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ถ้าจะต้องเปรียบชีวิตเป็นอะไรสักอย่าง ผู้เขียนคิดว่าสิ่งปลูกสร้างน่าจะเป็นเรื่องใกล้เคียงและเห็นภาพที่สุด
เพราะเมื่อมีการปลูกสร้างแล้ว เรื่องของการซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษาก็จะตามมา และวนเวียนอยู่ในชีวิตเรา
เช่นนี้เรื่อยไป จนกว่าสิ่งที่เราปลูกสร้างจะผุพังและแตกสลายไป
ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เขียนและเพื่อนร่วมงานอีกจ�านวนหนึ่ง ต้องเดินทางไปท�างานที่ประเทศอังกฤษ
สังเกตได้อย่างหนึ่งว่า ไม่ว่าจะเจอตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยมากเพียงใด ไม่ว่าเมืองนั้นๆ จะแวดล้อมด้วยผู้คน
และบรรยากาศที่เราคิดว่า ‘เท่’ แค่ไหนก็ตาม สิ่งที่ท�าให้พวกเรายกกล้องและโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเก็บภาพ
อยู่บ่อยครั้งเสมอก็คือ ภาพตึกเก่า ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงสด ยืนตระหง่านผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานนับร้อยปี
ไม่ว่าจะในเมืองคาร์ดิฟฟ์ ลิเวอร์พูล หรือแมนเชสเตอร์ ความเก่าของตึกไม่ใช่เหตุผลเดียวที่จะหยุดสายตาเราได้
แต่ความเก๋าก็เป็นเหตุผลส�าคัญไม่ใช่น้อย ความเก๋าที่ว่า อาจเป็นค�าเดียวกับค�าว่า คลาสสิก ที่หลายคนใช้กัน
และส�าหรับบางคน ค�าว่าเก่าหรือคลาสสิกทีว่ า่ นัน้ ก็ไม่ตา่ งอะไรกับค�าว่าโบราณ เก่าเก็บ เอาเข้าจริง การเลือกใช้
ค�ากับสิ่งใด ก็แทบแยกไม่ออกจากการเลือกให้คุณค่ากับสิ่งนั้น ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเก่า โบราณ ไม่ทันสมัย ไม่เท่
หรืออะไรก็ตาม เราก็มักจะเลือกการทุบหรือท�าลาย เพื่อสร้างสิ่งที่ใหม่กว่าขึ้นมาทดแทนความสดใหม่ อาจจะ
ท�าให้เรารู้สึกหวือหวา สดชื่น และแปลกตา แต่ความรู้สึกหนึ่งที่เราไม่อาจหาได้คือ ความหวนหาอดีต หวนหา
ไม่จ�าเป็นต้องโหยหาหรือคร�่าครวญให้อดีตย้อนกลับมา ไม่จ�าเป็นต้องดิ้นรนอยากกลับไปอยู่ในอดีต เพราะมัน
เป็นไปไม่ได้ในทุกประการ เพียงแต่พื้นที่นั้นๆ ท�าให้เรารู้สึกว่าครั้งหนึ่งเคยมีอดีตที่มีชีวิตชีวาอยู่ตรงนี้ มีผู้คนอยู่
ตรงนั้น มีลมหายใจของใครอยู่ตรงโน้น จริงอยู่ ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน แต่การมองย้อนกลับไปในอดีตก็เป็น
ปัจจัยส�าคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าเราจะมองในฐานะร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แนวทาง หรือกระทั่งบทเรียนที่ต้อง
ศึกษาต่อไป
หลายเรื่องและหลายคนในชีวิต หนีไม่พ้นสัจธรรมของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ถ้าเรื่องนั้นๆ ไม่ได้สลัก
ส�าคัญอะไรกับเรา การดับไปของสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องร้อนรน ยึดยื้อ และเผลอๆ เราอาจไม่ได้สังเกตเห็น
ถึงการไม่มีของมันด้วยซ�้า ต่างกับบางเรื่องและบางคน ที่การอยู่หรือไปจะกระทบกระเทือนหัวใจของเราอย่าง
รุนแรง เราจึงต้องท�าทุกวิถีทางที่จะรักษา ซ่อมแซม และเก็บไว้ให้นานที่สุด เพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นมีความหมาย
กับชีวิตอย่างไร และการไม่มีสิ่งนั้นให้เห็นอีกเลย มันจะเจ็บปวดแค่ไหน
การรักษาหลายอย่างให้คงเดิมไว้ อาจดูคล้ายคนยึดติดกับอดีต แต่ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนที่พยายามรักษา
สิ่งนั้นไว้อย่างสุดชีวิต สุดหัวใจ ผู้เขียนเชื่อว่า ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งก็จ�าเป็นต้องปล่อยมือจากสิ่งที่
พยายามเก็บกอดไว้ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าต่อให้ยื้อสิ่งใดไว้จนสุดหัวใจ ก็ต้องปล่อยไปถ้ามันสุดมือคว้า ถึงตอนนั้นแล้ว
สิ่งที่ส�าคัญมากที่สุด อาจเป็นการที่เขาตอบค�าถามตัวเองได้ว่า ได้สู้ทุกวิถีทางเพื่อรักษาไว้แล้วหรือยัง? แม้จะ
ไม่มีทางครอบครองสิ่งใดได้ตลอดกาล แต่บางทีมนุษย์เราก็อยากแน่ใจว่า เราไม่ได้ปล่อยปละละเลย และไม่ได้
ปล่อยให้อะไรต่อมิอะไรแตกสลายไป ทั้งที่เราสามารถดูแลได้ หากวันหนึ่งผู้เขียนมีโอกาสกลับไปเยือนในหลาย
เมืองที่เคยไปอีกครั้ง แน่นอนว่า วัน เวลา และผู้คน อาจเปลี่ยนแปลงไปมากมาย พื้นที่ตรงนั้นก็อาจเปลี่ยนไป
จนจ�าไม่ได้ แต่อาคารเก่าสีอิฐนั่นเอง ที่จะเป็นหมุดหมายของความทรงจ�าทั้งหมด
เหตุผลของการหลงเหลือบางสิง่ ในอดีตไว้ ก็เพือ่ เอาไว้บอกผูค้ น หรือแม้แต่ตวั เราเองในอนาคตว่า ครัง้ หนึง่ ...
เราเคยผ่านมาตรงไหน หรือเคยมีใครอยู่ตรงนั้น ก็อย่างที่บอกว่า ไม่ใช่เพื่อโหยหา แต่บางทีเราก็แค่ไม่อยากลืม
่ ม
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NEWS
INSPIRING STORIES OF GRE AT GLOBAL IMPACT
่ นามบินสคิปโฮล
ร้านปลอดพลาสติกเปิดให้บริการในลอนดอน / จับงานศิลป์มาจัดแสดงทีส

UK
FINLAND

ผูอ พยพซึง่ หลัง่ ไหลเขามาในประเทศทางยุโรป
ลวนมีปญ
 หาเรือ่ งอัตลักษณบคุ คล เปนเพราะ
พวกเขาไมมถี นิ่ ฐาน ไมมกี ารรับรองอัตลักษณ
ใดๆ จากรัฐบาล รวมถึงไมสามารถทําธุรกรรม
ทางการเงิน และไมมเี งินดวย บริษทั สตารทอัพ
ของฟนแลนดที่ชื่อวา MONI จึงไดรวมมือกับ
หนวยงานที่ใหบริการเกี่ยวกับผูอพยพของ
ฟนแลนดแกไขปญหาดังกลาว ดวยการออก
เดบิตการดที่มีเงินในบัตร หรือระบบพรีเพด
ใหกบั ผูอ พยพทีล่ ภี้ ยั มาอยูท ฟี่ น แลนด และใช
ระบบบล็อกเชนมาชวยในการระบุตัวตนของ
ผูถ อื บัตร แยกแยะตัวตนของผูใ ชงานได ทําให
ไมมกี ารใชขอ มูลใดๆ ซํา้ กัน ดวยเหตุนนี้ อกจาก
จะสามารถตรวจสอบผูถ อื บัตรไดแลว ทางรัฐบาล
ฟนแลนดก็ยังสามารถตรวจสอบการใชเงิน
ของผูถือบัตรไดอีกดวย
ภาพ arcticstartup.com

ภาพ pentatonic.com

ฟินแลนด์ใช้
บล็อกเชนเปลีย
่ น
ชีวต
ิ ผูอ
้ พยพ

่ นขยะเป็นเฟอร์นเิ จอร์สุดเก๋
เปลีย

เฟอรนเิ จอรดไี ซนเกและรักษโลก ไอเดียแบบนีไ้ มไดมแี ตในฝน เพราะ Pentatonic แบรนดเครือ่ งเรือน
สัญชาติองั กฤษทําได และปลอยเฟอรนเิ จอรสดุ ยัง่ ยืนเขาสูต ลาดเรียบรอยแลว ทีส่ าํ คัญตู ตัง่ เตียงเกๆ
เหลานี้ทํามาจาก ‘ขยะ’ ทั้งหมด และดวยวิธีคิดที่ไกลเกินกวาการรีไซเคิลแบบเดิมๆ Pentatonic
เปลี่ยนขวดพลาสติกที่บี้แบนจนหมดรูปใหกลายเปนเกาอี้ ขยะอยาง CD หรือ DVD กลายรางเปน
โตะทํางาน แกวกาแฟบุบบูบี้กลายมาเปนสวนหนึ่งของโตะกาแฟ หนาจอสมารตโฟนกลายเปน
แกวนํ้าทรงสวย เฟอรนิเจอรจากขยะซึ่งถูกออกแบบใหแยกชิ้นสวนและประกอบรางไดโดยไมตอง
ใชตัวชวยจําพวกกาวหรือเรซิน คือสิ่งที่ Pentatonic นําเสนอ ที่มากกวานั้นคือ เมื่อไรก็ตามที่เราใช
เฟอรนิเจอรเหลานี้จนเบื่อแลว สามารถสงกลับคืนให Pentatonic นําไปถอดออกและปรับเปลี่ยน
ใหเปนเครื่องใชอยางอื่นๆ ตอไป ทั้งเก สวย รักษโลก ยั่งยืน และไมสูญเปลา นาสนใจใชไหมละ
คลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.pentatonic.com
MOST READ ON THE STANDARD.CO
1. บัตรคนจนมาแล้ว!
แจกเงินติดบัตร
ซื้ออะไรก็ได้เดือนละ
200-300 บาท
เริ่มใช้ได้ 1 ต.ค. นี้
พลวุฒิ สงสกุล
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2. เปิดใจ ‘จิตอาสา’
พิ ธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
หลังลงทะเบียน
วันแรกคิวเต็มจนล้น!
พลวุฒิ สงสกุล

3. ‘วรเจตน์ ภาคีรัตน์’
ความจริง ความหวัง
อนาคตนิติราษฎร์
ในสังคมแบ่งปีก
ธนกร วงษ์ปญ
ั ญา

4. คู่มือตัดสินใจ
iPhone X น่าซื้อ
หรือไม่? ผ่านหลาก
ความเห็นผู้รู้
วงการไอที
ปณชัย อารีเพิ่ มพร

ภาพ paymentweek.com

ESTONIA

เอสโตเนีย ประเทศเล็กๆ ทีใ่ ช้เทคโนโลยีได้อย่างยิง
่ ใหญ่

เอสโตเนียกําลังวางแผนจะออกสกุลเงินดิจทิ ลั ประจําชาติของตัวเอง ในชือ่ Estcoin และเอสโตเนียนีแ่ หละเปนประเทศแรก
ที่นําเทคโนโลยี E-Residency มาใช (ผูใชตองสมัครเปนพลเมืองของประเทศกอน เมื่อไดรับการอนุมัติ ก็จะสามารถเขาถึง
การใชบริการของรัฐผานระบบออนไลนได) หลังประกาศเอกราชในป 1991 เทคโนโลยีก็เขามาปฏิวัติประเทศเกือบทั้งหมด
พอถึงป 1997 ทุกโรงเรียนในเอสโตเนียสามารถเรียนผานระบบออนไลนได ป 2002 รัฐบาลเอสโตเนียอนุมัติใหมีการติดตั้ง
ระบบไว-ไฟเกือบทั่วประเทศ จากนั้นในป 2007 เอสโตเนียยังเปนประเทศแรกที่ลงคะแนนเลือกตั้งผานระบบอินเทอรเน็ต
โดยในป 2012 มีการวางระบบไฟเบอรออปติก คนในเอสโตเนียสามารถใชบริการจากภาครัฐผานระบบออนไลนไดเกือบ
99% อีกทั้งกรุงทาลลินน เมืองหลวงของเอสโตเนียก็เปนฮับของสตารทอัพดานเทคโนโลยีดวย และเผื่อใครยังไมรู เราจะ
บอกวา Skype ก็ถือกําเนิดขึ้นที่เอสโตเนียนี่เอง
UK

CHINA

จีนวางแผนทํารถไฟ

ร้านปลอดพลาสติก
เปิดให้บริการในลอนดอน
ภาพ spacehive.com.png

ที่เร็วกว่าเครื่องบินถึง 4 เท่า
จีนอาจเปนประเทศที่เราตองจับตามองเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนประเทศ
ตอไป เนื่องจากมีเรื่องมาใหเราทึ่งไดเรื่อยๆ โดยลาสุดองคกรดานวิทยาศาสตร
ยานอวกาศของจีน หรือ China Aerospace Science and Industry Corporation
(CASIC) ประกาศวาจะทํารถไฟที่มีความเร็วกวาเครื่องบินถึง 4 เทา เร็วกวารถไฟ
หัวกระสุน 10 เทา ที่สําคัญยังมีความเร็วเหนือเสียงถึง 3 เทา หรือระดับซูเปอรโซนิก
เลยก็วาได นั่นเทากับวาโดยทฤษฎีแลว รถไฟดังกลาวจะทําความเร็วไดมากถึง
400 กิโลเมตรตอชั่วโมง จึงไดชื่อวา รถไฟบินได หรือ Flying Train ไปโดยปริยาย
ซึ่งเทคนิคและกระบวนการทํางานของมันนั้นไดชื่อวาคลายกับระบบ Hyperloop
ที่ อีลอน มัสก เคยพูดไวในป 2013 อีกดวย จากโปรเจกตที่ลํ้ามากดังกลาว ก็นาจะ
ทําให CASIC เปนเจาของสิทธิบัตรมากถึง 200 รายการ
tat.com
ภาพ inhabi

ภาพ cnet.com

5. นักวิจัยไทย
ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิล
สายพั นธุ์ใหม่
ของโลก
ที่จังหวัดเชียงใหม่
ณรงค์กร
มโนจันทร์เพ็ ญ

6. แบงก์ชาติเปิดตัว
‘QR Code มาตรฐาน’
จุดเปลี่ยประเทศไทย
สู่สังคมไร้เงินสด?
ปิยพร
อรุณเกรียงไกร

7. ศรีสะเกษ ชนะน็อก
โรมัน ยกที่ 4
ป้องกันแชมป์โลก
ครั้งแรกไว้ได้ส�าเร็จ
ดิษยุตม์ ธนบุญชัย

8. เพิ่ มภาษี
สรรพสามิต
ราคาเหล้า-บุหรี่ พุ ่ง!
ลดการบริโภค
ได้จริงไหม
เอกพล บรรลือ

พลาสติ ก กลายเป น ขยะเจ า ป ญ หาที่ กํ า ลั ง สร า ง
มลพิ ษ ทั่ ว โลก ป จ จุ บั น มี ข ยะพลาสติ ก อยู  เ กื อ บ
5,000 ลานตัน กระจายอยูบนโลกใบนี้ และคาดวา
นาจะเพิ่มเปน 2 เทาในป 2050 ในขณะที่ปจจุบันมี
การนําบรรจุภณ
ั ฑทที่ าํ จากพลาสติกกลับมาใชใหม
เพียงรอยละ 14 เทานั้น ที่ราน Bulk Market ในกรุง
ลอนดอน ไมมีการใชพลาสติกใดๆ ไมมีบรรจุภัณฑ
พลาสติก ไมมีผลิตภัณฑพลาสติก และไมมีการใช
ถุงพลาสติก รานนี้ขายสินคากวา 300 รายการ
ทั้งขนมปง เคก พาสตารูปแบบตาง ๆ และสมุนไพร
รวมทั้งกระดาษชําระ แปรงสีฟนไมไผ และอาหาร
สุนัข สินคาทุกอยางจะหอดวยกระดาษ บรรจุลง
ในถุง หรือขวดโหลที่ลูกคานํามาเอง วิธีนี้อาจขจัด
ปญหาขยะไดไมหมดสิ้น แตคงสรางแรงบันดาลใจ
ใหคนหันมาใชพลาสติกนอยลงบาง

9. ตาย 13 เมือง
อัมพาต เฮอร์ริเคน
‘เออร์มา’ มุ่งหน้า
เข้าฝั่งอเมริกา
รัฐประกาศให้อพยพ
วชิรวิชญ์
กิตช
ิ าติพรพั ฒน์

10. iPhone X
ไร้ปุ่มโฮม ปลดล็อก
ด้วยใบหน้า ชาร์จไร้
สาย เพิ่ มลูกเล่น
Animoji พร้อมสรุป
ไฮไลต์เด่นในงาน
ปณชัย อารีเพิ่ มพร

USA
NEW ZEALAND

อย่าปล่อย
ให้อาหาร
กลายเป็น
ขยะไร้คา่

ภาพ shutterstock

รูก นั หรือไมวา หนึง่ ในปญหาสังคมเรือ่ ง
หลักๆ ของประเทศนิวซีแลนดคือเรื่อง
‘ขยะอาหาร’ มีรายงานวา ประชากรแดน
กีวที งิ้ ขยะอาหารโดยประมาณ 120,000
ตันตอป คิดเปนมูลคาถึง 625 ลานเหรียญ
สหรัฐ สวนทั่วโลกมีการประมาณการ
ออกมาวา นํ้าหนักรวมของขยะอาหาร
สูงถึง 1.3 พันลานตันทีเดียว เปนเรื่อง
นาเศราที่โลกเรามีขยะอาหารปริมาณ
มากขนาดนี้ แตก็ยังมีผูคนอีกจํานวน
มากที่ตองเขานอนดวยความหิวโหย
ทุกคืน นี่จึงเปนที่มาของ Free Store ที่
ให บ ริ ก ารอาหารฟรี ๆ โดยนํ า อาหาร
สวนเกินจากซูเปอรมารเก็ตและราน
เบเกอรี ป ระมาณ 65 ร า น ในกรุ ง
เวลลิงตัน ซึง่ เดิมจะถูกทิง้ เปลา มาทําให
เกิดประโยชนตอผูท่ียังตองการ โมเดล
ของ Free Store นัน้ ชวยประหยัดเงินคา
อาหารไดมากถึง 1 ลานเหรียญสหรัฐ
ตอป ปจจุบันมี Free Store ทั้งหมด
4 แหงในนิวซีแลนด และมีแนวโนมเพิม่
จํ า นวนขึ้ น เรื่ อ ยๆ เพี ย งมี พื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ
อาหารสวนเกินจากบางแหง คนทีต่ อ งการ
และกลุม อาสาสมัครทีย่ นิ ดีจะผลัดเปลีย่ น
กันมาดูแลราน ทัง้ ขยะ และความหิวโหย
ก็คงคอยๆ ลดนอยลงได

หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขชี้
นอนให้พอ
ดีตอ
่ สุขภาพ

ภาพ AFP

เทคโนโลยีโดรนเปลีย
่ นชีวต
ิ ทีแ
่ อฟริกา

หลายประเทศในทวีปแอฟริกากําลังเปดรับใหธรุ กิจโดรนเขามามีสวนสําคัญ เชน ดานการแพทย รวันดา
เปนประเทศแรกในทวีปนี้ที่มีบริการขนสงดวยโดรน โดยสิ่งที่ลําเลียงไปยังจุดหมายคือ ‘เลือด’ ที่จําเปน
อยางยิ่งตอผูปวย สามารถยนระยะการขนสงจากเดิม อาจจะหลายชั่วโมง เหลือเพียงไมเกิน 30 นาที
GLOBAL NUMBERS

ภาพ AFP

ภาพ shutterstock
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ความลึกของ
ห้ อ งหลบภั ย
สงครามนิ ว เคลี ย ร์ ถู ก
ฝังอยูใ่ ต้ดน
ิ เป็นนวัตกรรมทีก
่ า� ลัง
ขายดีในสหรัฐฯ ราคาแตกต่างกัน
ไปตามขนาดและความสะดวกสบาย
เช่น Micro Bunker ราคา 39,500
เหรียญสหรัฐ กว้าง 96 ตารางฟุ ต
มีเตียง 2 ชัน
้ ครัวจิว๋ และห้องน�า้
และขนาดที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด เท่ า กั บ บ้ า น
ทั่วไป เพี ยงแต่ไม่มีหน้าต่างเท่านั้น

ความเร็วสูงสุดต่อชั่วโมงของ
รถไฟความเร็วสูงขบวนแรกของ
อินเดีย ในเส้นทางยาว 500 กม.
เชื่อมระหว่างเมืองอาห์เมดาบัด
และนครมุมไบ ย่นระยะเวลาการ
เดินทางเหลือเพี ยง 3 ชั่วโมง
จากปัจจุบน
ั 8 ชัว่ โมง ขณะนีอ
้ ยู่
ระหว่างการก่อสร้าง โดยญีป
่ น
ุ่
สนับสนุนด้านเงินกู้ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนสิงหาคม ปี 2022

สุขภาพดีเกิดจากการกินอยูที่ถูกสุขอนามัย และการนอนคือ ปจจัยสําคัญตอมนุษยทุกคน เราทราบกันดีวาโดยหลักๆ ชวงเวลาพักผอนที่เหมาะสมคือ
1 ใน 3 ของแตละวัน และ 8 ชั่วโมง เปนตัวเลขอางอิงที่เรายึดถือ โดยอาจลดหลั่นไดบางตามความเหมาะสม แตคนวัยผูใหญทั่วโลกกวารอยละ 40 นอนนอย
กวาที่ควร จนมีผลเสียตอสุขภาพ ไมวาจะดวยเหตุผล มีเวลาไมเพียงพอ หรือปวยเปนโรคนอนไมหลับ ก็อาจสงผลใหเปนโรคความดันโลหิตสูง ระบบภูมิคุมกัน
อ อ นแอ และนํ้ า หนั ก เพิ่ ม ศู น ย ป  อ งกั น และควบคุ ม โรคของสหรั ฐ อเมริ ก าออกมาประกาศว า ภาวะนอนไม พ อกํ า ลั ง เป น โรคระบาดทางสาธารณสุ ข
และเรียกรองใหชาวอเมริกันหันมาใหความสําคัญกับการนอนแบบจริงๆ จังๆ เปนความจําเปนแบบเรงดวนอันดับตนๆ พรอมกันนี้ยังกําหนดปริมาณการนอน
ทีเ่ หมาะสมในแตละชวงวัย จากขอมูลของมูลนิธกิ ารนอนแหงชาติ (National Sleep Foundation) เราขอถือโอกาสทบทวนตัวเลขใหผอู า นนําไปปฏิบตั ติ ามดังนี้
เด็กแรกเกิด (0-3 เดือน) 14-17 ชม., ทารก (4-11 เดือน) 12-15 ชม., วัยเตาะแตะ (1-2 ขวบ) 11-14 ชม., วัยกอนเรียน (3-5 ป) และวัยเรียน (6-13 ป) 10-13 ชม.,
วัยรุน (14-17 ป) 8-10 ชม., วัยผูใ หญตอนตน (18-25 ป) และวัยผูใหญ (29-64 ป) 7-9 ชม., วัยชรา (65 ปขึ้นไป) 7-8 ชม.
NETHERLANDS

ภาพ

สวนมาลาวีกใ็ ชโดรนเพือ่ สงและรับผลตรวจเชือ้ เอชไอวี ชวยใหการวินจิ ฉัยและรักษาเปนไปอยางรวดเร็ว
บางประเทศใชโดรนตรวจจับการกระทําผิดตางๆ เชน สตารทอัพจากโมร็อกโกพัฒนาซอฟตแวรทใี่ ชโดรน
ตรวจจับประมงผิดกฎหมาย ขณะที่แอฟริกาใตใชเทคโนโลยีนี้เฝาระวังผูบุกรุกลาสัตวในเขตอนุรกั ษ
พันธุสัตวปา คาดวาตลาดอากาศยานไรคนขับระดับโลกจะแตะ 127,000 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2020
ภาพ AFP

จ�านวนจุดอินฟราเรดที่ใช้ระบุ
การจดจ�าใบหน้าเจ้าของเครือ
่ ง
แม้อยูใ่ นทีม
่ ด
ื ของ iPhone X
ระบบดังกล่าวได้รบ
ั การพัฒนา
ขึน
้ มาแทนการสแกนลายนิว้ มือ
ซึง
่ มีแนวโน้มจะถูกปลอมแปลง
ง่ายกว่า แน่นอนว่าเทคโนโลยี
ใหม่ ก็ ม าพร้ อ มราคาที่ สู ง ขึ้ น
เช่นกัน

ภาพ AFP

ระยะห่างระหว่างจุดเกิดเหตุลักลอบ
ตัดไม้หลุมพอ ซึง
่ เป็นไม้หายากขนาด
2 คนโอบ อายุประมาณ 140-150 ปี
ในเขตป่ า สงวน กั บ ที่ ท� า การหน่ ว ย
พิ ทั ก ษ์ ป่ า น�้ า ตกสายรุ้ ง ทั้ ง ที่ อ ยู่ ใ น
พื้นทีป
่ า่ ต้นน�า้ เขตรักษาพันธุส
์ ต
ั ว์ปา่
เทือกเขาบรรทัด จ.ตรัง ชาวบ้านร้องว่า
งานนีเ้ จ้าหน้าทีอ
่ าจมีเอีย
่ ว เพราะจุด
เกิดเหตุอยูใ่ กล้ทท
่ี า� การพิทก
ั ษ์ปา่ มาก
ไม่มท
ี างทีจ
่ ะไม่ได้ยน
ิ เสียงแน่นอน

ภาพ AFP

จับงานศิลป์
มาจัดแสดง
ที่สนามบิน

apollo-magazine.com

การเสพงานศิลปสรางความจรรโลงใจได
มากโข แตสภาพชีวิตที่เรงรีบอาจทําให
เราไมมเี วลาสําหรับความสุนทรียม ากนัก
สนามบินสคิปโฮลในกรุงอัมสเตอรดัม
มาแนวเกกวาใคร ดวยการออกแบบ
สายพานลําเลียงกระเปาผูโดยสารให
เปนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการงานศิลป
ครั้งแรกของโลก ณ สายพานหมายเลข
16 โถง 3 เป น งานที่ กํ า กั บ ดู แ ลโดย
พิพิธภัณฑไรจคส (Rijks) อันเลื่องชื่อ
หนึ่งในภาพที่นํามาจัดแสดงคือ ผลงาน
ป 1642 ที่โดงดังที่สุดของเรมแบรนดท
ชื่อ Night Watch และผลงานของศิลปน
รายอื่ น ๆ อย า ง โยฮั น เนิ ส เฟอร เ มร ,
วินเซนต แวนโกะ และปต โมนดรียาน
โดยกอนหนานีพ้ พิ ธิ ภัณฑไรจคสกลับมา
เปดในสนามบินนี้อีกครั้ง แถวบริเวณ
ฮอลแลนด บูเลอวารด หรือสวนที่มีการ
ปรับปรุงใหมระหวางเลานจ 2 และ 3
มีการจัดแสดงภาพเขียนจากศิลปนดังๆ
สัญชาติดัตช เอาใจผูโดยสารทั้งขาเขา
และขาออกที่ชอบงานศิลปะ โดยไมเก็บ
คาเขาชมแตอยางใด
13
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SIR MALCOLM
CAMPBELL
SETS WORLD
AUTO SPEED
RECORD AT
146.16 MPH
25 กันยายน ปี 1924 เซอร์
มัลคอล์ม แคมป์เบล ได้สร้าง
สถิ ติ โ ลกในการขั บ รถด้ ว ย
ความเร็ ว 146.16 ไมล์ ต่ อ
ชั่วโมง โดยในระหว่างปี 1928
และปี 1935 นั ก แข่ ง รถชาว
อังกฤษรายนี้ท�าลายสถิติโลก
6 ครัง
้ ในภาพมัลคอล์มโพสท่า
กั บ รถบลู เ บิ ร์ ด เวอร์ ชั น ใหม่
ในปี 1935 ที่เมืองบรูคแลนดส์
ประเทศอังกฤษ
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ภาพ เกรียงไกร ไวยกิจ

จำกสถำนะวัดรำษฎร์ธรรมดำในสมัยอยุธยำ วัดแจ้งยกระดับกลำยเป็นวัดส�ำคัญทีม
่ อ
ี ำณำเขตอยูใ่ นพระรำชวังหลวง
สมัยธนบุรี ก่อนจะกลำยเป็นวัดหลวงเมือ
่ เข้ำสูย
่ ค
ุ รัตนโกสินทร์ และได้ชอ
่ื อย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ วัดอรุณรำชวรำรำม
รำชวรมหำวิหำร มำจนถึงปัจจุบัน
นับเนื่องจำกอดีตมำจนปัจจุบัน วัดแห่งนี้ผ่ำนขั้นตอนกำรบูรณปฏิสังขรณ์น้อยใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่ำ แต่ไม่มี
ครั้งใดจะสร้ำงกระแสได้เท่ำกำรบูรณะครั้งปัจจุบัน ที่เป็นประเด็นร้อนในแวดวงโบรำณคดีและสถำปัตยกรรม
มำตั้งแต่กลำงเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ
THE STANDARD พำคุณย้อนเวลำกลับไปรือ
้ ฟื้ นควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของศำสนสถำนคูบ
่ ำ้ นคูเ่ มืองแห่งนี้
พร้อมแจกแจงทัศนะจำกสองฝั่งของควำมขัดแย้ง เพื่ อให้คุณตัดสินเองว่ำงำนบูรณะครั้งที่ก�ำลังจะครบก�ำหนด
ตำมสั ญ ญำในเดื อ นตุ ล ำคมนี้ เป็ น ก้ ำ วที่ พ ลำดในหน้ ำ ประวั ติ ศ ำสตร์ ศิ ล ปะ หรื อ กำรจุ ด ประเด็ น เพื่ อ โจมตี
แบบทีเ่ ห็นกันตลอด 4-5 อำทิตย์ทผ
่ี ำ่ นมำ เป็นกำรวิจำรณ์ไปตำมกระแสโดยไม่อยูบ
่ นพืน
้ ฐำนของควำมรูใ้ นเชิงช่ำงกันแน่

SUNRISE

THE HISTORY
OF THE TEMPLE
OF DAWN
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วัดอรุณรำชวรำรำม รำชวรมหำวิหำร ไม่ใช่วัดที่สร้ำง
ขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 2 แบบที่ส่ือหลำยส�ำนักรำยงำน
ในช่ ว งที่ เ กิ ด กระแสประท้ ว งกำรบู ร ณะพระปรำงค์
ตั้งแต่กลำงเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ

ภาพ ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ วัดอรุณรำชวรำรำมและแม่นำ�้ เจ้ำพระยำ ภอ.สบ.19.2.1/1

วัดริมน�า้ เจ้าพระยาฝัง ธนบุรี ณ ปากคลองบางกอกใหญ่
แห่งนี้ เป็นวัดโบราณ สร้างขึน้ ในสมัยอยุธยา จากการสืบค้น
ประวัติ ว่ากันว่าเดิมเรียกวัดมะกอก ต่อมามีการสร้างวัด
ขึ้ น อี ก วั ด หนึ่ ง ในต� า บลเดี ย วกั น ที่ ค ลองบางกอกใหญ่
ชาวบ้านเรียกวัดทีส่ ร้างใหม่วา่ วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ)
วั ด มะกอกเดิ ม ซึ่ ง อยู ่ ป ากคลองบางกอกใหญ่ จึ ง มี ชื่ อ ที่
คุ้นเคยกันในละแวกนั้นว่า วัดมะกอกนอก ไปโดยปริยาย
แต่ชื่อที่คุ้นหูคุ้นปากคนไทยมากกว่าวัดมะกอกคือ
วัดแจ้ง ที่มาของชื่อนี้เคยมีความเชื่อว่า เมื่อครั้งสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี
สยาม ในปี พ.ศ. 2310 พระองค์เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอน
รุ่งแจ้ง จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่า วัดแจ้ง อย่างไรก็ตาม
มี ห ลั ก ฐานหั ก ล้ า งว่ า ความเชื่ อ นี้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง เพราะใน
วรรณกรรมสมัยอยุธยาเรื่อง เพลงยาวนายภิมเสน มีค�า
บรรยายเรือ่ งการเดินทางจากอยุธยาไปยังเพชรบุรี ระบุชอื่
วัดนี้ไว้ว่าวัดแจ้งตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว

ภาพ ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ วัดอรุณรำชวรำรำม ภอ.สบ.19.2.1/1

ความสําคัญของวัดอรุณฯ
รู้หรือไม่ วัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
วัดแจ้งถือเป็นวัดราษฎร์ หรือ ‘วัดชาวบ้าน’ ธรรมดาในสมัยอยุธยา แต่เมื่อครั้งสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับ หลังจากทรงสถาปนา
กรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ ทรงใช้ป้อมวิชัยประสิทธิ์ทางฝังตะวันตกเป็นที่ตั้งพระราชวัง
จากนั้นมีการขยายเขตพระราชฐาน จนวัดแจ้งกลายเป็นวัดภายในพระราชวัง เช่นเดียวกับ
วัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยอยุธยา วัดแห่งนีจ้ งึ ยกระดับเป็นวัดในวังหลวง มีความส�าคัญทีส่ ดุ
ในสมัยกรุงธนบุรี
เมื่อมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากเวียงจันทน์ ในปี พ.ศ. 2322
วัดอรุณฯ ได้รับเลือกให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยู่นานถึงปี พ.ศ. 2327
ก่อนที่พระแก้วมรกตจะย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) มีการย้าย
เมืองหลวงมายังกรุงเทพฯ สถานะของวัดจึงลดความส�าคัญลงไปบ้าง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้ง
ใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันส�าเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จขึ้น
ครองราชสมบัตเิ ป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ต่อมาพระองค์ทรง
บูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้ง และพระราชทานนามใหม่ว่า ‘วัดอรุณราชธาราม’
ต่อมาทรงมีพระราชด�าริทจี่ ะเสริมสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สงู ขึน้ แต่สนิ้ รัชกาลเสียก่อน
จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้เสริม
พระปรางค์ขึ้น และทรงให้ยืมมงกุฎที่หล่อส�าหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเป็นพระประธาน
วัดนางนองมาติดต่อบนยอดนภศูล วัดแจ้งจึงกลับมามีสถานะเป็นวัดส�าคัญแห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระบรมราชด�าริให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลาย
รายการ และให้อญ
ั เชิญพระบรมอัฐขิ องพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาบรรจุไว้ที่
พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย เมือ่ การปฏิสงั ขรณ์เสร็จสิน้ ลง จึงพระราชทาน
นามวัดใหม่ว่า ‘วัดอรุณราชวราราม’ กลายเป็นชื่อทางการของวัดแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน
19

คติสัญลักษณ์ในเชิงสถาปัตยกรรม
ของวัดอรุณฯ
จากสถานะวัดราษฎร์ในสมัยอยุธยา จนกลายมาเป็นวัดหลวงประจ�ากรุงรัตนโกสินทร์
วัดริมน�้าแห่งนี้มีคติสัญลักษณ์ซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรมมากมาย หนึ่งในผู้ที่ศึกษา
วัดอรุณฯ ในเชิงคติสญ
ั ลักษณ์ คือ รองศาสตราจารย์ ชาตรี ประกิตนนทการ อาจารย์
ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“เรื่องนี้เป็นที่รับรู้กันชัดเจนตั้งแต่อดีต ไม่ใช่เฉพาะไทยด้วยนะครับ อย่างเช่น
พระปรางค์ที่เขมร คือภาพจ�าลองของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในทางศาสนา เพราะฉะนั้น
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมในอดีต ไม่วา่ จะเป็นฮินดูหรือพุทธ อยุธยาหรือสมัยไหน
มีเรือ่ งพวกนีอ้ ยูแ่ ล้ว” อาจารย์ชาตรีเล่าถึงความส�าคัญของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
ของวัดส่วนใหญ่
ผูแ้ ต่งหนังสือ คติสญ
ั ลักษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม เสริมว่า “เอกสาร
หลักฐานอื่นๆ ก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่า การสร้างพระปรางค์ในขนบแบบไทย หรือในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์ ก็จะหมายถึงภูเขา ถ้าเจดีย์ก็หมายถึงที่บรรจุพระพุทธธาตุของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
“ยอดแหลมแบบหนึ่งก็จะแสดงว่าเป็นปราสาทหรือวิมาน เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้
มันมีการสืบทอดส่งต่อกันมา ดังนั้นเวลาเราเห็นพระปรางค์ ในทางประเพณี เรารู้
อยู่แล้วว่าเป็นภูเขา และเมื่อประกอบกับรูปปฏิมากรรมประดับ เช่น พระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ ก็ชัดเจน และยิ่งไปดูรายละเอียดเรื่องการซ้อนชั้นที่มันเท่ากับคัมภีร์ เรื่องราว
และองค์ประกอบอื่นๆ ที่รายรอบ ทั้งยังมีพระปรางค์ทิศ ซึ่งก็เหมือนสัตตบริภัณฑ์คีรี
หรือเขาเล็กๆ ที่ล้อมเขาพระสุเมรุอีกที มันชี้ไปในเรื่องเดียวกันหมด”
แน่นอนว่าคนที่ศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมไทย หรือโบราณคดีจะชม
วัดอรุณฯ ได้ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปที่อาจจะมองว่างาม หรือเอาไว้ถ่ายรูป
“ถ้าเราไปเดินชมโดยมีความรู้ตรงนี้ เราจะรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในเขาพระสุเมรุ
สวรรค์ชน้ั ดาวดึงส์ ก็จะได้ประสบการณ์อกี แบบหนึง่ ” อาจารย์ชาตรีชใี้ ห้เห็นว่าแต่ละวัด
มีเรือ่ งราวลึกซึง้ ซ่อนอยู่ “ส่วนใหญ่จะเล่าเรือ่ งทีเ่ หมือนหรือคล้ายกัน แต่วธิ กี ารน�าเสนอ
จะต่างกัน”
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ภาพ ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ พระปรำงค์วัดอรุณรำชวรำรำม ซสบ2/0228

ความโดดเด่นในฝีมือช่าง
เมื่อเปรียบเทียบกับวัดหลักๆ ไม่ว่าในสมัยใด วัดอรุณฯ
มีความโดดเด่นไม่แพ้ศาสนสถานอื่นๆ
“วัดอรุณฯ เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลที่ 2
มีพระราชประสงค์จะบูรณปฏิสงั ขรณ์ใหญ่เป็นมหาธาตุหลวง
แต่เดิมจุดที่เป็นพระปรางค์มีพระปรางค์องค์เล็กอยู่แล้ว
ตัง้ แต่สมัยอยุธยา เราไม่รหู้ น้าตา เพราะถูกหุม้ ไปหมดแล้ว
พระปรางค์วดั อรุณฯ ถือว่าเป็นสุดยอดของศิลปะเลยทีเดียว
แต่หลังจากสร้างกรุงเทพฯ มา ยังไม่มมี หาธาตุคอื เจดียห์ รือ
พระปรางค์ใหญ่ๆ แบบที่มีในอยุธยาเลย ที่มีก็องค์เล็กๆ
ดังนั้นพระองค์ทรงปรารถนาจะให้เป็นแบบมหาธาตุเลย
แน่นอนว่าคงต้องมีการระดมสรรพก�าลังช่างอย่างสุดยอด
แต่บงั เอิญว่าพระองค์สนิ้ พระชนม์เสียก่อน จึงท�าได้แค่ฐาน
รัชกาลที่ 3 ทรงมาสานต่อ แล้วมาก่อเพิ่มสูงหลายเท่าจน
เสร็จสิ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังนั้นจุดเริ่มต้นคือการรวบรวม
ที่สุดของฝีมือช่างแน่นอน
“ในทางศิลปะและสถาปัตยกรรม เราเรียนประวัตศิ าสตร์
และรูปแบบการสร้างพระปรางค์มาตัง้ แต่อดีต สมัยโบราณ
จากเขมรจนมาถึ ง ไทย เราพบว่ า พระปรางค์ วั ด อรุ ณ ฯ
เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่พเิ ศษ” อาจารย์ชาตรีให้ความเห็น
เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพ อาจารย์ชาตรีชี้แนะว่า
พระปรางค์ศิลปะเขมรโดยรูปทรงดูอ้วนป้อม เน้นส่วนหัว
มี ฐ านเตี้ ย รู ป แบบพระปรางค์ เ มื่ อ เข้ า มาในสั ง คมไทย
ช่างไทยมักจะชอบท�าให้สูง โปร่ง และเพรียว รสนิยม
ในการมองความงามผ่านช่างไทยแตกต่างออกไป โดย
ช่างไทยพยายามจะปรับพระปรางค์ให้สูงเพรียวขึ้นเรื่อยๆ
“ถ้าดูตั้งแต่สมัยลพบุรี อยุธยาตอนต้น จนถึงอยุธยา
ตอนปลาย เราจะเห็นแนวโน้มลักษณะนี้มาตลอด พอมา
ถึงพระปรางค์วัดอรุณฯ มันเหมือนพัฒนาขึ้นไปถึงขั้นสุด
และผอมเพรียว ในทางช่างเราจะเรียกว่า ทรงจอมแห นึกถึง
แหที่ดึงขึ้นมาจากน�้า มันจะทิ้งตัว โค้งเป็นเคิร์ฟ ลักษณะ
นั้นแหละที่ปรากฏในพระปรางค์วัดอรุณฯ เพราะฉะนั้น
ในทางสถาปัตยกรรม ช่าง หรือศิลปะไทย เราจะยกย่อง
พระปรางค์วัดอรุณฯ มากว่า เหมือนขึ้นถึงขีดพัฒนาการ
ทางรูปแบบศิลปะอีกขั้นหนึ่ง
“ในทัศนะช่างไทย เราถือว่านั่นอาจจะเป็นพัฒนาการ
ขั้นสุดท้ายแล้วด้วย เพราะหลังจากนั้นแม้จะมีการสร้าง
พระปรางค์ แต่รปู ทรงและสัดส่วนก็ไม่ได้รบั การยกย่องเท่า
พระปรางค์วัดอรุณฯ” อาจารย์ชาตรีสรุป

ภาพ (บน) ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ เทวดำแบกประดับด้วย
กระเบื้องเคลือบที่ฐำนพระปรำงค์วัดอรุณ ซสบ2/0229
(ล่ำง) ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ยักษ์แบกประดับรอบฐำน
พระมณฑปทิศ ซสบ2/0234
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เรื่อง กองบรรณาธิการ

THE CONFLICT
OF
THE RESTORATION
สังคมไทยอุดมไปด้วย ‘เรื่องร้อน’ ซึ่งไหลบ่ามาไม่ขาดสาย หนึ่งในประเด็นที่กลายเป็น
กระแสเซ็ ง แซ่ ต้ั ง แต่ ก ลางเดื อ นสิ ง หาคมที่ ผ่ า นมา คงหนี ไ ม่ พ้ น ประเด็ น การบู ร ณะ
พระปรางค์ของวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ทีท
่ าํ ต่อเนือ
่ งกันมายาวนานถึง 5 ปี

ตลอดระยะเวลานั้น วัดอรุณฯ ยังเปิดให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าชม
ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาได้เห็นว่ามีนั่งร้านบดบังปรางค์ประธานในส่วนที่บูรณะในแต่ละจุด
และรอคอยที่จะได้เห็นภาพความประทับใจของหมู่เจดีย์ริมฝังน�้าเจ้าพระยาในโบราณสถาน
ส�าคัญของประเทศไทยกลับมาสวยสง่าอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม เมือ่ วันทีร่ อคอยมาถึง ก็ให้บงั เกิดเสียงอือ้ อึงไปทัง้ เมืองว่า บัดนีค้ วามขลังของ
พระปรางค์วัดอรุณได้สูญสิ้นเสียแล้ว ด้วยองค์ปรางค์หลังบูรณะนั้นขาวโพลนเห็นมาแต่ไกล
กระเบื้องประดับที่เคยแน่นและละเอียดก็ดูโปร่งบางอย่างเห็นได้ชัด ไหนจะประติมากรรม
ทั้งยักษ์ ลิง คนธรรพ์ ที่เครื่องทรงเคยงามวิจิตร เหตุไฉนบัดนี้ สร้อยสังวาลและเครื่องประดับ
ทั้งหลาย จึงดู ‘มินิมัล’ จนแทบจะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับส่วนตัวได้ขนาดนั้น
เพื่อทวงถามค�าตอบต่อข้อสงสัยนานัปการเหล่านี้ ภาคประชาชนส่วนหนึ่งจึงออกมา
เคลื่อนไหวก่อตั้งกลุ่ม ‘ภาคประชาสังคมศึกษาการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร’ รวบรวมรายชื่อประชาชน 5,000 รายชื่อ ที่ต้องการให้ยับยั้งโครงการบูรณะ
พระปรางค์วัดอรุณฯ และแต่งตั้งกรรมการผู้ช�านาญการจากหลากหลายสาขา เพื่อทบทวน
ตรวจตรา และแก้ไขความเสียหาย และได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเรียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่ 12 กันยายนทีผ่ า่ นมา ซึง่ นายกรัฐมนตรีกส็ งั่ การ
ให้กระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาดูแล พร้อมทั้งทิ้งค�าถามให้กับสังคมด้วยว่า อะไรคือสวยงาม
และอะไรคือไม่สวยงาม?
THE STANDARD มีโอกาสได้พูดคุยกับ อาจารย สายันต ไพรชาญจิตร อดีตคณบดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิชาการอิสระ ผู้เป็นหนึ่งในแกนน�ากลุ่ม ฟังกัน
ชัดๆ อีกสักครั้ง ถึงสิ่งที่กลุ่มเฉพาะกิจภาคประชาชนพยายามบอกสังคมอย่างหนักแน่นถึง
ปัญหาการบูรณะในครั้งนี้

ภาพ เกรียงไกร ไวยกิจ

พระปรางค์ที่ขาวโพลน

ภาพ เกรียงไกร ไวยกิจ

ตั้งแต่เกิดประเด็นการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ โลกออนไลน์สะพรั่งไปด้วยภาพเปรียบเทียบพระปรางค์ก่อนและหลัง
บูรณะ หัวข้อหนึ่งที่ได้ยินบ่อยครั้งคือเรื่อง ‘ความขาว’ หลายฝายพูดถึงเรื่องชนิดของปูนที่ใช้ อาจารย์สายันต์ได้อธิบาย
เรื่องนี้ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกระเบื้องที่ประดับองค์ปรางค์มาแต่โบราณ ว่ามีอยู่ 2-3 ลักษณะ
“หนึ่ง คือกระเบื้องขลิบ เอาถ้วยชามทั้งที่มีลายและไม่มีลายมาขลิบให้เป็นรูปกลีบบัว รูปดอกไม้อะไรต่างๆ แล้วจึงน�า
ไปแปะประดับเป็นองค์ประกอบของลาย เช่น ลายประจ�ายาม แล้วก็มีชามเต็มใบที่แปะลงไป มีทั้งชามเบญจรงค์ ถ้วยจีน
ถ้วยฝรัง่ โดยเฉพาะถ้วยจากฝัง ตะวันออก มีลายจักรวาล ลายกนก ลายเทพพนม ของจีนเขียนเป็นรูปเซียน ลายน�า้ เต้า ลาย
ต้นสน ลายนก ลายผีเสื้อ เป็นร้อยๆ แบบ บางช่วงก็มีวัสดุอื่น เช่น หอยเบี้ยตัวโตเท่าก�าปันแปะประดับเป็นกลีบดอกไม้บ้าง

เหตุเพราะการจ้างเหมา
เอกชน?

ภาพ เกรียงไกร ไวยกิจ

“ช่วงปี 2512-2519 มีการบูรณะใหญ่อีกรอบ แต่เทคนิคไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ได้ถมปูนไปจนเต็ม
เพี ยงแต่พยายามเสริมความมั่นคงในส่ วนที่มันหลุดหายไป สมัยก่อนเขาใช้ปูนต�าซึ่งเหนียว จิ้มเซรามิกไป
นิดเดียวมันก็ติดแล้ว และจะเห็นเหมือนลอยอยู่ ไม่ได้ถมปูนจนไม่เห็นขอบ แต่ที่ท�าใหม่คือล้นทับหมดเลย
“ปูนต�า คือปูนขาวและพวกอินทรียวัตถุ ทางเพชรบุรีก็ท�าอยู่ ในสเปกของที่บูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ
บอกว่าเป็นปูนต�า แล้วเขาก็ยืนยันว่า เป็นปูนต�า แต่เราไปดูแล้วก็เห็นว่ามันเหมือนปูนขาวหมักผสมอะไร
นิดๆ หน่อยๆ มันถึงออกมาขาวเวอร์แบบนั้น แล้วเนียนจนเหมือนกับปูนยาแนวปูกระเบื้องทั่วไป ไม่เหนียว
“กระเบื้องของเดิมก็ยังมีอยู่พอสมควร เพียงแต่ถูกปูนไล้ถมจนจมหมด เดิมช่องไฟระหว่างเซรามิก
มัน แคบมาก เราจึงเห็นเป็นร่องด�าๆ ช่า งโบราณเขารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันจะด�า แต่ว่ามันจะอยู่ใต้ต�่ากว่า
ชิ้นกระเบื้อง มันจะด�าด้วยเงา หรือมันจะด�าด้วยสีขึ้นรา มันก็ท�าให้กระเบื้องเด่นขึ้น แต่วันนี้ปูนมันไปไล้ถม
ช่องว่างนั้นหมด เพราะฉะนั้นจึงเห็นพื้นที่สีขาวเยอะ ผมว่าพื้นที่สีขาวเพิ่มขึ้นมาเกิน 50% จากของเดิม”

“เห ตุใหญ่ๆ ที่ท�าให้เกิดความเสียหายก็เพราะเรื่อง
การจ้างเหมาทั้งนั้น”
อาจารย์สายันต์เท้าความว่า แต่เดิมการบูรณะหรือ
อนุ รักษ์โบราณสถาน ไม่มีการจ้างเหมาบริษัทเอกชน
กรม ศิ ล ปากรท� า เองทั้ ง หมด ในหน่ ว ยงานจะมี ทั้ ง
นัก โบราณคดี สถาปนิก วิศวกร ช่างโยธา ช่างศิลป
พร้ อมด้วยบรรดาช่างสิบหมู่ทั้งหลาย ทั้งช่างกระจก
ช่า งลายรดน�้า เมื่อจะไปท�างานที่ใดก็จะจัดทีมกันไป
อาจมีการจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่บ้าง แต่ก็จะมา
เป็ นลู ก มื อ ท� า งานภายใต้ ก ารควบคุ ม ของช่ า งกรม
ศิลปากร ซึ่งผ่านการฝกฝนมาแล้วทั้งสิ้น
จุดเปลีย่ นมาถึงในราวปี พ.ศ. 2534 ทีม่ กี ารบูรณะ
ปรา สาทหินพนมรุ้ง ซึ่งด�าเนินการ โดยกรมศิลปเอง
ทัง้ หมด แต่กว่าจะเสร็จก็ใช้เวลายาวนานถึง 2 ทศวรรษ
เป็ นเวลาที่ช้านานเกินไปจนทางเลื อกในการบูรณะ
โดยการจ้างเหมาเอกชนกลายมาเป็นตัวช่วยใหม่
“คนข้างในเขาเลิกท�าไปนานแล้ว ส่วนใหญ่กม็ าท�า
หน้าทีค่ มุ งานบูรณะทีจ่ า้ งเหมา จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรไปแล้ว การจ้างเหมามันมีเรื่องก�าไร ท้ายสุดเรา
ก็ไม่ได้ชา่ งทีด่ ี การควบคุมก็หละหลวม ระบบนีม้ นั ท�าให้
เละเทะไปหมด และช่างที่กรมศิลปากรเองก็ฝีมือไม่ถึง
เพราะว่าไม่ได้ทา� เองมานานแล้ว ผมมองอย่างนัน้ ก็ให้
ข้อมูลสังคมไปแบบนี้ คนก็เห็นด้วยเยอะ”

พุ ทธศักราชทีพ
่ ระปรางค์วด
ั อรุณฯ ได้รบ
ั
การบูรณะครัง
่ ตกอยูใ่ นรัชสมัย
้ ใหญ่ ซึง
ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5
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“วั ดอรุณฯ ไม่ใช่เป็นแค่ศิลปกรรม แต่เป็นศิลปวัฒนธรรมด้วย
เพร าะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคน ความเชื่อ พระมหากษัตริย์ และ
ศาสนา ไม่เหมือนพระปรางค์สมัยอยุธยา พระปรางค์วัดอรุณฯ คือ
พุทธปรางค์ทเี่ ป็นลักษณะเฉพาะของยุครัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาล
ที่ 3 มีองค์เดียวเท่านั้น”
อาจารย์สายันต์เล่าว่า วัดอรุณฯ มีมาตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
และเดิมมีเจดียเ์ ล็กๆ อยู่ ต่อมาในสมัยปลายรัชกาลที่ 2 จึงมีการสร้าง
พระปรางค์ครอบทับ แต่ยงั ไม่เสร็จเรียบร้อยดี มาเสร็จสมบูรณ์จริง
ในรัชกาลถัดมา จึงถือว่าเป็นศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนเหตุที่
เรียกว่า ‘พุทธปรางค์’ เพราะเป็นพระปรางค์ทสี่ ร้างถวายพระพุทธเจ้า
ส่วนยอดยังประดับมงกุฎ หาใช่นภศูลเหมือนปรางค์ทั่วไปไม่
“ป รางค์ประดับยอดมงกุฎมีความหมายอยู่ 2 ลักษณะคือ
หนึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ สอง เป็นสัญลักษณ์ของ
พระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธราชา หมายถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์
รัช กาลที่ 3 ทรงยกย่องพระพุทธเจ้าเป็นพุทธราชา จึงเอามงกุฎ
ของ กษัตริย์ไปสวมอยู่ข้างบนยอด ซึ่งแตกต่างจากปรางค์อื่นๆ
ทั้งหมดในประเทศไทย”
แน่นอนว่าการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่เกิดขึ้น หนึ่งในการบูรณะใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
“วัสดุอาจเปลี่ยนบ้าง แต่ฝีมือช่างไม่ได้เปลี่ยน ความหมาย
ไม่ได้เปลี่ยน เป็นฝีมือช่างหลวงทั้งหมด รัชกาลที่ 5 ทรงคุมงานเอง
ด้ว ยซ�้า ทรงเกณฑ์ช่างหลวงมาท�า ช่างทุกคนจะรู้ว่าต้องตกแต่ง
อย่างไร ทุกชั้นมันมีความหมายหมด สีสันต่างๆ ผ่านการออกแบบ
มาแล้ว มันจึงดูสวยงาม แต่ปัจจุบันนี้ที่ท�าลงไป ทั้งช่างและคน
ออก แบบไม่รู้ความหมายอะไรเลย เพราะบูรณะเฉพาะตัววัสดุ
เอาวัสดุใหม่ไปแทนวัสดุเก่า ตรงนี้เป็นเซรามิกก็เอาเซรามิกใหม่
แปะลงไป ประติมากรรม ลิง ยักษ์ อะไรต่างๆ มันเสียไปหมด
“ส�าหรับศิลปินที่เขาใช้วัดอรุณฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ก็ช็อกกัน
หมดเลย เพราะว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้ว สูญเสียศิลปกรรมแบบ
‘เวิ้ง’ คือประกอบด้วยบริบทของธรรมชาติ วัดอรุณฯ ตั้งอยู่ในมุมที่
มองจากที่ไกลๆ จะสวย เช่น แล่นเรือมาจากปากแม่น�้าก็จะเห็น
เป็นเวิ้งใหญ่ มีแม่น�้า ทิวไม้ ชุมชน บ้านช่อง เรือนชาน โบสถ์ ศาลา
และมีพระปรางค์เด่นขึ้นมา ความงามตรงนี้เขาเรียกประกอบกัน
เป็นย่าน เป็นเวิ้ง ขณะเดียวกันช่างเดิมเขาก็ท�ารายละเอียดไว้
ทุกชิน้ ทุกอัน ดูใกล้กส็ วย ดูไกลก็สวย มีแสงมีเงาประกอบกันเหมือน
ภาพเขียน งามทั้งตัวสถาปัตยกรรม และประติมากรรมที่ประดับ
ลงไปเป็นรูปยักษ์ คน รูปนูนต�่า นูนสูง แล้วยังเป็นจิตรกรรมด้วย
ดูไกลๆ จะเห็นเป็นหลายสีสัน แดง เหลือง เขียวต่างๆ”
อาจารย์สายันต์เผยว่า ส่วนที่หายไปในการบูรณะครั้งนี้คือ
คุณค่าทางสุนทรียะ นัยความหมายของลวดลาย ความงามทีส่ มั ผัส
ได้ด้วยตาและด้วยใจ ซึ่งเมื่อหายไปก็เรียกกลับคืนยาก
“มันไม่มกี ารท�าวิจยั มาก่อนจะเซ็นสัญญา แต่วา่ มาสัง่ ผูร้ บั เหมา
ให้ท�าระหว่างที่ลงมือบูรณะแล้ว ผมไม่เห็น TOR จึงตั้งสมมติฐาน
ว่าไม่มรี ายงานการวิจยั มาก่อนใช่ไหม ผมเลยเขียนไปในหนังสือถึง
นายกฯ ข้อหนึ่งว่า ขอให้เปิดเผย TOR โดยละเอียด”
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ภาพ เกรียงไกร ไวยกิจ

ความงามและความหมาย
ที่สิ้นสูญ
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อายุของกรุงธนบุรีนับแต่
สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราชทรงสถาปนาเป็น
ราชธานีใ นปี พ.ศ. 2310
ซึ่ ง การบู ร ณะพระปรางค์
วั ด อรุ ณ ฯ มี ก รอบเวลา
กํ า หนดให้ แ ล้ ว เสร็ จ ในปี
2560 เพื่ อให้ทันวาระครบ
250 ปี ก่อตั้งกรุงธนบุรี
ที่เวียนมาบรรจบในปีน้ี

นายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวง
วัฒนธรรมตรวจสอบ
หลังจากคณะท�างานภาคประชาสังคมศึกษางาน
บูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ จ�านวน 5,000 คน
เรียกร้องให้ยุติการบูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เผยเมื่อ
วันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมาว่า มีการมอบหมาย
ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาว่าจะท�าอะไร
และอย่างไรได้บ้าง
พลเอก ประยุทธ์ กล่าวเสริมว่า การจะตัดสิน
ว่างานที่ออกมาสวยงามหรือไม่ ต้องดูเงื่อนไข
ประกอบด้วย และถ้าเทียบกับของเดิมก่อนที่
จะบูรณปฏิสังขรณ์กับวันที่ด�าเนินการแล้วย่อม
แตกต่างกันอยู่แล้ว และต้องไปดูว่าที่ผ่านมา
มีการก่อสร้างมาด้วยวิธีการไหน และระยะเวลา
ผ่านมาเป็นร้อยปี ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อะไรไปบ้างจากสภาพอากาศ

3 ข้อเรียกร้องในจดหมายเปิดผนึก
ถึงนายกรัฐมนตรี
เมื่อเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อาจารย์สายันต์บอกว่าตนเองตกเป็น
เป้าของผู้ที่อยากได้ข้อมูล ในขณะเดียวกันก็ตกเป็นเป้าของผู้ที่เห็นต่าง ถึงขนาดได้รับค�าขู่ว่า
ไม่อยากจะอยู่สบายๆ หรืออย่างไร
“การจ้างเหมามีผลประโยชน์ปีหนึ่งเป็นพันล้าน เพราะฉะนั้นตอนแรกเมื่อผมบอกว่าอยากให้
หยุดจ้างเหมาไปเลย มันก็อาจจะแรงไป และเป็นไปไม่ได้เลยในทันที ตอนหลังก็มาปรับข้อ
เรียกร้อง เอาที่วัดอรุณฯ ก่อน แก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้ก่อน เพราะรุนแรงที่สุด อยากให้ผู้ที่มีอ�านาจ
สั่งการโดยเฉพาะท่านนายกฯ ลงมาดูหน่อย
“เรามีข้อเรียกร้อง 3 ข้อเท่านั้น หนึ่ง คือให้ยุติการบูรณะไว้ก่อน จะท�าถึงแค่ไหนก็แล้วแต่
สอง เปิดเผย TOR ว่าเขียนว่ายังไง และสามเป็นตัวส�าคัญ คือให้ตั้งกรรมการเฉพาะกิจระดับชาติ
ขึ้นมา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ช่าง ศิลปินแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ร่วมกัน
ทบทวนการบูรณะทีผ่ า่ นมาทัง้ หมดของวัดอรุณฯ แล้วถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ตอ้ งสัง่ ให้มกี ารแก้ไขใหม่
จะด้วยรูปแบบไหนก็แล้วแต่”
แม้จะยอมรับว่าเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะกลับไปแก้ไข เมือ่ การบูรณะด�าเนินมาจนเกือบจะเสร็จแล้ว
แต่อาจารย์สายันต์ก็เห็นว่าการออกมาเรียกร้องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องจ�าเป็นอยู่ดี
“ยากมาก แต่ต้องแก้ ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ถ้าไม่แก้แล้วทิ้งไว้
อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละ คนที่เห็นว่าเสียหายก็ต้องเสียใจตลอดไป กลุ่มเฉพาะกิจที่
ตั้งกันขึ้นมาก็เพื่อท�าหน้าที่เท่านี้ เรื่องถึงนายกฯ แล้ว สังคมรับรู้แล้ว ก็ให้เป็นหน้าที่ของสังคมว่า
จะไปทวงถามติดตามกันต่อไป เราไม่มแี รงท�าขนาดนัน้ ไม่ใช่นกั เคลือ่ นไหวมืออาชีพ เราเป็นเพียง
ประชาชนที่พอจะรู้เรื่องนี้บ้าง ก็คิดว่าถ้าไม่พูดมันก็เงียบไปอีก แล้วเราก็ต้องรับสภาพแบบนี้ไป
อีกนาน แล้วก็ต้องจ่ายภาษีเพื่อมาท�าอะไรบ้าๆ บอๆ แบบนี้”
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กรมศิลปากรระบุการดําเนินงาน
เป็นไปตามระเบียบ
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เผยว่ากรม
ศิลปากรด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2541
เห็นชอบกับมาตรการปรับขนาดก�าลังคนภาครัฐ และมติเมื่อวันที่
28 กรกฎาคม 2541 เห็นชอบการจัดกลุม่ ภารกิจของรัฐ ภารกิจทีค่ วรให้
ภาคเอกชนด�าเนินการ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่ได้ก�าหนดให้ปรับปรุง
บทบาทการบริหารจัดการของส่วนราชการ ด้วยการลดบทบาทใน
ทางกิจกรรมของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนภาคเอกชนเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น โดยมีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายที่บังคับให้หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ด�าเนินการยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
เป็นธรรมต่อภาครัฐและเอกชน
กรมศิลปากรส�ารวจความเสียหายของวัดอรุณฯ ภายหลังเหตุ
อุทกภัย พ.ศ. 2554 พบว่ามีชิ้นส่วนประดับปรางค์ประธาน ปรางค์
ประจ�ามุม และมณฑปประทิศ หลุดร่วงลงจากที่ตั้งจ�านวนมาก พื้นดิน
อันเป็นที่ตั้งของโบราณสถานทรุด รวมทั้งผนังปูนฉาบและลวดลาย
ประดับช�ารุด เสือ่ มสภาพอย่างมาก จึงจัดท�าโครงการบูรณะโบราณสถาน
วัดอรุณฯ โดยด�าเนินการระหว่าง พ.ศ. 2556-2560 อธิบดีกรมศิลปากร
กล่าวต่อว่า กรมศิลปากรมีการส�ารวจเก็บข้อมูลอย่างละเอียด ตั้งแต่
ขัน้ ตอนการจัดท�ารูปแบบรายการก่อนการบูรณะ ในขัน้ ตอนการบูรณะ
เมื่อมีการตั้งนั่งร้านเพื่อการบูรณะแล้ว ก็ให้มีจัดท�าการบันทึกสภาพ
อย่างละเอียดโดยภาพถ่าย การเขียนแบบ การกระสวนลายเท่าจริง
เพือ่ เป็นหลักฐานทางวิชาการ และการปรับปรุงรูปแบบรายการ เพือ่ การ
บูรณะแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการการอนุรักษ์
โบราณสถาน ทั้งในเชิงโบราณคดี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และ
วิศวกรรม เป็นต้น

ประธานโครงการยืนยัน
ดําเนินการถูกต้อง
ก่อนหน้านี้ พระศากยปุตติยวงศ์ (ต่อศักดิ์ สุนทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ในฐานะประธานโครงการบูรณะ
พระปรางค์และพระมณฑป วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ชีแ้ จงว่า
การบูรณะพระปรางค์ครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 100 ปี โดยใช้เวลา
บูรณะมากกว่า 4 ปี โดยวัดอรุณฯ และกรมศิลปากร ศึกษาค้นคว้าขัน้ ตอน
ในการบูรณะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและรักษาความเป็นของแท้
ดัง้ เดิมให้มากทีส่ ดุ ทัง้ รูปแบบสถาปัตยกรรมและวัสดุ มีการตรวจสภาพ
ก่อนด�าเนินงานบูรณะ ส�ารวจสภาพพืน้ ผิวและโครงสร้าง ลักษณะความ
เสียหายทีพ่ บ วิธดี า� เนินการซ่อมแซมตามลักษณะความเสียหาย รวมทัง้
ขั้นตอนประเมินความเสียหายและซ่อมแซม
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ภาพ เกรียงไกร ไวยกิจ

ทีมผู้รับเหมาชี้แจงฝีมือช่าง
ได้มาตรฐาน

จํ า น ว น ปี ก า ร บู ร ณ ะ
พระปรางค์ วั ด อรุ ณ ฯ
ครั้ ง ล่ า สุ ด ระหว่ า งปี
พ.ศ. 2556-2560

ทีมงานด�าเนินการบูรณะจากบริษทั ปรียะกิจ จ�ากัด เปิดเผยกับทีม
THE STANDARD ว่า ความไม่รู้เรื่องลักษณะงานบูรณะท�าให้
คนวิจารณ์กนั เลยเถิด ขณะทีบ่ างคนอาจจะมีความต้องการแอบแฝง
และส่วนหนึ่งวิจารณ์ไปตามกระแส
“งานอนุรักษ์เหมือนคนตัดเสื้อผ้ากับคนซ่อมเสื้อผ้า คนซ่อม
อาจจะตัดเองไม่เป็น แต่สามารถหากระดุมหรือวัสดุที่เหมาะมาใช้
ในการซ่อมแซมมาเย็บเสริมได้ นีค่ อื ลักษณะของงานซ่อม ไม่ใช่วา่
คนที่ท�างานชิ้นใหม่ขึ้นมาได้ดีจะมีความสามารถในการซ่อมแซม
ของเก่าได้
“ตอนแรกที่เข้ามาท�างานในสาขานี้ เคยถามว่าท�าไมไม่เอา
ช่างสิบหมู่เข้ามาท�า ในความเป็นจริง งานหลักของช่างสิบหมู่คือ
การสร้างสรรค์งานใหม่หมด ขณะที่งานบูรณะเป็นการอนุรักษ์
ชิ้นงานให้คงสภาพเหมือนก่อนซ่อมแซมมากทีส่ ุด คนซ่อมมีทกั ษะ
ในการบูรณะมากกว่าคนที่คุ้นกับการสร้างสรรค์งานใหม่”
ทีผ่ า่ นมาเกือบ 5 ปี ทีมงานจะขึน้ นัง่ ร้านทีละจุด เพราะวัดอรุณฯ
ยังเปิดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาชมตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ด้วยเหตุนี้
ทีมงานจึงสงสัยว่าท�าไมเพิง่ จะมาเป็นข่าวในช่วงทีง่ านบูรณะก�าลัง
จะครบก�าหนดในเดือนตุลาคมนี้
ประเด็นหลักทีถ่ กู โจมตีคอื ท�าไมองค์พระปรางค์ถงึ ดูขาวโพลน
เป็นเพราะทีมงานท�าความสะอาดคราบตะไคร่น�้าและทาสีน�้าปูน
จึงท�าให้พื้นหลักเป็นสีขาวตามพระปรางค์แบบดั้งเดิม บางคนไป
อ้างอิงสูตรปูนต�าแบบเพชรบุรี ซึ่งมีสีต่างกัน
ทีมงานให้ข้อมูลชี้แจงว่า คนส่วนหนึ่งเข้าใจผิดว่างานบูรณะ
ครั้งนี้ มีการลอกกระเบื้องของเดิมออกมาใหม่หมด แล้วติดกลับ
เข้าไปใหม่ ที่จริงทีมงานช่างในความควบคุมของกรมศิลปากร
ประเมินผลจากการส�ารวจ และซ่อมแซมเฉพาะส่วนทีช่ า� รุดเสียหาย
จริงๆ บางจุดที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามกาลเวลา
แต่ไม่เสียหายมาก ทีมบูรณะจะไม่แตะต้อง
“ส่วนที่ยากที่สุดของการบูรณะคือ การท�าอย่างไรให้ของเก่า
และของใหม่ดูกลมกลืน ขณะที่ประเด็นเรื่องความนูนและมิติของ
งานเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานบูรณะครั้งที่ผ่านๆ มา” ทีมงานชี้แจง
พร้อมยืนยันว่า งานบูรณะแต่ละครัง้ มีเงือ่ นไขการท�างานทีล่ ะเอียด
บริษทั ฯ ต้องด�าเนินการตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารทุกขัน้ ตอน และการ
ท�างานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญและทีม ที่ปรึกษา
คอยควบคุมดูแลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด และไม่ได้ว่าจ้าง
‘ช่างปลายแถว’ แบบที่มีคนวิจารณ์
“ในประเทศไทย มีช่างไม่ก่ีกลุ่มที่มีศักยภาพในการบูรณะ
วัดส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นงานเฉพาะทาง
เราใช้ทีมงานที่มีความสามารถระดับนี้” ทีมงานให้ความเห็น
---โบราณสถานแห่งนี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและ
ผ่านการบูรณะมาครัง้ แล้วครัง้ เล่า ความขัดแย้งครัง้ นีอ้ าจจะกลาย
เป็นส่วนหนึง่ ในหน้าประวัตศิ าสตร์ หรืออาจจะเป็นแค่สภาพอากาศ
ที่นานๆ เข้าจะส่งผลให้พระปรางค์มีคราบเลอะเทอะที่ขัดออกได้
ในการบูรณะครั้งต่อๆ ไป
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ถ้ า คุ ณ เป็ น คนที่ ช อบความอิ ส ระและท้ า ทาย
รวมถึ ง การได้ ท ดลองท� า อะไรใหม่ ๆ อยู ่ เ สมอ
การท� า งานในองค์ ก รแบบ Startup น่ า จะเป็ น
ตั ว เลื อ กที่ ดู แ ล้ ว เหมาะสมที่ สุ ด เพราะนี่ คื อ
เวที ที่ เ หมาะส� า หรั บ การแสดงความสามารถ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และการได้ เ ปิ ด ใจเรี ย น
รู ้ สิ่ ง ใหม่ ๆ วั น นี้ เ รามานั่ ง คุ ย กั บ สาวๆ จาก
International Management Associate
Program (iMAP) ของ ‘Sea’ Startup ที่
มี มู ล ค่ า มากที่ สุ ด ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ทั้ ง 3 คน อย่ า ง หมิ ว -ภวิ ษ ย์ พ ร เจี ย ร
ประเสริ ฐ ตู น -ปวั น รั ต น์ พสวงศ์ และ
พั ด -พั ท ธมน พวงพ่ ว งรอด ว่ า การ
ท� า งานในองค์ ก รแบบนี้ มี ค วามสนุ ก และ
ท้ า ทายอย่ า งไรบ้ า ง

THE BEGINNING

พัด: ทราบมาว่า Sea iMAP เป็ นโครงการเพื่อ
เฟ้นหา คนรุ่ นใหม่ที่มีความสามารถโดดเด่น เข้ า
มาพัฒ นาศัก ยภาพให้ พ ร้ อมเป็ น หนึ่ง ในผู้น� า ที่
ช่วยผลักดันองค์กรในอนาคต และบังเอิญเราก็
รู้ จกั รุ่ นพี่ที่อยู่ในโครงการนี ้เหมือนกัน ก็เลยคิดว่า
น่าจะเป็ นโอกาสดีส�าหรับเด็กจบใหม่อย่างเรา
ตูน: จุดเริ่ มต้ นน่าจะคล้ ายๆกัน ก็คือรู้ จกั บริ ษัท
จากเพื่อนๆที่คณะที่ท�างานด้ าน consult มีการ
พูดถึง Sea ซึง่ ตอนนันยั
้ งใช้ ชื่อบริ ษัท Garena
อยู่ และทราบมาว่าที่นี่มีเด็กจบใหม่เก่งๆเยอะ
มาก และงานก็หนักและก็ท้าทาย เราก็เลยคิดว่า
เราอยากที่จะเข้ าไปท�างานในสถานที่ที่มีสภาพ
แวดล้ อมแบบนี ้ เลยตัดสินใจสมัครเข้ าโครงการ
MA และหลังจากที่เราได้ รับ offer แล้ วก็ยงั มี
ความลังเลในใจ เลยตัดสินใจส่งอีเมล์ตรงไปหา
CEO เลย ก็ได้ มีโอกาสไปทานข้ าวกับ CEO ซึง่
มั น เป็ นการเปิ ดโอกาสท� า ให้ ภาพมั น ชั ด ขึ น้
มากว่าโครงการนี ้น่าสนใจมาก แล้ วเรามาคิดอีก
ทีมนั เป็ นโอกาสที่หายากส�าหรับเด็กจบใหม่ จึง
ได้ ตดั สินใจเข้ าท�างานที่นี่

THE CHALLENGING
RESPONSIBILITY
ตูน: ตูนได้ ท�าหน้ าที่ดแู ล AirPay และความ
ท้ าทายที่สดุ ในการท�างานที่นี่คือ การได้ รับหน้ าที่
ให้ ดแู ล AirPay Counter ทังหมดเหมื
้
อนกับเรา
เป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์จริ งๆ ต้ องวางแผนเอง
ควบคุมดูแลงบประมาณก้ อนใหญ่ อีกทังต้
้ อง
ดูแลที มงานผู้ชายหลายร้ อยคนที่ ส่วนมากอายุ
มากกว่าเราอีก ซึง่ เป็ นอะไรที่ท้าทายมากส�าหรับ
เด็กจบใหม่อย่างเรา ด้ วยหน้ าที่ยิ่งใหญ่ประกอบ
กับการที่เรามีประสบการณ์ น้อยและเป็ นผู้หญิ ง
ด้ วย ท�าให้ เราต้ องเรี ยนรู้ ท่ีจะจัดการสิ่งต่างๆและ
สร้ างแรงผลักดันในการท�างานด้ วยตนเอง ท้ าย
ที่ สุ ด จากความเชื่ อ มั่ น ในตั ว เองและความ
สามัคคีของคนในทีมท�าให้ ยอดติดตังเคาน์
้
เตอร์
ทัว่ ประเทศเพิ่มขึ ้นกว่า 50% ภายในระยะเวลา
เพียงแค่ 4 เดือนเท่านัน้
หมิว:
หน้ าที่ของหมิวคือดูแลเกมของการี นา
ส�าหรับหมิว การเปิ ดตัวเกมใหม่ Blade&Soul
เกมฟอร์ มยั ก ษ์ จากเกาหลี ใ ต้ เป็ นโปรเจคที่
ท้ าทายมาก เพราะเราเป็ นคนที่ไม่เล่นเกมมา
ก่อนเลย ทุกอย่างเริ่ มจากศูนย์ ต้ องศึกษาเรี ยนรู้
เกี่ยวกับเกมทังหมด
้
ตังแต่
้ ระบบของเกม วิธีการ
เล่นจนไปถึงการท�า Marketing และ PR ผ่าน
ช่องทางต่างๆ แม้ จะเจออุปสรรคที่คาดไม่ถึง แต่
ยอดผู้เล่นในช่วง closed beta ก็มีมากถึง
300,000 ไอดีในช่วงเวลาเพียงแค่ 2 อาทิตย์
ด้ วยความตัง้ ใจบวกกับทีมงานที่ท�างานกันเป็ น
ทีมเวิร์คมากๆ ก็ถือเป็ นความส�าเร็ จอย่างหนึง่ ใน
การท�างานที่นี่ ล่าสุดได้ มีโอกาสมาท�าในส่วน

THE IMPRESSION

“การท� า งานก็
เปรี ย บเหมื อ น
การเดิ น ทางที่
เราไม่ รู ้ จั ก ไม่ รู ้
ว่ า สิ่ ง ที่ ต ้ อ งเจอ
ข้ า งหน้ า คื อ
อะไรบ้ า ง”
ของ Marketing ให้ กบั เกมใหญ่อย่าง RoV
นอกจากความท้ า ทายที่ เ ราต้ อ งปรั บ ตัว ให้ ทัน
ตามเทรนด์อยู่ตลอด อีกอย่างหนึง่ ที่นบั ว่าเป็ น
ความกดดันในการท�างานของเราคือ RoV เป็ น
เกมที่มีฐานผู้เล่นอยู่เกือบสิบล้ านคนอยู่แล้ ว ดัง
นัน้ สิ่ ง ที่ เ ราท� า ออกไปจะตรงกับ ความคาดหวัง
ของผู้เล่นของเรารึเปล่า ก็ถือว่าเป็ นความสนุก
และกดดันในคราวเดียวกัน
พัด: พัดดูแล Shopee ที่เป็ น แอปพลิเคชัน
eCommerce ดูในส่วนของ B2C ร้ านค้ าต่างๆ
บนแพลตฟอร์ มและ Online Marketing ทังหมด
้
ซึง่ ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ใหม่มากส�าหรับเรา เพราะเรา
จบ Finance มา แต่พอได้ มาลองท�าตรงนี ้แล้ ว
ท�าให้ เราได้ ประสบการณ์ทงในเรื
ั ้ ่ องกลยุทธ์การท�า
Online Marketing และการจัดการงานอย่างเป็ น
ระบบเพราะเราต้ องท�าอะไรเยอะมากในหนึ่งวัน
ซึ่ ง หลัก การในการท� า งานของเราคื อ ไม่ ใ ช่ แ ค่
ท�าให้ ได้ แต่ต้องท�าให้ ดีด้วย ทุกวันนี ้ยอดดาวน์โหลดของเรายังคงอยู่อนั ดับ 1 ซึง่ เป็ นอะไรที่เรา
ภูมิใจมาก เหมือนเราได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของทีมใน
ความส�าเร็ จครัง้ นี ้

หมิว: สิ่งส�าคัญเลยคือหน้ าที่ที่เราได้ รับ พี่ๆทุก
คนเชื่ อ ในตัว เราแม้ ว่า เราจะประสบการณ์ เ ป็ น
ศูนย์ เค้ าเชื่อใจให้ เราลอง เชื่อว่าเราสามารถจะ
เรี ยนรู้ ได้ เร็ วและดูแลโปรเจคได้ อย่างแน่นอน
ตูน: การให้ โอกาสโดยที่ไม่ได้ มองว่าเราอายุเท่า
ไหร่ หรื อเป็ นผู้หญิงหรื อผู้ชาย และโอกาสที่ให้ เรา
ลองผิดลองถูก และความเชื่อมัน่ ในตัวน้ องๆ คิด
ว่าสภาพแวดล้ อมในการท�างานแบบนี ้อาจหาได้
ค่อนข้ างยากในหลายๆบริ ษัท
พัด: เหมือนกับพี่ๆเลย คือโอกาสที่ได้ ท�างานใน
หน้ าที่ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราเรี ยนมา ท�าให้ เห็นว่า
เค้ าเชื่อใจให้ เราได้ ลองท�างาน มันท�าให้ เราได้
เพิ่ ม ความสามารถเพิ่ ม ให้ ตัว เองได้ ห ลายด้ า น
เหมือนข้ ามขีดจ�ากัดตัวเองได้ ด้วย

THE ATTITUDE

หมิว: ส�าหรับหมิวการท�างานก็เหมือนการเล่น
เกม การได้ เรี ยนรู้ งานใหม่ๆ ก็เหมือนเล่นฮีโร่ ตวั
ใหม่ ที่แรกเริ่ มอาจติดขัดไม่ราบรื่ น แต่พอเล่นไป
เรื่ อยๆ ได้ ฝึกฝนแล้ วเราก็ได้ เรี ยนรู้ แล้ วว่าเราควร
เล่นยังไง และในระหว่างทางอาจมีปัญหาที่ไม่
คาดคิดเกิดขึ ้น ซึง่ มันก็จะช่วยให้ เราได้ ฝึกการแก้
ปั ญหาเฉพาะหน้ าเพื่อท�าให้ เราสามารถด�าเนิน
งานต่อไปได้
ตูน: การท�างานก็เหมือนการวิ่งมาราธอนที่ยงั
ไม่ร้ ู จดุ จบ โดยอีกสิ่งที่ส�าคัญคือ การรู้ จกั บริ หาร
พลังงานที่เรามีให้ เหมาะสมด้ วย ถ้ าเป็ นสมัย
ก่ อ นเราหลับ หู ห ลับ ตาพุ่ ง เต็ ม แรงอย่ า งเดี ย ว
เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็จบแล้ ว แต่พอมาท�างานจริ ง
ก็ท�าให้ ได้ ร้ ู ว่าการวิ่งให้ เร็ วที่สดุ ก็ไม่ได้ ดีเสมอไป
ปั จจุ บั น เราเลยเลื อ กที่ จ ะวิ่ ง ช้ าลงนิ ด หน่ อ ย
เพลิดเพลินกับข้ างทางหรื อสิ่งอื่นๆในชีวิตบ้ างใน
ขณะที่ก็ยงั วิ่งไปข้ างหน้ าด้ วย ผลลัพธ์ก็คือเราก็มี
ความสุขมากขึ ้นมากๆกับชีวิตการท�างาน
พัด: พัดมองว่าการท�างานเปรี ยบเสมือนการ
เล่นเกมให้ ผ่านด่านในแต่ละด่าน ซึง่ เราไม่ร้ ู เลย
ว่าด่านต่อไปจะเจออะไรบ้ าง แต่ท้ายที่สดุ แล้ ว
การมี เ พื่ อ นร่ ว มทางที่ ดี แ ละการวางแผนที่ ดี จ ะ
ท� า ให้ เราสามารถผ่ า นทุ ก ๆด่ า นในชี วิ ต ไปได้
อย่างสวยงาม

เห็ น ได้ ชั ด ว่ า การท� า งานในองค์ ก รแบบ
Startup นั้ น มี ก ารเปิ ด โอกาสและมี ค วามเชื่ อ มั่ น
ในตั ว พนั ก งานให้ มี โ อกาสแสดงความสามารถ
และได้ เ จอโจทย์ ใ นการท� า งานที่ ท ้ า ทาย และได้
ทดลองท� า อะไรใหม่ ๆ ที่ อ าจหาไม่ ไ ด้ ใ นบริ ษั ท
ทั่ ว ไป ซึ่ ง ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ นั้ น รั บ รองว่ า มี
ความคุ ้ ม ค่ า ที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งเสริ ม ทั ก ษะในการใช้
ชี วิ ต ให้ ก ้ า วไปสู ่ ค วามส� า เร็ จ ในอี ก ขั้ น หนึ่ ง ...

LIFESTYLE
IT’S ALL ABOUT LIVING YOUR LIFE TO THE FULLEST

หากคุณรู้สึกว่าชีพจรลงเท้าอีกครั้ง เราคัดสรรเหตุผล 5 ข้อ ที่คุณควรไปเยือนเมลเบิร์น เมืองที่น่าอยู่ท่ส
ี ุดในโลก

TRAVEL
เรื่องและภาพ อรัณย์ หนองพล

MELBOURNE
่ ุณควรไปเยือน ‘เมลเบิร์น’
5 เหตุผลง่ายๆ ทีค
เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกสักครั้ง
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หนึ่งเมืองที่เรามักจะได้ยินชื่อกันบ่อยครั้ง เมื่อพู ด
ถึงประเทศในดินแดนโอเชียเนียอย่างออสเตรเลีย
คงหนีไม่พ้น ‘เมลเบิรน
์ ’ เมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ที่ล่าสุดเมื่อ
กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา The Economist
Intelligence Unit หรือ EIU บริษัทผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องเศรษฐกิจระดับโลก ได้จัดท�ารายงาน The
Global Liveability Report อั น ว่ า ด้ ว ยการ
ส�ารวจเมืองทั่วโลกกว่า 140 เมือง ทั้งเรื่องสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
พร้อมจัดอันดับความดีงามในแต่ละด้าน เพื่ อเป็น
ประโยชน์ ใ นด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ แก่ นั ก ธุ ร กิ จ
นักวิเคราะห์ ในการปรั บ เปลี่ ย น พั ฒ นาตลาด
หรื อ เลื อ กลงทุ น ในเมื อ งนั้ น ๆ ตลอดจนเป็ น
ข้ อ มู ล ส� า หรั บ นั ก เดิ น ทางที่ ตั ด สิ น ใจจะเดิ น ทาง
ไปท่องเที่ยวด้วย

ผลก็อย่างทีท่ ราบกัน เมลเบิรน์ ได้รบั การยกย่องให้
เป็น ‘เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก’ จาก The Economist
7 ปีซ้อน และยึดบัลลังก์มาตั้งแต่ปี 2011!
ในฐานะคนเคยไปเยือนเมืองนี้ ถึงจะแค่ครั้งเดียว
แต่ก็เป็นครั้งเดียวที่พอจะหาเหตุผลให้ตัวเองหยอด
กระปุก เพื่อให้ได้กลับไปเยี่ยมเยือนที่นั่นอีกบ่อยๆ
เพราะมีปัจจัยมากมายเหลือเกิน ที่ท�าให้เมืองนี้น่าอยู่
ตัง้ แต่ผคู้ น การเดินทาง ของกิน หรือแม้แต่บรรยากาศ
บนท้องถนน
เราขอยก 5 เหตุผลง่ายๆ ว่าท�าไมจึงควรทุบกระปุก
ไปเทีย่ วเมลเบิรน์ สักครัง้ ในชีวติ ไม่ตอ้ งเอาต�าแหน่งเมือง
ทีน่ า่ อยูท่ สี่ ดุ ในโลกมาสนับสนุน เพราะหลังจากทีส่ มั ผัส
เมลเบิรน์ แล้ว ต่อให้ไม่ยกต�าแหน่งให้ ทีน่ กี่ น็ า่ อยูอ่ ยูด่ !ี
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1. ขอวีซ่าไม่ยาก (ขนาดนัน
้ )

คนมักจะคิดว่าความยากเย็นของการไปเที่ยวต่างประเทศ
คือ การขอวีซ่า ใช่ มันยากก็จริง แต่กับการเข้าประเทศ
ออสเตรเลียนั้น ไม่ได้มีพิธีรีตองที่ซับซ้อน เพียงแค่คุณต้อง
เตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบเพื่อยื่นสถานทูต โดยปัจจุบัน
ออสเตรเลียได้เปิดโอกาสให้คนไทยมีสิทธิในการขอวีซ่า
ออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งง่ายพอๆ กับการจ่ายบิลค่าไฟที่ร้าน
สะดวกซื้อเลย
เพียงเข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ online.immi.gov.au สมัครบัญชี
กรอกข้อมูล ส่งไฟล์เอกสาร ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว จากนั้นก็
เดินทางไปเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ศูนย์บริการของ VFS
และรอฟังผล วีซ่าจะส่งตรงมาหาคุณทางอีเมล พร้อมยื่น
พาสปอร์ตให้ ตม. ตรวจอย่างสบายใจเมื่อเดินทางไปถึง
เสียค่าใช้จ่ายราวๆ 4,000 บาทเท่านั้นเอง (โชคดีก็อาจจะ
ได้แบบมัลติเพิล 1 ปี หรือ 3 ปี บินมาเที่ยวได้บ่อยครั้งตาม
ก�าลังเงิน)
2. ระบบขนส่งมวลชนที่เลิศและครอบคลุมที่สุด

ไม่ใช่โฆษณาเครือข่ายสัญญาณมือถือ แต่เราจะบอกว่า
เมลเบิร์นขึ้นชื่อเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ดีแสนดีจนเรา
อยากได้ระบบเขามาใช้ที่เมืองไทยบ้าง เมลเบิร์นใช้บริการ
รถรางเป็นหลัก และทีน่ ยี่ งั เป็นระบบรถรางทีม่ โี ครงข่ายใหญ่
ที่สุดในโลกอีกด้วย รถรางของที่นี่ยังให้บริการฟรี ย�้า ฟรี!
แต่ฟรีเฉพาะในเขตวงแหวนรอบเมืองที่เขาก�าหนดไว้ ซึ่งก็
ครอบคลุมสถานที่ส�าคัญๆ ในตัวเมืองเมลเบิร์นไว้เกือบ
ทั้งหมด ทั้ง Flinder Street Station, Parliament House,
โบสถ์ St.Paul, Bourke Street ถนนสายช้อปปิง้ หรือ Etihad
Stadium
ที่นี่เขามีบัตร Myki ซึ่งเหมือนบัตรแรบบิทบ้านเรา
เพี ย งเติ ม เงิ น เติ ม เที่ ย ว คุ ณ ก็ ส ามารถเดิ น ทางได้ ห มด
ทั้งรถไฟ รถเมล์ รถราง (อ๋อ ตรงนี้ที่บัตรบ้านเราไม่เหมือน
เขาสินะ) และสามารถเดินทางได้ทงั้ เมืองอย่างสะดวกสบาย
รถมาตรงเวลา ราคาไม่แพง สะอาด และคนที่นี่ก็ใช้บริการ
กันอย่างหนาแน่น แผนที่ชัดเจน ไม่หลงง่ายๆ แน่นอน

3. ของกินหลากหลายและใส่ใจ

เรื่องของกินที่นี่ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้ และหลากหลาย
อาหารง่ายๆ ทัว่ ไป เน้นแป้งเป็นหลัก ทัง้ ขนมปัง หรือพาสต้า
ส่วนกาแฟนีไ่ ม่ตอ้ งพูดถึง เพราะเราจะได้เจอร้านกาแฟเก๋ๆ
อยูท่ กุ หัวมุมถนน ซ่อนตัวอยูท่ กุ ที่ หอมอร่อยถูกปากทุกร้าน
เพราะแต่ละร้านต่างมีวิธีการและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
รสชาติทแี่ ตกต่างกันไปมาน�าเสนอ
แต่ทเี่ รารักของกินทีน่ มี่ ากหน่อย เพราะเขาใส่ใจสุขภาพ
กันมากเหลือเกิน เพราะเกือบทุกๆ ร้านจะมีเมนู Gluten Free
(ส�าหรับคนแพ้อาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตน) รอเสิร์ฟอยู่
และเมนูเหล่านัน้ ก็จะมีความหวือหวาและเฮลตีม้ ากๆ จนอด
ไม่ได้ที่จะสั่งมาลองชิม เริ่มจากเมนูง่ายๆ อย่างไก่ทอดจิ้ม
ซอสอะโวคาโด หรือออร์แกนิกโคล่า ทีส่ กัดโคล่าและมะนาว
มาแบบเพียวๆ อร่อย ซดเพลินอย่าบอกใครเชียว
4. ตระเวนย่านที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

เมลเบิรน์ ก็ใช่วา่ จะไม่โก้เหมือนเมืองใหญ่ๆ ในประเทศอืน่ ๆ
เพราะที่นี่ก็มีหลายย่านให้คุณได้ไปตระเวนเดินเล่นกัน
เช่น ย่าน Fitzroy อันลือลัน่ ว่าเป็นย่านฮิปๆ ทีไ่ ม่ควรพลาด
ย่านนีเ้ ต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านอาหารเก๋ๆ ตลอดความยาว
ราว 3 กิโลเมตร ซึง่ ไม่ใช่แค่อยูร่ มิ ถนนใหญ่ เพราะในซอกซอย
ก็ยังมีสถานที่ลับๆ น่าสนใจอีกเพียบ ทั้งบาร์ ร้านดอกไม้
ร้านขายแผ่นเสียง ร้านเสื้อผ้าแบรนด์ท้องถิ่นที่เก๋มีจริต
ร้านขายของเก่า ร้านเฟอร์นเิ จอร์ หรือแม้แต่รา้ นขายอุปกรณ์
ในสวนและต้นไม้กม็ เี ดินกันให้ขาลาก
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ส่วนอีกย่านในเมืองทีฮ่ อตฮิตก็คงหนีไม่พน้ Bourke Street
โซนช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้า
มากมาย เหมาะกับขาช้อปนักแหละ นอกจากนี้หากคุณ
เดินเล่นอยู่ในโซนเมืองเก่า ทุกย่าน ทุกหัวมุมถนน จะมี
การแสดงศิลปะต่างๆ ให้คุณได้ตื่นเต้นตลอดเวลา ทั้งการ
เล่นดนตรี การวาดภาพ ละครใบ้ หรือการร้องโอเปรา ซึง่ มี
การแสดงแบบนีท้ กุ วัน ทุกมุมถนน ตัง้ แต่เช้าตรูจ่ วบจนดึกดืน่
ท�าให้เมืองสนุกขึน้ อีกมากโข
5. ราคาไม่ได้แรงเท่าที่คิด

อีกเรื่องที่หลายคนน่าจะกังวล นั่นคือเรื่องค่าครองชีพและ
การเดินทาง ตั๋วเครื่องบินที่น่าจะแพง ที่พักอาจจะหายาก
แต่ในความเป็นจริงแล้วราคานัน้ ไม่ได้แรงขนาดเอือ้ มไม่ถงึ
ในการเดินทาง ถ้าหากคุณเลือกนัง่ สายการบินต้นทุนต�า่
นัง่ ชัน้ ประหยัด เวลาบินอาจจะนานสักนิดที่ 12 หรือ 15 ชัว่ โมง
อาจต้องไปรอต่อเครือ่ งสักหน่อยทีส่ งิ คโปร์หรือกัวลาลัมเปอร์
(บินตรงจากกรุงเทพฯ อยูท่ รี่ าว 10 ชัว่ โมง) แต่ราคาไปกลับนัน้
อยูท่ รี่ าวๆ 15,000 บาท คงไม่แรงเกินไป ฟังดูนา่ สนใจใช่ไหม?
ส่วนการเดินทางทัว่ ไปในเมืองเมลเบิรน์ เรายืนยันว่ารถราง
รถเมล์ และรถไฟของทีน่ ยี่ อดเยีย่ มจริงๆ ทีส่ า� คัญค่าเดินทาง
รถสาธารณะสมเหตุสมผลกับความสะดวกสบาย ทั้งยัง
ครอบคลุม สะอาด และปลอดภัย
ทีพ่ กั ยิง่ ไม่ตอ้ งกังวล เพราะยุคนี้ Airbnb หรือ Hostel
เก๋ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกทีน่ า่ สนใจ เริม่ ต้นทีห่ ลัก 800 ปลายๆ
ไปจนถึง 2,000-3,000 บาทต่อคืน หรือถ้าอยากกินหรู
อยู่สบาย ก็มีตัวเลือกโรงแรมชั้นน�าให้เยอะพอสมควร
เหตุผลเหล่านี้ อาจฟังดูงา่ ยเกินไปทีจ่ ะชวนให้คณ
ุ อยาก
ทุบกระปุกบินไปเทีย่ ว แต่มนั ก็เป็นเหตุผลง่ายๆ ทีอ่ ยากให้
คุณได้ลองหาโอกาสไปเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้ตวั เอง เพือ่ พบว่า
โลกนี้มีอะไรที่น่าสนุกอีกมากมาย และเมลเบิร์นก็เป็นอีก
จุดหมายปลายทางทีน่ า่ สนใจรอคอยให้คณ
ุ ไปสัมผัส
35

BUSINESS TALE
เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

LISTEN
TO
YOUR
CUSTOMER

จากวิกฤตการณ์ตม
้ ย�ากุง
้ ในเมืองไทย ส่งผลให้อดีตสถาปนิกหนุม
่ ต้องริเริม
่ า้ น กลายเป็นจุดเริม
่ ท�าธุรกิจทีบ
่ ต้นของ HARNN ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ธรรมชาติรายแรกๆ ของเมืองไทย จากความคิดและการลงมือท�าของ วุฒช
ิ ย
ั หาญพานิช ทีไ่ ม่เคยหยุดนิง
่ี า่ นมา เขาแตกไลน์ผลิตภัณฑ์
่ กว่าสิบปีทผ
ออกมาอีกหลายแบรนด์ ตัง
่ งหอม Vuudh ผลิตภัณฑ์ชา Tichaa ฯลฯ และผลิตภัณฑ์ทง
้ แต่ผลิตภัณฑ์เครือ
้ั หมดเกิดจากการรับฟังความต้องการ
ของลูกค้า
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“คุณต้อง
ช่างสังเกต
ทุกโอกาส
มันอยู่ท่ีคุณ
มองเห็นมัน
หรือเปล่า”

FIND THE DIFFERENCE

ผมจบคณะสถาปตยกรรมศาสตร ปริญญาตรีและโท
ที่สหรัฐอเมริกา แลวกลับมาเปนสถาปนิกที่เมืองไทย
และมีโอกาสไดไปทํางานทีฮ่ อ งกง มีชว งหนึง่ คุณแมเสีย
คุณพอเลยอยากใหกลับมาเมืองไทย ซึง่ ชวงนัน้ เปนยุค
ฟองสบูแตก ไมนามีธุรกิจอสังหาริมทรัพยอะไร ก็เลย
มองหาชองทางการทําธุรกิจ ก็ไดไปเจอกับหนังสือ
ทําสบูธ รรมชาติ เรามองวาทําเองทีบ่ า นได แตพอดูสตู ร
ของยุโรป ก็เห็นวาเขาใชนํ้ามันมะกอกกันเยอะ ตนทุน
ก็สงู เลยดูวา เมืองไทยมีนาํ้ มันอะไรบาง ลองทําสบูจ าก
นํา้ มันมะพราวและนํา้ มันปาลมก็สําเร็จ แตเรารูสึกวา
มีคนใชเยอะแลวเลยมองหานํ้ามันอื่น จนเจอนํ้ามัน
รําขาว ก็ใชความรูด า นการออกแบบมาออกแบบรูปทรง
ของสบู และแพ็กเกจ แลวนําไปวางขายทีง่ าน Big Gift
เปนครัง้ แรก ปรากฏวาขายดีมาก จนคิดวานาจะทําเปน
ธุรกิจได
LEARN FROM OUR CUSTOMER

ในชวงแรกฐานลูกคาของเรา 100% เปน OEM หมดเลย
เราจึงเริม่ คิดวาจะทําแบรนดเปนของตัวเองแบบ 50/50
ถัดมาอีกปก็เริ่มคิดวาจะขายเฉพาะแบรนดเราเทานั้น
ซึ่งมันก็มีความเสี่ยงนะ แตเราก็เลือกไปตอ ปรากฏวา
พอเราบอกลูกคาขายสงแลวไดผลตอบรับทีด่ ี เริม่ สังเกต
เห็นวาลูกคาบางเจาขายดีมาก แตบางเจาก็ไมกลับมา
ซื้อของเราอีกเลย เราจึงบินไปดูรานคาที่ตางประเทศ
แลวพบวาเปนเรื่องของการจัดราน การตกแตงราน
จึงคิดโปรโมชันวา ถาลูกคาขายสงของเรามียอดซื้อถึง
250,000 บาท เราก็จะใหชั้นวางดิสเพลยแบบสวยๆ
ไปดวย มันก็เวิรกขึ้น

แบรนดลักซูรี เพราะถาขายถูกคงอยูไมได เนื่องจาก
คาขนสงแพง แตยงั มีความทันสมัย เราเปลีย่ นหนาราน
หรือแพ็กเกจใหไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเราตองการ
เปนแบรนดลักซูรีก็เริ่มคิดถึงการเปดหนารานเทานั้น
เมื่อเราเปดหนารานมันก็ประสบความสําเร็จอยางที่
เราคิด คือแบรนดเติบโตขึ้นเปนเทาตัวจริงๆ
EXPERIENCE IS IMPORTANT

ตอมาพอเราเริ่มเขาใจธุรกิจดีขึ้นวาการเปนแบรนดหรู
มันไมใชแคเรือ่ งของคุณภาพผลิตภัณฑ แตเปน Retail
Experience ประสบการณทลี่ กู คาจะไดระหวางทีเ่ ขามา
ซื้อสินคาที่ราน เชน เมื่อลูกคาเขามา เราเสิรฟชาให
มีกลิน่ หอมทัว่ ราน ทดลองสินคาไดเต็มที่ มีพนักงานให
คําแนะนํา และบอกขอมูลทีถ่ กู ตองไดทงั้ หมด ทุกวันนี้
มีการอบรมพนักงานบอยมาก เพือ่ ใหเขามีความรู นําไป
ตอบคําถามของลูกคาได เราเปนแบรนดไทยแบรนด
แรกเลยที่ Louis Vuitton แนะนําวา ราน HARNN สาขา
สิงคโปรเปน Must Visit Destination ซึ่งประสบการณ
ตรงนี้ทําใหแบรนดของเราตางจากแบรนดอื่น
ALL ABOUT STORYTELLING

ทุกอยางที่เราทํา เราจะสรางเรื่องราวใหมันมีที่มาที่ไป
เสมอ อยางแพตเทิรน หรือการออกแบบแพ็กเกจใหม
เราตองใสเรือ่ งราวใหมนั เสมอ ซึง่ เราคิดคอนเซปตของ
แบรนดเปน 3 อยางคือ หนึ่ง Comtemporary สอง
Luxury และสาม Asian วันนี้เราบอกพนักงานดาน
ออกแบบทํางานไดชัดเลยวาจะตองทํางานแบบไหน
ออกมา เพราะเรามีคอนเซปตที่ชัดเจน มันก็ทําใหเรา
ทํางานไดงายขึ้น

TURNING POINT

ตอนนั้นเปดช็อปแรกที่พัทยาและสนามบินดอนเมือง
ปรากฏวามีลกู คาติดตอมาจากฝรัง่ เศสจะซื้อสินคาเรา
ไปวางขายในปารีส พอไดไปขายที่ตางประเทศแลว
เราก็มานั่งคิดวา จริงๆ แลว Natural Product ของเรา
มันเกนะเมื่ออยูเมืองไทย แตพอไปอยูตางประเทศ
เรากลายเปนแบรนดทเี่ ล็กมากเลย เพราะเมืองนอกเขา
ก็มีแบรนด Natural Product ดังๆ มากมาย ก็เริ่มคิด
วาแบรนด HARNN จะตองมีตัวตน เริ่มคิดคอนเซปต
ใหกับแบรนด คือความเปนเอเชีย จากสมุนไพรหรือ
ศิลปะตางๆ ที่ดึงมาใช แลวปรับ HARNN ใหเปน

OPPORTUNITY IS ALL AROUND
การเป็ น สถาปนิ ก ท� า ให้ เ ราค่ อ นข้ า งมองปั ญ หาจาก
หลายมุม แล้วหาวิธแ
ี ก้ในแบบทีค
่ นอืน
่ ไม่คอ
่ ยท�า ทุกอย่าง
มันโตตามสเตปของมันไป ตอนที่เราท�าแบรนด์ HARNN
ก็เริม
่ รรมชาติ แล้วท�า Body Care และ Skin Care
่ จากสบูธ
หลังจากนัน
้ ลูกค้าอยากให้เราท�าสปา เราก็เปิดสปา พอเปิด
สปาก็คิดว่าเราต้องมีเครื่องหอม มีชาให้ลูกค้าดื่ม เราจึง
ท�าแบรนด์ Vuudh และ Tichaa กลายเป็นว่าเราแตกไลน์
ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ใหม่ๆ เต็มไปหมดเลย

2542

2553

วางขายผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติท่ง
ี าน Big Gift

เปิดแบรนด์ Tichaa

2552

2559

เปิดแบรนด์ Vuudh

ล่าสุดเปิดช็อป HARNN ที่ประเทศแอฟริกาใต้ จนตอนนี้มีสาขาเกือบ 20 ประเทศทั่วโลก
เช่น จีน กรีซ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไต้หวัน ฯลฯ และเปิดสถาบัน Asian
Holistic Academy เพื่ อถ่ายทอดศาสตร์การดูแลสุขภาพผ่านภูมิปัญญาแห่งเอเชีย
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ภาพประกอบ Jackkrit Anantakul

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

ROBOTS RIGHTS

่ สมองกลและคนต้องอยูร่ ว่ มกัน
สิทธิของหุน
่ ยนต์ เมือ
ช่วงกลางปีท่ีผ่านมา ผมมีโอกาสได้ดูซีรีส์
Westworld เกี่ยวกับสวนสนุกธีมคาวบอย
ขนาดมหึมาในโลกอนาคตที่มี ‘โฮสต์’ หรือ
พนักงานต้อนรับเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ
AI (Artificial Intelligence) ที่มีรูปร่าง
หน้าตา การพู ดจาตอบโต้ การตอบสนอง
และการเคลือ
่ นไหวของร่างกายเหมือนมนุษย์
ทุกอย่าง รวมไปถึงลักษณะนิสย
ั ส่วนตัวเล็กๆ
น้อยๆ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ประจ�าตัวของโฮสต์
แต่ละ ‘ตัว’ อีกด้วย

เป้าหมายของสวนสนุกคือ การบันดาล
‘จินตนาการ’ ของแขกให้เป็นความจริง ไม่ว่า
ความฝันความต้องการนัน้ จะอยูใ่ นขัว้ ไหนของ
ค�าว่าศีลธรรมก็ตาม อยากเป็นฮีโร่ล่าเหล่า
ผู้ร้ายช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ อยากเป็นโจรปล้น
ฆ่าชิงทรัพย์ก็ได้ หรือแม้แต่ท�าตัวเลวทราม
ต�า่ ช้า ปลดปล่อยความหืน่ กระหายกามารมณ์
ต่อเหล่าโฮสต์ยังไงก็ได้ และพอหมดวันโฮสต์
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เหล่านีจ้ ะถูกจับมาล้างความทรงจ�า (เหมือนกับ
การฟอร์แมตเมมโมรีการ์ด) และเช้าวันรุ่งขึ้น
ทุกอย่างก็เริ่มต้นวนไปเป็นวงจรเดิม พนักงาน
ต้อนรับกลับไปให้บริการแขกคนต่อๆ ไปเหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดยมีกฎอยู่หนึ่งข้อว่าโฮสต์
ไม่สามารถท�าร้ายสิง่ มีชวี ติ ได้ ไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม (กฎข้อที่หนึ่งของ Asimov’s Laws)
ทั้งหมดได้รับการตั้งโปรแกรมมาให้ร่างกาย
ขยั บ ไม่ ไ ด้ และหยุ ด ท� างานลงทั น ที ถ ้ า เกิ ด
การกระท�านั้นๆ อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์
แต่แล้วปัญหาก็เกิดขึน้ เมือ่ หุน่ ยนต์เหล่านี้
เริ่มจ�าได้ว่าตนเองถูกกระท�าย�่ายีมานานมาก
แค่ไหน ทั้งๆ ที่ตัวเองก็มีความรู้สึก ความคิด
ความต้องการ ความฝัน ความหวัง ความเศร้า
และความต้องการไม่ต่างไปจากเหล่ามนุษย์
แล้วหุ่นยนต์จึงเกิดความสงสัยว่าท�าไมตัวเอง
ต้องตกอยู่ในสภาพไร้ความยุติธรรมและเป็น
ผู้ถูกกระท�าเช่นนี้ ถึงตอนนี้ทุกคนก็คงพอเดา

ออกว่า สุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้
ความบาดหมางเช่นนี้มักให้บทสรุปที่ไม่ค่อย
สวยงามเท่าไรนัก
ถึงแม้เนื้อเรื่องของซีรีส์ชุดนี้เป็นเรื่องแต่ง
แต่ถ้าจะบอกว่าไร้สาระ หรือเป็นไปไม่ได้ ก็คง
ไม่ถกู ต้องเสียทีเดียว เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
ปัจจุบัน AI ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างมาก
จนเริม่ มีบทบาทส�าคัญในสังคม เราอาจคุน้ เคย
กั บ เครื่ อ งจั ก รที่ เ ป็ นส่ ว นประกอบส� าคั ญ ใน
สายงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในโรงงาน
ท�างานรูปแบบเดิมซ�้าๆ งานน่าเบื่อที่มนุษย์
ไม่ค่อยอยากท�า แต่ปัจจุบันหุ่นยนต์มีความ
เฉลียวฉลาด สามารถโต้ตอบ ตัดสินใจ หรือ
แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆ
ค�าถามทีเ่ รายังไม่สามารถหาค�าตอบได้คอื
ถ้าเกิดวันหนึง่ หุน่ ยนต์เริม่ คิด ตัดสินใจ และตัง้
ค�าถามได้ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาจะยัง
ถือว่าเป็นเครื่องจักรไร้ชีวิตจิตใจอยู่หรือไม่
แล้วเราในฐานะมนุษย์ที่เล่นบทบาทพระเจ้า
สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง
เราต้องมีกฎหมายควบคุม ‘หุน่ ยนต์’ โดยเฉพาะ
หรือไม่ ค�าถามเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นที่มี
การถกเถียงกันอย่างแพร่หลายโดยไร้ข้อสรุป
ที่ตายตัว และตอนนี้คณะกรรมการกิจการ
ด้านกฎหมายของสมาชิกรัฐสภายุโรป มีมติ
ให้เริ่มร่างกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาและ
การใช้ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ โดยใน
ร่างข้อเสนอ มีแนวทางเบือ้ งต้นในการก�าหนด
สิ่งที่เรียกว่า ความเป็นบุคคลอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Personhood) รวมอยู่ด้วย
ถ้าลองคิดดูให้ดี ปัจจุบนั เรามีบคุ คลสมมติ
ทีค่ นุ้ เคยกันดีทอี่ ยูใ่ นรูป ‘นิตบิ คุ คล’ ของบริษทั
ต่างๆ ทีต่ ามกฎหมายแล้วสามารถถูกฟ้องร้อง
และมีสทิ ธิประโยชน์เป็นของตนเอง ไม่เกีย่ วข้อง
กับบุคคล (จริงๆ) ที่ควบคุมดูแลนิติบุคคลนั้น
แล้วถ้าต่อไปหุ่นยนต์ หรือ AI จะมีสภาพเป็น
‘บุคคลสมมติ’ ขึน้ มา ก็คงไม่แปลกอะไรมากนัก
แต่การสร้างกฎหมายรองรับ AI ให้เป็นบุคคล
หรื อ มี สิ ท ธิ อ ะไรบางอย่ า งในสั ง คม ยั ง เป็ น
เรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะดูจาก
ตัวอย่างรูปแบบนิติบุคคลของบริษัทที่มีเสรี
ในการแสดงความเห็น (Free Speech) หรือ
เอนเอียงไม่ยุติธรรมในบางกรณี ช่องโหว่เช่นนี้
สามารถเกิดขึน้ กับกฎหมาย AI ได้เช่นเดียวกัน
แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ AI ที่ผูกมัดกับบุคคล
คนหนึ่งกระท�าความผิดอะไรสักอย่าง (โดยที่
อาจจะเป็นค�าสัง่ ของผูใ้ ช้กไ็ ด้) และเป็นความผิด
ถึงขัน้ สร้างความเสียหายกับชีวติ มนุษย์คนอืน่
ใครกันที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ AI หรือบุคคล
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“ถึงตอนนี้ สิ่งที่อันตรายที่สุดในเรื่อง AI นั่นก็คือ เราสรุปกันเร็วเกินไปว่า
เราเข้าใจทุกอย่างแล้ว”

ทีเ่ ป็นเจ้าของ AI กันแน่ แล้วจะพิสจู น์กนั อย่างไร
และเมือ่ หุน่ ยนต์กลายเป็น ‘บุคคล’ (สมมติ
หรือไม่ก็ตาม) เราจ�าเป็นต้อ งมี กฎหมายที่
ควบคุมพฤติกรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ ในเมือ่ มี
สิทธิมนุษยชน ก็ตอ้ งมีสทิ ธิหนุ่ ยนต์เช่นเดียวกัน
มีการแบ่งแยกชัดเจนว่าอันไหนท�าได้ ไม่ได้
มีสทิ ธิในทางกฎหมายแบบไหน ความเสมอภาค
ของ AI เท่าเทียมกับเราหรือเปล่า สามารถ
เข้าร่วมการโหวตออกเสียงได้หรือไม่ แต่งงาน
ได้ไหม มีลูกได้หรือเปล่า แล้วเราจะพิสูจน์ได้
อย่างไรว่าหุน่ ยนต์ทแี่ สนฉลาดและท�าทุกอย่าง
ได้เหมือนมนุษย์ พูดคุย หัวเราะ จนเราแยก
ไม่ออกว่าไหนคือหุน่ ยนต์หรือมนุษย์ จะมีแนว
ศีลธรรมและจรรยาบรรณข้างในจริงๆ โดยที่
ไม่ใช่เพียงแค่ลอกเลียนแบบการกระท�าของเรา
โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ท�าคืออะไรด้วยซ�้า
ค�าถามพวกนีล้ ว้ นเป็นค�าถามทีเ่ รายังตอบ
ไม่ได้ เพราะปัญหาจริงๆ ยังไม่เกิดขึ้น มันเกิน
ความคาดเดา ทุกอย่างเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน
และความคิ ด เห็ น ของแต่ ล ะบุ ค คลเท่ า นั้ น
เราก�าลังเดินเข้าไปในถ�า้ มืดๆ ด้วยไฟฉายเล็กๆ
อันเดียว ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าข้างในนั้นมีอะไรซ่อน
อยู่บ้าง อาจเป็นขุมทรัพย์ หรือแม้แต่อสูรร้าย
ทุกอย่างเป็นไปได้ทงั้ นัน้ นักวิจยั AI ชาวอเมริกนั
ชือ่ เอลีเซอร์ ยุดคาวสกี (Eliezer Yudkowsky)
กล่าวว่า “ถึงตอนนี้ สิ่งที่อันตรายที่สุดในเรื่อง
AI นั่นก็คือ เราสรุปกันเร็วเกินไปว่าเราเข้าใจ
ทุกอย่างแล้ว”
มนุษย์มีความเชื่อว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิต
ขั้นสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร เป็นเจ้าของโลก
ใบนีอ้ ย่างไม่มใี ครเทียบเคียง เราภาคภูมใิ จใน
ความเฉลียวฉลาดทีส่ ามารถสร้างสิง่ ประดิษฐ์
มากมาย เพื่ออ�านวยประโยชน์แก่ตนเองได้
แบบไม่มีที่สิ้นสุด แต่ไม่ว่ามนุษย์เราจะเป็น
อัจฉริยะขนาดไหน สุดท้ายเราก็ต้องพ่ายแพ้
ต่ออายุขยั และตายไปในทีส่ ดุ ไม่เหมือนหุน่ ยนต์
สมองกลทีส่ ามารถโอนถ่ายข้อมูล และเปลีย่ น
อะไหล่อพั เกรดตัวเองได้อยูต่ ลอดเวลา อายุขยั
ไม่ได้ถือเป็นขีดจ�ากัดของการพัฒนาตนเอง
อีกต่อไป หุน่ ยนต์ หรือ AI พวกนีจ้ ะเก่งขึน้ ฉลาด
ขึน้ เรือ่ ยๆ จนท้ายทีส่ ดุ อาจจะเริม่ ตัง้ ค�าถามว่า
ท�าไมต้องถูกควบคุมโดยมนุษย์ด้วยเล่า?
แต่ถ้าจะสรุปโดยไม่มองในมุมบวกก็คง

ไม่ยุติธรรมเท่าไรนัก แม้ว่าสงครามวันสิ้นโลก
ที่หุ่นยนต์จะลุกฮือแล้วท�าลายล้างเผ่าพันธุ์
มนุษย์นนั้ ยังเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปได้ แต่ถา้ วันหนึง่
ที่หุ่นยนต์เหล่านั้นเริ่มมีความคิดความอ่าน
เหมือนพวกเราขึ้นมา มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
เหมือนกับเรา ก็คงไม่มเี หตุผลอะไรทีจ่ ะบอกว่า
มนุษย์กับหุ่นยนต์จะอยู่กันอย่างสันติสุขไม่ได้

บางที อ าจมี วิ ธี ที่ จ ะหาทางอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า ง
เป็นสุข ใช้ชีวิตแบบเอื้ออ�านวย และเห็นข้อดี
ของอีกฝ่ายโดยไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่แบ่ง
‘เขา’ แบ่ง ‘เรา’ และช่วยเหลือกัน สุดท้าย
เราอาจจะมีเพื่อนเก่งๆ เพิ่มขึ้นมาแทนศัตรู
ที่มนุษย์ไม่มีทางชนะก็เป็นได้

โคตานิ...

โฮมเลสที่แต่งงานได้ อ้วนได้ มีความสุขได้
และมีโลกทั้งใบเป็นบ้าน
โคตานิ เป็นโฮมเลส หรือคนไร้บา้ น

โฮมเลสผู้ไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
แต่มีหน้าตาสดใส และตัวพลุ้ยกว่าคน
ไร้บ้านรายอื่นๆ มาก
ตั้ ง แต่ เ ปลี่ ย นมาเลื อ กอาชี พ นี้ โคตานิ
น�้าหนักขึ้นกว่า 20 กิโลกรัมแล้ว

เดิมทีโคตานิมงุ่ มัน่ เป็นนักแสดงตลกอยูท่ ี่
โอซาก้ามากว่า 10 ปี แต่ยังไม่ค่อยก้าวหน้า
เท่ า ไร ชายหนุ ่ ม จึ ง ตั ด สิ น ใจมาแสวงโชคที่
โตเกียวแทน
โคตานิมาขออาศัยอยู่กับรุ่นพี่ตลกชื่อดัง
แต่ดันค้างค่าเช่าบ้านติดกัน 2 เดือน รุ่นพี่เลย
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“สิ่งที่โคตานิสร้างไว้กับ ‘นายจ้าง’ ของตนในทุกวันๆ คือ ความสัมพั นธ์
และความไว้เนื้อเชื่อใจ ด้วยบุคลิกเป็นกันเอง ซื่อๆ คุยสบาย ทุกคนที่ได้สัมผัสและรู้จัก
กับโคตานิล้วนมีความสุข ขณะเดียวกันก็ประทับใจในความตั้งใจที่โคตานิท�างาน
ตามมอบหมายอย่างเต็มที่”

ไล่แกมหยอกให้โคตานิลองไปเป็นโฮมเลสหรือ
คนไร้บ้านดู คนซื่อๆ อย่างโคตานิเลยลองท�า
ตามค�าแนะน�านั้น
โฮมเลสทัว่ ไปมักท�างานใช้แรงงาน หรือนัง่
หน้าสถานีรถไฟ คอยแบมือหาเงิน แต่โคตานิ
เลือกใช้วิธีที่ต่างออกไป โดยตั้งมูลค่าตนเอง
ไว้ที่ ‘วันละ 50 เยน’ (ประมาณ 20 กว่าบาท)
ใครก็สามารถขอให้โคตานิช่วยท�าอะไร
ก็ได้ โดยจ่ายเพียงวันละ 50 เยนเท่านั้น (รวม
ค่าเดินทาง)
มีคนเรียกโคตานิให้ไปช่ว ยตั ด หญ้ า ใน
สนามบ้าง ช่วยย้ายบ้านบ้าง ช่วยทาสีบ้าน
เล่นซ่อนแอบ ไปคุยกับคนซึมเศร้า หรือเป็น
นายแบบนูด้ ส�าหรับวาดภาพบ้าง โคตานิรบั ปาก
ท�าทั้งหมด และท�าด้วยความขยันขันแข็ง
หากต้องจ้างคนท�างานจริงๆ ผู้ว่าจ้างคง
ต้องจ่ายเงินหลายพัน หรือเป็นหมื่นเยนแน่ๆ
แต่ โ คตานิ คิ ด ค่ า แรงเพี ย ง 50 เยนเท่ า นั้ น
เสมือนเขาช่วยเหลือผู้จ้าง ‘ฟรีๆ’ เลย (ลองนึก
ภาพเราจ้างโคตานิให้ไปช่วยเข้าแถวต่อคิว
ซื้อตั๋วคอนเสิร์ตตั้งแต่ตี 4 โคตานิก็จะเก็บเงิน
แค่ 20 กว่าบาทเท่านั้น)
ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่จึงพาเขาไปเลี้ยงข้าว
และด้วยบุคลิกของโคตานิทเี่ ป็นคนสนุกสนาน
ผู้ว่าจ้างหลายคนจึงพาไปดื่มต่อด้วย เมื่อถึง
เวลาค�า่ ผูว้ า่ จ้างเริม่ สนิทกับโคตานิแล้ว ก็อาจ
ให้หนุ่มร่างพลุ้ยผู้นี้ค้างคืนที่บ้านด้วยเลย
หากเป็นระบบทุนนิยมแบบปกติ ผู้ว่าจ้าง
ก็แค่ให้เงินค่าจ้าง ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็
จบลง และคงไม่ดแู ลลูกจ้างดีขนาดนี้ แต่เพราะ
โคตานิแทบจะท�างานให้ฟรี ทุกคนจึงกล่าว
ขอบคุณแล้วขอบคุณอีก แถมยังซาบซึ้งด้วย
เนื่องจากโคตานิเป็นโฮมเลส เขาไม่ได้
ท�างานหาเงิน แต่เลือกใช้วธิ รี ะดมทุนขอความ
ช่วยเหลือจากคนอืน่ แทน ทีน่ า่ แปลกคือ จนบัดนี้
โคตานิระดมทุนผ่านทางเว็บไซต์ 10 กว่าครั้ง
ไม่วา่ จะเป็น ‘ระดมทุนเพือ่ แต่งงาน’ จนเขา
สามารถหาเงินได้ 500,000 บาท (แถมยัง
สามารถบริจาคเงินเกือบ 300,000 บาท ให้ผู้
ประสบภัยในฟิลิปปินส์ เนื่องจากเหลือเงิน
จากงานแต่งงาน)
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เมื่อโคตานิจะออกหนังสือ เจ้าตัวก็ ‘ระดม
ทุนเพื่อพิมพ์หนังสือโคตานิ’ โดยตั้งงบไว้ที่
150,000 บาท ภายใน 2 อาทิตย์ มีคนบริจาค
เข้ามา 200,000 กว่าบาท เกินกว่าเป้าหมายที่
ตั้งไว้มาก โฮมเลสอย่างโคตานิจึงมีทุนถ่ายรูป
และพิมพ์หนังสือตามที่ใจฝัน
นอกจากนี้ โคตานิยังระดมทุนค่ารถไฟไป
หาเมีย ค่าจัดงานคอนเสิรต์ อัจฉริยะการดนตรี
ฯลฯ และทุกครั้งก็สามารถระดมทุนได้ตาม
เป้าหมายเสมอ
โคตานิเป็นคนดังหรือเปล่า หากใครดูจาก
แอ็กเคานต์ทวิตเตอร์ของโคตานิ จะเห็นว่ามี
คนกดติดตามแค่ 9,000 กว่าคนเท่านั้น
หากเทียบกับดาราตลกชือ่ ดังอีกคน ทามุระ
อั ต สึ ชิ พิ ธี ก รชื่ อ ดั ง แห่ ง รายการ London
Hearts ทามุระมีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ถึง 2.5
ล้านคน ต่างกับโคตานิเกือบ 300 เท่า
เมื่อเขาต้องการสร้างบริการอัดคลิปวิดีโอ
ส�าหรับคนที่อยากฝากข้อความไว้ให้คนที่รัก
ในวันทีเ่ ราไม่อยูบ่ นโลกนีแ้ ล้ว ทามุระพยายาม
ระดมทุน 3 ล้านบาท บนเว็บเดียวกับโคตานิ
แต่ผ่านไปเดือนกว่าแล้ว เขาเพิิ่งรวบรวมเงิน
ได้แค่เพียง 600,000 บาทเท่านั้น เรียกได้ว่า
ยังห่างไกลจากเป้าหมายอีกเยอะ
ทามุระมีแฟนคลับมากกว่าโคตานิ หน้าตา
ก็ดีกว่า ดังนั้นโปรเจกต์ที่ระดมทุนก็น่าจะเป็น
ประโยชน์กับผู้บริจาค มากกว่าโปรเจกต์เรื่อง
ส่วนตัวอย่างการจัดงานแต่งงานแบบโคตานิ
แล้วท�าไมโคตานิถึงประสบความส�าเร็จ
มากกว่า?
สิ่งที่โคตานิสร้างไว้กับ ‘นายจ้าง’ ของตน
ในทุกวันๆ คือ ความสัมพันธ์ และความไว้เนื้อ
เชื่อใจ ด้วยบุคลิกเป็นกันเอง ซื่อๆ คุยสบาย
ทุ ก คนที่ ไ ด้ สั ม ผั ส และรู ้ จั ก กั บ โคตานิ ล ้ ว นมี
ความสุข ขณะเดียวกันก็ประทับใจในความ
ตั้ ง ใจที่ โ คตานิ ท� า งานตามมอบหมายอย่ า ง
เต็มที่
เมื่อโคตานิคนดีต้องการความช่วยเหลือ
เหล่านายจ้างและเพื่อนๆ ที่เคยได้ยินเรื่องราว
จึงพร้อมช่วยเหลือโคตานิอย่างถึงที่สุด
หากเปรียบเทียบกับสินค้า ทามุระอาจเป็น

สินค้าแมส ขายปริมาณมากๆ เข้าถึงคนหมูม่ าก
แต่ก็ไม่ได้มีแฟนๆ ที่รักแบรนด์จนถึงขั้นท�า
เพือ่ แบรนด์นนั้ ลูกค้าเองก็เข้าถึงแบรนด์ได้ยาก
ในทางกลับกัน โคตานิเป็นแบรนด์เล็ก
แต่อบอุ่น เป็นกันเอง พูดคุย และจับมือกับ
ลูกค้าทุกคนที่เจอ ถ่ายทอดเรื่องราวของตน
ให้ลูกค้าฟังทีละคนอย่างตั้งใจ และไม่เคย
เหน็ดเหนื่อย ลูกค้าทุกคนจึงรักและพร้อมท�า
เพื่อแบรนด์โคตานิ
ชีวิตคนเรามีหลายทางเดิน ไม่มีทางใด
ผิด ถูก หรือดีกว่าทางใด แต่อย่างน้อยที่สุด
เรื่ อ งราวของโคตานิ ก็ ส อนบทเรี ย นดิ ฉั น ได้
2 ประการ
หนึ่ง กล้าท�าอะไรที่แตกต่าง กล้าเป็น
โฮมเลส กล้า (+บ้าบิ่น) ขายหนึ่งวันของตัวเอง
ในราคาเพียง 50 เยน
สอง ช่วยเหลือผู้คน ยิ่งช่วยและทุ่มเทท�า
เพือ่ ผูอ้ นื่ โดยไม่หวังผลตอบแทนเท่าไร สุดท้าย
สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา
(มีงานวิจัย พิสูจน์เรื่องนี้แล้ว อ่านได้ใน
หนังสือ Give & Take โดย Adam Grant
ส�านักพิมพ์ We Learn น�ามาแปลในชื่อ แค่รู้
วิธีให้ คนรับ ได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า:
Give And Take ค่ะ)
สุดท้ายนี้ขอจบบทความด้วยค�าพูดจาก
โคตานิ
“ในช่วงเวลา 1 ปี ที่ผมเป็นโฮมเลส ผมได้
ท� า สิ่ ง ที่ ต นเองไม่ เ คยคิ ด ว่ า จะได้ ท� า ในช่ ว ง
10 ปี ทีพ่ ยายามเป็นตลกเลย เอาจริงๆ นะครับ
การเป็นโฮมเลสแบบนี้ ท�าให้ชวี ติ ผมมีความสุข
และสนุกขึ้นมากเลยครับ”
ปัจจุบนั โคตานิเป็นโฮมเลสเปีย่ มสุขเช่นนี้
มา 3 ปีกว่าแล้ว และยังคงเดินทางสร้างเสียง
หัวเราะและความประทับใจให้ผู้คนต่อไป
“ผมไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่ง แต่โลก
คือบ้านของผมครับ”
ดูเรื่องราวและภาพต่างๆ ของโคตานิได้ที่
twitter.com/kotanimakoto
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ทําไมเพลงป๊อปต้องมีท่อนฮุก?
พู ดถึงเพลงป๊อปทีฮ
่ ต
ิ ติดหูงา่ ย เชือ
่ ว่าเกือบ
ทุกท่านน่าจะนึกออกว่า เพลงประเภทนี้มี
โครงสร้างของเพลงเป็นเอกลักษณ์ ซึง
่ อาจ
สรุปง่ายๆ ได้วา่ เนือ
้ เพลงมักจะเริม
่ ต้นด้วย
ท่อนธรรมดา หรือท่อนเวิร์ส ที่มีท�านอง
คล้ายกันสัก 2 ท่อน หรืออาจจะ 3 ท่อน
เพื่ อความง่าย จะขอเรียกแทนท่อนเวิร์สนี้
ว่าท่อน A1, A2 และ A3 นะครับ

จากนัน้ ก็เข้าสูท่ อ่ นฮุก หรือท่อนคอรัส ซึง่ มัก
จะมีท�านองแตกต่างออกไปจากท่อน A อย่าง
ชัดเจน (ขอเรียกสั้นๆ ว่าท่อน B) จากนั้นก็อาจ
วนกลับไปท่อนที่มีท�านองคล้ายท่อนเวิร์สอีก
1-2 ครัง้ ก่อนจะเข้าท่อนคอรัสอีกรอบ ตามด้วย
ท่อนทีม่ ที า� นองแปลกใหม่อกี สักท่อน ซึง่ เรียกว่า
ท่อนบริดจ์ โดยจะขอเรียกว่าท่อน C เพราะมี
ท�านองต่างจากท่อน A และ B ค่อนข้างชัดเจน
หรือสรุปได้ว่า ดนตรีป๊อปส่วนใหญ่มักมี
โครงสร้างคล้ายๆ กับ A1 A2 A3 B - A1 A2
B - C ร้องวนไปมาเช่นนี้ ก่อนจะจบเพลง
ค�าถามคือ ท�าไมเพลงป๊อปมักมีโครงสร้าง
คล้ายกันเช่นนี้
ค�าตอบคือ เพราะโครงสร้างเพลงลักษณะนี้

ฟังแล้วติดหูง่าย (ถ้าพูดให้ถูก ต้องบอกว่าติด
สมองได้งา่ ย) ค�าถามต่อไปทีน่ า่ ถามคือ ท�าไม
เพลงทีม่ โี ครงสร้างเช่นนีจ้ งึ ติดหู (สมอง) ได้งา่ ย
เรื่องราวที่จะน�าไปสู่ค�าตอบของค�าถามนี้
มีอยู่ 2 ตอนด้วยกันครับ
ตอนที่ 1 สมองชอบความแปลกใหม่
ถ้าเราเปิดเสียงหนึ่งเสียงให้หนูทดลองตัวหนึ่ง
ฟังเป็นครัง้ แรก (ตัง้ ชือ่ ให้วา่ เป็นเสียง A) หนูจะ
หยุดนิง่ ตัง้ ใจฟัง และอาจขยับหูเพือ่ หาต้นเสียง
ถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจ สักพักมันก็จะเลิกสนใจ
แล้วท�าธุระต่างๆ ของมันต่อไป ถ้าเราเล่นเสียง
A นั้นซ�้าอีกครั้ง มันจะหยุดท�าสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่
แล้วตั้งใจฟังอีกครั้ง ถ้ายังไม่มีอะไรน่าสนใจ
หนูก็จะเลิกสนใจแล้ว ท�าธุระของมันต่อไป
ถ้าเราเปิดเสียง A เช่นนี้ซ�้าไปเรื่อยๆ หนูก็จะ
สนใจเสียง A อีกสัก 2-3 ครั้ง จากนั้นมันก็จะ
เลิกสนใจเสียง A ไปเลย
ในภาษาทั่วไป เราอาจจะบอกว่าหนูเบื่อ
เสียง A ไปแล้ว หรือหนูเรียนรู้ว่าเสียง A ไม่มี
อะไรน่าสนใจ ไม่นา่ กลัว จึงเลิกสนใจเสียง A ไป
แต่ถ้าจะพูดให้ฟังดูวิทยาศาสตร์มากกว่านั้น

ก็อาจจะพูดได้ว่า หนูเกิดภาวะ Habituation
ต่อเสียง A คือสมองของหนูปรับที่จะไม่สนใจ
เสียง A นั้น
ภาวะ Habituation (แปลตรงตัวได้ว่า
เคยชิน แต่ภาวะนีไ้ ม่ใช่ความเคยชินแบบทีเ่ รา
ใช้ในภาษาพูดกัน จึงขอใช้ทับศัพท์ไปเลย)
เป็ นกลไกปกติ ข องสมองที่ เ กิ ดขึ้ นกั บ ระบบ
ประสาทต่างๆ นั่นคือสมองจะเลิกสนใจสิ่ง
กระตุ้นคงที่ ไม่เปลีย่ นแปลง เคยไหมครับทีไ่ ด้
กลิน่ บางอย่างเมือ่ เดินเข้าไปในห้อง แต่เมือ่ อยู่
ไปสักพัก กลิน่ ก็จะจางหายไป แต่เมือ่ เราเดิน
ออกมานอกห้องแล้วเดินกลับไปใหม่ ก็จะพบว่า
กลิน่ ไม่ได้จางหายไป แต่สมองเรา Habituate
หรือคุน้ ชินต่อกลิน่ นัน้ ไป
เคยไหมครับ เมื่อเรานั่งบนเก้าอี้ครั้งแรก
เรารู้สึกได้ถึงความนุ่ม (หรือความแข็ง) ของ
เก้าอี้ต่อก้นของเรา แต่นั่งไปสักพัก ความรู้สึก
กดทับทีก่ น้ ของเราก็หายไป ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เพราะ
สมองเรา Habituate ต่อประสาทสัมผัสที่ก้น
ภาวะเช่นนี้ยังเกิดกับการเห็นได้ด้วย (แต่
เราไม่รตู้ วั ) เช่น ถ้าตาของเราจ้องมองไปทีส่ งิ่ ใด
สิง่ หนึง่ ทีห่ ยุดนิง่ ไปสักพัก สิง่ นัน้ จะหายไปจาก
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“ดังนั้นการที่เพลงเดิมมีการวนของท�านองซ�า้ ๆ เช่น AAA หรือมีแบบแผน
ของการวนซ�า้ ๆ เช่น A แล้วตามด้วย B เช่นนีซ
้ า�้ ๆ จึงท�าให้ทา� นองนัน
้ ติดหู
(จริงๆ คือติดสมอง) ได้งา่ ยขึน
้ ”

การรับรูข้ องสมอง แต่ในชีวติ จริง ภาวะนีจ้ ะไม่
เกิดขึ้นให้เราเห็น เพราะสมองของเรามีกลไก
ป้องกันการ Habituate ของตา ด้วยการท�าให้
ตาเรากลอกไปมาน้อยๆ ตลอดเวลา (แม้วา่ เรา
จะพยายามไม่ขยับลูกตาแล้วก็ตาม) ภาวะทีต่ า
กลอกไปมาตลอดเวลาเช่นนี้เรียกชื่อในภาษา
วิทยาศาสตร์ว่า Saccadic Eye Movement
ลองทดลองดูกไ็ ด้ครับ โดยการให้เพือ่ นของเรา
จ้องตาตัวเองในกระจกให้นิ่งที่สุด ห้ามขยับ
ตาเลย ถ้าเราจ้องตรงๆ ไปทีต่ าของเพือ่ น เราจะ
เห็นตาเขาขยับไปมาตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
แต่ทนี่ า่ แปลกคือ เพือ่ นของเราจะไม่เห็นว่าตา
ของตัวเองกลอกไปมา เขาจะเห็นว่าตาของเขา
นิง่ สนิท ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เพราะในสมองของเพือ่ น
(และของทุกคน) มีอีกกลไกที่จะท�าให้เจ้าตัว
มองไม่เห็นว่าตาของตัวเองขยับไปมา
เมือ่ เข้าใจค�าว่า Habituation กันแล้ว ก็มา
ถึงค�าถามน่าสนใจว่า ถ้าเกิดภาวะ Habituation
ขึน้ แล้ว เราจะแก้ภาวะนีไ้ ด้ไหม เราจะท�าให้หนู
หันกลับมาสนใจเสียง A อีกได้หรือไม่ ค�าตอบ
คือ ได้ครับ
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ พ บว่ า เมื่ อ เกิ ด ภาวะ
Habituation ต่อเสียง A ไปแล้ว สามารถแก้
ภาวะนี้ได้ โดยการเล่นเสียงใหม่แทรกเข้าไป
1 ครัง้ (สมมติเรียกเสียงใหม่นวี้ า่ เสียง B นะครับ)
เมือ่ เล่นเสียง B ให้หนูได้ยนิ เป็นครัง้ แรก หนูจะ
ตอบสนองเหมือนที่มันได้ยินเสียง A ครั้งแรก
คือหนูจะหยุดนิ่ง ตั้งใจฟัง และมองหาแหล่ง
ของเสียง แต่ทนี่ า่ สนใจคือ หลังจากเล่นเสียง B
ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อเรากลับมาเล่นเสียง A ใหม่
ภาวะ Habituation ต่อเสียง A จะหายไป (หรือ
น้อยลง) คือหนูจะกลับมาหยุด และตั้งใจฟัง
เสียง A อีกครัง้ เรียกภาวะนีว้ า่ Dishabituation
หลังจากนั้น หนูก็จะหันกลับมาสนใจเสียง A
สักพักหนึง่ ถ้าหนูเริม่ Habituate ต่อเสียง A แล้ว
เราก็เติมเสียง B เข้าไปอีกครั้ง หนูก็จะกลับมา
สนใจเสียง A ได้อีก
อย่างไรก็ตาม สุดท้ายก็จะมีจดุ ทีห่ นูเริม่ เบือ่
และไม่สนใจทั้งเสียง A และ B เมื่อถึงจุดนั้น
นักวิทยาศาสตร์เติมเสียงใหม่เข้าไปอีกเสียง
(เรียกว่าเสียง C) หนูก็จะกลับมาสนใจเสียง A
และ B ได้อีกครั้ง หรืออาจพูดสรุปสั้นๆ ได้ว่า
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เล่นเสียงเดิมไปจนเริม่ ไม่สนใจ ก็เติมเสียงใหม่
เข้าไปสักครั้ง เสียงเก่าก็จะกลับมาใช้ได้อีก
ระยะหนึ่ง ถ้าเริ่มไม่สนใจอีก ก็เติมเสียงใหม่
อี ก เสี ย งเข้ า ไป ความสนใจก็ จ ะกลั บ มาอี ก
ระยะหนึ่ง ถ้าเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็จะมี
ลักษณะประมาณนี้ (หรือใกล้เคียง)
AAAAB - AAAB - AAB - AB - C - AB
เมื่ อ เขี ย นออกมาในลั ก ษณะนี้ เชื่ อ ว่ า
หลายท่านเริม่ มองออกแล้วว่า โครงสร้างทีว่ นซ�า้
สลับไปมาเช่นนี้มีลักษณะคล้ายกับเพลงป๊อป
ที่เราคุ้นเคยกันทั่วไป และจริงๆ ไม่ใช่แค่เพลง
ป๊อปเท่านัน้ แต่เพลงประเภทอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็น
เพลงร็อก เพลงโฟล์กซอง หรือเพลงพื้นเมือง
หลายๆ วัฒนธรรมทั่วโลกที่ติดหูง่าย มักมี
โครงสร้างที่คล้ายกัน คือเริ่มด้วยท่อนเวิร์สที่
ท�านองคล้ายๆ หรือเหมือนกันสัก 2-3 ท่อน
แล้วหยอดท่อนคอรัสเข้าไป ก่อนจะกลับมาวน
ท่อนเวิร์สอีกหน่อย จากนั้นก็วนเวิร์สกับคอรัส
สักรอบ ก่อนจะตามด้วยท่อนบริดจ์ เพื่อที่จะ
กลับไปวนท่อนเวิร์สและคอรัสได้อีกหน่อย
จากนั้นก็จบเพลง
อ่านมาถึงตรงนี้ ท่านทีช่ า่ งคิด ช่างตัง้ ค�าถาม
อาจนึกสงสัยต่อว่า ถ้าหากสมองเราชอบความ
แปลกใหม่จริง เราจะวนซ�้า AAA ก่อนเติม B
ไปเพือ่ อะไร เราจะวน AB AB ซ�า้ ๆ เพือ่ อะไร
ท�าไมเราไม่แต่งเพลงให้มีแต่ท�านองใหม่ๆ
ทัง้ เพลงไปเลย เช่น ABCDEFG ท�าเช่นนี้ สมอง
จะไม่ชอบมากกว่าหรือ เพลงจะไม่ติดหูง่าย
กว่ า หรื อ เป็ น ค� า ถามที่ ดี ม ากครั บ จะตอบ
ค�าถามนี้ได้ เราก็ต้องไปคุยกันต่อในตอนที่ 2
ตอนที่ 2 สมองชอบสิ่งที่คุ้นเคย
ส�าหรับตอนที่ 2 เข้าใจได้ง่ายมากครับ เพราะ
เชือ่ ว่าทุกท่านคงเคยมีประสบการณ์กบั ตัวเอง
เคยไหมครับ ฟังเพลงใหม่ครัง้ แรกแล้วไม่ชอบ
แต่เมื่อได้ยินซ�้าๆ แล้วกลับรู้สึกชอบขึ้นมา
เคยไหมครับ กินอาหารต่างชาติครั้งแรกแล้ว
ไม่ถูกปาก แต่เมื่อมีโอกาสกินซ�้าก็รู้สึกชอบ
อาหารจานนัน้ ขึน้ มา เคยไหมครับ เห็นหน้าเขา
ครัง้ แรกไม่รสู้ กึ ว่าหล่อหรือสวย แต่เมือ่ คุน้ เคย

มากขึ้นแล้ว กลับรู้สึกว่าหน้าตาเขาน่ารักขึ้น
สมองของมนุษย์เราวิวฒ
ั นาการมาจากโลก
ยุคหิน สิ่งแวดล้อมแบบยุคหินนั้นเต็มไปด้วย
อั นตรายจากสิ่ งที่ คาดเดาไม่ ไ ด้ ตลอดเวลา
เราไม่รู้ว่าสิงโตจะโผล่ออกมาจากหลังพุ่มไม้
เมื่อไร ไม่รู้ว่าผลไม้หน้าตาแปลกๆ นี้กินแล้ว
จะตายหรือไม่ เราไม่รู้ว่าคนแปลกหน้าที่พบ
โดยบังเอิญในป่า และก�าลังเดินตรงเข้ามาหา
จะมาดีหรือมาร้าย (ส่วนใหญ่จะมาร้าย) สมอง
เราจึงมีแนวโน้มจะชอบสิ่งที่คุ้นเคย ภาวะที่
สมองเราชอบสิ่งที่คุ้นเคย ภาษาวิทยาศาสตร์
จะใช้ค�าว่า Mere Exposure Effect (คือสิ่ง
เดียวกับค�าว่า Brand Awareness ในภาษา
การตลาด) อาจจะแปลเป็นไทยได้ว่า เจอซ�้าๆ
จนคุ้นเคย แล้วก็จะชอบเอง
ดังนั้นการที่เพลงเดิมมีการวนของท�านอง
ซ�้าๆ เช่น AAA หรือมีแบบแผนของการวนซ�้าๆ
เช่น A แล้วตามด้วย B เช่นนี้ซ�้าๆ จึงท�าให้
ท�านองนั้นติดหู (จริงๆ คือติดสมอง) ได้ง่ายขึ้น
ถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะค้านขึ้นมาว่า
แล้วภาวะ Mere Exposure Effect หรือชอบ
สิ่งที่คุ้นเคย มันไม่ค้านกับตอนต้นที่บอกว่า
สมองเราชอบความแปลกใหม่หรือ ค�าตอบคือ
ไม่คา้ นครับ ค�าอธิบายแบบสัน้ ทีส่ ดุ อาจจะพูด
ได้ว่า สมองชอบทางสายกลาง คือสมองชอบ
สิ่งที่คุ้นเคย แต่ต้องไม่คุ้นเคยหรือถี่จนเกินไป
ถ้าซ�้ามากเกินไป สมองก็จะเลิกสนใจสิ่งนั้น
ขณะเดียวกันสมองก็ชอบสิ่งแปลกใหม่ แต่
ความใหม่นี้ก็ต้องไม่ใหม่หรือแปลกจนเกินไป
ถ้าสิง่ ใหม่นตี้ า่ งไปจากเดิมมากๆ สมองจะรูส้ กึ
ไม่ไว้ใจและไม่ชอบ ถ้าเราสามารถหาส่วนผสม
หรือจุดสมดุลระหว่างความใหม่และความเก่า
ที่ลงตัวได้ เราก็จะสามารถสร้างสิ่งที่ฮิต ติดหู
ติดใจ หรือติดตลาดได้ง่ายขึ้น
สุดท้ายก่อนจากกันไป ผมอยากชวนให้
ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ ‘สมองและเพลงป๊อป’
ไปลองใช้มองสิง่ ต่างๆ ในบริบทอืน่ ดูบา้ ง แล้ว
คุณจะเห็นว่าหลายอย่างที่ท�าให้คนชอบหรือ
ท�าให้ฮิตเป็นกระแสขึ้นมา สามารถเข้าใจได้
ด้วยหลักการนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ดีไซน์ใหม่ หรือแม้แต่เรือ่ งง่ายๆ
ใกล้ตวั อย่างความรักระหว่างคนสองคนก็ตาม
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มองพฤติกรรมการนอกใจผ่านมุมมองนักเศรษฐศาสตร์
คุ ณ เคยสงสั ย ไหมครั บ ว่ า ท� า ไมหลายต่ อ
หลายคนในสั ง คมของเราจึ ง เลื อ กที่ จ ะ
นอกใจภรรยาหรือสามีของตัวเอง ทั้งๆ ที่
พวกเขาและเธอเหล่านี้ต่างก็ดูมีความสุข
ในชีวิตแต่งงานและชีวิตครอบครัว คนที่ดู
ท่ า ทางเป็ น คนดี (และก็ ค งจะเป็ น คนที่ ดี
จริงๆ ตามบรรทัดฐานของความเป็นคนดี
ของคน) ท�าไมพวกเขาและเธอจึงยอมเสีย
่ ง
ที่จะสูญเสียทุกอย่างในชีวิตที่มี เพื่ อแลก
กับการสนองความใคร่ หรือความสุขเพียง
ชั่วครู่ช่ว
ั คราวเท่านั้น

วันนีผ้ มจึงถือโอกาสน�าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
จากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม มาเขียนอธิบาย
ถึงต้นตอของพฤติกรรมการนอกใจของคนเรา
ให้คณ
ุ ผูอ้ า่ น THE STANDARD ลองอ่านกันดู

1. คนเราไม่เก่งในการพยากรณอารมณของ
ตัวเอง
เวลาที่ คุ ณ ก� า ลั ง อิ่ ม อยู ่ คุ ณ จะไม่ ส ามารถ
จินตนาการได้ว่าความรู้สึกหิวนั้นเป็นอย่างไร
เช่นเดียวกับเวลาทีค่ ณ
ุ ก�าลังหิวอยู่ คุณก็จะไม่
สามารถจินตนาการได้วา่ ความรูส้ กึ อิม่ นัน้ เป็น
อย่างไร และถ้าคุณต้องออกไปซื้อกับข้าวมา
ท�าอาหารในขณะที่คุณก�าลังอิ่มอยู่ โอกาส
ที่คุณจะซื้อกับข้าวมาน้อยกว่าความจ�าเป็น
ก็จะสูงกว่าการออกไปซื้อกับข้าวมาท�าอาหาร
ในขณะที่คุณก�าลังหิวอยู่
เช่นเดียวกับความต้องการทางเพศ เวลา
ทีค่ นเราอยูใ่ น Cold-State หรือเวลาทีเ่ ราอยูใ่ น
สภาวะทีค่ วามต้องการทางเพศอยูใ่ นระดับต�า่
เราก็มักจะจินตนาการไม่ค่อยได้ว่า ความรู้สึก

ตอนที่อารมณ์ทางเพศของคนเราก�าลังสูงอยู่
(หรือสภาวะ Hot-State) เป็นอย่างไร จะมีผล
กระทบต่อทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรม
ของเราอย่างไรบ้าง
ด้วยเหตุนเี้ อง คนทีอ่ ยูใ่ น Cold-State มักจะ
ประเมินผลกระทบของการมีอารมณ์ทางเพศ
ต่อพฤติกรรมการนอกใจของตัวเองต�่าเกินไป
ซึ่งส่งผลให้คนเรามักเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์ทลี่ อ่ แหลมโดยไม่ได้ตงั้ ใจ และเมือ่
พวกเขาอยู่ในสภาวะ Hot-State แล้วอะไร
จะเกิดขึ้นก็ได้
2. คนเราชอบความสุขทันที และมักไม่
คิดถึงปญหาที่จะตามมา
นอกจาก Hot-State และ Cold-State แล้ว
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คนส่วนใหญ่มักจะมีความขัดแย้งภายในใจ
ตัวเอง ระหว่างสิ่งที่เราต้องการ และสิ่งที่เรา
ควรท�า
สิ่งที่เราต้องการนั้นถูกควบคุมด้วยระบบ
ความคิดทีม่ อี ารมณ์เป็นตัวน�า ส่วนสิง่ ทีเ่ ราควร
ท�านัน้ ถูกควบคุมด้วยระบบความคิดทีม่ เี หตุผล
เป็นตัวน�า
ถ้าเราทุกคนใช้เวลาและความพยายาม
ด้วยการให้ระบบความคิดทีม่ เี หตุผลเป็นตัวน�า
ในการตัดสินใจทุกครั้งแล้วก็ โลกของเราก็
คงจะไม่ มี ใ ครมี ค วามสุ ข ในชี วิ ต แต่ ง งาน
นอกใจคู่ตัวเองเป็นแน่ (ทั้งนี้ก็เพราะถ้าหาก
ถูกจับได้ ผลกระทบด้านลบของการเลิกกัน
น่าจะสูงกว่าความสุขชั่วคราวที่ได้มาจากการ
นอกใจแน่ๆ)
แต่ปัญหาคือ ระบบความคิดที่มีอารมณ์
เป็นตัวน�า มักจะเริ่มท�างานอย่างรวดเร็วกว่า
แถมยังใช้พลังงานในการท�างานน้อยกว่าระบบ
ความคิดที่มีเหตุผลเป็นตัวน�ามากกว่า ซึ่งเป็น
สาเหตุให้คนส่วนใหญ่มักเลือกพฤติกรรมที่
ท�าให้พวกเขาและเธอมีความสุขทันที โดยไม่
ค�านึงถึงปัญหาที่จะตามมาภายหลัง
และยิ่งถ้าระบบความคิดที่มีเหตุผลเป็น
ตัวน�าก�าลังต้องท�างานหนัก และก�าลังโอเวอร์
โหลดอยู่ล่ะก็ อย่างเช่นเวลาที่เราก�าลังเครียด
จากงานอยู่ หรือเวลาที่จ�าเป็นต้องใช้สมอง
หนั ก ๆ โอกาสที่ เ ราจะควบคุ ม อารมณ์ ข อง
ตัวเองเพื่อไม่ให้ท�าในสิ่งที่เราต้องการท�าก็จะ
สูงขึ้นตามๆ กันไป
3. ยิง่ รูจ้ กั เพือ่ นหรือคนนอกใจเยอะ ยิง่ เพิม่
โอกาสให้คนเรานอกใจ
ถ้าเราว่ากันตามทฤษฎีของ Social Norms
หรือบรรทัดฐานของสังคมแล้ว ยิ่งมีคนท�าผิด
กฎเยอะเท่าไร กฎก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป
และการท�าผิดกฎก็จะไม่ทา� ให้เรารูส้ กึ ผิดเท่าที่
เราควรจะรู้สึก
ยกตัวอย่างคนที่ตกงานในเมืองที่ทุกคนมี
งานท�า จะรู้สึกเสียใจมากกว่าคนที่ตกงานใน
เมืองที่คนอื่นๆ ก็ตกงานเหมือนกันกับเขา
เช่นเดียวกับการที่เรามีเพื่อนหรือคนรู้จัก
นอกใจมากนั่นเอง ซึ่งการมีกลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างนี้ ท�าให้การนอกใจดูเป็นเรื่องธรรมดา
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แม้วา่ ในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะมีความสุข
ในชีวิตคู่ของเราก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเครื่องมือ
ที่คนเรามักหยิบขึ้นมาใช้เป็นเหตุผลในการ
ท�าผิดของเราเอง (“คนอืน่ ๆ เขาก็ทา� กัน ไม่เห็น
เป็นอะไรเลย”)
4. คนเรามักจะมีช่วงชีวิตที่ต้องเผชิญกับ
Identity Crisis ของตัวเอง
เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ คนเรามักจะมีความสุขน้อยทีส่ ดุ
ตอนทีเ่ รามีชว่ งอายุประมาณ 40 ปีตน้ ๆ เรามัก
เรียกหลักฐานของความสุขที่ต�่าตอนช่วงวัย
กลางคนตัวนี้ว่า Midlife Crisis แต่คุณอาจจะ
ไม่ทราบว่าโอกาสที่คนเราจะนอกใจสามีหรือ
ภรรยาของเรานั้นมีค่าสูงเกือบที่สุดตอนช่วง
อายุ 40 ปีต้นๆ เช่นเดียวกัน
สาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้คนอายุ
40 ปีต้นๆ ไม่มีความสุขเท่าที่ควรจะมี ทั้งที่
ส่วนใหญ่ต่างก็แต่งงาน มีครอบครัว และมี
รายได้ทดี่ กี ว่าทีเ่ คยได้มาทัง้ นัน้ ก็คอื ความรูส้ กึ
ที่ว่า ‘ชีวิตเรามีแค่นี้เองหรือ’
พูดง่ายๆ ก็คือ ช่วงวัย 40 ปีต้นๆ มักเป็น
ช่วงที่เราหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือ
ผูช้ ายก็ตาม ก�าลังเผชิญหน้ากับ Identity Crisis
หรือความรู้สึกว่าหน้าที่ของชีวิตเรา คนที่รัก
คนที่ท�างาน และกับคนในสังคมนั่นคืออะไร
กันแน่ เพราะตัง้ แต่เกิดมาจนถึงอายุวยั กลางคน
เราได้ท�าแต่ส่ิงที่สังคมบอกให้เราท�า และถ้า
ได้ ท� า ตามที่ สั ง คมบอก เราก็ จ ะมี ค วามสุ ข
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนสูง การหางานที่ดีท�า
การหาคู่ครองที่ดี การมีลูก เป็นต้น
แต่พอเราได้ทุกอย่างที่คิดว่าเราต้องการ
บวกกับการมี routine ของชีวิตประจ�าวันแล้ว
คนเรากลับไม่มีความสุขมากเท่าที่ตัวเองคิด
อาจเพราะคนเราตัง้ ความหวังไว้เยอะว่า พอได้
ทุกอย่างที่คิดว่าต้องการแล้วคงจะมีความสุข
มากที่สุด ท�าให้เกิดโอกาสที่คนส่วนใหญ่จะ
ตั้งค�าถามกับตัวเองว่า “แล้วชีวิตของคนเรา
มีแค่นี้หรือ” สูงขึ้นตามไปด้วย
การนอกใจจึงกลายเป็นพฤติกรรม ‘แหกกฎ
ของ routine ชีวิต’ ที่คนเราเลือกปฏิบัติเพียง
เพื่อท�าให้ตัวเองรู้สึกว่าชีวิตมีสีสันมากกว่าที่
มีอยู่
ด้วยเหตุผลนี้เอง วิธีป้องกันการนอกใจ

ของตัวเอง เพื่อความสุขของตัวเราและคนที่
เรารักรอบข้าง คือ
1. ท�าความเข้าใจว่าคนเกือบทุกคนไม่มี
ความสามารถในการควบคุมตัวเองได้ 100%
เวลาที่อารมณ์ก�าลังขึ้น (Hot-State) ฉะนั้น
เราก็ควรหาวิธปี อ้ งกันไม่ให้ตวั เองเข้าไปอยูใ่ น
สถานการณ์ล่อแหลมให้ได้ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ
2. ท�าความเข้าใจว่าเวลาใช้สมองหนักๆ
หรือเวลาเครียด ระบบความคิดทีม่ เี หตุผลของ
เรามักจะท�างานหนักเกินความจ�าเป็น ส่งผลให้
ความสามารถในการควบคุมตัวเองเพื่อท�าใน
‘สิง่ ทีเ่ ราควรจะท�า’ แทน ‘สิง่ ทีเ่ ราต้องการจะท�า’
ลดน้อยลงไปด้วย
3. เลิกคบเพื่อนเจ้าชู้ นอกใจแฟน หรือไม่
สุงสิงกับพวกเขามากเกินไป
4. ท� า ความเข้ า ใจว่ า คนเราเผชิ ญ กั บ
Midlife Crisis กันเกือบทุกคน และถ้าปล่อยให้
มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน เราจะพบว่า
ความสุขของเราจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปตามอายุ
ของเรา โดยที่ไม่ต้องไปขวนขวายหาความสุข
ชั่วคราวอย่างการนอกใจคนที่เรารักเลย
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ชือ
่ ของ รุจ-ศุภรุจ เตชะตานนท์ ทําให้เรารูส
้ ก
ึ
แปลกใจได้อยูเ่ สมอ ตัง
้ แต่ครัง
้ แรกในรายการ
เดอะ สตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 4 กับภาพผูช
้ าย
หน้ า หวานที่ พ ยายามมากเหลื อ เกิ น ที่ จ ะร้ อ ง
เพลงร็อก ความแปลกใจอีกครัง
่ คือ ทัง
้ หนึง
้ ที่
แจ้งเกิดในวงการบันเทิงสําเร็จแล้ว และหน้าตา
ของรุจก็ออกจะหล่อเหลา แต่เขาไม่เคยคิด
จะจับงานแสดงเหมือนคนอืน
่ ๆ แถมยังปฏิเสธ
แบบหัวชนฝามาตลอดชีวิต
ล่ า สุ ด เขาทํ า ให้ เ ราแปลกใจกั บ บทบาท
บล็ อ กเกอร์ รี วิ ว ท่ อ งเที่ ย วประเทศญี่ ปุ่ น ใน
เว็ บ ไซต์ พั น ทิ ป และกลายเป็ น นั ก เขี ย นที่ มี
หนังสือออกมาแล้วถึง 3 เล่ม แต่อะไรก็ไม่น่า
ตกใจเท่าแบ็กกราวด์ของเขา ที่เคยเป็นเด็ก
เก็บตัวและใช้ชีวิตด้วยการเล่นเกมมาตลอด
แต่เลือกเปลี่ยนตัวเองมาเป็นหนุ่มสายลุยที่
พร้อมจะเก็บกระเป๋า สะพายกล้อง เพื่อออกไป
ผจญภัยในดินแดนอาทิตย์อุทัยอยู่ทุกเวลา
จุดเริ่มต้นของเด็กติดเกม

ผมมีพี่ชาย 2 คน อายุหางกัน 10 ป ตอนเด็กพอจะ
ไลใหผมรีบไปนอน สวนพี่ๆ ก็จะแอบยกเครื่องเกมไป
เลนตอ กลายเปนความกดดันวาเราอยากจะเลนบาง
แตทําไมเราไมไดเลน จนชวงประถมใหพี่ชายสอนเลน
เกม Sim City โชคดีวา มันเปนเกมทีม่ ปี ระโยชน รูปแบบ
ของเกมคือ เอางบประมาณมาสรางเมือง แลวพอผม
ทําธุรกิจกอสรางเหมือนกัน เลยยอมใหเลน จากนั้น
จึงขยับไปเลนเกมวางแผนมากขึ้น
พอเขาเรียนมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน) นัน่ คือชวงพีกของการเลนเกม
เพราะผมยายไปอยูห อกับเพือ่ น ชวงนัน้ เกม Ragnarok
เซิรฟ เวอรไทยเปดพอดี เลยกลายเปนความสุขทีไ่ มเคย
ไดรับมากอน เรียนเสร็จทุกวันตองไปถลมรานเกม
กับเพื่อน นั่งเรียงกันเยอะๆ ทั้งเกม King of Kings,
Dragon Raja, Counter-Strike, DotA, PangYa,
Gunbound ฯลฯ เรียกวาเกมออนไลนทุกเกมผมเลน
มาหมดแลว
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ภาพถ่ า ยติ ด วิ ญ ญาณ สู่ ก ารอั พ เกรดกล้ อ ง
ครั้งใหญ่

FYI

จากคนที่เคยเกลียดการเดินทางไกล

เมื่อกอนผมไมเที่ยวเลย ตอนอยูขอนแกน ทุกปดเทอม
ตองนั่งรถมาเยี่ยมคุณยายที่กรุงเทพฯ ผมเกลียดการ
เดินทางไกลๆ เวลายายทีแ่ ลวไมรสู กึ วาเปนบานของเรา
มันจะนอนไมหลับ ถายไมออก จนเรียนมหาวิทยาลัย
4 ป ตอนนัน้ เลนเกมอยางเดียว แทบไมเคยออกไปเทีย่ ว
ไหนเลย
สู่ชายหนุ่มผู้ต้องมนต์สะกดของแดนพระอาทิตย์

4 ปที่แลว รายการ ฮัลโหลวันหยุด ติดตอมาใหเปน
พิธีกรที่ซัปโปโร ประเทศญี่ปุน พอเปนพิธีกรก็เริ่มเห็น
อะไรมากขึ้น เพราะตองไปเรียนรูกอนวาบานเมืองเขา
เปนอยางไร อยางแรกคือระเบียบวินยั เพราะผมถูกเลีย้ ง
มาอยางมีระเบียบวินัยมาก พอเห็นอะไรบางอยาง
ในประเทศเรา บางทีก็จะหงุดหงิด แตไปญี่ปุนเจงมาก
รถยนตติดไฟแดงตอนกลางคืน ตอใหไมมีคน ก็รอ
จนไฟเขี ย ว คนข า มเห็ น ถนนโล ง ๆ ก็ ยื น ตากหิ ม ะ
อุณหภูมิ -7 องศาฯ รอจนกวาจะไฟเขียว แลวเราติด
วัฒนธรรมของญี่ปุนมาตลอด แตไมเคยไดไปสัมผัส
มันจริงๆ เคยคิดเหมือนกันวาโชคดีจริงๆ ที่ทริปนั้น
เขาใหเราไปญี่ปุน เพราะถาเปนที่อื่น ผมอาจจะไม
รูสึกอิน แลวกลับไปเก็บตัวเงียบๆ เหมือนเดิม
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• ภายในระยะเวลา 4 ปี รุจมีทริป
เดินทางไปญีป
่ น
ุ่ รวมถึง 30 ครัง
้
• รุจถ่ายภาพญี่ปุ่นอย่างเดียว
เท่านัน
่ น
่ื เขาแทบไม่เคย
้ ถ้าไปทีอ
หยิบกล้องติดตัวออกไปด้วยเลย
• หนังสือเล่มที่ 2 ของรุจ เป็นการ
รวมภาพและแคปชันในทวิตเตอร์
ของเขา มีชอ
่ื ว่า ไม่มก
ี ารเดินทาง
้ ใดทีส
่ ูญเปล่า
ครัง
• รุจเปิดเพจชือ
่ Outside The
Room เพื่ อ ลงรู ป และเนื้ อ หา
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ภายใน
เดื อ นกั น ยายนนี้ เราจะได้ เ ห็ น
รายการท่องเทีย
่ วประเทศญีป
่ น
ุ่
ชื่ อ เดี ย วกั น นี้ ที่ เ ขาเป็ น คนคิ ด
และทําทุกอย่างขึน
้ มาด้วยตัวเอง

ตอนไปซัปโปโร ผมมีแตกลองมือถือ ถายรูปใหใครดู
ก็ไมมีคนชอบเลย หวยมาก แมบอกวาถายวิญญาณ
อะไรมาเหรอ ทําไมมีแตดวงไฟมืดๆ (หัวเราะ) กลับมา
มีคนชวนไปอีก กอนเดินทาง 2 วัน เลยรีบไปซื้อกลอง
กับเลนสมา หมดไปเกือบแสน สรุปวาหวยเหมือนเดิม
เพราะตั้งคาอะไรไมเปนเลย แตพยายามถายไปเรื่อยๆ
คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง
อานอยางจริงจัง เขากูเกิล ยูทูบ หาขอมูลทุกอยางที่จะ
ทําใหถา ยรูปสวยขึน้ ได แลวเริม่ มีลกู งอกออกมาเรือ่ ยๆ
ขาตัง้ กลอง เลนสไวด เลนสเทเล ฯลฯ ทุกอยางครบหมด
มารูตอนนั้นวา ผมเปนคนที่ถาชอบอะไรจริงๆ ผมจะ
ฝ ก สิ่ ง นั้ น ได เ ร็ ว มาก เหมื อ นตอนเล น เกมนั่ น แหละ
(หัวเราะ) ฝกอยางบาคลั่ง จนเริ่มถายรูปดีขึ้นเรื่อยๆ
หลังจากนั้นก็เริ่มวางทริปแรกเอง คือไปดูใบไมแดงที่
โทโฮคุ จนเริ่มรูสึกวา เออ นอกจากสนุกแลว เราเอง
ก็พอถายรูปไดอยูเหมือนกัน
จุดเปลี่ยนจากภาพ 1 ภาพ สู่กระทู้พันทิปแนะนํา
อันดับ 1 เป็นเวลา 1 เดือน

ผมไดไปเห็นรูปหมูบานชิราคาวาโกะตอนเปดไฟแลว
ชอบมาก คิดวาดวยทักษะและอุปกรณตอนนี้ ถาได
ไปมันจะตองสวยมาก เลยจัดทริป 4 วัน ไปกับเพื่อน
อีก 3 คน ออกไปยืนรอถายรูปอยูกับอากาศ -2 องศาฯ
แลวตองสูกับนักทองเที่ยวจีนจํานวนมหาศาลที่เดิน
กันเต็มไปหมด กลับมาก็เริ่มเขียนรีวิวกระทูพันทิป
ตอนแรกไมไดบอกดวยวาผมเปนคนเขียน มีคนเขา
มาดู ป ระมาณหนึ่ ง แต พ อเริ่ ม มี ค นรู  ก็ มี ค นมาอ า น
เยอะมาก กลายเปนกระทูแ นะนําอันดับ 1 อยูเ ปนเดือน
มีคนมาคอมเมนตถามวิธกี ารเดินทาง ซึง่ เปนเรือ่ งสนุก
อีกอยางหนึ่ง เพราะนอกจากจะไดโชวรูปที่ไปถายมา
เองแลว ยังไดแนะนําคนอื่นที่อยากเดินทางไปเที่ยว
แบบนั้นไดดวย
หลังจากนั้นผมกลายเปนคนที่ชอบประเทศญี่ปุน
เอามากๆ เวลาวางๆ ไมทําอะไร หาขอมูล หารูปสวยๆ
ที่ญี่ปุนตลอดเวลา
กลายมาเป็นนักเขียนเต็มตัว

พอเขียนไปได 5 กระทู ผมก็เริ่มรูสึกวาผมแคอยาก
ถายรูปสวยๆ อยางเดียว ไมไดอยากลงรายละเอียด
ทุกอยางขนาดนั้นแลว เลยเลิกเขียนไป ตอนนั้นทาง
สํานักพิมพอมรินทรติดตอมา บอกวาอยากเอาเนื้อหา
ใน 5 กระทูนั้นมารวมเปนเลมเดียว แตผมรูสึกวาถาทํา
หนังสือทั้งที มันควรมีอะไรพิเศษมากกวาที่คนอื่นเคย
อานไปแลว เลยบอกเขาวา จะรวมเอา 50 ที่ ที่เคยไป
มาแลวมาแนะนําแทนดีกวา ตองไปเพิ่มอีก 2-3 ทริป
เลยกลายเปนเลมแรกที่ชื่อ Japan Best Destinations

“ผมเป็นคนที่ถ้าชอบอะไรจริงๆ
ผมจะฝึกสิง
่ นั้นได้เร็วมาก
เหมือนตอนเล่นเกมนั่นแหละ“
พอมีหนังสือออกมา ก็ยิ่งมีแรงกระตุนใหออกไป
ถายภาพมากขึ้นอีก เลมตอมาผมเลยบาพลัง บอกวา
จะทําสถานที่ทองเที่ยวในญี่ปุนใหครบทั้ง 4 ฤดู ก็เลย
กลายเปนวาผมตองไปใหหมดทุกที่ สุดทายกลายเปน
วาปนนั้ ปเดียวผมตองไปญีป่ นุ ทัง้ หมด 15 ครัง้ เพือ่ กลับ
มาเขียนหนังสือ Japan Best of Seasons โดยเฉพาะ
กําไรความสุข ถึงแม้จะขาดทุนตัวเงิน

ตองบอกกอน การทําหนังสือแบบผมเปนการทําที่ไมมี
กําไรเลย แถมขาดทุนยอยยับ เพราะไมมีสปอนเซอร
ถารวมของเลม Japan Best of Seasons ผมไปมา
ทั้งหมด 20 ทริป ลองคิดงายๆ แบบถูกๆ วาตกทริปละ
40,000 บาท เทากับ 800,000 บาท สมมติวาหนังสือ
เลมหนึ่งขายราคา 400 บาท ผมได 10% คือ 40 บาท
พิมพหนึ่งครั้ง 5,000 เลม เทากับ 200,000 บาท ผมก็
จะขาดทุนไปแลว 600,000 บาท ผมตองพิมพทั้งหมด
20,000 เลม โดยจะตองขายใหหมด ถึงจะไมขาดทุน
อยางตอนนี้จะพูดวาผมทํางาน รองเพลง ออกอีเวนต
เพื่อหาเงินไปถายรูปที่ญี่ปุนก็ได
ความแตกต่างของ ‘อาชีพ’ และ ‘งานอดิเรก’

เคยมีคนถามผมเหมือนกันวาทําไมไมเลิกเปนนักรอง
แลวไปถายภาพเปนอาชีพไปเลย ผมบอกเลยวาผม
ทําไมได เวลาพูดถึงอาชีพ ถาไมไดรวยลนฟา เราตอง
ทําเพือ่ ความอยูร อด แนนอนวาความเปนตัวเองมันตอง
หายไปเยอะ ยกเวนคนที่ไดทําสิ่งที่ชอบแลวเปนอาชีพ
ไดจริงๆ นะครับ
ผมก็แคอยากถายรูปที่ผมคิดวาชอบ แคนั้นจบ
ใครจะบอกวาสวยหรือไมสวยแบบไหน อันนั้นก็คง
แลวแตคนมอง ฉะนั้นงานอดิเรกมันไดเปรียบตรงที่
มันคือพืน้ ทีท่ เี่ ปนตัวตนของเราจริงๆ แบบรอยเปอรเซ็นต
ดังนัน้ ผมจะไมเอาไปปนกับอาชีพทีต่ อ งหารายไดจริงๆ
แนนอน
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เรื่อง อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

00:00

TOEY
ROCKER
เทยร็อกเกอร์

WHO
พั ด-ชนุดม สุขสถิตย์

นักร้องน�าวง Chanudom มีสไตล์การ
แต่งตัวและการแสดงบนเวทีในรูปแบบ
Theatrical Rock ทีไ่ ม่เหมือนใคร และยัง
สนใจในดนตรีรอ
็ กจนเป็นทีม
่ าให้เกิดวง
Chanudom ในปัจจุบน
ั
พัดเริม
่ จากการเล่น Hedwig and
the Angry Inch ละครเวทีมวิ สิคล
ั ร็อก
โดยมี ตั ว ละครหลั ก เป็ น หญิ ง ข้ า มเพศ
แถมใช้ดนตรีร็อกที่หนักแน่น เล่าเรื่อง
ตัง
้ จนจบ จุดนัน
ั ด�าดิง
้ แต่ตน
้ เองท�าให้พด
่
ในเสน่ ห์ ข องดนตรี ร็ อ กอย่ า งถอนตั ว
ไม่ขน
้ึ

41:43

THE STORY

พัดเล่าว่าก่อนหน้าที่จะเล่นละครเวที Hedwig and the Angry Inch ตัวเองก็สนใจ
เพลงป๊อปทั่วไป แต่เมื่อเริ่มศึกษาถึงภูมิหลังตัวละครและบรรยากาศในช่วงเวลาที่แต่ง
เรื่องนี้ ท�าให้ค่อยๆ เห็นว่า ดนตรีร็อกมีอิทธิพลกับความคิดของตัวละคร แถมยังส่งต่อ
ไปยังผู้ชมได้ไม่ยาก เนื่องจากเป็นแนวเพลงที่มีความซื่อตรง จริงใจ ส่วนเนื้อหาในเพลง
ยังสะท้อนความคิดได้หลากหลาย ทั้งแสดงตัวตนในระดับปัจเจก ไปจนถึงก่นด่าสังคม
ในวงกว้าง
จากการแสดงครัง้ นัน้ พัดได้รบั เสียงชืน่ ชมอย่างกว้างขวางในฐานะทีส่ วมบท Hedwig
ให้ทกุ คนเชือ่ สนิทใจ แต่สา� หรับพัดแล้ว ละครเวทีเรือ่ งนีไ้ ด้สร้างทีท่ างของคนหลากหลาย
ทางเพศ รวมถึงยังท�าให้ได้พบเจอเพือ่ นทีห่ ลงใหลในดนตรีรอ็ กด้วยกัน จนในทีส่ ดุ รวมตัว
กันเป็นวง Chanudom
แม้ Chanudom จะเป็นวงร็อกทีน่ กั ร้องน�าเป็นคนกลุม่ หลากหลายทางเพศ แต่กลับ
ไม่เคยมีปญ
ั หาในการแสดง แถมการมาอยูใ่ นจุดนีย้ งั ส่งเสริมให้พดั เป็นตัวเองได้มากขึน้
เพราะเพลงร็อกท�าให้พัดรู้สึกจริงใจที่จะขึ้นไปแสดง แม้ว่าครั้งแรกคนดูอาจจะรู้สึกไม่
คุน้ เคยบ้าง แต่ดว้ ยความเต็มทีแ่ ละตัง้ ใจจริง พัดเชือ่ ว่าเมือ่ คนดูดโู ชว์จบ จะลืมเรือ่ งเพศ
ไปเลย “เดี๋ยวคุณก็รู้เอง คุณไม่ได้มามองเราเรื่องนี้หรอก คุณไม่มองหรอกว่าเราเป็น
เพศอะไรด้วยซ�้า สุดท้ายคุณจะมองว่าเราก�าลังบอกอะไรอยู่”
ทุกวันนี้แม้พัดจะได้รับการยอมรับ แต่ก็อยากให้ประเด็นเรื่องเพศเป็นที่เข้าใจ
ในวงกว้างขึ้นว่า สุดท้ายแล้วเพศไม่ได้เป็นอุปสรรคในการท�างานหรือการแสดงออก
เพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

• พัดใช้ดนตรีรอ
็ กถ่ายทอด
ความผูกพันทีต
่ วั เองมีตอ
่ แม่
ในเพลง ชนุดม เพลงทีม
่ ช
ี อ
่ื
เดียวกับตนเองและวง
• พั ดเคยออกแบบการ
แสดงระบ� า ใต้ น�้ า ที่ ส ยาม
โอเชียนเวิลด์
PODCAST CREDITS
Show Host
นันท์ณภัส ธิปธรารัตนศิริ
Show Creator
อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Episode Editor
นทธัญ แสงไชย
Sound Designer
& Engineer
ศุภณัฐ เดชะอ�าไพ

“เพลงร็อกเป็นเพลงที่ท�ำให้เรำพู ดออกมำได้อย่ำงจริงใจ ไม่คิดหน้ำคิดหลัง ไม่สนใจว่ำใครจะมอง
ว่ำเรำเป็นยังไง”
ฟังพอดแคสต์ได้ท่ี
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MULTIPLE
EARGASMS
NEW EPISODES
EVERY SUNDAY

24 SEP

EP. 4 DE FLAMINGO

ด้วยส่วนผสมของดนตรีร็อก และลุคที่แสบเปรี้ยวได้ใจ
ทําให้ 4 หนุ่ม De Flamingo แจ้งเกิดในแวดวงดนตรีอินดี้
ฟังซาวด์แทร็กประกอบจังหวะชีวิตจากวันที่เริ่มต้นวง
จนถึงวันนี้ พร้อมปิดท้ายด้วย Live Show อะคูสติกฟินๆ

THE MONEY CASE
BY THE MONEY COACH
NEW EPISODES
EVERY MONDAY

25 SEP

EP. 8 เครดิตบูโร Q&A

ไขข้อสงสัยชุดใหญ่จากคําถามทางบ้าน แบล็กลิสต์มีจริงไหม?
เบี้ยวหนี้แบบไหนส่งผลต่อเครดิตมากกว่ากัน?
เคลียร์หนี้เสียหมดแล้ว แต่ยังกู้ไม่ผ่านต้องทําอย่างไร?
ตอบทุกคําถามโดยแขกรับเชิญพิเศษ คุณสุรพล โอภาสเสถียร
ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

THE SECRET
SAUCE
NEW EPISODES
EVERY TUESDAY

26 SEP

NEW
EPISODES!

EP. 8 THANA THIENACHARIYA

เคน นครินทร์ คุยกับ โจ้-ธนา เธียรอัจฉริยะ
นักพลิกแบรนด์ท่ค
ี นในแวดวงการตลาดรู้จักกันดี
กับบทบาทใหม่ในการนําธนาคารไทยพาณิชย์ไปสู่อนาคต

นักเรียนนอก
NEW EPISODES

EVERY WEDNESDAY

27 SEP
EP. 8 โบ สาวิตรี

จากประสบการณ์ท่ีเคยไปอยู่อเมริกามา 10 กว่าปี
ชีวิตตอนเรียนอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์
สนุกแค่ไหน และการได้เป็นสาว Sorority หรือสมาชิก
สมาคมหญิง น่าประทับใจอย่างไร ต้องติดตามฟัง

WE NEED
TO TALK
NEW EPISODES
EVERY WEDNESDAY

27 SEP

EP. 8 ดีเจเฟี้ยต

รื้อฟื้ นความหลังอันทรหดในการตั้งวงดนตรีอินดี้ยุคที่ยังไม่มี
โซเชียลมีเดีย… แชร์ไอเดียการปรับตัวสู่ชีวิตออร์แกนิก
อย่างง่ายและยังได้กินอะไรอร่อยๆ... เจาะประเด็น LGBT
และออกความเห็นเรื่อง ‘One-Night Stand’

เทยเท่

NEW EPISODES
EVERY THURSDAY

28 SEP

EP. 8 เทยร็อกเกอร์

จากเทยที่ฟง
ั เพลงลูกทุ่งและเพลงป๊อปมาตั้งแต่เด็ก
ไม่อินว่าเพลงร็อกคืออะไร จนกระทั่งได้เล่นละครเวทีมิวสิคัลร็อก
ก็หลงใหลอย่างถอนตัวไม่ขึ้น พั ด-ชนุดม มาเล่าความเนิร์ด
ในเพลงร็อกแบบไม่เกรี้ยวกราด แต่เต็มไปด้วยความจริงใจ

,
WHAT S NEW ON
THE STANDARD
PODCAST
ฟัง THE STANDARD PODCAST ได้ที่ THESTANDARD.CO/PODCAST
PODCASTS

PODBEAN

PODCAST PLAYER

หรือเสิร์ชหาชื่อรายการจากแอปพลิเคชัน แล้วกด SUBSCRIBE รอติดตามฟังกันได้เลย

PODCAST ADDICT

VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

THE
INVISIBLE
TASTE
ความอร่อยที่มองไม่เห็น

04:03

OO:OO

WHO
ทอฟฟี่ -โสภณ ทัพกลอง

เป็นผูพ
้ ิการทางสายตา แต่โลกทีม
่ ด
ื มิดไม่มี
ผลกับความตั้งใจในการทําความรู้จักโลก
รอบตัว หนุม
่ คนนีท
้ าํ ขนมก็ได้ ปรุงอาหารก็ดี
และมีความสุขเมือ
่ ได้ทาํ อะไรด้วยตัวเอง

THE STORY

ทอฟฟเพิ่งเริ่มเขาครัวเมื่อไมนานมานี้ โดยเริ่มตนจากการทําเบเกอรี เพราะคิดวา
กระบวนการทําที่ตองผานเตาอบเพื่อใหสุก คอนขางเปนวิธีที่ปลอดภัยสําหรับคนที่
มองไมเห็นอยางตน จากนั้นจึงคอยๆ เริ่มขยับมาเปนอาหารอยาง ‘กวยเตี๋ยวลุยสวน’
แมจะไมใชอาหารทีต่ อ งผัด ตม หรือทอด แตกว ยเตีย๋ วลุยสวนก็เปนเมนูทปี่ ระกอบดวย
ผักหลายชนิด ขั้นตอนการทํามีทั้งปอก หั่น ไปจนถึงหอ ทอฟฟใชประสาทสัมผัสอื่น
ในการแยกแยะสวนผสมตางๆ ดมบาง สัมผัสบาง เขารูวาแตงกวาผลยาว พื้นผิว
ไมเหมือนผักอืน่ สวนแครอตนัน้ เหมือนกรวย ผักกาดหอมยิง่ แลวใหญ หนุม นอยบอกวา
ถาเคยจับก็จะรูดีวาใบมันเปนอยางไร
ขั้นตอนที่ยากสุดสําหรับทอฟฟคือ การปอกเปลือก เพราะมองไมเห็นวาสวนใด
ปอกไปแลวบาง และสวนใดยังเหลือเปลือกอยู ขั้นตอนบางอยางที่ตองอาศัยสายตา
เชน การคนสวนผสมใหเขากัน ทอฟฟย อมรับวาไมงา ยสําหรับเขา อยางไรก็ตามชายหนุม
ทําไดทั้งหมด แตอาจตองใชเวลามากกวาคนทั่วไปก็เทานั้น
ดูเหมือนวาการทําอาหารสําหรับทอฟฟไ มเพียงแตทาํ ใหทอ งอิม่ เทานัน้ แตยงั ทําให
ตัวเขาชื่นใจวา ผูพิการทางสายตาก็สามารถทําอะไรไดดวยตนเอง

“ความสุขของการทําอาหารกินเองคือ เราสามารถทําได้ด้วยตัวเอง ด้วยความเป็นคนพิ การ
่ ในชีวต
เรามองว่า อาหารเป็นอะไรทีไ่ กลตัว แล้วเราทําสําเร็จ มันก็เป็นความภูมใิ จอย่างหนึง
ิ ”
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• ท อ ฟ ฟี่ สู ญ เ สี ย ค ว า ม
สามารถในการมองเห็นตอน
อายุ 8 ปี
• แม้ ร สชาติ จ ะเป็ น เรื่ อ ง
สําคัญสําหรับผูม
้ องไม่เห็น
มากกว่าหน้าตาของอาหาร
แต่ เ พราะอยากจะเข้ า ใจ
ว่ า ภาพที่ ค นปกติ ม องว่ า
สวยเป็นอย่างไร ทอฟฟี่ จึง
พยายามเรี ย นรู้ แ ละใส่ ใ จ
ในรายละเอียด แม้แต่องศา
ในการจัดวางอาหารสักชิ้น
VIDEO CREDITS
STORY MAKERS
จริยา มุ่งวัฒนา
ภาณุ วิวัฒฑนาภา
ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์
ชญาน์วัต สิริศุภนันท์
นันทิยา ฤทธาภัย

