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39 OPINION
หลากทัศนะจากเหล่าคอลัมนิสต์ที่พกมุมมอง
แตกตา่งมานาํเสนอแบบสนกุและใหข้อ้คดิมากมาย 

07
GLOBAL 
CHANGE
หลากแอปพลิเคชัน
เ พ่ื อผู้ อ พยพ  / 
นอ ร์ เ ว ย์ นํ า ข วด
พลาสติกเก่ากลับ
มาใช้ ให ม่มากถึง 
96%

62 VIDEO
นกัวาดภาพประกอบสาวชาวไทยสองราย บอก
เลา่ประสบการณ์ในการร่วมงานกบัแบรนดด์งั
อย่าง Gucci ที่น่าประทับใจ

12
IN HISTORY
เ ขื่ อนฮู เ วอร์ เ ปิ ด
ทําการวันแรกเมื่อ 
7 กันยายน 1936 
หลังจากก่อสร้าง
มานานกว่า 5 ปี
 

31 TRAVEL
รปูปั้ นโมอายดสูะดดุตา แตเ่กาะอีสเตอรม์อีะไร
น่าค้นหามากกว่านั้น
 

53 TALK
จ า ก บ ทบ า ท ท า ง
หน้าจอทีวี และบน
แคตวอลก์ บ ีนํา้ทพิย์ 
ก้ า วสู่ ศ าสตร์ ใ หม่
แ ห่ ง ว ง ก า ร ห นั ง 
พร้อมเผยเรื่องชีวิต 
มติรภาพ และความรกั

60 PODCAST
ฮิ ว โ ก้ - จุ ล จั ก ร 
จักรพงษ์ เล่าถึง
งานนิทรรศการที่
จดัแสดงในตอนนี้
แ ล ะ ค อ น เ สิ ร์ ต
เพลงไทยที่กําลัง
จะเกิดขึ้น
 

36 BUSINESS TALE
April’s Bakery สร้างชื่อจากพายหมูแดง
สตูรเดด็จนขยายกจิการถงึ 60 สาขาในเมือง 
อะไรคือความสําเร็จที่น่าเรียนรู้

14 COVER STORY
ชายหนุม่ทัว่ไปในวยั 36 เปน็วยัที่ไดเ้รยีนรู้ประสบการณม์าคอ่นชวีติ และผา่น
บททดสอบมาพอสมควร แต่ถ้าหนุม่คนนัน้ชือ่ ‘ฮวิโก้’ เราเชือ่วา่มอีะไรมากมาย
ทีผู่อ้า่นจะไดป้ระโยชน์จากความคิดความอา่นท่ีลกึซึง้ ตลอดหลายปทีีผ่า่นมา
ของจุลจักร จักรพงษ์ 
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กีฬาซเีกมสปดฉากไปดวยเจาภาพครองเจาเหรยีญทองสมความต้ังใจ ขณะทีทั่พนกักีฬาไทย
ลงสนามสูสุดความสามารถแบบท่ีเราไดเห็นผานการถายทอดสด เราอาจจะไมสามารถรั้ง
ตําแหนงท่ีหน่ึงจากการแขงขันในครั้งนี้ไวได แตเมื่อไดเห็นวาผูเลนแสดงฝมือเต็มที่ คนดู
พอใจ นักกีฬายอมไดประสบการณกลับมาเพ่ือแกเกม และฝกปรือใหแกรงย่ิงข้ึนในคราว
ตอไป 
  หลนิตนั ปดฉากในการแขงขนัแบดมนิตนัชงิแชมปโลกครัง้ลาสดุดวยตาํแหนงรองแชมป
เทาน้ัน กระนัน้ก็ตาม ในวัย 33 ป นักหวดลกูขนไกแดนมงักรไมมอีะไรตองพิสจูนใหโลกเหน็ 
ลําพังแคสถานะเจาของแชมปโอลิมปก 2 สมัย แชมปโลก 5 สมัย และแชมปอื่นๆ ที่เจาตัว
ความาไดตลอดสิบกวาปที่ผานมาก็เพียงพอที่จะทําใหวงการแบดมินตันยกยองใหหนุม
ที่อยูในชวงปลายของการเปนนักกีฬาอาชีพขึ้นทําเนียบหนึ่งในตํานานแบบไมมีขอกังขา
  สิ่งที่เราเรียนรูไดจากการชมกีฬาสารพัดตลอดชวง 2 สัปดาหที่ผานมาคือ สัจธรรมที่วา 
ไมมีใครจะเกงกาจเปนแชมปไดทุกสนามท่ีลงแขงขัน ตํานานในทุกประเภทกีฬาลวน
เคยผานประสบการณเปนฝายแพทั้งนั้น 
  ในสนามชีวิตก็เชนกัน คงไมมีใครไดอะไรอยางท่ีตองการไปเสียทุกอยาง ในทุกชวงวัย
ตั้งแตสมัยเปนนักเรียนจนเขาสูวัยทํางานตามครรลอง เราชนะในบางเรื่อง และมีความ
ผดิหวงัและการพายแพในหลายโอกาส เปนบททดสอบที่ชวยเคี่ยวกรําใหเรามีภูมิตานทาน
เพื่อสูกับโลกแหงความเปนจริงไดเกงขึ้น
  หากไมเคยแพ เราจะขวนขวายพัฒนาตัวเองเพื่อกาวสูระดับของผูชนะไดอยางไร
  คงไมมีอะไรนาตื่นเตนอีกตอไป ถาเราลงแขงเมื่อไร ก็ควาชัยเมื่อน้ัน เราอาจจะหมด
ความกระตือรือรนท่ีจะเลนกีฬานั้นๆ ตอไป แลวลงเอยดวยการประกาศแขวนนวม 
แขวนสตัด๊ หรือแขวนแร็กเกตแบบที่ บียอรน บอรก ทําในวัยแค 26 ป หลังจากควาแชมป
ระดับแกรนดสแลม 11 รายการ
  เอาเขาจริง ในสนามชีวิตเราไมมีสิทธิประกาศอําลาการแขงขันใดๆ ท้ังสิ้น ไมวาจะ
ประสบความสําเร็จมามากมายจนเกิดความเบื่อหนาย หรือพายแพหมดรูป ถูกโชคชะตา
เลนงานจนบอบชํ้าสาหัสขนาดไหนก็ตาม เกมนี้ตองเลนไปจนกวาจะหมดอายุขัย
  สําหรับคนที่ผานเสนทางตลอดมาแบบลุมๆ ดอนๆ ทัศนคติแบบ ‘ลม 7 คร้ัง ลุกขึ้น
ใหได 8 ครั้ง’  นาจะชวยใหมีกําลังใจเดินกลับเขาสูสนามไดแบบฮึกเหิมมากขึ้น การแขงขัน 
 นัดตอๆ ไป อาจเปนทีของเราเขาสักวัน
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หนาปกไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
ผลงานของ เชปเพิรด แฟรรีย  หรือที่
ในแวดวงศิลปะท่ัวโลกรูจักเขา ในนาม 
Obey ศิลปนและนักเคลื่อนไหวท าง
สงัคม โดยมีจุดเดนท่ีการใชโ ทนสีหลัก
เพียงไมกี่สี แตทรงพลัง เช น โปสเตอร 
Hope ของอดีตประธานาธิบดีบารั ก 
โอบามา นอกจากน้ันผูคนท่ี Obey เลอืก
มาเปนตวัแทนในการสงเสยีงและสือ่สาร
ก็มักจะเปนคนที่มีอิทธิพลทางความคิด
ตอสังคมเสมอ 
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ลําพังแคสถานะเจาของแชมปโอลิมปก 2 สมัย แชมปโลก 5 สมัย และแชมปอื่นๆ ที่เจาตัว
ความาไดตลอดสิบกวาปที่ผานมาก็เพียงพอที่จะทําใหวงการแบดมินตันยกยองใหหนุม
ที่อยูในชวงปลายของการเปนนักกีฬาอาชีพขึ้นทําเนียบหนึ่งในตํานานแบบไมมีขอกังขา
  สิ่งที่เราเรียนรูไดจากการชมกีฬาสารพัดตลอดชวง 2 สัปดาหที่ผานมาคือ สัจธรรมที่วา 
ไมมีใครจะเกงกาจเปนแชมปไดทุกสนามท่ีลงแขงขัน ตํานานในทุกประเภทกีฬาลวน
เคยผานประสบการณเปนฝายแพทั้งนั้น 
  ในสนามชีวิตก็เชนกัน คงไมมีใครไดอะไรอยางท่ีตองการไปเสียทุกอยาง ในทุกชวงวัย
ตั้งแตสมัยเปนนักเรียนจนเขาสูวัยทํางานตามครรลอง เราชนะในบางเรื่อง และมีความ
ผดิหวงัและการพายแพในหลายโอกาส เปนบททดสอบที่ชวยเคี่ยวกรําใหเรามีภูมิตานทาน
เพื่อสูกับโลกแหงความเปนจริงไดเกงขึ้น
  หากไมเคยแพ เราจะขวนขวายพัฒนาตัวเองเพื่อกาวสูระดับของผูชนะไดอยางไร
  คงไมมีอะไรนาตื่นเตนอีกตอไป ถาเราลงแขงเมื่อไร ก็ควาชัยเมื่อน้ัน เราอาจจะหมด
ความกระตือรือรนท่ีจะเลนกีฬานั้นๆ ตอไป แลวลงเอยดวยการประกาศแขวนนวม 
แขวนสตัด๊ หรือแขวนแร็กเกตแบบที่ บียอรน บอรก ทําในวัยแค 26 ป หลังจากควาแชมป
ระดับแกรนดสแลม 11 รายการ
  เอาเขาจริง ในสนามชีวิตเราไมมีสิทธิประกาศอําลาการแขงขันใดๆ ทั้งสิ้น ไมวาจะ
ประสบความสําเร็จมามากมายจนเกิดความเบื่อหนาย หรือพายแพหมดรูป ถูกโชคชะตา
เลนงานจนบอบชํ้าสาหัสขนาดไหนก็ตาม เกมนี้ตองเลนไปจนกวาจะหมดอายุขัย
  สําหรับคนที่ผานเสนทางตลอดมาแบบลุมๆ ดอนๆ ทัศนคติแบบ ‘ลม 7 ครั้ง ลุกขึ้น
ใหได 8 ครั้ง’  นาจะชวยใหมีกําลังใจเดินกลับเขาสูสนามไดแบบฮึกเหิมมากขึ้น การแขงขัน 
 นัดตอๆ ไป อาจเปนทีของเราเขาสักวัน
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หนาปกไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
ผลงานของ เชปเพิรด แฟรรีย  หรือที่
ในแวดวงศิลปะท่ัวโลกรูจักเขา ในนาม 
Obey ศิลปนและนักเคลื่อนไหวท าง
สงัคม โดยมีจุดเดนท่ีการใชโ ทนสีหลัก
เพียงไมกี่สี แตทรงพลัง เช น โปสเตอร 
Hope ของอดีตประธานาธิบดีบารั ก 
โอบามา นอกจากน้ันผูคนท่ี Obey เลอืก
มาเปนตวัแทนในการสงเสยีงและสือ่สาร
ก็มักจะเปนคนที่มีอิทธิพลทางความคิด
ตอสังคมเสมอ 
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1. เปิดตํานาน ‘ป๋าเปรม’ 
ทําไมผู้นําประเทศ-ทหาร 
ต้องเข้าอวยพรวันเกิด
พลวฒิุ สงสกลุ

2. ซเีกมส ์2017 เจา้ภาพ
มาเลเซียแค่ไม่พร้อม
หรือตั้งใจโกง
ดษิยตุม ์ธนบญุชัย

3. เบื้องลึกแผน
สบัขาหลอก ‘ยิง่ลกัษณ์’ 
ตอนแรกบอกมาแน่ 
แต่สุดท้ายไร้เงา
พลวฒิุ สงสกลุ

4. ‘รอด-ผิด-ติดคุก’ 
เปิดแนวทาง
คาํพิพากษาคดจีาํนาํขา้ว 
ยิ่งลักษณ์ พร้อมผล
กระทบที่เป็นไปได้
ธนกร วงษ์ปัญญา

MOST READ ON THE STANDARD.CO
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ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียคนพบเรื่องชวนทึ่งวา ปาฝนในลุมน้ําแอมะซอนสรางฝน
ไดเอง โดยฤดฝูนในพ้ืนท่ีปาจะมากอนพืน้ทีอ่ืน่ในแถบลาตนิอเมริกา 2-3  เดือน ปรากฏการณท่ีสราง
ความประหลาดใจใหนักวิทยาศาสตรทั่วโลกเริ่มตนจากภาวะที่พืชคายนํ้า หรือการที่พืชสูญเสียนํ้า
ออกไปในรูปไอน้ําผานทางใบสูชั้นบรรยากาศ อันเปนสวนหนึ่งของการสังเคราะหดวยแสงตาม
ธรรมชาติ แตทีมนักวิทยาศาสตรเชื่อวาปาแอมะซอนพัฒนาไปอีกขั้นดวยการปลอยความชื้นจาก
ไอนํา้ปรมิาณมากเขาสูชัน้บรรยากาศ จนสงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงในรูปของกระแสลมทีพั่ดพา
ความชืน้จากทะเลเขามาในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน จนทําใหเกิดฝนลวงหนากอนฤดกูาลในภูมภิาคอยางทีเ่สนอ
ขางตน นักวิทยาศาสตรทั่วโลกเชื่อมาโดยตลอดวาปาแอมะซอนเปนเสมือนปอดของโลกใบนี้ และ
การคนพบครัง้ใหมจะชวยใหผูมสีวนไดสวนเสยีทัว่โลกใหความสาํคญักับงานอนุรกัษพ้ืนท่ีปาแหงนี้ 
ขณะที่การตัดไมทําลายปายังคงเปนภัยคุกคามที่นาหวาดกลัวเชนกัน

นกัวทิยาศาสตรพ์บป่า
แอมะซอนสร้างฝนได้เอง

LATIN AMERICA

USA

ครึ่งหนึ่งของ
ประชากรโลกจะ
สายตาส้ัน
ภายในปี 2050
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ทีมนักวิจัยจากอเมริกาเผยวา เมื่อถึงป 2050 
ประชากรโลกครึ่งหน่ึงจะสายตาสั้น ตัวการ
สําคัญหนึ่งคือ การเสพติดอุปกรณสื่อสาร
ทั้งโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต รวมทั้งการอยู
หนาจอคอมพวิเตอรเปนเวลานาน ทีมนกัวิจยั
ศึกษาภาวะสายตาสั้นตลอด 20 ปตั้งแตป 
1995-2015 และใชขอมลูดงักลาวประมาณการ
ในทศวรรษหนา คาดวาผูคนราว 4.8 พันลานคน 
หรือรอยละ 49.8 ของประชากรโลกจะตอง
สวมแวนสายตาสัน้ และผลการศกึษาท่ีตพิีมพ
ในวารสารทางจักษุแพทย Ophthalmology 
พบวา ภาวะสายตาสัน้จะพบไดมากในประเทศ
ทีเ่ศรษฐกิจพัฒนารดุหนา ปญหาน้ีจะเดนชัด
ในภูมิภาคเอเชียใต เอเชยีอาคเนย และเอเชยี
แปซฟิก โดยประชากร 2 ใน 3 จะสายตาสั้น 
ตามดวยภูมิภาคอเมริกาเหนือ และยุโรป

ตะวันตก ซึ่ งมีประชากร
สายตาสั้นเกินครึ่ง

เปิดตํ านาน ‘ป๋ า
เปรม’ ทําไมผู้นํา

ภาพ AFP

ภาพ AFP
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SWITZERLAND

5. ฟลอยด์ VS 
คอเนอร ์วิเคราะห์
จดุแข็ง ความได้
เปรยีบ และโอกาส
ที่นักชกไร้พ่าย
จะพ่ายแพ้
ดษิยตุม ์ธนบุญชัย

6. เบื้องหลังความ
สําเร็จของโฆษณา 
#TokyoUnexpected 
ของ VISA ที่โดนใจ
หลายล้านคน
ไอรดา รืน่ภริมยใ์จ

7. จํานําข้าว 
ยิ่งลักษณ์ กับมรดก
และบทเรียนที่ถูกทิ้งไว้
ให้กับสังคมไทย
เอกพล บนัลอื

8. ทําไม Spotify 
สตรีมมิงมิวสิก
จากสวีเดนจึงเป็น
อันดับหนึ่งของโลก
ชนะ Apple
ปณชัย อารีเพ่ิมพร

9. ย้อนเส้นทางคดี
จํานําข้าว ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร สู่วันพิพากษา 
ชี้ชะตาการเมืองไทย!
ธนกร วงษ์ปัญญา

10. เมื่อ ‘กสิกร
ไทย-ไทยพาณิชย์’ 
ขยับสู่ดิจิทัล จับตา
การปรับตัวครั้งใหญ่
ของธนาคารไทย
ยคุ 4.0
ปิยพร 
อรุณเกรียงไกร

USA

MEXICO

เม็กซิโกกําลังเรงปฏิรูปอุตสาหกรรมพลังงาน 
โดยหน่ึงในทางเลอืกคอืพลงังานจากลม และ
เมืองลา เวนโตซา (La Ventosa) ขึ้นชื่อวา
กระแสลมแรงมาก จนกลายเปนอุปสรรคท่ี
ทําใหเมืองนี้เหมือนตองคําสาป แตปจจุบัน
บริษัทดานพลังงานตางหมายตาเมืองนี้เปน
จดุหมาย และชาวบานในเมอืงปลอยพ้ืนท่ีทํากนิ
ของตนใหกับองคกรธุรกิจทําฟารมกังหนัลมเชา 
ปจจุบันมีฟารมลักษณะน้ีในเมืองถึง 31 แหง 
มีกังหันลมจํานวน 1,570 อัน และมีชาวบาน
ทีไ่ดรบักระแสไฟท่ีผลติจากกังหันลม 411,000 
ครอบครัว อยางไรก็ตาม แมชาวเมืองจะดีใจ
ที่สรางรายไดจากพ้ืนท่ีทํากินได แตบางสวน
ก็กังวลเรื่องผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพราะ
ลมแรงพัดพาฝุนละอองลงสูแหลงนํ้า และ
เรียกรองใหทางการตรวจสอบ ขณะท่ีรัฐบาล
ตัง้เปาวาพลงังานท่ีทดแทนไดจะตองมสัีดสวน
การใชงานรอยละ 50 ภายในป 2050

จะดีแคไหนถาแพทยสามารถรักษารางกายของผูปวยดวยการสัมผัสเพียงไมก่ีครั้ง แถมไมทิ้งรอยบาดแผลใดๆ 
นัน่คอืสิ่งท่ีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตตดําเนินการ เพ่ือทดสอบใชนาโนชิปเยียวยาบาดแผลของคนไข
ดวยการใชกระแสไฟฟานําพาดีเอน็เอเขาสูเซลลผวิหนังของผูปวย แลวเปลีย่นใหกลายเปนเซลลทีร่างกายตองการ
เพ่ือซอมแซมสวนท่ีสกึหรอ ไมวาจะบาดเจ็บย่ําแยแคไหน กระบวนการท่ีวาใชเวลาไมก่ีวินาทีและไมมแีผลผาตดัใดๆ 
โดยเมื่อฝงชิปเขาสูผิวหนัง ขั้นตอนการฟนฟูรางกายจะเริ่มตนขึ้นทันที การทดลองรักษาสัตวที่มีอาการบาดเจ็บ
บริเวณขาและเสนเลือดดวยชิปใหผลเปนที่นาพอใจ ทีมนักวิจัยเชื่อวาเทคโนโลยี Nanotransfection น้ีจะปฏิวัติ
วงการแพทย เพราะชวยลดคาใชจายของผูปวยในการเขารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลไดมากมาย และการคนพบนี้
จะชวยพัฒนาการรกัษาผูปวยท่ีมอีาการบาดเจบ็ทางสมอง อลัไซเมอร โรคพารกินสนั และโรคหลอดเลอืดสมองแตก

ซ่อมแซมร่างกายด้วยไมโครชิป

ภาพ
 LUKIYANOVA NATALIA 

FRENTA/SHUTTERSTOCK

ภาพ
 AFP

ทีมนักวิทยาศาสตรจากบริษัท Climeworks สัญชาติสวิสกําลังแกโจทยยาก
ที่เก่ียวของกับสภาวะเรือนกระจก ดวยการติดตั้งพัดลมขนาดยักษที่ดูดกาซ
คารบอนไดออกไซดออกจากอากาศ รวมท้ังยังเตรียมปลอยสารเคมีจากบอลลูน 
เพ่ือลดแสงจากดวงอาทติยอนัเปนความพยายามทางวิศวกรรมในการลดความรอน
ของโลก ฝายสนับสนุนเห็นวาโครงการที่อาจใชเงินลงทุนสูงเชนนี้เปนที่ตองการ
เพ่ือหาทางบรรลุเปาหมายตามความตกลงปารีส ขณะท่ีองคการสหประชาชาติ
เห็นวาสิ่งที่บริษัทจากแดนนาฬกาดําเนินการจะไมชวยใหบรรลุเปาหมายในการ
ลดกาซเรือนกระจกแตอยางใด แต Climeworks เร่ิมตนปฏิบัติการดูดกาซพิษ
จากอากาศ ณ พ้ืนท่ีชนบทใกลเมืองซูริกตั้งแตเดือนพฤษภาคม ดวยการลงทุน
ติดต้ังพัดลมและเครือ่งกรองยักษมลูคา 23 ลานเหรยีญสหรฐั โดยเรยีกโครงการน้ี
วาเปน ‘โรงงานตรวจจับกาซคารบอนไดออกไซดเพ่ือการคา’ แหงแรกของโลก 
โดยบริษัทประเภทน้ีไดเงินสนับสนุนจากรัฐบาลหลายประเทศและ
องคการระหวางประเทศ และนํากาซทีไ่ดไปขายในราคาขาดทุน
ใหกับสวนท่ีปลูกผักผลไมโดยใชคารบอนเปนปุย 
รวมทั้งบริษัทผูผลิตรถยนตท่ีตองการใช
คารบอนผลติน้ํามนัท่ีเปนมติรกับ
สิ่งแวดลอมมากกวา
ปจจุบัน

พัดลมขนาดยักษ์ดูดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์แก้ปัญหาโลกร้อน

ซ่อมแซมร่างกาย
ด้วยไมโครชิป

หมู่บ้านใน
เม็กซโิกให้เช่า
พ้ืนท่ีทําฟาร์ม
กงัหันลม

ภาพ Wexner Medical Center/
The Ohio State University

ภาพ Climeworks
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จาํนวนวันทีเ่รือ Chris-
tophe de Margerie 
ของรัสเซีย บรรทุก
ก๊าซธรรมชาติเหลว
จากนอร์เวย์เดินทางสู่
เกาหลี ใต้  แล่นผ่าน
ทะเลเหนือที่เต็มไปด้วย
แผน่นํา้แขง็ โดยไมต้่อง
มีเรือตัดนํ้าแข็งนําหน้า
ไดเ้ปน็ครัง้แรกของโลก 
เร็วกว่าเดินเรือผ่าน
คลองสุเอซถึง 30% 

ระยะเวลาท่ีเงาคราสจากดวงจนัทรบ์ดบงัดวงอาทติย์ 
ค่อยๆ เคลื่อนจากฝั่ งตะวันตกสู่ฝั่ งตะวันออกของ
สหรัฐฯ โดยเริ่มต้นที่รัฐออริกอน ผา่นรฐัไอดาโฮ 
มอนแทนา ไวโอมงิ เนแบรสกา แคนซสั ไอโอวา มสิซรู ี
อิลลินอยส์ เคนทักกี เทนเนสซี จอร์เจีย นอร์ท-
แคโรไลนา ก่อนจะไปสิน้สดุทีรั่ฐเซาทแ์คโรไลนา เป็น
สรุยิปุราคาเตม็ดวงครัง้แรกในรอบ 99 ปขีองสหรฐัฯ 

ภาพ AFP

นอร์เวย์นําขวดพลาสติกเก่ากลับมาใช้ใหม่มากถึง 96%
หากการนํากลับมาใชใหมเปนบททดสอบสําคัญ นอรเวยคงไดรับเกรดเอในวิชานี้ เพราะประเทศเล็กๆ 
ทางตอนเหนือของยุโรปน้ีประสบความสาํเรจ็ในการนําขวดพลาสตกิกลบัมาใชใหมถึงรอยละ 96 โดยภาครฐั
ยอมจายเงนิซือ้ขวดพลาสตกิคนืจากประชาชนในราคาสงู และใหสิง่ลอใจอยางบตัรของขวัญเพ่ิมเติม ประชาชน

สตาร์ทอัพใหม่
เชื่อมโยงเจ้าของ
เครื่องมือ
และความรู้ทาง
การเกษตรกับ
เกษตรกรรายย่อย
เข้าด้วยกัน
เกษตรกรสวนใหญในอนิเดยีเปนผูผลติ
รายยอย และเปนเจาของพ้ืนท่ีทาํกินท่ีมี
ขนาดเลก็กวา 3 เอเคอร (ประมาณ 7.5 
ไร) หรือประมาณ 1 ใน 10 เทาของพื้นที่
ทาํกินโดยเฉลีย่ของเกษตรกรในอเมรกิา 
และสวนใหญไมมีเงินทุนพอจะซื้อหา
อุปกรณทุ นแรงที่เปนเครื่องจักร แต
บริษัท อีเอ็มทรี แอกริเซอรวิสเซส (EM3 
AgriServices) กําลังจับอุปสงคและ
อุปทานใหมาเจอกันแบบที่อูเบอรทํา
สําเร็จกับระบบขนสง โดยสตารทอัพ
เจานี้ทํางานรวมกับกลุ มชาวนาท่ีมี
เครือ่งมอือยางรถแทรก็เตอร รถเกบ็เก่ียว 
และเครือ่งจกัรทุนแรงอืน่ๆ และใหโอกาส
คนกลุมนี้สรางรายไดเพ่ิมเติมดวยการ
ปลอยเครือ่งมอืใหเกษตรกรรายยอยเชา 
ซึง่สวนใหญเปนชาวนาในพ้ืนทีห่างไกล
และมเีงนิทนุนอย โดยจายตามระยะเวลา
ที่ใชงาน หรือตามมูลคาของพื้นที่ทํากิน 
เกษตรกรและชาวนาท้ังสองฝายสามารถ
ตดิตอบรษิทันีผ้านทางแอปพลเิคชันและ
คอลเซน็เตอร และคนกลางอยางอเีอม็ทรี
จะจบัคูทีเ่หมาะสมใหมาเจอกันในทีส่ดุ

นักวิทยา-
ศาสตร์ดัตช์
ทดสอบ
เกาะลอยนํ้า

ภาพ techcrunch.com

ภาพ Maritime Research Institute Netherland (Marin)
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เร็วกว่าเดินเรือผ่าน
คลองสุเอซถึง 30% 

ระยะเวลาท่ีเงาคราสจากดวงจนัทรบ์ดบงัดวงอาทติย์ 
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สถาบันวิจัยทางทะเลในเนเธอรแลนดกําลังทดสอบแนวคิดใหมในการสรางเกาะลอยนํ้าขนาดใหญ ประกอบดวยชิ้นสวนรูปทรงสามเหล่ียมทําจากไมและ
โพลีสไตรีน 87 ชิ้นที่ตอเขาดวยกัน และสามารถมีขนาดกวางใหญไดถึง 5 กิโลเมตร โดยเกาะที่วาไดรับการปลอยในอางทดสอบในชวงกลางเดือนกรกฎาคม
ที่ผานมา เพ่ือจําลองสภาพเมื่อไดรับผลกระทบจากลม คลื่น และพายุ การทดสอบดังกลาวเปนไปเพ่ือหาทางรับมือกับระดับนํ้าทะเลที่เพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ โดย
ทีมงานมองวา เมื่อเมืองขยายตัวและประชากรเพิ่มขึ้น ขณะที่กิจกรรมทางทะเลมีมากมาย การสรางพนังกั้นนํ้าและการถมทะเลอาจจะไมใชทางเลือกที่ไดผล
อีกตอไป เกาะลอยน้ําดังกลาวมีพ้ืนท่ีอยูอาศัยและเปนท่ีทํางานในอนาคตสําหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ การขนสงสินคาทางเรือในพ้ืนที่ชายฝงท่ีมี
โครงสรางพ้ืนฐานจาํกัด การเพาะปลกูและเลีย้งสตัวเปนอาหาร เชน สาหรายและปลา การพัฒนาและเก็บรกัษาพลงังานย่ังยืนอยางลม คลืน่ และแผงโซลารเซลล
เปนตน นี่เปนสวนหนึ่งของโครงการ Blue Future ซึ่งเนนใหใชทรัพยากรทะเลและมหาสมุทรอยางยั่งยืน

ภาพ
 AFP

ค่าจ้างช่างแต่งหน้าประจําตัว ปธน. 
เอม็มานเูอล มาครง ในชว่ง 3 เดือนต้ังแต่
เขาเข้ารับตําแหน่ง คิดเป็นเงินไทยราว
ล้านบาทเศษ ชาวฝรั่งเศสต่างไม่พอใจ
และวิพากษ์วิจารณ์ถึงค่าใช้จ่ายที่เกิน
ความจําเป็นนี ้แมทํ้าเนยีบ ปธน. ฝรัง่เศส

จะชี้แจงว่า ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้สูง
ไปกว่าค่าเสริมหล่อของอดีต

ปธน. คนกอ่นทัง้ ฟรองซวัส์ 
ออลลองด์ หรือนิโกลาส์ 
ซาร์โกซี ก็ตาม ภา
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อาย ุ8 ศตวรรษของโลงหนิโบราณ
ในพิพิธภัณฑ์ Prittlewell Priory 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเพ่ิงเกิดรอย
แตกขนาดใหญ ่เพราะนกัทอ่งเท่ียว
คู่ห น่ึงอุ้มลูกของตนยืนเหนือ
แผงกัน้สว่นจดัแสดงเพ่ือถา่ยภาพ 
และจากไปโดยไม่แจ้งเจา้หนา้ทีว่า่
เกดิความเสยีหายใดข้ึน 

หลากแอปพลิเคชัน
เพ่ือผู้อพยพ

จะไดรับเงินคืนหรือบัตรของขวัญ เมื่อนําขวดกลับมาคืนตามจุด และรัฐยังจัดตูสําหรับนําขวดมาคืนและ
จายเงินคืนทันทีใหกับผูบริโภคที่มีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งยังอํานวยความสะดวกในกรณีตองการ
บรจิาคเงนิท่ีไดใหกับองคกรการกุศล นอรเวยกลายเปนผูนําในดานน้ีอยางเดนชดั เมือ่เทยีบกับสหรฐัอเมรกิา
ที่มีการนําขวดกลับมาใชใหมเพียงรอยละ 31 เทานั้น

ภาพ Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

ปจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ชวยทําใหชีวิต
ของผู อพยพดีขึ้นมากมาย Refunite 
(refugee + unite) คอืศนูยขอมลูออนไลน
ในเดนมารกชวยใหผู อพยพสามารถ
ตามหาสมาชิกครอบครัวท่ีสูญหายไป 
Clickfinder ช วยตรวจสอบรายชื่อ
คลนิกิทัว่ยุโรปทีใ่หบรกิารฟรแีกผูอพยพ 
Refugee Phrasebook สอนใหเรียนรู
ประโยคสําหรับขอความชวยเหลืองายๆ 
28 ภาษาในยุโรป GeeCycle รับบริจาค
โทรศพัทมอืถือเครือ่งเกา เพือ่มอบใหแก
ผูอพยพ Flüchtlinge Willkommen เปน
แอรบเีอน็บแีหงแรกในยโุรปเพ่ือผูอพยพ 
ขณะที่เว็บไซตสัญชาติดัตช Refugee 
Hero ชวยหาท่ีพักพิงใหผูหนภัียสงคราม 
Singa องคกรชวยเหลอืผูอพยพในฝรัง่เศส
เปดตวัโครงการ CALM (Comme à la 
maison - เหมือนอยูบาน) ตั้งแต 2 ป
ที่แลว เพ่ือหาที่พักพิงใหคนพลัดถ่ิน 
สวนที่ฟนแลนด Startup Refugees 
จัดสัมมนาและใหคําปรึกษาแกผูอพยพ 
NaTakkaram เปดโอกาสใหผูสนใจเรียน
ภาษาอาหรับกับผูอพยพเจาของภาษา
โดยตรง โครงการทั้งหมดน้ีพัฒนาใน
รูปแบบแอปพลเิคชนัเพ่ือใหเขาถึงงาย เกิด
สงครามพันครัง้ มนษุยธรรมก็ยังสวยงามภา
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IN HISTORY

 

ภาพ The U.S. National Archives

BOULDER DAM 
(NOW HOOVER 
DAM) BEGINS 
OPERATION

หลังจากกอ่สร้างมานานกวา่ 5 ปี 
เขื่อนโบลเดอร์ หรือชื่อปัจจุบัน
ว่าเข่ือนฮูเวอร์ เร่ิมเปิดใช้งาน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 1936
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อายุ 20 ปี นติยสาร สารคดี ปทีี ่17 ฉบบั 205 
กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2545 

“ผมนับถือคนที่ไปเรียน
หนังสืออย่างมีเป้าหมาย 

ตั้งใจ อยากมีความรู้ตรงนี้ 
หรืออยากมีอาชีพตรงนั้น 
เพราะว่าเขาอดทนได้ที่จะ
เรียนอยู่ 4-5 ปี เพ่ือที่จะ
เป็นอะไรที่เขาอยากเป็น 

ผมนับถือมาก แต่คนที่ไป
เรียนต่อด้วยเหตุผล เพราะ

ไม่กล้าเผชิญหน้ากับชีวิต
การทํางาน หรือไปเรียน

เพราะว่าคนอื่นเขาไปเรียน
กัน ผมว่านี่แย่เหมือนกัน 

แย่พอๆ กับคนที่ไม่ไปเรียน
เพราะขี้เกียจ”

16 THESTANDARD.CO
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“ผมมั่นใจในตัวเอง
มากขึ้น มั่นใจว่าไม่รู้ 
ยิ่งโตยิ่งไม่รู้อะไรเลย 
ไมรู่อ้ะไรทัง้สิน้ แลว้ก็
ขอเรียนรู้จากคนอื่น 
อาจเป็นด้วยวัย
อย่างตอนเราตัง้วง
สบิลอ้ เรานกึว่าเราจะ
อยู่วงนี้ไปตลอดชีวิต 
ตอนเรามาอยู่
เมืองไทย เราบอก
จะอยู่ตลอดชีวิต 
ตอนเราไปประท้วง
เราก็นึกว่าเรื่องหนึ่ง
จะเกดิขึน้ กลบักลาย
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง”

“ที่ผมไม่เจ้าชู้ เพราะผม
รู้ว่าเจ้าชู้แล้วมันไม่รอด 
ทุกอย่างจะพังไปหมด 
โดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้
ถึงขั้นที่มีผู้หญิง
มาถวายประเคนตัวให้ 
มันไม่ใช่ง่ายๆ เลย
ที่จะทําแบบนั้นได้ 
ไหนจะต้องหาโอกาส
ไปเที่ยว ไปเฝา้ ไปจีบ 
ไปขอเบอร์ พาไปกินข้าว 
อีกอย่างสมมติถ้าจีบไป 
เชื่อว่ามันไม่มีใครอยาก
มีแฟนเป็นคนที่มีลูก
มีเมียแล้วหรอก” 

“ผมแทบเลิกคิดเรื่องความเป็น intellectual ความคิดทางปัญญาที่ลึกซึ้งไม่สําคัญเท่าไรแล้ว 
เพราะมีแรงกดดันทางธรรมชาติที่ต้องเจอ การจัดการเวลา จัดลําดับความสําคัญ สุขภาพ 
การกินอยู่ ไม่ใช่ความคิดที่เท่อะไรหรอก แค่มันจําเป็นต้องทํา ถ้าไม่ทําคือเป็นคนใช้ไม่ได้ 
อย่างน้อยในสายตาตัวเอง ภรรยา ลูก พ่อแม่ แม่ยาย หรือสังคมน้อยๆ ที่อยู่รอบตัวเรา 
เราจะไม่ทําอะไรที่ทําให้เขาผิดหวัง” อายุ 36 ปี THE STANDARD 

อายุ 28 ปี
นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 302 เมษายน พ.ศ. 2553 
 

อายุ 34 ปี
นิตยสารออนไลน์ Fungjai Zine 
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

17 
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อายุ 20 ปี 
นิตยสาร สารคดี ปีที่ 17 

ฉบับ 205 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 

“วัยรุ่นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว 
ยอมตายเพ่ือส่ิงทีเ่ขาเชือ่ 

ผมอยากรู้ตอนนี้
หากบ้านเรามีเผด็จการ 
เด็กนักศึกษาไทยจะทํา

อะไรกัน ผมว่าไม่ทําอะไร
กันเลย ผมยังจําได้ว่า

เมื่อตอนเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ ผมอายุ 

10 ขวบ อยู่ที่ลอนดอน 
แม่พาผมไปประท้วง

ที่สถานทูตไทย คนที่ไป
ประท้วงมีแต่คนรุ่นแม่ 
คนรุ่นน้า แต่นักศึกษา

ไทยไม่ค่อยเห็น คุณอย่า
คิดว่าบ้านเมืองจะ

สงบตลอด ในอนาคต
ไม่มีอะไรแน่นอนหรอก” 

20 THESTANDARD.CO
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ที่สถานทูตไทย คนที่ไป
ประท้วงมีแต่คนรุ่นแม่ 
คนรุ่นน้า แต่นักศึกษา

ไทยไม่ค่อยเห็น คุณอย่า
คิดว่าบ้านเมืองจะ

สงบตลอด ในอนาคต
ไม่มีอะไรแน่นอนหรอก” 

20 THESTANDARD.CO

อายุ 20 ปี 
นิตยสาร สารคดี ปีที่ 17 

ฉบับ 205 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 

“วัยรุ่นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว 
ยอมตายเพ่ือส่ิงทีเ่ขาเชือ่ 
“วัยรุ่นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว 

ยอมตายเพ่ือส่ิงทีเ่ขาเชือ่ 
“วัยรุ่นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว 

ผมอยากรู้ตอนนี้
หากบ้านเรามีเผด็จการ 
เด็กนักศึกษาไทยจะทํา

อะไรกัน ผมว่าไม่ทําอะไร
กันเลย ผมยังจําได้ว่า

เมื่อตอนเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ ผมอายุ 

10 ขวบ อยู่ที่ลอนดอน 
พฤษภาทมิฬ ผมอายุ 

10 ขวบ อยู่ที่ลอนดอน 
พฤษภาทมิฬ ผมอายุ 

แม่พาผมไปประท้วง
ที่สถานทูตไทย คนที่ไป
ประท้วงมีแต่คนรุ่นแม่ 
คนรุ่นน้า แต่นักศึกษา

ไทยไม่ค่อยเห็น คุณอย่า
คิดว่าบ้านเมืองจะ

สงบตลอด ในอนาคต
ไม่มีอะไรแน่นอนหรอก” 

20 THESTANDARD.CO

56-59 COVER STORY HUGO OK.indd   20 8/30/2560 BE   5:37 PM

“ประชาธิปไตยของผมคือ มีสิทธิที่จะพูดหรือทําอะไรก็ตามที่ไม่
เดือดร้อนคนอื่น ประชาธิปไตยคือการแสดงออกทางความคิดเห็น 
ไมว่า่จะเป็นศิลปะ หรือเป็นอะไรกต็าม ประชาธิปไตยคอืรฐับาลทีป่กปอ้ง
และรับใช้ประชาชน ไม่ใช่แสวงอํานาจเพ่ือตัวเองหรือพรรคพวก” 
อายุ 28 ปี นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 302 เมษายน พ.ศ. 2553 

“ผมไม่ได้เจตนา
ให้มีรัฐบาลทหาร 
แต่ผมไปประท้วงตอน
ปี 2549 นั่นคือสิ่งที่
เกิดขึ้น ทุกอย่างที่ผม
กาํลงัรนุแรงในตอนนัน้ 
พอมองกลับไปแล้ว
เหน็ทกุอย่างมันเกดิขึน้
ซํ้าๆ วนเวียน
เหมือนเดิม ก็เริ่มรู้สึก
ว่าโลกมันเปลี่ยน 
เจตนาจะบริสุทธิ์ยังไง
ก็เถอะ แต่ถ้าผลมัน
ออกมาแย่ ก็คือแย่”  
อายุ 36 ปี  THE STANDARD 

21 

“ประชาธิปไตยของผมคือ มีสิทธิที่จะพูดหรือทําอะไรก็ตามที่ไม่
เดือดร้อนคนอื่น ประชาธิปไตยคือการแสดงออกทางความคิดเห็น 
“ประชาธิปไตยของผมคือ มีสิทธิที่จะพูดหรือทําอะไรก็ตามที่ไม่
เดือดร้อนคนอื่น ประชาธิปไตยคือการแสดงออกทางความคิดเห็น 
“ประชาธิปไตยของผมคือ มีสิทธิที่จะพูดหรือทําอะไรก็ตามที่ไม่

ไมว่า่จะเป็นศิลปะ หรือเป็นอะไรกต็าม ประชาธิปไตยคอืรฐับาลทีป่กปอ้ง
และรับใช้ประชาชน ไม่ใช่แสวงอํานาจเพ่ือตัวเองหรือพรรคพวก” 
ไมว่า่จะเป็นศิลปะ หรือเป็นอะไรกต็าม ประชาธิปไตยคอืรฐับาลทีป่กปอ้ง
และรับใช้ประชาชน ไม่ใช่แสวงอํานาจเพ่ือตัวเองหรือพรรคพวก” 
ไมว่า่จะเป็นศิลปะ หรือเป็นอะไรกต็าม ประชาธิปไตยคอืรฐับาลทีป่กปอ้ง

อายุ 28 ปี  ฉบับที่ 302 เมษายน พ.ศ. 2553 

“ผมไม่ได้เจตนา
ให้มีรัฐบาลทหาร 
แต่ผมไปประท้วงตอน
ปี 2549 นั่นคือสิ่งที่
เกิดขึ้น ทุกอย่างที่ผมเกิดขึ้น ทุกอย่างที่ผม
กาํลงัรนุแรงในตอนนัน้ 
เกิดขึ้น ทุกอย่างที่ผม

“ประชาธิปไตยของผมคือ มีสิทธิที่จะพูดหรือทําอะไรก็ตามที่ไม่
เดือดร้อนคนอื่น ประชาธิปไตยคือการแสดงออกทางความคิดเห็น 
“ประชาธิปไตยของผมคือ มีสิทธิที่จะพูดหรือทําอะไรก็ตามที่ไม่
เดือดร้อนคนอื่น ประชาธิปไตยคือการแสดงออกทางความคิดเห็น 
“ประชาธิปไตยของผมคือ มีสิทธิที่จะพูดหรือทําอะไรก็ตามที่ไม่

ไมว่า่จะเป็นศิลปะ หรือเป็นอะไรกต็าม ประชาธิปไตยคอืรฐับาลทีป่กปอ้ง
และรับใช้ประชาชน ไม่ใช่แสวงอํานาจเพ่ือตัวเองหรือพรรคพวก” 
ไมว่า่จะเป็นศิลปะ หรือเป็นอะไรกต็าม ประชาธิปไตยคอืรฐับาลทีป่กปอ้ง
และรับใช้ประชาชน ไม่ใช่แสวงอํานาจเพ่ือตัวเองหรือพรรคพวก” 
ไมว่า่จะเป็นศิลปะ หรือเป็นอะไรกต็าม ประชาธิปไตยคอืรฐับาลทีป่กปอ้ง

กาํลงัรนุแรงในตอนนัน้ 
พอมองกลับไปแล้ว
เหน็ทกุอย่างมันเกดิขึน้
ซํ้าๆ วนเวียน
เหน็ทกุอย่างมันเกดิขึน้
ซํ้าๆ วนเวียน
เหน็ทกุอย่างมันเกดิขึน้

เหมือนเดิม ก็เริ่มรู้สึก
ว่าโลกมันเปลี่ยน 
เหมือนเดิม ก็เริ่มรู้สึก
ว่าโลกมันเปลี่ยน 
เหมือนเดิม ก็เริ่มรู้สึก

เจตนาจะบริสุทธิ์ยังไง
ก็เถอะ แต่ถ้าผลมัน
ออกมาแย่ ก็คือแย่”  
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“BEING ON THE 
STAGE IS THE TIME 
WHERE I FEEL LIKE 
THE INNER AND THE 
OUTER IS NOT IN 
CONFLICT AND EV-
ERYTHING IS AS IT 
SHOULD BE. THERE’S 
NO COMPROMISE. 
THE AUDIENCE IS ON 
YOUR SIDE. YOU’RE 
WHERE YOU WANNA 
BE, DOING WHAT 
YOU WANNA DO.”

อายุ 20 ปี
นิตยสาร สารคดี
ปีที่ 17 ฉบับ 205 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 

“มีสองอย่างที่กําหนดชีวิตผม
คือ ความจําเป็น กับความชอบ 
ถา้เรื่องอะไรท่ีผมชอบ ผมกจ็ะทาํ 
ถ้ามันจําเป็นจริงๆ ผมก็จะทํา 
แต่ถา้มนัไม่จาํเปน็แลว้ ผมไม่รักนะ 
ไม่มีทางที่ผมจะทํา อย่างเช่น 
การรกัษาภาพลกัษณ์ของตัวเอง 
คนอื่นในวงการเขาจะแคร์
ภาพลักษณ์ตัวเองมาก เช่น 
ถา้ดาราคนน้ีต้องถ่ายแบบ ข้ึนปก
นิตยสาร ก็จะมานั่งแคร์ว่า
ถา่ยกบัใคร ถ่ายปกกับคนน้ีไม่ได้ 
หรือไม่ยอมเล่นละครกับดารา
คนนั้น เพราะมันคนละระดับกัน 
นี่มันบ้าไปแล้ว ไร้สาระ”  

22 THESTANDARD.CO

THE INNER AND THE THE INNER AND THE 
OUTER IS NOT IN OUTER IS NOT IN 
CONFLICT AND EV-CONFLICT AND EV-
ERYTHING IS AS IT ERYTHING IS AS IT 
SHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S 
NO COMPROMISE. NO COMPROMISE. 

อายุ 20 ปีอายุ 20 ปี

NO COMPROMISE. 
อายุ 20 ปี

NO COMPROMISE. NO COMPROMISE. 
อายุ 20 ปี

NO COMPROMISE. NO COMPROMISE. นิตยสาร NO COMPROMISE. NO COMPROMISE. นิตยสาร NO COMPROMISE. NO COMPROMISE. สารคดีNO COMPROMISE. NO COMPROMISE. ปีที่ 17 ฉบับ 205 กุมภาพันธ์ NO COMPROMISE. NO COMPROMISE. ปีที่ 17 ฉบับ 205 กุมภาพันธ์ NO COMPROMISE. พ.ศ. NO COMPROMISE. พ.ศ. NO COMPROMISE. 2545 

“มีสองอย่างที่กําหนดชีวิตผม“มีสองอย่างที่กําหนดชีวิตผม
CONFLICT AND EV-

“มีสองอย่างที่กําหนดชีวิตผม
CONFLICT AND EV-CONFLICT AND EV-

“มีสองอย่างที่กําหนดชีวิตผม
CONFLICT AND EV-

คือ ความจําเป็น กับความชอบ คือ ความจําเป็น กับความชอบ 
ถา้เรื่องอะไรท่ีผมชอบ ผมกจ็ะทาํ ถา้เรื่องอะไรท่ีผมชอบ ผมกจ็ะทาํ 
ถ้ามันจําเป็นจริงๆ ผมก็จะทํา ERYTHING IS AS IT ถ้ามันจําเป็นจริงๆ ผมก็จะทํา ERYTHING IS AS IT ERYTHING IS AS IT ถ้ามันจําเป็นจริงๆ ผมก็จะทํา ERYTHING IS AS IT แต่ถา้มนัไม่จาํเปน็แลว้ ผมไม่รักนะ ERYTHING IS AS IT แต่ถา้มนัไม่จาํเปน็แลว้ ผมไม่รักนะ ERYTHING IS AS IT ERYTHING IS AS IT แต่ถา้มนัไม่จาํเปน็แลว้ ผมไม่รักนะ ERYTHING IS AS IT ไม่มีทางที่ผมจะทํา อย่างเช่น ERYTHING IS AS IT ไม่มีทางที่ผมจะทํา อย่างเช่น ERYTHING IS AS IT ERYTHING IS AS IT ไม่มีทางที่ผมจะทํา อย่างเช่น ERYTHING IS AS IT การรกัษาภาพลกัษณ์ของตัวเอง การรกัษาภาพลกัษณ์ของตัวเอง ERYTHING IS AS IT การรกัษาภาพลกัษณ์ของตัวเอง ERYTHING IS AS IT ERYTHING IS AS IT การรกัษาภาพลกัษณ์ของตัวเอง ERYTHING IS AS IT 
คนอื่นในวงการเขาจะแคร์คนอื่นในวงการเขาจะแคร์
ภาพลักษณ์ตัวเองมาก เช่น ภาพลักษณ์ตัวเองมาก เช่น 
ถา้ดาราคนน้ีต้องถ่ายแบบ ข้ึนปกถา้ดาราคนน้ีต้องถ่ายแบบ ข้ึนปกSHOULD BE. THERE’S ถา้ดาราคนน้ีต้องถ่ายแบบ ข้ึนปกSHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S ถา้ดาราคนน้ีต้องถ่ายแบบ ข้ึนปกSHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S นิตยสาร ก็จะมานั่งแคร์ว่าSHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S นิตยสาร ก็จะมานั่งแคร์ว่าSHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S ถา่ยกบัใคร ถ่ายปกกับคนน้ีไม่ได้ SHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S ถา่ยกบัใคร ถ่ายปกกับคนน้ีไม่ได้ SHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S หรือไม่ยอมเล่นละครกับดาราSHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S หรือไม่ยอมเล่นละครกับดาราSHOULD BE. THERE’S คนนั้น เพราะมันคนละระดับกัน คนนั้น เพราะมันคนละระดับกัน SHOULD BE. THERE’S คนนั้น เพราะมันคนละระดับกัน SHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S คนนั้น เพราะมันคนละระดับกัน SHOULD BE. THERE’S 
นี่มันบ้าไปแล้ว ไร้สาระ”  นี่มันบ้าไปแล้ว ไร้สาระ”  

NO COMPROMISE. 22 NO COMPROMISE. NO COMPROMISE. THESTANDARD.CONO COMPROMISE. 
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“BEING ON THE 
STAGE IS THE TIME 
WHERE I FEEL LIKE 
THE INNER AND THE 
OUTER IS NOT IN 
CONFLICT AND EV-
ERYTHING IS AS IT 
SHOULD BE. THERE’S 
NO COMPROMISE. 
THE AUDIENCE IS ON 
YOUR SIDE. YOU’RE 
WHERE YOU WANNA 
BE, DOING WHAT 
YOU WANNA DO.”

อายุ 20 ปี
นิตยสาร สารคดี
ปีที่ 17 ฉบับ 205 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 

“มีสองอย่างที่กําหนดชีวิตผม
คือ ความจําเป็น กับความชอบ 
ถ้าเรื่องอะไรที่ผมชอบ ผมกจ็ะทาํ 
ถ้ามันจําเป็นจริงๆ ผมก็จะทํา 
แตถ่า้มนัไมจ่าํเป็นแลว้ ผมไมร่กันะ 
ไม่มีทางที่ผมจะทํา อย่างเช่น 
การรกัษาภาพลักษณข์องตัวเอง 
คนอื่นในวงการเขาจะแคร์
ภาพลักษณ์ตัวเองมาก เช่น 
ถา้ดาราคนนีต้้องถ่ายแบบ ข้ึนปก
นิตยสาร ก็จะมานั่งแคร์ว่า
ถ่ายกบัใคร ถ่ายปกกับคนนีไ้ม่ได้ 
หรือไม่ยอมเล่นละครกับดารา
คนนั้น เพราะมันคนละระดับกัน 
นี่มันบ้าไปแล้ว ไร้สาระ”  

22 THESTANDARD.CO

THE INNER AND THE THE INNER AND THE 
OUTER IS NOT IN OUTER IS NOT IN 
CONFLICT AND EV-CONFLICT AND EV-
ERYTHING IS AS IT ERYTHING IS AS IT 
SHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S 
NO COMPROMISE. NO COMPROMISE. 

อายุ 20 ปีอายุ 20 ปี
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“มีสองอย่างที่กําหนดชีวิตผม“มีสองอย่างที่กําหนดชีวิตผม
CONFLICT AND EV-

“มีสองอย่างที่กําหนดชีวิตผม
CONFLICT AND EV-CONFLICT AND EV-

“มีสองอย่างที่กําหนดชีวิตผม
CONFLICT AND EV-

คือ ความจําเป็น กับความชอบ คือ ความจําเป็น กับความชอบ 
ถ้าเรื่องอะไรที่ผมชอบ ผมกจ็ะทาํ ถ้าเรื่องอะไรที่ผมชอบ ผมกจ็ะทาํ 
ถ้ามันจําเป็นจริงๆ ผมก็จะทํา ERYTHING IS AS IT ถ้ามันจําเป็นจริงๆ ผมก็จะทํา ERYTHING IS AS IT ERYTHING IS AS IT ถ้ามันจําเป็นจริงๆ ผมก็จะทํา ERYTHING IS AS IT แตถ่า้มนัไมจ่าํเป็นแลว้ ผมไมร่กันะ ERYTHING IS AS IT แตถ่า้มนัไมจ่าํเป็นแลว้ ผมไมร่กันะ ERYTHING IS AS IT ERYTHING IS AS IT แตถ่า้มนัไมจ่าํเป็นแลว้ ผมไมร่กันะ ERYTHING IS AS IT ไม่มีทางที่ผมจะทํา อย่างเช่น ERYTHING IS AS IT ไม่มีทางที่ผมจะทํา อย่างเช่น ERYTHING IS AS IT ERYTHING IS AS IT ไม่มีทางที่ผมจะทํา อย่างเช่น ERYTHING IS AS IT การรกัษาภาพลักษณข์องตัวเอง การรกัษาภาพลักษณข์องตัวเอง ERYTHING IS AS IT การรกัษาภาพลักษณข์องตัวเอง ERYTHING IS AS IT ERYTHING IS AS IT การรกัษาภาพลักษณข์องตัวเอง ERYTHING IS AS IT 
คนอื่นในวงการเขาจะแคร์คนอื่นในวงการเขาจะแคร์
ภาพลักษณ์ตัวเองมาก เช่น ภาพลักษณ์ตัวเองมาก เช่น 
ถา้ดาราคนนีต้้องถ่ายแบบ ข้ึนปกถา้ดาราคนนีต้้องถ่ายแบบ ข้ึนปกSHOULD BE. THERE’S ถา้ดาราคนนีต้้องถ่ายแบบ ข้ึนปกSHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S ถา้ดาราคนนีต้้องถ่ายแบบ ข้ึนปกSHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S นิตยสาร ก็จะมานั่งแคร์ว่าSHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S นิตยสาร ก็จะมานั่งแคร์ว่าSHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S ถ่ายกบัใคร ถ่ายปกกับคนนีไ้ม่ได้ SHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S ถ่ายกบัใคร ถ่ายปกกับคนนีไ้ม่ได้ SHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S หรือไม่ยอมเล่นละครกับดาราSHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S หรือไม่ยอมเล่นละครกับดาราSHOULD BE. THERE’S คนนั้น เพราะมันคนละระดับกัน คนนั้น เพราะมันคนละระดับกัน SHOULD BE. THERE’S คนนั้น เพราะมันคนละระดับกัน SHOULD BE. THERE’S SHOULD BE. THERE’S คนนั้น เพราะมันคนละระดับกัน SHOULD BE. THERE’S 
นี่มันบ้าไปแล้ว ไร้สาระ”  นี่มันบ้าไปแล้ว ไร้สาระ”  

NO COMPROMISE. 22 NO COMPROMISE. NO COMPROMISE. THESTANDARD.CONO COMPROMISE. 
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“BEING ON THE 
STAGE IS THE 
TIME WHERE 
I FEEL LIKE 
THE INNER AND 
THE OUTER IS NOT 
IN CONFLICT AND 
EVERYTHING IS 
AS IT SHOULD BE. 
THERE’S NO 
COMPROMISE.
THE AUDIENCE IS 
ON YOUR SIDE. 
YOU’RE WHERE 
YOU WANNA BE, 
DOING WHAT 
YOU WANNA DO.”
อายุ 36 ปี สัมภาษณ์ในรายการ We Need To Talk EP04: 
THE STANDARD PODCAST

“ความสําเร็จมันเหมือน
เป็นเป้าหมายที่ต้อง
คว้าไว้ แต่ความจริงแล้ว
ชีวิตเราต้องอยู่ไปเรื่อยๆ 
หลายสิบปี เพราะฉะนั้น
ความสําเร็จมันไม่ใช่
สิ่งที่จบไปเป็นชุดๆ 
ความสําเร็จมันคือ
การอยู่รอดและชอบ
ในงานที่ตัวเองทํา” 
อายุ 33 ปี ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

23 
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“อยู่ๆ คนเราจะดังไม่ได้ 
การที่จะให้คนมาสนใจเรา 
เราต้องมีอะไรในตัวก่อน 
เราต้องมีเรื่อยๆ ถ้าไม่มีอะไร
เกิดขึ้น เรายังเป็น
สุญญากาศ เรายังไม่มีอะไร 
เราก็ต้องพร้อมที่จะโดน
ปฏิเสธ พร้อมที่จะโดน
วิจารณ์ว่าเพลงยังไม่พร้อม 
ทาํนองยงัไม่พอดี เพลงไม่ถงึ 
พอเราโดนแล้วจะรู้สึกว่า
มันเจ็บ เพราะว่ามันจริง”
อายุ 28 ปี
นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 302 เมษายน พ.ศ. 2553 
  

24 THESTANDARD.CO

“อยู่ๆ คนเราจะดังไม่ได้ 
การที่จะให้คนมาสนใจเรา 
“อยู่ๆ คนเราจะดังไม่ได้ 
การที่จะให้คนมาสนใจเรา 
“อยู่ๆ คนเราจะดังไม่ได้ 

เราต้องมีอะไรในตัวก่อน 
เราต้องมีเรื่อยๆ ถ้าไม่มีอะไร
เกิดขึ้น เรายังเป็น
สุญญากาศ เรายังไม่มีอะไร 
เราก็ต้องพร้อมที่จะโดน
สุญญากาศ เรายังไม่มีอะไร 
เราก็ต้องพร้อมที่จะโดน
สุญญากาศ เรายังไม่มีอะไร 

ปฏิเสธ พร้อมที่จะโดน
วิจารณ์ว่าเพลงยังไม่พร้อม 
ทาํนองยงัไม่พอดี เพลงไม่ถงึ 
พอเราโดนแล้วจะรู้สึกว่า
มันเจ็บ เพราะว่ามันจริง”

ฉบับที่ 302 เมษายน พ.ศ. 2553 
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“อยู่ๆ คนเราจะดังไม่ได้ 
การที่จะให้คนมาสนใจเรา 
เราต้องมีอะไรในตัวก่อน 
เราต้องมีเรื่อยๆ ถ้าไม่มีอะไร
เกิดขึ้น เรายังเป็น
สุญญากาศ เรายังไม่มีอะไร 
เราก็ต้องพร้อมที่จะโดน
ปฏิเสธ พร้อมที่จะโดน
วิจารณ์ว่าเพลงยังไม่พร้อม 
ทาํนองยงัไม่พอดี เพลงไม่ถงึ 
พอเราโดนแล้วจะรู้สึกว่า
มันเจ็บ เพราะว่ามันจริง”
อายุ 28 ปี
นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 302 เมษายน พ.ศ. 2553 
  

24 THESTANDARD.CO

“อยู่ๆ คนเราจะดังไม่ได้ 
การที่จะให้คนมาสนใจเรา 
“อยู่ๆ คนเราจะดังไม่ได้ 
การที่จะให้คนมาสนใจเรา 
“อยู่ๆ คนเราจะดังไม่ได้ 

เราต้องมีอะไรในตัวก่อน 
เราต้องมีเรื่อยๆ ถ้าไม่มีอะไร
เกิดขึ้น เรายังเป็น
สุญญากาศ เรายังไม่มีอะไร 
เราก็ต้องพร้อมที่จะโดน
สุญญากาศ เรายังไม่มีอะไร 
เราก็ต้องพร้อมที่จะโดน
สุญญากาศ เรายังไม่มีอะไร 

ปฏิเสธ พร้อมที่จะโดน
วิจารณ์ว่าเพลงยังไม่พร้อม 
ทาํนองยงัไม่พอดี เพลงไม่ถงึ 
พอเราโดนแล้วจะรู้สึกว่า
มันเจ็บ เพราะว่ามันจริง”

ฉบับที่ 302 เมษายน พ.ศ. 2553 
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อายุ 34 ปี
GM Live 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

“ตอนนี้ผมอายุ 36 แต่
ยังมีราคาในท้องตลาด
ที่โอเค เริ่มรู้สึกว่ามันมี
ความสัมพันธ์แปลกๆ 
ระหวา่งผมกบัแฟนเพลง 
ซึ่งทั้งห่างเหิน แล้วก็
ใกลช้ดิ บางทเีหมอืนเขา
เข้าใจผมมากกว่า
คนใกล้ตัวอีก เพราะ
บางเรื่องที่พูดในเพลง 
ผมยังไม่เคยพูดกับ
แม่หรือเมียด้วยซํา้” 

“ห้ามดูถูกคนดูคนฟงัว่า 
คนไทยเขารับได้แค่นี้ 
อาจจะเป็นเพราะเพลงคุณ
ไม่ดีพอสําหรับเขา 
เพราะว่าคนไทยเป็นหนึ่งใน
ชาติที่มีรสนิยมมากที่สุด
ในโลก เพราะฉะนั้น
ถ้าเพลงคุณขายไม่ออก 
คนไม่ฟงั คนเดินออก 
มันเป็นเพราะคุณร้อง
ไม่เพราะพอ เพลงคุณ
ไม่น่าฟงั วงคุณเล่นไม่ได้
เรือ่ง ไม่ใช่ไปโทษว่าคนไทย
ฟงัได้แค่นี้ ฟงัไม่เป็น” 

อายุ 36 ปี 
THE STANDARD 

25 

อายุ 34 ปี
GM Live 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

“ห้ามดูถูกคนดูคนฟงัว่า 
คนไทยเขารับได้แค่นี้ 
“ห้ามดูถูกคนดูคนฟงัว่า 
คนไทยเขารับได้แค่นี้ 
“ห้ามดูถูกคนดูคนฟงัว่า 

อาจจะเป็นเพราะเพลงคุณ
ไม่ดีพอสําหรับเขา 
เพราะว่าคนไทยเป็นหนึ่งใน
ชาติที่มีรสนิยมมากที่สุด
ในโลก เพราะฉะนั้น
ชาติที่มีรสนิยมมากที่สุด
ในโลก เพราะฉะนั้น
ชาติที่มีรสนิยมมากที่สุด

ถ้าเพลงคุณขายไม่ออก 
คนไม่ฟงั คนเดินออก 
มันเป็นเพราะคุณร้อง
ไม่เพราะพอ เพลงคุณ
ไม่น่าฟงั วงคุณเล่นไม่ได้
เรือ่ง ไม่ใช่ไปโทษว่าคนไทย
ไม่น่าฟงั วงคุณเล่นไม่ได้
เรือ่ง ไม่ใช่ไปโทษว่าคนไทย
ไม่น่าฟงั วงคุณเล่นไม่ได้

ฟงัได้แค่นี้ ฟงัไม่เป็น” 
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“ในเมืองไทย หรือใน
อังกฤษเองก็ตาม

จะมีเรื่องที่ว่า ขาวดี 
ดําไม่ดี ซึ่งผมมี

ปัญหากับความคิด
นี้มาก เพราะว่ามัน
ไม่จริง ขาวไม่ได้ดี 

ดําไม่ได้เลว มันไม่ได้
อะไรเลย แค่เป็น

ความจริงของมัน 
สีดาํก็คอืสีดาํ ไมไ่ดม้ี
คุณค่ามากกว่าหรือ
น้อยกว่า มืดเป็นแค่

ความมืดเฉยๆ 
ไมไ่ดบ้ง่บอกถงึคุณคา่
ความดเีลวอะไรทัง้สิ้น” 

อายุ 35 ปี
นิตยสาร a day 5 กันยายน พ.ศ. 2559

“ประเทศที่ปฏิบัติกับสตรี
ดีแค่ไหน เขาก็ศิวิไลซ์เท่านั้น 
ประเทศไหนที่สุภาพสตรี
เลือกตั้งไม่ได้ หรือถูกทุบตี 
ก็อย่าไปอยู่เลย มันไม่ศิวิไลซ์ 
ความศิวิไลซ์ขึ้นอยู่กับผู้ชาย 
เพราะว่าผู้ชายเป็นสัตว์
ที่อันตรายที่สุดในโลก 
ไม่มีอะไรอันตรายกว่าผู้ชาย
ที่ไม่มีอะไรจะเสีย เขาไม่ได้ถูก
เลี้ยงมาให้เคารพผู้หญิง” 
อายุ 33 ปี 
GM LIVE
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

26 THESTANDARD.CO

“ในเมืองไทย หรือใน
อังกฤษเองก็ตาม

จะมีเรื่องที่ว่า ขาวดี 
อังกฤษเองก็ตาม

จะมีเรื่องที่ว่า ขาวดี 
อังกฤษเองก็ตาม

ดําไม่ดี ซึ่งผมมี
ปัญหากับความคิด
นี้มาก เพราะว่ามัน
ไม่จริง ขาวไม่ได้ดี 

ดําไม่ได้เลว มันไม่ได้
อะไรเลย แค่เป็น

ความจริงของมัน 
สีดาํก็คอืสีดาํ ไมไ่ดม้ี
คุณค่ามากกว่าหรือ
น้อยกว่า มืดเป็นแค่

ความมืดเฉยๆ 
ไมไ่ดบ้ง่บอกถงึคุณคา่
ความดเีลวอะไรทัง้สิ้น” 
ไมไ่ดบ้ง่บอกถงึคุณคา่
ความดเีลวอะไรทัง้สิ้น” 
ไมไ่ดบ้ง่บอกถงึคุณคา่

อายุ 35 ปี
นิตยสาร 5 กันยายน พ.ศ. 2559

“ประเทศที่ปฏิบัติกับสตรี
ดีแค่ไหน เขาก็ศิวิไลซ์เท่านั้น 
ประเทศไหนที่สุภาพสตรี
เลือกตั้งไม่ได้ หรือถูกทุบตี 
ก็อย่าไปอยู่เลย มันไม่ศิวิไลซ์ 
ความศิวิไลซ์ขึ้นอยู่กับผู้ชาย 
ก็อย่าไปอยู่เลย มันไม่ศิวิไลซ์ 
ความศิวิไลซ์ขึ้นอยู่กับผู้ชาย 
ก็อย่าไปอยู่เลย มันไม่ศิวิไลซ์ 

ไม่มีอะไรอันตรายกว่าผู้ชาย
ที่ไม่มีอะไรจะเสีย เขาไม่ได้ถูก
เลี้ยงมาให้เคารพผู้หญิง” 
ที่ไม่มีอะไรจะเสีย เขาไม่ได้ถูก
เลี้ยงมาให้เคารพผู้หญิง” 
ที่ไม่มีอะไรจะเสีย เขาไม่ได้ถูก

อายุ 33 ปี 
GM LIVE
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

26 THESTANDARD.CO

“ในเมืองไทย หรือใน

จะมีเรื่องที่ว่า ขาวดี 

ปัญหากับความคิด

“ในเมืองไทย หรือใน
อังกฤษเองก็ตาม

จะมีเรื่องที่ว่า ขาวดี 
อังกฤษเองก็ตาม

จะมีเรื่องที่ว่า ขาวดี 
อังกฤษเองก็ตาม

ดําไม่ดี ซึ่งผมมี
ปัญหากับความคิด

ก็อย่าไปอยู่เลย มันไม่ศิวิไลซ์ 
ความศิวิไลซ์ขึ้นอยู่กับผู้ชาย 
ก็อย่าไปอยู่เลย มันไม่ศิวิไลซ์ 
ความศิวิไลซ์ขึ้นอยู่กับผู้ชาย 
ก็อย่าไปอยู่เลย มันไม่ศิวิไลซ์ 

เพราะว่าผู้ชายเป็นสัตว์
ที่อันตรายที่สุดในโลก 
ไม่มีอะไรอันตรายกว่าผู้ชาย
ที่ไม่มีอะไรจะเสีย เขาไม่ได้ถูก
เลี้ยงมาให้เคารพผู้หญิง” 
ที่ไม่มีอะไรจะเสีย เขาไม่ได้ถูก
เลี้ยงมาให้เคารพผู้หญิง” 
ที่ไม่มีอะไรจะเสีย เขาไม่ได้ถูก

ไม่จริง ขาวไม่ได้ดี 
ดําไม่ได้เลว มันไม่ได้

อะไรเลย แค่เป็น
ความจริงของมัน 

สีดาํก็คอืสีดาํ ไมไ่ดม้ี
คุณค่ามากกว่าหรือ
น้อยกว่า มืดเป็นแค่

ความมืดเฉยๆ 

ความดเีลวอะไรทัง้สิ้น” 
ไมไ่ดบ้ง่บอกถงึคุณคา่
ความดเีลวอะไรทัง้สิ้น” 
ไมไ่ดบ้ง่บอกถงึคุณคา่

อายุ 35 ปี
นิตยสาร a day 5 กันยายน พ.ศ. 2559
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“ในเมืองไทย หรือใน
อังกฤษเองก็ตาม

จะมีเรื่องที่ว่า ขาวดี 
ดําไม่ดี ซึ่งผมมี

ปัญหากับความคิด
นี้มาก เพราะว่ามัน
ไม่จริง ขาวไม่ได้ดี 

ดําไม่ได้เลว มันไม่ได้
อะไรเลย แค่เป็น

ความจริงของมัน 
สีดํากค็อืสดีาํ ไม่ไดมี้
คุณค่ามากกว่าหรือ
น้อยกว่า มืดเป็นแค่

ความมืดเฉยๆ 
ไมไ่ดบ้ง่บอกถงึคุณคา่
ความดีเลวอะไรทัง้สิ้น” 

อายุ 35 ปี
นิตยสาร a day 5 กันยายน พ.ศ. 2559

“ประเทศที่ปฏิบัติกับสตรี
ดีแค่ไหน เขาก็ศิวิไลซ์เท่านั้น 
ประเทศไหนที่สุภาพสตรี
เลือกตั้งไม่ได้ หรือถูกทุบตี 
ก็อย่าไปอยู่เลย มันไม่ศิวิไลซ์ 
ความศิวิไลซ์ขึ้นอยู่กับผู้ชาย 
เพราะว่าผู้ชายเป็นสัตว์
ที่อันตรายที่สุดในโลก 
ไม่มีอะไรอันตรายกว่าผู้ชาย
ที่ไม่มีอะไรจะเสีย เขาไม่ได้ถูก
เลี้ยงมาให้เคารพผู้หญิง” 
อายุ 33 ปี 
GM LIVE
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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“ในเมืองไทย หรือใน
อังกฤษเองก็ตาม

จะมีเรื่องที่ว่า ขาวดี 
อังกฤษเองก็ตาม

จะมีเรื่องที่ว่า ขาวดี 
อังกฤษเองก็ตาม

ดําไม่ดี ซึ่งผมมี
ปัญหากับความคิด
นี้มาก เพราะว่ามัน
ไม่จริง ขาวไม่ได้ดี 

ดําไม่ได้เลว มันไม่ได้
อะไรเลย แค่เป็น

ความจริงของมัน 
สีดาํกค็อืสดีาํ ไม่ไดม้ี
คุณค่ามากกว่าหรือ
น้อยกว่า มืดเป็นแค่

ความมืดเฉยๆ 
ไมไ่ดบ้ง่บอกถงึคุณคา่
ความดีเลวอะไรทัง้สิ้น” 
ไมไ่ดบ้ง่บอกถงึคุณคา่
ความดีเลวอะไรทัง้สิ้น” 
ไมไ่ดบ้ง่บอกถงึคุณคา่
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8 กันยายน พ.ศ. 2559
 

“สังคมมันเป็นสิ่งที่
เป็นไปด้วยเจตนาจาก
ผลรวมของพฤติกรรม
ของคนกลุ่มหนึ่งในที่
ที่หนึ่งโดยเฉลี่ย ผมไม่
คิดว่าสังคมจะเป็นสิ่งที่
ใส่บังเหียนเพ่ือบังคับ
มันได้ ที่เราทําได้คือ
ใช้ชีวิตอยู่ในนั้น”

“ตอนหนุม่ๆ เคยคดิวา่ตอ้งพูดเพ่ือส่องแสง
ในทีม่ดืให้พวกคนโง่ได้เห็น แต่จริงๆ ทุกคนเห็นกัน
อยู่ก่อนแล้ว เขาแค่รู้ว่าไม่จําเป็นต้องออกมาพูด 
พอผมยิ่งแก่ ผมยิ่งเป็นอนุรักษนิยมมากขึ้น 
รูว้า่มีบางอยา่งที่ควรพูดและไมค่วรพูด 
ความคดิเหน็ของผมไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญ แล้วการ
ยัดเยียดความคิดเห็นก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เพลิน
สําหรับคนอื่นเท่าไร” 
อายุ 36 ปี  THE STANDARD 27 
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อายุ 36 ปี สัมภาษณ์ในรายการ We Need To Talk EP04 ของ THE STANDARD PODCAST

“EVERYONE WHEN 
THEY’RE YOUNG 
THEY THINK THEY 
KNOW EVERYTHING. 
AND WHEN YOU 
GET OLDER 
YOU REALIZE 
YOU DON’T KNOW 
EVERYTHING, 
AND PRACTICALLY 
NOTHING AT ALL.” 
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รูปปั้ นโมอายเกอืบพันตวัทีเ่หลอือยูบ่นเกาะ ถูกสรา้ง
และลงมอืแกะสลกัโดยชาวโพลนิเีซยีนทีอ่าศัยอยูบ่น
เกาะน้ีเมือ่พันกว่าปกีอ่น ชาวเกาะเชือ่วา่รปูป้ันโมอาย
จะช่วยปกปักรักษาจิตวิญญาณของหัวหน้าเผ่า
และหวัหนา้ครอบครวัเอาไว ้ ซ่ึงทา้ยทีส่ดุสิง่เหลา่น้ี
จะท�าให้สิ่งดีๆ อยู่กับเกาะตลอดไป
 ไมรู ระยะทางจากบางกอกไปหาเกาะอีสเตอร 
(Easter Island) คอืเทาไร รูแตวาน้ําหนกัของความอยาก
ทําความรูจักกับเกาะอันนาพิศวงแหงนี้มันขยับขยาย
พองตัวมากขึ้นทุกวัน
 เอาเขาจริง นอกจากรูปปนหินโมอาย (Moai) แลว 
ฉนัแทบไมรูอะไรเลยดวยซํา้เก่ียวกับเกาะอสีเตอร มแีค
ความกระหายใครรูที่แบกมันขามนํ้าขามทะเลมาดวย 
 ก็ถูกแลวไมใชหรือ เราควรเรียนรูทุกๆ อยางใน
โรงเรียนแหงการเดินทาง และ 3,600 กิโลเมตรจาก
ชายฝ งประเทศชิลี คือระยะการบินในพิกัดท่ีใกล
ที่สุดในการมาหาเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟกแหงน้ี 
เรยีกวาบินกันยาวเทากับบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ฮองกง
จังหวะที่เรือบินกําลังจะรอนลง ฉันพอไดเห็นรูปพรรณ
สัณฐานของเกาะอีสเตอร หรือท่ีชาวเกาะเรียกกันวา 
เกาะราปา นุย (Rapa Nui) แตความท่ีชลิใีชภาษาสเปน 
จงึเรยีกกันอกีชือ่วา อสิลา เดอ ปสกวา (Isla de Pascua)
 เกาะน้ีอาจจะไมใหญมากนัก แตสภาพภูมปิระเทศ
ของเกาะอสีเตอรเปนเกาะท่ีมภูีเขาไฟทีด่บัแลวอยู 3 ลกู 
มองจากองศาเดยีวกับวิหคจงึจะเหน็ปากปลองภูเขาไฟ
ที่กวางมาก 
 พูดก็พูดเถอะ มูดของการมาเกาะอีสเตอรเหมอืนไป
เกาะโบรา โบรา แหงเฟรนชโพลินีเซียมากกวาอยู
อเมรกิาใต ทัง้ผูคน ทัง้ดนิฟาอากาศ ชวนใหคิดอยางนัน้
ระหวางที่กรุงซันติอาโกถูกหมไวดวยลมหนาว แตที่น่ี
มีลมรอนโกรกเบาๆ แบบอยูเกาะ หนาตาของผูคน
ก็ไมไดไปทางสเปน แตไปทางชาวโพลินีเซียนมากกวา
 เรือนพักบนเกาะอีสเตอรสวนใหญเจาของเปน
คนทองถ่ิน และราคาท่ีพักคอนขางแพงมาก เรียกวา
จายกันคนืละ 3-4 พันน่ียังเปนหองหนาตาธรรมดามาก 
ตนทุนคาทําความรูจักเกาะอีสเตอร ถานับรวมตั้งแต
คาเรอืบนิมาจนถึงคาท่ีพักและคาใชจายบนเกาะ จงึแพง
สะเทือนใจนักเดินทางชั้นประหยัดกันพอสมควร
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 พูดถึงเรือ่งท่ีพัก โรงแรมเชนดงัๆ ใหญๆ  ไมมมีาเปด
ตลาดท่ีนี ่เพราะไมใชเรือ่งงายท่ีคนตางถ่ินจะเขาไปซือ้
ที่ดินจากชาวเกาะ แมแตคนชิลีเองที่ไมใชคนพื้นเมือง
ที่เติบโตมาจากบนเกาะ ก็ไมมีสิทธิซื้อที่ดินเชนกัน
 ความจรงิจะใหสนุก มาทีน่ีแ่ลวใชเวลาสกั 4 วันเต็ม 
คอยๆ เดินสายเที่ยวไปทีละโซนดูทาจะดี เพราะเกาะ
อีสเตอรนั้นใหญพอตัว บางปนจักรยาน บางเชารถขับ
ไปใหทั่วเกาะ บางซื้อทัวรไปจอยกับชาวบาน สวนฉัน
เลอืกเชาแทก็ซีใ่หพาวนไปท่ัวเกาะ แท็กซีแ่บบนีเ้ขาจะ
ว่ิงคอยหาลกูคาอยูแถวฮงักา รวั (Hanga Roa) มมุทีเ่ปน
ยานศูนยกลางของเกาะ
 จากน้ันรถพาวิ่งลงทางใตของเกาะ จุดหมายแรก
ของเราอยูที่ภูเขาไฟราโน คาอู (Rano Kau) มุมนี้มี
ปากปลองภูเขาไฟใหเดินเทร็กกันพอหอมปากหอมคอ 
ท่ีจริงแถวน้ีเปนหมูบานหินโบราณท่ีวากันวามีชุมชน
เกิดข้ึนตัง้แตชวงศตวรรษที ่16 เลยมรีองรอยการใชชวิีต
ของผูคนในอดตี ท้ังมมุท่ีเปนบานพักอาศยั มมุทีใ่ชเปน
ศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ของชาวเกาะ 
นอกจากจะเห็นบานกอนหินกวา 50 หลงัแลว ยังมพีวก
ภาพสลักบนหินใหดูดวย
 ฉันยางสองเทาจรดลงไปบนทางเดินรอบๆ ปาก
ปลองภูเขาไฟราโน คาอู น่ีคือปากปลองภูเขาไฟท่ีดับ
แลว เกิดจากการทับถมของลาวาเมื่อแสนกวาปกอน
ปากปลองมเีสนผานศนูยกลางกวางมากกวา 1 กิโลเมตร 
ทุกกาวจึงย่ําไปดวยระดับการดีดของหัวใจท่ีไมปกติ
เทาที่ควรนัก
 จะออยอิง่ก็ไมได เพราะเสนทางการตามรอยโมอาย
รออยู โชเฟอรพาวิง่เลาะทะเลกนิลมชมอากาศไปเรือ่ย 
แตนั่นทําใหเห็นรูปปนโมอายตั้งเรียงรายอยูริมทะเล
เปนระยะ 
 อาจจะเจอกะปริบกะปรอยในหลายจุด แตท่ี
อากาฮังกา (Akahanga) ถือวาเปนจุดหลักๆ ท่ีเจอ
โมอายกลุมหินขนาดใหญที่สุดบนเกาะมุมนี้เปนท่ีฝง
ศพของกษัตริยและคนระดับสําคัญของเกาะ 
 นาแปลกท่ีมุมน้ีฉันไดเห็นโมอายนอนลมระเกะ-
ระกะเปนจุดๆ เพราะแถบน้ีเกิดสึนามิบอยครั้งจนพัด
รูปปนโมอายท่ีอยูรมิทะเลลมกระจดักระจายไปทัว่ 
 มุมนี้นี่ถือวาเปนแคออรเดิรฟ แตยานทงการิกิ 
(Tongariki) ถือเปนฮอตสปอตสําหรับแขกเหรื่อของ

เกาะอีสเตอร น่ีคือมุมท่ีมีรูปปนโมอายยืนหันหลังให
ทะเลเรียงรายกัน 15 ตัว 
 ดเูหมอืนฝนกําลงัจะมา แตคณะโมอายยังยืนน่ิงอยู
ที่เดิม คอยๆ เดินมาหยอนกนลงบนสนามหญาสีเขียว 
สบตากับโมอายทั้ง 15 พวกเธอมายืนตรงนี้ไดอยางไร 
แลวใครกันท่ีสรางรปูปนหินเหลาน้ี คนเหลาน้ีอยูบนเกาะ
ไดอยางไรกัน ทีส่าํคญัคอือยูกันมานานเทาไรแลว แตที่
อยากรูมากท่ีสุดคอื ท้ังเกาะอสีเตอรจะมมีากสกัแคไหน 
 สบืสาวราวเรือ่งไดความวา รปูปนโมอายเกือบพันตวั
ทีเ่หลอือยูบนเกาะถูกสรางและลงมอืแกะสลกัโดยชาว
โพลนิเีซยีนทีอ่าศยัอยูบนเกาะน้ีเมือ่พันกวาปกอน สวน
เหตุผลในการสรางโมอายนั้นมีหลายอยาง บางก็วา
สรางเพ่ือเปนตัวแทนถึงคนในครอบครัวที่เสียชีวิต
ไปแลว หรืออาจจะเปนผูนําของเกาะ
 ชาวเกาะพากันเชื่อวารูปปนโมอายจะชวยปกปก
รกัษาจติวิญญาณของหวัหนาเผาและหวัหนาครอบครวั 
ซึง่ทายท่ีสดุสิง่เหลาน้ีจะทําใหสิง่ดีๆ  อยูกับเกาะตลอดไป
ทั้งขาวปลาอาหารและดินฟาอากาศ
 แครูเรือ่งของโมอาย จะอะไรก็ชางเถอะ แตเมือ่เพง
ดูใหดีก็จะพบวารูปปนที่ยืนเรียงรายกันอยูนั้น หนาตา
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 พูดถึงเรือ่งท่ีพัก โรงแรมเชนดงัๆ ใหญๆ  ไมมมีาเปด
ตลาดท่ีนี ่เพราะไมใชเรือ่งงายท่ีคนตางถ่ินจะเขาไปซือ้
ที่ดินจากชาวเกาะ แมแตคนชิลีเองที่ไมใชคนพื้นเมือง
ที่เติบโตมาจากบนเกาะ ก็ไมมีสิทธิซื้อที่ดินเชนกัน
 ความจรงิจะใหสนุก มาท่ีนีแ่ลวใชเวลาสกั 4 วันเต็ม 
คอยๆ เดินสายเที่ยวไปทีละโซนดูทาจะดี เพราะเกาะ
อีสเตอรนั้นใหญพอตัว บางปนจักรยาน บางเชารถขับ
ไปใหทั่วเกาะ บางซื้อทัวรไปจอยกับชาวบาน สวนฉัน
เลอืกเชาแทก็ซีใ่หพาวนไปท่ัวเกาะ แท็กซีแ่บบน้ีเขาจะ
ว่ิงคอยหาลกูคาอยูแถวฮงักา รวั (Hanga Roa) มมุทีเ่ปน
ยานศูนยกลางของเกาะ
 จากน้ันรถพาวิ่งลงทางใตของเกาะ จุดหมายแรก
ของเราอยูที่ภูเขาไฟราโน คาอู (Rano Kau) มุมนี้มี
ปากปลองภูเขาไฟใหเดินเทร็กกันพอหอมปากหอมคอ 
ที่จริงแถวน้ีเปนหมูบานหินโบราณท่ีวากันวามีชุมชน
เกิดข้ึนตัง้แตชวงศตวรรษที ่16 เลยมรีองรอยการใชชวิีต
ของผูคนในอดีต ท้ังมมุทีเ่ปนบานพักอาศยั มมุทีใ่ชเปน
ศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ของชาวเกาะ 
นอกจากจะเห็นบานกอนหินกวา 50 หลงัแลว ยังมพีวก
ภาพสลักบนหินใหดูดวย
 ฉันยางสองเทาจรดลงไปบนทางเดินรอบๆ ปาก
ปลองภูเขาไฟราโน คาอู น่ีคือปากปลองภูเขาไฟท่ีดับ
แลว เกิดจากการทับถมของลาวาเมื่อแสนกวาปกอน
ปากปลองมเีสนผานศนูยกลางกวางมากกวา 1 กิโลเมตร 
ทุกกาวจึงย่ําไปดวยระดับการดีดของหัวใจท่ีไมปกติ
เทาที่ควรนัก
 จะออยอิง่ก็ไมได เพราะเสนทางการตามรอยโมอาย
รออยู โชเฟอรพาวิง่เลาะทะเลกนิลมชมอากาศไปเรือ่ย 
แตน่ันทําใหเห็นรูปปนโมอายตั้งเรียงรายอยูริมทะเล
เปนระยะ 
 อาจจะเจอกะปริบกะปรอยในหลายจุด แตท่ี
อากาฮังกา (Akahanga) ถือวาเปนจุดหลักๆ ท่ีเจอ
โมอายกลุมหินขนาดใหญท่ีสุดบนเกาะมุมน้ีเปนท่ีฝง
ศพของกษัตริยและคนระดับสําคัญของเกาะ 
 นาแปลกท่ีมุมน้ีฉันไดเห็นโมอายนอนลมระเกะ-
ระกะเปนจุดๆ เพราะแถบน้ีเกิดสึนามิบอยครั้งจนพัด
รปูปนโมอายทีอ่ยูรมิทะเลลมกระจดักระจายไปท่ัว 
 มุมน้ีน่ีถือวาเปนแคออรเดิรฟ แตยานทงการิกิ 
(Tongariki) ถือเปนฮอตสปอตสําหรับแขกเหรื่อของ

เกาะอีสเตอร น่ีคือมุมท่ีมีรูปปนโมอายยืนหันหลังให
ทะเลเรียงรายกัน 15 ตัว 
 ดเูหมอืนฝนกําลงัจะมา แตคณะโมอายยังยืนน่ิงอยู
ที่เดิม คอยๆ เดินมาหยอนกนลงบนสนามหญาสีเขียว 
สบตากับโมอายทั้ง 15 พวกเธอมายืนตรงนี้ไดอยางไร 
แลวใครกันท่ีสรางรปูปนหินเหลานี ้คนเหลานีอ้ยูบนเกาะ
ไดอยางไรกัน ทีส่าํคญัคอือยูกันมานานเทาไรแลว แตที่
อยากรูมากท่ีสุดคอื ท้ังเกาะอสีเตอรจะมมีากสกัแคไหน 
 สบืสาวราวเรือ่งไดความวา รปูปนโมอายเกือบพันตวั
ท่ีเหลอือยูบนเกาะถูกสรางและลงมอืแกะสลกัโดยชาว
โพลนิเีซยีนทีอ่าศยัอยูบนเกาะน้ีเมือ่พันกวาปกอน สวน
เหตุผลในการสรางโมอายนั้นมีหลายอยาง บางก็วา
สรางเพ่ือเปนตัวแทนถึงคนในครอบครัวที่เสียชีวิต
ไปแลว หรืออาจจะเปนผูนําของเกาะ
 ชาวเกาะพากันเชื่อวารูปปนโมอายจะชวยปกปก
รกัษาจติวิญญาณของหวัหนาเผาและหวัหนาครอบครวั 
ซึง่ทายท่ีสดุสิง่เหลาน้ีจะทําใหสิง่ดีๆ  อยูกับเกาะตลอดไป
ทั้งขาวปลาอาหารและดินฟาอากาศ
 แครูเรือ่งของโมอาย จะอะไรก็ชางเถอะ แตเมือ่เพง
ดูใหดีก็จะพบวารูปปนที่ยืนเรียงรายกันอยูนั้น หนาตา
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ก็ไมไดเหมอืนกนัซะดวยส ิจรงิอยูทีร่ปูปนพวกนีส้วนหวั
มขีนาดใหญ แตในรายละเอยีดนัน้ไมเหมอืนกัน บางตวั
สมบรูณ บางตวัเวาแหวง ขณะท่ีบางตัวมหีมวกทีว่างอยู
บนหัวของโมอาย 
 วากันวาเดมิทีโมอายพวกน้ีไมไดยืนเดนตระหงาน
อยูอยางน้ี แตลมระเนระนาดในชวงสงครามระหวาง
ชนเผา แถมเคราะหซํ้ากรรมซัดมาเจอคลื่นยักษสึนามิ
ถลมอยางหนักเมือ่ 50 กวาปท่ีผานมาอกี แตเมือ่ไมก่ีป
มาน้ีเอง บริษัทญ่ีปุนไดทําโครงการฟนคืนชีพโมอาย
ภายใตการดูแลของนักโบราณคดี ใชเวลาเกือบ 4 ป 
โมอาย 15 ตัวก็ฟ นคืนชีพมาตั้งอยู ริมอาวทงการิกิ
ไดเหมือนเชนทุกวันนี้
 ฉนัขยับตวัเขาใกล โมอายเกือบทัง้หมดถูกแกะสลกั
มาจากหินกอนเดียวกัน และที่เห็นอยูทั่วเกาะนั้นเกือบ
ทั้งหมดทํามาจากเหมืองหินท่ีปากปลองภูเขาไฟราโน 
ราราคู (Rano Raraku) ที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ
ราปา นุย รูเทาน้ี ฉันก็รีบถอนสมอจากทงการิกิ แลว
พุงไปหาอุทยานแหงชาติราปา นุยอยางเร็วพลัน
 น่ีคือจุดท่ีนักทองเท่ียวสามารถเจอโมอายไดมาก
ท่ีสุด เพราะตามขอมูลของอุทยานระบุไวชัดเจนวา 
โมอายเกือบครึง่หนึง่ทีพ่บบนเกาะอสีเตอรอยูท่ีน่ี รปูปน
หินโมอายเหลาน้ีถูกสรางข้ึนโดยชาวโพลินีเซียนต้ังแต
ปลายศตวรรษท่ี 4 และเริ่มจากแกะหินบะซอลตเปน
รูปสลักคนนั่งคุกเขา จะวาไปโมอายคือประติมากรรม
ทีไ่มธรรมดา ทัง้เรือ่งของวัตถดิุบ การสราง การแกะสลกั 
ไปจนถึงการเคลื่อนยายเมื่อแกะสลักเสร็จ
 การแกะสลักในแตละยุคสมัยมีพัฒนาการตลอด 
เชน ในชวงตนศตวรรษที่ 12 เริ่มแกะรูปสลักโมอาย
จากหินภเูขาไฟราโน ราราค ูเปนลกัษณะโมอายครึง่ตัว 
สวนใหญจะเหมอืนผูชาย หนาตาละมายคลายกันหมด 
แตสวนดวงตาจะใชวัสดุอื่นฝงลงไปในหิน ปลายจมูก
เชิดขึ้นเล็กนอย ปากแบะ มีคางเหลี่ยม ติ่งหูคอนขาง
ยาว แขนแนบชดิลาํตวั และโมอายท้ังหมดจะต้ังอยูบน
ฐานหินที่เรียกวา อาฮู (Ahu)
 ในแตละจุดท่ีแวะมา ฉนัคอนขางชอบท่ีนีม่ากทีส่ดุ 
เพราะเราแทบไมรูเลยวา การเดนิไปตามมมุตางๆ ของ
อุทยานจะเจอโมอายซอนตัวอยูตรงไหนบาง ท่ีชอบ
มากกวาคอื ทีน่ีม่ท้ัีงโมอายท่ีแกะสลกัเสรจ็แลว และถา
เดินไตเขาข้ึนไปในบริเวณถ้ําก็จะพบกับโมอายบางตัว
ที่อยูระหวางการแกะสลัก แตยังไมเสร็จ
  ท่ีชายหาดอนาเคนา (Anakena) ยังมโีมอายมวยผม
สแีดงตัง้เรยีงตดิชายหาด และเปนหน่ึงในสองหาดทราย
บนเกาะอสีเตอรทีม่หีาดทรายขาวเนยีนใหนอนผึง่แดด 
 ความสงสยัทีเ่คยแออดัอยูในหวัคอยๆ คลีค่ลายลง 
แมวาบางเรื่องราวของโมอายยังดูเรนลับ แตปลอยให
นาคนหาแบบนี้ ยิ่งเปนเสนหใหผูคนหลั่งไหลมาหา 
 ฉันนอนเลื้อยอยูบนหาดทาไฮ (Tahai) รอดูดวง
ตะวันคอยๆ แนบลงกลางมหาสมุทรแปซิฟก พลางคิด
วาไมใชทุกครั้งของการเดินทางที่จบลงแบบหายสงสัย 
บางททีรปิน้ันจบลงไปแลว แตเรือ่งบางเรือ่งยังคางคาใจ
จนถึงทุกวันนี้ เรื่องของโมอายก็เปนแบบนั้นแหละ 

“ชาวเกาะพากันเชื่อว่า
รูปปั้ นโมอายจะช่วยปกปักรักษา
จิตวิญญาณของหัวหน้าเผ่าและ
หัวหน้าครอบครัว ซึ่งท้ายที่สุด
ส่ิงเหล่านี้จะทําให้ส่ิงดีๆ อยู่กับ
เกาะตลอดไป ทั้งเรื่องข้าวปลา

อาหารและดินฟา้อากาศ”
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เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ ปฏิพล รัชตอาภา

ถา้พูดถึงพายหมูแดงสูตรฮ่องกงสตูรเดด็ทีไ่มต่อ้งไปซ้ือไกลถึงฮอ่งกง เราจะตอ้งนกึถงึพาย April’s Bakery เพราะพายรา้นนีส้ัง่สมชือ่เสยีง
มานานกว่า 7 ปีแล้ว จากมีเพียงหนึ่งสาขาก็ขยับขยายจนมีถึง 60 สาขาในเมืองไทย อีก 3 สาขาในสิงคโปร์ และมีแผนว่าจะไปเปิดที่ฮ่องกง
ด้วย ความส�าเร็จเหล่านี้เกิดจากเจ้าของอดีตแอร์โฮสเตส อร-ณธนพร เอื้อวันทนาคูณ ที่ก่อร่างสร้างธุรกิจนี้ด้วยความคิดที่ก้าวน�าคนอื่นไป
หลายช่วงตัว 
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ขยายสาขาที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่เดือนเมษายน และสิ้นปีนี้
จะเปิดเพ่ิมรวมเป็น 4 สาขา และเดือนกันยายนจะเปิดตัว 
April’s Cafe แฟลกชปิสโตรส์าขาแรก ทีศู่นยก์ารคา้เกษรวิลเลจ

2553 
เปิดแบรนด์ April’s Bakery ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 3

2556

เป็นครั้งแรกที่ April’s Bakery ขาย
พายหมูแดงสูตรฮ่องกง ซึ่งเป็นเจ้าแรก
ในประเทศไทย 

2557

ขายเเฟรนไชส์สาขาแรก

THE STARTING POINT
พ้ืนเพเราเปนคนนครสวรรค ท่ีบานก็ขายอุปกรณ
กอสราง แตเราไมไดชอบทางน้ี เราก็เลยอยากจะเปน
แอรโฮสเตส และหลงัจากเปนแอรโฮสเตสมา 2 ป เราก็
ออกมาทาํธุรกิจเปนของตวัเอง ก็เลยลองเปดรานกาแฟ 
ซึง่ตอนนัน้ CDC เพ่ิงเปดใหมไมนาน เรากเ็ปดรานเลก็ๆ 
เปนของตัวเองขนาดรานประมาณ 15 ตารางเมตร
เทานั้นเอง แลวก็ทําเคกไปขาย ซึ่งเราทําโดยท่ีไมเคย
เรยีนทีไ่หนเลย เสริชสตูรเอง ลองทาํเอง แตสถานการณ
รานก็ไมดีนัก จากที่คิดวามันนาจะไปรอด ก็ไปไมรอด 
สูมาเปนปก็ปดตัวลงแตเรายังอยากทําธุรกิจอยู ก็มา
คิดวาจะทําอะไร ประสบการณของการทําธุรกิจใน
ครั้งแรกก็บอกเราวา เราตองทํารีเสิรช ตองรูจักลูกคา 
ตองคิดวาจะขายใคร

EVERY BUSINESS NEEDS RESEARCH
ประสบการณครั้งนี้สอนเราวา จริงๆ เราทําอะไรอยาง
ทีใ่จเราตองการไมไดทุกอยาง มนัตองมกีารรเีสิรชลกูคา
อยูเสมอ แมแตแบรนดใหญๆ ยังรีเสิรชกันเลย เพ่ือ
ปองกันการผิดพลาดวาสินคาท่ีทําออกมาจะขายใคร
ไดบาง ธุรกิจเลก็ๆ อยางเราก็ย่ิงตองทาํเชนกัน เราเริม่คดิ
วิเคราะหวา คนไทยเปนแบบไหน หรือคนละแวกตรงนี้
เขาชอบกินอะไรกัน เราถามเพ่ือนและดูตัวเลขของ
ทราฟฟกในแตละพ้ืนท่ี ซึง่คาํตอบก็คอืหางสรรพสนิคา 
จากที่เราเคยทําขนมเคกไปขายท่ีราน เราก็สานตอ
ธรุกจินี้เลย ซึ่งเมื่อ 7 ปที่แลว April’s Bakery ก็นับวา
เปนเบเกอรแีบรนดแรกๆ ทีเ่ขาไปเปดในหางสรรพสนิคา

THE MOMENT OF CHANGE
พอเปดรานที่หางได เราก็ขายเคก ขายขนม ซึ่งมันก็ยัง
ไปไดไมดีเทาไร จนมีโอกาสไดไปลองพายหมูแดง
ที่ฮองกง ซึ่งเปนพายจากโรงแรมที่ไมมีในเมนู เราตอง
โทรสั่งเทาน้ัน เรารูสึกวามันพิเศษมาก แถมยังอรอย
มากดวย แตก็ไมคดิวาจะทาํขาย พอสูไมไหวก็เลยตอง
ลองทําดู ตอนนั้นเราใชเวลาประมาณ 3 เดือนในการ
คิดสูตรและออกมาขายในราน แมวาชวงแรกทีเ่อาพาย
หมูแดงไปขายท่ีรานจะขายไดแควันละ 20 กวาชิ้น
เทานัน้ แตเราก็มคีวามมัน่ใจวาสนิคาตวันีม้นัตองไปได 
ซึ่งมันก็เปนไปไดจริงๆ ดวยลักษณะการบอกตอแบบ
ปากตอปาก เพราะยุคน้ันก็ยังไมมโีซเชยีลมเีดยีทีจ่ะมา
ชวยโปรโมต 

“ส่ิงหนึ่งที่
สําคัญที่สุดคือ
เรื่องคุณภาพ
ของสินค้า เรา
จะเข้าโรงงานไป
ชิมพายทุกไส้
ทุกเช้า ถ้าเจอ
อะไรที่มันไม่ดี 
เราก็ไม่ขาย 
เพราะตวัเราเอง
ยังไม่อยากกิน
ของไม่อร่อย 
กินของไม่ดี 
ลูกค้าก็เช่นกัน”

DON’TS 

ธุรกิจที่เป็นเทรนด์ เรา
รูส้กึวา่มนัจะมาแป๊บเดยีว
แล้วก็ไป ดังนั้นอย่าท�า
ธุรกิจอะไรที่เป็นเทรนด์
หรือท�าตามๆ กนัไปเพียง
หวังกระแสของโซเชียล
มเีดีย เพราะวนัหนึง่กจ็ะ
มีสิ่งอื่นมาแทน 

DO’S 

แม้ธุรกิจของเราจะอยู่
ได้ แต่ถ้าเราหยดุพัฒนา
ตัวเอง เราก็จะอยู่แค่
จุดนัน้ตลอดไป เราต้อง
หมัน่พัฒนาตัวเองตลอด
เวลา

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA

มโีซเชยีลมีเดยี มนัมาเรว็ แตม่นักจ็บเรว็เหมอืนกัน เรา
อยากอยูไ่ปเรือ่ยๆ นิง่ๆ มคีณุภาพ และท�าให้คนอยากกิน
ขนมของเราตลอดเวลาดกีวา่ เราไมอ่ยากให้สินค้าของเรา
เปน็เทรนดห์รอืเปน็กระแส เราไมอ่ยากให้พายหมแูดงของ
เราเปน็เหมอืนมาการองทีม่าแปบ๊เดยีวกห็ายไป เราไม่อยาก
เปน็แคก่ระแส แตอ่ยากอยูไ่ปเรือ่ยๆ ในใจของทกุคนดกีวา่

FRANCHISE OPPORTUNITIES
หลังจากมีคนพูดปากตอปากไปเรื่อยๆ จนมีลูกคา
คนหนึ่งซื้อแฟรนไชสเราไป หลังจากขายไปเจาแรกก็มี
คนโทรมาขอซื้อแฟรนไชสเยอะมาก มันเลยกลายเปน
ชวงท่ีเราขยายเเฟรนไชสเร็ว ซึ่งวิธีบริหารเเฟรนไชส
ของเราคือ การดูแลเอาใจใสอยางดี ควบคุมคุณภาพ
สนิคา โดยสงพายจากโรงงานกลางเทานัน้ ทาํการตลาด
ประชาสัมพันธใหอยางเต็มท่ี เพราะเราอยากใหเราโต
ไปดวยกัน จนปจจุบันก็มีประมาณ 60 สาขา แลวปนี้
ก็เพิ่งเปดสาขาที่สิงคโปรดวย

DON’T FOLLOW THE FLOW
ใครมาเลียนแบบเรา เราก็ตองปรับตัวและตองคิดนํา
ตลอดเวลา แตโชคดีวาถาพูดถึงพายหมูแดง คนก็จะ
นกึถงึแบรนดของเราเปนเจาแรก เรามองคูแขงหรือคน
ที่เลียนแบบเปนเรื่องธรรมดา เพราะมันไมมีสินคาไหน
หรือธุรกิจใดที่ไมโดนเลียนแบบ แลวย่ิงเปนขนมดวย 
ตองยอมรบัวาทกุวันนีม้นัเปนเทรนดเปดรานขนม ทกุคน
ทําขนมได แลวธุรกิจแรกๆ ของเดก็รุนใหมก็เปนการเปด
รานเบเกอร ีขายในโซเชยีลมเีดยีแบบไมตองมหีนาราน
ก็ได แตก็ลมหายตายจากกันไป เพราะความอยูไมทน
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WHAT,S NEW ON
THE STANDARD
PODCAST

• เคสจากโปรเจกต์
แก้จนของคน
ตัวเล็กๆ

• แฉวงจรแชร์ลูกโซ่
ที่ไม่มีวันตาย

• ไปเรยีนตร-ีโท-เอก
ด้าน ComSci 
ที่อเมริกา

• ไปเรียนแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่ไถจง 
ประเทศไต้หวัน

• Pantip.com 
เว็บบอร์ดที่ยัง
เติบโตได้ดีใน
ยุค 4.0

• Diamond Grains 
กราโนลาอาหารเช้า
ขวัญใจคนรัก
สุขภาพ

• คุยกับฮิวโก้เรื่อง 
คอนเสิร์ตใหญ่ 
ท่านทวด และลูกๆ

• คุยกับน้อย วงพรู 
เรื่องครอบครัว
ของเก่า และการ
คัมแบ็กทางดนตรี

THE MONEY 
CASE BY 
THE MONEY 
COACH MON
เรียนรู้ เรื่องเงินผ่าน 
case study เด็ดๆ ที่
นําไปปรับใช้ได้จริง

นักเรียนนอก  
WED
เรื่องราวจากคนไทย
ทีต่า่งแดน แตไ่ด้กลบัมา
มากกว่าความรู้

THE SECRET 
SAUCE TUE
ถอดเคล็ดลับความ
สําเร็จของแบรนด์ไทย
ที่ชนะใจผู้บริโภค

WE NEED TO 
TALK WED
ทอล์กโชว์ภาษาอังกฤษ
ทีช่วนเหลา่เซเลบรติีค้ยุ
ในเรื่องที่คุณอยากรู้

นักเรียนนอก   
THU
เรื่องราวของเทยไทย
ที่ทําอะไรเท่ๆ ผิดจาก
ภาพจําที่คุ้นเคย

• เทยพิทักษ์สันติราษฎร์
ใจแม้นแมน ที่ทําแทน
ตํารวจชายได้ทุกอย่าง

• เทยเนิร์ดเรื่องรถ 
ทั้งชอบขับ รีวิว ซ่อม 
และเป็นพิธีกร
รายการรถ 

NEW
EPISODES!

PODCASTS PODBEAN PODCAST PLAYER PODCAST ADDICT

NEW 
SHOW!

LET,S PLAY!
HOST : แพท บุญสินสุข

SUN

พอดแคสต์สําหรับคนรักดนตรี โดยชวนศิลปิน
มาเล่นสด ทั้งเพลงตัวเอง คัฟเวอร์ และมีทีเด็ด
คือ เมดเลย์ สลับกับการพูดคุยเพ่ือแนะนําเพลง

ที่ฟงัแล้วฟนิ ไปจนถึงการเล่าประสบการณ์
ฟนิทางดนตรี ที่จะทําให้คุณฟนิแล้วฟนิอีก

PREMIER EPISODE:
สิงโต นําโชค

MULTIPLE
EARGASMS
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ทัศนะจากเหล่าคอลัมนิสต์หลากหลายสาขาอาชีพ ที่พกมุมมองแตกต่างมาน�าเสนอแบบสนุกสนาน น่าอ่าน และให้ข้อคิดมากมาย
THOUGHT-PROVOKING PERSPECTIVES FROM ACCLAIMED COLUMNISTS

OPINION
STND 08 OPINION proof ple.indd   39 8/30/2560 BE   4:03 PM



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

ร่างกาย (ผิวหนัง เส้นผม ฯลฯ) ผสมพันธุ์ และ 
ให้ก�าเนิดเด็กในห้องแล็บสีขาวอย่างสมบูรณ ์
แบบตัง้แต่ต้นจนจบ ฟังคล้ายพลอ็ตหนังไซไฟ 
ฮอลลีวูด แต่ไม่ใช่เลย น่ีคือเรื่องจริง และมัน 
ก�าลังจะเกิดขึ้นในอีก 10-15 ปีข้างหน้า
 มีผู ้ชายคนหนึ่งชื่อ B.D ตลอดหลายปี 
เขาพยายามรักษาตัวเองมาแล้วทุกวิถีทาง  
ไม่ว่าจะเป็นการกินยา อัดวิตามิน แม้กระทั่ง 
เข้ารับการผ่าตัด แต่ความหวังในการมีลูกของ 
เขาก็ยังไม่เข้าใกล้ความเป็นจริงแม้แต่น้อย  
ว่ากันตามตรง มันเป็นไปไม่ได้เลยซะมากกว่า
 ในปี 2012 เขาเดนิทางไปยงัมหาวิทยาลยั 
สแตนฟอร์ด ที่นั่นเขาถูกนักวิจัยน�าผิวหนัง 
บางส่วน (skin punch) ของหัวไหล่ของเขาไป 
ทดลอง โดยใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า reprogram- 
ming หรือการท�าให้เซลล์กลบัมาอยู่ในสถานะ 
ที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะ (dedifferentiation)  
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเจ้าเซลล์ตัวนี้ก็สามารถเติบโต 
และพัฒนากลายเป็นเซลล์ชนิดไหนก็ได้ หลัง 
จากนัน้ก็น�าไปใส่ไว้ในลกูอณัฑะของหนูทดลอง 
สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาพบหลักฐานของเซลล์ 
สืบพันธุ์ของมนุษย์ (สเปิร์ม) ในช่วงเริ่มต้น  

“บ่มิไก๊” เป็นค�าที่ผมมักได้ยินบ่อยคร้ัง 
เพราะเติบโตมาในครอบครัวคนจีนแต้จิ๋ว 
ค�านี้ มักถูกใช้ ในบทสนทนาถึงผู้ชายท่ี
พยายามเท่าไรก็ไม่สามารถมีลูกได้ “ไม่มี
น�้ายา ปั้ นน�้าไม่เป็นตัว บ่มิไก๊” มันเป็นค�า 
สบประมาทที่ท�าร้ายจิตใจผู้ชายมานาน
หลายร้อยปี เพราะว่ากันตามหลักชีววิทยา 
เหตุผลหน่ึงของการด�ารงอยู่บนโลกใบน้ี
ของมนุษย์คือ การสืบพันธุ์และมีลูกหลาน 
ยิ่งเป็นชาวจีนสมัยก่อนการมีผู้สืบสกุล 
ถอืเปน็ภารกจิชวีติ แตก่ใ็ชว่า่ผูช้ายท่ีพรอ้ม
เปน็พ่อจะสามารถเปน็พ่อไดท้กุคน ไมแ่ปลก 
ทีม่กัไดย้นิค�าเปรียบเทยีบวา่ การมบีตุรเป็น
ของขวัญจากฟา้ เพราะส�าหรับคนที่บ่มิไก๊ 
มันคือสิ่งที่เขาโหยหา แต่ไม่มีทางเอื้อมถึง
ได้ตลอดชีวิต
 ผู้ชายกลุ่มนี้ถูกเรียกว่า azoospermatic  
หมายถึงร่างกายของพวกเขาไม่มคีวามสามารถ 
ในการผลติสเปิร์ม เพราะฉะน้ันยิงไปเถอะครบั  
ปืนไม่มีลูก ยังไงก็ไม่โดน แต่ชะตากรรมของ 
พวกเขาก�าลงัจะเปลีย่นไป เพราะในอนาคตเรา 
คงได้เหน็การผลติ ‘สเปิร์ม’ และ ‘ไข่’ ด้วยเซลล์ 
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THE END OF SEX 
เมื่อเซ็กซ์กลายเป็นอดีต

และมันก็กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก
 ถึงแม้ว ่ายังไม่สมบูรณ์แบบในตอนน้ี  
แต่อย่างน้อยการทดลองชิ้นนี้ก็เป็นการชี้ให ้
เห็นถึงความเป็นไปได้ในอนาคต ถ้ามนุษย ์
สามารถสร้างเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นเซลล์ธรรมดา 
ให้กลายเป็นสเปิร์มหรือไข่ท่ีท�างานได้ปกติ  
(สามารถปฏิสนธิและกลายเป็นเด็ก) ปัญหา 
เรือ่งการมบีตุรยากของคนหลายล้านคนท่ีอยาก 
เป็นพ่อแม่จะไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันอีกต่อไป 
แต่ขณะเดยีวกัน ถ้าการ ‘สร้าง’ เดก็ในห้องแลบ็ 
กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว มันอาจน�ามา 
ซึ่งปัญหาอื่นๆ ท่ีน่ากังวลและหนักใจไม่น้อย 
ไปกว่ากัน
 ความก้าวหน้าในการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ 
ก�าลงัเป็นทีส่นใจเป็นอย่างมาก ในประเทศญ่ีปุน่ 
มีหนูที่เกิดจากไข่ที่ถูกสร้างข้ึนมาจากเซลล ์
ส่วนของหางเป็นที่เรียบร้อย แต่มนุษย์มีความ 
ซับซ้อนมากกว่า (แถมมีประเด็นเรื่องศีลธรรม 
ความถูกต้องต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย) สิ่งที่ 
ยังเป็นค�าถามท่ีเหล่านักวิจัยยังตอบไม่ได้คือ  
‘ขั้นตอน’ หรือ ‘สูตร’ ในการสร้างสเปิร์มหรือไข่ 
จากเซลล์เริ่มต้นว่ามันต้องท�ายังไงบ้าง ถ้าให ้
ลองนกึภาพง่ายๆ ว่ากว่าเซลล์หนึง่จะสามารถ 
พัฒนาเป็นอะไรก็ได้ โดยผ่านกระบวนการทาง 
เคมี มีการแบ่งแยกจ�านวน เติบโต จนกระทั่ง 
มีชีวิตหนึ่งถือก�าเนิดข้ึน (เป็นหัวใจ สมอง  
มือ แขน ฯลฯ) นักชีววิทยาต้องท�าความเข้าใจ 
ทุกขั้นตอนและคิดค้นสูตรในการที่เซลล์หน่ึง 
จะพัฒนาเป็นสเปิร์มและไข่ที่สมบูรณ์แบบ 
และหลังจากน้ันก็ท�าการทดลองซ�้าๆ ในห้อง
แล็บ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง โดยหลาย 
ฝ่ายเชือ่ว่าอกี 10-15 ปีโลกของเราจะสามารถ 
ไปถงึจุดนั้นได้
 ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีชิ้นนี้มีการพัฒนาขึ้น 
อย่างระมัดระวังและรัดกุม เพื่อไม่ให้ถูกน�าไป 
ใช้ในทางท่ีผดิ เหล่าบรษิทันกัลงทุน นักกฎหมาย  
นกัชวีจรยิธรรม และสถานพยาบาลทีเ่ชีย่วชาญ 
ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับเด็กหลอดแก้วต่างให ้
ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการสร้าง 
เซลล์สืบพันธ์ุแบบน้ีอาจเป็นก้าวส�าคัญตั้งแต่ 
การทดลองท�าเด็กหลอดแก้ว (IVF) ครั้งแรก 
ในปี 1977 ก็เป็นได้ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลาย 
ล้านคนบนโลกใบนี้มีข้อจ�ากัดทางร่างกาย 
ท่ีไม่สามารถมบีตุรได้ บ้างป่วยหนักเป็นมะเรง็  
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อายุมากเกินไป หรือ 
แม้แต่ปัญหาทางพันธุกรรม แต่ต่อไปในอนาคต 
แค่เพียงเรามีผิวหนังเราก็มีลูกได้แล้ว มันเป็น 
ทั้งเรื่องที่น่ายินดีส�าหรับคนเหล่านั้น แต่มัน 
ยังมีอีกหลายปัจจัยท่ีสังคมต้องค�านึงถึงและ
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หากกล่าวถึงเรื่องธุรกิจโลจิสติกส์ ประเทศไทย 
นับเป็นเมืองท่ีมีความได้เปรียบหลายๆ อย่าง เช่น  
ถนนหนทางในการขนส่ง การเป็นศูนย์กลางของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน และการสนับสนุน
จากภาครัฐที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยส่งเสริม 
บริษัทโลจิสติกส์ในเมืองไทยเรื่อยมา ตั้งแต่เรื่อง
นโยบายภาษี หรือการให้คำาปรึกษา 

ในอีกด้านหนึ่งก็ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
บรษิทัโลจสิตกิสไ์ทยให้แขง่ขนัในระดบัสากลได ้อย่าง
การจัดประกวด Excellent Logistics Management 
Award ที่จัดข้ึนโดยสำานักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์  
กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ซึ่งจัดต่อเนื่องมาทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 11 เพื่อกระตุ้น

และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทย
ตระหนักและเห็นความสำาคัญของการพัฒนา
ศักยภาพและบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืน

โดยปีน้ีบริษัทโลจิสติกส์ท่ีได้รับรางวัลคือ วี. คาร์โก 
บริษัทโลจิสติกส์ไทยท่ีมีอายุเกือบ 30 ปี นำาโดย 
หัวเรือใหญ่ คุณอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีวิสัยทัศน์และพร้อมนำาพาบริษัทโลจิสติกส์ไทย 
ให้ทัดเทียมบริษัทต่างชาติ

“รางวัลนี้มันเป็นส่วนหนึ่ง ท่ี เราอยากจะได้   
แต่หลักๆ แล้ว คือเราอยากทำางานให้มีคุณภาพ
มากกว่า แต่แข่งขันแล้วได้รางวัลก็ทำาให้บริษัทได้
ประโยชน ์เพราะมนัเปน็รางวัลทางดา้นโลจสิติกสท่ี์คน
รู้จักเยอะท้ังในและต่างประเทศ ถือว่าเป็นรางวัล
เกียรติยศที่ทั้งบริษัทช่วยกัน”

แม้ปีนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ วี. คาร์โก เข้าประกวด 
ELMA แต่จากประสบการณ์ในการเข้าประกวดจาก 
4 ปีท่ีผ่านมา ก็ทำาให้ วี. คาร์โก คว้ารางวัลนี้มาได้ 
ในที่สุด 

“เราประกวดมา 4 ปีแล้ว เรารู้ว่าต้องเตรียม 
อะไรบ้าง ซึ่งเราก็ได้รับคำาแนะนำาจากคณะกรรมการ 
ที่ผ่านๆ มาด้วย เพื่อที่จะมาปรับปรุงแก้ไขการทำางาน
ให้ได้มาตรฐาน สิง่ทีเ่ราเตรยีมในปนีีค้อื เรามนีโยบาย
ที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือดูแลเรื่องคุณภาพบริษัท โดยมีผม 
เป็นประธาน และหัวหน้าหลายๆ แผนกมาช่วยกันทำา 
ในการประกวดจะมี 7 หลักสำาคัญท่ีจะตรวจสอบ 
คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ การให้ความสำาคัญกับลูกค้า 
การตลาด ไอที การบริหารโลจิสติกส์ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
เพราะรางวัลน้ีเขาจะให้กับคนที่ทำาถูกต้องตาม 
มาตรฐานจริงๆ”

ความรู้สึกแรกที่ได้รับรางวัลคุณอุดมบอกกับเรา
ว่า “ภูมิใจและมันเป็นรางวัลท่ีทำาให้พนักงานทุกคน 
มกีำาลงัใจมากข้ึน” และนอกเหนือจากนีคื้อ ความรูส้กึ
ทีต่อ้งการจะพัฒนาบริษัทให้ดขีึน้ และจะขยันมากข้ึน
เพื่อรักษาคุณค่าของรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ไว้ให้ได้

“มันเป็นเหมือนวิชั่นของเราอยู่แล้ว เราต้องการ
เป็นผู้นำาและเป็นเลิศในธุรกิจท่ีเราทำา ทำาทุกอย่าง 
ให้เหนือความคาดหมายของลูกค้า ย่ิงได้รางวัล  
เราย่ิงต้องทำามากกว่าเดิม ซึ่งตอนนี้เราก็มีรุ่นท่ีสอง 
มาช่วยแล้วคือลูกๆ ท้ังสามคนของผม อนาคต 
เราจะยังพัฒนาด้านอีคอมเมิร์ซด้วย เพราะธุรกิจ 
ทุกวันน้ีเน้นการขายออนไลน์กันเยอะข้ึน ซึ่งการที่เรา
ไดจ้บัมอืทำางานกับลาซาด้าก็น่าจะเปน็ปจัจยัท่ีกระตุ้น
ให้เราพัฒนาด้านเทคโนโลยียิ่งๆ ขึ้นไป”

ANOTHER 

STEP
พูดคุยกับ คุณอุดม ศรีสงคราม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี. คาร์โก จำากัด 
บริษัทโลจิสติกส์ที่คว้ารางวัล Excellent 
Logistics Management Award (ELMA) 
ประจำาปี 2560

คุณอุดมทิ้งท้ายและเน้นย้ำาข้อได้เปรียบ
ทางดา้นภูมศิาสตรอ์ย่างการเปน็จดุศูนย์กลาง
ของนานาประเทศมาใช้เพ่ือให้บริษัทโลจิสติกส์
ในไทยเติบโตขึ้น “จริงๆ บริษัทโลจิสติกส์ไทย
จับมือกันแน่นอยู่แล้ว แต่ละบริษัทก็ช่วยกัน 
เป็นพาร์ตเนอร์ที่ ดีต่อกันอยู่ ซึ่งผมคิดว่า  
เราจะมีความแข็งแกร่งมากพอท่ีจะไปลงทุน
ในต่างประเทศได้ ซึ่งนอกจากบริษัท SME 
เล็กๆ จะช่วยกันอย่างเต็มที่แล้ว ก็ต้องอาศัย
นโยบายสนับสนุนจากทางรัฐด้วย” 
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หัวหน้าพรรคเพ่ือเสรีภาพ เจ้าของแนวคิด
ขวาจัด ต่อต้านศาสนาอิสลาม และสนับสนุน
การออกจากสหภาพยุโรป ผูไ้ด้ฉายาว่า ‘ทรมัป์
แห่งเนเธอร์แลนด์’ พ่ายแพ้การเลือกต้ังให้กับ
พรรคประชาชนเพ่ือเสรภีาพและประชาธปิไตย 
แม้ว่าจะมีคะแนนน�าอย่างต่อเนื่อง

ภา
พ
ปร
ะก
อบ

 A
eA

 O
ra

nu
n

เมือ่เดอืนธนัวาคมปทีีผ่า่นมา นายนอรเ์บร์ิต 
โฮเฟอร ์ผูส้มัครจากพรรคเสรีภาพพลกิโผ
แพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีออสเตรีย 
แม้ผลการส�ารวจจะชี้ว่าเขามีโอกาสชนะ
สูงมาโดยตลอด
  เมื่อเดือนมีนาคม เคียร์ต ไวลเดอร์ส 

หรือโลกจะไม่ได้หันขวา? 
ถอดบทเรียนความเพลี่ยงพลํ้าของพรรคฝ่ายขวา
เมื่อหน้าข่าวมีผลต่ออุดมการณ์

“ในอนาคตเราคงได้เห็นการผลิต ‘สเปิร์ม’ และ ‘ไข่’ ด้วยเซลล์ร่างกาย (ผิวหนัง 
เส้นผม ฯลฯ) ผสมพันธุ์ และให้ก�าเนิดเด็กในห้องแล็บสีขาวอย่างสมบูรณ์แบบ
ตั้งแต่ต้นจนจบ ฟงัคล้ายพล็อตหนังไซไฟฮอลลีวูด แต่ไม่ใช่เลย 
นี่คือเรื่องจริง และมันก�าลังจะเกิดขึ้นในอีก 10-15 ปีข้างหน้า”

ชั่งน�้าหนักให้ดีว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่อาจจะ
ตามมาทีหลังและเป็นราคาที่เราต้องจ่าย
 สมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุอาจจะปา
เข้าเลขหกเลขเจ็ด อยากมีลูกกับเขาบ้าง เธอก็
เซน็ยนิยอมให้ผูเ้ชีย่วชาญเก็บชิน้เนือ้บางส่วน
ไป เสกคาถาร่ายเวทมนตร์ วันต่อมา “ขอเรียน
เชญิคุณยาย...มารับไข่กลับบ้านได้แล้วครับ” 
แบบนี้มันก็ดูไม่สมควรหรือเปล่า หรือแม้แต่
พวกดาราและเซเลบริตี้ท่ีมีคนชื่นชอบ ก็ต้อง
คอยระวังตัว เพราะเคยมีเหตุการณ์ไปตัดผม
แล้วเจ้าของร้านเอาเส้นผม ‘เดวิด เบ็กแฮม’ 
ไปขายบนอเีบย์ เราอาจจะได้เห็นโฆษณาของ
ห้องแล็บบางแห่งเขียนว่า “เรามีสเปิร์มของ
เดวิด เบ็กแฮมขาย 300 ล้านตัว ด้วยราคา
สดุพิเศษ 1 ล้านปอนด์เพียงเท่าน้ัน!” กลายเป็น
สเปิร์มแบงก์ของคนมชีือ่เสยีงอะไรประมาณน้ี
ก็เป็นได้ หรือแม้กระท่ังการคัดเลือกเอ็มบริโอ
เดก็ท่ีสมบรูณ์ทีส่ดุในห้องแลบ็ เด็กทีด่มูโีอกาส
ที่จะมีไอคิวสูงท่ีสุดในกลุ่มของสเปิร์มและไข่
ร้อยชุด ท�าไมจะเป็นไปไม่ได้?
 ในหนังสือ The End of Sex and the 
Future of Human Reproduction ที่เขียนโดย
เฮนรี กรีลีย์ (Henry Greely) นักชีวจริยธรรม
ที่เป็นผู ้น�าด้านความคิดแนวนี้คนหนึ่งของ
อเมริกากล่าวว่า ภายในปี 2040 ครึ่งหนึ่งของ
ประชากรมนุษย์จะหยุดการมบีตุรแบบธรรมชาติ 
โดยจะหันไปพ่ึงพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง
การรวมเอาเทคโนโลยีชิ้นน้ีเข้ากับการตัดแต่ง
ยีนของ CRISPR (เทคนิคการตัดต่อ DNA ท่ี
สามารถแก้ไขรหัสพันธุกรรมท่ีมีความแม่นย�า
สงู) เราก็สามารถคัดกรองเดก็ท่ีสขุภาพแข็งแรง
มโีอกาสทีจ่ะมไีอควิสงูกว่าปกต ิและแน่นอนว่า
ลกัษณะทางกายภาพ สผีม ดวงตา โทนผวิ ฯลฯ 
เป็นที่ถูกอกถูกใจคนที่เป็นพ่อแม่ (ไม่แน่ใจว่า   
‘พ่อแม่’ จะเป็นค�าเรียกท่ีถูกต้องไหม) อย่าง
แน่นอน เหมอืนการเข้าไปช้อปป้ิงเดก็ในซเูปอร์-
มาร์เก็ตอย่างไรอย่างน้ัน ถึงตอนนั้นเซ็กซ์จะ
กลายเป็นเพียงกิจกรรมเข้าจังหวะเพ่ือความ
บนัเทงิในทีพั่กอาศัยเท่าน้ัน โดยจดุประสงค์ใน
การสบืพันธ์ุก็จะไม่ได้สลกัส�าคญัอะไรอกีต่อไป
 ความเป็นไปได้ยังไม่สิ้นสุดแค่นั้น ตาม
ทฤษฎีแล้วมันไม่ได้มีข้อจ�ากัดทางเพศแบบ

แนวตรง พูดอีกอย่างคือ ผิวหนังของผู้ชาย
สามารถสร้างไข่ได้ ผวิหนงัของผูห้ญิงก็สามารถ
สร้างสเปิร์มได้เช่นเดียวกัน (กรณีหลังอาจจะ
ยุ่งยากหน่อย เพราะผู้หญิงไม่มีโครโมโซม Y) 
ตามหลักแล้วกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ
ก็สามารถมีลูกของตัวเองได้แล้ว เพราะเซลล์
เริ่มต้นจะกลายเป็นสเปิร์มหรือไข่ก็ได้ หรือ
อกีอย่างทีแ่ปลก (จนรู้สกึขนลุก) มากขึน้ไปอกี 
คอืสิง่ทีเ่รยีกว่า uni baby หรอืเดก็ท่ีเกิดมาจาก
พ่อแม่คนเดียว ในเมื่อชิ้นผิวหนังจะเป็นอะไร
ก็ได้ ท�าไมจะสร้างเดก็ทีเ่กิดจากสเปิร์มและไข่
จากคนคนเดียวไม่ได้ล่ะ หรือแม้กระทั่งการ
สร้างสเปิร์มหรือไข่จากคนท่ีเสียชีวิตไปแล้ว

อีกล่ะ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค�าถามตอบยาก
ท่ีต้องขดีเส้นวางกรอบให้ชดัเจน เพราะแน่นอน
ว่ามันจะสัน่คลอนสถาบนัครอบครวัและสงัคม
ที่เราอยู่อย่างแน่นอน
 แน่นอนว่าผู ้ชายท่ีบ่มิไก๊หรือปืนไม่มี
กระสนุอย่าง B.D ต้องการให้เทคโนโลยชีนิดน้ี
เป็นจริงในเร็ววัน แต่การแก้ปัญหาหน่ึงด้วย
วิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ใคร่ครวญถึงผลพวง
ท่ีตามมาในภายหลังก็ดูไร้ความรับผิดชอบ
จนเกินไป เพราะในขณะเดียวกับท่ีเราก�าลัง
ตืน่เต้นถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีชนิดนี้ 
สงัคมต้องตัง้ค�าถามด้วยว่า มนุษย์พร้อมรบัมอื
กับสิ่งที่จะตามมาแล้วจริงๆ หรือ?

STND 08 OPINION proof ple.indd   42 8/30/2560 BE   4:03 PM

 

 เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม มารีน เลอ แปน  
ผูส้มัครจากพรรคแนวร่วมแห่งชาติซึง่มแีนวคิด 
อนุรักษนิยมสุดโต่งท้ังทางด้านความมั่นคง 
และด้านเศรษฐกิจ แพ้ให้กับ เอ็มมานูแอล  
มาครง ซึ่งมนีโยบายสายกลางมากกว่าในการ 
เลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส
 ปลายเดือนพฤษภาคมและต้นเดือน 
มถุินายน ผลส�ารวจการยอมรบัการท�างานของ 
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลด 
ฮวบฮาบเหลือเพียง 38% หลังมีข่าวว่าทรัมป์ 
เปิดเผยข้อมูลลับให้นักการทูตรัสเซีย และ 
ยุ่มย่ามกับการสืบสวนของเอฟบีไอ โดยเป็น 
ตัวเลขที่ต�่าที่สุดต้ังแต่เขาได้รับการเลือกต้ัง  
ต�า่กว่าการยอมรบัการท�างานของประธานาธิบดี 
คนอื่นๆ ที่ส�ารวจในช่วงเดือนมิถุนายนหลัง 
ได้รับการเลือกต้ัง และต�่ากว่าค่าเฉลี่ยการ 
ยอมรับการท�างานของประธานาธิบดีทุกคน
 และล่าสุดแม้ว่าพรรคอนุรักษนิยมซึ่งน�า 
โดย เทเรซา เมย์ จะชนะการเลือกต้ังท่ัวไป 
ของอังกฤษ แต่เป็นการชนะที่ได้ที่น่ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรลดลงจากที่นั่งที่มีก่อนการ 
เลือกต้ัง ท�าให้พรรคอนุรักษนิยมต้องจับมือ 
กับพรรคอ่ืนเพ่ือจัดต้ังรัฐบาล ส่งผลต่อความ 
ไม่แน่นอนของกระบวนการออกจากสหภาพ 
ยุโรป ขณะที่พรรคแรงงาน ซึ่งมีนโยบายกลาง 
ค่อนไปทางซ้าย และมีผู้น�าท่ีเปิดตัวว่าซ้าย 
สุดโต่งกลับได้ที่นั่งเพิ่มมากขึ้น
 ความเพลี่ยงพล�้าซ�้าแล้วซ�้าเล่าของพรรค  
การเมืองและผู้สมัครฝ่ายขวาต้ังแต่ปลายป ี
ทีผ่่านมาจนกระทัง่กลางปีนี ้ท�าให้ต้องกลบัไป 
ตัง้ค�าถามกับการคาดการณ์เรือ่งกระแสความ 
นยิมของฝ่ายขวาว่า หรอืโลกจะไม่ได้ ‘หันขวา’  
อย่างที่คิด

ถอดรหัสประชานิยมปีกขวา
ย้อนกลบัไปเมือ่ปีท่ีผ่านมา การชนะการเลอืกตัง้ 
ของโดนัลด์ ทรัมป์ ในสหรัฐฯ การตัดสินใจ 
โหวตออกจากสหภาพยุโรปในสหราชอาณาจกัร 
และคะแนนความนิยมท่ีเพ่ิมขึน้สงูของผูส้มคัร 
ฝ่ายขวาในหลายประเทศในยุโรป ก่อให้เกิด 
ความกงัวลต่อการเตบิโตของกระแส ‘ประชานิยม
ปีกขวา’
  ‘ประชานยิม’ เป็นค�าท่ีใช้อย่างกว้างขวาง 
โดยมากพูดถึงพรรคการเมืองที่มีนโยบาย 
เอาอกเอาใจชาวรากหญ้า ค�าค�านี้มีที่มาที่ไป 
จากการเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวอเมริกัน 
ในช่วงทศวรรษที่ 1890 ท่ีต้องการท้าทาย 
การเมืองสองพรรค ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ด้าน 
การเงนิของชนชัน้น�าทางการเมอืงเป็นสารตัถะ 

ส�าคัญ สุดท้ายการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ถูก 
ควบรวมเข้าสู่พรรคเดโมแครต และท�าให้ฐาน 
นโยบายของพรรคเดโมแครตขยับไปทางซ้าย 
ยิ่งขึ้น
 ดังน้ันค�าว่าประชานิยมจงึมรีากฐานมาจาก 
การวางตวัอยู่ตรงกันข้ามกับกลุม่ชนชัน้น�าทาง 
การเมือง
 ‘ประชานิยมปีกขวา’ แม้ไม่ใช่ค�าท่ีเพ่ิงเกิด 
ขึ้นใหม่เสียทีเดียว แต่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย 
เพ่ืออธิบายความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนของกระแส 
ฝ่ายขวาในช่วงปีท่ีผ่านมา โดยรวมแล้วประชา- 
นิยมปีกขวาวางตัวอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มบุคคล 
ที่มีอัตลักษณ์แปลกแยกกับอัตลักษณ์กระแส 
หลกัของชาต ิซึง่รวมถึงผูอ้พยพ ผู้นบัถือศาสนา 
ท่ีไม่ใช่ศาสนาหลักของชาติ และกลุ่มความ 
หลากหลายทางเพศ ซึ่งความหลากหลายน้ี 
เป็นสิง่ทีก่ลุม่ชนชัน้น�าทางการเมอืงซึง่ส่วนใหญ่ 
มีนโยบายสายกลางสนับสนุน
 นอกจากน้ีประชานยิมปีกขวายังพยายาม 
ท�าลายกรอบบรรทัดฐานเรื่องความเหมาะสม 
ทางสังคม โดยเฉพาะการใช้ภาษาให้ ‘ถูกต้อง 
ทางการเมือง’  (Political Correctness: PC)  
ซึง่เป็นกรอบคิดทีถู่กมองว่าพัฒนามาจากกลุม่ 
ชนชั้นน�าทางการเมืองในปัจจุบันเช่นเดียวกัน
 ส่วนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ที่แม้ว่า 
จะถูกน�ามาพูดถึ งในการหาเสียงของพรรค 
ฝ่ายขวาของแต่ละประเทศเช่นเดยีวกัน แต่เหน็ 
ได้ชัดว่าเป็นเรื่องรอง เพราะปัญหาทางด้าน 
เศรษฐกิจท่ีได้รบัการยกข้ึนมาล้วนถูกเชือ่มโยง 
กับปัญหาอัตลักษณ์ที่เป็นอื่น
 ในกรณีสหรฐัฯ ทรมัป์พยายามชวู่าปัญหา 
คนตกงานเก่ียวข้องกับการล้นทะลกัของแรงงาน 
จากเมก็ซโิก ซึ่ งนับเป็น ‘คนอืน่’ ส่วนในยุโรป  
พรรคฝ่ายขวาเชือ่มโยงปัญหาทางเศรษฐกิจกับ 
การแบกรบัค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ 
กับผู้อพยพ ซึ่งก็เป็น ‘คนอื่น’
 เมื่อปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
หรอืความมัน่คงเกิดจาก ‘คนอืน่’ การแก้ปัญหา 
จึงเป็นการผลักดันให้ ‘คนอื่น’  หมดไป ดังนั้น 
นโยบายของพรรคฝ่ายขวาจงึไม่มกีลุม่เป้าหมาย 
หรอืแนวทางท่ีชดัเจน นอกไปเสยีจากว่าจะย้อน 
เวลากลับสู่สังคม ‘ก่อน’ ที่จะมี ‘ความเป็นอื่น’ 
 อกีสิง่หน่ึงทีเ่ป็นผลจากการเน้นย�า้วาทกรรม 
เรือ่ง ‘คนอืน่’  หรอื ‘ความเป็น อืน่’ คอืการวาด 
ภาพ ‘ตัวร้าย’ ของสงัคม ตัวร้ายท่ีทกุคนควรจะ 
หวาดกลัว ตัวร้า ยท่ีทุกคนควรก�าจัด และ 
เมื่อสังคมเกิดค วามหวาดกลัว สังค มจึงให้
ความชอบธรรมกับก ารด�าเนินนโยบายขอ ง
ฝ่ายขวา
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 เช่นน้ีแล้วจะเหน็ได้ว่าความนิยมของพรรค 
ฝ่ายขวาเป็นผลมาจากการสร้างความรู ้สึก  
‘เกลยีดชงั’ และ ‘หวาดกลัว’ มากกว่ารากฐาน 
ทางด้านอุดมการณ์ดังที่เราเข้าใจ

เพราะเป็นอารมณ์จึงไม่จีรัง
จริงอยู่ที่อารมณ์ของคนมีความเก่ียวข้องกับ 
อุดมการณ์ทางการเมืองมากกว่าที่คิด ผลวิจัย 
ของนักจิตวิทยาพบว่าคนที่มีแนวคิดค่อนขวา
จะรับรู ้เรื่องภัยคุกคาม ซึ่งส่งผลต่อความ 
รู ้สึกหวาดกลัวได้ง่ายกว่า ในขณะที่คนที่มี
แนวคิดค่อนไปทางซ้ายมักจะรับรู้ถึงโอกาส 
และมีความหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ได้มากกว่า
 ความรู ้สึกหวาดกลัวหรือมีความหวังน้ี 
ยังส่งผลต่อการเลือกรับข่าวสารของคน เช่น  
คนที่รู ้สึกหวาดกลัวก็จะเลือกรับข่าวสารท่ี 
เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม ซึ่งยิ่งท�าให้หวาดกลัว 
ย่ิงขึ้น และคนที่มีความหวังก็จะเลือกรับแต่ 
ข่าวสารที่พูดถึงโอกาสในการแก้ปัญหาใหม่ๆ
 แต่ในช่วงทีข่่าวสารกระแสหลกัเตม็ไปด้วย 
เรื่องราวของการก่อการร้ายและการอพยพ 
อย่างเช่นที่ผ่านมา สมควรที่เราจะตั้งค�าถาม 
ว่าคนมีทางเลือกในการรับข่าวสารมากน้อย 
แค่ไหน และถ้าค�าตอบคือคนมีทางเลือกใน 
การรบัข่าวสารลดน้อยลงแล้ว เป็นไปได้หรือไม่ 
ว่าความหวาดกลวัทีแ่พร่ขยายในช่วงท่ีผ่านมา 
เป็นความกลวัทียึ่ดโยงกับอดุมการณ์น้อยกว่า 
ที่เราคิด
 หากสมมติฐานนี้เป็นจริง เราจะเห็นว่า 
การสนับสนุนฝ่ายขวาในช่วงทีผ่่านมาเกิดจาก 
ความหวาดกลัวจากการเสพข่าวสารที่ถูก 
น�าเสนอโดยทั่วไป มากกว่าการเลือกเสพข่าว 
อันมาจากอุดมการณ์ที่ยึดถือ
 แม้ว่าท้ังสองกรณีจะน�าไปสูค่วามหวาดกลวั 
ที่ส่งผลต่อการสนับสนุนนโยบายอนุรักษนิยม 
เช่นเดยีวกัน แต่ความหวาดกลวัทีไ่ม่ได้เก่ียวข้อง 
กับอุดมการณ์โดยตรงน้ีอาจย่ังยืนน้อยกว่า  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อข้อมูลท่ีถูกน�าเสนอใน 
หน้าข่าวเปลี่ยนแปลงไป คนเหล่าน้ีก็อาจจะ 
เปลี่ยนความคิดได้อย่างรวดเร็ว
 และเมือ่ถามว่าข้อมลูอะไรทีส่่งผลต่อการ 
เปลี่ยนใจนี้ แน่นอนคงชี้ชัดลงไปได้ยาก แต ่
นโยบายอันน่างุนงงของสหรัฐอเมริกาภายใต้ 
โดนัลด์ ทรัมป์ ก็อาจท�าให้หลายคนเฉลียวใจ 
ได้ไม่น้อย
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 เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม มารีน เลอ แปน  
ผูส้มคัรจากพรรคแนวร่วมแห่งชาตซิึง่มแีนวคดิ 
อนุรักษนิยมสุดโต่งท้ังทางด้านความมั่นคง 
และด้านเศรษฐกิจ แพ้ให้กับ เอ็มมานูแอล  
มาครง ซึ่งมนีโยบายสายกลางมากกว่าในการ 
เลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส
 ปลายเดือนพฤษภาคมและต้นเดือน 
มถุินายน ผลส�ารวจการยอมรบัการท�างานของ 
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลด 
ฮวบฮาบเหลือเพียง 38% หลังมีข่าวว่าทรัมป์ 
เปิดเผยข้อมูลลับให้นักการทูตรัสเซีย และ 
ยุ่มย่ามกับการสืบสวนของเอฟบีไอ โดยเป็น 
ตัวเลขที่ต�่าที่สุดตั้งแต่เขาได้รับการเลือกตั้ง  
ต�า่กว่าการยอมรบัการท�างานของประธานาธิบดี 
คนอื่นๆ ที่ส�ารวจในช่วงเดือนมิถุนายนหลัง 
ได้รับการเลือกตั้ง และต�่ากว่าค่าเฉลี่ยการ 
ยอมรับการท�างานของประธานาธิบดีทุกคน
 และล่าสุดแม้ว่าพรรคอนุรักษนิยมซึ่งน�า 
โดย เทเรซา เมย์ จะชนะการเลือกตั้งท่ัวไป 
ของอังกฤษ แต่เป็นการชนะท่ีได้ที่น่ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรลดลงจากท่ีนั่งที่มีก่อนการ 
เลือกตั้ง ท�าให้พรรคอนุรักษนิยมต้องจับมือ 
กับพรรคอื่นเพ่ือจัดตั้งรัฐบาล ส่งผลต่อความ 
ไม่แน่นอนของกระบวนการออกจากสหภาพ 
ยุโรป ขณะที่พรรคแรงงาน ซึ่งมีนโยบายกลาง 
ค่อนไปทางซ้าย และมีผู้น�าที่เปิดตัวว่าซ้าย 
สุดโต่งกลับได้ที่นั่งเพิ่มมากขึ้น
 ความเพลี่ยงพล�้าซ�้าแล้วซ�้าเล่าของพรรค  
การเมืองและผู้สมัครฝ่ายขวาตั้งแต่ปลายป ี
ทีผ่่านมาจนกระทัง่กลางปีนี ้ท�าให้ต้องกลบัไป 
ตัง้ค�าถามกับการคาดการณ์เรือ่งกระแสความ 
นยิมของฝ่ายขวาว่า หรอืโลกจะไม่ได้ ‘หันขวา’  
อย่างที่คิด

ถอดรหัสประชานิยมปีกขวา
ย้อนกลับไปเมือ่ปีทีผ่่านมา การชนะการเลอืกตัง้ 
ของโดนัลด์ ทรัมป์ ในสหรัฐฯ การตัดสินใจ 
โหวตออกจากสหภาพยุโรปในสหราชอาณาจกัร 
และคะแนนความนิยมท่ีเพ่ิมขึน้สงูของผูส้มคัร 
ฝ่ายขวาในหลายประเทศในยุโรป ก่อให้เกิด 
ความกงัวลต่อการเตบิโตของกระแส ‘ประชานิยม
ปีกขวา’
  ‘ประชานยิม’ เป็นค�าท่ีใช้อย่างกว้างขวาง 
โดยมากพูดถึงพรรคการเมืองที่มีนโยบาย 
เอาอกเอาใจชาวรากหญ้า ค�าค�านี้มีที่มาที่ไป 
จากการเคล่ือนไหวของเกษตรกรชาวอเมริกัน 
ในช่วงทศวรรษที่ 1890 ท่ีต้องการท้าทาย 
การเมืองสองพรรค ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ด้าน 
การเงนิของชนชัน้น�าทางการเมอืงเป็นสารตัถะ 

ส�าคัญ สุดท้ายการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ถูก 
ควบรวมเข้าสู่พรรคเดโมแครต และท�าให้ฐาน 
นโยบายของพรรคเดโมแครตขยับไปทางซ้าย 
ยิ่งขึ้น
 ดงัน้ันค�าว่าประชานิยมจงึมรีากฐานมาจาก 
การวางตวัอยู่ตรงกันข้ามกับกลุม่ชนชัน้น�าทาง 
การเมือง
 ‘ประชานิยมปีกขวา’ แม้ไม่ใช่ค�าท่ีเพ่ิงเกิด 
ขึ้นใหม่เสียทีเดียว แต่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย 
เพ่ืออธิบายความนิยมท่ีเพ่ิมขึ้นของกระแส 
ฝ่ายขวาในช่วงปีท่ีผ่านมา โดยรวมแล้วประชา- 
นิยมปีกขวาวางตัวอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มบุคคล 
ที่มีอัตลักษณ์แปลกแยกกับอัตลักษณ์กระแส 
หลกัของชาต ิซึง่รวมถึงผูอ้พยพ ผู้นบัถือศาสนา 
ท่ีไม่ใช่ศาสนาหลักของชาติ และกลุ่มความ 
หลากหลายทางเพศ ซึ่งความหลากหลายน้ี 
เป็นสิง่ทีก่ลุม่ชนชัน้น�าทางการเมอืงซึง่ส่วนใหญ่ 
มีนโยบายสายกลางสนับสนุน
 นอกจากน้ีประชานยิมปีกขวายังพยายาม 
ท�าลายกรอบบรรทัดฐานเรื่องความเหมาะสม 
ทางสังคม โดยเฉพาะการใช้ภาษาให้ ‘ถูกต้อง 
ทางการเมือง’  (Political Correctness: PC)  
ซึง่เป็นกรอบคดิทีถู่กมองว่าพฒันามาจากกลุม่ 
ชนชั้นน�าทางการเมืองในปัจจุบันเช่นเดียวกัน
 ส่วนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ที่แม้ว่า 
จะถูกน�ามาพูดถึ งในการหาเสียงของพรรค 
ฝ่ายขวาของแต่ละประเทศเช่นเดยีวกัน แต่เหน็ 
ได้ชัดว่าเป็นเรื่องรอง เพราะปัญหาทางด้าน 
เศรษฐกิจท่ีได้รบัการยกขึน้มาล้วนถูกเชือ่มโยง 
กับปัญหาอัตลักษณ์ที่เป็นอื่น
 ในกรณีสหรฐัฯ ทรมัป์พยายามชวู่าปัญหา 
คนตกงานเก่ียวข้องกับการล้นทะลกัของแรงงาน 
จากเมก็ซโิก ซึ่ งนับเป็น ‘คนอืน่’ ส่วนในยุโรป  
พรรคฝ่ายขวาเชือ่มโยงปัญหาทางเศรษฐกิจกับ 
การแบกรบัค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ 
กับผู้อพยพ ซึ่งก็เป็น ‘คนอื่น’
 เมื่อปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
หรอืความมัน่คงเกิดจาก ‘คนอืน่’ การแก้ปัญหา 
จึงเป็นการผลักดันให้ ‘คนอื่น’  หมดไป ดังนั้น 
นโยบายของพรรคฝ่ายขวาจงึไม่มกีลุม่เป้าหมาย 
หรอืแนวทางท่ีชดัเจน นอกไปเสยีจากว่าจะย้อน 
เวลากลับสู่สังคม ‘ก่อน’ ที่จะมี ‘ความเป็นอื่น’ 
 อกีสิง่หน่ึงทีเ่ป็นผลจากการเน้นย�า้วาทกรรม 
เรือ่ง ‘คนอืน่’  หรอื ‘ความเป็น อ่ืน’ คอืการวาด 
ภาพ ‘ตวัร้าย’ ของสงัคม ตวัร้ายท่ีทุกคนควรจะ 
หวาดกลัว ตัวร้า ยท่ีทุกคนควรก�าจัด และ 
เมื่อสังคมเกิดค วามหวาดกลัว สังค มจึงให้
ความชอบธรรมกับก ารด�าเนินนโยบายขอ ง
ฝ่ายขวา
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 เช่นน้ีแล้วจะเห็นได้ว่าความนิยมของพรรค 
ฝ่ายขวาเป็นผลมาจากการสร้างความรู ้สึก  
‘เกลยีดชงั’ และ ‘หวาดกลัว’ มากกว่ารากฐาน 
ทางด้านอุดมการณ์ดังที่เราเข้าใจ

เพราะเป็นอารมณ์จึงไม่จีรัง
จริงอยู่ที่อารมณ์ของคนมีความเก่ียวข้องกับ 
อุดมการณ์ทางการเมืองมากกว่าที่คิด ผลวิจัย 
ของนักจิตวิทยาพบว่าคนท่ีมีแนวคิดค่อนขวา
จะรับรู ้เรื่องภัยคุกคาม ซ่ึงส่งผลต่อความ 
รู ้สึกหวาดกลัวได้ง่ายกว่า ในขณะที่คนท่ีมี
แนวคิดค่อนไปทางซ้ายมักจะรับรู้ถึงโอกาส 
และมีความหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ได้มากกว่า
 ความรู ้สึกหวาดกลัวหรือมีความหวังนี้ 
ยังส่งผลต่อการเลือกรับข่าวสารของคน เช่น  
คนท่ีรู ้สึกหวาดกลัวก็จะเลือกรับข่าวสารท่ี 
เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม ซึ่งยิ่งท�าให้หวาดกลัว 
ย่ิงขึ้น และคนที่มีความหวังก็จะเลือกรับแต่ 
ข่าวสารที่พูดถึงโอกาสในการแก้ปัญหาใหม่ๆ
 แต่ในช่วงทีข่่าวสารกระแสหลกัเตม็ไปด้วย 
เรื่องราวของการก่อการร้ายและการอพยพ 
อย่างเช่นท่ีผ่านมา สมควรท่ีเราจะตั้งค�าถาม 
ว่าคนมีทางเลือกในการรับข่าวสารมากน้อย 
แค่ไหน และถ้าค�าตอบคือคนมีทางเลือกใน 
การรบัข่าวสารลดน้อยลงแล้ว เป็นไปได้หรือไม่ 
ว่าความหวาดกลวัทีแ่พร่ขยายในช่วงท่ีผ่านมา 
เป็นความกลวัท่ียึดโยงกับอดุมการณ์น้อยกว่า 
ที่เราคิด
 หากสมมติฐานนี้เป็นจริง เราจะเห็นว่า 
การสนบัสนุนฝ่ายขวาในช่วงทีผ่่านมาเกิดจาก 
ความหวาดกลัวจากการเสพข่าวสารท่ีถูก 
น�าเสนอโดยทั่วไป มากกว่าการเลือกเสพข่าว 
อันมาจากอุดมการณ์ที่ยึดถือ
 แม้ว่าท้ังสองกรณีจะน�าไปสูค่วามหวาดกลวั 
ท่ีส่งผลต่อการสนับสนุนนโยบายอนุรักษนิยม 
เช่นเดยีวกัน แต่ความหวาดกลวัทีไ่ม่ได้เก่ียวข้อง 
กับอุดมการณ์โดยตรงน้ีอาจย่ังยืนน้อยกว่า  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อข้อมูลท่ีถูกน�าเสนอใน 
หน้าข่าวเปลี่ยนแปลงไป คนเหล่าน้ีก็อาจจะ 
เปลี่ยนความคิดได้อย่างรวดเร็ว
 และเมือ่ถามว่าข้อมลูอะไรทีส่่งผลต่อการ 
เปลี่ยนใจนี้ แน่นอนคงชี้ชัดลงไปได้ยาก แต ่
นโยบายอันน่างุนงงของสหรัฐอเมริกาภายใต้ 
โดนัลด์ ทรัมป์ ก็อาจท�าให้หลายคนเฉลียวใจ 
ได้ไม่น้อย

ปองขวัญ 
สวัสดิภักดิ์ 

อาจารยป์องขวญั 
แหง่คณะรฐัศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผูเ้ชีย่วชาญความสัมพันธ์
ระหวา่งประเทศและเปน็
ติง่เกาหล ีจะมาวเิคราะห์
การเคลือ่นไหวของ
มหาอ�านาจโลกดา้น
ก�าลงัทหารอย่างอเมรกิา  
และมหาอ�านาจดา้น 
วฒันธรรมปอ๊ป
อยา่งเกาหลใีต ้
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ประกาศรับสมัครงานอย่างไร
ให้ได้คนที่มี DNA ตรงกันมาร่วมงาน
การหาคนมาร่วมงานท่ีมี DNA เข้ากับ
องค์กรได้นั้นถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก 
เพราะสามารถตดัสนิชะตาความส�าเรจ็ของ
องค์กรได้เลย และจะยิ่งท้าทายขึ้นไปอีก 
หากเป็นองคก์รขนาดเลก็ทียั่งไม่มีชือ่เสียง
มากนัก
 สมยัท่ีเบลค มายคอสกี (Blake Mycoskie) 
เจ้าของแบรนด์รองเท้าช่วยเหลือสังคมอย่าง 
TOMS ปลุกปั้นธุรกิจข้ึนมาจากศูนย์ เมื่อถึง
จดุหน่ึงทีง่านล้นมอืจนท�าคนเดยีวไม่ไหว เขาเลย
ต้องหาคนมาช่วย แต่ติดว่าตอนน้ันเขาไม่มี
เงินครับ ถามว่าเขาท�าอย่างไร?
     มายคอสกีประกาศหาคนมาช่วยงานเขา
ลงในเว็บไซต์แลกเปลีย่นช่ือดงัอย่าง Craigslist
ซึง่ทีน่ี่นอกจากจะมกีารแลกเปลีย่นของระหว่าง
กันแล้ว ยังมีการแลกแรงกับของอีกด้วย เขา
เลยใช้พ้ืนท่ีน้ีประกาศหาเดก็ฝกงาน เพราะไม่มี
เงินจ้างใครท�างานประจ�า ส่วนเน้ืองานของ
เด็กฝกงานท่ีเขาหาอยู่นั้น เรียกว่าหนักเสีย
ย่ิงกว่างานประจ�าท่ีอืน่อกีครบั เพราะเดก็ฝกงาน
จะต้องท�าหลายอย่างมากเท่าที่บริษัทก่อต้ัง
ใหม่มีให้ท�า
     แต่เชื่อไหมครับ ทั้งที่งานก็หนัก แถมไม่มี
เงินให้ แต่ก็มีคนยอมมาท�างานกับเขาอย่าง
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เต็มอกเต็มใจ ค�าถามคือมายคอสกีท�าได้
อย่างไร? ค�าตอบอยู่ในประกาศท่ีเขาเขยีนครบั 
โดยเขาเขียนไว้แบบนี้
...
 หัวข้อ: (งานการตลาด) บริษัทรองเท้า
สุดฮิปมองหาเด็กฝกเจงๆ!
 ถ้าคุณเป็นคนฉลาด ครเีอทีฟ และมหัีวแบบ
ผู้ประกอบการ นี่คือโอกาสสุดเจงส�าหรับคุณ
 TOMS เป็นบรษิทัรองเท้าท่ีมแีววไปได้ไกล 
อยู่ที่เวนิซ รัฐแคลิฟอร์เนีย รองเท้าของเรา
เป็นการผสมผสานระหว่างแฟชั่นอาร์เจนตินา
และวัฒนธรรมโต้คลื่นสไตล์แคลิฟอร์เนีย 
ทกุครัง้ท่ีเราขายรองเท้าได้คูห่นึง่ เราจะบรจิาค
อกีคูใ่ห้แก่ผูย้ากไร้ในลาตนิอเมรกิาหรอืแอฟรกิา
 บริษัทก�าลังมองหาคนมาช่วยต�าแหน่ง
ต่างๆ ดังนี้
 • เดก็ฝกงานด้านธุรกิจสดุเจง - คนทีไ่ด้รบั
เลือกในต�าแหน่งน้ีจะท�างานขึ้นตรงกับซีอีโอ 
ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่า ไม่มีเครื่องท�ากาแฟให้ 
โดยคุณจะต้องดูแลงานแบบเต็มมือ ไม่ว่าจะ
เป็นโฆษณา การตลาด พัฒนาแบรนด์ และ
การจัดจ�าหน่าย
 • เด็กฝกงานออกแบบเว็บไซต์ - คุณจะ
ต้องเป็นนักศกึษาทีม่ปีระสบการณ์และต้องเจง 

เพราะงานของคณุมผีลต่อการเตบิโตของบริษทั 
และนี่เป็นโอกาสอันดีเลิศที่คุณจะได้สร้าง
เรซูเม่เจงๆ ไว้สมัครงาน
 อย่างไรก็ตาม งานน้ีไม่มีค่าตอบแทน 
แต่คุณจะได้โอกาสของจริงที่จะช่วยให้คุณได้
งานประจ�าที่ได้ผลตอบแทนงดงาม
 รายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดส่งเรซูเม่มาท่ี 
tomsshoes@gmail.com
 ขอบคุณ,
 เบลค มายคอสกี
...
 ถ้าคุณเคยเหน็ประกาศรบัสมคัรงานท่ัวไป 
คุณคงทราบดีว่า ประกาศชิ้นนี้ของมายคอสกี
แตกต่างจากประกาศรับสมัครงานอื่นๆ ที่มัก
จะเป็นแบบแผน เขียนออกมาเป็นข้อๆ และดู
ทางการ ซึ่งคงไม่มีที่ไหนที่เขียนเล่าสภาพ
การท�างานที่ละเอียดและตรงไปตรงมาว่า ที่นี่
ไม่มีเครื่องท�ากาแฟให้ หรือเขียนค�าว่า ‘เจง’
(Fantastic) ลงไปกัน
     แต่ทว่าประกาศไม่เหมือนใครชิ้นนี้แหละ
ครับ ท่ีท�าให้มายคอสกีได้คนท่ีมีใจท�างาน
และเคมีตรงกันมาช่วยได้ส�าเร็จ ซึ่งถ้าจะให้
อธิบายว่าท�าไม ผมคดิว่าไซมอน ซเีน็ก (Simon 
Sinek) อธิบายไว้ได้ดี

รวิศ 
หาญอุตสาหะ

กรรมการผูจั้ดการ 
บริษัท ศรจีนัทรส์หโอสถ 
จ�ากดั จบการศึกษา
ปริญญาตรี
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
และปริญญาโท MBA ที่ 
Vanderbilt University 
สหรฐัอเมรกิา นอกจาก
งานทีบ่รษัิทแล้ว รวศิยัง
เป็นวทิยากรพิเศษ
และนกัเขยีนด้านธรุกิจ
การตลาด รวมท้ังเปน็
เจา้ของผลงานหนงัสือ 
4 เล่ม อาท ิคดิจะไป
ดวงจนัทร ์อย่าหยุดแค่
ปากซอย, อย่าปลอ่ย
ให้ใครฆา่วาฬของคณุ 
และยังเปน็เจา้ของ
เฟซบุก๊แฟนเพจ
ด้านธรุกจิชือ่ Mission 
To The Moon

THE AUTHOR

STND 08 OPINION proof ple.indd   44 8/30/2560 BE   4:03 PM

ภา
พ
ปร
ะก
อบ

 N
is
ak

or
n 

Ri
tta

pa
i

 คอือย่างนีค้รบั โดยท่ัวไปธุรกิจหรอืองค์กร 
มักสนใจค�าถามว่า ‘อะไร’ และ ‘อย่างไร’  
เช่นว่า จะขายอะไร จะขายอย่างไร แต่ซีเน็ก 
พยายามชี้ให้เห็นว่า การต้ังต้นด้วยการถาม 
ค�าถามว่า ‘ท�าไม’ หรือ ‘ท�าไปท�าไม’ ก่อนสอง 
ค�าถามว่า อะไร และ อย่างไร ต่างหาก ที่จะ 
เป็นกรอบในการสร้างสินค้า แบรนด์ และการ 
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ตวัอย่างหนึง่ทีช่ดัเจนคอื ‘Apple’ หากมอง 
ผิวเผินคนมักคิดว่า Apple ขายอุปกรณ์ไอท ี
ที่มีดีไซน์สวยงาม แต่ความเป็นจริงสิ่งที่ลงลึก 
ไปกว่าน้ัน คือ Apple ขายบคุลกิและความเชือ่  
‘ความเป็นขบถ’ พูดอกีอย่างคือ จดุมุง่หมายว่า 
ท�าไปท�าไมของ Apple คือสร้างความแตกต่าง 
จากยักษ์ใหญ่หรือพ่ีเบ้ิมในอุตสาหกรรมไอที  
ถ้าใครยังจ�าโฆษณา 1984 ของ Apple ได้  
น่ันแหละครบัคือภาพสะท้อนจติวิญญาณของ 
แบรนด์เลย
     เมื่อรู้จุดมุ่งหมายหรือรู้ว่าท�าไปท�าไมแล้ว  
ซเีน็กบอกว่า เราก็จะรู้ว่า เราควรขายอะไรและ 
ขายอย่างไรท่ีจะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายน้ัน  
ดังน้ันเวลาที่ Apple ผลิตสินค้าหรือส่ือสาร 
อะไรออกมา Apple จงึต้องพยายามท�าให้ผูค้น 
รบัรูไ้ด้ถึงความเป็นขบถและกล้าท่ีจะแตกต่าง  
ฉะน้ันต่อให้มีใครผลิตอุปกรณ์ท่ีมีสเปกหรือ 
ดีไซน์ใกล้เคียงกับ Apple ก็ไม่อาจท�าให้คน 
หนัไปซือ้ได้ เหตุผลเพราะคนไม่ได้ซือ้เพราะแค่ 
ของ แต่ซือ้เพราะเขารูส้กึว่าความเป็นขบถของ  
Apple ตรงกับตัวตนของเขาครับ
...
 เช่นเดียวกับประกาศหางานของมายคอสกี  
ถ้าคณุสงัเกตดีๆ  สิง่ทีม่ายคอสกีพยายามบอก  
ไม่ใช่แค่บอกว่างานท่ีเปิดรับมีต�าแหน่งอะไร 
หรอืมหีน้าท่ี (Job Description) อะไร แต่เขาใส่ 
ข้อมูลและค�าอธิบายท่ีชี้ให้เห็น ‘จุดมุ่งหมาย’  
หรือ ‘ท�าไปท�าไม’ ของ TOMS ด้วย
 โดยเขาเกริ่นชัดแต่แรกเลยว่า TOMS  
ไม่ใช่บรษิทัท�ารองเท้าเพ่ือหาก�าไรเหมอืนท่ีอืน่ๆ 
แต่ TOMS เกิดมาเพื่อขายรองเท้าและบริจาค 
ให้ผูย้ากไร้ ซึง่แน่นอนครบัว่า คนท่ีจะถูกดึงดูด 
อยากมาท�างานน้ี ก็ต้องเป็นคนท่ีมีค่านิยม 
อยากช่วยเหลือสังคมเหมือนกันกับ TOMS  

 ถัดมาคือ ยังต้องเป็นคนท่ีชอบความท้าทาย  
เพราะงานท่ีมายคอสกีเขียนไว้ ใครเห็นก็รู้ว่า 
ท�าแทบทุกอย่างและเป็นงานที่หนัก แต่ว่ามัน 
ก็เป็นงานท่ีมีอะไรให้ลองท�าเยอะมาก ฉะน้ัน 
แทบไม่จ�าเป็นเลยครับที่มายคอสกีต้องเขียน 
ระบุในประกาศว่า ต้องเป็นคนขยัน อดทน  
มคีวามรบัผดิชอบ ชอบเรยีนรู ้ เพราะคณุสมบตั ิ
พวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีในคนที่ชอบงานท้าทาย 
ความสามารถอยู่แล้ว
 ท�านองเดียวกัน คนท่ีชอบความท้าทาย 
ก็มักจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงกว่าคน 
ที่ไม่ชอบความท้าทาย ฉะนั้นเรื่องที่จะท�างาน 
ให้ฟรีๆ  เป็นสิง่ทีค่นแบบน้ีกล้าและยินดีอยู่แล้ว 
อีกอย่างถ้าเจ้าตัวท�าผลงานได้ดี งานท่ีดูเหมอืน 
ท�าฟรีๆ ก็สามารถเป็นท่ีที่ไว ้เคลมผลงาน  
หรอืใช้ประโยชน์จากความส�าเรจ็น้ันได้อกีด้วย
 ฉะนั้น ถ้าให้สรุป การดึงดูดให้คนอยาก 
มาร่วมงานกับ TOMS ก็เหมือนกับกรณีของ  
Apple ครบั เหตผุลไม่ใช่ว่าเขาจะท�างานหน้าที่ 
อะไร แต่นอกเหนือจากน้ันคือ เขาจะได้ท�างาน 
ที่ตรงกับความเชื่อและตัวตนของพวกเขา 
ต่างหาก ในทางกลบักัน สิง่ทีค่นจ้างหรอืองค์กร 
จะได้ ก็คือได้คนท่ีมเีคมแีละความเชือ่ใกล้เคียง 
กันมาร่วมงาน
 ผมชอบวิธีคิดนี้มากเลย หลายครั้งผมจะ 
เขียนประกาศรบัสมคัรงานในเพจ Mission To  
The Moon ในลกัษณะเดยีวกับทีม่ายคอสกีท�า  
คอืไม่ได้บอกแค่ว่าต�าแหน่งอะไร มหีน้าทีอ่ะไร 
เท่านัน้ แต่ผมจะเล่าว่า ศรจีนัทร์มคีวามเชือ่เรือ่ง 
อะไร มีเป้าหมายในอนาคตที่จะเป็นแบบไหน  
ต�าแหน่งงานนั้นสัมพันธ์กับเป้าหมายอย่างไร  
และตัวคนท่ีมาท�าจะได้อะไรบ้างในด้านแรงขับ 
ในการท�างาน
 ทั้งนี้ก็เพ่ือชี้ให้คนท่ีเห็นประกาศได้รู้และ 
ลองถามตัวเองก่อนว่า เขามีความเชื่อตรงกับ 
ศรีจันทร์หรือไม่ ซึ่งถือเป็นการที่ผู้สมัครก็ได ้
เลือกเรามาก่อนด้วย เป็นการสกรีนกันทั้งสอง 
ฝ่ายได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียว
 สดุท้าย หากใครก�าลงัมองหาคนมาร่วมงาน 
และอยากได้คนที่มี DNA ใกล้เคียงกันมาช่วย  
ลองน�าหลักคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ ไม่แน่ว่า 
มันอาจช่วยให้คุณได้เจอคนที่ใช่ได้ง่ายขึ้น

45 

Q: เรากบัแฟนท�างานกนัคนละสายคะ่ ตอนน้ี 
หนา้ทีก่ารงานของเราก�าลงัไปไดส้วย เราได้ 
โปรโมต แตแ่ฟนเราหนา้ทีก่ารงานกลบัแยล่ง  
และเรากเ็ริม่รูสึ้กวา่ลกึๆ แลว้เขาอจิฉาทีเ่รา 
มงีานทีด่กีวา่จนเราทะเลาะกนัมากข้ึน ดเูขา 
จะไม่ค่อยภูมิใจในตัวเราเท่าไรท่ีมีงานดีๆ  
เขาพูดกับเราน้อยลง เรารู้สึกเหนื่อย ไม่รู้ 
จะท�ายังไงดี 
 A: ไม่รู ้ท�าไม แต่เรื่องของคุณท�าให้เรา 
นึกถึง วิตนีย์ ฮุสตัน กับ บ็อบบี้ บราวน์      
 ในช่วงท่ียังมีชีวิตอยู่ หน้าท่ีการงานของ  
วิตนีย์ ฮุสตัน รุ่งโรจน์มาก ในขณะที่งานของ  
บ็อบบี้ บราวน์ สามีกลับดิ่งลงเหว คนมองเขา 
ว่าเป็นเพียง Mr. Houston ท่ีมีหน้าที่เพียง 
เดินตามหลัง วิตนีย์ ฮูสตันต้อยๆ เท่านั้น  
และลึกๆ แล้ว บ็อบบี้ บราวน์ ก็คงรู้สึกว่าเขา 
โดนความดังของภรรยาข่มรัศมีอยู่ตลอดเวลา  
เขาพยายามออกอัลบั้ม แต่กี่อัลบั้มก็ล้มเหลว  
และเขาก็ดจูะขยันไปมเีรือ่งมรีาวให้ต�ารวจจบั 
อยู่เสมอ

“การตั้งต้นด้วยการถามค�าถามว่า ‘ท�าไม’ หรือ ‘ท�าไปท�าไม’ 
ก่อนสองค�าถามว่า อะไร และ อย่างไร ต่างหาก ที่จะเป็นกรอบในการสร้าง
สินค้า แบรนด์ และการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

จะท�ำอย่ำงไรดี
เมื่อแฟนอิจฉาที่เรามีงานที่ดีกว่า?
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 คอือย่างนีค้รบั โดยท่ัวไปธุรกิจหรอืองค์กร 
มักสนใจค�าถามว่า ‘อะไร’ และ ‘อย่างไร’  
เช่นว่า จะขายอะไร จะขายอย่างไร แต่ซีเน็ก 
พยายามชี้ให้เห็นว่า การตั้งต้นด้วยการถาม 
ค�าถามว่า ‘ท�าไม’ หรือ ‘ท�าไปท�าไม’ ก่อนสอง 
ค�าถามว่า อะไร และ อย่างไร ต่างหาก ที่จะ 
เป็นกรอบในการสร้างสินค้า แบรนด์ และการ 
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ตวัอย่างหนึง่ทีช่ดัเจนคอื ‘Apple’ หากมอง 
ผิวเผินคนมักคิดว่า Apple ขายอุปกรณ์ไอท ี
ที่มีดีไซน์สวยงาม แต่ความเป็นจริงสิ่งที่ลงลึก 
ไปกว่านัน้ คอื Apple ขายบคุลกิและความเชือ่  
‘ความเป็นขบถ’ พูดอกีอย่างคอื จดุมุง่หมายว่า 
ท�าไปท�าไมของ Apple คอืสร้างความแตกต่าง 
จากยักษ์ใหญ่หรือพ่ีเบ้ิมในอุตสาหกรรมไอที  
ถ้าใครยังจ�าโฆษณา 1984 ของ Apple ได้  
นัน่แหละครับคอืภาพสะท้อนจติวิญญาณของ 
แบรนด์เลย
     เมื่อรู้จุดมุ่งหมายหรือรู้ว่าท�าไปท�าไมแล้ว  
ซเีน็กบอกว่า เราก็จะรู้ว่า เราควรขายอะไรและ 
ขายอย่างไรท่ีจะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายนั้น  
ดังน้ันเวลาท่ี Apple ผลิตสินค้าหรือส่ือสาร 
อะไรออกมา Apple จงึต้องพยายามท�าให้ผูค้น 
รบัรูไ้ด้ถึงความเป็นขบถและกล้าทีจ่ะแตกต่าง  
ฉะน้ันต่อให้มีใครผลิตอุปกรณ์ท่ีมีสเปกหรือ 
ดีไซน์ใกล้เคียงกับ Apple ก็ไม่อาจท�าให้คน 
หนัไปซือ้ได้ เหตผุลเพราะคนไม่ได้ซือ้เพราะแค่ 
ของ แต่ซือ้เพราะเขารูส้กึว่าความเป็นขบถของ  
Apple ตรงกับตัวตนของเขาครับ
...
 เช่นเดียวกับประกาศหางานของมายคอสกี  
ถ้าคณุสงัเกตดีๆ  สิง่ทีม่ายคอสกีพยายามบอก  
ไม่ใช่แค่บอกว่างานท่ีเปิดรับมีต�าแหน่งอะไร 
หรอืมหีน้าที ่(Job Description) อะไร แต่เขาใส่ 
ข้อมูลและค�าอธิบายท่ีชี้ให้เห็น ‘จุดมุ่งหมาย’  
หรือ ‘ท�าไปท�าไม’ ของ TOMS ด้วย
 โดยเขาเกริ่นชัดแต่แรกเลยว่า TOMS  
ไม่ใช่บรษิทัท�ารองเท้าเพ่ือหาก�าไรเหมอืนท่ีอืน่ๆ 
แต่ TOMS เกิดมาเพื่อขายรองเท้าและบริจาค 
ให้ผูย้ากไร้ ซึง่แน่นอนครบัว่า คนทีจ่ะถูกดงึดดู 
อยากมาท�างานน้ี ก็ต้องเป็นคนท่ีมีค่านิยม 
อยากช่วยเหลือสังคมเหมือนกันกับ TOMS  

 ถัดมาคอื ยังต้องเป็นคนท่ีชอบความท้าทาย  
เพราะงานท่ีมายคอสกีเขียนไว้ ใครเห็นก็รู้ว่า 
ท�าแทบทุกอย่างและเป็นงานที่หนัก แต่ว่ามัน 
ก็เป็นงานท่ีมีอะไรให้ลองท�าเยอะมาก ฉะนั้น 
แทบไม่จ�าเป็นเลยครับท่ีมายคอสกีต้องเขียน 
ระบุในประกาศว่า ต้องเป็นคนขยัน อดทน  
มคีวามรบัผดิชอบ ชอบเรยีนรู ้ เพราะคณุสมบตั ิ
พวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีในคนที่ชอบงานท้าทาย 
ความสามารถอยู่แล้ว
 ท�านองเดียวกัน คนท่ีชอบความท้าทาย 
ก็มักจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงกว่าคน 
ที่ไม่ชอบความท้าทาย ฉะนั้นเรื่องที่จะท�างาน 
ให้ฟรีๆ  เป็นสิง่ทีค่นแบบน้ีกล้าและยินดอียู่แล้ว 
อกีอย่างถ้าเจ้าตวัท�าผลงานได้ด ีงานท่ีดเูหมอืน 
ท�าฟรีๆ ก็สามารถเป็นท่ีที่ไว ้เคลมผลงาน  
หรอืใช้ประโยชน์จากความส�าเรจ็น้ันได้อกีด้วย
 ฉะนั้น ถ้าให้สรุป การดึงดูดให้คนอยาก 
มาร่วมงานกับ TOMS ก็เหมือนกับกรณีของ  
Apple ครบั เหตผุลไม่ใช่ว่าเขาจะท�างานหน้าที่ 
อะไร แต่นอกเหนอืจากนัน้คอื เขาจะได้ท�างาน 
ที่ตรงกับความเชื่อและตัวตนของพวกเขา 
ต่างหาก ในทางกลบักัน สิง่ท่ีคนจ้างหรอืองค์กร 
จะได้ ก็คอืได้คนท่ีมเีคมแีละความเชือ่ใกล้เคยีง 
กันมาร่วมงาน
 ผมชอบวิธีคิดนี้มากเลย หลายครั้งผมจะ 
เขยีนประกาศรบัสมคัรงานในเพจ Mission To  
The Moon ในลกัษณะเดยีวกับท่ีมายคอสกีท�า  
คอืไม่ได้บอกแค่ว่าต�าแหน่งอะไร มหีน้าท่ีอะไร 
เท่านัน้ แต่ผมจะเล่าว่า ศรจีนัทร์มคีวามเชือ่เรือ่ง 
อะไร มีเป้าหมายในอนาคตที่จะเป็นแบบไหน  
ต�าแหน่งงานนั้นสัมพันธ์กับเป้าหมายอย่างไร  
และตวัคนท่ีมาท�าจะได้อะไรบ้างในด้านแรงขบั 
ในการท�างาน
 ทั้งนี้ก็เพ่ือชี้ให้คนท่ีเห็นประกาศได้รู้และ 
ลองถามตัวเองก่อนว่า เขามีความเชื่อตรงกับ 
ศรีจันทร์หรือไม่ ซึ่งถือเป็นการที่ผู้สมัครก็ได ้
เลือกเรามาก่อนด้วย เป็นการสกรีนกันทั้งสอง 
ฝ่ายได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียว
 สดุท้าย หากใครก�าลงัมองหาคนมาร่วมงาน 
และอยากได้คนที่มี DNA ใกล้เคียงกันมาช่วย  
ลองน�าหลักคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ ไม่แน่ว่า 
มันอาจช่วยให้คุณได้เจอคนที่ใช่ได้ง่ายขึ้น
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Q: เรากบัแฟนท�างานกนัคนละสายคะ่ ตอนนี ้
หนา้ทีก่ารงานของเราก�าลงัไปไดส้วย เราได้ 
โปรโมต แตแ่ฟนเราหนา้ทีก่ารงานกลบัแยล่ง  
และเรากเ็ริม่รูส้กึวา่ลกึๆ แลว้เขาอจิฉาทีเ่รา 
มงีานทีด่กีว่าจนเราทะเลาะกนัมากข้ึน ดเูขา 
จะไม่ค่อยภูมิใจในตัวเราเท่าไรท่ีมีงานดีๆ  
เขาพูดกับเราน้อยลง เรารู้สึกเหนื่อย ไม่รู้ 
จะท�ายังไงดี 
 A: ไม่รู ้ท�าไม แต่เรื่องของคุณท�าให้เรา 
นึกถึง วิตนีย์ ฮุสตัน กับ บ็อบบี้ บราวน์      
 ในช่วงท่ียังมีชีวิตอยู่ หน้าท่ีการงานของ  
วิตนีย์ ฮุสตัน รุ่งโรจน์มาก ในขณะที่งานของ  
บ็อบบี้ บราวน์ สามีกลับดิ่งลงเหว คนมองเขา 
ว่าเป็นเพียง Mr. Houston ท่ีมีหน้าท่ีเพียง 
เดินตามหลัง วิตนีย์ ฮูสตันต้อยๆ เท่าน้ัน  
และลึกๆ แล้ว บ็อบบี้ บราวน์ ก็คงรู้สึกว่าเขา 
โดนความดังของภรรยาข่มรัศมีอยู่ตลอดเวลา  
เขาพยายามออกอัลบั้ม แต่กี่อัลบั้มก็ล้มเหลว  
และเขาก็ดจูะขยันไปมเีรือ่งมรีาวให้ต�ารวจจบั 
อยู่เสมอ

“การตั้งต้นด้วยการถามค�าถามว่า ‘ท�าไม’ หรือ ‘ท�าไปท�าไม’ 
ก่อนสองค�าถามว่า อะไร และ อย่างไร ต่างหาก ที่จะเป็นกรอบในการสร้าง
สินค้า แบรนด์ และการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

จะท�ำอย่ำงไรดี
เมื่อแฟนอิจฉาที่เรามีงานที่ดีกว่า?
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“เรื่องครอบครัว เรื่องคนรัก ให้ใช้ความรักในการแก้ไข
เพราะความรักท�าให้เราเห็นคุณค่าของกันและกัน และพร้อมจะให้อภัย”
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จะกลัวว่า คุณจะไม่เห็นคุณค่าของเขาแล้ว 
และจะกลายเป็นว่า เขาไม่เป็นท่ีต้องการอกีแล้ว
 ผมคิดว่าในสถานการณ์น้ีเขาเป็นผู้ชาย 
ที่น่าสงสารนะครับ และเราก็ควรเห็นใจเขา  
หน้าที่การงานของเขาก�าลังตกต�่า และความ 
ภูมิใจในตัวเองก็เหลือน้อยลง
 ลกึๆ แล้วเขากลวัว่าเขาจะไม่เป็นท่ีต้องการ 
กลัวว่าคุณจะไม่ภูมิใจในตัวเขา เพราะฉะนั้น  
นีค่อืสิง่ทีเ่ราควรเติมให้เขา หรอืท�าให้เขามัน่ใจ 
ว่าเราเห็นคุณค่าเขา และภูมิใจในตัวเขา
 รวมทั้งเราจะผ่านเรื่องไม่ดีไปด้วยกัน

 มันอาจจะเป็นช่วงชีวิตท่ีล�าบากนะครับ  
ต้องถือว่าชวีติมอบบททดสอบให้คุณท้ังคูว่่าจะ 
เป็นคูท่ี ่‘ใช่’ กันจรงิหรอืเปล่าจากสถานการณ์น้ี  
ผมอยากให้มองว่า ไม่ว่าจะออกไปทางไหน  
คุณได้ชีวิตท่ีบวกท้ังคู่ ถ้าผ่านไปได้ ความรัก 
คุณน่าจะหนักแน่นกันมากข้ึน เขาได้รู้แล้วว่า 
ใครยืนเคียงข้างเขา อุปสรรคไหนจะเข้ามาอีก 
ก็จับมือสู้กันไปได้เหมือนคราวนี้ แต่ถ้ามันแย่ 
มาก และถึงจุดต้องคุยกันเรื่องเลิกรา ก็ถือว่า 
ได้พยายามแล้ว และเลิกกันไปเพ่ือไปมีชีวิต 
ใหม่ ก็ดีกว่าอยู่ด้วยกันแบบทะเลาะกัน
 แต่ก่อนจะไปถึงจดุท่ีไม่อยากจะพยายาม 
แล้ว ผมอยากให้ลองพยายามอย่างถึงท่ีสดุก่อน  
อย่ารีบทิ้งไพ่เลิกกัน
 เรื่องหน้าที่การงานของคุณ คุณท�าดีแล้ว 
ขอให้ท�าดีต่อไป ไม่มีประโยชน์ที่เราจะหยุด 
ตวัเองในการท�าดเีพียงเพราะจะได้อยู่ข้างหลงั 
คนของเรา เอาเป็นว่าอย่าเพ่ิงให้ก�าลงัใจถดถอย 
ครับ คุณยังต้องมีก�าลังใจให้ตัวเอง และให ้
ก�าลงัใจแฟนของคณุอกี ภมูใิจในตวัเองไว้ครับ  
ถ้ารูส้กึว่าแฟนไม่ยินดีกับหน้าทีก่ารงานของเรา  
ขอให้รู้ว่ายังมีคนภูมิใจในตัวคุณอีก ผมเชื่อว่า 
บอกเรือ่งน้ีกับพ่อแม่ท่านก็คงภูมใิจ บอกเพ่ือน 
เพื่อนก็คงอยากจะฉลอง บอกคุณครูที่สั่งสอน 
เรามา ท่านก็คงภูมิใจเช่นกัน อะ ผมยินดีด้วย 
อีกคนกับการได้โปรโมต
 อย่าเพ่ิงไม่ภูมิใจท่ีแฟนของเรามีหน้าที ่
การงานทีไ่ม่ดเีท่าเรา คนเราเก่งกันคนละแบบ  
ยิง่ท�างานกันคนละสายแบบน้ีด้วยแล้ว จะเอา 
มาเทียบกันไม่ได้ หน้าท่ีการงานของเขาก็เรือ่ง 
หน่ึง หน้าที่การงานของเราก็อีกเรื่องหน่ึง  

 แต่สิ่งหน่ึงที่เราจะเห็นอยู่ตลอด ณ เวลา 
ที่พวกเขายังใช้ชีวิตคู่กันอยู่ก็คือ วิตนีย์ ฮุสตัน  
ไม่เคยพูดไม่ดีถึงสามอีอกสือ่เลย และพยายาม 
ให้สามีตัวเองมีซีนในงานของตัวเองตลอด  
(แม้จะเป็นสิ่งท่ีแฟนเพลงรู้สึกร�าคาญก็เถอะ)  
ตัง้แต่ให้สามมีซีนีร้องเพลงในคอนเสร์ิตตวัเอง  
เธอร้องเพลงรกัอทิุศให้สามตีวัเอง กล่าวขอบคุณ 
สามีเธออยู่เสมอทุกครั้ง และต่อให้ใครอยาก 
ให้เธอเลิกกับสามีแค่ไหน เธอจะแสดงให้คน 
เห็นเสมอว่าเธอรกัสามมีาก ร้องเพลงอยู่บนเวที 
ก็มีซีนให้สามีเอาผ้าขนหนูออกมาให้ซับเหงื่อ 
และจบูสามใีห้คนด ูให้คนอืน่เห็นว่าเธอรกัเขา 
มากแค่ไหน และท่ีส�าคญัคอืมซีนีให้สามขีองเธอ 
รู้สึกว่ามีตัวตน
 แต่อย่างที่เรารู้กันว่า ทั้งคู่ได้พากันลงเหว 
จากเรือ่งยาเสพตดิ วตินีย์ถูกสามที�าร้ายร่างกาย 
และถูกถ่มน�้าลายใส่ ท้ังคู ่หย่ากันในที่สุด 
(ท่ามกลางความดใีจของแฟนเพลง) เสยีงของ 
วิตนีย์เองก็ถูกยาเสพติดท�าร้ายไปมากจนน่า 
เสียดายและน่าสงสาร หน้าท่ีการงานของ 
ผู้หญิงท่ีเสียงดีท่ีสุดในโลกเลยไม่สวยอย่างที ่
ควรจะเป็น
 พวกเราดูชีวิตของวิตนีย์แล้วเอามาเป็น 
บทเรียนได้นะครับ
 แฟนกันไม่ควรจะอจิฉากัน ควรจะส่งเสรมิ  
ชืน่ชมกันและกัน - ใช่ครบั นัน่คอืสิง่ทีค่วรจะเป็น 
แต่แฟนก็เป็นมนุษย์ และมนุษย์ก็มคีวามอจิฉา  
มีความเสียหน้าไม่ได้อยู่
 ลองมองในมมุเขา แล้วลองท�าความเข้าใจ  
ผมคดิว่าก็เข้าใจได้นะครบัว่า ท�าไมเขาถึงรูส้กึ 
ไม่มั่นคง
 การเติบโตในสังคมที่ชายเป็นใหญ่และ 
ได้รับการหล่อหลอมว่าผู ้ชายต้องเป็นผู ้น�า  
ผู้ชายต้องเก่ง ผู้ชายต้องเป็นท่ีพ่ึงของผู้หญิง  
ผู้ชายจะแพ้ไม่ได้ ผู ้ชายจะด้อยกว่าผู้หญิง 
ไม่ได้ (ซึ่งท้ังหมดน้ีเหมือนจะเชิดชูผู้ชาย แต่ 
มองอีกมุมก็โคตรท�าร้ายผู้ชายเลย) สิ่งเหล่านี้ 
ประกอบสร้างมาเป็นตวัเขา และท�าให้เขารูส้กึ 
ว่าเขาควรจะเป็นผู้น�า เป็นที่พ่ึงของคนรักได้  
แต่เขากลับรู้สึกว่าเขาท�าไม่ได้ เพราะหน้าที่ 
การงานของเขาก�าลงัแย่ ในขณะเดยีวกัน หน้าท่ี 
การงานของคุณก็ก�าลังรุ่ง (ซึ่งไม่ใช่ความผิด 
ของคณุ หรอืเรือ่งทีค่ณุไม่ควรภูมใิจ) เขาก็อาจ 

ให้เราท�าอย่างเขาก็ไม่ได้ ให้เขาท�าอย่างเรา 
ก็ไม่ได้ เพียงแค่ในเวลาน้ีเขามปัีญหาเรือ่งงาน 
อยู่ ถ้าคดิแบบนีแ้ล้ว เราจะไม่รูส้กึว่าเขาไม่เก่ง 
จนไม่ภูมิใจในตัวเขา
 ให้ก�าลังใจเขาเยอะๆ ครับ ในเวลาน้ีเขา 
ต้องการก�าลังใจ ถ้าตอนน้ีเขาเครียดเรื่องงาน 
อยู่ และไม่อยากคุยเรื่องงาน เราก็ไม่ต้องคุย 
เรื่องงาน ไปหาวิธีอื่นให้เขามีความสุข แต่ถ้า 
เขาอยากคุย ให้เขาได้ระบายออกมา ให้เขา 
พูดเยอะๆ อย่าแย่งเขาพูด อย่าบอกเขาว่า 
ท�าไมไม่ท�าแบบน้ันแบบน้ี มันจะย่ิงท�าให้เขา 
รูส้กึว่าโดนกดเข้าไปใหญ่ ให้เขารูส้กึว่าในภาวะ 
ท่ีเขาตกต�่านี้ เราก็ยังอยู่เคียงข้างเขา ภูมิใจ 
ในตัวเขา และเชื่อว่าเขาจะผ่านเรื่องนี้ไปได้
 ท�ายังไงก็ตามให้เขารูส้กึว่า ต่อให้ทีท่�างาน 
จะหันหลงัให้เขา ท�าร้ายเขาแค่ไหน แต่คณุเป็น 
คนหน่ึงท่ีรกัเขา คณุยังอยู่ตรงน้ี ถ้าไม่สบายใจ 
ก็ยังมีคุณอยู่ 
 พอเขารูส้กึว่า คุณรกัเขามากขนาดน้ี และ 
เชื่อมั่นในตัวเขา การกระทบกระทั่งกันก็น่าจะ 
น้อยลง เพราะเขาได้รูแ้ล้วว่าใครท่ีมคีวามหมาย 
กับเขา
 เรื่องหน่ึงท่ีคุณพ่อเคยบอกเราแล้วเรา 
คิดว่ามันเวิร์กมากก็คือ เรื่องครอบครัว เรื่อง 
คนรกั อย่าใช้เหตผุลในการแก้ไข เพราะเหตผุล 
จะท�าให้เกิดการแพ้ชนะ มคีนผดิคนถูก เธอเป็น 
คนผิด ฉันไม่ผิด เธอต้องขอโทษก่อน ซึ่งไม่ม ี
ใครอยากตกอยู่ในฐานะคนแพ้หรอืคนผดิหรอก  
 เรื่องครอบครัว เรื่องคนรัก ให้ใช้ความรัก 
ในการแก้ไข
 เพราะความรกัท�าให้เราเหน็คณุค่าของกนั 
และกัน และพร้อมจะให้อภัย
 เราเช่ือว่า คณุท้ังคูจ่ะผ่านไปได้และรกักัน 
มากขึ้น
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จะกลัวว่า คุณจะไม่เห็นคุณค่าของเขาแล้ว 
และจะกลายเป็นว่า เขาไม่เป็นท่ีต้องการอกีแล้ว
 ผมคิดว่าในสถานการณ์น้ีเขาเป็นผู้ชาย 
ที่น่าสงสารนะครับ และเราก็ควรเห็นใจเขา  
หน้าที่การงานของเขาก�าลังตกต�่า และความ 
ภูมิใจในตัวเองก็เหลือน้อยลง
 ลกึๆ แล้วเขากลวัว่าเขาจะไม่เป็นท่ีต้องการ 
กลัวว่าคุณจะไม่ภูมิใจในตัวเขา เพราะฉะนั้น  
น่ีคอืสิง่ท่ีเราควรเติมให้เขา หรอืท�าให้เขามัน่ใจ 
ว่าเราเห็นคุณค่าเขา และภูมิใจในตัวเขา
 รวมทั้งเราจะผ่านเรื่องไม่ดีไปด้วยกัน

 มันอาจจะเป็นช่วงชีวิตท่ีล�าบากนะครับ  
ต้องถือว่าชวีติมอบบททดสอบให้คุณท้ังคูว่่าจะ 
เป็นคูท่ี ่‘ใช่’ กันจรงิหรอืเปล่าจากสถานการณ์น้ี  
ผมอยากให้มองว่า ไม่ว่าจะออกไปทางไหน  
คุณได้ชีวิตท่ีบวกท้ังคู่ ถ้าผ่านไปได้ ความรัก 
คุณน่าจะหนักแน่นกันมากข้ึน เขาได้รู้แล้วว่า 
ใครยืนเคียงข้างเขา อุปสรรคไหนจะเข้ามาอีก 
ก็จับมือสู้กันไปได้เหมือนคราวนี้ แต่ถ้ามันแย่ 
มาก และถึงจุดต้องคุยกันเรื่องเลิกรา ก็ถือว่า 
ได้พยายามแล้ว และเลิกกันไปเพ่ือไปมีชีวิต 
ใหม่ ก็ดีกว่าอยู่ด้วยกันแบบทะเลาะกัน
 แต่ก่อนจะไปถึงจดุท่ีไม่อยากจะพยายาม 
แล้ว ผมอยากให้ลองพยายามอย่างถึงท่ีสดุก่อน  
อย่ารีบทิ้งไพ่เลิกกัน
 เรื่องหน้าที่การงานของคุณ คุณท�าดีแล้ว 
ขอให้ท�าดีต่อไป ไม่มีประโยชน์ที่เราจะหยุด 
ตวัเองในการท�าดเีพียงเพราะจะได้อยู่ข้างหลงั 
คนของเรา เอาเป็นว่าอย่าเพ่ิงให้ก�าลงัใจถดถอย 
ครับ คุณยังต้องมีก�าลังใจให้ตัวเอง และให ้
ก�าลงัใจแฟนของคณุอกี ภมูใิจในตวัเองไว้ครบั  
ถ้ารูส้กึว่าแฟนไม่ยินดีกับหน้าทีก่ารงานของเรา  
ขอให้รู้ว่ายังมีคนภูมิใจในตัวคุณอีก ผมเชื่อว่า 
บอกเรือ่งน้ีกับพ่อแม่ท่านก็คงภูมใิจ บอกเพ่ือน 
เพื่อนก็คงอยากจะฉลอง บอกคุณครูที่สั่งสอน 
เรามา ท่านก็คงภูมิใจเช่นกัน อะ ผมยินดีด้วย 
อีกคนกับการได้โปรโมต
 อย่าเพ่ิงไม่ภูมิใจท่ีแฟนของเรามีหน้าที ่
การงานท่ีไม่ดเีท่าเรา คนเราเก่งกันคนละแบบ  
ยิง่ท�างานกันคนละสายแบบน้ีด้วยแล้ว จะเอา 
มาเทียบกันไม่ได้ หน้าท่ีการงานของเขาก็เรือ่ง 
หน่ึง หน้าที่การงานของเราก็อีกเรื่องหน่ึง  

 แต่สิ่งหน่ึงที่เราจะเห็นอยู่ตลอด ณ เวลา 
ที่พวกเขายังใช้ชีวิตคู่กันอยู่ก็คือ วิตนีย์ ฮุสตัน  
ไม่เคยพูดไม่ดีถึงสามอีอกสือ่เลย และพยายาม 
ให้สามีตัวเองมีซีนในงานของตัวเองตลอด  
(แม้จะเป็นสิ่งท่ีแฟนเพลงรู้สึกร�าคาญก็เถอะ)  
ต้ังแต่ให้สามมีซีนีร้องเพลงในคอนเสร์ิตตวัเอง  
เธอร้องเพลงรกัอทิุศให้สามตีวัเอง กล่าวขอบคุณ 
สามีเธออยู่เสมอทุกครั้ง และต่อให้ใครอยาก 
ให้เธอเลิกกับสามีแค่ไหน เธอจะแสดงให้คน 
เห็นเสมอว่าเธอรกัสามมีาก ร้องเพลงอยู่บนเวที 
ก็มีซีนให้สามีเอาผ้าขนหนูออกมาให้ซับเหง่ือ 
และจบูสามใีห้คนด ูให้คนอืน่เห็นว่าเธอรกัเขา 
มากแค่ไหน และท่ีส�าคญัคอืมซีนีให้สามขีองเธอ 
รู้สึกว่ามีตัวตน
 แต่อย่างที่เรารู้กันว่า ทั้งคู่ได้พากันลงเหว 
จากเรือ่งยาเสพติด วตินีย์ถูกสามที�าร้ายร่างกาย 
และถูกถ่มน�้าลายใส่ ท้ังคู ่หย่ากันในที่สุด 
(ท่ามกลางความดใีจของแฟนเพลง) เสยีงของ 
วิตนีย์เองก็ถูกยาเสพติดท�าร้ายไปมากจนน่า 
เสียดายและน่าสงสาร หน้าท่ีการงานของ 
ผู้หญิงท่ีเสียงดีที่สุดในโลกเลยไม่สวยอย่างที ่
ควรจะเป็น
 พวกเราดูชีวิตของวิตนีย์แล้วเอามาเป็น 
บทเรียนได้นะครับ
 แฟนกันไม่ควรจะอจิฉากัน ควรจะส่งเสรมิ  
ชืน่ชมกันและกัน - ใช่ครบั นัน่คอืสิง่ทีค่วรจะเป็น 
แต่แฟนก็เป็นมนุษย์ และมนุษย์ก็มคีวามอจิฉา  
มีความเสียหน้าไม่ได้อยู่
 ลองมองในมมุเขา แล้วลองท�าความเข้าใจ  
ผมคิดว่าก็เข้าใจได้นะครบัว่า ท�าไมเขาถึงรูส้กึ 
ไม่มั่นคง
 การเติบโตในสังคมท่ีชายเป็นใหญ่และ 
ได้รับการหล่อหลอมว่าผู ้ชายต้องเป็นผู ้น�า  
ผู้ชายต้องเก่ง ผู้ชายต้องเป็นท่ีพ่ึงของผู้หญิง  
ผู้ชายจะแพ้ไม่ได้ ผู ้ชายจะด้อยกว่าผู้หญิง 
ไม่ได้ (ซึ่งท้ังหมดน้ีเหมือนจะเชิดชูผู้ชาย แต่ 
มองอีกมุมก็โคตรท�าร้ายผู้ชายเลย) สิ่งเหล่านี้ 
ประกอบสร้างมาเป็นตวัเขา และท�าให้เขารูส้กึ 
ว่าเขาควรจะเป็นผู้น�า เป็นท่ีพ่ึงของคนรักได้  
แต่เขากลับรู้สึกว่าเขาท�าไม่ได้ เพราะหน้าท่ี 
การงานของเขาก�าลงัแย่ ในขณะเดยีวกัน หน้าท่ี 
การงานของคุณก็ก�าลังรุ่ง (ซึ่งไม่ใช่ความผิด 
ของคุณ หรอืเรือ่งทีค่ณุไม่ควรภูมใิจ) เขาก็อาจ 

ให้เราท�าอย่างเขาก็ไม่ได้ ให้เขาท�าอย่างเรา 
ก็ไม่ได้ เพียงแค่ในเวลาน้ีเขามปัีญหาเรือ่งงาน 
อยู่ ถ้าคดิแบบนีแ้ล้ว เราจะไม่รูส้กึว่าเขาไม่เก่ง 
จนไม่ภูมิใจในตัวเขา
 ให้ก�าลังใจเขาเยอะๆ ครับ ในเวลาน้ีเขา 
ต้องการก�าลังใจ ถ้าตอนน้ีเขาเครียดเรื่องงาน 
อยู่ และไม่อยากคุยเรื่องงาน เราก็ไม่ต้องคุย 
เรื่องงาน ไปหาวิธีอื่นให้เขามีความสุข แต่ถ้า 
เขาอยากคุย ให้เขาได้ระบายออกมา ให้เขา 
พูดเยอะๆ อย่าแย่งเขาพูด อย่าบอกเขาว่า 
ท�าไมไม่ท�าแบบน้ันแบบนี้ มันจะย่ิงท�าให้เขา 
รูส้กึว่าโดนกดเข้าไปใหญ่ ให้เขารูส้กึว่าในภาวะ 
ท่ีเขาตกต�่านี้ เราก็ยังอยู่เคียงข้างเขา ภูมิใจ 
ในตัวเขา และเชื่อว่าเขาจะผ่านเรื่องนี้ไปได้
 ท�ายังไงก็ตามให้เขารูส้กึว่า ต่อให้ท่ีท�างาน 
จะหันหลงัให้เขา ท�าร้ายเขาแค่ไหน แต่คณุเป็น 
คนหน่ึงทีร่กัเขา คณุยังอยู่ตรงน้ี ถ้าไม่สบายใจ 
ก็ยังมีคุณอยู่ 
 พอเขารูส้กึว่า คุณรกัเขามากขนาดน้ี และ 
เชื่อมั่นในตัวเขา การกระทบกระทั่งกันก็น่าจะ 
น้อยลง เพราะเขาได้รูแ้ล้วว่าใครทีม่คีวามหมาย 
กับเขา
 เรื่องหน่ึงที่คุณพ่อเคยบอกเราแล้วเรา 
คิดว่ามันเวิร์กมากก็คือ เรื่องครอบครัว เรื่อง 
คนรกั อย่าใช้เหตผุลในการแก้ไข เพราะเหตผุล 
จะท�าให้เกิดการแพ้ชนะ มคีนผดิคนถูก เธอเป็น 
คนผิด ฉันไม่ผิด เธอต้องขอโทษก่อน ซึ่งไม่ม ี
ใครอยากตกอยู่ในฐานะคนแพ้หรอืคนผดิหรอก  
 เรื่องครอบครัว เรื่องคนรัก ให้ใช้ความรัก 
ในการแก้ไข
 เพราะความรกัท�าให้เราเหน็คณุค่าของกนั 
และกัน และพร้อมจะให้อภัย
 เราเชือ่ว่า คณุท้ังคูจ่ะผ่านไปได้และรกักัน 
มากขึ้น

ท้อฟฟี่  
แบรดชอว์ 

เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ  
ท้อฟฟี่  แบรดชอว์  
(Facebook.com/ 
toffybradshawwriter)  
หรอื ชญานท์ตั วงศ์มณี  
อดีต Communica-
tions Director ของ 
บริษัทพีอาร์เอเจนซี 
ยักษ์ใหญ่ระดับโลก 
ที่ตัดสินใจลาออกจาก 
คอมฟอร์ตโซน มาท�า 
ธุรกิจของตัวเอง  
และตั้งใจจะใช้การเขียน 
เพ่ือท�าให้คนอ่านเก่งขึ้น 
กว่าตัวเขา
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ลาออกดีไหมถ้าไม่มีความสุขในการทํางาน?
ค้นหาปัจจัยเพ่ิม-ลดความสุขกับงานที่ทําอยู่
คณุผูอ้า่นเคยตัง้ค�าถามกบัตวัเองไหมครบั
วา่ ‘อมื นีเ่ราควรจะลาออกจากงานทีก่�าลงั
ท�าอยู่ดีไหมเนี่ย’ 
 ผมเชือ่ว่าหลายท่านก็อาจจะเคยตัง้ค�าถามนี้
กับตวัเองมาก่อน แต่เราจะเอาอะไรมาวัดล่ะว่า 
มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะตัดสินใจ
ลาออก ถ้าเงินมันดี มีความมั่นคง ถึงแม้ว่าจะ
ไม่มีความสุขในการท�างานก็ควรที่จะทนอยู่
ต่อไป จริงไหม
 ตวัผมเองก็คงจะตอบค�าถามนีแ้ทนตัวคุณ
ผู้อ่านไม่ได้นะครับ แต่สิ่งท่ีผมสามารถท�าได้
ก็คือการน�าผลการวิจัยเก่ียวกับตัวแปรต่างๆ 
นานาของความสุขในการท�างานมาเขียนเป็น
ไกด์ไลน์ให้คุณผู้อ่านลองไตร่ตรองกันดูว่า 
มนัถึงเวลาแล้วหรอืยังท่ีควรจะลาออกจากงาน
ประจ�าที่ท�าอยู่สักที

1. เงนิเดอืนไม่ใช่ส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสดุต่อความสขุ
ในการท�างาน
ส�าหรับคุณผู้อ่านท่ีไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใคร 
และไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินจนท�าให้ต้องเป็น
ทุกข์เพราะไม่มีเงินเลย หรือมีเงินไม่พอใช้
ในแต่ละวัน ผลการวิจัยของพวกเราพบว่า 
เงนิเดอืนสามารถซื้อความสุขในการท�างานได้
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จรงิๆ นะครบั ย่ิงเงนิเราเพ่ิมมากข้ึนเท่าไร โอกาส
ที่เราจะตอบว่ามีความสุขจากการท�างานก็ย่ิง
เพ่ิมมากขึ้นเท่าน้ัน ในกรณีที่ทุกสิ่งทุกอย่าง 
เช่น เวลาท่ีต้องใช้อยู่ในออฟฟิศ หรือนิสัย
ของเพ่ือนร่วมงาน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วยนะครับ
 แต่ผลการวิจัยอีกชิ้นหน่ึงท่ีเราพบก็คือ 
เงนิเดอืนของเพ่ือนร่วมงานคนอืน่ๆ สามารถลด
ความสุขจากการได้เงินเดือนขึ้นของเราเกือบ
ทั้งหมด กรณีท่ีเพ่ือนร่วมงานมีอายุพอๆ กัน 
มกีารศกึษาเท่าๆ กัน และมเีพศเดยีวกันกับเรา 
 ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเงินเดือนเราขึ้น 1% 
พร้อมๆ กับการขึน้เงนิเดอืนของคนอืน่ ความสขุ
ที่ได้จากเงินเดือนขึ้นกลับไม่มีค่าอะไรเลย
 ย่ิงกว่านัน้ ถึงแม้ว่าเงนิเดอืนจะซือ้ความสขุ
ในการท�างานของเราได้ แต่ค่าความสุขท่ีมัน
ซื้อให้เราได้นั้นมันช่างน้อยเหลือเกินเวลา
เราน�ามันมาเทียบกับปัจจัยตัวอื่นๆ

2. งานท่ีท�ามีความหมายส�าคัญกว่าเงนิเดอืน
ที่ได้
ปัจจัยท่ีส�าคัญกว่าเงินเดือนที่เราได้รับก็คือ 
ความรู้สึกว่างานที่เราท�าอยู่น้ีมีความหมาย
มากกว่าตัวเราเอง (meaningfulness) 

จากการส�ารวจในอเมริกาโดย Gallup Poll 
พบว่า 30% ของคนท�างานรู้สึกว่างานที่ตัวเอง
ท�าน้ันมีความหมาย (พูดอีกอย่างก็คือ 70% 
ของคนท�างานในอเมรกิาไม่รูส้กึผกูพันกับงาน
ท่ีตัวเองท�า) และการหาความหมายในงาน
ท่ีเราท�าไม่เจอน่ีเอง เป็นตัวส�าคัญท่ีท�าให้คน
เงินเดือนสูงหลายๆ คนกลับรู้สึกไม่พอใจใน
งานที่ตัวเองท�าอยู่
 แล้วความหมายของการท�างานมาจากไหน
อนัน้ีขึน้อยู่กับแต่ละคนนะครบั เราอาจจะมอง
ว่าคนท�างานก่อสร้างไม่มีความสุขจากงาน
ทีเ่ขาท�าเลย แต่ถ้าเขารูส้กึว่าสิง่ท่ีเขาท�าสามารถ
ท�าให้คนอืน่ๆ มคีวามสขุ มบ้ีานดีๆ  อยู่อาศยัได้ 
เขาก็มีความสุขจากงานที่ท�าได้ 

3. การมีเจ้านายที่ดีเป็นศรีกับตัวเอง
อกีปัจจยัหนึง่ก็คอืความสามารถในการท�างาน
ของเจ้านาย (boss competency) พวกเรา
พบว่าการมีเจ้านายท่ีเป็นผู้น�าท่ีดี พูดง่ายๆ 
ก็คอืมีความสามารถในการท�างานที่เราท�าได้ 
หรือ/และเจ้านายของเราโตขึ้นในบริษัทหรือ
องค์กรด้วยฝีมอืของตวัเองล้วนๆ (ไม่ได้มาจาก
การเลียแข้งเลียขาใคร หรือจากการใช้เส้น) 
มีผลต่อความสุขในการท�างานของเรามาก 

47 

ณัฐวุฒิ เผ่าทวี

นักเศรษฐศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์พฤติกรรม 
ณ Warwick Business 
School มหาวิทยาลัย
วอร์วิก ประเทศอังกฤษ 
จะเล่าเรื่องราวและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ความสุข 
และจิตวิทยาของ
ความสุข

THE AUTHOR

STND 08 OPINION proof ple.indd   47 8/30/2560 BE   4:03 PM



 

และการมีเจ้านายท่ีไร้ความสามารถ หรือมี 
ความสามารถท่ีด้อยกว่าเรา ท�าให้ความสุข 
ในการท�างานของเราลดลงมากกว่าการถูกลด 
เงินเดือนเยอะมาก

4. อิสระในการท�างานคือสิ่งท่ีเงินเดือน 
ซื้อไม่ได้
ปัจจัยหลักๆ อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อ 
ความสุขในการท�างานของเราก็คือ ความรู้สึก 
ถึงความมีอิสระทางด้านความคิดในที่ท�างาน  
หรอืความมอีสิระในการวางตารางเวลาท�างาน 
ของตัวเอง (perceived job autonomy)  
ถึงแม้ว่าตามความเป็นจริงแล้วเราอาจจะ 
ไม่ได้มอีสิระในการท�างานอย่างทีค่ดิจรงิๆ ก็ได้ 

5. การมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร และงาน 
ที่มีโอกาสเลื่อนต�าแหน่ง
ปัจจยัทีต่ามมาตดิๆ กันก็คอื การมเีพ่ือนร่วมงาน 
ทีด่ ีและความรูส้กึว่าเรามโีอกาสโตในงานท่ีเรา 
ก�าลังท�าอยู่

 ทีจ่รงิยังมอีกีหลายปัจจยัเลยทีม่ผีลกระทบ 
ต่อความสขุในการท�างานของคนเรา (ยกตวัอย่าง 
เช่น ผู้หญิงมีความสุขในการท�างานมากกว่า 
ผู ้ชาย ยิ่งเรียนสูง ความสุขจากการท�างาน 
ก็อาจจะย่ิงต�า่ ถ้าเทยีบระหว่างคนท่ีมเีงนิเดอืน 
เท่ากัน แต่การศึกษาต่างกัน และเวลาที่เรา 
ใช้ในท่ีท�างานมผีลกระทบด้านลบต่อความสขุ 
ในการท�างาน เป็นต้น) แต่ถ้าให้ผมสรุปกัน 
ตรงนี้ก็คือ ถ้าคุณหาความหมายจากงานที่ 
คุณท�าไม่เจอ หรือถ้าคุณมีเจ้านายที่ห่วยแตก  
หรือถ้าคุณไม่มีอิสระในการท�างานเลย ถึงแม้ 
ว่าคุณจะมีเงินเดือนสูงขนาดไหน งานที่คุณ 
ก�าลังท�าอยู ่นั้นอาจจะไม่ใช่งานที่คุณควร 
จมปลักอยู่กับมันนานเกินไป 
 ชวีติคนเราน้ันสัน้มากนะครบั ถ้าเราจ�าเป็น 
ต้องใช้เวลาเกือบ 70% ของชีวิตที่เรามีใน 
ที่ท�างานล่ะก็ ผมว่าเราเลือกท�าในสิ่งท่ีไม่ได ้
ท�าให้เราต้องทุกข์เพราะความจนมากจนเกินไป  
แต่เป็นสิ่งที่ท�าให้รู ้สึกได้ว่าสิ่งท่ีเราก�าลังท�า 
อยู่นั้นมีความหมายมากกว่าการเอาเงินใส่ 
กระเป๋าตัวเอง จะเป็นกลยุทธ์ท่ีดีกว่าส�าหรับ 
ชวีติของเราทั้งชีวิตนะครับ
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“ถ้าคุณมีเจ้านายที่ห่วยแตก หรือถ้าคุณไม่มีอิสระในการท�างานเลย 
ถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินเดือนสูงขนาดไหน งานที่คุณก�าลังท�าอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่งาน
ที่คุณควรจมปลักอยู่กับมันนานเกินไป”
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ชอบหนังสือ สวนสัตว ์ของ สวุรรณ ีสคุนธา 
ไม่นึกว่าวันหนึ่งจะต้องมาอยู่สวนสัตว์
 อุตส่าห์ตั้งชื่อเอาฤกษ์เอาชัยว่า ‘สวนไผ ่
ร�าเพย’ อยู่ๆ ไปสวนไผ่เร่ิมแสดงตัวตนความ 
เป็นป่าเป็นเขา เรามาทหีลงั มาด้วยการถือสทิธิ 
ครอบครองตามกฎหมาย แต่กฎธรรมชาติที่มี 
อยู่เก่าก่อนก็ยังด�ารงอยู่
 นี่คือบ้านเรา - ถูกต้อง แต่ก็เป็นบ้านของ 
สรรพสัตว์เช่นเดียวกัน
 ไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดว่าจ่ายเงินจบแล้ว  
เราก็เป็นเจ้าข้าวเจ้าของทุกสิ่ง พอรู้ รู้สิว่าโลก 
มีผู้คน โลกมีสิงสาราสัตว์ บนแผ่นดินเดียวกัน  
เราต่างใช้ชีวิตบนพ้ืนท่ีทับซ้อน แบ่งกันบ้าง  
แย่งกันบ้างตามสถานการณ์
 รู้ เข้าใจ และหลายอย่างก็ออกแบบเพ่ือ 
ป้องกันปัญหาไว้ตัง้แต่ต้น เช่น ครวัต้องอยู่แยก 
จากตัวบ้าน เพราะร�าคาญมด จะมากจะน้อย  
เมือ่มอีาหาร มดมาแน่ๆ มาเป็นกองทัพ สกุลยา 
สู ้กับมดน่ะพอมี แต่ไม่ทันมันหรอก ฉะน้ัน 
กันได้ก็กันมันออกไปก่อน เคลียร์เรื่องอาหาร 

ไปเลย สร้างกฎเหล็กว่าจะไม่น�าของกินเข้า 
บ้านเด็ดขาด
 ได้ผล เอาอยู่
 แต่ของแบบนี้ตายใจเมื่อไรก็เจ็บใจทุกที
 วนัดคีนืดนีอนๆ อยูก่ส็ะดุง้ ตวัอะไรยบุยบั 
ไต่ขา เปิดไฟหาสาเหตุ อ้าว มดรมุท้ึงซากจ้ิงจก  
อีกที ซากเขียด ซากแมลง
 บางทีเปิดเป้ออกมา เจอมดเป็นกอง ไม่รู้ 
เข้าไปกินอะไร ขนมนมเนยก็ไม่ลืมท้ิงไว้ หรือ 
มันหนีฝน หาที่อบอุ่นสร้างรวงรัง วางไข่ หรือ 
ระหว่างการเดินทาง เราวางกระเป๋าทิ้งไว้แล้ว 
มคีนท�าน�า้หวานหกใส่ ฯลฯ เอาว่ายามมนัจะมา  
ยามมันจะบุกถึงที่นอน มันก็มาสร้างความ 
เดือดร้อนได้ โดยไม่สนใจว่านี่ดึกดื่นเที่ยงคืน 
แล้วนะจ๊ะ
     
 เรื่องมด ต่อให้เป็นพ่อมด แม่มด เทียบกับ 
ปลวกแล้ว ต้องถือว่าเป็นมวยคนละชั้น ปลวก 
เป็นปัญหาคลาสสกิของคนมีบ้าน ปัญหาระดบั 
อมตะนิรันดร์กาล
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และการมีเจ้านายท่ีไร้ความสามารถ หรือมี 
ความสามารถท่ีด้อยกว่าเรา ท�าให้ความสุข 
ในการท�างานของเราลดลงมากกว่าการถูกลด 
เงินเดือนเยอะมาก

4. อิสระในการท�างานคือสิ่งท่ีเงินเดือน 
ซื้อไม่ได้
ปัจจัยหลักๆ อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อ 
ความสุขในการท�างานของเราก็คือ ความรู้สึก 
ถึงความมีอิสระทางด้านความคิดในที่ท�างาน  
หรอืความมอิีสระในการวางตารางเวลาท�างาน 
ของตัวเอง (perceived job autonomy)  
ถึงแม้ว่าตามความเป็นจริงแล้วเราอาจจะ 
ไม่ได้มอีสิระในการท�างานอย่างทีค่ดิจรงิๆ ก็ได้ 

5. การมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร และงาน 
ที่มีโอกาสเลื่อนต�าแหน่ง
ปัจจยัทีต่ามมาตดิๆ กันก็คอื การมเีพ่ือนร่วมงาน 
ทีดี่ และความรูส้กึว่าเรามโีอกาสโตในงานท่ีเรา 
ก�าลังท�าอยู่

 ทีจ่รงิยังมอีกีหลายปัจจยัเลยทีม่ผีลกระทบ 
ต่อความสขุในการท�างานของคนเรา (ยกตวัอย่าง 
เช่น ผู้หญิงมีความสุขในการท�างานมากกว่า 
ผู ้ชาย ยิ่งเรียนสูง ความสุขจากการท�างาน 
ก็อาจจะย่ิงต�า่ ถ้าเทยีบระหว่างคนท่ีมเีงนิเดอืน 
เท่ากัน แต่การศึกษาต่างกัน และเวลาท่ีเรา 
ใช้ในท่ีท�างานมผีลกระทบด้านลบต่อความสขุ 
ในการท�างาน เป็นต้น) แต่ถ้าให้ผมสรุปกัน 
ตรงน้ีก็คือ ถ้าคุณหาความหมายจากงานที่ 
คุณท�าไม่เจอ หรือถ้าคุณมีเจ้านายที่ห่วยแตก  
หรือถ้าคุณไม่มีอิสระในการท�างานเลย ถึงแม้ 
ว่าคุณจะมีเงินเดือนสูงขนาดไหน งานที่คุณ 
ก�าลังท�าอยู ่นั้นอาจจะไม่ใช่งานที่คุณควร 
จมปลักอยู่กับมันนานเกินไป 
 ชวีติคนเราน้ันสัน้มากนะครบั ถ้าเราจ�าเป็น 
ต้องใช้เวลาเกือบ 70% ของชีวิตที่เรามีใน 
ที่ท�างานล่ะก็ ผมว่าเราเลือกท�าในสิ่งท่ีไม่ได ้
ท�าให้เราต้องทุกข์เพราะความจนมากจนเกินไป  
แต่เป็นสิ่งท่ีท�าให้รู ้สึกได้ว่าสิ่งท่ีเราก�าลังท�า 
อยู่นั้นมีความหมายมากกว่าการเอาเงินใส่ 
กระเป๋าตัวเอง จะเป็นกลยุทธ์ท่ีดีกว่าส�าหรับ 
ชวีติของเราทั้งชีวิตนะครับ
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ชอบหนังสือ สวนสัตว ์ของ สวุรรณ ีสคุนธา 
ไม่นึกว่าวันหนึ่งจะต้องมาอยู่สวนสัตว์
 อุตส่าห์ตั้งชื่อเอาฤกษ์เอาชัยว่า ‘สวนไผ ่
ร�าเพย’ อยู่ๆ ไปสวนไผ่เร่ิมแสดงตัวตนความ 
เป็นป่าเป็นเขา เรามาทหีลงั มาด้วยการถือสทิธิ 
ครอบครองตามกฎหมาย แต่กฎธรรมชาติที่มี 
อยู่เก่าก่อนก็ยังด�ารงอยู่
 นี่คือบ้านเรา - ถูกต้อง แต่ก็เป็นบ้านของ 
สรรพสัตว์เช่นเดียวกัน
 ไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดว่าจ่ายเงินจบแล้ว  
เราก็เป็นเจ้าข้าวเจ้าของทุกสิ่ง พอรู้ รู้สิว่าโลก 
มีผู้คน โลกมีสิงสาราสัตว์ บนแผ่นดินเดียวกัน  
เราต่างใช้ชีวิตบนพ้ืนท่ีทับซ้อน แบ่งกันบ้าง  
แย่งกันบ้างตามสถานการณ์
 รู้ เข้าใจ และหลายอย่างก็ออกแบบเพ่ือ 
ป้องกันปัญหาไว้ตัง้แต่ต้น เช่น ครวัต้องอยู่แยก 
จากตัวบ้าน เพราะร�าคาญมด จะมากจะน้อย  
เมือ่มอีาหาร มดมาแน่ๆ มาเป็นกองทัพ สกุลยา 
สู ้กับมดน่ะพอมี แต่ไม่ทันมันหรอก ฉะน้ัน 
กันได้ก็กันมันออกไปก่อน เคลียร์เรื่องอาหาร 

ไปเลย สร้างกฎเหล็กว่าจะไม่น�าของกินเข้า 
บ้านเด็ดขาด
 ได้ผล เอาอยู่
 แต่ของแบบนี้ตายใจเมื่อไรก็เจ็บใจทุกที
 วนัดคีนืดนีอนๆ อยูก่ส็ะดุง้ ตวัอะไรยบุยบั 
ไต่ขา เปิดไฟหาสาเหตุ อ้าว มดรมุท้ึงซากจิง้จก  
อีกที ซากเขียด ซากแมลง
 บางทีเปิดเป้ออกมา เจอมดเป็นกอง ไม่รู้ 
เข้าไปกินอะไร ขนมนมเนยก็ไม่ลืมทิ้งไว้ หรือ 
มันหนีฝน หาที่อบอุ่นสร้างรวงรัง วางไข่ หรือ 
ระหว่างการเดินทาง เราวางกระเป๋าทิ้งไว้แล้ว 
มคีนท�าน�า้หวานหกใส่ ฯลฯ เอาว่ายามมนัจะมา  
ยามมันจะบุกถึงที่นอน มันก็มาสร้างความ 
เดือดร้อนได้ โดยไม่สนใจว่านี่ดึกดื่นเที่ยงคืน 
แล้วนะจ๊ะ
     
 เรื่องมด ต่อให้เป็นพ่อมด แม่มด เทียบกับ 
ปลวกแล้ว ต้องถือว่าเป็นมวยคนละชั้น ปลวก 
เป็นปัญหาคลาสสกิของคนมบ้ีาน ปัญหาระดบั 
อมตะนิรันดร์กาล

งู ตุ๊กแก ปลวก มด
แมลงเม่า บุ้ง หนู และอ้อน อาย

STND 08 OPINION proof ple.indd   48 8/30/2560 BE   4:03 PM

 

49 

 อยู ่ประเทศเขตร้อนชื้น ย่ิงกับบ้านป่า  
จะนิยมหรือไม่นิยมเสาปูนก็ท�าใจใช้ไปเถอะ  
หรอืไม่ก็เสาเหลก็ไปเลย ก่อนวางเสาต้องเทยา 
กันปลวกโรยก้นหลมุ ฝาผนัง พ้ืนบ้านส่วนไหน 
เป็นไม้ พลาดไม่ได้เด็ดขาดที่ต้องทาน�้ายา 
เคลอืบทุกจุด
 ปลวกเป็นนักท�าลายล้างท่ีมปีระสทิธิภาพ 
อย่างย่ิง พยายามอย่างย่ิง เหนือความคาดหมาย 
อย่างยิ่ง
 คิดจะสู้กับปลวกต้องปล่อยวาง ป้องกัน  
และถ้าเห็นมันมาเมื่อไรก็หาวิธีฆ่า
 เรื่องจะหนีรอดหลุดพ้นแบบเบ็ดเสร็จ 
เด็ดขาดนั้นไม่มี
 มีแค่วันที่มันยังไม่มา แต่ไม่ต้องกังวล  
แค่วางไม้ไว้กับดินวันเดียว ไม้แข็งๆ เลยล่ะ  
รุ่งขึ้นหยิบพลิกดู มันมาแล้ว มันกินไม้ราวกับ 
ชีวิตมีอุดมการณ์เดียวคือกิน จุดยืนชัดเจนคือ 
ท�าลายและท�าลาย
 โกรธมันหรือ? โกรธจนตัวสั่นท่ีบ้านช่อง 
เสียหาย โกรธเกลียดไปก็เปล่าประโยชน์
 อยู่ร่วมกันหรอื? ค�าตอบคอืไม่ คนกบัปลวก 
อยู่ร่วมกันไม่ได้ เจอแล้วต้องฆ่าสถานเดียว
 อยู่บ้านป่า หน้าท่ีหนึ่งในยามว่างคือเดิน 
ส�ารวจโคนเสา พ้ืนผนัง โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน�้า  
ส�ารวจให้ท่ัวว่ามมีนัอยู่หรอืเปล่า ถ้าไม่ม ีวันหลงั 
หาโอกาสส�ารวจตรวจตราดใูหม่ ส�าหรบัปลวก 
แล้ว การนิ่งนอนใจคือหายนะ
 เพียงเผลอไผล ลางร้ายก็เริ่มมาเยือน
 ปลวกดุและดิบเถ่ือนจนบางครั้งน่าข�าว่า 
เออเนอะ พวกมนัช่างตัง้อกตัง้ใจท�างาน ไม่คดิ 
พักผ่อน on vacation กันบ้างเลย
 โชคร้ายว่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้
 งูก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ความหมายนี้

 “พ่ีระวังนะ” เพ่ือนหนุ่มชาวกรุงเตือนผม 
ตัง้แต่แรกท่ีก้าวเท้าลงรถเหยียบพ้ืนดนิสวนไผ่ 
ร�าเพย เมื่อครั้งที่ยังไม่ปลูกบ้าน
 เหมอืนพีอาร์ เหมอืนประชาสมัพันธ์ เข้ามา 
ถึงก็เจองูเลย
 แรกทีเดียวผมไม่เชื่อด้วยซ�้า ตาฝาด 
หรือหวาดระแวงเกินไปหรือเปล่า จิ้งเหลนมั้ง  
กิ้งก่ามั้ง
 อยู่นานวันเริม่เข้าใจว่าของจรงิ อยู่นานวัน 
เริม่ท�าใจว่าคงต้องอยู่กันไปแบบนี ้เพราะเจอง ู
เป็นปกติ เรียกว่าถ้าผ่านไปสักสัปดาห์แล้ว 
ยังหากันไม่เจอนี่มีคิดถึง
 ศึกษารปูพรรณสณัฐานและถามเพือ่นบ้าน 
แล้วได้ความว่า เป็นงูไม่มีพิษ เท่าท่ีเจอเป็น 
เช่นนั้น ท่ีไม่เจอยังไม่รู ้  แต่มีพิษหรือไม่ม ี 

วรพจน์ 
พันธุ์พงศ์ 

นักเขียน นักสัมภาษณ์ 
จะมาเล่าถึงผู้คน ภูเขา 
แม่น�า้ และสิ่งที่พบ
ปะทะในเมืองน่าน 
ซึ่งกลั่นกรองมาจาก
การไปตั้งรกรากใหม่
และใช้ชีวิตในเมืองแห่งนี้

THE AUTHOR

ตวัใหญ่หรอืตวัเลก็ ข้ึนชือ่ว่างยู่อมไม่น่าพิสมยั
 ตกใจจนล้มก็เคย พ้ืนมันเอียงและลื่น  
เจ้าตัวดีนึกจะโผล่ก็พรวดออกมาจากพงหญ้า 
ระยะประชิดตัว
 นอนเปลสบายอารมณ์อยู่ มองไปเจอซีน 
งูกระโดดงับกิ้งก่าบนต้นไม้ก็เคย 
 ฟังเสียงก็เชี่ยวชาญขึ้นตามล�าดับ เสียง 
โอดโอยแบบน้ีนี่มันเขียดโดนงูกินน่ีนา …เดิน
ไปดกู็เห็นเป็นจริง
 ชีวิตคนภูเขา ก่อนจะย่างแต่ละก้าวต้อง 
มองให้ละเอียด ค�่าลง ไฟฉายอย่าให้ห่างกาย  
จะเดินไปทางไหน ส่องให้ดีก่อนเดิน
 มองล่างแล้วอย่าลืมมองบน ต้นไม้มันก็ 
ชอบอยู่ ย่ิงฤดูฝนชื้นๆ งูคงไม่ชอบเปียกแฉะ 
เหมือนกัน สังเกตว่าถ้าฝนตกติดต่อกันนานๆ  
พอหยุดหรือมีแสงแดด มันมักจะปรากฏกาย
 หลกัการของผมคือถ้ามาระยะใกล้ ตไีด้ ตี  
ถ้าถึงขั้นเข้าบ้าน เข้าครัว เข้าห้องน�้า ยังไงก็ 
ต้องตี ปล่อยไว้ไม่ได้ ส่วนถ้าเห็นไกลๆ หรือ 
ในจังหวะไม่มีพิษมีภัย ปล่อยได้ก็ปล่อย  
โดยพ้ืนฐานคอืไม่อยากยุ่งอยู่แล้ว อยากสร้าง 
กติกาแห่งสันติอหิงสาว่าต่างคนต่างอยู่ แต่งู 
คงไม่รู ้เรื่อง ไม่สนใจ บ้านของเราก็คือบ้าน 
ของมันเหมือนกัน ฉะนั้นก็อยู่ๆ กันไป
 ในกรณีมเีหตบุกุรกุคกุคามหนกัข้อ สงคราม
ย่อมปะทุ
 อโหสิกรรมนะ อโหสิกรรมด้วย - บาง 
บทเพลงล่องลอยมาในจังหวะด้ามจอบฟาด 
แรงๆ ลงร่างเรียวยาว
 ตกกลางคนืบางครัง้เก็บไปฝัน และกลางวนั 
แสกๆ บ่อยหนมองเห็นกิ่งไม้เป็นงู
 กายเราท�าร้ายต่อกัน ในใจย่อมหวั่นไหว
 ทางแก้นอกจากการฆ่าคือท�าความสะอาด 
รอบบริเวณบ้าน หมั่นคอยตัดหญ้า และหา 
จังหวะก่อไฟจุดนั้นจุดนี้ แสดงอาณาเขตคน
 คิดเอาเองว่า ถ้ามันรู้ว่ามีคน มีเจ้าของ  
มันก็คงไม่อยากปะทะเท่าไร
 ใช่, ใครจะอยากเสยีเลือดเสียเน้ือ ช่างภาพ 
สตัว์ป่าคนปากช่องเคยเล่าว่า แม้เป็นแผลเพียง 
เล็กน้อย เสือก็ใช้ชีวิตล�าบาก เป็นไปได้ มันจะ 
เลี่ยงการปะทะอย่างถึงที่สุด ยกเว้นในวิถีของ 
สัตว์ผู้ล่า เมื่อหิวก็ต้องหาอาหาร
 ผมค้อมหวัให้ - เสอือย่างเขาย่อมเข้าใจเสอื

 เดาว่างไูม่ได้อยากเข้าบ้าน ทีเ่ข้าคงเข้าใจผดิ 
หรือตัดสินใจผิด ตุ๊กแกต่างหากที่ไม่รู้ว่าท�าไม 
ตอนไม่มีบ้านคนก็อยู่บนต้นไม้ พอบ้านเสร็จ  
มันมาทันที
 มีตัวที่หนึ่ง ก็มีตัวที่สอง สาม สี่… ราวกับ 

ว่าถ้าใครเจออะไรดีๆ ก็โทรเรียกกัน
 หน้าตาเป็นปัญหาของตุก๊แก จติใจเบือ้งลกึ 
หรอืเน้ือแท้ตวัตนเป็นแบบไหนไม่รูแ้หละ แต่แม้ 
ไม่ต้องท�าโพล ก็ฟันธงได้ว่า ใครเหน็ ใครก็กลวั  
ก็เกลียด
 ทั้งที่มันไม่ได้มาท�าอะไรให้เลย
 โอเค เรื่องขี้ก็ไม่ใช่ขี้ๆ มีปัญหาน้ีอยู่จริง  
(แปลกซะด้วยว่าขีท้ีเ่ก่าทกุท ีอยากตะโกนบอก 
มันว่าบ้านคนนะเว้ย ไม่ใช่ส้วม) เพื่อนคนหนึ่ง 
เคยบอกว่าหน้าตาก็ง้ันๆ ถามว่าชอบไหม  
ก็ไม่ชอบ แต่ไม่กลัว ไม่เกลียด ที่รังเกียจและ 
ทนไม่ได้เลยคอื ข้ี ท้ิงบ้านไปนานๆ นีเ่ลอะเทอะ 
เปรอะเปื้อนมาก ทั้งจากจิ้งจกและตุ๊กแก
 ต้นฤดูฝน ตุ ๊กแกจะร่าเริงมาก เพราะ 
แมลงเม่าเยอะ เรียกว่าบินมาป้อนถึงปาก
 ผ่านฝนผ่านหนาวมาไม่น้อย ผมพบว่า 
ฝนแรกท่ีน่านคือแรงดึงดูดที่มีแสนยานุภาพ 
สงูมาก แมลงเม่านับล้านๆ หลายร้อยหลายพัน 
ล้านตัวบินเต็มฟ้า ตรงไหนมีไฟ ย่ิงเป็นจุด 
ยุทธศาสตร์ส�าคัญ ถนนไฮเวย์เต็มไปด้วย 
แมลงเม่า ฝนพร�าๆ แมลงเม่าบินว่อนเป็น 
เม็ดฝน ท่ีบ้าน เพียงจะเปิดไฟกินข้าวมื้อค�่า  
โดนกองทัพแมลงเม่าโจมตี กินไม่ได้ ต้องปิด 
และจิ้มจุ่มกันในความมืด
 หนีเข้าห้องนอน เพียงกดโทรศัพท์มือถือ 
ดูเวลา ฝูงแมลงเม่าพุ่งเข้ามาหน้าจอเรืองแสง 
ทันที
 ยังดว่ีามนัมาแค่สองสามวัน จากน้ันก็คล้าย 
หายสาบสูญไปจากโลก
 หากเป็นความรัก วิถีแมลงเม่าคล้ายคน 
หลอกให้รัก พอเริ่มหลงใหลแล้วเขาก็จากลา
 คล้ายบุง้ บุง้ขนด�าขลบิขาวขยับยืดๆ หดๆ  
ยั้วเยี้ยตามต้นไม้ เดินไปไหนก็เจอ ไม่ระวังพอ 
ก็ปลวิมาตดิเสือ้ คนัและน่าขยะแขยง แต่เพียง 
สองสามวันหลังฝนแรก บุ้งก็หายไปเหมือน 
แมลงเม่า หายไปคล้ายไม่เคยมีอยู ่ ไม่มี  
มองหายังไงก็ไม่ม ีจนกว่าฤดฝูนหน้าจะกลบัมา

 บุ้งและแมลงเม่าเลือกเดือนฤดู แต่หนู 
ไม่เลอืก
 หนมูาตอนผมไม่อยู่บ้านหลายวัน กลบัมา 
เปิดประตแูล้วผงะ ข้าวของกระจยุกระจาย เหมน็ 
ซากสตัว์ กองทัพมด ขีห้น ูไหนจะขีจ้ิง้จก ตุก๊แก
 บ้านช่องมิดชิด มันเข้ามาได้ยังไง? มอง 
มุ้งลวดที่เป็นรูโหว่ใต้หลังคาก็พลันตาสว่าง
 ค่อยๆ รือ้เก็บฟูกหมอน เสือ้ผ้า และในท่ีสดุ 
ก็ได้สบตากับมัน
 ตัวแม่พยายามประคับประคองลูก บ้าง 
หล่นกลิง้ และว่ิงล้มลกุคลกุคลาน พยายามหนี
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ปลายเดือนที่แล้ว นักวิจัยจากทั่วโลกราวๆ 
100 คน แห่กนัไปประชมุทีบ่อสตนัดว้ยเรือ่ง
ส�าคัญยิ่งยวด
 นัน่ก็คอื พวกเขาจะ ‘กอบกู้โลก’ ได้อย่างไร
 ใครๆ ก็คงรู้กันอยู่นะครับว่า โลกของเรา 
ก�าลังตกอยู่ในวิกฤตสิ่งแวดล้อมขนานใหญ ่
ถึงระดับที่อาจเกิดการสูญพันธ์ุใหญ่ครั้งที่ 6  
ในประวัติศาสตร์ 4,500 ปีของโลก จนหลาย 
คนบอกว่า เราก�าลังก้าวเข้าสู ่ยุคท่ีเรียกว่า  
‘Anthropocene Epoch’ หรือยุคที่เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงในระดับมหึมาระดับยุคทาง 
ธรณีวิทยา - ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจาก 
น�้ามือมนุษย์
 แล้วจะท�าอย่างไรดี?
 สิง่ท่ีนกัวิจยัและนกัวทิยาศาสตร์มาประชมุ 
กันที่บอสตัน ก็คือพวกเขาก�าลังหาหนทาง 
ป้องกันโลกจากหายนะท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อน 
ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Solar Geoengineering
 คุณเคยได้ยินค�าว่า Geoengineering  
มาก่อนไหมครับ?
 ค�านี้หมายถึงการที่มนุษย์เข้าไป ‘รบกวน’  
(ม ีintervention) โดยจงใจ ในสเกลขนาดใหญ่ 

มหึมากับระบบภูมิอากาศของโลก โดยมี 
เป้าหมายเพ่ือท่ีจะขดัขวางภาวะโลกร้อน บางที 
ก็เรยีกว่า Climate Engineering หรอื Climate  
Intervention
 จริงอยู ่หลายคนบอกว่าการที่โลกมัน 
ร้อนขึ้นในยุคน้ีก็เกิดจากกระบวนการ Geo- 
engineering ของมนุษย์ โดยท่ีมนุษย์ไม่รู้ตัว 
น่ันแหละ ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
หลายๆ ชนิดขึน้ไปในชัน้บรรยากาศ จนกระท่ัง 
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในแบบ 
ท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ Geoengineering  
ท่ีเราก�าลังพูดถึงกันอยู่น้ี คือเร่ืองของการ 
เปลี่ยนแปลงท่ี ‘ใหญ่’ ปานกัน แต่ว่าเป็นไป 
ในทิศทางตรงกันข้าม
 หลายคนอาจคิดว่า Geoengineering เป็น 
เรื่องใหม่ แต่ที่จริงแล้วต้องบอกว่ามันนับย้อน 
กลับไปได้ถึงปี 1841 โน่นเลยนะครับ ตอนนั้น 
นักอุตุนิยมวิทยาอย่าง เจมส์ พอลลาร์ด เอสปี  
(James Pollard Espy) ได้เสนอว่า เรา (หมายถึง 
คนอเมริกัน) ควรจะท�าให้เกิดฝนตกมากขึ้น  
ด้วยการเผาป่าในแถบแอปพาเลเชียน (ซ่ึง 
จรงิๆ เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ยาวเฟื้อยหลาย 

ดัดแปลงโลกทั้งใบ
เพ่ือรับใช้มนุษย์

สายตาแม่หนูตระหนก ขณะท่ีผมโกรธตัวสั่น  
คว้าไม้จะตี มันก่ึงวิ่งก่ึงหอบลูกพุ่งตะกุยสวน 
ออกประตู
 ‘อ้อน’ แมวเพศเมียวัยสี่เดือนรออยู่แล้ว  
มนัว่ิงไล่และงบัลกูหนเูตม็ปาก วางเขีย้วให้มัน่  
แล้วเดินอาดๆ คาบไปฝากเพ่ือน ‘อาย’ แมว 
เพศผู้วัยเดียวกัน
 ไม่มีหนูแม่ลูกในห้อง แต่คนเป็นเจ้าของ 
ต้องใช้เวลาอีกนานในการปัดกวาด ช�าระซาก 
สิ่งโสโครก ใจส่ันด้วยโกรธเกลียดเย็นลง  
และบางขณะเห็นใจหัวอกแม่  สงสารลูกสัตว์ 
บอบบางยังไม่หย่านม แต่คนกับหนู เราอยู ่
ร่วมบ้านกันไม่ได้
 อาจจะได้ช่วงหน่ึง ถ้าคนไม่อยู่ ถ้าอ้อน 
กับอายไม่เห็น
 คนมา แมวมา บรรดาหนูๆ ก็ต้องไป
 ไปไหนไม่รู้ เอาชีวิตรอดไหมก็ไม่รู้ แต่เรา 
อยู่ร่วมกันไม่ได้
 หนรู้ายกาจท่ีสุด ตอนเราเจอ ตอนมนัเข้ามา 
ใกล้ๆ เข้ามาอยู่ร่วมห้อง ร่วมบ้าน เหมือนบุ้ง  
แมลงเม่า มด ปลวก งู ตุ๊กแก พอจัดการให้ 
ผ่านไป สวนไผ่ร�าเพยค่อยกลบัมาร่มเยน็สขุสงบ
 สุขสงบในนาทีนี้ วันนี้ และแน่นอนว่าวัน
ต่อๆ ไปก็จะเผชิญกับสรรพสัตว์อีก บางทีเป็น
ปัญหาเล็กๆ และบางทีก็สร้างเร่ืองน่าปวดหัว  
ใช้เวลาแก้ไขหลายวัน เสียเงิน เสียอารมณ ์ 
ค�าว่าจบไม่มี ค�าว่าสุขสมบูรณ์ไม่มี มันวนๆ  
เวียนๆ เข้าๆ ออกๆ คล้ายลมหายใจ
 เตรียมตัวและท�าใจไว้เลยว่าถ้ามีปัญหา 
ก็แก้ ไม่ต้องตืน่เต้นตกใจ ตัง้สตแิละแก้ไปตาม 
เหตุปัจจัย ไม่มีหรอกความสุขอันเป็นนิรันดร์
 ตุ๊กแก งู ปลวก มด แมลงเม่า บุ้ง หนู  
บอกผมว่าเราไม่อยู่ เขาก็อยู่ เราไม่ใช้ เขาก็ใช้
โต๊ะเก้าอี้ไม้ ถ้าเฝ้าไว้ตลอด ปลวกมากินไม่ได้ 
หรอก งูไม่มา หนูไม่มี บ้าน - ถ้าหลังใหญ ่
เกินกว่าร่างกายกว้างคบืยาววา เราดแูลรกัษา 
ไม่ทัว่ ในความหมายหนึง่คอืเราไม่ได้เฝ้าระวัง  
ไม่ได้อยู่ตลอดเวลา อย่างที่กล่าวแล้ว เมื่อเรา 
ไม่ใช้ สัตว์ก็ใช้ เราไม่อยู่ สัตว์ก็อยู่
 ว ่าไปมันก็แฟร์ดี ก็ในเมื่อเราไม่แคร์  
ไม่ดูแลรักษา คนอื่นก็อาจฉวยคว้าเอาไป
 เราไม่อยู่ เขาก็เข้ามาอยู่ เราไม่เอา เขาก็เอา  
เราไม่โอบกอด เขาก็บัน่เซาะ ช่วงชงิ ครอบครอง
 แม้แต่อ้อนกับอาย (on ’n eye) ที่เป็น 
สัตว์เลี้ยง เราก็ควบคุมก�าหนดไม่ได้ทุกเรื่อง
 ก�าหนดได้น้อยมากเลยด้วยซ�้า
 หรือน่ีคือความท้าทาย หรือน่ีคือกลไกที่ 
เคลื่อนขับให้เราหลับและตื่นด้วยความหวัง  
ด้วยแรงพลังที่พร้อมจะเดินไปข้างหน้า
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ปลายเดือนที่แล้ว นักวิจัยจากทั่วโลกราวๆ 
100 คน แหก่นัไปประชมุทีบ่อสตนัดว้ยเรือ่ง
ส�าคัญยิ่งยวด
 นัน่ก็คอื พวกเขาจะ ‘กอบกู้โลก’ ได้อย่างไร
 ใครๆ ก็คงรู้กันอยู่นะครับว่า โลกของเรา 
ก�าลังตกอยู่ในวิกฤตสิ่งแวดล้อมขนานใหญ ่
ถึงระดับที่อาจเกิดการสูญพันธ์ุใหญ่ครั้งที่ 6  
ในประวัติศาสตร์ 4,500 ปีของโลก จนหลาย 
คนบอกว่า เราก�าลังก้าวเข้าสู ่ยุคท่ีเรียกว่า  
‘Anthropocene Epoch’ หรือยุคที่เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงในระดับมหึมาระดับยุคทาง 
ธรณีวิทยา - ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจาก 
น�้ามือมนุษย์
 แล้วจะท�าอย่างไรดี?
 สิง่ท่ีนักวจิยัและนักวทิยาศาสตร์มาประชมุ 
กันท่ีบอสตัน ก็คือพวกเขาก�าลังหาหนทาง 
ป้องกันโลกจากหายนะท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อน 
ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Solar Geoengineering
 คุณเคยได้ยินค�าว่า Geoengineering  
มาก่อนไหมครับ?
 ค�านี้หมายถึงการที่มนุษย์เข้าไป ‘รบกวน’  
(ม ีintervention) โดยจงใจ ในสเกลขนาดใหญ่ 

มหึมากับระบบภูมิอากาศของโลก โดยมี 
เป้าหมายเพ่ือท่ีจะขดัขวางภาวะโลกร้อน บางที 
ก็เรยีกว่า Climate Engineering หรอื Climate  
Intervention
 จริงอยู ่หลายคนบอกว่าการที่โลกมัน 
ร้อนขึ้นในยุคน้ีก็เกิดจากกระบวนการ Geo- 
engineering ของมนุษย์ โดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัว 
น่ันแหละ ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
หลายๆ ชนิดขึน้ไปในชัน้บรรยากาศ จนกระท่ัง 
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในแบบ 
ท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ Geoengineering  
ที่เราก�าลังพูดถึงกันอยู่น้ี คือเร่ืองของการ 
เปลี่ยนแปลงที่ ‘ใหญ่’ ปานกัน แต่ว่าเป็นไป 
ในทิศทางตรงกันข้าม
 หลายคนอาจคิดว่า Geoengineering เป็น 
เรื่องใหม่ แต่ที่จริงแล้วต้องบอกว่ามันนับย้อน 
กลับไปได้ถึงปี 1841 โน่นเลยนะครับ ตอนนั้น 
นักอุตุนิยมวิทยาอย่าง เจมส์ พอลลาร์ด เอสปี  
(James Pollard Espy) ได้เสนอว่า เรา (หมายถึง 
คนอเมริกัน) ควรจะท�าให้เกิดฝนตกมากขึ้น  
ด้วยการเผาป่าในแถบแอปพาเลเชียน (ซ่ึง 
จรงิๆ เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ยาวเฟื้อยหลาย 

ดัดแปลงโลกทั้งใบ
เพ่ือรับใช้มนุษย์

สายตาแม่หนูตระหนก ขณะท่ีผมโกรธตัวสั่น  
คว้าไม้จะตี มันก่ึงวิ่งก่ึงหอบลูกพุ่งตะกุยสวน 
ออกประตู
 ‘อ้อน’ แมวเพศเมียวัยสี่เดือนรออยู่แล้ว  
มนัว่ิงไล่และงบัลกูหนเูตม็ปาก วางเขีย้วให้มัน่  
แล้วเดินอาดๆ คาบไปฝากเพ่ือน ‘อาย’ แมว 
เพศผู้วัยเดียวกัน
 ไม่มีหนูแม่ลูกในห้อง แต่คนเป็นเจ้าของ 
ต้องใช้เวลาอีกนานในการปัดกวาด ช�าระซาก 
สิ่งโสโครก ใจสั่นด้วยโกรธเกลียดเย็นลง  
และบางขณะเห็นใจหัวอกแม่  สงสารลูกสัตว์ 
บอบบางยังไม่หย่านม แต่คนกับหนู เราอยู ่
ร่วมบ้านกันไม่ได้
 อาจจะได้ช่วงหน่ึง ถ้าคนไม่อยู่ ถ้าอ้อน 
กับอายไม่เห็น
 คนมา แมวมา บรรดาหนูๆ ก็ต้องไป
 ไปไหนไม่รู้ เอาชีวิตรอดไหมก็ไม่รู้ แต่เรา 
อยู่ร่วมกันไม่ได้
 หนรู้ายกาจทีส่ดุ ตอนเราเจอ ตอนมนัเข้ามา 
ใกล้ๆ เข้ามาอยู่ร่วมห้อง ร่วมบ้าน เหมือนบุ้ง  
แมลงเม่า มด ปลวก งู ตุ๊กแก พอจัดการให้ 
ผ่านไป สวนไผ่ร�าเพยค่อยกลบัมาร่มเยน็สขุสงบ
 สุขสงบในนาทีนี้ วันนี้ และแน่นอนว่าวัน
ต่อๆ ไปก็จะเผชิญกับสรรพสัตว์อีก บางทีเป็น
ปัญหาเล็กๆ และบางทีก็สร้างเร่ืองน่าปวดหัว  
ใช้เวลาแก้ไขหลายวัน เสียเงิน เสียอารมณ ์ 
ค�าว่าจบไม่มี ค�าว่าสุขสมบูรณ์ไม่มี มันวนๆ  
เวียนๆ เข้าๆ ออกๆ คล้ายลมหายใจ
 เตรียมตัวและท�าใจไว้เลยว่าถ้ามีปัญหา 
ก็แก้ ไม่ต้องตืน่เต้นตกใจ ตัง้สตแิละแก้ไปตาม 
เหตุปัจจัย ไม่มีหรอกความสุขอันเป็นนิรันดร์
 ตุ๊กแก งู ปลวก มด แมลงเม่า บุ้ง หนู  
บอกผมว่าเราไม่อยู่ เขาก็อยู่ เราไม่ใช้ เขาก็ใช้
โต๊ะเก้าอี้ไม้ ถ้าเฝ้าไว้ตลอด ปลวกมากินไม่ได้ 
หรอก งูไม่มา หนูไม่มี บ้าน - ถ้าหลังใหญ ่
เกินกว่าร่างกายกว้างคบืยาววา เราดแูลรกัษา 
ไม่ทัว่ ในความหมายหนึง่คอืเราไม่ได้เฝ้าระวงั  
ไม่ได้อยู่ตลอดเวลา อย่างที่กล่าวแล้ว เมื่อเรา 
ไม่ใช้ สัตว์ก็ใช้ เราไม่อยู่ สัตว์ก็อยู่
 ว ่าไปมันก็แฟร์ดี ก็ในเมื่อเราไม่แคร์  
ไม่ดูแลรักษา คนอื่นก็อาจฉวยคว้าเอาไป
 เราไม่อยู่ เขาก็เข้ามาอยู ่เราไม่เอา เขาก็เอา  
เราไม่โอบกอด เขาก็บัน่เซาะ ช่วงชงิ ครอบครอง
 แม้แต่อ้อนกับอาย (on ’n eye) ที่เป็น 
สัตว์เลี้ยง เราก็ควบคุมก�าหนดไม่ได้ทุกเรื่อง
 ก�าหนดได้น้อยมากเลยด้วยซ�้า
 หรือน่ีคือความท้าทาย หรือน่ีคือกลไกที่ 
เคลื่อนขับให้เราหลับและตื่นด้วยความหวัง  
ด้วยแรงพลังที่พร้อมจะเดินไปข้างหน้า
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พันกิโลเมตร) ฟังแบบน้ี หลายคนอาจรู้สึก 
ทะแม่งๆ เพราะเผาป่าแล้วจะมีฝนได้ยังไง
 แต่คุณเจมส์ พอลลาร์ด เอสปี น่ี เขาได้ 
ชื่อว่าเป็น The Storm King หรือเจ้าแห่งการ 
ก่อพายุ เขาคดิโน่นน่ันนีอ่อกมาเป็นทฤษฎีพายุ 
และปรชัญาพายหุลายอย่าง โดยเฉพาะหนงัสอื  
The Philosophy of Storms ของเขานี่ ถือว่า 
ได้รบัความนยิมอย่างย่ิง ซึง่เขาก็อธิบายไว้อย่าง 
พิสดารในหนังสือเล่มนี้นี่แหละครับ ว่าท�าไม 
การเผาป่าในแถบแอปพาเลเชยีนแล้วจะท�าให้ 
ฝนตก โชคดีที่ไม่มีใครท�าตาม แต่ก็ถือได้ว่า 
เป็นร่องรอยแรกของ ‘แนวคิด’ ท่ีจะเปลีย่นแปลง 
โลกขนานใหญ่ เพ่ือให้โลกเปลี่ยนและก่อให้ 
เกดิสภาวะที่ดีงามน�ามารับใช้มนุษย์ได้
 มาถึงยุคปัจจุบันนี้ Geoengineering  
ท่ีหลายฝ่ายเสนอกันอยู่น้ัน มันมีเป้าหมาย 
เดยีวกันนะครบั คอืลดภาวะโลกร้อน แต่วิธีการ 
มีอยู่ด้วยกันสองอย่างใหญ่ๆ
 อย่างแรกก็คือ – สิ่งท่ีท�าให้โลกร้อนคือ 
อะไรครับ ก็คือแสงอาทิตย์ใช่ไหม ดังนั้น 
ถ้าหากเราจัดการกับแสงอาทิตย์ได้อย่างที ่
เรียกว่า Solar Radiation Management  
หรือ SRM (ซึ่งก็คือ Solar Geoengineering  
ที่นักวิทยาศาสตร์ไปประชุมกันที่บอสตัน 
นั่นแหละครับ) ก็น่าจะท�าให้โลกลดความร้อน 
ลงไปได้เหมือนกัน
 ค�าถามคือ – แล้วจะท�าอย่างไร?
 เทคนิคที่มีการเสนอกันน้ันมีหลายแบบ  
เช่น การท�าให้แสงอาทติย์ไม่ส่องมาทีโ่ลกมาก 
เหมือนที่เป็นอยู่ หรือไม่ก็ท�าให้ชั้นบรรยากาศ 
หรือพื้นผิวโลกเอง สะท้อนแสงอาทิตย์ออกไป 
ให้ได้มากที่สุด วิธีการก็มีอย่างเช่น
 • ถ้าเป็นท่ีระดับพ้ืนผิวโลก ก็อาจใช้วัสด ุ
ท�าหลังคาที่มีสีอ่อน, พยายามเปลี่ยนสีของ 
มหาสมุทรให้เป็นสีอ่อนลง รวมไปถึงการเพาะ 
ปลูกพืชที่สะท้อนแสง
 • ถ้าเป็นในระดับชั้นบรรยากาศโทร- 
โพสเฟียร์ ก็อาจใช้วิธีฉีดพ่นน�้าทะเลขึ้นไป 
ที่เมฆ ซึ่งจะท�าให้เมฆสะท้อนแสงได้มากข้ึน  
เพราะว่ามผีลกึเกลอืไปอยู่บนน้ัน เรยีกวิธีการน้ี 
ว่า Marine Cloud Brightening ซึ่งคาดว่าจะ 
ลดอณุหภูมโิลกลงได้ราว 0.5-1.5 องศาเซลเซยีส
 • ในชัน้บรรยาการท่ีสูงข้ึนไปอกี ก็อาจผลติ 
สารจ�าพวกแอโรซอล (Aerosol) ท่ีมคีณุสมบตัิ 
สะท้อนแสง (เช่น Sulfate Aerosols ในชั้น 
บรรยากาศสตราโทสเฟียร์) เอาขึน้ไปไว้บนนัน้  
ก็จะท�าให้แสงอาทิตย์ตกลงมาถึงพ้ืนโลก 
น้อยลง
 • ในระดับอวกาศ อาจจะใช้กระจกหรือ 

กลุ่มฝุ่นอวกาศอะไรบางอย่างไปขัดขวางแสง 
อาทิตย์
 ซึ่งวิธีคิดท้ังหมดนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า 
เป็นวิธีที่ไม่เก่ียวข้องอะไรกับการลดก๊าซ 
เรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศเลย แถมท�าๆ กัน
ไปน่ะ ยังไม่รูเ้ลยว่าจะเกิดผลข้างเคยีงอย่างไรบ้าง
 ดงันัน้จงึเกดิวิธีการท่ีมฐีานคดิอกีแบบหน่ึง 
นั่นคือการพยายามลดคาร์บอนไดออกไซด์  
(หรือ Carbon Dioxide Removal) ซึ่งไม่ใช่แค่ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างที่  
(พยายาม) ท�าๆ กันอยู่นะครบั แต่ใช้วิธีในสเกล 
ใหญ่มหึมาหลายอย่าง เช่น
 • สร้างสิง่ท่ีเรยีกว่า Terra Preta ซึง่แปลว่า  
Black Soil หรือ ‘ดินด�า’ เป็นดินแบบที่พบใน 
แอ่งแอมะซอน (เขาเรียกว่า Amazon Dark  
Earth) พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นดินที่มีคาร์บอนอยู่ 
ในน้ันมากมายมหาศาล วธีิการท�า Terra Preta 
มีรายละเอียดของมัน แต่หลักการก็คือการกัก 
คาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในดินหรือในรูปของ 
ของแขง็ ซึง่ก็ต้องท�ากันในปรมิาณมหมึามากๆ  
ถึงจะได้ผล
 • ดักจับคาร์บอนจากอากาศด้วยวิธีต่างๆ  
เพ่ือเอาคาร์บอนไดออกไซด์แยกออกมา แล้ว
ค่อยปล่อยอากาศกลับไปเหมือนเดิม
 • การปลูกป่าในระดับใหญ่ท่ัวโลก (หรือ 
บางท่ีก็ถึงขั้นเสนอให้คนอพยพออกจาก 
เขตร้อนไปเลย ให้ไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น ไม่อยู่ใน 
เขต Green Belt) ซึ่งจะท�าให้เกิดการดูดซับ 
คาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
 • การท�าอะไรต่อมิอะไรกับมหาสมุทร  
ซึง่มตีัง้แต่การเทสารบางอย่างลงไป อนัจะท�าให้ 
มหาสมุทรดักจับคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น  
จนกระทั่งถึงการปล่อยหุ่นยนต์จิ๋วลงไปใน 
ทะเล เพ่ือให้มันไปก�าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ 
อีกทีหนึ่ง
 แต่ก็อีกนั่นแหละครับ ต่อให้เป็นวิธีท่ี 
ต้องการจะลดปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์ ก็ยัง 
เกิดเสียงวิจารณ์กันอยู่ดี ว่าท่ีท�าๆ กันไปน่ะ  
เป็นไปเพราะต้องการจะลดภาวะโลกร้อน  
แต่เราก็ไม่รูจ้รงิๆ ว่าแต่ละวิธีจะก่อปัญหาใหม่ 
อย่างไรบ้างหรือเปล่า
 Geoengineering นัน้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหน 
ก็ตาม คือการ ‘ดัดแปลงภูมิอากาศ’ หรือ  
Modify the Climate ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น 
จึงเป็นการท�าในระดับใหญ่ (Large Scale)  
ที่นอกจากจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลแล้ว  
ผลกระทบยงัไม่ได้กระทบกับคนในประเทศใด 
ประเทศหน่ึงเท่าน้ัน แต่กระทบเป็นวงกว้างมากๆ
 ค�าถามส�าคญัท่ีเกิดขึน้กับ Geoengineering  

ก็คือ มนุษย์น้ัน ‘มีสิทธิ’ ท่ีจะไปเปลี่ยนแปลง 
สภาพอากาศโดยจงใจหรอืเปล่า และถ้าท�าได้  
จะท�าได้ในเง่ือนไขใดบ้าง ตวัอย่างเช่น ควรจะ 
ท�าเพ่ือ Minimize ภาวะโลกร้อน หรือท�าเพื่อ  
Optimize ภมูอิากาศ ซึง่สองอย่างนีไ้ม่เหมอืนกัน  
อย่างหน่ึงเป็นไปเพ่ือบรรเทาผลกระทบ แต่อกี 
อย่างหน่ึงคอืไปไกลถึงขัน้ท�าให้โลกมภูีมอิากาศ 
ทีเ่หมาะสมต่อการด�ารงอยู่ของมนษุย์และสตัว์  
(ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์) เป็นต้น
 บางคนวิจารณ์ Geoengineering ด้วย 
แนวคิดแบบเดียวกับ GMO หรือพืชตัดแต่ง 
พันธุกรรมน่ันแหละครับ คือมนุษย์มีสิทธิท�า 
แบบนี้ได้จริงหรือ มันจะไม่ก้าวก่าย ‘งานของ 
พระเจ้า’ หรอกหรือ แต่บางคนก็ตั้งค�าถามว่า  
เราไม่มโีอกาส ‘ทดลอง’ กับ Geoengineering  
มากนักนะครับ เพราะว่ามันมีขนาดใหญ่มาก  
การทดลองกับสเกลเล็กๆ ไม่น่าจะท�าให้รู้ผล 
ครอบคลุมได้ท้ังหมด ดังนั้นการเริ่มลงมือท�า  
Geoengineering ทั้งหลาย จึงเท่ากับเป็น 
การ ‘ทดลอง’ ทั้งสิ้น
 นอกจากนี้  เรายังไม่รู ้ เลยว่ามันจะม ี
ประสทิธิภาพจรงิเหมอืนท่ีคดิไหม ตวัอย่างเช่น 
การใส่ ‘ปุ๋ยเหล็ก’ (Iron Fertilization) ลงไปใน 
ทะเล ในบรเิวณทีม่ธีาตเุหลก็ต�า่ เหลก็เป็นธาต ุ
ที่จ�าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง มัน 
ละลายในน�า้ทะเลได้น้อย ท�าให้ในทะเลหลายท่ี 
มีเหล็กในรูปท่ีแพลงก์ตอนเอาไปใช้ได้จ�ากดั  
การใส่ ‘ปุย๋เหลก็’ จงึท�าไปเพราะคาดหมายจะ 
ให้แพลงก์ตอนสงัเคราะห์แสงมากขึน้ ซึง่แปลว่า
มันจะจับคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นด้วย  
แต่ปรากฏว่าคาร์บอนในชั้นบรรยากาศไม่ได้ 
ลดลงมากนกั เพราะพอแพลงก์ตอนตาย มนัก็ 
ปล่อยคาร์บอนกลับขึ้นไปน่ันแหละ ไม่ได้พา 
คาร์บอนตกจมลงไปก้นทะเลเหมือนที่คิดไว ้
ในทฤษฎี
 ด้วยเหตุนี้ เรื่องของ Geoengineering  
จงึเป็นเรือ่งท�านอง ‘ปากเหว’ มาก คอืเหมอืนกับ 
มนุษยชาติก�าลังจะพลัดหล่นลงไปในเหว 
แห่งภาวะโลกร้อนแล้ว แต่ก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้  
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เท่าไร เพราะไม่รู้จริงๆ ว่าผลลัพธ์ของการฉุด 
จะเป็นอย่างไร ฉดุขึน้ไปกระทบืซ�า้แล้วโยนเรา 
ลงเหวเหมือนเดิมหรือเปล่า
 ดงัน้ันการถกเถียงเรือ่ง Geoengineering  
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ตอนนี้เป็นต้นไป 

โตมร ศุขปรีชา

นักเขียนที่รอบรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ที่
เกีย่วพันกบัสถานการณ์ 
สังคม วัฒนธรรม 
ในหลากหลายมิติ
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ทันทีที่ปล่อยภาพโปรโมตและตัวอย่างแรก
ของ เพ่ือน..ที่ระลึก ออกมา ความสนใจของคน 
สว่นใหญพุ่่งไปที ่วกิฤตตม้ย�ากุง้ ตกึรา้ง และผ ีแต่  
THE STANDARD พุ่งความสนใจไปที่ บี-น�้ำทิพย์  
จงรัชตวิบูลย์ นางเอกของเรื่อง ที่ตัดสินใจก้าว 
ออกจากคอมฟอร์ตโซนในโลกของละคร พิธีกร  
และเวทีเดินแบบ เพ่ือก้าวสู่โลกของศาสตร์การ 
แสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในชีวิต
 เราชวนเธอมาคุยทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ  
เพ่ือเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังและชีวิตจริง  
ทัง้ความเชือ่เรือ่งผ ีการแสดง เพ่ือน และความรกั 
ซึ่งหลายสิ่งที่เธอเพ่ิงค้นพบ ท�าให้เรารู้ว่าแม้แต ่
ผู้หญิงแกร่งที่ดู ‘สตรอง’ และ ‘แซ่บ’ อย่างเธอ 
ก็ยังมีมุมที่อ่อนไหวและต้องปรับตัวไม่ต่างกับ 
ผู้หญิงธรรมดาทั่วไป
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• ตอนที่เกิดเหตุการณ์วิกฤต 
ตม้ย�ากุง้ บ ีน�า้ทพิย ์อายแุค ่13 ปี  
ตอนนัน้เธอยงัไมไ่ดร้บัรูถ้งึความ 
น่ากลัวท่ีเกิดขึ้น ยังคิดแค่ว่า 
ต้มย�ากุ้งเป็นอาหารอย่างหนึ่ง 
เทา่นัน้
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คน...น่ากลัวกว่าผี
ตามปกติเป็นคนเชื่อเรื่องผีมากขนาดไหน
เชื่อว่ามี ตอนเด็กๆ ได้ยินเสียงบ่อยมาก ไม่เคยเห็น 
ตัวเป็นๆ นะ แต่ว่ากลัวมาก เพราะว่าได้ยินเรื่องเล่า 
บ่อย สมัยก่อนที่บ้านจะติดกับทุ่งร้างๆ แล้วได้ยินเสียง 
เล็กๆ แหลมๆ ตลอด แม่บอกว่านี่คือเสียงผีเปรต แล้ว 
ก็เล่าให้ฟังว่าผเีปรตเป็นผท่ีีตกอบัทีส่ดุ ต้องขอส่วนบญุ 
คนอื่น ตัวใหญ่ ปากเล็ก กินอาหารไม่ได้ ส�าหรับเรา 
ตอนนั้นเป็นภาพท่ีน่ากลัวมากเวลาเราจินตนาการถึง  
แต่พอโตข้ึนมากลายเป็นว่าเราไม่ได้กลวัผแีล้ว กลวัคน 
มากกว่า

คนน่ากลัวกว่าผียังไงบ้าง
พอเราไม่ได้เจอผีจริงๆ เลยรู้สึกว่าผีท�าร้ายเราได้แค ่
ในความรู้สึก หรือในจินตนาการ แต่คนท�าร้ายเราได ้
ทุกอย่าง ยิ่งสมัยนี้บีไม่รู้ว่าคนใจร้ายมากขึ้นหรือเปล่า  
อาจจะเป็นเพราะเรารู้อะไรมากขึ้นผ่านโซเชียลมีเดีย  
ท�าให้เห็นว่าคนท�าร้ายกันโดยท่ีมองเป็นเรื่องปกติ  
มีคลิปให้เห็นถึงความน่ากลัว ท�าร้ายสัตว์ ฆ่ากันตาย  
ท�าร้ายร่างกายได้โดยที่อีกคนยังไม่ได้ท�าอะไรด้วยซ�้า  
ท�าให้บค่ีอนข้างเป็นคนระวงัตวัมากเวลาจะออกไปไหน

เคยเจอประสบการณน์า่กลวัจากคนจริงๆ บา้งไหม
นีแ่ทบไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะ ตัง้แต่เดก็ๆ ประมาณ  
5 ขวบ ตอนนั้นแก๊งรถตู้ลักพาตัวเด็กก�าลังดังมาก  
แล้วบเีกือบโดนลากข้ึนรถตู ้แถวบ้านบจีะเป็นลานเลก็ๆ  
มีโขดหินท่ีเด็กๆ ชอบไปเล่นปีนต้นไม้ เก็บลูกตะขบ 
มากิน ตอนนัน้บอียู่ตรงน้ันแล้วมรีถตูม้าจอด อยู่ๆ ผูช้าย  
2 คนลงมาจากรถ แล้วพยายามอุ้มบีขึ้นไป แต่โชคดี 
บเีป็นเดก็ตวัใหญ่แรงเยอะ พยายามดิน้ ถีบ กัด แล้วเขา 
คงอุ้มเราไม่ไหว ก็เลยหนีรอดมาได้ น่ากลัวมากนะ  
ไม่อย่างนัน้ไม่รูว่้าตอนน้ีบจีะเป็นยังไง ยังจ�าเหตกุารณ์ 
ได้แม่นอยูเ่ลย ท�าให้ค่อนข้างระวงัตวัมาตัง้แต่ตอนนัน้

เป็นธรรมเนียมไปแล้วของกองถ่ายหนังผีที่จะ 
ต้องเจอเหตุการณ์แปลกๆ อย่างบีเองได้เจอ 
เหตุการณ์แบบนั้นบ้างหรือเปล่า
คิดว่าใช่นะ (หัวเราะ) คนอื่นเจอเยอะมาก แต่บีมีแค่ 
ชอ็ตเดยีว คอืระหว่างทางเดนิขึน้ชัน้ 7 และ 8 ท่ีเป็นลาน 
กว้างโล่งๆ ก็เห็นอะไรไม่รู้เป็นเสื้อ หรือแสงเงาสีขาวๆ 
แวบผ่านไป เหมือนช็อตเวลาเห็นในหนังผีเลย อึ้งๆ  
คดิว่าตาไม่ฝาดแน่ๆ แล้วหลงัจากน้ันก็ได้ยินคนในกอง 
พูดว่าเจอคนใส่ชดุสีขาว สีน�า้เงนิเต็มไปหมด เลยคดิว่า 
น่าจะใช่แล้วล่ะ แต่เขาก็ไม่ได้มาท�าอะไรเรา แล้วบี 
ไม่ใช่คนลบหลูเ่รือ่งพวกนีอ้ยู่แล้ว ก่อนท�าอะไรจะยกมอื 
ไหว้ก่อนทุกครั้ง อย่างท่ีบอกว่าไม่ได้กลัว แต่ถ้าเจอ 
จริงๆ ก็น่าจะวิ่งคนแรกเหมือนกัน (หัวเราะ)

“บเีปน็คนไม่ยอมคนนะ  
แตถ่า้มคีนมาหาเรือ่งน่ี 
สูท้นัที ตบเป็นตบ (หัวเราะ)  
บางทจิีกกนัจนมีแผลเปน็ 
มาจนทุกวนัน้ีเลย อันนัน้คอื
ถา้ตวัเองมเีรือ่ง แล้วถา้ 
เปน็เรือ่งของเพ่ือน บจีะย่ิง 
ไมย่อมเข้าไปอีก สูข้าดใจ  
ใครจะมาท�ารา้ยไมไ่ด้ 
เพราะรูส้กึวา่เพ่ือนคอื
สิง่ส�าคญัในชีวติ”
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“บเีปน็คนไม่ยอมคนนะ  
แต่ถา้มคีนมาหาเรือ่งนี่ 
สูทั้นที ตบเป็นตบ (หวัเราะ)  
บางทจิีกกนัจนมแีผลเปน็ 
มาจนทุกวนัน้ีเลย อนันัน้คอื
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บรรยากาศบนตึกสาทร ยูนีค ท่ีใช้ถ่ายท�าเป็น 
อย่างไรบ้าง น่ากลัวเหมือนที่เขาร�่าลือกันจริงไหม
บรรยากาศน่ากลวั แต่มนัก็มเีสน่ห์ มคีวามขลงับางอย่าง  
ย่ิงเวลาอยู่บนชั้น 47 แล้วมองออกไปข้างนอกจะสวย 
มาก มองเห็นอะไรได้กว้างมากเลย ตอนกลางวันสวย 
แบบหนึ่ง ตอนกลางคืนก็สวยอีกแบบหนึ่ง มันเป็น 
ความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในความน่ากลัว มีความลึกลับ 
อะไรบางอย่างท่ีน่าสนใจ ซึ่งเข้าใจได้เลยว่าท�าไมคน 
ชอบขึ้นมาข้างบนกัน
 แต่เอาจรงิๆ สิง่ทีน่่ากังวลตอนถ่ายหนังเรือ่งน้ีไม่ใช่ 
ผนีะ แต่เป็นการเตรยีมร่างกายไปถ่ายท�าน่ีแหละ เพราะ 
ว่าต้องข้ึนไปถ่ายทีช่ัน้ 47 แบบเดนิเท้า ไม่มตีวัช่วยอะไร 
ท้ังน้ัน ก่อนถ่ายคิดว่าเตรียมตัวอย่างดี ว่ิงวันละ 1-2  
ชัว่โมง อาทิตย์ละ 3 วัน ท�าได้อยู่แล้ว แต่วนัแรกแค่เดิน 
ขึ้นชั้น 5 ขาอ่อนแล้ว (หัวเราะ) จะบ้าเหรอ แล้วอีก  
42 ชั้นจะท�ายังไง ไหนจะฝุ่นที่เกาะมา 20 ปี ทางเดิน 
ที่ไม่เรียบร้อย แค่ระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นลม 
ไปก่อนก็ยากแล้ว ยังไม่ต้องไปคดิถึงเรือ่งผเีลย (หวัเราะ)

 
เพ่ือน...ที่ยังส�าคัญ
ตัง้แตส่มยัเดก็ เราจะเหน็ภาพเดก็หญงิบีเวลาอยู่ 
กับกลุ่มเพ่ือนเป็นยังไงบ้าง
ตอนเดก็ๆ จะเล่นอยู่กับเพ่ือนแถวๆ บ้าน เป็นเดก็ห้าวๆ  
หน่อย ปีนต้นไม้ ดีดลูกแก้ว นานๆ ทีจะมีเล่นโดด 
หนังยางบ้าง (หัวเราะ) พอเริม่เข้ามธัยม เป็นเด็กผูห้ญิง 
ตวัใหญ่อยู่ในแก๊ง กินเก่ง ไปโรงเรยีนแบบหัวฟูๆ ไม่แต่ง 
หน้า ทุกคนก็จะเรียกว่าพี่บี หัวฟู (หัวเราะ) นั่งหลังห้อง  
เอาเม็ดก๋วยจี๊มากิน แต่ไม่โดดเรียน
 แล้วก็ชอบเล่นดนตรี สมัย ม.3-ม.5 ต้องหิ้วกีตาร์ 
ไปเล่นท่ีโรงเรียนทุกวัน ฝึกเล่นเองด้วยนะ จ�าได้เลย 
เพลงแรกที่เล่นคือเพลง ก่อน ของโมเดิร์นด็อก เล่นง่าย 
เพราะมี 4 คอร์ด นอกนั้นก็พวก เธอคือความฝัน ของ 
วงพราว สุกัญญา มิเกล อะไรพวกนั้น จะมีที่ประจ�าคือ 
โต๊ะม้าหินข้างสนาม บางทีตั้งแก๊งเด็กผู้หญิงร้องเพลง 
กัน ก็จะมีเด็กผู้ชายมาแจมบ้าง สนุกมากเลยช่วงนั้น

ให้ความส�าคัญกับเพ่ือนมากขนาดไหน
มาก บเีป็นคนไม่ยอมคนนะ คอืจะไม่หาเรือ่ง แต่ถ้ามคีน 
มาหาเรื่องน่ีสู้ทันที ตบเป็นตบ (หัวเราะ) บางทีจิกกัน 
จนมีแผลเป็นมาจนทุกวันนี้เลย อันนั้นคือถ้าตัวเอง 
มเีรือ่ง แล้วถ้าเป็นเพ่ือนของบมีเีรือ่งหรอืมคีนมาหาเรือ่ง 
ก็จะย่ิงไม่ยอมเข้าไปอกี สูข้าดใจ ใครจะมาท�าร้ายไม่ได้ 
เพราะรูส้กึว่าเพ่ือนคือสิง่ส�าคญัในชวิีต โดยเฉพาะสมยั 
มัธยมปลายท่ีทุกอย่างมันดูบริสุทธ์ิมากๆ ทุกคนเป็น 
เพ่ือนกันจรงิๆ เราเลยเป็นคนท่ีให้ความส�าคญักับเพ่ือน 
มากๆ มาตลอด
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แล้วพอมีเหตุการณ์ที่ต้องทะเลาะกับเพ่ือนด้วย 
เรือ่งธรุกจิ ตอนนัน้เปลีย่นความคดิเร่ืองเพ่ือนไป 
บ้างไหม
ถ้าบีรักใครไม่ว่าจะแฟนหรือเพ่ือน จะเป็นคนที่ให้ใจ 
เตม็ร้อยมาตลอด พอเกิดเรือ่งน้ีข้ึน บไีด้เรยีนรูว่้าเราควร 
จะชั่งน�้าหนักก่อน คนบางคนเขาอาจจะไม่ได้ให้ใจเรา 
เขาอาจจะมาเพ่ือหาผลประโยชน์จากเราก็ได้ คือเรา 
ไม่ได้ปิดก้ันตัวเองนะ พยายามไม่มองว่าคนไหนด ี
หรอืไม่ดยัีงไง ถ้าคบกันได้ ช่วยกันได้ก็โอเค แต่จากเดิม 
ที่ให้ใจเต็มร้อย ตอนนี้อาจจะเหลือแค่ 70-80%

รูส้กึเสียดายไหม จากคนทีใ่หเ้พ่ือนไดเ้ตม็รอ้ย แต่ 
ตอนนี้เราต้องเผื่อใจกับเพ่ือนที่เราเคยมีความสุข 
และให้ความส�าคัญได้มากๆ
(คดินาน) เราจะหวังแบบทีเ่ราไม่เกรง็นะ ไม่รูว่้าเสยีดาย 
มากขนาดไหน แต่เวลามีคนใหม่เข้ามาก็ยังเปิดใจ  
เรียนรู้ แค่ต้องเตรียมใจ เพราะพอไม่เตรียมใจแล้วเรา 
เจบ็มาก ทกุวันน้ีก็มเีพ่ือนดีๆ  ท่ียังคบกันอยู่อย่างพ่ีจอย  
(รินลณี ศรีเพ็ญ) หรือพ่ีออร์แกน (ราศี วัชราพลเมฆ)  
ก็ยังเป็นแก๊งที่สนิทกันมากๆ บีเชื่อว่าคนท่ีไม่จริงใจ 
ต่อกัน สักวันเขาจะไม่มีแก๊งที่สามารถพูดคุยหรือ 
แฮงเอาต์ได้ด้วยอีกต่อไป เพราะเขาต้องไปอยู่ในโลก 
ของตัวเองแล้วล่ะ แต่บียังมีเพ่ือนเหมือนเดิม ซึ่งเป็น 
เพื่อนที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์จากกันแค่นั้นพอ
 
โอกาส...ที่ยังระลึกถึง
ทุกวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างไหมที่ท�าให้คุณต้องย้อน 
กลับไปคิดถึงอยู่บ่อยๆ
ค�าถามน้ีตอบยากมากเลย เพราะบีเป็นคนที่ถ้าเร่ือง 
ในอดตีผ่านไปแล้วจะท้ิงไว้ข้างหลงัเลย ไม่กลบัไปคดิถงึ 
อีก อย่างแฟนคนแรกท่ีทุกคนบอกว่าลืมไม่ได้แน่ๆ  
แต่ส�าหรับบี ทิ้งแล้วทิ้งเลย คือตอนที่รักก็จะรักมากนะ  
รักอยู่อย่างนั้น กว่าจะเลิกได้แทบตาย ใช้เวลาอยู่นาน  
แต่พอตัดสินใจเลิกได้แล้ว ได้ยินเสียงหรือค�าพูดอะไร 
ของเขามนัจะกลายเป็นเข้าหูซ้ายทะลหุขูวา ไม่ฟังอะไร  
ทิ้งแบบไม่เหลือซากแล้วตัดฉับได้ทันที

ถา้เป็นเรือ่งทีด่ ีมคีวามสขุล่ะ จะเกบ็เอาไวบ้า้งไหม
เก็บเอาไว้ทุกอย่างเลย อย่างเราเข้าวงการมาได้เพราะ 
อะไรก็จะระลึกถึงคนท่ีให้โอกาสเรามาถึงวันนี้ ได้เล่น 
เรื่อง เพ่ือน..ท่ีระลึก ก็นึกถึงผู้ใหญ่ท่ีเรียกเราเข้ามา  
เพราะบอียากเล่นหนังมานานมาก มคีนตดิต่อมาเยอะ 
แต่ไม่เคยรับเล่นเลย บีอยากร่วมงานกับ GDH มี
ความฝันว่าถ้าเล่นหนังสกัเรือ่ง เราอยากเล่นของค่ายนี ้
ต้องขอบคุณท่ีเขาให้โอกาสเรา แล้วไม่ใช่แค่เรื่องค่าย 
อย่างเดียว รวมทั้งตัวบท ตัวหนัง รู้สึกว่าน่าสนใจ แล้ว 
เราโชคดีจังท่ีได้มาอยู่ตรงน้ี บีคิดว่าคนเราจะประสบ 
ความส�าเร็จได้นอกจากต้องเก่ง ต้องมีบุญวาสนาท่ีด ี
แล้วต้ังแต่ท�างานมา บีเป็นคนมีโอกาสที่ดีมาตลอด 
ในชีวิต ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสด้วย

BE STRONG

ตอนที่อ่านบท มีฉากไหนหรือจุดไหนหรือเปล่า 
ที่พอเห็นแล้วท�าให้คิดว่าต้องรับเล่นเรื่องนี้ให้ได้
อยากเล่นทุกฉากเลย พูดจริงๆ ไม่ได้ตอบเอาใจนะ  
(หวัเราะ) ตอนแรกบไีม่คดิว่าจะชอบทางสายน้ี หลายคน 
ถึงบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังท่ีใครได้ลองท�าแล้ว 
จะติดใจ เออ ตอนน้ีเราเป็นแบบน้ันจริงๆ (หัวเราะ)  
นอกจากเรื่องบทท่ีดีที่รอให้เราไปเล่น บียังรอที่จะได้ 
ไปกองถ่าย อยากไปท�างาน อยากท�าออกมาให้ดีที่สุด  
ไม่อยากท�าให้เขาผิดหวัง อยากเห็นทีมงานมืออาชีพ  
โดยเฉพาะพ่ีหญงิ (นริมล รอสส์-ช่างภาพของค่าย GDH)  
ที่เป็นไอดอลของบีตอนนี้เลย พี่เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ  
ท�างานหนัก ต้องแบกกล้องขึ้นลง 47 ชั้น เขาเหนื่อย  
เขาเป็นผู้หญิง แต่เขาท�าได้ เราก็ต้องท�าได้เหมือนกัน

อะไรคือเหตุผลที่ท�าให้ปฏิเสธบทหนังเรื่องอื่นๆ  
ก่อนหน้านี้
มปีระมาณ 5 เรือ่งนะทีป่ฏเิสธไป (คดินาน) อาจเพราะ 
บทด้วย ภาษาหนังมีอะไรที่บางทีเราอ่านแล้วไม่เข้าใจ  
อย่างตอน รกัแห่งสยาม ก็ตดิต่อมาให้เล่นบทจนู (แสดง 
โดย พลอย-เฌอมาลย์ บญุยศกัดิ)์ แต่บอ่ีานแล้วไม่เข้าใจ  
อยู่ดีๆ ท�าไมมันถึงหายตัวไปวะ แล้วมีอะไรที่ไม่เข้าใจ 
เต็มไปหมด ตอนหลังรู้ว่าพ่ีนก (สินจัย เปล่งพานิช) 
เล่นด้วย ยิ่งงงว่าพี่เขารับเล่นได้ยังไง (หัวเราะ) แต่เป็น 

CULTURE BEE.indd   58 8/30/2560 BE   3:18 PM



58 THESTANDARD.CO

แล้วพอมีเหตุการณ์ที่ต้องทะเลาะกับเพ่ือนด้วย 
เรือ่งธรุกิจ ตอนนัน้เปลีย่นความคดิเรือ่งเพ่ือนไป 
บ้างไหม
ถ้าบีรักใครไม่ว่าจะแฟนหรือเพ่ือน จะเป็นคนที่ให้ใจ 
เตม็ร้อยมาตลอด พอเกิดเรือ่งน้ีขึน้ บไีด้เรยีนรูว่้าเราควร 
จะชั่งน�้าหนักก่อน คนบางคนเขาอาจจะไม่ได้ให้ใจเรา 
เขาอาจจะมาเพ่ือหาผลประโยชน์จากเราก็ได้ คือเรา 
ไม่ได้ปิดก้ันตัวเองนะ พยายามไม่มองว่าคนไหนด ี
หรอืไม่ดียังไง ถ้าคบกันได้ ช่วยกันได้ก็โอเค แต่จากเดิม 
ที่ให้ใจเต็มร้อย ตอนนี้อาจจะเหลือแค่ 70-80%

รูส้กึเสียดายไหม จากคนทีใ่หเ้พ่ือนได้เตม็ร้อย แต่ 
ตอนนี้เราต้องเผื่อใจกับเพ่ือนที่เราเคยมีความสุข 
และให้ความส�าคัญได้มากๆ
(คิดนาน) เราจะหวังแบบท่ีเราไม่เกรง็นะ ไม่รูว่้าเสยีดาย 
มากขนาดไหน แต่เวลามีคนใหม่เข้ามาก็ยังเปิดใจ  
เรียนรู้ แค่ต้องเตรียมใจ เพราะพอไม่เตรียมใจแล้วเรา 
เจบ็มาก ทุกวันน้ีก็มเีพ่ือนดีๆ  ทียั่งคบกันอยู่อย่างพ่ีจอย  
(รินลณี ศรีเพ็ญ) หรือพ่ีออร์แกน (ราศี วัชราพลเมฆ)  
ก็ยังเป็นแก๊งท่ีสนิทกันมากๆ บีเชื่อว่าคนท่ีไม่จริงใจ 
ต่อกัน สักวันเขาจะไม่มีแก๊งที่สามารถพูดคุยหรือ 
แฮงเอาต์ได้ด้วยอีกต่อไป เพราะเขาต้องไปอยู่ในโลก 
ของตัวเองแล้วล่ะ แต่บียังมีเพ่ือนเหมือนเดิม ซึ่งเป็น 
เพื่อนที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์จากกันแค่นั้นพอ
 
โอกาส...ที่ยังระลึกถึง
ทุกวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างไหมที่ท�าให้คุณต้องย้อน 
กลับไปคิดถึงอยู่บ่อยๆ
ค�าถามน้ีตอบยากมากเลย เพราะบีเป็นคนท่ีถ้าเร่ือง 
ในอดีตผ่านไปแล้วจะทิง้ไว้ข้างหลงัเลย ไม่กลบัไปคดิถงึ 
อีก อย่างแฟนคนแรกท่ีทุกคนบอกว่าลืมไม่ได้แน่ๆ  
แต่ส�าหรับบี ทิ้งแล้วทิ้งเลย คือตอนที่รักก็จะรักมากนะ  
รักอยู่อย่างนั้น กว่าจะเลิกได้แทบตาย ใช้เวลาอยู่นาน  
แต่พอตัดสินใจเลิกได้แล้ว ได้ยินเสียงหรือค�าพูดอะไร 
ของเขามนัจะกลายเป็นเข้าหูซ้ายทะลหุขูวา ไม่ฟังอะไร  
ทิ้งแบบไม่เหลือซากแล้วตัดฉับได้ทันที

ถา้เป็นเรือ่งทีด่ ีมคีวามสขุละ่ จะเกบ็เอาไวบ้า้งไหม
เก็บเอาไว้ทุกอย่างเลย อย่างเราเข้าวงการมาได้เพราะ 
อะไรก็จะระลึกถึงคนท่ีให้โอกาสเรามาถึงวันนี้ ได้เล่น 
เรื่อง เพ่ือน..ท่ีระลึก ก็นึกถึงผู้ใหญ่ท่ีเรียกเราเข้ามา  
เพราะบอียากเล่นหนังมานานมาก มคีนตดิต่อมาเยอะ 
แต่ไม่เคยรับเล่นเลย บีอยากร่วมงานกับ GDH มี
ความฝันว่าถ้าเล่นหนังสกัเรือ่ง เราอยากเล่นของค่ายน้ี 
ต้องขอบคุณท่ีเขาให้โอกาสเรา แล้วไม่ใช่แค่เรื่องค่าย 
อย่างเดียว รวมทั้งตัวบท ตัวหนัง รู้สึกว่าน่าสนใจ แล้ว 
เราโชคดีจังท่ีได้มาอยู่ตรงนี้ บีคิดว่าคนเราจะประสบ 
ความส�าเร็จได้นอกจากต้องเก่ง ต้องมีบุญวาสนาท่ีด ี
แล้วต้ังแต่ท�างานมา บีเป็นคนมีโอกาสที่ดีมาตลอด 
ในชีวิต ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสด้วย

BE STRONG

ตอนที่อ่านบท มีฉากไหนหรือจุดไหนหรือเปล่า 
ที่พอเห็นแล้วท�าให้คิดว่าต้องรับเล่นเรื่องนี้ให้ได้
อยากเล่นทุกฉากเลย พูดจริงๆ ไม่ได้ตอบเอาใจนะ  
(หัวเราะ) ตอนแรกบไีม่คดิว่าจะชอบทางสายน้ี หลายคน 
ถึงบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังท่ีใครได้ลองท�าแล้ว 
จะติดใจ เออ ตอนน้ีเราเป็นแบบน้ันจริงๆ (หัวเราะ)  
นอกจากเรื่องบทท่ีดีที่รอให้เราไปเล่น บียังรอที่จะได้ 
ไปกองถ่าย อยากไปท�างาน อยากท�าออกมาให้ดีที่สุด  
ไม่อยากท�าให้เขาผิดหวัง อยากเห็นทีมงานมืออาชีพ  
โดยเฉพาะพ่ีหญงิ (นริมล รอสส์-ช่างภาพของค่าย GDH)  
ที่เป็นไอดอลของบีตอนนี้เลย พี่เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ  
ท�างานหนัก ต้องแบกกล้องขึ้นลง 47 ชั้น เขาเหนื่อย  
เขาเป็นผู้หญิง แต่เขาท�าได้ เราก็ต้องท�าได้เหมือนกัน

อะไรคือเหตุผลที่ท�าให้ปฏิเสธบทหนังเรื่องอื่นๆ  
ก่อนหน้านี้
มปีระมาณ 5 เรือ่งนะทีป่ฏเิสธไป (คดินาน) อาจเพราะ 
บทด้วย ภาษาหนังมีอะไรที่บางทีเราอ่านแล้วไม่เข้าใจ  
อย่างตอน รกัแห่งสยาม ก็ตดิต่อมาให้เล่นบทจนู (แสดง 
โดย พลอย-เฌอมาลย์ บญุยศกัดิ)์ แต่บอ่ีานแล้วไม่เข้าใจ  
อยู่ดีๆ ท�าไมมันถึงหายตัวไปวะ แล้วมีอะไรที่ไม่เข้าใจ 
เต็มไปหมด ตอนหลังรู้ว่าพ่ีนก (สินจัย เปล่งพานิช) 
เล่นด้วย ยิ่งงงว่าพี่เขารับเล่นได้ยังไง (หัวเราะ) แต่เป็น 
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เพราะเราเองน่ีแหละท่ีอ่านไม่เข้าใจเอง พอไม่เก็ตเลย 
คิดว่าไม่เสี่ยงดีกว่า

ปรับตัวนานไหมจากการแสดงละครมาเป็นการ 
แสดงภาพยนตร์ ได้ยินมาตลอดว่านี่คือสิ่งที่ยาก 
ที่สุดแล้วส�าหรับคนที่เล่นละครมาตลอดชีวิต
ยากมาก มันเป็นคนละศาสตร์กันจริงๆ ละครต้องเล่น 
ให้ชดั แต่หนงัคอืเล่นนดิเดยีวจรงิๆ ทกุอย่างมคีวามหมาย 
กะพริบตา เอียงตัว หายใจ ต้องปรับตัวเยอะมาก แค ่
ซนีแรกก็โดนไป 20 เทคแล้ว (หัวเราะ) ซึง่เวลาถ่ายละคร 
บีจะโดนเทคน้อยมาก พอมาเจอแบบน้ีเราเสียเซลฟ ์
ไปเลยนะ เฮ้ย นี่ฉันเป็นนักแสดงที่แย่มากๆ เลยเหรอ  
ท�าไมต้องหลายเทคขนาดนี ้แล้วตอนนัน้ไม่ดราม่ามาก 
ยัง 20 เทค แล้วตอนหลังท่ีต้องร้องไห้ท้ังวันฉันต้อง 
ตายแน่ๆ มอียู่วนัหนึง่ร้องไห้เยอะมาก ตัง้แต่หกโมงเย็น 
ถึงตีสาม ร้องจนตาบวม ขับรถกลับบ้านเองไม่ได้  
เพราะมองไม่เห็นทาง (หัวเราะ) ต้องมีคนขับรถกลับให้  

BE STRONG
เรื่องน้ีคือเรื่องท่ีร้องไห้เยอะท่ีสุดแล้วในชีวิตการแสดง 
แล้วต้องร้องไห้จากข้างในจริงๆ ไม่ใช่แค่น�้าตาไหล 
แล้วผ่าน ต้องคิด ต้องรู้สึก ไม่อย่างน้ันพ่ีจิม (โสภณ  
ศักดาพิศิษฏ์ – ผู้ก�ากับ) ไม่ให้ผ่านแน่ๆ
             
 
ความรัก...ที่เริ่มผ่อนคลาย
ในหนังคุณต้องรับบทเป็นแม่ที่รักลูกมากๆ แล้ว 
ในชีวิตจริงได้คิดเรื่องการมีลูกไว้บ้างหรือยัง
ไม่คิดเลย ถ้านับเฉพาะเรื่องลูกนะ ไม่เคยคิดภาพ 
ตวัเองเป็นแม่คนอยู่ในหัวเลย อย่าว่าแต่มลีกูเลย ขนาด 
ภาพตัวเองแต่งงานยังไม่เคยคิดเลยด้วยซ�้า (หัวเราะ)  
คืออยากใส่ชุดเจ้าสาวนะ แต่ว่าเราอยากใส่เพราะว่า 
มันสวย ไม่ได้อยากใส่ไปงานแต่งงาน ใส่เล่นละคร  
ถ่ายแบบอย่างนี้พอได้ แต่พอหลังๆ เริ่มได้ใส่เยอะๆ  
ก็เบื่อ ไม่อยากใส่แล้ว ถ้ามีงานไหนให้ใส่ชุดแต่งงาน  
ต่อให้เงินเยอะก็ไม่รับแล้ว (หัวเราะ)

แต่มันน่าจะเป็นความฝันของลูกผู้หญิงทุกคน 
อยู่แล้วหรือเปล่า การใส่ชุดเจ้าสาว แต่งงาน  
มีครอบครัว มีลูก
เออ นั่นสิ แต่บียังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้น จะพูดแบบนี้ 
ดไีหม มนัจะเหมอืนตอบแบบดารามากเลยนะ (หวัเราะ)  
คือตอนน้ีบีอยากโฟกัสที่เรื่องงานจริงๆ คือบีเข้าใจนะ 
เวลาได้ยินคนแซวคนทีต่อบแบบนีว่้า โห ตอบแบบดารา  
แต่เฮ้ย มนัเป็นแบบน้ันจรงิๆ อย่างบเีองเมือ่ก่อนเคยให้ 
ความส�าคัญกับความรักมากเป็นอันดับหน่ึง เรื่องอื่น 
วางไว้ทีหลังเลย แต่สัก 5-6 ปีที่ผ่านมา ไม่คิดอย่างนั้น 
แล้ว ตอนน้ีเรื่องงานต้องมาก่อน สิ่งท่ีต้องโฟกัสจริงๆ  
คือท�างานให้ดี บีเชื่อว่าถ้างานดีแล้วทุกอย่างจะดีตาม 

คนอย่างบ ีน�า้ทิพย์ อยู่เป็นโสดไปตลอดชวีติไดไ้หม
(คิดนาน) ไม่รู้เลย ไม่ได้คิดขนาดน้ัน ถามว่าซีเรียส 
กับความรักไหมก็ซีเรียสนะ ถามว่าอยู่คนเดียวได้ไหม 
ถ้าต้องอยู่คนเดยีวจรงิๆ ก็คงอยู่ได้แหละ แต่ถ้าเลอืกได้ 
การมีใครสักคนอยู่ด้วยมันดีกว่าอยู่แล้ว ส่วนตอนนี้ 
โฟกัสเรื่องงานไปก่อน อ้าว ตอบแบบดาราอีกแล้ว 
(หัวเราะ) 

• บเีคยเขา้คลาสเรียนแอ็กติง้ครัง้แรกตอนเลน่ 
ละครเรือ่งแรก และเพ่ิงได้เขา้คลาสเรยีนอกีคร้ัง 
กอ่นเลน่ภาพยนตร์เร่ืองน้ี
• เพ่ือน..ที่ระลึก เข้าฉายวันท่ี 7 กันยายน  
ทีจ่ะถงึนี้

FYI

“ละครต้องเล่นให้ชัด แตห่นงัคอืเล่นนิดเดยีวจริงๆ  
ทกุอยา่งมีความหมาย กะพรบิตา เอียงตัว หายใจ  
ตอ้งปรบัตัวเยอะมาก แคซ่นีแรกกโ็ดนไป 20 เทค 
แลว้ (หัวเราะ)”
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PODCAST
เรื่อง ภูมิชาย บุญสินสุข

WHO 
ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์ 
เล็กหรือฮิวโก้ยังคงเป็นคนเดิมที่เรารู้จักดี 
หลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีภาพจ�าอื่นๆ ที่
ผิดไปจากภาพที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าเช่นนี้ 
และดนตรีคือสาเหตุส�าคัญ 
 ฮิวโก้บอกว่าการเล่นดนตรีบนเวทีเป็น 
ช่วงเวลาที่รู้สึกว่า สิ่งท่ีแสดงออกไปและ 
สิ่งที่เป็นจริงอยู่ข้างในไมข่ัดแย้งกัน ไมต่้อง
ประนีประนอม เขาไดอ้ยูใ่นทีท่ีอ่ยากอยู ่ไดท้�า
ในสิ่งที่อยากท�า และช่วงเวลาเหล่านั้นก�าลัง
จะกลับมาอีกครั้ง

SPEAKING
THE FATHER 
TONGUE 
ABOUT
THE MOTHER
TONGUE
คยุเรือ่งภาษาแม่ ด้วยภาษาพ่อ

“ความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึก มันเป็นส่ิงที่คุณต้องแสดงออก ถ้าปากบอกว่ารักลูก 
แต่ไม่ใช้เวลากับพวกเขาเลย ก็คงไม่ใช่แล้ว”

• คอนเสิร์ต ‘Singha 
Corporation Presents 
Hugo ภาษาแม่’ จะมีขึ้นใน
วนัที ่15 กนัยายนนี ้ทีไ่บเทค 
บางนา

• รายการ We Need to 
Talk Podcast พูดคุยกับ
ฮิวโก้เป็นภาษาอังกฤษ 

PODCAST CREDITS

Host 
สาวิตรี สุทธิชานนท์
Producer
ภูมิชาย บุญสินสุข
Sound Designer  
ศุภณัฐ เดชะอ�าไพ

THE STORY
ก่อนหน้านี้ฮิวโก้ยอมรับว่าเขาเฝ้าแต่จะยัดเยียดศิลปะของเขาใส่หูผู้ฟัง ใครชอบก็รับ
ไป ใครไม่ชอบก็ไม่ว่าอะไร แต่คอนเสิร์ตที่ก�าลังจะเกิดขึ้นนี้เขาพยายามจะมอบสิ่งที่
คิดว่าแฟนๆ ต้องการอย่างแท้จริง นั่นคือเพลงไทยทั้งหมดของสิบล้อและจากอัลบั้ม 
ด�ำสนิท
 ขณะเดียวกัน วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ต�าหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์
ต�ารวจ วังปารุสกวัน ก�าลังมีนิทรรศการชื่อ ‘จักรพงษ์นิทรรศน์’ และ ‘ร้อยปีสยามกับ
สงครามโลกครั้งที่ 1’ ที่จัดแสดงพระประวัติและผลงานของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์
ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ซึ่งเป็นท่านทวดของฮิวโก้
 ในวันนีท่ี้ทกุสิง่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ หลายอย่างจากอดตีไม่สามารถอยู่รอด
ในปัจจุบัน อย่าว่าแต่จะเติบโตต่อไปในอนาคต แล้วท�าไมเรายังต้องย้อนกลับไปดู
และเรียนรู้เรื่องราวจากวันวานอยู่อีก?
 ฮิวโก้ยืนยันว่า ถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าปัจจุบันของเราอยู่ตรงไหน และอนาคต
ของเราจะไปต่อในทางใด เราก็ต้องย้อนกลับไปดูและศึกษาว่าเรามาจากไหน
 เมืองที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์น้ันไม่น่าสนใจเท่ากับเมืองที่มีราก
จากอดีตอันลึกซึ้ง ในวันนี้มนุษย์เราจะสร้างพีระมิดขนาดใหญ่แค่ไหนขึ้นมาตรงไหน
ก็ได้ แต่เมื่อพูดถึงพีระมิด คนจะไม่นึกถึงลาสเวกัส แต่เขาจะหมายถึงพีระมิดที่อยู่มา 
ห้าหกพันปีนั่นต่างหาก
 ฮิวโก้ตอบค�าถามสุดท้ายของเรา - อะไรคือหน่ึงในคุณสมบัติของตัวเองและ
ภรรยาทีอ่ยากให้ลกูๆ ได้รบัไป - ว่า ‘ความขีกั้งขา’ และ ‘ความกระตอืรอืร้น’ ตามล�าดบั 

ฟงัพอดแคสต์ได้ที่
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

VIDEO CREDITS

STORY MAKERS
พัชชา พูนพิริยะ
ทรงพล จั่นลา
ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์
นันทิยา ฤทธาภัย 

WHO 
พะยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล
ออสซี่-อรช โชลิตกุล
ปัณพัท เตชเมธากุล หรือพะยูน อดีต
ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์แบรนด์แฟชั่นดัง
ของไทย ส่วนปัจจุบันเธอคือนักวาดภาพ
ทีไ่ดร้ว่มงานกบั Gucci แบรนดด์งัระดบัโลก 
โดยม ีอรช โชลติกุล หรอืออสซี ่ศิลปนิอสิระ
ผู้รักการเล่าเรื่องมาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน 
และพาฝนัของทั้งคู่ให้ไปไกล...เกินฝนั

A FAIRY 
TALE COME 
TRUE 
สองศิลปินไทย 
ร่วมงานกับ Gucci

“ถ้าเราอยากจะไปสู่ความฝันของเรา ไปสู่จุดหมายของเรา ก็อย่ากลัวที่จะสะดุดระหว่างทาง 
สะดุดแล้วก็เดินต่อ” - ปัณพัท เตชเมธากุล

• The Wonder Factory 
เป็น นิทานที่ ตี พิมพ์ ใน
งานเปิดตัว Le Marché 
des Merveilles เครื่อง
ประดับคอลเล็กชันใหม่
ของ Gucci ถือเปน็หนงัสือ
แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่ใช่
ทุกคนจะได้ครอบครอง 

06:50OO:OO

THE STORY
เสนทางของพะยูน และ Gucci เดินมาเจอกันในวันที่พะยูนเห็นคอลเล็กชัน Winter 
เปนครัง้แรก เธอรูสกึวามนัแปลกตาและโรแมนตกิ และเม่ือเธอเห็น Cruise คอลเลก็ชนั
ถัดมาของ Gucci พะยูนก็เกิดแรงบันดาลใจขยับมือวาดภาพจนออกมาเปนภาพชุด 
Animal Portrait เธอโพสตภาพลงอินสตาแกรมโดยใส #GucciCruiseNYC ซึ่งเปน
แฮชแทก็เดยีวกับท่ี Gucci โพสตในคลปิทางการของแบรนด ปรากฏวา Gucci สนใจ
งานของเธอ และน่ันคอืท่ีมาของ Gucci Tian โปรเจกตแรกระหวางศลิปนไทยคนหนึง่
กับแบรนดใหญระดับโลก
 ตอมาไมนาน Gucci ติดตอพะยูนอกีครัง้ ชักชวนใหเธอทาํโปรเจกตท่ีสองเก่ียวกับ 
Fairy Tale แตครั้งนี้ Gucci ตองการเรื่องราวที่สอดแทรกไปกับภาพวาดดวย ออสซี่
จึงไดเดินเขาฉากมารวมงานกับพะยูน ภายใตแนวคิด The Wonder Factory
 พะยูนและออสซีช่วยกันสรางเรือ่งราวในโรงงานทีม่สีตัวหลากหลาย โดยสอดแทรก
ความเปนไทยผานชื่อตัวละคร เชน ผีเสื้อชื่อบุปผา ชางชื่อเอราวัณ ในขณะเดียวกัน
ก็สะทอนหัวใจอนัเสรทีีว่าดวยความรกัไมถูกจาํกัดดวยอะไรท้ังสิน้ เราจงึไดเห็นโลมา
รักกับเสือดํา และสัตวทุกตัวในเรื่องเปนยูนิเซ็กซทั้งหมด
 แนนอนวากวาจะมาถึงวันนี ้ไมมอีะไรงาย เธอทัง้สองเพยีรทํางานมากขึน้ พะยูน
บอกวางานวาดของเธอเหมือนของสะสม เหมือนการขีดเสนใหชัดไปเรื่อยๆ ออสซ่ี
เองก็เชนเดยีวกัน และตอนน้ีเธอพอใจในงานท่ีทํา ซึง่สําหรบัเธอน่ันคอืความสาํเรจ็ 
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