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นักเคลือ่ นไหวเรือ่ งสันติภาพในอเมริการายหนึง่ ทีท่ มี งานนิตยสาร THE STANDARD
มีโอกาสสนทนาด้วยเมื่อไม่นานมานี้ พูดถึงความขัดแย้งส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึ้น
ทั่วโลกว่า มักเป็นการปะทะระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นเรื่อง
ปกติ และเธอเชื่อว่าการหาพื้นที่ตรงกลางเป็นหนทางเดียวที่จะพาทั้งสองฝ่าย
ก้าวข้ามความเห็นต่างที่เกิดขึ้นได้
มองไปรอบๆ ตัว เราอาจจะได้เห็นตัวอย่างของความไม่เห็นพ้องที่เกิดขึ้น
ในสังคม หลายกรณีเป็นการปะทะกันระหว่างประสบการณ์แบบเดิมที่กลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติ กับแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่แปลงร่างเป็นการปฏิวัติทางสังคม
เป็นทัศนคติสองกระแสที่มักจะเกิดการกระทบกระทั่งกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ลองนึกถึงฝ่ายคนรุ่นเก่าที่ผ่านชีวิตมาก่อนกับเด็กรุ่นใหม่ที่มีมุมมองบางเรื่อง
แตกต่างกันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ฝ่ายแรกให้ความส�าคัญต่อพฤติกรรมที่ถูก
กาลเทศะในแบบอนุรักษนิยม ฝ่ายหลังเน้นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแม้ในยามที่อยู่
ในพืน้ ทีส่ าธารณะ เราจึงได้เห็นการปะทะทางความคิดเกิดขึน้ เป็นประจ�า ตัวอย่าง
ที่เห็นกันบ่อยๆ คือภาษาแบบเป็นกันเองที่ใช้กับเพื่อนฝูง หรือการแสดงออกถึง
ความรักใคร่ของคู่รักในยุคปัจจุบันที่มักจะขัดหูขัดตาคนรุ่นเก่าในหลายโอกาส
ถ้าไม่มองเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม ในหลายๆ กรณี
การยึดมั่นในวิถีแบบเดิมกับการปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็น
เรื่องของการหาพื้นที่ตรงกลาง หรือการหาสมดุลให้เจอ ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
วิสัยทัศน์ที่จ�าเป็นเพื่อหาแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่เหมาะกับสภาพตลาด การปรับ
รูปแบบการเล่นในวงการกีฬาเพื่อตามให้ทันคนข้างหน้า หรือเปลี่ยนมุมมองและ
วิธีคิดเพื่อขับเคี่ยวให้ทันกับคลื่นลูกใหม่ที่ไล่หลังมาแบบหายใจรดต้นคอ
บริการรถยนต์สาธารณะแบบเดิมๆ กับการยกระดับบริการด้วยแอปพลิเคชัน
ที่ก�าลังเข้ามามีบทบาทแทนที่ บริการห้องพักแบบเก่ากับการน�าเสนอผ่านสื่อ
โซเชียลมีเดียเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ หรือแม้แต่การขยับตัวน�าสินค้าที่เรามีไป
เข้าร่วมในตลาดที่ให้บริการครอบคลุมผู้ใช้ทั่วโลก ล้วนเป็นกรณีของการหาพื้นที่
ตรงกลางที่เหมาะที่ควรได้ทั้งนั้น
ไม่ตา่ งกับการหาจุดทีพ่ อเหมาะพอดีให้กบั เรือ่ งส่วนตัว เพราะทุกองค์ประกอบ
ในชีวิต การหาสมดุลหรือทางสายกลางเป็นหัวใจส�าคัญเสมอ
ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการ
YOTEYORD@GMAIL.COM

CHIEF EXECUTIVE OFFICER วงศ์ทนง ชัยณรงค์สง
ิ ห์ MANAGING DIRECTOR นิตพ
ิ ัฒน์ สุขสวย EDITOR-IN-CHIEF วิไลรัตน์ เอมเอีย
่ ม EDITOR-IN-CHIEF (CULTURE SECTION) เจิมสิริ
ิ าฏ ปุโรทกานนท์ DESIGN DIRECTOR วีระยุทธ คงเทศน์ ART DIRECTOR อนงค์นาฎ วิวฒ
ั นานนท์ SENIOR GRAPHIC DESIGNER
เหลืองศุภภรณ์ EDITOR ยศยอด คลังสมบัติ WRITER นิธน
์ งศ์, พรนภัส ช�านาญค้า MARKETING
พรวลี จ้วงพุ ฒซา GRAPHIC DESIGNER อรณัญช์ สุขเกษม PROOFREADERS ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, สราญรัตน์ ไว้เกียรติ, ภาสิณี เพิ่มพันธุพ
MANAGER วิไลลักษณ์ โพธิต
์ ระกูล ASSISTANT MARKETING MANAGER พิมพ์นารา มีฤทธิ์ CREATIVE MARKETING ชลธร จารุสวุ รรณวงค์ MAGAZINE MANAGER สุรเกตุ เรืองแสงระวี
PRODUCTION ทศพล บุญคง PHOTO-EDITOR พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์ PHOTOGRAPHERS นวลตา วงศ์เจริญ, วงศกร ยีด
่ วง, วรรษมน ไตรยศักดา ADVERTISING DIRECTOR ศุภลักษณ์
ิ ัชรโรจน์ ADVERTISING MANAGER ภัทรวี ตัง
ู ย์กล
ุ ASSISTANT ADVERTISING MANAGERS มาสสุภา เอีย
่ มมงคลศิลป์,
เลิศกาญจนวัฒน์ SENIOR ADVERTISING MANAGER ธัญญ์นรี นิธพ
้ วิบล
ิ าย DIGITAL MEDIA MANAGER วิมลพร รัชตกนก
ภัทรลดา พุ ่มเจริญ, สุกญ
ั ญา แก้วชิงดวง, สุรต
ั นา ทรรปณ์ทพ
ิ ากร MARKETING COORDINATOR ศศิมา เหลืองศิรฉ
THE STANDARD เป็นนิตยสารแจกฟรีรายสัปดาห์ ห้ามจ�าหน่าย สงวนสิทธิก
่ ส่วนใดหรือทัง
ั การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรถือว่า
้ หมดของนิตยสารไปใช้โดยไม่ได้รบ
์ ารน�าส่วนหนึง

มีความผิดทางกฎหมาย
เจ้าของ บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ�ากัด เลขที่ 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02 203 1142
แฟกซ์ 02 203 1143 เว็บไซต์ WWW.THESTANDARD.CO ISSN 2586-8586
แยกสี บริษัท คลาสิคสแกน จ�ากัด โทรศัพท์ 0 2291 7575 พิ มพ์ บริษัท โรงพิ มพ์ ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2551 0533, 44
ภาพถ่าย AFP, SHUTTERSTOCK ฟอนต์ KANIT โดย คัดสรร ดีมาก

ติดต่อกองบรรณาธิการ MAGAZINE@THESTANDARD.CO ติดต่อฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09 2964 1635, ธัญญ์นรี นิธพ
ิ ัชรโรจน์ 09 9975 5878, ภัทรวี ตัง
ู ย์กล
ุ 08 9675 3309,
้ วิบล
มาสสุภา เอีย
่ มมงคลศิลป์ 08 5056 0083, ภัทรลดา พุ ่มเจริญ 09 2365 6415, สุกญ
ั ญา แก้วชิงดวง 09 6156 3692, สุรต
ั นา ทรรปณ์ทพ
ิ ากร 09 5516 2441, ศศิมา เหลืองศิรฉ
ิ าย 08 3999 5484

VOL. 1 ISSUE 2 I 24 JULY 2017

5
GLOBAL
CHANGE
ห มู่ เ ก า ะ คุ ก ตั้ ง เ ข ต
อนุรก
ั ษ์สง
ิ่ แวดล้อม /
มะนาวในเครื่ อ งดื่ ม
ค็ อ กเทลแปลงโฉม
เป็นสบูไ่ ด้ / ชาวอินเดีย
ร่ ว มปลู ก ต้ น ไม้ 66
ล้านต้น

14
COVER STORY
ถอดรหัสซีรส
ี ์ Games
of Thrones 3 ด้าน
ทั้ ง ใ น แ ง่ จิ ต วิ ท ย า
ตั ว ล ะ ค ร อํ า น า จ
การเมืองการปกครอง
และการมองเรือ
่ งราว
ในซีรีส์น้ี โดยอ้างอิง
เชิ ง ธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น
เครือ
่ งพิสูจน์วา่ อิทธิพลของ Game of
Thrones ครอบคลุม
ไปทุกด้านจริงๆ

12 IN HISTORY
มีการค้นพบ มาชู ปิกชู
ครั้งแรกในปี 1911

47 OPINION
หลากหลายทัศนะจากเหล่าคอลัมนิสต์
ที่ พ กมุ ม มองแตกต่ า งมานํ า เสนอ
แบบสนุกและได้ข้อคิดมากมาย

38 TRAVEL
ชมเมืองเฟส โมร็อกโก ทีห
่ ลายคนใฝ่ฝน
ั อยากไป
เยือน ผ่านปลายปากกาของอดีตบรรณาธิการ
นิตยสารท่องเที่ยว

57 TALK
‘คุณหลวง’ ของแฟนคลับทัว่ ประเทศ ผูผ
้ า่ นชีวต
ิ ขึน
้ ๆ ลงๆ
ในวงการบันเทิงมาตลอด 10 ปี อ่านมุมที่คุณอาจจะไม่รู้
ของเป๊ก ผลิตโชค ในวันทีก
่ ราฟชีวต
ิ พุ ่งสูจ
่ ด
ุ สูงสุดอีกครัง
้

64 ART AND DESIGN
66 VIDEO

NEWS
INSPIRING STORIES OF GRE AT GLOBAL IMPACT

หมู่เกาะคุกตั้งเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มะนาวในเครื่องดื่มค็อกเทลแปลงโฉมเป็นสบู่ได้ ชาวอินเดียร่วมปลูกต้นไม้ 66 ล้านต้น

COOK ISLANDS

GLOBAL
CHANGE
้ เขตอนุรก
หมูเ่ กาะคุกตัง
ั ษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม

เขตปกครองตนเองหมูเกาะคุก (Cook Islands) เปนหนึ่งในเขตอนุรักษทางทะเลที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งใหญกวา
ประเทศฝรั่งเศสถึง 3 เทา ลาสุดรัฐบาลประกาศจัดตั้งเขตอนุรักษครอบคลุมพื้นที่ 1.9 ลานตารางกิโลเมตรในมหาสมุทร
แปซิฟก ทามกลางความยินดีของนักสิง่ แวดลอมทีต่ า งเปนกังวลกับปญหาการทําประมงทีม่ ากเกินไป รวมถึงภาวะมลพิษ
ตางๆ ซึ่งสงผลตอสิ่งแวดลอมของหมูเกาะคุกมากขึ้นทุกที อุทยานทางทะเล Marae Moana จะชวยทําใหสิ่งแวดลอม
คอยๆ ฟนฟูสภาพดีขึ้น โดยการอนุรักษดังกลาวไมไดตอตานการทําประมงหรือการทําเหมืองนํ้าลึก เพียงแตตองการให
ดําเนินไปดวยวิธที ยี่ งั่ ยืน อยางไรก็ตาม มีการจํากัดพืน้ ทีห่ า มทําประมงกินอาณาเขตประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร
หางจากแนวชายฝงแตละเกาะออกไปประมาณ 50 ไมล นายกรัฐมนตรีเฮนรี พูนา (Henry Puna)
กลาววา อุทยานทางทะเล Marae Moana เปนตนแบบของการจัดการสิง่ แวดลอมทางทะเลของโลก
พลเมืองของหมูเ กาะคุกมีวสิ ยั ทัศนรว มกันทีจ่ ะเปลีย่ นประเทศเล็กๆ แหงนีใ้ หเปนจดหมายทองเทีย่ ว
ทีส่ ะอาดทีส่ ดุ และเขียวชอุม ทีส่ ดุ ในโลก เขายังกลาวเพิม่ เติมอีกวา มหาสมุทรไมไดเพียงมอบรายได
จากการทองเที่ยวและการทําประมงใหเราเทานั้น แตยังมอบนํ้าสะอาด อาหารสะอาด เพื่อเลี้ยงดู
มนุษยชาติใหอยูตอไปอยางยั่งยืน
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แปรรูปมะนาวใน
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ผูส
้ ง
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มะนาวในแกวค็อกเทลจะไมถกู ทิง้ อยางไรคา อีกตอไป เมือ่
42Below แบรนดวอดกาดังในเครือบาคารดิ (Bacardi)
บริษทั เครือ่ งดืม่ ยักษใหญทใี่ สใจสิง่ แวดลอม สรางนวัตกรรม
เพื่อลดปริมาณขยะ โดย 42Below ขอความรวมมือจาก
บารทั่วนิวซีแลนดและออสเตรเลีย เก็บมะนาวใชแลว
ในแกวค็อกเทลสงกลับมาที่บริษัท เพื่อนํามาเปลี่ยนเปน
สบูเหลว กอนจะสงกลับไปใหบารเหลานั้นตอไป ตั้งแต
ปลายปทแี่ ลว มีการเก็บมะนาวเหลือทิง้ มากถึง 400 กิโลกรัม
และไดรับการพัฒนาแปรรูปเปนสบูเหลว ทั้งรูปแบบซอง
และขวดรวมแลวกวา 20,000 บรรจุภัณฑ สรางประโยชน
จากขยะเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ดีกวาจะทิง้ ขยะแบบเดิมๆ
ที่ลานฝงกลบ ซึง่ ขยะมะนาวนัน้ เปนสวนหนึง่ ในการปลอย
กาซมีเทน หนึง่ ในกาซเรือนกระจกทีส่ ง ผลใหโลกรอน 23 เทา
ของกาซคารบอนไดออกไซด
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บ้านส�าเร็จรูปพลังงานแสงอาทิตย์
เปิดตัวในอังกฤษ

กลุมนักออกแบบชาวเอสโตเนีย Kodasema สงผลงาน KODA บานสําเร็จรูปพลังงานแสงอาทิตย
ขนาด 25 ตารางเมตร ซึ่งเคลื่อนยายได เขาสูตลาดสหราชอาณาจักรเมื่อเร็วๆ นี้ หวังชวยลดปญหา
วิกฤตดานที่อยูอาศัยในอังกฤษ บานจิ๋ว KODA ประกอบเสร็จภายในวันเดียว และหากตองการยาย
บานก็ถอดแยกชิ้นสวนเตรียมขนไดภายใน 4 ชั่วโมง ตัวบานหนาตาทันสมัยเนนความมินิมัล ภายใน
ตกแตงดวยไมธรรมชาติ ผนังกระจกสูงดานหนาใหแสงธรรมชาติผา นเขามาในสวนหองนัง่ เลน ชวยให
หองดูกวางขึ้น กําแพงคอนกรีตดานที่เหลือชวยรักษาอุณหภูมิภายในใหสบาย เย็นในหนารอน
และอุนในหนาหนาว พื้นที่สวนหลังเปนครัว หองนํ้า และหองนอนชั้นลอย เพื่อความเปนสวนตัว
แผงโซลารเซลลติดตั้งบนหลังคา โครงบานเลือกใชวสั ดุทแี่ ข็งแกรงมาก สามารถสรางบนพืน้ ผิวตางๆ
ได โดยไมจาํ เปนตองมีฐาน ราคาเริ่มตนที่ 150,000 ปอนด หรือประมาณ 6,600,000 บาท รวมการ
วางแผน เตรียมสถานที่ ขนสง กอสราง ติดตั้งนํ้าและไฟ รวมถึงระบบพลังงานตางๆ ไวเรียบรอยแลว

ณรงค์กร
มโนจันทร์เพ็ ญ

6. ฆ่ายกครัว 8 ศพ
ต้องมีจต
ิ ใจแบบไหน
ถึงลงมือฆ่าผูบ
้ ริสท
ุ ธิ์
ธนกร วงษ์ปัญญา

7. OmiseGo บริการ
E-Wallet ระบบ
บล็อกเชนครั้งแรก
ในไทย เริม
่ ต้นสิน
้ ปีน!้ี
ปิยพร
อรุณเกรียงไกร

8. ‘คุณเป็นเกย์และ
มุสลิมพร้อมกันได้’
คู่ รั ก ช า ย รั ก ช า ย
มุ ส ลิ ม แต่ ง งานกั น
คู่ แ รกของอั ง กฤษ
ณรงค์กร
มโนจันทร์เพ็ ญ

ภาพ techcrunch.com

5.“ถ้ า โดนประหาร
ฉันก็จะหัวเราะ” แม่ม่ายด�า ฆาตกรฆ่าสามี
4 ศพ รับสารภาพ
แล้ว

ดวยวัยทีเ่ พิม่ ขึน้ รางกายทีเ่ สือ่ มถอย
ผูสูงอายุจึงมีปญหาในการเดินเหิน
และเคลื่อนไหวรางกาย และหาก
พลาดพลั้งเพียงนิดเดียว ก็หมายถึง
การสะดุดลมที่เจ็บตัวไมนอย และ
สถิติที่นากลัวกวานั้นคือ อเมริกามี
จํานวนผูสูงอายุที่ตองเสียชีวิตจาก
การล ม มากกว า 27,000 รายใน
แตละป (ขอมูลจากศูนยควบคุมและ
ป อ งกั น โรคในอเมริ ก า) บริ ษั ท
B-Shoe Technologies ในประเทศ
อิสราเอลเห็นขอบกพรองในจุดนี้ จึง
คิ ด พั ฒ นาต น แบบของรองเท า ที่
ตรวจจับการทรงตัวทีไ่ มสมดุลในทุก
ย า งก า ว และใช ร ะบบที่ เ หมื อ น
สายพานสําหรับวิ่งออกกําลังกาย
ขนาดจิ๋ ว เรี ย กสมดุ ล คื น มาโดย
อัตโนมัติ อุปกรณที่รองเทาประเภท
นี้ ใ ช ป ระกอบด ว ยเครื่ อ งตรวจจั บ
แรงกด ไมโครโพรเซสเซอร หรื อ
หนวยประมวลผล อุปกรณจบั ความ
เคลื่อนไหว และซอฟตแวรสําหรับ
ตรวจจั บ เมื่ อ ผู  ส วมมี แ นวโน ม จะ
หกล ม หรื อ กลิ้ ง ไปด า นหน า หรื อ
ดานหลัง และจะปรับสมดุลปองกัน
ไมใหผูสวมลมไมเปนทา ตนแบบ
รองเท า กั น ล ม ยั ง อยู  ใ นขั้ น เริ่ ม ต น
และบริษัทคาดวาจะเริ่มผลิตออก
จําหนายในอีกสองปขางหนา

9. โลกก�าลังเข้าสูย
่ ค
ุ
้ ที่ 6
การสูญพันธุค
์ รัง
รุ น แรงที่ สุ ด ในรอบ
500 ล้านปี
กานท์กลอน
รักธรรม

อ่านบทความได้ท่ี
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ภาพ AFP

CHINA
USA / INDONESIA

วิศวกรหนุ่มใช้โทรศัพท์
มือถือเก่าเป็นเครื่องมือ
ป้องกันการลักลอบตัดไม้

หกปทแี่ ลว โทเฟอร ไวท กําลังมีความสุขกับการเดินทาง
ทองปาฝนในเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย แตวิศวกรหนุม
บังเอิญมาพบชาวบานทีก่ าํ ลังตัดไมหา งจากสถานีของ
เจาหนาที่ควบคุมผืนปาไมไกลเลย แตเสียงมโหรีของ
นกและแมลงกลบเสียงเลื่อยของชายผูนั้นโดยสิ้นเชิง
หนุม อเมริกนั จากซานฟรานซิสโกจึงคิดพัฒนาอุปกรณ
งายๆ จากมือถือเครื่องเกาที่ชวยระบุตําแหนงเสียง
เลือ่ ยตัดไมใหเจาหนาทีป่ า เขาไปตรวจสอบไดทนั ทวงที
เมื่ อ กลั บ ไปอิ น โดนี เ ซี ย อี ก ครั้ ง หนุ  ม อเมริ กั น ติ ด ตั้ ง
โทรศัพทมอื ถือไวหลายจุดในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษชะนี โทรศัพท
จะแจงเตือนเจาหนาทีเ่ มือ่ ไดยนิ เสียงเลือ่ ยทํางาน หลังจาก
ติดตั้งระบบเสร็จ ไวทไดรับอีเมลแจงเตือนจากหนึ่งใน
เครือ่ งรับโทรศัพททนี่ าํ ไปติดตัง้ จึงแจงเจาหนาทีพ่ ทิ กั ษปา
ซึ่งนํากําลังไปยังจุดเกิดเหตุและสามารถจับกุมกลุม
ผู  ลั ก ลอบตั ด ไม ไ ด ค าหนั ง คาเขา ป จ จุ บั น ไวท เ ป น
สวนหนึ่งของทีม Rainforest Connection ที่สราง
อุปกรณตรวจจับเสียงเลือ่ ยตัดไมในเกาะสุมาตรา ลุม นํา้
แอมะซอน และพื้นที่ปาในแอฟริกา
GLOBAL NUMBERS

1,000

จ� า นวนเงิ น ที่ ผู้ ต้ อ งหาในคดี
ฆ่ายกครัว 8 ศพ จังหวัดกระบี่
ให้ ก ารตรงกั น ว่ า ผู้ ก่ อ เหตุ
จ้างพวกตนคนละ 1,000 บาท
ให้ เ ดิ น ทางมาช่ ว ยคุ ม การ
ทวงเงินจากผู้ตาย
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กินแซลมอน ลดความเสี่ยงของโรคจากมลพิ ษทางอากาศ

ขอมูลจาก World Health Organization ระบุวา มลพิษทางอากาศเปนสาเหตุใหคนกวา 7 ลานคนทั่วโลก
ตองเสียชีวิตกอนวัยอันควร โดยเฉพาะคนในเมืองใหญ พิษทางอากาศมีอนุภาคละเอียดมาก ศาสตราจารย
จินจัว เจา จากมหาวิทยาลัยฟูตัน ประเทศจีน ศึกษาผลกระทบของ PM2.5 หรือ Particle Pollution อนุภาค
ละเอียดทีล่ อยคางในอากาศ เกิดจากการทําปฏิกริ ยิ าเคมี รวมไปถึงการเผาไหมของเชือ้ เพลิงชนิดตางๆ เชน
ควันรถ ควันจากโรงงาน พบวาขนาดที่เล็กกวาความกวางของเสนผมเพียงหนึ่งเสนของมนุษย ทําให PM2.5
ทะลุเขาสูร า งกายมนุษยอยางงายดาย กอใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด หอบหืด
ฯลฯ ศาสตราจารยเจาศึกษาหนทางแกและพบวา การบริโภคสารอาหาร เชน โอเมกา 3 วิตามิน C และ E
จะชวยลดความเสีย่ งการเปนโรคเกีย่ วกับหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคเสนเลือดในสมองแตกไดอยางมี
นัยสําคัญ อาหารทีอ่ ดุ มไปดวยสารอาหารเหลานี้ เชน แซลมอน สม มะละกอ ฝรัง่ นํา้ มันถัว่ เหลือง กะหลํา่ ปลี
เมล็ดดอกทานตะวัน เพียงเลือกบริโภคของมีประโยชนก็ชวยสรางภูมิใหรางกายได อยางไรก็ตาม การใช
พลังงานเพื่อสรางมลพิษใหนอยที่สุด ก็ยังเปนเรื่องที่มนุษยชาติตองรวมกันรับผิดชอบตอไป

89

คืออายุของ มาร์ติน แลนเดา
(Martin Landau) นักแสดง
่ ง ‘Ed Wood’
ออสการ์ จากเรือ
ที่ เ สี ย ชี วิ ต เมื่ อ วั น เสาร์ ท่ี 15
กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยฝ่าย
ประชาสั มพั นธ์ของนักแสดง
่ วันอาทิตย์
อาวุโสยืนยันข่าวเมือ
ที่แล้ว

34

จ� า นวนทหารแคเมอรู น จาก
หน่วย Rapid Intervention
Brigade ที่ ห ายตั ว ไปเมื่ อ
วันที่ 17 กรกฎาคม หลังจากเรือ
ของกองทัพล่มนอกชายฝั่ ง
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
่ หาร 3 นาย ได้รบ
ขณะทีท
ั การ
ช่วยเหลือทันก่อนทีเ่ รือจะจมลง
โดยเรื อ ล� า ดั ง กล่ า วบรรทุ ก
ทหารทั้งหมด 37 นาย

19

จ�านวนแชมป์แกรนด์สแลมที่
โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ คว้ามาได้
หลังเอาชนะในรอบชิงชนะเลิศ
รายการวิมเบิลดัน ในวันอาทิตย์
ที่ 16 กรกฎาคมที่ ผ่ า นมา
เป็นการคว้าแชมป์วิมเบิลดัน
สมัยที่ 8 มากที่สุดในจ�านวน
นักเทนนิสชาย เช่นเดียวกับ
จ�านวนแชมป์แกรนด์สแลม

INDIA

อาสาสมัครอินเดียร่วมกันปลูกต้นไม้ 66 ล้านต้นสร้างสถิตโิ ลก

ขณะที่พ้ืนที่ปาบนดาวเคราะหสีฟาของเราลดนอยถอยลงเรื่อยๆ จะมีอะไรดีไปกวาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดวยการ
ปลูกตนไม อาสาสมัครชาวรัฐมัธยประเทศในอินเดียกวา 1,500,000 คน รวมกันปลูกตนไมสรางสถิติโลกถึง
66 ลานตนในเวลา 12 ชั่วโมง ตามโครงการ ‘เปลี่ยนอินเดียใหเขียวอีกครั้ง’ ของรัฐบาลทองถิ่น อันเปนสวนหนึ่ง
ของกุศโลบายในการเพิ่มพื้นที่ปาประมาณ 3 ลาน ใหไดภายในป 2030 ตามขอตกลงของสนธิสัญญาปารีส
ที่รัฐบาลอินเดียใหคํามั่นไว โดยมีการทุมงบถึง 6.2 พันลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจากประเทศอินเดียนั้นปลอย
กาซคารบอนมากเปนอันดับ 3 ของโลก และมักจะมีกจิ กรรมปลูกตนไมทาํ ลายสถิตโิ ลกอยูเ ปนประจํา กอนหนานี้
ในปที่ผานมา มีกิจกรรมปลูกปาจํานวนมากกวา 49 ลานตนภายในเวลา 24 ชั่วโมง
เรื่องแบบนี้ เราเชียร!

JAPAN

KENYA

ญีป
่ น
ุ่ ผลิตเหรียญรางวัลโอลิมปิก
จากโทรศัพท์มือถือเก่า
นอกจากจะผูกสัมพันธระหวางประเทศ
ดวยการแขงขันกีฬาที่ย่ิงใหญที่สุดของ
มวลมนุษยชาติ โอลิมปกที่กรุงโตเกียว
ป 2020 ยังหวงใยสิ่งแวดลอมเปนที่ตั้ง
เจาภาพจึงมีมติใหผลิตเหรียญรางวัล
จากโทรศัพทมือถือเกา โดยตนเดือน
กรกฎาคมที่ ผ  า นมา โทรศั พ ท มื อ ถื อ
ใช แ ล ว จํ า นวนมหาศาลได รั บ การ
ลําเลียงมายังโรงงานรีไซเคิลในโตเกียว
โดยคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
โอลิมปกและพาราลิมปก โตเกียว 2020
วางแผนไววา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ใช แ ล ว ที่ ข นมาที่ โ รงงานต า งๆ จะ
สามารถนํามาใชผลิตเหรียญแหงความ
ภาคภูมิใจทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้นเกือบ
5,000 เหรียญดวยกัน
ขอใหเจาภาพจงเจริญ!
ภาพ AFP

5,800

ขนาดตารางกิ โ ลเมตรของ
่ ลุดจาก
ภูเขาน�า้ แข็ง A 68 ทีห
หิง
้ น�า้ แข็งลาร์เซน ซี (Larsen C)
บนคาบสมุทรแอนตาร์กติกา
่ มีขนาดใหญ่กว่า
ขัว้ โลกใต้ ซึง
กรุงเทพฯ 3.6 เท่า หนักกว่า
1 ล้านล้านตัน เป็นภูเขาน�า้ แข็ง
ที่ใหญ่ที่สุด นักวิทยาศาสตร์
คาดว่า หากลาร์เซน ซี พั งลง
จะท�าให้น�้าทะเลสูงขึ้น 10 ซม.

ภาพ seed.uno

7,200,000

คื อ ตั ว เลขคร่ า วๆ ของชาว
่ าลงคะแนนเสียง
เวเนซุเอลา ทีม
เชิงสัญลักษณ์ จัดโดยฝ่ายค้าน
เพื่ อ ต่ อ ต้ า น ปธน. นิ โ คลั ส
มาดูโร (Nicolas Maduro)
และแผนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
่ วันที่ 17 กรกฎาคมทีผ
่ า่ นมา
เมือ

เคนยามอบรางวัล
ให้สตาร์ทอัพที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

SEED Awards จัดมาตั้งแตป 2002 โดย
United Nations Environment Programme,
United Nations Development Programme
และ International Union for Conservation
of Nature เฟนหาผูป ระกอบการรุน ใหม ทีท่ าํ
ธุรกิจเปนมิตรกับสิง่ แวดลอมจากกลุม ประเทศ
กําลังพัฒนา โดยในปนี้เพิ่งประกาศผูชนะ
15 รายจากผูเขาสมัครทั้งหมดกวา 300 ราย
ณ มหานครนิวยอรก หนึ่งในผูชนะที่มีผลงาน
โดดเดนที่สุดคือ ICOSEED สตารทอัพจาก
ประเทศเคนยา ที่เปลี่ยนลําตนกลวยเหลือทิ้ง
จากการเพาะปลูกมาเปนเสนใยผลิตสินคา
เชน กระเปาและพรมปูโตะอาหาร สรางโอกาส
ทางรายได และอาชีพใหมๆ ใหชาวสวนกลวย
และคนในชุมชน เด็กวัยรุนมีงานทํา ปริมาณ
อาชญากรรมลดลง และชวยลดการใชสารกําจัด
ศัตรูพชื เพราะชาวสวนไมตอ งพนยาฆาแมลง
ใสตน กลวยเหลือทิง้ ทีเ่ ปนแหลงเพาะพันธุโ รคพืช
อีกแลว นอกจากนั้น ยังทําใหตลาดเคนยาได
รูจักกับเทคโนโลยีใหมที่มีประสิทธิภาพ และ
ไม มี ข องเสี ย เหลื อ ทิ้ ง ในกระบวนการผลิ ต
เพราะกากที่ เ กิ ดจากการผลิ ตนั้ น ชาวสวน
จะนํากลับไปทําปุยคอก หรือใชเปนเชื้อเพลิง
ตอไป ผูช นะจะไดรบั ความชวยเหลือทางธุรกิจ
ในแนวทางทีอ่ อกแบบมาเฉพาะสําหรับกิจการ
นั้นๆ รวมถึงคําแนะนําทางการเงิน การตลาด
การประชาสัมพันธ แลวยังไดเขารวมเครือขาย
ของเหลาสตารทอัพทีเ่ คยไดรางวัลในปกอ นๆ
กวา 200 กิจการ จาก 38 ประเทศ ในแอฟริกา
เอเชีย และลาตินอเมริกาอีกดวย
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พบกับนิตยสาร THE STANDARD ได้ทุกวันจันทร์
เวลา 17.00 น. ที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS 11 สถานี
CEN

สยาม

E5

พร้อมพงษ์

N8

หมอชิต

S6

สะพานตากสิน

E1

ชิดลม
N3

S2

E2

เพลินจิต

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ศาลาแดง

S3

อโศก

E4

N5

อารีย์

ช่องนนทรี

และที่ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 200 สาขาทั่วกรุงเทพฯ

IN HISTORY
ภาพ AFP
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MACHU PICCHU
DISCOVERED
24 กรกฎาคม 1911
ฮิแรม บิงแฮม นักส�ารวจชาวอเมริกน
ั
ค้นพบมาชู ปิกชู อาณาจักรที่หาย
ไปของชนเผ่าอินคา ที่ซ่อนตัวบน
เทือกเขาสูงในประเทศเปรู องค์การ
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ยูเนสโกขึน
และเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์
ของโลกยุคใหม่
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COVER STORY

่อง กองบรรณาธิ
เรื
ภาพประกอบ
ธีรวัฒกน์ารเฑีภาพประกอบ
ยรฆประสิทธิ์ ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์
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่ ่ำนไป
ด้วยจ�ำนวน 60 ตอน และ 6 ซีซันทีผ
Game of Thrones ครองบัลลังก์ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในซีรีส์ยอดนิยม
ที่สุดในโลก จนได้รับฉำยำยกย่องสำรพั ด รวมทั้ง The Greatest
Show on Earth, The World’s Most Popular Show
และ The Best TV Show of All Time
ฤดูกำลฉำยล่ำสุด หรือซีซัน 7 กลับมำพำผู้ชมเข้ำสู่โลกแห่งดินแดน
เวสเทอรอสอีกครั้งเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ และเรำเชื่อว่ำแฟนพั นธุ์แท้
่ ด
้ แต่ตน
้ ปวง
ทีต
ิ ตำม ‘มหำศึกชิงบัลลังก์’ มำตัง
้ คงไม่พลำดด้วยประกำรทัง
ฉบับนี้ THE STANDARD ถอดรหัสซีรีส์นี้ 3 ด้ำน ทั้งในแง่
จิตวิทยำตัวละคร อ�ำนำจกำรเมืองกำรปกครอง และกำรมองเรื่องรำว
ในซีรีส์นี้โดยอ้ำงอิงเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องพิ สูจน์ว่ำอิทธิพลของ
Game of Thrones ครอบคลุมไปทุกด้ำนจริงๆ
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1
ผู้นําแบบผู้รับใช้
และผู้นําเพื่ อชนะเท่านั้น

ฟิลลิปส์และแคลร์ ยก ‘การเป็นผู้น�าแบบ
ผู้รับใช้’ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการพูดถึง
ครั้ ง แรกโดย โรเบิ ร ์ ต กรี น ลี ฟ (Robert
Greenleaf) ราวป 1970 มาจับคูก่ บั แดเนริส
ทาร์แกเรียน (Daenerys Targaryen) ผู้ซึ่ง
แรกเริม่ เดิมทีไม่ได้มคี วามทะยานอยากใดๆ
ในการจะครองบัลลังก์เหล็ก แต่สถานการณ์
ก็บังคับให้สาวน้อยที่ดูเหมือนจะงุ่มง่าม
ในตอนแรกกลายเป็นแม่แห่งมังกร และแม่
ของผู้คนภายใต้การปกครองของเธอ
แดเนริ ส ถู ก เนรเทศออกจากความ
ยิ่งใหญ่ที่เคยมี และพบเจอแต่ความทุกข์
ทีถ่ าโถมเข้ามา ซึง่ ได้สอนให้เธอเข้าใจชีวติ
และมีนา�้ ใจมากพอทีจ่ ะมองเห็นความทุกข์
ของผู้อื่น เมื่อรวมกับความอ่อนโยนและ
มีเมตตาที่เป็นนิสัยเดิม เราจึงได้เห็นผู้น�า
หญิงทีส่ ง่างาม มีมมุ เด็ดขาดห้าวหาญ และ
มีมุมของการเป็นแม่ที่โอบอุ้มทุกข์สุขของ
ประชาชน
ฟิลลิปส์และแคลร์ยกตัวอย่างว่า ใน
โลกปัจจุบัน ผู้น�าหญิงที่ได้รับการยอมรับ
มากที่ สุ ด คนหนึ่ ง คื อ อั ง เกลา แมร์ เ คิ ล
(Angela Merkel) นายกรั ฐ มนตรี ข อง
เยอรมนี ประชาชนเยอรมั น ยกย่ อ งให้
เธอเป็นแม่เมือง และเชื่อมั่นว่าสองมือของ
แม่นี้จะท�าทุกอย่างโดยนึกถึงผลประโยชน์
ของพวกเขาเป็นที่ตั้ง ความอ่อนโยนแบบ
แม่ๆ เป็นเยื่อใยที่เหนียวแน่นในการผูกใจ
คนมากกว่ า การใช้ ก� า ลั ง หรื อ บี บ บั ง คั บ
อย่างป่าเถือ่ น และหลายครัง้ ความอ่อนโยน
นุ ่ ม นวลก็ ส ามารถลวงศั ต รู ไม่ ว ่ า จะใน
สงครามหรือจะคูแ่ ข่งในโลกธุรกิจให้เข้าใจ
ผิด และน�าไปสู่ความแพ้พ่ายได้ในที่สุด
แต่ถา้ เป็นผูน้ า� แบบรับใช้ไม่ได้ ฟิลลิปส์
และแคลร์บอกว่าให้ลองเป็นอีกแบบ ซึ่ง
แตกต่างอย่างสุดขั้ว นั่นคือ ‘น�าเพื่อชนะ’
แต่ถ้าจะใช้วิธีนี้ต้องมั่นใจว่าคุณแน่จริง
กรณีนสี้ องผูเ้ ขียนดึงเอา ไทวิน แลนนิสเตอร์
(Tywin Lannister) มาเปรียบเทียบกับ สตีฟ
จ็อบส์ (Steve Jobs)
ไทวินเป็นผู้น�าที่เข้มแข็ง เขาปกครอง
ทั้ง 7 อาณาจักรโดยไม่เคยขึ้นเป็นกษัตริย์
เลย แต่หลายครั้งก็กลายเป็นผู้กุมอ�านาจ
ที่แท้จริง ไทวินเดินเกมแบบเป้าหมายมีไว้
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GAME
OF
THRONES
ON
BUSINESS
เรื่องรำวแสนดรำม่ำที่อยู่ใน Game of Thrones
ดูเหมือนจะน�ำไปเทียบเคียงได้กับทุกประเด็นในชีวิต
จึงไม่ตอ
้ งแปลกใจว่ำ แม้แต่ในเชิงธุรกิจ ก็ยง
ั มีคนวิเครำะห์
Game of Thrones และเขียนออกมำเป็นหนังสือ
Game of Thrones on Business โดย ทิม ฟิลลิปส์
(Tim Phillips) และ รีเบกกำ แคลร์ (Rebecca Clare)
นักหนังสือพิ มพ์ และบรรณำธิกำรที่คร�่ำหวอดในแวดวง
สื่อธุรกิจมำยำวนำน และแปลเป็นภำษำไทยโดย
ชัชวนันท์ สันธิเดช ในชื่อ ‘มหาศึกชิงบัลลังก์’ กับธุรกิจ
อยำกรู้ว่ำ Game of Thrones ในมุมธุรกิจ
เป็นอย่ำงไร THE STANDARD ได้หยิบยกแง่คิด
บำงช่วงบำงตอน ที่ฟล
ิ ลิปส์และแคลร์สกัดออกมำจำก
เหตุกำรณ์และตัวละครในเรื่องมำเล่ำสู่กันฟัง

DAENERYS / ANGELA MERKEL

พุง่ ชน ระหว่างทางจะต้องเหยียบหัวใจหรือ
ข้ามศพใครไปบ้าง เขาไม่มีเวลามาสนใจ
ส่วนกรณีของจ็อบส์ ผู้ก่อตั้งแอปเปิล
(Apple) และเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่
ประสบความส�าเร็จสูงสุด ก็บริหารธุรกิจ
คล้ายคลึงกับไทวิน จ็อบส์กระตุ้นพนักงาน
ของตัวเองให้ฮึกเหิมด้วยการดูหมิ่น ด่าทอ
ไปจนกระทั่งเชือดไก่ให้ลิงดู โดยการไล่
หัวหน้าทีมท�างานออกต่อหน้าธารก�านัล
ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์หนึ่งของแอปเปิล
โทษฐานที่ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งผลิ ต ภั ณฑ์ ที่
ดีกว่านี้ได้
ในมุมของผู้บริหาร วิธีโหดๆ เหมือน
คนไม่มีหัวใจนี้ก็ใช้คัดกรองคนที่เก่งและ
แกร่งพอจะอยู่ในทีมต่อไปได้เหมือนกัน
อย่างไรก็ตาม เหมือนที่ฟิลลิปส์และแคลร์
บอกไว้แต่ต้นว่า วิธีนี้หากไม่แน่จริงอย่าใช้
ถ้าจะเล่นบทแสบก็ตอ้ งรูเ้ ท่าทัน ควบคุมได้
และบริหารความร้ายกาจได้อย่างฉลาด

2
ใส่ใจการเงินเสมอ

เงินไม่ได้ให้เพียงความร�า่ รวย แต่เงินน�ามา
ซึ่งอ�านาจด้วย ใน Game of Thrones เมื่อ
โรเบิร์ต บาราเธียน (Robert Baratheon)
ขึ้นเป็นกษัตริย์ เขายินดีแต่งงานกับ เซอร์ซี
แลนนิสเตอร์ (Cersei Lannister) เพราะ
เธอมาจากตระกูลที่มั่งคั่งที่สุด
สิ่ ง ที่ ถู ก ย�้ า บ่ อ ยครั้ ง ใน Game of
Thrones คือความร�า่ รวยมีผลต่อการแพ้ชนะ
ในการแย่งชิงอ�านาจ เงินทองจึงเสียงดังกว่า
เสียงการตะลุมบอนในสนามรบ ใครควบคุม
การเงินได้ดีกว่าก็มีสิทธิชนะได้มากกว่า
เช่นเดียวกับในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ใหญ่ ห รื อ เล็ ก รายละเอี ย ดเรื่ อ งการเงิ น
เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องเข้าใจ รู้ปัญหา
และจัดการมันได้ จะปล่อยเรื่องการเงิน
ไว้ในมือของนักบัญชีที่จ้างมาเท่านั้นไม่ได้
ในหนั งสื อ ‘มหาศึ กชิง บัล ลั ง ก ’ กั บ
ธุรกิจ ยกเรื่องความหายนะทางการเงินใน
ป 2014 ของเทสโก้ (Tesco) เครือซูเปอร์
มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ว่า เกิดจากการลงบัญชี
ผิ ด รายการอย่ า งง่ า ยๆ ท� า ให้ ก� า ไรของ
ครึ่งปแรกสูงกว่าความเป็นจริง ประธาน
บริษัทถูกร้องเรียนให้ลาออก แต่เขากลับ
บอกว่า เขาไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของปัญหา เขาเป็น

ส่วนหนึ่งของการแก้ไขต่างหาก
แม้กษัตริย์โรเบิร์ตจะเข้าถึงแหล่งเงิน
ของแลนนิสเตอร์ผา่ นทางเมียได้ แต่อา� นาจ
ที่แท้จริงยังคงอยู่กับเจ้าของเงิน นั่นก็คือ
ไทวิ น พ่ อ ตาของเขาที่ เ ป็ น ใหญ่ อ ยู ่ ห ลั ง
บัลลังก์เหล็ก ส่วนประธานบริษัทเทสโก้
ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่รไู้ ม่ชกี้ บั ปัญหาการเงิน ก็ตอ้ ง
ลาออกจากต�าแหน่งในที่สุด

TYWIN LANNISTER / STEVE JOBS

หัวใจ อย่างไรก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิต
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อีกริตต์ปลิดชีพคน
ด้วยคมธนูจากระยะไกลได้อย่างง่ายๆ เธอ
มีโอกาสหลายครั้งที่จะฆ่าจอน แต่ก็ท�าได้
เพียงให้เขาบาดเจ็บ เมื่อเธอไม่เด็ดขาดพอ
จะแยกความรั ก ออกจากหน้ า ที่ ก ารงาน
อีกริตต์จงึ ต้องเดินไปสูจ่ ดุ จบทีไ่ ร้ลมหายใจ
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ยักษ์ใหญ่ก็มีวันล้ม

อย่าริรักในที่ทํางาน

เป็นหายนะที่ cliché มากในทุกยุคสมัย
เกิดขึน้ ทุกสถานทีท่ า� งาน และทัง้ ทีร่ ู้ มนุษย์
เราก็ดูเหมือนจะพ่ายแพ้ต่อแรงปรารถนา
ของตัวเองเสมอ ใน Game of Thrones
รักระหว่าง จอน สโนว์ (Jon Snow) ผู้น�า
หน่วยพิทักษ์ราตรี (Night’s Watch) กับ
อีกริตต์ (Ygritte) นัก รบสาวกลุ่มเสรีชน
(Free Folk) ก็เป็นเช่นนั้น
หน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ ร าตรี แ ละกลุ ่ ม เสรี ช น
ยืนอยูค่ นละฟากกัน จอนแฝงตัวเข้าร่วมกับ
เสรีชนเพื่อสืบข่าวแผนก ารโจมตีก�าแพง
เขาละเมิ ด ค� า สาบานของพี่ น้ อ งหน่ ว ย
พิทักษ์ราตรีในข้อที่ว่า ห้ามมีความสัมพันธ์
เชิงชู้สาว เพราะความรัก จะท�าให้คนเรา
ไขว้เขว แต่เขาก็อดไม่ได้เมื่อเจออีกริตต์
ในโลกแห่งธุรกิจการงาน การไม่แบ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการงานกับความรัก
สามารถส่งผลเสียในหลายระดับ ถ้ารักกับ
หัวหน้าก็เสี่ยงที่เพื่อ นร่วมงานจะกังขาใน
ความสัมพันธ์ ถูกตั้งค�าถามเกี่ยวกับความ
โปร่งใสและการเลือกปฏิบัติตลอดเวลา
ยกกรณีตัวอย่างฟิลลิปส์แล ะแคลร์
ที่ รุ น แรงกว่ า รั ก ในที่ ท� า ง านไปอี ก ระดั บ
นั่นคือ ‘เซ็กซ์ในที่ท�างาน ’ ระหว่างอดีต
ประธานาธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton)
กับ โมนิกา ลูวินสกี (Monica Lewinsky)
สองนั ก เขี ย นสรุ ป ไว้ ว ่ า นอกจ ากความ
อับอายแล้ว บิลก็ยังคงใช้ชี วิตตามปกติ
ครอบครัวไม่ได้แตกสลาย หน�าซ�้ายังด�ารง
ต�าแหน่งประธานาธิบดีจนครบวาระ
ในทางตรงกันข้าม ชีวิตของลูวินสกี
พังป่นป ไม่มีใครลืมเรื่องเด็กสาวที่มีเซ็กซ์
กับผู้น�าประเทศ ไม่มีใครอยากรับเธอเข้า
ท�างาน เพราะพวกเขาต่างกลัวผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ท่ีมีบ่อเกิดจาก
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Game of Thrones เดินเรื่องเข้มข้นมา
จนถึงซีซัน 7 ผู้ชมได้เห็นตัวละครล้มหาย
ตายจากไปมากมาย แต่ในขณะทีผ่ ยู้ งิ่ ใหญ่
ค่อยๆ ตายจากไป สาวน้อยบอบบางอย่าง
แดเนริส กลับค่อยๆ เติบโตและมีฤทธิ์เดช
มากขึ้ น เธอสะสมขุ ม ก� า ลั ง และใช้ เ วลา
เรียนรู้การปกครองอยู่ที่เอสซอส (Essos)
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสงครามระหว่างอาณาจักร
ต่างๆ ทีก่ า� ลังสกรัมกันชุลมุน สิง่ ทีเ่ ธอท�าคือ
‘รอ’ เวลา เตรียมลับมีดให้คมที่สุด เพื่อรอ
จังหวะฟันฉับให้ได้ชัยชนะในดาบเดียว
ร้านเช่าวิดโี อบล็อกบัสเตอร์ดา� เนินธุรกิจ
ด้วยโมเดลเดิมมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980
ลูกค้ามาที่ร้านและเลือกเช่าวิดีโอกลับไป
หากน�ามาคืนหลังระยะเวลาทีก่ า� หนดก็ตอ้ ง
เสียค่าปรับ ราวป 1997 รีด เฮสติงส์ (Reed
Hastings) ก่อตัง้ เน็ตฟลิกซ์ (Netﬂix) ให้บริการ
เช่าวิดโี อโดยใช้โมเดลธุรกิจแบบใหม่ ลูกค้า
เน็ตฟลิกซ์จา่ ยค่าสมาชิกรายเดือนแล้วเช่า
หนังกีเ่ รือ่ งก็ได้ คืนเมือ่ ไรก็ได้ ดีวดี จี ะถูกส่ง
ทางไปรษณีย์ ลูกค้าส่งคืนทางซองที่ช�าระ
เงินล่วงหน้าไว้แล้ว
บล็อกบัสเตอร์รมู้ าตลอดว่าเน็ตฟลิกซ์
เป็นคู่แข่ง แต่คิดไม่ถึงว่าวิธีของเน็ตฟลิกซ์
จะคว�่ายักษ์ใหญ่ของวงการลงได้ ตอนที่
บล็อกบัสเตอร์ยื่นขอล้มละลายในป 2010
บริษัทมีมูลค่าเพียง 24 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะทีเ่ น็ตฟลิกซ์ใช้เวลาเพียงสิบกว่าปกลับ
มีมูลค่ามากถึง 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ตั้งแต่ออกฉายครั้งแรกเมื่อป 2011
Game of Thrones ส่งอิทธิพลหลากหลาย
ต่อผู้ชมตลอดมา เรื่องราวที่เข้มข้นก็คือ
กระจกสะท้อนเบื้องลึกของมนุษย์ รัก หลง
ลวง ชั่วช้า ทรยศ หักหลัง และใครจะรู้ว่า
ระหว่างผู้ชมกับตัวละคร ความจริงอาจจะ
ไม่ได้มีอะไรต่างกันเลย
17
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ไม่ ใ ช่ แ ค่ ช อบดู Game of Thrones เพราะมี
เรือ
่ งราวทีส
่ นุก พลิกไปพลิกมาเท่านัน
้ แต่ ดร. วิทย์
สิ ทธิเวคิน ซีอีโอแห่ง DC Consultants and
Marketing Communications ยังติดตามซีรีส์น้ี
ในแง่มม
ุ ของวิธค
ี ด
ิ ในการสูร้ บ การต่อสูแ้ ย่งชิงอํานาจ
การทีอ
่ าณาจักรหนึง
่ พยายามอยูเ่ หนืออีกอาณาจักร
หนึง
่ ตลอดเวลา เขามองว่าการต่อสูใ้ น Game of
Thrones ก็ไม่ต่างอะไรกับการแย่งชิง ประสาน
ผลประโยชน์ระหว่างพรรคการเมืองใหญ่และพรรค
การเมืองเล็ก มีการชิงไหวชิงพริบ ไม่มอ
ี ะไรแน่นอน
วันนี้คนหนึ่งขึ้นเป็นใหญ่ อีกวันอาจจะเป็นอีกคน
เพราะการเมืองเป็นเรื่องของคน เมื่อคนเปลี่ยน
การเมืองเปลีย
่ น อํานาจก็เปลีย
่ น การแย่งชิงหรือ
ครอบครองอํ า นาจในพื้ น ที่ ห นึ่ ง ๆ จึ ง เป็ น เรื่ อ ง
ชัว่ คราว มีขน
ึ้ มีลง มีเกิด มีดบ
ั แบบนีจ
้ นกว่าโลกจะ
แตกสลายไป
ท�าไมคุณถึงชอบดู Game of Thrones มันสนุก
ส�าหรับคุณอย่างไร

จริงๆ เราชอบประวัตศิ าสตร์และวรรณกรรมจีนมาก่อน
แต่สา� หรับเราคิดว่า Game of Thrones มันคือ สามก๊ก
ฉบับฝรั่งนี่แหละ เพราะมีการแบ่งก๊กแบ่งเหล่ากัน
แบบนีม้ าแต่ไหนแต่ไร ยุคเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดมาใน
ประวัตศิ าสตร์ ไม่วา่ จะชนชาติไหน ถ้าจ�าได้ ประโยคเปิด
กับประโยคปิดจบเล่มของ สามก๊ก คือประโยคเดียวกัน
นั่นคือ “ค�าโบราณว่า สถานการณ์ในเเผ่นดินนี้ เมื่อ
เเตกเเยกมานานก็จกั รวมสมาน รวมสมานมานานก็จกั
แตกแยก” นั่นเป็นเพราะจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มาก
มีเมืองยิบๆ ย่อยๆ เต็มไปหมด ก็จะมีคนพยายามผนึก
อ� า นาจ พยายามรวมประเทศให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น
และยุโรปก็เป็นแบบนี้ เยอรมนีก็เคยมี 4 ประเทศ
มาก่อนแล้วรวมเป็นหนึ่ง อิตาลีก็มาจากนครรัฐเล็กๆ
กระจัดกระจาย แล้วก็มีการรวมกันเป็นหนึ่ง เรื่องนี้
มีความท้ าทายในแง่ของการปะติ ดปะต่อ ตัวละคร
แล้วเนื่องจากเราเป็นคนชอบอ่านแผนที่ พอเชื่อมโยง
สิ่งที่เขาเขียนมาแล้วก็รู้สึกเลยว่านักเขียนโคตรฉลาด
แต่ไฮไลต์ทวี่ า่ ท�าไมคนถึงติดตามก็คอื พืน้ เรือ่ ง ซึง่ เป็น
เรื่องของหลายๆ รัฐที่พยายามจะรวมกันเป็นหนึ่งคือ
เวสเทอรอส แล้วจุดสูงสุดก็คือการได้นั่งบัลลังก์เหล็ก
ถ้ามองในแง่การเขียน ก่อนหน้านี้สไตล์ฝรั่งจะ
ไม่ได้บอกอย่างละเอียดว่าตัวละครนิสัยยังไง เช่น
พูดน้อย ปากไม่ตรงกับใจ ช่างยอคน หรือถ้าเป็นเรื่อง
สงคราม ก็รแู้ ค่ชอื่ แม่ทพั ว่ามีใครบ้าง แต่ไม่รนู้ สิ ยั ใจคอ
โดยละเอียด รู้แค่เขารบกันยังไง แต่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร
ในใจบ้าง ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง เราก็
ไม่รนู้ ะว่าแม่ทพั แต่ละคนของฮิตเลอร์นสิ ยั ยังไง เพราะ
ฝรัง่ ไม่ได้ใส่ใจเรือ่ งพวกนี้ แต่ประวัตศิ าสตร์จนี จะบันทึก
นิสยั ตัวละครโดยละเอียด เช่น ปฐมกษัตริยร์ าชวงศ์หมิง
ไม่เคยไว้ใจใคร ชายาเป็นคนเลือดเย็น แต่ Game of
Thrones แตกต่างไป เรือ่ งนีเ้ รามองเห็นนิสยั ใจคอของ
คนโดยละเอียดมาก เพราะเขาเอามิติทางจิตวิทยา
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มนุษย์มาซ้อนกับตัวละคร ท�าให้เรารู้ว่าแต่ละตัวเป็น
คนแบบไหน รวมกับเรื่องของการรวมอาณาจักร ท�าให้
ดูแล้วสนุก น่าติดตาม
ไฮไลต์อีกอย่างที่ชอบมากใน Game of Thrones
คือตัวละครแต่ละตัวมีพฒ
ั นาการจากคนเลวกลายเป็น
คนดีได้ จากคนดี ใสซือ่ บริสทุ ธิ์ กลายเป็นคนเล่หเ์ หลีย่ ม
จัด เหี้ยมโหด มันเป็นความพลิกผันที่สมเหตุสมผล
เพราะคนเรามันก็เป็นแบบนั้น แต่ละคนมีแรงจูงใจที่
ไม่เหมือนกัน และทีส่ า� คัญมากคือเมือ่ คนมารวมกันแล้ว
มันจะมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมกัน ซึ่งต้องเรียนรู้ว่า
ควรรับมือยังไง เช่น ถ้าคนนีน้ สิ ยั แบบนี้ เราจะใช้วธิ กี าร
จัดการยังไง
ถ้ามองในมุมของการเมือง คุณมีความเห็นอย่างไร
กับการเมืองใน Game of Thrones

อย่างที่บอกไปเลยครับว่ามันไม่ต่างจากประโยคเปิด
และปิดของนิยายเรื่อง สามก๊ก ที่มีความหมายว่า
บ้านเมืองเป็นหนึง่ แล้วแบ่งแยก เมือ่ บ้านเมืองแบ่งแยก
แล้วจะกลับเป็นหนึง่ เรือ่ ง Game of Thrones มีพนื้ ฐาน
มาจากประวัตศิ าสตร์ยโุ รปทีส่ งั เกตได้วา่ จะมาจากการ
เป็นนครรัฐเล็กๆ แล้วก็จะมีคนมาผนึกก�าลังรวมกัน
จากนั้นก็จะเกิดการกบฏจากคนไม่อยากรวมเป็นหนึ่ง
แล้วมันก็จะแตกแยกอีก ถ้าดูแผนทีด่ นิ แดนเวสเทอรอส
มันก็คือเกาะอังกฤษที่สลับด้าน คือเอาเกาะเวลส์กับ
ไอร์แลนด์มาสลับทิศกัน ถ้าเราดูแค่ตระกูลสตาร์ก เรา
จะเห็นว่ามันคือสกอตแลนด์นนั่ เอง แต่โดยรวมพืน้ ฐาน
ของการเมือ งในยุคโบราณ มันจะต้องมีการอยากรวม
อาณาจักรให้เป็นหนึง่ โดยเฉพาะอาณาจักรทีพ่ ดู ภาษา
เดียวกัน ในประวัติศาสตร์โบราณของยุโรปก็เกิดการ
รวมตัวกันแบบนี้ ใน Game of Thrones ก็เหมือนกัน
จากที่เคยอยู่กัน 7 รัฐ ก็จะมีคนอยากรวมกันเป็นหนึ่ง
เพราะคนสมั ยก่อนไม่ได้ท�างานท�าการหรือท�าธุรกิจ
แต่รบกันอย่างเดียว รัฐไหนอ่อนแอกว่าก็จะโดนบุก
รัฐที่ใหญ่ อยู่แล้วก็จะหาพวกให้เยอะ แล้วไปข่มรัฐที่
เล็กกว่า ผมใช้ค�าว่า military business ของสมัยก่อน
เลยนะ ดังนัน้ ถ้าสังเกต มันก็เหมือนเรือ่ งพรรคการเมือง
ที่มีพรรคขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กนั่นเอง
ในเรื่องนี้พรรคใหญ่ก็คือแลนนิสเตอร์และบาราเธียน
ส่วนสตาร์กนีถ่ อื เป็นรัฐบริวารนะ หมายความว่าตลอดมา
ของประวัติ ศาสตร์โลก ถ้ารัฐเล็กไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่ง
หรือไม่ให้บรรณาการก็จะถูกก�าจัด
ตอนเรียนเรื่องการเมืองยุโรป อาจารย์จะบอกว่า
พรรค FDP ข องเยอรมนีเป็นพรรคเล็กที่ทุกคนอิจฉา
เพราะไม่วา่ พรรคใหญ่พรรคไหนจะได้เป็นรัฐบาลก็ตอ้ ง
เหน็บพรรค FDP ไปด้วยเสมอ มันก็เหมือนการเมืองที่
เราเห็นบ่อ ยๆ ในยุคนี้ คือถ้าพรรคใหญ่ได้เสียงจัดตั้ง
รัฐบาลไม่ถงึ ครึง่ ก็จะไปหนีบพรรคเล็กๆ มาตัง้ รัฐบาล เพือ่
ให้พดู จาภา ษาเดียวกัน ท�างานร่วมกัน การเมืองอเมริกนั
ก็มีลักษณะแบบนี้ คือมีสองพรรคใหญ่ เดโมแครตกับ
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รีพบั ลิกนั แต่กจ็ ะมีรฐั ตัวแปร หรือ swing state อยูด่ ว้ ย
แล้วก็แย่งชิงอ�านาจกันมาแบบนี้
จ�าได้ไหม หนึ่งในตอนไฮไลต์ก็คือภาค 3 ที่ร็อบบ์
สตาร์ก ลูกชายของเอ็ดดาร์ด สตาร์ก พากองทัพไปสูก้ บั
แลนนิสเตอร์ ถ้าดูแผนที่ประเทศ ลงใต้มาจะเจอเมือง
กันชนของวอลเดอร์ เฟรย์ ซึง่ ตอนนัน้ เขาก็เข้ากับร็อบบ์
สตาร์ก อยู่ดีๆ ก็ให้สตาร์กเข้ามาตั้งฐานทัพแล้ว เพราะ
ทางสตาร์กคิดแล้วว่าถ้าหักเมืองนีเ้ ข้าไปได้ แลนนิสเตอร์
พัง ปรากฏว่าเฟรย์หักหลัง จับล็อกทุกคน แล้วแทงเมีย
ของร็อบบ์ตา ย จากนั้นใช้หน้าไม้ยิงขุนพลทั้งหมด
ในห้องปิด ฆ่าเคทลินตาย คนดูช็อกกันหมดว่า เฮ้ย
ท�าไมเป็นแบบนี้ แต่นี่คือเล่ห์เหลี่ยมของเมืองเล็กๆ ไง
คือถึงจะเป็นเมืองเล็ก แต่กม็ คี วามส�าคัญ เป็นตัวแปรได้
แล้วอย่าลืมเรือ่ งค�าขวัญของแต่ละตระกูลทีม่ นั บอก
อะไรบางอย่างด้วย เช่น ของแลนนิสเตอร์ ‘A Lannister

always pays his debts’ แปลว่า แลนนิสเตอร์ตอบแทน
ทุกคน ดังนัน้ ถ้าวอลเดอร์ เฟรย์ ฆ่าร็อบบ์ สตาร์ก ได้ ก็จะ
ได้รางวัล เพราะคนใจกว้างท�างานแล้วมีผลตอบแทน
เสมอ นี่แค่ฉากเดียวนะที่ท�าให้เห็นว่าแลนนิสเตอร์
เป็นรัฐนายทุน เพราะรวยมาก และรูด้ ว้ ยว่าพวกรัฐเล็กๆ
ไม่ ไ ด้ ต ้ อ งการอะไรหรอก แค่ มี พื้ น ที่ ข องตั ว เองอยู ่
อย่างสงบสุขก็พอแล้ว นีค่ อื การทีพ่ รรคใหญ่ตอบแทน
พรรคเล็ก และพรรคเล็กก็สวามิภกั ดิพ์ รรคใหญ่ การเมือง
ที่ไหนๆ ก็เป็นแบบนั้นมาตลอด
ภาวะผู้น�าในเรื่อง Game of Thrones มีอะไรที่
่ า่ ยกย่อง หรือแบบไหนที่
น่าสนใจ ผูน
้ า� แบบไหนทีน
ต้องระวัง ใครดี ใครไม่ดี

ผมว่ามันต้องแยกแยะว่าเก่งกับดีมนั คนละเรือ่ งนะครับ
แล้วเรื่องนี้ก็มีพื้นฐานข้อมูลมาจากเรื่องในยุคกลาง

เรำไม่เชื่อด้วยซ�้ำว่ำ
จะมีสงครำมแล้ว เพรำะ
ถ้ำมี ก็จะเป็นแบบ
สงครำมตัวแทน
มหำอ�ำนำจอยู่เบื้องหลัง
ประเทศเล็กๆ ให้รบกัน
คือใช้ประเทศอื่นเป็น
สนำมรบ ที่ผ่ำนมำกำรมี
เกำหลีเหนือ เกำหลีใต้
เขมรสำมฝ่ำยใดๆ เหล่ำนี้
เป็นสงครำมที่เกิดจำก
อุดมกำรณ์ทแ
ี่ ตกต่ำงกัน
มีมหำอ�ำนำจ
หนุนหลังต่ำงกัน

เพราะฉะนั้นมันจะยังไม่มีหรอก เรื่องการเมืองของ
ประชาชน ประชาธิปไตย เพราะทัง้ หมดคือการปกครอง
ด้วยเจ้าครองนครที่เป็นขุนศึก ยุคนั้นมีแต่การออกรบ
ยึดเมือง ถ้าถามว่าใครเก่งทีส่ ดุ ต้องบอกว่าแลนนิสเตอร์
โดยเฉพาะไทวิน คนเป็นพ่อ คนนีม้ อี า� นาจมาก มีบารมี
มีทั้งพระเดชและพระคุณ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพระเดช
คือการซื้อคนไว้ทั้งหมด แต่ทุกอย่างที่เขาด�าเนินการ
เราจะไม่เคยเห็นแบบเต็มๆ เลยนะ จริงๆ แล้วเบือ้ งหลัง
เขาชักใยและซือ้ ทุกอย่างไว้หมดแล้ว การต่อสูส้ มัยก่อน
มันก็คือเรื่องอ�านาจ เงิน และดินแดน ที่จะบริหารยังไง
เท่านั้นเอง มันก็คือการต่อรองผลประโยชน์น่ันแหละ
เป็นเกมแห่งการช่วงชิงอ�านาจล้วนๆ สังเกตว่าเรือ่ งนีจ้ ะ
ไม่มีบทบาทของศาสนจักรเข้ ามาเกี่ยวข้อง จะพูดถึง
นิสยั ใจคอของมนุษย์ลว้ นๆ ถ้าจะมีคนทีม่ คี วามดีกเ็ ป็น
เรื่องของมโนธรรมเฉพาะบุค คลเท่านั้น เช่น พระเอก

ที่เหลือคือเหลี่ยมจัดกันหมด แล้วเรื่องอ�านาจนี่มัน
แล้วแต่คน บางคนมีอา� นาจ มีเงินเพือ่ ปกป้องตัวเอง แต่
บางคนมีเพือ่ ขยายอาณาจักร เพราะการบุกรุกเมืองอืน่
นัน้ เมื่อได้พื้นที่เพิ่ม ประชาชนในการปกครองก็จะได้
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกเพิม่ ขึน้ มีอาหารเลีย้ งคนมากขึน้ ถ้าไม่รกุ
พืน้ ที่ คนอืน่ ก็มาบุกรุก ชีวติ ก็มแี ต่เรือ่ งสูร้ บตลอดเวลา
ดังนัน้ ถามว่าปัจจุบนั ทหารหรือกองทัพในแต่ละประเทศ
ยังมีแบบนีอ้ ยูไ่ หม ลองดูสงิ คโปร์ทเี่ ป็นประเทศเล็กมากๆ
ท�าไมมีเรือด�าน�้า 5 ล�า เพราะถ้าไม่มี ประเทศอื่นก็บุก
ถ้าเทียบกับผู้น�าประเทศก็คือ ถ้าไม่มีมิตร ก็ต้องมี
ความเข้มแข็งของตัวเอง มิตรมีสองประเภทคือ มิตรที่
เสมอกัน กับมิตรที่ยอมเป็นบรรณาการ รัฐเล็กๆ ถึงได้
เข้าหาแลนนิสเตอร์หมดเลย เพราะรู้ว่าสู้ไม่ได้ ซึ่งมันก็
ท�าได้หลายอย่าง เช่น ส่งลูกไปแต่งงานกับตระกูลใหญ่
เป็นต้น ดังนัน้ จะเห็นการไขว้กนั ของตระกูลต่างๆ เพือ่ ให้

มัน่ ใจว่าจะได้ไม่ตอ้ งรบกัน การเมืองสมัยโบราณตรงไป
ตรงมามาก ใครเข้มแข็งกว่า คนอื่นก็จะมาสวามิภักดิ์
แต่ถา้ ถามถึงคนทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ ผมว่าเฟรย์ เพราะว่า
ให้คนอื่นมาตั้งกองทัพแล้ว แต่หกั หลัง ปิดห้องล้อมฆ่า
เฉยเลย คนแบบนี้น่ากลัว เพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร
ถึงได้มคี า� พูดว่า ศัตรูทนี่ า่ กลัวทีส่ ดุ คือคนทีเ่ ราเชือ่ ใจและ
ใกล้ตวั เราทีส่ ดุ ในเรือ่ งจะเจอแบบนีบ้ อ่ ยมาก เคยเป็น
เพื่อนกัน เคยร่วมรบกันแล้วเปลี่ยนไป แต่ประเด็นคือ
เรือ่ งมันไม่ได้มแี ค่นี้ บางครัง้ ภัยมันก็ไม่ได้มาจากคนอืน่
แต่มาจากภายในบ้าน ภายในครอบครัว อย่างทีไ่ ทวิน
มีปมขัดแย้งกับลูก แล้วถูกลูกฆ่าตาย
คือคนเข้มแข็งก็อาจถูกโค่นล้มจากคนใกล้ตัวได้
คนอ่อนแออย่างตระกูลบาราเธียนก็สอนให้รู้ว่า ตัวเอง
อ่อนแอแล้วยังไม่พอ แต่ยงั ไม่มพี นั ธมิตร ไม่มเี พือ่ นอีก
ก็เลยท�าให้อยูแ่ ค่นน้ั ไปได้ไม่ไกล สตาร์กมาเข้าร่วมด้วย
แต่ตวั เองก็ออ่ นแออยูด่ ี ถ้าเทียบกับประเทศไทยนะ เรา
เป็นประเทศเล็กๆ แต่มหาอ�านาจยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกา
จีน รัสเซีย ก็ตอ้ งการเป็นมิตรกับเราอยูด่ ี เหตุผลส�าคัญ
คือด้วยพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์ ที่เรามี ไหนจะความ
สามารถด้านการทูต ความยืดหยุ่น ก ารผูกมิตรกับ
มหาอ�านาจก็ช่วยเราให้ผ่านการถูกบุกรุกมาหลายครั้ง
แล้ว นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นของรั ฐที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่
เราต้องมีกุศโลบายที่จะพาให้ตัวเองรอดด้วย
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บทสรุปก็คือ อาณาจักรจะสิ้นสลายได้โดยปัจจัย
หลักแค่ 2 เรื่องคือ ภัยคุกคามภายนอก กับสนิมเหล็ก
เกิดแต่เนื้อ ในตน หรือภัยที่เกิดจากตัวเอง
ถ้ า พู ดถึ ง สงคราม การสู้ ร บ คุ ณ คิ ด ว่ า ยุ ค นี้ มี
สงครามแบบไหนที่เราควรระวัง หรือน่ากลัวที่สุด

เราไม่เชื่อด้วยซ�้าว่าจะมีสงครามแล้ว เพราะถ้ามีก็
จะเป็นแบบสงครามตัวแทน มหาอ�านาจอยู่เบื้องหลัง
ประเทศเล็กๆ ให้รบกัน คือใช้ประเทศอื่นเป็นสนามรบ
ทีผ่ า่ นมาการมีเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ เขมรสามฝ่ายใดๆ
เหล่านี้ เป็นสงครามทีเ่ กิดจากอุดมการณ์ทแี่ ตกต่างกัน
มีมหาอ�านาจหนุนหลังต่างกัน อย่างซีเรียที่เห็นตอนนี้
คนทีร่ บกันจริงๆ คือประเทศทีห่ นุนหลัง เมือ่ ก่อนพืน้ ทีร่ บ
คือแถบอินโดจีน แต่เดี๋ยวนี้คือตะวันออกกลาง หรือ
อย่างตุรกี เคยสงสัยไหมว่าท�าไมคนไปตอแยจังเลย
เพราะมันคือพื้นที่ยุทธศาสตร์ไง ถ้าดูดีๆ 3 จังหวัดของ
ตุรกีอยูใ่ นยุโรป อีก 75 จังหวัดอยูใ่ นเอเชีย ข้ามทะเลไป
เจอยูเครน อีกด้านเป็นยุโรปตะวันตก มันคือสี่แยกของ
โลก ดังนัน้ หลายๆ ประเทศก็เลยไปตอแย ถ้าถามผมนะ
เราควรจะคิดว่าเราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางสงครามที่
มหาอ�านาจแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้อย่างทีเ่ รามีศกั ดิศ์ รีของ
ประเทศด้วย ถ้ามองดูพระปรีชาสามารถของกษัตริย์
โบราณก็ส่วนหนึ่ง แล้วความสามารถของคนในชาติ
ที่ประสานผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องส�าคัญไม่แพ้กัน
อีกอย่างการไม่เกิดสงครามหนักๆ เหมือนสงคราม
โลกก็อาจจะเป็นเพราะสังคมเราเรียนรู้มาเยอะแล้วว่า
การเกิดสงครามหนึ่งครั้งมีความเสียหายมหาศาล ถ้า
จะมีกส็ งครามตัวแทนนีล่ ะ่ กองก�าลังต่างๆ ทีม่ ที กุ วันนี้
มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวเองสักเท่าไร แต่เป็นเพราะ
มหาอ�านาจสนับสนุนให้เกิดสงคราม
ประเด็นคือเรื่องของเกม ไม่ว่าจะเป็นเกมไหน
การเมืองในประเทศหรือระหว่างประเทศก็จะมีการสูร้ บ
ระหว่างพรรคใหญ่และพรรคเล็กที่เป็นตัวแปร รวมทั้ง
เรื่องการวางแผนว่าจะกุมอ�านาจอย่างไรให้เหมาะสม
แต่เป็นไปไม่ได้หรอกทีจ่ ะเหลือมหาอ�านาจแค่ขวั้ เดียว
เพราะมันต้องมีการสู้กัน เป็นการถ่วงดุลกันไปแบบนี้
เพราะถ้ากินรวบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โลกจะน่ากลัวมาก
ดังนั้นความแตกต่างหลากหลายจึงสามารถช่วยไม่ให้
ทุกอย่างเลวร้ายเกินไป
คุณคิดว่าตัวเองได้อะไรจากการดูซีรีส์เรื่องนี้

เรื่องสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานของคน ปัจจุบันมนุษย์
มีเรือ่ งของมโนธรรมเข้ามาเกีย่ วข้องมากกว่ายุคโบราณ
เรารู้จักปฏิบัติต่อกันอย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้น แต่ใ น
Game of Thrones มันเป็นการบอกสันดานดิบของ
มนุษย์อย่างแท้จริง ได้คบื จะเอาศอก มีพนื้ ทีแ่ ล้วก็อยาก
มีเพิ่ม มีพื้นที่แล้วกลัวคนอื่นคุกคามก็ต้องไปหาคนที่มี
อิทธิพลคอยค�า้ ไปสร้างพันธมิตร ไปประสานผลประโยชน์
เมือ่ ถูกคุกคามเยอะๆ ถ้าไม่พฒ
ั นา ไม่ปอ้ งกันตัวก็ตาย
แล้วถึงจุดหนึ่งมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไป แต่จะเปลี่ยน

แค่ไหนก็แล้วแต่คนว่าเจอเรื่องอะไร สัญชาตญาณ
เป็นยังไง บางคนเจอความยากล�าบากเข้ากับตัวก็เริ่ม
เข้าอกเข้าใจคนอื่น เหมือนเจมี แลนนิสเตอร์ ที่เปลี่ยน
จากคนที่เย่อหยิ่ง ไม่เห็นใจใคร กลายเป็นคนที่เข้าใจ
คนอื่น เพราะตัวเองต้องตกระก�าล�าบาก ถูกตัดมือที่
ถนัดที่สุดในการใช้ดาบ แล้วต้องมาหัดใช้มือซ้ายแทน
ชีวิตที่เปลี่ยนไปท�าให้เขาเรียนรู้ว่าการปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างเป็นธรรม อย่างเป็นมิตร มันมีจริงๆ
ถ้าเทียบกับ สามก๊ก แล้ว Game of Thrones มี
ความแตกต่างมากอย่างเห็นได้ชดั เวลาฝรัง่ เขาจะรบกัน
สิง่ ที่เขาคิดก่อนคือต้องมีแผนทีท่ ชี่ ดั เจน และข้อต่อมา
คือใครมีอาวุธที่ดีกว่ากัน คือเขาเอาเวลาไปประดิษฐ์
คิดค้นอาวุธ จะข้ามภูเขาก็หาวิธเี จาะภูเขา สงครามโลก
ครั้งที่สองคือตัวพิสูจน์เลยว่าเป็นสงครามที่มนุษย์ใช้
เทคโนโลยีในการสู้รบมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ฮิตเลอร์ขา้ มฝัง่ ไปรบกับอังกฤษไม่ได้กใ็ ช้กองทัพอากาศ
ไปถล่ม แต่สมัยก่อนท�าไม่ได้นะ เพราะไม่มีเทคโนโลยี
ขนาดนั้น ดังนั้นจึงไม่มีการยกพลขึ้นบกที่อังกฤษ แต่
เป็นการถล่มทางอากาศแทน แต่จีนตอนยุคสามก๊ก
ท�าไม่ได้ เพราะจีนไม่ใช่นกั ประดิษฐ์ เคยใช้ทวนมายังไง
ก็ยงั ใช้ทวนแทงจนถึงตนอังกฤษ ฝรัง่ เศสมาบุก ฝรัง่ ท�าได้
เพราะมี ช ่ ว งปฏิ วั ติ วิ ท ยาศาสตร์ ทุ ก อย่ า งพั ฒ นา
มาเรื่อยๆ นี่คือสงครามฝรั่ง ดูที่ว่าใครมีอาวุธดีกว่ากัน
ส่วนจีน ด้วยความที่ยุคโบราณยัง ไม่มีพัฒนาการ
ด้านอาวุธ เขาก็จะเน้นเรือ่ งกลยุทธ์ หรือการอ่านนิสยั คน
การวางแผนต่างๆ ดังนั้นการอ่านประวัติศาสตร์ทั้งฝรั่ง
และเอเชียจะท�าให้เรารู้ว่าเราต่ างจากเขายังไง เพราะ
มันมีเรือ่ งวัฒนธรรมเข้ามาเกีย่ วข้อง โดยเฉพาะเรือ่ งของ
การท�าแผนที่ ซึง่ ทางเอเชีย ยกเว้นญีป่ นุ่ ทีไ่ ม่ถนัดเรือ่ งนี้
มีขอ้ สังเกตหนึง่ ทีผ่ มคิดเล่นๆ คื อ การทีค่ นอ่าน สามก๊ก
ไม่รู้เรื่อง ส่วนหนึ่งเพราะไม่ รู้ว่าเมืองไหนอยู่ตรงไหน
เดินทัพกันยังไง ใครเป็นใคร แต่ฝรัง่ ไม่วา่ จะยุคสมัยไหน
จะรบกับใคร เขาดูแผนทีก่ อ่ นเลย ต้องรูว้ า่ เมืองอยูต่ รงไหน
เกาะแก่งเป็นแบบไหน ร่องน�้าเป็น ยั งไง การรู้แผนที่
เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะถ้าไม่มีแผนที่ เราจะไม่รู้ความ
เป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น คุณจะไปทางไหน ทิศทาง
เป็นยังไง ฝรัง่ เขาจะเน้นทีก่ ารรูภ้ าพใหญ่ แล้วค่อยมาลง
รายละเอียด
แต่ทางเอเชียมักไม่ค่อยคิดอะไรเป็นภาพ ยกเว้น
ญีป่ นุ่ เพราะญีป่ นุ่ คิดเป็นภาพเก่ง แต่ทางเอเชียจะเน้นใช้
จินตนาการ มีเรื่องการอ่านคนอย่างแยบยล เรามีข้อดี
อย่างอืน่ พวกนีถ้ อื เป็น soft spot ทีเ่ ราจ�าเป็นต้องมีเช่นกัน
กล่าวโดยสรุปคือ ไม่วา่ จะรบกีร่ อ้ ยครัง้ การรูเ้ ขารูเ้ รา
ก็ยังเป็นเรื่องส�าคัญเสมอ และท้ายที่สุดแล้ว สงคราม
ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด ยุคสมัยใด ล้วนเกิดมาจาก
มนุษย์ทไี่ ม่เคยรูเ้ ท่าทันกิเลสและด้านมืดในหัวใจตัวเอง
ด้วยเหตุนี้ต่อให้ชนะสงครามต่อกันและกัน มนุษย์ก็ยัง
คงแพ้จิตใจของตัวเองอยู่เช่นเดิม
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OUR PICKS
FROM
THE MEGA SERIES
Game of Thrones สร้างจากนิยาย A Song of Ice and Fire ของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน (George R. R. Martin)
พอนํามาดัดแปลงเป็นซีรส
ี ท
์ าง HBO ก็สร้างกระแสฮือฮาไปทัว่ โลก ส่วนหนึง
่ ของความนิยมทีป
่ ฏิเสธไม่ได้คอ
ื ตัวละครทีม
่ ส
ี ส
ี น
ั
มีพัฒนาการ เผยให้เห็นมิติท่ล
ี ึกยิ่งขึ้นเมื่อเรื่องราวดําเนินต่อไป

ว่ากันว่าศึกชิงบัลลังก์ที่เพิ่งเปิดตัวซีซันที่ 7 เต็มไปด้วยตัวละครที่มีปมทางจิต แต่ละตัวจะมีบุคลิกที่สะท้อนภาพของความดิ้นรน
เจ็บป่วยภายในใจ ทั้งในต้นฉบับนิยายและซีรีส์ที่ฉายทางโทรทัศน์ เราได้เห็นโลกที่เต็มไปด้วยการลวงหลอก การปั่นหัวคุมเกม และ
ความละโมบ ตัวละครแทบทุกตัวต่างต่อสูแ้ ย่งชิงอ�านาจเพือ่ อาณาจักรหรือชีวติ ของตนจนมีการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างเป็นเรือ่ งเป็นราว
หนึ่งในนั้นคือหนังสือชื่อ Game of Thrones Psychology: The Mind is Dark and Full of Terrors ที่ได้บรรณาธิการเป็นเทรวิส
แลงลีย์ (Travis Langley) ศาสตราจารย์ดา้ นจิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยเฮนเดอร์สนั สเตท ซึง่ มักจะจับภาพยนตร์และซีรสี ด์ งั มาช�าแหละ
ในแง่จติ วิทยาเป็นประจ�า การวิเคราะห์มหาศึกชิงบัลลังก์ในภาพรวมจะชีใ้ ห้เห็นว่า ความรักและความเกลียดชัง ความดีและความชัว่ ร้าย
ความต้องการและความโลภโมโทสัน ความบริสุทธิ์ใจต่อคนอื่นและความหลงตัวเอง เป็นแรงขับดันให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ที่ดีที่สุด
และเลวร้ายที่สุดได้อย่างไร ในยุคที่ไม่มีเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน การเล่นเกมเชิงจิตวิทยาโดยตัวละครเอกจึงแทบไร้ขีด
จ�ากัดใดๆ โดยสิ้นเชิง อันเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดมาตลอด 6 ซีซันที่ผ่านมา
แม้แต่บริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าอย่าง IBM ยังร่วมผสมโรงให้ปัญญาประดิษฐ์ วัตสัน (Watson) ของตนวิเคราะห์ตัวละครจากค�าพูด
และการกระท�าในภาพรวม นอกจากนีจ้ ติ แพทย์และนักจิตวิทยาหลายรายยังมีการวิเคราะห์แรงจูงใจ ความสัมพันธ์ ความปกติสว่ นตัว
โรคทางจิต ความกลัวจากประสบการณ์ตรง ซึง่ ข้อมูลทัง้ หมดอาจจะช่วยให้ผชู้ มสามารถตัดสินใจท�านายล่วงหน้าได้วา่ ตัวละครแบบไหน
ที่น่าจะอยู่รอดในศึกชิงบัลลังก์ที่จะจบลงในไม่ช้า
นิตยสาร THE STANDARD คัดเลือกตัวละครที่คิดว่ามีพัฒนาการทางด้านบุคลิกน่าสนใจที่สุด พร้อมสรุปลักษณะเด่นทางด้าน
จิตวิทยาของแต่ละตัว เพื่อให้การชม Game of Thrones ได้อรรถรสยิ่งขึ้น และนี่คือตัวละครโปรดของเรา...
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“ข้ำคือแดเนริส
สตอร์มบอร์น
แห่งตระกูล
ทำร์แกเรียน แห่ง
สำยเลือดโอลด์
วำลยีเรีย ข้ำเป็น
บุตรีแห่งมังกร
และข้ำขอสำบำน
ต่อหน้ำเจ้ำว่ำใคร
ก็ตำมที่ท�ำร้ำยเจ้ำ
มันจะต้องตำยอย่ำง
เจ็บปวดทรมำน”
แดเนริส
สตอร์มบอร์น
ทาร์แกเรียน
รับบทโดย
เอมิเลีย คลาร์ก

DAENERYS STORMBORN
TARGARYEN
ท่ามกลางตัวละครทีม
่ ส
ี ภาพจิตไม่ปกติมากมาย แดเนริสเป็นหนึง
่ ในตัวเอกทีเ่ รียกได้วา่
มีความเป็นมนุษย์ปกติมากที่สุดในเรื่อง

เจ้าหญิงจากตระกูลทาร์แกเรียนที่กลายมาเป็น ‘คาลีซี’ (ราชินี) แห่งโดธรากี เป็นหนึ่งใน
ผูร้ อดของชีวติ ของราชวงศ์ทาร์แกเรียนทีเ่ หลืออยู่ แต่ตอ้ งระหกระเหินจากบ้านเกิดในเวสเทอรอส
มาตั้งแต่เด็ก ชะตาชีวิตผกผันเมื่อพี่ชายบังคับให้เธอแต่งงานกับคาล โดรโก และกลายเป็น
จุดหักเหที่ท�าให้เราได้เห็นตัวละครนี้พัฒนาจากเด็กสาวไร้เดียงสาผู้หวาดกลัวไปสู่การเป็น
หญิงสาวที่มีความทะเยอทะยานและต้องการแก้แค้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
แดเนริสเป็นตัวละครทีค่ นดูได้เห็นพัฒนาการมากทีส่ ดุ ตัวหนึง่ เธอไม่มอี าการป่วยทางจิต
และไม่ใช่พวกหลงรูปตัวเอง แต่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น และไม่เหลิงในอ�านาจ ทั้งยัง
สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานของเหตุผล ท�าให้เป็นหนึ่งในตัวละครที่
คนดูชอบที่สุด ปัญญาประดิษฐ์วัตสันจากค่าย IBM ยกให้แดเนริสเป็นตัวละครที่มีความ
รอบคอบมากเกือบจะเป็นอันดับหนึ่ง
แดเนริสก้าวสูก่ ารเป็นผูป้ กครองทีม่ นั่ อกมัน่ ใจ และสิง่ เดียวทีเ่ ธอต้องการนับตัง้ แต่ตน้ เรือ่ ง
คือการได้กลับคืนสู่แผ่นดินเกิด ประสบการณ์ในหน้าที่ปกครองอาณาจักรโดธรากีท�าให้เธอ
แกร่งและมั่นอกมั่นใจขึ้น ขณะเดียวกันเธอยังสามารถรักษาจิตที่มีเมตตาไว้ได้ตลอดทั้งเรื่อง
แต่เราจะได้เห็นการเปลีย่ นแปลงอะไรหรือไม่ในซีซนั ใหม่ คงต้องรอพิสจู น์กนั จนถึงตอนสุดท้าย
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“ทุกคนที่เดินอยู่
บนโลกนี้ต่ำงมี
เงำทำบลงบนพื้ น
เงำของบำงคน
ผอมบำง ขณะที่
ของคนอื่นอำจจะ
ยืดยำวและ
ด�ำทะมึน”

จอน สโนว์
รับบทโดย
คิต แฮริงตัน

JON SNOW
บุตรนอกสมรสของ เอ็ดดาร์ก (เน็ด) สตาร์ก เป็นนักคิดที่ช่างสังเกตและมีฝีมือ
ด้านดาบแบบหาตัวจับยาก

ในด้านความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว จอนเป็นคนนอกของตระกูลสตาร์ก และรู้สึกอยู่เสมอ
ว่าตนไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ท�าให้การมีตัวตนในโลกแห่ง 7 อาณาจักรไม่ง่ายนัก
นีค่ อื ปมในใจทีท่ า� ให้จอนมีบคุ ลิกของคนทีเ่ ก็บกด เก็บความรูส้ กึ เก็บเนือ้ เก็บตัว และเป็น
ตัวละครที่มีผลการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาเป็นอันดับต้นๆ ในด้านความประหม่า
ท่ามกลางสมาชิกครอบครัวทีม่ ภี าวะซึมเศร้า นักวิเคราะห์มองว่าจอนเองก็มคี วามผิดปกติ
ทางอารมณ์ตามฤดู (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) และอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
นับตัง้ แต่ตวั ละครนีเ้ ดินทางขึน้ เหนือ ทีซ่ งึ่ อากาศหนาวและตอนกลางวันสัน้ ยิง่ ท�าให้สถานการณ์
แย่ลง
จากตอนแรกๆ ของเรื่องที่เราได้เห็นจอนหยอกล้อกับสมาชิกครอบครัวในวินเทอร์เฟล
สีหน้าค่าตาของตัวละครนี้กลับอมทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ก่อนที่ครอบครัวจะถูก
ท�าลาย ตัวเองถูกหักหลังจนเสียชีวิตในตอนปิดท้ายซีซัน 5 และฟนคืนชีพกลับมามีบทบาท
อีกครัง้ อย่างทีเ่ ราได้เห็นกัน
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“หำกข้ำ
จะต้องตำย ขอให้
ข้ำตำยในตอนที่
ส่วนหนึ่งของข้ำ
ยังมีชีวิตอยู่”

ซานซา สตาร์ก
รับบทโดย
โซฟี เทอร์เนอร์

SANSA STARK
ซานซาได้รบ
ั การวิเคราะห์ในแง่จต
ิ วิทยาว่าเป็นหนึง
่ ในตัวละครเด่นในเรือ
่ งทีด
่ เู ป็นคนปกติ
มากที่สุด

เธอเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลสตาร์ก เริ่มต้นบทบาทด้วยการเป็นสาวน้อยใสซื่อที่มี
ความงามเป็นทั้งอาวุธที่ให้ประโยชน์และโทษในคราวเดียวกัน ก่อนจะผ่านประสบการณ์ชีวิต
ที่เคี่ยวกร�าให้เธอเข้มแข็งและยืนหยัดเพื่อตระกูลที่รัก
สาวน้อยวัย 12 ป มองภาพชีวิตตนในตอนต้นแบบในเทพนิยาย และห่วงแต่เรื่องการได้
แต่งงานกับ จอฟฟรีย์ บาราเธียน เท่านั้น แต่ความโหดร้ายในโลกแห่งความเป็นจริงท�าให้
คนดูได้เห็นภาพของเธอที่เปลี่ยนไป สาวน้อยที่อ่อนแอปวกเปยกเป็นแค่เปลือกนอกของ
ซานซาเท่านั้น เพราะเมื่อชะตาชีวิตเล่นบทโหดกับเธอ เราก็ได้เห็นว่าซานซามีความแข็งแกร่ง
ั นาการทางอารมณ์ทมี่ ั่นคง
ทางด้านจิตใจไม่นอ้ ยไปกว่าชาย เธอจึงโตขึน้ เป็นหญิงสาวทีม่ ีพฒ
เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางว่าตัวละครหญิงในเรื่องนี้มีความโดดเด่นในเรื่องความ
กล้าหาญยิง่ กว่าตัวละครชาย และปัญญาประดิษฐ์วตั สันของค่าย IBM ชีช้ ดั ผ่านการวิเคราะห์
ค�าพูดและการกระท�าของตัวละครจ�านวนผูห้ ญิงทัง้ หมดแล้วลงความเห็นว่า ซานซาแสดงออก
ถึงความกล้าหาญมากกว่าตัวละครใดๆ
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“เมื่อเจ้ำฉีกลิน
้
ของมนุษย์ผู้ใด
ออก เจ้ำไม่ได้
ก�ำลังพิ สูจน์ว่ำ
มันผู้นั้นกล่ำวเท็จ
เจ้ำเพี ยงแต่จะ
บอกโลกให้รู้ว่ำ
เจ้ำกลัวในสิ่ง
ที่มันอำจจะพู ด
ต่ำงหำก”

ทีเรียน (ดิ อิมป์)
แลนนิสเตอร์
รับบทโดย
ปีเตอร์ ดิงก์เลจ

TYRION ‘THE IMP’
LANNISTER
ตัวเล็ก ใจใหญ่ ดื่มจัด และหมกมุ่นอยู่กับกามตัณหาตั้งแต่ฉากเปิดตัว ทีเรียนจึงเป็น
หนึง
่ ในตัวละครทีส
่ ร้างสีสน
ั และเพิ่มความสนุกสนานให้กบ
ั การดําเนินเรือ
่ ง และเป็นหนึง
่ ใน
ตัวละครโปรดของผู้ชมอย่างไม่มีข้อกังขา

การติดเหล้าอาจจะเป็นอาการป่วยหลักของทีเรียน ทางออกในการขับไล่ภาวะเครียด
จากการเป็นคนแคระที่ครอบครัวไม่ให้ความส�าคัญ และการเห็นสมาชิกครอบครัวหมกมุ่น
อยู่กับการแย่งชิงอ�านาจก็คือการดื่มที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
เทียบกับพี่น้องสายเลือดเดียวกัน ทีเรียนดูจะมีความมั่นคงและเข้มแข็งทางด้านจิตใจ
มากกว่า แม้การดืม่ แต่หวั วันจนเป็นนิสยั อาจจะมาจากความรูส้ กึ ทีว่ า่ ตัวเขาไม่สามารถควบคุม
ชะตาชีวติ ตนเอง แต่หนุม่ ทีด่ จู ะไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับเรือ่ งใดๆ กลับยึดมัน่ ในหลักการและมารยาท
ทางสังคม
เมือ่ สรีระของร่างกายเป็นอุปสรรคทีท่ า� ให้ทเี รียนไม่เหมาะกับการสูร้ บพะบูต๊ ามสภาพสังคม
ในเวลานัน้ เจ้าตัวจึงเลือกติดอาวุธและเสริมก�าลังสมองให้มศี กั ยภาพในการมองเกมชิงอ�านาจ
แบบฝ่ายบุน ด้วยการเป็นนักอ่าน เราจึงเห็นได้ชดั ว่าทีเรียนรูจ้ ดุ อ่อน-จุดแข็งของคูส่ นทนา และ
เรามักได้ยนิ ค�าคม การแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา และการโต้แย้งทีค่ มคายออกจาก
ปากตัวละครตัวนี้เป็นประจ�า กลายเป็นตัวละครที่มีความขัดแย้งกับภาพลักษณ์ที่คนดูเห็น
เป็นคนตัวเล็กที่มีความรู้กว้างขวาง สมกับประโยคที่เจ้าตัวพูดในตอนแรกๆ ว่า “Life is full of
little ironies.”
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“ผู้คนจะซุบซิบ
หำเรื่องข�ำขัน
เย้ยหยัน เชิญเลย
้ เป็น
คนพวกนัน
เพี ยงฝุ่น ไม่ได้อยู่
ในสำยตำข้ำ
แม้แต่น้อย”

CERSEI LANNISTER
เซอร์ซี
แลนนิสเตอร์
รับบทโดย
ลีนา เฮดีย์

หากจะให้ชช
้ี ด
ั ว่าตัวละครใดมีความผิดปกติทางจิตหรือมีปมในใจมากทีส
่ ด
ุ ในเรือ
่ ง ราชินี
เซอร์ซค
ี งเป็นตัวเลือกแรกของแทบทุกคน

เซอร์ซีมีเล่ห์เหลี่ยม เป็นจอมวางแผน และทะเยอทะยานอย่างที่สุด ด้วยท่าทีสง่าผ่าเผย
สายตามีอา� นาจ แต่ซอ่ นความร้ายกาจและความเปราะบางอยูใ่ นที เพราะมีความลับมากมาย
ที่ต้องปกปิด เธอจึงสามารถท�าได้ทุกอย่างเพื่อสืบทอดอ�านาจให้กับตระกูล แม้จะหมายถึง
การต้องข้ามหัวและก�าจัดใครระหว่างทาง เซอร์ซีให้ความส�าคัญกับตัวเองเป็นหลัก และ
ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใครเลย กลายเป็นสาเหตุที่เธอสร้างศัตรูไปทุกที่
นอกจากการมีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับคนในสายเลือดเดียวกัน อาการป่วยและปม
ทางจิตอื่นๆ ที่เซอร์ซีมีก็ดูจะมากมายกว่าตัวละครอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น อาการติดเหล้า มีบุคลิก
หลงรูปตัวเอง เป็นโรคหวาดระแวง และโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial
Personality Disorder) แม้ตัวละครตัวนี้จะชอบเข้าสังคมและดื่มจัดเป็นประจ�า
ผลทีอ่ อกมาจึงกลายเป็นราชินเี ซอร์ซจี อมบงการ โหดร้าย ไร้ความปรานี เป็นลักษณะของ
คนทีไ่ ม่ควรจะมีใครเชือ่ ใจด้วยประการทัง้ ปวง เป็นหนึง่ ในตัวละครทางโทรทัศน์ทคี่ นชอบน้อย
ที่สุด เป็นตัวละครที่คนดูอาจจะเกลียด แต่ถ้าวัดจากความสนุกในการชม ส่วนหนึ่งคงปฏิเสธ
ไม่ได้ถึงเสน่ห์ของเซอร์ซีที่ท�าให้เรื่องราวการห�้าหั่นชิงบัลลังก์มีความเข้มข้น น่าลุ้น น่าติดตาม
ไม่น้อย
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45

68

อายุของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ผู้แต่ง
่ เป็น
A Game of Thrones นวนิยายชุด ซึง
แรงบันดาลใจในการสร้างมหากาพย์ซีรีส์น้ี
ปั จ จุ บั น จอร์ จ กํ า ลั ง ต่ อ สู้ กั บ คํ า วิ จ ารณ์ ว่ า
เขาอาจจะเขียนนวนิยายชุดนีใ้ ห้จบไม่ได้

755

ลํ า ดั บ ชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มใน
การตั้ ง ชื่ อ ทารกเพศหญิ ง ใน
สหรัฐฯ ปี 2014 ได้แก่ คาลีซี
(Khaleesi) ตําแหน่งเรียกขาน
สตรีผเู้ ป็นภรรยาของคาล หรือ
ผูป
้ กครองชาวโดธรากี ซึง
่ ก็คอ
ื
แดเนริส ทาร์แกเรียน นัน
่ เอง

150,966
จํ า นวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต ทั้ ง คนและ
สิง
ิ อืน
่ ๆ ในเรือ
่ ง ตัง
้ แต่
่ มีชวี ต
ซีซน
ั ที่ 1-6

จํานวนของรางวัลเอ็มมี
อวอร์ด ทีซ
่ รี ส
ี ช
์ ด
ุ นีไ้ ด้รบ
ั
โดยรวมรางวัลภาพยนตร์
ชุดยอดเยี่ยมในปี 2015
และ 2016 แล้ว

จํานวนวันที่นักออกแบบทรงผมใช้ในการ
ค้นคว้า ทดลอง หาสีเฉพาะ จนกลายมาเป็น
ผมบลอนด์แสนสวย เฉดสีไม่เหมือนใคร
ของแดเนริส ทาร์แกเรียน

จํ า นวนคํ า ศั พ ท์ โ ดยประมาณที่
นักภาษาศาสตร์นามว่า เดวิด เจ.
ปีเตอร์สัน สร้างขึ้นเพื่ อใช้เป็น
ภาษาถิ่นของพวกโดธรากี, ไฮวาลีเรียน และโลว์-วาลีเรียน

GAME
THRO
BY THE NU

38
8

4,000

จํานวนประเทศทีใ่ ช้เป็น
สถานที่ในการถ่ายทํา
Game of Thrones
ได้แก่ ไอร์แลนด์เหนือ,
โครเอเชีย, ไอซ์แลนด์,
สหรัฐอเมริกา, สเปน,
โมร็ อ กโก, แคนาดา
และมอลตา

11,489
170

จํานวนประเทศโดยประมาณที่ Game of
Thrones ออกฉาย

1OO
MILLION
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คื อ รายได้ เ ข้ า ประเทศ
ไอร์ แ ลนด์ เ หนื อ ที่ เ ป็ น
หนึ่ ง ในสถานที่ ถ่ า ยทํ า
3 ซีซน
ั แรก

จํ า น ว น แ ค ล อ รี ที่
บริ โ ภคในแต่ ล ะวั น
ของฮาฟทอร์ จูเลียส
บียอร์นสัน นักแสดง
ชาวไอซ์แลนด์ ผูร้ บ
ั
บท เกรกอร์ ‘The
Mountain’ คลีแกน
ในซีซน
ั ที่ 4, 5 และ 6
ซึง
่ มีหน้าทีค
่ ม
ุ้ ครอง
เซอร์ซี

205

155

134.62

ส่วนสูงของฮาฟทอร์
จูเลียส บียอร์นสัน
ผูร้ บ
ั บท The Mountain

ความสู ง ของเมซี
วิลเลียมส์ ผู้รับบท
อาร์ยา สตาร์ก

ความสูงของปีเตอร์
ดิ ง ก์ เ ลจ ผู้ รั บ บท
ทีเรียน แลนนิสเตอร์

700

FT

ความสูงของ The Wall กําแพงนํา้ แข็ง
ทีท
่ อดยาว 300 ไมล์ ทางตอนเหนือของ
อาณาจักรทั้ง 7 เป็นปราการป้องกัน
ชาวเมืองจากเหมันตภูติ

2

ME OF
ONES
UMBERS

MILLION USD
ค่าตัวทีล
่ น
ี า เฮดีย์ นักแสดงชาว
อังกฤษได้รับต่อหนึ่งตอน หลัง
ตัวละคร เซอร์ซี แลนนิสเตอร์ มี
บทบาทเด่นจนกลายเป็นตัวละคร
สําคัญ

157KG
นํา้ หนักบัลลังก์ของจริงที่ HBO และบริษท
ั ไฟร์บอ
็ กซ์
ผนึกกําลังสร้างขึน
้ ในปี 2013 และจําหน่ายในราคา
20,000 ปอนด์ ตัวบัลลังก์ทาํ จากกระจกไฟเบอร์
และเรซิน ปัจจุบันสินค้าสําหรับแฟนเดนตายชิ้นนี้
ไม่มข
ี ายแล้ว

69
69
MINS

เวลาออกอากาศตอนที่ 10
The Winds of Winter ปิดท้าย
ซีซน
ั ที่ 6

23.3

MILLION

จํ า นวนผู้ ช มโดยประมาณ
เฉพาะในสหรัฐฯ ที่ติดตาม
Game of Thrones ในแต่ละ
ตอนของซี ซั น ล่ า สุ ด ผ่ า น
ช่องทางต่างๆ

16,000

จํานวนปีทห
่ี มาป่าไดร์วล
ู ฟ
์ สัตว์เลีย
้ งของตระกูล
สตาร์กสูญพันธุไ์ ปจากโลก สันนิษฐานว่าสัตว์
ชนิดนีเ้ คยมีชวี ต
ิ อยูใ่ นยุคนํา้ แข็งจากซากฟอสซิล
ทีพ
่ บมากในอเมริกาเหนือ

4,280,000
จํานวนครัง
ี ์
้ ของการดาวน์โหลดซีรส
หนึ่ ง ตอนแบบผิ ด กฎหมาย จาก
ผลการตรวจสอบผ่าน BitTorrent
ในปี 2012

THE
PERFECT
MATCH

การร่วมลงทุนระหว่างสองอสังหาฯ ยักษ์ใหญ่
SENA จับมือ Hankyu ชู ‘Geo fit+’
สร้างที่อยู่อาศัยจากวิธีคิดญี่ปุ่น

SENA และ Hankyu จุดเริ่มต้นของการ
ผนึกก�าลัง

เมื่ อ ไม่ น านมานี้ มี ข่ า วใหญ่ ใ นแวดวงอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องประเทศไทย
่ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (SENA) และบริษัท ฮันคิว
เมือ
เรียลตี้ จ�ากัด ประเทศญี่ปุ่น (Hankyu Realty) ตกลงใจเซ็นสั ญญา
ร่ ว มทุ น พั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามแนวรถไฟฟ้า ซึ่ง ทั้ ง สอง
โครงการคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีมูลค่ารวมสูงถึง 7,000 ล้านบาท

ความน่าสนใจอยู่ที่การโคจรมาพบกันและตกลงใจร่วมทุนระหว่างทั้งสองบริษัท
ซึ่ ง บมจ. เสนาฯ นั้ น เป็ น บริ ษั ท อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ชั้ น น� า แถวหน้ า ของบ้ า นเราที่ ค นไทย
หลายคนต่างก็รู้จักและให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพ ส่วนบ. ฮันคิว นั้นก็อยู่กลุ่มบริษัท
Hankyu Hanshin Holding Group ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศญีป่ นุ่
ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์
จ�ากัด (มหาชน) และริวอิจิ โมโรโทมิ ประธานบริษัท ฮันคิว เรียลตี้ จ�ากัด ประเทศญี่ปุ่น
คือผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับ
โครงการที่พักอาศัยในประเทศไทย

ดร. เกษรา: ดีลนีเ้ ริม่ มาประมาณปีครึง่ แล้วค่ะ หลังจาก
ที่ทางบมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ของเราได้ไปเยี่ยม
บริษัท ฮันคิว เรียลตี้ จ�ากัด ที่ประเทศญีป่ นุ่ ก็ได้มกี าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนตกลงว่าจะร่วมทุนกัน
ซึ่ ง สิ่ ง ที่ น ่ า พู ด ถึ ง ก็ คื อ การที่ ทั้ ง สองบริ ษั ท มี ป รั ช ญา
ในการท�าธุรกิจที่เหมือนกัน นั่นก็คือให้ความส�าคัญ
กับการบริการลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ลูกค้าต้องมาก่อน
อย่างสโลแกนของเสนาฯ ก็คือ ‘ความไว้วางใจจาก
ลูกค้าคือความภูมิใจของเรา’ ส่วนของฮันคิวใช้ค�าว่า
‘Dream Comes True’
การที่เรามีปรัชญาเดียวกันก็จะช่วยให้เราท�างาน
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกันได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุ
ส�าคัญที่เราตกลงท�างานร่วมกันภายใต้บริษัท เสนา
ฮันคิว จ�ากัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนของทั้งสองฝ่าย โดย
มี โ ครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ท� า ร่ ว มกั น เป็ น
โครงการแรกคือ ‘Niche Pride เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์’
และล่าสุดเราก็เพิ่งลงนามร่วมทุนกันในโครงการที่ 2
คือ ‘Niche MONO สุขุมวิท-แบริ่ง’ ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียมระดับสูง (High-Rise) ทีม่ จี า� นวนมากกว่า
1,270 ยูนิต และตั้งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียว
สถานีแบริ่งเพียงแค่ 250 เมตร ซึ่งทั้งสองโครงการ
มีมูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท

FYI:

‘Geo fit+’ แนวคิ ด ในการพั ฒ นา
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ใ ส่ ใ จในรายละเอี ย ดและ
เข้ า ใจความต้ อ งการของผู้ อ ยู่ อ าศั ย
อย่างลึกซึง
้ ทัง
้ ยังน�ามาใช้ในการสร้าง
ทีอ
่ ยูอ
่ าศัยได้อย่างยอดเยีย
่ ม สามารถ
สรุปรวมออกมาได้เป็น
- JAPANESE FUNCTIONALITY
ฟังก์ชน
ั ในการใช้งานทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
- JAPANESE INNOVATION
นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ เพื่อการอยู่
อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ
- JAPANESE DESIGN
การออกแบบที่ มี ก ลิ่ น อายความเป็ น
ญีป
่ น
ุ่

เหตุผลที่ Hankyu เลือกประเทศไทยและ
ตัดสินใจร่วมลงทุนกับ SENA

ประธานโมโรโทมิ: ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ
ส�าคัญในภูมิภาคนี้ และรายได้ต่อหัวของประชากรก็
สูงกว่าประเทศในละแวกใกล้เคียง ฮันคิวเป็นบริษัทใน
ญีป่ นุ่ ทีม่ ปี ระวัตคิ วามเป็นมาร้อยกว่าปี โดยมีธรุ กิจหลัก
คือการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยตามแนวรถไฟฟ้า ตลอดระยะ
เวลาที่ด�าเนินงาน ทางบริษัทได้เพิ่มพูนความรู้และ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการบริการลูกค้าอย่างเต็มที่
เรามีผลงานในการก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยถึงกว่า
60,000 ยูนิต และคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ ‘จีโอ’
อีกกว่า 20,000 ยูนิต
จากการที่เราเฝ้ามองประเทศไทย พบว่ามีการ
หลั่ ง ไหลเข้ า เมื อ งของประชากรซึ่ ง คล้ า ยคลึ ง กั บ
ประเทศญี่ปุ่นในสมัยก่อ น และมี การขยายตั ว ของ
เส้นทางเดินรถไฟฟ้า จึงสนใจที่จะมาลงทุน และได้
พบกับบมจ. เสนาฯ ซึ่งก็พบว่าเรามีปรัชญาที่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน

ทราบมาว่ า เมื่ อ เกิ ด การร่ ว มมื อ กั น ก็ ไ ด้ น� า
นวัตกรรมทีเ่ รียกว่า ‘Geo fit+’ ของ Hankyu
มาใช้ในโครงการทีเ่ ป็นการร่วมทุนด้วย สิ่งนี้
คืออะไร

ประธานโมโรโทมิ: Geo fit+ เป็นแนวคิดในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยที่ใส่ใจในรายละเอียด และเข้าใจในความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างลึกซึ้ง พูดง่ายๆ ก็คือเป็น
วิธีคิดในการฟังเสียงลูกค้ามาใช้พัฒนาโปรดักต์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทางฮันคิวได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2004 ซึ่ง
ปัจจุบันนับได้ 12 ปีแล้ว โดยนวัตกรรมทางความคิดนี้
สามารถน�ามาใช้กับการสร้างที่อยู่อาศัยได้ยอดเยี่ยม
สะท้อนปรัชญาของฮันคิวทีต่ อ้ งการน�าเสนอทีอ่ ยูอ่ าศัย
ที่เปี่ยมคุณภาพให้กับลูกค้า เมื่อแนวคิดของทั้งสอง
บริษัทสอดคล้องกัน ทางฮันคิวและเสนาฯ จึงตกลงใจ
ที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการด�าเนินงานร่วมกัน
เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับโครงการที่พักอาศัยใหม่ๆ
ในประเทศไทย
ดร. เกษรา: Geo fit+ แบ่งออกเป็น 4 อย่าง ได้แก่
Geo Day คือมิติของการปรับปรุงโปรดักต์ให้ลูกค้า
อยู่อาศัยใช้งานในชีวิตประจ�าวันได้ดีขึ้น เช่น ใช้วัสดุ
อย่างไรให้การท�าความสะอาดเป็นไปได้โดยง่าย ซึง่ เป็น
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ละเอียดอ่อน, Geo Eco คือเรื่อง
การประหยัดพลังงาน ท�าอย่างไรให้ผู้ที่อยู่อาศัยใน
ห้องชุดสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึน้ , Geo Age
เนื่องจากญี่ปุ่นนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เขาจึงให้ความ
ส�าคัญกับการใช้งานโดยค�านึงถึงผู้สูงอายุด้วย ซึ่งเรา
ก็น�ามาปรับใช้กับบางเซกเมนต์ และสุดท้ายคือ Geo
Sonae ซึง่ ญีป่ นุ่ ให้ความส�าคัญมากเรือ่ งความปลอดภัย
เนื่องจากประเทศเขาต้องประสบกับแผ่นดินไหว ซึ่ง
บ้านเราก็อาจจะไม่ได้เจอมากเท่า แต่เราก็นา� เรือ่ งของ
การท�า Care Unit มาสร้างห้องพยาบาล และเทรน
พนักงานให้สามารถปฐมพยาบาลได้ เป็นต้น

การน�า ‘Geo fit+’ มาใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ทั้งสองบริษัทร่วมทุนกัน

ดร. เกษรา: กระบวนการ Geo fit+ เป็นวงจรที่ท�าให้
เห็นถึงลิสต์ของสิ่งที่ควรจะท�าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และท�าให้การอยูอ่ าศัยและชีวติ ของ
ผูอ้ ยูอ่ าศัยดีขนึ้ ตรงกับวิธคี ดิ แบบใช้หวั คิด-หัวใจในการ
ท�างานสไตล์เสนาฯ นั่นรวมถึงการบริการหลังการขาย
หรือ After Sales Service ต่างๆ ด้วย ซึ่งเราก็ได้น�ามา
ปรับใช้ให้เข้ากับวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ และความต้องการ
ของคนไทยในสองโครงการดังกล่าวที่มีการร่วมทุน
ทั้ง ‘Niche Pride เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์’ และ ‘Niche
MONO สุ ขุ ม วิ ท -แบริ่ ง ’ ซึ่ ง การเดิ น หน้ า ร่ ว มทุนใน
โครงการที่ 2 ก็แสดงให้เห็นถึงผลส�าเร็จอันดีของการ
ด�าเนินงานร่วมกันตั้งแต่โครงการแรก
โดยทั้ ง สองบริ ษั ท หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะมี ก าร
ร่วมทุนในโครงการที่ 3 ที่ 4 ต่อไป ซึ่งจะถือเป็นปัจจัย
หลักที่สนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

ภาพ AFP

LIFESTYLE
IT’S ALL ABOUT LIVING YOUR LIFE TO THE FULLEST
แค่ค�ำพู ดค�ำเดียวว่ำ “ถ้ำไปโมร็อกโก เธอต้องไปเมืองเฟส (Fes) นะ สวยกว่ำมำรำเกช (Marrakech) เป็นไหนๆ” กำรเดินทำงทั้งหมดจึงเริ่มต้น

TRAVEL
เรื่องและภาพ อนุรักษ์ หุตะสิงห์

THE FACE
OF FES,
MOROCCO
งามแท้มาแต่โบราณ ย้อนรอยอดีตอารยธรรมอิสลามที่ ‘FES’

“ถ้าไปโมร็อกโก (Morocco) เธอต้องไปเมืองเฟส (Fes) นะ
สวยกว่ามาราเกช (Marrakech) เป็นไหนๆ”
่ ว
เสียงเพื่อนหญิงชาวอังกฤษ ผูม
้ ช
ี วี ต
ิ เดินทางท่องเทีย
้ โลกตัง
้ แต่วย
มาเกือบทัง
ั เด็กยืนยันหนักแน่น ซ�า้ ยังทิง
้ ท้าย
ให้ ค นที่ ไ ม่ เ คยไปเยื อ นประเทศโมร็ อ กโกในทวี ป แอฟริ ก า
ทางตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ เก็ บ ไปคิ ด ว่ า ‘Marrakech is
overdone’ แผนท่องเที่ยวประเทศโมร็อกโกคราวนั้นจึงมี
อันต้องปรับเปลี่ยนในที่สุด
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หลังจากช่วงเวลา 3 วันที่ตะลอนชมความงามตาม
ท้องเรือ่ งของเมืองมาราเกช ทัง้ ตลาด พระราชวัง สุสาน
ไปนั่งดัดจริตติดหรูในโรงแรมห้าดาวระดับโลก และ
ทริปหนึง่ วันออกนอกเมืองไปเทือกเขาแอตลาส (Atlas)
จนได้คา� พูดติดปาก “No, Thank you.” ตอบกลับบรรดา
พ่อค้า ซึ่งพยายามยัดเยียดสรรพคุณสินค้าของตนว่า
คุณภาพดีที่สุด ราคาดีที่สุด ของแท้แน่นอน ในทุก
30 วินาที ตลอดรายทางที่สัญจรผ่าน แม้จะตั้งใจซื้อ
จริงๆ หรือแค่เผอิญเหลือบมองก็เถอะ แรกๆ พอทน
ต่อล้อต่อเถียงได้ พอใกล้หมดวัน ความรู้สึกชักเปลี่ยน
เป็นร�าคาญ เหวี่ยงกลับไปหลายราย ไม่ต่างจากเมือง
ท่องเที่ยวในประเทศก�าลังพัฒนาทั่วโลกเท่าใดนัก
กระทั่งกว่า 7 ชั่วโมง 15 นาทีบนเส้นทางรถไฟ
จากมาราเกชผ่านไป ก็มาถึงจุดหมายปลายทาง ณ
เมื อ งเฟส หนึ่ ง ในเมื อ งที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ไม่ เ ฉพาะใน
โมร็อกโกและไม่ใช่แค่ในแอฟริกา แต่เป็นเมืองที่มีคน
อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ในฐานะเมื อ งหลวงแห่ ง แรกและเก่ า แก่ ท่ี สุ ด
ของประเทศ ก่อตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ. 789 ก่อนจะคงสถานะ
ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมยาวนาน
จนถึงปัจจุบัน เฟสเคยถูกลดทอนบทบาทลงกลายเป็น
เมืองเอกไร้ยศและกลับคืนสู่ต�าแหน่งเมืองหลวงอยู่
หลายครา เหตุเพียงเพราะปัญหาการเมืองภายในและ
ภัยคุกคามจากชาติตะวันตก
สื่อน�าเที่ยวแทบทุกแขนงระบุท�านองเดียวกันว่า
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“Marrakech
is overdone”
ประโยคเจ็บๆ ของ
เพื่ อนหญิงนางเดิม
ยังคงดังก้อง
อยู่ในหัวจนทุกวันนี้

สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในเฟสคือ คุณจะต้องหลงทางอย่าง
แน่นอน ต่อให้สัญชาตญาณพิกัดทางธรณีของคุณ
แม่นย�าเพียงใด ความมั่นใจทั้งปวงจะถูกท�าลายลง
ทันทีที่คุณก้าวสู่ Fes el-Bali ย่านเมืองเก่าระดับมรดก
โลกของยูเนสโก (UNESCO) ชนิดที่แม้แต่ Google
Maps ก็ไม่อาจช่วยอะไร อ้างอิงจากประสบการณ์ตรง
ลองนึกภาพเมืองเก่าแต่โบราณในจ�านวนประชากร
156,000 คน บนเนื้อที่ 3 ตารางกิโลเมตร หนาแน่นไป
ด้วยถนนแคบๆ กว่า 9,500 สาย ตัดสลับซับซ้อนกับ
ตรอกซอกซอยวกเวียนวนดั่งเขาวงกต ขนาดชาวเมือง
เองยังมีหลง
นีค่ อื เขตปลอดรถยนต์ซงึ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ถ้าไม่นบั
รถจักรยานยนต์กม็ เี พียงรถเทียมลาใช้เป็นพาหนะขนส่ง
สินค้ามาตั้งแต่สมัยยุคกลาง
ราวศตวรรษที่ 13-14 ยุคที่เฟสเจริญรุ่งเรืองเป็น
เมืองการค้า ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เมืองหลวง และกลายเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้น มีผู้อาศัยอยู่ถึง
200,000 คน ภายใต้อารยธรรมอิสลามสุดเฟื่องฟู ซึ่ง
ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างดีเยีย่ มทีส่ ดุ ในบรรดาประเทศ
มุสลิมอาหรับ ทุกวันนีท้ กุ สิง่ อย่างแทบไม่เปลีย่ นแปลง
ไปจากศตวรรษดั้งเดิมเลย
เดินเตร็ดเตร่ไปตามถนนคดเคี้ยว ลดหลั่นสูงต�่า
กันไปตามสภาพภูมปิ ระเทศบนพืน้ ทีต่ อ่ จากเชิงเทือกเขา
ริฟ (Rif) ตอนเหนือกับเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง
สร้างมิติแก่ร้านค้าและบ้านเรือน ซึ่งวางตัวเรียงต่อกัน

ไปให้นา่ ค้นหา งามต้องตาทุกมุมมอง อากาศดี ไม่รอ้ น
อบอ้าว เพราะอยูเ่ หนือระดับน�า้ ทะเล 414 เมตร แวะดู
ของต่อรองราคาก็สบายใจ พ่อค้าเมืองนีไ้ ม่ตะบันตอแย
ขายของสักเท่าไรเมื่อเทียบกับมาราเกช
ธุรกิจค้าปลีกร่วม 10,539 ราย รวมตัวกันอยู่ท่ีน่ี
สมเป็นศูนย์กลางการค้าของเมือง ขายทุกสิง่ อย่างทีต่ ลาด
ต้องการ ตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน เสื้อผ้า รองเท้า
อาหารสด เครื่องเทศ อินทผลัม ยันของใช้เฉพาะอย่าง
บ้างรวมกันอยู่เป็นย่าน อาทิ ย่านงานเครื่องจักสาน
งานฝีมอื แกะสลักไม้ ย่านเครือ่ งใช้ทองเหลือง ทองแดง
สินค้าประดามีต่างน�ามาประดับตกแต่งประชันกัน
หน้าร้าน สวยๆ ทั้งนั้น สนใจชิ้นไหนถามราคาแล้วต่อ
ไปเลยอย่างน้อย 50% ขาช้อปทั้งหลายจ�าให้ขึ้นใจ
มัสยิดกว่า 365 แห่ง โรงเรียนสอนศาสนา น�้าพุ
โรงอาบน�้ า และเตาอบขนมปั ง ของชุ ม ชน ครบห้ า
องค์ประกอบหลักของชุมชนมุสลิม พบเห็นได้ตลอดทาง
บ้ า งจั ด อยู ่ ใ นประเภทอาคารประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง มี ถึ ง
13,380 แห่ง หนึง่ ในนัน้ คือ มหาวิทยาลัย Al-Karaouine
สถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 859 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุด
ในโลกที่ยังท�าการเรียนการสอนอยู่จวบจนปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเดินทะลุตลาดหรือโฉบย่านที่พักอาศัย
สิง่ ปลูกสร้างรอบกายอาจเพิง่ แล้วเสร็จไม่นาน หรืออาจ
เป็ น ผลงานจากศตวรรษใดก็ ไ ด้ ใ นช่ ว งสหั ส วรรษที่
ผ่านมา ยิง่ หลงทางเท่าไร ยิง่ ค้นพบมากเท่านัน้ นีแ่ หละ
ความงามของเฟส

ขณะทีม่ าราเกชมักเปิดรับและส่งเสริมชาวต่างชาติ
ทว่าเฟสกลับไม่ได้ให้ความรู้สึกต้อนรับขับสู้แก่คน
ภายนอกเท่าใดนัก เพิง่ ไม่กป่ี นี เี้ อง คนท้องถิน่ กลุม่ หนึง่
เริม่ ปรับปรุงสองฟากทางเดินยุคกลางเส้นเดิมด้วยเหล่า
ร้านค้า ที่กิน และที่พักใหม่ๆ โดยหมายมั่นที่จะไม่
แปรเปลี่ยนรูปแบบเมือง เหตุเพราะพวกเขาอยู่กับ
ตัวตนที่เฟสเป็นอยู่ ไม่ใช่เพื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการให้
เป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เฟสกลายเป็นจุดหมายทางเลือกส�าหรับนักเดินทาง
ผู้แสวงหาประสบการณ์ขนานแท้ เป็นเมืองที่มอบ
บรรยากาศย้อนศตวรรษได้จริงแท้กว่ามาราเกช ซึง่ เป็น
เมืองสุดโปรดปรานของนักท่องเที่ยวอันล้นหลามด้วย
โรงแรมหรูหรา ร้านบูติกดีไซเนอร์ รถทัวร์ และสถานที่
จัดประชุม
“Marrakech is overdone” ประโยคเจ็บๆ ของ
เพือ่ นหญิงนางเดิม ยังคงดังก้องอยูใ่ นหัวจนทุกวันนี้
41

SPORT
เรื่อง THE STANDARD

THE FANTASTIC
ROGER FEDERER

19 GRAND SLAM TITLES
THE GREATEST OF ALL TIME WON
Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017
French Open: 2009
Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017
US Open: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
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ด้วยแชมป์ระดับแกรนด์สแลม 19 รำยกำร และ
8 ในนัน
้ คือ ถ้วยวิมเบิลดัน บวกตัวเลข 93 รำยกำร
ที่ชนะเลิศทั้งหมดในกำรเล่นระดับอำชีพ แค่น้ีเป็น
เหตุผลเพี ยงพอที่จะเรียก โรเจอร์ เฟเดอเรอร์
ว่ำเป็นนักเทนนิสชำยที่ยิ่งใหญ่ท่ส
ี ุดตลอดกำล

“โรเจอร์คอื เทนนิส เทนนิสคือโรเจอร์” หลายคนว่า
ไว้อย่างนั้น ด้วยลีลาการหวดลูกสักหลาดที่ลื่นไหล
แบบเป็นธรรมชาติที่สุด และบุคลิกที่สุภาพอ่อนโยน
ทั้งในและนอกคอร์ต โลกของเทนนิสคงดูไม่สง่างาม
เท่าที่เป็นอยู่ หากเด็กหนุ่มสัญชาติสวิสไม่เริ่มต้นจับ
แร็กเก็ตตั้งแต่อยู่ในช่วงปฐมวัย
วิมเบิลดันกับโรเจอร์ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่แยกกัน
ไม่ออก ในวัย 17 ปี เด็กชายจากสวิตเซอร์แลนด์คว้า
แชมป์ระดับจูเนียร์ทั้งในประเภทชายเดี่ยวและชายคู่
ในการแข่งขันปี 1998 และเริ่มต้นก้าวสู่การแข่งขัน
ระดั บ อาชี พ เต็ ม ตั ว ในปี เ ดี ย วกั น ที่ ร ายการในเมื อ ง
Gstaad ประเทศบ้านเกิด ก่อนจะพัฒนาฝีมอื จนกลายเป็น
นักเทนนิสที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุด
จุดเริ่มต้นสู่มือหนึ่งของโลก

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ก้าวขึ้นสู่มือหนึ่งของโลกในปี 2004
หลังจากคว้าแชมป์แกรนด์สแลม 3 รายการในปีเดียว
ตัง้ แต่ปี 2006 นักหวดในต�านานคว้าแชมป์แกรนด์สแลม
อย่างต่อเนื่อง จนในปี 2009 โรเจอร์คว้าแชมป์เฟรนช์
โอเพ่น ที่รอคอยมานานได้ ก่อนจะย้ายฤดูกาลไปยัง
คอร์ตหญ้า และครองแชมป์วมิ เบิลดันได้สา� เร็จ จนสร้าง
สถิติเป็นเจ้าของแชมป์ระดับแกรนด์สแลมมากที่สุด
ตลอดกาล 15 ครั้ง ท�าลายสถิติเดิมของ พีต แซมพราส
ที่ท�าไว้ 14 ครั้ง
แน่นอนว่า เมือ่ โรเจอร์ขนึ้ เป็นมือหนึง่ และสร้างสถิติ
ไว้มากมาย ย่อมมีคลื่นลูกใหม่ที่อาจหาญมาท้าทาย
สองคนที่ท�าส�าเร็จคือ ราฟาเอล นาดาล และโนวัค
ยอโควิช ความส�าเร็จในการปรับรูปเกมให้สกู้ บั โรเจอร์ได้
ท�าให้นักหวดจากสเปนและเซอร์เบีย ขึ้นมาครองมือ
หนึ่งของโลก และคว้าแชมป์ระดับแกรนด์สแลมได้ 15
รายการ และ 12 รายการตามล�าดับ ก่อนที่แอนดี
เมอร์เรย์ จะสามารถเบียดขึ้นมาแย่งบัลลังก์ไปได้
เมื่อปีที่ผ่านมา

แชมป์แห่งประวัติศาสตร์

การคว้าแชมป์วิมเบิลดันครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่
16 กรกฎาคม เป็นการฉีกหน้าประวัตศิ าสตร์ครัง้ ส�าคัญ
ทั้งการเป็นเจ้าของแชมป์ระดับแกรนด์สแลมมากที่สุด
19 รายการ และการคว้าถ้วยแชมป์ได้มากที่สุด 8 ครั้ง
แซงหน้าพีต แซมพราส ยอดนักเทนนิสชาวอเมริกนั ซึ่ง
เคยคว้าแชมป์รายการนีไ้ ว้ 7 ครัง้ พีตเป็นแรงบันดาลใจ
ให้โรเจอร์ไล่ตามความฝันบนเส้นทางการแข่งขันกีฬา
หวดลูกสักหลาดอาชีพ และในวัย 35 ปี โรเจอร์คือ
แชมป์รายการแกรนด์สแลมที่อายุมากที่สุด
“ผมยังไม่เชื่อตัวเองเลย ผมได้แต่ฝันมาตลอด
แล้ววันนี้ผมมาอยู่ตรงนี้เพื่อแชมป์ครั้งที่ 8 ผมหวังว่า
จะกลับมาป้องกันแชมป์ในปีหน้า” คุณพ่อลูกสี่กล่าว
ขณะให้สัมภาษณ์ข้างสนาม หลังจากพิชิตมาริน ซิลิช
ลงได้ 3 เซตรวด 6-3, 6-1, 6-4 ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
41 นาที
เป็นเรือ่ งเข้าใจได้ทคี่ วามตืน้ ตันหลังจากคว้าแชมป์
จะท�าให้โรเจอร์ต้องพยายามกลั้นน�้าตาระหว่างรอพิธี
มอบรางวัล เพราะแฟนๆ ทีต่ ดิ ตามวงการลูกสักหลาด
คงจ�าได้ดีว่า หลังจากพ่ายให้กับมิลอส ราโอนิช จาก
แคนาดา ในรอบรองชนะเลิศทีว่ มิ เบิลดันในปีทผี่ า่ นมา
ซึ่งนับเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกในรอบนี้ นักหวดระดับ
ต�านานพักจากการแข่งขันไปครึ่งปี เพื่อรักษาอาการ
บาดเจ็บและพักฟืน้ ร่างกายทีก่ ร�าศึกมาตลอดสิบกว่าปี
ครั้งนั้น เกจิในวงการต่างกาชื่อโรเจอร์ออกจาก
ว่าที่แชมป์แกรนด์สแลมแทบทุกรายการ และไม่คิดว่า
นักหวดวัยเลย 30 จะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเก่าได้อีก
ผ่านไป 6 เดือน โรเจอร์กลับมาแข่งขันได้อกี ครัง้
และเริ่มต้นแกรนด์สแลมแรกของปีที่ออสเตรเลียน
โอเพ่น แบบไม่ได้เป็น ‘เต็งจ๋า’ ขณะที่แฟนๆ ของ ‘เฟด’

ทั่วโลกต่างรอคอยวันที่จะได้เห็นนักหวดขวัญใจชูถ้วย
รายการใหญ่ใบที่ 18 เสียที
โรเจอร์ไม่ท�าให้แฟนๆ ผิดหวัง เมื่อเบียดเอาชนะ
คูป่ รับตลอดกาลอย่างราฟาเอล นาดาล ไปได้ใน 5 เซต
และเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาเล่นเทนนิสได้ใน
ระดับสุดยอดแบบที่แฟนๆ คุ้นตา
หลั ง จากนั้ น โรเจอร์ ค ว้ า แชมป์ ร ายการระดั บ
มาสเตอร์ซีรีส์ได้ 2 รายติด ก่อนจะตัดสินใจพักใน
ช่วงฤดูกาลคอร์ตดิน เปิดโอกาสให้ราฟาเอลคว้าแชมป์
ไล่หลังในสองรายการระดับมาสเตอร์เช่นกัน และคว้า
แชมป์ที่เฟรนช์ โอเพ่น เป็นครั้งที่ 10 และเพิ่มจ�านวน
แชมป์ระดับแกรนด์สแลมเป็น 15 รายการ ไล่หลัง
โรเจอร์เข้าไปอีก
เมื่อโรเจอร์กลับมาแข่งขันในฤดูกาลคอร์ตหญ้า
นักหวดแดนนาฬิกาคว้าแชมป์ได้หนึ่งรายการ ก่อนจะ
ประกาศศักดาสร้างสถิตคิ ว้าถ้วยรายการแกรนด์สแลม
ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในโลกทีว่ มิ เบิลดันได้เป็นสมัยที่ 8 กลายเป็น
นักหวดคอร์ตหญ้าฝ่ายชายที่ประสบความส�าเร็จที่สุด
ในประวัติศาสตร์
โรเจอร์จะมีอายุครบ 36 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้
และนักหวดชายมากแชมป์แกรนด์สแลมทีส่ ดุ ยืนยันว่า
ถ้าร่างกายอ�านวย เจ้าตัวยังอยากจะวาดลวดลายให้
แฟนๆ กีฬาทั่วโลกได้ชมเป็นขวัญตาไปจนถึงปีฉลอง
ครบรอบวัย 40 ของเขา
โลกของเทนนิสเมื่อไร้โรเจอร์จะเป็นอย่างไร เรายัง
ไม่ทราบ แต่ ณ วันนี้ ในวันที่นักหวดชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในโลกยั ง ลงสนาม เราเชื่ อ ว่ า ความสุ ข ในการชม
กี ฬ าลู ก สั ก หลาดในสไตล์ ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบที่ สุ ด คื อ
ของขวัญล�า้ ค่าทีโ่ รเจอร์มอบให้แฟนๆ แทนค�าขอบคุณ
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ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราดูรีวิวสินค้าและบริการเกือบทุกอย่าง เพราะโฆษณาไม่ซ้อ
ื ใจเราเหมือนวันก่อน แต่ความคิดเห็นของเพื่ อนๆ หรือคนที่
ใช้จริงมากกว่าที่ท�าให้เราเชื่อจนหมดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกิน แหล่งการรีวิวที่ใหญ่ท่ส
ี ุดในเมืองไทยอย่าง ‘วงใน’ จึงขึ้นแท่น
กลายเป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในใจใครหลายคนไปในเวลาอันรวดเร็ว เราจึงชวนคุยกับ ยอด ชินสุ ภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผูก
้ อ
่ ตัง
้ บริษัท วงใน มีเดีย จ�ากัด ถึงการก่อตั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวงใน วิถีทางการท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ รวมถึงการท�า
ธุรกิจให้เป็นที่รักของผู้ใช้บริการด้วย
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THE BEGINNING

• ป 2551-2552 ระหวางที่เราเรียนตอที่อเมริกา มันมี
tech startup เกิดขึน้ มาก ผมก็เคยลองทําธุรกิจครัง้ หนึง่
แลวไมประสบความสําเร็จ แตความที่ยังอยากทําอยู
พอกลับมาเมืองไทยก็เลยตั้งตนทําอีกครั้ง
• ที่ผมเริ่มตัดสินใจทําเว็บไซตรีวิวรานอาหาร เพราะ
เว็บแบบนี้มีอยูทุกประเทศอยูแลว ที่อเมริกามี yelp.
com มี tripadvisor.com ที่ญ่ีปุนก็มี travelog.com
แตเมืองไทยกลับไมมี
• การรีววิ เปนแกนของวงในมาตัง้ แตแรก เพราะเริม่ ตน
เรามีทีมงาน 5-10 คนเทานั้น มันตองใชเวลานาน
กวาที่เราจะไดการรีวิวหลายๆ ราน
• ผมเชื่อวาคนที่เริ่มสรางธุรกิจทุกคนมีความฝน แลวก็
ตั้งใจวาจะสําเร็จแนนอน ตอนที่เริ่มทําธุรกิจอีกครั้ง
ก็เลยไมกลัว เพราะเชื่อวายังไงก็นาจะไปได
• การมองโลกในแงดี การมีสปริตในการเปนเจาของ
กิจการมันเปนสิ่งที่ดีอยูแลว ถาทุกคนกลัวหรือไมกลา
เสี่ยง ธุรกิจหรือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันก็จะ
ไมมีทางเกิดขึ้น
• การรีววิ แบบเมืองนอกไมเหมือนเมืองไทย เพราะนิสยั
คนไทยจะติดเลนอยูบาง อยางแรกที่ตองเปลี่ยนเลย
คือ มูดแอนดโทน เพราะคนไทยใชทุกอยางดวยคําวา
‘เลน’ หมด เลนเฟซบุก เลนไลน เลนอินสตาแกรม
มันจึงตองมีความสนุกเขาไปเพื่อใหเขากับคนไทย
HARD TIME

“ความกล้าเสี่ยง
เป็นคุณลักษณะ
ของการทํางาน
ที่ดี ถ้าไม่กล้า
เสี่ยงก็คงไม่ได้
ทําอะไรนอกกรอบ
แล้วก็จะไม่มี
ใครกล้าทําธุรกิจ
อะไร แล้วคุณก็
จะไม่รู้ว่าสิ่งที่คิด
มันจะสําเร็จ
หรือเปล่า เพราะ
ไม่เคยลงมือทํา”

• วงในมีเวลาที่ยากลําบากเหมือนกัน เพราะไมไดเปน
เว็ บ รี วิ ว ในใจคนมาตั้ ง แต เ ริ่ ม ก อ ตั้ ง ตอนแรกที่ เ รา
กอตั้งมีคนใชแคหลักพันคน ไมมีรายได พอเขาชวงป
2555-2556 ทุกคนเริ่มมีสมารตโฟนใช มีอินเทอรเน็ต
ทีด่ ขี นึ้ และสิง่ สําคัญคือเริม่ มีนกั ลงทุนเขามาคุยกับเรา
ก็เลยทําใหวงในเติบโตไดอยางกาวกระโดด
• ผมเคยคิดทีจ่ ะเลิกธุรกิจนีด้ ว ย เพราะตอนแรกโปรดักต
ยังไมดีพอ รายไดก็ยังไมมี เราก็เริ่มเครียดวาจะไปทํา
อยางอื่นดีกวาไหม แตความรูสึกนั้นมันอาจจะไมได
ใหญพอจนเราจะเลิกทํามันจริงๆ คือเราคิดแตไมไดพดู
ออกมา เพราะเรามีความเชือ่ วาถาเราพูดออกมาใหใคร
ไดยิน ก็อาจจะเลิกไปแลวจริงๆ ก็ได เราก็ตั้งเปาหมาย
ที ล ะเล็ ก ละน อ ย แล ว ก็ ทํ า ไปเรื่ อ ยๆ มั น ก็ ไ ปต อ ได
ทีละจุด แลวเราก็ไมไดลมเลิกมันในที่สุด

GAME CHANGING

• การพัฒนารูปแบบบริการของเราจะดูจากการเติบโต
ของบริษทั อยางเรือ่ งรีววิ รานอาหารมันเปนอันดับหนึง่
ในชวง 3-4 ปแรก แตหลังจากนั้นก็โตชาลงเรื่อยๆ
เปรียบงายๆ ก็เหมือนวัวที่โตแลว เริ่มอวน อุยอาย
แลวก็เชื่องชา เราก็เลยตองหาลูกวัวตัวเล็กๆ มาเลี้ยง
คือคอยๆ เลี้ยงใหมันโตขึ้นอีกครั้ง เพื่อใหโตเร็วขึ้น
• การหาวัวตัวเล็กๆ มาเพิม่ คือการแตกไลนไปทําวงใน
เชียงใหม ภูเก็ต ฯลฯ หรือทําหมวดบิวตี้
• ชวงป 2559 ไลนเขามาชวนเราเปนพารตเนอรในการ
ทําบริการเดลิเวอรี การทํางานสเกลใหญแบบนี้ ถาเปน
ตัวเราเองนาจะอีก 2-3 ปกวาจะทําได แตการมีพารตเนอร
เขามาชวย มันก็เปนโอกาสที่เราไมควรพลาด การมี
พารตเนอรมนั ชวยใหเราทําในสิง่ ทีเ่ ราไมสามารถทําได
อยางเชน ถาวงในทําเดลิเวอรีเอง เราก็คงไมมีลูกคา
เยอะขนาดนั้น
THE SECRET SOURCE
วงในไม่ค่อยท�า user research เพราะเราไม่ได้รู้ค�าตอบ
ที่แท้จริง 100% เว้นแต่ว่าเราจะเป็นสินค้าและบริการที่มี
อยู่ แ ล้ ว แต่ พ อเป็ น บริ ก ารใหม่ ท่ี ไ ม่ เ คยมี ใ ครใช้ ม าก่ อ น
อย่างธุรกิจประเภท tech startup การเซอร์เวย์อาจให้
ผลที่เป็นลบ เช่น หาก Uber มีการท�าแบบสอบถามว่า
ถ้ามีคนแปลกหน้ามาขับรถให้จะโอเคไหม ซึง
่ คนทัว่ ไปก็คง
ตอบว่าไม่โอเคหรอก แล้วถ้าเชื่อเซอร์เวย์ Uber ก็คง
ไม่เกิดขึ้น

DO

DON’T

สุ ด ท้ า ย สิ่ ง ที่ จ ะ ช น ะ ใ น
ตลาดได้ ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท
ที่ มี ม าร์ เ ก็ ต ติ้ ง ที่ ดี ท่ี สุ ด
ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ที่ มี ผู้ บ ริ ห าร
ที่ เ ก่ ง ที่ สุ ด แต่ เ ป็ น การ
ท�าสินค้าและบริการให้ดี
ด้ ว ยเทคโนโลยี ท่ี ดี ท่ี สุ ด
เช่น พอระบบ Google
มันดีมากๆ จึงกลายเป็น
เว็บไซต์ค้นหาที่ดีท่ส
ี ุด

ธุรกิจ tech startup นัน
้
ไม่ได้เหมาะส�าหรับทุกคน
เพราะมั น เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี
ความเสีย
่ งมากทีส
่ ด
ุ ต้อง
ใช้เงินทุนเยอะในการสร้าง
แต่ ก ว่ า จะเห็ น ก� า ไรก็ ใ ช้
เวลารอนานกว่า 2-3 ปี
ผมรู้สึกว่าช่วงนี้มีกระแส
tech startup เยอะ
ผมเลยอยากเตือนว่ามัน
ไม่ได้เหมาะส�าหรับทุกคน
เพราะคนที่ประสบความ
ส� า เร็ จ มั น ก็ ค งมี อ ยู่ แค่
หยิบมือเดียวเท่านัน
้

2553

2558

2560

ก่อตั้งเว็บไซต์วงใน
เป็นครั้งแรก

บุกการรีวิวร้านอาหารต่อที่จังหวัดชลบุรี
โดยซื้อเพจเฟซบุ๊ก ชลบุรี กินอะไรดี?

เปิดตัวเพจ ขอนแก่น กินอะไรดี? และเปิดตัวการท�างานร่วมกันกับ
LINE, Alipay และ TrueMoney เปิดให้บริการ Wongnai
LINEMAN Delivery สั่งอาหารแบบเดลิเวอรีออนไลน์

2557

2559

แตกไลน์การรีวิวร้านอาหารจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดต่างๆ
เริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยซื้อกิจการเว็บไซต์ น้าอ้วนชวนหิว

เปิดตัวเพจ ร้านอร่อยหาดใหญ่ by Wongnai, ภูเก็ตหรอยอย่างแรง by Wongnai
และ WeKorat by Wongnai
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โลกแห่งอนาคตจากมุมมองของ โสภณ ศุภมัง
่ ง Technology Breakthrough ทีส
่ ง
่ แรงกระเพื่อมต่อสภาพความเป็นอยูข
่ องมนุษย์
่ มี ว่าด้วยเรือ
ในหลายด้าน อาทิ สุขภาพ สิง
่ แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

SELF-DRIVING TRUCKS

เมื่อ AI ต้องเลือกว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ช่วงกลางดึก
ของวันที่ 25 มีนาคม 2017 เกิดอุบัติเหตุ
รถบรรทุกพ่ วงขนไม้ยูคาลิปตัสชนท้ายรถ
บรรทุกพ่ วงอีกคันที่จอดรอไฟสัญญาณ
จราจรกลางสีแ
่ ยกของจังหวัดสุพรรณบุรี
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 3 ราย นายธนกฤต
คนขับ ภรรยา และลูกน้อยวัยเพียง 1 ขวบ
ต้นเหตุก็หนีไม่พ้นอาการหลับในที่เกิดจาก
ความเมื่ อ ยล้ า ของคนขั บ ที่ ทํ า งานติ ด ต่ อ
กั น นานเกิ น ไป แต่ โ ชคยั ง ดี ท่ี เ จ้ า หน้ า ที่
กู้ภัยสามารถมาช่วยเหลือได้ทัน และนําส่ง
โรงพยาบาลให้ แ พทย์ รั ก ษาจนพ้ นขี ด
อันตรายทั้งสามคน

ในสหรัฐอเมริกามีการคํานวณสถิติเอาไว
วา ทุกๆ 16 นาที จะมีผูไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต 1 คน จากอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับ
รถบรรทุก โดยแตละปจะมีอุบัติเหตุรถบรรทุก
ถึง 500,000 ครั้ง สาเหตุหลักๆ ถึง 90% ของ
อุบตั เิ หตุเหลานีเ้ กิดจาก ‘human errors’ หรือ
ความผิดพลาดของมนุษยที่อยูหลังพวงมาลัย
นัน่ แหละ (หลับใน เมา อารมณเสีย ฯลฯ)
สวนในประเทศไทย หลังจากที่พยายาม
หาข อ มู ล สถิ ติ ก ลั บ ไม มี ตั ว เลขที่ ชั ด เจนนั ก
แตสิ่งหนึ่งที่เปนเครื่องยืนยันไดดีกวาตัวเลข
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คือความรูส กึ หดหูท เ่ี ห็นขาวอุบตั เิ หตุรถบรรทุก
บนสื่อทั้งหลายไมเวนแตละวัน สิบลอหลับใน
แหกโคง เมาเหลา สะเพรา ขาดสติ โมโห
ขยี้ทุกสิ่งที่ขวางทางไวใตลอ ทั้งทรัพยสินและ
สิ่งที่ไมอาจเรียกกลับคืนมาได เชน ชีวิตของ
ผูรวมใชถนนคนอื่นๆ
ปลายเดือนตุลาคมป 2016 บริษัท Otto
(สวนหนึ่งของบริษัท Uber) ไดทดสอบการ
ขนสงเบียร Budweiser จํานวน 2,000 ลัง
ดวยรถบรรทุก 18 ลอดวยระบบ ‘automation’
ไรคนขับเปนครัง้ แรกของโลก จากเมืองฟอรตคอลลิ น ส ไปยั ง โคโลราโดสปริ ง ส ในรั ฐ
โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา บนทางดวน
หมายเลข 25 เปนระยะทางกวา 200 กิโลเมตร
โดยอาศั ย เทคโนโลยี ที่ เ รี ย กว า ‘LIDAR’
ยิงเลเซอรเปนจังหวะเพื่อรวบรวมขอมูลและ
รายละเอียดทุกอยางรอบตัวรถบรรทุก รวม
เขากับ Reinforcement Learning เพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจตางๆ อยางการกําหนดความเร็ว
ระยะห า งจากรถข า งหน า และเปลี่ ย นเลน
เมื่อจําเปนจริงๆ เทานั้น มนุษยก็ยังเปนสวน
ประกอบที่ ตั ด ขาดทั้ ง หมดไม ไ ด เ สี ย ที เ ดี ย ว
อยางนอยก็ในเวลานี้ เพราะถึงแมรถบรรทุก
18 ลอของ Otto จะทํางานไดอยางไรที่ติบน

ทางดวน มนุษยก็ยังคงตองเปนแบ็กอัพที่อยู
ขางหลังพวงมาลัยรถบรรทุกเหลานี้ระหวาง
เคลื่อนตัวอยูในเมือง ถนนที่เล็กแคบ ปาย
สัญญาณที่ซับซอน ตองระมัดระวังอุบัติเหตุ
จอดติดไฟแดง สิ่งเหลานี้ยังตองพึ่งพาการ
ตั ด สิ น ใจของมนุ ษ ย อ ยู  แต พ อขึ้ น ทางด ว น
เมื่อไร คนขับก็สามารถเปดสวิตชคลายระบบ
auto-pilot ของนักบิน ปลดตัวเองออกจากทีน่ งั่
แลวไปจิบชา ดื่มกาแฟ ที่เบาะหลัง ตรวจดู
ความเรียบรอยของระบบ หรือแมแตทําสิ่งที่
คนขับรถบรรทุกสมัยกอนไมควรทํา เชน การ
งีบหลับระหวางทาง
นอกจากความตื่ น เต น ระคนตกใจของ
ประชาชนที่รูขาวแลว (แหงสิ) ทุกอยางดําเนิน
ไปไดดวยดีตลอดเสนทาง รถยนตไรคนขับ
อาจจะได รั บ ความสนใจจากสื่ อ มากก็ จ ริ ง
(เพราะมันเปนเรื่องใกลตัวมากกวา) แตระบบ
รถบรรทุกขนสงแบบไรคนขับตางหากที่เรา
นาจะมีโอกาสไดเห็นเปนรูปเปนรางภายใน
ทศวรรษนี้ จากผลสํ า รวจของ American
Trucking Associations บอกเอาไววา ตอไป
เราจะไมมคี นขับรถบรรทุกมากเพียงพอสําหรับ
การขนสงสินคาอีกตอไป เพราะนอกจากงาน
ขับรถบรรทุกนั้นทั้งเหนื่อยลาจนรางกายทน
ไมไหวตองเลิกทํา ยังมีปจจัยเรื่องพฤติกรรม
ของผูบ ริโภคทีห่ นั มาสัง่ ซือ้ ของออนไลนมากขึน้
หลายเทาตัว เม็ดเงินของธุรกิจที่กําลังมุงหนา
ไปในทิศทางนี้ โดยมีแนวโนมที่จะโตอยาง
ตอเนือ่ ง จนตอนนีอ้ ยางในบานเราเริม่ มีบริษทั
ขนสงที่ผุดขึ้นมาแขงขันในตลาดกับเจาเกาๆ
มากขึน้ อยาง Kerry Express และขนสงแมวดํา
Yamato Asia
ยิง่ ในตอนนี้ นอกจาก Otto แลว เรายังเห็น
บริษัท Waymo (อยูภายใตบริษัท Alphabet
ซึ่งเปนบริษัทแมของ Google) Volvo Trucks,
Tesla และ Daimler ที่กําลังเรงพัฒนารถ
บรรทุกแบบไรคนขับของตัวเองเชนเดียวกัน
โดย Waymo บอกรายละเอียดไววาพวกเขา
มีขอมูลสําหรับการสรางรถไรคนขับถึง 8 ป
และตอนนี้กําลังนําขอมูลเหลานั้นมาปรับใช
กับรถบรรทุกขนสง มีการวางแผนเอาไววา
ภายในสิ้นป 2017 จะมีการทดลองเหมือนกับ
ที่ Otto ทําในรัฐแอริโซนาของอเมริกา สวนทาง
ดาน Volvo Trucks ในตอนนี้กําลังทดสอบ
รถบรรทุกขนขยะที่ไรคนขับดวยเชนเดียวกัน
โดยวิธกี ารทํางานของมันคือคนขับรถจะขับไป
จอดที่สุดปลายถนน แลวลงไปเดินบนฟุตปาธ
จากนัน้ เจารถบรรทุกขยะจะถอยตามมาเรือ่ ยๆ
และหยุดเมื่อคนขับรถหยุดเดินเพื่อยกถังขยะ
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โสภณ ศุภมั่งมี
ทํางานเป็น
โปรแกรมเมอร์ให้กับ
บริษัท Intel และ
Microsoft เป็นหนึ่งใน
ทีมที่เริ่มต้นเสิร์ชเอนจิน
bing.com ตอนนี้ดูแล
ธุรกิจค้าส่งของ
ครอบครัวที่จังหวัด
เชียงใหม่ ลงทุนใน
ตลาดหุ้น เขียนหนังสือ
เป็นงานอดิเรก (ทีต
่ อนนี้
เหมือนว่าใช้เวลากับมัน
เยอะกว่างานประจํา
เสียอีก) มีความสนใจ
เรื่องเทคโนโลยี
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
รักการอ่านและการเขียน
มาตั้งแต่เด็ก
ชอบอ่านหนังสือแนว
non-ﬁction โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและเทรนด์
เทคโนโลยีท่ก
ี ําลังเป็น
ที่น่าจับตามอง

“ปัญหาต่อมาจึงไม่ใช่เรื่องคอมพิ วเตอร์แย่งงานมนุษย์ แต่เป็นประเด็นที่ค่อนข้าง
ละเอียดอ่อนอย่างเรื่องศีลธรรม ความคิด การตัดสินใจในช่วงเสี้ยววินาทีของ AI
มากกว่า”
อาจจะโดยการหักชนสิ่งกีดขวางหรือพุงออก
ขางทางไปเลย แลวแบบนี้ใครจะอยากเปน
คนขับรถบรรทุก (หรือรถยนต) ทีข่ บั เคลือ่ นดวย
AI กันละ?
มันจะยิง่ ซับซอนขึน้ อีกหลายชัน้ ถาตองให
AI ตัดสินวาชีวิตใครสําคัญมากกวากัน เชน
ถาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับผูก อ การราย
ขามชาติ 5 คนกําลังเดินขามถนนพรอมๆ กัน
AI จะเลือกถูกไหมวาตองเลือกไปทางไหน
แลวถาประมวลผลผิดใครจะรับผิดชอบ สรุป
แลวในโลกของความเปนจริง จริงหรือไมวา
ชีวติ 2 ชีวติ ไมเคยมีคา เทากัน (ทัง้ ๆ ทีไ่ มควร
เปนแบบนั้นก็ตามที) แลวแบบนี้ใครกันละ
ทีจ่ ะเปนคนตัดสินใจวาใครจะอยูห รือใครจะไป
คําตอบทีไ่ มคอ ยสวยงามเทาไรนัน้ ก็คอื บริษทั
ที่เปนเจาของเทคโนโลยีเหลานี้แหละครับ
ยังมีคําถามอีกมากมายที่ยังไมมีคําตอบ
ทีน่ า พอใจ เชนจะเกิดอะไรขึน้ ถาเกิดมีการแฮก
ระบบรถบรรทุกแลวใชมันสรางความเสียหาย
เชน การถูกใชเปน truck-bomb หรือรถบรรทุก
ระเบิด แลวไหนจะเรื่องประกันอุบัติเหตุบน
ทองถนนที่ตองเปลี่ยนไป หรือแมกระทั่งตัว
กฎหมายก็ตอ งถูกนํามารือ้ เขียนใหมอกี เชนกัน
โลกอนาคตยังมีคําถามอีกมากมาย ในขณะที่
หลายๆ ภาคสวนของสังคม ทั้งรัฐบาล เอกชน
ประกัน ตํารวจ ประชาชน ก็ตองรวมกันตอบ
คําถามตรงนี้ดวย เพราะเทคโนโลยีอยูตรงนี้
แล ว ถ า ปล อ ยให ก ลุ  ม คนที่ มี อํ า นาจเพี ย ง
หยิบมือไปตีเสนวาควรไปทางไหน ประโยชน
ที่ไดคงจะไมใชเพื่อทุกคนอยางเทาเทียมกัน
อี ก ต อ ไป แต เ ป น ประโยชน สํ า หรั บ คนแค
บางกลุม เทานั้น
อีกอยางหนึ่งที่นาคิดก็คือ เทคโนโลยีนี้
เมือ่ นําเขามาใชในประเทศไทยแลว ยังจะตอง
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให เ ข า กั บ กฎหมายและ
พื้ น ฐานวั ฒ นธรรมที่ มี ค วามซั บ ซ อ นยิ่ ง กว า
ที่ไหนในโลกอีกดวย โดยเฉพาะการใหคุณคา
กับชีวิตคนบนทองถนน
เป น ไปได ห รื อ ไม ว  า AI ของรถบรรทุ ก
ไรคนขับบานเราอาจจะตองเพิ่มฟเจอรการ
ตัดสินคุณคาของคนจากการแตงกายภายนอก
นาฬกาที่สวมใส มือถือที่ใช และเลขทะเบียน
รถยนตเพิ่มเขาไปอีกชั้นดวย เพราะนั่นคือ
สิง่ ทีห่ ลายคนในสังคมไทยใชตดั สินกันและกัน
มาโดยตลอด
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ขึ้นใสรถ หลังจากนั้นก็กดปุมเพื่อใหมันเริ่ม
ทํางานตอ ระบบนี้จะชวยประหยัดเวลาเพราะ
คนขับไมตองกระโดดขึ้นลงจากที่นั่งคนขับ
แถมยังใชแรงงานคนเพียงคนเดียว จากเมือ่ กอน
ตองใชอยางนอยถึง 3 คนในการเก็บกวาดขยะ
ในชุมชนเล็กๆ
หลายคนตัง้ คําถามวาแลวแบบนีง้ านของ
มนุษยจะไมถกู ทดแทนดวยคนขับคอมพิวเตอร
จนหมดหรือ? คําตอบคงชัดเจนจากตัวอยาง
ขางบนวาถึงแม Otto หรือ Waymo จะสราง
รถบรรทุ ก ขนส ง แบบไร ค นขั บ ขึ้ น มาได จ ริ ง
มนุษยก็ยังตองมีสวนรวมในการทํางานกับ
สมองกลเหลานี้อยูดี ระบบ automation มี
แนวโนมวาจะชวยลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนนที่สาเหตุมาจากความผิดพลาด
ของมนุษย เพราะคอมพิวเตอรไมเหนื่อยลา
บริษัทขนสงเองก็สามารถเพิ่มเที่ยวขนสงได
มากขึน้ แถมยังมีระบบชวยลดการใชพลังงาน
เชือ้ เพลิงไดถงึ 30% ซึง่ ในอนาคตเทาทีม่ องเห็น
ไดจากตรงนี้ อาชีพคนขับรถบรรทุกจะยังเปน
ทีต่ อ งการของตลาดอยูต อ ไป และสะดวกสบาย
มากขึ้นอีกดวย
ปญหาตอมาจึงไมใชเรื่องคอมพิวเตอร
แยงงานมนุษย แตเปนประเด็นที่คอนขาง
ละเอี ย ดอ อ นอย า งเรื่ อ งศี ล ธรรม ความคิ ด
การตัดสินใจในชวงเสีย้ ววินาทีของ AI มากกวา
ยกตัวอยางเหตุการณวา มีรถไฟคันหนึ่งกําลัง
แลนมาตามรางดวยความเร็วสูงที่ไมสามารถ
หยุดได บนรางนัน้ มีคนถูกมัดไวดว ยเชือก 5 คน
ไมสามารถหนีไปไหนได เรายืนอยูตรงบริเวณ
กลไกคั น โยกสั บ รางพอดี ถ า เราตั ด สิ น ใจ
โยกสับเปลี่ยนรางรถไฟ 5 คนนั้นก็รอด แตบน
รางอีกเสนหนึ่งมีคนหนึ่งที่ถูกมัดอยูตรงนั้น
เชนกัน ถาเจอเหตุการณแบบนีเ้ ราจะตัดสินใจ
ยังไง? ไมทําอะไรเลย 5 คนนั้นก็ตาย แตถา
สับรางอีกคนก็ตาย
ปญหานี้คงไมไดซับซอนมากนักถาโลก
แหงความจริงยึดตามหลักเลขคณิตศาสตร
เพียงอยางเดียว พูดอีกอยางคือให AI ตัดสินใจ
เลือกทางที่สรางความเสียหายนอยที่สุด โดย
ใหคาตัวเลขวาชีวิตคนหนึ่งคนตองมีคานอย
กวาคนอีก 5 คนอยูแ ลว แตพดู กันตามตรงแลว
มันไมงา ยขนาดนัน้ หรอก เพราะถาเราใชโมเดล
การตั ด สิ น ใจแบบนี้ ทุ ก ครั้ ง ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ
คนที่ นั่ ง อยู  ห ลั ง พวงมาลั ย ก็ ค งถู ก ใช เ ป น
ทางเลือกเปนอันดับแรก เพราะการคาดการณ
ลวงหนาถึงความเสียหายหลังเกิดอุบัติเหตุ
เปนเรื่องที่เปนไปไดยาก เพราะฉะนั้น AI ที่ถูก
สรางดวยโมเดลนีค้ งตัดสินใจทําลายตัวเองทิง้

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่:

วิทยาศาสตร์แห่งไสยศาสตร์
เซอร์ ไ อแซก นิ ว ตั น เชื่ อ ในเรื่ อ งเหนื อ
ธรรมชาติท่ีอธิบายไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์
หลายต่อหลายอย่าง ไม่แปลกที่เขาจะเป็น
คนเคร่งศาสนา เชือ
่ ในพระเจ้า แต่นอกเหนือ
จากนั้ น แล้ ว เขายั ง เชื่ อ ใน ‘เลขศาสตร์ ’
(Numerology) และการตามหา ‘หินแห่ง
นักปรัชญา’ หรือ Philosopher’s Stone
ที่เชื่อว่าสามารถเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองได้
พู ดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาเชื่อในเรื่องการ
เล่นแร่แปรธาตุด้วย

หลายคนอาจจะบอกวา โธ! ก็นวิ ตันอยูใ น
ศตวรรษที่ 17-18 เปนยุคที่วิทยาศาสตรยัง
ไมกาวเขาสู ‘วิทยาศาสตรใหม’ (หรือ New
Science ที่ มี ก ารทดลองเป น หั ว ใจสํ า คั ญ )
ดวยซํ้า ตอใหเปนนักวิทยาศาสตรชั้นนําของ
โลก แตอยูในยุคแบบนั้น ก็คงตองเชื่ออะไร
เหนือธรรมชาติอยูบางละนา
ถ า อย า งนั้ น ไปดู นั ก ฟ สิ ก ส ยุ ค ใหม อี ก
คนหนึ่งกันบางครับ นีลส บอหร คือนักฟสิกส
รางวัลโนเบล ถือเปนนักวิทยาศาสตรคนสําคัญ
ไมแพอัลเบิรต ไอนสไตน แตถึงกระนั้น ที่บาน
ของเขาก็มีการแขวน ‘เครื่องราง’ เอาไวดวย
เครื่องรางที่วาคือ เกือกมานําโชค
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เคยมีคนถามเขาวา เขา ‘เชือ่ ’ จริงๆ หรือวา
เกือกมานี้จะนําโชคมาใหเขา บอหรบอกวา
เขาไมไดเชื่อหรอก แตเขาเขาใจวามันจะนํา
โชคมาให ถาเราเชื่อวามันจะนําโชคมาให
เปนคําตอบที่นาสนใจอยางยิ่ง!
แตคาํ ถามก็คอื แลวทําไมนักวิทยาศาสตร
ระดับโลก เซอรไอแซก นิวตัน หรือกระทั่ง
นีลส บอหร ถึงมีความเชื่อบางอยางที่แลดู
‘เหนือธรรมชาติ’ หรือเปนสิ่งที่วิทยาศาสตร
อธิบายไมได
อะไรทําใหเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได
ตอนที่บารัก โอบามา ชนะคะแนนเสียง
ไพรมารีโหวตทีไ่ อโอวา เขาเลนบาสเกตบอลใน
ตอนเชา หลังจากนัน้ เวลาจะมีการประกาศผล
ไพรมารีโหวต เขาก็จะลุกมาเลนบาสเกตบอล
เสมอ คือทําเปน ‘พิธีกรรม’ (Ritual) กันเลย
ทีเดียว ซึ่งผลลัพธที่ออกมาก็อยางที่รูๆ กัน
คือเขาไดเปนประธานาธิบดี
พวกนักกีฬาดังๆ หลายคนมีอะไรคลายๆ
โอบามาอยูไมนอย คนที่โดงดังมากเรื่องนี้คือ
ราฟาเอล นาดาล นักเทนนิสชื่อกองโลก กอน
จะเสิรฟ ลูก เขาตองทําพฤติกรรมบางอยางซํา้ ๆ
เชน ดึงกางเกง (ใน) เอามือไปปดผมทัดหู
เคาะลูก ฯลฯ จนบางทีก็เกินเวลาถึงขั้นถูก
กรรมการเตือน บางคนเรียกสิง่ เหลานีว้ า Habit
แตบางคนก็เรียกวา Routines แตไมวา จะเรียก
วาอะไร มันคือ ‘ความเชื่อ’ ในเชิงไสยศาสตร
เหนือจริงวาจะทําใหผลการแขงขัน (หรือการ
เสิรฟ) ออกมาดีนั่นเอง
นักวิทยาศาสตรเรียกพฤติกรรมเหลานี้
(แม ไ ม ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ พ อ มดหมอผี ) ว า
‘พฤติกรรมเชิงไสย’ (Superstitious Habits
หรือ Superstitious Behavior) เปนพฤติกรรม
ที่เกิดจากความคิดที่เรียกวา ‘ความคิดแบบ
เวทมนตร’ (Magical Thinking) นิยามของมัน
ก็คอื การทําอะไรบางอยางทีเ่ ชือ่ วาจะเปน ‘เหตุ’
ใหเกิด ‘ผล’ อีกอยางหนึ่งขึ้นมา แมวาจะไมมี
หลักฐานบงชีใ้ ดๆ เลยวา สองเรือ่ งนัน้ เกีย่ วของ
กัน เชน เลนบาสเกตบอลตอนเชาแลวจะชนะ
เลือกตัง้ หรือดึงกางเกงในทีเ่ ขาวินแลวจะเสิรฟ
ดี ฯลฯ
เรื่องนี้ไมไดตองเกิดขึ้นกับเฉพาะคนดอย
โอกาส มีการศึกษานอย หรือเชื่อถือโชคลาง
ไสยศาสตรเปนตนทุนเดิมอยูแลวเทานั้น
แตใครๆ ก็เปนได!
มีการศึกษาเหลานักศึกษาดานวิทยาศาสตร
ที่ MIT ทั้งนักฟสิกส นักเคมี และนักธรณีวิทยา
พบวาถาเมื่อไรนักวิทยาศาสตรเหลานี้เกิด
ความกดดันเรงรัดขึ้นมา จะเกิดการยอมรับ
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“ในโลกแห่งความไม่แน่นอน คุณต้องเลือกระหว่างเชื่อหรือไม่เชื่อ”
- เควิน ฟอสเตอร์ (Kevin Foster)
นักชีววิทยาวิวัฒนาการ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ในคําพูดที่ไมเปนเหตุเปนผลบางอยางเพิ่มขึ้น
ถึงสองเทา ตัวอยางประโยคที่วาก็คือ - ตนไม
สรางออกซิเจนขึ้นมาใหสัตวหายใจ ซึ่งถือวา
เปนตรรกะวิบตั แิ บบหนึง่ (ตนไมสรางออกซิเจน
จริง แตมันไมไดสรางขึ้นมาเพื่อใหสัตวหายใจ
โดยเปนเหตุและผลตรงๆ อยางนัน้ ) แตความ
เรงรอนเรงรัดขณะตัดสินใจ ทําใหคนทีม่ คี วามคิด
เชิงตรรกะแบบวิทยาศาสตรมองขามความไร
เหตุผลนี้ และคิดวามันเปนเหตุเปนผลขึน้ มาได
แมแตคนที่เปนอเทวนิยม (Atheist) ก็ยัง
มีการศึกษาพบวา ลึกลงไปในจิตใตสาํ นึกแลว
ก็ยังมีความกริ่งเกรงบางอยางอยูไมนอย เชน
ถาใหตะโกนออกมาดังๆ วา “ขาขอทาพระเจา
ใหทาํ ใหพอ แมขา จมนํา้ ตาย” หลายคนก็ยงั พูด
ออกมาดวยความยากลําบากอยู หรือถาตกอยู
ในความเครียด ความเชือ่ เรือ่ งไมมพี ระเจาก็จะ
คลอนแคลนไป เขาบอกวา คนเรากลัวสภาวะ
Mortality หรือพูดงายๆ ก็คือ กลัวความไม
แนนอนที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราตายนั่นเอง
นั ก ชี ว วิ ท ยาวิ วั ฒ นาการอย า ง เควิ น
ฟอสเตอร (Kevin Foster) บอกวาความเชื่อ
เชิงไสยนัน้ ไมไดมแี ตเฉพาะในมนุษยอยางเดียว
แตมีอยูในสัตวอื่นๆ ดวย โดยตองยอนกลับไป
ยํา้ ถึงนิยามของพฤติกรรมเชิงไสยกอนนะครับ
วาไมไดหมายถึงตองมีผีสางนางไมอะไรมา
รวมดวย แตนิยามของพฤติกรรมเชิงไสยที่วา
ก็ คื อ การที่ สั ต ว (หรื อ มนุ ษ ย ) เอาสองเรื่ อ ง
ไมเปนเหตุเปนผลกันมาเชื่อมโยงวามันเปน
เหตุเปนผลกัน
ฟอสเตอรยกตัวอยางนกพิราบ เขาบอกวา
ถาเราตบมือ นกพิราบจะบินหนี ซึ่งหลายคน
คิดวาก็เปนพฤติกรรมธรรมดาๆ มันก็ตอ งบินหนี
เพราะตกใจกลัวอยูแ ลว แตทจี่ ริงแลวนกพิราบ
นัน้ เปนสัตวทฉี่ ลาด มันแยกแยะไดระหวางการ
ตบมือกับเสียงปน (ทีจ่ ะทําใหมนั ตายได) เวลา
เราตบมือ มันบินหนีกจ็ ริง แตวธิ บี นิ จะไมเหมือน
วิธีบินตอนเจอกับเสียงปน คือมันรูวาเสียง
ตบมือนั้นไมไดทําใหมันบาดเจ็บ ดังนั้นตาม
นิยามของฟอสเตอร การบินหนีเสียงตบมือของ
นกพิราบจึงเปนพฤติกรรมเชิงไสยอยางหนึ่ง
ฟอสเตอรไดทาํ แบบจําลองทางคณิตศาสตร

เพื่อใสความเชื่อเชิงไสยเขาไปในบริบททาง
ชีววิทยา เขาพบวาถาสัตวมยี นี ทีจ่ ะตอบสนอง
เชิงไสย และมีพฤติกรรมเชิงไสยทีว่ า ก็มแี นวโนม
ทีม่ นั จะสงผานยีนนีไ้ ปสูร นุ ลูกไดมากขึน้ เพราะ
อัตราการรอดชีวิตของมันมากขึ้น เขาบอกวา
สัตวทมี่ คี วามเชือ่ เชิงไสยจะมีความระแวดระวัง
ตอผูล า มาก ตอใหผลู า สูญพันธุไ ปแลว มันก็ยงั
มีพฤติกรรมระแวงภัยอยูเหมือนเดิม จึงมีผล
ทําใหสัตวที่เปนแบบนี้มีโอกาสอยูรอดในแง
ของวิวัฒนาการไดมากกวาสัตวที่ระแวงภัย
นอยกวา
ฟอสเตอรบอกวามนุษยก็เปนแบบนี้ดวย
เหมือนกัน แตมนุษยซับซอนกวา เพราะเราอยู
รอดมาไดทงั้ ดวยกระบวนการทางวิวฒ
ั นาการ
และกระบวนการทางวัฒนธรรม อยางเชน
ในสังคมชนเผาโบราณ อาจมีพิธีเตนขอฝน
(ซึ่งถือเปนไสยศาสตร เพราะการเตนรํากับฝน
ไมไดเปนเหตุเปนผลตอกัน) การเตนขอฝน
กลายมาเปนวัฒนธรรม ซึ่งยิ่งฝงลึกลงไปใน
ตัวมนุษย ทําใหพฤติกรรมหรือความเชื่อเชิง
ไสยศาสตรดาํ รงอยูอ ยางแนนแฟนยิง่ ขึน้ จึงไม
นาสงสัยวา แมกระทั่งในหมูนักวิทยาศาสตร
เองก็หนีไมพนอิทธิพลนี้
อยางไรก็ตาม ขอเสนอของฟอสเตอรที่วา
สัตวมี ‘ยีนไสยศาสตร’ นั้น เปนที่ถกเถียงของ
นักวิทยาศาสตรอ่ืนอยูไมนอย โดยเฉพาะกับ
นิ ย ามของคํ า ว า ไสยศาสตร ข องฟอสเตอร
ซึ่งถูกวิจารณวาเปนนิยามที่แคบเกินไป
บรูซ ฮูด (Bruce Hood) นักจิตวิทยาจาก
มหาวิทยาลัยบริสตอลแยงวา สมองของมนุษย
ไดรบั การออกแบบเพือ่ ใหหาเหตุผลมาอธิบาย
เรื่องตางๆ อยูแลว ดังนั้นบางครั้งกลไกนี้ก็เลย
นํ า ไปสู  คํ า อธิ บ ายที่ เ หนื อ พ น ธรรมชาติ ไ ด
(ไมตองไปไกลถึงเรื่องยีนหรอก) ที่เปนอยางนี้
ก็เพราะเราพยายามทําความเขาใจโลก และโลก
ก็มเี หตุการณตา งๆ เกิดขึน้ แบบสุม (Random)
มากมายเหลือเกิน มนุษยตองการทําความ
เขาใจสถานการณแบบสุม เหลานี้ แตเรามีชวี ติ
สั้ น เกิ น กว า จะอธิ บ ายเรื่ อ งต า งๆ ได ห มด
(เช น เราอาจไมไดมีชีวิตยาวพอจะอธิบาย
ปรากฏการณดาวหางหรือภูเขาไฟระเบิดที่มี

THE AUTHOR

โตมร ศุขปรีชา
นักเขียนที่รอบรู้เรื่อง
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวพั นกับ
สถานการณ์ สังคม
วัฒนธรรมใน
หลากหลายมิติ กับใน
คอลัมน์ท่เี ขาเคยเขียน
เมื่อสิบกว่าปีท่แ
ี ล้ว
ในชื่อ ‘Tomorrow’

ภาพประกอบ Nisakorn Rittapai

คาบการเกิดนานหลายสิบหลายรอยป) ดังนั้น
ถามองในอีกแงหนึ่ง ความเชื่อหรือพฤติกรรม
เชิงไสย จึงเปนเหมือนการ ‘บันทึก’ เรื่องที่
มนุษยอธิบายไมไดเอาไวในจิตใตสํานึกรวม
เสียกอน จะสังเกตเห็นไดวาถาเปนเรื่องลี้ลับ
อธิบายไมไดมากแคไหน มนุษยยิ่งจดจํากัน
ไดมากเทานั้น
ถามองแบบนี้ ความเชื่อเชิงไสยจึงเปน
เหมือนไดอะรีที่เราจดบันทึกเหตุการณลึกลับ
เอาไว โดยที่ไมรูหรอกวาจะอธิบายมันยังไง
แตถาเรากลับมาอานอีกทีในอนาคต เมื่อมี
หลักฐานใหมๆ ความเชื่อใหมๆ เราอาจจะ
อธิบายมันก็ได
ดังนั้น ‘ประโยชน’ ของความเชื่อเชิงไสย
ก็คือ มันมีไวใหลบหลู!
ยังมีอกี การทดลองหนึง่ ทีค่ อ นขางซับซอน
สักหนอย คือเขาใหนักศึกษาหลายๆ คนมา
แกปญหาปริศนาคํา ซึ่งมีทั้งปริศนาที่แกได
และแกไมได ในกลุมที่เจอกับปญหาที่แกไข
ไมไดนั้น เขาใหทําแบบสอบถามเพื่อดูวามี
ความเชื่อในทางไสยศาสตรมากนอยแคไหน
แลวจากนั้นก็ใหแกปญหาอีกชุดหนึ่ง พบวา
หลังผานอุปสรรค (คือแกปริศนาชุดแรกไมได)
มาแลว กลุมนักศึกษาที่มีความเชื่อในทาง
ไสยศาสตรสูง จะแกปริศนาชุดใหมไดดีกวา
ดวยเหตุนี้ความเชื่อทางไสยศาสตรหรือ
สิ่งเหนือธรรมชาติ จึงมี ‘ประโยชน’ และมี
‘หน า ที่ ’ บางอย า งของมั น อยู  สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า
Routines ของนักกีฬานั้น อาจฟงดูไรเหตุผล
แตที่จริงคือการสรางสมาธิแบบหนึ่ง และอาจ
ถึ ง ขั้ น เป น การ ‘ปลุ ก ’ และ ‘เตรี ย มพร อ ม’
กลามเนื้อดวย
ไอน ส ไตน เ คยเขี ย นจดหมายไปหา
นักปรัชญาชื่อ อีริก กุตไคนด (Eric Gutkind)
เพื่ อ แสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร
และความเชื่อทางศาสนา เขาเขียนไวประโยค
หนึ่งวา “วิทยาศาสตรที่ไมมีศาสนานั้นพรอง
สวนศาสนาที่ไมมีวิทยาศาสตรก็ตาบอด”
เขาอาจไมไดเขียนถึงไสยศาสตรตรงๆ
แตคําพูดของไอนสไตนแสดงใหเราเห็นถึง
การเปดกวางและเชื่อมโยงระหวางสองสิ่งที่
คนทั่วไปมองวาเปนเรื่องตรงขาม
วิ ธี คิ ด แบบนี้ นี่ แ หละครั บ คื อ การมอง
ไสยศาสตรดวยสายตาของวิทยาศาสตร!
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ห่วงโซ่ขี้สงสัย จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมเปลี่ยนโลก
ณ เวลาเย็น หลังเลิกงาน วันธรรมดาๆ
ของชีวต
ิ คนกรุง บทสนทนาระหว่างคุณพ่อ
และคุณลูกภายในรถยนต์
ลูก: ป๊า ทําไมรถติด
ป๊า: รถติด เพราะถนนน้อย แต่รถเยอะไงลูก
ลูก: แล้วทําไมรถถึงเยอะล่ะ
ป๊า: ก็คนเขาขับรถกันจะออกไปทีโ่ น่นทีน
่ ก
่ี น
ั ไง
ลูก: แล้วทําไมคนเขาถึงขับรถออกมาล่ะ
ป๊า: ก็ทุกคนมีรถนี่นา
ลูก: ทําไมทุกคนถึงมีรถล่ะ
ป๊า: ก็เพื่ อความสะดวกส่วนตัวน่ะสิ เหมือน
ที่เรามีรถไง
ลูก: แล้วถ้าไปด้วยกัน ไม่สะดวกเหรอ
ป๊า: …นั่นสินะ…

บริษัทอยาง Uber หรือ Grab ที่ทําเรื่อง
ของ Ride Sharing ก็อาจจะเกิดจากความ
ขี้สงสัยของเด็กคนนี้ที่วา ‘ทําไมทุกคนตองมี
รถคนละคัน’
ทั้งๆ ที่ตามสถิติแลว รถเปนสินทรัพยที่
ราคาแพงอันดับ 2 ของคนทั่วไป รองจากที่อยู
อาศั ย แต มู ลค า กลั บ หดหายลงเรื่ อ ยๆ นั บ
ตั้งแตวันที่ไดเปนเจาของ
อีกทั้งอัตราการใชงาน (Utilization Rate)

ยังตํ่ากวา 5 เปอรเซ็นตอีกดวย ที่เหลือคือจอด
ทิ้งไวเฉยๆ ไมมีคนใช ซึ่งนาคิดวา ทําไมนะ
ทําไม
ผมบอกไวในคราวที่แลววา ‘นวัตกร’ นั้น
ใครๆ ก็เปนได หากสรางกลามเนื้อสรางสรรค
(Creative Muscle) จากอุปนิสัยที่ถูกตอง
อุปนิสัยแรกของนวัตกรคือสิ่งที่เด็กชอบ
ทํ า กั น นั่ น ก็ คื อ การถามคํ า ถามว า ‘ทํ า ไม
(Why)’ ในสมัยที่ผมเรียนอยูที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด เมื่อป 2011 นั้น ยังจําไดวามีชาย
ผูหนึ่ง ซึ่ง ณ ตอนนั้นยังไมไดมีคนรูจักมาก
เหมือนวันนี้
ชายผูส รางบริษทั Paypal, Tesla, SpaceX
และ SolarCity เปนผูประกอบการที่สรางการ
เปลีย่ นแปลงมาแลวหลายตอหลายอุตสาหกรรม
ชื่อของเขาคือ อีลอน มัสก (Elon Musk)
อีลอนมาบรรยายที่มหาวิทยาลัย และผมไดมี
โอกาสเขาฟง มีคนถามเขาวา “เขามีเคล็ดลับ
อยางไร ถึงสามารถสรางอะไรออกมาไดเยอะแยะ”
อีลอนหัวเราะ นึกเล็กนอย แลวตอบวา
“ผมก็ไมแนใจนะ แตมอี ยูอ ยางหนึง่ ทีผ่ มคิดวา
ผมไมเหมือนคนอื่นคือ ผมมีหวงโซขี้สงสัย
(Chained Why) อยู”
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กวีวุฒิ
เต็มภูวภัทร
คนไทยเพี ยงไม่ก่ค
ี น
ที่ผ่านโครงการบ่มเพาะ
นวัตกร Design
Leadership จาก
d.school ทีม
่ หาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
เจ้าของนามปากกา
‘แปดบรรทัดครึ่ง’
กับคอลัมน์
‘The Innovator’
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หาหวานใจเปนเรือ่ งทีเ่ ขาใจได แตนวัตกรแบบ
เรา อาจจะตองลองหาทางเลือกอืน่ ๆ หรือเปลา
โทรศัพทเครื่องแรกของโลกก็อาจจะเกิด
จากบทสนทนาแบบนี้ แชต แอปพลิเคชัน (Chat
Application) ก็อาจจะเกิดจากสถานการณ
แบบนี้ เครือ่ ง Virtual Reality ทําภาพเสมือนจริง
จําลองคนรักมาอยูตรงหนา ก็อาจจะเกิดขึ้น
เร็วๆ นี้
สิ่งเหลานี้ที่ยังไมเคยเกิดขึ้นคือ นวัตกรรม
(Innovation) ที่อาจจะเกิดขึ้น แตสะพานที่มี
ใหเห็นอยูแ ลว จะใหเรียกวานวัตกรรมก็คงยาก
นวัตกรทีม่ หี ว งโซขส้ี งสัยจะถือวามีแตมตอ
เมื่ อ เที ย บกั บ คนทั่ ว ไปในการสร า งสิ่ ง ใหม

ภาพประกอบ Narissara Kaitibut

พอถามวา มันคืออะไร เขาก็บอกวาเปน
คุณสมบัติของเด็กๆ ที่ผูใหญมักจะทําหลน
หายไป นั่นคือการถามวา ‘ทําไม’ ตอกันไป
เรื่อยๆ หลายๆ ครั้งจนเขาใจ ไมกังวลวาคนฟง
จะรําคาญหรือลําบากใจในการตอบหรือไม
ทําไม ทําไม ทําไม ทําไม ถามไปเรือ่ ยๆ อยางนัน้
สุดทายก็จะเขาใจปญหาจริงๆ ทีผ่ อู นื่ อาจจะมอง
ขามไป ทําใหเขาเห็นโอกาสมากกวาคนอื่นๆ
สมมติ คุณเดินไปในเมืองแหงหนึ่ง เจอ
คนหนึ่งคนอาศัยอยูริมแมนํ้า คุณถามเขาวา
“แถวนี้มีปญหาอะไรบาง”
เขาตอบวา “อยากไดสะพาน”
คุณจะทําอยางไร?
ถาเปนวิศวกรแบบผม เราชอบมากครับ
คําตอบชัดมาก เดี๋ยวจัดให เราจะมาระดม
สมองกันดวยคําถามประมาณวา เฮย พวกเรา
ลู ก ค า ต อ งการสะพาน เราจะสร า งสะพาน
อยางไรใหเขาพอใจ
เหลาวิศวกรที่มาชวยกันระดมสมองก็จะ
ออกความคิดกันอยางสนุกสนาน สะพานไม
สะพานเหล็ก สะพานคอนกรีต สะพานแขวน
ตางๆ นานา ที่ขึ้นตนดวย ‘สะพาน’
แตถา เราเปนนวัตกรขึน้ มาหนอย เราอาจจะ
ถามเขาผูน นั้ กลับไป “ทําไมอยากไดสะพานละ”
คําตอบเดาไดไมยาก “ผมอยากขามไป
ฝงโนนนะสิ ถามได”
อาว ไมไดอยากไดสะพาน แตอยากขาม
ไปฝง โนน ทีนเ้ี รามาระดมสมองกัน ลูกคาอยาก
ขามไปฝงโนน จะทําอยางไรไดบาง
เรือ, อุโมงค, เครื่องบิน, เฮลิคอปเตอร,
ชุดวายนํ้า คําตอบจะหลากหลายมากขึ้น
อยาลืมวาสะพานไมไดผดิ นะครับ สะพาน
เปนคําตอบหนึ่งเสมอ เพียงแตถาเราไมเขาใจ
ปญหาจริงๆ เราจะมีกลุมของทางแกปญหา
ที่แคบจนเกินไป
เอ… แตวาถาเราใชหวงโซขี้สงสัยของ
อีลอน และเด็กๆ ถามตออีกสักหนอย พี่เขา
คงไมโกรธนะ
“ถามอีกสักนิดนะพี่ชาย ทําไมพี่ถึงอยาก
ขามไปฝงโนนเหรอ”
แลวถาคําตอบมันกลายเปนวา “ออ ผม
คิดถึงแฟนนะ”
คนคนหนึ่งคิดถึงแฟน มีแมนํ้ากั้นขวาง
ระหวางเขาและเธอ เขาอยากไดสะพานขามไป

เพราะคําวา ‘ทําไม’ จะพาเราไปพบกับ ‘โอกาส’
ในการสรางนวัตกรรมดีๆ ที่คนอื่นมองขามไป
กอนกลับมาจากอเมริกา ผมมีโอกาสถาม
เจเรมี อาจารยที่ d.school วา “สําหรับคุณแลว
Design Thinking คืออะไร”
เขาตอบกลับมาวา “Design Thinking is
not a process to solve a problem. It’s a
process to ﬁnd the right problem to solve.”
(Design Thinking ไมไดเปนกระบวนการ
แกปญหา แตเปนกระบวนการหาปญหาที่
ถูกตอง กอนที่จะลงมือแก)
นวั ต กรรมหลายครั้ ง ไม ไ ด เ กิ ด จากการ
หาทางแก ป  ญ หาใหม ๆ บนป ญ หาเดิ ม ๆ
แตเปนการหาปญหาใหมๆ ที่ไมมีใครสนใจ
หาโอกาสใหมๆ แลวลงมือแกมันตางหาก
ทําไม ทําไม ทําไม จากหวงโซขี้สงสัย
คําถามเดียวกันจากปากเจาเด็กนอยนารําคาญ
คนหนึง่ และนวัตกรระดับโลกอยาง อีลอน มัสก

เรารักกันได้อย่างไร?

นักวิทย์ถอดรหัสความรักในสมอง
ควบคุมให้หนูรักกันได้!
เชื่ อ เถอะว่ า นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เ องก็ อ ยากรู้
กลไกในสมองที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก ขึ้ น มา
ไม่แพ้ ทุกคน

นักมานุษยวิทยาชีวภาพ เฮเลน ฟชเชอร

ไดแบงความรักออกเปน 3 ระยะ โดยยึดตาม
ปริมาณสารสื่อประสาทกลุมตางๆ ในสมอง
เริ่ ม ต น จากความรั ก ในลั ก ษณะความ
หื่นกระหาย (Lust) ที่มีฮอรโมนเพศเปนตัว

“NAcc ไม่ ไ ด้ ต อบสนองแต่ เ พี ยงเรื่ อ งของความรั ก เท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น ตั ว การ
สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ สั ต ว์ ก ลุ่ ม ต่ า งๆ รวมถึ ง มนุ ษ ย์ เกิ ด ความรู้ สึ ก ดี จ นถึ ง ขั้ น ‘ฟิน ’
เมื่อได้กินอาหารอร่อยๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อถึงจุดสุดยอด”
ขับเคลื่อน เปนพฤติกรรมขั้นพื้นฐานที่มีความ
ตองการจะสงตอยีนสูรุนถัดไปเปนแรงผลัก
ตอมาไดแปรเปลี่ยนเปนความหลงใหล
(Attraction) สารอะดรีนาลิน (Adrenaline)
จะทําใหเรารูสึกตื่นเตน กินไมได นอนไมหลับ
หั ว ใจเต น แรง ริ ม ฝ ป ากแห ง ผาก และจู  ๆ
ก็ ลิ้ น พั น กั น เวลาที่ ไ ด อ ยู  ต  อ หน า คนที่ ช อบ
สารโดพามิน (Dopamine) จะทําใหเรารูสึกดี
เสมือนกับวาถูกหวยรางวัลที่ 1 มีความรูส กึ เปน
คนพิเศษของกันและกัน และเปนชวงเวลา
ที่ไดแตเฝาเพอคิดถึงชนิดที่วาขาดกันไมได
ทวารักที่ยืนยาวจนถึงขั้นอยากที่จะสราง
ครอบครั ว ร ว มกั น นั้ น เกิ ด ขึ้ น จากฮอร โ มน
ออกซีโทซิน (Oxytocin) และวาโซเพรสซิน
(Vasopressin) ที่จะหลั่งออกมาเมื่อไดอยู
ใกลชดิ กันเปนเวลานาน โดยเฉพาะเวลามีเซ็กซ
จนถึงจุดสุดยอด ความรักในระยะนี้เรียกวา
ความผูกพัน (Attachment)
กลาวไดวา ความรักเปนสิ่งที่มีสัมพันธ
กับสารเคมีในสมองอยางแยกจากกันไมได
คํ า ถามคื อ แล ว นั ก วิ ท ยาศาสตร รู  ไ ด
อยางไร?
สวนหนึ่งมาจากการวัดปริมาณฮอรโมน
เพื่ อ เที ย บเคี ย งไปกั บ พฤติ ก รรมและสภาพ
จิตใจ รวมถึงการสแกนสมองในชวงเวลาตางๆ
แตปญ
 หาในการศึกษาเรือ่ งนีค้ อื พฤติกรรมของ
มนุษยมีความหลากหลายและซับซอนมากๆ
ลาสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอมอรี
เมื อ งแอตแลนตา สหรั ฐ อเมริ ก า นํ า โดย
อลิซาเบธ เอ. อมาเดอี ตองการศึกษาสิ่งที่
เกิ ด ขึ้ น ในสมองของคู  รั ก ที่ รั ก เดี ย วใจเดี ย ว
กลาวคือเมือ่ ตกลงเปนแฟนกันแลวก็ไมเปลีย่ น
คูค รองอีก (Monogamy) แตดว ยความซับซอน
ของมนุษย ทําใหพวกเขาตองหันไปศึกษาใน
สั ต ว ท ดลองที่ มี ค วามสั ม พั น ธ แ บบผั ว เดี ย ว
เมียเดียวดูกอน
ในบรรดาสั ต ว เ ลี้ ย งลู ก ด ว ยนม มี เ พี ย ง
5 เปอร เ ซ็ น ต เ ท า นั้ น ที่ ค รองคู  แ บบผั ว เดี ย ว
เมียเดียว หนึง่ ในนัน้ คือ หนูแพรรีโวล (Microtus
Ochrogaster) สัตวฟนแทะชนิดหนึ่งที่จะมี
คูค รองเดียวตลอดชีวติ แถมยังเฝาพะเนาพะนอ
คลอเคลีย เลียขนใหกัน แชรที่นอนกัน แถม
ชวยกันเลี้ยงดูลูกอีกตางหาก
นั ก วิ จั ย สนใจสมองส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ

ความรักสองสวน สวนแรกคือ mPFC (Medial
Prefrontal Cortex) ซึง่ อยูบ ริเวณสมองสวนหนา
สวนที่สองคือ NAcc (Nucleus Accumbens)
ซึ่งอยูลึกลงไปในเนื้อสมอง
ทีมวิจัยไดฝงขั้วไฟฟาเขาไปในเนื้อสมอง
เพื่อดูวาสมองสองสวนนี้สื่อสารกันอยางไร
ในขณะที่ แ พรรี โ วลตั ว เมี ย กํ า ลั ง พลอดรั ก
กับตัวผู ผลการทดลองพบรูปแบบบางอยาง
ที่นาสนใจ นั่นคือสมองสวน mPFC จะสราง
สัญญาณไฟฟาขึ้นๆ ลงๆ ที่มีความถี่ 5 เฮิรตซ
ในขณะที่สมองสวน NAcc จะสรางคลื่นอยูที่
ความถี่ 80-84 เฮิ ร ตซ แต ค วามแรงของ
สัญญาณจะเปลีย่ นไปตามสัญญาณจาก mPFC
กลาวไดวา สมองสองสวนนี้มีการทํางานที่
สอดคล อ งกั น ซึ่ ง สรุ ป ได สั้ น ๆ ว า mPFC
ซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินใจจะไปควบคุมการ
ทํางานของ NAcc ที่ทําใหเกิดความรูสึกดี
จนทําใหเกิดอาการรักใครชอบพอกันในที่สุด
เมื่อสังเกตใหลึกลงไปมากกวานั้น ทีม
นักวิจัยพบวา หนูแพรรีโวลตัวเมียที่สมองมี
การสงสัญญาณสื่อสารเชื่อมตอแรงกวาจะ
แสดงอาการเขาไปคลอเคลียกับตัวผูมากกวา
ตามไปดวย และสัญญาณจะยิง่ ทวีกาํ ลังแรงขึน้
เมื่อตัวเมียมีเพศสัมพันธกับตัวผูเปนครั้งแรก!
การทํางานระหวางสมองสวน mPFC กับ
NAcc นี้เองที่อาจเรียกไดวาเปนวงจรแหง
ความรักที่เกิดขึ้นในสมอง
นั ก วิ ท ยาศาสตร ท ราบมานานแล ว ว า
NAcc ไม ไ ด ต อบสนองแต เ พี ย งเรื่ อ งของ
ความรักเทานั้น แตเปนตัวการสําคัญที่ทําให
สัตวกลุมตางๆ รวมถึงมนุษย เกิดความรูสึกดี
จนถึงขั้น ‘ฟน’ เมื่อไดกินอาหารอรอยๆ และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อถึงจุดสุดยอด ซึ่งเปน
ความตองการพืน้ ฐานสําหรับการดํารงเผาพันธุ
อยางไรก็ตาม ความสอดคลองระหวาง
สัญญาณจาก mPFC-NAcc ทีข่ นึ้ ลงไปดวยกัน
อาจไมไดแปลวาสมองสวนหนาจะไปควบคุม
สมองส ว นที่ ทํ า ให ฟ นได จ ริ ง ที มนั ก วิ จั ย จึ ง
ทดลองเพิ่มเติมใหชัดเจนขึ้นไปอีกดวยการ
สงยีนที่ทําใหเซลลประสาทไวตอแสงเขาไป
ที่สมองสวน mPFC ของหนูแพรรีโวล ทําให
นักวิทยาศาสตรสามารถควบคุมการทํางาน
ของสมองส ว นนี้ ไ ด ดั ง ใจด ว ยแสงเลเซอร
(เทคนิ ค ดั ง กล า วเรี ย กว า ออปโตเจเนติ ก ส

(Optogenetics) ซึง่ เปนงานวิจยั ทีน่ กั วิทยาศาสตร
ใหความสนใจอยางมากในขณะนี้)
ในวันแรก แพรรีโวลตัวเมียจะไดเขาไปใช
เวลากั บ แพรรี โ วลหนุ  ม ที่ ยั ง ไม เ คยเจอกั น
มากอนเปนเวลาราว 3 ชั่วโมง และในขณะนั้น
จะไดรับการกระตุนจากแสงเลเซอรที่สมอง
สวน mPFC ดวยความถี่ 5-6 เฮิรตซเปนเวลา
หนึง่ ชัว่ โมง วันตอมาแพรรีโวลสาวจะตองเลือก
วาจะไปคลอเคลียกับชายหนุมหนาใหมหรือ
ชายหนุม ทีเ่ พิง่ เจอกันเมือ่ วาน ผลการวิเคราะห
ดานพฤติกรรมพบวา แพรรีโวลตัวเมียกลุมที่
ไดรับการกระตุนดวยแสงเลเซอรจะใชเวลา
อยูก บั หนุม ตัวเมือ่ วานมากกวาหนุม แปลกหนา
เมื่อเทียบกับกลุมที่ไมไดรับการกระตุน
กลาวไดวา พวกเขาพิสูจนกลไกในสมอง
ที่ทําใหเกิดความรัก และสามารถควบคุมให
หนูแพรรีโวลแสดงพฤติกรรมรักกันได!
“มันมหัศจรรยมากที่เราสามารถควบคุม
พฤติ ก รรมทางสั ง คมด ว ยการกระตุ  น วงจร
ประสาทโดยใชแสงที่สั่งการจากระยะไกล”
แซก จอหนสัน หนึ่งในทีมวิจัยกลาวเสริม
ขั้นตอไป ทีมนักวิทยาศาสตรจะตองหา
คําตอบใหไดวา สารสือ่ ประสาทอยางโดพามิน
และออกซีโทซินมีสวนเกี่ยวของกับวงจรแหง
ความรักนี้ไดอยางไร
หวังวาในอนาคต เมื่อมนุษยเราเขาใจ
กลไกการเกิดความรักเปนอยางดีแลว ความ
รูสึกโรแมนติกของมนุษยเราจะไมลดลงตาม
ไปดวย
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‘ล็อบบี้’

ผลประโยชน์ธุรกิจผิดไหม?
พู ดถึ ง การล็ อ บบี้ เ พื่ อ ผลประโยชน์ ท าง
ธุรกิจ หลายคนมักนึกไปในเชิงลบเสียก่อน
เพราะมองว่าคงเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ
หรือการติดสินบน ต้องยอมรับว่าในโลก
ธุรกิจ ไม่วา่ จะยุโรปหรือทีไ่ หน การล็อบบีน
้ น
ั้
มีอยู่จริง

แตในยุโรปนั้น การล็อบบี้ของกลุมธุรกิจ
กลุ  ม ผลประโยชน และอุ ต สาหกรรมต า งๆ
ต อ สถาบั น และองค ก รสหภาพยุ โ รป (EU)
เป น เรื่ อ งธรรมดา เป น ไปอย า งมี แ บบแผน
โปรงใส ไดรับการควบคุม เพื่อปองกันไมให
ออกนอกลูนอกทาง และไมใหมีการติดสินบน
มาเกี่ยวของ
กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม เปน
ศู น ย ก ลางการออกกฎหมาย กฎระเบี ย บ
และการกําหนดนโยบายสําคัญตางๆ ของอียู
ทีป่ ระเทศสมาชิก 28 ประเทศตองนําไปปรับใช
ทําใหมีล็อบบี้ยิสตอยูหลายหมื่นคนที่มาจาก
หลากหลายสาขาอุ ต สาหกรรมและนานา
ประเทศ
ทุกๆ บริษัทหรือแมแตประเทศตางๆ ตอง
มีล็อบบี้ยิสตคอยติดตามความเคลื่อนไหวกัน
ทั้งนั้น และคอยวิ่งเขาหาอียูเพื่อใหขอมูลและ
บอกเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ต า งๆ กั บ เจ า หน า ที่
เพือ่ พยายามโนมนาวการกําหนดนโยบายและ
กฎหมายของยุโรป เพื่อปกปองผลประโยชน
ทางธุ ร กิ จ ของตน ก อ นที่ ก ฎหมายหรื อ กฎ
ระเบียบอียูจะปรับใชแลวสายเกินแก หรือไป
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สนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ
ยุโรปมองวากระบวนการล็อบบีแ้ บบทีพ่ ดู
ถึงมานี้ (ไมใชการติดสินบน) เปนสวนหนึง่ ของ
การมีสิทธิมีเสียงของภาคธุรกิจและประชาชน
ในกระบวนการกํ า หนดนโยบายและออก
กฎหมายของยุโรปหรือที่เรียกกันวา Public
Consultation โดยทํากันอยางโปรงใสและมี
ระบบ เพือ่ ปองกันและภาครัฐจะไดรบั ฟงความ
คิดเห็น และมองเห็นผลกระทบของกฎหมาย
และนโยบายนั้ น ๆ ก อ นที่ จ ะบั ง คั บ ใช จ ริ ง
ในประเทศไทยก็มีกระบวนการนี้ แตคงตอง
พัฒนาอีกสักพักในเรื่องระดับความโปรงใส
เปดกวาง และทําใหเปนระบบสําหรับทุกๆ
กฎหมายและทุกภาคสวน
มองกลั บ มาที่ อี ยู ซึ่ ง เป น องค ก รใหญ
ทํางานเสมือนเครือ่ งจักรใหญทมี่ คี วามซับซอน
แตก็มีกระบวนการกําหนดนโยบายและการ
ออกกฎระเบี ย บที่ เ ป ด กว า ง และรั บ ความ
คิ ด เห็ น จากภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ส  ว นได
สวนเสียเพื่อนํามากําหนดทิศทางกฎหมาย
และนโยบายตางๆ ไดอยางโปรงใสและเปน
ระบบ นามองเปนตัวอยาง
ในช ว งของการร า งกฎหมาย คณะ
กรรมาธิ ก ารยุ โ รปซึ่ ง เป น สถาบั น ที่ มี ห น า ที่
รางกฎหมายเพื่อสงไปใหสภายุโรปและคณะ
มนตรียโุ รปพิจารณาอนุมตั ิ จะเปดกระบวนการ
ปรึกษาหารือและรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนไดสว นเสียจากทุกภาคสวน ทัง้ จากภายใน

อียูเองและจากประเทศที่สาม ชองทางนี้เอง
ทีก่ ลุม ล็อบบีย้ สิ ตใชเปนโอกาสในการโนมนาว
ทิศทางกฎหมายและนโยบายของอียู
เครื่องมือสําคัญในการล็อบบี้คือขอมูล
ที่ถูกตองแมนยํา เปนการนําเสนอขอเท็จจริง
ที่ไดรับการสนับสนุนดวยสถิติหรือขอมูลทาง
วิทยาศาสตร เพราะกฎหมายและกฎระเบียบ
อียูเปนเรื่องเทคนิคเสียมาก ดังนั้นกลุมธุรกิจ
และอุตสาหกรรมตางๆ จึงตองจางล็อบบี้ยิสต
เพือ่ เตรียมขอมูล พรอมสรางพันธมิตรกับกลุม
ธุรกิจหรือกลุม ประเทศอืน่ ๆ เพราะจะมีนาํ้ หนัก
มากขึ้นในการหารือกับอียู
แตแนนอน เกมการล็อบบี้ลักษณะนี้ก็มี
ดานมืด กลุม ธุรกิจและอุตสาหกรรมทีส่ ามารถ
จ า งล็ อ บบี้ ยิ ส ต หรื อ มี ผู  แ ทนที่ มี ค วาม
เชีย่ วชาญสูง หรือใกลชดิ กับเจาหนาทีร่ ะดับสูง
รูขาวความเคลื่อนไหววงใน ก็ดูเหมือนจะมี
โอกาสในกระบวนการโนมนาวมากกวาธุรกิจ
เล็ ก ๆ อี ยู จึ ง พยายามทํ า ให ก ระบวนการนี้
โปรงใสและเปนธรรมมากที่สุด
สําหรับประเทศไทยเมื่อคิดจะล็อบบี้อียู
แนนอนภาครัฐมีหนาที่ปกปองผลประโยชน
ของประเทศในอียู มีหนาที่หลักในการสราง
กรอบและบรรยากาศทางการคาที่เอื้ออํานวย
ตอการดําเนินธุรกิจ อาทิ การเจรจาทางการคา
การเจรจาเพือ่ ปกปองสิทธิพเิ ศษตางๆ ของไทย
แตพอใหลงลึกถึงผลประโยชนทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรมรายสาขา ภาคธุรกิจไทยตองมี
บทบาทนํา
เสียดายทีย่ งั ไมเห็นสมาคมการคาของไทย
มี ผู  แ ทนไปอยู  ใ นยุ โ รป โดยเฉพาะที่ ก รุ ง
บรัสเซลส เหมือนประเทศอื่นๆ ที่มีผูแทนของ
กลุมธุรกิจคอยเปนหูเปนตาและทํางานควบคู
ไปกั บ ภาครั ฐ เพื่ อ ปกป อ งผลประโยชน ข อง
ประเทศ ไมวาจะเปน ญี่ปุน, บราซิล, จีน,
อิ น เดี ย เพื่ อ นบ า นของเราในอาเซี ย นก็ เ ริ่ ม
เดินหนาการล็อบบี้อียูมากขึ้นในชวงหลายป
ที่ผานมา
ทามกลางกระแสการแขงขันในเวทีการคา
โลก แมการเจรจาการคากับอียูยังไมคืบหนา
(เพราะเหตุผลทางการเมือง) แตธรุ กิจไทยตอง
เรงดําเนินธุรกิจแบบโปรแอ็กทีฟ อยารอให
กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ปรับออกมาใช
แลวสงผลกระทบตอธุรกิจตนแลวสายเกินแก
การมีสวนรวมในกิจกรรมการล็อบบี้อียู เพื่อ
ปกป อ งผลประโยชน ข องธุ ร กิ จ ไทยจึ ง มิ ใ ช
เรื่องเสียหาย แตเปนสิ่งที่ตองเรงทํา อยาให
ไทยตกขบวนในเวทีการคาโลกกับยุโรป
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เมื่อย่างเข้าวัยเลข 3

ร่างกายจะเข้าสู่ช่วงขาลงจริงหรือ?
การเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรมของชีวิตและ
โลกใบนี้ ตั้งแต่เด็กทารกลืมตาตื่นขึ้นมาดู
โลก การเปลีย
่ นแปลงต่างๆ ก็เริม
่ ต้นนับแต่
บั ด นั้ น รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทาง
ร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะเห็นได้ชัดมากเมื่อ
มนุษย์ย่างเข้าสู่วัยรุ่น ผู้ชายเริ่มเสียงห้าว
ผู้หญิงเริ่มมีหน้าอก ความคิดความอ่าน
เปลี่ ย นจากวั ย ใสๆ เข้ า สู่ วั ย ผู้ ใ หญ่ จน
กระทั่งอายุย่างเข้า 20 การเปลี่ยนแปลง
ต่ า งๆ ดู เ หมื อ นจะเริ่ ม คงที่ แต่ ใ นความ
เป็นจริง เราพบว่ามันยังไม่หยุดอยู่แค่นั้น
ระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงความคิด
ความอ่ า นและจิตใจ ยัง คงเปลี่ ย นแปลง
ต่อไปเรื่อยๆ ตามโลกที่ไม่เคยหยุดหมุน

ปฏิ เ สธไม ไ ด เ ลยว า บางคนความเสื่ อ ม
เกิดขึ้นเร็ว บางคนก็เกิดขึ้นชาหนอย บางคนก็
เริม่ มีปญ
 หาวาจะรับมือกับความเปลีย่ นแปลง
ไดอยางไร ในทางสรีระศาสตรการเปลีย่ นแปลง
ใหญๆ ที่เราสังเกตเห็นไดชัดมากมี 9 ขอ ดังนี้
1. ฮอรโมนเพศเริ่มลดลง สงผลใหชาย
และหญิงหลายคนเริ่มเบื่อเซ็กซ ผูชายบางคน
มีปญ
 หาอาวุธประจํากายเริม่ ไมสู ผูห ญิงบางคน
เริ่มเบื่อไมอยากมีความสัมพันธทางเพศกับ
คนรัก สเปรมและไขก็เริ่มจะไมแข็งแรง สงผล
ให ก ารตั้ ง ครรภ เ ป น ไปได ย ากขึ้ น ด ว ยครั บ
คําแนะนําก็คอื หากอาการตางๆ ดังทีก่ ลาวมา
เปนมากเสียจนสงผลตอความมั่นใจและการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ก็คงถึงเวลาที่คุณควร
พบแพทยผูเชี่ยวชาญดานฮอรโมน เพื่อขอ
คําแนะนําและตรวจอยางจริงจังแลวละครับ
2. อัตราการเผาผลาญพลังงานของรางกาย
ลดลง สงผลใหอวนไดงายมาก แมวาคุณจะ
รับประทานอาหารเทาเดิมก็ตาม วิธแี กไขทําได
งายมากคือ ดูแลเรื่องอาหาร กินผักผลไมให
มากขึ้น รวมถึงพยายามออกกําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอดวยครับ
3. เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไขเจ็บ
ตางๆ ไมวา จะเปนความดันโลหิตสูง เบาหวาน
หรื อ แม แ ต ม ะเร็ ง บางประเภท วิ ธี แ ก คื อ
ตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป ไมตองรอใหแก
นอกจากนี้ ห มั่ น สั ง เกตร า งกายของคุ ณ เอง
ดวยครับ หากพบวามีอะไรไมชอบมาพากล
ละก็ ควรปรึกษาแพทยโดยเร็ว
4. รูปลักษณภายนอกเริ่มเปลี่ยนแปลง
เมื่ออายุเริ่มเขาสูหลักเลข 3 และหลักเลข 4
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด คื อ สภาพ
รางกายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หลายคนอาจไมหลอ
ไมสวย ไมดูดีเหมือนเดิม ซึ่งอาจสงผลใหเกิด
ปญหาชีวิตรักและความสัมพันธได ผูชายอาจ
จะไมฟต ไมเฟรม ผมเริ่มรวง หัวเริ่มลาน พุง
เริ่มออก ฝายผูหญิงทรวดทรงก็เริ่มหยอนยาน
สงผลถึงความมั่นใจ เลยไปถึงความสัมพันธ
ระหวางกัน หากคูข องคุณเริม่ เปนแบบนัน้ ละก็
ขอแนะนํ า ให นั่ ง ลงแล ว เริ่ ม พู ด คุ ย กั น อย า ง
ตรงไปตรงมา หาหนทางแกไขรวมกันกอนที่
เรื่องราวจะบานปลายไปมากกวานี้
5. ผมของคุณจะเริ่มบางลง ผูชายอาจ
พอทน แตสาํ หรับผูห ญิงคงสรางความกังวลให
เปนอยางมาก สัญญาณแรกๆ คือ ผมรวงงาย
เวลาหวีผมแลวเห็นวาเสนผมบางลงจนเห็น
ไดชัด มีวิธีแกไขมากมายครับ ที่ทําไดงายๆ
ดวยตัวเองคือ พยายามหลีกเลี่ยงการทําสีผม
การเปาผมดวยลมรอนเปนเวลานานๆ เพื่อ
ไมใหเสนผมถูกทําลายไปมากขึ้น
6. สายตาเริ่มเปลี่ยนแปลง ยิ่งอายุมากขึ้น
สายตายาวก็ จ ะเริ่ ม เข า มาเยื อ น บางคนมี
ทั้ ง สายตาสั้ น และสายตายาวพร อ มๆ กั น
โดยเฉพาะถ า คุ ณ ติ ด มื อ ถื อ หรื อ นั่ ง ทํ า งาน
หนาจอคอมพิวเตอรวันละหลายชั่วโมง หาก
พบวาตาเริ่มพรา มองอะไรไมชัด คุณอาจจะ

เริ่มมีปญหาแลวละครับ ควรไปตรวจสายตา
และตัดแวนโดยดวน
7. มวลกระดูกเริ่มบางลง สําหรับขอนี้
ไมตองรอจนถึงวัยทองหรอกครับ เมื่ออายุเริ่ม
เขาเขต 30 การสะสมของแคลเซียมในกระดูก
จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ หากรอจนเขาสูวัยทอง
คุณอาจมีภาวะกระดูกพรุนไปเรียบรอย ถึง
ตอนนั้นก็แกไขไมทันแลวละครับ คําแนะนํา
งายๆ ก็คือ ดื่มนม กินแคลเซียมเสริม และการ
ออกกําลังกายก็ชวยไดมากทีเดียว
8. ปญหาชองปาก เมื่ออายุมากขึ้น รางกาย
ผลิตนํ้าลายลดลง เคลือบฟนบางลง ฟนเริ่ม
หางขึน้ สงผลใหฟน ผุงา ย เกิดปญหาโรคเหงือก
ไดบอยๆ ทางแกคือแปรงฟนสมํ่าเสมอ เลือก
แปรงสีฟนที่เหมาะสม รวมถึงพบทันตแพทย
ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพชองปาก
9. ขอสุดทาย อนุญาตใหสาวๆ (หรือหนุมๆ
ดวยก็ได) รองกรี๊ดกอนจะอานบรรทัดตอไป
เพราะผูเชี่ยวชาญทางการแพทยบอกวา สิ่งที่
เกิดขึ้นแนนอนเมื่อพวกคุณอายุเขาเลข 3-4
คือรอยเหี่ยวรอยยนบนใบหนา แนนอนวาเรา
จะเห็นรองรอยพวกนั้นชัดเจนเมื่ออายุมาก
แต ถ  า มาตรวจดู กั น โดยละเอี ย ดจะพบว า
มันเริ่มตั้งแตวัยเขาเลข 3 นี่ละครับ ชวงแรก
รองรอยอาจเริ่มแถวๆ หนาผาก รอบดวงตา
มุมปาก เปนรอยเล็กๆ กอนจะขยายใหญและ
ลึกขึ้น ยิ่งถาเราเครียดงาย นอนนอย ดื่มเหลา
เยอะ แถมตองเจอกับมลภาวะในสิ่งแวดลอม
เจอแสงแดดจัดๆ เปนประจํา รอยยนจะเกิดได
เร็วขึ้นครับ วิธีแกก็คือ หลีกเลี่ยงปจจัยที่ได
กลาวมาแลวนั่นเอง หลายคนอาจคิดวาฉัน
ไมสนใจ เดี๋ยวนี้โบท็อกซเอย ฟลเลอรเอย
มีมากมาย สวยไดภายในอึดใจ ผมไมเถียง
หรอกครับ แตอยางไรก็ยงั อยากบอกวา คนเรา
ถาความสวยออกมาจากภายใน มันจะยั่งยืน
ไดมากกวา
ทางเลือกทุกทางอยูใ นมือพวกคุณ อยากให
ชีวิตเปนอยางไร ก็สามารถกําหนดไดดวย
ตัวเองครับ

THE AUTHOR

นายแพทย์
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อยากมั่งคั่ง?

ก้าวข้ามปัจจัย 4 ให้ได้
เสียก่อน…
เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อน้องที่รู้จักกันคนหนึ่ง
เอ่ยปากถามขึน
้ มาว่า “โค้ชครับ! ชีวต
ิ การเงิน
ระดับไหน หรือต้องมั่งคั่งสักเท่าไร? ถึงจะ
ทําให้คนเราเบาสบายความกังวลเรือ
่ งเงินๆ
ทองๆ ในชีวิตประจําวันได้”

THE AUTHOR

จักรพงษ์
เมษพั นธุ์
หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ
หนุ่ม The Money
Coach โค้ชการเงินที่มี
ลูกศิษย์ลูกหามากมาย
เขาจะมาย่อยเรื่องการ
บริหารเงินให้เข้าใจง่าย
และใกล้ตัวที่สุด
ในคอลัมน์
‘เงินทองคือมายา’

นั่งนึกอยูสักพัก คําตอบอันแสนเรียบงาย
คําตอบหนึ่งก็ลอยผานเขามาในหัว
“ถาเอาแบบงายๆ เริ่มเบาสบายปญหา
การเงินในชีวิตไดจริงๆ ผมวามันนาจะเริ่มตน
เมื่อเราสามารถจัดการกับคาใชจายในชีวิต
ประจําวัน หรือ ‘ปจจัย 4’ ไดอยางไมเดือดรอน
เปนอันดับแรกนะ”
หลังไดยินคําตอบ เจาของคําถามนิ่งไป
ครูใหญ กอนจบการสนทนาเพื่อขอคําปรึกษา
ไวเพียงเทานั้น (ฮา)
ฟงดูแลวอาจเหมือนนอยเกินไปใชไหมครับ
แตเอาเขาจริง หากเรานัง่ คิดถึงภาพการดําเนิน
ชี วิ ต ในแต ล ะวั น ตั ด เรื่ อ ง ‘ความอยากได
อยากมี’ ประเภทดีตอใจออกไปกอน แลวรอน
เอาเฉพาะกิจกรรมที่ ‘จําเปน’ ตอชีวิต
อาหาร . ที่ อ ยู  อ าศั ย . เครื่ อ งนุ  ง ห ม .
ยารักษาโรค … การจัดการกับคาใชจา ยเรือ่ ง
เหลานีใ้ หดี ผมวานี่คือจุดเริ่มตนที่ดี สําหรับ
การสรางความมั่งคั่ง ทั้งในแงของการเงินที่
จับตองได และมายดเซตครับ
ลองคิดดูสิ ถาตั้งแตตื่นเชาจนถึงเขานอน
เราสามารถควบคุ ม เรื่ อ งการเงิ น ของเราให
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จัดการกับสิ่งตางๆ เหลานี้ได ความกังวลหรือ
เวลาที่จะตองเอามาใชกับการนั่งคิดนั่งกลุม
เรื่องเงิน จะลดนอยลงไปขนาดไหน
1) มีอาหารรับประทาน
ในแตละวัน แตละมือ้ เรามีกนิ ไมอดอยาก
หาของมีประโยชนใสปากทองได ไมตองคอย
กังวลวาพรุง นีจ้ ะมีเงินใชไหม หรือพรุง นีจ้ ะเอา
อะไรกิน หรือจะกินในแตละครั้ง ก็ไมตองถึง
ขั้นจํากัดจําเขี่ย ดวยกลัวไมมีกินในวันถัดไป
2) มีที่อยูอาศัยที่อบอุนปลอดภัย
จะซื้ อ เอง หรื อ จะเช าเขาอยู  ก็เอาเถอะ
สําคัญคือ มีปญญาจายเขา ไมวาจะแบบไหน
เชาเขาก็มีเงินจายเจาของบาน ผอนเขาก็มี
เงินสงธนาคาร ไมขาดตกบกพรอง ไมเดือดรอน
พรอมก็ซื้อ ไมพรอมก็ขอยืมเขาอยูไปกอน
สําคัญคือตกดึกแลวมีที่หลบภัย ซุกหัวนอน
แลวรูสึกปลอดภัย
3) มีเครื่องนุงหมสวยงามตามฐานะ
เสือ้ ผาอาภรณมใี ชอยางไมขดั เขิน พอเหมาะ
พอดีแกฐานะ และรูปแบบชีวิต (Lifestyle)
มีเยอะก็จัดเยอะ มีนอยก็กระจุมกระจิ๋มตาม
สมควร
4) เจ็บปวยมีเงินรักษาพยาบาล
เจ็บไขไดปวยมีเงินหรือสวัสดิการพรอม
รักษา คลายความกังวลวาจะไปหาเงินจากไหน
มาจายคาหยูกยา พรอมๆ กันก็ดาํ รงชีวติ อยาง
มี ส ติ ป อ งกั น ความเสี่ ย งจากการเจ็ บ ป ว ย
มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองตามสมควร
ทัง้ 4 ขอนี้ ถาทําไดอยางไมขาดตกบกพรอง
ไมตองคอยหยิบยืมเขา หรือไมตองกังวลวา
จะมีพอหรือไม ก็นาจะเริ่มทําใหชีวิตการเงิน
ของเรามีความสุขไดในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
ถาพูดกันเปนภาษาการเงิน รายจายกลุม
ทีเ่ ปนปจจัย 4 นี้ ถือเปนรายจายทีเ่ กีย่ วของกับ
สิง่ ทีเ่ รียกวา ‘สภาพคลอง’ ครับ ซึง่ หมายถึงการ
บริหารเงินใหพอ มีกิน มีใช ตามวัตถุประสงค
(ทั้ง ‘จําเปน’ และ ‘อยากได’) และมีเหลือเก็บ
เพื่อสะสมเปน ‘ความมั่งคั่ง’ ตอไปได
หลายครั้ ง คนที่ ม าขอคํ า ปรึ ก ษาเรื่ อ ง
การลงทุนจากผม มีสถานะการเงินพื้นฐานที่
ไมดเี ลย พอเอยปากชวนเขาวา “กอนไปเรียนรู
เรื่องการลงทุน หันมาแกปญหาเงินไมคอย
พอใชกอนดีไหม”
คําตอบทีด่ เู หมือนจะวนเปนงูกนิ หาง ก็คอื
“นีไ่ งครับ เงินไมพอใช ถึงตองมาคิดหาเงินเพิม่
ยังไงละ”
เพราะไมพอเลยตองมาหาเพิ่ม ตองมา
เหนื่อยเพิ่ม … แตไมเริ่มที่ใชใหพอเสียกอน!!
ทีจ่ ริงการหารายไดเพิม่ ทัง้ จากการทํางาน

เสริมและการลงทุนก็ถือเปนสิ่งที่ดีครับ แตถา
หากการเงินยังเปนปญหาอยูท กุ วัน เงินสําหรับ
จั ด การกั บ ป จ จั ย 4 ประเมิ น ดู แ ล ว ยั ง เสี่ ย ง
ยั ง ไม ค  อ ยพอ แบบนี้ ล งทุ น ไปก็ จ ะลํ า บาก
เพราะปญหาสภาพคลองคอยแตจะรังควาน
คอยติดตามเราใหรอนใจอยูเสมอ และเมื่อ
รอนใจมากเขา ก็จะสงผลกระทบตอจิตวิทยา
การลงทุนของเจาของปญหา
อยากไดเร็ว อยากรวยเร็ว เพือ่ จะไดเอาเงิน
มาแกปญ
 หาใหหมดไปเร็วๆ … สุดทายก็พลาด
เจ็บตัวหนักขึ้นไปอีก
‘เงิน’ กับ ‘ความสุข’ ผูกโยงกันอยูเล็กๆ
เหมือนกันนะครับ คนหลายคนเชื่อวา มีเงิน
แลวจะมีความสุข (จริงหรือเปลาขออนุญาต
ไมตดั สิน) แตเทาทีผ่ มเห็น คนทีม่ คี วามสุข หรือ
มีชีวิตที่รมเย็นนั้น เขาคือคนที่มีเงินในระดับ
ที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตที่ตองการของตัวเอง
ไดอยางพอเหมาะพอดีครับ
ซึง่ พอเหมาะพอดีในทีน่ ี้ ก็หมายถึง กาวขาม
ปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิต และยกระดับ
ชีวติ ใหเหนือกวาพืน้ ฐาน ไปสูร ะดับทีต่ อ งการได
ดังนั้นถาพูดถึงความสุข ความพอเหมาะพอดี
สองคํานี้คอนขางปจเจกครับ คนเรานิยาม
ความสุขไมเหมือนกันแนๆ และตองจายเพื่อ
สิง่ ทีเ่ รียกวาความพอเหมาะพอดีคคู วรแกชวี ติ
ไมเทากันแนๆ
แตไมวา อยางไร โดยพืน้ ฐานความจําเปน
ของชีวิต (เอาที่จําเปนจริงๆ) เราเทากันครับ
นั่นคือ การมีปจจัยในการดํารงชีวิตครบโดย
สมบูรณ ดังนั้นกอนจะฝนไกลถึงความมั่งคั่ง
มาเริ่มกันที่จุดนี้ครับ
ถามตัวเองดูสิวา…
กินอิ่มครบวันละ 3 มื้อหรือยัง คาใชจาย
เรือ่ งทีอ่ ยูอ าศัยชิลลๆ ไมกงั วลหรือเปลา จับจาย
ใชสอยขาวของสวนตัวไดสบายๆ และทีส่ าํ คัญ
หากเจ็บปวย ประสบอุบตั เิ หตุไมคาดฝน มัน่ ใจ
ว า ดู แ ลตั ว เองได ห รื อ ไม และทุ ก ๆ 30 วั น
ไมตองคอยมากังวลกับเรื่องเหลานี้ใชหรือไม
ถาทําได ถาดูแลไดครบ ก็มองไปเรือ่ งของ
การสร า งเนื้ อ สร า งตั ว เพื่ อ ความมั่ ง คั่ ง เพื่ อ
รูปแบบชีวิตในแบบที่ตองการที่มากไปกวา
ความจําเปนพื้นฐานได
แตถา แคเรือ่ งพืน้ ฐาน แคปจ จัย 4 ทีจ่ าํ เปน
ต อ งมี ยั ง ก า วข า มไปไม ไ ด ก็ อ ยากให หั น
กลับมาดู กลับมาจัดการใหสถานะทางการเงิน
จัดการกับ 4 ปจจัยนีใ้ หแข็งแรง ไมตอ งลําบาก
กอน ก็นาจะดี
เพราะถาปจจัย 4 ยังเหนื่อย… ก็อยาเพิ่ง
ฝนไปไกลถึงความมั่งคั่งรํ่ารวยเลยครับ
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‘คุณหลวง’ ของแฟนคลับทั่วประเทศ ผู้ผ่านชีวิตขึ้นๆ ลงๆ ในวงการบันเทิงมาตลอด 10 ปี อ่านมุมที่คุณอาจจะไม่รู้ของ เป๊ก ผลิตโชค ในวัน
ที่กราฟชีวิตพุ ่ งสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง
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เรื่อง ณัฐนันท์ เฉลิมพนัส ภาพ วงศกร ยี่ดวง

สิง
่ แรกทีเ่ ราเห็นในวันเปิดตัวซิงเกิลล่าสุด โทษทีเ่ อาแต่ใจ (Sorry)
ของ เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร คือแฟนคลับจ�านวนพั นกว่าคน
มารอให้ก�าลังใจกันอย่างอบอุ่น ถึงจะมีแค่ 400 คนเท่านั้นที่ได้
ร่วมงานมีตแอนด์กรี๊ดกับ ‘คุณหลวงผลิต’ แต่แฟนคลับที่เหลือ
ก็พร้อมที่จะรออยู่ด้านนอก แม้จะได้เห็นคุณหลวงผ่านจอแอลซีดี
ด้านนอกเท่านั้น
ตลอดเวลาที่งานด�าเนินไป เราสัมผัสได้ถึงมวลความรักจาก
แฟนคลับทีม
่ อบให้กบ
ั ศิลปินคนหนึง
่ อย่างจริงใจ และศิลปินคนนัน
้
ก็มอบความรักกลับไปอย่างเต็มที่ด้วยค�าพู ดซึ้งๆ รอยยิ้มหวานๆ
เสียงเพลงเพราะๆ ที่แม้เราจะไม่ใช่แฟนคลับตัวยง แต่ยังรู้สึกได้
ว่าเขาแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาจากหัวใจจริงๆ
ช่วงแรกๆ หลังจบรายการ The Mask Singer หน้ากาก
นักร้อง ซีซัน 1 หลายคนบอกว่าเป๊กมีวันนี้ได้เพราะ ‘หน้ากาก
จิงโจ้’ ที่ท�าให้เขาโด่งดังชั่วข้ามคืน แต่วันนี้ THE STANDARD
เชื่อว่ามนต์รักหน้ากากจิงโจ้ได้ค่อยๆ เลือนหายไปแล้ว สุดท้าย
มันเหลือไว้เพี ย งตั ว ตนที่น่า รั กจริ ง ใจในแบบ ‘คุ ณ หลวงผลิ ต ’
ที่ชัดเจนขึ้นจนแทบไม่มีข้อสงสัยว่า เป็นเพราะ ‘ตัวตน’ ของเขา
ต่างหากที่ส่งให้เขามาถึงจุดนี้ได้
ไม่แน่ว่ากับ ‘ใครบางคน’ แท้จริงเขาอาจเพี ยงแค่รอจังหวะ
และโอกาสที่เหมาะสมส�าหรับตัวเองอยู่ก็เท่านั้น…

่ ง
‘บาดแผลในวัยเด็ก’ ทีส
่ ให้เป๊ก ผลิตโชค
่ ค
่ ด
กลายเป็น ‘คุณหลวง’ ทีม
ี นรักมากทีส
ุ ในเวลานี้
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วัยเด็กของคุณหลวงผลิตเป็นอย่างไรบ้าง เป็นเด็ก
ที่ดื้อหรือเรียบร้อยขนาดไหน

ตัง้ แต่จำ� ควำมได้กเ็ ป็นเด็กค่อนข้ำงดือ้ ทีเดียว มีควำมคิด
เป็นของตัวเองแล้วชอบคิดว่ำถูก ซึง่ จริงๆ มันไม่ถกู หรอก
อยำกท�ำอะไรก็ท�ำเลย ใครไม่ชอบก็ช่ำง ใครห้ำมอะไร
ก็ไม่ฟงั ส่วนหนึง่ อำจเป็นเพรำะคุณพ่อกับคุณแม่เลีย้ งดู
มำแบบไม่เข้มงวดเลย ปล่อยให้ไปเรียนรูช้ วี ติ ด้วยตัวเอง
ไม่เคยบังคับลูกว่ำต้องเรียนแบบนี้ โตมำต้องท�ำอำชีพนี้
ผมมีอิสระ สำมำรถเลือกสิ่งที่อยำกท�ำได้ตำมใจชอบ
อยำกเป็นนักร้อง อยำกแคสต์โฆษณำตั้งแต่เด็ก เขำก็
ไม่หำ้ ม แถมยังไปเป็นเพือ่ นด้วย เขำไม่ใช่สำยคอนโทรล
แต่จะคอยเป็นห่วงในรำยละเอียดที่เรำอำจจะข้ำมเส้น
เกินไป เช่น ไม่ตั้งใจเรียน หรือเกเรตำมประสำเด็กทั่วไป
พอมีควำมคิดเป็นของตัวเองมำกๆ มัน เลยยำก
ส�ำหรับคนอื่นๆ กำรจะให้ทุกคนเข้ำใจเรำตลอดเวลำ
คงไม่ไหว โดยเฉพำะคุณพ่อคุณแม่ เรำเลยทะเลำะกัน
บ่อย ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปถึงเรื่องใหญ่ๆ ยิ่งตอนเป็นเด็ก
ถ้ำมีเรื่องเมื่อไร ผมจะพูดๆๆ ไว้ก่อน ถ้ำเรื่องไม่จบ
เรำค่อยมำขอโทษเขำทีหลัง
ที่บอกว่าไม่ตั้งใจเรียนนี่ขนาดไหน

แทบจะไม่ตงั้ ใจเลย ผมว่ำน่ำจะเหมือนเด็กไทยส่วนมำก
ที่เรียนให้พอผ่ำน แต่ไม่ได้คิดว่ำจะต้องเก่ง ต้องได้เกรด
เฉลี่ย 4.00 หรือเป็นตัวแทนไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกที่
เยอรมนีแบบนั้น เพรำะเรำมีสังคม มีกิจกรรมของตัวเอง
อีกหลำยอย่ำงที่สนุกและอยำกท�ำด้วยเหมือนกัน ทั้ง
เล่นกีฬำ เล่นดนตรี ใช้เวลำอยู่กับเพื่อน ซึ่งทุกส่วนล้วน
ส�ำคัญเหมือนกัน ก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่ำจะต้องทุ่มเวลำ
ทัง้ หมดให้กำรเรียน แค่บำลำนซ์ทกุ อย่ำงให้ได้กพ็ อแล้ว
่ ง
ทีน
ั่ ประจ�าในห้องเรียนของเด็กชายเป๊กคือตรงไหน

หลังห้อง ตรงประตูทำงออกอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ พร้อมทีจ่ ะ
ลุกออกจำกห้องได้ทุกเมื่อ (หัวเรำะ) เลยโดดเรียนบ่อย
แต่แก๊งผมจะมีควำมบ้ำบออยู่ที่ไม่ได้โดดเรียนไปห้ำง
หรือที่ที่วัยรุ่นชอบไป แต่จะพำกันไปพระที่นั่งวิมำนเมฆ
สวนสัตว์ พิพธิ ภัณฑ์อะไรพวกนัน้ ไม่ได้ไปส�ำมะเลเทเมำ
ที่ไหน นั่งรถเมล์ไปกันเป็นกลุ่ม สนุกมำก
พอเลิกเรียน ถ้ำไม่ใช่ช่วงเป็นศิลปินฝึกหัดที่แกรมมี่
ตอนเย็นต้องไปเรียนเทควันโดทุกวัน เล่นจนได้สำยด�ำ
เลยนะ เห็นแบบนี้ไปแข่งรำยกำรใหญ่ๆ ได้เหรียญทอง
มำหมดแล้ ว นะครั บ (หั ว เรำะ) ก็ เ ลยเริ่ ม รู ้ ว ่ ำ ตั ว เอง
เป็นสำยบู๊ ชอบกีฬำทำงนี้ เทควันโด ต่อยมวย ได้หมด

พู ดจริงๆ นึกภาพตอนเป๊กเป็นสายบูไ๊ ม่ออกเลยนะ
บู๊ถึงขนาดมีเรื่องกับคนอื่นแบบนั้นเลยไหม

มีเยอะเลย ถ้ำเห็นรอยที่หน้ำของผมทุกวันนี้ก็เพรำะมี
เรื่องสมัยมัธยมทั้งนั้นแหละครับ แต่ผมจะไม่ได้ลงไปบู๊
มำกขนำดนัน้ เป็นสำยบอสใหญ่ นัง่ ชีน้ วิ้ สัง่ กำรมำกกว่ำ
(หัวเรำะ) แต่ถ้ำต้องสู้ ต้องประชิดตัวจริงๆ ก็ได้อยู่
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ชีวิตช่วงนั้นสนุกดี โอเค กำรมีเรื่องมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอก
แต่ถือว่ำเป็นสีสันชีวิตในช่วงนั้นเหมือนกัน
แบบนี้น่าจะสนิทกับห้องปกครองพอสมควรเลย
ใช่ไหม

โอ้โห ประจ�ำเลยครับ จะเอำเรือ่ งไหน ผมน่ำจะเคยกวำด
มำหมดทุกเรื่องแล้ว (หัวเรำะ) โดยเฉพำะเวลำมีเรื่อง
น่ำจะบ่อยที่สุด ช่วงมัธยมต้นที่เพิง่ กลับจำกออสเตรเลีย
มำอยู่ไทย ผมเคยทะเลำะกับครู เพรำะตอนนั้นรู้สึกว่ำ
ถูกกลั่นแกล้ง เลยสู้เพื่อสิ่งที่เห็นว่ำไม่ถูกต้อง เพรำะ
เขำบอกให้พวกผมนั่งตำกแดด 10 นำที แล้วจะกลับมำ
ปล่อย แต่สุดท้ำยเขำหำยไปทั้งชั่วโมงโดยที่ไม่กลับมำ
แล้วคำบนั้นเขำไม่ได้สอนอะไรพวกผมเลย เพื่อนคนอื่น
โดยเฉพำะผู้หญิงก็ทนไม่ค่อยไหว
ส่วนหนึ่งน่ำจะเพรำะผมไปเรียนเมืองนอกมำ เห็น
กำรเรียนกำรสอนที่ไม่เหมือนกัน อยู่ที่โน่นเวลำท�ำผิด
เขำจะท�ำโทษเบำมำก ผมเลยไม่ค่อยรู้สึกกลัวควำมผิด
เท่ำไร กลับมำเมืองไทยเลยซ่ำทันที เป็นหัวโจก มีเรื่อง
บ่อยถึงขนำดถ้ำวันไหนนัง่ เรียนอยูแ่ ล้วได้ยนิ เสียงกุญแจ
ดังกริ๊งๆ คือเตรียมตัวได้เลย คุณพ่อของเรำโดนเชิญ
ผู้ปกครองแน่ๆ เพรำะมันบ่อยมำก แล้วก็มีผมคนเดียว
ด้วยนะที่โดน เรียกได้ว่ำมีเรื่องบ่อยจนโดนไล่ออกจำก
โรงเรียนมำแล้ว คุณพ่อกับคุณแม่ยังทนไม่ไหว ถึงกับ
ต้องส่งผมไปอยู่ต่ำงจังหวัดกับญำติเกือบๆ 2 ปี เขำมี
ลูกชำย 2 คนที่เรียนเก่ง คงอยำกให้ไปเรียนพร้อมกัน
จะได้ช่วยกันเรียน แล้วดันไปแตกกับเขำอีก (หัวเรำะ)
ไม่ได้ทะเลำะกับเขำ แต่จะออกแนว… คุณจะไปเรียนเหรอ
ไปเลย จะท�ำแบบนี้เหรอ ท�ำเลย แต่เรำไม่ไป
ช่วงมัธยมเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตผมเลยนะ
เป็นช่วงเวลำที่ใจอ่อน พร้อมจะหลงไปกับอะไรได้ง่ำย
ถ้ำพลำดพลั้งอะไรไป หรือคบเพื่อนที่ไม่ดี มีสิทธิ์ว่ำอำจ
จะกลับมำไม่ได้เหมือนกัน
ต้องมีอะไรที่ยึดเหนี่ยวเป็นพิ เศษหรือเปล่าที่ท�าให้
เราไม่เกเรมากไปกว่านี้ เพราะฟังจากที่เล่ามาก็มี
่ งทีจ
่ ะล�า้ เส้นบางอย่างไปได้เหมือนกัน
ความสุม
่ เสีย

ผมไม่ใช่คนที่ดี ไม่ใช่คนเรียบร้อย อย่ำงที่บอกไปว่ำ
ท�ำอะไรที่ไม่ดีไว้หลำยอย่ำง แต่ผมคิดว่ำที่บ้ำน ไม่ใช่
แค่คุณพ่อคุณแม่ แต่รวมถึงญำติพี่น้องด้วย ทุกคนเป็น
คนดี เหมือนมีควำมคิดอยู่ลึกๆ ตลอดเวลำว่ำอะไรคือดี
อะไรคือไม่ดี และเรำจะทดลองใช้ชวี ติ ไปได้ถงึ ขนำดไหน
พื้นฐำนครอบครัวเป็นภูมิคุ้มกันให้เรำได้ดีเหมือนกันนะ
ถึงแม้จะท�ำอะไรไม่ดีลงไป แต่สุดท้ำยเรำก็จะพยำยำม
ดึงตัวเองกลับมำให้ได้อยู่ดี เพรำะไม่อยำกท�ำให้เขำ
เสียใจ
ส�ำคัญที่สุดคือเรำต้องรู้หัวใจ รู้ควำมต้องกำรของ
ตัวเอง อย่ำงผมที่ไม่ได้ตั้งใจเรียน เพรำะผมมีกิจกรรม
อย่ำงอื่นที่ต้องท�ำ ผมมีกีฬำ ผมมีดนตรี ผมรู้อยู่แล้วว่ำ
ผมอยำกเป็นนักร้อง แล้วผมก็พยำยำมอย่ำงหนักเพื่อ

FYI:

• เป๊กเคยเป็นพิ ธีกรรายการดิสนีย์ คลับ และ
สมาชิกวงบอยแบนด์ GBOYZ สังกัดจีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ ร่ ว มกั บ ฟิ ล์ ม -รั ฐ ภู มิ โตคงทรั พ ย์
และ แบงค์-พิสษ
ิ ฐ์ ค�ายอด ในช่วงปี พ.ศ. 2545
• เพลง 7 Days ของเครก เดวิด (Craig David)
คื อ เพลงที่ เ ป๊ ก ร้ อ งให้ พ่ี ต๋ อ งฟัง และท� าให้ เ ขา
ถูกใจจนเรียกมาร้องเพลง ไม่มีใครรู้ และชีวิต
ศิลปินของคุณหลวงก็เริม
้ แต่ตอนนัน
้
่ ต้นตัง
• ‘คุณหลวง’ เกิดขึ้นครั้งแรกจากคอมเมนต์
แฟนคลับในเฟซบุ๊กไลฟ์ท่ีสมุยของเป๊ก ที่ทักว่า
ทรงผมแสกกลางเหมือนกับคุณหลวงในละคร
• ‘นุช’ มาจากวันหนึง
่ ทีเ่ ป๊กทวีตว่า ‘ฝันดีนะนุช’
จนแฟนคลับสงสัยว่า ‘นุช’ คือใคร จนเป๊กเฉลย
ในงานหนึง
่ ว่า นุช หมายถึงหญิงสาวผูเ้ ป็นทีร่ ก
ั
ซึง
่ ก็หมายถึงแฟนคลับทุกคน ส่วน ‘นุชา’ ตามมา
หลังจากนั้น เพราะมีคนกลัวว่าแฟนคลับผู้ชาย
จะน้ อ ยใจ เลยขอเรี ย กแทนตั ว เองว่ า ‘นุ ช า’
และ ‘นุชES’ ก็คอ
ื พหูพจน์เรียกแฟนคลับทุกคน
• ‘Palitian’ คือ ภาษา ที่ใช้ส่ือสารกันในกลุ่ม
แฟนคลับคุณหลวง โดยมีคา� บอกรักประจ�ากลุม
่
คือ ”รักเป๊กกีม
้ ากมายน์ทส
่ี ด
ุ ในโลกชีวต
ิ จักรวาล
บอโร่ ตอเซ่ Switch Down Seven O2
(เซเว่น โอทู) เลยแหละ” ซึง
่ เป็นค�าทีเ่ ป๊กคิดขึน
้ มา
เพื่อให้คณ
ุ แม่ใช้บอกรักตัวเองในสมัยเด็ก
• นอกจากผลงานเพลง เป๊กเคยฝากเสียงไว้ใน
ฐานะนักพากย์ กับบทเพอร์ซ่ี วีสลีย์ ใน Harry
Potter, บทปีเตอร์ แพน ใน Peter Pan 2:
Return to Never Land และ บทมั ม เบิ ล
ใน Happy Feet เพนกวินกลมปุก
๊ ลุกขึน
้ มาเต้น

ควำมฝันนั้น ผมแค่อยำกบอกว่ำมันไม่มีหรอก ทำงเดิน
ชีวิตที่ผิดหรือถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ มีแต่ทำงที่เชื่อมั่นว่ำ
จะเลือกเดินต่อไปเท่ำนั้นแหละ คนแบบผมคงไม่กล้ำ
ไปว่ำคนที่ตั้งใจเรียน เป็นตัวแทนแข่งโอลิมปิกวิชำกำร
เพรำะนั่นก็คือทำงที่เขำเชื่อมั่นแล้วเหมือนกัน
จากวั ย เด็ ก ตอนนั้ น มาสู่ คุ ณ หลวงผลิ ต ในวั น นี้
คิดว่ามีอะไรบ้างที่เหมือนเดิมและเปลี่ยนแปลงไป

ส่วนใหญ่จะเหมือนเดิมครับ ยังเป็นคนใจร้อน เอำแต่ใจ
เหมือนเดิม อำจจะคอนโทรลได้ดขี นึ้ บ้ำง…มัง้ (หัวเรำะ)

แสดงว่าซิงเกิลใหม่อย่าง โทษที่เอาแต่ใจ ก็ใส่
ความเอาแต่ใจของตัวเองลงไปเต็มที่เลยใช่ไหม

เต็มๆ เลยครับ (หัวเรำะ) ถ้ำพูดแค่เรื่องลักษณะนิสัย
ของผมกับเนื้อเพลง คือใกล้เคียงตัวผมที่สุดแล้วตั้งแต่
เคยมีเพลงของตัวเองออกมำ แล้วเป็นเพลงทีเ่ ขียนขึน้ มำ
เร็วมำก ตอนท�ำซิงเกิลใหม่ ผมคุยกับน้องอำย (ญำณิน
พันธัย ศิลปินอินดี้และทีมงำนเบื้องหลังของค่ำย White
Music) คือคุยกันเฉยๆ เลยนะ นิสัย สไตล์กำรแต่งตัว
แต่คุยกันแล้วถูกคอ ผมรู้ว่ำอำยแต่งเพลงได้ เลยบอก
ให้อำยลองแต่งเพลงมำให้หน่อย ไม่ได้บอกอะไรเยอะ
เลยนะ บอกแค่เรื่องนิสัยของผมไป ที่เหลือให้อำยจัด
มำเลย 2 วันต่อมำ อำยกลับมำพร้อมกับเนื้อเพลงและ
เดโมที่เสร็จเรียบร้อย พอฟังก็รู้สึกว่ำ เออ นิสัยเอำแต่ใจ
ของเรำมันชัดขนำดนีเ้ ลยเนอะ (หัวเรำะ) ชอบเลย รูส้ กึ ว่ำ
เอำมำพัฒนำต่อได้ เลยส่งให้พี่ตุล อพำร์ตเมนต์คุณป้ำ
(ตุล ไวฑูรเกียรติ) กับพีโ่ น้ต Yaak Lab (สุเมธ กิจธนโสภำ)
ช่วยเรียบเรียงและปรับภำษำ จนออกมำเป็นแบบที่ได้
ฟังกัน

ถ้าให้เลือกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าเอาแต่ใจที่สุด และ
อยากขอโทษคนคนนั้นมากที่สุดคือเรื่องอะไร

มีเยอะเลยนะ (คิดนำน) ขอโทษแฟนเก่ำทุกคนแล้วกัน
รู้สึกว่ำควำมรักคือพำร์ตที่ผมเอำแต่ใจตัวเองที่สุดแล้ว
ถ้ำกับคนอื่นๆ โดยเฉพำะกับเพื่อน ผมเป็นอีกคนเลยนะ
ยอมเพื่อน เดินตำมข้ำงหลัง ไปไหนก็ได้ แต่กับแฟนมัน
เป็นควำมรูส้ กึ บำงอย่ำงทีค่ ดิ ว่ำเรำอยำกเอำแต่ใจตัวเอง
เป็นพิเศษ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ำเพรำะอะไร คงเพรำะเรำ
รักมำก ก็เลยอยำกเรียกร้องอะไรมำก จนหลำยครั้งมัน
เกินควำมพอดี แล้วก็เป็นปัญหำที่ท�ำให้ไปกันไม่ได้
เคยคิ ด ถึ ง ขนำดว่ ำ เรำจะยอมเอำแต่ ใ จน้ อ ยลงเพื่ อ
ควำมรักด้วย แต่บำงทีมันไม่ทันแล้ว ช่วงหลังๆ เวลำคบ
ใครจะพยำยำมไม่เอำแต่ใจตัวเองเท่ำไร เพรำะมีบทเรียน
มำเยอะแล้ว
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เวลาผิดหวังกับความรัก เราจะเห็นภาพของเป๊ก
เป็นแบบไหน

เศร้ำหนัก แต่ไม่ถึงขนำดร้องไห้ฟูมฟำย แล้วก็ออกไป
ทะเล อยู่คนเดียว คิดอะไรไปเรื่อย ผมเป็นคนชอบทะเล
มำกๆ ทะเลจะช่วยเยียวยำหัวใจได้เสมอ
เป็นคนทีใ่ ห้ความส�าคัญกับความรักมากขนาดไหน

ไม่ได้ยึดติดมำก ถ้ำมีก็ดี แต่ถ้ำไม่มีก็ไม่ได้โหยหำว่ำ
จะต้องมีแฟนตลอดเวลำ เลิกกับใครไปแล้วไม่เคยต้อง
รีบหำคนใหม่เข้ำมำเสียบแทนทันที ปล่อยชีวิตไหลไป
เรื่อยๆ ถ้ำจะมำ เดี๋ยวเขำก็มำเอง ท�ำงำนไปก่อนก็ได้
เพรำะเรำได้รับควำมรักจำกคนรอบตัวเยอะอยู่แล้ว
ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ แฟนคลับ ทีมงำน เพื่อนๆ คนเหล่ำนี้
สำมำรถเติมควำมรักให้เรำได้ แต่ควำมรักก็ยังเป็นสิ่ง
สวยงำมที่ ผ มรอคอยอยู ่ เ สมอ เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ข องชี วิ ต

ที่ตอนนี้ก็ยังรอคอยอยู่
ทุกวันนี้หลายๆ คนคิดว่าเป๊กประสบความส�าเร็จ
แบบชั่วข้ามคืนหลังถอดหน้ากากจิงโจ้ในรายการ
The Mask Singer แต่เรารู้มาว่าเป๊กเองก็ผ่าน
ความล�าบากมาหลายอย่างกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้

ถ้ำนับจริงๆ ต้องเริ่มตั้งแต่ม. 2 ที่เริ่มมำเป็นศิลปินฝึกหัด
ทีแ่ กรมมี่ ช่วงนัน้ เหนือ่ ยมำกนะ ทุกวันหลังจำกเลิกเรียน
4-5 โมงเย็น ผมต้องนั่งแท็กซี่จำกสุขำภิบำล 3 ไปถนน
อโศกที่รถติดมำก กว่ำจะถึงก็ 2-3 ทุ่ม เรียนร้องเพลง
เรียนเต้นถึงเทีย่ งคืน กลับบ้ำน ตืน่ เช้ำไปเรียนต่อ อย่ำงที่
บอกว่ำผมเป็นคนชอบท�ำกิจกรรม ชอบเล่นกีฬำ ชอบ
ไปเทีย่ วกับเพือ่ น ก็ตอ้ งทิง้ ไปเกือบทัง้ หมด ใช้ชวี ติ แบบนี้
อยู่ 7 ปีเต็มๆ แบบไม่มีคนสนใจ ไม่มีคนทำบทำม ไม่มี
คนจะท�ำอัลบั้มให้ด้วยซ�้ำ แต่ยังท�ำต่อ เพรำะมันคือกำร

พยำยำมเพื่อควำมฝัน ถ้ำอยำกเป็นนักร้อง เรำต้องเดิน
ผ่ำนตรงนี้ไปให้ได้
ตอนที่มีซิงเกิลแรกก็ได้มำแบบบังเอิญอีก โชคดีที่
พี่ต๋อง (สุรพันธ์ จ�ำลองกุล) โปรดิวเซอร์แกรมมี่ เขำมำ
ประชุมแล้วสงสัยว่ำเด็กคนนี้เป็นใคร ท�ำไมมำวิ่งซนอยู่
แถวๆ ห้องประชุม ก็มำถำมจนรู้ว่ำผมเป็นศิลปินฝึกหัด
แล้วให้ผมร้องเพลงให้ฟัง ประมำณ 3 วัน ค่ำยก็โทรมำ
ให้ผมไปท�ำสกรีนเทสต์ กับให้มำร้องไกด์เพลงของศิลปิน
คนอื่น แต่ไปๆ มำๆ เขำชอบกัน เลยให้เพลง ไม่มีใครรู้
ออกมำเป็นเพลงของผม คือทุกอย่ำงมันเกิดขึ้นเร็วมำก
จำกตอนแรกทีพ่ ยำยำมมำ 7 ปี แต่ไม่เห็นวีแ่ ววอะไรเลย
ชีวต
ิ ศิลปินหลังจากรอคอยมา 7 ปี ทุกอย่างทีไ่ ด้รบ
ั
คุ้มค่ากับการรอคอยนั้นทันทีเลยไหม

“ผมแค่อยาก
บอกว่ามัน
ไม่มีหรอก
ทางเดิน
ชีวิตที่ผิด
หรือถูกร้อย
เปอร์เซ็นต์
มีแต่ทาง
ทีเ่ ชือ
่ มัน
่ ว่า
จะเลือก
เดินต่อไป
เท่านัน
้ แหละ”

มันมีครบทุกอย่ำงเลย กรำฟผมจะขึ้นๆ ลงๆ ตลอดเวลำ
พอเพลง ไม่มีใครรู้ ออกมำ มันประสบควำมส�ำเร็จทันที
จำกที่ไม่มีคนสนใจกลำยเป็นว่ำมีงำนทุกวัน ดรอปลง
นิดหน่อย แล้วไปพุ่งอีกทีตอนเป๊ก อ๊อฟ ไอซ์ ซึ่งเป็น
โปรเจกต์ใหญ่ที่ประสบควำมส�ำเร็จมำก สนุกกับกำร
ท�ำงำน มีคอนเสิร์ตใหญ่ หลังจำกนั้นก็แผ่วยำวเลย
แต่พยำยำมท�ำทุกอย่ำงต่อไป พยำยำมค้นหำแนวเพลง
ที่คิดว่ำคนน่ำจะชอบ ได้บ้ำง ไม่ได้บ้ำง แต่ไม่เคยเรียก
ได้ว่ำประสบควำมส�ำเร็จจริงๆ พยำยำมอยู่เกือบสิบปี
เหมือนกันนะครับ แต่อำศัยควำมดื้อ ควำมเอำแต่ใจ
ของตัวเองนี่แหละ ไปขอร้องให้เขำยอมออกเพลงให้
ลองไปเรื่อยๆ จนรู้สึกอำยแล้วที่เขำให้โอกำส แต่เรำท�ำ
ไม่ได้สักที แต่ยังอยำกท�ำ เพรำะคิดว่ำสักวันจะต้องท�ำ
ให้คนชอบเพลงของเรำให้ได้
จนช่วงก่อนรำยกำร The Mask Singer สัญญำใกล้
หมดพอดี คิดไว้ว่ำอยำกจะไปเรียนต่อ อยำกผจญภัย
หำเรื่องตื่นเต้นให้กับชีวิต ติดต่อท�ำเรื่องไว้หมดแล้ว
เพรำะไม่คิดหรอกว่ำหน้ำกำกจิงโจ้จะมำได้ถึงขนำดนี้
ซึ่งตอนคิดจะไปเมืองนอกก็ไม่ได้คิดว่ำจะหยุดร้องเพลง
นะครับ พูดได้ว่ำต่อให้ไม่มีรำยกำรนี้ ผมก็จะกลับมำ
ร้องเพลงเหมือนเดิมอยู่แล้ว ไม่อย่ำงนั้นก็คงต้องไปอยู่
ชำยหำดเลย เปิดบำร์อยูร่ มิ ทะเล ชอบร้องเพลง ชอบทะเล
มำกใช่ไหม งั้นร้องเอง ฟังเอง เจ๊งเองไปเลย (หัวเรำะ)
เพรำะฉะนั้นถ้ำถำมว่ำชีวิตศิลปินเป็นอย่ำงที่คิด
ไว้ไหม คงยังไม่ใช่ทงั้ หมด เพรำะกรำฟชีวติ ของผมขึน้ ลง
ชัดมำก จนจบรำยกำรก็ไม่เคยคิดว่ำชีวิตจะเปลี่ยนไป
ขนำดนี้ จ�ำได้ว่ำอีเวนต์แรกเป็นงำนเล็กๆ เลย (งำน Ab
Fab X ZEN XOXO) ผมรับไว้กอ่ นรำยกำรจะออกด้วยซ�ำ้
ทีมงำนก็ไม่คำดคิดมำก่อน เขำจึงเตรียมเวทีไว้เล็กมำก
ปรำกฏว่ำคนไปรอกันตั้งแต่เช้ำ สรุปพอถึงเวลำ มีคน
เข้ำงำนไม่ได้ ยืนรออยู่หน้ำเซ็นทรัลเวิลด์เต็มไปหมด
มีป้ำยไฟยักษ์ พูดอะไรคนก็กรี๊ด แล้วร้องเพลงตำมกัน
สุดเสียง งงมำกจนตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่ำวันนั้นได้พูด
หรือร้องเพลงอะไรออกไปบ้ำง และถึงแม้ต่อไปทุกอย่ำง

จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไร เพรำะเรำไปถึงจุดที่
ร้องเพลงให้คนแค่ 10 คนฟังมำแล้ว นีค่ งเป็นควำมหมำย
ของชีวิตศิลปินที่ผมรับรู้ได้ในตอนนี้
คนดู 10 คนในวั น นั้ น กั บ แฟนคลั บ เป็ น หมื่ น
เป็นแสนคนในตอนนี้บอกอะไรกับคุณบ้าง

น่ำจะเป็นเรื่องควำมเข้มแข็งของตัวเอง จริงๆ วันนั้นแย่
มำกนะ เป็นอีเวนต์ในห้ำงทีม่ คี น 10 คน บำงคนเดินผ่ำน
เลยแวะมำดู พอเรำเดินไปหำ เขำเดินหนีไปเลย (หัวเรำะ)
แต่ผมก็ยังร้องเพลงแบบเต็มที่เหมือนเดิมต่อไป เพรำะ
เขำจ้ำงเรำมำแล้ว นัน่ คือหน้ำทีข่ องเรำทีต่ อ้ งท�ำให้ดที สี่ ดุ
ในทุกๆ งำน จนถึงวันนีท้ มี่ คี นมำดูเรำเยอะ มันเลยท�ำให้
รู้สึกดีมำกนะที่ตัวเองเข้มแข็ง ร้องเพลงมำได้ขนำดนี้
เท่าที่รู้มา เป๊กเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงพอสมควร
่ วคนเดียว อยูเ่ งียบๆ คนเดียว แต่ตอนนี้
ชอบไปเทีย
ทุกคนรูจ
้ ก
ั เป๊กกันหมด ท�าให้ความเป็นส่วนตัวทีเ่ คย
รักษาเอาไว้เสียไปบ้างไหม

พูดตรงๆ คือหมดไปเยอะเหมือนกันนะ (หัวเรำะ) เพรำะ
คนมองตลอดเวลำ ไม่ใช่แค่แฟนคลับด้วย แต่หมำยถึง
คนอื่นๆ เขำรู้จักเรำหมด ท�ำอะไรแบบเดิมไม่ได้แล้ว
แต่ผมเข้ำใจนะว่ำเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งแลก ต้องบอกตัวเองตลอด
ว่ำนีไ่ งคือควำมฝันทีเ่ รำพยำยำมมำตัง้ แต่ม. 2 อยำกเป็น
นักร้องไม่ใช่เหรอ พยำยำมท�ำเพลงหรือผลงำนออกมำ
เพื่อให้คนชอบไม่ใช่เหรอ ตอนนี้ได้ทั้งหมดนั้นมำแล้วไง
เพรำะฉะนั้นอะไรที่ท�ำได้ก็ท�ำต่อไปเถอะ

่ ค
่ ด
้ องคุณหลวงผลิต
ช่วงทีม
ี วามสุขทีส
ุ ในตอนนีข
คือช่วงเวลาไหน

เวลำลืมตำตื่นขึ้นมำแล้วได้คิดว่ำวันนี้จะได้ไปที่ไหน
ไปจังหวัดอะไร จะได้ไปกิน ไปเที่ยวอะไรบ้ำง งำนเป็น
แบบไหน แต่งตัวยังไงดี วันนี้จะได้เจอแฟนคลับคนไหน
ได้ไปเห็นคนร้องเพลงตำมเรำเยอะ แค่นกี้ ม็ คี วำมสุขแล้ว
ซึ่งนี่คือโมเมนต์ที่ท�ำให้ผมมีควำมสุขมำตลอด เพียงแต่
ทีผ่ ำ่ นมำไม่ได้มโี อกำสสัมผัสทุกวันขนำดนี้ ตอนนีม้ งี ำน
ทุกวันยำวไปถึงสิ้นปี เท่ำกับว่ำอย่ำงน้อยผมจะยังมี
ควำมสุขต่อไปอีกหลำยเดือน แค่นี้ก็พอแล้ว หลังจำกนี้
จะเป็นอย่ำงไรก็ค่อยว่ำกันอีกที
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เรื่อง โจ้บองโก้ ภาพ AFP

MINIATURE LIFE
EXHIBITION
เล็กๆ สิใช่ ใหญ่ๆ ไม่เอา กับนิทรรศการชีวิตคนจิ๋ว
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เคยรู้ สึ ก ว่ า ผั ก ใบเขี ย วอย่ า งบรอกโคลี มี ห น้ า ตา
เหมือนต้นไม้ไหม?
แล้วเคยรูส
้ ก
ึ ว่าชามข้าวหน้าตาเหมือนยูเอฟโอ
หรือเปล่า?
หรือมีบ้างไหมที่มองเห็นฟองน�า้ สก๊อตช์ไบรต์
สีเหลือง-เขียวแล้วนึกถึงทะเลทราย หรือสนามหญ้า?
ถ้าเคย คุณไม่ใช่คนแรกและไม่ใช่คนเดียวทีค
่ ด
ิ
แบบนี้
แต่ ทานากะ ทัตสึยะ อาจเป็นคนเดียวที่เอา
ไอเดียซนๆ แบบนี้มาท�าให้เป็นรูปถ่ายจริงๆ ลงใน
โซเชียลเน็ตเวิร์ก
และลงรูปต่อเนือ
่ งทุกวันมาตัง
้ แต่เดือนเมษายน
ปี 2011!

เป็ น ที่ รู ้ จั ก จำกแฟนเพจเฟซบุ ๊ ก ‘MINIATURE
CALENDAR’ ทำนำกะ ทัตสึยะ โพสต์รูปหุ่นโมเดล
คนจิ๋วท�ำกิจวัตรธรรมดำร่วมกับสิ่งของธรรมดำ ที่เรำ
หำได้ในชีวิตประจ�ำวันลงในเพจทุกๆ วัน จนทุกวันนี้
เขำมีผลงำนรูปมนุษย์จิ๋วเหล่ำนี้มำกกว่ำ 2,000 รูป
กลำยเป็นผลงำนโฟโต้บุ๊ก 2 เล่ม คือ Miniature Life
และ Miniature Life 2 และเล่มล่ำสุด Small Wonders
- Life Portrait in Miniature ที่ก�ำลังจะวำงขำยใน
นิทรรศกำรครั้งใหม่ของเขำ Miniature Life Exhibition
ณ กรุงไทเป นับเป็นครั้งแรกที่ทำนำกะน�ำนิทรรศกำร
ของเขำออกแสดงนอกประเทศญี่ปุ่น
ผลงำนคนจิ๋วที่จัดแสดงภำยในห้องนิทรรศกำร
ใต้ฐำนรูปปั้นของเจียงไคเช็ก มีทั้งแบบปรินต์ออกมำ
เป็นภำพบนผ้ำแคนวำส ใส่กรอบสวยงำม และโมเดล
คนจิ๋วของจริงที่วำงในกล่องใส ให้เรำแสดงฝีมือถ่ำย
ชี วิ ต คนจิ๋ ว ให้ ไ ม่ แ พ้ เ จ้ ำ ของผลงำนอย่ ำ งทำนำกะ

FYI:

นอกจากภาพพิ มพ์ แคนวาสและโมเดล
แล้ว ในนิทรรศการยังมีจัดแสดงงาน
เคลื่อนไหวแบบสตอปโมชันและโมเดล
เคลื่ อ นที่ ด้ ว ย โดยเฉพาะไฮไลต์ ท่ี
โปรโมตกั น อย่ า งแรงกล้ า คื อ รถไฟ
ขนมปังที่วิ่งได้จริงๆ

ซึ่ ง ไม่ ต ้ อ งกลั ว ว่ ำ จะเบื่ อ เพรำะทุ ก ภำพล้ ว นสร้ ำ ง
อำรมณ์ ‘เออออออ ก็คิดได้นะ’ ให้กับเรำอย่ำงต่อเนื่อง
ไม่ว่ำจะเป็นคอขวดที่กลำยเป็นบ่อน�้ำ ฟองน�้ำ
ที่กลำยเป็นชำยหำด ยำงรถยนต์ที่กลำยเป็นสนำม
ฟุตบอล ฟองเบียร์ทกี่ ลำยเป็นหิมะทีป่ พู รมอยูบ่ นผืนดิน
ไปจนถึ ง แผงวงจรไฟฟ้ ำ ที่ ก ลำยเป็ น นำข้ ำ ว และ
เสื่อทำทำมิที่กลำยเป็นทุ่งนำกว้ำงสุดลูกหูลูกตำ
แต่ ล ะห้ อ งในนิ ท รรศกำรแบ่ ง ออกเป็ น หมวด
ของรูปภำพอย่ำงง่ำยๆ ไม่ว่ำจะเป็น หมวดของกิน

หมวดกลำงคืน หมวดเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง หมวดถ่ำย
กับสัตว์ ไปจนถึงหมวดควำมรัก ที่ขนเอำผลงำนของ
ทำนำกะทัง้ แบบภำพและแบบโมเดลมำโชว์อย่ำงเต็มที่
ควำมสนุกของนิทรรศกำรครั้งนี้คงเป็นโซนพิเศษ
ที่ ให้ เ รำได้ ก ลำยเป็ นมนุ ษ ย์ จิ๋ ว กั บ เขำบ้ ำ ง ด้ ว ยต้ น
บรอกโคลียักษ์ และฉำกจำกภำพถ่ำยของทำนำกะ
ขนำดใหญ่เท่ำก�ำแพง ทีพ่ มิ พ์ออกมำแปะฝำนิทรรศกำร
พร้ อ มคอสตู ม ให้ เ ล่ น กั บ ควำมจิ๋ ว ให้ รู ้ สึ ก ตั ว เล็ ก กั น
ไปข้ำง
นิทรรศกำร Miniature Life Exhibition จะจัดแสดง
ที่ Chiang Kai-Shek Memorial Hall กลำงกรุงไทเป
ไต้หวัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กันยำยน 2560 บัตรเข้ำ
งำนรำคำ 280 ดอลลำร์ไต้หวัน หรือรำว 315 บำทไทย
ช่วงปลำยเดือนกรกฎำคม จะมี Small Wonders
- Life Portrait in Miniature โฟโต้บุ๊กเล่มใหม่เอี่ยม
ของทำนำกะมำวำงขำยด้วยนะ
ติ ด ตำมรู ป มนุ ษ ย์ จิ๋ ว ใหม่ ๆ และข่ ำ วครำวของ
Miniature Calendar ได้ที่เว็บไซต์ facebook.com/
miniaturecalendar และ http://miniature-calendar.
com
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

GRANDMA
BARISTA
อาม่าริสตา

03:37

OO:OO

WHO
เพ็ ญนภา เทพอารีย์

เพ็ ญนภา เป็นบาริสตาประจําร้าน แฮปปี้
เอสเพรสโซ (Happy Espresso) เธอเพิ่ง
เริม
่ ไม่นานมานี้
่ หัดชงกาแฟอย่างจริงจังเมือ
แต่ตอนนี้สามารถทําได้หมด ทั้งกาแฟดริป
เอสเพรสโซช็อต หรือแม้กระทั่งลาเต้อาร์ต
สวยๆ ตอนนี้ เ พ็ ญ นภาอายุ 74 ปี แ ล้ ว
และใครๆ ต่างเรียกเธอว่า อาม่าริสตา

THE STORY

เพราะหลานชายของเพ็ญนภาชอบดืม่ กาแฟ และเธอเห็นวากาแฟทีเ่ ขาซือ้ แตละแกว
ราคาสูงกวา 100 บาท เธอจึงตัดสินใจแบงพื้นที่ครึ่งหนึ่งจากที่เคยเปนรานทําปาย
ซึ่งเปนกิจการดั้งเดิมของครอบครัว เพื่อใหหลานชายเปดรานกาแฟเสียเอง
เพ็ญนภาบอกวาหลานตองชงกาแฟทีละหลายแกว เพื่อทดลองชิมรสชาติ
เขาจึงชวนเธอใหลองชิมดวย นับจากนั้นความมหัศจรรยของเครื่องดื่มสีเขมก็คอยๆ
ถายทอดจากหลานชายสูอามา เธอคอยๆ เรียนรูเกี่ยวกับกาแฟ รูจักรสชาติของมัน
ทําความเขาใจกระบวนการชงกาแฟแตละประเภท
จากเดิมที่เปนเจาของกิจการรานทําปาย เพ็ญนภาพบวาการชงกาแฟเปน
โลกใหมที่นาสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ
เริ่มตนจากเอสเพรสโซ กาแฟดริป ไปจนถึงลาเตอารต เพ็ญนภาคอยๆ ฝกฝน
อยางตั้งใจ แมผลงานที่ไดจะยังไมสวยถูกใจไปทั้งหมด เธอก็ยังยิ้มอยางอารมณดี
ลูกคาบอกกันปากตอปากวากาแฟของเธออรอย และบาริสตาที่นี่เปนคนสูงวัย
หลายคนออกปากชมเพ็ญนภาวาเกง ที่ฝกฝนเรื่องกาแฟจนเปนบาริสตาที่มี
ลูกคาประจํา แตเพ็ญนภาไมคิดอยางนั้น เธอเห็นวาจริงๆ แลวทุกคนก็สามารถทําได
เพราะเชื่อวา ไมวาจะทําอะไร ถาทําอยางเอาใจใส ทุกอยางก็จะออกมาดี
ปจจุบันพื้นที่อีกครึ่งซึ่งเคยเปนรานทําปายไดถูกเปลี่ยนเปนพื้นที่ของรานกาแฟ
แฮปป เอสเพรสโซ ทั้งหมด เพ็ญนภายังคงชงกาแฟ และดูแลลูกคาของเธออยาง
กระฉับกระเฉงทุกวัน

่ ไร
“หลายคนบอกว่าเก่งจัง ทําได้ แต่คณ
ุ ก็ทาํ ได้ ทุกคนทําได้หมด ฉันเชียร์ทก
ุ คนทีร่ จ
ู้ ก
ั เกษียณเมือ
้ หละ”
คุณทําเลย มีความสุขตอนแก่ ความสุขเราก็อยูต
่ รงนีแ
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• 1 จํานวนปีท่ีเพ็ ญนภา
เริ่มฝึกฝนเป็นบาริสตา
• 22 ร้ า นตั้ ง อยู่ ท่ี ย่ า น
วงเวียน 22 แหล่งรวมร้าน
ทําป้ายทุกประเภท
• 74 อายุของอาม่าริสตา
VIDEO CREDITS
CREATIVE
ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ
VIDEOGRAPHER/
ภาณุ วิวัฒฑนาภา
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