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EMPOWERING 
LEGEND

NEW COMER!

ต�ำนำนที่ยังมีชีวิต
ขับเคลื่อนโลกไปกับ
MINI JOHN
COOPER WORKS
COUNTRYMAN 
รุ่นใหม่

ส�ำหรับ MINI JOHN COOPER WORKS 
COUNTRYMAN คนัใหมท่ีท่ำงมนิ ิประเทศไทย
น�ำมำให้ชมนั้นมีตัวถังสีขำว Light White  
ตดักับหลงัคำสแีดง Chili Red โดดเดน่และ 
ขับเคลื่อนเอกลักษณ์ควำมเท่ของมินิออกมำ
ได้อย่ำงน่ำชม มำพร้อมระบบขับเคลื่อนส่ีล้อ
หรือ All4 และขุมพลังจำกเทคโนโลยี MINI 
Twin Power Turbo มอบควำมเร็วสุดเร้ำใจ
ด้วยก�ำลังสูงสุด 231 แรงม้ำ สำมำรถเร่ง
ควำมเร็วจำก 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ไดใ้นเวลำ 6.5 วนิำท ีพรอ้มแรงบดิสงูสดุ 350 
นิวตันเมตร ที่ 1,450–4,500 รอบต่อนำที 
ท�ำงำนร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด
แบบสปอร์ต และยังมำพร้อมแป้น Paddle 
Shift แสนสะดวกบนพวงมำลัย

คณุปรีชำ นนิำทเกียรตกุิล ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
มินิ ประเทศไทย กล่ำวว่ำ “MINI JOHN 
COOPER WORKS COUNTRYMAN ใหม่  
เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ พรเีมียม คอมแพ็ก 
ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวั และสำมำรถตอบโจทย์
ได้ทั้งในเร่ืองของขนำดที่กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 
ควำมแรงของสมรรถนะ ควำมคล่องตวัในกำร
ขับข่ี และยังคงให้ควำมรู้สึกคลำสสิกของ 
‘Go-Kart-Feeling’ ในแบบฉบบัมนิ ิพรอ้มทัง้
ยกระดับประสบกำรณ์ของควำมปรำดเปรียว
และประโยชน์ในกำรใช้งำน ครบครันด้วย
เทคโนโลยีสุดล�้ำให้ได้สัมผัส เรำจึงมั่นใจว่ำ 
MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN 
ใหม่นี้ จะเป็นอีกตัวเลือกที่ไม่ธรรมดำส�ำหรับ
ลูกค้ำชำวไทยอย่ำงแน่นอน”

คณุสามารถพบกบั MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN ตวัใหมล่า่สดุ ทีเ่ตมิเตม็
เอกลักษณ์อันมีระดับในแบบฉบับมินิ ได้ที่ผู้จ�าหน่ายมินิอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ  
หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมของมินิ ประเทศไทย ได้ที่ www.mini.co.th หรือเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ www.facebook.com/MINI.Thailand

TRUE
RESPECT 
NIGHT
แมว่้ำฝนจะโปรยปรำยลงมำ แตก่ไ็ม่เปน็อปุสรรค
กับแฟนๆ มินิชำวไทย ในงำนเปิดตัวรถยนต์ 
รุ่นใหม่แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดในงำน ‘MINI 
JOHN COOPER WORKS TRUE RESPECT 
NIGHT’ ณ THE LINK อโศก-มักกะสัน  
เมื่อวันเสำร์ที่ 18 พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ 

โดยภำยในงำน มินิ ประเทศไทยได้เผย
โฉมลำ่สดุของ ‘MINI JOHN COOPER WORKS 
COUNTRYMAN’ รุ่นรถยนต์ที่ต่อยอดจำก 
ผลงำนของ JOHN COOPER บุรุษผู้ปรับแต่ง
รถมินิคลำสสิกในต�ำนำนให้มีควำมแรงจน
สำมำรถชนะกำรแข่งขันแรลลีระดับโลกได้ถึง 
3 สมัยซ้อน และค�่ำคืนนี้ก็เปรียบเสมือนกำร
ร�ำลึกและให้เกียรติ JOHN COOPER ผู้สร้ำง
ชื่อเสียงให้กับแบรนด์มินิจนโด่งดังไปทั่วโลก 
มำตั้งแต่ยุค 1960s

นอกจำกจะมไีฮไลตท์ีก่ำรเปดิตัวรถยนต์ 
รุน่ใหมก่อ่นใครแลว้ ยงัมกีำรตกแตง่บรรยำกำศ
งำนดว้ยค�ำพูดและรปูภำพของ JOHN COOPER 
ที่มีมนต์ขลัง และน�ำเอำรถมินิตั้งแต่รุ่นเก่ำแก่ 
รุ่นหำยำก หรือรุ่นตกแต่งท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพำะ หลำกหลำยรุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบันมำจอด
แสดง สร้ำงกิจกรรมกำรรวมตัวกันของแฟน
มินิในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปด้วยบรรยำกำศที่
เปน็กนัเอง ทัง้กำรพูดคยุแลกเปลีย่นเรือ่งรำว
ของรถ ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของกลุ่มคนรัก
มินิอย่ำงแท้จริง
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ความเดิมตอนท่ีแล้ว THE STANDARD รายงานให้ผู้อ่าน
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นกับนิตยสารแจกฟรี 
เล่มนี้ 
 ผลลัพธ์แห่งการกลั่นกรองความคิดออกมาเป็นรูป 
เป็นร่างอย่างที่คุณก�าลังถืออยู่ในมือ
 การเปลี่ยนวาระจากรายสัปดาห์มาเป็นรายเดือนเป็น 
เรื่องหนึ่ง ประเด็นส�าคัญที่เรารับรู้ร่วมกันนั่นคือ ทุกวันนี ้
ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันแบบท่วมท้นเกินกว่า
จะย่อยได้ทัน แม้ผู ้ผลิตสื่อจะพิถีพิถันในการสร้างสรรค์
เน้ือหาให้ออกมามีคุณภาพแน่นคับแก้วขนาดไหน จะมี
ประโยชน์อะไรหากอีกฟากของการสื่อสารไม่อาจติดตามได้
แบบตลอดรอดฝั่ง
 การยึดมัน่ในแนวทางทีเ่ราเชือ่มัน่เป็นเรือ่งด ีแต่การปรบั
ทิศทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นเร่ือง 
ที่ควรท�า ในยุคท่ีสื่อสารพัดช่องทางป้อนข่าวสารข้อมูลให ้
ผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟังแบบล้นทะลัก ผลจากการรับฟังความคิดเห็น
หลากหลายของคนอ่านทีส่ะท้อนกลบัมายังทีมงานตลอดมา 
THE STANDARD จงึเลอืกท่ีจะปรบัตวัเป็นนิตยสารภาพข่าว
รายเดือน เพ่ือให้เสพง่ายข้ึน โดยผู้อ่านจะไม่พลาดข่าวสาร
ส�าคัญในรอบเดือน

 World เสนอความเคลือ่นไหวท่ัวโลกผ่านภาพข่าวเด่น
 Thailand สะท้อนเหตุการณ์ในประเทศตลอดเดือน 
ที่ผ่านมา
 The Interv iew บทสัมภาษณ์ ท่ีมี เนื้อหายาวๆ  
เพียงคอลัมน์เดียวจากผู้น�าความคิดหลากสาขาอาชีพที่ 
เราเลือกมาเพียงหน่ึงเดียวในแต่ละเดือน ส�าหรับคนชอบ 
อ่านจริงๆ 
 แต่ฉบบันีเ้ป็นวาระพิเศษทีเ่รารวบรวมข่าวประจ�าปี 2017  
 ‘เสพง่าย ไม่ตกข่าว’ อาจเป็นสโลแกนง่ายๆ ในการจดจ�า
ภาพของ THE STANDARD โฉมใหม่ 
 อย่างท่ีเรามักพูดกันว่า ในหลายโอกาส ภาพหน่ึงภาพ
อาจแทนค�าพูดได้นับร้อยพัน และอาจสื่ออะไรได้มากกว่า 
ตัวอักษรหลายสิบหน้า หรือเสียงพูดนานนับชั่วโมง
 นบัแต่น้ีเป็นต้นไป เราจะเปิดโอกาสให้ภาพเป็นตัวแทน
หลักในการสื่อสารระหว่างเรามากขึ้น

“A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS.”

ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการบริหาร

YOTEYORD.K@THESTANDARD.CO

CHIEF EXECUTIVE OFFICER วงศ์ทนง ชยัณรงคส์งิห์ MANAGING DIRECTOR นติพัิฒน ์สุขสวย EDITOR-IN-CHIEF ยศยอด คลงัสมบตัิ
WRITERS นธิินาฏ ปุโรทกานนท์, สราญรตัน์ ไว้เกียรติ DESIGN DIRECTOR วรีะยทุธ คงเทศน ์ART DIRECTOR อนงคน์าฎ วิวฒันานนท ์PROOFREADER ภาวกิา ขนัตศิรสีกลุ 

MARKETING MANAGER วไิลลกัษณ ์โพธิต์ระกูล ASSISTANT MARKETING MANAGER พิมพ์นารา มีฤทธิ ์CREATIVE MARKETING ชลธร จารสุุวรรณวงค์ 
MAGAZINE MANAGER สรุเกต ุเรอืงแสงระว ีPRODUCTION ทศพล บญุคง PHOTOGRAPHERS ฐานสิ สดุโต, นวลตา วงศ์เจริญ, วงศกร ยีด่วง, สลกั แก้วเชือ้, ชาตกิลา้ ส�าเนยีงแจม่

 ADVERTISING DIRECTOR ศุภลกัษณ ์เลิศกาญจนวัฒน์ SENIOR ADVERTISING MANAGER ธญัญ์นร ีนธิิพัชรโรจน์ ADVERTISING MANAGER ภทัรวี ตัง้วบิลูยก์ลุ 
ASSISTANT ADVERTISING MANAGERS มาสสภุา เอีย่มมงคลศิลป,์ ภทัรลดา พุ่มเจรญิ, สกัุญญา แก้วชงิดวง, สรัุตนา ทรรปณทิ์พากร 

MARKETING COORDINATOR ศศิมา เหลอืงศิรฉิาย DIGITAL MEDIA MANAGER วมิลพร รชัตกนก

VOLUME 1 I ISSUE 21 DECEMBER 2017  

4 THESTANDARD.CO

Editor.indd   4 12/4/2560 BE   6:26 PM



ความเดิมตอนท่ีแล้ว THE STANDARD รายงานให้ผู้อ่าน
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นกับนิตยสารแจกฟรี 
เล่มนี้ 
 ผลลัพธ์แห่งการกลั่นกรองความคิดออกมาเป็นรูป 
เป็นร่างอย่างที่คุณก�าลังถืออยู่ในมือ
 การเปลี่ยนวาระจากรายสัปดาห์มาเป็นรายเดือนเป็น 
เรื่องหนึ่ง ประเด็นส�าคัญที่เรารับรู้ร่วมกันนั่นคือ ทุกวันนี ้
ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันแบบท่วมท้นเกินกว่า
จะย่อยได้ทัน แม้ผู ้ผลิตสื่อจะพิถีพิถันในการสร้างสรรค์
เน้ือหาให้ออกมามีคุณภาพแน่นคับแก้วขนาดไหน จะมี
ประโยชน์อะไรหากอีกฟากของการสื่อสารไม่อาจติดตามได้
แบบตลอดรอดฝั่ง
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ที่ควรท�า ในยุคท่ีสื่อสารพัดช่องทางป้อนข่าวสารข้อมูลให ้
ผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟังแบบล้นทะลัก ผลจากการรับฟังความคิดเห็น
หลากหลายของคนอ่านทีส่ะท้อนกลบัมายังทีมงานตลอดมา 
THE STANDARD จงึเลอืกท่ีจะปรบัตวัเป็นนิตยสารภาพข่าว
รายเดือน เพ่ือให้เสพง่ายข้ึน โดยผู้อ่านจะไม่พลาดข่าวสาร
ส�าคัญในรอบเดือน

 World เสนอความเคลือ่นไหวทัว่โลกผ่านภาพข่าวเด่น
 Thailand สะท้อนเหตุการณ์ในประเทศตลอดเดือน 
ที่ผ่านมา
 The Interv iew บทสัมภาษณ์ ท่ีมี เนื้อหายาวๆ  
เพียงคอลัมน์เดียวจากผู้น�าความคิดหลากสาขาอาชีพที่ 
เราเลือกมาเพียงหน่ึงเดียวในแต่ละเดือน ส�าหรับคนชอบ 
อ่านจริงๆ 
 แต่ฉบบันีเ้ป็นวาระพิเศษทีเ่รารวบรวมข่าวประจ�าปี 2017  
 ‘เสพง่าย ไม่ตกข่าว’ อาจเป็นสโลแกนง่ายๆ ในการจดจ�า
ภาพของ THE STANDARD โฉมใหม่ 
 อย่างท่ีเรามักพูดกันว่า ในหลายโอกาส ภาพหนึ่งภาพ
อาจแทนค�าพูดได้นับร้อยพัน และอาจสื่ออะไรได้มากกว่า 
ตัวอักษรหลายสิบหน้า หรือเสียงพูดนานนับชั่วโมง
 นบัแต่นีเ้ป็นต้นไป เราจะเปิดโอกาสให้ภาพเป็นตวัแทน
หลักในการสื่อสารระหว่างเรามากขึ้น

“A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS.”

ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการบริหาร

YOTEYORD.K@THESTANDARD.CO
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YES, I DO
มคีวามเคลือ่นไหวจากหลายประเทศท่ีอนุญาตให้คูร่กัเพศเดียวกันแต่งงานกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย จากไตห้วัน เยอรมน ีลา่สดุคือ ออสเตรเลยี โดยวนัที ่15 
พฤศจกิายนที่ผ่านมา ชาวออสเตรเลียลงคะแนนเสียงยินยอมให้การแต่งงานของคนเพศเดยีวกนัถกูกฎหมาย โดยงานตอ่ไปคอื การทีร่ฐับาลจะตอ้งไปแกก้ฎหมาย
ดังกล่าวให้ออกมาเป็นรูปธรรมตามเสียงเรียกร้องของประชาชน
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THE DEFIANT JOSHUA 
WONG’S ARREST
ทั่วโลกคุ้นกับท่าทีต่อต้านรัฐบาลจีนของ โจชัว 
หวอ่ง นกัรณรงคเ์รยีกรอ้งประชาธปิไตยใหเ้ขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง แต่โจชัวและพวกพ้อง 
ยกระดับการประทว้งในคราวท่ี สีจิน้ผงิ มาเยอืน 
ในชว่งกลางป ีจนกลายเปน็ความขัดแยง้ครัง้ใหม่
ที่น�าไปสู่การจับกุมและการด�าเนินคดี โจชัวและ 
พวกพ้องถูกศาลตัดสินว่า มีความผิดฐาน 
กอ่ความไมส่งบในความเคลือ่นไหวชว่งปฏวิตัริม่
ในป ี 2014 ก่อนศาลจะอนุญาตให้ประกนัตวัเม่ือ 
วนัที ่24 ตลุาคมทีผ่า่นมา เพ่ือสูค้ดใีนศาลอทุธรณ์
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THE LOST SOULS
ป ี2017 นบัเปน็ปแีหง่การสญูเสยีชีวติผูบ้รสิทุธิจ์ากเหตวิุนาศกรรมและโศกนาฏกรรมนับครัง้ไมถ่ว้น วนัที ่1 ตลุาคม มอืปืนท่ีระบใุนภายหลงัวา่ชือ่ สตเีฟน แพดดอ็ก 
กราดยงิฝูงชนในเทศกาลดนตรคีนัทร ีรตู 91 ฮารเ์วสต ์ท่ีลาสเวกสั รฐัเนวาดา สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติอยา่งนอ้ย 58 ราย บาดเจบ็ไมน้่อยกวา่ 450 ราย กลายเป็น 
ฝนัร้ายทีส่ดุในประวติัศาสตร์การครา่ชวีติผูค้นดว้ยการกราดยงิในสหรัฐอเมริกา เฉพาะเหตกุารณว์นิาศกรรมอยา่งเดยีวมสีถติวิา่เกดิขึน้ 1,046 คร้ังทัว่โลก มผีูเ้สียชวีติ
และบาดเจ็บมากกว่า 7,000 คน ในการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกาที่สื่อตะวันตกมักไม่เอ่ยถึง ขณะเดียวกันในอังกฤษที่เคย 
ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัย เกิดกระแสการโจมตีผู้บริสุทธิ์กลางถนน ด้วยการใช้มีดและน�า้กรดจนสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่ว
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YEAR OF ELECTIONS 
เยอรมนีและฝรั่งเศสจัดการเลือกตั้งครั้งใหม ่
และได้ผู้น�าที่มีบทบาทในระดับนานาชาติ ในขณะ
เดยีวกนัอายุของผูน้�าประเทศลดลงจนดเูหมอืน
วา่คนรุ่นใหม่จะกา้วข้ึนมารบัผดิชอบโลกใบนีแ้ทน
คนรุ่นเก่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เยอรมนีกับผู้น�ำหญิงเหล็ก
อังเกลา แมร์เคิล ในวัย 63 ปี เปลี่ยนสถานะจาก
ดุษฎีบัณฑิตด้านฟิสิกส์และเคมีเมื่อ 31 ปีก่อน 
มาสู ่การเป็นผู ้น�าหญิงแห่งแดนอินทรีเหล็กได้  
4 สมัยติดต่อกัน หลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 
อย่างเป็นทางการในปลายเดือนกันยายน

ถ่ำยเลือดใหม่เมืองน�้ำหอม
เอม็มานแูอล มาครง วัย 39 ปี กลายเป็นประธานาธิบดี
ฝรัง่เศสทีอ่ายุน้อยทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ หลงัจากการ 
เลอืกตัง้ในเดอืนพฤษภาคม แต่สิง่ท่ีคนให้ความสนใจ 
เป็นพิเศษ คือ บริจิตต์ โทรนเญอซ์ มาครง คู่ชีวิต 
วัย 61 ปี ที่เคยเป็นครูของเอ็มมานูแอลมาก่อน

ผู้น�ำหนุ่มคนใหม่ของออสเตรีย
เมื่อการเลือกตั้งของออสเตรียในเดือนตุลาคมได้
ข้อสรุป โลกได้ผู้น�าที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัย 31 ปี 
เซบาสเตียน คูร ์ซ หัวหน้าพรรคประชาชนสาย
อนุรกัษ์นยิมก้าวสูต่�าแหน่งนายกรฐัมนตร ีและได้รบั
ความสนใจจากคนทั้งโลกชั่วข้ามคืน ด้วยความ 
หนุ่มแน่นและหน้าตาท่ีหล่อเหลา ส่วนฝีมือในการ
ท�างานจะเป็นอย่างไร ให้เวลาเป็นเครือ่งพิสจูน์
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ผู้น�ำหนุ่มคนใหม่ของออสเตรีย
เมื่อการเลือกตั้งของออสเตรียในเดือนตุลาคมได้
ข้อสรุป โลกได้ผู้น�าที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัย 31 ปี 
เซบาสเตียน คูร ์ซ หัวหน้าพรรคประชาชนสาย
อนุรกัษ์นยิมก้าวสูต่�าแหน่งนายกรฐัมนตร ีและได้รบั
ความสนใจจากคนทั้งโลกชั่วข้ามคืน ด้วยความ 
หนุ่มแน่นและหน้าตาท่ีหล่อเหลา ส่วนฝีมือในการ
ท�างานจะเป็นอย่างไร ให้เวลาเป็นเครือ่งพิสจูน์
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TIME (INC.) TO GO
TIME INC. สื่อยักษ์ใหญ่อายุเกือบร้อยปี เจ้าของนิตยสาร TIME ประกาศขายกิจการให้กับ 
Meredith Corporation ยกัษ์ใหญแ่หง่วงการสือ่ของสหรฐัอเมรกิา และเตรยีมปลดพนักงาน
เพ่ือลดตน้ทุน TIME INC. เจา้ของนติยสารระดบัโลกหลายเลม่ทัง้ TIME, Sport Illustrated 
 และ FORTUNE แตป่ระสบภาวะขาดทนุตอ่เนือ่ง และมหีนีส้นินบัพันลา้นเหรยีญสหรัฐจนต้อง
ขายกจิการให ้Meredith Corporation ในราคา 2,800 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยเมือ่รวมกจิการ
ของทั้งสององค์กรจะมีฐานคนอ่านสูงถึง 135 ล้านคน จึงเป็นการช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ด้านคอนเทนต์ให้กับ Meredith ที่หันมาให้ความส�าคัญกับสื่อดิจิทัลเป็นอย่างมาก 

HAPPY 150th ANNIVERSARY, CANADA!
ดนิแดนแหง่เมเปิ้ ล ในเครอืจกัรภพองักฤษ เฉลมิฉลองในวาระครบรอบปทีี ่150 อยา่งยิง่ใหญ่ 
โดยนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด กล่าวต่อฝูงชนที่มาชุมนุมกัน ณ พาร์เลียเมนต์ ฮิลล์ ในกรุง
ออตตาวา เมือ่วนัท่ี 1 กรกฎาคมทีผ่า่นมา การฉลองวาระส�าคญัครัง้นีม้แีขกส�าคญัจากราชวงศ์
อังกฤษเสด็จฯ ไปร่วมพิธีนั่นคือ เจ้าฟา้ชายชาร์ลส์และเจ้าหญิงคามิลลา

13 
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THE NAUGHTY NORTH 
KOREA
ตลอดป ี2017 เราไดเ้หน็ขา่วเกาหลเีหนอื
ทดสอบแสนยานุภาพทางทหารอยูบ่่อยๆ 
จนสร้างความหวาดหวั่นให้กับประเทศ
เพ่ือนบ้านและคู่ขัดแย้งทางการเมือง
อยา่งสหรัฐอเมริกา ขณะทีก่ารคว�า่บาตร
และการประณามจากเวทีนานาชาต ิ
เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ข้อมูลด้านล่างเป็น
ส่วนหนึ่งของการทดลองขีปนาวุธที่ 
เกิดขึ้นในปีนี้
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มีนำคม
วัน ท่ี  6  เกาหลี เหนือ 
ยิงจรวด 4 ลูก โดย 3 ลูก 
ตกลงบริเวณน่านน�้าที่
เป ็นเขตเศรษฐกิจของ
ประเทศญี่ปุ่น 

เมษำยน
วันท่ี 4 ปล่อยจรวดบอล
ลิสติกมิสไซล์พิสัยกลาง
ไปยังทะเลญ่ีปุ่น และใน 
วันที่ 29 ปล่อยขีปนาวุธ
จากฐานปล่อยทางตอน
ใต้ของเมืองเป ียงยาง 
แต่จรวดระเบิดในเวลา
ไม่นาน 

พฤษภำคม
วันที ่14 ปล่อยจรวดบอล
ลิสติกมิสไซล์ฮวาซอง-
12 ขึ้นโคจร 30 นาที 
เป็นระยะทาง 700 กม. 
พุ่งขึ้นสูงสุด 2,000 กม. 

มิถุนำยน 
วันที่ 8 ยิงมิสไซล์ต่อต้าน
เรือ 4 ลูก ทางชายฝั ่ง
ตะวันออก

กรกฎำคม
 • วันท่ี 4 โสมแดงได้
ทดสอบขีปนาวุธข ้าม
ทวีปเป็นเวลา 40 นาที 
โ ด ย ไ ป ต ก ใ น ท ะ เ ล 
ญ่ีปุ่น อยู่ห่างจากจุดยิง 
930 กม. คาดการณ์ว่า
ขีปนาวุธนี้สามารถยิง 
ได้ไกล 6,700 กม. และ
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KNOWING NORTH KOREA
เพ่ือให้เขา้ใจวิกฤตในคาบสมทุรเกาหลีไดด้ยิีง่ขึน้ THE STANDARD พูดคยุ
กบั รศ. ดร. ด�ำรงค ์ฐำนด ี ศูนยเ์กาหลศึีกษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
เรือ่งทา่ทขีองเกาหลเีหนอื ภยัคกุคาม และโอกาสเกิดสงครามจากความ
ขัดแย้งที่เกิดจากโสมแดง

เกำหลีเหนือเป็นภัยคุกคำมต่อโลกจริงไหม 
ไม่จริง เพราะคนเกาหลีเหนือพูดอยู่ตลอดเวลา
ว่าท่ีท�ามาตลอด ท�าเพ่ือปกป้องและรกัษาศกัดิศ์รี 
เพราะประเทศอืน่ดถููกตลอดเวลา อเมรกิาพยายาม
จะไปขีดวงล้อมคนโน้นคนนีไ้ม่ให้ทดลอง แต่การ 
จะปล่อยให้เกาหลีท�า คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือ 
อเมริกา เพราะฉะน้ันเกาหลีเหนือปั่นหัวอเมริกา 
ตลอดเลย เกาหลีเหนือบอกว่า เขาไม่ได้เป็น 
ภัยคุกคามต่อใครเลย แต่ท่ีเขาท�า เพราะอเมริกา 
เปลี่ยนนโยบายมาเร่ือยๆ แต่เกาหลเีหนือไม่เคย 
เปลี่ยนเลย ที่ท�าไปเพราะดูจากประวัติศาสตร ์
แล้วเชือ่ถืออเมรกิาไม่ได้ เกาหลเีหนอืชวนอเมรกิา 
เจรจาต้ังแต่ทศวรรษ 1990 แต่อเมริกาปฏิเสธ 
และใช้นโยบายก้าวร้าวต่อเกาหลีเหนือตลอดเวลา

สือ่ตะวนัตกใหภ้ำพโสมแดงเกนิจรงิด้วยใช่ไหม
ถูกต้อง ท�าใหญ่เลย ปัจจบุนัทีเ่ขาทดลองนิวเคลยีร์ 
ไม่ได้จะเป็นภยัคกุคามต่อโลกจรงิๆ อเมรกิาก็ฮึม่ๆ 
อยู่ตลอดเวลา แต่ท�าอะไรไม่ได้ แม้ว่าจนีจะยกมอื
เห็นด้วยกับมตคิว�า่บาตรเกาหลเีหนือ แต่ต้องม ี5 
ชาติ ทีเ่หน็พ้องต้องกัน ในยูเอน็ 5 ชาต ิต้องลงมติ
เหน็พ้อง ผมเชือ่ว่ามนัเป็นแค่สญัลกัษณ์ บางส่วน 
กค็ว�า่บาตร แล้วก็พูดเป็นนัยแต่ว่าไม่เอาจรงิ เป็นการ
ปรามเฉยๆ จนีพูดว่าถ้าอเมรกิา Preventive Attack 
ต่อเกาหลีเหนือ จีนก็จะอยู่เฉยไม่ได้ ต้องช่วย
เกาหลีเหนือ อันนี้จีนพูดชัดเลย

จีนไม่ยอมให้เกำหลีเหนือล้มแน่ๆ ถูกไหม
แน่นอน จีนใช้เกาหลีเหนือเป็นลูกน้องไปแหย่ 
เพราะจีนจะไปแหย่อเมริกาไม่ได้ ไม่ต้องเล่นเอง 
ดิสเครดิตอเมริกาไปเรื่อยๆ ถ้าหากเกาหลีเหนือ 
เกิดล้มขึ้นมาจริงๆ จีนจะเดือดร้อน เพราะคน 
20 กว่าล้านคน ต้องทะลกัเข้าไปในจนี จนีต้องให้
ความช่วยเหลอื เพราะฉะน้ันจนีไม่อยากรับภาระ
ตรงน้ี เกาหลีใต้ก็ไม่อยากให้เกิดสงครามบน
คาบสมทุรเกาหลี

รสัเซียเหมอืนกบัจนี คอืพยำยำมรกัษำตรงนีไ้ว้
แน่นอน ก็ต้องหาเพ่ือนไง เขาเรียกว่าพันธมิตร 
อเมริกาก็หาพันธมิตร ต้องการให้ประเทศต่างๆ  
เป็นเสรนิียม เสรีประชาธิปไตย และขณะเดียวกัน
สหภาพโซเวียตกับจีนก็หาพันธมิตร

รัสเซียและจีนยังปรับประเทศในแบบทุนนิยม 
ปัจจัยอะไรที่ท�ำให้เกำหลีเหนือคงสภำพเดิม 
ไม่เปิดรับธุรกิจสมัยใหม่
เขาบอกกันมาว่า คิมอิลซุง บอกว่า ต่อไปในโลก 
เกาหลเีหนือจะเป็นศนูย์กลางคอมมวินิสต์ของโลก 
น่ันหมายความว่า คนอื่นไม่เป็นไม่เป็นไร แต่ว่า
เกาหลีเหนือจะเป็นคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์แบบ 

สิ่งที่ เกำหลี เหนือก�ำลังท�ำคือ กำรแสดง
แสนยำนุภำพเรื่องอำวุธ เพ่ือแสดงว่ำไม่ได้
เป็นประเทศที่อ่อนแอแบบที่คนอื่นดูถูก
ตอนน้ีเกาหลีเหนือเป็นประเทศนิวเคลียร์แล้ว  
แปลว่า ไม่ให้ใครมารงัแกได้ง่าย พูดอะไรใครก็ฟัง 
ขยับตัวหน่อยหน่ึงคนก็จับตาดู เพราะฉะน้ันทุก
ประเทศอยากมเีอาไว้ต่อรอง ตอนแรกไม่มใีครเชือ่ 
อเมรกิาประณามหยามเหยียดตลอด แต่ตอนนีก้ลวั
จริงๆ เพราะเขายึดว่านี่คือประเทศศัตรู เพราะว่า
อเมรกิาก็ว่าเขาเป็นศตัร ู

สงครำมโลกครัง้ที ่3 จะเกดิไหม
ไม่เกิดแน่นอนครับ เพราะเกาหลีเหนือไม่มีความ
สามารถทีจ่ะสร้างสงคราม ประชากรแค่ 23 ล้านคน 
ไม่พอ อาหารการกินก็ไม่เพียงพอ การท�าสงคราม
ต้องเป็นประเทศท่ีมัง่คัง่พอสมควร ต้องมเีงนิมทีอง 
เพราะสงครามอาจเกิดขึน้นาน

ท่ำทีของ โดนัลด์ ทรัมป์ ดูลดทอนภำพของ
ควำมเขม้แขง็เวลำทีฮ่ึม่ๆ เรือ่งกำรเมอืงดว้ย
ใช่ คอืทรมัป์ก็มจีดุอ่อน จะหาพวกพ้องก็ยาก ยุโรป 
ก็ไม่เอาด้วย หนงัสอืพิมพ์ออกข่าวตลอดว่าทรมัป์
ฮึม่ๆ ใส่เกาหลเีหนอื แต่ 2-3 วัน ก็ค่อยๆ เลือนไป 
อะไรจะเกิดขึน้ในอนาคตผมก็ไม่รู้แน่ แต่ผมไม่คิด
ว่าสงครามจะเกิดข้ึนจริง เพราะสภาพแวดล้อม 
มนัไม่จริง ในอเมริกามกีลุม่เยอะ พวกท่ีไม่เหน็ด้วย
เขาขดัแย้งกันเลย การท�าสงคราม ประเทศนัน้มนั
ต้องเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกันพอสมควรนะ ถ้าถาม 
ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร มนัก็ต้องเป็นอย่างน้ี 
อเมริกาก็จะถูกท้าทายไปเรื่อยๆ แต่ที่เหนื่อยอีก 
ที่หนึ่งคือญ่ีปุ่น เพราะยิงข้ามหัวกันตลอดใช่ไหม 
เมือ่ไรไม่รูจ้ะหล่นใส่ตวัเอง ผมเหนือ่ยแทน จะท�า
อะไรก็ล�าบาก ญ่ีปุน่มท่ีีต้านขีปนาวุธรอบเกาะเลย 
เขาซือ้มาจากอเมรกิา ตดิตัง้เรยีบร้อยแล้ว แต่ก็ยิง 
ข้ามไปมา คนเป็นผูน้�าไม่ค่อยมคีวามสขุหรอก แต่ถึง
อย่างไรผมมองว่าสงครามไม่เกิดแน่ๆ

สามารถยิงให ้ตกลง 
ในรัฐอะแลสกาของ
สหรัฐอเมริกาได้
 • วันท่ี 28 ได้ทดสอบ
ขีปนาวุธอีกลูกที่โคจร
สูงสุดที่ระดับ 3,000 
กม. สหรัฐอเมริกาชี้ว่า
จรวดดังกล่าวมีระยะ
ท�าการถึงรศัม ี10,000 กม. 

สิงหำคม 
วันท่ี 26 ได้ปล่อยขปี- 
นาวุธพิสัยใกล้ 3 ลูก  
โ ด ย อ อ ก จ า ก ฐ า น ท่ี 
คังวอน 2 ลูก ไปตก 
ในทะเลญ่ีปุ่น
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RUN, BABY, RUN
ชาเลน ฟลานาแกน (ซ้าย) นักวิง่สาวเจา้ถิน่ ควา้ชยัในรายการวิง่ ทีซีเอส นวิยอร์ก ซิต้ี มาราธอน ณ มหานคร
นวิยอรก์ เมือ่วนัท่ี 5 พฤศจกิายนทีผ่า่นมา ด้วยเวลา 2 ชัว่โมง 26 นาท ี53 วนิาท ีโดยเปน็ผูช้นะชาวอเมรกินั
คนแรกในรอบ 40 ปี ขณะเดียวกัน คามีล เฮอร์รอน หญิงสาวชาวอเมริกันอีกคนวัย 35 ปี  
เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในการแข่งขันวิ่งระยะทาง 100 ไมล์ ในรายการ เดอะ ทันเนล ฮิลล์ 100 ไมล์  
ที่เมืองเวียนนา รัฐอิลลินอยส์ เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน ด้วยเวลา 12 ช่ัวโมง 42 นาที 39 วินาที  
โดยถือเป็นเวลาที่เร็วที่สุดในจ�านวนนักวิ่งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฝา่ยชายหรือฝา่ยหญิงในปีนี้ และท�าลาย
สถติเิดมิ 13 ชัว่โมง 47 นาท ี41 วนิาท ีท่ียนืหยดัมาตัง้แตป่ ี1991 คามลีวิง่ดว้ยความเรว็เฉลีย่ 7.38 ชัว่โมง 
และนี่เป็นการแข่งขันระยะทาง 100 ไมล์ ครั้งแรกของเธอ
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TIME STANDS STILL 
AT BIG BEN
เที่ยงของวันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น 
คือการส่งเสียงบอกเวลาครั้งสุดท้ายจาก 
หอนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอน หลังจากที่ 
ท�าหน้าทีม่ายาวนานกว่า 157 ปี ตัง้แตส่รา้งขึ้น 
เมือ่วนัท่ี 16 ตุลาคม ค.ศ. 1834 โดยทางรฐัสภา 
สหราชอาณาจักรอนุมติัโครงการบูรณะซอ่มแซม
ครัง้ใหญเ่ป็นเวลา 4 ป ีดว้ยงบเกอืบ 1,500 ลา้นบาท 
หอนาฬิกาคูบ่า้นคูเ่มอืงองักฤษจะกลับมาสง่เสยีง
บอกเวลาอีกครั้งในปี 2021
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TIME STANDS STILL 
AT BIG BEN
เที่ยงของวันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น 
คือการส่งเสียงบอกเวลาคร้ังสุดท้ายจาก 
หอนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอน หลังจากที่ 
ท�าหน้าทีม่ายาวนานกว่า 157 ปี ตัง้แตส่รา้งขึ้น 
เมือ่วนัที ่ 16 ตลุาคม ค.ศ. 1834 โดยทางรฐัสภา 
สหราชอาณาจกัรอนมุตัโิครงการบรูณะซ่อมแซม
ครัง้ใหญเ่ป็นเวลา 4 ป ีดว้ยงบเกอืบ 1,500 ลา้นบาท 
หอนาฬิกาคูบ่า้นคูเ่มอืงองักฤษจะกลบัมาสง่เสยีง
บอกเวลาอีกครั้งในปี 2021
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THE X-CEPTIONAL RETURNS OF iPHONE 
ดเูหมือนโทรศัพทม์อืถอืทีป่ลกุปั้ นโดย สตฟี จ็อบส ์ผูล้ว่งลับ อยู่คู่กบัเรามานาน แต่ในความเปน็จริงไอโฟน
เพ่ิงจะเข้ามาปฏวิตัวิงการสือ่สาร และกลายเปน็สว่นส�าคญัของชวีติผูค้นจนเปรยีบได้กบัอวยัวะชิน้หนึง่ 
ในโอกาสส�าคญัเชน่นี ้ผูผ้ลิตอยา่ง Apple จากการน�าของ ทมิ คกุ เผยโฉมโทรศัพทร์ุน่ล่าสดุในชือ่ iPhone X 
หรอืไอโฟน เทน็ ซ่ึงในเวลาต่อมาวางจ�าหนา่ยวนัแรกในซานฟรานซสิโก วนัที ่3 พฤศจกิายน สนนราคาเร่ิมตน้ 
999 เหรียญสหรัฐ เปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ไอโฟน เท็น ติด 1 ใน 25 นวัตกรรมยอดเยีย่ม
ประจ�าปี 2017 จากการจัดอันดับของนิตยสาร TIME

THE IDEAL LIBRARY FOR 
BOOKWORMS?
หอ้งสมดุประชาชนเทียนจนิเปดิตวัอยา่งยิง่ใหญเ่มือ่ปลาย
เดอืนตุลาคม ด้วยดไีซนร่์วมสมยัสะดดุตา จากผลงานการ
ออกแบบของบริษัทสญัชาติดตัช ์ เป็นแหล่งความรู้ส�าหรับ
หนอนหนงัสือ สามารถจหุนงัสือไดม้ากถงึ 1,200,000 เลม่ 
มทีัง้หมดถึง 5 ชัน้ ครองพ้ืนท่ีทัง้หมด 33,700 ตารางเมตร 
แม้ภายหลังจะมขีา่ววา่ภาพหนงัสอืจ�านวนมหาศาลสว่นใหญ่
เป็นเพียงภาพสันหนังสือท่ีน�ามาติดไว้เท่านั้น ปัจจุบัน 
หอ้งสมดุแหง่นีม้หีนังสอืจ�านวน 200,000 เลม่ ส�าหรับให้
หนอนหนงัสือไปเลอืกอ่านไดต้ามใจชอบ
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แฟนๆ THE STANDARD ท้ังทางเว็บไซตแ์ละนิตยสาร 
คงจะได้ผ่านตาข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของ
ปญัญาประดษิฐ์มาตลอดทัง้ปี 
 เราได้เห็นสัญญาณว่าในอนาคตเราจะสามารถใช้
บริการรถยนต์ไร้คนขับอย่างแน่นอน ในขณะที่สกุลเงิน 
คริปโตและการลงทุนผ่านบิตคอยน์ก�าลังก่อตัวเป็นรูป 
เป็นร่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไหนจะเรื่องการพัฒนา 
หุ ่นยนต์ให้ท�าหน้าที่พนักงานต้อนรับ และการให้สิทธิ
พลเมืองแก่ปัญญาประดิษฐ์ในซาอุดีอาระเบียและญ่ีปุ่น 
ที่ชวนให้เรานึกถึงการอยู่ร่วมกับ ‘สิ่งเทียมมนุษย์’ แบบใน
ภาพยนตร์เรื่อง A.I. Artificial 
 ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ 
อาจมีมากเกินที่จะประมวลไว้ได้หมด THE STANDARD 
เลอืกจะพูดคยุกับ ศ. ดร. ธนารกัษ์ ธีระมัน่คง นายกสมาคม
ปัญญาประดษิฐ์แห่งประเทศไทย เพ่ือไขข้อข้องใจว่า เอไอ
หรือปัญญาประดิษฐ์ คืออนาคตอันใกล้ หรือปัจจุบัน 
ที่มาถึงโดยเราไม่รู้ตัว

สองปีที่แล้วที่สมำคมฯ ก่อตั้งขึ้นมำ ถ้ำพูดกันจริงๆ 
ตำมกระแสโลกถือว่ำช้ำไปไหม
เอไอในระดับโลกเริ่มมาประมาณ 50-60 ปีแล้ว อย่างเช่น 
IJCAI (International Joint Conference on Artificial  
Intelligence) ในปี 2019 จะครบรอบ 50 ปีแล้ว ของเรา 
ก็เพ่ิงเร่ิม 2-3 ปีนี้เอง ของญ่ีปุ ่นมี JSAI (Japanese  
Society for Artificial Intelligence) ตั้งมา 20-30 ปีแล้ว 
เมืองไทยเราแค่ 2 ปี ถือว่าเป็นเด็กเดินเตาะแตะ 
 ข้อดีของการเกิดช้าคือ เราได้เทคโนโลยีใหม่ ก็เหมอืน
รถไฟฟ้าน่ะครบั ถ้าประเทศทีส่ร้างก่อนเวลาจะเปลีย่นแปลงที
เขาจะล�าบาก และต้องใช้เวลาในการปรบัระบบเดิมให้เป็น
ระบบใหม่ ส่วนประเทศที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เอาเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ได้เลย แล้วใช้เวลาแป๊บเดยีวก็ให้บรกิารได้ และ
รวดเร็วกว่าเดิมด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า 
 แต่ปัญหาคือ เราต้องพยายามสร้างนักวิจัยท่ีรู้จัก
รวบรวมสิ่งที่มีอยู่ หรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีอยู่ 

บทบำทของสมำคมปัญญำประดิษฐ์แห่งประเทศไทย 
ท�ำหน้ำที่อะไรบ้ำง
เรามองเร่ืองวิชาการ เพราะสมาคมฯ เริ่มจากนักวิชาการ 
อาจารย์ ซึ่งสอนเรื่องเอไอ ท�างานวิจัยด้านเอไอมาตลอด 
เราตั้งบทบาทว่า เราจะเผยแพร่วิชาการด้านเอไอ มีการ 
จัดงานวิชาการ เพ่ือให้มีเวทีส�าหรับเด็กรุ ่นใหม่ได้โชว ์
ผลงาน และให้อาจารย์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให ้
เกิดความร่วมมือกัน 

THE ERA OF AI ในภำพรวม เอไอเข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ�ำวันของ
มนุษย์มำกแค่ไหน
มากเลยครบั ในทุกอย่างทีเ่ก่ียวข้องกับเรา เช่น กล้องถ่ายรปู 
สมัยก่อนก็มีระบบการท�างานง่ายๆ เดี๋ยวน้ีสามารถจับ 
หน้าคนได้ ลิงก์ขึ้นคลาวด์ได้ ในโรงงานมีเอไอเข้าไปช่วย
ตรวจจบัของมตี�าหน ิไม่ได้มาตรฐาน ในส่วนของหลายๆ ท่ี 
ธนาคารก็อยากได้เอไอเข้าไปช่วยในเร่ืองของ Fintech 
(ฟินเทค) ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน เพ่ือให้รู้ว่าควร 
จะลงทุนแบบไหน 
 เอไอเข้ามามบีทบาทในแวดวงอตุสาหกรรมและด้าน
การเกษตร ด้านการแพทย์ก็ใช้เอไอ เช่น หุ่นยนต์ในการ
ช่วยผ่าตัด อย่างการผ่าตัดทางไกล เรื่อง Tele-Medicine 
การให้บริการทางการแพทย์ทางไกล หรือถ้าไม่ใช่ผ่าตัด 
ก็อาจเป็นการให้ค�าปรึกษาทางไกล 

จำกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สู่โทรศัพท์มือถือ จนถึงเอไอ 
ซึ่งคนพูดกันว่ำ เป็นยุคอินเทอร์เน็ตที่ 3 โครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนของไทยเหมำะกับกำรรองรับเรื่องปัญญำ
ประดิษฐ์แล้วหรือยัง 
ตอนน้ีผมว่าในเรื่องการเรียนการสอนก็คงต้องมีการให้
ความรู้ ตอนน้ีในเมืองไทยคนยังไม่ค่อยตระหนักถึงความ
ส�าคัญของเอไอ ขนาดในเมืองเองผมว่าก็ยังน้อย 

อย่ำงหนึ่งที่เรำพูดกันว่ำเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใน 
ชวีติประจ�ำวนัคอืฟนิเทค ท่ีครอบคลมุระบบกำรท�ำธรุกิจ
ทำงดิจิทัล 
เรื่องฟินเทค หรือเรื่องสกุลเงินคริปโต ท่ีมาจากบิตคอยน์ 
และบลอ็กเชนอะไรพวกนีผ้มว่ามคีวามปลอดภัยระดบัหน่ึง 
เพราะเป็นเทคโนโลยีทีม่าจากความคดิว่าทุกคนเข้ามาดแูล
ระบบร่วมกัน มีความเสถียร สมัยก่อนประเทศไหนจะ 
พิมพ์เงินต้องมีทองค�า อเมริกาพิมพ์เอง (หัวเราะ) แต่ว่า 
บิตคอยน์ให้ระบบเข้าช่วย ไม่จ�าเป็นจะต้องมีทองค�ามา 
รับรองก่อน ราคาจะข้ึนอยู่กับตลาด สกุลไหนท่ีมีคน
ต้องการมาก ราคาก็จะสูง จ�านวนจะตายตัวอยู่ตรงนั้น  
ไม่สามารถจะปั๊มเงินขึ้นมาใหม่ได้ เพราะว่าระบบจะรู้  
ทุกคนจะเห็นได้ มีความโปร่งใส และมีความเป็นระบบ 
ปิดที่ป้องกันการโจรกรรมได้ จะเห็นว่าใครต้องได้เท่าไร  
และโกงไม่ได้ คือมันมี 2 อย่าง ที่อยู่ในระบบเดียวกัน  
สกุลเงินคริปโตมาแน่นอน อนาคตก็อาจจะมาแทนเงิน 
เราอาจได้ใช้เงนิพวกนีซ้ือ้ของก็ได้ คนจนีมาเท่ียวเมอืงไทย
จ่ายเงินผ่านอาลีเพย์ด้วยมือถือ ไม่ต้องถือเงินสด ไม่ต้อง
ไปหาที่แลกเงิน 
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แฟนๆ THE STANDARD ท้ังทางเวบ็ไซตแ์ละนติยสาร 
คงจะได้ผ่านตาข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของ
ปญัญาประดษิฐม์าตลอดทัง้ปี 
 เราได้เห็นสัญญาณว่าในอนาคตเราจะสามารถใช้
บริการรถยนต์ไร้คนขับอย่างแน่นอน ในขณะท่ีสกุลเงิน 
คริปโตและการลงทุนผ่านบิตคอยน์ก�าลังก่อตัวเป็นรูป 
เป็นร่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไหนจะเรื่องการพัฒนา 
หุ ่นยนต์ให้ท�าหน้าที่พนักงานต้อนรับ และการให้สิทธิ
พลเมืองแก่ปัญญาประดิษฐ์ในซาอุดีอาระเบียและญ่ีปุ่น 
ที่ชวนให้เรานึกถึงการอยู่ร่วมกับ ‘สิ่งเทียมมนุษย์’ แบบใน
ภาพยนตร์เรื่อง A.I. Artificial 
 ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ 
อาจมีมากเกินที่จะประมวลไว้ได้หมด THE STANDARD 
เลอืกจะพูดคยุกับ ศ. ดร. ธนารกัษ์ ธีระมัน่คง นายกสมาคม
ปัญญาประดษิฐ์แห่งประเทศไทย เพ่ือไขข้อข้องใจว่า เอไอ
หรือปัญญาประดิษฐ์ คืออนาคตอันใกล้ หรือปัจจุบัน 
ที่มาถึงโดยเราไม่รู้ตัว

สองปีที่แล้วที่สมำคมฯ ก่อตั้งขึ้นมำ ถ้ำพูดกันจริงๆ 
ตำมกระแสโลกถือว่ำช้ำไปไหม
เอไอในระดับโลกเริ่มมาประมาณ 50-60 ปีแล้ว อย่างเช่น 
IJCAI (International Joint Conference on Artificial  
Intelligence) ในปี 2019 จะครบรอบ 50 ปีแล้ว ของเรา 
ก็เพ่ิงเริ่ม 2-3 ปีน้ีเอง ของญ่ีปุ่นมี JSAI (Japanese  
Society for Artificial Intelligence) ตั้งมา 20-30 ปีแล้ว 
เมืองไทยเราแค่ 2 ปี ถือว่าเป็นเด็กเดินเตาะแตะ 
 ข้อดีของการเกิดช้าคอื เราได้เทคโนโลยีใหม่ ก็เหมอืน
รถไฟฟ้าน่ะครบั ถ้าประเทศทีส่ร้างก่อนเวลาจะเปลีย่นแปลงที
เขาจะล�าบาก และต้องใช้เวลาในการปรบัระบบเดมิให้เป็น
ระบบใหม่ ส่วนประเทศท่ีไม่เคยมีมาก่อนก็เอาเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ได้เลย แล้วใช้เวลาแป๊บเดยีวก็ให้บรกิารได้ และ
รวดเร็วกว่าเดิมด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า 
 แต่ปัญหาคือ เราต้องพยายามสร้างนักวิจัยท่ีรู้จัก
รวบรวมสิ่งที่มีอยู่ หรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีอยู่ 

บทบำทของสมำคมปัญญำประดิษฐ์แห่งประเทศไทย 
ท�ำหน้ำที่อะไรบ้ำง
เรามองเรื่องวิชาการ เพราะสมาคมฯ เริ่มจากนักวิชาการ 
อาจารย์ ซึ่งสอนเรื่องเอไอ ท�างานวิจัยด้านเอไอมาตลอด 
เราตั้งบทบาทว่า เราจะเผยแพร่วิชาการด้านเอไอ มีการ 
จัดงานวิชาการ เพ่ือให้มีเวทีส�าหรับเด็กรุ ่นใหม่ได้โชว ์
ผลงาน และให้อาจารย์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให ้
เกิดความร่วมมือกัน 

THE ERA OF AI ในภำพรวม เอไอเข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ�ำวันของ
มนุษย์มำกแค่ไหน
มากเลยครบั ในทุกอย่างทีเ่ก่ียวข้องกับเรา เช่น กล้องถ่ายรูป 
สมัยก่อนก็มีระบบการท�างานง่ายๆ เดี๋ยวน้ีสามารถจับ 
หน้าคนได้ ลิงก์ขึ้นคลาวด์ได้ ในโรงงานมีเอไอเข้าไปช่วย
ตรวจจบัของมตี�าหน ิไม่ได้มาตรฐาน ในส่วนของหลายๆ ท่ี 
ธนาคารก็อยากได้เอไอเข้าไปช่วยในเรื่องของ Fintech 
(ฟินเทค) ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน เพ่ือให้รู้ว่าควร 
จะลงทุนแบบไหน 
 เอไอเข้ามามบีทบาทในแวดวงอุตสาหกรรมและด้าน
การเกษตร ด้านการแพทย์ก็ใช้เอไอ เช่น หุ่นยนต์ในการ
ช่วยผ่าตัด อย่างการผ่าตัดทางไกล เรื่อง Tele-Medicine 
การให้บริการทางการแพทย์ทางไกล หรือถ้าไม่ใช่ผ่าตัด 
ก็อาจเป็นการให้ค�าปรึกษาทางไกล 

จำกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สู่โทรศัพท์มือถือ จนถึงเอไอ 
ซึ่งคนพูดกันว่ำ เป็นยุคอินเทอร์เน็ตที่ 3 โครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนของไทยเหมำะกับกำรรองรับเรื่องปัญญำ
ประดิษฐ์แล้วหรือยัง 
ตอนน้ีผมว่าในเรื่องการเรียนการสอนก็คงต้องมีการให้
ความรู้ ตอนน้ีในเมืองไทยคนยังไม่ค่อยตระหนักถึงความ
ส�าคัญของเอไอ ขนาดในเมืองเองผมว่าก็ยังน้อย 

อย่ำงหนึ่งที่เรำพูดกันว่ำเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใน 
ชวีติประจ�ำวนัคอืฟนิเทค ท่ีครอบคลุมระบบกำรท�ำธรุกิจ
ทำงดิจิทัล 
เรื่องฟินเทค หรือเรื่องสกุลเงินคริปโต ท่ีมาจากบิตคอยน์ 
และบลอ็กเชนอะไรพวกนีผ้มว่ามคีวามปลอดภัยระดบัหน่ึง 
เพราะเป็นเทคโนโลยีทีม่าจากความคดิว่าทุกคนเข้ามาดแูล
ระบบร่วมกัน มีความเสถียร สมัยก่อนประเทศไหนจะ 
พิมพ์เงินต้องมีทองค�า อเมริกาพิมพ์เอง (หัวเราะ) แต่ว่า 
บิตคอยน์ให้ระบบเข้าช่วย ไม่จ�าเป็นจะต้องมีทองค�ามา 
รับรองก่อน ราคาจะข้ึนอยู่กับตลาด สกุลไหนท่ีมีคน
ต้องการมาก ราคาก็จะสูง จ�านวนจะตายตัวอยู่ตรงนั้น  
ไม่สามารถจะปั๊มเงินขึ้นมาใหม่ได้ เพราะว่าระบบจะรู้  
ทุกคนจะเห็นได้ มีความโปร่งใส และมีความเป็นระบบ 
ปิดที่ป้องกันการโจรกรรมได้ จะเห็นว่าใครต้องได้เท่าไร  
และโกงไม่ได้ คือมันมี 2 อย่าง ที่อยู่ในระบบเดียวกัน  
สกุลเงินคริปโตมาแน่นอน อนาคตก็อาจจะมาแทนเงิน 
เราอาจได้ใช้เงนิพวกนีซ้ือ้ของก็ได้ คนจนีมาเท่ียวเมอืงไทย
จ่ายเงินผ่านอาลีเพย์ด้วยมือถือ ไม่ต้องถือเงินสด ไม่ต้อง
ไปหาที่แลกเงิน 
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DO IT FOR LOVE
เมื่อความรักสุกงอม เราพร้อมจะเสียสละทุกอย่าง เจ้าหญิงมาโกะแห่งราชวงศ์เบญจมาศจากแดนอาทิตย์อุทัย ด้วยพระชันษา 25 ปี 
ทรงสละฐานนัดรศักดิเ์พ่ือเสกสมรสกบัสามัญชน โดยเมือ่วนัที ่3 กนัยายนทีผ่า่นมา ทรงประกาศหมัน้หมายกบั เคอิ โคมโุระ พระคูห่มัน้  
ซึง่เปน็เพ่ือนรว่มชัน้ท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยในกรงุโตเกยีวดว้ยกนั และคบหากนัมานาน 5 ป ีโดยพิธีเสกสมรสคาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้า

PRINCELY RETIREMENT
หลงัจากทรงปฏบัิตพิระราชกรณยีกิจเคยีงคูส่มเดจ็พระบรมราชนินีาถเอลิซาเบธที ่2 มาตลอดพระชนม์ชพี เจา้ชายฟลิปิ ดยกุแห่งเอดนิบะระ 
ทรงเกษียณจากพระราชกรณยีกจิอย่างเปน็ทางการ เมือ่วนัท่ี 2 สงิหาคมท่ีผา่นมา ด้วยพระชนมายุ 96 พรรษา
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WHEN HARRY MEETS MEGHAN
เมื่อเจ้าชายแฮร์รี ทรงพบกับ เมแกน มาร์เกิล ในเดือนกรกฎาคม ปี 2010 ทรงตกหลุมรักอย่างรวดเร็ว ซึ่งแทบจะเป็นรักแรกพบ ก่อนที่สาวทั้งโลก
จะอกหัก เม่ือรัชทายาทล�าดับที่ 5 ของราชวงศ์วินด์เซอร์แห่งอังกฤษ ทรงประกาศหมั้นหมายกับแฟนสาวชาวอเมริกัน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 
ทีผ่า่นมา เจา้ชายวยั 33 ทรงปลาบปล้ืมนักแสดงชาวอเมรกินัจากซรีสี ์Suits มากอ่นทีจ่ะไดพ้บตวัจรงิ ทรงใหส้มัภาษณ์กับบบีซีหีลงัประกาศขา่วหมัน้ว่า 
ทรงคุกพระชานุ (เข่า) ลงข้างหนึ่ง และขอแต่งงาน ระหว่างที่ทั้งสองช่วยกันท�าไก่อบในครัวที่พระต�าหนักเคนซิงตัน โดยทั้งสองจะเข้าพิธีเสกสมรส
ในเดือนพฤษภาคม ปี 2018 เจ้าสาวของพระองค์เป็นนักแสดงสาววัย 36 ปี ที่มีพ่อเป็นคนผิวขาวและแม่เป็นชาวแอฟริกัน-อเมริกัน เคยแต่งงาน 
ในปี 2011 และหย่าขาดในอีก 2 ปีถัดมา
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THE BIGGEST OSCARS 
BLUNDER
วนัที ่26 กมุภาพันธ ์ค.ศ. 2017 ตามเวลาท้องถิน่
ในสหรัฐอเมริกา ค�า่คืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการ
ภาพยนตร์ฮอลลีวูด กลายเป็นความผิดพลาด
ครัง้ใหญท่ี่สดุบนเวทีออสการ ์เม่ือมกีารประกาศ
ชื่อ La La Land เป็นผู้ชนะในสาขาภาพยนตร์
ยอดเยีย่ม กอ่นท่ีผูอ้�านวยการสรา้งทีก่�าลังกล่าว
รบัรางวลัจะรูต้วัในภายหลงั และมอบรางวัลให้ 
กบัผูช้นะทีแ่ทจ้รงิคอื Moonlight ถือเป็นความ 
ผิดพลาดที่สร้างความงุนงงให้กับผู้ชมทั้งโลก 
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HOLLYWOOD’S WEINSTEIN 
EFFECT
ดาราสาวร่วมแฉพฤติกรรมทางเพศในวงการ
ฮอลลีวูด

กระแสข่าวดาราสาวชื่อดังกว่า 40 ราย ออกมา
เปิดเผยว่าเคยถูก ฮาร์วีย์ ไวน์สตนี โปรดวิเซอร์ชือ่ดงัวัย 
65 ปี ใช้ต�าแหน่งหน้าทีล่่วงเกินทางเพศ ข่มขนื และ
ควบคมุผู้หญิงมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ เมื่อเดือน
ตุลาคมที่ผ่านมา สร้างความสั่นสะเทือนแก่โลกให้
หันกลับมาต้ังค�าถามถึงการปฏิบัติต่อผู ้หญิงใน
อุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกอีกครั้ง และหลังจาก
ข่าวของไวน์สตีนแพร่สะพัด ก็เริ่มมีดาราสาวอีก
จ�านวนไม่น้อยทยอยลุกขึ้นมาเปิดโปงถึงสิ่งที่เคย 
ถูกกระท�าระหว่างการท�างานในวงการฮอลลีวูด 
อย่างต่อเน่ือง จนเป็นท่ีน่าตกใจอย่างย่ิงว่าในดินแดน
ที่ข้ึนชื่อว่าเสรี ท�าไมการให้ความเคารพและให้
เกียรติแก่สตรีจึงยังไม่เกิดขึ้น 

THE STANDARD รวบรวมชายทั้งเบื้องหน้า
และเบือ้งหลงัในวงการฮอลลวูีดท่ีพัวพันกบัการล่วง
ละเมิดทางเพศ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
กับดาราสาวและเพื่อนร่วมงานอีกหลายคน 

วันที่ 5 ตุลาคม หลังการรายงานข่าว ฮาร์วีย์  
ไวน์สตีน ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวนับไม่ถ้วน 
โปรดิวเซอร์คนดังถูกไล่ออกจากบริษัท Weinstien 
Company บริษัทที่ตัวเขาร่วมก่อตั้ง โดยคณะ 
ผู้บริหารซึ่งหนึ่งในน้ันคือ โรเบิร์ต บ็อบ ไวน์สตีน 
น้องชายของตนเอง เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายท่ี 
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

วันท่ี 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 หลังจากที ่
ผู้อ�านวยการผลิต อิซา แฮกเกตต์ ออกมากล่าวหา
ว่าเขาพยายามพูดจาเชงิชูส้าวและแสดงพฤตกิรรม
ไม่เหมาะสมกับเธอในงาน Comic Con เมือ่ปี 2014

วันที่ 17 ตุลาคม บ็อบ ไวน์สตีน น้องชายท่ี 
ตัดสินใจไล่พ่ีชายออกจากบริษัทของตัวเองหลัง 
เกิดข่าวฉาว ถูกกล่าวหาว่า เคยล่วงเกินทีมงานหญิง
ซีรีส์โทรทัศน์ด้วยเช่นกัน โดย อแมนดา เซเกล 
โปรดิวเซอร์ซีรีส์ The Mist กล่าวว่า เขาพยายาม
พูดจาเชิงชู้สาวกับเธอหลายครั้ง และยังชวนเธอไป
ดินเนอร์สองต่อสอง ซึ่งทนายของไวน์สตีน ออกมา
ปฏิเสธเรื่องนี้

 วันที่ 22 ตุลาคม เจมส์ ทูแบ็ก นักเขียนและ 
ผูก้�ากับ ถูกผูห้ญิง 38 คน กล่าวหาว่าเขาล่วงละเมดิ
ทางเพศ LA Times รายงานว่า เขาชอบตสีนทิผูห้ญิง
ในนิวยอร์ก โดยสัญญาว่าจะท�าให้พวกเธอกลาย
เป็นดารา แต่สุดท้ายมักจบลงที่การนัดพบเพ่ือไป
ส�าเร็จความใคร่และเล้าโลมพวกเธอ

วันที่ 29 ตุลาคม เควิน สเปซีย์ ดารา ผู้ก�ากับ 
และโปรดิวเซอร์ ถูก แอนโทนี แรปป์ นักแสดง
ภาพยนตร์ Star Trek กล่าวหาว่า เขาเคยล่วงละเมดิ
ทางเพศและถูกบังคับให้มีเซ็กซ์เมื่ออายุ 14 ป ี 
เควินแถลงว่า เขาจ�าเหตกุารณ์นีไ้ม่ได้ แต่ถงึอย่างไร
ก็ขอโทษที่ท�าให้แรปป์ต้องแบกความรู้สึกนี้มานาน

วันที่ 31 ตุลาคม แอนดี้ ดิก นักแสดงตลกต้อง
ชวดงานหนงั Raising Buchanan เพราะถูกกล่าวหา
ว่าล่วงละเมิดทางเพศ และแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งเขาตอบโต้ว่า “ผมไม่ได้ลวนลามใคร 
ผมแค่เคยจูบใครสักคนท่ีแก้ม เพ่ือบอกลาและเลีย
พวกเธอ นั่นเป็นสไตล์ของผม”

วันท่ี 31 ตุลาคม เจเรมี พิเวน ถูก อารีแอน  
เบลลามาร์ กล่าวหาว่าเขาจับหน้าอกและก้นเธอที่
แมนชั่น Playboy สถานที่ถ่ายท�าซีรีส์ Entourage

วันท่ี 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
ท้ัง นาตาชา เฮนส์ทริดจ์ และ โอลิเวีย มุนน ์
โดยนาตาชาเล่าว่า เคยถูกแรตเนอร์บังคับให้ท�า 
ออรลัเซก็ซ์ให้เขา ขณะท่ีโอลเิวยีเล่าว่า เขาพยายาม
ส�าเร็จความใคร่ต่อหน้าเธอ
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HOLLYWOOD’S WEINSTEIN 
EFFECT
ดาราสาวร่วมแฉพฤติกรรมทางเพศในวงการ
ฮอลลีวูด

กระแสข่าวดาราสาวชื่อดังกว่า 40 ราย ออกมา
เปิดเผยว่าเคยถูก ฮาร์วีย์ ไวน์สตนี โปรดวิเซอร์ชือ่ดงัวัย 
65 ปี ใช้ต�าแหน่งหน้าทีล่่วงเกินทางเพศ ข่มขนื และ
ควบคมุผู้หญิงมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ เมื่อเดือน
ตุลาคมท่ีผ่านมา สร้างความสั่นสะเทือนแก่โลกให้
หันกลับมาต้ังค�าถามถึงการปฏิบัติต่อผู ้หญิงใน
อุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกอีกครั้ง และหลังจาก
ข่าวของไวน์สตีนแพร่สะพัด ก็เริ่มมีดาราสาวอีก
จ�านวนไม่น้อยทยอยลุกขึ้นมาเปิดโปงถึงส่ิงที่เคย 
ถูกกระท�าระหว่างการท�างานในวงการฮอลลีวูด 
อย่างต่อเน่ือง จนเป็นท่ีน่าตกใจอย่างย่ิงว่าในดนิแดน
ที่ขึ้นชื่อว่าเสรี ท�าไมการให้ความเคารพและให้
เกียรติแก่สตรีจึงยังไม่เกิดขึ้น 

THE STANDARD รวบรวมชายทั้งเบื้องหน้า
และเบือ้งหลงัในวงการฮอลลวูีดท่ีพัวพันกบัการล่วง
ละเมิดทางเพศ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
กับดาราสาวและเพื่อนร่วมงานอีกหลายคน 

วันท่ี 5 ตุลาคม หลังการรายงานข่าว ฮาร์วีย์  
ไวน์สตีน ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวนับไม่ถ้วน 
โปรดิวเซอร์คนดังถูกไล่ออกจากบริษัท Weinstien 
Company บริษัทที่ตัวเขาร่วมก่อตั้ง โดยคณะ 
ผู้บริหารซึ่งหน่ึงในน้ันคือ โรเบิร์ต บ็อบ ไวน์สตีน 
น้องชายของตนเอง เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายท่ี 
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

วันท่ี 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 หลังจากที ่
ผู้อ�านวยการผลิต อิซา แฮกเกตต์ ออกมากล่าวหา
ว่าเขาพยายามพูดจาเชงิชูส้าวและแสดงพฤตกิรรม
ไม่เหมาะสมกับเธอในงาน Comic Con เมือ่ปี 2014

วันที่ 17 ตุลาคม บ็อบ ไวน์สตีน น้องชายท่ี 
ตัดสินใจไล่พ่ีชายออกจากบริษัทของตัวเองหลัง 
เกิดข่าวฉาว ถูกกล่าวหาว่า เคยล่วงเกินทีมงานหญงิ
ซีรีส์โทรทัศน์ด้วยเช่นกัน โดย อแมนดา เซเกล 
โปรดิวเซอร์ซีรีส์ The Mist กล่าวว่า เขาพยายาม
พูดจาเชิงชู้สาวกับเธอหลายครั้ง และยังชวนเธอไป
ดินเนอร์สองต่อสอง ซึ่งทนายของไวน์สตีน ออกมา
ปฏิเสธเรื่องนี้

 วันที่ 22 ตุลาคม เจมส์ ทูแบ็ก นักเขียนและ 
ผูก้�ากับ ถูกผูห้ญิง 38 คน กล่าวหาว่าเขาล่วงละเมดิ
ทางเพศ LA Times รายงานว่า เขาชอบตสีนทิผูห้ญิง
ในนิวยอร์ก โดยสัญญาว่าจะท�าให้พวกเธอกลาย
เป็นดารา แต่สุดท้ายมักจบลงที่การนัดพบเพ่ือไป
ส�าเร็จความใคร่และเล้าโลมพวกเธอ

วันที่ 29 ตุลาคม เควิน สเปซีย์ ดารา ผู้ก�ากับ 
และโปรดิวเซอร์ ถูก แอนโทนี แรปป์ นักแสดง
ภาพยนตร์ Star Trek กล่าวหาว่า เขาเคยล่วงละเมดิ
ทางเพศและถูกบังคับให้มีเซ็กซ์เมื่ออายุ 14 ป ี 
เควินแถลงว่า เขาจ�าเหตกุารณ์นีไ้ม่ได้ แต่ถงึอย่างไร
ก็ขอโทษที่ท�าให้แรปป์ต้องแบกความรู้สึกนี้มานาน

วันที่ 31 ตุลาคม แอนดี้ ดิก นักแสดงตลกต้อง
ชวดงานหนงั Raising Buchanan เพราะถูกกล่าวหา
ว่าล่วงละเมิดทางเพศ และแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งเขาตอบโต้ว่า “ผมไม่ได้ลวนลามใคร 
ผมแค่เคยจูบใครสักคนท่ีแก้ม เพ่ือบอกลาและเลีย
พวกเธอ นั่นเป็นสไตล์ของผม”

วันท่ี 31 ตุลาคม เจเรมี พิเวน ถูก อารีแอน  
เบลลามาร์ กล่าวหาว่าเขาจับหน้าอกและก้นเธอที่
แมนชั่น Playboy สถานที่ถ่ายท�าซีรีส์ Entourage

วันท่ี 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
ท้ัง นาตาชา เฮนส์ทริดจ์ และ โอลิเวีย มุนน ์
โดยนาตาชาเล่าว่า เคยถูกแรตเนอร์บังคับให้ท�า 
ออรลัเซก็ซ์ให้เขา ขณะท่ีโอลเิวยีเล่าว่า เขาพยายาม
ส�าเร็จความใคร่ต่อหน้าเธอ

12-38 WORLD.indd   32 12/4/2560 BE   6:21 PM 12-38 WORLD.indd   33 12/4/2560 BE   6:21 PM



BYE BYE, BUFFON
จันลุยจี บุฟฟอน ต�านานผู้รักษาประตูทีมชาติ
อติาล ีประกาศแขวนสตัด๊กบัทมีชาต ิหลงัอติาลี
ตกรอบคดัเลอืกฟุตบอลโลกเปน็ครัง้แรกในรอบ 
60 ป ี หมดสทิธิไ์ปเลน่รอบสดุท้ายฟุตบอลโลก 
2018 ทีร่สัเซยี
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BYE BYE, BUFFON
จันลุยจี บุฟฟอน ต�านานผู้รักษาประตูทีมชาติ
อติาล ีประกาศแขวนสตัด๊กบัทมีชาต ิหลังอิตาลี
ตกรอบคดัเลอืกฟุตบอลโลกเปน็ครัง้แรกในรอบ 
60 ป ี หมดสทิธิไ์ปเลน่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 
2018 ทีร่สัเซยี
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ANIMAL LIVES MATTER 
อสิราเอลจดังานเดนิขบวนเรียกร้องสิทธแิทนสัตว์โลกยิง่ใหญท่ี่สดุครัง้หน่ึงในประวตัศิาสตร ์ ผู้คนนับพันออกมารวมตวักนัใจกลางกรุงเทลอาวฟี  
เดนิขบวนประท้วงการกระท�าไรเ้มตตาทีม่นุษยท์�าตอ่สตัว ์รวมถงึตอ่ตา้นการน�าเข้าสัตว์เป็นๆ จากยุโรป ที่ถูกอัดในที่แคบๆ ระหว่างการขนย้าย 
อกีหน่ึงการประทว้งทีป่ั่ นปว่นความรู้สกึคนทีพ่บเหน็ตอ้งยกใหผู้ป้ระทว้งแหง่สาธารณรฐัเช็กทีแ่ทบจะเปลือยและนอนทอดรา่งรว่มกนั โดยเน้ือตวั 
เปรอะเปื้ อนเลือดปลอม เพ่ือประท้วงการใช้สัตว์ในการทดลองต่างๆ รวมถึงการกระท�าทารุณต่อสัตว์ไม่ว่ารูปแบบใดๆ
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FORCES OF NATURE
แผ่นดินไหว ไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด ไต้ฝุ่นถล่ม 
สารพัดภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นตลอดปี
ที่ก�าลังจะผ่านไป เหล่าน้ีคือเหตุการณ์ส�าคัญ 
ที่สร้างผลกระทบในวงกว้าง

Mount Agung 
ภูเขาไฟอากุง บนเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
เกิดปะทุขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 1963 คร่าชีวิตผู้คนกว่า 
1,500 คน และบาดเจ็บหลายพันคน ส�านักงาน
จัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียสั่งอพยพ
ประชาชนบนเกาะบาหลเีกือบ 50,000 คน ออกจาก
พ้ืนที่ใกล้เคียง และประกาศเตือนภัยที่ระดับ 4 
หรือระดับสูงสุด 
 
Typhoon Lan 
วันที่ 23 ตุลาคม ไต้ฝุ่นลังพัดขึ้นฝั่งทางจังหวัด 
ชิซุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีความเร็วลมสูงสุด 
198 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมฝนตกหนักสูงสุด 
800 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 48 ชั่วโมง

ไต้ฝุน่ลงัได้พัดผ่านใกล้กรุงโตเกียวก่อนมุง่หน้า
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ต่างๆ ในแถบทะเลแคริบเบียน รวมถึงฟลอริดา 
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HUGH HEFNER
เจ้าพ่อแหง่อาณาจกัรเพลย์บอย 
จากไปเมือ่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน  
ในวยั 91 ปี 

CHESTER
BENNINGTON / 

CHRIS CORNELL
นักร้องน�าวง Linkin Park  
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
ด้วยวัย 41 ปี ผลการชันสูตร
ยืนยันในภายหลังว่าเป็นการ 
ฆ่าตัวตาย วันที่เสียชีวิตตรงกับ
วันเกิดครบรอบปีที่ 53 ของ  
คริส คอร์เนล สหายในวงการ
ดนตรีของเชสเตอร์ ซึ่งปลิดชีพ
ตนเองด้วยการแขวนคอ เม่ือวนัที่ 
17 พฤษภาคม

GREGG ALLMAN 
วยั 69 ป ีเกรกก ์อลัมาน แหง่วง 
The Allman Brothers Band 
เสยีชวีติอยา่งสงบ เมือ่วันที ่ 27 
พฤษภาคม ณ บ้านพักในเมือง
ซาวานนาห์ รัฐจอร์เจีย

TOMMY PAGE 
อดีตนักร้องเพลงป๊อปที่ผัน 
ตัวเองไปเป็นผู้บริหารค่ายเพลง 

เอ แอนด์ อาร์ เสียชีวิตด้วยวัย 
46 ป ีเมือ่วนัท่ี 3 มนีาคม ทอมมี
เป็นเจ้าของเพลงดังอย่าง I’ll 
be Your Everything และ A 
Shoulder to Cry On

CHUCK BERRY
นักร้องผู้กรุยทางให้วงการร็อก
แอนด์โรลด้วยเพลงดังอย่าง 
Johnny B. Goode จากไป 
ในวัย 90 ปี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม

OM PURI
ต�านานแห่งบอลลีวูดเสียชีวิต
ด้วยอาการหัวใจวาย เมื่อวันที่ 6 
มกราคม ขณะมีอายุ 66 ปี

EMMANUELLE 
RIVA

นักแสดงเมืองน�า้หอมวัย 89 ปี 
เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 
27 มกราคม เอ็มมานูแอล รีวา 
มีผลงานดังเรื่อง Amour ในปี 
2012 ท�าให้เธอคว้ารางวัลจาก
หลายสถาบัน และได้ เข้าชิง 
ออสการ ์สาขานกัแสดงน�าหญงิ

ROGER MOORE
นักแสดงจากอังกฤษท่ีรับบท 

เจมส ์บอนด์ มากทีส่ดุในภาพยนตร์ 
7 เรื่อง ต่อสู้กับโรคมะเร็งและ
เสียชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ด้วย
วยั 89 ป ีเมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 

MICHAEL 
NYQVIST

ดาราหนุ่มใน The Girl with the 
Dragon Tattoo ฉบับต้นต�ารับ
จากสวีเดน ลาโลกด้วยสาเหตุ
จากมะเรง็ เมือ่วนัท่ี 27 มถินุายน 
ขณะมีอายุ 56 ปี

JOHN HURT
เมื่อวันท่ี 25 มกราคม วงการ
ภาพยนตร์และละครเวทีสูญเสีย
นักแสดงมากฝีมือชาวอังกฤษ
วัย 77 ปี ที่มีประสบการณ์
มากกว่า 50 ปี

JOHN HEARD
นกัแสดงชาวอเมรกัินเจ้าของบท
คณุพ่อครอบครวัปว่นใน Home 
Alone เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม ด้วยวัย 67 ปี

JANA NOVOTNA
นักหวดลูกสักหลาดชาวเชก
เจ้าของแชมปว์มิเบลิดนั ตอ่สูก้บั

มะเร็งมานานก่อนจะพ่ายแพ้และ
จากไป เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
ด้วยวัย 49 ปี

SAM SHEPARD
นกัแสดง / นกัเขยีนบท / ผูก้�ากบั 
ปว่ยเปน็โรคลูเกรกิ และเสยีชวีติ
ในวยั 73 ป ีเมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 

BILL PAXTON
นักแสดงหนุ่มจาก Titanic และ 
Twister เสียชวีติหลังจากติดเช้ือ
จากการผา่ตดัหวัใจ เมือ่วนัที ่25 
กุมภาพันธ์ ด้วยวัย 61 ปี

DAVID CASSIDY
วนัที ่21 พฤศจิกายน นกัรอ้งและ
นักแสดงขวัญใจวัยรุ่นยุค 1970 
วยั 67 ป ี เสยีชวีติเนือ่งจากภาวะ 
อวยัวะภายในล้มเหลว

AZZEDINE ALAЇA
นักออกแบบแฟชั่นชาวตูนิเซีย
ลาโลกด้วยวัย 77 ปี เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน อัซเซอดีน อไลยา 
เป็ น เจ้ าของแบรนด์ แฟชั่ น 
มคีนดงัเปน็ลูกคา้ ตัง้แต ่เกรตา 
การโ์บ ในยคุก่อน จนถงึ มาดอนนา 
และ เลดี้ กาก้า ในปัจจุบัน

MALCOLM 
YOUNG 

มือกีตาร์และผู้ก่อตั้งวง AC/DC 
เสียชีวิตด้วยวัย 64 ปี เมื่อวันที่ 
18 พฤศจกิายน หลังจากตอ่สูก้บั
โรคสมองเสื่อมมานาน 

TOM PETTY
วนัที ่2 ตลุาคม โลกดนตรีสญูเสยี
ต�านานแหง่วงการร็อก เม่ือทอม 
วยั 66 ป ีเสยีชวีติจากภาวะหวัใจ
หยุดเต้น ทอมเป็นนักร้องน�าวง 
Tom Petty and the Heart-
breakers และมีผลงานอัลบั้ม
เดี่ยว 3 ชุด รวมทั้ง Full Moon 
Fever (1989) และ Wildflowers 
(1994) 
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Alone เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม ด้วยวัย 67 ปี

JANA NOVOTNA
นักหวดลูกสักหลาดชาวเชก
เจ้าของแชมปว์มิเบลิดนั ตอ่สูก้บั

มะเร็งมานานก่อนจะพ่ายแพ้และ
จากไป เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
ด้วยวัย 49 ปี

SAM SHEPARD
นกัแสดง / นกัเขยีนบท / ผูก้�ากบั 
ปว่ยเปน็โรคลูเกรกิ และเสยีชวีติ
ในวยั 73 ป ีเมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 

BILL PAXTON
นักแสดงหนุ่มจาก Titanic และ 
Twister เสียชวีติหลังจากติดเช้ือ
จากการผา่ตดัหวัใจ เมือ่วนัที ่25 
กุมภาพันธ์ ด้วยวัย 61 ปี

DAVID CASSIDY
วนัที ่21 พฤศจิกายน นกัรอ้งและ
นักแสดงขวัญใจวัยรุ่นยุค 1970 
วยั 67 ป ี เสยีชวีติเนือ่งจากภาวะ 
อวยัวะภายในล้มเหลว

AZZEDINE ALAЇA
นักออกแบบแฟชั่นชาวตูนิเซีย
ลาโลกด้วยวัย 77 ปี เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน อัซเซอดีน อไลยา 
เป็ น เจ้ าของแบรนด์ แฟชั่ น 
มคีนดงัเปน็ลูกคา้ ตัง้แต ่เกรตา 
การโ์บ ในยคุก่อน จนถงึ มาดอนนา 
และ เลดี้ กาก้า ในปัจจุบัน

MALCOLM 
YOUNG 

มือกีตาร์และผู้ก่อตั้งวง AC/DC 
เสียชีวิตด้วยวัย 64 ปี เมื่อวันที่ 
18 พฤศจกิายน หลังจากตอ่สูก้บั
โรคสมองเสื่อมมานาน 

TOM PETTY
วนัที ่2 ตลุาคม โลกดนตรีสญูเสยี
ต�านานแหง่วงการร็อก เม่ือทอม 
วยั 66 ป ีเสยีชวีติจากภาวะหวัใจ
หยุดเต้น ทอมเป็นนักร้องน�าวง 
Tom Petty and the Heart-
breakers และมีผลงานอัลบั้ม
เดี่ยว 3 ชุด รวมทั้ง Full Moon 
Fever (1989) และ Wildflowers 
(1994) 
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HUGH HEFNER
เจา้พ่อแหง่อาณาจกัรเพลย์บอย 
จากไปเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน  
ในวยั 91 ปี 

CHESTER
BENNINGTON / 

CHRIS CORNELL
นักร้องน�าวง Linkin Park  
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
ด้วยวัย 41 ปี ผลการชันสูตร
ยืนยันในภายหลังว่าเป็นการ 
ฆ่าตัวตาย วันที่เสียชีวิตตรงกับ
วันเกิดครบรอบปีที่ 53 ของ  
คริส คอร์เนล สหายในวงการ
ดนตรีของเชสเตอร์ ซึ่งปลิดชีพ
ตนเองดว้ยการแขวนคอ เม่ือวนัที่ 
17 พฤษภาคม

GREGG ALLMAN 
วยั 69 ป ีเกรกก ์อลัมาน แหง่วง 
The Allman Brothers Band 
เสยีชวีติอยา่งสงบ เมือ่วนัที ่ 27 
พฤษภาคม ณ บ้านพักในเมือง
ซาวานนาห์ รัฐจอร์เจีย

TOMMY PAGE 
อดีตนักร้องเพลงป๊อปที่ผัน 
ตัวเองไปเป็นผู้บริหารค่ายเพลง 

เอ แอนด์ อาร์ เสียชีวิตด้วยวัย 
46 ป ีเมือ่วนัท่ี 3 มนีาคม ทอมมี
เป็นเจ้าของเพลงดังอย่าง I’ll 
be Your Everything และ A 
Shoulder to Cry On

CHUCK BERRY
นักร้องผู้กรุยทางให้วงการร็อก
แอนด์โรลด้วยเพลงดังอย่าง 
Johnny B. Goode จากไป 
ในวัย 90 ปี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม

OM PURI
ต�านานแห่งบอลลีวูดเสียชีวิต
ด้วยอาการหัวใจวาย เมื่อวันที่ 6 
มกราคม ขณะมีอายุ 66 ปี

EMMANUELLE 
RIVA

นักแสดงเมืองน�า้หอมวัย 89 ปี 
เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 
27 มกราคม เอ็มมานูแอล รีวา 
มีผลงานดังเรื่อง Amour ในปี 
2012 ท�าให้เธอคว้ารางวัลจาก
หลายสถาบัน และได้ เข้าชิง 
ออสการ ์สาขานกัแสดงน�าหญิง

ROGER MOORE
นักแสดงจากอังกฤษที่รับบท 

เจมส ์บอนด ์มากทีส่ดุในภาพยนตร์ 
7 เรื่อง ต่อสู้กับโรคมะเร็งและ
เสียชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ด้วย
วยั 89 ป ีเมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 

MICHAEL 
NYQVIST

ดาราหนุ่มใน The Girl with the 
Dragon Tattoo ฉบับต้นต�ารับ
จากสวีเดน ลาโลกด้วยสาเหตุ
จากมะเรง็ เมือ่วนัท่ี 27 มถินุายน 
ขณะมีอายุ 56 ปี

JOHN HURT
เมื่อวันท่ี 25 มกราคม วงการ
ภาพยนตร์และละครเวทีสูญเสีย
นักแสดงมากฝีมือชาวอังกฤษ
วัย 77 ปี ที่มีประสบการณ์
มากกว่า 50 ปี

JOHN HEARD
นกัแสดงชาวอเมรกัินเจ้าของบท
คณุพ่อครอบครวัปว่นใน Home 
Alone เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม ด้วยวัย 67 ปี

JANA NOVOTNA
นักหวดลูกสักหลาดชาวเชก
เจ้าของแชมปว์มิเบลิดนั ตอ่สูก้บั

มะเร็งมานานก่อนจะพ่ายแพ้และ
จากไป เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
ด้วยวัย 49 ปี

SAM SHEPARD
นักแสดง / นักเขยีนบท / ผูก้�ากบั 
ป่วยเป็นโรคลเูกริก และเสียชวีติ
ในวยั 73 ป ีเมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 

BILL PAXTON
นักแสดงหนุ่มจาก Titanic และ 
Twister เสยีชวีติหลงัจากตดิเช้ือ
จากการผา่ตดัหวัใจ เมือ่วนัที ่25 
กุมภาพันธ์ ด้วยวัย 61 ปี

DAVID CASSIDY
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน นักร้องและ
นักแสดงขวัญใจวัยรุ่นยุค 1970 
วยั 67 ป ี เสยีชวีติเนือ่งจากภาวะ 
อวยัวะภายในล้มเหลว

AZZEDINE ALAЇA
นักออกแบบแฟชั่นชาวตูนิเซีย
ลาโลกด้วยวัย 77 ปี เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน อัซเซอดีน อไลยา 
เป็ น เจ้ าของแบรนด์ แฟชั่ น 
มีคนดังเป็นลกูค้า ตัง้แต่ เกรตา 
การโ์บ ในยคุก่อน จนถงึ มาดอนนา 
และ เลดี้ กาก้า ในปัจจุบัน

MALCOLM 
YOUNG 

มือกีตาร์และผู้ก่อตั้งวง AC/DC 
เสียชีวิตด้วยวัย 64 ปี เมื่อวันที่ 
18 พฤศจิกายน หลังจากตอ่สูกั้บ
โรคสมองเสื่อมมานาน 

TOM PETTY
วนัที ่2 ตลุาคม โลกดนตรสีญูเสยี
ต�านานแหง่วงการรอ็ก เมือ่ทอม 
วยั 66 ป ีเสยีชวีติจากภาวะหัวใจ
หยุดเต้น ทอมเป็นนักร้องน�าวง 
Tom Petty and the Heart-
breakers และมีผลงานอัลบั้ม
เดี่ยว 3 ชุด รวมทั้ง Full Moon 
Fever (1989) และ Wildflowers 
(1994) 
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สยามดสิคฟัเวอรี ่กบัแคมเปญยิง่ใหญ 
New World New You กับแนวคิดท่ี
ทําไมเราตองตั้งปณิธานทําอะไรใหม
เพื่อเปล่ียนตัวเอง ทําเพื่อคนรอบขาง 
หรือแม แต ทําให  โลกในทุกๆ ต นป  
พอสุดทายส่ิงท่ีตั้งใจมักจะหายไป
ระหวางทาง
 “คิดและทําสิ ไมตองรอ (No more 
resolution, Action now)”
 สยามดสิคฟัเวอรีส่รางสรรคพืน้ที่
เปนโลกที่ใหคุณมาเปลี่ยน!

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

เปลี่ยนเพ่ือน้องๆ 
กับโครงการ Citizen of the Love ครั้งที่ 2 
เปลี่ยนทุกการซื้อเปนการให ใหของขวัญสง
ความสุขใหเด็กดอยโอกาสในสังกัดมูลนิธิ 
ซ.ีซ.ีเอฟ เพ่ือเดก็และเยาวชนในพระราชปูถัมภฯ 
เพียงเปนสวนหนึ่งโดยการรวมบริจาคเงินซื้อ
ของขวัญใหเด็กดอยโอกาสจํานวน 500 คน 
ในราคา 50% ซึ่งสยามดิสคัฟเวอรี่จะสมทบ
อีก 50% และทุกๆ ใบเสร็จจากการชอปปง
ภายในสยามดสิคฟัเวอรี ่ โดยลกูคาสามารถนํา
คปูองสวนลดพิเศษสําหรับซื้อสินคาในครั้ง
ตอไปมาบริจาคสมทบทุนใหองคกรสาธารณ
ประโยชนเพื่อสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนเพ่ือน้องๆ 
กับโครงการ Citizen of the Love ครั้งที่ 2 
เปลี่ยนทุกการซื้อเปนการให ใหของขวัญสง
ความสุขใหเด็กดอยโอกาสในสังกัดมูลนิธิ 
ซ.ีซ.ีเอฟ เพ่ือเดก็และเยาวชนในพระราชปูถัมภฯ 
เพียงเปนสวนหนึ่งโดยการรวมบริจาคเงินซื้อ
ของขวัญใหเด็กดอยโอกาสจํานวน 500 คน 
ในราคา 50% ซึ่งสยามดิสคัฟเวอรี่จะสมทบ
อีก 50% และทุกๆ ใบเสร็จจากการชอปปง
ภายในสยามดสิคฟัเวอรี ่ โดยลกูคาสามารถนํา
คปูองสวนลดพิเศษสําหรับซื้อสินคาในครั้ง
ตอไปมาบริจาคสมทบทุนใหองคกรสาธารณ
ประโยชนเพื่อสิ่งแวดลอม

สยามดสิคฟัเวอรี ่กบัแคมเปญยิง่ใหญ 
New World New You กับแนวคิดท่ี
ทําไมเราตองตั้งปณิธานทําอะไรใหม
เพื่อเปล่ียนตัวเอง ทําเพื่อคนรอบขาง 
หรือแม แต ทําให  โลกในทุกๆ ต นป  
พอสุดทายส่ิงท่ีตั้งใจมักจะหายไป
ระหวางทาง
 “คิดและทําสิ ไมตองรอ (No more 
resolution, Action now)”
 สยามดสิคฟัเวอรีส่รางสรรคพืน้ที่
เปนโลกที่ใหคุณมาเปลี่ยน!

เปลี่ยนเพ่ือโลก 
กับตนคริสตมาสท่ีสรางสรรคมาจากพลาสติกเหลือใช Upcycling Christmas Tree  
จุดเริ่มตนของการ Upcycling Plastic Waste ดวยการใสไอเดียสรางสรรคชีวิตใหม
ใหพลาสติกกลับมาเปนสินคาที่มีมูลคาอีกครั้ง (from TRASH to TREASURE) 
มาพรอมกับ exhibition ชวยรณรงคลดขยะในทะเล โครงการดีๆ ท่ีทางบริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี รวมกับสยามดิสคัฟเวอรี่ สงเสริม
รณรงคใหเปลี่ยนพฤติกรรมลดขยะ ไมใหเกิดขยะลนในทะเล  
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สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมต้อนรับทุกคนตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2561

เปลี่ยนเพ่ือแตกต่าง 
กับ The Center of Gift Personalization 
สยามดิสคัฟเวอรี่รวบรวมของขวัญที่มีความ
พิเศษดวยบริการ Personalize Service กับ
สินคาตางๆ รวมทั้งมี Gift Lab ที่ชั้น 3 บริการ
หอของขวัญแบบเกที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก 
เพ่ิมคุณคาใหกับของขวัญทุกชิ้นท่ีซื้อจาก
สยามดิสคัฟเวอรี่ 

เปลี่ยนเพ่ือตัวเองและ
คนรอบข้าง 
กับการมอบของขวัญสุดพิเศษตอนรับปใหม 
ดวยโปรโมชันในแคมเปญ Siam Discovery 
New World New You ที่จัดเต็มในรูปแบบ
สดุพิเศษทันที

GIFT FOR PARTY: 
ชอปของเตรียมพรอมสําหรับการ
เฉลิมฉลองหนาเทศกาลและงาน
ปารตี้ มาเฮพรอมกันไดเลย!

GIFT FOR YOURSELF: 
ชอปของใหตวัเอง พรอมแลวสาํหรบั
การเปลีย่นตัวเองเปนคนใหมในปน้ี 

GIFT FOR TRAVEL: 

จะมีชวงเวลาไหนของปท่ีนาเท่ียว
เทากับหยุดยาวปลายป

GIFT FOR GOODWILL: 

มอบของขวัญสุดพิเศษและมคีณุคา
ใหกับคนรอบขาง 

GIFT FOR TRAVEL: 

จะมีชวงเวลาไหนของปท่ีนาเท่ียว
เทากับหยุดยาวปลายป

GIFT FOR PARTY: 
ชอปของเตรียมพรอมสําหรับการ
เฉลิมฉลองหนาเทศกาลและงาน
ปารตี้ มาเฮพรอมกันไดเลย!

GIFT FOR YOURSELF: 
ชอปของใหตวัเอง พรอมแลวสาํหรบั
การเปลีย่นตัวเองเปนคนใหมในปน้ี 

เปลี่ยนเพ่ือตัวเองและ
คนรอบข้าง 
กับการมอบของขวัญสุดพิเศษตอนรับปใหม 
ดวยโปรโมชันในแคมเปญ Siam Discovery 
New World New You ที่จัดเต็มในรูปแบบ
สดุพิเศษทันที
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THE ROYAL ASCENT TO HEAVEN
งานพระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่25-29 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ตัวเลขสรปุยอดรวม
ปวงชนชาวไทยที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 26 ตุลาคม มีจ�านวนมากถึง 227,297 คน หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราชานญุาตใหป้ระชาชนเข้าเยีย่มชมพระเมรมุาศและนทิรรศการบริเวณมณฑลพิธีทอ้งสนามหลวงไดต้ัง้แตว่นัที ่ 2 พฤศจกิายนถงึ 31 ธนัวาคมนี้  
หลงัครบก�าหนดการ ชิน้สว่นตา่งๆ ของพระเมรมุาศซึง่เป็นสิง่ปลูกสรา้งชัว่คราว ทางส�านกัพระราชวงัจะร้ือถอนและโยกยา้ยไปตามสถานทีต่า่งๆ เชน่ น�าไปถวายวดั 
โรงเรียน หรือเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติ 

43

42-51 THAILAND.indd   43 12/4/2560 BE   6:15 PM



42-51 THAILAND.indd   44 12/4/2560 BE   6:15 PM



42-51 THAILAND.indd   44 12/4/2560 BE   6:15 PM

RUN IT FORWARD
ประชาชนรว่มเอาใจชว่ยทุกกา้ววิง่ของ อาทวิราห ์
คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม ในโครงการก้าว
คนละก้าว การวิ่งครั้งที่ 2 จากเบตงถึงแม่สาย 
เพ่ือระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบ
ให้แก่ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ หลังประสบ
ความส�าเร็จกับการวิ่ง 10 วัน 400 กิโลเมตร 
ทีบ่างสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เม่ือปลาย
เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา และสามารถระดมทุน
ไปได้กว่า 63 ล้านบาท บริจาคแก่โรงพยาบาล
บางสะพาน 
 การวิง่ของตนู บอดีส้แลมไมเ่พียงจะกระตุน้
ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือ
ผู้คนมากขึ้น แต่ยังปลุกพลังแก่คนทั่วประเทศ
ให้ลุกขึ้นมาท�าตามความฝัน รวมถึงส่งเสียง
เรื่องการบริจาค ภาษีประชาชน และไวรัลร่วม
บริจาคจากแบรนด์สินค้าชื่อดังต่างๆ นานา 
มาพูดถึงทั่วสังคมออนไลน์    
 ขณะท่ีตูนยังว่ิงอยู่ ในภาคใต้ไม่กี่สิบวัน  
ยอดเงินบริจาคก็สูงกว่า 300 ล้านบาท และ
ยังคงทวีตัวเลขอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดเสียง
วพิากษ์วจิารณถ์งึจิตสาธารณะของตนู บอด้ีสแลม 
กบัการจดัการของรัฐดา้นสาธารณสขุ โดยเฉพาะ
ด้านภาษี 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการท�าความดีของ 
ตูนครั้งน้ีจะเรียกความสนใจจากผู้คนในด้านใด 
แต่ในทุกๆ วัน ทุกคนจะได้เห็นภาพชาวบ้านร่วม
ส่งก�าลังใจ เงิน และสิ่งของมากมาย และออก
วิ่งไปกับตูน ซี่งสามารถติดตามได้ในเพจ ‘วันนี้ 
พ่ีตูนได้อะไร’ นอกจากน้ีตูนยังได้รับสิ่งของ
พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับค�า
ช่ืนชมจากนายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัลคนดี 
ศรรีตันโกสนิทร ์จากสภาสือ่มวลชนไทย รางวลั
คนดีประเทศไทย จากมูลนิธิคนดี ฯลฯ สะท้อน
ว่าคนไทยยกย่องเชิดชูตูน บอดี้สแลมเป็นฮีโร่
ของประเทศในวันนี้ 
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THE TERRIBLE BANGKOK 
FLOODS
เป็นเวลากว่า 6 ชั่วโมง ที่ฝนตกหนักทั่ว
กรุงเทพฯ ในคืนวันที่ 13 ตุลาคม จากอิทธิพล
พายโุซนรอ้น ‘ขนุน’ (KHANUN) ท�าใหก้รงุเทพฯ 
มีน�า้ท่วมขังในหลายพ้ืนที่ทั้งหมด 55 จุด ด้วย
ปริมาณน�า้ฝนที่มากถึง 214.5 มม. มีความสูง 
ตั้งแต่ 10-40 ซม. คนกรุงเทพฯ ต้องตื่นมา 
รับสภาพน�้าท่วมขังรอการระบาย รถจอดเสีย 
สภาพการจราจรติดเป็นทางยาว พลางแชร ์
ภาพน�้าท่วมตามพ้ืนที่ต่างๆ ลงโซเชียลมีเดีย 
โดยเฉพาะถนนสายส�าคัญอย่างวิภาวดีรังสิต 
ดนิแดง ราชปรารภ แยกประชาสงเคราะห์ 
เพชรเกษม อโศกมนตรี เอกมัย ฯลฯ ทั้งน้ี 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมากล่าว 
ข อ โ ทษป ร ะ ช า ช นพร้ อ ม เ ร่ ง ร ะ บ า ย น�้ า 
อยา่งเตม็ท่ี สรปุในป ี 2560 คนกรุงเทพฯ 
เผชญิกบัน�า้ท่วมขงัทัง้สิน้ 512 ครัง้ ใน 59 ถนน 
และเพ่ือแก้ปัญหาน�า้ทว่มซ�า้ซาก ทางกรงุเทพฯ 
ได้มอบหมายให้ทุกส�านักงานเขตเ ร่ ง จั ด ท� า 
แผนรับมือน�้าท่วม เพ่ือเร่งประชาสัมพันธ ์
แก่ประชาชนให้เตรียมรับมือก่อนเข้าสู่ฤดูฝน 
คาดวา่จะแลว้เสรจ็ไมเ่กนิเดือนกมุภาพันธ์ปหีนา้ 

BANGKOK’S WORTH IT
เว็บไซต์เดอะมิเรอร์ของอังกฤษ รายงานผล
การจัดอันดับราคาค่าใช้จ่ายการท่องเท่ียว 
ระยะยาวของเมืองต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งส�ารวจ
โดย Post Office Travel Money ได้จัดให้  
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คุ้มค่า 
มากที่สุดอันดับ 1 ของโลก ประจ�าปี 2017 โดย
นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินน้อยท่ีสุดโดยท่ีได้รับ
บริการในระดับคุณภาพเดียวกันเมื่อเทียบ
กบัเมอืงอ่ืนๆ ทัง้ดา้นคา่โรงแรมท่ีพัก คา่ใช้จ่าย
ในการเข้าชมสถานที่ส�าคัญ ค่าพาหนะ และค่า 
อาหาร โดยอนัดับ 2 คอืโตเกยีว อนัดับ 3 คือปกักิง่ 
อันดับ 4 คือดูไบ และอันดับ 5 คือเคปทาวน์ 
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และเพ่ือแก้ปัญหาน�า้ทว่มซ�า้ซาก ทางกรงุเทพฯ 
ได้มอบหมายให้ทุกส�านักงานเขตเ ร่ ง จั ด ท� า 
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กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คุ้มค่า 
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กบัเมอืงอืน่ๆ ทัง้ดา้นคา่โรงแรมทีพั่ก คา่ใชจ่้าย
ในการเข้าชมสถานที่ส�าคัญ ค่าพาหนะ และค่า 
อาหาร โดยอนัดับ 2 คอืโตเกยีว อันดับ 3 คือปกักิง่ 
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THE ‘POOR’ CARD PROJECT
รัฐบาลออกโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มาลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
หรอืบัตรคนจน โดยเริม่ลงทะเบยีนในชว่งเดอืนเมษายน และใชบ้ตัรไดต้ัง้แตเ่ดอืนตลุาคม เงือ่นไขของผูมี้รายไดน้้อย 
จะต้องมีสัญชาติไทย เป็นคนว่างงาน หรือรายได้ในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท และไม่เป็นเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิ์ที่จะได้รับมี 2 ส่วนคือ ส่วนแรก ลดค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพ เช่น ซื้อสินค้าราคาถูกใน 
ร้านธงฟา้ประชารัฐ ได้วงเงิน 200-300 บาทต่อเดือน ได้ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม และส่วนที่สอง ลดค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางทั้งรถเมล์ รถไฟฟา้ รถร่วม บขส. และรถไฟ ไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน

THE BUS REVOLUTION THAT DOESN’T RUN WELL
กระทรวงคมนาคมวางแผนปฏิรูปองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจ�าทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 269 เส้นทาง 
เพ่ือแก้ไขเส้นทางทับซ้อน พร้อมเปลี่ยนตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขรถเมล์ใหม่ตามกลุ่มเส้นทาง ในเดือนสิงหาคมและกันยายน หลังการทดลอง 
พบวา่ ประชาชนสับสนและไมคุ่น้เคยกับตวัเลขใหมจ่�านวนมาก รวมถงึยงัเปน็รถเมล์คนัเก่าท่ีแคท่าสีใหม่เท่าน้ัน จงึขอยตุกิารทดลอง และจะปฏิรปูใหมใ่นป ี2562 
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THE MURDERER-TURNED 
INTERNET IDOL
เปรี้ยว-ปรียานุช โนนวังชัย และเพ่ือนอีก 4 คน 
ก่อเหตุคดีฆ่าห่ันศพ แอ๋ม-วริศรา กลิ่นจุ้ย 
สาวคาราโอเกะ แล้วน�าศพไปฝังดินที่อ�าเภอ 
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยสารภาพว่า 
มาจากความแค้นท่ีแอ๋มเป็นสายให้ต�ารวจเรื่อง
ค้ายาเสพติด จนกระท่ังอดีตสามีของเปรี้ยว
ถูกจับ แม้โทษสูงสุดของผู้ต้องหาคือประหาร
ชีวิต แต่กลับมีกลุ่มคนสวนกระแสสังคมตั้งตัว
เป็นแฟนคลับเปรี้ยว เพราะตั้งแต่มีข่าวติดตาม
การด�าเนินคดีนี้ เปร้ียวถูกขุดคุ้ยถึงภูมิหลัง 
ครอบครัว รอยสัก ความรัก ฯลฯ และยังติด
แฮชแท็ก #FCเปร้ียว ให้ก�าลังใจว่อนโซเชียล  
จนเหมือนคนใหก้�าลังใจลืมไปแล้ววา่ สาวหนา้ตาดี 
คือฆาตกรฆ่าผู้หญิงคนหน่ึงหั่นศพออกเป็น 
สองท่อน พร้อมตั้งค�าถามว่า สังคมมาถึงจุดที่
เอาคนร้ายเป็นไอดอลไปแล้วได้อย่างไร   

YINGLUCK’S RICE AND FALL
ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมืองอา่นค�าพิพากษาคดีจ�าน�าขา้ว ใหจ้�าคกุ นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชนิวตัร อดีตนายกรฐัมนตรี เป็นเวลา 5 ปี 
ไมร่อลงอาญา พรอ้มออกหมายบังคบัคดใีหน้�าตวัมารบัโทษตามอาญา ตามความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) และพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามทุจรติ พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ภายหลังจากค�าพิพากษา อดตีนายกรฐัมนตรีไม่ได้ออกมาแสดงทา่ทแีตอ่ยา่งใด 
มเีพียงสือ่หลายส�านกัทีเ่สนอวา่นางสาวย่ิงลกัษณไ์ดห้ลบหนไีปตา่งประเทศ ท้ังประเทศกมัพูชา สหรัฐอาหรบัเอมเิรตส ์หรอืขอลีภ้ยัทางการเมอืงในประเทศองักฤษ 
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MARIA MANIA
มารีญา พูลเลิศลาภ นางแบบและนักร้องลูกครึ่งไทย-สวีเดน วัย 25 ปี คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจ�าปีนี้  
มารีญาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอีราสมุส ประเทศเนเธอร์แลนด์ และปริญญาโท 
สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม สคูล ออฟ บิซิเนส ประเทศสวีเดน สามารถพูดได้ 4 ภาษาคือ ไทย อังกฤษ 
สวีเดน และจีนกลาง อีกทั้งยังเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2017 ในวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 
โดยผ่านเข้าถึงรอบ 5 คนสุดท้าย สร้างปรากฏการณ์มารีญาที่ทุกคนต่างลุ้นขอให้ ‘มงจงลง’ และให้ก�าลังใจเธอที่ต้องเจอ
กับค�าถามสุดหิน ‘การเคลื่อนไหวทางสังคมเหตุการณ์ไหนที่คุณคิดว่าส�าคัญที่สุดในยุคสมัยของคุณ’ ที่ชาวโซเชียลน�ามาลอง
หาค�าตอบภายใน 30 วินาที เช่นเธอดูบ้าง 

42-51 THAILAND.indd   49 12/4/2560 BE   6:16 PM



THE THAI 
‘CINDERELLA MAN’
ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น คว้า
เขม็ขัดแชมป์มวย โลก WBC รุ่ น 
ซูเปอร์ฟลายเวต 115 ปอนด์ เอาชนะ 
โรมนั กอนซาเลซ ชาวนิการากวั ผูไ้ม่เคย 
แพ้ใครจากสถิติชก 46 ครั้ง และยัง
เปน็เจา้ของสถติแิชมปโ์ลกถงึ 4 รุน่ ณ 
เมดิสันสแควร์การ์เด้น สหรัฐอเมริกา 
ทัง้ท่ีกอ่นขึน้สงัเวยีนบรรดานกัวจิารณ์
ต่างฟนัธงวา่ โรมัน กอนซาเลซ จะตอ้ง 
เป็นผู้ชนะ รวมถึงมีอัตราต่อรองใน 
บ่อนพนัน ถูกกฎหมาย ท่ีนิ วยอร์ก
ถึง 20 ต่อ 1 และนัดล้างตาป้องกัน 
แชมป์ครั้งท่ี 2 ศรีสะเกษก็สามารถ 
เอาชนะกอนซาเลซได้เพียงในยกท่ี 
4 หมดขอ้กงัขาวา่ในนัดแรกนักชกไทย 
เพียงแค่โชคดีหรือเป็นการโกง  

FOR THE LATE KING
เมย์-รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 9 ของโลก คว้าแชมป์ 
หญิงเด่ียวแบดมินตัน รายการใหญ่ระดับซูเปอร์ซีรีส์ 
พรีเมียร ์หลงัเอาชนะ ยามากูช ิอากาเนะ ในนัดชิงชนะเลศิ 
เดนมาร์ก โอเพ่น ที่เมืองโอเดนเซ ประเทศเดนมาร์ก 
ใชเ้วลา 1 ช่ัวโมงเศษ ปดิแมตชล์า้งตา 2-1 เกม 14-21, 21-15  
และ 21-19 คว้าถ้วยแชมป์ พร้อมรับเงินรางวัล 56,250 
เหรียญสหรัฐ โดยเมย์ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขัน
ว่าขอทูลเกล้าฯ ถวายแชมป์ให้แก่พระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ANOTHER GOLDEN YEAR
ปีทองต่อเนื่องของ โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟ 
หญิงชาวไทยวัย 21 ปี คว้าแชมป์ที่ 2 ของปีนี้ในรายการ
ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปี้ ยนชิป รายการสุดท้ายท่ีรัฐ
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา คว้ารางวัล 625,000 เหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 20 ล้านบาท) โดยกอ่นหนา้นีค้วา้แชมป์ 
มานไูลฟ ์แอลพีจเีอ คลาสสกิ 2017 ทีแ่คนาดา เมือ่เดอืน 
มถินุายนทีผ่า่นมา สง่ผลใหเ้ธอขึน้เปน็มอืกอลฟ์อนัดบั 1  
ของโลก สามารถท�ารายไดใ้นปนีี ้1,549,858 เหรียญสหรัฐ 
รวมแชมป์แอลพีจีเอ 7 รายการ 
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THE THAI 
‘CINDERELLA MAN’
ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น คว้า
เขม็ขัดแชมป์มวย โลก WBC รุ่ น 
ซูเปอร์ฟลายเวต 115 ปอนด์ เอาชนะ 
โรมนั กอนซาเลซ ชาวนิการากวั ผู้ไม่เคย 
แพ้ใครจากสถิติชก 46 ครั้ง และยัง
เปน็เจา้ของสถติแิชมปโ์ลกถงึ 4 รุน่ ณ 
เมดิสันสแควร์การ์เด้น สหรัฐอเมริกา 
ทัง้ท่ีกอ่นข้ึนสงัเวยีนบรรดานกัวจิารณ์
ตา่งฟนัธงวา่ โรมัน กอนซาเลซ จะตอ้ง 
เป็นผู้ชนะ รวมถึงมีอัตราต่อรองใน 
บ่อนพนัน ถูกกฎหมายที่ นิ วยอร์ก
ถึง 20 ต่อ 1 และนัดล้างตาป้องกัน 
แชมป์ครั้งท่ี 2 ศรีสะเกษก็สามารถ 
เอาชนะกอนซาเลซได้เพียงในยกที ่
4 หมดขอ้กงัขาวา่ในนดัแรกนกัชกไทย 
เพียงแค่โชคดีหรือเป็นการโกง  

FOR THE LATE KING
เมย์-รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 9 ของโลก คว้าแชมป์ 
หญิงเด่ียวแบดมินตัน รายการใหญ่ระดับซูเปอร์ซีรีส์ 
พรีเมียร ์หลงัเอาชนะ ยามากูช ิอากาเนะ ในนัดชิงชนะเลศิ 
เดนมาร์ก โอเพ่น ท่ีเมืองโอเดนเซ ประเทศเดนมาร์ก 
ใชเ้วลา 1 ช่ัวโมงเศษ ปดิแมตชล์า้งตา 2-1 เกม 14-21, 21-15  
และ 21-19 คว้าถ้วยแชมป์ พร้อมรับเงินรางวัล 56,250 
เหรียญสหรัฐ โดยเมย์ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขัน
ว่าขอทูลเกล้าฯ ถวายแชมป์ให้แก่พระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ANOTHER GOLDEN YEAR
ปีทองต่อเนื่องของ โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟ 
หญิงชาวไทยวัย 21 ปี คว้าแชมป์ที่ 2 ของปีนี้ในรายการ
ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปี้ ยนชิป รายการสุดท้ายท่ีรัฐ
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา คว้ารางวัล 625,000 เหรียญ
สหรฐั (ประมาณ 20 ลา้นบาท) โดยกอ่นหนา้นีค้ว้าแชมป ์
มานูไลฟ ์แอลพีจีเอ คลาสสกิ 2017 ทีแ่คนาดา เมือ่เดอืน 
มิถนุายนท่ีผ่านมา สง่ผลใหเ้ธอขึน้เปน็มอืกอลฟ์อนัดบั 1  
ของโลก สามารถท�ารายไดใ้นปนีี ้1,549,858 เหรยีญสหรฐั 
รวมแชมป์แอลพีจีเอ 7 รายการ 
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ตลอดครึง่ปหีลงัท่ีผา่นมา มีคนดงัจากหลากหลาย 
วงการจากไปด้วยโรคเดียวกัน โดยเฉพาะใน
เดอืนพฤศจิกายน เริม่จากวนัที ่8 ครอัูน๋-ไพฑรูย์ 
ไหลสกุล ผู้ปฏิวัติวงการละครใบ้ เสียชีวิตด้วย
โรคหัวใจ วันที ่11 โจ บอยสเกา๊ท ์หรอื ธนทั ฉมิท้วม 
จากไปด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน วันที่ 21 
ต้อง รังสิต ศิวดล ทองดี หรือที่รู้จักกันในชื่อ  
ต้อง & เจนนี่ นักร้องเพลงคัฟเวอร์ เสียชีวิต 
จากสภาวะหวัใจล้มเหลว และวันที ่30 ดร. สุรนิทร์ 
พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ถงึแก่อนจิกรรมจากอาการหวัใจวายเฉยีบพลนั 
ในวัย 68 ปี 
 และหากย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมยัง
มคีนในวงการบนัเทิงไทยเสียชวิีตอยา่งต่อเนือ่ง
ถึง 7 ราย ใน 8 วัน เริ่มจาก

สุภักดิ์ ปิติธรรม 
วันที่ 2 กรกฎาคม นักแสดงอาวุโส ผู้รับบท
หลวงตาในละคร ภาพยนตร์ และมิวสิกวิดีโอ
มากมาย เสียชีวิตด้วยโรคชรา 

คุณยายอี๊ด-สินีนาฏ โพธิเวส 
วันที่ 5 กรกฎาคม ‘อาม่า’ จากนักแสดงละคร 
ซิตคอม เฮงเฮงเฮง เสียชีวิตด้วยวัย 89 ป ี
ในวนัเดยีวกนั ปา้ติง่-พิมพ์พรรณ บรูณะพิมพ์ 
นกัแสดงอาวโุส เสยีชวีติอยา่งสงบดว้ยโรคชรา 
ในวัย 71 ปี

แหวน-ฐิติมา สุตสุนทร 
วันที่ 7 กรกฎาคม ร็อกเกอร์สาว เสียชีวิตใน 
วัย 54 ปี ด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามเข้ากระดูก  
โดยเป็นมะเร็งที่ล�าไส้และเต้านมมาก่อน 

กิตติศักดิ์ เจริญคงสมัย 
วนัที ่8 กรกฎาคม เตย้ ไฮรอ็ก มือกลองวงไฮรอ็ก 
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ ด้วยวัย 52 ปี 

ป๋าเดีย-ชุมพร เทพพิทักษ์ 
วันที่ 9 กรกฎาคม นักแสดงอาวุโส บิดาของ
พระเอก หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์ เสียชีวิตจาก
โรคเส้นเลือดในสมองตีบ ด้วยวัย 78 ปี และใน 
วนัเดียวกนั แวววาว วงษ์ค�าเหลา หรอื แวว จก๊มก 
น้องสาวตลกชื่อดัง หม�า่ จ๊กมก เสียชีวิตด้วย
อาการหัวใจล้มเหลว     

THE MONTH OF THE DEATH
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สัมภาษณ์ ยศยอด คลังสมบัติ ถ่ายภาพ สลัก แก้วเชื้อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเติบโตตามเป้า และกลายเป็น 
จุดขายที่ภาครัฐน�ามาใช้ประชาสัมพันธ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศ
ก�าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในภาคการเมือง เสรีภาพในการ
แสดงออกที่ถูกกดไว้ ท�าให้เกิดความอึดอัดต่อเนื่อง ขณะท่ีด้าน
สังคม ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ หรือ ‘บัตรคนจน’ เป็นหนึ่งใน
ประเด็นที่เรียกเสียงวิจารณ์ได้หนาหู หลังจากรัฐบาลน�ามาใช้ 
เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้มีรายได้น้อย
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สัมภาษณ์ ยศยอด คลังสมบัติ ถ่ายภาพ สลัก แก้วเชื้อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเติบโตตามเป้า และกลายเป็น 
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DR. SOMCHAI JITSUCHON
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการคลังและการเงิน รวมทั้งระบบสวัสดิการสังคม มีผลงานวิจัยเร่ืองการแก้ปัญหา 
กับดักรายได้ปานกลาง การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่ รวมทั้งธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย
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ภาพรวมของป ี2560 ทีก่�าลงัจะผ่านพ้นไป มีความ
เคลือ่นไหวทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอะไร
ที่มีนัยส�าคัญ และการคาดการณ์ทั้ง 3 ภาคส่วน
ในปหีน้าจะเปน็อยา่งไร THE STANDARD ไดฟ้งั 
ทศันะน่าสนใจจากการพูดคยุกบั ดร. สมชยั จติสุชน  
ผู้อ�านวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
สถาบนัวจิยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดอีารไ์อ)

ในแง่สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ในปี 2560 
มีความเคลื่อนไหวที่ ดร. พอใจมากน้อยอย่างไร  
ผมให้ 7 แต่ผมมองว่าปีหน้าจะดีขึ้น เร่ืองเศรษฐกิจ  
ผมพอใจ เพราะแนวโน้มมันดีข้ึนชัดเจน 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 ภาพทีว่่าน่าจะดข้ึีน จากทีเ่คยอ่อนใน ทีเ่คย
อ่อนล่าง ก็น่าจะค่อยๆ แข็งแรงขึ้น
 
ในเรือ่งการเมอืงพอจะประเมนิครา่วๆ ไดอ้ยา่งไร
ขอใช้ค�าว่าเรามีเสถียรภาพแบบเก็บกด แน่นอนว่า 
คนที่เบื่อเรื่องความวุ่นวายในรอบหลายปีท่ีผ่านมา 
ก็ชอบ อย่างน้อยก็คงยังชอบอยู่ แต่อย่างน้อยท่ีสุด 
คนกลุ่มน้ีก็ยังรู้สึกได้ถึงเรื่องความเก็บกดท่ีเกิดขึ้น 
เพราะน่ีเป็นเร่ืองของเวลา ถ้ายังเก็บกดมาก สุดท้าย
ความรู้สึกก็อาจจะเริ่มเปลี่ยน ผมคิดว่า มันคงเป็นไป
ในทิศทางนี้ เรามีความสงบทางการเมืองมา 3 ปีแล้ว 
บางคนอาจจะรู้สึกว่า ขอเสรีภาพมากขึ้นหน่อยส ิ
เพราะเป็นปัจจัยที่ต้องมี น่ันแทบจะเป็นปัจจัยท่ี 6  
ต่อจากโทรศัพท์มือถือ หรืออาจจะเป็นปัจจัยที่ 3 
ส�าหรับบางคน

ถ้าเรากลับไปสู่การเมืองปกติ ได้นักการเมือง 
แบบเดิมๆ มีการเดินขบวนประท้วงจากฝ่าย 
ตรงข้าม จนเกิดการปะทะกันของ 2 ฝ่าย อย่างที่
เห็นตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราจะหลุดพ้นวงจร 
ของการมีรัฐประหารเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา
ประเทศหรือไม่
ค�าถามนี้ดีแต่ตอบยาก ผมคิดว่า วังวนที่สลับไปมานี่ 
เราอาจจะยังได้เห็นอยู่ต่อไป แต่ระดับและรูปแบบ 
อาจจะเปลี่ยนไป เปรียบเทียบรัฐประหารยุคจอมพล
สฤษดิ์ กับยุคปัจจุบัน เหมือนกันไหม บางคนอาจจะ

True Democracy ทีพู่ดถงึ จากการพัฒนาระดบั
ล่างขึ้นบน ในประเทศไทยมีความเป็นไปได้แค่ไหน 
และเราเริ่มวางรากฐานไปบ้างแล้วหรือยัง
เป็นอันเดียวที่ผมเห็นอยู่ อาจจะมีวิธีแก้อื่น แต่ผมยัง
มองไม่ออก คนท่ีสนับสนุนเร่ืองการกระจายอ�านาจ
ของกระทรวงการคลังเมื่อสัก 20 ปีที่แล้ว ผมคิดว่า 
เขาคิดอย่างน้ัน คนที่สนับสนุนการเลือกตั้ง คนที่คิด
เรือ่งการเลอืกตัง้ อบต. อบท. คงคดิอย่างนัน้ แต่ว่าพอไป
สักพักก็จะมีเสียงครหานินทาว่า “คนท่ีได้ก็ไม่ได้เป็น
ตัวแทนเสียงชาวบ้าน ยังคงเป็นเจ้าพ่อ ยังเป็นผู้มี
อิทธิพลท้องถ่ิน” แล้วก็มีเรื่องคอร์รัปชันตามมาอีก 
คล้ายกับระดับประเทศ 
 แต่ผมกลับมองว่า ถ้าดูกัน 20 ปี ผมว่ามีความ
ก้าวหน้าอยู่ มีคนเข้ามาเป็นตวัแทนจริงๆ เราเร่ิมได้ยิน
ว่ามีคนหนุ่มไฟแรงจบปริญญาตรีหรือโทเข้ามาสมัคร 
มากข้ึน เรื่องกระบวนการตรวจสอบก็ได้ยินมากขึ้น 
เรื่องคอร์รัปชันผมคิดว่ามี แต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะ
มากกว่าระดับประเทศ ว่ากันเป็นเม็ดเงินนะ และผม
คิดว่าคอร์รัปชันในพ้ืนท่ีอย่างน้อยเงินก็ยังไหลอยู ่
ในพื้นที่ มันยังมีประโยชน์กับท้องถิ่น ถึงแม้ว่าจะเป็น
เงินสกปรกก็เถอะ 
 อย่างท่ีบอกว่าในรอบ 20 ปี มันดีขึ้น ผมคิดว่า  
น่ีคือกระบวนการท่ีดี แต่ส�าหรับกลไกทางการเมือง  
20 ปี ถือว่ายังเด็กมากๆ เลย ยังเด็กมากแต่แสดง
พัฒนาการได้แบบนี้ แล้วคุณจะรีบฆ่าเขาแล้วหรือ 
ผมคิดว่าต้องให้โอกาสเขาต่อ 

ท�าอย่างไรประเทศไทยถึงจะเป็นสังคมแห่งการ
เรยีนรู ้ตอ้งโยงไปถงึระบบการศึกษาดว้ยหรอืเปลา่
ผมว่าโยงเรื่องระบบการศึกษาก็ได้ แต่ว่ามันเกี่ยวโยง
กับเรื่องระบบครอบครัวด้วยนะ คือเราต้องมีบุคคล 
ที่เป็นต้นแบบ ถ้ามีพ่อแม่ที่ใฝ่รู้ยังไงก็ส่งผลดี แล้วก็ 
มีเรื่องของโรงเรียน ระบบการศึกษาของไทยไม่ได ้
สอนให้คนใฝ่รู้ จึงเป็นเรื่องยาก
 สื่อด้วยล่ะ (หัวเราะ) สื่อต้องส่งเสริมการเรียนรู ้
แต่สื่อแมสมันไม่เป็นแบบนั้น ผมอยากจะเห็นคนท่ี 
ยังคงเล่นแมส แต่ว่าค่อยๆ แทรกให้มแีง่มมุการเรยีนรู ้
เหมอืนทีไ่ทยพีบเีอสพยายามท�า แต่เรตติง้ก็ไม่ขึน้อยู่ด ี
ถ้าถามผมใน 100 คน เราคาดหวังให้ 80 คน ใฝ่หา 
ความรูไ้หม ผมคดิว่าไม่จ�าเป็นนะ ผมว่ามสีกั 30-40% 
ที่ใฝ่รู้ เขาก็สามารถเป็นผู้น�าของ 60-70% ที่เหลือได้  
อาจเพียงพอแล้วด้วยซ�้า เราไม่ต้องการถึง 80-90%  
แต่ผมไม่แน่ใจ ของไทยนี่ถึง 10% หรือเปล่าก็ไม่รู้ 

ในประเด็นเรื่องสังคม บัตรคนจนเป็นท่ีวิพากษ์
วิจารณ์กันหนาหู ช่องโหว่ของโครงการนี้คืออะไร
เอาเรื่องที่ผมเชียร์ก่อน ความพยายามท่ีจะท�าฐาน
ข้อมูลนี่ผมเห็นด้วยในแง่ที่ว่า เมื่อเราพูดถึงแนวคิด

มองว่าใช่ แต่ผมคิดว่าไม่ใช่ ผมคิดว่ามีความต่างอยู่ 
ผมคิดว่าเขา (รัฐบาลปัจจุบัน) แคร์เสียงประชาชน 
มากขึ้น ถึงแม้ปากเขาจะดูเหมือนไม่แคร์ เขาอ่าน 
ข่าวหนงัสอืพิมพ์ตลอดเวลา นายกฯ แคร์ผูส้ือ่ข่าวมาก 
ถึงได้ตวาดใส่ผู้สื่อข่าว เพราะเขาแคร์ ไม่เหมือนกับ
ประเภทมีอะไรก็ไม่สนใจ ใครว่าอะไร กูก็จะท�าของกู
อย่างน้ี แต่นี่เขาแคร์ แล้วนโยบายที่มีการพูดกันว่า 
เหมือนไปใช้นโยบายประชานิยมหาเสียงมันก็คือการ 
หาเสียงนั่นแหละ เพราะเขาแคร์ อยากได้ฐานเสียง 
 ขณะเดียวกัน พอจะมาเป็นเลือกตั้ง มันมีเทรนด์
ปัจจุบันในโลกท่ีว่าคนเริ่มใส่เครื่องหมายค�าถามให ้
ค�าว่า Democracy ว่ามันเป็น True Democracy  
หรือไม่ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย แต่ทั่วโลกเลย สมัย 
20 ปีก่อน คนไม่เคยถามเรื่อง True Democracy  
แต่ตอนน้ีคนเริ่มมีค�าถามแล้วว่า มันเป็นแค่รูปแบบ 
หรือเปล่า มันไม่ได้เป็นแก่นสารจริงๆ ก็ไปเปิดช่อง 
ให้กับพวกเผด็จการ แต่ว่าคนกลุ ่มนี้ก็คงจะไม่ใช่
เผด็จการแบบสุดโต่งเช่นกัน คือสุดโต่งไม่ได้แล้ว 
อย่างท่ีบอกว่า ถ้าเสรีภาพมันเป็นปัจจัยท่ี 6 สุดท้าย
มันก็ต้องกลับมา แต่ถ้าหากเราไม่สามารถไปสู่ True  
Democracy มันก็ยังมีช่องให้อีกฝั่งหน่ึงกลับมาได้ 
เช่นกัน
 ผมชอบระบบประชาธิปไตยที่พัฒนาจากระดับ
ท้องถ่ินก่อน ผมว่าอันน้ันเป็นส่วนที่มีโอกาสจะใกล ้
กับนิยาม True Democracy มากกว่า ในความหมาย
ที่ว่าคุณยังเคารพการเลือกตั้ง คุณยังเคารพเสียง 
ข้างมาก แต่ต้องมีเรื่องของกระบวนการตรวจสอบ 
ซึ่งท�าได้ง่ายกว่าในพ้ืนท่ีเล็กๆ พอเป็นพ้ืนท่ีใหญ่ๆ  
การตรวจสอบจะยากมาก เพราะนโยบายท่ีเข้ามา 
มันพันกันไปหมด ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล 
แต่ถ้าเป็นพื้นที่เล็กๆ ท�านโยบายออกมาได้ผลหรือไม่
ได้ผลรู้กันชัดๆ เลยใช่ไหม สมมตินโยบายไม่ได้ผล  
ไอ้ที่เราท่องกันว่า “อีก 4 ปี ข้างหน้าคุณก็อย่าเลือก 
เขาสิ” สิ่งนี้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ด้านล่าง แต่พ้ืนท่ีด้านบน 
ถ้ามีนโยบายไม่ได้ผล เราอาจไม่รู้ว่ามันไม่ได้ผลจริงๆ 
เขาอาจจะไปอ้างเหตุผลอื่นๆ ได้เสมอ เนื่องจากพื้นที่
มันกว้าง และนโยบายซับซ้อนไปหมด อย่างเช่นเรื่อง
จ�าน�าข้าว ถ้าวดัว่าได้ผลไหม แน่นอนว่าเสยีงแตกเป็น 
2 ฝั่งทันที สมมติว่าเราลงความเห็นว่าไม่ได้ผล แต่ว่า
มันจะมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าไหม ก็อาจจะไม่มี 
เพราะเสียงมันแตกอยู่ 
 ประเด็นของผมก็คือ พอเป็นนโยบายระดับชาติ 
มันพิสูจน์ยากมากว่าได้ผลหรือไม่ แต่ถ้าเป็นระดับ 
พ้ืนที่เล็กๆ มันพิสูจน์ได้ง่ายกว่า เพราะฉะน้ันคุณก็ 
ส่งเสริมประชาธิปไตยท้องถ่ินสิ และเรามองว่ามันจะ
สามารถพาสปิริตที่ว ่าไปสู ่ระดับแมสได้จากการ 
ให้ความรู้แก่ตัวเองว่า นโยบายอะไรมันได้ผลหรือไม่ 
มันก็จะดีมากเลย

“เรื่องเศรษฐกิจ ผมพอใจ เพราะแนวโน้มมันดีขึ้นชัดเจน จากที่ลุ่มๆ ดอนๆ มานานหลายปี ก็เริ่มเห็น
แสงสวา่ง แต่ไม่ถงึขนาดพอใจ 100% อยา่งทีม่กีารพูดกนัวา่ ‘แขง็นอกออ่นใน’ หรอื ‘แขง็บนออ่นล่าง’ 
แต่ภาพมันก็ขยับดีขึ้น ระดับมหภาคดีขึ้นแน่นอน การขยายตัวดีขึ้น ภาคการส่งออกดีขึ้น การลงทุน
ยังไม่ค่อยมาเท่าไร แต่เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมา”
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ประเด็นหลังนะว่ามีคนจนจริงๆ ไม่มาจด เพราะไม่รู้ 
ไม่มีเอกสารอะไรก็ว่าไป ซึ่งมักจะมีอยู่เสมอ เราท�า
เสมือนว่าคนกลุ่มนี้ไม่มี แต่คนกลุ่มน้ีมี และกลุ่มน้ี
ส�าหรับผมเห็นว่าเป็นเรื่องซีเรียส เพราะเขาเป็นคนจน
จริงๆ ถ้าถึงข้ันไม่มีเวลามาจดทะเบียน หรือไม่มี
เอกสาร มกัจะเป็นคนกลุม่ท่ีเรยีกเป็นภาษาองักฤษว่า 
Poorest of the Poor คือจนดักดาน จนสุดๆ จริงๆ  
คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีต้องการความช่วยเหลือพ้ืนฐาน
มากที่สุด นโยบายหรือฐานข้อมูลน้ีกลับไม่ช่วยเขา 
แล้วท�าเหมือนไม่รับรู ้ว่ามีปัญหานี้อยู่ ผมรับไม่ได ้
เขาไม่พยายามไปหาคนจนจริงๆ บางทีกระบวนการ
อาจจะไม่ใช่แค่ไปเปิดรับแล้วให้คนเดินมาสมัคร 
บางทีต้องตามหรือเข้าไปหาตัวเขา ต้องมีคนเข้าไป 
ลุยในพื้นที่ ผมเคยเสนอหน่วยงาน อสม. (อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน) ตอนให้สัมภาษณ์เรื่องน้ี 
ท�าไมไม่ใช้กลไก อสม. ไปตามตัวคนจนมาให้เจอกับ  
อสม. คือชาวบ้านเองเลยท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น 
อาสาสมคัร ได้รบัเงนิเดอืน 600 บาท เนือ่งจากเขาเป็น
ชาวบ้านในพ้ืนท่ี ดังน้ันเขารู ้เลยว่าใครจนหรือไม่ 
กระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่น่ี บ้านน้ีอยู่ก่ีคน  
ก็แค่ส่งรายชื่อให้ อสม. ตรวจสอบ ไปดูแล้วเห็นว่ามี
คนจนอยู่ สมมติว่าชื่อนางมา แล้วรู้ว่าเป็นคนจริงๆ  
ไปดูรายชื่อแล้วไม่มีนางมา ก็แจ้งกระทรวงฯ ให้ใส่ 
ชื่อนางมาเข้าไป อย่างนี้ครับ ไม่ต้องรอให้นางมาไป
รายงานตัวที่ธนาคาร

รัฐบาลด�าเนินการเพ่ือแก้ไขช่องโหว่อย่างไรบ้าง
เมื่อไปเจอว่าคนไม่จนมาจด รัฐท�าอะไรเพ่ิมจากน้ีผม
ไม่รู้ แต่เขาก็พยายามสกรีนนะ อันนี้ต้องให้เครดิต 
เน่ืองจากเป็นการผสมผสานระหว่างรฐับาลทหารและ
เทคโนแครต กลุ่มหลังเป็นพวกที่ค่อนข้างห่วงเรื่อง
ประเภทนี้ เขาเลยมีการสกรีนค่อนข้างเยอะอยู่ ได้ยิน
ว่าเขาส่งฐานข้อมูลไปให้หน่วยงาน 26 หน่วยงาน 
ตรวจสอบว่ามีคนไม่จนอยู่ในรายชือ่จรงิหรอืไม่ ให้เอา
ออกไป ก็ไปเจอว่าคนบางกลุม่มปีระกันสงัคม ตอนย่ืน
เสียภาษีมีข้อมูลระบุไว้ว่า มีเงินเดือน 50,000 บาท 
แต่มาจดทะเบยีนคนจน เจอประเภทนีก็้เอาออกไปได้
ประมาณ 2.7 ล้านคน อันน้ีต้องให้เครดิตว่าน่ีคือ 
ความพยายาม ปัญหาคือ เอาออกไปแล้วจาก 14 ล้าน 
ยังเหลือ 11 ล้าน จากจ�านวนนี้ก็น่าจะมีคนไม่จนอีก
ครึ่งหนึ่งที่ผมประมาณการไว้ เพราะฉะนั้นยังมีงาน 
คัดคนที่ต้องท�าอีกเยอะ ผมถึงบอกว่า อสม. ท�าหน้าที่
สกรีนตรงนีไ้ด ้เรื่องมันยากแตว่่าต้องท�า อย่าไปแกลง้
ท�าเป็นว่าไม่มีปัญหานี้ การคัดเลือกคนออกนี่มีข้อมูล
ชุดหน่ึงที่ช่วยได้คือ ข้อมูลการใช้จ่าย ไม่มีคนรวย 
คนไหนที่มาจดทะเบียนคนจนแล้วจะใช้ชีวิตเสมือน 
คนจนจริงๆ เขายังคงเข้าห้าง ยังคงซื้อของ วิธีใช้ชีวิต

ของเขายังคงเป็นแบบคนรวยอยู่ ข้อมูลการใช้จ่ายมา
จากไหน บัตรเครดิต ผมว่าถ้าเอาข้อมูลบัตรเครดิต 
มาใช้ น่าจะสกรีนคนออกไปได้หลายล้านเลย แต่ก็
เข้าใจว่าข้อมูลบัตรเครดิตเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และ
การจะเข้าถึงข้อมูลนี้ในทางกฎหมายน้ันเป็นไป 
ไม่ได้เลย รัฐบาลน้ีถ้ากล้าท�าเพราะไม่ต้องห่วงเรื่อง
ฐานเสียงก็อาจจะออกเป็นกฎหมายมาตรา 44 อะไร
ก็ได้ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตได้ อาจจะ 
มีมาตรการรับรองเรื่องความเป็นส่วนตัวก็ว่ากันไป 
แต่ขอเอามาใช้เพ่ือที่จะสกรีนจาก 11 ล้าน ให้เหลือ 
สัก 8 ล้าน ก็ท�าให้ฐานข้อมูลนี้ดีและแม่นย�าขึ้นเยอะ 
ยิ่งเอากระบวนการ อสม. เข้ามาด้วยนะ จะกลายเป็น
ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพดีขึ้นมาก คุณก็สามารถใช้ 
ข้อมูลนี้ต่อไปได้

การออกบัตรคนจน การให้เงินผู้สูงอายุและเด็ก
เปน็โครงสรา้งพ้ืนฐานส�าคญัในการดแูลประชาชน 
ประเทศไทยพัฒนาเรื่องสวัสดิการรัฐอย่างไรบ้าง 
ผมให้ 50 คะแนน อันนี้เป็นการด�าเนินงานที่สะสมมา 
ซึ่งมีการปรับให้สอดคล้องเข้ากับสภาพสังคมและ 
งบประมาณท่ีมีอยู่ เขาก็จัดหาได้ระดับหน่ึง แต่ยัง 
ไม่ครบ 100% มันมีส่วนท่ีขาดเยอะๆ จากท่ีผมเคย 
ท�าวิจัยเรื่องหน่ึงก็คือ ถ้าเราใช้แนวคิดเรื่องอาจารย์
ป่วยเรื่อง ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’ ว่าจะต้อง
ดูแลต้ังแต่เกิดจนตายในเรื่องต่างๆ สิ่งที่คนไทยยัง 
ขาดอยู่ หนึ่ง คือช่วงปฐมวัย เราดูแลเด็กปฐมวัยน้อย
เกินไป ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะว่าเรามีความคิดว่า  
พ่อแม่หรือครอบครัวญาติพี่น้องควรจะไปดแูลส ิสมยั
ก่อนระบบครอบครวัเข้มแขง็ด ี ช่วงหลงัครอบครัวไทย
เล็กลง เด็กท่ีเกิดในครอบครัวยากจนจะเริ่มไม่ได้รับ
การดูแลที่ดีเพียงพอ ในสภาพแบบนี้รัฐต้องเข้ามา 
 ถัดมาคือ แรงงานนอกระบบ คนกลุ่มนี้ 20 กว่า
ล้านคน ยังดีท่ีมีสวัสดิการ 30 บาท และบัตรทอง 
เข้ามารองรบั ก็ได้ประโยชน์เรือ่งการรกัษาพยาบาลไป 
แต่เรื่องอื่นๆ ก็ยังไม่ได้ เช่น สิทธิลาคลอด สิทธิการ
ฌาปนกิจ สิทธิในเรื่องหยุดแล้วได้ค่าจ้างชดเชย  
หรือพิการเน่ืองจากการท�างาน เน่ืองจากคนพวกนี ้
ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม  
 กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มคนแก่ โอเคตอนนี้ผู้สูงอายุได้
เดือนละ 600-900 บาทแล้ว แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนแก ่
ท่ียากจนจริงๆ ต่อให้ได้ 1,000 บาท ก็ไม่พอ ย่ิงถ้า 
เป็นคนท่ีลูกหลานท้ิงให้อยู่คนเดียว ซ่ึงมีเพ่ิมมากข้ึน  
ประเด็นนี้ผมเข้าใจคุณอภิสิทธิ์นะ สมัยนั้นเราให้สิทธิ์
เฉพาะคนแก่ที่ยากจน แล้วมีโควตาว่า ให้หมู่บ้านละ 
6-8 คน ประเดน็ก็คอื คนท่ีตดัสนิใจว่าใครได้หรอืไม่ได้
คือผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต. พอผมลงพ้ืนที่ไปส�ารวจ
ปรากฏว่า คนที่ได้สิทธิ์คือ แม่ยาย อบต. อะไรอย่างนี้ 

สวัสดิการ คุณท�าได้ 2 แบบ คือช่วยทุกคนหรือช่วย 
บางคน เช่น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทุกคนท่ีอายุ 
เกิน 60 ปี นี่คือไอเดียแบบยูนิเวอร์ซัล ส่วนที่ช่วย 
บางคนก็คือ เราคัดเฉพาะคนท่ีเราคิดว่าสมควรช่วย 
2 ไอเดียนี้สู ้กันมาโดยตลอด ส่วนใหญ่ประเทศท่ี
ยากจนจะใช้อันหลังคือ ช่วยบางคน เพราะไม่มีเงิน
มากพอ ถ้าประเทศที่เริ่มร�่ารวยข้ึนก็จะใช้นโยบาย 
อีกแบบคือ ช่วยทุกคน 
 มีค�าถามว่า ต่อให้มีเงิน ท�าไมคุณถึงต้องช่วย 
ทุกคน เหตุผลมีอันเดียว ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คือ 
การช่วยเฉพาะบางคนในแง่ของการน�านโยบายไป
ปฏิบัติมันยาก ยากมากที่คุณจะบอกว่าใครควรจะ 
ได้สิทธ์ิ เราจะนึกว่าเราช่วยคนจนก็ดูเป็นนโยบายท่ี 
ตรงไปตรงมาไม่ใช่หรือ แต่ถามว่าคุณจะรู้ไหมว่าใคร
เป็นคนจน อันน้ีไม่ตรงไปตรงมาแล้ว ใช่ไหมครับ 
แต่แน่นอนว่า ถ้าท�าได้ การช่วยบางคนย่อมประหยัด
งบประมาณ และเอาเงินไปใช้ในเรื่องอื่นได้ 
 ของไทยเราก�้ากึ่งกับ 2 นโยบายนี้ แน่นอนว่า 
เมื่อก่อนเราเลือกใช้การช่วยเฉพาะบางคน เพราะเรา
ยังจนอยู่ แต่ช่วงหลงัเราเริม่มนีโยบายแบบยูนิเวอร์ซลั
แทรกเข้ามา เช่น เบี้ยยังชีพสมัยคุณอภิสิทธิ์ หรือเบี้ย
คนพิการ ก็ให้หมด เร่ิมมเีพ่ิมเข้ามา แต่ว่าเราโชคร้าย 
ทีเ่ราไปตดิกับดกัรายได้ปานกลาง ไอ้ท่ีท�าท่าว่าเราจะ
รวยมันกลับหยุด พอมันหยุดปุ๊บ ก็ส่งผลกระทบต่อ
แนวคิดเรื่องประเภทนี้ด้วย 
 ไอเดียของผมก็คือ ถ้าเรายังติดกับดักรายได ้
ปานกลางอยู่ ซึ่งผมคิดว่าเราคงจะเป็นอย่างนั้น อะไร
ท่ีเป็นสวัสดิการส�าคัญ เราไม่สามารถมีข้อผิดพลาด
ของการชี้ตัวคนจนได้ อันนั้นก็ท�าเป็นยูนิเวอร์ซัล 
หรือช่วยทุกคนไป ที่ผมให้คะแนนมากคือ การดูแล 
เด็กเล็ก การดูแลเด็กปฐมวัย เพราะนั่นคืออนาคต 
ของประเทศ เราไม่สามารถจะด�าเนินนโยบายแล้ว 
เกิดข้อผิดพลาดว่า เด็กท่ีควรได้รับความช่วยเหลือ 
20% แต่กลับไม่ได้ เป็นเพราะกระบวนการหาตัว 
คนจนไม่สัมฤทธ์ิผล เพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนให้ 
ท�าแบบยูนิเวอร์ซัลไป ทุกคนได้สิทธิ์ ให้เด็กจนทุกคน
ได้รับการดูแล ถึงแม้การท�าอย่างนี้จะมีเด็กรวยได้รับ
การดูแลไปด้วย แต่ถ้าหากเป็นนโยบายท่ีไม่ส�าคัญ  
ผมคิดว่า เราควรประหยัดเงิน เลือกให้เฉพาะกลุ่ม 
 เรื่องจดทะเบียนคนจน เนื่องจากเรายังมีเงินไม่
มากพอ สุดท้ายเราก็ต้องเลือกแนวทางที่ให้เฉพาะ 
บางคน การสร้างฐานข้อมูลว่าใครจนไม่จนจึงเป็น 
เรื่องที่ต้องท�า อย่างที่ผมบอกว่ามันท�ายาก คุณก็ต้อง
ยอมรับว่าสิ่งที่คุณท�านั้น อย่างไรก็ต้องมีข้อผิดพลาด 
ต้องมีคนท่ีไม่จนมาจด แล้วก็มีคนที่จนจริงๆ แต่ว่า 
ไม่ได้มาจด ดูเหมือนสังคมไทยจะพูดกันแต่ประเด็น
แรกมากกว่าว่ามีคนไม่จนมาจด แต่ไม่ค่อยพูดกันถึง
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ประเด็นหลังนะว่ามีคนจนจริงๆ ไม่มาจด เพราะไม่รู้ 
ไม่มีเอกสารอะไรก็ว่าไป ซึ่งมักจะมีอยู่เสมอ เราท�า
เสมือนว่าคนกลุ่มนี้ไม่มี แต่คนกลุ่มน้ีมี และกลุ่มน้ี
ส�าหรับผมเห็นว่าเป็นเรื่องซีเรียส เพราะเขาเป็นคนจน
จริงๆ ถ้าถึงข้ันไม่มีเวลามาจดทะเบียน หรือไม่มี
เอกสาร มกัจะเป็นคนกลุม่ท่ีเรยีกเป็นภาษาองักฤษว่า 
Poorest of the Poor คือจนดักดาน จนสุดๆ จริงๆ  
คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีต้องการความช่วยเหลือพ้ืนฐาน
มากท่ีสุด นโยบายหรือฐานข้อมูลน้ีกลับไม่ช่วยเขา 
แล้วท�าเหมือนไม่รับรู ้ว่ามีปัญหานี้อยู่ ผมรับไม่ได ้
เขาไม่พยายามไปหาคนจนจริงๆ บางทีกระบวนการ
อาจจะไม่ใช่แค่ไปเปิดรับแล้วให้คนเดินมาสมัคร 
บางทีต้องตามหรือเข้าไปหาตัวเขา ต้องมีคนเข้าไป 
ลุยในพื้นที่ ผมเคยเสนอหน่วยงาน อสม. (อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน) ตอนให้สัมภาษณ์เร่ืองน้ี 
ท�าไมไม่ใช้กลไก อสม. ไปตามตัวคนจนมาให้เจอกับ  
อสม. คือชาวบ้านเองเลยท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น 
อาสาสมคัร ได้รบัเงนิเดอืน 600 บาท เนือ่งจากเขาเป็น
ชาวบ้านในพ้ืนท่ี ดังน้ันเขารู ้เลยว่าใครจนหรือไม่ 
กระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่น่ี บ้านนี้อยู่ก่ีคน  
ก็แค่ส่งรายชื่อให้ อสม. ตรวจสอบ ไปดูแล้วเห็นว่ามี
คนจนอยู่ สมมติว่าชื่อนางมา แล้วรู้ว่าเป็นคนจริงๆ  
ไปดูรายชื่อแล้วไม่มีนางมา ก็แจ้งกระทรวงฯ ให้ใส่ 
ชื่อนางมาเข้าไป อย่างนี้ครับ ไม่ต้องรอให้นางมาไป
รายงานตัวที่ธนาคาร

รัฐบาลด�าเนินการเพ่ือแก้ไขช่องโหว่อย่างไรบ้าง
เมื่อไปเจอว่าคนไม่จนมาจด รัฐท�าอะไรเพ่ิมจากน้ีผม
ไม่รู้ แต่เขาก็พยายามสกรีนนะ อันนี้ต้องให้เครดิต 
เน่ืองจากเป็นการผสมผสานระหว่างรฐับาลทหารและ
เทคโนแครต กลุ่มหลังเป็นพวกที่ค่อนข้างห่วงเรื่อง
ประเภทนี้ เขาเลยมีการสกรีนค่อนข้างเยอะอยู่ ได้ยิน
ว่าเขาส่งฐานข้อมูลไปให้หน่วยงาน 26 หน่วยงาน 
ตรวจสอบว่ามีคนไม่จนอยู่ในรายชือ่จรงิหรอืไม่ ให้เอา
ออกไป ก็ไปเจอว่าคนบางกลุม่มปีระกันสงัคม ตอนย่ืน
เสียภาษีมีข้อมูลระบุไว้ว่า มีเงินเดือน 50,000 บาท 
แต่มาจดทะเบยีนคนจน เจอประเภทนีก็้เอาออกไปได้
ประมาณ 2.7 ล้านคน อันน้ีต้องให้เครดิตว่าน่ีคือ 
ความพยายาม ปัญหาคือ เอาออกไปแล้วจาก 14 ล้าน 
ยังเหลือ 11 ล้าน จากจ�านวนนี้ก็น่าจะมีคนไม่จนอีก
ครึ่งหนึ่งที่ผมประมาณการไว้ เพราะฉะนั้นยังมีงาน 
คัดคนที่ต้องท�าอีกเยอะ ผมถึงบอกว่า อสม. ท�าหน้าที่
สกรีนตรงนีไ้ด ้เรื่องมันยากแตว่่าต้องท�า อย่าไปแกลง้
ท�าเป็นว่าไม่มีปัญหานี้ การคัดเลือกคนออกนี่มีข้อมูล
ชุดหน่ึงที่ช่วยได้คือ ข้อมูลการใช้จ่าย ไม่มีคนรวย 
คนไหนท่ีมาจดทะเบียนคนจนแล้วจะใช้ชีวิตเสมือน 
คนจนจริงๆ เขายังคงเข้าห้าง ยังคงซื้อของ วิธีใช้ชีวิต

ของเขายังคงเป็นแบบคนรวยอยู่ ข้อมูลการใช้จ่ายมา
จากไหน บัตรเครดิต ผมว่าถ้าเอาข้อมูลบัตรเครดิต 
มาใช้ น่าจะสกรีนคนออกไปได้หลายล้านเลย แต่ก็
เข้าใจว่าข้อมูลบัตรเครดิตเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และ
การจะเข้าถึงข้อมูลนี้ในทางกฎหมายน้ันเป็นไป 
ไม่ได้เลย รัฐบาลน้ีถ้ากล้าท�าเพราะไม่ต้องห่วงเรื่อง
ฐานเสียงก็อาจจะออกเป็นกฎหมายมาตรา 44 อะไร
ก็ได้ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตได้ อาจจะ 
มีมาตรการรับรองเร่ืองความเป็นส่วนตัวก็ว่ากันไป 
แต่ขอเอามาใช้เพ่ือที่จะสกรีนจาก 11 ล้าน ให้เหลือ 
สัก 8 ล้าน ก็ท�าให้ฐานข้อมูลนี้ดีและแม่นย�าขึ้นเยอะ 
ยิ่งเอากระบวนการ อสม. เข้ามาด้วยนะ จะกลายเป็น
ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพดีขึ้นมาก คุณก็สามารถใช้ 
ข้อมูลนี้ต่อไปได้

การออกบัตรคนจน การให้เงินผู้สูงอายุและเด็ก
เปน็โครงสรา้งพ้ืนฐานส�าคญัในการดแูลประชาชน 
ประเทศไทยพัฒนาเรื่องสวัสดิการรัฐอย่างไรบ้าง 
ผมให้ 50 คะแนน อันนี้เป็นการด�าเนินงานที่สะสมมา 
ซึ่งมีการปรับให้สอดคล้องเข้ากับสภาพสังคมและ 
งบประมาณที่มีอยู่ เขาก็จัดหาได้ระดับหน่ึง แต่ยัง 
ไม่ครบ 100% มันมีส่วนท่ีขาดเยอะๆ จากท่ีผมเคย 
ท�าวิจัยเร่ืองหนึ่งก็คือ ถ้าเราใช้แนวคิดเรื่องอาจารย์
ป่วยเร่ือง ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’ ว่าจะต้อง
ดูแลต้ังแต่เกิดจนตายในเร่ืองต่างๆ สิ่งที่คนไทยยัง 
ขาดอยู่ หนึ่ง คือช่วงปฐมวัย เราดูแลเด็กปฐมวัยน้อย
เกินไป ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะว่าเรามีความคิดว่า  
พ่อแม่หรือครอบครัวญาติพี่น้องควรจะไปดแูลส ิสมยั
ก่อนระบบครอบครวัเข้มแขง็ด ี ช่วงหลงัครอบครัวไทย
เล็กลง เด็กท่ีเกิดในครอบครัวยากจนจะเริ่มไม่ได้รับ
การดูแลที่ดีเพียงพอ ในสภาพแบบนี้รัฐต้องเข้ามา 
 ถัดมาคือ แรงงานนอกระบบ คนกลุ่มนี้ 20 กว่า
ล้านคน ยังดีที่มีสวัสดิการ 30 บาท และบัตรทอง 
เข้ามารองรบั ก็ได้ประโยชน์เร่ืองการรกัษาพยาบาลไป 
แต่เรื่องอื่นๆ ก็ยังไม่ได้ เช่น สิทธิลาคลอด สิทธิการ
ฌาปนกิจ สิทธิในเรื่องหยุดแล้วได้ค่าจ้างชดเชย  
หรือพิการเนื่องจากการท�างาน เน่ืองจากคนพวกนี ้
ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม  
 กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มคนแก่ โอเคตอนนี้ผู้สูงอายุได้
เดือนละ 600-900 บาทแล้ว แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนแก ่
ที่ยากจนจริงๆ ต่อให้ได้ 1,000 บาท ก็ไม่พอ ย่ิงถ้า 
เป็นคนท่ีลูกหลานท้ิงให้อยู่คนเดียว ซึ่งมีเพ่ิมมากข้ึน  
ประเด็นนี้ผมเข้าใจคุณอภิสิทธิ์นะ สมัยนั้นเราให้สิทธิ์
เฉพาะคนแก่ที่ยากจน แล้วมีโควตาว่า ให้หมู่บ้านละ 
6-8 คน ประเดน็ก็คอื คนท่ีตดัสนิใจว่าใครได้หรอืไม่ได้
คือผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต. พอผมลงพ้ืนที่ไปส�ารวจ
ปรากฏว่า คนที่ได้สิทธิ์คือ แม่ยาย อบต. อะไรอย่างนี้ 

สวัสดิการ คุณท�าได้ 2 แบบ คือช่วยทุกคนหรือช่วย 
บางคน เช่น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทุกคนท่ีอายุ 
เกิน 60 ปี นี่คือไอเดียแบบยูนิเวอร์ซัล ส่วนที่ช่วย 
บางคนก็คือ เราคัดเฉพาะคนท่ีเราคิดว่าสมควรช่วย 
2 ไอเดียนี้สู ้กันมาโดยตลอด ส่วนใหญ่ประเทศท่ี
ยากจนจะใช้อันหลังคือ ช่วยบางคน เพราะไม่มีเงิน
มากพอ ถ้าประเทศที่เริ่มร�่ารวยข้ึนก็จะใช้นโยบาย 
อีกแบบคือ ช่วยทุกคน 
 มีค�าถามว่า ต่อให้มีเงิน ท�าไมคุณถึงต้องช่วย 
ทุกคน เหตุผลมีอันเดียว ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คือ 
การช่วยเฉพาะบางคนในแง่ของการน�านโยบายไป
ปฏิบัติมันยาก ยากมากที่คุณจะบอกว่าใครควรจะ 
ได้สิทธ์ิ เราจะนึกว่าเราช่วยคนจนก็ดูเป็นนโยบายท่ี 
ตรงไปตรงมาไม่ใช่หรือ แต่ถามว่าคุณจะรู้ไหมว่าใคร
เป็นคนจน อันน้ีไม่ตรงไปตรงมาแล้ว ใช่ไหมครับ 
แต่แน่นอนว่า ถ้าท�าได้ การช่วยบางคนย่อมประหยัด
งบประมาณ และเอาเงินไปใช้ในเรื่องอื่นได้ 
 ของไทยเราก�้ากึ่งกับ 2 นโยบายน้ี แน่นอนว่า 
เมื่อก่อนเราเลือกใช้การช่วยเฉพาะบางคน เพราะเรา
ยังจนอยู่ แต่ช่วงหลงัเราเริม่มนีโยบายแบบยูนิเวอร์ซลั
แทรกเข้ามา เช่น เบี้ยยังชีพสมัยคุณอภิสิทธิ์ หรือเบี้ย
คนพิการ ก็ให้หมด เริม่มเีพ่ิมเข้ามา แต่ว่าเราโชคร้าย 
ทีเ่ราไปติดกับดักรายได้ปานกลาง ไอ้ท่ีท�าท่าว่าเราจะ
รวยมันกลับหยุด พอมันหยุดปุ๊บ ก็ส่งผลกระทบต่อ
แนวคิดเร่ืองประเภทนี้ด้วย 
 ไอเดียของผมก็คือ ถ้าเรายังติดกับดักรายได ้
ปานกลางอยู่ ซึ่งผมคิดว่าเราคงจะเป็นอย่างนั้น อะไร
ท่ีเป็นสวัสดิการส�าคัญ เราไม่สามารถมีข้อผิดพลาด
ของการชี้ตัวคนจนได้ อันนั้นก็ท�าเป็นยูนิเวอร์ซัล 
หรือช่วยทุกคนไป ท่ีผมให้คะแนนมากคือ การดูแล 
เด็กเล็ก การดูแลเด็กปฐมวัย เพราะน่ันคืออนาคต 
ของประเทศ เราไม่สามารถจะด�าเนินนโยบายแล้ว 
เกิดข้อผิดพลาดว่า เด็กท่ีควรได้รับความช่วยเหลือ 
20% แต่กลับไม่ได้ เป็นเพราะกระบวนการหาตัว 
คนจนไม่สัมฤทธ์ิผล เพราะฉะน้ันผมจึงสนับสนุนให้ 
ท�าแบบยูนิเวอร์ซัลไป ทุกคนได้สิทธิ์ ให้เด็กจนทุกคน
ได้รับการดูแล ถึงแม้การท�าอย่างนี้จะมีเด็กรวยได้รับ
การดูแลไปด้วย แต่ถ้าหากเป็นนโยบายท่ีไม่ส�าคัญ  
ผมคิดว่า เราควรประหยัดเงิน เลือกให้เฉพาะกลุ่ม 
 เร่ืองจดทะเบียนคนจน เนื่องจากเรายังมีเงินไม่
มากพอ สุดท้ายเราก็ต้องเลือกแนวทางท่ีให้เฉพาะ 
บางคน การสร้างฐานข้อมูลว่าใครจนไม่จนจึงเป็น 
เรื่องที่ต้องท�า อย่างที่ผมบอกว่ามันท�ายาก คุณก็ต้อง
ยอมรับว่าสิ่งที่คุณท�านั้น อย่างไรก็ต้องมีข้อผิดพลาด 
ต้องมีคนท่ีไม่จนมาจด แล้วก็มีคนท่ีจนจริงๆ แต่ว่า 
ไม่ได้มาจด ดูเหมือนสังคมไทยจะพูดกันแต่ประเด็น
แรกมากกว่าว่ามีคนไม่จนมาจด แต่ไม่ค่อยพูดกันถึง
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“ใน 100 คน เราคาดหวงัให ้80 คน 
ใฝ่หาความรูไ้หม ผมคดิวา่ไมจ่�าเปน็นะ 
ผมว่ามีสัก 30-40% ที่ใฝ่รู้ เขาก็
สามารถเป็นผู้น�าของ 60-70%  
ที่เหลือได้ และอาจเพียงพอแล้ว 
ดว้ยซ�า้ เราไม่ตอ้งการถึง 80-90% 
แต่ผมไม่แน่ใจ ของไทยน่ีถึง 10% 
หรือเปล่าก็ไม่รู้”
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แล้วท่ีน่าเจ็บใจคือ ผมไปเจอคนแก่ที่ยากจนและ 
น่าสงสารมาก แต่ไม่ได้สิทธิ์ วิธีแก้อย่างที่ผมบอกคือ 
ต้องท�าให้เป็นนโยบายยูนิเวอร์ซัล หรือให้สิทธ์ิกับ 
ทุกคน คุณอภิสิทธ์ิเลยท�าแบบน้ีให้ทุกคนในปี 2553  
นี่คือข้อดีของนโยบายแบบยูนิเวอร์ซัล คือให้แน่ใจว่า
ทุกคนได้ 
 3 กลุม่นีค้อื กลุม่ท่ียังแหว่งอยู่บ้าง แต่กลุม่อ่ืนๆ ก็
ยังพอไหว ช่วงวัยเรียน งบกระทรวงศึกษาธิการ 
เยอะมาก มีการให้อาหารฟรี และอื่นๆ ตรงนี้ดูแลดี 
พอสมควร แรงงานในระบบก็ดูแลดีพอสมควร 

ช่องว่างความเหล่ือมล�้าระหว่างคนรวยกับคนจน 
กว้างขึ้นหรือไม่
ตัวเลขทางการบอกไม่กว้างขึ้น ตัวเลขทางการชี้ว่า 
หดลง แต่ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไร (หัวเราะ) ไม่ใช่เพราะ
ไม่เชื่อคนท�าตัวเลข ผมคุ ้นเคยกับส�านักงานสถิติ 
แห่งชาติดี เป็นหน่วยงานที่เจ๋งมาก ปัญหาก็คือ เวลา
เขาท�าตัวเลขแบบนี้ เขาต้องไปส�ารวจ แล้วต้องไป 
เคาะประตูบ้านคน ปัญหาก็คือ คนรวยไม่ยอมตอบ 
หรือตามตัวไม่เจอ เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงน้ีตกหล่น 
คนรวยจริงๆ ไปเยอะมาก แล้วพอข้อมูลคนรวยจริงๆ 
หายไป เวลาคุณค�านวณความเหลื่อมล�้า ดูเหมือนจะ 
ดีข้ึน แต่ถ้าใส่ตัวเลขคนรวยเข้ามาได้ ผมว่าความ
เหลื่อมล�้าไม่ได้ดีขึ้น

แต่ถ้าฐานล่างมีรายได้เพ่ิมก็น่าจะลดช่องว่างได้
เป็นประเด็นท่ีดีครับ คือที่ผมบอกว่าความเหลื่อมล�้า 
ไม่ได้ดีขึ้น เพราะเราไม่มีข้อมูลคนที่อยู่ข้างบน แต่ว่า
ข้างล่างน่ีดีขึ้นจริงๆ คนจนน้อยลงจริง ตัวเลขนี้ผม 
เชื่อว่าช่องว่างระหว่างคนจนกับคนชั้นกลางแคบลง

ภาครัฐพยายามให้ความช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
เพ่ือลดความเหลื่อมล�้าพอหรือยัง
น้อยมาก ภาครัฐท�าได้ 2 จุดคือ นโยบายการคลังกับ
ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับนโยบายการคลัง นโยบายการคลังก็
มีอยู่ 2 ขาคือ การเก็บภาษีกับการใช้จ่าย ถ้าจะลด
ความเหลื่อมล�้า เราก็ต้องเก็บภาษีในลักษณะที่เก็บ
จากคนรวยมากขึ้น เก็บคนจนน้อยหน่อย หรือว่าไม่
เก็บเลย ฝั่งการใช้จ่ายก็ต้องใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ของ
คนจนมากหน่อย เพ่ือคนรวยน้อยหน่อย ผมประเมิน
ว่า 2 ฝั่งก็ยังท�าหน้าที่ไม่เต็มท่ี ฝั่งท่ีท�าหน้าที่แย่ท่ีสุด
คอืฝ่ังค่าใช้จ่าย ผมคดิว่ารัฐบาลไทยใช้จ่ายเพ่ือคนจน
น้อยมาก มันสะท้อนเร่ืองของสวัสดิการท่ียังไม่เต็ม 
100% แล้วก็สะท้อนว่า ท�าไมประชานิยมถึงเกิดได้ 

เพราะการใช้จ่ายของรัฐไทยก่อนยุคของคุณทักษิณ 
ไม่เห็นหัวคนจนจริงๆ นะ 
 ส่วนฝั่งภาษีท�าหน้าท่ีได้ดีกว่า เพราะอย่างไรผม 
ก็ยังคิดว่า คนรวยจ่ายภาษีมากกว่าคนจนในแง่ของ 
เม็ดเงินเยอะ แต่ว่าควรจะท�าได้ดีกว่านี้ 

ตัวเลขจีดีพี สถานะเงินคงคลัง น่าพอใจไหม
จีดีพีเป็นที่น่าพอใจอยู่แล้ว ผมเชื่อว่าปีหน้าเศรษฐกิจ
จะโตมาก ใจผมเชื่อว่าจะถึง 5% ด้วยซ�้า แต่เรื่องหนี้
สาธารณะยังคงข้ึนอยู่ เน่ืองจากรัฐบาลยังขาดดุล 
เมื่อไรท่ีขาดดุล หน้ีสาธารณะจะเพ่ิมข้ึน ในส่วนของ
เงินคงคลังไม่ต้องไปดูหรอก เงินคงคลังเป็นอะไรท่ี 
ไม่บอกอะไรเรามาก มันคือเงินท่ีเหลืออยู่ในกระเป๋า 
คือถ้าเงินเหลือน้อย ไม่มีจ่ายเงินเดือน ซึ่งเหตุการณ์
นั้นจะไม่เกิด แต่เมื่อไรท่ีเงินคงคลังเหลือใกล้ศูนย ์
สิ่งที่ท�าได้ง่ายมากก็คือ ไปกู้มาน่ันเอง แล้วก็ไปเพ่ิม 
หน้ีสาธารณะ ดูว่าหน้ีสาธารณะมันสูง เงินคงคลัง 
ก็หาย ถึงตอนนั้นจะไปกู้ก็ไม่มีคนให้กู้ นั่นคือประเทศ
ชาติวิกฤตแล้ว

แล้วรัฐบาลควรจะท�าอะไรกับเรื่องการคลังเพ่ือให้
หนี้สาธารณะมันลดน้อยลง
ก็ท�าได้ทั้ง 2 ฝั่ง หนึ่งคือ ต้องหารายได้มากขึ้น สองคือ  
รายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นก็ตัดทิ้งไป ส่วนด้านภาษี คุณก็ 
ควรเก็บภาษีจากคนรวย เราก็เก็บภาษีจากคนรวย 
น้อยไป ถ้าพูดอีกอย่างคือ เก็บภาษีจากทางทรัพย์สิน 
ซึ่งคนที่เขารวยจากทรัพย์สิน ไม่ได้รวยจากเงินเดือน 
ทรัพย์สินก็จะมีภาษีมรดกท่ีพูดไปแล้ว มีภาษีท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งก็ยังไม่ออกมาสักทีหน่ึง ฉะน้ัน
ต้องดันให้มันออกมาเสีย ภาษีท่ีได้ก�าไรจากการขาย
หลักทรัพย์ก็จะมีท้ังเรื่องหุ้น ก�าไรจากการซื้อขายหุ้น 
เรื่องอื่นๆ เช่น คุณมีท่ีดินแล้วเปิดถนนตัดผ่านท�าให้
ที่ดินคุณขึ้นราคา เน่ืองจากตรงท่ีผ่านน้ันใช้ภาษี
ประชาชน คุณได้ประโยชน์ก็ควรจะคืนให้กับผู้จ่าย
ภาษีกลับบ้าง 

ในด้านเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 เราก�าลังเดินหน้า
ไปสู่จุดหมายที่รัฐบาลวางไว้ไหม
ถ้าเราตีความไทยแลนด์ 4.0 ว่าหมายถึงการออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางเพ่ือไปสู่ระดับสูง ท่ีผมพูดไป
แล้วมนัต้องมนีวตักรรม ซึง่หมายถึงว่าต้องมอีะไรตาม
มาอีกเยอะแยะนะ เรื่องอีอีซีท่ีพูดกัน ผมใช้ค�าว่ามัน
เป็นการก้าวยาวได้ แต่ไม่ใช่ก้าวกระโดดคือมันอาจ
ช่วยให้เศรษฐกิจเตบิโตได้ เพราะจะมกีารลงทุนเข้ามา 

“เรื่องจดทะเบียนคนจน เนื่องจากเรายังมีเงินไม่มากพอ สุดท้ายเราก็ต้องเลือกแนวทางที่ให้เฉพาะ 
บางคน การสร้างฐานข้อมูลว่าใครจนไม่จนจึงเป็นเรื่องที่ต้องท�า อย่างที่ผมบอกว่ามันท�ายาก คุณก็
ต้องยอมรับว่าส่ิงที่คุณท�านั้น อย่างไรก็ต้องมีข้อผิดพลาด ต้องมีคนที่ไม่จนมาจด แล้วก็มีคนที่ 
จนจริงๆ แต่ว่าไม่ได้มาจด ดูเหมือนสังคมไทยจะพูดกันแต่ประเด็นแรกมากกว่าว่ามีคนไม่จนมาจด 
แต่ไม่ค่อยพูดกันถึงประเด็นหลังนะว่ามีคนจนจริงๆ ไม่มาจด เพราะไม่รู้ ไม่มีเอกสารอะไรก็ว่าไป”

ผมเชื่อว่าอีอีซีจะท�าให้เรามีคนเข้ามาเยอะ มันอาจ 
จะช่วยให้โตสัก 5-6% ได้อีกหลายปีเป็นอย่างน้อย 
แต่ถ้าไม่มีนโยบายอื่นๆ เลยก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็จะ
ดรอปต่อ ฉะน้ันเราต้องใช้จังหวะนี้ท่ีนักลงทุนก�าลัง 
จะเข้ามาต้องพัฒนาเรื่องพ้ืนฐานอืน่ๆ เช่น การศกึษา 
นวตักรรมต่างๆ ด้วย ถึงจะเป็น 4.0 ที่ยั่งยืน

ทางด้านมติสัิงคม ถา้ทดีีอารไ์อเปน็ทีป่รกึษารฐับาล 
จะแนะน�าใหร้ฐับาลแกป้ญัหาความเหลือ่มล�า้อย่างไร
ข้อน้ีผมซีเรียสนะ ผมแนะน�าไปเยอะเลยนะ หน่ึงคือ  
การจัดล�าดับโครงสร้างอ�านาจภายใต้องค์ความรู้ที่ 
ถูกต้อง และต้องกระจายรายได้ แต่ว่าก็ต้องมีองค์
ความรูท้ีถู่กต้อง ทีผ่มพูดไปสกัครู ่ ไอ้ตวัแมส รากหญ้า 
คุณก็ต้องมีความรู ้ท่ีถูกต้อง ต้องมีการสื่อสารที่มี
คุณภาพ กระจายอ�านาจการเงินการคลังสู่ท้องถ่ิน
อย่างแท้จรงิ อนันีผ้มคดิว่าเรือ่งแรกทีต้่องท�า อนัทีส่อง
คือปฏิรูปการศึกษา นี่ไม่พูดไม่ได้นะครับ

ในดา้นการเมอืงกค็งมกีารเปลีย่นแปลงพอสมควร 
เพราะมีก�าหนดการเลือกตั้งไว้แล้ว 
จะมีการเปิดโอกาสให้หาเสียงอย่างเป็นเรื่องเป็นราว 
ผมเชือ่นะ แต่ว่าจะมลีมิติหรอืไม่ เพราะตัง้แต่ตอนร่าง
รฐัธรรมนูญแล้ว เขามีความห่วงว่าจะหาเสยีงแบบซีซ้ัว้ 
หาเสียงแบบจ�าน�าข้าวน่ะ แล้วบอกว่าฉนัหาเสยีงมา 
ฉันต้องท�าตามท่ีหาเสียงท้ังท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
มากมาย เข้าใจว่าคนร่างรฐัธรรมนูญพยายามป้องกัน
ความเสียหายแบบน้ัน ผมเดาว่าเดี๋ยวคงจะมีกติกา
เยอะไปหมด ไม่ปล่อยเสรี 

จะมกีารสืบทอดอ�านาจทางการเมอืงในบางลกัษณะ
หรือเปล่า 
แน่นอนอยูแ่ล้ว แต่สบืทอดได้ 100% ไหม ผมคิดว่า
ประเทศไทยก็หักปากกาเซียน หักปลายปืนทหาร 
มาเยอะ ที่ว่าจะคุมได้สุดท้ายก็มีทางดิ้น นักการเมือง
ก็ดิ้นออก และผมว่านักการเมืองเป็นคนที่ดิ้นเก่งทีส่ดุ 
ในประเทศ (หวัเราะ) เป็นพันธ์ุปลาไหลจริงๆ และอย่า
ลืมว่า เรามีทหารที่พร้อมจะปฏิวัติได้ทุกเมื่อ จากเดิม
ที่เชื่อว่ามันหมดยุคแล้ว การมีปฏิวัติครั้งสุดท้าย
เปลี่ยนทุกอย่าง ตรงน้ีจะท�าให้ภาพมันเปลี่ยนไปใน
ทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงผมไม่รู้  
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ในช่วงปลายปีที่แสงแดดเริ่มอ่อนแรง และมีสายลมหนาวมาแทนที่ มวลแห่ง
ความสนกุสนานเริม่ก่อตัวข้ึนในใจ หลายคนคงก�าลงักระสบักระส่ายรอคอย 
ร่วมงานเฟสตวิลัขนาดใหญ่ทีจ่ดัขึน้ปีละครัง้อย่าง Wonderfruit อย่างใจจด
ใจจ่อ
	 เสียงเพลง	 ปาร์ต้ี	 เครื่องดื่ม	 และการสังสรรค์กับเพ่ือนฝูงในยามค�่าคืน	 
น่าจะเป็นสิง่แรกๆ	ทีผู่ค้นนกึถงึเมือ่ได้ยินชือ่	Wonderfruit	แต่น่ันอาจหมายถึงว่า	
คุณก�าลังพลาดอะไรบางอย่าง…
	 ในร่มเงาของสิ่งปลูกสร้างสุดล�้าขนาดใหญ่ท่ีแวดล้อมไปด้วยสีเขียวของ
ต้นไม้และใบหญ้า	ผูค้นมากมายนัง่เอกเขนกล้อมวงสนทนาในประเดน็ท่ีน่าสนใจ	
แต่ละคนก�าลงัอยู่ในอารมณ์ท่ีแสนผ่อนคลายและเป็นกันเอง	บรรยากาศเหล่าน้ี
คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันของ	Wonderfruit	 ทุกๆ	ปี	 กับกิจกรรม	Scratch	
Talks	with	SC	ASSET	ทีพ่ยายามส่งมอบข้อความบางอย่างให้คนฟังได้แนวคดิ
ดีๆ 	กลับไปใช้	นอกเหนือจากความสนุกจากปาร์ตี้ที่ล้นเหลือ
	 ปีนี้พิเศษย่ิงกว่าทุกปี	 เพราะ	Scratch	 Talks	with	SC	ASSET	ที่ก�าลังจะ 
เกิดข้ึน	 ได้พันธมิตรร่วมอุดมการณ์อย่าง	SC	ASSET	ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
ที่เชื่อเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน	มาร่วมออกแบบการสนทนาให้มีความ 
ใกล้ตัวผู้ฟังคนไทยมากยิ่งขึ้น
	 Sustainability,	Co-Create,	Reinvent	คอืคย์ีเวิร์ดส�าหรบัส�าหรบังานทอล์ก
ในปีนี้	เรื่องเหล่านี้ส�าคัญอย่างไร	จูน-โฉมชฎา กุลดิลก	หัวหน้าสายงานสื่อสาร
องค์กร	บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ในฐานะพาร์ตเนอร์
ส�าคัญของงานทอล์กนี้ให้เหตุผลว่า
	 “ที่ผ่านมาในฐานะผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	 เราพยายามจะสร้าง
โครงการท่ีอยู่อาศัยที่ดีท่ีสุดให้กับลูกค้าอยู่แล้ว	 แต่พอยุคสมัยเปลี่ยน	 สังคม 
เชื่อมโยงกันหมด	 เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งท่ีเราสร้างออกไปเป็นสิ่งที่ผู้คนอยากได ้
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ในช่วงปลายปีที่แสงแดดเริ่มอ่อนแรง และมีสายลมหนาวมาแทนที่ มวลแห่ง
ความสนกุสนานเร่ิมก่อตัวข้ึนในใจ หลายคนคงก�าลังกระสับกระส่ายรอคอย 
ร่วมงานเฟสตวิลัขนาดใหญ่ทีจ่ดัขึน้ปีละครัง้อย่าง Wonderfruit อย่างใจจด
ใจจ่อ
	 เสียงเพลง	 ปาร์ต้ี	 เครื่องดื่ม	 และการสังสรรค์กับเพ่ือนฝูงในยามค�่าคืน	 
น่าจะเป็นสิง่แรกๆ	ทีผู่ค้นนกึถงึเมือ่ได้ยินชือ่	Wonderfruit	แต่น่ันอาจหมายถึงว่า	
คุณก�าลังพลาดอะไรบางอย่าง…
	 ในร่มเงาของส่ิงปลูกสร้างสุดล�้าขนาดใหญ่ท่ีแวดล้อมไปด้วยสีเขียวของ
ต้นไม้และใบหญ้า	ผูค้นมากมายนัง่เอกเขนกล้อมวงสนทนาในประเดน็ท่ีน่าสนใจ	
แต่ละคนก�าลังอยู่ในอารมณ์ท่ีแสนผ่อนคลายและเป็นกันเอง	บรรยากาศเหล่าน้ี
คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันของ	Wonderfruit	 ทุกๆ	ปี	 กับกิจกรรม	Scratch	
Talks	with	SC	ASSET	ทีพ่ยายามส่งมอบข้อความบางอย่างให้คนฟังได้แนวคดิ
ดีๆ	กลับไปใช้	นอกเหนือจากความสนุกจากปาร์ตี้ที่ล้นเหลือ
	 ปีน้ีพิเศษย่ิงกว่าทุกปี	 เพราะ	Scratch	 Talks	with	SC	ASSET	ที่ก�าลังจะ 
เกิดข้ึน	 ได้พันธมิตรร่วมอุดมการณ์อย่าง	SC	ASSET	ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
ที่เช่ือเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน	มาร่วมออกแบบการสนทนาให้มีความ 
ใกล้ตัวผู้ฟังคนไทยมากยิ่งขึ้น
	 Sustainability,	Co-Create,	Reinvent	คอืคย์ีเวิร์ดส�าหรบัส�าหรบังานทอล์ก
ในปีนี้	เรื่องเหล่านี้ส�าคัญอย่างไร	จูน-โฉมชฎา กุลดิลก	หัวหน้าสายงานสื่อสาร
องค์กร	บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ในฐานะพาร์ตเนอร์
ส�าคัญของงานทอล์กนี้ให้เหตุผลว่า
	 “ท่ีผ่านมาในฐานะผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	 เราพยายามจะสร้าง
โครงการที่อยู่อาศัยที่ดีท่ีสุดให้กับลูกค้าอยู่แล้ว	 แต่พอยุคสมัยเปล่ียน	 สังคม 
เชื่อมโยงกันหมด	 เราไม่รู้หรอกว่าส่ิงท่ีเราสร้างออกไปเป็นส่ิงที่ผู้คนอยากได ้
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ขนาดนั้นจริงหรือเปล่า	ซึ่งในเมื่อผู้คนในสังคมเชื่อมโยงกันง่ายขึ้น	จะดีกว่าไหม	
ถ้าเราจะร่วมกัน	Co-Create	 โดยเริ่มต้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ชักชวนผู้คนท่ี
หลากหลายทั้งผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมกันสร้าง	 ร่วมกันเปลี่ยนแปลง	
ในบริบทที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนในอนาคต”
	 ดังนั้นนอกจากเวิร์กช็อปที่น่าสนใจแล้ว	ไฮไลต์ของ	Scratch	Talks	with	SC	
ASSET	 ใน	Farm	Stage	ปีน้ียังรวมถึงลิสต์ผู้พูดที่น่าสนใจมากมาย	 เริ่มตั้งแต	่ 
ไดแอนนา	 โคเฮน	นักสิ่งแวดล้อม	 และผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร	 Plastic	 Pollution	
Coalition	 ท่ีมีส่วนผลักดันนโยบายจัดเก็บภาษีถุงพลาสติกในลอสแอนเจลิส	 
ซึ่งจะมาให้มุมมองที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยท่ีมีสถิติการใช้พลาสติก 
มากที่สุดเป็นอันดับ	4	ของโลก
	 สตฟี	กลาสเตอร์	ผูก่้อตัง้	Freeland.org	ทีพั่ฒนาสกุลเงนิดจิทัิลเพ่ือช่วยเหลือ
สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่าง	Tiger	Coin	ซึ่งจะมาแชร์ประสบการณ์การท�างาน
เพื่อช่วยโลกและมวลมนุษยชาติผ่านช่องทางใหม่ๆ	ที่ไม่เคยมีมาก่อน
	 ความพิเศษของทอล์กในปีนี้ยังรวมถึง	Panel	Discussion	โดย	SC	ASSET	
รวบรวมเหล่านักพูดหลากหลายมาร่วมกันถกเถียงเพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืนของ 
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	 ข้าราชการวัยเกษียณท่ีไม่ปล่อยให้วัยเป็นอุปสรรค 
ในการเป็นนักท่องโลก	 ซึ่งท่ีผ่านมาเธอแบกเป้ออกเดินทางท่ัวโลกเพียงล�าพัง	 
และเก็บเก่ียวประสบการณ์มาแชร์ร่วมกันในการสร้างสรรค์ประเทศไทยให ้
กลายเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
	 ทอล์กครั้งนี้ยังรวมถึง	เติร์ด-ธนาภพ	อยู่วิจิตร	ผู้เข้าแข่งขัน The Face Men 
Thailand	 เพศทางเลือกเพียงหน่ึงเดียวท่ีฝ่าฟันเส้นแบ่งเรื่องเพศจนก้าวเข้าสู่ 
รอบสุดท้ายของการแข่งขัน	 ซึ่งจะมาเผยมุมมองที่น่าคิดในการอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย
	 “เรามั่นใจว่าคอนเทนต์มันดีจริงๆ	 เพราะว่าเป็นคอนเทนต์ท่ีไม่ได้พูดเพ่ือ 
คนคนเดียว	แต่พูดเพื่อสังคม	ชุมชน	ผู้คน	และการอยู่อาศัยร่วมกัน	ซึ่งเป็นสิ่งที่
เราอยากจะแชร์ให้กับผู้คนในยุคนี้”	โฉมชฎากล่าวย�้า
	 นอกจากเหล่านักพูดท่ีชวนฟังแล้ว	 การออกแบบสถานที่และบรรยากาศ 
ให้เอื้อต่อการแชร์ความคิดร่วมกัน	 ยังเป็นโจทย์ส�าคัญที่	Wonderfruit	 ในปีน้ี 
ให้ความส�าคญัด้วย	ซึง่	พที-ประณธิาน พรประภา	ผูก่้อตัง้	Wonderfruit	Festival	
เล่าให้เราฟังว่า
	 “โจทย์ส�าคัญอยู่ที่จะท�ายังไงให้คนอยากอยู่ร่วมงานในตอนกลางวัน	ซึ่งเรา
สังเกตว่า	คนไทยจะชอบมางานตอนเย็นๆ	แดดก�าลังตก	ผมคิดว่าเรื่องแสงแดด
และความร้อนน่าจะเป็นปัญหาส�าคัญ	 เราเลยพยายามจะสร้างโครงสร้างท่ีให้ 
ร่มเงาขนาดใหญ่	เป็นท้ังสถาปัตยกรรมและงานศลิปะในตวัเอง	ใช้เป็นศนูย์กลาง
ส�าหรับกิจกรรมในช่วงกลางวัน	 ซึ่งเราพยายามออกแบบให้สถานท่ีน้ีน่ังสบาย
มากที่สุด
	 “ส่วนบรรยากาศในการทอล์ก	 เราพยายามออกแบบให้มีบรรยากาศของ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	 โดยนักพูดจะใช้เวลาพูดประมาณ	 
20	นาที	หลังจากนั้นจะมีเวลา	15	นาที	ส�าหรับช่วงถาม-ตอบ	เพื่อให้ทุกคนได้
แชร์ความคิดกันอย่างทั่วถึง	 รวมถึงยังมีหูฟังแปลภาษาส�าหรับท้ังคนไทยและ
ชาวต่างชาติด้วย”
	 ถ้าปาร์ตี	้เสยีงเพลง	และเครือ่งด่ืมในยามค�า่คนื	คอืสิง่ทีเ่ตมิเตม็อารมณ์และ
ความรู้สึก	 งานทอล์กในช่วงกลางวันก็น่าจะช่วยเติมเต็มการนึก	คิด	และส่งต่อ
แนวคิดดีๆ	 ไปสู่สังคมในวงกว้าง	 เพราะในโลกอนาคตที่ความเปลี่ยนแปลงเป็น
เรือ่งธรรมดา	คงจะดกีว่า	หากทุกคนร่วมกันคดิ	ร่วมกันท�าเพ่ือชวิีตท่ีดีกว่า	ติดตาม
กิจกรรมทั้งหมดของ	Wonderfruit	ได้ทาง	www.wonderfruitfestival.com
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