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แม้โดยทั่วไป ชัยชนะจะเป็นด้านตรงข้ามของความพ่ายแพ้ แต่ส�าหรับผู้เขียนแล้ว 2 เรื่องนี้ก็อาจกลายกลืนเป็นเรื่องเดียวกันได้  
ขึ้นอยู่กับมุมมองและบริบทแวดล้อมของเร่ืองนั้น เพราะในบางสถานการณ์ แม้เราจะดูเหมือนผู้แพ้ แต่ใครจะรู้ว่ามันอาจเป็นจุด
เริ่มต้นของชัยชนะที่ย่ิงใหญ่ ขณะเดียวกัน ชัยชนะท่ีดูเหมือนย่ิงใหญ่หาใดเปรียบ มีผู้คนสรรเสริญกันอย่างกึกก้อง ก็อาจเป็นเพียง
ความพ่ายแพ้ท่ีเราต้องแบกรบัไว้อย่างเจบ็ปวดและเงยีบเชยีบเพียงผูเ้ดยีว กล่าวให้ง่ายและพ้ืนฐานทีส่ดุ คนท่ัวไปมกัจะคดิว่า คนเรา
จะพบชยัชนะและความพ่ายแพ้ได้ในสนามการแข่งขนัต่างๆ และจะต้องมคีนเป็นสกัขีพยานว่า เราชนะคนอืน่มาแล้วจรงิๆ แต่บางที
สนามน้ันก็อาจไม่จ�าเป็นต้องใหญ่โต แค่มีใครอีกคนรับรู้ก็พอแล้ว เช่น ถ้าเราชวนเพ่ือนคนหน่ึงว่ิงแข่งกัน แล้วเราชนะ ก็แปลว่า  
เรากับเพือ่นคนนัน้ก็คอืสองคนในโลกทีรู่ ้ เพราะมนัเป็นประสบการณ์จรงิแท้ทีโ่กหกกันไม่ได้ เว้นแต่ว่าเมือ่เพือ่นเราไปเล่าผลแพ้ชนะ 
ให้คนอืน่ฟังอกีอย่างว่าเราแพ้ คนอืน่ๆ ก็จะรบัรู้ไปตามน้ัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรูค้วามจรงิเท่ากับคนทีอ่ยู่ในสถานการณ์ด้วย 
ซึ่งในกรณีนี้ ชัยชนะอาจเป็นแค่เรื่องที่รู้เฉพาะตัว ใครท�าใครก็รู้เท่านั้นเอง 
  จะว่าไป การโกหกว่าตัวเองได้รับชัยชนะหรือประสบความส�าเร็จในเร่ืองอะไรมาบ้าง ก็เป็นเรื่องท่ีพบเห็นได้ไม่ยาก และสังคม
รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียทุกวันน้ี ก็เอื้อให้คนเราพูดและสร้างภาพได้เรื่อยๆ จนมีคนเชื่อว่า เราช่างเป็นคนที่
ประสบความส�าเรจ็มากมายเหลอืเกิน เผลอๆ เราเองก็เชือ่เรือ่งท่ีตวัเองแต่งข้ึนมาด้วย กระท่ังมกีลุม่คนท่ีสามารถขุดคุ้ย ตแีผ่ความจริง
ได้น่ันแหละ ชือ่เสยีงนัน้ก็สามารถดบัได้ในชัว่ข้ามคนื ไม่ว่าจะดงัมาแล้วก่ีวันก่ีคนืก็ตาม แม้จะเป็นชยัชนะหรอืความส�าเรจ็จอมปลอม 
แต่ก็แปลกท่ียังมีคนจ�านวนมากยินดีท่ีจะล้ิมรสที่คิดว่าหอมหวาน ท้ังท่ีความอับอายที่จะตามมาคือความขมข่ืนเหลือประมาณ 
และยาวนานกว่า แต่ก็ยังมีคนยอมแลก เพราะรู้ว่าตัวเองไม่มีอะไรจะเสีย ไม่มีต้นทุนใดๆ สะสมไว้ และวิธีคิดแบบน้ีเองท่ีน่าเศร้า 
เพราะเอาเข้าจริง ทุกคนล้วนมีต้นทุนท่ีมองไม่เห็นทั้งน้ัน ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือ ความน่าเคารพในฐานะมนุษย์ ซึ่งถ้าเรา 
ไม่เคารพตัวเองจนถึงขั้นโกหกในสิ่งที่เราไม่ได้เป็น บอกโลกถึงความส�าเร็จและชัยชนะท่ีเราไม่ได้ลงแรงท�า ก็จะไปโทษอะไร  
หากใครคนอื่นจะไม่เคารพหรือถึงขั้นเหยียบย�่าเราได้ หากเวลาแห่งความจริงเดินทางมาถึง 
  ขณะเดียวกัน ชัยชนะประเภทที่ได้มาโดยมีคนรับรู้มากมาย และไม่ใช่เรื่องจอมปลอม ก็ย่อมจะมีความรับผิดชอบและ 
ความคาดหวังที่ตามมาอย่างมหาศาล การได้รับการจับตามอง การถูกตั้งค�าถาม การถูกตั้งข้อสงสัย หรือกระทั่งการถูกท้วงติง ฯลฯ 
ล้วนเป็นสิง่ท่ีผูช้นะต้องพบเจอ และแม้จะยินดปีรดีากับชยัชนะเพียงใด แต่เร่ืองราวของผูช้นะยังไม่จบแค่น้ัน ชัว่ขณะแห่งชยัชนะนัน้
สั้นนิดเดียว การรักษาชัยชนะไม่ให้เปลี่ยนมือ การยืนระยะให้ได้นาน ไปจนถึงการเลือกที่จะลงจากต�าแหน่งผู้ชนะอย่างสง่างาม 
หรือกล่าวให้ไกลไปถึงการยอมแพ้เมื่อสู้จนสุดความสามารถ ก็ล้วนมีส่วนในการก�าหนดนิยามของชัยชนะได้ทั้งสิ้นว่าเราเป็นผู้ชนะ
ที่จริงแท้แค่ไหน ในเมื่อชัยชนะยังมีทั้งแบบที่มองเห็นและไม่เห็น มีท้ังแบบท่ีคนรู้และไม่รู้ มีท้ังแบบจริงและลวง ความพ่ายแพ้ 
กเ็ช่นกนั และเราในฐานะมนุษย์ที่เกิดมาในโลกแห่งความผันแปรไม่แน่นอน ก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือทั้งกับชัยชนะและความพ่ายแพ้ 
ที่สุดท้าย-สุดทางแล้ว ไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่ เราย่อมรู้อยู่แก่ใจ 
  ชัยชนะและความพ่ายแพ้ล้วนมีความหมายกับมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม เพียงแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหน ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องชั่วคราว  
ถ้าปล่อยให้มันกดทับนานเกินไป หัวใจเราจะมีแต่ร่องรอยฝังลึก ทั้งที่วันหนึ่ง ทุกอย่างล้วนต้องผ่านเลย
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แม้โดยทั่วไป ชัยชนะจะเป็นด้านตรงข้ามของความพ่ายแพ้ แต่ส�าหรับผู้เขียนแล้ว 2 เรื่องนี้ก็อาจกลายกลืนเป็นเรื่องเดียวกันได้  
ข้ึนอยู่กับมุมมองและบริบทแวดล้อมของเร่ืองนั้น เพราะในบางสถานการณ์ แม้เราจะดูเหมือนผู้แพ้ แต่ใครจะรู้ว่ามันอาจเป็นจุด
เริ่มต้นของชัยชนะที่ย่ิงใหญ่ ขณะเดียวกัน ชัยชนะท่ีดูเหมือนย่ิงใหญ่หาใดเปรียบ มีผู้คนสรรเสริญกันอย่างกึกก้อง ก็อาจเป็นเพียง
ความพ่ายแพ้ท่ีเราต้องแบกรับไว้อย่างเจบ็ปวดและเงยีบเชยีบเพียงผูเ้ดยีว กล่าวให้ง่ายและพ้ืนฐานท่ีสดุ คนท่ัวไปมกัจะคดิว่า คนเรา
จะพบชยัชนะและความพ่ายแพ้ได้ในสนามการแข่งขนัต่างๆ และจะต้องมคีนเป็นสกัขีพยานว่า เราชนะคนอืน่มาแล้วจรงิๆ แต่บางที
สนามนั้นก็อาจไม่จ�าเป็นต้องใหญ่โต แค่มีใครอีกคนรับรู้ก็พอแล้ว เช่น ถ้าเราชวนเพ่ือนคนหน่ึงว่ิงแข่งกัน แล้วเราชนะ ก็แปลว่า  
เรากับเพือ่นคนนัน้ก็คอืสองคนในโลกทีรู่ ้ เพราะมนัเป็นประสบการณ์จรงิแท้ทีโ่กหกกันไม่ได้ เว้นแต่ว่าเมือ่เพือ่นเราไปเล่าผลแพ้ชนะ 
ให้คนอืน่ฟังอกีอย่างว่าเราแพ้ คนอืน่ๆ ก็จะรบัรู้ไปตามน้ัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรูค้วามจรงิเท่ากับคนท่ีอยู่ในสถานการณ์ด้วย 
ซึ่งในกรณีนี้ ชัยชนะอาจเป็นแค่เรื่องที่รู้เฉพาะตัว ใครท�าใครก็รู้เท่านั้นเอง 
  จะว่าไป การโกหกว่าตัวเองได้รับชัยชนะหรือประสบความส�าเร็จในเรื่องอะไรมาบ้าง ก็เป็นเรื่องท่ีพบเห็นได้ไม่ยาก และสังคม
รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียทุกวันน้ี ก็เอื้อให้คนเราพูดและสร้างภาพได้เรื่อยๆ จนมีคนเชื่อว่า เราช่างเป็นคนที่
ประสบความส�าเรจ็มากมายเหลอืเกิน เผลอๆ เราเองก็เชือ่เรือ่งท่ีตวัเองแต่งข้ึนมาด้วย กระท่ังมกีลุม่คนท่ีสามารถขุดคุ้ย ตแีผ่ความจริง
ได้น่ันแหละ ชือ่เสยีงนัน้ก็สามารถดบัได้ในชัว่ข้ามคนื ไม่ว่าจะดงัมาแล้วก่ีวันก่ีคนืก็ตาม แม้จะเป็นชยัชนะหรอืความส�าเรจ็จอมปลอม 
แต่ก็แปลกท่ียังมีคนจ�านวนมากยินดีท่ีจะล้ิมรสที่คิดว่าหอมหวาน ท้ังท่ีความอับอายที่จะตามมาคือความขมข่ืนเหลือประมาณ 
และยาวนานกว่า แต่ก็ยังมีคนยอมแลก เพราะรู้ว่าตัวเองไม่มีอะไรจะเสีย ไม่มีต้นทุนใดๆ สะสมไว้ และวิธีคิดแบบน้ีเองท่ีน่าเศร้า 
เพราะเอาเข้าจริง ทุกคนล้วนมีต้นทุนท่ีมองไม่เห็นทั้งน้ัน ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือ ความน่าเคารพในฐานะมนุษย์ ซึ่งถ้าเรา 
ไม่เคารพตัวเองจนถึงขั้นโกหกในสิ่งที่เราไม่ได้เป็น บอกโลกถึงความส�าเร็จและชัยชนะท่ีเราไม่ได้ลงแรงท�า ก็จะไปโทษอะไร  
หากใครคนอื่นจะไม่เคารพหรือถึงขั้นเหยียบย�่าเราได้ หากเวลาแห่งความจริงเดินทางมาถึง 
  ขณะเดียวกัน ชัยชนะประเภทที่ได้มาโดยมีคนรับรู้มากมาย และไม่ใช่เรื่องจอมปลอม ก็ย่อมจะมีความรับผิดชอบและ 
ความคาดหวังที่ตามมาอย่างมหาศาล การได้รับการจับตามอง การถูกตั้งค�าถาม การถูกตั้งข้อสงสัย หรือกระทั่งการถูกท้วงติง ฯลฯ 
ล้วนเป็นสิง่ท่ีผูช้นะต้องพบเจอ และแม้จะยินดปีรดีากับชยัชนะเพียงใด แต่เร่ืองราวของผูช้นะยังไม่จบแค่น้ัน ชัว่ขณะแห่งชยัชนะนัน้
สั้นนิดเดียว การรักษาชัยชนะไม่ให้เปลี่ยนมือ การยืนระยะให้ได้นาน ไปจนถึงการเลือกท่ีจะลงจากต�าแหน่งผู้ชนะอย่างสง่างาม 
หรือกล่าวให้ไกลไปถึงการยอมแพ้เมื่อสู้จนสุดความสามารถ ก็ล้วนมีส่วนในการก�าหนดนิยามของชัยชนะได้ท้ังสิ้นว่าเราเป็นผู้ชนะ
ที่จริงแท้แค่ไหน ในเมื่อชัยชนะยังมีทั้งแบบที่มองเห็นและไม่เห็น มีท้ังแบบท่ีคนรู้และไม่รู้ มีท้ังแบบจริงและลวง ความพ่ายแพ้ 
กเ็ช่นกนั และเราในฐานะมนุษย์ที่เกิดมาในโลกแห่งความผันแปรไม่แน่นอน ก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือทั้งกับชัยชนะและความพ่ายแพ้ 
ที่สุดท้าย-สุดทางแล้ว ไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่ เราย่อมรู้อยู่แก่ใจ 
  ชัยชนะและความพ่ายแพ้ล้วนมีความหมายกับมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม เพียงแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหน ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องชั่วคราว  
ถ้าปล่อยให้มันกดทับนานเกินไป หัวใจเราจะมีแต่ร่องรอยฝังลึก ทั้งที่วันหนึ่ง ทุกอย่างล้วนต้องผ่านเลย
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1. ท�ำไมคนญี่ปุ่น
ถึงไม่นิยมซื้อบ้ำน
แต่ยอมจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน
ไปตลอดชีวิต?
KATTO PANARAT

2. แรกมีธงชำติไทย 
ย้อนดูประวัติศำสตร์
ธงชำติไทยในวำระ
ครบรอบ ‘100 ปี 
ธงไตรรงค์’
ดษิยตุม ์ธนบญุชัย

3. บัตรคนจนมำแล้ว! 
แจกเงินติดบัตร
ซื้ออะไรก็ได้เดือนละ 
200-300 บำท 
เริ่มใช้ได้ 1 ต.ค. นี้
พลวฒิุ สงสกลุ

4. เคำะแล้ว! 
รำคำบุหรี่ใหม่ 
ปรับขึ้นเกือบทุกตัว
เอกพล บรรลอื

MOST READ ON THE STANDARD.CO

การขนส่งทีส่ะดวกรวดเรว็ฉบัไวเป็นทีต้่องการเสมอ และรปูแบบทีต่อบสนองต่อความห่วงใย
โลกใบน้ีมักจะสร้างกระแสต่ืนตัวได้ดี สตาร์ทอัพใหม่ชื่อ บิซต์ (Bzzt) ในเมืองโกเทนเบิร์ก 
ประเทศสวีเดน ใหบ้ริการรูปแบบเดียวกบัอูเบอร์ แต่กลับมาแปลกด้วยการใช้รถตุก๊ตุก๊ไฟฟ้า
ขนาดเล็กแทนรถยนต์ โดยสามารถเดินทางคล่องตัวด้วยความเร็ว 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ การท�าให้ขนส่งสาธารณะแบบแท็กซี่เข้าถึงได้ส�าหรับทุกคนในเมือง
ชั้นใน โดยน�าเสนอบริการที่มีราคาค่างวดพอๆ กับระบบขนส่งสาธารณะนั่นเอง บริการพ็อด
แท็กซี่โดยบิซต์เปดตัวในกรุงสตอกโฮล์ม เมืองหลวง ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 

ภาพ AFP

SAUDI ARABIA

ผู้หญิงไดสิ้ทธิ
ในการขบัรถยนต์ สตารท์อพัใหม่

จบัตุก๊ตุก๊ไฟฟา้มาใหบ้ริการแขง่กับอูเบอร์

SWEDEN

ภาพ AFP

สุภาพสตรีในซาอุดีอาระเบียได้รับอนญุาตตาม
กฎหมาย ให้ขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลได้เหมือน
ผู้ชายแล้ว โดยได้รับสิทธิให้นั่งหลังพวงมาลัย
ในฐานะผู้ขับข่ียานพาหนะ อย่างช้าท่ีสุดเดือน
มิถุนายน ปี 2028 ท่ีผ่านมาสตรีในประเทศน้ี
รณรงค์เรียกร้องสิทธิดังกล่าวมาอย่างยาวนาน 
มีการขับรถประท้วงเป็นขบวนท่ีกรุงริยาดใน
ปี 1990 แต่พระราชก�าหนดเดิมไม่ยอมให้สิทธิ
สตรีซึ่งมีจ�านวนครึ่งหนึ่งของประเทศ แต่การ
เปลี่ยนแปลงก�าลังจะเกิดขึ้น พร้อมกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ปัจจุบันผู้หญิงชาว
ซาอุฯ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมากกว่า
ผูช้าย ใน 15 ปี อตัราส่วนของผูห้ญิงวยัท�างานจะ
เพ่ิมจากร้อยละ 22 เป็น 30 ก่อนหน้านีใ้นปี 2015 
สตรีได้รับสิทธิให้ลงคะแนนเสียงและลงสมัคร
รับเลือกตั้งท้องถิ่นได้
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JAPAN

5. เปิดใจ ‘จิตอำสำ’ 
พิธีถวำยพระเพลิง
พระบรมศพ 
หลังลงทะเบียน
วันแรกคิวเต็มจนล้น
พลวฒิุ สงสกลุ

6. ฟเีจอร์ใหม่
ใน IOS 11 
ท�ำอะไรได้บ้ำง?
ปณชัย อารเีพ่ิมพร

7. ศิลปินฝรั่งเศส
เปลี่ยนโลโก้
แบรนด์ดัง
ให้เป็นมิตรกับโลก
ปิยพร 
อรณุเกรยีงไกร

8. ประชำชน
หลั่งไหลเข้ำชม 
‘พระที่นั่งอนันต-
สมำคม’ ก่อนปิด
โดยไม่มีก�ำหนด
ฐานสิ สุดโต

9. สดุำรตัน ์เกยุ-
รำพันธ์ ุมองอนำคต
พรรคเพ่ือไทย 
ยุทธศำสตร์ชำติและ
ควำมหวังคนรุ่นใหม่
ธนกร วงษ์ปัญญา, 
พลวฒิุ สงสกลุ

10. รัฐบำลให้ 
‘26 ตุลำคม’ 
หยดุรำชกำรวนัเดยีว 
ออกทุกข์ตั้งแต่
วันที่ 28 ตุลำคม
ธนกร วงษ์ปัญญา

USA

USA

กลุม่วิศวกรจาก MIT คิดค้นเครือ่งมอืเตือนเหตุสภาพอากาศร้ายแรง 
กลุม่วิศวกรจากสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชเูซตต์ หรอื MIT คดิค้นวิธีสร้างระบบอลักอรทึิมในคอมพิวเตอร์ท่ีจะช่วยตรวจจบั
รปูแบบก่อนการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นคลืน่ในมหาสมทุร พายุเฮอร์รเิคน หรอืแม้แต่ภาวะท่ีจะท�าให้เกิดการสญูพันธ์ุ
ของสิง่มชีวีติแบบฉบัพลนั ระบบอลักอรทิมึรปูแบบใหม่ของ MIT สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับระบบการอ่านสญัญาณเตอืน
ทีม่ขีอบเขตกว้างไกลกว่าเดมิ เน่ืองจากในอดตี นกัวิทยาศาสตร์จะพยายามท�านายเหตกุารณ์ร้ายแรงด้วยการแก้ปัญหาตาม
กรอบของคณิตศาสตร์ แต่พวกเขาไม่ได้เข้าใจจริงถึงกลไกที่ซับซ้อนของรูปแบบการก่อตัวในแต่ละเหตุการณ์ ก็เลยท�าให้
เกิดการท�านายทีผิ่ดพลาดได้ แต่ระบบใหม่น้ีจะผสมผสานสมการของอลักอรทึิมเข้ากับฐานข้อมลูท่ีมอียู่เดมิ เพ่ือให้เกิดการ
ท�านายทีแ่ม่นย�าขึน้ ซึง่ล่าสดุเมือ่มกีารทดสอบระบบดงักล่าวพบว่า สามารถตรวจจบัรปูแบบก่อนเกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงได้
แม่นย�าราวๆ 75-99% เลยทเีดียว

นายกเทศมนตรีของ
นิวยอร ์ก พูดหยิก
แกมหยอกว่า “ในเมือ่
ประธานาธิบดโีดนัลด์ 
ทรมัป ของเราถอนตวั

จากการเป็นผูน้�าทีใ่ส่ใจเร่ืองสภาวะโลกร้อน เราเลย
ย่ิงต้องลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะช่วยลดการปล่อย
มลภาวะให้กับโลก” แผนการก่อสร้างสถานีชาร์จรถยนต์
พลงังานไฟฟ้าแบบความเรว็สงูท่ีใช้เวลาชาร์จไม่นาน 
แต่รถมพีลงังานเดนิทางได้ไกลขึน้จะเริม่ต้นในปี 2018 
คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปี 2020 จะท�าให้มสีถานี
ชาร์จเพ่ิมขึน้ถึงกว่า 50 จดุ จากทีม่อียู่เดิมในปัจจบุนั 
และวางแผนให้ในแต่ละสถานมีจีดุชาร์จเพ่ิมขึน้กว่า
ทีล่ะ 20 จดุ มากกว่าสถานีชาร์จพลงังานไฟฟ้าของ
ค่าย Tesla ทีม่สีถานีละไม่เกิน 6 จดุชาร์จ นอกจากนัน้
สถานีชาร์จท่ีจะสร้างขึ้นใหม่น้ีก็จะขยายให้ครบท้ัง 
5 ย่านในนวิยอร์กด้วย งบลงทนุในโครงการนีจ้งึสงู
ถึง 10 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั  

ถ้าเหน็กังหันลมตามแนวชายฝังทะเลในญ่ีปุน่ก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะนอกจากเขา
จะใช้กังหนัลมป้องกันแนวชายฝังจากการถูกคลืน่ซดัและน�า้ทะเลกัดเซาะแล้ว กังหนั
เหล่านัน้ยังสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าได้จากคลืน่ในทะเลอกีด้วย เพราะในทะเลมี
ทัง้ลมและคลืน่ทีซ่ดัเข้ามาท้ังวนัท้ังคนื ซึง่ถือว่าเป็นแหล่งพลงังานชัน้ด ีและนีก็่คอื
ผลงานการคิดค้นของสถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งโอกินาวา ซึง่พวกเขา
จะท�าการติดตั้งกังหันลมแบบ 5 ใบพัด ลงไปในทะเลจ�านวนมาก กังหันที่ว่าจะมี
อุปกรณ์ช่วยแปลงพลงังานคลืน่ หรอื Wave Energy Converter (WEC) ตดิตัง้อยู่ 
รวมท้ังมสีายเคเบลิทีเ่ป็นเส้นทางจ่ายไฟฟ้ากลบัมาให้กับระบบอืน่ๆ บนชายฝังต่อไป 
ส่วนใครท่ีกังวลว่ากังหันลมท่ีตดิต้ังอยู่ในทะเลจะสร้างผลกระทบกับสิง่มชีวิีตในทะเล
หรอืเปล่า (เช่น เวลาน�า้ขึน้สงู แล้วอาจจะมสีตัว์น�า้ว่ายมาตดิกังหัน) นักวิทยาศาสตร์
มีค�าตอบว่า เขาคิดค้นให้กังหันมีความเร็วและใบพัดที่ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์น�้า 
และถ้าปลาหรือกระท่ังโลมาถูกซัดมาติดกังหัน มันก็จะว่ายหนีหลุดไปได้โดยไม่ได้
รบับาดเจบ็ 

ญ่ีปุน่สรา้งกังหนัเก็บพลงังาน
จากคลืน่ในทะเลและช่วยป้องกันแนวชายฝ่ัง

นวิยอร์กวางแผน
สรา้งสถานชีารจ์
รถยนตพ์ลงังาน
ไฟฟา้กวา่พันแหง่  

ภาพ newatlas.com 

ภาพ inhabitat.com
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บรษิทั ไบโอคาร์บอน เอน็จเินยีรงิ จาก
ออกซ์ฟอร์ด ท่ีก่อตัง้โดยอดีตวิศวกรแห่ง
องค์การนาซา ผลิตโดรน 2 ล�า ที่มี
คุณสมบัติในการปลูกต้นไม้ได้มากถึง 
100,000 ต้นต่อหนึ่งวัน เพิ่มความหวัง
ของมวลมนุษยชาตใินการปลกูป่าทดแทน
พ้ืนท่ีสีเขียวที่ลดน้อยไปทุกทีท่ัวโลก 
โดรน 2 ล�า จะท�างานคูกั่น โดยตวัแรกจะ
สแกนพ้ืนท่ีเพ่ือท�าแผนท่ี 3 มติิ และระบุ
จุดท่ีจะปลูกต้นไม้ ส่วนตัวที่ 2 จะขับ
เคลื่อนไปตามแผนที่ดังกล่าวและยิง
กระเปาะเมล็ดพืชท่ีย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพลงสู่พ้ืนที่ซึ่งระบุในแผนที่ วิธีน้ี
มีประโยชน์ต่อการปลูกป่าในบริเวณที่
มนุษย์เข้าไม่ถึง ระบบโดรนคู่กู้โลกนี้
สามารถปลกูต้นไม้ได้มากถึง 1 พันล้านต้น
ภายใน 1 ปี อาจจะดเูป็นตวัเลขมหาศาล 
แต่รูห้รือไม่ว่ามนุษย์เราตดัต้นไม้มากถึง 
6 พันล้านต้นในแต่ละปี โครงการนีค้ว้า
รางวัลท่ี 2 จากการประกวด Drones for 
Good ในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์มาแล้ว
เมือ่เดือนมนีาคมท่ีผ่านมา 

ภาพ AFP

UK

โดรนคู่
กู้โลก
ปลูกต้นไม้ในอัตรา
100,000 ต้นต่อวัน
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จ�ำนวนเดอืนท่ีอทุยำนแห่งชำตฯิ 
หมู่เกำะพีพี มีมติให้ปิดอ่ำว
มำหยำ จงัหวัดกระบี ่ โดยหำ้ม
นักท่องเที่ยวเข้ำพ้ืนท่ีระหว่ำง
เดือนมิถุนำยน-กันยำยน
ปี 2561 เพ่ือให้ธรรมชำติทั้ง
บนฝั่ งและใต้ทะเลได้ฟื้ นตัว 
หลังตกอยู่ในสภำพเสียหำย
และเสื่อมโทรม ทั้งจำกกำร
ทิ้งสมอเรือ กำรด�ำน�้ำตื้นดู
ปะกำรัง น�้ำเป็นตะกอนท�ำให้
ปะกำรังเติบโตช้ำ เป็นต้น

องค์กำรอนำมัยโลกเผยผลกำร
ศึกษำสถิติกำรท�ำแท้งทั่วโลกสูง
ถึง 55.7 ล้ำนครั้งต่อปี เกือบครึ่ง
จำกจ�ำนวนน้ีเป็นกำรท�ำแท้งเถื่อน 
ซ่ึง 97% เกดิข้ึนในภูมภิำคแอฟริกำ 
เอเชีย และลำตินอเมริกำ โดยใน
แต่ละปีมีผู้หญิงเสียชีวิตจำกกำร
ท�ำแท้งเถื่อนประมำณ 47,000 คน

ภาพ AFP

ภาพ archpaper.com
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นอร์เวย์เป็นหนึง่ในประเทศหวัก้าวหน้าท่ีพยายามผลกัดนัให้การใช้พลงังานทางเลอืกเป็นตวัเลอืกอนัดบัต้นๆ และรองนายกเทศมนตรกีรงุออสโลก�าลงัพิจารณา
ยกเลกิการใช้พ้ืนท่ีสาธารณะเป็นทีจ่อดรถ 650 จดุ ในเขตเมอืงหลวง โดยจะมกีารน�าพ้ืนทีจ่อดรถท่ียกเลกิไปท�าเป็นเลนจกัรยานและสนามเดก็เล่นแทน ก่อนหน้าน้ี
ในปี 2015 รฐับาลนอร์เวย์เคยพยายามผลกัดนัให้กรงุออสโลเป็นเมอืงปลอดรถยนต์แห่งแรกของยุโรป แต่แผนดงักล่าวถูกต่อต้านอย่างหนกัจากกลุม่นกัธุรกิจ 
จนต้องยกเลกิไป นอร์เวย์ประกาศจะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามปรมิาณปี 1990 ในอตัราร้อยละ 95 ภายในปี 2030 โดยภาคการคมนาคมขนส่งมส่ีวน 
ในการปล่อยก๊าซดงักล่าวถึงร้อยละ 61 ท่ีผ่านมา เมอืงหลวงของประเทศมกีารใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากท่ีสดุตดิอนัดบัโลก และหนึง่ในสามของรถประจ�าทางใช้ก๊าซ 
และพลงังานชวีภาพ ในขณะทีร่ถส่วนบคุคลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คดิเป็นร้อยละ 40 ถ้าหากแผนการยกเลกิใช้ทีจ่อดรถสาธารณะยังให้ผลลพัธ์ไม่ดพีอ  
สภากรงุออสโลจะน�าแผนการห้ามใช้รถยนต์กลับเข้าสูส่ภาอีกครัง้ในปี 2019 

ภาพ
 AFP

จ�ำนวนหมวด
หมู่ ของสิ่ งมี
ชีวิตที่เป็นสำย
พันธุ์เฉพำะถิ่น
ของญีปุ่น่ เชน่ 
ปลำ หอยทำก 
หอยแมลงภู่ 

สำหร่ำย ที่พบในซำกปรักหักพังอันเป็นผลจำกสึนำมิเมื่อปี 2011 สตัว์
เหลำ่นัน้บำ้งมอีำยขุยันำนถงึ 6 ป ีบำ้งกเ็กดิและเตบิโตในซำกปรกัหกัพัง 
เช่น ขยะพลำสติกทั้งหลำยที่ลอยอยู่ในมหำสมุทรแปซิฟกิใช้เวลำ 7 ปี 
เดนิทำงไกล 7,000 กโิลเมตร จำกญีปุ่่น และเพ่ิงถงึหมู่เกำะฮำวำยเมือ่
เร็วๆ นี้

ภาพ
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หลงัเหตกุารณ์สนึามใินปี 2011 เมอืงเลก็ๆ 
ในประเทศญ่ีปุน่ประสบปัญหาเรือ่งไฟฟ้า
ขาดแคลน ท�าให้การฟื้นฟูเมืองเต็มไป
ด้วยอปุสรรค เมอืงฮิกาชิมตัสชึมิะ ทีอ่ยู่
ทางตอนเหนือก�าลังพยายามช่วยเหลือ 
ตวัเองด้วยการสร้างระบบไฟฟ้าเพ่ือสามารถ
พ่ึงพาตวัเองได้ โดยการควบคมุและจ่าย 
กระแสไฟโดยหน่วยงานท้องถ่ิน ผลพวง
จากสนึามใินครัง้นัน้ บ้านเรอืน 3 ใน 4 ของ
เมืองนี้พังทลาย มีผู้เสียชีวิต 1,100 คน 
และได้งบบูรณะเมืองจากรัฐบาลกลาง 
โดยเมอืงทีม่ปีระชากรขนาด 40,000 คน 
เลือกท่ีจะสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
ของตวัเอง ซึง่สามารถป้อนไฟฟ้าร้อยละ 
25 โดยไม่ต้องพ่ึงพาการจ่ายไฟจากส่วน
ภูมภิาค หลายเมอืงก�าลงัพิจารณาตัวเลอืก
เดียวกันน้ี โครงการฟื้นฟูที่ได้รับงบจาก
รฐับาลกลางเป็นไปเพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืน
ฐานส�ารองให้กับเมืองต่างๆ ในกรณีท่ี 
เกิดภัยพิบัตข้ึิน

จ�ำนวนโดยประมำณของ
ผู้ไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ในมหำนครลอนดอน  
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอำยุ
ระหวำ่ง 16-25 ปี หลำยคน
ยอมมีเพศสัมพันธ์กับ
คนแปลกหน้ำเพ่ือแลกกบั
กำรขอที่ค้ำงคืน (ท่ีมำ: 
The London Assembly)  

กรงุออสโลแบนทีจ่อดรถสาธารณะเพ่ือลดการใชร้ถยนต์

องักฤษสรา้งกงัหันผลติพลังงาน 
ขนาดใหญท่ีสุ่ดในโลก
พลงัสเีขยีว พลงังานทางเลอืก ก�าลงัอยู่ในช่วง
ขาขึ้น และหลายประเทศคิดค้นหาทางใช้
ประโยชน์จากกระแสลมอย่างจรงิจงัด้วยการ
สร้างกังหันที่ผันแรงลมให้กลายเป็นกระแส
ไฟฟ้า นวตักรรมล่าสดุมาจากองักฤษซึง่สร้าง
กังหันขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกและมคีณุสมบตัิ 
อนัน่าทึง่ เพราะแค่ใบพัดกังหันสามแฉกทีเ่ห็น
หมนุครบหนึง่รอบ สามารถสร้างกระแสไฟฟ้า
ป้อนบ้านหนึง่หลงัได้นาน 29 ชัว่โมง กังหนัท่ีว่า
สงู 195 เมตร ใบพัดยาว 80 เมตร กังหัน 32 ตวั 
ตั้งตระหง่านอยู่ในอ่าวลิเวอร์พูล กลายเป็น 
ฟาร์มลมขนาดใหญ่ แต่ละตัวผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้เตม็ท่ี 8 เมกะวัตต์ การตดิต้ังกังหัน
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง เพ่ือผลติ
กระแสไฟฟ้า และเพ่ิมก�าลงัไฟฟ้าส�ารองให้
กับฟาร์มท่ีใช้ประโยชน์จากลม ปัจจุบันการ
ผลิตพลังงานจากกระแสลมมีค่าใช้จ่ายถูก
กว่าการใช้พลงังานนวิเคลยีร์ และกลายเป็น
ทางเลอืกอนัดบัต้นๆ ในหลายประเทศ

เมืองเล็กๆ ใน
ญี่ปุ่นเริ่มผลิต
กระแสไฟฟา้
ใช้เองแบบยั่งยืน

ภาพ archpaper.com

ภาพ AFP

ภาพ dw.com
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IN HISTORY
ภาพ AFP

CHIANG KAI-
SHEK BECOMES 
CHAIRMAN OF 
THE REPUBLIC 
OF CHINA

10 ตุลำคม ปี 1928 เจียงไคเชก 
ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธำนรัฐบำล
จีนชำตินิยม ก่อนที่จะกลำยเป็น
ป ร ะ ธ ำ น ำ ธิ บ ดี ค น แ ร ก ข อ ง
สำธำรณรฐัประชำชนจีน และไดร้บั
เลื อก ให้ เป็นบุคคลแห่งปีของ
นติยสำร TIME ในปี 1937 ร่วมกับ
ซง่เหมย่หลงิ ภรรยำ (ภำพถ่ำยคู่กนั
ในปี 1928)
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อังเกลา โดโรเธีย แมร์เคิล ในวัย 63 ปี ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงจากสถานะดุษฎีบัณฑิตด้านฟสิิกส์และ
เคมี เมือ่ 31 ปกีอ่น แลว้หนัมาสนใจเร่ืองประชาธปิไตย
ในยุคที่หนุ่มสาวเยอรมันตื่นตัวเรื่องการเมืองหลัง
กําแพงเบอร์ลินล่มสลาย ผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลว แต่
ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งทางด้านการเมือง จนก้าวสู่
การเป็นผู้นําหญิงแห่งแดนอินทรีเหล็กได้ 4 สมัย
ติดต่อกัน หลังการประกาศผลการเลือกตั้งครั้ง
ล่าสุดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
 อะไรคอืเคลด็ลบัการกา้วสูอ่าํนาจจนนางองัเกลา
ไดร้บัการยกยอ่งจากทัง้นติยสาร TIME และ Forbes 
ให้เปน็ผูห้ญงิทีท่รงอทิธิพลทีส่ดุในโลก THE STAN-
DARD ฉบับนีไ้ขความสาํเรจ็บนถนนการเมอืงของเธอ

THE 
WORLD,S

MOST
POWERFUL

WOMAN

COVER STORYCOVER STORY
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อังเกลา แมร์เคิล เคยกล่าวถึงตัวเองในวัยเด็กว่าเป็น
“A little movement idiot” เพราะในวยั 5 ขวบ เดก็หญิง
องัเกลาไม่เคยเดินโดยไม่หกล้มได้เลย 
 จากวารวยัท่ีเตบิโตในเยอรมนตีะวนัออก อาศัยอยูอ่ยา่ง
แออดัในโรงเรียนสอนศาสนาทีเ่ตม็ไปดว้ยผู้พิการ เขา้สูรุ่น่สาว
ด้วยการถูกเพ่ือนชายร่วมชั้นล้อเลียนเกี่ยวกับรูปโฉมที่ไม่
โดดเด่น แตน่ัน่ไม่สาํคญั เพราะองัเกลาพัฒนามมุมองทีมี่ตอ่
ชวีติ ลบัสมองจนแหลมคม และใชส้ตปิญัญาเปน็อาวุธประมอื
กับคู่ต่อสู้ จนผงาดขึ้นเป็นสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหน่ึง
ของโลก และลา่สดุรกัษาตาํแหน่งนายกรฐัมนตรีของเยอรมนี
เป็นสมัยที่ 4 ไว้ได้
 ภายใตด้วงตานิง่ลํา้ลกึและทา่ทสีขุมุ หญงิเหลก็แหง่ยโุรป
ผู้นี้เดินผ่านถนนชีวิตแบบใดมาบ้าง? เราจะไปดูกัน  

THE 
MIGHTY
MERKEL
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์ 
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มันสมองที่เปรื่องปราด
อังเกลาเรียนหนังสือเกงมาตั้งแตเด็ก วิชาที่เธอ
โปรดปรานและทําไดดมีาตลอดคอื คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษา 

เอริกา เบนน ครูสอนภาษารัสเซียของ
อังเกลาสมัยเรียนอยูท่ีเทมปลิน เคยเลาถึง
ลกูศษิยคนน้ีไวใน The New Yorker วา องัเกลา
ในชวงวัยรุนไมเคยเปนเดก็สาวแสบๆ ทีแ่กแดด 
หรือชอบหวานเสนห สวนใหญใครๆ มักรูสึกวา
เธอไมสนใจการแตงตัว กับทรงผมยิ่งแลวใหญ 
เพ่ือนปากรายบางคนบอกวา ผมของเธอเหมอืน
กาน้ําครอบอยูบนหัว หนําซํ้ายังแปะปายวา 
เธอตองอยูใน Club of the Unkissed (สมาคม
คนไมเคยถูกจูบ) เสียดวยซํ้า 

แตไมวาใครจะวจิารณเธออยางไร เรือ่งหนึง่
ซึง่ไมมใีครประมาทเธอไดเลยก็คอื ผลการเรยีน
อนัยอดเยีย่ม ตอนเกรด 8 องัเกลาไดรบัเลอืกจาก
ครูเบนนใหเขารวมชมรมภาษารัสเซีย ครูเบนน
ฝกฝนลูกศิษยคนน้ีเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับ
การแขงขนัภาษารสัเซยี และองัเกลาก็ไมทาํให

ผดิหวงั เธอกวาดชัยชนะในทุกเวที ตั้งแตระดับ
โรงเรียนสูระดับประเทศ 

อกีหลายสบิปตอมา เมือ่องัเกลากลายเปน
ผูนําประเทศ เธอยืนเคียงขางประธานาธิบดี
รสัเซยี วลาดเิมยีร ปตูนิ ผูชืน่ชมและประทับใจ
องัเกลาอยางมาก เพราะเธอเปนผูนาํระดบัโลก
คนแรกทีส่ือ่สารกับเขาดวยภาษาแมของเขาเอง 
และเรื่องน้ีก็นําความปลาบปลื้มมาสูครูเบนน
อยางที่สุด 

หลังจบการศึกษาระดับมัธยม อังเกลาเขา
เรียนตอดานฟสิกสและเคมีที่มหาวิทยาลัย
ไลพซกิ และทีน่ีเ่องทีเ่ธอไดพบกับ อลูรชิ แมรเคลิ 
สามีคนแรก ท้ังคูแตงงานกันในป 1977 และ
หยากันในป 1982 คูชีวิตคนถัดมาของเธอเปน
ศาสตราจารยดานเคมนีามวา โยอาคิม ซาวเออร 
รักครั้งนี้ยืนยาวมาจนปจจุบัน 

หลังจากเรียนจบปริญญาตรีในป 1978 
อังเกลาเดินหนาศึกษาตอท่ีสถาบันชั้นนําดาน
วิทยาศาสตรของเยอรมนี กรงุเบอรลนิ จนสาํเรจ็
ปริญญาเอกสาขาเคมีควอนตัม ในป 1986 

WHEN IT COMES TO
HUMAN DIGNITY, 

WE CANNOT MAKE 
COMPROMISES.

ภาพ edition.cnn.com

เพราะแตกต่างจึงเติบโต
อังเกลาเปนนักการเมืองท่ีโดดเดนและแตกตางจาก
ผูนําคนกอนๆ ของเยอรมนี ไมใชเพราะเธอเปนผูหญิง
เทานั้น แตเพราะเธอเติบโตขึ้นในประเทศคอมมิวนิสต
เยอรมนีตะวันออก ยอนกลับไปเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
ป 1954 เดก็หญิงองัเกลา โดโรเธีย แคสเนอร ถือกําเนดิ
ขึน้ พอของเธอ ฮอรสท แคสเนอร เปน บาทหลวงนกิาย
ลูเทอรแรน สวนแม เฮอรลินด แคสเนอร เปนครูสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาละติน แมเธอจะเกิดที่เมือง
ฮัมบวรก เยอรมนีตะวันตก แตไมก่ีสัปดาหหลังลืมตา
ดูโลก พอของเธอก็โยกยายทั้งครอบครัวไปเยอรมนี
ตะวันออก  และลงหลกัปกฐานท่ีเมอืงเทมปลนิ  หางจาก
กรุงเบอรลินราว 50 ไมล 

ครอบครวัแคสเนอรอาศยัอยูในโรงเรยีนสอนศาสนา
วาลดอรฟของครสิตจกัรลเูทอรแรน ทีน่ั่นไมเพียงแตเปน
บานของครอบครัวเล็กๆ น้ีเทาน้ัน หากแตยังเปนบาน
ของผูพิการอีกหลายรอยคน อยูรวมกันอยางแออัดใน
บรรยากาศนาหดหู หองเลก็ๆ เพียงหองเดยีวตองรองรบั
คนมากถึง 60 คน และมเีครือ่งเรอืนแคเตยีงผาใบเทาน้ัน 

อังเกลาเคยกลาวถึงวาลดอรฟวา “การตองเตบิโต
มาในสถานที่ที่แวดลอมไปดวยผูพิการและผูปวยเปน
ประสบการณสาํคญัในชวิีตของฉนั มนัสอนใหฉนัเรยีนรู
ที่จะปฏิบัติตอพวกเขาอยางเปนปกติ” 

อยางไรก็ตาม การเตบิโตในประเทศคอมมวินสิตก็
ไมใชเรือ่งยากเกินกวาท่ีองัเกลาจะจดัการ แมครอบครวั
ของเธอจะตองรอรบัเสือ้ผา อาหาร และเงนิจากญาตทิี่
ฮมับวรก แตเธอยังคงมทัีศนคตท่ีิดตีอชวีติ ดงัท่ีเธอเคย
กลาวกับ แฮรลินด เคิลเบิล ชางภาพชาวเยอรมันเมื่อ
ป 1991 วา “ฉันคอนขางจะมีจิตวิญญาณที่เจิดจา 
ฉนัคาดหวังเสมอวาเสนทางชวิีตของฉนัจะสดใส ไมวา
จะเกิดอะไรข้ึน ฉันไมมีวันยอมใหตัวฉันเองตองรูสึก
ขมขื่น ฉันมักฉกฉวยพื้นที่หรือโอกาสอันเปนอิสระใดๆ 
ก็ตามที่เปนไปไดภายในดินแดนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเยอรมนี ชีวิตวัยเด็กของฉันไมมีเงามืด
ของความเศราหมองมาบดบงั และฉนัไมจาํเปนตองอยู
แบบที่มีความขัดแยงกับกฎเกณฑของประเทศ”
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MEETING WITH KONY 
อังเกลาเคยโดนสุนัขกัด จึงกลัวสุนัขมาก 
เมือ่เธอพบประธานาธบิด ีวลาดเิมยีร ์ปตูนิ 
ครัง้แรก เขาหยอกเธอแรงๆ ด้วยการมอบ
ของเล่นรูปสุนัขให้ ครั้งต่อมาปูตินปล่อย
เจา้โคน ี สนัุขพันธุล์าบราดอร์ รทีรฟีเวอร์ 
ตวัใหญเ่ขา้มาปว้นเปี้ ยนใกล้ๆ  องัเกลากลา่ว
ถงึการกระทาํของปตูนินัน้ว่า “เขาหวาดกลวั
ความอ่อนแอของตัวเอง รัสเซียไม่ประสบ
ความสําเร็จไม่ว่าการเมืองหรือเศรษฐกิจ 
ทั้งหมดที่เขามีก็คือ หมาตัวนั้นนั่นแหละ”

 DID YOU KNOW? 

FIRST FEMALE CHANCELLOR 
ปี 2005 อังเกลา แมร์เคิล ได้รับเลือกให้
เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ
เยอรมนี ปีนั้นเธออายุ 51 ปี ถือเป็นผู้นํา
ประเทศที่อายุน้อยที่สุดที่เยอรมนีเคยมีมา 

ถนนสายการเมือง
หลังจากกําแพงเบอรลนิลมสลายลงในป 1989 องัเกลา
เขารวมกลุมตื่นตัวทางประชาธิปไตย (Democratic 
Awakening) งานแรกท่ีลงมือทําในสายการเมืองคือ 
แกะกลองคอมพิวเตอร และจัดการติดตั้งใหพรอม
ใชงาน ถัดมาอีก 1 ป เธอจึงกลายเปนโฆษกหญิงของ
ทีน่ี่ และเปล่ียนชือ่เปน พันธมติรเพ่ือเยอรมนี (Alliance 
for Germany)

แมองัเกลาโดดเดนเปนทีจ่บัตามากขึน้ แตเธอกยั็ง
คงเปนผูไมสนใจกับภาพลกัษณของตวัเอง นุงกระโปรง
หลวมๆ สวมรองเทาแตะ และตดัผมสัน้ทรงธรรมดาทีส่ดุ
ในโลก และถูกวพิากษวจิารณเชงิลบจากเพ่ือนรวมงาน
ผูชาย ถึงขั้นมีคนเสนอจะออกเงินซื้อเสื้อผาใหมใหเธอ

อังเกลากาวสูงข้ึนเรื่อยๆ เมื่อเขารวมกับพรรค
สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU-Christian 
Democratic Union) พรรคการเมืองที่ใหญที่สุดใน
เยอรมนีตะวันตก ในป 1990 เยอรมนีจัดการเลือกตั้ง
ครัง้แรก หลงัจากรวมประเทศสาํเรจ็ เธอไดรบัเลอืกเขา
สภาในนามตัวแทนพรรค CDU และไดรับการแตงตั้ง
เปนรัฐมนตรีกระทรวงสตรีและเยาวชน 

ตอมาในป 1994 อังเกลาก็ไดครองตําแหนง
รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดลอมและพลังงานนิวเคลียร 
ถัดมาอีกเพียง 4 ป เธอไดรับเลือกใหเปนเลขาธิการ
พรรค CDU ตามดวยการเปนหัวหนาพรรคในป 2000 

ป 2005 ประวัติศาสตรการเมืองของเยอรมนีตอง
ไดรับการบันทึกอีกครั้ง เมื่ออังเกลาไดรับเลือกตั้งเปน
นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนี ปจจุบันเธอ
ครองตาํแหนงตอเนือ่ง 3 สมยั และกําลงักาวเขาสูสมยั
ที่ 4 หลังผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งใหญของ
เยอรมนีสิ้นสุดลงเมื่อวันจันทรที่ 24 กันยายนที่ผานมา

ภาพ edition.cnn.com
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PERSON OF 
THE YEAR
ปี 2015 นิตยสาร 
TIME ยกย่องให้ 
อังเกลา แมร์เคิล 
เป็นบุคคลแห่งปี 

คาร์ล วกิ บรรณาธกิารใหญ่ของ TIME 
ประกาศว่า อังเกลาเป็นผู้นําของ
สหภาพยุโรปอย่างแท้จริง เธอเปรียบ
เหมือนเสาหลักให้ประเทศอื่นๆ ที่อยู่ใน
ภาวะเปราะบาง ทีผ่า่นมายุโรปตอ้งเผชิญ
ภาวะสั่นคลอนหลายอย่าง ไม่ว่าวิกฤต
หนีก้รีซ ยโูรโซน และวิกฤตผู้ลีภ้ยั แตเ่ธอ
กส็ามารถเปน็หลกัและนาํทางใหท้กุชาติ
ได้ในที่สุด  

MUTTI
อังเกลาไดรั้บการชืน่ชมว่า เปน็ผู้นําประเทศ
คนแรกที่สนับสนุนด้านกีฬา เธอไปร่วมให้
กําลังใจทีมชาติเยอรมนีในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก และเข้าไปแสดงความยินดี
อย่างเป็นกันเองถึงในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
เหล่านักกีฬาต่างปลาบปลื้มในความใส่ใจ
และยกใหเ้ธอเปน็มาสคอตของทีม และเรียก
เธอว่า Muttivation หรือ Mutti ซึ่งมี
ความหมายว่า ‘แม่’ นั่นเอง

นักวิเคราะห์สถานการณ์ 
อังเกลาคือตัวแทน ‘ความแตกตาง’ ท่ีหาไมเจอในตัว
นักการเมอืงเยอรมนีไมวาจะยุคสมยัใด เธอเปนผูหญิง 
เคยหยา แตงงานใหม ไมมลีกู เปน ดร. ทางเคมคีวอนตัม 
และเปน Ossi ซึ่งหมายถึงผลผลิตจากยุคสมัยของ
เยอรมนีตะวันออก เธอฉลาดเปนกรด และเลนเกมเปน 
อดีตหวัหนางานในรฐับาลของนายกรฐัมนตร ีโจนาธาน 
โพเวลล แหงสหราชอาณาจักร เคยกลาวกับ BBC วา 
“หน่ึงในสิ่งท่ีผูคนมักไมเขาใจอังเกลา คือแทจริงแลว
เธอเปนนักการเมืองท่ีไรความปรานี เธอมีเลหเหลี่ยม
มากมายที่ใชจัดการคูแขงในพรรค CDU และสามารถ
กําจัดพวกเขาไดแคเพียงยักคิ้ว” 

อังเกลาขึ้นสูจุดสูงสุดเมื่อเธอทําใหเยอรมนีเปน
พ่ีใหญในการแกปญหาเศรษฐกิจในยูโรโซน ในเวลาท่ี
ชาตติางๆ ยอมรบัวา ไมสามารถแบกรบัหน้ีอนัทวมทน
ได มีเพียงเยอรมนีที่เศรษฐกิจขยายตัวถึง 3% มีสินคา
สงออกอันดับ 1 ของยุโรป อัตราการจางงานก็เพิ่มขึ้น 

อังเกลาแกปญหาแบบนักวิทยาศาสตร เธอเปน
นักวิเคราะหสถานการณชัน้เย่ียม ในหัวของเธอเหมอืน
ลิน้ชกัท่ีชองหน่ึงกําลงัเปรยีบเทยีบสถานการณ อกีชอง
หน่ึงประมวลผลถึงสิ่งท่ีจะตามมาหลังจากตัดสินใจ 
ในขณะท่ีลิน้ชกัถัดมากําลงัชัง่น้ําหนักความเสีย่งตางๆ  

ปนี้อังเกลาอายุ 63 ป เปนนายกรัฐมนตรีมาแลว 
12 ป และจะดาํรงตําแหนงไปอกี 4 ป หากสมยัท่ี 4 ของ
การเปนผูนาํเยอรมนีไมมเีหตมุาทาํใหสะดุดลงกลางคัน 
อังเกลา แมรเคิล จะกลายเปนผูนําเยอรมนีที่ครอง
อาํนาจนานทีส่ดุในประวตัศิาสตรการเมอืงของประเทศ 
และเปนสตรีที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของโลก 

PLUM CAKE
ไมเ่พียงเปน็นกัการเมอืงทีเ่กง่การ การบา้น
การเรอืนของอังเกลากไ็มบ่กพรอ่ง เธอทาํ
อาหารอร่อย โดยเฉพาะขนมเค้กพลัม 
สมัยท่ีเธอเปน็นกัการเมืองรุน่เยาว ์ และยงั
พอมีเวลาสําหรับอบเค้กพลัมของโปรด
ของสามี ตรงขา้มกบัปจัจบุนั ภาพทีค่นเหน็
โดยบังเอิญอยู่ประปรายคือ ผู้นําประเทศ
คนนีม้เีวลาเพียงซือ้ขา้วของจากรา้นของชาํ
ในละแวกบ้านเธอเท่านั้นเอง

ALWAYS
BE MORE 
THAN YOU 
APPEAR 
AND NEVER 
APPEAR 
TO BE MORE 
THAN YOU 
ARE.ภาพ edition.cnn.com
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 พรรค CDU ของนางอังเกลาถือว ามีจุดยืน
ขวากลาง แตเธอก็ประสบความสาํเรจ็ในการกําหนดหรอื
เปลี่ยนแปลงนโยบายสําคัญ ทีส่ามารถทาํใหเธอไดรับ
การสนับสนุนจากคนหลากหลายกลุม เชน นโยบาย
ยกเลิกโรงไฟฟานิวเคลียรในป ค.ศ. 2022 หลังจาก
ภัยพิบัตินิวเคลียรท่ีโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะไดอิชิ
ของญ่ีปุนในป ค.ศ. 2011 ที่เกิดการรั่วไหลของสาร
กัมมนัตรงัส ีหลงัเหตกุารณแผนดนิไหวและคลืน่สนึามิ 
จนชาวเยอรมันจํานวนหนึ่งออกมาประทวงตอตาน
โรงไฟฟานวิเคลยีรในเยอรมน ีนโยบายยกเลกิโรงไฟฟา
นวิเคลยีรทาํใหเธอไดรบัการสนับสนุนจากกลุมทีต่อตาน
โรงไฟฟานิวเคลียร และจุดยืนของเธอตอการแตงงาน
ของคนเพศเดยีวกัน ท่ีเธอมจีดุยนืตอตานเรือ่งนีใ้นอดตี 
แตเริ่มผอนคลายมากขึ้น และเปดทางใหสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรไดลงคะแนนเกีย่วกับรางกฎหมายฉบับน้ี
ในเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2017 โดยไดรับคะแนนเสียง
ขางมาก และตอมาผานวุฒิสภาเปนกฎหมาย แมเธอจะ
ลงคะแนนเสยีงไมสนับสนุนรางกฎหมายน้ี แตการยอม
เปดทางใหมกีารลงคะแนนของสภาผูแทนราษฎร ทําให
เธอกลบัมาไดรบัการสนบัสนุนจากกลุมแนวคดิกาวหนา
ท่ีสนับสนุนการแตงงานเพศเดยีวกันในชวงโคงสดุทาย
กอนการเลือกตั้ง

ลูคัส แม็กซิมิเลียน มูลเลอร นักวิจัยดานการ
รวมกลุมระดบัภมูภิาค (Regional Integration) ประจาํ
มหาวิทยาลัยไฟรบวรก เยอรมนี สะทอนความเห็น
เรือ่งน้ีกับ THE STANDARD วา “ท่ีผานมานางองัเกลา
ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนจุดยืนตอนโยบาย
สาํคญัๆ ตามกระแสความคดิเห็นของสาธารณชน ทาํให
เธอไมไดมีจุดยืนสุดโตงไปทางใดทางหนึ่ง”

อกีสิง่ท่ีทาทายเธอมากท่ีสดุคอื จดุยืนการสนบัสนุน
ผูลี้ภัย เน่ืองจากจํานวนผูอพยพและผูลี้ภัยมากกวา
หน่ึงลานคนทะลกัเขายุโรปในป ค.ศ. 2015 และเยอรมนี
คือประเทศท่ีผูอพยพเดินทางมาขอสถานะผูลี้ภัยมาก
ท่ีสดุ ทําใหประเดน็เรือ่งการรบัผูลีภั้ยเกิดเปนขอถกเถียง 
และเธอเองเริ่มถูกวิพากษวิจารณวา จุดยืนการเปดรับ
ผูอพยพและผูลี้ภัยของเธอนั้นกระทบกับความมั่นคง
ของยุโรปและเยอรมนีเอง จนหลายฝายคาดการณวา 
ความนยิมในตัวเธอจะไดรบัผลกระทบอยางมากในการ
เลอืกตัง้ครัง้นี ้แตผลการเลอืกตัง้สะทอนวา พรรค CDU 
ของเธอยังไดรับความนิยมเปนอันดับหน่ึงแมคะแนน
จะตํ่าที่สุดในรอบกวา 70 ป ก็ตาม ลูคัส แม็กซิมิเลียน 
มูลเลอร มองวา “นโยบายรับผูลี้ภัยกระทบตอคะแนน
ของพรรค CDU และทาํใหพรรคฝายขวามคีะแนนตต้ืีน
ขึน้มาเปนอนัดบั 3 แตไมไดกระทบตอ องัเกลา แมรเคลิ 
ขนาดที่คาดการณ เธอประสบความสําเร็จในการตอสู
เรือ่งนีด้วยจดุยืนดานศลีธรรมและสทิธิมนษุยชน ทาํให
เธอยังคงไดรบัความนิยมจากชาวเยอรมนัจาํนวนมาก”

THE 
POWER 
OF 
ANGELA 
MERKEL

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

เรื่อง กานท์กลอน รักธรรม 

เป็นเวลา 12 ปีแล้ว ท่ีเราเห็น อังเกลา แมร์เคิล 
ดาํรงตําแหนง่นายกรฐัมนตรขีองเยอรมน ีสง่ผลให้
เธอเป็นผู้หญิงทรงอิทธิพลของยุโรปและของโลก 
ที่ผ่านมาพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน 
(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
เลอืกตัง้ครั้งท่ีแลว นอกจากน้ีพรรคทางเลือกเยอรมนี 
(AfD-Alternative for Deutschland) พรรคฝายขวาจดั
ของเยอรมนีสามารถตีตื้นขึ้นมาไดรับคะแนนความ
นิยมเปนอันดับ 3 (12.6%) ซึ่งเปนครั้งแรกตั้งแตหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่พรรคที่มีแนวคิดฝายขวาจัด
สามารถเขาไปมีที่นั่งในสภา

ผู้นําของชาวเยอรมันมากว่าทศวรรษ
อังเกลา แมรเคิล คือนายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหนง
มาแลวถึง 3 สมัย หรือ 12 ป ตั้งแตป ค.ศ. 2005 
และสามารถรักษาตําแหนงในสมัยท่ี 4 ไดอีกครั้งใน
ป ค.ศ. 2017 โดยนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีที่ดํารง
ตาํแหนงยาวนานทีส่ดุคอื นายกรฐัมนตร ีเฮลมตุ โคหล 
ตั้งแต ค.ศ. 1982 ถึง ค.ศ. 1998 หรือ 16 ป 
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การเมืองเยอรมนีแบบรัฐบาลผสมที่มี 2 
พรรคใหญ่ที่สุดเป็นรัฐบาล
ตลอด 3 สมัยของนางอังเกลา ตั้งแตป ค.ศ. 2005 
เปนตนมา การเมืองเยอรมนีคอนขางนิ่ง เนื่องจาก
พรรค CDU ภายใตการนําของนางอังเกลา ไดรับ
ความนิยมจากประชาชนอยางตอเนื่อง สมัยที่ 1 
และสมัยที ่3 ของเธอคอื การจัดตั้งรัฐบาลผสมทีม่ี 
สองพรรคใหญทีส่ดุของเยอรมนเีปนรฐับาล หมายถึง
กลุมการเมือง Union คือการรวมตัวของพรรค
สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU-Christian 
Democratic Union) และพรรคสหภาพสังคม
คริสเตียน (CSU-Christian Social Union in 
Bavaria) กับพรรคประชาธิปไตยสงัคมแหงเยอรมนี 
(SPD-Social Democratic Party) พรรคฝายซาย
กลางของเยอรมนี โดยการจัดตั้งรัฐบาลผสม
ระหวางสองพรรคใหญท่ีสุดในเยอรมนีจะเรียกวา 
Grand Coalition ทําใหระหวางการหาเสยีงเลอืกตัง้
ครัง้ทีผ่านมาเราจะไมเห็นการแขงขนัระหวางสองขัว้
พรรคใหญอยางชัดเจนในการเมืองของเยอรมนี
ดังเชนในการเมืองของประเทศอื่น เพราะทั้งคู
ตางมนีโยบายท่ีไมไดแตกตางกันมากนกั และเคย
เปนรัฐบาลรวมกัน

แตครัง้น้ีพรรค SPD ท่ีไดคะแนนเปนอนัดบั 2 
(20.5%) และเคยตัดสินใจรวมจัดตั้งรัฐบาลกับ
พรรค CDU ของนางอังเกลาในสมัยที่ผานมา 
กลับตัดสินใจไมรวมเปนรัฐบาล แตเปนพรรค
ฝายคานแทน ซึ่งผิดจากที่คาดการณกันไวใน
ตอนแรก โดยเบือ้งตนคาดการณวาความเปนไปได
มากที่สุดคือ พรรค CDU จะจัดรัฐบาลผสมกับ
พรรคเสรีนิยม (FDP-Free Democratic Party) 
และพรรค Green ที่ไมใชการจัดตั้งรัฐบาลผสม
ระหวางสองพรรคใหญในสมัยที่ผานมา อยางไร
ก็ตามยังตองดูวาพรรค CDU ของนางอังเกลาจะ
สามารถเจรจากับอีกสองพรรคขางตนไดหรือไม 
โดยพรรค FDP มแีนวคดิสนับสนุนการคาเสร ีดาน
แนวคดิทางการเมอืงของพรรค Green คอืซายกลาง

กระแสพรรคฝ่ายขวา และกระแสต่อต้านสหภาพ
ยุโรปในการเลือกตั้งของเยอรมนีครั้งนี้
ในชวงระหวางการหาเสียงเลือกตั้ง คูแขง 2 คนสําคัญ 
องัเกลา แมรเคลิ จากพรรค CDU และ มารตนิ ชลูซ 
จากพรรค SPD มีนโยบายไมตางกันมากนัก โดยทั้งคู
ตางสนับสนุนสหภาพยุโรป เพราะ มารติน ชูลซ เคย
ดํารงตําแหนงประธานสภาสหภาพยุโรป 2 สมัย และ
ทัง้สองพรรค ยังมจีดุยืนตอเรือ่งสาํคญัเหมอืนกัน เชน 
ยังตองการใหกฎหมายเกี่ยวกับการใหสถานะผูลี้ภัย
ยังคงอยูเหมอืนเดมิ แตตองการใหกระจายจาํนวนผูลีภั้ย
ไปยังประเทศทีส่ามมากขึน้ หรอืจดุยืนท่ียังตองการให
การชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกประเทศที่ใชสกุลเงิน
ยูโรรวมกัน ทําใหการเลอืกตัง้ของเยอรมนีครัง้นีไ้มไดรบั
การคาดหมายวาจะกระทบตอโฉมหนาของสหภาพ
ยุโรปมากนัก

ท่ีผานมากระแสพรรคฝายขวาที่ตอตานการรับ
ผูอพยพในเยอรมนีนับวาแผวเบากวาในฝรั่งเศสหรือ
ประเทศอื่นในยุโรป เน่ืองจากชาวเยอรมันยังมีความ
ออนไหวตอพรรคฝายขวาจากประวัตศิาสตรการฆาลาง
เผาพันธุอืน่ในสมยัผูนําเผดจ็การฟาสซสิม อยางไรก็ตาม 
ครัง้น้ีเปนครัง้แรกท่ีพรรคท่ีมแีนวคิดขวาจดั ซึง่คือพรรค 
AfD ในครั้งนี้สามารถเขาไปมีที่นั่งในสภาตามระบอบ
บัญชีรายชื่อ ตั้งแตมีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพรรค AfD กอตั้งขึ้นมาในป 
ค.ศ. 2013 และตลอดระยะเวลาท่ีผานมาพรรค AfD 
พยายามชูเรื่องภัยความมั่นคงจากการรับผูลี้ภัย และ
ตอตานสหภาพยุโรปจนไดรับการสนับสนุนจากชาว
เยอรมันสวนหนึ่ง ลูคัส แม็กซิมิเลียน มูลเลอร มองวา 
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“การท่ีประชาชนลงคะแนนเสียงใหพรรคนี้มากพอที่
ทาํใหมทีีน่ัง่ในสภา ก็เปนสญัญาณทีบ่งบอกอะไรเชนกัน 
อยางไรก็ตาม ผมมองวาการเขามาของพรรค AfD จะไม
เปลี่ยนอะไรมากนัก เพราะพรรคสําคัญๆ ของเยอรมนี
ยังมีแนวคิดทางการเมืองที่ใกลเคียงกัน”

ดาน ณัฐนันท คุณมาศ อาจารยคณะรัฐศาสตร 
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และผูเชีย่วชาญดานยุโรปศกึษา 
ชี้วา พรรค AfD ไดรับคะแนนมากพอที่จะมีที่นั่งในสภา 
แตไมไดรับเชิญเขารวมรัฐบาล เพราะพรรคการเมือง
ใหญปฏิเสธท่ีจะรวมจดัตัง้รัฐบาลกับพรรคสดุโตง 

“พรรคฝายขวาจัดอยาง AfD ไมไดรับเชิญเขาไป
รวมรัฐบาลผสม เพราะพรรคการเมืองใหญในเยอรมนี 
จะไมเอาการเมอืงมา ‘เลน’ โดยยอมรวมกับพรรคสดุโตง 
เพียงเพ่ือแคไดจดัตัง้รฐับาล แตยังตองมองตอวาพรรค 
AfD จะทําหนาที่เปนฝายคานไดมีนํ้าหนักมากนอย
เพียงใด” โดยหลงัผลการเลอืกต้ังออกมาวา พรรค AfD 
ไดรับคะแนนเปนอันดับ 3 ประชาชนหลายรอยคนได
ประทวงตอตานพรรคขวาจัดอยางพรรค AfD ในกรุง
เบอรลิน ดานพรรค AfD ออกมาประเมินวา ประมาณ 
1 ใน 3 ของผูลงคะแนนเสียงใหกับพรรค AfD คือกลุม
ท่ีพูดภาษารัสเซียในเยอรมนี ซึ่งปจจุบันกลุมน้ีคิดเปน 
5% ของประชากรทั้งหมด

สหภาพยุโรปหลังจาก อังเกลา แมร์เคิล ชนะการ
เลือกตั้งอีกครั้ง
หลงัจากผลประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักรเมื่อเดือนมิถุนายนป ค.ศ. 2016 ทั่วโลกตาง
เริ่มจับตามองการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศในยุโรป
ทีเ่กิดขึน้ในปนี ้การเลอืกต้ังของเยอรมนคีรัง้นีจ้งึมคีวาม
สําคัญตอทิศทางของสหภาพยุโรปเชนกัน โดยเฉพาะ
ในเวลาที่การรวมตัวเปนสหภาพยุโรปเริ่มถูกตั้งคําถาม
จากประเทศสมาชิก นักการเมือง และประชาชน 
นอกจากนี้การเลือกต้ังครั้งนี้คือ ครั้งที่ชาวเยอรมันได
ตัดสินใจเปนครั้งแรกต้ังแตเยอรมนีมีนโยบายเปดรับ
ผู อพยพ ท่ีทําใหเยอรมนีมีผู อพยพและผูลี้ภัยเขา
ประเทศหลักลานคน จนชาวเยอรมันบางสวนเองก็เริ่ม
วิพากษวิจารณการรวมตวัเปนสหภาพยุโรปวา นโยบาย
บางเรื่อง เชน การรับผูลี้ภัย หรือการชวยเหลือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศอื่นน้ันกระทบตอความมั่นคง
และเศรษฐกิจของชาติ แตพรรค CDU ของนางอังเกลา

ที่ไดคะแนนมากที่สุดในการเลือกต้ังครั้งน้ี ยังมีจุดยืน
ชัดเจนสนับสนุนสหภาพยุโรป ซึ่ง ลูคัส แม็กซิมิเลียน 
มูลเลอร มองวา ความเปนผูนําของเยอรมนีในสหภาพ
ยุโรปน้ันจาํเปนอยางย่ิงในภาวะท่ีทุกอยางเริม่สัน่คลอน
เชนนี้ แตภายในสหภาพยุโรปเองควรปฏิรูปโครงสราง
การรวมตัวใหทุกภาคสวนมสีวนรวมมากข้ึน “ความเปน
ผูนําของเยอรมนียิ่งเปนสิ่งที่จําเปนในภาวะวกิฤตยุโรป
เชนนี ้แตบทบาทของเยอรมนีตอสหภาพยุโรปหลังจากนี้
คือ ตองทําใหประเทศสมาชิกรูสึกวา ทั้งหมดมีสวนรวม
ในการตัดสินใจมากขึ้น หรือรูสึกวาแตละประเทศได
เสนอทางเลอืกตอปญหาตางๆ มากข้ึน เชน เร่ืองการรบั
ผูลี้ภัย หรือวิกฤตหนี้ยุโรป เพราะการไมมีชองทางการ
เสนอทางเลือกของฝายตางๆ อยางเพียงพอ จะเปนภัย
คุกคามตอสหภาพยุโรปเอง”

 ขณะที่ ณัฐนันท คุณมาศ มองวา “การได อังเกลา 
แมรเคิล กลับมาเปนผูนําจะทําใหจุดยืนของสหภาพ
ยุโรปตอการเจรจา Brexit กับสหราชอาณาจักรมีความ

ตอเนื่อง และทําใหทุกอยางชัดเจนขึ้นวาจะคงความ
รวมมือดานไหนไวบาง นอกจากน้ี อังเกลา แมรเคิล 
ยังมีความสัมพันธที่ดีกับประธานาธิบดี เอ็มมานูแอล 
มาครง ของฝร่ังเศส ในการแกไขเศรษฐกิจของกลุม
ประเทศยุโรปชายชอบ ดวยการมีนโยบายการคลังท่ี
รวมกันมากขึ้น” โดยกลุมประเทศยุโรปชายขอบนั้น
หมายถึง สเปน โปรตุเกส กรีซ และไอรแลนดที่เผชิญ
กับวิกฤตหนี้ยุโรป 

นอกจากน้ี อังเกลา แมรเคิล ยังมีนโยบายตาง
ประเทศ ตอเหตุการณโลกปจจุบันอยางความขัดแยง
ระหวางสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือในประเด็นอาวุธ
นิวเคลียรวา เธอไมสนับสนุนนโยบายทางการทหาร
ของประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ของสหรัฐอเมริกา
แตสนบัสนนุการเจรจาแทน และยังมจีดุยืนตอตานและ
คว่ําบาตรรสัเซยีเก่ียวกับประเดน็การผนวกรวมไครเมยี
ของรัสเซีย
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การเมืองเยอรมนีแบบรัฐบาลผสมที่มี 2 
พรรคใหญ่ที่สุดเป็นรัฐบาล
ตลอด 3 สมัยของนางอังเกลา ตั้งแตป ค.ศ. 2005 
เปนตนมา การเมืองเยอรมนีคอนขางนิ่ง เนื่องจาก
พรรค CDU ภายใตการนําของนางอังเกลา ไดรับ
ความนิยมจากประชาชนอยางตอเน่ือง สมัยท่ี 1 
และสมัยที ่3 ของเธอคอื การจัดตั้งรัฐบาลผสมทีม่ี 
สองพรรคใหญท่ีสดุของเยอรมนเีปนรฐับาล หมายถึง
กลุมการเมือง Union คือการรวมตัวของพรรค
สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU-Christian 
Democratic Union) และพรรคสหภาพสังคม
คริสเตียน (CSU-Christian Social Union in 
Bavaria) กับพรรคประชาธิปไตยสงัคมแหงเยอรมนี 
(SPD-Social Democratic Party) พรรคฝายซาย
กลางของเยอรมนี โดยการจัดตั้งรัฐบาลผสม
ระหวางสองพรรคใหญท่ีสุดในเยอรมนีจะเรียกวา 
Grand Coalition ทําใหระหวางการหาเสยีงเลอืกตัง้
ครัง้ท่ีผานมาเราจะไมเห็นการแขงขนัระหวางสองขัว้
พรรคใหญอยางชัดเจนในการเมืองของเยอรมนี
ดังเชนในการเมืองของประเทศอื่น เพราะทั้งคู
ตางมนีโยบายท่ีไมไดแตกตางกันมากนกั และเคย
เปนรัฐบาลรวมกัน

แตครัง้น้ีพรรค SPD ท่ีไดคะแนนเปนอนัดบั 2 
(20.5%) และเคยตัดสินใจรวมจัดตั้งรัฐบาลกับ
พรรค CDU ของนางอังเกลาในสมัยที่ผานมา 
กลับตัดสินใจไมรวมเปนรัฐบาล แตเปนพรรค
ฝายคานแทน ซึ่งผิดจากที่คาดการณกันไวใน
ตอนแรก โดยเบือ้งตนคาดการณวาความเปนไปได
มากที่สุดคือ พรรค CDU จะจัดรัฐบาลผสมกับ
พรรคเสรีนิยม (FDP-Free Democratic Party) 
และพรรค Green ท่ีไมใชการจัดตั้งรัฐบาลผสม
ระหวางสองพรรคใหญในสมัยที่ผานมา อยางไร
ก็ตามยังตองดูวาพรรค CDU ของนางอังเกลาจะ
สามารถเจรจากับอีกสองพรรคขางตนไดหรือไม 
โดยพรรค FDP มแีนวคดิสนับสนุนการคาเสร ีดาน
แนวคิดทางการเมอืงของพรรค Green คอืซายกลาง

กระแสพรรคฝ่ายขวา และกระแสต่อต้านสหภาพ
ยุโรปในการเลือกตั้งของเยอรมนีครั้งนี้
ในชวงระหวางการหาเสียงเลือกตั้ง คูแขง 2 คนสําคัญ 
องัเกลา แมรเคลิ จากพรรค CDU และ มารตนิ ชลูซ 
จากพรรค SPD มีนโยบายไมตางกันมากนัก โดยทั้งคู
ตางสนับสนุนสหภาพยุโรป เพราะ มารติน ชูลซ เคย
ดํารงตําแหนงประธานสภาสหภาพยุโรป 2 สมัย และ
ทัง้สองพรรค ยังมจีดุยืนตอเรือ่งสาํคญัเหมอืนกัน เชน 
ยังตองการใหกฎหมายเก่ียวกับการใหสถานะผูล้ีภัย
ยังคงอยูเหมอืนเดมิ แตตองการใหกระจายจาํนวนผูลีภ้ยั
ไปยังประเทศทีส่ามมากขึน้ หรอืจดุยืนท่ียังตองการให
การชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกประเทศที่ใชสกุลเงิน
ยูโรรวมกัน ทาํใหการเลอืกตัง้ของเยอรมนีครัง้นีไ้มไดรบั
การคาดหมายวาจะกระทบตอโฉมหนาของสหภาพ
ยุโรปมากนัก

ท่ีผานมากระแสพรรคฝายขวาท่ีตอตานการรับ
ผูอพยพในเยอรมนีนับวาแผวเบากวาในฝรั่งเศสหรือ
ประเทศอื่นในยุโรป เนื่องจากชาวเยอรมันยังมีความ
ออนไหวตอพรรคฝายขวาจากประวัตศิาสตรการฆาลาง
เผาพันธุอืน่ในสมยัผูนําเผดจ็การฟาสซสิม อยางไรก็ตาม 
ครัง้น้ีเปนครัง้แรกทีพ่รรคท่ีมแีนวคิดขวาจดั ซึง่คอืพรรค 
AfD ในครั้งนี้สามารถเขาไปมีที่นั่งในสภาตามระบอบ
บัญชีรายชื่อ ตั้งแตมีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพรรค AfD กอตั้งขึ้นมาในป 
ค.ศ. 2013 และตลอดระยะเวลาท่ีผานมาพรรค AfD 
พยายามชูเรื่องภัยความมั่นคงจากการรับผูลี้ภัย และ
ตอตานสหภาพยุโรปจนไดรับการสนับสนุนจากชาว
เยอรมันสวนหนึ่ง ลูคัส แม็กซิมิเลียน มูลเลอร มองวา 

กระแสพรรคฝ่ายขวา และกระแสต่อต้านสหภาพ
ยุโรปในการเลือกตั้งของเยอรมนีครั้งนี้
ในชวงระหวางการหาเสียงเลือกตั้ง คูแขง 2 คนสําคัญ 
องัเกลา แมรเคลิ จากพรรค CDU และ มารตนิ ชลูซ 
จากพรรค SPD มีนโยบายไมตางกันมากนัก โดยทั้งคู
องัเกลา แมรเคลิ จากพรรค CDU และ มารตนิ ชลูซ 
จากพรรค SPD มีนโยบายไมตางกันมากนัก โดยทั้งคู
องัเกลา แมรเคลิ จากพรรค CDU และ มารตนิ ชลูซ 

ตางสนับสนุนสหภาพยุโรป เพราะ มารติน ชูลซ เคย
ดํารงตําแหนงประธานสภาสหภาพยุโรป 2 สมัย และ
ทัง้สองพรรค ยังมจีดุยืนตอเรือ่งสาํคญัเหมอืนกัน เชน 
ดํารงตําแหนงประธานสภาสหภาพยุโรป 2 สมัย และ
ทัง้สองพรรค ยังมจีดุยืนตอเรือ่งสาํคญัเหมอืนกัน เชน 
ดํารงตําแหนงประธานสภาสหภาพยุโรป 2 สมัย และ

ยังตองการใหกฎหมายเก่ียวกับการใหสถานะผูล้ีภัย
ทัง้สองพรรค ยังมจีดุยืนตอเรือ่งสาํคญัเหมอืนกัน เชน 
ยังตองการใหกฎหมายเก่ียวกับการใหสถานะผูล้ีภัย
ทัง้สองพรรค ยังมจีดุยืนตอเรือ่งสาํคญัเหมอืนกัน เชน 

ยังคงอยูเหมอืนเดมิ แตตองการใหกระจายจาํนวนผูลีภ้ยั
ยังตองการใหกฎหมายเก่ียวกับการใหสถานะผูล้ีภัย
ยังคงอยูเหมอืนเดมิ แตตองการใหกระจายจาํนวนผูลีภ้ยั
ยังตองการใหกฎหมายเก่ียวกับการใหสถานะผูล้ีภัย

ไปยังประเทศทีส่ามมากขึน้ หรอืจดุยืนท่ียังตองการให
ยังคงอยูเหมอืนเดมิ แตตองการใหกระจายจาํนวนผูลีภ้ยั
ไปยังประเทศทีส่ามมากขึน้ หรอืจดุยืนท่ียังตองการให
ยังคงอยูเหมอืนเดมิ แตตองการใหกระจายจาํนวนผูลีภ้ยั

การชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกประเทศที่ใชสกุลเงิน
ยูโรรวมกัน ทาํใหการเลอืกตัง้ของเยอรมนีครัง้นีไ้มไดรบั
การชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกประเทศที่ใชสกุลเงิน
ยูโรรวมกัน ทาํใหการเลอืกตัง้ของเยอรมนีครัง้นีไ้มไดรบั
การชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกประเทศที่ใชสกุลเงิน

การคาดหมายวาจะกระทบตอโฉมหนาของสหภาพ
ยุโรปมากนัก

ท่ีผานมากระแสพรรคฝายขวาท่ีตอตานการรับ
ผูอพยพในเยอรมนีนับวาแผวเบากวาในฝรั่งเศสหรือ
ประเทศอื่นในยุโรป เนื่องจากชาวเยอรมันยังมีความ
ออนไหวตอพรรคฝายขวาจากประวัตศิาสตรการฆาลาง
เผาพันธุอืน่ในสมยัผูนําเผดจ็การฟาสซสิม อยางไรก็ตาม 
ครัง้น้ีเปนครัง้แรกทีพ่รรคท่ีมแีนวคิดขวาจดั ซึง่คอืพรรค 
เผาพันธุอืน่ในสมยัผูนําเผดจ็การฟาสซสิม อยางไรก็ตาม 
ครัง้น้ีเปนครัง้แรกทีพ่รรคท่ีมแีนวคิดขวาจดั ซึง่คอืพรรค 
เผาพันธุอืน่ในสมยัผูนําเผดจ็การฟาสซสิม อยางไรก็ตาม 

AfD ในครั้งนี้สามารถเขาไปมีที่นั่งในสภาตามระบอบ
บัญชีรายชื่อ ตั้งแตมีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพรรค AfD กอตั้งขึ้นมาในป 
ค.ศ. 2013 และตลอดระยะเวลาท่ีผานมาพรรค AfD 
พยายามชูเรื่องภัยความมั่นคงจากการรับผูลี้ภัย และ
ตอตานสหภาพยุโรปจนไดรับการสนับสนุนจากชาว
เยอรมันสวนหนึ่ง ลูคัส แม็กซิมิเลียน มูลเลอร มองวา 

I NEVER 
UNDER-
ESTIMATE 
MYSELF. 
AND 
I NEVER 
SAW 
ANYTHING 
WRONG 
WITH 
AMBITION.
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“การท่ีประชาชนลงคะแนนเสียงใหพรรคนี้มากพอที่
ทําใหมท่ีีน่ังในสภา ก็เปนสญัญาณท่ีบงบอกอะไรเชนกัน 
อยางไรก็ตาม ผมมองวาการเขามาของพรรค AfD จะไม
เปลี่ยนอะไรมากนัก เพราะพรรคสําคัญๆ ของเยอรมนี
ยังมีแนวคิดทางการเมืองที่ใกลเคียงกัน”

ดาน ณัฐนันท คุณมาศ อาจารยคณะรัฐศาสตร 
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และผูเชีย่วชาญดานยุโรปศกึษา 
ชี้วา พรรค AfD ไดรับคะแนนมากพอที่จะมีที่นั่งในสภา 
แตไมไดรับเชิญเขารวมรัฐบาล เพราะพรรคการเมือง
ใหญปฏเิสธท่ีจะรวมจัดตัง้รฐับาลกับพรรคสดุโตง 

“พรรคฝายขวาจัดอยาง AfD ไมไดรับเชิญเขาไป
รวมรัฐบาลผสม เพราะพรรคการเมืองใหญในเยอรมนี 
จะไมเอาการเมอืงมา ‘เลน’ โดยยอมรวมกับพรรคสดุโตง 
เพียงเพ่ือแคไดจดัตัง้รฐับาล แตยังตองมองตอวาพรรค 
AfD จะทําหนาท่ีเปนฝายคานไดมีนํ้าหนักมากนอย
เพียงใด” โดยหลงัผลการเลอืกต้ังออกมาวา พรรค AfD 
ไดรับคะแนนเปนอันดับ 3 ประชาชนหลายรอยคนได
ประทวงตอตานพรรคขวาจัดอยางพรรค AfD ในกรุง
เบอรลิน ดานพรรค AfD ออกมาประเมินวา ประมาณ 
1 ใน 3 ของผูลงคะแนนเสียงใหกับพรรค AfD คือกลุม
ท่ีพูดภาษารัสเซียในเยอรมนี ซึ่งปจจุบันกลุมน้ีคิดเปน 
5% ของประชากรทั้งหมด

สหภาพยุโรปหลังจาก อังเกลา แมร์เคิล ชนะการ
เลือกตั้งอีกครั้ง
หลงัจากผลประชามตอิอกจากสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักรเมื่อเดือนมิถุนายนป ค.ศ. 2016 ทั่วโลกตาง
เริ่มจับตามองการเลือกตั้งท่ัวไปของประเทศในยุโรป
ทีเ่กิดขึน้ในปน้ี การเลอืกตัง้ของเยอรมนคีรัง้นีจ้งึมคีวาม
สําคัญตอทิศทางของสหภาพยุโรปเชนกัน โดยเฉพาะ
ในเวลาที่การรวมตัวเปนสหภาพยุโรปเริ่มถูกตั้งคําถาม
จากประเทศสมาชิก นักการเมือง และประชาชน 
นอกจากนี้การเลือกตั้งครั้งน้ีคือ ครั้งที่ชาวเยอรมันได
ตัดสินใจเปนครั้งแรกตั้งแตเยอรมนีมีนโยบายเปดรับ
ผู อพยพ ท่ีทําใหเยอรมนีมีผู อพยพและผูลี้ภัยเขา
ประเทศหลักลานคน จนชาวเยอรมันบางสวนเองก็เริ่ม
วิพากษวิจารณการรวมตวัเปนสหภาพยุโรปวา นโยบาย
บางเรื่อง เชน การรับผูลี้ภัย หรือการชวยเหลือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศอื่นน้ันกระทบตอความมั่นคง
และเศรษฐกิจของชาติ แตพรรค CDU ของนางอังเกลา

ที่ไดคะแนนมากท่ีสุดในการเลือกตั้งครั้งน้ี ยังมีจุดยืน
ชัดเจนสนับสนุนสหภาพยุโรป ซึ่ง ลูคัส แม็กซิมิเลียน 
มูลเลอร มองวา ความเปนผูนําของเยอรมนีในสหภาพ
ยุโรปน้ันจาํเปนอยางย่ิงในภาวะท่ีทุกอยางเริม่สัน่คลอน
เชนนี้ แตภายในสหภาพยุโรปเองควรปฏิรูปโครงสราง
การรวมตวัใหทุกภาคสวนมสีวนรวมมากขึน้ “ความเปน
ผูนําของเยอรมนียิ่งเปนสิ่งที่จําเปนในภาวะวกิฤตยุโรป
เชนนี ้แตบทบาทของเยอรมนีตอสหภาพยุโรปหลังจากน้ี
คือ ตองทําใหประเทศสมาชิกรูสึกวา ทั้งหมดมีสวนรวม
ในการตัดสินใจมากข้ึน หรือรูสึกวาแตละประเทศได
เสนอทางเลอืกตอปญหาตางๆ มากขึน้ เชน เร่ืองการรบั
ผูลี้ภัย หรือวิกฤตหนี้ยุโรป เพราะการไมมีชองทางการ
เสนอทางเลือกของฝายตางๆ อยางเพียงพอ จะเปนภัย
คุกคามตอสหภาพยุโรปเอง”

 ขณะที่ ณัฐนันท คุณมาศ มองวา “การได อังเกลา 
แมรเคิล กลับมาเปนผูนําจะทําใหจุดยืนของสหภาพ
ยุโรปตอการเจรจา Brexit กับสหราชอาณาจักรมีความ

ตอเนื่อง และทําใหทุกอยางชัดเจนขึ้นวาจะคงความ
รวมมือดานไหนไวบาง นอกจากน้ี อังเกลา แมรเคิล 
ยังมีความสัมพันธที่ดีกับประธานาธิบดี เอ็มมานูแอล 
มาครง ของฝรั่งเศส ในการแกไขเศรษฐกิจของกลุม
ประเทศยุโรปชายชอบ ดวยการมีนโยบายการคลังท่ี
รวมกันมากขึ้น” โดยกลุมประเทศยุโรปชายขอบนั้น
หมายถึง สเปน โปรตุเกส กรีซ และไอรแลนดที่เผชิญ
กับวิกฤตหนี้ยุโรป 

นอกจากน้ี อังเกลา แมรเคิล ยังมีนโยบายตาง
ประเทศ ตอเหตุการณโลกปจจุบันอยางความขัดแยง
ระหวางสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือในประเด็นอาวุธ
นิวเคลียรวา เธอไมสนับสนุนนโยบายทางการทหาร
ของประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ของสหรัฐอเมริกา
แตสนับสนุนการเจรจาแทน และยังมจีดุยืนตอตานและ
คว่ําบาตรรสัเซยีเก่ียวกับประเดน็การผนวกรวมไครเมยี
ของรัสเซีย
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หลังการเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2017 
ทัว่โลกได้ทราบขา่วว่า อังเกลา แมรเ์คลิ จะกลบัมา
บริหารประเทศอินทรีเหล็กเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน
 ปฏิกิริยาจากผู้นําทั่วโลกแทบจะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนใหญ่แสดงความยินดีต่อ
นายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กที่เป็นสุภาพสตรีผู้ทรง
อิทธิพลที่สุดในโลก ซึ่งจะขับเคลื่อนเยอรมนี 4.0 
ในฐานะประเทศผู้นําสหภาพยุโรปและหน่ึงในชาติที่
แข็งแกร่งที่สุดในโลก
 แนน่อนวา่การบรหิารประเทศไมใ่ช่งานง่าย ลอง
จินตนาการให้เหน็ภาพชดัเจนถงึตวัคณุเองกอ่รา่ง
สร้างสตาร์ทอัพให้เดินหน้าในสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจของโลกยุคดิจิทัลท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ และมผีูเ้ล่นจํานวนมาก พรอ้มการแขง่ขนั
ทีดุ่เดือด การประคองรัฐนาวาให้มีเสถียรภาพเป็น
งานหินกว่านั้นเป็นร้อยเป็นพันเท่า

เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ

HOW 
THE 
WORLD 
SEES 
GERMANY 
WITH 
ANGELA 
MERKEL?

หญิงเหล็กผู้นําเยอรมนี
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปนผูนําโลกคนแรกๆ ที่แสดง
ความยินดีตอผูนําเยอรมนี พรอมใหคํามั่นวาทั้งสอง
ประเทศจะคงความรวมมือระหวางกันไวเหมือนเดิม

“ผมโทร.ไปแสดงความยินดีกับ อังเกลา แมรเคิล 
เราจะรกัษาความรวมมอือนัเปนองคประกอบสาํคัญ เพ่ือ
ความมุงมัน่ตอยุโรปและประเทศท้ังสอง” เอม็มานแูอล 
มาครง เผยผานทวิตเตอร

แมท้ังสองประเทศผูนํายุโรปจะเปนพันธมิตรใน
ภาพรวม แตนักวิเคราะหมองวามีหลายประเด็นที่ผูนํา
ของท้ังสองชาติเห็นตาง หน่ึงในนั้นคือ วิสัยทัศนของ
ประธานาธิบดีเมืองน้ําหอมท่ีตองการสรางสหภาพ
ยุโรปแบบ ‘มัลติสปด’ และการใชงบประมาณเขต
ยูโรโซนรวมกันเปนหน่ึงเดียว ท้ังสองประเด็นอังเกลา
ไมสนับสนุน

สื่อใหญในเยอรมนีอยาง Spiegel เคยสัมภาษณ 
มิคาอิล กอรบาชอฟ อดีตผูนําสหภาพโซเวียต ซึ่งให
ความเห็นเก่ียวกับผูนําสตรีแดนอินทรีเหล็กไวอยาง
นาสนใจหลังจากการเลือกตั้งเมื่อ 4 ปที่แลววา

“อังเกลา แมรเคิล อาจจะเปนคนที่แข็งกราว 
แตเหนือสิ่งอื่นใด เธอเปนนักการเมืองที่รับฟงและ
ประนีประนอม เธอสามารถสรางความสมดุลระหวาง
ผลประโยชนของเยอรมนี ยุโรป และโลกใบนี้ ผานการ
ตัดสินใจของเธอ” อดีตผูนําหลังมานเหล็ก เจาของ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใหความเห็น มิคาอิล
เชื่อวาความสัมพันธระหวางเยอรมนีและรัสเซียลึกซึ้ง
เกินกวาแคเรือ่งการเมอืงรายวัน และตัง้มัน่อยูบนพ้ืนฐาน
ที่แข็งแกรงมานานนับทศวรรษ

อยางไรก็ดี ในสถ านการณปจจุบัน นางอังเกลา 
แสดงจุดยืนท่ีชัด เจนตลอดมาวาไมเห็นดวยกับการท่ี 

GERMANY 

MERKEL?

หญิงเหล็กผู้นําเยอรมนี
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปนผูนําโลกคนแรกๆ ที่แสดง
ความยินดีตอผูนําเยอรมนี พรอมใหคํามั่นวาทั้งสอง
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปนผูนําโลกคนแรกๆ ที่แสดง
ความยินดีตอผูนําเยอรมนี พรอมใหคํามั่นวาทั้งสอง
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปนผูนําโลกคนแรกๆ ที่แสดง

ประเทศจะคงความรวมมือระหวางกันไวเหมือนเดิม
“ผมโทร.ไปแสดงความยินดีกับ อังเกลา แมรเคิล 

เราจะรกัษาความรวมมอือนัเปนองคประกอบสาํคัญ เพ่ือ
ความมุงมัน่ตอยุโรปและประเทศท้ังสอง” เอม็มานแูอล 
มาครง เผยผานทวิตเตอร

แมท้ังสองประเทศผูนํายุโรปจะเปนพันธมิตรใน
ภาพรวม แตนักวิเคราะหมองวามีหลายประเด็นที่ผูนํา
ของท้ังสองชาติเห็นตาง หน่ึงในนั้นคือ วิสัยทัศนของ
ภาพรวม แตนักวิเคราะหมองวามีหลายประเด็นที่ผูนํา
ของท้ังสองชาติเห็นตาง หน่ึงในนั้นคือ วิสัยทัศนของ
ภาพรวม แตนักวิเคราะหมองวามีหลายประเด็นที่ผูนํา

ประธานาธิบดีเมืองน้ําหอมท่ีตองการสรางสหภาพ
ยุโรปแบบ ‘มัลติสปด’ และการใชงบประมาณเขต
ยูโรโซนรวมกันเปนหน่ึงเดียว ท้ังสองประเด็นอังเกลา
ยุโรปแบบ ‘มัลติสปด’ และการใชงบประมาณเขต
ยูโรโซนรวมกันเปนหน่ึงเดียว ท้ังสองประเด็นอังเกลา
ยุโรปแบบ ‘มัลติสปด’ และการใชงบประมาณเขต
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มิคาอิล กอรบาชอฟ อดีตผูนําสหภาพโซเวียต ซึ่งให
ความเห็นเก่ียวกับผูนําสตรีแดนอินทรีเหล็กไวอยาง
นาสนใจหลังจากการเลือกตั้งเมื่อ 4 ปที่แลววา
ความเห็นเก่ียวกับผูนําสตรีแดนอินทรีเหล็กไวอยาง
นาสนใจหลังจากการเลือกตั้งเมื่อ 4 ปที่แลววา
ความเห็นเก่ียวกับผูนําสตรีแดนอินทรีเหล็กไวอยาง

“อังเกลา แมรเคิล อาจจะเปนคนที่แข็งกราว 
แตเหนือสิ่งอื่นใด เธอเปนนักการเมืองที่รับฟงและ
ประนีประนอม เธอสามารถสรางความสมดุลระหวาง
ผลประโยชนของเยอรมนี ยุโรป และโลกใบนี้ ผานการ
ประนีประนอม เธอสามารถสรางความสมดุลระหวาง
ผลประโยชนของเยอรมนี ยุโรป และโลกใบนี้ ผานการ
ประนีประนอม เธอสามารถสรางความสมดุลระหวาง

ตัดสินใจของเธอ” อดีตผูนําหลังมานเหล็ก เจาของ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใหความเห็น มิคาอิล
เชื่อวาความสัมพันธระหวางเยอรมนีและรัสเซียลึกซึ้ง
เกินกวาแคเรือ่งการเมอืงรายวัน และตัง้มัน่อยูบนพ้ืนฐาน
ที่แข็งแกรงมานานนับทศวรรษ
เกินกวาแคเรือ่งการเมอืงรายวัน และตัง้มัน่อยูบนพ้ืนฐาน
ที่แข็งแกรงมานานนับทศวรรษ
เกินกวาแคเรือ่งการเมอืงรายวัน และตัง้มัน่อยูบนพ้ืนฐาน

อยางไรก็ดี ในสถ านการณปจจุบัน นางอังเกลา 
แสดงจุดยืนท่ีชัด เจนตลอดมาวาไมเห็นดวยกับการท่ี 

เอ็มมานูแอล มาครง

13COVERSTORY.indd   26 10/3/2560 BE   5:09 PM

27 

วลาดเิมียร ปูติน ผูนํารัสเซีย ยึดดินแดนไครเมียทาง
ตะวันออกของยูเคร น และเธอมีสวนสนับสนุนและ
ผลกัดนัใหเกิดการคว่ําบาตรรสัเซยีจากกรณีดงักลาว 
แตนักวิเคราะหเชือ่วา คงจะมีความพยายามไกลเกลีย่
เพื่อลดความตึงเครียดระหวางทั้งสองประเทศ เพราะ
ผูแทนจาํนวนไมนอยท่ีไดรบัเลอืกตัง้เขาสภาครัง้ลาสดุ
เปนกลุมที่สนับสนุนรัสเซียแบบเปดเผย

อเลก็ซสิ ซปีราส นายกรฐัมนตรกีรซี รวมแสดง
ความยินดีกับการท่ีผูนําเยอรมนีไดรับเลือกต้ังเปน
สมัยที่ 4 เชนกัน โดยผูนํากรีซทวีตวา “ทุกวันนี้ยุโรป
ในระบอบประชาธิปไต ยท่ีมีความเปนปกแผนเปน
สิง่สาํคญัและจาํเปนมากกวาทีเ่คย” พรอมท้ังกระตุน
ใหทุกประเทศรวมมือกัน เพ่ือสรางคานิยมของยุโรป
รวมกัน โดยไมนําเอาความแตกตางดานตางๆ มาเปน

อุปสรรคในการบรรลุเปาหมาย
ขณะที่ ยานิส วารูฟาคิส อดีตรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลงัของกรซี แสดงความเห็นเรือ่งคะแนน
นิยมที่ลดลงของพรรค CDU ของผูนําหญงิเหลก็และ
การขยายตัวของนักการเ มืองประเภทประชานิยม
อยางพรรค AfD โดยชีว้าผลการเลอืกตัง้ครัง้นีเ้ชือ่มโยง
กับบทบาทของผูนําหลาย คนของเยอรมนีตอกรณี
วิกฤตหนี้ที่กรีซเผชิญเมื่อ 2 ปกอน

“ในป 2015 นางอังเกลา  และนาย (ซิกมาร) 
กาเบรียล รวมกันขยี้กรีซในชวงวิกฤตการเงิน และนํา
นโยบายเศรษฐกิจสงัคมนยิมมาใชกับวงการธนาคาร 
แลวทั้งสองคนจะแปลกใจ กับผลการเลือกต้ังได
อยางไร” กอนจะเสรมิวา “พรรค CDU พรรค CSU และ
พรรค SPD หวานพืชอยางไร ก็ไดผลอยางนั้นแหละ”

ในการแกปญหาวิกฤตทาง การเงินของกรีซซึ่ง
เรื้อรังมาต้ังแตป 2 009 สหภาพยุโรปเปดการเจรจา
หารือกับผูนําประเทศกรีซหลายรอบ ในเดือนมีนาคม 
ป 2015 สหภาพยุโรปหารือกับนายอเล็กซิส ซีปราส 
ซึ่งไดรับเลือกตั้งเข ามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
กรีซเมื่อตนป โดยสมาชิกอียูหลายประเทศที่เปน
เจาหน้ี รวมทั้งเยอรมนียืนกรานหนักแนนแกมบังคับ
ใหกรีซทําตามเงื่อนไขของอียูอยางเครงครัด

มาริอาโน ราฆอย นายกรัฐม นตรีสเปน ไดสง
เทเลแกรมแสดงความยินดีถึ งผูนําแดนอินทรีเหล็ก 
และแสดงความเห็นวา การไดรับเลือกตั้งอีกครั้งของ
ผูนําเยอรมนีถือเปนการป ระชาสัมพันธ “โครงการ
บูรณาการยุโรป” หรืออีกนั ยหน่ึงคือ การสรางความ
เปนปกแผนในทวีปนั่นเอง

มาริอาโน ราฆอย
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หลังการเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2017 
ทัว่โลกไดท้ราบขา่ววา่ องัเกลา แมรเ์คลิ จะกลบัมา
บริหารประเทศอินทรีเหล็กเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน
 ปฏิกิริยาจากผู้นําทั่วโลกแทบจะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนใหญ่แสดงความยินดีต่อ
นายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กที่เป็นสุภาพสตรีผู้ทรง
อิทธิพลที่สุดในโลก ซึ่งจะขับเคลื่อนเยอรมนี 4.0 
ในฐานะประเทศผู้นําสหภาพยุโรปและหน่ึงในชาติที่
แข็งแกร่งที่สุดในโลก
 แนน่อนวา่การบริหารประเทศไมใ่ชง่านง่าย ลอง
จนิตนาการให้เหน็ภาพชัดเจนถงึตวัคุณเองกอ่ร่าง
สร้างสตาร์ทอัพให้เดินหน้าในสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจของโลกยุคดิจิทัลท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ และมผู้ีเลน่จํานวนมาก พรอ้มการแขง่ขนั
ทีดุ่เดือด การประคองรัฐนาวาให้มีเสถียรภาพเป็น
งานหินกว่านั้นเป็นร้อยเป็นพันเท่า

เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ

HOW 
THE 
WORLD 
SEES 
GERMANY 
WITH 
ANGELA 
MERKEL?

หญิงเหล็กผู้นําเยอรมนี
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปนผูนําโลกคนแรกๆ ที่แสดง
ความยินดีตอผูนําเยอรมนี พรอมใหคํามั่นวาทั้งสอง
ประเทศจะคงความรวมมือระหวางกันไวเหมือนเดิม

“ผมโทร.ไปแสดงความยินดีกับ อังเกลา แมรเคิล 
เราจะรกัษาความรวมมอือนัเปนองคประกอบสาํคญั เพ่ือ
ความมุงมัน่ตอยุโรปและประเทศท้ังสอง” เอม็มานแูอล 
มาครง เผยผานทวิตเตอร

แมท้ังสองประเทศผูนํายุโรปจะเปนพันธมิตรใน
ภาพรวม แตนักวิเคราะหมองวามีหลายประเด็นที่ผูนํา
ของท้ังสองชาติเห็นตาง หน่ึงในน้ันคือ วิสัยทัศนของ
ประธานาธิบดีเมืองนํ้าหอมที่ตองการสรางสหภาพ
ยุโรปแบบ ‘มัลติสปด’ และการใชงบประมาณเขต
ยูโรโซนรวมกันเปนหนึ่งเดียว ท้ังสองประเด็นอังเกลา
ไมสนับสนุน

สื่อใหญในเยอรมนีอยาง Spiegel เคยสัมภาษณ 
มิคาอิล กอรบาชอฟ อดีตผูนําสหภาพโซเวียต ซึ่งให
ความเห็นเก่ียวกับผูนําสตรีแดนอินทรีเหล็กไวอยาง
นาสนใจหลังจากการเลือกตั้งเมื่อ 4 ปที่แลววา

“อังเกลา แมรเคิล อาจจะเปนคนท่ีแข็งกราว 
แตเหนือสิ่งอื่นใด เธอเปนนักการเมืองที่รับฟงและ
ประนีประนอม เธอสามารถสรางความสมดุลระหวาง
ผลประโยชนของเยอรมนี ยุโรป และโลกใบนี้ ผานการ
ตัดสินใจของเธอ” อดีตผูนําหลังมานเหล็ก เจาของ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใหความเห็น มิคาอิล
เชื่อวาความสัมพันธระหวางเยอรมนีและรัสเซียลึกซึ้ง
เกินกวาแคเรือ่งการเมอืงรายวัน และตัง้มัน่อยูบนพ้ืนฐาน
ที่แข็งแกรงมานานนับทศวรรษ

อยางไรก็ดี ในสถ านการณปจจุบัน นางอังเกลา 
แสดงจุดยืนที่ชัด เจนตลอดมาวาไมเห็นดวยกับการท่ี 

GERMANY 

MERKEL?

หญิงเหล็กผู้นําเยอรมนี
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปนผูนําโลกคนแรกๆ ที่แสดง
ความยินดีตอผูนําเยอรมนี พรอมใหคํามั่นวาทั้งสอง
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปนผูนําโลกคนแรกๆ ที่แสดง
ความยินดีตอผูนําเยอรมนี พรอมใหคํามั่นวาทั้งสอง
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปนผูนําโลกคนแรกๆ ที่แสดง

ประเทศจะคงความรวมมือระหวางกันไวเหมือนเดิม
“ผมโทร.ไปแสดงความยินดีกับ อังเกลา แมรเคิล 

เราจะรกัษาความรวมมอือนัเปนองคประกอบสาํคญั เพ่ือ
ความมุงมัน่ตอยุโรปและประเทศท้ังสอง” เอม็มานแูอล 
มาครง เผยผานทวิตเตอร

แมท้ังสองประเทศผูนํายุโรปจะเปนพันธมิตรใน
ภาพรวม แตนักวิเคราะหมองวามีหลายประเด็นที่ผูนํา
ของท้ังสองชาติเห็นตาง หน่ึงในน้ันคือ วิสัยทัศนของ
ภาพรวม แตนักวิเคราะหมองวามีหลายประเด็นที่ผูนํา
ของท้ังสองชาติเห็นตาง หน่ึงในน้ันคือ วิสัยทัศนของ
ภาพรวม แตนักวิเคราะหมองวามีหลายประเด็นที่ผูนํา

ประธานาธิบดีเมืองนํ้าหอมที่ตองการสรางสหภาพ
ยุโรปแบบ ‘มัลติสปด’ และการใชงบประมาณเขต
ยูโรโซนรวมกันเปนหนึ่งเดียว ท้ังสองประเด็นอังเกลา
ยุโรปแบบ ‘มัลติสปด’ และการใชงบประมาณเขต
ยูโรโซนรวมกันเปนหนึ่งเดียว ท้ังสองประเด็นอังเกลา
ยุโรปแบบ ‘มัลติสปด’ และการใชงบประมาณเขต

ไมสนับสนุน
สื่อใหญในเยอรมนีอยาง Spiegel เคยสัมภาษณ 

มิคาอิล กอรบาชอฟ อดีตผูนําสหภาพโซเวียต ซึ่งให
ความเห็นเก่ียวกับผูนําสตรีแดนอินทรีเหล็กไวอยาง
นาสนใจหลังจากการเลือกตั้งเมื่อ 4 ปที่แลววา
ความเห็นเก่ียวกับผูนําสตรีแดนอินทรีเหล็กไวอยาง
นาสนใจหลังจากการเลือกตั้งเมื่อ 4 ปที่แลววา
ความเห็นเก่ียวกับผูนําสตรีแดนอินทรีเหล็กไวอยาง

“อังเกลา แมรเคิล อาจจะเปนคนท่ีแข็งกราว 
แตเหนือสิ่งอื่นใด เธอเปนนักการเมืองที่รับฟงและ
ประนีประนอม เธอสามารถสรางความสมดุลระหวาง
ผลประโยชนของเยอรมนี ยุโรป และโลกใบนี้ ผานการ
ประนีประนอม เธอสามารถสรางความสมดุลระหวาง
ผลประโยชนของเยอรมนี ยุโรป และโลกใบนี้ ผานการ
ประนีประนอม เธอสามารถสรางความสมดุลระหวาง

ตัดสินใจของเธอ” อดีตผูนําหลังมานเหล็ก เจาของ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใหความเห็น มิคาอิล
เชื่อวาความสัมพันธระหวางเยอรมนีและรัสเซียลึกซึ้ง
เกินกวาแคเรือ่งการเมอืงรายวัน และตัง้มัน่อยูบนพ้ืนฐาน
ที่แข็งแกรงมานานนับทศวรรษ
เกินกวาแคเรือ่งการเมอืงรายวัน และตัง้มัน่อยูบนพ้ืนฐาน
ที่แข็งแกรงมานานนับทศวรรษ
เกินกวาแคเรือ่งการเมอืงรายวัน และตัง้มัน่อยูบนพ้ืนฐาน

อยางไรก็ดี ในสถ านการณปจจุบัน นางอังเกลา 
แสดงจุดยืนที่ชัด เจนตลอดมาวาไมเห็นดวยกับการท่ี 

เอ็มมานูแอล มาครง
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วลาดเิมียร ปูติน ผูนํารัสเซีย ยึดดินแดนไครเมียทาง
ตะวันออกของยูเคร น และเธอมีสวนสนับสนุนและ
ผลกัดนัใหเกิดการคว่ําบาตรรสัเซยีจากกรณีดงักลาว 
แตนกัวิเคราะหเชือ่วา คงจะมคีวามพยายามไกลเกลีย่
เพื่อลดความตึงเครียดระหวางทั้งสองประเทศ เพราะ
ผูแทนจาํนวนไมนอยท่ีไดรบัเลอืกตัง้เขาสภาครัง้ลาสดุ
เปนกลุมที่สนับสนุนรัสเซียแบบเปดเผย

อเลก็ซสิ ซปีราส นายกรฐัมนตรกีรซี รวมแสดง
ความยินดีกับการที่ผู นําเยอรมนีไดรับเลือกตั้งเปน
สมัยที่ 4 เชนกัน โดยผูนํากรีซทวีตวา “ทุกวันนี้ยุโรป
ในระบอบประชาธิปไต ยท่ีมีความเปนปกแผนเปน
สิง่สาํคญัและจาํเปนมากกวาทีเ่คย” พรอมท้ังกระตุน
ใหทุกประเทศรวมมือกัน เพ่ือสรางคานิยมของยุโรป
รวมกัน โดยไมนําเอาความแตกตางดานตางๆ มาเปน

อุปสรรคในการบรรลุเปาหมาย
ขณะที่ ยานิส วารูฟาคิส อดีตรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลงัของกรซี แสดงความเห็นเรือ่งคะแนน
นิยมที่ลดลงของพรรค CDU ของผูนําหญงิเหลก็และ
การขยายตัวของนักการเ มืองประเภทประชานิยม
อยางพรรค AfD โดยชีว้าผลการเลอืกตัง้ครัง้น้ีเชือ่มโยง
กับบทบาทของผูนําหลาย คนของเยอรมนีตอกรณี
วิกฤตหนี้ที่กรีซเผชิญเมื่อ 2 ปกอน

“ในป 2015 นางอังเกลา  และนาย (ซิกมาร) 
กาเบรียล รวมกันขยี้กรีซในชวงวิกฤตการเงิน และนํา
นโยบายเศรษฐกิจสงัคมนิยมมาใชกับวงการธนาคาร 
แลวทั้งสองคนจะแปลกใจ กับผลการเลือกตั้งได
อยางไร” กอนจะเสรมิวา “พรรค CDU พรรค CSU และ
พรรค SPD หวานพืชอยางไร ก็ไดผลอยางนั้นแหละ”

ในการแกปญหาวิกฤตทาง การเงินของกรีซซึ่ง
เรื้อรังมาตั้งแตป 2 009 สหภาพยุโรปเปดการเจรจา
หารือกับผูนําประเทศกรีซหลายรอบ ในเดือนมีนาคม 
ป 2015 สหภาพยุโรปหารือกับนายอเล็กซิส ซีปราส 
ซึ่งไดรับเลือกตั้งเข ามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
กรีซเมื่อตนป โดยสมาชิกอียูหลายประเทศท่ีเปน
เจาหน้ี รวมท้ังเยอรมนียืนกรานหนักแนนแกมบังคับ
ใหกรีซทําตามเงื่อนไขของอียูอยางเครงครัด

มาริอาโน ราฆอย นายกรัฐม นตรีสเปน ไดสง
เทเลแกรมแสดงความยินดีถึ งผูนําแดนอินทรีเหล็ก 
และแสดงความเห็นวา การไดรับเลือกตั้งอีกครั้งของ
ผูนําเยอรมนีถือเปนการป ระชาสัมพันธ “โครงการ
บูรณาการยุโรป” หรืออีกนั ยหน่ึงคือ การสรางความ
เปนปกแผนในทวีปนั่นเอง

มาริอาโน ราฆอย
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ฟูหยิง วัย 60 ป ประธานคณะกรรมาธิการ
วิเทศสัมพันธ สภาประชาชนแหงชาติ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เคยใหสัมภาษณตอนที่ อังเกลา แมรเคิล 
ชนะการเลือกตั้งในป 2013 วา “ในฐานะผูหญิงและ
นักการทูต ฉันเฝาสังเกตผลงานของ อังเกลา แมรเคิล 
อยางใกลชดิตลอดหลายปท่ีผานมา เธอสมควรทีจ่ะได
รับผลการเลือกตั้งแบบน้ี เยอรมนีและยุโรปโชคดีมาก
ท่ีไดเธอเปนผูนาํ” แตไมมรีายงานการแสดงความยินดี
ตอผูนําเยอรมนีจากสมาชกิอาวุโสในพรรคคอมมวินสิต
จีนในการเลือกตั้งครั้งนี้

เชนเดียวกันกับกรณีของ โดนัลด ทรัมป ผูนําแดน
อนิทรท่ีีส่ือตัง้ขอสงัเกตวา ไมปรากฏวามกีารแสดงความ
ยินดีตอชัยชนะของนางอังเกลาอยางเปนทางการหรือ
ผานสื่อโซเชียลมีเดียแตอยางใด 

ที่ผานมาความสัมพันธระหวางผู นําทั้งสองไม
ราบรื่นนัก ระหวางการหาเสียงเลือกตั้งชิงตําแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกา โดนัลด ทรัมป วิพากษนโยบาย
เปดกวางรับผูลี้ภัยของเยอรมนี จนทําใหคนอพยพเขา
เยอรมนีมากกวา 900,000 คน ในป 2015 

“ผมเคยเปนผูสนับสนุนเธอ” ทรัมปกลาวตอหนา
ผูชุมนุมระหวางหาเสียงในเดือนพฤศจิกายน ป 2015 
“แตผมคิดวาส่ิงท่ีเธอทําตอประเทศเยอรมนีเปนความ
เสือ่มเสีย ผมบอกไดเลยวา ผมไมสนับสนนุเธออกีแลว” 

ในทางการเมือง เยอรมนีและอเมริกาถือวาเปน
พันธมติรท่ีแนนแฟน แตรฐับาลของท้ังสองยังคงมีความ
เห็นตางในหลายประเด็น ต้ังแตเร่ืองการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ และการคาเสรี ไปจนถึงเรื่องการ
ทดลองนิวเคลียรของอิหราน

หลังการเลือกตั้งครั้งลาสุด หนังสือพิมพใหญ
สัญชาติเยอรมันอยาง Bild ยังใหความเห็นวา การจะ
รื้อฟนความสัมพันธของท้ังสองประเทศโดยมีทรัมป
และอังเกลาเปนผูนําคงจะเปนเร่ืองยากและซับซอน 
นายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กเคยแสดงจุดยืนไมเห็นดวย
กับประธานาธิบดีอเมริกาตอการใชกําลังทหารแก
ปญหาเกาหลีเหนือ

“มีความไมเห็นดวยอยางชัดเจนในประเด็นน้ี
กับประธานาธิบดีอเมริกา” อังเกลาใหสัมภาษณใน
สัปดาหกอนหนาการเลือกตั้งครั้งลาสุด และเมื่อเธอ
จัดตั้งรัฐบาลผสมไดสําเร็จเมื่อไร ผูนําเยอรมนียังตอง
เผชญิกับเสยีงตอตานภายในประเทศในประเด็นสําคญั 
ตอกรณีท่ี โดนัลด ทรัมป ยืนกรานวาเยอรมนีตองทํา
ตามสัญญาท่ีใหไวกับนาโต หรือองคการสนธิสัญญา
แอตแลนติกเหนือ ดวยการเพิ่มงบประมาณทางทหาร
เปนรอยละสองจากผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ

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

ความกังวลต่อการเติบโตของพรรคขวาจัด
AFP รายงานหลังการเลือกตั้งวา ปแอร มอสโกวิชี 
กรรมาธิการกิจการดานเศรษฐกิจและการเงินแหง
สหภาพยุโรป แสดงความกังวลจากการที่พรรค AfD 
หรือพรรคทางเลือกเพ่ือเยอรมนี ไดรับเสียงสนับสนุน
จากชาวเยอรมนัถึงรอยละ 13 ของผูลงคะแนนทัง้หมด 
สงผลใหมีสมาชิกพรรคขวาจัดพรรคน้ีเขาสูสภาลาง
ของเยอรมนีเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร 

“การทีพ่รรค AfD ไดรบัเลอืกเขาสูสภาบนุเดสทาก
เปนเรื่องชวนช็อกครั้งใหญ และเผยใหเห็นถึงความ
คลางแคลงในสังคมอยางจริงจัง” มอสโกวิชีวิพากษ
ผานสื่อทวิตเตอร อยางไรก็ตาม นักการทูตคนสําคัญ
ของยุโรปรายนี้ใหความเห็นปดทายวา ประชาธิปไตย
ของแดนอินทรีเหล็กอยูในภาวะที่เขมแข็งนับตั้งแต
หลังชวงสงครามเปนตนมา

ขณะเดียวกัน นางมารีน เลอ แปน ผูนําพรรค
แนวรวมแหงชาติแสดงความยินดีตอพรรค AfD ซึ่งมี
นโยบายขวาจดัเชนกันกับพรรคของเธอ โดยสงขอความ
ผานทวิตเตอรวา “ยินดีกับพันธมิตรของเราจากพรรค 
AfD ที่สรางประวัติศาสตรจากการไดรับเลือกตั้งใน
ครั้งนี้ ถือเปนสัญลักษณของการตื่นรูของประชาชน
ในยุโรปทีเดียว”

นายเบนจามนิ เนทันยาฮ ูนายกรัฐมนตรอิีสราเอล
สงสารแสดงความยินดีในลักษณะเดียวกัน โดยเรียก
ผูนําเยอรมนีวาเปน ‘มิตรแทของอิสราเอล’ อยางไร
ก็ตาม สิ่งที่ผู นําแดนตะวันออกกลางเปนกังวลคือ 
การที่พรรค AfD ไดรับเลือกตั้งเขาสภามากถึง 94 ที่นั่ง

นายเกิรต ไวลเดอรส ผูนําพรรคขวาจัด PVV แหง
เนเธอรแลนด กลาวถึงกรณีที่พรรค AfD ไดรับการ
คาดหมายวาจะไดคะแนนเสยีงเปนลาํดับทีส่าม จากผล
สํารวจเอ็กซิต โพลล กอนการประกาศผลอยางเปน
ทางการ โดยเปรียบเทียบกับความนิยมของพรรคของ
ตนที่ไดรับคะแนนเสียงมากเปนอันดับสองจากการ
เลือกตั้งทั่วประเทศในเดือนเมษายนที่ผานมา 

“สารท่ีไดชัดเจนวา ประเทศของเราทั้งสองไมใช
ประเทศอิสลาม” พรรคของเกิรต ไวลเดอรส และพรรค 
AfD ในเยอรมนีตอตานการรับผูอพยพ ซึ่งสวนใหญ
เปนกลุมคนที่นับถืออิสลาม 

ขณะเดียวกัน มัตเตโอ ซัลวินี ผูนําพรรคสันนิบาต
เหนือของอิตาลี ซึ่งชูนโยบายตอตานผูอพยพเชนกัน 
แสดงความยินดีกับพรรค AfD โดยกลาววา “ความ
ปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงกําลังขยายตัว 
ทกุอยางขึ้นอยูกับเราเอง” 

เกิร์ต ไวล์เดอร์ส

เบนจามิน เนทันยาฮู
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LHONG 1919

ตั้งอยู่สุดถนนเชียงใหม่ ริมแม่น�้าเจ้าพระยา  
ฝั่ งธนบุรี ตรงข้ามกับย่านตลาดน้อย-เยาวราช  
ซึง่ทกุวนันีรู้จั้กในนามโกดังบา้น ‘หว่ังหล’ี โครงการ
ล้ง 1919 (LHONG 1919) คือโครงการที่เราตั้งตา
รอคอยให้บูรณะสร้างเสร็จสมบูรณ์เร็วๆ ด้วยที่นี่
มีทั้งประวัติความเป็นมาอันเปี่ ยมคุณค่า นอกจาก 
จะส�าคัญส�าหรับคนไทยเชื้อสายจีนแล้ว ยังถือเป็น
มรดกชิ้นส�าคัญของประเทศอีกด้วย
	 แต่ก่อนท่ีโครงการซึ่งเป็นหมุดหมายทางด้าน 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผนวกกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่
แห่งน้ีจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน	THE	STANDARD	ขอน�าเสนอ	5	เหตุผล
ที่เราคิดว่าน่าจะกระตุ้นต่อมให้คุณๆ	ลุ้นให้โครงการนี้
แล้วเสร็จโดยเร็ว	เพื่อไปเยือนล้ง	1919	กันดูสักหลายๆ	
รอบเหมือนกับเรา

1. ร�าลกึอดตีทา่เรอืประวตัศิาสตรท์ีบ่รรพบุรษุไทย
เชื้อสายจีนขึ้นฝ่ัง
‘ล้ง’	มาจากชื่อเดิมของสถานที่นี้ว่า	 ‘ฮวย	จุ่ง	ล้ง’	 เป็น
ภาษาจีน	 ท่าเรือแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2393	 
(ค.ศ.	1850)	โดยพระยาพิศาล	ศุภผล	(ชื่น	พิศาลบุตร)	
ต้นตระกูลพิศาลบตุร	ซึง่เป็นคนจนีเกิดบนแผ่นดินสยาม	
ท่าเรือน้ีตั้งอยู่บนท้องน�้าโค้งมังกร	ซึ่งถือว่าดีตามหลัก
ฮวงจุ้ย	มีพื้นที่ประมาณ	6	ไร่	พร้อมพื้นที่อาคาร	6,800	
ตารางเมตร	 ท่าเรือฮวย	 จุ่ง	 ล้ง	 ใช้เป็นท่าเรือกลไฟ	 
คือเรือโดยสาร	หรือเรือบรรทุกสินค้าท่ีใช้ฟืน	 เป็นต้น 
เชื้อเพลิง	มีขนาดใหญ่กว่าเรือไฟ	นิยมใช้แล่นในทะเล
หรือมหาสมุทร	 โดยชาวจีนในอดีตนิยมใช้เดินทาง 
ทางทะเล	 เพ่ือเข้ามาค้าขาย	 หรือย้ายถ่ินฐานมาต้ัง
รกรากยังประเทศไทย	 เมื่อมาถึงก็มาลงทะเบียนชาว
ต่างชาตทิีท่่าแห่งนี	้ดงัน้ันหากคณุเป็นลกูหลานชาวจนี	
จะไม่อยากมาชมพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
บรรพบุรุษสักหน่อยหรือ

STND 13 LIFESTYLE.indd   33 10/3/2560 BE   4:10 PM

TRAVEL
เรื่อง วรัญญู อินทรก�าแหง ภาพ วรรษมน ไตรยศักดา

32 THESTANDARD.CO

ไป ‘ล้ง’ กันไหม? 5 เหตุผลที่เราอยากชวนคุณนับถอยหลังรอ LHONG 1919

LHONG 1919

STND 13 LIFESTYLE.indd   32 10/3/2560 BE   4:10 PM



34 THESTANDARD.CO

FYI
• หวัเรือใหญใ่นการบรูณะและก่อต้ังโครงการ
ลง้ 1919 คอื คณุรจุริาภรณ ์หวัง่หล ีนกัออกแบบ
หวัใจอนรัุกษ์ เจ้าของบริษัท พี ไอ เอ อนิทเีรยี 
จ�ากัด (PIA Interior Company Limited) ทีไ่ดร้บั 
การยอมรับในระดับสากล ในฐานะลกูหลานของ
ตระกลูหวัง่หล ีเธอกลา่ววา่ ลง้ 1919 เปน็มากกวา่ 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกของ
ครอบครัว แต่ยงัเปน็การด�ารงรกัษามรดกเชงิ
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์อันเป็น
มรดกของชาติ 
• ตวัเลข 1919 ทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของชือ่โครงการ 
คือปี ค.ศ. ที่ตระกูลหวั่งหลีรับช่วงดูแลพ้ืนที่นี้ 
ต่อจากตระกูลพิศาลบุตร

2. ขอพรจากศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว คลองสาน
เวลาคนจีนโพ้นทะเลมาถึงฝั่งไทย	 ก็มักจะมากราบ 
สักการะเจ้าแม่หม่าโจ้ว	 (Mazu)	 เพื่อเป็นการขอบคุณ
ทีช่่วยให้เดนิทางโดยสวสัดภิาพ	และเมือ่จะเดนิทางกลบั
ประเทศจีน	ก็มากราบลาเจ้าแม่ที่นี่เช่นกัน	ศาลเจ้าแม่ 
หม่าโจ้ว	คลองสาน	ประดษิฐานอยูคู่ฮ่วย	จุง่	ล้ง	มาตัง้แต่
เริม่ก่อตัง้จนถึงปัจจบุนั	รปูเคารพเจ้าแม่หม่าโจ้วโบราณ
ท�าจากไม้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	4	มี	3	ปาง	

	 ปางแรกคือ	ปางเด็กสาว	ต�านานเล่าว่าท่านชอบ
ปฏิบัติธรรม	 ตอนเช้าจะไปเก็บน�้าค้างมารักษาผู้คน	 
ปางนีจ้งึให้พรด้านการขอบตุร	ปางท่ีสองคอื	ปางผูใ้หญ่	
ให้พรด้านการค้าขายเงินทอง	และปางท่ีสามคือ	ปาง 
ผู้สูงอายุ	 ซึ่งเชื่อว่าท่านประทับอยู่บนสวรรค์	มีเมตตา
จิตสูง	 เจ้าแม่หม่าโจ้วทั้ง	3	ปางนี้เป็นองค์ที่ชาวจีนน�า
ขึน้เรอืเดนิทางมาจากเมอืงจีน	เมือ่มาถึงไทยจงึอญัเชญิ
ประดิษฐานที่ศาลแห่งนี้	มีอายุเก่าแก่มากกว่า	167	ปี	
เป็นศนูย์รวมจติใจของคนจนีในแผ่นดนิไทย	ซึง่ชาวจีน
ทีท่�าการค้าในไทยจนเจรญิร�า่รวยเป็นเศรษฐหีลายราย
ต่างก็ได้รับก�าลังใจในการก่อร่างสร้างตัวจากที่นี่			

3. ชมสถาปัตยกรรมแบบ ‘ซาน เหอ หยวน’ 
ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีน	 ซึ่งเป็นท่ีนิยมในสมัย
รัชกาลท่ี	 3	 ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน	 พ้ืนสร้างจากไม	้
หลังคาสร้างจากกระเบื้อง	 เรียกว่าหมู่อาคารแบบ 
ซาน	 เหอ	หยวน	 เป็นการออกแบบวางผังอาคารแบบ
จนีโบราณ	ลกัษณะอาคารท้ัง	3	หลงั	เชือ่มต่อกัน	3	ด้าน	
เป็นรูปตัว	 U	 มีพ้ืนท่ีว่างตรงกลางระหว่างอาคารท้ัง	 
3	 หลัง	 เป็นลานอเนกประสงค์	 ท้ังน้ีฮวย	 จุ ่ง	 ล้ง 
เป็นอาคารแถวท่ีออกแบบด้วยการวางผงัสถาปัตยกรรม
ซาน	 เหอ	 หยวน	 แบบจีนโบราณหลังสุดท้ายที่ยัง 
หลงเหลืออยู่บริเวณริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา	 จึงเปี่ยม 
ไปด้วยคุณค่าทั้งเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
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FYI
• หวัเรือใหญใ่นการบูรณะและกอ่ต้ังโครงการ
ล้ง 1919 คอื คณุรจุริาภรณ ์หวัง่หล ีนักออกแบบ
หวัใจอนรุกัษ์ เจา้ของบริษัท พี ไอ เอ อนิทเีรยี 
จ�ากดั (PIA Interior Company Limited) ทีไ่ดร้บั 
การยอมรบัในระดบัสากล ในฐานะลกูหลานของ
ตระกลูหวัง่หลี เธอกล่าววา่ ล้ง 1919 เปน็มากกวา่ 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกของ
ครอบครวั แตย่งัเปน็การด�ารงรกัษามรดกเชงิ
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์อันเป็น
มรดกของชาติ 
• ตวัเลข 1919 ทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของชือ่โครงการ 
คือปี ค.ศ. ที่ตระกูลหวั่งหลีรับช่วงดูแลพ้ืนที่นี้ 
ตอ่จากตระกลูพิศาลบุตร

2. ขอพรจากศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว คลองสาน
เวลาคนจีนโพ้นทะเลมาถึงฝั่งไทย	 ก็มักจะมากราบ 
สักการะเจ้าแม่หม่าโจ้ว	 (Mazu)	 เพื่อเป็นการขอบคุณ
ทีช่่วยให้เดนิทางโดยสวสัดภิาพ	และเมือ่จะเดนิทางกลบั
ประเทศจีน	ก็มากราบลาเจ้าแม่ที่นี่เช่นกัน	ศาลเจ้าแม่ 
หม่าโจ้ว	คลองสาน	ประดษิฐานอยูคู่ฮ่วย	จุง่	ล้ง	มาตัง้แต่
เริม่ก่อต้ังจนถึงปัจจบุนั	รปูเคารพเจ้าแม่หม่าโจ้วโบราณ
ท�าจากไม้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	4	มี	3	ปาง	

	 ปางแรกคือ	ปางเด็กสาว	ต�านานเล่าว่าท่านชอบ
ปฏิบัติธรรม	 ตอนเช้าจะไปเก็บน�้าค้างมารักษาผู้คน	 
ปางน้ีจึงให้พรด้านการขอบตุร	ปางทีส่องคอื	ปางผูใ้หญ่	
ให้พรด้านการค้าขายเงินทอง	และปางที่สามคือ	ปาง 
ผู้สูงอายุ	 ซึ่งเชื่อว่าท่านประทับอยู่บนสวรรค์	มีเมตตา
จิตสูง	 เจ้าแม่หม่าโจ้วทั้ง	3	ปางนี้เป็นองค์ที่ชาวจีนน�า
ขึน้เรอืเดนิทางมาจากเมอืงจีน	เมือ่มาถึงไทยจงึอญัเชญิ
ประดิษฐานที่ศาลแห่งนี้	มีอายุเก่าแก่มากกว่า	167	ปี	
เป็นศนูย์รวมจติใจของคนจนีในแผ่นดนิไทย	ซึง่ชาวจนี
ทีท่�าการค้าในไทยจนเจรญิร�า่รวยเป็นเศรษฐหีลายราย
ต่างก็ได้รับก�าลังใจในการก่อร่างสร้างตัวจากที่นี่			

3. ชมสถาปัตยกรรมแบบ ‘ซาน เหอ หยวน’ 
ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีน	 ซึ่งเป็นท่ีนิยมในสมัย
รัชกาลท่ี	 3	 ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน	 พ้ืนสร้างจากไม	้
หลังคาสร้างจากกระเบื้อง	 เรียกว่าหมู่อาคารแบบ 
ซาน	 เหอ	หยวน	 เป็นการออกแบบวางผังอาคารแบบ
จนีโบราณ	ลกัษณะอาคารท้ัง	3	หลงั	เชือ่มต่อกัน	3	ด้าน	
เป็นรูปตัว	 U	 มีพ้ืนท่ีว่างตรงกลางระหว่างอาคารท้ัง	 
3	 หลัง	 เป็นลานอเนกประสงค์	 ทั้งนี้ฮวย	 จุ ่ง	 ล้ง 
เป็นอาคารแถวท่ีออกแบบด้วยการวางผงัสถาปัตยกรรม
ซาน	 เหอ	 หยวน	 แบบจีนโบราณหลังสุดท้ายที่ยัง 
หลงเหลืออยู่บริเวณริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา	 จึงเปี่ยม 
ไปด้วยคุณค่าทั้งเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
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4. พบกับจิตรกรรมฝาผนังลายพู่กันจีนเก่าแก่ 
ที่สาบสูญ
งดงามด้วยศิลปะภาพวาดลวดลายอันเป็นมงคล	 
และภาพวิถีชีวิตชาวจีนรอบวงกบหน้าต่าง	 ซึ่งมีอายุ 
เก่าแก่กว่า	167	ปี	ก่อนหน้าท่ีจะบรูณะโครงการล้ง	1919	
ท่ีผ่านมา	ภาพวาดฝาผนังดังกล่าวได้ถูกทาสีทับซ่อน 
ไว้หลายชั้น	เมื่อมีการใช้น�้ายาลอกสีผนัง	ท�าให้ค้นพบ
จติรกรรมฝาผนังจนีโบราณทีถู่กซ่อนอยู่ด้านใน	โดดเด่น
ด้วยการใช้สีแบบสีเบญจรงค์	หมายถึงจิตรกรรมที่ใช้สี
ทั้งหมด	 5	 สี	 ด้วยปลายพู่กันจีนของช่างฝีมือโบราณ 
ที่เกือบจะสูญหาย

5. ศูนย์รวมไลฟส์ไตล์แห่งใหม่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา
นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว	 ล้ง	 1919	 ยังเป็นศูนย์รวม 
ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่	ซึ่งมีทั้งโคเวิร์กกิ้งสเปซ	ร้านอาหาร
และเครื่องดื่มชั้นน�า	 อย่างร้านนายห้าง,	 ร้านอาหาร 
โรงส	ีของคณุปลา-อจัฉรา	บรุารกัษ์	เจ้าของร้าน	Iberry	
อันโด่งดัง,	 ร้าน	Vanilla	 ของ	คุณเนม-ปราการ	 ไรวา,	 
ร้านกาฟงกาแฟ	 ฯลฯ	 รวมท้ังบริเวณท่ีน่ังพักผ่อนชม
ทิวทัศน์ริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
งานออกแบบ	 งานฝีมือ	 ท่ีมุ่งสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม	่
อาคารจดังานอเีวนต์	และลานกิจกรรมกลางแจ้ง	ซึง่จะ
จัดขึ้นพร้อมกับการเปิดโครงการด้วย	 The	 Great	 
Outdoor	Market	งานตลาดนัดสุดชิลล์ที่เป็นที่ชื่นชอบ
ของหลายๆ	คน	จะจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี	3-5	พฤศจกิายนนี	้
หลังการเปิดตัวโครงการเพียงวันเดียว	

	 ทีน้ีก็เหลือเพียงแค่นับถอยหลังรอให้โครงการ 
เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที	่2	พฤศจกิายนน้ีเท่าน้ัน	
เราก็จะได้มสีถานทีแ่ฮงเอาต์แห่งใหม่รมิแม่น�า้เจ้าพระยา	
ให้ได้ไปใช้เวลาดีๆ 	กันแล้ว	เชือ่ว่า	อกีสกัพักใครต่อใคร
ก็จะต้องชักชวนกันว่า	“ไปล้งกันไหม”	แน่นอน	
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BUSINESS TALE
เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

สกนิแครแ์บรนดไ์ทยแทอ้ยา่ง Erb เรยีกเงนิออกจากกระเป๋าเราแทบทกุครัง้ เพราะการ
คดิค้นผลติภณัฑท์ีน่�าภมิูปญัญาไทยโบราณมาใช ้ แถมยงัประยกุตใ์หค้วามเป็นไทยดูนา่ใช้  
ซึง่ความสวยงามของการออกแบบ เบือ้งหลงัความส�าเรจ็เหลา่นีม้าจาก รี-่พัชทร ีภกัดบีตุร 
อดตีดไีซเนอรจ์าก Greyhound ทีผ่นัตัวมาท�าแบรนดข์องตวัเอง และน่ีคอืเสน้ทาง 17 ปี
ที่ผ่านมาของแบรนด์นี้
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2543  

ก่อตั้ง Erb เป็นครั้งแรก 

2552-2553

ได้รบัรางวัล Design Excellence Award (DEmark) 
ด้านการออกแบบผลติภณัฑ์จากคอลเลก็ชัน Aromatique Collection และ Princess Pa

2552

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

TRAVEL TO SEE THE WORLD
จุดเริ่มตนของ Erb เกิดจากสมัยกอนรี่เปนดีไซเนอร
ออกแบบเสือ้ผาผูหญิงที ่Greyhound ชวงน้ันจะบินไป
ตางประเทศบอย เพราะตองดลีงานเอเจนต ไดไปเทีย่ว
แลวเห็นวาบวิตีเ้ฮลตี ้หรอืศาสตรแนว Power of Nature 
ฮติมากท่ียโุรป จากการเดนิทางและการไดใชสกินแคร
ของนานาชาติ พอเอาสวนผสมมาดูดีๆ พบวา มันเปน
แบรนดเมืองนอกก็จริง แตสวนผสมตางๆ มาจากแถว
บานเราทั้งนั้น เชน มะนาว หรือกระดังงา เราก็คิดวานี่
มันผลไม ดอกไมบานเรา รูสึกวาทําไมฉันไมทําบาง 
พอกลบัมาก็เริม่หาขอมลูท้ังท่ีเปนดไีซเนอรอยูน่ันแหละ 
แลวลองทําแบรนดตัวเองขึ้นมาจนกลายเปน Erb 

MADE IN THAILAND
รีเ่ลอืกใชดอกมะลิ เพราะเราเกิดมาก็มคีวามคุนเคยกับ
มะลอิยูแลว พอไปศกึษาขอมลูก็พบวา ดตีอผวิ แถมกล่ิน
ก็ดีตอระบบประสาทดวย พอไดกลิ่นแลวชวยใหสงบ 
ผอนคลาย 
 เปดตวัแบรนดตอนแรกเราคลัง่มาก คอืมแีรงเยอะ 
ตอนนั้นเราคิดวาการจะออกผลิตภัณฑในไทยแรกๆ 
คนไทยอาจยังไมยอมรบัเรา ก็ไปออกงานบิก๊ (BIG+BIH) 
ซึง่เปนงานท่ีเจงมาก โคตรเก สูเมอืงนอกไดเลย เรารูสกึ
วาถาคนตางชาติใชแลวชอบ คนไทยก็อาจจะยอมเชื่อ
วาของเราดีจริง อยางที่บอกวาเราพลังเยอะ ตอนผลิต
ออกมามเีกือบทุกอยางเลย ท้ังครมีทาผวิ ครมีบาํรงุเทา 
ครมีบาํรงุมอื ครีมอาบนํ้า แชมพู ครมีนวด ครมีหมกัผม 
รวมทั้งเทียน ธูป ชา กานํ้าชา ที่ใสธูป เทียน เยอะมาก
จนนับไมไหว แลวเราก็โชคดีที่ไปออกงานครั้งแรกก็ได
ออรเดอรกลับมาเยอะมาก

EVERYTHING IS POSSIBLE
Erb เปนแบรนดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบอย จะทําอะไร
ขึน้มาก็ได มนัไมผดิ เพราะเปนแบรนดท่ีมอีสิระ มีความ
รืน่รมย มองก็สวย ใชก็หอม ทาก็เนยีนนุม มปีระโยชน 
ไดผลลพัธดีในแบบท่ีเราอยากได แตเราไมมทีางรูเลยวา 
Erb คิดจะทําอะไรตอไป ทุกอยางมันมีจังหวะของมัน 
มีอิสระมากพอท่ีจะทําอะไรก็ไดแบบที่อยากทํา เวลา
ชวนใครสักคนมาทําอะไรรวมกัน เรารักคนที่ทําให
โลกหมนุ เราเปนคนคดิบวกมาก เมือ่ไดเกิดมาชาตหินึง่ 

“ถ้าคุณมีของ 
คุณก็ต้อง
ทําให้โลกหมุน  
คณุอย่านอน
อยูบ้่านเฉยๆ
ถ้าคนที่มีของ
อยูเ่ฉยกนัหมด
ไม่คิดทําอะไร
สักอย่าง 
แล้วโลกใบนี้
จะสวยงาม
ได้อย่างไร”

ถาคุณมีของ คุณก็ตองทําใหโลกหมุน คุณอยานอนอยู
บานเฉยๆ ถาคนที่มีของอยูเฉยกันหมด ไมคิดทําอะไร
สักอยาง แลวโลกใบนี้จะสวยงามไดอยางไร แตถามัน
มคีนทีร่กัศลิปะมาชวยทาํใหโลกหมนุดวยความรกัและ
ความชอบของตัวเขา น่ันแหละ...เราชอบคนแบบนั้น 
แลวก็จะปลื้มมากกับนองๆ ท่ีมีความสามารถเหลาน้ี 
อยาง Boyy Bag, Issue, Sretsis หรือนองมะมวง ของ 
ตั้ม-วิศุทธิ์ พรนิมิตร 

DON’TS 

อย่าท�าอะไรตามกระแส 
แตค่วรท�าสิง่ทีเ่ราอนิและ
มคีวามรู ้

DO’S 

ตั้งแต่วันท่ีรัชกาลท่ี 9 
เสด็จสวรรคต เราก็ตั้ง
ค�าถามกบัตัวเองวา่ เราจะ
ท�าอะไรให้กับประเทศน้ี
ในแบบของเราได้บ้าง 
ถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่
คนตัวเล็กๆ แต่ก็บอก
ตวัเองวา่เราจะต้องท�าให้ 
Erb เปน็แบรนดท่ี์คนไทย
ภาคภมิูใจใหไ้ด้

DO NOT FOLLOW THE FLOW

เราคิดว่าจุดเด่นที่ท�าให้แบรนด์แตกต่างคือเราใช้จริง 
อนิกบัมนัจรงิๆ เวลาจะท�าผลติภณัฑอ์ะไรออกมาสักอย่าง 
เราไม่ได้ตามกระแส คือ ‘ถา้ฉนัไมอ่นิ ฉนักไ็มท่�า’ อกีอยา่ง 
เราเอาความเชื่อของคนไทยมาใส่ในผลิตภัณฑ์ เราเป็น
คนกลางที่หยิบสิ่งโบราณท่ีมีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
และท�าออกมาเปน็ผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภาพ เรารกัตน้ไมไ้ทย 
รักสมุนไพรไทย ได้เห็นประโยชน์ของมันจากที่ได้ศึกษา 
และคุ้นเคยจากสิ่งที่เราเล่นในวัยเด็ก นี่คือสิ่งที่แตกต่าง 
และ Erb เองก็สะท้อนตัวตนของเรา หวัใจของรีจ่ะไม่ยอมแก่ 
Erb ก็จะเป็นแบรนด์ที่ไม่มีวันแก่เช่นกัน เวลาที่เราได้พบ
คนทีใ่ชผ้ลติภณัฑข์องเราและชอบจากใจจรงิๆ นัน่คือส่ิงที่
ท�าให้รี่ปลาบปลื้มและมีความสุขมาก
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เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

สกนิแครแ์บรนดไ์ทยแทอ้ยา่ง Erb เรยีกเงนิออกจากกระเป๋าเราแทบทกุครัง้ เพราะการ
คดิค้นผลติภณัฑท์ีน่�าภมิูปญัญาไทยโบราณมาใช ้ แถมยงัประยกุตใ์หค้วามเปน็ไทยดูนา่ใช้  
ซึง่ความสวยงามของการออกแบบ เบือ้งหลงัความส�าเรจ็เหลา่น้ีมาจาก รี-่พัชทร ีภกัดบีตุร 
อดตีดไีซเนอรจ์าก Greyhound ทีผ่นัตัวมาท�าแบรนดข์องตวัเอง และน่ีคอืเส้นทาง 17 ปี
ที่ผ่านมาของแบรนด์นี้
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โสภณ ศุภมั่งมี

ท�ำงำนเป็น 
โปรแกรมเมอร์ 
ให้กับบริษัท Intel และ  
Microsoft เป็นหนึ่งใน 
ทีมที่เริ่มต้นเสิร์ชเอนจิน  
bing.com ตอนนี้ดูแล 
ธุรกิจค้ำส่งของ 
ครอบครัวที่จังหวัด 
เชียงใหม่ ลงทุนใน 
ตลำดหุ้น เขียนหนังสือ 
เปน็งำนอดิเรก (ทีต่อนนี้ 
เหมือนว่ำใช้เวลำกับมัน 
เยอะกว่ำงำนประจ�ำ 
เสียอีก) มีควำมสนใจ 
เรื่องเทคโนโลยี 
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
รกักำรอำ่นและกำรเขยีน 
มำตั้งแต่เด็ก 
ชอบอ่ำนหนังสือแนว 
non-fiction โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่งเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมและเทรนด์ 
เทคโนโลยีที่ก�ำลัง 
เป็นที่น่ำจับตำมอง

THE AUTHOR
ผู้บริโภค การพัฒนาเทคโนโลยีระบบสแกน
ใบหน้าอย่างต่อเนื่องช่วยเพ่ิมความปลอดภัย
และสะดวกสบายในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น
เรื่อยๆ ในประเทศจีนเริ่มมีการใช้ระบบสแกน
ใบหน้าเพ่ือจ่ายเงนิซือ้ของจากร้านค้าออนไลน์
หรือร้านสะดวกซื้อ ใช้เป็นตั๋วเพ่ือเข้าสถานท่ี
ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศ ท่ีอเมริกามีบาง
โบสถ์ใช้เพ่ือดวู่าสมาชกิโบสถ์คนไหนบ้างท่ีมา
แต่ละอาทิตย์ ร้านค้าต่างๆ ในอังกฤษใช้เพ่ือ
ตรวจสอบประวัติของลูกค้าท่ีเดินเข้าร้านว่า
เคยขโมยของหรือไม่ ต�ารวจในประเทศเวลส์ 
ใช้เพ่ือจับผู้ต้องสงสัยด้านนอกสนามฟุตบอล
ก่อนเริ่มเกม ต่อไปเราคงได้เห็นประตูบ้าน
อัจฉริยะ ที่สแกนใบหน้าของผู้อาศัยในบ้าน
เพ่ือปลดลอ็กประตู เวลาเดนิเข้าร้านค้าในห้าง
สรรพสินค้า พนักงานสามารถดึงข้อมูลลูกค้า
ว่าชื่ออะไร เคยเป็นลูกค้าของร้านอื่นมาก่อน
หรือไม่ ประวัติการซื้อของลูกค้าเป็นอย่างไร
เครดติอยู่ในระดบัแพลทินัมไดมอนด์สเปเชยีล 
หรือเปล่า หลังเดินออกจากร้านมามือเปล่า 
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูปุ๊บ อาจจะเห็นโฆษณา
โปรโมชันในโซเชียลมีเดียส�าหรับสินค้าต่างๆ  
จากร้านเดิมมาย่ัวยวนใจลูกค้าให้หวนกลับ
เข้าไปอีกครั้ง ความเป็นไปได้ในการประยุกต์

เมื่ออำทิตย์ก่อน เรำได้เห็นกำรเปิดตัวของ 
iPhone X ท่ีเหล่ำสำวก Apple เฝำ้รอคอย
กนัเสยีท ีฟเีจอรต์ำ่งๆ นำนำทีถ่กูอดัเขำ้ไป
ในโทรศัพท์รุ่นฉลองครบรอบทศวรรษนี้มี
ฟเีจอรห์นึง่ท่ีนำ่สนใจเปน็พิเศษคอื FaceID 
ซึ่งเป็นชื่อเก๋ๆ ท่ีทำง Apple ใช้เรียก
เทคโนโลย ีFacial Recognition หรอืระบบ
สแกนใบหนำ้ของตัวเองน่ันแหละ (เหมือนที่
เรียก Fingerprint Sensor ว่ำ TouchID) 
มนัเป็นทีก่ลำ่วถึงอยำ่งกวำ้งขวำง ไมใ่ชแ่ค่
เพรำะถกูลอ้เลยีนจำกบรษัิทคู่แขง่วำ่ เดโม
ผดิพลำดจนเปน็เรือ่งข�ำขนั แตข่ัน้ตอนกำร
ท�ำงำนภำยในของมนัค่อนขำ้งซับซอ้นมำก
เลยทีเดียว เพรำะต้องใช้ทั้งกล้องยิงแสง
อนิฟรำเรดส�ำหรบัใชใ้นทีแ่สงนอ้ย และกลอ้ง
อีกตัวที่ตรวจสอบควำมชัดลึกของใบหน้ำ 
ตรวจจับรำยละเอียดของใบหน้ำผู้ใช้กว่ำ 
30,000 จุด สร้ำงโครงสร้ำงแบบ 3 มิติ
เก็บเอำไว้บนชิปของโทรศัพท์ โดยทำง
บรษัิทบอกวำ่โอกำสในควำมผดิพลำดของ 
FaceID นั้นมีเพียง 1 ใน 1,000,000 ซึ่งมี
ควำมปลอดภยักว่ำระบบปอ้งกนัแบบสแกน 
นิ้วมือปัจจุบันถึง 20 เท่ำ เลยทีเดียว
 แน่นอนว่าน่ีคือหน่ึงในเรื่องที่ดีส�าหรับ 

40 THESTANDARD.CO

NOWHERE TO HIDE 
สังคมแหง่การมองเหน็

ใช้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ก็เหมือนกับเทคโนโลยี 
ล�า้สมยัหลายๆ อย่าง ทีเ่มือ่มด้ีานบวก ก็ต้องมี
ด้านลบที่ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไรนัก ส�าหรับ
ระบบสแกนใบหน้าแล้ว ดูเหมือนว่าเราต้อง
ระมดัระวังมากเป็นพิเศษ เพราะมนัไม่ใช่เพียง
เทคโนโลยีล�้าสมัยที่ผ่านมาแล้วผ่านไป แต่จะ
เปลี่ยนแปลงสังคมที่เราอยู่กันเลยทีเดียว 
 อย่างแรกเรือ่งความเป็นส่วนตัว ถ้าสงัเกต
ให้ด ีความแตกต่างทีช่ดัเจนท่ีสดุระหว่างระบบ
ป้องกันความปลอดภัยแบบการอ่านข้อมูล
ใบหน้า และการอ่านข้อมูลจากรอยน้ิวมือคือ 
เรือ่งระยะการท�างาน การอ่านรอยนิว้มอื เราต้อง
เอาน้ิวไปวางบนเครื่องอ่าน แต่ถ้าเป็นการหา
ข้อมูลจากใบหน้า แค่เดินอยู่ไกลๆ กล้องวิดีโอ
ก็สามารถจับภาพผู้คนท่ีเดินไปมาได้อย่าง 
ไม่ยากเย็น มีโปรแกรมหนึ่งชื่อ FindFace ใน
ประเทศรัสเซีย สามารถเปรียบเทียบใบหน้า
ของคนแปลกหน้าในภาพท่ีเราถ่ายมากับ
รปูภาพของคนในโซเชยีลมเีดยี VKontakte ด้วย
อัตราความแม่นย�าถึง 70% บริษัทยักษ์ใหญ ่
อย่าง Facebook อาจบนัทึกใบหน้าของลกูค้า
ท่ีงานมอเตอร์โชว์ หลังจากนั้นก็ยิงโฆษณา 
รถย่ีห้อต่างๆ ตามไปเมื่อลูกค้ากลับบ้าน  
บางรัฐบาลก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีนี้เช่นกัน ตัวอย่างเช่นประเทศจีน 
ท่ีเก็บข้อมูลใบหน้าของประชากรของตนเอง
เอาไว้ ครึ่งหน่ึงของประชากรของอเมริกาเอง 
ก็มภีาพในระบบฐานข้อมลู เพ่ือการใช้งานของ 
FBI เป็นอาวุธอนัทรงประสทิธิภาพในการค้นหา
และตดิตามผูก้ระท�าความผดิทีแ่ฝงตวัในสงัคม 
แต่สิง่น้ีกต้็องแลกมาด้วยความเป็นส่วนตวัของ
ประชาชนทั่วไปด้วยเช่นเดียวกัน
 ใบหน้าไม่ได้บ่งบอกแค่ว่าคุณเป็นใคร
เท่าน้ัน ยังมีข้อมูลอีกมากมายท่ีซ่อนตัวแฝง 
อยู่ด้วยอีกเช่นกัน นักทดลองท่ีมหาวิทยาลัย 
สแตนฟอร์ดได้สร้างระบบที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผู้ชายแท้และผู้ชายท่ีเป็นเกย์ได้ด้วย
ความแม่นย�าถึง 81% มากกว่ามนุษย์ทัว่ไปถึง 
20% ในบางประเทศที่ยังไม่มีการยอมรับเพศ
ทางเลือกอย่างกว้างขวาง (บางประเทศถึงขั้น
ผิดกฎหมายด้วยซ�้า) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
สามารถบ่งบอกเพศสภาพของแต่ละบุคคล
จากใบหน้าได้ เมื่อถูกน�ามาใช้เพื่อการเอาผิด
และกดขี่คนอื่น เป็นเรื่องที่ชวนสยดสยองและ
น่าหวาดกลัวไม่น้อยทีเดียว
 แม้แต่เรื่องการจ้างงานบุคคลร่วมงานใน
บรษิทั ถ้าพูดตามตรงแล้ว ไม่ว่าเราจะพยายาม
มากแค่ไหน เราก็ยังมีแนวโน้มเลือกผู้สมัคร
จากหน้าตาท่ี ‘ถูกชะตา’ มากกว่า ไม่ใช่จาก
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“แม้แต่เรื่องกำรจ้ำงงำนบุคคลร่วมงำนในบริษัท ถ้ำพูดตำมตรงแล้ว 
ไม่ว่ำเรำจะพยำยำมมำกแค่ไหน เรำก็ยังมีแนวโน้มเลือกผู้สมัคร
จำกหน้ำตำที่ ‘ถูกชะตำ’ มำกกว่ำ ไม่ใช่จำกควำมสำมำรถที่อยู่ในเรซูเม”

ความสามารถท่ีอยู่ในเรซูเม แต่เทคโนโลยี
ระบบสแกนใบหน้าจะท�าให้เกิดการตัดสินใจ
เอนเอียงมากย่ิงขึ้นไปอีก เพราะมันจะเก็บ
ข้อมูลต่างๆ จากคนที่ท�างานว่า รูปร่างหน้าตา
เป็นอย่างไร หรือผิวพรรณ โครงหน้า สัญชาติ
แบบไหนถึงดนู่าจะเข้ากับงานแต่ละอย่างได้ดี 
ทั้งที่จริงๆ แล้วผู้สมัครควรได้รับโอกาสในการ
สัมภาษณ์งานเท่าๆ กัน ถ้ามีความสามารถ
เพียงพอ ไม่ใช่เพียงแค่ใบหน้าเป็นแบบไหน 
(เหมือนท่ีหลายคนเชื่อว่า ถ้าเป็นคนเอเชียจะ
เก่งเรื่องคณิตศาสตร์)
 หรอืแม้กระทัง่ชวิีตครอบครัวก็อาจจะเกิด
ความสั่นคลอนได้เช่นเดียวกัน ลองคิดดูว่า
ก่ีครั้งแล้วที่คู่ชีวิตของคุณเล่าถึงปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น บางทีก็เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่ที่คุณฟัง
มาแล้วหลายร้อยรอบ แต่ด้วยหน้าท่ีของสามี
หรอืภรรยาทีด่ ีคณุก็ยังนัง่ฟังโดยพยายามกล้ัน
ที่จะไม่หาวออกมายาวๆ ด้วยความเบื่อหน่าย 
ถ้าเกิดมีโปรแกรมอ่านสีหน้าท่ีเที่ยงตรงแล้ว
ฟ้องเตอืนว่า “คุณก�าลงัเบือ่ใช่ไหม?” ข้ึนมาปุบ๊ 
รับรองว่าประเด็นเปลี่ยนแน่นอน หรือว่าในที่
ท�างาน เมื่อคุณถูกหัวหน้าต่อว่าแล้วชักสีหน้า
นิดหน่อยด้วยความเซ็ง เกิดมีกล้องวงจรปิด
จบัได้ไปท�ารายงานบอกหัวหน้าจะเกิดอะไรขึน้ 
บางครัง้การโกหกเพียงเลก็น้อยเพ่ือเป็นน�า้มนั
หล่อลื่นชีวิตคงไม่ใช่เรื่องเสียหายมากนักใน
กรณีเหล่านี้
 การใช้ชีวิตในสังคมก�าลังจะเปลี่ยนไป
เช่นกัน มีหลายเทคโนโลยีที่ผสมระหว่าง AI 
กับระบบสแกนใบหน้าสร้างแบบจ�าลองใบหน้า
ของบุคคลต่างๆ แม้จะพยายามปกปิดใบหน้า
ขนาดไหน ต่อไปเราจะย่ิงเห็นการพัฒนาของ
กล้องตดิอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์แบบติดตวัทีม่ี
คณุภาพขึน้เรือ่ยๆ โดรนทีบ่นิอยู่ กล้องวงจรปิด
ตามทุกหัวมุมถนน สังคมแห่งการมองเห็นท่ี
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก คุณก็สามารถถูก
ติดตามได้อย่างไม่ยากเย็นนัก 
 เมื่อถึงจุดน้ันจริงๆ ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วย
กับผลที่ตามมาจากการใช้เทคโนโลยีระบบ
สแกนใบหน้าในสังคมหรือไม่ก็ตาม สิ่งเดียว
ที่เราท�าได้ อาจจะเป็นเพียงการก้มหน้าก้มตา
ยอมรับมันเพียงเท่านั้น
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รหัสนัยของความแพง
ปอยเล่ำถึงเหตุกำรณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนว่ำ 
วันหนึ่งเธอได้ไปเที่ยวกับเพ่ือนๆ เธอที่เป็น
มหำเศรษฐีของฮ่องกง วันนั้นปอยหิ้ว
กระเป๋ำหนังจระเข้ไป แต่เพ่ือนท่ีเป็นมหำ
เศรษฐีกลบัพำกนัหิว้กระเปำ๋ผำ้ลดโลกรอ้น 
รกัสิง่แวดลอ้ม ทัง้ทีพ่วกเพ่ือนๆ ร�ำ่รวยมำก
กวำ่ปอยไม่รูก้ีเ่ท่ำ แลว้ปอยถอืกระเปำ๋หนงั
จระเข้ไป ดูเหมือนเรำจนแล้วพยำยำมรวย 
เหน็เพ่ือนเรำท่ีรวย เขำไมไ่ดพ้ยำยำมจะโชว ์
กเ็ลยรูส้กึ ชว่งหลงัเลยเร่ิมตน้ทีจ่ะไมถ่อืก่อน 
เพ่ือจะท�ำใหเ้ขำมองวำ่เรำไมไ่ดอ้วดรวย แต่
หลงัจำกนัน้พอเรำชนิ เรำกร็ูส้กึวำ่ไม่ถือก็ได้ 
กป็ระหยดัเงินไปได้เยอะมำก 
 “ตอนน้ีกลายเป็นว่าเราไม่ถือพวกหนังแท้
ดีกว่า ใช้กระเป๋าที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ แม้แต่การ
แต่งตวัก็เปลีย่น แต่งตวัง่ายๆ ไม่คดิเยอะค่ะ”

 ทีม่า:  ปอย ตรชีฎา เล่าเหตุการณ์จดุเปลีย่น
ชวิีตติดหร ูเหน็... เลกิห้ิวเลยกระเป๋าแบรนด์เนม!
 ใครๆ ก็รู ้ว่าบ้านไม่ใช่แค่ที่คุ ้มกะลาหัว 
เสื้อผ้าไม่ได้มีไว้เพ่ือปกป้องผิวหนังเราจาก
ความร้อน ความเย็น หรือแสงแดด กระเป๋า
ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ กาแฟไม่ได้มีไว้เพ่ือเสพ
กาเฟอีน รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ไม่ได้เป็นแค่
ยานพาหนะ ต่างๆ เหล่านี้ท�าหน้าที่สื่อสารกับ
สงัคมรอบๆ ตวัเราว่า เราเป็นใคร และเราอยาก
ให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นใครด้วย 
 การถอดรหัสการบรโิภคมท้ัีงท่ีเป็นสมการ
ชัน้เดยีว เช่น ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเท่ากับไฮโซ 
เท่ากับรวย เท่ากับมีรสนิยม (?) 
 แต่การถอดรหัสน้ันซบัซ้อนและมหีลายชุด 
ขึ้นอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ตวัเราและผูค้นทีเ่ราอยากข้องแวะด้วย 
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ควำมเชื่อหนึ่งท่ีไม่รู้เป็นกำรท�ำลำยหรือ
ส่งเสรมิคนหนุม่สำวคอื ควำมเชือ่ทีว่ำ่วยั 20s 
เป็นวยัทีท่รงพลงัทีสุ่ด เปน็วยัทีส่ำมำรถท�ำ
อะไรกไ็ด้ มองเหน็ว่ำโลกเป็นเรือ่งสนกุ มีเรือ่ง
ใหม่ๆ  ทำ้ทำยใหล้องท�ำอยู่ตลอดเวลำ คนใน
วัยนี้เติบโตพ้นควำมเป็นเด็กแล้ว แต่ก็ยัง
ไม่เติบใหญ่ถึงขนำดเริ่มมองเห็นควำม
โรยรำของอำยุ ดังนั้น 20s จึงน่ำสนใจ
 แต่นั่นเป็น ‘ความเชื่อ’ ในทางสังคมทั่วไป 
ค�าถามคอื แล้วในทางวทิยาศาสตร์ล่ะ มองคน

วัย 20s อย่างไร เราลองมาพิจารณากันเป็น
ข้อๆ ดูดีไหมครับ

1. อย่างแรกสุดคือ คนวัย 20s จะเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสมองที่ต่างไปจากวัยรุ ่น 
มีงานวิจัยบอกว่า สมองของวัยรุ่นเป็นสมอง
ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากสมองของ
เด็กหรือผู้ใหญ่ (ก็แหงล่ะสิ!) ในหลายด้าน 
แต่อีกด้านหนึง่ทีส่�าคญัก็คือ วัยรุ่นจะมอีาการ 
‘ตระหนักถึงตัวตนของตัวเอง’ (เรียกว่ามี 

วิทยาศาสตร์ของการมีอายุ 20s
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เครือ่งแต่งกาย อะไรต่อมอิะไร โอยยย ลมจะใส่ 
 ชนชั้นกลางกลุ่ม ‘เก่า’ นี้จึงเลิกหิ้ว เลิกใช้
ของแบรนด์เนมท่ีเป็นแบรนด์โฉ่งฉ่าง อนัชนชัน้
กลาง ‘ใหม่’ เหล่าน้ีบ้าคลั่งกันเสีย ท�าให้เกิด
เทรนด์ที่นักการตลาดต้องมานั่งวิจัย เราจะ
ผ่านตาชือ่บทความประมาณ ‘The Rich Don’t 
Drive the Luxury Sector’ หรือ ‘Which are 
the luxury brands that the super-wealthy 
actually wear?’
 พวกเขาเริ่มค้นพบว่า ชนชั้นกลาง (เก่า) 
ท่ีพยายามหนีชนชั้นกลาง (ใหม่) เริ่มซื้อ 
‘ประสบการณ์’ มากกว่า ‘สินค้า’ พวกเขาไม่
หิว้กระเป๋าหนงัจระเข้แล้ว หนัไปหิว้ถุงผ้าแทน 
แต่ขณะเดียวกันก็ใช้เงินไปซื้อเครื่องบินเจ็ต
และเรอืส�าราญแทน แถมยังย้ายท่าเรอืส�าราญ
ของพวกเขาออกจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนท่ี
อีพวกชนชั้นกลางใหม่ชักจะมาวอแว หันไป
แถวแอนตาร์กติกแทน ซึง่พวกชนชัน้กลางใหม่
ยังตามไม่ทัน 
 การกระท�าเช่นน้ีท�าให้พวกเขาดู ‘ดี’ ดูไม่
โอ้อวดความร�่ารวย ดูสมถะ ห้ิวถุงผ้าช่วยลด
โลกร้อน ท้ังน้ีเพราะความร�่ารวยของพวกเขา
ถูกน�าไปซ่อนไว้ให้ลับตาชนชั้นกลางใหม่ 
‘ขี้ลอก’ อีกทั้งยังรอดพ้นจากการถูกประณาม
ว่ารวยอยู่ได้ ในท่ามกลางความเหลื่อมล�้า
มหาศาลในโลก ไม่ต้องเสี่ยงถูกพวก PETA 
บ้าๆ บอๆ เอาเลอืดมาสาดเสือ้เฟอร์ คนเหล่าน้ี
หนัไปโอบกอดเทรนด์รกัโลก รกัธรรมชาต ิแต่ยัง
กินดีอยู่หรูในโครงสร้างอันรีดนาทาเร้นคนจน
เหมือนเดิมนั่นแหละ 
 โอย เอาเรอืส�าราญไปแอนตาร์กติก แล้วก็
ใส่เสือ้ยืดย้วย หิว้ถุงผ้า เดินจ่ายตลาดในฟาร์เมอร์
มาร์เก็ตเก๋ๆ ไลฟ์สไตล์แบบฝ่าย ‘ซ้าย’ กลายเป็น
ความคูล ที่สอยเอามาไว้กับตัวง่ายจะตาย 
 ถามว่าเกมว่ิงไล่จับแบบน้ี ประเด๋ียวคน
ชั้นกลาง (ใหม่) ก็วิ่งไล่ตามได้อีก แล้วเมื่อไร
จะหนีพ้น? 
 ค�าตอบคือ เทรนด์น้ีเลยีนแบบยากนิดหน่ึง 
กระเป๋าใบละล้านยังพอไขว่คว้าตามได้ แต่เรอื
ส�าราญและแอนตาร์กติก หรอืป่าสกัผนืในยโุรป
ไว้ไปเก็บเห็ดนี่ มันคงตามยากจริงๆ
 ไม่นับทุนทางวัฒนธรรมท่ีต้องสะสมกัน
นานพอสมควร เช่น การไปอยูใ่นป่า เพ่ือล่าสตัว์ 
เกบ็เหด็ ชนชัน้กลางทีม่วัแต่ผ่อนกระเป๋าอยู่คง 
‘เรียน’ และ ‘เลียน’ ไม่ทัน 
 เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับนานาน้ันก็
ขยบัไปสูแ่บรนด์ที ่subtle และอาจผลติน้อยชิน้
เฉพาะลกูค้าทีต้่องมกีารแนะน�ากันต่อๆ มาจรงิๆ 
แถมยังแพงเลือดซิบ

 คนชั้นกลาง (ใหม่) ไม่กล้าซื้อของพวกน้ี 
เพราะมันจะดูเหมือนไม่มีอะไรเลย มันอาจ
เป็นกระเป๋าหน้าตาพ้ืนบ้านท่ีสุด ดูธรรมดา
ที่สุด ดูไม่มีอะไรที่สุด ส�าหรับชนชั้นกลาง 
(ใหม่) ท่ีไม่มีเงินเหลือเฟอขนาดนั้น จะอดไม่
ได้ที่จะเห็นว่า “เฮ้ยยย มันไม่คุ้มกับราคาเลย 
กระเป๋าผ้าปุๆ ปะๆ ใบน้ีเหรอ ราคานี้เหรอ” 
ส�าคัญกว่านั้นความที่มันถูก ‘ใช้’ ในหมู่คนที่
แคบมากๆ ชนชั้นกลางใหม่ที่ยังไม่สามารถ
คอนเน็กต์กับเครือข่ายผู้ดีเก่าได้ ย่อมมอง
ไม่เห็นฟังก์ชันของกระเป๋าแบบนี้ เพราะหิ้วไป 

คนรอบตัวก็ไม่มีใครรู้ว่ากระเป๋าใบน้ีมันแพง 
เผลอๆ อาจคิดว่าเป็นกระเป๋าลดโลกร้อน! 
 ดังน้ันชนชั้นกลาง (ใหม่) ยังต้องหิ้ว
กระเป๋าท่ีตะโกนราคาของมนัออกมาดงัๆ อยู่ดี 
เพราะไม่มีความฟุ่มเฟอยในชีวิตพอที่จะหิ้ว
กระเป๋าท่ีซ่อนความแพงเอาไว้อย่างมิดชิดสุด
จะ subtle เพ่ือให้รูจ้กักันเฉพาะคนที ่‘รวยมาก’ 
ที่เป็น ‘สมาคม’ เดียวกันเท่านั้น 
 ไอ้ท่ีคิดว่าห้ิวกระเป๋าหนังจระเข้แล้วเขา
จะเห็นว่าเป็น ‘ชั้น’ เดียวกันนั้นจึงผิดถนัด
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“ชนชั้นกลำงที่สถำปนำไลฟส์ไตล์ของตนเองแบบไม่ไปทับไลน์ชนชั้นผู้ดีเก่ำ 
ใชเ้งนิซือ้เรอืยอชต ์เครือ่งบนิเจ็ต มบีำ้น 30 หอ้งนอน สระวำ่ยน�ำ้ 8 สระ 
รถท�ำจำกทองค�ำแท้ทั้งคันอะไรก็ว่ำไป คนเหล่ำนี้บำงทีก็ถูกเย้ยหยันว่ำ 
มีเงินอย่ำงเดียวท�ำไม่ได้นะ ต้องโง่ด้วย” 

ต่อต้านบรรษัทข้ามชาติ หรืออะไรก็ว่ากันไป 
การบริโภคท่ีมีสัญญะทาง ‘ชนช้ัน’ เช่นน้ีจึง
เหมือนเกมวิ่งไล่จับกัน 
 คนท่ีไม่ต้องวิ่งไล่จับใครเลยคือ คนท่ีรวย
มากๆๆๆ และเป็นเงินเก่า หรือ old money  
ที่มีทุนทางวัฒนธรรมอยู่เต็มเปี่ยม กับคนท่ี 
จนมากๆๆ หรอืชนชัน้ล่างไปเลยที ่‘give a shit’  
(ไม่แยแส) กับสัญญะ bullshit อะไรเหรอ? 
แถมยังเหยียดหยามท้ังคนรวยเก ่า ใหม่ 
ปัญญาชน รวมถึงคนชั้นกลางพร้อมสรรพ 
 คนท่ีอยู่ในเกมว่ิงไล่จับคือ ชนชั้นกลาง 
เพราะคนชนชั้นกลางเป็นชนชั้นเดียวที่ไม่มี
วฒันธรรมเป็นของตนเอง เนือ่งจากเป็นชนชั้น
เกิดใหม่ การกินอยู่ แต่งตัว และไลฟ์สไตล์จึง 
ต้องการแบบแผนหรอืแนวทางให้ลอกเลียนแบบ 
 ดงันัน้สิง่ทีช่นชัน้กลางท�ามาโดยตลอดเมือ่
เริม่มเีงนิมทีองกับเขาบ้างคือ เลียนแบบวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ และมารยาทของชนชั้นสูง แต่ก็
ท�าได้แค่เพียงไกลๆ และท�าจากจินตนาการ 
เพราะเอาเข้าจริงในชีวิตของชนชั้นกลางก็ 
ไม่มีวันได้แผ้วพานไปสัมผัสกับชนชั้นสูงจริงๆ 
จงึอาศยัอ่านและดจูากรปูภาพ หรอืหนัง ละคร 
อะไรไปตามเรื่อง 
 นติยสารไลฟ์สไตล์ท้ังหมดต้ังแต่ถือก�าเนดิ
ขึ้นมา ก็คือตัวกลางที่ช่วยชนชั้นกลางสร้าง 
‘สไตล์’ การกินอยู่ เป็นเหมอืนครแูละโค้ช จงึไม่
ต้องแปลกใจว่าในยุคต้นของนิตยสารน้ันจะมี
การไปถ่ายบ้าน ถ่ายคฤหาสน์ใครต่อใครท่ี
ร�่ารวยมาก ไปบ้านท่านเคานต์ ท่านเอิร์ล ไป 
ดูไร่ ดูสวน ดูเขาล่าสัตว์ ซึ่งนิตยสารพวกนี้ 
ชนชัน้สงูไม่อ่าน แต่ท�าออกมาให้ชนชัน้กลางดู 
เพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจและลอกเลยีนแบบตาม
อัตภาพของตนเอง 
 เราจงึเห็นชนชัน้กลางท่ีพอมสีตางค์จบัลกู
ขี่ม้า หรืออะไรตามที่เห็น ‘ผู้ดีเก่า’ เขาท�ากัน 
ในคฤหาสน์ และ ‘ป่า’ ของตระกูล 
 สิ่งที่ตามมาคือ ชนชั้นกลางรวยขึ้นเรื่อยๆ 
เข้าถึงการบริโภคได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด ท่าน
เคานต์ ท่านเอิร์ล Prince of Wales ตัดสูท
ที่ไหน ฉันก็ตามไปตัดได้ท้ังนั้นแหละ ก็มีเงิน  
ทีน้ีพวกผู้ดีเก่าก็ต้องเร่งสปีดหนี ไม่อยากเป็น

เหมือนคนชนชั้นกลางท่ีมากิน มาใช้ มาอยู ่
เลียนแบบตน ต้องหลีกเร้นการบริโภคของ
ตนเองให้เอ็กซ์คลูซีฟมากขึ้นไปอีก 
 ที่ชวนให้ปวดหัวต่อก็คือ ในบรรดาชนชั้น
กลางก็ยังมีหลายสเปกตรัม เช่น ชนชั้นกลางที่
สามารถเลียนแบบชนชั้นสูงได้อย่างไร้รอยต่อ 
ไร้ตะเขบ็ และมเีงินมากพอจะรกัษาไลฟ์สไตล์
เช่นนั้นได้ สามารถสร้างเครือข่ายคอนเน็กชัน
กับชนชั้นสูงได้จริง จนใน ‘รุ ่น’ ต่อไปของ 
พวกเขาอาจขยบัเป็นชนชัน้สงู ผ่านการสมาคม  
หรือแม้แต่การแต่งงาน เช่น ครอบครัวของ  
เคต มิดเดิลตัน
 ชนชั้นกลางท่ีสถาปนาไลฟ์สไตล์ของ
ตนเองแบบไม่ไปทับไลน์ชนชั้นผู้ดีเก่า ใช้เงิน
ซือ้เรอืยอชต์ เครือ่งบนิเจต็ มบ้ีาน 30 ห้องนอน 
สระว่ายน�้า 8 สระ รถท�าจากทองค�าแท้ทั้งคัน
อะไรก็ว่าไป คนเหล่านี้บางทีก็ถูกเย้ยหยันว่า 
“มีเงินอย่างเดียวท�าไม่ได้นะ ต้องโง่ด้วย” 
 อีกสเปกตรัมหน่ึงของชนชั้นกลางคือ  
พวกท่ีมองชนชั้นกลางท่ีมีโถส้วมทองค�าล้วน
เป็นไอดอล และเข้าใจว่าคนเหล่านี้คือไฮโซ  
คอืผูด้ ีคอืแลนด์มาร์กแห่งความส�าเรจ็ และยัง 
ได้รับการยอมรับจากโลกทั้งใบ 
 คนชั้นกลางสเปกตรัมนี้  ในกรณีของ 
เมืองไทยอาจวางเป้าหมายชีวิตของตนเอง 
ไว้ที่การมีกระเป๋าแบรนด์เนม เริ่มจาก Louis 
Vuitton ขยับไป Chanel ขยับไป Hermès  
ดงันัน้เราจงึเหน็ ‘คนชัน้กลาง’ ไทยจ�านวนมาก
พากันถ่ายรูปตัวเองกับกระเป๋า Hermès ทุกสี
ทุกรุ่น บ้างเอาวางแวดล้อมตัวเองเป็นวงกลม 
บ้างก็จับกลุ่มกันไปท�าบุญ โดยที่ทุกคนห้ิว 
Hermès คนละสี จากนั้นก็ถ่ายรูปอัพลงอีก 
กลายเป็นชนเผ่า Hermès เหมอืนใส่เครือ่งแบบ
ไปเดินทางไกลในวิชาลูกเสือ
 เกมวิ่งไล่จับก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อชนชั้น
กลางที่ท�าการ established มาก่อน จนสั่งสม
เครือข่ายและคอนเน็กชันกับ ‘elite’ ได้ครบจบ
กระบวนแล้ว มาเจอคนชั้นกลางสเปกตรัม
ล่าสดุ พากันเลยีนแบบสนิค้าโภคทรพัย์ของตน
ด้วยการกว้านซ้ือ Hermès รัวๆ จะเงินสด 
หรอืผ่อนก็ตามแต่ แถมยังมาเลยีนแบบเสือ้ผ้า 

 กรณีที่คลาสสิกมากในสังคมไทยคือ 
วิวาทะเรื่องสตาร์บัคส์
 รหัสชดุท่ี 1: ดืม่สตาร์บคัส์ = รวย เก๋ มี
รสนยิม 
 รหัสต่อต้านชดุที ่1.1: ดืม่สตาร์บคัส์แล้ว
ถ่ายรูป = การอวดรวย น่าหมั่นไส้  
 รหัสต่อต้านชดุท่ี 1.2: ถ้างดดืม่สตาร์บคัส์ 
ในหนึง่เดือนจะเก็บเงนิได้ 5,000 บาท (สมมติ) 
ปีหนึ่งจะเก็บเงินได้เท่าไร
 รหัสชุดท่ี 2: จะบ้าเหรอ กินสตาร์บัคส ์
แล้วอวด มันอวดได้ด้วยเหรอ? ใครเขากิน
กาแฟร้านแฟรนไชส์แล้วอวด บ้าหรือเปล่า? 
 รหัสต่อต้านชดุท่ี 2.1: คนทีนิ่ยามตนเอง
ว่าศวิิไลซ์ทางรสนิยมกลุม่หนึง่ น่ังอยู่หน้ากาแฟ
ดรปิในร้านกาแฟเลก็ๆ ทีบ่ารสิตาหย่ิงและดุร้าย
เหลือก�าลัง แถมยังท�าตัวเป็นกาแฟฟาสซิสม์ 
เช็กความถูกต้องของการกินกาแฟ สิ่งนี้ห้าม 
ใส่น�้าตาล สิ่งนี้ห้ามใส่นม สิ่งนี้ห้ามใส่น�้าแข็ง 
ต้องจ�าชือ่กาแฟ ประเทศทีป่ลกูอกี จงึจะได้รบั
การต้อนรับเข้าสู่สมาคมกาแฟที่แท้ทรู 
 รหัสต่อต้านชุดท่ี 2.2: อีเหี้ย อีดัดจริต 
อยากแดกอะไรก็แดก กูจะแดกคาปูฯ นมข้น 
ใส่น�้าแข็งก็เรื่องของกู กูจะถ่ายรูปอวดก่ีรูปก็
เรื่องของกู อย่าเสือก 

 นี่แค่กาแฟเองนะ ยังมีการเข้าถึงรหัสตั้ง
หลายชุด ขึ้นอยู่กับ ‘ชนชั้น’ ของพวกเขา
  ปิแอร์ บูร์ดิเยอ นักสังคมวิทยา อธิบาย
ความยอกย้อนของการบริโภคกับชนชั้นไว้ 
น่าสนใจ และเป็นสิง่ทีน่กัการตลาดน�ามาปรบั
ใช้ในการท�าการตลาดและโฆษณาด้วย เช่น 
นักธุรกิจท่ีมีเงินมากๆ อาจบริโภคไวน์ที่แพง
ที่สุด ผู้ดีเก่าอาจมีไร่ไวน์และโรงบ่มไวน์ของ
ครอบครัว มีไวน์ท่ีท�าเพ่ือดื่มกินกันเองในหมู่
สมาชิก ไม่มีขายให้คนภายนอก ส่วนชนชั้น
แรงงานก็บริโภคไวน์ราคาถูก ส่วนปัญญาชน
นั้นถือเป็นผู ้ยากจนทางการเงิน แต่รุ ่มรวย 
ด้วยความรู้และความดัดจริตทางวัฒนธรรม 
อ่านมาก รู้มาก พวกน้ีจะเลือกไวน์ออร์แกนิก 
จะมีเรื่องราว มีความเป็นแฟร์เทรด ช่วยโลก  
ช่วยสังคม ช่วยประเทศโลกที่สามและผู้ลี้ภัย 

ค�ำ ผกำ 

นักเขียนและพิธีกร
ฝปีำกกล้ำที่จะมำเล่ำ
เกร็ดประวัติศำสตร์ของ
สรรพสิ่งร่วมสมัยทั้งใน
และต่ำงประเทศ

THE AUTHOR
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ควำมเชื่อหนึ่งท่ีไม่รู้เป็นกำรท�ำลำยหรือ
สง่เสรมิคนหนุม่สำวคือ ควำมเช่ือทีว่่ำวัย 20s 
เป็นวยัทีท่รงพลงัทีส่ดุ เปน็วยัทีส่ำมำรถท�ำ
อะไรกไ็ด้ มองเหน็ว่ำโลกเป็นเร่ืองสนกุ มีเร่ือง
ใหม่ๆ  ทำ้ทำยใหล้องท�ำอยูต่ลอดเวลำ คนใน
วัยนี้เติบโตพ้นควำมเป็นเด็กแล้ว แต่ก็ยัง
ไม่เติบใหญ่ถึงขนำดเริ่มมองเห็นควำม
โรยรำของอำยุ ดังนั้น 20s จึงน่ำสนใจ
 แต่นั่นเป็น ‘ความเชื่อ’ ในทางสังคมทั่วไป 
ค�าถามคอื แล้วในทางวทิยาศาสตร์ล่ะ มองคน

วัย 20s อย่างไร เราลองมาพิจารณากันเป็น
ข้อๆ ดูดีไหมครับ

1. อย่างแรกสุดคือ คนวัย 20s จะเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสมองท่ีต่างไปจากวัยรุ ่น 
มีงานวิจัยบอกว่า สมองของวัยรุ่นเป็นสมอง
ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากสมองของ
เด็กหรือผู้ใหญ่ (ก็แหงล่ะสิ!) ในหลายด้าน 
แต่อีกด้านหนึง่ทีส่�าคญัก็คอื วัยรุน่จะมอีาการ 
‘ตระหนักถึงตัวตนของตัวเอง’ (เรียกว่ามี 

วิทยาศาสตร์ของการมีอายุ 20s
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เครือ่งแต่งกาย อะไรต่อมอิะไร โอยยย ลมจะใส่ 
 ชนชั้นกลางกลุ่ม ‘เก่า’ นี้จึงเลิกหิ้ว เลิกใช้
ของแบรนด์เนมท่ีเป็นแบรนด์โฉ่งฉ่าง อนัชนชัน้
กลาง ‘ใหม่’ เหล่าน้ีบ้าคลั่งกันเสีย ท�าให้เกิด
เทรนด์ที่นักการตลาดต้องมานั่งวิจัย เราจะ
ผ่านตาชือ่บทความประมาณ ‘The Rich Don’t 
Drive the Luxury Sector’ หรือ ‘Which are 
the luxury brands that the super-wealthy 
actually wear?’
 พวกเขาเริ่มค้นพบว่า ชนชั้นกลาง (เก่า) 
ที่พยายามหนีชนชั้นกลาง (ใหม่) เริ่มซื้อ 
‘ประสบการณ์’ มากกว่า ‘สินค้า’ พวกเขาไม่
หิว้กระเป๋าหนงัจระเข้แล้ว หนัไปหิว้ถุงผ้าแทน 
แต่ขณะเดียวกันก็ใช้เงินไปซื้อเครื่องบินเจ็ต
และเรอืส�าราญแทน แถมยังย้ายท่าเรอืส�าราญ
ของพวกเขาออกจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนท่ี
อีพวกชนชั้นกลางใหม่ชักจะมาวอแว หันไป
แถวแอนตาร์กตกิแทน ซึง่พวกชนชัน้กลางใหม่
ยังตามไม่ทัน 
 การกระท�าเช่นนี้ท�าให้พวกเขาดู ‘ดี’ ดูไม่
โอ้อวดความร�่ารวย ดูสมถะ ห้ิวถุงผ้าช่วยลด
โลกร้อน ท้ังน้ีเพราะความร�่ารวยของพวกเขา
ถูกน�าไปซ่อนไว้ให้ลับตาชนชั้นกลางใหม่ 
‘ขี้ลอก’ อีกทั้งยังรอดพ้นจากการถูกประณาม
ว่ารวยอยู่ได้ ในท่ามกลางความเหลื่อมล�้า
มหาศาลในโลก ไม่ต้องเสี่ยงถูกพวก PETA 
บ้าๆ บอๆ เอาเลอืดมาสาดเสือ้เฟอร์ คนเหล่าน้ี
หันไปโอบกอดเทรนด์รกัโลก รกัธรรมชาต ิแต่ยัง
กินดีอยู่หรูในโครงสร้างอันรีดนาทาเร้นคนจน
เหมือนเดิมนั่นแหละ 
 โอย เอาเรอืส�าราญไปแอนตาร์กตกิ แล้วก็
ใส่เสือ้ยืดย้วย หิว้ถุงผ้า เดนิจ่ายตลาดในฟาร์เมอร์
มาร์เก็ตเก๋ๆ ไลฟ์สไตล์แบบฝ่าย ‘ซ้าย’ กลายเป็น
ความคูล ที่สอยเอามาไว้กับตัวง่ายจะตาย 
 ถามว่าเกมว่ิงไล่จับแบบน้ี ประเดี๋ยวคน
ชั้นกลาง (ใหม่) ก็วิ่งไล่ตามได้อีก แล้วเมื่อไร
จะหนีพ้น? 
 ค�าตอบคอื เทรนด์น้ีเลยีนแบบยากนดิหนึง่ 
กระเป๋าใบละล้านยังพอไขว่คว้าตามได้ แต่เรอื
ส�าราญและแอนตาร์กตกิ หรอืป่าสักผนืในยุโรป
ไว้ไปเก็บเห็ดนี่ มันคงตามยากจริงๆ
 ไม่นับทุนทางวัฒนธรรมท่ีต้องสะสมกัน
นานพอสมควร เช่น การไปอยูใ่นป่า เพ่ือล่าสตัว์ 
เกบ็เหด็ ชนชัน้กลางท่ีมวัแต่ผ่อนกระเป๋าอยู่คง 
‘เรียน’ และ ‘เลียน’ ไม่ทัน 
 เส้ือผ้า กระเป๋า เครื่องประดับนานานั้นก็
ขยบัไปสูแ่บรนด์ที ่subtle และอาจผลติน้อยชิน้
เฉพาะลกูค้าท่ีต้องมกีารแนะน�ากันต่อๆ มาจรงิๆ 
แถมยังแพงเลือดซิบ

 คนชั้นกลาง (ใหม่) ไม่กล้าซื้อของพวกน้ี 
เพราะมันจะดูเหมือนไม่มีอะไรเลย มันอาจ
เป็นกระเป๋าหน้าตาพ้ืนบ้านท่ีสุด ดูธรรมดา
ที่สุด ดูไม่มีอะไรที่สุด ส�าหรับชนชั้นกลาง 
(ใหม่) ท่ีไม่มีเงินเหลือเฟอขนาดนั้น จะอดไม่
ได้ที่จะเห็นว่า “เฮ้ยยย มันไม่คุ้มกับราคาเลย 
กระเป๋าผ้าปุๆ ปะๆ ใบน้ีเหรอ ราคาน้ีเหรอ” 
ส�าคัญกว่านั้นความที่มันถูก ‘ใช้’ ในหมู่คนท่ี
แคบมากๆ ชนชั้นกลางใหม่ที่ยังไม่สามารถ
คอนเน็กต์กับเครือข่ายผู้ดีเก่าได้ ย่อมมอง
ไม่เห็นฟังก์ชันของกระเป๋าแบบนี้ เพราะหิ้วไป 

คนรอบตัวก็ไม่มีใครรู้ว่ากระเป๋าใบน้ีมันแพง 
เผลอๆ อาจคิดว่าเป็นกระเป๋าลดโลกร้อน! 
 ดังน้ันชนชั้นกลาง (ใหม่) ยังต้องห้ิว
กระเป๋าท่ีตะโกนราคาของมนัออกมาดงัๆ อยู่ดี 
เพราะไม่มีความฟุ่มเฟอยในชีวิตพอที่จะหิ้ว
กระเป๋าท่ีซ่อนความแพงเอาไว้อย่างมิดชิดสุด
จะ subtle เพ่ือให้รูจ้กักันเฉพาะคนที ่‘รวยมาก’ 
ที่เป็น ‘สมาคม’ เดียวกันเท่านั้น 
 ไอ้ท่ีคิดว่าหิ้วกระเป๋าหนังจระเข้แล้วเขา
จะเห็นว่าเป็น ‘ชั้น’ เดียวกันนั้นจึงผิดถนัด
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เฉลีย่มกีารเปลีย่นงานถึง 7 ครัง้ ในช่วงวยั 20s 
ถือว่าเป็นช่วงชวิีตท่ีคนเราเปลีย่นงานมากทีส่ดุ 
ซึ่งไม่ได้แปลว่าจับจด เหยียบข้ีไก่ไม่ฝ่ออะไร
ท�านองนั้นนะครับ แต่เพราะวัย 20s ยังเป็นวัย
ที่ลองผิดลองถูกได้

3. ในเวลาเดียวกัน คนวัย 20s สมัยนี้ ก็ยังไม่
ต้องเดือดเนื้อร้อนใจกับการพยายามหาคู ่ 
แต่งงาน และลงหลักปักฐานสร้างบ้านด้วย
เพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สังคม
ทั่วไปเริ่มยอมรับว่า การแต่งงานช้า (หรือไม่
แต่งงานเลยด้วยซ�้า) เป็นเรื่องปกติ ในปี 1960 
ผู ้หญิงในอเมริกาท่ีลุกข้ึนมาแต่งงานมีอายุ
เฉลีย่อยู่ที ่20 ปี ผูช้ายอยู่ที ่23 ปี แต่ตอนน้ีอายุ
เฉลี่ยเวลาแต่งงานของผู้หญิงขยับไปที่ 26 ปี 
ส่วนผู้ชายอยู่ที่ 29 ปี ท�าให้คนวัย 20s ยุคนี้  
มีเวลาค้นหาตัวเองนานขึ้นกว่าคนยุคก่อน

4. ในทางร่างกายแล้ว ใครๆ ก็คงรู้ว่าช่วงวัย 
25-30 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายของเราพัฒนา 
มาถึงขีดสุดและยังไม่เสื่อม ผิวเปล่งปลั่งท่ีสุด 
ผมหนาดก กล้ามเนือ้ยังไม่ฝ่อ กระดูกกระเดีย้ว
ไม่ปวดไม่ล้า แต่ทีห่ลายคนอาจจะชอบมากกว่า
คอืช่วงวัยนีเ้ป็นช่วงท่ีตบัของคณุยังท�างานได้ดี 
คุณจึงจะพบว่าตัวเองสามารถไปปาร์ตี้ดื่มจน
เมามายได้ โดยท่ีตืน่ข้ึนมาคณุจะไม่เกิดอาการ
แฮงโอเวอร์ ทัง้นีเ้พราะตบัของคณุก�าจดัสารพิษ
ออกไปได้เกือบหมด ไม่เหมือนตอนคุณอายุ
มากขึ้น 
 นักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว ่า ฤทธ์ิของ
แอลกอฮอล์นั้นจะแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราอายุ
มากขึ้น หมายถึงย่ิงแก่ย่ิงแฮงโอเวอร์ได้ง่าย 
นั่นแหละครับ แต่ที่ส�าคัญก็คือ แม้ร่างกาย 
คณุจะยังเจ๋งอยู่ คุณก็ต้องดแูลมนัด้วยนะครบั 
ไม่ใช่ใช้งานมนัหามรุง่หามค�า่ (ไม่ว่าจะท�างาน
หรือปาร์ตี้) ไม่อย่างน้ันพอเลยวัยเลขสอง 
ไปแล้ว รับรองได้เลยว่าจะแย่

5. วัย 20s เป็นวัยส�าคัญในการเตรียมพร้อม
ตวัเองทัง้ทางร่างกายและจติใจ เพ่ิงมงีานวิจยั
ตีพิมพ์ในวารสาร Neurology ซึ่งเป็นวารสาร
ทางการแพทย์ของสถาบันประสาทวิทยา
อเมรกัิน (American Academy of Neurology) 
บอกว่า วัย 20s นี่ส�าคัญมากนะครับ เขาย้อน

“ถำ้หวัใจสขุภำพดใีนวยั 20s สมองกจ็ะดใีนวยั 40s ไปดว้ย 
ดงันัน้วยั 20s จึงส�ำคญัมำกตอ่ชวีติทัง้หมดของเรำ”

self-consciousness) สงูมาก 
 โดยการทดลองในงานวิจัยครั้งนี้ จะใช้วิธี
สแกนสมองด้วย MRI เพ่ือดูปฏิกิริยาต่างๆ  
ของผู้เข้าร่วมทดลองท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ทางสังคม เช่น พฤติกรรมที่ถูกขับเคลื่อนโดย
กลุ ่มเพ่ือน ฯลฯ ซึ่งก็มีรายละเอียดต่างๆ  
หลายอย่าง แต่สรุปได้ว่า วัยรุ่นคือวัยที่ใส่ใจ
กับ ‘คนอื่น’ มาก (โดยเฉพาะการต้องท�าให้
เหมือนเพ่ือน) แต่เมื่อถึงวัย 20s แล้ว สมอง 
จะเริ่มเปลี่ยน การไม่ได้เป็นวัยรุ่นอีกต่อไป 
แปลว่า คุณจะสนใจค�าหรือความเห็นของ 
คนอื่นน้อยลง แต่หันมาใส่ใจความรู้สึกหรือ
ความต้องการจรงิๆ ของตวัเองมากขึน้ ในแง่หนึง่ 
ชีวิตจึงดีขึ้นด้วย

2. แม้จะพ้นวัยรุ่นมาแล้ว แต่วัย 20s ก็ถือว่า
ยังไม่ได้เป็นหลกัเป็นฐาน ยังตัง้ตวั หรอืสร้างเนือ้
สร้างตวัให้มัน่คงไม่ได้อยู่ด ีท�าให้พ่อแม่หลายคน
เป็นกังวลว่าลูกตวัเองอายุ 20 กว่าแล้ว ยังไม่
เป็นโล้เป็นพายอีก 
 แต่คุณรู้ไหมว่า นักวิทยาศาสตร์บางคน 
(เช่น ดร. เจย์ เกียดด์ (Jay Giedd) แห่งสถาบนั
สขุภาพจติแห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา) บอกว่า 
ที่เป็นอย่างนี้ เพราะสมองของคนวัย 20s นั้น 
‘ยังไม่เสร็จ’ (unfinished) คือยังไม่ได้โตเป็น
ผู้ใหญ่เต็มที่ เขาบอกว่าบางคนกว่าสมองจะ 
‘เสร็จ’ (คือเติบโตเต็มที่) ก็ต้องอายุ 25 ปีโน่น
 แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ข้อเสียนะครับ นี่เป็นสิ่งที่ดี
ทีส่ดุอย่างหน่ึงของมนุษย์ด้วยซ�า้ เพราะวัย 20s 
คือวัยแห่งการลองผิดลองถูก การที่สมองยัง
เติบโตและเปลี่ยนแปลงได้อีก ท�าให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  
(เช่น การเปลีย่นงาน หรอืการเดนิทางท่องเท่ียว
เพื่อซึมซับประสบการณ์) ได้ดีกว่า และนี่เป็น
เหตผุลด้วยนะครบัว่าท�าไมพอเลย 20s ไปแล้ว 
คนเราถึงปรบัตวัยากกว่าเวลาต้องเปลีย่นงาน
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ในชีวิต
 บทความ The Neuroscience of 20 
Somethings ใน Scientific American เล่าถึง
งานวิจัยของ โรบิน มารานต์ซ เฮนิก (Robin 
Marantz Henig) ทีส่รปุเอาไว้ว่า คนในวัย 20s 
(ในสหรัฐอเมริกานะครับ) มีถึง 1 ใน 3 ที่ย้าย
ที่อยู่ใหม่ทุกปี ในจ�านวนนี้ 40% ย้ายกลับไป
อยู่บ้านพ่อแม่อย่างน้อย 1 ครั้งด้วย และโดย

กลบัไปดขู้อมลูของคน 518 คน ทีปั่จจบุนัมอีายุ
เฉลี่ย 51 ปี คนเหล่านี้ได้รับการบันทึกเอาไว้
หมดต้ังแต่น�้าหนัก ความสูง ความดันโลหิต 
คอเลสเตอรอล น�้าตาลในเลือด และยังมีการ
สัมภาษณ์เรื่องอาหารและการออกก�าลังกาย
อีกด้วย แล้วก็มีการตรวจร่างกายติดตามผล
สม�า่เสมอทกุๆ 2-5 ปี รวมทัง้มกีารสแกนสมอง
หลังผ่านไป 25 ปีด้วย
 สิ่งที่ค้นพบนั้นน่าสนใจมาก เพราะเขา
บอกว่า คนท่ีในวัย 20s มีสุขภาพของหัวใจดี 
(ซึ่งเป็นผลมาจากการออกก�าลังกายและการ
กินอาหารทีด่กีว่า) เมือ่เตบิโตมาถงึวัยกลางคน 
(หรือวัย 40s) แล้ว พบว่า ‘ขนาด’ ของสมอง
เฉลี่ยจะใหญ่กว่าคนที่สุขภาพของหัวใจไม่ดี 
พูดง่ายๆ คือ ถ้าหัวใจสขุภาพดีในวัย 20s สมอง
ก็จะดใีนวัย 40s ไปด้วย ดงัน้ันวยั 20s จงึส�าคญั
มากต่อชีวิตทั้งหมดของเรา

6. ในทางสงัคมแล้ว นกัจติวิทยาคลนิกิอเมรกัิน
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 (หรือถึงข้ันแต่งงาน) ส่วนใหญ่ก็เกิด 
ในวัย 20s วัยน้ีจึงหล่อหลอมบุคลิกภาพของ
คนเราไปตลอดชีวิต ทศวรรษของช่วงวัย 20s 
จึงเป็นทศวรรษแห่งชีวิตที่ส�าคัญที่สุด
 เอาเป็นว่า ถ้าตอนน้ีคุณอยู่ในวัย 20s  
ล่ะก็ ลองส�ารวจและดูแลตัวเองดีๆ นะครับ  
มันคือช่วงวัยที่ส�าคัญมากๆ และเป็นรากฐาน
ให้กับช่วงวัยถัดไป
 แต่ถ้าตอนนี้คุณเลย 20s ไปแล้ว ก็ลอง
ย้อนกลับไปดูว่า สิ่งที่คุณท�ากับตัวเองทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจในวัย 20s ส่งผลอะไรให ้
กับคุณในตอนนี้บ้าง
 ตอนหน้า เรามาดูกันว่านักวิทยาศาสตร์
พูดอะไรถึงคนวัย 30s บ้าง! 

โตมร ศุขปรีชำ

นักเขียนที่รอบรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ใหม่ๆ ที่
เกีย่วพันกบัสถำนกำรณ์ 
สังคม วัฒนธรรมใน
หลำกหลำยมิติ

THE AUTHOR
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เฉลีย่มกีารเปลีย่นงานถึง 7 ครัง้ ในช่วงวยั 20s 
ถือว่าเป็นช่วงชวิีตท่ีคนเราเปลีย่นงานมากทีส่ดุ 
ซึ่งไม่ได้แปลว่าจับจด เหยียบข้ีไก่ไม่ฝ่ออะไร
ท�านองนั้นนะครับ แต่เพราะวัย 20s ยังเป็นวัย
ที่ลองผิดลองถูกได้

3. ในเวลาเดียวกัน คนวัย 20s สมัยนี้ ก็ยังไม่
ต้องเดือดเนื้อร้อนใจกับการพยายามหาคู ่ 
แต่งงาน และลงหลักปักฐานสร้างบ้านด้วย
เพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สังคม
ทั่วไปเริ่มยอมรับว่า การแต่งงานช้า (หรือไม่
แต่งงานเลยด้วยซ�้า) เป็นเรื่องปกติ ในปี 1960 
ผู ้หญิงในอเมริกาท่ีลุกข้ึนมาแต่งงานมีอายุ
เฉลีย่อยู่ที ่20 ปี ผูช้ายอยู่ที ่23 ปี แต่ตอนน้ีอายุ
เฉล่ียเวลาแต่งงานของผู้หญิงขยับไปที่ 26 ปี 
ส่วนผู้ชายอยู่ที่ 29 ปี ท�าให้คนวัย 20s ยุคนี้  
มีเวลาค้นหาตัวเองนานขึ้นกว่าคนยุคก่อน

4. ในทางร่างกายแล้ว ใครๆ ก็คงรู้ว่าช่วงวัย 
25-30 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายของเราพัฒนา 
มาถึงขีดสุดและยังไม่เสื่อม ผิวเปล่งปลั่งท่ีสุด 
ผมหนาดก กล้ามเนือ้ยังไม่ฝ่อ กระดูกกระเดีย้ว
ไม่ปวดไม่ล้า แต่ทีห่ลายคนอาจจะชอบมากกว่า
คอืช่วงวัยนีเ้ป็นช่วงท่ีตบัของคณุยังท�างานได้ดี 
คุณจึงจะพบว่าตัวเองสามารถไปปาร์ตี้ดื่มจน
เมามายได้ โดยท่ีตืน่ข้ึนมาคณุจะไม่เกิดอาการ
แฮงโอเวอร์ ท้ังนีเ้พราะตบัของคณุก�าจดัสารพิษ
ออกไปได้เกือบหมด ไม่เหมือนตอนคุณอายุ
มากขึ้น 
 นักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว ่า ฤทธ์ิของ
แอลกอฮอล์นั้นจะแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราอายุ
มากขึ้น หมายถึงย่ิงแก่ย่ิงแฮงโอเวอร์ได้ง่าย 
นั่นแหละครับ แต่ที่ส�าคัญก็คือ แม้ร่างกาย 
คณุจะยังเจ๋งอยู่ คุณก็ต้องดแูลมนัด้วยนะครบั 
ไม่ใช่ใช้งานมนัหามรุ่งหามค�า่ (ไม่ว่าจะท�างาน
หรือปาร์ตี้) ไม่อย่างน้ันพอเลยวัยเลขสอง 
ไปแล้ว รับรองได้เลยว่าจะแย่

5. วัย 20s เป็นวัยส�าคัญในการเตรียมพร้อม
ตวัเองทัง้ทางร่างกายและจติใจ เพ่ิงมงีานวิจยั
ตีพิมพ์ในวารสาร Neurology ซึ่งเป็นวารสาร
ทางการแพทย์ของสถาบันประสาทวิทยา
อเมรกัิน (American Academy of Neurology) 
บอกว่า วัย 20s นี่ส�าคัญมากนะครับ เขาย้อน

“ถำ้หวัใจสขุภำพดใีนวยั 20s สมองกจ็ะดใีนวยั 40s ไปดว้ย 
ดังนัน้วัย 20s จึงส�ำคญัมำกตอ่ชวีติทัง้หมดของเรำ”

self-consciousness) สงูมาก 
 โดยการทดลองในงานวิจัยครั้งนี้ จะใช้วิธี
สแกนสมองด้วย MRI เพ่ือดูปฏิกิริยาต่างๆ  
ของผู้เข้าร่วมทดลองท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ทางสังคม เช่น พฤติกรรมที่ถูกขับเคลื่อนโดย
กลุ ่มเพ่ือน ฯลฯ ซ่ึงก็มีรายละเอียดต่างๆ  
หลายอย่าง แต่สรุปได้ว่า วัยรุ่นคือวัยที่ใส่ใจ
กับ ‘คนอื่น’ มาก (โดยเฉพาะการต้องท�าให้
เหมือนเพ่ือน) แต่เมื่อถึงวัย 20s แล้ว สมอง 
จะเริ่มเปลี่ยน การไม่ได้เป็นวัยรุ่นอีกต่อไป 
แปลว่า คุณจะสนใจค�าหรือความเห็นของ 
คนอื่นน้อยลง แต่หันมาใส่ใจความรู้สึกหรือ
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Somethings ใน Scientific American เล่าถึง
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สม�า่เสมอทกุๆ 2-5 ปี รวมทัง้มกีารสแกนสมอง
หลังผ่านไป 25 ปีด้วย
 สิ่งที่ค้นพบนั้นน่าสนใจมาก เพราะเขา
บอกว่า คนท่ีในวัย 20s มีสุขภาพของหัวใจดี 
(ซึ่งเป็นผลมาจากการออกก�าลังกายและการ
กินอาหารทีด่กีว่า) เมือ่เตบิโตมาถึงวัยกลางคน 
(หรือวัย 40s) แล้ว พบว่า ‘ขนาด’ ของสมอง
เฉลี่ยจะใหญ่กว่าคนที่สุขภาพของหัวใจไม่ดี 
พูดง่ายๆ คือ ถ้าหัวใจสขุภาพดีในวัย 20s สมอง
ก็จะดใีนวัย 40s ไปด้วย ดงัน้ันวยั 20s จงึส�าคญั
มากต่อชีวิตทั้งหมดของเรา

6. ในทางสงัคมแล้ว นกัจติวิทยาคลนิกิอเมรกัิน
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 วัยน้ีจึงหล่อหลอมบุคลิกภาพของ
คนเราไปตลอดชีวิต ทศวรรษของช่วงวัย 20s 
จึงเป็นทศวรรษแห่งชีวิตที่ส�าคัญที่สุด
 เอาเป็นว่า ถ้าตอนน้ีคุณอยู่ในวัย 20s  
ล่ะก็ ลองส�ารวจและดูแลตัวเองดีๆ นะครับ  
มันคือช่วงวัยที่ส�าคัญมากๆ และเป็นรากฐาน
ให้กับช่วงวัยถัดไป
 แต่ถ้าตอนนี้คุณเลย 20s ไปแล้ว ก็ลอง
ย้อนกลับไปดูว่า สิ่งที่คุณท�ากับตัวเองทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจในวัย 20s ส่งผลอะไรให ้
กับคุณในตอนนี้บ้าง
 ตอนหน้า เรามาดูกันว่านักวิทยาศาสตร์
พูดอะไรถึงคนวัย 30s บ้าง! 

โตมร ศุขปรีชำ

นักเขียนที่รอบรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ใหม่ๆ ที่
เกีย่วพันกบัสถำนกำรณ์ 
สังคม วัฒนธรรมใน
หลำกหลำยมิติ

THE AUTHOR
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ART
เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ
ภาพ วงศกร ยี่ดวง

นทิรรศการ ‘เครือ่งตน้
วงัหลวง สูค่รวันอกวงั’ 
พิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจ้าอยูห่วั

THE ROYAL TASTER
พระราชประวตัขิองรชักาลท่ี 7 แต่นิทรรศการ ‘เครือ่งต้น
วังหลวง สู่ครัวนอกวัง’ ให้อารมณ์ต่างออกไป
 “คราวน้ีอยากจะปรบัเรือ่งเป็นเรือ่งเก่ียวกับอาหาร
ในช่วงตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 จนออกมา
สู่นอกวังถึงปัจจุบัน” แพรวชมพู ชุณหอุไร ภัณฑารักษ์
ประจ�าพิพิธภัณฑ์ บอกเล่าท่ีมาของนิทรรศการน้ีท่ีจะ
จัดแสดงไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน
 'เครือ่งต้นวังหลวง สูค่รวันอกวัง' แบ่งพ้ืนทีจ่ดัแสดง 
ออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนนอกวังและส่วนในวัง

เครื่องต้นวังหลวง
พ้ืนทีส่่วนน้ีจดัแสดงเคร่ืองต้นวังหลวง เป็นอาหารชาววัง 
หรอืกับข้าวเจ้านาย ตัง้แต่ พ.ศ. 2436-2484 (ช่วงปลาย
รัชกาลที่ 5 ถึงสิ้นรัชสมัยของรัชกาลที่ 7)

“...ดูสน ฉงนใจ เหตุไฉนใย ไม่โค่น
...ต้องลม พัดโอน อ่อนโยนตามสายลม...”
 
เสียงเพลง สนตอ้งลม  แวว่ผา่นล�าโพงใหไ้ดย้นิ 
พาเราเข้าสู่บรรยากาศย้อนยุครับกับสภาพ
ตัวอาคาร หลงัจากทมีงานพาตวัเองลอดชอ่ง
ประตบูา้นไมที้เ่ปดิไว้ขา้งเดยีว เขา้สู่โถงพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจ้าอยูหั่ว จากทาง
ดา้นที่จอดรถ
 คนท่ัวไปอาจจะคุ้นเคยกับพิพิธภัณฑ์พระบาท-
สมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัในฐานะแหล่งความรูท้าง
ประวัติศาสตร์ในเรื่องวิชาการ การเมืองการปกครอง 
น�าเสนอนิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกับพระราชกรณียกิจ 
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 วัฒนธรรมของอาหารชาววังมีการเปลี่ยนแปลง
ผสมผสานระหว่างอาหารไทยและอาหารตะวันตก 
เน่ืองจากการติดต่อสัมพันธ์กับนานาประเทศ รวมทั้ง
การส่งเจ้านาย ข้าราชการ และบุตรหลานของขุนนาง
ไปศกึษาต่อต่างประเทศ จนเกิดการซมึซบัทางวฒันธรรม 
เพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล 
 พ้ืนท่ีส่วนน้ี “เล่าเรื่องของอาหารในวังตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 7 คือจะมีอาหารที่เป็นพระ
กระยาหารโปรด พระกระยาหารท่ีเสวยอยู่ในพระชนม์ชพี
ของพระองค์ค่ะ เมนพูระกระยาหารท่ีจดัแสดงเป็นของ
ช่วงจัดเลี้ยงต่างๆ ในสมัยนั้น มีทั้งอาหารไทย และเริ่ม
มีอาหารฝร่ังเข้ามาผสมผสานค่ะ” ภัณฑารักษ์คนเดิม
เสริมข้อมูลขณะพาทีมงานชมนิทรรศการ 
 ตามตู้จัดแสดง มีการเสนอตัวอย่างเมนูในโอกาส
พิเศษ อย่างเช่น รายการพระกระยาหารในพระราชพิธี
เฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ 
ประจ�าป 2472 เป็นต้น อีกตู้หน่ึงมีการน�าเอาสื่อผสม
มาเสรมิเพ่ือจดัแสดงธรรมเนียมการรบัประทานอาหาร
แบบสากล 
 เครื่องต้นทั้งหลายจะไม่สามารถออกมาเป็นงาน
ศิลปะแห่งรสชาติได้เลยหากปราศจากผู้ปรุงฝมือเอก 
ทางด้านขวาของพ้ืนทีจ่ดัแสดงอาหารในวังคือ การสดดุี
แด่ผู้กุมความลับสูตรอร่อยทั้งหลาย
 สุมิตรา ทองเผือก ภัณฑารักษ์ประจ�าพิพิธภัณฑ์
อีกท่าน ท่ีมาร่วมให้ความรูกั้บทีมงานเปดเผยว่า “เราให้
เกียรต ิให้ความส�าคญักับบคุคลทีท่�าเรือ่งเครือ่งต้นในวัง 
เป็นเจ้านายฝายหญิงเสยีส่วนใหญ่ เช่น พระวมิาดาเธอ 
พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ นอกจากว่าจะถวายงาน
รบัใชร้ชักาลที ่5 แล้ว พระองค์ยงัคงดแูลรชักาลที่ 7 คอื
ตอนเสด็จฯ ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ก็ทรงส่งข้าวปลา
อาหารไปให้ด้วยค่ะ” 

“อยากจะปรับเรื่อง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อาหารในช่วงตั้งแต่
ปลายรัชกาลที่ 5 
ถึงรัชกาลที่ 7 

จนออกมาสู่นอกวัง
ถึงปัจจุบัน”

 บางคนท่ีหัวเสรนิียมอาจจะทึกทักเอาเองว่า อาหาร
ชาววังเป็นความฟุมเฟอยแบบท่ีชาวบ้านไม่ท�า แต่ทราบ
หรอืไม่ว่า อาหารท่ีเราคุน้กันอย่างข้าวตัง เกิดขึน้ในสมยั
รัชกาลที่ 6
 “ข้าวตังจรงิๆ เกิดขึน้เพราะความประหยัดมธัยัสถ์
ท่ีจะต้องเลีย้งดคูนเยอะๆ ในวัง เวลามข้ีาวเหลอืในหม้อ 
หรือผัดข้าวแล้วเหลือ เขาก็จะเอามาล้างน�้า ล้างแยก
หมูและข้าว แล้วเอาไปตาก เพื่อมาท�าข้าวตัง เราก็เลย
ดึงที่เป็นพวกข้าวตังต่างๆ มาแสดง” สุมิตราอธิบาย
 
ครัวนอกวัง 
การท่ีสตูรจากในวังถ่ายทอดออกสูค่รวัชาวบ้านเกีย่วข้อง
กับการเมืองการปกครองอยู่ไม่น้อย ภณัฑารกัษ์สองสาว
เล่าว่า ในยุคหน่ึงเมื่อเจ้านายและขุนนางน�าลูกหลาน
ไปถวายตัวรับใช้ในวัง เมื่อมีเหตุให้ต้องออกมาใช้ชีวิต
ที่วังตัวเองในภายหลัง ก็จะน�าความรู้และสูตรต่างๆ ที่
ได้ร�่าเรียนมาไปใช้ที่วังตัวเอง แล้วมีการปรับเปลี่ยนให้
เป็นสูตรเฉพาะต�ารับของแต่ละวังนั้นๆ
 “อีกกรณีหนึ่งคือช่วงเปลี่ยนการปกครอง เพราะ
เหล่าข้าราชบริพารหรือเจ้านายถูกเลื่อนออกจากวัง 
ส่วนเหล่าข้าราชบรพิารเองก็ถูกปลด พระองค์ไหนหรือ
ท่านไหนยังอยู่ในวังก็ถูกปรับเบี้ยหวัด ฉะนั้นสิ่งท่ีเป็น
ความรูต้ิดตัวมาก็คือเรื่องอาหาร ก็เลยน�ามาท�าเพื่อหา
รายได้ คนนอกวังได้ลองกินว่า ออ อาหารชาววังเป็น
อย่างไร” 
 ด้วยเหตุน้ี เราจึงได้เห็นข้าวแช่ชาววังหลายสูตร 
ขณะที่เมนูอื่นๆ เช่น ย�าเกสรชมพู่ แกงจืดลูกรอก ได้รับ
การรวบรวมจดัท�าเป็นวิดโีอ แสดงวิธีท�าให้ผูช้มน�า้ลาย
สอเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
 เพลง สนตองลม วนกลบัมาบรรเลงอกีครัง้ ทีมงาน
โบกมอืลานทิรรศการขนาดเลก็ทีเ่รยีกน�า้ย่อยได้มหาศาล 
แน่นอนว่าเปาหมายต่อไปของเราคือ ร้านอาหารอร่อย
สักแห่งเพื่อดับเสียงท้องร้องให้สนิทเสียที 
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BOOK
เรื่อง สราญรัตน์ ไว้เกียรติ

ก่อนจะถงึวนัตดัสินหนงัสือเรือ่งส้ันทีจ่ะไดร้บั
รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยีย่มแหง่
อาเซยีน หรอืซไีรต ์ประจาํปนีี ้คณะกรรมการฯ 
ได้ประกาศผลงานเรื่องส้ันที่ผ่านเข้ารอบ
คดัเลอืก (Shortlist) จาํนวน 8 เลม่ จากหนงัสือ
ทีส่่งเข้าประกวดทัง้หมด 57 เลม่ ออกมาแล้ว
เมือ่วันที ่29 กนัยายน 2560 ทา่มกลางเสียง
วิพากษ์วิจารณ์และการตั้งข้อสงสัยอย่าง
กว้างขวางในแวดวงวรรณกรรม
 วัตถุประสงคในการประกวดวรรณกรรมรางวัล
ซไีรตคอืการเฟนหา ‘ความสรางสรรค’ ของรปูแบบและ
เนือ้หาวรรณกรรม ซึง่ในปน้ีเรือ่งสัน้ท้ังหมดไดแสดงถึง
พัฒนาการของวรรณกรรมไทยในดานความหลากหลาย
ของเน้ือหาและความพิถีพิถัน ท้ังจากตวันกัเขยีน ศลิปน
ผู ออกแบบปกหนังสือ และบรรณาธิการ ที่ทํางาน
รวมกันอยางสอดประสานกลมกลืน แสดงใหเห็นถึง
รายละเอียดและความหมายท่ีแฝงฝงตั้งแตรูปปก
จนถึงเน้ือใน ภาพรวมของเรื่องสั้นในปน้ีจึงดูราวกับ 
‘ภาพยนตรอินดี้’ ท่ีมีเนื้อหาแตกตางอยางนาสนใจ 
และประณีตในวิธีการผลิต 
 ทั้งนักเขียนรุนใหญและคล่ืนลูกใหมตางหันมา
เลาเรื่องของคนธรรมดาท่ีไมมีวีรกรรมย่ิงใหญ แตเปน
เรือ่งภายใน ความเหงา ความขัดแยง การตอสู หรอืการ
ตามหาอัตลักษณของตนเองท่ีสูญหายจากการดําเนิน
ชวิีต มทีัง้เรือ่งของคนเมอืง คนภูมภิาคตางๆ คนทองถ่ิน 
และคนตางชาต ิเน้ือหามทีัง้เสยีดสสีงัคม การตัง้คําถาม
ตอตัวตนของตัวเอง สังคม และการเมือง  
 ในดานรูปแบบ นักเขียนตางมีแนวทางในการ
สรางสรรคเฉพาะของตน ที่ไมไดนําเสนออยางตรงไป
ตรงมา หรอืเลาแตการตอสูระหวางคนตวัเลก็กับนายทุน
อกีแลว หากนักเขยีนมชีัน้เชงิมากขึน้ โดยเฉพาะนกัเขยีน
รุนใหมทีส่ามารถเลอืกสรรกลวิธีการแตงรปูแบบตางๆ 
ทัง้จากวรรณกรรมตะวันตกหรอืตะวันออกมาประกอบ
สรางเขากับเน้ือหา วิธีคิด และบทสรุปที่เปนจุดหมาย

ชวนอา่นเรือ่งสัน้ทีผ่า่น
เขา้รอบคดัเลอืกซไีรตปี์นี!้
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รวมกันอยางสอดประสานกลมกลืน แสดงใหเห็นถึง
รายละเอียดและความหมายที่แฝงฝงตั้งแตรูปปก
จนถึงเน้ือใน ภาพรวมของเรื่องสั้นในปน้ีจึงดูราวกับ 
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ชวิีต มทีัง้เรือ่งของคนเมอืง คนภูมภิาคตางๆ คนทองถ่ิน 
และคนตางชาติ เน้ือหามท้ัีงเสยีดสสีงัคม การตัง้คําถาม
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 ในดานรูปแบบ นักเขียนตางมีแนวทางในการ
สรางสรรคเฉพาะของตน ที่ไมไดนําเสนออยางตรงไป
ตรงมา หรอืเลาแตการตอสูระหวางคนตวัเลก็กับนายทุน
อกีแลว หากนักเขยีนมชีัน้เชงิมากขึน้ โดยเฉพาะนักเขยีน
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เงาแปลกหน้า
อนิมมาล เล็กสวัสดิ์
หนังสือรวมเรื่องสั้นแนวเสียดสี ตั้งคําถาม
กับวิถีชีวิตบริโภคนิยมและการติดเทคโนโลยี
ของชนชัน้กลางไทย เชน การไขวควาแตความ
สําเร็จจนละเลยความสัมพันธกับคนรอบขาง 
การใหความสําคัญกับตัวตนบนโลกเสมือน
มากกวาคนที่อยูตรงหนา โดยนักเขียนและ
นักออกแบบปกซอนความหมายในราย
ละเอียดไวตามที่ตางๆ เชน การแยกเรื่องเลา
เหนือจริงใสไวในเชิงอรรถเพ่ือแยกเรื่องออก
เปนสองสวนจากความจริง หรือสื่อสารคําวา 
‘เงา’ ในความหมายวาภาพสะทอนในกระจก 
บนปกหนาและหลังที่เปนภาพสะทอนซึ่งกัน
และกัน และตั้งคําถามไปดวยวาภาพไหน
กันแนที่เปนตัวตนจริง

เหตุผลจากคณะกรรมการ: เนื้อหา 
‘ชางคิด’ การใชภาษาเสียดเยยย่ัวลอ กลวิธี
การนําเสนอหลากหลาย สรางสรรค และมี
ความเปนสากล ทําใหเรื่องสั้นชวนติดตาม 
แปลกตา และยังขับเนนความคิดเชิงวิพากษ
เสริมใหเน้ือหาแหลมคมยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน 
การใชความเหนือจริงเพ่ือวิพากษความจริง 
การเลือกและการยายมุมมอง การฉีกลําดับ
เวลาแลวเรียงใหม หรือแมแตการย่ัวลอขนบ
ประพันธเดิม 
 ผูเขยีนมคีวามเปน ‘นักวางแผน’ สามารถ
หลอมเรื่องสั้นท้ัง 8 เร่ือง ใหเกาะเก่ียวกันได
อยางแนบเนียน มีพลัง กอเกิดความหมาย
และภาวะท่ีซอนทับดังงานศิลปะเชิงแนวคิด 
กระตกุเตือนใหผูอานหันกลบัมาตัง้คาํถามกับ
ตนเอง ผูคน สังคม และโลกไดอยางทาทาย

ปลายทางของเรือ่งเลา กอเกิด ‘ความสดใหม’ และเปน
เอกลักษณที่เมื่ออานก็รูทันทีวาเปนงานเขียนของใคร
 กนกวล ีพจนปกรณ กันไทยราษฎร นายกสมาคม
นกัเขยีนแหงประเทศไทย มองวานักเขยีนรุนใหมอาน
วรรณกรรมนานาชาตกัินเยอะมากข้ึน เพราะการเขาถึง
ส่ือท่ีงายกวาคนในยุคกอนท่ีตองรอหนังสือแปลหรือ
การส่ังซือ้จากตางประเทศเพียงอยางเดยีว การไดอาน
หนังสือจากภาษาตนฉบับจึงมีสวนชวยพัฒนาภาษา
ของนักเขียนใหดียิ่งขึ้น “เมื่อสื่อมันถึงกันหมด ก็ทําให
มุมมองความคิดของนักเขียนรุนใหมกวางไกลกวา
นักเขียนยุคกอน แตการมองโลกโดยใชประสบการณ
ชีวิตอาจจะยังเทียบเทานักเขียนรุนเกาไมได 
 “การทํางานของนกัเขยีนไมวาสมยัไหนก็เหมอืนกัน
คือเมื่อมีอะไรมากระแทกกระทบใจก็จะเกิดการสราง
งานข้ึนมา ยุคใดที่สามารถสื่อสารออกมาไดอยางเสรี 
นักเขียนก็สามารถผลิตงานไดอยางเต็มท่ี แตถาบาง
จังหวะไมได นักเขียนก็ตองหาวิธีการส่ือสารใหมๆ
ออกมา ซึง่นํามาสูการแสวงหาตวัเอง หรอืการตามหา
อัตลักษณ
 “คณะกรรมการคัดเลือกก็จะรวมกันพิจารณาวา 
อานแลวเขาใจไหม สิ่งที่อธิบาย หรือสิ่งที่อยากแสดง
ออกมาน้ันนาสนใจไหม เพราะการสรางสรรคใหมไมได
หมายความวามันดีทุกชิ้น บางชิ้นมันอาจตองใชเวลา
สรางสรรคใหมก็ได” 
 THE STANDARD รวบรวม 8 เรื่องสั้น ท่ีผาน
เขารอบคัดเลือกวาแตละเลมมีความโดดเดนอยางไร 
พรอมทั้งเหตุผลจากคณะกรรมการคัดเลือกถึงความ 
‘ลํา้สมยั’ ของเรือ่งสัน้เหลาน้ีใหอานไปพลางๆ ระหวาง
ลุนวานักเขียนในดวงใจของคุณจะควารางวัลไปได
หรือไม

• รางวัลซีไรต์ปีนี้มาพร้อมกับ
วิกฤตผู้สนับสนุนหลักอย่าง
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
ไม่อยากแบกรับภาระต้นทุน 
งบประมาณทีล่ดลงสง่ผลกระทบ
ต่อการแจกรางวัล และเงิน
รางวลั สะทอ้นใหเ้หน็คุณค่าของ
หนังสือที่ถูกลดความสําคัญ
ท่ามกลางยุคหนังสืออ่อนแอ 

FYI

นกัเขยีนแหงประเทศไทย มองวานักเขยีนรุนใหมอาน
วรรณกรรมนานาชาตกัินเยอะมากข้ึน เพราะการเขาถึง
นกัเขยีนแหงประเทศไทย มองวานักเขยีนรุนใหมอาน
วรรณกรรมนานาชาตกัินเยอะมากข้ึน เพราะการเขาถึง
นกัเขยีนแหงประเทศไทย มองวานักเขยีนรุนใหมอาน

ส่ือท่ีงายกวาคนในยุคกอนท่ีตองรอหนังสือแปลหรือ
การส่ังซือ้จากตางประเทศเพียงอยางเดยีว การไดอาน
ส่ือท่ีงายกวาคนในยุคกอนท่ีตองรอหนังสือแปลหรือ
การส่ังซือ้จากตางประเทศเพียงอยางเดยีว การไดอาน
ส่ือท่ีงายกวาคนในยุคกอนท่ีตองรอหนังสือแปลหรือ

หนังสือจากภาษาตนฉบับจึงมีสวนชวยพัฒนาภาษา
ของนักเขียนใหดียิ่งขึ้น “เมื่อสื่อมันถึงกันหมด ก็ทําให
มุมมองความคิดของนักเขียนรุนใหมกวางไกลกวา
นักเขียนยุคกอน แตการมองโลกโดยใชประสบการณ

 “การทํางานของนกัเขยีนไมวาสมยัไหนก็เหมอืนกัน
คือเมื่อมีอะไรมากระแทกกระทบใจก็จะเกิดการสราง
งานข้ึนมา ยุคใดที่สามารถสื่อสารออกมาไดอยางเสรี 
นักเขียนก็สามารถผลิตงานไดอยางเต็มท่ี แตถาบาง
จังหวะไมได นักเขียนก็ตองหาวิธีการส่ือสารใหมๆ
ออกมา ซึง่นํามาสูการแสวงหาตวัเอง หรอืการตามหา
จังหวะไมได นักเขียนก็ตองหาวิธีการส่ือสารใหมๆ
ออกมา ซึง่นํามาสูการแสวงหาตวัเอง หรอืการตามหา
จังหวะไมได นักเขียนก็ตองหาวิธีการส่ือสารใหมๆ

 “คณะกรรมการคัดเลือกก็จะรวมกันพิจารณาวา 
อานแลวเขาใจไหม สิ่งที่อธิบาย หรือสิ่งที่อยากแสดง
ออกมาน้ันนาสนใจไหม เพราะการสรางสรรคใหมไมได นักแสดงสด

- สาคร พูลสุข 
เรื่องสั้น 9 เรื่อง แสนคมคายและกระทบใจ 
มีทั้งเรื่องของมนุษยตางอาชีพ ตางถ่ินฐาน 
ทั้งคนเหนือ คนใต และนักเขียนมีพ้ืนเพกับ
นาฏกรรมและศลิปะพ้ืนบานภาคใต จงึนาํมา
ใชในการสรางเรื่องเลาเพ่ือใหผูอานไดสํารวจ
ตรวจสอบการดําเนินชวิีตของมนุษยสมยัใหม 

เหตุผลจากคณะกรรมการ: ทําให
ผูอานไดเหน็มติลิีล้บัของไสยศาสตร ฉงนฉงาย
กับพฤติกรรมแปลกแยกของตัวละคร จับตา
กับการแสดงออกของตัวละครที่พยายาม
แสวงหาคําตอบบางอยางพรอมกับการคนหา
ตวัเอง ชวนใหผูอานขบคดิถึงความเปนไปของ
มนุษยท่ีมีวิถีชีวิตหลากหลาย ขณะเดียวกัน
ก็ตระหนักถึงความเปนเร่ืองแตงในโลกจาํลอง
ท่ีผูเขียนสรางขึ้นซอนทับกับพ้ืนท่ีท่ีมีอยูจริง 
และสรรหาวิธีเลาดวยอรรถรสลีลาชวนตื่นใจ
ใหเปนเรือ่งเลาท่ีลอกันระหวางความมแีกนสาร
และไรแกนสารของมนุษย 
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ดั่งเรือนร่าง
ไร้องคาพยพ
ภู กระดาษ 
เรือ่งส้ัน 11 เรือ่ง สะทอนชวีติคนอสีานตวัเลก็
ตัวนอยท่ีถูกกดขี่และไมไดรับความเปนธรรม 
วนเวียนอยู แตกับความทุกขยากจนยาก
จะบอกไดวาเกิดจากโชคชะตาฟาลิขิต หรือ
โครงสรางทางสังคมท่ีไมเทาเทียม ผู อาน
หลายคนอาจไม คุ นเคยกับเรื่องของคน 
เรื่องเลา และภาษาทองถ่ิน แตทั้งหมดเปน
เพียงเครือ่งมอืท่ีนักเขียนเอามาเลาเพ่ือแทรก
ความหมายที่แทจริงไวอีกชั้นหนึ่ง 

เหตุผลจากคณะกรรมการ: นําเสนอ
ดวยมุมมองที่แมนตรง บงชี้วา คนเราแตละ
บุคคล ในแตละพ้ืนทีแ่หงความหมายของชวีติ
ลวนโดดเดีย่ว แปลกแยก ภาวะสาํนกึใหมของ
มนุษย ณ วันนี้ตางตกอยูกับความเปลากลวง
จากเงือ่นไขสารพันทีเ่กิดกับชวิีตทกุชวีติ ไมวา
จะเปนใครหรือตกอยูในสถานะไหนตางตอง
เผชิญหนากับวิกฤตแหงวิกฤตน้ีจนสูญเสีย
อัตลักษณของตนเองในที่สุด 
 ความเปรียบเทียบท่ีปรากฏในลีลาการ
เขียนบอกกลาวอยางเนิบชา พินิจพิเคราะห 
ความงามทางภาษาท่ีหย่ังลึกทําใหผูอานได
คอยๆ ประจักษในประเด็นความมีความเปน
ของมนุษย ท่ีขามผานสูความไมมี ไมเปน 
ที่สุดแลวสถานะของคนเราก็เปนดังการต้ัง
อยูกับกรอบเกณฑอันสั่นไหวและพรามัว
แหงอนิจลักษณ ไมมีรูปรอย ไมมีความหมาย
ที่แท นอกจากความแปลกตางแปลกแยก
ใหไดสัมผัส

ประวัติศาสตร์
ที่เพ่ิงเศร้า
จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ 
เรื่องสั้น 9 เรื่อง วาดวยเรื่องเศราของตัวละคร
ที่เพ่ิง ‘ตระหนักรู ’ ถึงขอเท็จจริง หรือรับรู 
เหตุการณทั้งประวัติศาสตรการเมือง หรือ
ประวัติศาสตรสวนบุคคล บางเรื่องแมจะมอง
วาเปนเรือ่งชวนขนั แตก็ไดอารมณแบบขนัขืน่ 
โดยบางเรือ่งใชวธีิสจันยิมตัง้คาํถามกับความ 
‘เหนือจริง’ กับปรากฏการณทางสังคมตางๆ 

เหตุผลจากคณะกรรมการ: ฉากของ
เรือ่งมตีัง้แตในคอนโดมเินียมไปจนถึงดนิแดน
ลีล้บัมหัศจรรรย ผูแตงเสยีดสีองคความรูและ
การกุมอาํนาจผานการใชชือ่นักคดิทฤษฎีชือ่ดงั
เพ่ือแสดงถึงความเปนเรือ่งเลาประวัตศิาสตร 
แตกลับมิไดแสดงออกถึงความจริงแท 
 ผูเขียนนําเสนอความสัมพันธในรูปแบบ
ดจิทัิลของหนุมสาวสมยัใหมทีร่วดเรว็ ฉาบฉวย 
และสรางความแปลกแยกตอกัน ใชเรื่องเลา
กึ่งฝนกึ่งจริงสะทอนความสับสนทางจิต และ
สภาวะที่มนุษยรับรูการมีอยูของกันและกัน
ผานโลกเสมือน ประสานไปกับความรักและ
โศกนาฏกรรมของตัวละคร ผูอานสามารถ
ตคีวามตามประสบการณรวมของตนได
 นอกจากน้ีการนําเหตุการณพิบัตภิยัทาง
ธรรมชาตยัิงแสดงใหเห็นโศกนาฏกรรมสากล
ที่เกิดกับคนทั่วโลก และตั้งคําถามในประเด็น
เรื่องความยึดมั่นสําคัญผิด และการหลอก
ตวัเองของมนุษยแสดงใหเห็นผลพวงของผูท่ี
ติดอยูกับอดีตจนไมสามารถเชื่อมโยงตนเอง
กับปจจบุนัได และผูทีม่ทีัง้ปจจบุนัทีว่างเปลา
และไรอดีตใหหวนคํานึงถึง ชวนใหทบทวน
ประวัติศาสตรของตนเองอีกครั้ง

สิงโตนอกคอก
จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
เรื่องสั้นแนวแฟนตาซี 9 เรื่อง เสนอสังคมโลก
ในเชิงเปรียบเทียบ ต้ังคําถามกับความเปน
มนษุย อาํนาจ สถาบนัทางสังคม และความรกั 
พลอ็ตของเรือ่งสัน้มลีกัษณะคลายภาพยนตร 
และผู เขียนยังชื่นชอบการเขียนนิยายวาย 
บวกกับการที่อายุยังนอย หนังสือเลมน้ีจึงมี
ความอานงายกวาเรื่องสั้นแนวสัจนิยมอื่นๆ 

เหตุผลจากคณะกรรมการ: นําเสนอ
ภาพมนุษยท่ีเปนเพียงฟนเฟองหนึ่งของขั้ว
อาํนาจหลักในสังคม ทาทายแนวคิดนามธรรม
ในยุคที่มนุษยใชชีวิตสวนใหญในโลกดิจิทัล 
ดวยการวางโครงเรื่องท่ีผูเขียนนิยามวา ‘การ
เที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย’ ในดินแดนท่ีเสมือนวา
อยูหางไกลจากความเปนจริง 
 เรื่องราวของตัวละครยังทาทายอํานาจ
ในระดับตางๆ ทัง้การเมอืงเรือ่งเพศ ความรกั 
การปกครอง และสะทอนความขัดแยงภายใน
ใจมนุษย ความขัดแยงระหวางมนุษยกับ
มนุษยดวยกัน และความขัดแยงระหวาง
มนุษยกับสังคม เปนการวิพากษสังคมถึงการ
ดาํเนินชวิีตไปบนสายพานเดยีวกันของมนุษย
ทีไ่ดรบัการปลกูฝงจากระบบสงัคมมาเนิน่นาน
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ดั่งเรือนร่าง
ไร้องคาพยพ
ภู กระดาษ 
เรือ่งสัน้ 11 เรือ่ง สะทอนชวีติคนอสีานตวัเลก็
ตัวนอยที่ถูกกดขี่และไมไดรับความเปนธรรม 
วนเวียนอยู แตกับความทุกขยากจนยาก
จะบอกไดวาเกิดจากโชคชะตาฟาลิขิต หรือ
โครงสรางทางสังคมท่ีไมเทาเทียม ผู อาน
หลายคนอาจไม คุ นเคยกับเรื่องของคน 
เรื่องเลา และภาษาทองถ่ิน แตทั้งหมดเปน
เพียงเครือ่งมอืที่นักเขียนเอามาเลาเพ่ือแทรก
ความหมายที่แทจริงไวอีกชั้นหนึ่ง 

เหตุผลจากคณะกรรมการ: นําเสนอ
ดวยมุมมองที่แมนตรง บงชี้วา คนเราแตละ
บุคคล ในแตละพ้ืนทีแ่หงความหมายของชวีติ
ลวนโดดเดีย่ว แปลกแยก ภาวะสาํนกึใหมของ
มนุษย ณ วันนี้ตางตกอยูกับความเปลากลวง
จากเงือ่นไขสารพันทีเ่กิดกับชวิีตทกุชวีติ ไมวา
จะเปนใครหรือตกอยูในสถานะไหนตางตอง
เผชิญหนากับวิกฤตแหงวิกฤตนี้จนสูญเสีย
อัตลักษณของตนเองในที่สุด 
 ความเปรียบเทียบที่ปรากฏในลีลาการ
เขียนบอกกลาวอยางเนิบชา พินิจพิเคราะห 
ความงามทางภาษาที่หย่ังลึกทําใหผูอานได
คอยๆ ประจักษในประเด็นความมีความเปน
ของมนุษย ที่ขามผานสูความไมมี ไมเปน 
ที่สุดแลวสถานะของคนเราก็เปนดังการตั้ง
อยู กับกรอบเกณฑอันสั่นไหวและพรามัว
แหงอนิจลักษณ ไมมีรูปรอย ไมมีความหมาย
ที่แท นอกจากความแปลกตางแปลกแยก
ใหไดสัมผัส

ประวัติศาสตร์
ที่เพ่ิงเศร้า
จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ 
เรื่องสั้น 9 เรื่อง วาดวยเรื่องเศราของตัวละคร
ที่เพ่ิง ‘ตระหนักรู ’ ถึงขอเท็จจริง หรือรับรู 
เหตุการณทั้งประวัติศาสตรการเมือง หรือ
ประวัติศาสตรสวนบุคคล บางเรื่องแมจะมอง
วาเปนเรือ่งชวนขัน แตก็ไดอารมณแบบขันขืน่ 
โดยบางเรือ่งใชวธีิสจันิยมตัง้คําถามกับความ 
‘เหนือจริง’ กับปรากฏการณทางสังคมตางๆ 

เหตุผลจากคณะกรรมการ: ฉากของ
เรือ่งมตีัง้แตในคอนโดมเินียมไปจนถึงดนิแดน
ลีล้บัมหัศจรรรย ผูแตงเสยีดสีองคความรูและ
การกุมอาํนาจผานการใชชือ่นักคิดทฤษฎีชือ่ดงั
เพ่ือแสดงถึงความเปนเรือ่งเลาประวัติศาสตร 
แตกลับมิไดแสดงออกถึงความจริงแท 
 ผูเขียนนําเสนอความสัมพันธในรูปแบบ
ดจิทัิลของหนุมสาวสมยัใหมท่ีรวดเร็ว ฉาบฉวย 
และสรางความแปลกแยกตอกัน ใชเรื่องเลา
กึ่งฝนกึ่งจริงสะทอนความสับสนทางจิต และ
สภาวะที่มนุษยรับรูการมีอยูของกันและกัน
ผานโลกเสมือน ประสานไปกับความรักและ
โศกนาฏกรรมของตัวละคร ผูอานสามารถ
ตคีวามตามประสบการณรวมของตนได
 นอกจากนีก้ารนาํเหตกุารณพิบตัภิยัทาง
ธรรมชาตยัิงแสดงใหเห็นโศกนาฏกรรมสากล
ที่เกิดกับคนทั่วโลก และตั้งคําถามในประเด็น
เรื่องความยึดมั่นสําคัญผิด และการหลอก
ตวัเองของมนุษยแสดงใหเห็นผลพวงของผูท่ี
ติดอยูกับอดีตจนไมสามารถเชื่อมโยงตนเอง
กับปจจบุนัได และผูทีม่ท้ัีงปจจบุนัท่ีวางเปลา
และไรอดีตใหหวนคํานึงถึง ชวนใหทบทวน
ประวัติศาสตรของตนเองอีกครั้ง

สิงโตนอกคอก
จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
เรื่องสั้นแนวแฟนตาซี 9 เรื่อง เสนอสังคมโลก
ในเชิงเปรียบเทียบ ต้ังคําถามกับความเปน
มนุษย อํานาจ สถาบนัทางสังคม และความรกั 
พลอ็ตของเรือ่งสัน้มลีกัษณะคลายภาพยนตร 
และผู เขียนยังชื่นชอบการเขียนนิยายวาย 
บวกกับการที่อายุยังนอย หนังสือเลมน้ีจึงมี
ความอานงายกวาเรื่องสั้นแนวสัจนิยมอื่นๆ 

เหตุผลจากคณะกรรมการ: นําเสนอ
ภาพมนุษยท่ีเปนเพียงฟนเฟองหนึ่งของข้ัว
อํานาจหลักในสังคม ทาทายแนวคิดนามธรรม
ในยุคที่มนุษยใชชีวิตสวนใหญในโลกดิจิทัล 
ดวยการวางโครงเรื่องท่ีผูเขียนนิยามวา ‘การ
เที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย’ ในดินแดนท่ีเสมือนวา
อยูหางไกลจากความเปนจริง 
 เรื่องราวของตัวละครยังทาทายอํานาจ
ในระดับตางๆ ทัง้การเมอืงเรือ่งเพศ ความรกั 
การปกครอง และสะทอนความขัดแยงภายใน
ใจมนุษย ความขัดแยงระหวางมนุษยกับ
มนุษยดวยกัน และความขัดแยงระหวาง
มนุษยกับสังคม เปนการวิพากษสังคมถึงการ
ดาํเนินชวิีตไปบนสายพานเดยีวกันของมนุษย
ทีไ่ดรบัการปลกูฝงจากระบบสงัคมมาเนิน่นาน
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เสน่หานุสรณ์
เงาจันทร์ 
เรื่องสั้นแสนโศก 10 เรื่อง ที่ไมใชเรื่องรัก
ฉาบฉวย หรืออกหักแลวลืมกันภายใน 3 วัน
แตเปนเรื่องรักถึงข้ันทําใหจิตวิญญาณแตก
สลาย ซึง่คนอานจะพบตวัเองอยูในเรือ่งเศรา
พวกนี้ในแงมุมใดมุมหนึ่ง เพราะมันคือเรื่อง
ทั่วไปที่ตองพบเจอ ไมใชเรื่องเกินจริง 

เ หตุ ผลจ ากคณะกรรมกา ร : 
นําผูอานดําดิ่งสูเบื้องลึกของจิตใจมนุษยที่
ซับซอนออนไหว พัดพาชีวิตเตลิดไปจนดู
ราวกับไมสามารถควบคุมได ตัวละครใน
เรื่องสั้นทุกเรื่องแสดงออกซ่ึงเลือดเนื้อของ
ความเปนมนุษย ขับเคลื่อนไปดวยแรง
ปรารถนา หรรษา โศกสลดไปกับชะตากรรม
ที่ตนเปนผูกอ ผู เขียนใชวรรณศิลปเทียบ
อารมณความรูสึกของตัวละครคลอไปกับ
ฉากหลังของธรรมชาติ ขับเนนธรรมชาตขิอง
โลกภายนอกกับโลกภายในที่สัมพันธกันใน
ภาวะอารมณอันหลากหลาย อาทิ สันโดษ 
อางวาง เปลี่ยวเหงา เศราซึม อาดูร สูญสิ้น 
เรือ่งราวของตวัละครจงึมชีวิีตชวีา พลกิพลิว้ 
นําอารมณที่อยู เหนือเหตุผลมาคลี่ขยาย 
เสมอืนเปนอนุสรณแหงความเสนหาทัง้มวล
ในหัวใจของมนุษย 

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

เหตุผลจากคณะกรรมการ: เขมขนใน
เนือ้หาสาระ สะทอนภาพความขดัแยงระหวาง
ความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิม กับภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยท่ีสงผลตอวิถีการ
ดํารงชีวิตในสังคม ผูเขียนนําเสนอแงมุมที่
แปลกใหม หลากหลาย ผานกระบวนการเขียน
อยางมศีลิปะและมเีอกภาพ ใชภาษาไดอยาง
จัดเจน บรรยายและพรรณนาเหตุการณที่
เกิดขึ้นในแตละเรื่องใหเห็นภาพท้ังดานมืด
และดานสวาง มีกลวิธีในการสื่อสารเรื่องราว
หลายรูปแบบ บางเร่ืองเรียบงายชัดเจน 
บางเรื่องซับซอน บางเรื่องซอนภาพเหนือจริง
ไดอยางกลมกลืน

กลางฝูงแพะหลังหัก
อุมมีสาลาม อุมาร 
ไมบอยนกัท่ีจะไดอานเรือ่งราวของหญิงมสุลมิ
ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตดวยเสยีงเลาจาก
คนในพ้ืนที่เอง เรื่องราวเลาถึงผูหญิงรอบตัว
และเรื่องของแม ซึ่งอุมมีสาลามมองวาคน
สวนใหญมักเขาใจวาหญิงมุสลิมจะตอง
เก็บตัว ไมเขาสังคม หากแมของเธอเปนคน
ทีม่ปีฏิสมัพันธกับคนภายนอกเยอะมาก จงึนาํ
เรือ่งเลาเหลานีก้ลบัมาเพ่ือทําใหเห็นความเปน
หญิงมุสลิมในอีกมิติหนึ่ง 

เหตุผลจากคณะกรรมการ: ผูเขียน 
‘ปะชนุ เชือ่มโยง สิง่ทีพ่บเหน็และรูสกึ’ ออกมา
เปนเรื่องเลาผานตัวละครหลากสถานภาพ 
เผยใหเห็นมมุลกึเรนบางแงมมุท่ีคนนอกพ้ืนท่ี
ไมอาจลวงรูได 
 ภาพรวมของสารในเลมเสมือนคลี่มาน
บางๆ ท่ีก้ันกางระหวางคนนอกกับคนในได
เห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือนํามาซึ่งความเขาใจ
ระหวางกัน และดวยชั้นเชิงทางวรรณศิลป
ที่แมจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน แตก็
สามารถชักนําผูอานใหตระหนักวามี ‘นัย’ ให
ขบคิดหลากหลาย เสนหของเรื่องสั้นเลมนี้
นอกจากฉายภาพชีวิตจิตใจของผูคนในพ้ืนท่ี
ที่เต็มไปดวยกลิ่นอายของความขัดแยงแลว 
ยังอยูที่ศิลปะการเลาเรื่องดวยวิธีงายๆ ที่เต็ม
ไปดวยความจริงใจ วิธีการน้ีไมเพียงทําให
เรื่องราวสมจริงแลว ยังทําใหเรื่องมีชีวิตชีวา
และทรงพลังอยางนาประทับใจ
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เรื่อง เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

WHO 
วิน-ภูริต เนติมงคลชัย
หรอื Vin Buddy ชา่งภาพเวดดิง้ทีด่ารา
เบอร์ใหญ่ๆ ในเมืองไทยใช้บริการมาก 
ทีส่ดุ ตั้งแต่ แอฟ ทักษอร-สงกรานต์,  
กุบ๊กิบ๊-บี,้ โอปอล์-หมอโอค๊, ทาทา-หมอ
ฉัตรอดุลย์ และอีกมากมาย

SHOOT 
WHAT YOU 
LOVE
ชา่งภาพเวดด้ิงทีไ่ดถ้า่ย
ส่ิงทีต่วัเองรกั

“ท�าในส่ิงที่รักและรักในส่ิงที่ท�า ผมได้ยินค�านี้มาตั้งแต่เด็ก แต่พอมาท�าจริงๆ มันคือค�านี้แหละ 
สมมติว่าผมถ่ายรูปมา ผมต้องถ่ายจนผมอยากกลับบ้านเพ่ือไปท�ารูปนี้ และยังมีความสุข
ที่ได้ดูมันอีกซ�้าๆ นี่คือจุดมุ่งหมายในการท�างาน”

THE STORY
จากนกัดนตรวัียรุน่ทีเ่ปลีย่นแนวมาเอาดทีางด้านการถ่ายรปู จนถึงขัน้ไปเรยีนต่อด้านน้ี
โดยตรงที่ต่างประเทศ แต่ใครจะรู้ว่าเส้นทางของช่างภาพเวดดิ้งกลับเริ่มต้นจากธุรกิจ
สตูดิโอถ่ายสุนัข
  “ผมชอบท�าอะไรท่ีตัวเองชอบ เลยเอาท้ัง 3 อย่างที่ชอบมารวมกัน ท้ังถ่ายรูป  
เลีย้งสนุขั และการท�าธุรกิจ เปิดไปได้เดอืนแรกสือ่เข้าเยอะ เริม่มเีซเลบรติีม้า เขาเห็นว่า 
เฮ้ย ถ้าถ่ายหมาได้ ก็ต้องถ่ายคนได้สิ งั้นถ่ายงานแต่งงานให้หน่อยได้ไหม”
 จดุเปลีย่นท่ีเริม่ท�าให้มชีือ่เสยีงคอื การได้ถ่ายงานแต่งคนดงั เช่น งานแต่งงานของ 
หนิง ปณิตา หรืองานของแอฟ ทักษอร จนสุดท้ายเหล่าคนดังก็มาใช้บริการอีกมากมาย
 “วันที่เริ่มถ่ายดาราใหม่ๆ เราคิดว่าเขาเป็นเทวดาเหลือเกิน จะพูดแบบไหนกับเขา
ดนีะ พูดแบบน้ีจะโดนด่าไหม มนัต้องควบคมุจติใจตวัเอง ต้องเอาตวัเองให้อยู่ และต้อง 
สั่งเขาให้ได้ แต่พอท�าไป ผมก็เริ่มใช้สรรพนาม ‘มึง’ ‘กู’ กับดาราทั้งหลาย อย่างกุ๊บกิ๊บ
และบี้ เจอกันไม่เกิน 2 วัน ก็เรียกมึงกูกับเขาเลย ทุกวันนี้ก็สนิทกันมาก”
 จุดขายที่ลูกค้าหรือสื่อพูดถึงคือ เขาสามารถเก็บโมเมนต์ได้ดีกว่าช่างภาพคนอื่นๆ 
รูปหนึ่งใบของเขาสามารถเล่าเรื่องราวได้มากเป็นพิเศษ
 คุณวินทิ้งท้ายเรื่องโอกาสที่เขามักพูดคุยกับช่างภาพรุ่นใหม่ไว้ว่า “สิ่งที่ท�าให้ผมมี
ทุกวันน้ีได้ ผมเองไม่ได้มีโอกาสตั้งแต่แรก ผมจบโรงเรียนวัด โตมาท้ายตลาด ไม่ได้มี
อะไรเลย ผมถามกลับว่า ถ้ามีคนเดินมาบอกว่าพรุ่งนี้พี่เบิร์ด ธงไชย จะแต่งงาน จะให้
คณุถ่าย คณุพร้อมรบัไหม ถ้าคณุพร้อมรบั แสดงว่าคณุฝึกฝนตวัเองจนควรได้รบัโอกาส
นี้แล้ว แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ มันใหญ่เกินไป โอกาสมันก็ไม่มีประโยชน์ ดังน้ันท�าให้ด ี
ที่สุด ฝึกฝนตัวเอง ท�าสิ่งที่ตัวเองรัก ถ้ามีโอกาสเข้ามา เราก็มีโอกาสจะขึ้นมาครับ” 

ฟงัพอดแคสต์ได้ที่

• ตอนแรกท่ีเปิดสตูดิโอ
ถ่ายสุนัข คุณวินใช้ช่ือว่า  
Buddy Puppy Studio  
โดยค�าว่า Buddy มาจาก
ท�างานแล้วอยากให้รู้สึก
เป็นเพ่ือนมากกว่าลูกค้า 
พอมาท�าเวดดิง้กเ็ลยใช้ชือ่ 
Vin Buddy

• ทกุวนัน้ี Vin Buddy ขยาย
ไปท�า Wedding Planner 
เป็นของตัวเอง เพราะเป็น
กิจการที่แก่ตัวไปแล้วยัง
ท�าได้ และสามารถคุมภาพ
งานแตง่ไดอ้ยา่งทีต่อ้งการ 
อีกด้วย

PODCAST CREDITS
Host & Show Creator
นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
Episode Producer
ปวริศา ตั้งตุลานนท์
Episode Editor 
เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Sound Designer 
& Engineer 
ศุภณัฐ เดชะอ�าไพ
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PODCAST 
PLAYLIST FOR 
YOU!

แง่มุม
เกี่ยวกับ
อาหาร
การกินใน
พอดแคสต์

(ความยาวรวม
4 ช่ัวโมง 14 นาที

63 วินาที)

HAPPY MEAL

รา้นอาหารบฟุเฟต์
ซฟูีด้กับเรือ่ง
วตัถดุบิและ
การตลาดทีก่า๋กัน่
แสนซนทีส่ดุ
ในสามโลก

หากใครตดิตาม IG 
ของดเีจเฟี้ ยต 
จะเหน็ภาพอาหาร
ออรแ์กนกิลงอยู่
เนอืงๆ ไปฟงั
เฟี้ยตพูดถึงการทาํ
อาหารออรแ์กนกิ
กนัวา่มนัมอีะไร
มากกวา่แคก่นิแลว้
สุขภาพดี

แอปฯ หาร้าน
อาหารที่คนไทย
ใช้เป็นอันดับหนึ่ง 
กับการแตกไลน์
ไปยังธุรกิจอื่นๆ 
ที่มากกว่าแค่เรื่อง
ของกิน

ก้อย-พัณณ์ชิตา 
อดีตนักเรียนไทย
ทีไ่ปเรียนแลกเปล่ียน
ที่เมืองไถจง 
พาเราไปฟงัชีวิต
ในไต้หวนั ทัง้แงมุ่ม
การเรียน การเท่ียว 
และแนน่อนการกนิ!

จากเด็กมหา-
วทิยาลัยสองคน
ที่ชื่นชอบกราโนลา
มากขนาดทดลอง
อบและชิมกันเอง
ในหอพัก สู่ธุรกิจ
อาหารเพ่ือสุขภาพ
หลักร้อยล้าน

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)
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หรือเสิร์ชหาชื่อรายการจากแอปพลิเคชัน แล้วกด SUBSCRIBE รอติดตามฟงักันได้เลย

ฟงั THE STANDARD PODCAST ได้ที่ THESTANDARD.CO/PODCAST

PODCAST 
PLAYLIST FOR 
YOU!

แง่มุม
เกี่ยวกับ
อาหาร
การกินใน
พอดแคสต์

(ความยาวรวม
4 ชั่วโมง 14 นาที

63 วินาที)

HAPPY MEAL

รา้นอาหารบฟุเฟต์
ซฟูีด้กับเรือ่ง
วตัถดุบิและ
การตลาดทีก่า๋กัน่
แสนซนทีส่ดุ
ในสามโลก

หากใครตดิตาม IG 
ของดเีจเฟี้ ยต 
จะเหน็ภาพอาหาร
ออรแ์กนกิลงอยู่
เนอืงๆ ไปฟงั
เฟี้ยตพูดถึงการทํา
อาหารออรแ์กนกิ
กนัวา่มนัมอีะไร
มากกวา่แคก่นิแลว้
สขุภาพดี

แอปฯ หาร้าน
อาหารที่คนไทย
ใช้เป็นอันดับหนึ่ง 
กับการแตกไลน์
ไปยังธุรกิจอื่นๆ 
ที่มากกว่าแค่เรื่อง
ของกิน

ก้อย-พัณณ์ชิตา 
อดีตนักเรียนไทย
ทีไ่ปเรยีนแลกเปลีย่น
ที่เมืองไถจง 
พาเราไปฟงัชีวิต
ในไต้หวนั ทัง้แง่มุม
การเรียน การเทีย่ว 
และแนน่อนการกนิ!

จากเด็กมหา-
วทิยาลยัสองคน
ที่ชื่นชอบกราโนลา
มากขนาดทดลอง
อบและชิมกันเอง
ในหอพัก สู่ธุรกิจ
อาหารเพ่ือสุขภาพ
หลักร้อยล้าน

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)
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

WHO 
อุ้ม-ปณิดา ทศไนยธาดา 
ไม่ได้จบสถาปตัยกรรมศาสตร ์และไมไ่ดจ้บ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่ตอนน้ีเธออ่านแบบ
กอ่สรา้งได ้นบัตัง้แตล่งมอืคลกุคลปีรบัปรงุ
อาคารเกา่บนถนนหลานหลวง อดีตโรงพิมพ์
ที่ผลิตนิตยสาร บางกอก อันโด่งดังระดับ
ตาํนานเล่มหน่ึงของเมืองไทย ทีส่าํคัญเป็น
กิจการที่คุณตาคุณยายของเธอสร้างมา
ดว้ยหวัใจ และเปน็ตน้ทางของฐานะอันเป็น
ปึกแผ่นมาจนทุกวันนี้

BANGKOK 
PUBLISHING 
RESIDENCE
คืนชีวิตโรงพิมพ์บางกอก

“เดก็สมยันีไ้มรู่แ้ลว้วา่ตัวเรียงคืออะไร ตวัเราเองไมไ่ดยึ้ดตดินะ แตเ่รารูสึ้กวา่ส่ิงพิมพ์มันมคีณุคา่ 
แล้วเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ มันไม่มีทางตายได้ แล้วคนจะได้ไม่ลืม เราเก็บไว้ให้”

• Mysterious คือหน่ึงในธมี
หลกัของสถานที ่ถา้คนไมต้ั่งใจ
มาจรงิๆ ก็จะมองผ่านไปเลย 
เพราะที่นี่ไม่มีป้ายชื่อสถานที่
ใหญ่ๆ ติดเพ่ือดึงดูดสายตา 
และชั้นหน่ึงของอาคารก็ไม่มี
หนา้ต่างเลยสักบาน

• เพราะเหตุผลด้านความ
ปลอดภัย โรงแรมแห่งนี้จึง
ไมรั่บแขก walk-in ไมว่า่จะ
ตัง้ใจมาเขา้พัก หรอือยากจะ
เขา้มาชมสถานท่ีเฉยๆ ผู้สนใจ
ตอ้งติดต่อนัดหมายลว่งหน้า 
โทร. 0 2282 0288   

04:04OO:OO

THE STORY
อุมยอนความหลังวัยเด็กใหฟงวา ชวงปดเทอมคุณแมจะพาเธอไปที่ทํางานดวย ก็คือ
โรงพิมพบนถนนหลานหลวง ทีป่ระจาํของเธอคอืหองทาํงานของคณุยาย บรรยากาศที่
คุนเคยและมชีวีติเสมอแมในความทรงจาํคอื กลิน่หมกึท่ีลอยอวลในอากาศ และเสยีง
แทนพิมพที่เดินเครื่องดังแทบจะตลอดเวลา
 โรงพิมพแหงน้ันพิมพนิตยสารชื่อ บางกอก นิตยสารรายปกษ ท่ีถาไปถามคน
รุนพอรุนแมรับรองวารูจักกันทุกคน แตหากถามคนสมัยน้ี ในยุคท่ีสิ่งพิมพออนแรง
ลงทุกที อุมเชื่อวาคําตอบท่ีไดกลับมาอาจเปนการตั้งคําถามวาคืออะไรเสียมากกวา 
แตอยากระนั้นเลย เมื่อคุณยายยื่นกุญแจโรงพิมพเกาที่ถูกทิ้งรางมานานให พรอมกับ
อนุญาตวาจะจดัการอยางไรกแ็ลวแตจะเหน็สมควร Bangkok Publishing Residence 
จึงถือกําเนิดขึ้น
 โรงแรมอารมณบานผสมความเปนพิพิธภณัฑคอืสวนผสมท่ีเธอคดิวาตรงใจมาก
ที่สุด หลังจากนั้นซากอาคารที่เธอเรียกวาอยูในภาวะ ‘วบิตั’ิ คอย  ๆถกูงดั และเกบ็อยาง
ระมดัระวัง เพ่ือทีห่ลังจากซอมโครงสรางเสร็จแลว จงึคอยวางของเกาเหลาน้ันคนืทีเ่ดิม
 สวนการตกแตงภายใน เธอยึดหลักวาทุกสวนประกอบคือนิทรรศการ ที่สะทอน
ทั้งเรื่องราวของนิตยสาร บางกอก ประวัติศาสตรการพิมพไทย เครื่องไมเครื่องมือ 
ตลอดจนกลิ่นอายสังคมวัฒนธรรมที่เด็กสมัยนี้คงนึกภาพไมออก เธอตั้งใจจะอนุรักษ
อดีตเหลาน้ีไว เพราะเชื่อในคุณคาของส่ิงพิมพ และอยากถนอมสิ่งท่ีคนรุนคุณตา
คุณยายสรางไวใหคงอยูอยางมีประโยชนตอผูอื่นตอไป  

VIDEO CREDITS
STORY MAKERS
อ้อมเทียน ทาระมัด
ทรงพล จั่นลา
ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์
นันทิยา ฤทธาภัย
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