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Exquisite luxury, where you’ve never seen it before.
Bentayga.
Introducing the extraordinary SUV. Visit Dealer.Thailand.bentleymotors.com or call 02 261 1050-1

Bentayga fuel consumption –V12 in mpg (1/100 km)*:
Urban14.9 mpg (19.0); Extra urban 29.4 mpg (9.6):Combine 21.6mpg (13.1)Co2 Emissions 296 g/km.
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เราพูดกันเสมอว่าคนท่ีไม่เคยท�าผิด อาจไม่เคยลงมือท�าอะไรเลย แต่ส�าหรับมนุษย์ที่กล้าเปิดมุมมองสู ่
โลกทัศน์ใหม่ๆ ในชีวิตนี้ย่อมมีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ท่ีต่างไปจากขอบเขตคุ้นเคย แน่นอนว่า
กระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องอาศัยการปรับตัว ทัศนคติในท�านอง ‘ผิดเป็นครู’ อาจจะช่วยให้เราไม่
ท้อถอย หากเราล้มเหลวในช่วงแรก แต่มนุษย์เราจะสามารถท�าผิดพลาดเรื่องเดิมๆ ได้กี่ครั้ง 

ในการเรียนรู้เรื่องบางเรื่อง เราอาจจะต้องท�าพฤติกรรมซ�้าๆ เพ่ือให้สมองจดจ�ากระบวนการนั้นๆ จน
ขึ้นใจ เมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะสามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาท�ากิริยาน้ันๆ ได้เองแบบเป็นธรรมชาติ 
ดนตรี กีฬา และกิจกรรมทางกายภาพอื่นๆ จัดเข้าในกลุ่มนี้

แต่กับเรื่องบางเรื่อง เมื่อได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดข้ึนให้เห็นเป็นบทเรียนแล้ว เราไม่จ�าเป็นต้องก้าวพลาด
หรือสร้างประวัติศาสตร์ให้ซ�้ารอย เพราะผลกระทบบางอย่างอาจลุกลามไปไกลกว่าเรื่องส่วนตัว

103 ปีที่แล้ว มนุษย์เราได้รู้จักกับสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 3 ปีให้หลัง สยามเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ  
‘มหาสงคราม’ จนเรามาร�าลึกถึงวาระครบรอบ 100 ปีกันในปีนี้ เมื่อมองย้อนกลับไป สยามและประเทศ 
ฝ่ายสัมพันธมิตรอาจจะได้รับสิ่งตอบแทนในฐานะผู้ชนะ แต่ผลเสียหายที่เกิดข้ึนในคราวนั้นน่าจะเป็น 
เครือ่งเตอืนใจผูน้�าท่ัวโลกว่า ทกุฝ่ายท่ีกระโจนสูส่นามรบย่อมต้องประสบกับความสญูเสยีมากน้อยเหมอืนกัน 
จนเชื่อว่าสงครามแบบนี้ที่กินเวลา 4 ปี 4 เดือนคงจะไม่เกิดขึ้นอีก

ผ่านไปไม่ถึง 21 ปี สงครามโลกคร้ังที่ 2 เปิดฉาก และลากยาวไป 5 ปีกว่า ก่อนจะปิดฉากด้วยความ
บอบช�้าของประเทศผู้เข้าร่วมเช่นเคย สัญลักษณ์ใดเล่าจะเป็นตัวแทนของการเข่นฆ่าห�า้ห่ันระหว่างมนุษย์
ร่วมโลกจากเหตุบาดหมางทางการเมืองได้ดีไปกว่าระเบิดปรมาณูที่กลายเป็นบทเรียนส�าคัญมาจนถึง
ปัจจุบัน

กระน้ันก็ตาม ทุกวันน้ีเรายังเห็นข่าวความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ท้ังในด้านเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง 
และความเชื่อที่ลุกลามกลายเป็นประเด็นระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก ไม่นับการข่มขู่ชูความเหนือกว่า
ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศคู่ปรปักษ์ จนหลายคนเชื่อในสมมติฐานว่า สันติภาพบนโลกใบน้ีที่พูดกัน
ปาวๆ คงไม่มีอยู่จริง ตราบใดท่ีมหาอ�านาจยังท�าก�าไรจากการค้าอาวุธอย่างเป็นล�่าเป็นสัน และคงไม่มี
สนามทดลองขีดความสามารถของอาวุธต่างๆ ได้ดีเท่า ‘สงครามตัวแทน’ ที่เกิดขึ้นห่างไกลประเทศผู้ผลิต 
 หรอืมนุษย์เราอาจจะไม่ใส่ใจเรียนรู้จากประวัตศิาสตร์ทีบ่รรพบรุษุสร้างข้ึนก็เป็นได้ และในความเป็นจรงิ 
คนยุคนี้ย่อมต้องพยายามสร้างผลงานที่ดีเด่นกว่าคนรุ่นเก่า ประสิทธิภาพของอาวุธสงครามในยุคใหม่ 
จึงย่อมมีฤทธิ์ท�าลายล้างมากกว่าเดิม

ถ้าพิจารณาว่า โดยพ้ืนฐานแล้วมนุษย์สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดท่ีเคยท�าในอดีต เราอาจจะมี
ความหวังพอที่จะมองโลกในแง่ดีได้ว่า สงครามโลกครั้งที่ 3 คงจะไม่เกิดขึ้น แต่ใครจะรู้ว่าด้วยศักยภาพของ
อาวุธที่หลายประเทศครอบครองอยู่ เมื่อความขัดแย้งเดินหน้าไปไกลเกินกว่าท่ีสันติภาพจะฉุดรั้งไว้ได้  
เราอาจจะก�าลังนับถอยหลังสู่จุดจบของมวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้ ทิ้งไว้ก็แต่แมลงสาบ ถ้าเราเชื่อตามสิ่งที่
นักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่า นั่นคือเผ่าพันธุ์สุดท้ายที่จะหลงเหลืออยู่ เมื่อวาระสุดท้ายของโลกมาถึง
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เราพูดกันเสมอว่าคนท่ีไม่เคยท�าผิด อาจไม่เคยลงมือท�าอะไรเลย แต่ส�าหรับมนุษย์ท่ีกล้าเปิดมุมมองสู ่
โลกทัศน์ใหม่ๆ ในชีวิตนี้ย่อมมีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ท่ีต่างไปจากขอบเขตคุ้นเคย แน่นอนว่า
กระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องอาศัยการปรับตัว ทัศนคติในท�านอง ‘ผิดเป็นครู’ อาจจะช่วยให้เราไม่
ท้อถอย หากเราล้มเหลวในช่วงแรก แต่มนุษย์เราจะสามารถท�าผิดพลาดเรื่องเดิมๆ ได้กี่ครั้ง 

ในการเรียนรู้เรื่องบางเรื่อง เราอาจจะต้องท�าพฤติกรรมซ�้าๆ เพ่ือให้สมองจดจ�ากระบวนการนั้นๆ จน
ขึ้นใจ เมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะสามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาท�ากิริยาน้ันๆ ได้เองแบบเป็นธรรมชาติ 
ดนตรี กีฬา และกิจกรรมทางกายภาพอื่นๆ จัดเข้าในกลุ่มนี้

แต่กับเร่ืองบางเรื่อง เมื่อได้เรียนรู้จากสิ่งท่ีเกิดขึ้นให้เห็นเป็นบทเรียนแล้ว เราไม่จ�าเป็นต้องก้าวพลาด
หรือสร้างประวัติศาสตร์ให้ซ�้ารอย เพราะผลกระทบบางอย่างอาจลุกลามไปไกลกว่าเรื่องส่วนตัว

103 ปีที่แล้ว มนุษย์เราได้รู้จักกับสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 3 ปีให้หลัง สยามเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ  
‘มหาสงคราม’ จนเรามาร�าลึกถึงวาระครบรอบ 100 ปีกันในปีนี้ เมื่อมองย้อนกลับไป สยามและประเทศ 
ฝ่ายสัมพันธมิตรอาจจะได้รับสิ่งตอบแทนในฐานะผู้ชนะ แต่ผลเสียหายที่เกิดขึ้นในคราวนั้นน่าจะเป็น 
เครือ่งเตอืนใจผูน้�าท่ัวโลกว่า ทกุฝ่ายท่ีกระโจนสูส่นามรบย่อมต้องประสบกับความสญูเสยีมากน้อยเหมอืนกัน 
จนเชื่อว่าสงครามแบบนี้ที่กินเวลา 4 ปี 4 เดือนคงจะไม่เกิดขึ้นอีก

ผ่านไปไม่ถึง 21 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดฉาก และลากยาวไป 5 ปีกว่า ก่อนจะปิดฉากด้วยความ
บอบช�้าของประเทศผู้เข้าร่วมเช่นเคย สัญลักษณ์ใดเล่าจะเป็นตัวแทนของการเข่นฆ่าห�า้ห่ันระหว่างมนุษย์
ร่วมโลกจากเหตุบาดหมางทางการเมืองได้ดีไปกว่าระเบิดปรมาณูที่กลายเป็นบทเรียนส�าคัญมาจนถึง
ปัจจุบัน

กระน้ันก็ตาม ทุกวันน้ีเรายังเห็นข่าวความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ท้ังในด้านเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง 
และความเชื่อที่ลุกลามกลายเป็นประเด็นระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก ไม่นับการข่มขู่ชูความเหนือกว่า
ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศคู่ปรปักษ์ จนหลายคนเชื่อในสมมติฐานว่า สันติภาพบนโลกใบน้ีที่พูดกัน
ปาวๆ คงไม่มีอยู่จริง ตราบใดที่มหาอ�านาจยังท�าก�าไรจากการค้าอาวุธอย่างเป็นล�่าเป็นสัน และคงไม่มี
สนามทดลองขีดความสามารถของอาวุธต่างๆ ได้ดีเท่า ‘สงครามตัวแทน’ ที่เกิดขึ้นห่างไกลประเทศผู้ผลิต 
 หรือมนุษย์เราอาจจะไม่ใส่ใจเรียนรูจ้ากประวัตศิาสตร์ท่ีบรรพบรุษุสร้างขึน้ก็เป็นได้ และในความเป็นจริง 
คนยุคนี้ย่อมต้องพยายามสร้างผลงานที่ดีเด่นกว่าคนรุ่นเก่า ประสิทธิภาพของอาวุธสงครามในยุคใหม่ 
จึงย่อมมีฤทธิ์ท�าลายล้างมากกว่าเดิม

ถ้าพิจารณาว่า โดยพ้ืนฐานแล้วมนุษย์สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดท่ีเคยท�าในอดีต เราอาจจะมี
ความหวังพอที่จะมองโลกในแง่ดีได้ว่า สงครามโลกครั้งที่ 3 คงจะไม่เกิดขึ้น แต่ใครจะรู้ว่าด้วยศักยภาพของ
อาวุธที่หลายประเทศครอบครองอยู่ เมื่อความขัดแย้งเดินหน้าไปไกลเกินกว่าท่ีสันติภาพจะฉุดรั้งไว้ได้  
เราอาจจะก�าลังนับถอยหลังสู่จุดจบของมวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้ ทิ้งไว้ก็แต่แมลงสาบ ถ้าเราเชื่อตามสิ่งที่
นักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่า นั่นคือเผ่าพันธุ์สุดท้ายที่จะหลงเหลืออยู่ เมื่อวาระสุดท้ายของโลกมาถึง
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ถือเปนการระดมทุนกอนใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรหรือ Agritech 
ไปแลว เม่ือ Plenty สตารทอพัในเมอืงซานฟรานซสิโก ท่ีกอตัง้เมือ่ป 2014 ระดมเงินจากนักลงทุนไดกวา 200 
ลานเหรยีญสหรฐั เพ่ือนํามาพัฒนาธุรกิจฟารมแนวต้ัง หรอืการปลกูผกัใบเขยีวบนถาดขนาดใหญและตัง้ขนาน
กับกําแพงสูงภายในอาคาร โดยใชแสงของหลอด LED เพื่อกระตุนการเจริญเติบโต ที่สําคัญไมใชยากําจัด
ศตัรพืูชใดๆ ทัง้สิน้ ดวยวิธีนีจ้ะสามารถปลกูผกัเพ่ือใชเปนอาหารไดตลอดทัง้ป ใชพืน้ทีเ่พาะปลกูนอย ประหยัด
นํา้ และปลูกที่ไหนก็ได เมื่อผักโตเต็มท่ีก็สามารถเก็บขายใหลูกคาไดภายในไมก่ีชั่วโมง ถือเปนการปฏิวัติ
รปูแบบการกนิอาหารของคนโดยแทจรงิ แมตต  เบอรนารด ซอีโีอ ของ Plenty อางดวยวาเทคโนโลยีของบรษิทั
สามารถใหผลผลิตไดมากกวา 350 เทาเมื่อเทียบกับฟารมในขนาดที่เทากัน ซึ่งปลูกผักดวยวิธีเดิมๆ และยงั
สามารถขายผลผลติในราคาท่ีตํา่กวาไดอกีดวย ผูเชีย่วชาญในอตุสาหกรรมน้ียังใหความเห็นดวยวา จาํนวนเงิน
ที่เทใหกับ Plenty ในครั้งนี้ อาจชวยกระตุนการเติบโตใหกับอุตสาหกรรมการปลูกผักในอาคารไดอีกดวย
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นักลงทนุทุ่มเงนิ 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ จบัตา
ธุรกิจฟารม์แนวตัง้ปฏวัิตริปูแบบอาหารในอนาคต 

ภาพ scmp.com

เครือ่งปั๊ มน�า้นมไฟฟา้
อ�านวยความสะดวกใหค้ณุแม่

ภาพ www.techcrunch.com

การใหนมบตุรมอีตัราเพ่ิมขึน้มากจากป 2000 
แตอเมริกาไมมีกฎหมายบังคับใหนายจาง
อนญุาตใหลกูจางลาคลอดโดยไดรบัเงนิเดอืน 
การป มน้ํานมไวใหลูกนอยเปนทางเลือก
สําคัญ บอยครั้งผูเปนแมตองจัดตารางปม
นํ้านมระหวางอยูท่ีทํางานจนมีผลตอสุขภาพ 
อีกท้ังสินคาประเภทน้ียังไมตอบโจทยอยางท่ี
ตองการ อยางไรก็ตาม มีแนวโนมดีขึ้นเมื่อ
ผูผลิตหลายเจาเรงพัฒนาผลิตภัณฑท่ีชวย
ลดผลกระทบตอผูเปนแม อาทิ นายา เฮลธ 
(Naya Health) ใชนํ้าแทนที่อากาศเพื่อสราง
แรงดูดและแรงกด ขณะท่ีแบรนดวิลโลว 
(Willow) เสนอทางเลือกใหมคือ อุปกรณที่ติด
เขากับชัน้ในโดยไมมสีายระเกะระกะ และชวย
ใหคณุแมเคลือ่นไหวไปมาได แถมไมตองถอด
เสือ้ผาดวย สวน แลนซนิอห (Lansinoh) เปดตวั 
สมารตปม ในปลายปที่แลว มีการทํางาน
เชือ่มตอกับแอปพลเิคชนั แลนซนิอห เบบ ีผาน
บลูทูธ ชวยใหแมตรวจดูตารางการปมนํ้านม
ของตน แถมอุปกรณตัวใหมยังเงียบกวาเดิม 
ขณะทีเ่มดีลา (Medela) ผูผลติเครือ่งปมน้ํานม
ทีเ่กาแกท่ีสดุในตลาด เปดตวั โซเนตาเครือ่งปม
ที่ เ ชื่ อ ม ต  อ ผ  า น บ ลู ทู ธ  แ ล ะ ทํ า ง า น
ไดอยางเงียบเชียบกวารุนกอน ๆ เชนกัน
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6. “เพราะว่ารักจึง
เข้าใจ” ความรัก
เหลือล้นจากแม่
สู่ลูกหลากหลาย
ทางเพศ
อรัณย ์หนองพล

7. “กฎหมายไทย
ไม่สอดคล้องกับ
ชีวิตคน” ยิ่งชีพ 
อัชฌานนท์ 8 ปี 
iLaw กับภารกิจที่
ยังไม่บรรลุ
ยศยอด 
คลงัสมบตัิ

8.‘ปิดแจ้งเตือน 
1 วัน’ เปลี่ยน
พฤติกรรมคนนับ 
2 ปี
ภรูภิทัร สังขพัฒน์

9. “สังคมไทย
ไม่อยากมีเรื่องกับ
ผูม้อีาํนาจ” 
มมุมอง ผอ. อิศรา 
กับบทบาท 
‘whistleblower’
ยศยอด 
คลงัสมบัติ

INDIA

USA

พลังงานสีเขียวเป นทางเลือกที่ ทุกคน
ใหความสนใจ ต้ังแตภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ไปจนถึงภาคครัวเรือน แตหลายคนพบวา
นอกจากราคาที่ไม ถูก การติดตั้งแผง
โซลารเซลลยังมีความยุงยากไมนอย แต
บริษัท เมาลี เอ็นจิเนียริง ในรัฐมินนิโซตา 
เสนอทางเลอืกในรปูของโซลารพ็อดท่ีติดตัง้
บนหลังคาทุกประเภท โดยไมตองมีการ
เจาะพ้ืนท่ีสวนใด ตัวแผงสามารถเอียง
เขากับมุมหลังคาเพื่อใชประโยชนจากแสง
อาทิตยไดสูงสุด แถมยังสามารถตานทาน
ลมที่พัดแรงขนาด 130 ไมลตอชั่วโมง ลด
คาใชจายในการติดตั้ง และเปดโอกาสให
ขยายระบบในภายหลัง ปจจุบันบริษัทฯ 
ติดตั้งแผงแบบนี้ใหกับลูกคาท้ังภาคธุรกิจ
และภาคครัวเรือนใน 33 รัฐทั่วอเมริกา

ติดตัง้แผง
โซลารเ์ซลล์
โดยไม่ตอ้ง
เจาะรใูดๆ 

รูหรอืไมวาชอนสอมพลาสติกแบบใชแลวท้ิงเก่ียวพันกับภาวะโลกรอนเชนกัน เพราะอปุกรณเหลาน้ีมีสวนประกอบ
ของเชื้อเพลิงฟอสซิล และจะกลายเปนขยะที่หลุมฝงกลบ นําไปสูการปลอยกาซมีเทน ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่มี
ความรอนสงู เพ่ือชวยลดขยะใหโลก บรษิทัสญัชาตอินิเดยีชือ่วา Bakey’s จงึคดิคนผลติชอนสอมแบบกินไดขึน้มา 
หนึ่งในปญหาที่อินเดียประสบอยูในขณะนี้ คือการขาดแคลนนํ้าบาดาลเพราะเกษตรกรปลูกขาวที่ตองใชนํ้ามาก 
แมขาวจะใหราคาดีกวาการปลูกธัญพืชแบบท่ีเคยทํามา Bakey’s อยากโนมนาวใหเกษตรกรอินเดียหันกลับมา
ปลูกธัญพืช ซึ่งมีปริมาณสารอาหารสูง และพ่ึงพาน้ํานอย จึงคิดคนชอนที่ทําจากธัญพืช โดยปราศจากสารเคมี 
และมี 3 รสชาติ คือ ขาวโอต ขาวฟาง และแปงสาลี ไมเพียงแข็งแรงใชตักอาหารได แตยังกินไดดวย ไมมีขยะ
เหลอืท้ิง อาจจะฟงดแูปลกทีเ่ราจะกินชอนกินสอมเขาไปจนหมด แตมนัก็คงดกีวาเพ่ิมขยะพลาสตกิใหโลกแนนอน  

อินเดียผลิต ‘ช้อนกินได้’ ลดปริมาณขยะให้โลก 

ภาพ
 LUKIYANOVA NATALIA 

FRENTA/SHUTTERSTOCK

หลังคาทรงเว้าแก้ปัญหา
น�้าขาดแคลนในอิหร่าน

ดินแดนแหงแลงอยางอิหรานมักจะประสบปญหาน้ําขาดแคลนดวยแหลงน้ําขนาดใหญอยาง
ทะเลสาบและแมน้ํามีปริมาณน้ําลดลงจนกอใหเกิดภาวะขาดแคลนทั้งน้ํากินนํ้าใชในเมืองใหญ
อยางอิสฟาฮาน บริษัทออกแบบ บีเอ็มดีไซน (BMDesign) ในอิหราน จึงคิดออกแบบหลังคา 
ที่นอกจากจะชวยเก็บแหลงนํ้าที่ย่ังยืนอยางนํ้าฝน ยังลดการปลอยกาซคารบอนจากวัสดุหลังคา
แบบเดิมๆ ไดอีกทาง ทีมออกแบบคิดคนรายละเอียดทางเทคนิคท่ีจะชวยใหหลังคาเก็บกักนํ้าฝน
ไวได แมจะมีปริมาณนอยกวา 1 ใน 3 ของคาเฉลี่ยของฝนที่ตกทั่วโลก แตมีอัตราการระเหยมากกวา
คาเฉลีย่ถึง 3 เทา หลงัคาทรงเวาท่ีมคีวามจ ุ923 ลกูบาศกน้ี เมตรแรกเริม่เดิมทีเปนงานท่ีสงเขาแขงขนั
ประกวดงานออกแบบในนามโรงเรียนแหงหนึ่งเทาน้ัน แตทีมออกแบบพัฒนาแผนเดิมไปสูหลังคา 
2 ชั้น โดยชั้นนอกมีรูปทรงแบบชามท่ีมีพ้ืนที่ดานในชัน เพ่ือใหไหลไปรวมเปนเม็ดฝนขนาดใหญ
กวาเดมิ และสามารถกักเก็บไวใชงานไดทันกอนทีเ่มด็ฝนจะระเหยไปเสียกอน คาดกันวาปรมิาณน้ําฝน
ที่โรงเรียนขนาด 6 หองเรียนแหงนี้จะเก็บกักไดอยูที่ 28 ลูกบาศกเมตร ตองรอดูวาเมื่องานออกแบบ
นําไปสูการกอสรางจริงจะใหผลอยางไร
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ผลวิจัยชีแ้สงไฟเป็นมลพิษตอ่การผสมเกสรในชว่งกลางคนื
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเบิรน สวิตเซอรแลนด เผยแพรผลการศึกษาผานวารสาร Nature ท่ีชี้วา แสงไฟฟาเปน
อุปสรรคตอการผสมเกสร ทีมนี้ติดตั้งไฟแอลอีดีมาตรฐานท่ัวแปลงกะหลํ่าในพ้ืนที่ชนบทบริเวณเทือกเขาแอลป 
ผลลพัธคือแมลงซึง่ไวตอแสงปรากฏตวัลดลงมากกวารอยละ 60 กอนหนาน้ัน มแีมลงมากถึง 300 ชนดิลงมาผสม

เปอร์เซ็นต์การ
เ ติ บ โ ต ข อ ง
ผลติภณัฑม์วล-
รวมในประเทศ
ของญี่ ปุ่นช่วง
เดอืนเมษายนถงึ
มิ ถุ น า ย น ปี นี้ 
นับเป็นไตรมาส

ที่ 6 ติดต่อกันที่เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นอยู่ในช่วงขาขึ้น 
และขยายตวัตอ่เนือ่งนานท่ีสุดนบัตัง้แต ่ค.ศ. 2006 เปน็
ต้นมา

ตะเกียงแบบใหม่ 
ใช้น�้าเกลือเป็น
แหล่งพลังงาน
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โลกกลางแจงมอีะไรใหคนหามากมาย 
คนจํานวนมากจึงโปรดปรานการไป
ตั้งแคมป เดินปาอยูบอยๆ แตการจะ
พกพาอุปกรณเสริมหลายๆ อยางไป
ดวยอาจจะเปนความยุงยากเกินพอดี 
จะดีแคไหนถาเครือ่งมอืทีใ่หแสงสวาง
อยางไฟฉายและตะเกียงไมจําเปน
ตองอาศยัแบตเตอรเีลย นัน่คอืทีม่าของ 
ไฮดรา-ไลต (Hydra-Light) ที่อาศัย
เพียงน้ําและเกลือเปนแหลงพลังงาน
เทานัน้ โดยไมตองมแีบตเตอรใีหยุงยาก 
ไฟฉาย ตะเกียง และเซลลพลังงาน
แสงอาทิตยหลายรุนของผูผลิตจาก
ออสเตรเลียเจานี้ยังมาพรอมยูเอสบี 
คุณจึงสามารถชารจโทรศัพทและ
อปุกรณอเิลก็ทรอนิกสอืน่ๆ ไดในเวลา
เดียวกัน ไฮดรา-ไลตแตละตัวจะมี
เซลลพลังงานแสงอาทิตยท่ีประกอบ
ดวยหนวยความจําและกระบอกสูบ
โลหะผสมท่ีชือ่วา พาวเวอรรอ็ด เมือ่ผสม
ตัวเรงปฏิกิริยาอยางนํ้าเกลือ หรือแค
นํ้าผสมเกลือแกงน่ีละ องคประกอบ
สองสวนจะมีปฏิกิริยาจนสรางกระแส
ไฟฟาขึ้นมาจนกวาพาวเวอรร็อดจะ
เผาผลาญจนกลายเปนตะกอนเกลอืแร
ทีไ่มเปนอนัตรายตอสิง่แวดลอม เมือ่นัน้
คุณก็แคเปลี่ยนอันใหมเขาไป 

จํานวนผู้เสียชีวิตจาก
เหตุนํ้ าท่วมในอินเดีย 
เนปาล และบังกลาเทศ 
จากรายงานอย่างเป็น
ทางการเมือ่วนัท่ี 14 ส.ค. 
ที่ผ่านมา หลังจากฝน
ตกลงมาอย่างต่อเน่ือง 
3 วันก่อให้เกิดนํ้าท่วม
ฉบัพลนัและดินถล่ม
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ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเบิรน สวิตเซอรแลนด เผยแพรผลการศึกษาผานวารสาร 
อุปสรรคตอการผสมเกสร ทีมนี้ติดตั้งไฟแอลอีดีมาตรฐานท่ัวแปลงกะหลํ่าในพ้ืนที่ชนบทบริเวณเทือกเขาแอลป 
ผลลพัธคือแมลงซึง่ไวตอแสงปรากฏตวัลดลงมากกวารอยละ 60 กอนหนาน้ัน มแีมลงมากถึง 300 ชนิดลงมาผสม
อุปสรรคตอการผสมเกสร ทีมนี้ติดตั้งไฟแอลอีดีมาตรฐานท่ัวแปลงกะหลํ่าในพ้ืนที่ชนบทบริเวณเทือกเขาแอลป 
ผลลพัธคือแมลงซึง่ไวตอแสงปรากฏตวัลดลงมากกวารอยละ 60 กอนหนาน้ัน มแีมลงมากถึง 300 ชนิดลงมาผสม
อุปสรรคตอการผสมเกสร ทีมนี้ติดตั้งไฟแอลอีดีมาตรฐานท่ัวแปลงกะหลํ่าในพ้ืนที่ชนบทบริเวณเทือกเขาแอลป 

ที่ 6 ติดต่อกันที่เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นอยู่ในช่วงขาขึ้น 
และขยายตวัตอ่เนือ่งนานท่ีสุดนบัตัง้แต ่ค.ศ. 2006 เปน็
ต้นมา

โลกกลางแจงมอีะไรใหคนหามากมาย 
คนจํานวนมากจึงโปรดปรานการไป
ตั้งแคมป เดินปาอยูบอยๆ แตการจะ
พกพาอุปกรณเสริมหลายๆ อยางไป
ดวยอาจจะเปนความยุงยากเกินพอดี 
จะดแีคไหนถาเครือ่งมอืทีใ่หแสงสวาง
อยางไฟฉายและตะเกียงไมจําเปน
ตองอาศยัแบตเตอรเีลย น่ันคอืท่ีมาของ 
ไฮดรา-ไลต (Hydra-Light) ที่อาศัย
เพียงน้ําและเกลือเปนแหลงพลังงาน
เทานัน้ โดยไมตองมแีบตเตอรใีหยุงยาก 
ไฟฉาย ตะเกียง และเซลลพลังงาน
แสงอาทิตยหลายรุนของผูผลิตจาก
ออสเตรเลียเจานี้ยังมาพรอมยูเอสบี 
คุณจึงสามารถชารจโทรศัพทและ
อปุกรณอเิลก็ทรอนิกสอืน่ๆ ไดในเวลา
เดียวกัน ไฮดรา-ไลตแตละตัวจะมี
เซลลพลังงานแสงอาทิตยท่ีประกอบ
ดวยหนวยความจําและกระบอกสูบ
โลหะผสมท่ีชือ่วา พาวเวอรรอ็ด เมือ่ผสม
ตัวเรงปฏิกิริยาอยางนํ้าเกลือ หรือแค
นํ้าผสมเกลือแกงน่ีละ องคประกอบ
สองสวนจะมีปฏิกิริยาจนสรางกระแส
ไฟฟาขึ้นมาจนกวาพาวเวอรร็อดจะ
เผาผลาญจนกลายเปนตะกอนเกลอืแร
ท่ีไมเปนอันตรายตอสิง่แวดลอม เมือ่นัน้
คุณก็แคเปลี่ยนอันใหมเขาไป 

จํานวนผู้เสียชีวิตจาก
เหตุนํ้ าท่วมในอินเดีย 
เนปาล และบังกลาเทศ 
จากรายงานอย่างเป็น
ทางการเมือ่วันท่ี 14 ส.ค. 
ท่ีผ่านมา หลังจากฝน
ตกลงมาอย่างต่อเน่ือง 
3 วันก่อให้เกิดนํ้าท่วม
ฉบัพลนัและดินถล่ม
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คอสตาริกาตั้งเป้าเป็นประเทศแรกที่แบนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทุกประเภท
รัฐบาลคอสตาริกาตั้งเปาหามใชพลาสติกที่ใชครั้งเดียวทิ้งทุกประเภทภายในป 2021 พลาสติกที่รัฐบาลคอสตาริกาประกาศหามใชรวมทั้ง ถุง ขวดนํ้า ชอนสอม ฝาขวด 
และหลอดพลาสติกทั้งหลาย ในระยะหลัง ขยะจากพลาสติกเกลื่อนกลาดพ้ืนท่ีมหาสมุทรท่ัวโลกจนกลายเปนหน่ึงในปญหาสิ่งแวดลอมใหญท่ีนากังวลท่ีสุด ถึงขนาดมี
การคาดกันวาในป 2050 โลกเราจะมีขยะพลาสติกในมหาสมุทรมากกวาปริมาณปลาดวยซํ้า ในคอสตาริกาจะมีขยะในรูปของแข็งจํานวน 4,000 ตันทุกวัน และรอยละ 20 
ไมไดไปถึงศนูยกลางการจดัการขยะ เพ่ือนําไปฝงหรอืนาํกลบัมาใชใหม สวนนีจ้ะไปลงเอยท่ีแมนํา้ ชายหาด และพ้ืนทีป่า คอสตารกิาจรงิจงักับการแกปญหาเรือ่งสิง่แวดลอม
มาโดยตลอด กอนหนานี้รัฐบาลประกาศยกเลิกการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงที่สรางกาซคารบอนสูชั้นบรรยากาศภายในป 2021 เชนกัน

COSTA RICA

HONGKONG

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Guelph ใน
แคนาดา เผยวา มอสท่ียังมีชีวิตอยูที่เรา
นํามาปลกูไวภายในอาคารบานเรอืน ถือเปน
เครื่องกรองมลพิษทางธรรมชาติไดดีเลิศ  
ถามกีารคดัเลอืกสายพันธุทีเ่หมาะสมจะย่ิง
สามารถชวยลดมลพิษที่เกิดจากสารเคมี
ในสีทาบาน กาว และเฟอรนิเจอรบางชนิด 
นอกจากนั้นมอสยังมีคุณสมบัติหยุดย้ังการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรค
ตางๆ ภายในบานอีกดวย แมการปลูกพืช
ชนิดอื่นในอาคารอาจดูเปนเรื่องยากและ
ทาทาย เพราะตองใชแสงและน้ําในปรมิาณ
ที่พอเหมาะ แตสําหรับมอสแลวไมจําเปน 
เพราะสามารถเติบโตไดโดยอาศัยความชื้น
ในอากาศ ไมจาํเปนตองรดน้ําหรอืมแีสงสวาง
ใดๆ และทีด่ไีปกวาน้ันก็คอื แทบไมตองดูแล
ประคบประหงมเหมือนพืชชนิดอื่นๆ บริษัท
หลายแหงจึงริเริ่มการนํามอสมาใชตกแตง
และประดับภายในอาคารบานเรือน เชน 
บริษัท Polarmoss ในฮองกง ที่อางผลการ
ทดสอบสนิคาจากกระทรวงสิง่แวดลอมของ
ประเทศเกาหลีวา มอสปรมิาณ  10 กโิลกรมั 
ตอพ้ืนท่ี 1 ลกูบาศกเมตร สามารถลดสารพิษ
จากแอมโมเนียได 99.6% ลดสารอะซีทัล-
ดีไฮดได 59.2% และฟอรมัลดีไฮดได 85% 

เทรนด์ใหม่ปลูก
มอสประดับห้อง
เพ่ือช่วยลด
มลพิษในอากาศ 

ภาพ
 AFP

เกสรในตอนที่ไมเปดไฟ แปลงกะหลํ่าที่ติดตั้งไฟยังใหผลผลิตนอยกวาแปลงที่ไมติดไฟรอยละ 13 นี่เปนผลการ
ศกึษาชิน้แรกท่ีระบชุดัวา แสงไฟกลางคนืมผีลตอกระบวนการผสมเกสรและการผลดิอกออกผล คงตองตดิตามวา
นักวิจัยจะหาหนทางปองกันอุปสรรคตอการผสมเกสรอยางไร เพื่อไมใหสงผลกระทบในวงกวางตอระบบนิเวศ

269
เส้นทางการเดินรถประจําทาง
ใหมท่ี่กรมการขนส่งทางบกจะใช้
เวลา 2 ปี ในการประเมินตาม
แผนปฏิรูประบบรถโดยสาร
สาธารณะในพ้ืนทีก่รงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล ในเบือ้งตน้จะทดลอง
เดินรถเมล์ 8 เส้นทางสายใหม่
เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 15 ส.ค. - 15 ก.ย. 2560

269
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MAHATMA 
GANDHI 
FORMS THE 
NATAL INDIAN 
CONGRESS 
(NIC)

22 สิงหาคม 1894 มหาตมะ คานธี 
ก่อตั้งสภาชาวอินเดียในเมือง 
นาทาล แอฟริกาใต้ เพ่ือตอ่ตา้น 
Natives Legislative Assembly 
Bill of 1894 หรอืกฎหมายกดีกนั
ไม่ให้ชาวอินเดียในแอฟริกาใต ้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎร   
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ประโยคขา้งตน้อาจจะทาํใหเ้ราเขา้ใจไดล้กึซึง้วา่ 
ในสนามรบและสนามรัก ทุกอย่างมีความ
ยตุธิรรมในตวัเอง
 กระนัน้กต็าม สํานวนซึง่มทีีม่ายอ้นกลบัไป
สมัย มิเกล์ เด เซร์บันเตส เขียนข้อความ
ในลกัษณะนีล้งในนยิายดงั ดอนกโิฆเต้ ไมใ่ช่
เหตผุลทีเ่ราจะปล่อยให้เร่ืองราวของสงคราม
เปน็ไปตามครรลองของมนัเองโดยธรรมชาติ 
เมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้ว ส่ิงสําคัญคือเราได้
เรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
มวลมนษุยชาติ
 ในวาระครบรอบ 100 ปีที่สยามเข้าร่วม
สงครามโลกคร้ังที่ 1 THE STANDARD 
ถือโอกาสพาผู้อ่านร่วมเดินทางย้อนเวลา
กลับไปเพ่ือมองภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ศึกษาบริบทแวดล้อม รับรู้ผลพวงภายหลัง
สงคราม เพ่ือให้เห็นภาพกว้างที่จะช่วยให้
เขา้ใจ ‘มหาสงคราม’ ไดอ้ยา่งลกึซ้ึง

“ALL IS 
FAIR IN 

LOVE AND 
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28 JULY 1914 – 11 NOVEMBER 1918 
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โถงกลางชั้น 1 ของอาคารหอวชิราวุธานุสรณ์
เงียบสงบราวกับว่าได้รับอิทธิพลความเคร่งขรึม
มาจากอาคารใกล้เคียง ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอสมุด
แห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ความเงียบสงัดไม่ได้เกิด
จากการร้างไร้ผู้คน เพราะบอร์ดนิทรรศการและ
ตู้กระจกที่จัดวางวัตถุจัดแสดงภายในต่างมี
ผู้เข้าชมยืนจับจ้องมองดูอย่างตั้งใจ  

 ‘๑๐๐ ป สยามกับสงครามโลกครั้งที่ ๑’ อาจไมใช
นิทรรศการใหญโตและมีผูเขาชมหลั่งลนมหาศาล แต
ปฏิเสธไมไดวาเรื่องราวของอดีตที่ผานพนไปแลวรวม
รอยปยังคงอยูในความจดจาํราํลกึของคนไทยสวนหนึง่ 
ดวยตลอดระยะเวลานับตั้งแตเปดใหเขาชมเมื่อ 22 
กรกฎาคมที่ผานมา มีผูคนเดินทางมาชมนิทรรศการนี้
อยางตอเนื่อง ขัดกับชุดความคิดที่ไดยินบอยครั้งวา 
ประวัติศาสตรสําหรับคนไทยยุคน้ีก็เหมือนเรื่องเลา
เกาเก็บในตู นานเทานานจึงจะหยิบมาปดฝุนสักครั้ง
 THE STANDARD ฉบับนี้จะพาคุณยอนอดีต
กลับไปเมื่อรอยปกอน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ท่ีเสด็จเถลิง-
ถวัลยราชสมบัติไดเพียง 3 ปเศษ สงครามโลกครั้งที่ 1 
ก็อุบัติขึ้น ทรงเผชิญพระราชภาระหนักหนวงในการ
นําพานาวาลํานอยท่ีบรรทุกชาวสยามแลนฝาคลื่นลม
จากทิศทางตางๆ อยางระมดัระวงั เพราะหากตัดสนิใจ
ผิดเพียงครั้ง อาจหมายถึงการอับปางของแผนดิน
 จิตติ เกษมกิจวัฒนา ภัณฑารักษผู สรางสรรค
เรือ่งราวของนิทรรศการ ‘๑๐๐ ป สยามกับสงครามโลก
ครั้งท่ี ๑’ คอยๆ พลิกประวัติศาสตรมุมท่ีแทบไมเคย
ไดรับการพูดถึงใหกลับมามีลมหายใจอีกครั้ง
 “ในเมืองไทยมีนิทรรศการเกี่ยวกับสงครามโลก
ครั้งที่ 1 หลายครั้ง สวนใหญจะเลาถึงเหตุผลที่รัชกาล
ที่ 6 ทรงตัดสินพระราชหฤทัยเขารวมสงครามโลก 
ความสําคัญของเหตุการณ มีขอดี-ขอเสียอยางไรบาง 
หลายๆ คนพูดวาไมมีความจําเปนในการเขารวม
สงคราม มีการวิพากษวิจารณ แตสิ่งท่ียังไมเห็นคือ
คนขางนอกมองเราอยางไร”
 สงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มตนที่ยุโรปใน ค.ศ. 1914 
ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2457 ครบ 100 ปไปเมื่อ 3 ปที่แลว 
ในตอนนั้นมีนิทรรศการเก่ียวกับสงครามโลกจัดขึ้น
หลายแหงในเมืองไทย และเปนอยางท่ีจิตติบอกไว 
เหตุการณสําคัญตางๆ ลวนมีการนํามาเลาแทบจะ
ทุกแงมุม รวมถึงการท่ีสยาม (ชื่อประเทศในขณะนั้น) 
ซึ่งวางตัวเปนกลางในสงครามมาตลอด ไดประกาศ
เขารวมกับฝายสมัพันธมติรหลงัจากสงครามดาํเนนิไป
แลวเกือบ 3 ป ทําใหวาระครบรอบ 100 ปการเขารวม

อยูทามกลางประเทศทีเ่ปนพันธมติร การเขียนเหลาน้ัน
มันมี subtext อะไรอยูหรือเปลา นั่นคือเรื่องที่นาสนใจ
        “สวนหนังสือพิมพอังกฤษจะเนนตลอดเรื่องท่ี
ลนเกลารัชกาลที่ 6 ทรงเปนนักเรียนเกาอังกฤษ และ
ไดขึน้เปนพระมหากษตัรยิประเทศสยาม หรอืบางฉบบั
ของฝรั่งเศสนําพระบรมฉายาลักษณของรัชกาลที่ 6 
ตอนเปนสยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งยังทรงพระเยาวมาก
มาขึ้นปก แลวบอกวานี่คือพระมหากษัตริยไทย ทําให
เกิดคาํถามวาจดุประสงคคอือะไร หนงัสอืพิมพฉบบันัน้
ไมมีรูปลาสุดหรือก็ไมนาใช
        “พอเปนหนังสอืพมิพเยอรมน ีเขากเ็ขยีนถงึเราวา 
สยามเขารวมสงครามโลกจะทําอะไรได ไมมีความ
สําคัญอะไรหรอก เปนแค platonic เขารวมแคในนาม 
แตสกัพักหนึง่หนงัสอืพิมพองักฤษก็ออกมาเขยีนแกให
วา การที่สยามเขารวมสงครามโลกนั้น contribute ให
ไดอยู ประเทศไทยมีการฝกการทหารสมัยใหมตั้งแต
สมัยรัชกาลท่ี 5 มีการเริ่มตนตั้งกองทัพอากาศดวย
ซํ้าไป สวนในรัชกาลที่ 6 มีการฝกเสือปา เพราะฉะนั้น
พลเรือนก็ไดรับการฝกแบบสมัยใหม”
        จิตติพาเราเดินชมแตละสวนจัดแสดงอยางชาๆ 
แมไมใชนิทรรศการขนาดใหญ แตเสนเรื่องชัดเจน ซึ่ง
ถูกขยายอยางนาสนใจ ดวยสิ่งของและหลักฐานจาก
อดีตก็บอกไดวา ชวงเวลาการคนควาของภัณฑารักษ
ตองละเอียดลออ และไมใชงานงาย โชคดีวาผูชวย
ของจิตติคือ กิตติธร นองสาวแทๆ ของเขาผูเรียนอยูที่

สงครามโลกครัง้ที ่1 ของไทยลาชากวาประเทศอืน่ และ
เพ่ิงเวียนมาบรรจบในวันท่ี 22 กรกฎาคมปน้ี ภัณฑารกัษ
หนุมเลาอดีตอีกครั้งผานวัตถุจัดแสดงอยางสิ่งพิมพ
ของประเทศตางๆ ท่ีพูดถงึสยามระหวางป 1910-1917 
และสิ่งที่เขาเจอก็เลาเรื่องในตัวเองอยางสมบูรณ 
    “ตอนที่เราเปนกลาง ไมมีขาวอะไรเลยท้ังสิ้น
นะครับ แตพอเราเขารวมสงครามโลกปุบ พระบรม-
ฉายาลักษณของรัชกาลท่ี 6 ขึ้นปกหนังสือบางเลม 
เนื้อหาเก่ียวกับรัชกาลท่ี 6 และเมืองไทยเผยแพร
ออกไปคอนขางเยอะ มีสื่อฝรั่งเศสเขียนแลวทําให
ผมสะอึกคือเขาเรียกเราวาเพ่ือนบาน เขามีความยินดี
ที่ประเทศสยามเขารวมสงครามในฐานะเพ่ือนบาน 
มันย่ิงเนนย้ําวาเขาคุมกัมพูชากับเวียดนาม เขาถือวา
ประเทศรอบๆ บานเราเปนของเขา เพราะฉะน้ันเราเหน็
ความหวาดเสียวของการเปนกลาง ไมเขากับฝายใด
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นิทรรศการใหญโตและมีผูเขาชมหลั่งลนมหาศาล แต
ปฏิเสธไมไดวาเรื่องราวของอดีตที่ผานพนไปแลวรวม
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ดวยตลอดระยะเวลานับตั้งแตเปดใหเขาชมเมื่อ 22 
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กรกฎาคมที่ผานมา มีผูคนเดินทางมาชมนิทรรศการนี้
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 THE STANDARD ฉบับนี้จะพาคุณยอนอดีต
เกาเก็บในตู นานเทานานจึงจะหยิบมาปดฝุนสักครั้ง
 THE STANDARD ฉบับนี้จะพาคุณยอนอดีต
เกาเก็บในตู นานเทานานจึงจะหยิบมาปดฝุนสักครั้ง

กลับไปเมื่อรอยปกอน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ท่ีเสด็จเถลิง-
ถวัลยราชสมบัติไดเพียง 3 ปเศษ สงครามโลกครั้งที่ 1 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ท่ีเสด็จเถลิง-
ถวัลยราชสมบัติไดเพียง 3 ปเศษ สงครามโลกครั้งที่ 1 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ท่ีเสด็จเถลิง-

ก็อุบัติขึ้น ทรงเผชิญพระราชภาระหนักหนวงในการ
นําพานาวาลํานอยท่ีบรรทุกชาวสยามแลนฝาคลื่นลม
จากทิศทางตางๆ อยางระมดัระวงั เพราะหากตัดสนิใจ
ผิดเพียงครั้ง อาจหมายถึงการอับปางของแผนดิน
จากทิศทางตางๆ อยางระมดัระวงั เพราะหากตัดสนิใจ
ผิดเพียงครั้ง อาจหมายถึงการอับปางของแผนดิน
จากทิศทางตางๆ อยางระมดัระวงั เพราะหากตัดสนิใจ

 จิตติ เกษมกิจวัฒนา ภัณฑารักษผู สรางสรรค
เรือ่งราวของนิทรรศการ ‘๑๐๐ ป สยามกับสงครามโลก
ครั้งท่ี ๑’ คอยๆ พลิกประวัติศาสตรมุมท่ีแทบไมเคย
ไดรับการพูดถึงใหกลับมามีลมหายใจอีกครั้ง
ครั้งท่ี ๑’ คอยๆ พลิกประวัติศาสตรมุมท่ีแทบไมเคย
ไดรับการพูดถึงใหกลับมามีลมหายใจอีกครั้ง
ครั้งท่ี ๑’ คอยๆ พลิกประวัติศาสตรมุมท่ีแทบไมเคย

 “ในเมืองไทยมีนิทรรศการเกี่ยวกับสงครามโลก
ครั้งที่ 1 หลายครั้ง สวนใหญจะเลาถึงเหตุผลที่รัชกาล
ที่ 6 ทรงตัดสินพระราชหฤทัยเขารวมสงครามโลก 
ความสําคัญของเหตุการณ มีขอดี-ขอเสียอยางไรบาง 
หลายๆ คนพูดวาไมมีความจําเปนในการเขารวม
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หลายๆ คนพูดวาไมมีความจําเปนในการเขารวม

คนขางนอกมองเราอยางไร”
 สงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มตนที่ยุโรปใน ค.ศ. 1914 
ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2457 ครบ 100 ปไปเมื่อ 3 ปที่แลว 
ในตอนนั้นมีนิทรรศการเก่ียวกับสงครามโลกจัดขึ้น
หลายแหงในเมืองไทย และเปนอยางท่ีจิตติบอกไว 
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ซึ่งวางตัวเปนกลางในสงครามมาตลอด ไดประกาศ
เขารวมกับฝายสมัพันธมติรหลงัจากสงครามดาํเนนิไป
แลวเกือบ 3 ป ทําใหวาระครบรอบ 100 ปการเขารวม

อยูทามกลางประเทศทีเ่ปนพันธมิตร การเขียนเหลาน้ัน
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ไดขึน้เปนพระมหากษตัรยิประเทศสยาม หรอืบางฉบบั
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ลนเกลารัชกาลที่ 6 ทรงเปนนักเรียนเกาอังกฤษ และ

ของฝรั่งเศสนําพระบรมฉายาลักษณของรัชกาลที่ 6 
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แตสกัพักหนึง่หนงัสอืพิมพองักฤษก็ออกมาเขยีนแกให
วา การที่สยามเขารวมสงครามโลกนั้น contribute ให
แตสกัพักหนึง่หนงัสอืพิมพองักฤษก็ออกมาเขยีนแกให
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ความหวาดเสียวของการเปนกลาง ไมเขากับฝายใด
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ฝรัง่เศส เธอตระเวนตามรานหนังสอืเกาในปารสี คนหา
สิ่งพิมพระหวางป 1910-1917 ในหมวดที่เก่ียวกับ
สงครามโลกครั้งท่ี 1 ใชสายตาเจาะยอยลงไปอีกเพ่ือ
สกัดเฉพาะที่เกี่ยวกับรัชกาลที่ 6 และสยาม
        ภาพยนตรขาว-ดําที่ฉายบางชวงตอนของเหลา
ทหารอาสาไทยที่ไปรวมรบที่ยุโรปซึ่งเคลื่อนไหวอยูใน
จอที่มุมหองก็เปนผลงานสวนหนึ่งของกิตติธร เธอและ
จิตติติดตอหนวยงานของกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส 
คนหาฟลมเกาเฉพาะสวนของทหารไทย คัดเลือกจาก
ความยาว 2 ชั่วโมง เหลือเพียง 15 นาที และซื้อสิทธิ์
การฉายเพ่ือนํามาจดัแสดงในนทิรรศการน้ี เพราะอยาก
ทําใหคํากลาวที่วา ‘ทหารไทยไปยุโรปในสงครามโลก
ครั้งที่ 1’ ชัดเจนกระจางแบบไมตองนั่งจินตนาการถึง
  หนังขาว-ดําฉายภาพทหารสยามวัยหนุมฉกรรจ
ในอิริยาบถตางๆ ดูทรงพลังอยางประหลาด คนรุน
บรรพบุรุษของเราที่รอนแรมตางบานตางเมืองเมื่อ
รอยปกอน พวกเขาจะรูสึกหรือนึกคิดถึงสิ่งใดบาง
     “ทหารที่ไปคือทหารอาสา สมัครมาเอง ไมใชวา
โดนเกณฑ สวนหนึ่งคือขาราชการท่ีเปนทหาร สวนที่
สองคือพลเรอืน อกีสวนคอืนกัเรยีนไทยในตางประเทศ
ทีอ่ยากเขารวม คนสมคัรเปนทหารอาสาเกือบ 1,400 คน 
คัดเลือกไปมา สุดทายเหลือ 1,200 กวาคน ที่เราสง
ไปคือกองกําลังทหารบกรถยนต และทหารอากาศ 
ทหารบกรถยนตฝกไมนานก็ไดไปทําหนาที่กอน เปน

กองกําลังขนสง สวนกองทัพอากาศฝกนานกวา พอ
ฝกเสร็จก็ประกาศยุติสงครามพอดี เลยไมไดออกรบ 
แตก็ไดนําความรูมาพัฒนากองทัพอากาศ”
  นอกจากสิ่งพิมพเกาและภาพยนตรสั้นแลว สวน
จัดแสดงอื่นก็ตางมีเรื่องเลาในตัวเองเชนกัน จิตติ
เลือกผนังขาวสะอาดดานหน่ึงถายทอดคําประกาศ
ความเปนกลางของสยาม และคําประกาศเขารวม
สงครามของลนเกลารัชกาลที่ 6 ใหผูเขาชมยืนอาน
กันเอง ดวยเหตุผลวา ที่ผานมาเราอานอดีตจากการ
ตีความมามากแลว หากยอนกลับมาอานคําประกาศ
จริงๆ แลวพิจารณาคูกับมุมมองท่ีตางชาติมองเรา 
เรื่องราวที่ไดจะเปนอยางไร
  ทีว่างเคยีงขางคาํประกาศอนัเครงขรมึคือพระบรม-
ฉายาลักษณขาว-ดําของรัชกาลท่ี 6 มีท้ังรูปท่ีทรง
ฉลองพระองคแบบทหารราบเบาเดอรัม (Durham 
Light Infantry) กรมทหารราบที่ทรงเขาประจําการ
หลังสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยทหารบก
แซนดเฮิรสต และมีพระบรมฉายาลักษณท่ีทรงชุด
โบราณ ที่สําคัญเหมือนกับฉลองพระองคจําลองของ
พระบรมรูปหุนขี้ผึ้งซ่ึงตั้งแสดงเปนสงาอยูกลางโถง
ดวย จิตติอธิบายวาฉลองพระองคนั้นคือ ‘เครื่องทรง
มหาพิชัยยุทธ’ เปนเครื่องทรงของกษัตริยยามออก
สงคราม ประกอบดวยพระภูษาไหม โจงกระเบนสีแดง
เลือดนก ฉลองพระองคชั้นในแบบนักรบไทยโบราณ
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ความเปนกลางของสยาม และคําประกาศเขารวม
สงครามของลนเกลารัชกาลที่ 6 ใหผูเขาชมยืนอาน
กันเอง ดวยเหตุผลวา ที่ผานมาเราอานอดีตจากการ
ตีความมามากแลว หากยอนกลับมาอานคําประกาศ
จริงๆ แลวพิจารณาคูกับมุมมองท่ีตางชาติมองเรา 
เรื่องราวที่ไดจะเปนอยางไร
จริงๆ แลวพิจารณาคูกับมุมมองท่ีตางชาติมองเรา 
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ฉายาลักษณขาว-ดําของรัชกาลท่ี 6 มีท้ังรูปท่ีทรง
ฉลองพระองคแบบทหารราบเบาเดอรัม (Durham 
Light Infantry) กรมทหารราบที่ทรงเขาประจําการ
หลังสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยทหารบก
แซนดเฮิรสต และมีพระบรมฉายาลักษณท่ีทรงชุด
โบราณ ที่สําคัญเหมือนกับฉลองพระองคจําลองของ
พระบรมรูปหุนขี้ผึ้งซ่ึงตั้งแสดงเปนสงาอยูกลางโถง
ดวย จิตติอธิบายวาฉลองพระองคน้ันคือ ‘เครื่องทรง
พระบรมรูปหุนขี้ผึ้งซ่ึงตั้งแสดงเปนสงาอยูกลางโถง
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พระบรมรูปหุนขี้ผึ้งซ่ึงตั้งแสดงเปนสงาอยูกลางโถง

มหาพิชัยยุทธ’ เปนเครื่องทรงของกษัตริยยามออก
สงคราม ประกอบดวยพระภูษาไหม โจงกระเบนสีแดง
เลือดนก ฉลองพระองคชั้นในแบบนักรบไทยโบราณ
สงคราม ประกอบดวยพระภูษาไหม โจงกระเบนสีแดง
เลือดนก ฉลองพระองคชั้นในแบบนักรบไทยโบราณ
สงคราม ประกอบดวยพระภูษาไหม โจงกระเบนสีแดง
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ฝรัง่เศส เธอตระเวนตามรานหนงัสอืเกาในปารสี คนหา
สิ่งพิมพระหวางป 1910-1917 ในหมวดที่เก่ียวกับ
สงครามโลกครั้งที่ 1 ใชสายตาเจาะยอยลงไปอีกเพ่ือ
สกัดเฉพาะที่เกี่ยวกับรัชกาลที่ 6 และสยาม
        ภาพยนตรขาว-ดําท่ีฉายบางชวงตอนของเหลา
ทหารอาสาไทยที่ไปรวมรบที่ยุโรปซึ่งเคลื่อนไหวอยูใน
จอที่มุมหองก็เปนผลงานสวนหนึ่งของกิตติธร เธอและ
จิตติติดตอหนวยงานของกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส 
คนหาฟลมเกาเฉพาะสวนของทหารไทย คัดเลือกจาก
ความยาว 2 ชั่วโมง เหลือเพียง 15 นาที และซื้อสิทธิ์
การฉายเพ่ือนาํมาจดัแสดงในนทิรรศการน้ี เพราะอยาก
ทําใหคํากลาวที่วา ‘ทหารไทยไปยุโรปในสงครามโลก
ครั้งที่ 1’ ชัดเจนกระจางแบบไมตองนั่งจินตนาการถึง
  หนังขาว-ดําฉายภาพทหารสยามวัยหนุมฉกรรจ
ในอิริยาบถตางๆ ดูทรงพลังอยางประหลาด คนรุน
บรรพบุรุษของเราที่รอนแรมตางบานตางเมืองเมื่อ
รอยปกอน พวกเขาจะรูสึกหรือนึกคิดถึงสิ่งใดบาง
     “ทหารท่ีไปคือทหารอาสา สมัครมาเอง ไมใชวา
โดนเกณฑ สวนหนึ่งคือขาราชการท่ีเปนทหาร สวนที่
สองคือพลเรอืน อกีสวนคอืนักเรยีนไทยในตางประเทศ
ทีอ่ยากเขารวม คนสมคัรเปนทหารอาสาเกือบ 1,400 คน 
คัดเลือกไปมา สุดทายเหลือ 1,200 กวาคน ท่ีเราสง
ไปคือกองกําลังทหารบกรถยนต และทหารอากาศ 
ทหารบกรถยนตฝกไมนานก็ไดไปทําหนาท่ีกอน เปน

กองกําลังขนสง สวนกองทัพอากาศฝกนานกวา พอ
ฝกเสร็จก็ประกาศยุติสงครามพอดี เลยไมไดออกรบ 
แตก็ไดนําความรูมาพัฒนากองทัพอากาศ”
  นอกจากสิ่งพิมพเกาและภาพยนตรสั้นแลว สวน
จัดแสดงอื่นก็ตางมีเรื่องเลาในตัวเองเชนกัน จิตติ
เลือกผนังขาวสะอาดดานหน่ึงถายทอดคําประกาศ
ความเปนกลางของสยาม และคําประกาศเขารวม
สงครามของลนเกลารัชกาลที่ 6 ใหผูเขาชมยืนอาน
กันเอง ดวยเหตุผลวา ท่ีผานมาเราอานอดีตจากการ
ตีความมามากแลว หากยอนกลับมาอานคําประกาศ
จริงๆ แลวพิจารณาคูกับมุมมองท่ีตางชาติมองเรา 
เรื่องราวที่ไดจะเปนอยางไร
  ทีว่างเคยีงขางคาํประกาศอนัเครงขรมึคอืพระบรม-
ฉายาลักษณขาว-ดําของรัชกาลท่ี 6 มีท้ังรูปท่ีทรง
ฉลองพระองคแบบทหารราบเบาเดอรัม (Durham 
Light Infantry) กรมทหารราบท่ีทรงเขาประจําการ
หลังสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยทหารบก
แซนดเฮิรสต และมีพระบรมฉายาลักษณท่ีทรงชุด
โบราณ ที่สําคัญเหมือนกับฉลองพระองคจําลองของ
พระบรมรูปหุนขี้ผึ้งซึ่งตั้งแสดงเปนสงาอยูกลางโถง
ดวย จิตติอธิบายวาฉลองพระองคน้ันคือ ‘เครื่องทรง
มหาพิชัยยุทธ’ เปนเครื่องทรงของกษัตริยยามออก
สงคราม ประกอบดวยพระภูษาไหม โจงกระเบนสีแดง
เลือดนก ฉลองพระองคชั้นในแบบนักรบไทยโบราณ
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“หลายคนบอกว่า
เราไม่จําเป็นต้อง
เข้าร่วมสงคราม 

สงครามอยู่ในยุโรป 
แต่เราอยู่ไทย 
ซึ่งไกลกันมาก 
แต่เมื่อมาเจอ
ฝรั่งเศสและ

องักฤษทีจ่อ้งเราอยู่ 
จึงไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัวแล้ว 

มันใกล้ตัวมากๆ” 

ไมมแีขน สแีดง เปนฉลองพระองคทีร่ชักาลที ่1 เคยทรง
ออกศกึสงครามมาแลว ชัน้นอกทรงฉลองพระองคแพร
สแีดง คอตัง้ มจีบีรอบไหล ฉลองพระองคท้ังชัน้ในและ
ชั้นนอกลงอักขระเลขยันตจนทั่ว สวนผาคาดบ้ัน
พระองคคือพระภูษาสมรดพื้นแดงตาดไหมทองแลง
  รัชกาลที่ 6 ทรงเครื่องทรงนี้ในวันที่สยามประกาศ
เขารวมสงคราม 22 กรกฎาคม 2460 จิตติเลาวา เดิม
พระบรมรูปหุ นขี้ผึ้งนี้ก็ทรงเครื่องทรงมหาพิชัยยุทธ
จําลองอยูแลว แตเปนสีแดงเฉดเดียวกันทั้งหมด ทวา
เมือ่เขานาํภาพเกาซึง่เปนรปูขาว-ดํามาเทียบ จงึเหน็วา
ฉลองพระองคทั้งชุดมีนํ้าหนักสีเขมออนไมเทากัน จึง
แกไขปรบัปรงุ โดยไดผูเชีย่วชาญจากบานคําปนุ แหลง
ผลิตและศูนยเรียนรู  เ ก่ียวกับผาโบราณ จังหวัด
อุบลราชธานี ทอผาขึ้นใหมและยอมสีดวยครั่ง พอผา
จะแหงก็ตองถายรปูไว ปรบัเปนขาว-ดาํเพ่ือนํามาเทียบ
กับเครื่องทรงในพระบรมฉายาลักษณ เทียบเฉดสี
ไปเรื่อยๆ จนไดใกลเคียงที่สุด
  ภัณฑารักษหนุมเลาเพ่ิมเติมวา “พอพันธมิตร
ชนะสงครามก็มีการตกลงกันวาจะทําเหรียญชัยท่ี
แตละประเทศออกแบบกันเองได แตขอใหแถบแพร
เปนสีรุงเหมือนกัน และดานหนึ่งของเหรียญใหมีคําวา 
‘มหาสงครามเพื่ออารยธรรม’  อีกดานเปนรูปนารายณ
บันฦาชัย สื่อถึงชัยชนะ นอกจากนี้ยังมีเหรียญตรา 
ครัวซ เดอ แกร (Croix de Guerre) ที่ฝรั่งเศสมอบให
ทหารบกรถยนต เพราะปฏิบัติหนาที่ไดดีเยี่ยม
  หลังสงครามจบลง ไดมีการประชุมสันติภาพ 
(Peace Conference) ท่ีพระราชวังแวรซาย ประเทศ
ฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2462 ฝายไทยมีตัวแทนเขารวม
คือ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจรูญศักดิ์กฤดากร 
และหมอมเจาไตรทศประพันธ เทวกุล อคัรราชทูตสยาม 
นบัเปนจดุเริม่ตนของความเสมอภาคระหวางสยามกับ
ประเทศผูชนะสงครามอื่นๆ สิ่งท่ีตามมาคือการจัดตั้ง
สันนิบาตชาติ (League of Nation) ทําหนาที่เปน
เวทกีลางใหชาตติางๆ เจรจากันเพ่ือจะไดไมตองไปจบ
ที่สงครามอีก  
  หลกัฐานทีค่นเจอคอืภาพการประชมุ รวมถึงผงัทีน่ั่ง
ของชาติสมาชิก จิตติบอกวาตําแหนงของอัครราชทูต
ไทยท้ังสองพระองคบริเวณหัวโตะใกลเคียงกับมหา-
อํานาจทั้งฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา อานไดวาสถานะ
ของเราปลอดภัยและไดรับการยอมรับดี
  เมื่อถามวาในระหวางทางท่ีคนควาขอมูลตางๆ 
ภณัฑารกัษหนุมมองเหน็อะไรบาง เขาหยิบยกประเดน็
พื้นที่ของสื่อขึ้นมาเลาใหเราฟง
     “สื่อเปนพ้ืนที่ของการสูกัน เปนเวทีเพ่ือสรางอะไร
ตางๆ สําหรับผม น่ีคือเรื่องท่ีนาต่ืนเตน รอยปที่แลว
มีขนาดนี้เลยหรือ
     “ตอนที่ประกาศเปนกลาง ไทยถูกขนาบดวย
ประเทศฝายพันธมติรท้ังหมด ขางหนึง่องักฤษ ขางหน่ึง
ฝรั่งเศส ทางใตคือมาเลเซีย และสิงคโปรก็อังกฤษ พอ

ไทยเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 มีคนไทยจํานวนมาก
เหมือนกันท่ีไมเห็นดวย เพราะเรามีสัมพันธไมตรีท่ีดี
กับเยอรมนี คนเยอรมนัทํางานในเมอืงไทยเยอะ แตกับ
อังกฤษและฝรั่งเศส เรามีปญหามาตลอด พอประกาศ
สงครามเลยตองมกีารแปลขาวจากตางประเทศเปนไทย 
บอกใหรูวาเกิดอะไรขึ้น
  “บันทึกจากทูตไทยในตางประเทศบอกวา มีการ
สงขาว หารือประชุมลับตลอด บางทีเรามองภาพวา
รัชกาลที่ 6 ทานทรงตัดสินพระราชหฤทัยคนเดียว แต
ถาดูจากเอกสารจะเห็นวามีการทํางานเปนกลุม แลก
เปลี่ยนขาวสาร เช็กดานการทูตตลอด เพราะฉะนั้นมัน
เปนความซับซอนในสถานการณขณะน้ัน หลายคน
บอกวาเราไมจําเปนตองเขารวมสงคราม สงครามอยู
ในยุโรป แตเราอยูไทย ซึ่งไกลกันมาก แตเมื่อมาเจอ
ฝรั่งเศสและอังกฤษท่ีจองเราอยู จึงไมใชเรื่องไกลตัว
แลว มันใกลตัวมากๆ อานไดเลยจากเน้ือขาวใน
หนังสือพิมพตอนนั้น”
  หองนทิรรศการไมใหญเลย แตเราใชเวลานานกวา 
2 ชัว่โมงในการชมและพูดคุยกับภัณฑารักษ เร่ืองทายๆ 
ที่เราถามจิตติถึงเหตุผลที่คนไทยควรตองรู เก่ียวกับ
มหาสงครามเมื่อรอยปกอน คําตอบของภัณฑารักษ
หนุมมาในรูปของการเชื่อมโยงอดีตเขาหาปจจุบัน
   “สถานการณบานเมอืงทัว่โลกปลายครสิตศตวรรษ
ที ่19 ถึงตน 20 เปลีย่นแปลงสงูมาก มบีนัทกึวาบางสวน
ของพระราชหตัถเลขาท่ีรชักาลท่ี 6 ทรงมตีอทูลกระหมอม
จกัรพงษ สะทอนพระราชปณธิานของพระองคท่ีทรงหวัง
วาสยามจะมคีวามเทาเทียมและเสมอภาคกับประเทศ
อืน่ๆ อยางแทจรงิ รชักาลท่ี 6 ทรงใชวธีิใหมๆ  การมสีทิธิ
มีเสียงในพื้นที่นานาชาติก็เปนของใหม
 “พอเราเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 สนธิสัญญาที่
เราเสียเปรียบเยอรมนีหมดไปโดยสิ้นเชิง สวนเรื่องการ
ยุติสนธิสัญญาตางๆ ท่ีเราเสียเปรียบอังกฤษ ฝรั่งเศส 
หลายๆ คนใหเครดิตรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 แตจุดเริ่มตนของความเสมอภาคจริงๆ 
คือการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1
  “การท่ีผูปกครองจะพาประเทศชาติบานเมืองให
เทาทันความเปนไปของโลก จาํเปนก็ตองเปลีย่นระบบ
ภายในหลายอยาง และทุกอยางมกีระบวนการท่ีดําเนิน
ไปเรื่อยๆ” จิตติสรุป
  อดตีในวนัวานสงผานดวยกาลเวลา และกลายเปน
เรื่องเลาผานการตีความจากมุมมองท่ีหลากหลาย 
นิทรรศการ ‘๑๐๐ ป สยามกับสงครามโลกครั้งท่ี ๑’ 
ไมไดเกิดข้ึนเพ่ือตอบคําถามหรือตัดสินเหตุการณใด 
เปนแตเพียงเรื่องเลาอีกมุมมองที่ถายทอดอดีตอัน
สงผลถึงปจจุบัน และทําใหเราไดรูวาประวัติศาสตร
ยังคงมีชีวิตและมีเรื่องราวระหวางบรรทัดเสมอ
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แต่เมื่อมาเจอแต่เมื่อมาเจอแต่เมื่อมาเจอ
ฝรั่งเศสและฝรั่งเศสและฝรั่งเศสและฝรั่งเศสและ
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ไมมแีขน สแีดง เปนฉลองพระองคทีร่ชักาลที ่1 เคยทรง
ออกศกึสงครามมาแลว ชัน้นอกทรงฉลองพระองคแพร
สแีดง คอตัง้ มจีบีรอบไหล ฉลองพระองคท้ังชัน้ในและ
ชั้นนอกลงอักขระเลขยันตจนทั่ว สวนผาคาดบ้ัน
พระองคคือพระภูษาสมรดพื้นแดงตาดไหมทองแลง
  รัชกาลที่ 6 ทรงเครื่องทรงนี้ในวันที่สยามประกาศ
พระองคคือพระภูษาสมรดพื้นแดงตาดไหมทองแลง
  รัชกาลที่ 6 ทรงเครื่องทรงนี้ในวันที่สยามประกาศ
พระองคคือพระภูษาสมรดพื้นแดงตาดไหมทองแลง

เขารวมสงคราม 22 กรกฎาคม 2460 จิตติเลาวา เดิม
พระบรมรูปหุ นขี้ผึ้งนี้ก็ทรงเครื่องทรงมหาพิชัยยุทธ
เขารวมสงคราม 22 กรกฎาคม 2460 จิตติเลาวา เดิม
พระบรมรูปหุ นขี้ผึ้งนี้ก็ทรงเครื่องทรงมหาพิชัยยุทธ
เขารวมสงคราม 22 กรกฎาคม 2460 จิตติเลาวา เดิม

จําลองอยูแลว แตเปนสีแดงเฉดเดียวกันทั้งหมด ทวา
พระบรมรูปหุ นขี้ผึ้งนี้ก็ทรงเครื่องทรงมหาพิชัยยุทธ
จําลองอยูแลว แตเปนสีแดงเฉดเดียวกันทั้งหมด ทวา
พระบรมรูปหุ นขี้ผึ้งนี้ก็ทรงเครื่องทรงมหาพิชัยยุทธ

เมือ่เขานาํภาพเกาซึง่เปนรปูขาว-ดํามาเทียบ จงึเหน็วา
ฉลองพระองคทั้งชุดมีนํ้าหนักสีเขมออนไมเทากัน จึง
เมือ่เขานาํภาพเกาซึง่เปนรปูขาว-ดํามาเทียบ จงึเหน็วา
ฉลองพระองคทั้งชุดมีนํ้าหนักสีเขมออนไมเทากัน จึง
เมือ่เขานาํภาพเกาซึง่เปนรปูขาว-ดํามาเทียบ จงึเหน็วา

แกไขปรบัปรงุ โดยไดผูเชีย่วชาญจากบานคําปนุ แหลง
ผลิตและศูนยเรียนรู  เ ก่ียวกับผาโบราณ จังหวัด
อุบลราชธานี ทอผาขึ้นใหมและยอมสีดวยครั่ง พอผา
ผลิตและศูนยเรียนรู  เ ก่ียวกับผาโบราณ จังหวัด
อุบลราชธานี ทอผาขึ้นใหมและยอมสีดวยครั่ง พอผา
ผลิตและศูนยเรียนรู  เ ก่ียวกับผาโบราณ จังหวัด

จะแหงก็ตองถายรปูไว ปรบัเปนขาว-ดาํเพ่ือนํามาเทียบ
กับเครื่องทรงในพระบรมฉายาลักษณ เทียบเฉดสี
ไปเรื่อยๆ จนไดใกลเคียงที่สุด
  ภัณฑารักษหนุมเลาเพ่ิมเติมวา “พอพันธมิตร
ไปเรื่อยๆ จนไดใกลเคียงที่สุด
  ภัณฑารักษหนุมเลาเพ่ิมเติมวา “พอพันธมิตร
ไปเรื่อยๆ จนไดใกลเคียงที่สุด

ชนะสงครามก็มีการตกลงกันวาจะทําเหรียญชัยท่ี
แตละประเทศออกแบบกันเองได แตขอใหแถบแพร
เปนสีรุงเหมือนกัน และดานหนึ่งของเหรียญใหมีคําวา 
‘มหาสงครามเพื่ออารยธรรม’  อีกดานเปนรูปนารายณ
บันฦาชัย สื่อถึงชัยชนะ นอกจากนี้ยังมีเหรียญตรา 
‘มหาสงครามเพื่ออารยธรรม’  อีกดานเปนรูปนารายณ
บันฦาชัย สื่อถึงชัยชนะ นอกจากนี้ยังมีเหรียญตรา 
‘มหาสงครามเพื่ออารยธรรม’  อีกดานเปนรูปนารายณ

ครัวซ เดอ แกร (Croix de Guerre) ที่ฝรั่งเศสมอบให
บันฦาชัย สื่อถึงชัยชนะ นอกจากนี้ยังมีเหรียญตรา 
ครัวซ เดอ แกร (Croix de Guerre) ที่ฝรั่งเศสมอบให
บันฦาชัย สื่อถึงชัยชนะ นอกจากนี้ยังมีเหรียญตรา 

ทหารบกรถยนต เพราะปฏิบัติหนาที่ไดดีเยี่ยม
  หลังสงครามจบลง ไดมีการประชุมสันติภาพ 
(Peace Conference) ท่ีพระราชวังแวรซาย ประเทศ
ฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2462 ฝายไทยมีตัวแทนเขารวม
คือ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจรูญศักดิ์กฤดากร 
และหมอมเจาไตรทศประพันธ เทวกุล อคัรราชทูตสยาม 
นบัเปนจดุเริม่ตนของความเสมอภาคระหวางสยามกับ
ประเทศผูชนะสงครามอื่นๆ สิ่งท่ีตามมาคือการจัดตั้ง
นบัเปนจดุเริม่ตนของความเสมอภาคระหวางสยามกับ
ประเทศผูชนะสงครามอื่นๆ สิ่งท่ีตามมาคือการจัดตั้ง
นบัเปนจดุเริม่ตนของความเสมอภาคระหวางสยามกับ

สันนิบาตชาติ (League of Nation) ทําหนาที่เปน
ประเทศผูชนะสงครามอื่นๆ สิ่งท่ีตามมาคือการจัดตั้ง
สันนิบาตชาติ (League of Nation) ทําหนาที่เปน
ประเทศผูชนะสงครามอื่นๆ สิ่งท่ีตามมาคือการจัดตั้ง

เวทกีลางใหชาตติางๆ เจรจากันเพ่ือจะไดไมตองไปจบ
ที่สงครามอีก  
เวทกีลางใหชาตติางๆ เจรจากันเพ่ือจะไดไมตองไปจบ
ที่สงครามอีก  
เวทกีลางใหชาตติางๆ เจรจากันเพ่ือจะไดไมตองไปจบ

  หลกัฐานทีค่นเจอคอืภาพการประชมุ รวมถึงผงัทีน่ั่ง
ของชาติสมาชิก จิตติบอกวาตําแหนงของอัครราชทูต
ไทยท้ังสองพระองคบริเวณหัวโตะใกลเคียงกับมหา-
ของชาติสมาชิก จิตติบอกวาตําแหนงของอัครราชทูต
ไทยท้ังสองพระองคบริเวณหัวโตะใกลเคียงกับมหา-
ของชาติสมาชิก จิตติบอกวาตําแหนงของอัครราชทูต

อํานาจทั้งฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา อานไดวาสถานะ
ของเราปลอดภัยและไดรับการยอมรับดี
  เมื่อถามวาในระหวางทางท่ีคนควาขอมูลตางๆ 
ภณัฑารกัษหนุมมองเหน็อะไรบาง เขาหยิบยกประเดน็
พื้นที่ของสื่อขึ้นมาเลาใหเราฟง
ภณัฑารกัษหนุมมองเหน็อะไรบาง เขาหยิบยกประเดน็
พื้นที่ของสื่อขึ้นมาเลาใหเราฟง
ภณัฑารกัษหนุมมองเหน็อะไรบาง เขาหยิบยกประเดน็

     “สื่อเปนพ้ืนที่ของการสูกัน เปนเวทีเพ่ือสรางอะไร
ตางๆ สําหรับผม น่ีคือเรื่องท่ีนาต่ืนเตน รอยปที่แลว
มีขนาดนี้เลยหรือ
ตางๆ สําหรับผม น่ีคือเรื่องท่ีนาต่ืนเตน รอยปที่แลว
มีขนาดนี้เลยหรือ
ตางๆ สําหรับผม น่ีคือเรื่องท่ีนาต่ืนเตน รอยปที่แลว

     “ตอนที่ประกาศเปนกลาง ไทยถูกขนาบดวย
ประเทศฝายพันธมติรท้ังหมด ขางหนึง่องักฤษ ขางหน่ึง
     “ตอนที่ประกาศเปนกลาง ไทยถูกขนาบดวย
ประเทศฝายพันธมติรท้ังหมด ขางหนึง่องักฤษ ขางหน่ึง
     “ตอนที่ประกาศเปนกลาง ไทยถูกขนาบดวย

ฝรั่งเศส ทางใตคือมาเลเซีย และสิงคโปรก็อังกฤษ พอ
ประเทศฝายพันธมติรท้ังหมด ขางหนึง่องักฤษ ขางหน่ึง
ฝรั่งเศส ทางใตคือมาเลเซีย และสิงคโปรก็อังกฤษ พอ
ประเทศฝายพันธมติรท้ังหมด ขางหนึง่องักฤษ ขางหน่ึง

ไทยเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 มีคนไทยจํานวนมาก
เหมือนกันท่ีไมเห็นดวย เพราะเรามีสัมพันธไมตรีท่ีดี
กับเยอรมนี คนเยอรมนัทํางานในเมอืงไทยเยอะ แตกับ
อังกฤษและฝรั่งเศส เรามีปญหามาตลอด พอประกาศ
สงครามเลยตองมกีารแปลขาวจากตางประเทศเปนไทย 
บอกใหรูวาเกิดอะไรขึ้น
  “บันทึกจากทูตไทยในตางประเทศบอกวา มีการ
สงขาว หารือประชุมลับตลอด บางทีเรามองภาพวา
รัชกาลที่ 6 ทานทรงตัดสินพระราชหฤทัยคนเดียว แต
ถาดูจากเอกสารจะเห็นวามีการทํางานเปนกลุม แลก
เปลี่ยนขาวสาร เช็กดานการทูตตลอด เพราะฉะนั้นมัน
ถาดูจากเอกสารจะเห็นวามีการทํางานเปนกลุม แลก
เปลี่ยนขาวสาร เช็กดานการทูตตลอด เพราะฉะนั้นมัน
ถาดูจากเอกสารจะเห็นวามีการทํางานเปนกลุม แลก

เปนความซับซอนในสถานการณขณะน้ัน หลายคน
เปลี่ยนขาวสาร เช็กดานการทูตตลอด เพราะฉะนั้นมัน
เปนความซับซอนในสถานการณขณะน้ัน หลายคน
เปลี่ยนขาวสาร เช็กดานการทูตตลอด เพราะฉะนั้นมัน

บอกวาเราไมจําเปนตองเขารวมสงคราม สงครามอยู
ในยุโรป แตเราอยูไทย ซึ่งไกลกันมาก แตเมื่อมาเจอ
ฝรั่งเศสและอังกฤษท่ีจองเราอยู จึงไมใชเรื่องไกลตัว
แลว มันใกลตัวมากๆ อานไดเลยจากเน้ือขาวใน
ฝรั่งเศสและอังกฤษท่ีจองเราอยู จึงไมใชเรื่องไกลตัว
แลว มันใกลตัวมากๆ อานไดเลยจากเน้ือขาวใน
ฝรั่งเศสและอังกฤษท่ีจองเราอยู จึงไมใชเรื่องไกลตัว

หนังสือพิมพตอนนั้น”
แลว มันใกลตัวมากๆ อานไดเลยจากเน้ือขาวใน
หนังสือพิมพตอนนั้น”
แลว มันใกลตัวมากๆ อานไดเลยจากเน้ือขาวใน

  หองนทิรรศการไมใหญเลย แตเราใชเวลานานกวา 
2 ชัว่โมงในการชมและพูดคุยกับภัณฑารักษ เรือ่งทายๆ 
ที่เราถามจิตติถึงเหตุผลที่คนไทยควรตองรู เก่ียวกับ
2 ชัว่โมงในการชมและพูดคุยกับภัณฑารักษ เรือ่งทายๆ 
ที่เราถามจิตติถึงเหตุผลที่คนไทยควรตองรู เก่ียวกับ
2 ชัว่โมงในการชมและพูดคุยกับภัณฑารักษ เรือ่งทายๆ 

มหาสงครามเมื่อรอยปกอน คําตอบของภัณฑารักษ
หนุมมาในรูปของการเชื่อมโยงอดีตเขาหาปจจุบัน
   “สถานการณบานเมอืงทัว่โลกปลายครสิตศตวรรษ
ที ่19 ถึงตน 20 เปลีย่นแปลงสงูมาก มบีนัทกึวาบางสวน
ของพระราชหตัถเลขาท่ีรชักาลท่ี 6 ทรงมตีอทูลกระหมอม
จกัรพงษ สะทอนพระราชปณธิานของพระองคท่ีทรงหวัง
วาสยามจะมคีวามเทาเทียมและเสมอภาคกับประเทศ
อืน่ๆ อยางแทจรงิ รชักาลที ่6 ทรงใชวธีิใหมๆ  การมสีทิธิ
มีเสียงในพื้นที่นานาชาติก็เปนของใหม
อืน่ๆ อยางแทจรงิ รชักาลที ่6 ทรงใชวธีิใหมๆ  การมสีทิธิ
มีเสียงในพื้นที่นานาชาติก็เปนของใหม
อืน่ๆ อยางแทจรงิ รชักาลที ่6 ทรงใชวธีิใหมๆ  การมสีทิธิ

 “พอเราเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 สนธิสัญญาที่
เราเสียเปรียบเยอรมนีหมดไปโดยสิ้นเชิง สวนเรื่องการ
ยุติสนธิสัญญาตางๆ ท่ีเราเสียเปรียบอังกฤษ ฝรั่งเศส 
หลายๆ คนใหเครดิตรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ยุติสนธิสัญญาตางๆ ท่ีเราเสียเปรียบอังกฤษ ฝรั่งเศส 
หลายๆ คนใหเครดิตรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ยุติสนธิสัญญาตางๆ ท่ีเราเสียเปรียบอังกฤษ ฝรั่งเศส 

ปกครอง 2475 แตจุดเริ่มตนของความเสมอภาคจริงๆ 
หลายๆ คนใหเครดิตรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 แตจุดเริ่มตนของความเสมอภาคจริงๆ 
หลายๆ คนใหเครดิตรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการ

คือการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1
ปกครอง 2475 แตจุดเริ่มตนของความเสมอภาคจริงๆ 
คือการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1
ปกครอง 2475 แตจุดเริ่มตนของความเสมอภาคจริงๆ 

  “การท่ีผูปกครองจะพาประเทศชาติบานเมืองให
เทาทันความเปนไปของโลก จาํเปนก็ตองเปลีย่นระบบ
ภายในหลายอยาง และทุกอยางมกีระบวนการท่ีดําเนิน
ไปเรื่อยๆ” จิตติสรุป
  อดตีในวนัวานสงผานดวยกาลเวลา และกลายเปน
เรื่องเลาผานการตีความจากมุมมองท่ีหลากหลาย 
นิทรรศการ ‘๑๐๐ ป สยามกับสงครามโลกครั้งท่ี ๑’ 
เรื่องเลาผานการตีความจากมุมมองท่ีหลากหลาย 
นิทรรศการ ‘๑๐๐ ป สยามกับสงครามโลกครั้งท่ี ๑’ 
เรื่องเลาผานการตีความจากมุมมองท่ีหลากหลาย 

ไมไดเกิดขึ้นเพ่ือตอบคําถามหรือตัดสินเหตุการณใด 
เปนแตเพียงเรื่องเลาอีกมุมมองที่ถายทอดอดีตอัน
สงผลถึงปจจุบัน และทําใหเราไดรูวาประวัติศาสตร
ยังคงมีชีวิตและมีเรื่องราวระหวางบรรทัดเสมอ

28 JULY 1914 – 11 NOVEMBER 1918 
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ธงไตรรงค์
มีบันทึกระบุวา รัชกาลที่ 6 ทรงให ‘ธงไตรรงค’ 
เปนอนุสรณถึงการเขารวมสงครามโลกครัง้ที ่ 1 
ของสยาม สีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย 
สีท้ัง 3 คือ แดง ขาว นํ้าเงิน ยังพองกับสีธง
ของประเทศสมัพันธมติร ฝรัง่เศส องักฤษ และ
อเมริกา อีกดวย

อนุสาวรีย์ทหารอาสา
รัชกาลที่ 6 มีพระราชดําริ
ใหสรางอนุสาวรียบรรจุอัฐิ
ของทหารอาสาที่เสียชีวิต
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่ง
มี ท้ังหมด 19 นาย จาก
ที่ส งไปกวา 1,200 นาย 
อีกท้ังยังมีคําจารึกเหตุผล
การประกาศสงคราม การ
ประกาศรับสมัครทหาร
อาสา และการจัดกําลังรบ 
อนุสาวรียน้ีตั้งอยูบริเวณ
ถนนสามเหลี่ยม มุมดาน
ทิศเหนือของสนามหลวง 
ตรงขามพิพิธภัณฑสถาน-
แหงชาติ พระนคร

ร้อยตรียอด สังข์รุ่งเรือง
ทหารผานศึกสงครามโลกครั้งท่ี 1 
ปฏิบัติหนาท่ีในกองบินทหารบกท่ี
ฝรั่งเศส 1 ป สงครามจึงยุติ 
 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส
ตามหาทหารจากทุกประเทศท่ี
เคยรวมรบ รอยตรียอดเปนอดีต
ทหารอาสาไทยคนเดียวที่ยังมีชีวิต
อยู และอายุครบ 100 ปพอดีใน 
พ.ศ. 2542 จึงไดรับมอบเครื่อง
อสิรยิาภรณ French National Order 
of the Legion of Honour ระดับชั้น
อัศวิน จากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย ผูแทนของอดีต
ประธานาธิบดี ฌากส ชีรัก 
 รอยตรียอดเสียชีวิตในป พ.ศ. 
2546 อายุ 104 ป วงเวียนแหงแรกของประเทศไทย ตั้งอยูบนถนน 3 สายคือ ไมตรีจิตต มิตรพันธ 

และสันติภาพ รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามวงเวียนนี้วา ‘22 กรกฎาคม’ เพ่ือเปน
ที่ระลึกถึงการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของสยาม
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ธงไตรรงค์
มีบันทึกระบุวา รัชกาลที่ 6 ทรงให ‘ธงไตรรงค’ 
เปนอนุสรณถึงการเขารวมสงครามโลกครัง้ที ่ 1 
ของสยาม สีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย 
สีท้ัง 3 คือ แดง ขาว นํ้าเงิน ยังพองกับสีธง
ของประเทศสมัพันธมติร ฝรัง่เศส องักฤษ และ
อเมริกา อีกดวย

อนุสาวรีย์ทหารอาสา
รัชกาลที่ 6 มีพระราชดําริ
ใหสรางอนุสาวรียบรรจุอัฐิ
ของทหารอาสาที่เสียชีวิต
ใหสรางอนุสาวรียบรรจุอัฐิ
ของทหารอาสาที่เสียชีวิต
ใหสรางอนุสาวรียบรรจุอัฐิ

ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่ง
มี ท้ังหมด 19 นาย จาก
ที่ส งไปกวา 1,200 นาย 
อีกท้ังยังมีคําจารึกเหตุผล
การประกาศสงคราม การ
ประกาศรับสมัครทหาร
อาสา และการจัดกําลังรบ 
อนุสาวรียน้ีตั้งอยูบริเวณ
ถนนสามเหลี่ยม มุมดาน
ทิศเหนือของสนามหลวง 
ตรงขามพิพิธภัณฑสถาน-
แหงชาติ พระนคร

ร้อยตรียอด สังข์รุ่งเรือง
ทหารผานศึกสงครามโลกครั้งท่ี 1 ทหารผานศึกสงครามโลกครั้งท่ี 1 
ปฏิบัติหนาท่ีในกองบินทหารบกท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกองบินทหารบกท่ี
ฝรั่งเศส 1 ป สงครามจึงยุติ 
 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส
ตามหาทหารจากทุกประเทศท่ีตามหาทหารจากทุกประเทศท่ี
 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส
ตามหาทหารจากทุกประเทศท่ี
 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส
ตามหาทหารจากทุกประเทศท่ี
 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส

เคยรวมรบ รอยตรียอดเปนอดีตเคยรวมรบ รอยตรียอดเปนอดีต
ทหารอาสาไทยคนเดียวที่ยังมีชีวิตทหารอาสาไทยคนเดียวที่ยังมีชีวิต
อยู และอายุครบ 100 ปพอดีใน อยู และอายุครบ 100 ปพอดีใน 
พ.ศ. 2542 จึงไดรับมอบเครื่องพ.ศ. 2542 จึงไดรับมอบเครื่อง
อสิรยิาภรณ French National Order อสิรยิาภรณ French National Order 
of the Legion of Honour ระดับชั้นof the Legion of Honour ระดับชั้นof the Legion of Honour ระดับชั้น
อัศวิน จากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสอัศวิน จากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสอัศวิน จากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสอัศวิน จากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย ผูแทนของอดีตประจําประเทศไทย ผูแทนของอดีตประจําประเทศไทย ผูแทนของอดีต
ประธานาธิบดี ฌากส ชีรัก 
 รอยตรียอดเสียชีวิตในป พ.ศ.  รอยตรียอดเสียชีวิตในป พ.ศ.  รอยตรียอดเสียชีวิตในป พ.ศ. 
2546 อายุ 104 ป วงเวียนแหงแรกของประเทศไทย ตั้งอยูบนถนน 3 สายคือ ไมตรีจิตต มิตรพันธ 

และสันติภาพ รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามวงเวียนนี้วา ‘22 กรกฎาคม’ เพ่ือเปน
ที่ระลึกถึงการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของสยาม

และสันติภาพ รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามวงเวียนนี้วา ‘22 กรกฎาคม’ เพ่ือเปน
ที่ระลึกถึงการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของสยาม

และสันติภาพ รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามวงเวียนนี้วา ‘22 กรกฎาคม’ เพ่ือเปน
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ธงไตรรงค์
มีบันทึกระบุวา รัชกาลที่ 6 ทรงให ‘ธงไตรรงค’ 
เปนอนสุรณถึงการเขารวมสงครามโลกครัง้ที ่ 1 
ของสยาม สีนํ้าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย 
สีท้ัง 3 คือ แดง ขาว นํ้าเงิน ยังพองกับสีธง
ของประเทศสมัพันธมติร ฝรัง่เศส องักฤษ และ
อเมริกา อีกดวย

อนุสาวรีย์ทหารอาสา
รัชกาลที่ 6 มีพระราชดําริ
ใหสรางอนุสาวรียบรรจุอัฐิ
ของทหารอาสาที่เสียชีวิต
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่ง
มี ท้ังหมด 19 นาย จาก
ที่ส งไปกวา 1,200 นาย 
อีกท้ังยังมีคําจารึกเหตุผล
การประกาศสงคราม การ
ประกาศรับสมัครทหาร
อาสา และการจัดกําลังรบ 
อนุสาวรียนี้ตั้งอยู บริเวณ
ถนนสามเหลี่ยม มุมดาน
ทิศเหนือของสนามหลวง 
ตรงขามพิพิธภัณฑสถาน-
แหงชาติ พระนคร

ร้อยตรียอด สังข์รุ่งเรือง
ทหารผานศึกสงครามโลกครั้งท่ี 1 
ปฏิบัติหนาท่ีในกองบินทหารบกท่ี
ฝรั่งเศส 1 ป สงครามจึงยุติ 
 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส
ตามหาทหารจากทุกประเทศที่
เคยรวมรบ รอยตรียอดเปนอดีต
ทหารอาสาไทยคนเดียวที่ยังมีชีวิต
อยู และอายุครบ 100 ปพอดีใน 
พ.ศ. 2542 จึงไดรับมอบเครื่อง
อสิรยิาภรณ French National Order 
of the Legion of Honour ระดับชั้น
อัศวิน จากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย ผูแทนของอดีต
ประธานาธิบดี ฌากส ชีรัก 
 รอยตรียอดเสียชีวิตในป พ.ศ. 
2546 อายุ 104 ป วงเวียนแหงแรกของประเทศไทย ตั้งอยูบนถนน 3 สายคือ ไมตรีจิตต มิตรพันธ 

และสันติภาพ รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามวงเวียนนี้วา ‘22 กรกฎาคม’ เพ่ือเปน
ที่ระลึกถึงการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของสยาม
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ธงไตรรงค์
มีบันทึกระบุวา รัชกาลที่ 6 ทรงให ‘ธงไตรรงค’ 
เปนอนสุรณถึงการเขารวมสงครามโลกครัง้ที ่ 1 
ของสยาม สีนํ้าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย 
สีท้ัง 3 คือ แดง ขาว นํ้าเงิน ยังพองกับสีธง
ของประเทศสมัพันธมติร ฝรัง่เศส องักฤษ และ
อเมริกา อีกดวย

อนุสาวรีย์ทหารอาสา
รัชกาลที่ 6 มีพระราชดําริ
ใหสรางอนุสาวรียบรรจุอัฐิ
ของทหารอาสาที่เสียชีวิต
ใหสรางอนุสาวรียบรรจุอัฐิ
ของทหารอาสาที่เสียชีวิต
ใหสรางอนุสาวรียบรรจุอัฐิ

ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่ง
มี ท้ังหมด 19 นาย จาก
ที่ส งไปกวา 1,200 นาย 
อีกท้ังยังมีคําจารึกเหตุผล
การประกาศสงคราม การ
ประกาศรับสมัครทหาร
อาสา และการจัดกําลังรบ 
อนุสาวรียนี้ตั้งอยู บริเวณ
ถนนสามเหลี่ยม มุมดาน
ทิศเหนือของสนามหลวง 
ตรงขามพิพิธภัณฑสถาน-
แหงชาติ พระนคร

ร้อยตรียอด สังข์รุ่งเรือง
ทหารผานศึกสงครามโลกครั้งท่ี 1 ทหารผานศึกสงครามโลกครั้งท่ี 1 
ปฏิบัติหนาท่ีในกองบินทหารบกท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกองบินทหารบกท่ี
ฝรั่งเศส 1 ป สงครามจึงยุติ 
 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส
ตามหาทหารจากทุกประเทศที่ตามหาทหารจากทุกประเทศที่
 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส
ตามหาทหารจากทุกประเทศที่
 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส
ตามหาทหารจากทุกประเทศที่
 80 ปใหหลัง รัฐบาลฝร่ังเศส

เคยรวมรบ รอยตรียอดเปนอดีตเคยรวมรบ รอยตรียอดเปนอดีต
ทหารอาสาไทยคนเดียวที่ยังมีชีวิตทหารอาสาไทยคนเดียวที่ยังมีชีวิต
อยู และอายุครบ 100 ปพอดีใน อยู และอายุครบ 100 ปพอดีใน 
พ.ศ. 2542 จึงไดรับมอบเครื่องพ.ศ. 2542 จึงไดรับมอบเครื่อง
อสิรยิาภรณ French National Order อสิรยิาภรณ French National Order 
of the Legion of Honour ระดับชั้นof the Legion of Honour ระดับชั้นof the Legion of Honour ระดับชั้น
อัศวิน จากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสอัศวิน จากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสอัศวิน จากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสอัศวิน จากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย ผูแทนของอดีตประจําประเทศไทย ผูแทนของอดีตประจําประเทศไทย ผูแทนของอดีต
ประธานาธิบดี ฌากส ชีรัก 
 รอยตรียอดเสียชีวิตในป พ.ศ.  รอยตรียอดเสียชีวิตในป พ.ศ.  รอยตรียอดเสียชีวิตในป พ.ศ. 
2546 อายุ 104 ป วงเวียนแหงแรกของประเทศไทย ตั้งอยูบนถนน 3 สายคือ ไมตรีจิตต มิตรพันธ 

และสันติภาพ รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามวงเวียนนี้วา ‘22 กรกฎาคม’ เพ่ือเปน
ที่ระลึกถึงการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของสยาม

และสันติภาพ รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามวงเวียนนี้วา ‘22 กรกฎาคม’ เพ่ือเปน
ที่ระลึกถึงการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของสยาม

และสันติภาพ รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามวงเวียนนี้วา ‘22 กรกฎาคม’ เพ่ือเปน
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กัฟรีโล ปรินซีป หนุมเซอรเบีย
หัวรุนแรงวัย 19 ลอบปลง
พระชนมอารชดยุกฟรานซ 
เฟอรดินานด จนกลายเปน
ตนเหตุแหง ‘มหาสงคราม’
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FRANZ FERDINAND

อารชดยุกฟรานซ เฟอรดินานด 
มกุฎราชกุมารแหงจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี กอนถูกลอบปลงพระชนม 
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หลากหลายความทรงจํา
จากหน้าประวัติศาสตร์ 
‘มหาสงคราม’ หนึ่งใน
จุดเปลี่ ยนสํ าคัญของ
ไทยและของโลก THE 
STANDARD รวบรวม
บางฉากจากอดตี รวมถงึ
สิ่งที่ยังเหลืออยู่ แต่คุณ
อาจไม่เคยรู้มาฝากกัน

อังกฤษสรางภาพยนตรเรื่อง Britain Prepared ทั้งเพื่อ
ปลุกขวัญกําลังใจทหาร และสําแดงแสนยานุภาพของ
กองทัพ รัชกาลที่ 6 พระราชทานเลี้ยงทหารอาสากอน
ออกเดินทางไปรบ และมีการฉายหนังเรื่องนี้ ซึ่งในเร่ืองมี
โคลงภาษาองักฤษทีป่ระพันธโดย รดัยารด คปิลงิ ความวา
 Who dies if England lives?
 Who lives if England dies?
 กลายเปนท่ีมาของโคลง สยามานุสสติ พระราชนพินธ
ในรัชกาลที่ 6 ที่เราคุนหูกันในทอนที่วา 
  หากสยามยังอยูยั้ง  ยืนยง
 เราก็เหมือนอยูคง  ชีพดวย
 หากสยามพินาศลง  ไทยอยู ไดฤๅ
 เราก็เหมือนมอดมวย  หมดสิ้นสกุลไทยฯ

รชักาลท่ี 6 ทรงปรบัเปลีย่นเครือ่งแบบ
ทหารกอนจะสงไปรวมรบที่ยุโรปให
คลายคลึงกับเครื่องแบบหนารอนของ
ทหารอังกฤษ สีออกกากีปนเขียว 
ตนแบบของสีชุดทหารไทยในปจจุบัน

พระวรวงศเธอ พระองคเจาจรญูศกัดิก์ฤดากร และหมอมเจา
ไตรทศประพันธ เทวกุล อคัรราชทตูสยาม เขารวมการประชมุ
สันติภาพ ณ พระราชวังแวรซาย กรุงปารีส และลงนามใน
สนธิสัญญาแวรซาย แสดงจุดยืนไทยในเวทีโลก 

กัฟรีโล ปรินซีป หนุมเซอรเบีย
หัวรุนแรงวัย 19 ลอบปลง
พระชนมอารชดยุกฟรานซ 
เฟอรดินานด จนกลายเปน
ตนเหตุแหง ‘มหาสงคราม’
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อารชดยุกฟรานซ เฟอรดินานด 
มกุฎราชกุมารแหงจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี กอนถูกลอบปลงพระชนม 

23 

หลากหลายความทรงจํา
จากหน้าประวัติศาสตร์ 
‘มหาสงคราม’ หนึ่งใน
จุดเปลี่ ยนสํ าคัญของ
ไทยและของโลก THE 
STANDARD รวบรวม
บางฉากจากอดตี รวมถงึ
สิ่งที่ยังเหลืออยู่ แต่คุณ
อาจไม่เคยรู้มาฝากกัน
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ุ

สนนธธิสสัญัญญญญญาาแแววรร์ซซาายยยย
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หนังสือพิมพรายวันภาษาเช็ก Národní Listy ประโคม
ขาวการลอบปลงพระชนมมกุฎราชกุมารแหงจักรวรรดิ
ออสเตรีย-ฮังการี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 1914

หีบเล็กใสบุหรี่สลักชื่อทหารแตละ
นายท่ีไปรวมสมรภูมิสงครามโลก
ครั้งท่ี 1 อีกหนึ่งของที่ระลึกสําหรับ
ทหารอาสาเมื่อ 100 ปกอน 

หนังสือพิมพรายวัน The Excelsior พาดหัวขาวใหญเรื่องการ
ลอบปลงพระชนมอารชดยุคฟรานซ เฟอรดินานด เชนกัน

วินสตนั เชอรชลิ ถายภาพกับเครือ่งบนิ
ในป 1914 กอนหนาสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ตอนนั้นเชอรชิลมีตําแหนง 
First Lord of the Admiralty 
และเปนผูท่ีใหความสําคัญกับการ
พัฒนาเครื่องบินใหทันสมัยเพ่ือใช
ในสงคราม

ทหารราบองักฤษชาํระลางรางกายในชวงพักรบ

เครื่องแบบทหารราบของฝรั่งเศส
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 รายการ
สารคดีถายทําเรื่องสงครามโลก
รายการหน่ึงเลยวิเคราะหกางเกง
สีแดงวาเปนเปาเคล่ือนท่ีอยางดี
ใหกับศัตรู

ณ วันที่ 19 กันยายน ป 1914 โบสถ
แร็งส (Reims) ไดรับความเสียหายจาก
การท่ีทหารเยอรมันระดมยิงในตอนตน
สงคราม ภาพนีฝ้รัง่เศสใชเปนสญัลกัษณ
โจมตีกองทัพเยอรมันวาจงใจทําลาย
อาคารท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของ
ชาติตน

พระเจาจอรจที่ 5 กษัตริยแหงสหราช-
อาณาจกัร และจักรพรรดิอินเดีย เสด็จ ณ 
โรงพยาบาลนิวฟอเรสตในแฮมปเชอร  
เพื่อเยี่ยมทหารอินเดียที่บาดเจ็บ
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กองทหารมาอนิเดยีจาก
อาณานิคมอังกฤษ

จดหมายจากนายทหารราบของฝรัง่เศส
ในสงครามโลกครั้งท่ี 1 สงถึงผู เปน
ภรรยา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 1914

จอมพลพอล ฟอน ฮนิเดนบรูก 
ผูบญัชาการกองทัพเยอรมนัและ
ออสเตรียระหวางสงครามโลก
ครั้งที่ 1

ทหารฝรั่งเศสโกนหนวดใหเพื่อนทหาร

ทหารจากแคนาดาเดินทาง
มาถึงฝรั่งเศสในป 1914

Le Figaro ฉบับวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 1918 ตีขาว
เยอรมนยีอมแพ 

กัปตันฌอรฌ กีเนอแมร เปนนักบินที่
โดงดงัทีส่ดุในกองทพั N-3 ของฝรัง่เศส 
สามารถยิงเครื่องบินเยอรมนีรวงถึง 
30 ลํา ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1

พระเจาซาร นิโคลัสที่ 2 แหงรัสเซีย และ
แกรนดดยุคนิโคไล นิโคลาเยวิช โรมานอฟ แหงรัสเซีย

ผูบัญชาการกองทัพรัสเซีย ขณะทรงบัญชาการรบ 

ทหารปนใหญฝรั่งเศสพรอมปนใหญ 
‘155 mm Rimailho’
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ความสําคัญของสงครามโลกครั้งที่ 1 
สามปทีแ่ลว ยุโรปฉลองครบรอบ 100 ป มกีารสวนสนาม
ใหญในป 2014 แตเรามาระลกึถึงในปนี ้ เพราะเปนปที่
สยามเขาสูสงครามโลกครัง้ท่ี 1 สงครามเกิดป 1914 เรา
เขารวมป 1917 สงครามยุติป 1918 แลวก็มีปญหา 
ทหารสยามอยูในยุโรปจนถึงป 1919 เราไมคอยไดรับรู
กันใชไหมครับ เพราะฉะน้ันเวลาคุยประวัติศาสตรจะมี
เกร็ดและเรื่องเลาเยอะ 
 ประการที่สอง บทเรียนสําหรับนักเรียนในบานเรา
แทบจะหายหมด รวมถึงบทเรียนเรื่องสงครามโลกครั้ง
ที ่2 เชนกัน เหลือจินตนาการอยางเดียวคือเรื่อง คูกรรม 
เรารูจักโกโบริและอังศุมาลินอยูในจินตนาการ แตถา
ถอยหลงัไปสูสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เราไมเห็นอะไรนะครบั 
ยกเวนใครที่เปนคอหนังยุโรป อาจจะไดเห็นจาก All 
Quiet on the Western Front นั่นก็จะเปนตัวอยางของ
งานคลาสสกิท่ีเราจะเห็นอยูในบริบทของงานวรรณกรรม 
 พอมองจากมุมของสยาม ปนี้เปนปใหญของเรา 
เพราะผมคิดวามันทิ้งมรดกไวเยอะ แตก็เปนมรดกที่คน
รุนหลังไมรูจัก ยกตัวอยาง ผมเคยทดลองถามนิสิตวา
อนุสาวรียทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 อยูตรงไหน 
อยาตกใจนะครับ คนสวนใหญตอบไมได เราแทบไมมี
อะไรเหลือในความทรงจํา สอง เรามีชื่อ วงเวียน 22 
กรกฎาคม (วันที่สยามประกาศเขารวมสงคราม)  

มองย้อน ‘มหาสงคราม’ ผ่านการวิเคราะห์ของ ศ. ดร. สุรชาติ บํารุงสุข อาจารย์ภาควิชา
การเมืองระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากอนุสาวรียและวงเวียน เราอาจจะไมเคยรูวา
มีถนนอีก 3 สายท่ีต้ังชื่อเพ่ือรองรับการที่สยามเขารวม
สงครามคือ ไมตรีจิตต มิตรพันธ สันติภาพ สมาคมของ
ทหารอาสาเองก็ยกเลกิไปหมดแลว เน่ืองจากหมดสภาพ 
สถานะของสมาคมก็ถือวาปดแลว คือมันไมเหลืออะไร
เลย ซึง่เปนเรือ่งท่ีเขาใจไดนะครบั ตวัเชือ่มโยงท่ีเหลอือยู
คือ สมาคมทหารผานศึกในปจจุบันที่อาจจะทําหนาที่
ตรงน้ีตอ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามองผานมรดกที่เหลือ 
ในบริบทของความทรงจําท่ีเปนวัตถุท่ีชัดเจน ผมวาเรา
แทบไมเหลืออะไร

ต้นเหตุของ ‘มหาสงคราม’
เมื่อเกิดเหตุลอบปลงพระชนม์อาร์ชดยุคฟรานซ์ 
เฟอร์ดนิานด ์มกฎุราชกมุารอาณาจกัรออสเตรยี-
ฮงัการ ีขณะเสดจ็เยอืนกรงุซาราเยโว เมอืงหลวง
แคว้นบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาโดยหนุ่มเซอร์เบีย 
ดูเหมือนสงครามครั้งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
ถามองวาจุดกําเนิดแตกหักคือกรณีลอบปลงพระชนม 
ตองยอนไปดูเมื่อปรัสเซียกอรางสรางตัวแลวรวมรัฐที่
พูดภาษาเยอรมันขึ้นเปนประเทศเยอรมนี เมื่อเยอรมนี
กอรางสรางตวัขึน้มา มนัตอบชดัคือ ปรสัเซยีทาํสงคราม
ชนะออสเตรยี ซึง่เปนรฐัโดยความสมัพันธในมติิชาติพันธุ 
เปนรัฐของคนพูดภาษาเยอรมันเหมือนกัน แตเราจะ

เห็นชัดวา บิสมารก (อ็อตโต ฟอน บิสมารก) ไมตองการ
เอาชนะหรอืทาํสงครามแตกหกักับออสเตรยี เพราะเชือ่วา
วันหนึง่ ถารวมชาตเิยอรมนไีด เยอรมนีกบัออสเตรยีตอง
จับมือกัน หลังจากนั้น ปรัสเซียทําสงครามใหญชนะ
ฝรั่งเศสในป 1870-1871 แลวจุดที่ชนะฝรั่งเศสเปนจุด
หัวเลี้ยวหัวตอครั้งใหญของประวัติศาสตรยุโรป เพราะ
เทากับบอกวา เมื่อรวมชาติของคนพูดภาษาเยอรมัน
เปนชาตใิหม ชาตน้ีิกลายเปนรฐัมหาอาํนาจแนๆ  แตโดย
สถานะและเงือ่นไขเวลา เราตอบไดวาเปนรฐัมหาอาํนาจ
ท่ีมาทหีลงั ในการมาทหีลัง มปีระเดน็ทีน่าสนใจสองสวน
คือ หนึ่ง เยอรมนีจะอยูอยางไรกับการเมืองของรัฐ
มหาอํานาจเกาในยุโรป สอง ในการมาทีหลังเยอรมนี
แทบจะไมมีอาณานิคมโพนทะเล เพราะอาณานิคม
ทัว่โลกถูกอังกฤษ ฝรั่งเศส และดัตช ยึดครองเกือบหมด
เพราะฉะน้ันในบริบทน้ีเราจะเริม่เห็นปญหาความขดัแยง
ที่เกิดขึ้นจากยุโรปเอง เมื่อเยอรมนีกอรางสรางตัวเปน
ประเทศ และทําความตกลงจบัมอืกบัออสเตรยีและอติาลี
แลว เราจึงเห็นความตกลง 3 ฝาย
 ขณะเดยีวกัน ฝรัง่เศสเมือ่แพเยอรมนใีนป 1870-71
ในอนาคต ถาฝรั่งเศสตองรบอีกครั้งหนึ่ง คําตอบชัดวา
ตองรบกับเยอรมนีแนๆ เพราะฉะนั้นในบริบทนี้ ฝรั่งเศส
หันไปจับมือกับรัสเซีย และอังกฤษ เทากับตอบเราวา
โครงสรางการเมอืงยุโรปแตกเปนสองขาง ในการแตกเปน
สองคายพบสิ่งที่นาสนใจคือ ในยุคกอนสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ออสเตรีย-ฮังการี เปนสองจักรวรรดิที่รวมกัน 
แลวความตองการของผู  นําออสเตรียคิดไกลมาก
ออสเตรีย ไมมีอาณานิคม แตออสเตรียกําลังสราง
จักรวรรดิขนาดใหญ เพราะฉะนั้นการเปนออสเตรีย-
ฮังการี มันระบุถึงความเปนสอง แตผู นําออสเตรีย
ตองการรวมเปนสาม โดยหวังรวมเอาเซอรเบยีเขาไปดวย 
ถาเปนอยางน้ันได ออสเตรียจะเปนมหาจักรวรรดิยุโรป 
คือ รวมพลังจักรวรรดิสามพื้นที่ใหญเขาดวยกัน 
 แตพ้ืนฐานของเซอรเบียเปนชาวสลาฟ หรือเปน
ชาติพันธุที่ใกลชิดกับรัสเซีย จึงสมมติฐานไดงายๆ วา 
เซอรเบยีไมอยากอยูกับออสเตรยี ถาเลอืกไดก็อยากอยู
กับรสัเซยี เพราะฉะนัน้เราเริม่เห็นโจทยชดุหนึง่ซึง่อาจจะ
เห็นถึงปจจุบันคือ ปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่
มีรากฐานมาจากปญหาชาติพันธุหรือเชื้อชาติ เยอรมนี
กับออสเตรีย-ฮังการีคือรัฐของคนที่พูดภาษาเยอรมัน  
สวนเซอรเบียกับรัสเซียคือรัฐของคนที่เปนชาวสลาฟ 
พูดภาษาสลาฟ หรอืภาษาทางรัสเซยี สิง่ทีเ่ราเร่ิมเหน็ก็คอื
ยุโรปมคีวามขดัแยงทางการเมอืงท่ีซอนดวยความขดัแยง
ทางชาติพันธุ และในความขัดแยงทางชาติพันธุยังไป
โยงกับความขัดแยงในการขยายจักรวรรดิ การทับซอน
ของประเด็นปญหาเหลาน้ี มันคลี่ออกจากกันไมหมด 
แลวในการขยายจักรวรรดิมันไปทับซอนอีกชุดหนึ่งคือ 
จกัรวรรดทิีอ่ยูในโพนทะเล คอือาํนาจของการปกครองใน
อาณานิคม สิง่ทีเ่ราเริม่เห็นคือความขดัแยงชดุนี ้ถายอน
กลบัไปดู มนัมคีวามหวังวานาจะพอมหีนทางออก เพราะ

เรื่อง วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, ยศยอด คลังสมบัติ ภาพ วรรษมน ไตรยศักดา
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“ในภาวะที่
โลกเปลี่ยน ความ
ขัดแย้งในยุโรป
เริ่มไม่เป็นความ
ขัดแย้งในยุโรป
อย่างเดียวแล้ว 

เพราะพ้ืนที่ที่ยุโรป
เข้ามาควบคุมอยู่

ในโพ้นทะเล
กลายเป็นพ้ืนที่

ความขัดแย้งของ
ยุโรปไปด้วย”
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เน่ืองจากบรรดากษัตริยผูปกครองยุโรป ถานับกันจริงๆ 
เปนพระญาติกันทั้งนั้น เชน พระเจาไกเซอร (เยอรมนี) 
ก็เปนพระราชนดัดาในสมเด็จพระราชนินีาถแหงอังกฤษ 
นบัโยงกับกษตัรยิรสัเซยีก็สามารถโยงกันไดหมด แตเวลา
การเมืองระหวางประเทศเดินไปขางหนา มันหยุดไมอยู 
เพราะมีสถานะของกองทัพและประเทศรองรับอยู 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมคือตัวกระตุ้นสงคราม
ในป 1906 อังกฤษประสบความสําเร็จในการตอเรือรบ
ทีเ่ปนเหลก็ท้ังลําครัง้แรกของโลก เทากับเปดโจทยกําลงั
รบทางทะเลของโลกในยุคน้ัน แตมนัไมใชแคเรอืรบ น่ีคอื
ขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมของอังกฤษ หรือ
พูดงายๆ คอื เรอืรบอังกฤษลําน้ีเปนผลพวงจากการปฏวัิติ
อตุสาหกรรมท่ีองักฤษประสบความสาํเรจ็ครัง้ใหญ แลว
หน่ึงในอุตสาหกรรมขนาดใหญคือ เหล็กและเหล็กกลา 
ซึง่ตอบโจทยในทางทหารคอื อตุสาหกรรมการตอเรอืรบ
ขนาดใหญ น่ีคอืจดุเริม่ตนทีเ่ราเห็นวา สดุทายปญหามนั
หันกลับไปสูการใหน้ําหนักกับนโยบายทางทหาร โดย
เชื่อวานโยบายน้ีจะเปนหลักประกันของความรุงเรือง
ของชาติ ในสภาพท่ีเราเห็น ยังผูกโยงกับเงื่อนไขของ
การขยายอํานาจในอาณานิคม เพราะวาถาเราเห็น
ผลพวงจากการปฏิวตัอุิตสาหกรรม หน่ึงในเรือ่งใหญคอื 
การกําเนิดของเรือกลไฟ คือจักรกลไอน้ํา ถาใชบนบก
ก็คือรถไฟ ถาใชในนํ้าก็คือเรือกลไฟ ผลพวงของ
การเกิดจักรกลไอนํ้าทําใหรถไฟกําเนิดข้ึนในอังกฤษ 
เรือกลไฟทําใหกองทัพอังกฤษสงกองกําลังไปยังตัว
อาณานิคม เชน กําลังทหารท่ีจะตองสงไปยังอินเดีย
ทําไดเร็วมากขึ้น หรือกําลังทหารท่ีอังกฤษตองเขาตี
กองทัพของฝายราชสํานักที่มัณฑะเลย หรือพมาก็ตาม 

 พอเรือกลไฟมา การเดินทางจากยุโรปเขามาใน
เอเชียใชเวลาสิบกวาวัน เทากับตอบเราวาการสงกําลัง
ทหารเขามาในพ้ืนทีแ่ถบน้ีทําไดเรว็ แตมติทิีใ่หญกวานัน้
คอืเปนการเปดโจทยการคาขนาดใหญ และโจทยการคา
ชุดนี้ตอไปถึงจีน เพราะในทายที่สุดเมื่อการคาในยุค
อาณานิคมหรือการคาของจักรวรรดิขยายตัว อังกฤษ
ไมมีทางเลี่ยงนอกจากกดดันใหจีนเปดเมืองทาให
อังกฤษเขาไปคาขาย คําตอบน้ันก็คือ สงครามฝนคร้ัง
ที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นสงครามฝนท้ังหมดไมใชปญหาฝน
ทีเดียว แตมันเปนโจทยการขยายตัวจากการคา 
 การขยายจักรวรรดิสู โพนทะเลเกิดขึ้นพรอมกับ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดเครื่องไมเครื่องมือใหมๆ 
รวมถึงการมาของอาวุธใหมๆ ในภาวะที่โลกเปล่ียน 
ความขัดแยงในยุโรปเริ่มไมเปนความขัดแยงในยุโรป
อยางเดียวแลว เพราะพ้ืนท่ีที่ยุโรปเขามาควบคุมอยูใน
โพนทะเลกลายเปนพื้นที่ความขัดแยงของยุโรปไปดวย 
 เมื่อความขัดแยงของยุโรปขยายตัวในพ้ืนท่ี เมื่อ
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีเริ่มขยายอํานาจเขาไปคุม
เซอรเบีย วันหน่ึงมกุฎราชกุมาร (อารชดยุคฟรานซ
เฟอรดนิานด) ถูกปลงพระชนม เหตุการณน้ี ฝงออสเตรยี-
ฮังการีกลับมองวาจะเปนโอกาสในการบีบใหเซอรเบีย
ยอมรับเงื่อนไขของออสเตรีย แตมันไมเปนแคความ
ขัดแยงระหวางออสเตรีย-ฮังการีกับเซอรเบียเทานั้น 
เพราะตางฝายตางก็มีพ่ีใหญหนุนหลัง พอบีบมากๆ 
ในทายท่ีสดุรสัเซยีตดัสนิใจระดมพล เยอรมนก็ีประกาศ
ระดมพล เทากับวาเงือ่นไขสงครามเกิดข้ึนจรงิๆ  
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“ในภาวะที่
โลกเปลี่ยน ความ
ขัดแย้งในยุโรป
เริ่มไม่เป็นความ
ขัดแย้งในยุโรป
อย่างเดียวแล้ว 

เพราะพ้ืนที่ที่ยุโรป
เข้ามาควบคุมอยู่

ในโพ้นทะเล
กลายเป็นพ้ืนที่

ความขัดแย้งของ
ยุโรปไปด้วย”

28 THESTANDARD.CO

เน่ืองจากบรรดากษัตริยผูปกครองยุโรป ถานับกันจริงๆ 
เปนพระญาติกันทั้งนั้น เชน พระเจาไกเซอร (เยอรมนี) 
ก็เปนพระราชนดัดาในสมเด็จพระราชนินีาถแหงอังกฤษ 
นบัโยงกับกษตัรยิรสัเซยีก็สามารถโยงกันไดหมด แตเวลา
การเมืองระหวางประเทศเดินไปขางหนา มันหยุดไมอยู 
เพราะมีสถานะของกองทัพและประเทศรองรับอยู 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมคือตัวกระตุ้นสงคราม
ในป 1906 อังกฤษประสบความสําเร็จในการตอเรือรบ
ทีเ่ปนเหล็กท้ังลําครัง้แรกของโลก เทากับเปดโจทยกําลงั
รบทางทะเลของโลกในยุคนัน้ แตมนัไมใชแคเรอืรบ น่ีคือ
ขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมของอังกฤษ หรือ
พูดงายๆ คอื เรอืรบองักฤษลาํน้ีเปนผลพวงจากการปฏวัิติ
อตุสาหกรรมท่ีองักฤษประสบความสาํเรจ็ครัง้ใหญ แลว
หน่ึงในอุตสาหกรรมขนาดใหญคือ เหล็กและเหล็กกลา 
ซึง่ตอบโจทยในทางทหารคือ อตุสาหกรรมการตอเรอืรบ
ขนาดใหญ น่ีคอืจดุเริม่ตนทีเ่ราเห็นวา สดุทายปญหามนั
หันกลับไปสูการใหน้ําหนักกับนโยบายทางทหาร โดย
เชื่อวานโยบายนี้จะเปนหลักประกันของความรุงเรือง
ของชาติ ในสภาพท่ีเราเห็น ยังผูกโยงกับเง่ือนไขของ
การขยายอํานาจในอาณานิคม เพราะวาถาเราเห็น
ผลพวงจากการปฏิวตัอิตุสาหกรรม หน่ึงในเรือ่งใหญคอื 
การกําเนิดของเรือกลไฟ คือจักรกลไอน้ํา ถาใชบนบก
ก็คือรถไฟ ถาใชในนํ้าก็คือเรือกลไฟ ผลพวงของ
การเกิดจักรกลไอนํ้าทําใหรถไฟกําเนิดขึ้นในอังกฤษ 
เรือกลไฟทําใหกองทัพอังกฤษสงกองกําลังไปยังตัว
อาณานิคม เชน กําลังทหารท่ีจะตองสงไปยังอินเดีย
ทําไดเร็วมากขึ้น หรือกําลังทหารท่ีอังกฤษตองเขาตี
กองทัพของฝายราชสํานักที่มัณฑะเลย หรือพมาก็ตาม 

 พอเรือกลไฟมา การเดินทางจากยุโรปเขามาใน
เอเชียใชเวลาสิบกวาวัน เทากับตอบเราวาการสงกําลัง
ทหารเขามาในพ้ืนทีแ่ถบน้ีทําไดเรว็ แตมติทิีใ่หญกวานัน้
คือเปนการเปดโจทยการคาขนาดใหญ และโจทยการคา
ชุดนี้ตอไปถึงจีน เพราะในทายที่สุดเมื่อการคาในยุค
อาณานิคมหรือการคาของจักรวรรดิขยายตัว อังกฤษ
ไมมีทางเลี่ยงนอกจากกดดันใหจีนเปดเมืองทาให
อังกฤษเขาไปคาขาย คําตอบน้ันก็คือ สงครามฝนครั้ง
ท่ีหน่ึง เพราะฉะน้ันสงครามฝนท้ังหมดไมใชปญหาฝน
ทีเดียว แตมันเปนโจทยการขยายตัวจากการคา 
 การขยายจักรวรรดิสู โพนทะเลเกิดขึ้นพรอมกับ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดเครื่องไมเครื่องมือใหมๆ 
รวมถึงการมาของอาวุธใหมๆ ในภาวะท่ีโลกเปลี่ยน 
ความขัดแยงในยุโรปเริ่มไมเปนความขัดแยงในยุโรป
อยางเดียวแลว เพราะพ้ืนท่ีที่ยุโรปเขามาควบคุมอยูใน
โพนทะเลกลายเปนพื้นที่ความขัดแยงของยุโรปไปดวย 
 เมื่อความขัดแยงของยุโรปขยายตัวในพ้ืนท่ี เมื่อ
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีเริ่มขยายอํานาจเขาไปคุม
เซอรเบีย วันหน่ึงมกุฎราชกุมาร (อารชดยุคฟรานซ
เฟอรดินานด) ถูกปลงพระชนม เหตุการณน้ี ฝงออสเตรยี-
ฮังการีกลับมองวาจะเปนโอกาสในการบีบใหเซอรเบีย
ยอมรับเงื่อนไขของออสเตรีย แตมันไมเปนแคความ
ขัดแยงระหวางออสเตรีย-ฮังการีกับเซอรเบียเทานั้น 
เพราะตางฝายตางก็มีพ่ีใหญหนุนหลัง พอบีบมากๆ 
ในทายท่ีสดุรสัเซียตัดสนิใจระดมพล เยอรมนีก็ประกาศ
ระดมพล เทากับวาเงือ่นไขสงครามเกิดข้ึนจรงิๆ  

เหตุที่สงครามเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน
เม่ือสงครามเกิดจริงๆ หลายคนคิดวาสงครามจะสั้น 
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เนือ่งจากสงครามกอนหนาน้ันส้ัน สงครามทีป่รสัเซยีหรอื
เยอรมนีรบกับฝรั่งเศสใชเวลาประมาณ 1 ป สงครามที่
ปรัสเซียรบกับออสเตรียอยูประมาณ 7 สัปดาห ทุกฝาย
เชือ่วาสงครามไมยาวหรอก พระเจาไกเซอรยงัตรสัอวยพร
ทหารไปราชการสงครามวา ใหไปรบแลวเด๋ียวกลับมา
ฉลองคริสตมาสรวมกัน อีกมุมหนึ่งคนหนุมๆ ในอังกฤษ
อยากไปรบเมื่อสงครามเกิด เพราะเชื่อวาสงครามส้ัน 
และเชื่อวาถากลับมาแลวจะเปนวีรบุรุษ แทบจะไมมีคน
คดิวาสงครามจะยาว ยกเวนนกัคดิบางคนเทานัน้ ทุกคน
เชื่อวากอนคริสตมาสป 1914 ก็จะกลับบานกัน แตเอา
เขาจริงสงครามยาวไปถึงเดือนพฤศจิกายน ป 1918 
 สอง ปจจัยทางเทคโนโลยีที่เขามาที่วันนี้เราอาจจะ
นึกไมถึง เชน ปนกลที่มีการประดิษฐข้ึน นอกจากน้ัน
ยังมีลวดหนามท่ีใชในปศุสัตว ซึ่งอาจจะดูเปนเรื่อง
เล็กมาก ในภาษาทหารจะเรียกวา ‘ลวดหนามหีบเพลง’ 
พอมลีวดหนามแบบนีท้าํใหตางฝายเวลาจะรกุเขาไปรบ
กับอีกฝายหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตจากปนกล แลวลวดหนาม
ที่ก้ันจะทําใหทหารที่รุกเขาไปจะไปติดและเสียชีวิต
เปนจํานวนมาก พอมันถูกตรึงดวยเงื่อนไขทั้งสองฝาย 
จึงเริ่มรบดวยปนใหญ ยิงขามไปขามมา สุดทายพอ

ไปไหนไมได ก็ขุดเปนแนวสนามเพลาะ เพราะฉะน้ัน
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 มีสภาวะเหมือนสงครามที่อยูกับท่ี 
ในแนวรบดานตะวันตกนี่ยาวมาก ยาวแทบจะขาม
ประเทศเลยละ พอสงครามตรึงอยูกับที่ ทําใหสงคราม
ยาวโดยเงื่อนเวลา พอถึงฤดูหนาว หิมะตก พอฤดูหนาว
เริม่หมด หิมะละลายเปนนํา้แขง็ คนอยูไมไดเลย เปนหลมุ
เปนบอไปหมด มันก็มีคําถามวาแลวจะรบกันอยางไร 
คําตอบแรกอยูในวงการปศุสัตวคือ ลวดหนาม คําตอบ
ที่สองมาจากปศุสัตวอีกคือ รถแทร็กเตอรไถนา เมื่อ
ตัวลอรถแทร็กเตอรไถนาที่เราเรียกดวยภาษาไทยวา 
‘ลอตะขาบ’ รถทีใ่ชในปศสุตัวมกีารเริม่ทดลองในอังกฤษ
เปนความลับในชือ่ ‘tank’ เพราะฉะนัน้รถทีผ่ลติออกมาคอื
เอารถทีใ่ชในฟารมมา แลวเอาปนมาประกอบตดิตัง้ แลว
ลอเปลีย่นจากลอยางเพ่ือทีจ่ะเคลือ่นท่ีในพ้ืนทีท่ีเ่ปนหลมุ
เปนบอ นี่คือกําเนิดของรถถัง เพราะฉะนั้นสงครามที่เคย
ถูกตรึงไวดวยแนวสนามเพลาะก็เริ่มเปลี่ยน รวมถึงการ
กําเนิดอีกอยางหน่ึงคอื อากาศยาน ซึง่เริม่บนิขามพ้ืนทีไ่ด 
สงครามเกิดป 1914 พอป 1915-16 เครื่องบินเริ่มเขา
ทําการรบจรงิๆ แลว สงครามท่ีเคยถูกตรงึก็เริม่เปลีย่นเปน
ลกัษณะสงครามโลก เพราะบรรดาผูเก่ียวของมอียูทัว่โลก 

พูดงายๆ คือรัฐอาณานิคมเขาสงครามดวย พ้ืนท่ีรอบ
สยามก็มีปญหา เพราะรอบสยามดานหนึ่ง ถาเรียกแบบ
ยุคอาณานิคม เราใชคําวา บริติชอินเดีย คือรวมตั้งแต
ปากีสถานจนถึงพมา อีกฝงหนึ่งคือ เฟรนชอินโดไชนา 
รวมอินโดจีนท้ังหมด เมื่อรัฐเจาอาณานิคมเขาสงคราม
หมด สยามก็อยูในภาวะที่ตองนั่งดูวา แลวทายท่ีสุด
เราจะตัดสินใจอยางไร

สยามในห้วงสงครามโลก 
ในบรบิทของสยามนาสนใจ เนือ่งจากในหลวงรัชกาลที ่ 6 
ทรงเปนนักเรียนเกาอังกฤษ ทรงจบโรงเรียนนายรอย
ทหารบกแซนดเฮิรสต บรรจุเขารับราชการในกองทัพ
องักฤษมากอน นอกจากนัน้ พระองคทานเสดจ็ไปองักฤษ
ตั้งแตพระชนมพรรษา 13 ป และประทับอยูท่ีน่ันนาน
พอสมควร อีกพระองคหนึ่ง คือเจาฟาจักรพงษภูวนาถฯ 
ทานทรงเปนศิษยเกาโรงเรียนนายรอยรัสเซีย เทากับวา
เรามสีมาชกิราชวงศระดับสงูทีเ่ปนฝายสมัพันธมติร แตเรา
ก็มขุีนนางคนในสายทหารในราชสาํนกัท่ีเปนฝายเยอรมนั
คือ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต ทรงจบการศึกษา
ที่เยอรมนี สวนคนในสยามไมชอบฝรั่งเศส เพราะเราเพิ่ง
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ผานวิกฤตการณกับฝรัง่เศสในสมยัรชักาลท่ี 5 มาไมนาน 
เราจึงมีความรูสึกที่ดีกับเยอรมนี หรือพูดงายๆ วาสยาม
ไมเคยมีปญหากับเยอรมนีมากอน 
 แตกษตัรยิองักฤษทรงตัง้พระยศแดรชักาลท่ี 6 เปน
จอมพลในกองทัพอังกฤษ และถาเรายอนกลับไปอาน
บันทึกหลายๆ สวน เราจะเห็นคําตอบสวนหนึ่งอยูใน
บันทึกของ ดร. ฟรานซิส บี. แซร (Francis B. Sayre) 
หรือพระยากัลยาณไมตรี ซึ่งมีบทบาทมากในชวงหลัง
สงคราม (ในบันทึก) บอกวาจริงๆ สยามอยากประกาศ
สงครามกอน แตตดิขดัดวยทีส่ยามมคีนตางชาตอิยูเปน
จาํนวนมาก เราตองการความมัน่ใจ ผมคิดวาความมัน่ใจ
ใหญที่สุดของรัฐบาลของรัชกาลที่ 6 คือ การประกาศ
สงครามของสหรัฐอเมริกา ที่เขารวมในเดือนเมษายน 
ป 1917  คาํประกาศสงครามของสหรฐัฯ ตอบโจทยใหญ
โจทยหนึ่งคือ เยอรมนีแทบจะไมมีโอกาสชนะแลว เมื่อ
สหรฐัฯ ตดัสนิใจเขาสงคราม ผมคดิวาตอบโจทยชดั และ
ในโจทยทีช่ดั ผมคดิวามนัรวมถึงความมัน่ใจของในหลวง
รัชกาลที่ 6 ในปลายเดือนมิถุนายน 1917 (พ.ศ. 2460) 
จงึทรงเรยีกประชมุลบั แลวตรสัวาสยามจะอยูเปนกลาง
ไมไดแลว เพราะเมื่อสงครามสงบ สยามจะไมไดอะไร

สยามประกาศเข้าร่วม ‘มหาสงคราม’
22 กรกฎาคม ป 1917 สยามประกาศเขารวมสงคราม 
รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศลงนามตอนเที่ยงคืนของคืน
วันท่ี 21 กรกฎาคม ก็เลยตองถือเปนวันท่ี 22 โดยปรยิาย 
ผมไมแนใจเรื่องฤกษยาม แตในมิติความมั่นคงท่ี
พระองคทานทรงตัดสินพระราชหฤทัยประกาศใน
ตอนเที่ยงคืน เพราะทรงตองการคุมสถานการณกอน
รุงเชาใหอยู เพราะถาขาวหลุด กลุมท่ีนิยมเยอรมนีหรือ
คนเยอรมันในสยามจะกอเหตุ เพราะฉะน้ันพระองค
ทานมีเวลาเพียง 6 ชั่วโมงกอนรุงสางคือ เท่ียงคืนถึง 
6 โมงเชาเพื่อคุมสถานการณ
 นั่นหมายความวาคืนน้ันเจาหนาท่ีสยามตองเขา
ควบคมุคนเยอรมนัทันที 6 ชัว่โมงเปนเวลาวิกฤตท่ีจะตอง
คมุสถานการณใหได แลวก็โชคดตีามท่ีเราทราบกันทาง
ประวัติศาสตรวารัฐบาลคุมสถานการณไวไดหมด
 ในการประกาศสงครามวนัน้ัน เรายังไมตัดสนิใจวา
เราจะทําอะไรบางนะครับ ในการประกาศก็มี 2 ตัวเลือก
จะอยูเฉยๆ โดยประกาศวาเราเขาสงคราม หรอืประกาศ
แลวตัดสินใจสงกําลังเขาไปรวม ในที่สุดเราตัดสินใจ
สงกองทหารบกรถยนต กองพันทหารบก และหนวย
พยาบาล 
 ปากนํ้าในป 1893 (พ.ศ. 2436) เรารบกับฝรั่งเศส
ที่ปอมพระจุลจอมเกลา แตป 1918 ตรงปากนํ้า ณ จดุ
เดยีวกัน กลบัเปนปากนํา้ท่ีเราสงทหารขึน้เรอืเพ่ือไปชวย
ฝร่ังเศสรบ ผมเรียกเหตุการณชุดน้ีวา ‘ทวิภพท่ีปากน้ํา’
 หลังจากเรือเดินทางไปถึงมารกแซย  พอถึงก็
แยกกาํลงัทหารไป ฝงที่จะเปนนักบินก็ไปฝก ใครจะฝก
หนวยรบอืน่ก็ไปฝก นกับนิเปนกลุมท่ีมกีารฝกบนิยาวนาน

พอสมควร กวาจะฝกเสรจ็ก็ตนป 1919 แตสงครามสงบ
ตอนเดือนพฤศจิกายน 1918 นักบินสยามท่ีถูกสงไป
ทั้งหมดจึงไมไดรวมรบ ตางกับหนวยรบภาคพื้นดินที่ฝก
แลวเขาไปรบจรงิ เราไปอยูกับฝรัง่เศสในหนาทีข่องกองพัน
ขนสง เพราะเราทําหนาที่ขับรถ ควบคุมรถ เคลื่อนกําลัง
ใหฝรั่งเศส ที่นาสนใจก็คือวา แมสงครามจะสงบในวันที่ 
11 พฤศจิกายน ป 1918 ก็จริง แตทางฝรั่งเศสขอใหเรา
อยูตออกี รถยนตทีข่บัโดยทหารของสยามขามพรมแดน
ของฝรั่งเศสเขาไปถึงเยอรมนี เพราะแมสงครามจะสงบ
จริง แตการลงนาม ‘สนธิสัญญาแวรซาย’  ยังไมเกิดขึ้น 
ตอนนัน้ฝรัง่เศสจงึเตรยีมรบตอ กองรถยนตของเราจงึขาม
พรมแดนไปลึกพอสมควร จนในที่สุดเยอรมนีลงนามใน
สนธิสัญญาแวรซาย เราถึงหยุดบุก แลวก็ไดรับคําสั่ง
ใหกลับไปตั้งกองท่ีเมืองรอนสตัดด แล ะไดรับคําสั่งให
เตรียมเดินทางเขาปารีสเพื่อสวนสนามฉลองชัยชนะ

สยามกับผลพวงของการเข้าร่วม ‘มหาสงคราม’
เรื่องแรก เราไดสวนสนาม นี่เปนเรื่องใหญนะครับ 
เพราะเทากับเปนการบงบอกสถานะของรัฐสยาม
ในเวทีโลก เพราะประเทศทีช่นะสงครามเทานัน้ถึงจะมสีทิธิ
สวนสนามผานประตูชัยท่ีปารีส จากนั้นก็ไดรับคําสั่งให
เตรียมเดินทางไปสวนสนามตอที่ลอนดอน แตเราไมได
สงกําลงัทหารไปเต็มอตัรา แลวก็ไปสวนสนามอกีท่ีทีค่น
ไมคอยไดพูดถึงคือ บรัสเซลส  ประเทศเบลเยียม เพราะ
ฉะน้ันทหารอาสาจากสยามไดสวนสนามท้ังสิ้น 3 ครั้ง
การไดสวนสนามเปนการบงบอกสถาน ะของความเปน
ประเทศสมัยใหมท่ีกําลังจะมีบทบา ทในเวทีโลก เพราะ
เอเชียมีประเทศที่เขารวมสงครามทั้งหมด 3 ประเทศคือ 
จีน ญี่ปุน และสยาม แตเราเปนประเทศเดียวที่สงทหาร
เขาไปรบ เพราะที่เหลือเขาสงคนไ ปรบในพ้ืนท่ีของเขา 
แลวประเทศเอเชียอื่นๆ อยางเวียดนาม เขารบในฐานะ
ท่ีไปชวยเจาอาณานคิม (ฝรัง่เศส) แตสยามไปรบในฐานะ
ที่เปนประเทศเอกราช การสวนสนามจึงเปนเรื่องใหญ 
และเราก็ไดเอาธงไตรรงคของเราไปสูยุโรป เพราะแตเดมิ
เราไมมีธงชาติ มีแตธงรูปชางเผือก แตพอตองออก
สนามรบ เขาจะมีขอตกลงหรือระเบีย บประจํารถวา 
รถคันแรกของขบวนทหารสยามจะตองปกธงไตรรงคไว 
เพราะขบวนรถเมื่อเขาสูสนามรบจะ ถูกแยกยอยไปอีก 
เน่ืองจากไมสามารถจัดขบวนใหญไดเพราะอันตราย 
ดังนั้นทุกขบวนยอยจะมีธงไตรรงค ปกไวเลย ในหลวง
รัชกาลท่ี 6 มีพระราชดําริวาธงต องมีความเปนสากล 
จงึไมตองสงสยัวาทาํไมสถึีงเหมอืนกันกับฝรัง่เศส เพราะ
เราไดรับอิทธิพลมาจากยุโรป หรือฝรั่งเศส 
 เรือ่งท่ีสอง ราชสาํนกัมคีวามหวังทีจ่ะแกสนธิสญัญา
ที่ไมเปนธรรมทั้งหมด ซึ่งเริ่มทําในป 1855 หรือที่เราคุน
ในชือ่ สนธิสญัญาเบาวรงิ ทีเ่ราทาํกับองักฤษ ตอนน้ันเรา
เสียเปรียบมาก เพราะตนแบบของสนธิสัญญ าเบาวริง
มาจากสนธิสัญญานานกิง ท่ีอังกฤษทํากับจีนหลังจาก
สงครามฝน ดังนัน้เมือ่เราทาํสนธิสญัญาเบาวรงิ ก็มคีวาม
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ผานวิกฤตการณกับฝรัง่เศสในสมยัรชักาลที ่5 มาไมนาน 
เราจึงมีความรูสึกที่ดีกับเยอรมนี หรือพูดงายๆ วาสยาม
ไมเคยมีปญหากับเยอรมนีมากอน 
 แตกษตัริยองักฤษทรงตัง้พระยศแดรชักาลท่ี 6 เปน
จอมพลในกองทัพอังกฤษ และถาเรายอนกลับไปอาน
บันทึกหลายๆ สวน เราจะเห็นคําตอบสวนหนึ่งอยูใน
บันทึกของ ดร. ฟรานซิส บี. แซร (Francis B. Sayre) 
หรือพระยากัลยาณไมตรี ซึ่งมีบทบาทมากในชวงหลัง
สงคราม (ในบันทึก) บอกวาจริงๆ สยามอยากประกาศ
สงครามกอน แตติดขดัดวยทีส่ยามมคีนตางชาติอยูเปน
จาํนวนมาก เราตองการความมัน่ใจ ผมคิดวาความมัน่ใจ
ใหญที่สุดของรัฐบาลของรัชกาลที่ 6 คือ การประกาศ
สงครามของสหรัฐอเมริกา ที่เขารวมในเดือนเมษายน 
ป 1917  คาํประกาศสงครามของสหรฐัฯ ตอบโจทยใหญ
โจทยหนึ่งคือ เยอรมนีแทบจะไมมีโอกาสชนะแลว เมื่อ
สหรัฐฯ ตดัสินใจเขาสงคราม ผมคิดวาตอบโจทยชดั และ
ในโจทยทีช่ดั ผมคดิวามนัรวมถึงความมัน่ใจของในหลวง
รัชกาลที่ 6 ในปลายเดือนมิถุนายน 1917 (พ.ศ. 2460) 
จงึทรงเรยีกประชมุลบั แลวตรสัวาสยามจะอยูเปนกลาง
ไมไดแลว เพราะเมื่อสงครามสงบ สยามจะไมไดอะไร

สยามประกาศเข้าร่วม ‘มหาสงคราม’
22 กรกฎาคม ป 1917 สยามประกาศเขารวมสงคราม 
รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศลงนามตอนเที่ยงคืนของคืน
วันท่ี 21 กรกฎาคม ก็เลยตองถือเปนวันท่ี 22 โดยปรยิาย 
ผมไมแนใจเรื่องฤกษยาม แตในมิติความมั่นคงท่ี
พระองคทานทรงตัดสินพระราชหฤทัยประกาศใน
ตอนเที่ยงคืน เพราะทรงตองการคุมสถานการณกอน
รุงเชาใหอยู เพราะถาขาวหลุด กลุมท่ีนิยมเยอรมนีหรือ
คนเยอรมันในสยามจะกอเหตุ เพราะฉะน้ันพระองค
ทานมีเวลาเพียง 6 ชั่วโมงกอนรุงสางคือ เท่ียงคืนถึง 
6 โมงเชาเพื่อคุมสถานการณ
 นั่นหมายความวาคืนนั้นเจาหนาท่ีสยามตองเขา
ควบคมุคนเยอรมนัทันที 6 ชัว่โมงเปนเวลาวิกฤตทีจ่ะตอง
คมุสถานการณใหได แลวก็โชคดตีามท่ีเราทราบกันทาง
ประวัติศาสตรวารัฐบาลคุมสถานการณไวไดหมด
 ในการประกาศสงครามวนัน้ัน เรายังไมตดัสนิใจวา
เราจะทําอะไรบางนะครับ ในการประกาศก็มี 2 ตัวเลือก
จะอยูเฉยๆ โดยประกาศวาเราเขาสงคราม หรอืประกาศ
แลวตัดสินใจสงกําลังเขาไปรวม ในที่สุดเราตัดสินใจ
สงกองทหารบกรถยนต กองพันทหารบก และหนวย
พยาบาล 
 ปากนํ้าในป 1893 (พ.ศ. 2436) เรารบกับฝรั่งเศส
ที่ปอมพระจุลจอมเกลา แตป 1918 ตรงปากนํ้า ณ จดุ
เดยีวกัน กลับเปนปากนํา้ท่ีเราสงทหารขึน้เรอืเพ่ือไปชวย
ฝร่ังเศสรบ ผมเรียกเหตุการณชุดน้ีวา ‘ทวิภพท่ีปากน้ํา’
 หลังจากเรือเดินทางไปถึงมารกแซย  พอถึงก็
แยกกาํลงัทหารไป ฝงที่จะเปนนักบินก็ไปฝก ใครจะฝก
หนวยรบอืน่ก็ไปฝก นกับนิเปนกลุมท่ีมกีารฝกบนิยาวนาน

พอสมควร กวาจะฝกเสรจ็ก็ตนป 1919 แตสงครามสงบ
ตอนเดือนพฤศจิกายน 1918 นักบินสยามท่ีถูกสงไป
ทั้งหมดจึงไมไดรวมรบ ตางกับหนวยรบภาคพื้นดินที่ฝก
แลวเขาไปรบจรงิ เราไปอยูกับฝรัง่เศสในหนาทีข่องกองพัน
ขนสง เพราะเราทําหนาที่ขับรถ ควบคุมรถ เคลื่อนกําลัง
ใหฝรั่งเศส ที่นาสนใจก็คือวา แมสงครามจะสงบในวันที่ 
11 พฤศจิกายน ป 1918 ก็จริง แตทางฝรั่งเศสขอใหเรา
อยูตออกี รถยนตทีข่บัโดยทหารของสยามขามพรมแดน
ของฝรั่งเศสเขาไปถึงเยอรมนี เพราะแมสงครามจะสงบ
จริง แตการลงนาม ‘สนธิสัญญาแวรซาย’  ยังไมเกิดขึ้น 
ตอนนัน้ฝรัง่เศสจงึเตรยีมรบตอ กองรถยนตของเราจงึขาม
พรมแดนไปลึกพอสมควร จนในที่สุดเยอรมนีลงนามใน
สนธิสัญญาแวรซาย เราถึงหยุดบุก แลวก็ไดรับคําสั่ง
ใหกลับไปต้ังกองท่ีเมืองรอนสตัดด แล ะไดรับคําสั่งให
เตรียมเดินทางเขาปารีสเพื่อสวนสนามฉลองชัยชนะ

สยามกับผลพวงของการเข้าร่วม ‘มหาสงคราม’
เรื่องแรก เราไดสวนสนาม นี่เปนเรื่องใหญนะครับ 
เพราะเทากับเปนการบงบอกสถานะของรัฐสยาม
ในเวทโีลก เพราะประเทศทีช่นะสงครามเทาน้ันถึงจะมีสทิธิ
สวนสนามผานประตูชัยท่ีปารีส จากนั้นก็ไดรับคําสั่งให
เตรียมเดินทางไปสวนสนามตอที่ลอนดอน แตเราไมได
สงกําลงัทหารไปเต็มอตัรา แลวก็ไปสวนสนามอกีท่ีทีค่น
ไมคอยไดพูดถึงคือ บรัสเซลส  ประเทศเบลเยียม เพราะ
ฉะนั้นทหารอาสาจากสยามไดสวนสนามท้ังสิ้น 3 ครั้ง
การไดสวนสนามเปนการบงบอกสถาน ะของความเปน
ประเทศสมัยใหมท่ีกําลังจะมีบทบา ทในเวทีโลก เพราะ
เอเชียมีประเทศที่เขารวมสงครามทั้งหมด 3 ประเทศคือ 
จีน ญี่ปุน และสยาม แตเราเปนประเทศเดียวที่สงทหาร
เขาไปรบ เพราะที่เหลือเขาสงคนไ ปรบในพ้ืนท่ีของเขา 
แลวประเทศเอเชียอื่นๆ อยางเวียดนาม เขารบในฐานะ
ท่ีไปชวยเจาอาณานคิม (ฝรัง่เศส) แตสยามไปรบในฐานะ
ที่เปนประเทศเอกราช การสวนสนามจึงเปนเรื่องใหญ 
และเราก็ไดเอาธงไตรรงคของเราไปสูยุโรป เพราะแตเดิม
เราไมมีธงชาติ มีแตธงรูปชางเผือก แตพอตองออก
สนามรบ เขาจะมีขอตกลงหรือระเบีย บประจํารถวา 
รถคันแรกของขบวนทหารสยามจะตองปกธงไตรรงคไว 
เพราะขบวนรถเมื่อเขาสูสนามรบจะ ถูกแยกยอยไปอีก 
เนื่องจากไมสามารถจัดขบวนใหญไดเพราะอันตราย 
ดังนั้นทุกขบวนยอยจะมีธงไตรรงค ปกไวเลย ในหลวง
รัชกาลท่ี 6 มีพระราชดําริวาธงต องมีความเปนสากล 
จงึไมตองสงสยัวาทาํไมสถึีงเหมอืนกันกับฝรัง่เศส เพราะ
เราไดรับอิทธิพลมาจากยุโรป หรือฝรั่งเศส 
 เรือ่งท่ีสอง ราชสาํนกัมคีวามหวังทีจ่ะแกสนธิสญัญา
ที่ไมเปนธรรมทั้งหมด ซึ่งเริ่มทําในป 1855 หรือที่เราคุน
ในชือ่ สนธิสญัญาเบาวรงิ ทีเ่ราทาํกับองักฤษ ตอนน้ันเรา
เสียเปรียบมาก เพราะตนแบบของสนธิสัญญ าเบาวริง
มาจากสนธิสัญญานานกิง ท่ีอังกฤษทํากับจีนหลังจาก
สงครามฝน ดงันัน้เมือ่เราทาํสนธิสญัญาเบาวรงิ ก็มคีวาม
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 เรื่องท่ีสาม เปนเรื่องที่ถูกพูดถึงน อยมากในสังคม
ไทยก็คอื เราไดเขารวมเปนสมาชกิผูกอต้ังสนันิบาตชาติ 
การเขารวมเปนสมาชกิฯ  เสมอืนเปนการเปดบทบาทใหม
ของสยามในเวทีโลกเชนกัน หรือถาจะใชก็ คือ เปนการ
เปดหนาของการทูตสมัยใหมของสยาม แปลว าผูแทน
ของสยามไดนั่งในเวทีของรัฐมหาอํานาจในยุ โรปเลย 
ถาถอยกลบัไปในยุครชักาลที ่5 ภาพน้ันแทบเปนไปไมได
เลย สถานะของสยามในเวลานั้นจึงเทาเทียมกับบรรดา
รัฐมหาอํานาจในยุโรป 
 เรื่องที่สี่ ทําใหทหารของสยามสวนหนึ่งเปนทหาร
สมัยใหม เพราะมีประสบการณจากการรบในยุโรป 

การศกึษาสงครามโลกเพ่ือเรยีนรูเ้รือ่งความมัน่คง 

สงครามโลกครั้งท่ี 1 คือสิ่งท่ีคนยุคเกาเรียกวา ‘มหา
สงคราม’ เพราะไมคดิวาจะมสีงครามใหญขนาดนีอ้กีแลว
จินตนาการของคนยุคน้ันมันเปนสงครามโลกคร้ังแรก 
ดงัน้ันคนท่ีสนใจสงครามโลกจะเหน็ไดวา ในรานหนังสอื
ปจจบุนัน้ีก็ยังมหีนงัสอืเรือ่งสงครามโลกคร้ังที ่1 ออกวาง
ขาย ทัง้ๆ ท่ีสงครามโลกสงบไปนานแลว เหตผุลเพราะวา
เรื่องนี้ยังเปนปญหาการวิเคราะหท่ีไมสิ้นสุดใน 100 ป 
คําถามสําคัญคือ อะไรกันแนที่เปนสาเหตุของสงคราม 
วันนี้ยังถกกันอยูเลย ถามวาเราเรียนรูเพ่ืออะไร ก็เพื่อ
ตอบวา วนัน้ีตวัแบบความขดัแยงของสงครามโลกครัง้ที ่1
มันอาจจะใกลเคียงกับคนยุคเรานะ เชน รัฐมหาอํานาจ
ใหมกับเกาปะทะกันในเชงิผลประโยชน  แลวก็มปีระเดน็
ทับซอนกันอยู เชน ปญหาชาติพันธุ ถาคิดอยางนี้ผมก็
ไมกลาใชคาํวาประวัติศาสตรซํา้รอยนะแตอาจจะทาํให
เราตองหวนคิดเปรียบเทียบบริบทใน 100 ป ของความ
ขดัแยงโลกวามอีะไรใกลเคยีงกันไหม ในฐานะคนท่ีสนใจ
ประวัติศาสตรสงคราม ผมวามันก็ใกลเคียงกันนะ มหา-
อํานาจเกาวันนี้ก็คือสหรัฐฯ และยุโรป สวนมหาอํานาจ
ใหมก็คือจีน 

จากยุคที่ ใช้กําลังทหารในการล่าเมืองขึ้น สู่
แสนยานุภาพแห่ง ‘Soft Power’ 
สัญลักษณของสงครามในปจจุบันมีมากกวาปน เพราะ
ปนเปนสิง่ทีห่ยาบทีส่ดุแลว ไมอยากจะพูดวามนัลาสมยั
ไปแลว อาวุธท่ีเราคิดไมถึงมันอยูในสมารตโฟนของ
พวกเรานีแ่หละ เพราะโลกสมยัใหมทกุอยางเปนเรือ่งของ
ความสมารต หรอือจัฉรยิะทีส่ามารถเขาถึงประเทศอืน่ๆ
ไดจึงมีคําวาซอฟตพาวเวอร ดังนั้นสิ่งที่เราพูดถึงในโลก
ของสงครามมันคือ ฮารดพาวเวอร คือการรบ แตวันน้ี
ซอฟตพาวเวอรนากลัวกวา เพราะมันอยูในแรนซัมแวร 
มลัแวร ตางๆ เพราะฉะนัน้สงครามในโลกสมยัใหมอาจจะ
ไมตองใชกําลังขนาดใหญ เหมือนที่เกิดในสงครามโลก
ครั้งที่ 1 และ 2 อีกตอไปแลว เราอาจจะทําสงครามและ
รบกันบนส นามไซเบอร ไวรัสคอมพิวเตอรน่ีแหละคือ
ขาศกึทีแ่ทจรงิ ดงัน้ันโจทยสมยัใหมจงึไมใชเร่ืองสงคราม
กอการราย แตเปนบรบิทของสญัลกัษณเชงิอาํนาจ วันน้ี
ตัวอยาง ท่ีชัดของซอฟตพาวเวอร คือ K-Pop ท้ังหลาย
เมือ่กอนซอฟตพาวเวอรคอืวัฒนธรรมแบบฝร่ัง ฮอลลวูีด 
หรอืญ่ีปุน แตเกาหลเีปลีย่นแปลงเรว็มาก ตัง้แตป 1950 
ทีเ่กิดสงครามเกาหลแีลวไทยไปชวยรบ จนตอนนีเ้กาหลี
สงออกวั ฒนธรรมไปแลว เราตองยอมรับวาอํานาจ
สมัยใหมอาจเปนเรื่องที่จับตองไมได แตเราตองแบกไว
ในตัวก็คืออยูในสมารตโฟน เปนอํานาจที่ผูกพันกับชีวิต
เรามากเหลือเกิน จนผมสงสัยวาปจจัยที่ 5 ของชีวิตคน
ทุกวันน้ีคือโทรศัพทมือถือ ไมใชรถยนต  เพราะวันไหน
ไมมีมือถืออยูกับตัวแลวใจไมดี พอทุกอยางมันผูกกับ
สมารตโฟนหมด ชวิีตเราก็จะผกูอยูกับซอฟตแวร ประวัติ
เรา หรือ ขอมูลใดๆ ท้ังหมดก็จะอยูในน้ัน ดังน้ันซอฟต
พาวเวอรอยางโทรศัพทมือถือก็เปนอาวุธไดเชนกัน 

เสียเปรี ยบ เพราะเปนการยอมรับอิทธิพลของตะวันตก
โดยหวังวาเราจะไมเผชิญปญหาขนาดใหญกวา อยาง
การเสียเ อกราช การท่ีเรายอมใหเซอรจอหน เบาวริง 
เขามากาํหนดเพดานภาษทีีเ่ราเสยีเปรยีบ เชน รอยชกั 3
หรือรอยละ 3 และเรือ่งสทิธิสภาพนอกอาณาเขต พูดงายๆ
วาเปนเรือ่งของการทีต่ะวันตกไมรบัเงือ่นไขของกฎหมาย
สยาม เพรา ะมองวาไมเปนมาตรฐาน เมื่อเราตั ดสินใจ
เขาสูสงครามโลกครั้งที่ 1 เราก็ตองตระหนักอีกมุมหนึ่ง
ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 คือ พระองคทรงพยาย ามสราง
กฎหมายสยามใหเปนมาตรฐานสากล ประเทศตะวันตก
ถึงจะยอมรบั ดังนัน้เมือ่เราไดแกสนธิสญัญาทีไ่มเสมอภาค
หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เปนเพราะเราปรบัระบบกฎหมาย
ใหเปนมาตรฐานดวย 
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พาเที่ยว Valparaíso ประเทศชิลี - บ้านบนดอย
ที่มีแต่สี สี แล้วก็สี

C H I L E

เมื่อพูดถึงประเทศท่ีชื่อสั้นแต่แนวชายฝั่ งทะเลยาว
อย่างชิลี สิ่งแรกที่คนนึกถึงมักจะแตกต่างกัน
ออกไป บางคนนกึถงึสถานทีท่อ่งเท่ียวชือ่ดงัอย่าง
พาตาโกเนยี หรือเกาะอสีเตอร์ บางคนเคยไดย้นิช่ือ
กวีเจ้าของรางวัลโนเบลอยา่ง ปาโบล เนรดูา บางคน
จําได้เพียงหน้าประวัติศาสตร์ทางด้านการเมือง
ช่วงทศวรรษ 1970 ที่ไม่ค่อยสวยหรู

 แตจะมีใครรู บางวา ชิลีเปนอีกหนึ่งประเทศท่ี
โดงดังเรื่องสตรีทอารต
 จริงอยูว าสตรีทอารตถือกําเนิดข้ึนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แตเพียงเวลาไมนาน วัฒนธรรมการ
ขีดเขียนระบายสีลงบนผนังก็เดินทางมาถึงทวีป
อเมริกาใตในที่สุด
 ขอมูลในอินเทอรเน็ตสวนใหญระบุตรงกันวา 
สตรีทอารตในชิลีเกิดขึ้นในรูปแบบการแสดงความ
คิดเห็นอยางโจงครึ่ม แตเงียบเชียบ และปลอดภัย 
ภายใตการปกครองของรัฐบาลทหารของนายพล
ออกุสโต ปโนเชต (Augusto Pinochet)
 ขณะท่ีคนทองถ่ินบางคนก็เลาวา สตรทีอารตในชลิี
เริม่ตนหลงัแผนดินไหวครัง้ใหญในป 1980 (ซึง่โดยสถิติ
แลวก็ดจูะมถ่ีีจนนาตกใจ) ในขณะท่ีชาวเมอืงกําลงัชวย
กันฟนฟูซอมแซมบานเมืองนั้น ปาโบล เนรูดา กวีและ
ฮีโรชื่อดังของชิลีก็ไปชักชวนเพ่ือนศิลปนจากหลาย
ประเทศใหมาชวยกันวาดภาพบนผนัง เพ่ือเพ่ิมขวัญ
และกําลังใจใหชาวบาน 
 แตไมวาวฒันธรรมสตรทีอารตในชลิจีะเริม่ตนดวย
วิธีไหน อกีไมก่ีทศวรรษถัดมา ศลิปนในชิลีก็เร่ิมจับทาง
ของตวัเองได แลวก็คอยๆ พัฒนากลายมาเปนลกัษณะ
สตรทีอารตแบบทีเ่ห็นในปจจุบนั
 นอกจากเมืองหลวงอยางซานตอิาโกแลว อีกเมอืง
ทีม่สีตรทีอารตใหดทุูกหวัมมุตกึคอื บลัปาราอโีซ (Val-
paraíso) ครับ

VALPA-
RAISO 
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 เมืองทาริมทะเลท่ีอยูหางจากซานติอาโกดวยรถบัส
ไมกี่ชั่วโมงนี้ เดิมทีเปนเมืองที่เรือทุกลําตองหยุดพักกอน
เดินทางตอไปสหรัฐอเมริกาในสมัยตื่นทอง แตหลังจาก
คลองปานามาถูกขุดข้ึนในป ค.ศ. 1914 การเดินทางออม
ทวีปอเมริกาใตก็ไมจําเปนอีกตอไป ทําใหบัลปาราอีโซ
ไมใชเมอืงท่ี ‘ตองแวะ’ และเมอืงก็เขาสูยุคถดถอย จนกระทัง่
การมาถึงของวฒันธรรมสตรีทอารต ที่ทําใหบลัปาราอโีซ
กลับมามีที่ยืนในสายตาของนักเดินทางอีกครั้ง
 แรกพบสบตา หากยืนมองเมอืงบลัปาราอโีซจากระยะ
ไกล จะเหน็วาเมอืงน้ีประกอบขึน้จากเนนิเลก็ๆ เรยีงตดิกัน 
หลายคนจึงเปรียบเทียบเมืองนี้เหมือนซานฟรานซิสโก
ของอเมริกา
 เมื่อเหยียบยางเขาไปดูใกลๆ คุณจะเริ่มสังเกตเห็น
ไดวาบานแตละหลงัเปนคนละสกัีน ท่ีเปนแบบน้ันเพราะ
แรกเริ่มเดิมทีบานแตละหลังใชสีที่เหลือจากการทาสีเรือ 
เมื่อสีมีไมพอ บานท่ีติดกันก็พลอยมีสีท่ีไมเหมือนกัน
ไปดวย ตอมาผูใหญของเมอืงบลัปาราอโีซเริม่มองเหน็วา
นี่คือจุดขายของเมือง ปจจุบันจึงมีขอตกลงวา รัฐจะชวย
จายคาสีทาบานใหครึ่งหนึ่ง ถาคุณตกลงวาจะทาสีบาน
ใหไมเหมือนกัน
 แตไมใชแคสีท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดเดนชัดใน
บลัปาราอโีซหรอกครบั สิง่ท่ีโชวตวัอยูแทบทกุผนัง มมุตกึ 
บันได คือศิลปะอะไรสักอยาง ซึ่งมีตั้งแตการขีดเขียน
ธรรมดา ภาพวาดสีฉูดฉาด กระเบื้องโมเสก ไปจนถึงการ
ใชหิน ตนไม หรือวัสดุอื่นๆ ประกอบใหเปนรูปภาพขึ้นมา 
เรยีกไดวาเปนสวรรคของผูคลัง่ไคลในศลิปะอยางแทจรงิ
 ในบลัปาราอโีซโดยเฉพาะเขตทีไ่ดรบัการขึน้ทะเบยีน
เปนมรดกโลก (UNESCO World Heritage) อยาง Cerro 
Concepción และ Cerro Alegro เปนจุดเริ่มตนที่ดี
สําหรับการเดินเลนดูงานศิลปะบนผนัง แถวนี้มีพ้ืนท่ีท่ี
ไมถูกปกคลมุดวยงานศลิปะอะไรสกัอยางนอยมาก นาจะ
มีตึก Radio Portales เพียงตึกเดียวเทาน้ันแหละที่เปน
สีเทาเรียบเนียนทั่วกัน ซึ่งเพ่ือนชาวบลัปาราอโีซกระซิบ
กับเราวาเปนเพราะเขาทาสทัีบลงไปใหมทุกวัน ทําใหโดย
สถิติแลวมันเปนตึกที่มีคนมาขีดเขียนมากที่สุด
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FYI
• เดนิทางไปบลัปาราอโีซจากซานต-ิ
อาโกได ้ โดยการนัง่รถบัสจากทา่รถ
ท่ีตดิกบัสถานรีถไฟใตด้นิ Univer-
sidad de Santiago หรอื Pajaritos
• รถบสัระหว่างสองเมอืงใชเ้วลาราว 
2 ชัว่โมง ทาํใหส้ามารถจดัทรปิไปเชา้
เยน็กลับจากซานตอิาโกได ้ แตถ้่าจะ
คา้งคนืทีบ่ลัปาราอีโซก็ไมผ่ดิกติกา
• ศิลปินสตรีทอาร์ตขึ้นช่ือของ
บัลปาราอีโซท่ีน่าไปช่ืนชมผลงานมี
หลายคน ทีพ่บเหน็ชิน้งานไดบ้อ่ย เชน่ 
Culli Mangui, Un Kolor Distinto, 
Anis, Daniel Marceli, Inti เป็นต้น
• มทีวัรเ์ดินชมสตรทีอารต์ให้เลือก
เข้าร่วมหลายทัวร์ บางทัวร์ถึงข้ัน
พาไปลงไม้ลงมือละเลงสีบนผนัง
ดว้ยตัวเอง

 สาํหรบันักเท่ียวชมสตรทีอารตมอืใหม หากอยากลอง
เสพความแตกตางของสรรพสทีีอ่ยูบนกําแพง ใหลองแบง
ประเภทแลวสอดสายสายตามองหาแบบ ‘ศลิปะ’ ดงันีค้รบั
 แท็กส (Tags) - คือการเขียนคํา ชื่อ หรือตัวยออะไร
สักอยางลงไปดวยสีเดียวในบริเวณท่ีเขาถึงยาก ลอง
พยายามอานตวัอกัษรท่ีวาด ูแลวจะพบวาสนกุมาก เพราะ
มันไมงายเทาไร ท่ีเปนแบบนี้เพราะอิทธิพลการเขียนให 
‘มรีอยหยักมากท่ีสดุเทาท่ีจะทําได’ ตามแบบฉบบัปชาเซา 
(Pichação) ของชาวบราซิล
 โทรวอพัส (Throw Ups) - ก็คอืแทก็สแบบใชสสีเปรย
พนสองส ีมลีกัษณะเปนอกัษรตวัใหญทีม่คีวามหนา เปน
ขอความสั้นๆ และไมไดสวยงามมาก ทั้งสองแบบถูก
สรางขึน้โดยเจาของอยางไมเตม็ใจ มกัเปนการแสดงออก
ของเหลาแกงวัยรุน และแนนอนวาผิดกฎหมาย 
 มิวเรียลส (Murials) - แบบนี้คือภาพวาดที่ตองใช
เวลา สวนมากเจาของผนังจะตกลงกับศิลปนใหมาวาด
ภาพที่ตนตองการ (ดวยการวาจางหรือไมก็สุดแลวแต 
แบบน้ีไมนับวาผดิกฎหมาย และยเูนสโกก็ไมไดวาอะไร) 
ดวยจุดประสงคเพ่ือปองกันไมใหมีคนมาวาดแท็กสหรือ
โทรวอัพสทับลงไป เพราะศิลปนสวนใหญจะถือคติ
ไมวาดอะไรทับกัน สวนมากมเีรือ่งราวเบือ้งหลงัภาพวาด 
และถารูจักศิลปนดวยก็จะยิ่งอินเขาไปใหญ
 ขอมลูเก่ียวกับภาพวาดสวนมากหาไดในอนิเทอรเน็ต 
แตก็ตองเตรยีมใจเผือ่ไวดวยวา เมือ่ไปเหยียบยางยังจดุท่ี
ปกหมุดไว ภาพท่ีคุณตั้งใจมาชื่นชมอาจถูกทับถมดวย
สสีนัจากภาพอื่นไปเรียบรอยแลว
 “สตรทีอารตก็แบบน้ีแหละ บางภาพก็อยูไดแควนัเดยีว 
ของแบบน้ีมนัมอีายุขยั ถาอยากใหรปูอยูนานๆ คงตองวาด
ลงผาใบแลวเก็บเอาไวเอง” เพื่อนคนเดิมกลาวตบทาย
 จรงิอยางท่ีเขาวาไป ในพ้ืนท่ีสาธารณะแบบนี ้ใครก็มี
สทิธิวาดรปูทับลงไปใหม - ถึงมนัจะผดิกฎหมายกเ็ถอะ! 
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BUSINESS TALE

LEARN-
ING
BY
TRYING

เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ Diamond Grains

จุดเริ่มต้นที่ท�าให้เรารู้จักกับกราโนลาหรือธัญพืชอบกรอบ เกิดจากเทรนด์การรักษาสุขภาพที่เข้ามาในเมืองไทยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และท�าให้ 
Diamond Grains กราโนลาเจ้าแรกในไทยประสบความส�าเร็จ เราจึงอยากชวนไปพูดคุยกับสองผู้ก่อตั้งอย่าง อูน-ชนิสรา โททอง และ  
แพ็ค-วุฒิกานต์ วงศ์ดีประสิทธ์ิ คู่รักนักคิดที่ไม่เคยท�าธุรกิจมาก่อน แต่เชื่อมั่นในสินค้าและพัฒนาจนประสบความส�าเร็จ และเปลี่ยนความคิด
ของเราว่าอาหารเพ่ือสุขภาพก็อร่อยได้ 
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เดือนกรกฎาคม Diamond Grains วางขาย
ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ส�าเร็จ

2555 
ก่อตั้ง Diamond Grains

2558

ออกรายการ SME ตีแตก

2559

สร้างรายได้ถึง 140 ล้านบาทต่อปี

39

DO NOT FEAR, ONLY BELIEVE
อนู: เราเปนเดก็ธรรมดาท่ีอยากมกิีจการเปนของตวัเอง 
เราชอบอาหารดวยกันทั้งคู แตก็รูวาอาศัยความชอบ
อยางเดยีวคงไมพอ ก็เลยลองศกึษาเทรนดตางประเทศ 
ทาํใหเรารูวาเทรนดสขุภาพกําลงัมา แลวในเมอืงไทยก็
ยังมีผูเลนอยูนอย ขนมสุขภาพที่เรานึกถึงสวนใหญคือ
จะมีรสชาติที่ไมอรอย เรามองเห็นชองวางตรงนี้ ก็เลย
คิดวานาจะลองทําดู 
แพ็ค: ขนมหรืออาหารสุขภาพที่เราคิดทําจะตองไมมี
สวนผสมของแปง น่ีคอืไอเดียหลกัมาโดยตลอด ตอนที่
คิดจะทําก็ไมมคีวามกลวัอะไรเลย เพราะเราอาจจะไมมี
โอกาสไดลองทําธุรกิจมากอน อูนทํางานเล็กๆ นอยๆ 
สวนเราก็เลนหุน พอยังไมเคยมีใครทําธุรกิจมากอน 
เราก็เลยไมรูสึกกลัว 

KNOW-HOW IS POWER
อนู: หลงัจากคดิแลววาจะทําอะไร เราก็ทดลองทําขนม
เองในครัวที่บาน จุดเริ่มตนเกิดจากเตาเล็กๆ แลวก็เอา
ขนมมาใหเพ่ือนๆ กิน ทดลองไปเรือ่ยๆ เกือบ 3 ปจนหา
สูตรกราโนลาแบบปจจบุนัได เลยไดผลติภณัฑออกมา
เปนกราโนลาซีเรียลธัญพืช ก็เหมือนกับซีเรียลอาหาร
เชา แตไมใสแปงและน้ําตาล ท่ีใชเวลาในการพัฒนา
สินคานานมากก็เพราะเราทดลองทําหลายอยางมาก 
พอไดสินคาอยางหน่ึงก็ทําออกมาขาย ขายไดบาง 
ไมไดบาง เราก็พัฒนาสินคาใหมๆ เรื่อยๆ การคิดคน
สินคาออกมาแตละอยางมันทําใหเรารู know-how 
บางอยางเพ่ือท่ีจะเอาไปพัฒนาเปนสินคาตอๆ ไป
ได การทดลองผิดถูกทั้งหลายท่ีผานมาทําใหเราได
กราโนลาแบบปจจุบัน 

WIN THE CUSTOMER’S HEART 
อนู: รูสึกวาทุกประสบการณทีเ่ราไดรบัมนัเปนเร่ืองจรงิ 
เราตองลองพลาด ลองผิดหวังจริงๆ ถึงจะเขาใจ 
การเรียนคอรสตางๆ ท้ังหลายไมไดสอนใหเรารูจักกับ
ความกลัวหรือความผิดหวังท่ีแทจริงเลย การเรียนรู
จากประสบการณจริงจะทําใหเราเขาใจลูกคามากข้ึน 
มีความรูสึกหวงแหนลูกคา หรือมีความรักในตัวลูกคา
มากขึ้น เพราะเรารูแลววาการไดลูกคามาสักคนไมใช
เรื่องงาย ไมใชวาลูกคาคือพระเจานะ แตเขาเปนผูมี
พระคุณจริงๆ

“ถ้าเรายังมอง
ปัญหาเป็น
ปัญหา แล้วมา
นั่งกังวล เราก็
ไม่ควรที่จะทํา
ธุรกิจ เพราะ
การทําธุรกิจคือ
การแก้ปัญหา”

DON’TS 

“อย่าท�า ในสิ่งที่จะถูก
มองว่าเลียนแบบคนอ่ืน
เพราะสุดท้ายแล้วลูกค้า
กจ็ะเบ่ือ หรอืท�าให้แบรนด์
นั้นๆ พูดอะไรก็ล�าบาก
ไปหมด” ชนสิรา โททอง 

DO’S 

“ไม่ว่าธุรกิจที่ท�าจะเล็ก
หรือใหญ่ ตราบใดที่อยู่
ในต�าแหน่งที่มีความสุข
และสบายใจ นั่นก็เป็น
ปัจจัยที่จะท�าให้สิ่งที่ท�า
ประสบความส�าเรจ็แลว้” 
วฒิุกานต ์วงศ์ดปีระสทิธิ์

COMPETITOR IS A CHANCE

อนู: การมคีูแ่ขง่เปน็เรือ่งปกตเิลย ไมว่า่จะท�าธรุกิจแบบไหน 
แบรนด์เลก็หรือแบรนด์ใหญ่ๆ  คอืถ้าขายได ้ มนักม็คู่ีแขง่
หมด แต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้เป็นคู่แข่งใครเลยนอกจาก
ตวัเอง คอืเราเชือ่วา่ลกูคา้ควรจะมสีทิธเิลอืก ถ้าคู่แข่งท�า
สนิคา้ได้ดี ลกูค้าก็มีสิทธเิลอืกเจา้อ่ืน แต่ถา้เราท�าไดด้ ีลกูค้า
ก็จะเลือกเรา สุดท้ายมันคือการท�าสินค้าของตัวเองให้ดี 
ท�าบรกิารของตวัเองใหด้ี 
แพ็ค: เวลาทีม่คีูแ่ขง่เขา้มาในตลาด เขาไมไ่ดแ้ย่งยอดขาย
จากเรา แตคู่แ่ข่งจะเขา้มาขยายภาพรวมของตลาด พอ
ลกูคา้มทีางเลอืก เขากอ็าจจะไมเ่บือ่สนิค้าของเรา เชน่ ถ้า
ลกูคา้เลอืกเราได้เจ้าเดียว วันหนึง่เขาอาจจะเบือ่แลว้กห็ยดุ
กนิสนิคา้ประเภทนัน้ๆ ไปเลย แตถ่า้มหีลายตวัเลอืก ลกูค้า
ก็อาจจะเลอืกบริโภคต่างแบรนด์กันไป แตเ่ขาก็ยังกนิอยู ่
สุดท้ายถ้าสินค้าเราดี ลูกค้าก็อาจจะเลือกเราเจ้าเดียว
ไปเลย อย่างสภาพทุกวนันี ้แมจ้ะมคีูแ่ขง่ ยอดขายของเรา
กไ็มไ่ดต้กเลยนะ

แพ็ค: แผนการเรางายมาก คือเอาใจเขามาใสใจเรา 
เอาใจใสทุกคนในทุกขั้นตอน ตั้งแตรานคา พนักงานที่
ทาํงานดวย ลกูคาทกุคน ถาเกิดปญหาอะไรขึน้ เราก็จะ
ชวยกันแก แลวทุกอยางมนัก็จะผานไปดวยดี ย่ิงเฉพาะ
ลกูคา เราตองย่ิงเอาใจใส เวลาท่ีเขาอยากจะถามอะไร
เพ่ิมเติม เราก็จะมีทีมงานที่คอยใหความรู หรือตอบ
คําถาม ไมไดใหความรูดานสินคาอยางเดียวนะ แตไว
คุยเลนก็ได บางทีมีอะไรก็มาระบายใหนองๆ ในทีมฟง

- ชนิสรา โททอง
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โสภณ ศุภมั่งมี

ท�างานเป็น 
โปรแกรมเมอร์ 
ให้กับบริษัท Intel และ  
Microsoft เป็นหนึ่งใน 
ทีมที่เริ่มต้นเสิร์ชเอนจิน  
bing.com ตอนนี้ดูแล 
ธุรกิจค้าส่งของ 
ครอบครัวที่จังหวัด 
เชียงใหม่ ลงทุนใน 
ตลาดหุ้น เขียนหนังสือ 
เปน็งานอดิเรก (ทีต่อนนี้ 
เหมือนว่าใช้เวลากับมัน 
เยอะกว่างานประจ�า 
เสียอีก) มีความสนใจ 
เรื่องเทคโนโลยี 
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
รกัการอา่นและการเขยีน 
มาตั้งแต่เด็ก ชอบอ่าน 
หนังสือแนว non- 
fiction โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง เกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมและเทรนด์ 
เทคโนโลยีที่ก�าลัง 
เป็นที่น่าจับตามอง

THE AUTHOR
ของมันคือ ให้ลูกค้าซื้อชุดอุปกรณ์เก็บ DNA 
ของบรษิทัในราคา 80 เหรยีญสหรฐั (ประมาณ  
2,800 บาท) ซึ่งจะถูกน�ามาส่งท่ีหน้าบ้าน 
โดยไปรษณีย์ เพ่ือความแม่นย�าของข้อมูล 
DNA ลูกค้าต้องงดน�้าและอาหารอย่างน้อย  
30 นาที ก่อนจะเก็บตัวอย่างน�้าลาย โดยการ
เอาก้านส�าลกีวาดบรเิวณกระพุ้งแก้ม แล้วเก็บ
ใส่กล่องส่งกลับคืนให้บริษัท Helix พวกเขาก็
จะจัดการอ่านข้อมูล DNA ออกมาแล้วเก็บใส่
คลงัข้อมลูไว้ ไม่มกีารวเิคราะห์หรอืรายงานผล
อะไรกลับคืนมาให้เรา (อ้าว?) 
 ประเด็นคือ หลังจากน้ันบริษัทท่ีเป ็น
พันธมติรก็จะดงึผลลพัธ์ข้อมลูบางส่วนออกมา
น�าไปพัฒนาในแอปพลิเคชันของตัวเอง เพ่ือ
น�ามาขายต่อให้ลูกค้าเป็นออปชันเสริม ‘จ่าย
เมือ่อยากรู’้ และทาง Helix เองก็รบัเงนิส่วนแบ่ง
จากรายได้ตรงนี้มากกว่า 30% (โมเดลเหมือน
กับที่ Apple ได้รับก�าไรจากการขายแอปฯ บน 
App Store ทุกวันนี้)
 ใน DNA ของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง (สิ่งมีชีวิตที่มี
นวิเคลยีสในเซลล์) จะมชีดุข้อมลูทางพันธุกรรม
ทีเ่รยีกว่า จโีนม (genome) อยู่ในน้ัน จโีนมของ
สิง่มชีวิีตชนิดเดยีวกันจะแตกต่างกัน และสิง่มี
ชวิีตแต่ละชนดิก็จะมขีนาดของจโีนมแตกต่าง

อยากรู้ไหมครับว่าตัวเองมีโอกาสมากน้อย
แค่ไหนในการรับเอาโรคทางพันธุกรรม 
มาจากพ่อแม่ รวมทั้งความเสี่ยงในการ 
ส่งต่อโรคร้ายแรงสู่ลูกหลาน อาการแพ้
อาหารชนดิใดชนดิหนึง่อยา่งรนุแรง เปน็คน
จ�าพวกชอบนอนดึกหรือเปล่า (อันนี้ที่จริง 
น่าจะรูตั้วเองนะ) เปน็คนตอบสนองตอ่การ
ออกก�าลังกายได้ดีแค่ไหน ความเสี่ยง 
ในการป่วยเป็นมะเร็งหรือโรคหัวใจเป็น
อยา่งไรบา้ง แมแ้ตข่อ้มลูทีว่า่คุณมีเช้ือสาย
มาจากมนษุยนี์แอนเดอรทั์ล (Neanderthal) 
ก่ีเปอร์เซ็นต์ในร่างกาย เชื่อหรือไม่ว่าสิ่ง
เหลา่นีล้ว้นเป็นขอ้มูลสว่นตวัทีห่ลบซอ่นตวั
อยูใ่น DNA ของเราท้ังนัน้ โดยเมือ่กอ่นเรา
ไมส่ามารถลว่งรูถ้งึมนัได ้ เพราะการตรวจ 
DNA เพ่ือดึงเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมามีค่า
ใชจ้า่ยคอ่นขา้งสงู รวมทัง้ความเขา้ใจของ
เราเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ที่ค่อนข้างจ�ากัด
 Helix (บริษัทที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก  
Illumina ผูผ้ลติอปุกรณ์ส�าหรบั DNA Sequen- 
cing รายใหญ่ของโลก) ได้สร้าง App Store 
ส�าหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีเจาะจงไปที่
การใช้ข้อมลูจาก DNA ของลูกค้า เพ่ือน�าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยขั้นตอนการท�างาน
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APP STORE FOR DNA 
กิมมิกท�ำเงิน หรือข้อมูลมีค่ำส�ำหรับชีวิต

กันด้วย ชดุข้อมลูตรงน้ีคอืข้อมลูทางพันธุกรรม
ทัง้หมดท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการสร้าง และจ�าเป็น
ต่อการด�ารงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิตชนิด
ใดชนิดหน่ึง เรียกอีกอย่างหน่ึงคือ จีโนมเป็น
พิมพ์เขยีวของสิง่มชีวิีตนัน่เอง และจโีนมยังถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นยีน (gene) 
และไม่ใช่ยีน
 จากบทสัมภาษณ์ เจย์ แฟลตลีย์ (Jay 
Flatley) ประธานบริษัท Helix กล่าวว่า ตอนนี้
ทางบริษัทได้ท�าการจัดเรียงข้อมูลทั้ง 22,000  
ยนีที่อยู่ในจีโนม และอีก 400,000 กว่าแห่งที่
พวกเขาเชือ่ว่า เป็นแหล่งข้อมลูท่ีมค่ีาใน DNA 
ของลูกค้า โดยชุดข้อมูลตรงน้ี (เขาเรียกมัน 
ว่า exome+) ซึ่งยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพียง
เล็กน้อยในการเข้าใจจีโนมของมนุษย์ว่ามันมี
ข้อมูลอะไรแฝงอยู่บ้าง เขาบอกว่าในเวลาน้ี 
เรายังเข้าใจมันไม่ถึง 2% ของทั้งหมดเลย 
ด้วยซ�้า แต่ต่อไปในอนาคต 10-15 ปีข้างหน้า 
เราจะสามารถท�าความเข้าใจจีโนมมากขึ้น 
เมื่อถึงตอนนั้นข้อมูลหลายๆ อย่างจะช่วย
อธิบายมนุษย์แต่ละคนได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น
ไปด้วย และความเป็นไปได้ทางธุรกิจในส่วนน้ี
ของตลาดก็สูงมาก อย่างเช่นตอนนี้มีแอปฯ 
หน่ึงท่ีบอกได้ว่าคุณชอบดื่มไวน์ชนิดไหนจาก
ข้อมลู DNA ของลกูค้า ตอนแรกฟังอาจมองว่า
มนัเป็นข้อมลูสนุกๆ บ่งบอกรสนยิมของบคุคล 
แต่ในบริษัทท่ีมีหัวธุรกิจสามารถแปลงเป็น
ข้อมลูทีส่ร้างเมด็เงินได้ไม่ยาก เช่น เว็บไซต์หา
คูร่กัออนไลน์ ลกูค้าชายโสดคนหน่ึงได้ถูกจบัคู่
กับผู้หญิงที่ทางบริษัทคัดมาแล้วว่าพวกเขา 
น่าจะไปด้วยกันได้ดีจากข้อมูล DNA ของทั้ง
สองฝ่าย และวันนี้พวกเขานัดกินข้าวเย็นด้วย
กันเป็นครั้งแรก บริษัทอาจจะยิงออปชันมา 
ให้ฝ่ายชายว่า “อยากรู้ไหมว่าเธอชอบดื่มไวน์
ชนิดไหน จ่ายเงินมา 50 เหรียญสหรัฐ เดี๋ยว 
เราบอกคุณให้” หากคุณเป็นผู้ชายคนน้ันท่ี
อยากสร้างภาพประทับใจแรกแก่หญิงสาว ก็
อาจยอมจ่ายเงินตรงน้ันเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา 
ไว้ในมือ เสร็จแล้วก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลไวน์
ชนิดต่างๆ ไว้ก่อนดินเนอร์คืนนั้น
 หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ปัจจุบันมี
บริษัทชื่อ Dot One ได้ท�าการตรวจสอบส่วน
เล็กๆ ของยีนที่ท�าให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆ 
บนโลกใบน้ี แล้วน�าข้อมูลเหล่าน้ันมาท�าเป็น
ลายพิมพ์ผ้าพันคอที่เป็นของคุณโดยเฉพาะ 
(ท�าไมจะไม่ได้เนอะ) อกีบรษิทัหนึง่ชือ่ Human 
Code จะช่วยคุณค้นหาคุณสมบัติพิเศษของ
ลูกคุณกับคู่ครองในอนาคตว่าจะมีอะไรบ้าง 
(เราต้องรู ้ขนาดน้ันไหม?) หรือถ้าอยากลด
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“ตอนนี้มีแอปฯ หนึ่งที่บอกได้ว่าคุณชอบดื่มไวน์ชนิดไหนจากข้อมูล DNA ลูกค้า  
ตอนแรกฟงัอาจมองว่ามันเป็นข้อมูลสนุกๆ บ่งบอกรสนิยมของบุคคล แต่ในบริษัท
ที่มีหัวธุรกิจสามารถแปลงเป็นข้อมูลที่สร้างเม็ดเงินได้ไม่ยาก”

ความอ้วน สร้างเมนูอาหาร ปรับวิธีการออก
ก�าลังกายตามข้อมูลจีโนมของคุณ เพ่ือให้ 
ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัท 
Azumino ก็มีแอปฯ ให้เราซื้อเช่นเดียวกัน 
ตัวอย่างเหล่าน้ีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแห่งความ
เป็นไปได้ที่ไร้ขีดจ�ากัด
 การเข้าใจข้อมูลทางพันธุกรรมที่ซ่อนอยู่
ในร่างกายเรา ถือเป็นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพของมนุษย์ เราสามารถ 
เรียนรู ้อะไรได้หลายอย่างท่ีเราไม่เคยล่วงรู ้
มาก่อนเกี่ยวกับตัวเราเอง (มีคนพบพี่สาวต่าง
มารดาของตัวเองเจอผ่านการใช้ข้อมูล DNA 
ของตัวเอง เพ่ือหาเครอืญาตบินเว็บ 23andMe 
มาแล้ว) แต่ก็มีหลายส่วนออกมาทักท้วง 
เช่นกันว่า การน�าข้อมูลเหล่านี้มาใช้โดยไม่มี
หลักวิทยาศาสตร์สนับสนุนหลักฐานอย่าง
แน่ชดั อาจจะท�าให้ความน่าเชือ่ถือของการตรวจ 
DNA ลดลงไปด้วย คล้ายเป็นกิมมิกหลอก 
เอาเงินจากลูกค้าตาด�าๆ แค่นั้นหรือเปล่า? 
เท่านั้นยังไม่พอ ถ้าข้อมูลต่างๆ ไม่ได้สร้าง
คณุค่าขนาดน้ัน ลูกค้าอาจจะลองเพียงครัง้เดยีว
แล้วไม่ใช้อีกเลย ท้ังๆ ท่ีจดุน้ีไม่ใช่ความผดิของ 
Helix แต่เป็นคุณภาพของแอปพลิเคชันน้ันๆ 
มากกว่า สิ่งท่ี Helix พอท�าได้คือ ยกระดับ
มาตรฐานการคัดกรองแอปฯ ต่างๆ ที่พวกเขา
อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล DNA ของลูกค้าให้ 
เข้มงวดมากขึ้น แต่ค�าเตือนพวกนี้เบาบาง 
เกินไปในโลกของทุนนิยม แทบทุกคนเมินเฉย
และไม่มีฝ่ายไหนหันมาให้ความใส่ใจอย่าง
จริงจัง สุดท้ายก็เหมือนกับแทบทุกอย่างบน
โลกใบนี้ ตราบใดท่ีมีลูกค้าพร้อมจ่ายเงินซื้อ  
ก็มีคนพร้อมจะผลิตสินค้าออกมาเพ่ือสนอง
ความต้องการนั้น
 เมือ่ประมาณเดือนก่อน พ่ีคนหน่ึงท่ีท�างาน
อยูบ่รษิทัประกันชวีติส่งเอกสารเกีย่วกับบรกิาร
ใหม่ของทางบริษัทมาให้ดู เป็นการเก็บ DNA 
ของลกูค้าแบบเดยีวกับท่ี Helix ท�า แตกต่างกัน
ตรงที่ว่าทางบริษัทท่ีพ่ีเขาท�างานอยู่จะต้อง
เหมาจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่ หลังจากน้ันทาง 
บรษิทัก็จะท�ารายงานมาให้เราอ่านว่า มคีวาม
เสีย่งในการเป็นโรคทางพันธุกรรมอะไรหรอืเปล่า 
แพ้อาหารชนิดไหนบ้าง ฯลฯ ผมอ่านเอกสาร
คร่าวๆ แล้วปฏเิสธไปด้วยเหตผุลว่า “ผมยังไม่
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เห็นประโยชน์ของมนั” แต่เหตผุลท่ีแท้จรงิลกึๆ 
คือ ‘ผมกังวล’ มากกว่า
 ในภาคส่วนของธุรกิจก็มีการเก็บเก่ียว  
จดัเรยีง และน�าเสนอข้อมลูเหล่านี ้ เพ่ือน�ากลบั
มาขายให้เรา ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล (ดูแปลกๆ 
แต่มันก็คล้ายกับเจ้าหน้าที่บัญชีมาอธิบาย 
งบการเงนิให้เจ้าของบรษิทัฟัง) หลงัจากนัน้เรา
จะใช้ประโยชน์กับข้อมูลตรงนั้นยังไงก็ขึ้นอยู่
กับเรา และจุดน้ีเองที่สร้างความกังวลให้กับ 
ตัวผมพอสมควร เพราะข้อมูลบางอย่างก็เป็น
เรื่องละเอียดอ่อน โดยเฉพาะโอกาสเสี่ยงใน
การเจ็บป่วย 

 ถึงแม้ว่าในเวลาน้ีการอ่านข้อมูลจีโนม 
จะยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนที่ เจย์ แฟลตลีย์ 
กล่าว แต่ถ้าวันหนึ่งในอนาคต เมื่อเทคโนโลยี
พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ และแอปฯ ต่างๆ มี
เทคนิคการวิเคราะห์ DNA ได้ดีขึ้น จู่ๆ วันหนึ่ง
เกิดมันไปอ่านเจอข้อมูลจโีนมบางส่วนของผม
ที่บันทึกเก็บเอาไว้ แล้วรู้สึกหวังดีส่งข้อความ
เข้ามาในมือถือบอกว่า
 “โสภณรูไ้หมว่า ท�าไมคณุถึงอ้วน ถ้าอยากรู้
จ่ายเงินให้เรา 50 เหรียญสหรัฐ เดี๋ยวเราจะ
อธิบายให้ฟัง” เออ… ไม่ต้องซ�า้เตมิกันขนาดน้ี
ก็ได้ไหมล่ะ? 

‘เนปมูน’
หรือนี่จะเป็นดวงจันทร์นอกระบบสุริยะดวงแรก?
เทคโนโลยีทางอวกาศในปัจจุบันท�าให้นัก
ดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ 
สุริยะได้มากกว่า 3,600 ดวงแล้ว (นับถึง  
1 ส.ค. 2017) แตย่งัไมม่ใีครคน้พบดวงจนัทร์ 
บริวารของดาวเคราะห์เหล่านี้ได้เลย

 ก่อนอื่นมาท�าความรู้จักดาวเคราะห์นอก
ระบบสุริยะ (exoplanet) กันก่อนดีกว่า
 ดาวเคราะห์นอกระบบสริุยะ คอืดาวเคราะห์
ทีโ่คจรรอบดาวฤกษ์ดวงอืน่ทีไ่ม่ใช่ดวงอาทติย์
ของเรา พวกมนัมขีนาดตัง้แต่ประมาณเท่าโลก
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 ดวงจันทร์ขนาดใหญ่โตเท่าดาวเนปจูน
อาจจะฟังดูเหลือเชื่อ แต่มันก็เป็นไปได้ เพราะ
ดวงจนัทร์ขนาดใหญ่มหึมาน้ันไม่ใช่สิง่ท่ีขดักับ
หลักการทางฟสิกส์เลยเสียทีเดียว
 ถึงตอนน้ีเวลาและการสงัเกตการณ์เพ่ิมเตมิ
เท่าน้ันท่ีจะให้ค�าตอบได้ ถ้าสิ่งท่ีค้นพบน้ีเป็น
ดวงจันทร์จริง นักดาราศาสตร์คาดการณ์จาก 
‘ทฤษฎีว่าด้วยการก�าเนิดดาวเคราะห์’ ไว้ว่า 
ดาวเคราะห์น่าจะ ‘จบั’ ดวงจนัทร์ดวงนีม้าโคจร
รอบด้วยแรงโน้มถ่วงมากกว่าทีด่วงจนัทร์ดวงน้ี
จะก�าเนิดมาพร้อมๆ กันกับมัน
 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์
เคยมกีารค้นพบในลกัษณะแบบน้ีมาก่อนแล้ว 

ไปจนถึงขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหสับดหีลายเท่า 
 ล่าสดุนกัดาราศาสตร์ค้นพบวตัถุท่ีอาจเป็น
ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
ดวงแรก! อย่างไรก็ตาม จะเรยีกว่า ‘ดวงจนัทร์’ 
มันก็อาจจะฟังดูแปลกๆ หน่อย เพราะมวล
และขนาดของมนัเทยีบเท่ากับดาวเนปจนูเลย
ทเีดยีว ส่วนดาวเคราะห์ทีม่นัโคจรรอบๆ ก็ใหญ่
ประมาณดาวพฤหัสบดี แต่มีมวลมากกว่านับ
สิบเท่า!
 ดวงจันทร ์ดวงน้ีถูกค ้นพบโดยกล้อง
โทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ และรอการยืนยัน
โดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลที่จะท�า
การสังเกตการณ์ซ�้าในเดือนตุลาคมนี้ มันมีชื่อ
ชัว่คราวว่า Kepler-1625b I และนกัดาราศาสตร์
ตัง้ชือ่เล่นตามขนาดทีใ่หญ่โตแปลกประหลาด
ของมันว่า ‘เนปมูน’ (Nept-moon) อยู่ห่างจาก
โลกไปประมาณ 4,000 ปีแสง
 ผศ. ดร. เดวิด คิปปง (David Kipping) 
แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในนครนิวยอร์ก 
เป็นผู้ท่ีใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตตามหาดวงจันทร์
นอกระบบสุริยะได้ให้ความเห็นว่า จากข้อมูล
ที่มีอยู่ตอนนี้ยังนับมันเป็นดวงจันทร์ไม่ได้
เพราะมันอาจจะเป็นอย่างอื่น
 วิธีหนึ่งที่นักดาราศาสตร์ (และกล้อง
โทรทรรศน์เคปเลอร์) ใช้ในการหาดาวเคราะห์
นอกระบบสุริยะคือ การผ่านหน้า (transit) ซึ่ง
จะตรวจจับว่าแสงของดาวฤกษ์นั้นมีการ ‘หรี่’ 
ลงไปหรือไม่ ส่วนการตรวจจับดวงจันทร์นอก
ระบบสุริยะคือการสังเกตว่ามีการ ‘หรี่’ เล็กๆ 
ก่อนที่ดาวเคราะห์จะผ่านหน้าดาวฤกษ์แม่
หรอืไม่ ถ้ามกีห็มายความว่าดาวเคราะห์ดวงนัน้
อาจจะมดีวงจนัทร์อยู่ด้วย (เปรยีบเทยีบได้กับ 
การที่แมลงวันแม่-ลูกบินตัดหน้าไฟฉาย ถ้า
แสงไฟฉายอ่อนลงไปนิดๆ ก่อนที่จะมีการ
อ่อนลงอีกครั้ง ก็แปลว่าส่ิงท่ีเคลื่อนท่ีผ่านคือ
แมลงวนัแม่-ลกู แต่ถ้าแสงอ่อนลงไปครัง้เดยีว 
ก็แสดงว่ามีแค่แมลงวันแม่ตัวเดียว)
 การค้นพบล่าสุดนี้มีการสังเกตการณ์การ
ผ่านหน้ามาท้ังหมด 3 ครัง้แล้ว ซึง่การวิเคราะห์
พบว่า ในทางสถิตยัิงน้อยเกินกว่าท่ีจะยืนยันการ
ค้นพบได้อย่างสมบูรณ์ โดยส่วนตัวทมีนกัวจิยั
ผูค้้นพบคดิว่ามนัมโีอกาส 50% ทีว่ตัถุปริศนา
ดังกล่าวจะเป็นดวงจันทร์นอกระบบสุริยะ

“ล่าสุดนักดาราศาสตร์ค้นพบวัตถุที่อาจเป็นดวงจันทร์ของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
ดวงแรก! อย่างไรก็ตามจะเรียกว่า ‘ดวงจันทร์’ มันก็อาจจะฟงัดูแปลกๆ หน่อย 
เพราะมวลและขนาดของมันเทียบเท่ากับดาวเนปจูนเลยทีเดียว”

แต่เมื่อมีการทดสอบด้วยวิธีและทฤษฎีต่างๆ 
วัตถุต้องสงสยักส็อบไม่ผ่านการทดสอบเหล่าน้ัน 
 แต่ครัง้น้ีดวงจันทร์ดวงนีส้อบผ่านทกุด่าน 
แต่ติดตรงที่ว่ามีการสังเกตการณ์เพียง 3 ครั้ง
เท่านัน้ ดร. คปิปงจงึได้เรยีกดวงจนัทร์ดวงน้ีว่า 
“เป็นผูท้้าชิงท่ีดท่ีีสดุส�าหรบัต�าแหน่งดวงจนัทร์
ของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงแรก”
 ตอนนี้เราคงต้องอดใจรอกันอีกสักหน่อย 
แล้วมาลุน้กันครบัว่าเจ้า Kepler-1625b I จะเป็น
ดวงจนัทร์ของดาวเคราะห์นอกระบบสรุยิะดวง
แรกที่นักดาราศาสตร์ค้นพบหรือไม่

‘ร่างของปรารถนา’ 
นวนิยำยอีโรติกที่สะกิดรอยแผลเป็น ผ่ำน 25 ปี
กำรรัฐประหำร 3 ครั้ง
**บทความนี้เปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของนวนิยาย

รา่งของปรารถนา นวนยิายเรือ่งลา่สดุของ 
อทุศิ เหมะมลู เลา่เร่ืองของ ‘เขา้สงิ’ ศิลปิน
วัยกลางคน ซ่ึงเคยผ่านเหตกุารณ์รัฐประหาร
มา 3 ครั้ง รัฐประหารครั้งแรก เขาคือเด็ก

หนุม่นักศึกษาหัวขบถ เตม็เปี่ ยมไปดว้ยความ
ทะเยอทะยานของวัยรุ่น
 ความห่ามระห�า่ของชายหนุม่ค่อยๆ ละลาย
หายไป เมือ่เข้าสูวั่ยดิน้รนหาเลีย้งตวัเอง ขวบปี

อาจวรงค์ 
จันทมาศ

นักสื่อสารด้าน
วิทยาศาสตร์ที่จะพา
ไปสัมผัสกับงานวิจัย
ที่สร้างสรรค์ มอบ
แรงบันดาลใจ และ
เรื่องราวแบบวิทย์ๆ ที่
น่าสนใจ ในคอลัมน์ 
‘Science Find’
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ของชีวิตที่ เดินผ่านความสัมพันธ์ได้สร ้าง
รอยแผลให้บอบช�า้และฉกีขาด สะเก็ดแผลถูก
เข่ียเปดด้วยความใคร่นับครั้งไม่ถ้วน และถูก
ปดฉาบทบัถมด้วยความทรงจ�าของเหตกุารณ์
ทางการเมืองในรัฐประหารครั้งที่สอง พอก
แผลเป็นหนา ชินชา ไร้ความรู้สึก “เราไม่รู้สึก
อีกแล้ว” เข้าสิงในวัยที่เริ่มจะหลับยากพูดไว้
ตอนหนึ่ง
 จนกระทัง่หลังรัฐประหารครัง้สดุท้าย ‘วาร’ี 
เด็กหนุ่มแปลกหน้าเข้ามาในชีวิต เด็กหนุ่ม
คนที่ท�าให้เข้าสิงเริ่มแปลบปลาบหวามไหว
อีกครั้ง เด็กหนุ่มผู้เข้ามาเกาะกุมมือเขาแล้ว
ถามว่า “แล้วอย่างนี้ พี่รู้สึกไหม?”
 อ่านแบบนิยายรักวัยใส เรื่องน้ีก็พอจะ
เตมิความอบอุน่ให้หวัใจได้บ้าง แต่ถ้าอ่านเป็น
นิยายดราม่า หรือนิยายอิงประวัติศาสตร์
การเมือง ความบอบช�้าในชีวิตของตัวละคร 
รวมกับแผลกดทับจากสถานการณ์บ้านเมือง
ในห้วง 20 กว่าปีของเรือ่งเล่า เราอาจจะซมึเศร้า 
หดหู่ ไร้ทางออก ถึงขั้นนอนนิ่งขยับตัวไม่ได้ 
เหมือนอยู่ในภาวะผีอ�าซ�้าแล้วซ�้าเล่า

สะกิดรอยแผลเปนที่ทับถมไว 25 ป ผาน
การรัฐประหาร 3 ครั้ง
อุทิศแบ่งนวนิยายเรื่องนี้เป็น 6 บท เร่ิมแรก
ที่ ‘เข้าสิง’ ในวัย 42 เขาแอบมองเด็กหนุ่มริม
สระว่ายน�้า และจับจ้องใช้ร่างน้ันเป็บแบบให้
เขาวาดรูป ยิ้มของเด็กหนุ่มในชั่วขณะหนึ่งดึง
เขาย้อนไปยังช่วงวัย 17 อนัแสนทะเยอทะยาน 
เริม่ต้นชวิีตในวิทยาลยัศลิปะต่างจงัหวดั กวีสาว
รุ ่นพ่ีท่ีเข้าสิงต้องการครอบครองหมายเป็น
รกัครัง้แรก และความใคร่ก�าหนดัของเด็กหนุ่ม
ผู้อยู่หอพักตามล�าพัง
 ในวัยนัน้เขาไปร่วมชมุนมุกบักลุม่นักศกึษา
ท่ีกรุงเทพฯ เพียงเพราะต้องการตามกวีสาว
คนนั้นไป เหตุสลายการชุมนุมกลางเดือน
พฤษภาคม 2535 ซมึเข้าไปในรอยแผลของเขา
ยังไม่ลึกนัก
 รางของปรารถนา เล่าเร่ืองโดยใช้แฟลชแบก็
ในแทบทุกบท อทิุศเล่าเรือ่งปัจจบุนัของเข้าสงิ
และเด็กหนุม่ท่ีเขาแอบจบัจ้องรมิสระน�า้ ซึง่เรา
รู้จักชื่อเขาว่า ‘วารี’ ในบทต่อมา วารีขอเป็น
เพ่ือนกับเข้าสิงทางเฟซบุก และเสนอตัวเป็น
แบบให้เขาวาด “พ่ีอยากวาดผมไหม” เดก็หนุ่ม
ฉดุความทรงจ�าของเขาย้อนกลบัไปสูช่่วงเวลา
รับน้องของมหาวิทยาลัย ตั้งค�าถามกับระบบ
อุปถัมภ์ในวงการศิลปะ ชีวิตสองปีสุดท้ายใน
มหาวิทยาลยักับ ‘รกัเจ้า’ หญิงสาวผูป้อนเซก็ซ์
ให้กับความหิวกระหายในเรอืนร่างทีไ่ม่มวัีนอิม่ 

และฝากรอยแผลของความสมัพันธ์บาดลกึไว้
ในหวัใจของเข้าสิง
 ผ่านไปครึ่งเล่ม ในขณะที่วารีเริ่มขยับเข้า
มาชิดใกล้ บาดแผลในอดีตของเข้าสิงย่ิงถูก
แคะสะเก็ดให้เห็นร่องรอยท่ีบาดลกึ บนฉากหลงั
คือการก้าวสู ่ต�าแหน่งของนายกรัฐมนตรี
คนใหม่ท่ีจะอยู่ถึงสองสมยั เข้าสงิในวยัท�างาน 
ซึง่ความรูส้กึทะเยอทะยานอย่างวัยหนุ่มก�าลงั
ตายไป
 เขาเริ่มความสัมพันธ์อันแสนสับสนและ
ซับซ้อนกับ ‘ฟา’ หญิงสาวเพื่อนร่วมงาน และ 
‘น�้า’ ชายหนุ่มพนักงานร้านเช่าหนังซึทายะ 
ความสมัพันธ์สามเส้าทีเ่จบ็ปวดและแตกสลาย 
ประโยค “พ่ีท�าลายผม” จะติดค้างอยู่ในโสต 
พร้อมกับภาพผูค้นออกไปเสยีบดอกไม้ท่ีปลาย
กระบอกปน ความเจบ็ปวดกัดกินเข้าไปลกึสดุ
ถึงหัวใจ พร้อมกับการสร้างเปลือกหนาห่อหุ้ม
ตนเองเอาไว้ตลอดช่วงเวลาเกือบ 10 ปีต่อมา
ที่เกิดการรัฐประหารอีก 2 ครั้ง
 ชีวิตบีบอัดความรวดร้าวใส่เข้าสิงเสียจน
เราไม่สามารถคาดเดาทางออกได้ จุดสุดท้าย
กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ เมื่อนักเขียน
โยน ‘วารี’ เด็กหนุ่มผู้อัดแน่นไปด้วยฮอร์โมน
พลุ่งพล่านของวัยแรกรุ่นมาวางไว้ใกล้ๆ หัวใจ
อันเยือกแข็งของเข้าสิงในวัย 42 อันโรยรา 
ไร้ความต้องการ ไร้ความปรารถนา

นวนิยายจากปลายพูกันบนแคนวาส
อุทิศเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า หลังจากเขียน
นวนยิายเรือ่ง จตุ ิเสรจ็ เขาอยากกลบัมาวาดรปู
อกีครัง้หลงัจากไม่ได้จบัพู่กันมานาน เขาคดิว่า
จะท�าอย่างไรให้การวาดรูปเป็นส่วนหน่ึงของ
แบบร่างนวนยิาย ไม่เป็นแค่เพียงภาพประกอบ 
แต่ให้ทุกอารมณ์ท่ีอยู่ในฝีแปรงเกิดเป็นภาพร่าง 
กลายเป็นเค้าโครงให้กับพล็อตนวนิยายเร่ือง
ใหม่ของเขา
 หากใครติดตามอุทิศทางเฟซบุก คงเคย
เห็นรูปวาดที่เขาโพสต์เป็นระยะ รูปวาดสรีระ
ชายหนุ่ม เรือนร่างของหญิงสาว การร่วมรัก 
และการส�าเรจ็ความใคร่ หลงัจากอ่านนวนยิาย
จบแล้ว เราจะเห็นการซ้อนทับกันของตัวตน
ของนักเขียนในโลกความเป็นจริง กับตัวละคร 
‘เข้าสิง’ ในนวนิยาย ผสานกลมกลืนกันจน
คิดไปได้ว่า นี่คือนวนิยายที่สะท้อนตัวตน แรง
ปรารถนา ความรู้สึกนึกคิด และความอัดอั้น
ต่อเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ของเขา แทบจะแยกไม่ขาด ระหว่างอุทิศที่เรา
ติดตามเขาทางเฟซบุก กับตัวละครเข้าสิงใน
นวนิยาย

เซ็กซ เรือนราง และความปรารถนา
เรื่องราวท้ังหมดใน รางของปรารถนา ด�าเนิน
เรื่องผ่านฉากอีโรติกอย่างตรงไปตรงมา ไม่
อ้อมค้อม เช่นเดียวกับภาพวาดสรีระและ
เรอืนร่างทีด่บิกร้านของอทุศิท่ีเราเห็นเขาโพสต์
ในเฟซบุก ความรักอันไร้ประสาของเด็กหนุ่ม
วัย 17 ท่ีเป็นเพียงความลุ่มหลงในตัวกวีสาว
รุ ่นพ่ีก็ท�าเอาเด็กหนุ่มร้อนรุ ่มเหมือนเป็นไข้ 
ความใคร่ถูกบ�าบัดด้วยการช่วยตัวเอง รวมถึง
การเปดโอกาสให้ ‘ผ’ี มดุผ้าห่มมาสงิสูป่รนเปรอ
เด็กหนุ่มในยามดึก
 เซก็ซ์ถูกใช้อธิบายความสมัพันธ์ทีซ่บัซ้อน
ขึน้ระหว่างเข้าสงิกับตวัละครอกีหลายคนต่อมา 
ความสมัพันธ์ของตวัละครแต่ละตวัในนวนิยาย 
เล่าผ่านฉากเซ็กซ์ครั้งแล้วครั้งเล่า ไต่ระดับ
ความเดยีงสาของวัย จากผ่อนคลายกลายเป็น
ความรนุแรง จากรุม่ร้อนกลายเป็นความสบัสน
และขัดขืนต่อต้าน อุทิศบรรยายฉากอีโรติก
อย่างเปดเปลอืย ย่ัวยวน และดึงคนอ่านเข้าไป
โดยไม่ต้องลังเลว่าผิดศีลธรรมหรือไม่
 และหลายต่อหลายครั้ง เซ็กซ์ในนวนิยาย
ถูกใช้เป็นเครื่องมือเปรียบเปรยประวัติศาสตร์
การเมืองที่อุบัติข้ึนซ�้าแล้วซ�้าเล่า เช่นเดียวกับ
ความใคร่กระหายที่ไม่มีวันหมดลง
 “…เหมอืนอวัยวะเพศของคนเรา … ต่ืนเรา
ในเรื่องตองหาม ตองการความสุขสําราญ
มากกวาหนาที่ของการสืบพันธุ บางคราวก็ไม
ฟงสมองและใจ อยูในสวนของสัญชาตญาณ 
ไรเดียงสาตออนาคต และไมเคยเรียนรูจาก
ประวัติศาสตรเอาเสียเลย คืองุนงานจะเอา
ใหไดเดี๋ยวนี้ ปจจุบันน้ีเทาน้ัน อนาคตจะเปน
อยางไรตอไปก็ไมสน มืด ดับ และบอดลง
เดี๋ยวนั้น และมันไมเคยเรียนรูประวัติศาสตร 
ก็เพราะวาทุกครั้งท่ีคุณชักวาวหรือเอากับใคร
สักคน ภาวะเสียวและสุขสุดยอดนั้นเปน
สิง่ใหมทุกครัง้ มนัไมเคยอธิบายตวัความสขุน้ัน
ซํ้าสักครั้ง เพราะถามันซํ้า คุณคงเลิกทําไป
นานแลว…”

การเมอืงท่ีไรทางออก หัวใจท่ีไรเลอืดสบูฉีด
ในนวนิยาย ความต้องการของเรือนร่างยัง
เกิดเป็นภาพซ้อนทับกันกับความทรงจ�าทาง
ประวัติศาสตร์ ฉากเซ็กซ์ไม่ได้ท�าหน้าท่ีเพียง
แค่สะท้อนความต้องการในความสมัพันธ์ของ
ความรกัและใคร่ แต่ชัน้เชงิของมนัยงัประกอบ
ร่างแฝงนัยแห่งการกดทับ ความอยุติธรรม 
และความรนุแรงบอบช�า้จากเหตกุารณ์รนุแรง
ทางการเมอืง ท่ีฉายภาพทบัซ้อนลงไปในความ
ใคร่กระหายของเรือนร่างเหล่านั้น
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‘Entomophagy’ 
เปิบแมลงกู้โลก
มกักะโรนหีนอนชสีเยิม้ แมลงปอผัดไฟแดง 
จิง้หรดีปน่โรยข้าว สตหูนอนผเีสือ้ ทัง้หมดนี้
ไม่ใช่เมนูอาหารในรายการ Fear Factor 
แต่เป็นเมนูที่เสิร์ฟกันในร้านอาหารจริงๆ
 และเมนูแมลงน้อยเหล่านีก้�าลงัเป็นทีนิ่ยม
มากขึ้นเรื่อยๆ ในยุโรปและอเมริกา ลามถึง
นาซา ซึง่พิจารณาให้แมลงเป็นหน่ึงในทางเลอืก
อาหารส�าหรับนักบินอวกาศ ‘entomophagy’ 
คือชื่ออย่างเป็นทางการท่ีใช้เรียกพฤติกรรม
กินแมลง โดยเป็นการเชื่อมค�าว่า entomo ซึ่ง
แปลว่า แมลง เข้ากับค�าว่า -phagy ท่ีแปลว่า กิน 
 การขยายตัวเพ่ิมขึ้นของกลุ ่มนิยมกิน
แมลงนั้นมาจากสองประเด็นหลักๆ
 หนึ่งคือ ข้อเท็จจริงคุณค่าทางโภชนาการ 

เมื่อเทียบกันตัวต่อตัวแล้ว ต้องยอมรับว่าเจ้า
แมลงทั้งหลายมีสารอาหารหลักอย่างโปรตีน
ไม่ด้อยไปกว่าเนื้อสัตว์ท่ีเรารับประทานกันอยู่
ทุกวัน ยกตัวอย่างเช่น เน้ือหมูบด 100 กรัม 
จะมีโปรตีนราว 18 กรัม ในขณะที่ตั๊กแตนเล็ก 
100 กรัม จะมีโปรตีนแซงหน้าไปถึง 20.6 กรัม 
แมงตบัเต่า 21 กรัม ส่วนแมงกุดจีอ่ยู่ท่ี 17.2 กรมั
 ในส่วนของปริมาณไขมันนั้น คนท่ีเคย
เปบแมลงคงจะพอเดาจากความหอมมันของ
แมลงได้ว่า ปริมาณไขมันน่าจะไม่น้อย โดย
แมลงแต่ละประเภทจะมคีวามหลากหลายของ
ปริมาณและประเภทของกรดไขมัน แต่แมลง
ท่ีมีประเภทของกรดไขมันดีอย่างพอเหมาะ
พอเจาะคือ จิ้งหรีด จิโปม ปาทังก้า และกินูน

 ในช่วงครึ่งหลังของนวนิยายท่ีเข้าสู่ภาวะ
รัฐประหารอีก 2 ครั้ง กับเรือนร่างที่เริ่มเฉยชา 
ไร้ความรู้สึก และทุกข์ทรมานกับบาดแผลที่
ชีวิตฝากไว้ให้ เกิดเป็นภาวะหยุดนิ่ง ชะงักงัน 
แช่แข็งความต้องการของผู้คนไว้ เช่นเดียวกับ
การแช่แข็งความปรารถนาของประเทศ จน
ค�าพูดของเข้าสิง “เราไม่รู้สึกอีกแล้ว” แทบจะ
กลายเป็นค�าพูดแทนความสิ้นหวังของผู้คน
ที่มีต่อประเทศ

รปูเลมท่ีเชือ้เชญิผูอานเขารวมประสบการณ
กับตัวละคร
รางของปรารถนา ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ถูก
ออกแบบรูปเล่มโดยการปดผนึกเอาไว้ เปดดู
ก่อนไม่ได้ ปกนอกมเีพียงชือ่หนังสอื ชือ่ผูเ้ขยีน 
และบาร์โค้ดแสดงราคาบนพ้ืนไล่เฉดสีบน
ปกหลัง ด้านสันที่ปดผนึกเอาไว้มีรอยปรุบน
กระดาษ ผู้อ่านต้องแกะ ฉีก เพ่ือเปดเปลือย
เรื่องเล่าท่ีอัดอยู่บนแผ่นกระดาษ 232 หน้า
ข้างใน
 “คนอานแตละคนจะมีประสบการณครั้ง
เดยีวกับนิยายเร่ืองนี ้น่ีคอืสิง่ท่ีคณุกระทําตอมนั 
คุณสรางรอยแยก สรางบาดแผลกับหนังสือ
ของคุณเอง”
 กลับมาท่ีปกหนังสือ เราจะเห็นตัวอักษร
แบบพิเศษท่ีประกอบกันเป็นชือ่เรือ่ง แต่ละตวั
อักษรโค้งตวัดคล้ายภาพวาดสรีระของมนุษย์ 
เส้นโค้งเว้าเหมือนร่างที่เปลือยเปล่า เผยให้
เห็นหน้าอก ก้น ยอดปทุมถัน และล�าลึงค์
 นอกจากภาพวาดแล้ว อุทิศเคยเล่าให้ฟัง
ว่า เขายังต้องการแทรกฟอนต์ที่ออกแบบเป็น
พิเศษนี้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของเสียงเล่าใน
นวนิยายด้วย การอ่านนวนิยายเรื่องนี้ท้ังเล่ม 
เราจะเห็นการจงใจใช้ฟอนต์พิเศษนีกั้บบางค�า 
บางวรรค บางย่อหน้า จนกระทั่งกลืนกินไป
เกือบทั้งบท อุทิศจงใจใส่รหัสอารมณ์เข้าไป
ในการใช้ฟอนต์กระจายอยู่ตามหนแห่งใน
เรื่องเล่า รอให้ผู้อ่านถอดรหัสนั้นออกมา
 ตอนทีเ่ราอ่านเจอ เราอาจจะขนลกุ เสยีวซ่าน 
สั่นระริกเหมือนถูกเข้าสิง หรือนิ่งค้างจนไม่
สามารถบอกได้ว่าตัวเองก�าลังตื่นอยู่ หรือ
หลับลึก ม่านตากะพริบราวกับถูกผีอ�า

เรือ่งราวยงัไมจบแคในหนังสอื
เมื่ออ่านนวนิยายจบและพลิกไปจนถึงหน้า
สุดท้าย เราจะพบกับแผ่นกระดาษที่มีรอยปรุ
ให้ฉีกพร้อมค�าเชิญระบุวัน เวลา และสถานที่ 
 “ขอเชิญรวมงานเปดนิทรรศการศิลปะ 

“เรือ่งราวทัง้หมดใน รา่งของปรารถนา ด�าเนนิเร่ืองผ่านฉากอโีรตกิอยา่งตรงไปตรงมา 
ไม่อ้อมค้อม เช่นเดียวกับภาพวาดสรีระและเรือนร่างที่ดิบกร้านของอุทิศที่เราเห็น
เขาโพสต์ในเฟซบุ๊ก ความรักอันไร้ประสาของเด็กหนุ่มวัย 17 ที่เป็นเพียง
ความลุ่มหลงในตัวกวีสาวรุ่นพ่ีก็ท�าเอาเด็กหนุ่มร้อนรุ่มเหมือนเป็นไข้”

รางของปรารถนา เขาสิงโดย อุทิศ เหมะมูล”
 และในวัน เวลา และสถานที่แห่งนั้น คุณ
ก�าลังก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าใน
นวนิยายเรื่องล่าสุดของเขา… อุทิศ เหมะมูล
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พญ. ธิดากานต์ 
รุจิพัฒนกุล

หมอผิงออกหนังสือ
มาเยอะถึง 14 เล่ม 
เพราะอยากให้คนไทย
สุขภาพดี จะได้ไม่มี
คนไข้ให้หมอตรวจ 
คอลัมน์ ‘อ่านแล้ว 
Young’ ของเธอ
เน้นไปที่เรื่องสุขภาพ
แนว well-being และ 
anti-aging รวมถึง
เทรนด์ที่น่าสนใจ 
แปลกใหมท่ีก่�าลังเกดิขึน้
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 นอกจากสารอาหารหลักแล้ว แมลงยังมี
แร่ธาตุที่จ�าเป็นอย่าง แคลเซียม โพแทสเซียม 
ธาตุเหล็ก เส้นใยอาหาร และสารไคติน ซึ่งอยู่
ในส่วนเปลือก ส่งผลให้แมลงมีรสกรุบกรอบ 
และไคตินยังมีคุณสมบัติดักจับไขมัน ช่วยลด
ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
 เหตผุลหลักอกีข้อท่ีแมลงได้รบัความนิยม
คอืในแง่ของสิง่แวดล้อม ด้วยจ�านวนประชากร
โลกที่เพิ่มขึ้น สวนทางกับทรัพยากรซึ่งมีอย่าง
จ�ากัด จงึมกีารคาดการณ์กันว่าในปี ค.ศ. 2050 
สถานการณ์อาหารโลกจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ 
กลุม่อาหารที่ให้โปรตีนจากแหล่งอาหารอย่าง
เนื้อสัตว์ที่เราคุ้นเคย เช่น ไก่ หมู วัว ปลา จะ
หายากขึน้เรือ่ยๆ เพราะในการเลีย้งสตัว์เหล่านี้
ต้องใช้พื้นที่ อาหาร แหล่งน�้า และเวลา ซึ่งไม่
เพียงพอกับการบริโภคอย่างมหาศาลของ
คนท้ังโลก แหล่งโปรตนีทดแทนอย่างแมลง จงึ
ถูกแสงสปอตไลต์สาดส่อง คนรักสิ่งแวดล้อม
บางคนเลือกท่ีจะรับประทานมังสวิรัติ หรือรับ
ประทานแมลง เพราะเกิดผลเสยีกับสิง่แวดล้อม
น้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ใหญ่อย่างวัวหรือหมู 
 ตัวแม่ด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง แอนเจลินา 
โจล ีก็เคยเปบแมลงออกสือ่พร้อมลกูๆ มาแล้ว 
ภาพเธอคว้าแมงป่องเข้าปากเค้ียวหงุบหงับ 
พร้อมเสยีงยืนยันตามมาว่า “รสดจีรงิๆ” กลาย
เป็นข่าวไปทั่วโลก 
 แต่จะว่าไปแล้ว การกินแมลงไม่ใช่เรือ่งใหม่
ส�าหรับคนไทยเราเลย มีงานวิจัยที่รวบรวม
จ�านวนชนดิของแมลงทีค่นไทยกินพบว่า มาก
ถึง 154 ชนิด เพราะแมลงเป็นอาหารหาง่าย
ตามชนบทในอดีต ไม่ว่าจะในดิน บนต้นไม้ 
ตามทุ่งนา และสามารถน�ามาท�าอาหารได้
หลากหลาย รสชาติอร่อย การน�าแมลงมาท�า
อาหารรับประทานจึงจัดเป็นภูมิปัญญาของ
บรรพบรุษุไทยทีน่่าภูมใิจและชวนให้ลอกเลยีน
แบบ (หากสามารถหาวัตถุดิบมาท�าได้)
 ส�าหรับคนท่ีอยากลองกินแมลงเพ่ือกู้โลก
และกันโรค แนะน�าให้เลี่ยงเมนูทอด เพราะ
การทอดจะส่งผลให้ได้น�้ามันเพ่ิมมากขึ้น 
ปริมาณพลังงานและไขมันจะเพ่ิมจนเกินควร 
อีกท้ังยังเสี่ยงต่อสารก่อมะเร็งในน�้ามันที่ใช้
ทอดซ�า้ ควรเลอืกเปบเป็นเมนูคัว่ ย�า ผดั นึง่ ลวก 
แกง ลาบ ก้อย หรือหมก จะดีต่อสุขภาพกว่า
 การกินอาหารเพ่ือสุขภาพให้ย่ังยืนนั้น
ต้องกินให้สนุก กินให้หลากหลาย กินแต่พอ
ประมาณ อย่ายึดตดิรปูแบบ และอย่ากลวัท่ีจะ
ลองค่ะ

เบื่อไหมครับที่ทุกครั้งเวลาเราเปิดอ่านข่าว
หรือดูนิวส์ฟีดในโซเชียลมีเดียทีไรมีเเต่
เร่ืองดรามา่ตา่งๆ นานาเก่ียวกบัประเทศไทย
ของเรา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องคนด่าเรื่อง
รถเมลม์าชา้บา้ง เรือ่งรถตดิบา้ง เรือ่งไมม่ี
เงนิเกบ็พอใช้บา้ง เรือ่งไมร่กัประเทศกอ็อก
ไปอยู่ที่อื่นซะบ้าง เป็นต้น
 ผมเชื่อว่าหลายๆ คนก็คงจะอดเบื่อกับ
เรื่องพวกนี้ไม่ได้ เเล้วพอเบื่อเเล้วพวกเรา
ส่วนใหญ่ท�าอย่างไรกันบ้างครับ อืม ก็บ่นไง 
บ่น บ่น ด่า บ่น เเละบ่น เป็นกิจกรรมธรรมชาติ
ที่คนเราส่วนใหญ่ท�าเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมา
นิดหน่ึงกับเหตุการณ์ท่ีพวกเราส่วนใหญ่ไม่
สามารถควบคุมได้
 ส่วนตัวผมเอง ผมก็รู ้สึกเบื่อเหมือนกัน 
(‘ไม่อยากอยู่ที่นี่ ไม่รักชาติ ก็ไปอยู่ที่อื่นซะไป’ 
… ก�าลังอยู่ที่อื่นอยู่ครับ ไม่ต้องห่วง เเต่ถ้าไม่
รกักันจรงิผมก็คงจะไม่เขียนในสิง่ท่ีผมอยากจะ
เขียนเเนะน�านี้นะครับ)
 เเต่เเทนที่จะเขียนบ่น หรือด่าประเทศ ผม
ขออนุญาตเขียนเเนะน�าในเรื่องวิธีการเปล่ียน
พฤติกรรมที่ไม่ดีของคนในประเทศของเรา
ดีกว่า เผื่อว่าอนาคตคนไทยเราจะมีโอกาส
เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง (!) เเละเผื่ออีกว่าอนาคต
เราจะมพีรรคการเมอืงท่ีเห็นใจประชาชนจรงิๆ 

เเละสามารถน�าค�าเเนะน�าเหล่านี้มาประยุกต์
ใช้ได้จริงๆ (ซึ่งผมก็ยอมรับว่ามันเป็น wishful 
thinking ทั้งสองอย่างในขณะนี้นะครับ)
 เราต้องมาเเยกประเภทปัญหาพฤติกรรม
ทัง้หลายกันก่อน อย่างเเรกเลยกค็ือพฤติกรรม
ไม่ดีๆ  ท่ีมผีลกระทบกับตวัของคนท่ีมพีฤตกิรรม
นั้นๆ คนเดียว อย่างเช่น การออมไม่พอใช้ใน
อนาคต หรือการรับประทานอาหารท่ีไม่ดีกับ
สุขภาพร่างกายของตัวเองในอนาคต เราเรียก
ปัญหาเหล่าน้ีว่า private problem หรอืปัญหา
ส่วนตวั (คอืถ้าทกุข์เพราะพฤตกิรรมตวัเอง ก็ทกุข์
อยู่เเค่คนเดียว)
 ป ัญหาพฤติกรรมประเภทที่สองก็คือ
พฤติกรรมไม่ดีๆ ที่มีผลกระทบกับส่วนรวม ซึ่ง
เราเรยีกปัญหาเหล่าน้ีว่า social problem หรอื
ปัญหาส่วนรวม อย่างเช่นการตัดสินใจขับรถ
เวลาเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหารถติด หรือ
การท้ิงขยะเรี่ยราด เป็นต้น ซึ่งปัญหาส่วนรวม
น้ีส่วนใหญ่มีต้นเหตุมาจาก coordination 
problems หรือการที่คนเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะ
เลือกปฏิบัติตนยังไง ถ้าคนอื่นมีทางเลือก
คล้ายๆ กับเรา อย่างเช่นที่เราทิ้งขยะเรี่ยราดก็
อาจเป็นเพราะว่าเราต่างคดิว่า ก็เเค่เราคนเดยีว
ที่ทิ้งขยะ ไม่สกปรกหรอก เเต่ถ้าทุกๆ คนคิด
อย่างน้ีเหมอืนกัน ทุกคนก็จะท้ิงขยะเหมอืนๆ กัน

พักการบ่น-ก่นด่าประเทศ 
ด้วยกำรสะกิดเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรม
และหำวิธีแก้ปัญหำร่วมกัน

ณัฐวุฒิ เผ่าทวี

นักเศรษฐศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์พฤติกรรม 
ณ Warwick Business 
School มหาวิทยาลัย
วอร์วิก ประเทศอังกฤษ 
จะเล่าเรื่องราวและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ความสุข 
และจิตวิทยาของ
ความสุข
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‘Entomophagy’ 
เปิบแมลงกู้โลก
มกักะโรนหีนอนชสีเยิม้ แมลงปอผัดไฟแดง 
จิง้หรดีปน่โรยขา้ว สตหูนอนผเีสือ้ ทัง้หมดนี้
ไม่ใช่เมนูอาหารในรายการ Fear Factor 
แต่เป็นเมนูที่เสิร์ฟกันในร้านอาหารจริงๆ
 และเมนูแมลงน้อยเหล่านีก้�าลงัเป็นทีนิ่ยม
มากขึ้นเรื่อยๆ ในยุโรปและอเมริกา ลามถึง
นาซา ซึง่พิจารณาให้แมลงเป็นหน่ึงในทางเลอืก
อาหารส�าหรับนักบินอวกาศ ‘entomophagy’ 
คือชื่ออย่างเป็นทางการท่ีใช้เรียกพฤติกรรม
กินแมลง โดยเป็นการเชื่อมค�าว่า entomo ซึ่ง
แปลว่า แมลง เข้ากับค�าว่า -phagy ท่ีแปลว่า กิน 
 การขยายตัวเพ่ิมขึ้นของกลุ ่มนิยมกิน
แมลงนั้นมาจากสองประเด็นหลักๆ
 หนึ่งคือ ข้อเท็จจริงคุณค่าทางโภชนาการ 

เมื่อเทียบกันตัวต่อตัวแล้ว ต้องยอมรับว่าเจ้า
แมลงทั้งหลายมีสารอาหารหลักอย่างโปรตีน
ไม่ด้อยไปกว่าเนื้อสัตว์ท่ีเรารับประทานกันอยู่
ทุกวัน ยกตัวอย่างเช่น เน้ือหมูบด 100 กรัม 
จะมีโปรตีนราว 18 กรัม ในขณะที่ตั๊กแตนเล็ก 
100 กรัม จะมีโปรตีนแซงหน้าไปถึง 20.6 กรัม 
แมงตบัเต่า 21 กรัม ส่วนแมงกุดจีอ่ยู่ท่ี 17.2 กรมั
 ในส่วนของปริมาณไขมันนั้น คนท่ีเคย
เปบแมลงคงจะพอเดาจากความหอมมันของ
แมลงได้ว่า ปริมาณไขมันน่าจะไม่น้อย โดย
แมลงแต่ละประเภทจะมคีวามหลากหลายของ
ปริมาณและประเภทของกรดไขมัน แต่แมลง
ท่ีมีประเภทของกรดไขมันดีอย่างพอเหมาะ
พอเจาะคือ จิ้งหรีด จิโปม ปาทังก้า และกินูน

 ในช่วงครึ่งหลังของนวนิยายท่ีเข้าสู่ภาวะ
รัฐประหารอีก 2 ครั้ง กับเรือนร่างที่เริ่มเฉยชา 
ไร้ความรู้สึก และทุกข์ทรมานกับบาดแผลที่
ชีวิตฝากไว้ให้ เกิดเป็นภาวะหยุดนิ่ง ชะงักงัน 
แช่แข็งความต้องการของผู้คนไว้ เช่นเดียวกับ
การแช่แข็งความปรารถนาของประเทศ จน
ค�าพูดของเข้าสิง “เราไม่รู้สึกอีกแล้ว” แทบจะ
กลายเป็นค�าพูดแทนความสิ้นหวังของผู้คน
ที่มีต่อประเทศ

รูปเลมท่ีเช้ือเชญิผูอานเขารวมประสบการณ
กับตัวละคร
รางของปรารถนา ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ถูก
ออกแบบรูปเล่มโดยการปดผนึกเอาไว้ เปดดู
ก่อนไม่ได้ ปกนอกมเีพียงชือ่หนังสอื ชือ่ผูเ้ขยีน 
และบาร์โค้ดแสดงราคาบนพ้ืนไล่เฉดสีบน
ปกหลัง ด้านสันที่ปดผนึกเอาไว้มีรอยปรุบน
กระดาษ ผู้อ่านต้องแกะ ฉีก เพ่ือเปดเปลือย
เรื่องเล่าท่ีอัดอยู่บนแผ่นกระดาษ 232 หน้า
ข้างใน
 “คนอานแตละคนจะมีประสบการณครั้ง
เดียวกับนิยายเร่ืองน้ี น่ีคอืส่ิงท่ีคณุกระทําตอมนั 
คุณสรางรอยแยก สรางบาดแผลกับหนังสือ
ของคุณเอง”
 กลับมาท่ีปกหนังสือ เราจะเห็นตัวอักษร
แบบพิเศษท่ีประกอบกันเป็นชือ่เรือ่ง แต่ละตวั
อักษรโค้งตวัดคล้ายภาพวาดสรีระของมนุษย์ 
เส้นโค้งเว้าเหมือนร่างที่เปลือยเปล่า เผยให้
เห็นหน้าอก ก้น ยอดปทุมถัน และล�าลึงค์
 นอกจากภาพวาดแล้ว อุทิศเคยเล่าให้ฟัง
ว่า เขายังต้องการแทรกฟอนต์ที่ออกแบบเป็น
พิเศษนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเสียงเล่าใน
นวนิยายด้วย การอ่านนวนิยายเรื่องน้ีท้ังเล่ม 
เราจะเห็นการจงใจใช้ฟอนต์พิเศษนีกั้บบางค�า 
บางวรรค บางย่อหน้า จนกระทั่งกลืนกินไป
เกือบทั้งบท อุทิศจงใจใส่รหัสอารมณ์เข้าไป
ในการใช้ฟอนต์กระจายอยู่ตามหนแห่งใน
เรื่องเล่า รอให้ผู้อ่านถอดรหัสนั้นออกมา
 ตอนท่ีเราอ่านเจอ เราอาจจะขนลกุ เสยีวซ่าน 
สั่นระริกเหมือนถูกเข้าสิง หรือน่ิงค้างจนไม่
สามารถบอกได้ว่าตัวเองก�าลังตื่นอยู่ หรือ
หลับลึก ม่านตากะพริบราวกับถูกผีอ�า

เรือ่งราวยงัไมจบแคในหนังสอื
เมื่ออ่านนวนิยายจบและพลิกไปจนถึงหน้า
สุดท้าย เราจะพบกับแผ่นกระดาษที่มีรอยปรุ
ให้ฉีกพร้อมค�าเชิญระบุวัน เวลา และสถานที่ 
 “ขอเชิญรวมงานเปดนิทรรศการศิลปะ 

“เรือ่งราวทัง้หมดใน รา่งของปรารถนา ด�าเนนิเร่ืองผ่านฉากอโีรตกิอยา่งตรงไปตรงมา 
ไม่อ้อมค้อม เช่นเดียวกับภาพวาดสรีระและเรือนร่างที่ดิบกร้านของอุทิศที่เราเห็น
เขาโพสต์ในเฟซบุ๊ก ความรักอันไร้ประสาของเด็กหนุ่มวัย 17 ที่เป็นเพียง
ความลุ่มหลงในตัวกวีสาวรุ่นพ่ีก็ท�าเอาเด็กหนุ่มร้อนรุ่มเหมือนเป็นไข้”

รางของปรารถนา เขาสิงโดย อุทิศ เหมะมูล”
 และในวัน เวลา และสถานที่แห่งนั้น คุณ
ก�าลังก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าใน
นวนิยายเรื่องล่าสุดของเขา… อุทิศ เหมะมูล
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พญ. ธิดากานต์ 
รุจิพัฒนกุล

หมอผิงออกหนังสือ
มาเยอะถึง 14 เล่ม 
เพราะอยากให้คนไทย
สุขภาพดี จะได้ไม่มี
คนไข้ให้หมอตรวจ 
คอลัมน์ ‘อ่านแล้ว 
Young’ ของเธอ
เน้นไปที่เรื่องสุขภาพ
แนว well-being และ 
anti-aging รวมถึง
เทรนด์ที่น่าสนใจ 
แปลกใหมท่ีก่�าลังเกดิขึน้

THE AUTHOR
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การเเกปญหา
วิธีการเเก้ปัญหาท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมทุกๆ 
พฤติกรรมมีไม่กี่ขั้นตอนนะครับ อย่างเเรกเลย
ก็คอืการเข้าใจ ‘เเรงจงูใจ’ ของพฤตกิรรมเเต่ละ
อย่างของคนว่าอะไรเป็นเเรงจูงใจให้เขาท�า
อย่างนั้น อะไรเป็นเเรงจูงใจให้คนออมกัน
ไม่พอ อะไรเป็นเเรงจงูใจให้คนเลอืกทีจ่ะขบัรถ
ออกไปตอนรถติดๆ เป็นต้น
 ส่วนใหญ่เเล้ว เเรงจูงใจของพฤติกรรมท่ี
ไม่ดเีกือบๆ ทุกพฤตกิรรมก็คือ ‘ก็มนัง่ายในการ
ทีจ่ะท�าอย่างนีน้ี’่ (เเละส�าหรบั social problem 
‘ก็ถ้าเราไม่ท�า คนอื่นก็จะท�า ก็เลยไม่ท�าไม่ได้’
  เพราะฉะนั้น ถ ้าเราอยากจะเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่เเล้วล่ะก็ ขั้นตอน
ที่สองก็คือท�าให้พฤติกรรมที่ไม่ดีๆ ที่เราไม่
อยากให้คนส่วนใหญ่ท�าท�ายากขึ้น พูดง่ายๆ 
ก็คอืสร้าง friction ให้กับพฤติกรรมน้ันๆ นัน่เอง
 ไม่อยากให้รถตดิเเถวๆ สาทรตอนช่วงเย็นๆ 
ใช่ไหม ก็เก็บค่าธรรมเนยีมรถตดิตรงถนนสาทร
ระหว่าง 4 โมงเย็นจนถึง 1 ทุ่มสิ คนที่ไม่อยาก
จะเสยีเงนิค่าธรรมเนยีมจะได้เลอืกไปขบัเวลา
อื่นๆ หรือเลือกเส้นทางอื่นๆ ขับ 
 อยากลดจ�านวนถุงพลาสติกที่คนใช้ๆ กัน
อยู่น้ีใช่ไหม ก็ให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเก็บเงินเพ่ิม
ถุงละสองบาททุกครั้ง คนท่ีไม่อยากเสียเงิน
สองบาทเพ่ิมทุกๆ ครัง้ท่ีมาซือ้ของ เขาก็เก็บถุง
พลาสติกอันเดิมมาใช้ใหม่ 
 ไม่อยากให้มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนซ�้าซากบน
ท้องถนนของเราใช่ไหม ก็ท�าให้การสอบใบ
ขับขี่ที่เมืองไทยยากขึ้น และบังคับให้คนที่เคย
ถูกต�ารวจจับข้อหาดื่มแล้วขับทุกคนให้ติดตั้ง
ระบบเครือ่งเป่าตรวจจบัแอลกอฮอล์ในรถ (คอื
ถ้าเป่าเเล้วมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินลิมิตจะ
สตาร์ทรถไม่ได้) เป็นต้น
 ท�าให้พฤติกรรมที่ดีๆ ที่เราอยากให้เขาท�า
ท�ากันง่ายข้ึน ยกตัวอย่างเช่น อยากจะให้คน
บริจาคเงินเพื่อการกุศลมากขึ้นใช่ไหม ทุกครั้ง
ทีค่นไปซือ้ของข้างนอก หรอืว่ากินข้าวข้างนอก 
ให้พนักงานท่ีเก็บเงินบอกกับลูกค้าตอนท่ีเก็บ
เงินว่า “ทั้งหมดราคา (สมมติว่า) 598 บาทค่ะ 
อยากจะปัดเงินข้ึนอีก 2 บาทเป็น 600 บาท
ไหมคะ ส่วนเงินที่ปัดขึ้นน้ีเราจะน�าไปบริจาค
ให้กับ…” อะไรก็ว่าไป 
     อยากจะให้คนออมเงินให้อนาคตตัวเองให้

“วิธีการเเก้ปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทุกๆ พฤติกรรมมีไม่กี่ขั้นตอนนะครับ 
อย่างเเรกเลยก็คือการเข้าใจ ‘เเรงจูงใจ’”

ยิ่งผู้บริโภคซื้อเยอะ กินเยอะ และใช้เยอะ 
ธุรกิจค้าปลีกอย่างห้างสรรพสินค้าหรือ
ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยิ่งเติบโต แต่ห้างอย่าง 
Marks & Spencer (M&S) กลับเลือก
ประกาศเปา้หมายกอ้งโลกว่า ตัวเองจะเปน็

Marks & Spencer 
เรำไม่มี ‘แผนบี’ เพรำะเรำมีโลกแค่ใบเดียว

รา้นคา้ปลกีทีม่คีวามยัง่ยนื (sustainable) 
ที่สุดในโลกตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อน โดยมุ่งมั่น
ลดผลกระทบทางลบ และสร้างคุณค่า
ทางบวกในกระบวนการธุรกิจต่อสังคม 
สิง่แวดลอ้ม และผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ย

มากกว่านี้ใช่ไหม ก็เปลี่ยนระบบการออมให้
ง่ายขึน้กว่านีโ้ดยการให้ตวัเลอืกท่ีเป็น default 
คอืการออม (เเล้วถ้าไม่อยากออมก็ให้ opt-out 
จากระบบเอง) 
 อยากให้คนจ่ายภาษีเพ่ิมขึ้นใช่ไหม ก็
ท�าให้การจ่ายภาษีง่ายขึ้น ลดการบรรยายถึง
วิธีการจ่ายภาษีในเเบบฟอร์ม ให้มีการส่งเป็น
เท็กซ์เพ่ือเตือนให้เสียภาษีโดยใช้วิธีง่ายๆ 
ออนไลน์
 อยากให้คนขบัรถช้าลงใช่ไหม ก็ท�าให้การ
ขบัรถช้าลงสนกุขึน้ ยกตวัอย่างการใช้ลอตเตอรี
ความเรว็ของรถมาเป็นเครือ่งช่วยให้การขบัรถ
ในพิกัดความเร็วนั้นสนุก (คือมีการทดลองบน
ถนนในสวีเดนโดยใช้กล้องถ่ายความเร็วของ
รถ ส�าหรับรถที่ขับเกินพิกัด พวกเขาก็จะโดน
เรียกเก็บเงินเป็นค่าขับรถเร็ว ส่วนคนที่ขับรถ

ตามพิกัดความเร็วน้ัน ทุกๆ สิ้นเดือนก็จะมี
การจับฉลากทะเบียนรถเพ่ือเเจกเงินรางวัล - 
ซึ่งเงินรางวัลน้ีมาจากพวกท่ีขับรถเร็วน่ีเเหละ 
- ให้กับคนท่ีขับรถตามระเบียบกันนะครับ: 
www.thefuntheory.com/speed-camera-
lottery-0) เป็นต้น   
 ท้ังสองขัน้ตอนข้างบนน้ีเป็นบทเรยีนเเบบ 
101 ของการ nudge หรือสะกิดให้คนเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะดีข้ึนส�าหรับตัวเอง 
หรือส�าหรับส่วนรวมก็ตาม
 มันถึงเวลากันเเล้วหรือยังครับ (มันถึงมา
ตั้งนานเเล้วโว้ย) ที่เราควรจะเลิกบ่น เเล้ว
พยายามเปลี่ยนสังคมไทยเเทนกันเสียที
 หรือไม่ก็ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษด้วยกันก็ได้
นะครับ เเต่ต้องมาก่อน Brexit เขาจะเริ่มจริงๆ 
จงัๆ นะครบั ไม่อย่างน้ันมนัจะยากขึน้มากเลย
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การเเกปญหา
วิธีการเเก้ปัญหาท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมทุกๆ 
พฤติกรรมมีไม่กี่ขั้นตอนนะครับ อย่างเเรกเลย
ก็คือการเข้าใจ ‘เเรงจงูใจ’ ของพฤตกิรรมเเต่ละ
อย่างของคนว่าอะไรเป็นเเรงจูงใจให้เขาท�า
อย่างนั้น อะไรเป็นเเรงจูงใจให้คนออมกัน
ไม่พอ อะไรเป็นเเรงจงูใจให้คนเลอืกทีจ่ะขบัรถ
ออกไปตอนรถติดๆ เป็นต้น
 ส่วนใหญ่เเล้ว เเรงจูงใจของพฤติกรรมท่ี
ไม่ดเีกือบๆ ทกุพฤตกิรรมก็คือ ‘ก็มนัง่ายในการ
ทีจ่ะท�าอย่างนีน้ี’่ (เเละส�าหรบั social problem 
‘ก็ถ้าเราไม่ท�า คนอื่นก็จะท�า ก็เลยไม่ท�าไม่ได้’
  เพราะฉะนั้น ถ ้าเราอยากจะเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่เเล้วล่ะก็ ขั้นตอน
ที่สองก็คือท�าให้พฤติกรรมท่ีไม่ดีๆ ท่ีเราไม่
อยากให้คนส่วนใหญ่ท�าท�ายากขึ้น พูดง่ายๆ 
ก็คอืสร้าง friction ให้กับพฤติกรรมน้ันๆ น่ันเอง
 ไม่อยากให้รถตดิเเถวๆ สาทรตอนช่วงเย็นๆ 
ใช่ไหม ก็เก็บค่าธรรมเนียมรถตดิตรงถนนสาทร
ระหว่าง 4 โมงเย็นจนถึง 1 ทุ่มสิ คนที่ไม่อยาก
จะเสยีเงนิค่าธรรมเนียมจะได้เลอืกไปขบัเวลา
อื่นๆ หรือเลือกเส้นทางอื่นๆ ขับ 
 อยากลดจ�านวนถุงพลาสติกที่คนใช้ๆ กัน
อยู่น้ีใช่ไหม ก็ให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเก็บเงินเพ่ิม
ถุงละสองบาททุกครั้ง คนท่ีไม่อยากเสียเงิน
สองบาทเพ่ิมทุกๆ ครัง้ท่ีมาซือ้ของ เขาก็เก็บถุง
พลาสติกอันเดิมมาใช้ใหม่ 
 ไม่อยากให้มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนซ�้าซากบน
ท้องถนนของเราใช่ไหม ก็ท�าให้การสอบใบ
ขับขี่ที่เมืองไทยยากขึ้น และบังคับให้คนที่เคย
ถูกต�ารวจจับข้อหาดื่มแล้วขับทุกคนให้ติดตั้ง
ระบบเครือ่งเป่าตรวจจบัแอลกอฮอล์ในรถ (คอื
ถ้าเป่าเเล้วมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินลิมิตจะ
สตาร์ทรถไม่ได้) เป็นต้น
 ท�าให้พฤติกรรมที่ดีๆ ที่เราอยากให้เขาท�า
ท�ากันง่ายข้ึน ยกตัวอย่างเช่น อยากจะให้คน
บริจาคเงินเพื่อการกุศลมากขึ้นใช่ไหม ทุกครั้ง
ทีค่นไปซือ้ของข้างนอก หรอืว่ากินข้าวข้างนอก 
ให้พนักงานท่ีเก็บเงินบอกกับลูกค้าตอนท่ีเก็บ
เงินว่า “ทั้งหมดราคา (สมมติว่า) 598 บาทค่ะ 
อยากจะปัดเงินข้ึนอีก 2 บาทเป็น 600 บาท
ไหมคะ ส่วนเงินที่ปัดขึ้นน้ีเราจะน�าไปบริจาค
ให้กับ…” อะไรก็ว่าไป 
     อยากจะให้คนออมเงินให้อนาคตตัวเองให้

“วิธีการเเก้ปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทุกๆ พฤติกรรมมีไม่กี่ขั้นตอนนะครับ 
อย่างเเรกเลยก็คือการเข้าใจ ‘เเรงจูงใจ’”

ยิ่งผู้บริโภคซื้อเยอะ กินเยอะ และใช้เยอะ 
ธุรกิจค้าปลีกอย่างห้างสรรพสินค้าหรือ
ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยิ่งเติบโต แต่ห้างอย่าง 
Marks & Spencer (M&S) กลับเลือก
ประกาศเป้าหมายกอ้งโลกว่า ตัวเองจะเป็น

Marks & Spencer 
เรำไม่มี ‘แผนบี’ เพรำะเรำมีโลกแค่ใบเดียว

รา้นคา้ปลกีทีม่คีวามยัง่ยนื (sustainable) 
ที่สุดในโลกตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อน โดยมุ่งมั่น
ลดผลกระทบทางลบ และสร้างคุณค่า
ทางบวกในกระบวนการธุรกิจต่อสังคม 
สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ย

มากกว่านี้ใช่ไหม ก็เปลี่ยนระบบการออมให้
ง่ายขึน้กว่าน้ีโดยการให้ตวัเลอืกท่ีเป็น default 
คอืการออม (เเล้วถ้าไม่อยากออมก็ให้ opt-out 
จากระบบเอง) 
 อยากให้คนจ่ายภาษีเพ่ิมขึ้นใช่ไหม ก็
ท�าให้การจ่ายภาษีง่ายขึ้น ลดการบรรยายถึง
วิธีการจ่ายภาษีในเเบบฟอร์ม ให้มีการส่งเป็น
เท็กซ์เพ่ือเตือนให้เสียภาษีโดยใช้วิธีง่ายๆ 
ออนไลน์
 อยากให้คนขบัรถช้าลงใช่ไหม ก็ท�าให้การ
ขบัรถช้าลงสนกุขึน้ ยกตวัอย่างการใช้ลอตเตอรี
ความเรว็ของรถมาเป็นเครือ่งช่วยให้การขบัรถ
ในพิกัดความเร็วนั้นสนุก (คือมีการทดลองบน
ถนนในสวีเดนโดยใช้กล้องถ่ายความเร็วของ
รถ ส�าหรับรถที่ขับเกินพิกัด พวกเขาก็จะโดน
เรียกเก็บเงินเป็นค่าขับรถเร็ว ส่วนคนที่ขับรถ

ตามพิกัดความเร็วน้ัน ทุกๆ ส้ินเดือนก็จะมี
การจับฉลากทะเบียนรถเพ่ือเเจกเงินรางวัล - 
ซึ่งเงินรางวัลนี้มาจากพวกท่ีขับรถเร็วน่ีเเหละ 
- ให้กับคนที่ขับรถตามระเบียบกันนะครับ: 
www.thefuntheory.com/speed-camera-
lottery-0) เป็นต้น   
 ทัง้สองขัน้ตอนข้างบนนีเ้ป็นบทเรยีนเเบบ 
101 ของการ nudge หรือสะกิดให้คนเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะดีข้ึนส�าหรับตัวเอง 
หรือส�าหรับส่วนรวมก็ตาม
 มันถึงเวลากันเเล้วหรือยังครับ (มันถึงมา
ตั้งนานเเล้วโว้ย) ที่เราควรจะเลิกบ่น เเล้ว
พยายามเปลี่ยนสังคมไทยเเทนกันเสียที
 หรือไม่ก็ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษด้วยกันก็ได้
นะครับ เเต่ต้องมาก่อน Brexit เขาจะเริ่มจริงๆ 
จงัๆ นะครบั ไม่อย่างนัน้มนัจะยากขึน้มากเลย
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“เราก�าลังท�าสิ่งนี้ เพราะนี่คือสิ่งที่คุณอยากให้เราท�า และมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะท�า 
เราเรียกมันว่าแผนเอ เพราะเราเชื่อว่านี่คือวิธีเดียวเท่านั้น
ในการท�าธุรกิจ ดังนั้นจึงไม่มีแผนบี”

 ห้างค้าปลีกอายุเกินร้อยแห่งน้ีตั้งขึ้นใน 
ค.ศ. 1884 ณ เมอืงลดีส์ ประเทศองักฤษ ธุรกิจ
หลักของบริษัทคือการจ�าหน่ายเสื้อผ้าและ
ของใช้ภายในครวัเรอืน นอกจากห้างสรรพสนิค้า
แล้ว M&S มีซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีจ�าหน่ายอาหาร
สดและอาหารแปรรูปต่างๆ ปัจจุบัน M&S มี
ร้านค้าและสนิค้าวางจ�าหน่ายอยู่ใน 41 ประเทศ
ทั่วโลก รวมท้ังในประเทศไทย มีพนักงานถึง 
85,000 คน มีลูกค้าจ�านวน 32 ล้านคน และ
ท�างานกับซัพพลายเออร์กว่า 2,100 องค์กร
 ใน ค.ศ. 2007 เซอร์สจวร์ต โรส (Sir Stuart 
Rose) ซอีโีอในขณะนัน้ตัง้ค�าถามกับตวัเองว่า
จะสร้างบทบาทของธุรกิจท่ีแตกต่างได้อย่างไร 
เขามองว่าในขณะทีเ่ศรษฐกิจอยู่ในจดุท่ีมัง่คัง่
ท่ีสุด แต่ความเหลื่อมล�้าระหว่างคนมั่งมีกับ
คนยากจนในสงัคมก็มากขึน้อย่างทีไ่ม่เคยเป็น
มาก่อน รวมถึงสิง่แวดล้อมของโลกก็ถูกท�าลาย
อย่างย่อยยับด้วยความพยายามทีจ่ะ ‘คดิต่าง’ 
ในการด�าเนินธุรกิจ 
 เซอร์โรสพาผู้บริหารระดับสูงของ M&S 
100 คน ไปดูภาพยนตร์สารคดีชื่อดัง An 
Inconvenient Truth (ชื่อไทย: เรื่องจริงช็อค
โลก) ทีเ่ปดเผยความจรงิท่ีคนไม่ค่อยรูเ้ก่ียวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและอากาศเปลี่ยนแปลง 
(climate change) ไม่ว่าจะเป็น ภาพหมขีัว้โลก
ทีก่�าลงัอดตาย หรอืภูเขาน�า้แข็งท่ีก�าลงัละลาย
อย่างไม่มีวันหวนกลับ หลังการชมภาพยนตร์ 
เซอร์โรสได้อเีมลจากผูบ้รหิารกลุม่น้ันตอบกลบั
มาถึง 75 ฉบับ ซึ่งเซอร์โรสถือเป็นการส่ง
สญัญาณว่า “พวกเราน่าจะร่วมกันท�าอะไรกับ
เรื่องนี้ได้บ้าง”
 แต่เดิม M&S ก็ท�าซีเอสอาร์เหมือนบริษัท
ทัว่ไป และใช้ซเีอสอาร์ปองกันความขดัแย้งกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เพ่ือหาแนวคิด
ใหม่ เซอร์โรสให้เวลาลูกทีม 3 เดือนในการหา
ค�าตอบ 2 เรือ่งคือ หาความหมายของซเีอสอาร์
ใหม่ให้บรษิทั และหากลยุทธ์ในการเป็นร้านค้า
ปลีกแห่ง ‘ศตวรรษที่ 21’ ทีมงานกลับมาด้วย
กลยุทธ์ท่ีเรียกว่า ‘แผนเอ’ (Plan A) ที่มี
เปาหมายแสนทะเยอทะยานถึง 100 ข้อท่ีจะ
บรรลุให้ได้ภายใน 5 ปี แผนเอครอบคลุมทุก
ประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นความ
ท้าทายในการท�าธุรกิจของบรษิทั ได้แก่ สภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลง, ขยะ, การใช้ทรัพยากร, 

ภัทราพร 
แย้มละออ

นักการตลาดและ
นักธุรกิจเพ่ือสังคม
ที่บ่มเพาะความคิดและ
ประสบการณ์จากการ
ท�างานที่ป่าสาละมาสู่
งานเขียนในเชิง
‘ธุรกิจคิดต่าง’
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ความสัมพันธ์ทางการค้าท่ีเป็นธรรม (fair 
partnerships) และสุขภาพ
 M&S เรียกกลยุทธ์น้ีว่าแผนเอ เพราะ
บริษัทไม่มีแผนบี (Plan B) หรือแผนส�ารอง 
เพราะปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่อง
ส�าคญัและเร่งด่วน บรษิทัอธิบายไว้ในค�าแถลง
ว่า “เราก�าลงัท�าสิง่นี ้เพราะน่ีคือสิง่ท่ีคณุอยาก
ให้เราท�า และมันเป็นสิ่งท่ีถูกต้องท่ีจะท�า เรา
เรยีกมนัว่าแผนเอ เพราะเราเช่ือว่าน่ีคอืวิธีเดยีว
เท่านั้นในการท�าธุรกิจ ดังนั้นจึงไม่มีแผนบี”
 แผนเอทั้ง 100 ข้อ ถูกน�าไปใช้ในทุกส่วน
การด�าเนนิธุรกิจ ไล่มาตัง้แต่การจดัหาวัตถุดิบ 
การผลิต การจัดจ�าหน่าย การบริโภค ไปจนถึง
การทิ้ง เช่น การลดการใช้พลังงานและน�้า 
การเปลีย่นมาใช้พลงังานทางเลอืก การใช้หลกั
อาคารเขียว การงดให้ถุงแก่ลูกค้า (ก่อนท่ีจะ
กลายเป็นข้อบงัคบัสาธารณะในภายหลงั) การ
แก้ปัญหาแรงงาน เช่น ค่าแรง สภาพความ
เป็นอยู่ และการเพิ่มทักษะในโรงงานผลิตของ
ซัพพลายเออร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น การส่งเสริมการรีไซเคิล
และหาบ้านใหม่ให้เสื้อผ้า การจัดการขยะ 
การเลือกใช้วัตถุดิบ เช่น ฝาย ไม้ อาหารทะเล 
ชา กาแฟ น�้ามันปาล์ม และเครื่องหนัง ที่ต้อง
มาจากแหล่งที่ผ ่านมาตรฐานความย่ังยืน 
การใช้มาตรฐานการค้าท่ีเป็นธรรม (fair trade) 
การเปลีย่นมาใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีดต่ีอสิง่แวดล้อม 
และการลดการปล่อยคาร์บอน ฯลฯ โดยการ
เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีเร่ิมที่ตัว M&S เองก่อน 
ก่อนจะขยับไปท�างานกับซัพพลายเออร์และ
ผู้บริโภค
 แม้จะเป็นแนวคิดท่ีดีต่อโลก แต่เส้นทาง
ของแผนเอไม่ได้ราบรืน่ เซอร์โรสกล่าวว่าส่วนที่
ท้าทายท่ีสุดคือ การจูงใจนักลงทุนของบริษัท
ให้เห็นด้วยกับการลงทุน 200 ล้านปอนด์กับ
แผนเอ ทีจ่ะไม่ท�าก�าไรภายใน 5 ปีแรก และไม่
ผลักภาระไปให้ผู้บริโภค
 ผู ้ถือหุ ้นหนึ่งในสามคิดว่าเขาบ้าและมี
เพียงหยิบมอืท่ีเห็นด้วย อย่างไรก็ตามเซอร์โรส
พิสูจน์ได้ว่า แผนเอช่วยลดค่าไฟฟาของ M&S 
ไปได้ 25% ในปีแรก และเริ่มท�าก�าไรได้ 50 
ล้านปอนด์ภายในปีที ่3 และเพ่ิมเป็น 105 ล้าน
ปอนด์ในปีที่ 5 เมื่อครบ 5 ปี M&S บรรลุ
เปาหมายของแผนเอได้ถึง 94 ข้อ ก่อนที่ซีอีโอ

คนใหม่จะเพิ่มเปาไปอีก 80 ข้อส�าหรับอีก 5 ปี
ต่อมา เปาท่ีเพ่ิมขึน้น้ันเป็นความตัง้ใจของ M&S 
ในการจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี
ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ
 แผนเออาจจะไม่ใช่ ‘ยาวิเศษ’ ท่ีช่วยให้ 
M&S มผีลก�าไรเติบโตสวยงาม ผลประกอบการ
และราคาหุ้นของบริษัทก็ยังมีขึ้นมีลง เพราะ
การแข่งขันกันอย่างดุเดือดในธุรกิจค้าปลีก 
แต่แผนเอช่วยให้ M&S พบนวัตกรรมใหม่ๆ 
เช่น การออกแบบเสื้อผ้าท่ีง่ายต่อการรีไซเคิล 
ร้านค้าแบบเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม (eco-store) 
เป็นต้น ท�าให้ M&S ได้รับการยกย่องว่า เป็น
ผูน้�าด้านความย่ังยืนและมคีวามโปร่งใส เพราะ
ทุกปี M&S จะรายงานสถานะของแผนเอ
แต่ละข้อว่าเป็นไปตามเปา, อยู่ในระหว่างการ
ด�าเนินการ, ล่าช้ากว่าแผน หรือยกเลิกแผน
อย่างตรงไปตรงมาพร้อมเหตุผล และมีการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก แผนเอยัง
ช่วยดงึดดูคนรุน่ใหม่ให้เข้ามาท�างานกับบรษิทั 
และจูงใจให้ซัพพลายเออร์อยู่กันไปนานๆ
 ทุกวันน้ี M&S เป็นร้านค้าปลีกแห่งแรก
และแห่งเดยีวของโลกท่ีปล่อยคาร์บอนเป็นศนูย์ 
(carbon neutral) บริษัทไม่ได้ส่งขยะไปท้ิงท่ี
ทิ้งขยะ (zero waste) มาตั้งแต่ ค.ศ. 2012 
แผนเอท�าให้ M&S มีสินค้าที่มาจากแหล่งที่มี
ความย่ังยืนได้ถึง 79% ลดการใช้ถุงไปได้ 
4,000 ล้านใบ หาบ้านใหม่ให้เสือ้ผ้าได้ 27 ล้าน
ชิน้ สร้างประสทิธิภาพพลงังานได้ 39% ช่วยให้
แรงงานของซัพพลายเออร์เกือบ 890,000 คน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอื่นๆ แผนเอยังคง
เป็นก�าลังหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป
จนถึง ค.ศ. 2025
 เมื่อครั้งท่ีผู ้เขียนไปประเทศอังกฤษเมื่อ
หลายปีก่อน และได้มโีอกาสซือ้อาหารท่ี M&S 
และพบว่าบรรจุภัณฑ์จะระบุไว้ว่าชิ้นไหน
รีไซเคิลได้บ้าง ส่วนชิ้นไหนที่รีไซเคิลไม่ได้จะ
เขียนไว้ว่า “ในทุกๆ วัน M&S ก�าลังหาวิธีที่จะ
ท�าให้บรรจุภัณฑ์ช้ินน้ีรีไซเคิลให้ได้” แผนเอ
อยู่ในสิง่เลก็ๆ อย่างบรรจภัุณฑ์และในทุกส่วน
ของ M&S และไม่ได้เป็นแค่กลยุทธ์บ้าระห�่าที่
ท�าเพ่ือการประชาสมัพันธ์ แต่เป็นจติวญิญาณ
ของการท�าธุรกิจที่ ‘ย่ังยืน’ และดีต่อโลกที่มี
เหลืออยู่แค่เพียงใบเดียว
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ม.5 พ่ียงัท่องตารางธาตไุม่ได้เลยน้อง จะไปท�า
อะไรต่อได้ ด้วยผลการเรียนแบบน้ัน บวกกับ
คงสัมผัสได้ว่าลูกไม่มีความสุขเลยกับชีวิต
ท่ีผ่านมา ท�าให้พ่อแม่อนุญาตให้พ่ีเปลี่ยน
แผนการเรยีนได้ (ซึ่งแปลว่าพ่อแม่ได้ช่วยชวีติ
คนไว้มากมายจากการทีพ่ี่ไม่ต้องเป็นหมอ ฮ่าๆ)
 แม้พ่ีจะเปลี่ยนแผนมาเรียนสิ่งท่ีพ่ีชอบ
ได้แล้ว แต่เอาจริงๆ พ่ีก็รู้ว่าพ่อกับแม่ก็ยังนึก
ไม่ออกหรอกว่าพ่ีเรียนจบแล้วจะไปเป็นอะไร 
เพราะฉะนัน้โจทย์ในชวิีตของพ่ีตอนน้ันจึงไม่ใช่
แค่การพิสูจน์ว่าเรารักในสิ่งที่ท�าจริงๆ แต่ยัง
ต้องพิสูจน์ว่าเรารักมันมากพอ และพาตัวเอง
ไปถึงจุดที่ประสบความส�าเร็จได้จริงๆ 
 พ่ีสอบเข้าคณะวารสารศาสตร์ฯ มหา-
วิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้อย่างท่ีตั้งใจ ตลอด 
4 ปีทีเ่รยีน พ่ีก็รูว่้าพ่อแม่ยังไม่มัน่ใจกับเส้นทาง
ของพ่ีเท่าไร เรามีเรื่องทะเลาะกันบ้างจาก
ความไม่มัน่ใจน้ัน พ่ีจงึต้องพยายามตัง้ใจเรยีน
ให้ดีที่สุด และหางานที่ดีที่สุด อะไรที่ท�าดีแล้ว
ต้องท�าให้ดีขึ้นอีกเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

Q: บา้นของหนเูปน็อูซ่อ่มรถและขายอะไหล่
รถยนต ์แตห่นเูลอืกเรยีนดา้นแฟชัน่ พ่อกบั
แม่อยากให้หนูกลับมาช่วยงานที่บ้าน หนู
ไม่อยากท�างานที่บ้านเลยค่ะ อยากอยู่กับ
เสือ้ผา้มากกว่าจะอยูก่บัน�า้มนัเครือ่งรถยนต์ 
แม่ก็บ่นกบัหนทุูกวันจนเราทะเลาะกนับอ่ยๆ 
หนไูมเ่ขา้ใจวา่ท�าไมแมไ่มอ่ยากให้หนูท�างาน
ที่ชอบ หนูควรท�าอย่างไรดีคะ
A: ชีวิตของพ่ีช่วงหนึ่งก็คล้ายๆ กับน้องครับ 
บ้านของพ่ีเป็นหมอกันทั้งบ้าน พ่อเป็นหมอ 
แม่เป็นพยาบาล พีช่ายเป็นหมอ แล้วอะไรเอ่ย
ที่ไม่เข้าพวก ฮ่าๆ
 พ่ีมีความสุขกับการเรียนภาษามาก พ่ีรัก
วิชาภาษาไทย รักขนาดที่เวลาขึ้นชั้นใหม่แล้ว
ได้หนังสือเรียนใหม่ก่อนเปดเทอม พ่ีจะมคีวาม
ตื่นเต้นกับการเอาหนังสือเรียนภาษาไทยมา
เปดอ่านดวู่าปีน้ีจะได้เรยีนวรรณคดอีะไร และ
พ่ีก็รักวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาสังคมศึกษา 
ตอนต้องเลือกแผนการเรียนก่อนขึ้น ม.4 พี่จึง
เทใจไปให้การเรียนสายศิลปเรียบร้อยแล้ว

 แต่ด้วยความท่ีบ้านพ่ีเป็นหมอทั้งบ้าน 
พ่อกับแม่พ่ีนึกไม่ออกว่าเรียนศิลปแล้วจะไป
ท�างานอะไรต่อ พ่ีเองก็ยังนึกตอบตัวเองไม่ได้
ว่าเรียนแล้วจะไปเป็นอะไร ส�าหรับเด็ก ม.3 
ตอนนั้น เราไม่รู้เลยว่าโลกน้ีมีอาชีพอะไรบ้าง 
มันเร็วมากท่ีเราจะต้องตอบค�าถามว่าเรา
อยากเป็นอะไร และการศึกษาในขณะนั้นก็
ไม่ใช่กระบวนการทีช่่วยให้เราหาค�าตอบได้ว่า
ชีวิตเราต้องการอะไร เราเข้าโรงเรียนเพื่อเรียน
หนังสือเป็นวิชาๆ ไป แต่ตอบตัวเองไม่ได้ว่า
ต้องการอะไรในชีวิต บวกกับความรู ้วิชา
แนะแนวสมัยนั้นยังมีไม่มากเท่าไร ไม่รู้เลยว่า
โลกน้ีมีอาชีพนักโฆษณา พีอาร์ ครีเอทีฟ 
สไตลิสต์ เวดดิ้งแพลนเนอร์ และอีกสารพัด 
เมื่อตอบค�าถามไม่ได้ว่าเรียนแล้วจะไปเป็น
อะไร พี่ก็เลยต้องยอมเลือกเรียนสายวิทย์ตาม
ที่พ่อและแม่อยากให้พี่เป็นหมอ ทั้งที่ใจของพี่
ไม่ไปทางนั้นเลย 
 ผลการเรียนของพ่ีในสายวิทย์พังพินาศ 
ในขณะท่ีวิชาฝังศิลปของพ่ีรุ่งโรจน์ เรียนจบ 
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ม.5 พ่ียงัท่องตารางธาตไุม่ได้เลยน้อง จะไปท�า
อะไรต่อได้ ด้วยผลการเรียนแบบน้ัน บวกกับ
คงสัมผัสได้ว่าลูกไม่มีความสุขเลยกับชีวิต
ที่ผ่านมา ท�าให้พ่อแม่อนุญาตให้พ่ีเปลี่ยน
แผนการเรยีนได้ (ซึ่งแปลว่าพ่อแม่ได้ช่วยชวีติ
คนไว้มากมายจากการทีพ่ี่ไม่ต้องเป็นหมอ ฮ่าๆ)
 แม้พ่ีจะเปลี่ยนแผนมาเรียนสิ่งที่พ่ีชอบ
ได้แล้ว แต่เอาจริงๆ พ่ีก็รู้ว่าพ่อกับแม่ก็ยังนึก
ไม่ออกหรอกว่าพ่ีเรียนจบแล้วจะไปเป็นอะไร 
เพราะฉะนัน้โจทย์ในชวิีตของพ่ีตอนน้ันจงึไม่ใช่
แค่การพิสูจน์ว่าเรารักในสิ่งที่ท�าจริงๆ แต่ยัง
ต้องพิสูจน์ว่าเรารักมันมากพอ และพาตัวเอง
ไปถึงจุดที่ประสบความส�าเร็จได้จริงๆ 
 พ่ีสอบเข้าคณะวารสารศาสตร์ฯ มหา-
วิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้อย่างท่ีตั้งใจ ตลอด 
4 ปีทีเ่รยีน พ่ีก็รูว่้าพ่อแม่ยังไม่มัน่ใจกับเส้นทาง
ของพ่ีเท่าไร เรามีเรื่องทะเลาะกันบ้างจาก
ความไม่มัน่ใจนัน้ พ่ีจงึต้องพยายามตัง้ใจเรยีน
ให้ดีที่สุด และหางานที่ดีที่สุด อะไรที่ท�าดีแล้ว
ต้องท�าให้ดีขึ้นอีกเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

Q: บา้นของหนเูปน็อูซ่อ่มรถและขายอะไหล่
รถยนต ์แตห่นเูลอืกเรยีนด้านแฟชัน่ พ่อกบั
แม่อยากให้หนูกลับมาช่วยงานที่บ้าน หนู
ไม่อยากท�างานที่บ้านเลยค่ะ อยากอยู่กับ
เสือ้ผ้ามากกว่าจะอยูก่บัน�า้มนัเครือ่งรถยนต์ 
แมก่บ่็นกบัหนทุูกวันจนเราทะเลาะกนับอ่ยๆ 
หนไูมเ่ขา้ใจว่าท�าไมแมไ่มอ่ยากใหห้นทู�างาน
ที่ชอบ หนูควรท�าอย่างไรดีคะ
A: ชีวิตของพ่ีช่วงหน่ึงก็คล้ายๆ กับน้องครับ 
บ้านของพ่ีเป็นหมอกันทั้งบ้าน พ่อเป็นหมอ 
แม่เป็นพยาบาล พีช่ายเป็นหมอ แล้วอะไรเอ่ย
ที่ไม่เข้าพวก ฮ่าๆ
 พ่ีมีความสุขกับการเรียนภาษามาก พ่ีรัก
วิชาภาษาไทย รักขนาดที่เวลาขึ้นชั้นใหม่แล้ว
ได้หนังสอืเรยีนใหม่ก่อนเปดเทอม พ่ีจะมคีวาม
ตื่นเต้นกับการเอาหนังสือเรียนภาษาไทยมา
เปดอ่านดวู่าปีน้ีจะได้เรยีนวรรณคดอีะไร และ
พ่ีก็รักวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาสังคมศึกษา 
ตอนต้องเลือกแผนการเรียนก่อนขึ้น ม.4 พี่จึง
เทใจไปให้การเรียนสายศิลปเรียบร้อยแล้ว

 แต่ด้วยความท่ีบ้านพ่ีเป็นหมอทั้งบ้าน 
พ่อกับแม่พ่ีนึกไม่ออกว่าเรียนศิลปแล้วจะไป
ท�างานอะไรต่อ พ่ีเองก็ยังนึกตอบตัวเองไม่ได้
ว่าเรียนแล้วจะไปเป็นอะไร ส�าหรับเด็ก ม.3 
ตอนน้ัน เราไม่รู้เลยว่าโลกน้ีมีอาชีพอะไรบ้าง 
มันเร็วมากท่ีเราจะต้องตอบค�าถามว่าเรา
อยากเป็นอะไร และการศึกษาในขณะนั้นก็
ไม่ใช่กระบวนการท่ีช่วยให้เราหาค�าตอบได้ว่า
ชีวิตเราต้องการอะไร เราเข้าโรงเรียนเพื่อเรียน
หนังสือเป็นวิชาๆ ไป แต่ตอบตัวเองไม่ได้ว่า
ต้องการอะไรในชีวิต บวกกับความรู ้วิชา
แนะแนวสมัยนั้นยังมีไม่มากเท่าไร ไม่รู้เลยว่า
โลกน้ีมีอาชีพนักโฆษณา พีอาร์ ครีเอทีฟ 
สไตลิสต์ เวดดิ้งแพลนเนอร์ และอีกสารพัด 
เมื่อตอบค�าถามไม่ได้ว่าเรียนแล้วจะไปเป็น
อะไร พี่ก็เลยต้องยอมเลือกเรียนสายวิทย์ตาม
ที่พ่อและแม่อยากให้พี่เป็นหมอ ทั้งที่ใจของพี่
ไม่ไปทางนั้นเลย 
 ผลการเรียนของพ่ีในสายวิทย์พังพินาศ 
ในขณะท่ีวิชาฝังศิลปของพ่ีรุ่งโรจน์ เรียนจบ 
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THE AUTHOR

 จากท่ีหวังให้พ่ีเป ็นหมอ พ่อกับแม่พ่ี
เปลีย่นมาอยากให้พ่ีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยั
แทน แต่พ่ีก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนัน้ เรือ่งตลก
ก็คือพอพ่ีเรียนปริญญาโท พ่อกับแม่พ่ีไม่เคย
พูดถึงเรือ่งปริญญาโทเลย เอาแต่พูดเรือ่งอยาก
ให้พ่ีเรียนต่อปริญญาเอก เพราะอยากให้พี่
เป็นอาจารย์แล้ว แม้กระท่ังพ่ีได้ท�างานใน
บริษัทชื่อดังระดับโลก พ่อกับแม่ก็ยังหวังว่า
พี่จะเป็นอาจารย์อยู่
 มันง ่ายมากท่ีเราจะโกรธพ่อแม่เพียง
เพราะเรารู้สึกว่าท่านไม่เข้าใจเรา แต่พอพ่ีมา
วิเคราะห์ลึกๆ แล้ว พี่ถึงเข้าใจว่าที่พ่อแม่เป็น
แบบนั้นเพราะท่านรักเรา ท่านห่วง ท่านกลัว 
เพราะถ้าเป็นเส้นทางท่ีพ่อแม่เคยผ่านมาก่อน 
ท่านรู้ว่าท่านจะช่วยอะไรเราได้ และรู้ว่าชีวิต
เราต้องไปทางไหน แต่กับเส้นทางท่ีท่านไม่รู้
มาก่อน ท่านกลัวว่าเราจะไปเจออะไรก็ไม่รู้ 
กลัวเราจะเจ็บ
 พ่อแม่พ่ีอยู่กับการเป็นหมอมาทั้งชีวิต 
เพราะฉะนั้นท่านรู้ว่าชีวิตแบบหมอๆ จะไป
ทางไหน จะเตบิโตได้อย่างไร แต่กับการท�างาน
สายอืน่อย่างวารสารศาสตร์ ท่านไม่รูเ้ลยว่าเรา
จะไปเจออะไร ท่านกลัวว่าจะช่วยอะไรเราไม่
ได้ ท่านเคยเห็นคนท�างานเอกชนถูกเลย์ออฟ 
ท่านก็กลัวว่าลูกจะไปเจออะไรแบบน้ัน เลย
คิดว่าถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็คงจะ
ปลอดภัยกว่า
 เมื่อรากของมันมาจากความรัก ความ
ห่วงใยเราแล้ว พี่มาคิดได้ว่าพี่จะไม่โกรธท่าน 
ตอนนีท่้านไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร หน้าทีข่องพ่ีคอื
ท�าส่ิงทีเ่รารักต่อไป และต้องท�าให้ดมีากพอจน
พ่อแม่เข้าใจ มันต้องใช้เวลา
 เราห้ามพ่อแม่ไม่ให้ห่วงเราไม่ได้ (ยังไง
พ่อแม่ก็ห่วงเราไปตลอดน่ันแหละ) บนเส้นทาง
ชีวิตของเรา เราจะเจอคนท่ีตั้งค�าถามเพราะ
ไม่มัน่ใจในตัวเราหรอือะไรก็ตาม บางทอีาจจะ
เป็นคนใกล้ตัว แต่สิ่งที่เราท�าได้คือ ถ้าเราเชื่อ
ว่านีค่อืงานท่ีเรารกัจรงิๆ พิสจูน์มนัซะว่าเราไม่
เพียงแต่รกัมนั แต่เรารกัมนัมากพอจนความรกั

ผลกัดนัเราไปประสบความส�าเรจ็ได้ ถึงตอนนัน้
สิ่งที่เราท�าจะเป็นค�าตอบให้กับคนท่ีไม่มั่นใจ
ในตัวเราเอง 
 พ่ีเชือ่ว่าถ้าท่านเห็นว่าพีม่คีวามสขุ หน้าท่ี
การงานของพ่ีมั่นคงและเติบโตได้ แม้จะเป็น
เส้นทางทีท่่านไม่เคยรูม้าก่อน ท่านก็จะสบายใจ
ขึ้นเอง
 ทกุวัน พ่ีค่อยๆ เล่าให้ท่านฟังว่าพ่ีมคีวามสขุ
แค่ไหนในการท�างาน พ่ีได้เรียนรู ้อะไรบ้าง 
พี่เติบโตขึ้นอย่างไร พี่ได้โปรโมต พี่ดูแลตัวเอง
ได้แล้ว พ่ีท�าถึงขนาดพาพ่อแม่ไปดูออฟฟศ 
พาไปรูจ้กักับหัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน ให้คนเหล่าน้ี
เป็นคนเล่าเองว่าเราท�างานอย่างไร มคีวามสขุ
แค่ไหน ตอนหลังพ่อแม่พ่ีก็สบายใจมากขึ้น 
ไม่ตะล่อมให้พ่ีท�าในสิง่ทีไ่ม่อยากท�าแล้ว ทกุวนั
นี้ก�าลังใจส�าคัญของพี่มาจากครอบครัวนี่ล่ะ
 บางทพ่ีอแม่ของน้องก็อาจจะเป็นแบบนัน้ 
ท่านอยู่กับอู่รถมาตลอด มันคืออาณาจักรที่
ท่านรูว่้ามนัคอือะไร แต่กับงานแฟชัน่ท่ีน้องท�า 
ท่านอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเป็นอย่างไร จะ
มั่นคงหรือเปล่า จะปลอดภัยไหม ท่านก็เลย
กังวล พอกังวลก็อยากให้น้องมาอยู่ในอาณาจกัร
ที่อย่างน้อยก็เป็นคอมฟอร์ตโซนของท่าน 
จะช่วยเหลอือะไรลกูก็ยังพอจะช่วยได้ บวกกับ
อาจจะเป็นห่วงพนักงานท่ีท�างานอยู่ว่า แล้ว
ถ้าไม่มลีกูของท่านมาท�างานต่อ แล้วพนักงาน
เหล่านี้จะอยู่กันอย่างไร ถ้าลูกมาท�าก็อาจจะ
ดีหน่อย
 รากของมันคือความรัก ความห่วงใยที่มี
ต่อตวัน้อง ซึง่เป็นเรือ่งดมีากนะครบั ท่านอาจจะ
แสดงออกมาด้วยการบ่น แต่น่ันแหละ เมื่อ
กลบัไปจดุเริม่ต้นมนัก็คอืความรกั เพราะฉะน้ัน
อย่าไปโกรธพ่อแม่เลย เราต้องขอบคุณที่ท่าน
ห่วงเรานะ การมีคนรักเรานี่คือของขวัญที่มี
คุณค่าแล้วน้อง
 คงเกนะถ้าน้องเอาความรู้ด้านแฟชั่นเข้า
มาในอู่ซ่อมรถ แฟชั่นสอนให้คนมีความคิด
สร้างสรรค์ ไม่แน่นะว่าอูซ่่อมรถของน้องอาจจะ
เกข้ึนด้วยสไตล์ แฟชั่นไม่จ�ากัดอยู่แล้วน่ีว่า

“เราห้ามพ่อแม่ไม่ให้ห่วงเราไม่ได้ (ยังไงพ่อแม่ก็ห่วงเราไปตลอดนั่นแหละ) 
บนเส้นทางชีวิตของเรา เราจะเจอคนที่ตั้งค�าถามเพราะไม่มั่นใจในตัวเรา หรืออะไร
ก็ตาม บางทีอาจจะเป็นคนใกล้ตัว แต่สิ่งที่เราท�าได้คือ ถ้าเราเชื่อว่านี่คืองานที่เรารัก
จริงๆ พิสูจน์มันซะว่าเราไม่เพียงแต่รักมัน แต่เรารักมันมากพอ
จนความรักผลักดันเราไปประสบความส�าเร็จได้” 

ต้องอยู่แต่กับผ้าอย่างเดียว ชุดพนักงานอู่รถ
ก็มสีไตล์ได้ หน้าตาอูร่ถท่ีไม่ดเูป็นอูร่ถ แต่น้อง
ขายไลฟสไตล์ท่ีมาพร้อมกับอู่รถได้ ให้ลูกค้า
เอารถมาซ่อมและแวะดูเสื้อผ้าท่ีน้องขายก็ได้ 
เกออก! อู่รถไหนๆ ก็มีหน้าตาเป็นอู่รถ แต่อู่รถ
ของน้องจะโคตรมีสไตล์ 
 ข้อดีอย่างหน่ึงก็คอืน้องมพ้ืีนท่ี มธุีรกิจอูร่ถ
รองรับอยู่แล้ว ลองคิดว่าถ้ามันจะเป็นอู่รถ
สไตล์น้อง มนัจะเป็นอูร่ถแบบไหน ไม่ต้องกลวั
ว่าเราไม่รูเ้รือ่งอะไรเก่ียวกับอูร่ถเลย เราเรยีนรู้
กันได้ แล้วเอาจุดแข็งด้านแฟช่ันของน้องมา
ผสานให้กลายเป็นอู ่รถที่แตกต่างและเป็น
จุดขาย 
 ตัดชุดเกๆ ให้คุณนายแม่ใส่ไว้นับเงินเลย
ก็ได้ เป็นการค่อยๆ ท�าให้แม่เห็นฝีมอืเรา เห็นว่า
เราจริงจังแค่ไหน แล้วท�าให้แม่ตัวเอง ยังไง
แม่ก็รกั หรอืลองดไูหมว่า พนกังานอูร่ถของเรา
เขาแต่งตัวกันยังไง จะท�าให้แตกต่างได้ยังไง 
เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวก่อนนี่แหละ
 ถ้ารักแฟชั่นมาก ท�าให้พ่อแม่เห็นว่าเรา
จริงจังกับมันแค่ไหน และเราพามันไปได้ไกล
ขนาดไหน ผลักดันให้ตัวเองต้องเก่งขึ้นจนมี
หลักฐานพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็น และให้ตัวน้อง
เองภูมิใจ มันเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้เวลา
กว่าพ่อแม่จะเข้าใจ แต่พ่ีเชื่อว่ามันจะเป็น
กระบวนการที่คุ้มค่า
 ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ว่าตัวเองรักที่จะท�างาน
แบบไหน แต่น้องรู้ตัวว่ารักแฟชั่น และขอให้รู้
ว่ามีคนที่รักน้องอยู่
 สุขสันต์วันแม่ครับน้อง
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พบว่าเดก็ท่ีมคีวามสมัพันธ์สนทิสนมกับแม่ จะ
มีความสามารถในการแก้โจทย์เกมท่ีซับซ้อน
ได้ตั้งแต่อายุ 2 ปี และยังแสดงความหงุดหงิด
ในขณะที่แก้ไขปัญหาน้อยกว่าด้วย เนื่องจาก
ผูเ้ป็นแม่มกัหยิบย่ืนแรงสนบัสนนุให้ลกูในการ
แก้ไขปัญหาได้มากกว่า ซึ่งส่งผลให้ลูกน้อย
พัฒนาความสามารถของตัวเองต่อได้มากขึ้น

30>20
รู้หรือไม่ว่า แม่ที่มีอายุมากมักเป็นแม่ที่ดีกว่า
แม่ที่มีอายุน้อย 
 Aarhus BSS แสดงผลการศกึษาท่ีระบวุ่า
แม่ที่มีอายุมากมีแนวโน้มที่จะท�าโทษหรือ
ตะคอกลูกของตนน้อยกว่าแม่ที่มีอายุน้อย 
ซึ่งส่งผลท�าให้ลูกเติบโตมาพร้อมปัญหาทาง
พฤติกรรม สังคม และอารมณ์ที่น้อยกว่า  
 มกีารศกึษาท่ีตดิตามเดก็ในวัยเรยีน พบว่า
เด็กในวัย 7-11 ปีที่มีแม่อายุมาก จะมีการใช้
ภาษาทีด่กีว่า ซบัซ้อนกว่า และไม่มปัีญหาทาง
พฤตกิรรม รวมท้ังสภาวะอารมณ์ขณะตัง้ครรภ์
ของผู้เป็นแม่ท่ีมีอายุมากจะเครียดน้อยกว่า 
และค่อนข้างมีทัศนคติด้านบวกต่อการรับ
บทบาทเป็นผู้ปกครอง ซึ่งอาจเป็นเพราะอายุ
ที่มากขึ้น ท�าให้คนเรามีวุฒิภาวะทางอารมณ์
ที่มากขึ้นตามไปด้วย 
 อกีทัง้ในสงัคมปัจจบุนัก็มกีารยืนยันมาแล้ว
ว่า สตรีเริ่มสร้างครอบครัวและมีบุตรคนแรก
ในช่วงวยัทีส่งูขึน้กว่าแต่ก่อน อย่างในผลส�ารวจ
ของ Centers for Disease Control and 
Prevention ระบุว่า ก่อนหน้านี้ประมาณ 30 ปี
ที่แล้ว ผู้หญิงจะมีลูกคนแรกในช่วงวัย 20 ปี 
แต่ในปี 2016 ผู้หญิงที่มีอายุ 30-34 ปี กลับมี
ลกูเพ่ิมสงูขึน้ถึง 103 คนต่อ 1,000 คน อย่างไร
ก็ตาม ช่วงวัยที่ผู ้หญิงกลายเป็นแม่คนมาก
ท่ีสุด คือวัย 28 ปี ซ่ึงก็ถือว่าเป็นวัยท่ีสูงกว่า
เมื่อก่อนอยู่ดี
 รู้อย่างนี้แล้ว ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ลังเลกับ
การมคีรอบครวั จะไปเรยีนต่อเพ่ือสะสมความรู้ 
แล้วรอมลีกูตอนแก่กว่าน้ีสกันดิก็ไม่เสยีหาย 

ดูชา้งใหดู้หาง ดนูางใหดู้แม่ และวธิท่ีีจะเชก็
ว่าเรา ‘ฉลาด’ แค่ไหน ให้ลองย้อนดูที่ ‘แม่’ 
ของเรานี่ล่ะ 
 ผลการศึกษาของเว็บไซต์ psychology-
spot ระบุหลักฐานทางชีววิทยาที่ยืนยันว่า ยนี
จากแม่เป็นตวัก�าหนดความฉลาดของลกูน้อย

XX
ยีนจากผูเ้ป็นแม่จะเป็นตวัก�าหนดความฉลาด
ของลูก เนื่องจากความฉลาดจะถูกส่งต่อผ่าน
ยีนทีม่โีครโมโซมเอก็ซ์ ซึง่เพศหญิงมโีครโมโซม
เอ็กซ์ 2 ตัว ในขณะที่เพศชายมีเพียง 1 ตัว
เท่านัน้ แถมความฉลาดท่ีเราอาจจะได้จากพ่อ
ผ่านยีนก็ยังถูกระงับการท�างานอีกด้วย 
 นอกจากน้ียังมีหลักฐานการศึกษาในปี 
1994 ของ Medical Research Council Social 
and Public Health Sciences Unit ท่ีจัด
สัมภาษณ์คนกว่า 12,686 คน ที่มีอายุตั้งแต ่
14-22 ปี และผลลัพธ์ที่ได้คือ ความฉลาดทาง
ปัญญา (IQ) เชื้อชาติ การศึกษา และระดับ

สถานภาพทางสงัคม ซึง่ถือเป็นปัจจยัหลกัของ
ความฉลาดนั้น ได้มาจากแม่ล้วนๆ 
 รวมท้ังการส่งต่อดีเอ็นเอ ไมโทคอนเดรีย 
(Mitochondria) ทีลู่กจะได้จากผูเ้ป็นแม่เท่านัน้ 
ซึ่งไมโทคอนเดรียจะช่วยดูแลกระบวนการ
เมตาบอลิซึม การที่ร่างกายของเรามีไมโท-
คอนเดรียที่ดี ก็มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลท�าให้
ระบบการท�างานของสมองนั้นดีตามไปด้วย 

1+1
นอกเหนอืจากหลกัฐานทางชวีวิทยาแล้ว การท่ี
แม่ลูกใช้เวลาอยู่ด้วยกัน สร้างความผูกพันธ์
ซึ่งกันและกัน ก็ช่วยส่งเสริมให้แม่ส่งต่อความ
ฉลาดให้กับลูกได้ 
 ผลการศึกษาพบว่า แม่รับบทบาทส�าคัญ
ในการดแูลลกูในช่วงการพัฒนาสติปัญญาของ
ลกูวัยแรกเร่ิม ผ่านการปฏิสมัพันธ์ทางอารมณ์
และร่างกาย ความสมัพันธ์ทีแ่น่นแฟนยังส่งผล
ต่อระดับสติปัญญาที่ดีด้วย 
 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งมินนิโซตา

ผลวิจัยชี้ ‘ความฉลาด’
ของเรำได้มำจำก ‘แม่’

พัชชา พูนพิริยะ

เพ่ิงเรยีนจบปรญิญาตรี
จากสาขาแฟชั่น เป็นดีเจ 
นักแสดง นักออกแบบ 
และนักวาดภาพประกอบ 
เธออาสาเล่าเรื่องที่รู้ลึก
รู้จริง ไม่ว่าจะเป็นงาน
ดีไซน์ แฟชั่น และศิลปะ
ที่เกี่ยวข้องกับ
โลกออนไลน์
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พบว่าเดก็ทีม่คีวามสมัพันธ์สนทิสนมกับแม่ จะ
มีความสามารถในการแก้โจทย์เกมที่ซับซ้อน
ได้ตั้งแต่อายุ 2 ปี และยังแสดงความหงุดหงิด
ในขณะที่แก้ไขปัญหาน้อยกว่าด้วย เนื่องจาก
ผูเ้ป็นแม่มกัหยิบย่ืนแรงสนบัสนนุให้ลกูในการ
แก้ไขปัญหาได้มากกว่า ซึ่งส่งผลให้ลูกน้อย
พัฒนาความสามารถของตัวเองต่อได้มากขึ้น

30>20
รู้หรือไม่ว่า แม่ที่มีอายุมากมักเป็นแม่ที่ดีกว่า
แม่ที่มีอายุน้อย 
 Aarhus BSS แสดงผลการศกึษาทีร่ะบวุ่า
แม่ที่มีอายุมากมีแนวโน้มที่จะท�าโทษหรือ
ตะคอกลูกของตนน้อยกว่าแม่ที่มีอายุน้อย 
ซึ่งส่งผลท�าให้ลูกเติบโตมาพร้อมปัญหาทาง
พฤติกรรม สังคม และอารมณ์ที่น้อยกว่า  
 มกีารศกึษาท่ีตดิตามเดก็ในวัยเรยีน พบว่า
เด็กในวัย 7-11 ปีที่มีแม่อายุมาก จะมีการใช้
ภาษาทีด่กีว่า ซบัซ้อนกว่า และไม่มปัีญหาทาง
พฤตกิรรม รวมทัง้สภาวะอารมณ์ขณะตัง้ครรภ์
ของผู้เป็นแม่ท่ีมีอายุมากจะเครียดน้อยกว่า 
และค่อนข้างมีทัศนคติด้านบวกต่อการรับ
บทบาทเป็นผู้ปกครอง ซึ่งอาจเป็นเพราะอายุ
ที่มากขึ้น ท�าให้คนเรามีวุฒิภาวะทางอารมณ์
ที่มากขึ้นตามไปด้วย 
 อกีทัง้ในสงัคมปัจจบุนัก็มกีารยืนยันมาแล้ว
ว่า สตรีเริ่มสร้างครอบครัวและมีบุตรคนแรก
ในช่วงวยัทีส่งูขึน้กว่าแต่ก่อน อย่างในผลส�ารวจ
ของ Centers for Disease Control and 
Prevention ระบุว่า ก่อนหน้านี้ประมาณ 30 ปี
ที่แล้ว ผู้หญิงจะมีลูกคนแรกในช่วงวัย 20 ปี 
แต่ในปี 2016 ผู้หญิงที่มีอายุ 30-34 ปี กลับมี
ลกูเพ่ิมสงูขึน้ถึง 103 คนต่อ 1,000 คน อย่างไร
ก็ตาม ช่วงวัยที่ผู ้หญิงกลายเป็นแม่คนมาก
ที่สุด คือวัย 28 ปี ซึ่งก็ถือว่าเป็นวัยที่สูงกว่า
เมื่อก่อนอยู่ดี
 รู้อย่างนี้แล้ว ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ลังเลกับ
การมคีรอบครวั จะไปเรยีนต่อเพ่ือสะสมความรู้ 
แล้วรอมลีกูตอนแก่กว่าน้ีสกันดิก็ไม่เสยีหาย 

ดชูา้งใหด้หูาง ดนูางใหดู้แม่ และวิธท่ีีจะเช็ก
ว่าเรา ‘ฉลาด’ แค่ไหน ให้ลองย้อนดูที่ ‘แม่’ 
ของเรานี่ล่ะ 
 ผลการศึกษาของเว็บไซต์ psychology-
spot ระบุหลักฐานทางชีววิทยาที่ยืนยันว่า ยนี
จากแม่เป็นตัวก�าหนดความฉลาดของลกูน้อย

XX
ยีนจากผูเ้ป็นแม่จะเป็นตวัก�าหนดความฉลาด
ของลูก เนื่องจากความฉลาดจะถูกส่งต่อผ่าน
ยีนทีม่โีครโมโซมเอก็ซ์ ซึง่เพศหญิงมีโครโมโซม
เอ็กซ์ 2 ตัว ในขณะที่เพศชายมีเพียง 1 ตัว
เท่านัน้ แถมความฉลาดทีเ่ราอาจจะได้จากพ่อ
ผ่านยีนก็ยังถูกระงับการท�างานอีกด้วย 
 นอกจากน้ียังมีหลักฐานการศึกษาในปี 
1994 ของ Medical Research Council Social 
and Public Health Sciences Unit ท่ีจัด
สัมภาษณ์คนกว่า 12,686 คน ท่ีมีอายุตั้งแต ่
14-22 ปี และผลลัพธ์ที่ได้คือ ความฉลาดทาง
ปัญญา (IQ) เชื้อชาติ การศึกษา และระดับ

สถานภาพทางสงัคม ซึง่ถือเป็นปัจจยัหลกัของ
ความฉลาดนั้น ได้มาจากแม่ล้วนๆ 
 รวมท้ังการส่งต่อดีเอ็นเอ ไมโทคอนเดรีย 
(Mitochondria) ทีล่กูจะได้จากผูเ้ป็นแม่เท่านัน้ 
ซึ่งไมโทคอนเดรียจะช่วยดูแลกระบวนการ
เมตาบอลิซึม การท่ีร่างกายของเรามีไมโท-
คอนเดรียท่ีดี ก็มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลท�าให้
ระบบการท�างานของสมองนั้นดีตามไปด้วย 

1+1
นอกเหนอืจากหลกัฐานทางชวีวิทยาแล้ว การท่ี
แม่ลูกใช้เวลาอยู่ด้วยกัน สร้างความผูกพันธ์
ซึ่งกันและกัน ก็ช่วยส่งเสริมให้แม่ส่งต่อความ
ฉลาดให้กับลูกได้ 
 ผลการศึกษาพบว่า แม่รับบทบาทส�าคัญ
ในการดแูลลกูในช่วงการพัฒนาสติปัญญาของ
ลกูวัยแรกเร่ิม ผ่านการปฏิสมัพันธ์ทางอารมณ์
และร่างกาย ความสมัพันธ์ทีแ่น่นแฟนยังส่งผล
ต่อระดับสติปัญญาที่ดีด้วย 
 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งมินนิโซตา

ผลวิจัยชี้ ‘ความฉลาด’
ของเรำได้มำจำก ‘แม่’

พัชชา พูนพิริยะ

เพ่ิงเรียนจบปรญิญาตรี
จากสาขาแฟชั่น เป็นดีเจ 
นักแสดง นักออกแบบ 
และนักวาดภาพประกอบ 
เธออาสาเล่าเรื่องที่รู้ลึก
รู้จริง ไม่ว่าจะเป็นงาน
ดีไซน์ แฟชั่น และศิลปะ
ที่เกี่ยวข้องกับ
โลกออนไลน์
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คุยกบั ธเนศ วรากลุนเุคราะห์ 
ในวันที ่‘เข้าใจ’ ว่าอะไรคือสิง่ส�าคัญ

สําหรับคนดนตรี ถ้าแนะนําว่า ธเนศ วรากุล-
นุเคราะห์ เป็น ‘ตํานานที่ยังมีชีวิต’ ก็คงไม่ผิด
 ย้อนกลับไปสู่แวดวงดนตรียุค 80s ธเนศ
เริ่มโด่งดังจากอาชีพนักจัดรายการวิทยุทาง 
‘ไนท์สปอต’ เน้นเปิดเพลงสากลที่เรียกได้ว่า
โดดเด่นและทันสมัยที่สุด ต่อมาเมื่อผลงานเพลง
อัลบั้ม แดนศิวิไลซ์ ออกมาในปี 2528 ชื่อเสียง
ของธเนศกย็ิง่โดง่ดงั อลับัม้เดีย่วชดุแรกของเขา
ได้รับการตอบรับทั้งคําวิจารณ์และความนิยม
จากคนฟงัเพลง
 กาลเวลาก้ าวข้ ามมาถึ งยุค  90s ใน
ช่วงที่ วงการดนตรี เข้ าสู่ยุคอัลเทอร์ เนทีฟ 
วงดนตรีและค่ายเพลงอินดี้ เกิดขึ้นมากมาย 
ธเนศสร้างค่ายเพลงเล็กๆ ชื่อมิวสิค บั๊กส์
(Music Bugs) และปลุกปั้ นวงดนตรีหน้าใหม่
ที่ต่อมากลายเป็นไอคอนของวงการเพลงไทย 
อาทิ ลาบานูน, บิ๊กแอส, บอดี้สแลม ฯลฯ ก่อนที่
เขาจะตดัสนิใจหนัหลงัใหก้บัวงการไปแบบเงยีบๆ 
หลังจากให้กําเนิดลูกชาย… ซึ่งจะว่าไปก็เป็น
ช่วงเดียวกับที่วงการเพลงเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากยุคคาสเซตต์ สู่ยุค MP3 แผ่นผี และ
ดาวน์โหลด
 แต่ที่เล่ามาทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องเก่าในอดีต 
โอเคล่ะ ใช่ว่าอดีตจะไม่สําคัญ แต่ปัจจุบันย่อม
สําคัญที่สุด
 ในปีนี้เขามีหนังใหม่เข้าฉายในเวลาไล่เลี่ยกัน
ถึง 2 เรื่องคือ ป๊อปอาย มายเฟรนด์ และ ฉลาด
เกมส์โกง ซึง่การแสดงของธเนศจากทัง้สองเรือ่ง
ล้วนแต่ได้รับคําวิจารณ์ที่ดี
 แน่นอนว่า THE STANDARD ประทับใจ
การแสดงของธเนศมาก แต่คําถามที่คิดว่า
น่าสนใจและชวนให้คิดต่อคือ… การแสดงที่ดีนั้น
จําเป็นต้องเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงของ
นักแสดงมากน้อยสักแค่ไหน
 บทบาท ‘พ่อของลิน’ น่าประทับใจ เรารู้แล้ว 
ว่าแต่ชีวิตจริงธเนศเป็นพ่อแบบไหน เขาเลี้ยงลูก
ยังไง ส่วนกับบทบาท ‘ธนา’ ใน ป๊อปอายฯ ที่เล่า
ถึงช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่คนยุคเก่าต้องเผชิญ 
และเรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 
ซึง่จะวา่ไปกใ็กลเ้คยีงกบัผูช้ายวยัใกล ้60 อยา่งเขา
ในบางแง่บางมุม
 …ว่ากันว่าดูหนังดูละครแล้วให้ย้อนดูตัวเอง 
เ ฉ ก เ ช่ น กั น กั บ แฟนหนั ง ข อ ง เ ข า อ ย่ า ง 
THE STANDARD การได้ย้อนกลับมาคุยกับ
ธเนศอีกครั้งหลังจากดูหนังจบมันก็เหมือน
ได้นั่งดู Behind the Scene ท้ายเครดิตที่
นักแสดงคนโปรดมานั่งเล่าเบื้องหลังชีวิตที่
ตกตะกอนแล้วของตัวเองให้ฟงั ซึ่งบอกเลยว่า
ทั้งสนุก น่าสนใจ และมีประโยชน์อย่างมาก
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ปีนีค้ณุมีงานแสดงภาพยนตร์ถงึ 2 เรือ่งคือ ป๊อปอาย 
มายเฟรนด์ และ ฉลาดเกมส์โกง นอกจากเขา้ฉายใน 
เวลาใกล้เคยีงกนั การแสดงของคณุยงัไดร้บัฟดีแบ็ก
จากคนดูและนักวิจารณ์ที่ดีมาก หลังห่างงานแสดง 
ไปนาน ท�าไมคุณถึงตัดสินใจกลับมารับงานอีกครั้ง
และบททั้งสองเรื่องมันเชื่อมโยงกับคุณในแง่ไหนบ้าง  
มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราสนใจอยู่ คือเรื่องการใช้ชีวิต เรื่อง
นามธรรม แล้วโดยแบ็กกราวด์มันก็เทียบเคียงกันได้ไม่ยาก 
อย่างตัวละครในเรื่อง ป๊อปอาย มายเฟรนด์ ท่ีชื่อว่า ‘ธนา’ 
ก็อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน เขาเป็นเด็กต่างจังหวัด ตั้งใจเข้ามา
กรงุเทพฯ เพ่ือเรียนหนงัสอืตามความเชือ่ของสงัคมไทยทัว่ไป
ว่าต้องเข้าสู่เมืองใหญ่ เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดี จะได้มีหน้าที่
การงานท่ีดี แล้วพอโตข้ึนชีวิตของธนาก็ประสบความส�าเร็จ 
เจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียง มีเมียสวย มีบ้านหลังใหญ่ อยู่กันมา 
อย่างร�่ารวย แต่พอถึงวันหน่ึงท่ีอายุมากขึ้นก็มีเด็กรุ่นใหม ่
ขึ้นมาแทน ความสมัพันธ์กับเมยีท่ีรกักันดก็ีจดืจาง แต่ไม่ได้
แปลว่าเขาไม่ได้รักกันนะ ประเด็นของหนังเรื่องนี้คือธนา 
เขารับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลง
 ขณะที่ผมเองก็เป็นคนต่างจังหวัด เข้ามากรุงเทพฯ ช่วง 
ป.6 อายุประมาณ 12 ปี ซึง่ถือว่าเป็นช่วงพลกิผนัเปลีย่นผ่าน
ในชวิีตเราเหมอืนกนั เพราะมาเข้าโรงเรยีนใหม่ตอนกลางเทอม
คนเดียว ไม่รู้จักใคร
 จากเด็กต่างจังหวัดท่ีเคยว่ิงอยู่ตามร่องสวน คลุกโคลน 
จบัปลา จบัป ูกระโดดลงคลอง คอืท�าเรือ่งหวาดเสยีวเยอะแยะ 
อยู่ท่ีโน่นไม่กลัว แต่พอเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ กลายเป็นว่าเรา 
กลวั เราเลยกลายเป็นเดก็อกีแบบ จากเดก็ต่างจงัหวัดกลายเป็น
เด็กกรุงเทพฯ …แต่ความรู้สึกก็ไม่ใช่เด็กกรุงเทพฯ อีกนะ 
เพราะก็ไม่ค่อยได้ไปไหน อยู่แต่ในสวนย่านฝั่งธนฯ สุดท้าย
กลายเป็นคนครึ่งๆ กลางๆ อะไรก็ไม่รู้
 แต่ข้อดีคือมันก็ได้รับโอกาสอื่นๆ มากมาย เราไม่รู้ว่า 
ถ้าไม่ได้ย้ายมากรุงเทพฯ เราจะได้มาท�างานตรงนี้หรือเปล่า 
ทั้งการเป็นดีเจท่ีไนท์สปอต ได้มาเล่นละครเวที ได้เล่นหนัง 
ได้ออกอัลบั้มเพลง ฯลฯ อีกอย่างเรามาสังเกตทีหลังนะว่า 
บุคลิกที่เป็นอย่างทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราย้ายมาอยู่
กรุงเทพฯ ด้วยเหมือนกัน
 ส่วนท่ีถามว่าชีวิตเชื่อมโยงกับตัวละครยังไง คือรู้สึก
ว่าเรามีประสบการณ์ไม่ต่างกัน เพียงแต่เราไม่ได้เจอวิกฤต
ที่หนักหนาสาหัสแบบเขา แต่คิดว่าแค่มีประสบการณ์ร่วม 
บางอย่างก็สามารถจะใช้จินตนาการเพ่ือสื่อสารออกไปได้ 
และคิดว่าเข้าใจตัวละครตัวนี้พอสมควร เราเลยรับเล่น

ถา้อยา่งนัน้ตวัละคร อ. ประวทิย ์(พ่อของลิน) ใน ฉลาด
เกมส์โกง เชื่อมโยงกับคุณในแง่ไหนบ้าง    
เราเล่น ฉลาดเกมส์โกง เป็นเรือ่งทีส่อง หลงัจากถ่าย ป๊อปอายฯ 
ผ่านไปเกือบปี ทีมงาน ฉลาดเกมส์โกง ก็โทรมา เราได้คุยทั้ง
บาส-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ผู้ก�ากับ คุยกับโปรดิวเซอร์ คุยกับฝ่าย
แคสติง้ คยุกับแอก็ติง้โค้ช ทกุคนก็สนใจอยากให้เล่น เราบอก
เขากลบัไปว่าต้องขอดบูท ตอนแรกทีมงานให้บทมาเฉพาะใน
ส่วนของเรา แต่อ่านแล้วยังไม่เข้าใจ เลยบอกเขาว่าขอเข้าใจ
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ปีนีค้ณุมงีานแสดงภาพยนตรถ์งึ 2 เรือ่งคอื ป๊อปอาย 
มายเฟรนด์ และ ฉลาดเกมส์โกง นอกจากเขา้ฉายใน 
เวลาใกลเ้คยีงกัน การแสดงของคณุยงัไดร้บัฟดีแบ็ก
จากคนดูและนักวิจารณ์ที่ดีมาก หลังห่างงานแสดง 
ไปนาน ท�าไมคุณถึงตัดสินใจกลับมารับงานอีกครั้ง
และบททั้งสองเรื่องมันเชื่อมโยงกับคุณในแง่ไหนบ้าง  
มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราสนใจอยู่ คือเรื่องการใช้ชีวิต เรื่อง
นามธรรม แล้วโดยแบ็กกราวด์มันก็เทียบเคียงกันได้ไม่ยาก 
อย่างตัวละครในเรื่อง ป๊อปอาย มายเฟรนด์ ท่ีชื่อว่า ‘ธนา’ 
ก็อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน เขาเป็นเด็กต่างจังหวัด ต้ังใจเข้ามา
กรงุเทพฯ เพ่ือเรียนหนงัสอืตามความเชือ่ของสงัคมไทยทัว่ไป
ว่าต้องเข้าสู่เมืองใหญ่ เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดี จะได้มีหน้าที่
การงานท่ีดี แล้วพอโตข้ึนชีวิตของธนาก็ประสบความส�าเร็จ 
เจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียง มีเมียสวย มีบ้านหลังใหญ่ อยู่กันมา 
อย่างร�่ารวย แต่พอถึงวันหนึ่งที่อายุมากขึ้นก็มีเด็กรุ่นใหม ่
ขึ้นมาแทน ความสมัพันธ์กับเมยีท่ีรกักันดีก็จดืจาง แต่ไม่ได้
แปลว่าเขาไม่ได้รักกันนะ ประเด็นของหนังเรื่องนี้คือธนา 
เขารับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลง
 ขณะที่ผมเองก็เป็นคนต่างจังหวัด เข้ามากรุงเทพฯ ช่วง 
ป.6 อายุประมาณ 12 ปี ซึง่ถือว่าเป็นช่วงพลกิผนัเปลีย่นผ่าน
ในชวิีตเราเหมอืนกนั เพราะมาเข้าโรงเรยีนใหม่ตอนกลางเทอม
คนเดียว ไม่รู้จักใคร
 จากเด็กต่างจังหวัดที่เคยว่ิงอยู่ตามร่องสวน คลุกโคลน 
จบัปลา จบัป ูกระโดดลงคลอง คอืท�าเรือ่งหวาดเสยีวเยอะแยะ 
อยู่ท่ีโน่นไม่กลัว แต่พอเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ กลายเป็นว่าเรา 
กลัว เราเลยกลายเป็นเดก็อีกแบบ จากเด็กต่างจงัหวัดกลายเป็น
เด็กกรุงเทพฯ …แต่ความรู้สึกก็ไม่ใช่เด็กกรุงเทพฯ อีกนะ 
เพราะก็ไม่ค่อยได้ไปไหน อยู่แต่ในสวนย่านฝั่งธนฯ สุดท้าย
กลายเป็นคนครึ่งๆ กลางๆ อะไรก็ไม่รู้
 แต่ข้อดีคือมันก็ได้รับโอกาสอื่นๆ มากมาย เราไม่รู้ว่า 
ถ้าไม่ได้ย้ายมากรุงเทพฯ เราจะได้มาท�างานตรงนี้หรือเปล่า 
ทั้งการเป็นดีเจที่ไนท์สปอต ได้มาเล่นละครเวที ได้เล่นหนัง 
ได้ออกอัลบั้มเพลง ฯลฯ อีกอย่างเรามาสังเกตทีหลังนะว่า 
บุคลิกที่เป็นอย่างทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราย้ายมาอยู่
กรุงเทพฯ ด้วยเหมือนกัน
 ส่วนท่ีถามว่าชีวิตเชื่อมโยงกับตัวละครยังไง คือรู้สึก
ว่าเรามีประสบการณ์ไม่ต่างกัน เพียงแต่เราไม่ได้เจอวิกฤต
ที่หนักหนาสาหัสแบบเขา แต่คิดว่าแค่มีประสบการณ์ร่วม 
บางอย่างก็สามารถจะใช้จินตนาการเพ่ือสื่อสารออกไปได้ 
และคิดว่าเข้าใจตัวละครตัวนี้พอสมควร เราเลยรับเล่น

ถ้าอย่างนัน้ตัวละคร อ. ประวทิย ์(พ่อของลิน) ใน ฉลาด
เกมส์โกง เชื่อมโยงกับคุณในแง่ไหนบ้าง    
เราเล่น ฉลาดเกมส์โกง เป็นเรือ่งทีส่อง หลงัจากถ่าย ป๊อปอายฯ 
ผ่านไปเกือบปี ทีมงาน ฉลาดเกมส์โกง ก็โทรมา เราได้คุยทั้ง
บาส-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ผู้ก�ากับ คุยกับโปรดิวเซอร์ คุยกับฝ่าย
แคสต้ิง คุยกับแอก็ติง้โค้ช ทกุคนก็สนใจอยากให้เล่น เราบอก
เขากลบัไปว่าต้องขอดบูท ตอนแรกทมีงานให้บทมาเฉพาะใน
ส่วนของเรา แต่อ่านแล้วยังไม่เข้าใจ เลยบอกเขาว่าขอเข้าใจ

53- 59 CULTURE TALK.indd   56 8/16/2560 BE   3:32 PM

“วงการดนตรี
มนักเ็หมอืนกับ 
วงการอื่นๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา 
ถ้าเรายอมรับ
ได้กับความ
เปลี่ยนแปลง 
มนักเ็ดนิตอ่
ไปได”้
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• ความจรงิแล้วธเนศเริม่ตน้งาน
ในวงการบันเทิงจากการแสดง
ละครเวทีและละครโทรทัศน์ แต ่
ผลงานที่สร้างชื่อให้กับธเนศคือ
งานจัดรายการวิทยุไนท์สปอต  
ในยคุ 80S รายการอย่าง Nite 
Spot Show และ Radio Active 
ที่เน้นการเปิดเพลงสากลถือว่า
โดดเดน่อยา่งมาก
• หลังกลับมารับงานแสดงในปนีี้
กับหนังนอกกระแสโดยผู้ก�ากับ
ชาวสิงคโปร์ ปอ๊ปอาย มายเฟรนด ์
และ ฉลาดเกมส์โกง จากค่าย 
GDH ลา่สดุธเนศก�าลังจะมงีาน
แสดงชิน้ใหมใ่นภาพยนตรร์ว่มทนุ
กบัสงิคโปร์ ท่ีนอกจากจะตดิตอ่
ใหไ้ปเลน่ เขายงัไดร้บัการทาบทาม
ให้ร่วมก�ากบัอีกดว้ย

FYI

ท้ังหมดได้ไหม คุยกันอยู่ตั้งนาน เพราะบทภาพยนตร์มัน
เป็นความลับ ถ้าอย่างนั้นเรายินดีท่ีจะเซ็นสัญญาให้ว่าจะ
เก็บเป็นความลับ แต่ขออ่านหน่อยเถอะ
 พอได้อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆ อ่านจน
กระทั่งถึงประโยคสุดท้าย เราก็บอกกับตัวเองว่าต้องเล่น
เรื่องน้ี เพราะมันเป็นบทที่ดี และรู้สึกว่าประเทศไทยควร 
พูดเรื่องนี้ได้แล้ว ผมหมายถึงเรื่องการโกง เราน่าจะใช้
โอกาสนี้เป็นส่วนร่วมเล็กๆ น้อยๆ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่น่าจะ
เป็นประโยชน์บ้างออกไปสู่ผู้คน
 ทีพู่ดไปเมือ่กีค้อืบทหนังโดยรวม ส่วนบททีเ่ราต้องเล่น
เป็น ‘พ่อ’ ซึ่งในบทที่อ่าน เขาเป็นพ่อที่บอกลูกว่า “ลูกต้อง
เป็นคนดีนะ อย่าโกงใครนะลูก มันบาปกรรมนะ” แบบนั้น 
เราก็คงไม่เล่น (หัวเราะ) แต่ตัวละครน้ีมันดันเป็นพ่อท่ี 
ไม่ได้บอกอะไรกับลกูมากมาย แต่เขาท�าให้ลกูเห็นเอง แล้ว
ไม่ได้ต้ังใจท�าอย่างเท่ๆ เพราะตวัพ่อเขาก็มคีวามไม่ได้เรือ่ง 
อยู่พอสมควร ไม่ได้เป็นพ่อที่ดีเลิศประเสริฐศรี ซึ่งดีแล้ว
ประเด็นที่น่าสนใจคือ สุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คน
เป็นพ่อก็รบัได้ เข้าใจ และให้โอกาสลูก ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ราสนใจ
 พอหนงัฉาย ฟีดแบก็ออกมาด ีค�าวิจารณ์ออกมาด ีเรา
เริม่สงัเกตว่าเกิดขึน้จากอะไร แล้วมนัก็ได้ค�าตอบบางอย่าง
กลบัมาว่า นีคื่อพ่อในฝัน เป็นพ่อในอดุมคติ เรารูส้กึนะว่า 
เป็นพ่อตวัอย่างของคนส่วนใหญ่ในวนันีด้้วยซ�า้ นัน่แปลว่า 
คนไทยยังต้องการคนแบบนี้ ประเทศเราขาดคนแบบนี้อยู่ 
คนท่ีไม่ใช่คนดีเด่อะไรมากมาย ไม่ได้รวย งานการก็ไม่ได้
ดีอะไร เขาเป็นครูชั้นผู้น้อย เงินเดือนเท่าไรก็ไม่รู้ มีรถเก่าๆ  
บ้านเก่าๆ เสื้อผ้ายับๆ ถึงมีเปียโนก็เป็นเปียโนเก่าๆ  
ทุกอย่างเก่า เมียก็ทิ้งไปแล้ว พูดกับลูกสาวก็ไม่ใช่พูดว่า  
“ลกูจ๊ะ ลกูจ๋า” ทะเลาะกับลกูก็ม ีแต่เมือ่ลกูเกิดปัญหา เขาก็
พร้อมจะอยู่ข้างๆ ลกู ไม่ซ�า้เตมิลกู ให้อภยั เข้าใจ และพร้อม
จะเดนิหน้าต่อไปด้วยกัน แค่นีแ้หละ! คนเป็นพ่อเป็นแม่ท�า
แค่นีก็้พอแล้ว บางทเีราดนัไปท�ากันเยอะกว่านัน้ คดิว่าเยอะ 
แล้วจะด ีสดุท้ายมนัท�าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย พ่อ
ในเรือ่งนีม้นัมดีเีทลหลายอย่างทีเ่ชือ่มโยงกบัสิง่ทีเ่ราสนใจ
  
ในชวีติจรงิคุณสอนลกูตวัเองอยา่งไรบา้ง เหมอืนหรอื
ต่างจากตัวละครในหนังขนาดไหน
ระหว่างเรากับลูกมันยังไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงใหญ่โต
อะไรเกิดขึ้นนะ เราก็เลยไม่รู้ว่าจะท�าได้มากน้อยแค่ไหน 
แต่เรามีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะเลี้ยงลูกไปในแนวทางนี้
 ใน ฉลาดเกมส์โกง จะเห็นว่าพ่อปล่อยลูกเยอะเลย 
ลูกสาวก็หน้าตาดี เรียนเก่ง แต่อาจเป็นเพราะว่าลูกฉลาด 
พ่อก็เลยมัน่ใจว่าลกูสาวไม่โง่แน่นอน คงไม่มทีางโดนผูช้าย
หลอก ผูช้ายต่างหากท่ีน่าจะโดนลกูสาวเราหลอกด้วยซ�า้ไป
 แต่กับลกูเราเองทีเ่ป็นผูช้าย เราปล่อยเขานะ อย่างเช่น
ลูกขอไปนอนบ้านเพ่ือน ซึ่งตอนนั้นมันอายุสิบกว่าขวบ
เท่าน้ันเอง เราก็ให้ไปเลยนะ แต่แค่ถามเฉยๆ ว่าไปนอน
บ้านใคร มใีครไปบ้าง เรารูจ้กักับพ่อแม่ของเพ่ือนลูกอยู่แล้ว 
เราก็เลยต่างคนต่างฝากฝังกัน แต่เราก็จะถามจนให้เป็น

นิสัย เขาก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องประหลาดอะไรที่พ่อจะ
ถาม และเขาก็จะเล่าให้ฟังจนเป็นนิสัยเหมือนกัน
 เดก็เนีย่ เมือ่ถึงวัยหน่ึงเขาก็จะเริม่อยากรู้ อยากทดลอง 
มวีนัหน่ึงเขากม็าเล่าให้ฟังว่าเพ่ือนไปถนนข้าวสารแล้วโดน
อาจารย์จบัได้ โดนเรยีกผูป้กครอง ผมก็ถามว่าแล้วลูกไม่ไป
กับเขาด้วยเหรอ เขาบอกว่า “ไม่เอา ยังไม่อยากไป”
 จนกระท่ังวันหนึ่งลูกชายก็มาเล่าให้ฟังอีกว่าเขาไป
มาแล้ว เราถามเขาว่าแล้วเป็นยังไงบ้าง ดื่มอะไรหรือเปล่า 
เขาบอกว่าดืม่เบยีร์ไปแก้วหนึง่ แต่ไม่หมด เราก็ถามว่าเป็น 
ยังไงมั่ง เขาก็ตอบว่ามันร้อนๆ เราก็เลยบอกเขาว่าดื่ม 
ไปเถอะ ตอนด่ืมก็สังเกตตัวเองด้วยว่าดื่มแล้วเป็นยังไง  
ส�าคัญคือถ้าดืม่แล้วเริม่คอนโทรลตัวเองไม่ได้ ลกูต้องหยุด
 แต่ก่อนหน้านั้น เราให้เขาด่ืมท่ีบ้านอยู่แล้วนะ ชวน 
ครัง้แรกตอน 7-8 ขวบ ตอนนัน้ชวนแล้วเขาก็ไม่เอาอยูห่ลายปี 
จนวันหนึ่งชวนแล้วเขาลอง แต่ลองแค่จิบเดียว (หัวเราะ)  
 
ท�าไมคุณถึงชวนลูกดื่ม
ท�าไมจะไม่ชวนล่ะ เพราะยังไงมันก็ต้องไปลองอยู่แล้ว 
อย่างน้ันก็ลองกับเราซะเลย เป็นประสบการณ์แรกกับพ่อแม่  
กินเหล้าครั้งแรกกับพ่อ ดูดบุหรี่ครั้งแรกกับพ่อ เราจะได้
สังเกตด้วยว่าเขาลองแล้วเป็นยังไง
 
คิดว่าวันนี้เป็นพ่อที่ลูกชายคุยได้ทุกเรื่องไหม
ทุกเรื่อง  
 
แล้วเรื่องผู้หญิงล่ะ มาเล่าให้ฟงับ้างไหม
จะเหลือเหรอ ช่วยตัวเองเป็นหรือยังเรายังถามทุกวันเลย
 
ลูกชายไม่เขินเหรอ
มนัเขนิอยู่แล้ว แต่เราต้องท�าให้มนัไม่เขินน่ะ ท�าให้เป็นเรือ่ง 
ธรรมชาติ นี่เดี๋ยวไปจูบใครเมื่อไรต้องมาเล่าให้พ่อฟังนะ  
เราอยากคุยกับเขาหมด แต่ถึงเวลาเขาก็ไม่คุยกับเรา 
หมดหรอก เอาเป็นว่าเขาอยากคุยด้วยแค่ไหนก็เร่ืองของ
เขา เราแค่โอเพ่นให้เขาเห็นว่าถ้าคุยกับพ่อก็คุยได้ทุกเรื่อง
 แต่เขามาบอกเราอยู่เรื่อยแหละว่าเพ่ือนๆ ชมตลอด
ว่าคุณพ่อเท่มากเลย เป็นคุณพ่อท่ีสุดยอด พอเราได้ยินก็ 
รู้สึกว่า แค่น้ีก็โอเคแล้วที่เขาภูมิใจในความเป็นพ่อของเรา  
โชว์เพื่อนได้ เพื่อนหลายคนบอกว่าพ่อเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ 
แค่นี้พอแล้ว ที่เหลือมันแทบไม่ส�าคัญอีกต่อไปแล้ว
  
ส�าหรับคนเป็นพ่อ แคน่ีก้ถื็อวา่ประสบความส�าเรจ็แล้ว
ส�าหรับเราแค่นี้แหละ แม้ว่าต่อไปชีวิตเขาอาจจะเรียน 
ไม่จบ หรือจบแล้วไปท�างานอะไรต่อก็ไม่รู้  ไม่แน่อาจจะ
ไม่มีงานท�า ไม่มีเมีย ฯลฯ แต่สิ่งส�าคัญคือเรามีความเชื่อ  
ณ วันนี้เขาอยู่บนเส้นทางท่ีดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มี 
ความสุข ความมั่นใจในสิ่งที่ดีงาม ไม่มีปมอะไรในใจ ยังไง
ชีวิตข้างหน้าก็ดีส�าหรับตัวเขาแน่นอน เพราะเราให้อิสระ
เขาเลือกชีวิตตัวเอง ให้โอกาสทดลองว่าอะไรดีหรือไม่ดี 
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ส�าคัญท่ีสุดคือต้องมีความสุขอยู่บนทางที่ไม่เบียดเบียนตัว
เองและคนอื่น
 เราให้หลักกว้างๆ ไว้เฉยๆ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เรา
ไม่สอน เพราะรู้ว่าสอนยังไงก็ใช้ไม่ได้ว่ะ สิ่งท่ีสอนมันคือ 
สิ่งท่ีเราเคยมีประสบการณ์ เคยเรียนรู้มาในวัยของเรา ซึ่ง
สงัคมมนัเปล่ียนไปแล้ว ส่ิงท่ีเราคดิจะสอนมนัอาจจะเหมาะกับ
สังคมในวันน้ัน แต่วันน้ีมันอาจจะไม่เหมาะแล้วก็ได้ ฉะน้ัน 
ให้เขาตัดสินใจชีวิตตัวเองดีกว่า
 แต่สิง่ท่ีมนัไม่เคยเปลีย่นเลยไม่ว่ายุคไหน… มนัอาจจะ 
เป็นค�าเชยๆ หน่อยนะ แต่เราเน้นท่ีจะให้เขามีสิ่งน้ี นั่นคือ
คุณธรรม ความดีงาม เป็นคนที่สามารถอยู่กับคนอื่นได้โดย
ไม่สร้างความเดือดร้อน เราถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ แต่ไม่เคยพูด
ถึงสิ่งเหล่านี้เลยนะ

หมายถึงไม่ต้องบอกว่าเวลาไหนควรท�ายังไง แต่เป็น
เรื่องของ common sense ที่ถึงเวลาจะรู้เอง
คือเราอยากให้เขาดูแลตัวเองให้ได้ก่อน เขาจะได้ไม่ไปเป็น
ปัญหาส�าหรับคนอื่น มันก็กลับไปสู่เรื่องที่เราต้องสังเกต 
ตัวเองว่าเราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และท�าอะไรได้แค่ไหน  
ช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เราอาจจะพูดมุมโน้นที มุมน้ีที  
แต่ท้ังหมดทัง้มวลล้วนเป็นเรือ่งเดียวกัน เพียงแต่สถานการณ์
หรือสิ่งที่เขาต้องเผชิญในแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกัน

ชือ่เสยีงของคุณมกัมาพร้อมค�าชมว่าเป็นศลิปินเพลง
หวักา้วหนา้ทีต่อนนีก้ลายเป็นต�านานไปแลว้ แต่วนัหนึง่
พอพักงานเพลงและงานบริหารค่ายเพลงมาเลี้ยงลูก 
ตอนนี้คุณคิดว่าตัวเองเป็นพ่อที่ทันสมัยด้วยไหม
ถ้าตอบเร็วๆ เราจะบอกว่าทันสมัย แต่มันไม่จริง ถ้าค่อยๆ 
ตอบจะบอกว่าเราต้ังจิตต้ังใจไว้ว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้จาก
ลูก ไม่ว่าลูกจะสนใจเรื่องอะไร เราจะสนใจไปกับลูกด้วย แต่
ด้วยวัย ประสบการณ์ หรืออะไรต่างๆ นานา มันไม่มีทางท่ี
เราจะสนใจเหมอืนเขาได้ทกุเรือ่ง ฉะนัน้ถึงแม้ตัง้ใจเลยว่าจะ 
ทันสมัย ยังไงก็ตามไม่ทันลูกหรอก
 เรายังแอบเสียดายที่ขนาดตั้งใจอย่างน้ี เรายังมีเวลา
เล่นกับลูกน้อยไปหน่อย เพราะตอนท่ีเขาหัดเล่นเกมใหม่ๆ 
คนท่ีเขาอยากเล่นเกมด้วยอย่างมากคอืเรานะ แต่เราก็เล่นด้วย 
ได้ประมาณหนึง่ แต่มนัก็ไม่ทันลกู พอเล่นด้วยแล้วก็ไม่สนุก  
ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะคนละวัย แต่อย่างน้อยเขามี
ประสบการณ์แล้วว่าถ้าเมือ่ไรเอาสิง่ทีต่วัเองสนใจมาแนะน�า
คุณพ่อ คุณพ่อจะให้ความสนใจทันที ถึงแม้จะได้แค่ไหน 
มนัก็แค่น้ันแหละ ฉะน้ันทุกวนันีถ้้าเขาเจอสิง่ใหม่ๆ เจออะไรที่
น่าสนใจ เขาจะมาบอกเรา ตรงนัน้ต่างหากทีส่�าคญั มนัไม่ได้
หมายความว่าต้องทันสมัย หรือทันลูกได้ทุกอย่าง  
 
นอกจากเรื่องเลี้ยงลูก เรื่องอย่างอื่นล่ะ ในวัยแบบนี้
คุณว่าตัวเองยังทันยุคทันสมัยอยู่ไหม
ความจริงเราไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าเราวัยไหน ทั้งๆ ที่เราก�าลัง
จะ 60 อยู่แล้ว ค�าว่าอายุเป็นเพียงตวัเลขเนีย่ ถูกต้องแล้วนะ  
ไม่ได้จะดัดจริตพูด แต่ข้างในมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ บางคน
พอตัวเลขเพิ่มขึ้นแล้วจะรู้สึกเองว่า เฮ้ย เราแม่งแก่แล้ว ต้อง 
พูดจาอีกแบบหนึ่ง แก่แล้วไม่ควรคุยเรื่องนี้ หรือต้องแต่งตัว 
อีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่จริงเลย เราว่าเป็นเรื่องกาลเทศะมากกว่า 
ไม่ว่าจะวัยไหน ถ้าอยู่ในกาลเทศะเราว่ามนัทนัสมยัไปเองล่ะ
 
ถามได้ไหมว่าอย่างวันนี้ท�าไมคุณถึงเลือกเดินทางมา
สมัภาษณด์ว้ยรถสาธารณะ แทนท่ีจะขับรถส่วนตัวมาเอง  
เราไม่ชอบรถติดอยู่บนถนน ไปไหนทีแม่งต้องเผื่อเวลา 2-3 
ชัว่โมง บ้าไปแล้ว เราเลิกขับรถมา 20 กว่าปีแล้ว รถจอดอยู่ที่
บ้านจนปลูกผักได้แล้ว เราก็นั่งมอเตอร์ไซค์ รถไฟฟ้า ไม่ค่อย
นัง่แทก็ซีด้่วยซ�า้ บางทีไปงานทีไ่หน มคีนบอกว่า พ่ีครับ เดีย๋ว
ผมไปส่ง เราบอกไม่เป็นไร เดี๋ยวไปเอง เราไปมอเตอร์ไซค์ 
(หัวเราะ) เราอยากรีบถึง จะได้ไปท�าอย่างอื่น ไม่อยากอยู่
บนถนนนานๆ คือคิดว่าคงจะใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะ 
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ส�าคัญท่ีสุดคือต้องมีความสุขอยู่บนทางที่ไม่เบียดเบียนตัว
เองและคนอื่น
 เราให้หลักกว้างๆ ไว้เฉยๆ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เรา
ไม่สอน เพราะรู้ว่าสอนยังไงก็ใช้ไม่ได้ว่ะ สิ่งท่ีสอนมันคือ 
ส่ิงท่ีเราเคยมีประสบการณ์ เคยเรียนรู้มาในวัยของเรา ซึ่ง
สังคมมนัเปล่ียนไปแล้ว สิง่ทีเ่ราคิดจะสอนมนัอาจจะเหมาะกับ
สังคมในวันนั้น แต่วันนี้มันอาจจะไม่เหมาะแล้วก็ได้ ฉะน้ัน 
ให้เขาตัดสินใจชีวิตตัวเองดีกว่า
 แต่สิง่ท่ีมนัไม่เคยเปลีย่นเลยไม่ว่ายุคไหน… มนัอาจจะ 
เป็นค�าเชยๆ หน่อยนะ แต่เราเน้นท่ีจะให้เขามีสิ่งน้ี นั่นคือ
คุณธรรม ความดีงาม เป็นคนที่สามารถอยู่กับคนอื่นได้โดย
ไม่สร้างความเดือดร้อน เราถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ แต่ไม่เคยพูด
ถึงสิ่งเหล่านี้เลยนะ

หมายถึงไม่ต้องบอกว่าเวลาไหนควรท�ายังไง แต่เป็น
เรื่องของ common sense ที่ถึงเวลาจะรู้เอง
คือเราอยากให้เขาดูแลตัวเองให้ได้ก่อน เขาจะได้ไม่ไปเป็น
ปัญหาส�าหรับคนอื่น มันก็กลับไปสู่เรื่องที่เราต้องสังเกต 
ตัวเองว่าเราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และท�าอะไรได้แค่ไหน  
ช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เราอาจจะพูดมุมโน้นที มุมน้ีที  
แต่ท้ังหมดทัง้มวลล้วนเป็นเรือ่งเดยีวกัน เพียงแต่สถานการณ์
หรือสิ่งที่เขาต้องเผชิญในแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกัน

ชือ่เสยีงของคณุมกัมาพรอ้มค�าชมวา่เป็นศิลปินเพลง
หวักา้วหนา้ทีต่อนนีก้ลายเป็นต�านานไปแลว้ แตว่นัหนึง่
พอพักงานเพลงและงานบริหารค่ายเพลงมาเลี้ยงลูก 
ตอนนี้คุณคิดว่าตัวเองเป็นพ่อที่ทันสมัยด้วยไหม
ถ้าตอบเร็วๆ เราจะบอกว่าทันสมัย แต่มันไม่จริง ถ้าค่อยๆ 
ตอบจะบอกว่าเราตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าเราพร้อมท่ีจะเรียนรู้จาก
ลูก ไม่ว่าลูกจะสนใจเรื่องอะไร เราจะสนใจไปกับลูกด้วย แต่
ด้วยวัย ประสบการณ์ หรืออะไรต่างๆ นานา มันไม่มีทางท่ี
เราจะสนใจเหมอืนเขาได้ทกุเรือ่ง ฉะนัน้ถึงแม้ตัง้ใจเลยว่าจะ 
ทันสมัย ยังไงก็ตามไม่ทันลูกหรอก
 เรายังแอบเสียดายท่ีขนาดตั้งใจอย่างน้ี เรายังมีเวลา
เล่นกับลูกน้อยไปหน่อย เพราะตอนท่ีเขาหัดเล่นเกมใหม่ๆ 
คนท่ีเขาอยากเล่นเกมด้วยอย่างมากคอืเรานะ แต่เราก็เล่นด้วย 
ได้ประมาณหนึง่ แต่มนัก็ไม่ทันลูก พอเล่นด้วยแล้วก็ไม่สนุก  
ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะคนละวัย แต่อย่างน้อยเขามี
ประสบการณ์แล้วว่าถ้าเมือ่ไรเอาสิง่ทีต่วัเองสนใจมาแนะน�า
คุณพ่อ คุณพ่อจะให้ความสนใจทันที ถึงแม้จะได้แค่ไหน 
มนัก็แค่น้ันแหละ ฉะน้ันทุกวนัน้ีถ้าเขาเจอส่ิงใหม่ๆ เจออะไรที่
น่าสนใจ เขาจะมาบอกเรา ตรงน้ันต่างหากทีส่�าคญั มนัไม่ได้
หมายความว่าต้องทันสมัย หรือทันลูกได้ทุกอย่าง  
 
นอกจากเรื่องเลี้ยงลูก เรื่องอย่างอื่นล่ะ ในวัยแบบนี้
คุณว่าตัวเองยังทันยุคทันสมัยอยู่ไหม
ความจริงเราไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าเราวัยไหน ทั้งๆ ที่เราก�าลัง
จะ 60 อยู่แล้ว ค�าว่าอายุเป็นเพียงตวัเลขเนีย่ ถูกต้องแล้วนะ  
ไม่ได้จะดัดจริตพูด แต่ข้างในมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ บางคน
พอตัวเลขเพิ่มขึ้นแล้วจะรู้สึกเองว่า เฮ้ย เราแม่งแก่แล้ว ต้อง 
พูดจาอีกแบบหนึ่ง แก่แล้วไม่ควรคุยเรื่องนี้ หรือต้องแต่งตัว 
อีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่จริงเลย เราว่าเป็นเรื่องกาลเทศะมากกว่า 
ไม่ว่าจะวัยไหน ถ้าอยู่ในกาลเทศะเราว่ามนัทันสมยัไปเองล่ะ
 
ถามได้ไหมว่าอย่างวันนี้ท�าไมคุณถึงเลือกเดินทางมา
สมัภาษณด์ว้ยรถสาธารณะ แทนท่ีจะขับรถสว่นตวัมาเอง  
เราไม่ชอบรถติดอยู่บนถนน ไปไหนทีแม่งต้องเผื่อเวลา 2-3 
ชัว่โมง บ้าไปแล้ว เราเลิกขับรถมา 20 กว่าปีแล้ว รถจอดอยู่ที่
บ้านจนปลูกผักได้แล้ว เราก็นั่งมอเตอร์ไซค์ รถไฟฟ้า ไม่ค่อย
นัง่แทก็ซีด้่วยซ�า้ บางทีไปงานทีไ่หน มคีนบอกว่า พ่ีครบั เดีย๋ว
ผมไปส่ง เราบอกไม่เป็นไร เดี๋ยวไปเอง เราไปมอเตอร์ไซค์ 
(หัวเราะ) เราอยากรีบถึง จะได้ไปท�าอย่างอื่น ไม่อยากอยู่
บนถนนนานๆ คือคิดว่าคงจะใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะ 
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ง่ายๆ นะ เผลอๆ อยู่กันไปอกี 20-30 ปี พอถึงอาย ุ70 ยังเสอืกมา 
โหยหาอดตีอยูอ่กี อ้าว วันนัน้มงึก็อยูน่ี ่แล้ววันนัน้ท�าไมมงึถึง
ไม่อยู่กับมนั ไม่เสพมนัให้เต็มทีล่่ะ เผลอๆ ตายไปนะ สมมตว่ิา
เกิดมาชาติหน้าแล้วระลึกชาติได้ คนพวกนี้ก็ยังกลับมาหวน
คดิอกีว่า เออ ชาตทิีแ่ล้วแม่งดกีว่าว่ะ (หวัเราะ) ก็ต้องวนกลบั
ไปบอกว่าแล้วท�าไมชาติที่แล้วมึงไม่อยู่กับมันให้เต็มที่ล่ะ
 สุดท้ายแล้วนะ อะไรจะเปลี่ยนก็ให้มันเปล่ียนไปเถอะ  
ส่วนตวัเราไม่ต้องเปลีย่นตามก็ได้ แค่เข้าใจการเปลีย่นแปลง
เท่านั้นเอง พอเข้าใจ เราก็อยู่กับการเปล่ียนแปลงได้ตลอด
เวลา ทุกวัน ทุกเดือน ทุกปีอย่างมีความสุข
        
แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ท�าได้นะ
ท่ีพูดนี่ก็ไม่ใช่ว่าท�าได้ทั้งหมดนะ เพียงแต่เราจับหลักนี้ไว้ 
ง่ายๆ ว่าแม่งไม่มีอะไรอยู่ย้ังยืนยงกับมึงตลอดไป ตัวมึง 
ยังอายุ 17 เหมือนเดิมไม่ได้เลย แล้วจะให้ท�ายังไงล่ะ ตัวมึง
ยังเปลี่ยนทุกวัน แล้วยังมาบอกว่าโลกเปล่ียน สังคมเปลี่ยน 
คนอื่นเปลี่ยน ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลย แล้วมึงไม่เปล่ียน 
เหรอ (หัวเราะ) ฉะนั้นถ้ามัวแต่คิดว่าตัวเองจะไม่เปลี่ยน  
มันก็จะอยู่ล�าบากแล้ว หลักน้ีใช้ได้กับทุกเร่ือง ทุกวงการ  
ไม่เว้นแม้กระทั่งวงการเพลง 

ไม่ไหว ซึ่งก็สบายจะตาย ท�าไมเราจะต้องไปให้สิ่งรอบข้าง 
มนัมาท�าให้เราต้องไปเหนือ่ยยาก ล�าบากกาย ล�าบากใจท�าไม
  
ชีวิตช่วงหนึ่งของคุณมันพลิกไปอย่างรวดเร็ว 
เหมอืนกนันะครับ จากผูบ้รหิารค่ายเพลง อยู่ๆ  ก็วางมอื
แล้วข่าวคราวก็เงียบหายไปเลย
ทีม่นัพลกิเพราะสถานการณ์ต่างๆ มนัลงตัวของมนัไปเอง คือ
เราท�างาน ตัง้บรษิทัมวิสคิ บัก๊ส์ ออฟฟิศก็อยู่ทีบ้่าน ห้องอดั 
อยู่ที่บ้าน ทุกอย่างอยู่ที่บ้านหมด แล้วแบบนี้เราจะไปไหน  
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การท�าอะไรแบบนีน้า่จะตอ้งเตรยีมตวั เตรยีมแผนชีวิต
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พอเราถึงจุดหน่ึงที่คิดว่าพร้อมแล้ว เราตั้งใจเลยว่าจะไม่ท�า
อะไรเป็นจริงเป็นจังสัก 10 ปี ซึ่งก็ท�าได้ประมาณนั้นจริงๆ   
 
คณุเตบิโตมาในโลกอกียคุทีเ่ทคโนโลยดีา้นตา่งๆ ยงัไม่ 
ทันสมัยเท่าทุกวันนี้ หมายถึงเป็นโลกที่วงการดนตรี
ยงันยิมฟงัและขายเพลงกนัดว้ยเทปคาสเซตต ์อลับัม้
เพลงขายกันได้เป็นล้านๆ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว วงการ
ดนตรเีปลีย่นไป วงการบนัเทงิขบัเคลือ่นดว้ยโซเชยีล-
เน็ตเวิร์ก อยากรู้ว่าทุกวันนี้คุณมองยังไง
เราไม่มองยังไงเลยนะ แค่มองไปตามท่ีมนัเป็นนัน่แหละ ไม่ได้
รู้สึกอะไรเลย โลกมันเป็นอย่างนี้ เราไม่มีปัญหากับสิ่งพวกนี้
 วงการดนตรีมันก็เหมือนกับวงการอ่ืนๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ไปตลอดเวลา ถ้าเรายอมรับได้กับความเปล่ียนแปลง มันก็
เดินต่อไปได้ เราจะมัวไปโหยหาในสิ่งที่มันเคยเป็น สิ่งท่ีมัน 
ไม่เหมอืนเดมิแล้ว …มนัก็ได้อยู่นะ คือนกึถึงแล้วมันก็ชุม่ชืน่ใจ 
ครึม้อกครึม้ใจ มคีวามสขุ พูดถึงแล้วเฮฮา แบบนีด้ ีแต่ถ้าคยุไป 
คยุมาแล้วเริม่ด่าทอ เริม่บ่นว่าท้อใจ แล้วพยายามท�าทกุอย่าง 
ให้เป็นแบบเดิม หรือต่อต้านสิ่งใหม่ๆ อย่างนี้ก็ไม่น่าจะดี
 ทุกอย่างล้วนแต่มีท้ังมุมดีและไม่ดี มุมดีของเรื่องนี้คือ
ถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลง เราก็ไม่มีช่วงเวลาท่ีหวนร�าลึก
ถึงความหลงัอย่างมคีวามสขุ อย่างท่ีเราเดนิไปถ่ายรปูกันใน 
เว้ิงนครเกษมวันน้ี ถ่ายรูปไปเราก็นึกถึงว่าเมื่อก่อนมันดี
นะ มันท�าให้เรามีแรงบันดาลใจ ได้ด่ืมด�่ากับสิ่งที่ยังคงอยู่  
เสพมนัให้อิม่หน�าส�าราญ ชืน่ชมกับมนัให้ชืน่ใจ อยู่กับปัจจบุนั
ของมันให้เต็มท่ี ถึงเวลาท่ีมันผ่านไปแล้วเราจะได้ไม่ต้อง 
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อยู่กับปัจจุบันของมันให้เต็มที่ เวลามันผ่านไปแล้ว 
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บางคนโหยหาตั้งแต่อายุ 30… แล้วคนเราก็ไม่ได้ตายกัน 

• ในป ี2527 ไนทส์ปอตไดเ้ริม่ท�า
ธรุกิจผลติผลงานเพลงไทยสากล 
ในป ี 2528 งานเพลงอลับัม้แรก
ของธเนศ วรากลุนเุคราะห์ ทีช่ื่อ
วา่ แดนศิวิไลซ ์ เปดิตัวและได้รับ
การตอบรับในแงค่�าวิจารณ์ว่าเปน็
อัลบั้มโปรเกรสซีฟร็อกที่เต็มไป
ดว้ยซาวดด์นตรแีละเนือ้หาเพลง
ล�้าสมัย หลังจากน้ันธเนศม ี
สตูดิโออัลบั้มตามมาอีก 3 ชุด 
คือ คนเขยีนเพลง บรรเลงชวีติ 
(2530), กดปุ่ม (2533), ร็อก
กระทบไม ้ (2535) และลา่สดุเมือ่ 
ไม่นานมานี้กับโปรเจกต์ เผลอ 
The Album (2558) ซึง่ไดท้ยอย
ปลอ่ยซงิเกลิออกมาหลายเพลง
แลว้ เชน่ วา่ง, เผลอ และ แคล่มปาก 
เปน็ตน้

FYI
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“ผมระวงัมากเรือ่งหากนิกบัคนตาย… เวลาประชมุกบัลกูนอ้งหรอืเจา้หนา้ที ่ผมจะใชค้�าวา่เราจะใหอ้ะไร
ลกูคา้ โดยไมต่อ้งรอเขามาตอบแทน เราอยากใหอ้ะไรเขา เราใหเ้ลย”

• ก่อนที่จะมารับช่วงต่อ
กิจการ วิ โรจน์ เคยมี
อาชีพเปน็นกัดนตรอีย่าง
จรงิจงัมาก่อน

• ชาวตา่งชาตมิาเสียชวีติ
ในประเทศไทยเยอะมาก 
ยกตัวอย่างเฉพาะแค ่
ชาวองักฤษกมี็จ�านวนสงู
ถึง 300 คนต่อปีแล้ว
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THE STORY
จากกิจการท่ีถูกครอบครวัต่อต้านอย่างหนกั เพราะเห็นว่าเป็นงานอปัมงคล จนสดุท้าย
ก็สามารถพิสจูน์ความส�าเรจ็ได้ด้วยหวัใจแห่งการบรกิาร และเป็นร้านหีบศพอบัดบัหนึง่
ของประเทศไทยอย่างทุกวันน้ี 
 วิโรจน์เล่าว่า คนส่วนใหญ่มักคิดว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของสุริยาคือ หีบศพ  
ทีม่ใีห้เลอืกหลากหลายตามความต้องการ แต่แท้จรงิแล้วสาเหตท่ีุท�าให้ลกูค้าเชือ่ใจ
ทางร้านคอื การบรกิาร เพราะระหว่างท่ีลกูค้าเสยีใจ สรุยิาสามารถตอบโจทย์สิง่ท่ีลกูค้า
ต้องการได้ทกุเรือ่ง 
 นอกจากน้ีในยุคท่ีวิโรจน์เข้ามาสานต่อจากคุณพ่อเต็มตัว เขาต่อยอดกิจการ 
เปิดบรษิทั Siam Funeral เพ่ือดแูลผูเ้สยีชีวิตจากต่างประเทศ รวมถึงดูแลชาวต่างชาติ
ทีม่าเสยีชวีติในไทยด้วย ซึง่เป็นการเปิดตลาดใหม่เพ่ือขยายเครอืข่ายไปทัว่โลก และ
ได้ผลตอบรบัดขีึน้เรือ่ยๆ
 หลงัจากอยู่กับธุรกิจนีม้ากว่า 10 ปี วโิรจน์มมีมุมองเก่ียวกับความตายท่ีเปลีย่นไป 
เขามองว่าความตายเป็นเรื่องท่ีสวยงาม เลยมีความฝันอยากสร้างท่ีสวดศพเอกชน 
ให้เป็นทางเลอืกส�าหรบัคนทีอ่ยากมพิีธีในแบบทีต้่องการ ปรบัมมุมองจากปลายทางท่ี
ทกุคนหวาดกลวั ท�าให้การจากกันครัง้สดุท้ายเป็นภาพความทรงจ�าทีด่ทีีส่ดุ 
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ชวนเจาของแบรนดไทยท่ีประสบ-
ความสําเร็จมาเลาเรื่องราวตั้งแต
กอตั้ง จนสามารถชนะใจผูบริโภค 
ชวงทายรายการเราจะชวยสกัด 
The Secret Sauce ออกมา เพื่อให
คุณผูฟงไดนําสูตรลับไปปรับใชกับ
อะไรก็ตามที่กําลังพยายามสรางอยู

เพ่ิมความหลากหลายในเนื้อหาของ
เทยไทย ท่ีปกติวนเวียนอยูกับการ
เปนตัวตลก หรือไมก็เพ่ือนนางเอก 
แตท่ีนี่พวกเขาจะไดรับบทเดนเปน
ทั้งพระเอกและนางเอกในบทบาท
ที่แตละคนเชี่ยวชาญที่สุด

พาคณุไปท่ัวโลกกับคนไทยทีเ่ดนิทาง
ไปตางแดนในฐานะ ‘นักเรียนนอก’ 
เร่ืองเลาจากหลากหลายหลักสูตร 
หลากหลายวิชา และหลากหลาย
บทเรียน ที่พวกเขาไดจากการไปอยู
อาศัยใชชีวิตในดินแดนที่ไมคุนเคย 
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

VIDEO CREDITS

STORY MAKER
ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ
ภาณุ วิวัฒฑนาภา
ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์
ชญาน์วัต สิริศุภนันท์
นันทิยา ฤทธาภัย 

WHO 
ศตวสัส ์ฝ่ายรยี์
อดีตมนุษย์เงินเดือนผู้ผันตัวเองมาเป็น
เจ้าของร้านโชห่วยใต้หอพักนักศึกษา ที่มี
รูปแบบการนําเสนอสินค้าไม่เหมือนใคร 
เพราะเขาใส่หัวใจลงไปด้วย

BIG TE SHOP 
เจ้าของร้านโชห่วยผู้น่ารัก

“รา้นโชห่วยไม่ใช่แคร้่าน แตเ่ป็นส่ิงมชีวีติ และเปน็ส่วนหนึง่ของชมุชน”

• 6 หน่วยกิตวิชาธุรกิจ
และการตลาดที่ เต้เคย
เ รี ย น วิ ช า ธุ ร กิ จ แ ล ะ
การตลาดแค่ 6 หนว่ยกติ 
เ พ ร า ะ ที่ จ ริ ง เ ข า จ บ
ป ริ ญ ญ า ต รี  ค ณ ะ
นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ-
โทรทัศน์  

• ก่อนเปิดร้าน Big Te 
Shop เต้เคยเปิดร้าน
ส เ ต็ ก เ พ่ื อ เ ก็ บ เ งิ น

03:12OO:OO

THE STORY
ศตวัสส หรอืเต เคยเปนพนักงานองคกรเอกชนเหมอืนคนเมอืงทัว่ๆ ไป แตพอแตงงาน 
แมของภรรยาก็ชีท้างวามทีาํเลงามสาํหรบัการทําธุรกิจ นัน่คอื ใตหอพักนักศกึษา เขาจงึ
ตดัสนิใจเปดรานชือ่  Big Te Shop ขึน้
 สนิคาท่ีวางขายในรานไมไดตางจากรานโชหวยท่ัวๆ ไป แตสิง่ท่ีไมเหมอืนท่ีใดคอื 
ปายขอความอธิบายสนิคาแตละประเภทท่ีเตคดิเองเขยีนเองกับมือ ถาเปนชัน้วางขนม
ราคายอมเยา เตจะเขียนอธิบายสนิคาดวยอารมณหยิกแกมหยอก เชน ‘นีค่อืขนมสาํหรบั
ชวงสิน้เดอืน กินแลวดืม่น้ําตามก็จะชวยใหทกุคนผานสิน้เดอืนไปไดอยางไมยากเย็น’ 
แมกระทั่งดาราดังประกาศแตงงาน เขาก็สามารถโยงเขากับสินคาธรรมดาๆ อยาง
กระดาษทิชชู แบบที่แฟนๆ ดาราหนุมเห็นแลวคงจะทั้งขําทั้งงอนไปพรอมๆ กัน
 ปายขอความของเตสอดแทรกอารมณท่ีหลากหลาย สนุกสนาน ขบขัน อบอุน 
ไปจนถึงความหวงใยแบบกวนๆ เปนความสมัพันธท่ีถูกท่ีถูกจงัหวะระหวางเตกับนองๆ 
นักศึกษาผูเปนลูกคา ดวยประโยคไมกี่ประโยค มันเปลี่ยนแปลงเรื่องราวการซื้อของ
ในรานสะดวกซื้อธรรมดาๆ และกลายเปนเร่ืองเลาเรียกรอยย้ิมที่ไดรับการบอกตอ
ไมรูจบ สมความตั้งใจของเตท่ีเชื่อวา รานโชหวยไมไดเปนแคราน แตมันมีชีวิตและ
เปนสวนหนึ่งของชุมชน 
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