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ปี 2017 เต็มไปด้วยสีสันและเรื่องราวหลากมิติ การเมืองโลก
ร้อนฉ่า เยอรมนีกบั ผูน้ า� หญิงเหล็ก / AI รุกคืบสูช่ วี ติ ประจ�าวัน /
วิกฤตผูอ้ พยพโรฮีนจา / ภัยก่อการร้ายในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
เราประมวลเหตุการณ์ส�าคัญตลอดทั้งปีมาให้อ่านกันอีกครั้ง

42 THAILAND

ถวายความอาลัยครัง้ สุดท้ายแด่พระราชาในดวงใจ / ก้าวคนละ
ก้าวกับ ตูน บอดีส้ แลม / ปีทองนักกีฬาไทย / ยิง่ ลักษณ์ลอ่ งหน
คดีจ�าน�าข้าว ฯลฯ มองภาพรวมสถานการณ์ในสังคมไทยกัน
อีกครั้ง ก่อนปีเก่าจะจากลา

52 THE INTERVIEW

สนทนากับ ดร. สมชัย จิตสุชน ผูอ้ า� นวยการวิจยั ด้านการพัฒนา
อย่างทัว่ ถึง สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี าร์ไอ)
ถึงภาพรวมความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ปี 2560 ที่ก�าลังจะพ้นผ่าน

THE STANDARD MAGAZINE เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ห้ามจ�าหน่าย สงวนลิขสิทธิ์
การน�าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของนิตยสารไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย
เจ้าของ บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ�ากัด เลขที่ 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2203 1142
แฟกซ์ 0 2203 1143 เว็บไซต์ WWW.THESTANDARD.CO ISSN 2586-8586
แยกสี บริษัท คลาสิคสแกน จ�ากัด โทรศัพท์ 0 2291 7575 พิ มพ์ บริษัท โรงพิ มพ์ ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2551 0533, 44
ภาพถ่าย AFP, HBO Boxing, Reuters, SHUTTERSTOCK, Vin Buddy, หนังสือพิ มพ์ ผู้จัดการ 360 � ฟอนต์ KANIT โดย คัดสรร ดีมาก

ติดต่อกองบรรณาธิการ MAGAZINE@THESTANDARD.CO ติดต่อฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09 2964 1635, ธัญญ์นรี นิธิพัชรโรจน์ 09 9975 5878,
ภัทรวี ตั้งวิบูลย์กุล 08 9675 3309, มาสสุภา เอี่ยมมงคลศิลป์ 08 5056 0083, ภัทรลดา พุ ่ มเจริญ 09 2365 6415, สุกัญญา แก้วชิงดวง 09 6156 3692,
สุรัตนา ทรรปณ์ทิพากร 09 5516 2441, ศศิมา เหลืองศิริฉาย 08 3999 5484

EMPOWERING
LEGEND
ต�ำนำนที่ยังมีชีวิต
ขับเคลื่อนโลกไปกับ
MINI JOHN
COOPER WORKS
COUNTRYMAN
รุ่นใหม่

TRUE
RESPECT
NIGHT
แม้วำ่ ฝนจะโปรยปรำยลงมำ แต่กไ็ ม่เป็นอุปสรรค
กับแฟนๆ มินิชำวไทย ในงำนเปิดตัวรถยนต์
รุ่ น ใหม่ แ บบเอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ ที่ สุ ด ในงำน ‘MINI
JOHN COOPER WORKS TRUE RESPECT
NIGHT’ ณ THE LINK อโศก-มั ก กะสั น
เมื่อวันเสำร์ท่ี 18 พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ
โดยภำยในงำน มินิ ประเทศไทยได้เผย
โฉมล่ำสุดของ ‘MINI JOHN COOPER WORKS
COUNTRYMAN’ รุ่ น รถยนต์ ท่ี ต่ อ ยอดจำก
ผลงำนของ JOHN COOPER บุรุษผู้ปรับแต่ง
รถมิ นิ ค ลำสสิ ก ในต� ำ นำนให้ มี ค วำมแรงจน
สำมำรถชนะกำรแข่งขันแรลลีระดับโลกได้ถึง
3 สมัยซ้อน และค�่ำคืนนี้ก็เปรียบเสมือนกำร
ร�ำลึกและให้เกียรติ JOHN COOPER ผู้สร้ำง
ชื่อเสียงให้กับแบรนด์มินิจนโด่งดังไปทั่วโลก
มำตั้งแต่ยุค 1960s
นอกจำกจะมีไฮไลต์ทก
่ี ำรเปิดตัวรถยนต์
รุน
่ ใหม่กอ
่ นใครแล้ว ยังมีกำรตกแต่งบรรยำกำศ
งำนด้วยค�ำพู ดและรูปภำพของ JOHN COOPER
ที่มีมนต์ขลัง และน�ำเอำรถมินิตั้งแต่รุ่นเก่ำแก่
รุ่ น หำยำก หรื อ รุ่ น ตกแต่ ง ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์
เฉพำะ หลำกหลำยรุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบันมำจอด
แสดง สร้ำงกิจกรรมกำรรวมตัวกันของแฟน
มินิในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปด้วยบรรยำกำศที่
เป็นกันเอง ทัง
่ นเรือ
่ งรำว
้ กำรพู ดคุยแลกเปลีย
ของรถ ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของกลุ่มคนรัก
มินิอย่ำงแท้จริง

NEW COMER!
ส� ำ หรั บ MINI JOHN COOPER WORKS
COUNTRYMAN คันใหม่ทท
่ี ำงมินิ ประเทศไทย
น�ำมำให้ชมนั้นมีตัวถังสีขำว Light White
ตัดกับหลังคำสีแดง Chili Red โดดเด่นและ
ขับเคลื่อนเอกลักษณ์ควำมเท่ของมินิออกมำ
ได้อย่ำงน่ำชม มำพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
หรือ All4 และขุมพลังจำกเทคโนโลยี MINI
Twin Power Turbo มอบควำมเร็วสุดเร้ำใจ
ด้วยก�ำลังสูงสุด 231 แรงม้ำ สำมำรถเร่ง
ควำมเร็วจำก 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ได้ในเวลำ 6.5 วินำที พร้อมแรงบิดสูงสุด 350
นิวตันเมตร ที่ 1,450–4,500 รอบต่อนำที
ท�ำงำนร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด
แบบสปอร์ต และยังมำพร้อมแป้น Paddle
Shift แสนสะดวกบนพวงมำลัย

คุณปรีชำ นินำทเกียรติกล
ุ ผูจ
้ ด
ั กำรทัว่ ไป
มิ นิ ประเทศไทย กล่ ำ วว่ ำ “MINI JOHN
COOPER WORKS COUNTRYMAN ใหม่
เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ พรีเมียม คอมแพ็ก
ทีม
่ เี อกลักษณ์เฉพำะตัว และสำมำรถตอบโจทย์
ได้ ทั้ ง ในเรื่ อ งของขนำดที่ ก ว้ ำ งขวำงยิ่ ง ขึ้ น
ควำมแรงของสมรรถนะ ควำมคล่องตัวในกำร
ขั บ ขี่ และยั ง คงให้ ค วำมรู้ สึ ก คลำสสิ ก ของ
‘Go-Kart-Feeling’ ในแบบฉบับมินิ พร้อมทัง
้
ยกระดับประสบกำรณ์ของควำมปรำดเปรียว
และประโยชน์ ใ นกำรใช้ ง ำน ครบครั น ด้ ว ย
เทคโนโลยีสุดล�้ำให้ได้สัมผัส เรำจึงมั่นใจว่ำ
MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN
ใหม่น้ี จะเป็นอีกตัวเลือกที่ไม่ธรรมดำส�ำหรับ
ลูกค้ำชำวไทยอย่ำงแน่นอน”

คุณสามารถพบกับ MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN ตัวใหม่ลา่ สุด ทีเ่ ติมเต็ม
เอกลั ก ษณ์ อั น มี ร ะดั บ ในแบบฉบั บ มิ นิ ได้ ที่ ผู้ จ� า หน่ า ยมิ นิ อ ย่ า งเป็ น ทางการทั่ ว ประเทศ
หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมของมินิ ประเทศไทย ได้ท่ี www.mini.co.th หรือเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ www.facebook.com/MINI.Thailand
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“A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS.”
ความเดิมตอนที่แล้ว THE STANDARD รายงานให้ผู้อ่าน
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับนิตยสารแจกฟรี
เล่มนี้
ผลลั พ ธ์ แ ห่ ง การกลั่ น กรองความคิ ด ออกมาเป็ น รู ป
เป็นร่างอย่างที่คุณก�าลังถืออยู่ในมือ
การเปลี่ยนวาระจากรายสัปดาห์มาเป็นรายเดือนเป็น
เรื่องหนึ่ง ประเด็นส�าคัญที่เรารับรู้ร่วมกันนั่นคือ ทุกวันนี้
ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันแบบท่วมท้นเกินกว่า
จะย่อยได้ทัน แม้ผู้ผลิตสื่อจะพิถีพิถันในการสร้างสรรค์
เนื้อหาให้ออกมามีคุณภาพแน่นคับแก้วขนาดไหน จะมี
ประโยชน์อะไรหากอีกฟากของการสื่อสารไม่อาจติดตามได้
แบบตลอดรอดฝั่ง
การยึดมัน่ ในแนวทางทีเ่ ราเชือ่ มัน่ เป็นเรือ่ งดี แต่การปรับ
ทิศทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่อง
ที่ควรท�า ในยุคที่สื่อสารพัดช่องทางป้อนข่าวสารข้อมูลให้
ผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟังแบบล้นทะลัก ผลจากการรับฟังความคิดเห็น
หลากหลายของคนอ่านทีส่ ะท้อนกลับมายังทีมงานตลอดมา
THE STANDARD จึงเลือกทีจ่ ะปรับตัวเป็นนิตยสารภาพข่าว
รายเดือน เพื่อให้เสพง่ายขึ้น โดยผู้อ่านจะไม่พลาดข่าวสาร
ส�าคัญในรอบเดือน

World เสนอความเคลือ่ นไหวทัว่ โลกผ่านภาพข่าวเด่น
Thailand สะท้อนเหตุการณ์ในประเทศตลอดเดือน
ที่ผ่านมา
The Interview บทสั ม ภาษณ์ ที่ มี เ นื้ อ หายาวๆ
เพียงคอลัมน์เดียวจากผู้น�าความคิดหลากสาขาอาชีพที่
เราเลือกมาเพียงหนึ่งเดียวในแต่ละเดือน ส�าหรับคนชอบ
อ่านจริงๆ
แต่ฉบับนีเ้ ป็นวาระพิเศษทีเ่ รารวบรวมข่าวประจ�าปี 2017
‘เสพง่าย ไม่ตกข่าว’ อาจเป็นสโลแกนง่ายๆ ในการจดจ�า
ภาพของ THE STANDARD โฉมใหม่
อย่างที่เรามักพูดกันว่า ในหลายโอกาส ภาพหนึ่งภาพ
อาจแทนค�าพูดได้นับร้อยพัน และอาจสื่ออะไรได้มากกว่า
ตัวอักษรหลายสิบหน้า หรือเสียงพูดนานนับชั่วโมง
นับแต่นเี้ ป็นต้นไป เราจะเปิดโอกาสให้ภาพเป็นตัวแทน
หลักในการสื่อสารระหว่างเรามากขึ้น
ยศยอด คลังสมบัติ

บรรณาธิการบริหาร
YOTEYORD.K@THESTANDARD.CO

CHIEF EXECUTIVE OFFICER วงศ์ทนง ชัยณรงค์สง
ิ ห์ MANAGING DIRECTOR นิตพ
ิ ัฒน์ สุขสวย EDITOR-IN-CHIEF ยศยอด คลังสมบัติ
WRITERS นิธน
ิ าฏ ปุโรทกานนท์, สราญรัตน์ ไว้เกียรติ DESIGN DIRECTOR วีระยุทธ คงเทศน์ ART DIRECTOR อนงค์นาฎ วิวฒ
ั นานนท์ PROOFREADER ภาวิกา ขันติศรีสกุล
MARKETING MANAGER วิไลลักษณ์ โพธิต
์ ระกูล ASSISTANT MARKETING MANAGER พิมพ์นารา มีฤทธิ์ CREATIVE MARKETING ชลธร จารุสวุ รรณวงค์
MAGAZINE MANAGER สุรเกตุ เรืองแสงระวี PRODUCTION ทศพล บุญคง PHOTOGRAPHERS ฐานิส สุดโต, นวลตา วงศ์เจริญ, วงศกร ยีด
่ วง, สลัก แก้วเชือ
้ , ชาติกล้า ส�าเนียงแจ่ม
ADVERTISING DIRECTOR ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ SENIOR ADVERTISING MANAGER ธัญญ์นรี นิธพ
ิ ัชรโรจน์ ADVERTISING MANAGER ภัทรวี ตัง
ู ย์กล
ุ
้ วิบล
ASSISTANT ADVERTISING MANAGERS มาสสุภา เอีย
่ มมงคลศิลป์, ภัทรลดา พุ ่มเจริญ, สุกญ
ั ญา แก้วชิงดวง, สุรต
ั นา ทรรปณ์ทพ
ิ ากร
MARKETING COORDINATOR ศศิมา เหลืองศิรฉ
ิ าย DIGITAL MEDIA MANAGER วิมลพร รัชตกนก
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YES, I DO
มีความเคลือ
่ นไหวจากหลายประเทศทีอ
่ นุญาตให้ครู่ ก
ั เพศเดียวกันแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากไต้หวัน เยอรมนี ล่าสุดคือ ออสเตรเลีย โดยวันที่ 15
พฤศจิกายนที่ผ่านมา ชาวออสเตรเลียลงคะแนนเสียงยินยอมให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกกฎหมาย โดยงานต่อไปคือ การทีร่ ฐ
ั บาลจะต้องไปแก้กฎหมาย
ดังกล่าวให้ออกมาเป็นรูปธรรมตามเสียงเรียกร้องของประชาชน
7

THE DEFIANT JOSHUA
WONG’S ARREST
ทั่วโลกคุ้นกับท่าทีต่อต้านรัฐบาลจีนของ โจชัว
หว่อง นักรณรงค์เรียกร้องประชาธิปไตยให้เขต
ปกครองพิ เศษฮ่องกง แต่โจชัวและพวกพ้ อง
ยกระดับการประท้วงในคราวที่ สีจน
ิ้ ผิง มาเยือน
ในช่วงกลางปี จนกลายเป็นความขัดแย้งครัง
้ ใหม่
ที่น�าไปสู่การจับกุมและการด�าเนินคดี โจชัวและ
พวกพ้ อ งถู ก ศาลตั ด สิ น ว่ า มี ค วามผิ ด ฐาน
ก่อความไม่สงบในความเคลือ
่ นไหวช่วงปฏิวต
ั ริ ม
่
ในปี 2014 ก่อนศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวเมือ
่
วันที่ 24 ตุลาคมทีผ
่ า่ นมา เพื่อสูค
้ ดีในศาลอุทธรณ์

THE LOST SOULS
ปี 2017 นับเป็นปีแห่งการสูญเสียชีวต
ิ ผูบ
้ ริสท
ุ ธิจ
ิ าศกรรมและโศกนาฏกรรมนับครัง
่ สตีเฟน แพดด็อก
้ ไม่ถว้ น วันที่ 1 ตุลาคม มือปืนทีร่ ะบุในภายหลังว่าชือ
์ ากเหตุวน
กราดยิงฝูงชนในเทศกาลดนตรีคน
ั ทรี รูต 91 ฮาร์เวสต์ ทีล
่ าสเวกัส รัฐเนวาดา ส่งผลให้มผ
ี เู้ สียชีวต
ิ อย่างน้อย 58 ราย บาดเจ็บไม่นอ
้ ยกว่า 450 ราย กลายเป็น
ฝันร้ายทีส
่ ด
ุ ในประวัตศ
ิ าสตร์การคร่าชีวต
ิ ผูค
้ นด้วยการกราดยิงในสหรัฐอเมริกา เฉพาะเหตุการณ์วน
ิ าศกรรมอย่างเดียวมีสถิตวิ า่ เกิดขึน
้ 1,046 ครัง
ิ
้ ทัว่ โลก มีผเู้ สียชีวต
และบาดเจ็บมากกว่า 7,000 คน ในการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกาที่ส่อ
ื ตะวันตกมักไม่เอ่ยถึง ขณะเดียวกันในอังกฤษที่เคย
ได้ช่อ
ื ว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัย เกิดกระแสการโจมตีผู้บริสุทธิ์กลางถนน ด้วยการใช้มีดและน�า้ กรดจนสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่ว
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YEAR OF ELECTIONS
เยอรมนีและฝรั่งเศสจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่
และได้ผู้น�าที่มีบทบาทในระดับนานาชาติ ในขณะ
เดียวกันอายุของผูน
้ า� ประเทศลดลงจนดูเหมือน
ว่าคนรุน
่ ใหม่จะก้าวขึน
้ มารับผิดชอบโลกใบนีแ
้ ทน
คนรุ่นเก่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เยอรมนีกับผู้น�ำหญิงเหล็ก

อังเกลา แมร์เคิล ในวัย 63 ปี เปลี่ยนสถานะจาก
ดุษฎีบัณฑิตด้านฟิสิกส์และเคมีเมื่อ 31 ปีก่อน
มาสู ่ ก ารเป็ น ผู ้ น� า หญิ ง แห่ ง แดนอิ น ทรี เ หล็ ก ได้
4 สมัยติดต่อกัน หลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
อย่างเป็นทางการในปลายเดือนกันยายน
ถ่ำยเลือดใหม่เมืองน�้ำหอม

เอ็มมานูแอล มาครง วัย 39 ปี กลายเป็นประธานาธิบดี
ฝรัง่ เศสทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ หลังจากการ
เลือกตัง้ ในเดือนพฤษภาคม แต่สงิ่ ทีค่ นให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ คือ บริจิตต์ โทรนเญอซ์ มาครง คู่ชีวิต
วัย 61 ปี ที่เคยเป็นครูของเอ็มมานูแอลมาก่อน
ผู้น�ำหนุ่มคนใหม่ของออสเตรีย

เมื่อการเลือกตั้งของออสเตรียในเดือนตุลาคมได้
ข้อสรุป โลกได้ผู้น�าที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัย 31 ปี
เซบาสเตี ย น คู ร ์ ซ หั ว หน้ า พรรคประชาชนสาย
อนุรกั ษ์นยิ มก้าวสูต่ า� แหน่งนายกรัฐมนตรี และได้รบั
ความสนใจจากคนทั้งโลกชั่วข้ามคืน ด้วยความ
หนุ่มแน่นและหน้าตาที่หล่อเหลา ส่วนฝีมือในการ
ท�างานจะเป็นอย่างไร ให้เวลาเป็นเครือ่ งพิสจู น์

TIME (INC.) TO GO
TIME INC. สื่อยักษ์ใหญ่อายุเกือบร้อยปี เจ้าของนิตยสาร TIME ประกาศขายกิจการให้กับ
Meredith Corporation ยักษ์ใหญ่แห่งวงการสือ
่ ของสหรัฐอเมริกา และเตรียมปลดพนักงาน
เพื่อลดต้นทุน TIME INC. เจ้าของนิตยสารระดับโลกหลายเล่มทัง
้ TIME, Sport Illustrated
และ FORTUNE แต่ประสบภาวะขาดทุนต่อเนือ
่ ง และมีหนีส
้ น
ิ นับพันล้านเหรียญสหรัฐจนต้อง
ขายกิจการให้ Meredith Corporation ในราคา 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเมือ
่ รวมกิจการ
ของทั้งสององค์กรจะมีฐานคนอ่านสูงถึง 135 ล้านคน จึงเป็นการช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ด้านคอนเทนต์ให้กับ Meredith ที่หันมาให้ความส�าคัญกับสื่อดิจิทัลเป็นอย่างมาก

HAPPY 150th ANNIVERSARY, CANADA!
ดินแดนแห่งเมเปิ้ล ในเครือจักรภพอังกฤษ เฉลิมฉลองในวาระครบรอบปีท่ี 150 อย่างยิง
่ ใหญ่
โดยนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด กล่าวต่อฝูงชนที่มาชุมนุมกัน ณ พาร์เลียเมนต์ ฮิลล์ ในกรุง
ออตตาวา เมือ
่ วันที่ 1 กรกฎาคมทีผ
่ า่ นมา การฉลองวาระส�าคัญครัง
้ แ
ี ขกส�าคัญจากราชวงศ์
้ นีม
อังกฤษเสด็จฯ ไปร่วมพิ ธีนั่นคือ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเจ้าหญิงคามิลลา
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THE NAUGHTY NORTH
KOREA
ตลอดปี 2017 เราได้เห็นข่าวเกาหลีเหนือ
ทดสอบแสนยานุภาพทางทหารอยูบ
่ อ
่ ยๆ
จนสร้างความหวาดหวั่นให้กับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นและคู่ ขั ด แย้ ง ทางการเมือง
อย่างสหรัฐอเมริกา ขณะทีก
่ ารคว�า่ บาตร
และการประณามจากเวที น านาชาติ
เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ข้อมูลด้านล่างเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการทดลองขี ป นาวุ ธ ที่
เกิดขึ้นในปีน้ี

TIMELINE

มีนำคม

วั น ที่ 6 เกาหลี เ หนื อ
ยิงจรวด 4 ลูก โดย 3 ลูก
ตกลงบริ เ วณน่ า นน�้ า ที่
เป็ น เขตเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศญี่ปุ่น

เมษำยน

วันที่ 4 ปล่อยจรวดบอล
ลิสติกมิสไซล์พิสัยกลาง
ไปยังทะเลญี่ปุ่น และใน
วันที่ 29 ปล่อยขีปนาวุธ
จากฐานปล่อยทางตอน
ใต้ ข องเมื อ งเปี ย งยาง
แต่จรวดระเบิดในเวลา
ไม่นาน

พฤษภำคม

วันที่ 14 ปล่อยจรวดบอล
ลิ ส ติ ก มิ ส ไซล์ ฮ วาซอง12 ขึ้ น โคจร 30 นาที
เป็นระยะทาง 700 กม.
พุ่งขึ้นสูงสุด 2,000 กม.
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มิถุนำยน

วันที่ 8 ยิงมิสไซล์ต่อต้าน
เรื อ 4 ลู ก ทางชายฝั ่ ง
ตะวันออก

กรกฎำคม

• วั น ที่ 4 โสมแดงได้
ทดสอบขี ป นาวุ ธ ข้ า ม
ทวีปเป็นเวลา 40 นาที
โดยไปตกในทะเล
ญี่ปุ่น อยู่ห่างจากจุดยิง
930 กม. คาดการณ์ว่า
ขี ป นาวุ ธ นี้ ส ามารถยิ ง
ได้ไกล 6,700 กม. และ

KNOWING NORTH KOREA
เพือ
่ ให้เข้าใจวิกฤตในคาบสมุทรเกาหลีได้ดย
ี ง
ิ่ ขึน
้ THE STANDARD พู ดคุย
กับ รศ. ดร. ด�ำรงค์ ฐำนดี ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรือ
่ งท่าทีของเกาหลีเหนือ ภัยคุกคาม และโอกาสเกิดสงครามจากความ
ขัดแย้งที่เกิดจากโสมแดง
เกำหลีเหนือเป็นภัยคุกคำมต่อโลกจริงไหม

ไม่จริง เพราะคนเกาหลีเหนือพูดอยู่ตลอดเวลา
ว่าทีท่ า� มาตลอด ท�าเพือ่ ปกป้องและรักษาศักดิศ์ รี
เพราะประเทศอืน่ ดูถกู ตลอดเวลา อเมริกาพยายาม
จะไปขีดวงล้อมคนโน้นคนนีไ้ ม่ให้ทดลอง แต่การ
จะปล่อยให้เกาหลีท�า คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือ
อเมริกา เพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือปั่นหัวอเมริกา
ตลอดเลย เกาหลีเหนือบอกว่า เขาไม่ได้เป็น
ภัยคุกคามต่อใครเลย แต่ทเี่ ขาท�า เพราะอเมริกา
เปลี่ยนนโยบายมาเรือ่ ยๆ แต่เกาหลีเหนือไม่ เ คย
เปลี่ยนเลย ที่ท�าไปเพราะดู จ ากประวั ติ ศ าสตร์
แล้วเชือ่ ถืออเมริกาไม่ได้ เกาหลีเหนือชวนอเมริกา
เจรจาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 แต่อเมริกาปฏิเสธ
และใช้นโยบายก้าวร้าวต่อเกาหลีเหนือตลอดเวลา
่ ตะวันตกให้ภำพโสมแดงเกินจริงด้วยใช่ไหม
สือ

ถูกต้อง ท�าใหญ่เลย ปัจจุบนั ทีเ่ ขาทดลองนิวเคลียร์
ไม่ได้จะเป็นภัยคุกคามต่อโลกจริงๆ อเมริกาก็ฮมึ่ ๆ
อยูต่ ลอดเวลา แต่ทา� อะไรไม่ได้ แม้วา่ จีนจะยกมือ
เห็นด้วยกับมติคว�า่ บาตรเกาหลีเหนือ แต่ตอ้ งมี 5
ชาติ ทีเ่ ห็นพ้องต้องกัน ในยูเอ็น 5 ชาติ ต้องลงมติ
เห็นพ้อง ผมเชือ่ ว่ามันเป็นแค่สญ
ั ลักษณ์ บางส่วน
ก็คว�า่ บาตร แล้วก็พดู เป็นนัยแต่วา่ ไม่เอาจริง เป็นการ
ปรามเฉยๆ จีนพูดว่าถ้าอเมริกา Preventive Attack
ต่อเกาหลีเหนือ จีนก็จะอยู่เฉยไม่ได้ ต้องช่วย
เกาหลีเหนือ อันนี้จีนพูดชัดเลย
จีนไม่ยอมให้เกำหลีเหนือล้มแน่ๆ ถูกไหม

สามารถยิ ง ให้ ต กลง
ในรั ฐ อะแลสกาของ
สหรั ฐ อเมริ ก าได้
• วันที่ 28 ได้ทดสอบ
ขีป นาวุธอีกลูก ที่โคจร
สู ง สุ ด ที่ ร ะดั บ 3,000
กม. สหรัฐอเมริกาชี้ว่า
จรวดดั ง กล่ า วมี ร ะยะ
ท�าการถึงรัศมี 10,000 กม.

สิงหำคม

วันที่ 26 ได้ปล่อยขีปนาวุธพิ สั ย ใกล้ 3 ลู ก
โดยออกจากฐานที่
คั ง วอน 2 ลู ก ไปตก
ในทะเลญี่ปุ่น

แน่นอน จีนใช้เกาหลีเหนือเป็นลูกน้องไปแหย่
เพราะจีนจะไปแหย่อเมริกาไม่ได้ ไม่ต้องเล่นเอง
ดิสเครดิตอเมริกาไปเรื่อยๆ ถ้าหากเกาหลีเหนือ
เกิดล้มขึ้นมาจริงๆ จีนจะเดือดร้อน เพราะคน
20 กว่าล้านคน ต้องทะลักเข้าไปในจีน จีนต้องให้
ความช่วยเหลือ เพราะฉะนัน้ จีนไม่อยากรับภาระ
ตรงนี้ เกาหลี ใ ต้ ก็ ไ ม่ อ ยากให้ เ กิ ด สงครามบน
คาบสมุทรเกาหลี
รัสเซียเหมือนกับจีน คือพยำยำมรักษำตรงนีไ้ ว้

แน่นอน ก็ต้องหาเพื่อนไง เขาเรียกว่าพันธมิตร
อเมริกาก็หาพันธมิตร ต้องการให้ประเทศต่างๆ
เป็นเสรีนยิ ม เสรีประชาธิปไตย และขณะเดียวกัน
สหภาพโซเวียตกับจีนก็หาพันธมิตร
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รัสเซียและจีนยังปรับประเทศในแบบทุนนิยม
ปั จ จั ย อะไรที่ ท� ำ ให้ เ กำหลี เ หนื อ คงสภำพเดิ ม
ไม่เปิดรับธุรกิจสมัยใหม่

เขาบอกกันมาว่า คิมอิลซุง บอกว่า ต่อไปในโลก
เกาหลีเหนือจะเป็นศูนย์กลางคอมมิวนิสต์ของโลก
นั่นหมายความว่า คนอื่นไม่เป็นไม่เป็นไร แต่ว่า
เกาหลีเหนือจะเป็นคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์แบบ
สิ่ ง ที่ เ กำหลี เ หนื อ ก� ำ ลั ง ท� ำ คื อ กำรแสดง
แสนยำนุ ภ ำพเรื่ อ งอำวุ ธ เพื่ อ แสดงว่ ำ ไม่ ไ ด้
เป็นประเทศที่อ่อนแอแบบที่คนอื่นดูถูก

ตอนนี้ เ กาหลี เ หนื อ เป็ น ประเทศนิ ว เคลี ย ร์ แ ล้ ว
แปลว่า ไม่ให้ใครมารังแกได้งา่ ย พูดอะไรใครก็ฟงั
ขยับตัวหน่อยหนึ่งคนก็จับตาดู เพราะฉะนั้นทุก
ประเทศอยากมีเอาไว้ตอ่ รอง ตอนแรกไม่มใี ครเชือ่
อเมริกาประณามหยามเหยียดตลอด แต่ตอนนีก้ ลัว
จริงๆ เพราะเขายึดว่านี่คือประเทศศัตรู เพราะว่า
อเมริกาก็วา่ เขาเป็นศัตรู
้ ที่ 3 จะเกิดไหม
สงครำมโลกครัง

ไม่เกิดแน่นอนครับ เพราะเกาหลีเหนือไม่มีความ
สามารถทีจ่ ะสร้างสงคราม ประชากรแค่ 23 ล้านคน
ไม่พอ อาหารการกินก็ไม่เพียงพอ การท�าสงคราม
ต้องเป็นประเทศทีม่ งั่ คัง่ พอสมควร ต้องมีเงินมีทอง
เพราะสงครามอาจเกิดขึน้ นาน
ท่ำทีของ โดนัลด์ ทรัมป์ ดูลดทอนภำพของ
่ ม
่ งกำรเมืองด้วย
ควำมเข้มแข็งเวลำทีฮ
ึ่ ๆ เรือ

ใช่ คือทรัมป์กม็ จี ดุ อ่อน จะหาพวกพ้องก็ยาก ยุโรป
ก็ไม่เอาด้วย หนังสือพิมพ์ออกข่าวตลอดว่าทรัมป์
ฮึม่ ๆ ใส่เกาหลีเหนือ แต่ 2-3 วัน ก็คอ่ ยๆ เลือนไป
อะไรจะเกิดขึน้ ในอนาคตผมก็ไม่รแู้ น่ แต่ผมไม่คดิ
ว่าสงครามจะเกิดขึ้นจริง เพราะสภาพแวดล้อม
มันไม่จริง ในอเมริกามีกลุม่ เยอะ พวกทีไ่ ม่เห็นด้วย
เขาขัดแย้งกันเลย การท�าสงคราม ประเทศนัน้ มัน
ต้องเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันพอสมควรนะ ถ้าถาม
ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร มันก็ตอ้ งเป็นอย่างนี้
อเมริกาก็จะถูกท้าทายไปเรื่อยๆ แต่ที่เหนื่อยอีก
ที่หนึ่งคือญี่ปุ่น เพราะยิงข้ามหัวกันตลอดใช่ไหม
เมือ่ ไรไม่รจู้ ะหล่นใส่ตวั เอง ผมเหนือ่ ยแทน จะท�า
อะไรก็ลา� บาก ญีป่ นุ่ มีทต่ี า้ นขีปนาวุธรอบเกาะเลย
เขาซือ้ มาจากอเมริกา ติดตัง้ เรียบร้อยแล้ว แต่กย็ งิ
ข้ามไปมา คนเป็นผูน้ า� ไม่คอ่ ยมีความสุขหรอก แต่ถงึ
อย่างไรผมมองว่าสงครามไม่เกิดแน่ๆ
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RUN, BABY, RUN
ชาเลน ฟลานาแกน (ซ้าย) นักวิง
่ สาวเจ้าถิน
่ คว้าชัยในรายการวิง
่ ทีซเี อส นิวยอร์ก ซิต้ี มาราธอน ณ มหานคร
นิวยอร์ก เมือ
่ วันที่ 5 พฤศจิกายนทีผ
่ า่ นมา ด้วยเวลา 2 ชัว่ โมง 26 นาที 53 วินาที โดยเป็นผูช
้ นะชาวอเมริกน
ั
คนแรกในรอบ 40 ปี ขณะเดี ย วกั น คามี ล เฮอร์ ร อน หญิ ง สาวชาวอเมริ กั น อี ก คนวั ย 35 ปี
เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในการแข่งขันวิ่งระยะทาง 100 ไมล์ ในรายการ เดอะ ทันเนล ฮิลล์ 100 ไมล์
ที่เมืองเวียนนา รัฐอิลลินอยส์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ด้วยเวลา 12 ชั่วโมง 42 นาที 39 วินาที
โดยถือเป็นเวลาที่เร็วที่สุดในจ�านวนนักวิ่งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงในปีน้ี และท�าลาย
สถิตเิ ดิม 13 ชัว่ โมง 47 นาที 41 วินาที ทีย
่ น
ื หยัดมาตัง
่ 7.38 ชัว่ โมง
้ แต่ปี 1991 คามีลวิง
่ ด้วยความเร็วเฉลีย
และนี่เป็นการแข่งขันระยะทาง 100 ไมล์ ครั้งแรกของเธอ

19

TIME STANDS STILL
AT BIG BEN
เที่ยงของวันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น
คื อ การส่ ง เสี ย งบอกเวลาครั้ ง สุ ด ท้ า ยจาก
หอนาฬิ กาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอน หลังจากที่
ท�าหน้าทีม
่ ายาวนานกว่า 157 ปี ตัง
้ แต่สร้างขึ้น
เมือ
่ วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1834 โดยทางรัฐสภา
สหราชอาณาจักรอนุมต
ั โิ ครงการบูรณะซ่อมแซม
ครัง
้ ใหญ่เป็นเวลา 4 ปี ด้วยงบเกือบ 1,500 ล้านบาท
หอนาฬิกาคูบ
่ า้ นคูเ่ มืองอังกฤษจะกลับมาส่งเสียง
บอกเวลาอีกครั้งในปี 2021
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THE IDEAL LIBRARY FOR
BOOKWORMS?
ห้องสมุดประชาชนเทียนจินเปิดตัวอย่างยิง
่ ปลาย
่ ใหญ่เมือ
เดือนตุลาคม ด้วยดีไซน์รว่ มสมัยสะดุดตา จากผลงานการ
ออกแบบของบริษท
ั สัญชาติดต
ั ช์ เป็นแหล่งความรูส
้ า� หรับ
หนอนหนังสือ สามารถจุหนังสือได้มากถึง 1,200,000 เล่ม
มีทง
ั้ หมดถึง 5 ชัน
้ ทีท
่ ง
้ ครองพืน
้ั หมด 33,700 ตารางเมตร
แม้ภายหลังจะมีขา่ วว่าภาพหนังสือจ�านวนมหาศาลส่วนใหญ่
เป็นเพี ยงภาพสันหนังสือที่น�ามาติดไว้เท่านั้น ปัจจุบัน
ห้องสมุดแห่งนีม
้ ห
ี นังสือจ�านวน 200,000 เล่ม ส�าหรับให้
หนอนหนังสือไปเลือกอ่านได้ตามใจชอบ

THE X-CEPTIONAL RETURNS OF iPHONE
ดูเหมือนโทรศัพท์มอ
ื ถือทีป
่ ลุกปั้นโดย สตีฟ จ็อบส์ ผูล
้ ว่ งลับ อยูค
่ ก
ู่ บ
ั เรามานาน แต่ในความเป็นจริงไอโฟน
เพิ่งจะเข้ามาปฏิวต
ั ว
ิ งการสือ
่ สาร และกลายเป็นส่วนส�าคัญของชีวต
ิ ผูค
้ นจนเปรียบได้กบ
ั อวัยวะชิน
่
้ หนึง
ในโอกาสส�าคัญเช่นนี้ ผูผ
้ ลิตอย่าง Apple จากการน�าของ ทิม คุก เผยโฉมโทรศัพท์รน
ุ่ ล่าสุดในชือ
่ iPhone X
หรือไอโฟน เท็น ซึง
่ ในเวลาต่อมาวางจ�าหน่ายวันแรกในซานฟรานซิสโก วันที่ 3 พฤศจิกายน สนนราคาเริม
่ ต้น
999 เหรียญสหรัฐ เปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ไอโฟน เท็น ติด 1 ใน 25 นวัตกรรมยอดเยีย
่ ม
ประจ�าปี 2017 จากการจัดอันดับของนิตยสาร TIME
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THE ERA OF AI
แฟนๆ THE STANDARD ทัง
้ ทางเว็บไซต์และนิตยสาร
คงจะได้ผ่านตาข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับพั ฒนาการของ
ปัญญาประดิษฐ์มาตลอดทัง
้ ปี

เราได้เห็นสัญญาณว่าในอนาคตเราจะสามารถใช้
บริการรถยนต์ไร้คนขับอย่างแน่นอน ในขณะที่สกุลเงิน
คริปโตและการลงทุนผ่านบิตคอยน์ก�าลังก่อตัวเป็นรูป
เป็ น ร่ า งอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ไหนจะเรื่ อ งการพั ฒ นา
หุ่นยนต์ให้ท�าหน้าที่พนักงานต้อนรับ และการให้สิทธิ
พลเมืองแก่ปัญญาประดิษฐ์ในซาอุดีอาระเบียและญี่ปุ่น
ที่ชวนให้เรานึกถึงการอยู่ร่วมกับ ‘สิ่งเทียมมนุษย์’ แบบใน
ภาพยนตร์เรื่อง A.I. Artificial
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้
อาจมีมากเกินที่จะประมวลไว้ได้หมด THE STANDARD
เลือกจะพูดคุยกับ ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมัน่ คง นายกสมาคม
ปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย เพือ่ ไขข้อข้องใจว่า เอไอ
หรือปัญญาประดิษฐ์ คืออนาคตอันใกล้ หรือปัจจุบัน
ที่มาถึงโดยเราไม่รู้ตัว
สองปีท่ีแล้วที่สมำคมฯ ก่อตั้งขึ้นมำ ถ้ำพู ดกันจริงๆ
ตำมกระแสโลกถือว่ำช้ำไปไหม

เอไอในระดับโลกเริ่มมาประมาณ 50-60 ปีแล้ว อย่างเช่น
IJCAI (International Joint Conference on Artificial
Intelligence) ในปี 2019 จะครบรอบ 50 ปีแล้ว ของเรา
ก็ เ พิ่ ง เริ่ ม 2-3 ปี นี้ เ อง ของญี่ ปุ ่ น มี JSAI (Japanese
Society for Artificial Intelligence) ตั้งมา 20-30 ปีแล้ว
เมืองไทยเราแค่ 2 ปี ถือว่าเป็นเด็กเดินเตาะแตะ
ข้อดีของการเกิดช้าคือ เราได้เทคโนโลยีใหม่ ก็เหมือน
รถไฟฟ้าน่ะครับ ถ้าประเทศทีส่ ร้างก่อนเวลาจะเปลีย่ นแปลงที
เขาจะล�าบาก และต้องใช้เวลาในการปรับระบบเดิมให้เป็น
ระบบใหม่ ส่วนประเทศที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เอาเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ได้เลย แล้วใช้เวลาแป๊บเดียวก็ให้บริการได้ และ
รวดเร็วกว่าเดิมด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า
แต่ปัญหาคือ เราต้องพยายามสร้างนักวิจัยที่รู้จัก
รวบรวมสิ่งที่มีอยู่ หรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีอยู่
บทบำทของสมำคมปัญญำประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
ท�ำหน้ำที่อะไรบ้ำง

เรามองเรื่องวิชาการ เพราะสมาคมฯ เริ่มจากนักวิชาการ
อาจารย์ ซึ่งสอนเรื่องเอไอ ท�างานวิจัยด้านเอไอมาตลอด
เราตั้งบทบาทว่า เราจะเผยแพร่วิชาการด้านเอไอ มีการ
จัดงานวิชาการ เพื่อให้มีเวทีส�าหรับเด็กรุ่นใหม่ได้โชว์
ผลงาน และให้อาจารย์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้
เกิดความร่วมมือกัน

ในภำพรวม เอไอเข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ�ำวันของ
มนุษย์มำกแค่ไหน

มากเลยครับ ในทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับเรา เช่น กล้องถ่ายรูป
สมัยก่อนก็มีระบบการท�างานง่ายๆ เดี๋ยวนี้สามารถจับ
หน้าคนได้ ลิงก์ขึ้นคลาวด์ได้ ในโรงงานมีเอไอเข้าไปช่วย
ตรวจจับของมีตา� หนิ ไม่ได้มาตรฐาน ในส่วนของหลายๆ ที่
ธนาคารก็อยากได้เอไอเข้าไปช่วยในเรื่องของ Fintech
(ฟินเทค) ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้รู้ว่าควร
จะลงทุนแบบไหน
เอไอเข้ามามีบทบาทในแวดวงอุตสาหกรรมและด้าน
การเกษตร ด้านการแพทย์ก็ใช้เอไอ เช่น หุ่นยนต์ในการ
ช่วยผ่าตัด อย่างการผ่าตัดทางไกล เรื่อง Tele-Medicine
การให้บริการทางการแพทย์ทางไกล หรือถ้าไม่ใช่ผ่าตัด
ก็อาจเป็นการให้ค�าปรึกษาทางไกล
จำกคอมพิ วเตอร์ตั้งโต๊ะ สู่โทรศัพท์มือถือ จนถึงเอไอ
ซึ่งคนพู ดกันว่ำ เป็นยุคอินเทอร์เน็ตที่ 3 โครงสร้ำง
พื้ นฐำนของไทยเหมำะกั บ กำรรองรั บ เรื่ อ งปั ญ ญำ
ประดิษฐ์แล้วหรือยัง

ตอนนี้ผมว่าในเรื่องการเรียนการสอนก็คงต้องมีการให้
ความรู้ ตอนนี้ในเมืองไทยคนยังไม่ค่อยตระหนักถึงความ
ส�าคัญของเอไอ ขนาดในเมืองเองผมว่าก็ยังน้อย

อย่ ำ งหนึ่ ง ที่ เ รำพู ดกั น ว่ ำ เป็ น สิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ใ น
่ รอบคลุมระบบกำรท�ำธุรกิจ
ชีวต
ิ ประจ�ำวันคือฟินเทค ทีค
ทำงดิจิทัล

เรื่องฟินเทค หรือเรื่องสกุลเงินคริปโต ที่มาจากบิตคอยน์
และบล็อกเชนอะไรพวกนีผ้ มว่ามีความปลอดภัยระดับหนึง่
เพราะเป็นเทคโนโลยีทม่ี าจากความคิดว่าทุกคนเข้ามาดูแล
ระบบร่วมกัน มีความเสถียร สมัยก่อนประเทศไหนจะ
พิมพ์เงินต้องมีทองค�า อเมริกาพิมพ์เอง (หัวเราะ) แต่ว่า
บิตคอยน์ให้ระบบเข้าช่วย ไม่จ�าเป็นจะต้องมีทองค�ามา
รั บ รองก่ อ น ราคาจะขึ้ น อยู ่ กั บ ตลาด สกุ ล ไหนที่ มี ค น
ต้องการมาก ราคาก็จะสูง จ�านวนจะตายตัวอยู่ตรงนั้น
ไม่สามารถจะปั๊มเงินขึ้นมาใหม่ได้ เพราะว่าระบบจะรู้
ทุกคนจะเห็นได้ มีความโปร่งใส และมีความเป็นระบบ
ปิดที่ป้องกันการโจรกรรมได้ จะเห็นว่าใครต้องได้เท่าไร
และโกงไม่ได้ คือมันมี 2 อย่าง ที่อยู่ในระบบเดียวกัน
สกุลเงินคริปโตมาแน่นอน อนาคตก็อาจจะมาแทนเงิน
เราอาจได้ใช้เงินพวกนีซ้ อื้ ของก็ได้ คนจีนมาเทีย่ วเมืองไทย
จ่ายเงินผ่านอาลีเพย์ด้วยมือถือ ไม่ต้องถือเงินสด ไม่ต้อง
ไปหาที่แลกเงิน
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PRINCELY RETIREMENT
หลังจากทรงปฏิบต
ั พ
ิ ระราชกรณียกิจเคียงคูส
่ มเด็จพระบรมราชินน
ี าถเอลิซาเบธที่ 2 มาตลอดพระชนม์ชพ
ี เจ้าชายฟิลป
ิ ดยุกแห่งเอดินบะระ
ทรงเกษียณจากพระราชกรณียกิจอย่างเป็นทางการ เมือ
่ วันที่ 2 สิงหาคมทีผ
่ า่ นมา ด้วยพระชนมายุ 96 พรรษา

DO IT FOR LOVE
เมื่อความรักสุกงอม เราพร้อมจะเสียสละทุกอย่าง เจ้าหญิงมาโกะแห่งราชวงศ์เบญจมาศจากแดนอาทิตย์อุทัย ด้วยพระชันษา 25 ปี
ทรงสละฐานันดรศักดิเ์ พื่อเสกสมรสกับสามัญชน โดยเมือ
่ วันที่ 3 กันยายนทีผ
่ า่ นมา ทรงประกาศหมัน
่ มัน
้ หมายกับ เคอิ โคมุโระ พระคูห
้
ซึง
่ เป็นเพื่อนร่วมชัน
้ ทีเ่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียวด้วยกัน และคบหากันมานาน 5 ปี โดยพิ ธีเสกสมรสคาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้า
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WHEN HARRY MEETS MEGHAN
เมื่อเจ้าชายแฮร์รี ทรงพบกับ เมแกน มาร์เกิล ในเดือนกรกฎาคม ปี 2010 ทรงตกหลุมรักอย่างรวดเร็ว ซึ่งแทบจะเป็นรักแรกพบ ก่อนที่สาวทั้งโลก
จะอกหัก เมื่อรัชทายาทล�าดับที่ 5 ของราชวงศ์วินด์เซอร์แห่งอังกฤษ ทรงประกาศหมั้นหมายกับแฟนสาวชาวอเมริกัน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
ทีผ
่ า่ นมา เจ้าชายวัย 33 ทรงปลาบปลืม
้ นักแสดงชาวอเมริกน
ั จากซีรส
ี ์ Suits มาก่อนทีจ
่ ะได้พบตัวจริง ทรงให้สม
ั ภาษณ์กบ
ั บีบซ
ี ห
ี ลังประกาศข่าวหมัน
้ ว่า
ทรงคุกพระชานุ (เข่า) ลงข้างหนึ่ง และขอแต่งงาน ระหว่างที่ทั้งสองช่วยกันท�าไก่อบในครัวที่พระต�าหนักเคนซิงตัน โดยทั้งสองจะเข้าพิ ธีเสกสมรส
ในเดือนพฤษภาคม ปี 2018 เจ้าสาวของพระองค์เป็นนักแสดงสาววัย 36 ปี ที่มีพ่อเป็นคนผิวขาวและแม่เป็นชาวแอฟริกัน-อเมริกัน เคยแต่งงาน
ในปี 2011 และหย่าขาดในอีก 2 ปีถัดมา
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THE BIGGEST OSCARS
BLUNDER
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 ตามเวลาท้องถิน
่
ในสหรัฐอเมริกา ค�า่ คืนที่ยิ่งใหญ่ท่ส
ี ุดในวงการ
ภาพยนตร์ฮอลลีวูด กลายเป็นความผิดพลาด
ครัง
่ี ด
ุ บนเวทีออสการ์ เมือ
่ มีการประกาศ
้ ใหญ่ทส
ชื่อ La La Land เป็นผู้ชนะในสาขาภาพยนตร์
ยอดเยีย
่ ม ก่อนทีผ
่ อ
ู้ า� นวยการสร้างทีก
่ า� ลังกล่าว
รับรางวัลจะรูต
้ วั ในภายหลัง และมอบรางวัลให้
กับผูช
้ นะทีแ
่ ท้จริงคือ Moonlight ถือเป็นความ
ผิดพลาดที่สร้างความงุนงงให้กับผู้ชมทั้งโลก

HOLLYWOOD’S WEINSTEIN
EFFECT
ดาราสาวร่วมแฉพฤติกรรมทางเพศในวงการ
ฮอลลีวูด

กระแสข่าวดาราสาวชื่อดังกว่า 40 ราย ออกมา
เปิดเผยว่าเคยถูก ฮาร์วยี ์ ไวน์สตีน โปรดิวเซอร์ชอื่ ดังวัย
65 ปี ใช้ตา� แหน่งหน้าทีล่ ว่ งเกินทางเพศ ข่มขืน และ
ควบคุมผู้หญิงมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ เมื่อเดือน
ตุลาคมที่ผ่านมา สร้างความสั่นสะเทือนแก่โลกให้
หั น กลั บ มาตั้ ง ค� า ถามถึ ง การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ห ญิ ง ใน
อุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกอีกครั้ง และหลังจาก
ข่าวของไวน์สตีนแพร่สะพัด ก็เริ่มมีดาราสาวอีก
จ�านวนไม่น้อยทยอยลุกขึ้นมาเปิดโปงถึงสิ่งที่เคย
ถูกกระท�าระหว่างการท�างานในวงการฮอลลีวูด
อย่างต่อเนือ่ ง จนเป็นทีน่ า่ ตกใจอย่างยิง่ ว่าในดินแดน
ที่ขึ้น ชื่อ ว่าเสรี ท�า ไมการให้ความเคารพและให้
เกียรติแก่สตรีจึงยังไม่เกิดขึ้น
THE STANDARD รวบรวมชายทั้งเบื้องหน้า
และเบือ้ งหลังในวงการฮอลลีวดู ทีพ่ วั พันกับการล่วง
ละเมิดทางเพศ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
กับดาราสาวและเพื่อนร่วมงานอีกหลายคน
วันที่ 5 ตุลาคม หลังการรายงานข่าว ฮาร์วีย์
ไวน์สตีน ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวนับไม่ถ้วน
โปรดิวเซอร์คนดังถูกไล่ออกจากบริษัท Weinstien
Company บริ ษั ท ที่ ตั ว เขาร่ ว มก่ อ ตั้ ง โดยคณะ
ผู้บริหารซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรเบิร์ต บ็อบ ไวน์สตีน
น้องชายของตนเอง เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายที่
ไม่ขอร่วมงาน และขอยกเลิกสัญญากับบริษัท

วันที่ 11 ตุลาคม เบน แอฟเฟล็ก ผู้เคยออกมา
ประณามการกระท�าของไวน์สตีน แต่เขาเองก็โดน
แฉว่า เคยจับหน้าอกพิธีกรสาว ฮีลารี เบอร์ตัน
ในรายการ TRL (Total Request Live) ช่อง MTV
จนเจ้าตัวต้องทวีตข้อความขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
วันที่ 12 ตุลาคม สตีเวน ซีกัล นักแสดงหนังบู๊
ชื่อดัง เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกดาราสาว ลิซา เกอร์เรโร
แฉว่า เขาเคยขอนัดพบเธอเป็นการส่วนตัวระหว่าง
การถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง Fire Down Below
และแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
วันที่ 12 ตุลาคม โอลิเวอร์ สโตน ถูกแฉโดย
แคร์รี สตีเวนส์ ดาราสาวและนางแบบ เธอทวีต
ข้อความในทวิตเตอร์ว่า เขาเคยลวนลามเธอใน
ปาร์ตี้ หลังจากนั้น แพทริเซีย อาร์เควตต์ ได้ออกมา
สนับสนุน แคร์รี สตีเวนส์ ว่า โอลิเวอร์ สโตน นั้นเคย
ท�าให้เธอรู้สึกไม่สบายใจกับพฤติกรรมบางอย่าง
เช่นกัน
วันที่ 17 ตุลาคม รอย ไพรซ์ โปรดิวเซอร์แห่ง
Amazon Studio ลาออกจากบริษัท หลังจากที่
ผู้อ�านวยการผลิต อิซา แฮกเกตต์ ออกมากล่าวหา
ว่าเขาพยายามพูดจาเชิงชูส้ าวและแสดงพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมกับเธอในงาน Comic Con เมือ่ ปี 2014

วันที่ 17 ตุลาคม บ็อบ ไวน์สตีน น้องชายที่
ตัดสินใจไล่พี่ชายออกจากบริษัทของตัวเองหลัง
เกิดข่าวฉาว ถูกกล่าวหาว่า เคยล่วงเกินทีมงานหญิง
ซี รี ส ์ โ ทรทั ศ น์ ด ้ ว ยเช่ น กั น โดย อแมนดา เซเกล
โปรดิวเซอร์ซีรีส์ The Mist กล่าวว่า เขาพยายาม
พูดจาเชิงชู้สาวกับเธอหลายครั้ง และยังชวนเธอไป
ดินเนอร์สองต่อสอง ซึ่งทนายของไวน์สตีน ออกมา
ปฏิเสธเรื่องนี้
วันที่ 22 ตุลาคม เจมส์ ทูแบ็ก นักเขียนและ
ผูก้ า� กับ ถูกผูห้ ญิง 38 คน กล่าวหาว่าเขาล่วงละเมิด
ทางเพศ LA Times รายงานว่า เขาชอบตีสนิทผูห้ ญิง
ในนิวยอร์ก โดยสัญญาว่าจะท�าให้พวกเธอกลาย
เป็นดารา แต่สุดท้ายมักจบลงที่การนัดพบเพื่อไป
ส�าเร็จความใคร่และเล้าโลมพวกเธอ
วันที่ 29 ตุลาคม เควิน สเปซีย์ ดารา ผู้ก�ากับ
และโปรดิวเซอร์ ถูก แอนโทนี แรปป์ นักแสดง
ภาพยนตร์ Star Trek กล่าวหาว่า เขาเคยล่วงละเมิด
ทางเพศและถู ก บั ง คั บ ให้ มี เ ซ็ ก ซ์ เ มื่ อ อายุ 14 ปี
เควินแถลงว่า เขาจ�าเหตุการณ์นไี้ ม่ได้ แต่ถงึ อย่างไร
ก็ขอโทษที่ท�าให้แรปป์ต้องแบกความรู้สึกนี้มานาน
วันที่ 31 ตุลาคม แอนดี้ ดิก นักแสดงตลกต้อง
ชวดงานหนัง Raising Buchanan เพราะถูกกล่าวหา
ว่าล่วงละเมิดทางเพศ และแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งเขาตอบโต้ว่า “ผมไม่ได้ลวนลามใคร
ผมแค่เคยจูบใครสักคนที่แก้ม เพื่อบอกลาและเลีย
พวกเธอ นั่นเป็นสไตล์ของผม”
วันที่ 31 ตุลาคม เจเรมี พิเวน ถูก อารีแอน
เบลลามาร์ กล่าวหาว่าเขาจับหน้าอกและก้นเธอที่
แมนชั่น Playboy สถานที่ถ่ายท�าซีรีส์ Entourage
วันที่ 1 พฤศจิกายน ดัสติน ฮอฟฟ์แมน ถูก
แอนนา แกรห์ม ฮันเตอร์ เขียนบทความพิเศษใน
The Hollywood Reporter ว่า เขาเคยล่วงเกิน
เธอเมื่ออายุ 17 ปี ระหว่างการถ่ายท�าภาพยนตร์
Death of a Salesman
วันที่ 1 พฤศจิกายน เบรตต์ แรตเนอร์ ผู้ก�ากับ
และโปรดิวเซอร์ ถูกผู้หญิง 6 ราย แฉว่าเคยถูก
เขาล่วงเกินและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งมี
ทั้ ง นาตาชา เฮนส์ ท ริ ด จ์ และ โอลิ เ วี ย มุ น น์
โดยนาตาชาเล่าว่า เคยถูกแรตเนอร์บังคับให้ท�า
ออรัลเซ็กซ์ให้เขา ขณะทีโ่ อลิเวียเล่าว่า เขาพยายาม
ส�าเร็จความใคร่ต่อหน้าเธอ

BYE BYE, BUFFON
จันลุยจี บุฟฟอน ต�านานผู้รักษาประตูทีมชาติ
อิตาลี ประกาศแขวนสตัด
๊ กับทีมชาติ หลังอิตาลี
ตกรอบคัดเลือกฟุ ตบอลโลกเป็นครัง
้ แรกในรอบ
60 ปี หมดสิทธิไ์ ปเล่นรอบสุดท้ายฟุ ตบอลโลก
2018 ทีร่ ส
ั เซีย

ANIMAL LIVES MATTER
อิสราเอลจัดงานเดินขบวนเรียกร้องสิทธิแทนสัตว์โลกยิง
่ี ด
ุ ครัง
่ ในประวัตศ
ิ าสตร์ ผูค
้ นนับพันออกมารวมตัวกันใจกลางกรุงเทลอาวีฟ
้ หนึง
่ ใหญ่ทส
เดินขบวนประท้วงการกระท�าไร้เมตตาทีม
่ นุษย์ทา� ต่อสัตว์ รวมถึงต่อต้านการน�าเข้าสัตว์เป็นๆ จากยุโรป ที่ถูกอัดในที่แคบๆ ระหว่างการขนย้าย
อีกหนึง
่ การประท้วงทีป
่ ่ นป่
ั วนความรูส
้ ก
ึ คนทีพ
่ บเห็นต้องยกให้ผป
ู้ ระท้วงแห่งสาธารณรัฐเช็กทีแ
่ ทบจะเปลือยและนอนทอดร่างร่วมกัน โดยเนือ
้ ตัว
เปรอะเปื้ อนเลือดปลอม เพื่ อประท้วงการใช้สัตว์ในการทดลองต่างๆ รวมถึงการกระท�าทารุณต่อสัตว์ไม่ว่ารูปแบบใดๆ
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FORCES OF NATURE
แผ่นดินไหว ไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด ไต้ฝุ่นถล่ม
สารพั ดภัยพิ บัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นตลอดปี
ที่ก�าลังจะผ่านไป เหล่านี้คือเหตุการณ์ส�าคัญ
ที่สร้างผลกระทบในวงกว้าง
Mount Agung

ภูเขาไฟอากุง บนเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
เกิดปะทุขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 1963 คร่าชีวิตผู้คนกว่า
1,500 คน และบาดเจ็บหลายพันคน ส�านักงาน
จัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียสั่งอพยพ
ประชาชนบนเกาะบาหลีเกือบ 50,000 คน ออกจาก
พื้นที่ใกล้เคียง และประกาศเตือนภัยที่ระดับ 4
หรือระดับสูงสุด
Typhoon Lan

วันที่ 23 ตุลาคม ไต้ฝุ่นลังพัดขึ้นฝั่งทางจังหวัด
ชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีความเร็วลมสูงสุด
198 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมฝนตกหนักสูงสุด
800 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 48 ชั่วโมง
ไต้ฝนุ่ ลังได้พดั ผ่านใกล้กรุงโตเกียวก่อนมุง่ หน้า
ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณเกาะฮอนชู
ทางการอพยพผู้คนมากกว่า 200,000 คน
Hurricane Harvey

วันที่ 25 สิงหาคม เฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ ระดับความ
รุนแรง 4-5 พัดขึ้นฝั่งที่เมืองร็อกพอร์ต ริมชายฝั่ง
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเท็กซัส ด้วยความ
เร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางกว่า 215 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ต้นไม้หักโค่น ไฟฟ้าถูกตัด คลื่นซัดถล่ม
ชายฝั่ง น�้าท่วมสูง และเส้นทางจราจรถูกตัดขาด
ในหลายพื้ น ที่ ประธานาธิ บ ดี โ ดนั ล ด์ ทรั ม ป์
ประกาศให้รัฐเท็กซัสเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ขณะที่
เมื อ งท่ า คอร์ ป ั ส คริ ส ตี สั่ ง อพยพประชาชนใน
พื้ น ที่ ก ว่ า 320,000 คน ฮาร์ วี ย ์ เ ป็ น พายุ ห มุ น
ในมหาสมุทรแอตแลนติกที่รุนแรงสูงสุดในรอบ
12 ปี นับตั้งแต่เฮอร์ริเคนแคทรีนา และวิลมา
เมื่อปี 2005
Hurricane Irma

วันที่ 6 กันยายน เฮอร์ริเคนเออร์มาก่อตัวขึ้นใน
มหาสมุทรแอตแลนติก เคลือ่ นตัวเข้าถล่มหมูเ่ กาะ
ต่างๆ ในแถบทะเลแคริบเบียน รวมถึงฟลอริดา
มลรัฐทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา
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ขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก อาคารบ้านเรือน
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เม็กซิโกกว่า 3.8 ล้านคน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประชาชน
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MALCOLM
YOUNG
มือกีตาร์และผู้ก่อตั้งวง AC/DC
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Tom Petty and the Heartbreakers และมีผลงานอัลบั้ม
เดี่ยว 3 ชุด รวมทั้ง Full Moon
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และ เลดี้ กาก้า ในปัจจุบัน

MALCOLM
YOUNG
มือกีตาร์และผู้ก่อตั้งวง AC/DC
เสียชีวิตด้วยวัย 64 ปี เมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน หลังจากต่อสูก
้ บ
ั
โรคสมองเสื่อมมานาน
TOM PETTY
วันที่ 2 ตุลาคม โลกดนตรีสญ
ู เสีย
ต�านานแห่งวงการร็อก เมือ
่ ทอม
วัย 66 ปี เสียชีวต
ิ จากภาวะหัวใจ
หยุดเต้น ทอมเป็นนักร้องน�าวง
Tom Petty and the Heartbreakers และมีผลงานอัลบั้ม
เดี่ยว 3 ชุด รวมทั้ง Full Moon
Fever (1989) และ Wildflowers
(1994)
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200 สาขา ทัว่ กรุงเทพฯ

สยามดิสคัฟเวอรี่ กับแคมเปญยิง
่ ใหญ
New World New You กับแนวคิดที่
ทําไมเราตองตั้งปณิธานทําอะไรใหม
เพื่อเปลี่ยนตัวเอง ทําเพื่อคนรอบขาง
หรื อ แม แ ต ทํ า ให โ ลกในทุ ก ๆ ต น ป
พอสุ ด ทา ยสิ่ ง ที่ ตั้ ง ใจมั ก จะหายไป
ระหวางทาง
“คิดและทําสิ ไมตองรอ (No more
resolution, Action now)”
สยามดิสคัฟเวอรีส
่ รางสรรคพน
ื้ ที่
เปนโลกที่ใหคุณมาเปลี่ยน!

เปลี่ยนเพื่ อโลก

กับตนคริสตมาสที่สรางสรรคมาจากพลาสติกเหลือใช Upcycling Christmas Tree
จุดเริ่มตนของการ Upcycling Plastic Waste ดวยการใสไอเดียสรางสรรคชีวิตใหม
ใหพลาสติกกลับมาเปนสินคาที่มีมูลคาอีกครั้ง (from TRASH to TREASURE)
มาพรอมกับ exhibition ชวยรณรงคลดขยะในทะเล โครงการดีๆ ที่ทางบริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี รวมกับสยามดิสคัฟเวอรี่ สงเสริม
รณรงคใหเปลี่ยนพฤติกรรมลดขยะ ไมใหเกิดขยะลนในทะเล

เปลี่ยนเพื่ อน้องๆ

กับโครงการ Citizen of the Love ครั้งที่ 2
เปลี่ยนทุกการซื้อเปนการให ใหของขวัญสง
ความสุขใหเด็กดอยโอกาสในสังกัดมูลนิธิ
ซี.ซี.เอฟ เพือ่ เด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภฯ
เพียงเปนสวนหนึ่งโดยการรวมบริจาคเงินซื้อ
ของขวัญใหเด็กดอยโอกาสจํานวน 500 คน
ในราคา 50% ซึ่งสยามดิสคัฟเวอรี่จะสมทบ
อีก 50% และทุกๆ ใบเสร็จจากการชอปปง
ภายในสยามดิสคัฟเวอรี่ โดยลูกคาสามารถนํา
คูปองสวนลดพิเศษสําหรับซื้อสินคาในครั้ง
ตอไปมาบริจาคสมทบทุนใหองคกรสาธารณ
ประโยชนเพื่อสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนเพื่ อตัวเองและ
คนรอบข้าง

กับการมอบของขวัญสุดพิเศษตอนรับปใหม
ดวยโปรโมชันในแคมเปญ Siam Discovery
New World New You ที่จัดเต็มในรูปแบบ
สุดพิเศษทันที

GIFT FOR PARTY:

ชอปของเตรียมพรอมสําหรับการ
เฉลิมฉลองหนาเทศกาลและงาน
ปารตี้ มาเฮพรอมกันไดเลย!

GIFT FOR YOURSELF:

GIFT FOR TRAVEL:

ชอปของใหตวั เอง พรอมแลวสําหรับ
การเปลีย่ นตัวเองเปนคนใหมในปนี้

จะมีชวงเวลาไหนของปที่นาเที่ยว
เทากับหยุดยาวปลายป

เปลี่ยนเพื่ อแตกต่าง

กับ The Center of Gift Personalization
สยามดิสคัฟเวอรี่รวบรวมของขวัญที่มีความ
พิเศษดวยบริการ Personalize Service กับ
สินคาตางๆ รวมทั้งมี Gift Lab ที่ชั้น 3 บริการ
หอของขวัญแบบเกที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
เพิ่ ม คุ ณ ค า ให กั บ ของขวั ญ ทุ ก ชิ้ น ที่ ซื้ อ จาก
สยามดิสคัฟเวอรี่

GIFT FOR GOODWILL:

มอบของขวัญสุดพิเศษและมีคณ
ุ คา
ใหกับคนรอบขาง

สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมต้อนรับทุกคนตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2561
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THE ROYAL ASCENT TO HEAVEN
งานพระราชพิธถ
ี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช จัดขึน
้ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตัวเลขสรุปยอดรวม
ปวงชนชาวไทยที่เข้าร่วมงานพระราชพิ ธีฯ ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 26 ตุลาคม มีจ�านวนมากถึง 227,297 คน หลังเสร็จสิ้นพระราชพิ ธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าเยีย
่ มชมพระเมรุมาศและนิทรรศการบริเวณมณฑลพิธท
ี อ
้ งสนามหลวงได้ตง
ั ้ แต่วน
ั ที่ 2 พฤศจิกายนถึง 31 ธันวาคมนี้
หลังครบก�าหนดการ ชิน
่ เป็นสิง
้ ถอนและโยกย้ายไปตามสถานทีต
่ า่ งๆ เช่น น�าไปถวายวัด
้ ส่วนต่างๆ ของพระเมรุมาศซึง
่ ปลูกสร้างชัว่ คราว ทางส�านักพระราชวังจะรือ
โรงเรียน หรือเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติ
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RUN IT FORWARD
ประชาชนร่วมเอาใจช่วยทุกก้าววิง
่ ของ อาทิวราห์
คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม ในโครงการก้าว
คนละก้าว การวิ่งครั้งที่ 2 จากเบตงถึงแม่สาย
เพื่ อ ระดมทุ น ซื้ อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ม อบ
ให้แก่ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ หลังประสบ
ความส�าเร็จกับการวิ่ง 10 วัน 400 กิโลเมตร
ทีบ
่ างสะพาน จังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ เมือ
่ ปลาย
เดือนธันวาคมปีท่ีผ่านมา และสามารถระดมทุน
ไปได้กว่า 63 ล้านบาท บริจาคแก่โรงพยาบาล
บางสะพาน
การวิง
้ แลมไม่เพียงจะกระตุน
้
่ ของตูน บอดีส
ให้ ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาได้ ต ระหนั ก ถึ ง การช่ ว ยเหลื อ
ผู้คนมากขึ้น แต่ยังปลุกพลังแก่คนทั่วประเทศ
ให้ลุกขึ้นมาท�าตามความฝัน รวมถึงส่งเสียง
เรื่องการบริจาค ภาษีประชาชน และไวรัลร่วม
บริ จ าคจากแบรนด์ สิ น ค้ า ชื่ อ ดั ง ต่ า งๆ นานา
มาพู ดถึงทั่วสังคมออนไลน์
ขณะที่ ตู น ยั ง วิ่ ง อยู่ ใ นภาคใต้ ไ ม่ ก่ี สิ บ วั น
ยอดเงินบริจาคก็สูงกว่า 300 ล้านบาท และ
ยังคงทวีตัวเลขอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดเสียง
วิพากษ์วจ
ิ ารณ์ถง
ึ จิตสาธารณะของตูน บอดีส
้ แลม
กับการจัดการของรัฐด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ
ด้านภาษี
อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ ว่ า การท� า ความดี ข อง
ตูนครั้งนี้จะเรียกความสนใจจากผู้คนในด้านใด
แต่ในทุกๆ วัน ทุกคนจะได้เห็นภาพชาวบ้านร่วม
ส่งก�าลังใจ เงิน และสิ่งของมากมาย และออก
วิ่งไปกับตูน ซี่งสามารถติดตามได้ในเพจ ‘วันนี้
พี่ ตู น ได้ อ ะไร’ นอกจากนี้ ตู น ยั ง ได้ รั บ สิ่ ง ของ
พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับค�า
ชื่ น ชมจากนายกรั ฐ มนตรี ได้ รั บ รางวั ล คนดี
ศรีรต
ั นโกสินทร์ จากสภาสือ
่ มวลชนไทย รางวัล
คนดีประเทศไทย จากมูลนิธิคนดี ฯลฯ สะท้อน
ว่าคนไทยยกย่องเชิดชูตูน บอดี้สแลมเป็นฮีโร่
ของประเทศในวันนี้

THE TERRIBLE BANGKOK
FLOODS
เป็ น เวลากว่ า 6 ชั่ ว โมง ที่ ฝ นตกหนั ก ทั่ ว
กรุงเทพฯ ในคืนวันที่ 13 ตุลาคม จากอิทธิพล
พายุโซนร้อน ‘ขนุน’ (KHANUN) ท�าให้กรุงเทพฯ
มีนา�้ ท่วมขังในหลายพื้ นที่ทั้งหมด 55 จุด ด้วย
ปริมาณน�า้ ฝนที่มากถึง 214.5 มม. มีความสูง
ตั้งแต่ 10-40 ซม. คนกรุงเทพฯ ต้องตื่นมา
รับสภาพน�้าท่วมขังรอการระบาย รถจอดเสีย
สภาพการจราจรติด เป็น ทางยาว พลางแชร์
ภาพน�้าท่วมตามพื้ นที่ต่างๆ ลงโซเชียลมีเดีย
โดยเฉพาะถนนสายส�าคัญอย่างวิภาวดีรั ง สิ ต
ดินแดง ราชปรารภ แยกประชาสงเคราะห์
เพชรเกษม อโศกมนตรี เอกมัย ฯลฯ ทั้งนี้
ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครออกมากล่ า ว
ข อ โ ท ษ ป ร ะ ช า ช น พ ร้ อ ม เ ร่ ง ร ะ บ า ย น�้ า
อย่างเต็มที่ สรุปในปี 2560 ค น ก รุ ง เ ท พ ฯ
เผชิญกับน�า้ ท่วมขังทัง
้ สิน
้ ใน 59 ถนน
้ 512 ครัง
และเพื่ อแก้ปัญหาน�า้ ท่วมซ�า้ ซาก ทางกรุงเทพฯ
ได้ ม อบหมายให้ ทุ ก ส� า นั ก งานเขตเ ร่ ง จั ด ท� า
แผนรั บ มื อ น�้ า ท่ ว ม เพื่ อเร่ ง ประชาสั ม พั นธ์
แก่ ป ระชาชนให้ เ ตรี ย มรั บ มื อ ก่ อ นเข้ า สู่ ฤ ดู ฝ น
คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ปห
ี น้า

BANGKOK’S WORTH IT
เว็ บ ไซต์ เ ดอะมิ เ รอร์ ข องอั ง กฤษ รายงานผล
การจั ด อั น ดั บ ราคาค่ า ใช้ จ่ า ยการท่ อ งเที่ ย ว
ระยะยาวของเมื อ งต่ า งๆ ทั่ ว โลก ซึ่ ง ส� า รวจ
โดย Post Office Travel Money ได้จัดให้
กรุ ง เทพมหานครเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ คุ้ ม ค่ า
มากที่สุดอันดับ 1 ของโลก ประจ�าปี 2017 โดย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วใช้ จ่ า ยเงิ น น้ อ ยที่ สุ ด โดยที่ ไ ด้ รั บ
บริ ก ารในระดั บ คุ ณ ภาพเดี ย วกั น เมื่ อ เที ย บ
กับเมืองอืน
่ ๆ ทัง
่ ัก ค่าใช้จา่ ย
้ ด้านค่าโรงแรมทีพ
ในการเข้าชมสถานที่ส�าคัญ ค่าพาหนะ และค่า
อาหาร โดยอันดับ 2 คือโตเกียว อันดับ 3 คือปักกิง
่
อันดับ 4 คือดูไบ และอันดับ 5 คือเคปทาวน์
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THE ‘POOR’ CARD PROJECT
รัฐบาลออกโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มาลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือบัตรคนจน โดยเริม
ั รได้ตง
่ นไขของผูม
้ รี ายได้น้อย
้ั แต่เดือนตุลาคม เงือ
่ ลงทะเบียนในช่วงเดือนเมษายน และใช้บต
จะต้องมีสัญชาติไทย เป็นคนว่างงาน หรือรายได้ในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท และไม่เป็นเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิ์ท่จ
ี ะได้รับมี 2 ส่วนคือ ส่วนแรก ลดค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพ เช่น ซื้อสินค้าราคาถูกใน
ร้านธงฟ้าประชารัฐ ได้วงเงิน 200-300 บาทต่อเดือน ได้ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม และส่วนที่สอง ลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า รถร่วม บขส. และรถไฟ ไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน

THE BUS REVOLUTION THAT DOESN’T RUN WELL
กระทรวงคมนาคมวางแผนปฏิรูปองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจ�าทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 269 เส้นทาง
เพื่ อแก้ไขเส้นทางทับซ้อน พร้อมเปลี่ยนตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขรถเมล์ใหม่ตามกลุ่มเส้นทาง ในเดือนสิงหาคมและกันยายน หลังการทดลอง
พบว่า ประชาชนสับสนและไม่คน
ุ้ เคยกับตัวเลขใหม่จา� นวนมาก รวมถึงยังเป็นรถเมล์คน
ั เก่าทีแ
่ ค่ทาสีใหม่เท่านัน
ิ ารทดลอง และจะปฏิรป
ู ใหม่ในปี 2562
้ จึงขอยุตก
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YINGLUCK’S RICE AND FALL
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด
้ า� รงต�าแหน่งทางการเมืองอ่านค�าพิพากษาคดีจา� น�าข้าว ให้จา� คุก นางสาวยิง
่ ลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา 5 ปี
ไม่รอลงอาญา พร้อมออกหมายบังคับคดีให้นา� ตัวมารับโทษตามอาญา ตามความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ภายหลังจากค�าพิพากษา อดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีแต่อย่างใด
มีเพียงสือ
่ หลายส�านักทีเ่ สนอว่านางสาวยิง
้ ย
ั ทางการเมืองในประเทศอังกฤษ
้ ประเทศกัมพู ชา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือขอลีภ
่ ลักษณ์ได้หลบหนีไปต่างประเทศ ทัง

THE MURDERER-TURNED
INTERNET IDOL
เปรี้ยว-ปรียานุช โนนวังชัย และเพื่ อนอีก 4 คน
ก่ อ เหตุ ค ดี ฆ่ า หั่ น ศพ แอ๋ ม -วริ ศ รา กลิ่ น จุ้ ย
สาวคาราโอเกะ แล้ ว น� า ศพไปฝั ง ดิ น ที่ อ� า เภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยสารภาพว่า
มาจากความแค้นที่แอ๋มเป็นสายให้ต�ารวจเรื่อง
ค้ายาเสพติด จนกระทั่งอดีตสามีของเปรี้ยว
ถูกจับ แม้โทษสูงสุดของผู้ต้องหาคือประหาร
ชีวิต แต่กลับมีกลุ่มคนสวนกระแสสังคมตั้งตัว
เป็นแฟนคลับเปรี้ยว เพราะตั้งแต่มีข่าวติดตาม
การด� า เนิ น คดี น้ี เปรี้ ย วถู ก ขุ ด คุ้ ย ถึ ง ภู มิ ห ลั ง
ครอบครัว รอยสัก ความรัก ฯลฯ และยังติด
แฮชแท็ก #FCเปรี้ยว ให้ก�าลังใจว่อนโซเชียล
จนเหมือนคนให้กา� ลังใจลืมไปแล้วว่า สาวหน้าตาดี
คื อ ฆาตกรฆ่ า ผู้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง หั่ น ศพออกเป็ น
สองท่อน พร้อมตั้งค�าถามว่า สังคมมาถึงจุดที่
เอาคนร้ายเป็นไอดอลไปแล้วได้อย่างไร
4 THESTANDARD.CO

MARIA MANIA
มารีญา พู ลเลิศลาภ นางแบบและนักร้องลูกครึ่งไทย-สวีเดน วัย 25 ปี คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจ�าปีน้ี
มารีญาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอีราสมุส ประเทศเนเธอร์แลนด์ และปริญญาโท
สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม สคูล ออฟ บิซิเนส ประเทศสวีเดน สามารถพู ดได้ 4 ภาษาคือ ไทย อังกฤษ
สวี เ ดน และจี น กลาง อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ตั ว แทนสาวไทยเข้ า ประกวดมิ ส ยู นิ เ วิ ร์ ส 2017 ในวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายนที่ ผ่ า นมา
โดยผ่านเข้าถึงรอบ 5 คนสุดท้าย สร้างปรากฏการณ์มารีญาที่ทุกคนต่างลุ้นขอให้ ‘มงจงลง’ และให้ก�าลังใจเธอที่ต้องเจอ
กับค�าถามสุดหิน ‘การเคลื่อนไหวทางสังคมเหตุการณ์ไหนที่คุณคิดว่าส�าคัญที่สุดในยุคสมัยของคุณ’ ที่ชาวโซเชียลน�ามาลอง
หาค�าตอบภายใน 30 วินาที เช่นเธอดูบ้าง
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THE THAI
‘CINDERELLA MAN’
ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น คว้า
เข็มขัดแ ช ม ป์ ม ว ย โ ล ก W B C รุ่ น
ซูเปอร์ฟลายเวต 115 ปอนด์ เอาชนะ
โรมัน กอนซาเลซ ชาวนิการากัว ผูไ้ ม่เคย
แพ้ ใครจากสถิติชก 46 ครั้ง และยัง
เป็นเจ้าของสถิตแ
ิ ชมป์โลกถึง 4 รุน
่ ณ
เมดิสันสแควร์การ์เด้น สหรัฐอเมริกา
ทัง
่ อ
่ นขึน
้ สังเวียนบรรดานักวิจารณ์
้ ทีก
ต่างฟันธงว่า โรมัน กอนซาเลซ จะต้อง
เป็ น ผู้ ช นะ รวมถึ ง มี อั ต ราต่ อ รองใน
บ่ อ น พ นั น ถู ก ก ฎ ห ม า ย ที่ นิ ว ย อ ร์ ก
ถึง 20 ต่อ 1 และนัดล้างตาป้องกัน
แชมป์ ค รั้ ง ที่ 2 ศรี ส ะเกษก็ ส ามารถ
เอาชนะกอนซาเลซได้ เ พี ยงในยกที่
4 หมดข้อกังขาว่าในนัดแรกนักชกไทย
เพี ยงแค่โชคดีหรือเป็นการโกง

ANOTHER GOLDEN YEAR
ปีทองต่อเนื่องของ โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟ
หญิงชาวไทยวัย 21 ปี คว้าแชมป์ท่ี 2 ของปีน้ใี นรายการ
ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปี้ ยนชิป รายการสุดท้ายที่รัฐ
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา คว้ารางวัล 625,000 เหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 20 ล้านบาท) โดยก่อนหน้านีค
้ ว้าแชมป์
มานูไลฟ์ แอลพีจเี อ คลาสสิก 2017 ทีแ
่ คนาดา เมือ
่ เดือน
มิถน
ุ ายนทีผ
่ า่ นมา ส่งผลให้เธอขึน
้ เป็นมือกอล์ฟอันดับ 1
ของโลก สามารถท�ารายได้ในปีน้ี 1,549,858 เหรียญสหรัฐ
รวมแชมป์แอลพี จีเอ 7 รายการ

FOR THE LATE KING
เมย์-รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 9 ของโลก คว้าแชมป์
หญิงเดี่ยวแบดมินตัน รายการใหญ่ระดับซูเปอร์ซีรีส์
พรีเมียร์ หลังเอาชนะ ยามากูชิ อากาเนะ ในนัดชิงชนะเลิศ
เดนมาร์ก โอเพ่ น ที่เมืองโอเดนเซ ประเทศเดนมาร์ก
ใช้เวลา 1 ชัว่ โมงเศษ ปิดแมตช์ลา้ งตา 2-1 เกม 14-21, 21-15
และ 21-19 คว้าถ้วยแชมป์ พร้อมรับเงินรางวัล 56,250
เหรี ย ญสหรั ฐ โดยเมย์ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ห ลั ง การแข่ ง ขั น
ว่าขอทูลเกล้าฯ ถวายแชมป์ให้แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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THE MONTH OF THE DEATH

ตลอดครึง
่ ปีหลังทีผ
่ า่ นมา มีคนดังจากหลากหลาย
วงการจากไปด้วยโรคเดียวกัน โดยเฉพาะใน
เดือนพฤศจิกายน เริม
ั๋ -ไพฑูรย์
่ จากวันที่ 8 ครูอน
ไหลสกุล ผู้ปฏิวัติวงการละครใบ้ เสียชีวิตด้วย
โรคหัวใจ วันที่ 11 โจ บอยสเก๊าท์ หรือ ธนัท ฉิมท้วม
จากไปด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน วันที่ 21
ต้อง รังสิต ศิวดล ทองดี หรือที่รู้จักกันในชื่อ
ต้อง & เจนนี่ นักร้องเพลงคัฟเวอร์ เสียชีวิต
จากสภาวะหัวใจล้มเหลว และวันที่ 30 ดร. สุรน
ิ ทร์
พิ ศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และอดีต
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ
ถึงแก่อนิจกรรมจากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
ในวัย 68 ปี
และหากย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมยัง
มีคนในวงการบันเทิงไทยเสียชีวต
ิ อย่างต่อเนือ
่ ง
ถึง 7 ราย ใน 8 วัน เริม
จาก
่

สุภักดิ์ ปิติธรรม
วันที่ 2 กรกฎาคม นักแสดงอาวุโส ผู้รับบท
หลวงตาในละคร ภาพยนตร์ และมิวสิกวิดีโอ
มากมาย เสียชีวิตด้วยโรคชรา
คุณยายอี๊ด-สินีนาฏ โพธิเวส
วันที่ 5 กรกฎาคม ‘อาม่า’ จากนักแสดงละคร
ซิตคอม เฮงเฮงเฮง เสียชีวิตด้วยวัย 89 ปี
ในวันเดียวกัน ป้าติง
่ -พิ มพ์ พรรณ บูรณะพิ มพ์
นักแสดงอาวุโส เสียชีวต
ิ อย่างสงบด้วยโรคชรา
ในวัย 71 ปี
แหวน-ฐิติมา สุตสุนทร
วันที่ 7 กรกฎาคม ร็อกเกอร์สาว เสียชีวิตใน
วัย 54 ปี ด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามเข้ากระดูก
โดยเป็นมะเร็งที่ล�าไส้และเต้านมมาก่อน
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กิตติศักดิ์ เจริญคงสมัย
วันที่ 8 กรกฎาคม เต้ย ไฮร็อก มือกลองวงไฮร็อก
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ ด้วยวัย 52 ปี
ป๋าเดีย-ชุมพร เทพพิ ทักษ์
วันที่ 9 กรกฎาคม นักแสดงอาวุโส บิดาของ
พระเอก หนุ่ม-ศรราม เทพพิ ทักษ์ เสียชีวิตจาก
โรคเส้นเลือดในสมองตีบ ด้วยวัย 78 ปี และใน
วันเดียวกัน แวววาว วงษ์คา� เหลา หรือ แวว จ๊กมก
น้องสาวตลกชื่อดัง หม�า่ จ๊กมก เสียชีวิตด้วย
อาการหัวใจล้มเหลว

ผลิต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของประเทศเติบ โตตามเป้า และกลายเป็ น
จุดขายที่ภาครัฐน�ามาใช้ประชาสัมพั นธ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศ
ก�าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในภาคการเมือง เสรีภาพในการ
แสดงออกที่ถูกกดไว้ ท�าให้เกิดความอึดอัดต่อเนื่อง ขณะที่ด้าน
สั งคม ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ หรือ ‘บัตรคนจน’ เป็นหนึ่งใน
ประเด็นที่เรียกเสี ยงวิจารณ์ได้หนาหู หลังจากรัฐบาลน�ามาใช้
เพื่ อแบ่งเบาภาระของผู้มีรายได้น้อย
สัมภาษณ์ ยศยอด คลังสมบัติ ถ่ายภาพ สลัก แก้วเชื้อ
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ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเศรษฐกิ จ มหภาค นโยบายการคลั ง และการเงิ น รวมทั้ ง ระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คม มี ผ ลงานวิ จั ย เรื่ อ งการแก้ ปั ญ หา
กับดักรายได้ปานกลาง การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่ รวมทั้งธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย

้ึ ชัดเจน จากทีล
่ ุ่มๆ ดอนๆ มานานหลายปี ก็เริ่มเห็น
“เรื่องเศรษฐกิจ ผมพอใจ เพราะแนวโน้มมันดีขน
่ ก
แสงสว่าง แต่ไม่ถง
ึ ขนาดพอใจ 100% อย่างทีม
ี ารพู ดกันว่า ‘แข็งนอกอ่อนใน’ หรือ ‘แข็งบนอ่อนล่าง’
แต่ภาพมันก็ขยับดีข้น
ึ ระดับมหภาคดีข้น
ึ แน่นอน การขยายตัวดีข้น
ึ ภาคการส่งออกดีข้น
ึ การลงทุน
ยังไม่ค่อยมาเท่าไร แต่เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมา”

่ า� ลังจะผ่านพ้ นไป มีความ
ภาพรวมของปี 2560 ทีก
่ นไหวทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอะไร
เคลือ
ที่มีนัยส�าคัญ และการคาดการณ์ท้ง
ั 3 ภาคส่วน
ในปีหน้าจะเป็นอย่างไร THE STANDARD ได้ฟง
ั
ทัศนะน่าสนใจจากการพู ดคุยกับ ดร. สมชัย จิตสุชน
ผู้ อ� า นวยการวิ จั ย ด้ า นการพั ฒนาอย่ า งทั่ ว ถึ ง
สถาบันวิจย
ั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดอ
ี าร์ไอ)
ในแง่สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ในปี 2560
มีความเคลื่อนไหวที่ ดร. พอใจมากน้อยอย่างไร

ผมให้ 7 แต่ผมมองว่าปีหน้าจะดีขึ้น เรื่องเศรษฐกิจ
ผมพอใจ เพราะแนวโน้มมันดีขึ้นชัดเจน จากที่ลุ่มๆ
ดอนๆ มานานหลายปี ก็เริ่มเห็นแสงสว่าง แต่ไม่ถึง
ขนาดพอใจ 100% อย่างที่มีการพูดกันว่า ‘แข็งนอก
อ่อนใน’ หรือ ‘แข็งบนอ่อนล่าง’ แต่ภาพมันก็ขยับดีขึ้น
ระดับมหภาคดีขึ้นแน่นอน การขยายตัวดีขึ้น ภาคการ
ส่งออกดีขึ้น การลงทุนยังไม่ค่อยมาเท่าไร แต่เข้าใจ
ว่าเดี๋ยวคงจะมา รวมทั้งยังมีการพูดกันถึงเรื่องอีอีซี
(Eastern Economic Corridor: ระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก) ก็จะมีการลงทุนตรงนั้นเข้ามาด้วย
ส่วนเรื่องแข็งนอกอ่อนใน หรือแข็งบนอ่อนล่าง
ผมก็คิดว่ามันน่าจะค่อยๆ คลี่คลายประมาณปีหน้า
เป็นต้นไป ภาพทีว่ า่ น่าจะดีขนึ้ จากทีเ่ คยอ่อนใน ทีเ่ คย
อ่อนล่าง ก็น่าจะค่อยๆ แข็งแรงขึ้น
่ งการเมืองพอจะประเมินคร่าวๆ ได้อย่างไร
ในเรือ

ขอใช้ค�าว่าเรามีเสถียรภาพแบบเก็บกด แน่นอนว่า
คนที่เบื่อเรื่องความวุ่นวายในรอบหลายปีที่ผ่านมา
ก็ชอบ อย่างน้อยก็คงยังชอบอยู่ แต่อย่างน้อยที่สุด
คนกลุ่มนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงเรื่องความเก็บกดที่เกิดขึ้น
เพราะนี่เป็นเรื่องของเวลา ถ้ายังเก็บกดมาก สุดท้าย
ความรู้สึกก็อาจจะเริ่มเปลี่ยน ผมคิดว่า มันคงเป็นไป
ในทิศทางนี้ เรามีความสงบทางการเมืองมา 3 ปีแล้ว
บางคนอาจจะรู ้ สึ ก ว่ า ขอเสรี ภ าพมากขึ้ น หน่ อ ยสิ
เพราะเป็นปัจจัยที่ต้องมี นั่นแทบจะเป็นปัจจัยที่ 6
ต่ อ จากโทรศั พ ท์ มื อถื อ หรื ออาจจะเป็นปัจ จัยที่ 3
ส�าหรับบางคน
ถ้ า เรากลั บ ไปสู่ ก ารเมื อ งปกติ ได้ นั ก การเมื อ ง
แบบเดิ ม ๆ มี ก ารเดิ น ขบวนประท้ ว งจากฝ่ า ย
ตรงข้าม จนเกิดการปะทะกันของ 2 ฝ่าย อย่างที่
เห็นตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา เราจะหลุดพ้ นวงจร
ของการมี รั ฐ ประหารเป็ น เครื่ อ งมื อ แก้ ปั ญ หา
ประเทศหรือไม่

ค�าถามนี้ดีแต่ตอบยาก ผมคิดว่า วังวนที่สลับไปมานี่
เราอาจจะยังได้เห็นอยู่ต่อไป แต่ระดับและรูปแบบ
อาจจะเปลี่ยนไป เปรียบเทียบรัฐประหารยุคจอมพล
สฤษดิ์ กับยุคปัจจุบัน เหมือนกันไหม บางคนอาจจะ

มองว่าใช่ แต่ผมคิดว่าไม่ใช่ ผมคิดว่ามีความต่างอยู่
ผมคิดว่าเขา (รัฐบาลปัจจุบัน) แคร์เสียงประชาชน
มากขึ้น ถึงแม้ปากเขาจะดูเหมือนไม่แคร์ เขาอ่าน
ข่าวหนังสือพิมพ์ตลอดเวลา นายกฯ แคร์ผสู้ อ่ื ข่าวมาก
ถึงได้ตวาดใส่ผู้สื่อข่าว เพราะเขาแคร์ ไม่เหมือนกับ
ประเภทมีอะไรก็ไม่สนใจ ใครว่าอะไร กูก็จะท�าของกู
อย่างนี้ แต่นี่เขาแคร์ แล้วนโยบายที่มีการพูดกันว่า
เหมือนไปใช้นโยบายประชานิยมหาเสียงมันก็คือการ
หาเสียงนั่นแหละ เพราะเขาแคร์ อยากได้ฐานเสียง
ขณะเดียวกัน พอจะมาเป็นเลือกตั้ง มันมีเทรนด์
ปัจจุบันในโลกที่ว่าคนเริ่มใส่เครื่องหมายค�าถามให้
ค�าว่า Democracy ว่ามันเป็น True Democracy
หรือไม่ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย แต่ทั่วโลกเลย สมัย
20 ปีก่อน คนไม่เคยถามเรื่อง True Democracy
แต่ตอนนี้คนเริ่มมีค�าถามแล้วว่า มันเป็นแค่รูปแบบ
หรือเปล่า มันไม่ได้เป็นแก่นสารจริงๆ ก็ไปเปิดช่อง
ให้กับพวกเผด็จการ แต่ว่าคนกลุ่ม นี้ก็คงจะไม่ใช่
เผด็จการแบบสุดโต่งเช่นกัน คือสุดโต่งไม่ได้แล้ว
อย่างที่บอกว่า ถ้าเสรีภาพมันเป็นปัจจัยที่ 6 สุดท้าย
มันก็ต้องกลับมา แต่ถ้าหากเราไม่สามารถไปสู่ True
Democracy มันก็ยังมีช่องให้อีกฝั่งหนึ่งกลับมาได้
เช่นกัน
ผมชอบระบบประชาธิปไตยที่พัฒนาจากระดับ
ท้องถิ่นก่อน ผมว่าอันนั้นเป็นส่วนที่มีโอกาสจะใกล้
กับนิยาม True Democracy มากกว่า ในความหมาย
ที่ ว ่ า คุ ณ ยั ง เคารพการเลื อ กตั้ ง คุ ณ ยั ง เคารพเสี ย ง
ข้างมาก แต่ต้องมีเรื่องของกระบวนการตรวจสอบ
ซึ่งท�าได้ง่ายกว่าในพื้นที่เล็กๆ พอเป็นพื้นที่ใหญ่ๆ
การตรวจสอบจะยากมาก เพราะนโยบายที่เข้ามา
มันพันกันไปหมด ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล
แต่ถ้าเป็นพื้นที่เล็กๆ ท�านโยบายออกมาได้ผลหรือไม่
ได้ผลรู้กันชัดๆ เลยใช่ไหม สมมตินโยบายไม่ได้ผล
ไอ้ที่เราท่องกันว่า “อีก 4 ปี ข้างหน้าคุณก็อย่าเลือก
เขาสิ” สิ่งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้านล่าง แต่พื้นที่ด้านบน
ถ้ามีนโยบายไม่ได้ผล เราอาจไม่รู้ว่ามันไม่ได้ผลจริงๆ
เขาอาจจะไปอ้างเหตุผลอื่นๆ ได้เสมอ เนื่องจากพื้นที่
มันกว้าง และนโยบายซับซ้อนไปหมด อย่างเช่นเรื่อง
จ�าน�าข้าว ถ้าวัดว่าได้ผลไหม แน่นอนว่าเสียงแตกเป็น
2 ฝั่งทันที สมมติว่าเราลงความเห็นว่าไม่ได้ผล แต่ว่า
มันจะมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าไหม ก็อาจจะไม่มี
เพราะเสียงมันแตกอยู่
ประเด็นของผมก็คือ พอเป็นนโยบายระดับชาติ
มันพิสูจน์ยากมากว่าได้ผลหรือไม่ แต่ถ้าเป็นระดับ
พื้นที่เล็กๆ มันพิสูจน์ได้ง่ายกว่า เพราะฉะนั้นคุณก็
ส่งเสริมประชาธิปไตยท้องถิ่นสิ และเรามองว่ามันจะ
สามารถพาสปิ ริ ต ที่ ว ่ า ไปสู ่ ร ะดั บ แมสได้ จ ากการ
ให้ความรู้แก่ตัวเองว่า นโยบายอะไรมันได้ผลหรือไม่
มันก็จะดีมากเลย
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True Democracy ทีพ
ล่างขึ้นบน ในประเทศไทยมีความเป็นไปได้แค่ไหน
และเราเริ่มวางรากฐานไปบ้างแล้วหรือยัง

เป็นอันเดียวที่ผมเห็นอยู่ อาจจะมีวิธีแก้อื่น แต่ผมยัง
มองไม่ออก คนที่สนับสนุนเรื่องการกระจายอ�านาจ
ของกระทรวงการคลังเมื่อสัก 20 ปีที่แล้ว ผมคิดว่า
เขาคิดอย่างนั้น คนที่สนับสนุนการเลือกตั้ง คนที่คิด
เรือ่ งการเลือกตัง้ อบต. อบท. คงคิดอย่างนัน้ แต่วา่ พอไป
สักพักก็จะมีเสียงครหานินทาว่า “คนที่ได้ก็ไม่ได้เป็น
ตัวแทนเสียงชาวบ้าน ยังคงเป็นเจ้าพ่อ ยังเป็นผู้มี
อิทธิพลท้องถิ่น” แล้วก็มีเรื่องคอร์รัปชันตามมาอีก
คล้ายกับระดับประเทศ
แต่ผมกลับมองว่า ถ้าดูกัน 20 ปี ผมว่ามีความ
ก้าวหน้าอยู่ มีคนเข้ามาเป็นตัวแทนจริงๆ เราเริม่ ได้ยนิ
ว่ามีคนหนุ่มไฟแรงจบปริญญาตรีหรือโทเข้ามาสมัคร
มากขึ้น เรื่องกระบวนการตรวจสอบก็ได้ยินมากขึ้น
เรื่องคอร์รัปชันผมคิดว่ามี แต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะ
มากกว่าระดับประเทศ ว่ากันเป็นเม็ดเงินนะ และผม
คิดว่าคอร์รัปชันในพื้นที่อย่างน้อยเงินก็ยังไหลอยู่
ในพื้นที่ มันยังมีประโยชน์กับท้องถิ่น ถึงแม้ว่าจะเป็น
เงินสกปรกก็เถอะ
อย่างที่บอกว่าในรอบ 20 ปี มันดีขึ้น ผมคิดว่า
นี่คือกระบวนการที่ดี แต่ส�าหรับกลไกทางการเมือง
20 ปี ถือว่ายังเด็กมากๆ เลย ยังเด็กมากแต่แสดง
พัฒนาการได้แบบนี้ แล้วคุณจะรีบฆ่าเขาแล้วหรือ
ผมคิดว่าต้องให้โอกาสเขาต่อ
ท� า อย่ า งไรประเทศไทยถึ ง จะเป็ น สั ง คมแห่ ง การ
เรียนรู้ ต้องโยงไปถึงระบบการศึกษาด้วยหรือเปล่า

ผมว่าโยงเรื่องระบบการศึกษาก็ได้ แต่ว่ามันเกี่ยวโยง
กับเรื่องระบบครอบครัวด้วยนะ คือเราต้องมีบุคคล
ที่เป็นต้นแบบ ถ้ามีพ่อแม่ที่ใฝ่รู้ยังไงก็ส่งผลดี แล้วก็
มีเรื่องของโรงเรียน ระบบการศึกษาของไทยไม่ได้
สอนให้คนใฝ่รู้ จึงเป็นเรื่องยาก
สื่อด้วยล่ะ (หัวเราะ) สื่อต้องส่งเสริมการเรียนรู้
แต่สื่อแมสมันไม่เป็นแบบนั้น ผมอยากจะเห็นคนที่
ยังคงเล่นแมส แต่วา่ ค่อยๆ แทรกให้มแี ง่มมุ การเรียนรู้
เหมือนทีไ่ ทยพีบเี อสพยายามท�า แต่เรตติง้ ก็ไม่ขนึ้ อยูด่ ี
ถ้าถามผมใน 100 คน เราคาดหวังให้ 80 คน ใฝ่หา
ความรูไ้ หม ผมคิดว่าไม่จา� เป็นนะ ผมว่ามีสกั 30-40%
ที่ใฝ่รู้ เขาก็สามารถเป็นผู้น�าของ 60-70% ที่เหลือได้
อาจเพียงพอแล้วด้วยซ�้า เราไม่ต้องการถึง 80-90%
แต่ผมไม่แน่ใจ ของไทยนี่ถึง 10% หรือเปล่าก็ไม่รู้
ในประเด็นเรื่องสั งคม บัตรคนจนเป็นที่วิพากษ์
วิจารณ์กันหนาหู ช่องโหว่ของโครงการนี้คืออะไร

เอาเรื่องที่ผมเชียร์ก่อน ความพยายามที่จะท�าฐาน
ข้อมูลนี่ผมเห็นด้วยในแง่ท่ีว่า เมื่อเราพูดถึงแนวคิด

สวัสดิการ คุณท�าได้ 2 แบบ คือช่วยทุกคนหรือช่วย
บางคน เช่น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทุกคนที่อายุ
เกิน 60 ปี นี่คือไอเดียแบบยูนิเวอร์ซัล ส่วนที่ช่วย
บางคนก็คือ เราคัดเฉพาะคนที่เราคิดว่าสมควรช่วย
2 ไอเดี ย นี้ สู ้ กั น มาโดยตลอด ส่ ว นใหญ่ ป ระเทศที่
ยากจนจะใช้อันหลังคือ ช่วยบางคน เพราะไม่มีเงิน
มากพอ ถ้าประเทศที่เริ่มร�่ารวยขึ้นก็จะใช้นโยบาย
อีกแบบคือ ช่วยทุกคน
มีค�าถามว่า ต่อให้มีเงิน ท�าไมคุณถึงต้องช่วย
ทุกคน เหตุผลมีอันเดียว ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คือ
การช่วยเฉพาะบางคนในแง่ของการน�านโยบายไป
ปฏิบัติมันยาก ยากมากที่คุณจะบอกว่าใครควรจะ
ได้สิทธิ์ เราจะนึกว่าเราช่วยคนจนก็ดูเป็นนโยบายที่
ตรงไปตรงมาไม่ใช่หรือ แต่ถามว่าคุณจะรู้ไหมว่าใคร
เป็นคนจน อันนี้ไม่ตรงไปตรงมาแล้ว ใช่ไหมครับ
แต่แน่นอนว่า ถ้าท�าได้ การช่วยบางคนย่อมประหยัด
งบประมาณ และเอาเงินไปใช้ในเรื่องอื่นได้
ของไทยเราก�้ากึ่งกับ 2 นโยบายนี้ แน่นอนว่า
เมื่อก่อนเราเลือกใช้การช่วยเฉพาะบางคน เพราะเรา
ยังจนอยู่ แต่ชว่ งหลังเราเริม่ มีนโยบายแบบยูนเิ วอร์ซลั
แทรกเข้ามา เช่น เบี้ยยังชีพสมัยคุณอภิสิทธิ์ หรือเบี้ย
คนพิการ ก็ให้หมด เริม่ มีเพิม่ เข้ามา แต่วา่ เราโชคร้าย
ทีเ่ ราไปติดกับดักรายได้ปานกลาง ไอ้ทที่ า� ท่าว่าเราจะ
รวยมันกลับหยุด พอมันหยุดปุ๊บ ก็ส่งผลกระทบต่อ
แนวคิดเรื่องประเภทนี้ด้วย
ไอเดี ย ของผมก็ คื อ ถ้ า เรายั ง ติ ด กั บ ดั ก รายได้
ปานกลางอยู่ ซึ่งผมคิดว่าเราคงจะเป็นอย่างนั้น อะไร
ที่เป็นสวัสดิการส�าคัญ เราไม่สามารถมีข้อผิดพลาด
ของการชี้ ตั ว คนจนได้ อั น นั้ น ก็ ท� า เป็ น ยู นิ เ วอร์ ซั ล
หรือช่วยทุกคนไป ที่ผมให้คะแนนมากคือ การดูแล
เด็กเล็ก การดูแลเด็กปฐมวัย เพราะนั่นคืออนาคต
ของประเทศ เราไม่สามารถจะด�าเนินนโยบายแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดว่า เด็กที่ควรได้รับความช่วยเหลือ
20% แต่กลับไม่ได้ เป็นเพราะกระบวนการหาตัว
คนจนไม่สัมฤทธิ์ผล เพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนให้
ท�าแบบยูนิเวอร์ซัลไป ทุกคนได้สิทธิ์ ให้เด็กจนทุกคน
ได้รับการดูแล ถึงแม้การท�าอย่างนี้จะมีเด็กรวยได้รับ
การดูแลไปด้วย แต่ถ้าหากเป็นนโยบายที่ไม่ส�าคัญ
ผมคิดว่า เราควรประหยัดเงิน เลือกให้เฉพาะกลุ่ม
เรื่องจดทะเบียนคนจน เนื่องจากเรายังมีเงินไม่
มากพอ สุดท้ายเราก็ต้องเลือกแนวทางที่ให้เฉพาะ
บางคน การสร้างฐานข้อมูลว่าใครจนไม่จนจึงเป็น
เรื่องที่ต้องท�า อย่างที่ผมบอกว่ามันท�ายาก คุณก็ต้อง
ยอมรับว่าสิ่งที่คุณท�านั้น อย่างไรก็ต้องมีข้อผิดพลาด
ต้องมีคนที่ไม่จนมาจด แล้วก็มีคนที่จนจริงๆ แต่ว่า
ไม่ได้มาจด ดูเหมือนสังคมไทยจะพูดกันแต่ประเด็น
แรกมากกว่าว่ามีคนไม่จนมาจด แต่ไม่ค่อยพูดกันถึง

ประเด็นหลังนะว่ามีคนจนจริงๆ ไม่มาจด เพราะไม่รู้
ไม่มีเอกสารอะไรก็ว่าไป ซึ่งมักจะมีอยู่เสมอ เราท�า
เสมือนว่าคนกลุ่มนี้ไม่มี แต่คนกลุ่มนี้มี และกลุ่มนี้
ส�าหรับผมเห็นว่าเป็นเรื่องซีเรียส เพราะเขาเป็นคนจน
จริ ง ๆ ถ้ า ถึ ง ขั้ น ไม่ มี เ วลามาจดทะเบี ย น หรื อ ไม่ มี
เอกสาร มักจะเป็นคนกลุม่ ทีเ่ รียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
Poorest of the Poor คือจนดักดาน จนสุดๆ จริงๆ
คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพื้นฐาน
มากที่สุด นโยบายหรือฐานข้อมูลนี้กลับไม่ช่วยเขา
แล้วท�าเหมือนไม่รับรู้ว่ามีปัญหานี้อยู่ ผมรับไม่ได้
เขาไม่พยายามไปหาคนจนจริงๆ บางทีกระบวนการ
อาจจะไม่ ใ ช่ แ ค่ ไ ปเปิ ด รั บ แล้ ว ให้ ค นเดิ น มาสมั ค ร
บางทีต้องตามหรือเข้าไปหาตัวเขา ต้องมีคนเข้าไป
ลุยในพื้นที่ ผมเคยเสนอหน่วยงาน อสม. (อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน) ตอนให้สัมภาษณ์เรื่องนี้
ท�าไมไม่ใช้กลไก อสม. ไปตามตัวคนจนมาให้เจอกับ
อสม. คื อ ชาวบ้ า นเองเลยที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็น
อาสาสมัคร ได้รบั เงินเดือน 600 บาท เนือ่ งจากเขาเป็น
ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ ดั ง นั้ น เขารู ้ เ ลยว่ า ใครจนหรื อ ไม่
กระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่นี่ บ้านนี้อยู่กี่คน
ก็แค่ส่งรายชื่อให้ อสม. ตรวจสอบ ไปดูแล้วเห็นว่ามี
คนจนอยู่ สมมติว่าชื่อนางมา แล้วรู้ว่าเป็นคนจริงๆ
ไปดูรายชื่อแล้วไม่มีนางมา ก็แจ้งกระทรวงฯ ให้ใส่
ชื่อนางมาเข้าไป อย่างนี้ครับ ไม่ต้องรอให้นางมาไป
รายงานตัวที่ธนาคาร
รัฐบาลด�าเนินการเพื่ อแก้ไขช่องโหว่อย่างไรบ้าง

เมื่อไปเจอว่าคนไม่จนมาจด รัฐท�าอะไรเพิ่มจากนี้ผม
ไม่รู้ แต่เขาก็พยายามสกรีนนะ อันนี้ต้องให้เครดิต
เนือ่ งจากเป็นการผสมผสานระหว่างรัฐบาลทหารและ
เทคโนแครต กลุ่มหลังเป็นพวกที่ค่อนข้างห่วงเรื่อง
ประเภทนี้ เขาเลยมีการสกรีนค่อนข้างเยอะอยู่ ได้ยิน
ว่าเขาส่งฐานข้อมูลไปให้หน่วยงาน 26 หน่วยงาน
ตรวจสอบว่ามีคนไม่จนอยูใ่ นรายชือ่ จริงหรือไม่ ให้เอา
ออกไป ก็ไปเจอว่าคนบางกลุม่ มีประกันสังคม ตอนยืน่
เสียภาษีมีข้อมูลระบุไว้ว่า มีเงินเดือน 50,000 บาท
แต่มาจดทะเบียนคนจน เจอประเภทนีก้ เ็ อาออกไปได้
ประมาณ 2.7 ล้านคน อันนี้ต้องให้เครดิตว่านี่คือ
ความพยายาม ปัญหาคือ เอาออกไปแล้วจาก 14 ล้าน
ยังเหลือ 11 ล้าน จากจ�านวนนี้ก็น่าจะมีคนไม่จนอีก
ครึ่งหนึ่งที่ผมประมาณการไว้ เพราะฉะนั้นยังมีงาน
คัดคนที่ต้องท�าอีกเยอะ ผมถึงบอกว่า อสม. ท�าหน้าที่
สกรีนตรงนีไ้ ด้ เรื่องมันยากแต่ว่าต้องท�า อย่าไปแกล้ง
ท�าเป็นว่าไม่มีปัญหานี้ การคัดเลือกคนออกนี่มีข้อมูล
ชุดหนึ่งที่ช่วยได้คือ ข้อมูลการใช้จ่าย ไม่มีคนรวย
คนไหนที่มาจดทะเบียนคนจนแล้วจะใช้ชีวิตเสมือน
คนจนจริงๆ เขายังคงเข้าห้าง ยังคงซื้อของ วิธีใช้ชีวิต
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ของเขายังคงเป็นแบบคนรวยอยู่ ข้อมูลการใช้จ่ายมา
จากไหน บัตรเครดิต ผมว่าถ้าเอาข้อมูลบัตรเครดิต
มาใช้ น่าจะสกรีนคนออกไปได้หลายล้านเลย แต่ก็
เข้าใจว่าข้อมูลบัตรเครดิตเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และ
การจะเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล นี้ ใ นทางกฎหมายนั้ น เป็ น ไป
ไม่ได้เลย รัฐบาลนี้ถ้ากล้าท�าเพราะไม่ต้องห่วงเรื่อง
ฐานเสียงก็อาจจะออกเป็นกฎหมายมาตรา 44 อะไร
ก็ได้ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตได้ อาจจะ
มีมาตรการรับรองเรื่องความเป็นส่วนตัวก็ว่ากันไป
แต่ขอเอามาใช้เพื่อที่จะสกรีนจาก 11 ล้าน ให้เหลือ
สัก 8 ล้าน ก็ท�าให้ฐานข้อมูลนี้ดีและแม่นย�าขึ้นเยอะ
ยิ่งเอากระบวนการ อสม. เข้ามาด้วยนะ จะกลายเป็น
ฐานข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น มาก คุ ณ ก็ ส ามารถใช้
ข้อมูลนี้ต่อไปได้
การออกบัตรคนจน การให้เงินผู้สูงอายุและเด็ก
เป็นโครงสร้างพื้ นฐานส�าคัญในการดูแลประชาชน
ประเทศไทยพั ฒนาเรื่องสวัสดิการรัฐอย่างไรบ้าง

ผมให้ 50 คะแนน อันนี้เป็นการด�าเนินงานที่สะสมมา
ซึ่งมีการปรับให้สอดคล้องเข้ากับสภาพสังคมและ
งบประมาณที่มีอยู่ เขาก็จัดหาได้ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่ครบ 100% มันมีส่วนที่ขาดเยอะๆ จากที่ผมเคย
ท�าวิจัยเรื่องหนึ่งก็คือ ถ้าเราใช้แนวคิดเรื่องอาจารย์
ป่วยเรื่อง ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’ ว่าจะต้อง
ดูแลตั้งแต่เกิดจนตายในเรื่องต่างๆ สิ่งที่คนไทยยัง
ขาดอยู่ หนึ่ง คือช่วงปฐมวัย เราดูแลเด็กปฐมวัยน้อย
เกินไป ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าเรามีความคิดว่า
พ่อแม่หรือครอบครัวญาติพี่น้องควรจะไปดูแลสิ สมัย
ก่อนระบบครอบครัวเข้มแข็งดี ช่วงหลังครอบครัวไทย
เล็กลง เด็กที่เกิดในครอบครัวยากจนจะเริ่มไม่ได้รับ
การดูแลที่ดีเพียงพอ ในสภาพแบบนี้รัฐต้องเข้ามา
ถัดมาคือ แรงงานนอกระบบ คนกลุ่มนี้ 20 กว่า
ล้านคน ยังดีที่มีสวัสดิการ 30 บาท และบัตรทอง
เข้ามารองรับ ก็ได้ประโยชน์เรือ่ งการรักษาพยาบาลไป
แต่เรื่องอื่นๆ ก็ยังไม่ได้ เช่น สิทธิลาคลอด สิทธิการ
ฌาปนกิ จ สิ ท ธิ ใ นเรื่ อ งหยุ ด แล้ ว ได้ ค ่ า จ้ า งชดเชย
หรือพิการเนื่องจากการท�างาน เนื่องจากคนพวกนี้
ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มคนแก่ โอเคตอนนี้ผู้สูงอายุได้
เดือนละ 600-900 บาทแล้ว แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนแก่
ที่ยากจนจริงๆ ต่อให้ได้ 1,000 บาท ก็ไม่พอ ยิ่งถ้า
เป็นคนที่ลูกหลานทิ้งให้อยู่คนเดียว ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น
ประเด็นนี้ผมเข้าใจคุณอภิสิทธิ์นะ สมัยนั้นเราให้สิทธิ์
เฉพาะคนแก่ที่ยากจน แล้วมีโควตาว่า ให้หมู่บ้านละ
6-8 คน ประเด็นก็คอื คนทีต่ ดั สินใจว่าใครได้หรือไม่ได้
คือผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต. พอผมลงพื้นที่ไปส�ารวจ
ปรากฏว่า คนที่ได้สิทธิ์คือ แม่ยาย อบต. อะไรอย่างนี้

“ใน 100 คน เราคาดหวังให้ 80 คน
ใฝ่หาความรูไ้ หม ผมคิดว่าไม่จา� เป็นนะ
ผมว่ามีสัก 30-40% ที่ใฝ่รู้ เขาก็
สามารถเป็ น ผู้ น� า ของ 60-70%
ที่ เ หลื อ ได้ และอาจเพี ย งพอแล้ ว
ด้วยซ�า้ เราไม่ตอ
้ งการถึง 80-90%
แต่ผมไม่แน่ใจ ของไทยนี่ถึง 10%
หรือเปล่าก็ไม่รู้”

“เรื่องจดทะเบียนคนจน เนื่องจากเรายังมีเงินไม่มากพอ สุดท้ายเราก็ต้องเลือกแนวทางที่ให้เฉพาะ
บางคน การสร้างฐานข้อมูลว่าใครจนไม่จนจึงเป็นเรื่องที่ต้องท�า อย่างที่ผมบอกว่ามันท�ายาก คุณก็
ต้องยอมรับว่าสิ่ งที่คุณท�านั้น อย่างไรก็ต้องมีข้อผิดพลาด ต้องมีคนที่ไม่จนมาจด แล้วก็มีคนที่
จนจริงๆ แต่ว่าไม่ได้มาจด ดูเหมือนสั งคมไทยจะพู ดกันแต่ประเด็นแรกมากกว่าว่ามีคนไม่จนมาจด
แต่ไม่ค่อยพู ดกันถึงประเด็นหลังนะว่ามีคนจนจริงๆ ไม่มาจด เพราะไม่รู้ ไม่มีเอกสารอะไรก็ว่าไป”

แล้วที่น่าเจ็บใจคือ ผมไปเจอคนแก่ท่ียากจนและ
น่าสงสารมาก แต่ไม่ได้สิทธิ์ วิธีแก้อย่างที่ผมบอกคือ
ต้องท�าให้เป็นนโยบายยูนิเวอร์ซัล หรือให้สิทธิ์กับ
ทุกคน คุณอภิสิทธิ์เลยท�าแบบนี้ให้ทุกคนในปี 2553
นี่คือข้อดีของนโยบายแบบยูนิเวอร์ซัล คือให้แน่ใจว่า
ทุกคนได้
3 กลุม่ นีค้ อื กลุม่ ทีย่ งั แหว่งอยูบ่ า้ ง แต่กลุม่ อืน่ ๆ ก็
ยั ง พอไหว ช่ ว งวั ย เรี ย น งบกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เยอะมาก มีการให้อาหารฟรี และอื่นๆ ตรงนี้ดูแลดี
พอสมควร แรงงานในระบบก็ดูแลดีพอสมควร
ช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างคนรวยกับคนจน
กว้างขึ้นหรือไม่

ตัวเลขทางการบอกไม่กว้างขึ้น ตัวเลขทางการชี้ว่า
หดลง แต่ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไร (หัวเราะ) ไม่ใช่เพราะ
ไม่ เ ชื่ อ คนท� า ตั ว เลข ผมคุ ้ น เคยกั บ ส� า นั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติดี เป็นหน่วยงานที่เจ๋งมาก ปัญหาก็คือ เวลา
เขาท�าตัวเลขแบบนี้ เขาต้องไปส�ารวจ แล้วต้องไป
เคาะประตูบ้านคน ปัญหาก็คือ คนรวยไม่ยอมตอบ
หรือตามตัวไม่เจอ เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ตกหล่น
คนรวยจริงๆ ไปเยอะมาก แล้วพอข้อมูลคนรวยจริงๆ
หายไป เวลาคุณค�านวณความเหลื่อมล�้า ดูเหมือนจะ
ดีขึ้น แต่ถ้าใส่ตัวเลขคนรวยเข้ามาได้ ผมว่าความ
เหลื่อมล�้าไม่ได้ดีขึ้น
แต่ถ้าฐานล่างมีรายได้เพิ่ มก็น่าจะลดช่องว่างได้

เป็นประเด็นที่ดีครับ คือที่ผมบอกว่าความเหลื่อมล�้า
ไม่ได้ดีขึ้น เพราะเราไม่มีข้อมูลคนที่อยู่ข้างบน แต่ว่า
ข้างล่างนี่ดีขึ้นจริงๆ คนจนน้อยลงจริง ตัวเลขนี้ผม
เชื่อว่าช่องว่างระหว่างคนจนกับคนชั้นกลางแคบลง
ภาครัฐพยายามให้ความช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
เพื่ อลดความเหลื่อมล�้าพอหรือยัง

น้อยมาก ภาครัฐท�าได้ 2 จุดคือ นโยบายการคลังกับ
ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับนโยบายการคลัง นโยบายการคลังก็
มีอยู่ 2 ขาคือ การเก็บภาษีกับการใช้จ่าย ถ้าจะลด
ความเหลื่อมล�้า เราก็ต้องเก็บภาษีในลักษณะที่เก็บ
จากคนรวยมากขึ้น เก็บคนจนน้อยหน่อย หรือว่าไม่
เก็บเลย ฝั่งการใช้จ่ายก็ต้องใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของ
คนจนมากหน่อย เพื่อคนรวยน้อยหน่อย ผมประเมิน
ว่า 2 ฝั่งก็ยังท�าหน้าที่ไม่เต็มที่ ฝั่งที่ท�าหน้าที่แย่ที่สุด
คือฝัง่ ค่าใช้จา่ ย ผมคิดว่ารัฐบาลไทยใช้จา่ ยเพือ่ คนจน
น้อยมาก มันสะท้อนเรื่องของสวัสดิการที่ยังไม่เต็ม
100% แล้วก็สะท้อนว่า ท�าไมประชานิยมถึงเกิดได้

เพราะการใช้จ่ายของรัฐไทยก่อนยุคของคุณทักษิณ
ไม่เห็นหัวคนจนจริงๆ นะ
ส่วนฝั่งภาษีท�าหน้าที่ได้ดีกว่า เพราะอย่างไรผม
ก็ยังคิดว่า คนรวยจ่ายภาษีมากกว่าคนจนในแง่ของ
เม็ดเงินเยอะ แต่ว่าควรจะท�าได้ดีกว่านี้
ตัวเลขจีดีพี สถานะเงินคงคลัง น่าพอใจไหม

ผมเชื่อว่าอีอีซีจะท�าให้เรามีคนเข้ามาเยอะ มันอาจ
จะช่วยให้โตสัก 5-6% ได้อีกหลายปีเป็นอย่างน้อย
แต่ถ้าไม่มีนโยบายอื่นๆ เลยก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็จะ
ดรอปต่อ ฉะนั้นเราต้องใช้จังหวะนี้ที่นักลงทุนก�าลัง
จะเข้ามาต้องพัฒนาเรื่องพืน้ ฐานอืน่ ๆ เช่น การศึกษา
นวัตกรรมต่างๆ ด้วย ถึงจะเป็น 4.0 ที่ยั่งยืน

จีดีพีเป็นที่น่าพอใจอยู่แล้ว ผมเชื่อว่าปีหน้าเศรษฐกิจ
จะโตมาก ใจผมเชื่อว่าจะถึง 5% ด้วยซ�้า แต่เรื่องหนี้
สาธารณะยังคงขึ้นอยู่ เนื่องจากรัฐบาลยังขาดดุล
เมื่อไรที่ขาดดุล หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้น ในส่วนของ
เงินคงคลังไม่ต้องไปดูหรอก เงินคงคลังเป็นอะไรที่
ไม่บอกอะไรเรามาก มันคือเงินที่เหลืออยู่ในกระเป๋า
คือถ้าเงินเหลือน้อย ไม่มีจ่ายเงินเดือน ซึ่งเหตุการณ์
นั้นจะไม่เกิด แต่เมื่อไรที่เงินคงคลังเหลือใกล้ศูนย์
สิ่งที่ท�าได้ง่ายมากก็คือ ไปกู้มานั่นเอง แล้วก็ไปเพิ่ม
หนี้สาธารณะ ดูว่าหนี้สาธารณะมันสูง เงินคงคลัง
ก็หาย ถึงตอนนั้นจะไปกู้ก็ไม่มีคนให้กู้ นั่นคือประเทศ
ชาติวิกฤตแล้ว

่ รึกษารัฐบาล
ทางด้านมิตส
ิ ง
ั คม ถ้าทีดอ
ี าร์ไอเป็นทีป
่ มล�า้ อย่างไร
จะแนะน�าให้รฐ
ั บาลแก้ปญ
ั หาความเหลือ

แล้วรัฐบาลควรจะท�าอะไรกับเรื่องการคลังเพื่ อให้
หนี้สาธารณะมันลดน้อยลง

จะมีการเปิดโอกาสให้หาเสียงอย่างเป็นเรื่องเป็นราว
ผมเชือ่ นะ แต่วา่ จะมีลมิ ติ หรือไม่ เพราะตัง้ แต่ตอนร่าง
รัฐธรรมนูญแล้ว เขามีความห่วงว่าจะหาเสียงแบบซีซ้ วั้
หาเสียงแบบจ�าน�าข้าวน่ะ แล้วบอกว่าฉันหาเสียงมา
ฉันต้องท�าตามที่หาเสียงทั้งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
มากมาย เข้าใจว่าคนร่างรัฐธรรมนูญพยายามป้องกัน
ความเสียหายแบบนั้น ผมเดาว่าเดี๋ยวคงจะมีกติกา
เยอะไปหมด ไม่ปล่อยเสรี

ก็ท�าได้ทั้ง 2 ฝั่ง หนึ่งคือ ต้องหารายได้มากขึ้น สองคือ
รายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นก็ตัดทิ้งไป ส่วนด้านภาษี คุณก็
ควรเก็บภาษีจากคนรวย เราก็เก็บภาษีจากคนรวย
น้อยไป ถ้าพูดอีกอย่างคือ เก็บภาษีจากทางทรัพย์สิน
ซึ่งคนที่เขารวยจากทรัพย์สิน ไม่ได้รวยจากเงินเดือน
ทรัพย์สินก็จะมีภาษีมรดกที่พูดไปแล้ว มีภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งก็ยังไม่ออกมาสักทีหนึ่ง ฉะนั้น
ต้องดันให้มันออกมาเสีย ภาษีที่ได้ก�าไรจากการขาย
หลักทรัพย์ก็จะมีทั้งเรื่องหุ้น ก�าไรจากการซื้อขายหุ้น
เรื่องอื่นๆ เช่น คุณมีที่ดินแล้วเปิดถนนตัดผ่านท�าให้
ที่ ดิ น คุ ณ ขึ้ น ราคา เนื่ อ งจากตรงที่ ผ ่ า นนั้ น ใช้ ภ าษี
ประชาชน คุณได้ประโยชน์ก็ควรจะคืนให้กับผู้จ่าย
ภาษีกลับบ้าง
ในด้านเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 เราก�าลังเดินหน้า
ไปสู่จุดหมายที่รัฐบาลวางไว้ไหม

ถ้าเราตีความไทยแลนด์ 4.0 ว่าหมายถึงการออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางเพื่อไปสู่ระดับสูง ที่ผมพูดไป
แล้วมันต้องมีนวัตกรรม ซึง่ หมายถึงว่าต้องมีอะไรตาม
มาอีกเยอะแยะนะ เรื่องอีอีซีที่พูดกัน ผมใช้ค�าว่ามัน
เป็นการก้าวยาวได้ แต่ไม่ใช่ก้าวกระโดดคือมันอาจ
ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้ เพราะจะมีการลงทุนเข้ามา
59

ข้อนี้ผมซีเรียสนะ ผมแนะน�าไปเยอะเลยนะ หนึ่งคือ
การจัดล�าดับโครงสร้างอ�านาจภายใต้องค์ความรู้ที่
ถูกต้อง และต้องกระจายรายได้ แต่ว่าก็ต้องมีองค์
ความรูท้ ถี่ กู ต้อง ทีผ่ มพูดไปสักครู่ ไอ้ตวั แมส รากหญ้า
คุ ณ ก็ ต ้ อ งมี ค วามรู ้ ที่ ถู ก ต้ อ ง ต้ อ งมี ก ารสื่ อ สารที่ มี
คุณภาพ กระจายอ�านาจการเงินการคลังสู่ท้องถิ่น
อย่างแท้จริง อันนีผ้ มคิดว่าเรือ่ งแรกทีต่ อ้ งท�า อันทีส่ อง
คือปฏิรูปการศึกษา นี่ไม่พูดไม่ได้นะครับ
่ นแปลงพอสมควร
ในด้านการเมืองก็คงมีการเปลีย
เพราะมีก�าหนดการเลือกตั้งไว้แล้ว

จะมีการสืบทอดอ�านาจทางการเมืองในบางลักษณะ
หรือเปล่า

แน่นอนอยูแ่ ล้ว แต่สบื ทอดได้ 100% ไหม ผมคิดว่า
ประเทศไทยก็ หั ก ปากกาเซี ย น หั ก ปลายปื น ทหาร
มาเยอะ ที่ว่าจะคุมได้สุดท้ายก็มีทางดิ้น นักการเมือง
ก็ดิ้นออก และผมว่านักการเมืองเป็นคนที่ดิ้นเก่งทีส่ ดุ
ในประเทศ (หัวเราะ) เป็นพันธุป์ ลาไหลจริงๆ และอย่า
ลืมว่า เรามีทหารที่พร้อมจะปฏิวัติได้ทุกเมื่อ จากเดิม
ที่ เ ชื่ อ ว่ า มั น หมดยุ ค แล้ ว การมี ป ฏิ วั ติ ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย
เปลี่ยนทุกอย่าง ตรงนี้จะท�าให้ภาพมันเปลี่ยนไปใน
ทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงผมไม่รู้

SC Asset x Wonderfruit

TALKS FOR
THE FUTURE
OF LIVING
ในช่วงปลายปีที่แสงแดดเริ่มอ่อนแรง และมีสายลมหนาวมาแทนที่ มวลแห่ง
ความสนุกสนานเริม
่ ก่อตัวขึน
้ ในใจ หลายคนคงก�าลังกระสับกระส่ายรอคอย
ร่วมงานเฟสติวล
ั ขนาดใหญ่ทจ
ี่ ด
ั ขึน
้ ปีละครัง
้ อย่าง Wonderfruit อย่างใจจด
ใจจ่อ

เสียงเพลง ปาร์ตี้ เครื่องดื่ม และการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงในยามค�่าคืน
น่าจะเป็นสิง่ แรกๆ ทีผ่ คู้ นนึกถึงเมือ่ ได้ยนิ ชือ่ Wonderfruit แต่นนั่ อาจหมายถึงว่า
คุณก�าลังพลาดอะไรบางอย่าง…
ในร่มเงาของสิ่งปลูกสร้างสุดล�้าขนาดใหญ่ที่แวดล้อมไปด้วยสีเขียวของ
ต้นไม้และใบหญ้า ผูค้ นมากมายนัง่ เอกเขนกล้อมวงสนทนาในประเด็นทีน่ า่ สนใจ
แต่ละคนก�าลังอยูใ่ นอารมณ์ทแี่ สนผ่อนคลายและเป็นกันเอง บรรยากาศเหล่านี้
คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันของ Wonderfruit ทุกๆ ปี กับกิจกรรม Scratch
Talks with SC ASSET ทีพ่ ยายามส่งมอบข้อความบางอย่างให้คนฟังได้แนวคิด
ดีๆ กลับไปใช้ นอกเหนือจากความสนุกจากปาร์ตี้ที่ล้นเหลือ
ปีนี้พิเศษยิ่งกว่าทุกปี เพราะ Scratch Talks with SC ASSET ที่ก�าลังจะ
เกิดขึ้น ได้พันธมิตรร่วมอุดมการณ์อย่าง SC ASSET ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่เชื่อเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน มาร่วมออกแบบการสนทนาให้มีความ
ใกล้ตัวผู้ฟังคนไทยมากยิ่งขึ้น
Sustainability, Co-Create, Reinvent คือคียเ์ วิรด์ ส�าหรับส�าหรับงานทอล์ก
ในปีนี้ เรื่องเหล่านี้ส�าคัญอย่างไร จูน-โฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงานสื่อสาร
องค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะพาร์ตเนอร์
ส�าคัญของงานทอล์กนี้ให้เหตุผลว่า
“ที่ผ่านมาในฐานะผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เราพยายามจะสร้าง
โครงการที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอยู่แล้ว แต่พอยุคสมัยเปลี่ยน สังคม
เชื่อมโยงกันหมด เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราสร้างออกไปเป็นสิ่งที่ผู้คนอยากได้

ขนาดนั้นจริงหรือเปล่า ซึ่งในเมื่อผู้คนในสังคมเชื่อมโยงกันง่ายขึ้น จะดีกว่าไหม
ถ้าเราจะร่วมกัน Co-Create โดยเริ่มต้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชักชวนผู้คนที่
หลากหลายทั้งผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมกันสร้าง ร่วมกันเปลี่ยนแปลง
ในบริบทที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนในอนาคต”
ดังนั้นนอกจากเวิร์กช็อปที่น่าสนใจแล้ว ไฮไลต์ของ Scratch Talks with SC
ASSET ใน Farm Stage ปีนี้ยังรวมถึงลิสต์ผู้พูดที่น่าสนใจมากมาย เริ่มตั้งแต่
ไดแอนนา โคเฮน นักสิ่งแวดล้อม และผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Plastic Pollution
Coalition ที่มีส่วนผลักดันนโยบายจัดเก็บภาษีถุงพลาสติกในลอสแอนเจลิส
ซึ่งจะมาให้มุมมองที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยที่มีสถิติการใช้พลาสติก
มากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก
สตีฟ กลาสเตอร์ ผูก้ อ่ ตัง้ Freeland.org ทีพ่ ฒ
ั นาสกุลเงินดิจทิ ลั เพือ่ ช่วยเหลือ
สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่าง Tiger Coin ซึ่งจะมาแชร์ประสบการณ์การท�างาน
เพื่อช่วยโลกและมวลมนุษยชาติผ่านช่องทางใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน
ความพิเศษของทอล์กในปีนี้ยังรวมถึง Panel Discussion โดย SC ASSET
รวบรวมเหล่านักพูดหลากหลายมาร่วมกันถกเถียงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของ
คนเมือง โดยมี โตมร ศุขปรีชา และทีปกร วุฒิพิทยามงคล นักคิด นักเขียน
และผู้จัดรายการ Omnivore พอดแคสต์ชวนคิดที่ก�าลังมาแรง
ทั้ง ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล เจ้าของบริษัท FireOneOne ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
Transformation to Digital Economy ส�าหรับแบรนด์ต่างๆ เพื่อค้นหาทางออก
ในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจมากที่สุด
กาญจนา พันธุเตชะ ข้าราชการวัยเกษียณที่ไม่ปล่อยให้วัยเป็นอุปสรรค
ในการเป็นนักท่องโลก ซึ่งที่ผ่านมาเธอแบกเป้ออกเดินทางทั่วโลกเพียงล�าพัง
และเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแชร์ร่วมกันในการสร้างสรรค์ประเทศไทยให้
กลายเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
ทอล์กครั้งนี้ยังรวมถึง เติร์ด-ธนาภพ อยู่วิจิตร ผู้เข้าแข่งขัน The Face Men
Thailand เพศทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวที่ฝ่าฟันเส้นแบ่งเรื่องเพศจนก้าวเข้าสู่
รอบสุดท้ายของการแข่งขัน ซึ่งจะมาเผยมุมมองที่น่าคิดในการอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย
“เรามั่นใจว่าคอนเทนต์มันดีจริงๆ เพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้พูดเพื่อ
คนคนเดียว แต่พูดเพื่อสังคม ชุมชน ผู้คน และการอยู่อาศัยร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่
เราอยากจะแชร์ให้กับผู้คนในยุคนี้” โฉมชฎากล่าวย�้า
นอกจากเหล่านักพูดที่ชวนฟังแล้ว การออกแบบสถานที่และบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการแชร์ความคิดร่วมกัน ยังเป็นโจทย์ส�าคัญที่ Wonderfruit ในปีนี้
ให้ความส�าคัญด้วย ซึง่ พีท-ประณิธาน พรประภา ผูก้ อ่ ตัง้ Wonderfruit Festival
เล่าให้เราฟังว่า
“โจทย์ส�าคัญอยู่ที่จะท�ายังไงให้คนอยากอยู่ร่วมงานในตอนกลางวัน ซึ่งเรา
สังเกตว่า คนไทยจะชอบมางานตอนเย็นๆ แดดก�าลังตก ผมคิดว่าเรื่องแสงแดด
และความร้อนน่าจะเป็นปัญหาส�าคัญ เราเลยพยายามจะสร้างโครงสร้างที่ให้
ร่มเงาขนาดใหญ่ เป็นทัง้ สถาปัตยกรรมและงานศิลปะในตัวเอง ใช้เป็นศูนย์กลาง
ส�าหรับกิจกรรมในช่วงกลางวัน ซึ่งเราพยายามออกแบบให้สถานที่นี้นั่งสบาย
มากที่สุด
“ส่วนบรรยากาศในการทอล์ก เราพยายามออกแบบให้มีบรรยากาศของ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยนักพูดจะใช้เวลาพูดประมาณ
20 นาที หลังจากนั้นจะมีเวลา 15 นาที ส�าหรับช่วงถาม-ตอบ เพื่อให้ทุกคนได้
แชร์ความคิดกันอย่างทั่วถึง รวมถึงยังมีหูฟังแปลภาษาส�าหรับทั้งคนไทยและ
ชาวต่างชาติด้วย”
ถ้าปาร์ตี้ เสียงเพลง และเครือ่ งดืม่ ในยามค�า่ คืน คือสิง่ ทีเ่ ติมเต็มอารมณ์และ
ความรู้สึก งานทอล์กในช่วงกลางวันก็น่าจะช่วยเติมเต็มการนึก คิด และส่งต่อ
แนวคิดดีๆ ไปสู่สังคมในวงกว้าง เพราะในโลกอนาคตที่ความเปลี่ยนแปลงเป็น
เรือ่ งธรรมดา คงจะดีกว่า หากทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันท�าเพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่า ติดตาม
กิจกรรมทั้งหมดของ Wonderfruit ได้ทาง www.wonderfruitfestival.com

