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	 กรุงเทพมหานคร….	 เมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพในการพัฒนา	 เปิด
รับผู้คนที่พร้อมจะเติบโตและก้าวไปสู่ความทันสมัยในโลกแห่งอนาคต	 ความ
หลากหลายของผู้คน	วิถีแห่งความคิด	ความเช่ือ	การแข่งขัน	การใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ	
ตลอดจนกระทั่งวิธีการในการดำาเนินชีวิตที่แตกต่างกันก่อให้เกิดความขัดแย้ง	
ทุกคนมุ่งโหยหาความสำาเร็จให้แก่ตัวเอง	ความเป็นปัจเจกเฉพาะบุคคลกลาย
เปน็เรือ่งสำาคญัจนหลงลมืบางอยา่งทีห่ลอ่หลอมและคงความเปน็สงัคมทีด่ใีห้
คงอยู่
	 สิง่เหลา่นีท้ำาใหช้วีติคนเมอืงเกดิความวุน่วาย	เตม็ไปดว้ยปญัหาหลายๆอยา่ง
ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น	ไม่ว่าจะเป็น	ความแออัด	รถติด	มลภาวะ	พื้นที่สีเขียวใน
เมืองที่หายากขึ้นทุกที	 สวนทางกับปริมาณขยะที่ไร้การจัดเก็บที่สามารถพบ
เจอได้ตลอดริมทางเดินและถนนโดยทั่วไป	 ปัญหานำ้าท่วมขังที่เหมือนจะไม่มี
ทางแก้ไข	และอีกมากมาย	
	 การที่คนมองเรื่องของตัวเองเป็นสาระสำาคัญเพียงอย่างเดียว	 คิดแต่ตัวเอง	
มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน	 ทำาให้มองข้ามการร่วมมือ	 ความเป็นทีมความ
เป็นกลุ่มก้อนของสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน	 ลืมที่จะมองไปที่ปัญหา	 ลืมที่จะช่วย
กันแก้ไข	 และปล่อยให้ปัญหาต่างๆ	 ยิ่งพันเกลียวแน่นขึ้นจนกลายเป็นเรื่อง
ปกติของสังคม	
	 ความร่วมมือกัน	(Collaboration)	คือ	กุญแจแห่งการเริ่มต้น	ที่จะเปิดรับทุก
คนมาชว่ยกนัสรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ 		เพราะเชือ่วา่สิง่ดีๆ ไมส่ามารถกอ่กำาเนดิไดจ้าก
ใครคนใดคนหนึง่	เราเชือ่วา่ทกุคนมพีลงังานดา้นบวกของตนเอง	มคีวามมุง่มัน่	
และความสรา้งสรรค	์เพยีงแตเ่ราจะทำาอยา่งไรทีจ่ะสามารถเปดิพืน้ทีใ่หค้นกลุม่
น้ี	หรือคนในสังคมท่ีมองเห็น	และตระหนักถึงเร่ืองดังกล่าว	ออกมาช่วยกัน	ผลักดัน	
แบ่งปัน	และนำาเสนอวิธีคิดเพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนตัวเอง	คนใกล้ตัวและเมือง
นี้ให้น่าอยู่ขึ้น
	 การ	Collaboration	คือการร่วมมือกัน	เพื่อช่วยกันหาคำาตอบสำาหรับปัญหา
ต่างๆ	 ซึ่งบางเรื่องอาจเป็นเรื่องง่ายๆ	 ที่กลายเป็นปัญหาที่เราต้องเจอทุกวัน	
หรอือาจเปน็เรือ่งใหญร่ะดบัประเทศจนเหมอืนวา่จะไมม่คีำาตอบหรอืหนทางให้
เราผา่นไปได	้แตด่ว้ยการรว่มมอืกนั	การดงึกลุม่คนทีม่ทีกัษะและความถนดัใน
ดา้นทีต่า่งกนั	ซึง่เราไมไ่ดมุ้ง่เนน้แคค่นในองคก์รใดองคก์รหนึง่		แตอ่ยากชวนถงึ
ผูค้น	องคก์ร	สถาบนัภายนอกทีอ่นนัดาฯ	ไดร้ว่มงานดว้ยมารว่มสรา้งพลงังาน
ด้านบวกนี้ด้วยกัน	เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความหวังอีกต่อไป		วันนี้เราได้เริ่มแล้ว
เราไดเ้หน็พลงังานดา้นบวกไดถู้กขบัเคลือ่น	ไดเ้หน็พลงัของคนรุน่ใหม	่คนทีเ่ปน็
ความหวังของการเปลี่ยนแปลงอนาคตไปในทางที่ดีขึ้น	คนที่จะเข้ามาร่วมกับ
เราในการพัฒนาหา	Solutions	ต่างๆ	ที่จะทำาให้ชีวิตคนเมืองดีขึ้น	มีความสุข
มากขึ้น	และเติบโตขึ้นแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง

 Bangkok…the metropolitan of great potential where new developments are 
initiated and people are ready to thrive and embrace the progresses that the future 
will bring. But the diversity of the city’s inhabitants be there their different mindsets, 
beliefs, competitive drive or lifestyles, can be the causes of conflict. People strive 
to be successful and too prioritized by their own needs that they forget about what 
really contributes to the true well being of the society. 
 
 The quality of urban life is deteriorating. People are left confronting with chaos 
and confusion of overcrowded living space and public transportation, unmerciful 
traffic and pollution. Green space becomes scarce while the number of waste 
continues to grow in the opposite direction with city’s ability to efficiently manage 
it, causing the streets to be filled with garbage. Flood, among other issues, seems 
to be more unsolvable by the day. 

 Self-centeredness and selfishness have led people to overlook the power of 
collaboration; the strength that teamwork and harmony can bring to the society. 
We neglect to acknowledge the problems and the search for the right solutions as 
we tragically succumb to the dilemmas that are not only intensified but unwillingly 
accepted as a part of our lives and the society we live in.
 
 Collaboration, as a key to the new beginning, brings people together, for positivity 
is generated and reinforced, not by one but all . We believe in the positive energy, 
determination and creativity in each and everyone of us. The question is how can 
we create a platform for the people of such creative power and those who ac-
knowledge and realize the importance of collaboration to help propelling, sharing 
and proposing ideas and approaches that will bring change to the people at the 
individual level, and ultimately the urban scale. 
  
 Collaboration is the coming together of ideas in the search for the most suitable 
solutions. Problems can be simple situations we come across in our daily life, or 
something of great complication and scale that seems too hard to overcome. 
But through collaboration, people of different expertise and skills can be brought 
together; talented individuals and organizations that may not have to be a part of 
Ananda Development, all can help propel the positive force. It’s the power of the 
new generation who will be the hope for the brighter future. These people will join 
us in the search and development of urban solutions that will make every life in 
the city better and happier than ever. Together and with true sustainability, we will 
continue to grow. 
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THE INSIGHT OF 
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20
IDEAS FOR
THE BETTER 
CITY
by

Influencers

	 เรามีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนา	Urban	Living	
Solutions	 เพื่อทำาให้คนกรุงเทพฯ	และคนเมือง	
มีชีวิตท่ีดีข้ึน	 มีธรรมชาติมากข้ึนในอนาคต	 แต่
สิ่งน้ีไม่สามารถทำาคนเดียวได้	 เพราะกรุงเทพฯ	
และวันพรุ่งน้ีท่ีดีกว่าเกิดจากบทบาทหน้าท่ีของ
เราทุกคน	

	 เราจึงได้ให้	20	 Influencers	ได้ร่วมแชร์ไอเดีย	
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ร่วมหาคำา
ตอบสำาหรับพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคน
เมืองที่ดีขึ้น	เพื่อในวันนี้	และเพื่อวันพรุ่งนี้

	 It	is	our	determination	to	develop	urban	
living	solutions	for	the	higher	quality	of	life
where people are granted greater access 
to	nature.	But	such	aspiration	cannot	be
solely	achieved	for	the	better	tomorrow	of	
Bangkok	begins	with	all	of	us.

	 20	influencers	are	invited	to	share	their	
ideas	 and	 inspire	 everyone	 to	 find	 the	
solutions	that	will	strengthen	the	livability	
of	Bangkok	and	the	spirit	of	its	dwellers,
making today glorious and tomorrow even 
more extraordinary.

What is the big idea of “Today. Together. Tomorrow.”?
 “Ananda Development is shifting their brand mission as a leap forward towards 
their vision in helping to create a better city. A task that can’t be achieved alone. 
That is why, with their positioning as “Urban Living Solutions” at its core, Ananda 
has launched UrbanTech – A platform for people with different skill-sets to come 
together and collaborate to create solutions that will improve quality of life. 
 “Today. Together. Tomorrow.” is a big idea with big ambitions that compliments 
this shift. To not only build a city, but to build a better tomorrow, together. The 
idea embraces the culture of togetherness, and inspires a shift in our mindset. It 
celebrates collaboration, empowering individuals to share their passion, ideas and 
talent to shape the face of tomorrow.”

What is inspiration behind the concept “Today. Together. Tomorrow.”?
 “The world we live in nowadays has unfortunately turned into a place full of 
competition. Take a look around us, everyone is striving with so much focus on our 
personal and material success, turning us into selfish and egocentric creatures, 
programmed to survive in our daily rat race, with the hope that our lives would be 
better tomorrow. Makes one wonder where has all the kindness gone amongst us, 
the so-called humankind? 
 Thailand is known to be one of the friendliest place on Earth. But today, we have 
turned into a society where we all strive for independent praise. However, Thais 
have proven to be a strong nation, when they do join forces. 
 As an old proverb says “If you want to go quickly, go alone. If you want to go 
far, go together.”  We invite the generation of tomorrow to come together, today. 
Bangkok is a City full of potential and talented people. Through our campaign 
concept, we aim to motivate millennials to live their dreams and passions, but start 
working hand-in-hand. Encouraging them to embrace a culture of collaboration. 
Empowering every passionate individual to come together today, and help build 
a better tomorrow by inspiring each other.”

Why come up with keyword “Today. Together. Tomorrow.”?
 “It’s a catchy campaign slogan, with a deeper meaning. 
Even though it is opened to interpretation, one take-out remains: Together.”

 Why does this campaign used the hash tag #WeCulture?
 “It’s the today’s version of “There’s no ‘I’ in ‘TEAM’. A reminder to shift our 
mindset of it all being about “me” into a “we” mindset. The hashtag also acts as a 
community, a place where like-minded people can come together. Thus creating, 
a hub to meet those sharing the same ambition and vision.”

What is the design concept of #WeCulture’s logo?
 “It’s all about ‘WE’. The letters ‘W’ and ‘E’ are made of different shaped and 
sized polygons. It celebrates the fact that we are all individuals with unique talent, 
but we compliment each other to form a strong bond.”

What is your idea for the “Better City”?
 “Everyone has certainly a different view of what a better city should look like. 
However, one thing in common, that those imagination of a better city has, is a 
better living. A better quality of life for all of us. 
 But before we think too much about that distant future, a better city starts by 
fixing and solving the problems we face today. Improving our everyday, will lead 
to a better city sooner rather than later.”

แนวคิดหลักของ “Today. Together. Tomorrow.”
	 “อนันดาฯ	กำาลังปรับเปลี่ยนพันธกิจของแบรนด์	(Brand	Mission)	เพื่อขยับ
เข้าใกล้วิสัยทัศน์	 (Vision)	ที่มุ่งช่วยสร้างเมืองที่ดีกว่า	อันเป็นภารกิจที่ไม่อาจ
สำาเรจ็ไดห้ากทำาคนเดยีว	นัน่คอืเหตผุลวา่ทำาไมอนนัดาฯ	ทีย่ดึมัน่ใน	Positioning	
ที่ว่า	‘Urban	Living	Solutions’	จึงเปิดตัว	UrbanTech	แพลตฟอร์มรวบรวมคนที่
มีความสามารถต่างกัน	ให้มาร่วมมือกันเพื่อสร้าง	Solutions	ที่จะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
	 “Today.	Together.	Tomorrow.	คือ	Big	Idea	ที่มาพร้อมความทะเยอทะยาน
อันยิ่งใหญ่	ที่สอดรับกับความตั้งใจดังกล่าวมาข้างต้น	ซึ่งไม่ใช่เพียงการสร้าง
เมอืง	แตเ่ปน็การสรา้งอนาคตทีด่กีวา่รว่มกนั	ไอเดยีดงักลา่วโอบรบัวฒันธรรม
ของความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	ท้ังยังบันดาลใจให้วิธีคิดของเราเปล่ียนไปจากเดิม	
ไอเดียน้ีส่งเสริมการร่วมมือกัน	ให้ปัจเจกบุคคลร่วมแชร์ความหลงใหล	ไอเดียและ
ความสามารถพิเศษกัน	เพื่อสร้างโฉมหน้าของวันพรุ่งนี้”

ที่มาของแรงบันดาลใจสู่แนวคิด “Today. Together. Tomorrow.”
	 “โลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้	 กลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน	
ไม่ว่าจะมองไปทางไหน	 ก็เห็นทุกคนต่างดิ้นรนโดยมีโฟกัสอยู่ที่ความสำาเร็จ
ส่วนตัว	 ความสำาเร็จทางวัตถุ	 ทำาให้เรากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัว	 นึกถึง
แต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่	 เราถูกโปรแกรมให้เอาตัวรอดในการแก่งแย่งชิง
ดีประจำาวัน	ด้วยความหวังว่าชีวิตในวันข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่	สิ่งนี้ทำาให้
เกิดคำาถามตามมาว่า	 ความเห็นอกเห็นใจที่เคยมีในมวลมนุษยชาติมันหาย
ไปไหนหมด
	 “ประเทศไทย	เปน็ทีรู่จ้กัในนามหนึง่ในสถานทีท่ีเ่ปน็มติรทีส่ดุในโลก	แต่วันน้ี	
เรากลายเป็นสังคมที่ต่างคนต่างแสวงหาคำายกย่องส่วนตัว	 อย่างไรก็ดี	 คน
ไทยนั้นเคยพิสูจน์แล้วว่าเป็นชาติที่แข็งแกร่งเมื่อรวมพลังกัน	 และดั่งคำากล่าว
ในอดีตที่ว่า	‘หากอยากไปเร็ว	ให้ไปคนเดียว	หากอยากไปไกล	ให้ไปด้วยกัน’	
วนันี	้เราเชญิชวนใหค้นรุน่ใหมม่ารวมตวักนั	กรงุเทพฯ	เปน็เมอืงทีเ่ปีย่มดว้ยคน
ที่มีความสามารถและฝีมืออยู่แล้ว	 ด้วยคอนเซ็ปต์ของแคมเปญเรา	 เราตั้งใจ
จะเป็นแรงกระตุ้นให้	Millennials	 ใช้ชีวิตดั่งที่ฝันและตั้งใจ	หากแต่เริ่มทำางาน
ร่วมกัน	เราส่งเสริมให้พวกเขาโอบรับวัฒนธรรมแห่งการร่วมมือกัน	สนับสนุน
ให้ทุกคนท่ีมี	 Passion	 มารวมตัวกันวันน้ี	 และช่วยสร้างพรุ่งน้ีท่ีดีกว่าผ่านการ
บันดาลใจกันและกัน”

ทำาไมต้องเป็นคำาว่า “Today. Together. Tomorrow.”
	 “นีค่อืสโลแกนสำาหรบัแคมเปญทีจ่ำางา่ย	ทัง้ยงัซอ่นนยัความหมายลำา้ลกึ	ถงึ
แมว้า่สโลแกนนีจ้ะเปดิตอ่การตคีวาม	แตใ่จความสำาคญัทีเ่ราอยากใหค้นนำาไป
ใช้จะยังคงอยู่เสมอ	นั่นคือคำาว่า	Together”

ทำาไมแคมเปญนี้ต้องใช้ #WeCulture
	 “แฮชแท็กนี้เปรียบเสมือนเวอร์ชั่นใหม่ของคำากล่าวที่ว่า	ไม่มีคำาว่า	‘ฉัน’	ใน
คำาวา่	‘ทมี’	เปน็เหมอืนคำาทีค่อยยำา้เตอืนใหเ้ราเปลีย่นวธิคีดิ	จากทีเ่คยมุง่สนใจ
แต่	‘me’	สู่	‘we’	ทั้งนี้	แฮชแท็กดังกล่าวยังทำาหน้าที่เป็นคอมมูนิตี้	หรือสถาน
ทีท่ีค่นทีม่คีวามคดิคลา้ยคลงึกนัสามารถมารวมตวักนั	ทำาใหเ้กดิเปน็	Hub	เพือ่
พบเจอคนที่มีความทะเยอทะยานและวิสัยทัศน์แบบเดียวกัน”

แนวคิดการออกแบบโลโก้ #WeCulture
	 “โลโก้นี้เล่นกับคำาว่า	‘WE’	โดยอักษร	‘W’	และ	‘E’	ประกอบสร้างขึ้นด้วย
รูปหลายเหลี่ยมต่างขนาดและรูปร่าง	สะท้อนข้อเท็จจริงที่ว่าเราทุกคนมีความ
สามารถที่แตกต่างไม่ซำ้าใคร	 แต่เราต่างเติมเต็มกันและกันเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง”

ไอเดียในการสร้าง “เมืองที่ดีกว่า”
	 “ทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างว่า	 เมืองที่ดีกว่าควรเป็นยังไงอยู่แล้ว	อย่างไรก็
ดี	สิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะนึกถึงเหมือนกันเมื่อพูดถึงเมืองที่ดีกว่า	คงจะเป็นชีวิต
ทีด่กีวา่	หมายถงึคณุภาพชวีติทีด่กีวา่สำาหรบัเราทกุคน	แตก่อ่นทีเ่ราจะใชเ้วลา
ครุน่คดิอยา่งหนกัเกีย่วกบัอนาคตทีย่งัมาไมถ่งึนัน้	เราเริม่สรา้งเมอืงทีด่กีวา่ได	้
โดยเริ่มจากแก้ปัญหาที่เรากำาลังพบอยู่ในทุกวัน	พัฒนาทุกวันของเราให้ดีกว่า
เก่า	นั่นแหละจะช่วยนำาไปสู่เมืองที่ดีกว่าได้ไม่ช้าก็เร็ว”

TODAY.TOGETHER.TOMORROW.
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Banchakitikun
ไพทยา บัญชากิติคุณ

ปัญหาที่คนเมืองรวมถึงคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
		 	“รถติด	ต้นไม้โดนตัดเกลี้ยง	ทางเท้าไม่มีที่เดิน	สายไฟรกรุงรัง	หลายสิ่งไม่
รองรับคนพิการ	และผู้สูงอายุ	เช่น	รถเมล์	ทางเท้า”
 
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมให้มากขึ้น #WeCulture
		 “คนหลายกลุ่ม	หลายหน่วยมีไอเดียเพื่อประโยชน์สาธารณะเยอะ	แต่เกือบ
ทกุครัง้ทำาไดย้าก	เนือ่งจากระบบการเมอืง	การจดัการ	หนว่ยงานรฐัตา่งๆ	ทำาให้
ไอเดียดีๆ	หลายอย่างไม่มีโอกาสเกิด	
	 ส่วนที่เราพอทำาได้	ด้วยความรู้	 ความสามารถและงานที่เราทำา	คือพัฒนา
โครงการต่างๆ	ที่มีโอกาสได้ทำา	ให้สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้งาน	
ผู้อยู่อาศัยให้ได้มากที่สุด	สร้างพื้นที่สีเขียว	สร้างสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ	
		 ถ้าโครงการพัฒนาต่างๆ	 ช่วยกันสร้างสวน	 และพื้นที่เปิดโล่งที่มีคุณภาพ
จะสามารถสร้างประโยชน์กับเมืองได้โดยตรง	 เป็น	 Pocket	Garden	 เป็นสวน	
สาธารณะระดับชุมชน	 ระดับเมือง	 ถ้าทุกโครงการพัฒนาเน้นคุณภาพส่วนนี้
พอประกอบกันทั้งหมด	ทำาให้เมืองดีได้อย่างสมบูรณ์	
		 การมีพื้นที่ตรงกลางที่มีคุณภาพให้สังคม	และชุมชนได้ใช้	อาจทำาให้คนใน
สังคมได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น	เปลี่ยน	‘ต่างคนต่างอยู่’	ให้	‘อยู่ร่วมกัน’	สิ่งเล็กๆ
ที่เราพอทำาได้นี้	น่าจะพอเสริมทัศนคติที่ดีของคนกับสังคมได้	และทัศนคติที่ดี
ของชุมชนจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองในทางที่ดีได้ครับ”
 
ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
		 “ในความหนาแน่นของเมืองยังมีพื้นที่บางพื้นที่ที่ยังปล่อยว่างไม่ได้ใช้
ประโยชน์	 มีอยู่ทั่วไปในหลายพื้นที่	 เช่น	พื้นที่ใต้ทางด่วน	 ใต้สะพาน	 เราน่า
จะสามารถนำาพื้นที่เหล่านี้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์เป็นพื้นที่ส่วนกลางของ
เมืองได้	 เราจะมีพื้นที่สันทนาการสาธารณะได้ทั่วเมือง	 เป็นลานกีฬา	 พื้นที่
ปั่นจักรยาน	และอื่นๆ	การนำาทักษะการออกแบบมาสร้างประโยชน์จากพื้นที่
ทิ้งว่างขนาดเล็กทั่วเมืองให้เป็น	 Commune	 Space	 Network	 จะทำาให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลางและลานกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง	 เป็นพื้นที่
อเนกประสงค์ที่ชุมชนสามารถใช้และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเมืองที่ดีขึ้นได้”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “Traffic, trees being unreasonably cut down, pavements with no space to walk 
on, messy electric wires, facilities that do not include people with disability and 
elderlies whether they’re public buses or sidewalks.”

It’s time for #WeCulture
 “There are different groups of people, different units from both governmental 
and private sector that propose some very useful ideas but most of the times 
they were not materialized due to the nature of our political system, as well as the 
administration of certain governmental agencies, so ultimately these ideas were 
not developed further. What we can do with the knowledge and ability that we 
have is to continue to develop these neglected but highly potential projects to help 
improve the quality of life of users and inhabitants whether they’re green spaces 
and quality urban environment. If these projects are initiated and materialized, 
they can contribute to the increase of green and public spaces, which have direct 
positive effect on the city itself such as the pocket garden that serves as a public 
park in the urban scale. If every developmental project is able put the focus on the 
qualitative aspect and if everything is brought together, the city can be improved 
and sustainably developed. The ability to provide the society and general public 
the access to quality public spaces can result in the better and closer connection 
between people. Turn solitariness into coexistence, that’s the small stuff we can all 
do. It’s one of the ways to reinforce positive attitude for people in the community 
and such collective attitude of a community or society will bring positive change 
to the city.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “Within the density of urban fabric, there are unoccupied spaces that are left 
unused from areas under express ways or bridges. We should be able to develop 
these spaces into the city’s public spaces. We can have public recreational spaces, 
sports grounds, cycling routes and so on. The use of design thinking and knowl-
edge to turn these small-scale unoccupied areas into communal space network 
will grant the general public a comprehensive access to the city’s public spaces. 
They’re the kind of multifunctional spaces where community members can use 
and live with as the quality of urban society can be truly improved.”

PARTNER, ARCHITECTS 49 LIMITED

การมีพื้นที่ตรงกลางที่มีคุณภาพให้สังคม และ
ชุมชนได้ใช้ อาจทำาให้คนในสังคมได้ใกล้ชิดกัน
มากขึ้น เปลี่ยน ‘ต่างคนต่างอยู่’ ให้ ‘อยู่ร่วมกัน’

TODAY.TOGETHER.TOMORROW.
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Tassanai Yan-ubol
ทรรศนัย ญาณอุบล

ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “สังคมที่ไร้นำ้าใจ	ขาดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม”
    
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น #WeCulture
		 “ผมว่าเราควรเริ่มจากจุดเล็กที่สุดก่อน	 ก็คือ	 ตัวเราเองนี่แหละ	 ปรับปรุง	
เปลี่ยนแปลง	สร้างนิสัย	สามัญสำานึก	ที่เห็นแก่ส่วนรวมให้กับตัวเรา	และต้อง
ทำาให้ได้	 จากนั้นก็เริ่มขยายออกไปสู่จุดที่ค่อยๆ	 ใหญ่ขึ้น	 ครอบครัวของเรา	
เพื่อนของเรา	ชุมชนของเรา	บริษัทของเรา	…”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 “ผมเปน็พวก	Multitasker	คอื	ดไีซเนอรท์ีท่ำามากกวา่แคก่ารออกแบบ	บรษิทั	
เอ็มบาสซี	ที่ทำาอยู่ก็จะทำางานที่เรียกว่า	Spatial	Design	ได้แก่	งานออกแบบ
อีเว้นท์	 งานออกแบบนิทรรศการ	 งานออกแบบความคิด	 เป็นต้น	 ที่กล่าวมา
นัน้ผมคดิวา่จะใชก้ารออกแบบเปน็เครือ่งมอืในการสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูค้นกับ
สังคม	ในพ้ืนท่ีๆ	หน่ึง	หรือหลายๆ	พ้ืนท่ีพร้อมๆ	กัน	เพ่ือสำารวจความคิด	กระตุ้น
ตอ่มสามญัสำานกึของผูค้น	ใหเ้หน็ความสำาคญัของวฒันธรรมการอยูร่ว่มกนัใน
สังคม	เพ่ือร่วมกันทำาสังคมเมืองให้ดีข้ึน	อาจจะออกมาในรูปแบบของ	Interactive	
Installation	หรือ	Exhibition	หรือแม้กระทั่ง	Event	ครับ”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “The selfish society that lacks of culture where people live together with respect 
and acceptance.”

It’s time for #WeCulture
 “I think we should start from the smallest unit, which is ourselves. Unyieldingly 
improve, adjust, and develop attitudes and common senses that value the public 
interest. Expand that awareness to the larger group of people, your family, friends, 
community, company…”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “I’m a multitasker. I’m a designer who does more than just design. My company 
focuses on spatial design, which encompasses event, exhibition and conceptual 
design. To achieve the ideas mentioned earlier, I think design can be used as a 
tool to facilitate interactions between people and the society. It can be through 
one particular space or other spaces simultaneously. The aim is to explore ideas 
and stimulate people’s awareness and common sense in order for everyone to 
acknowledge the importance of coexistence including their ability to contribute 
something for the improvement of the society. It may be realized in the form of an 
interactive installation, exhibition or even event.”

DESIGN DIRECTOR & FOUNDER, 
THE EMBASSY OF DESIGN 
TERRITORY

ผมว่าเราควรเริ่มจากจุดเล็กที่สุดก่อน ก็คือ ตัว
เราเองนี่แหละ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สร้างนิสัย 
สามัญสำานึก ที่เห็นแก่ส่วนรวมให้กับตัวเรา

TODAY.TOGETHER.TOMORROW.
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Pok Kobkongsanti
อรรถพร คบคงสันติ

ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “ก็ปัญหาในเมืองทั่วไป	 รถติด	อากาศร้อน	มลภาวะ	ภัยอันตรายต่างๆ	
รอบตัว”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น #WeCulture
	 “ใหม้องรอบๆ	ตวัวา่อะไรทีเ่ราสามารถทำาเเลว้เกดิผลดกีบัสงัคมรอบขา้งบา้ง	
ไมต่อ้งเปน็เรือ่งใหญ่ๆ 	กไ็ด	้ใหเ้ริม่จากเรือ่งเลก็ๆ	ในชวีติประจำาวนัเรา	อยา่งเชน่	
ไม่เเทรกคอสะพาน	ไม่เเซงคิวรถไฟฟ้า	เจอคนเเก่ก็ลุกให้นั่ง	ไม่ทิ้งขยะไม่เป็น
ที่	ตั้งใจทำางาน	มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทำาอยู่	ถ้าปลูกผักก็อย่าใส่ยา
ฆ่าเเมลง	ขายปลาก็อย่าใส่ฟอร์มาลีน	ประเทศที่เจริญเเล้ว	ประชาชนของเขา
จะมีความรับผิดชอบเเละใส่ใจในการกระทำาของตนเอง	 เเต่ละคนในชาติก็ตั้ง
ใจทำาสิ่งที่ตนเองทำาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้	เเล้วประเทศมันจะไม่เจริญได้ยังไง	
ประเทศทีพ่ฒันาตวัเองไดม้นัไมม่หีรอก	มนัมเีเตป่ระเทศทีถ่กูคนของเขาพฒันา
ขึ้นมา”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 “ปัจจุบันผมก็ทำางานท่ีต้องออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวหาเล้ียงลูกน้อง	และครอบครวั
อยู่เเล้ว	หลังๆ	มานี่พอได้งานออกแบบคอนโดฯ	ทีไร	ผมก็อดไม่ได้ที่จะเสนอ
ไอเดยีใหใ้ชพ้ืน้ทีส่เีขยีวของโครงการเปน็พืน้ทีส่าธารณะซะเลย	โครงการกไ็ดโ้ชว์
สีเขียวของตนเอง	ประชาชนก็ได้มองได้สัมผัส	อย่างงานของ	อนันดาฯ	เองก็
เกือบทุกงานเลยครับ	ที่เปิดพื้นที่ส่วนตัวให้คนส่วนรวมได้ใช้	ล่าสุดก็งาน	Ideo	
Q	Chula	Samyan	และที่กำาลังจะตามมาอีกไม่นานก็	Ashton	Silom	ด้วยครับ	
ลองคิดเล่นๆ	ดูนะครับ	อีกไม่นาน	2	ข้างทางบนถนนสุขุมวิทก็จะเต็มไปด้วย
คอนโดมิเนียม	ถ้าทุกคอนโดฯ	ทำาแบบที่ผมว่ามา	ไม่สร้างรั้วเเบ่งของเธอของ
ฉัน	ไม่เเน่ว่าอยู่ๆ	เราก็อาจจะมีสวนสาธารณะสีเขียวขนาดยักษ์ตลอดแนว	2	
ข้างทางใจกลางกรุงเทพฯ	เลยทีเดียวนะครับ”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “Problems you commonly find in urban space, traffic, the heat, pollutions, and 
the dangers and risks of living in the city in general.”

It’s time for #WeCulture
 “Look around and see the things you can do to make the lives of those around 
you and the society better. It doesn’t have to be big. Start with something small in 
your everyday life like following traffic laws, wait in line when you’re entering the 
sky train, give up your seat for the elderly if you can, put trash in the bin, focus on 
your job, be responsible in what you’re doing. Don’t use chemicals when you’re 
growing vegetables, don’t put formalin in the fish if you’re selling them. The citizens 
of developed countries are responsible for their own actions and they are dedicating 
in what they do. That’s how a country is developed. A country can’t develop itself, 
it’s the people that make the development happen.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “I make a living by designing green spaces. For projects that I work on lately, 
especially condominium projects, I couldn’t help but propose the idea of turning 
the project’s green space into a public space. Not only that the project gets to 
show off its beautiful landscape but the city’s inhabitants can be benefited by its 
presence. Ananda is one of the developers that open their projects for public access 
such as Ideo Q Chula Samyan or Ashton Silom. Think about how condominiums 
will occupy both sides of Sukhumvit Road in the future and if every project does 
what I propose, get rid of the fence and share their green spaces with the city, we 
can all have this expansive green landscape right in the heart of Bangkok.”

เเต่ละคนในชาติก็ตั้งใจทำาสิ่งที่ตนเองทำาให้ดีที่สุด
เท่าที่จะทำาได้ ประเทศที่พัฒนาตัวเองได้มันไม่มี
หรอก มันมีเเต่ประเทศที่ถูกคนของเขาพัฒนาขึ้น
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Virankabutra
พิชิต วีรังคบุตร

ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “การเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ	ไม่ว่าจะ
เปน็เรือ่งของการจดัการเวลาในแตล่ะวนัในการเดนิทาง	จนถงึการเขา้ถงึแหลง่
ความรู้ต่างๆ	ที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานในเชิงคุณภาพ”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น  #WeCulture
	 “เปิดใจ	‘ฟัง’	ให้มากขึ้น	มองประเด็นและปัญหาในเชิงองค์รวมให้มากขึ้น	
เพราะทุกสิ่งเชื่อมต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	และการหาโจทย์และสร้างพื้นที่ที่
จะเป็น	 Platform	 ให้สังคมสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างและแก้ไขให้ได้มาก
ที่สุด”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 “สร้าง	 Platform	 ที่เป็นพื้นที่เปิดสำาหรับกลุ่มคนที่มีความสนใจใกล้เคียง
หรือเกี่ยวเนื่องกัน	เพื่อให้มาร่วมกันสร้างสรรค์	แลกเปลี่ยนความคิดในการแก้
ปญัหาตา่งๆ	โดยตอ้งมเีครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลายในการแกโ้จทยต์า่งๆ”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “The inefficiency of the population’s access to the basic public utility whether it’s 
transportation or knowledge resources, which have not been used qualitatively.”

It’s time for #WeCulture
 “Learn to listen more. Look at problems and issues with a holistic point of view 
because everything is connected one way or the other. Finding subject matters 
or spaces that can be the platforms for the society to be a part of the process as 
much as possible whether it’s the creation or problem solving.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “Creating an open platform for people with common interest to create and 
exchange ideas as well as solutions. The tools and methods should be diversified 
in order for problems to be approached critically and comprehensively.”

EVENTS & EXHIBITION 
DIRECTOR, TCDC

เปิดใจ ‘ฟัง’ ให้มากขึ้น มองประเด็นและปัญหา
ในเชิงองค์รวมให้มากขึ้น เพราะทุกสิ่งเชื่อม
ต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
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ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “ปัญหาที่เจอทุกวันคือปัญหาจากคน	 ทุกวันนี้การใช้ชีวิตในเมืองมันยาก
ลำาบากมากขึ้น	คนไทยมีการแข่งขันกันเยอะมาก	มันทำาให้คนไทยเริ่มมีความ
เห็นแก่ตัวมากขึ้น	ทุกคนคิดถึงแต่ตัวเองเป็นหลัก”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น  #WeCulture
	 “เปลีย่นมมุมองความคดิ	จากตวัเองเปน็คดิเพือ่สงัคม	ทำาเพือ่สงัคมมากขึน้	
ถ้าสังคมดี	การใช้ชีวิตของเราก็จะดีด้วย”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 “การจะทำาใหส้งัคมดขีึน้มนัตอ้งเริม่จากตวัเองกอ่น	เราเปลีย่นจากตวัเรากอ่น
งา่ยทีส่ดุ	ฝกึใหค้ดิถงึผูอ้ืน่	การทำางานสตรทีอารต์มนัเหมอืนเปน็การปลดปลอ่ย
ทุกสิ่งที่มาจากตัวเองทั้งหมด	ทำาเพื่อตัวเอง	ทำาให้ตัวศิลปินพอใจ	แต่ก็ควร
คำานึงถึงส่ิงอ่ืนด้วย	ต้องดูว่าไปทำาความเดือดร้อนให้คนอ่ืนรึเปล่า	ถ้าจุดประสงค์
เราดี	งานท่ีทำาออกมาก็ไม่น่าจะเลวร้ายเท่าไหร่	มันเป็นความรับผิดชอบที่ทุกคน
ควรมีเป็นพื้นฐาน	ควรเห็นใจซึ่งกันและกัน	อย่าคิดเอาแต่ตัวเองเป็นหลัก	ทุก
ครั้งที่จะสร้างผลงาน	ควรมีความตั้งใจ	 การสร้างงานศิลปะตามท้องถนนมัน
ต่อยอดได้	 และการรู้จักการนำาศิลปะมาใช้เป็นจุดดึงดูดผู้คน	 นักท่องเที่ยว	
สามารถทำารายได้ให้พื้นที่ตรงนั้นได้	 เราต้องมีการร่วมมือส่งเสริมกัน	 ศิลปิน
สตรทีอารต์เมอืงไทยทีม่ฝีมีอืกม็อียูม่าก	ตอ้งรว่มพฒันาไปดว้ยกนั	รูจ้กัการนำา
มาใช้ให้ถูกที่ถูกทางก็จะเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองครับ”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “Problems come from people. Living a life in a city is harder than it used to be. 
The competition is higher and it makes everyone more selfish because the majority 
of people prioritize their own needs and demands.”

It’s time for #WeCulture
 “Change your selfishness into a force of contribution for the society you live in. 
If the society is good, your quality of life will be good.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “To make the society better, you have to start at yourself. Be the change. 
That’s the easiest way to go. Be more empathic. Working on my street art, it’s a 
way for me to let off my own steam. I do it for myself but there are other things 
to think about. You have to think about whether your work is going to cause any 
problems for anyone. If your intention is good, then the work shouldn’t be that 
bad. It’s the responsibility, which is something everybody should have. You have 
to try to understand others, try putting yourself in other people’s shoes, don’t put 
yourself only at the center. Every time you create something, you need to have the 
determination. There are plenty of rooms for Street art to ramify, but you have to 
work together as a collective force. There are many great street artists in Thailand 
so we all just have to grow and develop together. Use it right and you’ll see how 
your work can benefit the society.”

ปัญหาที่เจอทุกวันคือปัญหาจากคน ทุกวันนี้
การใช้ชีวิตในเมืองมันยากลำาบากมากขึ้น
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ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “เมืองมันเกิดจากคนอยู่รวมกัน	ปัญหามันมาจากการใช้พฤติกรรมของคน
หมู่มาก	และการโตของคนมันไม่พอกับกายภาพของเมือง	คือมันล้นแล้วครับ	
บางอยา่งมากไป	เชน่	คน	รถ	บางอยา่งนอ้ยไป	เชน่	ขนสง่มวลชน	พืน้ทีส่เีขยีว	
การกำาจัดของเสีย..แต่ทุกๆ	 วัน	 เราจะเจอเรื่องการเดินทางมันไม่สัมพันธ์กับ
เวลาใช้ชีวิตหนึ่งวัน	เราทำาได้กี่อย่าง....ในกรุงเทพฯ	ตอนนี้จะทำาอะไร	การเดิน
ทางคอืเปน็ตวักลางกำาหนดชวีติของแตล่ะวนัของคนคนนัน้เลย	เราเสยีหลายๆ	
อย่างกับเวลาตรงนี้”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น  #WeCulture
	 “ผมว่าถ้าเราคิดว่าตัวเองสำาคัญกว่าคนอื่น	มันเป็นปัญหา	แต่ถ้ามีทัศนคติ
ที่ว่าเราก็เป็นส่วนเล็กคนนึงในสังคม	 เริ่มอะไรเล็กๆ	 จากตัวเราก่อน	 เริ่มจาก
อะไรไม่ต้อง	‘พยายาม’	มาก	เพราะถ้าพยายามมันดูฝืน	เริ่มจากชีวิตประจำา
วันของเราเองไม่สร้างอะไรที่เป็นภาระให้สังคม	 ทั้งพฤติกรรม	 และวัตถุ	 ลอง	
Give	มากกว่า	Take	ดูในชีวิตประจำาวัน	ผมว่าจุดเริ่มง่ายๆ	นี้มาจากทัศนคติที่
ค่อยๆ	ปรับ	ในระยะยาวคงค่อยๆ	ดีขึ้น”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 “สำาหรับผมคำาว่าขอบเขต	 (Boundary)	ของเรา	ของเธอ	ที่เรา	ที่เธอ...	มัน
เปน็ตวัปดิกัน้ทีท่ำาใหเ้ราคดิแตต่วัเอง	ผมมไีอเดยีอยากเสนอการทำาใหค้ำานีจ้าง
ลงบ้าง	ด้วยการกำาหนดคำานี้จากสถาปัตยกรรมหรืองานออกแบบ	เรามองคำา
นี้ใหม่	กำาหนดสิ่งนี้ใหม่ในการออกแบบ	น่าจะทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น	อาจจะเริ่ม
จากเล็กๆ	ก่อน	จากในบ้านจนไปในสเกลเมืองครับ”	

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “A city is conceived from the coexistence of people. The problems come from 
the behaviors of a mass group of people. The growth of the population exceeds 
the physical capacity of the city. There are too many people and cars, while there’s 
not enough transportation system, green space, effective waste management… 
the time we spend on commuting everyday doesn’t really correspond with the 
time that we have. If you’re in Bangkok, commuting has becomes a very important 
factor in your everyday life because a tremendous amount of our time has been 
lost because of this problematic issue.” 

It’s time for #WeCulture
 “I think once you think you’re more important than others, that’s a problem. 
What everyone should realize is you’re just a small part of a society, and that 
change begins with you. We can start with something that we don’t have to try too 
hard, like how to live your everyday life without causing any burden to the society, 
whether it’s the aspect of one’s individual behaviors or the stuff that’s related to 
the use and disposal of physical objects. Try giving more than taking, and make 
that a part of your everyday life. It starts with people adjusting their attitudes and 
I think things will get better in the long run.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “For me, the word ‘boundary’, no matter whose boundary it is, makes us pri-
oritize our own needs, thoughts and demands. My idea is to mitigate the intensity 
of ‘boundary’ by creating a new definition through architecture or design. We can 
reinterpret the word and redefine it in a design that will make the city more livable. 
We can start with something small like at our own home before we expand it into 
the urban scale.”

PRINCIPAL, JUNSEKINO
ARCHITECT & DESIGN

Jun Sekino
จูน เซคิโน

มีทัศนคติที่ว่าเราก็เป็นส่วนเล็กคนนึงในสังคม 
เริ่มอะไรเล็กๆ จากตัวเราก่อน เริ่มจากอะไรที่
ไม่ต้อง ‘พยายาม’ มาก
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ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “ปญัหากค็อื	ทกุคนรูอ้ยูแ่ลว้วา่ปญัหาในเมอืงมอีะไรบา้ง	แตไ่มรู่จ้ะแกไ้ขมนั
อย่างไร	ทำาให้เรามองว่ารถต้องติด	ฝนตกแล้วเราต้องหาแท็กซี่ยาก	เป็นเรื่อง
ทั่วไป	แต่ผมมองว่าสังคมอื่นๆ	มีการปลูกฝังความคิดวิเคราะห์มองหาปัญหา	
และมองหาโอกาส	นัน่คอืเหตผุลวา่ทำาไมในความเปน็ผูป้ระกอบการจงึสามารถ
เปลีย่นแปลงสงัคม	และสิง่แวดลอ้มไปในทางทีด่ทีางออ้มได	้เพราะเราชว่ยผูค้น
ให้มองหาปัญหาในเมือง	และมองเห็นโอกาสในการทำาธุรกิจ	Startup	แต่สิ่งที่
สำาคัญกว่าว่ามีปัญหาอะไรบ้าง	 คือการที่จะเสริมสร้างชุดความคิดให้คนเป็น
นักแก้ปัญหา	ให้เครื่องมือที่จะสามารถวิเคราะห์	และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้
อย่างไร”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น  #WeCulture
	 “ผมว่าการสร้าง	We	Culture	ก็แค่การกลับไปสู่ความเบสิค	กลับไปสู่วิถีชีวิต
ท่ีมีสมดุลระหว่างความเป็นอิสระภาพ	การมีตัวตน	ท่ีร่วมกับการคำานึงถึงคนอ่ืน	
และความร่วมมือกัน	การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความไว้ใจ	 มีความสนิทสนม	จะ
ช่วยให้สังคม	และชุมชนน้ันแข็งแรง	น่าอยู่	และปลอดภัย	
	 จริงๆ	แล้วงานท่ีผมทำา	ก็เป็นการสร้างคอมมูนิต้ีอยู่แล้ว	ผ่านรูปแบบ	Coworking	
Space	พ้ืนท่ีทำางานท่ีคนได้	Collaborate	กับคนเจ๋งๆ	ได้ทำาอะไรท่ีมีความหมายใน
การเปล่ียนแปลงโลก	 หรือสร้างธุรกิจท่ีเแก้ปัญหาต่างๆ	 ของคนได้	 โดยเร่ิมต้น
จากการพูดคุยแลกเปล่ียน	 ได้สร้างคอนเนคช่ันใหม่ๆ	 และสร้างความสนิทสนม
กับคนอ่ืน	จากน้ันจึงนำาไปสู่การสร้างความไว้ใจ	การเปิดใจ	การแชร์ไอเดีย	การ
มีความฝันร่วมกัน	 การช่วยเหลือกันและกัน	 และอาจนำาไปสู่การทำาโปรเจคร่วม
กัน	จนถึงการต้ังบริษัทร่วมกัน	หรือลงทุนร่วมกันก็ได้	ซ่ึงสเต็ปแรกสำาหรับผมใน
การสร้าง	We	Culture	คือการสร้างคอมมูนิต้ี	การสร้างความสัมพันธ์	และความ
ไว้ใจกัน	ซ่ึง	Coworking	Space	ท่ีผมทำา	ก็ไม่ได้ต่างกับส่ิงท่ีคนเป็น	CEO	ต้องไป
ทำากับชุมชน	หรือภาครัฐต้องไปทำากับประชาชน	บริษัทต้องทำากับลูกค้า”	

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 	“คือการสร้าง	Coworking	Space	 ให้คนได้นำาไอเดียของตัวเองมาสานฝัน	
มาสรา้งแอพพลเิคชัน่	ฯลฯ	ยงัมไีมม่ากพอ	Coworking	Space	ทีเ่รามใีนปจัจบุนั
ส่วนหนึ่งก็เหมือนเป็นแค่ร้านกาแฟที่ตกแต่งสวยๆ	แต่คนทำางานไม่ได้คุยกัน	
ไม่ไดม้กีจิกรรม	หรอืเวริค์ชอ็ปทีจ่ะชว่ยพฒันาใหค้นทำางานไดพ้ฒันาตวัเอง	ได้
ขดัเกลาไอเดยี	และนำาพาความสำาเรจ็	ไอเดยีของผมจงึเปน็การสรา้ง	Coworking	
Space	ที่สร้างคอมมูนิตี้ให้กว้างขวางขึ้น	แต่ตอนนี้	Hubba	Coworking	Space	
มีแค่ที่เอกมัย	อ่อนนุช	และสยามฯ	ซึ่งพื้นที่เรายังน้อยเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลง	
กทม.	ให้กลายเป็น	Creative	City	จึงหวังว่า	Coworking	Space	อื่นๆ	ที่มีมิชชั่น
เหมือนกันน่าจะช่วยเหลือร่วมกันได้	 สนับสนุนให้คนอยากสร้าง	 Innovation	
และธรุกจิใหม่ๆ 	เราควรมสีถานทีท่ีเ่ปน็แหลง่บม่เพาะคนใหส้ามารถเปน็นกัแก้
ปัญหา	และลงมือทำาได้	ไม่ว่าจะเป็น	Startup,	NGO,	SME	หรือ	ดีไซเนอร์	ไม่
ว่าจะอยู่ในภาครัฐ	หรือเอกชน	ให้คนสามารถแก้ปัญหาและลงมือทำาได้”	

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “The problem is everybody knows that we have problems but nobody knows 
how to fix them. It’s raining and it’s almost impossible to get a taxi in this city but 
it becomes this common issue we have to live with. I think other societies culti-
vate critical thinking, which results in the way problems are viewed, analyzed and 
resolved. They look for opportunities and possibilities. It explains why within the 
role of an entrepreneur lies this ability to bring positive change to the society and 
environment, even in the indirect fashion because we are able to help people see 
these dilemmas happening in an urban space while we see a chance to develop 
a startup business at the same time. But what’s even more important than the 
problems themselves is how we can reinforce this mindset for people to be problem 
solvers, providing them the tool that can help them analyze and reach the solution 
sustainably.”

It’s time for #WeCulture
 “I think the formation of We Culture is going back to the basic; a return to the 
way of life where the balance between freedom and maintaining one’s own identity 
takes place hand in hand with the consideration for others, collaborations and the 
ability to live in the same society with trust, sincerity, consequentially helping the 
community to be stronger, more livable and safer.
 The work that I do is essentially the creation of a community through this op-
eration of a coworking space where people get to collaborate with other talented 
individuals, to contribute something meaningful to the world or create a business 
that offers people’s solutions to problems. It all starts from talking with others, 
exchanging ideas, building new connections, developing relationship or even 
friendship. It leads to trust, as you open up your heart, share you ideas, dreams 
and learn to support each other. Eventually, such relationship can give birth to 
new collaborations, which can lead to the foundation of a new company or an 
investment together. For me, the first step of building We Culture is creating a 
community, developing relationships and trust among the members. Managing 
a coworking space is no different from what a CEO does with their employees, 
the way the government sector engages with the general public, or a company’s 
commitment to its clients.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “The existence of coworking spaces for people to pursue their dreams, develop 
new applications and so on from their ideas is not enough. The coworking spaces 
that we have today are mostly beautifully decorated cafés where people don’t 
talk to each other. They don’t engage people to interact in an activity or provide 
workshops that help these creative professionals develop themselves, polish 
their ideas and become successful. My idea is, therefore, the creation of a space 
that expands the community. Right now, Hubba Coworking Space have only 
three branches in Ekamai, On-nut and Siam and our capacity is still too limited to 
change Bangkok into a true Creative City. I do hope that other coworking spaces 
that share the same mission will collaborate and help support aspiring individuals 
to come up with new innovations and ideas for business. We should have a space 
that helps nurture people to become problem solvers and doers, whether it’s for 
startup, NGOs, SMEs or designers and whether they’re in the governmental or 
private sector, these individuals are able to solve problems effectively and create 
and contribute something great and substantial.”

Amarit Charoenphan 
อมฤต เจริญพันธ์

CO-CEO & COFOUNDER, HUBBA 
/ COFOUNDER TECHSAUCE

การสร้าง We Culture ก็แค่การกลับไปสู่
ความเบสิค กลับไปสู่วิถีชีวิตที่มีสมดุลระหว่าง
ความเป็นอิสระภาพ การมีตัวตน ที่ร่วมกับ
การคำานึงถึงคนอื่น และความร่วมมือกัน

TODAY.TOGETHER.TOMORROW.
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Thanachai Utchin
ธนชัย อุชชิน

SINGER / 
MUSICIAN / 
SONG WRITER

ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
		 “จิตสำานึกร่วมของคนในเมือง	 ที่มักเห็นแต่ประโยชน์ตนและพวกพ้องเป็น
หลัก	ไม่ได้คำานึงถึงผลเสียตามมาที่กระทบต่อคนในสังคมโดยรวม”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น  #WeCulture
		 “เน้นที่การเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมโลก	ลดละความโลภ	โมโหโทสัน	และไม่
ทำาสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบกับผู้อื่น”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City)
	 “ใช้ศิลปะ	 และดนตรี	 กล่อมเกลาจิตใจให้คนมีความประณีต	 รู้จักความดี	
ความงาม	 และความจริง	 เพื่อลดละการกระทำาสิ่งเลวร้าย	 น่าเกลียด	 และ
หลอกลวงกับผู้อื่น”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “The lack of public awareness. Connections that lead to cronyism and neglect 
of repercussions and the disadvantages being brought to the society.” 

It’s time for #WeCulture
 We Culture teaches you to be more empathic, to understand those who share 
this world with you. It lessens the greed, wrath and anger and it makes you treat 
others like you want to be treated.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “Through art and music because they refine people’s heart and mind, making 
them more appreciative in the virtue, beauty and truth, which prevent them from 
doing bad things and dishonesty.”

เน้นที่การเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมโลก ลดละ
ความโลภ โมโหโทสัน และไม่ทำาสิ่งที่ตัวเองไม่
ชอบกับผู้อื่น

TODAY.TOGETHER.TOMORROW.
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ตรัย ภูมิรัตน

SINGER / 
SONG WRITER

ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
 “มันคงมีสิ่งที่เรียกว่าปัญหาแทรกอยู่ในแทบทุกสิ่งละมั้ง	 ถ้าในสิ่งนั้นต้อง
เกี่ยวข้องกับมนุษย์	 ในสังคมที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน	 เมื่อใดที่มนุษย์ไม่ได้ให้
ความสำาคัญกับคำาว่า	 ‘อยู่ร่วมกัน’	ทุกอย่างมันก็มักจะเป็นปัญหา	เมื่อเราใช้
ชีวิตไปแบบ	ก็ฉันจะทำาอย่างนี้นะ	ก็ฉันเป็นของฉันอย่างงี้	โดยไม่ได้แคร์ว่าการ
ทำาสิ่งนี้มันจะส่งผลต่อคนอื่นอย่างไร	มันจะเดือดร้อนใครบ้าง	ทั้งที่มันอาจจะ
เป็นเรื่องการระมัดระวังเล็กๆ	น้อยๆ	เท่านั้นเอง	แค่ฉุกใจคิดก่อนที่จะทำา	คือ
มารยาททางสังคม		ซึ่งลองคิดดูว่าถ้าต่างคนต่างไม่แคร์	มันจะกลายเป็นมวล
ความไมแ่ครก์อ้นใหญ	่ทีน่า่ลำาบากใจสว่นรวมขนาดไหน	อยา่งเชน่เมือ่อยูใ่นที่
สาธารณะ	 เราควรจะสำารวมหรือใช้เสียงแต่พอดีรึเปล่า	 ขึ้นรถไฟฟ้าเราไม่คุย
โทรศพัทเ์สยีงดงัเหมอืนเราอยูบ่า้นไดไ้หม	เสยีงโฆษณาในรถไฟฟา้นีด่งัเกนิไป
จนทำาลายความสงบมัย้	พอมนษุยร์วมตวักนัเปน็กลุม่	ทำาไมจะตอ้งคยุเสยีงดงั
กว่าเดิม	 จะเอะอะกว่าเดิม	 ซึ่งคนอื่นไม่ได้ต้องการจะรับรู้เรื่องราวของคุณนะ	
และเมื่อทุกคนควบคุมเสียงไม่ได้	มันก็จะมีแต่ดังขึ้น	และดังขึ้น”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมให้มากขึ้น #WeCulture
	 “เร่ืองการใช้เสียงอย่างพอดีเป็นเร่ืองง่ายท่ีเร่ิมแก้ไขจากตัวเราเองก่อนได้นะ	
มันไม่ต้องลงทุนอะไร	และก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดลุกขึ้นมาเปลี่ยนโลกอะไรแบบ
นัน้	และถา้เราสามารถจดัการกบัเสยีงทีเ่ราจะทำาใหเ้ปน็มลภาวะออกไปได	้ให้
ความเงียบได้ทำางาน	 เราอาจจะได้ยินอะไรมากขึ้น	 ได้ยินคนอื่น	 ได้ยินสังคม	
ไม่ใช่ต้องให้โลกมองมาที่เราตลอดเวลา	แต่ให้เป็นเราได้สังเกตการณ์โลกบ้าง	
ยงัอยากจะเชือ่นะวา่ทกุคนสามารถเริม่ตน้แกไ้ขทีต่วัเองเพือ่ใหม้นัเปลีย่นแปลง
อะไรทีม่นักวา้งขึน้ได	้ถา้เราจดัการกบัเสยีงได	้เราจะสมัผสัไดถ้งึคำาวา่มารยาท
ทางสังคมที่เป็นรูปธรรม	ในที่ที่ทุกคนเงียบ	และเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกัน”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 “คำาถามยากนะ	ทำาอะไรดีล่ะ	แต่งเพลงรักได้ไหม	แต่งเพลงเพื่อส่งต่อความ
รูส้กึดีๆ 	วา่เราไมไ่ดอ้ยูค่นเดยีวในโลกนะ	ยงัมคีนอกีมากมายทีผ่กูโยงอยูก่บัเรา	
แม้เราจะไม่รู้จักกัน	มาช่วยกันทำาให้โลกน่าอยู่ขึ้นกันเถอะ”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “I think there are problems in practically almost everything especially if it’s 
something that involves human beings in the society where everyone has to live 
together. If people are unable to acknowledge the true meaning of ‘coexistence’, 
anything can be problematic. People live their own lives without caring about how 
their actions affect others or what troubles they might cause. Sometimes it’s just 
a small stuff but you have to think before you say or do anything. It’s about having 
and valuing social manners. If no one cares about anything, what we have is this 
huge mess of carelessness. It’s a burden to the society. For example, if you’re in 
a public space, you should know that it’s a common manner for you to respect 
others, to lower you voice when you talk. If you’re on a sky train, perhaps it’s bet-
ter that you talk a little less loudly. Take for example the ad showing on the train, 
which is way too noisy that it destroys the peace of a public space. When people 
come together as a group, they talk louder, why is that? Not everybody wants to 
know your stories or what you have to say. Once there are a lot of people, you 
lose control and the noises will only going to be louder and louder.”

It’s time for #WeCulture
 “Using your voice moderately in public is an easy thing and you can start fixing 
that problem from yourself. You don’t have to invest anything. It’s not that big of 
a task like you’re changing the world or anything but if we are able to handle this 
pollution that comes in the form of noises. Let the silence does its magic, you 
might hear more and better. You might get to listen to what people are saying, 
what the society is telling us, not demanding the world to look at you all the time. 
You become an observer of this world. I still want to believe that everybody is 
able to solve this problem. Small things begin with you and bigger changes will 
be possible. If you learn to control yourself, you’re able to experience the tangible 
outcome of a society where social manners are valued and public spaces are 
quiet and respected.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 That’s a tough question. What can I do? Maybe I can write a love song to send 
out positive messages and feelings, telling everyone that they’re not alone in this 
world and that there are so many people out there and we’re all connected to 
each other in some ways even though we don’t know each other. Let’s make this 
world a better place.”

ถ้าเราสามารถจัดการกับเสียงที่เราจะทำาให้
เป็นมลภาวะออกไปได้ ให้ความเงียบได้ทำางาน 
เราอาจจะได้ยินอะไรมากขึ้น

TODAY.TOGETHER.TOMORROW.
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SINGER

Kanitkul Netbute
คณิตกุล เนตรบุตร

ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “คนไม่ค่อยให้อภัยกันเลย	และใจร้อน	ทำาให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่	เหมือน
ถ้าใครผิดไม่ได้เลย	 นิดหน่อยก็ไม่ได้	 ทำาให้คนเครียด	 บางครั้งใครทำาผิดหนึ่ง
ครั้งก็จะถูกประณามแบบไม่ได้เกิดอีกเลย	 สมมุติขับรถบนท้องถนนบ้านเรา
แล้วบีบแตร	อาจกลายเป็นเรื่องชกต่อยหรือยิงกันได้	
	 จริงๆ	แล้วเราไม่รู้เรื่องของคนอื่นหรอก	ว่าเขาเจออะไรมาบ้างในวันๆ	หนึ่ง	
แต่เราจะตัดสินคนน้ันไปแล้ว	อยากให้มองกว้างๆ	และคิดแง่ดีไว้	หลักท่ีแพรวได้
จากคริสเตียนคือ	 รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง	 ซึ่งตอนแรกคิดว่ายากมาก	
ใครๆ	ก็โกรธ	แต่การแก้แค้นกันไปก็ไม่มีประโยชน์	 การจบที่ความรู้สึกเราเอง
จะดีกว่า	เชื่อว่าเขาจะได้รับการชดใช้โดยธรรมชาติเองอยู่แล้วอย่างน้อยก็เกิด
ขึ้นในใจเขา”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น  #WeCulture
	 “กอ่นอืน่เราตอ้งไมต่ดัสนิคนอืน่ไปกอ่น	หรอืตอ่ใหเ้ขาผดิจรงิๆ	กต็าม	ทกุคน
ก็ต้องเคยเดินพลาดกันบ้างในชีวิต	ยกตัวอย่างคนที่เคยขายบริการแล้วตอนนี้
เลกิอาชพีนัน้ไปแลว้	แตก่ลายเปน็วา่ยงัไงกต็อ้งโดนคนแถวบา้นเรยีกเขาวา่เปน็
ผู้หญิงขายตัว	ทำาให้เขาไปต่อในสังคมไม่ได้	คนที่ทำาผิดพลาดไปจึงไม่มีกำาลัง
ใจทีจ่ะทำาความด	ีและอาจทำาใหเ้ขาคดิวา่ตวัเองไมเ่หมาะกบัสิง่ดีๆ ดว้ย	ดงันัน้
อยากใหม้คีวามเชือ่มัน่ในตวัคนอืน่	ใหโ้อกาส	ใหก้ำาลงัใจคนอืน่ในการทำาดคีะ่”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City)
	 “จริงๆ	 เมืองเราก็น่าอยู่แล้วนะ	 มองดูประเทศเราก็ไม่ได้แย่อะไร	 สงคราม
ก็ไม่มี	เมืองมันดีอยู่แล้ว	เพียงแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นมัน	จริงๆ	แล้วเมือง
เราก็ดีกว่าหลายประเทศเยอะ	ในเมื่อหลายๆ	อย่างมันดีอยู่แล้ว	เราก็แค่ทำาให้
มนัดขีึน้	ไมว่า่จะเปน็การใหอ้ภยักนัมากขึน้	ใจเยน็มากขึน้		ทำาเรือ่งใหญใ่หเ้ปน็
เรื่องเล็กบ้าง”	

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “People don’t forgive each other as much as they should and everyone seems 
to be high-tempered about everything. It’s like you can do no wrong. People be-
come really stressful and once you make a mistake, you’ll be badly shamed like 
there’s no tomorrow. It’s like you’re driving a car and you honk a horn, and you 
could end up getting beat up or even shot. 
 I mean you can’t really know everybody’s story. You don’t know what they’re 
been through that day or the days before but you’re ready to judge them. I just 
want people to keep their mind open and be positive. What I learn from the Chris-
tian faith is to love your neighbors like you love yourself. At first I thought it was 
such a difficult thing to do because sometimes anger is such a hard feeling to 
control, but revenge is never useful. End the conflict with your own feeling and 
believe that every action has its consequences. It might not be tangible, the grief 
will be in the mind and conscience of those who do bad things.”

It’s time for #WeCulture
 “You have to stop judging, even they’re wrong but everybody makes mistake. 
If you did something you’re not proud of, like if you were a prostitute and you’re 
not doing that anymore but your neighbors still think of you that way and you 
can’t have a new beginning, you lose the will and the strength to do good things. 
These things affect people’s self esteem. They might think they don’t deserve 
good things. So what I want is for everyone to have faith in other people, give 
them chances and support to do good and be good.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “ I think it’s a pretty good right now. Look at Thailand, I don’t see any war and 
Bangkok is pretty great in its own way, but many people don’t see that. I think 
we’re still better than many other places and when everything is good, all we have 
to do it make it better. Learn to forgive more, control your temper and emotions 
and make the big deals smaller if you can.” 

จริงๆ แล้วเราไม่รู้เรื่องของคนอื่นหรอก ว่าเขา
เจออะไรมาบ้างในวันๆ หนึ่ง แต่เราจะตัดสินคน
นั้นไปแล้ว อยากให้มอง กว้างๆ และคิดแง่ดีไว้
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Amornsupasiri
อารักษ์ อมรศุภศิริ

SINGER /
MUSICIAN /
ACTOR

ปัญหาที่คนเมืองรวมถึงคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “ช่วงหลังๆ	พอโตขึ้นกลับยิ่งเป็นภูมิแพ้มากขึ้น	ภูมิแพ้กรุงเทพฯ	นั่นถูกต้อง
เลย	เพราะออกต่างจังหวัดไม่เป็น	อาการภูมิแพ้ของผมนี่เป็นตัวชี้วัดได้เลยว่า
ตรงไหนมฝีุน่เยอะ	เพราะจมกูจะตนัขา้งหนึง่เลย	นอกจากเรือ่งของฝุน่ในเมอืง
เยอะแล้ว	อีกปัญหาก็คงเป็นเรื่องการจราจรที่ไม่ควรแย่ขนาดนี้	แต่ส่วนอื่นผม
มองวา่มนัเปน็ปญัหา	แตก่เ็ปน็เสนห่อ์ยา่งหนึง่ของเมอืงไทยนะ	ชาวตา่งชาตทิี่
เขาเดนิทางมาเมอืงไทย	เขากอ็ยากเจอปญัหาในเมอืงทีม่นัเปน็เสนห่		์อยา่งเชน่	
รถตุก๊ตุก๊	มอเตอรไ์ซคร์บัจา้งทีด่เูหมอืนไมป่ลอดภยั	แตเ่ขากด็ชูอบกนันะ	สว่น
ตัวผมก็ชอบ	 รวมถึงอาหารริมทางที่หากินได้ตลอดเวลา	 และสินค้าแผงลอย
ราคาถูกด้วย	เป็นต้น”	

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น  #WeCulture
	 “คนเราไมว่า่จะอยูใ่นกลุม่ฐานะไหน	รวย	ปานกลาง	หรอืคนหาเชา้กนิคำา่	ก็
จะมหีนทางชว่ยเหลอืกนัและกนัอยูแ่ลว้	กลุม่คนทีร่วย	กอ็าจจะชว่ยเหลอืสงัคม
ในแง่ของการบริจาค	ทำาบุญ	เข้าวัด	ก็แล้วแต่	ส่วนคนฐานะปานกลาง	ถ้าเจอ
ใครเดือดร้อน	เขาก็พร้อมจะช่วยเหลือ	หรือคนรายได้น้อย	ถ้าในเรื่องของการ
ชว่ยเหลอืทางดา้นแรงกาย	หรอืแรงใจนัน้ไดอ้ยูแ่ลว้	เราอาจเหน็คนในสารคดทีี่
ชว่ยเหลอืบรจิาคเงนิใหค้นอืน่วา่จติใจดจีงั	แตเ่ราจะคาดหวงัใหค้นอืน่ทีห่าเชา้
กินคำ่า	ช่วยเหลือในรูปแบบเดียวกันไม่ได้		
	 การจะคาดหวังให้คนช่วยเหลือคนอ่ืน	ก่อนอ่ืนต้องทำาให้ตัวคนๆ	น้ันรู้สึกแฮปป้ี	
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ก่อน	จากน้ันจึงจะสามารถแบ่งปันหรือช่วยเหลือคนอ่ืนได้”
 
ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 “เวลาคนทีม่คีวามคดิอยากจะพฒันาเมอืง	เขากจ็ะทำาไปเรือ่ยๆ	จนสดุทา้ยก็
จะไปเจอตออนัหนึง่ทีท่ำาใหเ้รารูส้กึวา่เปลีย่นกรงุเทพฯ	ไดล้ำาบาก	กค็อื	ตอของ
การใชก้ฎหมายในบา้นเราทีค่อ่นขา้งแย	่ววัหายลอ้มคอก	ถา้อยากใหก้รงุเทพฯ	
ดีขึ้น	ต้องเริ่มจากการใช้กฎหมายให้ดีขึ้นก่อน	
	 ยกตัวอย่าง	 เพ่ือนผมไม่กล้าแม้แต่จะหยิบมือถือข้ึนมาดูตอนขับรถท่ีอเมริกา	
เพราะเขากลัวกฎหมาย	เขาไม่ใช่คนดีอะไรหรอก	แต่เพราะกฎหมายสามารถเป็น
มาตรฐานได้ว่าคนไม่สามารถทำาแบบน้ันได้	แต่กลายเป็นว่ายังมีกลุ่มคนท่ีมองว่า
ด่ืมเหล้าแล้วหลบด่านเป็นเร่ืองท่ีต้องทำา	หรือแม้คุณด่ืมเหล้าแล้วเจอด่าน	คุณก็ยัง
สามารถหนีมันได้ด้วยวิธีการอ่ืน	ถ้าเราใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่ือว่า
ประเด็นเมาแล้วขับจะน้อยลง	ผมอยากให้การใช้กฎหมายกับเร่ืองไร้สาระน้ันลด
น้อยลง	ส่วนกฎหมายอะไรท่ีดีอยู่แล้วก็อยากให้ควบคุมและบังคับใช้ได้จริง	และ
เท่าเทียมกันด้วย	ไม่ใช่ว่า	ทำาผิดเหมือนกัน	แต่มีคนท่ีทำาผิดแล้วไม่ต้องติดคุกก็มี	
ก็ไม่ใช่”	

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “The older I get, the more serious my allergy becomes. I’m allergic to Bangkok 
because I don’t have these symptoms anywhere else. I think my allergy is an 
indicator of the amount of dust and debris filling the air of the city. Half of my nose 
is practically shut down. In addition to that, there’s issue about the worsening 
traffic. I view it as a problem and a charm of our country because we have these 
risky transportations like Tuk Tuk or taxi motorcycles that tourists seem to like. 
There are many things that I like about Thailand that many view as problems like 
24-hour street food and cheap street-stall products.”

It’s time for #WeCulture
 “Regardless of your economic or social status, whether you’re rich, or someone 
working on minimum wage, there are ways for everyone to help each other. The 
rich may help through donations, the middle income earners have their own way 
of helping or contributing, people with lower income might dedicate their labor or 
mental support, etc. We see people making donations and we think what a good 
heart they have but you can’t expect everyone to do the same.
 If you want people to be more considerate, to help each other more, you have 
to make them feel happy and that’s through the improvement of their quality of 
life. If they’re happy and content with their own lives, it’s easier for them to share 
and help others.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “When someone has an idea to develop the city, they continue doing it until they 
come across this great obstacle that it seems like to make change happen in the 
city such as Bangkok is so difficult. The way laws are used is like the saying ‘lock 
the barn door after the horse has bolted’. If we want to improve this city, the laws 
have to be properly enforced. 
 Let me give you an example, my friend never uses his cellphone when he’s driving
in The United States because he doesn’t want to break the law. He’s not a model 
citizen or anything but the laws can be used as the standard that people abide by. 
The laws have to be righteous and accepted by the society. But there’s always a 
group of people who think that avoiding the DUI test is something they can do. 
They think they can buy themselves out of the situation. If the laws are effectively 
reinforced, we will have less DUI cases. I want the laws to be respected and en-
forced reasonably and equally.”

คนที่มีความคิดอยากจะพัฒนาเมือง เขาก็จะ
ทำาไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายก็จะไปเจอตออันหนึ่งที่
ทำาให้เรารู้สึกว่าเปลี่ยนกรุงเทพฯ ได้ลำาบาก
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ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “วินัยสาธารณะ	นำ้าใจ	ความสะอาดบนพื้นที่สาธารณะ	และความเห็นแก่
ตัวของคนบางอาชีพ”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น #WeCulture
	 “ผมเปน็นกัเขยีน	กค็งใชง้านเขยีนเพือ่สือ่สารและชกัจงู	ผมเปน็นกัปฏบิตั	ิก็
คงตอ้งปฏบิตัใิหเ้หน็เผือ่มนัจะเปน็แรงบนัดาลใจใหใ้ครสกัคนลกุขึน้มาทำาบา้ง
ผมเป็นสื่อ	ผมก็จะใช้สื่อที่มี	ส่งเสริม	สนับสนุนคนที่เป็นโมเดลแบบนี้	 ให้เขา
ได้ออกมาถ่ายทอด	 และช่วยกันเป็นแรงผลักดันให้แนวคิดนี้มันก่อเกิดเป็นสิ่ง
ที่จับต้องมองเห็นได้”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 “ผมว่าเรื่องแบบนี้เราต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก	 คนเราพอโตแล้วก็พูดยาก	
มันด้าน	มันเปลี่ยนกันได้แหละ	แต่ผมอยากทำาโมเดลนี้กับเด็กๆ	ผมอยากร่วม
มือกับโรงเรียนระดับอนุบาลในกรุงเทพฯ	สัก	100	แห่ง	ทดลองใส่วิชา	‘ความ
สำานึก’	เข้าไปในชั่วโมงเรียนเป็นวิชาพื้นฐาน	มุ่งเน้นความสำานึกที่ควรจะมีต่อ
สงัคม	ความละอายเกรงกลวัในการทำาบาปหรอืเหน็แกต่วั	โดยใหแ้ตล่ะโรงเรยีน
เขยีนนโยบายเปน็กจิกรรมแบบปฏบิตัไิดจ้รงิ	แลว้เราคอยถา่ยทอดใหส้งัคมได้
รับรู้	ให้ผู้ใหญ่ดู	ให้เด็กที่อื่นได้เห็น	ให้เกิดความละอายที่เด็กยังทำา	แต่ผู้ใหญ่	
‘ละเลย’	และเมื่อเด็กรุ่นนี้	โตขึ้น	อย่างน้อยผมว่า	รุ่นนั้น	‘ความสำานึกน่าจะมี
มากขึ้นในสังคม’	เวลาอะไรที่มีมากขึ้นก็จะมีพลัง”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “Public consciousess, Kindness, Cleanliness of public spaces and Selfishness 
of certain people and professions”

It’s time for #WeCulture
 “I’m a writer so I think I will use my work to communicate with and persuade 
people. I’m a doer. I’ll will use my actions with the hope that it will inspire someone 
to do the same.
 I’m a part of the media so I will use the media I have in my hands to promote 
people who set a good example, and for them to be able to express and support 
this concept into something substantial and practical. ” 

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “It’s the kind of thinking that needs to be cultivated at a young age. Grownups are 
harder to convince. It’s possible but it’s hard. I want this model to be implemented 
on the children. 
 I want to work with say, 100 kindergarten schools in Bangkok and try adding 
‘public consciousness’ as a fundamental subject. The focus will be put on the 
creation of public consciousness; the fear for wrongdoing and selfishness. The 
lessons can be materialized in the form of activities for children to take part in. 
These activities can be promoted for the society to know, for the adults and other 
children to see. Grownups will feel ashamed that they neglect to do the things 
that even kids can realize and do.  I think at the very least, the children from this 
generation will grow up and become quality citizens who possess the true public 
consciousness, and when the number of people with this kind of mindset increases, 
their voices and actions will be more powerful. ”

ผมอยากร่วมมือกับโรงเรียนระดับอนุบาลใน
กรุงเทพฯ สัก 100 แห่ง ทดลองใส่วิชา ‘ความ
สำานึก’ เข้าไปในชั่วโมงเรียนเป็นวิชาพื้นฐาน
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ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “ปญัหาโลกแตกของคนเมอืงนา่จะเปน็เรือ่งของจำานวนรถทีม่ากเกนิไป	และ
ยิง่มากขึน้เรือ่ยๆ	ทำาใหเ้กดิความไมส่มดลุระหวา่งการขยายเมอืง	และการเพิม่
ปรมิาณรถ	เรากเ็พยีงแตร่อจดุวบิตัทิีร่ถเตม็ถนนไปหมด	ทำาไดแ้คจ่อดรถไวเ้ฉยๆ	
จากเรือ่งนีก้ย็งัสง่ผลตอ่สขุภาพจติของเราดว้ย	ทำาใหไ้มอ่ยากใชช้วีติอยูใ่นเมอืง	
เปน็เหตผุลใหต้อ้งหนอีอกมาอยูบ่า้นแถบนอกเมอืงหลายปแีลว้	แตเ่มือ่วนัหนึง่
การขยายเมอืงไดแ้ผข่ยายออกมา	กท็ำาใหบ้า้นทีอ่าศยัอยูก่ลายเปน็หนึง่ในพืน้ที่
ในกรุงเทพฯ	ที่รถติดมากจนได้”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น #WeCulture
	 	 “สิ่งที่เราทำาได้คือเริ่มต้นจากตัวเองก่อน	 เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนรอบตัวได้
เห็นว่าธาดา	ช่างภาพแฟชั่น	ไม่ใช่คนที่ต้องรักษาภาพลักษณ์คูลๆ	แต่งตัวเก๋ๆ	
ตลอดเวลา	แต่นอกเวลางานก็ทำาเรื่องดีๆ	ด้วย	อย่างว่างๆ	ก็พาที่บ้านไปเข้า
วัดทำาบุญอยู่บ่อยๆ	และทำา	Charity	อยู่เรื่อยๆ	ครับ”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City)
	 “ผมอาจเป็นฟันเฟืองที่เล็กมาก	 ก็อยากเป็นตัวอย่างทำาเรื่องดีๆ	 ให้คนได้
เห็นเป็นตัวอย่าง	 เป็นจุดเล็กๆ	 ให้สังคมได้เห็นว่าเราคิดถึงคนอื่นบ้างเหมือน
กัน	 อย่างทุกวันนี้ก็ทำา	 Photo	 Book	 ปีละครั้ง	 ที่รายได้นำาไปบริจาคเพื่อการ
กุศล	ไม่ใช่ทำางานแต่เชิงคอมเมอร์เชียลอย่างเดียว”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “We have way too many cars and the number doesn’t seem to stop growing. It 
creates this imbalance between urbanization and increasing amount of vehicles. 
We’re waiting for that critical point where cars fill all the streets and there’s no 
point of having a car because you can’t go anywhere with it anyway. It affects us 
mentally as well. You don’t want to live in the city anymore. It’s one of the reasons 
why I moved out and live in a suburb for years now but one day the urban sprawl 
will catch me and my house will end up being a part of the city again, and the traffic 
is going to be something I have to live with once again.”

It’s time for #WeCulture
 “It starts with you. I want people around me to see that I’m not just a fashion 
photographer who has to dress cool and look cool all the time. There are other 
aspects in my life. I take my family to temples whenever I have the time and I try 
to take part in charity projects whenever I can.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “I may be a very small part of the whole mechanism but I do want to be an example 
for others. I want everyone to see that I try to create something worthwhile for the 
society like how I put together a photo book every year and donate the profit for 
charity in addition to my commercial work.”

Tada Varich
ธาดา วาริช

PHOTOGRAPHERสิ่งที่เราทำาได้คือเริ่มต้นจากตัวเองก่อน เพื่อ
เป็นตัวอย่างให้คนรอบตัวได้
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ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	“ในสังคมเมืองมีคนเห็นแก่ตัว	และเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น	ทำาทุกอย่างให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเอง	 เช่น	 การใช้รถใช้ถนน	 ปัญหาของกรุงเทพฯ	
ในทุกวันนี้	นอกจากรถติดแล้ว	ยังมีเรื่องของการคมนาคมอีกด้วย	เช่น	ระบบ
ขนส่ง	รถโดยสารต่างๆ”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น  #WeCulture
	 “เริม่จากตวัเราเองในเรือ่งเลก็ๆ	นอ้ยๆ	ทีค่นอาจมองขา้ม	เชน่	วนันงึเราตอ้ง
นั่ง	BTS	ในเวลาที่คนเลิกงาน	ทุกคนจะแย่งขึ้นรถไฟฟ้า	ถึงจะมีเลนให้คนต่อ
คิว	ก็ยังมีบางคนพอรถไฟมาก็รีบเดินออกจากแถวเพื่อแย่งกันเข้า	โดยที่ไม่รอ
ให้คนข้างในออกก่อน	 มีพวกชอบยืนพิงเสา	 หรือเข้าไปแล้วไม่ชิดด้านใน	 ดัง
นั้นเราสามารถเร่ิมจากทำาส่ิงเล็กๆ	น้อยๆ	ท่ีคนไม่ค่อยคำานึงถึงได้	เช่น	เวลาท่ีเรา
สะพายเป้	เราจะถอดเป้และถือลงด้านล่างเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ียืน	และไม่ให้เป้ชนผู้อ่ืน”	

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City)
	 “ทำาตัวเราให้เป็นตัวอย่าง	 นอกจากนั้นการรณรงค์ทำาโฆษณาก็อาจช่วย
ส่งเสริมจิตสำานึกของคนในสังคมได้มากขึ้น	 อยากให้ลดการโฆษณาทางด้าน
พาณิชย์ลงบ้าง	เช่น	การนำารูปสินค้าใหญ่ๆ	แปะลงบนรถเมล์	(ทำาให้ดูรกโดน
ยัดเยียด	 แล้วยังทำาให้คนมองไม่เห็นด้านในรถด้วย)	 เปลี่ยนเป็นเสริมสร้าง
ฟังก์ชั่นของรถเมล์ให้กับผู้พิการ	และสนับสนุนโดยสินค้าชนิดนั้นๆ	ดีกว่า	เช่น	
รถเมล์ต่างประเทศจะมีทางลาดขึ้นรถสำาหรับผู้ใช้วีลแชร์ด้านประตูหน้าฝั่งคน
ขับ	สนับสนุนโดย...อะไรก็ว่าไปค่ะ”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “The everyday problems that you, as a city dweller, have to face. People in the 
society are becoming more selfish and exploitative. They do everything for their 
own benefits, like the way they behave when they’re driving. Apart from the traf-
fic, the public transportation system is one of the things I find to be problematic 
about Bangkok. ”

It’s time for #WeCulture
 “Begin with the little things that we may overlook. If you’re using BTS during the 
rush hours and everyone is fighting to get on the train, and even though there are 
lines and everything, there are certain types of people who would just get in front 
of everyone who is queuing and trying to get in the train without waiting for the 
people inside to come out. Then you have those people who take over the entire 
stanchions for themselves or those who refuse to walk further inside and block 
the way for others to get in. These are the things we tend to neglect. Sometimes 
it’s the simple thing like taking your backpack off your shoulders when you’re on 
a very crowded train so that it won’t get in other people’s way.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “Make yourself an example. Advertising campaigns can help promoting great-
er awareness among people in the society. I wish there were some sort of con-
trol over the public transportation commercials like one of those massive ads on 
public buses (they’re visually unpleasant, forceful and obstruct the inside of the 
bus from being visually accessible.). Advertisement can be done in the form of a 
brand sponsoring additional functionalities for people with disabilities, like pro-
viding a wheelchair ramp at the door near the driver’s seat.”

วันนึงเราต้องนั่ง BTS ในเวลาที่คนเลิกงาน ทุก
คนจะแย่งขึ้นรถไฟฟ้า ถึงจะมีเลนให้คนต่อคิว
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ภิรดา - ภารดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ชินภานุ อธิชาธนบดี

DESIGN DIRECTOR & FOUNDER,
TRIMODE STUDIO / TRIMODE ACCESSORIES / TRIMODE.C

ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “เรือ่งความเหน็แกต่วั	และความใจรอ้น	โดยเฉพาะความใจรอ้นนีเ่ปน็ประเด็น
ท่ีเยอะท่ีสุด	โดยเฉพาะการเดินทางบนท้องถนน	ท่ีเราจะไม่เห็นถึงนำา้ใจของคนเลย	
ถา้ไมข่บัรถเอง	เรากร็ูส้กึวา่การเดนิทางในเมอืงโดยระบบขนสง่สาธารณะมนัไม่
ต่อเนื่อง	ถ้าตัดแท็กซี่ออกไป	เราก็จะมีรถไฟฟ้าแค่เส้นหลักๆ	แต่ไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ของเมือง	
	 อีกปัญหาคือคนไม่เคารพกฎ	 และไม่เคารพผู้อื่น	 เช่น	 ขายของริมทางก็ไม่
เปิดทางให้คนสัญจรได้เดินทางได้สะดวก	 ทำาให้คนต้องลงไปเดินบนถนนบ้าง	
หรือเลนจักรยานก็ไม่ใช่เลนจักรยานที่แท้จริง	กลายเป็นที่ขายของ	 เป็นที่จอด
รถแทน	เป็นต้น”
 
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น  #WeCulture
	 “การจะเป็น	We	Culture	ที่สมบูรณ์แบบ	ต้องมี	Me	ที่ประสบความสำาเร็จ
ก่อน	คือ	การมีความสุข	การเชื่อมั่น	การเคารพในตัวเอง	เมื่อเราเคารพตัวเอง
แล้ว	เราก็จะเคารพคนอื่นไปโดยปริยาย	ท้ายที่สุดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ความ
เห็นอกเห็นใจ	มันต้องเกิดมาจากข้างในเราจริงๆ	เรามองทุกอย่างเป็นกราฟิก	
คอื	M	เปน็รปูฟอรม์ทีป่ดิอยู	่แต่	W	เปน็รปูฟอรม์เปดิ	ดงันัน้ความสมบรูณใ์นแง่
ความสมดุล/สมมาตร	ต้องนำา	M	และ	W	มาซ้อนกัน	จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมที่
สมบูรณ์ได้	เพราะฉะนั้นที่เรากำาลังจะบอกคือ	สัดส่วนของ	Me	และ	We	ต้อง
บาลานซ	์1:1	ใหเ้ทา่กนั	ถา้จดุเริม่ตน้ทีช่วีติของเราไมม่คีวามสขุ	สงัคมกจ็ะไมม่ี
ความสุขไปด้วย”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City)
	 “เรามีแบรนด์	 Trimode.C	 ที่พัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์จากชุมชนสู่เมือง	 สิ่งที่	
Trimode.C	 ทำา	 คือพยายามปลูกฝังความศรัทธาและความภาคภูมิใจในงาน
ฝีมือของคนในชุมชน	 เพราะถ้าช่างฝีมือรู้สึกศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำาแล้ว	 ก็
จะพร้อมถ่ายทอดความรู้	 และทักษะให้กับเด็กรุ่นหลัง	 เกิดการสืบทอด	 การ
พัฒนา	 และการยกระดับภูมิปัญญาในชุมชนขึ้น	 เป็นการทำางานที่ร่วมมือกัน
ระหว่างเราที่เป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์	และชุมชน	เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	
รวมทั้งเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทั้งตัวเราเองและชุมชน	คำาว่า	C	จึงหมายถึง
ทั้ง	Craft	Correlation,	Co-oporation	และ	Community	ด้วย
	 ดังนั้นความคิดของเรา	คือ	จะเริ่มจากตัวเองให้ดีที่สุด	เห็นอกเห็นใจตัวเอง
ให้มากที่สุด	 ถ้าเราไม่เคยคิดที่จะมุ่งร้ายกับตัวเอง	 คิดแง่บวกกับตัวเองแล้ว
เราจะถ่ายทอดพลังบวกให้กับสังคม	 และไม่มุ่งร้ายคนอื่นหรือสังคม	 ถ้ามีแต่
คนที่คิดถึงกับตัวเองให้มากๆ	ในแง่ที่ดี	ด้วยทัศนคติที่ดี	แล้วจะเกิดสังคมที่ดี
ได้แน่นอน	เมื่อเราทำาสิ่งดีๆ	และคนอื่นได้เห็น	เขาก็จะมุ่งดีกับเรา	เกิดการส่ง
คลื่นพลังบวกให้แก่กัน”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “People being increasingly selfish and short-tempered. You see that everyday 
in the street. People are very inconsiderate when they’re behind the wheels. The 
transportation system isn’t comprehensive enough for us to stop using car entirely. 
Without taxis, all the city has is a few routes of sky train and subway and they 
encompass only a small number of areas of the city. 
 People break the laws like it’s a common thing to do. They don’t respect others. 
Stalls take over footpaths and pedestrians are left walking on the street. Bicycle 
lanes are occupied by kiosks and parked cars.”

It’s time for #WeCulture
 “Being the perfect We Culture, you need ‘me’ to be successful. By successful 
we mean being happy, confident, and respectful to yourself and others. Generosity 
and empathy come from within. we see everything in graphic. M is a closed form 
while W is an open form. To achieve the symmetrical/proportional perfection, M 
and W have to be superimposed and created is the perfect rectangle. So what 
we’re trying to say is there has to be the right balance between Me and We. If the 
people are not happy, you can never have a happy society.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “Our brand Trimode. C develops lifestyle products from local communities. 
What we do is reinforcing the faith and pride in the local wisdoms and craftsman-
ship. If these local craftsmen have faith in what they do, they are able to pass on 
the wisdom and know-how to the later generations. Knowledge can be inherited, 
developed and elevated. It’s the collaboration between us product developers and 
local communities and what it conceives are new products and innovations, as 
everyone learns and develops together. C in this sense refers to Craft Correlation, 
Co-oporation as well as Community.
 From our perspective, everything starts from ourselves. Be considerate, be 
positive and be kind to yourself so that you can be this positive energy in the 
society. You won’t think ill of others or the society you live in. If everybody thinks 
good thoughts and possesses positive attitudes, the society will be good, too. You 
do good things and others see them, they will be good to you. It becomes this 
exchange of positive energy.”

We Culture ที่สมบูรณ์แบบ ต้องมี Me ที่
ประสบความสำาเร็จก่อน คือ การมีความสุข 
การเชื่อมั่น การเคารพในตัวเอง
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GALLERY DIRECTOR / 
EDITOR / 
STREET PHOTOGRAPHER

Sirima Chaipreechawit
สิริมา ไชยปรีชาวิทย์

ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้ 
		 “คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องรถติด	 เราไม่ได้มองว่ารถมันเยอะ	 หรือพวก	
Public	Transport	ไม่พอนะ	ในฐานะของคนขับรถ	ส่วนตัวมองไปที่เรื่องความ
เหน็แกต่วัของคนมากกวา่ทีท่ำาใหร้ถตดิ	อยา่งถนนสามเลน	รถจอดไปแลว้หนึง่
เลน	หรือสมมติเราขับไปช่วงที่ใกล้ๆ	เป็นตลาดเขาก็จะจอดรถกัน	ถึงแม้ว่าจะ
จอดชิดมาก	แต่มันก็โผล่ออกมาแล้วกินพื้นที่ของเลนหนึ่งอยู่	จริงๆ	แล้วรถไม่
ได้ติดเลย	แต่มันมาติดเพราะมีคนมาจอดกันแบบนี้”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น  #WeCulture
	 “ทุกคนพยายามจะขับเคลื่อนในระดับสังคม	 อย่างที่บอก	 ปัญหาที่เรา
มองเห็นเป็นระดับบุคคล	เพราะฉะนั้นเราเชืิ่อมั่นมากๆ	ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้	 มันต้องเริ่มจากตัวเราจริงๆ	 เราต้องไม่ทำาสิ่งนั้นก่อน	 เราแค่
ปฏิบัติตามกฎจราจร	มันก็ดีขึ้นแล้ว	เรารู้สึกว่าเราเริ่มจากตัวเอง	ใช้ตัวเองเป็น
แบบอยา่งสำาหรบัคนทีอ่ยูร่อบตวั	หรอืเวลาทีเ่รานัง่รถคนอืน่แลว้เขาจะจอดซือ้
ของ	เราบอกวา่มนัจอดไมไ่ด	้อยา่จอดเลย	เราวา่มนัตอ้งชว่ยกนัแกไ้ขในหนว่ย
ย่อยกับครอบครัว	กับเพื่อน	ถ้าเราทำาให้มันเห็นได้	คนอื่นก็จะทำาต่อไปเรื่อยๆ	
เหมือนกัน	 เราคิดว่ามันคือการแก้ในหน่วยย่อยเพื่อให้ตระหนักในส่วนรวมที่
ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 “ป่านคิดว่าเครื่องมือที่ป่านใช้มันสามารถทำาตรงนี้ได้เหมือนกัน	 ป่านทำา
ภาพถา่ยแนวสตรทีโฟโตก้บักลุม่สตรทีโฟโตไ้ทยแลนด	์กลุม่นีจ้ะถา่ยภาพตาม
ท้องถนนอยู่แล้ว	 เวลาที่เราไปเดินถ่ายรูป	 เราจะเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในแง่
ของปัญหารถติด	 หรือในแง่ของการเป็นคนที่เดินถนนแล้วถ่ายรูปด้วยซำ้า	 เรา
คดิวา่จรงิๆ	เราสามารถทำากบักลุม่สตรทีโฟโตไ้ทยแลนดไ์ด	้เพือ่ทีจ่ะเอาไอเดยี
นี้มา	Bold	ให้มันใหญ่ขึ้น	 เช่น	 เราอาจจะไปเดินถ่ายภาพตามท้องถนน	แล้ว
สะท้อนให้้เห็นการใช้ชีวิตประจำาวันของคนจริงๆ	 มันอาจจะไม่ได้เป็นไอเดียที่
บอกได้ตรงๆ	ว่าจะแก้ไขยังไง	แต่เราคงจะเป็นแนวร่วมที่ทำาให้เห็นภาพชัดขึ้น
จากภาพถ่ายของเราว่าปัญหาคืออะไร”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “Undeniably it’s the traffic. It’s not really about the number of cars or insufficiency 
of public transportation but as a commuter, I think it’s the selfishness of the people. 
People parking cars and taking over the entire lane, especially if it’s an area near 
a market or department store, you see a lot of double parking and that makes the 
traffic  condition worse than it should be.”

It’s time for #WeCulture
 “Everyone is trying to make the change happen in the social scale but I see the 
problem in an individual level. I firmly believe that the change happens from all of 
us. You just don’t do certain things because it’s against the laws. You just follow 
the rules and everything will be better. Begin with yourself, making yourself a role 
model for everyone around you. If you’re in other people’s cars and if they want to 
park somewhere that might obstruct the traffic, simply tell them not to do it. The 
change starts at the small scale like family members, friends, and if you’re able to 
show them that, those around you can be inspired to do the same. It’s the change 
that takes place from a small unit and it can expand and become something bigger 
and more collective.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “I think the tool that I’m using can be used to help create the better city. I 
take street photographs with a group called Street Photo Thailand and street 
photography is their focus. Whenever I’m walking the street to take photos, I see 
these problems whether it’s the traffic or pedestrians. I think what I can do with 
Street Photo Thailand is expanding this idea. We can take pictures of what’s ac-
tually happening in the city and reflect the actual everyday life of everyday people. 
It might not have to be an idea that provides the solution directly but some sort 
of a collaborative attempt to project a clearer picture of the dilemma using our 
photographs.”

มันต้องเริ่มจากตัวเราจริงๆ เราต้องไม่ทำา
สิ่งนั้นก่อน เราแค่ปฏิบัติตามกฎจราจร 
มันก็ดีขึ้นแล้ว

TODAY.TOGETHER.TOMORROW.



17Kongkalp
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ก้องกัลป์ วิริยะลัมภะ

CREATIVE & DESIGN DIRECTOR, 
ELEMENTSEDEN

ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “Negative	Thinking,	Negative	People,	ความคิด	+	คนที่มีทัศนคติด้านลบ	
และความมกังา่ย,	ทกุวนันีพ้ยายามเลีย่ง	และปรบัจาก	Negative	เปน็	Positive	
เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตในหนึ่งวันที่ดี	และมีคุณภาพ”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมให้มากขึ้น #WeCulture
	 “เริ่มส่งต่อความรู้สึกดีๆ	จากตัวเอง	สู่บุคคลใกล้เคียง	เป็นฟันเฟืองหนึ่งตัว
ไปหมนุตอ่ฟนัเฟอืงอกีหนึง่ตวั	และตวัตอ่ๆ	ไป		เมอืงทีด่มีนัขบัเคลือ่นดว้ยพลงั
ที่ดี	ผมเชื่ออย่างนั้นนะ	และจะส่งผลในทางที่ดี	ไม่มากก็น้อย	อาจจะช้า	หรือ
ไม่เห็นผลทันใจ	แต่ก็ทำาเถอะ	มันน่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่า	(Sustainable)”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 “สร้างจินตนาการ	Inspirations	และความเป็นไปได้	ของ	Better	City	สร้าง
ทัศนคติ	 มุมมองใหม่	 และภาพสำาเร็จของเมืองที่ดีกว่าเดิม	 เพื่อดึงดูดบุคคล
ทั่วไป	 กลุ่มคนที่มีกำาลัง	 และความสามารถในการ	 ‘ลงมือทำา’	 ดีกว่าการยำ้า
และบอกเล่าปัญหาที่เป็นอยู่โดยปราศจากวิธี	และ	Process	การแก้ไข”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
  “Negative Thinking , negative People, the carelessness. I try to avoid that and 
turn the negativity into positivity so that each day of my life is a great and quality day.”

It’s time for #WeCulture
 “Pass on that positive feeling from yourself to the people around you. Make 
yourself a part of the bigger mechanism that will propel positive energy. That’s my 
belief. Positive energy will bring great things. The consequence may not be imme-
diate, but do it and it’s going to become something substantial and sustainable.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “Bring out imaginations, inspirations and possibilities for the Better City. Build 
new attitudes, perceptions and the better image of the city to attract the attention 
of the general public and those who possess the power and ability to actively ‘make 
things happen’ instead of repeating the same old problems without providing any 
critical method or process for solutions.”

เริ่มส่งต่อความรู้สึกดีๆ จากตัวเอง เป็นฟันเฟือง
หนึ่งตัวไปหมุนต่อฟันเฟืองอีกหนึ่งตัว เมืองที่ดีมัน
ขับเคลื่อนด้วยพลังที่ดี ผมเชื่ออย่างนั้นนะ
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Sawitri Rochanapruk
สาวิตรี โรจนพฤกษ์

COFOUNDER, 
HAHAHA : THE HAPPY GIRLS /
MC

ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “รถติดค่ะ	สำาหรับจูนมีปัญหาเดียวเลย”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมมากขึ้น  #WeCulture
	 “เราควรมนีำา้ใจกนัมากขึน้	จนูรูส้กึวา่คนไทยเปน็คนทีม่นีำา้ใจ	และถอ้ยทถีอ้ย
อาศยักนัอยูแ่ลว้	แตอ่าจจะดว้ยเราเปดิรบัวฒันธรรมตา่งชาต	ิรวมทัง้ชวีติทีเ่รง่
รีบขึ้น	ทำาให้เราลืมมองคนอื่น	และเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง	เพราะฉะนั้น
ถ้าเรามีนำ้าใจ	และมีการใช้ชีวิตแบบสังคมไทยแบบเดิม	ทุกอย่างก็คงจะดีข้ึนค่ะ”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City)
	 “เริม่ตน้ทีก่ารทำาตวัเองใหด้กีอ่นคะ่	ถา้ทกุคนรบัผดิชอบเรือ่งของตวัเองใหด้	ี
ทั้งหมดโดยรวมก็จะดีขึ้น	เช่น	การร่วมอาศัยในคอนโดมิเนียมเดียวกัน	ถ้าเรา
รับผิดชอบทิ้งขยะของตัวเราเอง	 ไม่ก้าวก่ายเพื่อนบ้าน	 หรือเราไม่ส่งเสียงดัง
รบกวนคนอื่น	ไม่ทำาอะไรที่ทำาให้คนอื่นลำาบากใจหรือเดือดร้อน	ถ้าทุกห้องทุก
คน	ทำาให้ดีในบ้านของตัวเอง	ก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ	ขึ้น”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “The traffic. That’s the only problem for me. ”

It’s time for #WeCulture
 “We should be more considerate, and I think it’s already a part of Thai people’s 
nature. We’re quite generous and considerate of others’ feelings but with the glo-
balized world that we’re living in and the fast-paced life we’re leading, it’s easy for 
us to forget those who are around us. We prioritize our own needs and benefits, 
so if we learn to be more attentive and thoughtful of others, just like the way the 
society used to be, everything will be better.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “Make yourself better. If everyone is responsible for his or her own life and 
actions, things will get better. For example, if you’re living in the same condomini-
um, and you take care of your own trash, you don’t disturb your neighbor’s space, 
privacy and peace, or cause any troubles to others’ well-being; simply making 
your own life good good and your own home happy and livable, there won’t be 
any problems.”

เริ่มต้นที่การทำาตัวเองให้ดีก่อนค่ะ ถ้าทุกคน
รับผิดชอบเรื่องของตัวเองให้ดี ทั้งหมดโดย
รวมก็จะดีขึ้น
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Faunglada
Saranee Sanguanruang
เฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง

ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ	 ต้องแข่งกับเวลา	 แข่งกับการเปลี่ยนแปลง
แบบก้าวกระโดด	 ทุกอย่างหมุนเร็ว	 มีสิ่งล่อตาล่อใจเต็มไปหมด	 ทำาให้ไม่
สามารถโฟกสักบัอะไรนานๆ	ได	้และดว้ยองคป์ระกอบเหลา่นี	้ทำาใหเ้รามเีวลา
ทำาความรูจ้กั/ใสใ่จกบัสิง่ตา่งๆ	แทบทกุอยา่งเพยีงแคผ่วิเผนิไปโดยปรยิาย	และ
ลกึๆ	แลว้ในใจของคนยคุนี	้มคีวามเหงา	ความสบัสน	ความรูส้กึวา่งเปลา่	ทัง้ๆ	
ที่รอบๆ	ตัวมีอะไรเต็มไปหมดให้ไม่เหงา	เป็นสถานการณ์ขัดแย้ง	(Paradox)	ที่
เกิดขึ้นจริงในคน	Gen	นี้”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมให้มากขึ้น #WeCulture
	 “หลงัจากทีเ่ฟือ่งเหน็เรือ่งนีเ้ปน็ปญัหา	และเริม่มเีวลามาใสใ่จสิง่รอบตวัมาก
ขึน้	เฟือ่งพบวา่	‘Empathy’	เปน็หวัใจสำาคญัในการเขา้ใจผูอ้ืน่	และชว่ยใหส้งัคม
เป็นสุขได้จริงๆ	ดังนั้นตอนนี้เฟื่องเลยเริ่มทำาจากคนใกล้ตัวเฟื่องก่อน	ทั้งเพื่อน	
ครอบครัว	และพนักงาน	พยายามใส่ใจฟังเขาจริงๆ	มากขึ้นว่าเขาคิดอย่างไร	
รู้สึกอะไร	 ตอนนี้มีเรื่องราวอะไรในชีวิตเค้าที่เกิดขึ้นบ้าง	 และพอมีส่วนไหนที่
เราช่วยได้	แล้วก็พบว่าจริงๆ	แล้วหลายคนไม่กล้าพูดเร่ืองปัญหาส่วนตัวของตัว
เอง	เพราะรู้สึกว่าไม่มีใครใส่ใจฟังมากพอ	และส่ิงท่ีเราช่วยเขาได้ท่ีสุดอาจจะแค่
การ	‘ใส่ใจรับฟังอย่างแท้จริง’	แค่น้ีก็รู้สึกดีข้ึนแล้ว	และถ้าเป็นไปได้เฟ่ืองก็อยาก
ทำาให้	Culture	น้ีกระจายต่อออกไปเป็นทอดๆ	ให้คนท่ีได้รับส่ิงดีๆ	จากการมีคน
สนใจแบบไม่หวังผลประโยชน์	ส่งต่อพลังน้ีให้กับคนรอบๆ	ตัวเค้าเช่นกัน”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 “จริงๆ	ตอนนี้เฟื่องหันมาทำา	Online	Channel	เต็มตัว	ซึ่งหัวใจของสื่อที่เฟื่อง
ทำาคอื	เฟือ่งเชือ่วา่ทกุคนสามารถดงึศกัยภาพสงูสดุของตวัเองออกมาไดถ้า้ได้
ตัวช่วยที่ถูกต้อง	 หลักๆ	 นอกเหนือจากเนื้อหาไอทีสำาหรับชีวิตประจำาวันแล้ว	
ความตัง้ใจของเฟือ่งคอืจะคอ่ยๆ	สือ่สารเรือ่ง	‘Empathy’	และการเขา้ใจมนษุย์
นีอ้อกไป	แตเ่พิง่เริม่ๆ	คะ่	(เอาจรงิๆ	แอบเปดิเพจแยกไวต้า่งหากสกัพกัแลว้ดว้ย	
....ยังไงรอติดตามกันนะคะ)”	

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “Everyone is living life in such hectic pace. We compete with time and changes 
in such dramatic progress. Everything is moving so fast and we are constantly 
tempted by so many distractions that it’s hard for us to focus on something for 
an extended period of time as our interest or attention becomes more superficial. 
Deep down we are experiencing this state of loneliness, confusion and emptiness 
despite the fact that we surround ourselves with so many things. It’s the paradoxical 
situation the contemporary generation is facing.”

It’s time for #WeCulture
 “Once I view this as a problem and get to spend more time paying attention 
to what’s around me, I found that ‘empathy’ is the key to understanding others 
and how it can contributes to the greater happiness of the society. I start with the 
people who are around me, friends, family, the people I work with. I try to pay 
attention to what they think and feel, what is going on in their lives and what can 
I do to help. I found that there are many people who are afraid to talk about their 
own problems because they feel that no one cares enough to listen. The least we 
can do is really ‘listen’ to what they want to say and with that, they can feel better. 
If it’s possible, I want to make this culture spread out to a larger group of people 
and for those who receive the wonderful feeling of knowing that there are people 
who care about them without wanting anything in return so they can pass on this 
positive energy to people around them, too.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “Right now I’m working on my own online channel full time and the heart of what 
I’m doing is the belief that everyone can bring out their best ability if they acquire 
the right reinforcement. In addition to the everyday-life IT contents, my intention is 
to gradually communicate with the audience about ‘empathy’ and the understanding 
between human beings. It’s only just the beginning (but I have opened my own 
separate facebook page for a while now, so don’t forget to follow. ”  

IT REPORTER / LIFESTYLE & TECH BLOGGER / DJ / MC

หลายคนไม่กล้าพูดเรื่องปัญหาส่วนตัวของ
ตัวเอง เพราะรู้สึกว่าไม่มีใครใส่ใจฟังมากพอ
และสิ่งที่เราช่วยเขาได้ที่สุดอาจจะแค่การ 
‘ใส่ใจรับฟังอย่างแท้จริง’
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Nittaya Chananukul
นิตยา ชนานุกุล

ART DIRECTOR / 
TRAVEL BLOGGER, COUNDSHECK’S JOURNEY 

ปัญหาที่คนเมืองอย่างคุณต้องประสบในชีวิตประจำาวันทุกวันนี้
	 “รถตดิคะ่	แนน่อนเปน็ปญัหาหลกัเลย	มนัทำาใหเ้ราคำานวนเวลาเดนิทางยาก
มาก	ถึงจะมีกูเกิ้ลก็เหอะ	อีก	2	ปัญหาคือ	พื้นฟุตบาทที่พลิกตลอดเวลา	กับ
แท็กซี่ที่เรียกแล้วไม่ค่อยรับ	รับแต่ฝรั่ง	อันนี้เราโกรธ”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคำานึงถึงส่วนรวมให้มากขึ้น #WeCulture
	 “ขอ้ดขีองเราคอืเราเทคตวัเองเปน็สือ่นะ	เราทำาเพจทีม่คีนตามอยูจ่ำานวนหนึง่	
มนัเลยเปน็ชอ่งทางทีส่ามารถจะสือ่สารอะไรตา่งๆ	กบัคนอกีหลายๆ	คนได	้เรา
มอง	We	Culture	ในมุมของเราว่ามันเป็นการ	Sharing	อะไรบางอย่างร่วมกัน	
เพื่อให้สังคมมันดีขึ้น	ทั้งความรู้	และมุมมองต่างๆ	จากเวลาที่เราเดินทาง	หรือ
อย่างเวลาเราไปเห็นมุมดีๆ 	อะไรต่างๆ	ตามประเทศที่เราไป	เราก็เอามาแชร์ใน
เพจได้ว่า	อันนี้มันเป็นโปรเจคที่ดีนะ	น่าเอามาทำา	เช่น	เคยเห็นของสวีเดน	
มีการตัง้ตูเ้ยน็ไวข้า้งนอกบา้นสำาหรบัใหค้นทีม่ขีองกนิในตูเ้หลอืเยอะเกนิความ
จำาเป็น	เอามาไว้ให้คนจรจัดได้กิน”

ไอเดียในการร่วมกันทำาให้เมืองน่าอยู่ขึ้น (Better City) 
	 “ในพาร์ทของตัวเองก่อน	 คือเราก็พยายามทำาตัวเองให้ดีก่อน	 แต่ถ้าพูด
ในแง่เพจเราคงทำาหน้าที่เป็นสื่อที่ดีได้แหละ	 และอีกพาร์ทของเรา	 เราทำางาน
โฆษณา	ที่จริงๆ	แล้วเราก็สามารถคิดโปรเจคอะไรเข้าไปปรับปรุงสังคมได้บ้าง
ตามโอกาส	นี่คงเป็นสิ่งที่เราจะทำาได้	หรือใครมีโปรเจคอะไรดีๆ	มาให้เราเข้า
ร่วม	หรือให้เราช่วยแชร์ต่อเราก็ยินดี”

The everyday problems that you, as a city dweller, have to face.
 “The traffic is no doubt one of the main problems. It’s very hard to calculate the 
time that is spent on the road even with Google Map and all. There are two other 
issues that I find problematic, one being the poorly constructed pavements and 
the other being taxis refusing to take passengers who are Thais but they’re more 
than willing to take foreigners. These things upset me.”

It’s time for #WeCulture
 “I think my strong point is how I consider myself a part of the media. I’m running 
a page and I have a certain amount of followers so that gives me a platform to 
communicate with the public. I view We Culture as a type of sharing and what it 
brings are improvement of the society. I accumulate knowledge and points of view 
through my journeys to many different places. I get to see many amazing things 
in many amazing places and I get to share those stories on my page. Some of the 
projects I come across when I travel such as the fridge sharing project that I saw in 
Sweden, which a brilliant way to give extra food to the homeless simply by putting 
refrigerators outside of people’s homes.”

Your ideas for the ‘Better City’ 
 “For my part, I think I try to be a good citizen and a part of the quality media. 
But there’s the professional part of me where I work in the advertising industry 
and that gives me a chance to contribute something through different projects. I 
think that’s what I’m capable of doing. If anybody has any interesting project that 
you want me to participate or share, I’m more than happy to do it.”

เคยเห็นของสวีเดน มีการตั้งตู้เย็นไว้ข้างนอก
บ้านสำาหรับให้คนที่มีของกินในตู้เหลือเยอะ
เกินความจำาเป็น เอามาไว้ให้คนจรจัดได้กิน
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“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยการ	แชร์ ไอเดียของคุณภายใต้
campaign	Today.	Together.	Tomorrow.	ได้ที่	
www.ananda.co.th/urbanlivingsolutions”

	 เราเชื่อว่า	 ตึกไม่สามารถสร้างได้โดยเริ่มจากยอด	 เช่นเดียวกับ
อนาคต	การจะสร้างอนาคตต้องเริ่มจากปัจจุบัน	 การจะหาคำาตอบ
ของวันพรุ่งนี้	ต้องเริ่มจากปัญหาของวันนี้	 และทั้งการสร้างอนาคต
หรือการหาคำาตอบ	เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนเมืองเราไม่สามารถทำาคน
เดียวได้	วันนี้อนันดาฯ	ต้องการให้ทุกคนร่วมมือกัน	เพื่อพัฒนา	และ
ช่วยกันสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำาหรับคนเมือง

 Like every great building, our kind of future cannot be built from 
the top down. Creating the future begins with the present. Finding 
the answer for tomorrow starts from looking at the problems today 
is facing. Materializing the future of our dreams and finding the right 
urban living solutions are not something one can do alone. This is 
our moment. We, Ananda, call for everyone to come together, to be 
a part of the development, to create the better tomorrow for the city 
dwellers.






