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ถ้าจะต้องเปรียบชีวิตเป็นอะไรสักอย่าง ผู้เขียนคิดว่าส่ิงปลูกสร้างน่าจะเป็นเรื่องใกล้เคียงและเห็นภาพท่ีสุด 
เพราะเมื่อมีการปลูกสร้างแล้ว เรื่องของการซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษาก็จะตามมา และวนเวียนอยู่ในชีวิตเรา
เช่นนี้เรื่อยไป จนกว่าสิ่งที่เราปลูกสร้างจะผุพังและแตกสลายไป
  ไม่ก่ีสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เขียนและเพ่ือนร่วมงานอีกจ�านวนหนึ่ง ต้องเดินทางไปท�างานที่ประเทศอังกฤษ 
สังเกตได้อย่างหนึ่งว่า ไม่ว่าจะเจอตึกรามบ้านช่องท่ีทันสมัยมากเพียงใด ไม่ว่าเมืองน้ันๆ จะแวดล้อมด้วยผู้คน
และบรรยากาศท่ีเราคิดว่า ‘เท่’ แค่ไหนก็ตาม ส่ิงท่ีท�าให้พวกเรายกกล้องและโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเก็บภาพ 
อยู่บ่อยครั้งเสมอก็คือ ภาพตึกเก่า ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงสด ยืนตระหง่านผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานนับร้อยปี  
ไม่ว่าจะในเมืองคาร์ดิฟฟ์ ลิเวอร์พูล หรือแมนเชสเตอร์ ความเก่าของตึกไม่ใช่เหตุผลเดียวที่จะหยุดสายตาเราได้ 
แต่ความเก๋าก็เป็นเหตุผลส�าคัญไม่ใช่น้อย ความเก๋าที่ว่า อาจเป็นค�าเดียวกับค�าว่า คลาสสิก ที่หลายคนใช้กัน 
และส�าหรบับางคน ค�าว่าเก่าหรอืคลาสสกิทีว่่านัน้ กไ็ม่ต่างอะไรกับค�าว่าโบราณ เก่าเก็บ เอาเข้าจรงิ การเลอืกใช้ 
ค�ากับสิ่งใด ก็แทบแยกไม่ออกจากการเลือกให้คุณค่ากับสิ่งนั้น ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเก่า โบราณ ไม่ทันสมัย ไม่เท่ 
หรืออะไรก็ตาม เราก็มักจะเลือกการทุบหรือท�าลาย เพ่ือสร้างส่ิงที่ใหม่กว่าขึ้นมาทดแทนความสดใหม่ อาจจะ
ท�าให้เรารู้สึกหวือหวา สดชื่น และแปลกตา แต่ความรู้สึกหน่ึงที่เราไม่อาจหาได้คือ ความหวนหาอดีต หวนหา 
ไม่จ�าเป็นต้องโหยหาหรือคร�่าครวญให้อดีตย้อนกลับมา ไม่จ�าเป็นต้องดิ้นรนอยากกลับไปอยู่ในอดีต เพราะมัน
เป็นไปไม่ได้ในทุกประการ เพียงแต่พ้ืนที่น้ันๆ ท�าให้เรารู้สึกว่าคร้ังหน่ึงเคยมีอดีตท่ีมีชีวิตชีวาอยู่ตรงน้ี มีผู้คนอยู่
ตรงนั้น มีลมหายใจของใครอยู่ตรงโน้น จริงอยู่ ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน แต่การมองย้อนกลับไปในอดีตก็เป็น
ปัจจัยส�าคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าเราจะมองในฐานะร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แนวทาง หรือกระทั่งบทเรียนท่ีต้อง
ศึกษาต่อไป 
  หลายเรื่องและหลายคนในชีวิต หนีไม่พ้นสัจธรรมของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ถ้าเรื่องนั้นๆ ไม่ได้สลัก
ส�าคัญอะไรกับเรา การดับไปของส่ิงนั้นก็ไม่ใช่เรื่องท่ีเราต้องร้อนรน ยึดย้ือ และเผลอๆ เราอาจไม่ได้สังเกตเห็น
ถึงการไม่มีของมันด้วยซ�้า ต่างกับบางเรื่องและบางคน ที่การอยู่หรือไปจะกระทบกระเทือนหัวใจของเราอย่าง
รุนแรง เราจึงต้องท�าทุกวิถีทางท่ีจะรักษา ซ่อมแซม และเก็บไว้ให้นานท่ีสุด เพราะเรารู้ว่าส่ิงน้ันมีความหมาย 
กับชีวิตอย่างไร และการไม่มีสิ่งนั้นให้เห็นอีกเลย มันจะเจ็บปวดแค่ไหน 
  การรักษาหลายอย่างให้คงเดิมไว้ อาจดูคล้ายคนยึดติดกับอดีต แต่ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนที่พยายามรักษา 
สิ่งน้ันไว้อย่างสุดชีวิต สุดหัวใจ ผู้เขียนเชื่อว่า ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งก็จ�าเป็นต้องปล่อยมือจากสิ่งท่ี
พยายามเก็บกอดไว้ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าต่อให้ย้ือสิ่งใดไว้จนสุดหัวใจ ก็ต้องปล่อยไปถ้ามันสุดมือคว้า ถึงตอนนั้นแล้ว 
สิ่งที่ส�าคัญมากท่ีสุด อาจเป็นการที่เขาตอบค�าถามตัวเองได้ว่า ได้สู้ทุกวิถีทางเพ่ือรักษาไว้แล้วหรือยัง? แม้จะ
ไม่มีทางครอบครองสิ่งใดได้ตลอดกาล แต่บางทีมนุษย์เราก็อยากแน่ใจว่า เราไม่ได้ปล่อยปละละเลย และไม่ได้
ปล่อยให้อะไรต่อมิอะไรแตกสลายไป ทั้งที่เราสามารถดูแลได้ หากวันหนึ่งผู้เขียนมีโอกาสกลับไปเยือนในหลาย
เมืองที่เคยไปอีกครั้ง แน่นอนว่า วัน เวลา และผู้คน อาจเปลี่ยนแปลงไปมากมาย พ้ืนที่ตรงน้ันก็อาจเปลี่ยนไป
จนจ�าไม่ได้ แต่อาคารเก่าสีอิฐนั่นเอง ที่จะเป็นหมุดหมายของความทรงจ�าทั้งหมด
  เหตผุลของการหลงเหลอืบางสิง่ในอดตีไว้ ก็เพ่ือเอาไว้บอกผูค้น หรอืแม้แต่ตวัเราเองในอนาคตว่า ครัง้หน่ึง...
เราเคยผ่านมาตรงไหน หรือเคยมีใครอยู่ตรงนั้น ก็อย่างที่บอกว่า ไม่ใช่เพื่อโหยหา แต่บางทีเราก็แค่ไม่อยากลืม
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ถ้าจะต้องเปรียบชีวิตเป็นอะไรสักอย่าง ผู้เขียนคิดว่าสิ่งปลูกสร้างน่าจะเป็นเรื่องใกล้เคียงและเห็นภาพท่ีสุด 
เพราะเมื่อมีการปลูกสร้างแล้ว เรื่องของการซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษาก็จะตามมา และวนเวียนอยู่ในชีวิตเรา
เช่นนี้เรื่อยไป จนกว่าสิ่งที่เราปลูกสร้างจะผุพังและแตกสลายไป
  ไม่ก่ีสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เขียนและเพ่ือนร่วมงานอีกจ�านวนหนึ่ง ต้องเดินทางไปท�างานที่ประเทศอังกฤษ 
สังเกตได้อย่างหนึ่งว่า ไม่ว่าจะเจอตึกรามบ้านช่องท่ีทันสมัยมากเพียงใด ไม่ว่าเมืองน้ันๆ จะแวดล้อมด้วยผู้คน
และบรรยากาศท่ีเราคิดว่า ‘เท่’ แค่ไหนก็ตาม สิ่งท่ีท�าให้พวกเรายกกล้องและโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเก็บภาพ 
อยู่บ่อยครั้งเสมอก็คือ ภาพตึกเก่า ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงสด ยืนตระหง่านผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานนับร้อยปี  
ไม่ว่าจะในเมืองคาร์ดิฟฟ์ ลิเวอร์พูล หรือแมนเชสเตอร์ ความเก่าของตึกไม่ใช่เหตุผลเดียวที่จะหยุดสายตาเราได้ 
แต่ความเก๋าก็เป็นเหตุผลส�าคัญไม่ใช่น้อย ความเก๋าที่ว่า อาจเป็นค�าเดียวกับค�าว่า คลาสสิก ท่ีหลายคนใช้กัน 
และส�าหรบับางคน ค�าว่าเก่าหรอืคลาสสกิทีว่่านัน้ กไ็ม่ต่างอะไรกับค�าว่าโบราณ เก่าเก็บ เอาเข้าจรงิ การเลอืกใช้ 
ค�ากับสิ่งใด ก็แทบแยกไม่ออกจากการเลือกให้คุณค่ากับสิ่งนั้น ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเก่า โบราณ ไม่ทันสมัย ไม่เท่ 
หรืออะไรก็ตาม เราก็มักจะเลือกการทุบหรือท�าลาย เพ่ือสร้างสิ่งที่ใหม่กว่าขึ้นมาทดแทนความสดใหม่ อาจจะ
ท�าให้เรารู้สึกหวือหวา สดชื่น และแปลกตา แต่ความรู้สึกหน่ึงที่เราไม่อาจหาได้คือ ความหวนหาอดีต หวนหา 
ไม่จ�าเป็นต้องโหยหาหรือคร�่าครวญให้อดีตย้อนกลับมา ไม่จ�าเป็นต้องดิ้นรนอยากกลับไปอยู่ในอดีต เพราะมัน
เป็นไปไม่ได้ในทุกประการ เพียงแต่พ้ืนที่น้ันๆ ท�าให้เรารู้สึกว่าคร้ังหน่ึงเคยมีอดีตท่ีมีชีวิตชีวาอยู่ตรงน้ี มีผู้คนอยู่
ตรงนั้น มีลมหายใจของใครอยู่ตรงโน้น จริงอยู่ ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน แต่การมองย้อนกลับไปในอดีตก็เป็น
ปัจจัยส�าคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าเราจะมองในฐานะร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แนวทาง หรือกระทั่งบทเรียนท่ีต้อง
ศึกษาต่อไป 
  หลายเรื่องและหลายคนในชีวิต หนีไม่พ้นสัจธรรมของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ถ้าเรื่องน้ันๆ ไม่ได้สลัก
ส�าคัญอะไรกับเรา การดับไปของส่ิงนั้นก็ไม่ใช่เรื่องท่ีเราต้องร้อนรน ยึดย้ือ และเผลอๆ เราอาจไม่ได้สังเกตเห็น
ถึงการไม่มีของมันด้วยซ�้า ต่างกับบางเรื่องและบางคน ที่การอยู่หรือไปจะกระทบกระเทือนหัวใจของเราอย่าง
รุนแรง เราจึงต้องท�าทุกวิถีทางท่ีจะรักษา ซ่อมแซม และเก็บไว้ให้นานท่ีสุด เพราะเรารู้ว่าสิ่งน้ันมีความหมาย 
กับชีวิตอย่างไร และการไม่มีสิ่งนั้นให้เห็นอีกเลย มันจะเจ็บปวดแค่ไหน 
  การรักษาหลายอย่างให้คงเดิมไว้ อาจดูคล้ายคนยึดติดกับอดีต แต่ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนที่พยายามรักษา 
ส่ิงน้ันไว้อย่างสุดชีวิต สุดหัวใจ ผู้เขียนเชื่อว่า ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งก็จ�าเป็นต้องปล่อยมือจากสิ่งที่
พยายามเก็บกอดไว้ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าต่อให้ย้ือสิ่งใดไว้จนสุดหัวใจ ก็ต้องปล่อยไปถ้ามันสุดมือคว้า ถึงตอนนั้นแล้ว 
สิ่งที่ส�าคัญมากท่ีสุด อาจเป็นการที่เขาตอบค�าถามตัวเองได้ว่า ได้สู้ทุกวิถีทางเพ่ือรักษาไว้แล้วหรือยัง? แม้จะ
ไม่มีทางครอบครองสิ่งใดได้ตลอดกาล แต่บางทีมนุษย์เราก็อยากแน่ใจว่า เราไม่ได้ปล่อยปละละเลย และไม่ได้
ปล่อยให้อะไรต่อมิอะไรแตกสลายไป ทั้งที่เราสามารถดูแลได้ หากวันหนึ่งผู้เขียนมีโอกาสกลับไปเยือนในหลาย
เมืองที่เคยไปอีกครั้ง แน่นอนว่า วัน เวลา และผู้คน อาจเปลี่ยนแปลงไปมากมาย พ้ืนท่ีตรงน้ันก็อาจเปลี่ยนไป
จนจ�าไม่ได้ แต่อาคารเก่าสีอิฐนั่นเอง ที่จะเป็นหมุดหมายของความทรงจ�าทั้งหมด
  เหตผุลของการหลงเหลอืบางสิง่ในอดตีไว้ ก็เพ่ือเอาไว้บอกผูค้น หรอืแม้แต่ตวัเราเองในอนาคตว่า ครัง้หน่ึง...
เราเคยผ่านมาตรงไหน หรือเคยมีใครอยู่ตรงนั้น ก็อย่างที่บอกว่า ไม่ใช่เพื่อโหยหา แต่บางทีเราก็แค่ไม่อยากลืม
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เฟอรนเิจอรดไีซนเกและรักษโลก ไอเดียแบบนีไ้มไดมแีตในฝน เพราะ Pentatonic แบรนดเคร่ืองเรอืน
สญัชาตอิงักฤษทําได และปลอยเฟอรนิเจอรสดุย่ังยืนเขาสูตลาดเรยีบรอยแลว ท่ีสาํคัญตู ต่ัง เตยีงเกๆ  
เหลาน้ีทํามาจาก ‘ขยะ’ ทั้งหมด และดวยวิธีคิดท่ีไกลเกินกวาการรีไซเคิลแบบเดิมๆ Pentatonic 
เปลี่ยนขวดพลาสติกที่บี้แบนจนหมดรูปใหกลายเปนเกาอี้ ขยะอยาง CD หรือ DVD กลายรางเปน
โตะทํางาน แกวกาแฟบุบบูบี้กลายมาเปนสวนหนึ่งของโตะกาแฟ หนาจอสมารตโฟนกลายเปน
แกวน้ําทรงสวย เฟอรนิเจอรจากขยะซึ่งถูกออกแบบใหแยกชิ้นสวนและประกอบรางไดโดยไมตอง
ใชตัวชวยจําพวกกาวหรือเรซิน คือสิ่งที่ Pentatonic นําเสนอ ที่มากกวานั้นคือ เมื่อไรก็ตามที่เราใช
เฟอรนิเจอรเหลานี้จนเบ่ือแลว สามารถสงกลับคืนให Pentatonic นําไปถอดออกและปรับเปลี่ยน
ใหเปนเครื่องใชอยางอื่นๆ ตอไป ท้ังเก สวย รักษโลก ย่ังยืน และไมสูญเปลา นาสนใจใชไหมละ 
คลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.pentatonic.com  

FINLAND

ผูอพยพซ่ึงหลัง่ไหลเขามาในประเทศทางยุโรป
ลวนมปีญหาเรือ่งอตัลกัษณบคุคล เปนเพราะ
พวกเขาไมมถ่ิีนฐาน ไมมกีารรบัรองอตัลกัษณ
ใดๆ จากรฐับาล รวมถึงไมสามารถทําธุรกรรม
ทางการเงนิ และไมมเีงินดวย บรษิทัสตารทอพั
ของฟนแลนดที่ชื่อวา MONI จึงไดรวมมือกับ
หนวยงานท่ีใหบริการเก่ียวกับผูอพยพของ
ฟนแลนดแกไขปญหาดังกลาว ดวยการออก
เดบิตการดที่มีเงินในบัตร หรือระบบพรีเพด
ใหกับผูอพยพทีล่ีภั้ยมาอยูท่ีฟนแลนด และใช
ระบบบล็อกเชนมาชวยในการระบุตัวตนของ
ผูถือบตัร แยกแยะตวัตนของผูใชงานได ทําให
ไมมกีารใชขอมลูใดๆ ซํา้กัน ดวยเหตนุีน้อกจาก
จะสามารถตรวจสอบผูถือบตัรไดแลว ทางรฐับาล
ฟนแลนดก็ยังสามารถตรวจสอบการใชเงิน
ของผูถือบัตรไดอีกดวย
ภาพ arcticstartup.com

10 THESTANDARD.CO

UK

เปลีย่นขยะเปน็เฟอรน์เิจอรสุ์ดเก๋

ฟนิแลนดใ์ช้
บลอ็กเชนเปล่ียน
ชวีติผูอ้พยพ

 ภาพ
 pentatonic.com
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CHINA

5. นักวิจัยไทย
ค้นพบเห็ดทรัฟเฟลิ
สายพันธุ์ใหม่
ของโลก 
ที่จังหวัดเชียงใหม่
ณรงคก์ร 
มโนจนัทร์เพ็ญ

6. แบงก์ชาติเปิดตัว 
‘QR Code มาตรฐาน’ 
จุดเปลี่ยประเทศไทย
สู่สังคมไร้เงินสด?
ปิยพร 
อรณุเกรยีงไกร

7. ศรสีะเกษ ชนะนอ็ก 
โรมัน ยกที่ 4 
ป้องกันแชมป์โลก
ครั้งแรกไว้ได้ส�าเร็จ
ดษิยตุม ์ธนบญุชัย

8. เพ่ิมภาษี
สรรพสามิต 
ราคาเหลา้-บหุร่ี พุ่ง! 
ลดการบริโภค
ได้จริงไหม
เอกพล บรรลอื

9. ตาย 13 เมือง
อัมพาต เฮอร์ริเคน 
‘เออร์มา’ มุ่งหน้า
เข้าฝั่ งอเมริกา 
รัฐประกาศใหอ้พยพ
วชริวชิญ์ 
กติชิาตพิรพัฒน์

10. iPhone X 
ไร้ปุ่มโฮม ปลดล็อก
ด้วยใบหน้า ชาร์จไร้
สาย เพ่ิมลูกเล่น 
Animoji พรอ้มสรปุ
ไฮไลต์เด่นในงาน
ปณชัย อารีเพ่ิมพร

ESTONIA

UK

เอสโตเนียกําลงัวางแผนจะออกสกุลเงนิดจิทัิลประจาํชาตขิองตวัเอง ในชือ่ Estcoin และเอสโตเนยีนีแ่หละเปนประเทศแรก
ที่นําเทคโนโลยี E-Residency มาใช (ผูใชตองสมัครเปนพลเมืองของประเทศกอน เมื่อไดรับการอนุมัติ ก็จะสามารถเขาถึง
การใชบริการของรัฐผานระบบออนไลนได) หลังประกาศเอกราชในป 1991 เทคโนโลยีก็เขามาปฏิวัติประเทศเกือบทั้งหมด 
พอถึงป 1997 ทุกโรงเรียนในเอสโตเนียสามารถเรียนผานระบบออนไลนได ป 2002 รัฐบาลเอสโตเนียอนุมัติใหมีการติดตั้ง
ระบบไว-ไฟเกือบทั่วประเทศ จากนั้นในป 2007 เอสโตเนียยังเปนประเทศแรกที่ลงคะแนนเลือกตั้งผานระบบอินเทอรเน็ต 
โดยในป 2012 มีการวางระบบไฟเบอรออปติก คนในเอสโตเนียสามารถใชบริการจากภาครัฐผานระบบออนไลนไดเกือบ 
99% อีกทั้งกรุงทาลลินน เมืองหลวงของเอสโตเนียก็เปนฮับของสตารทอัพดานเทคโนโลยีดวย และเผื่อใครยังไมรู เราจะ
บอกวา Skype ก็ถือกําเนิดขึ้นที่เอสโตเนียนี่เอง

เอสโตเนยี ประเทศเลก็ๆ ทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีด้อยา่งยิง่ใหญ่

พลาสติกกลายเปนขยะเจาปญหาท่ีกําลังสราง
มลพิษทั่วโลก ปจจุบันมีขยะพลาสติกอยูเกือบ 
5,000 ลานตัน กระจายอยูบนโลกใบนี้ และคาดวา
นาจะเพิ่มเปน 2 เทาในป 2050 ในขณะที่ปจจุบันมี
การนาํบรรจภัุณฑท่ีทาํจากพลาสตกิกลบัมาใชใหม
เพียงรอยละ 14 เทานั้น ที่ราน Bulk Market ในกรุง
ลอนดอน ไมมีการใชพลาสติกใดๆ ไมมีบรรจุภัณฑ
พลาสติก ไมมีผลิตภัณฑพลาสติก และไมมีการใช
ถุงพลาสติก รานน้ีขายสินคากวา 300 รายการ 
ทั้งขนมปง เคก พาสตารูปแบบตาง ๆ และสมุนไพร 
รวมทั้งกระดาษชําระ แปรงสีฟนไมไผ และอาหาร
สุนัข สินคาทุกอยางจะหอดวยกระดาษ บรรจุลง
ในถุง หรือขวดโหลที่ลูกคานํามาเอง วิธีนี้อาจขจัด
ปญหาขยะไดไมหมดสิ้น แตคงสรางแรงบันดาลใจ
ใหคนหันมาใชพลาสติกนอยลงบาง

จีนอาจเปนประเทศท่ีเราตองจับตามองเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนประเทศ
ตอไป เน่ืองจากมีเรื่องมาใหเราท่ึงไดเรื่อยๆ โดยลาสุดองคกรดานวิทยาศาสตร
ยานอวกาศของจีน หรือ China Aerospace Science and Industry Corporation 
(CASIC) ประกาศวาจะทํารถไฟที่มีความเร็วกวาเครื่องบินถึง 4 เทา เร็วกวารถไฟ
หัวกระสุน 10 เทา ที่สําคัญยังมีความเร็วเหนือเสียงถึง 3 เทา หรือระดับซูเปอรโซนิก
เลยก็วาได น่ันเทากับวาโดยทฤษฎีแลว รถไฟดังกลาวจะทําความเร็วไดมากถึง 
400 กิโลเมตรตอชั่วโมง จึงไดชื่อวา รถไฟบินได หรือ Flying Train ไปโดยปริยาย 
ซึ่งเทคนิคและกระบวนการทํางานของมันนั้นไดชื่อวาคลายกับระบบ Hyperloop 
ที่ อีลอน มัสก เคยพูดไวในป 2013 อีกดวย จากโปรเจกตที่ลํ้ามากดังกลาว ก็นาจะ
ทําให CASIC เปนเจาของสิทธิบัตรมากถึง 200 รายการ

จนีวางแผนทาํรถไฟ
ที่เร็วกว่าเครื่องบินถึง 4 เท่า

รา้นปลอดพลาสตกิ
เปิดให้บริการในลอนดอน

ภาพ
 paym

entweek.com
 

ภาพ inhabitat.com 

ภาพ cnet.com 

 ภาพ spacehive.com.png
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ภาพ
 AFP

รูกันหรอืไมวา หน่ึงในปญหาสงัคมเรือ่ง
หลักๆ ของประเทศนิวซีแลนดคือเรื่อง 
‘ขยะอาหาร’ มรีายงานวา ประชากรแดน
กีวีทิง้ขยะอาหารโดยประมาณ 120,000 
ตันตอป คดิเปนมลูคาถึง 625 ลานเหรยีญ
สหรัฐ สวนทั่วโลกมีการประมาณการ
ออกมาวา น้ําหนักรวมของขยะอาหาร
สูงถึง 1.3 พันลานตันทีเดียว เปนเรื่อง
นาเศราที่โลกเรามีขยะอาหารปริมาณ
มากขนาดนี้ แตก็ยังมีผูคนอีกจํานวน
มากที่ตองเขานอนดวยความหิวโหย
ทุกคืน นี่จึงเปนที่มาของ Free Store ที่
ใหบริการอาหารฟรีๆ โดยนําอาหาร
สวนเกินจากซูเปอรมารเก็ตและราน
เบเกอรีประมาณ 65 ร าน ในกรุง
เวลลงิตนั ซึง่เดมิจะถูกทิง้เปลา มาทาํให
เกิดประโยชนตอผูที่ยังตองการ โมเดล
ของ Free Store นัน้ชวยประหยัดเงนิคา
อาหารไดมากถึง 1 ลานเหรียญสหรัฐ
ตอป ปจจุบันมี Free Store ท้ังหมด 
4 แหงในนวิซแีลนด และมแีนวโนมเพ่ิม
จํานวนขึ้นเรื่อยๆ เพียงมีพ้ืนท่ีเล็กๆ 
อาหารสวนเกินจากบางแหง คนทีต่องการ 
และกลุมอาสาสมคัรทียิ่นดจีะผลดัเปลีย่น
กันมาดแูลราน ท้ังขยะ และความหิวโหย
ก็คงคอยๆ ลดนอยลงได

ภาพ AFP

ความลึกของ
ห้องหลบภัย
ส ง ค ร า ม -
นิวเคลียร์ถูก

ฝงัอยูใ่ตด้นิ เป็นนวตักรรมทีก่�าลงั
ขายดีในสหรัฐฯ ราคาแตกต่างกัน
ไปตามขนาดและความสะดวกสบาย 
เช่น Micro Bunker ราคา 39,500 
เหรยีญสหรฐั กวา้ง 96 ตารางฟุต 
มเีตยีง 2 ชัน้ ครัวจิว๋ และหอ้งน�า้ 
และขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่ากับบ้าน
ทั่วไป เพียงแต่ไม่มีหน้าต่างเท่านั้น 

NEW ZEALAND

อยา่ปลอ่ย
ใหอ้าหาร
กลายเป็น
ขยะไรค่้า

12 THESTANDARD.CO

หนว่ยงานด้าน
สาธารณสุขชี้
นอนให้พอ
ดตีอ่สุขภาพ

เทคโนโลยโีดรนเปลีย่นชวีติทีแ่อฟรกิา
หลายประเทศในทวปีแอฟรกิากําลงัเปดรบัใหธุรกิจโดรนเขามามีสวนสําคัญ เชน ดานการแพทย รวันดา
เปนประเทศแรกในทวีปน้ีท่ีมีบริการขนสงดวยโดรน โดยสิ่งที่ลําเลียงไปยังจุดหมายคือ ‘เลือด’ ท่ีจําเปน
อยางย่ิงตอผูปวย สามารถยนระยะการขนสงจากเดิม อาจจะหลายชั่วโมง เหลือเพียงไมเกิน 30 นาที 

ความเร็วสูงสุดต่อชั่วโมงของ
รถไฟความเรว็สงูขบวนแรกของ
อนิเดยี ในเสน้ทางยาว 500 กม. 
เชื่อมระหว่างเมืองอาห์เมดาบัด
และนครมมุไบ ยน่ระยะเวลาการ
เดินทางเหลือเพียง 3 ชั่วโมง 
จากปจัจบุนั 8 ชัว่โมง ขณะน้ีอยู่
ระหว่างการก่อสรา้ง โดยญีปุ่น่
สนบัสนนุดา้นเงนิกู้ คาดวา่จะแลว้
เสร็จในเดอืนสงิหาคม ป ี2022  

ภาพ shutterstock

ภาพ
 shutterstock
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หลักๆ ของประเทศนิวซีแลนดคือเรื่อง 
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สหรัฐ สวนทั่วโลกมีการประมาณการ
ออกมาวา น้ําหนักรวมของขยะอาหาร
สูงถึง 1.3 พันลานตันทีเดียว เปนเรื่อง
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เบเกอรีประมาณ 65 ร าน ในกรุง
เวลลงิตนั ซึง่เดมิจะถูกทิง้เปลา มาทาํให
เกิดประโยชนตอผูที่ยังตองการ โมเดล
ของ Free Store นัน้ชวยประหยัดเงนิคา
อาหารไดมากถึง 1 ลานเหรียญสหรัฐ
ตอป ปจจุบันมี Free Store ท้ังหมด 
4 แหงในนวิซแีลนด และมแีนวโนมเพ่ิม
จํานวนขึ้นเรื่อยๆ เพียงมีพ้ืนท่ีเล็กๆ 
อาหารสวนเกินจากบางแหง คนทีต่องการ 
และกลุมอาสาสมคัรทียิ่นดจีะผลัดเปลีย่น
กันมาดแูลราน ท้ังขยะ และความหิวโหย
ก็คงคอยๆ ลดนอยลงได
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ความลึกของ
ห้องหลบภัย
ส ง ค ร า ม -
นิวเคลียร์ถูก

ฝงัอยูใ่ตด้นิ เป็นนวตักรรมทีก่�าลงั
ขายดีในสหรัฐฯ ราคาแตกต่างกัน
ไปตามขนาดและความสะดวกสบาย 
เชน่ Micro Bunker ราคา 39,500 
เหรียญสหรัฐ กวา้ง 96 ตารางฟุต 
มเีตยีง 2 ชัน้ ครัวจิว๋ และหอ้งน�า้ 
และขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่ากับบ้าน
ทั่วไป เพียงแต่ไม่มีหน้าต่างเท่านั้น 
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ขยะไรค้า่
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หนว่ยงานดา้น
สาธารณสุขชี้
นอนให้พอ
ดีต่อสุขภาพ

เทคโนโลยโีดรนเปลีย่นชวีติทีแ่อฟรกิา
หลายประเทศในทวปีแอฟรกิากําลงัเปดรบัใหธุรกิจโดรนเขามามีสวนสําคัญ เชน ดานการแพทย รวันดา
เปนประเทศแรกในทวีปน้ีท่ีมีบริการขนสงดวยโดรน โดยสิ่งที่ลําเลียงไปยังจุดหมายคือ ‘เลือด’ ท่ีจําเปน
อยางย่ิงตอผูปวย สามารถยนระยะการขนสงจากเดิม อาจจะหลายชั่วโมง เหลือเพียงไมเกิน 30 นาที 

ความเร็วสูงสุดต่อชั่วโมงของ
รถไฟความเรว็สงูขบวนแรกของ
อนิเดีย ในเสน้ทางยาว 500 กม. 
เชื่อมระหว่างเมืองอาห์เมดาบัด
และนครมุมไบ ย่นระยะเวลาการ
เดินทางเหลือเพียง 3 ชั่วโมง 
จากปจัจบุนั 8 ชัว่โมง ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง โดยญีปุ่น่
สนบัสนนุดา้นเงนิกู้ คาดวา่จะแลว้
เสรจ็ในเดือนสิงหาคม ป ี2022  

ภาพ shutterstock

ภาพ
 shutterstock
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NETHERLANDS

สุขภาพดีเกิดจากการกินอยูท่ีถูกสุขอนามัย และการนอนคือ ปจจัยสําคัญตอมนุษยทุกคน เราทราบกันดีวาโดยหลักๆ ชวงเวลาพักผอนท่ีเหมาะสมคือ 
1 ใน 3 ของแตละวัน และ 8 ชั่วโมง เปนตัวเลขอางอิงที่เรายึดถือ โดยอาจลดหลั่นไดบางตามความเหมาะสม แตคนวัยผูใหญทั่วโลกกวารอยละ 40 นอนนอย
กวาที่ควร จนมีผลเสียตอสุขภาพ ไมวาจะดวยเหตุผล มีเวลาไมเพียงพอ หรือปวยเปนโรคนอนไมหลับ ก็อาจสงผลใหเปนโรคความดันโลหิตสูง ระบบภูมิคุมกัน
ออนแอ และนํ้าหนักเพ่ิม ศูนยปองกันและควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาออกมาประกาศวา ภาวะนอนไมพอกําลังเปนโรคระบาดทางสาธารณสุข 
และเรียกรองใหชาวอเมริกันหันมาใหความสําคัญกับการนอนแบบจริงๆ จังๆ เปนความจําเปนแบบเรงดวนอันดับตนๆ พรอมกันนี้ยังกําหนดปริมาณการนอน
ทีเ่หมาะสมในแตละชวงวัย จากขอมลูของมลูนธิิการนอนแหงชาติ (National Sleep Foundation) เราขอถือโอกาสทบทวนตวัเลขใหผูอานนาํไปปฏิบตัติามดงัน้ี 
เด็กแรกเกิด (0-3 เดือน) 14-17 ชม., ทารก (4-11 เดอืน) 12-15 ชม., วยัเตาะแตะ (1-2 ขวบ) 11-14 ชม., วัยกอนเรียน (3-5 ป) และวัยเรยีน (6-13 ป) 10-13 ชม., 
วยัรุน (14-17 ป) 8-10 ชม., วยัผูใหญตอนตน (18-25 ป) และวัยผูใหญ (29-64 ป) 7-9 ชม., วัยชรา (65 ปขึ้นไป) 7-8 ชม. 

ภาพ
 AFP

จ�านวนจุดอินฟราเรดที่ใช้ระบุ
การจดจ�าใบหนา้เจา้ของเครือ่ง 
แมอ้ยูใ่นทีมื่ดของ iPhone X 
ระบบดงักลา่วไดร้บัการพัฒนา
ขึน้มาแทนการสแกนลายนิว้มอื 
ซึง่มแีนวโนม้จะถกูปลอมแปลง
ง่ายกวา่ แน่นอนวา่เทคโนโลยี
ใหม่ก็มาพร้อมราคาที่สูงข้ึน
เชน่กนั                                

ภาพ
 AFP

ภาพ
 AFP

การเสพงานศลิปสรางความจรรโลงใจได
มากโข แตสภาพชีวิตที่เรงรีบอาจทําให
เราไมมเีวลาสาํหรบัความสนุทรยีมากนัก 
สนามบินสคิปโฮลในกรุงอัมสเตอรดัม 
มาแนวเกกวาใคร ดวยการออกแบบ
สายพานลําเลียงกระเปาผูโดยสารให
เปนพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการงานศิลป
ครั้งแรกของโลก ณ สายพานหมายเลข 
16 โถง 3 เปนงานท่ีกํากับดูแลโดย
พิพิธภัณฑไรจคส (Rijks) อันเลื่องชื่อ 
หนึ่งในภาพที่นํามาจัดแสดงคือ ผลงาน
ป 1642 ท่ีโดงดังท่ีสุดของเรมแบรนดท
ชื่อ Night Watch และผลงานของศิลปน
รายอื่นๆ อยาง โยฮันเนิส เฟอรเมร, 
วินเซนต แวนโกะ และปต โมนดรียาน 
โดยกอนหนาน้ีพิพิธภณัฑไรจคสกลบัมา
เปดในสนามบินนี้อีกคร้ัง แถวบริเวณ
ฮอลแลนด บูเลอวารด หรือสวนที่มีการ
ปรับปรุงใหมระหวางเลานจ 2 และ 3 
มีการจัดแสดงภาพเขียนจากศิลปนดังๆ 
สัญชาติดัตช เอาใจผูโดยสารทั้งขาเขา
และขาออกที่ชอบงานศิลปะ โดยไมเก็บ
คาเขาชมแตอยางใด

ระยะห่างระหว่างจุดเกิดเหตุลักลอบ
ตดัไม้หลมุพอ ซ่ึงเป็นไม้หายากขนาด 
2 คนโอบ อายุประมาณ 140-150 ป ี
ในเขตป่าสงวน กับท่ีท�าการหน่วย
พิทักษ์ป่าน�้าตกสายรุ้ง ทั้งที่อยู่ใน
พ้ืนท่ีปา่ตน้น�า้ เขตรกัษาพันธุส์ตัว์ปา่
เทอืกเขาบรรทดั จ.ตรงั ชาวบ้านรอ้งวา่
งานน้ีเจา้หนา้ทีอ่าจมีเอีย่ว เพราะจุด
เกดิเหตอุยูใ่กล้ทีท่�าการพิทกัษ์ปา่มาก 
ไมม่ทีางทีจ่ะไม่ได้ยินเสยีงแน่นอน

จับงานศิลป์
มาจัดแสดง
ที่สนามบิน

สวนมาลาวีก็ใชโดรนเพ่ือสงและรบัผลตรวจเชือ้เอชไอวี ชวยใหการวนิจิฉยัและรกัษาเปนไปอยางรวดเรว็ 
บางประเทศใชโดรนตรวจจบัการกระทาํผดิตางๆ เชน สตารทอพัจากโมรอ็กโกพัฒนาซอฟตแวรท่ีใชโดรน
ตรวจจับประมงผิดกฎหมาย ขณะที่แอฟริกาใตใชเทคโนโลยีนี้เฝาระวังผูบุกรุกลาสัตวในเขตอนุรกัษ
พันธุสัตวปา คาดวาตลาดอากาศยานไรคนขับระดับโลกจะแตะ 127,000 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2020

 ภาพ apollo-magazine.com
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SIR MALCOLM 
CAMPBELL 
SETS WORLD 
AUTO SPEED 
RECORD AT 
146.16 MPH

25 กันยายน ปี 1924 เซอร์  
มัลคอล์ม แคมป์เบล ได้สร้าง
สถิติ โลกในการขับรถด้วย
ความเร็ว 146.16 ไมล์ต่อ
ชั่วโมง โดยในระหว่างปี 1928 
และปี 1935 นักแข่งรถชาว
อังกฤษรายนี้ท�าลายสถิติโลก 
6 ครัง้ ในภาพมลัคอลม์โพสทา่
กับรถบลูเบิร์ดเวอร์ชันใหม่  
ในปี 1935 ที่เมืองบรูคแลนดส์ 
ประเทศอังกฤษ
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จำกสถำนะวดัรำษฎร์ธรรมดำในสมยัอยุธยำ วดัแจ้งยกระดับกลำยเป็นวดัส�ำคญัทีม่อีำณำเขตอยูใ่นพระรำชวงัหลวง
สมยัธนบรีุ ก่อนจะกลำยเปน็วดัหลวงเมือ่เขำ้สู่ยคุรัตนโกสนิทร ์และไดช้ือ่อย่ำงเปน็ทำงกำรวำ่ วดัอรุณรำชวรำรำม
รำชวรมหำวิหำร มำจนถึงปัจจุบัน 
 นับเนื่องจำกอดีตมำจนปัจจุบัน วัดแห่งนี้ผ่ำนขั้นตอนกำรบูรณปฏิสังขรณ์น้อยใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่ำ แต่ไม่มี
ครั้งใดจะสร้ำงกระแสได้เท่ำกำรบูรณะครั้งปัจจุบัน ที่เป็นประเด็นร้อนในแวดวงโบรำณคดีและสถำปัตยกรรม 
มำตั้งแต่กลำงเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ
 THE STANDARD พำคณุยอ้นเวลำกลบัไปรือ้ฟื้นควำมเป็นมำและควำมส�ำคญัของศำสนสถำนคูบ่ำ้นคูเ่มอืงแห่งนี้ 
พร้อมแจกแจงทัศนะจำกสองฝั่ งของควำมขัดแย้ง เพ่ือให้คุณตัดสินเองว่ำงำนบูรณะครั้งท่ีก�ำลังจะครบก�ำหนด
ตำมสัญญำในเดือนตุลำคมนี้ เป็นก้ำวที่พลำดในหน้ำประวัติศำสตร์ศิลปะ หรือกำรจุดประเด็นเพ่ือโจมตี 
แบบทีเ่หน็กนัตลอด 4-5 อำทติยท์ีผ่ำ่นมำ เปน็กำรวจิำรณไ์ปตำมกระแสโดยไมอ่ยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมรูใ้นเชงิชำ่งกนัแน่

S U N R I S E

ภาพ เกรียงไกร ไวยกิจ
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รู้หรือไม่ วัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 วัดแจ้งถือเป็นวัดราษฎร์ หรือ ‘วัดชาวบ้าน’ ธรรมดาในสมัยอยุธยา แต่เมื่อครั้งสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับ หลังจากทรงสถาปนา
กรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ ทรงใช้ป้อมวิชัยประสิทธ์ิทางฝังตะวันตกเป็นท่ีต้ังพระราชวัง 
จากนั้นมีการขยายเขตพระราชฐาน จนวัดแจ้งกลายเป็นวัดภายในพระราชวัง เช่นเดียวกับ
วัดพระศรสีรรเพชญ์ในสมยัอยุธยา วัดแห่งน้ีจงึยกระดบัเป็นวัดในวังหลวง มคีวามส�าคัญท่ีสดุ
ในสมัยกรุงธนบุรี
 เมื่อมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากเวียงจันทน์ ในปี พ.ศ. 2322 
วัดอรุณฯ ได้รับเลือกให้เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยู่นานถึงปี พ.ศ. 2327 
ก่อนที่พระแก้วมรกตจะย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) มีการย้าย
เมอืงหลวงมายังกรงุเทพฯ สถานะของวดัจึงลดความส�าคญัลงไปบ้าง สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้ง
ใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันส�าเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จขึ้น
ครองราชสมบตัเิป็นพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั (รชักาลท่ี 2) ต่อมาพระองค์ทรง
บูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้ง และพระราชทานนามใหม่ว่า ‘วัดอรุณราชธาราม’ 
 ต่อมาทรงมพีระราชด�ารท่ีิจะเสรมิสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สงูข้ึน แต่สิน้รชักาลเสยีก่อน 
จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้เสริม
พระปรางค์ขึ้น และทรงให้ยืมมงกุฎที่หล่อส�าหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเป็นพระประธาน
วัดนางนองมาตดิต่อบนยอดนภศูล วัดแจ้งจงึกลบัมามสีถานะเป็นวัดส�าคญัแห่งหนึง่ในกรงุเทพฯ 
 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระบรมราชด�าริให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลาย
รายการ และให้อญัเชญิพระบรมอฐัขิองพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั มาบรรจไุว้ท่ี
พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอโุบสถด้วย เมือ่การปฏิสงัขรณ์เสรจ็สิน้ลง จงึพระราชทาน
นามวัดใหม่ว่า ‘วัดอรุณราชวราราม’ กลายเป็นชื่อทางการของวัดแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณรำชวรำรำม รำชวรมหำวิหำร ไม่ใช่วัดที่สร้ำง
ขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 2 แบบท่ีสื่อหลำยส�ำนักรำยงำน 
ในช่วงท่ีเกิดกระแสประท้วงกำรบูรณะพระปรำงค์
ตั้งแต่กลำงเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ 
 วัดรมิน�า้เจ้าพระยาฝังธนบรุ ีณ ปากคลองบางกอกใหญ่
แห่งนี ้เป็นวัดโบราณ สร้างขึน้ในสมยัอยุธยา จากการสบืค้น
ประวัติ ว่ากันว่าเดิมเรียกวัดมะกอก ต่อมามีการสร้างวัด
ขึ้นอีกวัดหน่ึงในต�าบลเดียวกัน ที่คลองบางกอกใหญ่ 
ชาวบ้านเรยีกวัดท่ีสร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดศิ) 
วัดมะกอกเดิมซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่จึงมีชื่อท่ี
คุ้นเคยกันในละแวกนั้นว่า วัดมะกอกนอก ไปโดยปริยาย
 แต่ชื่อที่คุ ้นหูคุ ้นปากคนไทยมากกว่าวัดมะกอกคือ 
วัดแจ้ง ที่มาของชื่อน้ีเคยมีความเชื่อว่า เมื่อครั้งสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี
สยาม ในปี พ.ศ. 2310 พระองค์เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอน
รุ่งแจ้ง จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่า วัดแจ้ง อย่างไรก็ตาม 
มีหลักฐานหักล้างว่าความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง เพราะใน
วรรณกรรมสมัยอยุธยาเร่ือง เพลงยาวนายภิมเสน มีค�า
บรรยายเรือ่งการเดนิทางจากอยุธยาไปยังเพชรบุร ีระบชุือ่
วัดนี้ไว้ว่าวัดแจ้งตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว
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ภาพ ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ วัดอรุณรำชวรำรำม ภอ.สบ.19.2.1/1

ความสําคัญของวัดอรุณฯ
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จากสถานะวัดราษฎร์ในสมัยอยุธยา จนกลายมาเป็นวัดหลวงประจ�ากรุงรัตนโกสินทร์ 
วัดริมน�้าแห่งน้ีมีคติสัญลักษณ์ซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรมมากมาย หน่ึงในผู้ท่ีศึกษา 
วัดอรณุฯ ในเชงิคตสิญัลกัษณ์ คอื รองศาสตราจารย์ ชาตรี ประกิตนนทการ อาจารย์
ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 “เรื่องน้ีเป็นท่ีรับรู้กันชัดเจนตั้งแต่อดีต ไม่ใช่เฉพาะไทยด้วยนะครับ อย่างเช่น 
พระปรางค์ท่ีเขมร คือภาพจ�าลองของภูเขาศักดิ์สิทธ์ิในทางศาสนา เพราะฉะนั้น  
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมในอดตี ไม่ว่าจะเป็นฮนิดหูรอืพุทธ อยุธยาหรอืสมยัไหน 
มเีรือ่งพวกนีอ้ยู่แล้ว” อาจารย์ชาตรเีล่าถึงความส�าคญัของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
ของวัดส่วนใหญ่
 ผูแ้ต่งหนังสอื คตสิญัลกัษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม เสริมว่า “เอกสาร
หลักฐานอื่นๆ ก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่า การสร้างพระปรางค์ในขนบแบบไทย หรือในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์ ก็จะหมายถึงภูเขา ถ้าเจดีย์ก็หมายถึงที่บรรจุพระพุทธธาตุของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 “ยอดแหลมแบบหนึ่งก็จะแสดงว่าเป็นปราสาทหรือวิมาน เพราะฉะนั้นสิ่งพวกน้ี
มันมีการสืบทอดส่งต่อกันมา ดังนั้นเวลาเราเห็นพระปรางค์ ในทางประเพณี เรารู ้
อยู่แล้วว่าเปน็ภเูขา และเมื่อประกอบกบัรปูปฏมิากรรมประดับ เช่น พระอนิทรท์รงช้าง
เอราวัณ ก็ชัดเจน และยิ่งไปดูรายละเอียดเรื่องการซ้อนชั้นที่มันเท่ากับคัมภีร์ เรื่องราว
และองค์ประกอบอื่นๆ ที่รายรอบ ท้ังยังมีพระปรางค์ทิศ ซึ่งก็เหมือนสัตตบริภัณฑ์คีรี  
หรือเขาเล็กๆ ที่ล้อมเขาพระสุเมรุอีกที มันชี้ไปในเรื่องเดียวกันหมด”
 แน่นอนว่าคนที่ศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมไทย หรือโบราณคดีจะชม 
วัดอรุณฯ ได้ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปที่อาจจะมองว่างาม หรือเอาไว้ถ่ายรูป 
 “ถ้าเราไปเดินชมโดยมีความรู้ตรงนี้ เราจะรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในเขาพระสุเมรุ 
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ก็จะได้ประสบการณ์อกีแบบหน่ึง” อาจารย์ชาตรชีีใ้ห้เห็นว่าแต่ละวัด
มเีรือ่งราวลกึซึง้ซ่อนอยู่ “ส่วนใหญ่จะเล่าเรือ่งท่ีเหมอืนหรอืคล้ายกัน แต่วธีิการน�าเสนอ
จะต่างกัน” 

ภาพ ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ พระปรำงค์วัดอรุณรำชวรำรำม ซสบ2/0228

คติสัญลักษณ์ในเชิงสถาปัตยกรรม 
ของวัดอรุณฯ
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จากสถานะวัดราษฎร์ในสมัยอยุธยา จนกลายมาเป็นวัดหลวงประจ�ากรุงรัตนโกสินทร์ 
วัดริมน�้าแห่งน้ีมีคติสัญลักษณ์ซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรมมากมาย หน่ึงในผู้ท่ีศึกษา 
วัดอรณุฯ ในเชงิคตสิญัลกัษณ์ คอื รองศาสตราจารย์ ชาตร ีประกิตนนทการ อาจารย์
ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 “เรื่องน้ีเป็นท่ีรับรู้กันชัดเจนตั้งแต่อดีต ไม่ใช่เฉพาะไทยด้วยนะครับ อย่างเช่น 
พระปรางค์ท่ีเขมร คือภาพจ�าลองของภูเขาศักดิ์สิทธ์ิในทางศาสนา เพราะฉะนั้น  
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมในอดตี ไม่ว่าจะเป็นฮินดหูรอืพุทธ อยุธยาหรอืสมยัไหน 
มเีรือ่งพวกนีอ้ยู่แล้ว” อาจารย์ชาตรเีล่าถึงความส�าคญัของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
ของวัดส่วนใหญ่
 ผูแ้ต่งหนังสอื คตสิญัลกัษณ์และการออกแบบวัดอรุณราชวราราม เสรมิว่า “เอกสาร
หลักฐานอื่นๆ ก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่า การสร้างพระปรางค์ในขนบแบบไทย หรือในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์ ก็จะหมายถึงภูเขา ถ้าเจดีย์ก็หมายถึงที่บรรจุพระพุทธธาตุของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 “ยอดแหลมแบบหนึ่งก็จะแสดงว่าเป็นปราสาทหรือวิมาน เพราะฉะนั้นสิ่งพวกน้ี
มันมีการสืบทอดส่งต่อกันมา ดังนั้นเวลาเราเห็นพระปรางค์ ในทางประเพณี เรารู ้
อยู่แล้วว่าเปน็ภเูขา และเมื่อประกอบกบัรปูปฏมิากรรมประดับ เช่น พระอนิทรท์รงช้าง
เอราวัณ ก็ชัดเจน และยิ่งไปดูรายละเอียดเรื่องการซ้อนชั้นที่มันเท่ากับคัมภีร์ เรื่องราว
และองค์ประกอบอื่นๆ ที่รายรอบ ท้ังยังมีพระปรางค์ทิศ ซึ่งก็เหมือนสัตตบริภัณฑ์คีรี  
หรือเขาเล็กๆ ที่ล้อมเขาพระสุเมรุอีกที มันชี้ไปในเรื่องเดียวกันหมด”
 แน่นอนว่าคนท่ีศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมไทย หรือโบราณคดีจะชม 
วัดอรุณฯ ได้ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปที่อาจจะมองว่างาม หรือเอาไว้ถ่ายรูป 
 “ถ้าเราไปเดินชมโดยมีความรู้ตรงนี้ เราจะรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในเขาพระสุเมรุ 
สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ก็จะได้ประสบการณ์อกีแบบหน่ึง” อาจารย์ชาตรชีีใ้ห้เห็นว่าแต่ละวัด
มเีรือ่งราวลกึซึง้ซ่อนอยู่ “ส่วนใหญ่จะเล่าเรือ่งท่ีเหมอืนหรอืคล้ายกัน แต่วธีิการน�าเสนอ
จะต่างกัน” 

ภาพ ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ พระปรำงค์วัดอรุณรำชวรำรำม ซสบ2/0228

คติสัญลักษณ์ในเชิงสถาปัตยกรรม 
ของวัดอรุณฯ
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ความโดดเด่นในฝีมือช่าง

เมื่อเปรียบเทียบกับวัดหลักๆ ไม่ว่าในสมัยใด วัดอรุณฯ  
มีความโดดเด่นไม่แพ้ศาสนสถานอื่นๆ
 “วัดอรุณฯ เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลท่ี 2  
มพีระราชประสงค์จะบรูณปฏิสงัขรณ์ใหญ่เป็นมหาธาตหุลวง  
แต่เดิมจุดที่เป็นพระปรางค์มีพระปรางค์องค์เล็กอยู่แล้ว 
ตัง้แต่สมยัอยุธยา เราไม่รูห้น้าตา เพราะถูกหุ้มไปหมดแล้ว 
พระปรางค์วัดอรณุฯ ถือว่าเป็นสดุยอดของศลิปะเลยทเีดยีว 
แต่หลงัจากสร้างกรงุเทพฯ มา ยังไม่มมีหาธาตคืุอ เจดย์ีหรอื 
พระปรางค์ใหญ่ๆ แบบท่ีมีในอยุธยาเลย ที่มีก็องค์เล็กๆ  
ดังนั้นพระองค์ทรงปรารถนาจะให้เป็นแบบมหาธาตุเลย  
แน่นอนว่าคงต้องมีการระดมสรรพก�าลังช่างอย่างสุดยอด 
แต่บงัเอญิว่าพระองค์สิน้พระชนม์เสยีก่อน จงึท�าได้แค่ฐาน 
รัชกาลท่ี 3 ทรงมาสานต่อ แล้วมาก่อเพ่ิมสูงหลายเท่าจน 
เสร็จสิ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังนั้นจุดเริ่มต้นคือการรวบรวม
ที่สุดของฝีมือช่างแน่นอน  
 “ในทางศลิปะและสถาปัตยกรรม เราเรียนประวัติศาสตร์
และรปูแบบการสร้างพระปรางค์มาตัง้แต่อดตี สมยัโบราณ 
จากเขมรจนมาถึงไทย เราพบว่าพระปรางค์วัดอรุณฯ  
เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่พเิศษ” อาจารย์ชาตรีให้ความเห็น
 เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นภาพ อาจารย์ชาตรีชี้แนะว่า 
พระปรางค์ศิลปะเขมรโดยรูปทรงดูอ้วนป้อม เน้นส่วนหัว 
มีฐานเตี้ย รูปแบบพระปรางค์เมื่อเข้ามาในสังคมไทย  
ช่างไทยมักจะชอบท�าให้สูง โปร่ง และเพรียว รสนิยม 
ในการมองความงามผ่านช่างไทยแตกต่างออกไป โดย 
ช่างไทยพยายามจะปรับพระปรางค์ให้สูงเพรียวขึ้นเรื่อยๆ 
 “ถ้าดูตั้งแต่สมัยลพบุรี อยุธยาตอนต้น จนถึงอยุธยา
ตอนปลาย เราจะเห็นแนวโน้มลักษณะนี้มาตลอด พอมา 
ถึงพระปรางค์วัดอรุณฯ มันเหมือนพัฒนาข้ึนไปถึงข้ันสุด
และผอมเพรยีว ในทางช่างเราจะเรยีกว่า ทรงจอมแห นกึถงึ
แหที่ดึงข้ึนมาจากน�้า มันจะท้ิงตัว โค้งเป็นเคิร์ฟ ลกัษณะ
นั้นแหละท่ีปรากฏในพระปรางค์วัดอรุณฯ เพราะฉะน้ัน  
ในทางสถาปัตยกรรม ช่าง หรือศิลปะไทย เราจะยกย่อง 
พระปรางค์วัดอรุณฯ มากว่า เหมือนข้ึนถึงขีดพัฒนาการ
ทางรูปแบบศิลปะอีกขั้นหนึ่ง
 “ในทัศนะช่างไทย เราถือว่านั่นอาจจะเป็นพัฒนาการ
ขั้นสุดท้ายแล้วด้วย เพราะหลังจากน้ันแม้จะมีการสร้าง 
พระปรางค์ แต่รปูทรงและสดัส่วนก็ไม่ได้รบัการยกย่องเท่า
พระปรางค์วัดอรุณฯ”  อาจารย์ชาตรีสรุป

ภาพ (บน) ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ เทวดำแบกประดับด้วย
กระเบื้องเคลือบที่ฐำนพระปรำงค์วัดอรุณ ซสบ2/0229 
(ล่ำง) ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ยักษ์แบกประดับรอบฐำน
พระมณฑปทิศ ซสบ2/0234
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สังคมไทยอุดมไปด้วย ‘เรื่องร้อน’ ซึ่งไหลบ่ามาไม่ขาดสาย หนึ่งในประเด็นที่กลายเป็น
กระแสเซ็งแซ่ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คงหนีไม่พ้นประเด็นการบูรณะ
พระปรางคข์องวดัอรณุราชวราราม ราชวรมหาวหิาร ทีท่าํตอ่เนือ่งกนัมายาวนานถงึ 5 ปี 
 ตลอดระยะเวลาน้ัน วัดอรุณฯ ยังเปิดให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าชม 
ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาได้เห็นว่ามีน่ังร้านบดบังปรางค์ประธานในส่วนที่บูรณะในแต่ละจุด 
และรอคอยที่จะได้เห็นภาพความประทับใจของหมู่เจดีย์ริมฝังน�้าเจ้าพระยาในโบราณสถาน
ส�าคัญของประเทศไทยกลับมาสวยสง่าอีกครั้ง 
 อย่างไรก็ตาม เมือ่วันท่ีรอคอยมาถงึ ก็ให้บังเกิดเสยีงอือ้องึไปท้ังเมอืงว่า บดัน้ีความขลงัของ
พระปรางค์วัดอรุณได้สูญสิ้นเสียแล้ว ด้วยองค์ปรางค์หลังบูรณะนั้นขาวโพลนเห็นมาแต่ไกล 
กระเบื้องประดับท่ีเคยแน่นและละเอียดก็ดูโปร่งบางอย่างเห็นได้ชัด ไหนจะประติมากรรม
ทั้งยักษ์ ลิง คนธรรพ์ ที่เครื่องทรงเคยงามวิจิตร เหตุไฉนบัดนี้ สร้อยสังวาลและเครื่องประดับ
ทั้งหลาย จึงดู ‘มินิมัล’ จนแทบจะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับส่วนตัวได้ขนาดนั้น
 เพ่ือทวงถามค�าตอบต่อข้อสงสัยนานัปการเหล่านี้ ภาคประชาชนส่วนหน่ึงจึงออกมา
เคลื่อนไหวก่อตั้งกลุ่ม ‘ภาคประชาสังคมศึกษาการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม 
ราชวรมหาวิหาร’ รวบรวมรายชื่อประชาชน 5,000 รายชื่อ ที่ต้องการให้ยับยั้งโครงการบูรณะ
พระปรางค์วัดอรุณฯ และแต่งตั้งกรรมการผู้ช�านาญการจากหลากหลายสาขา เพ่ือทบทวน 
ตรวจตรา และแก้ไขความเสียหาย และได้ย่ืนจดหมายเปิดผนึกต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก 
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ไปเรยีบร้อยแล้วเมือ่วันที ่12 กันยายนท่ีผ่านมา ซึง่นายกรฐัมนตรก็ีส่ังการ
ให้กระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาดูแล พร้อมท้ังทิ้งค�าถามให้กับสังคมด้วยว่า อะไรคือสวยงาม 
และอะไรคือไม่สวยงาม?  
 THE STANDARD มีโอกาสได้พูดคุยกับ อาจารย สายันต ไพรชาญจิตร อดีตคณบดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิชาการอิสระ ผู้เป็นหนึ่งในแกนน�ากลุ่ม ฟังกนั
ชัดๆ อีกสักครั้ง ถึงสิ่งท่ีกลุ่มเฉพาะกิจภาคประชาชนพยายามบอกสังคมอย่างหนักแน่นถึง
ปัญหาการบูรณะในครั้งนี้

ตั้งแต่เกิดประเด็นการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ โลกออนไลน์สะพรั่งไปด้วยภาพเปรียบเทียบพระปรางค์ก่อนและหลัง
บูรณะ หัวข้อหนึ่งที่ได้ยินบ่อยครั้งคือเรื่อง ‘ความขาว’ หลายฝายพูดถึงเรื่องชนิดของปูนที่ใช้ อาจารย์สายันต์ได้อธิบาย
เรื่องนี้ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกระเบื้องที่ประดับองค์ปรางค์มาแต่โบราณ ว่ามีอยู่ 2-3 ลักษณะ
 “ หนึ่ง คือกระเบื้องขลิบ เอาถ้วยชามทั้งที่มีลายและไม่มีลายมาขลิบให้เป็นรูปกลีบบัว รูปดอกไม้อะไรต่างๆ แล้วจึงน�า
ไปแปะประดับเป็นองค์ประกอบของลาย เช่น ลายประจ�ายาม แล้วก็มีชามเต็มใบที่แปะลงไป มีทั้งชามเบญจรงค์ ถ้วยจีน 
ถ้วยฝรัง่ โดยเฉพาะถ้วยจากฝังตะวันออก มลีายจกัรวาล ลายกนก ลายเทพพนม ของจนีเขยีนเป็นรูปเซยีน ลายน�า้เต้า ลาย
ต้นสน ลายนก ลายผีเสื้อ เป็นร้อยๆ แบบ บางช่วงก็มีวัสดุอื่น เช่น หอยเบี้ยตัวโตเท่าก�าปันแปะประดับเป็นกลีบดอกไม้บ้าง
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ราชวรมหาวิหาร’ รวบรวมรายชื่อประชาชน 5,000 รายชื่อ ที่ต้องการให้ยับยั้งโครงการบูรณะ
พระปรางค์วัดอรุณฯ และแต่งตั้งกรรมการผู้ช�านาญการจากหลากหลายสาขา เพ่ือทบทวน 
ตรวจตรา และแก้ไขความเสียหาย และได้ย่ืนจดหมายเปิดผนึกต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก 
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ไปเรยีบร้อยแล้วเมือ่วันที ่12 กันยายนท่ีผ่านมา ซึง่นายกรฐัมนตรก็ีส่ังการ
ให้กระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาดูแล พร้อมท้ังท้ิงค�าถามให้กับสังคมด้วยว่า อะไรคือสวยงาม 
และอะไรคือไม่สวยงาม?  
 THE STANDARD มีโอกาสได้พูดคุยกับ อาจารย สายันต ไพรชาญจิตร อดีตคณบดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิชาการอิสระ ผู้เป็นหนึ่งในแกนน�ากลุ่ม ฟังกนั
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“เห ตุใหญ่ๆ ท่ีท�าให้เกิดความเสียหายก็เพราะเรื่อง
การจ้างเหมาทั้งนั้น” 
 อาจารย์สายันต์เท้าความว่า แต่เดมิการบรูณะหรอื
อนุ รักษ์โบราณสถาน ไม่มีการจ้างเหมาบริษัทเอกชน 
กรม ศิลปากรท�าเองท้ังหมด ในหน่วยงานจะมีทั้ง
นัก โบราณคดี สถาปนิก วิศวกร ช่างโยธา ช่างศิลป 
พร้ อมด้วยบรรดาช่างสิบหมู่ท้ังหลาย ทั้งช่างกระจก 
ช่า งลายรดน�้า เมื่อจะไปท�างานท่ีใดก็จะจัดทีมกันไป 
อาจมีการจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่บ้าง แต่ก็จะมา
เป็ นลูกมือท�างานภายใต้การควบคุมของช่างกรม
ศิลปากร ซึ่งผ่านการฝกฝนมาแล้วทั้งสิ้น
 จดุเปลีย่นมาถงึในราวปี พ.ศ.  2534 ท่ีมกีารบรูณะ
ปรา สาทหินพนมรุ้ง ซึ่งด�าเนินการ โดยกรมศิลปเอง
ทัง้หมด แต่กว่าจะเสรจ็ก็ใช้เวลายาวนานถึง 2 ทศวรรษ 
เป็ นเวลาที่ช้านานเกินไปจนทางเลื อกในการบูรณะ
โดยการจ้างเหมาเอกชนกลายมาเป็นตัวช่วยใหม่  
 “คนข้างในเขาเลกิท�าไปนานแล้ว ส่วนใหญ่กม็าท�า
หน้าทีค่มุงานบรูณะท่ีจ้างเหมา จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรไปแล้ว การจ้างเหมามันมีเรื่องก�าไร ท้ายสุดเรา
ก็ไม่ได้ช่างทีด่ ีการควบคมุก็หละหลวม ระบบน้ีมนัท�าให้
เละเทะไปหมด และช่างที่กรมศิลปากรเองก็ฝีมือไม่ถึง
เพราะว่าไม่ได้ท�าเองมานานแล้ว ผมมองอย่างนัน้ ก็ให้
ข้อมูลสังคมไปแบบนี้ คนก็เห็นด้วยเยอะ”

 “ช่วงปี 2512-2519 มีการบูรณะใหญ่อีกรอบ แต่เทคนิคไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ได้ถมปูนไปจนเต็ม 
เพียงแต่พยายามเสริมความมั่นคงในส่วนที่มันหลุดหายไป สมัยก่อนเขาใช้ปูนต�าซึ่งเหนียว จิ้มเซรามิกไป
นิดเดียวมันก็ติดแล้ว และจะเห็นเหมือนลอยอยู่ ไม่ได้ถมปูนจนไม่เห็นขอบ แต่ที่ท�าใหม่คือล้นทับหมดเลย
 “ปูนต�า คือปูนขาวและพวกอินทรียวัตถุ ทางเพชรบุรีก็ท�าอยู่ ในสเปกของที่บูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ 
บอก ว่าเป็นปูนต�า แล้วเขาก็ยืนยันว่า เป็นปูนต�า แต่เราไปดูแล้วก็เห็นว่ามันเหมือนปูนขาวหมักผสมอะไร
นิดๆ หน่อยๆ มันถึงออกมาขาวเวอร์แบบนั้น แล้วเนียนจนเหมือนกับปูนยาแนวปูกระเบื้องทั่วไป ไม่เหนียว 
 “ก ระเบื้องของเดิมก็ยังมีอยู่พอสมคว ร เพียงแต่ถูกปูนไล้ถมจนจมหมด เดิมช่องไฟระหว่างเซรามิก
มันแคบมาก เราจึงเห็นเป็นร่องด�าๆ ช่างโบราณเขารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันจะด�า แต่ว่ามันจะอยู่ใต้ต�่ากว่า
ชิ้นกระเบื้อง มันจะด�าด้วยเงา หรือมันจะด�าด้วยสีขึ้นรา มันก็ท�าให้กระเบื้องเด่นขึ้น แต่วันนี้ปูนมันไปไล้ถม
ช่องว่างนั้นหมด เพราะฉะนั้นจึงเห็นพื้นที่สีขาวเยอะ ผมว่าพื้นที่สีขาวเพิ่มขึ้นมาเกิน 50% จากของเดิม”

พุทธศักราชทีพ่ระปรางคว์ดัอรณุฯ ไดร้บั
การบรูณะคร้ังใหญ ่ซ่ึงตกอยูใ่นรชัสมยั
ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5
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เหตุเพราะการจ้างเหมา
เอกชน?
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“วั ดอรุณฯ ไม่ใช่เป็นแค่ศิลปกรรม แต่เป็นศิลปวัฒนธรรมด้วย 
เพร าะเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตคน ความเชื่อ พระมหากษัตริย์ และ
ศาสนา ไม่เหมือนพระปรางค์สมัยอยุธยา พระปรางค์วัดอรุณฯ คือ
พุทธปรางค์ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของยุครตันโกสนิทร์ในสมยัรชักาล
ที่ 3 มีองค์เดียวเท่านั้น”
 อาจารย์สายันต์เล่าว่า วัดอรณุฯ มมีาตัง้แต่สมยักรงุศรอียุธยา 
และเดมิมเีจดย์ีเลก็ๆ อยู่ ต่อมาในสมยัปลายรชักาลท่ี 2 จงึมกีารสร้าง
พระปรางค์ครอบทับ แต่ยังไม่เสรจ็เรยีบร้อยด ีมาเสรจ็สมบูรณ์จรงิ
ในรชักาลถัดมา จงึถือว่าเป็นศลิปกรรมสมยัรชักาลที ่ 3 ส่วนเหตทุี่
เรยีกว่า ‘พุทธปรางค์’ เพราะเป็นพระปรางค์ทีส่ร้างถวายพระพุทธเจ้า 
ส่วนยอดยังประดับมงกุฎ หาใช่นภศูลเหมือนปรางค์ทั่วไปไม่
 “ป รางค์ประดับยอดมงกุฎมีความหมายอยู่ 2 ลักษณะคือ 
หนึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ สอง เป็นสัญลักษณ์ของ
พระ พุทธเจ้าที่เป็นพุทธราชา หมายถึงพระพุทธเจ้าท่ีเป็นกษัตริย์
รัช กาลท่ี 3 ทรงยกย่องพระพุทธเจ้าเป็นพุทธราชา จึงเอามงกุฎ
ของ กษัตริย์ไปสวมอยู่ข้างบนยอด ซึ่งแตกต่างจากปรางค์อื่นๆ 
ทั้งหมดในประเทศไทย”
      แน่นอนว่าการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่เกิดขึ้น หนึ่งในการบูรณะใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
 “วัสดุอาจเปลี่ยนบ้าง แต่ฝีมือช่างไม่ได้เปลี่ยน ความหมาย
ไม่ได้เปลี่ยน เป็นฝีมือช่างหลวงทั้งหมด รัชกาลที่ 5 ทรงคุมงานเอง
ด้ว ยซ�้า ทรงเกณฑ์ช่างหลวงมาท�า ช่างทุกคนจะรู้ว่าต้องตกแต่ง
อย่างไร ทุกชั้นมันมีความหมายหมด สีสันต่างๆ ผ่านการออกแบบ
มาแ ล้ว มันจึงดูสวยงาม แต่ปัจจุบันนี้ที่ท�าลงไป ท้ังช่างและคน
ออก แบบไม่รู้ความหมายอะไรเลย เพราะบูรณะเฉพาะตัววัสดุ 
เอา วัสดุใหม่ไปแทนวัสดุเก่า ตรงน้ีเป็นเซรามิกก็เอาเซรามิกใหม่
แปะลงไป ประติมากรรม ลิง ยักษ์ อะไรต่างๆ มันเสียไปหมด 
 “ส�าหรับศิลปินท่ีเขาใช้วัดอรุณฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ก็ช็อกกัน
หมดเลย เพราะว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้ว สูญเสียศิลปกรรมแบบ 
‘เวิ้ง’ คือประกอบด้วยบริบทของธรรมชาติ วัดอรุณฯ ตั้งอยู่ในมุมที่
มองจากท่ีไกลๆ จะสวย เช่น แล่นเรือมาจากปากแม่น�้าก็จะเห็น
เป็นเวิ้งใหญ่ มีแม่น�้า ทิวไม้ ชุมชน บ้านช่อง เรือนชาน โบสถ์ ศาลา 
และมีพระปรางค์เด่นขึ้นมา ความงามตรงน้ีเขาเรียกประกอบกัน
เป็นย่าน เป็นเว้ิง ขณะเดียวกันช่างเดิมเขาก็ท�ารายละเอียดไว้
ทกุชิน้ทกุอัน ดใูกล้ก็สวย ดไูกลก็สวย มแีสงมเีงาประกอบกันเหมอืน
ภาพเขียน งามทั้งตัวสถาปัตยกรรม และประติมากรรมที่ประดับ
ลงไปเป็นรูปยักษ์ คน รูปนูนต�่า นูนสูง แล้วยังเป็นจิตรกรรมด้วย 
ดูไกลๆ จะเห็นเป็นหลายสีสัน แดง เหลือง เขียวต่างๆ” 
      อาจารย์สายันต์เผยว่า ส่วนท่ีหายไปในการบูรณะครั้งน้ีคือ
คณุค่าทางสนุทรยีะ นัยความหมายของลวดลาย ความงามท่ีสมัผสั
ได้ด้วยตาและด้วยใจ ซึ่งเมื่อหายไปก็เรียกกลับคืนยาก 
      “มนัไม่มกีารท�าวิจยัมาก่อนจะเซน็สญัญา แต่ว่ามาสัง่ผูร้บัเหมา
ให้ท�าระหว่างที่ลงมือบูรณะแล้ว ผมไม่เห็น TOR จึงตั้งสมมติฐาน
ว่าไม่มรีายงานการวิจยัมาก่อนใช่ไหม ผมเลยเขยีนไปในหนงัสอืถึง
นายกฯ ข้อหนึ่งว่า ขอให้เปิดเผย TOR โดยละเอียด”

อายุของกรุงธนบุรีนับแต่
สมเด็จพระเจ้าตากสิน-
มหาราชทรงสถาปนาเป็น
ราชธานีในปี พ.ศ. 2310 
ซึ่งการบูรณะพระปรางค์
วัดอรุณฯ มีกรอบเวลา
กําหนดให้แล้วเสร็จในปี 
2560 เพ่ือให้ทันวาระครบ 
250 ปี ก่อตั้งกรุงธนบุรี
ที่เวียนมาบรรจบในปีนี้  
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ความงามและความหมาย
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“วั ดอรุณฯ ไม่ใช่เป็นแค่ศิลปกรรม แต่เป็นศิลปวัฒนธรรมด้วย 
เพร าะเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตคน ความเชื่อ พระมหากษัตริย์ และ
ศาสนา ไม่เหมือนพระปรางค์สมัยอยุธยา พระปรางค์วัดอรุณฯ คือ
พุทธปรางค์ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของยุครตันโกสนิทร์ในสมยัรชักาล
ที่ 3 มีองค์เดียวเท่านั้น”
 อาจารย์สายันต์เล่าว่า วัดอรณุฯ มมีาตัง้แต่สมัยกรงุศรอียุธยา 
และเดิมมเีจดีย์เลก็ๆ อยู่ ต่อมาในสมยัปลายรชักาลท่ี 2 จึงมกีารสร้าง
พระปรางค์ครอบทับ แต่ยังไม่เสรจ็เรยีบร้อยด ีมาเสรจ็สมบรูณ์จรงิ
ในรชักาลถัดมา จงึถือว่าเป็นศลิปกรรมสมยัรชักาลที ่ 3 ส่วนเหตทุี่
เรยีกว่า ‘พุทธปรางค์’ เพราะเป็นพระปรางค์ทีส่ร้างถวายพระพุทธเจ้า 
ส่วนยอดยังประดับมงกุฎ หาใช่นภศูลเหมือนปรางค์ทั่วไปไม่
 “ป รางค์ประดับยอดมงกุฎมีความหมายอยู่ 2 ลักษณะคือ 
หนึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ สอง เป็นสัญลักษณ์ของ
พระ พุทธเจ้าท่ีเป็นพุทธราชา หมายถึงพระพุทธเจ้าท่ีเป็นกษัตริย์
รัช กาลท่ี 3 ทรงยกย่องพระพุทธเจ้าเป็นพุทธราชา จึงเอามงกุฎ
ของ กษัตริย์ไปสวมอยู่ข้างบนยอด ซ่ึงแตกต่างจากปรางค์อื่นๆ 
ทั้งหมดในประเทศไทย”
      แน่นอนว่าการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่เกิดขึ้น หนึ่งในการบูรณะใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
 “วัสดุอาจเปลี่ยนบ้าง แต่ฝีมือช่างไม่ได้เปลี่ยน ความหมาย
ไม่ได้เปลี่ยน เป็นฝีมือช่างหลวงทั้งหมด รัชกาลที่ 5 ทรงคุมงานเอง
ด้ว ยซ�้า ทรงเกณฑ์ช่างหลวงมาท�า ช่างทุกคนจะรู้ว่าต้องตกแต่ง
อย่างไร ทุกชั้นมันมีความหมายหมด สีสันต่างๆ ผ่านการออกแบบ
มาแ ล้ว มันจึงดูสวยงาม แต่ปัจจุบันน้ีท่ีท�าลงไป ท้ังช่างและคน
ออก แบบไม่รู้ความหมายอะไรเลย เพราะบูรณะเฉพาะตัววัสดุ 
เอา วัสดุใหม่ไปแทนวัสดุเก่า ตรงน้ีเป็นเซรามิกก็เอาเซรามิกใหม่
แปะลงไป ประติมากรรม ลิง ยักษ์ อะไรต่างๆ มันเสียไปหมด 
 “ส�าหรับศิลปินที่เขาใช้วัดอรุณฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ก็ช็อกกัน
หมดเลย เพราะว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้ว สูญเสียศิลปกรรมแบบ 
‘เวิ้ง’ คือประกอบด้วยบริบทของธรรมชาติ วัดอรุณฯ ตั้งอยู่ในมุมที่
มองจากท่ีไกลๆ จะสวย เช่น แล่นเรือมาจากปากแม่น�้าก็จะเห็น
เป็นเวิ้งใหญ่ มีแม่น�้า ทิวไม้ ชุมชน บ้านช่อง เรือนชาน โบสถ์ ศาลา 
และมีพระปรางค์เด่นขึ้นมา ความงามตรงน้ีเขาเรียกประกอบกัน
เป็นย่าน เป็นเวิ้ง ขณะเดียวกันช่างเดิมเขาก็ท�ารายละเอียดไว้
ทกุชิน้ทกุอัน ดูใกล้ก็สวย ดไูกลก็สวย มแีสงมเีงาประกอบกันเหมอืน
ภาพเขียน งามท้ังตัวสถาปัตยกรรม และประติมากรรมที่ประดับ
ลงไปเป็นรูปยักษ์ คน รูปนูนต�่า นูนสูง แล้วยังเป็นจิตรกรรมด้วย 
ดูไกลๆ จะเห็นเป็นหลายสีสัน แดง เหลือง เขียวต่างๆ” 
      อาจารย์สายันต์เผยว่า ส่วนท่ีหายไปในการบูรณะครั้งน้ีคือ
คุณค่าทางสนุทรยีะ นัยความหมายของลวดลาย ความงามท่ีสมัผสั
ได้ด้วยตาและด้วยใจ ซึ่งเมื่อหายไปก็เรียกกลับคืนยาก 
      “มนัไม่มกีารท�าวิจยัมาก่อนจะเซน็สญัญา แต่ว่ามาสัง่ผูร้บัเหมา
ให้ท�าระหว่างที่ลงมือบูรณะแล้ว ผมไม่เห็น TOR จึงตั้งสมมติฐาน
ว่าไม่มรีายงานการวิจยัมาก่อนใช่ไหม ผมเลยเขยีนไปในหนงัสอืถึง
นายกฯ ข้อหนึ่งว่า ขอให้เปิดเผย TOR โดยละเอียด”

อายุของกรุงธนบุรีนับแต่
สมเด็จพระเจ้าตากสิน-
มหาราชทรงสถาปนาเป็น
ราชธานีในปี พ.ศ. 2310 
ซึ่งการบูรณะพระปรางค์
วัดอรุณฯ มีกรอบเวลา
กําหนดให้แล้วเสร็จในปี 
2560 เพ่ือให้ทันวาระครบ 
250 ปี ก่อตั้งกรุงธนบุรี
ที่เวียนมาบรรจบในปีนี้  
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ความงามและความหมาย
ที่ส้ินสูญ
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เมื่อเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา อาจารย์สายันต์บอกว่าตนเองตกเป็น 
เป้าของผู้ที่อยากได้ข้อมูล ในขณะเดียวกันก็ตกเป็นเป้าของผู้ที่เห็นต่าง ถึงขนาดได้รับค�าขู่ว่า  
ไม่อยากจะอยู่สบายๆ หรืออย่างไร
 “การจ้างเหมามีผลประโยชน์ปีหนึ่งเป็นพันล้าน เพราะฉะนั้นตอนแรกเมื่อผมบอกว่าอยากให้
หยุดจ้างเหมาไปเลย มันก็อาจจะแรงไป และเป็นไปไม่ได้เลยในทันที ตอนหลังก็มาปรับข้อ 
เรียกร้อง เอาที่วัดอรุณฯ ก่อน แก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้ก่อน เพราะรุนแรงที่สุด อยากให้ผู้ที่มีอ�านาจ
สั่งการโดยเฉพาะท่านนายกฯ ลงมาดูหน่อย
 “เรามีข้อเรียกร้อง 3 ข้อเท่านั้น หนึ่ง คือให้ยุติการบูรณะไว้ก่อน จะท�าถึงแค่ไหนก็แล้วแต่  
สอง เปิดเผย TOR ว่าเขียนว่ายังไง และสามเป็นตัวส�าคัญ คือให้ตั้งกรรมการเฉพาะกิจระดับชาติ
ขึ้นมา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ช่าง ศิลปินแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ร่วมกัน
ทบทวนการบรูณะทีผ่่านมาทัง้หมดของวัดอรณุฯ แล้วถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องสัง่ให้มกีารแก้ไขใหม่ 
จะด้วยรูปแบบไหนก็แล้วแต่”
 แม้จะยอมรบัว่าเป็นเรือ่งยากท่ีจะกลบัไปแก้ไข เมือ่การบรูณะด�าเนนิมาจนเกือบจะเสรจ็แล้ว 
แต่อาจารย์สายันต์ก็เห็นว่าการออกมาเรียกร้องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องจ�าเป็นอยู่ดี
 “ยากมาก แต่ต้องแก้ ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ถ้าไม่แก้แล้วทิ้งไว ้
อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างท่ีเห็นน่ันแหละ คนที่เห็นว่าเสียหายก็ต้องเสียใจตลอดไป กลุ่มเฉพาะกิจท่ี 
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และอย่างไรได้บ้าง                 
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ประกอบด้วย และถ้าเทียบกับของเดิมก่อนที ่
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ผ่านมาเป็นร้อยปี ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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3 ข้อเรียกร้องในจดหมายเปิดผนึก
ถึงนายกรัฐมนตรี
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นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เผยว่ากรม
ศลิปากรด�าเนินงานตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2541 
เห็นชอบกับมาตรการปรับขนาดก�าลังคนภาครัฐ และมติเมื่อวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2541 เห็นชอบการจดักลุ่มภารกิจของรฐั ภารกิจทีค่วรให้
ภาคเอกชนด�าเนินการ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่ได้ก�าหนดให้ปรับปรุง
บทบาทการบริหารจัดการของส่วนราชการ ด้วยการลดบทบาทใน
ทางกิจกรรมของภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนภาคเอกชนเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น โดยมีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นกฎหมายที่บังคับให้หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ด�าเนินการยึดถือเป็นแนวปฏิบัต ิเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
เป็นธรรมต่อภาครัฐและเอกชน
 กรมศิลปากรส�ารวจความเสียหายของวัดอรุณฯ ภายหลังเหตุ
อุทกภัย พ.ศ. 2554 พบว่ามีชิ้นส่วนประดับปรางค์ประธาน ปรางค์
ประจ�ามุม และมณฑปประทิศ หลุดร่วงลงจากที่ตั้งจ�านวนมาก พื้นดิน
อันเป็นท่ีตั้งของโบราณสถานทรุด รวมทั้งผนังปูนฉาบและลวดลาย
ประดบัช�ารดุ เสือ่มสภาพอย่างมาก จงึจดัท�าโครงการบรูณะโบราณสถาน
วัดอรุณฯ โดยด�าเนินการระหว่าง พ.ศ. 2556-2560 อธิบดีกรมศิลปากร
กล่าวต่อว่า กรมศิลปากรมีการส�ารวจเก็บข้อมูลอย่างละเอียด ตั้งแต่
ขัน้ตอนการจดัท�ารปูแบบรายการก่อนการบูรณะ ในขัน้ตอนการบรูณะ
เมื่อมีการตั้งน่ังร้านเพ่ือการบูรณะแล้ว ก็ให้มีจัดท�าการบันทึกสภาพ
อย่างละเอียดโดยภาพถ่าย การเขียนแบบ การกระสวนลายเท่าจริง 
เพ่ือเป็นหลกัฐานทางวิชาการ และการปรบัปรงุรปูแบบรายการ เพ่ือการ
บูรณะแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการการอนุรักษ์
โบราณสถาน ท้ังในเชิงโบราณคดี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และ
วิศวกรรม เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ พระศากยปุตติยวงศ์ (ต่อศักดิ์ สุนทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ในฐานะประธานโครงการบูรณะ
พระปรางค์และพระมณฑป วดัอรณุราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ชีแ้จงว่า 
การบูรณะพระปรางค์ครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 100 ปี โดยใช้เวลา
บรูณะมากกว่า 4 ปี โดยวัดอรณุฯ และกรมศลิปากร ศึกษาค้นคว้าขัน้ตอน
ในการบูรณะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและรักษาความเป็นของแท้
ดัง้เดิมให้มากท่ีสดุ ท้ังรปูแบบสถาปัตยกรรมและวสัดุ มกีารตรวจสภาพ
ก่อนด�าเนนิงานบรูณะ ส�ารวจสภาพพ้ืนผวิและโครงสร้าง ลกัษณะความ
เสยีหายทีพ่บ วธีิด�าเนนิการซ่อมแซมตามลกัษณะความเสยีหาย รวมทัง้
ขั้นตอนประเมินความเสียหายและซ่อมแซม

กรมศิลปากรระบุการดําเนินงาน
เป็นไปตามระเบียบ

ประธานโครงการยืนยัน
ดําเนินการถูกต้อง
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ทีมงานด�าเนินการบรูณะจากบรษิทั ปรยีะกิจ จ�ากัด เปิดเผยกบัทมี 
THE STANDARD ว่า ความไม่รู้เรื่องลักษณะงานบูรณะท�าให้
คนวิจารณ์กนัเลยเถิด ขณะทีบ่างคนอาจจะมคีวามต้องการแอบแฝง 
และส่วนหนึ่งวิจารณ์ไปตามกระแส
 “งานอนุรักษ์เหมือนคนตัดเสื้อผ้ากับคนซ่อมเสื้อผ้า คนซ่อม
อาจจะตัดเองไม่เป็น แต่สามารถหากระดุมหรือวัสดุที่เหมาะมาใช้
ในการซ่อมแซมมาเย็บเสรมิได้ น่ีคอืลกัษณะของงานซ่อม ไม่ใช่ว่า
คนที่ท�างานชิ้นใหม่ขึ้นมาได้ดีจะมีความสามารถในการซ่อมแซม
ของเก่าได้
 “ตอนแรกที่เข้ามาท�างานในสาขาน้ี เคยถามว่าท�าไมไม่เอา
ช่างสิบหมู่เข้ามาท�า ในความเป็นจริง งานหลักของช่างสิบหมู่คือ 
การสร้างสรรค์งานใหม่หมด ขณะที่งานบูรณะเป็นการอนุรักษ์
ชิ้นงานให้คงสภาพเหมือนก่อนซอ่มแซมมากทีสุ่ด คนซ่อมมทีกัษะ
ในการบูรณะมากกว่าคนที่คุ้นกับการสร้างสรรค์งานใหม่” 
 ทีผ่่านมาเกือบ 5 ปี ทีมงานจะข้ึนน่ังร้านทีละจดุ เพราะวัดอรณุฯ 
ยังเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาชมตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ด้วยเหตุนี้ 
ทมีงานจงึสงสยัว่าท�าไมเพ่ิงจะมาเป็นข่าวในช่วงทีง่านบรูณะก�าลงั
จะครบก�าหนดในเดือนตุลาคมนี้
 ประเดน็หลกัท่ีถูกโจมตคีอื ท�าไมองค์พระปรางค์ถึงดขูาวโพลน 
เป็นเพราะทีมงานท�าความสะอาดคราบตะไคร่น�้าและทาสีน�้าปูน 
จึงท�าให้พ้ืนหลักเป็นสีขาวตามพระปรางค์แบบดั้งเดิม บางคนไป
อ้างอิงสูตรปูนต�าแบบเพชรบุรี ซึ่งมีสีต่างกัน
 ทีมงานให้ข้อมูลชี้แจงว่า คนส่วนหนึ่งเข้าใจผิดว่างานบูรณะ
ครั้งน้ี มีการลอกกระเบื้องของเดิมออกมาใหม่หมด แล้วติดกลับ
เข้าไปใหม่ ที่จริงทีมงานช่างในความควบคุมของกรมศิลปากร
ประเมนิผลจากการส�ารวจ และซ่อมแซมเฉพาะส่วนทีช่�ารดุเสยีหาย
จริงๆ บางจุดท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามกาลเวลา
แต่ไม่เสียหายมาก ทีมบูรณะจะไม่แตะต้อง
 “ส่วนท่ียากท่ีสุดของการบูรณะคือ การท�าอย่างไรให้ของเก่า
และของใหม่ดูกลมกลืน ขณะที่ประเด็นเรื่องความนูนและมิติของ
งานเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานบูรณะครั้งที่ผ่านๆ มา”  ทีมงานชี้แจง
พร้อมยืนยันว่า งานบรูณะแต่ละครัง้มเีงือ่นไขการท�างานทีล่ะเอยีด
บรษิทัฯ ต้องด�าเนนิการตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารทกุขัน้ตอน และการ
ท�างานตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา ก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญและทีม ที่ปรึกษา
คอยควบคุมดูแลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด และไม่ได้ว่าจ้าง  
‘ช่างปลายแถว’ แบบที่มีคนวิจารณ์ 
 “ในประเทศไทย มีช่างไม่ก่ีกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการบูรณะ
วัดส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งเป็นงานเฉพาะทาง 
เราใช้ทีมงานที่มีความสามารถระดับนี้” ทีมงานให้ความเห็น

-  -  -  - 
 โบราณสถานแห่งนี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและ
ผ่านการบรูณะมาครัง้แล้วครัง้เล่า ความขดัแย้งครัง้นีอ้าจจะกลาย
เป็นส่วนหน่ึงในหน้าประวัตศิาสตร์ หรอือาจจะเป็นแค่สภาพอากาศ
ที่นานๆ เข้าจะส่งผลให้พระปรางค์มีคราบเลอะเทอะท่ีขัดออกได้
ในการบูรณะครั้งต่อๆ ไป 

ทีมผู้รับเหมาชี้แจงฝีมือช่าง
ได้มาตรฐาน

จํานวนปีการบูรณะ
พระปรางค์วัดอรุณฯ
ครั้งล่าสุดระหว่างปี 
พ.ศ. 2556-2560 
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ROAD TO
CHALLENGES

ถ้าคุณเป ็นคนที่ชอบความอิสระและท ้าทาย 

รวมถึงการได้ทดลองท�าอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ 

การท�างานในองค์กรแบบ Startup น่าจะเป็น

ตัวเลือกที่ดูแล้วเหมาะสมที่สุด เพราะนี่คือ

เวทีที่ เหมาะส� าหรับการแสดงความสามารถ 

ความคิดสร้างสรรค์ และการได้เปิดใจเรียน

รู้สิ่งใหม่ๆ วันนี้เรามานั่งคุยกับสาวๆ จาก 

International Management Associate 

Program (iMAP) ของ ‘Sea’ Startup ที่

มีมูลค่ามากท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้ง 3 คน อย่าง หมิว-ภวิษย์พร เจียร

ประเสริฐ  ตูน-ปวันรัตน์ พสวงศ์ และ 

พัด-พัทธมน พวงพ่วงรอด ว่าการ

ท� า ง า น ใ นองค ์ กร แบบ น้ี มี คว ามสนุ ก แล ะ

ท้าทายอย่างไรบ้าง

พัด: ทราบมาวา่ Sea iMAP เป็นโครงการเพ่ือ
เฟ้นหา คนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถโดดเดน่ เข้า
มาพัฒนาศักยภาพให้พร้อมเป็นหนึ่งในผู้ น�าท่ี
ช่วยผลกัดนัองค์กรในอนาคต และบงัเอิญเราก็
รู้จกัรุ่นพ่ีท่ีอยู่ในโครงการนีเ้หมือนกนั ก็เลยคิดวา่
น่าจะเป็นโอกาสดีส�าหรับเด็กจบใหม่อย่างเรา
ตูน: จดุเร่ิมต้นน่าจะคล้ายๆกนั ก็คือรู้จกับริษัท
จากเพ่ือนๆท่ีคณะท่ีท�างานด้าน consult มีการ
พดูถึง Sea ซึง่ตอนนัน้ยงัใช้ช่ือบริษัท Garena 
อยู่ และทราบมาวา่ท่ีน่ีมีเด็กจบใหม่เก่งๆเยอะ
มาก และงานก็หนกัและก็ท้าทาย เราก็เลยคิดวา่
เราอยากท่ีจะเข้าไปท�างานในสถานท่ีท่ีมีสภาพ
แวดล้อมแบบนี ้ เลยตดัสินใจสมคัรเข้าโครงการ 
MA และหลงัจากท่ีเราได้รับ offer แล้วก็ยงัมี
ความลงัเลในใจ เลยตดัสินใจสง่อีเมล์ตรงไปหา 
CEO เลย ก็ได้มีโอกาสไปทานข้าวกบั CEO ซึง่
มันเป็นการเปิดโอกาสท�าให้ภาพมันชัดขึ น้
มากวา่โครงการนีน้่าสนใจมาก แล้วเรามาคิดอีก
ทีมนัเป็นโอกาสท่ีหายากส�าหรับเด็กจบใหม่ จงึ
ได้ตดัสินใจเข้าท�างานท่ีน่ี 

THE BEGINNING

ตูน: ตนูได้ท�าหน้าท่ีดแูล AirPay และความ
ท้าทายท่ีสดุในการท�างานท่ีน่ีคือ การได้รับหน้าท่ี
ให้ดแูล AirPay Counter ทัง้หมดเหมือนกบัเรา
เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์จริงๆ ต้องวางแผนเอง 
ควบคมุดแูลงบประมาณก้อนใหญ่ อีกทัง้ต้อง
ดูแลทีมงานผู้ ชายหลายร้อยคนท่ีส่วนมากอายุ
มากกวา่เราอีก ซึง่เป็นอะไรท่ีท้าทายมากส�าหรับ
เด็กจบใหม่อย่างเรา ด้วยหน้าท่ีย่ิงใหญ่ประกอบ
กับการท่ีเรามีประสบการณ์น้อยและเป็นผู้หญิง
ด้วย ท�าให้เราต้องเรียนรู้ท่ีจะจดัการสิ่งตา่งๆและ
สร้างแรงผลกัดนัในการท�างานด้วยตนเอง  ท้าย
ท่ีสุดจากความเ ช่ือมั่นในตัว เองและความ
สามคัคีของคนในทีมท�าให้ยอดติดตัง้เคาน์เตอร์
ทัว่ประเทศเพ่ิมขึน้กวา่ 50% ภายในระยะเวลา
เพียงแค ่4 เดือนเท่านัน้
หมิว: หน้าท่ีของหมิวคือดแูลเกมของการีนา 
ส�าหรับหมิว การเปิดตวัเกมใหม่ Blade&Soul 
เกมฟอร์มยักษ์จากเกาหลีใ ต้ เ ป็นโปรเจคท่ี
ท้าทายมาก เพราะเราเป็นคนท่ีไม่เลน่เกมมา
ก่อนเลย ทกุอย่างเร่ิมจากศนูย์ ต้องศกึษาเรียนรู้
เก่ียวกบัเกมทัง้หมด ตัง้แตร่ะบบของเกม วิธีการ
เลน่จนไปถึงการท�า Marketing และ PR ผ่าน
ช่องทางตา่งๆ แม้จะเจออปุสรรคท่ีคาดไม่ถึง แต่
ยอดผู้ เลน่ในช่วง closed beta ก็มีมากถึง 
300,000 ไอดีในช่วงเวลาเพียงแค ่ 2 อาทิตย์  
ด้วยความตัง้ใจบวกกับทีมงานท่ีท�างานกันเป็น
ทีมเวิร์คมากๆ ก็ถือเป็นความส�าเร็จอย่างหนึง่ใน 
การท�างานท่ีน่ี ลา่สดุได้มีโอกาสมาท�าในสว่น

THE CHALLENGING   
RESPONSIBILITY

ของ Marketing ให้กบัเกมใหญ่อย่าง RoV  
นอกจากความท้าทายท่ีเราต้องปรับตัวให้ทัน
ตามเทรนด์อยู่ตลอด อีกอย่างหนึง่ท่ีนบัวา่เป็น
ความกดดนัในการท�างานของเราคือ RoV เป็น
เกมท่ีมีฐานผู้ เลน่อยู่เกือบสิบล้านคนอยู่แล้ว ดงั
นัน้สิ่งท่ีเราท�าออกไปจะตรงกับความคาดหวัง
ของผู้ เลน่ของเรารึเปลา่ ก็ถือวา่เป็นความสนกุ
และกดดนัในคราวเดียวกนั
พัด: พดัดแูล Shopee  ท่ีเป็น แอปพลิเคชนั 
eCommerce  ดใูนสว่นของ B2C ร้านค้าตา่งๆ
บนแพลตฟอร์มและ Online Marketing ทัง้หมด 
ซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีใหม่มากส�าหรับเรา เพราะเรา
จบ Finance มา แตพ่อได้มาลองท�าตรงนีแ้ล้ว
ท�าให้เราได้ประสบการณ์ทัง้ในเร่ืองกลยทุธ์การท�า 
Online Marketing และการจดัการงานอย่างเป็น
ระบบเพราะเราต้องท�าอะไรเยอะมากในหนึ่งวนั  
ซึ่งหลักการในการท�างานของเราคือไม่ใช่แค่
ท�าให้ได้แตต้่องท�าให้ดีด้วย ทกุวนันีย้อดดาวน์-
โหลดของเรายงัคงอยู่อนัดบั 1 ซึง่เป็นอะไรท่ีเรา
ภมิูใจมาก เหมือนเราได้เป็นสว่นหนึง่ของทีมใน
ความส�าเร็จครัง้นี ้

“การท�างานก็

เปรียบเหมือน

การเดินทางที่

เราไม ่ รู ้จักไม ่ รู ้

ว ่ าสิ่งที่ต ้องเจอ

ข ้างหน ้าคือ

อะไรบ ้าง”

หมิว: สิ่งส�าคญัเลยคือหน้าท่ีท่ีเราได้รับ พ่ีๆทกุ
คนเช่ือในตัวเราแม้ว่าเราจะประสบการณ์เป็น
ศนูย์ เค้าเช่ือใจให้เราลอง เช่ือวา่เราสามารถจะ
เรียนรู้ได้เร็วและดแูลโปรเจคได้อย่างแน่นอน
ตูน: การให้โอกาสโดยท่ีไม่ได้มองวา่เราอายเุท่า
ไหร่ หรือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย และโอกาสท่ีให้เรา
ลองผิดลองถกู และความเช่ือมัน่ในตวัน้องๆ  คิด
ว่าสภาพแวดล้อมในการท�างานแบบนีอ้าจหาได้
คอ่นข้างยากในหลายๆบริษัท
พัด: เหมือนกบัพ่ีๆเลย คือโอกาสท่ีได้ท�างานใน
หน้าท่ีท่ีไม่ตรงกบัสิ่งท่ีเราเรียนมา ท�าให้เห็นวา่
เค้าเช่ือใจให้เราได้ลองท�างาน มนัท�าให้เราได้
เพ่ิมความสามารถเพ่ิมให้ตัวเองได้หลายด้าน 
เหมือนข้ามขีดจ�ากดัตวัเองได้ด้วย    

THE IMPRESSION

หมิว: ส�าหรับหมิวการท�างานก็เหมือนการเลน่
เกม  การได้เรียนรู้งานใหม่ๆ ก็เหมือนเลน่ฮีโร่ตวั
ใหม่ ท่ีแรกเร่ิมอาจติดขดัไม่ราบร่ืน แตพ่อเลน่ไป
เร่ือยๆ ได้ฝึกฝนแล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้ววา่เราควร
เลน่ยงัไง และในระหวา่งทางอาจมีปัญหาท่ีไม่
คาดคิดเกิดขึน้ ซึง่มนัก็จะช่วยให้เราได้ฝึกการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือท�าให้เราสามารถด�าเนิน
งานตอ่ไปได้
ตูน: การท�างานก็เหมือนการว่ิงมาราธอนท่ียงั
ไม่รู้จดุจบ โดยอีกสิ่งท่ีส�าคญัคือ การรู้จกับริหาร
พลงังานท่ีเรามีให้เหมาะสมด้วย ถ้าเป็นสมยั
ก่อนเราหลับหูหลับตาพุ่งเต็มแรงอย่างเดียว
เพราะคิดวา่เด๋ียวก็จบแล้ว  แตพ่อมาท�างานจริง
ก็ท�าให้ได้รู้ว่าการว่ิงให้เร็วท่ีสดุก็ไม่ได้ดีเสมอไป  
ปัจจุบันเราเลยเลือกท่ีจะว่ิงช้าลงนิดหน่อย 
เพลิดเพลินกบัข้างทางหรือสิ่งอ่ืนๆในชีวิตบ้างใน
ขณะท่ีก็ยงัว่ิงไปข้างหน้าด้วย ผลลพัธ์ก็คือเราก็มี
ความสขุมากขึน้มากๆกบัชีวิตการท�างาน
พัด:     พดัมองวา่การท�างานเปรียบเสมือนการ
เลน่เกมให้ผ่านดา่นในแตล่ะดา่น ซึง่เราไม่รู้เลย
วา่ดา่นตอ่ไปจะเจออะไรบ้าง แตท้่ายท่ีสดุแล้ว
การมีเพ่ือนร่วมทางท่ีดีและการวางแผนท่ีดีจะ
ท�าให้เราสามารถผ่านทุกๆด่านในชีวิตไปได้ 
อย่างสวยงาม

THE ATTITUDE

      เห็นได้ชัดว่าการท�างานในองค์กรแบบ 

Startup นั้น มีการเปิดโอกาสและมีความเชื่อมั่น

ในตัวพนักงานให ้มี โอกาสแสดงความสามารถ

และได้เจอโจทย์ในการท�างานท่ีท้าทาย และได้

ทดลองท� าอ ะ ไร ใหม ่ ๆที่ อ าจหา ไม ่ ได ้ ในบ ริษัท

ท่ัวไป ซึ่งประสบการณ์ท่ี ได้รับนั้นรับรองว่ามี

ความคุ ้มค ่ าที่จะช ่วยสร ้างเสริมทักษะในการใช ้

ชีวิตให้ก้าวไปสู ่ความส�าเร็จในอีกข้ันหน่ึง...
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พัด: ทราบมาวา่ Sea iMAP เป็นโครงการเพ่ือ
เฟ้นหา คนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถโดดเดน่ เข้า
มาพัฒนาศักยภาพให้พร้อมเป็นหนึ่งในผู้ น�าท่ี
ช่วยผลกัดนัองค์กรในอนาคต และบงัเอิญเราก็
รู้จกัรุ่นพ่ีท่ีอยู่ในโครงการนีเ้หมือนกนั ก็เลยคิดวา่
น่าจะเป็นโอกาสดีส�าหรับเด็กจบใหม่อย่างเรา
ตูน: จดุเร่ิมต้นน่าจะคล้ายๆกนั ก็คือรู้จกับริษัท
จากเพ่ือนๆท่ีคณะท่ีท�างานด้าน consult มีการ
พดูถึง Sea ซึง่ตอนนัน้ยงัใช้ช่ือบริษัท Garena 
อยู่ และทราบมาวา่ท่ีน่ีมีเด็กจบใหม่เก่งๆเยอะ
มาก และงานก็หนกัและก็ท้าทาย เราก็เลยคิดวา่
เราอยากท่ีจะเข้าไปท�างานในสถานท่ีท่ีมีสภาพ
แวดล้อมแบบนี ้ เลยตดัสินใจสมคัรเข้าโครงการ 
MA และหลงัจากท่ีเราได้รับ offer แล้วก็ยงัมี
ความลงัเลในใจ เลยตดัสินใจสง่อีเมล์ตรงไปหา 
CEO เลย ก็ได้มีโอกาสไปทานข้าวกบั CEO ซึง่
มันเป็นการเปิดโอกาสท�าให้ภาพมันชัดขึ น้
มากวา่โครงการนีน้่าสนใจมาก แล้วเรามาคิดอีก
ทีมนัเป็นโอกาสท่ีหายากส�าหรับเด็กจบใหม่ จงึ
ได้ตดัสินใจเข้าท�างานท่ีน่ี 

THE BEGINNING

ตูน: ตนูได้ท�าหน้าท่ีดแูล AirPay และความ
ท้าทายท่ีสดุในการท�างานท่ีน่ีคือ การได้รับหน้าท่ี
ให้ดแูล AirPay Counter ทัง้หมดเหมือนกบัเรา
เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์จริงๆ ต้องวางแผนเอง 
ควบคมุดแูลงบประมาณก้อนใหญ่ อีกทัง้ต้อง
ดูแลทีมงานผู้ ชายหลายร้อยคนท่ีส่วนมากอายุ
มากกวา่เราอีก ซึง่เป็นอะไรท่ีท้าทายมากส�าหรับ
เด็กจบใหม่อย่างเรา ด้วยหน้าท่ีย่ิงใหญ่ประกอบ
กับการท่ีเรามีประสบการณ์น้อยและเป็นผู้หญิง
ด้วย ท�าให้เราต้องเรียนรู้ท่ีจะจดัการสิ่งตา่งๆและ
สร้างแรงผลกัดนัในการท�างานด้วยตนเอง  ท้าย
ท่ีสุดจากความเ ช่ือมั่นในตัว เองและความ
สามคัคีของคนในทีมท�าให้ยอดติดตัง้เคาน์เตอร์
ทัว่ประเทศเพ่ิมขึน้กวา่ 50% ภายในระยะเวลา
เพียงแค ่4 เดือนเท่านัน้
หมิว: หน้าท่ีของหมิวคือดแูลเกมของการีนา 
ส�าหรับหมิว การเปิดตวัเกมใหม่ Blade&Soul 
เกมฟอร์มยักษ์จากเกาหลีใ ต้ เ ป็นโปรเจคท่ี
ท้าทายมาก เพราะเราเป็นคนท่ีไม่เลน่เกมมา
ก่อนเลย ทกุอย่างเร่ิมจากศนูย์ ต้องศกึษาเรียนรู้
เก่ียวกบัเกมทัง้หมด ตัง้แตร่ะบบของเกม วิธีการ
เลน่จนไปถึงการท�า Marketing และ PR ผ่าน
ช่องทางตา่งๆ แม้จะเจออปุสรรคท่ีคาดไม่ถึง แต่
ยอดผู้ เลน่ในช่วง closed beta ก็มีมากถึง 
300,000 ไอดีในช่วงเวลาเพียงแค ่ 2 อาทิตย์  
ด้วยความตัง้ใจบวกกับทีมงานท่ีท�างานกันเป็น
ทีมเวิร์คมากๆ ก็ถือเป็นความส�าเร็จอย่างหนึง่ใน 
การท�างานท่ีน่ี ลา่สดุได้มีโอกาสมาท�าในสว่น

THE CHALLENGING   
RESPONSIBILITY

ของ Marketing ให้กบัเกมใหญ่อย่าง RoV  
นอกจากความท้าทายท่ีเราต้องปรับตัวให้ทัน
ตามเทรนด์อยู่ตลอด อีกอย่างหนึง่ท่ีนบัวา่เป็น
ความกดดนัในการท�างานของเราคือ RoV เป็น
เกมท่ีมีฐานผู้ เลน่อยู่เกือบสิบล้านคนอยู่แล้ว ดงั
นัน้สิ่งท่ีเราท�าออกไปจะตรงกับความคาดหวัง
ของผู้ เลน่ของเรารึเปลา่ ก็ถือวา่เป็นความสนกุ
และกดดนัในคราวเดียวกนั
พัด: พดัดแูล Shopee  ท่ีเป็น แอปพลิเคชนั 
eCommerce  ดใูนสว่นของ B2C ร้านค้าตา่งๆ
บนแพลตฟอร์มและ Online Marketing ทัง้หมด 
ซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีใหม่มากส�าหรับเรา เพราะเรา
จบ Finance มา แตพ่อได้มาลองท�าตรงนีแ้ล้ว
ท�าให้เราได้ประสบการณ์ทัง้ในเร่ืองกลยทุธ์การท�า 
Online Marketing และการจดัการงานอย่างเป็น
ระบบเพราะเราต้องท�าอะไรเยอะมากในหนึ่งวนั  
ซึ่งหลักการในการท�างานของเราคือไม่ใช่แค่
ท�าให้ได้แตต้่องท�าให้ดีด้วย ทกุวนันีย้อดดาวน์-
โหลดของเรายงัคงอยู่อนัดบั 1 ซึง่เป็นอะไรท่ีเรา
ภมิูใจมาก เหมือนเราได้เป็นสว่นหนึง่ของทีมใน
ความส�าเร็จครัง้นี ้

“การท�างานก็

เปรียบเหมือน

การเดินทางท่ี

เราไม ่รู ้ จักไม ่รู ้

ว ่ าสิ่ง ท่ีต ้องเจอ

ข ้างหน ้าคือ

อะไรบ ้าง”

หมิว: สิ่งส�าคญัเลยคือหน้าท่ีท่ีเราได้รับ พ่ีๆทกุ
คนเช่ือในตัวเราแม้ว่าเราจะประสบการณ์เป็น
ศนูย์ เค้าเช่ือใจให้เราลอง เช่ือวา่เราสามารถจะ
เรียนรู้ได้เร็วและดแูลโปรเจคได้อย่างแน่นอน
ตูน: การให้โอกาสโดยท่ีไม่ได้มองวา่เราอายเุท่า
ไหร่ หรือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย และโอกาสท่ีให้เรา
ลองผิดลองถกู และความเช่ือมัน่ในตวัน้องๆ  คิด
ว่าสภาพแวดล้อมในการท�างานแบบนีอ้าจหาได้
คอ่นข้างยากในหลายๆบริษัท
พัด: เหมือนกบัพ่ีๆเลย คือโอกาสท่ีได้ท�างานใน
หน้าท่ีท่ีไม่ตรงกบัสิ่งท่ีเราเรียนมา ท�าให้เห็นวา่
เค้าเช่ือใจให้เราได้ลองท�างาน มนัท�าให้เราได้
เพ่ิมความสามารถเพ่ิมให้ตัวเองได้หลายด้าน 
เหมือนข้ามขีดจ�ากดัตวัเองได้ด้วย    

THE IMPRESSION

หมิว: ส�าหรับหมิวการท�างานก็เหมือนการเลน่
เกม  การได้เรียนรู้งานใหม่ๆ ก็เหมือนเลน่ฮีโร่ตวั
ใหม่ ท่ีแรกเร่ิมอาจติดขดัไม่ราบร่ืน แตพ่อเลน่ไป
เร่ือยๆ ได้ฝึกฝนแล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้ววา่เราควร
เลน่ยงัไง และในระหวา่งทางอาจมีปัญหาท่ีไม่
คาดคิดเกิดขึน้ ซึง่มนัก็จะช่วยให้เราได้ฝึกการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือท�าให้เราสามารถด�าเนิน
งานตอ่ไปได้
ตูน: การท�างานก็เหมือนการว่ิงมาราธอนท่ียงั
ไม่รู้จดุจบ โดยอีกสิ่งท่ีส�าคญัคือ การรู้จกับริหาร
พลงังานท่ีเรามีให้เหมาะสมด้วย ถ้าเป็นสมยั
ก่อนเราหลับหูหลับตาพุ่งเต็มแรงอย่างเดียว
เพราะคิดวา่เด๋ียวก็จบแล้ว  แตพ่อมาท�างานจริง
ก็ท�าให้ได้รู้ว่าการว่ิงให้เร็วท่ีสดุก็ไม่ได้ดีเสมอไป  
ปัจจุบันเราเลยเลือกท่ีจะว่ิงช้าลงนิดหน่อย 
เพลิดเพลินกบัข้างทางหรือสิ่งอ่ืนๆในชีวิตบ้างใน
ขณะท่ีก็ยงัว่ิงไปข้างหน้าด้วย ผลลพัธ์ก็คือเราก็มี
ความสขุมากขึน้มากๆกบัชีวิตการท�างาน
พัด:     พดัมองวา่การท�างานเปรียบเสมือนการ
เลน่เกมให้ผ่านดา่นในแตล่ะดา่น ซึง่เราไม่รู้เลย
วา่ดา่นตอ่ไปจะเจออะไรบ้าง แตท้่ายท่ีสดุแล้ว
การมีเพ่ือนร่วมทางท่ีดีและการวางแผนท่ีดีจะ
ท�าให้เราสามารถผ่านทุกๆด่านในชีวิตไปได้ 
อย่างสวยงาม

THE ATTITUDE

      เห็นได้ชัดว่าการท�างานในองค์กรแบบ 

Startup นั้น มีการเปิดโอกาสและมีความเชื่อม่ัน

ในตัวพนักงานให ้มี โอกาสแสดงความสามารถ

และได้เจอโจทย์ในการท�างานท่ีท้าทาย และได้

ทดลองท� าอ ะ ไร ใหม ่ ๆที่ อ าจหา ไม ่ ได ้ ในบ ริษัท

ทั่วไป ซึ่งประสบการณ์ท่ี ได้รับน้ันรับรองว่ามี

ความคุ ้มค ่ าที่จะช ่วยสร ้างเสริมทักษะในการใช ้

ชีวิตให้ก้าวไปสู ่ความส�าเร็จในอีกข้ันหน่ึง...
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หนึ่งเมืองที่เรามักจะได้ยินชื่อกันบ่อยครั้ง เมื่อพูด
ถึงประเทศในดินแดนโอเชียเนียอย่างออสเตรเลีย 
คงหนไีมพ้่น ‘เมลเบริน์’ เมอืงศูนยก์ลางขนาดใหญ่
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ที่ล่าสุดเม่ือ
กลางเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา The Economist 
Intelligence Unit หรือ EIU บริษัทผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องเศรษฐกิจระดับโลก ได้จัดท�ารายงาน The 
Global Liveability Report อันว่าด้วยการ 
ส�ารวจเมืองทั่วโลกกว่า 140 เมือง ทั้งเรื่องสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
พร้อมจัดอันดับความดีงามในแต่ละด้าน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในด้านความน่าเช่ือถือแก่นักธุรกิจ  
นักวิเคราะห์ ในการปรับเปล่ียน พัฒนาตลาด  
หรือเลือกลงทุนในเมืองนั้นๆ ตลอดจนเป็น 
ข้อมูลส�าหรับนักเดินทางท่ีตัดสินใจจะเดินทาง 
ไปท่องเที่ยวด้วย
	 ผลก็อย่างทีท่ราบกัน	เมลเบร์ินได้รบัการยกย่องให้
เป็น	 ‘เมืองที่น่าอยู่ท่ีสุดในโลก’	 จาก	The	Economist	 
7	ปีซ้อน	และยึดบัลลังก์มาตั้งแต่ปี	2011!
	 ในฐานะคนเคยไปเยือนเมืองนี้	 ถึงจะแค่ครั้งเดียว	
แต่ก็เป็นครั้งเดียวที่พอจะหาเหตุผลให้ตัวเองหยอด
กระปุก	 เพ่ือให้ได้กลับไปเย่ียมเยือนที่นั่นอีกบ่อยๆ	 
เพราะมีปัจจัยมากมายเหลือเกิน	ที่ท�าให้เมืองน้ีน่าอยู่	
ตัง้แต่ผูค้น	การเดินทาง	ของกิน	หรือแม้แต่บรรยากาศ
บนท้องถนน
	 เราขอยก	5	เหตผุลง่ายๆ	ว่าท�าไมจงึควรทบุกระปกุ
ไปเท่ียวเมลเบร์ินสกัครัง้ในชวีติ	ไม่ต้องเอาต�าแหน่งเมอืง
ทีน่่าอยู่ทีสุ่ดในโลกมาสนับสนนุ	เพราะหลงัจากท่ีสมัผสั
เมลเบร์ินแล้ว	ต่อให้ไม่ยกต�าแหน่งให้	ทีน่ีก็่น่าอยู่อยู่ด!ี
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หนึ่งเมืองที่เรามักจะได้ยินชื่อกันบ่อยครั้ง เมื่อพูด
ถึงประเทศในดินแดนโอเชียเนียอย่างออสเตรเลีย 
คงหนไีมพ้่น ‘เมลเบร์ิน’ เมอืงศูนยก์ลางขนาดใหญ่
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ที่ล่าสุดเม่ือ
กลางเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา The Economist 
Intelligence Unit หรือ EIU บริษัทผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องเศรษฐกิจระดับโลก ได้จัดท�ารายงาน The 
Global Liveability Report อันว่าด้วยการ 
ส�ารวจเมืองทั่วโลกกว่า 140 เมือง ทั้งเรื่องสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
พร้อมจัดอันดับความดีงามในแต่ละด้าน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในด้านความน่าเชื่อถือแก่นักธุรกิจ  
นักวิเคราะห์ ในการปรับเปลี่ยน พัฒนาตลาด  
หรือเลือกลงทุนในเมืองนั้นๆ ตลอดจนเป็น 
ข้อมูลส�าหรับนักเดินทางที่ตัดสินใจจะเดินทาง 
ไปท่องเที่ยวด้วย
	 ผลก็อย่างทีท่ราบกัน	เมลเบร์ินได้รบัการยกย่องให้
เป็น	 ‘เมืองที่น่าอยู่ท่ีสุดในโลก’	 จาก	The	Economist	 
7	ปีซ้อน	และยึดบัลลังก์มาตั้งแต่ปี	2011!
	 ในฐานะคนเคยไปเยือนเมืองนี้	 ถึงจะแค่ครั้งเดียว	
แต่ก็เป็นครั้งเดียวที่พอจะหาเหตุผลให้ตัวเองหยอด
กระปุก	 เพ่ือให้ได้กลับไปเย่ียมเยือนที่นั่นอีกบ่อยๆ	 
เพราะมีปัจจัยมากมายเหลือเกิน	 ที่ท�าให้เมืองน้ีน่าอยู่	
ตัง้แต่ผูค้น	การเดนิทาง	ของกิน	หรอืแม้แต่บรรยากาศ
บนท้องถนน
	 เราขอยก	5	เหตผุลง่ายๆ	ว่าท�าไมจงึควรทบุกระปกุ
ไปเท่ียวเมลเบร์ินสกัครัง้ในชวีติ	ไม่ต้องเอาต�าแหน่งเมอืง
ทีน่่าอยู่ทีสุ่ดในโลกมาสนับสนนุ	เพราะหลงัจากท่ีสมัผสั
เมลเบร์ินแล้ว	ต่อให้ไม่ยกต�าแหน่งให้	ทีน่ีก็่น่าอยู่อยู่ด!ี
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3. ของกินหลากหลายและใส่ใจ
เรื่องของกินที่น่ีถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้	 และหลากหลาย	
อาหารง่ายๆ	ท่ัวไป	เน้นแป้งเป็นหลกั	ท้ังขนมปัง	หรอืพาสต้า	
ส่วนกาแฟน่ีไม่ต้องพูดถึง	 เพราะเราจะได้เจอร้านกาแฟเก๋ๆ	
อยู่ทุกหวัมมุถนน	 ซ่อนตวัอยู่ทุกที	่ หอมอร่อยถูกปากทุกร้าน	
เพราะแต่ละร้านต่างมีวิธีการและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
รสชาตท่ีิแตกต่างกันไปมาน�าเสนอ
	 แต่ท่ีเรารกัของกินทีน่ี่มากหน่อย	เพราะเขาใส่ใจสขุภาพ
กันมากเหลอืเกิน	เพราะเกือบทุกๆ	ร้านจะมเีมนู	Gluten	Free	
(ส�าหรับคนแพ้อาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตน)	 รอเสิร์ฟอยู่	
และเมนูเหล่าน้ันก็จะมคีวามหวือหวาและเฮลตีม้ากๆ	จนอด
ไม่ได้ท่ีจะสั่งมาลองชิม	 เริ่มจากเมนูง่ายๆ	อย่างไก่ทอดจิ้ม 
ซอสอะโวคาโด	หรอืออร์แกนกิโคล่า	ทีส่กัดโคล่าและมะนาว
มาแบบเพียวๆ	อร่อย	ซดเพลนิอย่าบอกใครเชยีว

4. ตระเวนย่านที่ตอบสนองทุกไลฟส์ไตล์
เมลเบร์ินก็ใช่ว่าจะไม่โก้เหมอืนเมอืงใหญ่ๆ	ในประเทศอืน่ๆ	
เพราะท่ีน่ีก็มีหลายย่านให้คุณได้ไปตระเวนเดินเล่นกัน	 
เช่น	 ย่าน	Fitzroy	อนัลอืลัน่ว่าเป็นย่านฮปิๆ	 ท่ีไม่ควรพลาด	 
ย่านนีเ้ตม็ไปด้วยคาเฟ่และร้านอาหารเก๋ๆ	ตลอดความยาว 
ราว	3	กิโลเมตร	ซึง่ไม่ใช่แค่อยู่รมิถนนใหญ่	เพราะในซอกซอย
ก็ยังมีสถานท่ีลับๆ	น่าสนใจอีกเพียบ	 ท้ังบาร์	 ร้านดอกไม	้ 
ร้านขายแผ่นเสียง	 ร้านเสื้อผ้าแบรนด์ท้องถ่ินท่ีเก๋มีจริต	 
ร้านขายของเก่า	 ร้านเฟอร์นเิจอร์	หรอืแม้แต่ร้านขายอปุกรณ์ 
ในสวนและต้นไม้ก็มเีดนิกันให้ขาลาก

1. ขอวีซ่าไม่ยาก (ขนาดนั้น)
คนมักจะคิดว่าความยากเย็นของการไปเท่ียวต่างประเทศ
คือ	 การขอวีซ่า	 ใช่	 มันยากก็จริง	 แต่กับการเข้าประเทศ
ออสเตรเลียนั้น	ไม่ได้มีพิธีรีตองที่ซับซ้อน	เพียงแค่คุณต้อง
เตรียมเอกสารต่างๆ	 ให้ครบเพ่ือย่ืนสถานทูต	 โดยปัจจุบัน
ออสเตรเลียได้เปิดโอกาสให้คนไทยมีสิทธิในการขอวีซ่า
ออนไลน์ได้แล้ว	 ซึ่งง่ายพอๆ	 กับการจ่ายบิลค่าไฟท่ีร้าน
สะดวกซื้อเลย
	 เพียงเข้าไปทีเ่ว็บไซต์	online.immi.gov.au	สมคัรบญัช	ี
กรอกข้อมูล	ส่งไฟล์เอกสาร	ง่ายๆ	เพียงปลายนิ้ว	จากนั้นก็
เดินทางไปเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ศูนย์บริการของ	VFS	
และรอฟังผล	 วีซ่าจะส่งตรงมาหาคุณทางอีเมล	พร้อมย่ืน
พาสปอร์ตให้	 ตม.	 ตรวจอย่างสบายใจเมื่อเดินทางไปถึง	 
เสียค่าใช้จ่ายราวๆ	4,000	บาทเท่านั้นเอง	 (โชคดีก็อาจจะ
ได้แบบมัลติเพิล	1	ปี	หรือ	3	ปี	บินมาเที่ยวได้บ่อยครั้งตาม
ก�าลังเงิน)

2. ระบบขนส่งมวลชนที่เลิศและครอบคลุมที่สุด
ไม่ใช่โฆษณาเครือข่ายสัญญาณมือถือ	แต่เราจะบอกว่า 
เมลเบิร์นขึ้นชื่อเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ดีแสนดีจนเรา 
อยากได้ระบบเขามาใช้ท่ีเมืองไทยบ้าง	 เมลเบิร์นใช้บริการ
รถรางเป็นหลกั	และท่ีนียั่งเป็นระบบรถรางท่ีมโีครงข่ายใหญ่
ที่สุดในโลกอีกด้วย	 รถรางของท่ีนี่ยังให้บริการฟรี	 ย�้า	ฟรี!	
แต่ฟรีเฉพาะในเขตวงแหวนรอบเมืองท่ีเขาก�าหนดไว้	 ซึ่งก็
ครอบคลุมสถานที่ส�าคัญๆ	 ในตัวเมืองเมลเบิร์นไว้เกือบ
ทั้งหมด	ทั้ง	Flinder	Street	Station,	Parliament	House,	
โบสถ์	St.Paul,	Bourke	Street	ถนนสายช้อปป้ิง	หรอื	Etihad	
Stadium
	 ท่ีนี่เขามีบัตร	 Myki	 ซึ่งเหมือนบัตรแรบบิทบ้านเรา	 
เพียงเติมเงิน	 เติมเท่ียว	 คุณก็สามารถเดินทางได้หมด 
ทั้งรถไฟ	รถเมล์	 รถราง	 (อ๋อ	ตรงนี้ที่บัตรบ้านเราไม่เหมือน 
เขาสนิะ)	และสามารถเดนิทางได้ท้ังเมอืงอย่างสะดวกสบาย	
รถมาตรงเวลา	ราคาไม่แพง	สะอาด	และคนที่นี่ก็ใช้บริการ
กันอย่างหนาแน่น	แผนที่ชัดเจน	ไม่หลงง่ายๆ	แน่นอน
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3. ของกินหลากหลายและใส่ใจ
เรื่องของกินที่น่ีถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้	 และหลากหลาย	
อาหารง่ายๆ	ท่ัวไป	เน้นแป้งเป็นหลกั	ทัง้ขนมปัง	หรอืพาสต้า	
ส่วนกาแฟน่ีไม่ต้องพูดถึง	 เพราะเราจะได้เจอร้านกาแฟเก๋ๆ	
อยู่ทุกหวัมมุถนน	 ซ่อนตวัอยู่ทุกที	่ หอมอร่อยถูกปากทุกร้าน	
เพราะแต่ละร้านต่างมีวิธีการและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
รสชาตทิีแ่ตกต่างกันไปมาน�าเสนอ
	 แต่ท่ีเรารกัของกินทีน่ี่มากหน่อย	เพราะเขาใส่ใจสขุภาพ
กันมากเหลอืเกิน	เพราะเกือบทุกๆ	ร้านจะมเีมนู	Gluten	Free	
(ส�าหรับคนแพ้อาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตน)	 รอเสิร์ฟอยู่	
และเมนเูหล่าน้ันก็จะมคีวามหวือหวาและเฮลตีม้ากๆ	จนอด
ไม่ได้ท่ีจะสั่งมาลองชิม	 เริ่มจากเมนูง่ายๆ	อย่างไก่ทอดจิ้ม 
ซอสอะโวคาโด	หรอืออร์แกนกิโคล่า	ทีส่กัดโคล่าและมะนาว
มาแบบเพียวๆ	อร่อย	ซดเพลนิอย่าบอกใครเชยีว

4. ตระเวนย่านที่ตอบสนองทุกไลฟส์ไตล์
เมลเบร์ินก็ใช่ว่าจะไม่โก้เหมอืนเมอืงใหญ่ๆ	ในประเทศอืน่ๆ	
เพราะท่ีน่ีก็มีหลายย่านให้คุณได้ไปตระเวนเดินเล่นกัน	 
เช่น	 ย่าน	Fitzroy	อนัลอืลัน่ว่าเป็นย่านฮปิๆ	ทีไ่ม่ควรพลาด	 
ย่านนีเ้ตม็ไปด้วยคาเฟ่และร้านอาหารเก๋ๆ	ตลอดความยาว 
ราว	3	กิโลเมตร	ซึง่ไม่ใช่แค่อยู่รมิถนนใหญ่	เพราะในซอกซอย
ก็ยังมีสถานท่ีลับๆ	น่าสนใจอีกเพียบ	ทั้งบาร์	 ร้านดอกไม	้ 
ร้านขายแผ่นเสียง	 ร้านเสื้อผ้าแบรนด์ท้องถ่ินท่ีเก๋มีจริต	 
ร้านขายของเก่า	 ร้านเฟอร์นเิจอร์	หรอืแม้แต่ร้านขายอปุกรณ์ 
ในสวนและต้นไม้ก็มเีดนิกันให้ขาลาก

1. ขอวีซ่าไม่ยาก (ขนาดนั้น)
คนมักจะคิดว่าความยากเย็นของการไปเท่ียวต่างประเทศ
คือ	 การขอวีซ่า	 ใช่	 มันยากก็จริง	 แต่กับการเข้าประเทศ
ออสเตรเลียนั้น	ไม่ได้มีพิธีรีตองที่ซับซ้อน	เพียงแค่คุณต้อง
เตรียมเอกสารต่างๆ	 ให้ครบเพ่ือย่ืนสถานทูต	 โดยปัจจุบัน
ออสเตรเลียได้เปิดโอกาสให้คนไทยมีสิทธิในการขอวีซ่า
ออนไลน์ได้แล้ว	 ซึ่งง่ายพอๆ	 กับการจ่ายบิลค่าไฟท่ีร้าน
สะดวกซื้อเลย
	 เพียงเข้าไปท่ีเว็บไซต์	online.immi.gov.au	สมคัรบญัช	ี
กรอกข้อมูล	ส่งไฟล์เอกสาร	ง่ายๆ	เพียงปลายนิ้ว	จากนั้นก็
เดินทางไปเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ท่ีศูนย์บริการของ	VFS	
และรอฟังผล	 วีซ่าจะส่งตรงมาหาคุณทางอีเมล	พร้อมย่ืน
พาสปอร์ตให้	 ตม.	 ตรวจอย่างสบายใจเมื่อเดินทางไปถึง	 
เสียค่าใช้จ่ายราวๆ	4,000	บาทเท่านั้นเอง	 (โชคดีก็อาจจะ
ได้แบบมัลติเพิล	1	ปี	หรือ	3	ปี	บินมาเที่ยวได้บ่อยครั้งตาม
ก�าลังเงิน)

2. ระบบขนส่งมวลชนที่เลิศและครอบคลุมที่สุด
ไม่ใช่โฆษณาเครือข่ายสัญญาณมือถือ	แต่เราจะบอกว่า 
เมลเบิร์นขึ้นชื่อเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ดีแสนดีจนเรา 
อยากได้ระบบเขามาใช้ท่ีเมืองไทยบ้าง	 เมลเบิร์นใช้บริการ
รถรางเป็นหลกั	และท่ีนียั่งเป็นระบบรถรางท่ีมโีครงข่ายใหญ่
ที่สุดในโลกอีกด้วย	 รถรางของท่ีนี่ยังให้บริการฟรี	 ย�้า	ฟรี!	
แต่ฟรีเฉพาะในเขตวงแหวนรอบเมืองท่ีเขาก�าหนดไว้	 ซึ่งก็
ครอบคลุมสถานที่ส�าคัญๆ	 ในตัวเมืองเมลเบิร์นไว้เกือบ
ทั้งหมด	ทั้ง	Flinder	Street	Station,	Parliament	House,	
โบสถ์	St.Paul,	Bourke	Street	ถนนสายช้อปป้ิง	หรอื	Etihad	
Stadium
	 ท่ีน่ีเขามีบัตร	 Myki	 ซึ่งเหมือนบัตรแรบบิทบ้านเรา	 
เพียงเติมเงิน	 เติมเที่ยว	 คุณก็สามารถเดินทางได้หมด 
ทั้งรถไฟ	รถเมล์	 รถราง	 (อ๋อ	ตรงนี้ที่บัตรบ้านเราไม่เหมือน 
เขาสนิะ)	และสามารถเดนิทางได้ท้ังเมอืงอย่างสะดวกสบาย	
รถมาตรงเวลา	ราคาไม่แพง	สะอาด	และคนที่นี่ก็ใช้บริการ
กันอย่างหนาแน่น	แผนที่ชัดเจน	ไม่หลงง่ายๆ	แน่นอน
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		 ส่วนอกีย่านในเมอืงท่ีฮอตฮติก็คงหนีไม่พ้น	Bourke	Street	
โซนช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้า
มากมาย	 เหมาะกับขาช้อปนักแหละ	 นอกจากน้ีหากคุณ 
เดินเล่นอยู่ในโซนเมืองเก่า	 ทุกย่าน	 ทุกหัวมุมถนน	 จะม ี
การแสดงศิลปะต่างๆ	 ให้คุณได้ตื่นเต้นตลอดเวลา	ทั้งการ 
เล่นดนตร	ีการวาดภาพ	ละครใบ้	หรอืการร้องโอเปรา	ซึง่มี 
การแสดงแบบนีท้กุวัน	ทกุมมุถนน	ตัง้แต่เช้าตรูจ่วบจนดกึด่ืน	
ท�าให้เมอืงสนุกขึน้อกีมากโข

5. ราคาไม่ได้แรงเท่าที่คิด
อีกเรื่องที่หลายคนน่าจะกังวล	นั่นคือเรื่องค่าครองชีพและ 
การเดินทาง	ตั๋วเครื่องบินที่น่าจะแพง	ที่พักอาจจะหายาก	 
แต่ในความเป็นจรงิแล้วราคาน้ันไม่ได้แรงขนาดเอ้ือมไม่ถึง
	 ในการเดนิทาง	 ถ้าหากคณุเลอืกน่ังสายการบนิต้นทนุต�า่	
นัง่ชัน้ประหยัด	เวลาบนิอาจจะนานสกันดิที	่12	หรอื	15	ชัว่โมง	
อาจต้องไปรอต่อเครือ่งสกัหน่อยทีส่งิคโปร์หรือกัวลาลมัเปอร์	
(บนิตรงจากกรงุเทพฯ	อยู่ทีร่าว	10	ชัว่โมง)	แต่ราคาไปกลบันัน้
อยู่ทีร่าวๆ	15,000	บาท	คงไม่แรงเกินไป	ฟังดนู่าสนใจใช่ไหม?	
ส่วนการเดนิทางทัว่ไปในเมอืงเมลเบร์ิน	 เรายืนยันว่ารถราง	
รถเมล์	และรถไฟของท่ีนีย่อดเย่ียมจรงิๆ	ทีส่�าคญัค่าเดนิทาง 
รถสาธารณะสมเหตุสมผลกับความสะดวกสบาย	 ทั้งยัง
ครอบคลมุ	สะอาด	และปลอดภัย
	 ท่ีพักย่ิงไม่ต้องกังวล	 เพราะยุคน้ี	Airbnb	หรอื	Hostel	 
เก๋ๆ	 ก็เป็นอกีทางเลอืกท่ีน่าสนใจ	 เริม่ต้นท่ีหลกั	800	ปลายๆ		 
ไปจนถึง	 2,000-3,000	 บาทต่อคืน	 หรือถ้าอยากกินหร ู
อยู่สบาย	ก็มีตัวเลือกโรงแรมชั้นน�าให้เยอะพอสมควร
	 เหตผุลเหล่านี	้อาจฟังดงู่ายเกินไปท่ีจะชวนให้คุณอยาก
ทุบกระปกุบนิไปเท่ียว	แต่มนัก็เป็นเหตผุลง่ายๆ	ทีอ่ยากให้ 
คณุได้ลองหาโอกาสไปเปิดมมุมองใหม่ๆ	ให้ตวัเอง	เพ่ือพบว่า 
โลกนี้มีอะไรท่ีน่าสนุกอีกมากมาย	และเมลเบิร์นก็เป็นอีก 
จดุหมายปลายทางท่ีน่าสนใจรอคอยให้คุณไปสมัผสั	
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เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

จากวิกฤตการณ์ต้มย�ากุง้ในเมืองไทย ส่งผลใหอ้ดีตสถาปนิกหนุม่ต้องรเิร่ิมท�าธรุกิจทีบ่า้น กลายเป็นจดุเริม่ตน้ของ HARNN ผลติภณัฑส์มุนไพร
ธรรมชาตริายแรกๆ ของเมอืงไทย จากความคดิและการลงมือท�าของ วฒุชิยั หาญพานชิ ทีไ่มเ่คยหยดุนิง่ กวา่สบิปทีีผ่า่นมา เขาแตกไลน์ผลติภณัฑ์
ออกมาอกีหลายแบรนด์ ต้ังแตผ่ลติภณัฑเ์ครือ่งหอม Vuudh ผลติภณัฑช์า Tichaa ฯลฯ และผลติภณัฑท์ัง้หมดเกดิจากการรบัฟงัความตอ้งการ
ของลูกค้า
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2542 

วางขายผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติที่งาน Big Gift

2559

ล่าสุดเปิดช็อป HARNN ที่ประเทศแอฟริกาใต้ จนตอนนี้มีสาขาเกือบ 20 ประเทศทั่วโลก 
เช่น จีน กรีซ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไต้หวัน ฯลฯ และเปิดสถาบัน Asian 
Holistic Academy เพ่ือถ่ายทอดศาสตร์การดูแลสุขภาพผ่านภูมิปัญญาแห่งเอเชีย

2552

เปิดแบรนด์ Vuudh 

2553

เปิดแบรนด์ Tichaa

FIND THE DIFFERENCE
ผมจบคณะสถาปตยกรรมศาสตร ปริญญาตรีและโท
ท่ีสหรัฐอเมริกา แลวกลับมาเปนสถาปนิกท่ีเมืองไทย 
และมโีอกาสไดไปทาํงานทีฮ่องกง มชีวงหนึง่คณุแมเสยี
คณุพอเลยอยากใหกลบัมาเมอืงไทย ซึง่ชวงน้ันเปนยุค
ฟองสบูแตก ไมนามีธุรกิจอสังหาริมทรัพยอะไร ก็เลย
มองหาชองทางการทําธุรกิจ ก็ไดไปเจอกับหนังสือ
ทาํสบูธรรมชาต ิเรามองวาทําเองทีบ่านได แตพอดสูตูร
ของยุโรป ก็เห็นวาเขาใชนํ้ามันมะกอกกันเยอะ ตนทุน
ก็สงู เลยดูวาเมอืงไทยมนีํา้มนัอะไรบาง ลองทาํสบูจาก
นํา้มนัมะพราวและน้ํามนัปาลมก็สําเร็จ แตเรารูสึกวา
มีคนใชเยอะแลวเลยมองหาน้ํามันอื่น จนเจอนํ้ามัน
ราํขาว ก็ใชความรูดานการออกแบบมาออกแบบรปูทรง
ของสบู และแพ็กเกจ แลวนาํไปวางขายทีง่าน Big Gift 
เปนครัง้แรก ปรากฏวาขายดมีาก จนคดิวานาจะทาํเปน
ธุรกิจได 

LEARN FROM OUR CUSTOMER
ในชวงแรกฐานลกูคาของเรา 100% เปน OEM หมดเลย 
เราจงึเริม่คดิวาจะทําแบรนดเปนของตวัเองแบบ 50/50 
ถัดมาอีกปก็เริ่มคิดวาจะขายเฉพาะแบรนดเราเทาน้ัน 
ซึ่งมันก็มีความเสี่ยงนะ แตเราก็เลือกไปตอ ปรากฏวา
พอเราบอกลกูคาขายสงแลวไดผลตอบรบัทีดี่ เริม่สงัเกต
เหน็วาลกูคาบางเจาขายดมีาก แตบางเจาก็ไมกลบัมา
ซื้อของเราอีกเลย เราจึงบินไปดูรานคาที่ตางประเทศ 
แลวพบวาเปนเรื่องของการจัดราน การตกแตงราน 
จึงคิดโปรโมชันวา ถาลูกคาขายสงของเรามียอดซื้อถึง 
250,000 บาท เราก็จะใหชั้นวางดิสเพลยแบบสวยๆ 
ไปดวย มันก็เวิรกขึ้น 

TURNING POINT
ตอนนั้นเปดช็อปแรกท่ีพัทยาและสนามบินดอนเมือง 
ปรากฏวามีลกูคาตดิตอมาจากฝรัง่เศสจะซื้อสนิคาเรา
ไปวางขายในปารีส พอไดไปขายที่ตางประเทศแลว
เราก็มานั่งคิดวา จริงๆ แลว Natural Product ของเรา
มันเกนะเมื่ออยูเมืองไทย แตพอไปอยูตางประเทศ
เรากลายเปนแบรนดทีเ่ลก็มากเลย เพราะเมอืงนอกเขา
ก็มีแบรนด Natural Product ดังๆ มากมาย ก็เริ่มคิด
วาแบรนด HARNN จะตองมีตัวตน เริ่มคิดคอนเซปต
ใหกับแบรนด คือความเปนเอเชีย จากสมุนไพรหรือ
ศิลปะตางๆ ท่ีดึงมาใช แลวปรับ HARNN ใหเปน

“คุณต้อง
ช่างสังเกต 
ทุกโอกาส
มันอยู่ที่คุณ
มองเห็นมนั
หรอืเปล่า”

แบรนดลักซูรี เพราะถาขายถูกคงอยูไมได เน่ืองจาก
คาขนสงแพง แตยังมคีวามทันสมยั เราเปลีย่นหนาราน
หรือแพ็กเกจใหไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเราตองการ
เปนแบรนดลักซูรีก็เริ่มคิดถึงการเปดหนารานเทานั้น 
เม่ือเราเปดหนารานมันก็ประสบความสําเร็จอยางท่ี
เราคิด คือแบรนดเติบโตขึ้นเปนเทาตัวจริงๆ 

EXPERIENCE IS IMPORTANT
ตอมาพอเราเริ่มเขาใจธุรกิจดีข้ึนวาการเปนแบรนดหรู
มนัไมใชแคเรือ่งของคณุภาพผลติภัณฑ แตเปน Retail 
Experience ประสบการณท่ีลกูคาจะไดระหวางทีเ่ขามา
ซื้อสินคาท่ีราน เชน เมื่อลูกคาเขามา เราเสิรฟชาให 
มกีลิน่หอมทัว่ราน ทดลองสนิคาไดเตม็ท่ี มพีนกังานให
คาํแนะนาํ และบอกขอมลูทีถู่กตองไดท้ังหมด ทกุวันนี้
มกีารอบรมพนักงานบอยมาก เพ่ือใหเขามคีวามรู นําไป
ตอบคําถามของลูกคาได เราเปนแบรนดไทยแบรนด
แรกเลยท่ี Louis Vuitton แนะนาํวา ราน HARNN สาขา 
สิงคโปรเปน Must Visit Destination ซึ่งประสบการณ
ตรงนี้ทําใหแบรนดของเราตางจากแบรนดอื่น

ALL ABOUT STORYTELLING 
ทุกอยางท่ีเราทํา เราจะสรางเรื่องราวใหมันมีท่ีมาท่ีไป
เสมอ อยางแพตเทิรน หรือการออกแบบแพ็กเกจใหม 
เราตองใสเรือ่งราวใหมนัเสมอ  ซึง่เราคดิคอนเซปตของ
แบรนดเปน 3 อยางคือ หน่ึง Comtemporary สอง 
Luxury และสาม Asian วันนี้เราบอกพนักงานดาน
ออกแบบทํางานไดชัดเลยวาจะตองทํางานแบบไหน
ออกมา เพราะเรามีคอนเซปตที่ชัดเจน มันก็ทําใหเรา
ทํางานไดงายขึ้น

OPPORTUNITY IS ALL AROUND

การเป็นสถาปนิกท�าให้เราค่อนข้างมองปัญหาจาก
หลายมมุ แลว้หาวิธแีกใ้นแบบท่ีคนอืน่ไมค่่อยท�า ทกุอย่าง
มันโตตามสเตปของมันไป ตอนที่เราท�าแบรนด์ HARNN 
กเ็ริม่จากสบูธ่รรมชาต ิแลว้ท�า Body Care และ Skin Care 
หลงัจากนัน้ลกูคา้อยากใหเ้ราท�าสปา เรากเ็ปดิสปา พอเปิด
สปาก็คิดว่าเราต้องมีเครื่องหอม มีชาให้ลูกค้าดื่ม เราจึง
ท�าแบรนด ์Vuudh และ Tichaa กลายเป็นวา่เราแตกไลน์
ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ใหม่ๆ เต็มไปหมดเลย 
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ทัศนะจากเหล่าคอลัมนิสต์หลากหลายสาขาอาชีพ ที่พกมุมมองแตกต่างมาน�าเสนอแบบสนุกสนาน น่าอ่าน และให้ข้อคิดมากมาย
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โสภณ ศุภมั่งมี

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

THE AUTHOR

เหล่านีจ้ะถูกจบัมาล้างความทรงจ�า (เหมอืนกับ
การฟอร์แมตเมมโมรีการ์ด) และเช้าวันรุ่งข้ึน
ทุกอย่างก็เริ่มต้นวนไปเป็นวงจรเดิม พนักงาน
ต้อนรบักลบัไปให้บรกิารแขกคนต่อๆ ไปเหมอืน
ไม่มีอะไรเกิดข้ึน โดยมีกฎอยู่หน่ึงข้อว่าโฮสต์
ไม่สามารถท�าร้ายสิง่มชีวิีตได้ ไม่ว่าในกรณใีด
ก็ตาม (กฎข้อท่ีหนึ่งของ Asimov’s Laws)
ทั้งหมดได้รับการตั้งโปรแกรมมาให้ร่างกาย
ขยับไม่ได้ และหยุดท�างานลงทันทีถ้าเกิด 
การกระท�านั้นๆ อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 
 แต่แล้วปัญหาก็เกิดขึน้ เมือ่หุ่นยนต์เหล่านี้ 
เริ่มจ�าได้ว่าตนเองถูกกระท�าย�่ายีมานานมาก
แค่ไหน ท้ังๆ ท่ีตัวเองก็มีความรู้สึก ความคิด 
ความต้องการ ความฝัน ความหวัง ความเศร้า 
และความต้องการไม่ต่างไปจากเหล่ามนุษย์ 
แล้วหุ่นยนต์จึงเกิดความสงสัยว่าท�าไมตัวเอง
ต้องตกอยู่ในสภาพไร้ความยุติธรรมและเป็น 
ผู้ถูกกระท�าเช่นนี้ ถึงตอนน้ีทุกคนก็คงพอเดา

ช่วงกลางปีท่ีผ่านมา ผมมีโอกาสได้ดูซีรีส์ 
Westworld เกี่ยวกับสวนสนุกธีมคาวบอย
ขนาดมหึมาในโลกอนาคตที่มี  ‘โฮสต์’ หรือ
พนักงานต้อนรับเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ 
AI (Artificial Intelligence) ท่ีมีรูปร่าง
หน้าตา การพูดจาตอบโต้ การตอบสนอง 
และการเคลือ่นไหวของรา่งกายเหมอืนมนษุย์
ทกุอยา่ง รวมไปถงึลกัษณะนสิยัสว่นตวัเลก็ๆ 
น้อยๆ ท่ีเปน็เอกลกัษณ์ประจ�าตวัของโฮสต์
แต่ละ ‘ตัว’ อีกด้วย
 เป้าหมายของสวนสนุกคือ การบันดาล 
‘จินตนาการ’ ของแขกให้เป็นความจริง ไม่ว่า
ความฝันความต้องการน้ันจะอยู่ในขัว้ไหนของ
ค�าว่าศีลธรรมก็ตาม อยากเป็นฮีโร่ล่าเหล่า
ผู้ร้ายช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ อยากเป็นโจรปล้น
ฆ่าชิงทรัพย์ก็ได้ หรือแม้แต่ท�าตัวเลวทราม
ต�า่ช้า ปลดปล่อยความหืน่กระหายกามารมณ์
ต่อเหล่าโฮสต์ยังไงก็ได้ และพอหมดวันโฮสต์
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ออกว่า สุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากน้ี 
ความบาดหมางเช่นน้ีมักให้บทสรุปที่ไม่ค่อย
สวยงามเท่าไรนัก
 ถึงแม้เนื้อเรื่องของซีรีส์ชุดนี้เป็นเร่ืองแต่ง 
แต่ถ้าจะบอกว่าไร้สาระ หรือเป็นไปไม่ได้ ก็คง
ไม่ถูกต้องเสยีทีเดยีว เพราะปฏเิสธไม่ได้เลยว่า 
ปัจจุบัน AI ได้รับการพัฒนาข้ึนมาอย่างมาก 
จนเริม่มบีทบาทส�าคัญในสงัคม เราอาจคุ้นเคย
กับเครื่องจักรที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญใน 
สายงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในโรงงาน 
ท�างานรูปแบบเดิมซ�้าๆ งานน่าเบื่อท่ีมนุษย ์
ไม่ค่อยอยากท�า แต่ปัจจุบันหุ่นยนต์มีความ
เฉลียวฉลาด สามารถโต้ตอบ ตัดสินใจ หรือ
แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆ
 ค�าถามทีเ่รายังไม่สามารถหาค�าตอบได้คอื  
ถ้าเกิดวนัหนึง่หุ่นยนต์เริม่คดิ ตดัสนิใจ และตัง้
ค�าถามได้ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาจะยัง
ถือว่าเป็นเครื่องจักรไร้ชีวิตจิตใจอยู่หรือไม่ 
แล้วเราในฐานะมนุษย์ที่เล่นบทบาทพระเจ้า
สร้างหุ่นยนต์ข้ึนมาต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง  
เราต้องมกีฎหมายควบคมุ ‘หุน่ยนต์’ โดยเฉพาะ
หรือไม่ ค�าถามเหล่าน้ีล้วนเป็นประเด็นที่มี 
การถกเถียงกันอย่างแพร่หลายโดยไร้ข้อสรุป
ที่ตายตัว และตอนน้ีคณะกรรมการกิจการ 
ด้านกฎหมายของสมาชิกรัฐสภายุโรป มีมติ 
ให้เร่ิมร่างกฎเกณฑ์เก่ียวกับการพัฒนาและ 
การใช้ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ โดยใน 
ร่างข้อเสนอ มแีนวทางเบ้ืองต้นในการก�าหนด 
สิ่งที่เรียกว่า ความเป็นบุคคลอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Personhood) รวมอยู่ด้วย
 ถ้าลองคดิดใูห้ด ีปัจจบุนัเรามบีคุคลสมมติ
ท่ีคุน้เคยกันดท่ีีอยู่ในรปู ‘นิติบคุคล’ ของบรษิทั
ต่างๆ ท่ีตามกฎหมายแล้วสามารถถูกฟ้องร้อง
และมสีทิธิประโยชน์เป็นของตนเอง ไม่เก่ียวข้อง 
กับบุคคล (จริงๆ) ที่ควบคุมดูแลนิติบุคคลนั้น 
แล้วถ้าต่อไปหุ่นยนต์ หรือ AI จะมีสภาพเป็น 
‘บคุคลสมมต’ิ ขึน้มา ก็คงไม่แปลกอะไรมากนัก 
แต่การสร้างกฎหมายรองรับ AI ให้เป็นบุคคล  
หรือมีสิทธิอะไรบางอย่างในสังคม ยังเป็น 
เรื่องท่ีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะดูจาก
ตัวอย่างรูปแบบนิติบุคคลของบริษัทที่มีเสรี 
ในการแสดงความเห็น (Free Speech) หรือ 
เอนเอยีงไม่ยุติธรรมในบางกรณี ช่องโหว่เช่นนี้
สามารถเกิดขึน้กับกฎหมาย AI ได้เช่นเดยีวกัน 
แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ AI ท่ีผูกมัดกับบุคคล 
คนหนึ่งกระท�าความผิดอะไรสักอย่าง (โดยที่
อาจจะเป็นค�าสัง่ของผูใ้ช้ก็ได้) และเป็นความผดิ
ถึงขัน้สร้างความเสยีหายกับชวีติมนุษย์คนอืน่ 
ใครกันที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ AI หรือบุคคล 
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โสภณ ศุภมั่งมี

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

THE AUTHOR

เหล่านีจ้ะถูกจบัมาล้างความทรงจ�า (เหมอืนกับ
การฟอร์แมตเมมโมรีการ์ด) และเช้าวันรุ่งข้ึน
ทุกอย่างก็เริ่มต้นวนไปเป็นวงจรเดิม พนักงาน
ต้อนรบักลบัไปให้บรกิารแขกคนต่อๆ ไปเหมอืน
ไม่มีอะไรเกิดข้ึน โดยมีกฎอยู่หน่ึงข้อว่าโฮสต์
ไม่สามารถท�าร้ายสิง่มชีวิีตได้ ไม่ว่าในกรณใีด
ก็ตาม (กฎข้อท่ีหน่ึงของ Asimov’s Laws)
ทั้งหมดได้รับการตั้งโปรแกรมมาให้ร่างกาย
ขยับไม่ได้ และหยุดท�างานลงทันทีถ้าเกิด 
การกระท�านั้นๆ อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 
 แต่แล้วปัญหาก็เกิดขึน้ เมือ่หุ่นยนต์เหล่านี้ 
เริ่มจ�าได้ว่าตนเองถูกกระท�าย�่ายีมานานมาก
แค่ไหน ท้ังๆ ท่ีตัวเองก็มีความรู้สึก ความคิด 
ความต้องการ ความฝัน ความหวัง ความเศร้า 
และความต้องการไม่ต่างไปจากเหล่ามนุษย์ 
แล้วหุ่นยนต์จึงเกิดความสงสัยว่าท�าไมตัวเอง
ต้องตกอยู่ในสภาพไร้ความยุติธรรมและเป็น 
ผู้ถูกกระท�าเช่นน้ี ถึงตอนน้ีทุกคนก็คงพอเดา

ช่วงกลางปีท่ีผ่านมา ผมมีโอกาสได้ดูซีรีส์ 
Westworld เกี่ยวกับสวนสนุกธีมคาวบอย
ขนาดมหึมาในโลกอนาคตที่มี  ‘โฮสต์’ หรือ
พนักงานต้อนรับเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ 
AI (Artificial Intelligence) ท่ีมีรูปร่าง
หน้าตา การพูดจาตอบโต้ การตอบสนอง 
และการเคลือ่นไหวของร่างกายเหมอืนมนษุย์
ทกุอยา่ง รวมไปถงึลกัษณะนสิยัสว่นตวัเลก็ๆ 
นอ้ยๆ ทีเ่ปน็เอกลกัษณ์ประจ�าตวัของโฮสต์
แต่ละ ‘ตัว’ อีกด้วย
 เป้าหมายของสวนสนุกคือ การบันดาล 
‘จินตนาการ’ ของแขกให้เป็นความจริง ไม่ว่า
ความฝันความต้องการนัน้จะอยู่ในขัว้ไหนของ
ค�าว่าศีลธรรมก็ตาม อยากเป็นฮีโร่ล่าเหล่า
ผู้ร้ายช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ อยากเป็นโจรปล้น
ฆ่าชิงทรัพย์ก็ได้ หรือแม้แต่ท�าตัวเลวทราม
ต�า่ช้า ปลดปล่อยความห่ืนกระหายกามารมณ์
ต่อเหล่าโฮสต์ยังไงก็ได้ และพอหมดวันโฮสต์
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ออกว่า สุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากน้ี 
ความบาดหมางเช่นน้ีมักให้บทสรุปที่ไม่ค่อย
สวยงามเท่าไรนัก
 ถึงแม้เนื้อเรื่องของซีรีส์ชุดนี้เป็นเร่ืองแต่ง 
แต่ถ้าจะบอกว่าไร้สาระ หรือเป็นไปไม่ได้ ก็คง
ไม่ถูกต้องเสยีทีเดยีว เพราะปฏเิสธไม่ได้เลยว่า 
ปัจจุบัน AI ได้รับการพัฒนาข้ึนมาอย่างมาก 
จนเริม่มบีทบาทส�าคัญในสงัคม เราอาจคุ้นเคย
กับเครื่องจักรที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญใน 
สายงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในโรงงาน 
ท�างานรูปแบบเดิมซ�้าๆ งานน่าเบื่อท่ีมนุษย ์
ไม่ค่อยอยากท�า แต่ปัจจุบันหุ่นยนต์มีความ
เฉลียวฉลาด สามารถโต้ตอบ ตัดสินใจ หรือ
แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆ
 ค�าถามทีเ่รายังไม่สามารถหาค�าตอบได้คอื  
ถ้าเกิดวนัหนึง่หุ่นยนต์เริม่คดิ ตดัสนิใจ และตัง้
ค�าถามได้ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาจะยัง
ถือว่าเป็นเครื่องจักรไร้ชีวิตจิตใจอยู่หรือไม่ 
แล้วเราในฐานะมนุษย์ที่เล่นบทบาทพระเจ้า
สร้างหุ่นยนต์ข้ึนมาต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง  
เราต้องมกีฎหมายควบคมุ ‘หุน่ยนต์’ โดยเฉพาะ
หรือไม่ ค�าถามเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นท่ีมี 
การถกเถียงกันอย่างแพร่หลายโดยไร้ข้อสรุป
ที่ตายตัว และตอนน้ีคณะกรรมการกิจการ 
ด้านกฎหมายของสมาชิกรัฐสภายุโรป มีมติ 
ให้เร่ิมร่างกฎเกณฑ์เก่ียวกับการพัฒนาและ 
การใช้ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ โดยใน 
ร่างข้อเสนอ มแีนวทางเบ้ืองต้นในการก�าหนด 
สิ่งที่เรียกว่า ความเป็นบุคคลอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Personhood) รวมอยู่ด้วย
 ถ้าลองคดิดใูห้ด ีปัจจบุนัเรามบุีคคลสมมติ
ทีคุ่น้เคยกันดทีีอ่ยู่ในรปู ‘นิติบคุคล’ ของบรษิทั
ต่างๆ ทีต่ามกฎหมายแล้วสามารถถูกฟ้องร้อง
และมสีทิธิประโยชน์เป็นของตนเอง ไม่เก่ียวข้อง 
กับบุคคล (จริงๆ) ที่ควบคุมดูแลนิติบุคคลนั้น 
แล้วถ้าต่อไปหุ่นยนต์ หรือ AI จะมีสภาพเป็น 
‘บคุคลสมมต’ิ ขึน้มา ก็คงไม่แปลกอะไรมากนกั 
แต่การสร้างกฎหมายรองรับ AI ให้เป็นบุคคล  
หรือมีสิทธิอะไรบางอย่างในสังคม ยังเป็น 
เรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะดูจาก
ตัวอย่างรูปแบบนิติบุคคลของบริษัทท่ีมีเสรี 
ในการแสดงความเห็น (Free Speech) หรือ 
เอนเอยีงไม่ยุติธรรมในบางกรณี ช่องโหว่เช่นนี้
สามารถเกิดขึน้กับกฎหมาย AI ได้เช่นเดยีวกัน 
แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ AI ท่ีผูกมัดกับบุคคล 
คนหนึ่งกระท�าความผิดอะไรสักอย่าง (โดยที่
อาจจะเป็นค�าสัง่ของผูใ้ช้ก็ได้) และเป็นความผดิ
ถึงขัน้สร้างความเสยีหายกับชวีติมนษุย์คนอืน่ 
ใครกันที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ AI หรือบุคคล 
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“ถึงตอนนี้ สิ่งที่อันตรายที่สุดในเรื่อง AI นั่นก็คือ เราสรุปกันเร็วเกินไปว่า
เราเข้าใจทุกอย่างแล้ว”

ทีเ่ป็นเจ้าของ AI กันแน่ แล้วจะพิสจูน์กันอย่างไร
 และเมือ่หุน่ยนต์กลายเป็น ‘บคุคล’ (สมมติ
หรือไม่ก็ตาม) เราจ�าเป็นต้องมีกฎหมายท่ี
ควบคมุพฤตกิรรมเช่นเดยีวกับมนุษย์ ในเมือ่มี
สทิธิมนุษยชน ก็ต้องมสีทิธิหุ่นยนต์เช่นเดยีวกัน 
มีการแบ่งแยกชัดเจนว่าอันไหนท�าได้ ไม่ได้ 
มสีทิธิในทางกฎหมายแบบไหน ความเสมอภาค
ของ AI เท่าเทียมกับเราหรือเปล่า สามารถ
เข้าร่วมการโหวตออกเสียงได้หรือไม่ แต่งงาน
ได้ไหม มีลูกได้หรือเปล่า แล้วเราจะพิสูจน์ได้
อย่างไรว่าหุ่นยนต์ท่ีแสนฉลาดและท�าทกุอย่าง
ได้เหมือนมนุษย์ พูดคุย หัวเราะ จนเราแยก
ไม่ออกว่าไหนคอืหุน่ยนต์หรอืมนษุย์ จะมแีนว
ศีลธรรมและจรรยาบรรณข้างในจริงๆ โดยที่
ไม่ใช่เพียงแค่ลอกเลยีนแบบการกระท�าของเรา
โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ท�าคืออะไรด้วยซ�้า
 ค�าถามพวกน้ีล้วนเป็นค�าถามทีเ่รายังตอบ
ไม่ได้ เพราะปัญหาจริงๆ ยังไม่เกิดขึ้น มันเกิน
ความคาดเดา ทุกอย่างเป็นเพียงข้อสนันษิฐาน
และความคิดเห็นของแต่ละบุคคลเท่านั้น 
เราก�าลงัเดนิเข้าไปในถ�า้มดืๆ ด้วยไฟฉายเล็กๆ 
อันเดียว ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าข้างในนั้นมีอะไรซ่อน
อยู่บ้าง อาจเป็นขุมทรัพย์ หรือแม้แต่อสูรร้าย 
ทกุอย่างเป็นไปได้ท้ังนัน้ นกัวิจยั AI ชาวอเมรกินั
ชือ่ เอลเีซอร์ ยุดคาวสกี (Eliezer Yudkowsky) 
กล่าวว่า “ถึงตอนนี้ สิ่งที่อันตรายที่สุดในเรื่อง
AI น่ันก็คือ เราสรุปกันเร็วเกินไปว่าเราเข้าใจ
ทกุอย่างแล้ว”
 มนุษย์มีความเชื่อว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิต
ขั้นสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร เป็นเจ้าของโลก
ใบนีอ้ย่างไม่มใีครเทียบเคยีง เราภาคภูมใิจใน
ความเฉลยีวฉลาดท่ีสามารถสร้างสิง่ประดษิฐ์
มากมาย เพ่ืออ�านวยประโยชน์แก่ตนเองได้
แบบไม่มีที่สิ้นสุด แต่ไม่ว่ามนุษย์เราจะเป็น
อัจฉริยะขนาดไหน สุดท้ายเราก็ต้องพ่ายแพ้
ต่ออายุขัยและตายไปในท่ีสดุ ไม่เหมอืนหุ่นยนต์
สมองกลท่ีสามารถโอนถ่ายข้อมูล และเปลีย่น
อะไหล่อพัเกรดตวัเองได้อยู่ตลอดเวลา อายุขยั
ไม่ได้ถือเป็นขีดจ�ากัดของการพัฒนาตนเอง
อีกต่อไป หุน่ยนต์ หรอื AI พวกน้ีจะเก่งขึน้ ฉลาด
ข้ึนเรือ่ยๆ จนท้ายท่ีสดุอาจจะเริม่ตัง้ค�าถามว่า
ท�าไมต้องถูกควบคุมโดยมนุษย์ด้วยเล่า?
 แต่ถ้าจะสรุปโดยไม่มองในมุมบวกก็คง
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ไม่ยุติธรรมเท่าไรนัก แม้ว่าสงครามวันสิ้นโลก
ที่หุ ่นยนต์จะลุกฮือแล้วท�าลายล้างเผ่าพันธุ์
มนุษย์น้ันยังเป็นเรือ่งท่ีเป็นไปได้ แต่ถ้าวันหนึง่
ที่หุ ่นยนต์เหล่านั้นเริ่มมีความคิดความอ่าน
เหมือนพวกเราขึ้นมา มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
เหมอืนกับเรา ก็คงไม่มเีหตผุลอะไรทีจ่ะบอกว่า
มนุษย์กับหุ่นยนต์จะอยู่กันอย่างสันติสุขไม่ได้ 

บางทีอาจมีวิธีท่ีจะหาทางอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นสุข ใช้ชีวิตแบบเอื้ออ�านวย และเห็นข้อดี
ของอีกฝ่ายโดยไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่แบ่ง 
‘เขา’ แบ่ง ‘เรา’ และช่วยเหลือกัน สุดท้าย
เราอาจจะมีเพ่ือนเก่งๆ เพ่ิมขึ้นมาแทนศัตรู
ที่มนุษย์ไม่มีทางชนะก็เป็นได้

โคตานิ... 
โฮมเลสที่แต่งงานได้ อ้วนได้ มีความสุขได้ 
และมีโลกทั้งใบเป็นบ้าน
โคตาน ิเปน็โฮมเลส หรือคนไร้บา้น
 โฮมเลสผู้ไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
 แต่มีหน้าตาสดใส และตัวพลุ้ยกว่าคน
ไร้บ้านรายอื่นๆ มาก
 ตั้งแต่เปลี่ยนมาเลือกอาชีพน้ี โคตานิ
น�้าหนักขึ้นกว่า 20 กิโลกรัมแล้ว

 เดมิทีโคตานิมุง่มัน่เป็นนักแสดงตลกอยู่ท่ี
โอซาก้ามากว่า 10 ปี แต่ยังไม่ค่อยก้าวหน้า
เท่าไร ชายหนุ่มจึงตัดสินใจมาแสวงโชคท่ี
โตเกียวแทน
 โคตานิมาขออาศัยอยู่กับรุ่นพ่ีตลกชื่อดัง 
แต่ดันค้างค่าเช่าบ้านติดกัน 2 เดือน รุ่นพี่เลย
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“สิ่งที่โคตานิสร้างไว้กับ ‘นายจ้าง’ ของตนในทุกวันๆ คือ ความสัมพันธ์ 
และความไว้เนื้อเชื่อใจ ด้วยบุคลิกเป็นกันเอง ซื่อๆ คุยสบาย ทุกคนที่ได้สัมผัสและรู้จัก
กับโคตานิล้วนมีความสุข ขณะเดียวกันก็ประทับใจในความตั้งใจที่โคตานิท�างาน
ตามมอบหมายอย่างเต็มที่”

 เมื่อโคตานิจะออกหนังสือ เจ้าตัวก็ ‘ระดม
ทุนเพ่ือพิมพ์หนังสือโคตานิ’ โดยตั้งงบไว้ท่ี 
150,000 บาท ภายใน 2 อาทิตย์ มีคนบริจาค
เข้ามา 200,000 กว่าบาท เกินกว่าเป้าหมายที่
ตั้งไว้มาก โฮมเลสอย่างโคตานิจึงมีทุนถ่ายรูป 
และพิมพ์หนังสือตามที่ใจฝัน
 นอกจากนี้ โคตานิยังระดมทุนค่ารถไฟไป
หาเมยี ค่าจดังานคอนเสร์ิตอจัฉรยิะการดนตรี 
ฯลฯ และทุกครั้งก็สามารถระดมทุนได้ตาม 
เป้าหมายเสมอ
 โคตานิเป็นคนดงัหรอืเปล่า หากใครดจูาก 
แอ็กเคานต์ทวิตเตอร์ของโคตานิ จะเห็นว่ามี
คนกดติดตามแค่ 9,000 กว่าคนเท่านั้น
 หากเทยีบกบัดาราตลกชือ่ดงัอกีคน ทามุระ 
อัตสึชิ พิธีกรชื่อดังแห่งรายการ London 
Hearts ทามุระมีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ถึง 2.5 
ล้านคน ต่างกับโคตานิเกือบ 300 เท่า
 เมื่อเขาต้องการสร้างบริการอัดคลิปวิดีโอ 
ส�าหรับคนท่ีอยากฝากข้อความไว้ให้คนที่รัก 
ในวันทีเ่ราไม่อยู่บนโลกนีแ้ล้ว ทามรุะพยายาม
ระดมทุน 3 ล้านบาท บนเว็บเดียวกับโคตานิ 
แต่ผ่านไปเดือนกว่าแล้ว เขาเพ่ิิงรวบรวมเงิน
ได้แค่เพียง 600,000 บาทเท่าน้ัน เรียกได้ว่า 
ยังห่างไกลจากเป้าหมายอีกเยอะ
 ทามรุะมแีฟนคลบัมากกว่าโคตานิ หน้าตา
ก็ดีกว่า ดังนั้นโปรเจกต์ที่ระดมทุนก็น่าจะเป็น 
ประโยชน์กับผู้บริจาค มากกว่าโปรเจกต์เร่ือง
ส่วนตัวอย่างการจัดงานแต่งงานแบบโคตานิ
 แล้วท�าไมโคตานิถึงประสบความส�าเร็จ
มากกว่า?
 สิ่งที่โคตานิสร้างไว้กับ ‘นายจ้าง’ ของตน
ในทุกวันๆ คือ ความสัมพันธ์ และความไว้เนื้อ
เชื่อใจ ด้วยบุคลิกเป็นกันเอง ซ่ือๆ คุยสบาย  
ทุกคนที่ได้สัมผัสและรู ้จักกับโคตานิล้วนมี
ความสุข ขณะเดียวกันก็ประทับใจในความ
ตั้งใจที่โคตานิท�างานตามมอบหมายอย่าง 
เต็มที่
 เมื่อโคตานิคนดีต้องการความช่วยเหลือ 
เหล่านายจ้างและเพื่อนๆ ที่เคยได้ยินเรื่องราว 
จึงพร้อมช่วยเหลือโคตานิอย่างถึงที่สุด
 หากเปรยีบเทียบกับสนิค้า ทามรุะอาจเป็น

สนิค้าแมส ขายปรมิาณมากๆ เข้าถึงคนหมูม่าก 
แต่ก็ไม่ได้มีแฟนๆ ท่ีรักแบรนด์จนถึงขั้นท�า 
เพ่ือแบรนด์น้ัน ลกูค้าเองก็เข้าถึงแบรนด์ได้ยาก
 ในทางกลับกัน โคตานิเป็นแบรนด์เล็ก 
แต่อบอุ่น เป็นกันเอง พูดคุย และจับมือกับ
ลูกค้าทุกคนท่ีเจอ ถ่ายทอดเรื่องราวของตน 
ให้ลูกค้าฟังทีละคนอย่างตั้งใจ และไม่เคย
เหน็ดเหน่ือย ลูกค้าทุกคนจึงรักและพร้อมท�า
เพื่อแบรนด์โคตานิ
 ชีวิตคนเรามีหลายทางเดิน ไม่มีทางใด 
ผิด ถูก หรือดีกว่าทางใด แต่อย่างน้อยที่สุด 
เรื่องราวของโคตานิก็สอนบทเรียนดิฉันได้  
2 ประการ
     หนึ่ง  กล้าท�าอะไรท่ีแตกต่าง กล้าเป็น 
โฮมเลส กล้า (+บ้าบิ่น) ขายหนึ่งวันของตัวเอง
ในราคาเพียง 50 เยน
 สอง ช่วยเหลือผู้คน ย่ิงช่วยและทุ่มเทท�า
เพ่ือผูอ้ืน่ โดยไม่หวงัผลตอบแทนเท่าไร สดุท้าย
สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา
 (มีงานวิจัย พิสูจน์เรื่องน้ีแล้ว อ่านได้ใน 
หนังสือ Give  & Take โดย Adam Grant  
ส�านักพิมพ์ We Learn น�ามาแปลในชื่อ แค่รู้
วิธีให้ คนรับ ได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า:  
Give And Take ค่ะ)
 สุดท้ายน้ีขอจบบทความด้วยค�าพูดจาก 
โคตานิ
 “ในช่วงเวลา 1 ปี ที่ผมเป็นโฮมเลส ผมได้
ท�าสิ่งที่ตนเองไม่เคยคิดว่าจะได้ท�าในช่วง  
10 ปี ทีพ่ยายามเป็นตลกเลย เอาจรงิๆ นะครับ 
การเป็นโฮมเลสแบบนี ้ท�าให้ชวิีตผมมคีวามสขุ
และสนุกขึ้นมากเลยครับ”
 ปัจจบุนั โคตานิเป็นโฮมเลสเป่ียมสขุเช่นนี้
มา 3 ปีกว่าแล้ว และยังคงเดนิทางสร้างเสยีง
หวัเราะและความประทับใจให้ผู้คนต่อไป
 “ผมไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่ง แต่โลก 
คือบ้านของผมครับ”
 ดูเรื่องราวและภาพต่างๆ ของโคตานิได้ที่ 
twitter.com/kotanimakoto
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ไล่แกมหยอกให้โคตานลิองไปเป็นโฮมเลสหรอื
คนไร้บ้านดู คนซื่อๆ อย่างโคตานิเลยลองท�า
ตามค�าแนะน�านั้น
 โฮมเลสทัว่ไปมกัท�างานใช้แรงงาน หรอืน่ัง
หน้าสถานีรถไฟ คอยแบมือหาเงิน แต่โคตานิ
เลือกใช้วิธีท่ีต่างออกไป โดยตั้งมูลค่าตนเอง 
ไว้ที่ ‘วันละ 50 เยน’ (ประมาณ 20 กว่าบาท)
 ใครก็สามารถขอให้โคตานิช่วยท�าอะไร
ก็ได้ โดยจ่ายเพียงวันละ 50 เยนเท่านั้น (รวม
ค่าเดินทาง)
 มีคนเรียกโคตานิให้ไปช่วยตัดหญ้าใน
สนามบ้าง ช่วยย้ายบ้านบ้าง ช่วยทาสีบ้าน  
เล่นซ่อนแอบ ไปคุยกับคนซึมเศร้า หรือเป็น
นายแบบนูด้ส�าหรบัวาดภาพบ้าง โคตานรัิบปาก
ท�าทั้งหมด และท�าด้วยความขยันขันแข็ง
 หากต้องจ้างคนท�างานจริงๆ ผู้ว่าจ้างคง
ต้องจ่ายเงินหลายพัน หรือเป็นหมื่นเยนแน่ๆ 
แต่โคตานิคิดค่าแรงเพียง 50 เยนเท่าน้ัน 
เสมือนเขาช่วยเหลือผู้จ้าง ‘ฟรีๆ’ เลย (ลองนึก
ภาพเราจ้างโคตานิให้ไปช่วยเข้าแถวต่อคิว 
ซื้อตั๋วคอนเสิร์ตตั้งแต่ตี 4 โคตานิก็จะเก็บเงิน
แค่ 20 กว่าบาทเท่านั้น)
 ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่จึงพาเขาไปเลี้ยงข้าว 
และด้วยบคุลกิของโคตานิท่ีเป็นคนสนกุสนาน  
ผู้ว่าจ้างหลายคนจึงพาไปดื่มต่อด้วย เมื่อถึง
เวลาค�า่ ผู้ว่าจ้างเริม่สนิทกับโคตานแิล้ว กอ็าจ
ให้หนุ่มร่างพลุ้ยผู้นี้ค้างคืนที่บ้านด้วยเลย
 หากเป็นระบบทุนนิยมแบบปกติ ผู้ว่าจ้าง
ก็แค่ให้เงินค่าจ้าง ความสัมพันธ์ของท้ังคู่ก็ 
จบลง และคงไม่ดแูลลกูจ้างดขีนาดนี ้แต่เพราะ
โคตานิแทบจะท�างานให้ฟรี ทุกคนจึงกล่าว
ขอบคุณแล้วขอบคุณอีก แถมยังซาบซึ้งด้วย
 เนื่องจากโคตานิเป็นโฮมเลส เขาไม่ได้
ท�างานหาเงนิ แต่เลอืกใช้วิธีระดมทนุขอความ 
ช่วยเหลอืจากคนอืน่แทน ท่ีน่าแปลกคอื จนบดัน้ี 
โคตานิระดมทุนผ่านทางเว็บไซต์ 10 กว่าครั้ง
 ไม่ว่าจะเป็น ‘ระดมทนุเพ่ือแต่งงาน’ จนเขา
สามารถหาเงินได้ 500,000 บาท (แถมยัง
สามารถบริจาคเงินเกือบ 300,000 บาท ให้ผู้
ประสบภัยในฟิลิปปินส์ เน่ืองจากเหลือเงิน 
จากงานแต่งงาน)
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“สิ่งที่โคตานิสร้างไว้กับ ‘นายจ้าง’ ของตนในทุกวันๆ คือ ความสัมพันธ์ 
และความไว้เนื้อเชื่อใจ ด้วยบุคลิกเป็นกันเอง ซื่อๆ คุยสบาย ทุกคนที่ได้สัมผัสและรู้จัก
กับโคตานิล้วนมีความสุข ขณะเดียวกันก็ประทับใจในความตั้งใจที่โคตานิท�างาน
ตามมอบหมายอย่างเต็มที่”

 เมื่อโคตานิจะออกหนังสือ เจ้าตัวก็ ‘ระดม
ทุนเพ่ือพิมพ์หนังสือโคตานิ’ โดยตั้งงบไว้ท่ี 
150,000 บาท ภายใน 2 อาทิตย์ มีคนบริจาค
เข้ามา 200,000 กว่าบาท เกินกว่าเป้าหมายที่
ตั้งไว้มาก โฮมเลสอย่างโคตานิจึงมีทุนถ่ายรูป 
และพิมพ์หนังสือตามที่ใจฝัน
 นอกจากนี้ โคตานิยังระดมทุนค่ารถไฟไป
หาเมยี ค่าจดังานคอนเสร์ิตอจัฉรยิะการดนตรี 
ฯลฯ และทุกครั้งก็สามารถระดมทุนได้ตาม 
เป้าหมายเสมอ
 โคตานิเป็นคนดงัหรอืเปล่า หากใครดจูาก 
แอ็กเคานต์ทวิตเตอร์ของโคตานิ จะเห็นว่ามี
คนกดติดตามแค่ 9,000 กว่าคนเท่านั้น
 หากเทียบกบัดาราตลกชือ่ดงัอกีคน ทามุระ 
อัตสึชิ พิธีกรชื่อดังแห่งรายการ London 
Hearts ทามุระมีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ถึง 2.5 
ล้านคน ต่างกับโคตานิเกือบ 300 เท่า
 เมื่อเขาต้องการสร้างบริการอัดคลิปวิดีโอ 
ส�าหรับคนท่ีอยากฝากข้อความไว้ให้คนที่รัก 
ในวันท่ีเราไม่อยู่บนโลกนีแ้ล้ว ทามรุะพยายาม
ระดมทุน 3 ล้านบาท บนเว็บเดียวกับโคตานิ 
แต่ผ่านไปเดือนกว่าแล้ว เขาเพ่ิิงรวบรวมเงิน
ได้แค่เพียง 600,000 บาทเท่าน้ัน เรียกได้ว่า 
ยังห่างไกลจากเป้าหมายอีกเยอะ
 ทามรุะมแีฟนคลบัมากกว่าโคตานิ หน้าตา
ก็ดีกว่า ดังนั้นโปรเจกต์ที่ระดมทุนก็น่าจะเป็น 
ประโยชน์กับผู้บริจาค มากกว่าโปรเจกต์เร่ือง
ส่วนตัวอย่างการจัดงานแต่งงานแบบโคตานิ
 แล้วท�าไมโคตานิถึงประสบความส�าเร็จ
มากกว่า?
 สิ่งที่โคตานิสร้างไว้กับ ‘นายจ้าง’ ของตน
ในทุกวันๆ คือ ความสัมพันธ์ และความไว้เนื้อ
เชื่อใจ ด้วยบุคลิกเป็นกันเอง ซ่ือๆ คุยสบาย  
ทุกคนที่ได้สัมผัสและรู ้จักกับโคตานิล้วนมี
ความสุข ขณะเดียวกันก็ประทับใจในความ
ตั้งใจท่ีโคตานิท�างานตามมอบหมายอย่าง 
เต็มที่
 เมื่อโคตานิคนดีต้องการความช่วยเหลือ 
เหล่านายจ้างและเพื่อนๆ ที่เคยได้ยินเรื่องราว 
จึงพร้อมช่วยเหลือโคตานิอย่างถึงที่สุด
 หากเปรยีบเทียบกับสนิค้า ทามรุะอาจเป็น

สนิค้าแมส ขายปรมิาณมากๆ เข้าถึงคนหมูม่าก 
แต่ก็ไม่ได้มีแฟนๆ ที่รักแบรนด์จนถึงขั้นท�า 
เพ่ือแบรนด์น้ัน ลกูค้าเองก็เข้าถึงแบรนด์ได้ยาก
 ในทางกลับกัน โคตานิเป็นแบรนด์เล็ก 
แต่อบอุ่น เป็นกันเอง พูดคุย และจับมือกับ
ลูกค้าทุกคนท่ีเจอ ถ่ายทอดเรื่องราวของตน 
ให้ลูกค้าฟังทีละคนอย่างตั้งใจ และไม่เคย
เหน็ดเหน่ือย ลูกค้าทุกคนจึงรักและพร้อมท�า
เพื่อแบรนด์โคตานิ
 ชีวิตคนเรามีหลายทางเดิน ไม่มีทางใด 
ผิด ถูก หรือดีกว่าทางใด แต่อย่างน้อยท่ีสุด 
เรื่องราวของโคตานิก็สอนบทเรียนดิฉันได้  
2 ประการ
     หนึ่ง  กล้าท�าอะไรที่แตกต่าง กล้าเป็น 
โฮมเลส กล้า (+บ้าบิ่น) ขายหนึ่งวันของตัวเอง
ในราคาเพียง 50 เยน
 สอง ช่วยเหลือผู้คน ย่ิงช่วยและทุ่มเทท�า
เพ่ือผูอ้ืน่ โดยไม่หวงัผลตอบแทนเท่าไร สดุท้าย
สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา
 (มีงานวิจัย พิสูจน์เรื่องน้ีแล้ว อ่านได้ใน 
หนังสือ Give  & Take โดย Adam Grant  
ส�านักพิมพ์ We Learn น�ามาแปลในชื่อ แค่รู้
วิธีให้ คนรับ ได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า:  
Give And Take ค่ะ)
 สุดท้ายนี้ขอจบบทความด้วยค�าพูดจาก 
โคตานิ
 “ในช่วงเวลา 1 ปี ที่ผมเป็นโฮมเลส ผมได้
ท�าสิ่งที่ตนเองไม่เคยคิดว่าจะได้ท�าในช่วง  
10 ปี ทีพ่ยายามเป็นตลกเลย เอาจรงิๆ นะครับ 
การเป็นโฮมเลสแบบนี ้ท�าให้ชวิีตผมมคีวามสขุ
และสนุกขึ้นมากเลยครับ”
 ปัจจบุนั โคตานิเป็นโฮมเลสเป่ียมสขุเช่นน้ี
มา 3 ปีกว่าแล้ว และยังคงเดนิทางสร้างเสียง
หวัเราะและความประทับใจให้ผู้คนต่อไป
 “ผมไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่ง แต่โลก 
คือบ้านของผมครับ”
 ดูเรื่องราวและภาพต่างๆ ของโคตานิได้ที่ 
twitter.com/kotanimakoto
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ไล่แกมหยอกให้โคตานลิองไปเป็นโฮมเลสหรอื
คนไร้บ้านดู คนซื่อๆ อย่างโคตานิเลยลองท�า
ตามค�าแนะน�านั้น
 โฮมเลสทัว่ไปมกัท�างานใช้แรงงาน หรอืน่ัง
หน้าสถานีรถไฟ คอยแบมือหาเงิน แต่โคตานิ
เลือกใช้วิธีท่ีต่างออกไป โดยตั้งมูลค่าตนเอง 
ไว้ที่ ‘วันละ 50 เยน’ (ประมาณ 20 กว่าบาท)
 ใครก็สามารถขอให้โคตานิช่วยท�าอะไร
ก็ได้ โดยจ่ายเพียงวันละ 50 เยนเท่านั้น (รวม
ค่าเดินทาง)
 มีคนเรียกโคตานิให้ไปช่วยตัดหญ้าใน
สนามบ้าง ช่วยย้ายบ้านบ้าง ช่วยทาสีบ้าน  
เล่นซ่อนแอบ ไปคุยกับคนซึมเศร้า หรือเป็น
นายแบบนูด้ส�าหรบัวาดภาพบ้าง โคตานริบัปาก
ท�าทั้งหมด และท�าด้วยความขยันขันแข็ง
 หากต้องจ้างคนท�างานจริงๆ ผู้ว่าจ้างคง
ต้องจ่ายเงินหลายพัน หรือเป็นหมื่นเยนแน่ๆ 
แต่โคตานิคิดค่าแรงเพียง 50 เยนเท่าน้ัน 
เสมือนเขาช่วยเหลือผู้จ้าง ‘ฟรีๆ’ เลย (ลองนึก
ภาพเราจ้างโคตานิให้ไปช่วยเข้าแถวต่อคิว 
ซื้อตั๋วคอนเสิร์ตตั้งแต่ตี 4 โคตานิก็จะเก็บเงิน
แค่ 20 กว่าบาทเท่านั้น)
 ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่จึงพาเขาไปเลี้ยงข้าว 
และด้วยบคุลกิของโคตานทิีเ่ป็นคนสนกุสนาน  
ผู้ว่าจ้างหลายคนจึงพาไปดื่มต่อด้วย เมื่อถึง
เวลาค�า่ ผูว่้าจ้างเริม่สนิทกับโคตานิแล้ว กอ็าจ
ให้หนุ่มร่างพลุ้ยผู้นี้ค้างคืนที่บ้านด้วยเลย
 หากเป็นระบบทุนนิยมแบบปกติ ผู้ว่าจ้าง
ก็แค่ให้เงินค่าจ้าง ความสัมพันธ์ของท้ังคู่ก็ 
จบลง และคงไม่ดแูลลกูจ้างดขีนาดนี ้แต่เพราะ
โคตานิแทบจะท�างานให้ฟรี ทุกคนจึงกล่าว
ขอบคุณแล้วขอบคุณอีก แถมยังซาบซึ้งด้วย
 เนื่องจากโคตานิเป็นโฮมเลส เขาไม่ได้
ท�างานหาเงนิ แต่เลอืกใช้วิธีระดมทุนขอความ 
ช่วยเหลอืจากคนอืน่แทน ท่ีน่าแปลกคอื จนบดัน้ี 
โคตานิระดมทุนผ่านทางเว็บไซต์ 10 กว่าครั้ง
 ไม่ว่าจะเป็น ‘ระดมทุนเพ่ือแต่งงาน’ จนเขา
สามารถหาเงินได้ 500,000 บาท (แถมยัง
สามารถบริจาคเงินเกือบ 300,000 บาท ให้ผู้
ประสบภัยในฟิลิปปินส์ เนื่องจากเหลือเงิน 
จากงานแต่งงาน)
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ทําไมเพลงป๊อปต้องมีท่อนฮุก?
พูดถงึเพลงปอ๊ปทีฮ่ติตดิหงู่าย เช่ือวา่เกือบ
ทุกท่านน่าจะนึกออกว่า เพลงประเภทน้ีมี
โครงสรา้งของเพลงเป็นเอกลักษณ ์ซึง่อาจ
สรุปง่ายๆ ไดว้า่ เนือ้เพลงมกัจะเริม่ตน้ดว้ย
ท่อนธรรมดา หรือท่อนเวิร์ส ที่มีท�านอง
คล้ายกันสัก 2 ท่อน หรืออาจจะ 3 ท่อน 
เพ่ือความง่าย จะขอเรียกแทนท่อนเวิร์สนี้
ว่าทอ่น A1, A2 และ A3 นะครับ
 จากน้ันก็เข้าสูท่่อนฮกุ หรอืท่อนคอรสั ซึง่มกั
จะมีท�านองแตกต่างออกไปจากท่อน A อย่าง
ชัดเจน (ขอเรียกสั้นๆ ว่าท่อน B) จากนั้นก็อาจ
วนกลับไปท่อนท่ีมีท�านองคล้ายท่อนเวิร์สอีก 
1-2 ครัง้ ก่อนจะเข้าท่อนคอรสัอกีรอบ ตามด้วย
ท่อนทีม่ที�านองแปลกใหม่อกีสกัท่อน ซึง่เรยีกว่า
ท่อนบรดิจ์ โดยจะขอเรยีกว่าท่อน C เพราะมี
ท�านองต่างจากท่อน A และ B ค่อนข้างชดัเจน
 หรือสรุปได้ว่า ดนตรีป๊อปส่วนใหญ่มักมี
โครงสร้างคล้ายๆ กับ A1 A2 A3 B - A1 A2 
B - C ร้องวนไปมาเช่นนี้ ก่อนจะจบเพลง
 ค�าถามคอื ท�าไมเพลงป๊อปมกัมโีครงสร้าง
คล้ายกันเช่นนี้
 ค�าตอบคอื เพราะโครงสร้างเพลงลกัษณะน้ี

ฟังแล้วติดหูง่าย (ถ้าพูดให้ถูก ต้องบอกว่าตดิ
สมองได้ง่าย) ค�าถามต่อไปทีน่่าถามคอื ท�าไม
เพลงทีม่โีครงสร้างเช่นนีจ้งึตดิหู (สมอง) ได้ง่าย
 เรื่องราวท่ีจะน�าไปสู่ค�าตอบของค�าถามน้ี 
มีอยู่ 2 ตอนด้วยกันครับ

ตอนที่ 1 สมองชอบความแปลกใหม่
ถ้าเราเปิดเสียงหน่ึงเสียงให้หนูทดลองตัวหน่ึง
ฟังเป็นครัง้แรก (ตัง้ชือ่ให้ว่าเป็นเสยีง A) หนูจะ
หยุดน่ิง ตัง้ใจฟัง และอาจขยับหูเพ่ือหาต้นเสยีง 
ถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจ สักพักมันก็จะเลิกสนใจ 
แล้วท�าธุระต่างๆ ของมนัต่อไป ถ้าเราเล่นเสยีง 
A นั้นซ�้าอีกครั้ง มันจะหยุดท�าสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่
แล้วตั้งใจฟังอีกครั้ง ถ้ายังไม่มีอะไรน่าสนใจ 
หนูก็จะเลิกสนใจแล้ว ท�าธุระของมันต่อไป 
ถ้าเราเปิดเสียง A เช่นน้ีซ�้าไปเร่ือยๆ หนูก็จะ
สนใจเสียง A อีกสัก 2-3 ครั้ง จากนั้นมันก็จะ
เลิกสนใจเสียง A ไปเลย 
 ในภาษาทั่วไป เราอาจจะบอกว่าหนูเบื่อ
เสียง A ไปแล้ว หรือหนูเรียนรู้ว่าเสียง A ไม่มี
อะไรน่าสนใจ ไม่น่ากลวั จงึเลกิสนใจเสียง A ไป 
แต่ถ้าจะพูดให้ฟังดูวิทยาศาสตร์มากกว่าน้ัน 
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ก็อาจจะพูดได้ว่า หนูเกิดภาวะ Habituation
 ต่อเสียง A คือสมองของหนูปรับที่จะไม่สนใจ
เสียง A นั้น
 ภาวะ Habituation (แปลตรงตัวได้ว่า 
เคยชนิ แต่ภาวะน้ีไม่ใช่ความเคยชนิแบบท่ีเรา
ใช้ในภาษาพูดกัน จึงขอใช้ทับศัพท์ไปเลย) 
เป็นกลไกปกติของสมองที่เกิดข้ึนกับระบบ
ประสาทต่างๆ น่ันคือสมองจะเลิกสนใจสิ่ง
กระตุ้นคงที ่ไม่เปลีย่นแปลง เคยไหมครบัทีไ่ด้
กลิน่บางอย่างเมือ่เดนิเข้าไปในห้อง แต่เมือ่อยู่
ไปสกัพัก กลิน่ก็จะจางหายไป แต่เมือ่เราเดนิ
ออกมานอกห้องแล้วเดนิกลบัไปใหม่ ก็จะพบว่า
กลิน่ไม่ได้จางหายไป แต่สมองเรา Habituate 
หรอืคุน้ชนิต่อกลิน่นัน้ไป
 เคยไหมครับ เมื่อเราน่ังบนเก้าอี้ครั้งแรก 
เรารู้สึกได้ถึงความนุ่ม (หรือความแข็ง) ของ
เก้าอี้ต่อก้นของเรา แต่นั่งไปสักพัก ความรู้สึก
กดทับท่ีก้นของเราก็หายไป ทีเ่ป็นเช่นน้ันเพราะ
สมองเรา Habituate ต่อประสาทสัมผัสที่ก้น
 ภาวะเช่นนี้ยังเกิดกับการเห็นได้ด้วย (แต่
เราไม่รูต้วั) เช่น ถ้าตาของเราจ้องมองไปทีส่ิง่ใด
สิง่หนึง่ท่ีหยุดนิง่ไปสักพัก สิง่น้ันจะหายไปจาก
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การรบัรูข้องสมอง แต่ในชวิีตจรงิ ภาวะน้ีจะไม่
เกิดขึ้นให้เราเห็น เพราะสมองของเรามีกลไก
ป้องกันการ Habituate ของตา ด้วยการท�าให้
ตาเรากลอกไปมาน้อยๆ ตลอดเวลา (แม้ว่าเรา
จะพยายามไม่ขยับลกูตาแล้วก็ตาม) ภาวะท่ีตา 
กลอกไปมาตลอดเวลาเช่นนี้เรียกชื่อในภาษา
วิทยาศาสตร์ว่า Saccadic Eye Movement  
ลองทดลองดก็ูได้ครบั โดยการให้เพ่ือนของเรา
จ้องตาตัวเองในกระจกให้น่ิงท่ีสุด ห้ามขยับ 
ตาเลย ถ้าเราจ้องตรงๆ ไปท่ีตาของเพ่ือน เราจะ
เห็นตาเขาขยับไปมาตลอดเวลาไม่หยุดน่ิง  
แต่ทีน่่าแปลกคอื เพือ่นของเราจะไม่เหน็ว่าตา
ของตัวเองกลอกไปมา เขาจะเห็นว่าตาของเขา
นิง่สนิท ทีเ่ป็นเช่นนัน้เพราะในสมองของเพือ่น 
(และของทุกคน) มีอีกกลไกที่จะท�าให้เจ้าตัว
มองไม่เห็นว่าตาของตัวเองขยับไปมา
 เมือ่เข้าใจค�าว่า Habituation กนัแล้ว ก็มา
ถึงค�าถามน่าสนใจว่า ถ้าเกิดภาวะ Habituation 
ขึน้แล้ว เราจะแก้ภาวะน้ีได้ไหม เราจะท�าให้หน ู
หันกลับมาสนใจเสียง A อีกได้หรือไม่ ค�าตอบ
คือ ได้ครับ
 นักวิทยาศาสตร์พบว่า เมื่อเกิดภาวะ  
Habituation ต่อเสียง A ไปแล้ว สามารถแก้
ภาวะนี้ได้ โดยการเล่นเสียงใหม่แทรกเข้าไป  
1 ครัง้ (สมมตเิรยีกเสยีงใหม่นีว่้าเสยีง B นะครบั) 
เมือ่เล่นเสยีง B ให้หนูได้ยินเป็นครัง้แรก หนูจะ
ตอบสนองเหมือนท่ีมันได้ยินเสียง A ครั้งแรก 
คือหนูจะหยุดน่ิง ตั้งใจฟัง และมองหาแหล่ง
ของเสยีง แต่ท่ีน่าสนใจคือ หลงัจากเล่นเสยีง B 
ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อเรากลับมาเล่นเสียง A ใหม่ 
ภาวะ Habituation ต่อเสยีง A จะหายไป (หรอื
น้อยลง) คือหนูจะกลับมาหยุด และตั้งใจฟัง
เสียง A อกีครัง้ เรยีกภาวะน้ีว่า Dishabituation 
หลังจากน้ัน หนูก็จะหันกลับมาสนใจเสียง A 
สกัพักหนึง่ ถ้าหนเูริม่ Habituate ต่อเสยีง A แล้ว
เราก็เติมเสียง B เข้าไปอีกครั้ง หนูก็จะกลับมา
สนใจเสียง A ได้อีก
 อย่างไรก็ตาม สดุท้ายก็จะมจุีดทีห่นูเริม่เบือ่
และไม่สนใจทั้งเสียง A และ B เมื่อถึงจุดนั้น 
นักวิทยาศาสตร์เติมเสียงใหม่เข้าไปอีกเสียง 
(เรียกว่าเสียง C) หนูก็จะกลับมาสนใจเสียง A 
และ B ได้อีกครั้ง หรืออาจพูดสรุปสั้นๆ ได้ว่า 

เล่นเสยีงเดมิไปจนเริม่ไม่สนใจ ก็เตมิเสยีงใหม่
เข้าไปสักครั้ง เสียงเก่าก็จะกลับมาใช้ได้อีก
ระยะหน่ึง ถ้าเริ่มไม่สนใจอีก ก็เติมเสียงใหม่ 
อีกเสียงเข้าไป ความสนใจก็จะกลับมาอีก 
ระยะหน่ึง ถ้าเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็จะมี
ลักษณะประมาณนี้ (หรือใกล้เคียง)

 AAAAB - AAAB - AAB - AB - C - AB

 เมื่อเขียนออกมาในลักษณะน้ี เชื่อว่า 
หลายท่านเริม่มองออกแล้วว่า โครงสร้างทีว่นซ�า้
สลับไปมาเช่นนี้มีลักษณะคล้ายกับเพลงป๊อป
ที่เราคุ้นเคยกันทั่วไป และจริงๆ ไม่ใช่แค่เพลง
ป๊อปเท่านัน้ แต่เพลงประเภทอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เพลงร็อก เพลงโฟล์กซอง หรือเพลงพ้ืนเมือง
หลายๆ วัฒนธรรมท่ัวโลกท่ีติดหูง่าย มักมี
โครงสร้างท่ีคล้ายกัน คือเริ่มด้วยท่อนเวิร์สที ่
ท�านองคล้ายๆ หรือเหมือนกันสัก 2-3 ท่อน 
แล้วหยอดท่อนคอรสัเข้าไป ก่อนจะกลบัมาวน
ท่อนเวิร์สอีกหน่อย จากนั้นก็วนเวิร์สกับคอรัส
สักรอบ ก่อนจะตามด้วยท่อนบริดจ์ เพ่ือที่จะ
กลับไปวนท่อนเวิร์สและคอรัสได้อีกหน่อย 
จากนั้นก็จบเพลง
 อ่านมาถึงตรงนี ้ท่านท่ีช่างคดิ ช่างตัง้ค�าถาม 
อาจนึกสงสยัต่อว่า ถ้าหากสมองเราชอบความ
แปลกใหม่จริง เราจะวนซ�้า AAA ก่อนเติม B 
ไปเพ่ืออะไร เราจะวน AB AB ซ�า้ๆ เพ่ืออะไร 
ท�าไมเราไม่แต่งเพลงให้มีแต่ท�านองใหม่ๆ  
ทัง้เพลงไปเลย เช่น ABCDEFG ท�าเช่นน้ี สมอง 
จะไม่ชอบมากกว่าหรือ เพลงจะไม่ติดหูง่าย
กว่าหรือ เป็นค�าถามท่ีดีมากครับ จะตอบ
ค�าถามนี้ได้ เราก็ต้องไปคุยกันต่อในตอนที่ 2

ตอนที่ 2 สมองชอบสิ่งที่คุ้นเคย
ส�าหรับตอนที่ 2 เข้าใจได้ง่ายมากครับ เพราะ
เชือ่ว่าทกุท่านคงเคยมปีระสบการณ์กับตวัเอง 
เคยไหมครบั ฟังเพลงใหม่ครัง้แรกแล้วไม่ชอบ 
แต่เมื่อได้ยินซ�้าๆ แล้วกลับรู ้สึกชอบขึ้นมา  
เคยไหมครับ กินอาหารต่างชาติครั้งแรกแล้ว
ไม่ถูกปาก แต่เมื่อมีโอกาสกินซ�้าก็รู ้สึกชอบ
อาหารจานนัน้ขึน้มา เคยไหมครบั เหน็หน้าเขา
ครัง้แรกไม่รูส้กึว่าหล่อหรอืสวย แต่เมือ่คุน้เคย

มากขึ้นแล้ว กลับรู้สึกว่าหน้าตาเขาน่ารักขึ้น
 สมองของมนุษย์เราวิวัฒนาการมาจากโลก
ยุคหิน สิ่งแวดล้อมแบบยุคหินน้ันเต็มไปด้วย
อันตรายจากสิ่งท่ีคาดเดาไม่ได้ตลอดเวลา  
เราไม่รู้ว่าสิงโตจะโผล่ออกมาจากหลังพุ่มไม้
เมื่อไร ไม่รู้ว่าผลไม้หน้าตาแปลกๆ น้ีกินแล้ว 
จะตายหรือไม่ เราไม่รู้ว่าคนแปลกหน้าที่พบ
โดยบงัเอญิในป่า และก�าลังเดินตรงเข้ามาหา
จะมาดหีรอืมาร้าย (ส่วนใหญ่จะมาร้าย) สมอง
เราจึงมีแนวโน้มจะชอบสิ่งที่คุ้นเคย ภาวะท่ี
สมองเราชอบสิ่งท่ีคุ้นเคย ภาษาวิทยาศาสตร ์
จะใช้ค�าว่า Mere Exposure Effect (คือสิ่ง 
เดียวกับค�าว่า Brand Awareness ในภาษา
การตลาด) อาจจะแปลเป็นไทยได้ว่า เจอซ�้าๆ 
จนคุ้นเคย แล้วก็จะชอบเอง
 ดังนั้นการที่เพลงเดิมมีการวนของท�านอง
ซ�้าๆ เช่น AAA หรือมีแบบแผนของการวนซ�้าๆ 
เช่น A แล้วตามด้วย B เช่นน้ีซ�้าๆ จึงท�าให้
ท�านองนั้นติดหู (จริงๆ คือติดสมอง) ได้ง่ายขึ้น
 ถึงตรงน้ีหลายท่านอาจจะค้านขึ้นมาว่า 
แล้วภาวะ Mere Exposure Effect หรือชอบ 
สิ่งท่ีคุ้นเคย มันไม่ค้านกับตอนต้นท่ีบอกว่า
สมองเราชอบความแปลกใหม่หรอื ค�าตอบคอื 
ไม่ค้านครบั ค�าอธิบายแบบสัน้ท่ีสดุอาจจะพูด
ได้ว่า สมองชอบทางสายกลาง คือสมองชอบ
สิ่งที่คุ้นเคย แต่ต้องไม่คุ้นเคยหรือถ่ีจนเกินไป  
ถ้าซ�้ามากเกินไป สมองก็จะเลิกสนใจสิ่งน้ัน  
ขณะเดียวกันสมองก็ชอบสิ่งแปลกใหม่ แต่
ความใหม่น้ีก็ต้องไม่ใหม่หรือแปลกจนเกินไป 
ถ้าสิง่ใหม่น้ีต่างไปจากเดมิมากๆ สมองจะรูส้กึ
ไม่ไว้ใจและไม่ชอบ ถ้าเราสามารถหาส่วนผสม
หรอืจุดสมดลุระหว่างความใหม่และความเก่า
ที่ลงตัวได้ เราก็จะสามารถสร้างส่ิงท่ีฮิต ติดหู 
ติดใจ หรือติดตลาดได้ง่ายขึ้น
 สุดท้ายก่อนจากกันไป ผมอยากชวนให ้
ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ ‘สมองและเพลงป๊อป’ 
ไปลองใช้มองสิง่ต่างๆ ในบรบิทอืน่ดูบ้าง แล้ว 
คณุจะเห็นว่าหลายอย่างที่ท�าให้คนชอบหรือ
ท�าให้ฮิตเป็นกระแสขึ้นมา สามารถเข้าใจได้
ด้วยหลักการน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลง 
ผลติภัณฑ์ใหม่ ดไีซน์ใหม่ หรอืแม้แต่เรือ่งง่ายๆ 
ใกล้ตวั อย่างความรกัระหว่างคนสองคนก็ตาม

“ดังนั้นการที่เพลงเดิมมีการวนของท�านองซ�า้ๆ เช่น AAA หรือมีแบบแผน
ของการวนซ�า้ๆ เช่น A แลว้ตามดว้ย B เชน่น้ีซ�า้ๆ จงึท�าใหท้�านองนัน้ตดิหู 
(จรงิๆ คือตดิสมอง) ไดง้า่ยขึน้”
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เกียรติขจรธาดา
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คุณเคยสงสัยไหมครับว่าท�าไมหลายต่อ
หลายคนในสังคมของเราจึงเลือกที่จะ
นอกใจภรรยาหรือสามีของตัวเอง ทั้งๆ ที่
พวกเขาและเธอเหล่าน้ีต่างก็ดูมีความสุข
ในชีวิตแต่งงานและชีวิตครอบครัว คนที่ดู
ท่าทางเป็นคนดี (และก็คงจะเป็นคนที่ดี
จริงๆ ตามบรรทัดฐานของความเป็นคนดี
ของคน) ท�าไมพวกเขาและเธอจงึยอมเสีย่ง
ที่จะสูญเสียทุกอย่างในชีวิตที่มี เพ่ือแลก
กบัการสนองความใคร ่หรอืความสุขเพียง
ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้น
 วันน้ีผมจงึถือโอกาสน�าเกร็ดเล็กเกรด็น้อย
จากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม มาเขียนอธิบาย
ถึงต้นตอของพฤติกรรมการนอกใจของคนเรา
ให้คณุผูอ่้าน THE STANDARD ลองอ่านกันดู

4 เหตุผลของคนนอกใจ!
มองพฤติกรรมการนอกใจผ่านมุมมองนักเศรษฐศาสตร์

1. คนเราไม่เก่งในการพยากรณอารมณของ
ตัวเอง
เวลาที่คุณก�าลังอิ่มอยู ่ คุณจะไม่สามารถ
จินตนาการได้ว่าความรู้สึกหิวนั้นเป็นอย่างไร 
เช่นเดยีวกับเวลาทีค่ณุก�าลงัหิวอยู่ คณุก็จะไม่
สามารถจนิตนาการได้ว่าความรูส้กึอิม่นัน้เป็น
อย่างไร และถ้าคุณต้องออกไปซื้อกับข้าวมา
ท�าอาหารในขณะท่ีคุณก�าลังอิ่มอยู่ โอกาส
ที่คุณจะซื้อกับข้าวมาน้อยกว่าความจ�าเป็น
ก็จะสูงกว่าการออกไปซื้อกับข้าวมาท�าอาหาร 
ในขณะที่คุณก�าลังหิวอยู่
 เช่นเดียวกับความต้องการทางเพศ เวลา
ทีค่นเราอยู่ใน Cold-State หรอืเวลาท่ีเราอยูใ่น
สภาวะทีค่วามต้องการทางเพศอยู่ในระดบัต�า่ 
เราก็มักจะจินตนาการไม่ค่อยได้ว่า ความรู้สึก
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ตอนท่ีอารมณ์ทางเพศของคนเราก�าลังสูงอยู่ 
(หรือสภาวะ Hot-State) เป็นอย่างไร จะมีผล
กระทบต่อทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรม
ของเราอย่างไรบ้าง 
 ด้วยเหตน้ีุเอง คนทีอ่ยู่ใน Cold-State มักจะ
ประเมินผลกระทบของการมีอารมณ์ทางเพศ
ต่อพฤติกรรมการนอกใจของตัวเองต�่าเกินไป 
ซึ่งส่งผลให้คนเรามักเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีล่อแหลมโดยไม่ได้ตัง้ใจ และเมือ่
พวกเขาอยู่ในสภาวะ Hot-State แล้วอะไร
จะเกิดขึ้นก็ได้  

2. คนเราชอบความสุขทันที และมักไม่
คิดถึงปญหาที่จะตามมา
นอกจาก Hot-State และ Cold-State แล้ว 
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คนส่วนใหญ่มักจะมีความขัดแย้งภายในใจ 
ตัวเอง ระหว่างสิ่งที่เราต้องการ และสิ่งท่ีเรา
ควรท�า
 สิ่งท่ีเราต้องการน้ันถูกควบคุมด้วยระบบ
ความคิดทีม่อีารมณ์เป็นตวัน�า ส่วนสิง่ท่ีเราควร
ท�าน้ันถูกควบคุมด้วยระบบความคดิท่ีมเีหตผุล
เป็นตัวน�า 
 ถ้าเราทุกคนใช้เวลาและความพยายาม
ด้วยการให้ระบบความคดิท่ีมเีหตผุลเป็นตวัน�า
ในการตัดสินใจทุกครั้งแล้วก็ โลกของเราก็
คงจะไม่มีใครมีความสุขในชีวิตแต่งงาน
นอกใจคู่ตัวเองเป็นแน่ (ท้ังนี้ก็เพราะถ้าหาก 
ถูกจับได้ ผลกระทบด้านลบของการเลิกกัน 
น่าจะสงูกว่าความสขุชั่วคราวท่ีได้มาจากการ
นอกใจแน่ๆ)
 แต่ปัญหาคือ ระบบความคิดที่มีอารมณ์
เป็นตัวน�า มักจะเริ่มท�างานอย่างรวดเร็วกว่า 
แถมยังใช้พลงังานในการท�างานน้อยกว่าระบบ 
ความคิดที่มีเหตุผลเป็นตัวน�ามากกว่า ซึ่งเป็น
สาเหตุให้คนส่วนใหญ่มักเลือกพฤติกรรมท่ี
ท�าให้พวกเขาและเธอมีความสุขทันที โดยไม่
ค�านึงถึงปัญหาที่จะตามมาภายหลัง
 และยิ่งถ้าระบบความคิดท่ีมีเหตุผลเป็น
ตัวน�าก�าลังต้องท�างานหนัก และก�าลังโอเวอร์
โหลดอยู่ล่ะก็ อย่างเช่นเวลาที่เราก�าลังเครียด
จากงานอยู่ หรือเวลาท่ีจ�าเป็นต้องใช้สมอง
หนักๆ โอกาสที่เราจะควบคุมอารมณ์ของ 
ตัวเองเพ่ือไม่ให้ท�าในส่ิงท่ีเราต้องการท�าก็จะ
สูงขึ้นตามๆ กันไป 

3. ย่ิงรูจ้กัเพือ่นหรอืคนนอกใจเยอะ ย่ิงเพิม่
โอกาสให้คนเรานอกใจ
ถ้าเราว่ากันตามทฤษฎีของ Social Norms  
หรือบรรทัดฐานของสังคมแล้ว ย่ิงมีคนท�าผิด
กฎเยอะเท่าไร กฎก็จะไม่ศักดิ์สิทธ์ิอีกต่อไป 
และการท�าผิดกฎก็จะไม่ท�าให้เรารูส้กึผดิเท่าท่ี 
เราควรจะรู้สึก 
 ยกตัวอย่างคนที่ตกงานในเมืองที่ทุกคนมี
งานท�า จะรู้สึกเสียใจมากกว่าคนที่ตกงานใน
เมืองที่คนอื่นๆ ก็ตกงานเหมือนกันกับเขา
 เช่นเดียวกับการท่ีเรามีเพ่ือนหรือคนรู้จัก
นอกใจมากนั่นเอง ซึ่งการมีกลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างนี้ ท�าให้การนอกใจดูเป็นเรื่องธรรมดา 

แม้ว่าในความเป็นจรงิแล้วเราอาจจะมคีวามสขุ
ในชีวิตคู่ของเราก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเครื่องมือ 
ที่คนเรามักหยิบขึ้นมาใช้เป็นเหตุผลในการ 
ท�าผดิของเราเอง (“คนอืน่ๆ เขาก็ท�ากัน ไม่เหน็
เป็นอะไรเลย”)

4. คนเรามักจะมีช่วงชีวิตท่ีต้องเผชิญกับ  
Identity Crisis ของตัวเอง
เป็นท่ีรูกั้นดว่ีาคนเรามกัจะมคีวามสขุน้อยท่ีสดุ 
ตอนท่ีเรามช่ีวงอายุประมาณ 40 ปีต้นๆ เรามกั
เรียกหลักฐานของความสุขท่ีต�่าตอนช่วงวัย
กลางคนตัวนี้ว่า  Midlife Crisis แต่คุณอาจจะ
ไม่ทราบว่าโอกาสที่คนเราจะนอกใจสามีหรือ
ภรรยาของเราน้ันมีค่าสูงเกือบท่ีสุดตอนช่วง
อายุ 40 ปีต้นๆ เช่นเดียวกัน
 สาเหตุใหญ่สาเหตุหน่ึงที่ท�าให้คนอายุ  
40 ปีต้นๆ ไม่มีความสุขเท่าท่ีควรจะมี ท้ังท่ี 
ส่วนใหญ่ต่างก็แต่งงาน มีครอบครัว และม ี
รายได้ท่ีดกีว่าท่ีเคยได้มาทัง้น้ัน ก็คอืความรูส้กึ
ที่ว่า ‘ชีวิตเรามีแค่นี้เองหรือ’ 
 พูดง่ายๆ ก็คือ ช่วงวัย 40 ปีต้นๆ มักเป็น
ช่วงท่ีเราหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือ
ผูช้ายก็ตาม ก�าลงัเผชญิหน้ากบั  Identity Crisis 
หรือความรู้สึกว่าหน้าที่ของชีวิตเรา คนที่รัก  
คนที่ท�างาน และกับคนในสังคมนั่นคืออะไร 
กันแน่ เพราะตัง้แต่เกิดมาจนถึงอายุวัยกลางคน  
เราได้ท�าแต่สิ่งท่ีสังคมบอกให้เราท�า และถ้า 
ได้ท�าตามที่สังคมบอก เราก็จะมีความสุข 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนสูง การหางานท่ีดีท�า 
การหาคู่ครองที่ดี การมีลูก เป็นต้น
 แต่พอเราได้ทุกอย่างที่คิดว่าเราต้องการ 
บวกกับการมี routine ของชีวิตประจ�าวันแล้ว 
คนเรากลับไม่มีความสุขมากเท่าที่ตัวเองคิด 
อาจเพราะคนเราตัง้ความหวังไว้เยอะว่า พอได้
ทุกอย่างท่ีคิดว่าต้องการแล้วคงจะมีความสุข
มากท่ีสุด ท�าให้เกิดโอกาสท่ีคนส่วนใหญ่จะ 
ตั้งค�าถามกับตัวเองว่า “แล้วชีวิตของคนเรา 
มีแค่นี้หรือ” สูงขึ้นตามไปด้วย
 การนอกใจจงึกลายเป็นพฤตกิรรม ‘แหกกฎ
ของ routine ชีวิต’ ที่คนเราเลือกปฏิบัติเพียง
เพื่อท�าให้ตัวเองรู้สึกว่าชีวิตมีสีสันมากกว่าที ่
มีอยู่ 
 ด้วยเหตุผลน้ีเอง วิธีป้องกันการนอกใจ

“การนอกใจจึงกลายเป็นพฤติกรรม ‘แหกกฎของ routine ชีวิต’ 
ที่คนเราเลือกปฏิบัติ เพียงเพ่ือท�าให้ตัวเองรู้สึกว่าชีวิตยังมีสีสันมากกว่าที่มีอยู่”
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พฤติกรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ความสุข 
และจิตวิทยาของ 
ความสุข

THE AUTHOR

ของตัวเอง เพ่ือความสุขของตัวเราและคนท่ี 
เรารักรอบข้าง คือ 
 1. ท�าความเข้าใจว่าคนเกือบทุกคนไม่มี
ความสามารถในการควบคุมตัวเองได้ 100% 
เวลาที่อารมณ์ก�าลังขึ้น (Hot-State) ฉะน้ัน 
เราก็ควรหาวิธีป้องกันไม่ให้ตวัเองเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์ล่อแหลมให้ได้ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ
 2. ท�าความเข้าใจว่าเวลาใช้สมองหนักๆ 
หรอืเวลาเครยีด ระบบความคดิทีม่เีหตผุลของ
เรามกัจะท�างานหนกัเกินความจ�าเป็น ส่งผลให้
ความสามารถในการควบคุมตัวเองเพ่ือท�าใน 
‘สิง่ทีเ่ราควรจะท�า’ แทน ‘สิง่ทีเ่ราต้องการจะท�า’ 
ลดน้อยลงไปด้วย
 3. เลิกคบเพื่อนเจ้าชู้ นอกใจแฟน หรือไม่
สุงสิงกับพวกเขามากเกินไป
 4. ท�าความเข้าใจว่าคนเราเผชิญกับ  
Midlife Crisis กันเกือบทกุคน และถ้าปล่อยให้
มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน เราจะพบว่า
ความสุขของเราจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นไปตามอายุ
ของเรา โดยที่ไม่ต้องไปขวนขวายหาความสุข
ชั่วคราวอย่างการนอกใจคนที่เรารักเลย 
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ชือ่ของ รุจ-ศุภรุจ เตชะตานนท์ ทาํให้เรารู้สึก
แปลกใจไดอ้ยู่เสมอ ตัง้แตค่ร้ังแรกในรายการ 
เดอะ สตาร์ ค้นฟา้ควา้ดาว ป ี4 กบัภาพผู้ชาย
หน้าหวานที่พยายามมากเหลือเกินที่จะร้อง
เพลงร็อก ความแปลกใจอีกครัง้หน่ึงคือ ท้ังที่
แจง้เกดิในวงการบนัเทงิสาํเรจ็แลว้ และหนา้ตา
ของรุจก็ออกจะหล่อเหลา แต่เขาไม่เคยคิด
จะจบังานแสดงเหมอืนคนอืน่ๆ แถมยงัปฏเิสธ
แบบหัวชนฝามาตลอดชีวิต
 ล่าสุดเขาทําให้เราแปลกใจกับบทบาท
บล็อกเกอร์รีวิวท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นใน
เว็บไซต์พันทิป และกลายเป็นนักเขียนที่มี
หนังสือออกมาแล้วถึง 3 เล่ม แต่อะไรก็ไม่น่า
ตกใจเท่าแบ็กกราวด์ของเขา ท่ีเคยเป็นเด็ก
เก็บตัวและใช้ชีวิตด้วยการเล่นเกมมาตลอด 
แต่เลือกเปลี่ยนตัวเองมาเป็นหนุ่มสายลุยที่
พรอ้มจะเก็บกระเป๋า สะพายกลอ้ง เพ่ือออกไป
ผจญภยัในดินแดนอาทิตย์อุทัยอยู่ทุกเวลา   

จุดเริ่มต้นของเด็กติดเกม
ผมมีพ่ีชาย 2 คน อายุหางกัน 10 ป ตอนเด็กพอจะ
ไลใหผมรีบไปนอน สวนพ่ีๆ ก็จะแอบยกเครื่องเกมไป
เลนตอ กลายเปนความกดดันวาเราอยากจะเลนบาง 
แตทําไมเราไมไดเลน จนชวงประถมใหพี่ชายสอนเลน
เกม Sim City โชคดวีามนัเปนเกมทีม่ปีระโยชน รปูแบบ
ของเกมคือ เอางบประมาณมาสรางเมือง แลวพอผม
ทําธุรกิจกอสรางเหมือนกัน เลยยอมใหเลน จากน้ัน
จึงขยับไปเลนเกมวางแผนมากขึ้น
 พอเขาเรียนมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน) น่ันคอืชวงพีกของการเลนเกม 
เพราะผมยายไปอยูหอกับเพือ่น ชวงนัน้เกม Ragnarok 
เซริฟเวอรไทยเปดพอด ีเลยกลายเปนความสขุท่ีไมเคย
ไดรับมากอน เรียนเสร็จทุกวันตองไปถลมรานเกม
กับเพ่ือน นั่งเรียงกันเยอะๆ ท้ังเกม King of Kings,
Dragon Raja, Counter-Strike, DotA, PangYa, 
Gunbound ฯลฯ เรียกวาเกมออนไลนทุกเกมผมเลน
มาหมดแลว

 ล่าสุดเขาทําให้เราแปลกใจกับบทบาท
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ชือ่ของ รจุ-ศภุรจุ เตชะตานนท ์ทาํให้เรารูส้กึ
แปลกใจไดอ้ยู่เสมอ ตัง้แตค่รัง้แรกในรายการ 
เดอะ สตาร์ คน้ฟา้ควา้ดาว ป ี4 กบัภาพผูช้าย
หน้าหวานที่พยายามมากเหลือเกินที่จะร้อง
เพลงร็อก ความแปลกใจอีกคร้ังหน่ึงคอื ท้ังที่
แจง้เกดิในวงการบนัเทงิสาํเรจ็แลว้ และหนา้ตา
ของรุจก็ออกจะหล่อเหลา แต่เขาไม่เคยคิด
จะจบังานแสดงเหมอืนคนอ่ืนๆ แถมยงัปฏเิสธ
แบบหัวชนฝามาตลอดชีวิต
 ล่าสุดเขาทําให้เราแปลกใจกับบทบาท
บล็อกเกอร์รีวิวท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นใน
เว็บไซต์พันทิป และกลายเป็นนักเขียนที่มี
หนังสือออกมาแล้วถึง 3 เล่ม แต่อะไรก็ไม่น่า
ตกใจเท่าแบ็กกราวด์ของเขา ท่ีเคยเป็นเด็ก
เก็บตัวและใช้ชีวิตด้วยการเล่นเกมมาตลอด 
แต่เลือกเปลี่ยนตัวเองมาเป็นหนุ่มสายลุยที่
พรอ้มจะเก็บกระเป๋า สะพายกลอ้ง เพ่ือออกไป
ผจญภยัในดินแดนอาทิตย์อุทัยอยู่ทุกเวลา   

จุดเริ่มต้นของเด็กติดเกม
ผมมีพ่ีชาย 2 คน อายุหางกัน 10 ป ตอนเด็กพอจะ
ไลใหผมรีบไปนอน สวนพ่ีๆ ก็จะแอบยกเครื่องเกมไป
เลนตอ กลายเปนความกดดันวาเราอยากจะเลนบาง 
แตทําไมเราไมไดเลน จนชวงประถมใหพี่ชายสอนเลน
เกม Sim City โชคดวีามนัเปนเกมทีม่ปีระโยชน รปูแบบ
ของเกมคือ เอางบประมาณมาสรางเมือง แลวพอผม
ทําธุรกิจกอสรางเหมือนกัน เลยยอมใหเลน จากน้ัน
จึงขยับไปเลนเกมวางแผนมากขึ้น
 พอเขาเรียนมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน) น่ันคอืชวงพีกของการเลนเกม 
เพราะผมยายไปอยูหอกับเพือ่น ชวงนัน้เกม Ragnarok 
เซริฟเวอรไทยเปดพอด ีเลยกลายเปนความสขุท่ีไมเคย
ไดรับมากอน เรียนเสร็จทุกวันตองไปถลมรานเกม
กับเพ่ือน นั่งเรียงกันเยอะๆ ท้ังเกม King of Kings,
Dragon Raja, Counter-Strike, DotA, PangYa, 
Gunbound ฯลฯ เรียกวาเกมออนไลนทุกเกมผมเลน
มาหมดแลว
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• ภายในระยะเวลา 4 ป ีรจุมทีรปิ
เดินทางไปญีปุ่น่รวมถึง 30 ครัง้
• รุจถ่ายภาพญ่ีปุ่นอย่างเดียว
เทา่นัน้ ถ้าไปทีอ่ืน่ เขาแทบไมเ่คย
หยบิกลอ้งติดตัวออกไปด้วยเลย
• หนงัสอืเลม่ที ่2 ของรจุ เปน็การ
รวมภาพและแคปชนัในทวิตเตอร์
ของเขา มชีือ่ว่า ไมม่กีารเดินทาง
ครัง้ใดทีสู่ญเปล่า
• รุจเปิดเพจชือ่ Outside The 
Room เพ่ือลงรูปและเนื้อหา
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ภายใน
เดือนกันยายนนี้ เราจะได้เห็น
รายการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่น 
ชื่อเดียวกันนี้ ที่เขาเป็นคนคิด
และทําทกุอยา่งขึน้มาดว้ยตวัเอง

FYI

จากคนที่เคยเกลียดการเดินทางไกล
เมื่อกอนผมไมเที่ยวเลย ตอนอยูขอนแกน ทุกปดเทอม
ตองน่ังรถมาเย่ียมคุณยายท่ีกรุงเทพฯ ผมเกลียดการ
เดนิทางไกลๆ เวลายายทีแ่ลวไมรูสกึวาเปนบานของเรา 
มันจะนอนไมหลับ ถายไมออก จนเรียนมหาวิทยาลัย 
4 ป ตอนน้ันเลนเกมอยางเดยีว แทบไมเคยออกไปเท่ียว
ไหนเลย

สู่ชายหนุ่มผู้ต้องมนต์สะกดของแดนพระอาทิตย์
4 ปท่ีแลว รายการ ฮัลโหลวันหยุด ติดตอมาใหเปน
พิธีกรที่ซัปโปโร ประเทศญ่ีปุน พอเปนพิธีกรก็เริ่มเห็น
อะไรมากข้ึน เพราะตองไปเรียนรูกอนวาบานเมืองเขา
เปนอยางไร  อยางแรกคอืระเบยีบวินัย เพราะผมถูกเลีย้ง
มาอยางมีระเบียบวินัยมาก พอเห็นอะไรบางอยาง
ในประเทศเรา บางทีก็จะหงุดหงิด แตไปญี่ปุนเจงมาก
รถยนตติดไฟแดงตอนกลางคืน ตอใหไมมีคน ก็รอ
จนไฟเขียว คนขามเห็นถนนโลงๆ ก็ยืนตากหิมะ
อุณหภูมิ -7 องศาฯ รอจนกวาจะไฟเขียว แลวเราติด
วัฒนธรรมของญ่ีปุนมาตลอด แตไมเคยไดไปสัมผัส
มันจริงๆ เคยคิดเหมือนกันวาโชคดีจริงๆ ที่ทริปนั้น
เขาใหเราไปญ่ีปุน เพราะถาเปนที่อื่น ผมอาจจะไม
รูสึกอิน แลวกลับไปเก็บตัวเงียบๆ เหมือนเดิม

ภาพถ่ายติดวิญญาณ สู่การอัพเกรดกล้อง
ครั้งใหญ่
ตอนไปซัปโปโร ผมมีแตกลองมือถือ ถายรูปใหใครดู
ก็ไมมีคนชอบเลย หวยมาก แมบอกวาถายวิญญาณ
อะไรมาเหรอ ทําไมมีแตดวงไฟมืดๆ (หัวเราะ) กลับมา
มีคนชวนไปอีก กอนเดินทาง 2 วัน เลยรีบไปซื้อกลอง
กับเลนสมา หมดไปเกือบแสน สรุปวาหวยเหมือนเดิม
เพราะตั้งคาอะไรไมเปนเลย แตพยายามถายไปเรื่อยๆ 
คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง
อานอยางจริงจัง เขากูเกิล ยูทูบ หาขอมูลทุกอยางที่จะ
ทําใหถายรปูสวยขึน้ได แลวเริม่มีลกูงอกออกมาเรือ่ยๆ 
ขาตัง้กลอง เลนสไวด เลนสเทเล ฯลฯ ทุกอยางครบหมด
มารูตอนน้ันวา ผมเปนคนท่ีถาชอบอะไรจริงๆ ผมจะ
ฝกสิ่งน้ันไดเร็วมาก เหมือนตอนเลนเกมนั่นแหละ 
(หัวเราะ) ฝกอยางบาคลั่ง จนเริ่มถายรูปดีขึ้นเรื่อยๆ 
หลังจากน้ันก็เริ่มวางทริปแรกเอง คือไปดูใบไมแดงที่
โทโฮคุ จนเริ่มรูสึกวา เออ นอกจากสนุกแลว เราเอง
ก็พอถายรูปไดอยูเหมือนกัน

จุดเปลี่ยนจากภาพ 1 ภาพ สู่กระทู้พันทิปแนะนํา
อันดับ 1 เป็นเวลา 1 เดือน
ผมไดไปเห็นรูปหมูบานชิราคาวาโกะตอนเปดไฟแลว
ชอบมาก คิดวาดวยทักษะและอุปกรณตอนน้ี ถาได
ไปมันจะตองสวยมาก เลยจัดทริป 4 วัน ไปกับเพ่ือน
อีก 3 คน ออกไปยืนรอถายรูปอยูกับอากาศ -2 องศาฯ 
แลวตองสูกับนักทองเท่ียวจีนจํานวนมหาศาลท่ีเดิน
กันเต็มไปหมด กลับมาก็เริ่มเขียนรีวิวกระทูพันทิป 
ตอนแรกไมไดบอกดวยวาผมเปนคนเขียน มีคนเขา
มาดูประมาณหน่ึง แตพอเริ่มมีคนรู ก็มีคนมาอาน
เยอะมาก กลายเปนกระทูแนะนาํอนัดบั 1 อยูเปนเดอืน 
มคีนมาคอมเมนตถามวธีิการเดนิทาง ซึง่เปนเรือ่งสนกุ
อีกอยางหนึ่ง เพราะนอกจากจะไดโชวรูปที่ไปถายมา
เองแลว ยังไดแนะนําคนอื่นท่ีอยากเดินทางไปเท่ียว
แบบนั้นไดดวย
 หลังจากนั้นผมกลายเปนคนที่ชอบประเทศญ่ีปุน
เอามากๆ เวลาวางๆ ไมทําอะไร หาขอมูล หารูปสวยๆ 
ที่ญี่ปุนตลอดเวลา 

กลายมาเป็นนักเขียนเต็มตัว
พอเขียนไปได 5 กระทู ผมก็เริ่มรูสึกวาผมแคอยาก
ถายรูปสวยๆ อยางเดียว ไมไดอยากลงรายละเอียด
ทุกอยางขนาดน้ันแลว เลยเลิกเขียนไป ตอนนั้นทาง
สํานักพิมพอมรินทรติดตอมา บอกวาอยากเอาเน้ือหา
ใน 5 กระทูนั้นมารวมเปนเลมเดียว แตผมรูสึกวาถาทํา
หนังสือท้ังที มันควรมีอะไรพิเศษมากกวาที่คนอ่ืนเคย
อานไปแลว เลยบอกเขาวา จะรวมเอา 50 ที่ ที่เคยไป
มาแลวมาแนะนําแทนดีกวา ตองไปเพิ่มอีก 2-3 ทริป
เลยกลายเปนเลมแรกที่ชื่อ Japan Best Destinations

• ภายในระยะเวลา 4 ป ีรจุมทีรปิ
เดินทางไปญีปุ่น่รวมถึง 30 ครัง้
• รุจถ่ายภาพญ่ีปุ่นอย่างเดียว
เทา่นัน้ ถ้าไปทีอ่ืน่ เขาแทบไมเ่คย
หยบิกลอ้งติดตัวออกไปด้วยเลย
• หนงัสอืเลม่ที ่2 ของรจุ เปน็การ
รวมภาพและแคปชนัในทวิตเตอร์
ของเขา มชีือ่ว่า ไมม่กีารเดินทาง
ครัง้ใดทีสู่ญเปล่า
• รุจเปิดเพจชือ่ Outside The 
Room เพ่ือลงรูปและเนื้อหา
เก่ียวกับประเทศญี่ปุ่น ภายใน
เดือนกันยายนนี้ เราจะได้เห็น
รายการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่น 
ชื่อเดียวกันนี้ ที่เขาเป็นคนคิด
และทําทกุอยา่งขึน้มาดว้ยตวัเอง

FYI

ภาพถ่ายติดวิญญาณ สู่การอัพเกรดกล้อง
ครั้งใหญ่
ตอนไปซัปโปโร ผมมีแตกลองมือถือ ถายรูปใหใครดู
ก็ไมมีคนชอบเลย หวยมาก แมบอกวาถายวิญญาณ
อะไรมาเหรอ ทําไมมีแตดวงไฟมืดๆ (หัวเราะ) กลับมา
มีคนชวนไปอีก กอนเดินทาง 2 วัน เลยรีบไปซื้อกลอง
อะไรมาเหรอ ทําไมมีแตดวงไฟมืดๆ (หัวเราะ) กลับมา
มีคนชวนไปอีก กอนเดินทาง 2 วัน เลยรีบไปซื้อกลอง
อะไรมาเหรอ ทําไมมีแตดวงไฟมืดๆ (หัวเราะ) กลับมา

กับเลนสมา หมดไปเกือบแสน สรุปวาหวยเหมือนเดิม
เพราะตั้งคาอะไรไมเปนเลย แตพยายามถายไปเรื่อยๆ 
กับเลนสมา หมดไปเกือบแสน สรุปวาหวยเหมือนเดิม
เพราะตั้งคาอะไรไมเปนเลย แตพยายามถายไปเรื่อยๆ 
กับเลนสมา หมดไปเกือบแสน สรุปวาหวยเหมือนเดิม

คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง
เพราะตั้งคาอะไรไมเปนเลย แตพยายามถายไปเรื่อยๆ 
คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง
เพราะตั้งคาอะไรไมเปนเลย แตพยายามถายไปเรื่อยๆ 

อานอยางจริงจัง เขากูเกิล ยูทูบ หาขอมูลทุกอยางที่จะ
คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง
อานอยางจริงจัง เขากูเกิล ยูทูบ หาขอมูลทุกอยางที่จะ
คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง

ทําใหถายรปูสวยขึน้ได แลวเริม่มีลกูงอกออกมาเรือ่ยๆ 
อานอยางจริงจัง เขากูเกิล ยูทูบ หาขอมูลทุกอยางที่จะ
ทําใหถายรปูสวยขึน้ได แลวเริม่มีลกูงอกออกมาเรือ่ยๆ 
อานอยางจริงจัง เขากูเกิล ยูทูบ หาขอมูลทุกอยางที่จะ

ขาตัง้กลอง เลนสไวด เลนสเทเล ฯลฯ ทุกอยางครบหมด
ทําใหถายรปูสวยขึน้ได แลวเริม่มีลกูงอกออกมาเรือ่ยๆ 
ขาตัง้กลอง เลนสไวด เลนสเทเล ฯลฯ ทุกอยางครบหมด
ทําใหถายรปูสวยขึน้ได แลวเริม่มีลกูงอกออกมาเรือ่ยๆ 

มารูตอนน้ันวา ผมเปนคนท่ีถาชอบอะไรจริงๆ ผมจะ
ขาตัง้กลอง เลนสไวด เลนสเทเล ฯลฯ ทุกอยางครบหมด
มารูตอนน้ันวา ผมเปนคนท่ีถาชอบอะไรจริงๆ ผมจะ
ขาตัง้กลอง เลนสไวด เลนสเทเล ฯลฯ ทุกอยางครบหมด

ฝกสิ่งน้ันไดเร็วมาก เหมือนตอนเลนเกมนั่นแหละ 
มารูตอนน้ันวา ผมเปนคนท่ีถาชอบอะไรจริงๆ ผมจะ
ฝกสิ่งน้ันไดเร็วมาก เหมือนตอนเลนเกมนั่นแหละ 
มารูตอนน้ันวา ผมเปนคนท่ีถาชอบอะไรจริงๆ ผมจะ

(หัวเราะ) ฝกอยางบาคลั่ง จนเริ่มถายรูปดีขึ้นเรื่อยๆ 
หลังจากน้ันก็เริ่มวางทริปแรกเอง คือไปดูใบไมแดงที่
(หัวเราะ) ฝกอยางบาคลั่ง จนเริ่มถายรูปดีขึ้นเรื่อยๆ 
หลังจากน้ันก็เริ่มวางทริปแรกเอง คือไปดูใบไมแดงที่
(หัวเราะ) ฝกอยางบาคลั่ง จนเริ่มถายรูปดีขึ้นเรื่อยๆ 

โทโฮคุ จนเริ่มรูสึกวา เออ นอกจากสนุกแลว เราเอง
ก็พอถายรูปไดอยูเหมือนกัน

จุดเปลี่ยนจากภาพ 1 ภาพ สู่กระทู้พันทิปแนะนํา
อันดับ 1 เป็นเวลา 1 เดือน
ผมไดไปเห็นรูปหมูบานชิราคาวาโกะตอนเปดไฟแลว
ชอบมาก คิดวาดวยทักษะและอุปกรณตอนน้ี ถาได
ผมไดไปเห็นรูปหมูบานชิราคาวาโกะตอนเปดไฟแลว
ชอบมาก คิดวาดวยทักษะและอุปกรณตอนน้ี ถาได
ผมไดไปเห็นรูปหมูบานชิราคาวาโกะตอนเปดไฟแลว

ไปมันจะตองสวยมาก เลยจัดทริป 4 วัน ไปกับเพ่ือน
อีก 3 คน ออกไปยืนรอถายรูปอยูกับอากาศ -2 องศาฯ 
แลวตองสูกับนักทองเท่ียวจีนจํานวนมหาศาลท่ีเดิน
กันเต็มไปหมด กลับมาก็เริ่มเขียนรีวิวกระทูพันทิป 
ตอนแรกไมไดบอกดวยวาผมเปนคนเขียน มีคนเขา
มาดูประมาณหน่ึง แตพอเริ่มมีคนรู ก็มีคนมาอาน
เยอะมาก กลายเปนกระทูแนะนาํอนัดบั 1 อยูเปนเดอืน 
มคีนมาคอมเมนตถามวธีิการเดนิทาง ซึง่เปนเรือ่งสนกุ
อีกอยางหนึ่ง เพราะนอกจากจะไดโชวรูปที่ไปถายมา
เองแลว ยังไดแนะนําคนอื่นท่ีอยากเดินทางไปเท่ียว
แบบนั้นไดดวย
 หลังจากนั้นผมกลายเปนคนที่ชอบประเทศญ่ีปุน
เอามากๆ เวลาวางๆ ไมทําอะไร หาขอมูล หารูปสวยๆ 
ที่ญี่ปุนตลอดเวลา 
เอามากๆ เวลาวางๆ ไมทําอะไร หาขอมูล หารูปสวยๆ 
ที่ญี่ปุนตลอดเวลา 
เอามากๆ เวลาวางๆ ไมทําอะไร หาขอมูล หารูปสวยๆ 

กลายมาเป็นนักเขียนเต็มตัว
พอเขียนไปได 5 กระทู ผมก็เริ่มรูสึกวาผมแคอยาก
ถายรูปสวยๆ อยางเดียว ไมไดอยากลงรายละเอียด
ทุกอยางขนาดน้ันแลว เลยเลิกเขียนไป ตอนนั้นทาง
ถายรูปสวยๆ อยางเดียว ไมไดอยากลงรายละเอียด
ทุกอยางขนาดน้ันแลว เลยเลิกเขียนไป ตอนนั้นทาง
ถายรูปสวยๆ อยางเดียว ไมไดอยากลงรายละเอียด

สํานักพิมพอมรินทรติดตอมา บอกวาอยากเอาเน้ือหา
ทุกอยางขนาดน้ันแลว เลยเลิกเขียนไป ตอนนั้นทาง
สํานักพิมพอมรินทรติดตอมา บอกวาอยากเอาเน้ือหา
ทุกอยางขนาดน้ันแลว เลยเลิกเขียนไป ตอนนั้นทาง

ใน 5 กระทูนั้นมารวมเปนเลมเดียว แตผมรูสึกวาถาทํา
หนังสือท้ังที มันควรมีอะไรพิเศษมากกวาที่คนอ่ืนเคย
ใน 5 กระทูนั้นมารวมเปนเลมเดียว แตผมรูสึกวาถาทํา
หนังสือท้ังที มันควรมีอะไรพิเศษมากกวาที่คนอ่ืนเคย
ใน 5 กระทูนั้นมารวมเปนเลมเดียว แตผมรูสึกวาถาทํา

อานไปแลว เลยบอกเขาวา จะรวมเอา 50 ที่ ที่เคยไป
มาแลวมาแนะนําแทนดีกวา ตองไปเพิ่มอีก 2-3 ทริป
เลยกลายเปนเลมแรกที่ชื่อ 

 หลังจากนั้นผมกลายเปนคนที่ชอบประเทศญ่ีปุน หลังจากนั้นผมกลายเปนคนที่ชอบประเทศญ่ีปุน
4 ปท่ีแลว รายการ 

คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลองคราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง
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• ภายในระยะเวลา 4 ป ีรจุมทีรปิ
เดินทางไปญีปุ่น่รวมถึง 30 ครัง้
• รุจถ่ายภาพญ่ีปุ่นอย่างเดียว
เทา่นัน้ ถ้าไปทีอ่ืน่ เขาแทบไมเ่คย
หยบิกลอ้งติดตัวออกไปด้วยเลย
• หนงัสอืเลม่ที ่2 ของรจุ เปน็การ
รวมภาพและแคปชนัในทวิตเตอร์
ของเขา มชีือ่ว่า ไมม่กีารเดินทาง
ครัง้ใดทีสู่ญเปล่า
• รุจเปิดเพจชือ่ Outside The 
Room เพ่ือลงรูปและเนื้อหา
เก่ียวกับประเทศญี่ปุ่น ภายใน
เดือนกันยายนนี้ เราจะได้เห็น
รายการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่น 
ชื่อเดียวกันนี้ ที่เขาเป็นคนคิด
และทําทกุอยา่งขึน้มาดว้ยตวัเอง

FYI

จากคนที่เคยเกลียดการเดินทางไกล
เมื่อกอนผมไมเที่ยวเลย ตอนอยูขอนแกน ทุกปดเทอม
ตองน่ังรถมาเย่ียมคุณยายท่ีกรุงเทพฯ ผมเกลียดการ
เดินทางไกลๆ เวลายายทีแ่ลวไมรูสกึวาเปนบานของเรา 
มันจะนอนไมหลับ ถายไมออก จนเรียนมหาวิทยาลัย 
4 ป ตอนน้ันเลนเกมอยางเดยีว แทบไมเคยออกไปเท่ียว
ไหนเลย

สู่ชายหนุ่มผู้ต้องมนต์สะกดของแดนพระอาทิตย์
4 ปท่ีแลว รายการ ฮัลโหลวันหยุด ติดตอมาใหเปน
พิธีกรที่ซัปโปโร ประเทศญ่ีปุน พอเปนพิธีกรก็เริ่มเห็น
อะไรมากข้ึน เพราะตองไปเรียนรูกอนวาบานเมืองเขา
เปนอยางไร  อยางแรกคอืระเบยีบวินัย เพราะผมถูกเลีย้ง
มาอยางมีระเบียบวินัยมาก พอเห็นอะไรบางอยาง
ในประเทศเรา บางทีก็จะหงุดหงิด แตไปญี่ปุนเจงมาก
รถยนตติดไฟแดงตอนกลางคืน ตอใหไมมีคน ก็รอ
จนไฟเขียว คนขามเห็นถนนโลงๆ ก็ยืนตากหิมะ
อุณหภูมิ -7 องศาฯ รอจนกวาจะไฟเขียว แลวเราติด
วัฒนธรรมของญ่ีปุนมาตลอด แตไมเคยไดไปสัมผัส
มันจริงๆ เคยคิดเหมือนกันวาโชคดีจริงๆ ที่ทริปนั้น
เขาใหเราไปญ่ีปุน เพราะถาเปนที่อื่น ผมอาจจะไม
รูสึกอิน แลวกลับไปเก็บตัวเงียบๆ เหมือนเดิม

ภาพถ่ายติดวิญญาณ สู่การอัพเกรดกล้อง
ครั้งใหญ่
ตอนไปซัปโปโร ผมมีแตกลองมือถือ ถายรูปใหใครดู
ก็ไมมีคนชอบเลย หวยมาก แมบอกวาถายวิญญาณ
อะไรมาเหรอ ทําไมมีแตดวงไฟมืดๆ (หัวเราะ) กลับมา
มีคนชวนไปอีก กอนเดินทาง 2 วัน เลยรีบไปซื้อกลอง
กับเลนสมา หมดไปเกือบแสน สรุปวาหวยเหมือนเดิม
เพราะตั้งคาอะไรไมเปนเลย แตพยายามถายไปเรื่อยๆ 
คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง
อานอยางจริงจัง เขากูเกิล ยูทูบ หาขอมูลทุกอยางที่จะ
ทาํใหถายรปูสวยขึน้ได แลวเริม่มลีกูงอกออกมาเรือ่ยๆ 
ขาตัง้กลอง เลนสไวด เลนสเทเล ฯลฯ ทุกอยางครบหมด
มารูตอนน้ันวา ผมเปนคนท่ีถาชอบอะไรจริงๆ ผมจะ
ฝกสิ่งน้ันไดเร็วมาก เหมือนตอนเลนเกมน่ันแหละ 
(หัวเราะ) ฝกอยางบาคลั่ง จนเริ่มถายรูปดีขึ้นเรื่อยๆ 
หลังจากนั้นก็เริ่มวางทริปแรกเอง คือไปดูใบไมแดงที่
โทโฮคุ จนเริ่มรูสึกวา เออ นอกจากสนุกแลว เราเอง
ก็พอถายรูปไดอยูเหมือนกัน

จุดเปลี่ยนจากภาพ 1 ภาพ สู่กระทู้พันทิปแนะนํา
อันดับ 1 เป็นเวลา 1 เดือน
ผมไดไปเห็นรูปหมูบานชิราคาวาโกะตอนเปดไฟแลว
ชอบมาก คิดวาดวยทักษะและอุปกรณตอนน้ี ถาได
ไปมันจะตองสวยมาก เลยจัดทริป 4 วัน ไปกับเพ่ือน
อีก 3 คน ออกไปยืนรอถายรูปอยูกับอากาศ -2 องศาฯ 
แลวตองสูกับนักทองเท่ียวจีนจํานวนมหาศาลท่ีเดิน
กันเต็มไปหมด กลับมาก็เริ่มเขียนรีวิวกระทูพันทิป 
ตอนแรกไมไดบอกดวยวาผมเปนคนเขียน มีคนเขา
มาดูประมาณหน่ึง แตพอเริ่มมีคนรู ก็มีคนมาอาน
เยอะมาก กลายเปนกระทูแนะนาํอนัดบั 1 อยูเปนเดอืน 
มคีนมาคอมเมนตถามวิธีการเดนิทาง ซึง่เปนเรือ่งสนกุ
อีกอยางหนึ่ง เพราะนอกจากจะไดโชวรูปท่ีไปถายมา
เองแลว ยังไดแนะนําคนอื่นท่ีอยากเดินทางไปเท่ียว
แบบนั้นไดดวย
 หลังจากนั้นผมกลายเปนคนที่ชอบประเทศญ่ีปุน
เอามากๆ เวลาวางๆ ไมทําอะไร หาขอมูล หารูปสวยๆ 
ที่ญี่ปุนตลอดเวลา 

กลายมาเป็นนักเขียนเต็มตัว
พอเขียนไปได 5 กระทู ผมก็เริ่มรูสึกวาผมแคอยาก
ถายรูปสวยๆ อยางเดียว ไมไดอยากลงรายละเอียด
ทุกอยางขนาดน้ันแลว เลยเลิกเขียนไป ตอนนั้นทาง
สํานักพิมพอมรินทรติดตอมา บอกวาอยากเอาเนื้อหา
ใน 5 กระทูนั้นมารวมเปนเลมเดียว แตผมรูสึกวาถาทํา
หนังสือท้ังที มันควรมีอะไรพิเศษมากกวาท่ีคนอื่นเคย
อานไปแลว เลยบอกเขาวา จะรวมเอา 50 ที่ ที่เคยไป
มาแลวมาแนะนําแทนดีกวา ตองไปเพิ่มอีก 2-3 ทริป
เลยกลายเปนเลมแรกที่ชื่อ Japan Best Destinations

• ภายในระยะเวลา 4 ป ีรจุมทีรปิ
เดินทางไปญีปุ่น่รวมถึง 30 ครัง้
• รุจถ่ายภาพญ่ีปุ่นอย่างเดียว
เทา่นัน้ ถ้าไปทีอ่ืน่ เขาแทบไมเ่คย
หยบิกลอ้งติดตัวออกไปด้วยเลย
• หนงัสอืเลม่ที ่2 ของรจุ เปน็การ
รวมภาพและแคปชนัในทวิตเตอร์
ของเขา มชีือ่ว่า ไมม่กีารเดินทาง
ครัง้ใดทีสู่ญเปล่า
• รุจเปิดเพจชือ่ Outside The 
Room เพ่ือลงรูปและเนื้อหา
เก่ียวกับประเทศญี่ปุ่น ภายใน
เดือนกันยายนนี้ เราจะได้เห็น
รายการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่น 
ชื่อเดียวกันนี้ ที่เขาเป็นคนคิด
และทําทกุอยา่งขึน้มาดว้ยตวัเอง

FYI

ภาพถ่ายติดวิญญาณ สู่การอัพเกรดกล้อง
ครั้งใหญ่
ตอนไปซัปโปโร ผมมีแตกลองมือถือ ถายรูปใหใครดู
ก็ไมมีคนชอบเลย หวยมาก แมบอกวาถายวิญญาณ
อะไรมาเหรอ ทําไมมีแตดวงไฟมืดๆ (หัวเราะ) กลับมา
มีคนชวนไปอีก กอนเดินทาง 2 วัน เลยรีบไปซื้อกลอง
อะไรมาเหรอ ทําไมมีแตดวงไฟมืดๆ (หัวเราะ) กลับมา
มีคนชวนไปอีก กอนเดินทาง 2 วัน เลยรีบไปซื้อกลอง
อะไรมาเหรอ ทําไมมีแตดวงไฟมืดๆ (หัวเราะ) กลับมา

กับเลนสมา หมดไปเกือบแสน สรุปวาหวยเหมือนเดิม
เพราะตั้งคาอะไรไมเปนเลย แตพยายามถายไปเรื่อยๆ 
กับเลนสมา หมดไปเกือบแสน สรุปวาหวยเหมือนเดิม
เพราะตั้งคาอะไรไมเปนเลย แตพยายามถายไปเรื่อยๆ 
กับเลนสมา หมดไปเกือบแสน สรุปวาหวยเหมือนเดิม

คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง
เพราะตั้งคาอะไรไมเปนเลย แตพยายามถายไปเรื่อยๆ 
คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง
เพราะตั้งคาอะไรไมเปนเลย แตพยายามถายไปเรื่อยๆ 

อานอยางจริงจัง เขากูเกิล ยูทูบ หาขอมูลทุกอยางที่จะ
คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง
อานอยางจริงจัง เขากูเกิล ยูทูบ หาขอมูลทุกอยางที่จะ
คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง

ทาํใหถายรปูสวยขึน้ได แลวเริม่มลีกูงอกออกมาเรือ่ยๆ 
อานอยางจริงจัง เขากูเกิล ยูทูบ หาขอมูลทุกอยางที่จะ
ทาํใหถายรปูสวยขึน้ได แลวเริม่มลีกูงอกออกมาเรือ่ยๆ 
อานอยางจริงจัง เขากูเกิล ยูทูบ หาขอมูลทุกอยางที่จะ

ขาตัง้กลอง เลนสไวด เลนสเทเล ฯลฯ ทุกอยางครบหมด
ทาํใหถายรปูสวยขึน้ได แลวเริม่มลีกูงอกออกมาเรือ่ยๆ 
ขาตัง้กลอง เลนสไวด เลนสเทเล ฯลฯ ทุกอยางครบหมด
ทาํใหถายรปูสวยขึน้ได แลวเริม่มลีกูงอกออกมาเรือ่ยๆ 

มารูตอนน้ันวา ผมเปนคนท่ีถาชอบอะไรจริงๆ ผมจะ
ขาตัง้กลอง เลนสไวด เลนสเทเล ฯลฯ ทุกอยางครบหมด
มารูตอนน้ันวา ผมเปนคนท่ีถาชอบอะไรจริงๆ ผมจะ
ขาตัง้กลอง เลนสไวด เลนสเทเล ฯลฯ ทุกอยางครบหมด

ฝกสิ่งน้ันไดเร็วมาก เหมือนตอนเลนเกมน่ันแหละ 
มารูตอนน้ันวา ผมเปนคนท่ีถาชอบอะไรจริงๆ ผมจะ
ฝกสิ่งน้ันไดเร็วมาก เหมือนตอนเลนเกมน่ันแหละ 
มารูตอนน้ันวา ผมเปนคนท่ีถาชอบอะไรจริงๆ ผมจะ

(หัวเราะ) ฝกอยางบาคลั่ง จนเริ่มถายรูปดีขึ้นเรื่อยๆ 
หลังจากนั้นก็เริ่มวางทริปแรกเอง คือไปดูใบไมแดงที่
(หัวเราะ) ฝกอยางบาคลั่ง จนเริ่มถายรูปดีขึ้นเรื่อยๆ 
หลังจากนั้นก็เริ่มวางทริปแรกเอง คือไปดูใบไมแดงที่
(หัวเราะ) ฝกอยางบาคลั่ง จนเริ่มถายรูปดีขึ้นเรื่อยๆ 

โทโฮคุ จนเริ่มรูสึกวา เออ นอกจากสนุกแลว เราเอง
ก็พอถายรูปไดอยูเหมือนกัน

จุดเปลี่ยนจากภาพ 1 ภาพ สู่กระทู้พันทิปแนะนํา
อันดับ 1 เป็นเวลา 1 เดือน
ผมไดไปเห็นรูปหมูบานชิราคาวาโกะตอนเปดไฟแลว
ชอบมาก คิดวาดวยทักษะและอุปกรณตอนน้ี ถาได
ผมไดไปเห็นรูปหมูบานชิราคาวาโกะตอนเปดไฟแลว
ชอบมาก คิดวาดวยทักษะและอุปกรณตอนน้ี ถาได
ผมไดไปเห็นรูปหมูบานชิราคาวาโกะตอนเปดไฟแลว

ไปมันจะตองสวยมาก เลยจัดทริป 4 วัน ไปกับเพ่ือน
อีก 3 คน ออกไปยืนรอถายรูปอยูกับอากาศ -2 องศาฯ 
แลวตองสูกับนักทองเท่ียวจีนจํานวนมหาศาลท่ีเดิน
กันเต็มไปหมด กลับมาก็เริ่มเขียนรีวิวกระทูพันทิป 
ตอนแรกไมไดบอกดวยวาผมเปนคนเขียน มีคนเขา
มาดูประมาณหน่ึง แตพอเริ่มมีคนรู ก็มีคนมาอาน
เยอะมาก กลายเปนกระทูแนะนาํอนัดบั 1 อยูเปนเดอืน 
มคีนมาคอมเมนตถามวิธีการเดนิทาง ซึง่เปนเรือ่งสนกุ
อีกอยางหนึ่ง เพราะนอกจากจะไดโชวรูปท่ีไปถายมา
เองแลว ยังไดแนะนําคนอื่นท่ีอยากเดินทางไปเท่ียว
แบบนั้นไดดวย
 หลังจากนั้นผมกลายเปนคนที่ชอบประเทศญ่ีปุน
เอามากๆ เวลาวางๆ ไมทําอะไร หาขอมูล หารูปสวยๆ 
ที่ญี่ปุนตลอดเวลา 
เอามากๆ เวลาวางๆ ไมทําอะไร หาขอมูล หารูปสวยๆ 
ที่ญี่ปุนตลอดเวลา 
เอามากๆ เวลาวางๆ ไมทําอะไร หาขอมูล หารูปสวยๆ 

กลายมาเป็นนักเขียนเต็มตัว
พอเขียนไปได 5 กระทู ผมก็เริ่มรูสึกวาผมแคอยาก
ถายรูปสวยๆ อยางเดียว ไมไดอยากลงรายละเอียด
ทุกอยางขนาดน้ันแลว เลยเลิกเขียนไป ตอนนั้นทาง
ถายรูปสวยๆ อยางเดียว ไมไดอยากลงรายละเอียด
ทุกอยางขนาดน้ันแลว เลยเลิกเขียนไป ตอนนั้นทาง
ถายรูปสวยๆ อยางเดียว ไมไดอยากลงรายละเอียด

สํานักพิมพอมรินทรติดตอมา บอกวาอยากเอาเนื้อหา
ทุกอยางขนาดน้ันแลว เลยเลิกเขียนไป ตอนนั้นทาง
สํานักพิมพอมรินทรติดตอมา บอกวาอยากเอาเนื้อหา
ทุกอยางขนาดน้ันแลว เลยเลิกเขียนไป ตอนนั้นทาง

ใน 5 กระทูนั้นมารวมเปนเลมเดียว แตผมรูสึกวาถาทํา
หนังสือท้ังที มันควรมีอะไรพิเศษมากกวาท่ีคนอื่นเคย
ใน 5 กระทูนั้นมารวมเปนเลมเดียว แตผมรูสึกวาถาทํา
หนังสือท้ังที มันควรมีอะไรพิเศษมากกวาท่ีคนอื่นเคย
ใน 5 กระทูนั้นมารวมเปนเลมเดียว แตผมรูสึกวาถาทํา

อานไปแลว เลยบอกเขาวา จะรวมเอา 50 ที่ ที่เคยไป
มาแลวมาแนะนําแทนดีกวา ตองไปเพิ่มอีก 2-3 ทริป
เลยกลายเปนเลมแรกที่ชื่อ 

 หลังจากนั้นผมกลายเปนคนที่ชอบประเทศญ่ีปุน หลังจากนั้นผมกลายเปนคนที่ชอบประเทศญ่ีปุน
4 ปท่ีแลว รายการ 

คราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลองคราวนี้เริ่มสนุกจริงๆ แลว กลับมาเลยซื้อหนังสือกลอง
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 พอมีหนังสือออกมา ก็ย่ิงมีแรงกระตุนใหออกไป
ถายภาพมากขึ้นอีก เลมตอมาผมเลยบาพลัง บอกวา
จะทําสถานที่ทองเที่ยวในญี่ปุนใหครบทั้ง 4 ฤดู ก็เลย
กลายเปนวาผมตองไปใหหมดทุกที่ สุดทายกลายเปน
วาปน้ันปเดยีวผมตองไปญ่ีปุนท้ังหมด 15 ครัง้ เพ่ือกลบั
มาเขียนหนังสือ Japan Best of Seasons โดยเฉพาะ

กําไรความสุข ถึงแม้จะขาดทุนตัวเงิน
ตองบอกกอน การทําหนังสือแบบผมเปนการทําที่ไมมี
กําไรเลย แถมขาดทุนยอยยับ เพราะไมมีสปอนเซอร
ถารวมของเลม Japan Best of Seasons ผมไปมา
ทั้งหมด 20 ทริป ลองคิดงายๆ แบบถูกๆ วาตกทริปละ 
40,000 บาท เทากับ 800,000 บาท สมมติวาหนังสือ
เลมหนึ่งขายราคา 400 บาท ผมได 10% คือ 40 บาท 
พิมพหนึ่งครั้ง 5,000 เลม เทากับ 200,000 บาท ผมก็
จะขาดทุนไปแลว 600,000 บาท ผมตองพิมพทั้งหมด 
20,000 เลม โดยจะตองขายใหหมด ถึงจะไมขาดทุน 
อยางตอนน้ีจะพูดวาผมทํางาน รองเพลง ออกอีเวนต 
เพื่อหาเงินไปถายรูปที่ญี่ปุนก็ได

ความแตกต่างของ ‘อาชีพ’ และ ‘งานอดิเรก’
เคยมีคนถามผมเหมือนกันวาทําไมไมเลิกเปนนักรอง
แลวไปถายภาพเปนอาชีพไปเลย ผมบอกเลยวาผม
ทําไมได เวลาพูดถึงอาชีพ ถาไมไดรวยลนฟา เราตอง
ทาํเพ่ือความอยูรอด แนนอนวาความเปนตัวเองมนัตอง
หายไปเยอะ ยกเวนคนที่ไดทําสิ่งที่ชอบแลวเปนอาชีพ
ไดจริงๆ นะครับ  
 ผมก็แคอยากถายรูปท่ีผมคิดวาชอบ แคน้ันจบ 
ใครจะบอกวาสวยหรือไมสวยแบบไหน อันน้ันก็คง
แลวแตคนมอง ฉะน้ันงานอดิเรกมันไดเปรียบตรงท่ี
มนัคอืพ้ืนทีท่ีเ่ปนตวัตนของเราจรงิๆ แบบรอยเปอรเซน็ต 
ดงัน้ันผมจะไมเอาไปปนกับอาชพีทีต่องหารายไดจรงิๆ 
แนนอน 

“ผมเป็นคนที่ถ้าชอบอะไรจริงๆ 
ผมจะฝกึสิ่งนั้นได้เร็วมาก 
เหมือนตอนเล่นเกมนั่นแหละ“

ไดจริงๆ นะครับ  
 ผมก็แคอยากถายรูปท่ีผมคิดวาชอบ แคน้ันจบ 
ไดจริงๆ นะครับ  
 ผมก็แคอยากถายรูปท่ีผมคิดวาชอบ แคน้ันจบ 
ไดจริงๆ นะครับ  

 พอมีหนังสือออกมา ก็ย่ิงมีแรงกระตุนใหออกไป
ถายภาพมากขึ้นอีก เลมตอมาผมเลยบาพลัง บอกวา
 พอมีหนังสือออกมา ก็ย่ิงมีแรงกระตุนใหออกไป
ถายภาพมากขึ้นอีก เลมตอมาผมเลยบาพลัง บอกวา
 พอมีหนังสือออกมา ก็ย่ิงมีแรงกระตุนใหออกไป
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PODCAST
เรื่อง อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

WHO 
พัด-ชนุดม สุขสถิตย์ 
นกัร้องน�าวง Chanudom มสีไตลก์าร
แต่งตัวและการแสดงบนเวทีในรูปแบบ 
Theatrical Rock ทีไ่มเ่หมอืนใคร และยัง
สนใจในดนตรรีอ็กจนเปน็ทีม่าให้เกดิวง 
Chanudom ในปจัจบุนั
 พัดเริม่จากการเล่น Hedwig and 
the Angry Inch ละครเวทีมิวสคัิลร็อก 
โดยมีตัวละครหลักเป็นหญิงข้ามเพศ 
แถมใช้ดนตรีร็อกที่หนักแน่น เล่าเร่ือง
ตัง้แตต่น้จนจบ จุดนัน้เองท�าใหพั้ดด�าดิง่ 
ในเสน่ห์ของดนตรีร็อกอย่างถอนตัว 
ไมข่ึน้

TOEY 
ROCKER
เทยรอ็กเกอร์

“เพลงร็อกเป็นเพลงที่ท�ำให้เรำพูดออกมำได้อย่ำงจริงใจ ไม่คิดหน้ำคิดหลัง ไม่สนใจว่ำใครจะมอง
ว่ำเรำเป็นยังไง”

THE STORY
พัดเล่าว่าก่อนหน้าท่ีจะเล่นละครเวที Hedwig and the Angry Inch ตัวเองก็สนใจ 
เพลงป๊อปทั่วไป แต่เมื่อเริ่มศึกษาถึงภูมิหลังตัวละครและบรรยากาศในช่วงเวลาที่แต่ง
เรื่องนี้ ท�าให้ค่อยๆ เห็นว่า ดนตรีร็อกมีอิทธิพลกับความคิดของตัวละคร แถมยังส่งต่อ
ไปยังผู้ชมได้ไม่ยาก เนื่องจากเป็นแนวเพลงที่มีความซื่อตรง จริงใจ ส่วนเนื้อหาในเพลง
ยังสะท้อนความคิดได้หลากหลาย ทั้งแสดงตัวตนในระดับปัจเจก ไปจนถึงก่นด่าสังคม
ในวงกว้าง
 จากการแสดงครัง้นัน้ พัดได้รบัเสยีงชืน่ชมอย่างกว้างขวางในฐานะทีส่วมบท Hedwig  
ให้ทุกคนเชือ่สนิทใจ แต่ส�าหรบัพัดแล้ว ละครเวทีเรือ่งน้ีได้สร้างท่ีทางของคนหลากหลาย
ทางเพศ รวมถึงยังท�าให้ได้พบเจอเพ่ือนท่ีหลงใหลในดนตรรีอ็กด้วยกัน จนในท่ีสดุรวมตวั
กันเป็นวง Chanudom
 แม้ Chanudom จะเป็นวงรอ็กท่ีนักร้องน�าเป็นคนกลุม่หลากหลายทางเพศ แต่กลบั
ไม่เคยมปัีญหาในการแสดง แถมการมาอยู่ในจดุน้ียังส่งเสรมิให้พัดเป็นตวัเองได้มากขึน้ 
เพราะเพลงร็อกท�าให้พัดรู้สึกจริงใจท่ีจะขึ้นไปแสดง แม้ว่าครั้งแรกคนดูอาจจะรู้สึกไม่
คุน้เคยบ้าง แต่ด้วยความเตม็ทีแ่ละตัง้ใจจรงิ พัดเชือ่ว่าเมือ่คนดดูโูชว์จบ จะลมืเรือ่งเพศ
ไปเลย “เดี๋ยวคุณก็รู้เอง คุณไม่ได้มามองเราเรื่องน้ีหรอก คุณไม่มองหรอกว่าเราเป็น 
เพศอะไรด้วยซ�้า สุดท้ายคุณจะมองว่าเราก�าลังบอกอะไรอยู่”
 ทุกวันน้ีแม้พัดจะได้รับการยอมรับ แต่ก็อยากให้ประเด็นเรื่องเพศเป็นท่ีเข้าใจ 
ในวงกว้างข้ึนว่า สุดท้ายแล้วเพศไม่ได้เป็นอุปสรรคในการท�างานหรือการแสดงออก  
เพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 

ฟงัพอดแคสต์ได้ที่

• พัดใชด้นตรีรอ็กถา่ยทอด
ความผกูพันทีต่วัเองมต่ีอแม่
ในเพลง ชนดุม เพลงท่ีมช่ืีอ
เดียวกับตนเองและวง 

• พัดเคยออกแบบการ
แสดงระบ�าใต้น�้าที่สยาม 
โอเชียนเวิลด์

PODCAST CREDITS

Show Host 
นันท์ณภัส ธิปธรารัตนศิริ
Show Creator 
อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Episode Editor 
นทธัญ แสงไชย
Sound Designer 
& Engineer 
ศุภณัฐ เดชะอ�าไพ

41:4300:00
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นกัร้องน�าวง Chanudom มสีไตลก์าร
แต่งตัวและการแสดงบนเวทีในรูปแบบ 
Theatrical Rock ทีไ่มเ่หมอืนใคร และยัง
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“เพลงร็อกเป็นเพลงที่ท�ำให้เรำพูดออกมำได้อย่ำงจริงใจ ไม่คิดหน้ำคิดหลัง ไม่สนใจว่ำใครจะมอง
ว่ำเรำเป็นยังไง”
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พัดเล่าว่าก่อนหน้าท่ีจะเล่นละครเวที Hedwig and the Angry Inch ตัวเองก็สนใจ 
เพลงป๊อปทั่วไป แต่เมื่อเริ่มศึกษาถึงภูมิหลังตัวละครและบรรยากาศในช่วงเวลาที่แต่ง
เรื่องนี้ ท�าให้ค่อยๆ เห็นว่า ดนตรีร็อกมีอิทธิพลกับความคิดของตัวละคร แถมยังส่งต่อ
ไปยังผู้ชมได้ไม่ยาก เนื่องจากเป็นแนวเพลงที่มีความซื่อตรง จริงใจ ส่วนเนื้อหาในเพลง
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

WHO 
ทอฟฟี่ -โสภณ ทัพกลอง
เปน็ผูพิ้การทางสายตา แตโ่ลกทีมื่ดมดิไมม่ี
ผลกับความตั้งใจในการทําความรู้จักโลก
รอบตวั หนุม่คนน้ีทาํขนมกไ็ด ้ปรงุอาหารกด็ี 
และมีความสขุเม่ือไดท้าํอะไรดว้ยตัวเอง

THE
INVISIBLE 
TASTE
ความอร่อยที่มองไม่เห็น

“ความสุขของการทําอาหารกินเองคือ เราสามารถทําได้ด้วยตัวเอง ด้วยความเป็นคนพิการ 
เรามองวา่ อาหารเปน็อะไรทีไ่กลตัว แล้วเราทาํสําเร็จ มนักเ็ป็นความภูมใิจอยา่งหนึง่ในชีวติ”   

• ทอฟฟี่ สูญ เสี ยความ
สามารถในการมองเหน็ตอน
อายุ 8 ปี

• แม้รสชาติจะเป็นเรื่อง
สาํคัญสาํหรบัผูม้องไมเ่หน็
มากกวา่หน้าตาของอาหาร 
แต่เพราะอยากจะเข้าใจ
ว่าภาพที่คนปกติมองว่า
สวยเป็นอยา่งไร ทอฟฟี่จงึ
พยายามเรียนรู้และใส่ใจ
ในรายละเอยีด แมแ้ต่องศา
ในการจัดวางอาหารสกัชิ้น

04:03OO:OO

THE STORY
ทอฟฟเพ่ิงเริ่มเขาครัวเมื่อไมนานมาน้ี โดยเริ่มตนจากการทําเบเกอรี เพราะคิดวา
กระบวนการทําท่ีตองผานเตาอบเพ่ือใหสุก คอนขางเปนวิธีท่ีปลอดภัยสําหรับคนที่
มองไมเห็นอยางตน จากนั้นจึงคอยๆ เริ่มขยับมาเปนอาหารอยาง ‘กวยเตี๋ยวลุยสวน’ 
แมจะไมใชอาหารทีต่องผดั ตม หรอืทอด แตกวยเตีย๋วลยุสวนก็เปนเมนทูีป่ระกอบดวย
ผักหลายชนิด ขั้นตอนการทํามีท้ังปอก ห่ัน ไปจนถึงหอ ทอฟฟใชประสาทสัมผัสอ่ืน
ในการแยกแยะสวนผสมตางๆ ดมบาง สัมผัสบาง เขารูวาแตงกวาผลยาว พ้ืนผิว
ไมเหมอืนผกัอืน่ สวนแครอตน้ันเหมอืนกรวย ผกักาดหอมย่ิงแลวใหญ หนุมนอยบอกวา 
ถาเคยจับก็จะรูดีวาใบมันเปนอยางไร
 ขั้นตอนที่ยากสุดสําหรับทอฟฟคือ การปอกเปลือก เพราะมองไมเห็นวาสวนใด
ปอกไปแลวบาง และสวนใดยังเหลือเปลือกอยู ขั้นตอนบางอยางที่ตองอาศัยสายตา 
เชน การคนสวนผสมใหเขากนั ทอฟฟยอมรบัวาไมงายสาํหรบัเขา อยางไรก็ตามชายหนุม
ทําไดทั้งหมด แตอาจตองใชเวลามากกวาคนทั่วไปก็เทานั้น
 ดเูหมอืนวาการทําอาหารสาํหรับทอฟฟไมเพียงแตทําใหทองอิม่เทาน้ัน แตยังทําให
ตัวเขาชื่นใจวา ผูพิการทางสายตาก็สามารถทําอะไรไดดวยตนเอง 

VIDEO CREDITS

STORY MAKERS
จริยา มุ่งวัฒนา
ภาณุ วิวัฒฑนาภา
ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์
ชญาน์วัต สิริศุภนันท์
นันทิยา ฤทธาภัย
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