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๙ เหตุผลทีค
่ วรเป็นเจ้าของหนังสือ

THE LIFETIME OF
KING BHUMIBOL ADULYADEJ
• บทบันทึกชวงชีวิตที่นาจดจําตลอดพระชนมชีพของพระมหากษัตริย
ผูย ง่ิ ใหญ และหวงเวลาแหงความสุขความทรงจําของปวงชนชาวไทยภายใต
รัชสมัยอันแสนรมเย็น
• ออกแบบภายใตแนวคิด ๙ ชวงชีวติ ของรัชกาลที่ ๙ ทีต่ ลอดพระชนมชพี
มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันไมตางจากใครๆ
• ถายทอดเรือ่ งราวดวยการเลายอนหลัง เปรียบเสมือน ‘ไทมแมชชีน’ ทีพ่ า
คนไทยยอนเวลาจากวันสุดทายของรัชสมัยสูวันแรกที่ตะวันฉายฉาน
• รวมภาพหาชมยากและภาพบางสวนเปนภาพที่นักสะสมยินดีมอบให
เพื่อจัดทําหนังสือเลมนี้โดยเฉพาะ
• สะทอนวิธีคิดอันแยบคายและลึกซึ้งของมหาราชที่โลกยกยองใหเปน
‘กษัตริยนักพัฒนา’ ซึ่งคนไทยควรไดเรียนรู

• นํ า เสนอมิ ติ แ ละพระปรี ช าสามารถอั น หลากหลายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ บทพระราชนิพนธ เพลงพระราชนิพนธ และถอยคําล้ําคา
จากผูที่เคยถวายงาน
• เปนมรดกทีค่ วรคาแกการสงตอสูล กู สืบหลาน เพือ่ ใหคนรุน หลังไดเขาใจ
และรูจ กั ธ ผูสรางสุขใหแผนดิน
• พิมพดว ยสีทองพิเศษ เย็บกี่ ปกแข็ง สวยงาม คงทน นาสะสม และจัดพิมพ
จํานวนจํากัดเพียง ๓,๐๐๐ เลมเทานั้น
• หนังสือเลมนีเ้ ปนหนึง่ ในตัวแทนคําตอบวา ‘ทําไมคนไทยถึงรักในหลวง’

่ จองได้ที่ THESTANDARD.CO โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๑๑๔๒
ราคาเล่มละ ๙๙๐ บาท สัง
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คณะลูกขุนใหญ่รฐ
ั ดัลลัส
ฟ้ อ ง ดํ า เ นิ น ค ดี ข้ อ ห า
ฆาตกรรมต่ อ บอนนี
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ึ 180 ปี ตัง
่ สาร DNA ของแบรนด์ผา่ นการ
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ตีความใหม่ในมิตไิ หนอย่างไร ไปหาคําตอบได้ในงาน Men Upside Down ที่
Hermès ลงทุนถึงขนาดปิดสนามบินเก่าไคตัก
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ADAPTATION IS THE KEY

STND CV.indd 1

11/22/2560 BE 4:47 PM

VOL. 1 ISSUE 20
27 NOVEMBER 2017

“Life is ever changing. We can always adapt to the new changes.” ไลลาห์ กิฟตี อากีตา นักเขียนสร้างแรงบันดาลใจ
ชาวกานาว่าไว้อย่างนั้น
ชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการปรับตัวให้ได้เป็นเรื่องจ�าเป็น
ด้วยความที่ทุกชีวิตต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานับตั้งแต่ลืมตาดูโลก แน่นอนว่าคนที่ปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดย่อมด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ในทางกายภาพ เรากลายจากเด็กเป็นวัยรุ่น ผู้ใหญ่ จนถึงวัยชรา ระหว่างทางย่อมมีการเจ็บป่วย เสื่อมถอยให้เห็นบ้าง
เป็นธรรมดา
ในด้านความรู้สึกนึกคิด เราได้ประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวในแต่ละช่วงวัยมาเป็นอาหารเสริมให้เราขยายวิสัยทัศน์
จนสามารถมองอะไรได้จริงรอบด้านยิ่งขึ้น
ท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นไปของโลก เราจะท�าอย่างไรถึงจะสามารถประคองเรือให้ถึงฝั่งอย่างที่ตั้งใจได้ เราก็
คงต้องปรับจังหวะการเดินเรือให้เข้ากับกระแสน�้าในแต่ละช่วงนั่นเอง
วงการธุรกิจในทุกสาขามีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ตั้ง และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน เป็นสิ่งที่
หลีกเลีย่ งได้ยาก จากยุคทีก่ ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�าคัญอาจต้องใช้เวลาหลายทศวรรษ ทุกวันนีน้ วัตกรรมทีฉ่ กี กฎเกณฑ์
หรือ Disruptive Innovation พลิกโฉมหน้าของอุตสาหกรรมทุกประเภทได้ภายใน 1 ปี
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมวงการไปตลอดกาล การล้มหายตายจากของสื่อใหญ่จากโลก
ตะวันตก เรื่อยมาจนถึงผู้เล่นรายส�าคัญที่เคยเป็นก�าลังหลักในสื่อสิ่งพิมพ์ไทย แสดงให้เห็นถึงกระแสอันเชี่ยวกรากของ
โลกดิจิทัลที่ท�าให้วงการสื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับกระบวนทัศน์กันแบบพลิกต�ารา
THE STANDARD มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดมา แต่เรายังเชื่อในความหลงใหลต่อรูปแบบการบริโภค
ที่จับต้องได้ และยังมีความกระหายที่จะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผู้อ่านมีความสุขที่จะได้สัมผัสและพลิกอ่านหน้าแล้วหน้าเล่า
เราคงไม่เอาเรือเข้าไปขวางกลางสายน�้าดิจิทัล เราเพียงแค่ปรับรูปแบบการน�าเสนอให้เหมาะกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อย่างลงตัวที่สุด
นีค่ อื ฉบับสุดท้ายของ THE STANDARD ในภาครายสัปดาห์ นับตัง้ แต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป โฉมใหม่ของเราจะเป็น
นิตยสารรายเดือนที่ประมวลข่าวในประเทศ ข่าวรอบโลก พร้อมบทสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจ
การปรับเนื้อหาและวาระในการน�าเสนอเป็นไปเพื่อให้ความหลงใหลเชื่อมั่นในการท�าสื่อสิ่งพิมพ์ของทีมงานยืนหยัด
อยู่ได้ต่อไป
In Print We Trust.
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ONE NATION UNDER CCTV
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กราฟฟิตีนิรนามชาวอังกฤษ ที่โด่งดัง
จากการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะ
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สั ตว์ 4 ชนิด รอดพ้ น
จากภาวะใกล้สูญพั นธุ์

ภาพ AFP

ทามกลางสัตวหลากสปชสี  บางชนิดสามารถ
อยูรอด แพรสายพันธุใหเติบโต ขณะที่สัตว
บางประเภทปรับตัวไดชา และมีปจ จัยคุกคาม
การดํารงชีวิต จํานวนจึงลดนอยถอยลงจน
เขาสูภาวะวิกฤตชนิดที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ
จึงไดรบั การปกปองเปนพิเศษ ทีผ่ า นมาความ
พยายามในการชวยเหลือสัตวหลายประเภท
สัมฤทธิ์ผลจนสามารถถอดชื่อสัตวเหลานั้น
ออกจากรายการสัตวใกลสญ
ู พันธุไ ดในทีส่ ดุ
เมือ่ จํานวนเพิม่ ขึน้ จนพนภาวะวิกฤต สัตวทงั้
4 ชนิ ด ต อ ไปนี้ ข ยั บ จากสถานะที่เสี่ยงตอ
การสูญพันธุมาสูสายพันธุที่ตองเฝาระวัง
คือ แรดขาว เสือดาวหิมะ พะยูน และแพนดา
ตองปรบมือใหกับทีมอนุรักษจากประเทศ
ตางๆ ที่ ทํา ให เ รายั ง ไดเห็นเพื่อ นรวมโลก
เหลานี้ตอไปในอนาคต

CANADA

บริษัทเครือข่ายร้านชําสั่งจองรถ
บรรทุกเทสลา เพื่อลดปริมาณก๊าซพิษ

ภาพ่โAFP
ขณะที
ลกกําลังตะลึงกับรูปโฉมของรถบรรทุกไฟฟาที่เทสลาเปดตัวเมื่อเร็วๆ นี้ ยักษใหญ
เครือขายรานของชําในแคนาดาอยาง ล็อบลอว (Loblaw) ไมเงื้องาราคาแพง รีบสั่งจอง
ลวงหนา 25 คัน ทั้งที่ยังไมมีการเผยเรื่องราคาคางวดของรถบรรทุกที่มีชื่อวา Semi แถมยัง
วางมัดจําไปกอน 5,000 ดอลลารสหรัฐตอคัน เพราะล็อบลอวตงั้ เปาจะเปลีย่ นรถขนสงทัง้ หมด
ใหเปนรถไฟฟาภายใน ค.ศ. 2030 เพือ่ ลดปริมาณกาซคารบอนในสวนรับผิดชอบขององคกร
โดยกําหนดใหมีรถที่ไมปลอยกาซพิษ 350 คันภายในปดังกลาว และยกเลิกการใชพาหนะที่
ใชนาํ้ มันดีเซลไปโดยปริยาย ทัง้ นีร้ ถบรรทุกเทสลามีกาํ หนดจะสงมอบล็อตแรกใน ค.ศ. 2019

MOST READ ON THE STANDARD.CO
1. เมือ
่ ‘ทราย เจริญปุระ’
สู้ไม่ถอย! ด�าเนินคดี
สื่อดัง… วงการสื่อ
ได้บทเรียนอะไร?
ธนกร วงษ์ปัญญา

2. 17-18 พฤศจิกายนนี้
เตรียมชมฝนดาวตก
ลีโอนิดส์ มองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า
เอกพล บรรลือ

3. เคาะแล้ว! ราคา
บุหรี่ใหม่ ปรับขึ้น
เกือบทุกตัว
เอกพล บรรลือ

4. Uber กับแนวคิด
Ride Sharing
แก้ปัญหาคนกรุง
รถติดบนถนนปีละ
24 วัน เสียโอกาส
วันละ 60 ล้านบาท
พลวุฒิ สงสกุล

USA

อูเบอร์จับมือกับนาซาเตรียมให้บริการแท็กซี่บิน

แฟนๆ พอมดนอยคงเคยเห็นฉากในภาพยนตรเรื่องดังที่รอนและแฮรรี่ พอตเตอร ขับรถไป
บนฟา หลายคนคงไมคิดวาไมกปี่ ข า งหนาเราจะไดเห็นวารถบินไดเปนเรือ่ งจริง เพราะอูเบอร
และนาซากําลังจับมือกันสรางแท็กซี่บิน วางแผนจะเปดใหบริการในแอลเอและดัลลัส
สหรัฐอเมริกา และขามฟาไปเปดใหบริการพรอมกันทีเ่ มืองดูไบในอีก 2 ปขา งหนา โดยใชชอื่ วา
เอเลเวต (Elevate) อูเบอรกําลังรวมมือกับนาซาในการกําหนดระบบควบคุมการจราจร
ทางอากาศทีแ่ ท็กซีบ่ นิ ไดจะตองปฏิบตั ติ ามอยางเครงครัดตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
อวกาศ เราคงจะไดเห็นขาวคราวความคืบหนาของโครงการนี้เรื่อยๆ กอนเปดใหบริการจริง

ภาพ AFP

THAILAND

โรงพยาบาลระยองเลิกใช้

INDIA

ถุงพลาสติกใส่ยาผูป
้ ว
่ ย

ช่วยในเกษตรกรรมเพื่ อเพิ่ มผลผลิต
เมื่อมีวิทยาการกาวหนา การเลือกใชใหถูกกับงานแตละสวนยอมใหผลลัพธ
ที่นาพอใจ เกษตรกรและชาวสวนในอินเดียยกระดับการเพาะปลูกใหทันสมัย
ดวยการใชปญ
 ญาประดิษฐมาชวยในการบริหารจัดการทัง้ ระบบ แอปพลิเคชัน
ชือ่ แพลนทิกซ (Plantix) เปนคําตอบทีช่ ว ยแกปญ
 หา
ไดหลายอยาง ทั้งสภาวะแหงแลง ผลผลิตตกตํ่า
ไปจนถึงกลไกราคาตลาด แอปฯ นี้ยังใหขอมูล
ศัตรูพืชและโรคที่อาจเบียดเบียนพืชแตละชนิด
รวมทั้งเสนอวิธีแกใหเสร็จสรรพ แพลนทิกซยัง
ทํางานเหมือนสมองมนุษย โดยมีการผนวกเรื่อง
การเรี ย นรู  ข องสมองกลเข า กั บ แอปฯ ทํ า ให
สามารถประมวลผลจากรู ป ที่ ช าวนาชาวสวน
สงเปนตัวอยางมาให เพื่อวิเคราะหวาปญหาที่
กําลังเผชิญคืออะไร อันจะนําไปสูท างออกทีเ่ หมาะสม
ในแตละกรณี ขณะที่ชาวนาชาวสวนผูผลิตได
ประโยชนจากแอปฯ ทีด่ าวนโหลดมาใชไดฟรี ผูผ ลิต
แอปฯ ก็ไดขอ มูลมหาศาลจากชาวนา กลายเปนเรือ่ ง
ทีไ่ ดประโยชนกนั ทัง้ สองฝาย
ภาพ blogs.nvidia.com

5. ‘แม้เจ็บยังยิ้มได้’
ตูน บอดี้สแลม
กลับมาวิ่งอีกครั้ง
หลังบาดเจ็บ
จนต้องหยุดพั ก
นานกว่า 2 ชั่วโมง
ณัฐนันท์ เฉลิมพนัส

6. นักวิ่งระดับโลก
โพสต์เฟซบุ๊ก
ให้ก�าลังใจ
‘ตูน บอดี้สแลม’
THE STANDARD
TEAM

7. ระดมทุนช่วย
หญิงตกงาน
หลังยกนิ้วกลาง
ใส่ทรัมป์ ยอดพุ ่ ง
2.3 ล้าน ใน 1 สัปดาห์
ภูริภัทร สังขพั ฒน์

8. นักเสี่ยงโชค
แน่นแผงสลาก!
แห่ซ้อ
ื คึกคัก
หลังผู้ค้ากระหน�า่
ลดราคาต�า่ กว่า
80 บาท
ฐานิส สุดโต

ภาพ pr.moph.go.th

เกษตรกรและชาวสวนใช้ AI

โรงพยาบาลระยองเปนตัวอยางทีน่ า ยกยองในวงการ
สาธารณสุข เมื่อนํานโยบาย Green and Clean มา
ปรับใช เริม่ ตนดวยการยกเลิกใชถงุ พลาสติกสําหรับ
ใสยาใหผูปวย ตั้งแต 1 พฤษภาคมที่ผานมา ทําให
สามารถลดถุงพลาสติกทีจ่ ะกลายเปนขยะไดมากถึง
เดือนละ 75,000 ใบ เฉลีย่ ไมตาํ่ กวาวันละ 2,500 ใบ
จากจํ า นวนคนไข ทั้ ง หมดกว า 2,500 คนต อ วั น
แพทย พยาบาล และบุคลากรตางๆ ใชเวลาเตรียม
การลวงหนา 3 เดือน เพื่อพูดคุยทําความเขาใจกับ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมทั้งประชาชนที่มาใชบริการ
ทั้งนี้โรงพยาบาลฯ เสนอทางเลือกใหผูรับบริการ
โดยจําหนายถุงทีเ่ ย็บจากผาทีใ่ ชหอ เครือ่ งมือผาตัด
ซึ่งตัดเย็บโดยเครือขายผูปวย ชมรมฯ หรือจิตอาสา
ตางๆ และนํารายไดสว นตางกลับเขากองทุนเพือ่ ซือ้
เครื่องมือแพทย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อใหประชาชนฉุกคิด
เรื่องสิ่งแวดลอมนั่นเอง

9. ร.10 โปรดเกล้าฯ
พระราชทานสิ่งของ
ให้ ‘ตูน บอดี้สแลม’
และทีมงาน
‘ก้าวคนละก้าว’
เอกพล บรรลือ

10. ‘ตูน บอดี้สแลม’
ฉลองวิ่งผ่าน
400 กิโลเมตรแรก
ท�าลายสถิติวิ่งเดิม
กรุงเทพฯ-บางสะพาน
ของตัวเอง
เก้า มีนานนท์

GERMANY
FINLAND

บริษท
ั สัญชาติ

ฟินแลนด์คด
ิ ค้น
กําแพงต้นไม้อจ
ั ฉริยะ

ภายในอาคาร
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ภาพ dezeen.com
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อายุ ข องประธานาธิ บ ดี โ รเบิ ร์ ต
มูกาเบ ผู้น�าสาธารณรัฐซิมบับเว
ที่ เ พิ่ ง ถู ก ยึ ด อ� า นาจโดยกองทั พ
และโดนกักบริเวณอยูใ่ นบ้านพักมา
ตัง
ั ที่ 15 พฤศจิกายนประกาศ
้ แต่วน
ยอมลาออก หลังจากครองอ�านาจ
มายาวนานถึง 37 ปี คาดว่าสาเหตุ
ความขัดแย้งเกิดจากการชิงอ�านาจ
ระหว่ า ง นางเกรซ มู ก าเบ ที่ ไ ด้
รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ ป็ น ร อ ง ประธานาธิบดี กับ นายเอ็มเมอร์สน
ั
มนังกักวา อดีตรองประธานาธิบดี
ที่ เพิ่ งถู ก ปลดจาก
ต�าแหน่ง

ความยาวของพยาธิทพ
่ี บในร่างกายของ
ทหารเกาหลีเหนือผู้แปรพั กตร์ และถูก
ระดมยิงจากทหารชาติเดียวกัน ขณะวิ่ง
หลบหนีเข้ามาในเกาหลีใต้ ทีมแพทย์เร่ง
ผ่าตัดช่วยชีวต
ิ แต่กลับเจอพยาธิจา� นวน
มากในช่องท้องของผูบ
้ าดเจ็บ สะท้อนถึง
สุ ข อนามั ย และโภชนาการอั น เลวร้ า ย
ที่ประชาชนเกาหลีเหนือต้องเผชิญ

ภาพ Shutterstock

ภาพ shutterstock

GLOBAL NUMBERS

ภาพ AFP

กําแพงหรือผนังตนไมเหลานี้ทําหนาที่
ดูดซับอากาศภายในสถานที่ทํางานเพื่อ
ฟอกอากาศใหบริสุทธิ์กวาเดิม ในขณะที่
ระบบ AI หรือปญญาประดิษฐที่ติดตั้งอยู
ดวยก็จะคอยทําหนาทีส่ อื่ สารกับดาวเทียม
ตรวจสภาพอากาศ และจะปรับอุณหภูมิ
ของเครือ่ งปรับอากาศใหสมั พันธกนั บริษทั
ผูผลิตเครื่องฟอกอากาศแบบธรรมชาติ
สุดๆ ทีว่ า นีบ้ อกวา ระบบนีม้ ปี ระโยชนกบั
ผูใชมากมาย เชน ชวยลดอันตรายจาก
การสูดอากาศทีป่ นเปอ นสารเคมี ลดอัตรา
การเจ็บปวยของพนักงาน นอกจากนั้น
บริษทั ผูผ ลิตยังวิจยั มาแลววา ในแตละวัน
คนเราสูดอากาศทีป่ นเปอ นสารเคมีตา งๆ
ประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตร มีผล
การวิจัยชิ้นหนึ่งบอกดวยวา ระบบฟอก
อากาศนีส้ ามารถกําจัดสารเคมีในอากาศ
ไดมากถึง 57% เลยทีเดียว

นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นเชื้อเพลิง
ขยะพลาสติกที่สะสมเพิ่มพูนจนแทบจะลนโลก ทําใหกลุมนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันเกิดความคิดใหมๆ ในการใชประโยชนจากพลาสติกนั้นแทน
ดวยการใชความรอนละลายพลาสติกที่ไมสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหมได แลวหยดลงไปในเครื่องผสมสารเพื่อทําปฏิกิริยาเคมี จนกระทั่ง
ไดนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเชื้อเพลิงคุณภาพดีออกมา ลาสุดนักวิจัยไดเอาชนะหนึ่งในอุปสรรคที่ยากที่สุดในกระบวนการทํางาน ดวยการหาทางหยุด
การเผาไหมของพลาสติกในเครือ่ งเรงปฏิกริ ยิ าไดแลว ขาวดีคอื พลังงานทีไ่ ดออกมาในเวลานีน้ บั วาเพียงพอกับคุณภาพทีจ่ าํ เปนพืน้ ฐาน เพราะอยาง
ที่เราทราบกันดีวา 80% ของสวนผสมในพลาสติกคือนํ้ามันนั่นเอง และแมวาการนํานํ้ามันเหลานั้นกลับไปใชเปนพลังงานอีกครั้งอาจไมได
ชวยแกปญหาการปลอยกาซเรือนกระจกมากเทาที่ควร แตประเด็นคือมันสามารถหยุดปญหาขยะพลาสติกลนโลกไดมากพอสมควรทีเดียว
JAPAN

ประดิ ษ ฐ์ ไ ด้ รั บ
สถานะพลเมือง

MINUTES

YEARS
ภาพ AFP

อิ ต าลี ช วดไปบอล
โลกเป็นครั้งแรกใน
รอบ 60 ปี จากครัง
้
สุ ด ท้ า ย ที่ ต ก ร อ บ
คือเมื่อ ค.ศ. 1958
สร้ า งความช็ อ กให้
กั บ เหล่ า แฟนบอล
ที ม มั ก ก ะ โ ร นี ที่ ไ ม่
อยากจะเชื่อว่าอดีต
แชมป์โลก 4 สมัย จะ
พลาดท่า ไม่ได้เข้าไป
แข่งขันฟุ ตบอลโลก
2018 รอบสุดท้าย
ที่รัสเซีย

ภาพ thestandard.co

นักออกแบบสาวชาวเนเธอรแลนดกําลังพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เรียกวา โคมไฟมีชีวิต (The Living
Light) ทีผ่ ลิตไฟไดจากตนไม! เปนโคมไฟทีไ่ มตอ ง
เสียบปลัก๊ ใดๆ และบํารุงรักษาดวยการรดนํา้ เพียง
สัปดาหละครั้ง แลวเจาตนไมเล็กๆ ก็จะผลิตไฟ
ใหใชสบายๆ โดยใชหลักการธรรมชาติลวนๆ
นั่นคือ เมื่อพืชสังเคราะหแสงก็จะเกิดสารอินทรีย
ที่ปลอยลงมาในดิน แบคทีเรียในดินก็จะปลอย
ประจุอิเล็กตรอนและโปรตอนออกมา จากนั้น
อนุภาคเหลานีก้ จ็ ะทําปฏิกริ ยิ าตอกันจนกลายเปน
แหล ง พลั ง งานแล ว ก็ ผ ลิ ต แสงออกมานั่ น เอง
เท า กั บ ว า ยิ่ ง ต น ไม ข องเราแข็ ง แรงมากเท า ไร
การสังเคราะหแสงก็จะมากขึน้ เทานัน้ และแนนอน
วาพลังงานไฟฟาก็จะมากขึ้นดวย อยางไรก็ตาม
โคมไฟมีชีวิตที่วานี้มีกําลังผลิตไฟไดประมาณ
0.1 วัตต ซึ่งไมเพียงพอตอการสรางแสงสวาง
ไดทั่วทั้งหอง แตก็มากพอที่จะเปนโคมไฟอาน
หนังสือได ปจจุบันโคมไฟนี้ยังไมมีวางจําหนาย
เพราะอยูร ะหวางการพัฒนาใหผลิตไฟไดมากขึน้

ระยะเวลาของการประมูล
ภาพเขี ย น ซั ล วาทอร์
มุนดิ (Salvator Mundi)
ผลงานของ เลโอนาร์โด
ดาวิ น ชี ที่ เ ป็ น ไปอย่ า ง
ดุเดือด ณ สถานประมูล
คริสตีส์ มหานครนิวยอร์ก
และเพียงภายในเวลาสัน
้ ๆ
ภ า พ เ ขี ย น เ ก่ า แ ก่ อ า ยุ
500 ปีน้ี ก็มผ
ี ป
ู้ ระมูลไปใน
ราคาสูงถึง 450.03 ล้าน
ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด
เป็นเงินไทยราว 15,750
ล้านบาท

ภาพ channelnewsasia.com

โคมไฟมีชว
ี ต
ิ ผลิตไฟจากต้นไม้

โลกแหงอนาคตที่คนอยูรวมกับปญญา
ประดิษฐอยางในภาพยนตรฮอลลีวดู เรือ่ ง
A.I. Artiﬁcial Intelligence กําลังเขาใกล
ความจริงไปทุกที หลังจากหุน ยนตโซเฟย
ในประเทศซาอุ ดี อ าระเบี ย ได รั บ สิ ท ธิ์
พลเมืองเทียบเทามนุษยไปกอนหนานี้
ประเทศที่ผลิตหุนยนตเปนวาเลนอยาง
ญีป่ นุ ก็ตามมาติดๆ เมือ่ สํานักงานแขวง
ชิบุยะ แขวงการปกครองพิเศษในกรุง
โตเกียว ประเทศญีป่ นุ มอบสถานะพลเรือน
แกเด็กชายชิบยุ ะ มิราอิ ปญญาประดิษฐ
ในแอปพลิเคชันไลนบนโทรศัพทมือถือ
สงผลใหมิราอิเปนเอไอตัวแรกในญี่ปุน
และอาจเปนตัวแรกของโลกทีม่ ชี อื่ บันทึก
ในสํานักทะเบียนทองถิ่น โดยมิราอิเปน
ปญญาประดิษฐเด็กชายชางพูดวัย 7 ขวบ
ที่สํานักงานแขวงชิบุยะพัฒนารวมกับ
บริ ษั ท ไมโครซอฟต ข องสหรั ฐ อเมริ ก า
เพื่อใหเจาหนาที่ภาครัฐเขาถึงความคิด
เห็นดานตางๆ ของประชาชนในทองถิ่น
และพูดคุยสื่อสารผานขอความกับผูใช
แอปฯ นี้ไดอยางฉลาดเฉลียว
11

ภาพ AFP

เด็ ก ชายปั ญ ญา

ดีไซเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์สร้าง

IN HISTORY
ภาพ AFP

A DALLAS GRAND
JURY DELIVERS
A MURDER
INDICTMENT
AGAINST BONNIE
PARKER AND
CLYDE BARROW
28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1933 คณะ
ลูกขุนใหญ่ รัฐดัลลัส ฟ้องด�าเนิน
คดีในข้อหาฆาตกรรมต่อ บอนนี
ปาร์เกอร์ และ ไคลด์ แบร์โรว์ จาก
การสังหารมัลคอล์ม เดวิส ผู้ช่วย
ประจ�าทาร์แรนต์ เคานตี้ ในเดือน
มกราคม ค.ศ. 1933 บอนนีและ
ไคลด์ เป็นคู่หอ
ู าชญากรที่เดินทาง
พร้อมพรรคพวกไปทั่วตอนกลาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง
เศรษฐกิจตกต�า่ ครัง
้ ใหญ่ เพื่อปล้น
และฆ่าเหยื่อในหลายโอกาส ภาพนี้
ถ่ายในช่วงต้นทศวรรษ 1930
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NOBLE
AMBIENCE
SUKHUMVIT 42

คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์
ใจกลางเมือง ใกล้ BTS เอกมัย
ราคาเริ่มต้นเพี ยง 3.59 ล้านบาท
นายกิตติ ธนากิจอํานวย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปัจจุบน
ั
ตลาดคอนโดฯ แนวรถไฟฟ้าได้รับความสนใจจากนักลงทุน
ทั้ ง ไทยและต่ า งชาติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง
คอนโดมิเนียมบริเวณนีส
้ ามารถปล่อยเช่า
และขายต่ อ ได้ ผ ลตอบแทนอยู่ ท่ี 5-7%
ทํ า ให้ กํ า ลั ง ซื้ อ ย่ า นนี้ ยั ง แรงขึ้ น เรื่ อ ยๆ
อี ก ทั้ ง ราคาขายเฉลี่ ย อาจจะปรั บ เพิ่ ม
ต่ อ เนื่ อ งเช่ น กั น ดั ง นั้ น เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของคนเมือง โนเบิลฯ จึง
เปิ ด ตั ว คอนโดมิ เ นี ย มด้ ว ยแนวคิ ด ใหม่
‘NOBLE AMBIENCE SUKHUMVIT 42’
ภายใต้คอนเซปต์ ‘Welcome Home to
Serene Simplicity’ ถอดสีสัน สู่ชีวิต
เรียบง่าย

NOBLE AMBIENCE SUKHUMVIT 42 อาคารชุด
พักอาศัย สูง 8 ชัน
่ ร้างขึน
้ ในพื้นทีข
่ นาด
้ 2 อาคาร ทีส
2 ไร่ แวดล้อมไปด้วยสิง
่ อํานวยความสะดวกครบครัน
ไม่ว่าจะเป็น Lagom Lobby ที่เปิดรับแสงธรรมชาติ
ด้วยกระจก Serene Courtyard สวนกว้าง 30 เมตร
Leva Pool สระว่ายนํา้ ไร้ขอบ ร่มรืน
่ ใต้เงาไม้ทอดยาว
ขนานล็อบบี้ ตลอด 20 เมตร Glass House Gym
ยิ ม เปิ ด โล่ ง รั บ วิ ว สวนแบบพาโนรามิ ค ด้ ว ยกระจก
L-Shape เพิ่ มมุมมองให้กว้างขวางมากขึน
้ ไม่รส
ู้ ก
ึ
อึดอัด งานสถาปัตยกรรมของโครงการทัง
้ ภายในและ
ภายนอก ถูกดีไซน์มาอย่างลงตัว ไม่มากไป ไม่นอ
้ ยไป

มีเส้นสายเรียบและนิง
่ Geometry ที่
ชัดเจน ให้ความเป็นส่วนตัว เป็นการ
ดีไซน์ทต
่ี อบสนองทุกความต้องการ
สะท้อนแนวคิด ‘Lagom (ลา-กอม)’
ปรัชญาของสวีเดนที่เชื่อในสมดุล
ความสุข และความเรียบง่าย

เปิดเข้าชมห้องตัวอย่าง และลงทะเบียนรับสิทธิจ
ั้ แต่วน
ั ที่ 10-23 พฤศจิกายน 2560 ทีส
่ ํานักงานขาย
์ องได้ตง
และเปิดจองวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ ติด BTS เพลินจิต
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติม

0-2251-9955 หรือ

WWW.NOBLEHOME.COM
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สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง
ของคนที่ รั ก และหลงใหลในศิ ล ปะและความคิ ด
สร้างสรรค์ในแทบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นดนตรี
แฟชัน
ิ ล
ั ฯลฯ
่ ภาพยนตร์ ละครเวที หรือธุรกิจดิจท
ซึ่งแวดวงศิ ลปะดังกล่าวก็เติบโตและแข็งแกร่ง
มากขึ้นตามวันเวลา จนกลายเป็นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ซึง
่ ถือว่าเป็นหนึง
่ ในอุตสาหกรรมใหญ่
ที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสร้างรายได้
ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล เฉพาะในปี 2016
ที่ผ่านมา มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมความคิด
สร้างสรรค์ทง
ั้ หมดกว่า 3 ล้านต�าแหน่ง หรือทุกๆ
1 ใน 11 งาน จะเป็นงานทีเ่ กีย
่ วกับความคิดสร้างสรรค์
ซึง
่ ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากถึง 5% ต่อปี
(http://www.thecreativeindustries.co.uk)
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WHY CREATIVE HUB?

การสนับสนุนจากภาครัฐอาจเป็นปจจัยหนึง่ ทีส่ า� คัญใน
การขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม แต่สงิ่ ส�าคัญทีส่ ดุ อันเปรียบ
เสมือนต้นธารแห่งความคิดสร้างสรรค์ก็คือ เมืองและ
ผู้คน ซึ่งต่างก็เป็นภาพสะท้อนของกันและกัน เป็นองค์
ประกอบส�าคัญที่ช่วยสร้างเสริมพลังให้แก่กันและกัน
เมืองไม่ได้ทา� หน้าทีเ่ พียงแค่เป็นพืน้ ทีใ่ ห้ผคู้ นเข้ามาอยู่
อาศัย ท�างาน และใช้ชีวิตไปวันๆ เท่านั้น เแต่เมืองยัง
มีส่วนส�าคัญในการช่วยบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์
กระตุน้ ให้ผคู้ นมีชวี ติ ชีวา และใช้ความคิดสร้างสรรค์นนั้
ให้เป็นประโยชน์และผลิดอกออกผล จนกลายเป็น
ผลงานทีล่ อกเลียนแบบยาก เมืองแบบนีเ้ องที่เราเรียก
ว่าเมืองสร้างสรรค์ หรือ Creative City
ในอีกด้านหนึ่ง พลังสร้างสรรค์ในเมืองก็มีส่วนใน
การกระตุน้ ให้ผคู้ นค้นหาศักยภาพของตัวเอง เชือ่ มโยง
เครือข่ายของคนทีม่ คี วามสนใจในสิง่ เดียวกันผ่านพืน้ ที่
ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเราจะท�าความรู้จักในชื่อของ Creative
Hub (ครีเอทีฟ ฮับ) พูดง่ายๆ ว่า จุดรวมพลของคนมี
ความคิดสร้างสรรค์ก็คือ ครีเอทีฟ ฮับนั่นเอง
ทริ ป ในการไปเยื อ นสหราชอาณาจั ก รร่ ว มกั บ
British Council (บริติช เคานซิล) เมือ่ ไม่นานมานี้ คือการ
ท�าความเข้าใจเรือ่ งศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ทกี่ ระจาย
อยู่ตามเมืองใหญ่ทั้ง 4 เมือง คือ คาร์ดิฟฟ บริสตอล
ลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ เพื่อค้นหาว่า พวกเขา
สร้างสรรค์ครีเอทีฟ ฮับขึ้นมาได้อย่างไร นอกจากเพื่อ
เรียนรู้วิถีชีวิตแบบสร้างสรรค์แล้ว ไม่แน่ว่าเราอาจน�า
แง่คิดเหล่านั้นมาทบทวน และตั้งค�าถามกับเมืองใหญ่
ทีเ่ ราอยูว่ า่ บางทีเราอาจต้องการพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์แบบนี้
มากกว่าสิง่ ปลูกสร้างแบบอืน่ ทีผ่ ดุ ขึน้ ทัว่ เมืองหรือเปล่า?

ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ เป็นค�าที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการ
ตีความที่หลากหลายกันไปในแต่ละแห่งด้วย แต่สิ่งที่
เราคิดว่าน่าจะเป็นการเริม่ ต้นทีเ่ ข้าใจง่ายทีส่ ดุ น่าจะเป็น
ค�าจ�ากัดความที่ว่า
“ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์คือสถานที่ ไม่ว่า
จะเป็นแบบที่จับต้องได้จริง หรือพื้นที่เสมือนจริง ที่ดึง
เอาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มาอยู่รวมกัน มีผู้น�าที่
ท�าหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่ และสนับสนุนให้เกิดการ
สร้างเครือข่าย ก่อตั้งธุรกิจ พัฒนา และสร้างการมี
ส่วนร่วมให้กับชุมชนภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม หรือเทคโนโลยี
“ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ได้รบั แรงบันดาลใจ
จากความเป็นผู้น�ารูปแบบใหม่ โดยมีผู้น�าศูนย์ฯ หรือ
ผู้ท�าหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนที่เข้าใจการสร้างคุณ ค่าทาง
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสามารถท�างานสลับ
ไปมาในภาคส่วนที่แตกต่างกันได้อย่างมีความสุข
(จากหนังสือ British Council Creative HubKit)
และอย่างที่เกริ่นไว้ว่า สหราชอาณาจักรให้ความ
ส�าคัญกับครีเอทีฟ ฮับมากเป็นพิเศษ เพราะถือเป็น
พื้นที่อันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต่อยอดและขยายเครือข่าย
ให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญ
ของประเทศ จากนีเ้ ราลองไปท�าความรูจ้ กั กับครีเอทีฟ
ฮับที่น่าสนใจและเรียนรู้ในแต่ละเมืองต่อไป
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กรุงคาร์ดิฟฟ์เป็นเมืองหลวง จัดว่าเป็นเมืองที่
ใหญ่ทส
่ี ด
ุ และมีประชากรมากทีส
่ ด
ุ ของเวลส์ แต่สิง
่
ทีห
่ ลายคนอาจจะยังไม่เคยรูม
้ าก่อนก็คอ
ื คาร์ดฟ
ิ ฟ์
ก็ เ ป็ น เมื อ งที่ มี สี สั น ไม่ แ พ้ เ มื อ งชื่ อ ดั ง อี ก หลายๆ
เมืองในสหราชอาณาจักร และยังได้ชอ
่ื ว่าเป็นแหล่ง
ก�าเนิดอุตสาหกรรมและองค์กรทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ช่อ
ื ดังระดับโลกอีกด้วย
ข้อมูลจาก The Creative Hub Report 2016
รายงานว่า คาร์ดฟ
ิ ฟ์เป็นศูนย์กลางของการผลิตสือ
่
ทีใ่ หญ่ทส
่ี ด
ุ ทีอ
่ ยูน
่ อกกรุงลอนดอน และบริษัทผลิต
สือ
่ โทรทัศน์อส
ิ ระในเมืองนีท
้ ม
่ี อ
ี ยูก
่ ว่า 600 แห่ง ก็เป็น
ส่ ว นส� า คั ญ ที่ ท� า ให้ เ ศรษฐกิ จ ในท้ อ งถิ่ น เติ บ โต
เพราะสามารถสร้างรายได้รวมกว่า 350 ล้านปอนด์
ในปีท่ผ
ี ่านมา
รีเบกกา กูลด์ (Head of Arts at British
Council Wales) เคยสรุปเรือ
่ งความคิดสร้างสรรค์และ
ลักษณะเฉพาะของเมืองคาร์ดิฟฟ์ในงาน Cardiff:
Creative Capital จัดโดย Creative Cardiff Network
เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมาว่า “ความคิดสร้างสรรค์นน
ั้
ไม่วา่ จะมาจากกลุม
่ คนทัว
่ ไป องค์กรอิสระ หรือว่า
อุตสาหกรรมที่ลงหลักปักฐานแล้ว ล้วนไหลเวียน
อยูใ่ นสายเลือดของชาวเวลส์ทง
้ั สิน
่ อาจจะเป็น
้ ” นัน
เหตุ ผ ลส� า คั ญ ในอี ก หลายๆ เหตุ ผ ลก็ ไ ด้ ท่ี ท� า ให้
บรรยากาศในเมืองคาร์ดฟ
ิ ฟ์กระตุน
้ ให้เกิดการสร้าง
ครีเอทีฟ ฮับอย่างต่อเนือ
่ ง รวมทัง
่ า� คัญ
้ 2 สถานทีส
ของเมือง อย่าง Chapter และ The Sustainable
Studio ด้วย

CHAPTER
“สิ่งที่จําเปนสําหรับเมือง คือการเจริญเติบโตของ
ผูคน ไมใชแคสิ่งปลูกสราง”
จากประวัติของ Chapter ท�าให้เราได้รู้ว่า ที่นี่เคย
เป็นอาคารโรงเรียนร้างในยุค 70s ก่อนจะปรับปรุงให้
กลายเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะที่ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่
แห่งที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร และเป็นแหล่ง
Market Road, Canton Cardiff, Wales CF5 1QE
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14,861

คื อ จ� า นวนตั ว เลขการจ้ า งงานใน
อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์
ของกรุงคาร์ดิฟฟ์

2,788

คือกลุ่มคนท� า งานอิ ส ระและบริษัท
ที่ท�างานด้านความคิดสร้างสรรค์
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จ�านวนครีเอทีฟ ฮับทัว่ เมือง และยัง
เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

(ที่มา British Council Creative HubKit)

ก�าเนิดความคิดสร้างสรรค์ให้ชาวคาร์ดฟิ ฟมากว่า 40 ป
ภาพที่ผู้คนเดินเข้ามาชมภาพยนต์ รับประทานอาหาร
ดูการแสดง และร่วมกิจกรรมมากมายตามความสนใจ
คือสิง่ ทีต่ อกย�า้ ได้ดวี า่ ท�าไมชาวคาร์ดฟิ ฟถงึ รักสถานที่
แห่งนี้มากมายนัก
แอนดี อีเกิล ผู้อ�านวยการของ Chapter เล่าให้ฟง
เพิม่ เติมว่า “เรามีทมี ทีค่ อยจัดโปรแกรมกิจกรรมส�าหรับ
การละคร นาฏยศิลป และศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น
ภาพยนตร์ นอกจากนั้นเรายังช่วยสร้างและสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และ
ความร่วมสมัย ทัง้ หมดนีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราพยายามสนับสนุน”
ขณะเดียวกันเขายังให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็น
เรื่องการพัฒนาเมือง และการจัดการครีเอทีฟ ฮับ ที่ส่ง
ผลกับชาวเมืองได้อย่างน่าคิดว่า
“ผมว่าคาร์ดิฟฟเป็นเมืองที่มีการขยายตัวรวดเร็ว
ที่สุดในสหราชอาณาจักรเลยก็ว่าได้ ดังนั้นจึงมีการพุ่ง
ความสนใจมาที่เมืองนี้เป็นอย่างมาก ผมเชื่อว่าเราน่า
จะมีประชากรเพิม่ อีกเป็นแสนคนภายใน 20 ปขา้ งหน้า
ดังนั้นเมืองจึงมีความกดดันในด้านการจัดหาบริการ
ต่างๆ ให้กับประชาชน รวมทั้งพื้นที่ให้บริการทางด้าน
สันทนาการและวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใน
การแสดงออก ให้คนได้พัฒนาความสามารถอย่าง
ชาญฉลาด และมีความสร้างสรรค์ นอกจากนัน้ ยังเป็น
เรื่องที่ดีมาก หากมีการสนับสนุนผู้คนในเรื่องสุขภาพ
โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิต เพราะเมื่อไรที่เมืองมีการ
เติบโตมากขึ้น เราก็อาจจะลืมคิดไปว่า สิ่งที่จ�าเป็น
ส�าหรับเมือง คือการเจริญเติบโตของผู้คนไม่ใช่แค่สิ่ง
ปลูกสร้าง”

THE
SUSTAINABLE
STUDIO
ครีเอทีฟ ฮับแห่งนี้แตกต่างจากแห่งแรก เพราะเพิ่ง
ก่อตั้งได้ไม่นาน แต่ก็สร้างความคึกคัก และมีชีวิตชีวา
ให้กบั เมืองนีเ้ ป็นอย่างมาก เนือ่ งจากมีศลิ ปินและคนรัก
ศิลปะมารวมตัวกันเพือ่ เรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์ผลงานดีๆ
แทบทุกแขนง ไม่วา่ จะเป็นการออกแบบเครื่ องประดับ
การออกแบบเสือ้ ผ้า หรือการปน เซรามิก The Sustainable
Studio ก่อตั้งโดย ซาร่า วาเลนติน และจูเลีย ฮาร์รีส
ศิลปินสาวสองพีน่ อ้ งทีม่ องเห็นศักยภาพของโรงงานเก่า
ทิ้งร้าง พวกเธอจัดการชุบชีวิตขึ้นมาเป็นพื้นที่ท�างาน
ศิลปะใจกลางเมือง โดยน�าวัสดุจากไม้เหลื อใช้มา
ดัดแปลงและตกแต่งพื้นที่ เพื่อเน้นความยั่งยืนและ
เรียบง่าย
“ฉันคิดว่าคาร์ดฟิ ฟมกี ารสนับสนุนชุมชนสร้างสรรค์
ทีด่ ขี นึ้ กว่าเดิมมาก แต่ขณะเดียวกันก็คดิ ว่าตัวชุมชนเอง
ก็ท�างานร่วมและประสานกันได้ดีด้วย หมายความว่า
เราไม่ได้มาแข่งขันกันเอง เพราะเราก็มีเพื่อนที่มีพื้นที่
แบบเดียวกันในเมืองนี้ ดังนั้นเราก็ช่วยกันสอนและ
แบ่งปนข้อมูลกัน จึงท�าให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้น
แต่ไม่ใช่ในทางที่สร้างผลก�าไรมากมาย แต่เป็นการ
สร้างวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทไี่ ม่ใช่แค่ในคาร์ดฟิ ฟ แต่ยงั
รวมถึงในเวลส์ดว้ ย” จูเลีย ฮาร์รสี ให้สมั ภาษณ์กบั THE
STANDARD ต่อค�าถามถึงมุมมองทีเ่ ธอมีตอ่ คาร์ดฟิ ฟ,
บ้านเกิดของเธอ ที่วันนี้มีบรรยากาศที่คึกคักขึ้นกว่า
เดิมมาก

Unit7, Curran Buildings, Curran Road, Cardiff CF10 5NE
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แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ติดชายทะเล และมีจง
ั หวะชีวต
ิ
ที่ เ รี ย บง่ า ย ไม่ ห วื อ หวามากนั ก (กระทั่ ง ศิ ล ปิ น
กราฟฟิตีอย่างแบงก์ซีโด่งดังขึ้นมา) โดยเฉพาะ
เมื่ อ เที ย บกั บ หลายๆ เมื อ งในสหราชอาณาจั ก ร
แต่ภาพจ�าของบริสตอลภาพหนึ่งที่ชัดเจนอย่าง
มากก็ คื อ ภาพอาคารบ้ า นเรื อ นหลากสี บ ริ เ วณ
ท่าเรือคริสตัล วูด ทีเ่ ราอดคิดไม่ได้วา่ น่าจะเป็นการ
บอกเป็นนัยๆ ว่า เมืองนี้ก็มีสีสันไม่แพ้ ใครเช่นกัน
ข้อมูลจาก Bristol Business Guide เมื่อปี 2016
ที่ ส� า ร ว จ โ ด ย มู ล นิ ธิ ที่ ท� า ง า น ด้ า น น วั ต ก ร ร ม
และความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ห่ ง สหราชอาณาจั ก ร
(Nesta) จัดอันดับให้บริสตอลติดอันดับ 1 ใน 10
อันดับแรกที่เป็นพื้ นที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
ก�าลังมาแรงที่สุดในประเทศอังกฤษ
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TOBACCO
FACTORY
หากสงสัยว่าท�าไมครีเอทีฟ ฮับแห่งนี้ถึงมีชื่อเหมือน
โรงงานยาสูบ ก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะในอดีตที่นี่เคย
เป็นโรงงานยาสูบมาก่อนนั่นเอง เมื่อ 20 ปที่แล้ว ที่นี่ก็
เคยเกือบถูกท�าลายทิ้ง เพราะความช�ารุดทรุดโทรม
ตามกาลเวลา แต่อดีตสถาปนิกและนายกเทศมนตรี
ที่มองการณ์ไกลอย่าง จอร์จ เฟอร์กูสัน ที่ปจจุบันเป็น
ผู้อ�านวยการของที่นี่ได้จัดการซื้อพื้นที่มาปรับปรุงใหม่
ให้เป็นโรงละครขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางศิลปะสมัยใหม่
ของเมืองเล็กๆ แห่งนี้ จอร์จให้สัมภาษณ์ถึงประเด็น
ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ว่า
“ผมคิดว่าการที่คนเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้
ก็น่าจะต้องท�างานในสถานที่ที่สามารถปลดปล่อย
ความคิดได้ด้วย การมีสถานที่ที่ใช่ มีแสงที่พอเหมาะ
และบางครั้งก็เกี่ยวกับเสียงด้วย สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เกิด
กระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ผม
อยากจะพูดเกี่ยวกับพื้นที่ในลักษณะเดียวกันนี้ คือมัน
สามารถส่งผลกับเศรษฐกิจโดยรวม มีเงินหมุนเวียนกัน
ในชุมชน คนมาซื้อกาแฟจากร้านในท้องถิ่น ซื้ออาหาร
จากร้านในท้องถิ่น มันแตกต่างกันมากกับการที่คน
ไปซือ้ ของจากร้านใหญ่ๆ แล้วเงินก็ไหลออกไปข้างนอก
แต่การมีพื้นที่แบบนี้ เป็นการสร้างเมืองที่ยั่งยืนและ
เข้มแข็งได้จริงๆ”

Raleigh Road, Southville, Bristol, BS3 1TF
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6,300

ต�าแหน่ง คืออัตราการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์
ในบริสตอล

12.7%
จากรายได้ทง
้ั หมดของเมืองมาจาก
ธุรกิจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

หลายคนรูจ้ กั ผลงานมากมายของศิลปินนิรนามที่
ชื่อ Banksy (แบงก์ซี) แต่น้อยคนจะรู้ว่าบ้านเกิด
ของเขาอยู่ที่บริสตอล สหราชอาณาจักร ไม่ใช่
ลอนดอนอย่างที่ใครๆ เข้าใจ จากประวัติบอกว่า
เขาลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยม ตอนนีน้ า่
จะมีอายุราว 42-43 ป แบงก์ซสี ร้างสรรค์งานศิลปะ
แนวกราฟฟิตบี นก�าแพงและพืน้ ทีส่ าธารณะมานาน
กว่า 20 ป ผลงานของเขาเคยไปปรากฏทีน่ วิ ยอร์ก
แอลเอ ดีทรอยต์ อิสราเอล และอีกหลายเมือง
ทั่วโลก ผลงานของแบงก์ซีนอกจากจะมีอารมณ์
ขันและเสียดสีการเมืองอย่างชาญฉลาด ยังถือเป็น
งานศิลปะที่สวยงาม จนมีการน�าไปประมูลใน
ราคาสูงหลายต่อหลายครั้ง แต่ด้วยความที่งาน
ของเขาอยูบ่ นพืน้ ทีส่ าธารณะ เช่น ก�าแพงริมถนน
บนผนังด้านนอกของอาคาร ฯลฯ เมือ่ มีคนชนะการ
ประมู ล จึ ง ต้ อ งมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ย ออกไปจาก
สถานที่ เ ดิ ม แต่ ก็ ไ ม่ มี ใ ครครั่ น คร้ า มกั บ ความ
ล�าบาก เพราะเชือ่ ว่าผลงานของเขาอาจมีราคาพุง่
สูงต่อไปอีกในอนาคต ล่าสุดมีการบันทึกไว้ว่า

ภาพ www.widewalls.ch

ผลงานที่ มี ก ารประมู ล ไปในราคาสู ง ที่ สุ ด คื อ
ผลงานที่ชื่อ Keep It Spotless (ผลงานร่วมกับ
เดเมียน เฮิรส์ ต์) ซึง่ ได้มกี ารประมูลไปในราคากว่า
1,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากการจัดประมูลเพือ่
การกุศลของสถาบัน Sotheby ทีม่ หานครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2008 นอกจากนั้นใน ค.ศ.
2015 แบงก์ ซี ยั ง จั ด นิ ท รรศการกลางแจ้ ง ใน
รูปแบบสวนสนุกชื่อ Dismaland เพื่อล้อเลียน
Disneyland และให้ค�าจ�ากัดความสวนสนุกนี้ว่า
เป็นสวนสนุกที่ไม่เหมาะส�าหรับเด็กๆ
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ถ้าใครจะคิดถึงวงดนตรีอย่าง The Beatles ทันที
ที่มาถึงลิเวอร์พูลก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะที่น่ีคือ
บ้านเกิดของวงสี่เต่าทองวงดนตรีท่ีโด่งดังข้าม
เวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบน
ั แต่เราไม่อยากให้
คุ ณ จดจ� า ลิ เ วอร์ พู ลแค่ น้ี เพราะสิ่ ง ที่ น่ า สนใจ
ไปกว่านัน
ื เมืองนีค
้ อ
ื เมืองทีไ่ ด้รบ
ั เลือกให้เป็น
้ ก็คอ
เมืองสร้างสรรค์ดา้ นดนตรี หรือ The City of Music
จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ ใน ค.ศ. 2008 จากความโดดเด่น
ด้านศิ ลปะและวัฒนธรรม อันเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญของเมือง ส่วนด้านธุรกิจสร้างสรรค์อ่น
ื ๆ
ลิ เ วอร์ พู ลก็ ไ ม่ แ พ้ เมื อ งใดในอั ง กฤษเช่ น กั น
เพราะที่ น่ี มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมส� า หรั บ
การเติบโตของครีเอทีฟ ฮับทีส
่ ด
ุ และทีท
่ เ่ี ราอยาก
แนะน�าให้รู้จักก็คือ Bluecoat

BLUECOAT
ท่ามกลางถนนช้อปปิงสายหลักกลางเมืองลิเวอร์พูล
มีถนนชือ่ School Lane เมือ่ เลีย้ วเข้ามาแล้ว เราจะเห็น
อาคารอนุรักษ์จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่มีอายุมากกว่า
300 ป ตั้งตระหง่านอย่างน่าเกรงขาม ขณะเดียวกัน
ก็เรียกร้องให้เข้าไปเยี่ยมชมด้านในเช่นกัน เพราะใน
ปจจุบันที่นี่คือพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และเรียนรู้
ศิลปะแทบทุกประเภทใจกลางเมืองลิเวอร์พูล
“ที่นี่เรามีงานหลักๆ อยู่ 3 ประเภท หนึ่งคือการ
สนับสนุนศิลปิน เรามีพ้ืนที่ให้ศิลปินได้สร้างงานของ

ตัวเองถึง 33 ห้อง เช่น มีห้องส�าหรับฝกเต้นร�า มีห้อง
ส�าหรับท�างานพิมพ์ มีห้องท�างานให้เช่าส�าหรับบริษัท
ที่ท�างานด้านความคิดสร้างสรรค์ และทุกวัน หรือทุก
ชั่วโมง ผู้คนจะเข้ามาท�างานที่นี่ มาดื่มกาแฟ และท�า
กิจกรรมหรือดูนิทรรศการ ขณะเดียวกันเราก็สร้างการ
มีสว่ นร่วมด้วยการจัดโปรแกรมทีเ่ ข้าถึงคนจ�านวนมาก
เช่น มีการเดินทางไปเยี่ยมพื้นที่เสื่อมโทรมที่สุดแห่ง
หนึ่งในอังกฤษ ซึ่งก็คือพื้นที่แถบชานเมืองลิเวอร์พูล
และเด็กๆ ทีม่ าจากย่านนัน้ ก็มาท�ากิจกรรมที่ Bluecoat
ปละ 4-5 ครั้ง เพื่อมาสนุกกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ
สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือ ผู้คนจากสังคมที่หลากหลายมา
พบปะ มีปฏิสมั พันธ์กนั มาพูดคุย มากระทบไหล่ศลิ ปิน
นีค่ อื วิธกี ารบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการยอมรับ
ความแตกต่าง น�าพาผูค้ นทีม่ คี วามแตกต่างด้านความ
คิด และภูมหิ ลังของครอบครัวให้มาเจอกันได้” มารี โคล
ก ผู้อ�านวยการของ Bluecoat ให้ค�าอธิบายเพิ่มเติม

Scool Lane, Liverpool, L13BX

DID
YOU
KNOW?

48,000

คน คือจ�านวนของคนที่ท�างานด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และดิจิทัล

7,000
คื อ จ� า นวนบริ ษั ทที่ อ ยู่ ใ นแวดวง
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละดิ จิ ทั ล
ในลิเวอร์พูล

1,000

ล้ า นปอนด์ คื อ ตั ว เลขรายได้ ข อง
เมืองที่เกิดจากธุรกิจสร้างสรรค์ใน
ลิเวอร์พูล

(ที่มา British Council Creative HubKit)
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From

LIVERPOOL
To

MANCHESTER
มาลิ เ วอร์ พู ลแล้ ว ไม่ ม าแมนเชสเตอร์ ก็ ก ระไรอยู่
แต่ ก ารมาเยื อ นแมนเชสเตอร์ ข องเราในครั้ ง นี้
ก็ ท� า ให้ ภ าพจ� า เกี่ ย วกั บ แมนเชสเตอร์ เ ปลี่ ย นไป
อย่างเห็นได้ชัด แมนเชสเตอร์ส�าหรับเราที่ผ่านมา
คงไม่มีอะไรมากไปกว่าเมืองแห่งทีมฟุ ตบอลชื่อดัง
อย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิต้ี
หรือเมืองทีเ่ ป็นบ้านเกิดของวงดนตรีอย่าง Oasis
แต่สง
ู้ ค
็ อ
ื เมืองทีใ่ หญ่
่ิ ทีเ่ ราและหลายๆ คนอาจไม่รก
เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอนแห่งนี้ ในอดีตที่น่ี
เคยเป็นเมืองแห่งการผลิตสิง
่ ทอ และเป็นเมืองแห่ง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก แต่เมื่อ
หลายร้อยปีผา่ นไป เมืองทีเ่ คยโด่งดังเรือ
่ งสิง
่ ทอก็
เปลี่ยนรูปโฉมใหม่กลายเป็นเมืองที่โดดเด่นเรื่อง
เทคโนโลยีไปได้อย่างน่าทึ่ง และครีเอทีฟ ฮับที่เรา
อยากพาไปท�าความรู้จักก็คือ Madlab

DID
YOU
KNOW?

50,000

คือต�าแหน่งงานทีเ่ กีย
่ วกับนวัตกรรม
และดิจิทัล

250
คือจ�านวนธุรกิจทีเ่ กีย
่ วกับนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์และดิจิทัล

60,000,000
ปอนด์ คือเม็ดเงินจากนักลงทุนทีห
่ ลัง
่
ไหลเข้ามา เพราะเชื่อมั่นในกลยุทธ์
ด้านดิจิทัลของเมืองแมนเชสเตอร์
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MADLAB

36-40 Edge Street,Manchester, M4 1HN

SPECIAL INTERVIEW

ก็พอ เช่น พื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมโคเวิร์กกิ้งสเปซ
เครือข่ายต่าง ๆ หรือ maker space แต่องค์ประกอบ
ส� า คั ญ ที่ สุ ด คื อ คนและชุ ม ชนที่ ม ารวมตั ว กั น
อีกส่วนหนึ่งคือ การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดสร้างสรรค์ที่น�าไปสู่การพัฒนา ถ้าขาด
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ในนีก้ ไ็ ม่ใช่ครีเอทีฟ ฮับ ในประเทศไทย
หลายคนคิ ด ว่ า สตาร์ ท อั พ กั บ ครี เ อที ฟ ฮั บ เป็ น
สิ่งเดียวกัน แต่ ที่จริงแล้วสตาร์ทอัพเป็นรูปแบบ
ของธุ ร กิ จ ในขณะที่ ครี เ อที ฟ ฮั บ เป็ นพื้ นที่ เ พื่ อ
สร้างสิ่งที่ดีขึ้น อาจจะเป็นธุรกิจหรือไม่เป็นก็ได้

บทสัมภาษณ์พิเศษ
ดร. พัชรวีร์ ตันประวัติ
หั ว หน้ า ฝ่ า ยศิ ล ปะ
และอุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ ประจ� า
บ ริ ติ ช เ ค า น ซิ ล
(ประเทศไทย) ผู ้
รับผิดชอบและ ริเริ่ม
ท�าคูม่ อื ส�าหรับการพัฒนาครีเอทีฟ ฮับเป็นภาษาไทย
รวมถึงสร้างการ สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง รูปแบบการสนับสนุนให้ครีเอทีฟ ฮับเกิดขึน้ จริง
ครีเอทีฟ ฮับผ่ านกิจกรรมเสวนา อบรม ประชุม และแพร่หลายควรจะเป็นอย่างไร
และร่วมท�าสารคดีเรื่องครีเอทีฟ ฮับในสหราช- ครีเอทีฟ ฮับเป็น ค�าใหม่ส�าหรับไทย แต่ในด้าน
อาณาจักรกับ THE STANDARD เพือ่ ให้เกิดความ แนวคิดเป็นสิง่ ทีเ่ รามีอยูน่ านแล้ว เพียงแต่เราไม่ได้
เข้าใจเรื่องครีเอทีฟ ฮับมากขึ้น
คิดถึงพื้นที่เหล่ า นั้นในลักษณะของการเป็นฮับ
สิง่ ส�าคัญทีฮ่ บั ต้องมีคอื การมีสว่ นร่วมอย่างเข้มแข็ง
ครีเอทีฟ ฮับ ในความหมายทีค
่ วรจะเป็นคืออะไร ของชุมชนที่มีความ ส น ใจในเรื่องเดียวกัน และ
ครีเอทีฟ ฮับ แปลเป็นภาษาไทยได้ยาก แต่ถา้ แปล ต้องการสร้างประโย ช น์ในกับสังคมของตัวเอง
ตรงตัวเลยก็คือ การเป็นจุดเชื่อมต่อของความคิด ดังนั้นจุดแรกคือ ต้องมีการรวมกลุ่มของคน ต้องมี
สร้างสรรค์ เป็น พื้นที่ให้ผู้คนมาพบปะกัน เกิดการ ผู้น�าฮับที่เข้มแข็ ง และเข้าใจศักยภาพของชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิด จนเอื้อให้เกิดการ ซึ่งชุมชนในที่นี้ห ม า ยถึงสมาชิกของฮับและผู้ท่ี
คิดค้นหรือแนวคิ ดใหม่ๆ และการพัฒนาที่เป็น เข้ามาใช้บริการ ไม่ ว่าจะเป็นพื้นที่อย่าง maker
space หรือสตูดโิ อศิลปะ ต้องมีกจิ กรรมสม�า่ เสมอ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
พื้นที่แบบนี้ไม่จ�าเป็นต้องเป็นพื้นที่ในอาคาร ที่ ช ่ ว ยกระตุ ้ น ให้ เ กิ ดการแลกเปลี่ ย น เรี ย นรู ้
แต่เป็นพื้นที่อ อนไลน์ หรือกลุ่มคนก็ได้ ขอให้เกิด และพัฒนา รวมทั้งต้ อ ง มีรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน
การรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ ท�าให้ฮับอยู่ได้ด้ว ยตัวเอง นี่เป็นเหตุผลว่าท�าไม

ทีน่ คี่ อื maker space ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างสรรค์ทไี่ ม่หวังผลก�าไร แต่เป็นก�าลังส�าคัญในการ
สนับสนุนชุมชนดิจิทัลในมืองแมนเชสเตอร์ให้เติบโต
อย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืน ถ้าคุณมาทีน่ ี่ สิง่ ทีจ่ ะได้เห็น
ก็คือ ผู้คนจากทุกช่วงวัยมารวมตัวกันสร้างนวัตกรรม
และเรียนรู้เทรนด์ใหม่ๆ ตลอดเวลา ราเชล เทอร์เนอร์
ผู้อ�านวยการของ Madlab ให้เวลามาพูดคุยกับเรา
เรือ่ งบทบาททีส่ า� คัญของครีเอทีฟ ฮับกับชุมชนด้วยว่า
“ฉันคิดว่าสิ่งส�าคัญที่เราได้ช่วยกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์คอื การท�าให้คนรูส้ กึ อิสระ พึง่ พาตัวเองได้
ท�าสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองได้ ที่นี่มีโปรแกรมหลากหลาย
ให้พวกเขาเรียนรู้ คนที่มาที่นี่จึงมีทุกช่วงวัย และมีคน
ทุกระดับความสามารถ แต่ละคนสามารถค้นพบสิ่งที่
พวกเขาชอบและเดิ น หน้ า ไปกั บ สิ่ ง นั้ น ได้ นั่ น คื อ
ความรู้สึกของการท�าทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง”

ดูเพิ่ มเติมได้ท่ี

ฮับถึงมีร้านอาหาร แ ล ะ ร้านกาแฟ เพราะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้ฮับน�ากลับมาลงทุน
ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
ที่ ส� า คั ญ อี ก อย่ า งก็ คื อ การสนั บ สนุ น จาก
ภาครัฐ อาจจะเป็นการให้ สิทธิพิเศษในด้านภาษี
ส�าหรับฮับทีม่ ลี กั ษณะเป็นบริษทั เพือ่ ผลประโยชน์
ของชุมชน หรือเป็นวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุน
หรือร่วมลงทุนพัฒนาฮับ ให้เติบโตขึ้น หรือมีการ
น�าสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการวิจยั หรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ร่วมกับฮับนัน้ ๆ
อะไรคือข้อจ�ากัดหรืออุปสรรคทีท
่ า� ให้เรือ
่ งของ
ครีเอทีฟ ฮับยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย

สิ่งที่เราคิดว่าประเทศไทยยังขาดคือ ความเข้าใจ
ในแนวคิดเรื่องฮับ สิ่งส�า คัญไม่ได้อยู่ที่การมีพื้นที่
แต่ อ ยู ่ ที่ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และการแลก
เปลี่ยนของชุมชน ซึ่งเรามองว่า การสร้างฮับ สิ่งที่
ส�าคัญเป็นอันดับหนึ่งคือ คนและการสร้างในเกิด
การปฏิสมั พันธ์ของคน ดังนัน้ ต้องสร้างความเข้าใจ
กันว่า การมีพื้นที่เช่นร้า นกาแฟที่เปิดให้คนมานั่ง
ท�างานแล้วต่างคนก็ตา่ งไปนีไ่ ม่เรียกว่าฮับนะ การ
เป็นฮับต้องกระตุน้ ให้เกิดการคิดและเรียนรู้ รองลง
มาจะเป็นเรื่องเงินทุนหรือรู ป แบบธุรกิจและการ
บริหารจัดการ ซึ่งก็ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก
ประสบการณ์ของฮับอื่นๆ และจา ก ผู้เชี่ยวชาญ
แต่จริงๆ ตอนนี้ประเทศไทยก็มี บรรยากาศที่ดี
ส�าหรับการเริ่มต้นเรื่องนี้
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LIFESTYLE
IT’S ALL ABOUT LIVING YOUR LIFE TO THE FULLEST

ส�ำรับพระกระยำหำรโปรดของรัชกำลที่ 9 สะท้อนควำมเรียบง่ำยและพอเพียงของพระองค์ อีกหนึง
่ พระรำชจริยวัตรสร้ำงแรงบันดำลใจให้คนไทยได้เดินตำม

EAT & DRINK
เรื่อง สิทธิศักดิ์ สำครสินธุ์ ภาพ สลัก แก้วเชื้อ

THE ROYAL
DELICACY
’ผัดถั่วงอก’ ตามรอยสํารับพระกระยาหารโปรดของรัชกาลที่ 9
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หำกให้จน
ิ ตนำกำรถึงพระกระยำหำรของพระเจ้ำแผ่นดินว่ำ
มีรูปลักษณ์อย่ำงไร เกือบทุกคนมักคิดว่ำ คงเป็นอำหำรที่
วิจต
ิ รบรรจง ปรุงด้วยวัตถุดบ
ิ ชัน
้ เลิศ ใส่มำในภำชนะทองค�ำ
ที่มีค่ำมีรำคำอย่ำงแน่แท้ ทว่ำนั่นคือสิ่งที่เรำเข้ำใจผิดมำ
ตลอด เพรำะหลังจำกทีไ่ ด้อำ่ นหนังสือเกีย
่ วกับพระกระยำหำร
ของพระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ในหลำยๆ เล่ม และฟังจำกผูร้ ท
ู้ ต
่ี ำ่ งให้ควำมคิดเห็นทีต
่ รงกัน
ท� ำ ให้ ค้ น พบควำมจริ ง ว่ ำ พระองค์ มี พ ระรำชจริ ย วั ต รที่
เรียบง่ำยในทุกๆ เรื่อง รวมถึงกำรเสวยด้วย

ดังความตอนหนึง่ ของหนังสือ 49 ราชินไี ทย เขียนโดย พิมาน
แจ่มจรัส กล่าวถึงส�ารับเครือ่ งกลางวันทีต่ งั้ ถวาย ณ พระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 นั้นมีเพียง
แค่แกงจืดวุ้นเส้น ปลาหมึกสดผัดขี้เมา น�้าพริกกะปิ ปลาทู
ย�าปลาดุกฟู และผัดถั่วงอก ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่า
ในส�ารับพระกระยาหารของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อันเป็น
ที่รักของพสกนิกรทั้งแผ่นดินไทยนั้นเรียบง่ายสามัญเป็นยิ่งนัก
ครั้งหนึ่ง หม่อมหลวงติ๋ว ชลมารคพิจารณ์ หัวหน้าพระ
เครื่องต้น (ไทย) ผู้ควบคุมการปรุงอาหารถวายในขณะนั้นได้
ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ไทยในเรื่อง
พระกระยาหารบนโต๊ะเสวยของล้นเกล้าทัง้ สองพระองค์ไว้วา่
“...ภายในพระต�าหนักจิตรลดาฯ นัน้ จะแบ่งห้องเครือ่ งหลักๆ
เป็น 2 อย่าง คือแบบไทยและฝรั่ง ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีตาราง
ตั้งพระกระยาหารถวายต่อวัน 4 เวลา โดยมักจะเริ่มต้นด้วย
เครื่องฝรั่งก่อน จากนั้นจึงตามด้วยเครื่องแบบไทย
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ผัดถั่วงอก
ส่วนผสม

1. ถั่วงอก 2-3 ขีด
2. หมูสับเล็กน้อย
3. กุ้งสับละเอียด 2-3 ตัว
4. เต้าหู้แผ่นสีเหลืองครึ่งก้อน
5. ต้นหอม 2-3 ต้น
6. พริกชี้ฟ้าแดง 1 เม็ด
7. น�้าปลา 1 ช้อนโต๊ะ
8. กระเทียมไทยสับละเอียด 6-7 กลีบ
9. น�้ามันเล็กน้อย
วิธีกำรปรุง

• ตัง้ น�า้ มันให้รอ้ น ผัดกระเทียมทีส่ บั ไว้ให้หอม
• น�าเนื้อสัตว์ลงไปผัด ตามด้วยเต้าหู้เหลือง
ทีห่ นั่ ไว้ลงไปผัดต่อ และปรุงรสด้วยน�า้ ปลา
• น�าถัว่ งอกทีล่ า้ งสะอาดลงไปผัด จากนัน้ เติม
น�้าซุป แล้วเร่งไฟ
• ใส่ต้นหอมและพริกชี้ฟ้าแดงลงไปปิดท้าย
คลุกเคล้าให้เข้ากัน พร้อมตักเสิร์ฟ

Food: ยุวรัตน์ สำครสินธุ์
Styling: สิทธิศักดิ์ สำครสินธุ์

“ส่วนพระกระยาหารที่พระเจ้าอยู่หัวโปรดนั้น อย่างเช่น
ผัดถั่วงอก พระองค์ก็โปรดอย่างง่ายๆ แบบที่เราคุ้นเคยทั่วไป
ออกจะโปรดให้ใส่เนือ้ สัตว์นอ้ ยกว่าเสียด้วยซ�า้ ด้วยเคยรับสัง่ ว่า
ถ้าใส่มากไปจะเป็นผัดหมูกุ้งใส่ถั่วงอก ไม่ใช่ผัดถั่วงอกตามชื่อ”
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานีจ้ ะเห็นได้วา่ ตามรายชือ่ พระกระยาหาร
ทีต่ งั้ ถวายนัน้ ไม่ได้มอี ะไรดูเป็นสิง่ พิเศษหรือสิง่ ทีห่ ายากใดๆ เลย
แต่สิ่งส�าคัญที่สะท้อนออกมาให้เห็นก็คือ พระองค์ทรงเน้น
พระกระยาหารที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและมี ป ระโยชน์
ต่อร่างกายมากกว่าสิ่งอื่นใด
โดยวันนี้ ขอด�าเนินตามรอยส�ารับพระกระยาหารของ ‘พ่อ’
ด้วยเมนูเรียบง่าย ประหยัด แต่แฝงด้วยคุณค่าทางอาหารมากมาย
นั่นคือผัดถั่วงอก
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ด้วยพระราชจริยวัตรทีพ่ อเพียงและเรียบง่ายทีพ่ ระองค์ทรง
ปฏิบัติมาตลอดพระชนม์ชีพ นับเป็นแสงสว่างให้พสกนิกรไทย
เดินตามรอยพระมหากษัตริย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยใน
ทุกๆ ด้านเสมอมา...

DNA ของแบรนด์ Hermès ทีม
่ อ
ี ายุถง
ึ 180 ปี เป็นอย่างไร หาค�าตอบได้ในงาน Men Upside Down ณ สนามบินเก่าไคตัก
๊ เกาะฮ่องกง

FASHION
เรื่อง คริสตอฟเฟอร์ สเวนซัน
ภาพ Courtesy of Hermès

เอ็กซ์คลูซีฟ MEN UPSIDE DOWN จากฮ่องกง
บรรทัดฐานใหม่ของ HERMÈS
่
THE STANDARD พยายามศึกษาอุตสาหกรรมแฟชัน
แบบ 360 องศา อยู่เสมอว่ากําลังไปทิศทางไหน
่ บ
ใครกําลังเป็นทีจ
ั ตามอง ใครขายได้ไม่ได้ แต่ละแบรนด์
่ สารแบบไหน นางแบบคนไหนกําลังขับเคลือ
่ น
ใช้การสือ
วงการ และอีกหลายความสนใจ โดยเฉพาะยุคสมัยนี้
่ จ
่ ต่ละแบรนด์จะเดินตาม
ทีด
ิ ท
ิ ล
ั เข้ามามีบทบาท การทีแ
่ ี
รูปแบบเดิมๆ ทีเ่ คยใช้ได้ผลอาจจะไม่ใช่ทางเลือกทีด
อีกต่อไป
เมื่อผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น สมาธิสั้นขึ้นและ
้ วันนีเ้ ราต่างอยากได้ไอเท็ม ABC
อารมณ์แปรปรวนขึน
แต่อีก 3 ชั่วโมงถัดไป เราอาจอยากได้ไอเท็ม XYZ
เพราะเห็นบล็อกเกอร์บนอินสตาแกรมสวมใส่ ทันที
ที่ Hermès ส่งจดหมายเชิญ THE STANDARD
ไปร่วมงาน Men Upside Down ที่เกาะฮ่องกง
ซึ่ง Hermès เล่นใหญ่ระดับปิดสนามบินเก่าไคตั๊ก
เพื่ อจัดงานในครั้งนี้ เราอยากรู้ทันทีว่า แบรนด์ที่มี
อายุยาวนานถึง 180 ปี กําลังจะสื่ อสารเรื่องราว
ดีเอ็นเอของแบรนด์ในมิติใหม่ใดๆ ให้เราได้เห็นบ้าง
ในช่วงเวลานี้
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งาน Men Upside Down อยูภ ายใตโปรเจกตงานใหญ
ประจําทุกปที่มีชื่อวา ‘Men’s Universe’ ซึ่งจะวนไปจัด
ตามเมืองตางๆ เชน ลอสแอนเจลิส โตเกียว และ
นิวยอรก ฯลฯ โดยทีง่ านแตละครัง้ ใชเวลาจัดเตรียมงาน
นานขามป และมีคนมากกวา 85 ชีวติ มาชวยจัดงาน
ในครัง้ นี้ ในงาน Men Upside Down จะมีทงั้ นิทรรศการ
จัดแสดงสินคาของแบรนดและแฟชั่นโชวเสื้อผาภาย
ใตการควบคุมดูแลของ Artistic Director สาวคนเกง
เวโรนีก นิชาเนียน ที่ดํารงตําแหนงนี้มายาวนานตั้งแต
ค.ศ. 1988 และชวยขยายกลุมสินคาสุภาพบุรุษใหมี
บทบาทสําคัญภายใตแบรนด Hermès ที่อัตรากําไร
กระโดดขึ้น 34.3% ในครึ่งแรกของ ค.ศ. 2017
Hermès กอตัง้ โดย เทียรรี แอรเมส ใน ค.ศ. 1837
ณ กรุงปารีส แบรนดเริ่มจากการผลิตเครื่องเทียมมา
และอานมา กอนทีจ่ ะขยายตัวทําสินคาตัง้ แตเสือ้ ผายัน
ของตกแตงบาน ทุกวันนีก้ ย็ งั เปนธุรกิจภายในครอบครัว
และควบคุมโดยซีอีโอ อัคแซล ดูมาส ทายาทรุนที่ 6
ของตระกูล Hermès
กิจกรรมแรกในงาน Men Upside Down คือ
การชมแฟชั่นโชวที่นําเสนอผลงานคอลเล็กชัน Fall/
Winter 2017 ที่โชวมาแลวชวงเดือนมกราคม ในงาน
Paris Fashion Week แตความพิเศษครั้งนี้ก็คือ การ
ชวนเหลาศิลปน นักแสดง และเซเลบริตี้ฮองกง เชน
ไมเคิล หวอง มาเดินแบบดวย โดยเสื้อผาผูชายของ
Hermès มีความเปน Discreet Luxury หมายถึ ง
เสื้อผาระดับลักซูรีที่มีความเรียบงาย นิ่ง ไมฉูดฉาด
และไมใชเสื้อผาตามเทรนดที่ใครเห็นก็รูเลยวาเปน
ของแบรนดอะไร ถาไดสัม ผั สแต ละไอเท็ ม จะรู  ว  า
แมรปู ทรงจะมีความคลาสสิก แตเวโรนีกสรรหาเนือ้ ผา
มาใชแบบรวมสมัยและมีการแทรกนวัตกรรมตางๆ
ใหเหมาะกับไลฟสไตลของผูชายรวมสมัยที่ ใ ช ชี วิ ต
เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา
หลายคนมักชอบถามวา “ใครจะซื้อลง? แจ็กเก็ต
ตัวละเปนแสน”
ตองยอมรับวาสินคา Hermès ไมไดมรี าคาทีเ่ ขาถึง
งายสําหรับทุกกลุมผูบริโภค ถาเทียบกับแบรนดกลุม
Fast Fashion แตการซื้อสินคาแบรนดลักซูรีก็เหมือน
เปนการลงทุนที่คุมคา เพราะการผลิตแตละชิ้นก็ มี
ความประณีต ใชเนือ้ ผาพรีเมียม และทุกชิน้ ลวนแตเปน
งานฝมือจริงๆ
คุณสามารถใชไอเท็มเหลานี้ไดนานนับสิบๆ ป
และยังสืบทอดใหรุนลูกรุนหลานไดอีก ซึ่งแตกตาง
จากสินคาเทคโนโลยีทเี่ มือ่ เก็บไว 50 ป ชิน้ งานราคาสูง
เหลานั้นอาจจะเสื่อมสภาพลงได
อีกหนึ่งปจจัยสําคัญคือ ทุกชิ้นของ Hermès ที่
ผลิตออกมาตองผานหลายขั้นตอนที่ใชชางศิลปแบบ
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เฉพาะตัวที่มาพรอมอัตราคาจางสูง โดยยอดกําไร
ทีท่ างแบรนดไดมาก็ไมใชจะแคเขากระเปาตัวเองเพียง
อยางเดียว แตแบรนดยงั นําไปใสในกองทุน Fondation
d’entreprise Hermès ที่จัดสรรงบประมาณไวเพื่อ
ผลักดันดานวงการศิลปะและงานฝมือแบบดั้งเดิม
ที่สมัยนี้กําลังขาดแคลนและมีนอยลงเรื่อยๆ
เมือ่ แฟชัน่ โชวจบลง ทุกคนตองลงบันไดเลือ่ นไปยัง
ฮอลลดานลางที่แบงออกเปนหลายโซน มีการตีความ
เลาเรือ่ งราวประวัตคิ วามเปนมาและความคิดสรางสรรค
ของสินคาหมวดผูช ายแตกตางกันออกไป เชน โซน Full
Mental Jacket ที่จัดแสดงแจ็กเก็ตตัวเด็ดจากหลาย
คอลเล็ กชั นที่ ผ  า นมา โซน Ti(m)e Bar ที่ รวบรวม
เนกไทเปนรอยเสน แตมีกิมมิกตรงที่มีบารซอนอยู
โซนหองนํา้ แข็ง Hot Spot ทีท่ กุ คนเขาไปตองคลุมตัวเอง
ดวยผาแคชเมียร และอีกหนึ่งโซนที่สรางความสนุก
ตลอดคืนนั่นก็คือ หองเกม Let's Play ที่มีเกมชูต

“งานนี้ท�าให้เห็นว่า
ภายในหนึ่งแบรนด์
การจะสร้างบรรทัดฐาน
ให้วงการ และท้าทาย
ตัวเอง ต้องอาศัย
มากไปกว่าแค่โฟกัส
ด้านยอดขายและ
การตลาดตลอดเวลา
จนแก่นแท้ของแบรนด์
สูญหายไปหมด”

บาสเก็ตบอล โตะแอรฮอกกี้ ตูเกมกด ที่สามารถเลน
เกมจากบนแท็บเล็ตทีต่ อ กับหนาจอแอลซีดขี นาดยักษ
ทัง้ โซนประดับดวยลวดลายผาพันคอผาไหมทีอ่ อกแบบ
โดยศิลปนชาวญีป่ นุ ไดสุเกะ โนมุระ
ติดกับโซนนิทรรศการก็จะเปนลานกวางทีเ่ คยเปน
รันเวยสนามบิน ซึง่ ติดกับทะเลจีนใต พรอมวิวฝง ฮองกง
และจัดเปนสถานที่สังสรรค พบปะพูดคุย และสนุกกับ
วงดนตรีอเิ ล็กโทรนิก ปอป Camp Claude เจาของเพลง
Hero ที่ใชประกอบโชวรันเวยดวย พวกเขาบินมาจาก
ฝรั่งเศสเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
เมื่องานจบลง เรายังคงคิดอยูเรื่อยๆ วา งาน
Men Upside Down ไดสะทอนอะไรถึงภาพรวมของ
Hermès ณ วันนี้ สิง่ หนึง่ ทีช่ ดั เจนคือ Hermès ไมไดวาง
ตําแหนงตัวเองเปนแบรนด ‘แฟชัน่ ’ ทีเ่ ดินตามเทรนดโลก
แตกลับเปนแบรนด ‘ไลฟสไตล’ ทีพ่ ยายามสรางโลกให
ผูบริโภคไดเห็นวา Hermès ยังมีอะไรใหคนหา เรียนรู
จากแบรนด และเติมเต็มชีวติ ไดมากไปกวาแคกระเปา
ผาพันคอ หรือกําไลตัว H

FYI

งานนี้ทําใหเห็นวา การจะสรางบรรทัดฐานให
วงการและทาทายตัวเอง ภายในหนึ่งแบรนดนั้นตอง
อาศัยมากกวาแคโฟกัสดานยอดขายและการตลาด
อยูต ลอดเวลา จนแกนแทของแบรนดสูญหายไปหมด
สํ า คั ญ มากที่ แ ต ล ะแบรนด จ ะต อ งหาสู ต รสํ า เร็ จ
เปนของตัวเอง เราแคไมรวู า ทาง Hermès จะเลนไมไหน
สําหรับงานตอไป เพราะแคงานนี้ก็มาแบบเต็มสตรีม
และยกระดับไปอีกขั้นแลว

• Hermès มีแอปพลิเคชัน
สอนผูกผ้าพันคอรูปแบบ
ต่างๆ ชื่อ Silk Knots
ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้
ทั้ง iOS และ Android
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