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แม้โดยทั่วไป ชัยชนะจะเป็นด้านตรงข้ามของความพ่ายแพ้ แต่ส�าหรับผู้เขียนแล้ว 2 เรื่องนี้ก็อาจกลายกลืนเป็นเรื่องเดียวกันได้
ขึ้นอยู่กับมุมมองและบริบทแวดล้อมของเรื่องนั้น เพราะในบางสถานการณ์ แม้เราจะดูเหมือนผู้แพ้ แต่ใครจะรู้ว่ามันอาจเป็นจุด
เริ่มต้นของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ขณะเดียวกัน ชัยชนะที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่หาใดเปรียบ มีผู้คนสรรเสริญกันอย่างกึกก้อง ก็อาจเป็นเพียง
ความพ่ายแพ้ทเี่ ราต้องแบกรับไว้อย่างเจ็บปวดและเงียบเชียบเพียงผูเ้ ดียว กล่าวให้งา่ ยและพืน้ ฐานทีส่ ดุ คนทัว่ ไปมักจะคิดว่า คนเรา
จะพบชัยชนะและความพ่ายแพ้ได้ในสนามการแข่งขันต่างๆ และจะต้องมีคนเป็นสักขีพยานว่า เราชนะคนอืน่ มาแล้วจริงๆ แต่บางที
สนามนั้นก็อาจไม่จ�าเป็นต้องใหญ่โต แค่มีใครอีกคนรับรู้ก็พอแล้ว เช่น ถ้าเราชวนเพื่อนคนหนึ่งวิ่งแข่งกัน แล้วเราชนะ ก็แปลว่า
เรากับเพือ่ นคนนัน้ ก็คอื สองคนในโลกทีร่ ู้ เพราะมันเป็นประสบการณ์จริงแท้ทโี่ กหกกันไม่ได้ เว้นแต่วา่ เมือ่ เพือ่ นเราไปเล่าผลแพ้ชนะ
ให้คนอืน่ ฟังอีกอย่างว่าเราแพ้ คนอืน่ ๆ ก็จะรับรูไ้ ปตามนัน้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรูค้ วามจริงเท่ากับคนทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์ดว้ ย
ซึ่งในกรณีนี้ ชัยชนะอาจเป็นแค่เรื่องที่รู้เฉพาะตัว ใครท�าใครก็รู้เท่านั้นเอง
จะว่าไป การโกหกว่าตัวเองได้รับชัยชนะหรือประสบความส�าเร็จในเรื่องอะไรมาบ้าง ก็เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ไม่ยาก และสังคม
รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ ก็เอื้อให้คนเราพูดและสร้างภาพได้เรื่อยๆ จนมีคนเชื่อว่า เราช่างเป็นคนที่
ประสบความส�าเร็จมากมายเหลือเกิน เผลอๆ เราเองก็เชือ่ เรือ่ งทีต่ วั เองแต่งขึน้ มาด้วย กระทัง่ มีกลุม่ คนทีส่ ามารถขุดคุย้ ตีแผ่ความจริง
ได้นนั่ แหละ ชือ่ เสียงนัน้ ก็สามารถดับได้ในชัว่ ข้ามคืน ไม่วา่ จะดังมาแล้วกีว่ นั กีค่ นื ก็ตาม แม้จะเป็นชัยชนะหรือความส�าเร็จจอมปลอม
แต่ก็แปลกที่ยังมีคนจ�านวนมากยินดีที่จะลิ้มรสที่คิดว่าหอมหวาน ทั้งที่ความอับอายที่จะตามมาคือความขมขื่นเหลือประมาณ
และยาวนานกว่า แต่ก็ยังมีคนยอมแลก เพราะรู้ว่าตัวเองไม่มีอะไรจะเสีย ไม่มีต้นทุนใดๆ สะสมไว้ และวิธีคิดแบบนี้เองที่น่าเศร้า
เพราะเอาเข้าจริง ทุกคนล้วนมีต้นทุนที่มองไม่เห็นทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือ ความน่าเคารพในฐานะมนุษย์ ซึ่งถ้าเรา
ไม่เคารพตัวเองจนถึงขั้นโกหกในสิ่งที่เราไม่ได้เป็น บอกโลกถึงความส�าเร็จและชัยชนะที่เราไม่ได้ลงแรงท�า ก็จะไปโทษอะไร
หากใครคนอื่นจะไม่เคารพหรือถึงขั้นเหยียบย�่าเราได้ หากเวลาแห่งความจริงเดินทางมาถึง
ขณะเดียวกัน ชัยชนะประเภทที่ได้มาโดยมีคนรับรู้มากมาย และไม่ใช่เรื่องจอมปลอม ก็ย่อมจะมีความรับผิดชอบและ
ความคาดหวังที่ตามมาอย่างมหาศาล การได้รับการจับตามอง การถูกตั้งค�าถาม การถูกตั้งข้อสงสัย หรือกระทั่งการถูกท้วงติง ฯลฯ
ล้วนเป็นสิง่ ทีผ่ ชู้ นะต้องพบเจอ และแม้จะยินดีปรีดากับชัยชนะเพียงใด แต่เรือ่ งราวของผูช้ นะยังไม่จบแค่นนั้ ชัว่ ขณะแห่งชัยชนะนัน้
สั้นนิดเดียว การรักษาชัยชนะไม่ให้เปลี่ยนมือ การยืนระยะให้ได้นาน ไปจนถึงการเลือกที่จะลงจากต�าแหน่งผู้ชนะอย่างสง่างาม
หรือกล่าวให้ไกลไปถึงการยอมแพ้เมื่อสู้จนสุดความสามารถ ก็ล้วนมีส่วนในการก�าหนดนิยามของชัยชนะได้ทั้งสิ้นว่าเราเป็นผู้ชนะ
ที่จริงแท้แค่ไหน ในเมื่อชัยชนะยังมีทั้งแบบที่มองเห็นและไม่เห็น มีทั้งแบบที่คนรู้และไม่รู้ มีทั้งแบบจริงและลวง ความพ่ายแพ้
ก็เช่นกัน และเราในฐานะมนุษย์ที่เกิดมาในโลกแห่งความผันแปรไม่แน่นอน ก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือทั้งกับชัยชนะและความพ่ายแพ้
ที่สุดท้าย-สุดทางแล้ว ไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่ เราย่อมรู้อยู่แก่ใจ
ชัยชนะและความพ่ายแพ้ล้วนมีความหมายกับมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม เพียงแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหน ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องชั่วคราว
ถ้าปล่อยให้มันกดทับนานเกินไป หัวใจเราจะมีแต่ร่องรอยฝังลึก ทั้งที่วันหนึ่ง ทุกอย่างล้วนต้องผ่านเลย
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้ ใน / ซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้สตรีขบ
สตาร์ทอัพในสวีเดนใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าขนส่งผูโ้ ดยสารในเขตเมืองชัน
ั รถได้

ภาพ www.naturskyddsforeningen.se

SAUDI ARABIA

ผูห
้ ญิงได้สิทธิ
ในการขับรถยนต์

สุภาพสตรีในซาอุดีอาระเบียได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย ให้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลได้เหมือน
ผู้ชายแล้ว โดยได้รับสิทธิให้นั่งหลังพวงมาลัย
ในฐานะผู้ขับขี่ยานพาหนะ อย่างช้าที่สุดเดือน
มิถุนายน ปี 2028 ที่ผ่านมาสตรีในประเทศนี้
รณรงค์เรียกร้องสิทธิดังกล่าวมาอย่างยาวนาน
มีการขับรถประท้วงเป็นขบวนที่กรุงริยาดใน
ปี 1990 แต่พระราชก�าหนดเดิมไม่ยอมให้สิทธิ
สตรีซึ่งมีจ�านวนครึ่งหนึ่งของประเทศ แต่การ
เปลี่ยนแปลงก�าลังจะเกิดขึ้น พร้อมกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ปัจจุบันผู้หญิงชาว
ซาอุฯ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมากกว่า
ผูช้ าย ใน 15 ปี อัตราส่วนของผูห้ ญิงวัยท�างานจะ
เพิม่ จากร้อยละ 22 เป็น 30 ก่อนหน้านีใ้ นปี 2015
สตรีได้รับสิทธิให้ลงคะแนนเสียงและลงสมัคร
รับเลือกตั้งท้องถิ่นได้
ภาพ AFP
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สตาร์ทอัพใหม่
SWEDEN

จับตุก
๊ ตุก
๊ ไฟฟ้ามาให้บริการแข่งกับอูเบอร์
การขนส่งทีส่ ะดวกรวดเร็วฉับไวเป็นทีต่ อ้ งการเสมอ และรูปแบบทีต่ อบสนองต่อความห่วงใย
โลกใบนี้มักจะสร้างกระแสตื่นตัวได้ดี สตาร์ทอัพใหม่ช่ือ บิซต์ (Bzzt) ในเมืองโกเทนเบิร์ก
ประเทศสวีเดน ให้บริการรูปแบบเดียวกับอูเบอร์ แต่กลับมาแปลกด้วยการใช้รถตุก๊ ตุก๊ ไฟฟ้า
ขนาดเล็กแทนรถยนต์ โดยสามารถเดินทางคล่องตัวด้วยความเร็ว 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ การท�าให้ขนส่งสาธารณะแบบแท็กซี่เข้าถึงได้ส�าหรับทุกคนในเมือง
ชั้นใน โดยน�าเสนอบริการที่มีราคาค่างวดพอๆ กับระบบขนส่งสาธารณะนั่นเอง บริการพ็อด
แท็กซี่โดยบิซต์เปดตัวในกรุงสตอกโฮล์ม เมืองหลวง ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
MOST READ ON THE STANDARD.CO
1. ท�ำไมคนญี่ปุ่น
ถึงไม่นิยมซื้อบ้ำน
แต่ยอมจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน
ไปตลอดชีวิต?
KATTO PANARAT

2. แรกมีธงชำติไทย
ย้อนดูประวัติศำสตร์
ธงชำติไทยในวำระ
ครบรอบ ‘100 ปี
ธงไตรรงค์’
ดิษยุตม์ ธนบุญชัย

3. บัตรคนจนมำแล้ว!
แจกเงินติดบัตร
ซื้ออะไรก็ได้เดือนละ
200-300 บำท
เริ่มใช้ได้ 1 ต.ค. นี้
พลวุฒิ สงสกุล

4. เคำะแล้ว!
รำคำบุหรี่ใหม่
ปรับขึ้นเกือบทุกตัว
เอกพล บรรลือ

USA

่ งมือเตือนเหตุสภาพอากาศร้ายแรง
กลุม
่ วิศวกรจาก MIT คิดค้นเครือ

ภาพ inhabitat.com

กลุม่ วิศวกรจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตต์ หรือ MIT คิดค้นวิธสี ร้างระบบอัลกอริทมึ ในคอมพิวเตอร์ทจี่ ะช่วยตรวจจับ
รูปแบบก่อนการเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรง ไม่วา่ จะเป็นคลืน่ ในมหาสมุทร พายุเฮอร์รเิ คน หรือแม้แต่ภาวะทีจ่ ะท�าให้เกิดการสูญพันธุ์
ของสิง่ มีชวี ติ แบบฉับพลัน ระบบอัลกอริทมึ รูปแบบใหม่ของ MIT สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กบั ระบบการอ่านสัญญาณเตือน
ทีม่ ขี อบเขตกว้างไกลกว่าเดิม เนือ่ งจากในอดีต นักวิทยาศาสตร์จะพยายามท�านายเหตุการณ์รา้ ยแรงด้วยการแก้ปญ
ั หาตาม
กรอบของคณิตศาสตร์ แต่พวกเขาไม่ได้เข้าใจจริงถึงกลไกที่ซับซ้อนของรูปแบบการก่อตัวในแต่ละเหตุการณ์ ก็เลยท�าให้
เกิดการท�านายทีผ่ ดิ พลาดได้ แต่ระบบใหม่นจี้ ะผสมผสานสมการของอัลกอริทมึ เข้ากับฐานข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ ดิม เพือ่ ให้เกิดการ
ท�านายทีแ่ ม่นย�าขึน้ ซึง่ ล่าสุดเมือ่ มีการทดสอบระบบดังกล่าวพบว่า สามารถตรวจจับรูปแบบก่อนเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงได้
แม่นย�าราวๆ 75-99% เลยทีเดียว
USA

JAPAN

ญีป
่ น
ุ่ สร้างกังหันเก็บพลังงาน

่ ในทะเลและช่วยป้องกันแนวชายฝั่ง
จากคลืน
ถ้าเห็นกังหันลมตามแนวชายฝัง ทะเลในญีป่ นุ่ ก็ไม่ตอ้ งแปลกใจ เพราะนอกจากเขา
จะใช้กงั หันลมป้องกันแนวชายฝัง จากการถูกคลืน่ ซัดและน�า้ ทะเลกัดเซาะแล้ว กังหัน
เหล่านัน้ ยังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จากคลืน่ ในทะเลอีกด้วย เพราะในทะเลมี
ทัง้ ลมและคลืน่ ทีซ่ ดั เข้ามาทัง้ วันทัง้ คืน ซึง่ ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานชัน้ ดี และนีก่ ค็ อื
ผลงานการคิดค้นของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งโอกินาวา ซึง่ พวกเขา
จะท�าการติดตั้งกังหันลมแบบ 5 ใบพัด ลงไปในทะเลจ�านวนมาก กังหันที่ว่าจะมี
อุปกรณ์ชว่ ยแปลงพลังงานคลืน่ หรือ Wave Energy Converter (WEC) ติดตัง้ อยู่
รวมทัง้ มีสายเคเบิลทีเ่ ป็นเส้นทางจ่ายไฟฟ้ากลับมาให้กบั ระบบอืน่ ๆ บนชายฝัง ต่อไป
ส่วนใครทีก่ งั วลว่ากังหันลมทีต่ ดิ ตัง้ อยูใ่ นทะเลจะสร้างผลกระทบกับสิง่ มีชวี ติ ในทะเล
หรือเปล่า (เช่น เวลาน�า้ ขึน้ สูง แล้วอาจจะมีสตั ว์นา�้ ว่ายมาติดกังหัน) นักวิทยาศาสตร์
มีค�าตอบว่า เขาคิดค้นให้กังหันมีความเร็วและใบพัดที่ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์น�้า
และถ้าปลาหรือกระทั่งโลมาถูกซัดมาติดกังหัน มันก็จะว่ายหนีหลุดไปได้โดยไม่ได้
รับบาดเจ็บ

ภาพ newatlas.com

5. เปิดใจ ‘จิตอำสำ’
พิ ธีถวำยพระเพลิง
พระบรมศพ
หลังลงทะเบียน
วันแรกคิวเต็มจนล้น
พลวุฒิ สงสกุล

6. ฟีเจอร์ใหม่
ใน IOS 11
ท�ำอะไรได้บ้ำง?
ปณชัย อารีเพิ่ มพร

7. ศิลปินฝรั่งเศส
เปลี่ยนโลโก้
แบรนด์ดัง
ให้เป็นมิตรกับโลก
ปิยพร
อรุณเกรียงไกร

8. ประชำชน
หลั่งไหลเข้ำชม
‘พระที่นั่งอนันตสมำคม’ ก่อนปิด
โดยไม่มีก�ำหนด
ฐานิส สุดโต

นิวยอร์กวางแผน
สร้างสถานีชาร์จ
รถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้ากว่าพันแห่ง

นายกเทศมนตรีของ
นิ ว ยอร์ ก พู ด หยิ ก
แกมหยอกว่า “ในเมือ่
ประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรัมป ของเราถอนตัว
จากการเป็นผูน้ า� ทีใ่ ส่ใจเรือ่ งสภาวะโลกร้อน เราเลย
ยิง่ ต้องลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีจ่ ะช่วยลดการปล่อย
มลภาวะให้กบั โลก” แผนการก่อสร้างสถานีชาร์จรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าแบบความเร็วสูงทีใ่ ช้เวลาชาร์จไม่นาน
แต่รถมีพลังงานเดินทางได้ไกลขึน้ จะเริม่ ต้นในปี 2018
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2020 จะท�าให้มสี ถานี
ชาร์จเพิม่ ขึน้ ถึงกว่า 50 จุด จากทีม่ อี ยูเ่ ดิมในปัจจุบนั
และวางแผนให้ในแต่ละสถานีมจี ดุ ชาร์จเพิม่ ขึน้ กว่า
ทีล่ ะ 20 จุด มากกว่าสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าของ
ค่าย Tesla ทีม่ สี ถานีละไม่เกิน 6 จุดชาร์จ นอกจากนัน้
สถานีชาร์จที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้ก็จะขยายให้ครบทั้ง
5 ย่านในนิวยอร์กด้วย งบลงทุนในโครงการนีจ้ งึ สูง
ถึง 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

9. สุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ มองอนำคต
พรรคเพื่ อไทย
ยุทธศำสตร์ชำติและ
ควำมหวังคนรุ่นใหม่
ธนกร วงษ์ปญ
ั ญา,
พลวุฒิ สงสกุล

10. รัฐบำลให้
‘26 ตุลำคม’
หยุดรำชกำรวันเดียว
ออกทุกข์ตั้งแต่
วันที่ 28 ตุลำคม
ธนกร วงษ์ปญ
ั ญา

NORWAY
UK

ภาพ archpaper.com

โดรนคู่
ภาพ AFP

ภาพ AFP

กู้โลก
ปลูกต้นไม้ในอัตรา

100,000 ต้นต่อวัน

จ�ำนวนเดือนทีอ
่ ท
ุ ยำนแห่งชำติฯ
หมู่ เ กำะพี พี มี ม ติ ใ ห้ ปิ ด อ่ ำ ว
มำหยำ จังหวัดกระบี่ โดยห้ำม
นักท่องเที่ยวเข้ำพื้ นที่ระหว่ำง
เ ดื อ น มิ ถุ น ำ ย น - กั น ย ำ ย น
ปี 2561 เพื่ อให้ธรรมชำติทั้ง
บนฝั่ งและใต้ ท ะเลได้ ฟ ื้ นตั ว
หลั ง ตกอยู่ ใ นสภำพเสี ย หำย
และเสื่ อ มโทรม ทั้ ง จำกกำร
ทิ้ ง สมอเรื อ กำรด� ำ น�้ ำ ตื้ น ดู
ปะกำรัง น�้ำเป็นตะกอนท�ำให้
ปะกำรังเติบโตช้ำ เป็นต้น

ภาพ AFP
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GLOBAL NUMBERS
ภาพ AFP

บริษทั ไบโอคาร์บอน เอ็นจิเนียริง จาก
ออกซ์ฟอร์ด ทีก่ อ่ ตัง้ โดยอดีตวิศวกรแห่ง
องค์ ก ารนาซา ผลิ ต โดรน 2 ล� า ที่ มี
คุณสมบัติในการปลูกต้นไม้ได้มากถึง
100,000 ต้นต่อหนึ่งวัน เพิ่มความหวัง
ของมวลมนุษยชาติในการปลูกป่าทดแทน
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ ล ดน้ อ ยไปทุ ก ที ทั่ ว โลก
โดรน 2 ล�า จะท�างานคูก่ นั โดยตัวแรกจะ
สแกนพืน้ ทีเ่ พือ่ ท�าแผนที่ 3 มิติ และระบุ
จุดที่จะปลูกต้นไม้ ส่วนตัวที่ 2 จะขับ
เคลื่อนไปตามแผนที่ดังกล่าวและยิง
กระเปาะเมล็ดพืชที่ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพลงสู่พื้นที่ซึ่งระบุในแผนที่ วิธีน้ี
มีประโยชน์ต่อการปลูกป่าในบริเวณที่
มนุษย์เข้าไม่ถึง ระบบโดรนคู่กู้โลกนี้
สามารถปลูกต้นไม้ได้มากถึง 1 พันล้านต้น
ภายใน 1 ปี อาจจะดูเป็นตัวเลขมหาศาล
แต่รหู้ รือไม่วา่ มนุษย์เราตัดต้นไม้มากถึง
6 พันล้านต้นในแต่ละปี โครงการนีค้ ว้า
รางวัลที่ 2 จากการประกวด Drones for
Good ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาแล้ว
เมือ่ เดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา

องค์ ก ำรอนำมั ย โลกเผยผลกำร
ศึ ก ษำสถิ ติ ก ำรท� ำ แท้ ง ทั่ ว โลกสู ง
ถึง 55.7 ล้ำนครั้งต่อปี เกือบครึ่ง
จำกจ�ำนวนนี้เป็นกำรท�ำแท้งเถื่อน
ซึง
่ 97% เกิดขึน
้ ในภูมภ
ิ ำคแอฟริกำ
เอเชีย และลำตินอเมริกำ โดยใน
แต่ ล ะปี มี ผู้ ห ญิ ง เสี ย ชี วิ ต จำกกำร
ท�ำแท้งเถื่อนประมำณ 47,000 คน

่ อดรถสาธารณะเพื่ อลดการใช้รถยนต์
กรุงออสโลแบนทีจ

นอร์เวย์เป็นหนึง่ ในประเทศหัวก้าวหน้าทีพ่ ยายามผลักดันให้การใช้พลังงานทางเลือกเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ และรองนายกเทศมนตรีกรุงออสโลก�าลังพิจารณา
ยกเลิกการใช้พนื้ ทีส่ าธารณะเป็นทีจ่ อดรถ 650 จุด ในเขตเมืองหลวง โดยจะมีการน�าพืน้ ทีจ่ อดรถทีย่ กเลิกไปท�าเป็นเลนจักรยานและสนามเด็กเล่นแทน ก่อนหน้านี้
ในปี 2015 รัฐบาลนอร์เวย์เคยพยายามผลักดันให้กรุงออสโลเป็นเมืองปลอดรถยนต์แห่งแรกของยุโรป แต่แผนดังกล่าวถูกต่อต้านอย่างหนักจากกลุม่ นักธุรกิจ
จนต้องยกเลิกไป นอร์เวย์ประกาศจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามปริมาณปี 1990 ในอัตราร้อยละ 95 ภายในปี 2030 โดยภาคการคมนาคมขนส่งมีสว่ น
ในการปล่อยก๊าซดังกล่าวถึงร้อยละ 61 ทีผ่ า่ นมา เมืองหลวงของประเทศมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากทีส่ ดุ ติดอันดับโลก และหนึง่ ในสามของรถประจ�าทางใช้กา๊ ซ
และพลังงานชีวภาพ ในขณะทีร่ ถส่วนบุคคลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คดิ เป็นร้อยละ 40 ถ้าหากแผนการยกเลิกใช้ทจี่ อดรถสาธารณะยังให้ผลลัพธ์ไม่ดพี อ
สภากรุงออสโลจะน�าแผนการห้ามใช้รถยนต์กลับเข้าสูส่ ภาอีกครัง้ ในปี 2019
JAPAN

พลังสีเขียว พลังงานทางเลือก ก�าลังอยูใ่ นช่วง
ขาขึ้น และหลายประเทศคิดค้นหาทางใช้
ประโยชน์จากกระแสลมอย่างจริงจังด้วยการ
สร้างกังหันที่ผันแรงลมให้กลายเป็นกระแส
ไฟฟ้า นวัตกรรมล่าสุดมาจากอังกฤษซึง่ สร้าง
กังหันขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกและมีคณ
ุ สมบัติ
อันน่าทึง่ เพราะแค่ใบพัดกังหันสามแฉกทีเ่ ห็น
หมุนครบหนึง่ รอบ สามารถสร้างกระแสไฟฟ้า
ป้อนบ้านหนึง่ หลังได้นาน 29 ชัว่ โมง กังหันทีว่ า่
สูง 195 เมตร ใบพัดยาว 80 เมตร กังหัน 32 ตัว
ตั้งตระหง่านอยู่ในอ่าวลิเวอร์พูล กลายเป็น
ฟาร์มลมขนาดใหญ่ แต่ละตัวผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้เต็มที่ 8 เมกะวัตต์ การติดตัง้ กังหัน
ช่วยลดค่าใช้จา่ ยด้านการก่อสร้าง เพือ่ ผลิต
กระแสไฟฟ้า และเพิม่ ก�าลังไฟฟ้าส�ารองให้
กับฟาร์มที่ใช้ประโยชน์จากลม ปัจจุบันการ
ผลิตพลังงานจากกระแสลมมีค่าใช้จ่ายถูก
กว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์ และกลายเป็น
ทางเลือกอันดับต้นๆ ในหลายประเทศ

จ�ำนวนโดยประมำณของ
ผู้ไร้ท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง
ในมหำนครลอนดอน
ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม คนที่ มี อ ำยุ
ระหว่ำง 16-25 ปี หลำยคน
ยอมมี เ พศสั ม พั น ธ์ กั บ
คนแปลกหน้ำเพือ
่ แลกกับ
กำรขอที่ค้ำงคืน (ที่มำ:
The London Assembly)

จ� ำ นวนหมวด
ห มู่ ข อ ง สิ่ ง มี
ชีวิตที่เป็นสำย
พั นธุ์เฉพำะถิ่น
ของญีป
่ น
ุ่ เช่น
ปลำ หอยทำก
ห อ ย แ ม ล ง ภู่
สำหร่ำย ที่พบในซำกปรักหักพั งอันเป็นผลจำกสึนำมิเมื่อปี 2011 สัตว์
เหล่ำนัน
ั นำนถึง 6 ปี บ้ำงก็เกิดและเติบโตในซำกปรักหักพัง
้ บ้ำงมีอำยุขย
เช่น ขยะพลำสติกทั้งหลำยที่ลอยอยู่ในมหำสมุทรแปซิฟก
ิ ใช้เวลำ 7 ปี
เดินทำงไกล 7,000 กิโลเมตร จำกญีป
่ น
ุ่ และเพิ่งถึงหมูเ่ กำะฮำวำยเมือ
่
เร็วๆ นี้
ภาพ dw.com

เมืองเล็กๆ ใน
ญี่ป่น
ุ เริ่มผลิต
กระแสไฟฟ้า
ใช้เองแบบยั่งยืน

ภาพ AFP

หลังเหตุการณ์สนึ ามิในปี 2011 เมืองเล็กๆ
ในประเทศญีป่ นุ่ ประสบปัญหาเรือ่ งไฟฟ้า
ขาดแคลน ท�าให้การฟื้นฟูเมืองเต็มไป
ด้วยอุปสรรค เมืองฮิกาชิมตั สึชมิ ะ ทีอ่ ยู่
ทางตอนเหนือก�าลังพยายามช่วยเหลือ
ตัวเองด้วยการสร้างระบบไฟฟ้าเพือ่ สามารถ
พึง่ พาตัวเองได้ โดยการควบคุมและจ่าย
กระแสไฟโดยหน่วยงานท้องถิน่ ผลพวง
จากสึนามิในครัง้ นัน้ บ้านเรือน 3 ใน 4 ของ
เมืองนี้พังทลาย มีผู้เสียชีวิต 1,100 คน
และได้งบบูรณะเมืองจากรัฐบาลกลาง
โดยเมืองทีม่ ปี ระชากรขนาด 40,000 คน
เลือกที่จะสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
ของตัวเอง ซึง่ สามารถป้อนไฟฟ้าร้อยละ
25 โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาการจ่ายไฟจากส่วน
ภูมภิ าค หลายเมืองก�าลังพิจารณาตัวเลือก
เดียวกันนี้ โครงการฟื้นฟูที่ได้รับงบจาก
รัฐบาลกลางเป็นไปเพือ่ สร้างโครงสร้างพืน้
ฐานส�ารองให้กับเมืองต่างๆ ในกรณีท่ี
เกิดภัยพิบตั ขิ นึ้
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อังกฤษสร้างกังหันผลิตพลังงาน
ขนาดใหญ่ทส
ี่ ุดในโลก

IN HISTORY
ภาพ AFP

CHIANG KAISHEK BECOMES
CHAIRMAN OF
THE REPUBLIC
OF CHINA
10 ตุลำคม ปี 1928 เจียงไคเชก
ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธำนรัฐบำล
จี น ชำติ นิ ย ม ก่ อ นที่ จ ะกลำยเป็ น
ป ร ะ ธ ำ น ำ ธิ บ ดี ค น แ ร ก ข อ ง
สำธำรณรัฐประชำชนจีน และได้รบ
ั
เ ลื อ ก ใ ห้ เป็ น บุ ค คลแห่ ง ปี ข อง
นิตยสำร TIME ในปี 1937 ร่วมกับ
ซ่งเหม่ยหลิง ภรรยำ (ภำพถ่ำยคูก
่ น
ั
ในปี 1928)
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W
อังเกลา โดโรเธีย แมร์เคิล ในวัย 63 ปี ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงจากสถานะดุษฎีบัณฑิตด้านฟิสิกส์และ
เคมี เมือ
่ 31 ปีกอ
่ น แล้วหันมาสนใจเรือ
่ งประชาธิปไตย
ในยุคที่หนุ่มสาวเยอรมันตื่นตัวเรื่องการเมืองหลัง
กําแพงเบอร์ลินล่มสลาย ผ่านชีวิตคู่ท่ล
ี ้มเหลว แต่
ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งทางด้านการเมือง จนก้าวสู่
การเป็นผู้นําหญิงแห่งแดนอินทรีเหล็กได้ 4 สมัย
ติ ด ต่ อ กั น หลั ง การประกาศผลการเลื อ กตั้ง ครั้ ง
ล่าสุดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
อะไรคือเคล็ดลับการก้าวสูอ
่ าํ นาจจนนางอังเกลา
ได้รบ
ั การยกย่องจากทัง
้ นิตยสาร TIME และ Forbes
ให้เป็นผูห
้ ญิงทีท
่ รงอิทธิพลทีส
่ ด
ุ ในโลก THE STANDARD ฉบับนีไ้ ขความสําเร็จบนถนนการเมืองของเธอ
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THE
MIGHTY
MERKEL
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์
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อั ง เกลา แมร์ เ คิ ล เคยกล่ า วถึ ง ตั ว เองในวั ย เด็ ก ว่ า เป็ น
“A little movement idiot” เพราะในวัย 5 ขวบ เด็กหญิง
อังเกลาไม่เคยเดินโดยไม่หกล้มได้เลย
จากวารวัยทีเ่ ติบโตในเยอรมนีตะวันออก อาศัยอยูอ
่ ย่าง
แออัดในโรงเรียนสอนศาสนาทีเ่ ต็มไปด้วยผูพ
้ ิการ เข้าสูร่ น
ุ่ สาว
ด้วยการถูกเพื่ อนชายร่วมชั้นล้อเลียนเกี่ยวกับรูปโฉมที่ไม่
โดดเด่น แต่นน
ั่ ไม่สาํ คัญ เพราะอังเกลาพัฒนามุมมองทีม
่ ต
ี อ
่
ชีวต
ิ ลับสมองจนแหลมคม และใช้สติปญ
ั ญาเป็นอาวุธประมือ
กับคู่ต่อสู้ จนผงาดขึ้นเป็นสตรีท่ีทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่ง
ของโลก และล่าสุดรักษาตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมนี
เป็นสมัยที่ 4 ไว้ได้
ภายใต้ดวงตานิง
ุ ม
ุ หญิงเหล็กแห่งยุโรป
่ ลํา้ ลึกและท่าทีสข
ผู้น้เี ดินผ่านถนนชีวิตแบบใดมาบ้าง? เราจะไปดูกัน

มันสมองที่เปรื่องปราด

ภาพ edition.cnn.com

เพราะแตกต่างจึงเติบโต

อังเกลาเปนนักการเมืองที่โดดเดนและแตกตางจาก
ผูนําคนกอนๆ ของเยอรมนี ไมใชเพราะเธอเปนผูหญิง
เทานั้น แตเพราะเธอเติบโตขึ้นในประเทศคอมมิวนิสต
เยอรมนีตะวันออก ยอนกลับไปเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
ป 1954 เด็กหญิงอังเกลา โดโรเธีย แคสเนอร ถือกําเนิด
ขึน้ พอของเธอ ฮอรสท แคสเนอร เปน บาทหลวงนิกาย
ลูเทอรแรน สวนแม เฮอรลินด แคสเนอร เปนครูสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาละติน แมเธอจะเกิดที่เมือง
ฮัมบวรก เยอรมนีตะวันตก แตไมกี่สัปดาหหลังลืมตา
ดูโลก พอของเธอก็โยกยายทั้งครอบครัวไปเยอรมนี
ตะวันออก และลงหลักปกฐานทีเ่ มืองเทมปลิน หางจาก
กรุงเบอรลินราว 50 ไมล
ครอบครัวแคสเนอรอาศัยอยูใ นโรงเรียนสอนศาสนา
วาลดอรฟของคริสตจักรลูเทอรแรน ทีน่ นั่ ไมเพียงแตเปน
บานของครอบครัวเล็กๆ นี้เทานั้น หากแตยังเปนบาน
ของผูพิการอีกหลายรอยคน อยูรวมกันอยางแออัดใน
บรรยากาศนาหดหู หองเล็กๆ เพียงหองเดียวตองรองรับ
คนมากถึง 60 คน และมีเครือ่ งเรือนแคเตียงผาใบเทานัน้
อังเกลาเคยกลาวถึงวาลดอรฟวา “การตองเติบโต
มาในสถานที่ที่แวดลอมไปดวยผูพิการและผูปวยเปน
ประสบการณสาํ คัญในชีวติ ของฉัน มันสอนใหฉนั เรียนรู
ที่จะปฏิบัติตอพวกเขาอยางเปนปกติ”
อยางไรก็ตาม การเติบโตในประเทศคอมมิวนิสตก็
ไมใชเรือ่ งยากเกินกวาทีอ่ งั เกลาจะจัดการ แมครอบครัว
ของเธอจะตองรอรับเสือ้ ผา อาหาร และเงินจากญาติที่
ฮัมบวรก แตเธอยังคงมีทศั นคติทดี่ ตี อ ชีวติ ดังทีเ่ ธอเคย
กลาวกับ แฮรลินด เคิลเบิล ชางภาพชาวเยอรมันเมื่อ
ป 1991 วา “ฉันคอนขางจะมีจิตวิญญาณที่เจิดจา
ฉันคาดหวังเสมอวาเสนทางชีวติ ของฉันจะสดใส ไมวา
จะเกิดอะไรขึ้น ฉันไมมีวันยอมใหตัวฉันเองตองรูสึก
ขมขื่น ฉันมักฉกฉวยพื้นที่หรือโอกาสอันเปนอิสระใดๆ
ก็ ต ามที่ เ ป น ไปได ภ ายในดิ น แดนของสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยเยอรมนี ชีวิตวัยเด็กของฉันไมมีเงามืด
ของความเศราหมองมาบดบัง และฉันไมจาํ เปนตองอยู
แบบที่มีความขัดแยงกับกฎเกณฑของประเทศ”

อังเกลาเรียนหนังสือเกงมาตั้งแตเด็ก วิชาที่เธอ
โปรดปรานและทําไดดมี าตลอดคือ คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษา
เอริ ก า เบนน ครู ส อนภาษารั ส เซี ย ของ
อั ง เกลาสมั ย เรี ย นอยู  ที่ เ ทมปลิ น เคยเล า ถึ ง
ลูกศิษยคนนีไ้ วใน The New Yorker วา อังเกลา
ในชวงวัยรุน ไมเคยเปนเด็กสาวแสบๆ ทีแ่ กแดด
หรือชอบหวานเสนห สวนใหญใครๆ มักรูสึกวา
เธอไมสนใจการแตงตัว กับทรงผมยิ่งแลวใหญ
เพือ่ นปากรายบางคนบอกวา ผมของเธอเหมือน
กานํ้าครอบอยูบนหัว หนําซํ้ายังแปะปายวา
เธอตองอยูใน Club of the Unkissed (สมาคม
คนไมเคยถูกจูบ) เสียดวยซํ้า
แตไมวา ใครจะวิจารณเธออยางไร เรือ่ งหนึง่
ซึง่ ไมมใี ครประมาทเธอไดเลยก็คอื ผลการเรียน
อันยอดเยีย่ ม ตอนเกรด 8 อังเกลาไดรบั เลือกจาก
ครูเบนนใหเขารวมชมรมภาษารัสเซีย ครูเบนน
ฝ ก ฝนลู ก ศิ ษ ย คนนี้ เ พื่ อ เตรี ย มพร อ มสํ า หรั บ
การแขงขันภาษารัสเซีย และอังเกลาก็ไมทาํ ให

ผิดหวัง เธอกวาดชัยชนะในทุกเวที ตั้งแตระดับ
โรงเรียนสูระดับประเทศ
อีกหลายสิบปตอ มา เมือ่ อังเกลากลายเปน
ผูนําประเทศ เธอยืนเคียงขางประธานาธิบดี
รัสเซีย วลาดิเมียร ปูตนิ ผูช นื่ ชมและประทับใจ
อังเกลาอยางมาก เพราะเธอเปนผูน าํ ระดับโลก
คนแรกทีส่ อื่ สารกับเขาดวยภาษาแมของเขาเอง
และเรื่องนี้ก็นําความปลาบปลื้มมาสูครูเบนน
อยางที่สุด
หลังจบการศึกษาระดับมัธยม อังเกลาเขา
เรี ย นต อ ด า นฟ สิ ก ส แ ละเคมี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ไลพซกิ และทีน่ เี่ องทีเ่ ธอไดพบกับ อูลริช แมรเคิล
สามีคนแรก ทั้งคูแตงงานกันในป 1977 และ
หยากันในป 1982 คูชีวิตคนถัดมาของเธอเปน
ศาสตราจารยดา นเคมีนามวา โยอาคิม ซาวเออร
รักครั้งนี้ยืนยาวมาจนปจจุบัน
หลังจากเรียนจบปริญญาตรีในป 1978
อังเกลาเดินหนาศึกษาตอที่สถาบันชั้นนําดาน
วิทยาศาสตรของเยอรมนี กรุงเบอรลนิ จนสําเร็จ
ปริญญาเอกสาขาเคมีควอนตัม ในป 1986

WHEN IT COMES TO
HUMAN DIGNITY,
WE CANNOT MAKE
COMPROMISES.
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ถนนสายการเมือง

หลังจากกําแพงเบอรลนิ ลมสลายลงในป 1989 อังเกลา
เขารวมกลุมตื่นตัวทางประชาธิปไตย (Democratic
Awakening) งานแรกที่ลงมือทําในสายการเมืองคือ
แกะกลองคอมพิวเตอร และจัดการติดตั้งใหพรอม
ใชงาน ถัดมาอีก 1 ป เธอจึงกลายเปนโฆษกหญิงของ
ทีน่ ี่ และเปลีย่ นชือ่ เปน พันธมิตรเพือ่ เยอรมนี (Alliance
for Germany)
แมองั เกลาโดดเดนเปนทีจ่ บั ตามากขึน้ แตเธอก็ยงั
คงเปนผูไ มสนใจกับภาพลักษณของตัวเอง นุง กระโปรง
หลวมๆ สวมรองเทาแตะ และตัดผมสัน้ ทรงธรรมดาทีส่ ดุ
ในโลก และถูกวิพากษวจิ ารณเชิงลบจากเพือ่ นรวมงาน
ผูชาย ถึงขั้นมีคนเสนอจะออกเงินซื้อเสื้อผาใหมใหเธอ
อังเกลากาวสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเขารวมกับพรรค
สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU-Christian
Democratic Union) พรรคการเมืองที่ใหญที่สุดใน
เยอรมนีตะวันตก ในป 1990 เยอรมนีจัดการเลือกตั้ง
ครัง้ แรก หลังจากรวมประเทศสําเร็จ เธอไดรบั เลือกเขา
สภาในนามตัวแทนพรรค CDU และไดรับการแตงตั้ง
เปนรัฐมนตรีกระทรวงสตรีและเยาวชน
ต อ มาในป 1994 อั ง เกลาก็ ไ ด ค รองตํ า แหน ง
รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดลอมและพลังงานนิวเคลียร
ถัดมาอีกเพียง 4 ป เธอไดรับเลือกใหเปนเลขาธิการ
พรรค CDU ตามดวยการเปนหัวหนาพรรคในป 2000
ป 2005 ประวัติศาสตรการเมืองของเยอรมนีตอง
ไดรับการบันทึกอีกครั้ง เมื่ออังเกลาไดรับเลือกตั้งเปน
นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนี ปจจุบันเธอ
ครองตําแหนงตอเนือ่ ง 3 สมัย และกําลังกาวเขาสูส มัย
ที่ 4 หลังผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งใหญของ
เยอรมนีสิ้นสุดลงเมื่อวันจันทรที่ 24 กันยายนที่ผานมา

DID YOU KNOW?
MEETING WITH KONY

ภาพ edition.cnn.com

FIRST FEMALE CHANCELLOR

ปี 2005 อังเกลา แมร์เคิล ได้รับเลือกให้
เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ห ญิ ง คนแรกของ
เยอรมนี ปีนั้นเธออายุ 51 ปี ถือเป็นผู้นํา
ประเทศที่อายุน้อยที่สุดที่เยอรมนีเคยมีมา
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อังเกลาเคยโดนสุนัขกัด จึงกลัวสุนัขมาก
เมือ
่ เธอพบประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูตน
ิ
ครัง
้ แรก เขาหยอกเธอแรงๆ ด้วยการมอบ
ของเล่นรูปสุนัขให้ ครั้งต่อมาปูตินปล่อย
เจ้าโคนี สุนข
ั พันธุล
์ าบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
ตัวใหญ่เข้ามาป้วนเปี้ ยนใกล้ๆ อังเกลากล่าว
ถึงการกระทําของปูตน
ิ นัน
้ ว่า “เขาหวาดกลัว
ความอ่อนแอของตัวเอง รัสเซียไม่ประสบ
ความสําเร็จไม่ว่าการเมืองหรือเศรษฐกิจ
ทั้งหมดที่เขามีก็คือ หมาตัวนั้นนั่นแหละ”

นักวิเคราะห์สถานการณ์

ภาพ edition.cnn.com

ALWAYS
BE MORE
THAN YOU
APPEAR
AND NEVER
APPEAR
TO BE MORE
THAN YOU
ARE.

MUTTI

PLUM CAKE

ไม่เพียงเป็นนักการเมืองทีเ่ ก่งการ การบ้าน
การเรือนของอังเกลาก็ไม่บกพร่อง เธอทํา
อาหารอร่ อ ย โดยเฉพาะขนมเค้ ก พลั ม
สมัยทีเ่ ธอเป็นนักการเมืองรุน
่ เยาว์ และยัง
พอมี เ วลาสํ า หรั บ อบเค้ ก พลั ม ของโปรด
ของสามี ตรงข้ามกับปัจจุบน
ั ภาพทีค
่ นเห็น
โดยบังเอิญอยู่ประปรายคือ ผู้นําประเทศ
คนนีม
้ เี วลาเพียงซือ
้ ข้าวของจากร้านของชํา
ในละแวกบ้านเธอเท่านั้นเอง

อังเกลาได้รบ
ั การชืน
่ ชมว่า เป็นผูน
้ าํ ประเทศ
คนแรกที่สนับสนุนด้านกีฬา เธอไปร่วมให้
กํ า ลั ง ใจที ม ชาติ เ ยอรมนี ใ นการแข่ ง ขั น
ฟุ ตบอลโลก และเข้าไปแสดงความยินดี
อย่างเป็นกันเองถึงในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
เหล่านักกีฬาต่างปลาบปลื้มในความใส่ใจ
และยกให้เธอเป็นมาสคอตของทีม และเรียก
เธอว่า Muttivation หรือ Mutti ซึ่งมี
ความหมายว่า ‘แม่’ นั่นเอง

อังเกลาคือตัวแทน ‘ความแตกตาง’ ที่หาไมเจอในตัว
นักการเมืองเยอรมนีไมวา จะยุคสมัยใด เธอเปนผูห ญิง
เคยหยา แตงงานใหม ไมมลี กู เปน ดร. ทางเคมีควอนตัม
และเปน Ossi ซึ่งหมายถึงผลผลิตจากยุคสมัยของ
เยอรมนีตะวันออก เธอฉลาดเปนกรด และเลนเกมเปน
อดีตหัวหนางานในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี โจนาธาน
โพเวลล แหงสหราชอาณาจักร เคยกลาวกับ BBC วา
“หนึ่งในสิ่งที่ผูคนมักไมเขาใจอังเกลา คือแทจริงแลว
เธอเปนนักการเมืองที่ไรความปรานี เธอมีเลหเหลี่ยม
มากมายที่ใชจัดการคูแขงในพรรค CDU และสามารถ
กําจัดพวกเขาไดแคเพียงยักคิ้ว”
อังเกลาขึ้นสูจุดสูงสุดเมื่อเธอทําใหเยอรมนีเปน
พีใ่ หญในการแกปญ
 หาเศรษฐกิจในยูโรโซน ในเวลาที่
ชาติตา งๆ ยอมรับวา ไมสามารถแบกรับหนีอ้ นั ทวมทน
ได มีเพียงเยอรมนีที่เศรษฐกิจขยายตัวถึง 3% มีสินคา
สงออกอันดับ 1 ของยุโรป อัตราการจางงานก็เพิ่มขึ้น
อังเกลาแกปญหาแบบนักวิทยาศาสตร เธอเปน
นักวิเคราะหสถานการณชนั้ เยีย่ ม ในหัวของเธอเหมือน
ลิน้ ชักทีช่ อ งหนึง่ กําลังเปรียบเทียบสถานการณ อีกชอง
หนึ่งประมวลผลถึงสิ่งที่จะตามมาหลังจากตัดสินใจ
ในขณะทีล่ นิ้ ชักถัดมากําลังชัง่ นํา้ หนักความเสีย่ งตางๆ
ปนี้อังเกลาอายุ 63 ป เปนนายกรัฐมนตรีมาแลว
12 ป และจะดํารงตําแหนงไปอีก 4 ป หากสมัยที่ 4 ของ
การเปนผูน าํ เยอรมนีไมมเี หตุมาทําใหสะดุดลงกลางคัน
อังเกลา แมรเคิล จะกลายเปนผูนําเยอรมนีที่ครอง
อํานาจนานทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตรการเมืองของประเทศ
และเปนสตรีที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของโลก

PERSON OF
THE YEAR

ปี 2015 นิตยสาร
TIME ยกย่ อ งให้
อั ง เกลา แมร์ เ คิ ล
เป็ น บุ ค คลแห่ ง ปี
คาร์ล วิก บรรณาธิการใหญ่ของ TIME
ประกาศว่ า อั ง เกลาเป็ น ผู้ นํ า ของ
สหภาพยุโรปอย่างแท้จริง เธอเปรียบ
เหมือนเสาหลักให้ประเทศอื่นๆ ที่อยู่ใน
ภาวะเปราะบาง ทีผ
่ า่ นมายุโรปต้องเผชิญ
ภาวะสั่นคลอนหลายอย่าง ไม่ว่าวิกฤต
หนีก
้ รีซ ยูโรโซน และวิกฤตผูล
้ ภ
้ี ย
ั แต่เธอ
ก็สามารถเป็นหลักและนําทางให้ทก
ุ ชาติ
ได้ในที่สุด
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THE
POWER
OF
ANGELA
MERKEL
เรื่อง กานท์กลอน รักธรรม

เป็นเวลา 12 ปีแล้ว ที่เราเห็น อังเกลา แมร์เคิล
ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมนี ส่งผลให้
เธอเป็นผู้หญิงทรงอิทธิพลของยุโรปและของโลก
ที่ ผ่ า นมาพรรคสหภาพประชาธิ ป ไตยคริ ส เตี ย น
(CDU-Christian Democratic Union) ของเธอ
ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งถึง 3 สมัย
ติดต่อกัน และครั้งนี้อีกเช่นกันที่พรรค CDU ได้
คะแนนเสียงมากที่สุดในสมัยที่ 4

แมวาพรรค CDU ของเธอจะยังไดคะแนนสูงสุด
แตเปนครั้งแรกที่พรรค CDU ไดคะแนนตํ่าที่สุดใน
รอบกวา 70 ป (32.9%) โดยลดลงราว 8.6% จากการ
เลือกตัง้ ครั้งที่แลว นอกจากนี้พรรคทางเลือกเยอรมนี
(AfD-Alternative for Deutschland) พรรคฝายขวาจัด
ของเยอรมนีสามารถตีตื้นขึ้นมาไดรับคะแนนความ
นิยมเปนอันดับ 3 (12.6%) ซึ่งเปนครั้งแรกตั้งแตหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่พรรคที่มีแนวคิดฝายขวาจัด
สามารถเขาไปมีที่นั่งในสภา
ผู้นําของชาวเยอรมันมากว่าทศวรรษ

อังเกลา แมรเคิล คือนายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหนง
มาแลวถึง 3 สมัย หรือ 12 ป ตั้งแตป ค.ศ. 2005
และสามารถรักษาตําแหนงในสมัยที่ 4 ไดอีกครั้งใน
ป ค.ศ. 2017 โดยนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีที่ดํารง
ตําแหนงยาวนานทีส่ ดุ คือ นายกรัฐมนตรี เฮลมุต โคหล
ตั้งแต ค.ศ. 1982 ถึง ค.ศ. 1998 หรือ 16 ป

I MIGHT
BEND, BUT
I WILL
NEVER BREAK
BECAUSE
IT,S IN MY
NATURE AS
A STRONG
WOMAN.

พรรค CDU ของนางอั ง เกลาถื อ ว า มี จุ ด ยื น
ขวากลาง แตเธอก็ประสบความสําเร็จในการกําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายสําคัญ ทีส่ ามารถทําใหเธอไดรับ
การสนับสนุนจากคนหลากหลายกลุม เชน นโยบาย
ยกเลิกโรงไฟฟานิวเคลียรในป ค.ศ. 2022 หลังจาก
ภัยพิบัตินิวเคลียรที่โรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะไดอิชิ
ของญี่ปุนในป ค.ศ. 2011 ที่เกิดการรั่วไหลของสาร
กัมมันตรังสี หลังเหตุการณแผนดินไหวและคลืน่ สึนามิ
จนชาวเยอรมันจํานวนหนึ่งออกมาประทวงตอตาน
โรงไฟฟานิวเคลียรในเยอรมนี นโยบายยกเลิกโรงไฟฟา
นิวเคลียรทาํ ใหเธอไดรบั การสนับสนุนจากกลุม ทีต่ อ ตาน
โรงไฟฟานิวเคลียร และจุดยืนของเธอตอการแตงงาน
ของคนเพศเดียวกัน ทีเ่ ธอมีจดุ ยืนตอตานเรือ่ งนีใ้ นอดีต
แตเริ่มผอนคลายมากขึ้น และเปดทางใหสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรไดลงคะแนนเกีย่ วกับรางกฎหมายฉบับนี้
ในเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2017 โดยไดรับคะแนนเสียง
ขางมาก และตอมาผานวุฒสิ ภาเปนกฎหมาย แมเธอจะ
ลงคะแนนเสียงไมสนับสนุนรางกฎหมายนี้ แตการยอม
เปดทางใหมกี ารลงคะแนนของสภาผูแ ทนราษฎร ทําให
เธอกลับมาไดรบั การสนับสนุนจากกลุม แนวคิดกาวหนา
ทีส่ นับสนุนการแตงงานเพศเดียวกันในชวงโคงสุดทาย
กอนการเลือกตั้ง
ลูคัส แม็กซิมิเลียน มูลเลอร นักวิจัยดานการ
รวมกลุม ระดับภูมภิ าค (Regional Integration) ประจํา
มหาวิทยาลัยไฟรบวรก เยอรมนี สะทอนความเห็น
เรือ่ งนีก้ บั THE STANDARD วา “ทีผ่ า นมานางอังเกลา
ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนจุดยืนตอนโยบาย
สําคัญๆ ตามกระแสความคิดเห็นของสาธารณชน ทําให
เธอไมไดมีจุดยืนสุดโตงไปทางใดทางหนึ่ง”
อีกสิง่ ทีท่ า ทายเธอมากทีส่ ดุ คือ จุดยืนการสนับสนุน
ผูลี้ภัย เนื่องจากจํานวนผูอพยพและผูลี้ภัยมากกวา
หนึง่ ลานคนทะลักเขายุโรปในป ค.ศ. 2015 และเยอรมนี
คือประเทศที่ผูอพยพเดินทางมาขอสถานะผูลี้ภัยมาก
ทีส่ ดุ ทําใหประเด็นเรือ่ งการรับผูล ภี้ ยั เกิดเปนขอถกเถียง
และเธอเองเริ่มถูกวิพากษวิจารณวา จุดยืนการเปดรับ
ผูอพยพและผูลี้ภัยของเธอนั้นกระทบกับความมั่นคง
ของยุโรปและเยอรมนีเอง จนหลายฝายคาดการณวา
ความนิยมในตัวเธอจะไดรบั ผลกระทบอยางมากในการ
เลือกตัง้ ครัง้ นี้ แตผลการเลือกตัง้ สะทอนวา พรรค CDU
ของเธอยังไดรับความนิยมเปนอันดับหนึ่งแมคะแนน
จะตํ่าที่สุดในรอบกวา 70 ป ก็ตาม ลูคัส แม็กซิมิเลียน
มูลเลอร มองวา “นโยบายรับผูลี้ภัยกระทบตอคะแนน
ของพรรค CDU และทําใหพรรคฝายขวามีคะแนนตีตนื้
ขึน้ มาเปนอันดับ 3 แตไมไดกระทบตอ อังเกลา แมรเคิล
ขนาดที่คาดการณ เธอประสบความสําเร็จในการตอสู
เรือ่ งนีด้ ว ยจุดยืนดานศีลธรรมและสิทธิมนุษยชน ทําให
เธอยังคงไดรบั ความนิยมจากชาวเยอรมันจํานวนมาก”
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การเมื อ งเยอรมนี แ บบรั ฐ บาลผสมที่ มี 2
พรรคใหญ่ท่ส
ี ุดเป็นรัฐบาล

ตลอด 3 สมัยของนางอังเกลา ตั้งแตป ค.ศ. 2005
เปนตนมา การเมืองเยอรมนีคอนขางนิ่ง เนื่องจาก
พรรค CDU ภายใตการนําของนางอังเกลา ไดรับ
ความนิยมจากประชาชนอยางตอเนื่อง สมัยที่ 1
และสมัยที่ 3 ของเธอคือ การจัดตั้งรัฐบาลผสมทีม่ ี
สองพรรคใหญทสี่ ดุ ของเยอรมนีเปนรัฐบาล หมายถึง
กลุมการเมือง Union คือการรวมตัวของพรรค
สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU-Christian
Democratic Union) และพรรคสหภาพสังคม
คริสเตียน (CSU-Christian Social Union in
Bavaria) กับพรรคประชาธิปไตยสังคมแหงเยอรมนี
(SPD-Social Democratic Party) พรรคฝายซาย
กลางของเยอรมนี โดยการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลผสม
ระหวางสองพรรคใหญที่สุดในเยอรมนีจะเรียกวา
Grand Coalition ทําใหระหวางการหาเสียงเลือกตัง้
ครัง้ ทีผ่ า นมาเราจะไมเห็นการแขงขันระหวางสองขัว้
พรรคใหญอยางชัดเจนในการเมืองของเยอรมนี
ดังเชนในการเมืองของประเทศอื่น เพราะทั้งคู
ตางมีนโยบายทีไ่ มไดแตกตางกันมากนัก และเคย
เปนรัฐบาลรวมกัน
แตครัง้ นีพ้ รรค SPD ทีไ่ ดคะแนนเปนอันดับ 2
(20.5%) และเคยตัดสินใจรวมจัดตั้งรัฐบาลกับ
พรรค CDU ของนางอังเกลาในสมั ยที่ ผ า นมา
กลับตัดสินใจไมรวมเปนรัฐบาล แตเปนพรรค
ฝายคานแทน ซึ่งผิดจากที่คาดการณ กัน ไว ใ น
ตอนแรก โดยเบือ้ งตนคาดการณวา ความเปนไปได
มากที่สุดคือ พรรค CDU จะจัดรัฐบาลผสมกับ
พรรคเสรีนิยม (FDP-Free Democratic Party)
และพรรค Green ที่ไมใชการจัดตั้งรัฐบาลผสม
ระหวางสองพรรคใหญในสมัยที่ผานมา อยางไร
ก็ตามยังตองดูวาพรรค CDU ของนางอังเกลาจะ
สามารถเจรจากับอีกสองพรรคขางตนไดหรือไม
โดยพรรค FDP มีแนวคิดสนับสนุนการคาเสรี ดาน
แนวคิดทางการเมืองของพรรค Green คือซายกลาง
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กระแสพรรคฝ่ายขวา และกระแสต่อต้านสหภาพ
ยุโรปในการเลือกตั้งของเยอรมนีครั้งนี้

ในชวงระหวางการหาเสียงเลือกตั้ง คูแขง 2 คนสําคัญ
อังเกลา แมรเคิล จากพรรค CDU และ มารตนิ ชูลซ
จากพรรค SPD มีนโยบายไมตางกันมากนัก โดยทั้งคู
ตางสนับสนุนสหภาพยุโรป เพราะ มารติน ชูลซ เคย
ดํารงตําแหนงประธานสภาสหภาพยุโรป 2 สมัย และ
ทัง้ สองพรรค ยังมีจดุ ยืนตอเรือ่ งสําคัญเหมือนกัน เชน
ยังตองการใหกฎหมายเกี่ยวกับการใหสถานะผูลี้ภัย
ยังคงอยูเ หมือนเดิม แตตอ งการใหกระจายจํานวนผูล ภี้ ยั
ไปยังประเทศทีส่ ามมากขึน้ หรือจุดยืนทีย่ งั ตองการให
การชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกประเทศที่ใชสกุลเงิน
ยูโรรวมกัน ทําใหการเลือกตัง้ ของเยอรมนีครัง้ นีไ้ มไดรบั
การคาดหมายวาจะกระทบตอโฉมหนาของสหภาพ
ยุโรปมากนัก
ที่ผานมากระแสพรรคฝายขวาที่ตอตานการรับ
ผูอพยพในเยอรมนีนับวาแผวเบากวาในฝรั่งเศสหรือ
ประเทศอื่นในยุโรป เนื่องจากชาวเยอรมันยังมีความ
ออนไหวตอพรรคฝายขวาจากประวัตศิ าสตรการฆาลาง
เผาพันธุอ นื่ ในสมัยผูน าํ เผด็จการฟาสซิสม อยางไรก็ตาม
ครัง้ นีเ้ ปนครัง้ แรกทีพ่ รรคทีม่ แี นวคิดขวาจัด ซึง่ คือพรรค
AfD ในครั้งนี้สามารถเขาไปมีที่นั่งในสภาตามระบอบ
บัญชีรายชื่อ ตั้งแตมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพรรค AfD กอตั้งขึ้นมาในป
ค.ศ. 2013 และตลอดระยะเวลาที่ผานมาพรรค AfD
พยายามชูเรื่องภัยความมั่นคงจากการรับผูลี้ภัย และ
ตอตานสหภาพยุโรปจนไดรับการสนับสนุนจากชาว
เยอรมันสวนหนึ่ง ลูคัส แม็กซิมิเลียน มูลเลอร มองวา

“การที่ประชาชนลงคะแนนเสียงใหพรรคนี้มากพอที่
ทําใหมที นี่ งั่ ในสภา ก็เปนสัญญาณทีบ่ ง บอกอะไรเชนกัน
อยางไรก็ตาม ผมมองวาการเขามาของพรรค AfD จะไม
เปลี่ยนอะไรมากนัก เพราะพรรคสําคัญๆ ของเยอรมนี
ยังมีแนวคิดทางการเมืองที่ใกลเคียงกัน”
ดาน ณัฐนันท คุณมาศ อาจารยคณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูเ ชีย่ วชาญดานยุโรปศึกษา
ชี้วา พรรค AfD ไดรับคะแนนมากพอที่จะมีที่นั่งในสภา
แตไมไดรับเชิญเขารวมรัฐบาล เพราะพรรคการเมือง
ใหญปฏิเสธทีจ่ ะรวมจัดตัง้ รัฐบาลกับพรรคสุดโตง
“พรรคฝายขวาจัดอยาง AfD ไมไดรับเชิญเขาไป
รวมรัฐบาลผสม เพราะพรรคการเมืองใหญในเยอรมนี
จะไมเอาการเมืองมา ‘เลน’ โดยยอมรวมกับพรรคสุดโตง
เพียงเพือ่ แคไดจดั ตัง้ รัฐบาล แตยงั ตองมองตอวาพรรค
AfD จะทําหนาที่เปนฝายคานไดมีนํ้าหนักมากนอย
เพียงใด” โดยหลังผลการเลือกตัง้ ออกมาวา พรรค AfD
ไดรับคะแนนเปนอันดับ 3 ประชาชนหลายรอยคนได
ประทวงตอตานพรรคขวาจัดอยางพรรค AfD ในกรุง
เบอรลิน ดานพรรค AfD ออกมาประเมินวา ประมาณ
1 ใน 3 ของผูลงคะแนนเสียงใหกับพรรค AfD คือกลุม
ที่พูดภาษารัสเซียในเยอรมนี ซึ่งปจจุบันกลุมนี้คิดเปน
5% ของประชากรทั้งหมด

สหภาพยุโรปหลังจาก อังเกลา แมร์เคิล ชนะการ
เลือกตั้งอีกครั้ง

หลังจากผลประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักรเมื่อเดือนมิถุนายนป ค.ศ. 2016 ทั่วโลกตาง
เริ่มจับตามองการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศในยุโรป
ทีเ่ กิดขึน้ ในปนี้ การเลือกตัง้ ของเยอรมนีครัง้ นีจ้ งึ มีความ
สําคัญตอทิศทางของสหภาพยุโรปเชนกัน โดยเฉพาะ
ในเวลาที่การรวมตัวเปนสหภาพยุโรปเริ่มถูกตั้งคําถาม
จากประเทศสมาชิ ก นั ก การเมื อ ง และประชาชน
นอกจากนี้การเลือกตั้งครั้งนี้คือ ครั้งที่ชาวเยอรมันได
ตัดสินใจเปนครั้งแรกตั้งแตเยอรมนีมีนโยบายเปดรับ
ผู  อ พยพ ที่ ทํ า ให เ ยอรมนี มี ผู  อ พยพและผู  ลี้ ภั ย เข า
ประเทศหลักลานคน จนชาวเยอรมันบางสวนเองก็เริ่ม
วิพากษวจิ ารณการรวมตัวเปนสหภาพยุโรปวา นโยบาย
บางเรื่อง เชน การรับผูลี้ภัย หรือการชวยเหลือทาง
เศรษฐกิ จ กั บ ประเทศอื่ น นั้ น กระทบต อ ความมั่ น คง
และเศรษฐกิจของชาติ แตพรรค CDU ของนางอังเกลา

ที่ไดคะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ ยังมีจุดยืน
ชัดเจนสนับสนุนสหภาพยุโรป ซึ่ง ลูคัส แม็กซิมิเลียน
มูลเลอร มองวา ความเปนผูนําของเยอรมนีในสหภาพ
ยุโรปนัน้ จําเปนอยางยิง่ ในภาวะทีท่ กุ อยางเริม่ สัน่ คลอน
เชนนี้ แตภายในสหภาพยุโรปเองควรปฏิรูปโครงสราง
การรวมตัวใหทกุ ภาคสวนมีสว นรวมมากขึน้ “ความเปน
ผูนําของเยอรมนียิ่งเปนสิ่งที่จําเปนในภาวะวิกฤตยุโรป
เชนนี้ แตบทบาทของเยอรมนีตอ สหภาพยุโรปหลังจากนี้
คือ ตองทําใหประเทศสมาชิกรูสึกวา ทั้งหมดมีสวนรวม
ในการตัดสินใจมากขึ้น หรือรูสึกวาแตละประเทศได
เสนอทางเลือกตอปญหาตางๆ มากขึน้ เชน เรือ่ งการรับ
ผูลี้ภัย หรือวิกฤตหนี้ยุโรป เพราะการไมมีชองทางการ
เสนอทางเลือกของฝายตางๆ อยางเพียงพอ จะเปนภัย
คุกคามตอสหภาพยุโรปเอง”
ขณะที่ ณัฐนันท คุณมาศ มองวา “การได อังเกลา
แมรเคิล กลับมาเปนผูนําจะทําใหจุดยืนของสหภาพ
ยุโรปตอการเจรจา Brexit กับสหราชอาณาจักรมีความ

ตอเนื่อง และทําใหทุกอยางชัดเจนขึ้นวาจะคงความ
รวมมือดานไหนไวบาง นอกจากนี้ อังเกลา แมรเคิล
ยังมีความสัมพันธที่ดีกับประธานาธิบดี เอ็มมานูแอล
มาครง ของฝรั่งเศส ในการแกไขเศรษฐกิจของกลุม
ประเทศยุโรปชายชอบ ดวยการมีนโยบายการคลังที่
รวมกันมากขึ้น” โดยกลุมประเทศยุโรปชายขอบนั้น
หมายถึง สเปน โปรตุเกส กรีซ และไอรแลนดที่เผชิญ
กับวิกฤตหนี้ยุโรป
นอกจากนี้ อังเกลา แมรเคิล ยังมีนโยบายตาง
ประเทศ ตอเหตุการณโลกปจจุบันอยางความขัดแยง
ระหวางสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือในประเด็นอาวุธ
นิวเคลียรวา เธอไมสนับสนุนนโยบายทางการทหาร
ของประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ของสหรัฐอเมริกา
แตสนับสนุนการเจรจาแทน และยังมีจดุ ยืนตอตานและ
ควํา่ บาตรรัสเซียเกีย่ วกับประเด็นการผนวกรวมไครเมีย
ของรัสเซีย
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หลังการเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2017
ทัว่ โลกได้ทราบข่าวว่า อังเกลา แมร์เคิล จะกลับมา
บริหารประเทศอินทรีเหล็กเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน
ปฏิ กิ ริ ย าจากผู้ นํ า ทั่ ว โลกแทบจะเป็ น ไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ส่ ว นใหญ่ แ สดงความยิ น ดี ต่ อ
นายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กที่เป็นสุภาพสตรีผู้ทรง
อิทธิพลที่สุดในโลก ซึ่งจะขับเคลื่อนเยอรมนี 4.0
ในฐานะประเทศผู้นําสหภาพยุโรปและหนึ่งในชาติท่ี
แข็งแกร่งที่สุดในโลก
แน่นอนว่าการบริหารประเทศไม่ใช่งานง่าย ลอง
จินตนาการให้เห็นภาพชัดเจนถึงตัวคุณเองก่อร่าง
สร้ า งสตาร์ ท อั พ ให้ เ ดิ น หน้ า ในสภาพแวดล้ อ ม
ทางธุรกิจของโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และมีผเู้ ล่นจํานวนมาก พร้อมการแข่งขัน
ทีด
่ ุเดือด การประคองรัฐนาวาให้มีเสถียรภาพเป็น
งานหินกว่านั้นเป็นร้อยเป็นพั นเท่า

เอ็มมานูแอล มาครง
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หญิงเหล็กผู้นําเยอรมนี

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปนผูนําโลกคนแรกๆ ที่แสดง
ความยินดีตอผูนําเยอรมนี พรอมใหคํามั่นวาทั้งสอง
ประเทศจะคงความรวมมือระหวางกันไวเหมือนเดิม
“ผมโทร.ไปแสดงความยินดีกับ อังเกลา แมรเคิล
เราจะรักษาความรวมมืออันเปนองคประกอบสําคัญ เพือ่
ความมุง มัน่ ตอยุโรปและประเทศทัง้ สอง” เอ็มมานูแอล
มาครง เผยผานทวิตเตอร
แมทั้งสองประเทศผูนํายุโรปจะเปนพันธมิตรใน
ภาพรวม แตนักวิเคราะหมองวามีหลายประเด็นที่ผูนํา
ของทั้งสองชาติเห็นตาง หนึ่งในนั้นคือ วิสัยทัศนของ
ประธานาธิบดีเมืองนํ้าหอมที่ตองการสรางสหภาพ
ยุโรปแบบ ‘มัลติสปด’ และการใชงบประมาณเขต
ยูโรโซนรวมกันเปนหนึ่งเดียว ทั้งสองประเด็นอังเกลา
ไมสนับสนุน
สื่อใหญในเยอรมนีอยาง Spiegel เคยสัมภาษณ
มิคาอิล กอรบาชอฟ อดีตผูนําสหภาพโซเวียต ซึ่งให
ความเห็นเกี่ยวกับผูนําสตรีแดนอินทรีเหล็กไวอยาง
นาสนใจหลังจากการเลือกตั้งเมื่อ 4 ปที่แลววา
“อั ง เกลา แมร เ คิ ล อาจจะเป น คนที่ แ ข็ ง กร า ว
แตเหนือสิ่งอื่นใด เธอเปนนักการเมืองที่รับฟงและ
ประนีประนอม เธอสามารถสรางความสมดุลระหวาง
ผลประโยชนของเยอรมนี ยุโรป และโลกใบนี้ ผานการ
ตัดสินใจของเธอ” อดีตผูนําหลังมานเหล็ก เจาของ
รางวั ล โนเบลสาขาสั น ติ ภ าพให ค วามเห็ น มิ ค าอิ ล
เชื่อวาความสัมพันธระหวางเยอรมนีและรัสเซียลึกซึ้ง
เกินกวาแคเรือ่ งการเมืองรายวัน และตัง้ มัน่ อยูบ นพืน้ ฐาน
ที่แข็งแกรงมานานนับทศวรรษ
อยางไรก็ดี ในสถานการณปจจุบัน นางอังเกลา
แสดงจุดยืนที่ชัด เจนตลอดมาวาไมเห็นดวยกับการที่

วลาดิเมียร ปูติ น ผูนํารัสเซีย ยึดดินแดนไครเมียทาง
ตะวันออกของยูเคร น และเธอมีสวนสนับสนุนและ
ผลักดันใหเกิดการควํา่ บาตรรัสเซียจากกรณีดงั กลาว
แตนกั วิเคราะหเชือ่ วา คงจะมีความพยายามไกลเกลีย่
เพื่อลดความตึงเครียดระหวางทั้งสองประเทศ เพราะ
ผูแ ทนจํานวนไมนอ ยทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ เขาสภาครัง้ ลาสุด
เปนกลุมที่สนับสนุนรัสเซียแบบเปดเผย
อเล็กซิส ซีปราส นายกรัฐมนตรีกรีซ รวมแสดง
ความยินดีกับการที่ผูนําเยอรมนีไดรับเลือกตั้งเปน
สมัยที่ 4 เชนกัน โดยผูนํากรีซทวีตวา “ทุกวันนี้ยุโรป
ในระบอบประชาธิปไต ยที่มีความเปนปกแผนเปน
สิง่ สําคัญและจําเปนมากกวาทีเ่ คย” พรอมทัง้ กระตุน
ใหทุกประเทศรวมมือกัน เพื่อสรางคานิยมของยุโรป
รวมกัน โดยไมนาํ เอาความแตกตางดานตางๆ มาเปน

อุปสรรคในการบรรลุเปาหมาย
ขณะที่ ยานิส วารูฟาคิส อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังของกรีซ แสดงความเห็นเรือ่ งคะแนน
นิยมที่ลดลงของพรรค CDU ของผูนําหญิงเหล็กและ
การขยายตัวของนักการเ มืองประเภทประชานิยม
อยางพรรค AfD โดยชีว้ า ผลการเลือกตัง้ ครัง้ นีเ้ ชือ่ มโยง
กับบทบาทของผูนําหลาย คนของเยอรมนีตอกรณี
วิกฤตหนี้ที่กรีซเผชิญเมื่อ 2 ปกอน
“ในป 2015 นางอังเกลา และนาย (ซิกมาร)
กาเบรียล รวมกันขยี้กรีซในชวงวิกฤตการเงิน และนํา
นโยบายเศรษฐกิจสังคมนิยมมาใชกบั วงการธนาคาร
แล ว ทั้ ง สองคนจะแปลกใจ กั บ ผลการเลื อ กตั้ ง ได
อยางไร” กอนจะเสริมวา “พรรค CDU พรรค CSU และ
พรรค SPD หวานพืชอยางไร ก็ไดผลอยางนั้นแหละ”

ในการแกปญหาวิกฤตทาง การเงินของกรีซซึ่ง
เรื้อรังมาตั้งแตป 2009 สหภาพยุโรปเปดการเจรจา
หารือกับผูนําประเทศกรีซหลายรอบ ในเดือนมีนาคม
ป 2015 สหภาพยุโรปหารื อกับนายอเล็กซิส ซีปราส
ซึ่งไดรับเลือกตั้งเข ามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
กรีซเมื่อตนป โดยสมาชิกอียูหลายประเทศที่เปน
เจาหนี้ รวมทั้งเยอรมนียืนกรานหนักแนนแกมบังคับ
ใหกรีซทําตามเงื่อนไขของอียูอยางเครงครัด
มาริอาโน ราฆอย นายกรัฐม นตรีสเปน ไดสง
เทเลแกรมแสดงความยินดีถึ งผูนําแดนอินทรีเหล็ก
และแสดงความเห็นวา การไดรับเลือกตั้งอีกครั้งของ
ผูนําเยอรมนีถือเปนการป ระชาสัมพันธ “โครงการ
บูรณาการยุโรป” หรืออีกนั ยหนึ่งคือ การสรางความ
เปนปกแผนในทวีปนั่นเอง

มาริอาโน ราฆอย
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ฟู ห ยิ ง วั ย 60 ป ประธานคณะกรรมาธิ ก าร
วิเทศสัมพันธ สภาประชาชนแหงชาติ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เคยใหสัมภาษณตอนที่ อังเกลา แมรเคิล
ชนะการเลือกตั้งในป 2013 วา “ในฐานะผูหญิงและ
นักการทูต ฉันเฝาสังเกตผลงานของ อังเกลา แมรเคิล
อยางใกลชดิ ตลอดหลายปทผี่ า นมา เธอสมควรทีจ่ ะได
รับผลการเลือกตั้งแบบนี้ เยอรมนีและยุโรปโชคดีมาก
ทีไ่ ดเธอเปนผูน าํ ” แตไมมรี ายงานการแสดงความยินดี
ตอผูน าํ เยอรมนีจากสมาชิกอาวุโสในพรรคคอมมิวนิสต
จีนในการเลือกตั้งครั้งนี้
เชนเดียวกันกับกรณีของ โดนัลด ทรัมป ผูนําแดน
อินทรีทสี่ อื่ ตัง้ ขอสังเกตวา ไมปรากฏวามีการแสดงความ
ยินดีตอชัยชนะของนางอังเกลาอยางเปนทางการหรือ
ผานสื่อโซเชียลมีเดียแตอยางใด
ที่ผานมาความสัมพันธระหวางผูนําทั้งสองไม
ราบรื่นนัก ระหวางการหาเสียงเลือกตั้งชิงตําแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกา โดนัลด ทรัมป วิพากษนโยบาย
เปดกวางรับผูลี้ภัยของเยอรมนี จนทําใหคนอพยพเขา
เยอรมนีมากกวา 900,000 คน ในป 2015
“ผมเคยเปนผูสนับสนุนเธอ” ทรัมปกลาวตอหนา
ผูชุมนุมระหวางหาเสียงในเดือนพฤศจิกายน ป 2015
“แตผมคิดวาสิ่งที่เธอทําตอประเทศเยอรมนีเปนความ
เสือ่ มเสีย ผมบอกไดเลยวา ผมไมสนับสนุนเธออีกแลว”
ในทางการเมือง เยอรมนีและอเมริกาถือวาเปน
พันธมิตรทีแ่ นนแฟน แตรฐั บาลของทัง้ สองยังคงมีความ
เห็นตางในหลายประเด็น ตั้งแตเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ และการคาเสรี ไปจนถึงเรื่องการ
ทดลองนิวเคลียรของอิหราน
หลั ง การเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ล า สุ ด หนั ง สื อ พิ ม พ ใ หญ
สัญชาติเยอรมันอยาง Bild ยังใหความเห็นวา การจะ
รื้อฟนความสัมพันธของทั้งสองประเทศโดยมีทรัมป
และอังเกลาเปนผูนําคงจะเปนเรื่องยากและซับซอน
นายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กเคยแสดงจุดยืนไมเห็นดวย
กั บ ประธานาธิ บ ดี อเมริ ก าต อ การใช กําลั ง ทหารแก
ปญหาเกาหลีเหนือ
“มี ค วามไม เ ห็ น ด ว ยอย า งชั ด เจนในประเด็ น นี้
กับประธานาธิบดีอเมริกา” อังเกลาใหสัมภาษณใน
สัปดาหกอนหนาการเลือกตั้งครั้งลาสุด และเมื่อเธอ
จัดตั้งรัฐบาลผสมไดสําเร็จเมื่อไร ผูนําเยอรมนียังตอง
เผชิญกับเสียงตอตานภายในประเทศในประเด็นสําคัญ
ตอกรณีที่ โดนัลด ทรัมป ยืนกรานวาเยอรมนีตองทํา
ตามสัญญาที่ใหไวกับนาโต หรือองคการสนธิสัญญา
แอตแลนติกเหนือ ดวยการเพิ่มงบประมาณทางทหาร
เปนรอยละสองจากผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ
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ฟู หยิง

HATRED,
RACISM,
AND
EXTREMISM
HAVE
NO PLACE
IN THIS
COUNTRY.

เบนจามิน เนทันยาฮู

ความกังวลต่อการเติบโตของพรรคขวาจัด

AFP รายงานหลังการเลือกตั้งวา ปแอร มอสโกวิชี
กรรมาธิการกิจการดานเศรษฐกิจและการเงินแหง
สหภาพยุโรป แสดงความกังวลจากการที่พรรค AfD
หรือพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี ไดรับเสียงสนับสนุน
จากชาวเยอรมันถึงรอยละ 13 ของผูล งคะแนนทัง้ หมด
สงผลใหมีสมาชิกพรรคขวาจัดพรรคนี้เขาสูสภาลาง
ของเยอรมนีเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร
“การทีพ่ รรค AfD ไดรบั เลือกเขาสูส ภาบุนเดสทาก
เปนเรื่องชวนช็อกครั้งใหญ และเผยใหเห็นถึงความ
คลางแคลงในสังคมอยางจริงจัง” มอสโกวิชีวิพากษ
ผานสื่อทวิตเตอร อยางไรก็ตาม นักการทูตคนสําคัญ
ของยุโรปรายนี้ใหความเห็นปดทายวา ประชาธิปไตย
ของแดนอินทรีเหล็กอยูในภาวะที่เขมแข็งนับตั้งแต
หลังชวงสงครามเปนตนมา
ขณะเดียวกัน นางมารีน เลอ แปน ผูนําพรรค
แนวรวมแหงชาติแสดงความยินดีตอพรรค AfD ซึ่งมี
นโยบายขวาจัดเชนกันกับพรรคของเธอ โดยสงขอความ
ผานทวิตเตอรวา “ยินดีกับพันธมิตรของเราจากพรรค
AfD ที่สรางประวัติศาสตรจากการไดรับเลือกตั้งใน
ครั้งนี้ ถือเปนสัญลักษณของการตื่นรูของประชาชน
ในยุโรปทีเดียว”
นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอสิ ราเอล
สงสารแสดงความยินดีในลักษณะเดียวกัน โดยเรียก
ผูนําเยอรมนีวาเปน ‘มิตรแทของอิสราเอล’ อยางไร
ก็ ต าม สิ่ ง ที่ ผู  นํ า แดนตะวั น ออกกลางเป น กั ง วลคื อ
การที่พรรค AfD ไดรับเลือกตั้งเขาสภามากถึง 94 ที่นั่ง
นายเกิรต ไวลเดอรส ผูนําพรรคขวาจัด PVV แหง
เนเธอรแลนด กลาวถึงกรณีที่พรรค AfD ไดรับการ
คาดหมายวาจะไดคะแนนเสียงเปนลําดับทีส่ าม จากผล
สํารวจเอ็กซิต โพลล กอนการประกาศผลอยางเปน
ทางการ โดยเปรียบเทียบกับความนิยมของพรรคของ
ตนที่ไดรับคะแนนเสียงมากเปนอันดับสองจากการ
เลือกตั้งทั่วประเทศในเดือนเมษายนที่ผานมา
“สารที่ไดชัดเจนวา ประเทศของเราทั้งสองไมใช
ประเทศอิสลาม” พรรคของเกิรต ไวลเดอรส และพรรค
AfD ในเยอรมนีตอตานการรับผูอพยพ ซึ่งสวนใหญ
เปนกลุมคนที่นับถืออิสลาม
ขณะเดียวกัน มัตเตโอ ซัลวินี ผูนําพรรคสันนิบาต
เหนือของอิตาลี ซึ่งชูนโยบายตอตานผูอพยพเชนกัน
แสดงความยินดีกับพรรค AfD โดยกลาววา “ความ
ปรารถนาที่ จ ะเห็ น การเปลี่ ย นแปลงกํ า ลั ง ขยายตั ว
ทุกอยางขึ้นอยูกับเราเอง”

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

5 เหตุผลทีเ่ ราอยากชวนคุณนับถอยหลังการเปิดตัว LHONG 1919 หมุดหมายการท่องเทีย
่ วเชิงอนุรก
ั ษ์แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ

TRAVEL
เรื่อง วรัญญู อินทรก�าแหง ภาพ วรรษมน ไตรยศักดา

LHONG 1919
ไป ‘ล้ง’ กันไหม? 5 เหตุผลที่เราอยากชวนคุณนับถอยหลังรอ LHONG 1919
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ตั้ ง อยู่ สุ ด ถนนเชี ย งใหม่ ริ ม แม่ น�้ า เจ้ า พระยา
ฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับย่านตลาดน้อย-เยาวราช
ซึง
่ ทุกวันนีร้ จ
ู้ ก
ั ในนามโกดังบ้าน ‘หวัง
่ หลี’ โครงการ
ล้ง 1919 (LHONG 1919) คือโครงการที่เราตั้งตา
รอคอยให้บูรณะสร้างเสร็จสมบูรณ์เร็วๆ ด้วยที่น่ี
มีท้ังประวัติความเป็นมาอันเปี่ ยมคุณค่า นอกจาก
จะส�าคัญส�าหรับคนไทยเชื้อสายจีนแล้ว ยังถือเป็น
มรดกชิ้นส�าคัญของประเทศอีกด้วย

แต่ ก ่ อ นที่ โ ครงการซึ่ ง เป็ น หมุ ด หมายทางด้ า น
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผนวกกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่
แห่ ง นี้ จ ะเปิ ด ตั ว อย่ า งเป็ น ทางการในช่ ว งต้ น เดื อ น
พฤศจิกายน THE STANDARD ขอน�าเสนอ 5 เหตุผล
ที่เราคิดว่าน่าจะกระตุ้นต่อมให้คุณๆ ลุ้นให้โครงการนี้
แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไปเยือนล้ง 1919 กันดูสักหลายๆ
รอบเหมือนกับเรา
่ รรพบุรษ
1. ร�าลึกอดีตท่าเรือประวัตศ
ิ าสตร์ทีบ
ุ ไทย
เชื้อสายจีนขึ้นฝั่ ง

‘ล้ง’ มาจากชื่อเดิมของสถานที่นี้ว่า ‘ฮวย จุ่ง ล้ง’ เป็น
ภาษาจี น ท่ า เรื อ แห่ ง นี้ ส ร้ า งขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2393
(ค.ศ. 1850) โดยพระยาพิศาล ศุภผล (ชื่น พิศาลบุตร)
ต้นตระกูลพิศาลบุตร ซึง่ เป็นคนจีนเกิดบนแผ่นดินสยาม
ท่าเรือนี้ตั้งอยู่บนท้องน�้าโค้งมังกร ซึ่งถือว่าดีตามหลัก
ฮวงจุ้ย มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ พร้อมพื้นที่อาคาร 6,800
ตารางเมตร ท่าเรือฮวย จุ่ง ล้ง ใช้เป็นท่าเรือกลไฟ
คือเรือโดยสาร หรือเรือบรรทุกสินค้าที่ใช้ฟืน เป็นต้น
เชื้อเพลิง มีขนาดใหญ่กว่าเรือไฟ นิยมใช้แล่นในทะเล
หรือมหาสมุทร โดยชาวจีนในอดีตนิยมใช้เดินทาง
ทางทะเล เพื่อเข้ามาค้าขาย หรือย้ายถิ่นฐานมาตั้ง
รกรากยังประเทศไทย เมื่อมาถึงก็มาลงทะเบียนชาว
ต่างชาติทที่ า่ แห่งนี้ ดังนัน้ หากคุณเป็นลูกหลานชาวจีน
จะไม่อยากมาชมพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
บรรพบุรุษสักหน่อยหรือ
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2. ขอพรจากศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว คลองสาน

เวลาคนจีนโพ้นทะเลมาถึงฝั่งไทย ก็มักจะมากราบ
สักการะเจ้าแม่หม่าโจ้ว (Mazu) เพื่อเป็นการขอบคุณ
ทีช่ ว่ ยให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และเมือ่ จะเดินทางกลับ
ประเทศจีน ก็มากราบลาเจ้าแม่ที่นี่เช่นกัน ศาลเจ้าแม่
หม่าโจ้ว คลองสาน ประดิษฐานอยูค่ ฮู่ วย จุง่ ล้ง มาตัง้ แต่
เริม่ ก่อตัง้ จนถึงปัจจุบนั รูปเคารพเจ้าแม่หม่าโจ้วโบราณ
ท�าจากไม้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 มี 3 ปาง

ปางแรกคือ ปางเด็กสาว ต�านานเล่าว่าท่านชอบ
ปฏิบัติธรรม ตอนเช้าจะไปเก็บน�้าค้างมารักษาผู้คน
ปางนีจ้ งึ ให้พรด้านการขอบุตร ปางทีส่ องคือ ปางผูใ้ หญ่
ให้พรด้านการค้าขายเงินทอง และปางที่สามคือ ปาง
ผู้สูงอายุ ซึ่งเชื่อว่าท่านประทับอยู่บนสวรรค์ มีเมตตา
จิตสูง เจ้าแม่หม่าโจ้วทั้ง 3 ปางนี้เป็นองค์ที่ชาวจีนน�า
ขึน้ เรือเดินทางมาจากเมืองจีน เมือ่ มาถึงไทยจึงอัญเชิญ
ประดิษฐานที่ศาลแห่งนี้ มีอายุเก่าแก่มากกว่า 167 ปี
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนจีนในแผ่นดินไทย ซึง่ ชาวจีน
ทีท่ า� การค้าในไทยจนเจริญร�า่ รวยเป็นเศรษฐีหลายราย
ต่างก็ได้รับก�าลังใจในการก่อร่างสร้างตัวจากที่นี่
3. ชมสถาปัตยกรรมแบบ ‘ซาน เหอ หยวน’

ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัย
รัชกาลที่ 3 ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน พื้นสร้างจากไม้
หลังคาสร้างจากกระเบื้อง เรียกว่าหมู่อาคารแบบ
ซาน เหอ หยวน เป็นการออกแบบวางผังอาคารแบบ
จีนโบราณ ลักษณะอาคารทัง้ 3 หลัง เชือ่ มต่อกัน 3 ด้าน
เป็นรูปตัว U มีพื้นที่ว่างตรงกลางระหว่างอาคารทั้ง
3 หลั ง เป็ น ลานอเนกประสงค์ ทั้ ง นี้ ฮ วย จุ ่ ง ล้ ง
เป็นอาคารแถวทีอ่ อกแบบด้วยการวางผังสถาปัตยกรรม
ซาน เหอ หยวน แบบจี น โบราณหลั ง สุ ด ท้ า ยที่ ยั ง
หลงเหลืออยู่บริเวณริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา จึงเปี่ยม
ไปด้วยคุณค่าทั้งเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
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FYI
• หัวเรือใหญ่ในการบูรณะและก่อตัง
้ โครงการ
ล้ง 1919 คือ คุณรุจริ าภรณ์ หวัง
่ หลี นักออกแบบ
หัวใจอนุรก
ั ษ์ เจ้าของบริษัท พี ไอ เอ อินทีเรีย
จ�ากัด (PIA Interior Company Limited) ทีไ่ ด้รบ
ั
การยอมรับในระดับสากล ในฐานะลูกหลานของ
ตระกูลหวัง
่ หลี เธอกล่าวว่า ล้ง 1919 เป็นมากกว่า
การพั ฒนาอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกของ
ครอบครัว แต่ยง
ั เป็นการด�ารงรักษามรดกเชิง
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์อันเป็น
มรดกของชาติ
• ตัวเลข 1919 ทีเ่ ป็นส่วนหนึง
่ ของชือ
่ โครงการ
คือปี ค.ศ. ที่ตระกูลหวั่งหลีรับช่วงดูแลพื้ นที่น้ี
ต่อจากตระกูลพิศาลบุตร

4. พบกับจิตรกรรมฝาผนังลายพู ่ กันจีนเก่าแก่
ที่สาบสูญ

งดงามด้ ว ยศิ ล ปะภาพวาดลวดลายอั น เป็ น มงคล
และภาพวิถีชีวิตชาวจีนรอบวงกบหน้าต่าง ซึ่งมีอายุ
เก่าแก่กว่า 167 ปี ก่อนหน้าทีจ่ ะบูรณะโครงการล้ง 1919
ที่ผ่านมา ภาพวาดฝาผนังดังกล่าวได้ถูกทาสีทับซ่อน
ไว้หลายชั้น เมื่อมีการใช้น�้ายาลอกสีผนัง ท�าให้ค้นพบ
จิตรกรรมฝาผนังจีนโบราณทีถ่ กู ซ่อนอยูด่ า้ นใน โดดเด่น
ด้วยการใช้สีแบบสีเบญจรงค์ หมายถึงจิตรกรรมที่ใช้สี
ทั้งหมด 5 สี ด้วยปลายพู่กันจีนของช่างฝีมือโบราณ
ที่เกือบจะสูญหาย
5. ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ล้ง 1919 ยังเป็นศูนย์รวม
ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ ซึ่งมีทั้งโคเวิร์กกิ้งสเปซ ร้านอาหาร
และเครื่องดื่มชั้นน�า อย่างร้านนายห้าง, ร้านอาหาร
โรงสี ของคุณปลา-อัจฉรา บุรารักษ์ เจ้าของร้าน Iberry
อันโด่งดัง, ร้าน Vanilla ของ คุณเนม-ปราการ ไรวา,
ร้านกาฟงกาแฟ ฯลฯ รวมทั้งบริเวณที่นั่งพักผ่อนชม
ทิวทัศน์ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
งานออกแบบ งานฝีมือ ที่มุ่งสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่
อาคารจัดงานอีเวนต์ และลานกิจกรรมกลางแจ้ง ซึง่ จะ
จั ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ การเปิ ด โครงการด้ ว ย The Great
Outdoor Market งานตลาดนัดสุดชิลล์ที่เป็นที่ชื่นชอบ
ของหลายๆ คน จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายนนี้
หลังการเปิดตัวโครงการเพียงวันเดียว
ที นี้ ก็ เ หลื อ เพี ย งแค่ นั บ ถอยหลั ง รอให้ โ ครงการ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 พฤศจิกายนนีเ้ ท่านัน้
เราก็จะได้มสี ถานทีแ่ ฮงเอาต์แห่งใหม่รมิ แม่นา�้ เจ้าพระยา
ให้ได้ไปใช้เวลาดีๆ กันแล้ว เชือ่ ว่า อีกสักพักใครต่อใคร
ก็จะต้องชักชวนกันว่า “ไปล้งกันไหม” แน่นอน
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BUSINESS TALE
เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

THAI
WISDOM
IS A
TREASURE

สกินแคร์แบรนด์ไทยแท้อย่าง Erb เรียกเงินออกจากกระเป๋าเราแทบทุกครัง
้ เพราะการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ทน
่ี า� ภูมป
ิ ญ
ั ญาไทยโบราณมาใช้ แถมยังประยุกต์ให้ความเป็นไทยดูนา่ ใช้
ซึง
่ ความสวยงามของการออกแบบ เบือ
้ งหลังความส�าเร็จเหล่านีม
้ าจาก รี-่ พัชทรี ภักดีบต
ุ ร
อดีตดีไซเนอร์จาก Greyhound ทีผ
่ น
ั ตัวมาท�าแบรนด์ของตัวเอง และนีค
่ อ
ื เส้นทาง 17 ปี
ที่ผ่านมาของแบรนด์น้ี
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TRAVEL TO SEE THE WORLD

จุดเริ่มตนของ Erb เกิดจากสมัยกอนรี่เปนดีไซเนอร
ออกแบบเสือ้ ผาผูห ญิงที่ Greyhound ชวงนัน้ จะบินไป
ตางประเทศบอย เพราะตองดีลงานเอเจนต ไดไปเทีย่ ว
แลวเห็นวาบิวตีเ้ ฮลตี้ หรือศาสตรแนว Power of Nature
ฮิตมากทีย่ โุ รป จากการเดินทางและการไดใชสกินแคร
ของนานาชาติ พอเอาสวนผสมมาดูดีๆ พบวา มันเปน
แบรนดเมืองนอกก็จริง แตสวนผสมตางๆ มาจากแถว
บานเราทั้งนั้น เชน มะนาว หรือกระดังงา เราก็คิดวานี่
มันผลไม ดอกไมบานเรา รูสึกวาทําไมฉันไมทําบาง
พอกลับมาก็เริม่ หาขอมูลทัง้ ทีเ่ ปนดีไซเนอรอยูน น่ั แหละ
แลวลองทําแบรนดตัวเองขึ้นมาจนกลายเปน Erb
MADE IN THAILAND

รีเ่ ลือกใชดอกมะลิ เพราะเราเกิดมาก็มคี วามคุน เคยกับ
มะลิอยูแ ลว พอไปศึกษาขอมูลก็พบวา ดีตอ ผิว แถมกลิน่
ก็ดีตอระบบประสาทดวย พอไดกลิ่นแลวชวยใหสงบ
ผอนคลาย
เปดตัวแบรนดตอนแรกเราคลัง่ มาก คือมีแรงเยอะ
ตอนนั้นเราคิดวาการจะออกผลิตภัณฑในไทยแรกๆ
คนไทยอาจยังไมยอมรับเรา ก็ไปออกงานบิก๊ (BIG+BIH)
ซึง่ เปนงานทีเ่ จงมาก โคตรเก สูเ มืองนอกไดเลย เรารูส กึ
วาถาคนตางชาติใชแลวชอบ คนไทยก็อาจจะยอมเชื่อ
วาของเราดีจริง อยางที่บอกวาเราพลังเยอะ ตอนผลิต
ออกมามีเกือบทุกอยางเลย ทัง้ ครีมทาผิว ครีมบํารุงเทา
ครีมบํารุงมือ ครีมอาบนํ้า แชมพู ครีมนวด ครีมหมักผม
รวมทั้งเทียน ธูป ชา กานํ้าชา ที่ใสธูป เทียน เยอะมาก
จนนับไมไหว แลวเราก็โชคดีที่ไปออกงานครั้งแรกก็ได
ออรเดอรกลับมาเยอะมาก
EVERYTHING IS POSSIBLE

“ถ้าคุณมีของ
คุณก็ต้อง
ทําให้โลกหมุน
คุณอย่านอน
อยูบ
่ า้ นเฉยๆ
ถ้าคนที่มีของ
อยูเ่ ฉยกันหมด
ไม่คิดทําอะไร
สักอย่าง
แล้วโลกใบนี้
จะสวยงาม
ได้อย่างไร”

Erb เปนแบรนดที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย จะทําอะไร
ขึน้ มาก็ได มันไมผดิ เพราะเปนแบรนดทมี่ อี สิ ระ มีความ
รืน่ รมย มองก็สวย ใชกห็ อม ทาก็เนียนนุม มีประโยชน
ไดผลลัพธดใี นแบบทีเ่ ราอยากได แตเราไมมที างรูเ ลยวา
Erb คิดจะทําอะไรตอไป ทุกอยางมันมีจังหวะของมัน
มีอิสระมากพอที่จะทําอะไรก็ไดแบบที่อยากทํา เวลา
ชวนใครสักคนมาทําอะไรรวมกัน เรารักคนที่ทําให
โลกหมุน เราเปนคนคิดบวกมาก เมือ่ ไดเกิดมาชาติหนึง่

ถาคุณมีของ คุณก็ตองทําใหโลกหมุน คุณอยานอนอยู
บานเฉยๆ ถาคนที่มีของอยูเฉยกันหมด ไมคิดทําอะไร
สักอยาง แลวโลกใบนี้จะสวยงามไดอยางไร แตถามัน
มีคนทีร่ กั ศิลปะมาชวยทําใหโลกหมุนดวยความรักและ
ความชอบของตัวเขา นั่นแหละ...เราชอบคนแบบนั้น
แลวก็จะปลื้มมากกับนองๆ ที่มีความสามารถเหลานี้
อยาง Boyy Bag, Issue, Sretsis หรือนองมะมวง ของ
ตั้ม-วิศุทธิ์ พรนิมิตร

DO NOT FOLLOW THE FLOW
เราคิ ด ว่ า จุ ด เด่ น ที่ ท� า ให้ แ บรนด์ แ ตกต่ า งคื อ เราใช้ จ ริ ง
อินกับมันจริงๆ เวลาจะท�าผลิตภัณฑ์อะไรออกมาสักอย่าง
เราไม่ได้ตามกระแส คือ ‘ถ้าฉันไม่อน
ิ ฉันก็ไม่ทา� ’ อีกอย่าง
เราเอาความเชื่อของคนไทยมาใส่ในผลิตภัณฑ์ เราเป็น
คนกลางที่หยิบสิ่งโบราณที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ดีขึ้น
และท�าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ทม
่ี ค
ี ณ
ุ ภาพ เรารักต้นไม้ไทย
รักสมุนไพรไทย ได้เห็นประโยชน์ของมันจากที่ได้ศึกษา
และคุ้นเคยจากสิ่งที่เราเล่นในวัยเด็ก นี่คือสิ่งที่แตกต่าง
และ Erb เองก็สะท้อนตัวตนของเรา หัวใจของรีจ
่ ะไม่ยอมแก่
Erb ก็จะเป็นแบรนด์ท่ไี ม่มีวันแก่เช่นกัน เวลาที่เราได้พบ
คนทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ของเราและชอบจากใจจริงๆ นัน
่ คือสิง
่ ที่
ท�าให้ร่ป
ี ลาบปลื้มและมีความสุขมาก

DO’S

DON’TS

ตั้ ง แต่ วั น ที่ รั ช กาลที่ 9

อย่ า ท� า อะไรตามกระแส

เสด็จสวรรคต เราก็ตั้ง

แต่ควรท�าสิง
่ ทีเ่ ราอินและ

ค�าถามกับตัวเองว่า เราจะ

มีความรู้

ท� า อะไรให้ กั บ ประเทศนี้
ในแบบของเราได้ บ้ า ง
ถึ ง แม้ ว่ า เราจะเป็ น แค่
คนตั ว เล็ ก ๆ แต่ ก็ บ อก
ตัวเองว่าเราจะต้องท�าให้
Erb เป็นแบรนด์ทค
่ี นไทย
ภาคภูมใิ จให้ได้

2543

2552

ก่อตั้ง Erb เป็นครั้งแรก

ได้รับรางวัล Good Design Award 2009 จากประเทศญี่ปุ่น
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากคอลเล็กชัน Erb’s Aromatique Collection

2552-2553

ได้รบ
ั รางวัล Design Excellence Award (DEmark)
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากคอลเล็กชัน Aromatique Collection และ Princess Pa
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ภาพประกอบ Jackkrit Anantakul

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

NOWHERE TO HIDE
สังคมแห่งการมองเห็น

เมื่ออำทิตย์ก่อน เรำได้เห็นกำรเปิดตัวของ
iPhone X ทีเ่ หล่ำสำวก Apple เฝ้ำรอคอย
กันเสียที ฟีเจอร์ตำ่ งๆ นำนำทีถ
่ ก
ู อัดเข้ำไป
ในโทรศั พท์รุ่นฉลองครบรอบทศวรรษนี้มี
ฟีเจอร์หนึง
่ ทีน
่ ำ่ สนใจเป็นพิเศษคือ FaceID
ซึ่ ง เป็ น ชื่ อ เก๋ ๆ ที่ ท ำง Apple ใช้ เ รี ย ก
เทคโนโลยี Facial Recognition หรือระบบ
สแกนใบหน้ำของตัวเองนัน
่ แหละ (เหมือนที่
เรียก Fingerprint Sensor ว่ำ TouchID)
มันเป็นทีก
่ ล่ำวถึงอย่ำงกว้ำงขวำง ไม่ใช่แค่
เพรำะถูกล้อเลียนจำกบริษัทคูแ
่ ข่งว่ำ เดโม
ผิดพลำดจนเป็นเรือ
่ งข�ำขัน แต่ขน
้ั ตอนกำร
ท�ำงำนภำยในของมันค่อนข้ำงซับซ้อนมำก
เลยทีเดียว เพรำะต้องใช้ท้ง
ั กล้องยิงแสง
อินฟรำเรดส�ำหรับใช้ในทีแ่ สงน้อย และกล้อง
อีกตัวที่ตรวจสอบควำมชัดลึกของใบหน้ำ
ตรวจจับรำยละเอียดของใบหน้ำผู้ใช้กว่ำ
30,000 จุด สร้ำงโครงสร้ำงแบบ 3 มิติ
เก็ บ เอำไว้ บ นชิ ป ของโทรศั พ ท์ โดยทำง
บริษัทบอกว่ำโอกำสในควำมผิดพลำดของ
FaceID นัน
้ มีเพี ยง 1 ใน 1,000,000 ซึ่งมี
ควำมปลอดภัยกว่ำระบบป้องกันแบบสแกน
นิ้วมือปัจจุบันถึง 20 เท่ำ เลยทีเดียว

แน่ น อนว่ า นี่ คื อ หนึ่ ง ในเรื่ อ งที่ ดี ส� า หรั บ
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ผู้บริโภค การพัฒนาเทคโนโลยีระบบสแกน
ใบหน้าอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มความปลอดภัย
และสะดวกสบายในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น
เรื่อยๆ ในประเทศจีนเริ่มมีการใช้ระบบสแกน
ใบหน้าเพือ่ จ่ายเงินซือ้ ของจากร้านค้าออนไลน์
หรือร้านสะดวกซื้อ ใช้เป็นตั๋วเพื่อเข้าสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศ ที่อเมริกามีบาง
โบสถ์ใช้เพือ่ ดูวา่ สมาชิกโบสถ์คนไหนบ้างทีม่ า
แต่ละอาทิตย์ ร้านค้าต่างๆ ในอังกฤษใช้เพื่อ
ตรวจสอบประวัติของลูกค้าที่เดินเข้าร้านว่า
เคยขโมยของหรือไม่ ต�ารวจในประเทศเวลส์
ใช้เพื่อจับผู้ต้องสงสัยด้านนอกสนามฟุตบอล
ก่อนเริ่มเกม ต่อไปเราคงได้เห็นประตูบ้าน
อัจฉริยะ ที่สแกนใบหน้าของผู้อาศัยในบ้าน
เพือ่ ปลดล็อกประตู เวลาเดินเข้าร้านค้าในห้าง
สรรพสินค้า พนักงานสามารถดึงข้อมูลลูกค้า
ว่าชื่ออะไร เคยเป็นลูกค้าของร้านอื่นมาก่อน
หรือไม่ ประวัติการซื้อของลูกค้าเป็นอย่างไร
เครดิตอยูใ่ นระดับแพลทินมั ไดมอนด์สเปเชียล
หรือเปล่า หลังเดินออกจากร้านมามือเปล่า
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูปุ๊บ อาจจะเห็นโฆษณา
โปรโมชันในโซเชียลมีเดียส�าหรับสินค้าต่างๆ
จากร้านเดิมมายั่วยวนใจลูกค้าให้หวนกลับ
เข้าไปอีกครั้ง ความเป็นไปได้ในการประยุกต์

ใช้ ไ ม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด แต่ ก็ เ หมื อ นกั บ เทคโนโลยี
ล�า้ สมัยหลายๆ อย่าง ทีเ่ มือ่ มีดา้ นบวก ก็ตอ้ งมี
ด้านลบที่ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไรนัก ส�าหรับ
ระบบสแกนใบหน้าแล้ว ดูเหมือนว่าเราต้อง
ระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เพราะมันไม่ใช่เพียง
เทคโนโลยีล�้าสมัยที่ผ่านมาแล้วผ่านไป แต่จะ
เปลี่ยนแปลงสังคมที่เราอยู่กันเลยทีเดียว
อย่างแรกเรือ่ งความเป็นส่วนตัว ถ้าสังเกต
ให้ดี ความแตกต่างทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ ระหว่างระบบ
ป้องกันความปลอดภัยแบบการอ่านข้อมูล
ใบหน้า และการอ่านข้อมูลจากรอยนิ้วมือคือ
เรือ่ งระยะการท�างาน การอ่านรอยนิว้ มือ เราต้อง
เอานิ้วไปวางบนเครื่องอ่าน แต่ถ้าเป็นการหา
ข้อมูลจากใบหน้า แค่เดินอยู่ไกลๆ กล้องวิดีโอ
ก็สามารถจับภาพผู้คนที่เดินไปมาได้อย่าง
ไม่ยากเย็น มีโปรแกรมหนึ่งชื่อ FindFace ใน
ประเทศรัสเซีย สามารถเปรียบเทียบใบหน้า
ของคนแปลกหน้ า ในภาพที่ เ ราถ่ า ยมากั บ
รูปภาพของคนในโซเชียลมีเดีย VKontakte ด้วย
อัตราความแม่นย�าถึง 70% บริษัทยักษ์ใหญ่
อย่าง Facebook อาจบันทึกใบหน้าของลูกค้า
ที่งานมอเตอร์โชว์ หลังจากนั้นก็ยิงโฆษณา
รถยี่ ห ้ อ ต่ า งๆ ตามไปเมื่ อ ลู ก ค้ า กลั บ บ้ า น
บางรัฐบาลก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จ าก
เทคโนโลยีนี้เช่นกัน ตัวอย่างเช่นประเทศจีน
ที่เก็บข้อมูลใบหน้าของประชากรของตนเอง
เอาไว้ ครึ่งหนึ่งของประชากรของอเมริกาเอง
ก็มภี าพในระบบฐานข้อมูล เพือ่ การใช้งานของ
FBI เป็นอาวุธอันทรงประสิทธิภาพในการค้นหา
และติดตามผูก้ ระท�าความผิดทีแ่ ฝงตัวในสังคม
แต่สงิ่ นีก้ ต็ อ้ งแลกมาด้วยความเป็นส่วนตัวของ
ประชาชนทั่วไปด้วยเช่นเดียวกัน
ใบหน้าไม่ได้บ่งบอกแค่ว่าคุณเป็นใคร
เท่านั้น ยังมีข้อมูลอีกมากมายที่ซ่อนตัวแฝง
อยู่ด้วยอีกเช่นกัน นักทดลองที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ดได้สร้างระบบที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผู้ชายแท้และผู้ชายที่เป็นเกย์ได้ด้วย
ความแม่นย�าถึง 81% มากกว่ามนุษย์ทวั่ ไปถึง
20% ในบางประเทศที่ยังไม่มีการยอมรับเพศ
ทางเลือกอย่างกว้างขวาง (บางประเทศถึงขั้น
ผิดกฎหมายด้วยซ�้า) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
สามารถบ่งบอกเพศสภาพของแต่ละบุคคล
จากใบหน้าได้ เมื่อถูกน�ามาใช้เพื่อการเอาผิด
และกดขี่คนอื่น เป็นเรื่องที่ชวนสยดสยองและ
น่าหวาดกลัวไม่น้อยทีเดียว
แม้แต่เรื่องการจ้างงานบุคคลร่วมงานใน
บริษทั ถ้าพูดตามตรงแล้ว ไม่วา่ เราจะพยายาม
มากแค่ไหน เราก็ยังมีแนวโน้มเลือกผู้สมัคร
จากหน้าตาที่ ‘ถูกชะตา’ มากกว่า ไม่ใช่จาก

THE AUTHOR

โสภณ ศุภมั่งมี
ท�ำงำนเป็น
โปรแกรมเมอร์
ให้กับบริษัท Intel และ
Microsoft เป็นหนึ่งใน
ทีมที่เริ่มต้นเสิร์ชเอนจิน
bing.com ตอนนี้ดูแล
ธุรกิจค้ำส่งของ
ครอบครัวที่จังหวัด
เชียงใหม่ ลงทุนใน
ตลำดหุ้น เขียนหนังสือ
เป็นงำนอดิเรก (ทีต
่ อนนี้
เหมือนว่ำใช้เวลำกับมัน
เยอะกว่ำงำนประจ�ำ
เสียอีก) มีควำมสนใจ
เรื่องเทคโนโลยี
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
รักกำรอ่ำนและกำรเขียน
มำตั้งแต่เด็ก
ชอบอ่ำนหนังสือแนว
non-fiction โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและเทรนด์
เทคโนโลยีท่ก
ี �ำลัง
เป็นที่น่ำจับตำมอง

ความสามารถที่อยู่ในเรซูเม แต่เทคโนโลยี
ระบบสแกนใบหน้าจะท�าให้เกิดการตัดสินใจ
เอนเอียงมากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะมันจะเก็บ
ข้อมูลต่างๆ จากคนที่ท�างานว่า รูปร่างหน้าตา
เป็นอย่างไร หรือผิวพรรณ โครงหน้า สัญชาติ
แบบไหนถึงดูนา่ จะเข้ากับงานแต่ละอย่างได้ดี
ทั้งที่จริงๆ แล้วผู้สมัครควรได้รับโอกาสในการ
สัมภาษณ์งานเท่าๆ กัน ถ้ามีความสามารถ
เพียงพอ ไม่ใช่เพียงแค่ใบหน้าเป็นแบบไหน
(เหมือนที่หลายคนเชื่อว่า ถ้าเป็นคนเอเชียจะ
เก่งเรื่องคณิตศาสตร์)
หรือแม้กระทัง่ ชีวติ ครอบครัวก็อาจจะเกิด
ความสั่นคลอนได้เช่นเดียวกัน ลองคิดดูว่า
กี่ครั้งแล้วที่คู่ชีวิตของคุณเล่าถึงปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น บางทีก็เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่ที่คุณฟัง
มาแล้วหลายร้อยรอบ แต่ด้วยหน้าที่ของสามี
หรือภรรยาทีด่ ี คุณก็ยงั นัง่ ฟังโดยพยายามกลัน้
ที่จะไม่หาวออกมายาวๆ ด้วยความเบื่อหน่าย
ถ้าเกิดมีโปรแกรมอ่านสีหน้าที่เที่ยงตรงแล้ว
ฟ้องเตือนว่า “คุณก�าลังเบือ่ ใช่ไหม?” ขึน้ มาปุบ๊
รับรองว่าประเด็นเปลี่ยนแน่นอน หรือว่าในที่
ท�างาน เมื่อคุณถูกหัวหน้าต่อว่าแล้วชักสีหน้า
นิดหน่อยด้วยความเซ็ง เกิดมีกล้องวงจรปิด
จับได้ไปท�ารายงานบอกหัวหน้าจะเกิดอะไรขึน้
บางครัง้ การโกหกเพียงเล็กน้อยเพือ่ เป็นน�า้ มัน
หล่อลื่นชีวิตคงไม่ใช่เรื่องเสียหายมากนักใน
กรณีเหล่านี้
การใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมก� า ลั ง จะเปลี่ ย นไป
เช่นกัน มีหลายเทคโนโลยีที่ผสมระหว่าง AI
กับระบบสแกนใบหน้าสร้างแบบจ�าลองใบหน้า
ของบุคคลต่างๆ แม้จะพยายามปกปิดใบหน้า
ขนาดไหน ต่อไปเราจะยิ่งเห็นการพัฒนาของ
กล้องติดอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์แบบติดตัวทีม่ ี
คุณภาพขึน้ เรือ่ ยๆ โดรนทีบ่ นิ อยู่ กล้องวงจรปิด
ตามทุกหัวมุมถนน สังคมแห่งการมองเห็นที่
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก คุณก็สามารถถูก
ติดตามได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
เมื่อถึงจุดนั้นจริงๆ ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วย
กับผลที่ตามมาจากการใช้เทคโนโลยีระบบ
สแกนใบหน้าในสังคมหรือไม่ก็ตาม สิ่งเดียว
ที่เราท�าได้ อาจจะเป็นเพียงการก้มหน้าก้มตา
ยอมรับมันเพียงเท่านั้น

ภาพประกอบ Pichamon Wannasan

“แม้แต่เรื่องกำรจ้ำงงำนบุคคลร่วมงำนในบริษัท ถ้ำพู ดตำมตรงแล้ว
ไม่ว่ำเรำจะพยำยำมมำกแค่ไหน เรำก็ยังมีแนวโน้มเลือกผู้สมัคร
จำกหน้ำตำที่ ‘ถูกชะตำ’ มำกกว่ำ ไม่ใช่จำกควำมสำมำรถที่อยู่ในเรซูเม”

รหัสนัยของความแพง
ปอยเล่ำถึงเหตุกำรณ์ท่ีเป็นจุดเปลี่ยนว่ำ
วันหนึ่งเธอได้ไปเที่ยวกับเพื่ อนๆ เธอที่เป็น
มหำเศรษฐี ข องฮ่ อ งกง วั น นั้ น ปอยหิ้ ว
กระเป๋ำหนังจระเข้ไป แต่เพื่ อนที่เป็นมหำ
เศรษฐีกลับพำกันหิว้ กระเป๋ำผ้ำลดโลกร้อน
รักสิง
่ วกเพื่อนๆ ร�ำ่ รวยมำก
้ ทีพ
่ แวดล้อม ทัง
กว่ำปอยไม่รก
ู้ เ่ี ท่ำ แล้วปอยถือกระเป๋ำหนัง
จระเข้ไป ดูเหมือนเรำจนแล้วพยำยำมรวย
เห็นเพื่อนเรำทีร
่ วย เขำไม่ได้พยำยำมจะโชว์
ก็เลยรูส
้ ก
ึ ช่วงหลังเลยเริม
่ ะไม่ถอ
ื ก่อน
่ ต้นทีจ
เพื่อจะท�ำให้เขำมองว่ำเรำไม่ได้อวดรวย แต่
หลังจำกนัน
ู้ ก
ึ ว่ำไม่ถอ
ื ก็ได้
้ พอเรำชิน เรำก็รส
ก็ประหยัดเงินไปได้เยอะมำก

“ตอนนีก้ ลายเป็นว่าเราไม่ถอื พวกหนังแท้
ดีกว่า ใช้กระเป๋าที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ แม้แต่การ
แต่งตัวก็เปลีย่ น แต่งตัวง่ายๆ ไม่คดิ เยอะค่ะ”

ทีม่ า: ปอย ตรีชฎา เล่าเหตุการณ์จดุ เปลีย่ น
ชีวติ ติดหรู เห็น... เลิกหิว้ เลยกระเป๋าแบรนด์เนม!
ใครๆ ก็รู้ว่าบ้านไม่ใช่แค่ที่คุ้มกะลาหัว
เสื้อผ้าไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องผิวหนังเราจาก
ความร้อน ความเย็น หรือแสงแดด กระเป๋า
ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ กาแฟไม่ได้มีไว้เพื่อเสพ
กาเฟอีน รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ไม่ได้เป็นแค่
ยานพาหนะ ต่างๆ เหล่านี้ท�าหน้าที่สื่อสารกับ
สังคมรอบๆ ตัวเราว่า เราเป็นใคร และเราอยาก
ให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นใครด้วย
การถอดรหัสการบริโภคมีทงั้ ทีเ่ ป็นสมการ
ชัน้ เดียว เช่น ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเท่ากับไฮโซ
เท่ากับรวย เท่ากับมีรสนิยม (?)
แต่การถอดรหัสนัน้ ซับซ้อนและมีหลายชุด
ขึ้นอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ตัวเราและผูค้ นทีเ่ ราอยากข้องแวะด้วย
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“ชนชั้นกลำงที่สถำปนำไลฟ์สไตล์ของตนเองแบบไม่ไปทับไลน์ชนชั้นผู้ดีเก่ำ
ใช้เงินซือ
้ เรือยอชต์ เครือ
่ งบินเจ็ต มีบำ้ น 30 ห้องนอน สระว่ำยน�ำ้ 8 สระ
รถท�ำจำกทองค�ำแท้ทั้งคันอะไรก็ว่ำไป คนเหล่ำนี้บำงทีก็ถูกเย้ยหยันว่ำ
มีเงินอย่ำงเดียวท�ำไม่ได้นะ ต้องโง่ด้วย”
กรณี ที่ ค ลาสสิ ก มากในสั ง คมไทยคื อ
วิวาทะเรื่องสตาร์บัคส์
รหัสชุดที่ 1: ดืม่ สตาร์บคั ส์ = รวย เก๋ มี
รสนิยม
รหัสต่อต้านชุดที่ 1.1: ดืม่ สตาร์บคั ส์แล้ว
ถ่ายรูป = การอวดรวย น่าหมั่นไส้
รหัสต่อต้านชุดที่ 1.2: ถ้างดดืม่ สตาร์บคั ส์
ในหนึง่ เดือนจะเก็บเงินได้ 5,000 บาท (สมมติ)
ปีหนึ่งจะเก็บเงินได้เท่าไร
รหัสชุดที่ 2: จะบ้าเหรอ กินสตาร์บัคส์
แล้วอวด มันอวดได้ด้วยเหรอ? ใครเขากิน
กาแฟร้านแฟรนไชส์แล้วอวด บ้าหรือเปล่า?
รหัสต่อต้านชุดที่ 2.1: คนทีน่ ยิ ามตนเอง
ว่าศิวไิ ลซ์ทางรสนิยมกลุม่ หนึง่ นัง่ อยูห่ น้ากาแฟ
ดริปในร้านกาแฟเล็กๆ ทีบ่ าริสตาหยิง่ และดุรา้ ย
เหลือก�าลัง แถมยังท�าตัวเป็นกาแฟฟาสซิสม์
เช็กความถูกต้องของการกินกาแฟ สิ่งนี้ห้าม
ใส่น�้าตาล สิ่งนี้ห้ามใส่นม สิ่งนี้ห้ามใส่น�้าแข็ง
ต้องจ�าชือ่ กาแฟ ประเทศทีป่ ลูกอีก จึงจะได้รบั
การต้อนรับเข้าสู่สมาคมกาแฟที่แท้ทรู
รหัสต่อต้านชุดที่ 2.2: อีเหี้ย อีดัดจริต
อยากแดกอะไรก็แดก กูจะแดกคาปูฯ นมข้น
ใส่น�้าแข็งก็เรื่องของกู กูจะถ่ายรูปอวดกี่รูปก็
เรื่องของกู อย่าเสือก
นี่แค่กาแฟเองนะ ยังมีการเข้าถึงรหัสตั้ง
หลายชุด ขึ้นอยู่กับ ‘ชนชั้น’ ของพวกเขา
ปิแอร์ บูร์ดิเยอ นักสังคมวิทยา อธิบาย
ความยอกย้ อ นของการบริ โ ภคกั บ ชนชั้ น ไว้
น่าสนใจ และเป็นสิง่ ทีน่ กั การตลาดน�ามาปรับ
ใช้ในการท�าการตลาดและโฆษณาด้วย เช่น
นักธุรกิจที่มีเงินมากๆ อาจบริโภคไวน์ที่แพง
ที่สุด ผู้ดีเก่าอาจมีไร่ไวน์และโรงบ่มไวน์ของ
ครอบครัว มีไวน์ที่ท�าเพื่อดื่มกินกันเองในหมู่
สมาชิก ไม่มีขายให้คนภายนอก ส่วนชนชั้น
แรงงานก็บริโภคไวน์ราคาถูก ส่วนปัญญาชน
นั้นถือเป็นผู้ยากจนทางการเงิน แต่รุ่มรวย
ด้วยความรู้และความดัดจริตทางวัฒนธรรม
อ่านมาก รู้มาก พวกนี้จะเลือกไวน์ออร์แกนิก
จะมีเรื่องราว มีความเป็นแฟร์เทรด ช่วยโลก
ช่วยสังคม ช่วยประเทศโลกที่สามและผู้ลี้ภัย
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ต่อต้านบรรษัทข้ามชาติ หรืออะไรก็ว่ากันไป
การบริโภคที่มีสัญญะทาง ‘ชนชั้น’ เช่นนี้จึง
เหมือนเกมวิ่งไล่จับกัน
คนที่ไม่ต้องวิ่งไล่จับใครเลยคือ คนที่รวย
มากๆๆๆ และเป็นเงินเก่า หรือ old money
ที่มีทุนทางวัฒนธรรมอยู่เต็มเปี่ยม กับคนที่
จนมากๆๆ หรือชนชัน้ ล่างไปเลยที่ ‘give a shit’
(ไม่แยแส) กับสัญญะ bullshit อะไรเหรอ?
แถมยั ง เหยี ย ดหยามทั้ ง คนรวยเก่ า ใหม่
ปัญญาชน รวมถึงคนชั้นกลางพร้อมสรรพ
คนที่อยู่ในเกมวิ่งไล่จับคือ ชนชั้นกลาง
เพราะคนชนชั้นกลางเป็นชนชั้นเดียวที่ไม่มี
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง เนือ่ งจากเป็นชนชั้น
เกิดใหม่ การกินอยู่ แต่งตัว และไลฟ์สไตล์จึง
ต้องการแบบแผนหรือแนวทางให้ลอกเลียนแบบ
ดังนัน้ สิง่ ทีช่ นชัน้ กลางท�ามาโดยตลอดเมือ่
เริม่ มีเงินมีทองกับเขาบ้างคือ เลียนแบบวิถชี วี ติ
ความเป็นอยู่ และมารยาทของชนชั้นสูง แต่ก็
ท�าได้แค่เพียงไกลๆ และท�าจากจินตนาการ
เพราะเอาเข้ า จริ ง ในชี วิ ต ของชนชั้ น กลางก็
ไม่มีวันได้แผ้วพานไปสัมผัสกับชนชั้นสูงจริงๆ
จึงอาศัยอ่านและดูจากรูปภาพ หรือหนัง ละคร
อะไรไปตามเรื่อง
นิตยสารไลฟ์สไตล์ทง้ั หมดตัง้ แต่ถอื ก�าเนิด
ขึ้นมา ก็คือตัวกลางที่ช่วยชนชั้นกลางสร้าง
‘สไตล์’ การกินอยู่ เป็นเหมือนครูและโค้ช จึงไม่
ต้องแปลกใจว่าในยุคต้นของนิตยสารนั้นจะมี
การไปถ่ายบ้าน ถ่ายคฤหาสน์ใครต่อใครที่
ร�่ารวยมาก ไปบ้านท่านเคานต์ ท่านเอิร์ล ไป
ดูไร่ ดูสวน ดูเขาล่าสัตว์ ซึ่งนิตยสารพวกนี้
ชนชัน้ สูงไม่อา่ น แต่ทา� ออกมาให้ชนชัน้ กลางดู
เพือ่ เป็นแรงบันดาลใจและลอกเลียนแบบตาม
อัตภาพของตนเอง
เราจึงเห็นชนชัน้ กลางทีพ่ อมีสตางค์จบั ลูก
ขี่ม้า หรืออะไรตามที่เห็น ‘ผู้ดีเก่า’ เขาท�ากัน
ในคฤหาสน์ และ ‘ป่า’ ของตระกูล
สิ่งที่ตามมาคือ ชนชั้นกลางรวยขึ้นเรื่อยๆ
เข้าถึงการบริโภคได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด ท่าน
เคานต์ ท่านเอิร์ล Prince of Wales ตัดสูท
ที่ไหน ฉันก็ตามไปตัดได้ท้ังนั้นแหละ ก็มีเงิน
ทีนี้พวกผู้ดีเก่าก็ต้องเร่งสปีดหนี ไม่อยากเป็น

เหมือนคนชนชั้นกลางที่มากิน มาใช้ มาอยู่
เลี ย นแบบตน ต้องหลีกเร้นการบริโภคของ
ตนเองให้เอ็กซ์คลูซีฟมากขึ้นไปอีก
ที่ชวนให้ปวดหัวต่อก็คือ ในบรรดาชนชั้น
กลางก็ยังมีหลายสเปกตรัม เช่น ชนชั้นกลางที่
สามารถเลียนแบบชนชั้นสูงได้อย่างไร้รอยต่อ
ไร้ตะเข็บ และมีเงินมากพอจะรักษาไลฟ์สไตล์
เช่นนั้นได้ สามารถสร้างเครือข่ายคอนเน็กชัน
กั บ ชนชั้ น สู ง ได้ จ ริ ง จนใน ‘รุ ่ น ’ ต่ อ ไปของ
พวกเขาอาจขยับเป็นชนชัน้ สูง ผ่านการสมาคม
หรือแม้แต่การแต่งงาน เช่น ครอบครัวของ
เคต มิดเดิลตัน
ชนชั้ น กลางที่ ส ถาปนาไลฟ์ ส ไตล์ ข อง
ตนเองแบบไม่ไปทับไลน์ชนชั้นผู้ดีเก่า ใช้เงิน
ซือ้ เรือยอชต์ เครือ่ งบินเจ็ต มีบา้ น 30 ห้องนอน
สระว่ายน�้า 8 สระ รถท�าจากทองค�าแท้ทั้งคัน
อะไรก็ว่าไป คนเหล่านี้บางทีก็ถูกเย้ยหยันว่า
“มีเงินอย่างเดียวท�าไม่ได้นะ ต้องโง่ด้วย”
อี ก สเปกตรั ม หนึ่ ง ของชนชั้ น กลางคื อ
พวกที่มองชนชั้นกลางที่มีโถส้วมทองค�าล้วน
เป็นไอดอล และเข้าใจว่าคนเหล่านี้คือไฮโซ
คือผูด้ ี คือแลนด์มาร์กแห่งความส�าเร็จ และยัง
ได้รับการยอมรับจากโลกทั้งใบ
คนชั้ น กลางสเปกตรั ม นี้ ในกรณี ข อง
เมืองไทยอาจวางเป้าหมายชีวิตของตนเอง
ไว้ที่การมีกระเป๋าแบรนด์เนม เริ่มจาก Louis
Vuitton ขยับไป Chanel ขยับไป Hermès
ดังนัน้ เราจึงเห็น ‘คนชัน้ กลาง’ ไทยจ�านวนมาก
พากันถ่ายรูปตัวเองกับกระเป๋า Hermès ทุกสี
ทุกรุ่น บ้างเอาวางแวดล้อมตัวเองเป็นวงกลม
บ้างก็จับกลุ่มกันไปท�าบุญ โดยที่ทุกคนหิ้ว
Hermès คนละสี จากนั้นก็ถ่ายรูปอัพลงอีก
กลายเป็นชนเผ่า Hermès เหมือนใส่เครือ่ งแบบ
ไปเดินทางไกลในวิชาลูกเสือ
เกมวิ่งไล่จับก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อชนชั้น
กลางที่ท�าการ established มาก่อน จนสั่งสม
เครือข่ายและคอนเน็กชันกับ ‘elite’ ได้ครบจบ
กระบวนแล้ว มาเจอคนชั้นกลางสเปกตรัม
ล่าสุด พากันเลียนแบบสินค้าโภคทรัพย์ของตน
ด้วยการกว้านซื้อ Hermès รัวๆ จะเงินสด
หรือผ่อนก็ตามแต่ แถมยังมาเลียนแบบเสือ้ ผ้า
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ค�ำ ผกำ
นักเขียนและพิ ธีกร
ฝีปำกกล้ำที่จะมำเล่ำ
เกร็ดประวัติศำสตร์ของ
สรรพสิ่งร่วมสมัยทั้งใน
และต่ำงประเทศ

คนชั้นกลาง (ใหม่) ไม่กล้าซื้อของพวกนี้
เพราะมันจะดูเหมือนไม่มีอะไรเลย มันอาจ
เป็นกระเป๋าหน้าตาพื้นบ้านที่สุด ดูธรรมดา
ที่ สุ ด ดู ไ ม่ มี อ ะไรที่ สุ ด ส� า หรั บ ชนชั้ น กลาง
(ใหม่) ที่ไม่มีเงินเหลือเฟอขนาดนั้น จะอดไม่
ได้ที่จะเห็นว่า “เฮ้ยยย มันไม่คุ้มกับราคาเลย
กระเป๋าผ้าปุๆ ปะๆ ใบนี้เหรอ ราคานี้เหรอ”
ส�าคัญกว่านั้นความที่มันถูก ‘ใช้’ ในหมู่คนที่
แคบมากๆ ชนชั้นกลางใหม่ที่ยังไม่สามารถ
คอนเน็กต์กับเครือข่ายผู้ดีเก่าได้ ย่อมมอง
ไม่เห็นฟังก์ชันของกระเป๋าแบบนี้ เพราะหิ้วไป

คนรอบตัวก็ไม่มีใครรู้ว่ากระเป๋าใบนี้มันแพง
เผลอๆ อาจคิดว่าเป็นกระเป๋าลดโลกร้อน!
ดั ง นั้ น ชนชั้ น กลาง (ใหม่ ) ยั ง ต้ อ งหิ้ ว
กระเป๋าทีต่ ะโกนราคาของมันออกมาดังๆ อยูด่ ี
เพราะไม่มีความฟุ่มเฟอยในชีวิตพอที่จะหิ้ว
กระเป๋าที่ซ่อนความแพงเอาไว้อย่างมิดชิดสุด
จะ subtle เพือ่ ให้รจู้ กั กันเฉพาะคนที่ ‘รวยมาก’
ที่เป็น ‘สมาคม’ เดียวกันเท่านั้น
ไอ้ที่คิดว่าหิ้วกระเป๋าหนังจระเข้แล้วเขา
จะเห็นว่าเป็น ‘ชั้น’ เดียวกันนั้นจึงผิดถนัด
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เครือ่ งแต่งกาย อะไรต่อมิอะไร โอยยย ลมจะใส่
ชนชั้นกลางกลุ่ม ‘เก่า’ นี้จึงเลิกหิ้ว เลิกใช้
ของแบรนด์เนมทีเ่ ป็นแบรนด์โฉ่งฉ่าง อันชนชัน้
กลาง ‘ใหม่’ เหล่านี้บ้าคลั่งกันเสีย ท�าให้เกิด
เทรนด์ที่นักการตลาดต้องมานั่งวิจัย เราจะ
ผ่านตาชือ่ บทความประมาณ ‘The Rich Don’t
Drive the Luxury Sector’ หรือ ‘Which are
the luxury brands that the super-wealthy
actually wear?’
พวกเขาเริ่มค้นพบว่า ชนชั้นกลาง (เก่า)
ที่ พ ยายามหนี ช นชั้ น กลาง (ใหม่ ) เริ่ ม ซื้ อ
‘ประสบการณ์’ มากกว่า ‘สินค้า’ พวกเขาไม่
หิว้ กระเป๋าหนังจระเข้แล้ว หันไปหิว้ ถุงผ้าแทน
แต่ขณะเดียวกันก็ใช้เงินไปซื้อเครื่องบินเจ็ต
และเรือส�าราญแทน แถมยังย้ายท่าเรือส�าราญ
ของพวกเขาออกจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่
อีพวกชนชั้นกลางใหม่ชักจะมาวอแว หันไป
แถวแอนตาร์กติกแทน ซึง่ พวกชนชัน้ กลางใหม่
ยังตามไม่ทัน
การกระท�าเช่นนี้ท�าให้พวกเขาดู ‘ดี’ ดูไม่
โอ้อวดความร�่ารวย ดูสมถะ หิ้วถุงผ้าช่วยลด
โลกร้อน ทั้งนี้เพราะความร�่ารวยของพวกเขา
ถู ก น� า ไปซ่ อ นไว้ ใ ห้ ลั บ ตาชนชั้ น กลางใหม่
‘ขี้ลอก’ อีกทั้งยังรอดพ้นจากการถูกประณาม
ว่ารวยอยู่ได้ ในท่ามกลางความเหลื่อมล�้า
มหาศาลในโลก ไม่ต้องเสี่ยงถูกพวก PETA
บ้าๆ บอๆ เอาเลือดมาสาดเสือ้ เฟอร์ คนเหล่านี้
หันไปโอบกอดเทรนด์รกั โลก รักธรรมชาติ แต่ยงั
กินดีอยู่หรูในโครงสร้างอันรีดนาทาเร้นคนจน
เหมือนเดิมนั่นแหละ
โอย เอาเรือส�าราญไปแอนตาร์กติก แล้วก็
ใส่เสือ้ ยืดย้วย หิว้ ถุงผ้า เดินจ่ายตลาดในฟาร์เมอร์
มาร์เก็ตเก๋ๆ ไลฟ์สไตล์แบบฝ่าย ‘ซ้าย’ กลายเป็น
ความคูล ที่สอยเอามาไว้กับตัวง่ายจะตาย
ถามว่าเกมวิ่งไล่จับแบบนี้ ประเดี๋ยวคน
ชั้นกลาง (ใหม่) ก็วิ่งไล่ตามได้อีก แล้วเมื่อไร
จะหนีพ้น?
ค�าตอบคือ เทรนด์นเี้ ลียนแบบยากนิดหนึง่
กระเป๋าใบละล้านยังพอไขว่คว้าตามได้ แต่เรือ
ส�าราญและแอนตาร์กติก หรือป่าสักผืนในยุโรป
ไว้ไปเก็บเห็ดนี่ มันคงตามยากจริงๆ
ไม่นับทุนทางวัฒนธรรมที่ต้องสะสมกัน
นานพอสมควร เช่น การไปอยูใ่ นป่า เพือ่ ล่าสัตว์
เก็บเห็ด ชนชัน้ กลางทีม่ วั แต่ผอ่ นกระเป๋าอยูค่ ง
‘เรียน’ และ ‘เลียน’ ไม่ทัน
เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับนานานั้นก็
ขยับไปสูแ่ บรนด์ที่ subtle และอาจผลิตน้อยชิน้
เฉพาะลูกค้าทีต่ อ้ งมีการแนะน�ากันต่อๆ มาจริงๆ
แถมยังแพงเลือดซิบ

วิทยาศาสตร์ของการมีอายุ 20s
ควำมเชื่ อ หนึ่ ง ที่ ไ ม่ รู้ เ ป็ น กำรท� ำ ลำยหรื อ
ส่งเสริมคนหนุม
่ สำวคือ ควำมเชือ
่ ทีว่ ำ่ วัย 20s
เป็นวัยทีท
่ รงพลังทีส
่ ด
ุ เป็นวัยทีส
่ ำมำรถท�ำ
อะไรก็ได้ มองเห็นว่ำโลกเป็นเรือ
่ งสนุก มีเรือ
่ ง
ใหม่ๆ ท้ำทำยให้ลองท�ำอยูต
่ ลอดเวลำ คนใน
วัยนี้เติบโตพ้ นควำมเป็นเด็กแล้ว แต่ก็ยัง
ไม่ เ ติ บ ใหญ่ ถึ ง ขนำดเริ่ ม มองเห็ น ควำม
โรยรำของอำยุ ดังนั้น 20s จึงน่ำสนใจ

แต่นั่นเป็น ‘ความเชื่อ’ ในทางสังคมทั่วไป
ค�าถามคือ แล้วในทางวิทยาศาสตร์ละ่ มองคน

วัย 20s อย่างไร เราลองมาพิจารณากันเป็น
ข้อๆ ดูดีไหมครับ
1. อย่างแรกสุดคือ คนวัย 20s จะเริ่มมีการ
เปลี่ ย นแปลงทางสมองที่ ต ่ า งไปจากวั ย รุ ่ น
มีงานวิจัยบอกว่า สมองของวัยรุ่นเป็นสมอง
ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากสมองของ
เด็กหรือผู้ใหญ่ (ก็แหงล่ะสิ!) ในหลายด้าน
แต่อีกด้านหนึง่ ทีส่ า� คัญก็คอื วัยรุน่ จะมีอาการ
‘ตระหนั ก ถึ ง ตั ว ตนของตั ว เอง’ (เรี ย กว่ า มี
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“ถ้ำหัวใจสุขภำพดีในวัย 20s สมองก็จะดีในวัย 40s ไปด้วย
ดังนัน
ิ ทัง
้ วัย 20s จึงส�ำคัญมำกต่อชีวต
้ หมดของเรำ”
self-consciousness) สูงมาก
โดยการทดลองในงานวิจัยครั้งนี้ จะใช้วิธี
สแกนสมองด้วย MRI เพื่อดูปฏิกิริยาต่างๆ
ของผู้เข้าร่วมทดลองที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
ทางสังคม เช่น พฤติกรรมที่ถูกขับเคลื่อนโดย
กลุ ่ ม เพื่ อ น ฯลฯ ซึ่ ง ก็ มี ร ายละเอี ย ดต่ า งๆ
หลายอย่าง แต่สรุปได้ว่า วัยรุ่นคือวัยที่ใส่ใจ
กับ ‘คนอื่น’ มาก (โดยเฉพาะการต้องท�าให้
เหมือนเพื่อน) แต่เมื่อถึงวัย 20s แล้ว สมอง
จะเริ่มเปลี่ยน การไม่ได้เป็นวัยรุ่นอีกต่อไป
แปลว่ า คุ ณ จะสนใจค� า หรื อ ความเห็ น ของ
คนอื่นน้อยลง แต่หันมาใส่ใจความรู้สึกหรือ
ความต้องการจริงๆ ของตัวเองมากขึน้ ในแง่หนึง่
ชีวิตจึงดีขึ้นด้วย
2. แม้จะพ้นวัยรุ่นมาแล้ว แต่วัย 20s ก็ถือว่า
ยังไม่ได้เป็นหลักเป็นฐาน ยังตัง้ ตัว หรือสร้างเนือ้
สร้างตัวให้มนั่ คงไม่ได้อยูด่ ี ท�าให้พอ่ แม่หลายคน
เป็นกังวลว่าลูกตัวเองอายุ 20 กว่าแล้ว ยังไม่
เป็นโล้เป็นพายอีก
แต่คุณรู้ไหมว่า นักวิทยาศาสตร์บางคน
(เช่น ดร. เจย์ เกียดด์ (Jay Giedd) แห่งสถาบัน
สุขภาพจิตแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา) บอกว่า
ที่เป็นอย่างนี้ เพราะสมองของคนวัย 20s นั้น
‘ยังไม่เสร็จ’ (unfinished) คือยังไม่ได้โตเป็น
ผู้ใหญ่เต็มที่ เขาบอกว่าบางคนกว่าสมองจะ
‘เสร็จ’ (คือเติบโตเต็มที่) ก็ต้องอายุ 25 ปีโน่น
แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ข้อเสียนะครับ นี่เป็นสิ่งที่ดี
ทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของมนุษย์ดว้ ยซ�า้ เพราะวัย 20s
คือวัยแห่งการลองผิดลองถูก การที่สมองยัง
เติบโตและเปลี่ยนแปลงได้อีก ท�าให้สามารถ
ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นไป
(เช่น การเปลีย่ นงาน หรือการเดินทางท่องเทีย่ ว
เพื่อซึมซับประสบการณ์) ได้ดีกว่า และนี่เป็น
เหตุผลด้วยนะครับว่าท�าไมพอเลย 20s ไปแล้ว
คนเราถึงปรับตัวยากกว่าเวลาต้องเปลีย่ นงาน
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ในชีวิต
บทความ The Neuroscience of 20
Somethings ใน Scientific American เล่าถึง
งานวิจัยของ โรบิน มารานต์ซ เฮนิก (Robin
Marantz Henig) ทีส่ รุปเอาไว้วา่ คนในวัย 20s
(ในสหรัฐอเมริกานะครับ) มีถึง 1 ใน 3 ที่ย้าย
ที่อยู่ใหม่ทุกปี ในจ�านวนนี้ 40% ย้ายกลับไป
อยู่บ้านพ่อแม่อย่างน้อย 1 ครั้งด้วย และโดย
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เฉลีย่ มีการเปลีย่ นงานถึง 7 ครัง้ ในช่วงวัย 20s
ถือว่าเป็นช่วงชีวติ ทีค่ นเราเปลีย่ นงานมากทีส่ ดุ
ซึ่งไม่ได้แปลว่าจับจด เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่ออะไร
ท�านองนั้นนะครับ แต่เพราะวัย 20s ยังเป็นวัย
ที่ลองผิดลองถูกได้
3. ในเวลาเดียวกัน คนวัย 20s สมัยนี้ ก็ยังไม่
ต้ อ งเดื อ ดเนื้ อ ร้ อ นใจกั บ การพยายามหาคู ่
แต่งงาน และลงหลักปักฐานสร้างบ้านด้วย
เพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สังคม
ทั่วไปเริ่มยอมรับว่า การแต่งงานช้า (หรือไม่
แต่งงานเลยด้วยซ�้า) เป็นเรื่องปกติ ในปี 1960
ผู้หญิงในอเมริกาที่ลุกขึ้นมาแต่งงานมีอายุ
เฉลีย่ อยูท่ ่ี 20 ปี ผูช้ ายอยูท่ ี่ 23 ปี แต่ตอนนีอ้ ายุ
เฉลี่ยเวลาแต่งงานของผู้หญิงขยับไปที่ 26 ปี
ส่วนผู้ชายอยู่ที่ 29 ปี ท�าให้คนวัย 20s ยุคนี้
มีเวลาค้นหาตัวเองนานขึ้นกว่าคนยุคก่อน
4. ในทางร่างกายแล้ว ใครๆ ก็คงรู้ว่าช่วงวัย
25-30 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายของเราพัฒนา
มาถึงขีดสุดและยังไม่เสื่อม ผิวเปล่งปลั่งที่สุด
ผมหนาดก กล้ามเนือ้ ยังไม่ฝอ่ กระดูกกระเดีย้ ว
ไม่ปวดไม่ลา้ แต่ทหี่ ลายคนอาจจะชอบมากกว่า
คือช่วงวัยนีเ้ ป็นช่วงทีต่ บั ของคุณยังท�างานได้ดี
คุณจึงจะพบว่าตัวเองสามารถไปปาร์ตี้ดื่มจน
เมามายได้ โดยทีต่ นื่ ขึน้ มาคุณจะไม่เกิดอาการ
แฮงโอเวอร์ ทัง้ นีเ้ พราะตับของคุณก�าจัดสารพิษ
ออกไปได้เกือบหมด ไม่เหมือนตอนคุณอายุ
มากขึ้น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ล่ า วไว้ ว ่ า ฤทธิ์ ข อง
แอลกอฮอล์นั้นจะแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราอายุ
มากขึ้น หมายถึงยิ่งแก่ยิ่งแฮงโอเวอร์ได้ง่าย
นั่นแหละครับ แต่ที่ส�าคัญก็คือ แม้ร่างกาย
คุณจะยังเจ๋งอยู่ คุณก็ตอ้ งดูแลมันด้วยนะครับ
ไม่ใช่ใช้งานมันหามรุง่ หามค�า่ (ไม่วา่ จะท�างาน
หรื อ ปาร์ ตี้ ) ไม่ อ ย่ า งนั้ น พอเลยวั ย เลขสอง
ไปแล้ว รับรองได้เลยว่าจะแย่
5. วัย 20s เป็นวัยส�าคัญในการเตรียมพร้อม
ตัวเองทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ เพิง่ มีงานวิจยั
ตีพิมพ์ในวารสาร Neurology ซึ่งเป็นวารสาร
ทางการแพทย์ ข องสถาบั น ประสาทวิ ท ยา
อเมริกนั (American Academy of Neurology)
บอกว่า วัย 20s นี่ส�าคัญมากนะครับ เขาย้อน

กลับไปดูขอ้ มูลของคน 518 คน ทีป่ จั จุบนั มีอายุ
เฉลี่ย 51 ปี คนเหล่านี้ได้รับการบันทึกเอาไว้
หมดตั้งแต่น้�าหนัก ความสูง ความดันโลหิต
คอเลสเตอรอล น�้าตาลในเลือด และยังมีการ
สัมภาษณ์เรื่องอาหารและการออกก�าลังกาย
อีกด้วย แล้วก็มีการตรวจร่างกายติดตามผล
สม�า่ เสมอทุกๆ 2-5 ปี รวมทัง้ มีการสแกนสมอง
หลังผ่านไป 25 ปีด้วย
สิ่งที่ค้นพบนั้นน่าสนใจมาก เพราะเขา
บอกว่า คนที่ในวัย 20s มีสุขภาพของหัวใจดี
(ซึ่งเป็นผลมาจากการออกก�าลังกายและการ
กินอาหารทีด่ กี ว่า) เมือ่ เติบโตมาถึงวัยกลางคน
(หรือวัย 40s) แล้ว พบว่า ‘ขนาด’ ของสมอง
เฉลี่ยจะใหญ่กว่าคนที่สุขภาพของหัวใจไม่ดี
พูดง่ายๆ คือ ถ้าหัวใจสุขภาพดีในวัย 20s สมอง
ก็จะดีในวัย 40s ไปด้วย ดังนัน้ วัย 20s จึงส�าคัญ
มากต่อชีวิตทั้งหมดของเรา
6. ในทางสังคมแล้ว นักจิตวิทยาคลินกิ อเมริกนั
ชื่อคุณ เม็ก เจย์ (Meg Jay) ผู้เขียนหนังสือชื่อ
The Defining Decade เคยบอกไว้ว่า ช่วงวัย
20s นั้นส�าคัญมาก เพราะว่า 80% ของคนเรา
ทั้งหมด มักจะ ‘นิยาม’ ตัวเองกันที่อายุ 35 ปี
ดังนั้น ช่วงวัย 20s จึงส�าคัญมากต่ออัตลักษณ์
ของเรา เราเริ่มท�างานในวัย 20s มีความรัก
จริงจัง (หรือถึงขั้นแต่งงาน) ส่วนใหญ่ก็เกิด
ในวัย 20s วัยนี้จึงหล่อหลอมบุคลิกภาพของ
คนเราไปตลอดชีวิต ทศวรรษของช่วงวัย 20s
จึงเป็นทศวรรษแห่งชีวิตที่ส�าคัญที่สุด
เอาเป็นว่า ถ้าตอนนี้คุณอยู่ในวัย 20s
ล่ะก็ ลองส�ารวจและดูแลตัวเองดีๆ นะครับ
มันคือช่วงวัยที่ส�าคัญมากๆ และเป็นรากฐาน
ให้กับช่วงวัยถัดไป
แต่ถ้าตอนนี้คุณเลย 20s ไปแล้ว ก็ลอง
ย้อนกลับไปดูว่า สิ่งที่คุณท�ากับตัวเองทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจในวัย 20s ส่งผลอะไรให้
กับคุณในตอนนี้บ้าง
ตอนหน้า เรามาดูกันว่านักวิทยาศาสตร์
พูดอะไรถึงคนวัย 30s บ้าง!
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โตมร ศุขปรีชำ
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THE ROYAL TA
่ งต้น
นิทรรศการ ‘เครือ
วังหลวง สูค
่ รัวนอกวัง’
พิ พิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห
่ วั

“...ดูสน ฉงนใจ เหตุไฉนใย ไม่โค่น
...ต้องลม พั ดโอน อ่อนโยนตามสายลม...”
เสียงเพลง สนต้องลม แว่วผ่านล�าโพงให้ได้ยน
ิ
พาเราเข้าสู่ บรรยากาศย้อนยุครับกับสภาพ
ตัวอาคาร หลังจากทีมงานพาตัวเองลอดช่อง
ประตูบา้ นไม้ทเี่ ปิดไว้ขา้ งเดียว เข้าสูโ่ ถงพิพธ
ิ ภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห
่ วั จากทาง
ด้านที่จอดรถ

คนทั่วไปอาจจะคุ้นเคยกับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในฐานะแหล่งความรูท้ าง
ประวัติศาสตร์ในเรื่องวิชาการ การเมืองการปกครอง
น�าเสนอนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ

พระราชประวัตขิ องรัชกาลที่ 7 แต่นทิ รรศการ ‘เครือ่ งต้น
วังหลวง สู่ครัวนอกวัง’ ให้อารมณ์ต่างออกไป
“คราวนีอ้ ยากจะปรับเรือ่ งเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับอาหาร
ในช่วงตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 จนออกมา
สู่นอกวังถึงปัจจุบัน” แพรวชมพู ชุณหอุไร ภัณฑารักษ์
ประจ�าพิพิธภัณฑ์ บอกเล่าที่มาของนิทรรศการนี้ที่จะ
จัดแสดงไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน
'เครือ่ งต้นวังหลวง สูค่ รัวนอกวัง' แบ่งพืน้ ทีจ่ ดั แสดง
ออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนนอกวังและส่วนในวัง
เครื่องต้นวังหลวง

พืน้ ทีส่ ว่ นนีจ้ ดั แสดงเครือ่ งต้นวังหลวง เป็นอาหารชาววัง
หรือกับข้าวเจ้านาย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2436-2484 (ช่วงปลาย
รัชกาลที่ 5 ถึงสิ้นรัชสมัยของรัชกาลที่ 7)

วัฒนธรรมของอาหารชาววังมีการเปลี่ยนแปลง
ผสมผสานระหว่างอาหารไทยและอาหารตะวันตก
เนื่องจากการติดต่อสัมพันธ์กับนานาประเทศ รวมทั้ง
การส่งเจ้านาย ข้าราชการ และบุตรหลานของขุนนาง
ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จนเกิดการซึมซับทางวัฒนธรรม
เพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล
พื้นที่ส่วนนี้ “เล่าเรื่องของอาหารในวังตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 7 คือจะมีอาหารที่เป็นพระ
กระยาหารโปรด พระกระยาหารทีเ่ สวยอยูใ่ นพระชนม์ชพี
ของพระองค์คะ่ เมนูพระกระยาหารทีจ่ ดั แสดงเป็นของ
ช่วงจัดเลี้ยงต่างๆ ในสมัยนั้น มีทั้งอาหารไทย และเริ่ม
มีอาหารฝรั่งเข้ามาผสมผสานค่ะ” ภัณฑารักษ์คนเดิม
เสริมข้อมูลขณะพาทีมงานชมนิทรรศการ
ตามตู้จัดแสดง มีการเสนอตัวอย่างเมนูในโอกาส
พิเศษ อย่างเช่น รายการพระกระยาหารในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ
ประจ�าป 2472 เป็นต้น อีกตู้หนึ่งมีการน�าเอาสื่อผสม
มาเสริมเพือ่ จัดแสดงธรรมเนียมการรับประทานอาหาร
แบบสากล
เครื่องต้นทั้งหลายจะไม่สามารถออกมาเป็นงาน
ศิลปะแห่งรสชาติได้เลยหากปราศจากผู้ปรุงฝมือเอก
ทางด้านขวาของพืน้ ทีจ่ ดั แสดงอาหารในวังคือ การสดุดี
แด่ผู้กุมความลับสูตรอร่อยทั้งหลาย
สุมิตรา ทองเผือก ภัณฑารักษ์ประจ�าพิพิธภัณฑ์
อีกท่าน ทีม่ าร่วมให้ความรูก้ บั ทีมงานเปดเผยว่า “เราให้
เกียรติ ให้ความส�าคัญกับบุคคลทีท่ า� เรือ่ งเครือ่ งต้นในวัง
เป็นเจ้านายฝายหญิงเสียส่วนใหญ่ เช่น พระวิมาดาเธอ
พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ นอกจากว่าจะถวายงาน
รับใช้รชั กาลที่ 5 แล้ว พระองค์ยงั คงดูแลรัชกาลที่ 7 คือ
ตอนเสด็จฯ ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ก็ทรงส่งข้าวปลา
อาหารไปให้ด้วยค่ะ”

“อยากจะปรับเรื่อง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อาหารในช่วงตั้งแต่
ปลายรัชกาลที่ 5
ถึงรัชกาลที่ 7
จนออกมาสู่นอกวัง
ถึงปัจจุบัน”

ASTER

บางคนทีห่ วั เสรีนยิ มอาจจะทึกทักเอาเองว่า อาหาร
ชาววังเป็นความฟุม เฟอยแบบทีช่ าวบ้านไม่ทา� แต่ทราบ
หรือไม่วา่ อาหารทีเ่ ราคุน้ กันอย่างข้าวตัง เกิดขึน้ ในสมัย
รัชกาลที่ 6
“ข้าวตังจริงๆ เกิดขึน้ เพราะความประหยัดมัธยัสถ์
ทีจ่ ะต้องเลีย้ งดูคนเยอะๆ ในวัง เวลามีขา้ วเหลือในหม้อ
หรือผัดข้าวแล้วเหลือ เขาก็จะเอามาล้างน�้า ล้างแยก
หมูและข้าว แล้วเอาไปตาก เพื่อมาท�าข้าวตัง เราก็เลย
ดึงที่เป็นพวกข้าวตังต่างๆ มาแสดง” สุมิตราอธิบาย
ครัวนอกวัง

การทีส่ ตู รจากในวังถ่ายทอดออกสูค่ รัวชาวบ้านเกีย่ วข้อง
กับการเมืองการปกครองอยูไ่ ม่นอ้ ย ภัณฑารักษ์สองสาว
เล่าว่า ในยุคหนึ่งเมื่อเจ้านายและขุนนางน�าลูกหลาน
ไปถวายตัวรับใช้ในวัง เมื่อมีเหตุให้ต้องออกมาใช้ชีวิต
ที่วังตัวเองในภายหลัง ก็จะน�าความรู้และสูตรต่างๆ ที่
ได้ร�่าเรียนมาไปใช้ที่วังตัวเอง แล้วมีการปรับเปลี่ยนให้
เป็นสูตรเฉพาะต�ารับของแต่ละวังนั้นๆ
“อีกกรณีหนึ่งคือช่วงเปลี่ยนการปกครอง เพราะ
เหล่าข้าราชบริพารหรือเจ้านายถูกเลื่อนออกจากวัง
ส่วนเหล่าข้าราชบริพารเองก็ถกู ปลด พระองค์ไหนหรือ
ท่านไหนยังอยู่ในวังก็ถูกปรับเบี้ยหวัด ฉะนั้นสิ่งที่เป็น
ความรูต้ ิดตัวมาก็คือเรื่องอาหาร ก็เลยน�ามาท�าเพื่อหา
รายได้ คนนอกวังได้ลองกินว่า ออ อาหารชาววังเป็น
อย่างไร”
ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้เห็นข้าวแช่ชาววังหลายสูตร
ขณะที่เมนูอื่นๆ เช่น ย�าเกสรชมพู่ แกงจืดลูกรอก ได้รับ
การรวบรวมจัดท�าเป็นวิดโี อ แสดงวิธที า� ให้ผชู้ มน�า้ ลาย
สอเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
เพลง สนตองลม วนกลับมาบรรเลงอีกครัง้ ทีมงาน
โบกมือลานิทรรศการขนาดเล็กทีเ่ รียกน�า้ ย่อยได้มหาศาล
แน่นอนว่าเปาหมายต่อไปของเราคือ ร้านอาหารอร่อย
สักแห่งเพื่อดับเสียงท้องร้องให้สนิทเสียที
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่ งสั้นทีจ
่ ะได้รบ
ก่อนจะถึงวันตัดสินหนังสือเรือ
ั
่ มแห่ง
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย
อาเซียน หรือซีไรต์ ประจําปีนี้ คณะกรรมการฯ
ได้ ป ระกาศผลงานเรื่ อ งสั้ น ที่ ผ่ า นเข้ า รอบ
คัดเลือก (Shortlist) จํานวน 8 เล่ม จากหนังสือ
่ ่งเข้าประกวดทัง
้ หมด 57 เล่ม ออกมาแล้ว
ทีส
่ วันที่ 29 กันยายน 2560 ท่ามกลางเสียง
เมือ
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แ ละการตั้ ง ข้ อ สงสั ย อย่ า ง
กว้างขวางในแวดวงวรรณกรรม

วัตถุประสงคในการประกวดวรรณกรรมรางวัล
ซีไรตคอื การเฟนหา ‘ความสรางสรรค’ ของรูปแบบและ
เนือ้ หาวรรณกรรม ซึง่ ในปนเี้ รือ่ งสัน้ ทัง้ หมดไดแสดงถึง
พัฒนาการของวรรณกรรมไทยในดานความหลากหลาย
ของเนือ้ หาและความพิถพี ถิ นั ทัง้ จากตัวนักเขียน ศิลปน
ผูออกแบบปกหนังสือ และบรรณาธิ การ ที่ ทํ า งาน
รวมกันอยางสอดประสานกลมกลืน แสดงใหเห็นถึง
รายละเอี ย ดและความหมายที่ แ ฝงฝ ง ตั้ ง แต รู ป ปก
จนถึงเนื้อใน ภาพรวมของเรื่องสั้นในปนี้จึงดูราวกับ
‘ภาพยนตรอินดี้’ ที่มีเนื้อหาแตกตางอยางนาสนใจ
และประณีตในวิธีการผลิต
ทั้งนักเขียนรุนใหญและคลื่นลูกใหมตางหันมา
เลาเรื่องของคนธรรมดาที่ไมมีวีรกรรมยิ่งใหญ แตเปน
เรือ่ งภายใน ความเหงา ความขัดแยง การตอสู หรือการ
ตามหาอัตลักษณของตนเองที่สูญหายจากการดําเนิน
ชีวติ มีทงั้ เรือ่ งของคนเมือง คนภูมภิ าคตางๆ คนทองถิน่
และคนตางชาติ เนือ้ หามีทงั้ เสียดสีสงั คม การตัง้ คําถาม
ตอตัวตนของตัวเอง สังคม และการเมือง
ในดานรูปแบบ นักเขียนตางมีแนวทางในการ
สรางสรรคเฉพาะของตน ที่ไมไดนําเสนออยางตรงไป
ตรงมา หรือเลาแตการตอสูร ะหวางคนตัวเล็กกับนายทุน
อีกแลว หากนักเขียนมีชนั้ เชิงมากขึน้ โดยเฉพาะนักเขียน
รุน ใหมทสี่ ามารถเลือกสรรกลวิธกี ารแตงรูปแบบตางๆ
ทัง้ จากวรรณกรรมตะวันตกหรือตะวันออกมาประกอบ
สรางเขากับเนื้อหา วิธีคิด และบทสรุปที่เปนจุดหมาย
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เข้ารอบคัดเลือกซีไรต์ปีน!้ี

ปลายทางของเรือ่ งเลา กอเกิด ‘ความสดใหม’ และเปน
เอกลักษณที่เมื่ออานก็รูทันทีวาเปนงานเขียนของใคร
กนกวลี พจนปกรณ กันไทยราษฎร นายกสมาคม
นักเขียนแหงประเทศไทย มองวานักเขียนรุน ใหมอาน
วรรณกรรมนานาชาติกนั เยอะมากขึน้ เพราะการเขาถึง
สื่อที่งายกวาคนในยุคกอนที่ตองรอหนังสือแปลหรือ
การสัง่ ซือ้ จากตางประเทศเพียงอยางเดียว การไดอา น
หนังสือจากภาษาตนฉบับจึงมีสวนชวยพัฒนาภาษา
ของนักเขียนใหดียิ่งขึ้น “เมื่อสื่อมันถึงกันหมด ก็ทําให
มุมมองความคิดของนักเขียนรุนใหมกวางไกลกวา
นักเขียนยุคกอน แตการมองโลกโดยใชประสบการณ
ชีวิตอาจจะยังเทียบเทานักเขียนรุนเกาไมได
“การทํางานของนักเขียนไมวา สมัยไหนก็เหมือนกัน
คือเมื่อมีอะไรมากระแทกกระทบใจก็จะเกิดการสราง
งานขึ้นมา ยุคใดที่สามารถสื่อสารออกมาไดอยางเสรี
นักเขียนก็สามารถผลิตงานไดอยางเต็มที่ แตถาบาง
จังหวะไมได นักเขียนก็ตองหาวิธีการสื่อสารใหมๆ
ออกมา ซึง่ นํามาสูก ารแสวงหาตัวเอง หรือการตามหา
อัตลักษณ
“คณะกรรมการคัดเลือกก็จะรวมกันพิจารณาวา
อานแลวเขาใจไหม สิ่งที่อธิบาย หรือสิ่งที่อยากแสดง
ออกมานัน้ นาสนใจไหม เพราะการสรางสรรคใหมไมได
หมายความวามันดีทุกชิ้น บางชิ้นมันอาจตองใชเวลา
สรางสรรคใหมก็ได”
THE STANDARD รวบรวม 8 เรื่องสั้น ที่ผาน
เขารอบคัดเลือกวาแตละเลมมีความโดดเดนอยางไร
พรอมทั้งเหตุผลจากคณะกรรมการคัดเลือกถึงความ
‘ลํา้ สมัย’ ของเรือ่ งสัน้ เหลานีใ้ หอา นไปพลางๆ ระหวาง
ลุนวานักเขียนในดวงใจของคุณจะควารางวัลไปได
หรือไม

เงาแปลกหน้า

นักแสดงสด

- สาคร พู ลสุข
เรื่องสั้น 9 เรื่อง แสนคมคายและกระทบใจ
มีท้ังเรื่องของมนุษยตางอาชีพ ตางถิ่นฐาน
ทั้งคนเหนือ คนใต และนักเขียนมีพื้นเพกับ
นาฏกรรมและศิลปะพืน้ บานภาคใต จึงนํามา
ใชในการสรางเรื่องเลาเพื่อใหผูอานไดสํารวจ
ตรวจสอบการดําเนินชีวติ ของมนุษยสมัยใหม
เหตุ ผ ลจากคณะกรรมการ: ทํ า ให

FYI
• รางวั ล ซี ไ รต์ ปี น้ี ม าพร้ อ มกั บ
วิ ก ฤตผู้ ส นั บ สนุ น หลั ก อย่ า ง
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
ไม่ อ ยากแบกรั บ ภาระต้ น ทุ น
งบประมาณทีล
่ ดลงส่งผลกระทบ
ต่ อ การแจกรางวั ล และเงิ น
รางวัล สะท้อนให้เห็นคุณค่าของ
หนั ง สื อ ที่ ถู ก ลดความสํ า คั ญ
ท่ามกลางยุคหนังสืออ่อนแอ

ผูอ า นไดเห็นมิตลิ ลี้ บั ของไสยศาสตร ฉงนฉงาย
กับพฤติกรรมแปลกแยกของตัวละคร จับตา
กั บ การแสดงออกของตั ว ละครที่ พ ยายาม
แสวงหาคําตอบบางอยางพรอมกับการคนหา
ตัวเอง ชวนใหผอู า นขบคิดถึงความเปนไปของ
มนุษยที่มีวิถีชีวิตหลากหลาย ขณะเดียวกัน
ก็ตระหนักถึงความเปนเรือ่ งแตงในโลกจําลอง
ที่ผูเขียนสรางขึ้นซอนทับกับพื้นที่ที่มีอยูจริง
และสรรหาวิธีเลาดวยอรรถรสลีลาชวนตื่นใจ
ใหเปนเรือ่ งเลาทีล่ อ กันระหวางความมีแกนสาร
และไรแกนสารของมนุษย

อนิมมาล เล็กสวัสดิ์
หนังสือรวมเรื่องสั้นแนวเสียดสี ตั้งคําถาม
กับวิถีชีวิตบริโภคนิยมและการติดเทคโนโลยี
ของชนชัน้ กลางไทย เชน การไขวควาแตความ
สําเร็จจนละเลยความสัมพันธกับคนรอบขาง
การใหความสําคัญกับตัวตนบนโลกเสมือน
มากกวาคนที่อยูตรงหนา โดยนักเขียนและ
นั ก ออกแบบปกซ อ นความหมายในราย
ละเอียดไวตามที่ตางๆ เชน การแยกเรื่องเลา
เหนือจริงใสไวในเชิงอรรถเพื่อแยกเรื่องออก
เปนสองสวนจากความจริง หรือสื่อสารคําวา
‘เงา’ ในความหมายวาภาพสะทอนในกระจก
บนปกหนาและหลังที่เปนภาพสะทอนซึ่งกัน
และกัน และตั้งคําถามไปดวยวาภาพไหน
กันแนที่เปนตัวตนจริง
เหตุ ผ ลจากคณะกรรมการ: เนื้อหา

‘ชางคิด’ การใชภาษาเสียดเยยยั่วลอ กลวิธี
การนําเสนอหลากหลาย สรางสรรค และมี
ความเปนสากล ทําใหเรื่องสั้นชวนติดตาม
แปลกตา และยังขับเนนความคิดเชิงวิพากษ
เสริมใหเนื้อหาแหลมคมยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน
การใชความเหนือจริงเพื่อวิพากษความจริง
การเลือกและการยายมุมมอง การฉีกลําดับ
เวลาแลวเรียงใหม หรือแมแตการยั่วลอขนบ
ประพันธเดิม
ผูเ ขียนมีความเปน ‘นักวางแผน’ สามารถ
หลอมเรื่องสั้นทั้ง 8 เรื่อง ใหเกาะเกี่ยวกันได
อยางแนบเนียน มีพลัง กอเกิดความหมาย
และภาวะที่ซอนทับดังงานศิลปะเชิงแนวคิด
กระตุกเตือนใหผอู า นหันกลับมาตัง้ คําถามกับ
ตนเอง ผูคน สังคม และโลกไดอยางทาทาย
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ประวัติศาสตร์
ที่เพิ่ งเศร้า

ดั่งเรือนร่าง
ไร้องคาพยพ

ภู กระดาษ
เรือ่ งสัน้ 11 เรือ่ ง สะทอนชีวติ คนอีสานตัวเล็ก
ตัวนอยที่ถูกกดขี่และไมไดรับความเปนธรรม
วนเวี ย นอยู  แ ต กั บ ความทุ ก ข ย ากจนยาก
จะบอกไดวาเกิดจากโชคชะตาฟาลิขิต หรือ
โครงสร า งทางสั ง คมที่ ไ ม เ ท า เที ย ม ผู  อ  า น
หลายคนอาจไม คุ  น เคยกั บ เรื่ อ งของคน
เรื่องเลา และภาษาทองถิ่น แตทั้งหมดเปน
เพียงเครือ่ งมือที่นักเขียนเอามาเลาเพื่อแทรก
ความหมายที่แทจริงไวอีกชั้นหนึ่ง
เหตุผลจากคณะกรรมการ: นําเสนอ
ดวยมุมมองที่แมนตรง บงชี้วา คนเราแตละ
บุคคล ในแตละพืน้ ทีแ่ หงความหมายของชีวติ
ลวนโดดเดีย่ ว แปลกแยก ภาวะสํานึกใหมของ
มนุษย ณ วันนี้ตางตกอยูกับความเปลากลวง
จากเงือ่ นไขสารพันทีเ่ กิดกับชีวติ ทุกชีวติ ไมวา
จะเปนใครหรือตกอยูในสถานะไหนตางตอง
เผชิญหนากับวิกฤตแหงวิกฤตนี้จนสูญเสีย
อัตลักษณของตนเองในที่สุด
ความเปรียบเทียบที่ปรากฏในลีลาการ
เขียนบอกกลาวอยางเนิบชา พินิจพิเคราะห
ความงามทางภาษาที่หยั่งลึกทําใหผูอานได
คอยๆ ประจักษในประเด็นความมีความเปน
ของมนุษย ที่ขามผานสูความไมมี ไมเปน
ที่สุดแลวสถานะของคนเราก็เปนดังการตั้ง
อยู  กั บ กรอบเกณฑ อั น สั่ น ไหวและพร า มั ว
แหงอนิจลักษณ ไมมีรูปรอย ไมมีความหมาย
ที่แท นอกจากความแปลกตางแปลกแยก
ใหไดสัมผัส
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จิดานันท์ เหลืองเพี ยรสมุท
เรื่องสั้นแนวแฟนตาซี 9 เรื่อง เสนอสังคมโลก
ในเชิงเปรียบเทียบ ตั้งคําถามกับความเปน
มนุษย อํานาจ สถาบันทางสังคม และความรัก
พล็อตของเรือ่ งสัน้ มีลกั ษณะคลายภาพยนตร
และผู  เ ขี ย นยั ง ชื่ น ชอบการเขี ย นนิ ย ายวาย
บวกกับการที่อายุยังนอย หนังสือเลมนี้จึงมี
ความอานงายกวาเรื่องสั้นแนวสัจนิยมอื่นๆ
เหตุผลจากคณะกรรมการ: นําเสนอ
ภาพมนุษยที่เปนเพียงฟนเฟองหนึ่งของขั้ว
อํานาจหลักในสังคม ทาทายแนวคิดนามธรรม
ในยุคที่มนุษยใชชีวิตสวนใหญในโลกดิจิทัล
ดวยการวางโครงเรื่องที่ผูเขียนนิยามวา ‘การ
เที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย’ ในดินแดนที่เสมือนวา
อยูหางไกลจากความเปนจริง
เรื่องราวของตัวละครยังทาทายอํานาจ
ในระดับตางๆ ทัง้ การเมืองเรือ่ งเพศ ความรัก
การปกครอง และสะทอนความขัดแยงภายใน
ใจมนุ ษ ย ความขั ด แย ง ระหว า งมนุ ษ ย กั บ
มนุ ษ ย ด  ว ยกั น และความขั ด แย ง ระหว า ง
มนุษยกับสังคม เปนการวิพากษสังคมถึงการ
ดําเนินชีวติ ไปบนสายพานเดียวกันของมนุษย
ทีไ่ ดรบั การปลูกฝงจากระบบสังคมมาเนิน่ นาน

จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
เรื่องสั้น 9 เรื่อง วาดวยเรื่องเศราของตัวละคร
ที่ เ พิ่ ง ‘ตระหนั กรู  ’ ถึ ง ข อเท็ จ จริ ง หรื อ รั บ รู 
เหตุการณทั้งประวัติศาสตรการเมือง หรือ
ประวัติศาสตรสวนบุคคล บางเรื่องแมจะมอง
วาเปนเรือ่ งชวนขัน แตกไ็ ดอารมณแบบขันขืน่
โดยบางเรือ่ งใชวธิ สี จั นิยมตัง้ คําถามกับความ
‘เหนือจริง’ กับปรากฏการณทางสังคมตางๆ
เหตุผลจากคณะกรรมการ: ฉากของ

เรือ่ งมีตงั้ แตในคอนโดมิเนียมไปจนถึงดินแดน
ลีล้ บั มหัศจรรรย ผูแ ตงเสียดสีองคความรูแ ละ
การกุมอํานาจผานการใชชอื่ นักคิดทฤษฎีชอื่ ดัง
เพือ่ แสดงถึงความเปนเรือ่ งเลาประวัตศิ าสตร
แตกลับมิไดแสดงออกถึงความจริงแท
ผูเขียนนําเสนอความสัมพันธในรูปแบบ
ดิจทิ ลั ของหนุม สาวสมัยใหมทรี่ วดเร็ว ฉาบฉวย
และสรางความแปลกแยกตอกัน ใชเรื่องเลา
กึ่งฝนกึ่งจริงสะทอนความสับสนทางจิต และ
สภาวะที่มนุษยรับรูการมีอยูของกันและกัน
ผานโลกเสมือน ประสานไปกับความรักและ
โศกนาฏกรรมของตัวละคร ผูอานสามารถ
ตีความตามประสบการณรว มของตนได
นอกจากนีก้ ารนําเหตุการณพบิ ตั ภิ ยั ทาง
ธรรมชาติยงั แสดงใหเห็นโศกนาฏกรรมสากล
ที่เกิดกับคนทั่วโลก และตั้งคําถามในประเด็น
เรื่องความยึดมั่นสําคัญผิด และการหลอก
ตัวเองของมนุษยแสดงใหเห็นผลพวงของผูที่
ติดอยูกับอดีตจนไมสามารถเชื่อมโยงตนเอง
กับปจจุบนั ได และผูท มี่ ที งั้ ปจจุบนั ทีว่ า งเปลา
และไรอดีตใหหวนคํานึงถึง ชวนใหทบทวน
ประวัติศาสตรของตนเองอีกครั้ง

กลางฝูงแพะหลังหัก

เรากําลังกลายพั นธุ์

เกริกศิษฏ์ พละมาตร์
หรือ พลัง เพียงพิรุฬห กวีรางวัลซีไรตเมื่อป
ที่แลวจากเรื่อง นครคนนอก และในปนี้เขาสง
เรื่องสั้น 8 เรื่อง เลาถึงคนชายขอบที่พยายาม
รักษาอัตลักษณของตนเองใหยังคงอยูนาน
ที่สุด กอนที่วิถีดั้งเดิม คุณคา อุดมการณ และ
อัตลักษณของพวกเขาจะกลายพันธุเปนอื่น
เหตุผลจากคณะกรรมการ: เขมขนใน

เนือ้ หาสาระ สะทอนภาพความขัดแยงระหวาง
ความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิม กับภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่สงผลตอวิถีการ
ดํารงชีวิตในสังคม ผูเขียนนําเสนอแงมุมที่
แปลกใหม หลากหลาย ผานกระบวนการเขียน
อยางมีศลิ ปะและมีเอกภาพ ใชภาษาไดอยาง
จัดเจน บรรยายและพรรณนาเหตุการณที่
เกิดขึ้นในแตละเรื่องใหเห็นภาพทั้งดานมืด
และดานสวาง มีกลวิธีในการสื่อสารเรื่องราว
หลายรู ป แบบ บางเรื่ อ งเรี ย บง า ยชั ด เจน
บางเรื่องซับซอน บางเรื่องซอนภาพเหนือจริง
ไดอยางกลมกลืน

อุมมีสาลาม อุมาร
ไมบอ ยนักทีจ่ ะไดอา นเรือ่ งราวของหญิงมุสลิม
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตดว ยเสียงเลาจาก
คนในพื้นที่เอง เรื่องราวเลาถึงผูหญิงรอบตัว
และเรื่องของแม ซึ่งอุมมีสาลามมองวาคน
ส ว นใหญ มั ก เข า ใจว า หญิ ง มุ ส ลิ ม จะต อ ง
เก็บตัว ไมเขาสังคม หากแมของเธอเปนคน
ทีม่ ปี ฏิสมั พันธกบั คนภายนอกเยอะมาก จึงนํา
เรือ่ งเลาเหลานีก้ ลับมาเพือ่ ทําใหเห็นความเปน
หญิงมุสลิมในอีกมิติหนึ่ง
เหตุ ผ ลจากคณะกรรมการ: ผูเขียน
‘ปะชุน เชือ่ มโยง สิง่ ทีพ่ บเห็นและรูส กึ ’ ออกมา
เปนเรื่องเลาผานตัวละครหลากสถานภาพ
เผยใหเห็นมุมลึกเรนบางแงมมุ ทีค่ นนอกพืน้ ที่
ไมอาจลวงรูได
ภาพรวมของสารในเลมเสมือนคลี่มาน
บางๆ ที่กั้นกางระหวางคนนอกกับคนในได
เห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนํามาซึ่งความเขาใจ
ระหวางกัน และดวยชั้นเชิงทางวรรณศิลป
ที่แมจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน แตก็
สามารถชักนําผูอานใหตระหนักวามี ‘นัย’ ให
ขบคิดหลากหลาย เสนหของเรื่องสั้นเลมนี้
นอกจากฉายภาพชีวิตจิตใจของผูคนในพื้นที่
ที่เต็มไปดวยกลิ่นอายของความขัดแยงแลว
ยังอยูที่ศิลปะการเลาเรื่องดวยวิธีงายๆ ที่เต็ม
ไปดวยความจริงใจ วิธีการนี้ไมเพียงทําให
เรื่องราวสมจริงแลว ยังทําใหเรื่องมีชีวิตชีวา
และทรงพลังอยางนาประทับใจ

เสน่หานุสรณ์

เงาจันทร์
เรื่องสั้นแสนโศก 10 เรื่อง ที่ไมใชเรื่องรัก
ฉาบฉวย หรืออกหักแลวลืมกันภายใน 3 วัน
แตเปนเรื่องรักถึงขั้นทําใหจิตวิญญาณแตก
สลาย ซึง่ คนอานจะพบตัวเองอยูใ นเรือ่ งเศรา
พวกนี้ในแงมุมใดมุมหนึ่ง เพราะมันคือเรื่อง
ทั่วไปที่ตองพบเจอ ไมใชเรื่องเกินจริง
เ ห ตุ ผ ล จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร :

นําผูอานดําดิ่งสูเบื้องลึกของจิตใจมนุษยที่
ซับซอนออนไหว พัดพาชีวิตเตลิดไปจนดู
ราวกับไมสามารถควบคุมได ตัวละครใน
เรื่องสั้นทุกเรื่องแสดงออกซึ่งเลือดเนื้อของ
ความเป น มนุ ษ ย ขั บ เคลื่ อ นไปด ว ยแรง
ปรารถนา หรรษา โศกสลดไปกับชะตากรรม
ที่ตนเปนผูกอ ผูเขียนใชวรรณศิลปเทียบ
อารมณความรูสึกของตัวละครคลอไปกับ
ฉากหลังของธรรมชาติ ขับเนนธรรมชาติของ
โลกภายนอกกับโลกภายในที่สัมพันธกันใน
ภาวะอารมณอันหลากหลาย อาทิ สันโดษ
อางวาง เปลี่ยวเหงา เศราซึม อาดูร สูญสิ้น
เรือ่ งราวของตัวละครจึงมีชวี ติ ชีวา พลิกพลิว้
นํ า อารมณ ที่ อ ยู  เ หนื อ เหตุ ผ ลมาคลี่ ข ยาย
เสมือนเปนอนุสรณแหงความเสนหาทัง้ มวล
ในหัวใจของมนุษย
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00:00

SHOOT
WHAT YOU
LOVE
ช่างภาพเวดดิง
้ ทีไ่ ด้ถา่ ย
่ วั เองรัก
สิ่งทีต
WHO
วิน-ภูริต เนติมงคลชัย

หรือ Vin Buddy ช่างภาพเวดดิง
่ ารา
้ ทีด
เบอร์ใหญ่ๆ ในเมืองไทยใช้บริการมาก
ทีส
่ ด
ุ ตั้งแต่ แอฟ ทักษอร-สงกรานต์,
กุบ
๊ กิบ
๊ -บี,้ โอปอล์-หมอโอ๊ค, ทาทา-หมอ
ฉัตรอดุลย์ และอีกมากมาย

54:55
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จากนักดนตรีวยั รุน่ ทีเ่ ปลีย่ นแนวมาเอาดีทางด้านการถ่ายรูป จนถึงขัน้ ไปเรียนต่อด้านนี้
โดยตรงที่ต่างประเทศ แต่ใครจะรู้ว่าเส้นทางของช่างภาพเวดดิ้งกลับเริ่มต้นจากธุรกิจ
สตูดิโอถ่ายสุนัข
“ผมชอบท�าอะไรที่ตัวเองชอบ เลยเอาทั้ง 3 อย่างที่ชอบมารวมกัน ทั้งถ่ายรูป
เลีย้ งสุนขั และการท�าธุรกิจ เปิดไปได้เดือนแรกสือ่ เข้าเยอะ เริม่ มีเซเลบริตมี้ า เขาเห็นว่า
เฮ้ย ถ้าถ่ายหมาได้ ก็ต้องถ่ายคนได้สิ งั้นถ่ายงานแต่งงานให้หน่อยได้ไหม”
จุดเปลีย่ นทีเ่ ริม่ ท�าให้มชี อื่ เสียงคือ การได้ถา่ ยงานแต่งคนดัง เช่น งานแต่งงานของ
หนิง ปณิตา หรืองานของแอฟ ทักษอร จนสุดท้ายเหล่าคนดังก็มาใช้บริการอีกมากมาย
“วันที่เริ่มถ่ายดาราใหม่ๆ เราคิดว่าเขาเป็นเทวดาเหลือเกิน จะพูดแบบไหนกับเขา
ดีนะ พูดแบบนีจ้ ะโดนด่าไหม มันต้องควบคุมจิตใจตัวเอง ต้องเอาตัวเองให้อยู่ และต้อง
สั่งเขาให้ได้ แต่พอท�าไป ผมก็เริ่มใช้สรรพนาม ‘มึง’ ‘กู’ กับดาราทั้งหลาย อย่างกุ๊บกิ๊บ
และบี้ เจอกันไม่เกิน 2 วัน ก็เรียกมึงกูกับเขาเลย ทุกวันนี้ก็สนิทกันมาก”
จุดขายที่ลูกค้าหรือสื่อพูดถึงคือ เขาสามารถเก็บโมเมนต์ได้ดีกว่าช่างภาพคนอื่นๆ
รูปหนึ่งใบของเขาสามารถเล่าเรื่องราวได้มากเป็นพิเศษ
คุณวินทิ้งท้ายเรื่องโอกาสที่เขามักพูดคุยกับช่างภาพรุ่นใหม่ไว้ว่า “สิ่งที่ท�าให้ผมมี
ทุกวันนี้ได้ ผมเองไม่ได้มีโอกาสตั้งแต่แรก ผมจบโรงเรียนวัด โตมาท้ายตลาด ไม่ได้มี
อะไรเลย ผมถามกลับว่า ถ้ามีคนเดินมาบอกว่าพรุ่งนี้พี่เบิร์ด ธงไชย จะแต่งงาน จะให้
คุณถ่าย คุณพร้อมรับไหม ถ้าคุณพร้อมรับ แสดงว่าคุณฝึกฝนตัวเองจนควรได้รบั โอกาส
นี้แล้ว แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ มันใหญ่เกินไป โอกาสมันก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นท�าให้ดี
ที่สุด ฝึกฝนตัวเอง ท�าสิ่งที่ตัวเองรัก ถ้ามีโอกาสเข้ามา เราก็มีโอกาสจะขึ้นมาครับ”

• ตอนแรกที่ เ ปิ ด สตู ดิ โ อ
ถ่ า ยสุ นั ข คุ ณ วิ น ใช้ ช่ื อ ว่ า
Buddy Puppy Studio
โดยค�าว่า Buddy มาจาก
ท� า งานแล้ ว อยากให้ รู้ สึ ก
เป็ น เพื่ อ นมากกว่ า ลู ก ค้ า
พอมาท�าเวดดิง
่ื
้ ก็เลยใช้ชอ
Vin Buddy
• ทุกวันนี้ Vin Buddy ขยาย
ไปท�า Wedding Planner
เป็นของตัวเอง เพราะเป็น
กิ จ การที่ แ ก่ ตั ว ไปแล้ ว ยั ง
ท�าได้ และสามารถคุมภาพ
งานแต่งได้อย่างทีต
่ อ
้ งการ
อีกด้วย
PODCAST CREDITS
Host & Show Creator
นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
Episode Producer
ปวริศา ตั้งตุลานนท์
Episode Editor
เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Sound Designer
& Engineer
ศุภณัฐ เดชะอ�าไพ

้ าตัง
้ หละ
้ แต่เด็ก แต่พอมาท�าจริงๆ มันคือค�านีแ
“ท�าในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ท�า ผมได้ยินค�านีม
สมมติว่าผมถ่ายรูปมา ผมต้องถ่ายจนผมอยากกลับบ้านเพื่ อไปท�ารูปนี้ และยังมีความสุข
ที่ได้ดูมันอีกซ�้าๆ นี่คือจุดมุ่งหมายในการท�างาน”
ฟังพอดแคสต์ได้ท่ี
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THE SECRET
SAUCE
แหลมเกต อินฟินิท
(1.07.10)

WE NEED
TO TALK
เฟี้ ยต ธัชนนท์
(39.23)

THE SECRET
SAUCE
Wongnai
(58.08)

นักเรียนนอก
ไถจง, ไต้หวัน
(47.00)

THE SECRET
SAUCE
Diamond Grains
(43.22)

HAPPY MEAL
แง่มุม
เกี่ยวกับ
อาหาร
การกินใน
พอดแคสต์
(ความยาวรวม
4 ชั่วโมง 14 นาที
63 วินาที)

ร้านอาหารบุฟเฟต์
ซีฟูด
้ กับเรือ
่ ง
วัตถุดบ
ิ และ
การตลาดทีก
่ า๋ กัน
่
แสนซนทีส
่ ด
ุ
ในสามโลก

หากใครติดตาม IG
ของดีเจเฟี้ ยต
จะเห็นภาพอาหาร
ออร์แกนิกลงอยู่
เนืองๆ ไปฟัง
เฟี้ ยตพู ดถึงการทํา
อาหารออร์แกนิก
กันว่ามันมีอะไร
มากกว่าแค่กน
ิ แล้ว
สุขภาพดี

แอปฯ หาร้าน
อาหารที่คนไทย
ใช้เป็นอันดับหนึ่ง
กับการแตกไลน์
ไปยังธุรกิจอื่นๆ
ที่มากกว่าแค่เรื่อง
ของกิน

ก้อย-พั ณณ์ชิตา
อดีตนักเรียนไทย
ทีไ่ ปเรียนแลกเปลีย
่ น
ที่เมืองไถจง
พาเราไปฟังชีวิต
ในไต้หวัน ทัง
ุ
้ แง่มม
การเรียน การเทีย
่ ว
และแน่นอนการกิน!

PODCAST
PLAYLIST FOR
YOU!

ฟัง THE STANDARD PODCAST ได้ที่ THESTANDARD.CO/PODCAST
PODCASTS

PODBEAN

PODCAST PLAYER

หรือเสิร์ชหาชื่อรายการจากแอปพลิเคชัน แล้วกด SUBSCRIBE รอติดตามฟังกันได้เลย

PODCAST ADDICT

SOUNDCLOUD

จากเด็กมหาวิทยาลัยสองคน
ที่ช่น
ื ชอบกราโนลา
มากขนาดทดลอง
อบและชิมกันเอง
ในหอพั ก สู่ธุรกิจ
อาหารเพื่ อสุขภาพ
หลักร้อยล้าน

VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

BANGKOK
PUBLISHING
RESIDENCE
คืนชีวิตโรงพิ มพ์ บางกอก

04:04

OO:OO

WHO
อุ้ม-ปณิดา ทศไนยธาดา

ไม่ได้จบสถาปัตยกรรมศาสตร์ และไม่ได้จบ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่ตอนนี้เธออ่านแบบ
ก่อสร้างได้ นับตัง
้ แต่ลงมือคลุกคลีปรับปรุง
อาคารเก่าบนถนนหลานหลวง อดีตโรงพิมพ์
ที่ผลิตนิตยสาร บางกอก อันโด่งดังระดับ
ตํานานเล่มหนึง
่ ของเมืองไทย ทีส
่ าํ คัญเป็น
กิจการที่คุณตาคุณยายของเธอสร้างมา
ด้วยหัวใจ และเป็นต้นทางของฐานะอันเป็น
ปึกแผ่นมาจนทุกวันนี้

THE STORY

อุมยอนความหลังวัยเด็กใหฟงวา ชวงปดเทอมคุณแมจะพาเธอไปที่ทํางานดวย ก็คือ
โรงพิมพบนถนนหลานหลวง ทีป่ ระจําของเธอคือหองทํางานของคุณยาย บรรยากาศที่
คุน เคยและมีชวี ติ เสมอแมในความทรงจําคือ กลิน่ หมึกทีล่ อยอวลในอากาศ และเสียง
แทนพิมพที่เดินเครื่องดังแทบจะตลอดเวลา
โรงพิมพแหงนั้นพิมพนิตยสารชื่อ บางกอก นิตยสารรายปกษ ที่ถาไปถามคน
รุนพอรุนแมรับรองวารูจักกันทุกคน แตหากถามคนสมัยนี้ ในยุคที่สิ่งพิมพออนแรง
ลงทุกที อุมเชื่อวาคําตอบที่ไดกลับมาอาจเปนการตั้งคําถามวาคืออะไรเสียมากกวา
แตอยากระนั้นเลย เมื่อคุณยายยื่นกุญแจโรงพิมพเกาที่ถูกทิ้งรางมานานให พรอมกับ
อนุญาตวาจะจัดการอยางไรก็แลวแตจะเห็นสมควร Bangkok Publishing Residence
จึงถือกําเนิดขึ้น
โรงแรมอารมณบา นผสมความเปนพิพธิ ภัณฑคอื สวนผสมทีเ่ ธอคิดวาตรงใจมาก
ที่สุด หลังจากนั้นซากอาคารที่เธอเรียกวาอยูใ นภาวะ ‘วิบตั ’ิ คอยๆ ถูกงัด และเก็บอยาง
ระมัดระวัง เพือ่ ทีห่ ลังจากซอมโครงสรางเสร็จแลว จึงคอยวางของเกาเหลานัน้ คืนทีเ่ ดิม
สวนการตกแตงภายใน เธอยึดหลักวาทุกสวนประกอบคือนิทรรศการ ที่สะทอน
ทั้งเรื่องราวของนิตยสาร บางกอก ประวัติศาสตรการพิมพไทย เครื่องไมเครื่องมือ
ตลอดจนกลิ่นอายสังคมวัฒนธรรมที่เด็กสมัยนี้คงนึกภาพไมออก เธอตั้งใจจะอนุรักษ
อดีตเหลานี้ไว เพราะเชื่อในคุณคาของสิ่งพิมพ และอยากถนอมสิ่งที่คนรุนคุณตา
คุณยายสรางไวใหคงอยูอยางมีประโยชนตอผูอื่นตอไป

“เด็กสมัยนีไ้ ม่รแ
ู้ ล้วว่าตัวเรียงคืออะไร ตัวเราเองไม่ได้ยด
ึ ติดนะ แต่เรารูส
้ ึกว่าสิ่งพิ มพ์ มน
ั มีคณ
ุ ค่า
แล้วเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ มันไม่มีทางตายได้ แล้วคนจะได้ไม่ลืม เราเก็บไว้ให้”
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• Mysterious คือหนึง
่ ในธีม
หลักของสถานที่ ถ้าคนไม่ตง
้ั ใจ
มาจริงๆ ก็จะมองผ่านไปเลย
เพราะที่น่ีไม่มีป้ายชื่อสถานที่
ใหญ่ๆ ติดเพื่ อดึงดูดสายตา
และชั้นหนึ่งของอาคารก็ไม่มี
หน้าต่างเลยสักบาน
• เพราะเหตุ ผ ลด้ า นความ
ปลอดภัย โรงแรมแห่งนี้จึง
ไม่รบ
ั แขก walk-in ไม่วา่ จะ
ตัง
้ ใจมาเข้าพัก หรืออยากจะ
เข้ามาชมสถานทีเ่ ฉยๆ ผูส
้ นใจ
ต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้า
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