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คว�มสงสัย ก�รสังเกต และก�รแสวงห�โอก�สเป็นแรงผลักดันให้นักภูมิศ�สตร์ออกเดินท�งไปยัง 

ที่ต่�ง ๆ  เพื่อค้นห�คำ�ตอบเกี่ยวกับโลก สภ�พแวดล้อม และภูมิอ�ก�ศที่สัมพันธ์เกี่ยวกับมนุษย์ และ

หน่ึงในผลลัพธ์จ�กคว�มทุ่มเทเหล่�น้ี นอกจ�กสมุดบันทึกอันทรงคุณค่� ก็ยังมี “แผนที่” ซึ่งเป็น

เครื่องมือในก�รจัดก�รข้อมูลและก�รสื่อส�รที่ทรงประสิทธิภ�พที่เป็นร�กฐ�นสำ�หรับปัจจุบัน 

 เมื่อวิทย�ก�รก้�วหน้� เทคโนโลยีก�รจัดก�รข้อมูลที่เรียกว่� ระบบส�รสนเทศภูมิศ�สตร์ หรือ 

GIS (Geography Information System) ซึ่งอ�ศัยก�รป้อนข้อมูลแผนที่ ภ�พถ่�ยด�วเทียม และ 

ระยะท�ง เพือ่วเิคร�ะหผ์�่นโปรแกรมทีใ่หผ้ลลพัธ์ดว้ยคว�มแมน่ยำ� ทำ�ใหก้�รมองและก�รมปีฏสิมัพนัธ์

กับโลกของเร�เปลี่ยนไปอย่�งสิ้นเชิง จ�กเดิมที่ก�รสร้�งและนำ�เคร่ืองมือน้ีม�ใช้ เกิดจ�กคนเพียง

กลุ่มเดียวที่ได้รับโอก�สในก�รเดินท�ง เป็นผู้กำ�หนดคว�มรู้ของคนส่วนใหญ่ผ่�นแผนที่ทำ�มือ ม�สู่

แผนที่ที่คนจ�กทั่วโลกส�ม�รถเข้�ม�ค้นห�และมีส่วนร่วมในก�รรับรู้และใช้ข้อมูลเพื่อก�รแก้ปัญห� 

โดยเฉพ�ะในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโควิด -19 ข้อมูลจำ�นวนผู้ติดเช้ือที่แสดงในแต่ละพื้นที่เพื่อ 

ก�รสื่อส�รและวิเคร�ะห์นั้น นอกจ�กจะเป็นประโยชน์ต่อก�รป้องกันแล้ว ก�รว�งแผนข้อมูลเส้นท�ง

ยงัช่วยใหง้�นของหน่วยพย�บ�ล Primary Care Network 

(PCN) ในซัมเมอร์เซ็ต สหร�ชอ�ณ�จักร ส�ม�รถกระจ�ย

วัคซีนให้ผู้ป่วย 200 คนได้ทันเวล� 

 เทรเวอร์ ฟอสเตอร์ (Trevor Foster) ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร

หน่วยสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของเอ็นเอชเอส (NHS: 

National Heath Service) และทีม GIS ได้ร่วมกันว�งแผน

ก�รเดินท�งจ�กจุดเร่ิมต้นจนส้ินสุด ด้วยก�รนำ�ข้อมูล

อ�ก�รและท่ีอยู่ของผู้ป่วย รวมถงึปจัจัยด�้นเวล�ทีต่อ้งใช้ 

ตั้งแต่เริ่มกดกริ่งหน้�ประตู ก�รสนทน� ก�รฉีดย� และ

รอดูอ�ก�รอีก 15 น�ที ม�สร้�งเป็นโมเดลเพ่ือประมวลผล 

ออกม�เป็นภ�พเส้นท�ง และเป้�หม�ยท่ีต้ังของบ้�น  

ตลอดจนเวล�ท่ีใช้ในก�รเดินท�ง เพ่ือให้เจ้�หน้�ท่ีส�ม�รถ

ว�งแผนก�รเดินท�งทีน้่อยเทีย่วแต่ครอบคลุมผูป้ว่ยไดม้�ก 

อีกทั้งยังแจ้งข้อมูลเพื่อนัดหม�ยล่วงหน้�ได้อีกด้วย 

 นอกเหนือจ�กข้อมูลภูมิศ�สตร์แล้ว แผนที่ยัง 

ทำ�หน้�ท่ีในก�รเล่�ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีทำ�ให้คนท่ัวไปเข้�ม�ใช้

ประโยชน์ได้ อย่�งเช่นก�รริเร่ิมของโทปิ ทูค�นอฟ (Topi 

Tjukanov) จ�ก GISPO บริษัทที่ปรึกษ�ด้�น GIS ใน 

ฟินแลนด์ ท่ีใช้แฮชแท็ก 30DayMapChallenge ใน 

ทวิตเตอร์ เพือ่ปลกุเร้�นักสร้�งสรรคใ์หล้กุข้ึนม�ทำ�แผนที่

ข้อมูลในห้วข้อใหม่ๆ ท่ีอ�จจะเคยซุกซ่อนอยู่อย่�ง 

นึกไม่ถึง เพร�ะขุมพลังแห่งน้ีไม่มีทีท่�ว่�จะเหือดแห้ง 

ไปง่�ย ๆ  ตร�บใดทีโ่ลกกำ�ลงัถกูขับเคลือ่นไปดว้ยข้อมลู 

เร�จึงได้เห็นแผนที่แห่งคว�มคิดท่ีทยอยออกม�เปิดตัว 

ให้เร�ได้รับรู้และประหล�ดใจไปกับคว�มคิดสร้�งสรรค์

ใหม่ๆ พร้อมกับประโยชน์ที่ได้รับ 

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร
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Creative Update : คิดทันโลก 

CGI ไม้กายสิทธิ์ของฉากเหนือจริง
ในโลกภาพยนตร์
เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์

สถ�นที่ถ่�ยทำ�นับเป็นสิ่งสำ�คัญลำ�ดับต้น ๆ ในวงก�รภ�พยนตร์ม�เป็น 

เวล�น�น หล�ยประเทศมนีโยบ�ยสนับสนุนใหบ้รรด�กองถ�่ยทำ�ภ�พยนตร์

ทั้งในและนอกประเทศเดินท�งเข้�ไปยังโลเกชันที่ต้องก�รให้ก�รสนับสนุน

เปน็พเิศษ เพือ่ช่วยโปรโมตพืน้ทีใ่หเ้ปน็ทีรู้่จกัและนำ�ม�สูผ่ลพลอยไดท้�งด�้น

ก�รท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภ�พรวม

 แต่เม่ือเกิดก�รระบ�ดของโควิด-19 วงก�รภ�พยนตร์และก�รเดินท�ง

ของกองถ่�ยในก�รไปยังโลเกชันต่�ง ๆ  หรือแม้แต่ก�รรวมตัวกันของนักแสดง

และทีมง�นก็ถูกจำ�กัด ด้วยเหตุน้ี เทคโนโลยีในก�รสร้�งภ�พเสมือน 

ด้วยคอมพิวเตอร์อย่�ง CGI (Computer Generated Imagery) จึงกลับม�

ไดรั้บคว�มสนใจเพิม่ข้ึน เพร�ะทดแทนก�รเข้�ไปยงัพืน้ทีถ่�่ยทำ�จริงไดเ้กอืบ

ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งยังสร้�งภ�พที่เหมือนกับจินตน�ก�รได้อย่�งไร้ขีดจำ�กัด 

และยังประหยัดต้นทุนม�กกว่�ด้วย

 ก�รพฒัน�เทคนิคด�้น CGI ก�้วล้ำ�ข้ึนอย�่งม�กทัง้เอฟเฟก็ต์ด�้นภ�พ

และเสียง อีกท้ังก�รม�ถึงของแพลตฟอร์มใหม่ ๆ  เช่น ส่ือออนไลน์และบริก�ร

สตรีมมิงที่ช่วยให้ผู้ชมเข้�ถึงก�รรับชมภ�พยนตร์ได้ม�กขึ้น ยิ่งทำ�ให้ CGI 

กล�ยเปน็จดุศนูยก์ล�งในก�รนำ�เสนอภ�พยนตร์ทีโ่ดดเดน่เหนือจนิตน�ก�ร 

และมีคว�มหม�ยอย่�งม�กต่ออุตส�หกรรมภ�พยนตร์

 ย้อนกลับไปในยุคปี 1950 ภ�พยนตร์เร่ืองแรกที่ใช้เทคนิค CGI คือ 

Vertigo (1958) ของผู้กำ�กับคนดังอย่�งอัลเฟรด ฮิตช์ค็อก (Alfred Hitchcock) 

ที่มีก�รใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้�งภ�พแบบสองมิติเข้�ม� หลังจ�กนั้น

ภ�พยนตร์สั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แอนิเมชันที่ชื่อ A Computer Animated 

Hand โดยเอ็ดวิน แคตมูลล์ (Edwin Catmull) ผู้ร่วมก่อตั้ง Pixar และอดีต

ประธ�นของ Walt Disney Animation Studio ร่วมกับเฟร็ด ป�ร์ก (Fred 

Parke) กอ็อกฉ�ยในป ี1972 และเปน็คร้ังแรกทีผู่ช้มไดเ้หน็ภ�พคอมพวิเตอร์

กร�ฟิกแบบ 3 มิติโดยก�รทำ�ง�นของ CGI ตลอดทั้งเรื่อง

 เทคโนโลยี CGI ได้รับคว�มนิยมม�กขึ้นเรื่อย ๆ จ�กบรรด�คอหนัง 

เพร�ะไม่เพียงอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ในก�รสร้�งภ�พ

ได้สุดล้ำ�จินตน�ก�ร แต่ยังมอบประสบก�รณ์ใหม่ให้กับผู้ชม โดยเฉพ�ะ

ภ�พยนตร์ในยุคหลังที่มีก�รใช้ CGI อย่�งเต็มรูปแบบ เช่น Toy Story, Final 

 สิ้นเสียงของโกลด์โรเจอร์ในฉ�กแรกของเร่ือง เหล่�โจรสลัดต่�งก็ 

มุ่งหน้�เข้�สู่แกรนด์ไลน์ (Grand Line) น่�นน้ำ�หลักตลอดทั้งเร่ือง 

Fantasy: The Spirits Within, The Lord of the Rings: The Fellowship of 

the Ring, Avatar, Jurassic Park, The Avengers หรือ Up เมื่อบวกกับ

สถ�นก�รณ์โรคระบ�ด ก็ย่ิงทำ�ให้ก�รใช้ CGI เข้�ช่วย ส�ม�รถลดคว�มเสี่ยง

ในก�รติดเชื้อและทำ�ให้กองถ่�ยส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งต่อเนื่อง

 อย่�งไรก็ดี แม้เทคโนโลยี CGI จะกว�ดคำ�ชมในฐ�นะตัวเร่งให้อุตส�หกรรม

ภ�พยนตร์น้ันมีพัฒน�ก�รด้�นก�รเล่�เร่ืองและเข้�ถึงคว�มต้องก�รของผู้ชม

ยคุใหม ่อย�่งทีซ่รีีสเ์ร่ืองใหมข่องซงจงุกิ Vincenzo ไดฉ้�ยภ�พใหเ้หน็ตวัเอก

ของเร่ืองกำ�ลังไล่ล่�อยู่ในไร่องุ่นของประเทศอิต�ลีได้อย่�งสมจริงโดยท่ีทีมง�น

ท้ังหมดไม่เคยแม้แต่ก้�วเท้�เข้�ไปในอิต�ลีเลย แต่ก�รทดแทนก�รถ่�ยทำ�จริง

ด้วยโลเกชันจำ�ลอง ก็อ�จส่งผลไม่สู้ดีนักต่อสถ�นที่ท�งภูมิศ�สตร์ที่งดง�ม

ทั่วโลกซึ่งกำ�ลังถูกมองข้�ม จนอ�จทำ�ให้พื้นที่ข�ดร�ยได้หรือข�ดก�รดูแล 

 ห�กเทคโนโลยี CGI ส�ม�รถพัฒน�ให้เข้�เป็นส่วนเสริมในก�รปรับให้

ภูมิทัศน์ที่ปร�กฏในภ�พยนตร์อย่�งลงตัวระหว่�งก�รถ่�ยทำ�ในสถ�นที่จริง

กบัเทคนิคจ�กคอมพวิเตอร์ เชน่ทีเ่ร�เหน็จ�กซรีีสด์ร�ม�่สดุระทกึเร่ือง Alice 

in Borderland ซึ่งสถ�นที่ถ่�ยทำ�หล�ยแห่งน้ันเป็นสถ�นที่จริง ผส�นกับ

สถ�นที่ที่ถูกสร้�งขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคพิเศษ เช่น ฉ�กสี่แยกชิบูย่�ที่ปกติเต็ม

ไปด้วยผู้คนและถ่�ยทำ�ได้ย�กน้ัน ก็ถูกจำ�ลองข้ึนใหม่ท่ีเมืองอ�ชิค�งะ จังหวัด

โทะชิงิ ด้วยเทคนิค CGI หรือภ�พท้องถนนในโตเกียวบ�งส่วนก็ถูกถ่�ยทำ�

ในโกเบและโยโกฮ�ม่�ทดแทน สิ่งเหล่�น้ีก็น่�จะช่วยสร้�งจุดสมดุลใหม่ 

ในก�รใช้ประโยชน์จ�กสถ�นที่ถ่�ยทำ�จริงและเทคนิค CGI ที่ผู้ได้รับ

ประโยชน์สูงสุดอ�จไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือเหล่�ผู้ชมที่จะได้เปิดโลกแห่ง 

คว�มบันเทิงด้วยภ�พที่สวยง�มและสมจริงม�กที่สุดนั่นเอง

ที่ม� : บทคว�ม “Computer Generated Imagery (Cgi): The Magic Wand Of Cinema 
Industry” (20 พฤศจิก�ยน 2020) โดย Adilin Beatrice จ�ก analyticsinsight.net / บทคว�ม 
“How Has CGI Changed The Film Industry?” จ�ก skeptikai.com / บทคว�ม “The future 
of film production may look more animated than before the pandemic” (22 กรกฎ�คม 
2020) โดย Bob Strauss จ�ก datebook.sfchronicle.com / บทคว�ม “Visit These 17 Japan 
Locations for an Alice in Borderland Pilgrimage” (11 มกร�คม 2021) จ�ก blog.govoyagin.com / 
บทคว�ม “How the Vincenzo Team Pulled Off Those Scenes in Italy” (17 มีน�คม 2021) 
โดย Mia Rodriguez จ�ก spot.ph
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เตรียมเข็มทิศให้พร้อม
ล่องเรือไปหาสมบัติ
ในโลก “วันพีซ”
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

“สมบัติของฉันรึ ถ้�อย�กได้ก็เอ�ไปเลย 

ห�ให้เจอสิ ฉันท้ิงทุกส่ิงทุกอย่�งบนโลกน้ี 

ไว้ท่ีน่ัน!” คำ�พูดสุดท้�ยก่อนโดนประห�ร

ของโกล ดี. โรเจอร์ (Gol D. Roger) 

ร�ช�แห่งโจรสลัดจ�กกลุ่มโกลด์โรเจอร์

ในโลกของวันพีซ (One Piece) มังงะ

อันเล่ืองช่ือระดับโลกจ�กปล�ยป�กก�

ของ เออิจิโร โอดะ (Eiichiro Oda)
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วัดขนาดที่ดินง่าย ๆ ไม่ต้องพึ่งรังวัด
เรื่อง : นพกร คนไว

ถ�้ห�กอย�กรู้ว่�ทีด่นิของเร�มขีน�ดเท�่ใดในตอนน้ี เร�อ�จจะไมต่อ้งตดิตอ่

กรมที่ดินให้ม�รังวัดให้ยุ่งย�กอีกต่อไปด้วย เพร�ะแอพพลิเคชัน Ling ที่

พัฒน�ข้ึนโดยคนไทยน้ี จะช่วยให้เร�ไม่ต้องเสียเวล�ออกไปวัดขน�ดที่ดิน

ในสถ�นที่จริง อีกทั้งยังให้ข้อมูลที่ถูกต้องและหล�กหล�ยอีกต่�งห�ก 

 แอพฯ ทีว่�่น้ีเกิดข้ึนโดย นำ�พล เลปวทิย ์ผูเ้ช่ียวช�ญด�้นภมูสิ�รสนเทศ 

หรือ Geographic Information System (GIS) ผู้พัฒน�แอพฯ ที่ได้รวบรวม
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เพื่อต�มล่�ห�ขุมสมบัติ “วันพีซ” โดยจ�กผืนน้ำ�ปกติต้องเดินเรือผ่�นท�ง 

รีเวิร์ส เม�น์เทน (Reverse Mountain) เท่�น้ัน เพื่อเข้�สู่คร่ึงแรกของ 

แกรนด์ไลน์ เรียกว่� พ�ร�ไดซ์ (Paradise) ที่นี่ทำ�หน้�ที่เหมือนเป็นจุดตัด 

4 แยกของน้ำ�ที่ม�จ�กทุกทิศ 

 สิ่งที่แบ่งแยกผืนน้ำ�ในโลกวันพีซ คือ เรดไลน์ (Red Line) ผืนทวีป 

เส้นย�วหนึ่งเดียวที่เป็นเส้นเมริเดียนแรก และแกรนด์ไลน์ (Grand Line) ที่

พ�ดผ่�นเส้นศูนย์สูตรรอบโลก สองเส้นนี้แยกน่�นน้ำ�ออกเป็น 4 ส่วนต�ม

ทิศท�งของหลักภูมิศ�สตร์จริง คือ อีสต์บลู (East Blue) เวสต์บลู (West 

Blue) เซ�ธ์บลู (South Blue) และนอร์ธบลู (North Blue) 

 เรือลำ�ใดที่ข้�มไปยังแกรนด์ไลน์แล้วจะไม่ส�ม�รถใช้เข็มทิศแบบปกติ

นำ�ท�งในท้องทะเลแห่งนี้ได้ เพร�ะคลื่นแม่เหล็กของแต่ละเก�ะแตกต่�งกัน 

จึงต้องใช้เข็มทิศแบบพิเศษที่เรียกว่� “ล็อกโพส (Log Pose)” โดยเข็มทิศนี้

จะนำ�ท�งไปยังหมู่เก�ะต่�ง ๆ โดยล็อกแต่ละเก�ะต�มเส้นท�งจ�ก 1 ใน 7 

ท่ีเหล่�โจรสลัดได้เลือกผจญภัยต้ังแต่แรกหลังจ�กเข้�สู่แกรนด์ไลน์

 ไม่ว่�จะเร่ิมเดินท�งจ�กเส้นท�งไหนก็ต�ม แม่เหล็กก็จะทำ�ก�รดึงร้ัง

เช่ือมกันจนกล�ยเป็นเส้นท�งเดียว จนไปสู่จุดหม�ยสุดท้�ยเดียวกัน คือ  

ล�ฟเทล (Laugh Tale) ซึ่งเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งของแกรนด์ไลน์ที่โจรสลัด

ทั้งหล�ยต่�งเฝ้�ฝัน

 นอกจ�กแผนที่ในโลกวันพีซที่บรรด�แฟน ๆ พย�ย�มม�ร์กจุดแล้ว  

ยงัมเีหตกุ�รณ์ในโลกจริงทีค่ล�้ยกบัเร่ืองร�วในวนัพซีดว้ย เช่น ตอนข้ึนเก�ะ

แห่งท้องฟ้�ผ่�นน็อคอัพสตรีม (Knock Up Stream) เป็นปร�กฏก�รณ์กระแสน้ำ�

แรงดันสูงที่พุ่งจ�กทะเลข้ึนไปสู่ท้องฟ้� ลักษณะคล้�ยกับน�คเล่นน้ำ� 

(Waterspout) เกิดจ�กถ้ำ�ใต้น้ำ�ขน�ดยักษ์ถูกอัดแก๊ส เม่ือถูกอัดจนแรงดัน 

สูงเข้�จึงแตกข้ึนม�แล้วกล�ยเป็นกระแสน้ำ�วนพุ่งข้ึนสู่ด้�นบน และจะเกิดข้ึน 

เพียงช่ัวเวล�เท�่น้ันกอ่นจะสล�ยไป ซึง่คล�้ยกบัปร�กฏก�รณ์น้ำ�พรุ้อนไกเซอร์ 

(Geyser) ที่เกิดจ�กคว�มร้อนและแรงดันสูงใกล้กับภูเข�ไฟในโลกจริง

 แม้ว่�ก�รเดินท�งของโจรสลัดกลุ่มหมวกฟ�งจะยังไม่สิ้นสุดในเร็ว ๆ น้ี 

แตผู่เ้ขียนก็ไดส้ร้�งโลกแหง่ผนืน้ำ�และก�รเดนิเรือเสมอืนจ�กจนิตน�ก�รและ

คว�มคิดสร้�งสรรค์อันมีพื้นฐ�นคว�มรู้ท�งภูมิศ�สตร์ที่ถูกนำ�ม�ปรับใช้ 

จนสร้�งร�ยได้เป็นกอบเป็นกำ�จ�กปล�ยป�กก� แถมยังทำ�ให้แฟน ๆ อิน

ด้วยก�รพย�ย�มนึกภ�พต�มและทำ�คว�มเข้�ใจโลกของวันพีซที่อ�จเป็น

ประโยชน์ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจโลกของเร�ได้ด้วยเช่นกัน 

ที่ม� : onepiece.fandom.com 
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ก�รเก็บข้อมูลด้�นภูมิศ�สตร์และภ�พถ่�ยด�วเทียม เพ่ือต่อยอดแอพพลิเคชัน

ด้�นแผนท่ีอย่�ง Google Maps ให้เป็นคร่ืองมือท่ีใช้จัดก�รพ้ืนท่ีในประเทศไทย

กว่� 5 แสน ตร. กม. โดยทำ�ให้เป็นฐ�นข้อมูลกล�งที่ทุกคนส�ม�รถเข้�ม�

ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องอ�ศัยคว�มรู้เฉพ�ะท�ง โดยเฉพ�ะในกลุ่มผู้ท่ีทำ�ง�น

เกีย่วข้องกบัธุรกจิก�รเกษตร อสังห�รมิทรัพย์ หรือก�รทำ�กจิกรรมกล�งแจง้

 ฟังก์ชันหลัก ๆ ของแอพฯ คือก�รวัดพ้ืนท่ีท่ีต้องก�รด้วยก�รล�กจุดรอบ

ที่ดิน ระบบจะแสดงขน�ดพ้ืนท่ีและค่�พิกัดให้เร�บันทึกไว้ได้ใช้ง�น นอกจ�กน้ี 

ยังมีฟังก์ชันสำ�หรับก�รทำ�ง�นร่วมกันเพื่อให้เจ้�ของที่ดินแต่ละคนเข้�ม�

แก้ไขข้อมูลและแชร์ข้อมูลเก่ียวกับท่ีดินแปลงอ่ืน ๆ ให้สม�ชิกทุกคนมองเห็น

ร่วมกัน และนอกจ�กก�รวัดขน�ดของพื้นที่แล้ว แอพฯ Ling ยังส�ม�รถ

คำ�นวณปริม�ตรดนิในกรณีทีเ่ร�ตอ้งก�รขุดหรือถมดนิเพือ่ใหเ้ร�เหน็คว�มจุ

ของสระและจำ�นวนดินท่ีต้องก�รขนย้�ยได้อย่�งแม่นยำ� ตลอดจนช่วยวัดค่�

คว�มสูงจ�กน้ำ�ทะเลเพ่ือคำ�นวณก�รลำ�เลียงน้ำ�จ�กท่ีสูง พร้อมบริก�รภ�พถ่�ย

คณุภ�พสงูจ�กโดรน และระบบก�รจดัก�รข้อมลูสำ�หรับผูท้ีท่ำ�ง�นด�้นแผนที ่

GIS เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อก�รทำ�ง�นและเก็บข้อมูลสำ�หรับอน�คต

 คว�มสะดวกของแอพฯ น้ี จึงเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่ต้องก�รรู้

ขน�ดทีถ่กูตอ้งของทีด่นิเพือ่ประโยชน์ในก�รจดัก�รพืน้ทีอ่ย�่งมปีระสทิธิภ�พ 

ก�รว�งแผนจ้�งแรงง�น ว�งแผนก�รเพ�ะปลูก และยังแชร์ข้อมูลไปให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องดูได้อย่�งรวดเร็ว ล่�สุดผู้พัฒน�แอพฯ ยังได้เพิ่มฟังก์ชันสำ�หรับ

เกษตรกรด้วยก�รแสดงร�ค�โค-กระบือในตล�ดทั่วประเทศตลอด 24 ชม. 

โดยร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และฟังก์ชัน “โคก หนอง น�” ที่ช่วยคำ�นวณ

สดัสว่นของพืน้ทีแ่ละแสดงภ�พรวมของพืน้ทีใ่นสว่นต�่ง ๆ  พร้อมแนบแปลน

ท่ีดินลงไปในแผนท่ี เพ่ือฉ�ยภ�พโครงก�รท่ีกำ�ลังจะเกิดข้ึนได้อย่�งชัดเจนด้วย 
 
ที่ม� : lingmaps.com / facebook.com/TodayMap / บทคว�ม “BTIMES : ‘LING’ แอปพลิเคชัน
วัดแปลงที่ดินเพื่อคนยุคดิจิทัล” โดย BTIMES จ�ก misterban.com



CREATIVE THAILAND  I  8

Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : นคร เจียมเรืองจรัส

FEAT U RED BOOK
Never Lost Again: The Google Mapping Revolution That Sparked New Industries and Augmented Our Reality
โดย Bill Kilday            

ห�กมีใครม�บอกเร�ว่�ผู้คนในเจเนอเรชันของเร�จะเป็นกลุ่มสุดท้�ยท่ีรู้จักกับ “ก�รหลงท�ง” ก็อ�จไม่ใช่เร่ืองท่ีแปลกนัก เพร�ะหนังสือ Never Lost Again น้ี 

เปน็เหมอืนกบัไดอ�รีเลม่หนึง่ทีจ่ดบนัทกึวิวัฒน�ก�รของเทคโนโลยใีนก�รทำ�แผนที ่และเร่ืองร�วก�รตอ่สูด้ิน้รนของ Keyhole บริษทัสต�ร์ตอพัทีเ่ปน็ผูเ้ร่ิมตน้

สร้�งเครื่องมือที่ชื่อ Earth Viewer ซึ่งเกือบจะไปไม่รอดในช่วงแรก แต่หลังจ�กที่หน่วยง�น CIA นำ�ผลิตภัณฑ์จ�กพวกเข�ไปใช้สำ�หรับเหตุก�รณ์สงคร�ม 

ในอิรักจนมีช่ือเสียง และได้ไปเข้�ต�ของ Google ที่ให้คว�มสนใจและเข้�ม�ซื้อบริษัท Keyhole ไป ก่อนจะปรับเปลี่ยนต่อยอดและพัฒน�ซอฟต์แวร์ 

จนเกิดเป็นผลิตภัณท์ใหม่ที่มีชื่อว่� Google Maps และ Google Earth ที่เร�ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

 ก�รม�ถึงของ Google Maps ไม่เพียงแต่เปล่ียนมุมมองของเร�ท่ีมีต่อโลกและเปล่ียนวิธีท่ีเร�ค้นห�เส้นท�งต่�ง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน แต่มันยังจุดประก�ย

คว�มคิดให้เกิดธุรกิจและอุตส�หกรรมใหม่ ๆ ขึ้นม�กม�ย ไม่ว่�จะเป็นแอพพลิเคชันเรียกรถโดยส�รส�ธ�รณะอย่�ง Uber ที่ใช้ก�รระบุตำ�แหน่งเพื่อค้นห�

ที่อยู่ของผู้ใช้ง�นและจุดหม�ยปล�ยท�งที่ต้องก�รได้อย่�งแม่นยำ� หรือเกมมือถือ Pokémon GO ที่ใช้ก�รระบุตำ�แหน่งบนแผนที่ผส�นเข้�กับเทคโนโลยี  

AR: Augmented Reality โดยผู้เล่นต้องเดินท�งไปต�มสถ�นที่จริงเพื่อจับโปเกมอน ทำ�ให้เกิดคว�มสนุกในรูปแบบใหม่ขึ้นม�แบบที่ไม่เคยมีม�ก่อน  

จนได้รับกระแสคว�มนิยมอย่�งต่อเนื่องและส�ม�รถสร้�งร�ยได้อย่�งมห�ศ�ลม�จนถึงปัจจุบัน 

 ก�รเกิดข้ึนของ Google Maps ยังทำ�ให้เร�ได้ตระหนักว่� เทคโนโลยีส�ม�รถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในก�รใช้ชีวิตของเร�ไปม�กขน�ดไหน นอกจ�กน้ี 

ยังแสดงให้เห็นว่�โลกทัศน์ของมนุษย์มีก�รเปลี่ยนแปลงไปอย่�งม�กอันเป็นผลม�จ�กวิสัยทัศน์ จินตน�ก�ร และคว�มพย�ย�มอย่�งมห�ศ�ลในก�รสร้�ง

แผนที่ที่ดีจริง ๆ ข้ึนม� และอ�จเป็นเคร่ืองที่ยืนยันสมมติฐ�นที่ว่� หลังจ�กน้ีไปคงไม่มีใครต้องเผชิญกับปัญห�ในก�รหลงท�งเหมือนกับผู้คนเมื่อหล�ย 

ชั่วอ�ยุคนที่เป็นม�ก่อนหน้�นี้ สมกับชื่อหนังสือที่บอกเร�ว่�จะไม่มีท�งหลงอีกต่อไป หรือ Never Lost Again นั่นเอง
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

BOOK
Cartographics: Designing The Modern Map
โดย Sendpoints Publishing Co., Ltd.           

แผนท่ี อ�จถูกมองว่�เป็นเพียงเคร่ืองมือช้ินหน่ึงท่ีใช้บอกข้อมูลท�งภูมิศ�สตร์

เท่�น้ัน แต่แท้จริงแล้ว เร�ส�ม�รถนำ�ก�รออกแบบกร�ฟิกและเทคนิคต่�ง ๆ 

ม�ประยุกต์เพ่ือใช้ส่ือส�รในประเด็นท่ีน่�สนใจได้อีกม�กม�ย ท้ังในแง่ของสถิติ 

พฤติกรรมของมนุษย์ หรือคว�มแตกต่�งในมิติอ่ืน ๆ   อย่�งเช่น “Food Map” 

ผลง�นสร้�งสรรค์ท่ีได้หยิบอ�ห�รหรือวัตถุดิบท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

เฉพ�ะตัวของท้องถ่ินม�จัดเรียงให้อยู่ในรูปร่�งพ้ืนท่ีของแต่ละประเทศ 

เพ่ือบอกเล่�เร่ืองร�วคว�มแตกต่�งท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมก�รกินท่ีแตกต่�งของ

แต่ละพ้ืนท่ี นอกจ�กน้ีน้ียังมีผลง�นก�รออกแบบแผนท่ีด้วยไอเดียแปลกใหม่

จ�กท่ัวโลกให้ได้ศึกษ�เพ่ิมเติม ห�กใครกำ�ลังมองห�แรงบันด�ลใจใหม่ ๆ 

หนังสือเล่มน้ีจะส�ม�รถช่วยคุณได้อย่�งแน่นอน

RESEARCH PA PER
Augmented Reality (AR) Sandbox:
3-Dimensional Media to Learn Topographic Maps
โดย Dian Septi Nur Afifah, Muhammad Ilman Nafi’an, Tri Linggo Wati, 

Novia Ariyanti และ Sutopo           

แทบปฎิเสธไม่ได้เลยว่� ปัจจุบันมีก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ง�นกันอย่�ง 

แพร่หล�ยท้ังในด้�นของก�รส่ือส�ร อุตส�หกรรม หรือก�รทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ 

ท่ีเช่ือมโยงกันจนเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำ�วัน ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ปรับใช้ 

ในกระบวนก�รเรียนก�รสอนอย่�งเคร่ืองมือท่ีมีช่ือว่� “Augmented Reality 

(AR) Sandbox” หรือเทคโนโลยีเสมือนจริงท่ีใช้เป็นส่ือก�รเรียนรู้โดยก�รนำ�เสนอ

แผนที่และพื้นผิวของภูมิประเทศให้ออกม�อยู่ในรูปแบบ 3 มิติ โดยติดตั้ง

กล้องสำ�หรับจับก�รเคล่ือนไหวทีจ่ะฉ�ยภ�พจำ�ลองเหนือศีรษะลงบนกระบะทร�ย

ผ่�นก�รป้อนข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อมีก�รปรับคว�มสูงชันของ

ทร�ยในกระบะ ก�รแสดงผลภ�พจำ�ลองภูมิประเทศและเส้นชันคว�มสูง 

กจ็ะเปลีย่นต�มไปดว้ยอย�่งสมจริง เคร่ืองมอื AR Sandbox จงึนบัไดว้�่เปน็

หน่ึงในนวัตกรรมที่น่�สนใจและส�ม�รถพัฒน�ต่อยอดเพื่อนำ�ไปใช้เป็นสื่อ

สำ�หรับก�รเรียนรู้เร่ืองภูมิประเทศแบบ 3 มิติในสถ�นศึกษ�และวงก�ร

ภูมิศ�สตร์ได้ในอน�คต

W EBSITE
Landsat Science
โดย NASA and the U.S. Geological Survey           

Landsat เป็นช่ือของชุดด�วเทียมสำ�รวจทรัพย�กรธรรมช�ติของสหรัฐอเมริก�

ทีข้ึ่นสูว่งโคจรเพือ่บนัทกึภ�พถ�่ยของพืน้ผวิโลกและเผยแพร่ม�ตัง้แตป่ ีค.ศ.

1972 ซึ่งเป็นประโยชน์สำ�หรับก�รศึกษ�วิจัยในหล�ย ๆ  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก  

เช่น ก�รช่วยระบุตำ�แหน่งและประเมินอัตร�ของก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�ท่ีเพ่ิมข้ึน

เพื่อใช้คำ�นวณผลกระทบของภ�วะโลกร้อน หรือก�รใช้ข้อมูลจ�กภ�พถ่�ย

พื้นที่บริเวณข้ัวโลกม�ช่วยในก�รวิเคร�ะห์ตรวจสอบคุณภ�พของน้ำ� อัตร�

ก�รลดลงของปริม�ณน้ำ�แข็งทีจ่ะสง่ผลตอ่จำ�นวนของสิง่มีชีวิตทีอ่�ศยัอยูใ่น

บริเวณดังกล่�ว ขณะที่นักวิทย�ศ�สตร์ก็มีก�รใช้ภ�พถ่�ยจ�กด�วเทียมใน

ก�รติดต�มปร�กฏก�รณ์และภัยพิบัติจ�กธรรมช�ติต่�ง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลก 

ทั้งเหตุแผ่นดินไหว อัคคีภัยจ�กไฟป่� หรือพ�ยุถล่ม ซึ่งนอกจ�กจะช่วย

ประเมนิผลคว�มเสยีห�ยทีไ่ดรั้บแลว้ กย็งัใช้เพือ่ก�รว�งแผนบรรเท�ภัยพบิติั

ที่จะเกิดขึ้นในอน�คตได้อีกด้วย
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

ส�ม�รถสืบค้นและพบกับตัวอย่�งนวัตกรรมวัสดุระดับโลกเพ่ิมเติมได้ท่ีช้ัน 2 ห้อง Material & Design Innovation Center (MDIC), TCDC กรุงเทพฯ

เร่ืองของชนิดเส้นใยแล้ว กระด�ษกลับซ่อนไปด้วยสิ่งต่�ง ๆ อีกม�กม�ย 

แทบเรียกได้ว่�ก�รผลิตกระด�ษน้ันคล้�ยกับก�รปรุงอ�ห�รที่ต้องก�ร 

คว�มเอ�ใจใส่ในแทบทุกข้ันตอน ทั้งก�รคัดเลือกวัตถุดิบที่เหม�ะสม 

อัตร�ส่วนที่ใช้ รวมไปถึงเทคนิคตั้งแต่ก�รเตรียมเส้นใยจนถึงข้ันตอน 

ก�รต�กแห้งที่ต้องอ�ศัยคว�มเชี่ยวช�ญเป็นพิเศษ

 โดยเฉพ�ะประเภท “กระด�ษทำ�มือ หรือ Handmade Paper” 

ที่ต้องใช้ทักษะและคว�มละเอียดอ่อนของช่�งฝีมือในกระบวนก�รผลิต  

จ�กกรรมวิธีที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นภ�ยในครอบครัว ก�รเช่ือมโยงจิตวิญญ�ณ

เข้�กับกระด�ษ คว�มงดง�มที่เคร่ืองจักรไม่ส�ม�รถทดแทนได้ ร่วมกับ 

ก�รใช้ประโยชน์จ�กพืชพื้นถิ่น ส่งผลให้กระด�ษที่ผลิตได้นอกจ�กจะสร้�ง

มูลค่�เพ่ิมแล้ว ยังมีคุณค่�ต่อจิตใจท้ังผู้ผลิตและผู้ใช้ง�นอีกด้วย ดังเช่นเร่ืองร�ว

ในนิทรรศก�ร “PAPER BLOG: บันทึกที่ยังไม่สิ้นสุดของกระด�ษทำ�มือ” 

ที่นำ�เสนอเร่ืองร�วของกระด�ษทำ�มือและมุมมองของช่�งกระด�ษ 

ม�กฝีมือทั้งสองท่�นในพื้นที่ภ�คเหนือของไทย ซึ่งเป็นภูมิภ�คที่พร้อมด้วย

พืชพรรณและลุ่ ม น้ำ �ส�ยหลักที่ ไหลพัดผ่ �นจ�กประเทศจีนและ 

สหภ�พเมียนม�ร์ ที่นอกจ�กจะนำ�พ�คว�มอุดมสมบูรณ์แล้ว ก็ยังพัดพ�

วัฒนธรรมล้�นน�เข้�ม�หล่อหลอมเกิดเป็นวิถีชีวิต คว�มเช่ือ ประเพณี  

ในก�รใช้ง�นหัตถกรรมจ�กกระด�ษทำ�มืออย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เช่น 

ร่มบ่อสร้�ง โคมยี่เป็ง ตุงล้�นน� ด้วยคว�มแข็งแรงเฉพ�ะตัวของเส้นใย 

จ�กพืชเฉพ�ะถิ่นอย่�งต้นปอส� สนส�มใบ ปอแก้ว ข่อย รวมไปถึงไผ่ 

ผสมผส�นเข้�กับคว�มคิดสร้�งสรรค์ ทำ�ให้เกิดเป็นผลง�นศิลปะที่แสดงถึง

อัตลักษณ์ในชุมชน 

 ภ�ยในนิทรรศก�รจะเห็นถึงก�รปรับตัวของศิลปินในก�รประยุกต์ใช้

เทคนิคดั้งเดิมบวกกับก�รพัฒน�นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับกระด�ษทำ�มือ 

ไม่ว่�จะเป็นก�รทดลองปรับอัตร�ส่วนเส้นใยที่ใช้ ก�รผสมผส�นวัสดุเหลือ

ใช้ท�งเกษตร โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของกระด�ษทำ�มือประจำ�ภูมิภ�ค 

ที่เต็มไปด้วยคุณค่�และคว�มงดง�ม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภ�พ 

ในก�รยกระดับกระด�ษทำ�มือสัญช�ติไทยสู่ม�ตรฐ�นส�กล

 ผู้ที่สนใจส�ม�รถเข้�ชมนิทรรศก�ร “PAPER BLOG: บันทึกที่ยังไม่ 

สิ้นสุดของกระด�ษทำ�มือ” ได้ในระหว่�งวันที่ 16 มีน�คม - 25 เมษ�ยน 

2564 ตั้งแต่เวล� 10:30 - 19:00 น. เปิดบริก�รวันอังค�ร - วันอ�ทิตย์ 

(ปิดวันจันทร์) ที่ศูนย์นวัตกรรมด้�นวัสดุและก�รออกแบบ ช้ัน 2 และ 

Creative Space ชั้น 5, TCDC กรุงเทพฯ 

รู้หรือไม่ว่� “กระด�ษ” ซ่อนคว�มลับไว้ม�กกว่�ที่เห็น...

 เพร�ะกระด�ษคือหนึ่งในวัสดุอมตะที่ไม่มีวันต�ย ด้วยเสน่ห์เฉพ�ะตัว

ของกระด�ษ ไม่ว่�จะเป็นในด้�นของผิวสัมผัสที่มีคว�มเฉพ�ะตัว 

กระบวนก�รผลิตอันละเอียดอ่อน รวมไปถึงก�รนำ�ไปใช้ง�นได้หล�กหล�ย

ในแทบทกุอตุส�หกรรม น่ีเปน็เหตผุลเพยีงสว่นหนึง่ว�่ ทำ�ไมกระด�ษถงึเปน็

วัสดุที่ยังคงได้รับคว�มนิยมอยู่เสมอ

 โดยทั่วไปกระด�ษมีองค์ประกอบหลักร่วมกันคือ ‘เส้นใยเซลลูโลส’ 

(Cellulose) ซึง่เปน็เสน้ใยทีไ่ดจ้�กธรรมช�ต ิเปน็ตวัแปรหลกัทีท่ำ�ใหเ้กดิเปน็

คุณสมบัติเฉพ�ะตัวของกระด�ษ ท้ังด้�นคว�มแข็งแรง คว�มเรียบ ก�รซึมผ่�น 

และคว�มโปร่งแสง รวมไปถึงหลักก�รพื้นฐ�นของก�รผลิตกระด�ษน้ัน 

ไม่ว่�จะเป็นกระด�ษทำ�มือหรือในเชิงอุตส�หกรรม ที่จะประกอบไปด้วย  

3 ขั้นตอนสำ�คัญ คือ 1) เตรียมเยื่อหรือเส้นใยที่ได้จ�กพืชตีกระจ�ยในน้ำ�  

2) ข้ึนรูปเป็นแผ่นกรองน้ำ�ออกแต่ให้เส้นใยมีคว�มกระจ�ยตัวสม่ำ�เสมอ  

3) ทำ�ให้แห้ง 

 ด้วยก�รใช้เส้นใยจ�กธรรมช�ติ จึงทำ�ให้กระด�ษแต่ละท้องถิ่นมี

เอกลักษณ์ท่ีแตกต่�งกันออกไปต�มชนิดของพืชท่ีถูกนำ�ม�ใช้ เช่น ไม้เน้ืออ่อน

อย�่งตน้สนจะมเีสน้ใยทีม่ขีน�ดย�วและลกัษณะเรียวแหลมกว�่ จงึสง่ผลให้

มีคว�มแข็งแรงม�กกว่�เส้นใยสั้นที่ได้จ�กไม้เน้ือแข็งอย่�งต้นยูค�ลิปตัส 

แต่ถึงแม้ว่�กระด�ษที่ผลิตด้วยเส้นใยที่มีขน�ดสั้นจะไม่แข็งแรง แต่กลับให้

ผิวหน้�ที่มีคว�มเรียบม�กกว่�เส้นใยย�ว และน่ีคือเคล็ดลับแรกที่ 

ช่�งทำ�กระด�ษได้ซ่อนไว้ในก�รใช้ง�นกระด�ษแต่ละประเภท แต่ทว่�นอกจ�ก

เรื่อง : มนต์นภ� พ�นิชเกรียงไกร
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Creative District : ย่านความคิด

ช้อปเฮ้�ส์เล็ก ๆ ริมถนนเจริญกรุง ที่ภ�ยในร้�น

เต็มไปด้วยภ�พแผนที่เก่�ว�งเรียงร�ยอยู่เต็ม 

เคร่ืองไม้เคร่ืองมือถูกจัดว�งอย่�งเป็นระเบียบ 

บนโต๊ะไม้ขน�ดใหญ่ แผนที่เก่�อีกส่วนว�งอยู่

เหมือนกำ�ลังจะถูกซ่อมแซม รอบ ๆ  คือตู้ล้ินชักไม้

และช้ันว�งที่จัดเก็บหนังสือเก่�ไว้เป็นอย่�งดี 

เหล่�ภ�พแผนที่ ภ�พพิมพ์ และภ�พถ่�ยเก่�แก่

ถกูแขวนไวอ้ย�่งเปน็สดัสว่น...ทีน่ี่คอืทีต้ั่งของร้�น 

“Old Maps & Prints” ชื่อที่แสนจดจำ�ง่�ยและ

สื่อส�รชัดเจนถึงธุรกิจที่ดำ�เนินอยู่

 ก่อนหน้�น้ี Old Maps & Prints แฝงตัวลับ ๆ  

อยู่บนศูนย์ก�รค้�ริเวอร์ซิตี้ และเป็นที่รู้จักกันดี

ภ�ยในแวดวงนักสะสมช�วต่�งช�ติและคนไทย 

เพร�ะเปน็เพยีงไมก่ีร้่�นทีข่�ยภ�พแผนทีต้่นฉบบั

ดั้งเดิม เมื่อเวล�ผ่�นไป ตล�ดและกลุ่มลูกค้�ก็

เปล่ียนต�ม ก�รตัดสินใจย้�ยออกม�จ�กห้�งใหญ่

สู่ร้�นริมถนนกลับเป็นวิธีที่ดีที่ทำ�ให้คนรุ่นใหม่ได้

รู้จักและเข้�ถึงเร่ืองร�วของเคร่ืองมือท�งภูมิศ�สตร์

ที่เป็นประวัติศ�สตร์ผ่�นแผนท่ีและส่ิงพิมพ์อ�ยุ

ม�กกว่� 100 ปีซึ่งไม่ได้ให้เห็นกันบ่อยนัก 

 ยอร์ก โคเลอร์ (Joerg Kohler) ช�วเยอรมัน 

เจ้�ของร้�น มีคว�มหลงรักในเร่ืองร�วของส่ิงพิมพ์

สมัยก่อน โดยเฉพ�ะแผนที่ ภ�พเก่� โปสเตอร์ 

และหนังสือ รวมไปถึงวัฒนธรรมของช�วเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ก�รได้ร่ำ�เรียนม�โดยตรง 

ท�งด้�นประวัติศ�สตร์ศิลปะ โบร�ณคดีและ

ปรัชญ� ขณะศึกษ�อยู่ที่ประเทศเยอรมัน และ 

ได้มีโอก�สเป็นอ�ส�สมัครที่แกลเลอรีแห่งหน่ึง 

จึงทำ�ให้ได้คลุกคลีและได้เห็นของสะสมเก่�แก่ 

จนกล�ยเปน็จุดเร่ิมตน้ใหม้คีว�มสนใจเร่ืองแผนที่

และส่ิงพิมพ์โบร�ณ เพร�ะจุดกำ�เนิดของแผนท่ีเล่ม 

(Atlas) น้ันเร่ิมต้นท่ีเยอรมัน รวมไปถึงองค์คว�มรู้

ในเร่ืองก�รอนุรักษ์สิ่งพิมพ์ของที่น่ีก็ถือว่�ดีเยี่ยม

อีกด้วย ยอร์กให้คว�มสนใจด้�นน้ีโดยตรง 

และมุ่งม่ันในก�รทำ�ง�นม�กว่� 40 ปี เม่ือบวกกับ

ก�รได้ม�ท่องเที่ยวในแถบเอเชีย ก็ยิ่งทำ�ให้รู้สึก

ตกหลุมรักในวัฒนธรรมของภูมิภ�คแถบน้ีโดย

เฉพ�ะประเทศไทย จึงได้เร่ิมต้นเปิดร้�นท่ีรวบรวม

แผนที่และสิ่งพิมพ์ที่บันทึกเร่ืองร�วในแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ม�ตั้งแต่ปี 1992 เกิดเป็น 

ร้�นข�ยแผนทีเ่ก�่และเหล�่สือ่สิง่พมิพจ์�กในยคุ

ทีโ่ลกน้ียงัไมม่เีทคโนโลยกี�รพมิพแ์บบในปจัจบุนั

เก็บรักษ�ไว้ ของทุกช้ินยังเป็นของแท้ที่เป็น 

ต้นฉบับทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่ทำ�ด้วยมือ นี่จึงเป็น

เหตผุลทีท่ำ�ใหภ้�พแผนทีเ่หล�่น้ี นอกจ�กจะเปน็

แผนที่ท�งภูมิศ�สตร์แล้ว ก็ยังเป็นส่วนหน่ึงของ

ง�นศิลปะ และส่วนหน่ึงของประวัติศ�สตร์เช่นกัน

 ภ�ยใต้บรรย�ก�ศที่เหมือนได้เข้�ไปใน 

ห้องทำ�ง�นของนักภูมิศ�สตร์หรือนักประวัติศ�สตร์

มือฉมัง ก�รได้พบและพูดคุยกับเจ้�ของร้�นและ

ผู้ดูแลร้�นแสนใจดีที่คอยให้เกร็ดคว�มรู้ด้�น

ประวติัศ�สตร์และศลิปะทีซ่กุซอ่นอยูภ่�ยในภ�พ

แผนที่เก่� ตั้งแต่แผนที่เล่มฉบับจ๋ิวไปจนถึง 

แผนที่ขน�ดใหญ่ที่ล้วนมีร�ยละเอียดยิบย่อยน่�

ค้นห�และมีคว�มเฉพ�ะตัว ทำ�ให้ได้เห็นเอกลักษณ์

ของสิง่พมิพส์มัยก่อนอย�่งเช่น ล�ยเสน้ ก�รลงส ี

ตร�สัญลักษณ์ ไอคอน และภ�พประกอบเสริมที่

ถูกว�ดลงบนแผนที่ ร�ยละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ที่แต่งเติมลงบนแผนที่เหล่�น้ีจัดว่�เป็นเสน่ห์ 

ของแผนที่เก่�เลยก็ว่�ได้ เพร�ะทำ�ให้ได้สำ�รวจ

จิตน�ก�รของคนว�ดในสไตล์ของแต่ละคน 

นอกจ�กน้ี ยังมีเร่ืองร�วของวิวัฒน�ก�รของก�รพิมพ์

แผนที่และภ�พว�ดอย่�งเร่ืองวัสดุที่เร่ิมพัฒน� 

ม�จ�กก�รแกะสลักลงบนแผ่นไม้ (Woodcut) 

ก่อนจะพิมพ์ลงบนกระด�ษที่ทำ�ม�จ�กใยกัญชง

หรือฝ้�ยท่ีให้ภ�พซ่ึงค่อนข้�งหย�บและไม่ละเอียด 

ถดัม�จะเปน็ก�รแกะสลกัลงบนแผน่ทองแดงและ

เหล็ก (Copper Plate) จึงทำ�ให้ภ�พมีคว�มละเอียด

ม�กยิง่ข้ึน หรือก�รแกะสลกับนหนิ (Stone Plate) 

ที่ทำ�ให้ภ�พมีคว�มละเอียดม�กที่สุด 

 ยอร์กมองว่� ก�รที่จะทำ�ให้ธุรกิจน้ีอยู่ได้

และเข้�ถึงคนรุ่นใหม่ คือก�รทำ�ให้คนกล้�ที่จะ

เดินเข้�ม�ห�และกลับม�อีกคร้ังเม่ือต้องก�ร 

เพร�ะเร่ืองร�วของแผนที่และสิ่งพิมพ์มีอะไร 

ให้ค้นห�อีกม�กม�ย ในฐ�นะผู้ เชี่ยวช�ญ 

ก�รให้คว�มรู้คืออีกหน่ึงวิธีในก�รมัดใจผู้คนที่

แวะม� ก�รมีอยู่ของร้�น Old Maps & Prints จึง

เป็นก�รเข้�ม�ช่วยเติมเต็มให้ย่�นเจริญกรุงมีอีก

หน่วยธรุกจิเลก็ ๆ  ทีท่ำ�หน้�ทีแ่บง่ปนัคว�มรู้และ

เร่ืองร�วของประวัตศิ�สตร์ของแผนทีแ่ละสิง่พมิพ์

ที่อยู่นอกเหนือพิพิธภัณฑ์ 

Old Maps & Prints : ริมถนนเจริญกรุง แยกก่อนถึงสะพ�นพิทยเสถียร / เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 10.00 - 20.00 น. โทร. 081-827-1870 / www.classicmaps.com

เรื่องและภาพ : ทีมง�น Charoenkrung Creative District 

ท่องโลกไปกับ “Old Maps & Prints”
ร้านขายแผนที่เก่าที่บอกเล่าเรื่องราวมากกว่าถิ่นที่อยู่
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Cover Story : เรื่องจากปก

เรื่อง : อ.ดร. เอกกมล วรรณเมธี

ในชีวิตประจำาวันอันแสนจะธรรมดา สิ่งที่พอจะสร้างความรู้สึกต่ืนเต้นขึ้นมาได้บ้าง อาจเป็นความอยากรู้อยากเห็นใน
ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า และความอยากรู้อยากเห็นนี่เองที่เป็นแรงขับดันซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทำาสิ่งต่าง ๆ 
เพื่อหาคำาตอบให้กับความสงสัยนั้น ความอยากรู้อยากเห็นอาจเปลี่ยนเราให้กลายเป็นนักสืบมือฉมังเพื่อเสาะหาเรื่องราวของ
ผู้คนรอบตัว หรือกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้แสวงหาความจริงในธรรมชาติและโลกจนเกิดเป็นความเข้าใจที่มากขึ้นเรื่อย ๆ

GEOGRAPHY
THE KNOWLEDGE

BASE OF THE WORLD
 

สงสัย สังเกต สำารวจ
เส้นทางสู่การจัดการพื้นที่อย่างสร้างสรรค์
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ความอยากรู้ของมนุษย์
ปฐมบทของภูมิศาสตร์
ต่อมคว�มอย�กรู้ของมนุษย์พัฒน�ข้ึนอย่�ง

รวดเร็วหลังจ�กบรรพบุรุษของเร�ส�ม�รถเดินด้วย

สองข�และใช้ส�ยต�ในก�รรับรู้แทนก�รดมกลิ่น

เมือ่ร�ว 4 ล�้นปก่ีอน สมองทีพ่ฒัน�ข้ึนอย�่งม�ก

กระตุ้นคว�มอย�กรู้ในคว�มเปน็ไปของธรรมช�ต ิ

มนุษย์เ ร่ิมสังเกตสภ�พแวดล้อมรอบตัวจ�ก 

คว�มสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับแหล่งอ�ห�รและพื้นที่ 

ที่เหม�ะสมในก�รดำ�รงชีวิต ช�วกรีกโบร�ณเป็น

นักคิดและนักสังเกตชั้นเยี่ยม เพร�ะนอกจ�กจะ

สังเกตสภ�พธรรมช�ติของแต่ละสถ�นท่ีจนส�ม�รถ

แต่งหนังสือและมห�ก�พย์เล่�เร่ืองก�รผจญภัย

ของมนุษย์และเหล่�ทวยเทพในดินแดนต่�ง ๆ 

รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเอเชียกล�งได้

อย่�งน่�ทึ่งแล้ว ปร�ชญ์ช�วกรีกยังสังเกต

ตำ �แห น่ งก�ร ข้ึนและตกของดวงอ�ทิ ตย์  

และดวงด�วบนท้องฟ้�ในแต่ละวัน จนนำ�ไปสู่ 

ก�รกำ�หนดทศิ คำ�นวณระยะท�ง และสร้�งแผนที่

เพื่อแสดงตำ�แหน่งสถ�นที่สำ�คัญ ตลอดจนแสดง

รูปร่�งของทวีปได้ค่อนข้�งถูกต้อง 

 โดยชื่อที่มักถูกกล่�วถึงอยู่บ่อย ๆ ในฐ�นะ

ผู้ที่เป็นบิด�ของภูมิศ�สตร์ก็คือ เอร�ทอสเทนีส 

(Eratosthenes) นักปร�ชญ์กรีกผู้ขน�นน�มคว�มรู้

ด้�นน้ีว่�เป็นก�รศึกษ� “ภูมิศ�สตร์” ที่แปล 

คว�มหม�ยตรงตัวว่� เป็นก�รเขียนพรรณน� 

(graphy) เก่ียวกับโลก (geo) ซึ่งรวมถึง 

ก�รอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ธรรมช�ติที่ เกิดข้ึน  

เช่น สภ�พอ�ก�ศ ฤดูก�ล น้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง และ 

คว�มเป็นไปได้ในก�รอยู่อ�ศัยของมนุษย์ในส่วน

ต่�ง ๆ ของโลกอีกด้วย  

การสังเกตและสำารวจ
รากแก้วในการศึกษาภูมิศาสตร์
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) 

นักเดินเรือช�วอิต�ลีภ�ยใต้ก�รอุปถัมภ์ของ 

ร�ชสำ�นักสเปน ค้นพบเส้นท�งเดินเรือข้�มมห�สมุทร

แอตแลนติกสู่ทวีปอเมริก�ได้สำ�เร็จเป็นคนแรก

ในปี 1492 จ�กก�รสังเกตทิศท�งก�รพัดของ 

ลมประจำ�บนพ้ืนผิวมห�สมุทร ก�รค้นพบดังกล่�ว

เป็นก�รเปิดประตูเส้นท�งก�รสำ�รวจโลกแก่คน

กลุ่มต่�ง ๆ ภ�ยใต้คว�มมุ่งหวังเพื่อแย่งชิง 

คว�มเปน็ใหญจ่�กก�รครอบครองทรัพย�กรและ

ดินแดนใหม่ของโลก  

 องค์คว�มรู้จ�กก�รสำ�รวจสภ�พแวดล้อม

และคว�มสนใจของผูค้นจ�กทกุมุมโลกน้ี ไดเ้สริม

คว�มเข้มแข็งของส�ข�วิช�ท่�มกล�งกระแส

คว�มเปลี่ยนแปลงท�งสังคม และได้เปลี่ยน 

จุดโฟกัสของภูมิศ�สตร์จ�กก�รบรรย�ยพื้นที่ 

ใหก้ล�ยม�เปน็ก�รศกึษ�เหตุก�รณ์เฉพ�ะเร่ืองที่

มีก�รหยิบยืมองค์คว�มรู้และวิธีก�รจ�กศ�สตร์

อื่น ๆ เช่น วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ และสถิติ 

เข้�ม�ใช้เพื่อเพิ่มคว�มน่�เช่ือถือในก�รอธิบ�ย

ปร�กฏก�รณ์ทีพ่บ ทำ�ใหก้�รศกึษ�ท�งภูมิศ�สตร์

มีคว�มโน้มเอียงไปในท�งวิทย�ศ�สตร์ม�กขึ้น 

 หลังสงคร�มโลกคร้ังที่ 2 มีเทคโนโลยี 

สมัยใหม่เกิดข้ึนเป็นจำ�นวนม�ก ภูมิศ�สตร์เปิดรับ

เทคโนโลยีเหล่�น้ีด้วยคว�มยินดี เทคโนโลยี 

สมัยใหม่ทำ�ให้ก�รสำ�รวจพื้นที่ทำ�ได้โดยง่�ยและ

รวดเร็ว และยังส�ม�รถเก็บข้อมูลร�ยละเอียด

และคว�มถูกต้องได้ม�กข้ึน ลดก�รทำ�ง�นของ

มนุษย์ ทำ�ให้เกิดก�รสำ�รวจในพื้นที่กว้�งหรือ 

ก�รสำ�รวจพื้นที่ที่มนุษย์แทบไม่เคยเข้�ถึงได้ 

ในอดีต เช่น ใต้ท้องมห�สมุทรหรือขั้วโลก โดย

เทคโนโลยีก�รสำ�รวจพื้นที่ในยุคปัจจุบันหลัก ๆ 

มีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ ด�วเทียม อ�ก�ศย�นไร้คน

ขับหรือโดรน และก�รกำ�หนดตำ�แหน่งของโลก 

(Global Positioning System: GPS) ที่ช่วยให้เร�

เข้�ใจปร�กฏก�รณ์ต่�งๆ ทีเ่กิดข้ึน รวมถึงเปิดโอก�ส

ให้มนุษย์ได้แก้ปัญห�สภ�พแวดล้อมโลกจ�ก

ก�รกระทำ�ของตนเอง รวมถึงจัดก�รทรัพย�กร

และวิถีชีวิตอย่�งสร้�งสรรค์ 

มองโลกจากระยะไกล
เพื่อการ “เห็น” ที่ชัดเจนกว่า
ด้วยภาพดาวเทียม   

มนุษย์ตระหนักได้ว่�ตนเองน้ันตัวเล็กเกินกว่�ที่

จะมองเหน็ปร�กฏก�รณ์ทัง้หมดบนพืน้โลกได ้จงึ

ตอ้งอ�ศยัก�รสำ�รวจจ�กระยะไกลเพือ่ใหม้องเหน็

พื้นโลกได้จ�กมุมสูง ในปี 2020 มีด�วเทียมกว่� 

2,600 ดวง กำ�ลังทำ�หน้�ที่อย่�งขะมักเขม้นใน

ก�รสำ�รวจอวก�ศ พืน้ผวิโลก และก�รสง่สญัญ�ณ

สือ่ส�ร ด�วเทยีมเกบ็ข้อมลูลกัษณะผวิโลกพอจะ

เปรียบได้กับก�รมองเห็นของมนุษย์  มนุษย์มองเห็น

สีของวัตถุจ�กก�รสะท้อนคลื่นแสงสีนั้น ๆ  เข้�สู่

จอประส�ทต�และให้สมองประมวลผล ขณะที่

ด�วเทียมก็มีเซ็นเซอร์ที่เปรียบเสมือนจอประส�ทต� 
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ของมนุษย์คอยรับรังสีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้�ท่ีสะท้อน

จ�กพื้นผิวโลก ทว่�เซ็นเซอร์ด�วเทียมส�ม�รถ 

รับช่วงคล่ืนทีจ่อประส�ทต�ของมนุษยไ์มส่�ม�รถ

รับได้ ทำ�ให้ภ�พด�วเทียมส�ม�รถตรวจจับ

ลักษณะของพื้นโลกในแบบที่ส�ยต�ของมนุษย์

มองไม่เห็น เช่น  อุณหภูมิของพ้ืนโลก หรือแร่ธ�ตุ

ในดินบ�งชนิด อย่�งไรก็ต�ม ข้อมูลจ�กภ�พ

ด�วเทียมเป็นเพียงคว�มเข้มก�รสะท้อนของ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้�แต่ละชนิดจ�กพื้นผิวโลก

เท่�น้ัน จำ�เป็นต้องอ�ศัยก�รตีคว�มจ�กมนุษย์

หรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ช่วยประมวลผลอกีทหีน่ีง  

ตามห่าง ๆ (อย่างห่วง ๆ)
ติดตามดูการเปลี่ยนแปลง
ของการใช้พื้นที่บนโลก
จากภาพดาวเทียม 
ด�วเทียมถูกออกแบบให้โคจรรอบโลก เช่นเดียวกับ

ด�วเคร�ะห์บริว�ร ดังนั้นมันจึงโคจรกลับม�ยัง

ตำ�แหน่งเดิมในช่วงเวล�ท่ีกำ�หนด เช่น ทุก 16 วัน

หรือ 26 วัน ทำ�ให้ส�ม�รถถ่�ยภ�พ ณ ตำ�แหน่ง

เดิมซ้ำ� ๆ  ได้ ด�วเทียมบ�งดวงถูกออกแบบให้โคจร

ด้วยคว�มเร็วเท่�กับก�รหมุนของโลก จึงเสมือน

ว่�ด�วเทียมลอยค้�งฟ้�น่ิงอยู่กับที่ ด�วเทียม

ประเภทน้ีจึงส�ม�รถถ่�ยภ�พซ้ำ�ด้วยคว�มถ่ี 

ที่บ่อยกว่� ลักษณะเช่นนี้ทำ�ให้เร�ส�ม�รถต�มดู

ก�รเปล่ียนแปลงของพื้นที่ได้อย่�งต่อเน่ือง เช่น 

ก�รขย�ยตัวของเมืองและก�รลดลงของพื้นที่

ธรรมช�ติ ก�รบุกรุกป่�ไม้ หรือก�รเผ�ไหม้ของ

พื้นที่ เป็นต้น

 ในประเทศไทย ก�รบุกรุกทำ�ล�ยป่�เพื่อ

ทำ�ก�รเกษตรยงัเปน็ปญัห�ทีแ่ก้ไขไมจ่บสิน้ ทำ�ให ้

K. Waiyasusri และคณะ ได้นำ�ภ�พด�วเทียม 

LANDSAT ม�ตดิต�มดกู�รบกุรุกป�่หว้ยทบัเสล� 

จังหวัดอุทัยธ�นี ระหว่�งปี 1988 1997 และ 2007 

ซึง่ผลก�รแปลภ�พถ�่ยด�วเทยีมเปรียบเทยีบกนั

แต่ละปีพบว่� พ้ืนท่ีป่�ลดลงจ�กเดิม 7% ในขณะท่ี

พืน้ทีเ่กษตรกรรมและหมูบ่�้นเพิม่ข้ึน 10.5% และ 

2% ต�มลำ�ดับ ก�รค�ดก�รณ์พื้นป่�บุกรุก 

ในอน�คตดว้ยแบบจำ�ลองท�งคณิตศ�สตร์โดยใช้

ข้อมูลจ�กภ�พด�วเทียมพบว่� ห�กไม่มีม�ตรก�ร

อนุรักษ์ ผืนป่�จะลดลงม�กกว่�เดิมอีก 5% ในปี 

2027 ป่�ในพื้นที่ลุ่มใกล้แหล่งน้ำ�จะถูกเปลี่ยนให้

เป็นเขตที่อยู่อ�ศัยและทำ�ก�รเกษตร นอกจ�กนี้ 

ก�รรุกป�่ยงัมทีศิท�งขยบัเข้�ใกลเ้ขตอทุย�นแหง่

ช�ติห้วยข�แข้งม�กขึ้นเรื่อย ๆ ผลลัพธ์จ�กก�ร

ใช้ภ�พด�วเทียมน้ีจึงนำ�ไปสู่ก�รว�งแผนและ

ม�ตรก�รเพื่อก�รป้องกันก�รบุกรุกป่�ที่มี

ประสิทธิภ�พต่อไปได้

 ภ�พถ่�ยด�วเทียมยังส�ม�รถใช้ติดต�มก�รฟ้ืนฟู

ของพืน้ทีห่ลงัจ�กเกดิภยัพบิตั ิเช่น ก�รศกึษ�ของ 

P. Kongapai และคณะ ทีศ่กึษ�ก�รเปลีย่นแปลง

พื้นที่ในระยะย�วหลังเกิดเหตุก�รณ์คลื่นสึน�มิที่

ห�ดเข�หลัก จังหวัดกระบี่ ก�รศึกษ�ใช้ภ�พ

ด�วเทียม IKONOS และด�วเทียม THEOS (หรือ

ที่รู้จักในช่ือ ด�วเทียมไทยโชติ) ที่ส�ม�รถจับ 

ร�ยละเอียดของพื้นโลกได้ด้วยคว�มละเอียด 1 

และ 15 เมตร ต�มลำ�ดับ เมื่อเปรียบเทียบภ�พ

ด�วเทียมก่อน (2003) และหลังเกิดสึน�มิ (2005) 

พบว่� ส่ิงปลูกสร้�งท่ีมีระยะห่�งจ�กริมห�ดไม่เกิน 

225 เมตร ได้รับคว�มเสียห�ยกว่� 85% ในขณะท่ี

ป่�ช�ยห�ดและป่�ช�ยเลนโดยรอบกลับไม่ได้รับ

ผลกระทบม�กนัก ถัดม�อีก 3 ปี (2008) สันดอนทร�ย

ริมช�ยห�ดเร่ิมฟ้ืนตัว และอีก 5 ปี (2013) ช�ยห�ด

และสันดอนทร�ยมีพื้นที่ม�กกว่�เดิม ในขณะที่

เมอืงและสิง่ปลกูสร้�งริมห�ดเพิม่ข้ึนและกลบัม�

ใกล้เคียงก่อนเกิดสึน�มิ คว�มรู้จ�กง�นน้ีช่วย 

ในก�รตดัสนิใจว�งแผนฟืน้ฟพูืน้ทีแ่ละยงัส�ม�รถ

ช่วยกำ�หนดก�รว�งผัง ออกแบบพื้นที่ และ

กำ�หนดแนวป้องกันคว�มเสียห�ยที่จะเกิดจ�ก

คลื่นสึน�มิในอน�คตได้

เมืองในม่านหมอก (หรือควัน)
ประเมินสถานการณ์ฝุ่นและหมอกควัน
ด้วยภาพดาวเทียม
เทคโนโลยีด�วเทียมถูกนำ�ม�ใช้เพื่อสำ�รวจ 

และประเมินสถ�นก�รณ์ฝุ่น PM 2.5 ในวันที่มี 

ฝุน่ปกคลมุ และรบกวนสขุภ�พของมนษุย ์เร�มกั

จะมองเห็นท้องฟ้�ขมุกขมัวกว่�วันปกติ และ 

ภ�พด�วเทียมในวันที่มีฝุ่นก็จะมีคว�มพร่�มัว 

ไม่ ชัดเจนเมื่อเทียบกับวันที่ ไม่มีฝุ่นเ ช่นกัน 

คว�มพร่�มัวของภ�พเกิดจ�กก�รดูดกลืนหรือกระเจิง

คล่ืนแสงจ�กฝุ่นในอ�ก�ศ ทำ�ให้เซ็นเซอร์ด�วเทียม

ตรวจจับรังสีสะท้อนกลับจ�กพ้ืนโลกได้น้อยลงกว�่

ท่ีควรจะเป็น คว�มพร่�มัวของภ�พส�ม�รถนำ�ไป

เทียบกับปริม�ณฝุ่นจ�กก�รตรวจวัดจริง ทำ�ให้

ส�ม�รถแปลงก�รกระเจิงแสงในภ�พด�วเทียม

เป็นปริม�ณฝุ่นที่แท้จริงได้ และก�รถ่�ยภ�พซ้ำ� 

ณ ตำ�แหน่งเดิม (เช่น ทุก 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง) 

ก็ช่วยให้ติดต�มสถ�นก�รณ์ฝุ่นได้อย่�งต่อเนื่อง 

 กรุงปักก่ิง ประเทศจีน ประสบปัญห�หมอกควัน

สะสมจ�กกิจกรรมในเมืองเป็นเวล�น�นกว่� 30 ปี 

กลุ่มนักวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัยดุก ประเทศ

สหรัฐอเมริก� จึงได้พัฒน�ระบบตรวจวัดและ

ร�ยง�นคว�มเข้มของฝุ่นในเมืองปักก่ิงแบบเรียลไทม์ 

เพื่อระบุพื้นที่ฝุ่นเข้มข้นสูงสำ�หรับแจ้งเตือน

ประช�ชนในพ้ืนท่ีได้อย่�งทันท่วงที ระบบน้ี

ประกอบดว้ยภ�พด�วเทยีม MODIS ขององคก์�ร 

น�ซ� สหรัฐอเมริก� เพื่อดูคว�มพร่�มัวของ

บรรย�ก�ศในร�ยละเอยีดสงู (3 กโิลเมตร) ควบคู่

กับข้อมูลคว�มหน�แน่นของต้นไม้ อุณหภูมิพ้ืนผิว

ซึ่งได้จ�กภ�พด�วเทียมเช่นกัน และใช้ข้อมูล

สภ�พอ�ก�ศภ�คพื้น ได้แก่ คว�มช้ืนและ

คว�มเร็วลมร่วมด้วย ซึ่งสิ่งเหล่�น้ีล้วนมีผลต่อ

ก�รสะสมฝุ่นท้ังส้ิน นอกจ�กน้ี ยังใช้เทคนิคตรวจจับ
พื้นที่ศึกษ� : เข�หลัก จังหวัดพังง�ที่ได้รับคว�มเสียห�ย
จ�กคลื่นยักษ์สึน�มิในปี 2004

w
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ลักษณะสิ่งปลูกสร้�งในเมืองแบบอัตโนมัติจ�ก

ภ�พด�วเทียม เช่น ตึกสูง เส้นท�งหลวง ที่มผีลต่อ

ก�รถ่�ยเทอ�ก�ศและฝุ่นสะสมเข้�ม�ประกอบด้วย 

เพื่อให้ก�รประม�ณค่�ฝุ่นแต่ละส่วนของเมือง

แม่นยำ�ข้ึน ในก�รค�ดก�รณ์ใช้หลักก�รเรียนรู้

ของขอ้มลูดว้ยเคร่ืองคอมพวิเตอร์หรือ Machine 

Learning ด้วยภ�พด�วเทียมของเมืองในวันที่มี

ฝุ่นปกคลุมกว่� 10,400 ภ�พ ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้

คว�มสัมพันธ์ของคว�มเข้มฝุ่นกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง

ทั้งหมด ผลก�รทดสอบกับภ�พด�วเทียม 2,622 

ภ�พ พบว่�มีค่�คว�มถูกต้องประม�ณ 24% จ�ก

ค�่ฝุน่ทีวั่ดไดจ้ริง แมค้ว�มถกูต้องจะยงัไมส่งูม�ก

แต่ก็ถือว่�สูงที่สุดสำ�หรับวิธีก�รในลักษณะนี้และ

กับข้อมูลร�ยละเอียดสูงเช่นน้ี และยังเป็นแนวท�ง

ก�รพัฒน�ระบบต่อไปให้ใช้ก�รได้จริง และนำ�ไปใช้

กับพื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลก 

มองใกล้อีกนิดเพ่ือความชัดระดับ HD 
ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน
ยอ้นไปเมือ่ 6-7 ปกีอ่น คนทัว่ไปอ�จไมรู้่จกัโดรน

ม�กนัก แต่ในปัจจุบันใครก็ส�ม�รถเป็นเจ้�ของ

โดรนได้ไม่ย�ก โดรนพัฒน�ม�จ�กเคร่ืองบิน

ขน�ดเลก็ทีม่คีนขับสำ�หรับใช้ในภ�รกจิบนิสำ�รวจ

ท�งก�รทห�ร เพื่อผลิตภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ 

(Aerial Photograph) อย่�งไรก็ดี วิธีก�รบิน มุมกล้อง 

คว�มถ่ีในก�รถ่�ยภ�พเป็นสิ่งที่ส�ม�รถกำ�หนด

และคำ�นวณไว้ล่วงหน้�ได้ ดังน้ัน จึงได้มีก�รคิดค้น

ระบบก�รบินและถ่�ยภ�พแบบอัตโนมัติจ�ก 

ก�รควบคมุก�รทำ�ง�นจ�กภ�คพืน้ดนิ ทำ�ใหเ้กิด

อ�ก�ศย�นไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: 

UAV) หรือเรียกว่�ย่อ ๆ  ว่�โดรนท่ีมีลักษณะคล้�ย

เคร่ืองบินบังคับ ส�ม�รถกำ�หนดก�รบินได้ต�ม

ต้องก�ร ทำ�ใหก้�รสำ�รวจพืน้ทีก่ล�ยเปน็เร่ืองง่�ย

ยิง่ข้ึน เน่ืองจ�กเทคโนโลยีมีร�ค�ถกู โดรนบนิสงู

จ�กผิวโลกไม่ม�กนัก จึงเก็บข้อมูลบนพื้นโลกที่

มรี�ยละเอยีดชัดเจนกว�่ภ�พด�วเทยีมทีใ่หข้้อมูล

คว�มละเอียดเพียงระดับเมตรหรือกิโลเมตร

เท่�นั้น แม้ว่�ทุกวันนี้ โดรนส่วนใหญ่จะถูกนำ�ไป

ใช้ถ่�ยภ�พในกิจกรรมต่�ง ๆ  แต่ในอีกด้�นหนึ่ง

ก็มีก�รนำ�ไปใช้สำ�รวจพื้นที่และประยุกต์ใช้ใน

หล�กมิติเช่นกัน 

ก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0
ด้วยข้อมูลจากโดรน 

เกษตรกรรมอยู่กับคนไทยม�ช้�น�น โดรนส�ม�รถ

พลิกโฉมทำ�ก�รเกษตรแบบดั้งเดิมให้เข้�สู่ยุค

เกษตร 4.0 ได ้ โดยก�รนำ�ม�ใช้ว�งแผนก�รเพ�ะ

ปลูก ติดต�มก�รเติบโตพืช วิเคร�ะห์ปัญห�

สขุภ�พพชื รวมทัง้ประเมนิไดว้�่พชืจะใหผ้ลผลติ

เท่�ใด บริษัทผลิตอ�ห�รขน�ดใหญ่ในปัจจุบัน 

ท่ัวโลกรวมถึงในประเทศไทยต่�งนำ�เอ�เทคโนโลยี 

เกษตรอัจริยะ หรือ Smart Farming ซ่ึงประกอบด้วย

โดรนม�ใช้ปลูกพืชอ�ห�ร เพิ่มประสิทธิภ�พ 

ก�รปลูก ไปจนถึงก�รันตีคุณภ�พผลผลิตให้ 

เพียงพอต่อคว�มต้องก�รและก�รแข่งขันใน

ตล�ดโลกได้ 

 โดรนทีใ่ช้ในก�รเกษตรต�่งจ�กโดรนในทอ้ง

ตล�ดทั่วไปอย่�งไร - โดรนเพื่อก�รเกษตร

นอกจ�กจะมกี�รติดต้ังกลอ้งถ่�ยภ�พเพือ่ถ่�ยรูป

ตน้พชืเช่นเดยีวกับโดรนทัว่ไปแลว้ ยงัมกี�รตดิตัง้

เครื่องรับสัญญ�ณหล�ยช่วงคลื่น (Multispectral 

Bands) เพื่อดูคว�มอุดมสมบูรณ์ของพืช พืชที่มี

ใบหน�แน่นและใบที่สมบูรณ์จะสะท้อนคลื่น

อินฟร�เรดได้ดี ดังน้ันจึงช่วยในก�รวิเคร�ะห์ 

โรคพืชหรือก�รข�ดน้ำ�ของพืชในระหว่�งก�รเติบโต 

โดรนเพื่อก�รเกษตรยังมีก�รติดตั้งเคร่ืองปล่อย

คลืน่สญัญ�ณเลเซอร์ หรือรูจ้กักนัในช่ือเทคโนโลย ี

LiDAR ซึ่งเป็นคลื่นที่จะมีก�รสะท้อนกลับม�ยัง

เครื่องรับหลังจ�กตกกระทบกับพื้นผิวแล้ว ทำ�ให้

ได้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มจุดจำ�นวนมห�ศ�ลแสดง

ตำ�แหน่งพ้ืนผิวของวัตถุ ส�ม�รถนำ�ม�ประมวลผล

ข้ึนเป็นรูปร่�งของวัตถุน้ัน ๆ  ได้ เทคโนโลยี LiDAR 

ในโดรน จึงส�ม�รถสำ�รวจคว�มสูงลำ�ต้น ขน�ด

ทรงพุ่ม รูปร่�งของพืชแต่ละต้นได้อย่�งแม่นยำ� 

และห�กมีก�รบินสำ�รวจซ้ำ�ในแต่ละช่วงเวล�  

จะทำ�ให้ทร�บอัตร�ก�รเติบโต และระบุพื้นที่ใน

แปลงที่พืชโตช้�กว่�ม�ตรฐ�นได้  นอกจ�กน้ี  

โดรนยังส�ม�รถใช้ง�นในก�รฉีดพ่นปุ๋ยและ 

ย�ฆ่�แมลงให้ท่ัวถึงท้ังแปลงหรือเฉพ�ะในตำ�แหน่ง

ของแปลงที่มีปัญห�หรือเข้�ถึงย�กได้อีกด้วย  

ก�รใช้โดรนในก�รปลูกพืชจึงช่วยให้ติดต�มก�ร

เพ�ะปลูกได้อย่�งแม่นยำ� แก้ปัญห�ได้อย่�งตรงจุด 

ช่วยลดต้นทุนก�รปลูกและดูแลรักษ�แปลงใน

ระยะย�ว และช่วยเพิ่มผลผลิตจ�กก�รบำ�รุง

รักษ�แปลงได้อย่�งแม่นยำ� 

 แม้โดรนจะเป็นพระเอกขี่ม้�ข�วนำ�พ�

เกษตรกรเข้�สูย่คุ 4.0 ทว�่ก�รใช้โดรนในปจัจบุนั

ยงัคอ่นข้�งจำ�กดัอยูก่บัเกษตรกรร�ยใหญ ่เหตผุล

หลกัคงหนีไมพ่น้เร่ืองคว�มคุม้ทนุในนำ�ไปใช้ของ

เกษตรกรร�ยย่อย ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์โดรนเพื่อ

ก�รเกษตรของคนไทยภ�ยใต้แบรนด ์“เจ�้เอีย้ง” 

(aiangdrone.com) ท่ีออกแบบเพ่ือเน้นก�รใช้ง�น
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ในประเทศไทย มีฟังก์ชันก�รใช้ง�นเป็นภ�ษ�ไทย 

เพื่อให้เข้�ถึงเกษตรกรไทยได้ม�กขึ้น และร�ค�

ไม่แพงเกินกว่�ที่เกษตรร�ยย่อยจะส�ม�รถเป็น

เจ้�ของได้ 

เก็บอดีตจากเทคโนโลยีปัจจุบัน
เพื่อความภูมิใจในอนาคต
การใช้โดรนเพือ่อนรุกัษโ์บราณสถาน 

โบร�ณสถ�นเป็นมรดกท�งวัฒนธรรมที่แสดงถึง

คว�มรุ่งเรืองในอดีต เทคโนโลยีโดรนส�ม�รถนำ�ม�

ช่วยในก�รอนุรักษ์โบร�ณสถ�นให้คงสภ�พเดิม

เพื่อส่งต่อคว�มภ�คภูมิใจสู่คนรุ่นหลังได้ต่อไป 

ดว้ยเทคโนโลย ีLiDAR ทีป่ระกอบเข�้กับโดรนเพือ่

เก็บข้อมูลคว�มสูงต่ำ�ของวัตถุบนพื้นโลกได้ใน

ร�ยละเอียดสูง จึงทำ�ให้มีก�รนำ�เอ�เทคโนโลยีนี้

ไปใช้ในก�รถ่�ยภ�พและสแกนเก็บร�ยละเอียด

ของลักษณะโบร�ณสถ�น เพื่อให้เป็นฐ�นข้อมูล

อ้�งอิงในก�รบูรณะปฏิสังขรณ์ในอน�คต 

 สำ�หรับในประเทศไทย กลุ่มนักวิจัยจ�ก 

สหส�ข�วิช� นำ�ทีมโดย รศ. ดร. นคร ภู่วโรดม 

ได้ทำ�ก�รบูรณ�ก�รเทคโนโลยีก�รสำ�รวจ LiDAR 

ท้ังจ�กโดรนและเคร่ืองสแกนภ�คพ้ืนดิน เพ่ือสำ�รวจ 

เก็บข้อมูล และสร้�งภ�พจำ�ลองส�มมิติของวัด

และเจดีย์โบร�ณต่�ง ๆ  ในจังหวัดอยุธย� แบบจำ�ลอง

ส�มมิติเผยให้เห็นว่� เจดีย์หล�ยแห่งมีก�รเอียงตัว

จ�กก�รทรุดตัวลงของพื้นที่ที่เกิดน้ำ�ท่วมซ้ำ�ซ�ก 

ซึ่งส�ยต�มนุษย์ไม่ส�ม�รถสังเกตเห็นได้ ภ�พ

ส�มมิติยังช่วยให้ทำ�คว�มเข้�ใจโครงสร้�งเชิง

วิศวกรรมของโบร�ณสถ�นไดม้�กข้ึน เช่น กลไก

ก�รรับน้ำ�หนัก ระดับคว�มม่ันคงของโบร�ณสถ�น 

โดยก�รจำ�ลองในคอมพิวเตอร์เพื่อดูโอก�สของ

คว�มเสียห�ยในอน�คตท่ีอ�จเกิดจ�กภัยธรรมช�ติ

หรือแรงกระทำ�ทีส่ง่ผลตอ่คว�มมัน่คงของโบร�ณ

สถ�นท่ีต่�งกัน เทคโนโลยีโดรนในง�นอนุรักษ์จึงถือ

เป็นก�รใช้คว�มคิดเชิงสร้�งสรรค์ในก�รผส�นง�น

ข้�มศ�สตร์ได้อย่�งลงตัว   

Where Are They At?
ความคิดและอารมณ์ของผู้คนบนพ้ืนท่ี
กับความเข้าใจมนุษย์ในยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีก�รกำ�หนดตำ�แหน่งบนพื้นโลก หรือ 

GPS กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย์ในยุค

ปัจจุบันโดยที่เร�ไม่รู้ตัว เร�ทุกคนล้วนพก GPS 

ติดตัวจ�กก�รใช้สม�ร์ตโฟนที่ฝังชิพรับสัญญ�ณ

ด�วเทียม ทำ�ให้ส�ม�รถระบุตำ�แหน่งที่อยู่ของ 

ตัวเร�บนโลกได้ ผู้คนใช้ระบบ GPS ในก�รนำ�ท�ง

สู่จุดหม�ยปล�ยท�งที่ต้องก�ร รวมถึงติดต�ม

ตำ�แหน่งของกันและกันผ่�นก�รแชร์โลเกชัน 

ในสม�ร์ตโฟน แต่เทคโนโลยี GPS ให้อะไรกับเร�

ม�กกว่�ก�รระบุตำ�แหน่งและก�รนำ�ท�งหรือไม่

 
โซเชียลมีเดีย x GPS
เครือ่งมอืการศกึษาการตลาดยุคใหม่
โซเชียลมีเดียเปรียบเสมือนเพื่อนคู่ใจของมนุษย์

ในยุคดิจิทัล มนุษย์ใช้โซเชียลมีเดียทั้งเฟซบุ๊ก  

อนิสต�แกรม และทวติเตอร์ เปน็ไดอ�รีจดบนัทกึ

เหตุก�รณ์ที่อยู่ตรงหน้� แชร์คว�มคิด อ�รมณ์ 

คว�มรู้สกึของตนสูส่�ธ�รณะ ข้อมูลเหล�่นีน้ำ�ม�

ใช้ประโยชน์ได้หล�ยท�ง เช่น ในด้�นก�รตล�ด 

ข้อมูลจ�กโซเชียลมีเดียทำ�ให้เร�เข้�ใจอ�รมณ์

ของกลุม่ลกูค�้ทีเ่กดิข้ึนแบบเรียลไทม ์คำ�พดูหรือ

ข้อคว�มที่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียส�ม�รถ

ประเมินคว�มพอใจของลูกค้� และยังช่วยค�ดก�รณ์

ว�่ลกูค�้จะกลบัม�ใช้บริก�รซ้ำ� หรือบอกต่อผูอ้ืน่

หรือไม่และอย่�งไร ก�รใช้โซเชียลมีเดียผ่�น 

สม�ร์ตโฟนยังทำ�ให้เร�ได้พิกัดตำ�แหน่งของสถ�นท่ี 

ที่ผู้คนเกิดอ�รมณ์และคว�มรู้สึกต่�ง ๆ กัน ซึ่ง

ส�ม�รถนำ�ไปวิเคร�ะห์ลักษณะของพื้นที่และ

กจิกรรมทีเ่กดิข้ึน ณ ตรงน้ันทีส่ง่ผลตอ่คว�มชอบ

หรือคว�มพอใจของคนได้

 S.B. Park และทมีนักวจิยัด�้นภูมศิ�สตร์และ

อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว ใช้ข้อมูลจ�กทวิตเตอร์ 

ศกึษ�คว�มพงึพอใจของนักทอ่งเทีย่วในสวนสนุก

ดิสนีย์แลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ในก�รทวีตแต่ละคร้ัง 

จะปร�กฏข้อมูลพิกัดที่มีก�รโพสต์ข้อคว�มด้วย 

จึงส�ม�รถวิเคร�ะห์คว�มรู้สึกและอ�รมณ์ของผู้คน

กับตำ�แหน่งของกิจกรรมต่�ง ๆ  ในดิสนีย์แลนด์ได้ 

ก�รวิเคร�ะห์อ�รมณ์จ�กคำ�พูด (Sentiment 

Analysis) โดยดูจ�กหน่วยคำ�ท่ีใช้ในข้อคว�มทวีต

ส�ม�รถตีเป็นค่�อ�รมณ์เชิงบวกหรือลบ จนได้

ผลคะแนนรวมอ�รมณ์ของข้อคว�มออกม�  

ซึ่งผลก�รวิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รทวีตใน 1 ปี 

พบว่� บริเวณที่ผู้ เ ข้�ชมมีอ�รมณ์เชิงบวก 

หน�แน่นม�ก (Hotspot) มีอยู่ 4 ตำ�แหน่ง ได้แก่ 

ปร�ส�ทเจ�้หญงินิทร�ซึง่เปน็ไอคอนของสถ�นที ่

จดุเคร่ืองเลน่ในธีมผจญภัยในสว่น Jungle Cruise 

แฟนต�ซีแลนด์ และจัตุรัสท�งเข้�ด้�นหน้�ของ

ดสินีย์แลนด ์ โดยผลก�รวเิคร�ะหน้ี์เปน็ประโยชน์

อย่�งยิ่งต่อผู้บริห�รดิสนีย์ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

ถึงพฤติกรรมและคว�มชอบของลูกค้� in
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คำาช่ืนชมและเสียงพร่ำาบ่นจากทวิตเตอร์
คีย์เวิร์ดสู่การทำานายผลเลือกตั้ง
ทีมนักวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัยจอร์เจีย - เอเธนส ์

มห�วิทย�ลัยวิสคอนซิน - แมดิสัน และมห�วิทย�ลัย 

เจมส์ แมดิสัน ใช้ข้อมูลทวิตเตอร์ทำ�น�ย 

ผลก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีสหรัฐอเมริก�ในปี 

2016 ซ่ึงเป็นก�รขับเค่ียวกันระหว่�งโดนัลด์ ทรัมป์  

และ ฮิลล�รี คลินตัน ก�รศึกษ�นี้ทดสอบเฉพ�ะ

บัญชีผู้ใช้ที่มีโลเกชันอยู่ในรัฐจอร์เจียเท่�น้ัน 

ก�รทำ�ง�นเร่ิมต้นจ�กรวบรวมทวีตที่กล่�วถึง 

ผูส้มคัรทัง้สอง จ�กน้ันทำ�ก�รวิเคร�ะหค์ว�มรู้สกึ

และทัศนคติจ�กก�รใช้คำ�ในทวีตเพื่อคำ�นวณ 

“กำ�ลังสนับสนุน” ของผู้สมัครแต่ละคนแยกต�ม

เขตย่อย (County) ของมลรัฐ ข้อมูลน้ีนำ�ไป

ประมวลผลคู่กับลักษณะท�งเศรษฐกิจในแต่ละ 

เขตย่อย ได้แก่ จีดีพี อัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ  

ร�ยได้เฉลี่ย และ อัตร�ก�รว่�งง�น เพ่ือสกัดรูปแบบ

คว�มสัมพันธ์ และนำ�ไปสู่ก�รค�ดก�รณ์ว่� 

ภ�ยใต้สภ�พก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจและทัศนคติ

ของผู้คนแบบน้ี ผู้สมัครคนใดจะได้รับผลโหวต

ม�กกว่�กัน วิธีก�รน้ีส�ม�รถทำ�น�ยผลก�รเลือกต้ัง

ได้ถูกต้องถึง 80 เปอร์เซ็นต์จ�กเขตย่อยทั้งหมด 

แม้ว่�ก�รทดลองน้ีมีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับข้อมูลจ�ก

ทวติเตอร์ทีมี่ไมค่รบทกุพืน้ที ่แตก่ถ็อืเปน็ตน้แบบ

ที่ดีในก�รใช้ข้อมูลจ�กโซเชียลเน็ตเวิร์กร่วมกับ

ลักษณะท�งเศรษฐกิจ เพ่ือดูก�รกระจ�ยคว�มนิยม

ในพรรคก�รเมืองในเชิงภูมิศ�สตร์ ห�กวิธีก�รน้ี

ถูกพัฒน�ต่อยอดจนส�ม�รถทำ�น�ยผลก�รเลือกต้ัง

ได้จริง ก�รทำ�โพลสำ�รวจก�รเมืองก็อ�จไม่มี

คว�มจำ�เป็นอีกต่อไป 

ส่งเสริมการเรียนรู้พ้ืนทีจ่ากการซ้อนทับ
จินตนาการกับโลกแห่งความจริง
ด้วยเทคโนโลยี AR และ GPS 

AR หรือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยี

ก�รผส�นสร้�งวตัถเุสมือนเข้�กบัสภ�พแวดลอ้ม

จริงรอบตัวเร� เทคโนโลยีน้ีช่วยเสริมสร้�ง

ประสบก�รณ์ให้ผู้ใช้ได้เห็น สัมผัสวัตถุเสมือนที่

คล้�ยของจริง ผ่�นจอภ�พหรือเห็นวัตถุแบบ 3 มิติ

ลอยอยู่ตรงหน้� เพื่อก�รรับรู้สิ่งต่�ง ๆ ได้ดีขึ้น 

ปจัจบุนัเทคโนโลยี AR ไดผ้นวกเข้�กบัเทคโนโลยี

ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งบนโลก เกิดเป็น Location- 

based AR ทำ�ให้มนุษย์เข้�สู่โลกเสมือนจริงผ่�น

ก�รทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ บนพื้นโลกได้ ตัวอย่�งที่

เห็นได้ชัดคือ เกม Pokémon Go ที่พ�ให้ผู้เล่น

เข้�สู่โลกเสมือนที่มีโปเกมอนอ�ศัยอยู่ม�กม�ย

ต�มเส้นท�งที่ผู้เล่นเดินไป เทคโนโลยีน้ียังมี

ก�รนำ�ม�ใช้ก�รท่องเที่ยวในยุคใหม่ เพื่อสร้�ง

คว�มสะดวกและเพ่ิมคว�มน่�สนใจในก�รท่องเท่ียว

ต�มแนวคิด Smart Tourism เช่น แอพพลิเคชัน

นำ�เที่ยวเมืองโชฟุ ในเขตโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

นักท่องเที่ยวเพียงแค่ใช้กล้องสม�ร์ตโฟนส่องไป

ยังสถ�นท่ีหรือส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้� แอพพลิเคชันจะ

สืบค้นข้อมูลของสถ�นที่นั้นด้วยเทคโนโลยี 

ก�รรับรู้ภ�พ (Image Recognition) และแสดง

คำ�อธิบ�ยสถ�นที่ จุดที่ต้องแวะชม และแนะนำ�

เสน้ท�งสำ�หรับก�รเดนิทอ่งเทีย่วตอ่เน่ือง รวมถงึ

แสดงที่ต้ังร้�นอ�ห�ร กิจกรรม และสถ�นที่ 

ท่องเที่ยวอื่นใกล้เคียง ทดแทนก�รเปิดหนังสือ

หรือแผนทีน่ำ�เทีย่วทีอ่�จห�ข้อมลูไดย้�กม�กกว�่  

 ภูมิศ�สตร์เดินท�งข้�มผ่�นเวล�พร้อมกับ

ก�รปรับตัวเพื่อรับใช้คว�มต้องก�รของผู้คนใน

แต่ละยุคสมัย เทคโนโลยีก�รสำ�รวจสมัยใหม่ 

เปิดโอก�สให้ภูมิศ�สตร์ได้สัมผัสกับข้อมูลและ

สภ�พแวดลอ้มจ�กทกุมมุโลกดว้ยร�ยละเอยีดสงู 

ส่งเสริมก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้คนจ�กศ�สตร์อื่น 

ได้หล�กหล�ย ภูมิศ�สตร์ในอน�คตอ�จต้องมี

ทักษะในก�รอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น โดยเฉพ�ะ

ด้�นก�รแปลผลและจัดก�รข้อมูลแบบอัตโนมัติ 

เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่�งคุ้มค่�ที่สุด  

องค์คว�มรู้เชิงทฤษฎีที่สั่งสมม�อย่�งต่อเน่ืองจะ

ช่วยจุดประก�ยคว�มคิดในก�รนำ�เอ�ข้อมูล

คุณภ�พสูงไปใช้ให้เกิดผล เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รแก้ปัญห�

สภ�พแวดล้อม ก�รจัดก�รทรัพย�กร และส่งเสริม

กิจกรรมที่มนุษย์ได้สร้�งสรรค์ขึ้น 
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ที่ม� : tandfonline.com / bangkokbiznews.com /  
sciencedirect.com / tandfonline.com / aiangdrone.com / 
wjst.wu.ac.th / link.springer.com / mdpi.com
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

จังหวะหัวใจของชาวแมนฮัตตัน
คงจะดีถ้�เร�ส�ม�รถรู้ได้อย่�งละเอียดว่�ในแต่ละช่วงเวล�ของวัน ผู้คนในเมือง

ใช้ชีวิตกันท่ีไหนบ้�ง บริเวณไหนท่ีคนหน�แน่นเป็นพิเศษ และบริเวณไหนท่ี 

ควรได้รับก�รดูแลเพื่อพัฒน�คว�มเป็นอยู่ของคนในเมืองให้ดียิ่งขึ้น แผนที่ 

Manhattan Population Explorer เป็นแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟที่พัฒน�

และออกแบบโดย จัสติน ฟุง (Justin Fung) เพื่อแสดงให้เห็นถึงก�รเดินท�ง

เข้�ออกของผู้คนในแมนฮัตตัน พื้นที่ที่ข้ึนช่ือว่�หน�แน่นที่สุดในนิวยอร์ก 

(พื้นที่ร�ว 59 ต�ร�งกิโลเมตร ที่มีผู้อยู่อ�ศัยอยู่ม�กถึง 2 ล้�นคน และผู้คน

เดนิท�งเข้�ม�ทำ�ง�นในแตล่ะสปัด�หอ์กีร�ว 2 ล�้นคน) ซึง่เร�ส�ม�รถเลอืก

ดกู�รเปลีย่นแปลงของก�รใช้พืน้ทีไ่ดแ้บบร�ยช่ัวโมงตลอดทัง้สปัด�ห ์จงึเปน็

ประโยชน์อย่�งม�กต่อบรรด�นักพัฒน�เมืองในด้�นต่�ง ๆ 

แผนที่ : นวัตกรรมอายุ 2,000 ปี
ที่ยังคงใช้ได้ดีในปัจจุบัน

เมื่อพูดถึง “ภูมิศาสตร์” เครื่องมือหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือ “แผนที่” เพราะนอกจากจะทำาให้เราเห็นภาพและทำาความเข้าใจ
ข้อมูลเชิงพื้นท่ีได้ดีขึ้นแล้ว แผนท่ียังเป็นนวัตกรรมอายุหลายพันปี1 ท่ีช่วยให้ผู้คนเข้าใจถึงความเป็นไปของโลกในแต่ละ 
ยุคสมัย เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือรุ่นบุกเบิกของ Data Visualization หรือเทคนิคการใช้ภาพเพื่อแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนให้
เขา้ใจงา่ยและเป็นศาสตรท่ี์ผู้คนในปจัจบัุนหนัมาใหค้วามสนใจมากขึน้ในวันท่ีโลกยคุใหม่โลดแล่นไปดว้ยขอ้มูลจำานวนมหาศาล

ตร�บใดที่มนุษย์ยังคงดำ�เนินชีวิตโดยยึดโยงกับ “พื้นที่” แล้ว เรื่องร�วของ “แผนที่” ก็จะถูกนำ�ม�สร้�งสรรค์และต่อยอดสู่คว�มเป็นไปได้ใหม่ ๆ ได้อย่�ง

ไม่รู้จบ บทคว�มนี้จะชวนไปสำ�รวจ 5 แผนที่สนุก ๆ ที่ทำ�อะไรได้ม�กกว่�แค่ก�รบอกตำ�แหน่ง

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ 

ย้อนเวลาสำารวจโลกยุคไดโนเสาร์
“กรุงเทพฯ เม่ือประม�ณ 240 ล้�นปีก่อนหน้�ต�เป็นอย่�งไร” แผนท่ี Ancient 

Earth ท่ีออกแบบโดยเอียน เว็บส์เตอร์ (Ian Webster) มีคำ�ตอบ Ancient Earth 

เป็นเว็บไซต์ท่ีจะพ�ทุกคนย้อนอดีตไปสำ�รวจก�รเคล่ือนตัวของแผ่นเปลือกโลก

ต้ังแต่ก่อนยุคไดโนเส�ร์จนถึงปัจจุบันในแบบส�มมิติ เหมือนได้น่ังไทม์แมชชีน

ย้อนเวล�ท่ีส�ม�รถเลือกสถ�นท่ีและช่วงเวล�ได้ต�มต้องก�ร (ย้อนเวล�ไป 

ได้ไกลที่สุดถึง 750 ล้�นปี) และยังเลือกสำ�รวจโลกต�มช่วงเวล�ที่สิ่งมีชีวิต

ประเภทต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็นสัตว์เลื้อยคล�นตัวแรก ดอกไม้ดอกแรก หรือ 

ต้นหญ้�ต้นแรก ถือกำ�เนิดและวิวัฒน�ก�รขึ้นได้อีกด้วย 

1 Imago Mundi หรือ แผนที่โลกของช�วบ�บิโลนซึ่งเป็นแผนที่โลกที่เก่�แก่ที่สุดที่ถูกค้นพบ ค�ดว่�ทำ�ขึ้นตั้งแต่ 600 ปีก่อนคริสตก�ล หรือร�ว 2,600 ปีที่แล้ว



เมืองที่ “อร่อย” ที่สุดในโลก
หลังจ�กที่แอพพลิเคชันยอดฮิตอย่�งอินสต�แกรมเปิดตัวไปเมื่อปี 2010 

ฟังก์ชันท่ีถูกนำ�ม�ใช้ประกอบกับก�รโพสต์ภ�พสวย ๆ  ก็คือก�รใส่แฮชแท็ก (#) 

ทีต่อ่ม�กล�ยเปน็พฤตกิรรมทีผู่ค้นทัว่โลกนยิมทำ� จนบริษทัรับพมิพภ์�พถ�่ย 

Photoworld จ�กประเทศอังกฤษ ผุดไอเดียสร้�งแผนที่ The Food Capitals 

of Instagram ที่แสดงเมืองหลวงของอ�ห�รเมนูต่�ง ๆ จ�กก�รรวบรวม

ข้อมลูรูปภ�พม�กกว�่ 100,000 ร�ยก�รทัว่โลกผ�่นแฮชแทก็บนอนิสต�แกรม 

เช่น #bacon (เบคอน) #pizza (พิซซ่�) หรือ #sushi (ซูชิ) เพื่อทำ�ให้เร�รู้

ว�่ผูค้นในแต่ละพืน้ทีท่ัว่โลกนิยมกนิ (และถ�่ยภ�พ) อ�ห�รเมนูไหนม�กทีส่ดุ 

ซึ่งเมนูหนึ่งที่ขึ้นชื่อของช�วกรุงเทพฯ ผ่�นแคมเปญนี้ก็คือ “ขนมม�ก�ร็อง” 

ขนมสัญช�ติฝร่ังเศสที่ช�วกรุงเทพฯ ยึดพื้นที่ไปกว่� 8.7% ของรูปภ�พ 

ม�ก�ร็องทั้งหมดในช่วงปี 2015
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คนทั่วโลกเขาฟังอะไรกันอยู่นะ
ในยุคทีผู่ค้นมตีวัเลอืกในก�รฟงัเพลงทีห่ล�กหล�ย เทคโนโลยสีตรีมมงิทำ�ให้

เร�เลือกฟังเพลงได้ต�มใจนึก แต่ในขณะที่บ�งคนช่ืนชอบในคว�มรวดเร็ว

และตัวเลือกของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกหล�ยคนก็ยังคงต้องก�รย้อนอดีต

กลับไปด่ืมด่ำ�กับคว�มคล�สสิกของเสียงดนตรีผ่�นแผ่นเสียงและเทปค�สเซ็ต 

เช่นเดียวกับก�รปรับตัวของวงก�รวิทยุอย่�ง Radio Garden ที่ทำ�ให้เร�

ส�ม�รถทอ่งโลกแหง่เสียงเพลงและร�ยก�รต่�ง ๆ  ผ�่นสถ�นีวทิยกุว�่ 30,000 

สถ�นีกันสด ๆ จ�กทั่วทุกมุมโลกแบบไม่มีข้อจำ�กัดท�งภูมิศ�สตร์อะไร 

ม�กัน้ ใครจะแวะไปฟงัเพลงเหง� ๆ  จ�กข้ัวโลกเหนือ ต่อดว้ยเพลงร็อกจ�ก

เก�ะอังกฤษ แล้วค่อยไปฟังร�ยง�นข่�วจ�กญี่ปุ่น ก็ส�ม�รถหมุนลูกโลก 

แล้วปักหมุดกันได้เลย

ที่ม� : dinosaurpictures.org /manpopex.us / cewe-photoworld.com / radio.garden /
covidcontrols.co

หมดโควิด-19 ฉันจะไปเที่ยว!
(แต่ตอนนี้เราไปเที่ยวที่ไหนได้บ้าง)
เช่ือว่�หน่ึงกิจกรรมที่หล�ยคนกำ�ลังคิดถึงในปี 2021 น้ีก็คือก�รไปเที่ยว 

ต่�งประเทศ ในช่วงเวล�ที่ทั่วโลกกำ�ลังเร่ิมมีคว�มหวังจ�กที่หล�ยประเทศ

เร่ิมแจกจ่�ยวคัซนีปอ้งกนัโควดิ-19 และพจิ�รณ�คว�มเปน็ไปไดใ้นก�รออก

วัคซีนพ�สปอร์ตเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยวอยู่น้ัน แต่ถึงอย่�งไร 

ก�รจะได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้ ข้ึนอยู่กับประเทศต้นท�งเพียงอย่�งเดียว 

แตส่ถ�นก�รณ์ทีป่ระเทศปล�ยท�งกส็ำ�คญัไมแ่พก้นั ดงัน้ันระหว�่งทีย่งัไมม่ี

บทสรุปของหนท�งในก�รออกเดินท�งท่องเที่ยวอย่�งเป็นท�งก�ร แผนที่ 

CovidControls.co จะพ�เร�ไปดูสถ�นก�รณ์ก�รท่องเที่ยวทั่วโลกว่�ตอนนี้

เป็นอย่�งไร และถ้�ห�กเร�ได้เดินท�งกันจริง ๆ ตอนน้ีแต่ละประเทศมี 

ข้อกำ�หนดอย่�งไรกันบ้�งจะได้เตรียมตัวกันก่อน

 จะเห็นได้ว่�ข้อมูลที่อยู่บนแผนที่แต่ละประเภทน้ันเต็มไปด้วย 

คว�มหล�กหล�ยและยงัเจ�ะลกึเฉพ�ะด�้นของคว�มสนใจต่�ง ๆ   ซึง่ข้อมูล

บนแผนที่เหล่�น้ีจะเป็นประโยชน์ได้ม�กที่สุดก็ต่อเมื่อเร�ใส่คว�มคิด

สร้�งสรรค์ในก�รใช้ง�นลงไปอย่�งตรงจุด เพร�ะห�กทุกข้อมูลคือของมีค่�แล้ว 

ข้อมูลที่อยู่บนแผนที่ก็ยิ่งเหมือนกับข้อมูลที่ถูกจัดสรรให้เข้�ใจได้ง่�ย และ

พร้อมให้เร�หยิบนำ�ม�ต่อยอดได้ไม่รู้จบนั่นเอง 
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

หน้าร้อนมาถึงแล้ว ใครรอคอยผลไม้มีหนามนามว่า “ทุเรียน” อยู่ มารวมกันตรงนี้ เพราะเราจะพาไปลุยสวนทุเรียนกัน!
 พูสีเหลืองนวล กล่ินเฉพาะตัว และรสชาติหวานมันของทุเรียน ทำาให้ผลไม้หน้าร้อนจากถ่ินกำาเนิดในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ กลายเป็นของโปรดของใครหลายคน จนขึ้นบัลลังก์เป็นราชาแห่งผลไม้ แถมมียอดจองออนไลน์ 
พุ่งพรวดจากทั้งในและต่างประเทศ เป็นเครื่องการันตีว่าทุเรียนเป็นที่ต้องการสูงของตลาดในทุก ๆ ปี
 แต่น้อยคนที่จะรู้ว่า แท้จริงมีขุมทรัพย์อะไรบา้งทีซ่่อนอยู่ท่ามกลางสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศแถบบ้านเรา ที่ทำาให้มี
ทุเรียนหลากหลายนับร้อยสายพันธ์ุ พร้อมไปไขข้อสงสัยว่า ทำาไมทุเรียนต้องมาจากเมืองนนท์เท่าน้ันถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็น 
สุดยอดทุเรียน หรือในวันนี้ทุเรียนอาจไม่ใช่ผลไม้ประจำาหน้าร้อนอีกต่อไปแล้ว แต่สามารถหากินได้ทุกฤดูกาล ไปหาคำาตอบ
กับเจ้าของสวนทั้งสองคน คุณหนุ่ม - อดิสรณ์ ฉิมน้อย จากสวนตาก้าน ตำาบลบางกร่าง อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ 
คุณโอ๋ - นิธิภัทร์ ทองอ่อน จากสวนทุเรียนลุงแกละ ตำาบลวังจันทร์ อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร I ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

ลุยสวนทุเรียน 2 สไตล์
สวนทุเรียนดั้งเดิมและเก่�แก่กว่� 60 ปี อย่�งสวนต�ก้�น ที่เปลี่ยนชื่อใหม่

หลังถูกน้ำ�ท่วมไปเม่ือปี 2554 เป็น “ศูนย์ก�รเรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนบ้�น” 

แหง่จงัหวดันนทบรีุ นับเปน็แหลง่อนุรักษท์เุรียนนนทแ์ท ้ๆ  กว�่ 70 ส�ยพนัธ์ุ

ด้วยกัน

 “กิ่งพันธุ์ที่เร�จำ�หน่�ยตอนนี้มีอยู่ประม�ณ 40 กว่�ส�ยพันธุ์ ซึ่งเป็น

พันธุ์ที่กำ�เนิดจ�กนนทบุรีและเคยปลูกที่นนทบุรีม�” เสียงจ�กคุณหนุ่ม 

เกษตรกรนนทบุเรียนในชุดช�วสวนเต็มยศเล่�

 แต่สำ�หรับสวนทุเรียนลุงแกละที่จังหวัดระยองน้ัน ได้เจ้�ของรุ่นสอง 

ท่ีเป็นลูกช�ยช�วสวนกลับม�แปลงโฉมสวนทุเรียนเม่ือ 7 ปีที่แล้ว ให้กล�ยเป็น

สวนทุเรียนอัจฉริยะที่ส�ม�รถให้ผลผลิตนอกฤดูก�ลได้

 “ผมเริ่มเอ�เครื่องจักรม�ในสวน เพื่อลดเวล�และแรงง�นคน” คว�มรู้

จ�กสิง่ทีไ่ดเ้รียนม�ถกูนำ�ม�ปรับใช้เมือ่คณุโอต๋อ้งกลบัม�ดแูลสวนทเุรียนกว่� 

60 ไร่ต่อจ�กพ่อ บวกกับก�รใช้ภูมิปัญญ�ดั้งเดิมของก�รที่เติบโตม�เป็นลูก

ช�วสวน ที่น่ีจึงส�ม�รถข�ยทุเรียนได้แทบทั้งปี และยังมีพอไว้ส่งออกอีก 

เป็นจำ�นวนม�ก

บุก 2 “สวนทุเรียน”
เผยเคล็ดลับความอร่อยของราชาแห่งผลไม้
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ดิน น้ำา อากาศ
เลอืดเกษตรกรของช�วสวนทเุรียนน้ันเขม้ข้น ไมว่่�จะอยูพ่ืน้ทีไ่หนกต็�มพวก

เข�ต่�งต้องคำ�นึงถึงปัจจัยหลักในก�รเพ�ะปลูกและดูแลต้นทุเรียนให้ดี 

พร้อมให้ผลผลิตที่งดง�ม ซึ่งปัจจัยที่ว่�นั้นก็หนีไม่พ้นเรื่องดิน น้ำ� อ�ก�ศ 

นั่นเอง

 ทุเรียนนนท์ ซึ่งมีชื่อว่�เป็นส�ยพันธุ์ที่แข็งแรง เก่�แก่ และย�กที่จะห�

ส�ยพันธุ์ใดม�เทียบเท่� เพร�ะเกิดจ�กคว�มอุดมสมบูรณ์ของดินที่มี 

โพรแทสเซียมสูง มีแหล่งน้ำ�ที่เป็นมิตร และสภ�พอ�ก�ศที่เหม�ะสม ทั้งใน

ภูมิประเทศแถบบ้�นเร�และภูมิอ�ก�ศแบบร้อนช้ืน “คนเป็นเกษตรกรต้องมี

องค์คว�มรู้ ต้องรู้ดิน รู้น้ำ� รู้อ�ก�ศ รู้ว่�คุณอยูท่ีไ่หน สภ�พอ�ก�ศและส่ิงแวดล้อม

จะบอกเรื่องคุณภ�พของผลผลิตได้” คุณหนุ่มเจ้�ของสวนต�ก้�นกล่�ว

 แต่เมื่อสภ�พอ�ก�ศเปลี่ยนไป คุณภ�พน้ำ�ไม่เหมือนเดิม เข�จึงมีแผน

สำ�รองคือก�รขย�ยสวนต�ก้�นส�ข� 2 ที่อำ�เภอป�กช่อง เพื่อที่จะรักษ� 

คุณหนุ่ม - อดิสรณ์ ฉิมน้อย

ทุเรียนนนท์…ทุเรียน GI  
สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ (Geographical Indication : GI) คือทรัพย์สิน

ท�งปัญญ�ประเภทหน่ึง ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีคว�มเช่ือมโยง

ระหว่�งธรรมช�ติและมนุษย์ หม�ยถึง ชุมชนได้อ�ศัยลักษณะเฉพ�ะ

ที่มอียู่ในแหล่งภมูศิ�สตรต์�มธรรมช�ต ิเชน่ สภ�พดนิฟ�้อ�ก�ศ หรอื

วัตถุดิบเฉพ�ะในพื้นที่ ม�ใช้ประโยชน์ในก�รผลิตสินค้�ในท้องถ่ิน 

ของตนขึ้นม� 

 ทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ม�จ�กพื้นที่ดังกล่�ว  

ซึ่งอ�จหม�ยถึง คุณภ�พ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพ�ะอื่น ๆ ที่ม�

จ�กแหล่งภูมิศ�สตร์นั้น ๆ

 โดยในประเทศไทยม ี“ทเุรียน” ทีไ่ดข้ึ้นทะเบยีนสนิค�้สิง่บง่ช้ีท�ง

ภูมิศ�สตร์อยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 แห่ง คือ ทุเรียนนนท์ ทุเรียนป่�ละอู 

ทุเรียนปร�จีน ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ 

ทุเรียนภูเข�ไฟศรีสะเกษ และทุเรียนส�ลิก�พังง�

ส�ยพนัธ์ุทเุรียนนนทใ์หย้งัคงอยู่คูค่นไทยตอ่ไปเร่ือย ๆ  แม้คณุภ�พดนิจะไม่

ส�ม�รถเทียบเท่�ดินที่นนทบุรีได้ แต่ก็ยังมีคว�มอุดมสมบูรณ์ในทุกด้�นที่

ช�วสวนทุเรียนต้องก�ร 

 ส่วนฟ�กของคุณโอ๋จ�กสวนที่ระยองก็ยืนยันอีกเสียงว่� “ทุเรียนชอบ

ดินร่วนปนทร�ยและลูกรัง เพร�ะทุเรียนชอบดินที่ระบ�ยน้ำ�ได้ดี ชอบน้ำ�  

แตไ่มช่อบแฉะ” ทัง้หมดน้ีเปน็ภูมปิระเทศทีเ่หม�ะสมสำ�หรับก�รปลกูทเุรียน 

และเมื่อมีเทคโนโลยีม�ช่วยดูแลปัจจัยที่ควบคุมได้ย�กอย่�งอ�ก�ศ เช่น 

ก�รใช้เทคโนโลยีที่ส�ม�รถทำ�น�ยปริม�ณคว�มชื้น คว�มร้อน หรือน้ำ�ฝน

ได้อย่�งแม่นยำ� จึงทำ�ให้ที่น่ีส�ม�รถว�งแผนล่วงหน้�ในก�รเพ�ะปลูก  

พร้อมค�ดก�รณ์ผลผลิตในแต่ละปีได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

 “เร�อ�ศัยดูพย�กรณ์ล่วงหน้�ว่�ช่วงไหนฝนเยอะ ก็จะพย�ย�มเตรียม

ทุเรียนให้พร้อมออกดอกก่อนหน้�ที่ฝนจะม�” ก�รว�งแผนปัจจัยพื้นฐ�น

เหล่�นี้เป็นสิ่งจำ�เป็นเมื่อต้องทำ�ง�นกับลมฟ้�อ�ก�ศ เกษตรกรรุ่นใหม่อย่�ง

คุณโอ๋จึงเลือกใช้แอพพลิเคชันตรวจสอบปริม�ณน้ำ�ฝนและทิศท�งของลม 

ผสมผส�นกับภูมิปัญญ�เก่� ๆ  อย่�งก�รฟังเสียงจ�กธรรมช�ติ เช่น กบ เขียด 

แบบร่วมด้วยช่วยกัน

 
ธุรกิจแบบชาวสวน
ทุเรียนนนท์ท่ีเหลือน้อยลงจ�กก�รโดนน้ำ�ท่วมหนักเม่ือปี 2554 และก�รเติบโต

ของเมืองที่รุกล้ำ�พื้นที่สวนม�กข้ึนเร่ือย ๆ ทำ�ให้คุณหนุ่มตัดสินใจหันม�

อนุรักษ์ส�ยพันธ์ุทุเรียนพื้นบ้�นให้มีที่ยืนต้นได้ต่อ ที่สวนต�ก้�นจึงเน้น 

ก�รข�ยพันธุ์ทุเรียนเป็นหลัก ที่รับรองได้ว่�ถ้�ม�ที่น่ีแล้ว จะต้องตะลึงงัน 

กับชื่อส�ยพันธุ์ที่มีอยู่ม�กม�ยของทุเรียนเมืองนนท์อย่�งแน่นอน 

 ทับทิม เม็ดในย�ยปร�ง กบ ลวง เหล่�นี้คือชื่อส�ยพันธุ์ทุเรียนที่เร�

สะดุดหูและแปลกไปจ�กที่เคยคุ้น ซึ่งนอกจ�ก ก้�นย�ว หมอนทอง และ

ชะนี แล้ว ที่สวนต�ก้�นยังจำ�หน่�ยพันธุ์ทุเรียนโบร�ณอีกกว่� 40 ส�ยพันธุ์

ที่รออยู่ในโรงเรือนอนุบ�ลให้เกษตรกรแต่ละจังหวัดนำ�ไปปลูก พร้อมให้ 

คว�มรู้ติดตัวกลับไปด้วย 

 ท�งด้�นสวนสมัยใหม่อย่�งสวนทุเรียนลุงแกละก็มีแนวท�งอีกแบบ  

รถพ่นย� รถกระเช้� รถตัดหญ้� คือเครื่องจักรที่ถูกนำ�เข้�ม�ใช้ง�นในสวน 

คุณโอ๋ - นิธิภัทร์ ทองอ่อน
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ทุเรียนไม่ได้มีแค่หมอนทองหรือก้านยาว
ชวนรู้จัก 6 สายพันธุ์ทุเรียนไทย  
1. กลุ่มก้านยาว ทุเรียนลูกกลม ก้�นย�วเป็นลักษณะเด่น เน้ือนุ่ม  

 สีเหลืองนวล รสช�ติหว�นกลมกล่อม กล่ินไม่ฉุน  

 ดั้งเดิมมี 7 ต้น มีถิ่นกำ�เนิดที่นนท์บริเวณวัดสัก  

 เช่น บุญยัง ศรีสุวรรณ ก้�นย�วเขียว ก้�นย�วพวง 

2. กลุ่มกำาปั่น ทุเรียนลูกใหญ่ สมัยก่อนจะมีกำ�ปั่นข�ว กำ�ปั่นแดง  

 กำ�ป่ันดำ� แต่ทุเรียนทีฮิ่ตทีส่ดุในตระกูลน้ีคือ หมอนทอง  

 ซึ่งเป็นทุเรียนนนท์แท้ ๆ เกิดที่ตำ�บลบ�งรักน้อย  

 อำ�เภอเมืองนนทบุรี และมีอ�ยุเพียง 60 ปีเท่�น้ัน

3. กลุ่มทองย้อย ทุเรียนทรงอ้วนป้อม บริเวณข้ัวผลบุ๋มลงเล็กน้อย  

 ก้นผลย้อย แต่ไม่แหลม เนื้อค่อนข้�งม�ก สีเหลือง  

 กล่ินไม่ฉุน เช่น ทองย้อย ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ฉัตรน�ค  

 ทับทิม  

4. กลุ่มกบ ทุเรียนลูกเล็ก ๆ เม็ดโต เนื้อน้อย แต่เนื้อละเอียด 

 และสีสวย เป็นส�ยพันธ์ุท่ีมีเยอะม�ก เช่น กบหน้�ศ�ล  

 กบหลังวิห�ร กบช�ยน้ำ� กบแม่เฒ่�  

5. กลุ่มลวง ทุเรียนด้ังเดิม เป็นทุเรียนเบ� กลุ่มน้ีเป็นทุเรียนโตเร็ว  

 ออกลูกเร็ว และเก็บเก่ียวได้เร็ว เช่น ลวง ลวงห�งสิงห์  

 ลวงเขียว และมพีนัธ์ุเดน่คอื ย่ำ�มะหว�ด เปน็ทเุรียน 

 โบร�ณ ท่ีเน้ือไม่เหลืองม�ก แต่รสช�ติอร่อยหว�นมัน

6. เบ็ดเตล็ด ทุเรียนลูกเล็กที่ไม่ได้จัดอยู่ใน 5 กลุ่มใหญ่ที่ว่�ม�  

 เช่น กระดุม กระปุกทองดี

บวกกับเทคโนโลยีอีกเล็ก ๆ  น้อย ๆ  อย่�งแอพพลิเคชันที่ช่วยทำ�น�ยฟ้�ฝน

ล่วงหน้� และก�รติดต่อส่ือส�รเพ่ือรับออร์เดอร์จ�กต่�งประเทศ ทำ�ให้คุณโอ๋

ส�ม�รถผลิตทุเรียนได้ทั้งปีโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะในช่วงหน้�ร้อนเท่�นั้น

 80% ของทุเรียนในสวนลุงแกละถูกส่งออกไปข�ยยังต่�งประเทศ  

แต่คุณโอ๋ก็ยังแบ่งทุเรียนอีกส่วนเอ�ไว้สำ�หรับก�รทำ�ตล�ดในประเทศด้วย 

“แต่ก่อนในไทยเร�ข�ยออนไลน์เป็นลูก ๆ ก็จะเจอปัญห� คือ ลูกค้�ปอก

ไม่เป็นบ้�ง หรือคว�มสุกไม่พอดีบ้�ง หลัง ๆ ม�จึงเปลี่ยนม�ข�ยแบบแกะ

พร้อมกินแทน” คุณโอ๋เผยแนวท�ง

ทุเรียนนอกฤดูกาล เมื่อเทคโนโลยีเสกได้  
ราคา ทุเรียนนอกฤดูจะร�ค�สูงกว่�ทุเรียนในฤดูถึง 2 หรือ 3 เท่�  

  เพร�ะคว�มต้องก�รเยอะ แต่สินค้�มีน้อย 

รสชาติ ภูมิประเทศจะเป็นตัวกำ�หนดรสช�ติของทุเรียน ห�กได้น้ำ� 

  ปริม�ณม�ก รสช�ติคว�มหว�นมันของทุเรียนจะน้อยลง  

  รวมถึงระยะก�รตัดทุเรียน ห�กเจ้�ของสวนตัดตอนยังไม่ 

  แก่จัด ทุเรียนที่ได้ก็จะไม่อร่อย

คราวดอกทุเรียนผลิบาน
“ที่เร�ทำ�อยู่คือทำ�ต�มธรรมช�ติที่บรรพบุรุษเร�ทำ�ม� ส่วนหน่ึงคือก�รเผย

แพร่องค์คว�มรู้ผ่�นท�งเว็บไซต์ ยูทูบ มีพ้ืนท่ีปลูกในต่�งจังหวัด และรับสอน

เกษตรกรจ�กต�่งจงัหวดัดว้ย” สิง่เหล�่น้ีคอืเป�้หม�ยของคณุหนุ่มทีต่อ้งก�ร

เผยแพร่คว�มรู้จ�กสวนต�ก�้นใหช้�วสวนทเุรียนไดรู้้จริงและถกูตอ้ง เพือ่คง

จุดประสงค์เดิมของก�รทำ�ศูนย์ก�รเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้�น และ

รักษ�ให้ทุเรียนนนท์ส�ยพันธุ์แท้ให้คงอยู่คู่กับช�วไทยไปน�น ๆ 

 “เร�อย�กให้คนอื่นได้กินรสช�ติที่เร�กินม�ตั้งแต่เด็ก” คือคว�มตั้งใจ

ของคุณโอ๋ แห่งสวนทุเรียนลุงแกละที่มีไม่ต่�งกัน ดังนั้นเข�จึงมีแผนก�รจะ

ขย�ยสวนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย และเปิดร้�นอ�ห�รภ�ยในสวนเพื่อให้คนรัก

ทุเรียนได้เข้�ม�ลิ้มรสที่ติดใจถึงในสวนโดยเฉพ�ะ “อน�คตผมจะเปิดสวน

เพื่อสอนและให้คว�มรู้เร่ืองวิธีก�รดูทุเรียน ก�รปอกทุเรียน หรือให้ข้ึนรถ

กระเช้�ม�ตัดทุเรียนเองเลย ผมอย�กให้คนที่ม�เหมือนได้สัมผัสประสบก�รณ์

จริงของก�รเปน็ช�วสวนทเุรียน” เพร�ะไม่ไดห้วังเพยีงอย�กใหล้กูค้�แวะม�

ซื้อทุเรียนจ�กสวนเท่�นั้น แต่ต้องก�รให้ลูกค้�มีคว�มรู้ในก�รเลือกดูทุเรียน

ทีถ่กูต้อง ทัง้คว�มแกค่ว�มดบิดว้ยก�รฟงัเสยีงและสงัเกตทีส่เีปลอืก รวมถงึ

ก�รปอกให้เป็นด้วย  

 แนวท�งของธุรกิจของทั้งสองสวนอ�จจะต่�งกัน แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเข�

มีเหมือนกัน คือ ก�รมอบทุเรียนที่ดีและมีคุณภ�พให้ลูกค้�ได้กิน โดยยังคง

รสช�ตอินัหอมหว�นเปน็เอกลกัษณ์ของทเุรียนเอ�ไว ้แมส้ภ�พอ�ก�ศจะแปร

เปลี่ยนไปต�มก�ลเวล�ก็ต�ม 

ติดต�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ duriannon.com/ และ facebook.com/aoh.nipat
ขอขอบคุณภ�พจ�ก facebook.com/aoh.nipat
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How To : ถอดวิธีคิด

 จริง ๆ แล้วนอกจ�ก 4 ฟีเจอร์ที่ว่�ม�นี้ Google Maps ยังมีลูกเล่นอีกหล�ยอย่�งที่ทำ�ให้เร�เพลิดเพลินไปกับก�รใช้ง�นอีกเพียบ ซึ่งก�รพัฒน�ฟีเจอร์

ใหม่ ๆ เหล่�น้ีจะช่วยให้ก�รเปิดแผนท่ีในแต่ละคร้ังของเร� รู้สึกเหมือนได้เข้�ไปอยู่ในโลกเสมือนอีกหน่ึงใบ ได้เช่ือมต่อกับผู้คน ได้รู้โลกกว้�งในจุดใหม่ ๆ หรือ

สถ�นที่ใหม่ ๆ ซึ่งไม่แน่ว่� ต่อไปในอน�คตเร่ืองร�วของแผนที่อ�จไม่ใช่แค่เร่ืองของทิศท�งหรือตำ�แหน่งที่อยู่ แต่จะกล�ยเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำ�วัน 

ที่เร�สนุกไปกับมันได้โดยที่เร�ไม่รู้ตัว 

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

ที่ม� : บทคว�ม “How You Can Use Google Maps Like a Social Network” โดย  David Nield จ�ก www.wired.com

ลองจินตนาการว่าถ้าคุณต้องเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีไม่รู้จัก ไม่รู้เส้นทางอะไรเลย แต่สามารถพกตัวช่วยไปได้หน่ึงอย่าง 
คุณจะพกอะไรไป
 หากคิดอะไรไม่ออก แต่การพก “แผนที่” ไปด้วย ก็น่าจะสร้างความอุ่นใจได้บ้างไม่มากก็น้อย ยิ่งถ้าเป็นแอพพลิเคชัน
แผนที่ประจำาโทรศัพท์ของใครหลายคนอย่าง Google Maps ก็คงหมดความหว่ันใจไปได้ยกใหญ่ เพราะมีรายละเอียด 
เก่ียวกับสถานท่ีและบอกเส้นทางได้อย่างแม่นยำา (เป็นส่วนใหญ่) ซึ่งพอลองตั้งใจใช้จริง ๆ นอกจากจะบอกเส้นทางแล้ว 
แผนที่ดิจิทัลฉบับนี้ยังมีฟีเจอร์ล้ำา ๆ อีกหลายอย่างที่คุณอาจจะยังไม่รู้

ฉันอยู่นี่ เธออยู่ไหน : อีกหน่ึงฟีเจอร์ที่น�่สนใจ

ของ Google Maps ก็คือ Location Sharing หรือ 

ก�รบอกตำ�แหน่งที่อยู่ของตัวเร�ในปัจจุบันให้กับคนที่

เร�ตอ้งก�รจะบอกไดรั้บรู้ เช่นเวล�นดัเจอกบัเพือ่นใน

สถ�นทีท่ีค่นพลกุพล�่นแลว้ห�กนัไมเ่จอ กส็�ม�รถแชร์

โลเกชันแบบแม่นยำ�ใหเ้พือ่นไดท้นัท ีซึง่เร�ยงัส�ม�รถ

กำ�หนดได้ว่�จะแชร์ให้กับใคร และเป็นระยะเวล�น�น

เท่�ไรด้วย ขณะที่เร�ก็ส�ม�รถรู้ตำ�แหน่งของคนอื่น 

ได้เช่นกัน (ห�กคน ๆ นั้นยินยอม)  

เลื่อนฟีดอัพเดตข้อมูล : หล�ย ๆ คนอ�จจะ 

คุน้เคยกบัก�รไถหน้�ฟดีจ�กเฟซบุก๊หรืออนิสต�แกรม 

ซ่ึงถ้�ลองเข้� Google Maps แล้วกดเลือกไปที่ Updates 

เร�ก็จะพบกับหน้�ฟีดหน้�ต�คล้�ย ๆ กัน ที่จะคอย

อัพเดตเร่ืองร�วของคนที่เร�ติดต�ม รวมถึงแนะนำ�

สถ�นที่หรือร้�นอ�ห�รที่อยู่ใกล้ ๆ ต�มที่อัลกอริธึม

ของกูเกิลท่ีคิดว่�คุณน่�จะสนใจ หรือว่�ต�มท่ีได้ต้ังค่�ไว้ 

รู้จักย่านแบบ “คนพื้นที่” : นอกจ�กที่ผู้คนจะ
ส�ม�รถม�ติดต�มเร�ได้แล้ว เร�ก็ส�ม�รถติดต�ม 

คนอื่นได้เช่นกัน ซึ่งถ้�ห�กเร�อย�กรู้ว่�แต่ละพื้นที่มี

อะไรเด็ด ที่ไหนน่�ไป หรือร้�นอ�ห�รร้�นไหนที่ 

ห้�มพล�ด ก�รไปติดต�มคนพ้ืนท่ีท่ีใช้ชีวิตอยู่บริเวณน้ัน

จริง ๆ หรือคนที่มีก�รสร้�งโปรไฟล์หรือจุดเช็กอินไว้

เป็นอย่�งดี ก็จะทำ�ให้เร�เหมือนมีไกด์ท้องถิ่นตัวจริง

พ�ทัวร์กันเลยทีเดียว

สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ : Google Maps 

ก็เหมือนกับโซเชียลมีเดียประเภทอื่น ๆ ที่ต้องเริ่มต้น

จ�กก�รมีบัญชีส่วนตัวเสียก่อน และในคว�มเป็นจริง 

ทุกคนท่ีใช้ Google Maps ก็จะมีโปรไฟล์ส่วนตัวอยู่แล้ว

เช่นกัน ซ่ึงถ้�ห�กเร�แค่ใช้แอพฯ เพ่ือดูเส้นท�ง หล�ยคน

ก็อ�จจะไม่ได้สนใจเร่ืองโปรไฟล์ม�กนัก แต่สำ�หรับ

ส�ยรีวิว ส�ยถ่�ยรูป หรือส�ยชอบบอกต่อ ก�รตั้งค่�

โปรไฟล์จะทำ�ให้ผู้คนส�ม�รถม�ติดต�มเร� และเร�ก็

ส�ม�รถแบง่ปนัข้อมลูเกีย่วกับสถ�นทีน้ั่น ๆ  พร้อมกบั

ควบคมุข้อมลูส่วนตวัต�่ง ๆ  ไดค้รอบคลมุม�กข้ึน และ

ในอน�คตก็ไม่แน่ว่�ช่องท�งน้ีอ�จจะดังข้ึนม�ในกลุ่ม

คนส�ยรีวิวก็เป็นได้

4 เทคนิคใช้                         ให้ฉลาดสุด ๆ



Creative Place : พื้นท่ีสร้างสรรค์
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ใคร ๆ ต่างก็รู้ว่า “นิวซีแลนด์” เป็นเจ้าของประเทศที่มีธรรมชาติงดงามและบริสุทธิ์ ความได้เปรียบทางด้านพื้นท่ีและภูมิศาสตร์ 
อันสมบูรณ์ทำาให้นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังคงเพาะปลูกพืชพรรณ เลี้ยงสัตว์ และผลิตสินค้าทาง 
การเกษตรส่งออกเป็นรายได้หลักของประเทศ
 น่ีเองอาจเป็นเหตุผลว่า ทำาไมนิวซีแลนด์ถึงยังวางตัวตามหลักคำากล่าวโบราณของชาวเมารี ชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศที่ว่า 
“Kaitiaki” หมายถึงการเป็นผู้พิทักษ์คน ดินแดน และโลก (Guardians of People, Place, and Planet) เพราะชาวกีวีรู้ดีว่า 
ผนืดนิ สายน้ำา และท้องฟา้อนัสวยงามและสมบูรณ์ทีพ่วกเขาได้ครอบครองนัน้ เป็น “ของขวัญล้ำาคา่ท่ีสดุ” และหากชว่ยกันดแูลรกัษา
ธรรมชาติอย่างดี ดินแดนแห่งนี้ก็จะตอบแทนเป็นพืชผลที่พวกเขาสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดไปนั่นเอง

เรื่อง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ

FARMING IN NEW ZEALAND
คือฟาร์มเขียว คือฟาร์มแคร์
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Land is a Gift
คว�มโชคดีของก�รได้อยู่อ�ศัยในดินแดนอัน 

อุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องหนึ่ง แต่เบื้องหลังที่สำ�คัญ

กว่�ของก�รก้�วข้ึนม�เป็นผู้นำ�ก�รเกษตรท่ีใคร ๆ 

ต�่งจบัต�มอง อยูท่ีค่ำ�ถ�มของช�วกวีีทีพ่ร่ำ�ถ�ม

ตัวเองและลูกหล�นอยู่เรื่อยม�ว่� “พวกเข�ใช้

ประโยชน์จ�กท่ีดินของตัวเองได้ดีท่ีสุดแล้วหรือยัง”

 “แน่นอนว่�ที่ดินส�ม�รถสร้�งประโยชน์ได้ 

แต่คำ�ถ�มคือ คุณจะใช้ที่ดินของคุณอย่�งไรให้ 

เกิดคุณค่�สูงสุด เพร�ะห�กเร�บ่มเพ�ะสิ่งที่ใช่

สำ�หรับพื้นที่นั้น ๆ มันไม่เพียงแต่จะสร้�งมูลค่�

ให้กับประเทศ แต่ยังช่วยโลกของเร�ได้ด้วย” 

นี่คือวิสัยทัศน์ของโรบิน เดนส์ (Robyn Dynes) 

นักวทิย�ศ�สตร์ผูเ้ช่ียวช�ญด�้นเกษตรกรรมและ

สิ่งแวดล้อมประจำ�องค์กร Agresearch หนึ่งใน

สถ�บันวิจัยด้�นก�รเกษตรของรัฐบ�ลที่มีหน้�ที่

ในก�รศกึษ�ห�องคค์ว�มรู้และเทคโนโลยใีหม ่ๆ  

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรช�วนิวซีแลนด์ โดยในปี 

2008 เครก แมคเคนซี (Craige Mackenzie)  

ถือเป็นเจ้�ของฟ�ร์มรุ่นแรกที่เข้�ร่วมก�รศึกษ�

กับสถ�บันแห่งนี้ เพื่อวิเคร�ะห์ว่�ที่ดินกว่� 1,250 

ไร่ในย่�นเม็ธเวน (Methven) เมืองไครสต์เชิร์ช

ของเข�มีระดับคว�มช้ืนและคว�มอุดมสมบูรณ์

ของดินเป็นอย่�งไร 

 ก�รศึกษ�น้ีมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเกษตรกร

ให้ค้นพบว่� พื้นที่บริเวณไหนควรเพ�ะปลูกอะไร 

รวมถึงที่ดินตรงไหนควรได้รับก�รดูแลและฟื้นฟู

เป็นพิเศษ ก�รวิเคร�ะห์ผืนดินในครั้งนี้เองที่ช่วย

ใหแ้มคเคนซเีพิม่ผลผลติข้�วส�ลไีดม้�กกว่�เดมิ

ถึง 1 ตันต่อไร่ ในแง่นี้ เทคโนโลยีเพื่อก�รเกษตร

ช่วยให้เกษตรกรขย�ยภูมิทัศน์ที่มีต่อที่ดินของ

พวกเข�ในมติทิีล่งลกึไปถงึระดบัใตพ้ืน้ดนิ ก�รมี

ระบบเซ็นเซอร์และจีพีเอสช่วยแปลงข้อมูลที่ดิน

ได้อย่�งแม่นยำ� ทำ�ให้เกษตรกรไม่เพียงเห็นไร่สวน

ที่ออกดอกผลให้เก็บเกี่ยวเท่�น้ัน แต่พวกเข�ยัง

ส�ม�รถเหน็สิง่ทีอ่ยู่ลึกลงไปใตด้นิเปน็ส่วน ๆ  ว�่

ควรดูแลพื้นที่ตรงไหนเป็นพิเศษ เพื่อให้พร้อม

หว่�นเมล็ดพันธุใ์ห้งอกง�มต่อไปในอน�คต หรอื

ส�ม�รถว�งแผนก�รเพ�ะปลูกและเก็บเกี่ยวให้

เหม�ะสมกับฤดูก�ล เพื่อทำ�ก�รเกษตรที่ไม่ฝืน

ธรรมช�ติหรือทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม

 คว�มสำ�เร็จของไร่แมคเคนซีและเกษตรกร

รุ่นแรกผลักดันให้เกิดโครงก�รที่ชื่อ “One Plan” 

ภ�ยใต้ก�รดูแลขององค์กร Horizons Regional 

Council ซึ่งให้คว�มช่วยเหลือเกษตรกรใน

ภูมิภ�คเขตม�น�ว�ทูแวนก�นู (Manawatu - 

Wanganui) ที่อยู่บริเวณภ�คเหนือตอนล่�งของ

นิวซีแลนด์และเป็นเขตพื้นที่ฟ�ร์มเลี้ยงแกะ 

ช่ือดังของประเทศ โดยโครงก�รดังกล่�วได้รับ 

คว�มร่วมมือจ�กเกษตกรกว่� 650 ร�ยซึ่งเป็น

เจ้�ของพื้นที่จำ�นวน 187, 500 ไร่ เจ้�ของที่ดิน

ทั้งหมดได้รับคำ�ปรึกษ�จ�กผู้เช่ียวช�ญที่จะช่วย

กันวิเคร�ะห์พื้นดินและสิ่งแวดล้อมโดยรอบว่� 

ควรทำ�ก�รเกษตรอย่�งไรให้คุ้มค่�และรบกวน

ธรรมช�ติให้น้อยที่สุด คริส เพอร์ลีย์ (Chris 

Perley) นักวิจัยด้�นคว�มย่ังยืนประจำ�มห�วิทย�ลัย

โอท�โกและผู้ให้คำ�ปรึกษ�ได้แสดงคว�มคิดเห็น

ต่อคว�มสำ�เร็จของโครงก�รน้ีไวว้�่ “บ�งคนเรียก

สิ่งนี้ว่�ก�รทำ�ต�มระบบนิเวศ แต่คุณควรคิดว่�

มันคือของขวัญจ�กโลก เพร�ะเมื่อคุณสร้�ง 

คว�มสมบูรณ์ให้เกิดข้ึนบนพื้นดืน สิ่งดี ๆ อีก

ม�กม�ยจะเกิดข้ึนต�มม� อย่�งเช่น น้ำ�ที่ใส

สะอ�ด แมลงท่ีเข้�ม�ผสมเกสรให้พืชพันธ์ุต่�ง ๆ 

รวมไปถงึสขุภ�วะของคณุเอง คณุจะส�ม�รถลด

ต้นทุนและเวล�ในก�รผลิต แบกรับคว�มเสี่ยง

น้อยลง เพร�ะส�ม�รถปรับตัวไปกบัธรรมช�ติได้

ดีข้ึน นอกจ�กจะทำ�ให้ได้ผลผลิตที่สูงข้ึนแล้ว  

คุณยังรักษ�สิ่งแวดล้อมได้ด้วย”

 ก�รใสใ่จกบัอะไรสกัอย�่งอย�่งแทจ้ริงนำ�ม�

ซ่ึงผลตอบแทนท่ีดีกว่�เสมอ เกษตรกรช�วกีวีก็ได้รับ

สิง่น้ีเช่นกนั เพร�ะแนวท�งก�รทำ�ก�รเกษตรแบบ

ยั่งยืนปูท�งให้พวกเข�ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแบบ 

“พรีเมียม” ที่ส�ม�รถเพิ่มมูลค่�ให้กับสินค้�

ท�งก�รเกษตรแซงหน้�ประเทศเกษตรกรรม 

เจ้�ไหน ๆ  ยกตัวอย่�งเช่น แบรนด์กีวีเซสปรี (Zespri) 

ที่ตัง้ร�ค�ได้สูงกว่�กีวีท่ัวไปถึง 2 เท่� เพร�ะส�ม�รถ

เล่�เรื่องร�วคว�มพิเศษของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

กวีใีนสวนออร์แกนิกคณุภ�พสงู ใหค้ว�มพถีิพถัิน

กับทุกขั้นตอนก�รดูแล เก็บเกี่ยว และก�รขนส่ง

จนถงึมอืผูบ้ริโภค โดยมลูค�่ก�รสง่ออกกวีเีซสปรี

ในปี 2019 เจ้�เดียว ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้

ประเทศได้ถึง 3 พันล้�นเหรียญนิวซีแลนด์ หรือ

สินค้�จ�กนักธุรกิจรุ่นใหม่อย�่ง Spring Sheep 

Milk ที่ได้รับก�รระดมทุนจ�กภ�ครัฐไปกว่� 30 

ล�้นเหรียญนิวซแีลนด ์กส็�ม�รถสร้�งผลติภณัฑ์

นมแกะแลคโตสฟรีเกรดพรีเมียมที่ให้แคลเซียม

และวิต�มินสูงกว่�นมวัวทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่ได้ 

ยังม�จ�กฟ�ร์มแกะที่เป็นมิตรกับผู้เลี้ยงและ 

ส่ิงแวดล้อม น่ีก็เป็นอีกหน่ึงแบรนด์น้องใหม่ม�แรง

ของนิวซีแลนด์ที่น่�จับต�มองเช่นกัน   

 

Invest in Soil 
สำ�นวนที่ว่� “The grass is always greener on 

the other side of the fence.” (หญ้�อีกฝั่งรั้ว 

ดูเขียวกว่�เสมอ) น่�จะใช้ได้ดีกับนิวซีแลนด์  

แต่ในแง่น้ีนิวซีแลนด์ไม่ได้แข่งเขียวกับใคร

นอกจ�กตัวเอง เพร�ะเม่ือไม่น�นที่ผ่�นม�  

ท�งรัฐบ�ลไดทุ้ม่งบประม�ณถงึ 1 พนัล�้นเหรียญ

นิวซแีลนดใ์นก�รลงทนุช่วยเหลอืเกษตรกรช�วกีวี

เพื่อพลิกฟื้นที่ดินทำ�กินให้เขียวสดและสะอ�ด 

กว่�เก่� รวมทั้งยังต้องเป็นมิตรกับธรรมช�ติ

ม�กกว่�เดิม
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 ก�รเกษตรทีรั่ฐบ�ลร่วมลงทนุน้ีมช่ืีอเรียกว�่ 

“เกษตรกรรมแบบฟื้นฟู (Regenerat ive  

Agriculture)” เป็นระบบก�รเกษตรท่ีให้คว�มสำ�คัญ

กับก�รเพ่ิมคว�มอุดมสมบูรณ์ของระบบชีวภ�พ

ในดิน เพื่อให้ดินส�ม�รถกักเก็บค�ร์บอนได้

ม�กกว่� ซ่ึงจะช่วยลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกได้ 

และเมือ่ดนิดก็ีสง่ผลใหเ้กดิก�รเพ�ะปลกูพชืผลที่

หล�กหล�ย ช่วยทำ�ให้ระบบนิเวศสมบูรณ์และ

เพ่ิมคุณภ�พของผลผลิต นำ�ไปสู่ก�รทำ�เกษตรกรรม

ที่ยั่งยืน นิโคล ม�สเตอร์ส (Nicole Masters)  

ผู้เช่ียวช�ญด้�นดินและผู้ให้คำ�ปรึกษ�เกษตรกร

เล่�ให้ฟังว่� ดินจำ�นวนเพียงหนึ่งช้อนช�อัดแน่น

ไปดว้ยจลุนิทรียห์ล�ยพนัล�้นชนิด ซึง่เปน็ตัวแทน

ของสิ่งมีชีวิตหล�ยพันสปีชีส์ และส่วนม�ก 

นักวิทย�ศ�สตร์ก็ยังไม่รู้จัก แต่ทุกปี นิวซีแลนด์

สญูเสียดนิเปน็จำ�นวนไมต่่ำ�กว�่ 192 ล�้นตันจ�ก

ก�รทำ�ปศุสัตว์ ดังนั้นวัตถุดิบที่ประเทศอ�จต้อง

นำ�เข้�ม�กท่ีสุด อ�จจะเป็นก�รซ้ือดินม�จ�กท่ีอ่ืน 

และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญห�น้ี ก�รทำ�เกษตรกรรม

แบบ “แคร์ดิน” อ�จเป็นท�งออก

 “ผมไม่ได้มองว่�ดินทำ�หน้�ท่ีช่วยยึดพืชพรรณ

ให้เติบโตเท่�น้ัน แต่เมื่อผมเห็นดิน มันเหมือน 

ผมเห็นระบบนิเวศทั้งหมด แทนที่ผมจะปลูกพืช

และบำ�รุงใหม้นัเตบิโต ตอนน้ีผมกำ�ลงัปลกูดนิให้

แข็งแรงแทน เพร�ะเมื่อสุขภ�พดินดี มันก็จะทำ�

หน้�ที่ เป็นแหล่งอ�ห�รช้ันเยี่ยมให้กับพืช”  

ทิม รัทเธอร์ฟอร์ด (Tim Rutherford) เจ้�ของไร่

รุ่นที่ 4 บนพื้นที่ขน�ดกว่� 34,000 ไร่ในเมือง 

ท�ร์รัสกล่�ว แต่เดิมเข�และครอบครัวเคยทำ�

เกษตรเชิงเดี่ยวที่ต้องใช้ส�รเคมีกำ�จัดวัชพืช รวมทั้งใช้ปุ๋ยและย�ฆ่�แมลง แต่เมื่อรัทเธอร์ฟอร์ดมี

ครอบครัวและลูกน้อย เข�ก็เริ่มคิดถึงอน�คตของลูกหล�น และอย�กสร้�งผลผลิตที่ปลอดภัย 

ต่อผู้บริโภค รัทเธอร์ฟอร์ดจึงศึกษ�ก�รเกษตรแบบฟื้นฟูที่ต้องลงทุนกับก�รดูแลดินเป็นพิเศษ 

 ในปีแรกเข�หยุดก�รใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคร�ะห์และหันม�ใช้ปุ๋ยชีวภ�พที่ช่วยเพิ่มค�ร์บอน

และส�รอ�ห�รให้แก่ดิน และพบว่� เข�ส�ม�รถปลูกหญ้�และต้นโคลเวอร์ได้ม�กข้ึนกว่�เดิม 

อีกทั้งก�รดูแลดินให้ส�ม�รถกักเก็บคว�มชุ่มช้ืนได้ม�กข้ึนยังช่วยลดก�รใช้น้ำ�และช่วยให้พืชทน

คว�มแล้งได้ดีขึ้นอีกด้วย นอกจ�กนี้ รัทเธอร์ฟอร์ดยังเปลี่ยนวิธีก�รเลี้ยงวัวและแกะ จ�กเดิมที่

เคยปล่อยให้พวกมันเล็มหญ้�ในทุ่งกว้�งน�นเป็นเดือนจนหญ้�พวกน้ันไม่เหลือแม้กระทั่งร�ก  

เข�ก็เวียนย้�ยวัวและแกะไปกินหญ้�และพืชชนิดอื่น ๆ ที่ปลูกแซมไว้ในทุ่งที่มีขน�ดเล็กลง และ

ให้พวกมันช่วยเหยียบย่ำ�ต้นพืชเล็ก ๆ  ลงในดินพร้อม ๆ  กับมูลของพวกมัน ส่ิงน้ีได้กล�ยเป็นปุ๋ยคอก

ชั้นดีที่ผสมลงไปในพื้นดินของเข�นั่นเอง

 

Farmers Grow Rich
อ�จเรียกได้ว่�ภ�คเกษตรกรรมคือฟันเฟืองสำ�คัญที่สุดในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ 

ก็ว่�ได้ เพร�ะแต่ละปี ช�วกีวีส่งออกสินค้�เกษตรอย่�งผลิตภัณฑ์นม เน้ือสัตว์ ขนสัตว์ ผลไม้ ฯลฯ 

เป็นจำ�นวนไม่ต่ำ�กว่� 46 พันล้�นเหรียญนิวซีแลนด์ หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ 80 ของสินค้�ส่งออก

ทั้งหมด นอกจ�กภ�ครัฐจะช่วยเหลือด้�นก�รสร้�งแบรนด์สินค้�เกษตรเกรดพรีเมียมจ�ก 

ภ�พลกัษณ์ประเทศทีม่ธีรรมช�ติบริสทุธิแ์ลว้ รัฐบ�ลยงัใหก้�รช่วยเหลอืและผลกัดนัธุรกจิร�ยยอ่ย

ทีต่อ้งก�รทำ�ธรุกจิสง่ออกเกีย่วกบัอ�ห�รและเคร่ืองดืม่ในโครงก�รทีเ่รียกว่� “New Zealand Food 

Innovation Network (NZFIN)” รวมถงึวิธีก�รจดัก�รของภ�คเกษตรกรรมแบบสหกรณ์ทีแ่ข็งแกร่ง 

ยังช่วยคืนกำ�ไรกลับสู่เกษตรกรได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ช�วไร่ช�วสวนของที่น่ีจะถือหุ้น 

ต�มสัดส่วนที่ตนเองผลิตได้กับสหกรณ์ที่เป็นสม�ชิก และจะได้รับเงินปันผลเมื่อสหกรณ์มีกำ�ไร 

โดยสหกรณ์เกษตร 30 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับประเทศคิดเป็น 

17.5% ของจีดีพีของประเทศเลยทีเดียว
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Blend in with Nature  
แนน่อนว�่ก�รทำ�ฟ�ร์มทีพ่ถิพีถินัและลงลกึไปถงึก�รฟืน้ฟสูขุภ�พดนิ สร้�งข้ันตอนก�รทำ�ง�นทีซ่บัซอ้น

และใช้เวล�ม�กกว่� แต่ดูเหมือนว่�ก�รเปลี่ยนม�ทำ�เกษตรแบบน้ีน่�จะคุ้มค่�ในระยะย�ว  

เมื่อสถ�บันวิจัย Manaaki Whenua - Landcare Research เร่ิมต้นเก็บข้อมูลคุณภ�พดินเพื่อ 

เปรียบเทียบระหว่�ง 6 ฟ�ร์มท่ีทำ�เกษตรแบบฟ้ืนฟู และอีก 6 ฟ�ร์มท่ีทำ�เกษตรแบบด้ังเดิมในเขตโอท�โก

และเซ�ธ์แลนด์ ผลก�รสำ�รวจพบว่� ดินในฟ�ร์มเกษตรฟื้นฟูส�ม�รถกักเก็บค�ร์บอนได้ม�กกว่�ฟ�ร์ม

เกษตรดัง้เดมิ และเมือ่ดนิกกัเกบ็ค�ร์บอนไดม้�กกว�่เดมิ กห็ม�ยคว�มว�่มนัจะส�ม�รถเกบ็ส�รอ�ห�ร

และน้ำ�ให้พืชได้ดีข้ึนน่ันเอง อย่�งไรก็ต�ม ก�รศึกษ�น้ีเป็นเพียงผลก�รศึกษ�ข้ันต้นและท�งสถ�บัน

กำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รศึกษ�เพื่อห�แนวท�งและว�งกรอบก�รทำ�เกษตรแบบฟื้นฟูในนิวซีแลนด์ต่อไป

 ระหว่�งรอผลก�รศึกษ�ท�งวิทย�ศ�ตร์ ม�สเตอร์สผู้เช่ียวช�ญเร่ืองดินให้คว�มคิดเห็นในเร่ืองน้ี

ไว้ว่� ก�รทำ�ก�รเกษตรแบบฟื้นฟูจะช่วยฟื้นคว�มมั่นใจให้เกษตรกรว่�พวกเข�ส�ม�รถพึ่งพ�ตัวเองได้ 

โดยเธอเช่ือว�่ก�รเปลีย่นม�ยดเ์ซต็ทีพ่ย�ย�มควบคมุพืน้ที ่เปน็ทำ�ง�นร่วมกบัธรรมช�ต ิคอืหนท�งของ

ก�รทำ�ฟ�ร์มทีม่คีว�มสขุ พรอ้ม ๆ  ไปกับก�รไดส้ร้�งผลผลติทีด่ต่ีอผูบ้ริโภคและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม

ม�กกว่�ด้วยเช่นกัน “สำ�หรับฉัน คำ�จำ�กัดคว�มของเกษตรแบบฟื้นฟูเหมือนกับก�รถ�มว่� ‘คุณเห็น

โลกนี้อย่�งไร’ คุณเห็นว่�โลกต้องถูกควบคุม เข่นฆ่� หรือครอบครอง หรือคุณเห็นว่�โลกนี้จะดีขึ้นได้

ห�กคุณสงสัยและลองตั้งคำ�ถ�ม” ม�สเตอร์สกล่�ว 

ที่ม� : บทคว�ม “Farming for our future” โดย Dave Hansford จ�ก nzgeo.com / บทคว�ม “Regeneration” โดย 
Kate Evans จ�ก nzgeo.com / บทคว�ม “The New Zealand Model และ คว�มเป็นเลิศท�งด้�นเกษตรกรรม” โดย ฟูอ�ด้ี 
พิศสุวรรณ จ�ก thaipublica.org / calmthefarm.nz / nzstory.govt.nz

Clam the Farm
โปรเจ็กต์น่�จับต�มองของ Toha  

สต�ร์ตอัพส�ยก�รลงทุนเพื่อฟื้นฟู

สภ�พแวดล้อม โครงก�ร Clam 

the Farm จะช่วยเกษตรกรเปลี่ยน

ก�รทำ�เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมให้

เป็นเกษตรกรรมแบบฟื้นฟู โดย 

ต้ังเป้�หม�ยท่ีจะเปล่ียนก�รทำ�

เกษตรแนวใหม่น้ีให้ได้ร้อยละ 30 

ภ�ยในปี 2025 โดยท�งโครงก�รจะ

ข้อมูลจ�กองค์กรด้�นสิ่งแวดล้อม 

ของนิวซีแลนด์ร�ยง�นว่� ท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรมของนิวซีแลนด์มีจำ�นวน

ม�กถึง 86 ล้�นไร่ หรือเกือบครึ่งหนึ่ง

ข อ งพื้ น ที่ ทั้ ง ห มดขอ งป ร ะ เ ทศ 

(นิวซีแลนด์มีพื้นที่ประม�ณ 167  

ล้�นไร่) แบ่งเป็นก�รเกษตรแต่ละ

ประเภทได้ดังนี้

พื้นที่ทำ�ปศุสัตว์
ประเภทแกะและวัว

 44%

พื้นที่ทำ�ฟ�ร์มโคนม
 21%

พื้นที่พืชสวน
และผลไม้

 15%

พื้นที่พืชไร่
 5%

พื้นที่ทำ�ปศุสัตว์ผสม
 6%

พื้นที่
ทำ�เกษตรกรรมอื่นๆ

 9%

ให้คว�มรู้และช่วยว�งแผนกับเจ้�ของฟ�ร์มแต่ละร�ยว่�ควรเลือกปลูกอะไรบ้�ง ควรว�งระบบ

ชลประท�นและฟืน้ฟสูภ�พดินอย่�งไร ต�มขอ้มลูทีไ่ด้ม�จ�กก�รศกึษ�พื้นทีน่ัน้ ๆ  อย�่งละเอยีด 

รวมท้ังยังช่วยจับคู่เกษตรกรกับนักลงทุนเพ่ือสร้�งเกษตรกรรมแบบฟืน้ฟูใหเ้กิดข้ึนอย�่งเป็นรูปธรรม

 ตัวอย่�งฟ�ร์มท่ีเข้�ร่วมโครงก�รท่ีน่�สนใจคือ ฟ�ร์มโคนมออร์แกนิกของครอบครัวรัสเซลล์ 

และช�ร์ลอตต์ ฮีลด์ (Russell & Charlotte Heald) ที่พบว่�ก�รเปลี่ยนม�ทำ�เกษตรกรรมแบบฟื้นฟู

ช่วยใหทุ้ง่หญ�้ทีเ่ลีย้งววัเตบิโตเร็วข้ึน ตน้ทนุก�รผลติลดลง ช่วยสร้�งผลกำ�ไรไดม้�กข้ึน ครอบครัว

ของเข�มีสุขภ�วะที่ดีขึ้น รวมทั้งวัวและลูกจ้�งยังมีคว�มเครียดน้อยลง ครอบครัวฮีลด์ยังปลูกพืช

เลี้ยงวัวไว้ม�กขึ้นกว่� 9 ส�ยพันธุ์ นอกเหนือจ�กหญ้�ก็มีพืชตระกูลถั่วและสมุนไพรเพื่อให้วัวได้

รับส�รอ�ห�รที่หล�กหล�ย “พวกเร�เรียกทุ่งหญ้�น้ีว่�สลัดสำ�หรับวัว เพร�ะถ้�เทียบกับมนุษย์  

เร�ก็ไม่ได้กินส่ิงเดียวตลอด วัวเองก็เหมือนกัน พวกมันรู้ได้ด้วยสัญช�ตญ�ณว่�ควรจะเลือกกินอะไร” 

ช�ร์ลอตต์กล่�ว
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The Creative : มุมมองของนักคิด

ถึงแม้หลายคนอาจรู้สึกว่าละแวกบ้านของตัวเอง โดยเฉพาะถ้าใครมีบ้านต้ังอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ จะดูไร้เสน่ห ์
ไม่น่ามอง แถมยังขาดระเบียบและความสวยงามแบบสุด ๆ แต่หากมีใครมาบอกว่า หลาย ๆ ส่วนของเมืองหลวงแห่งน้ียังคงไว้
ซึ่งเรื่องราว เรื่องเล่า และเสน่ห์ที่น่าสนใจ เราจะเกิดคำาถามในใจอย่างไรหรือไม่
  

โครงก�ร Newness ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในเทศก�ลง�นออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 ภ�ยใต้ธีม “Resurgence of Possibilities 

ก้�วต่อไปสู่คว�มเป็นไปได้ใหม่” ในวันที่ 8-16 พฤษภ�คม 2564 นี้ ณ พื้นที่ย่�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (Creative Economy District) ที่กระจ�ยตัวทั่วกรุงเทพฯ 

อ�ทิ เจริญกรุง-ทรงว�ด ส�มย่�น อ�รีย์-ประดิพัทธ์ และทองหล่อ-เอกมัย โดยคว�มคิดริเริ่มของสองกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้แก่ กลุ่ม Photon ที่ประกอบด้วย 

ธนพล พิมพ์ผิว (เดียร์) ธนัชชา เขียวเกิด (ดรีม) และธีรพันธุ์ คงพิเชฐกุล (ท็อป) และกลุ่ม Digital Picnic ที่มีวรวัฒน์ ขจิตวิชยานุกูล (เต๊) และ ธนพล 

จตุรงค์ธวัชชัย (บิ๊ก) จึงเกิดข้ึนเพื่อตอบคำ�ถ�มดังกล่�ว และยังบอกให้เร�รู้อีกว่� แท้จริง ภูมิทัศน์หรือภูมิศ�สตร์ของกรุงเทพฯ นั้น ยังมีอีกหล�ยสิ่งให้ 

ค้นพบ ห�กเร�ยอมเปิดใจ ที่สำ�คัญเร�อ�จเป็นส่วนหนึ่งที่สำ�คัญในก�รสร้�งภูมิทัศน์ใหม่ที่เร�อย�กได้ด้วยตัวของเร�เอง

เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์ I ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

NEWNESS
เม่ือความออริจินัลถูกเล่าด้วยวิธีการของคนรุ่นใหม่

จากซ้ายไปขวา : วรวัฒน์ ขจิตวิชยานุกูล (เต๊), ธนพล จตุรงค์ธวัชชัย (บ๊ิก), ธีรพันธ์ุ คงพิเชฐกุล (ท็อป), ธนพล พิมพ์ผิว (เดียร์) และ ธนัชชา เขียวเกิด (ดรีม)
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ที่มาที่ไปของโปรเจ็กต์ Newness เป็นมาอย่างไร
ดรีม : เริ่มจ�กก�รที่พวกเร�ได้มีโอก�สไปร่วมง�น Bangkok Design Week 

2020 เม่ือปีท่ีแล้ว โดยไปในฐ�นะผู้ร่วมจัดแสดงง�น ซ่ึงเร�ก็ประทับใจในง�น

และพื้นที่จัดง�นย่�นเจริญกรุง พอม�ปีนี้ก็มีโอก�สได้ร่วมในเทศก�ลฯ อีก 

เร�ก็เลยเริ่มสำ�รวจว่�ในพื้นที่มีอะไรน่�สนใจ มีอะไรที่ยังข�ดห�ยอยู่ แล้วก็

เห็นว่�คนท่ีเข�ไปง�น เข�ยังเข้�ไม่ถึงพ้ืนท่ีขน�ดน้ัน คือยังไม่ได้รับรู้ว่�จริง ๆ 

ในพื้นที่ที่จัดง�นแต่ละแห่งมีอะไรออกไปอีกเท่�ไร มีร้�นอ�ห�รอะไรบ้�ง 

มร้ี�นเก�่แกร้่�นไหนหรือธุรกจิอะไรทีย่งัหลงเหลอือยู ่เพร�ะสว่นม�กกจ็ะไป

แค่ไปเท่ียวง�น ไปดูง�นของศิลปินต่�ง ๆ  แล้วก็กลับบ้�น ซ่ึงตรงน้ีเร�อย�กให้

เข�ได้เข้�ใจพื้นที่จริง ๆ และได้รู้จักกับพื้นที่ม�กกว่�นี้ เลยเกิดเป็นไอเดีย

อย�กทำ�โปรเจ็กต์ Newness เพื่อกระจ�ยคว�มรู้และข้อมูลต่�ง ๆ เกี่ยวกับ

พื้นที่ให้คนที่ม�ร่วมง�นได้เข้�ใจม�กขึ้น

ทำาไมประเด็นเรื่องพื้นที่ถึงเป็นประเด็นที่เราสนใจอยากเล่า
ดรีม : มันเริ่มง่�ยม�กเลย คือตอนนั้นเร�เข้�ไปทำ�ง�นในพื้นที่ ก็ใช้เวล�อยู่

หล�ยวันในย่�นน้ัน ก็คืออย�กห�ของกินอร่อย ๆ แถวน้ัน แล้วก็มีก�รเสิร์ช 

นู่นน่ีท่ีทำ�ให้เร�เจอร้�นใหม่ ๆ เจอร้�นท่ีเร�ไม่เคยเห็น ไม่รู้จัก บ�งร้�นก็อยู่ 

ในซอยในซอกเล็ก ๆ แต่มันอร่อย มันมีเสน่ห์ เร�ก็เลยรู้สึกว่�อย�กเอ�ส่ิงน้ี

ม�บอกต่อ ว่�ในพื้นที่มันมีอีกหล�ยอย่�งเลยนะที่ให้คุณเข้�ไปสัมผัสได้ 

นอกจ�กน้ันก็เป็นเร่ืองของบรรย�ก�ศด้วยค่ะ เพร�ะที่น่ียังมีคว�มน่�รัก  

เปน็บรรย�ก�ศทีเ่ร�ห�ไมค่อ่ยไดใ้นเมอืง อย�่งก�รทีเ่ร�ยงัเหน็คนสงูอ�ยเุข�

ม�นั่งคุยกัน ม�นั่งเล่นหม�กฮอส ม�นั่งร้องค�ร�โอเกะกัน คือมันยังมีมุม

น่�รัก ๆ ที่เร�อย�กให้คนเข้�ไปถึงตรงนั้นและเข้�ไปเห็นด้วยต�ตัวเอง

จากความสนใจอยากจะบอกต่อเรื่องราวของย่าน แล้วมัน
กลายมาเป็น Newness ได้ยังไง
ดรีม : ช่ือ Newness เป็นช่ือท่ีไม่ได้มีคว�มหม�ยซับซ้อนอะไรม�กค่ะ เร�แค่

คิดว่�เร�อย�กจะนำ�เสนอพื้นที่นี้ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ส�ม�รถดึงคว�มเป็น

เอกลักษณ์และคว�มเป็นออริจินัลม�นำ�เสนอในรูปแบบใหม่ ก็เลยพูดกันออกม�

เล่น ๆ  ว่� ถ้�มันเป็นแบบ New Original มันจะเวิร์กไหม คือเป็นคว�มใหม่

ที่ยังอยู่ในคว�มออริจินัลอยู่ แล้วก็เลยคิดถึงคำ�ว่� Newness ขึ้นม�

 ซ่ึงวิธีก�รท่ีเร�ว�งแผนไว้ เร�จะเร่ิมจ�กก�รว�งแลนด์ม�ร์กในแต่ละจุด 

ไว้ก่อน เพร�ะอย�กให้เห็นว่�ในแต่ละจุดท่ีเร�เลือกไว้มีอะไรบ้�ง ค�แรกเตอร์

ของแต่ละจุดเป็นยังไง ส่วนวิธีก�รที่เร�จะเล่� ก็อย�กจะเล่�ผ่�นเคร่ืองมือใหม่ ๆ 

ที่เหม�ะกับกลุ่มเป้�หม�ยที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วย ก็เลยม�ถึงแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ในลักษณะแผนท่ีหรือก�รกำ�หนดจุดบอกตำ�แหน่งต่�ง ๆ ในรูปแบบ 

ออนไลน์ผ่�นโทรศัพท์มือถือ พอม�ถึงตรงนี้เร�ก็ติดต่อไปที่คุณบิ๊กกับคุณเต๊

ของท�ง Digital Picnic ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นนี้อยู่แล้ว ก็ไปข�ยไอเดีย

ของเร�ให้เข�ฟังว่�เร�อย�กจะทำ�แบบนี้นะ อย�กให้คนได้สำ�รวจพื้นที่ผ่�น

แพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์ มีลักษณะเป็นเหมือนแผนที่เสมือนจริง ซึ่งทั้งคู่

ก็สนใจที่จะม�ร่วมกับเร�

ทำาไมถึงคดิวา่แพลตฟอร์มใช้ในการสำารวจย่านต้องเปน็แผนที ่
ไม่เป็นเครื่องมืออื่น
บิ๊ก : คือมันค่อนข้�งตรงไปตรงม�นะครับ จริง ๆ พวกเร�เคยเดินง�น

เฟสติวัลต่�ง ๆ ท้ังในประเทศหรือต่�งประเทศกันอยู่แล้ว ซ่ึงง�นในลักษณะน้ี 

พื้นที่ในก�รจัดง�นมันค่อนข้�งจะใหญ่ และต้องใช้ก�รเดินในก�รสำ�รวจ 

ดูง�นนิดหน่ึง ซึ่งปกติเข�ก็จะแจกแผนที่กันเป็นปกติ แต่ประเด็นคือ 

ด้วยคว�มท่ีพ้ืนท่ีมันใหญ่ ก็อ�จทำ�ให้คนท่ีม�ดูง�นบ�งคนเข�เร่ิมต้นเดินไม่ถูก 

ถ้�ม�ง�น Bangkok Design Week ปีก่อน ๆ  เร�ก็อ�จจะเห็นคนที่ม�เข�เร่ิมจ�ก

จุดที่เป็นอ�ค�รไปรษณีย์กล�ง หรือบ�งคนอ�จจะเร่ิมเดินจ�กฝั่งบ�งรัก 

บ�งคนไปเร่ิมจ�กตล�ดน้อยม�เลยกม็ ีซึง่ผมมองว�่จดุเร่ิมตน้ของแตล่ะคน

ไม่ได้เหมือนกันเลย แล้วตัวเทศก�ลฯ เองก็ไม่ได้กำ�หนดว่�คุณจะต้องม� 

ตรงน้ีก่อน แล้วค่อยต�มด้วยดูโน่นนี่น่ัน มันฟรีสไตล์ อย�กจะเดินชม 

ช้ินง�นจ�กจดุไหน ทีไ่หน หรือจะเดนิแคต่รงน้ีแลว้กลบักไ็ด ้แตก่อ็�จจะเปน็

ปัญห�นิดหน่อยที่บ�งคนรู้สึกว่�ดูง�นได้ไม่ทั่ว เพร�ะไม่รู้ว่�จะต้องไปยังไง

จ�กจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง อีกอย่�งก็คือก�รแจกแม็ปที่เป็นกระด�ษ ก็ไม่ได้

ส�ม�รถแจกให้ได้ทั่วทุกที่หรือทุกคน 

เพราะส่วนใหญ่เวลาแจกแผนที่งานคือคุณก็ต้องมาที่  
จุดลงทะเบียนก่อน
บ๊ิก : ใช่ครับ ซ่ึงถ้�มันมีเคร่ืองมือหรือแอพพลิเคชันท่ีช่วยแก้ไขปัญห�ตรงน้ีได้ 

ก็น่�จะดี คือคุณอยู่ตรงไหนก็ได้ คุณแค่สแกนแล้วด�วน์โหลดแผนที่ 

กส็�ม�รถรู้ไดท้นัทวี�่มอีะไรบ�้ง ตรงจดุไหนบ�้ง เพร�ะว�่ล�่สดุผมไดเ้ข้�ไป

ทำ�ง�นในพ้ืนท่ี ผมก็พบว่�ในช่วง 10-20 วันท่ีอยู่ตรงน้ัน จะมีคนม�ถ�มผมตลอด

ว่�มีแม็ปไหม ตรงน้ีไปยังไง ตรงน้ีอยู่ตรงไหน ผมก็ต้องตอบคำ�ถ�มเดิมซ้ำ� ๆ   

แทบทุกวัน ก�รพัฒน�แอพฯ ในโปรเจ็กต์ Newness น้ีมันก็เลยน่�จะแก้ปัญห�ได้ 

ช่วยให้คนที่ม�ง�นกดดูแม็ปได้เลย แล้วเร�ยังเพิ่มลูกเล่นที่ส�ม�รถพ�เข�

ไปได้ต่อเน่ือง ช่วยให้ก�รเดินดูง�นมันลื่นไหล คนก็จะอินกับง�นม�กข้ึน 

ได้ดูครบสิ่งที่เร�อย�กจะเล่�ม�กขึ้น เพร�ะไม่งั้นเข�ก็อ�จจะไปจุด A ก่อน 

แต่จริง ๆ แล้วเร�ดีไซน์ไว้ว่�ควรจะไปจุด B ก่อนและต่อด้วยจุด C แล้วค่อย A 

แต่เข�อ�จจะไปแค่จุด A แล้วกลับ หรือไปจุด A แล้วกระโดดไปจุด D ซึ่ง

อ�จจะทำ�ใหไ้มเ่ข้�ใจคอนเทนตข์องง�นทีเ่ร�ออกแบบไว ้หรือเก็บง�นไมค่รบ

ทุกจุดอย่�งที่ตั้งใจ ถ้�มีแอพฯ นี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลย

แต่การทำาแผนที่ ใ ห้อยู่ในรูปแบบของแอพพลิเคชันก็มี 
ข้อจำากัด
บิ๊ก : ก็นิดหนึ่งครับ คือมันจะต่�งจ�กก�รเข้�ไปดูในเว็บไซต์ตรงที่มันต้อง

ด�วน์โหลดครับ อ�จจะเข้�ไปกินพื้นที่ของยูสเซอร์บ้�ง แต่ก�รเป็นแอพฯ 

มันกส็�ม�รถใสล่กูเลน่ทีม่นัน่�สนใจ แบบทีเ่ร�ต้องก�รจะแกป้ญัห�หรอืเล�่

เพิ่มได้ด้วย คืออย่�งแรก เข�ต้องรู้ว่�มันมีอะไรต่อที่เป็นจุดที่ใกล้ เพร�ะ

ปกติเวล�คนเดินก็จะคิดว่�ฉันอยู่ตรงนี้ ที่ที่ใกล้ที่สุดที่ฉันจะเดินไปถึงคือจุด

ไหน ซึ่งเร�ก็ทำ�ให้ส�ม�รถคลิกดูจุดที่ใกล้พร้อมข้อมูลคร่�ว ๆ ว่�จุดที่อยู่

ใกล้นั้นจัดแสดงอะไร น่�สนใจไหม คือส�ม�รถเลือกและตัดสินใจได้เลยว่�

จะไปหรือไม่ไป  
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เต๊ : นอกจ�กที่จะเป็นแม็ปของง�นแล้ว เร�ก็ยังดีไซน์วิธีก�รเล่�เรื่องพื้นที่

จัดง�นผ่�นเทคโนโลยี AR ท่ีคนดูง�นจะส�ม�รถใช้มือถือม�ส่องแล้วมองเห็น

คว�มเซอร์ไพรส์ต่�ง ๆ  ท่ีเร�ออกแบบไว้โดยอิงกับประวัติศ�สตร์และบรรย�ก�ศ

ของพื้นที่รอบ ๆ เช่น คว�มเป็นย่�นเก่�แก่ หรือคว�มเป็นจีน เพื่อให้คนได้

มีปฏิสัมพันธ์ที่สนุกขึ้นกับพื้นที่ในย่�น แล้วก็ส�ม�รถถ่�ยรูปแชร์ลงโซเชียล 

มีเดียได้ทันที ซึ่งมันมีผลดีกับง�นด้วย เป็นเหมือนก�รบอกต่อไปอีกว่� 

ในง�นนี้มันมีอะไรที่น่�สนใจให้ม�ดูกันบ้�ง 

ในส่วนของการออกแบบคอนเทนต์ที่ต้องการนำาเสนอ 
เป็นยังไงบ้าง
ดรีม : คอนเซ็ปต์หลักของโปรเจ็กต์ Newness จริง ๆ มันประกอบไปด้วย 

3 สิ่งหลักคือ ก�รม� Explore คือม�ค้นพบคว�มน่�สนใจของย่�น สัมผัส

ประสบก�รณ์ของพ้ืนท่ีท่ีจัดง�นในส่วนท่ีคุณยังไม่เคยรู้ พอได้พบแล้วก็จะต้อง 

Connect คือรู้สึกเช่ือมโยงกับพื้นที่ที่อ�จจะไม่คุ้นเคยหรือยังไม่เคยรู้จัก 

ในมุมมองแบบน้ีม�ก่อน และสุดท้�ยคือคว�มรู้สึกอย�กรักษ�เอ�ไว้ หรือ 

Preserve เก็บเรื่องร�วดี ๆ และรักษ�ให้อยู่คู่กับพื้นที่ต่อไปน�น ๆ 

 โดยในส่วนง�นของ Photon ตอนแรกเร�คิดไว้ว่�อย�กให้คนได้สำ�รวจ

แลว้กใ็หเ้รียนรู้พืน้ผ�่นเครือ่งมอืหน่ึง ท�งเร�กค็ดิอย�กใหเ้ปน็กิจกรรมทีค่น

ส�ม�รถเข้�ม�มีประสบก�รณ์ร่วมสนุก ๆ ได้ อย�่งที่บอกว�่ตอนแรกเร�

พย�ย�มดึงค�แรกเตอร์ของพ้ืนท่ีแต่ละจุดออกม�ก่อน ว่�เร�อย�กจะเล่�อะไร

ในจดุต�่ง ๆ  แลว้กม็�คดิถงึก�รทำ�เคร่ืองจำ�หน่�ยสนิค�้อตัโนมตั ิ(Vending 

Machine) ไปตั้งในพื้นที่ เพร�ะเร�รู้สึกว่�ตู้พวกน้ีอยู่คู่กับคนเร�ม�ตั้งแต่

สมัยท่ียังเป็นแอน�ล็อกจนม�ถึงยุคดิจิทัล ก็ยังมีตู้จำ�หน่�ยสินค้�อัตโนมัติอยู่ 

แต่มันก็มีก�รปรับเปล่ียนดีไซน์หรือเทคโนโลยีไปเร่ือย ๆ   ก็ได้ไอเดียจ�กจุดน้ัน

เอ�ม�ปรับเป็นกิจกรรมที่มันสนุกข้ึน คือเป็นเหมือนตู้กดให้เข�ม�กดรหัส 

ตอบคำ�ถ�ม แล้วก็รับของที่เป็นเหมือนก�ช�ปองไป ซ่ึงในน้ันก็จะมีข้อมูลเล็ก ๆ 

เกี่ยวกับพ้ืนที่แต่ละจุดในย�่นให้เป็นเหมือนของที่ระลึกของง�น เหมือนกับ

คุ้กกี้เสี่ยงท�ย เปิดม�ก็จะได้ข้อคว�มสั้น ๆ ที่จะเล่�ต่อว่�ในพื้นที่น้ีมันมี

อะไรอีกบ้�งท่ีน่�สนใจ จ�กน้ันเร�ก็จะมีเหมือนโฟโต้บูธท่ีเร�ดีไซน์ให้ถ่�ยรูปได้ 

เช็กอนิได ้และแชร์ได ้คอือย�กใหม้นัเรียงไปเปน็ไทม์ไลน์ จ�กยคุแอน�ลอ็ก

ไปสูด่จิทิลั ไดส้มัผสักบัข้�วของแบบแอน�ลอ็ก แตเ่ร�บนัทกึและบอกตอ่มนั

บนแพลตฟอร์มออนไลน์

ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเล่าเรื่องย่านคืออะไร
ท็อป : จริง ๆ เทคโนโลยีท่ีเร�ใช้ก็เป็นเทคโนโลยีง่�ย ๆ ท่ีคนท่ัวไปเข้�ถึงได้

อย่�งก�รทำ�แม็ปหรือก�รทำ� AR ซึ่งผมมองก�รใช้เทคโนโลยีช่วยสร้�ง

ภ�พเสมือนจริงในพื้นที่จริงมันจะช่วยแก้ปัญห�เร่ืองก�รจัดก�รพื้นที่ได้ 

อย่�งก�รนำ�เอ�อะไรไปตั้ง ไปติด ใกล้ ๆ บ้�นของช�วบ้�นหรือในชุมชน 

ซึ่งน่�จะมีปัญห�ม�กกว่�ทั้งในเรื่องของก�รบดบังทัศนียภ�พ หรือก�รดูแล

รักษ�ให้มันอยู่ในสภ�พดีตลอดเวล� แต่พอมันเป็น AR มันก็ง่�ยขึ้น โอเค

เร�ไม่ได้ยุ่งกับของ ๆ  เข�นะ ไม่ได้อยู่ดี ๆ  ก็ไปยัดใส่ในพ้ืนท่ีของเข� ผมก็เลย

มองว่�มันเป็นข้อดีที่จะทำ�ให้เร�ทำ�ง�นง่�ยข้ึนแล้วคนก็อ�จจะสนุกข้ึนกับ 

วิธีก�รที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่จริงที่แตกต่�งไป 

การหยิบเอาขอ้มูลเชงิประวตัศิาสตรข์องย่านมาเลา่ให้ถกูตอ้ง
และถูกใจทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่มีความยากง่ายยังไง
ดรมี : สว่นหนึง่ที่เร�ซเีรยีสเลยกค็ือก�รห�ขอ้มูลและก�รตรวจสอบขอ้มูลว�่

ตอ้งเปน็ข้อมลูทีถ่กูตอ้ง โดยเร�กต็อ้งใช้วธีิคน้ข้อมลูแลว้กส็อบถ�มจ�กคนใน

พ้ืนที่ โดยเฉพ�ะคนรุ่นเก่� ๆ  ที่เข�มีสตอรีส�ม�รถถ่�ยทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้ 

อย�่งข้อคว�มในก�ช�ปองทีพ่ดูไป กจ็ะรวมข้อคว�มในหล�ย ๆ  จดุ ข้อคว�ม

หล�ย ๆ เรื่องที่คนในพื้นที่เข�อย�กบอกต่อ เช่น เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ร้�นไหน

ดังที่สุดในย่�นนี้ เพร�ะอะไร แล้วเข�อย�กเล่�เรื่องไหนให้คนรุ่นใหม่ ๆ  ฟัง 

หรือก�รท่ีเร�ดีไซน์ก�รเล่�เร่ืองคว�มเช่ือในย่�นตรงบริเวณศ�ลเจ้� โดยทำ�เป็น

เซียมซีให้คนเข้�ม�เลือกเสี่ยงเซียมซีให้เลือกว่�สนใจเรื่องคว�มรัก ก�รเงิน 

หรือก�รง�น พอเลือกคำ�ทำ�น�ยที่ ต้องก�รแล้ว เร�ก็จะมีเส้นท�ง 

ก�รเที่ยวชมง�นต�มธีมที่เข�เลือกไว้ให้ เป็นต้น 

ส่วนหนึ่ ง ท่ี เราซี เ รียสเลยก็ คือ 
การหาข้อมูลและการตรวจสอบ
ข้อมูลว่าต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 
โดยเราก็ต้องใช้วิธีค้นข้อมูลแล้วก็
สอบถามจากคนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
คนรุ่นเก่า ๆ ที่เขามีสตอรีสามารถ
ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้  

กลุ่ม Photon ที่ประกอบด้วย ธนพล พิมพ์ผิว (เดียร์) ธนัชชา เขียวเกิด (ดรีม) และธีรพันธ์ุ คงพิเชฐกุล (ท็อป)



CREATIVE THAILAND  I  31

 ซ่ึงเร�รู้สึกว่�ก�รท่ีทำ�แบบน้ี มันจะทำ�ให้คนสนใจพ้ืนท่ีม�กข้ึน บริโภคของ

ในพื้นที่ม�กขึ้น หรือแม้แต่เดินสำ�รวจในเส้นท�งที่เคยไม่เป็นที่นิยมม�ก่อน 

คนในพ้ืนท่ีเข�ก็ได้บอกในเร่ืองท่ีเข�อย�กบอก ได้โชว์ส่ิงท่ีเข�ภูมิใจ คนท่ีเข้�ม�

ก็ได้เข้�ใจ ได้มีประสบก�รณ์ใหม่ ๆ และยังน่�จะเป็นประโยชน์ให้กับพื้นที่ 

เช่น ไปช่วยเพิ่มร�ยได้ให้ธุรกิจในย่�น จ�กจำ�นวนคนที่เพิ่มม�กข้ึนที่ 

เข้�ม�เยี่ยมชม แล้วก็ยังช่วยสร้�งบรรย�ก�ศ คว�มมีชีวิตชีว�ให้กับย่�นที่

เงียบเหง�ลงจ�กสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ที่ผ่�นม� อย่�งโควิด-19 ก็ทำ�ให้ไม่มี

นักท่องเที่ยว หรือมีคนเข้�ม�ในพื้นที่แถบนี้น้อยลง 

 

ทำาไมถงึคดิวา่การเลา่เรือ่งพ้ืนทีมั่นน่าสนใจถงึขนาดเอามาทำา
เป็นโปรเจ็กต์ได้ 
ทอ็ป : ผมมองว่�เร่ืองก�รใช้ชีวิตในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงมันมีผลม�ก ๆ  กับรูปแบบ

ก�รใช้ชีวิตของเร� อย่�งผมอยู่ห้วยขว�งม�ต้ังแต่เด็ก หน่ึงเลยคือเร�ก็จะ 

ชินกับรสช�ติอ�ห�รที่เร�ติด ที่เร�กินม�ตั้งแต่เด็ก ผมคิดว่�ภูมิศ�สตร์ของ

เมืองหรือถิ่นที่อยู่มันสร้�งค�แรกเตอร์หรือตัวตนของเร�ขึ้นม� เช่น ผมอยู่

กล�งเมือง แทบไม่มีต้นไม้ แล้วอ�ก�ศก็ร้อนม�ก ผมโตม�แบบนี้ ผมก็จะ

เป็นคนชอบใส่เส้ือยืดอย่�งเดียวเพร�ะมันไม่ร้อน ไม่อึดอัด หรืออย�กก�รท่ี 

เร�กจ็ะมองพืน้ทีท่ีเ่ร�อยูใ่นแบบของเร� สำ�หรับผม หว้ยขว�งมนัจะแบง่เปน็

สองโซน โซนหนึ่งจะเป็นคอนโดไปหมดแล้ว ส่วนอีกโซนก็ยังมีบ้�นเก่� ๆ 

ตึกเก่� ๆ อ�ยุประม�ณ 30-40 ปีก็ยังมี ซึ่งผมคิดว่�ตึกเก่� ๆ พวกนี้มัน

ค่อนข้�งมีเสน่ห์ ผมสงสัยเสมอว่�คนสมัยนั้นเข�คิดได้ยังไงที่ดีไซน์หน้�ต่�ง

ม�อยู่ตรงนี้ หรือรูปทรงอะไรหล�ย ๆ อย่�งของบ้�นเก่� ที่มันทำ�ให้เร�ได้

เรียนรู้โดยที่ไม่รู้ตัว

การท่ีเราทำาโปรเจ็กต์น้ีก็น่าจะช่วย
ให้คนกลบัมามองเรือ่งภูมิทศัน์ของ
เมืองหลวงกนัมากขึน้ เพราะไอเดีย
สำาคัญเลยคือเราอยากให้คนเดิน 
เราเชื่อว่าการเดินมันจะทำาให้ผู้คน
ได้ใช้เวลาในพื้นท่ีมากข้ึน ได้มอง
เห็นอะไรหลาย ๆ  อยา่งในมุมมองท่ี
ใกล้ชิดขึ้น

ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ เราอยากเห็นภูมิทัศน์ของเมืองหลวง
ของเราพัฒนาไปทางไหนอีกบ้าง
ดรีม : สว่นตวัคดิว�่ก�รทีเ่ร�ทำ�โปรเจก็ตน้ี์กน่็�จะช่วยใหค้นกลบัม�มองเร่ือง

ภูมิทัศน์ของเมืองหลวงกันม�กข้ึน เพร�ะไอเดียสำ�คัญเลยคือเร�อย�กให้ 

คนเดนิ เร�เช่ือว�่ก�รเดนิมนัจะทำ�ใหผู้ค้นไดใ้ชเ้วล�ในพืน้ทีม่�กข้ึน ไดม้อง

เห็นอะไรหล�ย ๆ อย่�งในมุมมองที่ใกล้ชิดข้ึน เพร�ะทุกวันน้ีเวล�คนจะ

เดินท�งไปไหน เร�ก็มักจะใช้รถยนต์หรือรถส�ธ�รณะ แต่สิ่งที่กลุ่มเร�คิด

คือ เร�คิดว่�มันอ�จจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ระหว่�งท�ง ที่ทำ�ให้คนสนุกกับ

ก�รเดิน กับก�รสำ�รวจเมืองม�กข้ึน ซ่ึงนอกจ�กจะได้เห็นอะไรท่ีแปลกใหม่แล้ว 

ก็น่�จะลดปัญห�รถติดไปได้บ้�ง และที่สำ�คัญคือมันอ�จจะช่วยให้เร�เห็น

ประเด็นที่ต้องได้รับก�รปรับปรุงหรือพัฒน�ของพื้นที่จุดต่�ง ๆ ได้ม�กขึ้น 

เพร�ะว่�ย่ิงคนเข้�ถึงพ้ืนท่ีม�กข้ึน พ้ืนท่ีน้ัน ๆ ก็น่�จะมีแนวโน้มท่ีจะเจริญข้ึน

เหมือนกัน

 

ท็อป : ผมเห็นด้วยกับก�รว�งผังเมืองที่ดี ผมเป็นหน่ึงคนเมืองที่ใช้วิธี 

ก�รเดินอยู่แล้ว ผมชอบเดินเล่นในกรุงเทพฯ เพร�ะว่�เร�จะได้เห็นร้�น 

บ�งร้�นที่มันแปลกต� คิดว่�ถ้�ผังเมืองมันดีข้ึน คนก็อ�จจะเข้�ถึงเมือง 

ในแบบที่ควรจะเป็นม�กขึ้น 

 

บิ๊ก : ผมอย�กแชร์เคสเร่ืองของคลองในกรุงเทพฯ หรืออย่�งฝั่งบ�งมด 

แถวบ�้นผม มนัจะมพีืน้ทีท่ีเ่ปน็คลองซึง่เปน็ทีเ่ปลีย่ว แลว้วนัหน่ึงก็มอี�จ�รย์

ท่�นหนึ่งทำ�โครงก�รเกี่ยวกับเรื่องก�รใช้จักรย�นริมคลอง เริ่มม�ติดไฟเพ่ิม

เพ่ือคว�มปลอดภัย คือก�รปรับอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ แค่น้ี ก็ส�ม�รถทำ�ให้ 

คนเข้�ถงึพืน้ทีท่ีไ่ม่เคยมีใครเข้�ถงึม�ก่อน ไดรั้บรู้ถงึวิถชีีวติของคนริมคลอง

ได้ และเป็นก�รพัฒน�และเพิ่มประโยชน์ของพื้นที่นั้นด้วย สุดท้�ยที่ตรงนั้น

ก็กล�ยเป็นคอมมูนิตี้ที่คนจะนัดกันม�ปั่นจักรย�น พอมีนักท่องเที่ยว มีคน

เข้�ไป ก็เกิดร้�นข�ยของ เศรษฐกิจในนั้นก็ดีขึ้นม� 
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ย่านในดวงใจของแต่ละคน
เต๊ : บางบอน/บางมด - ส่วนใหญ่ผมจะอยู่แถว ๆ  โซนบ�งบอน บ�งมด เพร�ะเป็นพื้นที่ที่ยังมีธรรมช�ติอยู่เยอะ ร่มเย็นแต่ถ้�ให้เลือก ผมคงเลือกที่โรงเรียน

รุ่งอรุณ เพร�ะสมัยที่ผมเรียนที่นั่นมันรู้สึกสบ�ยแล้วก็ผ่อนคล�ย

 

บิ๊ก : หัวลำาโพง - ผมว่�เป็นย่�นที่สวยและก็มีเสน่ห์ม�ก ทั้งด้�นสถ�ปัตยกรรม และพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ที่เชื่อมต่อกันอย่�งแถว ๆ วัดมังกร

 

ท็อป : หัวลำาโพง - ผมขอใช้คำ�ว่�มันเป็นเมืองเริ่มต้น เพร�ะมันมีทั้งรถไฟ ท่�เรือ ป้�ยรถเมล์ ที่สำ�คัญคือแถวนั้นอ�ห�รอร่อย ตึกสวย น่�เดินเล่น 

 

เดียร์ : อารีย์ - เป็นย่�นอ�ห�รอร่อย ค�เฟ่สวย ๆ เยอะ แล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่ ๆ ให้เสพเสมอ  

 

ดรีม : ย่านเมืองเก่า สงขลา - จริง ๆ เกิดที่สมุทรปร�ก�รแล้วก็ใช้ชีวิตแต่ในกรุงเทพฯ แต่ปีที่แล้วได้ลงไปสงขล�เป็นครั้งแรก แล้วประทับใจม�กตรงย่�น

เมืองเก่� ชอบทั้งตึก สี วิถีชีวิต อ�ก�ศ และก�รประยุกต์พื้นที่ให้เข้�กับวิถีชีวิตของเข� รวมถึงอ�ห�รที่มีคว�มเป็นใต้ผสมกับจีนอย่�งลงตัว ถึงแม้จะเป็น

ย่�นเมืองเก่�ที่มีแต่คนสูงอ�ยุแต่มันก็ดูชิคม�ก ๆ ค่ะ

พบกับอินเทอร์แอกทีฟโชว์เคส Newness ได้ในเทศก�ลง�นออกแบบกรุงเทพฯ 2564 ระหว่�งวันที่ 8-16 พฤษภ�คม 2564 ณ บริเวณย่�นสร้�งสรรค์เจริญกรุง-ตล�ดน้อย
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เรื่อง : นพกร คนไว

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
รกัษาธรรมชาตไิด้อย่างไร

ก�รสร้�งชุดข้อมูลเชิงลึกด้�นภูมิศ�สตร์จะช่วยให้ธุรกิจค�ดก�รณ์และแก้ปัญห�

เฉพ�ะท�งได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location 

Intelligence) ที่อ�ศัยก�รสร้�งชุดข้อมูลด้วยเคร่ืองมือหล�ยประเภท เช่น 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ GIS1  ข้อมูลประช�กร ก�รจร�จร อินเทอร์เน็ต และ

โซเชียลมีเดีย เพื่อประกอบกันเป็นข้อมูลแผนที่ที่แสดงคว�มสัมพันธ์ของ 

ชุดข้อมูลได้อย่�งชัดเจนนั้น นอกจ�กเป็นประโยชน์ท�งธุรกิจแล้ว ก็ยังช่วย

ประเมินคว�มสูญเสียและผลกระทบท�งส่ิงแวดล้อมได้ดังตัวอย่�งเหล่�น้ีอีกด้วย

สำารวจทุกซอกมุมของมหาสมุทร
ก�รเข้�ใจโลกใต้ท้องทะเลอ�จไม่ใช่เร่ืองย�กอีกต่อไป เม่ือบริษัทอีเอสอ�ร์ไอ (Esri) 

ผู้พัฒน�ซอฟต์แวร์ด้�น GIS ที่ได้พัฒน�แผนที่ส�มมิติ Ecological Marine Units 

(EMUs) ข้ึนเพื่อช่วยให้เร�เข้�ถึงข้อมูลพื้นฐ�นและเข้�ใจคว�มสัมพันธ์ท�ง

ก�ยภ�พของมห�สมทุรไดล้กึถงึเขตอบสิโซเพล�จกิ (Abyssopelagic Zone) 

ที่ระดับน้ำ�ลึกกว่� 4,000 เมตร ท้ังยังส�ม�รถแสดงผลด้�นอุณหภูมิ คว�มเค็ม 

ระดับออกซิเจนในท้องทะเลทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่

เปน็ประโยชน์สำ�หรับองคก์รทีม่พีนัธกิจในด�้นก�รรักษ�ระบบนิเวศท�งทะเล 

ก�รฟื้นฟูคว�มอุดมสมบูรณ์ และก�รประมงแบบยั่งยืน ให้เข้�ใช้ข้อมูลผ่�น

เว็บไซต์และแอพพลิเคชันได้อย่�งสะดวก โดย ดอว์น ไรต์ (Dawn Wright) 

นักภูมิศ�สตร์และสมุทรศ�สตร์ช�วอเมริกัน ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ด้�น

วิทย�ศ�สตร์ของบริษัทอีเอสอ�ร์ไอ กล่�วว่� “ข้อมูลท�งภูมิศ�สตร์จะช่วยให้

เร�มองเห็นคว�มซับซ้อนของท้องทะเลได้อย่�งถูกต้อง” 

ต่อชีวิตให้สัตว์ใกล้สูญพันธ์
Map of Biodiversity Importance (MOBI) เป็นผลง�นขององค์กรไม่แสวงห� 

ผลกำ�ไรท่ีช่ือ NatureServe ซ่ึงได้สร้�งรูปแบบแผนท่ีท่ีแสดงบริเวณวิกฤต 

ของแหล่งท่ีอยู่อ�ศัยของสัตว์และพืชที่ใกล้จะสูญพันธ์ไว้กว่� 2,216 ชนิด  

ด้วยคว�มช่วยเหลือในด้�นทรัพย�กรและคว�มเช่ียวช�ญจ�กโครงก�ร AI 

for Earth ของบริษทัไมโครซอฟท ์บริษทัอเีอสอ�ร์ไอ และองคก์ร The Nature 

Conservancy พร้อมด้วยระบบ Machine Learning ทำ�ให้ MOBI ส�ม�รถ

ใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อทำ�น�ยวิวัฒน�ก�รของระบบนิเวศอันจะช่วยให้ 

ก�รค�ดก�รณ์คว�มอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตในพ้ืนท่ีเส่ียงเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ม�กขึ้น 

ที่ม� : บทคว�ม “Chengeta Wildlife Wields Location Intelligence to Fight Poachers” 
โดย David Gadsden จ�ก esri.com / บทคว�ม “Five Myths about Location Intelligence” 
โดย Matthew Lewin จ�ก esri.com / บทคว�ม “From Constellation to Coral Reefs” 
จ�ก nature.org / บทคว�ม “Mapping the deep: A new age of exploration” โดย 
Dawn Wright จ�ก greenbiz.com / บทคว�ม “New Map Sets Framework for Describing 
Ocean Ecology in Unprecedented Detail” โดย Esri Insider จ�ก esri.com / บทคว�ม 
“The Nature Conservancy Publishes First-Ever Detailed Maps of All Caribbean 
Coral Reefs” จ�ก esri.com / บทคว�ม “The Map of Biodiversity Importance” โดย 
Esri Insider จ�ก natureserve.org / บทคว�ม “Tracing Each Oyster from Tide to Table” 
โดย Caitlyn Raines จ�ก esri.com

1 Geographic Information System (GIS) หรือ ระบบส�รสนเทศภูมิศ�สตร์

พิทักษ์ป่าด้วยแผนที่อัจฉริยะ
ผลกระทบที่เร�อ�จค�ดไม่ถึงของก�ร

ระบ�ดของโควิด-19 ก็คือจำ�นวน 

ก�รรุกล้ำ�พื้นที่ป่�และก�รล่�สัตว์อย่�ง

ผิดกฎหม�ยที่เพิ่มม�กข้ึน ขณะที่ 

เจ้�หน้�ที่ก็ไม่ส�ม�รถล�ดตระเวนได้

ท่ัวถึง จนส่งผลกระทบต่อก�รทำ�ง�นของเจ้�หน้�ที่พทัิกษ์ป่�โดยเฉพ�ะในเขต

ส�ธ�รณรัฐแอฟริก�กล�ง แคเมอรูน คองโก ม�ลี และบูร์กิน�ฟ�โซ องค์กร 

Chengeta Wildlife จงึไดพ้ฒัน�ก�รก�รเกบ็ข้อมลูเชิงแผนทีเ่พือ่ใช้แกป้ญัห�

ก�รล่�สัตว์อย่�งผิดกฎหม�ย ที่เร่ิมจ�กก�รจัดอบรมเจ้�หน้�ที่ให้ลงพื้นที่ 

เก็บข้อมูล ตรวจสอบพื้นที่ และแกะรอยก�รตั้งแคมป์และล่�สัตว์ของเหล่�

น�ยพร�นผิดกฎหม�ย จ�กนั้นจึงนำ�ข้อมูลส่งต่อแก่ผู้เชี่ยวช�ญในก�รสร้�ง

แผนที่เพื่อค�ดก�รณ์ก�รล่�สัตว์ในอน�คต แผนที่น้ีจะช่วยให้เจ้�หน้�ที่

ส�ม�รถใช้ข้อมูลเพื่อประเมินสถ�นก�รณ์และว�งแผนปฏิบัติก�รได้อย่�ง

รวดเร็วและปลอดภัยม�กยิ่งขึ้น

 ก�รมีชุดข้อมูลเชิงลึกท�งด้�นภูมิศ�สตร์ส�ม�รถสร้�งประโยชน์อย่�ง

มห�ศ�ลใหแ้กก่�รฟืน้ฟแูละรักษ�ระบบนิเวศทีไ่มเ่พยีงเปน็ประโยชน์ในด�้น

สภ�พแวดล้อมเท่�น้ัน แต่ยังช่วยค�ดก�รณ์ก�รเติบโตของระบบเศรษฐกิจ

ได้ด้วย ในอน�คตเร�อ�จได้เห็นเทคโนโลยีที่แม่นยำ�และมีประสิทธิภ�พ 

ม�กข้ึนที่จะช่วยให้มนุษย์ส�ม�รถรักษ�พื้นที่ท�งธรรมช�ติหรือระบบนิเวศ

ให้ยั่งยืน ไปพร้อมกับคว�มช�ญฉล�ดในก�รนำ�ข้อมูลม�ใช้เพื่อขย�ย 

ก�รเติบโตของเศรษฐกิจระดับโลก 
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