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จากความสําเร็จของ
ร้านไก่ทอง แสงณรงค์
มนตริวัต ทายาทรุ่น
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14 COVER STORY
Not Just Pretty Faces ภายใต้ใบหน้าหล่อเหลา
หนุ่มๆ จาก The Face Men Thailand มีอะไร
มากกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอก THE STANDARD
พาผู้อ่านล้วงลึกสู่จิตใจของ อติลา, เติร์ด, โจเซฟ,
ฟิลลิปส์ และแมน ผ่านบทสัมภาษณ์สั้นๆ แต่เผย
ตัวตนของทั้ง 5 หนุ่ม

45 TALK
จ า ก น า ง แ บ บ ชื่ อ
กระฉ่อนเมื่อ 10 กว่า
ปีก่อน วันนี้ ลูกเกด
เมทิ นี กลายมาเป็ น
เมนเทอร์คนดัง ท้อฟฟี่
แบรดชอว์ พาไปพู ด
คุ ย กั บ หนึ่ ง ในตั ว แม่
ของวงการบันเทิง

52 PODCAST
วงมายด์ หนึ่งในวง
ที่ ค รบเครื่ อ งที่ สุ ด
ของไทย ไปฟังเพลง
ที่ เ ป็ น ต้ น เ ห ตุ ใ ห้
พวกเขาหั น มาเล่ น
ดนตรี และเรือ
่ งราว
วายป่วงระหว่างทัวร์

12 IN HISTORY
หนังสือนิทานสําหรับเด็กเรื่อง The Tale of
Peter Rabbit ของเบียทริกซ์ พอตเตอร์ ตีพม
ิ พ์
เป็นครั้งแรก เมื่อปี 1902

54 VIDEO
ตามไปดู Trash Heroes กลุ่มอาสาสมัคร
เก็บขยะริมทะเลให้สะอาดสะอ้านที่ปัตตานี

29 LIFESTYLE
เตรียมพร้อมชมนิทรรศการใหม่ของมิวเซียม
สยามที่ปรับรูปโฉมใหม่เช่นกัน

37 OPINION
หลากหลายทัศนะจากเหล่าคอลัมนิสต์ทพ
่ี กมุมมอง
แตกต่างมานําเสนอแบบสนุกและให้ขอ
้ คิดมากมาย
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อาจฟังดูย้อนแย้งในตัวเอง แต่หนึ่งใน 5 หนุ่มบนปกที่มาจากเวทีการแข่งขัน ซึ่งใช้รูปลักษณ์
เป็นองค์ประกอบส�าคัญ ออกปากแต่แรกว่าไม่ชอบให้ใครมาชมหน้าตา เพราะรูส้ กึ ว่าเป็นการ
มองคนที่ตื้นเขินเกินไป
กระนั้นก็ตาม สิ่งสวยงามย่อมดึงดูดความสนใจของคนได้เสมอ โดยธรรมชาติคนเรามัก
ตัดสินสิ่งที่เราเห็นด้วยตาหรือรูปโฉมมาอันดับแรกเป็นเรื่องปกติ จนติดเป็นนิสัย
คนนั้นสวย คนโน้นหล่อ นั่นดอกไม้ช่องาม บ้านอาคารหลังนี้มีรูปทรงสะดุดตา รถรุ่นนี้
ออกแบบได้โดนใจ เหล่านี้คือปฏิกิริยาการลงความเห็นพื้นฐานจากการมองเปลือกนอกที่เรา
ท�ากันอยู่ในชีวิตประจ�าวัน
แต่อย่างที่เราทราบกันดีจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตว่า รูปลักษณ์ภายนอกอาจ
เป็นเพียงภาพมายา และอาจเป็นแค่ฉาบหน้าทีป่ กปิดรูปโฉมทีแ่ ท้จริงด้านใน ใบปิดภาพยนตร์
ไม่อาจเป็นตัวแทนของหนังทัง้ เรือ่ งในทุกกรณีฉนั ใด หน้าปกหนังสือก็ไม่อาจใช้เป็นบรรทัดฐาน
ในการตัดสินเนื้อหาข้างในฉันนั้น ความงามของหญิงชายจึงไม่ใช่เครื่องวัดคุณค่าทางจิตใจ
ของบุคคลนั้นๆ ได้เลย
ถ้าภายนอกงดงาม และภายในยังผ่องแผ้ว เนื้อแท้กับสิ่งที่ห่อหุ้มดูจะเหมาะสมกันดี
แน่นอนว่าโดยธรรมชาติเรามักให้ความส�าคัญกับรูปโฉมตัวเอง เพราะต่างก็มบี ทบาทหน้าที่
ทางสังคม ซึง่ ภาพลักษณ์กเ็ ป็นส่วนส�าคัญ ทว่าในยุคทีเ่ ราคุน้ เคยกับการปรุงแต่งจนศัลยกรรม
กลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการเสริมความงาม เรามักจะตั้งค�าถามว่า สังคมโดยรวม
อาจให้ความส�าคัญกับเปลือกนอกมากไป จนลืมนึกถึงเนื้อแท้ข้างในหรือเปล่า
ไม่ใช่เรื่องผิดแน่ๆ ถ้าใครอยากมีรูปหน้าแบบ ‘วีเชป’ มีผิว ‘ขาวอมชมพู’ หรือมี ‘จมูกโด่ง’
เป็นสันชัดเจน เพือ่ ให้ดสู ะดุดตา เป็นสิทธิสว่ นบุคคลทีพ่ งึ กระท�าได้ แต่ถา้ จะส่งเสริมให้ขา้ งใน
สะดุดใจไม่แพ้กัน คงจะเป็นเรื่องน่าสนับสนุน เพราะท้ายที่สุดแล้ว เราต่างรู้กันดีว่าความงาม
ภายนอกของสรรพสิ่งทั้งมวลล้วนเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้น
ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการ
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NEWS
INSPIRING STORIES OF GRE AT GLOBAL IMPACT

่ ุดในโลก
อินเดียสร้างเครื่องปรับอากาศไม่ใช้ไฟฟ้า / นอร์เวย์มส
ี นามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีส

NAMIBIA

ศึกษาจอมปลวก
เพื่ อสร้างอาคารประหยัดพลังงานในอนาคต

นักวิทยาศาสตรจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส (MIT) สหรัฐอเมริกา สนใจศึกษาและวิจยั จอมปลวก
ทีเ่ กิดขึน้ ในทวีปแอฟริกา เพราะเกิดขึน้ ในพืน้ ทีก่ ลางแจงและมีแสงแดดตลอดวัน โดยเริม่ ตนจากนามิเบีย
จากการศึกษาพบวา แมอณ
ุ หภูมภิ ายนอกจะเปลีย่ นไปราวๆ 15-20 องศาเซลเซียส แตอณ
ุ หภูมภิ ายในกลับ
คงทีอ่ ยูที่ราวๆ 8 องศาเซลเซียส และยังพบอีกวา การไหลเวียนของอากาศภายในจอมปลวกก็สมํ่าเสมอ
การระบายความรอนระหวางภายนอกและภายในจอมปลวกเปนผลจากพลังงานแสงอาทิตยมากกวา
พลังงานลมที่มีคารบอนไดออกไซดเพียง 5% ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเสนผานศูนยกลางของจอมปลวก
มีชอ งขนาด 0.2 นิว้ เปนชองทีใ่ ชในการระบายกาซคารบอนไดออกไซดทอี่ ยูภ ายในกับอากาศจากภายนอก
จากการคนพบนี้นาจะสงผลตอการหาวิธีการสรางอาคารบานเรือนใหมีการระบายอากาศ และรักษา
อุณหภูมิใหเย็นตลอดทั้งวันได แมจะอยูทามกลางความรอนก็ตาม
CHINA

เมืองเฉิงตูเปิดตัวตูย
้ ม
ื หนังสือฟรีดว้ ยระบบอัตโนมัติ
การอานเปนรากฐานสําคัญ เมือ่ เร็วๆ นี้ มีการเปดตัวตูย มื หนังสือฟรี
ดวยระบบอัตโนมัติ ทีเ่ มืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน สําหรับ
หนอนหนังสือที่อาจไมมีทุนในการซื้อหาความรูผานตัวอักษร
ตูยืมหนังสือนี้ตั้งอยูในพื้นที่ 5 ตารางเมตร ผูที่ตองการยืมหนังสือ
สามารถเปดประตูหยิบหนังสือเลมที่ตองการดวยการสแกนรหัส
คิวอารโคด นําไปอานไดภายใน 3 วัน โดยไมเสียคาใชจาย แตหากยืมเกิน 3 วัน จะตองจาย
คาเชาวันละครึ่งหยวน นอกจากจะใหยืมหนังสือแลว ตูหนังสือนี้ยังรับบริจาคหนังสือดวย
โดยผูบริจาคจะไดรายไดครึ่งหนึ่งจากคาเชาหนังสือเลมที่นํามาบริจาค ภาพ chinanews.com

ภาพ AFP
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1. เคาะแล้ว! ราคาบุหรี่
ใหม่ ยาสูบขึ้น 9-22
บาท มาร์ลโบโรแอลเอ็ม เท่าเดิม
เอกพล บรรลือ

2. บัตรคนจนมาแล้ว!
แจกเงินติดบัตร
ซื้ออะไรก็ได้เดือนละ
200-300 บาท
เริม
่ ใช้ได้ 1 ต.ค. นี้
พลวุฒิ สงสกุล

3. เปิดใจ ‘จิตอาสา’
พิ ธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ หลังจาก
ลงทะเบียนวันแรก
คิวเต็มจนล้น
พลวุฒิ สงสกุล

4. ฟีเจอร์ใหม่
ใน IOS 11
ทําอะไรได้บ้าง?
ปณชัย อารีเพิ่ มพร

USA

นิวออร์ลน
ี ส์ แปลงสนามกอล์ฟให้เป็นฟาร์มเพาะปลูกทีใ่ หญ่ทส
ี่ ุดในเมือง

ภาพ inhabitat.com

กอนหนาทีจ่ ะเกิดพายุเฮอรรเิ คนแคทรีนา ในอดีตทีน่ เี่ คยเปนสนามกอลฟทีถ่ กู ทิง้ ราง แตมคี นกลุม หนึง่ มองเห็นศักยภาพ
ในการพัฒนาพื้นที่กวางใหญขนาด 7 เอเคอรนี้ ใหกลายเปนฟารมเพาะปลูกที่ใหญที่สุดในเมืองนิวออรลีนส ภายใตชื่อ
Grow Dat Youth Farm โดยตั้งใจใหเปนองคกรไมแสวงผลกําไร ที่นี่จะมีพื้นที่ใหเยาวชนในทองถิ่นมาเรียนรูการ
เพาะปลูกอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับระบบนิเวศ รวมทั้งเรียนวิชาภาวะผูนําอีกดวย ปจจุบันที่นี่มีอาคารที่เรียกวา
Eco-Campus ทัง้ หมด 7 อาคาร เพือ่ ใหเยาวชนทีเ่ ขารวมโปรแกรมไดเรียนรูก ารปลูกพืชผัก นําไปจําหนายแกรา นอาหาร
และตลาดในชุมชน ทีส่ าํ คัญยังสามารถนําผลผลิตไปบริจาคใหกบั ชุมชนใกลเคียงทีย่ งั ขาดการเขาถึงผักสดปลอดสารพิษ
อีกดวย นับวาผูกอตั้ง Grow Dat Youth Farm พัฒนาฟารมมาไดไกลมาก หากยอนกลับไปชวงเริ่มตนพื้นที่ตรงนี้
เต็มไปดวยทรายและดินโคลน แตปจจุบันไดกลายเปนแหลงอาหารสําคัญของชุมชนไปแลว
UK

โคมไฟช่วยฟอกอากาศ

GERMANY

เทรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
่ งไกลตัวอีกต่อไป
ไม่ใช่เรือ

่ นวัตกรรมต้นแบบเพื่อสิง
อีกหนึง
่ แวดล้อม
ภาพ inhabitat.com

ธุรกิจทีเ่ กีย่ วของรถยนตพลังงานไฟฟาอยางสถานีชารจพลังงานไฟฟากําลังกลายเปน
ธุรกิจทีจ่ ะขยายตัวตอไป ลาสุด บริษทั Sortimo ประเทศเยอรมนี ประกาศวา จะสราง
สถานีใหบริการพลังงานไฟฟา ชื่อ Innovationspark Zusmarshausen มีเปาหมาย
วาจะใหบริการรถยนตมากถึงวันละ 4,000 คัน มีจดุ ชารจทัง้ หมด 144 จุด โดย 24 จุด
จะเปนการชารจแบบเร็วพิเศษ ดวยกําลังไฟฟาทั้งหมด 350 กิโลวัตต ชนะ Tesla
ทีเ่ ปนเจาตลาดได และมีกาํ ลังชารจได 150 กิโลวัตตเทานัน้ นอกจากนีส้ ถานีบริการ
พลังงานไฟฟาแหงนี้จะชวยประหยัดนํ้ามันแบบเดิมไดกวา 29.5 ลานลิตร และลด
กาซคารบอนไดออกไซดไดกวา 60,000 เมตริกตันตอป สถานีบริการพลังงานไฟฟานี้
ยังใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยตางๆ เชน ผูใชบริการสามารถสั่งอาหารแบบออนไลน
ไดลว งหนา เพือ่ ใหมอี าหารพรอมรับประทานระหวางนัง่ อยูใ นรถเพือ่ รอชารจพลังงาน
ไฟฟา ไมเพียงเทานั้น หลังคาสถานีก็จะปลูกหญา และมีการออกแบบอาคารที่
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมใหมากที่สุดดวย
ภาพ Sortimo

5. ภิญโญ ไตรสุรย
ิ ธรรมา ‘อย่าทําให้
คนรุ่นใหม่หมดหวัง
กับคนรุ่นเรา
หมดหวังกับ
สังคมไทย
ธนกร วงษ์ปญ
ั ญา

6. สมคิด เลิศไพฑูรย์
จุดยืนธรรมศาสตร์
จุดยืนรัฐประหาร
และเส้นทางชีวิต
ในวันถอดหัวโขน
อธิการบดี
ธนกร วงษ์ปญ
ั ญา

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

8. เปิดเส้นทางการ
แข่งขัน Berlin
Marathon และ
เหตุผลว่าทําไมถึง
เป็นรายการทีท
่ าํ ลาย
สถิติโลกมากที่สุด
ดิษยุตม์ ธนบุญชัย

‘โคมไฟฟอกอากาศได’ ผลงานการประดิษฐของ
จูเลียน เมลชิออริ วิศวกรดานการออกแบบ และ
นักวิจัยดานเทคโนโลยีชีวเคมี ผูศึกษาเทคโนโลยี
Artiﬁcial Leaf มายาวนาน ผลงาน ‘โคมไฟฟอก
อากาศได’ ประกอบจากใบไมแกวทีภ่ ายในมีสาหราย
สีเขียวบรรจุอยู สามารถดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซด
และคายออกซิเ จนคืนมาในอากาศได หลักการ
เดียวกับการสังเคราะหแสงของตนไม นอกจากนั้น
ก็ยังออกแบบสวยและยืดหยุนตอการใชงานดวย
เพราะสามารถถอดประกอบเพื่อปรับเปลี่ยนรูปทรง
ใหเขากับสถานที่ติดตั้ง ไมวาจะเปนในอาคารหรือ
กลางแจง แมจะยังเปนนวัตกรรมตนแบบ แตปฏิเสธ
ไมไดวา โคมไฟพิเศษนี้คงเปนอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ
แหงอนาคตที่นาจับตามองมากทีเดียว

9. วรเจตน์ ภาคีรต
ั น์
ความจริง ความหวัง
อนาคตนิติราษฎร์
ในสังคมแบ่งปีก
ธนกร วงษ์ปญ
ั ญา

10. แรกมีธง
ชาติไทย ย้อนดู
ประวัติศาสตร์
ธงชาติไทยในวาระ
ครบรอบ ‘100 ปี
ธงไตรรงค์’
ดิษยุตม์ ธนบุญชัย

ANTARCTICA
BRAZIL

ประท้วงทวง
สิทธิความเป็น
มนุษย์ รักเพศ
เดียวกัน
ไม่ใช่ ‘โรค’
ขณะทีห่ ลายประเทศในโลกกําลังเปดให
ความหลากหลายทางเพศมีที่ยืนอยาง
สมศักดิศ์ รี แตกย็ งั คงมีอกี หลายมุมของ
โลกทีม่ องวา ความหลากหลายทางเพศ
และการรักเพศเดียวกันเปน ‘โรค’ ทีต่ อ ง
รักษา ดังเชนที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ รอนๆ
ทีป่ ระเทศบราซิล จากกรณีทศี่ าลบราซิล
มีคําพิพากษาอนุญาตใหนักจิตวิทยา
‘รั ก ษา’ คนหลากหลายทางเพศได
เพราะมองว า เป น โรคภั ย อย า งหนึ่ ง
ซึ่งเปนการกลับคําตัดสินของสภานัก
จิตวิทยาในป 1999 ทีห่ า มนักจิตวิทยา
รักษาคนหลากหลายทางเพศ หรือรัก
เพศเดี ย วกั น คํ า ตั ด สิ น ครั้ ง ล า สุ ด นี้
สืบเนือ่ งจากคดีฟอ งรองของโรซานเจลา
จุ ส ติ โ น นั ก จิ ต วิ ท ยาผู  นั บ ถื อ ศาสนา
คริสต นิกายอีแวนเจลิคลั ทีถ่ กู เพิกถอน
ใบประกอบวิชาชีพเมือ่ ป 2016 เนือ่ งจาก
เธอมองวาการรักรวมเพศเปน ‘โรค’ และ
เสนอการ ‘รักษา’ ใหผูปวยกับของเธอ
โดยคําตัดสินใหมนี้นําไปสูการประทวง
ครั้งใหญของฝูงชนที่ออกมารวมตัวกัน
กลางเมืองเซาเปาโล หลายคนยืนยันวา
นี่คือการกดขี่ดานสิทธิมนุษยชน และ
ความไมเทาเทียมกันในความเปนมนุษย
ผูป ระทวงบางรายยังกลาวอีกวา เปนเรือ่ ง
จําเปนที่ตองชวยกันทําใหสังคมเขาใจ
วาคําพิพากษานี้ไมใชเรื่องเล็กๆ ที่จะ
มองขามได

ภาพ businessinsider.com

ภาพ designboom.com

GLOBAL NUMBERS
กําหนดการเปิดพิพิธภัณฑ์ศล
ิ ปะ
‘ลูฟวร์ อาบูดาบี’ สหรัฐอาหรับ
เ อ มิ เ ร ต ส์ ที่ อ อ ก แ บ บ โ ด ย
สถาปนิกชาวฝรัง
่ เศสนาม ฌอง
นูแวล ยิง
่ ใหญ่ดว้ ยหลังคาโดมโค้งเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 180 เมตร หนัก 7,000 ตัน
หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอลังการของ
โลกต่อไป

ภาพ AFP
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ปลูกผักผลไม้
่ วั้ โลกใต้
ทีข
ได้ไม่ตอ
้ ง
กลัวอด

ภาพ theguardian.com

อายุของ อิตีร์ เอเซง อดีต
นางงามตุรกีคนล่าสุด ที่ถูก
ปลดจากตําแหน่ง หลังพบว่า
ทวี ต ข้ อ ความเกี่ ย วกั บ เหตุ
รั ฐ ประหารที่ ตุ ร กี เ มื่ อ ปี ก่ อ น
โดยเปรียบเทียบเลือดประจํา
เดือนของตัวเองกับเลือดของ
ผูเ้ สียชีวต
ิ 250 คน ทีพ
่ ลีชพ
ี
ขั ด ขวางการทํ า รั ฐ ประหาร
ล้มล้างรัฐบาลของประธานาธิบดี
เรเจป ไตยิป เอร์โดอาน
ภาพ

thesun.co.uk

เหลานักวิจยั และนักวิทยาศาสตรทมี่ ฐี านปฏิบตั กิ ารทีข่ ว้ั โลกใต ตองทนปวดใจมานานแสนนาน จากปญหาขาดแคลนผักผลไมทเี่ ปนแหลงสารอาหารใหรา งกาย
เพราะอากาศที่หนาวเหน็บไมเอื้อตอการทําเกษตรกรรมใดๆ ทั้งนั้น ที่พวกเขาทําไดคือรออาหารแหงหรืออาหารแชแข็งที่จะถูกสงมาใหทางเครื่องบินบาง
ทางเรือบาง แตดเู หมือนวาทุกอยางกําลังจะเปลีย่ นไป เพราะวิศวกรจากศูนยการบินอวกาศเยอรมนี กําลังสราง EDEN-ISS ฟารมในรมขนาด 135 ตารางฟุต
เพือ่ ปลูกผักผลไมสูอากาศโหดๆ ของขั้วโลกใต ที่อุณหภูมิภายนอกตํ่ากวา -100 องศาฟาเรนไฮต ปอนนักวิจัยที่ Neumayer III Polar Station ซึ่งตองใชชีวิตอยู
บริเวณหิ้งนํ้าแข็ง Ekström แบบไมมีอาหารสดมานาน ภายในฟารมขนาดเทาตูคอนเทนเนอรนี้ นักวิจัยเติมคารบอนไดออกไซดเขาไป และควบคุมอุณหภูมิให
อยูร าว 75 องศาฟาเรนไฮต เพือ่ กระตุน ใหผกั ผลไมทปี่ ลูกแนวตัง้ และในถาดภายใตแสงสีแดงและสีนา้ํ เงินจากไฟแอลอีดี 42 ดวง เติบโตดี และใหผลผลิตไดตลอด
ทัง้ ป EDEN-ISS มีกาํ หนดแลวเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ และหากวิธนี เี้ ปนไปดวยดี ก็จะกลายเปนโมเดลการปลูกพืชสรางอาหารในอีกหลายสถานที่ แมแตในอวกาศ
INDIA

สนามบินในออสโลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก

ภาพ inhabitat.com

มูลค่าทรัพย์สน
ิ โดยประมาณ
ของ ลิเลียน เบตตองกูรต์
เศรษฐินเี จ้าของอาณาจักร
ความงาม L’Oréal ผูค
้ รอง
ตํ า แหน่ ง สตรี ท่ี ร วยที่ สุ ด
ในโลก และเพิ่งถึงแก่กรรม
เมื่ อ ปลายเดื อ นที่ ผ่ า นมา
ในวัย 94 ปี

ภาพ AFP

พื้ นที่ ข องป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ป่ า แม่ ท่ า ช้ า ง และป่ า แม่ ข นิ น
ต.นํา้ แพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ที่ถูกบุกรุกเข้าสร้างรีสอร์ตหรู
จนได้รับฉายาว่า ‘หุบเขาไฮโซ’
โดยขณะนี้ ก รมป่ า ไม้ ล งพื้ น ที่
ตรวจสอบและเตรียมดําเนินการ
ทางกฎหมายกับผูก
้ ระทําผิดแล้ว

เครื่องปรับอากาศที่เราใชกันเปนปกติ
ชวยใหเราหลบจากอากาศรอนภายนอก
ไดดี แตการใชไฟฟาทุกครั้งที่เปดเครื่อง
ปรับอากาศ ทําใหโลกสิน้ เปลืองพลังงาน
ไมนอ ย แอนต สตูดโิ อ ในอินเดีย มีหวั คิด
ในการผลิ ต เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ไ ม ใ ช
กําลังไฟฟาไดสําเร็จ สิ่งประดิษฐที่ใช
เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อตอกรกับอากาศ
รอนรุนแรงในเมืองหลวงของแดนภารตะ
มีลักษณะเหมือนรวงผึ้ง ทําจากแทงดิน
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ล ดอุ ณ หภู มิ ร อบตั ว โดย
ธรรมชาติ ซึ่งใชประโยชนจากการระเหย
ของนํ้า เมื่อปลอยนํ้ารดโครงสรางของ
ตัวเครื่องปรับอากาศ พื้นผิวดานหนาที่
เปนรูจะรับนํ้าเขาไป แลวระเหยออกมา
เปนอากาศเย็น นอกจากจะใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพแลว รูปทรงยังเกไก
สวยงามเพิ่มสุนทรียะในบริเวณที่ติดตั้ง
ไดเปนอยางดีดว ย โครงการนีเ้ ริม่ ตนจาก
โรงงานแหงหนึ่ง และอาจจะมีการนําไป
ใชในที่อื่นๆ ตอไป
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ภาพ AFP

เครื่องปรับ
อากาศที่ไม่ใช้
ไฟฟ้าผลิต
พลังงาน

ในดานสถาปตยกรรม สนามบินถือเปนหนาตาของประเทศ ดวยรูปลักษณการออกแบบสมัยใหม
ที่ดึงดูดความสนใจไดดี แตการใชประโยชนจากโครงสรางเปนสิ่งสําคัญกวา โดยที่กรุงออสโล
ประเทศนอรเวย ทาอากาศยานออสโล การเดอรมอน ไดชื่อวาเปนสนามบินที่เปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอมทีส่ ดุ ในโลก มีการใชประโยชนจากหิมะทีต่ กชุก เพือ่ นํามาใชปรับอากาศในชวงหนารอน
ตัวอาคารใชวสั ดุธรรมชาติเปนสวนใหญ รวมทัง้ งวงจอดอากาศยานความยาว 300 เมตร ทีป่ กคลุม
ดวยไมแปรรูปจากปาควบคุมในสแกนดิเนเวีย และคุณสมบัตสิ เี ขียวอืน่ ๆ ของตัวอาคารในโครงการ
สวนขยาย จึงทําใหกลายเปนอาคารสนามบินแหงแรกที่ไดรับการจัดเรตติ้ง ‘ยอดเยี่ยม’ จาก
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) หรือ
การประเมินผลทางดานสิ่งแวดลอมของอาคารสถาน เรียกวาทั้งสวยงาม ใชประโยชนไดเต็มที่
และดีตอสิ่งแวดลอม

IN HISTORY
ภาพ https://alchetron.com/

THE TALE OF
PETER RABBIT”
IS PUBLISHED
2 ตุลาคม ปี 1902 หนังสือนิทาน
สําหรับเด็กเรื่อง The Tale of
Peter Rabbit ของ เบียทริกซ์
พอตเตอร์ ตีพิมพ์ ครั้งแรกโดย
สํ า นั ก พิ ม พ์ เ ฟรเดอริ ก วาร์ น
แอนด์ โค (Frederick Warne &
Co.) ในกรุงลอนดอน
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การเดินทางเพื่ อตามฝันของหนุ่มๆ The Face Men
Thailand ปิดฉากลงแล้ว ทีเ่ ห็นบนหน้าปกฉบับนี้ คือ
5 หนุม
่ ทีส
่ ามารถฝ่าฟันกฎเกณฑ์และการแข่งขัน จนผ่าน
เข้าสูร่ อบสุดท้าย ก่อนทีท
่ ง
ั้ หมดจะก้าวต่อไปในวงการ
บันเทิง
THE STANDARD นัดพบเพื่ อถ่ายรูปเซตพิ เศษ
และพู ดคุยกับทั้ง 5 หนุ่ม และได้ค้นพบว่า เบื้องหลัง
รูปโฉมที่งดงาม ยังมีมุมมองต่อชีวิต ประสบการณ์
ในการเรียนรูต
้ ลอดเส้นทางทีเ่ พิง
้ เป้าหมาย
่ เริม
่ ต้น รวมทัง
และความฝันในอนาคตข้างหน้า
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วาอยากทําอะไรก็ทํา แตอยาทําใหคนอื่นลําบาก อยาใหพอ
ตองไปเอาตัวออกมาจากสถานีตํารวจ (หัวเราะ) คือใหเรา
เรียนรูดวยตัวเอง
4-7 ขวบ ผมโตที่ภูเก็ต บานผมอยูหาดปาตองซึ่งใกล
ภูเขา ผมก็วิ่งไปวิ่งมา ไปหาชาวบาน ไปทุงนา จับปลากัด
โดนปลิงกัด ขโมยไกพอ ไปชนกับไกชาวบาน คือใชชวี ติ แบบ
เด็กตางจังหวัดจริงๆ แคหนาตาเปนฝรัง่ พอยายไปเมืองนอก
ก็อิสระเหมือนกัน ผมเปนคนไมคอยกลัวอะไร

อติลา-อาร์เธอร์ อภิชาติ กานโยซ์ ชายหนุ่มวัย 25 ปี
ผูเ้ ติบโตทางความคิดด้วย ‘ความอยาก’ เรียนรูแ
้ ละเข้าใจโลก
ในแง่มุมต่างๆ เขาสนใจในพุ ทธศาสนา และเคยบวชที่วัดป่า
จังหวัดชัยภูมิ นานเกือบ 5 เดือน เขาไม่นิยมการตัดสินใคร
หรืออะไรจากภาพลักษณ์ภายนอก แต่กส
็ มัครใจก้าวเท้าเข้าสู่
การแข่งขันทีภ
่ าพลักษณ์หน้าตาคือส่วนสําคัญหนึง
่ ของเกม
ความขัดแย้งที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยเหตุผล ทําให้ตัวตนของเขา
มีมิติ ลุ่มลึก และน่าสนใจมากทีเดียว

ก่อนมาแข่ง The Face Men Thailand เป็นนายแบบ
อยู่แล้วใช่ไหม

ก็มเี ดินแบบถายแบบอยูแ ลว แตไมไดจริงจังมาก แคลองหา
ประสบการณ เพราะเรายังไมเขาใจวาทําไปเพื่ออะไร ไมมี
เปาหมายในชีวิต เมื่อเรายังไมมีเปาหมายในชีวิต ตอใหเรา
มีความคิดดีๆ อะไรสักอยางเขามาในชีวิต ก็ไมเกิดผลอะไร
เพราะเรายังไมรูวาจะมุงหนาไปสูอะไร

ชื่ออติลามีที่มาหรือเปล่า

ตอนนี้รู้หรือยัง

เปนชื่อกษัตริยที่ไปรบกับโรมันครับ เปนภาษาตุรกี คือกลุม
เจงกีสขานทีข่ มี่ า ไปถึงยุโรป เปนหนึง่ ในคนทีท่ าํ ใหพวกโรมัน
ซึ่งตอนแรกเปนพวกที่แข็งแกรงที่สุดตองสะเทือน

รูแลวครับ ผมอยากสอนกังฟูครับ ผมฝกมา 6-7 เดือนแลว
การเขาคลาสแตละครั้งมันสอนปรัชญา ความคิด และการ
เผชิญความกลัวของเรา ผมสังเกตตัวเองตอนเรียนกังฟูวา
มันทําใหผมรูวาผมโคตรกลัวสังคมเลย กลัวคนจะตัดสินเรา
กลัววาถาเกิดสิ่งนี้ข้ึนแลวไมรูวาจะแกสถานการณอยางไร
แตมวยจีนสอนผมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม แคเห็นเสนทาง
ที่จะพาเราออกไป

อติลาเป็นลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์-ไทย

พอผมเปนคนสวิตเซอรแลนดครับ แมเปนคนไทย ผมเกิดที่
สวิตเซอรแลนด อยูที่นั่นจนถึง 4 ขวบ แลวยายมาเรียนที่
ภูเก็ตตอน 7 ขวบ ก็ยายกลับไปอยูสวิตเซอรแลนด จนอายุ
19 ถึงกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง
ผมคนพบวา เรายังไมรูวาจะทําอะไร เมื่อยังไมรู แลวเราจะ
เลือกเสนทางเสนหนึ่งที่มันจะถูกใจ และมีประโยชนตอชีวิต
เราในอนาคตไดอยางไร พอดีมีคนเสนอใหลองมาใชชีวิตที่
เมืองไทย เผือ่ มีโอกาสเปนนายแบบ ผมคิดวานาจะดีทจี่ ะได
ลองอะไรใหมๆ ตอนนี้ก็อยูเมืองไทยมา 5 ปแลวครับ
่ งมุมมองต่อภาพลักษณ์ภายนอก
ดูคณ
ุ จริงจังมากเรือ

ผมไมอยากใหคนตัดสินผมจากรูปรางหนาตา ทั้งที่มันเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะผมมาประกวด The Face แตสุดทายผมก็
เขาใจ ผมรูกติกาของเกม ภาพลักษณอาจเปนเรื่องสําคัญ
แตผมคิดวาเราไมควรโฟกัสตรงนั้นมากไป ถาใครมาพูดวา
ทําอันนั้นดีหรือไมดี แลวเราไปยึดติดกับมันมากเกิน เราจะ
เสียใจ ทุกคนมีมมุ มองทีแ่ ตกตางกันออกไป เราไมมสี ทิ ธิอ์ ะไร
จะไปเปลี่ยนมุมมองเขา
สมัยเด็กคุณเป็นคนแบบไหน ได้ยินว่าคุณดื้อมากๆ

เปนเด็กที่ไมมีกรอบ พอแคสั่งสอนอยูตลอดวาลองทําดูได
แตเจ็บนะ คือปลอยใหทาํ แตกจ็ ะมาเตือนวาใหระวัง พอบอก
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อติ ล า-อาร์ เ ธอร์ อภิ ช าติ กานโยซ์

ได้ยินมาว่าคุณเลือกที่จะยังไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัย

มันมากกว่าการฝึกกระบวนท่าและทักษะการปฏิบัติ

มันสอนใหผมเติบโตภายใน สอนใหโฟกัสกับอะไรสักอยาง
กาวหนาไปอยางสมํ่าเสมอ เพราะทุกอยางในชีวิตมันเปน
เรื่องของความกาวหนา ตอนนี้ผมก็ยังเรียนอยู ผมไมปลอย
แนนอน ผมยอมทิ้งอาชีพนายแบบ ผมยอมไมเอาตําแหนง
ผูชนะ The Face ก็ได ผมพูดจริงๆ เลย
กังฟู สอนให้คุณเอาอะไรมาใช้ในการแข่งขันนี้บ้าง

ชวยเรื่องความมั่นใจ ความแนใจที่เราจะทําอะไรสักอยาง
ตอนที่เราอยูในสถานการณที่ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น สมองเรา
ตองไวทันที ตองทําเลย 5 4 3 2 1 แลวตองพลิกเลย ตองทํา
ยังไงก็ไดเพื่อใหเอาตัวรอด
คล้ายว่ากังฟู ทําให้คุณได้เจอ Peace of Mind

ใชครับ ผมคนหามาตลอด กอนที่ผมจะเจอกังฟู ผมไปบวช
มาดวย เหตุผลที่ผมไปบวชคือ ผมยังคนหาความสงบและ
เปาหมายของชีวิตอยู แตประเด็นคือ ความอยากที่จะคนหา
ความอยากที่จะรูมันทําใหการไปบวชของผมในครั้งนั้นมัน
ไมบริสทุ ธิใ์ จทีจ่ ะเรียนรู เพราะในทุกๆ วันทีผ่ มตืน่ มา ผมอยาก
จะสงบ การอยากทําใหเกิดตัณหา แตผมก็ไดอะไรจากการ
บวชเยอะมาก

AGE: 25
NATIONALITY:
THAI-SWISS
TEAM: MOO

ยังคงเรียนรู้พุทธศาสนาอยู่

จริงๆ ผมมีเปาหมายวา ผมจะอยูในวงการไมเกิน 5 ปครับ
การเขาสูว งการบันเทิงของผมเปนแคขนั้ ตอนระหวางทีผ่ มจะ
กลับไปบวชใหม ซึ่งผมจะทําใหเกิดประโยชนมากที่สุด คือ
ผมยังไมเคยสําเร็จกับชีวิตทางโลก และเมื่อถึงไปจุดสูงสุด
ผมจะกลับไปที่ศาสนา อยางไรก็ตามก็จะกลับไปบวชครับ
ประสบความสําเร็จทางโลกของอติลาหมายถึงอะไร

การเปนดาราไมไดหมายความวาประสบความสําเร็จ แตการ
ทีค่ นกําลังจองเราอยู รอฟงในสิง่ ทีเ่ ราจะพูด มันเปนโอกาสที่
ดีมากในการสงบทเรียน ความรู หรือสิง่ ทีท่ าํ ใหคนคิด ผมโพสต
ภาพงูกับตุกแกในอินสตาแกรม คนตกใจ และถกเถียงกัน
แตเมื่อเขาไดอานที่ผมเขียน ภาพงายๆ ก็ทําใหเกิดปญญา
เกิดความคิด สงตอกัน ผมคิดวาผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
คุณอยากส่งต่อความคิดให้คนรุ่นใหม่หรือใครก็ตาม
ที่ได้อ่าน แต่โลกยุคนี้คนมักหลงกับภาพและวัตถุนิยม
คุณคิดอย่างไร

ผมมองวามันเกี่ยวของกับการศึกษามาก นี่เรากําลังพูดถึง
อะไรที่มันเปลี่ยนไมไดภายใน 20 ป พูดแบบนี้เดี๋ยวคนจะ
เขาใจผิดวาผมวาการศึกษาไมดี คือการที่เด็กไมมีความคิด
มันไมไดเกิดขึ้นเพราะเด็ก มันเกิดขึ้นเพราะการนําเสนอ
คุณนําเสนออะไรใหเขา นําเสนอใหเกิดปญญาหรือเปลา
หรือคุณแคบอกวาอะไรถูกอะไรผิด

แต่ระบบการศึกษาก็ไม่ได้สอนให้เด็กยึดติดกับวัตถุนะ

มันพูดยากครับเรื่องนี้ ตอนผมคุยกับคนที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยบางคน ผมรูสึกวาเขายังไมมี
แนวทาง หรือแนวคิดอะไรเลย ผมรูสึกวาพวกคุณเรียนรู
อะไรมา แตผมก็ยงั กลัววาการทีผ่ มเรียนไมจบมหาวิทยาลัย
แลวพวกคุณจะมองวาผมไมมีแนวคิด ในขณะที่คุณคิดวา
คุณเรียนจบ คุณมีอีโกอยูเหนือกวาคนอื่น สังคมนําเสนอมา
อยางนี้
สิ่งที่ผมสังเกตวาเกิดขึ้นเยอะมากเมื่อไดคุยกับคนใน
ประเทศไทย คือมีการชี้ผิดชี้ถูก ทั้งที่มุมมองของแตละคน
ไมจําเปนตองเหมือนกัน ก็อยากชวนทุกคนวาเปดใจรับฟง
ความคิดเห็นคนอืน่ กอน กอนจะตอบโตออกไปเลยวาฉันคิด
แบบไหน ถาเปดใจรับฟงก็อาจไดเรียนรูอะไรใหมๆ แตถา
เราปดมันออกไปตั้งแตแรก เราก็จะไมไดความรูอะไรเลย
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AGE: 19
NATIONALITY:
THAI
TEAM: MOO

ไมตองมองสิ่งรอบขาง เติรดอยากใหเขารูมากกวาวาใน
ฐานะปจเจก เขาทําได เติรดไมไดอยากมาโชวแทนใคร
ขนาดนั้น เพราะทายที่สุดแลว I’m doing this for myself
as well.

ในวัย 19 ปี ธนาภพอายุน้อยที่สุดในจํานวนผู้เข้าแข่งขัน 5 คน ที่ผ่าน
เข้าสูร่ อบสุดท้าย หนุม
่ ผมทอง และเปิดเผยเพศสภาพของตนเองแบบ
ไม่ปกปิด มีฝน
ั ทีจ
่ ะทําสิง
่ อบให้ดท
ี ส
่ี ด
ุ และอยากเป็นแรงบันดาลใจให้
่ ทีช
คนหลากหลายทางเพศกล้ายืนหยัดในแบบที่ตัวเองเป็น

ตอนแรกไมรวู า มันจะเปนอยางไร เคยเห็นซีซนั เกา แลวก็คดิ วา “นาจะลองดู”
มันดรามามากเลย
แล้วชอบเรื่องดราม่าหรือเปล่า

โชคดีที่ The Face ไมไดดรามาขนาดนัน้ เพราะทุกคนเปนเพือ่ นกัน ทีม่ าสมัคร
เพราะคิดวาเรานาจะทําอาชีพนี้ได กอนหนานี้เติรดก็ทํามาแลว รูสึกวาอยาก
เปนแรงบันดาลใจใหคนที่เปน LGBT วา ไมวาคุณจะเปนใครก็ตาม คุณก็
สามารถเดินตามความฝนที่คุณอยากทําได
ความฝันของคุณคืออะไร

ความฝนของเติรดมันมีหลายอยางมาก เติรดอยากเปน The best of myself
and the best of myself in being good at whatever I’m doing. อยากทํา
ทุกอยางใหไดในสายอาชีพนี้ ไมจําเปนวาจะตองดัง มีเงินเยอะ แตขอใหมี
ความสุขในการทํางาน
ชอบทํางานอะไรที่สุดในวงการ

ชอบถายแฟชัน่ กับเดินแบบ เติรด วาทํา 2 อยางนีไ้ ดดที สี่ ดุ งานแสดงอาจจะ
ไมถนัดเทาไร แตคิดวาทําไดดี
มีจุดไหนที่ทําให้รู้สึกว่า “ไม่น่ามาประกวดเลย” ไหม

ไมคอยมีครับ เติรดรูสึกวาเราทํามาทั้งหมดตั้งแตแรก คือแมเราจะไมชนะก็
แลวแต แตอยางนอยก็ไดประสบการณชวี ติ ทีค่ นอืน่ อีกหลายคนเขาอยากมา
อยูในจุดนี้แตทําไมได
สิ่งที่ชอบที่สุดในการมาแข่งขันรายการนี้

เพื่อน หนึ่งอยาง แลวการไดรับคําแนะนําจากทีมเมนเทอร มันเปนการได
พัฒนาศักยภาพและความคิดของตัวเอง ไดทําสิ่งที่เราไมเคยคิดวาอยากจะ
ทําเลยหลายอยาง หรืออะไรที่เราคิดวาทําไมได ก็ปรับเปลี่ยนจนกลายเปน
วาเราทําได
มีเรื่องความประทับใจหลังกล้องที่คนดูไม่ได้เห็นไหม

มีเยอะมาก ตอนแรกไมมใี ครรูจ กั กันเลย แตพอไปอยูบ า นเดียวกัน เราผูกมิตร
แลวทุกคนก็เปนมิตรกันหมด ที่มันไมไดออกมาทางหนาจอทีวีคือ มิตรภาพ
ความรัก แรงสนับสนุนซึง่ กันและกัน แตพอตัดตอออกมา People want drama.
People like it. What can you say?
เติร์ดประกาศว่าต้องการเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลากหลายทางเพศ

เติรดอยากเปนแรงบันดาลใจใหคนดูแลวรูสึกวาทําในสิ่งที่อยากทําไปเถอะ

เติ ร์ ด -ธนาภพ อยู่ วิ จิ ต ร

เติร์ดตัดสินใจมาประกวดได้อย่างไร

มองภาพตัวเองอีก 5 ปีขา้ งหน้าอย่างไร จะมาเป็นเมน
เทอร์ในรายการไหม

Maybe, I don’t know. เติรดมองวาตอนนี้เราพยายามทํา
ปจจุบันใหดีกอน อนาคตขางหนาคอยวากัน go with the
ﬂow ไปกอน เพราะในวงการนี้ เราก็ไมรูวาจะเปนอยางไร
ที่อยากทําคือ เปนครูสอนโยคะ มีสตูดิโอสอนอยูริมทะเล
เติร์ดเป็นคนมั่นใจในตัวเองไหม

ระดับหนึง่ ถาเปนในชีวติ ประจําวัน เติรด เปนคนไมมคี วาม
มัน่ ใจในตัวเองเลย แตพอทํางานเราเปนคนละคน พอออก
มาจากกอง เติรดก็เปนเติรด
เติร์ดแบบที่ไม่ได้อยู่หน้ากล้องเป็นอย่างไร

เออๆ แตงตัวชุดเดิมอาทิตยหนึง่ ชิลลๆ เติรด พยายามทําให
ชีวิตเรางายที่สุดเทาที่จะทําได ใชชีวิตตามสภาพทุกอยาง
ไมอยากทําใหมันยาก
ตอนที่ เ ป็ น เด็ ก วั ย นี้ คนทั่ ว ไปมั ก จะเร่ ง วั น เร่ ง คื น
อยากก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ เติร์ดเป็นเหมือนกันไหม

ไม เติรดอยากหยุดเวลาไวเทานี้ I don’t know. ไมรูวาโต
แลวจะเปนอยางไร เปนผูใหญดูเหนื่อยกับชีวิต ดูมีความ
รับผิดชอบเยอะ ไมพรอมทีจ่ ะโตเลย คือเราทําได เราพรอม
รับผิดชอบ แตไมอยากโต
คุณรับมือกับเสียงวิจารณ์อย่างไร

เติรด รับรูท กุ อยาง สิง่ ไมดที เี่ ขาวา เขาติ เราก็เอามาพัฒนา
อะไรที่เขาชม เราก็เก็บไว แตเติรดไมคอยดูโซเชียลมีเดีย
เติรด คิดวาเสียเวลา เติรด มีเฟซบุก และอินสตาแกรม แตจะ
ไมคอยใสใจคอมเมนตแรงๆ ฟงแตคนที่เราเชื่อถือในคํา
ติชมของเขา คนทีเ่ ราทํางานดวย คนทีอ่ ยูใ นกอง เพราะคน
ภายนอกอาจจะเห็นแคสวนหนึ่ง แตเขาไมรูวาจริงๆ เรามี
เงื่อนไขอะไร
่ ะเข้ามาแข่ง เพราะช่วงหลังใน
เคยนึกกลัวไหมก่อนทีจ
เมืองไทยอะไรๆ ก็ดราม่า โซเชียลมีเดียกลายเป็นเวที
สร้างเรื่องใหญ่โต

เติรดวาเราเปนแคคนหนึ่งที่ทํางานในสายอาชีพนี้ ไมใช
คนที่ทําอะไรแยอยูแลว ถาเขาจะถายรูปเติรดไปวิจารณ
อะไรก็ตาม I don’t care. This is how I live my life. I’m
not gonna change. ถาเราพยายามจะดูแลภาพลักษณ
มากๆ ยูก็หาวาไอหยิ่ง ไอทําตัวเปนไอเกินไป ยูหาวาไอ
ไมเหมาะจะเปนคนดัง เติรดก็คงไมเขาใจ ขอเปนตัวเอง
แบบนี้ ทําในสิ่งเราที่อยากทํา แครูวามันโอเค ไมไดแย
เกินไปก็พอ
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หนุ่มลูกครึ่งไทย-อิตาเลียนถือสัญชาติไทยและอังกฤษรายนี้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
รายการโดยไม่รู้ว่า The Face คืออะไร ผ่านงานเบื้องหลังในฐานะช่างภาพ ชอบวาดรูป
และหลงใหลในประเทศบาหลีทเ่ี ล่นกีฬาโต้คลืน
่ สุดโปรดได้ทง
้ั ปี โจเซฟพัฒนาความผูกพัน
ต่อทะเล เพราะเติบโตที่ภูเก็ต อาศัยนอนโซฟาที่บ้านเพื่ อน และ Airbnb ระหว่างถ่ายทํา
รายการนี้ และกําลังไล่ตามความฝันในวงการภาพยนตร์ หลังจากมีประสบการณ์ใน
การเรียนการแสดงที่อังกฤษ 3 ปี

โจเซฟเคยอยู่ที่ภูเก็ตนานเลยใช่ไหม

ก่อนมาแข่งรายการนี้ มีโอกาสมากรุงเทพฯ บ้างไหม

ไมคอยไดมาครับ แตพอผมเคยทํางานที่กรุงเทพฯ ก็เคยมาเยี่ยมเขาทุกวันเสาร-อาทิตย
ก็นานมากแลวครับ พอพอยายไปทีอ่ นื่ ผมก็ไมไดมากรุงเทพฯ เลย หลังจากเรียนจบทีภ่ เู ก็ต
ผมก็ยายไปเรียนการแสดงที่อังกฤษ 3 ป
ไม่อยากหาลู่ทางเป็นนักแสดงที่นั่นเหรอ

คิดอยูครับ เพราะผมชอบศิลปะ ชอบการแสดงละครเวที แตแมอยากใหกลับมาเมืองไทย
มากกวา ผมก็เลยกลับมาอยูภ เู ก็ต เปนชางภาพ ชอบถายภาพทะเล อะไรทีม่ แี ดด เกาะ ปา
ผมยังอยากทํางานละคร งานศิลปะทีเ่ มืองไทย เพราะทีน่ มี่ เี รือ่ งโบราณ นาฏศิลปไทย ผมอยาก
ทําศิลปะรวมสมัย
โจเซฟมีความฝันที่หลากหลายนะ เล่นกีฬา เป็นช่างภาพ แล้วยังเรียนการแสดง

ใชครับ ผมชอบศิลปะมากเลย ชอบอะไรทีม่ นั ครีเอทีฟ เพราะพอผมก็เปนนักวาด เปนจิตรกร
เปนคนเลนกีตาร ก็เลยไดทุกอยางจากพอ พอแนะนําวาอยาไปทํางานออฟฟศนะ
จริงๆ ถ้าชอบเรื่องศิลปะทั้งหลาย อยู่ลอนดอนน่าจะเหมาะเลยนะ

เหมาะมากครับ แตวา ลอนดอนเปนทีแ่ บบ ถายูเปนคนผมทอง ตาสีฟา โอเค เปนพระเอกได
แตถาเปนผิวแบบนี้คือแปลก
โอกาสที่จะได้บทเด่นก็น้อย

นอยครับ พอมาเมืองไทยก็นอยเหมือนกัน จึงคิดวาสรางโอกาสเองดีกวา I’ll make my
own stuff. เลยทําหนัง ทําวิดีโอ ถายภาพเอง ผมคิดวาถาเราทําไดเอง จะไปทางไหนก็ได
ผมคิดวาอยูเมืองไทยโชคดีมากครับ รูสึกโชคดีที่มีสายเลือดไทย เพราะถาผมเปน
คนอังกฤษ ผมคงจะเศรา แลวตอนอยูที่ลอนดอน สภาพอากาศมันหนาว คนก็ดีนะครับ
แตวาการแขงขันสูง เพราะมีนักแสดงจํานวนมากที่ตองแขงขันกัน เมืองไทยก็เหมือนกัน
แตการเปนลูกครึ่งก็สรางโอกาสไดมากกวา เพื่อนผมที่เปนลูกครึ่งหลายคน พอไปเรียนตอ
มหาวิทยาลัยที่เมืองนอกแลวเขาก็ไมกลับมา เพราะคิดวาประเทศอื่นดีกวา แตสําหรับผม
อยูเมืองไทยโอกาสดีกวา อยากเปนตัวแทนของไทย ผมอยากเปลี่ยนวงการศิลปะที่นี่มาก
เรื่องอะไรที่โจเซฟอยากเปลี่ยน

ก็เรื่องอุตสาหกรรมหนัง ผมคิดวาผมสามารถทําใหเกิดอะไรไดมากกวาที่เปนอยู I think i
can do more to it. เรามีแนวแอ็กชันแบบองคบาก ซึ่งดีมากเลย เพื่อนที่เมืองนอก พอเขา
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โจเซฟ แองเจโล

นานเลยครับ ผมเกิดที่ขอนแกน อยูที่นั่น 5 ป แลวยายไปภูเก็ต เรียนโรงเรียนนานาชาติที่
ภูเก็ต อยูที่นั่น 15 ป แลวครับ

นึกถึงอะไรเกีย่ วกับเมืองไทย ก็จะนึกถึงเรือ่ งหนังแอ็กชัน หรือโทนี จา
ผมวาละครชอง 7 ชอง 3 มีแนวทางของตัวเอง คงไปเปลี่ยนไมได
ผมอยากเอาอะไรมาเสริมทีเ่ มืองไทย ทัง้ ละครเวที หนังอินดี้ ใหคนได
เห็นมากกวาเดิม อะไรที่แปลกๆ ไมใชเพื่อการคา หรือดูซํ้าซาก
ดูโจเซฟมีความสุขกับชีวิต

ก็มีครับ แตกรุงเทพฯ มันก็จะเศราๆ นิดหนอย เพราะตอนนี้ผมนอน
โซฟาบานเพื่อน ไมไดมีบานที่นี่ รูสึกเกรงใจเพื่อน บางชวงผมก็อยู
Airbnb ก็เลยไมใชอะไรที่ลงตัว I have to keep moving.
คุณแม่ที่ภูเก็ตคงคิดถึงแย่ ตอนเรามาทํางานที่นี่

ครับ แตคุณแมก็ไมอยากใหผมอยูบานดวย อาจจะเบื่อและรําคาญ
(หัวเราะ) ตอนผมอยูภูเก็ต ผมเชาบานอยูติดทะเล ผมชอบทะเลมาก
เปนเด็กปา ผมชอบปนตนไม ชอบดํานํ้า ยิ่งเดือนนี้นะครับ ฝนตก
ลมพัดแรงมาก ถาเกิดอยูเกาะตอนนี้ You can really feel it alive.
เกาะมันมีชีวิตนะครับ ผมกับเพื่อนจะไปดูในกูเกิล แมป แลวหาที่ลับ
ที่คนไมเคยไป ขับรถไป ปนเขา หรือดํานํ้าไป ไปมาทุกที่แลวครับ
หนังที่อยากกํากับในอนาคตจะออกมาเป็นรูปแบบไหน

ผมอยากทําหนังอินดี้ ผมเขียนสคริปตแลวหลายเรื่อง จะมีเรื่องหนึ่ง
เกี่ยวกับผูหญิงที่ขายดอกไมที่ถนนขาวสาร ไปสัมภาษณมาแลว
ผมชอบสัมภาษณคนที่มีชีวิตไมธรรมดา และอยากทําเปนหนังแบบ
Greek Tragedy คนที่นอนดวยกัน ฆากัน และมีดรามา
แตผมอยากใสปรัชญาลงไปในหนังดวย อยากทําซีรสี เ ด็กลูกครึง่
ที่โตมาในเมืองไทยแลวมีศาสนา วัฒนธรรมของฝรั่งและคนไทย
แลวเกิดความรูส กึ วา “I don’t belong anywhere.” ตอนผมไปอังกฤษ
เขาก็คิดวาผมเปนคนไทย ตอนผมมาเมืองไทย เขาก็คิดวาผมเปน
คนอังกฤษ “I don’t know what to do.”
ผมมีโครงการทําหนังกับอติลาและแมน ผมไปเห็นคนไมมีบาน
นอนปายรถเมล มีกระเปาพะรุงพะรัง เขานาจะมาจากตางจังหวัด
คนแบบนี้จะมาหางานในเมืองแลวกลายเปนคนไรบาน ผมอยาก
ทําสารคดี พาเขานั่งรถกลับบานไปดวยกัน
ความพิ เศษที่ไม่คิดว่าจะได้จากการแข่งขันรายการนี้คืออะไร

ไดเจอเพื่อนที่กลายมาเปนเพื่อนสนิทกัน แลวรูวาจะทํางานรวมกัน
เปนโปรเจกตได
ตอนแข่งขันในรายการ มีช่วงไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากทําไหม

ไมใชวาไมอยากทํา แตแครูสึกวาแคมเปญบางอยางทําไมไมแมน
กวานี้ ควรจะมี more actions มันรูสึกแบวๆ ไมแมนเลยครับ
การที่ มี ร ายการที่ ผู้ ช ายมาประกวดหลายอย่ า งไม่ แ พ้ ผู้ ห ญิ ง
โจเซฟว่าสมัยนี้ผู้ชายก็ดูเหมือนวัตถุทางเพศกลายๆ ไหม

รูสึกในบางครั้งครับ I feel like an object. (หัวเราะ)

AGE: 23
NATIONALITY:
THAI-ITALIAN
TEAM: PEACH
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หลังจากกลับมาอยู่เมืองไทย ทําอะไรมาบ้าง

นองทํางานเปนบาริสตาและแคชเชียร ทีร่ า นกาแฟในซอย
อารีย และเคยแสดงโฆษณามากอนดวยครับ
อยากเข้าวงการบันเทิงอยู่แล้วหรือเปล่า

ครับ เปนความฝนของนองตั้งแตครั้งแรกที่ดูหนังบรูซ ลี
ชอบศิลปะป้องกันตัวเหรอ

ครับ ชอบทัง้ บรูซ ลี, เจ็ต ลี, เฉินหลง ดอนนี เยน และจา พนม
ฟิลลิปส์ฝึกอะไรมาบ้าง

มวยไทยครับ แตวาหางจระเขยังทําไมไดครับ
จระเข้ฟาดหาง ไม่ใช่หางจระเข้

(หัวเราะ)

อยากแสดงหนังแบบบรูซ ลี และเฉินหลงหรือ

ใชครับ อยากเปนนักแสดงทีเ่ ลนหนังแอ็กชันครับ จริงๆ แลว
อยากเลนทุกแนว ยกเวนหนังโปนะครับ (หัวเราะ) เพราะ
วาอยากเปนนักแสดงที่เลนไดทุกบทแบบจอหนนี เดปป
ทั้งภาพยนตรแฟนตาซี แอ็กชัน ดรามา
ตอนนี้ฟล
ิ ลิปส์ไม่ได้เป็นบาริสตาแล้วสิ

ฟิล ลิ ป ส์ ทิ น โรจน์

ฟิลลิปส์ คือหนุม
่ ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ไปเติบโตทีส
่ ต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จนถึงวัย 20 ก่อนจะกลับมาเมืองไทย
เมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว เพราะรู้สึกว่าวิถีชีวิตที่สวีเดนสงบเงียบ
และนิง
่ เรียบเกินไป
แม้จะพู ดภาษาไทยคล่องน้อยกว่าลูกครึ่งทั้ง 3 คน
ทีต
่ ด
ิ อันดับในรอบสุดท้าย แต่ดว้ ยบุคลิกทีม
่ ช
ี วี ต
ิ ชีวา อาการ
ขยันยิ้ม และการแทนตัวเองว่า ‘น้อง’ ทําให้การพู ดคุยกับ
หนุ่มที่โปรดปรานศิ ลปะป้องกันตัวคนนี้ออกรสออกชาติ
ไม่น้อย

กาแฟลาเตรอน อธิบายอยางนี้ดีกวา แฟลตไวต คือ ริสเตร็ตโต 2 ช็อต ไมใช
เอสเพรสโซนะครับ มันจะเขมและเปรี้ยวกวานิดหนอย ทําเหมือนลาเตรอน
เลยครับ ใสริสเตร็ตโต 2 ช็อต และนมรอน ถาสามารถทําไดก็จะทําลาเต
อารตดวย (หัวเราะ)
ถ้าให้เปรียบตัวเองเป็นกาแฟ ฟิลลิปส์จะเป็นกาแฟอะไร

อืม นีเ่ ปนคําถามทีต่ ลกมากเลย ถาเปนอาหารงายกวา ถาเปนกาแฟนองวา
เราเปนคนแบบไหน (คิดนาน) โอเค นองเปนเอสเพรสโซช็อตครับ เพราะเรา
ไมไดสงู มาก เมือ่ เทียบกับทุกคนใน The Face แตวา เราแรง เราเขม (ปรบมือ
ใหตัวเอง)
ทําไมไม่เลือกอยู่สวีเดนต่อ

นองไมอยากจะมีชีวิตที่เฉยๆ ตอนอยูสวีเดน ใช นองมีชีวิตที่ดีมาก ทํางานที่
รานอาหาร ไดเงินเยอะมาก ชวงวันศุกร-เสาร นองเปนดีเจ ทุกอยางดีมาก
แตทําไปทํามานองรูสึกวามันเหมือนหุนยนต เพราะชีวิตที่สวีเดนสโลวไลฟ
เราอยากมีชวี ติ แบบแอดเวนเจอรนดิ หนอย เชน เดือนนีเ้ หลือเงิน 3,000 บาท
เรากินมามาทุกวันละกัน อาจจะมีผงชูรสเยอะนิดหนอย (หัวเราะ)
คนไทยไม่ค่อยรู้จักอาหารจากสวีเดนเลย มีจานไหนที่อยากแนะนํา

Köttbullar Med Potatis (เชิตบุลลาร เมด โปตาติส) หรือลูกชิ้นเสิรฟพรอม
กับมันฝรั่ง ผมชอบมาก ลองกินอาหารชนิดนี้ไดที่อีเกียครับ
ตอนแข่งขันในรายการ มีช่วงไหนไหมที่ฟล
ิ ลิปส์รู้สึกว่าไม่อยากทํา

มีชว งหนึง่ ทีพ่ ลี่ กู เกดใหเราขายผลิตภัณฑเกาอี้ แลวเขาอยากใหเราขายเปน
แนวพริตตี้ ซึ่งเราก็...รูวาจะทําอยางไร แตไมคอยอยากทํา พี่เขาใจใชไหม
(หัวเราะ) เออ เราเปนผูช ายวะ แตตอนนีเ้ ราตองเปนผูห ญิง (ทีมงานรายการ
อธิบายเสริมวา ผูแขงขันแตละคนตองตีโจทยเองวาจะเปนพริตตี้ขายเกาอี้
อยางไร แตผแู ขงขันคิดวาพริตตีต้ อ งเปนผูห ญิง ทีจ่ ริงผูช ายก็ทาํ ได เหมือนที่
แมนกับอติลาเคยยืนแนะนําสินคา Jo Malone) อันนั้นเรียกวาพริตตี้เหรอ
จริงเหรอ โอ แปลวา เราเคยทําดวย (หัวเราะ)
เวลาอยู่ท่บ
ี ้านเรียกตัวเองว่า ‘น้อง’ หรือเปล่า

เราถูกเลี้ยงมาแบบนี้ ชวงที่อยูกับคนไทย ก็พูดภาษาไทย แตชีวิตสวนใหญ
ของนอง 80% พูดภาษาสวีเดน แมแมจะพูดภาษาไทยหรือสวีเดนกับนอง
แตนองก็ตอบกลับเปนภาษาสวีเดนตลอด เพราะชวงนั้นนองคิดวาเราใช
ชีวิตที่สวีเดน เรียนที่สวีเดน เรียนภาษาของที่นั่น ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
เราไดคะแนนจาก 3 ภาษานี้ เราไมไดคะแนนจากภาษาไทย เราคิดแบบนัน้
มาทั้งชีวิต แลวก็กลายเปนสิ่งหนึ่งที่นองพลาด (หัวเราะ) เพราะตอนนี้นอง
ตองใชภาษาไทย ซึ่งนองมีสําเนียงนิดหนอย

ถามีเวลานองก็ไปชวยทําครับ เพราะนองทําเปนพารตไทม
การทํางานในรานกาแฟมันดีมาก เพราะไดดมื่ กาแฟฟรีครับ
(หัวเราะ) แตชวงนี้นองถายงานเยอะครับ

ตอนนี้ชีวิตมันแปลกไปไหมที่ต้องมานั่งตอบคําถามสื่อบ่อยๆ

ชอบดื่มกาแฟมากไหม

ฟิลลิปส์หนีสโลว์ไลฟ์มาจากสวีเดนไม่ใช่เหรอ

มากครับ เหมือนคนสวีเดน ถานองจําไมผิด คนสวีเดนดืม่
กาแฟมากเปนอันดับ 3 ของโลก ดืม่ เยอะ แบบเขมขนดวย
ชอบดื่มกาแฟอะไรมากที่สุด

เปนชวงๆ ครับ สวนใหญจะเปนแฟลตไวตครับ จะเหมือน
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สําหรับนอง การสัมภาษณเหมือนเปนการคุยกันแลวก็ไดรูจัก เหมือนคุยกับ
เพื่อนครับ เปนสโลวไลฟ
ใช แตถาเปนวิธีคุยกัน เหมือนเปนการสื่อสารระหวางกันก็ไมตองรีบคุย
ฟิลลิปส์ดูเป็นคนพลังเยอะ ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา ดูมีความสุข

ใชครับ สําหรับนอง ทุกครั้งที่อยูในกองถาย นองจะมีความสุขมาก มีพลัง
ยิ่งวันไหนมีถายทําเยอะ ยิ่งมีพลัง

AGE: 22
TEAM:
LUKKADE
NATIONALITY:
THAI

25

AGE: 26
TEAM:
PEACH
NATIONALITY:
THAI-DANISH

ส่วนสูง 190 เซนติเมตร บวกกับใบหน้าชวนมอง
ที่มีส่วนผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตก
ก็ เ พี ย งพอแล้ ว ที่ จ ะทํ า ให้ ช ายหนุ่ ม คนหนึ่ ง
กลายเป็ น จุ ด รวมความสนใจในทุ ก ครั้ ง ที่
ปรากฏตัว อย่างไรก็ตามชีวิตของผู้ชายวัย
26 ปีคนนี้ ไม่ได้น่าสนใจเพี ยงเพราะรูปที่เป็น
ทรัพย์เท่านั้น แต่บริบทอันหลากหลายของ
เส้นทางชีวต
ิ ทีป
่ ะปนระหว่างเดนมาร์ก-กรุงเทพฯ
ก็ทําให้แมนพร้อมเรียนรู้ชีวิตในสถานการณ์
ต่างๆ รวมถึงการก้าวเข้าสูว่ งการบันเทิงเกิน
กว่าครึ่งตัวแล้วในวันนี้ แม้จะไม่ใช่สิ่งที่สนใจ
มาแต่ด้ง
ั แต่เดิมก็ตาม

คุณเป็นลูกครึ่งเดนมาร์ก

ใชครับ พอผมเปนคนเดนมารก ชวงเด็กผมโตที่เมืองไทย
เรียนโรงเรียนรัฐบาล แตยายไปเรียนที่เดนมารกตอนอายุ
15 ผมอยูเดนมารก 5 ป เปนชวงเวลาที่ไดประสบการณ
หลายอยาง เพราะอยูคนเดียว ใชชีวิตดวยตัวเอง ผมกลับ
เมืองไทยตอนอายุ 20 แลวมาเรียนดานบริหารโรงแรมที่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ตอนแรกคิดวาชอบ
ดานนีน้ ะครับ แตพอไปฝกงานก็คดิ วาไมนา จะชอบแลวละ
(หัวเราะ) ตอนนั้นผมฝกงานในหองอาหาร ทํางานตั้งแต
วันจันทรถงึ เสาร เจ็ดโมงเชาถึงหาโมงเย็น ก็คดิ วาผมอาจจะ
ฝนผิดอยาง (หัวเราะ)”
ภาพที่ฝันไว้เป็นอย่างไร

อยูใ นโรงแรมสวยๆ นอนจิบค็อกเทลริมหาดสบายๆ มีสปา
ใหเขา มีสระวายนํา้ อันนัน้ คงตองเปน GM กอน แตตอนนี้
รูแลววาการทํางานจริงมันเปนอีกอารมณหนึ่ง หรือจริงๆ
ผมอาจจะยังไปไมถึงฝนก็ได อาจจะตองอีกสัก 20-30 ป
้ แรกให้ฟงั หน่อย คุณไม่ได้
เล่าถึงตอนเข้าวงการครัง
่ ยากเป็นดารา
เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่วงการ เหมือนคนทีอ
ส่วนหนึ่งในยุคนี้เขาทํากันใช่ไหม

ผมไปเดินจตุจักร กําลังเลือกรองเทาอยู ก็มีโมเดลลิ่งมา
ยืนรออยูห นาราน ถามผมวาสนใจเดินแบบไหม มีคา ขนม
ใหนิดหนอย 4,000-5,000 บาท ดวยความที่ตอนอยู
เดนมารกผมทํางานพิเศษหาคาขนมอยูแลว พอกลับมา
ไทยก็ยังอยากที่จะมีงานอยู แตที่นี่ไมคอยอํานวยที่เราจะ
ไปทํางานตามซูเปอรมารเก็ตเหมือนที่ตางประเทศ คิดวา
งานนี้อาจจะเปนโอกาสดี ก็เลยลองไปทําดู แรกๆ ก็เดิน
มึนๆ ตาลอยๆ
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ในฐานะที่ คุ ณ คลุ ก คลี ม าแล้ ว ทั้ ง เดนมาร์ ก และไทย
คุ ณ มองเรื่ อ งความเท่ า เที ย มทางเพศระหว่ า งสอง
สังคมนี้อย่างไร

มีงานแสดงด้วยใช่ไหม แต่ดูเหมือนแรกๆ คุณจะ
ไม่ค่อยชอบงานแสดงหรือเปล่า

กอนหนานี้ผมไมชอบ เพราะมันเหมือนเราตองพยายาม
พรีเซนตตัวเอง เราตองพยายามหลอ พยายามเปนอะไร
ที่คนอื่นพยายามใหเราเปน แตพอผมเรียนการแสดงกับ
ครูรม ผมเขาใจมากขึน้ ทีผ่ า นมาผมทําพวกโฆษณาซึง่ จะ
ตองเร็ว กระชับ บางทีตองทําทาแฮปป ทั้งที่ไมไดรูสึก
อยางนั้นจริงๆ แตพอไดมาเรียน ก็ทําใหเรารูสึกมากขึ้น
เริ่มเลนบทบาทยาวๆ ได

อยากเปนนักฟุตบอลครับ เลนฟุตบอลมาตั้งแต 8 ขวบ
แตพออายุ 13-14 ก็เริม่ อยากทําอยางอืน่ แลวฟุตบอลใน
เมืองไทยตอนนัน้ มันยังไมบมู มากเหมือนตอนนีด้ ว ย ก็เลย
ไมรวู า จะไปตอทางนีย้ งั ไง เสียดายเหมือนกัน ไวชวี ติ หนา
มันตองมีสักชีวิตหนึ่ง (หัวเราะ)
ไปๆ มาๆ เหมือนชีวิตคุณจะจัดสรรให้คุณต้องเข้า
สู่วงการบันเทิงจนได้

ผมเริ่มเปนนายแบบตั้งแตอายุ 20 แตงานก็ไมไดเยอะ
มากมายนะครับ จริงๆ ผมไมชอบที่จะตองมาประกวด
ตองมาแขงขันออกทีวี ทีแรกเกือบจะไมมาแลว ผมโทร.
หาอติลาคืนกอนที่จะไปออดิชัน อติลาบอกผมวาจะมา
และบอกวาผมควรมา เลยคิดวาคงตองทําอะไรสักอยาง
กับชีวติ แลวละ ไมงนั้ ตองกลับไปทํางานโรงแรม (หัวเราะ)
สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไม่คาดฝันที่ได้จากการแข่งขัน

ผมมาดวยความคิดคอนขางติดลบกับรายการ ผมคิดวา
ผมตองกลายเปนตัวตลกแนๆ เราเคยเห็นการแขงขันของ
ซีซันที่แลวในอินสตาแกรมที่เขาดาๆ กัน ผมวามันโคตร
ไรสาระเลย จะมาทําอะไรอยางนี้กันทําไมวะ ตอนที่ผม
ตัดสินใจมา เหมือนเราพยายามเอาชนะสิ่งที่เราไมชอบ
แตเราตองทําเพื่ออนาคต แตพอไดมาเจอเพื่อนๆ มาเจอ
เมนเทอรทั้ง 3 คน ทุกอยางมันลงตัวจริงๆ ผมไดเรียนรู
ไดกาวขามสิ่งที่เรากลัว ก็เหมือนเราโตขึ้นอีกขั้น
คุณเป็นลูกครึ่งที่มีความเอเชีย แถมช่วงวัยรุ่นยัง
ไปโตที่เดนมาร์กอีกด้วย คุณเคยเจอสถานการณ์ท่ี
เข้าข่ายโดนกลั่นแกล้งบ้างไหม

ไมมีนะครับ อาจจะเปนเพราะผมเริ่มตัวใหญแลวดวย
(หัวเราะ) ผมวาดวยความทีเ่ ราเปนคนไทยดวยมัง้ มีความ
ออนนอมถอมตน มันเลยอยูงาย ผมอาจจะอยูเปนก็ได
ผมโตเมืองไทยตัง้ แตเด็ก เคยเรียนโรงเรียนรัฐบาล มีเพือ่ น
เปนเด็กแวน เคยเปนทหารดวย เราก็อยูตรงนั้นมา เราก็
อยูได รูวาจะอยูอยางไร

แมน-ธฤษณุ สรนั น ท์

่ งทีส
่ นใจมาแต่แรก
คุณบอกว่างานในวงการไม่ใช่เรือ
พอมาเรียนการโรงแรมก็อาจจะไม่ค่อยตรงฝันแล้ว
้ ฝันของคุณตอนเด็กๆ คืออะไร
ในตอนนี้ ถ้าอย่างนัน

มีความแตกตางนะครับ ที่โนนเขาเปดโอกาสใหผูหญิงแสดง
ความสามารถไดมากกวา แตผมวาในโลกของผูชายก็ไมรูวา
ทําไมถึงตองกดผูหญิงอยูหนอยๆ บางทีอาจไมรูตัวดวยซํ้า
ผมวามันอยูในสัญชาตญาณของผูชายที่อยากจะเปนผูนํา
แตผมวาผูห ญิงเดีย๋ วนีเ้ กงมาก ไมมอี ะไรแพผชู ายเลย ผูห ญิง
มีความเขาใจ ออนโยน ละเอียด
่ งความหลากหลายทางเพศล่ะ ระหว่างเดนมาร์ก
แล้วเรือ
กับไทยที่คุณเห็นเป็นอย่างไร

ผมวาเมืองไทยนาจะยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศ
มากกวาที่เดนมารกนะ หรือวาที่โนนอาจจะมีไมเยอะเทาที่นี่
คนเขาอาจจะนอย แตวาที่โนนเขาก็คอนขางเปดเผยกันพอ
สมควรนะครับ เขาจูบกันในที่สาธารณะ เมืองไทยก็มีเยอะ
แตไมรูทําไมเรามัวแตตอตานมัน ทําไมเราถึงไมยอมรับมัน
และทําใหมันเปนเรื่องธรรมชาติ ทั้งที่มันคือเรื่องธรรมชาติ
เดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่มีดัชนีความสุขสูงที่สุด
ในโลก มีวิถีสร้างสุขแบบ ‘ฮุกกะ’ (Hygge) ที่ดังไป
ทั่วโลก คุณรู้จักปรัชญานี้ใช่ไหม

รูจักครับ จริงๆ มีหนังสืออยูเหมือนกัน เพื่อนซื้อมาใหอาน
แตใช คนที่นั่นเขาใชคําวาฮุกกะกันบอย
แล้ว ‘ฮุกกะ’ ของคุณเป็นอย่างไร

ฮุกกะอยูในทุกอยางครับ ฮุกกะของผม จะนึกถึงรถแคมปง
ของพอ ตอนผมเรียนทีเ่ ดนมารกก็อยูโ รงเรียนประจํา สวนพอ
จะอยูในรถแคมปงที่มีเต็นท ตั้งอยูในสวนกลางธรรมชาติ
บางทีไปเยี่ยมพอวันเสาร-อาทิตย เขาก็จะทําบารบีคิวใหกิน
เราก็จะนั่งดูหนังกันในรถแคมปงเล็กๆ ขางนอกมันหนาว
แตขา งในมันอุน จุดเทียน นัง่ ดูหนัง กินกาแฟ คุกกี้ นีค่ อื ฮุกกะ
เหมือนเราสรางความอบอุนจากอะไรเล็กๆ นอยๆ ไมตองหรู
แตดูอบอุน
แล้วเมืองไทยล่ะ คุณมีช่วงเวลาฮุกกะบ้างหรือเปล่า

ที่นี่ฮุกกะก็อยูในหลายอยางนะ ผมชอบความเรียบงายของ
เมืองไทย ความพอเพียงของคนบางคน อยางแมคาในตลาด
ซึ่งอาจทํางานไดเงินไมเยอะมากเทาไร แตเขาก็อารมณดี
ยิ้มใหเรา หัวเราะ มันมีเสนห เปนความอบอุนที่สัมผัสได

ผู้ช่วยช่างภาพ ณภัทร ศิริสินชุติเดช
ช่างแต่งหน้า บุศย์รินทร์ หวังวิศาล
ช่างทําผม หฤษฏ์ ปัญญาอ้าย
เสื้อผ้า Leisure Project Store, P.MITH
สถานที่ Sonder Living Thailand
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เตรี ย มพร้ อ มชมนิ ท รรศการใหม่ ‘ถอดรหั ส ไทย‘ ของมิ ว เซี ย มสยาม ที่ ม าพร้ อ มกั บ รู ป โฉมใหม่ เ ช่ น กั น

EVENT
เรื่องและภาพ อรัณย์ หนองพล

THAINESS
DECODING
‘ถอดรหัสไทย’ นิทรรศการใหม่ของมิวเซียมสยาม
ที่มาพร้อมกับหมุดคณะราษฎรที่สาบสูญ

ห้อง 3

ขึ้นชื่อว่าพิ พิธภัณฑ์แล้ว คนไทยส่วนใหญ่คงนัง
่ หาว พร้อมทัง
้ เชื่อไว้ก่อนว่าน่าเบื่อ ก่อนจะก้าวเท้าเดินเข้าไปด้วยซ�า้ แต่ ‘มิวเซียมสยาม’ ขึ้นชื่อว่าเป็นพิ พิธภัณฑ์
ที่มีแฟนๆ จ�านวนหนึ่งชื่นชอบในแง่ของการเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ส
ี นุก และมีอะไรต่อมิอะไรให้ผู้ชมได้ซึมซับความรู้แบบมีส่วนร่วมไปกับเรื่องราวพร้อมๆ กันได้
หลังผ่านการศึกษาวิจัยข้อมูลมากว่า 4 ปี รวมถึงปิดสถานที่เพื่ อปรับปรุงและติดตั้งงานแสดงชิ้นใหม่อีกกว่าปีครึ่ง มิวเซียมสยามและนิทรรศการถาวร
เรื่องใหม่ก็พร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมแล้วในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ก�าลังจะมาถึงนี้
แต่ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ THE STANDARD มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมส่วนหนึ่งของนิทรรศการใหม่แกะกล่องนี้ก่อนใคร บอกได้ว่าเต็มไปด้วย
ความหวือหวา น่าขบคิด และร่วมสมัยกว่าเดิม เป็นภาพใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และอยากให้คุณได้ไปเยี่ยมเยือนสักครั้ง
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ห้อง 2

ห้องหมายเลข 1: ไทยหรือเปล่า

เมือ่ เริม่ ต้นเดินเข้าไปในนิทรรศการห้องแรก เราจะพบกับ
หุน่ ตัง้ โชว์หมุนอวดเรือนร่างในชุดสีดา� สุดเซ็กซี่ พร้อมทัง้
สวมชฎาไว้บนศีรษะ แค่เปิดตัว เราก็สัมผัสได้ถึงความ
น่าสนใจในระดับพีกและค่อนข้างส่งผลกระทบต่อ
ความคิด สามารถเรียกร้องความน่าสนใจได้ในระดับหนึง่
กับการหยิบยกเอาประเด็นการสวมชฎาขึ้นเวทีของ
ศิลปินสาวเลดี้ กาก้า (Lady Gaga) เมื่อครั้งมาทัวร์
คอนเสิร์ตที่เมืองไทยเมื่อ 5 ปีก่อน มาเป็นเรื่องราวหลัก
ของห้องล�าดับแรกนี้
นอกจากนี้ยังมีข้อความอีกมากมายที่ทิ้งเรื่องราว
ไว้ทั่วบริเวณห้องสีด�าแสงทะมึนนี้ เพื่อให้คุณได้ตั้ง
ค�าถามว่า ‘หุน่ นีม้ คี วามเป็นไทยหรือเปล่า’ ‘ความเป็นไทย
วัดกันตรงไหน’ ซึ่งค�าตอบก็แล้วแต่วิจารณญาณและ
ทัศนคติของผู้ชมแต่ละคน

ไขรหัส ถอดความลับความเป็นไทย

อย่าเพิ่งเอียนกับเรื่องราวการสร้างชาติ ความเป็นไทย
หรือการสืบรากชาติพันธุ์
เพราะนิ ท รรศการครั้ ง นี้ ค ่ อ นข้ า งคล้ า ยคลึ ง กั บ
นิทรรศการก่อนหน้าทีช่ อื่ ‘เรียงความประเทศไทย’ ทีจ่ ดั
แสดงมากว่า 8 ปี แต่ครั้งนี้มิวเซียมสยามได้สรุปย่อ
และเพิ่ ม เติ ม ประเด็ น ที่ น ่ า สนใจเข้ า มาให้ ร ่ ว มสมั ย
มากขึ้น เกี่ยวกับเรื่อง ‘ถอดรหัสไทย’ ประกอบด้วยห้อง
นิทรรศการจ�านวน 14 ห้อง ที่จะพาคุณเข้าไปรับรู้ถึง
กระบวนการสร้างชาติ และความเป็นไทย พร้อมชวน
คุณตั้งค�าถามกับเรื่องราวเหล่านั้นในทุกแง่ ตั้งแต่ชาติ
การศึกษา อาหาร ศิลปะ และอืน่ ๆ อีกมากมาย โดยเลือก
วิธกี ารน�าเสนอทีท่ นั สมัยขึน้ ให้คณ
ุ ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่
กับทุกสิ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้มากขึ้น
โดยการเปิดตัวส่วนหนึง่ ของ ‘ถอดรหัสไทย’ ครัง้ นี้
มิวเซียมสยามเปิดให้เราได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆ
ใน 6 ห้อง ที่มีคาแรกเตอร์โดดเด่นและน่าสนใจที่สุด

ห้องหมายเลข 2: ไทยแปลไทย

คุณจะได้ท�าตัวเป็นนางร้ายในละครหลังข่าว ที่ก�าลัง
ตามหามรดกลั บ ของเจ้ า คุ ณ ปู ่ ซึ่ ง แอบซ่ อ นไว้ ใ นตู ้
เพราะห้องที่สองนี้เต็มไปด้วยลิ้นชักจ�านวนมากที่แอบ
ซ่อนเรื่องราวความเป็นไทยต่างๆ เอาไว้ พร้อมทั้ง
น�าเสนอประเด็นว่าด้วยเรื่องของความเป็นไทยที่ถูก
สร้างขึ้น เปลี่ยนแปลง และหมดอายุไปในแต่ละช่วง
เวลา ทัง้ ของเล่น ภาพยนตร์ไทย รูปแบบศิลปะของ
พระพุทธรูป ธงชาติ รอคอยให้คุณมารื้อค้น เปิดลิ้นชัก
ความคิดกันอย่างสนุกสนาน
ส่วนความ ‘พีก’ ที่สุดของห้องเบอร์สองนี้ เราจะ
ได้เห็น ‘หมุดคณะราษฎร’ ในต�านานที่หายสาบสูญกัน
แบบเต็มตาอย่างแน่นอน ซึ่งทางมิวเซียมสยามยังขอ
อุบไว้กอ่ นว่าจะมาในรูปแบบไหน (อาจจะมาในรูปแบบ
ม็อกอัพเสมือนจริง เอ๊ะ! หรือจะมีของจริงอยูท่ นี่ กี่ นั นะ?)
คงต้องรอตอนเปิดเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่ง
ห้อง 1
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ห้อง 9

ห้องหมายเลข 3: ไทยตั้งแต่เกิด

• มิวเซียมสยามเปิดให้บริการมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยอยู่คู่ถนน
สนามไชย และคนกรุงเทพฯ มากว่า
9 ปี หลังจากนิทรรศการเรื่องเดิม
‘เรียงความประเทศไทย’ จัดแสดง
มานานราว 8 ปี และปิดปรับปรุง
นิทรรศการ ‘ถอดรหัสไทย’ นับเป็น
ครัง
่ วิ เซียมสยามปรับเปลีย
่ น
้ แรกทีม
และน�าเสนอนิทรรศการถาวรเรือ
่ งใหม่
• ไฮดรอลิก โมดูล (Hydraulic
Module) คือเทคโนโลยีท่ีน�าระบบ
ไฮดรอลิกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ส่ ว นจั ด แสดง โดยใช้ แ รงดั น ใน
การยกหรื อ เคลื่ อ นไหววั ต ถุ ซึ่ ง
สอดคล้องกับระบบและระยะเวลา
ของการเล่ า เรื่ อ งที่ พิ พิ ธภั ณ ฑ์
ออกแบบไว้
• ป้ายเล่าเรื่องราวในนิทรรศการ
ใหม่ น้ี ออกแบบมาเพื่ อ คนทุ ก วั ย
โดยค�านึงถึงผูส
้ ง
ู วัยเป็นหลัก ด้วย
ตัวอักษรทีใ่ หญ่และอยูร่ ะดับสายตา
คุณปู่คุณย่าไม่ต้องก้มๆ เงยๆ

‘ความเป็นไทย’ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในประเด็นทาง
สั ง คมต่ า งๆ ตั้ ง แต่ เ รื่ อ ง 3 สถาบั น หลั ก ชาติ นิ ย ม
การท่องเที่ยว การค้าขาย วัฒนธรรม และอื่นๆ อีก
มากมาย ห้องล�าดับที่ 3 จะเป็นผูไ้ ขความกระจ่างในเรือ่ ง
‘การสร้างชาติ’ และความเป็นไปของ ‘ความเป็นไทย’
ในแต่ละยุคสมัย ผ่านผู้เล่าเรื่องและ ‘สิ่งของ’ ต่างๆ
ที่จะถูกยกขึ้นมาจากแผ่นไม้ขนาดใหญ่ตรงหน้าคุณ
เรียกได้วา่ ห้องนีเ้ ป็นไฮไลต์ทเี่ ก๋ทสี่ ดุ ของนิทรรศการครัง้ นี้
ความน่าสนใจอยู่ตรงที่คุณจะได้พบกับการใช้
เทคโนโลยีไฮดรอลิก โมดูล (Hydraulic Module) ซึ่ง
เป็นครั้งแรกในแวดวงพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยที่ใช้
เทคโนโลยีล�้าสมัยนี้มาน�าเสนอ สร้างความน่าตื่นตา
ตื่นใจ ท�าให้ 15 นาที ที่อยู่ในห้องนี้มีแต่ความสนุก
อันน่าประทับใจ แอบบอกว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะมาก
ตั้งแต่ยคุ ประวัตศิ าสตร์ ยุคล่าอาณานิคม จอมพล ป.
พิบลู สงคราม จนถึงโมเดลพระบรมโกศของรัชกาลที่ 9
ส่วนของป๊อปคัลเจอร์ ก็มีตั้งแต่การก�าเนิดผัดไทย
การไหว้ เรือ่ ยมาจนถึงยุคฟองสบูแ่ ตก แคมเปญ Amazing
Thailand และมีแม้กระทัง่ พีป่ ยุ๋ -ภรณ์ทพิ ย์ นาคหิรญ
ั กนก
ห้องหมายเลข 11: ไทยดีโคตร

‘ความเป็นไทยคือการรับมา ปรับเปลี่ยน และปรับใช้’
ประเด็นนี้มิวเซียมสยามเลือกน�าเสนอเรื่องราวผ่าน
พัฒนาการของศิลปะไทยในยุคสมัยต่างๆ ผ่านแก้วใส
อะคริลกิ ทีม่ ภี าพร่างของเจดียแ์ ละพระปรางค์ในศิลปะ
แต่ละยุคตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา เรื่อยมาจนถึงศิลปะใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยลูกเล่นในห้องนี้ก็เรียกว่า
เรียบง่าย แต่ได้มาก ด้วยการให้คณ
ุ ชมวิวฒ
ั นาการทาง
ศิลปะได้ดว้ ยมือของคุณเอง โดยการโยกแผ่นอะคริลกิ ใส
ไปมา เพือ่ เปรียบเทียบรูปแบบศิลปะต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
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ห้อง 10

ห้อง 11

อีกทั้งในห้องนี้ยังมีการเล่าเรื่องวิวัฒนาการของ
ตัวอักษรไทย ชุดไทย และรถตุ๊กตุ๊กไทยอีกด้วย
ห้องหมายเลข 10: ไทยชิม

ถ้าพูดถึงความเป็นไทย เรือ่ งราวง่ายๆ ทีค่ ณ
ุ เองก็พอจะ
เข้าใจ และสามารถหยิบยกไปพูดให้คนชาติอนื่ ๆ ฟังได้
ก็คงเป็นเรือ่ ง ‘อาหารไทย’ โดยห้องไทยชิมนีเ้ ต็มไปด้วย
เมนูต่างๆ ที่ไท้ยไทย ตั้งแต่ต้มย�ากุ้ง มัสมั่น ไก่ย่าง
หรือแม้แต่ไข่เจียวไทย โดยให้ข้อมูลในรูปแบบที่เก๋ไก๋
ซึ่งคุณจะต้องหยิบจานเปล่าบนชั้นมาวางลงบนช่อง
ที่ก�าหนดให้ ก่อนที่ระบบจะแสดงภาพความงามของ
เมนูและเรื่องราวออกมา
ที่ส�าคัญห้องนี้ยังมีความสนุกให้คุณได้ประลอง
ความรู้ความเข้าใจ ผ่านค�าถามง่ายๆ ที่ชวนให้ขบคิด
เช่น ไก่ย่างที่เรากินนั้น ท�าไมบ้างก็เรียกไก่ปิ้ง บ้างก็
เรียกไก่ยา่ ง หรือท�าไมปลากริมไข่เต่าไม่มสี ว่ นประกอบ
ของเนื้อสัตว์ เราไม่ขอตอบ แต่เก็บเอาไว้ให้คุณได้ไป
หาค�าตอบกันเอาเอง

ห้องหมายเลข 9: ไทยวิทยา

ห้องสุดท้ายที่เราได้เข้าชม บอกได้เลยว่าเป็นห้องที่
กล้าเล่าและประเด็นดีอย่างน่าชื่นชม ว่าด้วยเรื่องของ
พัฒนาการทางการศึกษาไทย ห้องนี้จัดแสดงเรื่องของ
การศึกษาไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 อันเป็นยุคชาตินิยม
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นการศึกษาไทยยุคพอเพียง
เห็นภาพชัดแจ้งด้วยโต๊ะนักเรียนหลากรุ่น แบบเรียน
สมุดจด รวมถึงมีชุดนักเรียนให้คุณได้เปลี่ยนตัวเอง
กลับไปสู่วัยประถมหรือมัธยมด้วย
ที่เราบอกว่าประเด็นดีและกล้าเล่า ก็เพราะห้องนี้
เล่าเรื่องการสร้างรัฐ ประเด็นเรื่อง ‘ชาตินิยม’ ผ่านการ
ศึกษาไทย ซึ่งท�าได้อย่างแยบยลและเข้มข้น จนเผลอ
นึกถึงสมัยเรียนทีเ่ ราไม่เคยได้สงั เกตเรือ่ งราวเหล่านีเ้ ลย
เรารอคอยให้คุณมาตีความเรื่องราวด้วยตนเอง

ห้อง 3

นี่เป็นเพียงน�้าจิ้มใน 6 ห้อง จากทั้งหมด 14 ห้อง
จัดแสดงของนิทรรศการถอดรหัสไทย นิทรรศการถาวร
ชุดใหม่จากทางมิวเซียมสยาม โดยอีก 8 ห้องที่เหลือ
มิวเซียมสยามได้เกริน่ อย่างคร่าวๆ ว่าจะเป็นการจัดแสดง
วัตถุมากหน่อย แต่ทีมงานยืนยันว่าเป็นการจัดแสดง
ที่หวือหวาพอๆ กับ 6 ห้องแรกนี้อย่างแน่นอน ทั้งยัง
ออกแบบให้ผชู้ มได้มสี ว่ นร่วมกับทุกจุดในนิทรรศการนี้
อย่างมากที่สุด
ถอดรหัสไทย นิทรรศการถาวรชิ้นใหม่ คือเรื่องราว
ที่มิวเซียมสยามต้องการสื่อสารให้คุณได้เข้ามาตั้ง
ค�าถาม ตีความเรือ่ งราว และประเด็นของความเป็นไทย
ให้ ก ระจ่ า งยิ่ ง ขึ้ น พกทั ศ นคติ แ ละวิ จ ารณญาณมา
ให้พร้อม โดยจะเปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบ
ในวันที่ 2 ธันวาคม ที่จะถึงนี้
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BUSINESS TALE
เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

THE
SECOND
GENERATION

การเป็นทายาทที่มาสานต่อธุรกิจของครอบครัวย่อมมีความกดดันเป็นทุนเดิม ไม่ต่าง
จากความคิดของ แสงณรงค์ มนตริวัต เจ้าของร้านลูกไก่ทอง ทายาทรุน
่ ที่ 2 จากร้าน
ไก่ทอง ทีป
่ ระสบความส�าเร็จอย่างยาวนานมาตัง
ุ่ คุณแม่ เขาเปลีย
่ นความกดดันเป็น
้ แต่รน
ความตัง
่ ะพิสจ
ู น์ตว
ั เอง ก่อร่างสร้างร้านลูกไก่ทองให้ประสบความส�าเร็จได้ภายใน
้ ใจทีจ
เวลา 8 ปี เกิดปรากฏการณ์ท่ม
ี ีลูกค้ามายืนรอหน้าร้านจนชินตา
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THE NEXT GENERATION

จุดเริ่มตนของรานนี้เกิดจากคุณแมเลย เพราะคุณแม
เปดรานอาหารไกทอง ผมเห็นคุณแมทําอาหารมา
ตั้งแตเด็ก บางครั้งที่แมไปเมืองนอกหรือปวยก็จะใช
ใหเราไปซื้อกับขาวในตลาด ผมก็ไดเรียนรูมาเรื่อยๆ
เลยอยากจะถายทอดวิชานี้ผานอาหารวาแมเราทํา
อาหารอรอยอยางไร ผมขอแมออกมาทําสาขาแรกที่
ทองหลอ ตอนนั้นคุณแมก็ยังไมอยากใหเราทําเทาไร
ตอนแรกเราเปดเปนพื้นที่ใหลูกคาของบริษัทเครื่อง
สําอางที่เราทํามานั่งคุยกัน มีคาเฟ มีขนม แลวก็เอา
อาหารจากรานไกทองมาอุนรอนเสิรฟ ผานไป 2-3 ป
มีชวงหนึ่งที่รานไกทองไมสามารถสงอาหารใหเราได
เพราะปดปรับปรุง เหมือนเปนโอกาสใหเราไดทาํ อาหาร
เสิรฟ จากครัวทีร่ า นอยูป ระมาณ 3 เดือน ทัง้ คุณพอและ
คุณแมก็ไฟเขียวใหเปดราน แลวตั้งชื่อวา ‘ลูกไกทอง’
หลังจากนั้นไมนานก็เปดสาขาเพิ่มที่ Chic Republic
สาขา ดิ เอ็มควอเทียร และสยามพารากอน
DELICIOUS IS A KEY

ความรักในวิชาอาหารของแม บวกกับการเปนคนชอบ
ทําอาหาร ผลักดันใหเราอยากทําอาหารใหดี ผมอยาก
บอกกับทุกคนวา นี่คืออาหารของแมที่ไมเหมือนกับ
รานอาหารไหนๆ เลย เพราะสุดทายแลวแกนของการ
ทํารานอาหารคือ รสชาติอาหารตองอรอย แตมันตอง
ใชเวลาในการสื่อสารกับลูกคา คือการตั้งใจทําอาหาร
ใหอรอยที่สุดและดีที่สุด ผมเลือกใชวัตถุดิบที่เหมาะ
กับอาหารที่สุด มันลึกกวาการเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุด
ดวยซํ้า สิ่งที่ดีที่สุดทุกคนสามารถหาได ทําได แตมัน
จะดีพอไหม หรือเราจะทํายังไงใหอาหารนี้เหมาะสม
และมีคุณภาพที่ถูกตองที่สุด นี่คือเรื่องของมืออาชีพ

่ ว่า
“ผมเชือ
ถ้าทุกคน
ทํางานด้วย
ความรัก
และความสุข
ผลงานก็จะ
ออกมาดี”

ADD MORE VALUE

หนาตาอาหารก็เปนเรื่องสําคัญ มันไมเหมือนยุคแม
ของเราที่ผานการปลูกฝงวามันเปนเรื่องของรสชาติ
แตในยุคนี้มันไมไดเลย เรื่องของรสชาติเปนเรื่องที่อยู
ทายซอย แตหนาตาอาหารเปนเรื่องที่อยูตนซอย คนก็
จะเห็นของตนซอยกอน ซึ่งตัวผมก็ดูแลหนาตาอาหาร
และการถายภาพเมนูเองเลย เพราะเราจะรูวาภาพนี้
หรืออาหารเมนูนี้จะเนนอะไรใหกับลูกคา

DISHES AND SOULS

สิ่งที่ทําใหเราแตกตางไปจากรานอื่นๆ ก็คือ เรามีจิต
วิญญาณอยู ผมเชื่อในเรื่องของความรักและความ
ซื่อสัตย เราไมเคยปรับเปลี่ยนอะไรใหมันลดลง มีแต
ทําใหมันดีขึ้น การบริการทั้งตอหนาและลับหลังเราก็
เหมือนกัน ความรักลูกคาในตัวลูกนองทุกคนก็ทําให
เราทํางานออกมาไดดี การมีทีมงานที่ดีจึงเปนเรื่อง
สําคัญ เพราะเราไมสามารถทํางานเพียงคนเดียวได
ผมชอบพัฒนาเรื่องคนมาก เพราะเชื่อวาเราทํางาน
คนเดียวไมไดหรอก แตสามารถสรางคนขึ้นมารอยคน
พันคนเพื่อมาชวยงานเราได เพราะมันจะกลายเปน
ตนไมที่เราปลูกขึ้นมาเอง
PREPARE FOR THE FUTURE
เดือนพฤศจิกายนนี้ เราจะเปิดสาขาเพิ่ มเติมที่สนามบิน
ดอนเมือง แล้วก็จะมีการแตกไลน์แบรนด์ร้านอาหารอีก
ซึ่งจะเป็นแบรนด์ร้านอาหารในระดับกลาง เหมือนตอนนี้
เราท�าร้านลูกไก่ทองเป็นรถยนต์ BMW Series 7 แต่เรา
จะท�าซีรีส์ออกมา เพราะเรามองเห็นอนาคตว่า วันหนึ่ง
การท�าอาหารแบบนี้มันจะตัน และเกิดความเพี้ ยนของ
รสชาติมากเกินไป ถ้าหากเรายังขยายสาขาไปเรื่อยๆ
เพราะเราปรุงอาหารจานต่อจาน ดังนั้นมันจึงมีข้อจ�ากัด
เยอะมากที่ท�าให้เราไม่มีทางเปิดร้านลูกไก่ทองเป็นร้อย
สาขา แล้วมีรสชาติอาหารเหมือนกันทุกสาขา เราพยายาม
ทีจ
่ ะท�าอย่างไรให้รสชาติของอาหารเพี้ยนน้อยทีส
่ ด
ุ ก็เลย
ใช้วิธีแตกไลน์ร้านแล้วค่อยบุกตลาดดีกว่า

DO’S

DON’TS

ผมให้ ค วามส� า คั ญ กั บ
ที ม งานมาก จึ ง สร้ า ง
บรรยากาศของร้ า นให้
เหมือนกับการกินอาหาร
ทีบ
่ า้ น เพื่อให้ทก
ุ คนรูส
้ ก
ึ
เหมื อ นไม่ ไ ด้ ม าท� า งาน
เพราะเขาท� า งานอยู่ ใ น
ร้านเราวันละ 8-9 ชัว่ โมง
ความรู้สึกในการท�างาน
ต้องอบอุน
่ และปลอดภัย

ถ้ า ไม่ ถ นั ด หรื อไม่ ช อบ
ธุรกิจอาหาร ก็ไม่ควรท�า
เพราะรายละเอียดมันเยอะ
กว่าที่คุณคิด

2552

2557

เปิดร้านลูกไก่ทองครั้งแรก
ที่ถนนทองหล่อ

ขยายสาขาเพิ่ มเติม Lukkaithong Royal Cooking
ที่ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

2555

2559

เปิดร้าน Lukkaithong
ที่ Chic Republic

เปิดสาขาล่าสุด Lukkaithong Royal Cooking และ Fucheer
ขายติม
่ า้ งสรรพสินค้า สยามพารากอน
่ ซ�า เบเกอรี ชาและกาแฟ ทีห

NEWS
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OPINION
VIDEO
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ภาพประกอบ Jackkrit Anantakul

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

ROBO-FARMERS
่ หุน
เมือ
่ ยนต์ปลูกข้าวให้คนกิน
เครื่ อ งจั ก รกลอั ต โนมั ติ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหม่
ส�าหรับภาคการเกษตร ที่จริงแล้วพวกเขา
เป็นมนุษย์กลุม
่ แรกๆ ทีต
่ อ
้ งท�างานร่วมกับ
เครือ
่ งจักรเลยทีเดียว เพราะตัง
้ แต่ปี 1892
ที่ ร ถแทร็ ก เตอร์ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยน�้ า มั น ถู ก
น� า มาใช้ เ พื่ อ แบ่ ง เบางานของเกษตรกร
เทคโนโลยีสา� หรับการเกษตรก็มก
ี ารพัฒนา
ขึ้นมาเรื่อยๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
การลดต้ น ทุ น และเพิ่ มผลผลิ ต ต่ อ การ
เพาะปลูกแต่ละครั้งบนพื้ นที่เท่าเดิม แต่ไม่
ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลขนาดไหน การท�า
การเกษตรก็ยังคงต้องอาศั ยมนุษย์อยู่ดี
มั น ยั ง เป็ น งานหนั ก ที่ ต้ อ งตื่ น แต่ เ ช้ า ตรู่
เป็นงานทีเ่ ต็มไปด้วยฝุน
่ ดินโคลน เหงือ
่ ไคล
และไอแดดแผดเผา แถมยั ง เป็ น งานที่ มี
แบบแผนค่ อ นข้ า งตายตั ว ในพื้ น ที่ จ� า กั ด
เพราะฉะนั้ น อาชี พ สายเกษตรกรรมจึ ง
เหมาะกับการใช้เครือ
่ งจักรและหุน
่ ยนต์เป็น
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อย่างมาก และนัน
่ ก็เป็นแนวคิดของโครงการ
Hands Free Hectare ที่มหาวิทยาลัย
ฮาร์เปอร์อดัมส์ เมืองนิวพอร์ต ประเทศ
อังกฤษ นักวิจัยทดลองใช้เครื่องจักรใน
การท�าการเกษตรทัง
้ หมด ตัง
้ แต่ถางหญ้า
พรวนดิน หว่านเมล็ด ฉีดยา เก็บตัวอย่าง
ก� า จั ด วั ช พื ช ไปจนถึ ง เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต
นีถ
่ อ
ื เป็นครัง
ี นุษย์แม้แต่คนเดียว
้ แรกทีไ่ ม่มม
ย่างเท้าเข้าไปในพื้นทีเ่ พาะปลูกข้าวบาร์เลย์
เกือบ 4 ไร่ (1.5 เอเคอร์)

ในการทดลองครัง้ นี้ รถแทร็กเตอร์อตั โนมัติ
ท�าหน้าทีเ่ ตรียมหน้าดิน ขุดร่องเพือ่ หยอดเมล็ด
ข้าวบาร์เลย์ในระดับความลึกและเว้นระยะห่าง
ตามที่ระบุไว้ หลังจากนั้นก็มีหุ่นยนต์คอยพ่น
ยาฆ่าเชือ้ รา ยาก�าจัดวัชพืช ใส่ปยุ๋ เมือ่ ถึงเวลา
ที่จ�าเป็นและตรงบริเวณที่ต้องการ มีโดรนรุ่น
มือจับคอยบินวนตรวจดูจากด้านบนว่ามีอะไร
ผิดปกติหรือไม่ และเก็บตัวอย่างของต้นข้าว

ทีเ่ ริม่ โตแล้วมายังห้องแล็บ เพือ่ ตรวจดูคณ
ุ ภาพ
สุดท้ายเมือ่ ข้าวบาร์เลย์สกุ งอม ก็มรี ถเกีย่ วและ
นวดข้าวอัตโนมัติเก็บเกี่ยวผลผลิตให้
ถ้าใครคุ้นเคยกับขั้นตอนการเกษตรยุค
ใหม่อยู่บ้าง จะพอรู้ว่าที่จริงแล้วมันเป็นงาน
จุกจิกพอสมควร มันไม่ใช่แค่ขุดรูบนพื้นดิน
เอาเมล็ดหย่อนดิน กลบน�้าราด หลังจากนั้น
ก็แค่อดใจรอให้มันงอกเงย และรอเก็บเกี่ยว
แต่มันยังมีขั้นตอนอื่นๆ อย่าง การคัดเลือก
เมล็ดพันธุท์ เี่ หมาะสมกับพืน้ ที่ การปรับหน้าดิน
การเตรียมปุ๋ยสูตรต่างๆ การก�าจัดศัตรูพืช
ต่ อ กรกั บ แมลงที่ กั ด กิ น พื ช แต่ ล ะชนิ ด ยั ง ไง
ปริมาณยาฆ่าแมลงที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
คือเท่าไร ไหนจะต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่
แปรปรวน เดีย๋ วร้อนเดีย๋ วฝน คาดการณ์ไม่ได้
สุดท้ายยังต้องรูด้ ว้ ยว่าพืชผักแต่ละชนิดพร้อม
ที่จะให้เก็บเกี่ยวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้
เมื่อไรกัน ถึงแม้จะบอกว่างานเกษตรกรรม
มีแพตเทิร์นที่ชัดเจนก็ตาม แต่ก็มีรายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญของมนุษย์เข้ามาช่วยอยู่ดี
เพราะฉะนั้นการตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลตัวอย่างที่พวกหุ่นยนต์ (ทั้งบนพื้นและ
โดรนในอากาศ) คอยเก็บจากพื้นที่เพาะปลูก
มาให้วิเคราะห์ตลอดเวลา
โครงการ Hands Free Hectare เพิ่ง
เก็บเกีย่ วผลผลิตไปเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน
ที่ผ่านมา หลังจากตัวอย่างข้าวบาร์เลย์ที่เก็บ
มานัน้ บ่งบอกว่ามันแห้งพอดีแล้ว ขัน้ ตอนการ
เก็บเกี่ยวทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
ได้ผลผลิตประมาณ 4.5 ตัน น้อยกว่าผลผลิต
ปกติทใี่ ช้แรงงานมนุษย์ประมาณ 35% ซึง่ ถือ
ว่าเยอะพอสมควร และจากการประเมินของ
เหล่านักศึกษาที่ ร่วมลงมือในการทดลองนี้
บอกว่า นีค่ งเป็นข้าวบาร์เลย์ทใี่ ช้ตน้ ทุนการผลิต
สูงที่สุดในประวั ติศาสตร์เช่นกัน เพราะใช้งบ
สนับสนุนจากรัฐบา ลอังกฤษกว่า 200,000
ปอนด์ หรือประมาณ 9 ล้านบาทเลยทีเดียว
โปรเจกต์ยิ่งใหญ่ ที่ยังไม่เคยมีใครท�าแบบนี้
ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นธรรมดา ซึ่งค่าใช้จ่าย
ส่วนมากคือ การจัดเตรียมอุปกรณ์ (รถแทร็กเตอร์
รถเกีย่ วข้าว โดรนเก็บตัวอย่าง ฯลฯ) เพราะฉะนัน้
การเพาะปลูกครัง้ ต่อไป ต้นทุนก็จะถูกลงกว่านี้
ตอนนีม้ โี ปรเจกต์หนึง่ ใน Kickstarter ชือ่ ว่า
Tertill ที่ถูกสร้างโดยผู้ก่อตั้งบริษัท iRobot
(บริษัทผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ Roomba)
มันเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กทรงกลม หน้าที่ของ
มันคือเป็นผู้ช่ว ยก�าจัดวัชพืชแบบอัตโนมัติใน
สวนผัก มีปมุ่ การท�างานแค่ปมุ่ เดียวคือ ปิด/เปิด
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โสภณ ศุภมั่งมี
ท�างานเป็น
โปรแกรมเมอร์
ให้กับบริษัท Intel และ
Microsoft เป็นหนึ่งใน
ทีมที่เริ่มต้นเสิร์ชเอนจิน
bing.com ตอนนี้ดูแล
ธุรกิจค้าส่งของ
ครอบครัวที่จังหวัด
เชียงใหม่ ลงทุนใน
ตลาดหุ้น เขียนหนังสือ
เป็นงานอดิเรก (ทีต
่ อนนี้
เหมือนว่าใช้เวลากับมัน
เยอะกว่างานประจ�า
เสียอีก) มีความสนใจ
เรื่องเทคโนโลยี
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
รักการอ่านและการเขียน
มาตั้งแต่เด็ก
ชอบอ่านหนังสือแนว
non-fiction โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและเทรนด์
เทคโนโลยีท่ก
ี �าลัง
เป็นที่น่าจับตามอง

“แม้ว่าในตอนนี้มันยังเป็นเรื่องใหม่และแพงอีก 5-10 ปีข้างหน้า
เราจะเริ่มเห็นการเกษตรที่มีหุ่นยนต์เป็นก�าลังหลักส�าคัญ
คอยท�างานดูแลตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวันอย่างไม่มวี น
ั หยุด”
ร่วมกันจะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าก็เร็ว แน่นอนว่า
การท�างานแบบเก่าๆ ที่ต้องตากแดด คลุกฝุ่น
เปือนดินโคลน อาจจะไม่ค่อยมีให้ท�าอีกต่อไป
เพราะหุ่นยนต์จะเป็นผู้ท�าหน้าที่เหล่านั้นแทน
ในขณะทีม่ นุษย์เป็นคนตัดสินใจสัง่ งานหุน่ ยนต์
ทั้งหลายที่วิ่งวุ่นเพื่อปลูกข้าวให้เรากิน เมื่อยุค
สมัยเปลีย่ น ลักษณะของงานก็ตอ้ งปรับไปด้วย
หลายคนอาจกังวลว่า ในอนาคตงานทั้งหลาย

จะถูกหุน่ ยนต์แย่งไปท�าหมด แต่ในมุมมองของ
ผมแล้วกลับรูส้ กึ ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ทปี่ รับตัวเก่ง
ประชากรโลกเพิม่ ขึน้ ทุกวัน อายุขยั ยืนยาวขึ้น
เรื่อยๆ และมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ที่ต้องกิน
อาหารวันละ 3 มื้อ เพราะฉะนั้นแทนที่จ�านวน
เกษตรกรจะลดลง เราอาจจะเห็นเด็กรุน่ ใหม่ที่
เห็นโอกาสและหันมาสนใจท�าอาชีพเกษตรกร
โดยมีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยมากขึ้นก็เป็นได้
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ผูใ้ ช้เพียงแค่กดปุม่ แล้ววางในสวน หลังจากนัน้
มันจะเดินไปตัดวัชพืชด้วยตัวเองเรื่อยๆ อย่าง
ไม่เหน็ดเหนือ่ ย ถ้ามีสวนกว้างหน่อย อาจจะใช้
หุน่ ยนต์สกั 2-3 ตัว วางเอาไว้ แล้วพวกมันจะ
สื่อสารกันเองว่าตั ว ไหนดูแลบริเวณไหนอยู่
ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่ องแบตเตอรี่ เพราะด้านบน
เป็นแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อกักเก็บพลังงานแสง
อาทิตย์ มันจะหยุดท�างานต่อเมือ่ เรากดปุม่ ปิด
หรือไม่กจ็ นกว่าพระอาทิตย์ระเบิดนั่นแหละ
ในอเมริกาเริ่มมี ก า ร ใช้หุ่นยนต์มากขึ้น
ส�าหรับพื้นที่เพาะ ป ลู กข้าวโพดขนาดใหญ่
จากรายงานของ CNBC บอกว่า ภายในปี 2020
ค่าใช้จา่ ยในการจ้างงานมนุษย์กบั การลงทุนใช้
หุ่นยนต์ท�าฟาร์มจะเ ริ่ มมีความใกล้เคียงกัน
ขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นที่ค่าใช้จ่าย
ในการใช้หนุ่ ยนต์เก็บสตรอว์เบอร์รใี นบางพืน้ ที่
ของประเทศเทียบเท่ากับการจ้างคนงานไปแล้ว
ในขณะที่ค่าแรงจ้างคนท�าสวนท�าไร่แพง
ขึ้นเรือ่ ยๆ แต่มคี นอยากท�าน้อยลง ในอนาคต
อันใกล้ จึงเป็นเรือ่ งแน่นอนว่าค่าใช้จา่ ยส�าหรับ
การใช้เทคโนโลยีหุ่น ยนต์ ใ นการเกษตรต้อง
ลดลงเรือ่ ยๆ และสุดท้ายจะไม่ตา่ งกับการว่าจ้าง
มนุษย์ หรืออาจจะถูก กว่ า ด้ วยซ�้า ถึงแม้ว่า
ในตอนนี้มันยังเป็นเรื่ อ งใหม่และแพง แต่อีก
5-10 ปีข้างหน้า เราจะเริ่ มเห็นการเกษตรที่มี
หุน่ ยนต์เป็นก�าลังหลักส�าคัญ คอยท�างานดูแล
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันอย่างไม่มีวันหยุด คอย
เตือนเจ้าของว่าพืน้ ทีไ่ หนทีต่ อ้ งดูแลเป็นพิเศษ
คอยใส่ปุ๋ยพ่นยาเมื่อจ�าเป็น อาจจะถึงขั้นที่ว่า
หุน่ ยนต์เก็บตัวอย่างพืชจากไร่มา แล้ววิเคราะห์
เพื่อผสมปุ๋ยส�าหรับพืชแต่ละชนิดก็เป็นได้
ถ้าคิดไปให้ไกลอีกสัก หน่ อ ย ไกลออกไป
นอกโลกถึงดาวอังคารกันเลยทีเดียว สมมติวา่
เรามีหนุ่ ยนต์ทสี่ ามารถท�าการเกษตรแบบครบ
วงจร โอกาสในการทดลองปลู ก พื ช ผั ก ต่างๆ
บนพื้นผิวของดาวดวงอื่ น ก็ ไ ม่ ใ ช่ เพียงนิยาย
วิทยาศาสตร์อกี ต่อไปแล้ว แต่มีความเป็นไปได้
ทีห่ ลายประเทศก�าลังมุง่ ให้ความส�าคัญกันเป็น
อย่างมาก
แต่เวลานี้ก็มีค�าถามว่า แล้วเกษตรกรจะ
ต้องปรับตัวอย่างไร ค�าตอบที่ชัดเจนที่สุดคือ
ต้องเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เป็น
ประโยชน์ เพราะเทรนด์มนุษย์-หุน่ ยนต์ทา� งาน

LA นครแห่งดารา
ที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมลํ้า
เพราะทีน
่ ค
่ี อ
ื นครแห่งดารา เพราะทีน
่ ค
่ี อ
ื เมือง
แห่งการสานความฝัน นครลอสแอนเจลิส
จึงดึงดูดผู้คนมากหน้าหลายตาจากทั่วทุก
มุมโลกให้มาท่องเทีย
่ ว เรียน ท�างาน หรือหา
หนทางเข้าสู่วงการบันเทิง

เมือ่ หักลบสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว กิจกรรม ความ
บันเทิง และแสงสีในเมืองแห่งนี้แล้ว อันที่จริง

ลอสแอนเจลิสไม่ใช่เมืองทีน่ า่ อยูเ่ ท่าไรนัก ด้วย
อัตราอาชญากรรมที่สูงเป็นอันดับที่ 19 ของ
ประเทศ เมื่อปี 2016 และสภาพบ้านเมืองที่
สลับกันระหว่างย่านเสือ่ มโทรมและย่านพัฒนา
แต่เมื่อเทียบกับทศวรรษที่แล้ว ตัวเลข
อาชญากรรมในปั จ จุ บั น ก็ ถื อ ว่ า ลดลงมาก
ย่านเสื่อมโทรมหลายแห่งได้รับการปรับปรุง
39

“บางคนที่เข้ามาตามหาความฝันในนครแห่งดารานี้ ไม่ว่าจะในวงการดนตรีหรือบันเทิง
กลับพบว่า โอกาสทีจ
่ ะก้าวสูค
่ วามฝันมีเพียงน้อยนิด ทัง
่ ะเช่าทีพ
่ ัก
้ รายรับก็มไี ม่พอทีจ
ท�าให้ผู้ท่เี ข้ามาตามหาความฝันหลายคนต้องเลือกใช้ชีวิตอย่างคนไร้บ้าน”

อาคารบ้านเรือนแบบเก่าได้รับการซ่อมแซม
และตกแต่งใหม่ อพาร์ตเมนต์ใหม่ๆ ผุดขึ้น
เป็นดอกเห็ด จนผู้เขียนต้องบอกกับคนอื่นๆ
ที่เคยให้ค�าเตือนเกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองใน
ลอสแอนเจลิสก่อนเดินทางมาทีน่ วี่ า่ “ก็ไม่เห็น
จะแย่ขนาดนั้นเลยนี่คะ”
แต่การพัฒนาเมืองทีว่ า่ ก็มตี น้ ทุนทางสังคม
มหาศาล และทีส่ า� คัญ ต้นทุนเหล่านัน้ ไม่ได้ถกู
กระจายให้คนแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึง
ไม่ มี เ งิ น ก็ ย ้ า ยออกไป: ต้ น ทุ น ของการ
ปรับปรุงพื้นที่ (Gentrification)
ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ความต้องการทีอ่ ยู่
อาศัยในลอสแอนเจลิสที่เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้เกิด
การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน และอพาร์ตเมนต์
ขนาดใหญ่จ�านวนมากในนครลอสแอนเจลิส
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ทีท่ อี่ ยูต่ ามแนวรถไฟฟ้า
และมีราคาอสังหาริมทรัพย์ไม่แพงมากอย่าง
โคเรียนทาวน์ เอโคปาร์ก และหลายย่านใน
ดาวน์ ท าวน์ ถู ก ผลั ก ให้ เ ข้ า สู ่ ก ระบวนการ
ปรับปรุงพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ (Gentrification) เพือ่
ให้เหมาะกับผูอ้ ยูอ่ าศัยกลุม่ ใหม่ ทีม่ กั มีรายได้
มากกว่า มีการศึกษาสูงกว่า และมีชาติพันธุ์
แตกต่างจากผู้อยู่อาศัยกลุ่มเดิม
สิง่ ทีต่ ามมาคือ ราคาอสังหาริมทรัพย์พงุ่ สูง
ขึ้นกว่าเท่าตัว เพราะเมื่อราคาของอาคารหนึ่ง
เพิม่ สูงขึน้ ราคาของอาคารอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นละแวก
เดียวกัน ก็พากันปรับตัวขึ้นอย่างพร้อมเพรียง
ผูเ้ ขียนบังเอิญขึน้ อูเบอร์คนั หนึง่ ซึง่ คนขับ
บอกว่า เคยเช่าห้องอยูใ่ นอาคารเดียวกับผูเ้ ขียน
ไม่ถึง 10 ปีที่ผ่านมา ตอนนั้นเขาจ่ายค่าเช่า
เพียงเดือนละ 600 เหรียญสหรัฐ ขณะทีผ่ เู้ ขียน
จ่ายค่าเช่าเดือนละ 1,300 เหรียญสหรัฐ ส�าหรับ
ห้องในอาคารเดียวกัน!
เช่นเดียวกับคนขับอูเบอร์อกี คนทีเ่ กิดและ
โตในลอสแอนเจลิส ทุกวันนี้ต้องย้ายออกไป
อยูบ่ ริเวณชานเมือง เพราะไม่มกี า� ลังจ่ายค่าเช่า
ทีพ่ งุ่ ขึน้ สูง หากโชคร้าย ผูท้ ไี่ ม่สามารถต่อสูก้ บั
ค่าเช่าทีเ่ พิม่ ขึน้ เกือบทุกปี และไม่มเี งินเก็บพอ
ที่จะลงหลักปักฐานในย่านชานเมืองอื่นๆ ของ
ลอสแอนเจลิส ก็ต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน
ตัวเลขคนไร้บ้านของนครลอสแอนเจลิส
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ในปี 2017 เพิ่มขึ้นถึง 20% จากปีที่ผ่านมา
ขณะทีจ่ า� นวนคนไร้บา้ นโดยรวมเพิม่ ขึน้ ถึง 23%
จึงไม่แปลกที่สามารถพบเห็นคนไร้บ้านแทบ
ทุกหัวถนน โดยผูก้ ลายเป็นคนไร้บา้ นมากทีส่ ดุ
ในรอบปีที่ผ่านมาคือ ผู้ที่มีอายุ 24 ปี หรือต�่า
กว่านั้น แต่อายุของคนไร้บ้านส่วนใหญ่ยังอยู่
ที่ 25-54 ปี นั่นเพราะในขณะที่ค่าเช่าเพิ่มถึง
2 เท่า รายรับของคนทีน่ กี่ ลับไม่เพิม่ ขึน้ แม้เพียง
นิดเดียว
ส่วนบางคนที่เข้ามาตามหาความฝันใน
นครแห่งดารานี้ ไม่ว่าจะในวงการดนตรีหรือ
บันเทิง กลับพบว่าโอกาสที่จะก้าวสู่ความฝัน
มีเพียงน้อยนิด ทัง้ รายรับก็มไี ม่พอทีจ่ ะเช่าทีพ่ กั
ท�าให้ผู้ที่เข้ามาตามหาความฝันหลายคนต้อง
เลือกใช้ชีวิตอย่างคนไร้บ้าน
อัตลักษณ์ชุมชนที่จางหาย
พร้อมกับการผลักไสผูอ้ ยูอ่ าศัยกลุม่ เดิมออกไป
สิ่งที่ตามมาคือการจางหายไปของเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมชุมชนต่างๆ ในลอสแอนเจลิส
บทความหนึ่งใน LA Times กล่าวถึงการ
ปรับปรุงพื้นที่ในเวนิส เมืองชายทะเลที่ติดกับ
ซานตาโมนิกา ทางตะวันตกของลอสแอนเจลิส
เวนิสเป็นเมืองทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว บริเวณ
ใกล้ชายหาด นอกจากจะมีอาคารชั้นเดียวถึง
2 ชัน้ ตัง้ เรียงรายอยูข่ า้ งทางเดินเลียบชายหาด
ยังมีศลิ ปะหลายแขนงวางขายบริเวณทางเดิน
เลียบหาดด้วย เรียกได้วา่ เป็นเมือง ‘ฮิป’ ก็วา่ ได้
แม้วา่ บางย่านในเวนิสจะได้รบั การอนุรกั ษ์
เป็นอย่างดี แต่การปรับปรุงพืน้ ทีก่ เ็ ริม่ คืบคลาน
เข้าไปในหลายย่านแล้วอย่างเช่น ย่านโอ๊กวู้ด
ซึ่งในอดีตเคยมีการแบ่งแยกสีผิวอย่างรุนแรง
เป็นเพียงพืน้ ทีเ่ ดียวทีอ่ นุญาตให้ชาวแอฟริกนั อเมริกนั สามารถซือ้ อสังหาริมทรัพย์ได้ ทุกวันนี้
บ้านเดี่ยวถูกแทนที่ด้วยอพาร์ตเมนต์หรูหรา
ขนาดใหญ่ โดยไม่สนใจเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์
ของย่านดังกล่าว
นอกจากนี้ การหลั่งไหลของผู้อยู่อาศัย
กลุม่ ใหม่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเชือ้ ชาติ
ซึง่ เป็นผลมาจากความเหลือ่ มล�า้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้
ในวิทยานิพนธ์เรื่อง ‘White Nostalgic
Redevelopment: Race, Class, and

Gentrification in Downtown Los Angeles’
ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา
พบว่า แม้ผทู้ ยี่ า้ ยเข้ามาใหม่บริเวณดาวน์ทาวน์
ลอสแอนเจลิส จะสนับสนุนความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ แต่ก็ไม่เคยให้ความสนใจและ
ข้องเกี่ยวกับปัญหาของชนชั้นล่างในเมือง
ยิ่งคนกลุ่มนี้เรียกร้องให้ระลึกถึงวันคืน
เก่าๆ ที่เฟื่องฟูของดาวน์ทาวน์ ลอสแอนเจลิส
มากเท่าใด การปรับปรุงพืน้ ทีใ่ นบริเวณดังกล่าว
ให้สวยงามและปลอดภัยยิง่ เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
เท่านั้น ความต้องการเพิ่มความปลอดภัยใน
บริเวณที่พวกเขาย้ายเข้ามายังบังคับให้เมือง
มีนโยบายตีกรอบบริเวณที่คนไร้บ้านสามารถ
อยู่ได้ เพื่อไม่ให้เข้ามาในบริเวณที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วด้วย
แน่นอนว่า เมือ่ ความต้องการต่อทีพ่ กั อาศัย
มากขึ้น วิธีเดียวที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการคือ การสร้างทีพ่ กั อาศัยเพิม่ ขึน้ ใครๆ ก็
รู้ว่านี่คือหลักการทางเศรษฐศาสตร์ แต่แทนที่
การสร้างอุปทานให้เหมาะสมกับอุปสงค์จะ
ท�าให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ถูกลง สถานการณ์
กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม โดยผู้ที่ต้อง
แบกรับต้นทุนทีห่ นักหนาทีส่ ดุ คือ ผูอ้ ยูอ่ าศัยเดิม
ที่ไม่มีรายได้มากเท่ากับผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหม่ที่
ไหลบ่าเข้ามา
เราเลือกได้ไหมที่จะพัฒนาเมือง ท�าเมือง
ให้สวย เพิ่มที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความ
ต้องการทีม่ ากขึน้ ขณะเดียวกันก็ไม่ผลักภาระ
ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง หรือ 2 เรื่องนี้จะเป็น
ทางเลือกที่ไปด้วยกันไม่ได้ ลอสแอนเจลิส
ไม่ได้เป็นเพียงเมืองเดียวทีก่ า� ลังเผชิญหน้ากับ
ปัญหานี้ เมืองในประเทศอื่นๆ ก็เช่นกัน
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จริงหรือที่บอกกันว่าลูกค้าคือพระเจ้า?
แล้วทําไมพระเจ้าจึงโหดร้ายกับศรีได้ถึงเพี ยงนี้?
Q1: ผมเคยได้ยินค�าว่า ‘ลูกค้าคือพระเจ้า’
แต่ผมท�าธุรกิจของตัวเอง ลูกค้าที่ผมเจอ
หลายคนไม่ใช่ลก
ู ค้าทีน
่ า่ รักเลย ทัง
้ การพู ดจา
การเอาแต่ได้ มีแต่ปญ
ั หา เราจ�าเป็นต้องคิด
แบบนัน
้ จริงๆ หรือครับว่าลูกค้าคือพระเจ้า?

Q2: ศรีทา� งานเป็น Call Center ค่ะ ต้องมา
ท�าหน้าที่รับแรงปะทะกับปัญหาที่ตัวเองไม่ได้
ก่อขึน้ ด้วยซ�า้ โดนลูกค้าด่าในเรือ่ งทีศ่ รีเองไม่ได้
ท�าทุกวัน ทุกข์มากค่ะ รู้สึกเหมือนตัวเองเป็น
กระโถน รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า ลูกค้าหลายคน
ก็เป็นคนมีการศึกษาที่ดี ฐานะหน้าที่การงาน
ก็ดีกว่าศรี แต่เวลาพูดจาออกมาที ไม่เหลือ
ความเป็นผูด้ เี ลยค่ะ ศรีตอ้ งมาเจอแบบนีท้ กุ วัน
รู้สึกเหนื่อยใจเหลือเกินค่ะ
A: ผมเห็นว่าค�าถามของทั้งสองท่านมี
ประเด็นทีใ่ กล้เคียงกันอยู่ คือเรือ่ ง ‘ลูกค้า’ และ
เรื่องมุมมองต่อคุณค่าของงานที่ตัวเองท�าอยู่
เลยขออนุญาตรวบตึงตอบทั้งสองท่านทีเดียว
ไม่ใช่วา่ เพราะขีเ้ กียจนะครับ แต่นา่ จะท�าให้เรา
เห็นอะไรที่กว้างขึ้น
จากประสบการณ์ทไี่ ด้ทา� งานกับลูกค้ามา
ลูกค้าทุกคนมีปัญหาครับ ไม่มีปัญหาก็ไม่ใช่
ลูกค้าสิ แต่เพราะลูกค้ามีปญ
ั หานีแ่ หละ ท�าให้
เขามาหาเรา ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเราเป็นร้าน
อาหาร ปัญหาของลูกค้าคือลูกค้าหิว เพราะหิว

เขาจึงมาหาเรา หรือปัญหาของลูกค้าคือ ลูกค้า
ไม่สามารถผลิตสินค้าเองได้ เขาจึงมาหาเรา
ซึ่งสามารถท�าให้เขามีสินค้านั้นได้
ถ้าเขาแก้ปญ
ั หาเองได้ เขาก็ไม่จา� เป็นต้อง
มาหาเราก็ได้ หรือถ้าเราแก้ปญ
ั หาให้เขาไม่ได้
แปลว่า สินค้า ธุรกิจ หรือองค์กรของเราไม่มี
ความหมายส�าหรับลูกค้าแล้ว อ้าว แล้วเราจะอยู่
อย่างไรล่ะ!?
แปลว่าเพราะลูกค้ามีปญ
ั หา จึงยังมีเราอยู่
ต้องดีใจไว้นะครับทีล่ กู ค้ามีปญ
ั หา ถ้าเรามองว่า
ลูกค้าทุกคนเข้ามาหาเราด้วยปัญหาที่เขาแก้
เองไม่ได้ และเรานี่แหละคือคนที่จะยื่นมือไป
ช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้ มุมมองเราจะเปลีย่ น
เราจะไม่มองว่า เฮ้ย! อะไรกันนักหนา ลูกค้า
เอาปัญหามาให้ฉันอีกแล้ว แต่ให้คิดใหม่ว่า
คนเขามีปญ
ั หาอยู่ เขาเดือดร้อน ตอนนีเ้ ขาทุกข์
มากเลย เราจะช่วยเขาอย่างไรดี
ปัญหาจะมาจากเรา หรือเราไม่ได้เป็นคน
ก่อก็ตามไม่สา� คัญครับ แต่เมือ่ ลูกค้ามีปญ
ั หา
มันคือปัญหาของเราทุกคน ถ้าแก้ได้ เราก็ชว่ ย
คนทั้งทีมได้
ลองคิดดูนะครับว่า ถ้าคุณ Call Center
เป็นส่วนหนึง่ ทีแ่ ก้ปญ
ั หาให้ลกู ค้าได้ ประโยชน์
ที่เกิดไม่ได้เกิดกับคุณแค่คนเดียว แต่เกิดกับ
ทั้งองค์กร เฮ้ย! หน้าที่คุณโคตรยิ่งใหญ่เลยนะ

จะคิดแบบนี้ก็ได้นะครับว่า เวลาที่ลูกค้า
ด่าในสิ่งที่ตัวเราไม่ได้ก่อ เขาไม่ได้ด่าตัวเรา
เราไม่ต้องรับมาทุกข์ว่าตัวเรานี่หนอช่างไร้ค่า
เหลือเกิน มีหน้าที่ไว้ให้เขาเหยียบย�่า ไม่ว่า
ลูกค้าจะด่าใครก็ตาม แต่ถ้าคุณช่วยลูกค้าแก้
ปัญหาได้ คุณช่วยคนได้นะ
เราไม่ใช่กระโถนครับ แต่เราคือนักแก้
ปัญหามืออาชีพ
นึกภาพสิว่า ลูกค้าเหมือนคนก�าลังติดอยู่
ในกองเพลิงของปัญหา และก�าลังกรีดร้อง
ทุรนทุรายอยู่ แต่เราคือผู้กล้าที่ลุยไฟเข้าไป
ช่วยเหลือลูกค้าให้รอดพ้นจากกองเพลิงปัญหา
เท่โคตรๆ เดินอุ้มลูกค้าออกมาจากกองเพลิง
หล่อๆ ซาวด์เร้าอารมณ์แบบหนังไมเคิล เบย์
แม้วา่ ลูกค้าบางคนอาจจะท�าให้เรารูส้ กึ ว่า
ปล่อยให้อยู่ในกองไฟแบบนั้นแหละดี! จะเอา
รถดับเพลิงมานะ แต่ไม่ได้พ่นน�้า พ่นน�้ามัน
ใส่แม่-เลย! (เฮ้ยๆ อย่าอินเกิน) แต่…คนเขามี
ปัญหา เขาเดือดร้อน เขาทุกข์อยูแ่ ล้ว ยิง่ เราไป
คิดร้ายกับเขา เรายิง่ ทุกข์ไปด้วย ปล่อยเขาทุกข์
คนเดียวพอแล้ว (อึดอัดมากก็กลับบ้านไปต่อย
หมอนก็พอ - อย่าถอยหมอนนะ ฮ่า)
ถ้าถามผมว่าลูกค้าเป็นพระเจ้าจริงไหม
ผมมองว่าลูกค้าก็คือมนุษย์เหมือนเรานี่แหละ
และเพราะเป็นมนุษย์ ลูกค้าจึงมีทงั้ คนทีด่ ี และ
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คอมฟอร์ตโซน มาท�า
ธุรกิจของตัวเอง
และตั้งใจจะใช้การเขียน
เพื่ อท�าให้คนอ่านเก่งขึ้น
กว่าตัวเขา
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คนที่ไม่ดี มีคนที่เราช่วยเขาได้ และบางคนที่
เราก็ชว่ ยเขาไม่ได้จริงๆ (ต้องปล่อยเขาไปเถอะ
คุณไม่ใช่เดอะเฟซ เชิญค่ะ!)
ถ้าท�าธุรกิจเอง เราน่าจะสามารถประเมิน
กันหลังบ้านได้ว่า ลูกค้าแต่ละคนเป็นลูกค้า
ระดับไหน เช่น ลูกค้าที่น่ารักมากและมีโอกาส
เป็นกระบอกเสียงให้ธุรกิจของเรา ลูกค้าขาจร
มาแปบเดียว เดีย๋ วก็ไป ลูกค้าทีน่ านๆ เจอกันที
แต่กไ็ ม่ลมื เรา ลูกค้าทีเ่ อาใจยากหน่อย ต้องใช้
พลังงานสูงในการรับมือ ลูกค้าที่ปล่อยเขาไป
เถอะ ฯลฯ พวกนีเ้ ราดูได้จากค่าตอบแทนทีเ่ ขา
มีตอ่ การบริการของเราก็ได้ หรือดูโอกาสเติบโต
ทางธุรกิจของเราก็ได้ ไปจนถึงดูระดับความ
แน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับ
เราก็ได้ แล้วแต่เลยครับ แล้วเรามาหาวิธรี บั มือ
กับลูกค้าแต่ละแบบที่แตกต่างกัน
ยิง่ เป็น Call Center อย่างคุณศรี หรือคนที่
ต้องเจอกับลูกค้าเองนี่ย่ิงเจงเลย เราคือคนที่
ได้รบั ข้อมูลความทุกข์รอ้ นของลูกค้ามาทัง้ หมด
ว่าเรื่องไหนบ้างที่เขาไม่สบายใจอยู่ สิ่งเหล่านี้
แหละครับ คือข้อมูลอันมีคา่ ทีเ่ ราสามารถน�ามา
พัฒนาสินค้าหรือองค์กรได้ ใช่ครับ คุณคือคน
ที่ก�าลังจะชี้เบาะแสว่าสินค้าหรือองค์กรเรา
ควรจะพัฒนาไปทางไหน คุณนี่แหละคือคนที่
ชี้ทางสว่างให้องค์กร เอ้า! ไฟมา!
ลูกค้าด่ามาน่ะดี เราจะได้รู้ว่าต้องพัฒนา
อย่างไร แต่ไม่ต้องรอให้เขาด่าเราจึงรู้นะครับ
พรุนพอดี! แก้ปัญหาจบแล้ว คนแก้ปัญหา
ไม่น่าจะต้องทุกข์นะครับ น่าจะดีใจ โล่งอก
ที่ส�าคัญคือ เราต้องภูมิใจที่เราแก้ปัญหาได้
ยิง่ ถ้าโดนลูกค้าด่าทุกวัน ยิง่ ต้องชมตัวเอง
นะครับ เวลาเราแก้ปัญหาได้ เออ…เราเก่งว่ะ
แก้ปญ
ั หาให้ลกู ค้าได้แล้ว (ทีด่ า่ ๆ มาก่อนหน้า
นี้น่ะ ไงล่ะ เงียบเลย เราช่วยเขาได้แล้ว) ต่อไป
จะท�าให้เปลี่ยนจากด่าเป็นชมเลย เอาสิ!
ผมว่าโชคดีนะครับ ถ้าเราท�างานที่ได้เจอ
ลูกค้าเยอะๆ แปลว่า เราจะได้เจอคนเยอะๆ
ได้เรียนรู้เรื่องคนเยอะกว่าคนที่ไม่ได้เจอใคร
ได้เห็นทัง้ ตัวอย่างทีด่ แี ละไม่ดี คงมีเรือ่ งให้เรา
รูส้ กึ ว่า “เฮ้ย! คนเราก็มแี บบนีด้ ว้ ยว่ะ” อยูบ่ อ่ ยๆ
และคงมีแบบฝกหัดให้เรารู้จักวิธีรับมือคนได้
อยู่เสมอ
ถ้ารู้เรื่องคนได้ เรื่องอื่นก็ไม่ต้องกลัวแล้ว
เอ้า แยกย้ายกันไปช่วยคนในกองเพลิงได้แล้ว!

E

“ถ้าเราท�างานทีไ่ ด้เจอลูกค้าเยอะ แปลว่าเราจะได้เจอคนเยอะ ได้เรียนรูเ้ รือ
่ งคนเยอะกว่า
คนทีไ่ ม่ได้เจอใคร เราได้เห็นทัง
่ แี ละไม่ดี คงมีเรือ
่ งให้เรารูส
้ ก
ึ ว่า “เฮ้ย! คนเราก็มี
้ ตัวอย่างทีด
แบบนีด
้ ว้ ยว่ะ” อยูบ
่ อ
่ ยๆ และคงมีแบบฝึกหัดให้เรารูจ
้ ก
ั วิธรี บ
ั มือคนได้อยูเ่ สมอ”

LGBT = วิกลจริต!?

การคิดเรื่องสิ ทธิ-สวัสดิการสั งคม
ของกลุม
่ หลากหลายทางเพศใน ‘ประเทศกําลังพัฒนา’
การที่ ก ลุ่ ม เพศหลากหลายถู ก มองข้ า ม
ความเป็นมนุษย์จนไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคม สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ากัด
ของงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
ในประเทศไทย ทีย
่ ง
ั ก้าวไปไม่ถง
ึ การก�าหนด
เป้าหมายความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่าง
ทั่วถึง และครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม

กลุ่มเพศหลากหลายในฐานะเป็นกลุ่ม
ชายขอบ รัฐไทยจ�าเป็นต้องคุ้มครองภายใต้
รัฐธรรมนูญ ย้อนกลับไปทีร่ ฐั ธรรมนูญปี 2550
เคยระบุในมาตรา 30 ว่า
“การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด
เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรื อ สุ ข ภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อศาสนา
การศึ ก ษาอบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ต่ อ บท
บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ามิได้”
ปัจจุบนั ไม่มกี ารระบุแบบนีใ้ นรัฐธรรมนูญ
ซึ่งค�าว่า ‘เพศ’ ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี

2550 ได้มีบันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ไว้ว่า รวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศไว้ด้วย
แต่ทว่าในทางปฏิบัติ ภาครัฐกลับไม่มี
การส� า รวจประชากรกลุ ่ ม เพศหลากหลาย
หรือไม่มีฐานข้อมูลประชากรที่แน่ชัด ทั้งยัง
รวมถึงการไม่มีนโยบายจากทางภาครัฐในการ
สนับสนุน คุ้มครอง และรองรับสถานภาพทาง
เพศด้วย
กลุ ่ ม คนเหล่ า นี้ มั ก ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ จ าก
บุคลากรภาครัฐทีย่ งั คงขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ในตั ว ตน และวิ ถี ชี วิ ต ของเพศหลากหลาย
การรับรูเ้ รือ่ งความแตกต่างหลากหลายทางเพศ
จึงเป็นผลพวงมาจากการยึดแน่นและติดอยู่
ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นเพศกระแสหลัก
แบบหญิงชายตายตัว โดยผูท้ จี่ ดั วางตนเองใน
กรอบแห่งเพศกระแสหลักจะได้รบั การยอมรับ
และมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้
มากกว่าเพศหลากหลาย เกิดช่องว่างหรือการ
ขาดชุดความรู้และการท�าความเข้าใจ ผลที่

ตามมาคือ การขาดบุคลากรทั้งภาครัฐในเรื่อง
ความเข้าใจตัวตนของกลุ่มเพศหลากหลาย
ส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการสังคม ไปจนถึง
การสร้างนโยบายทีข่ าดมิตคิ วามละเอียดอ่อน
ต่อประเด็นความหลากหลายทางเพศ
การรวบรวมประเด็ น สถานการณ์ สิ ท ธิ
มนุษยชนระบุไว้อย่างชัดเจน ถึงสถานการณ์
การเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางเพศ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับกะเทย/สาว
ประเภทสอง/คนข้ามเพศ ว่าเกิดการละเมิด
สิทธิขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกาย
ในการเข้ารับปริญญา การห้ามแต่งกายตาม
เพศภาวะที่ตนเลือกในสถานศึกษา
นอกจากนัน้ บางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
ยังไม่เปิดรับนักศึกษาที่เป็นกะเทยเข้าศึกษา
และกรณีเอกสาร สด.43 หรือใบตรวจรับรอง
ทหารกองเกิน เป็นเอกสารทางราชการระบุ
ว่ากะเทยเป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตถาวร
และได้รบั การระบุวา่ ‘เป็นโรคจิตหรือวิกลจริต’
ในเอกสารส�าคัญ แม้จะมีกฎหมายให้แก้ไขแล้ว
แต่ก็ยังพบว่ามีการระบุในเชิงลบอยู่ทุกปี
การละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์กับ
กลุ่มเพศหลากหลายเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ
ทั้งการกดขี่ การผลิตซ�้า และการตีตราให้มี
พืน้ ทีท่ างสังคมทีจ่ า� กัด
การเลือกรับรู้ของสังคมที่มองว่ากลุ่มเพศ
หลากหลายควรใช้ชีวิตให้ไปตามบรรทัดฐาน
ของสังคม จนจ�ากัดวิถีชีวิต และไม่ยอมรับ
นอกจากนัน้ พบว่า การมองเพศหลากหลาย
ในลักษณะภาพเหมารวม และในเชิงลบถือเป็น
การเลือกปฏิบัติในระดับทัศนคติ ทั้งที่แนวคิด
สิทธิมนุษยชนระบุให้รบั รอง และคุม้ ครองเฉพาะ
สิทธิในเรื่องสิทธิพลเมืองเฉพาะคนในรัฐของ
ประเทศชาตินั้นๆ
ต่อมาก็มีการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ถูกตีความในเรื่องสิทธิทางสังคม สิทธิทาง
เศรษฐกิจ และสิทธิทางวัฒนธรรม การขยาย
ความดังกล่าวท�าให้เกิดการขยายขอบเขตให้
ครอบคลุมคนทีถ่ กู ท�าให้เป็นคนชายขอบ ไม่วา่
จะเป็นผูห้ ญิง คนชรา เด็ก ผูพ้ กิ าร รวมถึงกลุม่
เพศหลากหลายด้วย
การขยายความในมิติของสิทธิมนุษยชน
จึงท�าให้บุคคลที่ถูกท�าให้เป็นชายขอบในมิติ
เพศภาวะได้รับความสนใจในการคุ้มครอง
มากขึ้น อันเป็นพัฒนาการในเรื่องของสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย
ส�าหรับดิฉัน ‘เพศชายขอบ’ ในทัศนะคือ
เพศที่ไม่ได้ถูกจัดวางอยู่ในความคาดหวังของ
สังคม หรือเพศกระแสหลัก ดังนัน้ เพศทางเลือก

จึงถูกขีดด้วยเส้นแบ่งด้วยเครื่องเพศ และถูก
ผลั ก ไสไปอยู ่ ช ายขอบของการให้ พื้ น ที่ ข อง
การยอมรับ จึงเรียกได้ว่าเป็นเพศชายขอบ
ซึ่งวัดจากการยอมรับและการปฏิบัติของคน
ในสังคม ขอย�้าว่าเพศชายขอบเกิดขึน้ มาจาก
คนในสังคมมีมุมมองเรื่องเพศคับแคบ ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการมีสองเพศเป็นบรรทัดฐาน
เพศอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นตามบรรทัดฐานนั้นก็ถูก
มองเป็นอื่น
ภาวะความเป็นอื่นนี้เอง ท�าให้คนที่เป็น
เพศกระแสหลักรู้ว่าสิ่งแสดงออกนั้นถูกต้อง
ส่วนคนทีเ่ ป็นเพศกระแสรอง/ทางเลือก หรือเพศ
หลากหลาย ก็จะรูส้ กึ ตัวว่าก�าลังท�าผิด รู้สึกผิด
ประกอบกับสังคมก็มองว่าผิดจากสิง่ ทีก่ า� หนด
ไว้แบบสองเพศ พื้นที่ในการแสดงออกความ
เป็นเพศจึงมีขอ้ จ�ากัด เงือ่ นไข และน�าไปสูก่ าร
ไม่ ส ามารถแสดงออกถึ ง การเป็ น ตั ว เองได้
เต็มที่ มีการปกปิด แอบซ่อน ไม่กล้าเผชิญกับการ
แสดงตัว รวมถึงการรับรู้ถึงความไม่ปลอดภัย
ต่อการแสดงตนในฐานะที่เป็นเพศชายขอบ
หากหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการ
สากล ยื น ยั น ถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ติ ด ตั ว มา
โดยก�าเนิดของมนุษย์ ค�าถามส�าคัญคือสิทธิ
ดังกล่าวนั้นหมายรวมถึงสิทธิในการก�าหนด
เจตจ�านงความเป็นเพศของตนเอง หรือความ
สามารถเลือกวิถีชีวิตทางเพศได้เองใช่หรือไม่
ด้วยเหตุนี้ การมีสทิ ธิทจี่ ะก�าหนดเจตจ�านง
ความเป็นเพศของตนเองจึงเป็นประเด็นสิทธิ
มนุษยชนอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมควรเรียนรู้
รณรงค์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และให้ความ
ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ซึง่ ขณะนี้ ดิฉนั รูส้ กึ ถึงความไม่เป็นธรรมที่
สังคมไม่ยอมรับกลุม่ เพศหลากหลายเป็นเสมือน
ประชากรทั่วไป และสังคมเองก็ไม่พยายามที่
จะเรียนรูเ้ รือ่ งนี้ และยังเข้าใจผิดในเรือ่ งวิถชี วี ติ
ความเป็นอยูข่ องเพศชายขอบในหลายประเด็น
ทั้งเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ
การแสดงออกทางเพศ รวมทั้งเรื่องสิทธิและ
การคุ้มครองเมื่อประสบกับปัญหาการตีตรา
อคติ และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
หากวิเคราะห์กรณีการถูกละเมิดสิทธิของ
กลุ่มเพศหลากหลายในสังคมไทย เราจะพบ
ได้ว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีอทิ ธิพลและบทบาทอย่างยิง่ โดยได้ครอบง�า
สิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงความเป็นเพศ
ตัวอย่างทีน่ า่ สนใจคือ ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์
การแพทย์มีอ�านาจวินิจฉัยกะเทยให้ตกอยู่ใน
ภาวะเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือไม่ก็ทางจิตใจ
ที่ ‘ผิดปกติ’ ต้องได้รับการรักษา

เหตุนจี้ งึ มีผคู้ นจ�านวนมากเชือ่ ตามวาทกรรม
ทางการแพทย์ องค์ความรู้นี้ส่งผลกระทบต่อ
วิถชี วี ติ ของกะเทย เป็นต้นเหตุแห่งการถูกเลือก
ปฏิบัติ การถูกละเมิด และลิดรอนสิทธิ รวมทั้ง
ปัญหาการเป็นเหยือ่ ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
ยิ่งเน้นย�้าว่าสังคมไทยยังไม่มีการยอมรับเพศ
ชายขอบอย่างแท้จริง หากแต่เป็นไปเพียง
การรับรู้ว่ามีตัวตนเท่านั้น ยังก้าวไปไม่ถึงการ
ยอมรับ และการส่งเสริมเรื่องสิทธิ
หลักฐานก็คอื การทีน่ โยบายต่างๆ ยังไม่ได้
สอดรั บ กั บ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องคนที่ เ ป็ น
เพศชายขอบเลย แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติ
ออกมาคุม้ ครองแล้วก็ตาม แต่กย็ งั ไม่เป็นทีร่ จู้ กั
ของคนในสังคม และสถาบันทางสังคมต่างๆ
เช่น การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน ก็ยังไม่มี
นโยบายที่ ชั ด เจนต่ อ การปฏิ บั ติ กั บ คนเพศ
ทางเลือกเลย เช่น พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
การแต่งกาย การแต่งงาน การจ้างงาน เป็นต้น
อาจกล่าวได้ว่าความรู้ในการท�างานกับ
กลุ่มเพศหลากหลาย ข้อมูลที่เป็นหลักฐานใน
เชิงสถิติหรือรายงานที่มีประโยชน์ และจ�าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีอยู่
อย่างจ�ากัด ทั้งที่มีการเคลื่อนไหวของ NGO
ทัง้ ระดับปฏิบตั คิ อื การรวบรวมประเด็นและลุก
ขึน้ มาเรียกร้องเอง เช่น การเปลีย่ นค�าหน้านาม
กฎหมายการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน
รวมทัง้ การเคลือ่ นไหวระดับนโยบาย เช่น กรณี
ใบ สด.43 การเกณฑ์ทหารของกะเทย
ส่วนของการขยับของฝัง่ ภาครัฐมีนอ้ ยมาก
หากเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยกลไก
ในระบบของราชการยังไม่สามารถรองรับปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้จริง งานส่วนใหญ่จึงเป็นงานของ
กลุ่มนักเคลื่อนไหวเท่านั้นเอง ซึ่งก็ไม่เพียงพอ
และตอบสนองต่อปัญหาได้ทันท่วงที
จากนี้สังคมไทยจะมีแนวโน้มการยอมรับ
กลุม่ เพศหลากหลายได้มากขึน้ แบบทีละเรือ่ ง
อย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ก้าวกระโดดใน
ด้ า นสิ ท ธิ แต่ ใ นทางกลั บ กั น ด้ า นทุ น นิ ย ม
บริโภคนิยม และการท่องเที่ยว กลับถีบตัวไป
ไวมาก เพื่ อ ตอบโจทย์ ข องคนหลากหลาย
ทางเพศ
ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยสมควรที่จะวาง
รากฐานการสร้างความรู้เรื่องเพศที่กว้างขวาง
มากขึ้น และให้พื้นที่ทางสังคมกับกลุ่มเพศ
หลากหลายในทุกบริบท และทุกมิตชิ นชัน้ ของ
สังคม รวมทัง้ การใช้กลไกกฎหมายทีส่ นับสนุน
สิทธิส่วนบุคคล และการคิดนโยบายภาครัฐ
ให้เกิดขึ้นจริง เพราะอะไรจึงต้องคิดเรื่องนี้
เพราะมีคนรออยู่นั่นเอง

THE AUTHOR

เคท ครั้งพิ บูลย์
บุคคลที่สนใจเรื่องความ
หลากหลายทางเพศ
สิทธิมนุษยชน
และสวัสดิการสังคม
รวมทั้งท�างานด้านสิทธิ
ทางเพศและสุขภาพ
มาอย่างยาวนาน
43

จากนางแบบชือ
่ กระฉ่อน วันนี้ ลูกเกด เมทินี กลายเป็นเมนเทอร์คนดัง ท้อฟฟี่ แบรดชอว์ จะพาไปพู ดคุยกับตัวแม่ของวงการบันเทิง

TALK
เรื่อง ท้อฟฟี่ แบรดชอว์
ภาพ สลัก แก้วเชื้อ
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Gonna
Be
Me!”
บทสัมภาษณ์ที่
่ ด
STRONG! ทีส
ุ
ของลูกเกด
เมทินี กิง
่ โพยม

ลูกเกด-เมทินี กิง
้ งบอก เธอคือสุดยอด
่ โพยม คือใครคงไม่ตอ
นางแบบ เมนเทอร์ นักแสดง นักธุรกิจ และอีกหลายบทบาท
่ ด
่ ว่าเธอมีบางอย่าง
ในฐานะคนทีต
ิ ตามพี่ เกดมาตลอด ผมเชือ
ที่อยากจะพู ดแต่ไม่เคยได้พูด มีด้านอื่นๆ ที่น่าค้นหามากไป
กว่าด้านข่าวดราม่าที่คนได้รับจากสื่อ และนั่นแหละคือสิ่งที่
ผมอยากฟัง
ผมเขียนบทความ ‘ถอดบทเรียนโลกการทํางานจาก The
้ แต่ซซ
Face Thailand’ มาตัง
ี น
ั แรก จนมาถึง The Face Men
Thailand ในเว็บไซต์ THE STANDARD สําหรับผมนี่มัน
่ าดฟันกันด้วยดราม่า แต่ผมมองเห็น
ไม่ใช่แค่เกมสนุกๆ ทีฟ
บทเรียนจากการทํางานทีเ่ ราเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ซอ
่ นอยู่
ในเกมดราม่ า โดยเฉพาะการทํ า งานของลู ก เกด-เมทิ นี
กิง
่ โพยม ในฐานะเมนเทอร์นั้นให้บทเรียนหลายอย่างในการ
ทํางานได้ดีจริงๆ
ตอนที่เราได้เจอกัน พี่ ลูกเกดบอกว่าดีใจมากที่ได้เจอ
คนเขียนเสียที เพราะติดตามอ่านมาโดยตลอด ผมบอกพี่ เกด
ว่ า คํ า ถามในวั น นี้ ท่ี จ ะสั ม ภาษณ์ ค่ อ นข้ า งซี เ รี ย สสั ก หน่ อ ย
เพราะอยากสะท้ อ นการมองโลกของผู้ ห ญิ ง ที่ ผ่ า นชี วิ ต
มาอย่างเข้มข้น และมีบทเรียนในชีวิตมากมาย ไปจนถึงชวน
พี่ เกดวิพากษ์สังคมมันเสียเลย
่ ทีผ
่ มสัมผัสได้คอ
สิง
ื พี่เกดดูสนุกกับการได้ปลดปล่อย
่ หนึง
ความคิดอย่างอิสระเสรี และหลายครั้งผมสัมผัสได้ถึงความ
อัดอั้น เหมือนเธออยากพู ดสิ่งนี้มานาน แต่ไม่มีใครถามเธอ
และนั่นทําให้บทสนทนาครั้งนี้ พี่ เกดพู ดจนหมดเปลือก
“พี่ ดีใจมากที่พี่ได้มีโอกาสพู ดสิ่งเหล่านี้เสียที พี่ ไม่เคย
่ งแบบนีม
้ าก่อน ในทีส
่ ุดก็มค
ได้พูดเรือ
ี นเข้าใจพี่ พี่ มค
ี วามสุข
่ ี่ คด
กับการสัมภาษณ์นม
ี้ ากๆ พี่ ได้พูดในสิ่งทีพ
ิ มานาน แต่ไม่มี
คนมาถามคําถามฉลาดๆ แบบนี้ You know? It’s all about
bullshit drama and who’s fucking who all the time.”
พี่ เกดบอก
ปิดท้ายว่า “ที่พี่พูดไปน่ะ I mean it”
ผมเชื่อว่าทุกคําจากนี้ที่คุณกําลังจะได้อ่านเป็นทุกคําที่
ผู้หญิงคนนี้หมายความตามนั้นจริงๆ
และนี่คือสิ่งที่ลูกเกด เมทินี ไม่เคยพู ดที่ไหนมาก่อน
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ย้อนกลับไปปี 2000 ที่คุณขึ้นปกนิตยสาร IMAGE
่ ในงานทีผ
่ ม
่ เป็นหนึง
ในคอนเซปต์ ‘ผูห
้ ญิง 2000’ นัน
รู้ สึ ก ว่ า เป็ น มาสเตอร์ พี ซ ของวงการแฟชั่ น ไทยเลย
้ ณ
่ เซตนัน
้ ครับ
วันนีค
ุ มองกลับไปรูส
้ ก
ึ อย่างไรกับแฟชัน

Oh my gosh! เดี๋ยวนี้ก็เขินนิดๆ นะ เพราะตอนนั้นรู้สึก
เลยว่าตัวเอง untouchable เราอยูใ่ นจุดสูงสุดจริงๆ รูปร่าง
เซียะมาก เป็นซูเปอร์โมเดล ขึน้ ปกทุกนิตยสาร เป็นนางแบบ
ที่ทุกแฟชั่นโชว์ต้องเดินฟนาเล่ เป็นช่วงหนึ่งในชีวิตที่ภูมิใจ
แต่ช่วงนั้นก็มีเหลิงบ้างนะ ตอนนั้น Work hard but party
harder มันเป็นช่วงเวลาที่ I live my life to the fullest. จริงๆ
จุดเปลี่ยนตอนนั้นที่ท�าให้หายเหลิงคืออะไรครับ

จุดเปลี่ยนคือมันเริ่มรู้สึกว่านี่มันมากเกินไปแล้ว เหนื่อย
อยากจะช้าลง ก็เลยเริ่มออกมาจากกลุ่มเพื่อนบ้าง หันมา
ออกก�าลังกาย และก็มีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเฮลตี้
ท� า ให้ เ รารู ้ สึ ก ว่ า อ อ ! ชี วิ ต คนปกติ มั น เป็ น แบบนี้ นี่ เ อง
(หัวเราะ) มันเป็นการเกิดใหม่อกี แบบหนึง่ ของลูกเกด เมทินี
เพราะได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง ได้มาเขียน
หนังสือเกีย่ วกับการลดน�า้ หนัก และมีธรุ กิจสุขภาพ เกดเป็น
คนแรกๆ ที่ท�า Juice Bar ข้างนอกโรงแรมเลยนะคะ
้ ค่
คุณท�างานศิลปะที่ต้องอาศัยเรือนร่าง แต่ทุกวันนีแ
เข้าไปในโซเชียลมีเดีย เราก็จะเห็นคนเปิดเผยเรือนร่าง
กันมากมาย คุณมองการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

ตอนนั้นมันเป็นเส้นบางๆ ระหว่างศิลปะกับอนาจาร ซึ่งเกด
อยู่ในเส้นบางๆ นั้นแหละ แต่มันอยู่ที่การเลือกทีมงาน
พออยู่ในนิตยสารแฟชั่นเบอร์ต้นๆ ของเมืองไทย มันเลยดู
เป็นศิลปะ ตอนนั้นเป็นยุคก่อนโซเชียลมีเดีย การถ่ายแบบ
ชุดว่ายน�า้ ดาราจะได้เงินเยอะมาก เพราะนานๆ ทีจะได้เห็น
แต่พอมีโซเชียลมีเดียเข้ามา ทุกคนถ่ายรูปโชว์รปู ร่างตัวเอง
กันได้หมด มันกลายเป็นเรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้นทุกวันนี้
การจะมาถ่ายรูปเซ็กซี่แบบเดิมมันไม่มีความจ�าเป็นแล้ว
ผ่านมา 17 ป จากที่เกดเคยขึ้นปก IMAGE ฉบับนั้น
ลองไปดูในโซเชียลมีเดียตอนนี้สิคะ Oh my gosh! So you
know… I did it for fashion but they do it for what? For free!
คุณเห็นอะไรในโซเชียลมีเดียตอนนี้ ไม่ว่าจะในฐานะ
คนที่ใช้เอง และในฐานะคนที่เป็น ‘เป้า’ ของมัน

โซเชียลมีเดียท�าให้คุณบ้าได้ ตอนนี้คนมีความภูมิใจใน
ตัวเองต�่ามาก เพราะทุกคนเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
ในโซเชียลมีเดียหมด เห็นคนนั้นมีอย่างนี้ก็อยากมีบ้าง

“การมาท�ารายการนี้มันไม่ได้ชนะทุกครั้ง แล้วก็ไม่ได้แฟร์ทุกครั้ง ไม่ว่าเราจะ
ชนะหรือแพ้ ก็ตาม เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ท่จ
ี ะจัดการกับความผิดหวัง
และเดินต่อไปจึงเป็นสิง
่ ส�าคัญมาก”
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เห็นผู้ชายคนนั้นน่ารักจัง แค่ส่งข้อความเข้าไปทัก อุ๊ย!
คุยถูกคอก็เลิกกับแฟนตอนนั้น Why?! สมัยนี้วัยรุ่นไม่มี
ความอดทน อะไรๆ ก็ “ไม่! ฉันจะไม่ทน” สังคมเปลีย่ นไปมาก
มันเป็นดาบสองคมนะ เวลาคนเสพโซเชียลมีเดียเยอะไป
ก็ท�าให้เป็นบ้าได้ ไม่เล่นเลยก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่า
เราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียแล้ว ส�าหรับเกดมันคือการเรียนรู้
เกดข�ามากเลย ไอ้ฟเจอร์ที่ใส่เอฟเฟกต์ฟรุ้งฟริ้งใน Your
Story แล้วคนก็มาท�าหน้าท�าตามองตัวเองอยูห่ น้าจอตลอด
เวลา มันคืออะไร?! (หัวเราะ) นี่มันบ้าตัวเองแล้วนะ

จะยิม้ ค่ะ... สวัสดีคะ่ เกดโหยหาทีจ่ ะได้เป็นตัวเองเสียที
แต่พอเกดก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่น ได้เจอเพื่อนทั้ง
พี่อุม เยลหลี พี่จอย ฯลฯ นั่นท�าให้เกดมีความมั่นใจ
มากขึ้น ได้เป็นตัวเอง และมีทัศนคติว่า I don’t give
a shit! พอมาเป็นนางแบบ ได้เป็นหนึ่งในซูเปอร์โมเดล
ของไทย มันเหมือน... Fuck you! I’m gonna be me!
เพราะฉะนัน้ คุณระเบียบรัตน์ หรือใครจะด่าเกด I don’t
care! You’re not putting money to my pocket.
และคนก็รกั ทีเ่ กดมีความมัน่ ใจ ท�าให้เกดมีความมัน่ ใจ
มากกว่าเดิมที่จะเป็นตัวเองแบบนี้ เกดมีความภูมิใจ
ในงาน เกดท�างานทุกชิ้นเกินร้อยเสมอ เกดจึงคิดว่า
มันน่าจะอยู่ในสายเลือดไปแล้ว

คุ ณ เองก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในเหยื่ อ ของ Social Bullying
เหมือนกัน

And I love it! เพราะฉะนัน้ คุณจะด่าอะไรก็เชิญเลย เพราะ...
You can’t touch me! คุณจะด่า จะอะไร เกดอ่านแล้ว
หัวเราะด้วยซ�้า เพราะเกดแยกแยะออก
เวลาทีค่ นมาด่าเกด มันจะเป็นแค่ชว่ ง The Face อาจจะ
เป็นเพราะเกดไปตีกับเมนเทอร์คนนั้นคนนี้ แล้วแฟนคลับ
มาด่า OK! It comes to the job. เราต้องแยกแยะ ถ้าคุณไม่
strong แล้วไปนัง่ อ่านหมด นัน่ น่ะคุณก็เป็นบ้า คนเป็นหมืน่
เป็นพันมาด่า อีลกู เกด อีอย่างนูน้ อย่างนี้ I hate you! You’re
fucking bitch! Fuck you! ก็ต้องเป็นบ้าสิ
เกดรู้สึกว่า We’re not here to judge but we always
judge people. (เราไม่ได้มหี น้าทีท่ จี่ ะตัดสินคนอืน่ แต่เราก็
ตัดสินคนอื่นตลอดเวลา) และการถูกคนอื่นตัดสินมันเป็น
เรื่องน่าเจ็บปวด เพราะฉะนั้นเกดจึงพยายามบล็อกตัวเอง
จากการถูกคนอื่นตัดสิน
คุณไปเอาความ strong แบบนี้มาจากไหนครับ

เกดคิดว่าเพราะเกดโตทีอ่ เมริกา และเกดถูกสอนและเติบโต
มาอย่างมี freedom of speech ตลอด 20 ปที่อยู่ที่นั่น
และพอเกดมาอยูเ่ มืองไทย 5 ปแรก เกดร้องไห้ทกุ วัน เพราะ
ตอนนัน้ กุลสตรีไทยจะต้องเรียบร้อย จะไม่พดู สิง่ ทีต่ วั เองรูส้ กึ

FYI
• 'ก้าวเพื่อชีวต
ิ ' ระหว่างวันที่ 1-7
ตุลาคมนี้ ลูกเกด เมทินี ก้อง ปิยะ
ร่วมด้วยเหล่าศิลปิน และนักแสดง
จะร่วมเดินการกุศลจากพระราชวัง
ไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ มายังโรงพยาบาลศิรริ าช
เพื่ อหารายได้สมทบทุนก่อสร้าง
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

ผมสังเกตว่า ต่อให้ดารานักแสดงจะมีผลงานหรือ
หน้าที่การงานที่ดีแค่ไหนก็ตาม สุดท้ายเมื่อไมค์
่ งผูช
จ่อปาก เขาก็จะถูกถามแต่เรือ
้ ายหรือข่าวฉาว
คุณเองมีผลงานมากมาย เป็นคนเก่งมาก แม้กระทัง่
วันก่อนที่มีงานแถลงข่าวเรื่องการเดินเพื่ อช่วย
สังคมของคุณ แต่สุดท้ายนักข่าวบันเทิงถามคุณ
แต่เรื่องดราม่า และข่าวที่ออกไปก็มีแต่เรื่องนั้น
ไม่ได้มผ
ี ลงานของคุณเลย ถามจริงๆ ว่า คุณรูส
้ ก
ึ
อย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ส�าหรับเกดมันเป็นเรื่องไร้สาระมาก รู้เลยว่ามันคือ
การหาประเด็น เวลาก่อนงานแถลงข่าว นักข่าวจะมาจับ
กลุม่ กันแล้วมาดูวา่ ตอนนีม้ ปี ระเด็นอะไร เฮ้ย! เมนเทอร์
พีชลงโซเชียลแบบนี้ พีชด่าพีเ่ กดหรือเปล่า ลองถามไหม
ว่าพี่เกดจะรู้สึกอย่างไร แต่เกดไม่รู้เลยนะว่าพีชโพสต์
อะไรแบบนั้น อ่านดูมันพูดถึงเมนเทอร์เกดตรงไหนวะ!
เกดรู้สึกว่า...Really? Are you fucking stupid? เกด
อยากจะถามแบบนัน้ คิดได้แค่นเี้ หรอ แต่เกดก็ตอ้ งยิม้
อย่างเรื่องที่เกดไปผ่ามดลูกมา 3-4 เดือนแล้ว
ยังเอามาเป็นประเด็น Hello?! It’s just taking out my
มดลูก! กูไม่ได้ตาย! ถามกันอยู่นั่น และมันเป็นเรื่อง
ส่วนตัว เกดก็พยายามเลีย่ งทีจ่ ะตอบ แต่สดุ ท้ายก็ตอ้ งพูด
เพราะเขาพยายามเจาะกันอยู่นั่นแหละ
เมือ่ ประมาณป 1990 เกดเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของ
มาดอนน่าว่า “All press is good press. Bad press
is even better.” เกดก็เลยเข้าใจมากๆ ว่า ข่าวคาวมัน
ขายได้มากกว่าข่าวดี Who’s fucking who ใครทะเลาะ
กับใครอยู่ ใครนอกใจใคร นี่คือข่าวที่ขายได้ ข่าวดีๆ
มันไม่ขาย มันท�าให้เราน่าทีจ่ ะตัง้ ค�าถามนะคะว่าสังคม
เราจะเป็นแบบนี้จริงๆ หรือ
่ ณ
คุณ Survive ได้อย่างไรในงานทีค
ุ เองก็ตอ
้ งเจอ
กับ Bad Press ตลอดเวลา

ไม่รู้ว่าเกดอยู่ได้ไงว่ะ (หัวเราะ) มันเหมือนกับ I hate it
but I have to live with it so I put up with it 'cause
I still work. เกดมองว่ามันเป็นเรื่อง bullshit มากเลย
แต่เกดต้องท�ามาหากินในวงการนีก้ เ็ ลยต้องยอม มันมา
พร้อมกับงานของเกด เพราะฉะนั้นเกดก็ต้องพยายาม
เข้าใจ สิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้ทา� ให้เกดอยากท�างานให้ดนี อ้ ยลง
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เกดยังคงท�างานเกินร้อยเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเกด
จะไม่ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เลย
คนหลายคนโหยหาที่จะมีช่ือเสียงมาก ในฐานะที่
คุณมีชอ
ื่ เสียงมากอยูแ
่ ล้ว ช่วยเล่าให้ฟงั หน่อยครับ
ว่าการมีชื่อเสียงจริงๆ มันเป็นอย่างไร

เกดจะเล่าจากมุมนีก้ อ่ นนะคะว่า ความดังจริงๆ มันเป็น
อย่างไร เกดโชคดีที่ดังในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดีย
สมัยนั้นการที่คุณจะดังจริงๆ มาจากผลงาน สมัยนี้
ดังจากโซเชียลมีเดีย ท�าให้ยุคนี้มีเน็ตไอดอล ดังจาก
คนมากดไลก์หรือฟอลโลว์ หรือซื้อไลก์ ซื้อฟอลโลเวอร์
แต่มีผลงานอะไร What?!
แล้วก็มาบอกว่า ฉันเป็นไอดอล ดูฟอลโลเวอร์
ของฉันสิ (มองบน) แต่สมัยเกด เกดดังจากผลงาน
จะมาโชว์ความเหนือ อันไหนเจงกว่ากันล่ะ
เฮ้ย! เด็กรุ่นใหม่ ยูต้องปรับความคิดหน่อยเถอะ
การที่ ยู จ ะดั ง มั น ควรมาจากผลงาน ไม่ ใ ช่ ว ่ า มี ค น
ฟอลโลว์ยูกี่คน เดี๋ยวนี้เน็ตไอดอลคืออะไร เกดยังไม่
เข้าใจคอนเซปต์เลย What are you! What is it!
เกดดังได้จากยุคนั้นมัน... It’s all from me. It’s all
from my sweat! Not just taking a good picture and
posting it.
ในฮอลลีวูดมีประเด็นเรื่องความไม่เสมอภาคทาง
เพศของนั ก แสดงชายและหญิ ง อยู่ ในวงการ
บันเทิงไทยล่ะครับ มีความไม่เสมอภาคทางเพศ
อยูไ่ หม การเป็นผูห
้ ญิงอยูย
่ ากกว่าผูช
้ ายหรือเปล่า

โลกนีผ้ หู้ ญิงกับเกย์มเี ยอะมาก เพราะฉะนัน้ ยังไงผูช้ าย
ขายได้ดกี ว่าอยูแ่ ล้ว เกดก็ไม่แปลกใจทีด่ าราชายอาจจะ
มีแฟนคลับมากกว่า เกดเห็นชัดเลย ท�า The Face มา
3 ซีซัน ไม่มีแฟนคลับมารอลูกทีมสาวๆ ของเกดเลย
แต่พอมาท�า The Face Men โอ้แม่เจ้า! ท�า Meet
& Greet ที ห้ า งแทบแตก! (หั ว เราะ) เกดเลย
ไม่แปลกใจทีด่ าราชายขายได้ดกี ว่าดาราหญิง เป็นผูห้ ญิง
มันเหนื่อย แต่ถ้าเป็นผู้ชาย มันจะเหนื่อยน้อยกว่า
มันน่าเสียดายมาก มันน่าจะวัดกันที่ผลงาน
เกดพูดแบบนี้ได้ เพราะตอนนี้เกดอายุ 45 แล้ว
และเกดไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องพึ่งพามันมากขนาดนั้น
ทุ ก วั น นี้ ที่ เ กดมาท� า งานในวงการเพราะยั ง สนุ ก อยู ่
ยังรักที่จะท�าอยู่ ไม่ใช่เพราะว่าเกด ‘ต้อง’ ท�า ฉะนั้น
คนจะจ้างเกด ก็เพราะเขาอยากให้ ‘คุณแม่’ มา
คุณอยู่ในวงการที่เป็นผู้หญิงก็อยู่ยากกว่าผู้ชาย
่ ว่า ‘เด็กกว่าคือดีกว่า’ แต่ถง
และเป็นวงการทีเ่ ชือ
ึ
คุณจะอายุมากขึ้น แต่แฟชั่นโชว์ไหนๆ ก็ยังขาด
คุ ณ ไม่ ไ ด้ คุ ณ มี ร ายการที่ ดั ง มาก และยั ง เป็ น
ไอคอนอยู่ คุณท�าลายก�าแพงเหล่านั้นได้อย่างไร
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FYI
• เธอคือไอคอนของ LGBT
"เกดเกิ ด มาในยุ ค LGBT
ได้เรียนรู้ว่ากว่า LGBT จะเป็นที่
ยอมรับ เขาต้องใช้ความอดทน
และต่อสูอ
้ ย่างใหญ่หลวง เกดได้
เห็นความ strong ของเขาจึงท�าให้
เกดเป็นตัวของตัวเอง และมีทย
่ี น
ื
จนถึงทุกวันนี้
"บอกได้เลยว่าการทีเ่ กดเป็น
ไอคอนของกลุม
่ LGBT มันท�าให้
เกดรู้สึกมาตลอดว่าเกิดมาเป็น
เกย์ในร่างผูห
้ ญิง I’d like to say
that I was born with a dick.
(หัวเราะ)"

ยุคของเกด นางแบบผูห้ ญิงมีงานมากกว่าผูช้ ายอยูแ่ ล้ว
เพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่ดี อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
เกดเป็นตัวของตัวเอง มาตรงเวลา ท�างานก็ให้เกินร้อย
และเกดถือว่าเป็นนักแสดงทีด่ ตี อ้ งไฟต์และอดทนมาก
เกดคิดว่าความอดทนเป็นเรื่องส�าคัญมาก เกดว่า
สมัยนี้ท�างานสบายกว่าสมัยก่อน เพราะสมัยนั้นถ่าย
ละครกันที บางวันถ่ายตั้งแต่หกโมงเช้าถึงตีสามของ
อี ก วั น และต้ อ งกลั บ มาที่ ก องถ่ า ยอี ก ที เ จ็ ด โมงเช้ า
โหดมาก แต่สมัยนี้มันสบายกว่า มีแบบ...ออ ดารา
ไม่ไหวแล้วเหรอ งั้นไม่เป็นไร ก็ยกกองไปก่อน ดารา
สมัยนีเ้ ขาบังคับได้เลยว่าวันนีอ้ ยากถ่ายกีฉ่ าก มีหลาย
คนที่เป็นแบบนั้น เกดก็อึ้ง หรือมีคนจ้างดาราไปเป็น
พรีเซนเตอร์ แต่ยบู อกว่าไอจะมาถ่ายโฆษณา แต่สโี่ มง
เย็นต้องเลิกนะ มีเวลาให้แค่นั้น มันคืออะไร แบบนี้

“เวลาที่เราผิดหวัง มันไม่ใช่จุดจบของชีวิต
ชีวิตยังต้องด�าเนินต่อไป การชนะไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต
Just work harder! Train harder! อย่ายอมแพ้ ”

การเป็นคนทีเ่ ข้มแข็ง หรือ strong ก็เป็นอีกคุณค่า
หนึ่งที่ส�าคัญมาก เพราะเมื่อเราต้องต่อสู้และรู้วิธีการ
เผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ You’re not a loser but
you’re a fighter. ไม่ว่าคุณจะท�างานอะไรก็ตาม คุณก็
ต้องต่อสู้กับตัวเอง ต่อสู้กับสิ่งรอบตัว ต่อสู้กับอุปสรรค
มากมาย
และแน่นอน บางครั้งเราก็ชนะ บางครั้งเราก็แพ้
เพราะฉะนัน้ เราต้องเรียนรูท้ จี่ ะเป็นผูแ้ พ้ทดี่ ใี ห้เป็น You
have to be a good loser. เวลาที่เราผิดหวัง มันไม่ใช่
จุดจบของชีวิต ชีวิตยังต้องด�าเนินต่อไป การชนะไม่ใช่
ทุกอย่างในชีวิต Just work harder! Train harder!
อย่ายอมแพ้
เกดคิดว่าถ้ามี 3 เรื่องนี้แล้ว มุมมองต่อชีวิตของ
คุณจะเป็นบวก แต่กอ่ นเกดเป็นคนทีค่ ดิ ในแง่ลบตลอด
เพราะเกดเกิดในครอบครัวที่แตกแยก เกิดมาในฐานะ
ที่ไม่ได้ดีมาก และต้องท�างานหนักมากเพื่อให้ได้สิ่งที่
ตัวเองต้องการ เกดเลยมองโลกในแง่ลบ ซึง่ มันค่อนข้าง
ขมขื่นนะคะ แต่พอเกดเริ่มท�างาน เกดถึงได้เรียนรู้ว่า
เราต้องรู้จักปล่อยวาง ชีวิตเราจะดีขึ้น เราจะไม่โกรธ
หรือไม่โทษทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ เรา ถ้าเรารูจ้ กั มองโลก
ให้เป็นบวก เรื่องอื่นๆ ก็จะตามมา
ก็ได้ด้วยเหรอวะ เกดไม่ชอบแบบนี้เลย หรืออาจจะ
เป็นที่ตัวเกดเองมั้ง เกดรักและภูมิใจในงานที่ท�ามาก
เพราะฉะนั้นเราจะเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ
่ ณ
่ ได้มาเป็น
บทเรียนทีค
ุ ไม่เคยรูม
้ าก่อน จนกระทัง
เมนเทอร์ใน The Face คืออะไรครับ

การเป็นเมนเทอร์สอนให้เกดเป็นผู้แพ้ที่ดี เกดเป็นคน
ที่ชอบการแข่งขันมาก และเป็นคนชอบชนะ ซึ่งทุกคน
ก็อยากจะเป็นผู้ชนะ แต่การมาท�ารายการนี้มันไม่ได้
ชนะทุกครั้ง แล้วก็ไม่ได้แฟร์ทุกครั้ง ไม่ว่าเราจะชนะ
หรือแพ้ก็ตาม ฉะนั้นการเรียนรู้ท่ีจะจัดการกับความ
ผิดหวังและเดินต่อไปจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก และสิ่งนี้
เกดก็พยายามจะสอนลูกๆ ทุกคนในทีม เพราะในชีวติ จริง
ความผิดหวังมันเกิดขึ้นตลอดเวลา

ถ้าจะถอดบทเรียนชีวิตของลูกเกด เมทินี สัก 3
บทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับคนท�างานจะมีเรื่อง
อะไรบ้างครับ

ที่อยากจะสอนทุกคนคือ เรื่องความอดทน เป็นสิ่งที่
ส�าคัญมาก เกดไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์
แบบทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราต้องสู้เพื่อให้ได้ทุกอย่าง
มาด้วยตัวเอง
เกดเติบโตมาในนิวยอร์กย่าน Black & Spanish
Ghetto เวลาจะเดินไปซับเวย์ ถนนฝั่งหนึ่งมีแก๊งหนึ่ง
คุมอยู่ เกดต้องเดินอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ของอีกกลุ่ม
หนึ่งที่สนิทกว่า ถ้าเดินผิดฝั่ง เกดมีสิทธิ์โดนกระทืบได้
มันสอนให้เกดต้องระวังตัว ต้องเข้มแข็ง และต้องอดทน
ตลอดเวลา มันไม่มอี ะไรทีไ่ ด้มาง่ายๆ พอเกดมาท�างาน
ทีเ่ มืองไทย ทัง้ การเดินแบบ ถ่ายแบบ งานแสดง มันไม่
ได้สบายเลยอย่างที่คนคิด

ถ้าเป็ นไปได้ คุณอยากนั่งคุยกับลูกเกด เมทินี
เวอร์ชันไหนครับ

(นิ่งคิด) เป็นค�าถามที่ยากมาก เพราะว่าเวอร์ชันที่อยู่
เมืองนอกเป็นผู้หญิงซ่ามาก เป็นเด็กเกเร ทะเลาะกับ
พ่อแม่ โดดเรียน แต่ถา้ ไม่ผา่ นชีวติ ช่วงนัน้ ก็จะไม่ได้เป็น
ผูห้ ญิงที่ strong อย่างทุกวันนี้ ถ้าไม่มลี กู เกดเวอร์ชนั มา
เมืองไทยใหม่ๆ ที่ Work hard but play harder ก็จะ
ไม่รู้ว่าชีวิตที่มันสุดๆ เป็นอย่างไร และก็จะไม่ได้ enjoy
life เพราะเราท�างานหนักมาตลอด จนเข้าใจว่าชีวติ มัน
เป็นแบบนี้นี่เอง นี่คือความสุขของชีวิต เกดเลยไม่รู้จะ
คุยกับลูกเกดเวอร์ชันไหนดี มันยากมาก เพราะ I don’t
regret anything in life. เกดไม่รู้สึกผิดหวัง หรือรู้สึกว่า
ผิดพลาดในชีวิต แต่ละช่วงในชีวิตของเกด เกดถือว่า
เป็นมาสเตอร์พีซจริงๆ"
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เรื่อง นทธัญ แสงไชย

00:00

MILD
MELODY

เสียงดนตรีทท
ี่ ำ� ให้
วงมำยด์มพ
ี ลังสร้ำง
เสียงเพลงมำกว่ำสิบปี
WHO
MILD

วงดนตรีป๊อปจากเชียงใหม่อายุอานาม
10 กว่าปี ที่ประสบความส�าเร็จมาแล้ว
อย่างมากมาย มีซง
ิ เกิลฮิตติดหูตด
ิ ปาก
มิวสิกเลิฟเวอร์ชาวไทยมาแล้วนับแทบ
ไม่ถ้วน และเมื่อพู ดถึงฝีไม้ลายมือแล้ว
ก็แทบไม่ตอ
้ งห่วง เพราะนีค
่ อ
ื วงดนตรีท่ี
ครบเครือ
่ งทีส
่ ด
ุ วงหนึง
่ ของประเทศไทย

41:44

THE STORY

วงมายด์เพิ่งปล่อยเพลง ปากแข็ง ซิงเกิลใหม่ออกมา นี่เป็นเพลงที่เป้ นักร้องน�า บอกว่า
อยากจะพาทุกคนกลับไปสู่เพลงสไตล์เก่าๆ ของวง ที่หลายคนคุ้นเคย เราเลยอยากพูด
ถึงเรื่องเก่าๆ กันบ้าง อย่างแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีของสมาชิกวง
โลโซ คือค�าตอบของทั้ง ไมค์ มือกลอง และ เต่า มือกีตาร์ของวงมายด์
“ยุคนั้นแกะเพลงยากมาก อินเทอร์เน็ตให้หาคอร์ดก็ไม่มี ใช้เวลาเป็นวันๆ กว่าจะ
แกะได้ แล้วสุดท้ายก็แกะผิด” เต่าบ่นให้ฟังติดตลก
ส่วนค�าตอบของ ขุน มือเบสของวงต่างออกไป “ผมชอบพีก่ อ้ P.O.P มากๆ” ขุนบอก
“ตอนทีม่ คี อนเสิรต์ Pru Dog ทีเ่ ชียงใหม่ แล้วพีก่ อ้ มาเล่นให้วงพรูนเี่ หมือนฝันไปเลยครับ”
“เราว่าช่วงชีวิตที่โตในรถ สนุกที่สุดในการเป็นนักดนตรี” เป้ มือแซ็กโซโฟนพูดขึ้น
เมื่อเราถามถึงความสนุกในช่วงชีวิตการเป็นนักดนตรี พร้อมเล่าเหตุการณ์หลายครั้งที่
ชีวิตนักดนตรีน�ามาซึ่งความวายป่วงแบบนึกย้อนกลับไปก็ยังสนุกไม่หาย
“เราเคยนอนอยู่ในรถ แล้วตื่นมาพบว่ารถจอดเอียงอยู่” เป้เล่า สรุปว่ารถยางแตก
แต่สมาชิกวงเพลียจากการทัวร์จนหลับไม่รู้เรื่อง “เออ ไอ้ครั้งที่ขุนตกรถอะ” ทอม
มือคีย์บอร์ดพูดเย้าให้เพื่อนเล่าอีกเรื่องโจ๊กระหว่างทัวร์อย่างคุ้นปากเหมือนเมาท์กัน
ออกรสมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน “เฮ้ยๆ เรื่องร้านลาบที่เชียงรายดีกว่า” ใครสักคนพูดขึ้น
หลังจากเพิ่งเล่าเรื่องที่แล้วจบ
เรื่องลาบสรุปจบลงที่สมาชิกมายด์ขี้แตกกันเกือบยกวง
แต่ดูจากความเฮฮาในห้องอัดแล้ว เรื่องราวการเดินทางของวงดนตรีมุกเยอะ
อายุกว่าสิบปีนี้คงไม่รีบจบง่ายๆ อย่างแน่นอน

• เพลงในช่วง Eargasm
Combo ของวงมายด์ เป็น
เ พ ล ง จ า ก ค่ า ย เ บ เ ก อ รี่
มิวสิคยกกระบิ เพราะเป็น
เพลงทีว่ งแกะเล่นกันอย่าง
หนั ก หน่ ว งในช่ ว งเริ่ ม ต้ น
ของชีวิตศิลปิน
• ตอนไปเล่ น คอนเสิ ร์ ต
ที่ อั ง กฤษ วงนี้ ถื อ โอกาส
ถ่ายเอ็มวีเพลง I Got You
รวมทั้งถ่ายแบบสตรีทแวร์
ที่ ใ ส่ ส บาย แต่ ผ้ า บางไม่
เหมาะกับอากาศหนาวทีน
่ น
่ั
เอาเสียเลย
PODCAST CREDITS
Show Host
สิระ บุญสินสุข
Show Creator
สิระ บุญสินสุข
Episode Editor
นทธัญ แสงไชย
Sound Designer
& Engineer
ศุภณัฐ เดชะอ�าไพ

“เพลงร็อกเป็นเพลงที่ท�ำให้เรำพู ดออกมำได้อย่ำงจริงใจ ไม่คิดหน้ำคิดหลัง
ไม่สนใจว่ำใครจะมองว่ำเรำเป็นยังไง”
ฟังพอดแคสต์ได้ท่ี
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เทยเท่

เทยสัตวแพทย์
(38.59)

WE NEED
TO TALK
มาเรียม เกรย์
(41.50)

WE NEED
TO TALK
ปอนด์ ใจดีทีวี
(44.43)

MULTIPLE
EARGASMS
สิงโต นําโชค
(37.59)

THE SECRET
SAUCE
VIN BUDDY
(54.56)

WHAT WE KNOW ABOUT LOVE
หลากหลาย
เรื่องรัก
ของเกสต์
พอดแคสต์
(ความยาวรวม
3 ชั่วโมง 36 นาที
67 วินาที)

เทยรักสัตว์ทพ
่ี ร้อม
มอบความรัก
ให้กับสิ่งมีชีวิตทุก
หมูเ่ หล่า กับคําตอบ
ของคําถามที่ว่า
“ถ้าเลือกได้ อยาก
เปลี่ยนเป็นชาย
หรือหญิงแท้
สักคนไหม?”
ที่จะทําให้คุณต้อง
นํา้ ตารื้น

นักร้องสาวเสียงใส
(มาก!) กับการผ่าน
ช่วงชีวิตอันยาก
ลําบากจากการ
สูญเสียคนรัก

ยูทูเบอร์สาว
กับการได้มาซึ่ง
สามีฝรั่ง!

มีเพลงหนึ่งที่สิงโต
แต่งให้ภรรยา
โดยเฉพาะ ไปฟัง
กันสดๆ ว่าเพลงนัน
้
คือเพลงอะไร

PODCAST
PLAYLIST FOR
YOU!

ฟัง THE STANDARD PODCAST ได้ที่ THESTANDARD.CO/PODCAST
PODCASTS

PODBEAN

PODCAST PLAYER

หรือเสิร์ชหาชื่อรายการจากแอปพลิเคชัน แล้วกด SUBSCRIBE รอติดตามฟังกันได้เลย

PODCAST ADDICT

SOUNDCLOUD

ไปฟังเบื้องหลัง
การทํางาน
ของช่างภาพงาน
แต่งงานที่ดารา
เบอร์ใหญ่ๆ
ใช้บริการกันมาก
ที่สุด

VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

TRASH
HERO

ฮีโร่ผู้พิชิตขยะแห่งปัตตานี

04:03

OO:OO

WHO
ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย

หรือ ดร. อาร์ม เป็นทัง
้ อาจารย์ของลูกศิษย์
ภาควิ ช าเทคโนโลยี ย างและพอลิ เ มอร์
มหาวิ ทยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิ ทยาเขต
ปัตตานี และเป็นพี่อาร์ม ผูร้ ว่ มก่อตัง
้ Trash
Hero กลุ่มอาสาเก็บขยะริมทะเล องค์กร
ไม่แสวงผลกําไรที่ทําต่อเนื่องมานานเกือบ
2 ปีแล้ว

THE STORY

ถาแบงประเภทสถานที่ทองเที่ยวออกเปน 2 กลุม ระหวางทะเลและภูเขา ณัฐพงศ
เปน ‘ชาวทะเล’ อยางเต็มตัว แตนับวันทะเลที่เขาเห็นกลับมากมายดวยขยะขึ้นเรื่อยๆ
หนําซํ้าใจมันบอกอีกวา เขาเองก็คงมีสวนสรางขยะเหลานั้น เพราะเรียนมาทางดาน
พอลิเมอร ซึ่งเปนนักคิดและผลิตพลาสติกมากมาย
ขอมูลเกีย่ วกับขยะในทะเลทีณ
่ ฐั พงศไดรบั เชน ป 2050 ในทะเลจะมีขยะมากกวา
ปลา หรือวันหนึ่งๆ มีขยะมากถึง 8 ลานตัน ที่ไหลลงสูทะเล ประกอบกับความรูสึก
อยากจะรวมรับผิดชอบ ทําใหเขาลุกขึ้นมาทําอะไรบางอยางที่ธรรมดาและเรียบงาย
นั่นก็คือ ชวนคนมาเก็บขยะในนามกลุม Trash Hero ภายใตคําขวัญประจํากลุมวา
No sign up, Just show up พวกเขาไมบนวาใคร ไมตําหนิหนวยงานไหน รวมถึง
ไมตอลอตอเถียงกับคนที่แสดงความเห็นดวยชุดความคิดทํานองวา ‘เก็บยังไงก็ไมมี
วันสะอาด ถาไมไปแกที่พฤติกรรมคน’
ไมเพียงเทานั้น เขายังเปลี่ยนขยะประเภทยางใหกลายเปนรองเทาแบรนด
‘ทะเลจร’ ใหขยะจากทองทะเลสงเสียงออกไปใหโลกรูวา ปริมาณอันมากมายนั้น
สัมพันธกับพฤติกรรมของมนุษยทั้งสิ้น
ปจจุบัน Trash Hero รวมกลุมกันเก็บขยะทุกสัปดาหมาเกือบ 2 ป จนถึงวันนี้
มีเหลาฮีโรจําเปนมากกวา 3,000 คนแลว

่ ณ จุดใดจุดหนึ่ง เลือกที่จะมาทําอะไร
“ถ้าถามว่าฮีโร่คือใคร ฮีโร่ก็คือทุกคนที่ ณ วันใดวันหนึง
บางอย่าง ที่อาจจะไม่ปกตินัก ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ อย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่ง”
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• กลุ่ม Trash Hero เก็บ
ขยะไปแล้วทัง
้ หมด 10,316.8
กิโลกรัม
• สถิ ติ ท่ั ว โลกชี้ ข ยะไหลสู่
ทะเล 8 ล้านตันต่อปี เทียบ
เท่ารถ 10 ล้อ 8 คันต่อนาที
• ขยะพลาสติ ก ที่ ถู ก ทิ้ ง
นานๆ จะแตกย่อยเป็นผง
เล็กๆ หากนกทะเลกินเข้า
ไปเพี ยงแค่ 6 กรัม ก็ตาย
เพราะย่อยไม่ได้
VIDEO CREDITS
STORY MAKERS
จริยา มุ่งวัฒนา
อ้อมเทียน ทาระมัด
ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์
ชญาน์วัต สิริศุภนันท์
นันทิยา ฤทธาภัย

