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• บทบันทึกชวงชีวิตท่ีนาจดจําตลอดพระชนมชีพของพระมหากษัตริย

ผูย่ิงใหญ                 และหวงเวลาแหงความสุขความทรงจําของปวงชนชาวไทยภายใต

รัชสมัยอันแสนรมเย็น

•  ออกแบบภายใตแนวคิด ๙ ชวงชีวิตของรัชกาลท่ี ๙ ท่ีตลอดพระชนมชีพ

มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันไมตางจากใครๆ

• ถายทอดเร่ืองราวดวยการเลายอนหลัง เปรียบเสมือน ‘ไทมแมชชีน’ ท่ีพา

คนไทยยอนเวลาจากวันสุดทายของรัชสมัยสูวันแรกที่ตะวันฉายฉาน

• รวมภาพหาชมยากและภาพบางสวนเปนภาพท่ีนักสะสมยินดีมอบให

เพื่อจัดทําหนังสือเลมนี้โดยเฉพาะ

• สะทอนวิธีคิดอันแยบคายและลึกซึ้งของมหาราชที่โลกยกยองใหเปน 

‘กษัตริยนักพัฒนา’ ซึ่งคนไทยควรไดเรียนรู

• นําเสนอมิติและพระปรีชาสามารถอันหลากหลายของพระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ บทพระราชนิพนธ เพลงพระราชนิพนธ และถอยคําล้ําคา

จากผูที่เคยถวายงาน

• เปนมรดกท่ีควรคาแกการสงตอสูลูกสืบหลาน เพ่ือใหคนรุนหลังไดเขาใจ

และรูจัก ธ ผูสรางสุขใหแผนดิน

• พิมพดวยสีทองพิเศษ เย็บก่ี ปกแข็ง สวยงาม คงทน นาสะสม และจัดพิมพ

จํานวนจํากัดเพียง ๓,๐๐๐ เลมเทานั้น

• หนังสือเลมน้ีเปนหน่ึงในตัวแทนคําตอบวา ‘ทําไมคนไทยถึงรักในหลวง’

๙ เหตุผลท่ีควรเป็นเจ้าของหนังสือ

THE LIFETIME OF
KING BHUMIBOL ADULYADEJ

ราคาเลม่ละ ๙๙๐ บาท ส่ังจองไดท้ี ่THESTANDARD.CO โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๑๑๔๒ 
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27 LIFESTYLE 
สํารับพระกระยาหาร
โปรดของรัชกาลท่ี 9 
ส ะ ท้ อ น ถึ ง ค ว า ม
เรียบง่ายและพอเพียง
ของพระองค์ อีกหนึ่ง
พระราชจริยวัตรสร้าง
แรงบนัดาลใจใหค้นไทย
ไดเ้ดนิตาม 

31 CULTURE
Hermès แบรนด์อายถุงึ 180 ป ีตัง้ใจจะสือ่สาร DNA ของแบรนดผ์า่นการ
ตคีวามใหมใ่นมติิไหนอย่างไร ไปหาคาํตอบไดใ้นงาน Men Upside Down ที่ 
Hermès ลงทุนถงึขนาดปิดสนามบนิเกา่ไคตัก๊ เกาะฮอ่งกง เพ่ือจัดงาน  

14 COVER STORY
สหราชอาณาจกัรส่งออกผลติผลด้านความคิดสรา้งสรรค์

มานานจนไดร้บัการยอมรบัไปทัว่โลก ทัง้นีก้เ็พราะพวกเขาสร้าง
สภาพแวดลอ้มให้เกดิความคดิสรา้งสรรค์ได้อย่างน่าเรียนรู้ 

ทมีงาน THE STANDARD จับมอืกบับริตชิ เคานซิล พาไปสาํรวจ
ขมุพลังแหง่ความคดิสร้างสรรค์ หรอื Creative Hub 

เพ่ือจุดประกายให้เรายอ้นมองดเูมอืงของเราว่ายังขาดพ้ืนที่
แบบเดยีวกนันีห้รือเปลา่

12 IN HISTORY
28 พฤศจกิายน ค.ศ. 1933 
คณะลกูขุนใหญร่ฐัดลัลสั 
ฟ้องดํ า เนินคดีข้ อหา
ฆาตกรรมต่อ บอนนี 
ปาร์ เกอ ร์  และ ไคลด์ 
แบร์โรว์ จากการสงัหาร
มัลคอล์ม เดวิส ผู้ช่วย
ประจําทาร์แรนต์ เคานตี้ 
เดอืนมกราคม ค.ศ. 1933

7 GLOBAL 
CHANGE
เด็กชายปัญญาประดิษฐ์
ได้รับสถานะพลเมืองใน
โตเกียว / อูเบอร์จับมือ
กับนาซาเตรียมให้บริการ
แท็กซีบ่นิ
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ADAPTATION IS THE KEY

“Life is ever changing. We can always adapt to the new changes.” ไลลาห์ กิฟตี อากีตา นักเขยีนสร้างแรงบนัดาลใจ
ชาวกานาว่าไว้อย่างนั้น 
  ชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการปรับตัวให้ได้เป็นเรื่องจ�าเป็น

ด้วยความที่ทุกชีวิตต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลานับตั้งแต่ลืมตาดูโลก แน่นอนว่าคนที่ปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดย่อมด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ในทางกายภาพ เรากลายจากเด็กเป็นวัยรุ่น ผู้ใหญ่ จนถึงวัยชรา ระหว่างทางย่อมมีการเจ็บป่วย เสื่อมถอยให้เห็นบ้าง
เป็นธรรมดา 

ในด้านความรู้สึกนึกคิด เราได้ประสบการณ์ที่เก็บเก่ียวในแต่ละช่วงวัยมาเป็นอาหารเสริมให้เราขยายวิสัยทัศน ์
จนสามารถมองอะไรได้จริงรอบด้านยิ่งขึ้น 

ท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นไปของโลก เราจะท�าอย่างไรถึงจะสามารถประคองเรือให้ถึงฝั่งอย่างท่ีตั้งใจได้ เราก็
คงต้องปรับจังหวะการเดินเรือให้เข้ากับกระแสน�้าในแต่ละช่วงนั่นเอง

วงการธุรกิจในทุกสาขามีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ตั้ง และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน เป็นสิ่งที่
หลกีเลีย่งได้ยาก จากยุคท่ีการเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญัอาจต้องใช้เวลาหลายทศวรรษ ทุกวันน้ีนวตักรรมท่ีฉกีกฎเกณฑ์ 
หรือ Disruptive Innovation พลิกโฉมหน้าของอุตสาหกรรมทุกประเภทได้ภายใน 1 ปี 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ก้าวสู่ยุคแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีพลิกโฉมวงการไปตลอดกาล การล้มหายตายจากของส่ือใหญ่จากโลก
ตะวันตก เรื่อยมาจนถึงผู้เล่นรายส�าคัญที่เคยเป็นก�าลังหลักในสื่อสิ่งพิมพ์ไทย แสดงให้เห็นถึงกระแสอันเชี่ยวกรากของ
โลกดิจิทัลที่ท�าให้วงการสื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับกระบวนทัศน์กันแบบพลิกต�ารา

THE STANDARD มองเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดมา แต่เรายังเชื่อในความหลงใหลต่อรูปแบบการบริโภค 
ที่จับต้องได้ และยังมีความกระหายที่จะผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ที่ผู้อ่านมีความสุขที่จะได้สัมผัสและพลิกอ่านหน้าแล้วหน้าเล่า 
เราคงไม่เอาเรือเข้าไปขวางกลางสายน�้าดิจิทัล เราเพียงแค่ปรับรูปแบบการน�าเสนอให้เหมาะกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อย่างลงตัวที่สุด

นีค่อืฉบบัสดุท้ายของ THE STANDARD ในภาครายสปัดาห์ นบัตัง้แต่เดอืนธันวาคมเป็นต้นไป โฉมใหม่ของเราจะเป็น
นิตยสารรายเดือนที่ประมวลข่าวในประเทศ ข่าวรอบโลก พร้อมบทสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจ

การปรับเนื้อหาและวาระในการน�าเสนอเป็นไปเพ่ือให้ความหลงใหลเชื่อมั่นในการท�าส่ือส่ิงพิมพ์ของทีมงานยืนหยัด
อยู่ได้ต่อไป

In Print We Trust.
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ADAPTATION IS THE KEY

“Life is ever changing. We can always adapt to the new changes.” ไลลาห์ กิฟตี อากีตา นักเขยีนสร้างแรงบันดาลใจ
ชาวกานาว่าไว้อย่างนั้น 
  ชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการปรับตัวให้ได้เป็นเรื่องจ�าเป็น

ด้วยความที่ทุกชีวิตต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลานับตั้งแต่ลืมตาดูโลก แน่นอนว่าคนท่ีปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดย่อมด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ในทางกายภาพ เรากลายจากเด็กเป็นวัยรุ่น ผู้ใหญ่ จนถึงวัยชรา ระหว่างทางย่อมมีการเจ็บป่วย เสื่อมถอยให้เห็นบ้าง
เป็นธรรมดา 

ในด้านความรู้สึกนึกคิด เราได้ประสบการณ์ที่เก็บเก่ียวในแต่ละช่วงวัยมาเป็นอาหารเสริมให้เราขยายวิสัยทัศน ์
จนสามารถมองอะไรได้จริงรอบด้านยิ่งขึ้น 

ท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นไปของโลก เราจะท�าอย่างไรถึงจะสามารถประคองเรือให้ถึงฝั่งอย่างท่ีตั้งใจได้ เราก็
คงต้องปรับจังหวะการเดินเรือให้เข้ากับกระแสน�้าในแต่ละช่วงนั่นเอง

วงการธุรกิจในทุกสาขามีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ต้ัง และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน เป็นสิ่งที่
หลกีเลีย่งได้ยาก จากยุคท่ีการเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญัอาจต้องใช้เวลาหลายทศวรรษ ทุกวันน้ีนวัตกรรมท่ีฉกีกฎเกณฑ์ 
หรือ Disruptive Innovation พลิกโฉมหน้าของอุตสาหกรรมทุกประเภทได้ภายใน 1 ปี 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ก้าวสู่ยุคแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีพลิกโฉมวงการไปตลอดกาล การล้มหายตายจากของส่ือใหญ่จากโลก
ตะวันตก เรื่อยมาจนถึงผู้เล่นรายส�าคัญที่เคยเป็นก�าลังหลักในสื่อสิ่งพิมพ์ไทย แสดงให้เห็นถึงกระแสอันเชี่ยวกรากของ
โลกดิจิทัลที่ท�าให้วงการสื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับกระบวนทัศน์กันแบบพลิกต�ารา

THE STANDARD มองเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดมา แต่เรายังเชื่อในความหลงใหลต่อรูปแบบการบริโภค 
ที่จับต้องได้ และยังมีความกระหายที่จะผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ที่ผู้อ่านมีความสุขที่จะได้สัมผัสและพลิกอ่านหน้าแล้วหน้าเล่า 
เราคงไม่เอาเรือเข้าไปขวางกลางสายน�้าดิจิทัล เราเพียงแค่ปรับรูปแบบการน�าเสนอให้เหมาะกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อย่างลงตัวที่สุด

นีค่อืฉบบัสดุท้ายของ THE STANDARD ในภาครายสปัดาห์ นบัตัง้แต่เดอืนธันวาคมเป็นต้นไป โฉมใหม่ของเราจะเป็น
นิตยสารรายเดือนที่ประมวลข่าวในประเทศ ข่าวรอบโลก พร้อมบทสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจ

การปรับเนื้อหาและวาระในการน�าเสนอเป็นไปเพ่ือให้ความหลงใหลเชื่อมั่นในการท�าสื่อสิ่งพิมพ์ของทีมงานยืนหยัด
อยู่ได้ต่อไป

In Print We Trust.

FROM THE EDITOR

ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการ

YOTEYORD.K@THESTANDARD.CO
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ภาพ AFPภาพ AFP

1. เมือ่ ‘ทราย เจริญปรุะ’ 
สู้ไม่ถอย! ด�าเนินคดี
สื่อดัง… วงการสื่อ
ได้บทเรียนอะไร?
ธนกร วงษ์ปัญญา

2. 17-18 พฤศจกิายนนี้ 
เตรียมชมฝนดาวตก
ลโีอนดิส์ มองเหน็ได้
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

MOST READ ON THE STANDARD.CO

ขณะท่ีโลกกําลังตะลึงกับรูปโฉมของรถบรรทุกไฟฟาที่เทสลาเปดตัวเมื่อเร็วๆ น้ี ยักษใหญ
เครือขายรานของชําในแคนาดาอยาง ล็อบลอว (Loblaw) ไมเงื้องาราคาแพง รีบสั่งจอง
ลวงหนา 25 คัน ทั้งที่ยังไมมีการเผยเรื่องราคาคางวดของรถบรรทุกที่มีชื่อวา Semi แถมยัง
วางมดัจาํไปกอน 5,000 ดอลลารสหรฐัตอคนั เพราะลอ็บลอวต้ังเปาจะเปลีย่นรถขนสงท้ังหมด
ใหเปนรถไฟฟาภายใน ค.ศ. 2030 เพ่ือลดปรมิาณกาซคารบอนในสวนรบัผดิชอบขององคกร 
โดยกําหนดใหมีรถที่ไมปลอยกาซพิษ 350 คันภายในปดังกลาว และยกเลิกการใชพาหนะที่
ใชนํา้มนัดีเซลไปโดยปรยิาย ท้ังน้ีรถบรรทุกเทสลามกีาํหนดจะสงมอบล็อตแรกใน ค.ศ. 2019

WORLD

สัตว์ 4 ชนิด รอดพ้น
จากภาวะใกล้สูญพันธุ์

บริษัทเครือข่ายร้านชําส่ังจองรถ
บรรทกุเทสลา เพ่ือลดปรมิาณกา๊ซพิษ

CANADAทามกลางสตัวหลากสปชสี บางชนิดสามารถ
อยูรอด แพรสายพันธุใหเติบโต ขณะที่สัตว
บางประเภทปรบัตวัไดชา และมปีจจยัคกุคาม
การดํารงชีวิต จํานวนจึงลดนอยถอยลงจน
เขาสูภาวะวิกฤตชนิดที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ
จงึไดรบัการปกปองเปนพิเศษ ทีผ่านมาความ
พยายามในการชวยเหลอืสตัวหลายประเภท
สัมฤทธ์ิผลจนสามารถถอดชื่อสัตวเหลานั้น
ออกจากรายการสตัวใกลสญูพันธุไดในทีส่ดุ 
เมือ่จาํนวนเพ่ิมขึน้จนพนภาวะวกิฤต สตัวทัง้ 
4 ชนิดตอไปนี้ขยับจากสถานะที่เสี่ยงตอ
การสูญพันธุมาสูสายพันธุที่ตองเฝาระวัง
คอื แรดขาว เสอืดาวหิมะ พะยูน และแพนดา 
ตองปรบมือใหกับทีมอนุรักษจากประเทศ
ตางๆ ที่ทําใหเรายังไดเห็นเพ่ือนรวมโลก
เหลานี้ตอไปในอนาคต

ภา
พ
 t
he

ve
rg

e.
co

m

ภา
พ
 A

FP

7-12 GLOBAL CHANGE edit 2211.indd   8 11/22/2560 BE   5:09 PM

INDIA

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

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

7. ระดมทุนช่วย
หญิงตกงาน 
หลังยกนิ้วกลาง
ใส่ทรัมป์ ยอดพุ่ง 
2.3 ล้าน ใน 1 สปัดาห์
ภูริภัทร สังขพัฒน์

8. นักเสี่ยงโชค
แน่นแผงสลาก! 
แห่ซื้อคึกคัก 
หลังผู้ค้ากระหน�า่
ลดราคาต�า่กว่า 
80 บาท
ฐานิส สุดโต

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

USA

THAILAND

อูเบอร์จับมือกับนาซาเตรียมให้บริการแท็กซี่บิน
แฟนๆ พอมดนอยคงเคยเห็นฉากในภาพยนตรเรื่องดังที่รอนและแฮรรี่ พอตเตอร ขับรถไป
บนฟา หลายคนคงไมคิดวาไมกีป่ขางหนาเราจะไดเหน็วารถบินไดเปนเรือ่งจรงิ เพราะอเูบอร
และนาซากําลังจับมือกันสรางแท็กซี่บิน วางแผนจะเปดใหบริการในแอลเอและดัลลัส 
สหรฐัอเมรกิา และขามฟาไปเปดใหบรกิารพรอมกันทีเ่มอืงดไูบในอกี 2 ปขางหนา โดยใชชือ่วา
เอเลเวต (Elevate) อูเบอรกําลังรวมมือกับนาซาในการกําหนดระบบควบคุมการจราจร
ทางอากาศท่ีแท็กซีบ่นิไดจะตองปฏิบตัติามอยางเครงครดัตามขอกําหนดของพระราชบญัญัติ
อวกาศ เราคงจะไดเห็นขาวคราวความคืบหนาของโครงการนี้เรื่อยๆ กอนเปดใหบริการจริง

โรงพยาบาลระยองเปนตัวอยางท่ีนายกยองในวงการ
สาธารณสุข เมื่อนํานโยบาย Green and Clean มา
ปรบัใช เริม่ตนดวยการยกเลิกใชถุงพลาสติกสําหรบั
ใสยาใหผูปวย ตั้งแต 1 พฤษภาคมที่ผานมา ทําให
สามารถลดถุงพลาสติกท่ีจะกลายเปนขยะไดมากถึง
เดอืนละ 75,000 ใบ เฉลีย่ไมตํา่กวาวันละ 2,500 ใบ  
จากจํานวนคนไขทั้งหมดกวา 2,500 คนตอวัน 
แพทย พยาบาล และบคุลากรตางๆ ใชเวลาเตรยีม
การลวงหนา 3 เดือน เพื่อพูดคุยทําความเขาใจกับ
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังประชาชนที่มาใชบริการ 
ท้ังน้ีโรงพยาบาลฯ เสนอทางเลือกใหผูรับบริการ 
โดยจาํหนายถุงท่ีเย็บจากผาท่ีใชหอเครือ่งมอืผาตัด 
ซึ่งตัดเย็บโดยเครือขายผูปวย ชมรมฯ หรือจิตอาสา
ตางๆ และนาํรายไดสวนตางกลบัเขากองทุนเพ่ือซือ้
เครื่องมือแพทย ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือใหประชาชนฉุกคิด
เรื่องสิ่งแวดลอมนั่นเอง

เมื่อมีวิทยาการกาวหนา การเลือกใชใหถูกกับงานแตละสวนยอมใหผลลัพธ
ที่นาพอใจ เกษตรกรและชาวสวนในอินเดียยกระดับการเพาะปลูกใหทันสมัย 
ดวยการใชปญญาประดษิฐมาชวยในการบรหิารจดัการทัง้ระบบ แอปพลเิคชัน
ชือ่ แพลนทกิซ (Plantix) เปนคาํตอบท่ีชวยแกปญหา
ไดหลายอยาง ทั้งสภาวะแหงแลง ผลผลิตตกตํ่า 
ไปจนถึงกลไกราคาตลาด แอปฯ นี้ยังใหขอมูล
ศัตรูพืชและโรคที่อาจเบียดเบียนพืชแตละชนิด 
รวมทั้งเสนอวิธีแกใหเสร็จสรรพ แพลนทิกซยัง
ทํางานเหมือนสมองมนุษย โดยมีการผนวกเรื่อง
การเรียนรู ของสมองกลเขากับแอปฯ ทําให
สามารถประมวลผลจากรูปที่ชาวนาชาวสวน
สงเปนตัวอยางมาให เพ่ือวิเคราะหวาปญหาที่
กําลงัเผชญิคืออะไร อนัจะนําไปสูทางออกทีเ่หมาะสม
ในแตละกรณี ขณะที่ชาวนาชาวสวนผูผลิตได
ประโยชนจากแอปฯ ท่ีดาวนโหลดมาใชไดฟร ีผูผลติ
แอปฯ ก็ไดขอมลูมหาศาลจากชาวนา กลายเปนเรือ่ง
ทีไ่ดประโยชนกันทัง้สองฝาย

เกษตรกรและชาวสวนใช้ AI 
ช่วยในเกษตรกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

โรงพยาบาลระยองเลกิใช้
ถงุพลาสติกใส่ยาผู้ป่วย

ภาพ AFP

ภาพ blogs.nvidia.com
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1. เมือ่ ‘ทราย เจริญปรุะ’ 
สู้ไม่ถอย! ด�าเนินคดี
สื่อดัง… วงการสื่อ
ได้บทเรียนอะไร?
ธนกร วงษ์ปัญญา

2. 17-18 พฤศจกิายนนี้ 
เตรียมชมฝนดาวตก
ลโีอนดิส์ 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

MOST READ ON THE STANDARD.CO

ขณะท่ีโลกกําลังตะลึงกับรูปโฉมของรถบรรทุกไฟฟาที่เทสลาเปดตัวเมื่อเร็วๆ น้ี ยักษใหญ
เครือขายรานของชําในแคนาดาอยาง ล็อบลอว (Loblaw) ไมเงื้องาราคาแพง รีบสั่งจอง
ลวงหนา 25 คัน ทั้งที่ยังไมมีการเผยเรื่องราคาคางวดของรถบรรทุกที่มีชื่อวา Semi แถมยัง
วางมดัจาํไปกอน 5,000 ดอลลารสหรฐัตอคนั เพราะลอ็บลอวต้ังเปาจะเปลีย่นรถขนสงท้ังหมด
ใหเปนรถไฟฟาภายใน ค.ศ. 2030 เพ่ือลดปรมิาณกาซคารบอนในสวนรบัผดิชอบขององคกร 
โดยกําหนดใหมีรถที่ไมปลอยกาซพิษ 350 คันภายในปดังกลาว และยกเลิกการใชพาหนะที่
ใชน้ํามนัดีเซลไปโดยปรยิาย ท้ังน้ีรถบรรทกุเทสลามกีาํหนดจะสงมอบลอ็ตแรกใน ค.ศ. 2019

WORLD

สัตว์ 4 ชนิด รอดพ้น
จากภาวะใกล้สูญพันธุ์

บริษัทเครือข่ายร้านชําส่ังจองรถ
บรรทกุเทสลา เพ่ือลดปรมิาณกา๊ซพิษ

CANADAทามกลางสตัวหลากสปชสี บางชนิดสามารถ
อยูรอด แพรสายพันธุใหเติบโต ขณะที่สัตว
บางประเภทปรบัตวัไดชา และมปีจจยัคกุคาม
การดํารงชีวิต จํานวนจึงลดนอยถอยลงจน
เขาสูภาวะวิกฤตชนิดท่ีเส่ียงตอการสูญพันธุ
จงึไดรบัการปกปองเปนพิเศษ ทีผ่านมาความ
พยายามในการชวยเหลือสัตวหลายประเภท
สัมฤทธ์ิผลจนสามารถถอดชื่อสัตวเหลาน้ัน
ออกจากรายการสตัวใกลสญูพันธุไดในทีส่ดุ 
เมือ่จาํนวนเพ่ิมขึน้จนพนภาวะวกิฤต สตัวทัง้ 
4 ชนิดตอไปน้ีขยับจากสถานะท่ีเสี่ยงตอ
การสูญพันธุมาสูสายพันธุท่ีตองเฝาระวัง
คอื แรดขาว เสอืดาวหิมะ พะยูน และแพนดา 
ตองปรบมือใหกับทีมอนุรักษจากประเทศ
ตางๆ ที่ทําใหเรายังไดเห็นเพ่ือนรวมโลก
เหลานี้ตอไปในอนาคต
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5. ‘แม้เจ็บยังยิ้มได้’ 
ตูน บอดี้สแลม 
กลับมาวิ่งอีกครั้ง
หลังบาดเจ็บ
จนต้องหยุดพัก
นานกว่า 2 ชั่วโมง
ณัฐนันท์ เฉลิมพนัส

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

7. ระดมทุนช่วย
หญิงตกงาน 
หลังยกนิ้วกลาง
ใส่ทรัมป์ ยอดพุ่ง 
2.3 ล้าน ใน 1 สปัดาห์
ภูริภัทร สังขพัฒน์

8. นักเสี่ยงโชค
แน่นแผงสลาก! 
แห่ซื้อคึกคัก 
หลังผู้ค้ากระหน�า่
ลดราคาต�า่กว่า 
80 บาท
ฐานิส สุดโต

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

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

USA

THAILAND

อูเบอร์จับมือกับนาซาเตรียมให้บริการแท็กซี่บิน
แฟนๆ พอมดนอยคงเคยเห็นฉากในภาพยนตรเรื่องดังที่รอนและแฮรรี่ พอตเตอร ขับรถไป
บนฟา หลายคนคงไมคิดวาไมกีป่ขางหนาเราจะไดเหน็วารถบินไดเปนเรือ่งจรงิ เพราะอเูบอร
และนาซากําลังจับมือกันสรางแท็กซี่บิน วางแผนจะเปดใหบริการในแอลเอและดัลลัส 
สหรฐัอเมรกิา และขามฟาไปเปดใหบรกิารพรอมกันทีเ่มอืงดไูบในอกี 2 ปขางหนา โดยใชชือ่วา
เอเลเวต (Elevate) อูเบอรกําลังรวมมือกับนาซาในการกําหนดระบบควบคุมการจราจร
ทางอากาศท่ีแท็กซีบ่นิไดจะตองปฏิบติัตามอยางเครงครดัตามขอกําหนดของพระราชบญัญัติ
อวกาศ เราคงจะไดเห็นขาวคราวความคืบหนาของโครงการนี้เรื่อยๆ กอนเปดใหบริการจริง

โรงพยาบาลระยองเปนตวัอยางทีน่ายกยองในวงการ
สาธารณสุข เมื่อนํานโยบาย Green and Clean มา
ปรบัใช เริม่ตนดวยการยกเลกิใชถุงพลาสตกิสาํหรบั
ใสยาใหผูปวย ตั้งแต 1 พฤษภาคมที่ผานมา ทําให
สามารถลดถุงพลาสตกิทีจ่ะกลายเปนขยะไดมากถึง
เดอืนละ 75,000 ใบ เฉลีย่ไมตํา่กวาวันละ 2,500 ใบ  
จากจํานวนคนไขทั้งหมดกวา 2,500 คนตอวัน 
แพทย พยาบาล และบคุลากรตางๆ ใชเวลาเตรยีม
การลวงหนา 3 เดือน เพื่อพูดคุยทําความเขาใจกับ
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังประชาชนที่มาใชบริการ 
ทั้งนี้โรงพยาบาลฯ เสนอทางเลือกใหผูรับบริการ 
โดยจาํหนายถุงทีเ่ย็บจากผาท่ีใชหอเครือ่งมอืผาตดั 
ซึ่งตัดเย็บโดยเครือขายผูปวย ชมรมฯ หรือจิตอาสา
ตางๆ และนาํรายไดสวนตางกลบัเขากองทุนเพ่ือซือ้
เครื่องมือแพทย ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือใหประชาชนฉุกคิด
เรื่องสิ่งแวดลอมนั่นเอง

เมื่อมีวิทยาการกาวหนา การเลือกใชใหถูกกับงานแตละสวนยอมใหผลลัพธ
ที่นาพอใจ เกษตรกรและชาวสวนในอินเดียยกระดับการเพาะปลูกใหทันสมัย 
ดวยการใชปญญาประดษิฐมาชวยในการบรหิารจดัการทัง้ระบบ แอปพลิเคชนั
ชือ่ แพลนทกิซ (Plantix) เปนคาํตอบท่ีชวยแกปญหา
ไดหลายอยาง ทั้งสภาวะแหงแลง ผลผลิตตกตํ่า 
ไปจนถึงกลไกราคาตลาด แอปฯ นี้ยังใหขอมูล
ศัตรูพืชและโรคที่อาจเบียดเบียนพืชแตละชนิด 
รวมทั้งเสนอวิธีแกใหเสร็จสรรพ แพลนทิกซยัง
ทํางานเหมือนสมองมนุษย โดยมีการผนวกเรื่อง
การเรียนรู ของสมองกลเขากับแอปฯ ทําให
สามารถประมวลผลจากรูปที่ชาวนาชาวสวน
สงเปนตัวอยางมาให เพ่ือวิเคราะหวาปญหาที่
กําลงัเผชิญคืออะไร อนัจะนําไปสูทางออกทีเ่หมาะสม
ในแตละกรณี ขณะที่ชาวนาชาวสวนผูผลิตได
ประโยชนจากแอปฯ ท่ีดาวนโหลดมาใชไดฟร ีผูผลติ
แอปฯ ก็ไดขอมลูมหาศาลจากชาวนา กลายเปนเร่ือง
ทีไ่ดประโยชนกันทัง้สองฝาย

เกษตรกรและชาวสวนใช้ AI 
ช่วยในเกษตรกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

โรงพยาบาลระยองเลกิใช้
ถงุพลาสตกิใส่ยาผู้ป่วย

ภาพ AFP

ภาพ blogs.nvidia.com
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ความยาวของพยาธทิีพ่บในร่างกายของ
ทหารเกาหลีเหนือผู้แปรพักตร์ และถูก
ระดมยิงจากทหารชาติเดียวกัน ขณะวิ่ง
หลบหนีเข้ามาในเกาหลีใต้ ทีมแพทย์เร่ง
ผา่ตดัชว่ยชีวติ แตก่ลบัเจอพยาธจิ�านวน
มากในชอ่งทอ้งของผู้บาดเจบ็ สะทอ้นถงึ
สุขอนามัยและโภชนาการอันเลวร้าย
ที่ประชาชนเกาหลีเหนือต้องเผชิญ

GERMANY

GLOBAL NUMBERS

กําแพงหรือผนังตนไมเหลานี้ทําหนาท่ี
ดูดซับอากาศภายในสถานท่ีทํางานเพ่ือ
ฟอกอากาศใหบริสุทธิ์กวาเดิม ในขณะที่
ระบบ AI หรือปญญาประดิษฐที่ติดตั้งอยู
ดวยก็จะคอยทําหนาท่ีสือ่สารกับดาวเทยีม
ตรวจสภาพอากาศ และจะปรับอุณหภูมิ
ของเครือ่งปรบัอากาศใหสมัพันธกัน บรษิทั
ผูผลิตเครื่องฟอกอากาศแบบธรรมชาติ
สดุๆ ทีว่านีบ้อกวา ระบบนีม้ปีระโยชนกับ
ผูใชมากมาย เชน ชวยลดอันตรายจาก
การสดูอากาศท่ีปนเปอนสารเคม ีลดอตัรา
การเจ็บปวยของพนักงาน นอกจากน้ัน
บรษิทัผูผลติยงัวิจัยมาแลววา ในแตละวัน
คนเราสดูอากาศท่ีปนเปอนสารเคมตีางๆ 
ประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตร มีผล
การวิจัยชิ้นหนึ่งบอกดวยวา ระบบฟอก
อากาศนีส้ามารถกาํจัดสารเคมใีนอากาศ
ไดมากถึง 57% เลยทเีดยีว

FINLAND

บริษัทสัญชาติ
ฟนิแลนด์คิดค้น
กาํแพงตน้ไมอ้จัฉรยิะ
ภายในอาคาร 

10 THESTANDARD.CO

ภาพ AFP

อายุของประธานาธิบดีโรเบิร์ต 
มูกาเบ ผู้น�าสาธารณรัฐซิมบับเว 
ท่ีเพ่ิงถูกยึดอ�านาจโดยกองทัพ 
และโดนกักบริเวณอยูใ่นบา้นพักมา
ตัง้แตว่นัที ่15 พฤศจกิายนประกาศ
ยอมลาออก หลังจากครองอ�านาจ
มายาวนานถงึ 37 ปี คาดว่าสาเหตุ
ความขดัแยง้เกิดจากการชงิอ�านาจ
ระหว่าง นางเกรซ มูกาเบ ที่ได้
รั บการสนับส นุน ให้ เป็ นรอง-
ประธานาธบิด ีกบั นายเอม็เมอรส์นั 
มนังกักวา อดีตรองประธานาธิบดี 
   ท่ี เ พ่ิงถูกปลดจาก
     ต�าแหน่ง 
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JAPAN

ขยะพลาสติกที่สะสมเพิ่มพูนจนแทบจะลนโลก ทําใหกลุมนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันเกิดความคิดใหมๆ ในการใชประโยชนจากพลาสติกนั้นแทน 
ดวยการใชความรอนละลายพลาสติกท่ีไมสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหมได แลวหยดลงไปในเครื่องผสมสารเพ่ือทําปฏิกิริยาเคมี จนกระทั่ง
ไดนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเชื้อเพลิงคุณภาพดีออกมา ลาสุดนักวิจัยไดเอาชนะหนึ่งในอุปสรรคที่ยากที่สุดในกระบวนการทํางาน ดวยการหาทางหยุด
การเผาไหมของพลาสตกิในเครือ่งเรงปฏิกิรยิาไดแลว ขาวดคีอื พลงังานทีไ่ดออกมาในเวลานีนั้บวาเพียงพอกับคณุภาพท่ีจาํเปนพ้ืนฐาน เพราะอยาง
ที่เราทราบกันดีวา 80% ของสวนผสมในพลาสติกคือน้ํามันนั่นเอง และแมวาการนํานํ้ามันเหลาน้ันกลับไปใชเปนพลังงานอีกครั้งอาจไมได
ชวยแกปญหาการปลอยกาซเรือนกระจกมากเทาที่ควร แตประเด็นคือมันสามารถหยุดปญหาขยะพลาสติกลนโลกไดมากพอสมควรทีเดียว 

ภาพ
 AFP

โลกแหงอนาคตท่ีคนอยูรวมกับปญญา
ประดษิฐอยางในภาพยนตรฮอลลวีดูเรือ่ง 
A.I. Artificial Intelligence กําลงัเขาใกล
ความจรงิไปทุกท ีหลงัจากหุนยนตโซเฟย
ในประเทศซาอุดีอาระเบียไดรับสิทธ์ิ
พลเมืองเทียบเทามนุษยไปกอนหนานี้ 
ประเทศที่ผลิตหุนยนตเปนวาเลนอยาง
ญ่ีปุนก็ตามมาติดๆ เมือ่สาํนักงานแขวง
ชิบุยะ แขวงการปกครองพิเศษในกรุง
โตเกียว ประเทศญ่ีปุน มอบสถานะพลเรอืน
แกเดก็ชายชบิยุะ มริาอ ิปญญาประดษิฐ
ในแอปพลิเคชันไลนบนโทรศัพทมือถือ 
สงผลใหมิราอิเปนเอไอตัวแรกในญ่ีปุน 
และอาจเปนตวัแรกของโลกท่ีมชีือ่บนัทึก
ในสํานักทะเบียนทองถ่ิน โดยมิราอิเปน
ปญญาประดิษฐเด็กชายชางพูดวัย 7 ขวบ 
ที่สํานักงานแขวงชิบุยะพัฒนารวมกับ
บริษัทไมโครซอฟตของสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีภาครัฐเขาถึงความคิด
เห็นดานตางๆ ของประชาชนในทองถ่ิน 
และพูดคุยสื่อสารผานขอความกับผูใช
แอปฯ นี้ไดอยางฉลาดเฉลียว

อิตาลีชวดไปบอล
โลกเป็นครั้งแรกใน
รอบ 60 ป ีจากครัง้
สุดท้ าย ท่ีตกรอบ
คือเมื่อ ค.ศ. 1958 
สร้างความช็อกให้
กับเหล่าแฟนบอล
ทีมมักกะ โร นีที่ ไม่
อยากจะเชื่อว่าอดีต
แชมปโ์ลก 4 สมยั จะ
พลาดทา่ ไมไ่ด้เขา้ไป
แข่งขันฟุตบอลโลก 
2018 รอบสุดท้าย
ที่รัสเซีย 

นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นเชื้อเพลิง 

ดีไซเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์สร้าง
โคมไฟมชีวีติ ผลิตไฟจากตน้ไม้ 
นักออกแบบสาวชาวเนเธอรแลนดกําลังพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เรียกวา โคมไฟมีชีวิต (The Living 
Light) ท่ีผลติไฟไดจากตนไม! เปนโคมไฟท่ีไมตอง
เสยีบปลัก๊ใดๆ และบํารงุรกัษาดวยการรดน้ําเพียง
สัปดาหละครั้ง แลวเจาตนไมเล็กๆ ก็จะผลิตไฟ
ใหใชสบายๆ โดยใชหลักการธรรมชาติลวนๆ 
นั่นคือ เมื่อพืชสังเคราะหแสงก็จะเกิดสารอินทรีย
ท่ีปลอยลงมาในดิน แบคทีเรียในดินก็จะปลอย
ประจุอิเล็กตรอนและโปรตอนออกมา จากน้ัน
อนุภาคเหลานีก็้จะทําปฏกิิรยิาตอกันจนกลายเปน 
แหลงพลังงานแลวก็ผลิตแสงออกมาน่ันเอง 
เทากับวายิ่งตนไมของเราแข็งแรงมากเทาไร 
การสงัเคราะหแสงก็จะมากขึน้เทานัน้ และแนนอน
วาพลังงานไฟฟาก็จะมากขึ้นดวย อยางไรก็ตาม 
โคมไฟมีชีวิตท่ีวาน้ีมีกําลังผลิตไฟไดประมาณ 
0.1 วัตต ซึ่งไมเพียงพอตอการสรางแสงสวาง
ไดท่ัวท้ังหอง แตก็มากพอท่ีจะเปนโคมไฟอาน
หนังสือได ปจจุบันโคมไฟน้ียังไมมีวางจําหนาย 
เพราะอยูระหวางการพัฒนาใหผลติไฟไดมากขึน้

เด็กชายปัญญา
ประดิษฐ์ได้รับ
สถานะพลเมือง
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ระยะเวลาของการประมูล
ภาพเขียน ซัลวาทอร์ 
มุนดิ (Salvator Mundi) 
ผลงานของ เลโอนาร์โด 
ดาวินชี ที่ เป็นไปอย่าง
ดุเดือด ณ สถานประมูล
ครสิตีส์ มหานครนวิยอรก์ 
และเพียงภายในเวลาสัน้ๆ 
ภาพเขียนเก่ าแก่อา ยุ 
500 ปนีี ้กม็ผีูป้ระมลูไปใน
ราคาสูงถึง 450.03 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิด
เป็นเงินไทยราว 15,750 
ล้านบาท 
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ความยาวของพยาธทิีพ่บในร่างกายของ
ทหารเกาหลีเหนือผู้แปรพักตร์ และถูก
ระดมยิงจากทหารชาติเดียวกัน ขณะวิ่ง
หลบหนีเข้ามาในเกาหลีใต้ ทีมแพทย์เร่ง
ผา่ตดัช่วยชีวติ แต่กลับเจอพยาธจิ�านวน
มากในชอ่งทอ้งของผู้บาดเจบ็ สะทอ้นถงึ
สุขอนามัยและโภชนาการอันเลวร้าย
ที่ประชาชนเกาหลีเหนือต้องเผชิญ

GERMANY

GLOBAL NUMBERS

กําแพงหรือผนังตนไมเหลานี้ทําหนาท่ี
ดูดซับอากาศภายในสถานท่ีทํางานเพ่ือ
ฟอกอากาศใหบริสุทธิ์กวาเดิม ในขณะที่
ระบบ AI หรือปญญาประดิษฐที่ติดตั้งอยู
ดวยก็จะคอยทําหนาท่ีสือ่สารกับดาวเทยีม
ตรวจสภาพอากาศ และจะปรับอุณหภูมิ
ของเครือ่งปรบัอากาศใหสมัพันธกัน บรษิทั
ผูผลิตเครื่องฟอกอากาศแบบธรรมชาติ
สดุๆ ทีว่านีบ้อกวา ระบบนีม้ปีระโยชนกับ
ผูใชมากมาย เชน ชวยลดอันตรายจาก
การสดูอากาศทีป่นเปอนสารเคม ีลดอตัรา
การเจ็บปวยของพนักงาน นอกจากน้ัน
บรษิทัผูผลติยงัวิจยัมาแลววา ในแตละวัน
คนเราสดูอากาศท่ีปนเปอนสารเคมตีางๆ 
ประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตร มีผล
การวิจัยชิ้นหนึ่งบอกดวยวา ระบบฟอก
อากาศนีส้ามารถกาํจัดสารเคมใีนอากาศ
ไดมากถึง 57% เลยทเีดยีว

FINLAND

บรษัิทสัญชาติ
ฟนิแลนดค์ดิคน้
กาํแพงตน้ไมอ้จัฉรยิะ
ภายในอาคาร 

10 THESTANDARD.CO

ภาพ AFP

อายุของประธานาธิบดีโรเบิร์ต 
มูกาเบ ผู้น�าสาธารณรัฐซิมบับเว 
ที่ เพ่ิงถูกยึดอ�านาจโดยกองทัพ 
และโดนกกับรเิวณอยูใ่นบา้นพักมา
ตัง้แตว่นัที ่15 พฤศจกิายนประกาศ
ยอมลาออก หลังจากครองอ�านาจ
มายาวนานถงึ 37 ปี คาดว่าสาเหตุ
ความขดัแยง้เกดิจากการชงิอ�านาจ
ระหว่าง นางเกรซ มูกาเบ ที่ได้
รั บการสนับส นุน ใ ห้ เป็นรอง-
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มนังกักวา อดีตรองประธานาธิบดี 
   ท่ี เ พ่ิงถูกปลดจาก
     ต�าแหน่ง 
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ขยะพลาสติกที่สะสมเพิ่มพูนจนแทบจะลนโลก ทําใหกลุมนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันเกิดความคิดใหมๆ ในการใชประโยชนจากพลาสติกนั้นแทน 
ดวยการใชความรอนละลายพลาสติกท่ีไมสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหมได แลวหยดลงไปในเครื่องผสมสารเพ่ือทําปฏิกิริยาเคมี จนกระทั่ง
ไดนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเชื้อเพลิงคุณภาพดีออกมา ลาสุดนักวิจัยไดเอาชนะหนึ่งในอุปสรรคที่ยากที่สุดในกระบวนการทํางาน ดวยการหาทางหยุด
การเผาไหมของพลาสตกิในเครือ่งเรงปฏิกิรยิาไดแลว ขาวดคีอื พลงังานท่ีไดออกมาในเวลาน้ีนับวาเพียงพอกับคณุภาพท่ีจาํเปนพ้ืนฐาน เพราะอยาง
ที่เราทราบกันดีวา 80% ของสวนผสมในพลาสติกคือน้ํามันนั่นเอง และแมวาการนํานํ้ามันเหลาน้ันกลับไปใชเปนพลังงานอีกครั้งอาจไมได
ชวยแกปญหาการปลอยกาซเรือนกระจกมากเทาที่ควร แตประเด็นคือมันสามารถหยุดปญหาขยะพลาสติกลนโลกไดมากพอสมควรทีเดียว 
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A.I. Artificial Intelligence กําลงัเขาใกล
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0.1 วัตต ซึ่งไมเพียงพอตอการสรางแสงสวาง
ไดทั่วทั้งหอง แตก็มากพอท่ีจะเปนโคมไฟอาน
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ระยะเวลาของการประมูล
ภาพเขียน ซัลวาทอร์ 
มุนดิ (Salvator Mundi) 
ผลงานของ เลโอนาร์โด 
ดาวินชี ที่ เป็นไปอย่าง
ดุเดือด ณ สถานประมูล
ครสิตสี ์มหานครนวิยอรก์ 
และเพียงภายในเวลาสัน้ๆ 
ภาพเขียนเ ก่าแ ก่อา ยุ 
500 ปนีี ้กม็ผีูป้ระมลูไปใน
ราคาสูงถึง 450.03 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิด
เป็นเงินไทยราว 15,750 
ล้านบาท 
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A DALLAS GRAND 
JURY DELIVERS 
A MURDER 
INDICTMENT 
AGAINST BONNIE 
PARKER AND 
CLYDE BARROW

28 พฤศจกิายน ค.ศ. 1933 คณะ
ลูกขุนใหญ่ รัฐดัลลัส ฟอ้งด�าเนิน 
คดีในข้อหาฆาตกรรมต่อ บอนนี  
ปาร์เกอร์ และ ไคลด์ แบร์โรว์ จาก
การสังหารมัลคอล์ม เดวิส ผู้ช่วย
ประจ�าทาร์แรนต์ เคานตี้ ในเดือน
มกราคม ค.ศ. 1933 บอนนีและ 
ไคลด์ เป็นคู่หอูาชญากรที่เดินทาง
พร้อมพรรคพวกไปทั่วตอนกลาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง
เศรษฐกจิตกต�า่ครัง้ใหญ ่เพ่ือปล้น
และฆ่าเหยื่อในหลายโอกาส ภาพน้ี
ถ่ายในช่วงต้นทศวรรษ 1930 

IN HISTORY
ภาพ AFP
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NOBLE 
AMBIENCE 
SUKHUMVIT 42
คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์
ใจกลางเมือง ใกล้ BTS เอกมัย 
ราคาเริ่มต้นเพียง 3.59 ล้านบาท

NOBLE AMBIENCE SUKHUMVIT 42 อาคารชุด
พักอาศัย สงู 8 ชัน้ 2 อาคาร ทีส่รา้งขึน้ในพ้ืนทีข่นาด 
2 ไร ่แวดลอ้มไปดว้ยสิง่อาํนวยความสะดวกครบครนั 
ไม่ว่าจะเป็น Lagom Lobby ที่เปิดรับแสงธรรมชาติ
ดว้ยกระจก Serene Courtyard สวนกว้าง 30 เมตร 
Leva Pool สระวา่ยนํา้ไรข้อบ รม่รืน่ใตเ้งาไมท้อดยาว
ขนานล็อบบี้ ตลอด 20 เมตร Glass House Gym 
ยิมเปิดโล่งรับวิวสวนแบบพาโนรามิคด้วยกระจก 
L-Shape เพ่ิมมุมมองให้กว้างขวางมากข้ึน ไมรู่ส้กึ
อดึอดั งานสถาปัตยกรรมของโครงการทัง้ภายในและ
ภายนอก ถกูดไีซน์มาอย่างลงตวั ไม่มากไป ไมน้่อยไป 

นายกิตติ ธนากิจอํานวย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) เปดิเผยว่า “ปจัจบุนั
ตลาดคอนโดฯ แนวรถไฟฟา้ได้รับความสนใจจากนักลงทุน
ทั้งไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
คอนโดมเินยีมบรเิวณนีส้ามารถปลอ่ยเชา่
และขายต่อได้ผลตอบแทนอยู่ที่ 5-7% 
ทําให้กําลังซื้อย่านน้ียังแรงขึ้นเรื่อยๆ 
อีกทั้งราคาขายเฉลี่ยอาจจะปรับเพ่ิม
ต่อเน่ืองเช่นกัน ดังนั้นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของคนเมือง โนเบิลฯ จึง
เปิดตัวคอนโดมิเนียมด้วยแนวคิดใหม่ 
‘NOBLE AMBIENCE SUKHUMVIT 42’ 
ภายใต้คอนเซปต์ ‘Welcome Home to 
Serene Simplicity’ ถอดสีสัน สู่ชีวิต
เรียบง่าย

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิ  0-2251-9955 หรอื  WWW.NOBLEHOME.COM

เปิดเข้าชมหอ้งตวัอยา่ง และลงทะเบียนรับสิทธิจ์องไดต้ั้งแตวั่นที ่10-23 พฤศจกิายน 2560 ทีสํ่านกังานขาย
และเปิดจองวันที ่26 พฤศจกิายน 2560 ณ โรงแรมด ิโอกุระ เพรสทจี ตดิ BTS เพลนิจติ

มเีสน้สายเรยีบและนิง่ Geometry ที่
ชดัเจน ให้ความเปน็สว่นตัว เป็นการ
ดไีซนท์ีต่อบสนองทุกความตอ้งการ
สะทอ้นแนวคดิ ‘Lagom (ลา-กอม)’ 
ปรัชญาของสวีเดนท่ีเชื่อในสมดุล
ความสุข และความเรียบง่าย
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ปรัชญาของสวีเดนท่ีเช่ือในสมดุล
ความสุข และความเรียบง่าย
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สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง
ของคนที่รักและหลงใหลในศิลปะและความคิด
สร้างสรรค์ในแทบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นดนตรี 
แฟชัน่ ภาพยนตร ์ละครเวท ีหรอืธุรกจิดจิิทลั ฯลฯ 
ซึ่งแวดวงศิลปะดังกล่าวก็เติบโตและแข็งแกร่ง
มากขึ้นตามวันเวลา จนกลายเป็นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์ซึง่ถอืวา่เปน็หนึง่ในอตุสาหกรรมใหญ่
ที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสร้างรายได้
ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล เฉพาะในปี 2016 
ที่ผ่านมา มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมความคิด
สรา้งสรรคท์ัง้หมดกวา่ 3 ลา้นต�าแหนง่ หรอืทกุๆ 
1 ใน 11 งาน จะเปน็งานทีเ่กีย่วกับความคดิสรา้งสรรค์ 
ซ่ึงท�าให้เศรษฐกจิของประเทศเติบโตมากถงึ 5% ตอ่ปี  
(http://www.thecreativeindustries.co.uk) 
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17 

WHY CREATIVE HUB? 
ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ เป็นค�าที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในต่างประเทศ  แต่ในขณะเดียวกันก็มีการ
ตีความท่ีหลากหลายกันไปในแต่ละแห่งด้วย แต่ส่ิงท่ี
เราคิดว่าน่าจะเป็นการเริม่ต้นทีเ่ข้าใจง่ายทีส่ดุน่าจะเป็น
ค�าจ�ากัดความที่ว่า 

“ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์คือสถานท่ี ไม่ว่า
จะเป็นแบบที่จับต้องได้จริง หรือพื้นที่เสมือนจริง ที่ดึง
เอาคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์มาอยู่รวมกัน มีผู้น�าท่ี
ท�าหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่ และสนับสนุนให้เกิดการ
สร้างเครือข่าย ก่อตั้งธุรกิจ พัฒนา และสร้างการมี
ส่วนร่วมให้กับชุมชนภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม หรือเทคโนโลยี 

“ศนูย์รวมความคิดสร้างสรรค์ได้รบัแรงบนัดาลใจ
จากความเป็นผู้น�ารูปแบบใหม่ โดยมีผู้น�าศูนย์ฯ  หรือ
ผู้ท�าหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนท่ีเข้าใจการสร้างคุณ ค่าทาง
สงัคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสามารถท�างานสลับ
ไปมาในภาคส่วนที่แตกต่างกันได้อย่างมีความสุข 

(จากหนังสือ British Council Creative HubKit)  

และอย่างที่เกริ่นไว้ว่า สหราชอาณาจักรให้ความ
ส�าคัญกับครีเอทีฟ ฮับมากเป็นพิเศษ เพราะถือเป็น
พ้ืนท่ีอันเป็นจุดเร่ิมต้นที่จะต่อยอดและขยายเครือข่าย
ให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญ
ของประเทศ จากนีเ้ราลองไปท�าความรูจ้กักับครีเอทีฟ 
ฮบัที่น่าสนใจและเรียนรู้ในแต่ละเมืองต่อไป 

การสนับสนุนจากภาครฐัอาจเป็นปจจยัหนึง่ทีส่�าคัญใน
การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม แต่สิง่ส�าคญัท่ีสดุอนัเปรยีบ
เสมือนต้นธารแห่งความคิดสร้างสรรค์ก็คือ เมืองและ
ผู้คน ซึ่งต่างก็เป็นภาพสะท้อนของกันและกัน เป็นองค์
ประกอบส�าคัญที่ช่วยสร้างเสริมพลังให้แก่กันและกัน 
เมอืงไม่ได้ท�าหน้าท่ีเพียงแค่เป็นพ้ืนทีใ่ห้ผูค้นเข้ามาอยู่
อาศัย ท�างาน และใช้ชีวิตไปวันๆ เท่านั้น เแต่เมืองยัง
มีส่วนส�าคัญในการช่วยบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
กระตุน้ให้ผูค้นมชีวิีตชวีา และใช้ความคดิสร้างสรรค์น้ัน
ให้เป็นประโยชน์และผลิดอกออกผล จนกลายเป็น
ผลงานท่ีลอกเลยีนแบบยาก เมอืงแบบน้ีเองท่ีเราเรียก
ว่าเมืองสร้างสรรค์ หรือ Creative City

ในอีกด้านหนึ่ง พลังสร้างสรรค์ในเมืองก็มีส่วนใน
การกระตุ้นให้ผูค้นค้นหาศักยภาพของตัวเอง เชือ่มโยง
เครอืข่ายของคนทีม่คีวามสนใจในสิง่เดยีวกันผ่านพ้ืนที่
ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเราจะท�าความรู้จักในชื่อของ Creative 
Hub (ครีเอทีฟ ฮับ) พูดง่ายๆ ว่า จุดรวมพลของคนมี
ความคิดสร้างสรรค์ก็คือ ครีเอทีฟ ฮับนั่นเอง 

ทริปในการไปเยือนสหราชอาณาจักรร่วมกับ
British Council (บริติช เคานซลิ) เมือ่ไม่นานมานี ้คอืการ
ท�าความเข้าใจเรือ่งศนูย์รวมความคดิสร้างสรรค์ท่ีกระจาย
อยู่ตามเมืองใหญ่ทั้ง 4 เมือง คือ คาร์ดิฟฟ บริสตอล 
ลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ เพ่ือค้นหาว่า พวกเขา
สร้างสรรค์ครีเอทีฟ ฮับข้ึนมาได้อย่างไร นอกจากเพ่ือ
เรียนรู้วิถีชีวิตแบบสร้างสรรค์แล้ว ไม่แน่ว่าเราอาจน�า
แง่คิดเหล่านั้นมาทบทวน และตั้งค�าถามกับเมืองใหญ่
ทีเ่ราอยู่ว่า บางทเีราอาจต้องการพ้ืนทีส่ร้างสรรค์แบบนี้
มากกว่าสิง่ปลกูสร้างแบบอืน่ท่ีผดุขึน้ทัว่เมอืงหรอืเปล่า? 
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และอย่างที่เกริ่นไว้ว่า สหราชอาณาจักรให้ความ
ส�าคัญกับครีเอทีฟ ฮับมากเป็นพิเศษ เพราะถือเป็น
พ้ืนที่อันเป็นจุดเร่ิมต้นที่จะต่อยอดและขยายเครือข่าย
ให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญ
ของประเทศ จากนีเ้ราลองไปท�าความรูจ้กักับครเีอทีฟ 
ฮบัที่น่าสนใจและเรียนรู้ในแต่ละเมืองต่อไป 

การสนับสนนุจากภาครฐัอาจเป็นปจจยัหนึง่ทีส่�าคญัใน
การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม แต่สิง่ส�าคญัท่ีสดุอนัเปรยีบ
เสมือนต้นธารแห่งความคิดสร้างสรรค์ก็คือ เมืองและ
ผู้คน ซึ่งต่างก็เป็นภาพสะท้อนของกันและกัน เป็นองค์
ประกอบส�าคัญท่ีช่วยสร้างเสริมพลังให้แก่กันและกัน 
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มีส่วนส�าคัญในการช่วยบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
กระตุน้ให้ผูค้นมชีวิีตชวีา และใช้ความคดิสร้างสรรค์น้ัน
ให้เป็นประโยชน์และผลิดอกออกผล จนกลายเป็น
ผลงานทีล่อกเลยีนแบบยาก เมอืงแบบนีเ้องท่ีเราเรียก
ว่าเมืองสร้างสรรค์ หรือ Creative City

ในอีกด้านหนึ่ง พลังสร้างสรรค์ในเมืองก็มีส่วนใน
การกระตุน้ให้ผูค้นค้นหาศกัยภาพของตวัเอง เชือ่มโยง
เครอืข่ายของคนท่ีมคีวามสนใจในสิง่เดยีวกันผ่านพ้ืนท่ี
ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเราจะท�าความรู้จักในชื่อของ Creative 
Hub (ครีเอทีฟ ฮับ) พูดง่ายๆ ว่า จุดรวมพลของคนมี
ความคิดสร้างสรรค์ก็คือ ครีเอทีฟ ฮับนั่นเอง 

ทริปในการไปเยือนสหราชอาณาจักรร่วมกับ
British Council (บริติช เคานซลิ) เมือ่ไม่นานมานี ้คอืการ
ท�าความเข้าใจเรือ่งศนูย์รวมความคดิสร้างสรรค์ท่ีกระจาย
อยู่ตามเมืองใหญ่ท้ัง 4 เมือง คือ คาร์ดิฟฟ บริสตอล 
ลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ เพ่ือค้นหาว่า พวกเขา
สร้างสรรค์ครีเอทีฟ ฮับข้ึนมาได้อย่างไร นอกจากเพ่ือ
เรียนรู้วิถีชีวิตแบบสร้างสรรค์แล้ว ไม่แน่ว่าเราอาจน�า
แง่คิดเหล่านั้นมาทบทวน และตั้งค�าถามกับเมืองใหญ่
ทีเ่ราอยู่ว่า บางทีเราอาจต้องการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์แบบน้ี
มากกว่าสิง่ปลกูสร้างแบบอืน่ทีผ่ดุขึน้ทัว่เมอืงหรอืเปล่า? 
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Did You Know?

คือจ�านวนตัวเลขการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ 
ของกรุงคาร์ดิฟฟ ์

คือกลุ่มคนท�างานอิสระและบริษัท
ที่ท�างานด้านความคิดสร้างสรรค์

จ�านวนครีเอทฟี ฮับทัว่เมอืง และยงั
เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

(ที่มา British Council Creative HubKit) 

กรุงคาร์ดิฟฟเ์ป็นเมืองหลวง จัดว่าเป็นเมืองท่ี
ใหญท่ีส่ดุ และมีประชากรมากทีส่ดุของเวลส ์แตส่ิง่
ทีห่ลายคนอาจจะยงัไมเ่คยรูม้าก่อนก็คือ คารดิ์ฟฟ์
ก็เป็นเมืองท่ีมีสีสันไม่แพ้เมืองช่ือดังอีกหลายๆ 
เมอืงในสหราชอาณาจกัร และยงัไดช้ือ่วา่เปน็แหลง่
ก�าเนิดอุตสาหกรรมและองค์กรทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ชื่อดังระดับโลกอีกด้วย
 ขอ้มลูจาก The Creative Hub Report 2016 
รายงานวา่ คารด์ฟิฟเ์ปน็ศูนยก์ลางของการผลติสือ่
ทีใ่หญ่ทีส่ดุทีอ่ยูน่อกกรงุลอนดอน และบรษัิทผลติ
สือ่โทรทศันอ์สิระในเมอืงนีท้ีมี่อยู่กวา่ 600 แห่ง กเ็ป็น
ส่วนส�าคัญที่ท�าให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเติบโต 
เพราะสามารถสรา้งรายไดร้วมกวา่ 350 ลา้นปอนด์
ในปีที่ผ่านมา 
 รีเบกกา กูลด์ (Head of Arts at British 
Council Wales) เคยสรปุเรือ่งความคิดสรา้งสรรคแ์ละ
ลักษณะเฉพาะของเมืองคาร์ดิฟฟใ์นงาน Cardiff: 
Creative Capital จัดโดย Creative Cardiff Network 
เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมาว่า “ความคิดสร้างสรรค์นัน้
ไมว่า่จะมาจากกลุ่มคนท่ัวไป องคก์รอสิระ หรอืวา่
อุตสาหกรรมที่ลงหลักปักฐานแล้ว ล้วนไหลเวียน
อยู่ในสายเลอืดของชาวเวลส์ท้ังสิน้” น่ันอาจจะเป็น
เหตุผลส�าคัญในอีกหลายๆ เหตุผลก็ได้ท่ีท�าให้
บรรยากาศในเมอืงคารดิ์ฟฟก์ระตุน้ให้เกดิการสรา้ง
ครเีอทฟี ฮับอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้ 2 สถานท่ีส�าคญั
ของเมอืง อยา่ง Chapter และ The Sustainable 
Studio ด้วย

 
CHAPTER 
“สิ่งที่จําเปนสําหรับเมือง คือการเจริญเติบโตของ
ผูคน ไมใชแคสิ่งปลูกสราง” 

จากประวัติของ Chapter ท�าให้เราได้รู้ว่า ที่นี่เคย
เป็นอาคารโรงเรียนร้างในยุค 70s ก่อนจะปรับปรุงให้
กลายเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะที่ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่
แห่งท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสหราชอาณาจักร  และเป็นแหล่ง

Market Road, Canton Cardiff, Wales CF5 1QE
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ครีเอทีฟ ฮับแห่งนี้แตกต่างจากแห่งแรก เพราะเพิ่ง
ก่อตั้งได้ไม่นาน แต่ก็สร้างความคึกคัก และมีชีวิตชีวา
ให้กับเมอืงน้ีเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมศีลิปินและคนรกั
ศลิปะมารวมตวักนัเพ่ือเรยีนรูแ้ละสร้างสรรค์ผลงานดีๆ  
แทบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเครื่ องประดบั
การออกแบบเสือ้ผ้า หรอืการปนเซรามกิ The Sustainable 
Studio ก่อตั้งโดย ซาร่า วาเลนติน และจูเลีย ฮาร์รีส 
ศิลปินสาวสองพ่ีน้องท่ีมองเห็นศกัยภาพของโรงงานเก่า
ทิ้งร้าง พวกเธอจัดการชุบชีวิตขึ้นมาเป็นพ้ืนที่ท�างาน
ศิลปะใจกลางเมือง โดยน�าวัสดุจากไม้เหลื อใช้มา
ดัดแปลงและตกแต่งพ้ืนท่ี เพ่ือเน้นความย่ังยืนและ
เรียบง่าย 

“ฉนัคดิว่าคาร์ดฟิฟมกีารสนับสนุนชมุชนสร้างสรรค์
ทีด่ขีึน้กว่าเดมิมาก แต่ขณะเดยีวกันก็คดิว่าตวัชมุชนเอง 
ก็ท�างานร่วมและประสานกันได้ดีด้วย หมายความว่า 
เราไม่ได้มาแข่งขันกันเอง เพราะเราก็มีเพ่ือนท่ีมีพ้ืนที่
แบบเดียวกันในเมืองนี้ ดังนั้นเราก็ช่วยกันสอนและ
แบ่งปนข้อมูลกัน จึงท�าให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้น 
แต่ไม่ใช่ในทางท่ีสร้างผลก�าไรมากมาย แต่เป็นการ
สร้างวัฒนธรรมสร้างสรรค์ท่ีไม่ใช่แค่ในคาร์ดฟิฟ แต่ยัง
รวมถึงในเวลส์ด้วย” จเูลยี ฮาร์รสี ให้สมัภาษณ์กับ THE 
STANDARD ต่อค�าถามถึงมมุมองท่ีเธอมต่ีอคาร์ดฟิฟ, 
บ้านเกิดของเธอ ที่วันน้ีมีบรรยากาศท่ีคึกคักขึ้นกว่า
เดิมมาก 

ก�าเนิดความคิดสร้างสรรค์ให้ชาวคาร์ดิฟฟมากว่า 40 ป 
ภาพที่ผู้คนเดินเข้ามาชมภาพยนต์ รับประทานอาหาร 
ดกูารแสดง และร่วมกิจกรรมมากมายตามความสนใจ 
คือสิง่ทีต่อกย�า้ได้ดีว่า ท�าไมชาวคาร์ดิฟฟถึงรกัสถานที่
แห่งนี้มากมายนัก 

แอนดี อีเกิล ผู้อ�านวยการของ Chapter เล่าให้ฟง
เพ่ิมเตมิว่า “เรามทีีมท่ีคอยจดัโปรแกรมกิจกรรมส�าหรบั
การละคร นาฏยศิลป และศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ภาพยนตร์ นอกจากนั้นเรายังช่วยสร้างและสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และ
ความร่วมสมยั ทัง้หมดน้ีคือสิง่ทีเ่ราพยายามสนบัสนุน” 

ขณะเดียวกันเขายังให้ความเห็นเก่ียวกับประเด็น
เรื่องการพัฒนาเมือง และการจัดการครีเอทีฟ ฮับ ที่ส่ง
ผลกับชาวเมืองได้อย่างน่าคิดว่า  

“ผมว่าคาร์ดิฟฟเป็นเมืองที่มีการขยายตัวรวดเร็ว
ที่สุดในสหราชอาณาจักรเลยก็ว่าได้ ดังนั้นจึงมีการพุ่ง
ความสนใจมาที่เมืองนี้เป็นอย่างมาก ผมเชื่อว่าเราน่า
จะมปีระชากรเพ่ิมอีกเป็นแสนคนภายใน 20 ปข้างหน้า 
ดังน้ันเมืองจึงมีความกดดันในด้านการจัดหาบริการ
ต่างๆ ให้กับประชาชน รวมท้ังพ้ืนท่ีให้บริการทางด้าน
สันทนาการและวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใน
การแสดงออก ให้คนได้พัฒนาความสามารถอย่าง
ชาญฉลาด และมคีวามสร้างสรรค์ นอกจากนัน้ยังเป็น
เรื่องท่ีดีมาก หากมีการสนับสนุนผู้คนในเร่ืองสุขภาพ 
โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิต เพราะเมื่อไรท่ีเมืองมีการ
เติบโตมากขึ้น เราก็อาจจะลืมคิดไปว่า สิ่งที่จ�าเป็น
ส�าหรับเมือง คือการเจริญเติบโตของผู้คนไม่ใช่แค่สิ่ง
ปลกูสร้าง” 

Unit7, Curran Buildings, Curran Road, Cardiff CF10 5NE
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Did You Know?

คือจ�านวนตัวเลขการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ 
ของกรุงคาร์ดิฟฟ ์

คือกลุ่มคนท�างานอิสระและบริษัท
ที่ท�างานด้านความคิดสร้างสรรค์

จ�านวนครเีอทฟี ฮบัทัว่เมอืง และยงั
เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

(ที่มา British Council Creative HubKit) 

กรุงคาร์ดิฟฟเ์ป็นเมืองหลวง จัดว่าเป็นเมืองท่ี
ใหญ่ทีสุ่ด และมีประชากรมากทีส่ดุของเวลส ์แตส่ิง่
ทีห่ลายคนอาจจะยงัไมเ่คยรูม้ากอ่นกคื็อ คารด์ฟิฟ์
ก็เป็นเมืองที่มีสีสันไม่แพ้เมืองช่ือดังอีกหลายๆ 
เมอืงในสหราชอาณาจกัร และยงัไดช้ือ่วา่เปน็แหลง่
ก�าเนิดอุตสาหกรรมและองค์กรทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ชื่อดังระดับโลกอีกด้วย
 ขอ้มลูจาก The Creative Hub Report 2016 
รายงานวา่ คารด์ฟิฟเ์ปน็ศูนยก์ลางของการผลติสือ่
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีอ่ยูน่อกกรงุลอนดอน และบรษัิทผลติ
สือ่โทรทศันอ์สิระในเมอืงนีท้ีม่อียูก่วา่ 600 แหง่ กเ็ปน็
ส่วนส�าคัญที่ท�าให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเติบโต 
เพราะสามารถสรา้งรายไดร้วมกวา่ 350 ลา้นปอนด์
ในปีที่ผ่านมา 
 รีเบกกา กูลด์ (Head of Arts at British 
Council Wales) เคยสรปุเรือ่งความคิดสรา้งสรรคแ์ละ
ลักษณะเฉพาะของเมืองคาร์ดิฟฟใ์นงาน Cardiff: 
Creative Capital จดัโดย Creative Cardiff Network 
เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมาว่า “ความคิดสร้างสรรค์นัน้
ไมว่า่จะมาจากกลุม่คนท่ัวไป องคก์รอสิระ หรอืวา่
อุตสาหกรรมที่ลงหลักปักฐานแล้ว ล้วนไหลเวียน
อยู่ในสายเลอืดของชาวเวลส์ท้ังสิน้” น่ันอาจจะเป็น
เหตุผลส�าคัญในอีกหลายๆ เหตุผลก็ได้ท่ีท�าให้
บรรยากาศในเมอืงคารด์ฟิฟก์ระตุน้ใหเ้กดิการสรา้ง
ครเีอทฟี ฮับอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้ 2 สถานท่ีส�าคญั
ของเมอืง อยา่ง Chapter และ The Sustainable 
Studio ด้วย

 
CHAPTER 
“สิ่งที่จําเปนสําหรับเมือง คือการเจริญเติบโตของ
ผูคน ไมใชแคสิ่งปลูกสราง” 

จากประวัติของ Chapter ท�าให้เราได้รู้ว่า ที่นี่เคย
เป็นอาคารโรงเรียนร้างในยุค 70s ก่อนจะปรับปรุงให้
กลายเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะที่ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่
แห่งท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสหราชอาณาจักร  และเป็นแหล่ง

Market Road, Canton Cardiff, Wales CF5 1QE
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ครีเอทีฟ ฮับแห่งน้ีแตกต่างจากแห่งแรก เพราะเพิ่ง
ก่อตั้งได้ไม่นาน แต่ก็สร้างความคึกคัก และมีชีวิตชีวา
ให้กับเมอืงน้ีเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมศีลิปินและคนรกั
ศลิปะมารวมตวักนัเพ่ือเรยีนรูแ้ละสร้างสรรค์ผลงานดีๆ  
แทบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเครื่ องประดบั
การออกแบบเสือ้ผ้า หรอืการปนเซรามกิ The Sustainable 
Studio ก่อตั้งโดย ซาร่า วาเลนติน และจูเลีย ฮาร์รีส 
ศลิปินสาวสองพ่ีน้องท่ีมองเห็นศกัยภาพของโรงงานเก่า
ทิ้งร้าง พวกเธอจัดการชุบชีวิตขึ้นมาเป็นพ้ืนที่ท�างาน
ศิลปะใจกลางเมือง โดยน�าวัสดุจากไม้เหลื อใช้มา
ดัดแปลงและตกแต่งพ้ืนท่ี เพ่ือเน้นความย่ังยืนและ
เรียบง่าย 

“ฉนัคดิว่าคาร์ดฟิฟมกีารสนับสนุนชมุชนสร้างสรรค์
ทีด่ขีึน้กว่าเดมิมาก แต่ขณะเดยีวกันก็คดิว่าตวัชมุชนเอง 
ก็ท�างานร่วมและประสานกันได้ดีด้วย หมายความว่า 
เราไม่ได้มาแข่งขันกันเอง เพราะเราก็มีเพ่ือนท่ีมีพ้ืนที่
แบบเดียวกันในเมืองนี้ ดังนั้นเราก็ช่วยกันสอนและ
แบ่งปนข้อมูลกัน จึงท�าให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้น 
แต่ไม่ใช่ในทางท่ีสร้างผลก�าไรมากมาย แต่เป็นการ
สร้างวัฒนธรรมสร้างสรรค์ท่ีไม่ใช่แค่ในคาร์ดิฟฟ แต่ยัง
รวมถึงในเวลส์ด้วย” จูเลยี ฮาร์รสี ให้สมัภาษณ์กับ THE 
STANDARD ต่อค�าถามถึงมมุมองท่ีเธอมต่ีอคาร์ดิฟฟ, 
บ้านเกิดของเธอ ท่ีวันน้ีมีบรรยากาศท่ีคึกคักขึ้นกว่า
เดิมมาก 

ก�าเนิดความคิดสร้างสรรค์ให้ชาวคาร์ดิฟฟมากว่า 40 ป 
ภาพที่ผู้คนเดินเข้ามาชมภาพยนต์ รับประทานอาหาร 
ดกูารแสดง และร่วมกิจกรรมมากมายตามความสนใจ 
คอืสิง่ทีต่อกย�า้ได้ดว่ีา ท�าไมชาวคาร์ดฟิฟถึงรกัสถานท่ี
แห่งนี้มากมายนัก 

แอนดี อีเกิล ผู้อ�านวยการของ Chapter เล่าให้ฟง
เพ่ิมเตมิว่า “เรามทีีมท่ีคอยจดัโปรแกรมกิจกรรมส�าหรบั
การละคร นาฏยศิลป และศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ภาพยนตร์ นอกจากน้ันเรายังช่วยสร้างและสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และ
ความร่วมสมยั ทัง้หมดน้ีคอืสิง่ทีเ่ราพยายามสนบัสนุน” 

ขณะเดียวกันเขายังให้ความเห็นเก่ียวกับประเด็น
เรื่องการพัฒนาเมือง และการจัดการครีเอทีฟ ฮับ ที่ส่ง
ผลกับชาวเมืองได้อย่างน่าคิดว่า  

“ผมว่าคาร์ดิฟฟเป็นเมืองที่มีการขยายตัวรวดเร็ว
ที่สุดในสหราชอาณาจักรเลยก็ว่าได้ ดังนั้นจึงมีการพุ่ง
ความสนใจมาที่เมืองนี้เป็นอย่างมาก ผมเชื่อว่าเราน่า
จะมปีระชากรเพ่ิมอกีเป็นแสนคนภายใน 20 ปข้างหน้า 
ดังน้ันเมืองจึงมีความกดดันในด้านการจัดหาบริการ
ต่างๆ ให้กับประชาชน รวมท้ังพ้ืนท่ีให้บริการทางด้าน
สันทนาการและวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใน
การแสดงออก ให้คนได้พัฒนาความสามารถอย่าง
ชาญฉลาด และมีความสร้างสรรค์ นอกจากน้ันยังเป็น
เรื่องท่ีดีมาก หากมีการสนับสนุนผู้คนในเร่ืองสุขภาพ 
โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิต เพราะเมื่อไรที่เมืองมีการ
เติบโตมากขึ้น เราก็อาจจะลืมคิดไปว่า สิ่งที่จ�าเป็น
ส�าหรับเมือง คือการเจริญเติบโตของผู้คนไม่ใช่แค่สิ่ง
ปลกูสร้าง” 

Unit7, Curran Buildings, Curran Road, Cardiff CF10 5NE
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แม้จะเปน็เมืองเลก็ๆ ตดิชายทะเล และมจีงัหวะชวีติ
ที่เรียบง่าย ไม่หวือหวามากนัก (กระทั่งศิลปิน
กราฟฟติีอย่างแบงก์ซีโด่งดังขึ้นมา) โดยเฉพาะ
เมื่อเทียบกับหลายๆ เมืองในสหราชอาณาจักร
แต่ภาพจ�าของบริสตอลภาพหนึ่งที่ชัดเจนอย่าง
มากก็คือ ภาพอาคารบ้านเรือนหลากสีบริเวณ
ทา่เรอืครสิตลั วดู ทีเ่ราอดคดิไมไ่ดว้า่น่าจะเปน็การ
บอกเป็นนัยๆ ว่า เมืองนี้ก็มีสีสันไม่แพ้ใครเช่นกัน 
ข้อมูลจาก Bristol Business Guide เมื่อปี 2016 
ที่ส� ารวจโดยมูลนิธิ ท่ีท� างานด้านนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์แห่งสหราชอาณาจักร 
(Nesta) จัดอันดับให้บริสตอลติดอันดับ 1 ใน 10 
อันดับแรกที่เป็นพ้ืนท่ีสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
ก�าลังมาแรงที่สุดในประเทศอังกฤษ  

TOBACCO
FACTORY 
หากสงสัยว่าท�าไมครีเอทีฟ ฮับแห่งน้ีถึงมีชื่อเหมือน
โรงงานยาสูบ ก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะในอดีตที่นี่เคย
เป็นโรงงานยาสูบมาก่อนนั่นเอง เมื่อ 20 ปที่แล้ว ที่นี่ก็
เคยเกือบถูกท�าลายท้ิง เพราะความช�ารุดทรุดโทรม
ตามกาลเวลา แต่อดีตสถาปนิกและนายกเทศมนตรี
ที่มองการณ์ไกลอย่าง จอร์จ เฟอร์กูสัน ที่ปจจุบันเป็น
ผู้อ�านวยการของที่น่ีได้จัดการซื้อพ้ืนที่มาปรับปรุงใหม่
ให้เป็นโรงละครขนาดใหญ่ เป็นศนูย์กลางศลิปะสมยัใหม่
ของเมืองเล็กๆ แห่งนี้ จอร์จให้สัมภาษณ์ถึงประเด็น
ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ว่า 

“ผมคิดว่าการที่คนเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 
ก็น่าจะต้องท�างานในสถานท่ีท่ีสามารถปลดปล่อย
ความคิดได้ด้วย การมีสถานที่ที่ใช่ มีแสงท่ีพอเหมาะ 
และบางครั้งก็เก่ียวกับเสียงด้วย สิ่งเหล่าน้ีช่วยให้เกิด
กระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ ท่ีผม
อยากจะพูดเกี่ยวกับพื้นที่ในลักษณะเดียวกันนี้ คือมัน
สามารถส่งผลกับเศรษฐกิจโดยรวม มีเงนิหมนุเวียนกัน
ในชุมชน คนมาซื้อกาแฟจากร้านในท้องถิ่น ซื้ออาหาร
จากร้านในท้องถ่ิน มันแตกต่างกันมากกับการท่ีคน
ไปซือ้ของจากร้านใหญ่ๆ แล้วเงินก็ไหลออกไปข้างนอก 
แต่การมีพ้ืนท่ีแบบน้ี เป็นการสร้างเมืองท่ีย่ังยืนและ
เข้มแข็งได้จริงๆ” 
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ต�าแหน่ง คืออัตราการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์
ในบริสตอล

จากรายได้ทัง้หมดของเมอืงมาจาก
ธุรกิจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

Raleigh Road, Southville, Bristol, BS3 1TF

BANKSY

หลายคนรูจ้กัผลงานมากมายของศลิปินนิรนามท่ี
ชื่อ Banksy (แบงก์ซี) แต่น้อยคนจะรู้ว่าบ้านเกิด
ของเขาอยู่ที่บริสตอล สหราชอาณาจักร ไม่ใช่
ลอนดอนอย่างที่ใครๆ เข้าใจ จากประวัติบอกว่า 
เขาลาออกจากโรงเรียนต้ังแต่ชั้นมัธยม ตอนน้ีน่า
จะมอีายุราว 42-43 ป แบงก์ซสีร้างสรรค์งานศิลปะ
แนวกราฟฟิตบีนก�าแพงและพ้ืนท่ีสาธารณะมานาน
กว่า 20 ป ผลงานของเขาเคยไปปรากฏท่ีนิวยอร์ก 
แอลเอ ดีทรอยต์ อิสราเอล และอีกหลายเมือง
ทั่วโลก ผลงานของแบงก์ซีนอกจากจะมีอารมณ์
ขนัและเสยีดสกีารเมอืงอย่างชาญฉลาด ยังถือเป็น
งานศิลปะท่ีสวยงาม จนมีการน�าไปประมูลใน
ราคาสูงหลายต่อหลายครั้ง แต่ด้วยความที่งาน
ของเขาอยู่บนพ้ืนทีส่าธารณะ เช่น ก�าแพงรมิถนน 
บนผนังด้านนอกของอาคาร ฯลฯ เมือ่มคีนชนะการ
ประมูลจึงต้องมีการเคลื่อนย้าย ออกไปจาก
สถานท่ีเดิม แต่ก็ไม่มีใครครั่นคร้ามกับความ
ล�าบาก เพราะเชือ่ว่าผลงานของเขาอาจมรีาคาพุ่ง
สูงต่อไปอีกในอนาคต ล่าสุดมีการบันทึกไว้ว่า 

ผลงานที่มีการประมูลไปในราคาสูงที่สุดคือ
ผลงานท่ีชื่อ Keep It Spotless (ผลงานร่วมกับ
เดเมยีน เฮร์ิสต์) ซึง่ได้มกีารประมลูไปในราคากว่า 
1,800,000 ดอลลาร์สหรฐั จากการจดัประมลูเพ่ือ
การกศุลของสถาบัน Sotheby ทีม่หานครนวิยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2008 นอกจากนั้นใน ค.ศ. 
2015 แบงก์ซียังจัดนิทรรศการกลางแจ้งใน
รูปแบบสวนสนุกชื่อ Dismaland เพ่ือล้อเลียน 
Disneyland และให้ค�าจ�ากัดความสวนสนุกนี้ว่า
เป็นสวนสนุกที่ไม่เหมาะส�าหรับเด็กๆ 

ภาพ www.widewalls.ch
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แม้จะเปน็เมืองเลก็ๆ ตดิชายทะเล และมจัีงหวะชวีติ
ที่เรียบง่าย ไม่หวือหวามากนัก (กระทั่งศิลปิน
กราฟฟตีิอย่างแบงก์ซีโด่งดังขึ้นมา) โดยเฉพาะ
เมื่อเทียบกับหลายๆ เมืองในสหราชอาณาจักร
แต่ภาพจ�าของบริสตอลภาพหนึ่งที่ชัดเจนอย่าง
มากก็คือ ภาพอาคารบ้านเรือนหลากสีบริเวณ
ทา่เรอืครสิตลั วดู ทีเ่ราอดคิดไมไ่ดว่้าน่าจะเป็นการ
บอกเป็นนัยๆ ว่า เมืองนี้ก็มีสีสันไม่แพ้ใครเช่นกัน 
ข้อมูลจาก Bristol Business Guide เมื่อปี 2016 
ที่ส� ารวจโดยมูลนิธิ ท่ีท� างานด้านนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์แห่งสหราชอาณาจักร 
(Nesta) จัดอันดับให้บริสตอลติดอันดับ 1 ใน 10 
อันดับแรกที่เป็นพ้ืนท่ีสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
ก�าลังมาแรงที่สุดในประเทศอังกฤษ  

TOBACCO
FACTORY 
หากสงสัยว่าท�าไมครีเอทีฟ ฮับแห่งน้ีถึงมีชื่อเหมือน
โรงงานยาสูบ ก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะในอดีตที่นี่เคย
เป็นโรงงานยาสูบมาก่อนนั่นเอง เมื่อ 20 ปที่แล้ว ที่นี่ก็
เคยเกือบถูกท�าลายทิ้ง เพราะความช�ารุดทรุดโทรม
ตามกาลเวลา แต่อดีตสถาปนิกและนายกเทศมนตรี
ที่มองการณ์ไกลอย่าง จอร์จ เฟอร์กูสัน ที่ปจจุบันเป็น
ผู้อ�านวยการของที่น่ีได้จัดการซื้อพ้ืนที่มาปรับปรุงใหม่
ให้เป็นโรงละครขนาดใหญ่ เป็นศนูย์กลางศลิปะสมยัใหม่
ของเมืองเล็กๆ แห่งนี้ จอร์จให้สัมภาษณ์ถึงประเด็น
ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ว่า 

“ผมคิดว่าการที่คนเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 
ก็น่าจะต้องท�างานในสถานที่ท่ีสามารถปลดปล่อย
ความคิดได้ด้วย การมีสถานที่ที่ใช่ มีแสงท่ีพอเหมาะ 
และบางครั้งก็เก่ียวกับเสียงด้วย สิ่งเหล่าน้ีช่วยให้เกิด
กระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ ท่ีผม
อยากจะพูดเกี่ยวกับพื้นที่ในลักษณะเดียวกันนี้ คือมัน
สามารถส่งผลกับเศรษฐกิจโดยรวม มเีงนิหมนุเวียนกัน
ในชุมชน คนมาซื้อกาแฟจากร้านในท้องถิ่น ซื้ออาหาร
จากร้านในท้องถ่ิน มันแตกต่างกันมากกับการท่ีคน
ไปซือ้ของจากร้านใหญ่ๆ แล้วเงนิก็ไหลออกไปข้างนอก 
แต่การมีพ้ืนท่ีแบบน้ี เป็นการสร้างเมืองท่ีย่ังยืนและ
เข้มแข็งได้จริงๆ” 
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ต�าแหน่ง คืออัตราการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์
ในบริสตอล

จากรายได้ทัง้หมดของเมอืงมาจาก
ธุรกิจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

Raleigh Road, Southville, Bristol, BS3 1TF

BANKSY

หลายคนรูจ้กัผลงานมากมายของศลิปินนิรนามท่ี
ชื่อ Banksy (แบงก์ซี) แต่น้อยคนจะรู้ว่าบ้านเกิด
ของเขาอยู่ที่บริสตอล สหราชอาณาจักร ไม่ใช่
ลอนดอนอย่างท่ีใครๆ เข้าใจ จากประวัติบอกว่า 
เขาลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยม ตอนนีน่้า
จะมอีายุราว 42-43 ป แบงก์ซีสร้างสรรค์งานศิลปะ
แนวกราฟฟิตบีนก�าแพงและพ้ืนท่ีสาธารณะมานาน
กว่า 20 ป ผลงานของเขาเคยไปปรากฏท่ีนิวยอร์ก 
แอลเอ ดีทรอยต์ อิสราเอล และอีกหลายเมือง
ทั่วโลก ผลงานของแบงก์ซีนอกจากจะมีอารมณ์
ขนัและเสยีดสกีารเมอืงอย่างชาญฉลาด ยังถือเป็น
งานศิลปะท่ีสวยงาม จนมีการน�าไปประมูลใน
ราคาสูงหลายต่อหลายครั้ง แต่ด้วยความท่ีงาน
ของเขาอยู่บนพ้ืนท่ีสาธารณะ เช่น ก�าแพงรมิถนน 
บนผนงัด้านนอกของอาคาร ฯลฯ เมือ่มคีนชนะการ
ประมูลจึงต้องมีการเคลื่อนย้าย ออกไปจาก
สถานท่ีเดิม แต่ก็ไม่มีใครครั่นคร้ามกับความ
ล�าบาก เพราะเชือ่ว่าผลงานของเขาอาจมรีาคาพุ่ง
สูงต่อไปอีกในอนาคต ล่าสุดมีการบันทึกไว้ว่า 

ผลงานท่ีมีการประมูลไปในราคาสูงที่สุดคือ
ผลงานที่ชื่อ Keep It Spotless (ผลงานร่วมกับ
เดเมยีน เฮร์ิสต์) ซึง่ได้มกีารประมลูไปในราคากว่า 
1,800,000 ดอลลาร์สหรฐั จากการจดัประมลูเพ่ือ
การกศุลของสถาบนั Sotheby ทีม่หานครนวิยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2008 นอกจากนั้นใน ค.ศ. 
2015 แบงก์ซียังจัดนิทรรศการกลางแจ้งใน
รูปแบบสวนสนุกชื่อ Dismaland เพ่ือล้อเลียน 
Disneyland และให้ค�าจ�ากัดความสวนสนุกนี้ว่า
เป็นสวนสนุกที่ไม่เหมาะส�าหรับเด็กๆ 

ภาพ www.widewalls.ch
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ถา้ใครจะคดิถงึวงดนตรอียา่ง The Beatles ทนัที
ที่มาถึงลิเวอร์พูลก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะที่น่ีคือ
บ้านเกิดของวงสี่เต่าทองวงดนตรีท่ีโด่งดังข้าม
เวลาจากอดตีมาจนถงึปจัจบุนั แตเ่ราไมอ่ยากให้
คุณจดจ�าลิเวอร์พูลแค่นี้ เพราะสิ่งที่น่าสนใจ
ไปกว่านัน้กคื็อ เมอืงนีคื้อเมอืงทีไ่ดรั้บเลอืกใหเ้ปน็
เมอืงสรา้งสรรคด์า้นดนตรี หรอื The City of Music 
จากองคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรม
แหง่สหประชาชาต ิใน ค.ศ. 2008 จากความโดดเดน่
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญของเมือง ส่วนด้านธุรกิจสร้างสรรค์อื่นๆ 
ลิเวอร์พูลก็ไม่แพ้เมืองใดในอังกฤษเช่นกัน 
เพราะท่ีน่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส�าหรับ
การเติบโตของครีเอทฟี ฮับทีส่ดุ และทีท่ีเ่ราอยาก
แนะน�าให้รู้จักก็คือ Bluecoat 

BLUECOAT 
ท่ามกลางถนนช้อปปิงสายหลักกลางเมืองลิเวอร์พูล 
มถีนนชือ่ School Lane เมือ่เลีย้วเข้ามาแล้ว เราจะเห็น
อาคารอนุรักษ์จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติท่ีมีอายุมากกว่า 
300 ป ตั้งตระหง่านอย่างน่าเกรงขาม ขณะเดียวกัน
ก็เรียกร้องให้เข้าไปเยี่ยมชมด้านในเช่นกัน เพราะใน
ปจจุบันที่นี่คือพ้ืนที่แห่งการสร้างสรรค์และเรียนรู้
ศิลปะแทบทุกประเภทใจกลางเมืองลิเวอร์พูล 

“ที่นี่เรามีงานหลักๆ อยู่ 3 ประเภท หนึ่งคือการ
สนับสนุนศิลปิน เรามีพ้ืนท่ีให้ศิลปินได้สร้างงานของ
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BRISTOL

To

LIVERPOOL
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ตัวเองถึง 33 ห้อง เช่น มีห้องส�าหรับฝกเต้นร�า มีห้อง
ส�าหรับท�างานพิมพ์ มีห้องท�างานให้เช่าส�าหรับบริษัท
ท่ีท�างานด้านความคิดสร้างสรรค์ และทุกวัน หรือทุก
ชั่วโมง ผู้คนจะเข้ามาท�างานที่นี่ มาดื่มกาแฟ และท�า
กิจกรรมหรือดูนิทรรศการ ขณะเดียวกันเราก็สร้างการ
มส่ีวนร่วมด้วยการจดัโปรแกรมทีเ่ข้าถึงคนจ�านวนมาก 
เช่น มีการเดินทางไปเย่ียมพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในอังกฤษ ซึ่งก็คือพ้ืนที่แถบชานเมืองลิเวอร์พูล 
และเด็กๆ ทีม่าจากย่านนัน้ก็มาท�ากิจกรรมที ่Bluecoat 
ปละ 4-5 ครั้ง เพื่อมาสนุกกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
สิ่งท่ีเกิดขึ้นที่นี่ก็คือ ผู้คนจากสังคมที่หลากหลายมา
พบปะ มปีฏิสมัพันธ์กัน มาพูดคุย มากระทบไหล่ศิลปิน 
นีคื่อวิธีการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการยอมรบั
ความแตกต่าง น�าพาผูค้นท่ีมคีวามแตกต่างด้านความ
คดิ และภมูหิลงัของครอบครวัให้มาเจอกันได้” มาร ีโคล
ก ผู้อ�านวยการของ Bluecoat ให้ค�าอธิบายเพิ่มเติม

48,000

7,000

1,000

DID 
YOU 
KNOW?

คน คือจ�านวนของคนที่ท�างานด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และดิจิทัล 

คือจ�านวนบริษัทที่อยู่ ในแวดวง
ความคิดสร้างสรรค์และดิจิทัล
ในลิเวอร์พูล

ล้านปอนด์ คือตัวเลขรายได้ของ
เมืองที่เกิดจากธุรกิจสร้างสรรค์ใน
ลิเวอร์พูล

(ที่มา British Council Creative HubKit)

Scool Lane, Liverpool, L13BX
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คอืต�าแหน่งงานทีเ่ก่ียวกบันวตักรรม 
และดิจิทัล

คอืจ�านวนธุรกจิทีเ่กีย่วกับนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์และดิจิทัล

ปอนด ์คือเมด็เงนิจากนกัลงทุนท่ีหลัง่
ไหลเข้ามา เพราะเชื่อมั่นในกลยุทธ ์
ด้านดิจิทัลของเมืองแมนเชสเตอร์

From
LIVERPOOL

To

MANCHESTER
มาลิเวอร์พูลแล้วไม่มาแมนเชสเตอร์ก็กระไรอยู่  
แต่การมาเยือนแมนเชสเตอร์ของเราในครั้งนี้ 
ก็ท�าให้ภาพจ�าเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์เปลี่ยนไป
อย่างเห็นได้ชัด แมนเชสเตอร์ส�าหรับเราที่ผ่านมา
คงไม่มีอะไรมากไปกว่าเมืองแห่งทีมฟุตบอลชื่อดัง
อยา่งแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ และแมนเชสเตอร ์ซติี้ 
หรอืเมอืงทีเ่ปน็บา้นเกดิของวงดนตรอียา่ง Oasis 
แตส่ิง่ทีเ่ราและหลายๆ คนอาจไมรู่ก้ค็อื เมอืงทีใ่หญ่
เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอนแห่งนี้ ในอดีตที่นี่
เคยเปน็เมอืงแหง่การผลติสิง่ทอ และเปน็เมอืงแหง่
การปฏิวัติอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก แต่เมื่อ
หลายร้อยปีผา่นไป เมืองทีเ่คยโดง่ดงัเรือ่งสิง่ทอก็
เปลี่ยนรูปโฉมใหม่กลายเป็นเมืองที่โดดเด่นเร่ือง
เทคโนโลยีไปได้อย่างน่าทึ่ง และครีเอทีฟ ฮับที่เรา
อยากพาไปท�าความรู้จักก็คือ Madlab  
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บทสัมภาษณ์พิเศษ 
ดร. พัชรวีร์ ตนัประวัติ 
หัวหน้าฝ ่ายศิลปะ 
และอุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์ ประจ�า 
บ ริ ติ ช  เ ค า น ซิ ล 
(ประเทศไทย)  ผู ้ 
รับผิดชอบและ ริเริ่ม

ท�าคูม่อืส�าหรบัการพัฒนาครเีอทีฟ ฮบัเป็นภาษาไทย 
รวมถึงสร้างการ สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง
ครีเอทีฟ ฮับผ่ านกิจกรรมเสวนา อบรม ประชุม  
และร่วมท�าสารคดีเรื่องครีเอทีฟ ฮับในสหราช-
อาณาจกัรกับ THE STANDARD เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจเรื่องครีเอทีฟ ฮับมากขึ้น

ครเีอทฟี ฮบั ในความหมายท่ีควรจะเปน็คืออะไร 
ครเีอทีฟ ฮบั แปลเป็นภาษาไทยได้ยาก แต่ถ้าแปล
ตรงตัวเลยก็คือ การเป็นจุดเชื่อมต่อของความคิด
สร้างสรรค์ เป็นพื้นที่ให้ผู้คนมาพบปะกัน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิด จนเอื้อให้เกิดการ
คิดค้นหรือแนวคิ ดใหม่ๆ และการพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

พ้ืนท่ีแบบน้ีไม่จ�าเป็นต้องเป็นพ้ืนท่ีในอาคาร 
แต่เป็นพ้ืนท่ีออนไลน์ หรือกลุ่มคนก็ได้ ขอให้เกิด
การรวมกลุ่มและแ ลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์

ก็พอ เช่น พ้ืนท่ีศิลปะวัฒนธรรมโคเวิร์กก้ิงสเปซ
เครอืข่ายต่าง ๆ  หรอื maker space แต่องค์ประกอบ
ส�าคัญที่สุดคือ คนและชุมชนที่มารวมตัวกัน  
อีกส่วนหนึ่งคือ การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดสร้างสรรค์ที่น�าไปสู่การพัฒนา ถ้าขาด 
สิง่ใดสิง่หนึง่ในนีก็้ไม่ใช่ครเีอทฟี ฮบั ในประเทศไทย
หลายคนคิดว่าสตาร์ทอัพกับครีเอทีฟ ฮับเป็น 
สิ่งเดียวกัน แต่ ท่ีจริงแล้วสตาร์ทอัพเป็นรูปแบบ
ของธุรกิจ ในขณะที่ครีเอทีฟ ฮับเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือ 
สร้างสิ่งที่ดีขึ้น อาจจะเป็นธุรกิจหรือไม่เป็นก็ได้

รปูแบบการสนับสนนุให้ครเีอทฟี ฮบัเกดิขึน้จรงิ
และแพร่หลายควรจะเป็นอย่างไร
ครีเอทีฟ ฮับเป็น ค�าใหม่ส�าหรับไทย แต่ในด้าน
แนวคดิเป็นสิง่ท่ีเรามอียู่นานแล้ว เพียงแต่เราไม่ได้
คิดถึงพ้ืนที่เหล่ า นั้นในลักษณะของการเป็นฮับ 
สิง่ส�าคญัทีฮ่บัต้องมคืีอ การมส่ีวนร่วมอย่างเข้มแขง็
ของชุมชนที่มีความ ส น ใจในเรื่องเดียวกัน และ
ต้องการสร้างประโย ช น์ในกับสังคมของตัวเอง  
ดังน้ันจุดแรกคือ ต้องมีการรวมกลุ่มของคน ต้องมี
ผู้น�าฮับท่ีเข้มแข็ ง  และเข้าใจศักยภาพของชุมชน 
ซึ่งชุมชนในที่น้ีห ม า ยถึงสมาชิกของฮับและผู้ท่ี 
เข้ามาใช้บริการ ไม่ ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีอย่าง maker 
space หรอืสตดูโิอศลิปะ ต้องมกิีจกรรมสม�า่เสมอ
ที่ช ่วยกระตุ ้นให้เ กิ ดการแลกเปลี่ยน เรียนรู ้ 
และพัฒนา รวมท้ังต้ อ ง มีรูปแบบธุรกิจท่ีย่ังยืน  
ท�าให้ฮับอยู่ได้ด้ว ย ตัวเอง น่ีเป็นเหตุผลว่าท�าไม 

ฮับถึงมีร้านอาหาร แ ล ะ ร้านกาแฟ เพราะเป็น 
ส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้ฮับน�ากลับมาลงทุน
ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ที่ส�าคัญอีกอย่างก็คื อ  การสนับสนุนจาก 
ภาครัฐ อาจจะเป็นการใ ห้ สิทธิพิเศษในด้านภาษี
ส�าหรบัฮบัทีม่ลีกัษณะเป็นบรษิทัเพ่ือผลประโยชน์
ของชุมชน หรือเป็นวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุน
หรือร่วมลงทุนพัฒนาฮับ ใ ห้เติบโตขึ้น หรือมีการ 
น�าสถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยัเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการวิจยั หรือสร้างนวตักรรมต่าง ๆ  ร่วมกับฮบัน้ันๆ

อะไรคอืขอ้จ�ากดัหรอือปุสรรคทีท่�าใหเ้รือ่งของ
ครีเอทีฟ ฮับยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย
สิ่งที่เราคิดว่าประเทศไทยยังขาดคือ ความเข้าใจ
ในแนวคิดเรื่องฮับ สิ่งส�าคัญไม่ได้อยู่ที่การมีพื้นที่ 
แต่อยู ่ท่ีการสร้างความเข้ ม แข็งและการแลก
เปลี่ยนของชุมชน ซึ่งเรามองว่า การสร้างฮับ สิ่งที่
ส�าคัญเป็นอันดับหนึ่งคือ คนและการสร้างในเกิด
การปฏิสมัพันธ์ของคน ดงัน้ันต้องสร้างความเข้าใจ
กันว่า การมีพื้นที่เช่นร้านกาแฟที่เปิดให้คนมานั่ง
ท�างานแล้วต่างคนก็ต่างไปนีไ่ม่เรยีกว่าฮบันะ การ
เป็นฮบัต้องกระตุน้ให้เกิดการคดิและเรยีนรู ้รองลง
มาจะเป็นเรื่องเงินทุนหรือรู ป แบบธุรกิจและการ
บริหารจัดการ ซึ่งก็ต้องมีกา ร เรียนรู้เพ่ิมเติมจาก
ประสบการณ์ของฮับอื่นๆ และจา ก ผู้เชี่ยวชาญ  
แต่จริงๆ ตอนนี้ประเทศไทยก็มี บรรยากาศที่ดี
ส�าหรับการเริ่มต้นเรื่องนี้

MADLAB
ท่ีน่ีคือ maker space ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างสรรค์ท่ีไม่หวังผลก�าไร แต่เป็นก�าลงัส�าคัญในการ
สนับสนุนชุมชนดิจิทัลในมืองแมนเชสเตอร์ให้เติบโต
อย่างแขง็แกร่งและย่ังยืน ถ้าคณุมาท่ีนี ่สิง่ท่ีจะได้เห็น
ก็คือ ผู้คนจากทุกช่วงวัยมารวมตัวกันสร้างนวัตกรรม
และเรียนรู้เทรนด์ใหม่ๆ ตลอดเวลา ราเชล เทอร์เนอร์ 
ผู้อ�านวยการของ Madlab ให้เวลามาพูดคุยกับเรา
เรือ่งบทบาททีส่�าคญัของครเีอทีฟ ฮบักับชมุชนด้วยว่า 

“ฉันคิดว่าสิ่งส�าคัญท่ีเราได้ช่วยกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์คอื การท�าให้คนรูส้กึอสิระ พ่ึงพาตวัเองได้ 
ท�าสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองได้ ที่นี่มีโปรแกรมหลากหลาย
ให้พวกเขาเรียนรู้ คนที่มาที่นี่จึงมีทุกช่วงวัย และมีคน
ทุกระดับความสามารถ แต่ละคนสามารถค้นพบสิ่งที่
พวกเขาชอบและเดินหน้าไปกับสิ่งน้ันได้ น่ันคือ 
ความรู้สึกของการท�าทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง”
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คอืต�าแหน่งงานทีเ่ก่ียวกบันวตักรรม 
และดิจิทัล

คอืจ�านวนธุรกจิทีเ่กีย่วกับนวตักรรม
ความคิดสร้างสรรค์และดิจิทัล

ปอนด ์คอืเมด็เงนิจากนกัลงทุนท่ีหลัง่
ไหลเข้ามา เพราะเชื่อมั่นในกลยุทธ ์
ด้านดิจิทัลของเมืองแมนเชสเตอร์

From
LIVERPOOL

To

MANCHESTER
มาลิเวอร์พูลแล้วไม่มาแมนเชสเตอร์ก็กระไรอยู่  
แต่การมาเยือนแมนเชสเตอร์ของเราในครั้งนี้ 
ก็ท�าให้ภาพจ�าเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์เปล่ียนไป
อย่างเห็นได้ชัด แมนเชสเตอร์ส�าหรับเราที่ผ่านมา
คงไม่มีอะไรมากไปกว่าเมืองแห่งทีมฟุตบอลช่ือดัง
อยา่งแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ และแมนเชสเตอร ์ซติี้ 
หรอืเมอืงทีเ่ปน็บา้นเกดิของวงดนตรอียา่ง Oasis 
แตส่ิง่ทีเ่ราและหลายๆ คนอาจไม่รูก้ค็อื เมอืงทีใ่หญ่
เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอนแห่งนี้ ในอดีตที่นี่
เคยเปน็เมอืงแหง่การผลิตสิง่ทอ และเปน็เมอืงแหง่
การปฏิวัติอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก แต่เม่ือ
หลายร้อยปีผา่นไป เมืองท่ีเคยโด่งดงัเรือ่งสิง่ทอก็
เปลี่ยนรูปโฉมใหม่กลายเป็นเมืองที่โดดเด่นเร่ือง
เทคโนโลยีไปได้อย่างน่าทึ่ง และครีเอทีฟ ฮับที่เรา
อยากพาไปท�าความรู้จักก็คือ Madlab  
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บทสัมภาษณ์พิเศษ 
ดร. พัชรวีร์ ตนัประวัติ 
หัวหน้าฝ ่ายศิลปะ 
และอุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์ ประจ�า 
บ ริ ติ ช  เ ค า น ซิ ล 
(ประเทศไทย)  ผู ้ 
รับผิดชอบและ ริเริ่ม

ท�าคูม่อืส�าหรบัการพัฒนาครเีอทีฟ ฮบัเป็นภาษาไทย 
รวมถึงสร้างการ สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง
ครีเอทีฟ ฮับผ่ านกิจกรรมเสวนา อบรม ประชุม  
และร่วมท�าสารคดีเรื่องครีเอทีฟ ฮับในสหราช-
อาณาจกัรกับ THE STANDARD เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจเรื่องครีเอทีฟ ฮับมากขึ้น

ครเีอทีฟ ฮบั ในความหมายท่ีควรจะเปน็คืออะไร 
ครเีอทีฟ ฮบั แปลเป็นภาษาไทยได้ยาก แต่ถ้าแปล
ตรงตัวเลยก็คือ การเป็นจุดเชื่อมต่อของความคิด
สร้างสรรค์ เป็นพื้นที่ให้ผู้คนมาพบปะกัน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิด จนเอื้อให้เกิดการ
คิดค้นหรือแนวคิ ดใหม่ๆ และการพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

พ้ืนท่ีแบบน้ีไม่จ�าเป็นต้องเป็นพ้ืนท่ีในอาคาร 
แต่เป็นพ้ืนที่ออนไลน์ หรือกลุ่มคนก็ได้ ขอให้เกิด
การรวมกลุ่มและแ ลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์

ก็พอ เช่น พ้ืนท่ีศิลปะวัฒนธรรมโคเวิร์กก้ิงสเปซ
เครอืข่ายต่าง ๆ  หรอื maker space แต่องค์ประกอบ
ส�าคัญที่สุดคือ คนและชุมชนที่มารวมตัวกัน  
อีกส่วนหนึ่งคือ การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดสร้างสรรค์ที่น�าไปสู่การพัฒนา ถ้าขาด 
สิง่ใดสิง่หนึง่ในนีก็้ไม่ใช่ครเีอทฟี ฮบั ในประเทศไทย
หลายคนคิดว่าสตาร์ทอัพกับครีเอทีฟ ฮับเป็น 
สิ่งเดียวกัน แต่ ท่ีจริงแล้วสตาร์ทอัพเป็นรูปแบบ
ของธุรกิจ ในขณะที่ครีเอทีฟ ฮับเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือ 
สร้างสิ่งที่ดีขึ้น อาจจะเป็นธุรกิจหรือไม่เป็นก็ได้

รปูแบบการสนับสนนุให้ครีเอทฟี ฮับเกดิขึน้จริง
และแพร่หลายควรจะเป็นอย่างไร
ครีเอทีฟ ฮับเป็น ค�าใหม่ส�าหรับไทย แต่ในด้าน
แนวคดิเป็นสิง่ท่ีเรามอียู่นานแล้ว เพียงแต่เราไม่ได้
คิดถึงพ้ืนที่เหล่ า นั้นในลักษณะของการเป็นฮับ 
สิง่ส�าคญัทีฮ่บัต้องมคืีอ การมส่ีวนร่วมอย่างเข้มแขง็
ของชุมชนท่ีมีความ ส น ใจในเรื่องเดียวกัน และ
ต้องการสร้างประโย ช น์ในกับสังคมของตัวเอง  
ดังน้ันจุดแรกคือ ต้องมีการรวมกลุ่มของคน ต้องมี
ผู้น�าฮับที่เข้มแข็ ง  และเข้าใจศักยภาพของชุมชน 
ซึ่งชุมชนในที่น้ีห ม า ยถึงสมาชิกของฮับและผู้ท่ี 
เข้ามาใช้บริการ ไม่ ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีอย่าง maker 
space หรอืสตดูโิอศลิปะ ต้องมกิีจกรรมสม�า่เสมอ
ที่ช ่วยกระตุ ้นให้เ กิ ดการแลกเปลี่ยน เรียนรู ้ 
และพัฒนา รวมทั้งต้ อ ง มีรูปแบบธุรกิจที่ย่ังยืน  
ท�าให้ฮับอยู่ได้ด้ว ย ตัวเอง น่ีเป็นเหตุผลว่าท�าไม 

ฮับถึงมีร้านอาหาร แ ล ะ ร้านกาแฟ เพราะเป็น 
ส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้ฮับน�ากลับมาลงทุน
ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ที่ส�าคัญอีกอย่างก็คื อ  การสนับสนุนจาก 
ภาครัฐ อาจจะเป็นการใ ห้ สิทธิพิเศษในด้านภาษี
ส�าหรบัฮบัท่ีมลีกัษณะเป็นบรษิทัเพ่ือผลประโยชน์
ของชุมชน หรือเป็นวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุน
หรือร่วมลงทุนพัฒนาฮับ ใ ห้เติบโตขึ้น หรือมีการ 
น�าสถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยัเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการวิจยั หรอืสร้างนวตักรรมต่าง ๆ  ร่วมกับฮบัน้ันๆ

อะไรคอืขอ้จ�ากดัหรอือปุสรรคทีท่�าใหเ้รือ่งของ
ครีเอทีฟ ฮับยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย
สิ่งที่เราคิดว่าประเทศไทยยังขาดคือ ความเข้าใจ
ในแนวคิดเรื่องฮับ สิ่งส�าคัญไม่ได้อยู่ที่การมีพื้นที่ 
แต่อยู ่ท่ีการสร้างความเข้ ม แข็งและการแลก
เปลี่ยนของชุมชน ซึ่งเรามองว่า การสร้างฮับ สิ่งที่
ส�าคัญเป็นอันดับหนึ่งคือ คนและการสร้างในเกิด
การปฏสิมัพันธ์ของคน ดงัน้ันต้องสร้างความเข้าใจ
กันว่า การมีพื้นที่เช่นร้านกาแฟที่เปิดให้คนมานั่ง
ท�างานแล้วต่างคนก็ต่างไปน่ีไม่เรยีกว่าฮบันะ การ
เป็นฮบัต้องกระตุน้ให้เกิดการคดิและเรยีนรู ้รองลง
มาจะเป็นเรื่องเงินทุนหรือรู ป แบบธุรกิจและการ
บริหารจัดการ ซึ่งก็ต้องมีกา ร เรียนรู้เพ่ิมเติมจาก
ประสบการณ์ของฮับอื่นๆ และจา ก ผู้เชี่ยวชาญ  
แต่จริงๆ ตอนน้ีประเทศไทยก็มี บรรยากาศที่ดี
ส�าหรับการเริ่มต้นเรื่องนี้

MADLAB
ทีน่ี่คอื maker space ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างสรรค์ท่ีไม่หวังผลก�าไร แต่เป็นก�าลงัส�าคญัในการ
สนับสนุนชุมชนดิจิทัลในมืองแมนเชสเตอร์ให้เติบโต
อย่างแขง็แกร่งและย่ังยืน ถ้าคณุมาท่ีนี ่สิง่ท่ีจะได้เห็น
ก็คือ ผู้คนจากทุกช่วงวัยมารวมตัวกันสร้างนวัตกรรม
และเรียนรู้เทรนด์ใหม่ๆ ตลอดเวลา ราเชล เทอร์เนอร์ 
ผู้อ�านวยการของ Madlab ให้เวลามาพูดคุยกับเรา
เรือ่งบทบาทท่ีส�าคญัของครเีอทีฟ ฮบักับชมุชนด้วยว่า 

“ฉันคิดว่าสิ่งส�าคัญท่ีเราได้ช่วยกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์คอื การท�าให้คนรูส้กึอสิระ พ่ึงพาตวัเองได้ 
ท�าสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองได้ ที่นี่มีโปรแกรมหลากหลาย
ให้พวกเขาเรียนรู้ คนที่มาที่นี่จึงมีทุกช่วงวัย และมีคน
ทุกระดับความสามารถ แต่ละคนสามารถค้นพบสิ่งที่
พวกเขาชอบและเดินหน้าไปกับสิ่งน้ันได้ น่ันคือ 
ความรู้สึกของการท�าทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง”
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EAT & DRINK
เรื่อง สิทธิศักดิ์ สำครสินธุ์ ภาพ สลัก แก้วเชื้อ

’ผัดถั่วงอก’ ตามรอยสํารับพระกระยาหารโปรดของรัชกาลที่ 9
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หำกใหจ้นิตนำกำรถึงพระกระยำหำรของพระเจำ้แผน่ดนิวำ่
มีรูปลักษณ์อย่ำงไร เกือบทุกคนมักคิดว่ำ คงเป็นอำหำรที่
วจิติรบรรจง ปรงุดว้ยวตัถดุบิชัน้เลศิ ใสม่ำในภำชนะทองค�ำ
ที่มีค่ำมีรำคำอย่ำงแน่แท้ ทว่ำนั่นคือสิ่งที่เรำเข้ำใจผิดมำ 
ตลอด เพรำะหลงัจำกทีไ่ดอ่้ำนหนงัสอืเกีย่วกบัพระกระยำหำร
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
ในหลำยๆ เลม่ และฟงัจำกผูรู้ท้ีต่ำ่งใหค้วำมคดิเหน็ทีต่รงกัน 
ท�ำให้ค้นพบควำมจริงว่ำ พระองค์มีพระรำชจริยวัตรท่ี 
เรียบง่ำยในทุกๆ เรื่อง รวมถึงกำรเสวยด้วย
	 ดงัความตอนหน่ึงของหนงัสอื	49 ราชนีิไทย เขยีนโดย	พิมาน	
แจ่มจรสั	กล่าวถึงส�ารบัเครือ่งกลางวนัท่ีตัง้ถวาย	ณ	พระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐาน	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2505	นั้นมีเพียง
แค่แกงจืดวุ้นเส้น	 ปลาหมึกสดผัดขี้เมา	 น�้าพริกกะปิ	 ปลาท	ู 
ย�าปลาดุกฟู	และผัดถั่วงอก	ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่า	
ในส�ารับพระกระยาหารของพระมหากษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่อันเป็น
ที่รักของพสกนิกรทั้งแผ่นดินไทยนั้นเรียบง่ายสามัญเป็นยิ่งนัก
	 ครั้งหน่ึง	 หม่อมหลวงต๋ิว	 ชลมารคพิจารณ์	 หัวหน้าพระ
เครื่องต้น	 (ไทย)	 ผู้ควบคุมการปรุงอาหารถวายในขณะนั้นได้ 
ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ไทยในเรื่อง 
พระกระยาหารบนโต๊ะเสวยของล้นเกล้าท้ังสองพระองค์ไว้ว่า
	 “...ภายในพระต�าหนกัจติรลดาฯ	นัน้จะแบ่งห้องเครือ่งหลกัๆ	
เป็น	2	อย่าง	คือแบบไทยและฝรั่ง	ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีตาราง
ต้ังพระกระยาหารถวายต่อวัน	 4	 เวลา	 โดยมักจะเริ่มต้นด้วย
เครื่องฝรั่งก่อน	จากนั้นจึงตามด้วยเครื่องแบบไทย
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หำกใหจ้นิตนำกำรถงึพระกระยำหำรของพระเจำ้แผ่นดนิว่ำ
มีรูปลักษณ์อย่ำงไร เกือบทุกคนมักคิดว่ำ คงเป็นอำหำรที่
วิจติรบรรจง ปรุงดว้ยวัตถดุบิชัน้เลศิ ใสม่ำในภำชนะทองค�ำ
ที่มีค่ำมีรำคำอย่ำงแน่แท้ ทว่ำนั่นคือสิ่งที่เรำเข้ำใจผิดมำ 
ตลอด เพรำะหลงัจำกทีไ่ดอ้ำ่นหนงัสอืเกีย่วกบัพระกระยำหำร
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
ในหลำยๆ เลม่ และฟงัจำกผูรู้ท้ีต่ำ่งใหค้วำมคดิเหน็ทีต่รงกัน 
ท�ำให้ค้นพบควำมจริงว่ำ พระองค์มีพระรำชจริยวัตรที่ 
เรียบง่ำยในทุกๆ เรื่อง รวมถึงกำรเสวยด้วย
	 ดงัความตอนหน่ึงของหนงัสอื	49 ราชนีิไทย เขยีนโดย	พิมาน	
แจ่มจรสั	กล่าวถึงส�ารบัเครือ่งกลางวนัท่ีตัง้ถวาย	ณ	พระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐาน	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2505	นั้นมีเพียง
แค่แกงจืดวุ้นเส้น	 ปลาหมึกสดผัดขี้เมา	 น�้าพริกกะปิ	 ปลาท	ู 
ย�าปลาดุกฟู	และผัดถั่วงอก	ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่า	
ในส�ารับพระกระยาหารของพระมหากษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่อันเป็น
ที่รักของพสกนิกรทั้งแผ่นดินไทยนั้นเรียบง่ายสามัญเป็นยิ่งนัก
	 ครั้งหน่ึง	 หม่อมหลวงติ๋ว	 ชลมารคพิจารณ์	 หัวหน้าพระ
เครื่องต้น	 (ไทย)	 ผู้ควบคุมการปรุงอาหารถวายในขณะนั้นได้ 
ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ไทยในเรื่อง 
พระกระยาหารบนโต๊ะเสวยของล้นเกล้าท้ังสองพระองค์ไว้ว่า
	 “...ภายในพระต�าหนกัจติรลดาฯ	นัน้จะแบ่งห้องเครือ่งหลกัๆ	
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
•	 ตัง้น�า้มนัให้ร้อน	ผดักระเทยีมทีส่บัไว้ให้หอม
•	 น�าเนื้อสัตว์ลงไปผัด	ตามด้วยเต้าหู้เหลือง
	 ท่ีหัน่ไว้ลงไปผดัต่อ	และปรงุรสด้วยน�า้ปลา
•	 น�าถ่ัวงอกทีล้่างสะอาดลงไปผดั	จากน้ันเติม 
	 น�้าซุป	แล้วเร่งไฟ	
•	 ใส่ต้นหอมและพริกชี้ฟ้าแดงลงไปปิดท้าย		
	 คลุกเคล้าให้เข้ากัน	พร้อมตักเสิร์ฟ

	 ด้วยพระราชจรยิวตัรท่ีพอเพียงและเรยีบง่ายท่ีพระองค์ทรง
ปฏิบัติมาตลอดพระชนม์ชีพ	นับเป็นแสงสว่างให้พสกนิกรไทย
เดินตามรอยพระมหากษัตริย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยใน
ทุกๆ	ด้านเสมอมา... 

Food: ยุวรัตน์ สำครสินธุ์
Styling: สิทธิศักดิ์ สำครสินธุ์

		 “ส่วนพระกระยาหารที่พระเจ้าอยู่หัวโปรดนั้น	 อย่างเช่น	 
ผัดถ่ัวงอก	พระองค์ก็โปรดอย่างง่ายๆ	แบบท่ีเราคุ้นเคยท่ัวไป	
ออกจะโปรดให้ใส่เนือ้สตัว์น้อยกว่าเสยีด้วยซ�า้	ด้วยเคยรบัสัง่ว่า
ถ้าใส่มากไปจะเป็นผัดหมูกุ้งใส่ถั่วงอก	ไม่ใช่ผัดถั่วงอกตามชื่อ”	
	 ทัง้หมดทีก่ล่าวมานีจ้ะเห็นได้ว่า	ตามรายชือ่พระกระยาหาร
ทีต่ัง้ถวายนัน้ไม่ได้มอีะไรดเูป็นสิง่พิเศษหรอืสิง่ทีห่ายากใดๆ	เลย	
แต่ส่ิงส�าคัญท่ีสะท้อนออกมาให้เห็นก็คือ	 พระองค์ทรงเน้น 
พระกระยาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน  ์
ต่อร่างกายมากกว่าสิ่งอื่นใด
	 โดยวันนี้	ขอด�าเนินตามรอยส�ารับพระกระยาหารของ	‘พ่อ’	
ด้วยเมนเูรยีบง่าย	ประหยัด	แต่แฝงด้วยคณุค่าทางอาหารมากมาย	
นั่นคือผัดถั่วงอก
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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
•	 ตัง้น�า้มนัให้ร้อน	ผดักระเทยีมทีสั่บไว้ให้หอม
•	 น�าเนื้อสัตว์ลงไปผัด	ตามด้วยเต้าหู้เหลือง
	 ท่ีหัน่ไว้ลงไปผดัต่อ	และปรงุรสด้วยน�า้ปลา
•	 น�าถ่ัวงอกทีล้่างสะอาดลงไปผดั	จากน้ันเติม 
	 น�้าซุป	แล้วเร่งไฟ	
•	 ใส่ต้นหอมและพริกชี้ฟ้าแดงลงไปปิดท้าย		
	 คลุกเคล้าให้เข้ากัน	พร้อมตักเสิร์ฟ

	 ด้วยพระราชจรยิวตัรทีพ่อเพียงและเรยีบง่ายท่ีพระองค์ทรง
ปฏิบัติมาตลอดพระชนม์ชีพ	นับเป็นแสงสว่างให้พสกนิกรไทย
เดินตามรอยพระมหากษัตริย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยใน
ทุกๆ	ด้านเสมอมา... 

Food: ยุวรัตน์ สำครสินธุ์
Styling: สิทธิศักดิ์ สำครสินธุ์

		 “ส่วนพระกระยาหารที่พระเจ้าอยู่หัวโปรดนั้น	 อย่างเช่น	 
ผัดถ่ัวงอก	พระองค์ก็โปรดอย่างง่ายๆ	แบบท่ีเราคุ้นเคยท่ัวไป	
ออกจะโปรดให้ใส่เน้ือสตัว์น้อยกว่าเสยีด้วยซ�า้	ด้วยเคยรบัสัง่ว่า
ถ้าใส่มากไปจะเป็นผัดหมูกุ้งใส่ถั่วงอก	ไม่ใช่ผัดถั่วงอกตามชื่อ”	
	 ทัง้หมดทีก่ล่าวมานีจ้ะเห็นได้ว่า	ตามรายชือ่พระกระยาหาร
ทีต้ั่งถวายนัน้ไม่ได้มอีะไรดเูป็นสิง่พิเศษหรอืสิง่ท่ีหายากใดๆ	เลย	
แต่สิ่งส�าคัญท่ีสะท้อนออกมาให้เห็นก็คือ	 พระองค์ทรงเน้น 
พระกระยาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน  ์
ต่อร่างกายมากกว่าสิ่งอื่นใด
	 โดยวันนี้	ขอด�าเนินตามรอยส�ารับพระกระยาหารของ	‘พ่อ’	
ด้วยเมนูเรยีบง่าย	ประหยัด	แต่แฝงด้วยคณุค่าทางอาหารมากมาย	
นั่นคือผัดถั่วงอก
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FASHION
เรื่อง คริสตอฟเฟอร์ สเวนซัน
ภาพ Courtesy of Hermès
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THE STANDARD พยายามศึกษาอตุสาหกรรมแฟชัน่
แบบ 360 องศา อยู่เสมอว่ากําลังไปทิศทางไหน 
ใครกาํลงัเปน็ทีจ่บัตามอง ใครขายได้ไมไ่ด ้แตล่ะแบรนด์
ใชก้ารส่ือสารแบบไหน นางแบบคนไหนกาํลงัขบัเคลือ่น
วงการ และอกีหลายความสนใจ โดยเฉพาะยุคสมยันี้
ทีด่จิทิลัเขา้มามบีทบาท การทีแ่ต่ละแบรนดจ์ะเดนิตาม
รปูแบบเดมิๆ ทีเ่คยใชไ้ดผ้ลอาจจะไม่ใชท่างเลอืกทีด่ี
อีกต่อไป 
 เมื่อผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น สมาธิส้ันขึ้นและ
อารมณแ์ปรปรวนขึน้ วนัน้ีเราตา่งอยากไดไ้อเทม็ ABC 
แต่อีก 3 ชั่วโมงถัดไป เราอาจอยากได้ไอเท็ม XYZ 
เพราะเห็นบล็อกเกอร์บนอินสตาแกรมสวมใส่ ทันที
ที่ Hermès ส่งจดหมายเชิญ THE STANDARD 
ไปร่วมงาน Men Upside Down ที่เกาะฮ่องกง 
ซึ่ง Hermès เล่นใหญ่ระดับปิดสนามบินเก่าไคตั๊ก 
เพ่ือจัดงานในครั้งนี้ เราอยากรู้ทันทีว่า แบรนด์ที่มี
อายุยาวนานถึง 180 ปี กําลังจะส่ือสารเรื่องราว
ดีเอ็นเอของแบรนด์ในมิติใหม่ใดๆ ให้เราได้เห็นบ้าง
ในช่วงเวลานี้ 

เอ็กซ์คลูซีฟ MEN UPSIDE DOWN จากฮ่องกง 
บรรทัดฐานใหม่ของ HERMÈS
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งาน Men Upside Down อยูภายใตโปรเจกตงานใหญ
ประจําทุกปที่มีชื่อวา ‘Men’s Universe’ ซึ่งจะวนไปจัด
ตามเมืองตางๆ เชน ลอสแอนเจลิส โตเกียว และ
นวิยอรก ฯลฯ โดยทีง่านแตละครัง้ใชเวลาจดัเตรยีมงาน
นานขามป และมคีนมากกวา 85 ชวีติ มาชวยจดังาน
ในครัง้น้ี  ในงาน Men Upside Down จะมทีัง้นทิรรศการ
จัดแสดงสินคาของแบรนดและแฟชั่นโชวเสื้อผาภาย
ใตการควบคุมดูแลของ Artistic Director สาวคนเกง 
เวโรนีก นิชาเนียน ที่ดํารงตําแหนงนี้มายาวนานตั้งแต
ค.ศ. 1988 และชวยขยายกลุมสินคาสุภาพบุรุษใหมี
บทบาทสําคัญภายใตแบรนด Hermès ท่ีอัตรากําไร
กระโดดขึ้น 34.3% ในครึ่งแรกของ ค.ศ. 2017 
 Hermès กอตัง้โดย เทียรร ีแอรเมส ใน ค.ศ. 1837 
ณ กรุงปารีส แบรนดเริ่มจากการผลิตเครื่องเทียมมา
และอานมา กอนท่ีจะขยายตวัทําสนิคาตัง้แตเสือ้ผายัน
ของตกแตงบาน ทกุวันน้ีก็ยังเปนธุรกิจภายในครอบครวั
และควบคุมโดยซีอีโอ อัคแซล ดูมาส ทายาทรุนที่ 6 
ของตระกูล Hermès
 กิจกรรมแรกในงาน Men Upside Down คือ
การชมแฟชั่นโชวท่ีนําเสนอผลงานคอลเล็กชัน Fall/
Winter 2017 ที่โชวมาแลวชวงเดือนมกราคม ในงาน 
Paris Fashion Week แตความพิเศษครั้งน้ีก็คือ การ
ชวนเหลาศิลปน นักแสดง และเซเลบริตี้ฮองกง เชน
ไมเคิล หวอง มาเดินแบบดวย โดยเสื้อผาผูชายของ
Hermès มีความเปน Discreet Luxury หมายถึง
เสื้อผาระดับลักซูรีท่ีมีความเรียบงาย นิ่ง ไมฉูดฉาด
และไมใชเสื้อผาตามเทรนดที่ใครเห็นก็รูเลยวาเปน
ของแบรนดอะไร ถาไดสัมผัสแตละไอเท็มจะรู วา
แมรปูทรงจะมคีวามคลาสสกิ แตเวโรนีกสรรหาเนือ้ผา
มาใชแบบรวมสมัยและมีการแทรกนวัตกรรมตางๆ
ใหเหมาะกับไลฟสไตลของผูชายรวมสมัยท่ีใชชีวิต
เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา  

 หลายคนมักชอบถามวา “ใครจะซื้อลง? แจ็กเก็ต
ตัวละเปนแสน” 
 ตองยอมรบัวาสนิคา Hermès ไมไดมรีาคาท่ีเขาถึง
งายสําหรับทุกกลุมผูบริโภค ถาเทียบกับแบรนดกลุม
Fast Fashion แตการซื้อสินคาแบรนดลักซูรีก็เหมือน
เปนการลงทุนท่ีคุ มคา เพราะการผลิตแตละชิ้นก็มี
ความประณีต ใชเนือ้ผาพรเีมยีม และทุกชิน้ลวนแตเปน
งานฝมือจริงๆ 
 คุณสามารถใชไอเท็มเหลานี้ไดนานนับสิบๆ ป 
และยังสืบทอดใหรุ นลูกรุนหลานไดอีก ซึ่งแตกตาง
จากสนิคาเทคโนโลยีท่ีเมือ่เก็บไว 50 ป ชิน้งานราคาสงู
เหลานั้นอาจจะเสื่อมสภาพลงได 
 อีกหนึ่งปจจัยสําคัญคือ ทุกชิ้นของ Hermès ที่
ผลิตออกมาตองผานหลายขั้นตอนท่ีใชชางศิลปแบบ

เฉพาะตัวท่ีมาพรอมอัตราคาจางสูง โดยยอดกําไร
ทีท่างแบรนดไดมาก็ไมใชจะแคเขากระเปาตวัเองเพียง
อยางเดยีว แตแบรนดยังนําไปใสในกองทุน Fondation 
d’entreprise Hermès ท่ีจัดสรรงบประมาณไวเพ่ือ
ผลักดันดานวงการศิลปะและงานฝมือแบบดั้งเดิม
ที่สมัยนี้กําลังขาดแคลนและมีนอยลงเรื่อยๆ
 เมือ่แฟชัน่โชวจบลง ทกุคนตองลงบนัไดเลือ่นไปยัง
ฮอลลดานลางท่ีแบงออกเปนหลายโซน มีการตีความ
เลาเรือ่งราวประวัตคิวามเปนมาและความคดิสรางสรรค
ของสนิคาหมวดผูชายแตกตางกันออกไป เชน โซน Full 
Mental Jacket ที่จัดแสดงแจ็กเก็ตตัวเด็ดจากหลาย
คอลเล็กชันท่ีผานมา โซน Ti(m)e Bar ท่ีรวบรวม
เนกไทเปนรอยเสน แตมีกิมมิกตรงที่มีบารซอนอยู 
โซนหองน้ําแขง็ Hot Spot ท่ีทุกคนเขาไปตองคลมุตวัเอง
ดวยผาแคชเมียร และอีกหน่ึงโซนท่ีสรางความสนุก
ตลอดคืนนั่นก็คือ หองเกม Let's Play ท่ีมีเกมชูต
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บาสเก็ตบอล โตะแอรฮอกก้ี ตูเกมกด ท่ีสามารถเลน
เกมจากบนแท็บเลต็ทีต่อกับหนาจอแอลซดีขีนาดยักษ 
ท้ังโซนประดบัดวยลวดลายผาพันคอผาไหมทีอ่อกแบบ
โดยศิลปนชาวญ่ีปุน ไดสเุกะ โนมรุะ 
 ตดิกับโซนนทิรรศการกจ็ะเปนลานกวางท่ีเคยเปน
รนัเวยสนามบนิ ซึง่ติดกับทะเลจนีใต พรอมววิฝงฮองกง
และจัดเปนสถานที่สังสรรค พบปะพูดคุย และสนุกกับ
วงดนตรีอิเลก็โทรนกิ ปอป Camp Claude เจาของเพลง 
Hero ที่ใชประกอบโชวรันเวยดวย พวกเขาบินมาจาก
ฝรั่งเศสเพื่องานนี้โดยเฉพาะ 
 เมื่องานจบลง เรายังคงคิดอยูเร่ือยๆ วา งาน 
Men Upside Down ไดสะทอนอะไรถึงภาพรวมของ 
Hermès ณ วันนี ้สิง่หน่ึงทีช่ดัเจนคือ Hermès ไมไดวาง
ตําแหนงตวัเองเปนแบรนด ‘แฟชัน่’ ทีเ่ดนิตามเทรนดโลก 
แตกลบัเปนแบรนด ‘ไลฟสไตล’ ทีพ่ยายามสรางโลกให
ผูบริโภคไดเห็นวา Hermès ยังมีอะไรใหคนหา เรียนรู
จากแบรนด และเตมิเตม็ชวิีตไดมากไปกวาแคกระเปา 
ผาพันคอ หรือกําไลตัว H 

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

• Hermès มีแอปพลิเคชนั
สอนผกูผา้พันคอรปูแบบ
ต่างๆ ชื่อ Silk Knots  
ซึง่สามารถดาวนโ์หลดได้
ทั้ง iOS และ Android

FYI  งานน้ีทําใหเห็นวา การจะสรางบรรทัดฐานให
วงการและทาทายตัวเอง ภายในหนึ่งแบรนดนั้นตอง
อาศัยมากกวาแคโฟกัสดานยอดขายและการตลาด
อยูตลอดเวลา จนแกนแทของแบรนดสูญหายไปหมด 
สําคัญมากที่แต ละแบรนดจะตองหาสูตรสําเร็จ
เปนของตวัเอง เราแคไมรูวาทาง Hermès จะเลนไมไหน
สาํหรบังานตอไป เพราะแคงานนี้ก็มาแบบเต็มสตรีม
และยกระดับไปอีกขั้นแลว 
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 อีกหน่ึงปจจัยสําคัญคือ ทุกชิ้นของ Hermès ที่
ผลิตออกมาตองผานหลายขั้นตอนท่ีใชชางศิลปแบบ

เฉพาะตัวท่ีมาพรอมอัตราคาจางสูง โดยยอดกําไร
ทีท่างแบรนดไดมาก็ไมใชจะแคเขากระเปาตวัเองเพียง
อยางเดยีว แตแบรนดยังนําไปใสในกองทนุ Fondation 
d’entreprise Hermès ท่ีจัดสรรงบประมาณไวเพ่ือ
ผลักดันดานวงการศิลปะและงานฝมือแบบดั้งเดิม
ที่สมัยนี้กําลังขาดแคลนและมีนอยลงเรื่อยๆ
 เมือ่แฟชัน่โชวจบลง ทกุคนตองลงบนัไดเลือ่นไปยัง
ฮอลลดานลางท่ีแบงออกเปนหลายโซน มีการตีความ
เลาเรือ่งราวประวัตคิวามเปนมาและความคดิสรางสรรค
ของสนิคาหมวดผูชายแตกตางกันออกไป เชน โซน Full 
Mental Jacket ที่จัดแสดงแจ็กเก็ตตัวเด็ดจากหลาย
คอลเล็กชันท่ีผานมา โซน Ti(m)e Bar ท่ีรวบรวม
เนกไทเปนรอยเสน แตมีกิมมิกตรงที่มีบารซอนอยู 
โซนหองน้ําแขง็ Hot Spot ทีทุ่กคนเขาไปตองคลมุตวัเอง
ดวยผาแคชเมียร และอีกหน่ึงโซนที่สรางความสนุก
ตลอดคืนน่ันก็คือ หองเกม Let's Play ท่ีมีเกมชูต
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บาสเก็ตบอล โตะแอรฮอกก้ี ตูเกมกด ท่ีสามารถเลน
เกมจากบนแท็บเลต็ท่ีตอกับหนาจอแอลซดีีขนาดยักษ 
ทัง้โซนประดบัดวยลวดลายผาพันคอผาไหมท่ีออกแบบ
โดยศลิปนชาวญ่ีปุน ไดสเุกะ โนมรุะ 
 ตดิกับโซนนทิรรศการกจ็ะเปนลานกวางท่ีเคยเปน
รนัเวยสนามบนิ ซึง่ตดิกับทะเลจนีใต พรอมววิฝงฮองกง
และจัดเปนสถานที่สังสรรค พบปะพูดคุย และสนุกกับ
วงดนตรอีเิลก็โทรนกิ ปอป Camp Claude เจาของเพลง 
Hero ที่ใชประกอบโชวรันเวยดวย พวกเขาบินมาจาก
ฝรั่งเศสเพื่องานนี้โดยเฉพาะ 
 เมื่องานจบลง เรายังคงคิดอยูเร่ือยๆ วา งาน 
Men Upside Down ไดสะทอนอะไรถึงภาพรวมของ 
Hermès ณ วันนี ้สิง่หน่ึงทีช่ดัเจนคือ Hermès ไมไดวาง
ตาํแหนงตวัเองเปนแบรนด ‘แฟชัน่’ ทีเ่ดินตามเทรนดโลก 
แตกลบัเปนแบรนด ‘ไลฟสไตล’ ทีพ่ยายามสรางโลกให
ผูบริโภคไดเห็นวา Hermès ยังมีอะไรใหคนหา เรียนรู
จากแบรนด และเตมิเตม็ชวิีตไดมากไปกวาแคกระเปา 
ผาพันคอ หรือกําไลตัว H 

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

• Hermès มีแอปพลิเคชนั
สอนผกูผา้พันคอรูปแบบ
ต่างๆ ชื่อ Silk Knots  
ซึง่สามารถดาวนโ์หลดได้
ทั้ง iOS และ Android

FYI  งานน้ีทําใหเห็นวา การจะสรางบรรทัดฐานให
วงการและทาทายตัวเอง ภายในหนึ่งแบรนดนั้นตอง
อาศัยมากกวาแคโฟกัสดานยอดขายและการตลาด
อยูตลอดเวลา จนแกนแทของแบรนดสูญหายไปหมด 
สําคัญมากที่แต ละแบรนดจะตองหาสูตรสําเร็จ
เปนของตวัเอง เราแคไมรูวาทาง Hermès จะเลนไมไหน
สาํหรบังานตอไป เพราะแคงานนี้ก็มาแบบเต็มสตรีม
และยกระดับไปอีกขั้นแลว 
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