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นกัเคลือ่นไหวเรือ่งสนัตภิาพในอเมรกิารายหน่ึงทีท่มีงานนิตยสาร THE STANDARD 
มีโอกาสสนทนาด้วยเมื่อไม่นานมาน้ี พูดถึงความขัดแย้งส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึน 
ท่ัวโลกว่า มักเป็นการปะทะระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นเรื่อง
ปกติ และเธอเชื่อว่าการหาพ้ืนท่ีตรงกลางเป็นหนทางเดียวที่จะพาทั้งสองฝ่าย
ก้าวข้ามความเห็นต่างที่เกิดขึ้นได้

มองไปรอบๆ ตัว เราอาจจะได้เห็นตัวอย่างของความไม่เห็นพ้องท่ีเกิดข้ึน 
ในสังคม หลายกรณีเป็นการปะทะกันระหว่างประสบการณ์แบบเดิมท่ีกลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติ กับแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่แปลงร่างเป็นการปฏิวัติทางสังคม  
เป็นทัศนคติสองกระแสที่มักจะเกิดการกระทบกระทั่งกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ลองนึกถึงฝ่ายคนรุ่นเก่าที่ผ่านชีวิตมาก่อนกับเด็กรุ่นใหม่ที่มีมุมมองบางเรื่อง
แตกต่างกันตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป ฝ่ายแรกให้ความส�าคัญต่อพฤติกรรมท่ีถูก
กาลเทศะในแบบอนุรักษนิยม ฝ่ายหลังเน้นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแม้ในยามที่อยู่
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ เราจงึได้เห็นการปะทะทางความคิดเกิดขึน้เป็นประจ�า ตวัอย่าง 
ท่ีเห็นกันบ่อยๆ คือภาษาแบบเป็นกันเองท่ีใช้กับเพ่ือนฝูง หรือการแสดงออกถึง
ความรักใคร่ของคู่รักในยุคปัจจุบันที่มักจะขัดหูขัดตาคนรุ่นเก่าในหลายโอกาส

ถ้าไม่มองเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม ในหลายๆ กรณี 
การยึดมั่นในวิถีแบบเดิมกับการปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปเป็น
เรื่องของการหาพ้ืนท่ีตรงกลาง หรือการหาสมดุลให้เจอ ไม่ว่าจะเป็นการปรับ 
วิสัยทัศน์ท่ีจ�าเป็นเพ่ือหาแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่เหมาะกับสภาพตลาด การปรับ
รูปแบบการเล่นในวงการกีฬาเพ่ือตามให้ทันคนข้างหน้า หรือเปล่ียนมุมมองและ
วิธีคิดเพื่อขับเคี่ยวให้ทันกับคลื่นลูกใหม่ที่ไล่หลังมาแบบหายใจรดต้นคอ

บริการรถยนต์สาธารณะแบบเดิมๆ กับการยกระดับบริการด้วยแอปพลิเคชัน
ที่ก�าลังเข้ามามีบทบาทแทนท่ี บริการห้องพักแบบเก่ากับการน�าเสนอผ่านสื่อ 
โซเชียลมีเดียเพ่ือให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ หรือแม้แต่การขยับตัวน�าสินค้าที่เรามีไป
เข้าร่วมในตลาดที่ให้บริการครอบคลุมผู้ใช้ทั่วโลก ล้วนเป็นกรณีของการหาพ้ืนท่ี
ตรงกลางที่เหมาะที่ควรได้ทั้งนั้น

ไม่ต่างกับการหาจดุท่ีพอเหมาะพอดีให้กับเรือ่งส่วนตัว เพราะทุกองค์ประกอบ 
ในชีวิต การหาสมดุลหรือทางสายกลางเป็นหัวใจส�าคัญเสมอ
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THE STANDARD เปน็นติยสารแจกฟรรีายสปัดาห ์ห้ามจ�าหน่าย สงวนสทิธิก์ารน�าสว่นหนึง่ส่วนใดหรอืทัง้หมดของนติยสารไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัการอนญุาตเปน็ลายลกัษณ์อกัษรถอืวา่
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นกัเคลือ่นไหวเรือ่งสนัตภิาพในอเมรกิารายหน่ึงทีท่มีงานนิตยสาร THE STANDARD 
มีโอกาสสนทนาด้วยเม่ือไม่นานมานี้ พูดถึงความขัดแย้งส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึน 
ท่ัวโลกว่า มักเป็นการปะทะระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นเรื่อง
ปกติ และเธอเชื่อว่าการหาพ้ืนท่ีตรงกลางเป็นหนทางเดียวที่จะพาทั้งสองฝ่าย
ก้าวข้ามความเห็นต่างที่เกิดขึ้นได้

มองไปรอบๆ ตัว เราอาจจะได้เห็นตัวอย่างของความไม่เห็นพ้องท่ีเกิดข้ึน 
ในสังคม หลายกรณีเป็นการปะทะกันระหว่างประสบการณ์แบบเดิมท่ีกลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติ กับแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่แปลงร่างเป็นการปฏิวัติทางสังคม  
เป็นทัศนคติสองกระแสที่มักจะเกิดการกระทบกระทั่งกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ลองนึกถึงฝ่ายคนรุ่นเก่าที่ผ่านชีวิตมาก่อนกับเด็กรุ่นใหม่ที่มีมุมมองบางเรื่อง
แตกต่างกันตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป ฝ่ายแรกให้ความส�าคัญต่อพฤติกรรมท่ีถูก
กาลเทศะในแบบอนุรักษนิยม ฝ่ายหลังเน้นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแม้ในยามที่อยู่
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ เราจงึได้เห็นการปะทะทางความคดิเกิดขึน้เป็นประจ�า ตวัอย่าง 
ท่ีเห็นกันบ่อยๆ คือภาษาแบบเป็นกันเองท่ีใช้กับเพ่ือนฝูง หรือการแสดงออกถึง
ความรักใคร่ของคู่รักในยุคปัจจุบันที่มักจะขัดหูขัดตาคนรุ่นเก่าในหลายโอกาส

ถ้าไม่มองเฉพาะเร่ืองความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม ในหลายๆ กรณี 
การยึดมั่นในวิถีแบบเดิมกับการปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปเป็น
เรื่องของการหาพ้ืนท่ีตรงกลาง หรือการหาสมดุลให้เจอ ไม่ว่าจะเป็นการปรับ 
วิสัยทัศน์ท่ีจ�าเป็นเพ่ือหาแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่เหมาะกับสภาพตลาด การปรับ
รูปแบบการเล่นในวงการกีฬาเพ่ือตามให้ทันคนข้างหน้า หรือเปลี่ยนมุมมองและ
วิธีคิดเพื่อขับเคี่ยวให้ทันกับคลื่นลูกใหม่ที่ไล่หลังมาแบบหายใจรดต้นคอ

บริการรถยนต์สาธารณะแบบเดิมๆ กับการยกระดับบริการด้วยแอปพลิเคชัน
ที่ก�าลังเข้ามามีบทบาทแทนท่ี บริการห้องพักแบบเก่ากับการน�าเสนอผ่านสื่อ 
โซเชียลมีเดียเพ่ือให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ หรือแม้แต่การขยับตัวน�าสินค้าที่เรามีไป
เข้าร่วมในตลาดที่ให้บริการครอบคลุมผู้ใช้ทั่วโลก ล้วนเป็นกรณีของการหาพ้ืนท่ี
ตรงกลางที่เหมาะที่ควรได้ทั้งนั้น

ไม่ต่างกับการหาจดุทีพ่อเหมาะพอดใีห้กับเรือ่งส่วนตวั เพราะทุกองค์ประกอบ 
ในชีวิต การหาสมดุลหรือทางสายกลางเป็นหัวใจส�าคัญเสมอ
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เจ้าของ บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ�ากัด เลขที่ 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02 203 1142
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38 TRAVEL
ชมเมอืงเฟส โมรอ็กโก ทีห่ลายคนใฝฝ่นัอยากไป
เยอืน ผา่นปลายปากกาของอดตีบรรณาธกิาร
นิตยสารท่องเที่ยว

14
COVER STORY
ถอดรหสัซรีสี ์Games 
of Thrones 3 ด้าน 
ทั้ ง ใ นแ ง่จิ ตวิ ทยา
ตั วล ะคร  อํ า น าจ
การเมอืงการปกครอง 
และการมองเรือ่งราว
ในซีรีส์นี้ โดยอ้างอิง
เชิงธุรกิจ ซึ่งเป็น
เครือ่งพิสูจนว์า่อทิธ-ิ
พลของ Game of 
Thrones ครอบคลุม
ไปทุกด้านจริงๆ

57 TALK
‘คณุหลวง’ ของแฟนคลบัทัว่ประเทศ ผูผ้า่นชวีติขึน้ๆ ลงๆ 
ในวงการบันเทิงมาตลอด 10 ปี อ่านมุมที่คุณอาจจะไม่รู้
ของเปก๊ ผลติโชค ในวนัทีก่ราฟชวีติพุ่งสูจ่ดุสงูสดุอกีครัง้

47 OPINION
หลากหลายทศันะจากเหลา่คอลมันสิต์
ที่พกมุมมองแตกต่างมานําเสนอ
แบบสนุกและได้ข้อคิดมากมาย

5
GLOBAL 
CHANGE
หมู่ เกาะคุก ต้ังเขต
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม /  
มะนาวในเครื่องดื่ม
ค็อกเทลแปลงโฉม
เปน็สบูไ่ด ้/ ชาวอนิเดยี
ร่วมปลูกต้นไม้ 66 
ล้านต้น
 

12 IN HISTORY
มกีารคน้พบ มาช ูปิกชู 
ครั้งแรกในปี 1911

64 ART AND DESIGN
66 VIDEO
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หมูเ่กาะคกุต้ังเขตอนรัุกษ์ปกปอ้งส่ิงแวดลอ้ม
เขตปกครองตนเองหมูเกาะคุก (Cook Islands) เปนหนึ่งในเขตอนุรักษทางทะเลที่ใหญท่ีสุดในโลก ซึ่งใหญกวา
ประเทศฝรั่งเศสถึง 3 เทา ลาสุดรัฐบาลประกาศจัดตั้งเขตอนุรักษครอบคลุมพื้นที่ 1.9 ลานตารางกิโลเมตรในมหาสมุทร
แปซฟิก ทามกลางความยินดขีองนักสิง่แวดลอมท่ีตางเปนกังวลกับปญหาการทําประมงท่ีมากเกินไป รวมถึงภาวะมลพิษ
ตางๆ ซึ่งสงผลตอสิ่งแวดลอมของหมูเกาะคุกมากขึ้นทุกที อุทยานทางทะเล Marae Moana จะชวยทําใหสิ่งแวดลอม
คอยๆ ฟนฟูสภาพดีขึ้น โดยการอนุรักษดังกลาวไมไดตอตานการทําประมงหรือการทําเหมืองนํ้าลึก เพียงแตตองการให
ดาํเนนิไปดวยวิธีทีย่ั่งยืน อยางไรก็ตาม มกีารจาํกัดพ้ืนท่ีหามทําประมงกินอาณาเขตประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร 

หางจากแนวชายฝงแตละเกาะออกไปประมาณ 50 ไมล นายกรัฐมนตรีเฮนรี พูนา (Henry Puna) 
กลาววา อทุยานทางทะเล Marae Moana เปนตนแบบของการจดัการสิง่แวดลอมทางทะเลของโลก 
พลเมอืงของหมูเกาะคกุมวิีสยัทัศนรวมกันท่ีจะเปลีย่นประเทศเล็กๆ แหงน้ีใหเปนจดหมายทองเท่ียว
ทีส่ะอาดทีส่ดุและเขยีวชอุมท่ีสดุในโลก เขายังกลาวเพ่ิมเตมิอกีวา มหาสมทุรไมไดเพียงมอบรายได
จากการทองเที่ยวและการทําประมงใหเราเทานั้น แตยังมอบนํ้าสะอาด อาหารสะอาด เพื่อเลี้ยงดู
มนุษยชาติใหอยูตอไปอยางยั่งยืน

C
O

O
K

 I
S

L
A
N

D
S

MOST READ ON THE STANDARD.CO

1.ท�าไม Havaianas 
แบรนด์รองเทา้แตะ
บราซิลจึงขายได้ 
200 ล้านคู่ต่อปี
มีมูลค่า 37,000 
ล้านบาท!

ปณชัย
อารีเพ่ิมพร

2. “เหลือขาขา้งเดยีว 
ฉนักจ็ะวิง่” คุณยาย
วัย 85 ปี เจ้าของ
สถิติโลกวิ่งฮาล์ฟ
มาร าธอน  80 
รายการ

ณรงค์กร
มโนจันทร์เพ็ญ

3.#ปู เ ส่ือคุยกับ
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บ 
Pantip ท�าไม Pan-
tip ไมเ่คยตกกระแส
ในยุคที่คนไทยติด
เฟซบุ๊ก

ปิยพร
อรุณเกรียงไกร

4. ‘โพโมะ’ นาฬิกา
อัจฉริยะป้องกัน
เดก็หาย ฝีมือของ
คนไทย บุกตลาด
ทัว่โลก ต้ังเปา้ผูน้�า
ในสหรัฐฯ

ปณชัย
อารีเพ่ิมพร 

จากการทองเที่ยวและการทําประมงใหเราเทานั้น แตยังมอบนํ้าสะอาด อาหารสะอาด เพื่อเลี้ยงดู
มนุษยชาติใหอยูตอไปอยางยั่งยืน
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บา้นส�าเรจ็รปูพลงังานแสงอาทติย์
เปดิตัวในองักฤษ
กลุมนักออกแบบชาวเอสโตเนีย Kodasema สงผลงาน KODA บานสําเร็จรูปพลังงานแสงอาทิตย 
ขนาด 25 ตารางเมตร ซึ่งเคลื่อนยายได เขาสูตลาดสหราชอาณาจักรเมื่อเร็วๆ นี้ หวังชวยลดปญหา
วิกฤตดานที่อยูอาศัยในอังกฤษ บานจิ๋ว KODA ประกอบเสร็จภายในวันเดียว และหากตองการยาย
บานก็ถอดแยกชิ้นสวนเตรียมขนไดภายใน 4 ชั่วโมง ตัวบานหนาตาทันสมัยเนนความมินิมัล ภายใน
ตกแตงดวยไมธรรมชาต ิผนังกระจกสงูดานหนาใหแสงธรรมชาตผิานเขามาในสวนหองนัง่เลน ชวยให
หองดูกวางขึ้น กําแพงคอนกรีตดานที่เหลือชวยรักษาอุณหภูมิภายในใหสบาย เย็นในหนารอน 
และอุนในหนาหนาว พ้ืนที่สวนหลังเปนครัว หองน้ํา และหองนอนชั้นลอย เพ่ือความเปนสวนตัว 
แผงโซลารเซลลติดตั้งบนหลงัคา โครงบานเลอืกใชวัสดทุีแ่ขง็แกรงมาก สามารถสรางบนพ้ืนผวิตางๆ 
ได โดยไมจาํเปนตองมฐีาน ราคาเริ่มตนที่ 150,000 ปอนด หรือประมาณ  6,600,000 บาท รวมการ
วางแผน  เตรียมสถานที่ ขนสง กอสราง ติดตั้งนํ้าและไฟ รวมถึงระบบพลังงานตางๆ ไวเรียบรอยแลว

UK

แปรรูปมะนาวใน
คอ็กเทลเป็นสบู่เหลว
มะนาวในแกวคอ็กเทลจะไมถูกทิง้อยางไรคาอกีตอไป เมือ่ 
42Below แบรนดวอดกาดังในเครือบาคารดิ (Bacardi) 
บรษิทัเครือ่งดืม่ยักษใหญท่ีใสใจสิง่แวดลอม สรางนวัตกรรม
เพ่ือลดปริมาณขยะ โดย 42Below ขอความรวมมือจาก
บารท่ัวนิวซีแลนดและออสเตรเลีย เก็บมะนาวใชแลว
ในแกวค็อกเทลสงกลับมาท่ีบริษัท เพ่ือนํามาเปลี่ยนเปน
สบูเหลว กอนจะสงกลับไปใหบารเหลาน้ันตอไป ตั้งแต
ปลายปทีแ่ลว มกีารเก็บมะนาวเหลอืทิง้มากถึง 400 กิโลกรมั 
และไดรับการพัฒนาแปรรูปเปนสบูเหลว ท้ังรูปแบบซอง
และขวดรวมแลวกวา 20,000 บรรจุภัณฑ สรางประโยชน
จากขยะเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดกีวาจะท้ิงขยะแบบเดมิๆ 
ที่ลานฝงกลบ ซึง่ขยะมะนาวนัน้เปนสวนหนึง่ในการปลอย
กาซมเีทน หน่ึงในกาซเรอืนกระจกท่ีสงผลใหโลกรอน 23 เทา
ของกาซคารบอนไดออกไซด

NEW ZEALAND ISRAEL

รองเท้า
ป้องกัน
ผูสู้งอายุล้ม
ดวยวัยท่ีเพ่ิมข้ึน รางกายท่ีเสือ่มถอย 
ผูสูงอายุจึงมีปญหาในการเดินเหิน
และเคลื่อนไหวรางกาย และหาก
พลาดพลั้งเพียงนิดเดียว ก็หมายถึง
การสะดุดลมที่เจ็บตัวไมนอย และ
สถิติท่ีนากลัวกวาน้ันคือ อเมริกามี
จํานวนผูสูงอายุท่ีตองเสียชีวิตจาก
การลมมากกวา 27,000 รายใน
แตละป (ขอมลูจากศนูยควบคุมและ
ป องกันโรคในอเมริกา) บริษัท 
B-Shoe Technologies ในประเทศ
อสิราเอลเห็นขอบกพรองในจดุน้ี จงึ
คิดพัฒนาตนแบบของรองเทาที่
ตรวจจบัการทรงตวัท่ีไมสมดลุในทกุ
ยางกาว และใชระบบที่ เหมือน
สายพานสําหรับว่ิงออกกําลังกาย
ขนาดจ๋ิวเรียกสมดุลคืนมาโดย
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นี้ใชประกอบดวยเครื่องตรวจจับ
แรงกด ไมโครโพรเซสเซอร หรือ
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เคลื่อนไหว และซอฟตแวรสําหรับ
ตรวจจับเมื่อผู สวมมีแนวโนมจะ
หกลม หรือกลิ้งไปดานหนา หรือ
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ตอ้งมีจติใจแบบไหน
ถงึลงมือฆา่ผูบ้รสุิทธิ์
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กินแซลมอน ลดความเส่ียงของโรคจากมลพิษทางอากาศ
ขอมูลจาก World Health Organization ระบุวา มลพิษทางอากาศเปนสาเหตุใหคนกวา 7 ลานคนทั่วโลก
ตองเสียชีวิตกอนวัยอันควร โดยเฉพาะคนในเมืองใหญ พิษทางอากาศมีอนุภาคละเอียดมาก ศาสตราจารย
จินจัว เจา จากมหาวิทยาลัยฟูตัน ประเทศจีน ศึกษาผลกระทบของ PM2.5 หรือ Particle Pollution อนภุาค
ละเอยีดทีล่อยคางในอากาศ เกิดจากการทาํปฏกิิรยิาเคม ีรวมไปถึงการเผาไหมของเชือ้เพลงิชนดิตางๆ เชน 
ควันรถ ควันจากโรงงาน พบวาขนาดที่เล็กกวาความกวางของเสนผมเพียงหนึ่งเสนของมนุษย ทําให PM2.5 
ทะลเุขาสูรางกายมนุษยอยางงายดาย กอใหเกิดโรคระบบทางเดนิหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลอืด หอบหืด 
ฯลฯ ศาสตราจารยเจาศึกษาหนทางแกและพบวา การบริโภคสารอาหาร เชน โอเมกา 3 วิตามิน C และ E 
จะชวยลดความเสีย่งการเปนโรคเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลอืด รวมถึงโรคเสนเลอืดในสมองแตกไดอยางมี
นยัสาํคัญ อาหารทีอ่ดุมไปดวยสารอาหารเหลานี ้เชน แซลมอน สม มะละกอ ฝรัง่ นํา้มนัถ่ัวเหลอืง กะหลํา่ปลี 
เมล็ดดอกทานตะวัน เพียงเลือกบริโภคของมีประโยชนก็ชวยสรางภูมิใหรางกายได อยางไรก็ตาม การใช
พลังงานเพื่อสรางมลพิษใหนอยที่สุด ก็ยังเปนเรื่องที่มนุษยชาติตองรวมกันรับผิดชอบตอไป

วิศวกรหนุ่มใช้โทรศัพท์
มือถือเก่าเป็นเครื่องมือ
ป้องกันการลักลอบตัดไม้
หกปท่ีแลว โทเฟอร ไวท กําลงัมคีวามสขุกับการเดินทาง
ทองปาฝนในเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย แตวิศวกรหนุม
บังเอญิมาพบชาวบานท่ีกําลงัตดัไมหางจากสถานขีอง
เจาหนาท่ีควบคุมผืนปาไมไกลเลย แตเสียงมโหรีของ
นกและแมลงกลบเสียงเลื่อยของชายผูนั้นโดยสิ้นเชิง 
หนุมอเมรกัินจากซานฟรานซสิโกจงึคิดพัฒนาอปุกรณ
งายๆ จากมือถือเครื่องเกาที่ชวยระบุตําแหนงเสียง
เลือ่ยตัดไมใหเจาหนาท่ีปาเขาไปตรวจสอบไดทันทวงที 
เมื่อกลับไปอินโดนีเซียอีกครั้ง หนุมอเมริกันติดตั้ง
โทรศพัทมอืถือไวหลายจดุในพ้ืนทีอ่นรุกัษชะน ีโทรศพัท
จะแจงเตอืนเจาหนาท่ีเมือ่ไดยินเสียงเลือ่ยทํางาน หลงัจาก
ติดตั้งระบบเสร็จ ไวทไดรับอีเมลแจงเตือนจากหนึ่งใน
เครือ่งรบัโทรศพัททีนํ่าไปตดิตัง้ จงึแจงเจาหนาท่ีพิทักษปา 
ซึ่งนํากําลังไปยังจุดเกิดเหตุและสามารถจับกุมกลุม
ผู ลักลอบตัดไมไดคาหนังคาเขา ปจจุบันไวทเปน
สวนหน่ึงของทีม Rainforest Connection ที่สราง
อุปกรณตรวจจบัเสยีงเลือ่ยตดัไมในเกาะสมุาตรา ลุมน้ํา
แอมะซอน และพื้นที่ปาในแอฟริกา

USA / INDONESIA

CHINA

GLOBAL NUMBERS

1,000
จ�านวนเงินที่ผู้ต้องหาในคดี
ฆา่ยกครวั 8 ศพ จงัหวัดกระบี่ 
ให้การตรงกันว่า ผู้ก่อเหตุ
จา้งพวกตนคนละ 1,000 บาท 
ให้เดินทางมาช่วยคุมการ
ทวงเงินจากผู้ตาย

คืออายุของ มาร์ติน แลนเดา 
(Martin Landau) นักแสดง
ออสการ์ จากเรือ่ง ‘Ed Wood’ 
ที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ 15 
กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ของนักแสดง
อาวโุสยนืยนัขา่วเมือ่วนัอาทติย์
ที่แล้ว

34
จ�านวนทหารแคเมอรูนจาก
หน่วย Rapid Intervention 
Brigade ที่หายตัวไปเมื่อ
วนัที ่17 กรกฎาคม หลงัจากเรอื
ของกองทัพล่มนอกชายฝั่ ง
ตะวนัออกเฉยีงใตข้องประเทศ 
ขณะทีท่หาร 3 นาย ไดร้บัการ
ชว่ยเหลอืทนักอ่นทีเ่รือจะจมลง 
โดยเรือล�าดังกล่าวบรรทุก
ทหารทั้งหมด 37 นาย

19
จ�านวนแชมป์แกรนด์สแลมที่
โรเจอร์ เฟเดอเรอร ์ควา้มาได้ 
หลงัเอาชนะในรอบชงิชนะเลิศ
รายการวมิเบลิดนั ในวนัอาทติย์
ที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา 
เป็นการคว้าแชมป์วิมเบิลดัน
สมัยที่ 8 มากที่สุดในจ�านวน
นักเทนนิสชาย เช่นเดียวกับ
จ�านวนแชมป์แกรนด์สแลม
 

 ลดความเส่ียงของโรคจากมลพิษทางอากาศ

89

ภาพ AFP

ภาพ
 sunnysky.com

 ภ
าพ

 R
ai

nf
or

es
t 
Co

nn
ec

tio
n

GLOBAL CHANGE - kong.indd   8 7/19/2560 BE   4:42 PM



8 THESTANDARD.CO

กินแซลมอน ลดความเส่ียงของโรคจากมลพิษทางอากาศ
ขอมูลจาก World Health Organization ระบุวา มลพิษทางอากาศเปนสาเหตุใหคนกวา 7 ลานคนทั่วโลก
ตองเสียชีวิตกอนวัยอันควร โดยเฉพาะคนในเมืองใหญ พิษทางอากาศมีอนุภาคละเอียดมาก ศาสตราจารย
จินจัว เจา จากมหาวิทยาลัยฟูตัน ประเทศจีน ศึกษาผลกระทบของ PM2.5 หรือ Particle Pollution อนภุาค
ละเอยีดทีล่อยคางในอากาศ เกิดจากการทาํปฏกิิรยิาเคม ีรวมไปถึงการเผาไหมของเชือ้เพลงิชนดิตางๆ เชน 
ควันรถ ควันจากโรงงาน พบวาขนาดที่เล็กกวาความกวางของเสนผมเพียงหนึ่งเสนของมนุษย ทําให PM2.5 
ทะลเุขาสูรางกายมนุษยอยางงายดาย กอใหเกิดโรคระบบทางเดนิหายใจ โรคหวัใจและหลอดเลอืด หอบหืด 
ฯลฯ ศาสตราจารยเจาศึกษาหนทางแกและพบวา การบริโภคสารอาหาร เชน โอเมกา 3 วิตามิน C และ E 
จะชวยลดความเสีย่งการเปนโรคเก่ียวกับหวัใจและหลอดเลอืด รวมถึงโรคเสนเลอืดในสมองแตกไดอยางมี
นยัสาํคัญ อาหารทีอ่ดุมไปดวยสารอาหารเหลานี ้เชน แซลมอน สม มะละกอ ฝรัง่ นํา้มนัถ่ัวเหลอืง กะหลํา่ปลี 
เมล็ดดอกทานตะวัน เพียงเลือกบริโภคของมีประโยชนก็ชวยสรางภูมิใหรางกายได อยางไรก็ตาม การใช
พลังงานเพื่อสรางมลพิษใหนอยที่สุด ก็ยังเปนเรื่องที่มนุษยชาติตองรวมกันรับผิดชอบตอไป

วิศวกรหนุ่มใช้โทรศัพท์
มือถือเก่าเป็นเครื่องมือ
ป้องกันการลักลอบตัดไม้
หกปท่ีแลว โทเฟอร ไวท กําลงัมคีวามสขุกับการเดินทาง
ทองปาฝนในเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย แตวิศวกรหนุม
บงัเอญิมาพบชาวบานท่ีกําลงัตดัไมหางจากสถานีของ
เจาหนาท่ีควบคุมผืนปาไมไกลเลย แตเสียงมโหรีของ
นกและแมลงกลบเสียงเลื่อยของชายผูนั้นโดยสิ้นเชิง 
หนุมอเมรกัินจากซานฟรานซสิโกจงึคิดพัฒนาอปุกรณ
งายๆ จากมือถือเครื่องเกาที่ชวยระบุตําแหนงเสียง
เลือ่ยตดัไมใหเจาหนาท่ีปาเขาไปตรวจสอบไดทันทวงที 
เมื่อกลับไปอินโดนีเซียอีกครั้ง หนุมอเมริกันติดตั้ง
โทรศัพทมอืถือไวหลายจดุในพ้ืนทีอ่นรุกัษชะน ีโทรศพัท
จะแจงเตือนเจาหนาทีเ่มือ่ไดยินเสียงเลือ่ยทํางาน หลงัจาก
ติดตั้งระบบเสร็จ ไวทไดรับอีเมลแจงเตือนจากหนึ่งใน
เครือ่งรบัโทรศพัททีนํ่าไปตดิตัง้ จงึแจงเจาหนาท่ีพิทักษปา 
ซึ่งนํากําลังไปยังจุดเกิดเหตุและสามารถจับกุมกลุม
ผู ลักลอบตัดไมไดคาหนังคาเขา ปจจุบันไวทเปน
สวนหน่ึงของทีม Rainforest Connection ที่สราง
อปุกรณตรวจจบัเสยีงเลือ่ยตดัไมในเกาะสมุาตรา ลุมน้ํา
แอมะซอน และพื้นที่ปาในแอฟริกา

USA / INDONESIA

CHINA

GLOBAL NUMBERS

1,000
จ�านวนเงินที่ผู้ต้องหาในคดี
ฆา่ยกครวั 8 ศพ จงัหวัดกระบี่ 
ให้การตรงกันว่า ผู้ก่อเหตุ
จา้งพวกตนคนละ 1,000 บาท 
ให้ เดินทางมาช่วยคุมการ
ทวงเงินจากผู้ตาย

คืออายุของ มาร์ติน แลนเดา 
(Martin Landau) นักแสดง
ออสการ์ จากเร่ือง ‘Ed Wood’ 
ที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ 15 
กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ของนักแสดง
อาวโุสยนืยนัขา่วเมือ่วนัอาทติย์
ที่แล้ว

34
จ�านวนทหารแคเมอรูนจาก
หน่วย Rapid Intervention 
Brigade ที่หายตัวไปเมื่อ
วนัที ่17 กรกฎาคม หลงัจากเรอื
ของกองทัพล่มนอกชายฝั่ ง
ตะวนัออกเฉยีงใตข้องประเทศ 
ขณะทีท่หาร 3 นาย ไดร้บัการ
ชว่ยเหลอืทนักอ่นทีเ่รอืจะจมลง 
โดยเรือล�าดังกล่าวบรรทุก
ทหารทั้งหมด 37 นาย

19
จ�านวนแชมป์แกรนด์สแลมที่
โรเจอร ์เฟเดอเรอร ์ควา้มาได้ 
หลงัเอาชนะในรอบชงิชนะเลศิ
รายการวมิเบลิดนั ในวนัอาทติย์
ที่ 16 กรกฎาคมท่ีผ่านมา 
เป็นการคว้าแชมป์วิมเบิลดัน
สมัยที่ 8 มากที่สุดในจ�านวน
นักเทนนิสชาย เช่นเดียวกับ
จ�านวนแชมป์แกรนด์สแลม
 

 ลดความเส่ียงของโรคจากมลพิษทางอากาศ

89

ภาพ AFP

ภาพ
 sunnysky.com

 ภ
าพ

 R
ai

nf
or

es
t 
Co

nn
ec

tio
n

GLOBAL CHANGE - kong.indd   8 7/19/2560 BE   4:42 PM

9 

นอกจากจะผกูสมัพันธระหวางประเทศ
ดวยการแขงขันกีฬาท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของ
มวลมนุษยชาติ โอลิมปกท่ีกรุงโตเกียว 
ป 2020 ยังหวงใยสิ่งแวดลอมเปนที่ตั้ง 
เจาภาพจึงมีมติใหผลิตเหรียญรางวัล
จากโทรศัพทมือถือเกา โดยตนเดือน
กรกฎาคมท่ีผานมา โทรศัพทมือถือ
ใช แล วจํานวนมหาศาลได รับการ
ลาํเลยีงมายังโรงงานรไีซเคลิในโตเกียว 
โดยคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
โอลมิปกและพาราลมิปก โตเกยีว 2020 
วางแผนไววา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ใช แล วท่ีขนมาท่ีโรงงานตางๆ จะ
สามารถนาํมาใชผลติเหรยีญแหงความ
ภาคภูมิใจท้ังเหรียญทอง เหรียญเงิน 
และเหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้นเกือบ 
5,000 เหรียญดวยกัน
 ขอใหเจาภาพจงเจริญ!

JAPAN

อาสาสมคัรอนิเดยีรว่มกนัปลกูตน้ไม ้66 ล้านตน้สรา้งสถิตโิลก
ขณะที่พ้ืนท่ีปาบนดาวเคราะหสีฟาของเราลดนอยถอยลงเรื่อยๆ จะมีอะไรดีไปกวาการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวดวยการ
ปลูกตนไม อาสาสมัครชาวรัฐมัธยประเทศในอินเดียกวา 1,500,000 คน รวมกันปลูกตนไมสรางสถิติโลกถึง 
66 ลานตนในเวลา 12 ชั่วโมง ตามโครงการ ‘เปลี่ยนอินเดียใหเขียวอีกครั้ง’ ของรัฐบาลทองถิ่น อันเปนสวนหนึ่ง
ของกุศโลบายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาประมาณ 3 ลาน ใหไดภายในป 2030 ตามขอตกลงของสนธิสัญญาปารีส
ที่รัฐบาลอินเดียใหคํามั่นไว โดยมีการทุมงบถึง 6.2 พันลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจากประเทศอินเดียนั้นปลอย
กาซคารบอนมากเปนอนัดบั 3 ของโลก และมกัจะมกิีจกรรมปลกูตนไมทําลายสถิตโิลกอยูเปนประจาํ กอนหนาน้ี 
ในปที่ผานมา มีกิจกรรมปลูกปาจํานวนมากกวา 49 ลานตนภายในเวลา 24 ชั่วโมง  
 เรื่องแบบนี้ เราเชียร!

INDIA

เคนยามอบรางวลั
ใหส้ตารท์อพัที่
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม
SEED Awards จัดมาตั้งแตป 2002 โดย 
United Nations Environment Programme, 
United Nations Development Programme 
และ International Union for Conservation 
of Nature เฟนหาผูประกอบการรุนใหม ทีท่าํ
ธุรกิจเปนมติรกับสิง่แวดลอมจากกลุมประเทศ
กําลังพัฒนา โดยในปนี้เพ่ิงประกาศผูชนะ 
15 รายจากผูเขาสมัครทั้งหมดกวา 300 ราย 
ณ มหานครนิวยอรก หนึ่งในผูชนะที่มีผลงาน
โดดเดนที่สุดคือ ICOSEED สตารทอัพจาก
ประเทศเคนยา ที่เปลี่ยนลําตนกลวยเหลือทิ้ง
จากการเพาะปลูกมาเปนเสนใยผลิตสินคา 
เชน กระเปาและพรมปโูตะอาหาร สรางโอกาส
ทางรายได และอาชพีใหมๆ  ใหชาวสวนกลวย
และคนในชุมชน เด็กวัยรุนมีงานทํา ปริมาณ
อาชญากรรมลดลง และชวยลดการใชสารกําจดั
ศตัรพืูช เพราะชาวสวนไมตองพนยาฆาแมลง
ใสตนกลวยเหลอืทิง้ ท่ีเปนแหลงเพาะพันธุโรคพืช
อีกแลว นอกจากนั้น ยังทําใหตลาดเคนยาได
รูจักกับเทคโนโลยีใหมท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ไมมีของเสียเหลือท้ิงในกระบวนการผลิต 
เพราะกากท่ีเกิดจากการผลิตน้ัน ชาวสวน
จะนํากลับไปทําปุยคอก หรือใชเปนเชื้อเพลิง
ตอไป ผูชนะจะไดรบัความชวยเหลอืทางธุรกิจ
ในแนวทางทีอ่อกแบบมาเฉพาะสาํหรบักิจการ 
นั้นๆ รวมถึงคําแนะนําทางการเงิน การตลาด 
การประชาสมัพันธ แลวยังไดเขารวมเครอืขาย
ของเหลาสตารทอพัท่ีเคยไดรางวัลในปกอนๆ 
กวา 200 กิจการ จาก 38 ประเทศ ในแอฟรกิา 
เอเชีย และลาตินอเมริกาอีกดวย

KENYA

5,800
ขนาดตารางกิโลเมตรของ
ภเูขาน�า้แข็ง A 68 ทีห่ลดุจาก
หิง้น�า้แข็งลารเ์ซน ซ ี(Larsen C) 
บนคาบสมุทรแอนตาร์กติกา 
ขัว้โลกใต ้ซึง่มขีนาดใหญก่วา่
กรุงเทพฯ 3.6 เท่า หนักกว่า 
1 ลา้นลา้นตนั เปน็ภเูขาน�า้แขง็
ที่ใหญ่ที่สุด นักวิทยาศาสตร์
คาดว่า หากลาร์เซน ซี พังลง 
จะท�าให้น�้าทะเลสูงขึ้น 10 ซม.

7,200,000
คือตัวเลขคร่าวๆ ของชาว
เวเนซเุอลา ทีม่าลงคะแนนเสียง
เชงิสัญลกัษณ ์จดัโดยฝ่ายคา้น 
เพ่ือต่อต้าน ปธน. นิโคลัส 
มาดูโร (Nicolas Maduro) 
และแผนการแกไ้ขรฐัธรรมนญู 
เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคมทีผ่า่นมา

ญ่ีปุน่ผลติเหรยีญรางวลัโอลิมปิก
จากโทรศัพท์มือถือเก่า
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24 กรกฎาคม 1911
ฮแิรม บงิแฮม นกัส�ารวจชาวอเมริกัน 
คน้พบมาชู ปกิช ูอาณาจักรที่หาย 
ไปของชนเผ่าอินคา ที่ซ่อนตัวบน
เทอืกเขาสูงในประเทศเปร ูองค์การ 
ยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหเ้ปน็มรดกโลก 
และเป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์
ของโลกยุคใหม่

MACHU PICCHU 
DISCOVERED
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ด้วยจ�ำนวน 60 ตอน และ 6 ซีซันที่ผ่ำนไป 
Game of Thrones ครองบัลลังก์ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในซีรีส์ยอดนิยม
ที่สุดในโลก จนได้รับฉำยำยกย่องสำรพัด 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 และเรำเชื่อว่ำแฟนพันธุ์แท ้

ทีต่ดิตำม ‘มหำศึกชงิบลัลังก์’ มำตัง้แตต่น้ คงไม่พลำดดว้ยประกำรทัง้ปวง
 ฉบับนี้ THE STANDARD ถอดรหัสซีรีส์นี้ 3 ด้ำน ทั้งในแง่
จิตวิทยำตัวละคร อ�ำนำจกำรเมืองกำรปกครอง และกำรมองเรื่องรำว

ในซีรีส์นี้โดยอ้ำงอิงเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ำอิทธิพลของ 
Game of Thrones ครอบคลุมไปทุกด้ำนจริงๆ
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เรื่องรำวแสนดรำม่ำที่อยู่ใน Game of Thrones 
ดูเหมือนจะน�ำไปเทียบเคียงได้กับทุกประเด็นในชีวิต 

จงึไมต่อ้งแปลกใจวำ่ แมแ้ตใ่นเชงิธรุกจิ กย็งัมคีนวเิครำะห์ 
Game of Thrones และเขียนออกมำเป็นหนังสือ 

Game of Thrones on Business โดย ทิม ฟลิลิปส์ 
(Tim Phillips) และ รีเบกกำ แคลร์ (Rebecca Clare) 
นักหนังสือพิมพ์และบรรณำธิกำรที่คร�่ำหวอดในแวดวง

ส่ือธุรกิจมำยำวนำน และแปลเป็นภำษำไทยโดย 
ชัชวนันท์ สันธิเดช ในชื่อ ‘มหาศึกชิงบัลลังก์’ กับธุรกิจ
 อยำกรู้ว่ำ Game of Thrones ในมุมธุรกิจ

เป็นอย่ำงไร THE STANDARD ได้หยิบยกแง่คิด
บำงช่วงบำงตอน ที่ฟลิลิปส์และแคลร์สกัดออกมำจำก

เหตุกำรณ์และตัวละครในเรื่องมำเล่ำสู่กันฟงั 

1

ผู้นําแบบผู้รับใช้ 
และผู้นําเพ่ือชนะเท่านั้น 

ฟิลลิปส์และแคลร์ ยก ‘การเป็นผู้น�าแบบ
ผู้รับใช้’ ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีได้รับการพูดถึง
ครั้งแรกโดย โรเบิร์ต กรีนลีฟ (Robert 
Greenleaf) ราวป 1970 มาจบัคูกั่บ แดเนรสิ 
ทาร์แกเรียน (Daenerys Targaryen) ผู้ซึ่ง
แรกเริม่เดิมทีไม่ได้มคีวามทะยานอยากใดๆ 
ในการจะครองบลัลงัก์เหลก็ แต่สถานการณ์
ก็บังคับให้สาวน้อยท่ีดูเหมือนจะงุ่มง่าม
ในตอนแรกกลายเป็นแม่แห่งมงักร และแม่
ของผู้คนภายใต้การปกครองของเธอ

แดเนริสถูกเนรเทศออกจากความ
ย่ิงใหญ่ที่เคยมี และพบเจอแต่ความทุกข์
ทีถ่าโถมเข้ามา ซึง่ได้สอนให้เธอเข้าใจชวิีต 
และมนี�า้ใจมากพอท่ีจะมองเห็นความทุกข์
ของผู้อื่น เมื่อรวมกับความอ่อนโยนและ
มีเมตตาที่เป็นนิสัยเดิม เราจึงได้เห็นผู้น�า
หญิงท่ีสง่างาม มมีมุเดด็ขาดห้าวหาญ และ
มีมุมของการเป็นแม่ท่ีโอบอุ้มทุกข์สุขของ
ประชาชน

ฟิลลิปส์และแคลร์ยกตัวอย่างว่า ใน
โลกปัจจุบัน ผู้น�าหญิงท่ีได้รับการยอมรับ
มากที่สุดคนหน่ึงคือ อังเกลา แมร์เคิล 
(Angela Merkel) นายกรัฐมนตรีของ
เยอรมนี ประชาชนเยอรมันยกย่องให้
เธอเป็นแม่เมือง และเชื่อมั่นว่าสองมือของ
แม่น้ีจะท�าทุกอย่างโดยนึกถึงผลประโยชน์
ของพวกเขาเป็นที่ตั้ง ความอ่อนโยนแบบ
แม่ๆ เป็นเย่ือใยท่ีเหนียวแน่นในการผูกใจ
คนมากกว่าการใช้ก�าลังหรือบีบบังคับ
อย่างป่าเถ่ือน และหลายคร้ังความอ่อนโยน
นุ ่มนวลก็สามารถลวงศัตรู ไม่ว่าจะใน
สงครามหรอืจะคูแ่ข่งในโลกธุรกิจให้เข้าใจ
ผิด และน�าไปสู่ความแพ้พ่ายได้ในที่สุด

แต่ถ้าเป็นผูน้�าแบบรบัใช้ไม่ได้ ฟิลลิปส์
และแคลร์บอกว่าให้ลองเป็นอีกแบบ ซึ่ง
แตกต่างอย่างสุดขั้ว น่ันคือ ‘น�าเพ่ือชนะ’ 
แต่ถ้าจะใช้วิธีน้ีต้องมั่นใจว่าคุณแน่จริง 
กรณีน้ีสองผูเ้ขียนดงึเอา ไทวนิ แลนนสิเตอร์ 
(Tywin Lannister) มาเปรยีบเทยีบกับ สตฟี 
จ็อบส์ (Steve Jobs)

ไทวินเป็นผู้น�าท่ีเข้มแข็ง เขาปกครอง
ทั้ง 7 อาณาจักรโดยไม่เคยขึ้นเป็นกษัตริย์
เลย แต่หลายครั้งก็กลายเป็นผู้กุมอ�านาจ
ที่แท้จริง ไทวินเดินเกมแบบเป้าหมายมีไว้

พุ่งชน ระหว่างทางจะต้องเหยียบหวัใจหรอื
ข้ามศพใครไปบ้าง เขาไม่มีเวลามาสนใจ

ส่วนกรณีของจ็อบส์ ผู้ก่อต้ังแอปเปิล 
(Apple) และเป็นหน่ึงในผู้ประกอบการที่ 
ประสบความส�าเร็จสูงสุด ก็บริหารธุรกิจ
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เรื่องรำวแสนดรำม่ำที่อยู่ใน Game of Thrones 
ดูเหมือนจะน�ำไปเทียบเคียงได้กับทุกประเด็นในชีวิต 

จงึไมต่อ้งแปลกใจวำ่ แมแ้ตใ่นเชงิธรุกจิ กย็งัมคีนวเิครำะห์ 
Game of Thrones และเขียนออกมำเป็นหนังสือ 

Game of Thrones on Business โดย ทิม ฟลิลิปส์ 
(Tim Phillips) และ รีเบกกำ แคลร์ (Rebecca Clare) 
นักหนังสือพิมพ์และบรรณำธิกำรที่คร�่ำหวอดในแวดวง

ส่ือธุรกิจมำยำวนำน และแปลเป็นภำษำไทยโดย 
ชัชวนันท์ สันธิเดช ในชื่อ ‘มหาศึกชิงบัลลังก์’ กับธุรกิจ
 อยำกรู้ว่ำ Game of Thrones ในมุมธุรกิจ

เป็นอย่ำงไร THE STANDARD ได้หยิบยกแง่คิด
บำงช่วงบำงตอน ที่ฟลิลิปส์และแคลร์สกัดออกมำจำก

เหตุกำรณ์และตัวละครในเรื่องมำเล่ำสู่กันฟงั 

1

ผู้นําแบบผู้รับใช้ 
และผู้นําเพ่ือชนะเท่านั้น 
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ผู้รับใช้’ ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีได้รับการพูดถึง
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ก็บังคับให้สาวน้อยที่ดูเหมือนจะงุ่มง่าม
ในตอนแรกกลายเป็นแม่แห่งมังกร และแม่
ของผู้คนภายใต้การปกครองของเธอ

แดเนริสถูกเนรเทศออกจากความ
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หญิงท่ีสง่างาม มมีมุเดด็ขาดห้าวหาญ และ
มีมุมของการเป็นแม่ท่ีโอบอุ้มทุกข์สุขของ
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ประสบความส�าเร็จสูงสุด ก็บริหารธุรกิจ
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ส่วนหนึ่งของการแก้ไขต่างหาก
แม้กษัตริย์โรเบิร์ตจะเข้าถึงแหล่งเงิน

ของแลนนสิเตอร์ผ่านทางเมยีได้ แต่อ�านาจ
ที่แท้จริงยังคงอยู่กับเจ้าของเงิน นั่นก็คือ
ไทวิน พ่อตาของเขาท่ีเป็นใหญ่อยู ่หลัง
บัลลังก์เหล็ก ส่วนประธานบริษัทเทสโก้
ทีห่ลกีเลีย่งไม่รูไ้ม่ชีกั้บปัญหาการเงิน ก็ต้อง
ลาออกจากต�าแหน่งในที่สุด

3

อย่าริรักในที่ทํางาน
เป็นหายนะที่ cliché มากในทุกยุคสมัย 
เกิดข้ึนทกุสถานท่ีท�างาน และท้ังทีรู่ ้มนุษย์
เราก็ดูเหมือนจะพ่ายแพ้ต่อแรงปรารถนา
ของตัวเองเสมอ ใน Game of Thrones 
รักระหว่าง จอน สโนว์  (Jon Snow) ผู้น�า
หน่วยพิทักษ์ราตรี (Nig ht’s Watch) กับ 
อีกริตต์ (Ygritte) นัก รบสาวกลุ่มเสรีชน 
(Free Folk) ก็เป็นเช่นนั้น

หน่วยพิทักษ์ราตรีและกลุ ่มเสรีชน 
ยืนอยู่คนละฟากกัน จอนแฝงตวัเข้าร่วมกับ
เสรีชนเพ่ือสืบข่าวแผนก ารโจมตีก�าแพง 
เขาละเมิดค�าสาบานของพ่ี น้องหน่วย
พิทักษ์ราตรีในข้อที่ว่าห้ามมีความสัมพันธ์
เชิงชู้สาว เพราะความรัก จะท�าให้คนเรา
ไขว้เขว แต่เขาก็อดไม่ได้เมื่อเจออีกริตต์

ในโลกแห่งธุรกิจการงาน การไม่แบ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการง านกับความรัก 
สามารถส่งผลเสียในหลายระดับ ถ้ารักกับ
หัวหน้าก็เสี่ยงท่ีเพ่ือ นร่วมงานจะกังขาใน
ความสัมพันธ์ ถูกตั้งค�าถามเกี่ยวกับความ
โปร่งใสและการเลือกปฏิบัติตลอดเวลา 

ยกกรณีตัวอย่างฟิลลิปส์แล ะแคลร์
ที่รุนแรงกว่ารักในที่ท�าง านไปอีกระดับ 
นั่นคือ ‘เซ็กซ์ในที่ท�างาน ’ ระหว่างอดีต
ประธานาธิบดีบิล คลินตัน (B ill Clinton) 
กับ โมนิกา ลูวินสกี (Monica Lewinsky) 
สองนักเขียนสรุปไว้ว่า นอกจ ากความ
อับอายแล้ว บิลก็ยังคงใช้ชี วิตตามปกติ 
ครอบครัวไม่ได้แตกสลาย หน�าซ�้ายังด�ารง
ต�าแหน่งประธานาธิบดีจนครบวาระ

ในทางตรงกันข้าม ชีวิตของลูวินสกี
พังป่นป ไม่มีใครลืมเรื่องเด็กสาวท่ีมีเซ็กซ์
กับผู้น�าประเทศ ไม่มีใครอยากรับเธอเข้า
ท�างาน เพราะพวกเขาต่างกลวัผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน ความสัมพันธ์ท่ีมีบ่อเกิดจาก

หัวใจ อย่างไรก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิต
ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง อีกริตต์ปลิดชีพคน
ด้วยคมธนูจากระยะไกลได้อย่างง่ายๆ เธอ
มีโอกาสหลายครั้งท่ีจะฆ่าจอน แต่ก็ท�าได้
เพยีงให้เขาบาดเจ็บ เมื่อเธอไมเ่ดด็ขาดพอ
จะแยกความรักออกจากหน้าท่ีการงาน 
อกีรติต์จงึต้องเดนิไปสูจ่ดุจบท่ีไร้ลมหายใจ

4

ยักษ์ใหญ่ก็มีวันล้ม
Game of Thrones เดินเร่ืองเข้มข้นมา
จนถึงซีซัน 7 ผู้ชมได้เห็นตัวละครล้มหาย
ตายจากไปมากมาย แต่ในขณะท่ีผูย่ิ้งใหญ่
ค่อยๆ ตายจากไป สาวน้อยบอบบางอย่าง
แดเนริส กลับค่อยๆ เติบโตและมีฤทธ์ิเดช
มากขึ้น เธอสะสมขุมก�าลังและใช้เวลา
เรียนรู้การปกครองอยู่ที่เอสซอส (Essos) 
ไม่ยุ่งเก่ียวกับสงครามระหว่างอาณาจักร
ต่างๆ ทีก่�าลงัสกรมักันชลุมนุ สิง่ท่ีเธอท�าคือ 
‘รอ’ เวลา เตรียมลับมีดให้คมที่สุด เพื่อรอ
จังหวะฟันฉับให้ได้ชัยชนะในดาบเดียว

ร้านเช่าวิดโีอบลอ็กบสัเตอร์ด�าเนินธุรกิจ
ด้วยโมเดลเดิมมาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1980 
ลูกค้ามาท่ีร้านและเลือกเช่าวิดีโอกลับไป 
หากน�ามาคนืหลงัระยะเวลาท่ีก�าหนดก็ต้อง
เสยีค่าปรบั ราวป 1997 รดี เฮสตงิส์ (Reed 
Hastings) ก่อต้ังเน็ตฟลกิซ์ (Netflix) ให้บรกิาร
เช่าวดิโีอโดยใช้โมเดลธุรกิจแบบใหม่ ลูกค้า
เน็ตฟลกิซ์จ่ายค่าสมาชกิรายเดอืนแล้วเช่า
หนงักีเ่รือ่งกไ็ด้ คนืเมือ่ไรกไ็ด้ ดวีดีจีะถกูส่ง
ทางไปรษณีย์ ลูกค้าส่งคืนทางซองท่ีช�าระ
เงินล่วงหน้าไว้แล้ว

บลอ็กบสัเตอร์รูม้าตลอดว่าเน็ตฟลกิซ์
เป็นคู่แข่ง แต่คิดไม่ถึงว่าวิธีของเน็ตฟลิกซ์
จะคว�่ายักษ์ใหญ่ของวงการลงได้ ตอนท่ี
บล็อกบัสเตอร์ย่ืนขอล้มละลายในป 2010 
บริษัทมีมูลค่าเพียง 24 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขณะท่ีเน็ตฟลกิซ์ใช้เวลาเพียงสบิกว่าปกลบั
มมีูลค่ามากถึง 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตั้งแต่ออกฉายครั้งแรกเมื่อป 2011 
Game of Thrones ส่งอิทธิพลหลากหลาย
ต่อผู้ชมตลอดมา เร่ืองราวที่เข้มข้นก็คือ
กระจกสะท้อนเบื้องลึกของมนุษย์ รัก หลง 
ลวง ชั่วช้า ทรยศ หักหลัง และใครจะรู้ว่า 
ระหว่างผู้ชมกับตัวละคร ความจริงอาจจะ
ไม่ได้มีอะไรต่างกันเลย

JON SNOW, YGRITTE / 
BILL CLINTON, MONICA LEWINSKY

ROBERT BARATHEON / TESCO

TYWIN LANNISTER / STEVE JOBS

DAENERYS / NETFLIX
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ไม่ใช่แค่ชอบดู Game of Thrones เพราะมี
เรือ่งราวทีส่นกุ พลกิไปพลกิมาเทา่นัน้ แต ่ดร. วิทย์  
สิทธิเวคิน ซีอีโอแห่ง DC Consultants and 
Marketing Communications ยังติดตามซีรีส์นี้
ในแง่มุมของวิธคิีดในการสูร้บ การตอ่สู้แย่งชงิอาํนาจ 
การทีอ่าณาจกัรหนึง่พยายามอยูเ่หนอือกีอาณาจกัร
หนึง่ตลอดเวลา เขามองว่าการต่อสูใ้น Game of 
Thrones ก็ไม่ต่างอะไรกับการแย่งชิง ประสาน
ผลประโยชนร์ะหวา่งพรรคการเมอืงใหญแ่ละพรรค
การเมอืงเลก็ มีการชงิไหวชงิพริบ ไมม่อีะไรแนน่อน 
วันนี้คนหนึ่งข้ึนเป็นใหญ่ อีกวันอาจจะเป็นอีกคน 
เพราะการเมืองเป็นเรื่องของคน เมื่อคนเปลี่ยน 
การเมอืงเปลีย่น อาํนาจกเ็ปลีย่น การแยง่ชงิหรือ
ครอบครองอํานาจในพ้ืนท่ีหน่ึงๆ จึงเป็นเรื่อง
ชัว่คราว มขีึน้ มลีง มีเกดิ มีดบัแบบน้ีจนกวา่โลกจะ
แตกสลายไป 

THE 
WILL

TO
POWER

ท�าไมคุณถึงชอบดู Game of Thrones มันสนุก
ส�าหรับคุณอย่างไร 
จรงิๆ เราชอบประวตัศิาสตร์และวรรณกรรมจนีมาก่อน 
แต่ส�าหรบัเราคดิว่า Game of Thrones มนัคอื สามก๊ก 
ฉบับฝรั่งน่ีแหละ เพราะมีการแบ่งก๊กแบ่งเหล่ากัน
แบบน้ีมาแต่ไหนแต่ไร ยุคเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดมาใน
ประวัตศิาสตร์ ไม่ว่าจะชนชาตไิหน ถ้าจ�าได้ ประโยคเปิด
กับประโยคปิดจบเล่มของ สามก๊ก คอืประโยคเดียวกัน 
น่ันคือ “ค�าโบราณว่า สถานการณ์ในเเผ่นดินนี้ เมื่อ
เเตกเเยกมานานก็จกัรวมสมาน รวมสมานมานานก็จกั
แตกแยก” น่ันเป็นเพราะจีนเป็นประเทศท่ีใหญ่มาก 
มีเมืองยิบๆ ย่อยๆ เต็มไปหมด ก็จะมีคนพยายามผนึก
อ�านาจ พยายามรวมประเทศให้เป็นหน่ึงเดียวกัน 
และยุโรปก็เป็นแบบน้ี เยอรมนีก็เคยมี 4 ประเทศ
มาก่อนแล้วรวมเป็นหนึ่ง อิตาลีก็มาจากนครรัฐเล็กๆ 
กระจัดกระจาย แล้วก็มีการรวมกันเป็นหน่ึง เรื่องน้ี
มีความท้าทายในแง่ของการปะติดปะต่อตัวละคร 
แล้วเน่ืองจากเราเป็นคนชอบอ่านแผนที่ พอเชื่อมโยง
สิ่งท่ีเขาเขียนมาแล้วก็รู้สึกเลยว่านักเขียนโคตรฉลาด 
แต่ไฮไลต์ท่ีว่าท�าไมคนถึงตดิตามก็คอื พ้ืนเรือ่ง ซึง่เป็น
เรื่องของหลายๆ รัฐที่พยายามจะรวมกันเป็นหนึ่งคือ
เวสเทอรอส แล้วจุดสูงสุดก็คือการได้นั่งบัลลังก์เหล็ก 

ถ้ามองในแง่การเขียน ก่อนหน้าน้ีสไตล์ฝร่ังจะ
ไม่ได้บอกอย่างละเอียดว่าตัวละครนิสัยยังไง เช่น 
พูดน้อย ปากไม่ตรงกับใจ ช่างยอคน หรือถ้าเป็นเรื่อง
สงคราม ก็รูแ้ค่ช่ือแม่ทพัว่ามใีครบ้าง แต่ไม่รูน้สิยัใจคอ
โดยละเอียด รู้แค่เขารบกันยังไง แต่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร
ในใจบ้าง ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งท่ีสอง เราก็
ไม่รูน้ะว่าแม่ทพัแต่ละคนของฮติเลอร์นสิยัยังไง เพราะ
ฝรัง่ไม่ได้ใส่ใจเรือ่งพวกน้ี แต่ประวัตศิาสตร์จนีจะบนัทกึ
นิสยัตวัละครโดยละเอยีด เช่น ปฐมกษตัรย์ิราชวงศ์หมงิ
ไม่เคยไว้ใจใคร ชายาเป็นคนเลือดเย็น แต่ Game of 
Thrones แตกต่างไป เรือ่งน้ีเรามองเห็นนสิยัใจคอของ
คนโดยละเอียดมาก เพราะเขาเอามิติทางจิตวิทยา

สัมภาษณ์ วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ภาพ นวลตา วงศ์เจริญ
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มนุษย์มาซ้อนกับตัวละคร ท�าให้เรารู้ว่าแต่ละตัวเป็น
คนแบบไหน รวมกับเรื่องของการรวมอาณาจักร ท�าให้
ดูแล้วสนุก น่าติดตาม 

ไฮไลต์อีกอย่างที่ชอบมากใน Game of Thrones 
คอืตวัละครแต่ละตวัมพัีฒนาการจากคนเลวกลายเป็น
คนดไีด้ จากคนด ีใสซือ่บรสิทุธ์ิ กลายเป็นคนเล่ห์เหลีย่ม
จัด เห้ียมโหด มันเป็นความพลิกผันท่ีสมเหตุสมผล 
เพราะคนเรามันก็เป็นแบบน้ัน แต่ละคนมีแรงจูงใจท่ี 
ไม่เหมอืนกัน และท่ีส�าคญัมากคอืเมือ่คนมารวมกันแล้ว 
มันจะมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมกัน ซึ่งต้องเรียนรู้ว่า 
ควรรบัมอืยังไง เช่น ถ้าคนน้ีนิสยัแบบนี ้เราจะใช้วิธีการ
จัดการยังไง 

ถา้มองในมมุของการเมอืง คณุมคีวามเหน็อยา่งไร
กับการเมืองใน Game of Thrones
อย่างท่ีบอกไปเลยครับว่ามันไม่ต่างจากประโยคเปิด
และปิดของนิยายเรื่อง สามก๊ก ท่ีมีความหมายว่า 
บ้านเมอืงเป็นหน่ึงแล้วแบ่งแยก เมือ่บ้านเมอืงแบ่งแยก
แล้วจะกลบัเป็นหน่ึง เรือ่ง Game of Thrones มพ้ืีนฐาน
มาจากประวัตศิาสตร์ยุโรปท่ีสงัเกตได้ว่าจะมาจากการ
เป็นนครรัฐเล็กๆ แล้วก็จะมีคนมาผนึกก�าลังรวมกัน 
จากนั้นก็จะเกิดการกบฏจากคนไม่อยากรวมเป็นหนึ่ง 
แล้วมนัก็จะแตกแยกอกี ถ้าดแูผนท่ีดนิแดนเวสเทอรอส 
มันก็คือเกาะอังกฤษท่ีสลับด้าน คือเอาเกาะเวลส์กับ
ไอร์แลนด์ มาสลับทิศกัน ถ้าเราดูแค่ตระกูลสตาร์ก เรา
จะเห็นว่ามนัคอืสกอตแลนด์น่ันเอง แต่โดยรวมพ้ืนฐาน
ของการเมือ งในยุคโบราณ มันจะต้องมีการอยากรวม
อาณาจกัรให้เป็นหน่ึง โดยเฉพาะอาณาจกัรทีพู่ดภาษา
เดียวกัน ใ นประวัติศาสต ร์โบราณของยุโรปก็เกิดการ
รวมตัวกันแบบนี้ ใน Game of Thrones ก็เหมือนกัน 
จากที่เคยอยู่กัน 7 รัฐ ก็จะมีคนอยากรวมกันเป็นหนึ่ง 
เพราะคนสมั ยก่อนไม่ได้ท�างานท�าการหรือท�าธุรกิจ  
แต่รบกันอย่างเดียว รัฐไหนอ่อนแอกว่าก็จะโดนบุก  
รัฐท่ีใหญ่ อยู่แล้วก็จะหาพวกให้เยอะ แล้วไปข่มรัฐที ่
เล็กกว่า ผมใช้ค�าว่า military business ของสมัยก่อน
เลยนะ ดังน้ันถ้าสังเกต มนัก็เหมอืนเรือ่งพรรคการเมอืง
ที่มีพรรคขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กนั่นเอง 
ในเรื่องนี้พรรคใหญ่ก็คือแลนนิสเตอร์และบาราเธียน 
ส่วนสตาร์กน่ีถือเป็นรฐับรวิารนะ หมายความว่าตลอดมา
ของประวัติ ศาสตร์โลก ถ้ารัฐเล็กไม่ยอมเป็นส่วนหน่ึง
หรือไม่ให้บรรณาการก็จะถูกก�าจัด 

ตอนเรียนเรื่องการเมืองยุโรป อาจารย์จะบอกว่า
พรรค FDP ข องเยอรมนีเป็นพรรคเล็กท่ีทุกคนอิจฉา 
เพราะไม่ว่าพรรคใหญ่พรรคไหนจะได้เป็นรฐับาลก็ต้อง
เหน็บพรรค FDP ไปด้วยเสมอ มันก็เหมือนการเมืองที่
เราเห็นบ่อ ยๆ ในยุคน้ี คือถ้าพรรคใหญ่ได้เสียงจัดต้ัง
รฐับาลไม่ถึงครึง่ก็จะไปหนีบพรรคเลก็ๆ มาตัง้รฐับาล เพ่ือ
ให้พูดจาภา ษาเดยีวกัน ท�างานร่วมกัน การเมอืงอเมรกัิน 
ก็มีลักษณะแบบนี้ คือมีสองพรรคใหญ่ เดโมแครตกับ

รพัีบลกัิน แต่ก็จะมรีฐัตวัแปร หรอื swing state อยู่ด้วย 
แล้วก็แย่งชิงอ�านาจกันมาแบบนี้ 

จ�าได้ไหม หนึ่งในตอนไฮไลต์ก็คือภาค 3 ที่ร็อบบ์ 
สตาร์ก ลกูชายของเอด็ดาร์ด สตาร์ก พากองทัพไปสูกั้บ
แลนนิสเตอร์ ถ้าดูแผนที่ประเทศ ลงใต้มาจะเจอเมือง
กันชนของวอลเดอร์  เฟรย์ ซ่ึงตอนน้ันเขาก็เข้ากับรอ็บบ์ 
สตาร์ก อยู่ดีๆ ก็ให้สตาร์กเข้ามาตั้งฐานทัพแล้ว เพราะ
ทางสตาร์กคดิแล้วว่าถ้าหักเมอืงน้ีเข้าไปได้ แลนนิสเตอร์
พงั ปรากฏว่าเฟรย์หักหลัง จับล็อกทกุคน แล้วแทงเมีย
ของร็อบบ์ตา ย จากน้ันใช้หน้าไม้ยิงขุนพลทั้งหมด 
ในห้องปิด ฆ่าเคทลินตาย คนดูช็อกกันหมดว่า เฮ้ย 
ท�าไมเป็นแบบนี้ แต่นี่คือเล่ห์เหลี่ยมของเมืองเล็กๆ ไง 
คอืถึงจะเป็นเมอืงเลก็ แต่ก็มคีวามส�าคญั เป็นตวัแปรได้ 

แล้วอย่าลมืเรือ่งค�าขวัญของแต่ละตระกูลทีม่นับอก
อะไรบางอย่างด้วย เช่น ของแลนนสิเตอร์ ‘A Lannister 
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always pays his debts’ แปลว่า แลนนิสเตอร์ตอบแทน
ทุกคน ดงัน้ันถ้าวอลเดอร์ เฟรย์ ฆ่ารอ็บบ์ สตาร์ก ได้ ก็จะ 
ได้รางวัล เพราะคนใจกว้างท�างานแล้วมีผลตอบแทน 
เสมอ น่ีแค่ฉากเดียวนะท่ีท�าให้เห็นว่าแลนนิสเตอร์ 
เป็นรฐันายทนุ เพราะรวยมาก และรูด้้วยว่าพวกรฐัเลก็ๆ 
ไม่ได้ต้องการอะไรหรอก แค่มีพ้ืนท่ีของตัวเองอยู่ 
อย่างสงบสขุก็พอแล้ว นีค่อืการท่ีพรรคใหญ่ตอบแทน
พรรคเลก็ และพรรคเลก็ก็สวามภิกัดิพ์รรคใหญ่ การเมอืง
ที่ไหนๆ ก็เป็นแบบนั้นมาตลอด 

ภาวะผู้น�าในเรื่อง Game of Thrones มีอะไรที่ 
น่าสนใจ ผูน้�าแบบไหนทีน่่ายกย่อง หรอืแบบไหนท่ี
ตอ้งระวัง ใครดี ใครไม่ดี
ผมว่ามันต้องแยกแยะว่าเก่งกับดมีนัคนละเรือ่งนะครบั 
แล้วเรื่องน้ีก็มีพ้ืนฐานข้อมูลมาจากเรื่องในยุคกลาง 
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มนุษย์มาซ้อนกับตัวละคร ท�าให้เรารู้ว่าแต่ละตัวเป็น
คนแบบไหน รวมกับเรื่องของการรวมอาณาจักร ท�าให้
ดูแล้วสนุก น่าติดตาม 

ไฮไลต์อีกอย่างที่ชอบมากใน Game of Thrones 
คือตัวละครแต่ละตวัมพัีฒนาการจากคนเลวกลายเป็น
คนดไีด้ จากคนด ีใสซือ่บรสิทุธ์ิ กลายเป็นคนเล่ห์เหลีย่ม
จัด เห้ียมโหด มันเป็นความพลิกผันท่ีสมเหตุสมผล 
เพราะคนเรามันก็เป็นแบบนั้น แต่ละคนมีแรงจูงใจท่ี 
ไม่เหมอืนกัน และท่ีส�าคญัมากคอืเมือ่คนมารวมกันแล้ว 
มันจะมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมกัน ซ่ึงต้องเรียนรู้ว่า 
ควรรบัมือยังไง เช่น ถ้าคนนีน้สิยัแบบนี ้เราจะใช้วิธีการ
จัดการยังไง 

ถ้ามองในมุมของการเมอืง คณุมคีวามเหน็อยา่งไร
กับการเมืองใน Game of Thrones
อย่างท่ีบอกไปเลยครับว่ามันไม่ต่างจากประโยคเปิด
และปิดของนิยายเรื่อง สามก๊ก ท่ีมีความหมายว่า 
บ้านเมอืงเป็นหน่ึงแล้วแบ่งแยก เมือ่บ้านเมอืงแบ่งแยก
แล้วจะกลบัเป็นหน่ึง เรือ่ง Game of Thrones มพ้ืีนฐาน
มาจากประวัตศิาสตร์ยุโรปท่ีสงัเกตได้ว่าจะมาจากการ
เป็นนครรัฐเล็กๆ แล้วก็จะมีคนมาผนึกก�าลังรวมกัน 
จากนั้นก็จะเกิดการกบฏจากคนไม่อยากรวมเป็นหนึ่ง 
แล้วมนัก็จะแตกแยกอกี ถ้าดแูผนท่ีดนิแดนเวสเทอรอส 
มันก็คือเกาะอังกฤษท่ีสลับด้าน คือเอาเกาะเวลส์กับ
ไอร์แลนด์ มาสลับทิศกัน ถ้าเราดูแค่ตระกูลสตาร์ก เรา
จะเห็นว่ามนัคอืสกอตแลนด์น่ันเอง แต่โดยรวมพ้ืนฐาน
ของการเมือ งในยุคโบราณ มันจะต้องมีการอยากรวม
อาณาจกัรให้เป็นหน่ึง โดยเฉพาะอาณาจกัรท่ีพูดภาษา
เดียวกัน ใ นประวัติศาสต ร์โบราณของยุโรปก็เกิดการ
รวมตัวกันแบบนี้ ใน Game of Thrones ก็เหมือนกัน 
จากที่เคยอยู่กัน 7 รัฐ ก็จะมีคนอยากรวมกันเป็นหนึ่ง 
เพราะคนสมั ยก่อนไม่ได้ท�างานท�าการหรือท�าธุรกิจ  
แต่รบกันอย่างเดียว รัฐไหนอ่อนแอกว่าก็จะโดนบุก  
รัฐท่ีใหญ่ อยู่แล้วก็จะหาพวกให้เยอะ แล้วไปข่มรัฐที ่
เล็กกว่า ผมใช้ค�าว่า military business ของสมัยก่อน
เลยนะ ดังน้ันถ้าสังเกต มนัก็เหมอืนเรือ่งพรรคการเมอืง
ที่มีพรรคขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กนั่นเอง 
ในเรื่องนี้พรรคใหญ่ก็คือแลนนิสเตอร์และบาราเธียน 
ส่วนสตาร์กน่ีถือเป็นรฐับรวิารนะ หมายความว่าตลอดมา
ของประวัติ ศาสตร์โลก ถ้ารัฐเล็กไม่ยอมเป็นส่วนหน่ึง
หรือไม่ให้บรรณาการก็จะถูกก�าจัด 

ตอนเรียนเรื่องการเมืองยุโรป อาจารย์จะบอกว่า
พรรค FDP ข องเยอรมนีเป็นพรรคเล็กท่ีทุกคนอิจฉา 
เพราะไม่ว่าพรรคใหญ่พรรคไหนจะได้เป็นรฐับาลก็ต้อง
เหน็บพรรค FDP ไปด้วยเสมอ มันก็เหมือนการเมืองที่
เราเห็นบ่อ ยๆ ในยุคน้ี คือถ้าพรรคใหญ่ได้เสียงจัดต้ัง
รฐับาลไม่ถึงครึง่ก็จะไปหนีบพรรคเลก็ๆ มาตัง้รฐับาล เพ่ือ
ให้พูดจาภา ษาเดียวกัน ท�างานร่วมกัน การเมอืงอเมรกัิน 
ก็มีลักษณะแบบนี้ คือมีสองพรรคใหญ่ เดโมแครตกับ

รพัีบลกินั แต่ก็จะมรีฐัตวัแปร หรอื swing state อยู่ด้วย 
แล้วก็แย่งชิงอ�านาจกันมาแบบนี้ 

จ�าได้ไหม หนึ่งในตอนไฮไลต์ก็คือภาค 3 ที่ร็อบบ์ 
สตาร์ก ลกูชายของเอด็ดาร์ด สตาร์ก พากองทัพไปสูกั้บ
แลนนิสเตอร์ ถ้าดูแผนที่ประเทศ ลงใต้มาจะเจอเมือง
กันชนของวอลเดอร์  เฟรย์ ซ่ึงตอนน้ันเขาก็เข้ากับรอ็บบ์ 
สตาร์ก อยู่ดีๆ ก็ให้สตาร์กเข้ามาตั้งฐานทัพแล้ว เพราะ
ทางสตาร์กคดิแล้วว่าถ้าหักเมอืงน้ีเข้าไปได้ แลนนสิเตอร์
พงั ปรากฏว่าเฟรย์หักหลัง จับล็อกทกุคน แล้วแทงเมีย
ของร็อบบ์ตา ย จากน้ันใช้หน้าไม้ยิงขุนพลทั้งหมด 
ในห้องปิด ฆ่าเคทลินตาย คนดูช็อกกันหมดว่า เฮ้ย 
ท�าไมเป็นแบบนี้ แต่นี่คือเล่ห์เหลี่ยมของเมืองเล็กๆ ไง 
คอืถึงจะเป็นเมอืงเลก็ แต่ก็มคีวามส�าคญั เป็นตวัแปรได้ 

แล้วอย่าลมืเรือ่งค�าขวัญของแต่ละตระกูลทีม่นับอก
อะไรบางอย่างด้วย เช่น ของแลนนสิเตอร์ ‘A Lannister 
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always pays his debts’ แปลว่า แลนนิสเตอร์ตอบแทน
ทกุคน ดงัน้ันถ้าวอลเดอร์ เฟรย์ ฆ่ารอ็บบ์ สตาร์ก ได้ ก็จะ 
ได้รางวัล เพราะคนใจกว้างท�างานแล้วมีผลตอบแทน 
เสมอ นี่แค่ฉากเดียวนะที่ท�าให้เห็นว่าแลนนิสเตอร์ 
เป็นรฐันายทนุ เพราะรวยมาก และรูด้้วยว่าพวกรฐัเลก็ๆ 
ไม่ได้ต้องการอะไรหรอก แค่มีพ้ืนท่ีของตัวเองอยู่ 
อย่างสงบสขุก็พอแล้ว นีค่อืการท่ีพรรคใหญ่ตอบแทน
พรรคเลก็ และพรรคเล็กก็สวามภิกัดิพ์รรคใหญ่ การเมอืง
ที่ไหนๆ ก็เป็นแบบนั้นมาตลอด 

ภาวะผู้น�าในเรื่อง Game of Thrones มีอะไรที่ 
นา่สนใจ ผู้น�าแบบไหนทีน่า่ยกย่อง หรือแบบไหนท่ี
ตอ้งระวัง ใครดี ใครไม่ดี
ผมว่ามนัต้องแยกแยะว่าเก่งกับดมีนัคนละเรือ่งนะครบั 
แล้วเรื่องน้ีก็มีพ้ืนฐานข้อมูลมาจากเรื่องในยุคกลาง 
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ที่เหลือคือเหลี่ยมจัดกันหมด แล้วเรื่องอ�านาจน่ีมัน 
แล้วแต่คน บางคนมอี�านาจ มเีงินเพ่ือปกป้องตวัเอง แต่ 
บางคนมเีพ่ือขยายอาณาจกัร เพราะการบกุรกุเมอืงอืน่ 
นัน้ เมื่อได้พ้ืนท่ีเพ่ิม ประชาชนในการปกครองก็จะได้
พ้ืนทีเ่พาะปลกูเพ่ิมข้ึน มอีาหารเลีย้งคนมากขึน้ ถ้าไม่รกุ
พ้ืนที ่ คนอืน่ก็มาบกุรกุ ชวิีตก็มแีต่เรือ่งสูร้บตลอดเวลา 
ดงัน้ันถามว่าปัจจบุนัทหารหรอืกองทพัในแต่ละประเทศ
ยังมแีบบนีอ้ยู่ไหม ลองดสูงิคโปร์ท่ีเป็นประเทศเลก็มากๆ 
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 ส่งลกูไปแต่งงานกับตระกูลใหญ่ 
เป็นต้น ดังน้ันจะเห็นการไขว้กันของตระกูลต่างๆ เพ่ือให้

มัน่ใจว่าจะได้ไม่ต้องรบกัน การเมอืงสมยัโบราณตรงไป 
ตรงมามาก ใครเข้มแข็งกว่า คนอื่นก็จะมาสวามิภักดิ์

แต่ถ้าถามถึงคนท่ีน่ากลวัท่ีสดุ ผมว่าเฟรย์ เพราะว่า
ให้คนอื่นมาตั้งกองทพัแล้ว แต่หกัหลัง ปิดห้องลอ้มฆา่
เฉยเลย คนแบบนี้น่ากลัว เพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร 
ถึงได้มคี�าพูดว่า ศตัรท่ีูน่ากลวัท่ีสดุคอืคนท่ีเราเชือ่ใจและ
ใกล้ตวัเราทีส่ดุ ในเรือ่งจะเจอแบบนีบ่้อยมาก เคยเป็น
เพ่ือนกัน เคยร่วมรบกันแล้วเปลี่ยนไป แต่ประเด็นคือ
เรือ่งมนัไม่ได้มแีค่น้ี บางครัง้ภัยมนัก็ไม่ได้มาจากคนอืน่ 
แต่มาจากภายในบ้าน ภายในครอบครวั อย่างทีไ่ทวนิ 
มปีมขัดแย้งกับลูก แล้วถูกลูกฆ่าตาย 

คือคนเข้มแข็งก็อาจถูกโค่นล้มจากคนใกล้ตัวได้ 
คนอ่อนแออย่างตระกูลบาราเธียนก็สอนให้รู้ว่า ตัวเอง
อ่อนแอแล้วยังไม่พอ แต่ยังไม่มพัีนธมติร ไม่มเีพ่ือนอีก 
ก็เลยท�าให้อยู่แค่น้ัน ไปได้ไม่ไกล สตาร์กมาเข้าร่วมด้วย 
แต่ตวัเองก็อ่อนแออยู่ด ีถ้าเทียบกับประเทศไทยนะ เรา
เป็นประเทศเลก็ๆ แต่มหาอ�านาจยักษ์ใหญ่อย่างอเมรกิา 
จนี รสัเซยี ก็ต้องการเป็นมติรกับเราอยู่ด ีเหตผุลส�าคญั
คือด้วยพ้ืนท่ี ความอุดมสมบูรณ์ ท่ีเรามี ไหนจะความ
สามารถด้านการทูต ความยืดหยุ่น ก ารผูกมิตรกับ
มหาอ�านาจก็ช่วยเราให้ผ่านการถูกบุกรุกมาหลายครั้ง 
แล้ว นี่คือสิ่งท่ีควรจะเป็นของรั ฐท่ีไม่ได้มีขนาดใหญ่  
เราต้องมีกุศโลบายที่จะพาให้ตัวเองรอดด้วย 

เรำไม่เชื่อด้วยซ�้ำว่ำ 
จะมีสงครำมแล้ว เพรำะ

ถ้ำมี ก็จะเป็นแบบ
สงครำมตัวแทน 

มหำอ�ำนำจอยู่เบื้องหลัง
ประเทศเล็กๆ ให้รบกัน 
คือใช้ประเทศอื่นเป็น

สนำมรบ ที่ผ่ำนมำกำรมี
เกำหลีเหนือ เกำหลีใต้ 

เขมรสำมฝำ่ยใดๆ เหลำ่นี้ 
เป็นสงครำมที่เกิดจำก
อดุมกำรณท์ีแ่ตกตำ่งกนั 

มีมหำอ�ำนำจ
หนุนหลังต่ำงกัน

เพราะฉะน้ันมันจะยังไม่มีหรอก เรื่องการเมืองของ
ประชาชน ประชาธิปไตย เพราะท้ังหมดคอืการปกครอง
ด้วยเจ้าครองนครท่ีเป็นขุนศึก ยุคนั้นมีแต่การออกรบ  
ยึดเมอืง ถ้าถามว่าใครเก่งทีส่ดุ ต้องบอกว่าแลนนิสเตอร์ 
โดยเฉพาะไทวิน คนเป็นพ่อ คนน้ีมอี�านาจมาก มบีารมี 
มีทั้งพระเดชและพระคุณ  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพระเดช 
คือการซื้อคนไว้ท้ังหมด  แต่ทุกอย่างท่ีเขาด�าเนินการ 
เราจะไม่เคยเห็นแบบเตม็ๆ เลยนะ จรงิๆ แล้วเบือ้งหลงั
เขาชกัใยและซือ้ทุกอย่างไว้หมดแล้ว การต่อสูส้มยัก่อน
มันก็คือเรื่องอ�านาจ เงิน และดินแดน ที่จะบริหารยังไง
เท่านั้นเอง มันก็คือการ ต่อรองผลประโยชน์น่ันแหละ
เป็นเกมแห่งการช่วงชงิอ�านาจล้วนๆ สงัเกตว่าเรือ่งน้ีจะ
ไม่มีบทบาทของศาสนจักรเข้ ามาเก่ียวข้อง จะพูดถึง
นสิยัใจคอของมนุษย์ล้วนๆ ถ้าจะมคีนทีม่คีวามดกีเ็ป็น
เรื่องของมโนธรรมเฉพาะบุค คลเท่าน้ัน เช่น พระเอก 
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แค่ไหนก็แล้วแต่คนว่าเจอเรื่องอะไร สัญชาตญาณ 
เป็นยังไง บางคนเจอความยากล�าบากเข้ากับตัวก็เริ่ม 
เข้าอกเข้าใจคนอื่น เหมือนเจมี แลนนิสเตอร์ ท่ีเปลี่ยน
จากคนท่ีเย่อหย่ิง ไม่เห็นใจใคร กลายเป็นคนที่เข้าใจ
คนอื่น เพราะตัวเองต้องตกระก�าล�าบาก ถูกตัดมือท่ี
ถนัดที่สุดในการใช้ดาบ แล้วต้องมาหัดใช้มือซ้ายแทน 
ชีวิตท่ีเปลี่ยนไปท�าให้เขาเรียนรู้ว่าการปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างเป็นธรรม อย่างเป็นมิตร มันมีจริงๆ 

ถ้าเทียบกับ สามก๊ก แล้ว Game of Thrones มี
ความแตกต่างมากอย่างเหน็ได้ชดั เวลาฝรัง่เขาจะรบกัน 
สิง่ที่เขาคิดก่อนคอืต้องมแีผนท่ีท่ีชดัเจน และข้อต่อมา 
คือใครมีอาวุธท่ีดีกว่ากัน คือเขาเอาเวลาไปประดิษฐ์
คิดค้นอาวุธ จะข้ามภเูขาก็หาวธีิเจาะภเูขา สงครามโลก 
ครั้งท่ีสองคือตัวพิสูจน์เลยว่าเป็นสงครามท่ีมนุษย์ใช้
เทคโนโลยีในการสู้รบมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  
ฮติเลอร์ข้ามฝ่ังไปรบกับองักฤษไม่ได้ก็ใช้กองทัพอากาศ
ไปถล่ม แต่สมัยก่อนท�าไม่ได้นะ เพราะไม่มีเทคโนโลยี
ขนาดน้ัน ดังน้ันจึงไม่มีการยกพลขึ้นบกท่ีอังกฤษ แต่
เป็นการถล่มทางอากาศแทน แต่จีนตอนยุคสามก๊ก 
ท�าไม่ได้ เพราะจนีไม่ใช่นักประดษิฐ์ เคยใช้ทวนมายังไง 
ก็ยังใช้ทวนแทงจนถึงตนองักฤษ  ฝรัง่เศสมาบกุ ฝรัง่ท�าได้ 
เพราะมีช่วงปฏิวัติวิทยาศาสตร์  ทุกอย่างพัฒนา 
มาเรื่อยๆ นี่คือสงครามฝรั่ง ดูที่ว่าใครมีอาวุธดีกว่ากัน

ส่วนจีน ด้วยความที่ยุคโบราณยังไม่มีพัฒนาการ
ด้านอาวุธ เขาก็จะเน้นเรือ่งกลยุทธ์  หรอืการอ่านนสิยัคน 
การวางแผนต่างๆ ดังนั้นการอ่านประวัติศาสตร์ทั้งฝรั่ง
และเอเชียจะท�าให้เรารู้ว่าเราต่างจากเขายังไง เพราะ
มนัมเีรือ่งวัฒนธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง โดยเฉพาะเรือ่งของ
การท�าแผนที ่ซึง่ทางเอเชยี ยกเว้นญ่ีปุน่ ท่ีไม่ถนัดเรือ่งนี้
มข้ีอสงัเกตหน่ึงท่ีผมคิดเล่นๆ คือ การ ท่ีคนอ่าน สามก๊ก  
ไม่รู้เรื่อง ส่วนหน่ึงเพราะไม่ รู้ว่าเ มืองไหนอยู่ตรงไหน 
เดนิทพักันยังไง ใครเป็นใคร แต่ฝรัง่ไม่ว่าจะยคุสมยัไหน 
จะรบกับใคร เขาดแูผนทีก่่อนเลย ต้องรูว่้าเมอืงอยู่ตรงไหน 
เกาะแก่งเป็นแบบไหน ร่องน�้าเป็น ยั งไง ก ารรู้แผนท่ี 
เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะถ้าไม่มีแผ นท่ี เร าจะไม่รู้ความ
เป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น คุณจะ ไป ทางไห น ทศิทาง
เป็นยังไง ฝรัง่เขาจะเน้นท่ีการรู้ภาพใหญ่ แล้วค่อยมาลง
รายละเอียด 

แต่ทางเอเชียมักไม่ค่อยคิดอะไรเป็นภาพ ยกเว้น
ญ่ีปุน่ เพราะญีปุ่น่คดิเป็นภาพเก่ง แต่ทางเอเชยีจะเน้นใช้
จินตนาการ มีเรื่องการอ่านคนอย่างแยบยล เรามีข้อดี
อย่างอืน่ พวกนีถื้อเป็น soft spot ท่ีเราจ�าเป็นต้องมเีช่นกัน 
 กล่าวโดยสรปุคอื ไม่ว่าจะรบก่ีร้อยครัง้ การรูเ้ขารูเ้รา
ก็ยังเป็นเรื่องส�าคัญเสมอ และท้ายท่ีสุดแล้ว สงคราม 
ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด ยุคสมัยใด ล้วนเกิดมาจาก
มนษุย์ท่ีไม่เคยรูเ้ท่าทนักิเลสและด้านมดืในหวัใจตวัเอง 
ด้วยเหตุนี้ต่อให้ชนะสงครามต่อกันและกัน มนุษย์ก็ยัง
คงแพ้จิตใจของตัวเองอยู่เช่นเดิม  

บทสรุปก็คือ อาณาจักรจะสิ้นสลายได้โดยปัจจัย
หลักแค่ 2 เรื่องคือ ภัยคุกคามภายนอก กับสนิมเหล็ก
เกิดแต่เนื้อ ในตน หรือภัยที่เกิดจากตัวเอง 

ถ้าพูดถึงสงคราม การสู้รบ คุณคิดว่ายุคนี้มี
สงครามแบบไหนที่เราควรระวัง หรือน่ากลัวที่สุด
เราไม่เชื่อด้วยซ�้าว่าจะมีสงครามแล้ว เพราะถ้ามีก็ 
จะเป็นแบบสงครามตัวแทน มหาอ�านาจอยู่เบื้องหลัง
ประเทศเล็กๆ ให้รบกัน คือใช้ประเทศอื่นเป็นสนามรบ 
ทีผ่่านมาการมเีกาหลเีหนือ เกาหลใีต้ เขมรสามฝ่ายใดๆ 
เหล่านี ้เป็นสงครามท่ีเกิดจากอดุมการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
มีมหาอ�านาจหนุนหลังต่างกัน อย่างซีเรียท่ีเห็นตอนน้ี 
คนทีร่บกันจรงิๆ คอืประเทศท่ีหนนุหลงั เมือ่ก่อนพ้ืนทีร่บ 
คือแถบอินโดจีน แต่เด๋ียวน้ีคือตะวันออกกลาง หรือ
อย่างตุรกี เคยสงสัยไหมว่าท�าไมคนไปตอแยจังเลย 
เพราะมันคือพื้นที่ยุทธศาสตร์ไง ถ้าดูดีๆ 3 จังหวัดของ
ตรุกีอยูใ่นยุโรป อกี 75 จงัหวดัอยู่ในเอเชยี ข้ามทะเลไป
เจอยูเครน อีกด้านเป็นยุโรปตะวันตก มันคือสี่แยกของ
โลก ดงัน้ันหลายๆ ประเทศก็เลยไปตอแย ถ้าถามผมนะ 
เราควรจะคิดว่าเราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางสงครามที่
มหาอ�านาจแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้อย่างทีเ่รามศีกัดิศ์รขีอง
ประเทศด้วย ถ้ามองดูพระปรีชาสามารถของกษัตริย์
โบราณก็ส่วนหน่ึง แล้วความสามารถของคนในชาติ 
ที่ประสานผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องส�าคัญไม่แพ้กัน 

อีกอย่างการไม่เกิดสงครามหนักๆ เหมอืนสงคราม 
โลกก็อาจจะเป็นเพราะสังคมเราเรียนรู้มาเยอะแล้วว่า 
การเกิดสงครามหน่ึงครั้งมีความเสียหายมหาศาล ถ้า
จะมก็ีสงครามตวัแทนน่ีล่ะ กองก�าลงัต่างๆ ทีม่ทุีกวันนี้ 
มันไม่ได้เกิดข้ึนด้วยตัวเองสักเท่าไร แต่เป็นเพราะ
มหาอ�านาจสนับสนุนให้เกิดสงคราม 

ประเด็นคือเรื่องของเกม ไม่ว่าจะเป็นเกมไหน 
การเมอืงในประเทศหรอืระหว่างประเทศก็จะมกีารสูร้บ
ระหว่างพรรคใหญ่และพรรคเล็กท่ีเป็นตัวแปร รวมทั้ง
เรื่องการวางแผนว่าจะกุมอ�านาจอย่างไรให้เหมาะสม 
แตเ่ป็นไปไมไ่ด้หรอกทีจ่ะเหลือมหาอ�านาจแค่ขัว้เดยีว 
เพราะมันต้องมีการสู้กัน เป็นการถ่วงดุลกันไปแบบนี้ 
เพราะถ้ากินรวบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โลกจะน่ากลัวมาก  
ดังนั้นความแตกต่างหลากหลายจึงสามารถช่วยไม่ให้
ทุกอย่างเลวร้ายเกินไป 

คุณคิดว่าตัวเองได้อะไรจากการดูซีรีส์เรื่องนี้
เรื่องสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานของคน ปัจจุบันมนุษย์ 
มเีรือ่งของมโนธรรมเข้ามาเก่ียวข้องมากกว่ายุคโบราณ  
เรารู้จักปฏิบัติต่อกันอย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้น แต่ใน 
Game of Thrones มันเป็นการบอกสันดานดิบของ
มนษุย์อย่างแท้จรงิ ได้คบืจะเอาศอก มพ้ืีนทีแ่ล้วก็อยาก
มีเพิ่ม มีพื้นที่แล้วกลัวคนอื่นคุกคามก็ต้องไปหาคนที่มี
อทิธิพลคอยค�า้ ไปสร้างพันธมติร ไปประสานผลประโยชน์ 
เมือ่ถูกคกุคามเยอะๆ ถ้าไม่พัฒนา ไม่ป้องกันตวัก็ตาย  
แล้วถึงจุดหน่ึงมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไป แต่จะเปลี่ยน
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Game of Thrones สร้างจากนิยาย A Song of Ice and Fire ของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน (George R. R. Martin) 
พอนาํมาดดัแปลงเปน็ซรีสีท์าง HBO กส็รา้งกระแสฮอืฮาไปท่ัวโลก สว่นหนึง่ของความนยิมทีป่ฏเิสธไมไ่ดค้อืตวัละครทีม่สีีสัน 
มีพัฒนาการ เผยให้เห็นมิติที่ลึกยิ่งขึ้นเมื่อเรื่องราวดําเนินต่อไป
 ว่ากันว่าศึกชิงบัลลังก์ที่เพ่ิงเปิดตัวซีซันท่ี 7 เต็มไปด้วยตัวละครที่มีปมทางจิต แต่ละตัวจะมีบุคลิกท่ีสะท้อนภาพของความด้ินรน 
เจ็บป่วยภายในใจ ท้ังในต้นฉบับนิยายและซีรีส์ท่ีฉายทางโทรทัศน์ เราได้เห็นโลกท่ีเต็มไปด้วยการลวงหลอก การปั่นหัวคุมเกม และ
ความละโมบ ตวัละครแทบทกุตวัต่างต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจเพ่ืออาณาจกัรหรอืชวิีตของตนจนมกีารวเิคราะห์เจาะลกึอย่างเป็นเรือ่งเป็นราว

หนึ่งในนั้นคือหนังสือชื่อ Game of Thrones Psychology: The Mind is Dark and Full of Terrors ที่ได้บรรณาธิการเป็นเทรวิส 
แลงลย์ี (Travis Langley) ศาสตราจารย์ด้านจติแพทย์จากมหาวทิยาลยัเฮนเดอร์สนั สเตท ซึง่มกัจะจบัภาพยนตร์และซรีส์ีดงัมาช�าแหละ
ในแง่จติวทิยาเป็นประจ�า การวเิคราะห์มหาศกึชงิบลัลังก์ในภาพรวมจะชีใ้ห้เห็นว่า ความรกัและความเกลยีดชัง ความดแีละความชัว่ร้าย 
ความต้องการและความโลภโมโทสัน ความบริสุทธ์ิใจต่อคนอื่นและความหลงตัวเอง เป็นแรงขับดันให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ที่ดีท่ีสุด
และเลวร้ายที่สุดได้อย่างไร ในยุคที่ไม่มีเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน การเล่นเกมเชิงจิตวิทยาโดยตัวละครเอกจึงแทบไร้ขีด
จ�ากัดใดๆ โดยสิ้นเชิง อันเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดมาตลอด 6 ซีซันที่ผ่านมา

แม้แต่บริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าอย่าง IBM ยังร่วมผสมโรงให้ปัญญาประดิษฐ์ วัตสัน (Watson) ของตนวิเคราะห์ตัวละครจากค�าพูด
และการกระท�าในภาพรวม นอกจากนีจิ้ตแพทย์และนกัจติวิทยาหลายรายยังมกีารวิเคราะห์แรงจงูใจ ความสมัพันธ์ ความปกตส่ิวนตัว 
โรคทางจติ ความกลวัจากประสบการณ์ตรง ซึง่ข้อมลูท้ังหมดอาจจะช่วยให้ผูช้มสามารถตัดสนิใจท�านายล่วงหน้าได้ว่า ตวัละครแบบไหน
ที่น่าจะอยู่รอดในศึกชิงบัลลังก์ที่จะจบลงในไม่ช้า

นิตยสาร THE STANDARD คัดเลือกตัวละครที่คิดว่ามีพัฒนาการทางด้านบุคลิกน่าสนใจที่สุด พร้อมสรุปลักษณะเด่นทางด้าน
จิตวิทยาของแต่ละตัว เพื่อให้การชม Game of Thrones ได้อรรถรสยิ่งขึ้น และนี่คือตัวละครโปรดของเรา...
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เจ็บป่วยภายในใจ ท้ังในต้นฉบับนิยายและซีรีส์ท่ีฉายทางโทรทัศน์ เราได้เห็นโลกท่ีเต็มไปด้วยการลวงหลอก การปั่นหัวคุมเกม และ

ว่ากันว่าศึกชิงบัลลังก์ที่เพ่ิงเปิดตัวซีซันท่ี 7 เต็มไปด้วยตัวละครที่มีปมทางจิต แต่ละตัวจะมีบุคลิกท่ีสะท้อนภาพของความด้ินรน 
เจ็บป่วยภายในใจ ท้ังในต้นฉบับนิยายและซีรีส์ท่ีฉายทางโทรทัศน์ เราได้เห็นโลกท่ีเต็มไปด้วยการลวงหลอก การปั่นหัวคุมเกม และ

ว่ากันว่าศึกชิงบัลลังก์ที่เพ่ิงเปิดตัวซีซันท่ี 7 เต็มไปด้วยตัวละครที่มีปมทางจิต แต่ละตัวจะมีบุคลิกท่ีสะท้อนภาพของความด้ินรน 

ความละโมบ ตวัละครแทบทกุตวัต่างต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจเพ่ืออาณาจกัรหรอืชวิีตของตนจนมกีารวเิคราะห์เจาะลกึอย่างเป็นเรือ่งเป็นราว
หนึ่งในนั้นคือหนังสือชื่อ 

ความละโมบ ตวัละครแทบทกุตวัต่างต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจเพ่ืออาณาจกัรหรอืชวิีตของตนจนมกีารวเิคราะห์เจาะลกึอย่างเป็นเรือ่งเป็นราว
หนึ่งในนั้นคือหนังสือชื่อ 

ความละโมบ ตวัละครแทบทกุตวัต่างต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจเพ่ืออาณาจกัรหรอืชวิีตของตนจนมกีารวเิคราะห์เจาะลกึอย่างเป็นเรือ่งเป็นราว
Game of Thrones Psychology: The Mind is Dark and Full of Terrors ที่ได้บรรณาธิการเป็นเทรวิส 

แลงลย์ี (Travis Langley) ศาสตราจารย์ด้านจติแพทย์จากมหาวทิยาลยัเฮนเดอร์สนั สเตท ซึง่มกัจะจบัภาพยนตร์และซรีส์ีดงัมาช�าแหละ
ในแง่จติวทิยาเป็นประจ�า การวเิคราะห์มหาศกึชงิบลัลงัก์ในภาพรวมจะชีใ้ห้เห็นว่า ความรักและความเกลยีดชัง ความดแีละความชัว่ร้าย 
ความต้องการและความโลภโมโทสัน ความบริสุทธ์ิใจต่อคนอื่นและความหลงตัวเอง เป็นแรงขับดันให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ที่ดีท่ีสุด
และเลวร้ายที่สุดได้อย่างไร ในยุคที่ไม่มีเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน การเล่นเกมเชิงจิตวิทยาโดยตัวละครเอกจึงแทบไร้ขีด
ความต้องการและความโลภโมโทสัน ความบริสุทธ์ิใจต่อคนอื่นและความหลงตัวเอง เป็นแรงขับดันให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ที่ดีท่ีสุด
และเลวร้ายที่สุดได้อย่างไร ในยุคที่ไม่มีเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน การเล่นเกมเชิงจิตวิทยาโดยตัวละครเอกจึงแทบไร้ขีด
ความต้องการและความโลภโมโทสัน ความบริสุทธ์ิใจต่อคนอื่นและความหลงตัวเอง เป็นแรงขับดันให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ที่ดีท่ีสุด

จ�ากัดใดๆ โดยสิ้นเชิง อันเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดมาตลอด 6 ซีซันที่ผ่านมา
และเลวร้ายที่สุดได้อย่างไร ในยุคที่ไม่มีเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน การเล่นเกมเชิงจิตวิทยาโดยตัวละครเอกจึงแทบไร้ขีด
จ�ากัดใดๆ โดยสิ้นเชิง อันเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดมาตลอด 6 ซีซันที่ผ่านมา
และเลวร้ายที่สุดได้อย่างไร ในยุคที่ไม่มีเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน การเล่นเกมเชิงจิตวิทยาโดยตัวละครเอกจึงแทบไร้ขีด

แม้แต่บริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าอย่าง IBM ยังร่วมผสมโรงให้ปัญญาประดิษฐ์ วัตสัน (Watson) ของตนวิเคราะห์ตัวละครจากค�าพูด
จ�ากัดใดๆ โดยสิ้นเชิง อันเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดมาตลอด 6 ซีซันที่ผ่านมา

แม้แต่บริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าอย่าง IBM ยังร่วมผสมโรงให้ปัญญาประดิษฐ์ วัตสัน (Watson) ของตนวิเคราะห์ตัวละครจากค�าพูด
จ�ากัดใดๆ โดยสิ้นเชิง อันเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดมาตลอด 6 ซีซันที่ผ่านมา

และการกระท�าในภาพรวม นอกจากนีจิ้ตแพทย์และนกัจติวิทยาหลายรายยังมกีารวเิคราะห์แรงจงูใจ ความสมัพันธ์ ความปกตส่ิวนตัว 
แม้แต่บริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าอย่าง IBM ยังร่วมผสมโรงให้ปัญญาประดิษฐ์ วัตสัน (Watson) ของตนวิเคราะห์ตัวละครจากค�าพูด

และการกระท�าในภาพรวม นอกจากนีจิ้ตแพทย์และนกัจติวิทยาหลายรายยังมกีารวเิคราะห์แรงจงูใจ ความสมัพันธ์ ความปกตส่ิวนตัว 
แม้แต่บริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าอย่าง IBM ยังร่วมผสมโรงให้ปัญญาประดิษฐ์ วัตสัน (Watson) ของตนวิเคราะห์ตัวละครจากค�าพูด

โรคทางจติ ความกลวัจากประสบการณ์ตรง ซึง่ข้อมลูท้ังหมดอาจจะช่วยให้ผูช้มสามารถตัดสนิใจท�านายล่วงหน้าได้ว่า ตวัละครแบบไหน
และการกระท�าในภาพรวม นอกจากนีจิ้ตแพทย์และนกัจติวิทยาหลายรายยังมกีารวเิคราะห์แรงจงูใจ ความสมัพันธ์ ความปกตส่ิวนตัว 
โรคทางจติ ความกลวัจากประสบการณ์ตรง ซึง่ข้อมลูท้ังหมดอาจจะช่วยให้ผูช้มสามารถตัดสนิใจท�านายล่วงหน้าได้ว่า ตวัละครแบบไหน
และการกระท�าในภาพรวม นอกจากนีจิ้ตแพทย์และนกัจติวิทยาหลายรายยังมกีารวเิคราะห์แรงจงูใจ ความสมัพันธ์ ความปกตส่ิวนตัว 

ที่น่าจะอยู่รอดในศึกชิงบัลลังก์ที่จะจบลงในไม่ช้า
นิตยสาร THE STANDARD คัดเลือกตัวละครที่คิดว่ามีพัฒนาการทางด้านบุคลิกน่าสนใจที่สุด พร้อมสรุปลักษณะเด่นทางด้าน

จิตวิทยาของแต่ละตัว เพื่อให้การชม Game of Thrones ได้อรรถรสยิ่งขึ้น และนี่คือตัวละครโปรดของเรา...
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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) 
พอนาํมาดดัแปลงเปน็ซรีสีท์าง HBO กส็รา้งกระแสฮอืฮาไปท่ัวโลก สว่นหนึง่ของความนยิมทีป่ฏเิสธไมไ่ดคื้อตวัละครท่ีมีสีสัน 
มีพัฒนาการ เผยให้เห็นมิติที่ลึกยิ่งขึ้นเมื่อเรื่องราวดําเนินต่อไป
 ว่ากันว่าศึกชิงบัลลังก์ที่เพ่ิงเปิดตัวซีซันท่ี 7 เต็มไปด้วยตัวละครที่มีปมทางจิต แต่ละตัวจะมีบุคลิกท่ีสะท้อนภาพของความดิ้นรน 
เจ็บป่วยภายในใจ ท้ังในต้นฉบับนิยายและซีรีส์ท่ีฉายทางโทรทัศน์ เราได้เห็นโลกท่ีเต็มไปด้วยการลวงหลอก การปั่นหัวคุมเกม และ
ความละโมบ ตวัละครแทบทกุตวัต่างต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจเพ่ืออาณาจกัรหรอืชวิีตของตนจนมกีารวเิคราะห์เจาะลึกอย่างเป็นเรือ่งเป็นราว

หนึ่งในนั้นคือหนังสือชื่อ Game of Thrones Psychology: The Mind is Dark and Full of Terrors ที่ได้บรรณาธิการเป็นเทรวิส 
แลงลย์ี (Travis Langley) ศาสตราจารย์ด้านจติแพทย์จากมหาวทิยาลัยเฮนเดอร์สัน สเตท ซึง่มกัจะจบัภาพยนตร์และซรีส์ีดงัมาช�าแหละ
ในแง่จติวทิยาเป็นประจ�า การวเิคราะห์มหาศกึชงิบลัลังก์ในภาพรวมจะชีใ้ห้เหน็ว่า ความรกัและความเกลยีดชงั ความดแีละความชัว่ร้าย 
ความต้องการและความโลภโมโทสัน ความบริสุทธ์ิใจต่อคนอื่นและความหลงตัวเอง เป็นแรงขับดันให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ที่ดีท่ีสุด
และเลวร้ายที่สุดได้อย่างไร ในยุคที่ไม่มีเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน การเล่นเกมเชิงจิตวิทยาโดยตัวละครเอกจึงแทบไร้ขีด
จ�ากัดใดๆ โดยสิ้นเชิง อันเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดมาตลอด 6 ซีซันที่ผ่านมา

แม้แต่บริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าอย่าง IBM ยังร่วมผสมโรงให้ปัญญาประดิษฐ์ วัตสัน (Watson) ของตนวิเคราะห์ตัวละครจากค�าพูด
และการกระท�าในภาพรวม นอกจากนีจิ้ตแพทย์และนกัจติวิทยาหลายรายยังมกีารวิเคราะห์แรงจงูใจ ความสมัพันธ์ ความปกตส่ิวนตวั 
โรคทางจติ ความกลวัจากประสบการณ์ตรง ซึง่ข้อมลูทัง้หมดอาจจะช่วยให้ผูช้มสามารถตัดสนิใจท�านายล่วงหน้าได้ว่า ตวัละครแบบไหน
ที่น่าจะอยู่รอดในศึกชิงบัลลังก์ที่จะจบลงในไม่ช้า

นิตยสาร THE STANDARD คัดเลือกตัวละครที่คิดว่ามีพัฒนาการทางด้านบุคลิกน่าสนใจที่สุด พร้อมสรุปลักษณะเด่นทางด้าน
จิตวิทยาของแต่ละตัว เพื่อให้การชม Game of Thrones ได้อรรถรสยิ่งขึ้น และนี่คือตัวละครโปรดของเรา...
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Game of Thrones สร้างจากนิยาย A Song of Ice and Fire ของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน (George R. R. Martin) 
พอนาํมาดดัแปลงเปน็ซรีสีท์าง HBO กส็รา้งกระแสฮอืฮาไปท่ัวโลก สว่นหนึง่ของความนยิมทีป่ฏเิสธไมไ่ดคื้อตวัละครท่ีมีสีสัน 
มีพัฒนาการ เผยให้เห็นมิติที่ลึกยิ่งขึ้นเมื่อเรื่องราวดําเนินต่อไป

ว่ากันว่าศึกชิงบัลลังก์ที่เพ่ิงเปิดตัวซีซันท่ี 7 เต็มไปด้วยตัวละครที่มีปมทางจิต แต่ละตัวจะมีบุคลิกท่ีสะท้อนภาพของความดิ้นรน 
เจ็บป่วยภายในใจ ท้ังในต้นฉบับนิยายและซีรีส์ท่ีฉายทางโทรทัศน์ เราได้เห็นโลกท่ีเต็มไปด้วยการลวงหลอก การปั่นหัวคุมเกม และ

ว่ากันว่าศึกชิงบัลลังก์ที่เพ่ิงเปิดตัวซีซันท่ี 7 เต็มไปด้วยตัวละครที่มีปมทางจิต แต่ละตัวจะมีบุคลิกท่ีสะท้อนภาพของความดิ้นรน 
เจ็บป่วยภายในใจ ท้ังในต้นฉบับนิยายและซีรีส์ท่ีฉายทางโทรทัศน์ เราได้เห็นโลกท่ีเต็มไปด้วยการลวงหลอก การปั่นหัวคุมเกม และ

ว่ากันว่าศึกชิงบัลลังก์ที่เพ่ิงเปิดตัวซีซันท่ี 7 เต็มไปด้วยตัวละครที่มีปมทางจิต แต่ละตัวจะมีบุคลิกท่ีสะท้อนภาพของความดิ้นรน 

ความละโมบ ตวัละครแทบทกุตวัต่างต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจเพ่ืออาณาจกัรหรอืชวิีตของตนจนมกีารวเิคราะห์เจาะลึกอย่างเป็นเรือ่งเป็นราว
หนึ่งในนั้นคือหนังสือชื่อ 

ความละโมบ ตวัละครแทบทกุตวัต่างต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจเพ่ืออาณาจกัรหรอืชวิีตของตนจนมกีารวเิคราะห์เจาะลึกอย่างเป็นเรือ่งเป็นราว
หนึ่งในนั้นคือหนังสือชื่อ 

ความละโมบ ตวัละครแทบทกุตวัต่างต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจเพ่ืออาณาจกัรหรอืชวิีตของตนจนมกีารวเิคราะห์เจาะลึกอย่างเป็นเรือ่งเป็นราว
Game of Thrones Psychology: The Mind is Dark and Full of Terrors ที่ได้บรรณาธิการเป็นเทรวิส 
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ทา่มกลางตวัละครทีม่สีภาพจติไมป่กตมิากมาย แดเนรสิเป็นหนึง่ในตวัเอกทีเ่รยีกไดว่้า
มีความเป็นมนุษย์ปกติมากที่สุดในเรื่อง

เจ้าหญิงจากตระกูลทาร์แกเรียนที่กลายมาเป็น ‘คาลีซี’ (ราชินี) แห่งโดธรากี เป็นหนึ่งใน
ผูร้อดของชวิีตของราชวงศ์ทาร์แกเรยีนทีเ่หลอือยู่ แต่ต้องระหกระเหนิจากบ้านเกิดในเวสเทอรอส
มาตั้งแต่เด็ก ชะตาชีวิตผกผันเมื่อพ่ีชายบังคับให้เธอแต่งงานกับคาล โดรโก และกลายเป็น
จุดหักเหท่ีท�าให้เราได้เห็นตัวละครน้ีพัฒนาจากเด็กสาวไร้เดียงสาผู้หวาดกลัวไปสู่การเป็น
หญิงสาวที่มีความทะเยอทะยานและต้องการแก้แค้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

แดเนรสิเป็นตวัละครทีค่นดูได้เหน็พัฒนาการมากท่ีสดุตวัหน่ึง เธอไม่มอีาการป่วยทางจติ 
และไม่ใช่พวกหลงรูปตัวเอง แต่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น และไม่เหลิงในอ�านาจ ทั้งยัง
สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ บนพ้ืนฐานของเหตุผล ท�าให้เป็นหนึ่งในตัวละครที่
คนดูชอบท่ีสุด ปัญญาประดิษฐ์วัตสันจากค่าย IBM ยกให้แดเนริสเป็นตัวละครท่ีมีความ
รอบคอบมากเกือบจะเป็นอันดับหนึ่ง

แดเนรสิก้าวสูก่ารเป็นผูป้กครองทีม่ัน่อกมัน่ใจ และสิง่เดยีวทีเ่ธอต้องการนับตัง้แต่ต้นเรือ่ง
คือการได้กลับคืนสู่แผ่นดินเกิด ประสบการณ์ในหน้าที่ปกครองอาณาจักรโดธรากีท�าให้เธอ
แกร่งและมั่นอกมั่นใจขึ้น ขณะเดียวกันเธอยังสามารถรักษาจิตท่ีมีเมตตาไว้ได้ตลอดทั้งเรื่อง 
แต่เราจะได้เหน็การเปลีย่นแปลงอะไรหรือไม่ในซซีนัใหม่ คงต้องรอพิสจูน์กันจนถึงตอนสุดท้าย
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แกร่งและมั่นอกมั่นใจขึ้น ขณะเดียวกันเธอยังสามารถรักษาจิตท่ีมีเมตตาไว้ได้ตลอดทั้งเรื่อง 
คือการได้กลับคืนสู่แผ่นดินเกิด ประสบการณ์ในหน้าที่ปกครองอาณาจักรโดธรากีท�าให้เธอ
แกร่งและมั่นอกมั่นใจขึ้น ขณะเดียวกันเธอยังสามารถรักษาจิตท่ีมีเมตตาไว้ได้ตลอดทั้งเรื่อง 
คือการได้กลับคืนสู่แผ่นดินเกิด ประสบการณ์ในหน้าที่ปกครองอาณาจักรโดธรากีท�าให้เธอ

แต่เราจะได้เหน็การเปลีย่นแปลงอะไรหรอืไม่ในซซีนัใหม่ คงต้องรอพิสจูน์กันจนถึงตอนสุดท้าย

“ข้ำคือแดเนริส 
สตอร์มบอร์น
แห่งตระกูล

ทำร์แกเรียน แห่ง
สำยเลือดโอลด์
วำลยีเรีย ข้ำเป็น
บุตรีแห่งมังกร 
และข้ำขอสำบำน
ต่อหน้ำเจ้ำว่ำใคร
ก็ตำมที่ท�ำร้ำยเจ้ำ 
มนัจะตอ้งตำยอยำ่ง
เจ็บปวดทรมำน”

แดเนริส 
สตอร์มบอร์น 
ทาร์แกเรียน 
รับบทโดย 

เอมิเลีย คลาร์ก

แดเนริส 
สตอร์มบอร์น 
ทาร์แกเรียน 
รับบทโดย 

สตอร์มบอร์น 
ทาร์แกเรียน 
รับบทโดย รับบทโดย รับบทโดย 

เอมิเลีย คลาร์ก

ทาร์แกเรียน 

แดเนริส 
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JON SNOW

บุตรนอกสมรสของ เอ็ดดาร์ก (เน็ด) สตาร์ก เป็นนักคิดท่ีช่างสังเกตและมีฝีมือ
ด้านดาบแบบหาตัวจับยาก

ในด้านความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว จอนเป็นคนนอกของตระกูลสตาร์ก และรู้สึกอยู่เสมอ
ว่าตนไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ท�าให้การมีตัวตนในโลกแห่ง 7 อาณาจักรไม่ง่ายนัก

น่ีคอืปมในใจท่ีท�าให้จอนมบีคุลกิของคนท่ีเก็บกด เก็บความรูส้กึ เก็บเน้ือเก็บตวั และเป็น
ตัวละครที่มีผลการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาเป็นอันดับต้นๆ ในด้านความประหม่า

ท่ามกลางสมาชกิครอบครวัท่ีมภีาวะซมึเศร้า นักวิเคราะห์มองว่าจอนเองก็มคีวามผดิปกติ
ทางอารมณ์ตามฤดู (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) และอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
นับตัง้แต่ตวัละครนีเ้ดินทางขึน้เหนอื ทีซ่ึง่อากาศหนาวและตอนกลางวันสัน้ย่ิงท�าให้สถานการณ์
แย่ลง

จากตอนแรกๆ ของเรื่องที่เราได้เห็นจอนหยอกล้อกับสมาชิกครอบครัวในวินเทอร์เฟล 
สีหน้าค่าตาของตัวละครนี้กลับอมทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ก่อนที่ครอบครัวจะถูก
ท�าลาย ตัวเองถูกหักหลังจนเสียชีวิตในตอนปิดท้ายซีซัน 5 และฟนคืนชีพกลับมามีบทบาท
อกีครัง้อย่างทีเ่ราได้เห็นกัน

จอน สโนว์
รับบทโดย 

คิต แฮริงตัน

“ทุกคนที่เดินอยู่
บนโลกนี้ต่ำงมี

เงำทำบลงบนพ้ืน 
เงำของบำงคน
ผอมบำง ขณะที่
ของคนอื่นอำจจะ

ยืดยำวและ
ด�ำทะมึน”

JON SNOW

บุตรนอกสมรสของ เอ็ดดาร์ก (เน็ด) สตาร์ก เป็นนักคิดท่ีช่างสังเกตและมีฝีมือ
ด้านดาบแบบหาตัวจับยาก

ในด้านความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว จอนเป็นคนนอกของตระกูลสตาร์ก และรู้สึกอยู่เสมอ
ว่าตนไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ท�าให้การมีตัวตนในโลกแห่ง 7 อาณาจักรไม่ง่ายนัก

น่ีคอืปมในใจท่ีท�าให้จอนมบีคุลกิของคนท่ีเก็บกด เก็บความรูส้กึ เก็บเน้ือเก็บตวั และเป็น
ตัวละครที่มีผลการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาเป็นอันดับต้นๆ ในด้านความประหม่า

ท่ามกลางสมาชกิครอบครวัท่ีมภีาวะซมึเศร้า นักวิเคราะห์มองว่าจอนเองก็มคีวามผดิปกติ
ตัวละครที่มีผลการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาเป็นอันดับต้นๆ ในด้านความประหม่า

ท่ามกลางสมาชกิครอบครวัท่ีมภีาวะซมึเศร้า นักวิเคราะห์มองว่าจอนเองก็มคีวามผดิปกติ
ตัวละครที่มีผลการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาเป็นอันดับต้นๆ ในด้านความประหม่า

ทางอารมณ์ตามฤดู (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) และอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
นบัตัง้แต่ตวัละครนีเ้ดินทางข้ึนเหนอื ทีซ่ึง่อากาศหนาวและตอนกลางวันสัน้ย่ิงท�าให้สถานการณ์
ทางอารมณ์ตามฤดู (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) และอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
นบัตัง้แต่ตวัละครนีเ้ดินทางข้ึนเหนอื ทีซ่ึง่อากาศหนาวและตอนกลางวันสัน้ย่ิงท�าให้สถานการณ์
ทางอารมณ์ตามฤดู (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) และอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

แย่ลง
จากตอนแรกๆ ของเรื่องที่เราได้เห็นจอนหยอกล้อกับสมาชิกครอบครัวในวินเทอร์เฟล 

สีหน้าค่าตาของตัวละครนี้กลับอมทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ก่อนที่ครอบครัวจะถูก
จากตอนแรกๆ ของเรื่องที่เราได้เห็นจอนหยอกล้อกับสมาชิกครอบครัวในวินเทอร์เฟล 

สีหน้าค่าตาของตัวละครนี้กลับอมทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ก่อนที่ครอบครัวจะถูก
จากตอนแรกๆ ของเรื่องที่เราได้เห็นจอนหยอกล้อกับสมาชิกครอบครัวในวินเทอร์เฟล 

ท�าลาย ตัวเองถูกหักหลังจนเสียชีวิตในตอนปิดท้ายซีซัน 5 และฟนคืนชีพกลับมามีบทบาท
สีหน้าค่าตาของตัวละครนี้กลับอมทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ก่อนที่ครอบครัวจะถูก
ท�าลาย ตัวเองถูกหักหลังจนเสียชีวิตในตอนปิดท้ายซีซัน 5 และฟนคืนชีพกลับมามีบทบาท
สีหน้าค่าตาของตัวละครนี้กลับอมทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ก่อนที่ครอบครัวจะถูก

อกีครัง้อย่างทีเ่ราได้เห็นกัน
ท�าลาย ตัวเองถูกหักหลังจนเสียชีวิตในตอนปิดท้ายซีซัน 5 และฟนคืนชีพกลับมามีบทบาท
อกีครัง้อย่างทีเ่ราได้เห็นกัน
ท�าลาย ตัวเองถูกหักหลังจนเสียชีวิตในตอนปิดท้ายซีซัน 5 และฟนคืนชีพกลับมามีบทบาท

จอน สโนว์
รับบทโดย 

คิต แฮริงตัน

“ทุกคนที่เดินอยู่
บนโลกนี้ต่ำงมี

เงำทำบลงบนพ้ืน 
เงำของบำงคน
ผอมบำง ขณะที่
ของคนอื่นอำจจะ

ยืดยำวและ
ด�ำทะมึน”

จอน สโนว์
รับบทโดย 

คิต แฮริงตัน

จอน สโนว์จอน สโนว์
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ท่ามกลางสมาชกิครอบครวัทีม่ภีาวะซมึเศร้า นักวิเคราะห์มองว่าจอนเองก็มคีวามผดิปกติ
ทางอารมณ์ตามฤดู (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) และอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
นับตัง้แต่ตวัละครนีเ้ดินทางขึน้เหนอื ทีซ่ึง่อากาศหนาวและตอนกลางวันสัน้ย่ิงท�าให้สถานการณ์
แย่ลง

จากตอนแรกๆ ของเรื่องที่เราได้เห็นจอนหยอกล้อกับสมาชิกครอบครัวในวินเทอร์เฟล 
สีหน้าค่าตาของตัวละครนี้กลับอมทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ก่อนที่ครอบครัวจะถูก
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บุตรนอกสมรสของ เอ็ดดาร์ก (เน็ด) สตาร์ก เป็นนักคิดท่ีช่างสังเกตและมีฝีมือ
ด้านดาบแบบหาตัวจับยาก

ในด้านความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว จอนเป็นคนนอกของตระกูลสตาร์ก และรู้สึกอยู่เสมอ
ว่าตนไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ท�าให้การมีตัวตนในโลกแห่ง 7 อาณาจักรไม่ง่ายนัก

น่ีคอืปมในใจท่ีท�าให้จอนมบีคุลกิของคนท่ีเก็บกด เก็บความรูส้กึ เก็บเนือ้เก็บตวั และเป็น
ตัวละครที่มีผลการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาเป็นอันดับต้นๆ ในด้านความประหม่า

ท่ามกลางสมาชกิครอบครวัทีม่ภีาวะซมึเศร้า นักวิเคราะห์มองว่าจอนเองก็มคีวามผดิปกติ
ตัวละครที่มีผลการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาเป็นอันดับต้นๆ ในด้านความประหม่า

ท่ามกลางสมาชกิครอบครวัทีม่ภีาวะซมึเศร้า นักวิเคราะห์มองว่าจอนเองก็มคีวามผดิปกติ
ตัวละครที่มีผลการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาเป็นอันดับต้นๆ ในด้านความประหม่า

ทางอารมณ์ตามฤดู (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) และอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
นบัตัง้แต่ตวัละครนีเ้ดินทางข้ึนเหนอื ทีซ่ึง่อากาศหนาวและตอนกลางวันสัน้ย่ิงท�าให้สถานการณ์
ทางอารมณ์ตามฤดู (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) และอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
นบัตัง้แต่ตวัละครนีเ้ดินทางข้ึนเหนอื ทีซ่ึง่อากาศหนาวและตอนกลางวันสัน้ย่ิงท�าให้สถานการณ์
ทางอารมณ์ตามฤดู (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) และอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

แย่ลง
จากตอนแรกๆ ของเรื่องที่เราได้เห็นจอนหยอกล้อกับสมาชิกครอบครัวในวินเทอร์เฟล 

สีหน้าค่าตาของตัวละครนี้กลับอมทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ก่อนที่ครอบครัวจะถูก
จากตอนแรกๆ ของเรื่องที่เราได้เห็นจอนหยอกล้อกับสมาชิกครอบครัวในวินเทอร์เฟล 

สีหน้าค่าตาของตัวละครนี้กลับอมทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ก่อนที่ครอบครัวจะถูก
จากตอนแรกๆ ของเรื่องที่เราได้เห็นจอนหยอกล้อกับสมาชิกครอบครัวในวินเทอร์เฟล 

ท�าลาย ตัวเองถูกหักหลังจนเสียชีวิตในตอนปิดท้ายซีซัน 5 และฟนคืนชีพกลับมามีบทบาท
สีหน้าค่าตาของตัวละครนี้กลับอมทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ก่อนที่ครอบครัวจะถูก
ท�าลาย ตัวเองถูกหักหลังจนเสียชีวิตในตอนปิดท้ายซีซัน 5 และฟนคืนชีพกลับมามีบทบาท
สีหน้าค่าตาของตัวละครนี้กลับอมทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ก่อนที่ครอบครัวจะถูก
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“หำกข้ำ
จะต้องตำย ขอให้
ข้ำตำยในตอนที่
ส่วนหนึ่งของข้ำ
ยังมีชีวิตอยู่”

ซานซาไดร้บัการวเิคราะหใ์นแงจ่ติวทิยาวา่เปน็หนึง่ในตวัละครเดน่ในเรือ่งทีด่เูปน็คนปกติ
มากที่สุด 

เธอเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลสตาร์ก เริ่มต้นบทบาทด้วยการเป็นสาวน้อยใสซื่อที่มี
ความงามเป็นทั้งอาวุธที่ให้ประโยชน์และโทษในคราวเดียวกัน ก่อนจะผ่านประสบการณ์ชีวิต
ที่เคี่ยวกร�าให้เธอเข้มแข็งและยืนหยัดเพื่อตระกูลที่รัก

สาวน้อยวัย 12 ป มองภาพชีวิตตนในตอนต้นแบบในเทพนิยาย และห่วงแต่เรื่องการได้
แต่งงานกับ จอฟฟรีย์ บาราเธียน เท่าน้ัน แต่ความโหดร้ายในโลกแห่งความเป็นจริงท�าให้
คนดูได้เห็นภาพของเธอที่เปลี่ยนไป สาวน้อยท่ีอ่อนแอปวกเปยกเป็นแค่เปลือกนอกของ
ซานซาเท่านั้น เพราะเมื่อชะตาชีวิตเล่นบทโหดกับเธอ เราก็ได้เห็นว่าซานซามีความแข็งแกร่ง
ทางด้านจิตใจไม่น้อยไปกว่าชาย เธอจงึโตขึน้เป็นหญงิสาวทีม่ีพฒันาการทางอารมณ์ทีม่ั่นคง

เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางว่าตัวละครหญิงในเรื่องนี้มีความโดดเด่นในเรื่องความ
กล้าหาญย่ิงกว่าตวัละครชาย และปัญญาประดษิฐ์วตัสนัของค่าย IBM ชีช้ดัผ่านการวิเคราะห์
ค�าพูดและการกระท�าของตวัละครจ�านวนผูห้ญิงทัง้หมดแล้วลงความเหน็ว่า ซานซาแสดงออก
ถงึความกล้าหาญมากกว่าตัวละครใดๆ 
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ตัวเล็ก ใจใหญ่ ดื่มจัด และหมกมุ่นอยู่กับกามตัณหาตั้งแต่ฉากเปิดตัว ทีเรียนจึงเป็น
หนึง่ในตวัละครท่ีสร้างสสีนัและเพ่ิมความสนกุสนานให้กบัการดาํเนนิเรือ่ง และเปน็หนึง่ใน
ตัวละครโปรดของผู้ชมอย่างไม่มีข้อกังขา

การติดเหล้าอาจจะเป็นอาการป่วยหลักของทีเรียน ทางออกในการขับไล่ภาวะเครียด
จากการเป็นคนแคระที่ครอบครัวไม่ให้ความส�าคัญ และการเห็นสมาชิกครอบครัวหมกมุ่น
อยู่กับการแย่งชิงอ�านาจก็คือการดื่มที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

เทียบกับพ่ีน้องสายเลือดเดียวกัน ทีเรียนดูจะมีความมั่นคงและเข้มแข็งทางด้านจิตใจ
มากกว่า แม้การดืม่แต่หัววันจนเป็นนิสยัอาจจะมาจากความรูส้กึทีว่่าตวัเขาไม่สามารถควบคมุ
ชะตาชวิีตตนเอง แต่หนุม่ทีด่จูะไม่ยินดยิีนร้ายกับเรือ่งใดๆ กลบัยึดมัน่ในหลกัการและมารยาท
ทางสังคม

เมือ่สรรีะของร่างกายเป็นอปุสรรคท่ีท�าให้ทเีรยีนไม่เหมาะกับการสู้รบพะบูต๊ามสภาพสงัคม
ในเวลาน้ัน เจ้าตวัจงึเลอืกตดิอาวุธและเสรมิก�าลงัสมองให้มศีกัยภาพในการมองเกมชงิอ�านาจ
แบบฝ่ายบุนด้วยการเป็นนกัอ่าน เราจงึเหน็ได้ชดัว่าทเีรยีนรูจ้ดุอ่อน-จดุแขง็ของคูส่นทนา และ
เรามกัได้ยินค�าคม การแสดงความคดิเห็นแบบตรงไปตรงมา และการโต้แย้งท่ีคมคายออกจาก
ปากตัวละครตัวน้ีเป็นประจ�า กลายเป็นตัวละครที่มีความขัดแย้งกับภาพลักษณ์ท่ีคนดูเห็น 
เป็นคนตัวเล็กที่มีความรู้กว้างขวาง สมกับประโยคที่เจ้าตัวพูดในตอนแรกๆ ว่า “Life is full of 
little ironies.”

“เมื่อเจ้ำฉีกลิ้น
ของมนุษย์ผู้ใด
ออก เจ้ำไม่ได้
ก�ำลังพิสูจน์ว่ำ

มันผู้นั้นกล่ำวเท็จ 
เจ้ำเพียงแต่จะ
บอกโลกให้รู้ว่ำ 
เจ้ำกลัวในส่ิง
ที่มันอำจจะพูด

ต่ำงหำก”

TYRION ‘THE IMP’ 
LANNISTER

ทีเรียน (ดิ อิมป์) 
แลนนิสเตอร์
รับบทโดย

 ปีเตอร์ ดิงก์เลจ
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CERSEI LANNISTER 

หากจะใหช้ีชั้ดวา่ตวัละครใดมคีวามผิดปกตทิางจติหรือมปีมในใจมากท่ีสดุในเร่ือง ราชนิี
เซอรซ์คีงเป็นตัวเลือกแรกของแทบทุกคน

เซอร์ซีมีเล่ห์เหลี่ยม เป็นจอมวางแผน และทะเยอทะยานอย่างที่สุด ด้วยท่าทีสง่าผ่าเผย 
สายตามอี�านาจ แต่ซ่อนความร้ายกาจและความเปราะบางอยู่ในท ีเพราะมคีวามลบัมากมาย
ที่ต้องปกปิด เธอจึงสามารถท�าได้ทุกอย่างเพ่ือสืบทอดอ�านาจให้กับตระกูล แม้จะหมายถึง
การต้องข้ามหัวและก�าจัดใครระหว่างทาง เซอร์ซีให้ความส�าคัญกับตัวเองเป็นหลัก และ
ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใครเลย กลายเป็นสาเหตุที่เธอสร้างศัตรูไปทุกที่

 นอกจากการมีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับคนในสายเลือดเดียวกัน อาการป่วยและปม
ทางจติอื่นๆ ที่เซอร์ซีมีก็ดูจะมากมายกว่าตัวละครอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น อาการติดเหล้า มีบุคลิก
หลงรูปตัวเอง เป็นโรคหวาดระแวง และโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial 
Personality Disorder) แม้ตัวละครตัวนี้จะชอบเข้าสังคมและดื่มจัดเป็นประจ�า

ผลท่ีออกมาจงึกลายเป็นราชนิเีซอร์ซจีอมบงการ โหดร้าย ไร้ความปราน ีเป็นลกัษณะของ
คนท่ีไม่ควรจะมใีครเชือ่ใจด้วยประการท้ังปวง เป็นหน่ึงในตวัละครทางโทรทัศน์ท่ีคนชอบน้อย
ที่สุด เป็นตัวละครที่คนดูอาจจะเกลียด แต่ถ้าวัดจากความสนุกในการชม ส่วนหนึ่งคงปฏิเสธ
ไม่ได้ถึงเสน่ห์ของเซอร์ซีที่ท�าให้เรื่องราวการห�้าหั่นชิงบัลลังก์มีความเข้มข้น น่าลุ้น น่าติดตาม
ไม่น้อย 

“ผู้คนจะซุบซิบ 
หำเรื่องข�ำขัน

เยย้หยัน เชิญเลย 
คนพวกนัน้เป็น

เพียงฝุ่น ไม่ได้อยู่
ในสำยตำข้ำ
แม้แต่น้อย”

เซอร์ซี
 แลนนิสเตอร์

รับบทโดย 
ลีนา เฮดีย์
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เซอร์ซีมีเล่ห์เหลี่ยม เป็นจอมวางแผน และทะเยอทะยานอย่างที่สุด ด้วยท่าทีสง่าผ่าเผย 
สายตามอี�านาจ แต่ซ่อนความร้ายกาจและความเปราะบางอยู่ในท ีเพราะมคีวามลบัมากมาย
ที่ต้องปกปิด เธอจึงสามารถท�าได้ทุกอย่างเพ่ือสืบทอดอ�านาจให้กับตระกูล แม้จะหมายถึง
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หลงรูปตัวเอง เป็นโรคหวาดระแวง และโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial 
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หลงรูปตัวเอง เป็นโรคหวาดระแวง และโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial 
Personality Disorder) แม้ตัวละครตัวนี้จะชอบเข้าสังคมและดื่มจัดเป็นประจ�า
หลงรูปตัวเอง เป็นโรคหวาดระแวง และโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial 

ผลท่ีออกมาจงึกลายเป็นราชนิเีซอร์ซจีอมบงการ โหดร้าย ไร้ความปราน ีเป็นลกัษณะของ
คนท่ีไม่ควรจะมใีครเชือ่ใจด้วยประการท้ังปวง เป็นหน่ึงในตวัละครทางโทรทัศน์ท่ีคนชอบน้อย
ที่สุด เป็นตัวละครที่คนดูอาจจะเกลียด แต่ถ้าวัดจากความสนุกในการชม ส่วนหนึ่งคงปฏิเสธ
ไม่ได้ถึงเสน่ห์ของเซอร์ซีที่ท�าให้เรื่องราวการห�้าหั่นชิงบัลลังก์มีความเข้มข้น น่าลุ้น น่าติดตาม
ที่สุด เป็นตัวละครที่คนดูอาจจะเกลียด แต่ถ้าวัดจากความสนุกในการชม ส่วนหนึ่งคงปฏิเสธ
ไม่ได้ถึงเสน่ห์ของเซอร์ซีที่ท�าให้เรื่องราวการห�้าหั่นชิงบัลลังก์มีความเข้มข้น น่าลุ้น น่าติดตาม
ที่สุด เป็นตัวละครที่คนดูอาจจะเกลียด แต่ถ้าวัดจากความสนุกในการชม ส่วนหนึ่งคงปฏิเสธ

ไม่น้อย 

“ผู้คนจะซุบซิบ 
หำเรื่องข�ำขัน

เยย้หยัน เชิญเลย 
คนพวกนัน้เป็น

เพียงฝุ่น ไม่ได้อยู่
ในสำยตำข้ำ
แม้แต่น้อย”

เซอร์ซี
 แลนนิสเตอร์

รับบทโดย 
ลีนา เฮดีย์
รับบทโดย 

เซอร์ซี
 แลนนิสเตอร์

เซอร์ซี
 แลนนิสเตอร์

รับบทโดย 
ลีนา เฮดีย์

เซอร์ซี
 แลนนิสเตอร์

เซอร์ซี
 แลนนิสเตอร์

30 THESTANDARD.CO

STND 02 00 COVER STORY proofread ple-por.indd   30 7/19/2560 BE   5:48 PM



30 THESTANDARD.CO

CERSEI LANNISTER 

หากจะใหช้ีชั้ดวา่ตวัละครใดมคีวามผดิปกตทิางจติหรือมปีมในใจมากท่ีสุดในเรือ่ง ราชนิี
เซอรซ์คีงเป็นตัวเลือกแรกของแทบทุกคน

เซอร์ซีมีเล่ห์เหลี่ยม เป็นจอมวางแผน และทะเยอทะยานอย่างที่สุด ด้วยท่าทีสง่าผ่าเผย 
สายตามอี�านาจ แต่ซ่อนความร้ายกาจและความเปราะบางอยู่ในท ีเพราะมคีวามลบัมากมาย
ท่ีต้องปกปิด เธอจึงสามารถท�าได้ทุกอย่างเพ่ือสืบทอดอ�านาจให้กับตระกูล แม้จะหมายถึง
การต้องข้ามหัวและก�าจัดใครระหว่างทาง เซอร์ซีให้ความส�าคัญกับตัวเองเป็นหลัก และ
ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใครเลย กลายเป็นสาเหตุที่เธอสร้างศัตรูไปทุกที่

 นอกจากการมีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับคนในสายเลือดเดียวกัน อาการป่วยและปม
ทางจติอื่นๆ ที่เซอร์ซีมีก็ดูจะมากมายกว่าตัวละครอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น อาการติดเหล้า มีบุคลิก
หลงรูปตัวเอง เป็นโรคหวาดระแวง และโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial 
Personality Disorder) แม้ตัวละครตัวนี้จะชอบเข้าสังคมและดื่มจัดเป็นประจ�า

ผลท่ีออกมาจงึกลายเป็นราชนิเีซอร์ซจีอมบงการ โหดร้าย ไร้ความปราน ีเป็นลกัษณะของ
คนท่ีไม่ควรจะมใีครเชือ่ใจด้วยประการทัง้ปวง เป็นหน่ึงในตวัละครทางโทรทัศน์ทีค่นชอบน้อย
ที่สุด เป็นตัวละครที่คนดูอาจจะเกลียด แต่ถ้าวัดจากความสนุกในการชม ส่วนหนึ่งคงปฏิเสธ
ไม่ได้ถึงเสน่ห์ของเซอร์ซีที่ท�าให้เรื่องราวการห�้าหั่นชิงบัลลังก์มีความเข้มข้น น่าลุ้น น่าติดตาม
ไม่น้อย 

“ผู้คนจะซุบซิบ 
หำเรื่องข�ำขัน

เยย้หยนั เชิญเลย 
คนพวกนัน้เป็น

เพียงฝุ่น ไม่ได้อยู่
ในสำยตำข้ำ
แม้แต่น้อย”

เซอร์ซี
 แลนนิสเตอร์

รับบทโดย 
ลีนา เฮดีย์

CERSEI LANNISTER 

หากจะใหช้ีชั้ดวา่ตวัละครใดมคีวามผดิปกตทิางจติหรือมปีมในใจมากท่ีสุดในเรือ่ง ราชนิี
เซอรซ์คีงเป็นตัวเลือกแรกของแทบทุกคน

เซอร์ซีมีเล่ห์เหลี่ยม เป็นจอมวางแผน และทะเยอทะยานอย่างที่สุด ด้วยท่าทีสง่าผ่าเผย 
สายตามอี�านาจ แต่ซ่อนความร้ายกาจและความเปราะบางอยู่ในท ีเพราะมคีวามลบัมากมาย
ท่ีต้องปกปิด เธอจึงสามารถท�าได้ทุกอย่างเพ่ือสืบทอดอ�านาจให้กับตระกูล แม้จะหมายถึง
การต้องข้ามหัวและก�าจัดใครระหว่างทาง เซอร์ซีให้ความส�าคัญกับตัวเองเป็นหลัก และ
ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใครเลย กลายเป็นสาเหตุที่เธอสร้างศัตรูไปทุกที่

 นอกจากการมีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับคนในสายเลือดเดียวกัน อาการป่วยและปม
ทางจติอื่นๆ ที่เซอร์ซีมีก็ดูจะมากมายกว่าตัวละครอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น อาการติดเหล้า มีบุคลิก
หลงรูปตัวเอง เป็นโรคหวาดระแวง และโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial 
Personality Disorder) แม้ตัวละครตัวนี้จะชอบเข้าสังคมและดื่มจัดเป็นประจ�า
หลงรูปตัวเอง เป็นโรคหวาดระแวง และโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial 
Personality Disorder) แม้ตัวละครตัวนี้จะชอบเข้าสังคมและดื่มจัดเป็นประจ�า
หลงรูปตัวเอง เป็นโรคหวาดระแวง และโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial 

ผลท่ีออกมาจงึกลายเป็นราชนิเีซอร์ซจีอมบงการ โหดร้าย ไร้ความปราน ีเป็นลกัษณะของ
คนท่ีไม่ควรจะมใีครเชือ่ใจด้วยประการทัง้ปวง เป็นหน่ึงในตวัละครทางโทรทัศน์ทีค่นชอบน้อย
ที่สุด เป็นตัวละครที่คนดูอาจจะเกลียด แต่ถ้าวัดจากความสนุกในการชม ส่วนหนึ่งคงปฏิเสธ
ไม่ได้ถึงเสน่ห์ของเซอร์ซีที่ท�าให้เรื่องราวการห�้าหั่นชิงบัลลังก์มีความเข้มข้น น่าลุ้น น่าติดตาม
ที่สุด เป็นตัวละครที่คนดูอาจจะเกลียด แต่ถ้าวัดจากความสนุกในการชม ส่วนหนึ่งคงปฏิเสธ
ไม่ได้ถึงเสน่ห์ของเซอร์ซีที่ท�าให้เรื่องราวการห�้าหั่นชิงบัลลังก์มีความเข้มข้น น่าลุ้น น่าติดตาม
ที่สุด เป็นตัวละครที่คนดูอาจจะเกลียด แต่ถ้าวัดจากความสนุกในการชม ส่วนหนึ่งคงปฏิเสธ

ไม่น้อย 

“ผู้คนจะซุบซิบ 
หำเรื่องข�ำขัน

เยย้หยนั เชิญเลย 
คนพวกนัน้เป็น

เพียงฝุ่น ไม่ได้อยู่
ในสำยตำข้ำ
แม้แต่น้อย”

เซอร์ซี
 แลนนิสเตอร์

รับบทโดย 
ลีนา เฮดีย์
รับบทโดย 

เซอร์ซี
 แลนนิสเตอร์

เซอร์ซี
 แลนนิสเตอร์

รับบทโดย 
ลีนา เฮดีย์

เซอร์ซี
 แลนนิสเตอร์

เซอร์ซี
 แลนนิสเตอร์
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จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและ
สิง่มชีีวติอืน่ๆ ในเรือ่ง ตัง้แต่
ซีซันที ่1-6

จํานวนของรางวัลเอ็มมี 
อวอรด์ ทีซี่รสีช์ดุนีไ้ดร้บั 
โดยรวมรางวัลภาพยนตร์
ชุดยอดเยี่ยมในปี 2015 
และ 2016 แล้ว

อายุของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ผู้แต่ง 
A Game of Thrones นวนิยายชุด ซึง่เปน็
แรงบันดาลใจในการสร้างมหากาพย์ซีรีส์นี้ 
ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า 
เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชุดนีใ้ห้จบไมไ่ด้

จํานวนวันที่นักออกแบบทรงผมใช้ในการ
ค้นคว้า ทดลอง หาสเีฉพาะ จนกลายมาเป็น
ผมบลอนด์แสนสวย เฉดสีไม่เหมือนใคร
ของแดเนริส ทาร์แกเรียน

จํานวนคําศัพท์โดยประมาณที่
นกัภาษาศาสตรน์ามวา่ เดวดิ เจ. 
ปีเตอร์สัน สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น
ภาษาถิ่นของพวกโดธรากี, ไฮ-
วาลเีรียน และโลว-์วาลเีรียน

จํานวนแคลอรีที่
บริโภคในแต่ละวัน
ของฮาฟทอร์ จเูลยีส 
บยีอรน์สนั นกัแสดง
ชาวไอซแ์ลนด ์ผูร้บั
บท เกรกอร์ ‘The 
Mountain’ คลแีกน
ในซซัีนที ่4, 5 และ 6
ซึง่มหีนา้ทีคุ่ม้ครอง
เซอรซ์ี

ลําดับชื่อที่ได้รับความนิยมใน
การตั้งช่ือทารกเพศหญิงใน
สหรัฐฯ ป ี 2014 ไดแ้ก่ คาลีซี 
(Khaleesi) ตาํแหนง่เรียกขาน
สตรีผู้เปน็ภรรยาของคาล หรือ
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื
แดเนริส ทาร์แกเรียน นัน่เอง

จาํนวนประเทศโดยประมาณท่ี Game of 
Thrones ออกฉาย

จาํนวนประเทศทีใ่ช้เปน็
สถานที่ในการถ่ายทํา 
Game of Thrones 
ไดแ้ก่ ไอร์แลนดเ์หนอื,
โครเอเชยี, ไอซแ์ลนด,์ 
สหรฐัอเมริกา, สเปน, 
โมร็อกโก, แคนาดา 
และมอลตา

คือรายได้เข้าประเทศ
ไอร์แลนด์เหนือที่เป็น
หนึ่งในสถานที่ถ่ายทํา 
3 ซีซนัแรก

สว่นสงูของฮาฟทอร์ 
จูเลียส บียอร์นสัน 
ผู้รบับท The Moun-
tain

ความสูงของเมซี 
วิลเลียมส์ ผู้รับบท 
อาร์ยา สตาร์ก

ความสงูของปเีตอร์ 
ดิงก์เลจ ผู้รับบท 
ทเีรียน แลนนิสเตอร์ 

11,489
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จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและ
สิง่มชีีวติอ่ืนๆ ในเรือ่ง ตัง้แต่สิง่มชีีวติอ่ืนๆ ในเรือ่ง ตัง้แต่สิง่มชีีวติอ่ืนๆ ในเรือ่ง ตัง้แต่
จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและ
สิง่มชีีวติอ่ืนๆ ในเรือ่ง ตัง้แต่
จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและ
สิง่มชีีวติอ่ืนๆ ในเรือ่ง ตัง้แต่
จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและ
สิง่มชีีวติอ่ืนๆ ในเรือ่ง ตัง้แต่
จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและ

ซีซันที ่1-6ซีซันที ่1-6

จํานวนของรางวัลเอ็มมี จํานวนของรางวัลเอ็มมี 
อวอรด์ ทีซี่รสีช์ดุนีไ้ดร้บั อวอรด์ ทีซี่รสีช์ดุนีไ้ดร้บั 
โดยรวมรางวัลภาพยนตร์
ชุดยอดเยี่ยมในปี 2015 
และ 2016 แล้ว

อายุของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ผู้แต่ง อายุของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ผู้แต่ง 
A Game of ThronesA Game of Thrones นวนยิายชุด ซึง่เป็น
อายุของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ผู้แต่ง 

 นวนยิายชุด ซึง่เป็น
อายุของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ผู้แต่ง 

แรงบันดาลใจในการสร้างมหากาพย์ซีรีส์นี้ แรงบันดาลใจในการสร้างมหากาพย์ซีรีส์นี้ แรงบันดาลใจในการสร้างมหากาพย์ซีรีส์นี้ 
 นวนยิายชุด ซึง่เป็น

แรงบันดาลใจในการสร้างมหากาพย์ซีรีส์นี้ 
 นวนยิายชุด ซึง่เป็น

ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า 
เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชุดนีใ้ห้จบไมไ่ด้เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชุดนีใ้ห้จบไมไ่ด้เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชุดนีใ้ห้จบไมไ่ด้
ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า 
เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชุดนีใ้ห้จบไมไ่ด้
ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า 
เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชุดนีใ้ห้จบไมไ่ด้
ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า 
เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชุดนีใ้ห้จบไมไ่ด้
ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า 

จํานวนวันที่นักออกแบบทรงผมใช้ในการ
ค้นคว้า ทดลอง หาสเีฉพาะ จนกลายมาเป็น
ผมบลอนด์แสนสวย เฉดสีไม่เหมือนใคร
ของแดเนริส ทาร์แกเรียน

จํานวนคําศัพท์โดยประมาณที่
4,000
จํานวนคําศัพท์โดยประมาณที่
4,000
นกัภาษาศาสตรน์ามวา่ เดวดิ เจ. 
ปีเตอร์สัน สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น
ภาษาถิ่นของพวกโดธรากี, ไฮ-
วาลเีรียน และโลว-์วาลเีรียน

จํานวนแคลอรีที่
บริโภคในแต่ละวัน
ของฮาฟทอร์ จเูลยีส 
บยีอรน์สนั นกัแสดง
ชาวไอซแ์ลนด ์ผูร้บั
บท เกรกอร์ ‘The 
Mountain’ คลแีกน
ในซซัีนที ่4, 5 และ 6
ซึง่มหีนา้ทีคุ่ม้ครอง
เซอรซ์ี

ลําดับชื่อที่ได้รับความนิยมในลําดับชื่อที่ได้รับความนิยมใน
การตั้งช่ือทารกเพศหญิงในการตั้งช่ือทารกเพศหญิงใน
สหรัฐฯ ป ี 2014 ไดแ้ก่ คาลซีี สหรัฐฯ ป ี 2014 ไดแ้ก่ คาลซีี 
(Khaleesi) ตาํแหนง่เรียกขานตาํแหนง่เรียกขาน
สตรีผู้เปน็ภรรยาของคาล หรือสตรีผู้เปน็ภรรยาของคาล หรือ
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอืผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื
สตรีผู้เปน็ภรรยาของคาล หรือ
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื
สตรีผู้เปน็ภรรยาของคาล หรือสตรีผู้เปน็ภรรยาของคาล หรือ
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื
สตรีผู้เปน็ภรรยาของคาล หรือ

แดเนริส ทาร์แกเรียน นัน่เองแดเนริส ทาร์แกเรียน นัน่เอง
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื
แดเนริส ทาร์แกเรียน นัน่เอง
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอืผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื
แดเนริส ทาร์แกเรียน นัน่เอง
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื

จาํนวนประเทศโดยประมาณท่ี Game of 
Thrones ออกฉาย

จาํนวนประเทศทีใ่ช้เปน็
สถานที่ในการถ่ายทํา 
Game of Thrones
ไดแ้ก่ ไอร์แลนดเ์หนอื,
โครเอเชยี, ไอซแ์ลนด,์ 
สหรฐัอเมริกา, สเปน, 
โมร็อกโก, แคนาดา 
และมอลตา

คือรายได้เข้าประเทศ
ไอร์แลนด์เหนือที่เป็น
หนึ่งในสถานที่ถ่ายทํา 
3 ซีซนัแรก

สว่นสงูของฮาฟทอร์ 
จูเลียส บียอร์นสัน 
ผู้รบับท The Moun-
tain

ความสูงของเมซี 
วิลเลียมส์ ผู้รับบท 
อาร์ยา สตาร์ก

ความสงูของปเีตอร์ 
ดิงก์เลจ ผู้รับบท 
ทเีรียน แลนนิสเตอร์ 
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จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและ
สิง่มชีีวติอืน่ๆ ในเร่ือง ตัง้แต่
ซซีนัที ่1-6

จํานวนของรางวัลเอ็มมี 
อวอรด์ ทีซี่รสีช์ดุนีไ้ดร้บั 
โดยรวมรางวลัภาพยนตร์
ชุดยอดเยี่ยมในปี 2015 
และ 2016 แล้ว

อายุของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ผู้แต่ง 
A Game of Thrones นวนิยายชดุ ซึง่เปน็
แรงบันดาลใจในการสร้างมหากาพย์ซีรีส์นี้ 
ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า 
เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชดุนีใ้หจ้บไมไ่ด้

จํานวนวันที่นักออกแบบทรงผมใช้ในการ
คน้ควา้ ทดลอง หาสเีฉพาะ จนกลายมาเป็น
ผมบลอนด์แสนสวย เฉดสีไม่เหมือนใคร
ของแดเนรสิ ทารแ์กเรยีน

จํานวนคําศัพท์โดยประมาณท่ี
นกัภาษาศาสตรน์ามว่า เดวดิ เจ. 
ปีเตอร์สัน สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็น
ภาษาถิ่นของพวกโดธรากี, ไฮ-
วาลีเรยีน และโลว์-วาลเีรียน

จํานวนแคลอรีที่
บริโภคในแต่ละวัน
ของฮาฟทอร์ จเูลยีส 
บยีอร์นสนั นกัแสดง
ชาวไอซแ์ลนด ์ผูร้บั
บท เกรกอร์ ‘The 
Mountain’ คลแีกน
ในซีซันที ่4, 5 และ 6
ซึง่มหีนา้ทีคุ่ม้ครอง
เซอร์ซี

ลําดับช่ือที่ได้รับความนิยมใน
การตั้งชื่อทารกเพศหญิงใน
สหรัฐฯ ป ี 2014 ไดแ้ก่ คาลีซี 
(Khaleesi) ตาํแหนง่เรยีกขาน
สตรผีูเ้ปน็ภรรยาของคาล หรอื
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื
แดเนริส ทาร์แกเรยีน นัน่เอง

จาํนวนประเทศโดยประมาณที ่Game of 
Thrones ออกฉาย

จาํนวนประเทศทีใ่ช้เปน็
สถานที่ในการถ่ายทํา 
Game of Thrones 
ไดแ้ก่ ไอร์แลนดเ์หนอื,
โครเอเชยี, ไอซแ์ลนด,์ 
สหรัฐอเมริกา, สเปน, 
โมร็อกโก, แคนาดา 
และมอลตา

คือรายได้เข้าประเทศ
ไอร์แลนด์เหนือที่เป็น
หนึ่งในสถานที่ถ่ายทํา 
3 ซีซนัแรก

สว่นสงูของฮาฟทอร์ 
จูเลียส บียอร์นสัน 
ผู้รบับท The Moun-
tain

ความสูงของเมซี 
วิลเลียมส์ ผู้รับบท 
อารย์า สตารก์

ความสงูของปเีตอร์ 
ดิงก์เลจ ผู้ รับบท 
ทเีรยีน แลนนิสเตอร์ 
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จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและ
สิง่มชีีวติอืน่ๆ ในเร่ือง ตัง้แต่สิง่มชีีวติอืน่ๆ ในเร่ือง ตัง้แต่สิง่มชีีวติอืน่ๆ ในเร่ือง ตัง้แต่
จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและ
สิง่มชีีวติอืน่ๆ ในเร่ือง ตัง้แต่
จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและ
สิง่มชีีวติอืน่ๆ ในเร่ือง ตัง้แต่
จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและ
สิง่มชีีวติอืน่ๆ ในเร่ือง ตัง้แต่
จํานวนผู้เสียชีวิตทั้งคนและ

ซซีนัที ่1-6ซซีนัที ่1-6

จํานวนของรางวัลเอ็มมี จํานวนของรางวัลเอ็มมี 
อวอรด์ ทีซี่รสีช์ดุนีไ้ดร้บั อวอรด์ ทีซี่รสีช์ดุนีไ้ดร้บั 
โดยรวมรางวลัภาพยนตร์
ชุดยอดเยี่ยมในปี 2015 
และ 2016 แล้ว

อายุของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ผู้แต่ง อายุของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ผู้แต่ง 
A Game of ThronesA Game of Thrones นวนยิายชดุ ซึง่เป็น
อายุของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ผู้แต่ง 

 นวนยิายชดุ ซึง่เป็น
อายุของจอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน ผู้แต่ง 

แรงบันดาลใจในการสร้างมหากาพย์ซีรีส์นี้ แรงบันดาลใจในการสร้างมหากาพย์ซีรีส์นี้ แรงบันดาลใจในการสร้างมหากาพย์ซีรีส์นี้ 
 นวนยิายชดุ ซึง่เป็น

แรงบันดาลใจในการสร้างมหากาพย์ซีรีส์นี้ 
 นวนยิายชดุ ซึง่เป็น

ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า 
เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชดุนีใ้หจ้บไมไ่ด้เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชดุนีใ้หจ้บไมไ่ด้เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชดุนีใ้หจ้บไมไ่ด้
ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า 
เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชดุนีใ้หจ้บไมไ่ด้
ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า 
เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชดุนีใ้หจ้บไมไ่ด้
ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า 
เขาอาจจะเขยีนนวนยิายชดุนีใ้หจ้บไมไ่ด้
ปัจจุบันจอร์จกําลังต่อสู้กับคําวิจารณ์ว่า 

จํานวนวันที่นักออกแบบทรงผมใช้ในการ
คน้ควา้ ทดลอง หาสเีฉพาะ จนกลายมาเป็น
ผมบลอนด์แสนสวย เฉดสีไม่เหมือนใคร
ของแดเนรสิ ทารแ์กเรยีน

จํานวนคําศัพท์โดยประมาณท่ี
4,000
จํานวนคําศัพท์โดยประมาณท่ี
4,000
นกัภาษาศาสตรน์ามว่า เดวดิ เจ. 
ปีเตอร์สัน สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็น
ภาษาถิ่นของพวกโดธรากี, ไฮ-
วาลีเรยีน และโลว์-วาลเีรียน

จํานวนแคลอรีที่
บริโภคในแต่ละวัน
ของฮาฟทอร์ จเูลยีส 
บยีอร์นสนั นกัแสดง
ชาวไอซแ์ลนด ์ผูร้บั
บท เกรกอร์ ‘The 
Mountain’ คลแีกน
ในซีซันที ่4, 5 และ 6
ซึง่มหีนา้ทีคุ่ม้ครอง
เซอร์ซี

ลําดับช่ือที่ได้รับความนิยมในลําดับช่ือที่ได้รับความนิยมใน
การตั้งชื่อทารกเพศหญิงในการตั้งชื่อทารกเพศหญิงใน
สหรฐัฯ ป ี 2014 ไดแ้ก่ คาลซีี สหรฐัฯ ป ี 2014 ไดแ้ก่ คาลซีี 
(Khaleesi) ตาํแหนง่เรยีกขานตาํแหนง่เรยีกขาน
สตรผีูเ้ปน็ภรรยาของคาล หรอืสตรผีูเ้ปน็ภรรยาของคาล หรอื
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอืผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื
สตรผีูเ้ปน็ภรรยาของคาล หรอื
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื
สตรผีูเ้ปน็ภรรยาของคาล หรอืสตรผีูเ้ปน็ภรรยาของคาล หรอื
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื
สตรผีูเ้ปน็ภรรยาของคาล หรอื

แดเนริส ทาร์แกเรยีน นัน่เองแดเนริส ทาร์แกเรยีน นัน่เอง
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื
แดเนริส ทาร์แกเรยีน นัน่เอง
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอืผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื
แดเนริส ทาร์แกเรยีน นัน่เอง
ผู้ปกครองชาวโดธราก ีซึง่ก็คอื

จาํนวนประเทศโดยประมาณที ่Game of 
Thrones ออกฉาย

จาํนวนประเทศทีใ่ช้เปน็
สถานที่ในการถ่ายทํา 
Game of Thrones
ไดแ้ก่ ไอร์แลนดเ์หนอื,
โครเอเชยี, ไอซแ์ลนด,์ 
สหรัฐอเมริกา, สเปน, 
โมร็อกโก, แคนาดา 
และมอลตา

คือรายได้เข้าประเทศ
ไอร์แลนด์เหนือที่เป็น
หนึ่งในสถานที่ถ่ายทํา 
3 ซีซนัแรก

สว่นสงูของฮาฟทอร์ 
จูเลียส บียอร์นสัน 
ผู้รบับท The Moun-
tain

ความสูงของเมซี 
วิลเลียมส์ ผู้รับบท 
อารย์า สตารก์

ความสงูของปเีตอร์ 
ดิงก์เลจ ผู้ รับบท 
ทเีรยีน แลนนิสเตอร์ 
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นํา้หนกับลัลงักข์องจริงที ่HBO และบรษัิทไฟรบ์อ็กซ์
ผนกึกาํลงัสร้างขึน้ในป ี2013 และจาํหน่ายในราคา 
20,000 ปอนด ์ ตวับลัลงัก์ทาํจากกระจกไฟเบอร์
และเรซิน ปัจจุบันสินค้าสําหรับแฟนเดนตายชิ้นนี้
ไมม่ขีายแลว้

จํานวนผู้ชมโดยประมาณ
เฉพาะในสหรัฐฯ ที่ติดตาม 
Game of Thrones ในแตล่ะ
ตอนของซีซันล่าสุดผ่าน
ชอ่งทางตา่งๆ

จาํนวนครัง้ของการดาวนโ์หลดซรีสี์
หน่ึงตอนแบบผิดกฎหมาย จาก
ผลการตรวจสอบผ่าน BitTorrent 
ในปี 2012

เวลาออกอากาศตอนท่ี 10 
The Winds of Winter ปดิทา้ย
ซซีนัที ่6

จาํนวนปท่ีีหมาปา่ไดรว์ลูฟ์ สตัวเ์ลีย้งของตระกลู
สตารก์สญูพันธุไ์ปจากโลก สนันษิฐานวา่สตัว์
ชนดิน้ีเคยมชีวีติอยูใ่นยุคนํา้แขง็จากซากฟอสซิล
ทีพ่บมากในอเมรกิาเหนือ

คา่ตวัท่ีลนีา เฮดยี ์นกัแสดงชาว
อังกฤษได้รับต่อหนึ่งตอน หลัง
ตวัละคร เซอร์ซ ีแลนนิสเตอร ์มี
บทบาทเดน่จนกลายเปน็ตวัละคร
สาํคัญ

ความสงูของ The Wall กาํแพงนํา้แขง็
ทีท่อดยาว 300 ไมล์ ทางตอนเหนอืของ
อาณาจักรท้ัง 7 เป็นปราการป้องกัน
ชาวเมืองจากเหมนัตภูติ  
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นํา้หนกับลัลงักข์องจริงที ่HBO และบรษัิทไฟรบ์อ็กซ์นํา้หนกับลัลงักข์องจริงที ่HBO และบรษัิทไฟรบ์อ็กซ์
ผนกึกาํลงัสร้างขึน้ในป ี2013 และจาํหน่ายในราคา ผนกึกาํลงัสร้างขึน้ในป ี2013 และจาํหน่ายในราคา 
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จํานวนผู้ชมโดยประมาณจํานวนผู้ชมโดยประมาณ
เฉพาะในสหรัฐฯ ที่ติดตาม เฉพาะในสหรัฐฯ ที่ติดตาม 
จํานวนผู้ชมโดยประมาณ
เฉพาะในสหรัฐฯ ที่ติดตาม 
จํานวนผู้ชมโดยประมาณจํานวนผู้ชมโดยประมาณ
เฉพาะในสหรัฐฯ ที่ติดตาม 
จํานวนผู้ชมโดยประมาณ

Game of Thrones ในแตล่ะ ในแตล่ะ
ตอนของซีซันล่าสุดผ่านตอนของซีซันล่าสุดผ่าน
ชอ่งทางตา่งๆ
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หน่ึงตอนแบบผิดกฎหมาย จาก
ผลการตรวจสอบผ่าน BitTorrent
ในปี 2012

เวลาออกอากาศตอนท่ี 10 
The Winds of Winterปดิทา้ย
ซซีนัที ่6ซซีนัที ่6

จาํนวนปท่ีีหมาปา่ไดรว์ลูฟ์ สตัวเ์ลีย้งของตระกลู
สตารก์สญูพันธุไ์ปจากโลก สนันษิฐานวา่สตัว์
ชนดิน้ีเคยมชีวีติอยูใ่นยุคนํา้แขง็จากซากฟอสซิล
สตารก์สญูพันธุไ์ปจากโลก สนันษิฐานวา่สตัว์
ชนดิน้ีเคยมชีวีติอยูใ่นยุคนํา้แขง็จากซากฟอสซิล
สตารก์สญูพันธุไ์ปจากโลก สนันษิฐานวา่สตัว์

ทีพ่บมากในอเมริกาเหนือ
ชนดิน้ีเคยมชีวีติอยูใ่นยุคนํา้แขง็จากซากฟอสซิล
ทีพ่บมากในอเมริกาเหนือ
ชนดิน้ีเคยมชีวีติอยูใ่นยุคนํา้แขง็จากซากฟอสซิล

คา่ตวัทีลี่นา เฮดยี ์นกัแสดงชาวคา่ตวัทีลี่นา เฮดยี ์นกัแสดงชาว
อังกฤษได้รับต่อหนึ่งตอน หลังอังกฤษได้รับต่อหนึ่งตอน หลัง
ตวัละคร เซอร์ซ ีแลนนิสเตอร ์มีตวัละคร เซอร์ซ ีแลนนิสเตอร ์มี
บทบาทเดน่จนกลายเปน็ตวัละครบทบาทเดน่จนกลายเปน็ตวัละคร
สาํคัญสาํคัญ

ความสูงของ The Wall กาํแพงนํา้แขง็
ทีท่อดยาว 300 ไมล ์ทางตอนเหนอืของ
ความสูงของ
ทีท่อดยาว 300 ไมล ์ทางตอนเหนอืของ
ความสูงของ

อาณาจักรท้ัง 7 เป็นปราการป้องกัน
ชาวเมืองจากเหมนัตภติู  

FT

69 MINS
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THE 
PERFECT 
MATCH

การร่วมลงทุนระหว่างสองอสังหาฯ ยักษ์ใหญ่  
SENA จับมือ Hankyu ชู ‘Geo fit+’  

สร้างที่อยู่อาศัยจากวิธีคิดญี่ปุ่น

SENA และ Hankyu จุดเริ่มต้นของการ
ผนึกก�าลัง
ดร. เกษรา: ดลีน้ีเริม่มาประมาณปีครึง่แล้วค่ะ หลงัจาก
ที่ทางบมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ของเราได้ไปเย่ียม
บริษัท ฮันคิว เรียลตี้ จ�ากัด ที่ประเทศญีปุ่น่ กไ็ด้มกีาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนตกลงว่าจะร่วมทุนกัน 
ซึ่งสิ่งที่น่าพูดถึงก็คือการที่ทั้งสองบริษัทมีปรัชญา 
ในการท�าธุรกิจที่เหมือนกัน น่ันก็คือให้ความส�าคัญ 
กับการบริการลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ลูกค้าต้องมาก่อน 
อย่างสโลแกนของเสนาฯ ก็คือ ‘ความไว้วางใจจาก
ลูกค้าคือความภูมิใจของเรา’ ส่วนของฮันคิวใช้ค�าว่า 
‘Dream Comes True’

การที่เรามีปรัชญาเดียวกันก็จะช่วยให้เราท�างาน
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกันได้ น่ันจึงเป็นสาเหตุ
ส�าคัญท่ีเราตกลงท�างานร่วมกันภายใต้บริษัท เสนา  
ฮันคิว จ�ากัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนของท้ังสองฝ่าย โดย 
มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ท�าร่วมกันเป็น
โครงการแรกคือ ‘Niche Pride เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์’ 
และล่าสุดเราก็เพ่ิงลงนามร่วมทุนกันในโครงการที่ 2 
คือ ‘Niche MONO สุขุมวิท-แบริ่ง’ ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมเินยีมระดบัสงู (High-Rise) ทีม่จี�านวนมากกว่า 
1,270 ยูนิต และตั้งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
สถานีแบริ่งเพียงแค่ 250 เมตร ซึ่งท้ังสองโครงการ 
มีมูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวใหญ่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย  
เมือ่บรษัิท เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ�ากดั (มหาชน) (SENA) และบริษัท ฮนัควิ  
เรียลตี้ จ�ากัด ประเทศญี่ปุ่น (Hankyu Realty) ตกลงใจเซ็นสัญญา 
ร่วมทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งทั้งสอง
โครงการคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีมูลค่ารวมสูงถึง 7,000 ล้านบาท

ความน่าสนใจอยู่ท่ีการโคจรมาพบกันและตกลงใจร่วมทุนระหว่างท้ังสองบริษัท  
ซึ่งบมจ. เสนาฯ น้ันเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าแถวหน้าของบ้านเราท่ีคนไทย 
หลายคนต่างก็รู้จักและให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพ ส่วนบ. ฮันคิว นั้นก็อยู่กลุ่มบริษัท  
Hankyu Hanshin Holding Group ผู้ประกอบการอสงัหารมิทรัพย์รายใหญ่ในประเทศญ่ีปุน่ 

ดร. เกษรา ธัญลกัษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เสนาดเีวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด (มหาชน) และริวอิจิ โมโรโทมิ ประธานบริษัท ฮันคิว เรียลตี้ จ�ากัด ประเทศญ่ีปุ่น  
คือผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนกับ
โครงการที่พักอาศัยในประเทศไทย
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Hankyu Hanshin Holding Group ผู้ประกอบการอสงัหารมิทรพัย์รายใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น 

ดร. เกษรา ธัญลกัษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เสนาดเีวลลอปเม้นท์ 
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โครงการที่พักอาศัยในประเทศไทย
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ทราบมาว่าเมื่อเกิดการร่วมมือกันก็ได้น�า
นวตักรรมทีเ่รยีกว่า ‘Geo fit+’ ของ Hankyu 
มาใช้ในโครงการทีเ่ป็นการรว่มทนุด้วย ส่ิงนี้
คืออะไร
ประธานโมโรโทมิ: Geo fit+ เป็นแนวคิดในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยท่ีใส่ใจในรายละเอียด และเข้าใจในความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างลึกซ้ึง พูดง่ายๆ ก็คือเป็น
วิธีคิดในการฟังเสียงลูกค้ามาใช้พัฒนาโปรดักต์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทางฮันคิวได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2004 ซึ่ง
ปัจจุบันนับได้ 12 ปีแล้ว โดยนวัตกรรมทางความคิดนี้
สามารถน�ามาใช้กับการสร้างท่ีอยู่อาศัยได้ยอดเย่ียม 
สะท้อนปรชัญาของฮนัควิท่ีต้องการน�าเสนอท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีเปี่ยมคุณภาพให้กับลูกค้า เมื่อแนวคิดของทั้งสอง
บริษัทสอดคล้องกัน ทางฮันคิวและเสนาฯ จึงตกลงใจ
ที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการด�าเนินงานร่วมกัน 
เพ่ือท่ีจะสร้างคุณค่าให้กับโครงการท่ีพักอาศัยใหม่ๆ  
ในประเทศไทย 

ดร. เกษรา: Geo fit+ แบ่งออกเป็น 4 อย่าง ได้แก่ 
Geo Day คือมิติของการปรับปรุงโปรดักต์ให้ลูกค้า 
อยู่อาศัยใช้งานในชีวิตประจ�าวันได้ดีขึ้น เช่น ใช้วัสดุ
อย่างไรให้การท�าความสะอาดเป็นไปได้โดยง่าย ซึง่เป็น
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ละเอียดอ่อน, Geo Eco คือเรื่อง
การประหยัดพลังงาน ท�าอย่างไรให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยใน 
ห้องชดุสามารถประหยัดพลงังานได้มากข้ึน, Geo Age 
เนื่องจากญ่ีปุ่นน้ันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เขาจึงให้ความ
ส�าคัญกับการใช้งานโดยค�านึงถึงผู้สูงอายุด้วย ซึ่งเรา 
ก็น�ามาปรับใช้กับบางเซกเมนต์ และสุดท้ายคือ Geo 
Sonae ซึง่ญ่ีปุน่ให้ความส�าคญัมากเรือ่งความปลอดภัย 
เน่ืองจากประเทศเขาต้องประสบกับแผ่นดินไหว ซึ่ง
บ้านเราก็อาจจะไม่ได้เจอมากเท่า แต่เราก็น�าเรือ่งของ
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 THE FACE 
OF FES, 
MOROCCO

TRAVEL

งามแท้มาแตโ่บราณ ยอ้นรอยอดตีอารยธรรมอสิลามที ่‘FES’

“ถา้ไปโมรอ็กโก (Morocco) เธอตอ้งไปเมอืงเฟส (Fes) นะ 
สวยกว่ามาราเกช (Marrakech) เป็นไหนๆ”
 เสียงเพ่ือนหญิงชาวองักฤษ ผู้มีชีวิตเดนิทางท่องเทีย่ว
มาเกือบทัง้โลกตัง้แตว่ยัเด็กยนืยนัหนักแน่น ซ�า้ยงัท้ิงท้าย
ให้คนที่ไม่เคยไปเยือนประเทศโมร็อกโกในทวีปแอฟริกา 
ทางตะวันตกเฉียงเหนือเก็บไปคิดว่า ‘Marrakech is  
overdone’ แผนท่องเที่ยวประเทศโมร็อกโกคราวนั้นจึงมี 
อนัต้องปรับเปลี่ยนในที่สุด

เรื่องและภาพ อนุรักษ์ หุตะสิงห์ 
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สิ่งแรกท่ีเกิดขึ้นในเฟสคือ คุณจะต้องหลงทางอย่าง
แน่นอน ต่อให้สัญชาตญาณพิกัดทางธรณีของคุณ
แม่นย�าเพียงใด ความมั่นใจทั้งปวงจะถูกท�าลายลง
ทันทีที่คุณก้าวสู่ Fes el-Bali ย่านเมืองเก่าระดับมรดก
โลกของยูเนสโก (UNESCO) ชนิดที่แม้แต่ Google 
Maps ก็ไม่อาจช่วยอะไร อ้างอิงจากประสบการณ์ตรง
 ลองนึกภาพเมอืงเก่าแต่โบราณในจ�านวนประชากร 
156,000 คน บนเนื้อที่ 3 ตารางกิโลเมตร หนาแน่นไป
ด้วยถนนแคบๆ กว่า 9,500 สาย ตัดสลับซับซ้อนกับ
ตรอกซอกซอยวกเวียนวนดั่งเขาวงกต ขนาดชาวเมือง
เองยังมีหลง 
 นีค่อืเขตปลอดรถยนต์ซึง่ใหญ่ท่ีสดุในโลก ถ้าไม่นับ
รถจกัรยานยนต์ก็มเีพียงรถเทียมลาใช้เป็นพาหนะขนส่ง
สินค้ามาตั้งแต่สมัยยุคกลาง
 ราวศตวรรษที่ 13-14 ยุคที่เฟสเจริญรุ่งเรืองเป็น
เมืองการค้า ทั้งๆ ท่ีไม่ใช่เมืองหลวง และกลายเป็น 
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้น มีผู้อาศัยอยู่ถึง 
200,000 คน ภายใต้อารยธรรมอิสลามสุดเฟื่องฟู ซึ่ง
ได้รบัการอนรุกัษ์ไว้อย่างดเีย่ียมทีส่ดุในบรรดาประเทศ
มสุลมิอาหรบั ทกุวันน้ีทุกสิง่อย่างแทบไม่เปลีย่นแปลง
ไปจากศตวรรษดั้งเดิมเลย
 เดินเตร็ดเตร่ไปตามถนนคดเคี้ยว ลดหลั่นสูงต�่า 
กันไปตามสภาพภูมปิระเทศบนพ้ืนท่ีต่อจากเชงิเทอืกเขา
ริฟ (Rif) ตอนเหนอืกบัเขตเทอืกเขาแอตลาสตอนกลาง 
สร้างมิติแก่ร้านค้าและบ้านเรือน ซึ่งวางตัวเรียงต่อกัน

หลังจากช่วงเวลา 3 วันท่ีตะลอนชมความงามตาม 
ท้องเรือ่งของเมอืงมาราเกช ทัง้ตลาด พระราชวัง สสุาน 
ไปน่ังดัดจริตติดหรูในโรงแรมห้าดาวระดับโลก และ
ทรปิหนึง่วันออกนอกเมอืงไปเทือกเขาแอตลาส (Atlas) 
จนได้ค�าพูดตดิปาก “No, Thank you.” ตอบกลบับรรดา
พ่อค้า ซึ่งพยายามยัดเยียดสรรพคุณสินค้าของตนว่า 
คุณภาพดีท่ีสุด ราคาดีท่ีสุด ของแท้แน่นอน ในทุก  
30 วินาที ตลอดรายทางที่สัญจรผ่าน แม้จะตั้งใจซื้อ
จริงๆ หรือแค่เผอิญเหลือบมองก็เถอะ แรกๆ พอทน 
ต่อล้อต่อเถียงได้ พอใกล้หมดวัน ความรู้สึกชักเปลี่ยน
เป็นร�าคาญ เหวี่ยงกลับไปหลายราย ไม่ต่างจากเมือง
ท่องเที่ยวในประเทศก�าลังพัฒนาทั่วโลกเท่าใดนัก
  กระท่ังกว่า 7 ชั่วโมง 15 นาทีบนเส้นทางรถไฟ 
จากมาราเกชผ่านไป ก็มาถึงจุดหมายปลายทาง ณ 
เมืองเฟส หน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดไม่เฉพาะใน
โมร็อกโกและไม่ใช่แค่ในแอฟริกา แต่เป็นเมืองท่ีมีคน
อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
     ในฐานะเมืองหลวงแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุด 
ของประเทศ ก่อตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 789 ก่อนจะคงสถานะ
ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมยาวนาน
จนถึงปัจจุบัน เฟสเคยถูกลดทอนบทบาทลงกลายเป็น
เมืองเอกไร้ยศและกลับคืนสู่ต�าแหน่งเมืองหลวงอยู่
หลายครา เหตุเพียงเพราะปัญหาการเมืองภายในและ
ภัยคุกคามจากชาติตะวันตก
 สื่อน�าเท่ียวแทบทุกแขนงระบุท�านองเดียวกันว่า  

“Marrakech 
is overdone”

ประโยคเจ็บๆ ของ
เพ่ือนหญิงนางเดิม 

ยังคงดังก้อง
อยู่ในหัวจนทุกวันนี้
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ต่อล้อต่อเถียงได้ พอใกล้หมดวัน ความรู้สึกชักเปลี่ยน
เป็นร�าคาญ เหวี่ยงกลับไปหลายราย ไม่ต่างจากเมือง
ท่องเที่ยวในประเทศก�าลังพัฒนาทั่วโลกเท่าใดนัก
  กระท่ังกว่า 7 ชั่วโมง 15 นาทีบนเส้นทางรถไฟ 
จากมาราเกชผ่านไป ก็มาถึงจุดหมายปลายทาง ณ 
เมืองเฟส หน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดไม่เฉพาะใน
โมร็อกโกและไม่ใช่แค่ในแอฟริกา แต่เป็นเมืองท่ีมีคน
อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
     ในฐานะเมืองหลวงแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุด 
ของประเทศ ก่อตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 789 ก่อนจะคงสถานะ
ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมยาวนาน
จนถึงปัจจุบัน เฟสเคยถูกลดทอนบทบาทลงกลายเป็น
เมืองเอกไร้ยศและกลับคืนสู่ต�าแหน่งเมืองหลวงอยู่
หลายครา เหตุเพียงเพราะปัญหาการเมืองภายในและ
ภัยคุกคามจากชาติตะวันตก
 สื่อน�าเท่ียวแทบทุกแขนงระบุท�านองเดียวกันว่า  

“Marrakech 
is overdone”

ประโยคเจ็บๆ ของ
เพ่ือนหญิงนางเดิม 

ยังคงดังก้อง
อยู่ในหัวจนทุกวันนี้
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 ขณะทีม่าราเกชมกัเปิดรบัและส่งเสรมิชาวต่างชาติ 
ทว่าเฟสกลับไม่ได้ให้ความรู ้สึกต้อนรับขับสู้แก่คน
ภายนอกเท่าใดนัก เพ่ิงไม่ก่ีปีน้ีเอง คนท้องถ่ินกลุม่หน่ึง
เริม่ปรบัปรงุสองฟากทางเดินยุคกลางเส้นเดมิด้วยเหล่า
ร้านค้า ที่กิน และท่ีพักใหม่ๆ โดยหมายมั่นท่ีจะไม ่
แปรเปลี่ยนรูปแบบเมือง เหตุเพราะพวกเขาอยู่กับ 
ตัวตนท่ีเฟสเป็นอยู่ ไม่ใช่เพ่ือสิ่งที่พวกเขาต้องการให้
เป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน     

 เฟสกลายเป็นจดุหมายทางเลอืกส�าหรบันกัเดนิทาง
ผู ้แสวงหาประสบการณ์ขนานแท้ เป็นเมืองท่ีมอบ
บรรยากาศย้อนศตวรรษได้จรงิแท้กว่ามาราเกช ซึง่เป็น
เมืองสุดโปรดปรานของนักท่องเท่ียวอันล้นหลามด้วย
โรงแรมหรูหรา ร้านบูติกดีไซเนอร์ รถทัวร์ และสถานที่
จัดประชุม
 “Marrakech is overdone” ประโยคเจ็บๆ ของ
เพ่ือนหญิงนางเดิม ยังคงดงัก้องอยู่ในหวัจนทุกวนันี ้

ไปให้น่าค้นหา งามต้องตาทกุมมุมอง อากาศด ีไม่ร้อน
อบอ้าว เพราะอยู่เหนือระดบัน�า้ทะเล 414 เมตร แวะดู 
ของต่อรองราคาก็สบายใจ พ่อค้าเมอืงน้ีไม่ตะบนัตอแย 
ขายของสักเท่าไรเมื่อเทียบกับมาราเกช
 ธุรกิจค้าปลีกร่วม 10,539 ราย รวมตัวกันอยู่ที่นี่  
สมเป็นศูนย์กลางการค้าของเมอืง ขายทกุสิง่อย่างท่ีตลาด
ต้องการ ตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน เสื้อผ้า รองเท้า 
อาหารสด เครื่องเทศ อินทผลัม ยันของใช้เฉพาะอย่าง 
บ้างรวมกันอยู่เป็นย่าน อาทิ ย่านงานเครื่องจักสาน  
งานฝีมอื แกะสลกัไม้ ย่านเครือ่งใช้ทองเหลอืง ทองแดง 
สินค้าประดามีต่างน�ามาประดับตกแต่งประชันกัน 
หน้าร้าน สวยๆ ทั้งนั้น สนใจชิ้นไหนถามราคาแล้วต่อ
ไปเลยอย่างน้อย 50% ขาช้อปทั้งหลายจ�าให้ขึ้นใจ
 มัสยิดกว่า 365 แห่ง โรงเรียนสอนศาสนา น�้าพุ  
โรงอาบน�้า และเตาอบขนมปังของชุมชน ครบห้า 
องค์ประกอบหลกัของชมุชนมสุลมิ พบเห็นได้ตลอดทาง 
บ้างจัดอยู ่ในประเภทอาคารประวัติศาสตร์ซึ่งมีถึง 
13,380 แห่ง หน่ึงในน้ันคือ มหาวิทยาลยั Al-Karaouine 
สถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 859 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุด 
ในโลกที่ยังท�าการเรียนการสอนอยู่จวบจนปัจจุบัน
  ไม่ว่าจะเดินทะลุตลาดหรือโฉบย่านท่ีพักอาศัย  
สิง่ปลกูสร้างรอบกายอาจเพ่ิงแล้วเสรจ็ไม่นาน หรอือาจ
เป็นผลงานจากศตวรรษใดก็ได้ในช่วงสหัสวรรษที่ 
ผ่านมา ย่ิงหลงทางเท่าไร ย่ิงค้นพบมากเท่านัน้ น่ีแหละ
ความงามของเฟส
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ด้วยแชมป์ระดับแกรนด์สแลม 19 รำยกำร และ 
8 ในน้ันคอื ถว้ยวิมเบลิดนั บวกตัวเลข 93 รำยกำร 
ที่ชนะเลิศท้ังหมดในกำรเล่นระดับอำชีพ แค่นี้เปน็ 
เหตุผลเพียงพอที่จะเรียก โรเจอร์ เฟเดอเรอร์  
ว่ำเป็นนักเทนนิสชำยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกำล
 “โรเจอร์คอืเทนนิส เทนนิสคอืโรเจอร์” หลายคนว่า
ไว้อย่างน้ัน ด้วยลีลาการหวดลูกสักหลาดท่ีล่ืนไหล 
แบบเป็นธรรมชาติท่ีสุด และบุคลิกที่สุภาพอ่อนโยน 
ทั้งในและนอกคอร์ต โลกของเทนนิสคงดูไม่สง่างาม 
เท่าที่เป็นอยู่ หากเด็กหนุ่มสัญชาติสวิสไม่เร่ิมต้นจับ
แร็กเก็ตตั้งแต่อยู่ในช่วงปฐมวัย
 วิมเบิลดันกับโรเจอร์ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่แยกกัน
ไม่ออก ในวัย 17 ปี เด็กชายจากสวิตเซอร์แลนด์คว้า
แชมป์ระดับจูเนียร์ท้ังในประเภทชายเดี่ยวและชายคู่ 
ในการแข่งขันปี 1998 และเริ่มต้นก้าวสู่การแข่งขัน
ระดับอาชีพเต็มตัวในปีเดียวกันท่ีรายการในเมือง 
Gstaad ประเทศบ้านเกิด ก่อนจะพัฒนาฝีมอืจนกลายเป็น
นักเทนนิสที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุด
 
จุดเริ่มต้นสู่มือหนึ่งของโลก
โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ก้าวขึ้นสู่มือหนึ่งของโลกในปี 2004 
หลังจากคว้าแชมป์แกรนด์สแลม 3 รายการในปีเดียว 
ตัง้แต่ปี 2006 นักหวดในต�านานคว้าแชมป์แกรนด์สแลม 
อย่างต่อเนื่อง จนในปี 2009 โรเจอร์คว้าแชมป์เฟรนช์ 
โอเพ่น ท่ีรอคอยมานานได้ ก่อนจะย้ายฤดูกาลไปยัง
คอร์ตหญ้า และครองแชมป์วิมเบิลดนัได้ส�าเรจ็ จนสร้าง
สถิติเป็นเจ้าของแชมป์ระดับแกรนด์สแลมมากที่สุด
ตลอดกาล 15 ครั้ง ท�าลายสถิติเดิมของ พีต แซมพราส 
ที่ท�าไว้ 14 ครั้ง 
 แน่นอนว่า เมือ่โรเจอร์ขึน้เป็นมอืหน่ึงและสร้างสถิติ
ไว้มากมาย ย่อมมีคลื่นลูกใหม่ที่อาจหาญมาท้าทาย 
สองคนที่ท�าส�าเร็จคือ ราฟาเอล นาดาล และโนวัค  
ยอโควิช ความส�าเรจ็ในการปรบัรูปเกมให้สูกั้บโรเจอร์ได้
ท�าให้นักหวดจากสเปนและเซอร์เบีย ขึ้นมาครองมือ
หนึ่งของโลก และคว้าแชมป์ระดับแกรนด์สแลมได้ 15 
รายการ และ 12 รายการตามล�าดับ ก่อนที่แอนดี  
เมอร์เรย์ จะสามารถเบียดขึ้นมาแย่งบัลลังก์ไปได้ 
เมื่อปีที่ผ่านมา

แชมป์แห่งประวัติศาสตร์
การคว้าแชมป์วิมเบิลดันครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ท่ี  
16 กรกฎาคม เป็นการฉกีหน้าประวัตศิาสตร์ครัง้ส�าคญั 
ทั้งการเป็นเจ้าของแชมป์ระดับแกรนด์สแลมมากท่ีสุด 
19 รายการ และการคว้าถ้วยแชมป์ได้มากที่สุด 8 ครั้ง 
แซงหน้าพีต แซมพราส ยอดนักเทนนสิชาวอเมริกนั ซึ่ง
เคยคว้าแชมป์รายการน้ีไว้ 7 ครัง้ พีตเป็นแรงบนัดาลใจ
ให้โรเจอร์ไล่ตามความฝันบนเส้นทางการแข่งขันกีฬา
หวดลูกสักหลาดอาชีพ และในวัย 35 ปี โรเจอร์คือ
แชมป์รายการแกรนด์สแลมที่อายุมากที่สุด
 “ผมยังไม่เชื่อตัวเองเลย ผมได้แต่ฝันมาตลอด  
แล้ววันน้ีผมมาอยู่ตรงนี้เพ่ือแชมป์ครั้งที่ 8 ผมหวังว่า 
จะกลับมาป้องกันแชมป์ในปีหน้า” คุณพ่อลูกสี่กล่าว
ขณะให้สัมภาษณ์ข้างสนาม หลังจากพิชิตมาริน ซิลิช 
ลงได้ 3 เซตรวด 6-3, 6-1, 6-4 ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 
41 นาที
 เป็นเรือ่งเข้าใจได้ท่ีความตืน้ตนัหลงัจากคว้าแชมป์ 
จะท�าให้โรเจอร์ต้องพยายามกลั้นน�้าตาระหว่างรอพิธี
มอบรางวลั เพราะแฟนๆ ท่ีตดิตามวงการลกูสกัหลาด
คงจ�าได้ดีว่า หลังจากพ่ายให้กับมิลอส ราโอนิช จาก
แคนาดา ในรอบรองชนะเลศิท่ีวิมเบลิดนัในปีท่ีผ่านมา 
ซึ่งนับเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกในรอบนี้ นักหวดระดับ
ต�านานพักจากการแข่งขันไปครึ่งปี เพ่ือรักษาอาการ
บาดเจบ็และพักฟ้ืนร่างกายท่ีกร�าศกึมาตลอดสบิกว่าปี
 ครั้งน้ัน เกจิในวงการต่างกาชื่อโรเจอร์ออกจาก 
ว่าที่แชมป์แกรนด์สแลมแทบทุกรายการ และไม่คิดว่า
นักหวดวัยเลย 30 จะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเก่าได้อีก
 ผ่านไป 6 เดือน โรเจอร์กลับมาแข่งขันได้อกีครัง้ 
และเริ่มต้นแกรนด์สแลมแรกของปีท่ีออสเตรเลียน 
โอเพ่น แบบไม่ได้เป็น ‘เต็งจ๋า’ ขณะที่แฟนๆ ของ ‘เฟด’  

ท่ัวโลกต่างรอคอยวันท่ีจะได้เห็นนักหวดขวัญใจชูถ้วย
รายการใหญ่ใบที่ 18 เสียที
 โรเจอร์ไม่ท�าให้แฟนๆ ผิดหวัง เมื่อเบียดเอาชนะ 
คูป่รบัตลอดกาลอย่างราฟาเอล นาดาล ไปได้ใน 5 เซต 
และเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาเล่นเทนนิสได้ใน
ระดับสุดยอดแบบที่แฟนๆ คุ้นตา
 หลังจากน้ันโรเจอร์คว ้าแชมป์รายการระดับ
มาสเตอร์ซีรีส์ได้ 2 รายติด ก่อนจะตัดสินใจพักใน 
ช่วงฤดกูาลคอร์ตดนิ เปิดโอกาสให้ราฟาเอลคว้าแชมป์ 
ไล่หลังในสองรายการระดับมาสเตอร์เช่นกัน และคว้า
แชมป์ที่เฟรนช์ โอเพ่น เป็นครั้งที่ 10 และเพิ่มจ�านวน
แชมป์ระดับแกรนด์สแลมเป็น 15 รายการ ไล่หลัง 
โรเจอร์เข้าไปอีก
 เมื่อโรเจอร์กลับมาแข่งขันในฤดูกาลคอร์ตหญ้า  
นักหวดแดนนาฬิกาคว้าแชมป์ได้หนึ่งรายการ ก่อนจะ
ประกาศศกัดาสร้างสถิตคิว้าถ้วยรายการแกรนด์สแลม
ทีเ่ก่าแก่ท่ีสดุในโลกทีว่มิเบลิดนัได้เป็นสมยัท่ี 8 กลายเป็น
นักหวดคอร์ตหญ้าฝ่ายชายที่ประสบความส�าเร็จที่สุด
ในประวัติศาสตร์        
 โรเจอร์จะมีอายุครบ 36 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ 
และนักหวดชายมากแชมป์แกรนด์สแลมทีสุ่ดยืนยันว่า 
ถ้าร่างกายอ�านวย เจ้าตัวยังอยากจะวาดลวดลายให้
แฟนๆ กีฬาท่ัวโลกได้ชมเป็นขวัญตาไปจนถึงปีฉลอง
ครบรอบวัย 40 ของเขา 
 โลกของเทนนิสเมื่อไร้โรเจอร์จะเป็นอย่างไร เรายงั
ไม่ทราบ แต่ ณ วันนี้ ในวันที่นักหวดชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในโลกยังลงสนาม เราเชื่อว ่าความสุขในการชม 
กีฬาลูกสักหลาดในสไตล์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด คือ 
ของขวัญล�า้ค่าทีโ่รเจอร์มอบให้แฟนๆ แทนค�าขอบคุณ 
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ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราดูรีวิวสินค้าและบริการเกือบทุกอย่าง เพราะโฆษณาไม่ซื้อใจเราเหมือนวันก่อน แต่ความคิดเห็นของเพ่ือนๆ หรือคนที่ 
ใช้จริงมากกว่าที่ท�าให้เราเชื่อจนหมดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกิน แหล่งการรีวิวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอย่าง ‘วงใน’ จึงขึ้นแท่น 
กลายเป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในใจใครหลายคนไปในเวลาอันรวดเร็ว เราจึงชวนคุยกับ ยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และผูก้อ่ต้ัง บริษัท วงใน มีเดีย จ�ากัด ถึงการก่อตั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวงใน วิถีทางการท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ รวมถึงการท�า 
ธุรกิจให้เป็นที่รักของผู้ใช้บริการด้วย

BUSINESS TALE

INSIDE 
THE
CUS-
TOMER,S 
MIND

เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์
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THE BEGINNING
• ป 2551-2552 ระหวางที่เราเรียนตอที่อเมริกา มันมี 
tech startup เกิดขึน้มาก ผมก็เคยลองทาํธุรกิจครัง้หน่ึง
แลวไมประสบความสําเร็จ แตความที่ยังอยากทําอยู 
พอกลับมาเมืองไทยก็เลยตั้งตนทําอีกครั้ง 
• ท่ีผมเริ่มตัดสินใจทําเว็บไซตรีวิวรานอาหาร เพราะ
เว็บแบบนี้มีอยูทุกประเทศอยูแลว ท่ีอเมริกามี yelp.
com มี tripadvisor.com ท่ีญ่ีปุนก็มี travelog.com 
แตเมอืงไทยกลับไมมี 
• การรวิีวเปนแกนของวงในมาต้ังแตแรก เพราะเริม่ตน
เรามีทีมงาน 5-10 คนเทาน้ัน มันตองใชเวลานาน
กวาที่เราจะไดการรีวิวหลายๆ ราน
• ผมเชื่อวาคนที่เริ่มสรางธุรกิจทุกคนมีความฝน แลวก็
ตั้งใจวาจะสําเร็จแนนอน ตอนท่ีเร่ิมทําธุรกิจอีกครั้ง
ก็เลยไมกลัว เพราะเชื่อวายังไงก็นาจะไปได
• การมองโลกในแงดี การมีสปริตในการเปนเจาของ
กิจการมันเปนสิ่งท่ีดีอยูแลว ถาทุกคนกลัวหรือไมกลา
เสี่ยง ธุรกิจหรือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันก็จะ
ไมมีทางเกิดขึ้น 
• การรวีวิแบบเมอืงนอกไมเหมอืนเมอืงไทย เพราะนสิยั
คนไทยจะติดเลนอยูบาง อยางแรกท่ีตองเปลี่ยนเลย
คือ มูดแอนดโทน เพราะคนไทยใชทุกอยางดวยคําวา 
‘เลน’ หมด เลนเฟซบุก เลนไลน เลนอินสตาแกรม 
มันจึงตองมีความสนุกเขาไปเพื่อใหเขากับคนไทย 

 

HARD TIME
• วงในมีเวลาที่ยากลําบากเหมือนกัน เพราะไมไดเปน
เว็บรีวิวในใจคนมาตั้งแตเริ่มกอตั้ง ตอนแรกท่ีเรา
กอตั้งมีคนใชแคหลักพันคน ไมมีรายได พอเขาชวงป 
2555-2556 ทุกคนเริ่มมีสมารตโฟนใช มีอินเทอรเน็ต
ทีดี่ข้ึน และสิง่สาํคญัคอืเริม่มนัีกลงทนุเขามาคยุกับเรา 
ก็เลยทําใหวงในเติบโตไดอยางกาวกระโดด
• ผมเคยคิดท่ีจะเลกิธุรกิจน้ีดวย เพราะตอนแรกโปรดกัต
ยังไมดีพอ รายไดก็ยังไมมี เราก็เริ่มเครียดวาจะไปทํา
อยางอ่ืนดีกวาไหม แตความรูสึกน้ันมันอาจจะไมได
ใหญพอจนเราจะเลิกทํามนัจรงิๆ คอืเราคิดแตไมไดพูด
ออกมา เพราะเรามคีวามเชือ่วาถาเราพูดออกมาใหใคร
ไดยิน ก็อาจจะเลิกไปแลวจริงๆ ก็ได เราก็ตั้งเปาหมาย
ทีละเล็กละนอย แลวก็ทําไปเรื่อยๆ มันก็ไปตอได
ทีละจุด แลวเราก็ไมไดลมเลิกมันในที่สุด

“ความกล้าเส่ียง
เป็นคุณลักษณะ
ของการทํางาน
ที่ดี ถ้าไม่กล้า
เส่ียงก็คงไม่ได้
ทาํอะไรนอกกรอบ 
แล้วก็จะไม่มี
ใครกล้าทําธุรกิจ
อะไร แล้วคุณก็
จะไม่รู้ว่าส่ิงที่คิด
มันจะสําเร็จ
หรือเปล่า เพราะ
ไม่เคยลงมือทํา”

DO 

สุดท้ายสิ่งที่ จ ะชนะใน
ตลาดได้  ไม่ ใช่บริ ษัท
ที่มีมาร์เก็ตติ้งที่ดีที่สุด 
ไม่ใช่บริษัทที่มีผู้บริหาร
ที่เก่งที่สุด แต่เป็นการ
ท�าสินค้าและบริการให้ดี
ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด 
เช่น พอระบบ Google 
มนัดีมากๆ จึงกลายเป็น
เว็บไซต์ค้นหาที่ดีที่สุด 

DON’T 

ธรุกจิ tech startup นัน้
ไม่ได้เหมาะส�าหรับทุกคน 
เพราะมันเป็นธุรกิจที่มี
ความเสีย่งมากทีส่ดุ ตอ้ง
ใชเ้งนิทนุเยอะในการสรา้ง 
แต่กว่าจะเห็นก�าไรก็ใช้
เวลารอนานกว่า 2-3 ปี 
ผมรู้สึกว่าช่วงน้ีมีกระแส 
tech startup เยอะ 
ผมเลยอยากเตือนว่ามัน
ไม่ได้เหมาะส�าหรับทุกคน 
เพราะคนที่ประสบความ
ส�าเร็จ มันก็คงมีอยู่แค่
หยบิมือเดยีวเท่านัน้ 

GAME CHANGING 
• การพัฒนารปูแบบบรกิารของเราจะดจูากการเตบิโต
ของบรษิทั อยางเรือ่งรวีวิรานอาหารมนัเปนอนัดบัหน่ึง
ในชวง 3-4 ปแรก แตหลังจากนั้นก็โตชาลงเรื่อยๆ 
เปรียบงายๆ ก็เหมือนวัวท่ีโตแลว เริ่มอวน อุยอาย 
แลวก็เชื่องชา เราก็เลยตองหาลูกวัวตัวเล็กๆ มาเลี้ยง 
คือคอยๆ เลี้ยงใหมันโตขึ้นอีกครั้ง เพ่ือใหโตเร็วขึ้น
• การหาวัวตวัเลก็ๆ มาเพ่ิม คอืการแตกไลนไปทําวงใน 
เชียงใหม ภูเก็ต ฯลฯ หรือทําหมวดบิวตี้ 
• ชวงป 2559 ไลนเขามาชวนเราเปนพารตเนอรในการ
ทาํบรกิารเดลเิวอร ีการทาํงานสเกลใหญแบบน้ี ถาเปน
ตวัเราเองนาจะอกี 2-3 ปกวาจะทาํได แตการมพีารตเนอร
เขามาชวย มันก็เปนโอกาสท่ีเราไมควรพลาด การมี
พารตเนอรมนัชวยใหเราทําในสิง่ทีเ่ราไมสามารถทาํได 
อยางเชน ถาวงในทําเดลิเวอรีเอง เราก็คงไมมีลูกคา
เยอะขนาดนั้น 

THE SECRET SOURCE

วงในไม่ค่อยท�า user research เพราะเราไม่ได้รู้ค�าตอบ
ที่แท้จริง 100% เว้นแต่ว่าเราจะเป็นสินค้าและบริการที่มี
อยู่แล้ว แต่พอเป็นบริการใหม่ที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อน 
อย่างธุรกิจประเภท tech startup การเซอร์เวย์อาจให้
ผลที่เป็นลบ เช่น หาก Uber มีการท�าแบบสอบถามว่า 
ถ้ามคีนแปลกหนา้มาขบัรถใหจ้ะโอเคไหม ซึง่คนทัว่ไปกค็ง
ตอบว่าไม่โอเคหรอก แล้วถ้าเชื่อเซอร์เวย์ Uber ก็คง
ไม่เกิดขึ้น

2559 

เปิดตัวเพจ ร้านอร่อยหาดใหญ่ by Wongnai, ภูเก็ตหรอยอย่างแรง by Wongnai 
และ WeKorat by Wongnai

2553 
ก่อตั้งเว็บไซต์วงใน
เป็นครั้งแรก

2557 

แตกไลน์การรีวิวร้านอาหารจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดต่างๆ 
เริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยซื้อกิจการเว็บไซต์ น้าอ้วนชวนหิว

2560

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

2558 

บุกการรีวิวร้านอาหารต่อที่จังหวัดชลบุรี 
โดยซื้อเพจเฟซบุ๊ก ชลบุรี กินอะไรดี?
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โลกแหง่อนาคตจากมมุมองของ โสภณ ศุภมัง่ม ีวา่ดว้ยเรือ่ง Technology Breakthrough ท่ีสง่แรงกระเพ่ือมตอ่สภาพความเป็นอยูข่องมนษุย์
ในหลายด้าน อาทิ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

THOUGHT-PROVOKING PERSPECTIVES FROM ACCLAIMED COLUMNISTS
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โสภณ ศุภมั่งมี

ทํางานเป็น
โปรแกรมเมอร์ให้กับ
บริษัท Intel และ 
Microsoft เป็นหนึ่งใน
ทีมที่เริ่มต้นเสิร์ชเอนจิน 
bing.com ตอนนี้ดูแล
ธุรกิจค้าส่งของ
ครอบครัวที่จังหวัด
เชียงใหม่ ลงทุนใน
ตลาดหุ้น เขียนหนังสือ
เปน็งานอดิเรก (ทีต่อนนี้
เหมือนว่าใช้เวลากับมัน
เยอะกว่างานประจํา
เสียอีก) มีความสนใจ
เรื่องเทคโนโลยี
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
รกัการอา่นและการเขยีน
มาตั้งแต่เด็ก 
ชอบอ่านหนังสือแนว 
non-fiction โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและเทรนด์
เทคโนโลยีที่กําลังเป็น
ที่น่าจับตามอง

THE AUTHOR

ทางดวน มนุษยก็ยังคงตองเปนแบ็กอัพท่ีอยู
ขางหลังพวงมาลัยรถบรรทุกเหลานี้ระหวาง
เคลื่อนตัวอยูในเมือง ถนนท่ีเล็กแคบ ปาย
สัญญาณที่ซับซอน ตองระมัดระวังอุบัติเหตุ 
จอดติดไฟแดง สิ่งเหลาน้ียังตองพ่ึงพาการ
ตัดสินใจของมนุษยอยู แตพอข้ึนทางดวน
เมื่อไร  คนขับก็สามารถเปดสวิตชคลายระบบ 
auto-pilot ของนักบนิ ปลดตวัเองออกจากท่ีน่ัง
แลวไปจิบชา ดื่มกาแฟ ที่เบาะหลัง ตรวจดู
ความเรียบรอยของระบบ หรือแมแตทําสิ่งท่ี
คนขับรถบรรทุกสมัยกอนไมควรทํา เชน การ
งีบหลับระหวางทาง 
 นอกจากความตื่นเตนระคนตกใจของ
ประชาชนที่รูขาวแลว (แหงสิ) ทุกอยางดําเนิน
ไปไดดวยดีตลอดเสนทาง รถยนตไรคนขับ
อาจจะไดรับความสนใจจากสื่อมากก็จริง 
(เพราะมันเปนเรื่องใกลตัวมากกวา) แตระบบ
รถบรรทุกขนสงแบบไรคนขับตางหากที่เรา
นาจะมีโอกาสไดเห็นเปนรูปเปนรางภายใน
ทศวรรษนี้ จากผลสํารวจของ American 
Trucking Associations บอกเอาไววา ตอไป
เราจะไมมคีนขับรถบรรทกุมากเพียงพอสาํหรับ
การขนสงสินคาอีกตอไป เพราะนอกจากงาน
ขับรถบรรทุกนั้นทั้งเหนื่อยลาจนรางกายทน
ไมไหวตองเลิกทํา ยังมีปจจัยเรื่องพฤติกรรม
ของผูบรโิภคท่ีหันมาสัง่ซือ้ของออนไลนมากขึน้
หลายเทาตัว เม็ดเงินของธุรกิจที่กําลังมุงหนา
ไปในทิศทางน้ี โดยมีแนวโนมท่ีจะโตอยาง
ตอเน่ือง จนตอนนีอ้ยางในบานเราเริม่มบีรษิทั
ขนสงท่ีผุดขึ้นมาแขงขันในตลาดกับเจาเกาๆ 
มากขึน้อยาง Kerry Express และขนสงแมวดาํ 
Yamato Asia
 ย่ิงในตอนน้ี นอกจาก Otto แลว เรายังเห็น
บริษัท Waymo (อยูภายใตบริษัท Alphabet 
ซึ่งเปนบริษัทแมของ Google) Volvo Trucks, 
Tesla และ Daimler ท่ีกําลังเรงพัฒนารถ
บรรทุกแบบไรคนขับของตัวเองเชนเดียวกัน 
โดย Waymo บอกรายละเอียดไววาพวกเขา
มีขอมูลสําหรับการสรางรถไรคนขับถึง 8 ป 
และตอนน้ีกําลังนําขอมูลเหลาน้ันมาปรับใช
กับรถบรรทุกขนสง มีการวางแผนเอาไววา
ภายในสิ้นป 2017 จะมีการทดลองเหมือนกับ
ที ่Otto ทาํในรฐัแอรโิซนาของอเมรกิา สวนทาง
ดาน Volvo Trucks ในตอนนี้กําลังทดสอบ
รถบรรทุกขนขยะท่ีไรคนขับดวยเชนเดียวกัน 
โดยวธีิการทาํงานของมนัคือคนขับรถจะขับไป
จอดที่สุดปลายถนน แลวลงไปเดินบนฟตุปาธ 
จากนัน้เจารถบรรทกุขยะจะถอยตามมาเรือ่ยๆ 
และหยุดเมื่อคนขับรถหยุดเดินเพ่ือยกถังขยะ

คอืความรูสกึหดหูทีเ่ห็นขาวอบุตัเิหตุรถบรรทุก
บนสื่อทั้งหลายไมเวนแตละวัน สิบลอหลับใน
แหกโคง เมาเหลา สะเพรา ขาดสติ โมโห 
ขยี้ทุกสิ่งที่ขวางทางไวใตลอ ทั้งทรัพยสินและ
สิ่งที่ไมอาจเรียกกลับคืนมาได เชน ชีวิตของ
ผูรวมใชถนนคนอื่นๆ
 ปลายเดือนตุลาคมป 2016 บริษัท Otto 
(สวนหน่ึงของบริษัท Uber) ไดทดสอบการ
ขนสงเบียร Budweiser จํานวน 2,000 ลัง
ดวยรถบรรทุก 18 ลอดวยระบบ ‘automation’ 
ไรคนขบัเปนครัง้แรกของโลก จากเมืองฟอรต-
คอลลินส ไปยังโคโลราโดสปริงส   ในรัฐ
โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา บนทางดวน
หมายเลข 25 เปนระยะทางกวา 200 กิโลเมตร 
โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ เรียกว า ‘LIDAR’ 
ยิงเลเซอรเปนจังหวะเพ่ือรวบรวมขอมูลและ
รายละเอียดทุกอยางรอบตัวรถบรรทุก รวม
เขากับ Reinforcement Learning เพ่ือประกอบ
การตัดสินใจตางๆ อยางการกําหนดความเร็ว 
ระยะหางจากรถขางหนา และเปลี่ยนเลน
เมื่อจําเปนจริงๆ เทานั้น มนุษยก็ยังเปนสวน
ประกอบท่ีตัดขาดท้ังหมดไมไดเสียทีเดียว 
อยางนอยก็ในเวลานี้ เพราะถึงแมรถบรรทุก 
18 ลอของ Otto จะทํางานไดอยางไรท่ีติบน

หลายคนอาจจะยงัไมท่ราบวา่ ชว่งกลางดกึ
ของวันที่ 25 มีนาคม 2017 เกิดอุบัติเหตุ
รถบรรทุกพ่วงขนไม้ยูคาลิปตัสชนท้ายรถ
บรรทุกพ่วงอีกคันที่จอดรอไฟสัญญาณ
จราจรกลางสีแ่ยกของจังหวัดสพุรรณบรุี 
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 3 ราย นายธนกฤต
คนขบั ภรรยา และลูกน้อยวัยเพียง 1 ขวบ 
ต้นเหตุก็หนีไม่พ้นอาการหลับในที่เกิดจาก
ความเม่ือยล้าของคนขับที่ทํางานติดต่อ
กันนานเกินไป แต่โชคยังดีที่เจ้าหน้าที่
กู้ภัยสามารถมาช่วยเหลือได้ทัน และนําส่ง
โรงพยาบาลให้แพทย์ รักษาจนพ้นขีด
อันตรายทั้งสามคน
 ในสหรัฐอเมริกามีการคํานวณสถิติเอาไว
วา ทุกๆ 16 นาที จะมีผูไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต 1 คน จากอุบัติเหตุที่เก่ียวของกับ
รถบรรทุก โดยแตละปจะมีอุบัติเหตุรถบรรทุก
ถึง 500,000 ครั้ง สาเหตุหลักๆ ถึง 90% ของ
อบุตัเิหตเุหลานีเ้กิดจาก ‘human errors’ หรอื
ความผิดพลาดของมนุษยท่ีอยูหลังพวงมาลยั
นัน่แหละ (หลบัใน เมา อารมณเสยี ฯลฯ)
 สวนในประเทศไทย หลังจากท่ีพยายาม
หาขอมูลสถิติกลับไมมีตัวเลขที่ชัดเจนนัก 
แตสิ่งหนึ่งท่ีเปนเครื่องยืนยันไดดีกวาตัวเลข
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โสภณ ศุภมั่งมี

ทํางานเป็น
โปรแกรมเมอร์ให้กับ
บริษัท Intel และ 
Microsoft เป็นหนึ่งใน
ทีมที่เริ่มต้นเสิร์ชเอนจิน 
bing.com ตอนนี้ดูแล
ธุรกิจค้าส่งของ
ครอบครัวที่จังหวัด
เชียงใหม่ ลงทุนใน
ตลาดหุ้น เขียนหนังสือ
เปน็งานอดิเรก (ทีต่อนนี้
เหมือนว่าใช้เวลากับมัน
เยอะกว่างานประจํา
เสียอีก) มีความสนใจ
เรื่องเทคโนโลยี
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
รกัการอา่นและการเขยีน
มาตั้งแต่เด็ก 
ชอบอ่านหนังสือแนว 
non-fiction โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและเทรนด์
เทคโนโลยีที่กําลังเป็น
ที่น่าจับตามอง

THE AUTHOR

ทางดวน มนุษยก็ยังคงตองเปนแบ็กอัพท่ีอยู
ขางหลังพวงมาลัยรถบรรทุกเหลานี้ระหวาง
เคลื่อนตัวอยูในเมือง ถนนท่ีเล็กแคบ ปาย
สัญญาณที่ซับซอน ตองระมัดระวังอุบัติเหตุ 
จอดติดไฟแดง สิ่งเหลาน้ียังตองพ่ึงพาการ
ตัดสินใจของมนุษยอยู แตพอข้ึนทางดวน
เมื่อไร  คนขับก็สามารถเปดสวิตชคลายระบบ 
auto-pilot ของนกับนิ ปลดตวัเองออกจากท่ีน่ัง
แลวไปจิบชา ดื่มกาแฟ ที่เบาะหลัง ตรวจดู
ความเรียบรอยของระบบ หรือแมแตทําสิ่งท่ี
คนขับรถบรรทุกสมัยกอนไมควรทํา เชน การ
งีบหลับระหวางทาง 
 นอกจากความตื่นเตนระคนตกใจของ
ประชาชนที่รูขาวแลว (แหงสิ) ทุกอยางดําเนิน
ไปไดดวยดีตลอดเสนทาง รถยนตไรคนขับ
อาจจะไดรับความสนใจจากสื่อมากก็จริง 
(เพราะมันเปนเรื่องใกลตัวมากกวา) แตระบบ
รถบรรทุกขนสงแบบไรคนขับตางหากท่ีเรา
นาจะมีโอกาสไดเห็นเปนรูปเปนรางภายใน
ทศวรรษนี้ จากผลสํารวจของ American 
Trucking Associations บอกเอาไววา ตอไป
เราจะไมมคีนขับรถบรรทกุมากเพียงพอสาํหรับ
การขนสงสินคาอีกตอไป เพราะนอกจากงาน
ขับรถบรรทุกนั้นทั้งเหนื่อยลาจนรางกายทน
ไมไหวตองเลิกทํา ยังมีปจจัยเรื่องพฤติกรรม
ของผูบรโิภคทีหั่นมาสัง่ซือ้ของออนไลนมากขึน้
หลายเทาตัว เม็ดเงินของธุรกิจที่กําลังมุงหนา
ไปในทิศทางนี้ โดยมีแนวโนมที่จะโตอยาง
ตอเนือ่ง จนตอนนีอ้ยางในบานเราเริม่มบีรษิทั
ขนสงท่ีผุดขึ้นมาแขงขันในตลาดกับเจาเกาๆ 
มากขึน้อยาง Kerry Express และขนสงแมวดาํ 
Yamato Asia
 ย่ิงในตอนน้ี นอกจาก Otto แลว เรายังเห็น
บริษัท Waymo (อยูภายใตบริษัท Alphabet 
ซึ่งเปนบริษัทแมของ Google) Volvo Trucks, 
Tesla และ Daimler ท่ีกําลังเรงพัฒนารถ
บรรทุกแบบไรคนขับของตัวเองเชนเดียวกัน 
โดย Waymo บอกรายละเอียดไววาพวกเขา
มีขอมูลสําหรับการสรางรถไรคนขับถึง 8 ป 
และตอนนี้กําลังนําขอมูลเหลานั้นมาปรับใช
กับรถบรรทุกขนสง มีการวางแผนเอาไววา
ภายในสิ้นป 2017 จะมีการทดลองเหมือนกับ
ที ่Otto ทาํในรฐัแอรโิซนาของอเมรกิา สวนทาง
ดาน Volvo Trucks ในตอนนี้กําลังทดสอบ
รถบรรทุกขนขยะท่ีไรคนขับดวยเชนเดียวกัน 
โดยวธีิการทาํงานของมนัคือคนขับรถจะขับไป
จอดที่สุดปลายถนน แลวลงไปเดินบนฟตุปาธ 
จากนัน้เจารถบรรทกุขยะจะถอยตามมาเรือ่ยๆ 
และหยุดเมื่อคนขับรถหยุดเดินเพ่ือยกถังขยะ

คอืความรูสกึหดหูท่ีเห็นขาวอบุตัเิหตุรถบรรทุก
บนสื่อทั้งหลายไมเวนแตละวัน สิบลอหลับใน
แหกโคง เมาเหลา สะเพรา ขาดสติ โมโห 
ขยี้ทุกสิ่งที่ขวางทางไวใตลอ ทั้งทรัพยสินและ
สิ่งที่ไมอาจเรียกกลับคืนมาได เชน ชีวิตของ
ผูรวมใชถนนคนอื่นๆ
 ปลายเดือนตุลาคมป 2016 บริษัท Otto 
(สวนหน่ึงของบริษัท Uber) ไดทดสอบการ
ขนสงเบียร Budweiser จํานวน 2,000 ลัง
ดวยรถบรรทุก 18 ลอดวยระบบ ‘automation’ 
ไรคนขบัเปนครัง้แรกของโลก จากเมืองฟอรต-
คอลลินส ไปยังโคโลราโดสปริงส   ในรัฐ
โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา บนทางดวน
หมายเลข 25 เปนระยะทางกวา 200 กิโลเมตร 
โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ เรียกว า ‘LIDAR’ 
ยิงเลเซอรเปนจังหวะเพ่ือรวบรวมขอมูลและ
รายละเอียดทุกอยางรอบตัวรถบรรทุก รวม
เขากับ Reinforcement Learning เพ่ือประกอบ
การตัดสินใจตางๆ อยางการกําหนดความเร็ว 
ระยะหางจากรถขางหนา และเปลี่ยนเลน
เมื่อจําเปนจริงๆ เทาน้ัน มนุษยก็ยังเปนสวน
ประกอบท่ีตัดขาดท้ังหมดไมไดเสียทีเดียว 
อยางนอยก็ในเวลาน้ี เพราะถึงแมรถบรรทุก 
18 ลอของ Otto จะทํางานไดอยางไรท่ีติบน

หลายคนอาจจะยงัไมท่ราบวา่ ชว่งกลางดกึ
ของวันที่ 25 มีนาคม 2017 เกิดอุบัติเหตุ
รถบรรทุกพ่วงขนไม้ยูคาลิปตัสชนท้ายรถ
บรรทุกพ่วงอีกคันที่จอดรอไฟสัญญาณ
จราจรกลางส่ีแยกของจงัหวดัสพุรรณบรุี 
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 3 ราย นายธนกฤต
คนขบั ภรรยา และลกูน้อยวยัเพียง 1 ขวบ 
ต้นเหตุก็หนีไม่พ้นอาการหลับในที่เกิดจาก
ความเมื่อยล้าของคนขับที่ทํางานติดต่อ
กันนานเกินไป แต่โชคยังดีที่เจ้าหน้าที่
กู้ภัยสามารถมาช่วยเหลือได้ทัน และนําส่ง
โรงพยาบาลให้แพทย์ รักษาจนพ้นขีด
อันตรายทั้งสามคน
 ในสหรัฐอเมริกามีการคํานวณสถิติเอาไว
วา ทุกๆ 16 นาที จะมีผูไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต 1 คน จากอุบัติเหตุท่ีเก่ียวของกับ
รถบรรทุก โดยแตละปจะมีอุบัติเหตุรถบรรทุก
ถึง 500,000 ครั้ง สาเหตุหลักๆ ถึง 90% ของ
อุบติัเหตเุหลานีเ้กิดจาก ‘human errors’ หรอื
ความผิดพลาดของมนุษยท่ีอยูหลังพวงมาลยั
นัน่แหละ (หลบัใน เมา อารมณเสยี ฯลฯ)
 สวนในประเทศไทย หลังจากท่ีพยายาม
หาขอมูลสถิติกลับไมมีตัวเลขท่ีชัดเจนนัก 
แตสิ่งหนึ่งท่ีเปนเครื่องยืนยันไดดีกวาตัวเลข
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“ปัญหาต่อมาจึงไม่ใช่เรื่องคอมพิวเตอร์แย่งงานมนุษย์ แต่เป็นประเด็นที่ค่อนข้าง
ละเอียดอ่อนอย่างเรื่องศีลธรรม ความคิด การตัดสินใจในช่วงเสี้ยววินาทีของ AI 
มากกว่า”

อาจจะโดยการหักชนสิ่งกีดขวางหรือพุงออก
ขางทางไปเลย แลวแบบนี้ใครจะอยากเปน
คนขบัรถบรรทุก (หรอืรถยนต) ท่ีขับเคลือ่นดวย 
AI กันละ?
 มนัจะย่ิงซบัซอนขึน้อกีหลายชัน้ถาตองให 
AI ตัดสินวาชีวิตใครสําคัญมากกวากัน เชน 
ถาประธานาธิบดสีหรฐัอเมรกิากับผูกอการราย
ขามชาติ 5 คนกําลังเดินขามถนนพรอมๆ กัน 
AI จะเลือกถูกไหมวาตองเลือกไปทางไหน 
แลวถาประมวลผลผิดใครจะรับผิดชอบ สรุป
แลวในโลกของความเปนจริง จริงหรือไมวา 
ชวิีต 2 ชวิีตไมเคยมคีาเทากัน (ท้ังๆ ทีไ่มควร
เปนแบบน้ันก็ตามที) แลวแบบนี้ใครกันละ
ทีจ่ะเปนคนตดัสินใจวาใครจะอยูหรอืใครจะไป 
คาํตอบทีไ่มคอยสวยงามเทาไรน้ันก็คอื บรษิทั
ที่เปนเจาของเทคโนโลยีเหลานี้แหละครับ
 ยังมีคําถามอีกมากมายท่ียังไมมีคําตอบ
ทีน่าพอใจ เชนจะเกิดอะไรขึน้ถาเกิดมกีารแฮก
ระบบรถบรรทุกแลวใชมันสรางความเสียหาย 
เชน การถกูใชเปน truck-bomb หรอืรถบรรทกุ
ระเบิด แลวไหนจะเรื่องประกันอุบัติเหตุบน
ทองถนนที่ตองเปลี่ยนไป หรือแมกระทั่งตัว
กฎหมายก็ตองถูกนํามารือ้เขยีนใหมอกีเชนกัน 
โลกอนาคตยังมีคําถามอีกมากมาย ในขณะที่
หลายๆ ภาคสวนของสังคม ทั้งรัฐบาล เอกชน 
ประกัน ตํารวจ ประชาชน ก็ตองรวมกันตอบ
คําถามตรงน้ีดวย เพราะเทคโนโลยีอยูตรงน้ี
แลว ถาปลอยใหกลุ มคนท่ีมีอํานาจเพียง
หยิบมือไปตีเสนวาควรไปทางไหน ประโยชน
ท่ีไดคงจะไมใชเพ่ือทุกคนอยางเทาเทียมกัน
อีกตอไป แตเปนประโยชนสําหรับคนแค
บางกลุมเทานั้น
 อีกอยางหน่ึงที่นาคิดก็คือ เทคโนโลยีนี้
เมือ่นาํเขามาใชในประเทศไทยแลว ยงัจะตอง
มีการปรับเปลี่ยนใหเข ากับกฎหมายและ
พ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีมีความซับซอนย่ิงกวา
ที่ไหนในโลกอีกดวย โดยเฉพาะการใหคุณคา
กับชีวิตคนบนทองถนน 
 เปนไปไดหรือไมวา AI ของรถบรรทุก
ไรคนขับบานเราอาจจะตองเพ่ิมฟเจอรการ
ตดัสนิคณุคาของคนจากการแตงกายภายนอก 
นาฬกาที่สวมใส มือถือที่ใช และเลขทะเบียน
รถยนตเพ่ิมเขาไปอีกชั้นดวย เพราะน่ันคือ
สิง่ทีห่ลายคนในสงัคมไทยใชตดัสนิกันและกัน
มาโดยตลอด

ขึ้นใสรถ หลังจากน้ันก็กดปุมเพ่ือใหมันเริ่ม
ทํางานตอ ระบบนี้จะชวยประหยัดเวลาเพราะ
คนขับไมตองกระโดดขึ้นลงจากที่น่ังคนขับ 
แถมยังใชแรงงานคนเพียงคนเดยีว จากเมือ่กอน
ตองใชอยางนอยถึง 3 คนในการเก็บกวาดขยะ
ในชุมชนเล็กๆ
 หลายคนตัง้คาํถามวาแลวแบบน้ีงานของ
มนษุยจะไมถูกทดแทนดวยคนขับคอมพิวเตอร
จนหมดหรือ? คําตอบคงชัดเจนจากตัวอยาง
ขางบนวาถึงแม Otto หรือ Waymo จะสราง
รถบรรทุกขนสงแบบไรคนขับขึ้นมาไดจริง 
มนุษยก็ยังตองมีสวนรวมในการทํางานกับ
สมองกลเหลาน้ีอยูดี ระบบ automation มี
แนวโนมวาจะชวยลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนนที่สาเหตุมาจากความผิดพลาด
ของมนุษย เพราะคอมพิวเตอรไมเหน่ือยลา 
บริษัทขนสงเองก็สามารถเพ่ิมเที่ยวขนสงได
มากขึน้ แถมยังมรีะบบชวยลดการใชพลงังาน
เชือ้เพลงิไดถึง 30% ซึง่ในอนาคตเทาท่ีมองเห็น
ไดจากตรงน้ี อาชีพคนขับรถบรรทุกจะยังเปน
ทีต่องการของตลาดอยูตอไป และสะดวกสบาย
มากขึ้นอีกดวย
 ปญหาตอมาจึงไมใชเรื่องคอมพิวเตอร
แยงงานมนุษย แตเปนประเด็นที่คอนขาง
ละเอียดออนอยางเรื่องศีลธรรม ความคิด 
การตดัสนิใจในชวงเสีย้ววินาทขีอง AI มากกวา 
ยกตัวอยางเหตุการณวา มีรถไฟคันหนึ่งกําลัง
แลนมาตามรางดวยความเร็วสูงที่ไมสามารถ
หยุดได บนรางนัน้มคีนถูกมดัไวดวยเชอืก 5 คน 
ไมสามารถหนีไปไหนได เรายืนอยูตรงบริเวณ
กลไกคันโยกสับรางพอดี ถ าเราตัดสินใจ
โยกสับเปลี่ยนรางรถไฟ 5 คนนั้นก็รอด แตบน
รางอีกเสนหนึ่งมีคนหนึ่งที่ถูกมัดอยูตรงน้ัน
เชนกัน ถาเจอเหตกุารณแบบน้ีเราจะตดัสนิใจ
ยังไง? ไมทําอะไรเลย 5 คนนั้นก็ตาย แตถา
สับรางอีกคนก็ตาย
 ปญหาน้ีคงไมไดซับซอนมากนักถาโลก
แหงความจริงยึดตามหลักเลขคณิตศาสตร
เพียงอยางเดยีว พูดอกีอยางคอืให AI ตดัสนิใจ
เลือกทางท่ีสรางความเสียหายนอยท่ีสุด โดย
ใหคาตัวเลขวาชีวิตคนหน่ึงคนตองมีคานอย
กวาคนอกี 5 คนอยูแลว แตพูดกันตามตรงแลว
มนัไมงายขนาดน้ันหรอก เพราะถาเราใชโมเดล
การตัดสินใจแบบน้ี ทุกครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
คนท่ีน่ังอยู หลังพวงมาลัยก็คงถูกใช เป น
ทางเลอืกเปนอนัดบัแรก เพราะการคาดการณ
ลวงหนาถึงความเสียหายหลังเกิดอุบัติเหตุ
เปนเรื่องที่เปนไปไดยาก เพราะฉะนั้น AI ที่ถูก
สรางดวยโมเดลนีค้งตดัสนิใจทาํลายตวัเองทิง้ 

เซอร์ไอแซก นิวตัน เช่ือในเร่ืองเหนือ
ธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์
หลายต่อหลายอย่าง ไม่แปลกที่เขาจะเป็น
คนเคร่งศาสนา เชือ่ในพระเจา้ แตน่อกเหนอื
จากนั้นแล้ว เขายังเชื่อใน ‘เลขศาสตร์’ 
(Numerology) และการตามหา ‘หินแห่ง
นักปรัชญา’ หรือ Philosopher’s Stone 
ที่เชื่อว่าสามารถเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองได้ 
พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาเชื่อในเร่ืองการ
เล่นแร่แปรธาตุด้วย
 หลายคนอาจจะบอกวา โธ! ก็นิวตันอยูใน
ศตวรรษท่ี 17-18 เปนยุคท่ีวิทยาศาสตรยัง
ไมกาวเขาสู ‘วิทยาศาสตรใหม’ (หรือ New 
Science ที่มีการทดลองเปนหัวใจสําคัญ) 
ดวยซํ้า ตอใหเปนนักวิทยาศาสตรชั้นนําของ
โลก แตอยูในยุคแบบนั้น ก็คงตองเชื่ออะไร
เหนือธรรมชาติอยูบางละนา
 ถ าอยางน้ันไปดูนักฟสิกสยุคใหมอีก
คนหนึ่งกันบางครับ นีลส บอหร คือนักฟสิกส
รางวัลโนเบล ถือเปนนกัวทิยาศาสตรคนสาํคญั
ไมแพอัลเบิรต ไอนสไตน แตถึงกระนั้น ที่บาน
ของเขาก็มีการแขวน ‘เครื่องราง’ เอาไวดวย 
เครื่องรางที่วาคือ เกือกมานําโชค

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่:
วิทยาศาสตร์แห่งไสยศาสตร์
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 เคยมคีนถามเขาวา เขา ‘เชือ่’ จรงิๆ หรอืวา
เกือกมานี้จะนําโชคมาใหเขา บอหรบอกวา
เขาไมไดเชื่อหรอก แตเขาเขาใจวามันจะนํา
โชคมาให ถาเราเชื่อวามันจะนําโชคมาให
 เปนคําตอบที่นาสนใจอยางยิ่ง!
 แตคาํถามก็คอื แลวทาํไมนักวิทยาศาสตร
ระดับโลก เซอรไอแซก นิวตัน หรือกระทั่ง
นีลส บอหร ถึงมีความเชื่อบางอยางที่แลดู 
‘เหนือธรรมชาติ’ หรือเปนส่ิงท่ีวิทยาศาสตร
อธิบายไมได
 อะไรทําใหเกิดเร่ืองแบบนี้ขึ้นมาได
 ตอนที่บารัก โอบามา ชนะคะแนนเสียง
ไพรมารโีหวตทีไ่อโอวา เขาเลนบาสเกตบอลใน
ตอนเชา หลงัจากน้ันเวลาจะมกีารประกาศผล
ไพรมารีโหวต เขาก็จะลุกมาเลนบาสเกตบอล
เสมอ คือทําเปน ‘พิธีกรรม’ (Ritual) กันเลย
ทีเดียว ซึ่งผลลัพธที่ออกมาก็อยางท่ีรูๆ กัน 
คือเขาไดเปนประธานาธิบดี
 พวกนักกีฬาดังๆ หลายคนมีอะไรคลายๆ 
โอบามาอยูไมนอย คนที่โดงดังมากเรื่องนี้คือ
ราฟาเอล นาดาล นักเทนนิสชื่อกองโลก กอน
จะเสริฟลกู เขาตองทําพฤตกิรรมบางอยางซํา้ๆ 
เชน ดึงกางเกง (ใน) เอามือไปปดผมทัดหู 
เคาะลูก ฯลฯ จนบางทีก็เกินเวลาถึงขั้นถูก
กรรมการเตอืน บางคนเรยีกสิง่เหลานีว้า Habit 
แตบางคนก็เรยีกวา Routines แตไมวาจะเรยีก
วาอะไร มันคือ ‘ความเชื่อ’ ในเชิงไสยศาสตร
เหนือจริงวาจะทําใหผลการแขงขัน (หรือการ
เสิรฟ) ออกมาดีนั่นเอง
 นักวิทยาศาสตรเรียกพฤติกรรมเหลานี ้
(แมไม ได เ ก่ียวของกับพอมดหมอผี) ว า 
‘พฤติกรรมเชิงไสย’ (Superstitious Habits 
หรือ Superstitious Behavior) เปนพฤติกรรม
ท่ีเกิดจากความคิดที่เรียกวา ‘ความคิดแบบ
เวทมนตร’ (Magical Thinking) นิยามของมัน
ก็คอืการทําอะไรบางอยางทีเ่ชือ่วาจะเปน ‘เหตุ’ 
ใหเกิด ‘ผล’ อีกอยางหนึ่งขึ้นมา แมวาจะไมมี
หลกัฐานบงชีใ้ดๆ เลยวา สองเรือ่งนัน้เก่ียวของ
กัน เชน เลนบาสเกตบอลตอนเชาแลวจะชนะ
เลือกตัง้ หรอืดงึกางเกงในท่ีเขาวนิแลวจะเสริฟ
ดี ฯลฯ
 เรื่องนี้ไมไดตองเกิดข้ึนกับเฉพาะคนดอย
โอกาส มีการศึกษานอย หรือเชื่อถือโชคลาง
ไสยศาสตรเปนตนทุนเดิมอยูแลวเทานั้น
 แตใครๆ ก็เปนได!
 มกีารศกึษาเหลานักศกึษาดานวิทยาศาสตร
ที่ MIT ทั้งนักฟสิกส นักเคมี และนักธรณีวิทยา 
พบวาถาเมื่อไรนักวิทยาศาสตรเหลานี้เกิด
ความกดดันเรงรัดขึ้นมา จะเกิดการยอมรับ

โตมร ศุขปรีชา

นักเขียนที่รอบรู้เรื่อง
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวพันกับ
สถานการณ์ สังคม 
วัฒนธรรมใน
หลากหลายมิติ กับใน
คอลัมน์ที่เขาเคยเขียน
เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว
ในชื่อ ‘Tomorrow’

THE AUTHOR

ในคําพูดที่ไมเปนเหตุเปนผลบางอยางเพิ่มขึ้น
ถึงสองเทา ตัวอยางประโยคที่วาก็คือ - ตนไม
สรางออกซิเจนขึ้นมาใหสัตวหายใจ ซึ่งถือวา
เปนตรรกะวบิตัแิบบหน่ึง (ตนไมสรางออกซิเจน
จริง แตมันไมไดสรางขึ้นมาเพื่อใหสัตวหายใจ
โดยเปนเหตแุละผลตรงๆ อยางน้ัน) แตความ
เรงรอนเรงรดัขณะตดัสนิใจ ทําใหคนท่ีมีความคดิ
เชิงตรรกะแบบวิทยาศาสตรมองขามความไร
เหตผุลน้ี และคิดวามนัเปนเหตุเปนผลข้ึนมาได
 แมแตคนที่เปนอเทวนิยม (Atheist) ก็ยัง
มกีารศกึษาพบวา ลกึลงไปในจติใตสาํนกึแลว 
ก็ยังมีความกริ่งเกรงบางอยางอยูไมนอย เชน 
ถาใหตะโกนออกมาดังๆ วา “ขาขอทาพระเจา
ใหทาํใหพอแมขาจมนํา้ตาย” หลายคนก็ยังพูด
ออกมาดวยความยากลาํบากอยู หรอืถาตกอยู
ในความเครยีด ความเชือ่เรือ่งไมมพีระเจาก็จะ
คลอนแคลนไป เขาบอกวา คนเรากลัวสภาวะ 
Mortality หรือพูดงายๆ ก็คือ กลัวความไม
แนนอนที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราตายนั่นเอง
 นักชีววิทยาวิวัฒนาการอยาง เควิน 
ฟอสเตอร (Kevin Foster) บอกวาความเชื่อ
เชงิไสยน้ันไมไดมแีตเฉพาะในมนุษยอยางเดยีว 
แตมีอยูในสัตวอื่นๆ ดวย โดยตองยอนกลับไป
ย้ําถึงนยิามของพฤตกิรรมเชงิไสยกอนนะครบั 
วาไมไดหมายถึงตองมีผีสางนางไมอะไรมา
รวมดวย แตนิยามของพฤติกรรมเชิงไสยท่ีวา 
ก็คือการท่ีสัตว (หรือมนุษย) เอาสองเรื่อง
ไมเปนเหตุเปนผลกันมาเชื่อมโยงวามันเปน
เหตุเปนผลกัน
 ฟอสเตอรยกตวัอยางนกพิราบ เขาบอกวา
ถาเราตบมือ นกพิราบจะบินหนี ซึ่งหลายคน
คดิวาก็เปนพฤตกิรรมธรรมดาๆ มนัก็ตองบนิหนี
เพราะตกใจกลวัอยูแลว แตท่ีจรงิแลวนกพิราบ
นัน้เปนสตัวทีฉ่ลาด มนัแยกแยะไดระหวางการ
ตบมอืกับเสยีงปน (ทีจ่ะทําใหมนัตายได) เวลา
เราตบมอื มนับนิหนีก็จรงิ แตวิธีบนิจะไมเหมอืน
วิธีบินตอนเจอกับเสียงปน คือมันรู วาเสียง
ตบมือน้ันไมไดทําใหมันบาดเจ็บ ดังน้ันตาม
นยิามของฟอสเตอร การบนิหนีเสยีงตบมอืของ
นกพิราบจึงเปนพฤติกรรมเชิงไสยอยางหนึ่ง
 ฟอสเตอรไดทาํแบบจาํลองทางคณิตศาสตร 

เพ่ือใสความเชื่อเชิงไสยเขาไปในบริบททาง
ชวีวิทยา เขาพบวาถาสตัวมยีีนท่ีจะตอบสนอง
เชงิไสย และมพีฤตกิรรมเชงิไสยทีว่า ก็มแีนวโนม
ท่ีมนัจะสงผานยีนน้ีไปสูรุนลกูไดมากขึน้ เพราะ
อัตราการรอดชีวิตของมันมากขึ้น เขาบอกวา 
สตัวทีม่คีวามเชือ่เชงิไสยจะมคีวามระแวดระวงั
ตอผูลามาก ตอใหผูลาสญูพันธุไปแลว มนัก็ยัง
มีพฤติกรรมระแวงภัยอยูเหมือนเดิม จึงมีผล
ทําใหสัตวที่เปนแบบน้ีมีโอกาสอยูรอดในแง
ของวิวัฒนาการไดมากกวาสัตวท่ีระแวงภัย
นอยกวา
 ฟอสเตอรบอกวามนุษยก็เปนแบบน้ีดวย
เหมือนกัน แตมนุษยซับซอนกวา เพราะเราอยู
รอดมาไดท้ังดวยกระบวนการทางวิวัฒนาการ
และกระบวนการทางวัฒนธรรม อยางเชน
ในสังคมชนเผาโบราณ อาจมีพิธีเตนขอฝน 
(ซึ่งถือเปนไสยศาสตร เพราะการเตนรํากับฝน
ไมไดเปนเหตุเปนผลตอกัน) การเตนขอฝน
กลายมาเปนวัฒนธรรม ซึ่งยิ่งฝงลึกลงไปใน
ตัวมนุษย ทําใหพฤติกรรมหรือความเชื่อเชิง
ไสยศาสตรดาํรงอยูอยางแนนแฟนย่ิงข้ึน จงึไม
นาสงสัยวา แมกระท่ังในหมูนักวิทยาศาสตร
เองก็หนีไมพนอิทธิพลนี้
 อยางไรก็ตาม ขอเสนอของฟอสเตอรที่วา 
สัตวมี ‘ยีนไสยศาสตร’ นั้น เปนที่ถกเถียงของ
นักวิทยาศาสตรอื่นอยูไมนอย โดยเฉพาะกับ
นิยามของคําวาไสยศาสตรของฟอสเตอร 
ซึ่งถูกวิจารณวาเปนนิยามที่แคบเกินไป
 บรูซ ฮูด (Bruce Hood) นักจิตวิทยาจาก
มหาวิทยาลยับรสิตอลแยงวา สมองของมนษุย
ไดรบัการออกแบบเพ่ือใหหาเหตผุลมาอธิบาย
เรื่องตางๆ อยูแลว ดังนั้นบางครั้งกลไกนี้ก็เลย
นําไปสู คําอธิบายท่ีเหนือพนธรรมชาติได 
(ไมตองไปไกลถึงเรื่องยีนหรอก) ที่เปนอยางนี้
ก็เพราะเราพยายามทําความเขาใจโลก และโลก
ก็มเีหตุการณตางๆ เกิดขึน้แบบสุม (Random) 
มากมายเหลือเกิน มนุษยตองการทําความ
เขาใจสถานการณแบบสุมเหลานี ้แตเรามชีวิีต
สั้นเกินกวาจะอธิบายเรื่องตางๆ ไดหมด 
(เชน เราอาจไมไดมีชีวิตยาวพอจะอธิบาย
ปรากฏการณดาวหางหรือภูเขาไฟระเบิดที่มี

“ในโลกแห่งความไม่แน่นอน คุณต้องเลือกระหว่างเชื่อหรือไม่เชื่อ”
- เควิน ฟอสเตอร์ (Kevin Foster)
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 เคยมคีนถามเขาวา เขา ‘เชือ่’ จรงิๆ หรอืวา
เกือกมานี้จะนําโชคมาใหเขา บอหรบอกวา
เขาไมไดเชื่อหรอก แตเขาเขาใจวามันจะนํา
โชคมาให ถาเราเชื่อวามันจะนําโชคมาให
 เปนคําตอบที่นาสนใจอยางยิ่ง!
 แตคําถามก็คอื แลวทาํไมนักวิทยาศาสตร
ระดับโลก เซอรไอแซก นิวตัน หรือกระทั่ง
นีลส บอหร ถึงมีความเชื่อบางอยางที่แลดู 
‘เหนือธรรมชาติ’ หรือเปนส่ิงที่วิทยาศาสตร
อธิบายไมได
 อะไรทําใหเกิดเร่ืองแบบนี้ขึ้นมาได
 ตอนที่บารัก โอบามา ชนะคะแนนเสียง
ไพรมารโีหวตทีไ่อโอวา เขาเลนบาสเกตบอลใน
ตอนเชา หลงัจากน้ันเวลาจะมกีารประกาศผล
ไพรมารีโหวต เขาก็จะลุกมาเลนบาสเกตบอล
เสมอ คือทําเปน ‘พิธีกรรม’ (Ritual) กันเลย
ทีเดียว ซึ่งผลลัพธท่ีออกมาก็อยางท่ีรูๆ กัน 
คือเขาไดเปนประธานาธิบดี
 พวกนักกีฬาดังๆ หลายคนมีอะไรคลายๆ 
โอบามาอยูไมนอย คนที่โดงดังมากเรื่องนี้คือ
ราฟาเอล นาดาล นักเทนนิสชื่อกองโลก กอน
จะเสริฟลกู เขาตองทําพฤตกิรรมบางอยางซํา้ๆ 
เชน ดึงกางเกง (ใน) เอามือไปปดผมทัดหู 
เคาะลูก ฯลฯ จนบางทีก็เกินเวลาถึงขั้นถูก
กรรมการเตอืน บางคนเรยีกสิง่เหลานีว้า Habit 
แตบางคนก็เรยีกวา Routines แตไมวาจะเรยีก
วาอะไร มันคือ ‘ความเชื่อ’ ในเชิงไสยศาสตร
เหนือจริงวาจะทําใหผลการแขงขัน (หรือการ
เสิรฟ) ออกมาดีนั่นเอง
 นักวิทยาศาสตรเรียกพฤติกรรมเหลาน้ี 
(แมไม ได เ ก่ียวของกับพอมดหมอผี) ว า 
‘พฤติกรรมเชิงไสย’ (Superstitious Habits 
หรือ Superstitious Behavior) เปนพฤติกรรม
ท่ีเกิดจากความคิดที่เรียกวา ‘ความคิดแบบ
เวทมนตร’ (Magical Thinking) นิยามของมัน
ก็คือการทําอะไรบางอยางทีเ่ชือ่วาจะเปน ‘เหตุ’ 
ใหเกิด ‘ผล’ อีกอยางหนึ่งขึ้นมา แมวาจะไมมี
หลกัฐานบงชีใ้ดๆ เลยวา สองเรือ่งน้ันเก่ียวของ
กัน เชน เลนบาสเกตบอลตอนเชาแลวจะชนะ
เลอืกตัง้ หรอืดงึกางเกงในท่ีเขาวนิแลวจะเสริฟ
ดี ฯลฯ
 เรื่องนี้ไมไดตองเกิดข้ึนกับเฉพาะคนดอย
โอกาส มีการศึกษานอย หรือเชื่อถือโชคลาง
ไสยศาสตรเปนตนทุนเดิมอยูแลวเทานั้น
 แตใครๆ ก็เปนได!
 มกีารศกึษาเหลานักศกึษาดานวิทยาศาสตร
ที่ MIT ทั้งนักฟสิกส นักเคมี และนักธรณีวิทยา 
พบวาถาเมื่อไรนักวิทยาศาสตรเหลานี้เกิด
ความกดดันเรงรัดขึ้นมา จะเกิดการยอมรับ

โตมร ศุขปรีชา

นักเขียนที่รอบรู้เรื่อง
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวพันกับ
สถานการณ์ สังคม 
วัฒนธรรมใน
หลากหลายมิติ กับใน
คอลัมน์ที่เขาเคยเขียน
เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว
ในชื่อ ‘Tomorrow’

THE AUTHOR

ในคําพูดที่ไมเปนเหตุเปนผลบางอยางเพิ่มขึ้น
ถึงสองเทา ตัวอยางประโยคที่วาก็คือ - ตนไม
สรางออกซิเจนขึ้นมาใหสัตวหายใจ ซึ่งถือวา
เปนตรรกะวบิตัแิบบหน่ึง (ตนไมสรางออกซิเจน
จริง แตมันไมไดสรางขึ้นมาเพื่อใหสัตวหายใจ
โดยเปนเหตแุละผลตรงๆ อยางน้ัน) แตความ
เรงรอนเรงรดัขณะตดัสนิใจ ทําใหคนท่ีมีความคดิ
เชิงตรรกะแบบวิทยาศาสตรมองขามความไร
เหตผุลน้ี และคิดวามนัเปนเหตุเปนผลข้ึนมาได
 แมแตคนที่เปนอเทวนิยม (Atheist) ก็ยัง
มกีารศกึษาพบวา ลกึลงไปในจติใตสาํนกึแลว 
ก็ยังมีความกริ่งเกรงบางอยางอยูไมนอย เชน 
ถาใหตะโกนออกมาดังๆ วา “ขาขอทาพระเจา
ใหทําใหพอแมขาจมน้ําตาย” หลายคนก็ยังพูด
ออกมาดวยความยากลาํบากอยู หรอืถาตกอยู
ในความเครยีด ความเชือ่เรือ่งไมมพีระเจาก็จะ
คลอนแคลนไป เขาบอกวา คนเรากลัวสภาวะ 
Mortality หรือพูดงายๆ ก็คือ กลัวความไม
แนนอนที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราตายนั่นเอง
 นักชีววิทยาวิวัฒนาการอยาง เควิน 
ฟอสเตอร (Kevin Foster) บอกวาความเชื่อ
เชิงไสยน้ันไมไดมแีตเฉพาะในมนุษยอยางเดยีว 
แตมีอยูในสัตวอื่นๆ ดวย โดยตองยอนกลับไป
ย้ําถึงนิยามของพฤตกิรรมเชงิไสยกอนนะครบั 
วาไมไดหมายถึงตองมีผีสางนางไมอะไรมา
รวมดวย แตนิยามของพฤติกรรมเชิงไสยท่ีวา 
ก็คือการท่ีสัตว (หรือมนุษย) เอาสองเรื่อง
ไมเปนเหตุเปนผลกันมาเชื่อมโยงวามันเปน
เหตุเปนผลกัน
 ฟอสเตอรยกตวัอยางนกพิราบ เขาบอกวา
ถาเราตบมือ นกพิราบจะบินหนี ซึ่งหลายคน
คดิวาก็เปนพฤตกิรรมธรรมดาๆ มนัก็ตองบนิหนี
เพราะตกใจกลวัอยูแลว แตท่ีจรงิแลวนกพิราบ
น้ันเปนสตัวท่ีฉลาด มนัแยกแยะไดระหวางการ
ตบมอืกับเสยีงปน (ทีจ่ะทําใหมนัตายได) เวลา
เราตบมือ มนับนิหนีก็จรงิ แตวิธีบนิจะไมเหมอืน
วิธีบินตอนเจอกับเสียงปน คือมันรู วาเสียง
ตบมือน้ันไมไดทําใหมันบาดเจ็บ ดังน้ันตาม
นยิามของฟอสเตอร การบนิหนีเสยีงตบมอืของ
นกพิราบจึงเปนพฤติกรรมเชิงไสยอยางหนึ่ง
 ฟอสเตอรไดทําแบบจาํลองทางคณิตศาสตร 

เพ่ือใสความเชื่อเชิงไสยเขาไปในบริบททาง
ชวีวิทยา เขาพบวาถาสตัวมยีีนทีจ่ะตอบสนอง
เชงิไสย และมพีฤตกิรรมเชงิไสยทีว่า ก็มแีนวโนม
ท่ีมนัจะสงผานยีนน้ีไปสูรุนลกูไดมากขึน้ เพราะ
อัตราการรอดชีวิตของมันมากขึ้น เขาบอกวา 
สตัวทีม่คีวามเชือ่เชงิไสยจะมคีวามระแวดระวงั
ตอผูลามาก ตอใหผูลาสญูพันธุไปแลว มนัก็ยัง
มีพฤติกรรมระแวงภัยอยูเหมือนเดิม จึงมีผล
ทําใหสัตวที่เปนแบบน้ีมีโอกาสอยูรอดในแง
ของวิวัฒนาการไดมากกวาสัตวท่ีระแวงภัย
นอยกวา
 ฟอสเตอรบอกวามนุษยก็เปนแบบน้ีดวย
เหมือนกัน แตมนุษยซับซอนกวา เพราะเราอยู
รอดมาไดทัง้ดวยกระบวนการทางวิวัฒนาการ
และกระบวนการทางวัฒนธรรม อยางเชน
ในสังคมชนเผาโบราณ อาจมีพิธีเตนขอฝน 
(ซึ่งถือเปนไสยศาสตร เพราะการเตนรํากับฝน
ไมไดเปนเหตุเปนผลตอกัน) การเตนขอฝน
กลายมาเปนวัฒนธรรม ซึ่งย่ิงฝงลึกลงไปใน
ตัวมนุษย ทําใหพฤติกรรมหรือความเชื่อเชิง
ไสยศาสตรดาํรงอยูอยางแนนแฟนย่ิงข้ึน จงึไม
นาสงสัยวา แมกระท่ังในหมูนักวิทยาศาสตร
เองก็หนีไมพนอิทธิพลนี้
 อยางไรก็ตาม ขอเสนอของฟอสเตอรที่วา 
สัตวมี ‘ยีนไสยศาสตร’ นั้น เปนที่ถกเถียงของ
นักวิทยาศาสตรอื่นอยูไมนอย โดยเฉพาะกับ
นิยามของคําวาไสยศาสตรของฟอสเตอร 
ซึ่งถูกวิจารณวาเปนนิยามที่แคบเกินไป
 บรูซ ฮูด (Bruce Hood) นักจิตวิทยาจาก
มหาวิทยาลยับรสิตอลแยงวา สมองของมนษุย
ไดรบัการออกแบบเพ่ือใหหาเหตผุลมาอธิบาย
เรื่องตางๆ อยูแลว ดังนั้นบางครั้งกลไกนี้ก็เลย
นําไปสู คําอธิบายท่ีเหนือพนธรรมชาติได 
(ไมตองไปไกลถึงเรื่องยีนหรอก) ที่เปนอยางนี้
ก็เพราะเราพยายามทําความเขาใจโลก และโลก
ก็มเีหตุการณตางๆ เกิดขึน้แบบสุม (Random) 
มากมายเหลือเกิน มนุษยตองการทําความ
เขาใจสถานการณแบบสุมเหลานี ้แตเรามชีวิีต
สั้นเกินกวาจะอธิบายเรื่องตางๆ ไดหมด 
(เชน เราอาจไมไดมีชีวิตยาวพอจะอธิบาย
ปรากฏการณดาวหางหรือภูเขาไฟระเบิดที่มี

“ในโลกแห่งความไม่แน่นอน คุณต้องเลือกระหว่างเชื่อหรือไม่เชื่อ”
- เควิน ฟอสเตอร์ (Kevin Foster)
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คาบการเกิดนานหลายสิบหลายรอยป) ดังนั้น 
ถามองในอีกแงหนึ่ง ความเชื่อหรือพฤติกรรม
เชิงไสย จึงเปนเหมือนการ ‘บันทึก’ เรื่องท่ี
มนุษยอธิบายไมไดเอาไวในจิตใตสํานึกรวม
เสียกอน จะสังเกตเห็นไดวาถาเปนเร่ืองลี้ลับ
อธิบายไมไดมากแคไหน มนุษยย่ิงจดจํากัน
ไดมากเทานั้น
 ถามองแบบน้ี ความเชื่อเชิงไสยจึงเปน
เหมือนไดอะรีที่เราจดบันทึกเหตุการณลึกลับ
เอาไว โดยที่ไมรูหรอกวาจะอธิบายมันยังไง 
แตถาเรากลับมาอานอีกทีในอนาคต เมื่อมี
หลักฐานใหมๆ ความเชื่อใหมๆ เราอาจจะ
อธิบายมันก็ได
 ดังน้ัน ‘ประโยชน’ ของความเชื่อเชิงไสย
ก็คือ มันมีไวใหลบหลู!
 ยังมีอกีการทดลองหนึง่ทีค่อนขางซบัซอน
สักหนอย คือเขาใหนักศึกษาหลายๆ คนมา
แกปญหาปริศนาคํา ซึ่งมีท้ังปริศนาท่ีแกได
และแกไมได ในกลุมท่ีเจอกับปญหาท่ีแกไข
ไมไดนั้น เขาใหทําแบบสอบถามเพ่ือดูวามี
ความเชื่อในทางไสยศาสตรมากนอยแคไหน 
แลวจากน้ันก็ใหแกปญหาอีกชุดหน่ึง พบวา
หลงัผานอปุสรรค (คือแกปริศนาชุดแรกไมได) 
มาแลว กลุมนักศึกษาที่มีความเชื่อในทาง
ไสยศาสตรสูง จะแกปริศนาชุดใหมไดดีกวา
 ดวยเหตุนี้ความเชื่อทางไสยศาสตรหรือ
สิ่งเหนือธรรมชาติ จึงมี ‘ประโยชน’ และมี 
‘หนาที่’ บางอยางของมันอยู สิ่งท่ีเรียกวา 
Routines ของนักกีฬาน้ัน อาจฟงดูไรเหตุผล 
แตที่จริงคือการสรางสมาธิแบบหนึ่ง และอาจ
ถึงขั้นเปนการ ‘ปลุก’ และ ‘เตรียมพรอม’ 
กลามเนื้อดวย
 ไอน สไตน  เคยเขียนจดหมายไปหา
นักปรัชญาชื่อ อีริก กุตไคนด (Eric Gutkind) 
เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับวิทยาศาสตร
และความเชื่อทางศาสนา เขาเขยีนไวประโยค
หนึ่งวา “วิทยาศาสตรท่ีไมมีศาสนานั้นพรอง 
สวนศาสนาที่ไมมีวิทยาศาสตรก็ตาบอด”
 เขาอาจไมไดเขียนถึงไสยศาสตรตรงๆ 
แตคําพูดของไอนสไตนแสดงใหเราเห็นถึง
การเปดกวางและเชื่อมโยงระหวางสองส่ิงท่ี
คนทั่วไปมองวาเปนเรื่องตรงขาม
 วิธีคิดแบบนี้ น่ีแหละครับ คือการมอง
ไสยศาสตรดวยสายตาของวิทยาศาสตร!

THE CHAINED WHY 
ห่วงโซ่ขี้สงสัย จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ณ เวลาเย็น หลังเลิกงาน วันธรรมดาๆ 
ของชวีติคนกรงุ บทสนทนาระหวา่งคณุพ่อ
และคุณลูกภายในรถยนต์
ลูก: ป๊า ทําไมรถติด
ปา๊: รถตดิ เพราะถนนนอ้ย แตร่ถเยอะไงลกู
ลูก: แล้วทําไมรถถึงเยอะล่ะ
ปา๊: กค็นเขาขบัรถกนัจะออกไปทีโ่นน่ทีน่ีกั่นไง
ลูก: แล้วทําไมคนเขาถึงขับรถออกมาล่ะ
ป๊า: ก็ทุกคนมีรถนี่นา
ลูก: ทําไมทุกคนถึงมีรถล่ะ
ป๊า: ก็เพ่ือความสะดวกส่วนตัวน่ะสิ เหมือน
ที่เรามีรถไง
ลูก: แล้วถ้าไปด้วยกัน ไม่สะดวกเหรอ
ป๊า: …นั่นสินะ…
 บริษัทอยาง Uber หรือ Grab ที่ทําเรื่อง
ของ Ride Sharing ก็อาจจะเกิดจากความ
ขี้สงสัยของเด็กคนน้ีท่ีวา ‘ทําไมทุกคนตองมี
รถคนละคัน’
 ทั้งๆ ท่ีตามสถิติแลว รถเปนสินทรัพยท่ี
ราคาแพงอันดับ 2 ของคนทั่วไป รองจากที่อยู
อาศัย แตมูลคากลับหดหายลงเรื่อยๆ นับ
ตั้งแตวันที่ไดเปนเจาของ
 อีกทั้งอัตราการใชงาน (Utilization Rate) 

ยังตํ่ากวา 5 เปอรเซ็นตอีกดวย ที่เหลือคือจอด
ท้ิงไวเฉยๆ ไมมีคนใช ซ่ึงนาคิดวา ทําไมนะ 
ทําไม
 ผมบอกไวในคราวท่ีแลววา ‘นวัตกร’ น้ัน 
ใครๆ ก็เปนได หากสรางกลามเนื้อสรางสรรค 
(Creative Muscle) จากอุปนิสัยที่ถูกตอง
 อุปนิสัยแรกของนวัตกรคือสิ่งท่ีเด็กชอบ
ทํากัน นั่นก็คือการถามคําถามวา ‘ทําไม 
(Why)’ ในสมัยท่ีผมเรียนอยูที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด เมื่อป 2011 นั้น ยังจําไดวามีชาย
ผูหน่ึง ซึ่ง ณ ตอนนั้นยังไมไดมีคนรูจักมาก
เหมอืนวันน้ี
 ชายผูสรางบรษัิท Paypal, Tesla, SpaceX 
และ SolarCity เปนผูประกอบการที่สรางการ
เปลีย่นแปลงมาแลวหลายตอหลายอตุสาหกรรม
 ชื่อของเขาคือ อีลอน มัสก (Elon Musk) 
อีลอนมาบรรยายที่มหาวิทยาลัย และผมไดมี
โอกาสเขาฟง มีคนถามเขาวา “เขามีเคล็ดลับ
อยางไร ถึงสามารถสรางอะไรออกมาไดเยอะแยะ”
 อีลอนหัวเราะ นึกเล็กนอย แลวตอบวา 
“ผมก็ไมแนใจนะ แตมอียูอยางหนึง่ท่ีผมคดิวา
ผมไมเหมือนคนอื่นคือ ผมมีหวงโซข้ีสงสัย 
(Chained Why) อยู”
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กวีวุฒิ 
เต็มภูวภัทร

คนไทยเพียงไม่กี่คน
ที่ผ่านโครงการบ่มเพาะ
นวัตกร Design 
Leadership จาก 
d.school ท่ีมหาวทิยาลยั
สแตนฟอร์ด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
เจ้าของนามปากกา 
‘แปดบรรทัดครึ่ง’ 
กับคอลัมน์ 
‘The Innovator’
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เรารักกันได้อย่างไร?
นักวิทย์ถอดรหัสความรักในสมอง 
ควบคุมให้หนูรักกันได้!

ภา
พ
ปร
ะก
อบ

 N
ar

is
sa

ra
 K

ai
tib

ut

 พอถามวา มันคืออะไร เขาก็บอกวาเปน
คุณสมบัติของเด็กๆ ท่ีผู ใหญมักจะทําหลน
หายไป น่ันคือการถามวา ‘ทําไม’ ตอกันไป
เรื่อยๆ หลายๆ ครั้งจนเขาใจ ไมกังวลวาคนฟง
จะรําคาญหรือลําบากใจในการตอบหรือไม 
ทาํไม ทําไม ทําไม ทําไม ถามไปเรือ่ยๆ อยางน้ัน 
สดุทายก็จะเขาใจปญหาจรงิๆ ท่ีผูอืน่อาจจะมอง
ขามไป ทําใหเขาเห็นโอกาสมากกวาคนอื่นๆ
 สมมติ คุณเดินไปในเมืองแหงหนึ่ง เจอ
คนหนึ่งคนอาศัยอยูริมแมนํ้า คุณถามเขาวา 
 “แถวนี้มีปญหาอะไรบาง” 
 เขาตอบวา “อยากไดสะพาน” 
 คุณจะทําอยางไร?
 ถาเปนวิศวกรแบบผม เราชอบมากครับ 
คําตอบชัดมาก เด๋ียวจัดให เราจะมาระดม
สมองกันดวยคําถามประมาณวา เฮย พวกเรา 
ลูกคาตองการสะพาน เราจะสรางสะพาน
อยางไรใหเขาพอใจ
 เหลาวิศวกรท่ีมาชวยกันระดมสมองก็จะ
ออกความคิดกันอยางสนุกสนาน สะพานไม 
สะพานเหล็ก สะพานคอนกรีต สะพานแขวน 
ตางๆ นานา ที่ขึ้นตนดวย ‘สะพาน’
 แตถาเราเปนนวัตกรข้ึนมาหนอย เราอาจจะ
ถามเขาผูน้ันกลบัไป “ทาํไมอยากไดสะพานละ”
 คําตอบเดาไดไมยาก “ผมอยากขามไป
ฝงโนนนะสิ ถามได”
 อาว ไมไดอยากไดสะพาน แตอยากขาม
ไปฝงโนน ทีนีเ้รามาระดมสมองกัน ลูกคาอยาก
ขามไปฝงโนน จะทําอยางไรไดบาง
 เรือ, อุโมงค, เครื่องบิน, เฮลิคอปเตอร, 
ชุดวายนํ้า คําตอบจะหลากหลายมากขึ้น
 อยาลมืวาสะพานไมไดผดินะครบั สะพาน
เปนคําตอบหนึ่งเสมอ เพียงแตถาเราไมเขาใจ
ปญหาจริงๆ เราจะมีกลุมของทางแกปญหา
ที่แคบจนเกินไป
 เอ… แตวาถาเราใชหวงโซขี้สงสัยของ
อีลอน และเด็กๆ ถามตออีกสักหนอย พ่ีเขา
คงไมโกรธนะ
 “ถามอีกสักนิดนะพ่ีชาย ทําไมพ่ีถึงอยาก
ขามไปฝงโนนเหรอ”
 แลวถาคําตอบมันกลายเปนวา “ออ ผม
คิดถึงแฟนนะ”
 คนคนหนึ่งคิดถึงแฟน มีแมน้ําก้ันขวาง
ระหวางเขาและเธอ เขาอยากไดสะพานขามไป

หาหวานใจเปนเรือ่งทีเ่ขาใจได แตนวัตกรแบบ
เรา อาจจะตองลองหาทางเลอืกอืน่ๆ หรอืเปลา
 โทรศัพทเครื่องแรกของโลกก็อาจจะเกิด
จากบทสนทนาแบบนี ้แชต แอปพลเิคชนั (Chat 
Application) ก็อาจจะเกิดจากสถานการณ
แบบน้ี เครือ่ง Virtual Reality ทําภาพเสมอืนจรงิ 
จําลองคนรักมาอยูตรงหนา ก็อาจจะเกิดขึ้น
เร็วๆ นี้
 สิ่งเหลานี้ที่ยังไมเคยเกิดขึ้นคือ นวัตกรรม 
(Innovation) ที่อาจจะเกิดขึ้น แตสะพานท่ีมี
ใหเหน็อยูแลว จะใหเรยีกวานวตักรรมก็คงยาก
 นวัตกรท่ีมหีวงโซขีส้งสยัจะถือวามแีตมตอ
เมื่อเทียบกับคนท่ัวไปในการสรางสิ่งใหม 

เพราะคาํวา ‘ทาํไม’ จะพาเราไปพบกับ ‘โอกาส’ 
ในการสรางนวัตกรรมดีๆ ที่คนอื่นมองขามไป
 กอนกลบัมาจากอเมรกิา ผมมโีอกาสถาม
เจเรม ีอาจารยท่ี d.school วา “สาํหรบัคณุแลว
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)
 นวัตกรรมหลายครั้งไมไดเกิดจากการ
หาทางแกป ญหาใหมๆ บนปญหาเดิมๆ 
แตเปนการหาปญหาใหมๆ ที่ไมมีใครสนใจ 
หาโอกาสใหมๆ แลวลงมือแกมันตางหาก
 ทําไม ทําไม ทําไม จากหวงโซขี้สงสัย 
คาํถามเดยีวกันจากปากเจาเดก็นอยนาราํคาญ
คนหน่ึง และนวตักรระดบัโลกอยาง อลีอน มสัก

เชื่อเถอะว่านักวิทยาศาสตร์เองก็อยากรู้
กลไกในสมองที่ก่อให้เกิดความรักข้ึนมา
ไม่แพ้ทุกคน
 นักมานุษยวิทยาชีวภาพ เฮเลน ฟชเชอร 

ไดแบงความรักออกเปน 3 ระยะ โดยยึดตาม
ปริมาณสารสื่อประสาทกลุมตางๆ ในสมอง
 เริ่มตนจากความรักในลักษณะความ
หื่นกระหาย (Lust) ท่ีมีฮอรโมนเพศเปนตัว

“Design Thinking is not a process to solve a problem. It’s 
a process to find the right problem to solve.”
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 พอถามวา มันคืออะไร เขาก็บอกวาเปน
คุณสมบัติของเด็กๆ ท่ีผู ใหญมักจะทําหลน
หายไป น่ันคือการถามวา ‘ทําไม’ ตอกันไป
เรื่อยๆ หลายๆ ครั้งจนเขาใจ ไมกังวลวาคนฟง
จะรําคาญหรือลําบากใจในการตอบหรือไม 
ทาํไม ทําไม ทาํไม ทาํไม ถามไปเรือ่ยๆ อยางน้ัน 
สดุทายก็จะเขาใจปญหาจรงิๆ ท่ีผูอืน่อาจจะมอง
ขามไป ทําใหเขาเห็นโอกาสมากกวาคนอื่นๆ
 สมมติ คุณเดินไปในเมืองแหงหนึ่ง เจอ
คนหนึ่งคนอาศัยอยูริมแมนํ้า คุณถามเขาวา 
 “แถวนี้มีปญหาอะไรบาง” 
 เขาตอบวา “อยากไดสะพาน” 
 คุณจะทําอยางไร?
 ถาเปนวิศวกรแบบผม เราชอบมากครับ 
คําตอบชัดมาก เด๋ียวจัดให เราจะมาระดม
สมองกันดวยคําถามประมาณวา เฮย พวกเรา 
ลูกคาตองการสะพาน เราจะสรางสะพาน
อยางไรใหเขาพอใจ
 เหลาวิศวกรท่ีมาชวยกันระดมสมองก็จะ
ออกความคิดกันอยางสนุกสนาน สะพานไม 
สะพานเหล็ก สะพานคอนกรีต สะพานแขวน 
ตางๆ นานา ที่ขึ้นตนดวย ‘สะพาน’
 แตถาเราเปนนวัตกรขึน้มาหนอย เราอาจจะ
ถามเขาผูน้ันกลบัไป “ทาํไมอยากไดสะพานละ”
 คําตอบเดาไดไมยาก “ผมอยากขามไป
ฝงโนนนะสิ ถามได”
 อาว ไมไดอยากไดสะพาน แตอยากขาม
ไปฝงโนน ทีนีเ้รามาระดมสมองกัน ลกูคาอยาก
ขามไปฝงโนน จะทําอยางไรไดบาง
 เรือ, อุโมงค, เครื่องบิน, เฮลิคอปเตอร, 
ชุดวายนํ้า คําตอบจะหลากหลายมากขึ้น
 อยาลมืวาสะพานไมไดผดินะครบั สะพาน
เปนคําตอบหนึ่งเสมอ เพียงแตถาเราไมเขาใจ
ปญหาจริงๆ เราจะมีกลุมของทางแกปญหา
ที่แคบจนเกินไป
 เอ… แตวาถาเราใชหวงโซขี้สงสัยของ
อีลอน และเด็กๆ ถามตออีกสักหนอย พ่ีเขา
คงไมโกรธนะ
 “ถามอีกสักนิดนะพ่ีชาย ทําไมพ่ีถึงอยาก
ขามไปฝงโนนเหรอ”
 แลวถาคําตอบมันกลายเปนวา “ออ ผม
คิดถึงแฟนนะ”
 คนคนหนึ่งคิดถึงแฟน มีแมน้ําก้ันขวาง
ระหวางเขาและเธอ เขาอยากไดสะพานขามไป

หาหวานใจเปนเรือ่งทีเ่ขาใจได แตนวัตกรแบบ
เรา อาจจะตองลองหาทางเลอืกอืน่ๆ หรอืเปลา
 โทรศัพทเครื่องแรกของโลกก็อาจจะเกิด
จากบทสนทนาแบบนี ้แชต แอปพลเิคชนั (Chat 
Application) ก็อาจจะเกิดจากสถานการณ
แบบน้ี เครือ่ง Virtual Reality ทําภาพเสมอืนจรงิ 
จําลองคนรักมาอยูตรงหนา ก็อาจจะเกิดขึ้น
เร็วๆ นี้
 สิ่งเหลานี้ที่ยังไมเคยเกิดขึ้นคือ นวัตกรรม 
(Innovation) ที่อาจจะเกิดขึ้น แตสะพานท่ีมี
ใหเหน็อยูแลว จะใหเรยีกวานวตักรรมก็คงยาก
 นวัตกรท่ีมหีวงโซขีส้งสยัจะถือวามแีตมตอ
เมื่อเทียบกับคนท่ัวไปในการสรางสิ่งใหม 

เพราะคาํวา ‘ทาํไม’ จะพาเราไปพบกับ ‘โอกาส’ 
ในการสรางนวัตกรรมดีๆ ที่คนอื่นมองขามไป
 กอนกลบัมาจากอเมรกิา ผมมโีอกาสถาม
เจเรม ีอาจารยที ่d.school วา “สาํหรบัคณุแลว
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 แตเปนกระบวนการหาปญหาท่ี
ถูกตอง กอนที่จะลงมือแก)
 นวัตกรรมหลายครั้งไมไดเกิดจากการ
หาทางแกป ญหาใหมๆ บนปญหาเดิมๆ 
แตเปนการหาปญหาใหมๆ ที่ไมมีใครสนใจ 
หาโอกาสใหมๆ แลวลงมือแกมันตางหาก
 ทําไม ทําไม ทําไม จากหวงโซขี้สงสัย 
คาํถามเดยีวกันจากปากเจาเดก็นอยนาราํคาญ
คนหนึง่ และนวตักรระดบัโลกอยาง อลีอน มสัก

เชื่อเถอะว่านักวิทยาศาสตร์เองก็อยากรู้
กลไกในสมองที่ก่อให้เกิดความรักข้ึนมา
ไม่แพ้ทุกคน
 นักมานุษยวิทยาชีวภาพ เฮเลน ฟชเชอร 

ไดแบงความรักออกเปน 3 ระยะ โดยยึดตาม
ปริมาณสารสื่อประสาทกลุมตางๆ ในสมอง
 เริ่มตนจากความรักในลักษณะความ
หื่นกระหาย (Lust) ท่ีมีฮอรโมนเพศเปนตัว

“Design Thinking is not a process to solve a problem. It’s 
a process to find the right problem to solve.”
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ขับเคลื่อน เปนพฤติกรรมขั้นพื้นฐานที่มีความ
ตองการจะสงตอยีนสูรุนถัดไปเปนแรงผลัก 
 ตอมาไดแปรเปลี่ยนเปนความหลงใหล 
(Attraction) สารอะดรีนาลิน (Adrenaline) 
จะทําใหเรารูสึกตื่นเตน กินไมได นอนไมหลับ 
หัวใจเตนแรง ริมฝปากแหงผาก และจู ๆ 
ก็ลิ้นพันกันเวลาที่ไดอยู ต อหนาคนที่ชอบ 
สารโดพามิน (Dopamine) จะทําใหเรารูสึกดี
เสมอืนกับวาถูกหวยรางวัลท่ี 1 มคีวามรูสกึเปน
คนพิเศษของกันและกัน และเปนชวงเวลา
ที่ไดแตเฝาเพอคิดถึงชนิดที่วาขาดกันไมได
 ทวารักที่ยืนยาวจนถึงขั้นอยากท่ีจะสราง
ครอบครัวร วมกันนั้นเกิดขึ้นจากฮอรโมน
ออกซีโทซิน (Oxytocin) และวาโซเพรสซิน 
(Vasopressin) ท่ีจะหลั่งออกมาเมื่อไดอยู
ใกลชดิกันเปนเวลานาน โดยเฉพาะเวลามเีซก็ซ
จนถึงจุดสุดยอด ความรักในระยะน้ีเรียกวา 
ความผูกพัน (Attachment)
 กลาวไดวา ความรักเปนสิ่งที่มีสัมพันธ
กับสารเคมีในสมองอยางแยกจากกันไมได
 คําถามคือ แลวนักวิทยาศาสตรรู ได 
อยางไร?
 สวนหนึ่งมาจากการวัดปริมาณฮอรโมน
เพ่ือเทียบเคียงไปกับพฤติกรรมและสภาพ
จติใจ รวมถึงการสแกนสมองในชวงเวลาตางๆ 
แตปญหาในการศกึษาเรือ่งน้ีคอื พฤตกิรรมของ
มนุษยมีความหลากหลายและซับซอนมากๆ 
 ลาสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอมอรี 
เมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา นําโดย 
อลิซาเบธ เอ. อมาเดอี ตองการศึกษาส่ิงที่
เกิดขึ้นในสมองของคู รักท่ีรักเดียวใจเดียว 
กลาวคอืเมือ่ตกลงเปนแฟนกันแลวก็ไมเปล่ียน
คูครองอีก (Monogamy) แตดวยความซบัซอน
ของมนุษย ทําใหพวกเขาตองหันไปศึกษาใน
สัตวทดลองท่ีมีความสัมพันธแบบผัวเดียว
เมียเดียวดูกอน
 ในบรรดาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม มีเพียง 
5 เปอรเซ็นตเทาน้ันท่ีครองคู แบบผัวเดียว
เมยีเดียว หน่ึงในนัน้คอื หนูแพรรโีวล (Microtus 
Ochrogaster) สัตวฟนแทะชนิดหน่ึงท่ีจะมี
คูครองเดียวตลอดชวิีต แถมยังเฝาพะเนาพะนอ
คลอเคลีย เลียขนใหกัน แชรที่นอนกัน แถม
ชวยกันเลี้ยงดูลูกอีกตางหาก
 นักวิจัยสนใจสมองสวนท่ีเก่ียวของกับ

ความรกัสองสวน สวนแรกคอื mPFC (Medial
Prefrontal Cortex) ซึง่อยูบรเิวณสมองสวนหนา 
สวนที่สองคือ NAcc (Nucleus Accumbens) 
ซึ่งอยูลึกลงไปในเนื้อสมอง
 ทีมวิจัยไดฝงขั้วไฟฟาเขาไปในเนื้อสมอง 
เพ่ือดูวาสมองสองสวนน้ีสื่อสารกันอยางไร 
ในขณะท่ีแพรรีโวลตัวเมียกําลังพลอดรัก
กับตัวผู ผลการทดลองพบรูปแบบบางอยาง
ที่นาสนใจ นั่นคือสมองสวน mPFC จะสราง
สัญญาณไฟฟาขึ้นๆ ลงๆ ที่มีความถี่ 5 เฮิรตซ 
ในขณะที่สมองสวน NAcc จะสรางคลื่นอยูที่
ความถ่ี 80-84 เฮิรตซ แตความแรงของ
สญัญาณจะเปลีย่นไปตามสญัญาณจาก mPFC 
กลาวไดวา สมองสองสวนน้ีมีการทํางานที่
สอดคลองกัน ซึ่งสรุปไดสั้นๆ ว า mPFC 
ซึ่งเก่ียวของกับการตัดสินใจจะไปควบคุมการ
ทํางานของ NAcc ที่ทําใหเกิดความรู สึกดี 
จนทําใหเกิดอาการรักใครชอบพอกันในที่สุด
 เมื่อสังเกตใหลึกลงไปมากกวานั้น ทีม
นักวิจัยพบวา หนูแพรรีโวลตัวเมียท่ีสมองมี
การสงสัญญาณสื่อสารเชื่อมตอแรงกวาจะ
แสดงอาการเขาไปคลอเคลียกับตัวผูมากกวา
ตามไปดวย และสญัญาณจะย่ิงทวกีาํลงัแรงข้ึน 
เมื่อตัวเมียมีเพศสัมพันธกับตัวผูเปนครั้งแรก!
 การทํางานระหวางสมองสวน mPFC กับ 
NAcc น้ีเองท่ีอาจเรียกไดวาเปนวงจรแหง
ความรักที่เกิดขึ้นในสมอง
 นักวิทยาศาสตรทราบมานานแลววา 
NAcc ไมไดตอบสนองแตเพียงเรื่องของ
ความรักเทาน้ัน แตเปนตัวการสําคัญท่ีทําให
สัตวกลุมตางๆ รวมถึงมนุษย เกิดความรูสึกดี
จนถึงขั้น ‘ฟน’ เมื่อไดกินอาหารอรอยๆ และ
โดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อถึงจุดสุดยอด ซึ่งเปน
ความตองการพ้ืนฐานสาํหรบัการดาํรงเผาพันธุ 
 อยางไรก็ตาม ความสอดคลองระหวาง
สญัญาณจาก mPFC-NAcc ทีข่ึน้ลงไปดวยกัน
อาจไมไดแปลวาสมองสวนหนาจะไปควบคุม
สมองสวนที่ทําใหฟนไดจริง ทีมนักวิจัยจึง
ทดลองเพ่ิมเติมใหชัดเจนขึ้นไปอีกดวยการ
สงยีนที่ทําใหเซลลประสาทไวตอแสงเขาไป
ที่สมองสวน mPFC ของหนูแพรรีโวล ทําให
นักวิทยาศาสตรสามารถควบคุมการทํางาน
ของสมองสวนน้ีไดดังใจดวยแสงเลเซอร 
(เทคนิคดังกลาวเรียกวา ออปโตเจเนติกส 

“NAcc ไม่ได้ตอบสนองแต่เพียงเรื่องของความรักเท่านั้น แต่เป็นตัวการ
สําคัญที่ทําให้สัตว์กลุ่มต่างๆ รวมถึงมนุษย์ เกิดความรู้สึกดีจนถึงขั้น ‘ฟิน’ 
เมื่อได้กินอาหารอร่อยๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อถึงจุดสุดยอด”

อาจวรงค์ 
จันทมาศ

นักสื่อสารด้าน
วิทยาศาสตร์ที่จะพา
ไปสัมผัสกับงานวิจัย
ที่สร้างสรรค์ มอบแรง
บันดาลใจ และเรื่องราว
แบบวิทย์ๆ ที่น่าสนใจ 
ในคอลัมน์ 
‘Science Find’

THE AUTHORS

(Optogenetics) ซึง่เปนงานวิจยัท่ีนกัวิทยาศาสตร
ใหความสนใจอยางมากในขณะนี้)
 ในวันแรก แพรรีโวลตัวเมียจะไดเขาไปใช
เวลากับแพรรีโวลหนุ มท่ียังไมเคยเจอกัน
มากอนเปนเวลาราว 3 ชั่วโมง และในขณะนั้น
จะไดรับการกระตุนจากแสงเลเซอรท่ีสมอง
สวน mPFC ดวยความถี่ 5-6 เฮิรตซเปนเวลา
หน่ึงชัว่โมง วันตอมาแพรรโีวลสาวจะตองเลอืก
วาจะไปคลอเคลียกับชายหนุมหนาใหมหรือ
ชายหนุมท่ีเพ่ิงเจอกันเมือ่วาน ผลการวิเคราะห
ดานพฤติกรรมพบวา แพรรีโวลตัวเมียกลุมที่
ไดรับการกระตุนดวยแสงเลเซอรจะใชเวลา
อยูกับหนุมตวัเมือ่วานมากกวาหนุมแปลกหนา 
เมื่อเทียบกับกลุมที่ไมไดรับการกระตุน
 กลาวไดวา พวกเขาพิสูจนกลไกในสมอง
ที่ทําใหเกิดความรัก และสามารถควบคุมให
หนูแพรรีโวลแสดงพฤติกรรมรักกันได!
 “มันมหัศจรรยมากท่ีเราสามารถควบคุม
พฤติกรรมทางสังคมดวยการกระตุ นวงจร
ประสาทโดยใชแสงที่สั่งการจากระยะไกล” 
แซก จอหนสัน หนึ่งในทีมวิจัยกลาวเสริม
 ขั้นตอไป ทีมนักวิทยาศาสตรจะตองหา
คาํตอบใหไดวาสารสือ่ประสาทอยางโดพามิน
และออกซีโทซินมีสวนเก่ียวของกับวงจรแหง
ความรักนี้ไดอยางไร 
 หวังวาในอนาคต เมื่อมนุษยเราเขาใจ
กลไกการเกิดความรักเปนอยางดีแลว ความ
รูสึกโรแมนติกของมนุษยเราจะไมลดลงตาม
ไปดวย

ศุภกิจ 
พัฒนพิฑูรย ์

นักศึกษาปริญญาเอก
ด้านประสาทวทิยาศาสตร์
ที่สนใจถ่ายทอดเรื่อง
ราวทางชีววิทยาและ
วิทยาการด้านสมองให้
ทั้งสนุก และเข้าใจง่าย
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พูดถึงการล็อบบี้เพ่ือผลประโยชน์ทาง
ธรุกจิ หลายคนมกันกึไปในเชงิลบเสยีกอ่น 
เพราะมองวา่คงเกี่ยวกบัเรื่องเงินๆ ทองๆ 
หรือการติดสินบน ต้องยอมรับว่าในโลก
ธรุกจิ ไมว่า่จะยโุรปหรอืท่ีไหน การลอ็บบีน้ัน้
มีอยู่จริง
 แตในยุโรปนั้น การล็อบบ้ีของกลุมธุรกิจ 
กลุ มผลประโยชน และอุตสาหกรรมตางๆ 
ตอสถาบันและองคกรสหภาพยุโรป (EU) 
เปนเรื่องธรรมดา เปนไปอยางมีแบบแผน 
โปรงใส ไดรับการควบคุม เพ่ือปองกันไมให
ออกนอกลูนอกทาง และไมใหมีการติดสินบน
มาเกี่ยวของ
  กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม เปน
ศูนยกลางการออกกฎหมาย กฎระเบียบ 
และการกําหนดนโยบายสําคัญตางๆ ของอียู 
ทีป่ระเทศสมาชกิ 28 ประเทศตองนาํไปปรบัใช 
ทําใหมีล็อบบี้ยิสตอยูหลายหมื่นคนที่มาจาก
หลากหลายสาขาอุตสาหกรรมและนานา
ประเทศ
  ทุกๆ บริษัทหรือแมแตประเทศตางๆ ตอง
มีล็อบบี้ยิสตคอยติดตามความเคลื่อนไหวกัน
ทั้งนั้น และคอยวิ่งเขาหาอียูเพื่อใหขอมูลและ
บอกเหตุผลสนับสนุนตางๆ กับเจาหนาท่ี 
เพ่ือพยายามโนมนาวการกาํหนดนโยบายและ
กฎหมายของยุโรป เพ่ือปกปองผลประโยชน
ทางธุรกิจของตน กอนท่ีกฎหมายหรือกฎ
ระเบียบอียูจะปรับใชแลวสายเกินแก หรือไป

สนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ
  ยุโรปมองวากระบวนการลอ็บบีแ้บบท่ีพูด
ถึงมานี ้(ไมใชการตดิสนิบน) เปนสวนหน่ึงของ
การมีสิทธิมีเสียงของภาคธุรกิจและประชาชน 
ในกระบวนการกําหนดนโยบายและออก
กฎหมายของยุโรปหรือท่ีเรียกกันวา Public 
Consultation โดยทํากันอยางโปรงใสและมี
ระบบ เพ่ือปองกันและภาครฐัจะไดรบัฟงความ
คิดเห็น และมองเห็นผลกระทบของกฎหมาย
และนโยบายน้ันๆ กอนที่จะบังคับใชจริง 
ในประเทศไทยก็มีกระบวนการนี้ แตคงตอง
พัฒนาอีกสักพักในเรื่องระดับความโปรงใส 
เปดกวาง และทําใหเปนระบบสําหรับทุกๆ 
กฎหมายและทุกภาคสวน
  มองกลับมาที่อียู ซ่ึงเปนองคกรใหญ 
ทาํงานเสมอืนเครือ่งจกัรใหญทีม่คีวามซบัซอน 
แตก็มีกระบวนการกําหนดนโยบายและการ
ออกกฎระเบียบที่เปดกวาง และรับความ
คิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนท่ีมีส วนได
สวนเสียเพ่ือนํามากําหนดทิศทางกฎหมาย
และนโยบายตางๆ ไดอยางโปรงใสและเปน
ระบบ นามองเปนตัวอยาง
 ในช วงของการร างกฎหมาย คณะ
กรรมาธิการยุโรปซึ่งเปนสถาบันท่ีมีหนาที่
รางกฎหมายเพ่ือสงไปใหสภายุโรปและคณะ
มนตรยุีโรปพิจารณาอนุมตั ิจะเปดกระบวนการ
ปรึกษาหารือและรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสยีจากทุกภาคสวน ท้ังจากภายใน
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THE AUTHOR

อียูเองและจากประเทศท่ีสาม ชองทางน้ีเอง
ทีก่ลุมลอ็บบียิ้สตใชเปนโอกาสในการโนมนาว
ทิศทางกฎหมายและนโยบายของอียู
  เครื่องมือสําคัญในการล็อบบี้คือขอมูล
ที่ถูกตองแมนยํา เปนการนําเสนอขอเท็จจริง
ที่ไดรับการสนับสนุนดวยสถิติหรือขอมูลทาง
วิทยาศาสตร เพราะกฎหมายและกฎระเบียบ
อียูเปนเรื่องเทคนิคเสียมาก ดังน้ันกลุมธุรกิจ
และอุตสาหกรรมตางๆ จึงตองจางล็อบบี้ยิสต
เพือ่เตรียมขอมูล พรอมสรางพนัธมิตรกบักลุม
ธุรกิจหรือกลุมประเทศอืน่ๆ เพราะจะมน้ํีาหนัก
มากขึ้นในการหารือกับอียู
  แตแนนอน เกมการล็อบบี้ลักษณะน้ีก็มี
ดานมดื กลุมธุรกิจและอตุสาหกรรมท่ีสามารถ
จ างล็อบบี้ ยิสต   หรือมีผู  แทนท่ีมีความ
เชีย่วชาญสงู หรอืใกลชดิกับเจาหนาท่ีระดบัสงู 
รู ขาวความเคลื่อนไหววงใน ก็ดูเหมือนจะมี
โอกาสในกระบวนการโนมนาวมากกวาธุรกิจ
เล็กๆ อียูจึงพยายามทําใหกระบวนการน้ี
โปรงใสและเปนธรรมมากที่สุด
  สําหรับประเทศไทยเมื่อคิดจะล็อบบี้อียู 
แนนอนภาครัฐมีหนาท่ีปกปองผลประโยชน
ของประเทศในอียู มีหนาท่ีหลักในการสราง
กรอบและบรรยากาศทางการคาที่เอื้ออํานวย
ตอการดาํเนนิธุรกิจ อาท ิการเจรจาทางการคา 
การเจรจาเพ่ือปกปองสทิธิพิเศษตางๆ ของไทย 
แตพอใหลงลึกถึงผลประโยชนทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรมรายสาขา ภาคธุรกิจไทยตองมี
บทบาทนํา
 เสยีดายท่ียังไมเหน็สมาคมการคาของไทย
มีผู แทนไปอยู ในยุโรป โดยเฉพาะท่ีกรุง
บรัสเซลส เหมือนประเทศอื่นๆ ท่ีมีผูแทนของ
กลุมธุรกิจคอยเปนหูเปนตาและทํางานควบคู
ไปกับภาครัฐเพ่ือปกปองผลประโยชนของ
ประเทศ ไมวาจะเปน ญ่ีปุน, บราซิล, จีน, 
อินเดีย เพ่ือนบานของเราในอาเซียนก็เริ่ม
เดินหนาการล็อบบี้อียูมากขึ้นในชวงหลายป
ที่ผานมา
 ทามกลางกระแสการแขงขันในเวทกีารคา
โลก แมการเจรจาการคากับอียูยังไมคืบหนา 
(เพราะเหตผุลทางการเมอืง) แตธุรกิจไทยตอง
เรงดําเนินธุรกิจแบบโปรแอ็กทีฟ อยารอให
กฎหมายและกฎระเบยีบตางๆ ปรบัออกมาใช
แลวสงผลกระทบตอธุรกิจตนแลวสายเกินแก
การมีสวนรวมในกิจกรรมการล็อบบี้อียู เพ่ือ
ปกปองผลประโยชนของธุรกิจไทยจึงมิใช
เรื่องเสียหาย แตเปนสิ่งท่ีตองเรงทํา อยาให
ไทยตกขบวนในเวทีการคาโลกกับยุโรป
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พูดถึงการล็อบบี้เพ่ือผลประโยชน์ทาง
ธรุกจิ หลายคนมกันกึไปในเชงิลบเสยีกอ่น 
เพราะมองว่าคงเกี่ยวกบัเรื่องเงินๆ ทองๆ 
หรือการติดสินบน ต้องยอมรับว่าในโลก
ธรุกจิ ไมว่า่จะยโุรปหรอืทีไ่หน การลอ็บบีน้ัน้
มีอยู่จริง
 แตในยุโรปน้ัน การล็อบบ้ีของกลุมธุรกิจ 
กลุ มผลประโยชน และอุตสาหกรรมตางๆ 
ตอสถาบันและองคกรสหภาพยุโรป (EU) 
เปนเรื่องธรรมดา เปนไปอยางมีแบบแผน 
โปรงใส ไดรับการควบคุม เพ่ือปองกันไมให
ออกนอกลูนอกทาง และไมใหมีการติดสินบน
มาเกี่ยวของ
  กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม เปน
ศูนยกลางการออกกฎหมาย กฎระเบียบ 
และการกําหนดนโยบายสําคัญตางๆ ของอียู 
ทีป่ระเทศสมาชกิ 28 ประเทศตองนําไปปรบัใช 
ทําใหมีล็อบบี้ยิสตอยูหลายหมื่นคนที่มาจาก
หลากหลายสาขาอุตสาหกรรมและนานา
ประเทศ
  ทุกๆ บริษัทหรือแมแตประเทศตางๆ ตอง
มีล็อบบี้ยิสตคอยติดตามความเคลื่อนไหวกัน
ทั้งนั้น และคอยวิ่งเขาหาอียูเพื่อใหขอมูลและ
บอกเหตุผลสนับสนุนตางๆ กับเจาหนาท่ี 
เพ่ือพยายามโนมนาวการกาํหนดนโยบายและ
กฎหมายของยุโรป เพ่ือปกปองผลประโยชน
ทางธุรกิจของตน กอนท่ีกฎหมายหรือกฎ
ระเบียบอียูจะปรับใชแลวสายเกินแก หรือไป

สนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ
  ยุโรปมองวากระบวนการลอ็บบีแ้บบท่ีพูด
ถึงมานี ้(ไมใชการตดิสนิบน) เปนสวนหน่ึงของ
การมีสิทธิมีเสียงของภาคธุรกิจและประชาชน 
ในกระบวนการกําหนดนโยบายและออก
กฎหมายของยุโรปหรือท่ีเรียกกันวา Public 
Consultation โดยทํากันอยางโปรงใสและมี
ระบบ เพ่ือปองกันและภาครฐัจะไดรบัฟงความ
คิดเห็น และมองเห็นผลกระทบของกฎหมาย
และนโยบายน้ันๆ กอนที่จะบังคับใชจริง 
ในประเทศไทยก็มีกระบวนการนี้ แตคงตอง
พัฒนาอีกสักพักในเรื่องระดับความโปรงใส 
เปดกวาง และทําใหเปนระบบสําหรับทุกๆ 
กฎหมายและทุกภาคสวน
  มองกลับมาท่ีอียูซ่ึงเปนองคกรใหญ 
ทาํงานเสมอืนเครือ่งจกัรใหญทีม่คีวามซบัซอน 
แตก็มีกระบวนการกําหนดนโยบายและการ
ออกกฎระเบียบท่ีเปดกวาง และรับความ
คิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนท่ีมีส วนได
สวนเสียเพ่ือนํามากําหนดทิศทางกฎหมาย
และนโยบายตางๆ ไดอยางโปรงใสและเปน
ระบบ นามองเปนตัวอยาง
 ในช วงของการร างกฎหมาย คณะ
กรรมาธิการยุโรปซึ่งเปนสถาบันท่ีมีหนาที่
รางกฎหมายเพ่ือสงไปใหสภายุโรปและคณะ
มนตรยุีโรปพิจารณาอนุมตั ิจะเปดกระบวนการ
ปรึกษาหารือและรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสยีจากทุกภาคสวน ท้ังจากภายใน
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THE AUTHOR

อียูเองและจากประเทศท่ีสาม ชองทางน้ีเอง
ทีก่ลุมลอ็บบียิ้สตใชเปนโอกาสในการโนมนาว
ทิศทางกฎหมายและนโยบายของอียู
  เครื่องมือสําคัญในการล็อบบี้คือขอมูล
ที่ถูกตองแมนยํา เปนการนําเสนอขอเท็จจริง
ที่ไดรับการสนับสนุนดวยสถิติหรือขอมูลทาง
วิทยาศาสตร เพราะกฎหมายและกฎระเบียบ
อียูเปนเรื่องเทคนิคเสียมาก ดังน้ันกลุมธุรกิจ
และอุตสาหกรรมตางๆ จึงตองจางล็อบบี้ยิสต
เพือ่เตรียมขอมูล พรอมสรางพนัธมิตรกบักลุม
ธุรกิจหรอืกลุมประเทศอืน่ๆ เพราะจะมน้ํีาหนัก
มากขึ้นในการหารือกับอียู
  แตแนนอน เกมการล็อบบี้ลักษณะน้ีก็มี
ดานมดื กลุมธุรกิจและอตุสาหกรรมท่ีสามารถ
จ างล็อบบี้ ยิสต   หรือมีผู  แทนท่ีมีความ
เชีย่วชาญสงู หรอืใกลชดิกับเจาหนาทีร่ะดบัสงู 
รู ขาวความเคลื่อนไหววงใน ก็ดูเหมือนจะมี
โอกาสในกระบวนการโนมนาวมากกวาธุรกิจ
เล็กๆ อียูจึงพยายามทําใหกระบวนการน้ี
โปรงใสและเปนธรรมมากที่สุด
  สําหรับประเทศไทยเมื่อคิดจะล็อบบี้อียู 
แนนอนภาครัฐมีหนาที่ปกปองผลประโยชน
ของประเทศในอียู มีหนาท่ีหลักในการสราง
กรอบและบรรยากาศทางการคาที่เอื้ออํานวย
ตอการดาํเนนิธุรกิจ อาท ิการเจรจาทางการคา 
การเจรจาเพ่ือปกปองสทิธิพิเศษตางๆ ของไทย 
แตพอใหลงลึกถึงผลประโยชนทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรมรายสาขา ภาคธุรกิจไทยตองมี
บทบาทนํา
 เสยีดายท่ียังไมเหน็สมาคมการคาของไทย
มีผู แทนไปอยู ในยุโรป โดยเฉพาะท่ีกรุง
บรัสเซลส เหมือนประเทศอื่นๆ ท่ีมีผูแทนของ
กลุมธุรกิจคอยเปนหูเปนตาและทํางานควบคู
ไปกับภาครัฐเพ่ือปกปองผลประโยชนของ
ประเทศ ไมวาจะเปน ญ่ีปุน, บราซิล, จีน, 
อินเดีย เพ่ือนบานของเราในอาเซียนก็เริ่ม
เดินหนาการล็อบบี้อียูมากขึ้นในชวงหลายป
ที่ผานมา
 ทามกลางกระแสการแขงขันในเวทกีารคา
โลก แมการเจรจาการคากับอียูยังไมคืบหนา 
(เพราะเหตผุลทางการเมอืง) แตธุรกิจไทยตอง
เรงดําเนินธุรกิจแบบโปรแอ็กทีฟ อยารอให
กฎหมายและกฎระเบยีบตางๆ ปรบัออกมาใช
แลวสงผลกระทบตอธุรกิจตนแลวสายเกินแก
การมีสวนรวมในกิจกรรมการล็อบบี้อียู เพ่ือ
ปกปองผลประโยชนของธุรกิจไทยจึงมิใช
เรื่องเสียหาย แตเปนสิ่งท่ีตองเรงทํา อยาให
ไทยตกขบวนในเวทีการคาโลกกับยุโรป
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เมื่อย่างเข้าวัยเลข 3 
ร่างกายจะเข้าสู่ช่วงขาลงจริงหรือ?
การเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรมของชีวิตและ
โลกใบนี้ ตั้งแต่เด็กทารกลืมตาตื่นขึ้นมาดู
โลก การเปล่ียนแปลงต่างๆ กเ็ริม่ตน้นบัแต่
บัดนั้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะเห็นได้ชัดมากเมื่อ
มนุษย์ย่างเข้าสู่วัยรุ่น ผู้ชายเร่ิมเสียงห้าว 
ผู้หญิงเริ่มมีหน้าอก ความคิดความอ่าน
เปล่ียนจากวัยใสๆ เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ จน
กระทั่งอายุย่างเข้า 20 การเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ดูเหมือนจะเริ่มคงที่ แต่ในความ
เปน็จรงิ เราพบว่ามันยังไม่หยุดอยู่แค่นั้น 
ระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงความคิด
ความอ่านและจิตใจ ยังคงเปลี่ยนแปลง
ต่อไปเรื่อยๆ ตามโลกที่ไม่เคยหยุดหมุน
 ปฏิเสธไมไดเลยวาบางคนความเสื่อม
เกิดขึ้นเร็ว บางคนก็เกิดขึ้นชาหนอย บางคนก็
เริม่มปีญหาวาจะรบัมอืกับความเปลีย่นแปลง
ไดอยางไร ในทางสรรีะศาสตรการเปลีย่นแปลง
ใหญๆ ที่เราสังเกตเห็นไดชัดมากมี 9 ขอ ดังนี้  
     1. ฮอรโมนเพศเริ่มลดลง สงผลใหชาย
และหญิงหลายคนเริ่มเบื่อเซ็กซ ผูชายบางคน
มปีญหาอาวุธประจาํกายเริม่ไมสู ผูหญิงบางคน
เริ่มเบื่อไมอยากมีความสัมพันธทางเพศกับ
คนรัก สเปรมและไขก็เริ่มจะไมแข็งแรง สงผล
ใหการตั้งครรภเปนไปไดยากขึ้นดวยครับ 
คาํแนะนาํก็คอื หากอาการตางๆ ดงัท่ีกลาวมา
เปนมากเสียจนสงผลตอความมั่นใจและการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ก็คงถึงเวลาที่คุณควร
พบแพทยผู เชี่ยวชาญดานฮอรโมน เพ่ือขอ
คําแนะนําและตรวจอยางจริงจังแลวละครับ 
     2. อัตราการเผาผลาญพลังงานของรางกาย
ลดลง สงผลใหอวนไดงายมาก แมวาคุณจะ
รบัประทานอาหารเทาเดมิก็ตาม วิธีแกไขทําได
งายมากคือ ดูแลเรื่องอาหาร กินผักผลไมให
มากข้ึน รวมถึงพยายามออกกําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอดวยครับ 
     3. เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไขเจ็บ
ตางๆ ไมวาจะเปนความดนัโลหติสงู เบาหวาน 
หรือแมแต มะเร็งบางประเภท วิ ธีแก คือ
ตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป ไมตองรอใหแก 
นอกจากน้ีหมั่นสังเกตรางกายของคุณเอง
ดวยครับ หากพบวามีอะไรไมชอบมาพากล
ละก็ ควรปรึกษาแพทยโดยเร็ว 
     4. รูปลักษณภายนอกเริ่มเปลี่ยนแปลง 
เมื่ออายุเริ่มเขาสูหลักเลข 3 และหลักเลข 4 
สิ่งที่เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดคือสภาพ
รางกายท่ีเปลีย่นแปลงไป หลายคนอาจไมหลอ 
ไมสวย ไมดูดีเหมือนเดิม ซึ่งอาจสงผลใหเกิด
ปญหาชีวิตรักและความสัมพันธได ผูชายอาจ
จะไมฟต ไมเฟรม ผมเริ่มรวง หัวเริ่มลาน พุง
เริ่มออก ฝายผูหญิงทรวดทรงก็เริ่มหยอนยาน 
สงผลถึงความมั่นใจ เลยไปถึงความสัมพันธ
ระหวางกัน หากคูของคณุเริม่เปนแบบนัน้ละก็ 
ขอแนะนําใหนั่งลงแลวเริ่มพูดคุยกันอยาง
ตรงไปตรงมา หาหนทางแกไขรวมกันกอนท่ี
เรื่องราวจะบานปลายไปมากกวานี้ 
     5. ผมของคุณจะเริ่มบางลง ผูชายอาจ
พอทน แตสาํหรบัผูหญิงคงสรางความกังวลให
เปนอยางมาก สัญญาณแรกๆ คือ ผมรวงงาย 
เวลาหวีผมแลวเห็นวาเสนผมบางลงจนเห็น
ไดชัด มีวิธีแกไขมากมายครับ ที่ทําไดงายๆ 
ดวยตัวเองคือ พยายามหลีกเลี่ยงการทําสีผม 
การเปาผมดวยลมรอนเปนเวลานานๆ เพ่ือ
ไมใหเสนผมถูกทําลายไปมากขึ้น 
     6. สายตาเริ่มเปลี่ยนแปลง ยิ่งอายุมากขึ้น 
สายตายาวก็จะเริ่มเขามาเยือน บางคนมี
ท้ังสายตาสั้นและสายตายาวพรอมๆ กัน
โดยเฉพาะถาคุณติดมือถือ หรือน่ังทํางาน
หนาจอคอมพิวเตอรวันละหลายชั่วโมง หาก
พบวาตาเริ่มพรา มองอะไรไมชัด คุณอาจจะ
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เริ่มมีปญหาแลวละครับ ควรไปตรวจสายตา
และตัดแวนโดยดวน 
     7. มวลกระดูกเริ่มบางลง สําหรับขอน้ี
ไมตองรอจนถึงวัยทองหรอกครับ เมื่ออายุเริ่ม
เขาเขต 30 การสะสมของแคลเซียมในกระดูก
จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ หากรอจนเขาสูวัยทอง
คุณอาจมีภาวะกระดูกพรุนไปเรียบรอย ถึง
ตอนนั้นก็แกไขไมทันแลวละครับ คําแนะนํา
งายๆ ก็คือ ดื่มนม กินแคลเซียมเสริม และการ
ออกกําลังกายก็ชวยไดมากทีเดียว 
     8. ปญหาชองปาก เมื่ออายุมากขึ้น รางกาย
ผลิตน้ําลายลดลง เคลือบฟนบางลง ฟนเริ่ม
หางขึน้ สงผลใหฟนผงุาย เกิดปญหาโรคเหงอืก
ไดบอยๆ ทางแกคือแปรงฟนสมํ่าเสมอ เลือก
แปรงสีฟนท่ีเหมาะสม รวมถึงพบทันตแพทย
ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพชองปาก 
     9. ขอสุดทาย อนุญาตใหสาวๆ (หรือหนุมๆ 
ดวยก็ได) รองกรี๊ดกอนจะอานบรรทัดตอไป 
เพราะผูเชี่ยวชาญทางการแพทยบอกวา สิ่งที่
เกิดขึ้นแนนอนเมื่อพวกคุณอายุเขาเลข 3-4 
คือรอยเห่ียวรอยยนบนใบหนา แนนอนวาเรา
จะเห็นรองรอยพวกนั้นชัดเจนเมื่ออายุมาก 
แตถ ามาตรวจดูกันโดยละเอียดจะพบวา 
มันเริ่มตั้งแตวัยเขาเลข 3 น่ีละครับ ชวงแรก
รองรอยอาจเริ่มแถวๆ หนาผาก รอบดวงตา 
มุมปาก เปนรอยเล็กๆ กอนจะขยายใหญและ
ลึกขึ้น ยิ่งถาเราเครียดงาย นอนนอย ดื่มเหลา
เยอะ แถมตองเจอกับมลภาวะในสิ่งแวดลอม 
เจอแสงแดดจดัๆ เปนประจาํ รอยยนจะเกิดได
เร็วข้ึนครับ วิธีแกก็คือ หลีกเลี่ยงปจจัยท่ีได
กลาวมาแลวน่ันเอง หลายคนอาจคิดวาฉัน
ไมสนใจ เดี๋ยวน้ีโบท็อกซเอย ฟลเลอรเอย
มีมากมาย สวยไดภายในอึดใจ ผมไมเถียง
หรอกครบั แตอยางไรกยั็งอยากบอกวา คนเรา
ถาความสวยออกมาจากภายใน มันจะย่ังยืน
ไดมากกวา 
 ทางเลอืกทกุทางอยูในมอืพวกคณุ อยากให
ชีวิตเปนอยางไร ก็สามารถกําหนดไดดวย
ตัวเองครับ

นายแพทย์
พงศกร 
จินดาวัฒนะ

คุณหมอนักเขียน
เจ้าของผลงานนวนิยาย
ที่ถูกนําไปสร้างเป็น
ละครดังหลายสิบเล่ม 
ปัจจุบันเป็น Senior 
Director of Commu-
nication ประจําอยู่ที่
ศูนย์การแพทย์ 
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จัดการกับสิ่งตางๆ เหลานี้ได ความกังวลหรือ
เวลาที่จะตองเอามาใชกับการน่ังคิดน่ังกลุม
เรื่องเงิน จะลดนอยลงไปขนาดไหน
 1) มีอาหารรับประทาน
 ในแตละวัน แตละมือ้ เรามกิีนไมอดอยาก 
หาของมีประโยชนใสปากทองได ไมตองคอย
กังวลวาพรุงน้ีจะมเีงินใชไหม หรอืพรุงน้ีจะเอา
อะไรกิน หรือจะกินในแตละครั้ง ก็ไมตองถึง
ขั้นจํากัดจําเขี่ย ดวยกลัวไมมีกินในวันถัดไป
 2) มีที่อยูอาศัยที่อบอุนปลอดภัย
 จะซื้อเอง หรือจะเชาเขาอยูก็เอาเถอะ 
สําคัญคือ มีปญญาจายเขา ไมวาจะแบบไหน 
เชาเขาก็มีเงินจายเจาของบาน ผอนเขาก็มี
เงินสงธนาคาร ไมขาดตกบกพรอง ไมเดอืดรอน 
พรอมก็ซื้อ ไมพรอมก็ขอยืมเขาอยูไปกอน 
สําคัญคือตกดึกแลวมีที่หลบภัย ซุกหัวนอน
แลวรูสึกปลอดภัย
 3) มีเครื่องนุงหมสวยงามตามฐานะ
 เสือ้ผาอาภรณมใีชอยางไมขดัเขนิ พอเหมาะ
พอดีแกฐานะ และรูปแบบชีวิต (Lifestyle) 
มีเยอะก็จัดเยอะ มีนอยก็กระจุมกระจิ๋มตาม
สมควร
 4) เจ็บปวยมีเงินรักษาพยาบาล
 เจ็บไขไดปวยมีเงินหรือสวัสดิการพรอม
รกัษา คลายความกังวลวาจะไปหาเงนิจากไหน
มาจายคาหยูกยา พรอมๆ กนัก็ดาํรงชวิีตอยาง
มีสติ ปองกันความเสี่ยงจากการเจ็บปวย 
มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองตามสมควร
 ท้ัง 4 ขอน้ี ถาทําไดอยางไมขาดตกบกพรอง 
ไมตองคอยหยิบยืมเขา หรือไมตองกังวลวา
จะมีพอหรือไม ก็นาจะเริ่มทําใหชีวิตการเงิน
ของเรามีความสุขไดในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
 ถาพูดกันเปนภาษาการเงิน รายจายกลุม
ท่ีเปนปจจยั 4 น้ี ถือเปนรายจายท่ีเก่ียวของกับ
สิง่ทีเ่รยีกวา ‘สภาพคลอง’ ครบั ซึง่หมายถึงการ
บริหารเงินใหพอ มีกิน มีใช ตามวัตถุประสงค 
(ทั้ง ‘จําเปน’ และ ‘อยากได’) และมีเหลือเก็บ
เพื่อสะสมเปน ‘ความมั่งคั่ง’ ตอไปได
 หลายครั้งคนท่ีมาขอคําปรึกษาเรื่อง
การลงทุนจากผม มีสถานะการเงินพ้ืนฐานท่ี
ไมดเีลย พอเอยปากชวนเขาวา “กอนไปเรยีนรู
เรื่องการลงทุน หันมาแกปญหาเงินไมคอย
พอใชกอนดีไหม”
 คาํตอบท่ีดเูหมอืนจะวนเปนงกิูนหาง ก็คอื 
“นีไ่งครบั เงนิไมพอใช ถึงตองมาคดิหาเงนิเพ่ิม
ยังไงละ”
 เพราะไมพอเลยตองมาหาเพ่ิม ตองมา
เหนื่อยเพิ่ม … แตไมเริ่มที่ใชใหพอเสียกอน!!
 ท่ีจรงิการหารายไดเพ่ิมท้ังจากการทํางาน

จักรพงษ์ 
เมษพันธุ์

หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ 
หนุ่ม The Money 
Coach โค้ชการเงินที่มี
ลูกศิษย์ลูกหามากมาย 
เขาจะมาย่อยเรื่องการ
บริหารเงินให้เข้าใจง่าย
และใกล้ตัวที่สุด 
ในคอลัมน์ 
‘เงินทองคือมายา’
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เสริมและการลงทุนก็ถือเปนสิ่งที่ดีครับ แตถา
หากการเงินยังเปนปญหาอยูทกุวัน เงนิสาํหรบั
จัดการกับปจจัย 4 ประเมินดูแลวยังเสี่ยง 
ยังไมคอยพอ แบบนี้ลงทุนไปก็จะลําบาก 
เพราะปญหาสภาพคลองคอยแตจะรังควาน 
คอยติดตามเราใหรอนใจอยูเสมอ และเมื่อ
รอนใจมากเขา ก็จะสงผลกระทบตอจิตวิทยา
การลงทนุของเจาของปญหา
 อยากไดเรว็ อยากรวยเร็ว เพ่ือจะไดเอาเงิน
มาแกปญหาใหหมดไปเรว็ๆ … สดุทายก็พลาด
เจ็บตัวหนักขึ้นไปอีก
 ‘เงิน’ กับ ‘ความสุข’ ผูกโยงกันอยูเล็กๆ 
เหมือนกันนะครับ คนหลายคนเชื่อวา มีเงิน
แลวจะมีความสุข (จริงหรือเปลาขออนุญาต
ไมตดัสนิ) แตเทาท่ีผมเหน็ คนทีม่คีวามสขุ หรอื
มีชีวิตท่ีรมเย็นน้ัน เขาคือคนท่ีมีเงินในระดับ
ที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตที่ตองการของตัวเอง
ไดอยางพอเหมาะพอดีครับ
 ซึง่พอเหมาะพอดใีนทีน่ี ้ก็หมายถึง กาวขาม
ปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิต และยกระดับ
ชวิีตใหเหนือกวาพ้ืนฐาน ไปสูระดับทีต่องการได 
ดังนั้นถาพูดถึงความสุข ความพอเหมาะพอดี 
สองคําน้ีคอนขางปจเจกครับ คนเรานิยาม
ความสุขไมเหมือนกันแนๆ และตองจายเพ่ือ
สิง่ท่ีเรยีกวาความพอเหมาะพอดีคูควรแกชวิีต
ไมเทากันแนๆ
 แตไมวาอยางไร โดยพ้ืนฐานความจาํเปน
ของชีวิต (เอาท่ีจําเปนจริงๆ) เราเทากันครับ 
น่ันคือ การมีปจจัยในการดํารงชีวิตครบโดย
สมบูรณ ดังนั้นกอนจะฝนไกลถึงความมั่งคั่ง 
มาเริ่มกันที่จุดนี้ครับ
 ถามตัวเองดูสิวา…
 กินอิ่มครบวันละ 3 มื้อหรือยัง คาใชจาย
เรือ่งทีอ่ยูอาศยัชลิลๆ  ไมกังวลหรอืเปลา จบัจาย
ใชสอยขาวของสวนตวัไดสบายๆ และท่ีสาํคญั 
หากเจ็บปวย ประสบอบุตัเิหตไุมคาดฝน มัน่ใจ
วาดูแลตัวเองไดหรือไม และทุกๆ 30 วัน
ไมตองคอยมากังวลกับเรื่องเหลานี้ใชหรือไม
 ถาทําได ถาดูแลไดครบ ก็มองไปเรือ่งของ
การสรางเน้ือสรางตัวเพ่ือความมั่งค่ัง เพ่ือ
รูปแบบชีวิตในแบบท่ีตองการท่ีมากไปกวา
ความจําเปนพื้นฐานได
 แตถาแคเรือ่งพ้ืนฐาน แคปจจยั 4 ทีจ่าํเปน
ตองมี ยังกาวขามไปไมได ก็อยากใหหัน
กลบัมาด ูกลับมาจดัการใหสถานะทางการเงนิ
จดัการกับ 4 ปจจยัน้ีใหแข็งแรง ไมตองลาํบาก
กอน ก็นาจะดี
 เพราะถาปจจัย 4 ยังเหนื่อย… ก็อยาเพิ่ง
ฝนไปไกลถึงความมั่งคั่งรํ่ารวยเลยครับ 

อยากมั่งคั่ง? 
ก้าวข้ามปัจจัย 4 ให้ได้
เสียก่อน…
เรื่องมันเกิดข้ึนเมื่อน้องที่รู้จักกันคนหน่ึง
เอย่ปากถามขึน้มาวา่ “โคช้ครบั! ชวีติการเงนิ
ระดับไหน หรือต้องมั่งคั่งสักเท่าไร? ถึงจะ
ทาํใหค้นเราเบาสบายความกงัวลเรือ่งเงนิๆ 
ทองๆ ในชีวิตประจําวันได้”
 นั่งนึกอยูสักพัก คําตอบอันแสนเรียบงาย
คําตอบหนึ่งก็ลอยผานเขามาในหัว
 “ถาเอาแบบงายๆ เริ่มเบาสบายปญหา
การเงินในชีวิตไดจริงๆ ผมวามันนาจะเริ่มตน
เมื่อเราสามารถจัดการกับคาใชจายในชีวิต
ประจําวัน หรือ ‘ปจจัย 4’ ไดอยางไมเดือดรอน
เปนอันดับแรกนะ”
 หลังไดยินคําตอบ เจาของคําถามน่ิงไป
ครูใหญ กอนจบการสนทนาเพื่อขอคําปรึกษา
ไวเพียงเทานั้น (ฮา)
 ฟงดแูลวอาจเหมอืนนอยเกินไปใชไหมครบั 
แตเอาเขาจรงิ หากเรานัง่คิดถึงภาพการดาํเนิน
ชีวิตในแตละวัน ตัดเรื่อง ‘ความอยากได
อยากมี’ ประเภทดีตอใจออกไปกอน แลวรอน
เอาเฉพาะกิจกรรมที่ ‘จําเปน’ ตอชีวิต
 อาหาร . ที่อยู อาศัย . เครื่องนุ งหม . 
ยารกัษาโรค … การจดัการกับคาใชจายเรือ่ง
เหลานีใ้หดี ผมวานี่คือจุดเริ่มตนท่ีดี สําหรับ
การสรางความมั่งคั่ง ท้ังในแงของการเงินที่
จับตองได และมายดเซตครับ
 ลองคิดดูสิ ถาตั้งแตตื่นเชาจนถึงเขานอน 
เราสามารถควบคุมเรื่องการเงินของเราให
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จัดการกับสิ่งตางๆ เหลานี้ได ความกังวลหรือ
เวลาที่จะตองเอามาใชกับการน่ังคิดน่ังกลุม
เรื่องเงิน จะลดนอยลงไปขนาดไหน
 1) มีอาหารรับประทาน
 ในแตละวัน แตละมือ้ เรามกิีนไมอดอยาก 
หาของมีประโยชนใสปากทองได ไมตองคอย
กังวลวาพรุงน้ีจะมเีงินใชไหม หรอืพรุงน้ีจะเอา
อะไรกิน หรือจะกินในแตละครั้ง ก็ไมตองถึง
ขั้นจํากัดจําเขี่ย ดวยกลัวไมมีกินในวันถัดไป
 2) มีที่อยูอาศัยที่อบอุนปลอดภัย
 จะซื้อเอง หรือจะเชาเขาอยูก็เอาเถอะ 
สําคัญคือ มีปญญาจายเขา ไมวาจะแบบไหน 
เชาเขาก็มีเงินจายเจาของบาน ผอนเขาก็มี
เงินสงธนาคาร ไมขาดตกบกพรอง ไมเดอืดรอน 
พรอมก็ซื้อ ไมพรอมก็ขอยืมเขาอยูไปกอน 
สําคัญคือตกดึกแลวมีที่หลบภัย ซุกหัวนอน
แลวรูสึกปลอดภัย
 3) มีเครื่องนุงหมสวยงามตามฐานะ
 เสือ้ผาอาภรณมใีชอยางไมขดัเขนิ พอเหมาะ
พอดีแกฐานะ และรูปแบบชีวิต (Lifestyle) 
มีเยอะก็จัดเยอะ มีนอยก็กระจุมกระจิ๋มตาม
สมควร
 4) เจ็บปวยมีเงินรักษาพยาบาล
 เจ็บไขไดปวยมีเงินหรือสวัสดิการพรอม
รกัษา คลายความกังวลวาจะไปหาเงนิจากไหน
มาจายคาหยูกยา พรอมๆ กันก็ดาํรงชวิีตอยาง
มีสติ ปองกันความเสี่ยงจากการเจ็บปวย 
มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองตามสมควร
 ท้ัง 4 ขอน้ี ถาทําไดอยางไมขาดตกบกพรอง 
ไมตองคอยหยิบยืมเขา หรือไมตองกังวลวา
จะมีพอหรือไม ก็นาจะเริ่มทําใหชีวิตการเงิน
ของเรามีความสุขไดในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
 ถาพูดกันเปนภาษาการเงิน รายจายกลุม
ท่ีเปนปจจยั 4 น้ี ถือเปนรายจายท่ีเก่ียวของกับ
สิง่ทีเ่รยีกวา ‘สภาพคลอง’ ครบั ซึง่หมายถึงการ
บริหารเงินใหพอ มีกิน มีใช ตามวัตถุประสงค 
(ทั้ง ‘จําเปน’ และ ‘อยากได’) และมีเหลือเก็บ
เพื่อสะสมเปน ‘ความมั่งคั่ง’ ตอไปได
 หลายครั้งคนท่ีมาขอคําปรึกษาเรื่อง
การลงทุนจากผม มีสถานะการเงินพ้ืนฐานท่ี
ไมดเีลย พอเอยปากชวนเขาวา “กอนไปเรยีนรู
เรื่องการลงทุน หันมาแกปญหาเงินไมคอย
พอใชกอนดีไหม”
 คาํตอบท่ีดเูหมอืนจะวนเปนงกิูนหาง ก็คอื 
“นีไ่งครบั เงนิไมพอใช ถึงตองมาคดิหาเงนิเพ่ิม
ยังไงละ”
 เพราะไมพอเลยตองมาหาเพ่ิม ตองมา
เหนื่อยเพิ่ม … แตไมเริ่มที่ใชใหพอเสียกอน!!
 ท่ีจรงิการหารายไดเพ่ิมท้ังจากการทํางาน
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หนุ่ม The Money 
Coach โค้ชการเงินที่มี
ลูกศิษย์ลูกหามากมาย 
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บริหารเงินให้เข้าใจง่าย
และใกล้ตัวที่สุด 
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เสริมและการลงทุนก็ถือเปนสิ่งที่ดีครับ แตถา
หากการเงินยังเปนปญหาอยูทุกวัน เงินสาํหรบั
จัดการกับปจจัย 4 ประเมินดูแลวยังเสี่ยง 
ยังไมคอยพอ แบบน้ีลงทุนไปก็จะลําบาก 
เพราะปญหาสภาพคลองคอยแตจะรังควาน 
คอยติดตามเราใหรอนใจอยูเสมอ และเมื่อ
รอนใจมากเขา ก็จะสงผลกระทบตอจิตวิทยา
การลงทนุของเจาของปญหา
 อยากไดเรว็ อยากรวยเร็ว เพ่ือจะไดเอาเงิน
มาแกปญหาใหหมดไปเรว็ๆ … สดุทายก็พลาด
เจ็บตัวหนักขึ้นไปอีก
 ‘เงิน’ กับ ‘ความสุข’ ผูกโยงกันอยูเล็กๆ 
เหมือนกันนะครับ คนหลายคนเชื่อวา มีเงิน
แลวจะมีความสุข (จริงหรือเปลาขออนุญาต
ไมตดัสนิ) แตเทาท่ีผมเหน็ คนทีม่คีวามสขุ หรอื
มีชีวิตท่ีรมเย็นน้ัน เขาคือคนท่ีมีเงินในระดับ
ที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตท่ีตองการของตัวเอง
ไดอยางพอเหมาะพอดีครับ
 ซึง่พอเหมาะพอดใีนท่ีน้ี ก็หมายถึง กาวขาม
ปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิต และยกระดับ
ชวิีตใหเหนือกวาพ้ืนฐาน ไปสูระดบัทีต่องการได 
ดังนั้นถาพูดถึงความสุข ความพอเหมาะพอดี 
สองคําน้ีคอนขางปจเจกครับ คนเรานิยาม
ความสุขไมเหมือนกันแนๆ และตองจายเพ่ือ
สิง่ท่ีเรยีกวาความพอเหมาะพอดคีูควรแกชวิีต
ไมเทากันแนๆ
 แตไมวาอยางไร โดยพ้ืนฐานความจาํเปน
ของชีวิต (เอาท่ีจําเปนจริงๆ) เราเทากันครับ 
น่ันคือ การมีปจจัยในการดํารงชีวิตครบโดย
สมบูรณ ดังนั้นกอนจะฝนไกลถึงความมั่งคั่ง 
มาเริ่มกันที่จุดนี้ครับ
 ถามตัวเองดูสิวา…
 กินอิ่มครบวันละ 3 มื้อหรือยัง คาใชจาย
เรือ่งทีอ่ยูอาศยัชลิลๆ  ไมกังวลหรอืเปลา จบัจาย
ใชสอยขาวของสวนตวัไดสบายๆ และท่ีสาํคญั 
หากเจบ็ปวย ประสบอบุตัเิหตไุมคาดฝน มัน่ใจ
วาดูแลตัวเองไดหรือไม และทุกๆ 30 วัน
ไมตองคอยมากังวลกับเรื่องเหลานี้ใชหรือไม
 ถาทาํได ถาดูแลไดครบ ก็มองไปเรือ่งของ
การสรางเนื้อสรางตัวเพ่ือความมั่งคั่ง เพ่ือ
รูปแบบชีวิตในแบบท่ีตองการท่ีมากไปกวา
ความจําเปนพื้นฐานได
 แตถาแคเรือ่งพ้ืนฐาน แคปจจยั 4 ทีจ่าํเปน
ตองมี ยังกาวขามไปไมได ก็อยากใหหัน
กลบัมาด ูกลับมาจดัการใหสถานะทางการเงิน
จดัการกับ 4 ปจจยัน้ีใหแข็งแรง ไมตองลาํบาก
กอน ก็นาจะดี
 เพราะถาปจจัย 4 ยังเหนื่อย… ก็อยาเพิ่ง
ฝนไปไกลถึงความมั่งคั่งรํ่ารวยเลยครับ 

อยากมั่งคั่ง? 
ก้าวข้ามปัจจัย 4 ให้ได้
เสียก่อน…
เร่ืองมันเกิดข้ึนเมื่อน้องที่รู้จักกันคนหน่ึง
เอย่ปากถามข้ึนมาว่า “โค้ชครับ! ชีวิตการเงนิ
ระดับไหน หรือต้องมั่งคั่งสักเท่าไร? ถึงจะ
ทาํใหค้นเราเบาสบายความกงัวลเรือ่งเงนิๆ 
ทองๆ ในชีวิตประจําวันได้”
 นั่งนึกอยูสักพัก คําตอบอันแสนเรียบงาย
คําตอบหนึ่งก็ลอยผานเขามาในหัว
 “ถาเอาแบบงายๆ เริ่มเบาสบายปญหา
การเงินในชีวิตไดจริงๆ ผมวามันนาจะเริ่มตน
เมื่อเราสามารถจัดการกับคาใชจายในชีวิต
ประจําวัน หรือ ‘ปจจัย 4’ ไดอยางไมเดือดรอน
เปนอันดับแรกนะ”
 หลังไดยินคําตอบ เจาของคําถามน่ิงไป
ครูใหญ กอนจบการสนทนาเพื่อขอคําปรึกษา
ไวเพียงเทานั้น (ฮา)
 ฟงดแูลวอาจเหมอืนนอยเกินไปใชไหมครบั 
แตเอาเขาจรงิ หากเรานัง่คิดถึงภาพการดาํเนิน
ชีวิตในแตละวัน ตัดเรื่อง ‘ความอยากได
อยากมี’ ประเภทดีตอใจออกไปกอน แลวรอน
เอาเฉพาะกิจกรรมที่ ‘จําเปน’ ตอชีวิต
 อาหาร . ที่อยู อาศัย . เครื่องนุ งหม . 
ยารกัษาโรค … การจดัการกับคาใชจายเรือ่ง
เหลานีใ้หดี ผมวานี่คือจุดเริ่มตนท่ีดี สําหรับ
การสรางความมั่งคั่ง ท้ังในแงของการเงินที่
จับตองได และมายดเซตครับ
 ลองคิดดูสิ ถาตั้งแตตื่นเชาจนถึงเขานอน 
เราสามารถควบคุมเรื่องการเงินของเราให
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‘คุณหลวง’ ของแฟนคลับทั่วประเทศ ผู้ผ่านชีวิตขึ้นๆ ลงๆ ในวงการบันเทิงมาตลอด 10 ปี อ่านมุมที่คุณอาจจะไม่รู้ของ เป๊ก ผลิตโชค ในวัน 
ที่กราฟชีวิตพุ่งสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง
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INTERVIEW
เรื่อง ณัฐนันท์ เฉลิมพนัส ภาพ วงศกร ยี่ดวง

KIND
BEสิง่แรกทีเ่ราเห็นในวนัเปดิตวัซงิเกิลลา่สุด โทษทีเ่อาแตใ่จ (Sorry)

ของ เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร คือแฟนคลับจ�านวนพันกว่าคน
มารอให้ก�าลังใจกันอย่างอบอุ่น ถึงจะมีแค่ 400 คนเท่านั้นที่ได้
รว่มงานมตีแอนดก์ร๊ีดกบั ‘คณุหลวงผลติ’ แตแ่ฟนคลบัที่เหลอื
กพ็ร้อมที่จะรออยู่ด้านนอก แม้จะได้เห็นคุณหลวงผ่านจอแอลซีดี
ด้านนอกเท่านั้น
 ตลอดเวลาที่งานด�าเนินไป เราสัมผัสได้ถึงมวลความรักจาก
แฟนคลบัทีม่อบให้กบัศิลปนิคนหน่ึงอยา่งจรงิใจ และศิลปินคนนัน้
ก็มอบความรักกลับไปอย่างเต็มที่ด้วยค�าพูดซึ้งๆ รอยยิ้มหวานๆ 
เสียงเพลงเพราะๆ ที่แม้เราจะไม่ใช่แฟนคลับตัวยง แต่ยังรู้สึกได้
ว่าเขาแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาจากหัวใจจริงๆ
 ช่วงแรกๆ หลังจบรายการ The Mask Singer หน้ากาก
นักร้อง ซีซัน 1 หลายคนบอกว่าเป๊กมีวันนี้ได้เพราะ ‘หน้ากาก
จิงโจ้’ ที่ท�าให้เขาโด่งดังช่ัวข้ามคืน แต่วันนี้ THE STANDARD 
เชื่อว่ามนต์รักหน้ากากจิงโจ้ได้ค่อยๆ เลือนหายไปแล้ว สุดท้าย
มันเหลือไว้เพียงตัวตนที่น่ารักจริงใจในแบบ ‘คุณหลวงผลิต’
ที่ชัดเจนขึ้นจนแทบไม่มีข้อสงสัยว่า เป็นเพราะ ‘ตัวตน’ ของเขา
ต่างหากที่ส่งให้เขามาถึงจุดนี้ได้
 ไม่แน่ว่ากับ ‘ใครบางคน’ แท้จริงเขาอาจเพียงแค่รอจังหวะ
และโอกาสที่เหมาะสมส�าหรับตัวเองอยู่ก็เท่านั้น…
 

‘บาดแผลในวยัเดก็’ ทีส่ง่ให้เป๊ก ผลิตโชค 
กลายเป็น ‘คณุหลวง’ ทีม่คีนรักมากทีส่ดุในเวลานี้
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‘บาดแผลในวยัเดก็’ ทีส่ง่ให้เป๊ก ผลิตโชค 
กลายเป็น ‘คณุหลวง’ ทีม่คีนรักมากทีส่ดุในเวลานี้
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วยัเดก็ของคณุหลวงผลติเป็นอยา่งไรบ้าง เป็นเดก็
ที่ดื้อหรือเรียบร้อยขนาดไหน
ตัง้แต่จ�ำควำมได้กเ็ป็นเด็กค่อนข้ำงด้ือทีเดียว มีควำมคิด 
เป็นของตวัเองแล้วชอบคดิว่ำถูก ซึง่จรงิๆ มนัไม่ถูกหรอก  
อยำกท�ำอะไรก็ท�ำเลย ใครไม่ชอบก็ช่ำง ใครห้ำมอะไร 
ก็ไม่ฟัง ส่วนหนึง่อำจเป็นเพรำะคณุพ่อกับคณุแม่เลีย้งดู 
มำแบบไม่เข้มงวดเลย ปล่อยให้ไปเรยีนรูช้วีติด้วยตวัเอง  
ไม่เคยบงัคบัลกูว่ำต้องเรยีนแบบนี ้โตมำต้องท�ำอำชพีนี้  
ผมมีอิสระ สำมำรถเลือกส่ิงท่ีอยำกท�ำได้ตำมใจชอบ  
อยำกเป็นนักร้อง อยำกแคสต์โฆษณำตั้งแต่เด็ก เขำก ็
ไม่ห้ำม แถมยังไปเป็นเพ่ือนด้วย เขำไม่ใช่สำยคอนโทรล  
แต่จะคอยเป็นห่วงในรำยละเอียดท่ีเรำอำจจะข้ำมเส้น 
เกินไป เช่น ไม่ตั้งใจเรียน หรือเกเรตำมประสำเด็กทั่วไป
 พอมีควำมคิดเป็นของตัวเองมำกๆ มันเลยยำก 
ส�ำหรับคนอื่นๆ กำรจะให้ทุกคนเข้ำใจเรำตลอดเวลำ 
คงไม่ไหว โดยเฉพำะคุณพ่อคุณแม่ เรำเลยทะเลำะกัน 
บ่อย ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปถึงเรื่องใหญ่ๆ ยิ่งตอนเป็นเด็ก  
ถ้ำมีเรื่องเมื่อไร ผมจะพูดๆๆ ไว้ก่อน ถ้ำเรื่องไม่จบ  
เรำค่อยมำขอโทษเขำทีหลัง 
 
ที่บอกว่าไม่ตั้งใจเรียนนี่ขนาดไหน
แทบจะไม่ตัง้ใจเลย ผมว่ำน่ำจะเหมอืนเดก็ไทยส่วนมำก 
ที่เรียนให้พอผ่ำน แต่ไม่ได้คิดว่ำจะต้องเก่ง ต้องได้เกรด 
เฉลี่ย 4.00 หรือเป็นตัวแทนไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกที่ 
เยอรมนีแบบนั้น เพรำะเรำมีสังคม มีกิจกรรมของตัวเอง 
อีกหลำยอย่ำงท่ีสนุกและอยำกท�ำด้วยเหมือนกัน ทั้ง 
เล่นกีฬำ เล่นดนตรี ใช้เวลำอยู่กับเพื่อน ซึ่งทุกส่วนล้วน 
ส�ำคัญเหมือนกัน ก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่ำจะต้องทุ่มเวลำ 
ทัง้หมดให้กำรเรยีน แค่บำลำนซท์กุอย่ำงใหไ้ด้กพ็อแล้ว
 
ทีน่ัง่ประจ�าในหอ้งเรยีนของเดก็ชายเป๊กคอืตรงไหน
หลงัห้อง ตรงประตทูำงออกอย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ พร้อมท่ีจะ 
ลุกออกจำกห้องได้ทุกเมื่อ (หัวเรำะ) เลยโดดเรียนบ่อย  
แต่แก๊งผมจะมีควำมบ้ำบออยู่ที่ไม่ได้โดดเรียนไปห้ำง  
หรือที่ที่วัยรุ่นชอบไป แต่จะพำกันไปพระที่นั่งวิมำนเมฆ  
สวนสตัว์ พิพิธภณัฑ์อะไรพวกน้ัน ไม่ได้ไปส�ำมะเลเทเมำ 
ที่ไหน นั่งรถเมล์ไปกันเป็นกลุ่ม สนุกมำก
 พอเลิกเรียน ถ้ำไม่ใช่ช่วงเป็นศิลปินฝึกหัดที่แกรมมี่  
ตอนเย็นต้องไปเรียนเทควันโดทุกวัน เล่นจนได้สำยด�ำ 
เลยนะ เห็นแบบนี้ไปแข่งรำยกำรใหญ่ๆ ได้เหรียญทอง 
มำหมดแล้วนะครับ (หัวเรำะ) ก็เลยเริ่มรู ้ว ่ำตัวเอง 
เป็นสำยบู๊ ชอบกีฬำทำงนี้ เทควันโด ต่อยมวย ได้หมด
 
พูดจรงิๆ นกึภาพตอนเป๊กเป็นสายบูไ๊มอ่อกเลยนะ 
บู๊ถึงขนาดมีเรื่องกับคนอื่นแบบนั้นเลยไหม
มีเยอะเลย ถ้ำเห็นรอยท่ีหน้ำของผมทุกวันนี้ก็เพรำะมี 
เรื่องสมัยมัธยมท้ังน้ันแหละครับ แต่ผมจะไม่ได้ลงไปบู ๊
มำกขนำดนัน้ เป็นสำยบอสใหญ่ น่ังชีน้ิว้สัง่กำรมำกกว่ำ  
(หัวเรำะ) แต่ถ้ำต้องสู้ ต้องประชิดตัวจริงๆ ก็ได้อยู่  

57-65 CULTURE PECK ������� proof pa.indd   60 7/19/2560 BE   4:58 PM



60 THESTANDARD.CO

วยัเดก็ของคณุหลวงผลติเป็นอย่างไรบา้ง เป็นเด็ก
ที่ดื้อหรือเรียบร้อยขนาดไหน
ตัง้แต่จ�ำควำมได้กเ็ป็นเด็กค่อนข้ำงดือ้ทีเดียว มคีวำมคิด 
เป็นของตัวเองแล้วชอบคดิว่ำถูก ซึง่จรงิๆ มนัไม่ถูกหรอก  
อยำกท�ำอะไรก็ท�ำเลย ใครไม่ชอบก็ช่ำง ใครห้ำมอะไร 
ก็ไม่ฟัง ส่วนหนึง่อำจเป็นเพรำะคุณพ่อกับคุณแม่เลีย้งดู 
มำแบบไม่เข้มงวดเลย ปล่อยให้ไปเรยีนรูช้วีติด้วยตวัเอง  
ไม่เคยบงัคบัลกูว่ำต้องเรยีนแบบนี ้โตมำต้องท�ำอำชพีนี้  
ผมมีอิสระ สำมำรถเลือกสิ่งที่อยำกท�ำได้ตำมใจชอบ  
อยำกเป็นนักร้อง อยำกแคสต์โฆษณำต้ังแต่เด็ก เขำก ็
ไม่ห้ำม แถมยังไปเป็นเพ่ือนด้วย เขำไม่ใช่สำยคอนโทรล  
แต่จะคอยเป็นห่วงในรำยละเอียดท่ีเรำอำจจะข้ำมเส้น 
เกินไป เช่น ไม่ตั้งใจเรียน หรือเกเรตำมประสำเด็กทั่วไป
 พอมีควำมคิดเป็นของตัวเองมำกๆ มันเลยยำก 
ส�ำหรับคนอื่นๆ กำรจะให้ทุกคนเข้ำใจเรำตลอดเวลำ 
คงไม่ไหว โดยเฉพำะคุณพ่อคุณแม่ เรำเลยทะเลำะกัน 
บ่อย ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปถึงเรื่องใหญ่ๆ ยิ่งตอนเป็นเด็ก  
ถ้ำมีเรื่องเมื่อไร ผมจะพูดๆๆ ไว้ก่อน ถ้ำเรื่องไม่จบ  
เรำค่อยมำขอโทษเขำทีหลัง 
 
ที่บอกว่าไม่ตั้งใจเรียนนี่ขนาดไหน
แทบจะไม่ตัง้ใจเลย ผมว่ำน่ำจะเหมอืนเดก็ไทยส่วนมำก 
ที่เรียนให้พอผ่ำน แต่ไม่ได้คิดว่ำจะต้องเก่ง ต้องได้เกรด 
เฉลี่ย 4.00 หรือเป็นตัวแทนไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกที่ 
เยอรมนีแบบนั้น เพรำะเรำมีสังคม มีกิจกรรมของตัวเอง 
อีกหลำยอย่ำงที่สนุกและอยำกท�ำด้วยเหมือนกัน ทั้ง 
เล่นกีฬำ เล่นดนตรี ใช้เวลำอยู่กับเพื่อน ซึ่งทุกส่วนล้วน 
ส�ำคัญเหมือนกัน ก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่ำจะต้องทุ่มเวลำ 
ทัง้หมดให้กำรเรยีน แค่บำลำนซท์กุอย่ำงใหไ้ด้กพ็อแล้ว
 
ทีน่ัง่ประจ�าในหอ้งเรยีนของเดก็ชายเป๊กคอืตรงไหน
หลังห้อง ตรงประตูทำงออกอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ พร้อมท่ีจะ 
ลุกออกจำกห้องได้ทุกเมื่อ (หัวเรำะ) เลยโดดเรียนบ่อย  
แต่แก๊งผมจะมีควำมบ้ำบออยู่ที่ไม่ได้โดดเรียนไปห้ำง  
หรือที่ที่วัยรุ่นชอบไป แต่จะพำกันไปพระที่นั่งวิมำนเมฆ  
สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์อะไรพวกน้ัน ไม่ได้ไปส�ำมะเลเทเมำ 
ที่ไหน นั่งรถเมล์ไปกันเป็นกลุ่ม สนุกมำก
 พอเลิกเรียน ถ้ำไม่ใช่ช่วงเป็นศิลปินฝึกหัดที่แกรมมี่  
ตอนเย็นต้องไปเรียนเทควันโดทุกวัน เล่นจนได้สำยด�ำ 
เลยนะ เห็นแบบนี้ไปแข่งรำยกำรใหญ่ๆ ได้เหรียญทอง 
มำหมดแล้วนะครับ (หัวเรำะ) ก็เลยเริ่มรู ้ว ่ำตัวเอง 
เป็นสำยบู๊ ชอบกีฬำทำงนี้ เทควันโด ต่อยมวย ได้หมด
 
พูดจรงิๆ นกึภาพตอนเป๊กเป็นสายบูไ๊มอ่อกเลยนะ 
บู๊ถึงขนาดมีเรื่องกับคนอื่นแบบนั้นเลยไหม
มีเยอะเลย ถ้ำเห็นรอยท่ีหน้ำของผมทุกวันนี้ก็เพรำะมี 
เรื่องสมัยมัธยมท้ังน้ันแหละครับ แต่ผมจะไม่ได้ลงไปบู ๊
มำกขนำดนัน้ เป็นสำยบอสใหญ่ น่ังชีน้ิว้สัง่กำรมำกกว่ำ  
(หัวเรำะ) แต่ถ้ำต้องสู้ ต้องประชิดตัวจริงๆ ก็ได้อยู่  
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ชีวิตช่วงนั้นสนุกดี โอเค กำรมีเรื่องมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอก  
แต่ถือว่ำเป็นสีสันชีวิตในช่วงนั้นเหมือนกัน
 
แบบนี้น่าจะสนิทกับห้องปกครองพอสมควรเลย 
ใช่ไหม
โอ้โห ประจ�ำเลยครบั จะเอำเรือ่งไหน ผมน่ำจะเคยกวำด 
มำหมดทุกเรื่องแล้ว (หัวเรำะ) โดยเฉพำะเวลำมีเรื่อง 
น่ำจะบ่อยที่สุด ช่วงมัธยมต้นที่เพิง่กลบัจำกออสเตรเลยี 
มำอยู่ไทย ผมเคยทะเลำะกับครู เพรำะตอนนั้นรู้สึกว่ำ 
ถูกกลั่นแกล้ง เลยสู้เพ่ือสิ่งที่เห็นว่ำไม่ถูกต้อง เพรำะ 
เขำบอกให้พวกผมนั่งตำกแดด 10 นำที แล้วจะกลับมำ 
ปล่อย แต่สุดท้ำยเขำหำยไปท้ังช่ัวโมงโดยท่ีไม่กลับมำ  
แล้วคำบนั้นเขำไม่ได้สอนอะไรพวกผมเลย เพื่อนคนอื่น  
โดยเฉพำะผู้หญิงก็ทนไม่ค่อยไหว
 ส่วนหนึ่งน่ำจะเพรำะผมไปเรียนเมืองนอกมำ เห็น 
กำรเรียนกำรสอนที่ไม่เหมือนกัน อยู่ท่ีโน่นเวลำท�ำผิด 
เขำจะท�ำโทษเบำมำก ผมเลยไม่ค่อยรู้สึกกลัวควำมผิด 
เท่ำไร กลับมำเมืองไทยเลยซ่ำทันที เป็นหัวโจก มีเร่ือง 
บ่อยถึงขนำดถ้ำวันไหนน่ังเรยีนอยู่แล้วได้ยินเสยีงกุญแจ 
ดังกริ๊งๆ คือเตรียมตัวได้เลย คุณพ่อของเรำโดนเชิญ 
ผู้ปกครองแน่ๆ เพรำะมันบ่อยมำก แล้วก็มีผมคนเดียว 
ด้วยนะท่ีโดน เรียกได้ว่ำมีเรื่องบ่อยจนโดนไล่ออกจำก 
โรงเรียนมำแล้ว คุณพ่อกับคุณแม่ยังทนไม่ไหว ถึงกับ 
ต้องส่งผมไปอยู่ต่ำงจังหวัดกับญำติเกือบๆ 2 ปี เขำมี 
ลูกชำย 2 คนที่เรียนเก่ง คงอยำกให้ไปเรียนพร้อมกัน 
จะได้ช่วยกันเรียน แล้วดันไปแตกกับเขำอีก (หัวเรำะ)  
ไม่ได้ทะเลำะกับเขำ แต่จะออกแนว… คุณจะไปเรยีนเหรอ  
ไปเลย จะท�ำแบบนี้เหรอ ท�ำเลย แต่เรำไม่ไป
 ช่วงมัธยมเป็นหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิตผมเลยนะ  
เป็นช่วงเวลำท่ีใจอ่อน พร้อมจะหลงไปกับอะไรได้ง่ำย  
ถ้ำพลำดพลั้งอะไรไป หรือคบเพื่อนที่ไม่ดี มีสิทธิ์ว่ำอำจ 
จะกลับมำไม่ได้เหมือนกัน
 
ต้องมีอะไรที่ยึดเหนี่ยวเป็นพิเศษหรือเปล่าที่ท�าให้ 
เราไม่เกเรมากไปกว่าน้ี เพราะฟงัจากที่เล่ามาก็ม ี
ความสุม่เสีย่งทีจ่ะล�า้เสน้บางอยา่งไปไดเ้หมอืนกนั
ผมไม่ใช่คนท่ีดี ไม่ใช่คนเรียบร้อย อย่ำงที่บอกไปว่ำ 
ท�ำอะไรที่ไม่ดีไว้หลำยอย่ำง แต่ผมคิดว่ำที่บ้ำน ไม่ใช ่
แค่คุณพ่อคุณแม่ แต่รวมถึงญำติพี่น้องด้วย ทุกคนเป็น 
คนดี เหมือนมีควำมคิดอยู่ลึกๆ ตลอดเวลำว่ำอะไรคือดี  
อะไรคือไม่ดี และเรำจะทดลองใช้ชวิีตไปได้ถึงขนำดไหน  
พื้นฐำนครอบครัวเป็นภูมิคุ้มกันให้เรำได้ดีเหมือนกันนะ  
ถึงแม้จะท�ำอะไรไม่ดีลงไป แต่สุดท้ำยเรำก็จะพยำยำม 
ดึงตัวเองกลับมำให้ได้อยู่ดี เพรำะไม่อยำกท�ำให้เขำ 
เสียใจ
 ส�ำคัญที่สุดคือเรำต้องรู้หัวใจ รู้ควำมต้องกำรของ 
ตัวเอง อย่ำงผมท่ีไม่ได้ตั้งใจเรียน เพรำะผมมีกิจกรรม 
อย่ำงอื่นที่ต้องท�ำ ผมมีกีฬำ ผมมีดนตรี ผมรู้อยู่แล้วว่ำ 
ผมอยำกเป็นนักร้อง แล้วผมก็พยำยำมอย่ำงหนักเพ่ือ 

ควำมฝันนั้น ผมแค่อยำกบอกว่ำมันไม่มีหรอก ทำงเดิน 
ชีวิตท่ีผิดหรือถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ มีแต่ทำงที่เชื่อมั่นว่ำ 
จะเลือกเดินต่อไปเท่ำนั้นแหละ คนแบบผมคงไม่กล้ำ 
ไปว่ำคนท่ีตั้งใจเรียน เป็นตัวแทนแข่งโอลิมปิกวิชำกำร  
เพรำะนั่นก็คือทำงที่เขำเชื่อมั่นแล้วเหมือนกัน
 
จากวัยเด็กตอนนั้นมาสู่คุณหลวงผลิตในวันนี้  
คิดว่ามีอะไรบ้างที่เหมือนเดิมและเปลี่ยนแปลงไป
ส่วนใหญ่จะเหมือนเดิมครับ ยังเป็นคนใจร้อน เอำแต่ใจ
เหมอืนเดิม อำจจะคอนโทรลได้ดีขึน้บ้ำง…มัง้ (หัวเรำะ)
 
แสดงว่าซิงเกิลใหม่อย่าง โทษที่เอาแต่ใจ ก็ใส่ 
ความเอาแต่ใจของตัวเองลงไปเต็มที่เลยใช่ไหม
เต็มๆ เลยครับ (หัวเรำะ) ถ้ำพูดแค่เรื่องลักษณะนิสัย 
ของผมกับเน้ือเพลง คือใกล้เคียงตัวผมท่ีสุดแล้วตั้งแต ่
เคยมเีพลงของตัวเองออกมำ แล้วเป็นเพลงท่ีเขยีนขึน้มำ 
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 
ของเรำมนัชดัขนำดน้ีเลยเนอะ (หวัเรำะ) ชอบเลย รูส้กึว่ำ 
เอำมำพัฒนำต่อได้ เลยส่งให้พี่ตุล อพำร์ตเมนต์คุณป้ำ 
(ตลุ ไวฑูรเกยีรต)ิ กับพ่ีโน้ต Yaak Lab (สเุมธ กิจธนโสภำ) 
ช่วยเรียบเรียงและปรับภำษำ จนออกมำเป็นแบบที่ได้ 
ฟังกัน

FYI:
• เป๊กเคยเป็นพิธีกรรายการดิสนีย์ คลับ และ 
สมาชิกวงบอยแบนด์ GBOYZ สังกัดจีเอ็มเอ็ม  
แกรมมี่ ร่วมกับฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์  
และ แบงค-์พิสษิฐ ์ค�ายอด ในชว่งป ีพ.ศ. 2545
• เพลง 7 Days ของเครก เดวดิ (Craig David) 
คือเพลงที่เป๊กร้องให้พ่ีต๋องฟงั และท�าให้เขา 
ถูกใจจนเรียกมาร้องเพลง ไม่มีใครรู้ และชีวิต 
ศิลปนิของคณุหลวงกเ็ริม่ตน้ตัง้แตต่อนนัน้
• ‘คุณหลวง’ เกิดขึ้นครั้งแรกจากคอมเมนต์ 
แฟนคลับในเฟซบุ๊กไลฟท่ี์สมุยของเป๊ก ท่ีทักว่า
ทรงผมแสกกลางเหมอืนกบัคณุหลวงในละคร
• ‘นชุ’ มาจากวันหนึง่ทีเ่ปก๊ทวตีวา่ ‘ฝนัดนีะนชุ’  
จนแฟนคลบัสงสัยวา่ ‘นชุ’ คอืใคร จนเปก๊เฉลย 
ในงานหนึง่วา่ นชุ หมายถงึหญงิสาวผูเ้ปน็ท่ีรกั  
ซ่ึงก็หมายถึงแฟนคลบัทกุคน สว่น ‘นชุา’ ตามมา 
หลังจากนั้น เพราะมีคนกลัวว่าแฟนคลับผู้ชาย 
จะน้อยใจ เลยขอเรียกแทนตัวเองว่า ‘นุชา’  
และ ‘นชุES’ กค็อืพหพูจนเ์รยีกแฟนคลบัทกุคน
• ‘Palitian’ คือ ภาษา ที่ใช้ส่ือสารกันในกลุ่ม 
แฟนคลบัคณุหลวง โดยมคี�าบอกรกัประจ�ากลุม่ 
คอื ”รกัเปก๊กีม้ากมายน์ทีส่ดุในโลกชวีติ จกัรวาล  
บอโร่ ตอเซ่ Switch Down Seven O2  
(เซเวน่ โอทู) เลยแหละ” ซึง่เปน็ค�าทีเ่ปก๊คดิขึน้มา  
เพ่ือใหค้ณุแมใ่ชบ้อกรกัตวัเองในสมัยเดก็ 
• นอกจากผลงานเพลง เปก๊เคยฝากเสยีงไว้ใน 
ฐานะนกัพากย์ กบับทเพอรซ์ี ่ วสีลยี ์ ใน Harry  
Potter, บทปีเตอร์ แพน ใน Peter Pan 2:  
Return to Never Land และ บทมัมเบิล 
ใน Happy Feet เพนกวนิกลมปุก๊ลกุขึน้มาเตน้
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ที่ตอนนี้ก็ยังรอคอยอยู่
 
ทุกวันนี้หลายๆ คนคิดว่าเป๊กประสบความส�าเร็จ 
แบบชั่วข้ามคืนหลังถอดหน้ากากจิงโจ้ในรายการ 
The Mask Singer แต่เรารู้มาว่าเป๊กเองก็ผ่าน 
ความล�าบากมาหลายอย่างกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้
ถ้ำนับจริงๆ ต้องเริ่มตั้งแต่ม. 2 ที่เริ่มมำเป็นศิลปินฝึกหัด 
ทีแ่กรมมี ่ช่วงน้ันเหน่ือยมำกนะ ทุกวันหลังจำกเลิกเรยีน  
4-5 โมงเย็น ผมต้องนั่งแท็กซี่จำกสุขำภิบำล 3 ไปถนน 
อโศกท่ีรถติดมำก กว่ำจะถึงก็ 2-3 ทุ่ม เรียนร้องเพลง  
เรยีนเต้นถึงเทีย่งคนื กลบับ้ำน ตืน่เช้ำไปเรียนต่อ อย่ำงที่ 
บอกว่ำผมเป็นคนชอบท�ำกิจกรรม ชอบเล่นกีฬำ ชอบ 
ไปเท่ียวกับเพ่ือน ก็ต้องท้ิงไปเกือบท้ังหมด ใช้ชวีติแบบน้ี 
อยู่ 7 ปีเต็มๆ แบบไม่มีคนสนใจ ไม่มีคนทำบทำม ไม่มี 
คนจะท�ำอัลบั้มให้ด้วยซ�้ำ แต่ยังท�ำต่อ เพรำะมันคือกำร 

ถ้าให้เลือกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าเอาแต่ใจที่สุด และ 
อยากขอโทษคนคนนั้นมากที่สุดคือเรื่องอะไร
มีเยอะเลยนะ (คิดนำน) ขอโทษแฟนเก่ำทุกคนแล้วกัน  
รู้สึกว่ำควำมรักคือพำร์ตที่ผมเอำแต่ใจตัวเองที่สุดแล้ว  
ถ้ำกับคนอื่นๆ โดยเฉพำะกับเพื่อน ผมเป็นอีกคนเลยนะ  
ยอมเพื่อน เดินตำมข้ำงหลัง ไปไหนก็ได้ แต่กับแฟนมัน 
เป็นควำมรู้สกึบำงอย่ำงทีค่ดิว่ำเรำอยำกเอำแต่ใจตวัเอง 
เป็นพิเศษ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ำเพรำะอะไร คงเพรำะเรำ 
รักมำก ก็เลยอยำกเรียกร้องอะไรมำก จนหลำยครั้งมัน 
เกินควำมพอดี แล้วก็เป็นปัญหำท่ีท�ำให้ไปกันไม่ได้  
เคยคิดถึงขนำดว่ำเรำจะยอมเอำแต่ใจน้อยลงเพ่ือ 
ควำมรักด้วย แต่บำงทีมันไม่ทันแล้ว ช่วงหลังๆ เวลำคบ
ใครจะพยำยำมไม่เอำแต่ใจตวัเองเท่ำไร เพรำะมบีทเรยีน 
มำเยอะแล้ว

เวลาผิดหวังกับความรัก เราจะเห็นภาพของเป๊ก 
เป็นแบบไหน
เศร้ำหนัก แต่ไม่ถึงขนำดร้องไห้ฟูมฟำย แล้วก็ออกไป 
ทะเล อยู่คนเดียว คิดอะไรไปเรื่อย ผมเป็นคนชอบทะเล 
มำกๆ ทะเลจะช่วยเยียวยำหัวใจได้เสมอ
 
เป็นคนทีใ่หค้วามส�าคญักบัความรกัมากขนาดไหน
ไม่ได้ยึดติดมำก ถ้ำมีก็ดี แต่ถ้ำไม่มีก็ไม่ได้โหยหำว่ำ 
จะต้องมีแฟนตลอดเวลำ เลิกกับใครไปแล้วไม่เคยต้อง 
รีบหำคนใหม่เข้ำมำเสียบแทนทันที ปล่อยชีวิตไหลไป 
เรื่อยๆ ถ้ำจะมำ เด๋ียวเขำก็มำเอง ท�ำงำนไปก่อนก็ได้  
เพรำะเรำได้รับควำมรักจำกคนรอบตัวเยอะอยู่แล้ว  
ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ แฟนคลับ ทีมงำน เพื่อนๆ คนเหล่ำนี ้
สำมำรถเติมควำมรักให้เรำได้ แต่ควำมรักก็ยังเป็นสิ่ง 
สวยงำมท่ีผมรอคอยอยู่เสมอ เป็นเรื่องที่ดีของชีวิต 
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ที่ตอนนี้ก็ยังรอคอยอยู่
 
ทุกวันนี้หลายๆ คนคิดว่าเป๊กประสบความส�าเร็จ 
แบบชั่วข้ามคืนหลังถอดหน้ากากจิงโจ้ในรายการ 
The Mask Singer แต่เรารู้มาว่าเป๊กเองก็ผ่าน 
ความล�าบากมาหลายอย่างกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้
ถ้ำนับจริงๆ ต้องเริ่มตั้งแต่ม. 2 ที่เริ่มมำเป็นศิลปินฝึกหัด 
ทีแ่กรมมี ่ช่วงน้ันเหน่ือยมำกนะ ทุกวันหลงัจำกเลกิเรยีน  
4-5 โมงเย็น ผมต้องนั่งแท็กซี่จำกสุขำภิบำล 3 ไปถนน 
อโศกท่ีรถติดมำก กว่ำจะถึงก็ 2-3 ทุ่ม เรียนร้องเพลง  
เรยีนเต้นถึงเทีย่งคืน กลบับ้ำน ตืน่เช้ำไปเรยีนต่อ อย่ำงที่ 
บอกว่ำผมเป็นคนชอบท�ำกิจกรรม ชอบเล่นกีฬำ ชอบ 
ไปเท่ียวกับเพ่ือน ก็ต้องท้ิงไปเกือบท้ังหมด ใช้ชวีติแบบน้ี 
อยู่ 7 ปีเต็มๆ แบบไม่มีคนสนใจ ไม่มีคนทำบทำม ไม่มี 
คนจะท�ำอัลบั้มให้ด้วยซ�้ำ แต่ยังท�ำต่อ เพรำะมันคือกำร 

ถ้าให้เลือกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าเอาแต่ใจที่สุด และ 
อยากขอโทษคนคนนั้นมากที่สุดคือเรื่องอะไร
มีเยอะเลยนะ (คิดนำน) ขอโทษแฟนเก่ำทุกคนแล้วกัน  
รู้สึกว่ำควำมรักคือพำร์ตที่ผมเอำแต่ใจตัวเองที่สุดแล้ว  
ถ้ำกับคนอื่นๆ โดยเฉพำะกับเพื่อน ผมเป็นอีกคนเลยนะ  
ยอมเพื่อน เดินตำมข้ำงหลัง ไปไหนก็ได้ แต่กับแฟนมัน 
เป็นควำมรู้สึกบำงอย่ำงทีค่ดิว่ำเรำอยำกเอำแต่ใจตวัเอง 
เป็นพิเศษ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ำเพรำะอะไร คงเพรำะเรำ 
รักมำก ก็เลยอยำกเรียกร้องอะไรมำก จนหลำยครั้งมัน 
เกินควำมพอดี แล้วก็เป็นปัญหำท่ีท�ำให้ไปกันไม่ได้  
เคยคิดถึงขนำดว่ำเรำจะยอมเอำแต่ใจน้อยลงเพ่ือ 
ควำมรักด้วย แต่บำงทีมันไม่ทันแล้ว ช่วงหลังๆ เวลำคบ
ใครจะพยำยำมไม่เอำแต่ใจตัวเองเท่ำไร เพรำะมบีทเรยีน 
มำเยอะแล้ว

เวลาผิดหวังกับความรัก เราจะเห็นภาพของเป๊ก 
เป็นแบบไหน
เศร้ำหนัก แต่ไม่ถึงขนำดร้องไห้ฟูมฟำย แล้วก็ออกไป 
ทะเล อยู่คนเดียว คิดอะไรไปเรื่อย ผมเป็นคนชอบทะเล 
มำกๆ ทะเลจะช่วยเยียวยำหัวใจได้เสมอ
 
เป็นคนทีใ่หค้วามส�าคญักบัความรกัมากขนาดไหน
ไม่ได้ยึดติดมำก ถ้ำมีก็ดี แต่ถ้ำไม่มีก็ไม่ได้โหยหำว่ำ 
จะต้องมีแฟนตลอดเวลำ เลิกกับใครไปแล้วไม่เคยต้อง 
รีบหำคนใหม่เข้ำมำเสียบแทนทันที ปล่อยชีวิตไหลไป 
เรื่อยๆ ถ้ำจะมำ เด๋ียวเขำก็มำเอง ท�ำงำนไปก่อนก็ได้  
เพรำะเรำได้รับควำมรักจำกคนรอบตัวเยอะอยู่แล้ว  
ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ แฟนคลับ ทีมงำน เพื่อนๆ คนเหล่ำนี ้
สำมำรถเติมควำมรักให้เรำได้ แต่ควำมรักก็ยังเป็นสิ่ง 
สวยงำมท่ีผมรอคอยอยู่เสมอ เป็นเรื่องที่ดีของชีวิต 
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พยำยำมเพื่อควำมฝัน ถ้ำอยำกเป็นนักร้อง เรำต้องเดิน 
ผ่ำนตรงนี้ไปให้ได้
 ตอนที่มีซิงเกิลแรกก็ได้มำแบบบังเอิญอีก โชคดีท่ี 
พ่ีต๋อง (สุรพันธ์ จ�ำลองกุล) โปรดิวเซอร์แกรมมี่ เขำมำ 
ประชุมแล้วสงสัยว่ำเด็กคนนี้เป็นใคร ท�ำไมมำว่ิงซนอยู่ 
แถวๆ ห้องประชุม ก็มำถำมจนรู้ว่ำผมเป็นศิลปินฝึกหัด  
แล้วให้ผมร้องเพลงให้ฟัง ประมำณ 3 วัน ค่ำยก็โทรมำ 
ให้ผมไปท�ำสกรนีเทสต์ กบัให้มำร้องไกด์เพลงของศลิปิน 
คนอื่น แต่ไปๆ มำๆ เขำชอบกัน เลยให้เพลง ไม่มีใครรู้ 
ออกมำเป็นเพลงของผม คือทุกอย่ำงมันเกิดขึ้นเร็วมำก  
จำกตอนแรกทีพ่ยำยำมมำ 7 ปี แต่ไม่เห็นว่ีแววอะไรเลย
 
ชวีติศลิปินหลงัจากรอคอยมา 7 ปี ทุกอย่างท่ีได้รับ 
คุ้มค่ากับการรอคอยนั้นทันทีเลยไหม
มันมีครบทุกอย่ำงเลย กรำฟผมจะขึ้นๆ ลงๆ ตลอดเวลำ  
พอเพลง ไม่มีใครรู้ ออกมำ มันประสบควำมส�ำเร็จทันที  
จำกที่ไม่มีคนสนใจกลำยเป็นว่ำมีงำนทุกวัน ดรอปลง 
นิดหน่อย แล้วไปพุ่งอีกทีตอนเป๊ก อ๊อฟ ไอซ์ ซึ่งเป็น 
โปรเจกต์ใหญ่ท่ีประสบควำมส�ำเร็จมำก สนุกกับกำร 
ท�ำงำน มีคอนเสิร์ตใหญ่ หลังจำกนั้นก็แผ่วยำวเลย  
แต่พยำยำมท�ำทุกอย่ำงต่อไป พยำยำมค้นหำแนวเพลง 
ที่คิดว่ำคนน่ำจะชอบ ได้บ้ำง ไม่ได้บ้ำง แต่ไม่เคยเรียก 
ได้ว่ำประสบควำมส�ำเร็จจริงๆ พยำยำมอยู่เกือบสิบป ี
เหมือนกันนะครับ แต่อำศัยควำมดื้อ ควำมเอำแต่ใจ 
ของตัวเองน่ีแหละ ไปขอร้องให้เขำยอมออกเพลงให้  
ลองไปเรื่อยๆ จนรู้สึกอำยแล้วที่เขำให้โอกำส แต่เรำท�ำ 
ไม่ได้สักที แต่ยังอยำกท�ำ เพรำะคิดว่ำสักวันจะต้องท�ำ 
ให้คนชอบเพลงของเรำให้ได้
 จนช่วงก่อนรำยกำร The Mask Singer สญัญำใกล้ 
หมดพอดี คิดไว้ว่ำอยำกจะไปเรียนต่อ อยำกผจญภัย  
หำเรื่องต่ืนเต้นให้กับชีวิต ติดต่อท�ำเรื่องไว้หมดแล้ว  
เพรำะไม่คิดหรอกว่ำหน้ำกำกจิงโจ้จะมำได้ถึงขนำดนี้  
ซึ่งตอนคิดจะไปเมืองนอกก็ไม่ได้คิดว่ำจะหยุดร้องเพลง 
นะครับ พูดได้ว่ำต่อให้ไม่มีรำยกำรนี้ ผมก็จะกลับมำ 
ร้องเพลงเหมือนเดิมอยู่แล้ว ไม่อย่ำงนั้นก็คงต้องไปอยู ่
ชำยหำดเลย เปิดบำร์อยู่ริมทะเล ชอบร้องเพลง ชอบทะเล 
มำกใช่ไหม งั้นร้องเอง ฟังเอง เจ๊งเองไปเลย (หัวเรำะ)
 เพรำะฉะนั้นถ้ำถำมว่ำชีวิตศิลปินเป็นอย่ำงที่คิด 
ไว้ไหม คงยังไม่ใช่ทัง้หมด เพรำะกรำฟชวิีตของผมข้ึนลง 
ชัดมำก จนจบรำยกำรก็ไม่เคยคิดว่ำชีวิตจะเปลี่ยนไป 
ขนำดนี้ จ�ำได้ว่ำอีเวนต์แรกเป็นงำนเล็กๆ เลย (งำน Ab  
Fab X ZEN XOXO) ผมรบัไว้ก่อนรำยกำรจะออกด้วยซ�ำ้  
ทีมงำนก็ไม่คำดคิดมำก่อน เขำจึงเตรียมเวทีไว้เล็กมำก  
ปรำกฏว่ำคนไปรอกันตั้งแต่เช้ำ สรุปพอถึงเวลำ มีคน 
เข้ำงำนไม่ได้ ยืนรออยู่หน้ำเซ็นทรัลเวิลด์เต็มไปหมด  
มีป้ำยไฟยักษ์ พูดอะไรคนก็กรี๊ด แล้วร้องเพลงตำมกัน 
สุดเสียง งงมำกจนตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่ำวันนั้นได้พูด 
หรือร้องเพลงอะไรออกไปบ้ำง และถึงแม้ต่อไปทุกอย่ำง 

จะกลบัไปเป็นเหมอืนเดิมก็ไม่เป็นไร เพรำะเรำไปถึงจุดที ่
ร้องเพลงให้คนแค่ 10 คนฟังมำแล้ว นีค่งเป็นควำมหมำย 
ของชีวิตศิลปินที่ผมรับรู้ได้ในตอนนี้

คนดู 10 คนในวันนั้น กับแฟนคลับเป็นหมื่น  
เป็นแสนคนในตอนนี้บอกอะไรกับคุณบ้าง
น่ำจะเป็นเรื่องควำมเข้มแข็งของตัวเอง จริงๆ วันนั้นแย ่
มำกนะ เป็นอเีวนต์ในห้ำงทีม่คีน 10 คน บำงคนเดนิผ่ำน 
เลยแวะมำดู พอเรำเดินไปหำ เขำเดินหนไีปเลย (หวัเรำะ)  
แต่ผมก็ยังร้องเพลงแบบเต็มท่ีเหมือนเดิมต่อไป เพรำะ 
เขำจ้ำงเรำมำแล้ว นัน่คือหน้ำท่ีของเรำท่ีต้องท�ำให้ดท่ีีสดุ 
ในทกุๆ งำน จนถึงวนันีที้ม่คีนมำดเูรำเยอะ มนัเลยท�ำให้ 
รู้สึกดีมำกนะที่ตัวเองเข้มแข็ง ร้องเพลงมำได้ขนำดนี้
 
เท่าท่ีรู้มา เป๊กเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงพอสมควร  
ชอบไปเทีย่วคนเดียว อยูเ่งียบๆ คนเดียว แต่ตอนนี้ 
ทกุคนรูจ้กัเป๊กกนัหมด ท�าใหค้วามเป็นสว่นตวัทีเ่คย 
รกัษาเอาไวเ้สยีไปบา้งไหม
พูดตรงๆ คือหมดไปเยอะเหมือนกันนะ (หัวเรำะ) เพรำะ 
คนมองตลอดเวลำ ไม่ใช่แค่แฟนคลับด้วย แต่หมำยถึง 
คนอื่นๆ เขำรู้จักเรำหมด ท�ำอะไรแบบเดิมไม่ได้แล้ว  
แต่ผมเข้ำใจนะว่ำเป็นสิง่ทีต้่องแลก ต้องบอกตวัเองตลอด 
ว่ำนีไ่งคอืควำมฝันทีเ่รำพยำยำมมำต้ังแต่ม. 2 อยำกเป็น 
นักร้องไม่ใช่เหรอ พยำยำมท�ำเพลงหรือผลงำนออกมำ 
เพื่อให้คนชอบไม่ใช่เหรอ ตอนนี้ได้ทั้งหมดนั้นมำแล้วไง  
เพรำะฉะนั้นอะไรที่ท�ำได้ก็ท�ำต่อไปเถอะ
 
ชว่งทีม่คีวามสขุทีส่ดุในตอนนีข้องคณุหลวงผลติ 
คือช่วงเวลาไหน
เวลำลืมตำตื่นขึ้นมำแล้วได้คิดว่ำวันน้ีจะได้ไปที่ไหน  
ไปจังหวัดอะไร จะได้ไปกิน ไปเที่ยวอะไรบ้ำง งำนเป็น 
แบบไหน แต่งตัวยังไงดี วันนี้จะได้เจอแฟนคลับคนไหน  
ได้ไปเหน็คนร้องเพลงตำมเรำเยอะ แค่นีก็้มคีวำมสขุแล้ว  
ซึ่งนี่คือโมเมนต์ที่ท�ำให้ผมมีควำมสุขมำตลอด เพียงแต่ 
ทีผ่่ำนมำไม่ได้มโีอกำสสมัผสัทกุวันขนำดนี ้ตอนน้ีมงีำน 
ทุกวันยำวไปถึงสิ้นปี เท่ำกับว่ำอย่ำงน้อยผมจะยังมี 
ควำมสุขต่อไปอีกหลำยเดือน แค่นี้ก็พอแล้ว หลังจำกนี ้
จะเป็นอย่ำงไรก็ค่อยว่ำกันอีกที 

“ผมแคอ่ยาก
บอกว่ามัน
ไม่มีหรอก 
ทางเดิน
ชีวิตที่ผิด
หรือถูกร้อย
เปอร์เซ็นต์ 
มีแตท่าง 
ทีเ่ชือ่มัน่วา่ 
จะเลอืก 
เดนิตอ่ไป
เท่าน้ันแหละ”

57-65 CULTURE PECK ������� proof pa.indd   63 7/19/2560 BE   4:58 PM



เรื่อง โจ้บองโก้ ภาพ AFP
ART & DESIGN

MINIATURE LIFE 
EXHIBITION

เล็กๆ สิใช่ ใหญ่ๆ ไม่เอา กับนิทรรศการชีวิตคนจิ๋ว

64 THESTANDARD.CO

57-65 CULTURE PECK ������� proof pa.indd   64 7/19/2560 BE   4:58 PM



เรื่อง โจ้บองโก้ ภาพ AFP
ART & DESIGN

MINIATURE LIFE 
EXHIBITION

เล็กๆ สิใช่ ใหญ่ๆ ไม่เอา กับนิทรรศการชีวิตคนจิ๋ว

64 THESTANDARD.CO

57-65 CULTURE PECK ������� proof pa.indd   64 7/19/2560 BE   4:58 PM

เคยรู้สึกว่าผักใบเขียวอย่างบรอกโคลีมีหน้าตา 
เหมือนต้นไม้ไหม?
 แลว้เคยรูส้กึวา่ชามขา้วหนา้ตาเหมอืนยเูอฟโอ 
หรือเปล่า?
 หรือมีบ้างไหมท่ีมองเห็นฟองน�า้สก๊อตช์ไบรต์ 
สเีหลือง-เขยีวแลว้นกึถงึทะเลทราย หรอืสนามหญา้?
 ถ้าเคย คุณไมใ่ชค่นแรกและไมใ่ช่คนเดยีวทีค่ดิ 
แบบนี้
 แต่ ทานากะ ทัตสึยะ อาจเป็นคนเดียวที่เอา 
ไอเดียซนๆ แบบนี้มาท�าให้เป็นรูปถ่ายจริงๆ ลงใน 
โซเชียลเน็ตเวิร์ก
 และลงรปูตอ่เนือ่งทกุวนัมาตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 
ปี 2011!

หมวดกลำงคืน หมวดเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง หมวดถ่ำย 
กับสัตว์ ไปจนถึงหมวดควำมรัก ที่ขนเอำผลงำนของ 
ทำนำกะท้ังแบบภำพและแบบโมเดลมำโชว์อย่ำงเต็มท่ี
 ควำมสนุกของนิทรรศกำรครั้งนี้คงเป็นโซนพิเศษ 
ที่ให้เรำได้กลำยเป็นมนุษย์จิ๋วกับเขำบ้ำง ด้วยต้น 
บรอกโคลียักษ์ และฉำกจำกภำพถ่ำยของทำนำกะ 
ขนำดใหญ่เท่ำก�ำแพง ทีพิ่มพ์ออกมำแปะฝำนทิรรศกำร  
พร้อมคอสตูมให้เล่นกับควำมจิ๋วให้รู ้สึกตัวเล็กกัน 
ไปข้ำง
 นทิรรศกำร  Miniature Life Exhibition  จะจดัแสดง 
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
 ติดตำมรูปมนุษย์จิ๋วใหม่ๆ และข่ำวครำวของ  
Miniature Calendar ได้ท่ีเว็บไซต์ facebook.com/ 
miniaturecalendar และ http://miniature-calendar. 
com  

เป ็นที่ รู ้ จักจำกแฟนเพจเฟซบุ ๊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 ท่ีก�ำลังจะวำงขำยใน 
นิทรรศกำรครั้งใหม่ของเขำ Miniature Life Exhibition  
ณ กรุงไทเป นับเป็นครั้งแรกท่ีทำนำกะน�ำนิทรรศกำร 
ของเขำออกแสดงนอกประเทศญี่ปุ่น 
 ผลงำนคนจิ๋วท่ีจัดแสดงภำยในห้องนิทรรศกำร 
ใต้ฐำนรูปปั้นของเจียงไคเช็ก มีทั้งแบบปรินต์ออกมำ 
เป็นภำพบนผ้ำแคนวำส ใส่กรอบสวยงำม และโมเดล 
คนจิ๋วของจริงท่ีวำงในกล่องใส ให้เรำแสดงฝีมือถ่ำย 
ชีวิตคนจิ๋วให้ไม่แพ้เจ้ำของผลงำนอย่ำงทำนำกะ  

ซึ่งไม่ต้องกลัวว่ำจะเบื่อ เพรำะทุกภำพล้วนสร้ำง 
อำรมณ์ ‘เออออออ ก็คิดได้นะ’ ให้กับเรำอย่ำงต่อเนื่อง
 ไม่ว่ำจะเป็นคอขวดที่กลำยเป็นบ่อน�้ำ ฟองน�้ำ 
ที่กลำยเป็นชำยหำด ยำงรถยนต์ท่ีกลำยเป็นสนำม 
ฟุตบอล ฟองเบยีร์ทีก่ลำยเป็นหิมะท่ีปพูรมอยู่บนผนืดนิ  
ไปจนถึงแผงวงจรไฟฟ้ำที่กลำยเป็นนำข้ำว และ 
เสื่อทำทำมิที่กลำยเป็นทุ่งนำกว้ำงสุดลูกหูลูกตำ
 แต่ละห้องในนิทรรศกำรแบ่งออกเป็นหมวด 
ของรูปภำพอย่ำงง่ำยๆ ไม่ว่ำจะเป็น หมวดของกิน  

FYI:
นอกจากภาพพิมพ์แคนวาสและโมเดล 
แล้ว ในนิทรรศการยังมีจัดแสดงงาน 
เคลื่อนไหวแบบสตอปโมชันและโมเดล 
เคลื่อนที่ด้วย โดยเฉพาะไฮไลต์ท่ี 
โปรโมตกันอย่างแรงกล้าคือ รถไฟ 
ขนมปังที่วิ่งได้จริงๆ
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

VIDEO CREDITS

CREATIVE
ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ 
VIDEOGRAPHER/
ภาณุ วิวัฒฑนาภา

THE STORY 
เพราะหลานชายของเพ็ญนภาชอบดืม่กาแฟ และเธอเห็นวากาแฟทีเ่ขาซือ้แตละแกว 
ราคาสูงกวา 100 บาท เธอจึงตัดสินใจแบงพ้ืนที่ครึ่งหน่ึงจากที่เคยเปนรานทําปาย 
ซึ่งเปนกิจการดั้งเดิมของครอบครัว เพื่อใหหลานชายเปดรานกาแฟเสียเอง

เพ็ญนภาบอกวาหลานตองชงกาแฟทีละหลายแกว เพ่ือทดลองชิมรสชาติ 
เขาจึงชวนเธอใหลองชิมดวย นับจากนั้นความมหัศจรรยของเคร่ืองดื่มสีเขมก็คอยๆ 
ถายทอดจากหลานชายสูอามา เธอคอยๆ เรียนรูเก่ียวกับกาแฟ รูจักรสชาติของมัน 
ทําความเขาใจกระบวนการชงกาแฟแตละประเภท

จากเดิมที่เปนเจาของกิจการรานทําปาย เพ็ญนภาพบวาการชงกาแฟเปน
โลกใหมที่นาสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ

เริ่มตนจากเอสเพรสโซ กาแฟดริป ไปจนถึงลาเตอารต เพ็ญนภาคอยๆ ฝกฝน
อยางตั้งใจ แมผลงานที่ไดจะยังไมสวยถูกใจไปท้ังหมด เธอก็ยังย้ิมอยางอารมณดี 
ลูกคาบอกกันปากตอปากวากาแฟของเธออรอย และบาริสตาที่นี่เปนคนสูงวัย  

หลายคนออกปากชมเพ็ญนภาวาเกง ท่ีฝกฝนเรื่องกาแฟจนเปนบาริสตาท่ีมี
ลูกคาประจํา แตเพ็ญนภาไมคิดอยางนั้น เธอเห็นวาจริงๆ แลวทุกคนก็สามารถทําได
เพราะเชื่อวา ไมวาจะทําอะไร ถาทําอยางเอาใจใส ทุกอยางก็จะออกมาดี

ปจจุบันพ้ืนท่ีอีกครึ่งซึ่งเคยเปนรานทําปายไดถูกเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีของรานกาแฟ
แฮปป เอสเพรสโซ ท้ังหมด เพ็ญนภายังคงชงกาแฟ และดูแลลูกคาของเธออยาง
กระฉับกระเฉงทุกวัน 

WHO 
เพ็ญนภา เทพอารีย์
เพ็ญนภา เป็นบาริสตาประจําร้าน แฮปปี้  
เอสเพรสโซ (Happy Espresso) เธอเพ่ิง
เริม่หัดชงกาแฟอยา่งจริงจงัเมือ่ไมน่านมานี้ 
แต่ตอนนี้สามารถทําได้หมด ทั้งกาแฟดริป 
เอสเพรสโซช็อต หรือแม้กระทั่งลาเต้อาร์ต
สวยๆ ตอนน้ีเพ็ญนภาอายุ 74 ปีแล้ว 
และใครๆ ตา่งเรยีกเธอวา่ อามา่รสิตา

GRANDMA 
BARISTA
อาม่าริสตา 

“หลายคนบอกวา่เก่งจงั ทาํได้ แตค่ณุกท็าํได้ ทุกคนทําได้หมด ฉนัเชยีร์ทกุคนทีรู่จ้กั เกษียณเมือ่ไร 
คณุทําเลย มีความสุขตอนแก ่ความสุขเรากอ็ยูต่รงนีแ้หละ”

• 1 จํานวนปีที่เพ็ญนภา
เริ่มฝกึฝนเป็นบาริสตา

• 22 ร้านตั้งอยู่ที่ย่าน
วงเวียน 22 แหลง่รวมรา้น
ทาํปา้ยทุกประเภท

• 74 อายุของอาม่ารสิตา 
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ลูกคาบอกกันปากตอปากวากาแฟของเธออรอย และบาริสตาที่นี่เปนคนสูงวัย  
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เอสเพรสโซ (Happy Espresso) เธอเพ่ิง
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• 1 จํานวนปีท่ีเพ็ญนภา
เริ่มฝกึฝนเป็นบาริสตา

• 22 ร้านต้ังอยู่ท่ีย่าน
วงเวยีน 22 แหลง่รวมรา้น
ทาํป้ายทุกประเภท
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