดยรวมแล้วประชานิยมปีกขวาวางตัวอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มบุคคล
ที่มีอัตลักษณ์แปลกแยกกับอัตลักษณ์กระแส
หลักของชาติ ซึง่ รวมถึงผูอ้ พยพ ผูน้ บั ถือศาสนา
ที่ไม่ใช่ศาสนาหลักของชาติ และกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ ซึ่งความหลากหลายนี้
เป็นสิง่ ทีก่ ลุม่ ชนชัน้ น�าทางการเมืองซึง่ ส่วนใหญ่
มีนโยบายสายกลางสนับสนุน
นอกจากนีป้ ระชานิยมปีกขวายังพยายาม
ท�าลายกรอบบรรทัดฐานเรื่องความเหมาะสม
ทางสังคม โดยเฉพาะการใช้ภาษาให้ ‘ถูกต้อง
ทางการเมือง’ (Political Correctness: PC)
ซึง่ เป็นกรอบคิดทีถ่ กู มองว่าพัฒนามาจากกลุม่
ชนชั้นน�าทางการเมืองในปัจจุบันเช่นเดียวกัน
ส่วนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ที่แม้ว่า
จะถูกน�ามาพูดถึ งในการหาเสียงของพรรค
ฝ่ายขวาของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน แต่เห็น
ได้ชัดว่าเป็นเรื่องรอง เพราะปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั การยกขึน้ มาล้วนถูกเชือ่ มโยง
กับปัญหาอัตลักษณ์ที่เป็นอื่น
ในกรณีสหรัฐฯ ทรัมป์พยายามชูวา่ ปัญหา
คนตกงานเกีย่ วข้องกับการล้นทะลักของแรงงาน
จากเม็กซิโก ซึ่ งนับเป็น ‘คนอืน่ ’ ส่วนในยุโรป
พรรคฝ่ายขวาเชือ่ มโยงปัญหาทางเศรษฐกิจกับ
การแบกรับค่าใช้จา่ ยในการให้ความช่วยเหลือ
กับผู้อพยพ ซึ่งก็เป็น ‘คนอื่น’
เมื่ อ ปั ญ หาไม่ ว ่ า จะเป็ น ด้ า นเศรษฐกิ จ
หรือความมัน่ คงเกิดจาก ‘คนอืน่ ’ การแก้ปญ
ั หา
จึงเป็นการผลักดันให้ ‘คนอื่น’ หมดไป ดังนั้น
นโยบายของพรรคฝ่ายขวาจึงไม่มกี ลุม่ เป้าหมาย
หรือแนวทางทีช่ ดั เจน นอกไปเสียจากว่าจะย้อน
เวลากลับสู่สังคม ‘ก่อน’ ที่จะมี ‘ความเป็นอื่น’
อีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นผลจากการเน้นย�า้ วาทกรรม
เรือ่ ง ‘คนอืน่ ’ หรือ ‘ความเป็น อืน่ ’ คือการวาด
ภาพ ‘ตัวร้าย’ ของสังคม ตัวร้ายทีท่ กุ คนควรจะ
หวาดกลั ว ตั ว ร้ า ยที่ ทุ ก คนควรก� าจั ด และ
เมื่อสังคมเกิดค วามหวาดกลัว สังค มจึงให้
ความชอบธรรมกับก ารด�าเนินนโยบายขอ ง
ฝ่ายขวา

เช่นนีแ้ ล้วจะเห็นได้วา่ ความนิยมของพรรค
ฝ่ายขวาเป็นผลมาจากการสร้างความรู้สึก
‘เกลียดชัง’ และ ‘หวาดกลัว’ มากกว่ารากฐาน
ทางด้านอุดมการณ์ดังที่เราเข้าใจ
เพราะเป็นอารมณ์จึงไม่จีรัง
จริงอยู่ที่อารมณ์ของคนมีความเกี่ยวข้องกับ
อุดมการณ์ทางการเมืองมากกว่าที่คิด ผลวิจัย
ของนักจิตวิทยาพบว่าคนที่มีแนวคิดค่อนขวา
จะรั บ รู ้ เ รื่ อ งภั ย คุ ก คาม ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความ
รู้สึกหวาดกลัวได้ง่ายกว่า ในขณะที่คนที่มี
แนวคิดค่อนไปทางซ้ายมักจะรับรู้ถึงโอกาส
และมีความหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ได้มากกว่า
ความรู ้ สึ ก หวาดกลั ว หรื อ มี ค วามหวั ง นี้
ยังส่งผลต่อการเลือกรับข่าวสารของคน เช่น
คนที่ รู ้ สึ ก หวาดกลั ว ก็ จ ะเลื อ กรั บ ข่ า วสารที่
เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม ซึ่งยิ่งท�าให้หวาดกลัว
ยิ่งขึ้น และคนที่มีความหวังก็จะเลือกรับแต่
ข่าวสารที่พูดถึงโอกาสในการแก้ปัญหาใหม่ๆ
แต่ในช่วงทีข่ า่ วสารกระแสหลักเต็มไปด้วย
เรื่องราวของการก่อการร้ายและการอพยพ
อย่างเช่นที่ผ่านมา สมควรที่เราจะตั้งค�าถาม
ว่าคนมีทางเลือกในการรับข่าวสารมากน้อย
แค่ไหน และถ้าค�าตอบคือคนมีทางเลือกใน
การรับข่าวสารลดน้อยลงแล้ว เป็นไปได้หรือไม่
ว่าความหวาดกลัวทีแ่ พร่ขยายในช่วงทีผ่ า่ นมา
เป็นความกลัวทีย่ ดึ โยงกับอุดมการณ์นอ้ ยกว่า
ที่เราคิด
หากสมมติฐานนี้เป็นจริง เราจะเห็นว่า
การสนับสนุนฝ่ายขวาในช่วงทีผ่ า่ นมาเกิดจาก
ความหวาดกลั ว จากการเสพข่ า วสารที่ ถู ก
น�าเสนอโดยทั่วไป มากกว่าการเลือกเสพข่าว
อันมาจากอุดมการณ์ที่ยึดถือ
แม้วา่ ทัง้ สองกรณีจะน�าไปสูค่ วามหวาดกลัว
ที่ส่งผลต่อการสนับสนุนนโยบายอนุรักษนิยม
เช่นเดียวกัน แต่ความหวาดกลัวทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้อง
กับอุดมการณ์โดยตรงนี้อาจยั่งยืนน้อยกว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลที่ถูกน�าเสนอใน
หน้าข่าวเปลี่ยนแปลงไป คนเหล่านี้ก็อาจจะ
เปลี่ยนความคิดได้อย่างรวดเร็ว
และเมือ่ ถามว่าข้อมูลอะไรทีส่ ง่ ผลต่อการ
เปลี่ยนใจนี้ แน่นอนคงชี้ชัดลงไปได้ยาก แต่
นโยบายอันน่างุนงงของสหรัฐอเมริกาภายใต้
โดนัลด์ ทรัมป์ ก็อาจท�าให้หลายคนเฉลียวใจ
ได้ไม่น้อย
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การเคลือ
่ นไหวของ
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ประกาศรับสมัครงานอย่างไร
ให้ได้คนที่มี DNA ตรงกันมาร่วมงาน
การหาคนมาร่ ว มงานที่ มี DNA เข้ า กั บ
องค์ ก รได้ นั้ น ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ส� า คั ญ มาก
เพราะสามารถตัดสินชะตาความส�าเร็จของ
องค์กรได้เลย และจะยิ่งท้าทายขึ้นไปอีก
หากเป็นองค์กรขนาดเล็กทีย
่ ง
ั ไม่มช
ี อ
่ื เสียง
มากนัก

สมัยทีเ่ บลค มายคอสกี (Blake Mycoskie)
เจ้าของแบรนด์รองเท้าช่วยเหลือสังคมอย่าง
TOMS ปลุกปั้นธุรกิจขึ้นมาจากศูนย์ เมื่อถึง
จุดหนึง่ ทีง่ านล้นมือจนท�าคนเดียวไม่ไหว เขาเลย
ต้องหาคนมาช่วย แต่ติดว่าตอนนั้นเขาไม่มี
เงินครับ ถามว่าเขาท�าอย่างไร?
มายคอสกีประกาศหาคนมาช่วยงานเขา
ลงในเว็บไซต์แลกเปลีย่ นชือ่ ดังอย่าง Craigslist
ซึง่ ทีน่ นี่ อกจากจะมีการแลกเปลีย่ นของระหว่าง
กันแล้ว ยังมีการแลกแรงกับของอีกด้วย เขา
เลยใช้พนื้ ทีน่ ปี้ ระกาศหาเด็กฝกงาน เพราะไม่มี
เงินจ้างใครท�างานประจ�า ส่วนเนื้องานของ
เด็กฝกงานที่เขาหาอยู่นั้น เรียกว่าหนักเสีย
ยิง่ กว่างานประจ�าทีอ่ นื่ อีกครับ เพราะเด็กฝกงาน
จะต้องท�าหลายอย่างมากเท่าที่บริษัทก่อตั้ง
ใหม่มีให้ท�า
แต่เชื่อไหมครับ ทั้งที่งานก็หนัก แถมไม่มี
เงินให้ แต่ก็มีคนยอมมาท�างานกับเขาอย่าง
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เต็ ม อกเต็ ม ใจ ค� า ถามคื อ มายคอสกี ท� า ได้
อย่างไร? ค�าตอบอยูใ่ นประกาศทีเ่ ขาเขียนครับ
โดยเขาเขียนไว้แบบนี้
...
หัวข้อ: (งานการตลาด) บริษัทรองเท้า
สุดฮิปมองหาเด็กฝกเจงๆ!
ถ้าคุณเป็นคนฉลาด ครีเอทีฟ และมีหวั แบบ
ผู้ประกอบการ นี่คือโอกาสสุดเจงส�าหรับคุณ
TOMS เป็นบริษทั รองเท้าทีม่ แี ววไปได้ไกล
อยู่ที่เวนิซ รัฐแคลิฟอร์เนีย รองเท้าของเรา
เป็นการผสมผสานระหว่างแฟชั่นอาร์เจนตินา
และวั ฒ นธรรมโต้ ค ลื่ น สไตล์ แ คลิ ฟ อร์ เ นี ย
ทุกครัง้ ทีเ่ ราขายรองเท้าได้คหู่ นึง่ เราจะบริจาค
อีกคูใ่ ห้แก่ผยู้ ากไร้ในลาตินอเมริกาหรือแอฟริกา
บริษัทก�าลังมองหาคนมาช่วยต�าแหน่ง
ต่างๆ ดังนี้
• เด็กฝกงานด้านธุรกิจสุดเจง - คนทีไ่ ด้รบั
เลือกในต�าแหน่งนี้จะท�างานขึ้นตรงกับซีอีโอ
ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่า ไม่มีเครื่องท�ากาแฟให้
โดยคุณจะต้องดูแลงานแบบเต็มมือ ไม่ว่าจะ
เป็นโฆษณา การตลาด พัฒนาแบรนด์ และ
การจัดจ�าหน่าย
• เด็กฝกงานออกแบบเว็บไซต์ - คุณจะ
ต้องเป็นนักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์และต้องเจง
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...
ถ้าคุณเคยเห็นประกาศรับสมัครงานทัว่ ไป
คุณคงทราบดีว่า ประกาศชิ้นนี้ของมายคอสกี
แตกต่างจากประกาศรับสมัครงานอื่นๆ ที่มัก
จะเป็นแบบแผน เขียนออกมาเป็นข้อๆ และดู
ทางการ ซึ่ ง คงไม่ มี ที่ ไ หนที่ เ ขี ย นเล่ า สภาพ
การท�างานที่ละเอียดและตรงไปตรงมาว่า ที่นี่
ไม่มีเครื่องท�ากาแฟให้ หรือเขียนค�าว่า ‘เจง’
(Fantastic) ลงไปกัน
แต่ทว่าประกาศไม่เหมือนใครชิ้นนี้แหละ
ครับ ที่ท�าให้มายคอสกีได้คนที่มีใจท�างาน
และเคมีตรงกันมาช่วยได้ส�าเร็จ ซึ่งถ้าจะให้
อธิบายว่าท�าไม ผมคิดว่าไซมอน ซีเน็ก (Simon
Sinek) อธิบายไว้ได้ดี
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คืออย่างนีค้ รับ โดยทัว่ ไปธุรกิจหรือองค์กร
มั ก สนใจค� า ถามว่ า ‘อะไร’ และ ‘อย่ า งไร’
เช่นว่า จะขายอะไร จะขายอย่างไร แต่ซีเน็ก
พยายามชี้ให้เห็นว่า การตั้งต้นด้วยการถาม
ค�าถามว่า ‘ท�าไม’ หรือ ‘ท�าไปท�าไม’ ก่อนสอง
ค�าถามว่า อะไร และ อย่างไร ต่างหาก ที่จะ
เป็นกรอบในการสร้างสินค้า แบรนด์ และการ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างหนึง่ ทีช่ ดั เจนคือ ‘Apple’ หากมอง
ผิวเผินคนมักคิดว่า Apple ขายอุปกรณ์ไอที
ที่มีดีไซน์สวยงาม แต่ความเป็นจริงสิ่งที่ลงลึก
ไปกว่านัน้ คือ Apple ขายบุคลิกและความเชือ่
‘ความเป็นขบถ’ พูดอีกอย่างคือ จุดมุง่ หมายว่า
ท�าไปท�าไมของ Apple คือสร้างความแตกต่าง
จากยักษ์ใหญ่หรือพี่เบิ้มในอุตสาหกรรมไอที
ถ้าใครยังจ�าโฆษณา 1984 ของ Apple ได้
นัน่ แหละครับคือภาพสะท้อนจิตวิญญาณของ
แบรนด์เลย
เมื่อรู้จุดมุ่งหมายหรือรู้ว่าท�าไปท�าไมแล้ว
ซีเน็กบอกว่า เราก็จะรูว้ า่ เราควรขายอะไรและ
ขายอย่างไรที่จะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายนั้น
ดังนั้นเวลาที่ Apple ผลิตสินค้าหรือสื่อสาร
อะไรออกมา Apple จึงต้องพยายามท�าให้ผคู้ น
รับรูไ้ ด้ถงึ ความเป็นขบถและกล้าทีจ่ ะแตกต่าง
ฉะนั้นต่อให้มีใครผลิตอุปกรณ์ที่มีสเปกหรือ
ดีไซน์ใกล้เคียงกับ Apple ก็ไม่อาจท�าให้คน
หันไปซือ้ ได้ เหตุผลเพราะคนไม่ได้ซอื้ เพราะแค่
ของ แต่ซอื้ เพราะเขารูส้ กึ ว่าความเป็นขบถของ
Apple ตรงกับตัวตนของเขาครับ
...
เช่นเดียวกับประกาศหางานของมายคอสกี
ถ้าคุณสังเกตดีๆ สิง่ ทีม่ ายคอสกีพยายามบอก
ไม่ใช่แค่บอกว่างานที่เปิดรับมีต�าแหน่งอะไร
หรือมีหน้าที่ (Job Description) อะไร แต่เขาใส่
ข้อมูลและค�าอธิบายที่ชี้ให้เห็น ‘จุดมุ่งหมาย’
หรือ ‘ท�าไปท�าไม’ ของ TOMS ด้วย
โดยเขาเกริ่ น ชั ด แต่ แ รกเลยว่ า TOMS
ไม่ใช่บริษทั ท�ารองเท้าเพือ่ หาก�าไรเหมือนทีอ่ นื่ ๆ
แต่ TOMS เกิดมาเพื่อขายรองเท้าและบริจาค
ให้ผยู้ ากไร้ ซึง่ แน่นอนครับว่า คนทีจ่ ะถูกดึงดูด
อยากมาท�างานนี้ ก็ต้องเป็นคนที่มีค่านิยม
อยากช่วยเหลือสังคมเหมือนกันกับ TOMS

ถัดมาคือ ยังต้องเป็นคนทีช่ อบความท้าทาย
เพราะงานที่มายคอสกีเขียนไว้ ใครเห็นก็รู้ว่า
ท�าแทบทุกอย่างและเป็นงานที่หนัก แต่ว่ามัน
ก็เป็นงานที่มีอะไรให้ลองท�าเยอะมาก ฉะนั้น
แทบไม่จ�าเป็นเลยครับที่มายคอสกีต้องเขียน
ระบุในประกาศว่า ต้องเป็นคนขยัน อดทน
มีความรับผิดชอบ ชอบเรียนรู้ เพราะคุณสมบัติ
พวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีในคนที่ชอบงานท้าทาย
ความสามารถอยู่แล้ว
ท�านองเดียวกัน คนที่ชอบความท้าทาย
ก็มักจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงกว่าคน
ที่ไม่ชอบความท้าทาย ฉะนั้นเรื่องที่จะท�างาน
ให้ฟรีๆ เป็นสิง่ ทีค่ นแบบนีก้ ล้าและยินดีอยูแ่ ล้ว
อีกอย่างถ้าเจ้าตัวท�าผลงานได้ดี งานทีด่ เู หมือน
ท� า ฟรี ๆ ก็ ส ามารถเป็ น ที่ ที่ ไ ว้ เ คลมผลงาน
หรือใช้ประโยชน์จากความส�าเร็จนัน้ ได้อกี ด้วย
ฉะนั้น ถ้าให้สรุป การดึงดูดให้คนอยาก
มาร่วมงานกับ TOMS ก็เหมือนกับกรณีของ
Apple ครับ เหตุผลไม่ใช่วา่ เขาจะท�างานหน้าที่
อะไร แต่นอกเหนือจากนัน้ คือ เขาจะได้ทา� งาน
ที่ ต รงกั บ ความเชื่ อ และตั ว ตนของพวกเขา
ต่างหาก ในทางกลับกัน สิง่ ทีค่ นจ้างหรือองค์กร
จะได้ ก็คอื ได้คนทีม่ เี คมีและความเชือ่ ใกล้เคียง
กันมาร่วมงาน
ผมชอบวิธีคิดนี้มากเลย หลายครั้งผมจะ
เขียนประกาศรับสมัครงานในเพจ Mission To
The Moon ในลักษณะเดียวกับทีม่ ายคอสกีทา�
คือไม่ได้บอกแค่วา่ ต�าแหน่งอะไร มีหน้าทีอ่ ะไร
เท่านัน้ แต่ผมจะเล่าว่า ศรีจนั ทร์มคี วามเชือ่ เรือ่ ง
อะไร มีเป้าหมายในอนาคตที่จะเป็นแบบไหน
ต�าแหน่งงานนั้นสัมพันธ์กับเป้าหมายอย่างไร
และตัวคนทีม่ าท�าจะได้อะไรบ้างในด้านแรงขับ
ในการท�างาน
ทั้งนี้ก็เพื่อชี้ให้คนที่เห็นประกาศได้รู้และ
ลองถามตัวเองก่อนว่า เขามีความเชื่อตรงกับ
ศรีจันทร์หรือไม่ ซึ่งถือเป็นการที่ผู้สมัครก็ได้
เลือกเรามาก่อนด้วย เป็นการสกรีนกันทั้งสอง
ฝ่ายได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียว
สุดท้าย หากใครก�าลังมองหาคนมาร่วมงาน
และอยากได้คนที่มี DNA ใกล้เคียงกันมาช่วย
ลองน�าหลักคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ ไม่แน่ว่า
มันอาจช่วยให้คุณได้เจอคนที่ใช่ได้ง่ายขึ้น

ภาพประกอบ Nisakorn Rittapai

“การตั้งต้นด้วยการถามค�าถามว่า ‘ท�าไม’ หรือ ‘ท�าไปท�าไม’
ก่อนสองค�าถามว่า อะไร และ อย่างไร ต่างหาก ที่จะเป็นกรอบในการสร้าง
สินค้า แบรนด์ และการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

จะท�ำอย่ำงไรดี

เมื่อแฟนอิจฉาที่เรามีงานที่ดีกว่า?
Q: เรากับแฟนท�างานกันคนละสายค่ะ ตอนนี้
หน้าทีก
่ ารงานของเราก�าลังไปได้สวย เราได้
โปรโมต แต่แฟนเราหน้าทีก
่ ารงานกลับแย่ลง
และเราก็เริม
้ ก
ึ ว่าลึกๆ แล้วเขาอิจฉาทีเ่ รา
่ รูส
มีงานทีด
่ ก
ี ว่าจนเราทะเลาะกันมากขึน
้ ดูเขา
จะไม่ ค่ อ ยภู มิ ใ จในตั ว เราเท่ า ไรที่ มี ง านดี ๆ
เขาพู ดกับเราน้อยลง เรารู้สึกเหนื่อย ไม่รู้
จะท�ายังไงดี

A: ไม่รู้ท�าไม แต่เรื่องของคุณท�าให้เรา
นึกถึง วิตนีย์ ฮุสตัน กับ บ็อบบี้ บราวน์
ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ หน้าที่การงานของ
วิตนีย์ ฮุสตัน รุ่งโรจน์มาก ในขณะที่งานของ
บ็อบบี้ บราวน์ สามีกลับดิ่งลงเหว คนมองเขา
ว่าเป็นเพียง Mr. Houston ที่มีหน้าที่เพียง
เดิ น ตามหลั ง วิ ต นี ย ์ ฮู ส ตั น ต้ อ ยๆ เท่ า นั้ น
และลึกๆ แล้ว บ็อบบี้ บราวน์ ก็คงรู้สึกว่าเขา
โดนความดังของภรรยาข่มรัศมีอยู่ตลอดเวลา
เขาพยายามออกอัลบั้ม แต่กี่อัลบั้มก็ล้มเหลว
และเขาก็ดจู ะขยันไปมีเรือ่ งมีราวให้ตา� รวจจับ
อยู่เสมอ
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“เรื่องครอบครัว เรื่องคนรัก ให้ใช้ความรักในการแก้ไข
เพราะความรักท�าให้เราเห็นคุณค่าของกันและกัน และพร้อมจะให้อภัย”

แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นอยู่ตลอด ณ เวลา
ที่พวกเขายังใช้ชีวิตคู่กันอยู่ก็คือ วิตนีย์ ฮุสตัน
ไม่เคยพูดไม่ดถี งึ สามีออกสือ่ เลย และพยายาม
ให้ ส ามี ตั ว เองมี ซี น ในงานของตั ว เองตลอด
(แม้จะเป็นสิ่งที่แฟนเพลงรู้สึกร�าคาญก็เถอะ)
ตัง้ แต่ให้สามีมซี นี ร้องเพลงในคอนเสิรต์ ตัวเอง
เธอร้องเพลงรักอุทศิ ให้สามีตวั เอง กล่าวขอบคุณ
สามีเธออยู่เสมอทุกครั้ง และต่อให้ใครอยาก
ให้เธอเลิกกับสามีแค่ไหน เธอจะแสดงให้คน
เห็นเสมอว่าเธอรักสามีมาก ร้องเพลงอยูบ่ นเวที
ก็มีซีนให้สามีเอาผ้าขนหนูออกมาให้ซับเหงื่อ
และจูบสามีให้คนดู ให้คนอืน่ เห็นว่าเธอรักเขา
มากแค่ไหน และทีส่ า� คัญคือมีซนี ให้สามีของเธอ
รู้สึกว่ามีตัวตน
แต่อย่างที่เรารู้กันว่า ทั้งคู่ได้พากันลงเหว
จากเรือ่ งยาเสพติด วิตนียถ์ กู สามีทา� ร้ายร่างกาย
และถู ก ถ่ ม น�้ า ลายใส่ ทั้ ง คู ่ ห ย่ า กั น ในที่ สุ ด
(ท่ามกลางความดีใจของแฟนเพลง) เสียงของ
วิตนีย์เองก็ถูกยาเสพติดท�าร้ายไปมากจนน่า
เสี ย ดายและน่ า สงสาร หน้ า ที่ ก ารงานของ
ผู้หญิงที่เสียงดีที่สุดในโลกเลยไม่สวยอย่างที่
ควรจะเป็น
พวกเราดูชีวิตของวิตนีย์แล้วเอามาเป็น
บทเรียนได้นะครับ
แฟนกันไม่ควรจะอิจฉากัน ควรจะส่งเสริม
ชืน่ ชมกันและกัน - ใช่ครับ นัน่ คือสิง่ ทีค่ วรจะเป็น
แต่แฟนก็เป็นมนุษย์ และมนุษย์กม็ คี วามอิจฉา
มีความเสียหน้าไม่ได้อยู่
ลองมองในมุมเขา แล้วลองท�าความเข้าใจ
ผมคิดว่าก็เข้าใจได้นะครับว่า ท�าไมเขาถึงรูส้ กึ
ไม่มั่นคง
การเติบโตในสังคมที่ชายเป็นใหญ่และ
ได้รับการหล่อหลอมว่าผู้ชายต้องเป็นผู้น�า
ผู้ชายต้องเก่ง ผู้ชายต้องเป็นที่พึ่งของผู้หญิง
ผู้ชายจะแพ้ไม่ได้ ผู้ชายจะด้อยกว่าผู้หญิง
ไม่ได้ (ซึ่งทั้งหมดนี้เหมือนจะเชิดชูผู้ชาย แต่
มองอีกมุมก็โคตรท�าร้ายผู้ชายเลย) สิ่งเหล่านี้
ประกอบสร้างมาเป็นตัวเขา และท�าให้เขารูส้ กึ
ว่าเขาควรจะเป็นผู้น�า เป็นที่พึ่งของคนรักได้
แต่เขากลับรู้สึกว่าเขาท�าไม่ได้ เพราะหน้าที่
การงานของเขาก�าลังแย่ ในขณะเดียวกัน หน้าที่
การงานของคุณก็ก�าลังรุ่ง (ซึ่งไม่ใช่ความผิด
ของคุณ หรือเรือ่ งทีค่ ณ
ุ ไม่ควรภูมใิ จ) เขาก็อาจ
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จะกลัวว่า คุณจะไม่เห็นคุณค่าของเขาแล้ว
และจะกลายเป็นว่า เขาไม่เป็นทีต่ อ้ งการอีกแล้ว
ผมคิดว่าในสถานการณ์นี้เขาเป็นผู้ชาย
ที่น่าสงสารนะครับ และเราก็ควรเห็นใจเขา
หน้าที่การงานของเขาก�าลังตกต�่า และความ
ภูมิใจในตัวเองก็เหลือน้อยลง
ลึกๆ แล้วเขากลัวว่าเขาจะไม่เป็นทีต่ อ้ งการ
กลัวว่าคุณจะไม่ภูมิใจในตัวเขา เพราะฉะนั้น
นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราควรเติมให้เขา หรือท�าให้เขามัน่ ใจ
ว่าเราเห็นคุณค่าเขา และภูมิใจในตัวเขา
รวมทั้งเราจะผ่านเรื่องไม่ดีไปด้วยกัน
มันอาจจะเป็นช่วงชีวิตที่ล�าบากนะครับ
ต้องถือว่าชีวติ มอบบททดสอบให้คณ
ุ ทัง้ คูว่ า่ จะ
เป็นคูท่ ี่ ‘ใช่’ กันจริงหรือเปล่าจากสถานการณ์นี้
ผมอยากให้มองว่า ไม่ว่าจะออกไปทางไหน
คุณได้ชีวิตที่บวกทั้งคู่ ถ้าผ่านไปได้ ความรัก
คุณน่าจะหนักแน่นกันมากขึ้น เขาได้รู้แล้วว่า
ใครยืนเคียงข้างเขา อุปสรรคไหนจะเข้ามาอีก
ก็จับมือสู้กันไปได้เหมือนคราวนี้ แต่ถ้ามันแย่
มาก และถึงจุดต้องคุยกันเรื่องเลิกรา ก็ถือว่า
ได้พยายามแล้ว และเลิกกันไปเพื่อไปมีชีวิต
ใหม่ ก็ดีกว่าอยู่ด้วยกันแบบทะเลาะกัน
แต่กอ่ นจะไปถึงจุดทีไ่ ม่อยากจะพยายาม
แล้ว ผมอยากให้ลองพยายามอย่างถึงทีส่ ดุ ก่อน
อย่ารีบทิ้งไพ่เลิกกัน
เรื่องหน้าที่การงานของคุณ คุณท�าดีแล้ว
ขอให้ท�าดีต่อไป ไม่มีประโยชน์ที่เราจะหยุด
ตัวเองในการท�าดีเพียงเพราะจะได้อยูข่ า้ งหลัง
คนของเรา เอาเป็นว่าอย่าเพิง่ ให้กา� ลังใจถดถอย
ครับ คุณยังต้องมีก�าลังใจให้ตัวเอง และให้
ก�าลังใจแฟนของคุณอีก ภูมใิ จในตัวเองไว้ครับ
ถ้ารูส้ กึ ว่าแฟนไม่ยนิ ดีกบั หน้าทีก่ ารงานของเรา
ขอให้รู้ว่ายังมีคนภูมิใจในตัวคุณอีก ผมเชื่อว่า
บอกเรือ่ งนีก้ บั พ่อแม่ทา่ นก็คงภูมใิ จ บอกเพือ่ น
เพื่อนก็คงอยากจะฉลอง บอกคุณครูที่สั่งสอน
เรามา ท่านก็คงภูมิใจเช่นกัน อะ ผมยินดีด้วย
อีกคนกับการได้โปรโมต
อย่าเพิ่งไม่ภูมิใจที่แฟนของเรามีหน้าที่
การงานทีไ่ ม่ดเี ท่าเรา คนเราเก่งกันคนละแบบ
ยิง่ ท�างานกันคนละสายแบบนีด้ ว้ ยแล้ว จะเอา
มาเทียบกันไม่ได้ หน้าทีก่ ารงานของเขาก็เรือ่ ง
หนึ่ ง หน้ า ที่ ก ารงานของเราก็ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง

ให้เราท�าอย่างเขาก็ไม่ได้ ให้เขาท�าอย่างเรา
ก็ไม่ได้ เพียงแค่ในเวลานีเ้ ขามีปญ
ั หาเรือ่ งงาน
อยู่ ถ้าคิดแบบนีแ้ ล้ว เราจะไม่รสู้ กึ ว่าเขาไม่เก่ง
จนไม่ภูมิใจในตัวเขา
ให้ก�าลังใจเขาเยอะๆ ครับ ในเวลานี้เขา
ต้องการก�าลังใจ ถ้าตอนนี้เขาเครียดเรื่องงาน
อยู่ และไม่อยากคุยเรื่องงาน เราก็ไม่ต้องคุย
เรื่องงาน ไปหาวิธีอื่นให้เขามีความสุข แต่ถ้า
เขาอยากคุย ให้เขาได้ระบายออกมา ให้เขา
พูดเยอะๆ อย่าแย่งเขาพูด อย่าบอกเขาว่า
ท�าไมไม่ท�าแบบนั้นแบบนี้ มันจะยิ่งท�าให้เขา
รูส้ กึ ว่าโดนกดเข้าไปใหญ่ ให้เขารูส้ กึ ว่าในภาวะ
ที่เขาตกต�่านี้ เราก็ยังอยู่เคียงข้างเขา ภูมิใจ
ในตัวเขา และเชื่อว่าเขาจะผ่านเรื่องนี้ไปได้
ท�ายังไงก็ตามให้เขารูส้ กึ ว่า ต่อให้ทที่ า� งาน
จะหันหลังให้เขา ท�าร้ายเขาแค่ไหน แต่คณ
ุ เป็น
คนหนึง่ ทีร่ กั เขา คุณยังอยูต่ รงนี้ ถ้าไม่สบายใจ
ก็ยังมีคุณอยู่
พอเขารูส้ กึ ว่า คุณรักเขามากขนาดนี้ และ
เชื่อมั่นในตัวเขา การกระทบกระทั่งกันก็น่าจะ
น้อยลง เพราะเขาได้รแู้ ล้วว่าใครทีม่ คี วามหมาย
กับเขา
เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ คุ ณ พ่ อ เคยบอกเราแล้ ว เรา
คิดว่ามันเวิร์กมากก็คือ เรื่องครอบครัว เรื่อง
คนรัก อย่าใช้เหตุผลในการแก้ไข เพราะเหตุผล
จะท�าให้เกิดการแพ้ชนะ มีคนผิดคนถูก เธอเป็น
คนผิด ฉันไม่ผิด เธอต้องขอโทษก่อน ซึ่งไม่มี
ใครอยากตกอยูใ่ นฐานะคนแพ้หรือคนผิดหรอก
เรื่องครอบครัว เรื่องคนรัก ให้ใช้ความรัก
ในการแก้ไข
เพราะความรักท�าให้เราเห็นคุณค่าของกัน
และกัน และพร้อมจะให้อภัย
เราเชือ่ ว่า คุณทัง้ คูจ่ ะผ่านไปได้และรักกัน
มากขึ้น

THE AUTHOR

ท้อฟฟี่
แบรดชอว์
เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ
ท้อฟฟี่ แบรดชอว์
(Facebook.com/
toffybradshawwriter)
หรือ ชญาน์ทต
ั วงศ์มณี
อดีต Communications Director ของ
บริษัทพี อาร์เอเจนซี
ยักษ์ใหญ่ระดับโลก
ที่ตัดสินใจลาออกจาก
คอมฟอร์ตโซน มาท�า
ธุรกิจของตัวเอง
และตั้งใจจะใช้การเขียน
เพื่ อท�าให้คนอ่านเก่งขึ้น
กว่าตัวเขา

ภาพประกอบ Pichamon Wannasan

ลาออกดีไหมถ้าไม่มีความสุขในการทํางาน?
ค้นหาปัจจัยเพิ่ ม-ลดความสุ ขกับงานที่ทําอยู่
คุณผูอ
้ า่ นเคยตัง
้ ค�าถามกับตัวเองไหมครับ
ว่า ‘อืม นีเ่ ราควรจะลาออกจากงานทีก
่ า� ลัง
ท�าอยู่ดีไหมเนี่ย’

ผมเชือ่ ว่าหลายท่านก็อาจจะเคยตัง้ ค�าถามนี้
กับตัวเองมาก่อน แต่เราจะเอาอะไรมาวัดล่ะว่า
มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะตัดสินใจ
ลาออก ถ้าเงินมันดี มีความมั่นคง ถึงแม้ว่าจะ
ไม่มีความสุขในการท�างานก็ควรที่จะทนอยู่
ต่อไป จริงไหม
ตัวผมเองก็คงจะตอบค�าถามนีแ้ ทนตัวคุณ
ผู้อ่านไม่ได้นะครับ แต่สิ่งที่ผมสามารถท�าได้
ก็คือการน�าผลการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรต่างๆ
นานาของความสุขในการท�างานมาเขียนเป็น
ไกด์ไลน์ให้คุณผู้อ่านลองไตร่ตรองกันดูว่า
มันถึงเวลาแล้วหรือยังทีค่ วรจะลาออกจากงาน
ประจ�าที่ท�าอยู่สักที
1. เงินเดือนไม่ใช่สงิ่ ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ต่อความสุข
ในการท�างาน
ส�าหรับคุณผู้อ่านที่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใคร
และไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินจนท�าให้ต้องเป็น
ทุกข์เพราะไม่มีเงินเลย หรือมีเงินไม่พอใช้
ในแต่ละวัน ผลการวิจัยของพวกเราพบว่า
เงินเดือนสามารถซื้อความสุขในการท�างานได้

จริงๆ นะครับ ยิง่ เงินเราเพิม่ มากขึน้ เท่าไร โอกาส
ที่เราจะตอบว่ามีความสุขจากการท�างานก็ยิ่ง
เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ในกรณีที่ทุกสิ่งทุกอย่าง
เช่น เวลาที่ต้องใช้อยู่ในออฟฟิศ หรือนิสัย
ของเพื่อนร่วมงาน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วยนะครับ
แต่ ผ ลการวิ จั ย อี ก ชิ้ น หนึ่ ง ที่ เ ราพบก็ คื อ
เงินเดือนของเพือ่ นร่วมงานคนอืน่ ๆ สามารถลด
ความสุขจากการได้เงินเดือนขึ้นของเราเกือบ
ทั้งหมด กรณีที่เพื่อนร่วมงานมีอายุพอๆ กัน
มีการศึกษาเท่าๆ กัน และมีเพศเดียวกันกับเรา
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเงินเดือนเราขึ้น 1%
พร้อมๆ กับการขึน้ เงินเดือนของคนอืน่ ความสุข
ที่ได้จากเงินเดือนขึ้นกลับไม่มีค่าอะไรเลย
ยิง่ กว่านัน้ ถึงแม้วา่ เงินเดือนจะซือ้ ความสุข
ในการท�างานของเราได้ แต่ค่าความสุขที่มัน
ซื้ อ ให้ เ ราได้ นั้ น มั น ช่ า งน้ อ ยเหลื อ เกิ น เวลา
เราน�ามันมาเทียบกับปัจจัยตัวอื่นๆ
2. งานทีท่ า� มีความหมายส�าคัญกว่าเงินเดือน
ที่ได้
ปัจจัยที่ส�าคัญกว่าเงินเดือนที่เราได้รับก็คือ
ความรู้สึกว่างานที่เราท�าอยู่นี้มีความหมาย
มากกว่าตัวเราเอง (meaningfulness)

จากการส�ารวจในอเมริกาโดย Gallup Poll
พบว่า 30% ของคนท�างานรู้สึกว่างานที่ตัวเอง
ท�านั้นมีความหมาย (พูดอีกอย่างก็คือ 70%
ของคนท�างานในอเมริกาไม่รสู้ กึ ผูกพันกับงาน
ที่ตัวเองท�า) และการหาความหมายในงาน
ที่เราท�าไม่เจอนี่เอง เป็นตัวส�าคัญที่ท�าให้คน
เงินเดือนสูงหลายๆ คนกลับรู้สึกไม่พอใจใน
งานที่ตัวเองท�าอยู่
แล้วความหมายของการท�างานมาจากไหน
อันนีข้ นึ้ อยูก่ บั แต่ละคนนะครับ เราอาจจะมอง
ว่าคนท�างานก่อสร้างไม่มีความสุขจากงาน
ทีเ่ ขาท�าเลย แต่ถา้ เขารูส้ กึ ว่าสิง่ ทีเ่ ขาท�าสามารถ
ท�าให้คนอืน่ ๆ มีความสุข มีบา้ นดีๆ อยูอ่ าศัยได้
เขาก็มีความสุขจากงานที่ท�าได้
3. การมีเจ้านายที่ดีเป็นศรีกับตัวเอง
อีกปัจจัยหนึง่ ก็คอื ความสามารถในการท�างาน
ของเจ้านาย (boss competency) พวกเรา
พบว่าการมีเจ้านายที่เป็นผู้น�าที่ดี พูดง่ายๆ
ก็คอื มีความสามารถในการท�างานที่เราท�าได้
หรือ/และเจ้านายของเราโตขึ้นในบริษัทหรือ
องค์กรด้วยฝีมอื ของตัวเองล้วนๆ (ไม่ได้มาจาก
การเลียแข้งเลียขาใคร หรือจากการใช้เส้น)
มีผลต่อความสุขในการท�างานของเรามาก
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“ถ้าคุณมีเจ้านายที่ห่วยแตก หรือถ้าคุณไม่มีอิสระในการท�างานเลย
ถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินเดือนสูงขนาดไหน งานที่คุณก�าลังท�าอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่งาน
ที่คุณควรจมปลักอยู่กับมันนานเกินไป”
และการมีเจ้านายที่ไร้ความสามารถ หรือมี
ความสามารถที่ด้อยกว่าเรา ท�าให้ความสุข
ในการท�างานของเราลดลงมากกว่าการถูกลด
เงินเดือนเยอะมาก

5. การมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร และงาน
ที่มีโอกาสเลื่อนต�าแหน่ง
ปัจจัยทีต่ ามมาติดๆ กันก็คอื การมีเพือ่ นร่วมงาน
ทีด่ ี และความรูส้ กึ ว่าเรามีโอกาสโตในงานทีเ่ รา
ก�าลังท�าอยู่
ทีจ่ ริงยังมีอกี หลายปัจจัยเลยทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อความสุขในการท�างานของคนเรา (ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้หญิงมีความสุขในการท�างานมากกว่า
ผู้ชาย ยิ่งเรียนสูง ความสุขจากการท�างาน
ก็อาจจะยิง่ ต�า่ ถ้าเทียบระหว่างคนทีม่ เี งินเดือน
เท่ากัน แต่การศึกษาต่างกัน และเวลาที่เรา
ใช้ในทีท่ า� งานมีผลกระทบด้านลบต่อความสุข
ในการท�างาน เป็นต้น) แต่ถ้าให้ผมสรุปกัน
ตรงนี้ก็คือ ถ้าคุณหาความหมายจากงานที่
คุณท�าไม่เจอ หรือถ้าคุณมีเจ้านายที่ห่วยแตก
หรือถ้าคุณไม่มีอิสระในการท�างานเลย ถึงแม้
ว่าคุณจะมีเงินเดือนสูงขนาดไหน งานที่คุณ
ก� า ลั ง ท� า อยู ่ นั้ น อาจจะไม่ ใ ช่ ง านที่ คุ ณ ควร
จมปลักอยู่กับมันนานเกินไป
ชีวติ คนเรานัน้ สัน้ มากนะครับ ถ้าเราจ�าเป็น
ต้องใช้เวลาเกือบ 70% ของชีวิตที่เรามีใน
ที่ท�างานล่ะก็ ผมว่าเราเลือกท�าในสิ่งที่ไม่ได้
ท�าให้เราต้องทุกข์เพราะความจนมากจนเกินไป
แต่เป็นสิ่งที่ท�าให้รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราก�าลังท�า
อยู่นั้นมีความหมายมากกว่าการเอาเงินใส่
กระเป๋าตัวเอง จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าส�าหรับ
ชีวติ ของเราทั้งชีวิตนะครับ
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4. อิสระในการท�างานคือสิ่งที่เงินเดือน
ซื้อไม่ได้
ปัจจัยหลักๆ อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อ
ความสุขในการท�างานของเราก็คือ ความรู้สึก
ถึงความมีอิสระทางด้านความคิดในที่ท�างาน
หรือความมีอสิ ระในการวางตารางเวลาท�างาน
ของตั ว เอง (perceived job autonomy)
ถึ ง แม้ ว ่ า ตามความเป็ น จริ ง แล้ ว เราอาจจะ
ไม่ได้มอี สิ ระในการท�างานอย่างทีค่ ดิ จริงๆ ก็ได้

งู ตุ๊กแก ปลวก มด

แมลงเม่า บุ้ง หนู และอ้อน อาย
ชอบหนังสือ สวนสัตว์ ของ สุวรรณี สุคนธา
ไม่นึกว่าวันหนึ่งจะต้องมาอยู่สวนสัตว์

อุตส่าห์ตั้งชื่อเอาฤกษ์เอาชัยว่า ‘สวนไผ่
ร�าเพย’ อยู่ๆ ไปสวนไผ่เริ่มแสดงตัวตนความ
เป็นป่าเป็นเขา เรามาทีหลัง มาด้วยการถือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย แต่กฎธรรมชาติที่มี
อยู่เก่าก่อนก็ยังด�ารงอยู่
นี่คือบ้านเรา - ถูกต้อง แต่ก็เป็นบ้านของ
สรรพสัตว์เช่นเดียวกัน
ไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดว่าจ่ายเงินจบแล้ว
เราก็เป็นเจ้าข้าวเจ้าของทุกสิ่ง พอรู้ รู้สิว่าโลก
มีผู้คน โลกมีสิงสาราสัตว์ บนแผ่นดินเดียวกัน
เราต่างใช้ชีวิตบนพื้นที่ทับซ้อน แบ่งกันบ้าง
แย่งกันบ้างตามสถานการณ์
รู้ เข้าใจ และหลายอย่างก็ออกแบบเพื่อ
ป้องกันปัญหาไว้ตงั้ แต่ตน้ เช่น ครัวต้องอยูแ่ ยก
จากตัวบ้าน เพราะร�าคาญมด จะมากจะน้อย
เมือ่ มีอาหาร มดมาแน่ๆ มาเป็นกองทัพ สกุลยา
สู้กับมดน่ะพอมี แต่ไม่ทันมันหรอก ฉะนั้น
กันได้ก็กันมันออกไปก่อน เคลียร์เรื่องอาหาร

ไปเลย สร้างกฎเหล็กว่าจะไม่น�าของกินเข้า
บ้านเด็ดขาด
ได้ผล เอาอยู่
แต่ของแบบนี้ตายใจเมื่อไรก็เจ็บใจทุกที
วันดีคนื ดีนอนๆ อยูก่ ส็ ะดุง้ ตัวอะไรยุบยับ
ไต่ขา เปิดไฟหาสาเหตุ อ้าว มดรุมทึง้ ซากจิง้ จก
อีกที ซากเขียด ซากแมลง
บางทีเปิดเป้ออกมา เจอมดเป็นกอง ไม่รู้
เข้าไปกินอะไร ขนมนมเนยก็ไม่ลืมทิ้งไว้ หรือ
มันหนีฝน หาที่อบอุ่นสร้างรวงรัง วางไข่ หรือ
ระหว่างการเดินทาง เราวางกระเป๋าทิ้งไว้แล้ว
มีคนท�าน�า้ หวานหกใส่ ฯลฯ เอาว่ายามมันจะมา
ยามมันจะบุกถึงที่นอน มันก็มาสร้างความ
เดือดร้อนได้ โดยไม่สนใจว่านี่ดึกดื่นเที่ยงคืน
แล้วนะจ๊ะ
เรื่องมด ต่อให้เป็นพ่อมด แม่มด เทียบกับ
ปลวกแล้ว ต้องถือว่าเป็นมวยคนละชั้น ปลวก
เป็นปัญหาคลาสสิกของคนมีบา้ น ปัญหาระดับ
อมตะนิรันดร์กาล

อยู ่ ป ระเทศเขตร้ อ นชื้ น ยิ่ ง กั บ บ้ า นป่ า
จะนิยมหรือไม่นิยมเสาปูนก็ท�าใจใช้ไปเถอะ
หรือไม่กเ็ สาเหล็กไปเลย ก่อนวางเสาต้องเทยา
กันปลวกโรยก้นหลุม ฝาผนัง พืน้ บ้านส่วนไหน
เป็นไม้ พลาดไม่ได้เด็ดขาดที่ต้องทาน�้ายา
เคลือบทุกจุด
ปลวกเป็นนักท�าลายล้างทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อย่างยิง่ พยายามอย่างยิง่ เหนือความคาดหมาย
อย่างยิ่ง
คิดจะสู้กับปลวกต้องปล่อยวาง ป้องกัน
และถ้าเห็นมันมาเมื่อไรก็หาวิธีฆ่า
เรื่ อ งจะหนี ร อดหลุ ด พ้ น แบบเบ็ ด เสร็ จ
เด็ดขาดนั้นไม่มี
มีแค่วันที่มันยังไม่มา แต่ไม่ต้องกังวล
แค่วางไม้ไว้กับดินวันเดียว ไม้แข็งๆ เลยล่ะ
รุ่งขึ้นหยิบพลิกดู มันมาแล้ว มันกินไม้ราวกับ
ชีวิตมีอุดมการณ์เดียวคือกิน จุดยืนชัดเจนคือ
ท�าลายและท�าลาย
โกรธมันหรือ? โกรธจนตัวสั่นที่บ้านช่อง
เสียหาย โกรธเกลียดไปก็เปล่าประโยชน์
อยูร่ ว่ มกันหรือ? ค�าตอบคือไม่ คนกับปลวก
อยู่ร่วมกันไม่ได้ เจอแล้วต้องฆ่าสถานเดียว
อยู่บ้านป่า หน้าที่หนึ่งในยามว่างคือเดิน
ส�ารวจโคนเสา พื้นผนัง โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน�้า
ส�ารวจให้ทวั่ ว่ามีมนั อยูห่ รือเปล่า ถ้าไม่มี วันหลัง
หาโอกาสส�ารวจตรวจตราดูใหม่ ส�าหรับปลวก
แล้ว การนิ่งนอนใจคือหายนะ
เพียงเผลอไผล ลางร้ายก็เริ่มมาเยือน
ปลวกดุและดิบเถื่อนจนบางครั้งน่าข�าว่า
เออเนอะ พวกมันช่างตัง้ อกตัง้ ใจท�างาน ไม่คดิ
พักผ่อน on vacation กันบ้างเลย
โชคร้ายว่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้
งูก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ความหมายนี้
“พี่ระวังนะ” เพื่อนหนุ่มชาวกรุงเตือนผม
ตัง้ แต่แรกทีก่ า้ วเท้าลงรถเหยียบพืน้ ดินสวนไผ่
ร�าเพย เมื่อครั้งที่ยังไม่ปลูกบ้าน
เหมือนพีอาร์ เหมือนประชาสัมพันธ์ เข้ามา
ถึงก็เจองูเลย
แรกที เ ดี ย วผมไม่ เ ชื่ อ ด้ ว ยซ�้ า ตาฝาด
หรือหวาดระแวงเกินไปหรือเปล่า จิ้งเหลนมั้ง
กิ้งก่ามั้ง
อยูน่ านวันเริม่ เข้าใจว่าของจริง อยูน่ านวัน
เริม่ ท�าใจว่าคงต้องอยูก่ นั ไปแบบนี้ เพราะเจองู
เป็นปกติ เรียกว่าถ้าผ่านไปสักสัปดาห์แล้ว
ยังหากันไม่เจอนี่มีคิดถึง
ศึกษารูปพรรณสัณฐานและถามเพือ่ นบ้าน
แล้วได้ความว่า เป็นงูไม่มีพิษ เท่าที่เจอเป็น
เช่ น นั้ น ที่ ไ ม่ เ จอยั ง ไม่ รู ้ แต่ มี พิ ษ หรื อ ไม่ มี

ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก ขึน้ ชือ่ ว่างูยอ่ มไม่นา่ พิสมัย
ตกใจจนล้ ม ก็ เ คย พื้ น มั น เอี ย งและลื่ น
เจ้าตัวดีนึกจะโผล่ก็พรวดออกมาจากพงหญ้า
ระยะประชิดตัว
นอนเปลสบายอารมณ์อยู่ มองไปเจอซีน
งูกระโดดงับกิ้งก่าบนต้นไม้ก็เคย
ฟังเสียงก็เชี่ยวชาญขึ้นตามล�าดับ เสียง
โอดโอยแบบนี้นี่มันเขียดโดนงูกินนี่นา …เดิน
ไปดูก็เห็นเป็นจริง
ชีวิตคนภูเขา ก่อนจะย่างแต่ละก้าวต้อง
มองให้ละเอียด ค�่าลง ไฟฉายอย่าให้ห่างกาย
จะเดินไปทางไหน ส่องให้ดีก่อนเดิน
มองล่างแล้วอย่าลืมมองบน ต้นไม้มันก็
ชอบอยู่ ยิ่งฤดูฝนชื้นๆ งูคงไม่ชอบเปียกแฉะ
เหมือนกัน สังเกตว่าถ้าฝนตกติดต่อกันนานๆ
พอหยุดหรือมีแสงแดด มันมักจะปรากฏกาย
หลักการของผมคือถ้ามาระยะใกล้ ตีได้ ตี
ถ้าถึงขั้นเข้าบ้าน เข้าครัว เข้าห้องน�้า ยังไงก็
ต้องตี ปล่อยไว้ไม่ได้ ส่วนถ้าเห็นไกลๆ หรือ
ในจั ง หวะไม่ มี พิ ษ มี ภั ย ปล่ อ ยได้ ก็ ป ล่ อ ย
โดยพืน้ ฐานคือไม่อยากยุง่ อยูแ่ ล้ว อยากสร้าง
กติกาแห่งสันติอหิงสาว่าต่างคนต่างอยู่ แต่งู
คงไม่รู้เรื่อง ไม่สนใจ บ้านของเราก็คือบ้าน
ของมันเหมือนกัน ฉะนั้นก็อยู่ๆ กันไป
ในกรณีมเี หตุบกุ รุกคุกคามหนักข้อ สงคราม
ย่อมปะทุ
อโหสิ ก รรมนะ อโหสิ ก รรมด้ ว ย - บาง
บทเพลงล่องลอยมาในจังหวะด้ามจอบฟาด
แรงๆ ลงร่างเรียวยาว
ตกกลางคืนบางครัง้ เก็บไปฝัน และกลางวัน
แสกๆ บ่อยหนมองเห็นกิ่งไม้เป็นงู
กายเราท�าร้ายต่อกัน ในใจย่อมหวั่นไหว
ทางแก้นอกจากการฆ่าคือท�าความสะอาด
รอบบริเวณบ้าน หมั่นคอยตัดหญ้า และหา
จังหวะก่อไฟจุดนั้นจุดนี้ แสดงอาณาเขตคน
คิดเอาเองว่า ถ้ามันรู้ว่ามีคน มีเจ้าของ
มันก็คงไม่อยากปะทะเท่าไร
ใช่, ใครจะอยากเสียเลือดเสียเนือ้ ช่างภาพ
สัตว์ปา่ คนปากช่องเคยเล่าว่า แม้เป็นแผลเพียง
เล็กน้อย เสือก็ใช้ชีวิตล�าบาก เป็นไปได้ มันจะ
เลี่ยงการปะทะอย่างถึงที่สุด ยกเว้นในวิถีของ
สัตว์ผู้ล่า เมื่อหิวก็ต้องหาอาหาร
ผมค้อมหัวให้ - เสืออย่างเขาย่อมเข้าใจเสือ
เดาว่างูไม่ได้อยากเข้าบ้าน ทีเ่ ข้าคงเข้าใจผิด
หรือตัดสินใจผิด ตุ๊กแกต่างหากที่ไม่รู้ว่าท�าไม
ตอนไม่มีบ้านคนก็อยู่บนต้นไม้ พอบ้านเสร็จ
มันมาทันที
มีตัวที่หนึ่ง ก็มีตัวที่สอง สาม สี่… ราวกับ

ว่าถ้าใครเจออะไรดีๆ ก็โทรเรียกกัน
หน้าตาเป็นปัญหาของตุก๊ แก จิตใจเบือ้ งลึก
หรือเนือ้ แท้ตวั ตนเป็นแบบไหนไม่รแู้ หละ แต่แม้
ไม่ตอ้ งท�าโพล ก็ฟนั ธงได้วา่ ใครเห็น ใครก็กลัว
ก็เกลียด
ทั้งที่มันไม่ได้มาท�าอะไรให้เลย
โอเค เรื่องขี้ก็ไม่ใช่ขี้ๆ มีปัญหานี้อยู่จริง
(แปลกซะด้วยว่าขีท้ เี่ ก่าทุกที อยากตะโกนบอก
มันว่าบ้านคนนะเว้ย ไม่ใช่ส้วม) เพื่อนคนหนึ่ง
เคยบอกว่ า หน้ า ตาก็ งั้ น ๆ ถามว่ า ชอบไหม
ก็ไม่ชอบ แต่ไม่กลัว ไม่เกลียด ที่รังเกียจและ
ทนไม่ได้เลยคือ ขี้ ทิง้ บ้านไปนานๆ นีเ่ ลอะเทอะ
เปรอะเปื้อนมาก ทั้งจากจิ้งจกและตุ๊กแก
ต้ น ฤดู ฝ น ตุ ๊ ก แกจะร่ า เริ ง มาก เพราะ
แมลงเม่าเยอะ เรียกว่าบินมาป้อนถึงปาก
ผ่านฝนผ่านหนาวมาไม่น้อย ผมพบว่า
ฝนแรกที่น่านคือแรงดึงดูดที่มีแสนยานุภาพ
สูงมาก แมลงเม่านับล้านๆ หลายร้อยหลายพัน
ล้านตัวบินเต็มฟ้า ตรงไหนมีไฟ ยิ่งเป็นจุด
ยุ ท ธศาสตร์ ส� า คั ญ ถนนไฮเวย์ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
แมลงเม่า ฝนพร�าๆ แมลงเม่าบินว่อนเป็น
เม็ดฝน ที่บ้าน เพียงจะเปิดไฟกินข้าวมื้อค�่า
โดนกองทัพแมลงเม่าโจมตี กินไม่ได้ ต้องปิด
และจิ้มจุ่มกันในความมืด
หนีเข้าห้องนอน เพียงกดโทรศัพท์มือถือ
ดูเวลา ฝูงแมลงเม่าพุ่งเข้ามาหน้าจอเรืองแสง
ทันที
ยังดีวา่ มันมาแค่สองสามวัน จากนัน้ ก็คล้าย
หายสาบสูญไปจากโลก
หากเป็นความรัก วิถีแมลงเม่าคล้ายคน
หลอกให้รัก พอเริ่มหลงใหลแล้วเขาก็จากลา
คล้ายบุง้ บุง้ ขนด�าขลิบขาวขยับยืดๆ หดๆ
ยั้วเยี้ยตามต้นไม้ เดินไปไหนก็เจอ ไม่ระวังพอ
ก็ปลิวมาติดเสือ้ คันและน่าขยะแขยง แต่เพียง
สองสามวันหลังฝนแรก บุ้งก็หายไปเหมือน
แมลงเม่ า หายไปคล้ า ยไม่ เ คยมี อ ยู ่ ไม่ มี
มองหายังไงก็ไม่มี จนกว่าฤดูฝนหน้าจะกลับมา
บุ้งและแมลงเม่าเลือกเดือนฤดู แต่หนู
ไม่เลือก
หนูมาตอนผมไม่อยูบ่ า้ นหลายวัน กลับมา
เปิดประตูแล้วผงะ ข้าวของกระจุยกระจาย เหม็น
ซากสัตว์ กองทัพมด ขีห้ นู ไหนจะขีจ้ งิ้ จก ตุก๊ แก
บ้านช่องมิดชิด มันเข้ามาได้ยังไง? มอง
มุ้งลวดที่เป็นรูโหว่ใต้หลังคาก็พลันตาสว่าง
ค่อยๆ รือ้ เก็บฟูกหมอน เสือ้ ผ้า และในทีส่ ดุ
ก็ได้สบตากับมัน
ตัวแม่พยายามประคับประคองลูก บ้าง
หล่นกลิง้ และวิง่ ล้มลุกคลุกคลาน พยายามหนี
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สายตาแม่หนูตระหนก ขณะที่ผมโกรธตัวสั่น
คว้าไม้จะตี มันกึ่งวิ่งกึ่งหอบลูกพุ่งตะกุยสวน
ออกประตู
‘อ้อน’ แมวเพศเมียวัยสี่เดือนรออยู่แล้ว
มันวิง่ ไล่และงับลูกหนูเต็มปาก วางเขีย้ วให้มนั่
แล้วเดินอาดๆ คาบไปฝากเพื่อน ‘อาย’ แมว
เพศผู้วัยเดียวกัน
ไม่มีหนูแม่ลูกในห้อง แต่คนเป็นเจ้าของ
ต้องใช้เวลาอีกนานในการปัดกวาด ช�าระซาก
สิ่ ง โสโครก ใจสั่ น ด้ ว ยโกรธเกลี ย ดเย็ น ลง
และบางขณะเห็นใจหัวอกแม่ สงสารลูกสัตว์
บอบบางยังไม่หย่านม แต่คนกับหนู เราอยู่
ร่วมบ้านกันไม่ได้
อาจจะได้ช่วงหนึ่ง ถ้าคนไม่อยู่ ถ้าอ้อน
กับอายไม่เห็น
คนมา แมวมา บรรดาหนูๆ ก็ต้องไป
ไปไหนไม่รู้ เอาชีวิตรอดไหมก็ไม่รู้ แต่เรา
อยู่ร่วมกันไม่ได้
หนูรา้ ยกาจทีส่ ดุ ตอนเราเจอ ตอนมันเข้ามา
ใกล้ๆ เข้ามาอยู่ร่วมห้อง ร่วมบ้าน เหมือนบุ้ง
แมลงเม่า มด ปลวก งู ตุ๊กแก พอจัดการให้
ผ่านไป สวนไผ่รา� เพยค่อยกลับมาร่มเย็นสุขสงบ
สุขสงบในนาทีนี้ วันนี้ และแน่นอนว่าวัน
ต่อๆ ไปก็จะเผชิญกับสรรพสัตว์อีก บางทีเป็น
ปัญหาเล็กๆ และบางทีก็สร้างเรื่องน่าปวดหัว
ใช้เวลาแก้ไขหลายวัน เสียเงิน เสียอารมณ์
ค�าว่าจบไม่มี ค�าว่าสุขสมบูรณ์ไม่มี มันวนๆ
เวียนๆ เข้าๆ ออกๆ คล้ายลมหายใจ
เตรียมตัวและท�าใจไว้เลยว่าถ้ามีปัญหา
ก็แก้ ไม่ตอ้ งตืน่ เต้นตกใจ ตัง้ สติและแก้ไปตาม
เหตุปัจจัย ไม่มีหรอกความสุขอันเป็นนิรันดร์
ตุ๊กแก งู ปลวก มด แมลงเม่า บุ้ง หนู
บอกผมว่าเราไม่อยู่ เขาก็อยู่ เราไม่ใช้ เขาก็ใช้
โต๊ะเก้าอี้ไม้ ถ้าเฝ้าไว้ตลอด ปลวกมากินไม่ได้
หรอก งูไม่มา หนูไม่มี บ้าน - ถ้าหลังใหญ่
เกินกว่าร่างกายกว้างคืบยาววา เราดูแลรักษา
ไม่ทวั่ ในความหมายหนึง่ คือเราไม่ได้เฝ้าระวัง
ไม่ได้อยู่ตลอดเวลา อย่างที่กล่าวแล้ว เมื่อเรา
ไม่ใช้ สัตว์ก็ใช้ เราไม่อยู่ สัตว์ก็อยู่
ว่ า ไปมั น ก็ แ ฟร์ ดี ก็ ใ นเมื่ อ เราไม่ แ คร์
ไม่ดูแลรักษา คนอื่นก็อาจฉวยคว้าเอาไป
เราไม่อยู่ เขาก็เข้ามาอยู่ เราไม่เอา เขาก็เอา
เราไม่โอบกอด เขาก็บนั่ เซาะ ช่วงชิง ครอบครอง
แม้แต่อ้อนกับอาย (on ’n eye) ที่เป็น
สัตว์เลี้ยง เราก็ควบคุมก�าหนดไม่ได้ทุกเรื่อง
ก�าหนดได้น้อยมากเลยด้วยซ�้า
หรือนี่คือความท้าทาย หรือนี่คือกลไกที่
เคลื่อนขับให้เราหลับและตื่นด้วยความหวัง
ด้วยแรงพลังที่พร้อมจะเดินไปข้างหน้า

ดัดแปลงโลกทั้งใบ
เพื่ อรับใช้มนุษย์

ปลายเดือนที่แล้ว นักวิจัยจากทั่วโลกราวๆ
100 คน แห่กน
ั ไปประชุมทีบ
่ อสตันด้วยเรือ
่ ง
ส�าคัญยิ่งยวด

นัน่ ก็คอื พวกเขาจะ ‘กอบกูโ้ ลก’ ได้อย่างไร
ใครๆ ก็คงรู้กันอยู่นะครับว่า โลกของเรา
ก�าลังตกอยู่ในวิกฤตสิ่งแวดล้อมขนานใหญ่
ถึงระดับที่อาจเกิดการสูญพันธ์ุใหญ่ครั้งที่ 6
ในประวัติศาสตร์ 4,500 ปีของโลก จนหลาย
คนบอกว่า เราก�าลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า
‘Anthropocene Epoch’ หรือยุคที่เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงในระดั บ มหึ ม าระดั บ ยุ ค ทาง
ธรณีวิทยา - ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจาก
น�้ามือมนุษย์
แล้วจะท�าอย่างไรดี?
สิง่ ทีน่ กั วิจยั และนักวิทยาศาสตร์มาประชุม
กันที่บอสตัน ก็คือพวกเขาก�าลังหาหนทาง
ป้องกันโลกจากหายนะทีเ่ กิดจากภาวะโลกร้อน
ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Solar Geoengineering
คุณเคยได้ยินค�าว่า Geoengineering
มาก่อนไหมครับ?
ค�านี้หมายถึงการที่มนุษย์เข้าไป ‘รบกวน’
(มี intervention) โดยจงใจ ในสเกลขนาดใหญ่

มหึ ม ากั บ ระบบภู มิ อ ากาศของโลก โดยมี
เป้าหมายเพือ่ ทีจ่ ะขัดขวางภาวะโลกร้อน บางที
ก็เรียกว่า Climate Engineering หรือ Climate
Intervention
จริ ง อยู ่ ห ลายคนบอกว่ า การที่ โ ลกมั น
ร้อนขึ้นในยุคนี้ก็เกิดจากกระบวนการ Geoengineering ของมนุษย์ โดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัว
นั่นแหละ ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หลายๆ ชนิดขึน้ ไปในชัน้ บรรยากาศ จนกระทัง่
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในแบบ
ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ Geoengineering
ที่ เ ราก� า ลั ง พู ด ถึ ง กั น อยู ่ น้ี คื อ เรื่ อ งของการ
เปลี่ยนแปลงที่ ‘ใหญ่’ ปานกัน แต่ว่าเป็นไป
ในทิศทางตรงกันข้าม
หลายคนอาจคิดว่า Geoengineering เป็น
เรื่องใหม่ แต่ที่จริงแล้วต้องบอกว่ามันนับย้อน
กลับไปได้ถึงปี 1841 โน่นเลยนะครับ ตอนนั้น
นักอุตุนิยมวิทยาอย่าง เจมส์ พอลลาร์ด เอสปี
(James Pollard Espy) ได้เสนอว่า เรา (หมายถึง
คนอเมริกัน) ควรจะท�าให้เกิดฝนตกมากขึ้น
ด้วยการเผาป่าในแถบแอปพาเลเชียน (ซึ่ง
จริงๆ เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ยาวเฟื้อยหลาย

พันกิโลเมตร) ฟังแบบนี้ หลายคนอาจรู้สึก
ทะแม่งๆ เพราะเผาป่าแล้วจะมีฝนได้ยังไง
แต่คุณเจมส์ พอลลาร์ด เอสปี นี่ เขาได้
ชื่อว่าเป็น The Storm King หรือเจ้าแห่งการ
ก่อพายุ เขาคิดโน่นนัน่ นีอ่ อกมาเป็นทฤษฎีพายุ
และปรัชญาพายุหลายอย่าง โดยเฉพาะหนังสือ
The Philosophy of Storms ของเขานี่ ถือว่า
ได้รบั ความนิยมอย่างยิง่ ซึง่ เขาก็อธิบายไว้อย่าง
พิสดารในหนังสือเล่มนี้นี่แหละครับ ว่าท�าไม
การเผาป่าในแถบแอปพาเลเชียนแล้วจะท�าให้
ฝนตก โชคดีที่ไม่มีใครท�าตาม แต่ก็ถือได้ว่า
เป็นร่องรอยแรกของ ‘แนวคิด’ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
โลกขนานใหญ่ เพื่อให้โลกเปลี่ยนและก่อให้
เกิดสภาวะที่ดีงามน�ามารับใช้มนุษย์ได้
มาถึ ง ยุ ค ปั จ จุ บั น นี้ Geoengineering
ที่หลายฝ่ายเสนอกันอยู่นั้น มันมีเป้าหมาย
เดียวกันนะครับ คือลดภาวะโลกร้อน แต่วธิ กี าร
มีอยู่ด้วยกันสองอย่างใหญ่ๆ
อย่างแรกก็คือ – สิ่งที่ท�าให้โลกร้อนคือ
อะไรครั บ ก็ คื อ แสงอาทิ ต ย์ ใ ช่ ไ หม ดั ง นั้ น
ถ้าหากเราจัดการกับแสงอาทิตย์ได้อย่างที่
เรี ย กว่ า Solar Radiation Management
หรือ SRM (ซึ่งก็คือ Solar Geoengineering
ที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ปประชุ ม กั น ที่ บ อสตั น
นั่นแหละครับ) ก็น่าจะท�าให้โลกลดความร้อน
ลงไปได้เหมือนกัน
ค�าถามคือ – แล้วจะท�าอย่างไร?
เทคนิคที่มีการเสนอกันนั้นมีหลายแบบ
เช่น การท�าให้แสงอาทิตย์ไม่สอ่ งมาทีโ่ ลกมาก
เหมือนที่เป็นอยู่ หรือไม่ก็ทา� ให้ชั้นบรรยากาศ
หรือพื้นผิวโลกเอง สะท้อนแสงอาทิตย์ออกไป
ให้ได้มากที่สุด วิธีการก็มีอย่างเช่น
• ถ้าเป็นที่ระดับพื้นผิวโลก ก็อาจใช้วัสดุ
ท�าหลังคาที่มีสีอ่อน, พยายามเปลี่ยนสีของ
มหาสมุทรให้เป็นสีอ่อนลง รวมไปถึงการเพาะ
ปลูกพืชที่สะท้อนแสง
• ถ้ า เป็ น ในระดั บ ชั้ น บรรยากาศโทรโพสเฟียร์ ก็อาจใช้วิธีฉีดพ่นน�้าทะเลขึ้นไป
ที่เมฆ ซึ่งจะท�าให้เมฆสะท้อนแสงได้มากขึ้น
เพราะว่ามีผลึกเกลือไปอยูบ่ นนัน้ เรียกวิธกี ารนี้
ว่า Marine Cloud Brightening ซึ่งคาดว่าจะ
ลดอุณหภูมโิ ลกลงได้ราว 0.5-1.5 องศาเซลเซียส
• ในชัน้ บรรยาการทีส่ งู ขึน้ ไปอีก ก็อาจผลิต
สารจ�าพวกแอโรซอล (Aerosol) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
สะท้อนแสง (เช่น Sulfate Aerosols ในชั้น
บรรยากาศสตราโทสเฟียร์) เอาขึน้ ไปไว้บนนัน้
ก็ จ ะท� า ให้ แ สงอาทิ ต ย์ ต กลงมาถึ ง พื้ น โลก
น้อยลง
• ในระดับอวกาศ อาจจะใช้กระจกหรือ

กลุ่มฝุ่นอวกาศอะไรบางอย่างไปขัดขวางแสง
อาทิตย์
ซึ่งวิธีคิดทั้งหมดนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
เป็ น วิ ธี ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งอะไรกั บ การลดก๊ า ซ
เรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศเลย แถมท�าๆ กัน
ไปน่ะ ยังไม่รเู้ ลยว่าจะเกิดผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง
ดังนัน้ จึงเกิดวิธกี ารทีม่ ฐี านคิดอีกแบบหนึง่
นั่นคือการพยายามลดคาร์บอนไดออกไซด์
(หรือ Carbon Dioxide Removal) ซึ่งไม่ใช่แค่
การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกอย่ า งที่
(พยายาม) ท�าๆ กันอยูน่ ะครับ แต่ใช้วธิ ใี นสเกล
ใหญ่มหึมาหลายอย่าง เช่น
• สร้างสิง่ ทีเ่ รียกว่า Terra Preta ซึง่ แปลว่า
Black Soil หรือ ‘ดินด�า’ เป็นดินแบบที่พบใน
แอ่งแอมะซอน (เขาเรียกว่า Amazon Dark
Earth) พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นดินที่มีคาร์บอนอยู่
ในนัน้ มากมายมหาศาล วิธกี ารท�า Terra Preta
มีรายละเอียดของมัน แต่หลักการก็คือการกัก
คาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในดินหรือในรูปของ
ของแข็ง ซึง่ ก็ตอ้ งท�ากันในปริมาณมหึมามากๆ
ถึงจะได้ผล
• ดักจับคาร์บอนจากอากาศด้วยวิธีต่างๆ
เพื่อเอาคาร์บอนไดออกไซด์แยกออกมา แล้ว
ค่อยปล่อยอากาศกลับไปเหมือนเดิม
• การปลูกป่าในระดับใหญ่ทั่วโลก (หรือ
บางที่ ก็ ถึ ง ขั้ น เสนอให้ ค นอพยพออกจาก
เขตร้อนไปเลย ให้ไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น ไม่อยู่ใน
เขต Green Belt) ซึ่งจะท�าให้เกิดการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
• การท� า อะไรต่ อ มิ อ ะไรกั บ มหาสมุ ท ร
ซึง่ มีตงั้ แต่การเทสารบางอย่างลงไป อันจะท�าให้
มหาสมุทรดักจับคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
จนกระทั่ ง ถึ ง การปล่ อ ยหุ ่ น ยนต์ จิ๋ ว ลงไปใน
ทะเล เพื่อให้มันไปก�าจัดคาร์บอนไดออกไซด์
อีกทีหนึ่ง
แต่ ก็ อี ก นั่ น แหละครั บ ต่ อ ให้ เ ป็ น วิ ธี ที่
ต้องการจะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ก็ยงั
เกิดเสียงวิจารณ์กันอยู่ดี ว่าที่ท�าๆ กันไปน่ะ
เป็ น ไปเพราะต้ อ งการจะลดภาวะโลกร้ อ น
แต่เราก็ไม่รจู้ ริงๆ ว่าแต่ละวิธจี ะก่อปัญหาใหม่
อย่างไรบ้างหรือเปล่า
Geoengineering นัน้ ไม่วา่ จะเป็นวิธไี หน
ก็ ต าม คื อ การ ‘ดั ด แปลงภู มิ อ ากาศ’ หรื อ
Modify the Climate ทั้ งสิ้ น เพราะฉะนั้ น
จึงเป็นการท�าในระดับใหญ่ (Large Scale)
ที่นอกจากจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลแล้ว
ผลกระทบยังไม่ได้กระทบกับคนในประเทศใด
ประเทศหนึง่ เท่านัน้ แต่กระทบเป็นวงกว้างมากๆ
ค�าถามส�าคัญทีเ่ กิดขึน้ กับ Geoengineering

ก็คือ มนุษย์นั้น ‘มีสิทธิ’ ที่จะไปเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศโดยจงใจหรือเปล่า และถ้าท�าได้
จะท�าได้ในเงือ่ นไขใดบ้าง ตัวอย่างเช่น ควรจะ
ท�าเพื่อ Minimize ภาวะโลกร้อน หรือท�าเพื่อ
Optimize ภูมอิ ากาศ ซึง่ สองอย่างนีไ้ ม่เหมือนกัน
อย่างหนึง่ เป็นไปเพือ่ บรรเทาผลกระทบ แต่อกี
อย่างหนึง่ คือไปไกลถึงขัน้ ท�าให้โลกมีภมู อิ ากาศ
ทีเ่ หมาะสมต่อการด�ารงอยูข่ องมนุษย์และสัตว์
(ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์) เป็นต้น
บางคนวิจารณ์ Geoengineering ด้วย
แนวคิดแบบเดียวกับ GMO หรือพืชตัดแต่ง
พันธุกรรมนั่นแหละครับ คือมนุษย์มีสิทธิท�า
แบบนี้ได้จริงหรือ มันจะไม่ก้าวก่าย ‘งานของ
พระเจ้า’ หรอกหรือ แต่บางคนก็ตั้งค�าถามว่า
เราไม่มโี อกาส ‘ทดลอง’ กับ Geoengineering
มากนักนะครับ เพราะว่ามันมีขนาดใหญ่มาก
การทดลองกับสเกลเล็กๆ ไม่น่าจะท�าให้รู้ผล
ครอบคลุมได้ทั้งหมด ดังนั้นการเริ่มลงมือท�า
Geoengineering ทั้งหลาย จึงเท่ากับเป็น
การ ‘ทดลอง’ ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ เรายั ง ไม่ รู ้ เ ลยว่ า มั น จะมี
ประสิทธิภาพจริงเหมือนทีค่ ดิ ไหม ตัวอย่างเช่น
การใส่ ‘ปุ๋ยเหล็ก’ (Iron Fertilization) ลงไปใน
ทะเล ในบริเวณทีม่ ธี าตุเหล็กต�า่ เหล็กเป็นธาตุ
ที่จ�าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง มัน
ละลายในน�า้ ทะเลได้นอ้ ย ท�าให้ในทะเลหลายที่
มีเหล็กในรูปที่แพลงก์ตอนเอาไปใช้ได้จ�ากัด
การใส่ ‘ปุย๋ เหล็ก’ จึงท�าไปเพราะคาดหมายจะ
ให้แพลงก์ตอนสังเคราะห์แสงมากขึน้ ซึง่ แปลว่า
มั น จะจั บ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ม ากขึ้ น ด้ ว ย
แต่ปรากฏว่าคาร์บอนในชั้นบรรยากาศไม่ได้
ลดลงมากนัก เพราะพอแพลงก์ตอนตาย มันก็
ปล่อยคาร์บอนกลับขึ้นไปนั่นแหละ ไม่ได้พา
คาร์บอนตกจมลงไปก้นทะเลเหมือนที่คิดไว้
ในทฤษฎี
ด้วยเหตุนี้ เรื่องของ Geoengineering
จึงเป็นเรือ่ งท�านอง ‘ปากเหว’ มาก คือเหมือนกับ
มนุ ษ ยชาติ ก� า ลั ง จะพลั ด หล่ น ลงไปในเหว
แห่งภาวะโลกร้อนแล้ว แต่ก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้
ไม่รู้ไว้ใจได้หรือเปล่า ยื่นมือมาบอกว่าจะฉุด
เราขึ้ น ไป แต่ เ ราก็ ยั ง ไม่ ค ่ อ ยกล้ า ให้ มั น ฉุ ด
เท่าไร เพราะไม่รู้จริงๆ ว่าผลลัพธ์ของการฉุด
จะเป็นอย่างไร ฉุดขึน้ ไปกระทืบซ�า้ แล้วโยนเรา
ลงเหวเหมือนเดิมหรือเปล่า
ดังนัน้ การถกเถียงเรือ่ ง Geoengineering
จึงเป็นเรือ่ งใหญ่ เรือ่ งร้อน เรือ่ งรีบด่วน ทีม่ นุษย์
ต้องถกเถียงกันอย่างเผ็ดแซ่บแน่ๆ นับตั้งแต่
ตอนนี้เป็นต้นไป
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TRONG
ทั น ที ท่ี ปล่ อ ยภาพโปรโมตและตั ว อย่ า งแรก
ของ เพื่ อน..ที่ระลึก ออกมา ความสนใจของคน
ส่วนใหญ่พุ่งไปที่ วิกฤตต้มย�ากุง
้ ตึกร้าง และผี แต่
THE STANDARD พุ ่ งความสนใจไปที่ บี-น�้ำทิพย์
จงรัชตวิบูลย์ นางเอกของเรื่อง ที่ตัดสินใจก้าว
ออกจากคอมฟอร์ตโซนในโลกของละคร พิ ธีกร
และเวทีเดินแบบ เพื่ อก้าวสู่โลกของศาสตร์การ
แสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในชีวิต
เราชวนเธอมาคุ ย ทบทวนเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ
เพื่ อเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังและชีวิตจริง
ทัง
่ เรือ
่ งผี การแสดง เพื่อน และความรัก
้ ความเชือ
ซึ่งหลายสิ่งที่เธอเพิ่ งค้นพบ ท�าให้เรารู้ว่าแม้แต่
ผู้หญิงแกร่งที่ดู ‘สตรอง’ และ ‘แซ่บ’ อย่างเธอ
ก็ ยั ง มี มุ ม ที่ อ่ อ นไหวและต้ อ งปรั บ ตั ว ไม่ ต่ า งกั บ
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BE STR
คน...น่ากลัวกว่าผี

ตามปกติเป็นคนเชื่อเรื่องผีมากขนาดไหน

เชื่อว่ามี ตอนเด็กๆ ได้ยินเสียงบ่อยมาก ไม่เคยเห็น
ตัวเป็นๆ นะ แต่ว่ากลัวมาก เพราะว่าได้ยินเรื่องเล่า
บ่อย สมัยก่อนที่บ้านจะติดกับทุ่งร้างๆ แล้วได้ยินเสียง
เล็กๆ แหลมๆ ตลอด แม่บอกว่านี่คือเสียงผีเปรต แล้ว
ก็เล่าให้ฟงั ว่าผีเปรตเป็นผีทตี่ กอับทีส่ ดุ ต้องขอส่วนบุญ
คนอื่น ตัวใหญ่ ปากเล็ก กินอาหารไม่ได้ ส�าหรับเรา
ตอนนั้นเป็นภาพที่น่ากลัวมากเวลาเราจินตนาการถึง
แต่พอโตขึน้ มากลายเป็นว่าเราไม่ได้กลัวผีแล้ว กลัวคน
มากกว่า
คนน่ากลัวกว่าผียังไงบ้าง

พอเราไม่ได้เจอผีจริงๆ เลยรู้สึกว่าผีท�าร้ายเราได้แค่
ในความรู้สึก หรือในจินตนาการ แต่คนท�าร้ายเราได้
ทุกอย่าง ยิ่งสมัยนี้บีไม่รู้ว่าคนใจร้ายมากขึ้นหรือเปล่า
อาจจะเป็นเพราะเรารู้อะไรมากขึ้นผ่านโซเชียลมีเดีย
ท� า ให้ เ ห็ น ว่ า คนท� า ร้ า ยกั น โดยที่ ม องเป็ น เรื่ อ งปกติ
มีคลิปให้เห็นถึงความน่ากลัว ท�าร้ายสัตว์ ฆ่ากันตาย
ท�าร้ายร่างกายได้โดยที่อีกคนยังไม่ได้ท�าอะไรด้วยซ�้า
ท�าให้บคี อ่ นข้างเป็นคนระวังตัวมากเวลาจะออกไปไหน

“บีเป็นคนไม่ยอมคนนะ
แต่ถา้ มีคนมาหาเรือ
่ งนี่
สูท
้ น
ั ที ตบเป็นตบ (หัวเราะ)
บางทีจก
ิ กันจนมีแผลเป็น
มาจนทุกวันนีเ้ ลย อันนัน
้ คือ
ถ้าตัวเองมีเรือ
่ ง แล้วถ้า
เป็นเรือ
่ งของเพื่อน บีจะยิง
่
ไม่ยอมเข้าไปอีก สูข
้ าดใจ
ใครจะมาท�าร้ายไม่ได้
เพราะรูส
้ ก
ึ ว่าเพื่อนคือ
สิง
ิ ”
่ ส�าคัญในชีวต

เคยเจอประสบการณ์นา่ กลัวจากคนจริงๆ บ้างไหม

นีแ่ ทบไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะ ตัง้ แต่เด็กๆ ประมาณ
5 ขวบ ตอนนั้นแก๊งรถตู้ลักพาตัวเด็กก�าลังดังมาก
แล้วบีเกือบโดนลากขึน้ รถตู้ แถวบ้านบีจะเป็นลานเล็กๆ
มีโขดหินที่เด็กๆ ชอบไปเล่นปีนต้นไม้ เก็บลูกตะขบ
มากิน ตอนนัน้ บีอยูต่ รงนัน้ แล้วมีรถตูม้ าจอด อยูๆ่ ผูช้ าย
2 คนลงมาจากรถ แล้วพยายามอุ้มบีขึ้นไป แต่โชคดี
บีเป็นเด็กตัวใหญ่แรงเยอะ พยายามดิน้ ถีบ กัด แล้วเขา
คงอุ้มเราไม่ไหว ก็เลยหนีรอดมาได้ น่ากลัวมากนะ
ไม่อย่างนัน้ ไม่รวู้ า่ ตอนนีบ้ จี ะเป็นยังไง ยังจ�าเหตุการณ์
ได้แม่นอยูเ่ ลย ท�าให้คอ่ นข้างระวังตัวมาตัง้ แต่ตอนนัน้
เป็ น ธรรมเนี ย มไปแล้ ว ของกองถ่ า ยหนั ง ผี ที่ จ ะ
ต้ อ งเจอ เห ตุ ก ารณ์ แ ปลกๆ อย่ า งบี เ องได้ เ จอ
เหตุการณ์แบบนั้นบ้างหรือเปล่า

คิดว่าใช่นะ (หัวเราะ) คนอื่นเจอเยอะมาก แต่บีมีแค่
ช็อตเดียว คือระหว่างทางเดินขึน้ ชัน้ 7 และ 8 ทีเ่ ป็นลาน
กว้างโล่งๆ ก็เห็นอะไรไม่รู้เป็นเสื้อ หรือแสงเงาสีขาวๆ
แวบผ่านไป เหมือนช็อตเวลาเห็นในหนังผีเลย อึ้งๆ
คิดว่าตาไม่ฝาดแน่ๆ แล้วหลังจากนัน้ ก็ได้ยนิ คนในกอง
พูดว่าเจอคนใส่ชดุ สีขาว สีนา�้ เงินเต็มไปหมด เลยคิดว่า
น่าจะใช่แล้วล่ะ แต่เขาก็ไม่ได้มาท�าอะไรเรา แล้วบี
ไม่ใช่คนลบหลูเ่ รือ่ งพวกนีอ้ ยูแ่ ล้ว ก่อนท�าอะไรจะยกมือ
ไหว้ก่อนทุกครั้ง อย่างที่บอกว่าไม่ได้กลัว แต่ถ้าเจอ
จริงๆ ก็น่าจะวิ่งคนแรกเหมือนกัน (หัวเราะ)
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FYI
• ตอนที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤต
ต้มย�ากุง
้ บี น�า้ ทิพย์ อายุแค่ 13 ปี
ตอนนัน
ั รูถ
้ ง
ึ ความ
้ เธอยังไม่ได้รบ
น่ า กลั ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น ยั ง คิ ด แค่ ว่ า
ต้ ม ย� า กุ้ ง เป็ น อาหารอย่ า งหนึ่ ง
เท่านัน
้

RONG

บรรยากาศบนตึ ก สาทร ยู นี ค ที่ ใ ช้ ถ่ า ยท� า เป็ น
อย่างไรบ้าง น่ากลัวเหมือนที่เขาร�่าลือกันจริงไหม

บรรยากาศน่ากลัว แต่มนั ก็มเี สน่ห์ มีความขลังบางอย่าง
ยิ่งเวลาอยู่บนชั้น 47 แล้วมองออกไปข้างนอกจะสวย
มาก มองเห็นอะไรได้กว้างมากเลย ตอนกลางวันสวย
แบบหนึ่ง ตอนกลางคืนก็สวยอีกแบบหนึ่ง มันเป็น
ความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในความน่ากลัว มีความลึกลับ
อะไรบางอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งเข้าใจได้เลยว่าท�าไมคน
ชอบขึ้นมาข้างบนกัน
แต่เอาจริงๆ สิง่ ทีน่ า่ กังวลตอนถ่ายหนังเรือ่ งนีไ้ ม่ใช่
ผีนะ แต่เป็นการเตรียมร่างกายไปถ่ายท�านีแ่ หละ เพราะ
ว่าต้องขึน้ ไปถ่ายทีช่ นั้ 47 แบบเดินเท้า ไม่มตี วั ช่วยอะไร
ทั้งนั้น ก่อนถ่ายคิดว่าเตรียมตัวอย่างดี วิ่งวันละ 1-2
ชัว่ โมง อาทิตย์ละ 3 วัน ท�าได้อยูแ่ ล้ว แต่วนั แรกแค่เดิน
ขึ้นชั้น 5 ขาอ่อนแล้ว (หัวเราะ) จะบ้าเหรอ แล้วอีก
42 ชั้นจะท�ายังไง ไหนจะฝุ่นที่เกาะมา 20 ปี ทางเดิน
ที่ไม่เรียบร้อย แค่ระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นลม
ไปก่อนก็ยากแล้ว ยังไม่ตอ้ งไปคิดถึงเรือ่ งผีเลย (หัวเราะ)
เพื่ อน...ที่ยังส�าคัญ

้ แต่สมัยเด็ก เราจะเห็นภาพเด็กหญิงบีเวลาอยู่
ตัง
กับกลุ่มเพื่ อนเป็นยังไงบ้าง

ตอนเด็กๆ จะเล่นอยูก่ บั เพือ่ นแถวๆ บ้าน เป็นเด็กห้าวๆ
หน่อย ปีนต้นไม้ ดีดลูกแก้ว นานๆ ทีจะมีเล่นโดด
หนังยางบ้าง (หัวเราะ) พอเริม่ เข้ามัธยม เป็นเด็กผูห้ ญิง
ตัวใหญ่อยูใ่ นแก๊ง กินเก่ง ไปโรงเรียนแบบหัวฟูๆ ไม่แต่ง
หน้า ทุกคนก็จะเรียกว่าพี่บี หัวฟู (หัวเราะ) นั่งหลังห้อง
เอาเม็ดก๋วยจี๊มากิน แต่ไม่โดดเรียน
แล้วก็ชอบเล่นดนตรี สมัย ม.3-ม.5 ต้องหิ้วกีตาร์
ไปเล่นที่โรงเรียนทุกวัน ฝึกเล่นเองด้วยนะ จ�าได้เลย
เพลงแรกที่เล่นคือเพลง ก่อน ของโมเดิร์นด็อก เล่นง่าย
เพราะมี 4 คอร์ด นอกนั้นก็พวก เธอคือความฝัน ของ
วงพราว สุกัญญา มิเกล อะไรพวกนั้น จะมีที่ประจ�าคือ
โต๊ะม้าหินข้างสนาม บางทีตั้งแก๊งเด็กผู้หญิงร้องเพลง
กัน ก็จะมีเด็กผู้ชายมาแจมบ้าง สนุกมากเลยช่วงนั้น

ให้ความส�าคัญกับเพื่ อนมากขนาดไหน

มาก บีเป็นคนไม่ยอมคนนะ คือจะไม่หาเรือ่ ง แต่ถา้ มีคน
มาหาเรื่องนี่สู้ทันที ตบเป็นตบ (หัวเราะ) บางทีจิกกัน
จนมีแผลเป็นมาจนทุกวันนี้เลย อันนั้นคือถ้าตัวเอง
มีเรือ่ ง แล้วถ้าเป็นเพือ่ นของบีมเี รือ่ งหรือมีคนมาหาเรือ่ ง
ก็จะยิง่ ไม่ยอมเข้าไปอีก สูข้ าดใจ ใครจะมาท�าร้ายไม่ได้
เพราะรูส้ กึ ว่าเพือ่ นคือสิง่ ส�าคัญในชีวติ โดยเฉพาะสมัย
มัธยมปลายที่ทุกอย่างมันดูบริสุทธิ์มากๆ ทุกคนเป็น
เพือ่ นกันจริงๆ เราเลยเป็นคนทีใ่ ห้ความส�าคัญกับเพือ่ น
มากๆ มาตลอด
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แล้ ว พอมี เ หตุ ก ารณ์ ท่ีต้ อ งทะเลาะกั บ เพื่ อ นด้ ว ย
่ งธุรกิจ ตอนนัน
่ นความคิดเรือ
่ งเพื่ อนไป
้ เปลีย
เรือ
บ้างไหม

ถ้าบีรักใครไม่ว่าจะแฟนหรือเพื่อน จะเป็นคนที่ให้ใจ
เต็มร้อยมาตลอด พอเกิดเรือ่ งนีข้ นึ้ บีได้เรียนรูว้ า่ เราควร
จะชั่งน�้าหนักก่อน คนบางคนเขาอาจจะไม่ได้ให้ใจเรา
เขาอาจจะมาเพื่อหาผลประโยชน์จากเราก็ได้ คือเรา
ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะ พยายามไม่มองว่าคนไหนดี
หรือไม่ดยี งั ไง ถ้าคบกันได้ ช่วยกันได้กโ็ อเค แต่จากเดิม
ที่ให้ใจเต็มร้อย ตอนนี้อาจจะเหลือแค่ 70-80%
รูส
้ ก
ึ เสียดายไหม จากคนทีใ่ ห้เพื่ อนได้เต็มร้อย แต่
ตอนนี้เราต้องเผื่อใจกับเพื่ อนที่เราเคยมีความสุข
และให้ความส�าคัญได้มากๆ

(คิดนาน) เราจะหวังแบบทีเ่ ราไม่เกร็งนะ ไม่รวู้ า่ เสียดาย
มากขนาดไหน แต่เวลามีคนใหม่เข้ามาก็ยังเปิดใจ
เรียนรู้ แค่ต้องเตรียมใจ เพราะพอไม่เตรียมใจแล้วเรา
เจ็บมาก ทุกวันนีก้ ม็ เี พือ่ นดีๆ ทีย่ งั คบกันอยูอ่ ย่างพีจ่ อย
(รินลณี ศรีเพ็ญ) หรือพี่ออร์แกน (ราศี วัชราพลเมฆ)
ก็ยังเป็นแก๊งที่สนิทกันมากๆ บีเชื่อว่าคนที่ไม่จริงใจ
ต่อกัน สั ก วั น เขาจะไม่ มี แ ก๊ ง ที่ ส ามารถพู ด คุ ย หรื อ
แฮงเอาต์ได้ด้วยอีกต่อไป เพราะเขาต้องไปอยู่ในโลก
ของตัวเองแล้วล่ะ แต่บียังมีเพื่อนเหมือนเดิม ซึ่งเป็น
เพื่อนที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์จากกันแค่นั้นพอ
โอกาส...ที่ยังระลึกถึง

ทุกวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างไหมที่ท�าให้คุณต้องย้อน
กลับไปคิดถึงอยู่บ่อยๆ

ค�าถามนี้ตอบยากมากเลย เพราะบีเป็นคนที่ถ้าเรื่อง
ในอดีตผ่านไปแล้วจะทิง้ ไว้ขา้ งหลังเลย ไม่กลับไปคิดถึง
อีก อย่างแฟนคนแรกที่ทุกคนบอกว่าลืมไม่ได้แน่ๆ
แต่ส�าหรับบี ทิ้งแล้วทิ้งเลย คือตอนที่รักก็จะรักมากนะ
รักอยู่อย่างนั้น กว่าจะเลิกได้แทบตาย ใช้เวลาอยู่นาน
แต่พอตัดสินใจเลิกได้แล้ว ได้ยินเสียงหรือค�าพูดอะไร
ของเขามันจะกลายเป็นเข้าหูซา้ ยทะลุหขู วา ไม่ฟงั อะไร
ทิ้งแบบไม่เหลือซากแล้วตัดฉับได้ทันที
่ งทีด
่ ี มีความสุขล่ะ จะเก็บเอาไว้บา้ งไหม
ถ้าเป็นเรือ

เก็บเอาไว้ทุกอย่างเลย อย่างเราเข้าวงการมาได้เพราะ
อะไรก็จะระลึกถึงคนที่ให้โอกาสเรามาถึงวันนี้ ได้เล่น
เรื่อง เพื่อน..ที่ระลึก ก็นึกถึงผู้ใหญ่ที่เรียกเราเข้ามา
เพราะบีอยากเล่นหนังมานานมาก มีคนติดต่อมาเยอะ
แต่ไม่เคยรับเล่นเลย บีอยากร่วมงานกับ GDH มี
ความฝันว่าถ้าเล่นหนังสักเรือ่ ง เราอยากเล่นของค่ายนี้
ต้องขอบคุณที่เขาให้โอกาสเรา แล้วไม่ใช่แค่เรื่องค่าย
อย่างเดียว รวมทั้งตัวบท ตัวหนัง รู้สึกว่าน่าสนใจ แล้ว
เราโชคดีจังที่ได้มาอยู่ตรงนี้ บีคิดว่าคนเราจะประสบ
ความส�าเร็จได้นอกจากต้องเก่ง ต้องมีบุญวาสนาที่ดี
แล้วตั้งแต่ท�างานมา บีเป็นคนมีโอกาสที่ดีมาตลอด
ในชีวิต ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสด้วย
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ตอนที่ อ่ า นบท มี ฉ ากไหนหรื อ จุ ด ไหนหรื อ เปล่ า
ที่พอเห็นแล้วท�าให้คิดว่าต้องรับเล่นเรื่องนี้ให้ได้

อยากเล่นทุกฉากเลย พูดจริงๆ ไม่ได้ตอบเอาใจนะ
(หัวเราะ) ตอนแรกบีไม่คดิ ว่าจะชอบทางสายนี้ หลายคน
ถึงบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังที่ใครได้ลองท�าแล้ว
จะติดใจ เออ ตอนนี้เราเป็นแบบนั้นจริงๆ (หัวเราะ)
นอกจากเรื่องบทที่ดีที่รอให้เราไปเล่น บียังรอที่จะได้
ไปกองถ่าย อยากไปท�างาน อยากท�าออกมาให้ดีที่สุด
ไม่อยากท�าให้เขาผิดหวัง อยากเห็นทีมงานมืออาชีพ
โดยเฉพาะพีห่ ญิง (นิรมล รอสส์-ช่างภาพของค่าย GDH)
ที่เป็นไอดอลของบีตอนนี้เลย พี่เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ
ท�างานหนัก ต้องแบกกล้องขึ้นลง 47 ชั้น เขาเหนื่อย
เขาเป็นผู้หญิง แต่เขาท�าได้ เราก็ต้องท�าได้เหมือนกัน

BE ST

อะไรคื อ เหตุ ผ ลที่ ท� า ให้ ป ฏิ เ สธบทหนั ง เรื่ อ งอื่ น ๆ
ก่อนหน้านี้

มีประมาณ 5 เรือ่ งนะทีป่ ฏิเสธไป (คิดนาน) อาจเพราะ
บทด้วย ภาษาหนังมีอะไรที่บางทีเราอ่านแล้วไม่เข้าใจ
อย่างตอน รักแห่งสยาม ก็ตดิ ต่อมาให้เล่นบทจูน (แสดง
โดย พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ)์ แต่บอี า่ นแล้วไม่เข้าใจ
อยู่ดีๆ ท�าไมมันถึงหายตัวไปวะ แล้วมีอะไรที่ไม่เข้าใจ
เต็มไปหมด ตอนหลังรู้ว่าพี่นก (สินจัย เปล่งพานิช)
เล่นด้วย ยิ่งงงว่าพี่เขารับเล่นได้ยังไง (หัวเราะ) แต่เป็น

“ละครต้องเล่นให้ชด
ั แต่หนังคือเล่นนิดเดียวจริงๆ
ทุกอย่างมีความหมาย กะพริบตา เอียงตัว หายใจ
ต้องปรับตัวเยอะมาก แค่ซน
ี แรกก็โดนไป 20 เทค
แล้ว (หัวเราะ)”

TRONG
เพราะเราเองนี่แหละที่อ่านไม่เข้าใจเอง พอไม่เก็ตเลย
คิดว่าไม่เสี่ยงดีกว่า
ปรั บ ตั ว นานไหมจากการแสดงละครมาเป็ น การ
แสดงภาพยนตร์ ได้ยินมาตลอดว่านี่คือสิ่งที่ยาก
ที่สุดแล้วส�าหรับคนที่เล่นละครมาตลอดชีวิต

FYI
• บีเคยเข้าคลาสเรียนแอ็กติง
้ แรกตอนเล่น
้ ครัง
ละครเรือ
่ งแรก และเพิง
้
่ ได้เข้าคลาสเรียนอีกครัง
ก่อนเล่นภาพยนตร์เรือ
่ งนี้
• เพื่ อน..ที่ระลึก เข้าฉายวันที่ 7 กันยายน
ทีจ
่ ะถึงนี้

ยากมาก มันเป็นคนละศาสตร์กันจริงๆ ละครต้องเล่น
ให้ชดั แต่หนังคือเล่นนิดเดียวจริงๆ ทุกอย่างมีความหมาย
กะพริบตา เอียงตัว หายใจ ต้องปรับตัวเยอะมาก แค่
ซีนแรกก็โดนไป 20 เทคแล้ว (หัวเราะ) ซึง่ เวลาถ่ายละคร
บีจะโดนเทคน้อยมาก พอมาเจอแบบนี้เราเสียเซลฟ์
ไปเลยนะ เฮ้ย นี่ฉันเป็นนักแสดงที่แย่มากๆ เลยเหรอ
ท�าไมต้องหลายเทคขนาดนี้ แล้วตอนนัน้ ไม่ดราม่ามาก
ยัง 20 เทค แล้วตอนหลังที่ต้องร้องไห้ทั้งวันฉันต้อง
ตายแน่ๆ มีอยูว่ นั หนึง่ ร้องไห้เยอะมาก ตัง้ แต่หกโมงเย็น
ถึ ง ตี ส าม ร้ อ งจนตาบวม ขั บ รถกลั บ บ้ า นเองไม่ ไ ด้
เพราะมองไม่เห็นทาง (หัวเราะ) ต้องมีคนขับรถกลับให้

เรื่องนี้คือเรื่องที่ร้องไห้เยอะที่สุดแล้วในชีวิตการแสดง
แล้วต้องร้องไห้จากข้างในจริงๆ ไม่ใช่แค่น�้าตาไหล
แล้วผ่าน ต้องคิด ต้องรู้สึก ไม่อย่างนั้นพี่จิม (โสภณ
ศักดาพิศิษฏ์ – ผู้ก�ากับ) ไม่ให้ผ่านแน่ๆ
ความรัก...ที่เริม
่ ผ่อนคลาย

ในหนังคุณต้องรับบทเป็นแม่ท่ีรักลูกมากๆ แล้ว
ในชีวิตจริงได้คิดเรื่องการมีลูกไว้บ้างหรือยัง

ไม่คิดเลย ถ้านับเฉพาะเรื่องลูกนะ ไม่เคยคิดภาพ
ตัวเองเป็นแม่คนอยูใ่ นหัวเลย อย่าว่าแต่มลี กู เลย ขนาด
ภาพตัวเองแต่งงานยังไม่เคยคิดเลยด้วยซ�้า (หัวเราะ)
คืออยากใส่ชุดเจ้าสาวนะ แต่ว่าเราอยากใส่เพราะว่า
มันสวย ไม่ได้อยากใส่ไปงานแต่งงาน ใส่เล่นละคร
ถ่ายแบบอย่างนี้พอได้ แต่พอหลังๆ เริ่มได้ใส่เยอะๆ
ก็เบื่อ ไม่อยากใส่แล้ว ถ้ามีงานไหนให้ใส่ชุดแต่งงาน
ต่อให้เงินเยอะก็ไม่รับแล้ว (หัวเราะ)
แต่ มั น น่ า จะเป็ น ความฝั น ของลู ก ผู้ ห ญิ ง ทุ ก คน
อยู่ แ ล้ ว หรื อ เปล่ า การใส่ ชุ ด เจ้ า สาว แต่ ง งาน
มีครอบครัว มีลูก

เออ นั่นสิ แต่บียังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้น จะพูดแบบนี้
ดีไหม มันจะเหมือนตอบแบบดารามากเลยนะ (หัวเราะ)
คือตอนนี้บีอยากโฟกัสที่เรื่องงานจริงๆ คือบีเข้าใจนะ
เวลาได้ยนิ คนแซวคนทีต่ อบแบบนีว้ า่ โห ตอบแบบดารา
แต่เฮ้ย มันเป็นแบบนัน้ จริงๆ อย่างบีเองเมือ่ ก่อนเคยให้
ความส�าคัญกับความรักมากเป็นอันดับหนึ่ง เรื่องอื่น
วางไว้ทีหลังเลย แต่สัก 5-6 ปีที่ผ่านมา ไม่คิดอย่างนั้น
แล้ว ตอนนี้เรื่องงานต้องมาก่อน สิ่งที่ต้องโฟกัสจริงๆ
คือท�างานให้ดี บีเชื่อว่าถ้างานดีแล้วทุกอย่างจะดีตาม
คนอย่างบี น�า้ ทิพย์ อยูเ่ ป็นโสดไปตลอดชีวต
ิ ได้ไหม

(คิดนาน) ไม่รู้เลย ไม่ได้คิดขนาดนั้น ถามว่าซีเรียส
กับความรักไหมก็ซีเรียสนะ ถามว่าอยู่คนเดียวได้ไหม
ถ้าต้องอยูค่ นเดียวจริงๆ ก็คงอยูไ่ ด้แหละ แต่ถา้ เลือกได้
การมีใครสักคนอยู่ด้วยมันดีกว่าอยู่แล้ว ส่วนตอนนี้
โฟกัสเรื่องงานไปก่อน อ้าว ตอบแบบดาราอีกแล้ว
(หัวเราะ)
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SPEAKING
THE FATHER
TONGUE
ABOUT
THE MOTHER
TONGUE

่ งภาษาแม่ ด้วยภาษาพ่ อ
คุยเรือ
WHO
ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์

เล็กหรือฮิวโก้ยังคงเป็นคนเดิมที่เรารู้จักดี
หลายปีท่ีผ่านมาเขาไม่เคยมีภาพจ�าอื่นๆ ที่
ผิดไปจากภาพที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าเช่นนี้
และดนตรีคือสาเหตุส�าคัญ
ฮิวโก้บอกว่าการเล่นดนตรีบนเวทีเป็น
ช่ ว งเวลาที่ รู้ สึ ก ว่ า สิ่ ง ที่ แ สดงออกไปและ
สิ่งที่เป็นจริงอยู่ข้างในไม่ขัดแย้งกัน ไม่ต้อง
ประนีประนอม เขาได้อยูใ่ นทีท
่ อ
่ี ยากอยู่ ได้ทา�
ในสิ่งที่อยากท�า และช่วงเวลาเหล่านั้นก�าลัง
จะกลับมาอีกครั้ง

24:37
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ก่อนหน้านี้ฮิวโก้ยอมรับว่าเขาเฝ้าแต่จะยัดเยียดศิลปะของเขาใส่หูผู้ฟัง ใครชอบก็รับ
ไป ใครไม่ชอบก็ไม่ว่าอะไร แต่คอนเสิร์ตที่ก�าลังจะเกิดขึ้นนี้เขาพยายามจะมอบสิ่งที่
คิดว่าแฟนๆ ต้องการอย่างแท้จริง นั่นคือเพลงไทยทั้งหมดของสิบล้อและจากอัลบั้ม
ด�ำสนิท
ขณะเดียวกัน วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ต�าหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์
ต�ารวจ วังปารุสกวัน ก�าลังมีนิทรรศการชื่อ ‘จักรพงษ์นิทรรศน์’ และ ‘ร้อยปีสยามกับ
สงครามโลกครั้งที่ 1’ ที่จัดแสดงพระประวัติและผลงานของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์
ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ซึ่งเป็นท่านทวดของฮิวโก้
ในวันนีท้ ที่ กุ สิง่ เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว หลายอย่างจากอดีตไม่สามารถอยูร่ อด
ในปัจจุบัน อย่าว่าแต่จะเติบโตต่อไปในอนาคต แล้วท�าไมเรายังต้องย้อนกลับไปดู
และเรียนรู้เรื่องราวจากวันวานอยู่อีก?
ฮิวโก้ยืนยันว่า ถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าปัจจุบันของเราอยู่ตรงไหน และอนาคต
ของเราจะไปต่อในทางใด เราก็ต้องย้อนกลับไปดูและศึกษาว่าเรามาจากไหน
เมืองที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์นั้นไม่น่าสนใจเท่ากับเมืองที่มีราก
จากอดีตอันลึกซึ้ง ในวันนี้มนุษย์เราจะสร้างพีระมิดขนาดใหญ่แค่ไหนขึ้นมาตรงไหน
ก็ได้ แต่เมื่อพูดถึงพีระมิด คนจะไม่นึกถึงลาสเวกัส แต่เขาจะหมายถึงพีระมิดที่อยู่มา
ห้าหกพันปีนั่นต่างหาก
ฮิวโก้ตอบค�าถามสุดท้ายของเรา - อะไรคือหนึ่งในคุณสมบัติของตัวเองและ
ภรรยาทีอ่ ยากให้ลกู ๆ ได้รบั ไป - ว่า ‘ความขีก้ งั ขา’ และ ‘ความกระตือรือร้น’ ตามล�าดับ

• ค อ น เ สิ ร์ ต ‘Si n g h a
Corporation Presents
Hugo ภาษาแม่’ จะมีขึ้นใน
วันที่ 15 กันยายนนี้ ทีไ่ บเทค
บางนา
• รายการ We Need to
Talk Podcast พู ดคุยกับ
ฮิวโก้เป็นภาษาอังกฤษ
PODCAST CREDITS
Host
สาวิตรี สุทธิชานนท์
Producer
ภูมิชาย บุญสินสุข
Sound Designer
ศุภณัฐ เดชะอ�าไพ

“ความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึก มันเป็นสิ่งที่คุณต้องแสดงออก ถ้าปากบอกว่ารักลูก
แต่ไม่ใช้เวลากับพวกเขาเลย ก็คงไม่ใช่แล้ว”
ฟังพอดแคสต์ได้ท่ี
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

A FAIRY
TALE COME
TRUE
สองศิลปินไทย
ร่วมงานกับ Gucci

06:50

OO:OO

WHO
พะยูน-ปัณพั ท เตชเมธากุล
ออสซี่-อรช โชลิตกุล

ปั ณ พั ท เตชเมธากุ ล หรื อ พะยู น อดี ต
ครี เ อที ฟ ไดเร็ ก เตอร์ แ บรนด์ แ ฟชั่ น ดั ง
ของไทย ส่ ว นปั จ จุ บั น เธอคื อ นั ก วาดภาพ
ทีไ่ ด้รว่ มงานกับ Gucci แบรนด์ดง
ั ระดับโลก
โดยมี อรช โชลิตกุล หรือออสซี่ ศิลปินอิสระ
ผู้รักการเล่าเรื่องมาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
และพาฝันของทั้งคู่ให้ไปไกล...เกินฝัน
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เสนทางของพะยูน และ Gucci เดินมาเจอกันในวันที่พะยูนเห็นคอลเล็กชัน Winter
เปนครัง้ แรก เธอรูส กึ วามันแปลกตาและโรแมนติก และเมือ่ เธอเห็น Cruise คอลเล็กชัน
ถัดมาของ Gucci พะยูนก็เกิดแรงบันดาลใจขยับมือวาดภาพจนออกมาเปนภาพชุด
Animal Portrait เธอโพสตภาพลงอินสตาแกรมโดยใส #GucciCruiseNYC ซึ่งเปน
แฮชแท็กเดียวกับที่ Gucci โพสตในคลิปทางการของแบรนด ปรากฏวา Gucci สนใจ
งานของเธอ และนัน่ คือทีม่ าของ Gucci Tian โปรเจกตแรกระหวางศิลปนไทยคนหนึง่
กับแบรนดใหญระดับโลก
ตอมาไมนาน Gucci ติดตอพะยูนอีกครัง้ ชักชวนใหเธอทําโปรเจกตทสี่ องเกีย่ วกับ
Fairy Tale แตครั้งนี้ Gucci ตองการเรื่องราวที่สอดแทรกไปกับภาพวาดดวย ออสซี่
จึงไดเดินเขาฉากมารวมงานกับพะยูน ภายใตแนวคิด The Wonder Factory
พะยูนและออสซีช่ ว ยกันสรางเรือ่ งราวในโรงงานทีม่ สี ตั วหลากหลาย โดยสอดแทรก
ความเปนไทยผานชื่อตัวละคร เชน ผีเสื้อชื่อบุปผา ชางชื่อเอราวัณ ในขณะเดียวกัน
ก็สะทอนหัวใจอันเสรีทวี่ า ดวยความรักไมถกู จํากัดดวยอะไรทัง้ สิน้ เราจึงไดเห็นโลมา
รักกับเสือดํา และสัตวทุกตัวในเรื่องเปนยูนิเซ็กซทั้งหมด
แนนอนวากวาจะมาถึงวันนี้ ไมมอี ะไรงาย เธอทัง้ สองเพียรทํางานมากขึน้ พะยูน
บอกวางานวาดของเธอเหมือนของสะสม เหมือนการขีดเสนใหชัดไปเรื่อยๆ ออสซี่
เองก็เชนเดียวกัน และตอนนีเ้ ธอพอใจในงานทีท่ าํ ซึง่ สําหรับเธอนัน่ คือความสําเร็จ

“ถ้าเราอยากจะไปสู่ความฝันของเรา ไปสู่จุดหมายของเรา ก็อย่ากลัวที่จะสะดุดระหว่างทาง
สะดุดแล้วก็เดินต่อ” - ปัณพั ท เตชเมธากุล
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• The Wonder Factory
เ ป็ น นิ ท า น ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
งานเปิดตัว Le Marché
des Merveilles เครื่อง
ประดั บ คอลเล็ ก ชั น ใหม่
ของ Gucci ถือเป็นหนังสือ
แบบเอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ ที่ ไ ม่ ใ ช่
ทุกคนจะได้ครอบครอง

VIDEO CREDITS
STORY MAKERS
พั ชชา พู นพิ ริยะ
ทรงพล จั่นลา
ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์
นันทิยา ฤทธาภัย

