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อาจฟังดูย้อนแย้งในตัวเอง แต่หนึ่งใน 5 หนุ่มบนปกที่มาจากเวทีการแข่งขัน ซึ่งใช้รูปลักษณ์
เป็นองค์ประกอบส�าคัญ ออกปากแต่แรกว่าไม่ชอบให้ใครมาชมหน้าตา เพราะรูส้กึว่าเป็นการ 
มองคนที่ตื้นเขินเกินไป
  กระน้ันก็ตาม สิ่งสวยงามย่อมดึงดูดความสนใจของคนได้เสมอ โดยธรรมชาติคนเรามัก
ตัดสินสิ่งที่เราเห็นด้วยตาหรือรูปโฉมมาอันดับแรกเป็นเรื่องปกติ จนติดเป็นนิสัย
  คนนั้นสวย คนโน้นหล่อ นั่นดอกไม้ช่องาม บ้านอาคารหลังน้ีมีรูปทรงสะดุดตา รถรุ่นนี้
ออกแบบได้โดนใจ เหล่าน้ีคือปฏิกิริยาการลงความเห็นพ้ืนฐานจากการมองเปลือกนอกท่ีเรา
ท�ากันอยู่ในชีวิตประจ�าวัน
  แต่อย่างท่ีเราทราบกันดีจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตว่า รูปลักษณ์ภายนอกอาจ
เป็นเพียงภาพมายา และอาจเป็นแค่ฉาบหน้าท่ีปกปิดรปูโฉมท่ีแท้จรงิด้านใน ใบปิดภาพยนตร์ 
ไม่อาจเป็นตัวแทนของหนงัทัง้เรือ่งในทกุกรณีฉนัใด หน้าปกหนงัสอืก็ไม่อาจใช้เป็นบรรทัดฐาน 
ในการตัดสินเนื้อหาข้างในฉันน้ัน ความงามของหญิงชายจึงไม่ใช่เครื่องวัดคุณค่าทางจิตใจ
ของบุคคลนั้นๆ ได้เลย
  ถ้าภายนอกงดงาม และภายในยังผ่องแผ้ว เนื้อแท้กับสิ่งที่ห่อหุ้มดูจะเหมาะสมกันดี
  แน่นอนว่าโดยธรรมชาตเิรามกัให้ความส�าคญักับรปูโฉมตวัเอง เพราะต่างก็มบีทบาทหน้าที ่
ทางสงัคม ซึง่ภาพลกัษณ์ก็เป็นส่วนส�าคญั ทว่าในยุคทีเ่ราคุน้เคยกับการปรงุแต่งจนศัลยกรรม 
กลายเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการเสริมความงาม เรามักจะตั้งค�าถามว่า สังคมโดยรวม 
อาจให้ความส�าคัญกับเปลือกนอกมากไป จนลืมนึกถึงเนื้อแท้ข้างในหรือเปล่า
  ไม่ใช่เรื่องผิดแน่ๆ ถ้าใครอยากมีรูปหน้าแบบ ‘วีเชป’ มีผิว ‘ขาวอมชมพู’ หรือมี ‘จมูกโด่ง’ 
เป็นสนัชดัเจน เพ่ือให้ดสูะดดุตา เป็นสทิธิส่วนบคุคลทีพึ่งกระท�าได้ แต่ถ้าจะส่งเสรมิให้ข้างใน 
สะดุดใจไม่แพ้กัน คงจะเป็นเรื่องน่าสนับสนุน เพราะท้ายที่สุดแล้ว เราต่างรู้กันดีว่าความงาม
ภายนอกของสรรพสิ่งทั้งมวลล้วนเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้น
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NAMIBIA ศึกษาจอมปลวก
เพ่ือสรา้งอาคารประหยัดพลังงานในอนาคต
นกัวทิยาศาสตรจากสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชเูซตส (MIT) สหรฐัอเมรกิา สนใจศึกษาและวิจยัจอมปลวก
ทีเ่กิดขึน้ในทวปีแอฟรกิา เพราะเกิดขึน้ในพ้ืนท่ีกลางแจงและมแีสงแดดตลอดวัน โดยเริม่ตนจากนามเิบยี 
จากการศึกษาพบวา แมอณุหภมูภิายนอกจะเปลีย่นไปราวๆ 15-20 องศาเซลเซยีส แตอณุหภูมภิายในกลบั
คงทีอ่ยูที่ราวๆ 8 องศาเซลเซียส และยังพบอีกวา การไหลเวียนของอากาศภายในจอมปลวกก็สมํ่าเสมอ 
การระบายความรอนระหวางภายนอกและภายในจอมปลวกเปนผลจากพลังงานแสงอาทิตยมากกวา
พลังงานลมที่มีคารบอนไดออกไซดเพียง 5% ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเสนผานศูนยกลางของจอมปลวก
มชีองขนาด 0.2 นิว้ เปนชองท่ีใชในการระบายกาซคารบอนไดออกไซดท่ีอยูภายในกับอากาศจากภายนอก 
จากการคนพบนี้นาจะสงผลตอการหาวิธีการสรางอาคารบานเรือนใหมีการระบายอากาศ และรักษา
อุณหภูมิใหเย็นตลอดทั้งวันได แมจะอยูทามกลางความรอนก็ตาม 

CHINA

การอานเปนรากฐานสาํคญั เมือ่เรว็ๆ น้ี มกีารเปดตวัตูยืมหนังสอืฟรี
ดวยระบบอตัโนมติั ทีเ่มอืงเฉงิต ูมณฑลเสฉวน ประเทศจนี สาํหรับ
หนอนหนังสือที่อาจไมมีทุนในการซื้อหาความรู ผานตัวอักษร 
ตูยืมหนังสือนี้ตั้งอยูในพื้นที่ 5 ตารางเมตร ผูที่ตองการยืมหนังสือ
สามารถเปดประตูหยิบหนังสือเลมท่ีตองการดวยการสแกนรหัส

คิวอารโคด นําไปอานไดภายใน 3 วัน โดยไมเสียคาใชจาย แตหากยืมเกิน 3 วัน จะตองจาย
คาเชาวันละครึ่งหยวน นอกจากจะใหยืมหนังสือแลว ตูหนังสือน้ียังรับบริจาคหนังสือดวย 
โดยผูบริจาคจะไดรายไดครึ่งหนึ่งจากคาเชาหนังสือเลมที่นํามาบริจาค

เมอืงเฉงิตเูปดิตวัตูย้มืหนงัสือฟรดีว้ยระบบอัตโนมติั

ภา
พ
 A

FP

ภาพ chinanews.com
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5. ภญิโญ ไตรสุรยิ-
ธรรมา ‘อย่าทําให้
คนรุ่นใหม่หมดหวัง
กับคนรุ่นเรา 
หมดหวังกับ
สังคมไทย
ธนกร วงษ์ปัญญา

6. สมคดิ เลิศไพฑรูย์ 
จุดยืนธรรมศาสตร์ 
จุดยืนรัฐประหาร 
และเส้นทางชีวิต 
ในวันถอดหัวโขน
อธิการบดี
ธนกร วงษ์ปัญญา

7. เพ่ิมภาษี
สรรพสามิต 
ราคาเหล้า-บุหรี่ 
พุ่ง! ลดการบริโภค
ได้จริงไหม
เอกพล บรรลอื

8. เปิดเส้นทางการ
แข่งขัน Berlin 
Marathon และ
เหตุผลว่าทําไมถึง
เปน็รายการท่ีทาํลาย
สถิติโลกมากที่สุด
ดษิยตุม ์ธนบญุชัย

9. วรเจตน ์ภาครัีตน์ 
ความจริง ความหวงั 
อนาคตนิติราษฎร์ 
ในสังคมแบ่งปีก
ธนกร วงษ์ปัญญา

10. แรกมีธง
ชาติไทย ย้อนดู
ประวัติศาสตร์
ธงชาติไทยในวาระ
ครบรอบ ‘100 ปี 
ธงไตรรงค์’
ดษิยตุม ์ธนบญุชัย

USA

UK

กอนหนาทีจ่ะเกิดพายุเฮอรรเิคนแคทรีนา ในอดตีท่ีน่ีเคยเปนสนามกอลฟท่ีถูกท้ิงราง แตมคีนกลุมหนึง่มองเห็นศกัยภาพ
ในการพัฒนาพื้นที่กวางใหญขนาด 7 เอเคอรนี้ ใหกลายเปนฟารมเพาะปลูกที่ใหญที่สุดในเมืองนิวออรลีนส ภายใตชื่อ 
Grow Dat Youth Farm โดยตั้งใจใหเปนองคกรไมแสวงผลกําไร ท่ีนี่จะมีพ้ืนที่ใหเยาวชนในทองถ่ินมาเรียนรูการ
เพาะปลูกอยางย่ังยืนและเปนมิตรกับระบบนิเวศ รวมทั้งเรียนวิชาภาวะผูนําอีกดวย ปจจุบันท่ีนี่มีอาคารท่ีเรียกวา 
Eco-Campus ทัง้หมด 7 อาคาร เพ่ือใหเยาวชนท่ีเขารวมโปรแกรมไดเรยีนรูการปลกูพืชผกั นําไปจําหนายแกรานอาหาร
และตลาดในชมุชน ท่ีสาํคญัยังสามารถนําผลผลติไปบรจิาคใหกับชมุชนใกลเคยีงท่ียังขาดการเขาถึงผกัสดปลอดสารพิษ
อีกดวย นับวาผูกอต้ัง Grow Dat Youth Farm พัฒนาฟารมมาไดไกลมาก หากยอนกลับไปชวงเริ่มตนพ้ืนที่ตรงน้ี
เต็มไปดวยทรายและดินโคลน แตปจจุบันไดกลายเปนแหลงอาหารสําคัญของชุมชนไปแลว

นวิออร์ลนีส์ แปลงสนามกอลฟ์ให้เป็นฟารม์เพาะปลกูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืง 

ธุรกิจท่ีเก่ียวของรถยนตพลงังานไฟฟาอยางสถานีชารจพลงังานไฟฟากําลงักลายเปน
ธุรกิจทีจ่ะขยายตวัตอไป ลาสดุ บรษิทั Sortimo ประเทศเยอรมนี ประกาศวา จะสราง
สถานีใหบริการพลังงานไฟฟา ชื่อ Innovationspark Zusmarshausen มีเปาหมาย
วาจะใหบรกิารรถยนตมากถึงวนัละ 4,000 คนั มจีดุชารจท้ังหมด 144 จดุ โดย 24 จดุ 
จะเปนการชารจแบบเร็วพิเศษ ดวยกําลังไฟฟาทั้งหมด 350 กิโลวัตต ชนะ Tesla 
ทีเ่ปนเจาตลาดได และมกีาํลงัชารจได 150 กิโลวัตตเทานัน้ นอกจากนีส้ถานีบรกิาร
พลังงานไฟฟาแหงนี้จะชวยประหยัดนํ้ามันแบบเดิมไดกวา 29.5 ลานลิตร และลด
กาซคารบอนไดออกไซดไดกวา 60,000 เมตรกิตนัตอป สถานบีริการพลงังานไฟฟาน้ี
ยังใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยตางๆ เชน ผูใชบริการสามารถสั่งอาหารแบบออนไลน
ไดลวงหนา เพ่ือใหมอีาหารพรอมรบัประทานระหวางนัง่อยูในรถเพ่ือรอชารจพลงังาน
ไฟฟา ไมเพียงเทาน้ัน หลังคาสถานีก็จะปลูกหญา และมีการออกแบบอาคารท่ี
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมใหมากที่สุดดวย 

เทรนด์รถยนต์พลงังานไฟฟา้ 
ไมใ่ช่เรือ่งไกลตัวอกีต่อไป

โคมไฟช่วยฟอกอากาศ
อกีหนึง่นวตักรรมตน้แบบเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม

ภาพ
 Sortim

o

ภาพ inhabitat.com

ภาพ
 inhabitat.com

‘โคมไฟฟอกอากาศได’ ผลงานการประดิษฐของ
จูเลียน เมลชิออริ วิศวกรดานการออกแบบ และ
นักวิจัยดานเทคโนโลยีชีวเคมี ผูศึกษาเทคโนโลยี 
Artificial Leaf มายาวนาน ผลงาน ‘โคมไฟฟอก
อากาศได’ ประกอบจากใบไมแกวทีภ่ายในมสีาหราย
สเีขียวบรรจอุยู สามารถดดูซมึกาซคารบอนไดออกไซด 
และคายออกซิเจนคืนมาในอากาศได หลักการ
เดียวกับการสังเคราะหแสงของตนไม นอกจากนั้น
ก็ยังออกแบบสวยและยืดหยุนตอการใชงานดวย 
เพราะสามารถถอดประกอบเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปทรง
ใหเขากับสถานที่ติดตั้ง ไมวาจะเปนในอาคารหรือ
กลางแจง แมจะยังเปนนวัตกรรมตนแบบ แตปฏิเสธ
ไมไดวา โคมไฟพิเศษนี้คงเปนอีกหน่ึงสิ่งประดิษฐ
แหงอนาคตที่นาจับตามองมากทีเดียว
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GLOBAL NUMBERS

กาํหนดการเปดิพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
‘ลฟูวร์ อาบูดาบ’ี สหรัฐอาหรับ
เอมิ เ รตส์  ที่ ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรัง่เศสนาม ฌอง 

นแูวล ยิง่ใหญด่ว้ยหลงัคาโดมโคง้เส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 180 เมตร หนกั 7,000 ตนั  
หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอลังการของ
โลกตอ่ไป  

BRAZIL

ประทว้งทวง
สิทธคิวามเป็น
มนษุย ์รกัเพศ
เดยีวกนั
ไมใ่ช ่‘โรค’

10 THESTANDARD.CO

อายุของ อิตีร์ เอเซง อดีต
นางงามตุรกีคนล่าสุด ที่ถูก
ปลดจากตาํแหน่ง หลังพบวา่
ทวีตข้อความเก่ียวกับเหตุ
รัฐประหารที่ตุรกีเมื่อปีก่อน 
โดยเปรียบเทียบเลือดประจํา
เดอืนของตวัเองกับเลอืดของ
ผู้เสยีชวีติ 250 คน ทีพ่ลชีพี 
ขัดขวางการทํารัฐประหาร
ลม้ลา้งรัฐบาลของประธานาธบิดี 
เรเจป ไตยปิ เอร์โดอาน
 

ปลกูผกัผลไม้
ทีข่ัว้โลกใต้
ไดไ้มต่อ้ง
กลัวอด

ขณะทีห่ลายประเทศในโลกกําลงัเปดให
ความหลากหลายทางเพศมีที่ยืนอยาง
สมศักดิศ์ร ีแตก็ยังคงมอีกีหลายมมุของ
โลกท่ีมองวา ความหลากหลายทางเพศ 
และการรกัเพศเดยีวกนัเปน ‘โรค’ ทีต่อง
รักษา ดังเชนที่เพ่ิงเกิดขึ้นสดๆ รอนๆ 
ทีป่ระเทศบราซลิ จากกรณีทีศ่าลบราซลิ
มีคําพิพากษาอนุญาตใหนักจิตวิทยา 
‘รักษา’ คนหลากหลายทางเพศได 
เพราะมองวาเปนโรคภัยอยางหนึ่ง 
ซึ่งเปนการกลับคําตัดสินของสภานัก
จติวิทยาในป 1999 ทีห่ามนกัจติวทิยา
รักษาคนหลากหลายทางเพศ หรือรัก
เพศเดียวกัน คําตัดสินครั้งล าสุดนี้ 
สบืเนือ่งจากคดีฟองรองของโรซานเจลา 
จุสติโน นักจิตวิทยาผูนับถือศาสนา
ครสิต นกิายอแีวนเจลคิลั ท่ีถูกเพิกถอน
ใบประกอบวิชาชพีเมือ่ป 2016 เนือ่งจาก
เธอมองวาการรกัรวมเพศเปน ‘โรค’ และ
เสนอการ ‘รักษา’ ใหผูปวยกับของเธอ 
โดยคําตัดสินใหมน้ีนําไปสูการประทวง
ครั้งใหญของฝูงชนที่ออกมารวมตัวกัน
กลางเมอืงเซาเปาโล หลายคนยืนยันวา
นี่คือการกดข่ีดานสิทธิมนุษยชน และ
ความไมเทาเทียมกนัในความเปนมนษุย 
ผูประทวงบางรายยังกลาวอกีวา เปนเรือ่ง
จําเปนที่ตองชวยกันทําใหสังคมเขาใจ
วาคําพิพากษานี้ไมใชเรื่องเล็กๆ ที่จะ
มองขามได

ปลดจากตาํแหน่ง หลังพบวา่
ทวีตข้อความเก่ียวกับเหตุ
รัฐประหารที่ตุรกีเมื่อปีก่อน 
โดยเปรียบเทียบเลือดประจํา
เดอืนของตวัเองกับเลอืดของ
ผู้เสยีชวีติ 250 คน ทีพ่ลชีพี 
ขัดขวางการทํารัฐประหาร
ลม้ลา้งรัฐบาลของประธานาธบิดี 
เรเจป ไตยปิ เอร์โดอาน

ภาพ thesun.co.ukภาพ theguardian.com

ภาพ AFP

ภาพ businessinsider.com

ภาพ designboom.com
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เหลานักวิจยัและนกัวิทยาศาสตรทีม่ฐีานปฏิบตักิารท่ีขัว้โลกใต ตองทนปวดใจมานานแสนนาน จากปญหาขาดแคลนผกัผลไมทีเ่ปนแหลงสารอาหารใหรางกาย 
เพราะอากาศที่หนาวเหน็บไมเอื้อตอการทําเกษตรกรรมใดๆ ท้ังนั้น ท่ีพวกเขาทําไดคือรออาหารแหงหรืออาหารแชแข็งท่ีจะถูกสงมาใหทางเครื่องบินบาง 
ทางเรือบาง แตดเูหมอืนวาทกุอยางกําลงัจะเปลีย่นไป เพราะวิศวกรจากศนูยการบนิอวกาศเยอรมนี กําลงัสราง EDEN-ISS ฟารมในรมขนาด 135 ตารางฟุต 
เพือ่ปลกูผักผลไมสูอากาศโหดๆ ของขั้วโลกใต ที่อุณหภูมิภายนอกตํ่ากวา -100 องศาฟาเรนไฮต ปอนนักวิจัยที่ Neumayer III Polar Station ซึ่งตองใชชีวิตอยู
บริเวณหิ้งนํ้าแข็ง Ekström แบบไมมีอาหารสดมานาน ภายในฟารมขนาดเทาตูคอนเทนเนอรนี้  นักวิจัยเติมคารบอนไดออกไซดเขาไป และควบคุมอุณหภูมิให
อยูราว 75 องศาฟาเรนไฮต เพ่ือกระตุนใหผกัผลไมท่ีปลกูแนวตัง้ และในถาดภายใตแสงสแีดงและสน้ํีาเงนิจากไฟแอลอดี ี42 ดวง เตบิโตด ีและใหผลผลติไดตลอด
ทัง้ป EDEN-ISS มกํีาหนดแลวเสรจ็ในเดอืนตลุาคมน้ี และหากวิธีน้ีเปนไปดวยด ีก็จะกลายเปนโมเดลการปลกูพืชสรางอาหารในอกีหลายสถานท่ี แมแตในอวกาศ

ภาพ
 AFP

มลูคา่ทรพัยส์นิโดยประมาณ
ของ ลิเลียน เบตตองกรูต์ 
เศรษฐนิเีจา้ของอาณาจักร
ความงาม L’Oréal ผูค้รอง
ตําแหน่งสตรีที่รวยที่สุด
ในโลก และเพ่ิงถงึแกก่รรม
เม่ือปลายเดือนท่ีผ่านมา
ในวยั 94 ปี 

ภาพ
 AFP

เครื่องปรับอากาศที่เราใชกันเปนปกติ 
ชวยใหเราหลบจากอากาศรอนภายนอก
ไดดี แตการใชไฟฟาทุกครั้งที่เปดเครื่อง
ปรบัอากาศ ทําใหโลกสิน้เปลอืงพลงังาน
ไมนอย แอนต สตดูโิอ ในอนิเดยี มหัีวคดิ
ในการผลิตเครื่องปรับอากาศท่ีไมใช
กําลังไฟฟาไดสําเร็จ สิ่งประดิษฐท่ีใช
เทคโนโลยีพ้ืนฐานเพ่ือตอกรกับอากาศ
รอนรนุแรงในเมอืงหลวงของแดนภารตะ 
มีลักษณะเหมือนรวงผึ้ง ทําจากแทงดิน
ที่มีคุณสมบัติลดอุณหภูมิรอบตัวโดย
ธรรมชาติ ซึ่งใชประโยชนจากการระเหย
ของน้ํา เมื่อปลอยน้ํารดโครงสรางของ
ตัวเครื่องปรับอากาศ พ้ืนผิวดานหนาที่
เปนรูจะรับนํ้าเขาไป แลวระเหยออกมา
เปนอากาศเย็น นอกจากจะใชงานได
อยางมปีระสทิธิภาพแลว รปูทรงยังเกไก
สวยงามเพ่ิมสุนทรียะในบริเวณท่ีติดตั้ง
ไดเปนอยางดดีวย โครงการนีเ้ริม่ตนจาก
โรงงานแหงหนึ่ง และอาจจะมีการนําไป
ใชในที่อื่นๆ ตอไป

พ้ืน ท่ีของป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่ท่าช้าง และป่าแม่ขนิน 
ต.นํา้แพร ่อ.หางดง จ.เชียงใหม ่
ที่ถูกบุกรุกเข้าสร้างรีสอร์ตหรู 
จนได้รับฉายาว่า ‘หุบเขาไฮโซ’ 
โดยขณะนี้กรมป่าไม้ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบและเตรยีมดําเนินการ
ทางกฎหมายกบัผูก้ระทาํผดิแล้ว   
 

สนามบินในออสโลเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมที่สุดในโลก
ในดานสถาปตยกรรม สนามบินถือเปนหนาตาของประเทศ ดวยรูปลักษณการออกแบบสมัยใหม
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พลังงาน

มลูคา่ทรพัยส์นิโดยประมาณ
ของ ลิเลียน เบตตองกรูต์ 
เศรษฐนิเีจา้ของอาณาจักร
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ตําแหน่งสตรีที่รวยที่สุด
ในโลก และเพ่ิงถงึแกก่รรม
เม่ือปลายเดือนท่ีผ่านมา

ภาพ
 AFP

ภาพ inhabitat.com

GLOBAL CHANGE proofread patt.indd   11 9/27/2560 BE   3:17 PM



12 THESTANDARD.CO

IN HISTORY

 

ภาพ https://alchetron.com/

THE TALE OF 
PETER RABBIT” 
IS PUBLISHED

2 ตุลาคม ปี 1902 หนังสือนิทาน
สําหรับเด็กเรื่อง The Tale of 
Peter Rabbit ของ เบียทริกซ์ 
พอตเตอร์ ตีพิมพ์ครั้งแรกโดย
สํานักพิมพ์เฟรเดอริก วาร์น
แอนด ์โค (Frederick Warne & 
Co.) ในกรุงลอนดอน

GLOBAL CHANGE proofread patt.indd   12 9/27/2560 BE   3:17 PM



12 THESTANDARD.CO

IN HISTORY

 

ภาพ https://alchetron.com/

THE TALE OF 
PETER RABBIT” 
IS PUBLISHED

2 ตุลาคม ปี 1902 หนังสือนิทาน
สําหรับเด็กเรื่อง The Tale of 
Peter Rabbit ของ เบียทริกซ์ 
พอตเตอร์ ตีพิมพ์ครั้งแรกโดย
สํานักพิมพ์เฟรเดอริก วาร์น
แอนด ์โค (Frederick Warne & 
Co.) ในกรุงลอนดอน

GLOBAL CHANGE proofread patt.indd   12 9/27/2560 BE   3:17 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ad.Gardent me STND 12 NEW.pdf   1   23/9/2560   14:45:25



14 THESTANDARD.CO

COVER STORYCOVER STORY
เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ, นิธินาฏ ปุโรทกานนท์
ภาพ นวลตา วงศ์เจริญ
สไตลิสต์ ฐิติกาญจน์ กาญจนภักดี 

COVERSTORY.indd   14 9/27/2560 BE   3:49 PM

15 15 

การเดินทางเพ่ือตามฝนัของหนุ่มๆ The Face Men 
Thailand ปดิฉากลงแลว้ ทีเ่หน็บนหน้าปกฉบบันี ้คอื 
5 หนุม่ ทีส่ามารถฝา่ฟนักฎเกณฑแ์ละการแขง่ขนั จนผา่น
เขา้สูร่อบสดุท้าย กอ่นท่ีทัง้หมดจะกา้วต่อไปในวงการ
บนัเทิง 
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รูปโฉมที่งดงาม ยังมีมุมมองต่อชีวิต ประสบการณ์
ในการเรยีนรูต้ลอดเสน้ทางทีเ่พ่ิงเร่ิมตน้ รวมทัง้เป้าหมาย
และความฝนัในอนาคตข้างหน้า
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วาอยากทําอะไรก็ทํา แตอยาทําใหคนอื่นลําบาก อยาใหพอ
ตองไปเอาตัวออกมาจากสถานีตํารวจ (หัวเราะ) คือใหเรา
เรียนรูดวยตัวเอง 

4-7 ขวบ ผมโตที่ภูเก็ต บานผมอยูหาดปาตองซึ่งใกล
ภูเขา ผมก็วิ่งไปวิ่งมา ไปหาชาวบาน ไปทุงนา จับปลากัด 
โดนปลงิกดั ขโมยไกพอไปชนกบัไกชาวบาน คอืใชชวีติแบบ
เดก็ตางจงัหวัดจรงิๆ แคหนาตาเปนฝรัง่ พอยายไปเมอืงนอก 
ก็อิสระเหมือนกัน ผมเปนคนไมคอยกลัวอะไร

 
ก่อนมาแข่ง The Face Men Thailand เป็นนายแบบ
อยู่แล้วใช่ไหม
ก็มเีดนิแบบถายแบบอยูแลว แตไมไดจรงิจงัมาก แคลองหา
ประสบการณ เพราะเรายังไมเขาใจวาทําไปเพ่ืออะไร ไมมี
เปาหมายในชีวิต เมื่อเรายังไมมีเปาหมายในชีวิต ตอใหเรา
มีความคิดดีๆ อะไรสักอยางเขามาในชีวิต ก็ไมเกิดผลอะไร 
เพราะเรายังไมรูวาจะมุงหนาไปสูอะไร

 
ตอนนี้รู้หรือยัง
รูแลวครับ ผมอยากสอนกังฟูครับ ผมฝกมา 6-7 เดือนแลว 
การเขาคลาสแตละครั้งมันสอนปรัชญา ความคิด และการ
เผชิญความกลัวของเรา ผมสังเกตตัวเองตอนเรียนกังฟูวา
มันทําใหผมรูวาผมโคตรกลัวสังคมเลย กลัวคนจะตัดสินเรา 
กลัววาถาเกิดสิ่งน้ีขึ้นแลวไมรูวาจะแกสถานการณอยางไร 
แตมวยจีนสอนผมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม แคเห็นเสนทาง
ที่จะพาเราออกไป

 
มันมากกว่าการฝึกกระบวนท่าและทักษะการปฏิบัติ
มันสอนใหผมเติบโตภายใน สอนใหโฟกัสกับอะไรสักอยาง 
กาวหนาไปอยางสมํ่าเสมอ เพราะทุกอยางในชีวิตมันเปน
เรื่องของความกาวหนา ตอนนี้ผมก็ยังเรียนอยู ผมไมปลอย
แนนอน ผมยอมทิ้งอาชีพนายแบบ ผมยอมไมเอาตําแหนง
ผูชนะ The Face ก็ได ผมพูดจริงๆ เลย

 
กังฟูสอนให้คุณเอาอะไรมาใช้ในการแข่งขันนี้บ้าง
ชวยเรื่องความมั่นใจ ความแนใจที่เราจะทําอะไรสักอยาง 
ตอนที่เราอยูในสถานการณที่ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น สมองเรา
ตองไวทันที ตองทําเลย 5 4 3 2 1 แลวตองพลิกเลย ตองทํา
ยังไงก็ไดเพื่อใหเอาตัวรอด

คล้ายว่ากังฟูทําให้คุณได้เจอ Peace of Mind
ใชครับ ผมคนหามาตลอด กอนที่ผมจะเจอกังฟู ผมไปบวช
มาดวย เหตุผลท่ีผมไปบวชคือ ผมยังคนหาความสงบและ
เปาหมายของชีวิตอยู แตประเด็นคือ ความอยากที่จะคนหา 
ความอยากท่ีจะรูมันทําใหการไปบวชของผมในครั้งน้ันมัน
ไมบรสิทุธ์ิใจท่ีจะเรยีนรู เพราะในทุกๆ วันทีผ่มตืน่มา ผมอยาก
จะสงบ การอยากทําใหเกิดตัณหา แตผมก็ไดอะไรจากการ
บวชเยอะมาก

อติลา-อาร์เธอร์ อภิชาติ กานโยซ์

อติลา-อาร์เธอร์ อภิชาติ กานโยซ์ ชายหนุ่มวัย 25 ปี 
ผูเ้ติบโตทางความคดิดว้ย ‘ความอยาก’ เรียนรูแ้ละเข้าใจโลก
ในแง่มุมต่างๆ เขาสนใจในพุทธศาสนา และเคยบวชที่วัดป่า 
จังหวัดชัยภูมิ นานเกือบ 5 เดือน เขาไม่นิยมการตัดสินใคร
หรอือะไรจากภาพลักษณ์ภายนอก แต่กส็มคัรใจกา้วเท้าเข้าสู่
การแขง่ขนัทีภ่าพลกัษณห์นา้ตาคอืสว่นสาํคญัหนึง่ของเกม 
ความขัดแย้งที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยเหตุผล ทําให้ตัวตนของเขา
มีมิติ ลุ่มลึก และน่าสนใจมากทีเดียว 

ชื่ออติลามีที่มาหรือเปล่า
เปนชื่อกษัตริยท่ีไปรบกับโรมันครับ เปนภาษาตุรกี คือกลุม
เจงกีสขานท่ีข่ีมาไปถึงยุโรป เปนหนึง่ในคนทีทํ่าใหพวกโรมนั
ซึ่งตอนแรกเปนพวกที่แข็งแกรงที่สุดตองสะเทือน

 
อติลาเป็นลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์-ไทย
พอผมเปนคนสวิตเซอรแลนดครับ แมเปนคนไทย ผมเกิดที่
สวิตเซอรแลนด อยูท่ีน่ันจนถึง 4 ขวบ แลวยายมาเรียนท่ี
ภูเก็ตตอน 7 ขวบ ก็ยายกลับไปอยูสวิตเซอรแลนด จนอายุ 
19 ถึงกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง

 
ได้ยินมาว่าคุณเลือกที่จะยังไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัย
ผมคนพบวา เรายังไมรูวาจะทําอะไร เมื่อยังไมรู แลวเราจะ
เลือกเสนทางเสนหนึ่งที่มันจะถูกใจ และมีประโยชนตอชีวิต
เราในอนาคตไดอยางไร พอดีมีคนเสนอใหลองมาใชชีวิตที่
เมอืงไทย เผือ่มโีอกาสเปนนายแบบ ผมคดิวานาจะดทีีจ่ะได
ลองอะไรใหมๆ ตอนนี้ก็อยูเมืองไทยมา 5 ปแลวครับ

ดคูณุจรงิจงัมากเรือ่งมมุมองตอ่ภาพลักษณ์ภายนอก
ผมไมอยากใหคนตัดสินผมจากรูปรางหนาตา ทั้งที่มันเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะผมมาประกวด The Face แตสุดทายผมก็
เขาใจ ผมรูกติกาของเกม ภาพลักษณอาจเปนเรื่องสําคัญ 
แตผมคิดวาเราไมควรโฟกัสตรงนั้นมากไป ถาใครมาพูดวา
ทําอันนั้นดีหรือไมดี แลวเราไปยึดติดกับมันมากเกิน เราจะ
เสยีใจ ทุกคนมมีมุมองท่ีแตกตางกันออกไป เราไมมสิีทธ์ิอะไร
จะไปเปลี่ยนมุมมองเขา
 
สมัยเด็กคุณเป็นคนแบบไหน ได้ยินว่าคุณดื้อมากๆ
เปนเด็กที่ไมมีกรอบ พอแคสั่งสอนอยูตลอดวาลองทําดูได 
แตเจบ็นะ คอืปลอยใหทํา แตก็จะมาเตอืนวาใหระวัง พอบอก
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มันสอนใหผมเติบโตภายใน สอนใหโฟกัสกับอะไรสักอยาง 
กาวหนาไปอยางสมํ่าเสมอ เพราะทุกอยางในชีวิตมันเปน
เรื่องของความกาวหนา ตอนนี้ผมก็ยังเรียนอยู ผมไมปลอย
แนนอน ผมยอมทิ้งอาชีพนายแบบ ผมยอมไมเอาตําแหนง
ผูชนะ The Face ก็ได ผมพูดจริงๆ เลย

 
กังฟูสอนให้คุณเอาอะไรมาใช้ในการแข่งขันนี้บ้าง
ชวยเรื่องความมั่นใจ ความแนใจที่เราจะทําอะไรสักอยาง 
ตอนที่เราอยูในสถานการณที่ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น สมองเรา
ตองไวทันที ตองทําเลย 5 4 3 2 1 แลวตองพลิกเลย ตองทํา
ยังไงก็ไดเพื่อใหเอาตัวรอด

คล้ายว่ากังฟูทําให้คุณได้เจอ Peace of Mind
ใชครับ ผมคนหามาตลอด กอนที่ผมจะเจอกังฟู ผมไปบวช
มาดวย เหตุผลท่ีผมไปบวชคือ ผมยังคนหาความสงบและ
เปาหมายของชีวิตอยู แตประเด็นคือ ความอยากที่จะคนหา 
ความอยากท่ีจะรูมันทําใหการไปบวชของผมในครั้งน้ันมัน
ไมบรสิทุธ์ิใจท่ีจะเรยีนรู เพราะในทุกๆ วันทีผ่มตืน่มา ผมอยาก
จะสงบ การอยากทําใหเกิดตัณหา แตผมก็ไดอะไรจากการ
บวชเยอะมาก

อติลา-อาร์เธอร์ อภิชาติ กานโยซ์

อติลา-อาร์เธอร์ อภิชาติ กานโยซ์ ชายหนุ่มวัย 25 ปี 
ผูเ้ตบิโตทางความคดิดว้ย ‘ความอยาก’ เรียนรูแ้ละเข้าใจโลก
ในแง่มุมต่างๆ เขาสนใจในพุทธศาสนา และเคยบวชที่วัดป่า 
จังหวัดชัยภูมิ นานเกือบ 5 เดือน เขาไม่นิยมการตัดสินใคร
หรอือะไรจากภาพลกัษณภ์ายนอก แต่กส็มคัรใจกา้วเท้าเขา้สู่
การแขง่ขนัทีภ่าพลกัษณห์นา้ตาคอืสว่นสาํคญัหนึง่ของเกม 
ความขัดแย้งที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยเหตุผล ทําให้ตัวตนของเขา
มีมิติ ลุ่มลึก และน่าสนใจมากทีเดียว 

ชื่ออติลามีที่มาหรือเปล่า
เปนชื่อกษัตริยท่ีไปรบกับโรมันครับ เปนภาษาตุรกี คือกลุม
เจงกีสขานท่ีข่ีมาไปถึงยุโรป เปนหนึง่ในคนทีทํ่าใหพวกโรมนั
ซึ่งตอนแรกเปนพวกที่แข็งแกรงที่สุดตองสะเทือน

 
อติลาเป็นลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์-ไทย
พอผมเปนคนสวิตเซอรแลนดครับ แมเปนคนไทย ผมเกิดที่
สวิตเซอรแลนด อยูท่ีนั่นจนถึง 4 ขวบ แลวยายมาเรียนท่ี
ภูเก็ตตอน 7 ขวบ ก็ยายกลับไปอยูสวิตเซอรแลนด จนอายุ 
19 ถึงกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง

 
ได้ยินมาว่าคุณเลือกที่จะยังไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัย
ผมคนพบวา เรายังไมรูวาจะทําอะไร เมื่อยังไมรู แลวเราจะ
เลือกเสนทางเสนหนึ่งที่มันจะถูกใจ และมีประโยชนตอชีวิต
เราในอนาคตไดอยางไร พอดีมีคนเสนอใหลองมาใชชีวิตที่
เมอืงไทย เผือ่มโีอกาสเปนนายแบบ ผมคดิวานาจะดทีีจ่ะได
ลองอะไรใหมๆ ตอนนี้ก็อยูเมืองไทยมา 5 ปแลวครับ

ดูคณุจรงิจงัมากเรือ่งมมุมองตอ่ภาพลกัษณ์ภายนอก
ผมไมอยากใหคนตัดสินผมจากรูปรางหนาตา ทั้งที่มันเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะผมมาประกวด The Face แตสุดทายผมก็
เขาใจ ผมรูกติกาของเกม ภาพลักษณอาจเปนเรื่องสําคัญ 
แตผมคิดวาเราไมควรโฟกัสตรงนั้นมากไป ถาใครมาพูดวา
ทําอันนั้นดีหรือไมดี แลวเราไปยึดติดกับมันมากเกิน เราจะ
เสยีใจ ทุกคนมมีมุมองท่ีแตกตางกันออกไป เราไมมสิีทธ์ิอะไร
จะไปเปลี่ยนมุมมองเขา
 
สมัยเด็กคุณเป็นคนแบบไหน ได้ยินว่าคุณดื้อมากๆ
เปนเด็กที่ไมมีกรอบ พอแคสั่งสอนอยูตลอดวาลองทําดูได 
แตเจบ็นะ คอืปลอยใหทํา แตก็จะมาเตอืนวาใหระวัง พอบอก
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ยังคงเรียนรู้พุทธศาสนาอยู่
จริงๆ ผมมีเปาหมายวา ผมจะอยูในวงการไมเกิน 5 ปครับ 
การเขาสูวงการบนัเทิงของผมเปนแคขัน้ตอนระหวางท่ีผมจะ
กลับไปบวชใหม ซึ่งผมจะทําใหเกิดประโยชนมากที่สุด คือ
ผมยังไมเคยสําเร็จกับชีวิตทางโลก และเมื่อถึงไปจุดสูงสุด 
ผมจะกลับไปที่ศาสนา อยางไรก็ตามก็จะกลับไปบวชครับ

ประสบความสําเร็จทางโลกของอติลาหมายถึงอะไร
การเปนดาราไมไดหมายความวาประสบความสาํเรจ็ แตการ
ทีค่นกําลงัจองเราอยู รอฟงในสิง่ท่ีเราจะพูด มนัเปนโอกาสที่
ดมีากในการสงบทเรยีน ความรู หรอืสิง่ทีทํ่าใหคนคิด ผมโพสต
ภาพงูกับตุกแกในอินสตาแกรม คนตกใจ และถกเถียงกัน 
แตเมื่อเขาไดอานท่ีผมเขียน ภาพงายๆ ก็ทําใหเกิดปญญา 
เกิดความคิด สงตอกัน ผมคิดวาผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้  

 
คุณอยากส่งต่อความคิดให้คนรุ่นใหม่หรือใครก็ตาม
ที่ได้อ่าน แต่โลกยุคนี้คนมักหลงกับภาพและวัตถุนิยม 
คุณคิดอย่างไร
ผมมองวามันเก่ียวของกับการศึกษามาก นี่เรากําลังพูดถึง
อะไรท่ีมันเปลี่ยนไมไดภายใน 20 ป พูดแบบน้ีเด๋ียวคนจะ
เขาใจผิดวาผมวาการศึกษาไมดี คือการที่เด็กไมมีความคิด 
มันไมไดเกิดขึ้นเพราะเด็ก มันเกิดขึ้นเพราะการนําเสนอ 
คุณนําเสนออะไรใหเขา นําเสนอใหเกิดปญญาหรือเปลา 
หรือคุณแคบอกวาอะไรถูกอะไรผิด 

 
แต่ระบบการศึกษาก็ไม่ได้สอนให้เด็กยึดติดกับวัตถุนะ
มันพูดยากครับเรื่องนี้ ตอนผมคุยกับคนท่ีจบการศึกษา
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยบางคน ผมรูสึกวาเขายังไมมี
แนวทาง หรือแนวคิดอะไรเลย ผมรูสึกวาพวกคุณเรียนรู
อะไรมา แตผมก็ยังกลวัวาการท่ีผมเรยีนไมจบมหาวิทยาลยั 
แลวพวกคุณจะมองวาผมไมมีแนวคิด ในขณะที่คุณคิดวา
คุณเรียนจบ คุณมีอีโกอยูเหนือกวาคนอื่น สังคมนําเสนอมา
อยางนี้

สิ่งท่ีผมสังเกตวาเกิดขึ้นเยอะมากเมื่อไดคุยกับคนใน
ประเทศไทย คือมีการชี้ผิดชี้ถูก ท้ังท่ีมุมมองของแตละคน
ไมจําเปนตองเหมือนกัน ก็อยากชวนทุกคนวาเปดใจรับฟง
ความคดิเห็นคนอืน่กอน กอนจะตอบโตออกไปเลยวาฉนัคิด
แบบไหน ถาเปดใจรับฟงก็อาจไดเรียนรูอะไรใหมๆ แตถา
เราปดมันออกไปตั้งแตแรก เราก็จะไมไดความรูอะไรเลย

 AGE: 25
 NATIONALITY: 
 THAI-SWISS
 TEAM: MOO
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ในวัย 19 ปี ธนาภพอายุน้อยที่สุดในจํานวนผู้เข้าแข่งขัน 5 คน ที่ผ่าน
เขา้สูร่อบสดุท้าย หนุ่มผมทอง และเปดิเผยเพศสภาพของตนเองแบบ
ไมป่กปดิ มฝีนัทีจ่ะทําสิง่ท่ีชอบให้ดีท่ีสดุ และอยากเป็นแรงบันดาลใจให้
คนหลากหลายทางเพศกล้ายืนหยัดในแบบที่ตัวเองเป็น

เติร์ดตัดสินใจมาประกวดได้อย่างไร
ตอนแรกไมรูวามนัจะเปนอยางไร เคยเห็นซซีนัเกา แลวก็คดิวา “นาจะลองด”ู 
มันดรามามากเลย 

แล้วชอบเรื่องดราม่าหรือเปล่า
โชคดท่ีี The Face ไมไดดรามาขนาดน้ัน เพราะทุกคนเปนเพ่ือนกัน  ทีม่าสมคัร
เพราะคิดวาเรานาจะทําอาชีพนี้ได กอนหนานี้เติรดก็ทํามาแลว รูสึกวาอยาก
เปนแรงบันดาลใจใหคนท่ีเปน LGBT วา ไมวาคุณจะเปนใครก็ตาม คุณก็
สามารถเดินตามความฝนที่คุณอยากทําได

ความฝันของคุณคืออะไร
ความฝนของเติรดมันมีหลายอยางมาก เติรดอยากเปน The best of myself 
and the best of myself in being good at whatever I’m doing. อยากทํา
ทุกอยางใหไดในสายอาชีพนี้ ไมจําเปนวาจะตองดัง มีเงินเยอะ แตขอใหมี
ความสุขในการทํางาน 

ชอบทํางานอะไรที่สุดในวงการ
ชอบถายแฟชัน่กับเดนิแบบ เตริดวาทาํ 2 อยางนีไ้ดดท่ีีสดุ งานแสดงอาจจะ
ไมถนัดเทาไร แตคิดวาทําไดดี

มีจุดไหนที่ทําให้รู้สึกว่า “ไม่น่ามาประกวดเลย” ไหม
ไมคอยมีครับ เติรดรูสึกวาเราทํามาทั้งหมดตั้งแตแรก คือแมเราจะไมชนะก็
แลวแต  แตอยางนอยก็ไดประสบการณชวิีตทีค่นอืน่อกีหลายคนเขาอยากมา
อยูในจุดนี้แตทําไมได 

สิ่งที่ชอบที่สุดในการมาแข่งขันรายการนี้
เพ่ือน หนึ่งอยาง แลวการไดรับคําแนะนําจากทีมเมนเทอร มันเปนการได
พัฒนาศักยภาพและความคิดของตัวเอง ไดทําสิ่งที่เราไมเคยคิดวาอยากจะ
ทําเลยหลายอยาง หรืออะไรท่ีเราคิดวาทําไมได ก็ปรับเปลี่ยนจนกลายเปน
วาเราทําได

มีเรื่องความประทับใจหลังกล้องที่คนดูไม่ได้เห็นไหม
มเียอะมาก ตอนแรกไมมีใครรูจกักันเลย แตพอไปอยูบานเดยีวกัน เราผกูมติร 
แลวทุกคนก็เปนมิตรกันหมด ท่ีมันไมไดออกมาทางหนาจอทีวีคือ มิตรภาพ 
ความรกั แรงสนบัสนนุซึง่กันและกัน แตพอตดัตอออกมา People want drama. 
People like it. What can you say?

เติร์ดประกาศว่าต้องการเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลากหลายทางเพศ
เติรดอยากเปนแรงบันดาลใจใหคนดูแลวรูสึกวาทําในสิ่งที่อยากทําไปเถอะ 

ไมตองมองสิ่งรอบขาง เติรดอยากใหเขารูมากกวาวาใน
ฐานะปจเจก เขาทําได เติรดไมไดอยากมาโชวแทนใคร
ขนาดนั้น เพราะทายที่สุดแลว I’m doing this for myself 
as well.

มองภาพตวัเองอกี 5 ปีขา้งหนา้อยา่งไร จะมาเป็นเมน
เทอร์ในรายการไหม
Maybe, I don’t know. เติรดมองวาตอนนี้เราพยายามทํา
ปจจุบันใหดีกอน อนาคตขางหนาคอยวากัน go with the 
flow ไปกอน เพราะในวงการนี้ เราก็ไมรูวาจะเปนอยางไร
ที่อยากทําคือ เปนครูสอนโยคะ มีสตูดิโอสอนอยูริมทะเล 

เติร์ดเป็นคนมั่นใจในตัวเองไหม
ระดบัหนึง่ ถาเปนในชวิีตประจาํวนั เตริดเปนคนไมมคีวาม
มัน่ใจในตวัเองเลย แตพอทํางานเราเปนคนละคน พอออก
มาจากกอง เติรดก็เปนเติรด

เติร์ดแบบที่ไม่ได้อยู่หน้ากล้องเป็นอย่างไร
เออๆ แตงตวัชดุเดมิอาทติยหน่ึง ชลิลๆ  เติรดพยายามทําให
ชีวิตเรางายที่สุดเทาที่จะทําได ใชชีวิตตามสภาพทุกอยาง 
ไมอยากทําใหมันยาก

ตอนที่เป็นเด็กวัยนี้ คนทั่วไปมักจะเร่งวันเร่งคืน
อยากก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ เติร์ดเป็นเหมือนกันไหม
ไม เติรดอยากหยุดเวลาไวเทานี้ I don’t know. ไมรูวาโต
แลวจะเปนอยางไร เปนผูใหญดูเหนื่อยกับชีวิต ดูมีความ
รบัผดิชอบเยอะ ไมพรอมทีจ่ะโตเลย คอืเราทําได เราพรอม
รับผิดชอบ แตไมอยากโต

คุณรับมือกับเสียงวิจารณ์อย่างไร
เตริดรบัรูทุกอยาง สิง่ไมดท่ีีเขาวา เขาต ิเราก็เอามาพัฒนา 
อะไรที่เขาชม เราก็เก็บไว แตเติรดไมคอยดูโซเชียลมีเดีย 
เตริดคดิวาเสยีเวลา เตริดมเีฟซบุกและอนิสตาแกรม แตจะ
ไมคอยใสใจคอมเมนตแรงๆ ฟงแตคนท่ีเราเชื่อถือในคํา
ตชิมของเขา คนท่ีเราทํางานดวย คนทีอ่ยูในกอง เพราะคน
ภายนอกอาจจะเห็นแคสวนหนึ่ง แตเขาไมรูวาจริงๆ เรามี
เงื่อนไขอะไร

เคยนึกกลวัไหมกอ่นทีจ่ะเข้ามาแข่ง เพราะชว่งหลงัใน
เมอืงไทยอะไรๆ กด็รามา่ โซเชยีลมเีดยีกลายเป็นเวที
สร้างเรื่องใหญ่โต
เติรดวาเราเปนแคคนหน่ึงท่ีทํางานในสายอาชีพนี้ ไมใช
คนท่ีทําอะไรแยอยูแลว ถาเขาจะถายรูปเติรดไปวิจารณ
อะไรก็ตาม I don’t care. This is how I live my life. I’m 
not gonna change. ถาเราพยายามจะดูแลภาพลักษณ
มากๆ ยูก็หาวาไอหย่ิง ไอทําตัวเปนไอเกินไป ยูหาวาไอ
ไมเหมาะจะเปนคนดัง เติรดก็คงไมเขาใจ ขอเปนตัวเอง
แบบน้ี ทําในสิ่งเราท่ีอยากทํา แครูวามันโอเค ไมไดแย
เกินไปก็พอ 

 AGE: 19
 NATIONALITY: 
 THAI
 TEAM: MOO

เติร์ด-ธนาภพ
 อยู่วิจิตร
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หนุ่มลูกครึ่งไทย-อิตาเลียนถือสัญชาติไทยและอังกฤษรายน้ี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
รายการโดยไม่รู้ว่า The Face คืออะไร ผ่านงานเบื้องหลังในฐานะช่างภาพ ชอบวาดรูป 
และหลงใหลในประเทศบาหลีทีเ่ลน่กฬีาโตค้ล่ืนสดุโปรดไดท้ัง้ป ีโจเซฟพัฒนาความผกูพัน
ต่อทะเล เพราะเติบโตที่ภูเก็ต อาศัยนอนโซฟาที่บ้านเพ่ือน และ Airbnb ระหว่างถ่ายทํา
รายการน้ี และกําลังไล่ตามความฝันในวงการภาพยนตร์ หลังจากมีประสบการณ์ใน
การเรียนการแสดงที่อังกฤษ 3 ปี

โจเซฟเคยอยู่ที่ภูเก็ตนานเลยใช่ไหม 
นานเลยครับ ผมเกิดที่ขอนแกน อยูที่นั่น 5 ป แลวยายไปภูเก็ต เรียนโรงเรียนนานาชาติที่
ภูเก็ต อยูที่นั่น 15 ป แลวครับ 

ก่อนมาแข่งรายการนี้ มีโอกาสมากรุงเทพฯ บ้างไหม
ไมคอยไดมาครับ แตพอผมเคยทํางานที่กรุงเทพฯ ก็เคยมาเย่ียมเขาทุกวันเสาร-อาทิตย 
ก็นานมากแลวครบั พอพอยายไปทีอ่ืน่ ผมก็ไมไดมากรงุเทพฯ เลย หลงัจากเรยีนจบทีภู่เก็ต 
ผมก็ยายไปเรียนการแสดงที่อังกฤษ 3 ป

ไม่อยากหาลู่ทางเป็นนักแสดงที่นั่นเหรอ
คิดอยูครับ เพราะผมชอบศิลปะ ชอบการแสดงละครเวที แตแมอยากใหกลับมาเมืองไทย
มากกวา ผมก็เลยกลบัมาอยูภเูก็ต เปนชางภาพ ชอบถายภาพทะเล อะไรทีม่แีดด เกาะ ปา 
ผมยังอยากทาํงานละคร งานศิลปะทีเ่มอืงไทย เพราะทีน่ี่มเีรือ่งโบราณ นาฏศลิปไทย ผมอยาก
ทําศิลปะรวมสมัย 

โจเซฟมีความฝันที่หลากหลายนะ เล่นกีฬา เป็นช่างภาพ แล้วยังเรียนการแสดง
ใชครบั ผมชอบศลิปะมากเลย ชอบอะไรทีม่นัครเีอทีฟ เพราะพอผมก็เปนนกัวาด เปนจติรกร 
เปนคนเลนกีตาร ก็เลยไดทุกอยางจากพอ พอแนะนําวาอยาไปทํางานออฟฟศนะ

จริงๆ ถ้าชอบเรื่องศิลปะทั้งหลาย อยู่ลอนดอนน่าจะเหมาะเลยนะ
เหมาะมากครบั แตวาลอนดอนเปนทีแ่บบ ถายูเปนคนผมทอง ตาสฟีา โอเค เปนพระเอกได 
แตถาเปนผิวแบบนี้คือแปลก 

โอกาสที่จะได้บทเด่นก็น้อย
นอยครับ พอมาเมืองไทยก็นอยเหมือนกัน จึงคิดวาสรางโอกาสเองดีกวา I’ll make my 
own stuff. เลยทําหนัง ทําวิดีโอ ถายภาพเอง ผมคิดวาถาเราทําไดเอง จะไปทางไหนก็ได 

ผมคิดวาอยูเมืองไทยโชคดีมากครับ รูสึกโชคดีท่ีมีสายเลือดไทย เพราะถาผมเปน
คนอังกฤษ ผมคงจะเศรา แลวตอนอยูท่ีลอนดอน สภาพอากาศมันหนาว คนก็ดีนะครับ 
แตวาการแขงขันสูง เพราะมีนักแสดงจํานวนมากที่ตองแขงขันกัน เมืองไทยก็เหมือนกัน 
แตการเปนลูกครึ่งก็สรางโอกาสไดมากกวา เพื่อนผมที่เปนลูกครึ่งหลายคน พอไปเรียนตอ
มหาวิทยาลัยที่เมืองนอกแลวเขาก็ไมกลับมา เพราะคิดวาประเทศอื่นดีกวา แตสําหรับผม 
อยูเมืองไทยโอกาสดีกวา อยากเปนตัวแทนของไทย ผมอยากเปลี่ยนวงการศิลปะที่นี่มาก

เรื่องอะไรที่โจเซฟอยากเปลี่ยน
ก็เรื่องอุตสาหกรรมหนัง ผมคิดวาผมสามารถทําใหเกิดอะไรไดมากกวาที่เปนอยู I think i 
can do more to it. เรามีแนวแอ็กชันแบบองคบาก ซึ่งดีมากเลย เพื่อนที่เมืองนอก พอเขา

โจเซฟ
 แองเจโล
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นึกถึงอะไรเก่ียวกับเมอืงไทย ก็จะนึกถึงเรือ่งหนังแอก็ชนั หรอืโทนี จา 
ผมวาละครชอง 7 ชอง 3 มีแนวทางของตัวเอง คงไปเปลี่ยนไมได 
ผมอยากเอาอะไรมาเสรมิทีเ่มอืงไทย ทัง้ละครเวที หนังอนิดี ้ใหคนได
เห็นมากกวาเดิม อะไรที่แปลกๆ ไมใชเพื่อการคา หรือดูซํ้าซาก 

ดูโจเซฟมีความสุขกับชีวิต
ก็มีครับ แตกรุงเทพฯ มันก็จะเศราๆ นิดหนอย เพราะตอนนี้ผมนอน
โซฟาบานเพ่ือน ไมไดมีบานท่ีนี่ รูสึกเกรงใจเพ่ือน บางชวงผมก็อยู 
Airbnb ก็เลยไมใชอะไรที่ลงตัว I have to keep moving. 

คุณแม่ที่ภูเก็ตคงคิดถึงแย่ ตอนเรามาทํางานที่นี่ 
ครับ แตคุณแมก็ไมอยากใหผมอยูบานดวย อาจจะเบื่อและรําคาญ 
(หัวเราะ) ตอนผมอยูภูเก็ต ผมเชาบานอยูติดทะเล ผมชอบทะเลมาก 
เปนเด็กปา ผมชอบปนตนไม ชอบดําน้ํา ย่ิงเดือนน้ีนะครับ ฝนตก 
ลมพัดแรงมาก ถาเกิดอยูเกาะตอนนี้ You can really feel it alive. 
เกาะมันมีชีวิตนะครับ ผมกับเพื่อนจะไปดูในกูเกิล แมป แลวหาที่ลับ
ที่คนไมเคยไป ขับรถไป ปนเขา หรือดํานํ้าไป ไปมาทุกที่แลวครับ

หนังที่อยากกํากับในอนาคตจะออกมาเป็นรูปแบบไหน
ผมอยากทําหนังอินดี้ ผมเขียนสคริปตแลวหลายเรื่อง จะมีเรื่องหนึ่ง
เก่ียวกับผูหญิงท่ีขายดอกไมที่ถนนขาวสาร ไปสัมภาษณมาแลว 
ผมชอบสัมภาษณคนที่มีชีวิตไมธรรมดา และอยากทําเปนหนังแบบ 
Greek Tragedy คนที่นอนดวยกัน ฆากัน และมีดรามา 

แตผมอยากใสปรชัญาลงไปในหนงัดวย อยากทาํซรีสีเด็กลกูครึง่
ท่ีโตมาในเมืองไทยแลวมีศาสนา วัฒนธรรมของฝรั่งและคนไทย 
แลวเกิดความรูสกึวา “I don’t belong anywhere.” ตอนผมไปองักฤษ 
เขาก็คิดวาผมเปนคนไทย ตอนผมมาเมืองไทย เขาก็คิดวาผมเปน
คนอังกฤษ “I don’t know what to do.”

ผมมีโครงการทําหนังกับอติลาและแมน ผมไปเห็นคนไมมีบาน 
นอนปายรถเมล มีกระเปาพะรุงพะรัง เขานาจะมาจากตางจังหวัด
คนแบบน้ีจะมาหางานในเมืองแลวกลายเปนคนไรบาน ผมอยาก
ทําสารคดี พาเขานั่งรถกลับบานไปดวยกัน

ความพิเศษที่ไม่คิดว่าจะได้จากการแข่งขันรายการนี้คืออะไร
ไดเจอเพ่ือนที่กลายมาเปนเพ่ือนสนิทกัน แลวรูวาจะทํางานรวมกัน
เปนโปรเจกตได 

ตอนแข่งขันในรายการ มีช่วงไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากทําไหม
ไมใชวาไมอยากทํา แตแครูสึกวาแคมเปญบางอยางทําไมไมแมน
กวานี้ ควรจะมี more actions มันรูสึกแบวๆ ไมแมนเลยครับ 

การที่มีรายการที่ผู้ชายมาประกวดหลายอย่างไม่แพ้ผู้หญิง 
โจเซฟว่าสมัยนี้ผู้ชายก็ดูเหมือนวัตถุทางเพศกลายๆ ไหม
รูสึกในบางครั้งครับ I feel like an object. (หัวเราะ)  

 AGE: 23
 NATIONALITY: 
 THAI-ITALIAN
 TEAM: PEACH
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หลังจากกลับมาอยู่เมืองไทย ทําอะไรมาบ้าง 
นองทํางานเปนบารสิตาและแคชเชยีร ท่ีรานกาแฟในซอย
อารีย และเคยแสดงโฆษณามากอนดวยครับ

อยากเข้าวงการบันเทิงอยู่แล้วหรือเปล่า
ครับ เปนความฝนของนองตั้งแตครั้งแรกที่ดูหนังบรูซ ลี 

ชอบศิลปะป้องกันตัวเหรอ
ครบั ชอบทัง้บรซู ล,ี เจต็ ล,ี เฉนิหลง ดอนน ีเยน และจา พนม

ฟลิลิปส์ฝึกอะไรมาบ้าง
มวยไทยครับ แตวาหางจระเขยังทําไมไดครับ

จระเข้ฟาดหาง ไม่ใช่หางจระเข้
(หัวเราะ)

 
อยากแสดงหนังแบบบรูซ ลี และเฉินหลงหรือ
ใชครบั อยากเปนนกัแสดงท่ีเลนหนังแอก็ชนัครบั จรงิๆ แลว 
อยากเลนทุกแนว ยกเวนหนังโปนะครับ (หัวเราะ) เพราะ
วาอยากเปนนักแสดงท่ีเลนไดทุกบทแบบจอหนนี เดปป 
ทั้งภาพยนตรแฟนตาซี แอ็กชัน ดรามา

ตอนนี้ฟลิลิปส์ไม่ได้เป็นบาริสตาแล้วสิ
ถามเีวลานองก็ไปชวยทําครบั เพราะนองทําเปนพารตไทม 
การทาํงานในรานกาแฟมนัดมีาก เพราะไดดืม่กาแฟฟรีครบั 
(หัวเราะ) แตชวงนี้นองถายงานเยอะครับ

ชอบดื่มกาแฟมากไหม
มากครบั เหมอืนคนสวเีดน ถานองจําไมผิด คนสวเีดนดืม่
กาแฟมากเปนอนัดบั 3 ของโลก ดืม่เยอะ แบบเขมขนดวย 

ชอบดื่มกาแฟอะไรมากที่สุด
เปนชวงๆ ครับ สวนใหญจะเปนแฟลตไวตครับ จะเหมือน

ฟ
ลิลิปส์ ทินโรจน์

ฟลิลปิส ์คอืหนุม่ไทยรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์แตไ่ปเตบิโตท่ีสต็อก-
โฮลม์ ประเทศสวเีดน จนถึงวยั 20 กอ่นจะกลบัมาเมืองไทย 
เมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว เพราะรู้สึกว่าวิถีชีวิตที่สวีเดนสงบเงียบ
และนิ่งเรียบเกินไป
 แม้จะพูดภาษาไทยคล่องน้อยกว่าลูกครึ่งทั้ง 3 คน 
ทีติ่ดอนัดับในรอบสดุทา้ย แตด้่วยบคุลกิทีม่ชีีวติชวีา อาการ
ขยันยิ้ม และการแทนตัวเองว่า ‘น้อง’ ทําให้การพูดคุยกับ
หนุ่มที่โปรดปรานศิลปะป้องกันตัวคนน้ีออกรสออกชาติ
ไม่น้อย 

กาแฟลาเตรอน อธิบายอยางนี้ดีกวา แฟลตไวต คือ ริสเตร็ตโต 2 ช็อต ไมใช
เอสเพรสโซนะครับ มันจะเขมและเปรี้ยวกวานิดหนอย ทําเหมือนลาเตรอน
เลยครับ ใสริสเตร็ตโต 2 ช็อต และนมรอน ถาสามารถทําไดก็จะทําลาเต
อารตดวย (หัวเราะ)

ถ้าให้เปรียบตัวเองเป็นกาแฟ ฟลิลิปส์จะเป็นกาแฟอะไร
อมื น่ีเปนคําถามท่ีตลกมากเลย ถาเปนอาหารงายกวา ถาเปนกาแฟนองวา
เราเปนคนแบบไหน (คิดนาน) โอเค นองเปนเอสเพรสโซช็อตครับ เพราะเรา
ไมไดสงูมาก เมือ่เทียบกับทุกคนใน The Face แตวาเราแรง เราเขม (ปรบมอื
ใหตัวเอง)

ทําไมไม่เลือกอยู่สวีเดนต่อ
นองไมอยากจะมีชีวิตที่เฉยๆ ตอนอยูสวีเดน ใช นองมีชีวิตที่ดีมาก ทํางานที่
รานอาหาร ไดเงินเยอะมาก ชวงวันศุกร-เสาร นองเปนดีเจ ทุกอยางดีมาก 
แตทําไปทํามานองรูสึกวามันเหมือนหุนยนต เพราะชีวิตท่ีสวีเดนสโลวไลฟ
เราอยากมชีวิีตแบบแอดเวนเจอรนดิหนอย เชน เดอืนนีเ้หลอืเงนิ 3,000 บาท 
เรากินมามาทุกวันละกัน อาจจะมีผงชูรสเยอะนิดหนอย (หัวเราะ)

คนไทยไม่ค่อยรู้จักอาหารจากสวีเดนเลย มีจานไหนที่อยากแนะนํา
Köttbullar Med Potatis (เชิตบุลลาร เมด โปตาติส) หรือลูกชิ้นเสิรฟพรอม
กับมันฝรั่ง ผมชอบมาก ลองกินอาหารชนิดนี้ไดที่อีเกียครับ 

ตอนแข่งขันในรายการ มีช่วงไหนไหมที่ฟลิลิปส์รู้สึกว่าไม่อยากทํา
มชีวงหน่ึงท่ีพ่ีลกูเกดใหเราขายผลติภณัฑเกาอี ้แลวเขาอยากใหเราขายเปน
แนวพริตตี้ ซึ่งเราก็...รูวาจะทําอยางไร แตไมคอยอยากทํา พี่เขาใจใชไหม 
(หัวเราะ) เออ เราเปนผูชายวะ แตตอนนีเ้ราตองเปนผูหญิง (ทีมงานรายการ
อธิบายเสริมวา ผูแขงขันแตละคนตองตีโจทยเองวาจะเปนพริตตี้ขายเกาอี้
อยางไร แตผูแขงขนัคิดวาพรติตีต้องเปนผูหญิง ทีจ่รงิผูชายก็ทําได เหมอืนที่
แมนกับอติลาเคยยืนแนะนําสินคา Jo Malone) อันนั้นเรียกวาพริตต้ีเหรอ 
จริงเหรอ โอ แปลวา เราเคยทําดวย (หัวเราะ) 

เวลาอยู่ที่บ้านเรียกตัวเองว่า ‘น้อง’ หรือเปล่า
เราถูกเลี้ยงมาแบบนี้ ชวงที่อยูกับคนไทย ก็พูดภาษาไทย แตชีวิตสวนใหญ
ของนอง 80% พูดภาษาสวีเดน แมแมจะพูดภาษาไทยหรือสวีเดนกับนอง 
แตนองก็ตอบกลับเปนภาษาสวีเดนตลอด เพราะชวงนั้นนองคิดวาเราใช
ชีวิตที่สวีเดน เรียนที่สวีเดน เรียนภาษาของที่นั่น ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน 
เราไดคะแนนจาก 3 ภาษาน้ี เราไมไดคะแนนจากภาษาไทย เราคดิแบบน้ัน
มาทั้งชีวิต แลวก็กลายเปนสิ่งหนึ่งที่นองพลาด (หัวเราะ) เพราะตอนนี้นอง
ตองใชภาษาไทย ซึ่งนองมีสําเนียงนิดหนอย 

ตอนนี้ชีวิตมันแปลกไปไหมที่ต้องมานั่งตอบคําถามสื่อบ่อยๆ 
สําหรับนอง การสัมภาษณเหมือนเปนการคุยกนัแลวกไ็ดรูจัก เหมือนคุยกบั
เพื่อนครับ เปนสโลวไลฟ

ฟลิลิปส์หนีสโลว์ไลฟม์าจากสวีเดนไม่ใช่เหรอ
ใช แตถาเปนวิธีคุยกัน เหมือนเปนการสื่อสารระหวางกันก็ไมตองรีบคุย

ฟลิลิปส์ดูเป็นคนพลังเยอะ ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา ดูมีความสุข
ใชครับ สําหรับนอง ทุกครั้งที่อยูในกองถาย นองจะมีความสุขมาก มีพลัง 
ยิ่งวันไหนมีถายทําเยอะ ยิ่งมีพลัง
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หลังจากกลับมาอยู่เมืองไทย ทําอะไรมาบ้าง 
นองทํางานเปนบารสิตาและแคชเชยีร ท่ีรานกาแฟในซอย
อารีย และเคยแสดงโฆษณามากอนดวยครับ

อยากเข้าวงการบันเทิงอยู่แล้วหรือเปล่า
ครับ เปนความฝนของนองตั้งแตครั้งแรกที่ดูหนังบรูซ ลี 

ชอบศิลปะป้องกันตัวเหรอ
ครบั ชอบทัง้บรซู ล,ี เจต็ ล,ี เฉนิหลง ดอนนี เยน และจา พนม

ฟลิลิปส์ฝึกอะไรมาบ้าง
มวยไทยครับ แตวาหางจระเขยังทําไมไดครับ

จระเข้ฟาดหาง ไม่ใช่หางจระเข้
(หัวเราะ)

 
อยากแสดงหนังแบบบรูซ ลี และเฉินหลงหรือ
ใชครบั อยากเปนนักแสดงท่ีเลนหนังแอก็ชนัครบั จรงิๆ แลว 
อยากเลนทุกแนว ยกเวนหนังโปนะครับ (หัวเราะ) เพราะ
วาอยากเปนนักแสดงท่ีเลนไดทุกบทแบบจอหนนี เดปป 
ทั้งภาพยนตรแฟนตาซี แอ็กชัน ดรามา

ตอนนี้ฟลิลิปส์ไม่ได้เป็นบาริสตาแล้วสิ
ถามเีวลานองก็ไปชวยทําครบั เพราะนองทําเปนพารตไทม 
การทาํงานในรานกาแฟมนัดมีาก เพราะไดดืม่กาแฟฟรีครบั 
(หัวเราะ) แตชวงนี้นองถายงานเยอะครับ

ชอบดื่มกาแฟมากไหม
มากครบั เหมอืนคนสวเีดน ถานองจําไมผิด คนสวเีดนดืม่
กาแฟมากเปนอันดบั 3 ของโลก ดืม่เยอะ แบบเขมขนดวย 

ชอบดื่มกาแฟอะไรมากที่สุด
เปนชวงๆ ครับ สวนใหญจะเปนแฟลตไวตครับ จะเหมือน

ฟ
ลิลิปส์ ทินโรจน์

ฟลิลปิส์ คอืหนุ่มไทยรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์แตไ่ปเตบิโตท่ีสต็อก-
โฮลม์ ประเทศสวเีดน จนถึงวยั 20 กอ่นจะกลบัมาเมืองไทย 
เมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว เพราะรู้สึกว่าวิถีชีวิตที่สวีเดนสงบเงียบ
และนิ่งเรียบเกินไป
 แม้จะพูดภาษาไทยคล่องน้อยกว่าลูกคร่ึงทั้ง 3 คน 
ทีต่ดิอนัดบัในรอบสดุทา้ย แตด้่วยบคุลกิทีม่ชีวีติชวีา อาการ
ขยันยิ้ม และการแทนตัวเองว่า ‘น้อง’ ทําให้การพูดคุยกับ
หนุ่มที่โปรดปรานศิลปะป้องกันตัวคนน้ีออกรสออกชาติ
ไม่น้อย 

กาแฟลาเตรอน อธิบายอยางนี้ดีกวา แฟลตไวต คือ ริสเตร็ตโต 2 ช็อต ไมใช
เอสเพรสโซนะครับ มันจะเขมและเปรี้ยวกวานิดหนอย ทําเหมือนลาเตรอน
เลยครับ ใสริสเตร็ตโต 2 ช็อต และนมรอน ถาสามารถทําไดก็จะทําลาเต
อารตดวย (หัวเราะ)

ถ้าให้เปรียบตัวเองเป็นกาแฟ ฟลิลิปส์จะเป็นกาแฟอะไร
อมื น่ีเปนคําถามท่ีตลกมากเลย ถาเปนอาหารงายกวา ถาเปนกาแฟนองวา
เราเปนคนแบบไหน (คิดนาน) โอเค นองเปนเอสเพรสโซช็อตครับ เพราะเรา
ไมไดสงูมาก เมือ่เทยีบกับทกุคนใน The Face แตวาเราแรง เราเขม (ปรบมอื
ใหตัวเอง)

ทําไมไม่เลือกอยู่สวีเดนต่อ
นองไมอยากจะมีชีวิตที่เฉยๆ ตอนอยูสวีเดน ใช นองมีชีวิตที่ดีมาก ทํางานที่
รานอาหาร ไดเงินเยอะมาก ชวงวันศุกร-เสาร นองเปนดีเจ ทุกอยางดีมาก 
แตทําไปทํามานองรูสึกวามันเหมือนหุนยนต เพราะชีวิตท่ีสวีเดนสโลวไลฟ
เราอยากมชีวิีตแบบแอดเวนเจอรนดิหนอย เชน เดอืนนีเ้หลอืเงนิ 3,000 บาท 
เรากินมามาทุกวันละกัน อาจจะมีผงชูรสเยอะนิดหนอย (หัวเราะ)

คนไทยไม่ค่อยรู้จักอาหารจากสวีเดนเลย มีจานไหนที่อยากแนะนํา
Köttbullar Med Potatis (เชิตบุลลาร เมด โปตาติส) หรือลูกชิ้นเสิรฟพรอม
กับมันฝรั่ง ผมชอบมาก ลองกินอาหารชนิดนี้ไดที่อีเกียครับ 

ตอนแข่งขันในรายการ มีช่วงไหนไหมที่ฟลิลิปส์รู้สึกว่าไม่อยากทํา
มชีวงหน่ึงท่ีพ่ีลกูเกดใหเราขายผลติภณัฑเกาอี ้แลวเขาอยากใหเราขายเปน
แนวพริตตี้ ซึ่งเราก็...รูวาจะทําอยางไร แตไมคอยอยากทํา พี่เขาใจใชไหม 
(หัวเราะ) เออ เราเปนผูชายวะ แตตอนนีเ้ราตองเปนผูหญิง (ทมีงานรายการ
อธิบายเสริมวา ผูแขงขันแตละคนตองตีโจทยเองวาจะเปนพริตตี้ขายเกาอี้
อยางไร แตผูแขงขนัคิดวาพรติตีต้องเปนผูหญิง ทีจ่รงิผูชายก็ทาํได เหมอืนที่
แมนกับอติลาเคยยืนแนะนําสินคา Jo Malone) อันน้ันเรียกวาพริตต้ีเหรอ 
จริงเหรอ โอ แปลวา เราเคยทําดวย (หัวเราะ) 

เวลาอยู่ที่บ้านเรียกตัวเองว่า ‘น้อง’ หรือเปล่า
เราถูกเลี้ยงมาแบบนี้ ชวงที่อยูกับคนไทย ก็พูดภาษาไทย แตชีวิตสวนใหญ
ของนอง 80% พูดภาษาสวีเดน แมแมจะพูดภาษาไทยหรือสวีเดนกับนอง 
แตนองก็ตอบกลับเปนภาษาสวีเดนตลอด เพราะชวงน้ันนองคิดวาเราใช
ชีวิตที่สวีเดน เรียนที่สวีเดน เรียนภาษาของที่นั่น ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน 
เราไดคะแนนจาก 3 ภาษาน้ี เราไมไดคะแนนจากภาษาไทย เราคดิแบบน้ัน
มาทั้งชีวิต แลวก็กลายเปนสิ่งหนึ่งที่นองพลาด (หัวเราะ) เพราะตอนนี้นอง
ตองใชภาษาไทย ซึ่งนองมีสําเนียงนิดหนอย 

ตอนนี้ชีวิตมันแปลกไปไหมที่ต้องมานั่งตอบคําถามสื่อบ่อยๆ 
สําหรับนอง การสัมภาษณเหมือนเปนการคุยกนัแลวกไ็ดรูจัก เหมือนคุยกบั
เพื่อนครับ เปนสโลวไลฟ

ฟลิลิปส์หนีสโลว์ไลฟม์าจากสวีเดนไม่ใช่เหรอ
ใช แตถาเปนวิธีคุยกัน เหมือนเปนการสื่อสารระหวางกันก็ไมตองรีบคุย

ฟลิลิปส์ดูเป็นคนพลังเยอะ ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา ดูมีความสุข
ใชครับ สําหรับนอง ทุกครั้งที่อยูในกองถาย นองจะมีความสุขมาก มีพลัง 
ยิ่งวันไหนมีถายทําเยอะ ยิ่งมีพลัง
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สว่นสงู 190 เซนตเิมตร บวกกบัใบหนา้ชวนมอง
ท่ีมีส่วนผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตก 
ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ชายหนุ่มคนหนึ่ง
กลายเป็นจุดรวมความสนใจในทุกครั้งท่ี
ปรากฏตัว อย่างไรก็ตามชีวิตของผู้ชายวัย 
26 ปีคนนี้ ไม่ได้น่าสนใจเพียงเพราะรูปที่เป็น
ทรัพย์เท่านั้น แต่บริบทอันหลากหลายของ
เส้นทางชีวติท่ีปะปนระหวา่งเดนมาร์ก-กรงุเทพฯ 
ก็ทําให้แมนพร้อมเรียนรู้ชีวิตในสถานการณ์
ตา่งๆ รวมถงึการกา้วเขา้สูว่งการบนัเทิงเกนิ
กว่าครึ่งตัวแล้วในวันน้ี แม้จะไม่ใช่สิ่งที่สนใจ
มาแต่ดั้งแต่เดิมก็ตาม

คุณเป็นลูกครึ่งเดนมาร์ก
ใชครับ พอผมเปนคนเดนมารก ชวงเด็กผมโตที่เมืองไทย 
เรียนโรงเรียนรัฐบาล แตยายไปเรียนที่เดนมารกตอนอายุ 
15 ผมอยูเดนมารก 5 ป เปนชวงเวลาที่ไดประสบการณ
หลายอยาง เพราะอยูคนเดียว ใชชีวิตดวยตัวเอง ผมกลับ
เมืองไทยตอนอายุ 20 แลวมาเรียนดานบริหารโรงแรมที่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ตอนแรกคิดวาชอบ
ดานน้ีนะครบั แตพอไปฝกงานก็คดิวาไมนาจะชอบแลวละ 
(หัวเราะ) ตอนน้ันผมฝกงานในหองอาหาร ทํางานตั้งแต
วันจนัทรถึงเสาร เจด็โมงเชาถึงหาโมงเย็น ก็คดิวาผมอาจจะ
ฝนผิดอยาง (หัวเราะ)”

 
ภาพที่ฝันไว้เป็นอย่างไร
อยูในโรงแรมสวยๆ นอนจบิคอ็กเทลรมิหาดสบายๆ มสีปา
ใหเขา มสีระวายน้ํา อนัน้ันคงตองเปน GM กอน แตตอนน้ี
รูแลววาการทํางานจริงมันเปนอีกอารมณหน่ึง หรือจริงๆ 
ผมอาจจะยังไปไมถึงฝนก็ได อาจจะตองอีกสัก 20-30 ป

 
เล่าถงึตอนเขา้วงการครัง้แรกใหฟ้งัหนอ่ย คณุไมไ่ด้
เป็นฝ่ายเดินเข้าใสว่งการ เหมอืนคนทีอ่ยากเป็นดารา
ส่วนหนึ่งในยุคนี้เขาทํากันใช่ไหม
ผมไปเดินจตุจักร กําลังเลือกรองเทาอยู ก็มีโมเดลลิ่งมา
ยืนรออยูหนาราน ถามผมวาสนใจเดนิแบบไหม มคีาขนม
ใหนิดหนอย 4,000-5,000 บาท ดวยความท่ีตอนอยู
เดนมารกผมทํางานพิเศษหาคาขนมอยูแลว พอกลับมา
ไทยก็ยังอยากที่จะมีงานอยู แตที่นี่ไมคอยอํานวยที่เราจะ
ไปทํางานตามซูเปอรมารเก็ตเหมือนที่ตางประเทศ คิดวา
งานนี้อาจจะเปนโอกาสดี ก็เลยลองไปทําดู แรกๆ ก็เดิน
มึนๆ ตาลอยๆ

 AGE: 26
 TEAM: 
 PEACH

 NATIONALITY: 
 THAI-DANISH
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ในฐานะที่คุณคลุกคลีมาแล้วทั้งเดนมาร์กและไทย
คุณมองเรื่องความเท่าเทียมทางเพศระหว่างสอง
สังคมนี้อย่างไร
มีความแตกตางนะครับ ที่โนนเขาเปดโอกาสใหผูหญิงแสดง
ความสามารถไดมากกวา แตผมวาในโลกของผูชายก็ไมรูวา
ทําไมถึงตองกดผูหญิงอยูหนอยๆ บางทีอาจไมรูตัวดวยซํ้า 
ผมวามันอยูในสัญชาตญาณของผูชายที่อยากจะเปนผูนํา 
แตผมวาผูหญิงเดีย๋วนีเ้กงมาก ไมมอีะไรแพผูชายเลย ผูหญงิ
มีความเขาใจ ออนโยน ละเอียด

 
แลว้เรือ่งความหลากหลายทางเพศละ่ ระหวา่งเดนมารก์
กับไทยที่คุณเห็นเป็นอย่างไร
ผมวาเมืองไทยนาจะยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศ
มากกวาที่เดนมารกนะ หรือวาที่โนนอาจจะมีไมเยอะเทาที่นี่ 
คนเขาอาจจะนอย แตวาที่โนนเขาก็คอนขางเปดเผยกันพอ
สมควรนะครับ เขาจูบกันในท่ีสาธารณะ เมืองไทยก็มีเยอะ 
แตไมรูทําไมเรามัวแตตอตานมัน ทําไมเราถึงไมยอมรับมัน
และทําใหมันเปนเรื่องธรรมชาติ ทั้งที่มันคือเรื่องธรรมชาติ

 
เดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่มีดัชนีความสุขสูงที่สุด
ในโลก มีวิถีสร้างสุขแบบ ‘ฮุกกะ’ (Hygge) ที่ดังไป
ทั่วโลก คุณรู้จักปรัชญานี้ใช่ไหม
รูจักครับ จริงๆ มีหนังสืออยูเหมือนกัน เพ่ือนซื้อมาใหอาน 
แตใช คนที่นั่นเขาใชคําวาฮุกกะกันบอย

 
แล้ว ‘ฮุกกะ’ ของคุณเป็นอย่างไร
ฮุกกะอยูในทุกอยางครับ ฮุกกะของผม จะนึกถึงรถแคมปง
ของพอ ตอนผมเรยีนทีเ่ดนมารกก็อยูโรงเรยีนประจาํ สวนพอ
จะอยูในรถแคมปงที่มีเต็นท ตั้งอยูในสวนกลางธรรมชาติ 
บางทีไปเยี่ยมพอวันเสาร-อาทิตย เขาก็จะทําบารบีคิวใหกิน 
เราก็จะน่ังดูหนังกันในรถแคมปงเล็กๆ ขางนอกมันหนาว
แตขางในมนัอุน จดุเทยีน นัง่ดหูนงั กินกาแฟ คกุก้ี น่ีคอืฮกุกะ 
เหมือนเราสรางความอบอุนจากอะไรเล็กๆ นอยๆ ไมตองหรู
แตดูอบอุน

 
แล้วเมืองไทยล่ะ คุณมีช่วงเวลาฮุกกะบ้างหรือเปล่า
ที่นี่ฮุกกะก็อยูในหลายอยางนะ ผมชอบความเรียบงายของ
เมืองไทย ความพอเพียงของคนบางคน อยางแมคาในตลาด 
ซึ่งอาจทํางานไดเงินไมเยอะมากเทาไร แตเขาก็อารมณดี 
ยิ้มใหเรา หัวเราะ มันมีเสนห เปนความอบอุนที่สัมผัสได 

ผู้ช่วยช่างภาพ ณภัทร ศิริสินชุติเดช
ช่างแต่งหน้า บุศย์รินทร์ หวังวิศาล
ช่างทําผม หฤษฏ์ ปัญญาอ้าย
เสื้อผ้า Leisure Project Store, P.MITH
สถานที่ Sonder Living Thailand

 
มีงานแสดงด้วยใช่ไหม แต่ดูเหมือนแรกๆ คุณจะ
ไม่ค่อยชอบงานแสดงหรือเปล่า 
กอนหนาน้ีผมไมชอบ เพราะมันเหมือนเราตองพยายาม
พรีเซนตตัวเอง เราตองพยายามหลอ พยายามเปนอะไร
ที่คนอื่นพยายามใหเราเปน  แตพอผมเรียนการแสดงกับ
ครรูม ผมเขาใจมากข้ึน ท่ีผานมาผมทําพวกโฆษณาซึง่จะ
ตองเร็ว กระชับ บางทีตองทําทาแฮปป ทั้งท่ีไมไดรูสึก
อยางน้ันจริงๆ แตพอไดมาเรียน ก็ทําใหเรารูสึกมากขึ้น 
เริ่มเลนบทบาทยาวๆ ได

 
คณุบอกวา่งานในวงการไมใ่ชเ่รือ่งทีส่นใจมาแต่แรก 
พอมาเรียนการโรงแรมก็อาจจะไม่ค่อยตรงฝันแล้ว
ในตอนนี ้ถา้อยา่งนัน้ฝันของคณุตอนเดก็ๆ คืออะไร
อยากเปนนักฟุตบอลครับ เลนฟุตบอลมาตั้งแต 8 ขวบ 
แตพออายุ 13-14 ก็เริม่อยากทําอยางอ่ืน แลวฟุตบอลใน
เมอืงไทยตอนน้ันมนัยังไมบมูมากเหมอืนตอนน้ีดวย ก็เลย
ไมรูวาจะไปตอทางนียั้งไง เสยีดายเหมอืนกัน ไวชวิีตหนา 
มันตองมีสักชีวิตหนึ่ง (หัวเราะ)

ไปๆ มาๆ เหมือนชีวิตคุณจะจัดสรรให้คุณต้องเข้า
สู่วงการบันเทิงจนได้
ผมเริ่มเปนนายแบบต้ังแตอายุ 20 แตงานก็ไมไดเยอะ
มากมายนะครับ จริงๆ ผมไมชอบที่จะตองมาประกวด 
ตองมาแขงขันออกทีวี ทีแรกเกือบจะไมมาแลว ผมโทร.
หาอติลาคืนกอนที่จะไปออดิชัน อติลาบอกผมวาจะมา 
และบอกวาผมควรมา เลยคิดวาคงตองทําอะไรสักอยาง
กับชวีติแลวละ ไมงัน้ตองกลบัไปทาํงานโรงแรม (หัวเราะ) 

 
สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไม่คาดฝันที่ได้จากการแข่งขัน
ผมมาดวยความคิดคอนขางติดลบกับรายการ ผมคิดวา
ผมตองกลายเปนตวัตลกแนๆ  เราเคยเหน็การแขงขันของ
ซีซันที่แลวในอินสตาแกรมที่เขาดาๆ กัน ผมวามันโคตร
ไรสาระเลย จะมาทําอะไรอยางน้ีกันทําไมวะ ตอนท่ีผม
ตัดสินใจมา เหมือนเราพยายามเอาชนะสิ่งที่เราไมชอบ 
แตเราตองทําเพื่ออนาคต แตพอไดมาเจอเพื่อนๆ มาเจอ
เมนเทอรทั้ง 3 คน ทุกอยางมันลงตัวจริงๆ ผมไดเรียนรู 
ไดกาวขามสิ่งที่เรากลัว ก็เหมือนเราโตขึ้นอีกขั้น

คุณเป็นลูกครึ่งที่มีความเอเชีย แถมช่วงวัยรุ่นยัง
ไปโตที่เดนมาร์กอีกด้วย คุณเคยเจอสถานการณ์ที่
เข้าข่ายโดนกลั่นแกล้งบ้างไหม
ไมมีนะครับ อาจจะเปนเพราะผมเริ่มตัวใหญแลวดวย 
(หัวเราะ) ผมวาดวยความท่ีเราเปนคนไทยดวยมัง้ มคีวาม
ออนนอมถอมตน มันเลยอยูงาย ผมอาจจะอยูเปนก็ได 
ผมโตเมอืงไทยต้ังแตเดก็ เคยเรยีนโรงเรยีนรฐับาล มเีพ่ือน
เปนเด็กแวน เคยเปนทหารดวย เราก็อยูตรงนั้นมา เราก็
อยูได รูวาจะอยูอยางไร
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สว่นสูง 190 เซนติเมตร บวกกบัใบหนา้ชวนมอง
ที่มีส่วนผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตก 
ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ชายหนุ่มคนหนึ่ง
กลายเป็นจุดรวมความสนใจในทุกครั้งท่ี
ปรากฏตัว อย่างไรก็ตามชีวิตของผู้ชายวัย 
26 ปีคนนี้ ไม่ได้น่าสนใจเพียงเพราะรูปที่เป็น
ทรัพย์เท่านั้น แต่บริบทอันหลากหลายของ
เส้นทางชวิีตท่ีปะปนระหวา่งเดนมาร์ก-กรงุเทพฯ 
ก็ทําให้แมนพร้อมเรียนรู้ชีวิตในสถานการณ์
ตา่งๆ รวมถงึการกา้วเขา้สูว่งการบนัเทงิเกนิ
กว่าครึ่งตัวแล้วในวันนี้ แม้จะไม่ใช่สิ่งที่สนใจ
มาแต่ดั้งแต่เดิมก็ตาม

คุณเป็นลูกครึ่งเดนมาร์ก
ใชครับ พอผมเปนคนเดนมารก ชวงเด็กผมโตที่เมืองไทย 
เรียนโรงเรียนรัฐบาล แตยายไปเรียนที่เดนมารกตอนอายุ 
15 ผมอยูเดนมารก 5 ป เปนชวงเวลาที่ไดประสบการณ
หลายอยาง เพราะอยูคนเดียว ใชชีวิตดวยตัวเอง ผมกลับ
เมืองไทยตอนอายุ 20 แลวมาเรียนดานบริหารโรงแรมที่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ตอนแรกคิดวาชอบ
ดานน้ีนะครบั แตพอไปฝกงานก็คดิวาไมนาจะชอบแลวละ 
(หัวเราะ) ตอนน้ันผมฝกงานในหองอาหาร ทํางานตั้งแต
วันจนัทรถึงเสาร เจด็โมงเชาถึงหาโมงเย็น ก็คดิวาผมอาจจะ
ฝนผิดอยาง (หัวเราะ)”

 
ภาพที่ฝันไว้เป็นอย่างไร
อยูในโรงแรมสวยๆ นอนจบิคอ็กเทลรมิหาดสบายๆ มสีปา
ใหเขา มสีระวายน้ํา อนันัน้คงตองเปน GM กอน แตตอนน้ี
รูแลววาการทํางานจริงมันเปนอีกอารมณหน่ึง หรือจริงๆ 
ผมอาจจะยังไปไมถึงฝนก็ได อาจจะตองอีกสัก 20-30 ป

 
เลา่ถึงตอนเขา้วงการครัง้แรกใหฟ้งัหนอ่ย คณุไมไ่ด้
เป็นฝ่ายเดนิเขา้ใสว่งการ เหมอืนคนทีอ่ยากเป็นดารา
ส่วนหนึ่งในยุคนี้เขาทํากันใช่ไหม
ผมไปเดินจตุจักร กําลังเลือกรองเทาอยู ก็มีโมเดลลิ่งมา
ยืนรออยูหนาราน ถามผมวาสนใจเดนิแบบไหม มคีาขนม
ใหนิดหนอย 4,000-5,000 บาท ดวยความท่ีตอนอยู
เดนมารกผมทํางานพิเศษหาคาขนมอยูแลว พอกลับมา
ไทยก็ยังอยากที่จะมีงานอยู แตที่นี่ไมคอยอํานวยที่เราจะ
ไปทํางานตามซูเปอรมารเก็ตเหมือนที่ตางประเทศ คิดวา
งานนี้อาจจะเปนโอกาสดี ก็เลยลองไปทําดู แรกๆ ก็เดิน
มึนๆ ตาลอยๆ

 AGE: 26
 TEAM: 
 PEACH

 NATIONALITY: 
 THAI-DANISH
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ในฐานะที่คุณคลุกคลีมาแล้วทั้งเดนมาร์กและไทย
คุณมองเรื่องความเท่าเทียมทางเพศระหว่างสอง
สังคมนี้อย่างไร
มีความแตกตางนะครับ ที่โนนเขาเปดโอกาสใหผูหญิงแสดง
ความสามารถไดมากกวา แตผมวาในโลกของผูชายก็ไมรูวา
ทําไมถึงตองกดผูหญิงอยูหนอยๆ บางทีอาจไมรูตัวดวยซํ้า 
ผมวามันอยูในสัญชาตญาณของผูชายท่ีอยากจะเปนผูนํา 
แตผมวาผูหญิงเดีย๋วนีเ้กงมาก ไมมอีะไรแพผูชายเลย ผูหญิง
มีความเขาใจ ออนโยน ละเอียด

 
แลว้เร่ืองความหลากหลายทางเพศละ่ ระหวา่งเดนมารก์
กับไทยที่คุณเห็นเป็นอย่างไร
ผมวาเมืองไทยนาจะยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศ
มากกวาที่เดนมารกนะ หรือวาที่โนนอาจจะมีไมเยอะเทาที่นี่ 
คนเขาอาจจะนอย แตวาที่โนนเขาก็คอนขางเปดเผยกันพอ
สมควรนะครับ เขาจูบกันในท่ีสาธารณะ เมืองไทยก็มีเยอะ 
แตไมรูทําไมเรามัวแตตอตานมัน ทําไมเราถึงไมยอมรับมัน
และทําใหมันเปนเรื่องธรรมชาติ ทั้งที่มันคือเรื่องธรรมชาติ

 
เดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่มีดัชนีความสุขสูงที่สุด
ในโลก มีวิถีสร้างสุขแบบ ‘ฮุกกะ’ (Hygge) ที่ดังไป
ทั่วโลก คุณรู้จักปรัชญานี้ใช่ไหม
รูจักครับ จริงๆ มีหนังสืออยูเหมือนกัน เพ่ือนซื้อมาใหอาน 
แตใช คนที่นั่นเขาใชคําวาฮุกกะกันบอย

 
แล้ว ‘ฮุกกะ’ ของคุณเป็นอย่างไร
ฮุกกะอยูในทุกอยางครับ ฮุกกะของผม จะนึกถึงรถแคมปง
ของพอ ตอนผมเรยีนท่ีเดนมารกก็อยูโรงเรยีนประจาํ สวนพอ
จะอยูในรถแคมปงที่มีเต็นท ตั้งอยูในสวนกลางธรรมชาติ 
บางทีไปเยี่ยมพอวันเสาร-อาทิตย เขาก็จะทําบารบีคิวใหกิน 
เราก็จะน่ังดูหนังกันในรถแคมปงเล็กๆ ขางนอกมันหนาว
แตขางในมนัอุน จดุเทยีน นัง่ดหูนงั กินกาแฟ คุกก้ี น่ีคอืฮกุกะ 
เหมือนเราสรางความอบอุนจากอะไรเล็กๆ นอยๆ ไมตองหรู
แตดูอบอุน

 
แล้วเมืองไทยล่ะ คุณมีช่วงเวลาฮุกกะบ้างหรือเปล่า
ที่นี่ฮุกกะก็อยูในหลายอยางนะ ผมชอบความเรียบงายของ
เมืองไทย ความพอเพียงของคนบางคน อยางแมคาในตลาด 
ซึ่งอาจทํางานไดเงินไมเยอะมากเทาไร แตเขาก็อารมณดี 
ยิ้มใหเรา หัวเราะ มันมีเสนห เปนความอบอุนที่สัมผัสได 

ผู้ช่วยช่างภาพ ณภัทร ศิริสินชุติเดช
ช่างแต่งหน้า บุศย์รินทร์ หวังวิศาล
ช่างทําผม หฤษฏ์ ปัญญาอ้าย
เสื้อผ้า Leisure Project Store, P.MITH
สถานที่ Sonder Living Thailand

 
มีงานแสดงด้วยใช่ไหม แต่ดูเหมือนแรกๆ คุณจะ
ไม่ค่อยชอบงานแสดงหรือเปล่า 
กอนหนาน้ีผมไมชอบ เพราะมันเหมือนเราตองพยายาม
พรีเซนตตัวเอง เราตองพยายามหลอ พยายามเปนอะไร
ที่คนอื่นพยายามใหเราเปน  แตพอผมเรียนการแสดงกับ
ครรูม ผมเขาใจมากข้ึน ท่ีผานมาผมทาํพวกโฆษณาซึง่จะ
ตองเร็ว กระชับ บางทีตองทําทาแฮปป ทั้งท่ีไมไดรูสึก
อยางน้ันจริงๆ แตพอไดมาเรียน ก็ทําใหเรารูสึกมากขึ้น 
เริ่มเลนบทบาทยาวๆ ได

 
คณุบอกวา่งานในวงการไมใ่ชเ่รือ่งทีส่นใจมาแตแ่รก 
พอมาเรียนการโรงแรมก็อาจจะไม่ค่อยตรงฝันแล้ว
ในตอนนี ้ถา้อยา่งนัน้ฝันของคณุตอนเดก็ๆ คอือะไร
อยากเปนนักฟุตบอลครับ เลนฟุตบอลมาตั้งแต 8 ขวบ 
แตพออายุ 13-14 ก็เริม่อยากทําอยางอืน่ แลวฟุตบอลใน
เมอืงไทยตอนนัน้มนัยังไมบมูมากเหมอืนตอนนีด้วย ก็เลย
ไมรูวาจะไปตอทางนียั้งไง เสยีดายเหมอืนกัน ไวชวิีตหนา 
มันตองมีสักชีวิตหนึ่ง (หัวเราะ)

ไปๆ มาๆ เหมือนชีวิตคุณจะจัดสรรให้คุณต้องเข้า
สู่วงการบันเทิงจนได้
ผมเริ่มเปนนายแบบต้ังแตอายุ 20 แตงานก็ไมไดเยอะ
มากมายนะครับ จริงๆ ผมไมชอบที่จะตองมาประกวด 
ตองมาแขงขันออกทีวี ทีแรกเกือบจะไมมาแลว ผมโทร.
หาอติลาคืนกอนที่จะไปออดิชัน อติลาบอกผมวาจะมา 
และบอกวาผมควรมา เลยคิดวาคงตองทําอะไรสักอยาง
กับชวีติแลวละ ไมงัน้ตองกลบัไปทาํงานโรงแรม (หัวเราะ) 

 
สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไม่คาดฝันที่ได้จากการแข่งขัน
ผมมาดวยความคิดคอนขางติดลบกับรายการ ผมคิดวา
ผมตองกลายเปนตวัตลกแนๆ  เราเคยเหน็การแขงขันของ
ซีซันท่ีแลวในอินสตาแกรมที่เขาดาๆ กัน ผมวามันโคตร
ไรสาระเลย จะมาทําอะไรอยางน้ีกันทําไมวะ ตอนท่ีผม
ตัดสินใจมา เหมือนเราพยายามเอาชนะสิ่งที่เราไมชอบ 
แตเราตองทําเพื่ออนาคต แตพอไดมาเจอเพื่อนๆ มาเจอ
เมนเทอรทั้ง 3 คน ทุกอยางมันลงตัวจริงๆ ผมไดเรียนรู 
ไดกาวขามสิ่งที่เรากลัว ก็เหมือนเราโตขึ้นอีกขั้น

คุณเป็นลูกครึ่งที่มีความเอเชีย แถมช่วงวัยรุ่นยัง
ไปโตที่เดนมาร์กอีกด้วย คุณเคยเจอสถานการณ์ที่
เข้าข่ายโดนกลั่นแกล้งบ้างไหม
ไมมีนะครับ อาจจะเปนเพราะผมเริ่มตัวใหญแลวดวย 
(หัวเราะ) ผมวาดวยความท่ีเราเปนคนไทยดวยมัง้ มคีวาม
ออนนอมถอมตน มันเลยอยูงาย ผมอาจจะอยูเปนก็ได 
ผมโตเมอืงไทยต้ังแตเดก็ เคยเรยีนโรงเรยีนรฐับาล มเีพ่ือน
เปนเด็กแวน เคยเปนทหารดวย เราก็อยูตรงนั้นมา เราก็
อยูได รูวาจะอยูอยางไร
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LIFESTYLE
IT’S ALL ABOUT LIVING YOUR LIFE TO THE FULLEST 
เตรียมพร้อมชมนิทรรศการใหม่ ‘ถอดรหัสไทย‘ ของมิวเซียมสยาม ที่มาพร้อมกับรูปโฉมใหม่เช่นกัน
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THAINESS 
DECODING
‘ถอดรหัสไทย’ นิทรรศการใหม่ของมิวเซียมสยาม
ที่มาพร้อมกับหมุดคณะราษฎรที่สาบสูญ

EVENT
เรื่องและภาพ อรัณย์ หนองพล

30 THESTANDARD.CO

ขึ้นชื่อว่าพิพิธภัณฑ์แล้ว คนไทยส่วนใหญ่คงนั่งหาว พร้อมทั้งเชื่อไว้ก่อนว่าน่าเบื่อ ก่อนจะก้าวเท้าเดินเข้าไปด้วยซ�า้ แต่ ‘มิวเซียมสยาม’ ขึ้นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์
ที่มีแฟนๆ จ�านวนหนึ่งชื่นชอบในแง่ของการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนุก และมีอะไรต่อมิอะไรให้ผู้ชมได้ซึมซับความรู้แบบมีส่วนร่วมไปกับเรื่องราวพร้อมๆ กันได้
 หลังผ่านการศึกษาวิจัยข้อมูลมากว่า 4 ปี รวมถึงปิดสถานที่เพ่ือปรับปรุงและติดตั้งงานแสดงช้ินใหม่อีกกว่าปีคร่ึง มิวเซียมสยามและนิทรรศการถาวร 
เรื่องใหม่ก็พร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมแล้วในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ก�าลังจะมาถึงนี้
 แต่ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ THE STANDARD มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมส่วนหนึ่งของนิทรรศการใหม่แกะกล่องนี้ก่อนใคร บอกได้ว่าเต็มไปด้วย
ความหวือหวา น่าขบคิด และร่วมสมัยกว่าเดิม เป็นภาพใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และอยากให้คุณได้ไปเยี่ยมเยือนสักครั้ง
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ไขรหัส ถอดความลับความเป็นไทย
อย่าเพิ่งเอียนกับเรื่องราวการสร้างชาติ ความเป็นไทย  
หรือการสืบรากชาติพันธุ์
 เพราะนิทรรศการครั้งน้ีค่อนข้างคล้ายคลึงกับ
นทิรรศการก่อนหน้าท่ีชือ่ ‘เรยีงความประเทศไทย’ ท่ีจดั
แสดงมากว่า 8 ปี แต่ครั้งน้ีมิวเซียมสยามได้สรุปย่อ 
และเพ่ิมเติมประเด็นท่ีน่าสนใจเข้ามาให้ร่วมสมัย 
มากขึ้น เกี่ยวกับเรื่อง ‘ถอดรหัสไทย’ ประกอบด้วยห้อง
นิทรรศการจ�านวน 14 ห้อง ที่จะพาคุณเข้าไปรับรู้ถึง
กระบวนการสร้างชาติ และความเป็นไทย พร้อมชวน
คุณตั้งค�าถามกับเรื่องราวเหล่านั้นในทุกแง่ ตั้งแต่ชาติ 
การศกึษา อาหาร ศลิปะ และอืน่ๆ อกีมากมาย โดยเลอืก
วิธีการน�าเสนอท่ีทันสมยัข้ึน ให้คณุได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง
กับทุกสิ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้มากขึ้น
 โดยการเปิดตวัส่วนหนึง่ของ ‘ถอดรหสัไทย’ ครัง้นี้ 
มวิเซยีมสยามเปิดให้เราได้เข้าไปสมัผสับรรยากาศใหม่ๆ 
ใน 6 ห้อง ที่มีคาแรกเตอร์โดดเด่นและน่าสนใจที่สุด

ห้อง 2

ห้องหมายเลข 1: ไทยหรือเปล่า
เมือ่เริม่ต้นเดนิเข้าไปในนิทรรศการห้องแรก เราจะพบกับ
หุ่นตัง้โชว์หมนุอวดเรอืนร่างในชดุสดี�าสดุเซก็ซี ่พร้อมท้ัง
สวมชฎาไว้บนศีรษะ แค่เปิดตัว เราก็สัมผัสได้ถึงความ
น่าสนใจในระดับพีกและค่อนข้างส่งผลกระทบต่อ 
ความคดิ สามารถเรยีกร้องความน่าสนใจได้ในระดับหนึง่ 
กับการหยิบยกเอาประเด็นการสวมชฎาข้ึนเวทีของ
ศิลปินสาวเลดี้ กาก้า (Lady Gaga) เมื่อครั้งมาทัวร์
คอนเสิร์ตที่เมืองไทยเมื่อ 5 ปีก่อน มาเป็นเรื่องราวหลัก
ของห้องล�าดับแรกนี้
 นอกจากนี้ยังมีข้อความอีกมากมายท่ีท้ิงเรื่องราว
ไว้ท่ัวบริเวณห้องสีด�าแสงทะมึนน้ี เพ่ือให้คุณได้ตั้ง
ค�าถามว่า ‘หุ่นน้ีมคีวามเป็นไทยหรอืเปล่า’ ‘ความเป็นไทย
วัดกันตรงไหน’ ซึ่งค�าตอบก็แล้วแต่วิจารณญาณและ
ทัศนคติของผู้ชมแต่ละคน

ห้องหมายเลข 2: ไทยแปลไทย
คุณจะได้ท�าตัวเป็นนางร้ายในละครหลังข่าว ท่ีก�าลัง
ตามหามรดกลับของเจ้าคุณปู ่ซึ่งแอบซ่อนไว้ในตู ้  
เพราะห้องที่สองน้ีเต็มไปด้วยล้ินชักจ�านวนมากท่ีแอบ
ซ่อนเรื่องราวความเป็นไทยต่างๆ เอาไว้ พร้อมทั้ง 
น�าเสนอประเด็นว่าด้วยเรื่องของความเป็นไทยท่ีถูก
สร้างข้ึน เปลี่ยนแปลง และหมดอายุไปในแต่ละช่วง
เวลา ทัง้ของเล่น ภาพยนตร์ไทย รูปแบบศิลปะของ
พระพุทธรูป ธงชาติ รอคอยให้คุณมารื้อค้น เปิดลิ้นชัก
ความคิดกันอย่างสนุกสนาน
 ส่วนความ ‘พีก’ ที่สุดของห้องเบอร์สองนี้ เราจะ 
ได้เห็น ‘หมุดคณะราษฎร’ ในต�านานที่หายสาบสูญกัน
แบบเต็มตาอย่างแน่นอน ซึ่งทางมิวเซียมสยามยังขอ
อบุไว้ก่อนว่าจะมาในรปูแบบไหน (อาจจะมาในรูปแบบ
มอ็กอพัเสมอืนจรงิ เอ๊ะ! หรอืจะมขีองจรงิอยูท่ี่น่ีกันนะ?) 
คงต้องรอตอนเปิดเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่ง

ห้อง 1
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FYI
ห้องหมายเลข 3: ไทยตั้งแต่เกิด
‘ความเป็นไทย’ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในประเด็นทาง
สังคมต่างๆ ตั้งแต่เรื่อง 3 สถาบันหลัก ชาตินิยม  
การท่องเที่ยว การค้าขาย วัฒนธรรม และอื่นๆ อีก
มากมาย ห้องล�าดบัท่ี 3 จะเป็นผูไ้ขความกระจ่างในเรือ่ง 
‘การสร้างชาติ’ และความเป็นไปของ ‘ความเป็นไทย’  
ในแต่ละยุคสมัย ผ่านผู้เล่าเรื่องและ ‘สิ่งของ’ ต่างๆ 
ที่จะถูกยกขึ้นมาจากแผ่นไม้ขนาดใหญ่ตรงหน้าคุณ 
เรยีกได้ว่าห้องนีเ้ป็นไฮไลต์ทีเ่ก๋ทีส่ดุของนิทรรศการครัง้น้ี
 ความน่าสนใจอยู่ตรงที่คุณจะได้พบกับการใช้
เทคโนโลยีไฮดรอลิก โมดูล (Hydraulic Module) ซึ่ง
เป็นครั้งแรกในแวดวงพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยที่ใช้
เทคโนโลยีล�้าสมัยน้ีมาน�าเสนอ สร้างความน่าตื่นตา 
ตื่นใจ ท�าให้ 15 นาที ท่ีอยู่ในห้องนี้มีแต่ความสนุก 
อันน่าประทับใจ แอบบอกว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะมาก
ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ ยุคล่าอาณานคิม จอมพล ป.  
พิบลูสงคราม จนถึงโมเดลพระบรมโกศของรัชกาลท่ี 9  
ส่วนของป๊อปคัลเจอร์ ก็มีตั้งแต่การก�าเนิดผัดไทย  
การไหว้ เรือ่ยมาจนถึงยุคฟองสบูแ่ตก แคมเปญ Amazing 
Thailand และมแีม้กระท่ัง พ่ีปุย๋-ภรณ์ทิพย์ นาคหริญักนก

ห้องหมายเลข 11: ไทยดีโคตร
‘ความเป็นไทยคือการรับมา ปรับเปลี่ยน และปรับใช้’ 
ประเด็นน้ีมิวเซียมสยามเลือกน�าเสนอเรื่องราวผ่าน
พัฒนาการของศิลปะไทยในยุคสมัยต่างๆ ผ่านแก้วใส
อะครลิกิทีม่ภีาพร่างของเจดย์ีและพระปรางค์ในศลิปะ
แต่ละยุคตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา เรื่อยมาจนถึงศิลปะใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยลูกเล่นในห้องนี้ก็เรียกว่า 
เรยีบง่าย แต่ได้มาก ด้วยการให้คณุชมววัิฒนาการทาง
ศลิปะได้ด้วยมอืของคณุเอง โดยการโยกแผ่นอะครลิกิใส
ไปมา เพ่ือเปรยีบเทียบรปูแบบศลิปะต่างๆ ได้อย่างชดัเจน

• มิวเซียมสยามเปิดให้บริการมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยอยู่คู่ถนน
สนามไชย และคนกรงุเทพฯ มากวา่ 
9 ปี หลังจากนิทรรศการเรื่องเดิม 
‘เรียงความประเทศไทย’ จัดแสดง
มานานราว 8 ปี และปิดปรับปรุง 
นทิรรศการ ‘ถอดรหสัไทย’ นบัเป็น
ครัง้แรกท่ีมวิเซยีมสยามปรบัเปลีย่น 
และน�าเสนอนิทรรศการถาวรเร่ืองใหม ่
• ไฮดรอลิก โมดูล (Hydraulic 
Module) คือเทคโนโลยีที่น�าระบบ
ไฮดรอลิกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
ส่วนจัดแสดง โดยใช้แรงดันใน 
การยกหรือเคลื่อนไหววัตถุ ซึ่ง
สอดคล้องกับระบบและระยะเวลา
ของการเล่าเรื่องที่ พิพิธภัณฑ์
ออกแบบไว้
• ป้ายเล่าเร่ืองราวในนิทรรศการ
ใหม่นี้ ออกแบบมาเพ่ือคนทุกวัย 
โดยค�านงึถงึผูส้งูวยัเป็นหลกั ดว้ย
ตวัอกัษรท่ีใหญแ่ละอยูร่ะดบัสายตา 
คุณปู่คุณย่าไม่ต้องก้มๆ เงยๆ

 อีกท้ังในห้องน้ียังมีการเล่าเรื่องวิวัฒนาการของ 
ตัวอักษรไทย ชุดไทย และรถตุ๊กตุ๊กไทยอีกด้วย

ห้องหมายเลข 10: ไทยชิม
ถ้าพูดถึงความเป็นไทย เรือ่งราวง่ายๆ ท่ีคุณเองก็พอจะ
เข้าใจ และสามารถหยิบยกไปพูดให้คนชาติอ่ืนๆ ฟังได้ 
ก็คงเป็นเรือ่ง ‘อาหารไทย’ โดยห้องไทยชมิน้ีเตม็ไปด้วย 
เมนูต่างๆ ที่ไท้ยไทย ตั้งแต่ต้มย�ากุ้ง มัสมั่น ไก่ย่าง  
หรือแม้แต่ไข่เจียวไทย โดยให้ข้อมูลในรูปแบบที่เก๋ไก๋ 
ซึ่งคุณจะต้องหยิบจานเปล่าบนชั้นมาวางลงบนช่อง 
ที่ก�าหนดให้ ก่อนท่ีระบบจะแสดงภาพความงามของ
เมนูและเรื่องราวออกมา
 ที่ส�าคัญห้องนี้ยังมีความสนุกให้คุณได้ประลอง
ความรู้ความเข้าใจ ผ่านค�าถามง่ายๆ ที่ชวนให้ขบคิด 
เช่น ไก่ย่างท่ีเรากินน้ัน ท�าไมบ้างก็เรียกไก่ปิ้ง บ้างก็
เรยีกไก่ย่าง หรอืท�าไมปลากรมิไข่เต่าไม่มส่ีวนประกอบ
ของเน้ือสัตว์ เราไม่ขอตอบ แต่เก็บเอาไว้ให้คุณได้ไป
หาค�าตอบกันเอาเอง
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ห้องหมายเลข 9: ไทยวิทยา
ห้องสุดท้ายท่ีเราได้เข้าชม บอกได้เลยว่าเป็นห้องที ่
กล้าเล่าและประเด็นดีอย่างน่าชื่นชม ว่าด้วยเร่ืองของ
พัฒนาการทางการศึกษาไทย ห้องนี้จัดแสดงเรื่องของ
การศึกษาไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 อันเป็นยุคชาตินิยม 
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันท่ีเป็นการศึกษาไทยยุคพอเพียง 
เห็นภาพชัดแจ้งด้วยโต๊ะนักเรียนหลากรุ่น แบบเรียน 
สมุดจด รวมถึงมีชุดนักเรียนให้คุณได้เปลี่ยนตัวเอง
กลับไปสู่วัยประถมหรือมัธยมด้วย
 ที่เราบอกว่าประเด็นดีและกล้าเล่า ก็เพราะห้องนี้
เล่าเรื่องการสร้างรัฐ ประเด็นเรื่อง ‘ชาตินิยม’ ผ่านการ
ศึกษาไทย ซึ่งท�าได้อย่างแยบยลและเข้มข้น จนเผลอ 
นกึถึงสมยัเรยีนทีเ่ราไม่เคยได้สงัเกตเร่ืองราวเหล่าน้ีเลย 
เรารอคอยให้คุณมาตีความเรื่องราวด้วยตนเอง

 นี่เป็นเพียงน�้าจิ้มใน 6 ห้อง จากทั้งหมด 14 ห้อง 
จดัแสดงของนิทรรศการถอดรหัสไทย นิทรรศการถาวร
ชุดใหม่จากทางมิวเซียมสยาม โดยอีก 8 ห้องท่ีเหลือ 
มวิเซียมสยามได้เกริน่อย่างคร่าวๆ ว่าจะเป็นการจดัแสดง
วัตถุมากหน่อย แต่ทีมงานยืนยันว่าเป็นการจัดแสดง 
ที่หวือหวาพอๆ กับ 6 ห้องแรกน้ีอย่างแน่นอน ท้ังยัง
ออกแบบให้ผูช้มได้มส่ีวนร่วมกับทุกจดุในนทิรรศการนี้
อย่างมากที่สุด
 ถอดรหสัไทย นทิรรศการถาวรชิ้นใหม่ คือเรื่องราว
ที่มิวเซียมสยามต้องการสื่อสารให้คุณได้เข้ามาตั้ง
ค�าถาม ตคีวามเรือ่งราว และประเด็นของความเป็นไทย
ให้กระจ่างย่ิงขึ้น พกทัศนคติและวิจารณญาณมา 
ให้พร้อม โดยจะเปิดให้บรกิารอย่างสมบรูณ์เต็มรปูแบบ
ในวันที่ 2 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ 
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FYI
ห้องหมายเลข 3: ไทยตั้งแต่เกิด
‘ความเป็นไทย’ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในประเด็นทาง
สังคมต่างๆ ตั้งแต่เรื่อง 3 สถาบันหลัก ชาตินิยม  
การท่องเที่ยว การค้าขาย วัฒนธรรม และอื่นๆ อีก
มากมาย ห้องล�าดบัที ่3 จะเป็นผูไ้ขความกระจ่างในเรือ่ง 
‘การสร้างชาติ’ และความเป็นไปของ ‘ความเป็นไทย’  
ในแต่ละยุคสมัย ผ่านผู้เล่าเรื่องและ ‘สิ่งของ’ ต่างๆ 
ที่จะถูกยกขึ้นมาจากแผ่นไม้ขนาดใหญ่ตรงหน้าคุณ 
เรยีกได้ว่าห้องนีเ้ป็นไฮไลต์ท่ีเก๋ท่ีสดุของนิทรรศการครัง้น้ี
 ความน่าสนใจอยู่ตรงที่คุณจะได้พบกับการใช้
เทคโนโลยีไฮดรอลิก โมดูล (Hydraulic Module) ซึ่ง
เป็นครั้งแรกในแวดวงพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยท่ีใช้
เทคโนโลยีล�้าสมัยน้ีมาน�าเสนอ สร้างความน่าตื่นตา 
ตื่นใจ ท�าให้ 15 นาที ท่ีอยู่ในห้องนี้มีแต่ความสนุก 
อันน่าประทับใจ แอบบอกว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะมาก
ต้ังแต่ยุคประวติัศาสตร์ ยุคล่าอาณานคิม จอมพล ป.  
พิบลูสงคราม จนถึงโมเดลพระบรมโกศของรัชกาลท่ี 9  
ส่วนของป๊อปคัลเจอร์ ก็มีตั้งแต่การก�าเนิดผัดไทย  
การไหว้ เรือ่ยมาจนถึงยุคฟองสบูแ่ตก แคมเปญ Amazing 
Thailand และมแีม้กระทัง่ พ่ีปุย๋-ภรณ์ทิพย์ นาคหริญักนก

ห้องหมายเลข 11: ไทยดีโคตร
‘ความเป็นไทยคือการรับมา ปรับเปลี่ยน และปรับใช้’ 
ประเด็นน้ีมิวเซียมสยามเลือกน�าเสนอเรื่องราวผ่าน
พัฒนาการของศิลปะไทยในยุคสมัยต่างๆ ผ่านแก้วใส
อะครลิกิทีม่ภีาพร่างของเจดย์ีและพระปรางค์ในศลิปะ
แต่ละยุคตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา เรื่อยมาจนถึงศิลปะใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยลูกเล่นในห้องนี้ก็เรียกว่า 
เรยีบง่าย แต่ได้มาก ด้วยการให้คณุชมววัิฒนาการทาง
ศลิปะได้ด้วยมอืของคณุเอง โดยการโยกแผ่นอะครลิกิใส
ไปมา เพ่ือเปรยีบเทียบรปูแบบศลิปะต่างๆ ได้อย่างชดัเจน

• มิวเซียมสยามเปิดให้บริการมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยอยู่คู่ถนน
สนามไชย และคนกรงุเทพฯ มากวา่ 
9 ปี หลังจากนิทรรศการเรื่องเดิม 
‘เรียงความประเทศไทย’ จัดแสดง
มานานราว 8 ปี และปิดปรับปรุง 
นทิรรศการ ‘ถอดรหสัไทย’ นบัเป็น
ครัง้แรกท่ีมวิเซยีมสยามปรบัเปลีย่น 
และน�าเสนอนิทรรศการถาวรเรือ่งใหม ่
• ไฮดรอลิก โมดูล (Hydraulic 
Module) คือเทคโนโลยีที่น�าระบบ
ไฮดรอลิกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
ส่วนจัดแสดง โดยใช้แรงดันใน 
การยกหรือเคลื่อนไหววัตถุ ซึ่ง
สอดคล้องกับระบบและระยะเวลา
ของการเล่าเรื่องที่ พิพิธภัณฑ์
ออกแบบไว้
• ป้ายเล่าเร่ืองราวในนิทรรศการ
ใหม่นี้ ออกแบบมาเพ่ือคนทุกวัย 
โดยค�านงึถงึผูส้งูวยัเป็นหลัก ด้วย
ตวัอกัษรท่ีใหญแ่ละอยูร่ะดบัสายตา 
คุณปู่คุณย่าไม่ต้องก้มๆ เงยๆ

 อีกท้ังในห้องนี้ยังมีการเล่าเรื่องวิวัฒนาการของ 
ตัวอักษรไทย ชุดไทย และรถตุ๊กตุ๊กไทยอีกด้วย

ห้องหมายเลข 10: ไทยชิม
ถ้าพูดถึงความเป็นไทย เรือ่งราวง่ายๆ ท่ีคณุเองก็พอจะ
เข้าใจ และสามารถหยิบยกไปพูดให้คนชาติอืน่ๆ ฟังได้ 
ก็คงเป็นเรือ่ง ‘อาหารไทย’ โดยห้องไทยชมิน้ีเตม็ไปด้วย 
เมนูต่างๆ ที่ไท้ยไทย ตั้งแต่ต้มย�ากุ้ง มัสมั่น ไก่ย่าง  
หรือแม้แต่ไข่เจียวไทย โดยให้ข้อมูลในรูปแบบที่เก๋ไก๋ 
ซึ่งคุณจะต้องหยิบจานเปล่าบนชั้นมาวางลงบนช่อง 
ที่ก�าหนดให้ ก่อนที่ระบบจะแสดงภาพความงามของ
เมนูและเรื่องราวออกมา
 ที่ส�าคัญห้องนี้ยังมีความสนุกให้คุณได้ประลอง
ความรู้ความเข้าใจ ผ่านค�าถามง่ายๆ ท่ีชวนให้ขบคิด 
เช่น ไก่ย่างท่ีเรากินน้ัน ท�าไมบ้างก็เรียกไก่ปิ้ง บ้างก็
เรยีกไก่ย่าง หรอืท�าไมปลากรมิไข่เต่าไม่มส่ีวนประกอบ
ของเน้ือสัตว์ เราไม่ขอตอบ แต่เก็บเอาไว้ให้คุณได้ไป
หาค�าตอบกันเอาเอง
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BUSINESS TALE
เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

การเป็นทายาทที่มาสานต่อธุรกิจของครอบครัวย่อมมีความกดดันเป็นทุนเดิม ไม่ต่าง
จากความคิดของ แสงณรงค์ มนตริวัต เจ้าของร้านลูกไก่ทอง ทายาทรุน่ท่ี 2 จากรา้น
ไกท่อง ทีป่ระสบความส�าเรจ็อยา่งยาวนานมาตัง้แต่รุน่คณุแม ่เขาเปลีย่นความกดดันเป็น
ความตัง้ใจทีจ่ะพิสจูนต์วัเอง กอ่รา่งสรา้งร้านลกูไกท่องใหป้ระสบความส�าเรจ็ไดภ้ายใน
เวลา 8 ปี เกิดปรากฏการณ์ที่มีลูกค้ามายืนรอหน้าร้านจนชินตา
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เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

การเป็นทายาทที่มาสานต่อธุรกิจของครอบครัวย่อมมีความกดดันเป็นทุนเดิม ไม่ต่าง
จากความคิดของ แสงณรงค์ มนตริวัต เจ้าของร้านลูกไก่ทอง ทายาทรุ่นท่ี 2 จากรา้น
ไกท่อง ทีป่ระสบความส�าเรจ็อยา่งยาวนานมาตัง้แต่รุน่คณุแม ่เขาเปลีย่นความกดดันเป็น
ความตัง้ใจทีจ่ะพิสจูนต์วัเอง ก่อร่างสร้างร้านลกูไกท่องใหป้ระสบความส�าเรจ็ไดภ้ายใน
เวลา 8 ปี เกิดปรากฏการณ์ที่มีลูกค้ามายืนรอหน้าร้านจนชินตา
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เปิดร้านลูกไก่ทองครั้งแรก
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ขยายสาขาเพ่ิมเติม Lukkaithong Royal Cooking 
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เปิดร้าน Lukkaithong 
ที่ Chic Republic 

THE NEXT GENERATION
จุดเริ่มตนของรานนี้เกิดจากคุณแมเลย เพราะคุณแม
เปดรานอาหารไกทอง ผมเห็นคุณแมทําอาหารมา
ตั้งแตเด็ก บางครั้งท่ีแมไปเมืองนอกหรือปวยก็จะใช
ใหเราไปซื้อกับขาวในตลาด ผมก็ไดเรียนรูมาเรื่อยๆ 
เลยอยากจะถายทอดวิชานี้ผานอาหารวาแมเราทํา
อาหารอรอยอยางไร ผมขอแมออกมาทําสาขาแรกท่ี
ทองหลอ ตอนนั้นคุณแมก็ยังไมอยากใหเราทําเทาไร 
ตอนแรกเราเปดเปนพ้ืนท่ีใหลูกคาของบริษัทเครื่อง
สําอางท่ีเราทํามานั่งคุยกัน มีคาเฟ มีขนม แลวก็เอา
อาหารจากรานไกทองมาอุนรอนเสิรฟ ผานไป 2-3 ป 
มีชวงหนึ่งที่รานไกทองไมสามารถสงอาหารใหเราได
เพราะปดปรบัปรงุ เหมอืนเปนโอกาสใหเราไดทําอาหาร
เสริฟจากครวัท่ีรานอยูประมาณ 3 เดอืน ท้ังคุณพอและ
คุณแมก็ไฟเขียวใหเปดราน แลวตั้งชื่อวา ‘ลูกไกทอง’
หลังจากนั้นไมนานก็เปดสาขาเพ่ิมท่ี Chic Republic 
สาขา ดิ เอ็มควอเทียร และสยามพารากอน

DELICIOUS IS A KEY
ความรักในวิชาอาหารของแม บวกกับการเปนคนชอบ
ทําอาหาร ผลักดันใหเราอยากทําอาหารใหดี ผมอยาก
บอกกับทุกคนวา น่ีคืออาหารของแมที่ไมเหมือนกับ
รานอาหารไหนๆ เลย เพราะสุดทายแลวแกนของการ
ทํารานอาหารคือ รสชาติอาหารตองอรอย แตมันตอง
ใชเวลาในการสื่อสารกับลูกคา คือการตั้งใจทําอาหาร
ใหอรอยที่สุดและดีที่สุด ผมเลือกใชวัตถุดิบที่เหมาะ
กับอาหารที่สุด มันลึกกวาการเลือกวัตถุดิบท่ีดีที่สุด
ดวยซํ้า สิ่งท่ีดีท่ีสุดทุกคนสามารถหาได ทําได แตมัน
จะดีพอไหม หรือเราจะทํายังไงใหอาหารนี้เหมาะสม
และมีคุณภาพที่ถูกตองที่สุด นี่คือเรื่องของมืออาชีพ 

ADD MORE VALUE
หนาตาอาหารก็เปนเรื่องสําคัญ มันไมเหมือนยุคแม
ของเราที่ผานการปลูกฝงวามันเปนเรื่องของรสชาติ 
แตในยุคน้ีมันไมไดเลย เรื่องของรสชาติเปนเรื่องท่ีอยู
ทายซอย แตหนาตาอาหารเปนเรื่องที่อยูตนซอย คนก็
จะเห็นของตนซอยกอน ซึ่งตัวผมก็ดูแลหนาตาอาหาร
และการถายภาพเมนูเองเลย เพราะเราจะรูวาภาพน้ี 
หรืออาหารเมนูนี้จะเนนอะไรใหกับลูกคา 

“ผมเชือ่วา่ 
ถ้าทุกคน
ทาํงานดว้ย
ความรกั
และความสุข 
ผลงานก็จะ
ออกมาดี”

DISHES AND SOULS
สิ่งท่ีทําใหเราแตกตางไปจากรานอื่นๆ ก็คือ เรามีจิต
วิญญาณอยู ผมเชื่อในเรื่องของความรักและความ
ซื่อสัตย เราไมเคยปรับเปลี่ยนอะไรใหมันลดลง มีแต
ทําใหมันดีขึ้น การบริการท้ังตอหนาและลับหลังเราก็
เหมือนกัน ความรักลูกคาในตัวลูกนองทุกคนก็ทําให
เราทํางานออกมาไดดี การมีทีมงานที่ดีจึงเปนเรื่อง
สําคัญ เพราะเราไมสามารถทํางานเพียงคนเดียวได 
ผมชอบพัฒนาเรื่องคนมาก เพราะเชื่อวาเราทํางาน
คนเดียวไมไดหรอก แตสามารถสรางคนขึ้นมารอยคน
พันคนเพ่ือมาชวยงานเราได เพราะมันจะกลายเปน
ตนไมที่เราปลูกขึ้นมาเอง

DON’TS 

ถ้าไม่ถนัด หรือไม่ชอบ
ธรุกจิอาหาร ก็ไมค่วรท�า 
เพราะรายละเอยีดมันเยอะ
กว่าที่คุณคิด 

DO’S 

ผมให้ความส�าคัญกับ
ทีมงานมาก จึงสร้าง
บรรยากาศของร้านให้
เหมอืนกบัการกินอาหาร
ทีบ่า้น เพ่ือใหทุ้กคนรู้สึก
เหมือนไม่ได้มาท�างาน 
เพราะเขาท�างานอยู่ใน
ร้านเราวันละ 8-9 ชัว่โมง 
ความรู้สึกในการท�างาน
ต้องอบอุน่และปลอดภยั

PREPARE FOR THE FUTURE

เดือนพฤศจิกายนนี้ เราจะเปิดสาขาเพ่ิมเติมที่สนามบิน
ดอนเมือง แล้วก็จะมีการแตกไลน์แบรนด์ร้านอาหารอีก 
ซึ่งจะเป็นแบรนด์ร้านอาหารในระดับกลาง เหมือนตอนนี้
เราท�าร้านลูกไก่ทองเป็นรถยนต์ BMW Series 7 แต่เรา
จะท�าซีรีส์ออกมา เพราะเรามองเห็นอนาคตว่า วันหนึ่ง
การท�าอาหารแบบนี้มันจะตัน และเกิดความเพ้ียนของ
รสชาติมากเกินไป ถ้าหากเรายังขยายสาขาไปเร่ือยๆ
เพราะเราปรุงอาหารจานต่อจาน ดังนั้นมันจึงมีข้อจ�ากัด
เยอะมากที่ท�าให้เราไม่มีทางเปิดร้านลูกไก่ทองเป็นร้อย
สาขา แลว้มรีสชาตอิาหารเหมือนกนัทกุสาขา เราพยายาม
ทีจ่ะท�าอยา่งไรใหร้สชาติของอาหารเพ้ียนน้อยทีสุ่ด ก็เลย
ใช้วิธีแตกไลน์ร้านแล้วค่อยบุกตลาดดีกว่า 
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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

อยา่งมาก และนัน่ก็เปน็แนวคิดของโครงการ 
Hands Free Hectare ที่มหาวิทยาลัย 
ฮาร์เปอร์อดัมส์ เมืองนิวพอร์ต ประเทศ
อังกฤษ นักวิจัยทดลองใช้เครื่องจักรใน
การท�าการเกษตรทัง้หมด ตัง้แตถ่างหญา้ 
พรวนดิน หว่านเมล็ด ฉีดยา เก็บตัวอย่าง 
ก�าจัดวัชพืช ไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต  
นีถ่อืเปน็ครัง้แรกทีไ่ม่มมีนษุยแ์ม้แตค่นเดยีว
ยา่งเทา้เข้าไปในพ้ืนทีเ่พาะปลกูขา้วบารเ์ลย์
เกือบ 4 ไร่ (1.5 เอเคอร์)
 ในการทดลองครัง้นี ้รถแทรก็เตอร์อตัโนมตัิ
ท�าหน้าทีเ่ตรยีมหน้าดนิ ขดุร่องเพ่ือหยอดเมลด็
ข้าวบาร์เลย์ในระดบัความลกึและเว้นระยะห่าง
ตามท่ีระบุไว้ หลังจากน้ันก็มีหุ่นยนต์คอยพ่น
ยาฆ่าเชือ้รา ยาก�าจดัวัชพืช ใส่ปุย๋ เมือ่ถึงเวลา
ที่จ�าเป็นและตรงบริเวณท่ีต้องการ มีโดรนรุ่น
มอืจบัคอยบนิวนตรวจดจูากด้านบนว่ามอีะไร
ผิดปกติหรือไม่ และเก็บตัวอย่างของต้นข้าว 

เครื่องจักรกลอัตโนมัติไม่ ใช่ เรื่องใหม่
ส�าหรับภาคการเกษตร ที่จริงแล้วพวกเขา
เปน็มนษุยก์ลุม่แรกๆ ทีต่อ้งท�างานรว่มกบั
เคร่ืองจักรเลยทเีดยีว เพราะตัง้แตป่ ี1892 
ที่รถแทร็กเตอร์ขับเคลื่อนด้วยน�้ามันถูก 
น�ามาใช้เพ่ือแบ่งเบางานของเกษตรกร 
เทคโนโลยีส�าหรบัการเกษตรกม็กีารพัฒนา
ขึ้นมาเร่ือยๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตต่อการ 
เพาะปลูกแต่ละครั้งบนพ้ืนที่เท่าเดิม แต่ไม่
ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลขนาดไหน การท�า 
การเกษตรก็ยังคงต้องอาศัยมนุษย์อยู่ดี 
มันยังเป็นงานหนักท่ีต้องตื่นแต่เช้าตรู่  
เปน็งานท่ีเตม็ไปดว้ยฝุน่ ดินโคลน เหงือ่ไคล 
และไอแดดแผดเผา แถมยังเป็นงานที่มี
แบบแผนค่อนข้างตายตัวในพ้ืนที่จ�ากัด 
เพราะฉะนั้นอาชีพสายเกษตรกรรมจึง
เหมาะกบัการใชเ้ครือ่งจกัรและหุ่นยนต์เปน็
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ROBO-FARMERS
เมือ่หุน่ยนตป์ลกูขา้วใหค้นกนิ

ทีเ่ริม่โตแล้วมายังห้องแลบ็ เพ่ือตรวจดคูณุภาพ 
สดุท้ายเมือ่ข้าวบาร์เลย์สกุงอม กม็รีถเก่ียวและ
นวดข้าวอัตโนมัติเก็บเกี่ยวผลผลิตให้
 ถ้าใครคุ้นเคยกับขั้นตอนการเกษตรยุค
ใหม่อยู่บ้าง จะพอรู้ว่าท่ีจริงแล้วมันเป็นงาน
จุกจิกพอสมควร มันไม่ใช่แค่ขุดรูบนพ้ืนดิน  
เอาเมล็ดหย่อนดิน กลบน�้าราด หลังจากน้ัน 
ก็แค่อดใจรอให้มันงอกเงย และรอเก็บเก่ียว  
แต่มันยังมีขั้นตอนอื่นๆ อย่าง การคัดเลือก
เมลด็พันธ์ุท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี การปรบัหน้าดนิ 
การเตรียมปุ๋ยสูตรต่างๆ การก�าจัดศัตรูพืช 
ต่อกรกับแมลงท่ีกัดกินพืชแต่ละชนิดยังไง 
ปริมาณยาฆ่าแมลงท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
คือเท่าไร ไหนจะต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่
แปรปรวน เดีย๋วร้อนเดีย๋วฝน คาดการณ์ไม่ได้ 
สดุท้ายยังต้องรูด้้วยว่าพืชผกัแต่ละชนิดพร้อม
ที่จะให้เก็บเก่ียวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้
เม่ือไรกัน ถึงแม้จะบอกว่างานเกษตรกรรม 
มีแพตเทิร์นที่ชัดเจนก็ตาม แต่ก็มีรายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ ท่ีต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญของมนุษย์เข้ามาช่วยอยู่ดี 
เพราะฉะน้ันการตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลตัวอย่างท่ีพวกหุ่นยนต์ (ท้ังบนพ้ืนและ
โดรนในอากาศ) คอยเก็บจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก
มาให้วิเคราะห์ตลอดเวลา
 โครงการ Hands Free Hectare เพ่ิง 
เกบ็เกีย่วผลผลิตไปเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน
ที่ผ่านมา หลังจากตัวอย่างข้าวบาร์เลย์ที่เก็บ
มาน้ันบ่งบอกว่ามนัแห้งพอดแีล้ว ขัน้ตอนการ
เก็บเก่ียวทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง  
ได้ผลผลิตประมาณ  4.5 ตัน น้อยกว่าผลผลิต
ปกตท่ีิใช้แรงงานมนษุย์ประมาณ 35% ซึง่ถือ 
ว่าเยอะพอสมควร และจากการประเมินของ
เหล่านักศึกษาที่ ร่วมลงมือในการทดลองนี ้
บอกว่า นีค่งเป็นข้าวบาร์เลย์ทีใ่ช้ต้นทนุการผลติ
สูงท่ีสุดในประวั ติศาสตร์เช่นกัน เพราะใช้งบ
สนับสนุนจากรัฐบา ลอังกฤษกว่า 200,000  
ปอนด์ หรือประมาณ  9 ล้านบาทเลยทีเดียว 
โปรเจกต์ยิ่งใหญ่ ท่ียังไม่เคยมีใครท�าแบบนี้ 
ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นธรรมดา ซึ่งค่าใช้จ่าย
ส่วนมากคอื การจดัเตรยีมอปุกรณ์ (รถแทรก็เตอร์ 
รถเก่ียวข้าว โดรนเกบ็ตวัอย่าง ฯลฯ) เพราะฉะน้ัน 
การเพาะปลกูครัง้ต่อไป ต้นทนุก็จะถูกลงกว่านี้
 ตอนนีม้โีปรเจกต์หนึง่ใน Kickstarter ชือ่ว่า 
Tertill ท่ีถูกสร้างโดยผู้ก่อตั้งบริษัท iRobot 
(บริษัทผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ Roomba) 
มันเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กทรงกลม หน้าท่ีของ
มันคือเป็นผู้ช่วยก�าจัดวัชพืชแบบอัตโนมัติใน
สวนผกั มปีุม่การท�างานแค่ปุม่เดยีวคอื ปิด/เปิด 
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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

อยา่งมาก และนัน่ก็เปน็แนวคิดของโครงการ 
Hands Free Hectare ที่มหาวิทยาลัย 
ฮาร์เปอร์อดัมส์ เมืองนิวพอร์ต ประเทศ
อังกฤษ นักวิจัยทดลองใช้เครื่องจักรใน
การท�าการเกษตรทัง้หมด ตัง้แตถ่างหญา้ 
พรวนดิน หว่านเมล็ด ฉีดยา เก็บตัวอย่าง 
ก�าจัดวัชพืช ไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต  
นีถ่อืเปน็ครัง้แรกทีไ่ม่มมีนษุยแ์ม้แตค่นเดยีว
ยา่งเทา้เขา้ไปในพ้ืนทีเ่พาะปลกูขา้วบารเ์ลย์
เกือบ 4 ไร่ (1.5 เอเคอร์)
 ในการทดลองครัง้นี ้รถแทรก็เตอร์อตัโนมตัิ
ท�าหน้าทีเ่ตรยีมหน้าดนิ ขดุร่องเพ่ือหยอดเมลด็
ข้าวบาร์เลย์ในระดบัความลกึและเว้นระยะห่าง
ตามท่ีระบุไว้ หลังจากน้ันก็มีหุ่นยนต์คอยพ่น
ยาฆ่าเชือ้รา ยาก�าจดัวัชพืช ใส่ปุย๋ เมือ่ถึงเวลา
ที่จ�าเป็นและตรงบริเวณท่ีต้องการ มีโดรนรุ่น
มอืจบัคอยบนิวนตรวจดจูากด้านบนว่ามอีะไร
ผิดปกติหรือไม่ และเก็บตัวอย่างของต้นข้าว 

เครื่องจักรกลอัตโนมัติไม่ ใช่ เรื่องใหม่
ส�าหรับภาคการเกษตร ที่จริงแล้วพวกเขา
เปน็มนษุยก์ลุม่แรกๆ ทีต่อ้งท�างานรว่มกบั
เครือ่งจกัรเลยทเีดยีว เพราะตัง้แตป่ ี1892 
ที่รถแทร็กเตอร์ขับเคลื่อนด้วยน�้ามันถูก 
น�ามาใช้เพ่ือแบ่งเบางานของเกษตรกร 
เทคโนโลยีส�าหรบัการเกษตรกม็กีารพัฒนา
ขึ้นมาเรื่อยๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตต่อการ 
เพาะปลูกแต่ละครั้งบนพ้ืนที่เท่าเดิม แต่ไม่
ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลขนาดไหน การท�า 
การเกษตรก็ยังคงต้องอาศัยมนุษย์อยู่ดี 
มันยังเป็นงานหนักที่ต้องตื่นแต่เช้าตรู่  
เปน็งานทีเ่ตม็ไปดว้ยฝุน่ ดนิโคลน เหงือ่ไคล 
และไอแดดแผดเผา แถมยังเป็นงานที่มี
แบบแผนค่อนข้างตายตัวในพ้ืนที่จ�ากัด 
เพราะฉะนั้นอาชีพสายเกษตรกรรมจึง
เหมาะกบัการใชเ้ครือ่งจกัรและหุน่ยนต์เปน็
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เมือ่หุน่ยนตป์ลกูขา้วใหค้นกนิ

ทีเ่ริม่โตแล้วมายังห้องแลบ็ เพ่ือตรวจดคูณุภาพ 
สดุท้ายเมือ่ข้าวบาร์เลย์สกุงอม กม็รีถเก่ียวและ
นวดข้าวอัตโนมัติเก็บเกี่ยวผลผลิตให้
 ถ้าใครคุ้นเคยกับขั้นตอนการเกษตรยุค
ใหม่อยู่บ้าง จะพอรู้ว่าที่จริงแล้วมันเป็นงาน
จุกจิกพอสมควร มันไม่ใช่แค่ขุดรูบนพ้ืนดิน  
เอาเมล็ดหย่อนดิน กลบน�้าราด หลังจากน้ัน 
ก็แค่อดใจรอให้มันงอกเงย และรอเก็บเก่ียว  
แต่มันยังมีขั้นตอนอื่นๆ อย่าง การคัดเลือก
เมลด็พันธ์ุทีเ่หมาะสมกับพ้ืนท่ี การปรบัหน้าดนิ 
การเตรียมปุ๋ยสูตรต่างๆ การก�าจัดศัตรูพืช 
ต่อกรกับแมลงท่ีกัดกินพืชแต่ละชนิดยังไง 
ปริมาณยาฆ่าแมลงท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
คือเท่าไร ไหนจะต้องต่อสู้กับสภาพอากาศท่ี
แปรปรวน เดีย๋วร้อนเดีย๋วฝน คาดการณ์ไม่ได้ 
สดุท้ายยังต้องรูด้้วยว่าพืชผกัแต่ละชนิดพร้อม
ที่จะให้เก็บเก่ียวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้
เมื่อไรกัน ถึงแม้จะบอกว่างานเกษตรกรรม 
มีแพตเทิร์นที่ชัดเจนก็ตาม แต่ก็มีรายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญของมนุษย์เข้ามาช่วยอยู่ดี 
เพราะฉะน้ันการตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลตัวอย่างที่พวกหุ่นยนต์ (ท้ังบนพ้ืนและ
โดรนในอากาศ) คอยเก็บจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก
มาให้วิเคราะห์ตลอดเวลา
 โครงการ Hands Free Hectare เพ่ิง 
เกบ็เกีย่วผลผลิตไปเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน
ที่ผ่านมา หลังจากตัวอย่างข้าวบาร์เลย์ที่เก็บ
มาน้ันบ่งบอกว่ามนัแห้งพอดแีล้ว ขัน้ตอนการ
เก็บเก่ียวทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง  
ได้ผลผลิตประมาณ  4.5 ตัน น้อยกว่าผลผลิต
ปกตท่ีิใช้แรงงานมนษุย์ประมาณ 35% ซึง่ถือ 
ว่าเยอะพอสมควร และจากการประเมินของ
เหล่านักศึกษาที่ ร่วมลงมือในการทดลองนี ้
บอกว่า นีค่งเป็นข้าวบาร์เลย์ทีใ่ช้ต้นทนุการผลติ
สูงที่สุดในประวั ติศาสตร์เช่นกัน เพราะใช้งบ
สนับสนุนจากรัฐบา ลอังกฤษกว่า 200,000  
ปอนด์ หรือประมาณ  9 ล้านบาทเลยทีเดียว 
โปรเจกต์ยิ่งใหญ่ ที่ยังไม่เคยมีใครท�าแบบนี้ 
ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นธรรมดา ซึ่งค่าใช้จ่าย
ส่วนมากคอื การจดัเตรยีมอปุกรณ์ (รถแทรก็เตอร์ 
รถเก่ียวข้าว โดรนเกบ็ตวัอย่าง ฯลฯ) เพราะฉะน้ัน 
การเพาะปลกูครัง้ต่อไป ต้นทนุก็จะถูกลงกว่านี้
 ตอนนีม้โีปรเจกต์หนึง่ใน Kickstarter ชือ่ว่า 
Tertill ท่ีถูกสร้างโดยผู้ก่อตั้งบริษัท iRobot 
(บริษัทผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ Roomba) 
มันเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กทรงกลม หน้าท่ีของ
มันคือเป็นผู้ช่วยก�าจัดวัชพืชแบบอัตโนมัติใน
สวนผกั มปีุม่การท�างานแค่ปุม่เดยีวคอื ปิด/เปิด 
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“แม้ว่าในตอนนี้มันยังเป็นเรื่องใหม่และแพงอีก 5-10 ปีข้างหน้า 
เราจะเริ่มเห็นการเกษตรที่มีหุ่นยนต์เป็นก�าลังหลักส�าคัญ 
คอยท�างานดแูลตลอด 24 ช่ัวโมงทกุวนัอยา่งไมมี่วันหยดุ”

ผูใ้ช้เพียงแค่กดปุม่ แล้ววางในสวน หลงัจากน้ัน
มันจะเดินไปตัดวัชพืชด้วยตัวเองเรื่อยๆ อย่าง
ไม่เหน็ดเหนือ่ย ถ้ามสีวนกว้างหน่อย อาจจะใช้
หุน่ยนต์สกั 2-3 ตัว วางเอาไว้ แล้วพวกมันจะ
สื่อสารกันเองว่าตั ว ไหนดูแลบริเวณไหนอยู่ 
ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแบตเตอรี่ เพราะด้านบน
เป็นแผงโซลาร์เซลล์  เพ่ือกักเก็บพลังงานแสง
อาทิตย์ มันจะหยุดท�างานต่อเมือ่เรากดปุม่ปิด 
หรอืไม่กจ็นกว่าพระอาทิตย์ระเบิดนั่นแหละ
 ในอเมริกาเริ่มมี ก า ร ใช้หุ่นยนต์มากข้ึน
ส�าหรับพ้ืนท่ีเพาะ ป ลู กข้าวโพดขนาดใหญ่ 
จากรายงานของ CNBC บอกว่า ภายในปี 2020 
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานมนุษย์กับการลงทนุใช้
หุ่นยนต์ท�าฟาร์มจะเ ร่ิ มมีความใกล้เคียงกัน
ขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นที่ค่าใช้จ่าย
ในการใช้หุ่นยนต์เก็บสตรอว์เบอร์รีในบางพืน้ที่
ของประเทศเทียบเท่ากับการจ้างคนงานไปแล้ว
 ในขณะที่ค่าแรงจ้างคนท�าสวนท�าไร่แพง
ขึ้นเรือ่ยๆ แต่มคีนอยากท�าน้อยลง ในอนาคต
อนัใกล้ จงึเป็นเรือ่งแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายส�าหรบั
การใช้เทคโนโลยีหุ่น ย น ต์ ใ น การเกษตรต้อง
ลดลงเรือ่ยๆ และสดุท้ายจะไม่ต่างกับการว่าจ้าง
มนุษย์ หรืออาจจะถูก ก ว่ า ด้ วยซ�้า ถึงแม้ว่า
ในตอนน้ีมันยังเป็นเรื่องใหม่และแพง แต่อีก 
5-10 ปีข้างหน้า เราจะเริ่มเห็นการเกษตรที่มี
หุน่ยนต์เป็นก�าลงัหลกัส�าคญั คอยท�างานดแูล
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันอย่างไม่มีวันหยุด คอย
เตอืนเจ้าของว่าพ้ืนทีไ่หนทีต้่องดแูลเป็นพิเศษ 
คอยใส่ปุ๋ยพ่นยาเมื่อจ�าเป็น อาจจะถึงขั้นที่ว่า
หุน่ยนต์เก็บตวัอย่างพืชจากไร่มา แล้ววเิคราะห์
เพื่อผสมปุ๋ยส�าหรับพืชแต่ละชนิดก็เป็นได้
 ถ้าคิดไปให้ไกลอีกสักหน่อย ไกลออกไป
นอกโลกถึงดาวองัคารกันเลยทีเดยีว สมมตว่ิา
เรามหุ่ีนยนต์ท่ีสามารถท�าการเกษตรแบบครบ
วงจร โอกาสในการทดลองปลูกพืชผักต่างๆ 
บนพื้นผิวของดาวดวงอื่ นก็ ไม่ ใช่ เพียงนิยาย
วิทยาศาสตร์อกีต่อไปแล้ว แต่มีความเป็นไปได้
ทีห่ลายประเทศก�าลงัมุง่ให้ความส�าคญักันเป็น
อย่างมาก
 แต่เวลาน้ีก็มีค�าถามว่า แล้วเกษตรกรจะ
ต้องปรับตัวอย่างไร ค�าตอบท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ 
ต้องเรียนรู ้ที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ีให้เป็น
ประโยชน์ เพราะเทรนด์มนษุย์-หุน่ยนต์ท�างาน
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ร่วมกันจะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าก็เร็ว แน่นอนว่า
การท�างานแบบเก่าๆ ที่ต้องตากแดด คลุกฝุ่น 
เปือนดินโคลน อาจจะไม่ค่อยมีให้ท�าอีกต่อไป
เพราะหุ่นยนต์จะเป็นผู้ท�าหน้าที่เหล่าน้ันแทน
ในขณะท่ีมนษุย์เป็นคนตดัสนิใจสัง่งานหุน่ยนต์
ทั้งหลายที่วิ่งวุ่นเพื่อปลูกข้าวให้เรากิน เมื่อยุค
สมยัเปลีย่น ลกัษณะของงานก็ต้องปรบัไปด้วย 
หลายคนอาจกังวลว่า ในอนาคตงานทั้งหลาย

จะถูกหุ่นยนต์แย่งไปท�าหมด แต่ในมมุมองของ
ผมแล้วกลบัรูส้กึว่า มนุษย์เป็นสตัว์ท่ีปรบัตวัเก่ง
ประชากรโลกเพ่ิมขึน้ทุกวัน อายุขยัยืนยาวข้ึน
เรื่อยๆ และมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ท่ีต้องกิน
อาหารวันละ 3 มื้อ เพราะฉะนั้นแทนที่จ�านวน
เกษตรกรจะลดลง เราอาจจะเห็นเดก็รุน่ใหม่ท่ี
เห็นโอกาสและหันมาสนใจท�าอาชพีเกษตรกร 
โดยมีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยมากขึ้นก็เป็นได้

LA นครแห่งดารา 
ที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมลํ้า
เพราะทีน่ี่คอืนครแห่งดารา เพราะทีน่ีคื่อเมอืง
แห่งการสานความฝัน นครลอสแอนเจลิส
จึงดึงดูดผู้คนมากหน้าหลายตาจากท่ัวทุก
มมุโลกให้มาทอ่งเทีย่ว เรยีน ท�างาน หรอืหา
หนทางเข้าสู่วงการบันเทิง
 เมือ่หักลบสถานทีท่่องเทีย่ว กจิกรรม ความ
บันเทิง และแสงสีในเมืองแห่งนี้แล้ว อันที่จริง

ลอสแอนเจลสิไม่ใช่เมอืงท่ีน่าอยู่เท่าไรนกั ด้วย
อัตราอาชญากรรมที่สูงเป็นอันดับท่ี 19 ของ
ประเทศ เมื่อปี 2016 และสภาพบ้านเมืองที่
สลบักนัระหว่างย่านเสือ่มโทรมและย่านพัฒนา
 แต่เม่ือเทียบกับทศวรรษท่ีแล้ว ตัวเลข
อาชญากรรมในปัจจุบันก็ถือว่าลดลงมาก 
ย่านเสื่อมโทรมหลายแห่งได้รับการปรับปรุง 
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“บางคนที่เข้ามาตามหาความฝนัในนครแห่งดารานี้ ไม่ว่าจะในวงการดนตรีหรือบันเทิง 
กลบัพบวา่ โอกาสทีจ่ะก้าวสูค่วามฝนัมเีพียงนอ้ยนิด ทัง้รายรบักม็ไีม่พอทีจ่ะเชา่ทีพั่ก 
ท�าให้ผู้ที่เข้ามาตามหาความฝนัหลายคนต้องเลือกใช้ชีวิตอย่างคนไร้บ้าน”

ในปี 2017 เพ่ิมข้ึนถึง 20% จากปีที่ผ่านมา  
ขณะท่ีจ�านวนคนไร้บ้านโดยรวมเพ่ิมขึน้ถึง 23% 
จึงไม่แปลกท่ีสามารถพบเห็นคนไร้บ้านแทบ
ทกุหวัถนน โดยผูก้ลายเป็นคนไร้บ้านมากท่ีสดุ
ในรอบปีที่ผ่านมาคือ ผู้ที่มีอายุ 24 ปี หรือต�่า
กว่าน้ัน แต่อายุของคนไร้บ้านส่วนใหญ่ยังอยู่
ที่ 25-54 ปี น่ันเพราะในขณะที่ค่าเช่าเพ่ิมถึง  
2 เท่า รายรบัของคนท่ีน่ีกลบัไม่เพ่ิมขึน้แม้เพียง
นิดเดียว
 ส่วนบางคนที่เข้ามาตามหาความฝันใน
นครแห่งดารานี้ ไม่ว่าจะในวงการดนตรีหรือ
บันเทิง กลับพบว่าโอกาสท่ีจะก้าวสู่ความฝัน 
มเีพียงน้อยนดิ ทัง้รายรับก็มไีม่พอทีจ่ะเช่าท่ีพัก 
ท�าให้ผู้ที่เข้ามาตามหาความฝันหลายคนต้อง
เลือกใช้ชีวิตอย่างคนไร้บ้าน

อัตลักษณ์ชุมชนที่จางหาย
พร้อมกับการผลกัไสผู้อยู่อาศัยกลุม่เดมิออกไป 
สิ่งท่ีตามมาคือการจางหายไปของเอกลักษณ ์
และวัฒนธรรมชุมชนต่างๆ ในลอสแอนเจลิส
 บทความหนึ่งใน LA Times กล่าวถึงการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีในเวนิส เมืองชายทะเลที่ติดกับ 
ซานตาโมนิกา ทางตะวนัตกของลอสแอนเจลสิ 
เวนิสเป็นเมอืงทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั บรเิวณ 
ใกล้ชายหาด นอกจากจะมีอาคารชั้นเดียวถึง 
2 ชัน้ ตัง้เรยีงรายอยูข้่างทางเดนิเลยีบชายหาด 
ยังมศีลิปะหลายแขนงวางขายบรเิวณทางเดนิ
เลยีบหาดด้วย เรยีกได้ว่าเป็นเมอืง ‘ฮปิ’  ก็ว่าได้
 แม้ว่าบางย่านในเวนสิจะได้รับการอนุรกัษ์
เป็นอย่างดี แต่การปรบัปรงุพ้ืนทีก็่เริม่คืบคลาน
เข้าไปในหลายย่านแล้วอย่างเช่น ย่านโอ๊กวู้ด  
ซึ่งในอดีตเคยมีการแบ่งแยกสีผิวอย่างรุนแรง 
เป็นเพียงพ้ืนทีเ่ดยีวท่ีอนุญาตให้ชาวแอฟรกัิน- 
อเมรกัินสามารถซือ้อสังหารมิทรัพย์ได้ ทุกวันน้ี
บ้านเด่ียวถูกแทนที่ด้วยอพาร์ตเมนต์หรูหรา
ขนาดใหญ่ โดยไม่สนใจเรือ่งราวประวัตศิาสตร์ 
ของย่านดังกล่าว
 นอกจากนี้ การหลั่งไหลของผู้อยู่อาศัย
กลุม่ใหม่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเชือ้ชาติ 
ซึง่เป็นผลมาจากความเหลือ่มล�า้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ 
  ในวิทยานิพนธ์เรื่อง ‘White Nostalgic 
Redevelopment: Race, Class, and  

Gentrification in Downtown Los Angeles’ 
ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา 
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา 
พบว่า แม้ผูท่ี้ย้ายเข้ามาใหม่บรเิวณดาวน์ทาวน์ 
ลอสแอนเจลิส จะสนับสนุนความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ แต่ก็ไม่เคยให้ความสนใจและ
ข้องเกี่ยวกับปัญหาของชนชั้นล่างในเมือง
 ย่ิงคนกลุ่มน้ีเรียกร้องให้ระลึกถึงวันคืน
เก่าๆ ที่เฟื่องฟูของดาวน์ทาวน์ ลอสแอนเจลิส 
มากเท่าใด การปรบัปรงุพ้ืนทีใ่นบรเิวณดงักล่าว
ให้สวยงามและปลอดภยัย่ิงเกิดขึน้อย่างรวดเรว็
เท่าน้ัน ความต้องการเพ่ิมความปลอดภัยใน
บริเวณท่ีพวกเขาย้ายเข้ามายังบังคับให้เมือง 
มีนโยบายตีกรอบบริเวณท่ีคนไร้บ้านสามารถ
อยู่ได้ เพ่ือไม่ให้เข้ามาในบริเวณท่ีได้รับการ
ปรับปรุงแล้วด้วย
 แน่นอนว่า เมือ่ความต้องการต่อท่ีพักอาศยั
มากขึ้น วิธีเดียวท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการคอื การสร้างท่ีพักอาศยัเพ่ิมขึน้ ใครๆ ก็
รู้ว่านี่คือหลักการทางเศรษฐศาสตร์ แต่แทนที่
การสร้างอุปทานให้เหมาะสมกับอุปสงค์จะ
ท�าให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ถูกลง สถานการณ์
กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม โดยผู้ที่ต้อง 
แบกรบัต้นทุนท่ีหนักหนาท่ีสดุคอื ผูอ้ยู่อาศยัเดมิ
ที่ไม่มีรายได้มากเท่ากับผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหม่ที่
ไหลบ่าเข้ามา
 เราเลือกได้ไหมที่จะพัฒนาเมือง ท�าเมือง
ให้สวย เพ่ิมท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความ
ต้องการทีม่ากขึน้ ขณะเดยีวกันก็ไม่ผลกัภาระ 
ให้กับคนอีกกลุ่มหน่ึง หรือ 2 เรื่องนี้จะเป็น 
ทางเลือกท่ีไปด้วยกันไม่ได้ ลอสแอนเจลิส 
ไม่ได้เป็นเพียงเมอืงเดียวท่ีก�าลงัเผชญิหน้ากับ
ปัญหานี้ เมืองในประเทศอื่นๆ ก็เช่นกัน

อาคารบ้านเรือนแบบเก่าได้รับการซ่อมแซม
และตกแต่งใหม่ อพาร์ตเมนต์ใหม่ๆ ผุดขึ้น 
เป็นดอกเห็ด จนผู้เขียนต้องบอกกับคนอื่นๆ  
ท่ีเคยให้ค�าเตือนเก่ียวกับสภาพบ้านเมืองใน 
ลอสแอนเจลสิก่อนเดนิทางมาท่ีนีว่่า “ก็ไม่เหน็ 
จะแย่ขนาดนั้นเลยนี่คะ”
 แต่การพัฒนาเมอืงท่ีว่าก็มต้ีนทนุทางสงัคม
มหาศาล และทีส่�าคญั ต้นทุนเหล่านัน้ไม่ได้ถกู
กระจายให้คนแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึง     

ไม่มีเงินก็ย้ายออกไป: ต้นทุนของการ
ปรับปรุงพื้นที่ (Gentrification)
ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่่านมา ความต้องการทีอ่ยู่
อาศัยในลอสแอนเจลิสที่เพิม่ขึน้ สง่ผลให้เกดิ 
การก่อสร้างอาคาร บ้านเรอืน และอพาร์ตเมนต์
ขนาดใหญ่จ�านวนมากในนครลอสแอนเจลิส 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง พ้ืนทีท่ี่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้า 
และมีราคาอสังหาริมทรัพย์ไม่แพงมากอย่าง 
โคเรียนทาวน์ เอโคปาร์ก และหลายย่านใน
ดาวน์ทาวน์ ถูกผลักให้เข้าสู ่กระบวนการ
ปรบัปรงุพืน้ทีข่นาดใหญ่ (Gentrification) เพือ่
ให้เหมาะกับผูอ้ยู่อาศยักลุม่ใหม่ ทีม่กัมรีายได้
มากกว่า มีการศึกษาสูงกว่า และมีชาติพันธุ์
แตกต่างจากผู้อยู่อาศัยกลุ่มเดิม
 สิง่ทีต่ามมาคือ ราคาอสงัหาริมทรพัย์พุ่งสงู
ขึ้นกว่าเท่าตัว เพราะเมื่อราคาของอาคารหนึ่ง
เพ่ิมสงูขึน้ ราคาของอาคารอืน่ๆ ทีอ่ยู่ในละแวก
เดียวกัน ก็พากันปรับตัวขึ้นอย่างพร้อมเพรียง 
 ผูเ้ขยีนบงัเอญิขึน้อเูบอร์คนัหน่ึง ซึง่คนขบั
บอกว่า เคยเช่าห้องอยู่ในอาคารเดยีวกับผูเ้ขยีน
ไม่ถึง 10 ปีท่ีผ่านมา ตอนน้ันเขาจ่ายค่าเช่า 
เพียงเดือนละ 600 เหรยีญสหรัฐ ขณะท่ีผูเ้ขยีน
จ่ายค่าเช่าเดือนละ 1,300 เหรยีญสหรฐั ส�าหรบั
ห้องในอาคารเดียวกัน!
 เช่นเดียวกับคนขบัอเูบอร์อกีคนทีเ่กิดและ
โตในลอสแอนเจลิส ทุกวันน้ีต้องย้ายออกไป 
อยู่บรเิวณชานเมอืง เพราะไม่มกี�าลงัจ่ายค่าเช่า
ทีพุ่่งข้ึนสงู หากโชคร้าย ผูท้ีไ่ม่สามารถต่อสูกั้บ 
ค่าเช่าทีเ่พ่ิมขึน้เกือบทุกปี และไม่มเีงนิเก็บพอ 
ที่จะลงหลักปักฐานในย่านชานเมืองอื่นๆ ของ
ลอสแอนเจลิส ก็ต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน
 ตัวเลขคนไร้บ้านของนครลอสแอนเจลิส 
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Q1: ผมเคยได้ยินค�าว่า ‘ลูกค้าคือพระเจ้า’ 
แต่ผมท�าธุรกิจของตัวเอง ลูกค้าที่ผมเจอ
หลายคนไมใ่ช่ลูกค้าทีน่่ารกัเลย ทัง้การพูดจา 
การเอาแตไ่ด ้มแีต่ปญัหา เราจ�าเปน็ตอ้งคดิ
แบบนัน้จรงิๆ หรอืครบัว่าลูกคา้คอืพระเจา้?
 Q2: ศรที�างานเป็น Call Center ค่ะ ต้องมา
ท�าหน้าที่รับแรงปะทะกับปัญหาท่ีตัวเองไม่ได้
ก่อขึน้ด้วยซ�า้ โดนลกูค้าด่าในเรือ่งทีศ่รเีองไม่ได้
ท�าทุกวัน ทุกข์มากค่ะ รู้สึกเหมือนตัวเองเป็น
กระโถน รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า ลูกค้าหลายคน
ก็เป็นคนมีการศึกษาท่ีดี ฐานะหน้าที่การงาน
ก็ดีกว่าศรี แต่เวลาพูดจาออกมาที ไม่เหลือ
ความเป็นผูด้เีลยค่ะ ศรต้ีองมาเจอแบบนีทุ้กวัน 
รู้สึกเหนื่อยใจเหลือเกินค่ะ
 A: ผมเห็นว่าค�าถามของท้ังสองท่านมี
ประเดน็ทีใ่กล้เคยีงกันอยู่ คอืเรือ่ง ‘ลกูค้า’ และ
เรื่องมุมมองต่อคุณค่าของงานที่ตัวเองท�าอยู่ 
เลยขออนุญาตรวบตึงตอบท้ังสองท่านทีเดียว 
ไม่ใช่ว่าเพราะข้ีเกียจนะครบั แต่น่าจะท�าให้เรา
เห็นอะไรที่กว้างขึ้น
 จากประสบการณ์ท่ีได้ท�างานกับลกูค้ามา 
ลูกค้าทุกคนมีปัญหาครับ ไม่มีปัญหาก็ไม่ใช่
ลกูค้าส ิแต่เพราะลกูค้ามปัีญหานีแ่หละ ท�าให้
เขามาหาเรา ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเราเป็นร้าน
อาหาร ปัญหาของลกูค้าคอืลกูค้าหวิ เพราะหิว

เขาจงึมาหาเรา หรอืปัญหาของลกูค้าคอื ลกูค้า
ไม่สามารถผลิตสินค้าเองได้ เขาจึงมาหาเรา 
ซึ่งสามารถท�าให้เขามีสินค้านั้นได้ 
 ถ้าเขาแก้ปัญหาเองได้ เขาก็ไม่จ�าเป็นต้อง
มาหาเราก็ได้ หรอืถ้าเราแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้ 
แปลว่า สินค้า ธุรกิจ หรือองค์กรของเราไม่มี
ความหมายส�าหรบัลกูค้าแล้ว อ้าว แล้วเราจะอยู่
อย่างไรล่ะ!?
 แปลว่าเพราะลกูค้ามปัีญหา จงึยังมเีราอยู่ 
ต้องดใีจไว้นะครบัทีล่กูค้ามปัีญหา ถ้าเรามองว่า 
ลูกค้าทุกคนเข้ามาหาเราด้วยปัญหาท่ีเขาแก้
เองไม่ได้ และเรานี่แหละคือคนที่จะย่ืนมือไป
ช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้ มมุมองเราจะเปลีย่น 
เราจะไม่มองว่า เฮ้ย! อะไรกันนักหนา ลูกค้า
เอาปัญหามาให้ฉันอีกแล้ว แต่ให้คิดใหม่ว่า
คนเขามปัีญหาอยู่ เขาเดอืดร้อน ตอนน้ีเขาทุกข์
มากเลย เราจะช่วยเขาอย่างไรดี 
 ปัญหาจะมาจากเรา หรือเราไม่ได้เป็นคน
ก่อก็ตามไม่ส�าคญัครบั แต่เมือ่ลกูค้ามปัีญหา 
มนัคอืปัญหาของเราทุกคน ถ้าแก้ได้ เราก็ช่วย
คนทั้งทีมได้ 
 ลองคิดดูนะครับว่า ถ้าคุณ Call Center 
เป็นส่วนหนึง่ท่ีแก้ปัญหาให้ลกูค้าได้ ประโยชน์
ที่เกิดไม่ได้เกิดกับคุณแค่คนเดียว แต่เกิดกับ
ทั้งองค์กร เฮ้ย! หน้าที่คุณโคตรยิ่งใหญ่เลยนะ

 จะคิดแบบน้ีก็ได้นะครับว่า เวลาที่ลูกค้า
ด่าในสิ่งท่ีตัวเราไม่ได้ก่อ เขาไม่ได้ด่าตัวเรา 
เราไม่ต้องรับมาทุกข์ว่าตัวเราน่ีหนอช่างไร้ค่า
เหลือเกิน มีหน้าท่ีไว้ให้เขาเหยียบย�่า ไม่ว่า
ลูกค้าจะด่าใครก็ตาม แต่ถ้าคุณช่วยลูกค้าแก้
ปัญหาได้ คุณช่วยคนได้นะ
 เราไม่ใช่กระโถนครับ แต่เราคือนักแก้
ปัญหามืออาชีพ
 นึกภาพสิว่า ลูกค้าเหมือนคนก�าลังติดอยู่
ในกองเพลิงของปัญหา และก�าลังกรีดร้อง
ทุรนทุรายอยู่ แต่เราคือผู้กล้าท่ีลุยไฟเข้าไป
ช่วยเหลอืลกูค้าให้รอดพ้นจากกองเพลงิปัญหา 
เท่โคตรๆ เดินอุ้มลูกค้าออกมาจากกองเพลิง
หล่อๆ ซาวด์เร้าอารมณ์แบบหนังไมเคิล เบย์ 
 แม้ว่าลกูค้าบางคนอาจจะท�าให้เรารูส้กึว่า 
ปล่อยให้อยู่ในกองไฟแบบนั้นแหละดี! จะเอา
รถดับเพลิงมานะ แต่ไม่ได้พ่นน�้า พ่นน�้ามัน
ใส่แม่-เลย! (เฮ้ยๆ อย่าอินเกิน) แต่…คนเขามี
ปัญหา เขาเดอืดร้อน เขาทุกข์อยู่แล้ว ย่ิงเราไป
คดิร้ายกบัเขา เราย่ิงทุกข์ไปด้วย ปล่อยเขาทุกข์
คนเดียวพอแล้ว (อดึอดัมากก็กลบับ้านไปต่อย
หมอนก็พอ - อย่าถอยหมอนนะ ฮ่า)
 ถ้าถามผมว่าลูกค้าเป็นพระเจ้าจริงไหม 
ผมมองว่าลูกค้าก็คือมนุษย์เหมือนเรานี่แหละ
และเพราะเป็นมนษุย์ ลกูค้าจงึมท้ัีงคนท่ีดี และ

จริงหรือที่บอกกันว่าลูกค้าคือพระเจ้า? 
แล้วทําไมพระเจ้าจึงโหดร้ายกับศรีได้ถึงเพียงนี้? 
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จึงถูกขีดด้วยเส้นแบ่งด้วยเครื่องเพศ และถูก
ผลักไสไปอยู่ชายขอบของการให้พ้ืนท่ีของ 
การยอมรับ จึงเรียกได้ว่าเป็นเพศชายขอบ  
ซึ่งวัดจากการยอมรับและการปฏิบัติของคน 
ในสังคม ขอย�้าว่าเพศชายขอบเกิดข้ึนมาจาก
คนในสังคมมีมุมมองเรื่องเพศคับแคบ ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการมีสองเพศเป็นบรรทัดฐาน  
เพศอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เป็นตามบรรทัดฐานน้ันก็ถูก
มองเป็นอื่น
 ภาวะความเป็นอ่ืนน้ีเอง ท�าให้คนท่ีเป็น
เพศกระแสหลักรู้ว่าสิ่งแสดงออกนั้นถูกต้อง 
ส่วนคนทีเ่ป็นเพศกระแสรอง/ทางเลอืก หรอืเพศ
หลากหลาย ก็จะรูส้กึตัวว่าก�าลงัท�าผดิ รู้สึกผิด 
ประกอบกับสงัคมก็มองว่าผดิจากสิง่ท่ีก�าหนด 
ไว้แบบสองเพศ พ้ืนท่ีในการแสดงออกความ 
เป็นเพศจงึมข้ีอจ�ากัด เงือ่นไข และน�าไปสูก่าร 
ไม่สามารถแสดงออกถึงการเป็นตัวเองได้ 
เตม็ท่ี มกีารปกปิด แอบซ่อน ไม่กล้าเผชญิกับการ
แสดงตัว รวมถึงการรับรู้ถึงความไม่ปลอดภัย
ต่อการแสดงตนในฐานะที่เป็นเพศชายขอบ
 หากหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการ
สากล ยืนยันถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีติดตัวมา 
โดยก�าเนิดของมนุษย์ ค�าถามส�าคัญคือสิทธิ 
ดังกล่าวนั้นหมายรวมถึงสิทธิในการก�าหนด
เจตจ�านงความเป็นเพศของตนเอง หรือความ
สามารถเลือกวิถีชีวิตทางเพศได้เองใช่หรือไม่
 ด้วยเหตุน้ี การมสีทิธิทีจ่ะก�าหนดเจตจ�านง
ความเป็นเพศของตนเองจึงเป็นประเด็นสิทธิ
มนุษยชนอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมควรเรียนรู้  
รณรงค์ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ และให้ความ
ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง
 ซึง่ขณะนี ้ดฉินัรูส้กึถึงความไม่เป็นธรรมท่ี 
สงัคมไม่ยอมรบักลุม่เพศหลากหลายเป็นเสมอืน
ประชากรท่ัวไป และสังคมเองก็ไม่พยายามท่ี
จะเรยีนรูเ้รือ่งนี ้และยังเข้าใจผดิในเรือ่งวิถีชวิีต
ความเป็นอยู่ของเพศชายขอบในหลายประเด็น 
ทั้งเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ  
การแสดงออกทางเพศ รวมท้ังเรื่องสิทธิและ
การคุ้มครองเมื่อประสบกับปัญหาการตีตรา 
อคติ และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
 หากวิเคราะห์กรณีการถูกละเมดิสทิธิของ 
กลุ่มเพศหลากหลายในสังคมไทย เราจะพบ 
ได้ว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มอิีทธิพลและบทบาทอย่างย่ิง โดยได้ครอบง�า
สิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงความเป็นเพศ
 ตัวอย่างท่ีน่าสนใจคือ ความรูวิ้ทยาศาสตร์
การแพทย์มีอ�านาจวินิจฉัยกะเทยให้ตกอยู่ใน
ภาวะเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือไม่ก็ทางจิตใจ
ที่ ‘ผิดปกติ’ ต้องได้รับการรักษา

 เหตนุีจ้งึมผีูค้นจ�านวนมากเชือ่ตามวาทกรรม
ทางการแพทย์ องค์ความรู้น้ีส่งผลกระทบต่อ
วิถีชวิีตของกะเทย เป็นต้นเหตุแห่งการถูกเลอืก
ปฏิบัติ การถูกละเมิด และลิดรอนสิทธิ รวมทั้ง
ปัญหาการเป็นเหย่ือความรนุแรงในทกุรปูแบบ 
ย่ิงเน้นย�้าว่าสังคมไทยยังไม่มีการยอมรับเพศ
ชายขอบอย่างแท้จริง หากแต่เป็นไปเพียง 
การรับรู้ว่ามีตัวตนเท่าน้ัน ยังก้าวไปไม่ถึงการ
ยอมรับ และการส่งเสริมเรื่องสิทธิ 
 หลกัฐานก็คอื การทีน่โยบายต่างๆ ยังไม่ได้ 
สอดรับกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เป็น 
เพศชายขอบเลย แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติ
ออกมาคุม้ครองแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็นทีรู้่จกั 
ของคนในสังคม และสถาบันทางสังคมต่างๆ 
เช่น การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน ก็ยังไม่มี
นโยบายท่ีชัดเจนต่อการปฏิบัติกับคนเพศ 
ทางเลือกเลย เช่น พ้ืนท่ีปลอดภัยในโรงเรียน 
การแต่งกาย การแต่งงาน การจ้างงาน เป็นต้น
 อาจกล่าวได้ว่าความรู้ในการท�างานกับ
กลุ่มเพศหลากหลาย ข้อมูลที่เป็นหลักฐานใน
เชิงสถิติหรือรายงานที่มีประโยชน์ และจ�าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องมีอยู่
อย่างจ�ากัด ทั้งที่มีการเคลื่อนไหวของ NGO  
ทัง้ระดับปฏิบติัคือ การรวบรวมประเด็นและลกุ
ขึน้มาเรยีกร้องเอง เช่น การเปลีย่นค�าหน้านาม 
กฎหมายการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน  
รวมทัง้การเคลือ่นไหวระดับนโยบาย เช่น กรณี 
ใบ สด.43 การเกณฑ์ทหารของกะเทย
 ส่วนของการขยับของฝ่ังภาครัฐมน้ีอยมาก 
หากเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้น เน่ืองด้วยกลไก
ในระบบของราชการยงัไม่สามารถรองรับปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนได้จริง งานส่วนใหญ่จึงเป็นงานของ
กลุ่มนักเคลื่อนไหวเท่านั้นเอง ซึ่งก็ไม่เพียงพอ 
และตอบสนองต่อปัญหาได้ทันท่วงที
 จากนี้สังคมไทยจะมีแนวโน้มการยอมรับ
กลุม่เพศหลากหลายได้มากขึน้ แบบทลีะเร่ือง
อย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ก้าวกระโดดใน
ด้านสิทธิ แต่ในทางกลับกัน ด้านทุนนิยม 
บริโภคนิยม และการท่องเที่ยว กลับถีบตัวไป
ไวมาก เพ่ือตอบโจทย์ของคนหลากหลาย 
ทางเพศ
 ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยสมควรที่จะวาง
รากฐานการสร้างความรู้เรื่องเพศที่กว้างขวาง
มากขึ้น และให้พ้ืนที่ทางสังคมกับกลุ่มเพศ
หลากหลายในทกุบรบิท และทุกมติิชนชัน้ของ
สังคม รวมทัง้การใช้กลไกกฎหมายท่ีสนบัสนนุ 
สิทธิส่วนบุคคล และการคิดนโยบายภาครัฐ 
ให้เกิดขึ้นจริง เพราะอะไรจึงต้องคิดเรื่องนี้
 เพราะมีคนรออยู่นั่นเอง 

เคท ครั้งพิบูลย์

บุคคลที่สนใจเรื่องความ 
หลากหลายทางเพศ  
สิทธิมนุษยชน  
และสวัสดิการสังคม  
รวมทั้งท�างานด้านสิทธิ 
ทางเพศและสุขภาพ 
มาอย่างยาวนาน
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ตามมาคือ การขาดบุคลากรทั้งภาครัฐในเรื่อง
ความเข้าใจตัวตนของกลุ่มเพศหลากหลาย  
ส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการสังคม ไปจนถึง 
การสร้างนโยบายท่ีขาดมติิความละเอียดอ่อน 
ต่อประเดน็ความหลากหลายทางเพศ
 การรวบรวมประเด็นสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนระบุไว้อย่างชัดเจน ถึงสถานการณ์ 
การเลอืกปฏิบติัต่อบคุคลท่ีมคีวามหลากหลาย
ทางเพศ โดยเฉพาะท่ีเกิดขึ้นกับกะเทย/สาว
ประเภทสอง/คนข้ามเพศ ว่าเกิดการละเมิด
สิทธิขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกาย
ในการเข้ารับปริญญา การห้ามแต่งกายตาม
เพศภาวะที่ตนเลือกในสถานศึกษา
 นอกจากน้ันบางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
ยังไม่เปิดรับนักศึกษาท่ีเป็นกะเทยเข้าศึกษา 
และกรณีเอกสาร สด.43 หรือใบตรวจรับรอง
ทหารกองเกิน เป็นเอกสารทางราชการระบ ุ
ว่ากะเทยเป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตถาวร 
และได้รบัการระบวุ่า ‘เป็นโรคจติหรอืวิกลจรติ’ 
ในเอกสารส�าคญั แม้จะมกีฎหมายให้แก้ไขแล้ว 
แต่ก็ยังพบว่ามีการระบุในเชิงลบอยู่ทุกปี
 การละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์กับ 
กลุ่มเพศหลากหลายเกิดข้ึนในลักษณะต่างๆ 
ทั้งการกดขี่ การผลิตซ�้า และการตีตราให้ม ี
พ้ืนท่ีทางสงัคมทีจ่�ากัด
 การเลือกรับรู้ของสังคมที่มองว่ากลุ่มเพศ
หลากหลายควรใช้ชีวิตให้ไปตามบรรทัดฐาน 
ของสงัคม จนจ�ากัดวิถีชีวิต และไม่ยอมรับ
 นอกจากนัน้พบว่า การมองเพศหลากหลาย
ในลกัษณะภาพเหมารวม และในเชงิลบถือเป็น 
การเลือกปฏิบัติในระดับทัศนคติ ทั้งที่แนวคิด
สทิธิมนุษยชนระบใุห้รบัรอง และคุ้มครองเฉพาะ 
สิทธิในเรื่องสิทธิพลเมืองเฉพาะคนในรัฐของ 
ประเทศชาตินั้นๆ
 ต่อมาก็มีการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ถูกตีความในเรื่องสิทธิทางสังคม สิทธิทาง 
เศรษฐกิจ และสิทธิทางวัฒนธรรม การขยาย
ความดังกล่าวท�าให้เกิดการขยายขอบเขตให้
ครอบคลมุคนทีถู่กท�าให้เป็นคนชายขอบ ไม่ว่า 
จะเป็นผูห้ญิง คนชรา เด็ก ผูพิ้การ รวมถึงกลุม่
เพศหลากหลายด้วย
 การขยายความในมิติของสิทธิมนุษยชน 
จึงท�าให้บุคคลท่ีถูกท�าให้เป็นชายขอบในมิติ
เพศภาวะได้รับความสนใจในการคุ้มครอง 
มากข้ึน อันเป็นพัฒนาการในเรื่องของสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย
 ส�าหรับดิฉัน ‘เพศชายขอบ’ ในทัศนะคือ 
เพศท่ีไม่ได้ถูกจัดวางอยู่ในความคาดหวังของ
สงัคม หรอืเพศกระแสหลกั ดังน้ันเพศทางเลือก
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คนที่ไม่ดี มีคนท่ีเราช่วยเขาได้ และบางคนท่ี
เราก็ช่วยเขาไม่ได้จรงิๆ (ต้องปล่อยเขาไปเถอะ 
คุณไม่ใช่เดอะเฟซ เชิญค่ะ!)
  ถ้าท�าธุรกิจเอง เราน่าจะสามารถประเมนิ
กันหลังบ้านได้ว่า ลูกค้าแต่ละคนเป็นลูกค้า
ระดับไหน เช่น ลูกค้าที่น่ารักมากและมีโอกาส
เป็นกระบอกเสียงให้ธุรกิจของเรา ลูกค้าขาจร 
มาแปบเดยีว เดีย๋วก็ไป ลกูค้าท่ีนานๆ เจอกันที 
แต่ก็ไม่ลมืเรา ลกูค้าท่ีเอาใจยากหน่อย ต้องใช้
พลังงานสูงในการรับมือ ลูกค้าที่ปล่อยเขาไป
เถอะ ฯลฯ พวกน้ีเราดไูด้จากค่าตอบแทนทีเ่ขา
มต่ีอการบรกิารของเราก็ได้ หรอืดโูอกาสเตบิโต
ทางธุรกิจของเราก็ได้ ไปจนถึงดูระดับความ
แน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับ
เรากไ็ด้ แล้วแต่เลยครบั แล้วเรามาหาวิธีรบัมอื
กับลูกค้าแต่ละแบบที่แตกต่างกัน
 ย่ิงเป็น Call Center อย่างคณุศร ีหรอืคนท่ี
ต้องเจอกับลูกค้าเองน่ีย่ิงเจงเลย เราคือคนท่ี
ได้รบัข้อมลูความทกุข์ร้อนของลกูค้ามาทัง้หมด
ว่าเรื่องไหนบ้างที่เขาไม่สบายใจอยู่ สิ่งเหล่านี้
แหละครบั คือข้อมลูอนัมค่ีาท่ีเราสามารถน�ามา
พัฒนาสินค้าหรือองค์กรได้ ใช่ครับ คุณคือคน
ที่ก�าลังจะชี้เบาะแสว่าสินค้าหรือองค์กรเรา
ควรจะพัฒนาไปทางไหน คุณนี่แหละคือคนที่
ชี้ทางสว่างให้องค์กร เอ้า! ไฟมา!
 ลูกค้าด่ามาน่ะดี เราจะได้รู้ว่าต้องพัฒนา
อย่างไร แต่ไม่ต้องรอให้เขาด่าเราจึงรู้นะครับ 
พรุนพอดี! แก้ปัญหาจบแล้ว คนแก้ปัญหา
ไม่น่าจะต้องทุกข์นะครับ น่าจะดีใจ โล่งอก 
ที่ส�าคัญคือ เราต้องภูมิใจที่เราแก้ปัญหาได้ 
 ย่ิงถ้าโดนลกูค้าด่าทุกวัน ย่ิงต้องชมตวัเอง
นะครับ เวลาเราแก้ปัญหาได้ เออ…เราเก่งว่ะ 
แก้ปัญหาให้ลกูค้าได้แล้ว (ท่ีด่าๆ มาก่อนหน้า
นี้น่ะ ไงล่ะ เงียบเลย เราช่วยเขาได้แล้ว) ต่อไป
จะท�าให้เปลี่ยนจากด่าเป็นชมเลย เอาสิ!
 ผมว่าโชคดีนะครับ ถ้าเราท�างานที่ได้เจอ
ลูกค้าเยอะๆ แปลว่า เราจะได้เจอคนเยอะๆ 
ได้เรียนรู้เรื่องคนเยอะกว่าคนที่ไม่ได้เจอใคร
 ได้เหน็ท้ังตวัอย่างทีด่แีละไม่ด ีคงมเีรือ่งให้เรา
รูส้กึว่า “เฮ้ย! คนเรากม็แีบบนีด้้วยว่ะ” อยู่บ่อยๆ 
และคงมีแบบฝกหัดให้เรารู้จักวิธีรับมือคนได้
อยู่เสมอ
 ถ้ารู้เรื่องคนได้ เรื่องอื่นก็ไม่ต้องกลัวแล้ว 
เอ้า แยกย้ายกันไปช่วยคนในกองเพลงิได้แล้ว!

“ถา้เราท�างานทีไ่ดเ้จอลกูค้าเยอะ แปลวา่เราจะไดเ้จอคนเยอะ ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งคนเยอะกวา่
คนท่ีไมไ่ดเ้จอใคร เราได้เหน็ทัง้ตวัอยา่งทีดี่และไมด่ ีคงมเีร่ืองใหเ้รารูส้กึวา่ “เฮ้ย! คนเราก็มี
แบบน้ีด้วยวะ่” อยูบ่อ่ยๆ และคงมีแบบฝกึหัดใหเ้รารูจ้กัวธิรีบัมอืคนได้อยูเ่สมอ”
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การคิดเรื่องสิทธิ-สวัสดิการสังคม 
ของกลุม่หลากหลายทางเพศใน ‘ประเทศกาํลงัพัฒนา’
การที่กลุ่มเพศหลากหลายถูกมองข้าม
ความเปน็มนษุยจ์นไม่สามารถเขา้ถงึบรกิาร
สวสัดกิารสงัคม สะท้อนให้เห็นถงึข้อจ�ากดั
ของงานพัฒนาสงัคมและสวสัดกิารสงัคม
ในประเทศไทย ท่ียงัก้าวไปไม่ถงึการก�าหนด
เป้าหมายความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่าง
ทั่วถึง และครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม
 กลุ ่มเพศหลากหลายในฐานะเป็นกลุ่ม
ชายขอบ รัฐไทยจ�าเป็นต้องคุ้มครองภายใต้
รฐัธรรมนญู ย้อนกลบัไปท่ีรฐัธรรมนูญปี 2550 
เคยระบุในมาตรา 30 ว่า
 “การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล 
เพราะเหตุแห่งความต่างในเรื่องถ่ินก�าเนิด 
เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น ต่อบท
บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ามิได้”
 ปัจจบุนัไม่มกีารระบแุบบนีใ้นรฐัธรรมนญู
ซึ่งค�าว่า ‘เพศ’ ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 

2550 ได้มีบันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ไว้ว่า รวมถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศไว้ด้วย
 แต่ทว่าในทางปฏิบัติ ภาครัฐกลับไม่มี
การส�ารวจประชากรกลุ่มเพศหลากหลาย 
หรือไม่มีฐานข้อมูลประชากรที่แน่ชัด ทั้งยัง
รวมถึงการไม่มีนโยบายจากทางภาครฐัในการ
สนบัสนนุ คุ้มครอง และรองรับสถานภาพทาง
เพศด้วย
 กลุ ่มคนเหล่าน้ีมักถูกเลือกปฏิบัติจาก
บคุลากรภาครฐัท่ียังคงขาดความรู้ความเข้าใจ
ในตัวตน และวิถีชีวิตของเพศหลากหลาย 
การรบัรูเ้รือ่งความแตกต่างหลากหลายทางเพศ 
จึงเป็นผลพวงมาจากการยึดแน่นและติดอยู่
ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นเพศกระแสหลัก
แบบหญิงชายตายตวั โดยผูท่ี้จดัวางตนเองใน
กรอบแห่งเพศกระแสหลักจะได้รับการยอมรบั
และมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้
มากกว่าเพศหลากหลาย เกิดช่องว่างหรือการ
ขาดชุดความรู้และการท�าความเข้าใจ ผลที่
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จึงถูกขีดด้วยเส้นแบ่งด้วยเครื่องเพศ และถูก
ผลักไสไปอยู่ชายขอบของการให้พ้ืนท่ีของ 
การยอมรับ จึงเรียกได้ว่าเป็นเพศชายขอบ  
ซึ่งวัดจากการยอมรับและการปฏิบัติของคน 
ในสังคม ขอย�้าว่าเพศชายขอบเกิดขึน้มาจาก
คนในสังคมมีมุมมองเรื่องเพศคับแคบ ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการมีสองเพศเป็นบรรทัดฐาน  
เพศอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นตามบรรทัดฐานนั้นก็ถูก
มองเป็นอื่น
 ภาวะความเป็นอื่นน้ีเอง ท�าให้คนท่ีเป็น
เพศกระแสหลักรู้ว่าสิ่งแสดงออกนั้นถูกต้อง 
ส่วนคนทีเ่ป็นเพศกระแสรอง/ทางเลอืก หรอืเพศ
หลากหลาย ก็จะรูส้กึตัวว่าก�าลงัท�าผดิ รู้สึกผิด 
ประกอบกับสงัคมก็มองว่าผดิจากสิง่ท่ีก�าหนด 
ไว้แบบสองเพศ พ้ืนท่ีในการแสดงออกความ 
เป็นเพศจงึมข้ีอจ�ากัด เงือ่นไข และน�าไปสูก่าร 
ไม่สามารถแสดงออกถึงการเป็นตัวเองได้ 
เตม็ท่ี มกีารปกปิด แอบซ่อน ไม่กล้าเผชญิกับการ
แสดงตัว รวมถึงการรับรู้ถึงความไม่ปลอดภัย
ต่อการแสดงตนในฐานะที่เป็นเพศชายขอบ
 หากหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการ
สากล ยืนยันถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีติดตัวมา 
โดยก�าเนิดของมนุษย์ ค�าถามส�าคัญคือสิทธิ 
ดังกล่าวนั้นหมายรวมถึงสิทธิในการก�าหนด
เจตจ�านงความเป็นเพศของตนเอง หรือความ
สามารถเลือกวิถีชีวิตทางเพศได้เองใช่หรือไม่
 ด้วยเหตน้ีุ การมสีทิธิทีจ่ะก�าหนดเจตจ�านง
ความเป็นเพศของตนเองจึงเป็นประเด็นสิทธิ
มนุษยชนอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมควรเรียนรู้  
รณรงค์ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ และให้ความ
ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง
 ซึง่ขณะนี ้ดฉินัรูส้กึถึงความไม่เป็นธรรมที่ 
สงัคมไม่ยอมรบักลุม่เพศหลากหลายเป็นเสมอืน
ประชากรท่ัวไป และสังคมเองก็ไม่พยายามท่ี
จะเรยีนรูเ้รือ่งนี ้และยังเข้าใจผดิในเรือ่งวิถีชวิีต
ความเป็นอยู่ของเพศชายขอบในหลายประเดน็ 
ทั้งเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ  
การแสดงออกทางเพศ รวมทั้งเรื่องสิทธิและ
การคุ้มครองเมื่อประสบกับปัญหาการตีตรา 
อคติ และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
 หากวิเคราะห์กรณีการถูกละเมดิสทิธิของ 
กลุ่มเพศหลากหลายในสังคมไทย เราจะพบ 
ได้ว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มอีทิธิพลและบทบาทอย่างย่ิง โดยได้ครอบง�า
สิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงความเป็นเพศ
 ตวัอย่างท่ีน่าสนใจคอื ความรูวิ้ทยาศาสตร์
การแพทย์มีอ�านาจวินิจฉัยกะเทยให้ตกอยู่ใน
ภาวะเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือไม่ก็ทางจิตใจ
ที่ ‘ผิดปกติ’ ต้องได้รับการรักษา

 เหตน้ีุจงึมผีูค้นจ�านวนมากเชือ่ตามวาทกรรม
ทางการแพทย์ องค์ความรู้น้ีส่งผลกระทบต่อ
วิถีชวิีตของกะเทย เป็นต้นเหตแุห่งการถูกเลอืก
ปฏิบัติ การถูกละเมิด และลิดรอนสิทธิ รวมทั้ง
ปัญหาการเป็นเหย่ือความรนุแรงในทกุรปูแบบ 
ย่ิงเน้นย�้าว่าสังคมไทยยังไม่มีการยอมรับเพศ
ชายขอบอย่างแท้จริง หากแต่เป็นไปเพียง 
การรับรู้ว่ามีตัวตนเท่านั้น ยังก้าวไปไม่ถึงการ
ยอมรับ และการส่งเสริมเรื่องสิทธิ 
 หลกัฐานก็คอื การท่ีนโยบายต่างๆ ยังไม่ได้ 
สอดรับกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เป็น 
เพศชายขอบเลย แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติ
ออกมาคุม้ครองแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็นท่ีรูจั้ก 
ของคนในสังคม และสถาบันทางสังคมต่างๆ 
เช่น การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน ก็ยังไม่มี
นโยบายท่ีชัดเจนต่อการปฏิบัติกับคนเพศ 
ทางเลือกเลย เช่น พ้ืนท่ีปลอดภัยในโรงเรียน 
การแต่งกาย การแต่งงาน การจ้างงาน เป็นต้น
 อาจกล่าวได้ว่าความรู้ในการท�างานกับ
กลุ่มเพศหลากหลาย ข้อมูลที่เป็นหลักฐานใน
เชิงสถิติหรือรายงานที่มีประโยชน์ และจ�าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องมีอยู่
อย่างจ�ากัด ทั้งที่มีการเคลื่อนไหวของ NGO  
ทัง้ระดับปฏบิตัคิอื การรวบรวมประเด็นและลกุ
ขึน้มาเรยีกร้องเอง เช่น การเปลีย่นค�าหน้านาม 
กฎหมายการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน  
รวมทัง้การเคลือ่นไหวระดบันโยบาย เช่น กรณี 
ใบ สด.43 การเกณฑ์ทหารของกะเทย
 ส่วนของการขยับของฝ่ังภาครฐัมน้ีอยมาก 
หากเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้น เน่ืองด้วยกลไก
ในระบบของราชการยงัไม่สามารถรองรบัปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้จริง งานส่วนใหญ่จึงเป็นงานของ
กลุ่มนักเคลื่อนไหวเท่านั้นเอง ซึ่งก็ไม่เพียงพอ 
และตอบสนองต่อปัญหาได้ทันท่วงที
 จากนี้สังคมไทยจะมีแนวโน้มการยอมรับ
กลุม่เพศหลากหลายได้มากขึน้ แบบทีละเรือ่ง
อย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ก้าวกระโดดใน
ด้านสิทธิ แต่ในทางกลับกัน ด้านทุนนิยม 
บริโภคนิยม และการท่องเที่ยว กลับถีบตัวไป
ไวมาก เพ่ือตอบโจทย์ของคนหลากหลาย 
ทางเพศ
 ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยสมควรที่จะวาง
รากฐานการสร้างความรู้เรื่องเพศที่กว้างขวาง
มากขึ้น และให้พ้ืนที่ทางสังคมกับกลุ่มเพศ
หลากหลายในทุกบรบิท และทุกมติชินชัน้ของ
สังคม รวมท้ังการใช้กลไกกฎหมายท่ีสนบัสนนุ 
สิทธิส่วนบุคคล และการคิดนโยบายภาครัฐ 
ให้เกิดขึ้นจริง เพราะอะไรจึงต้องคิดเรื่องนี้
 เพราะมีคนรออยู่นั่นเอง 

เคท ครั้งพิบูลย์

บุคคลที่สนใจเรื่องความ 
หลากหลายทางเพศ  
สิทธิมนุษยชน  
และสวัสดิการสังคม  
รวมทั้งท�างานด้านสิทธิ 
ทางเพศและสุขภาพ 
มาอย่างยาวนาน

THE AUTHOR

ตามมาคือ การขาดบุคลากรทั้งภาครัฐในเรื่อง
ความเข้าใจตัวตนของกลุ่มเพศหลากหลาย  
ส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการสังคม ไปจนถึง 
การสร้างนโยบายท่ีขาดมติคิวามละเอยีดอ่อน 
ต่อประเดน็ความหลากหลายทางเพศ
 การรวบรวมประเด็นสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนระบุไว้อย่างชัดเจน ถึงสถานการณ์ 
การเลอืกปฏิบตัต่ิอบคุคลทีม่คีวามหลากหลาย
ทางเพศ โดยเฉพาะท่ีเกิดขึ้นกับกะเทย/สาว
ประเภทสอง/คนข้ามเพศ ว่าเกิดการละเมิด
สิทธิขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกาย
ในการเข้ารับปริญญา การห้ามแต่งกายตาม
เพศภาวะที่ตนเลือกในสถานศึกษา
 นอกจากน้ันบางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
ยังไม่เปิดรับนักศึกษาท่ีเป็นกะเทยเข้าศึกษา 
และกรณีเอกสาร สด.43 หรือใบตรวจรับรอง
ทหารกองเกิน เป็นเอกสารทางราชการระบ ุ
ว่ากะเทยเป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตถาวร 
และได้รบัการระบวุ่า ‘เป็นโรคจติหรอืวิกลจรติ’ 
ในเอกสารส�าคญั แม้จะมกีฎหมายให้แก้ไขแล้ว 
แต่ก็ยังพบว่ามีการระบุในเชิงลบอยู่ทุกปี
 การละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์กับ 
กลุ่มเพศหลากหลายเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ 
ทั้งการกดขี่ การผลิตซ�้า และการตีตราให้ม ี
พ้ืนท่ีทางสงัคมท่ีจ�ากัด
 การเลือกรับรู้ของสังคมท่ีมองว่ากลุ่มเพศ
หลากหลายควรใช้ชีวิตให้ไปตามบรรทัดฐาน 
ของสงัคม จนจ�ากัดวิถีชีวิต และไม่ยอมรับ
 นอกจากน้ันพบว่า การมองเพศหลากหลาย
ในลกัษณะภาพเหมารวม และในเชงิลบถือเป็น 
การเลือกปฏิบัติในระดับทัศนคติ ทั้งที่แนวคิด
สทิธิมนุษยชนระบใุห้รบัรอง และคุม้ครองเฉพาะ 
สิทธิในเรื่องสิทธิพลเมืองเฉพาะคนในรัฐของ 
ประเทศชาตินั้นๆ
 ต่อมาก็มีการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ถูกตีความในเรื่องสิทธิทางสังคม สิทธิทาง 
เศรษฐกิจ และสิทธิทางวัฒนธรรม การขยาย
ความดังกล่าวท�าให้เกิดการขยายขอบเขตให้
ครอบคลมุคนทีถู่กท�าให้เป็นคนชายขอบ ไม่ว่า 
จะเป็นผูห้ญิง คนชรา เดก็ ผูพิ้การ รวมถึงกลุม่
เพศหลากหลายด้วย
 การขยายความในมิติของสิทธิมนุษยชน 
จึงท�าให้บุคคลท่ีถูกท�าให้เป็นชายขอบในมิติ
เพศภาวะได้รับความสนใจในการคุ้มครอง 
มากขึ้น อันเป็นพัฒนาการในเรื่องของสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย
 ส�าหรับดิฉัน ‘เพศชายขอบ’ ในทัศนะคือ 
เพศท่ีไม่ได้ถูกจัดวางอยู่ในความคาดหวังของ
สงัคม หรอืเพศกระแสหลกั ดงัน้ันเพศทางเลือก
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Gonna
Be

    Me!” 

บทสมัภาษณท์ี่ 
STRONG! ทีส่ดุ
ของลกูเกด 
เมทนิ ีกิง่โพยม 

ลกูเกด-เมทนิ ีกิง่โพยม คอืใครคงไมต่อ้งบอก เธอคอืสุดยอด
นางแบบ เมนเทอร ์นักแสดง นกัธรุกจิ และอกีหลายบทบาท 
ในฐานะคนทีต่ดิตามพ่ีเกดมาตลอด ผมเช่ือวา่เธอมบีางอยา่ง
ที่อยากจะพูดแต่ไม่เคยได้พูด มีด้านอื่นๆ ที่น่าค้นหามากไป
กวา่ด้านข่าวดราม่าที่คนได้รับจากส่ือ และนั่นแหละคือส่ิงที่
ผมอยากฟงั
 ผมเขยีนบทความ ‘ถอดบทเรยีนโลกการทาํงานจาก The 
Face Thailand’ มาตัง้แตซ่ซัีนแรก จนมาถงึ The Face Men 
Thailand ในเว็บไซต์ THE STANDARD สําหรับผมนี่มัน
ไม่ใช่แคเ่กมสนกุๆ ทีฟ่าดฟนักนัดว้ยดรามา่ แต่ผมมองเหน็
บทเรยีนจากการทาํงานทีเ่ราเอามาใชเ้ปน็ประโยชนไ์ดซ้อ่นอยู่
ในเกมดราม่า โดยเฉพาะการทํางานของลูกเกด-เมทินี 
กิง่โพยม ในฐานะเมนเทอร์นั้นให้บทเรียนหลายอย่างในการ
ทํางานได้ดีจริงๆ
 ตอนที่เราได้เจอกัน พ่ีลูกเกดบอกว่าดีใจมากที่ได้เจอ
คนเขยีนเสียท ีเพราะตดิตามอา่นมาโดยตลอด ผมบอกพ่ีเกด
ว่าคําถามในวันนี้ที่จะสัมภาษณ์ค่อนข้างซีเรียสสักหน่อย 
เพราะอยากสะท้อนการมองโลกของผู้หญิงที่ผ่านชีวิต
มาอย่างเข้มข้น และมีบทเรียนในชีวิตมากมาย ไปจนถึงชวน
พ่ีเกดวิพากษ์สังคมมันเสียเลย 
 ส่ิงหนึง่ทีผ่มสัมผัสได้คือ พ่ีเกดดสูนกุกับการได้ปลดปล่อย
ความคิดอย่างอิสระเสรี และหลายครั้งผมสัมผัสได้ถึงความ
อัดอั้น เหมือนเธออยากพูดส่ิงนี้มานาน แต่ไม่มีใครถามเธอ 
และนั่นทําให้บทสนทนาครั้งนี้ พ่ีเกดพูดจนหมดเปลือก   
 “พ่ีดีใจมากที่พ่ีได้มีโอกาสพูดส่ิงเหล่านี้เสียที พ่ีไม่เคย
ไดพู้ดเรือ่งแบบนีม้ากอ่น ในทีสุ่ดกม็คีนเขา้ใจพ่ี พ่ีมคีวามสุข
กบัการสัมภาษณ์นีม้ากๆ พ่ีไดพู้ดในส่ิงทีพ่ี่คดิมานาน แตไ่ม่มี
คนมาถามคาํถามฉลาดๆ แบบนี ้You know? It’s all about 
bullshit drama and who’s fucking who all the time.” 
พ่ีเกดบอก
 ปิดท้ายว่า “ที่พ่ีพูดไปน่ะ I mean it”
 ผมเชื่อว่าทุกคําจากนี้ที่คุณกําลังจะได้อ่านเป็นทุกคําที่
ผู้หญิงคนนี้หมายความตามนั้นจริงๆ
 และนี่คือส่ิงที่ลูกเกด เมทินี ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน
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ย้อนกลับไปปี 2000 ท่ีคุณขึ้นปกนิตยสาร IMAGE 
ในคอนเซปต ์‘ผูห้ญงิ 2000’ นัน่เป็นหนึง่ในงานทีผ่ม
รู้สึกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของวงการแฟช่ันไทยเลย 
วนันีค้ณุมองกลบัไปรูส้กึอยา่งไรกบัแฟชัน่เซตนัน้ครบั
Oh my gosh! เดี๋ยวนี้ก็เขินนิดๆ นะ เพราะตอนนั้นรู้สึก
เลยว่าตวัเอง untouchable เราอยู่ในจดุสงูสดุจรงิๆ รปูร่าง
เซยีะมาก เป็นซเูปอร์โมเดล ข้ึนปกทุกนิตยสาร เป็นนางแบบ
ที่ทุกแฟชั่นโชว์ต้องเดินฟนาเล่ เป็นช่วงหนึ่งในชีวิตที่ภูมิใจ
แต่ช่วงนั้นก็มีเหลิงบ้างนะ ตอนนั้น Work hard but party 
harder มนัเป็นช่วงเวลาท่ี I live my life to the fullest. จรงิๆ 

จุดเปลี่ยนตอนนั้นที่ท�าให้หายเหลิงคืออะไรครับ
จุดเปลี่ยนคือมันเริ่มรู้สึกว่าน่ีมันมากเกินไปแล้ว เหนื่อย 
อยากจะช้าลง ก็เลยเริ่มออกมาจากกลุ่มเพ่ือนบ้าง หันมา
ออกก�าลังกาย และก็มีเพ่ือนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเป็นกลุ่มเฮลต้ี 
ท�าให้เรารู ้สึกว่า ออ! ชีวิตคนปกติมันเป็นแบบนี้นี่เอง
(หวัเราะ) มนัเป็นการเกิดใหม่อกีแบบหนึง่ของลกูเกด เมทินี 
เพราะได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง ได้มาเขียน
หนังสอืเก่ียวกับการลดน�า้หนัก และมธุีรกิจสขุภาพ เกดเป็น
คนแรกๆ ที่ท�า Juice Bar ข้างนอกโรงแรมเลยนะคะ

คุณท�างานศิลปะที่ต้องอาศัยเรือนร่าง แต่ทุกวันนี้แค่
เขา้ไปในโซเชยีลมเีดยี เรากจ็ะเหน็คนเปิดเผยเรอืนรา่ง
กันมากมาย คุณมองการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร
ตอนนั้นมันเป็นเส้นบางๆ ระหว่างศิลปะกับอนาจาร ซึ่งเกด
อยู่ในเส้นบางๆ น้ันแหละ แต่มันอยู่ที่การเลือกทีมงาน 
พออยู่ในนิตยสารแฟชั่นเบอร์ต้นๆ ของเมืองไทย มันเลยดู
เป็นศิลปะ ตอนนั้นเป็นยุคก่อนโซเชียลมีเดีย การถ่ายแบบ
ชดุว่ายน�า้ ดาราจะได้เงินเยอะมาก เพราะนานๆ ทจีะได้เหน็ 
แต่พอมโีซเชียลมเีดยีเข้ามา ทุกคนถ่ายรปูโชว์รปูร่างตวัเอง
กันได้หมด มันกลายเป็นเรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้นทุกวันนี้
การจะมาถ่ายรูปเซ็กซี่แบบเดิมมันไม่มีความจ�าเป็นแล้ว 
 ผ่านมา 17 ป จากที่เกดเคยขึ้นปก IMAGE ฉบับนั้น 
ลองไปดูในโซเชียลมีเดียตอนนี้สิคะ Oh my gosh! So you 
know… I did it for fashion but they do it for what? For free!

คุณเห็นอะไรในโซเชียลมีเดียตอนน้ี ไม่ว่าจะในฐานะ
คนที่ใช้เอง และในฐานะคนที่เป็น ‘เป้า’ ของมัน
โซเชียลมีเดียท�าให้คุณบ้าได้ ตอนนี้คนมีความภูมิใจใน
ตัวเองต�่ามาก เพราะทุกคนเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
ในโซเชียลมีเดียหมด เห็นคนนั้นมีอย่างนี้ก็อยากมีบ้าง 

“การมาท�ารายการนี้มันไม่ได้ชนะทุกครั้ง แล้วก็ไม่ได้แฟร์ทุกครั้ง ไม่ว่าเราจะ
ชนะหรือแพ้ก็ตาม เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความผิดหวัง
และเดินต่อไปจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก”
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ย้อนกลับไปปี 2000 ที่คุณขึ้นปกนิตยสาร IMAGE 
ในคอนเซปต ์‘ผูห้ญงิ 2000’ นัน่เป็นหนึง่ในงานทีผ่ม
รู้สึกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของวงการแฟช่ันไทยเลย 
วนันีค้ณุมองกลบัไปรูส้กึอยา่งไรกบัแฟชัน่เซตนัน้ครบั
Oh my gosh! เดี๋ยวนี้ก็เขินนิดๆ นะ เพราะตอนนั้นรู้สึก
เลยว่าตวัเอง untouchable เราอยู่ในจดุสงูสดุจรงิๆ รปูร่าง
เซยีะมาก เป็นซเูปอร์โมเดล ข้ึนปกทุกนิตยสาร เป็นนางแบบ
ที่ทุกแฟชั่นโชว์ต้องเดินฟนาเล่ เป็นช่วงหนึ่งในชีวิตที่ภูมิใจ
แต่ช่วงนั้นก็มีเหลิงบ้างนะ ตอนนั้น Work hard but party 
harder มนัเป็นช่วงเวลาท่ี I live my life to the fullest. จรงิๆ 

จุดเปลี่ยนตอนนั้นที่ท�าให้หายเหลิงคืออะไรครับ
จุดเปลี่ยนคือมันเริ่มรู้สึกว่าน่ีมันมากเกินไปแล้ว เหนื่อย 
อยากจะช้าลง ก็เลยเริ่มออกมาจากกลุ่มเพ่ือนบ้าง หันมา
ออกก�าลังกาย และก็มีเพ่ือนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเป็นกลุ่มเฮลต้ี 
ท�าให้เรารู ้สึกว่า ออ! ชีวิตคนปกติมันเป็นแบบนี้นี่เอง
(หวัเราะ) มนัเป็นการเกิดใหม่อกีแบบหน่ึงของลกูเกด เมทินี 
เพราะได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง ได้มาเขียน
หนังสอืเก่ียวกับการลดน�า้หนัก และมธุีรกิจสขุภาพ เกดเป็น
คนแรกๆ ที่ท�า Juice Bar ข้างนอกโรงแรมเลยนะคะ

คุณท�างานศิลปะที่ต้องอาศัยเรือนร่าง แต่ทุกวันนี้แค่
เขา้ไปในโซเชยีลมเีดยี เรากจ็ะเหน็คนเปิดเผยเรอืนรา่ง
กันมากมาย คุณมองการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร
ตอนนั้นมันเป็นเส้นบางๆ ระหว่างศิลปะกับอนาจาร ซึ่งเกด
อยู่ในเส้นบางๆ น้ันแหละ แต่มันอยู่ท่ีการเลือกทีมงาน 
พออยู่ในนิตยสารแฟชั่นเบอร์ต้นๆ ของเมืองไทย มันเลยดู
เป็นศิลปะ ตอนนั้นเป็นยุคก่อนโซเชียลมีเดีย การถ่ายแบบ
ชดุว่ายน�า้ ดาราจะได้เงินเยอะมาก เพราะนานๆ ทจีะได้เหน็ 
แต่พอมโีซเชยีลมเีดยีเข้ามา ทุกคนถ่ายรปูโชว์รปูร่างตวัเอง
กันได้หมด มันกลายเป็นเรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้นทุกวันนี้
การจะมาถ่ายรูปเซ็กซี่แบบเดิมมันไม่มีความจ�าเป็นแล้ว 
 ผ่านมา 17 ป จากที่เกดเคยขึ้นปก IMAGE ฉบับนั้น 
ลองไปดูในโซเชียลมีเดียตอนนี้สิคะ Oh my gosh! So you 
know… I did it for fashion but they do it for what? For free!

คุณเห็นอะไรในโซเชียลมีเดียตอนน้ี ไม่ว่าจะในฐานะ
คนที่ใช้เอง และในฐานะคนที่เป็น ‘เป้า’ ของมัน
โซเชียลมีเดียท�าให้คุณบ้าได้ ตอนนี้คนมีความภูมิใจใน
ตัวเองต�่ามาก เพราะทุกคนเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
ในโซเชียลมีเดียหมด เห็นคนน้ันมีอย่างน้ีก็อยากมีบ้าง 

“การมาท�ารายการนี้มันไม่ได้ชนะทุกครั้ง แล้วก็ไม่ได้แฟร์ทุกครั้ง ไม่ว่าเราจะ
ชนะหรือแพ้ก็ตาม เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความผิดหวัง
และเดินต่อไปจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก”

48 THESTANDARD.CO

CULTURE LOOKKED PROOF PLE.indd   48 9/27/2560 BE   3:13 PM

49 

จะย้ิม ค่ะ... สวัสดค่ีะ เกดโหยหาทีจ่ะได้เป็นตวัเองเสยีที 
 แต่พอเกดก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่น ได้เจอเพ่ือนทั้ง
พ่ีอุม เยลหลี พ่ีจอย ฯลฯ น่ันท�าให้เกดมีความมั่นใจ
มากขึ้น ได้เป็นตัวเอง และมีทัศนคติว่า I don’t give 
a shit! พอมาเป็นนางแบบ ได้เป็นหนึ่งในซูเปอร์โมเดล
ของไทย มันเหมือน... Fuck you! I’m gonna be me! 
เพราะฉะนัน้คณุระเบยีบรตัน์ หรอืใครจะด่าเกด I don’t 
care! You’re not putting money to my pocket. 
และคนก็รกัท่ีเกดมคีวามม่ันใจ ท�าให้เกดมคีวามมัน่ใจ
มากกว่าเดิมท่ีจะเป็นตัวเองแบบนี้ เกดมีความภูมิใจ
ในงาน เกดท�างานทุกช้ินเกินร้อยเสมอ เกดจึงคิดว่า
มันน่าจะอยู่ในสายเลือดไปแล้ว 

ผมสงัเกตวา่ ตอ่ใหด้ารานกัแสดงจะมีผลงานหรอื
หน้าที่การงานที่ดีแค่ไหนก็ตาม สุดท้ายเมื่อไมค์
จอ่ปาก เขากจ็ะถกูถามแตเ่รือ่งผูช้ายหรอืขา่วฉาว 
คณุเองมีผลงานมากมาย เป็นคนเกง่มาก แมก้ระทัง่
วันก่อนที่มีงานแถลงข่าวเรื่องการเดินเพ่ือช่วย
สังคมของคุณ แต่สุดท้ายนักข่าวบันเทิงถามคุณ
แต่เรื่องดราม่า และข่าวที่ออกไปก็มีแต่เรื่องนั้น 
ไม่ได้มีผลงานของคุณเลย ถามจรงิๆ วา่ คณุรูส้กึ
อย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ส�าหรับเกดมันเป็นเรื่องไร้สาระมาก รู ้เลยว่ามันคือ
การหาประเดน็ เวลาก่อนงานแถลงข่าว นกัข่าวจะมาจบั
กลุม่กันแล้วมาดวู่าตอนนีม้ปีระเดน็อะไร เฮ้ย! เมนเทอร์
พีชลงโซเชยีลแบบน้ี พีชด่าพ่ีเกดหรอืเปล่า ลองถามไหม
ว่าพ่ีเกดจะรู้สึกอย่างไร แต่เกดไม่รู้เลยนะว่าพีชโพสต์
อะไรแบบนั้น อ่านดูมันพูดถึงเมนเทอร์เกดตรงไหนวะ!
เกดรู้สึกว่า...Really? Are you fucking stupid? เกด
อยากจะถามแบบน้ัน คดิได้แค่น้ีเหรอ แต่เกดก็ต้องยิม้
 อย่างเรื่องท่ีเกดไปผ่ามดลูกมา 3-4 เดือนแล้ว 
ยังเอามาเป็นประเด็น Hello?! It’s just taking out my 
มดลูก! กูไม่ได้ตาย! ถามกันอยู่น่ัน และมันเป็นเรื่อง
ส่วนตวั เกดก็พยายามเลีย่งทีจ่ะตอบ แต่สดุท้ายก็ต้องพูด 
เพราะเขาพยายามเจาะกันอยู่นั่นแหละ 
 เมือ่ประมาณป 1990 เกดเคยอ่านบทสมัภาษณ์ของ
มาดอนน่าว่า “All press is good press. Bad press 
is even better.” เกดก็เลยเข้าใจมากๆ ว่า ข่าวคาวมัน
ขายได้มากกว่าข่าวด ีWho’s fucking who ใครทะเลาะ
กับใครอยู่ ใครนอกใจใคร น่ีคือข่าวที่ขายได้ ข่าวดีๆ 
มนัไม่ขาย มนัท�าให้เราน่าท่ีจะตัง้ค�าถามนะคะว่าสังคม
เราจะเป็นแบบนี้จริงๆ หรือ

คณุ Survive ไดอ้ยา่งไรในงานทีคุ่ณเองก็ต้องเจอ
กับ Bad Press ตลอดเวลา
ไม่รู้ว่าเกดอยู่ได้ไงว่ะ (หัวเราะ) มันเหมือนกับ I hate it 
but I have to live with it so I put up with it 'cause 
I still work. เกดมองว่ามันเป็นเรื่อง bullshit มากเลย 
แต่เกดต้องท�ามาหากินในวงการนีก็้เลยต้องยอม มนัมา
พร้อมกับงานของเกด เพราะฉะน้ันเกดก็ต้องพยายาม
เข้าใจ สิง่เหล่าน้ีไม่ได้ท�าให้เกดอยากท�างานให้ดีน้อยลง 

เห็นผู้ชายคนนั้นน่ารักจัง แค่ส่งข้อความเข้าไปทัก อุ๊ย! 
คุยถูกคอก็เลิกกับแฟนตอนน้ัน Why?! สมัยน้ีวัยรุ่นไม่มี
ความอดทน อะไรๆ ก็ “ไม่! ฉนัจะไม่ทน” สงัคมเปลีย่นไปมาก
 มนัเป็นดาบสองคมนะ เวลาคนเสพโซเชยีลมเีดยีเยอะไป
ก็ท�าให้เป็นบ้าได้ ไม่เล่นเลยก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่า
เราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียแล้ว ส�าหรับเกดมันคือการเรียนรู้ 
เกดข�ามากเลย ไอ้ฟเจอร์ที่ใส่เอฟเฟกต์ฟรุ้งฟริ้งใน Your 
Story แล้วคนก็มาท�าหน้าท�าตามองตวัเองอยู่หน้าจอตลอด
เวลา มันคืออะไร?! (หัวเราะ) นี่มันบ้าตัวเองแล้วนะ 

คุณเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของ Social Bullying 
เหมือนกัน 
And I love it! เพราะฉะน้ันคณุจะด่าอะไรก็เชญิเลย เพราะ...
You can’t touch me! คุณจะด่า จะอะไร เกดอ่านแล้ว
หัวเราะด้วยซ�้า เพราะเกดแยกแยะออก 
 เวลาท่ีคนมาด่าเกด มนัจะเป็นแค่ช่วง The Face อาจจะ
เป็นเพราะเกดไปตีกับเมนเทอร์คนน้ันคนน้ี แล้วแฟนคลับ
มาด่า OK! It comes to the job. เราต้องแยกแยะ ถ้าคณุไม่ 
strong แล้วไปนัง่อ่านหมด นัน่น่ะคณุก็เป็นบ้า คนเป็นหมืน่
เป็นพันมาด่า อลีกูเกด ออีย่างนู้นอย่างนี ้I hate you! You’re 
fucking bitch! Fuck you! ก็ต้องเป็นบ้าสิ
 เกดรู้สึกว่า We’re not here to judge but we always 
judge people. (เราไม่ได้มหีน้าท่ีทีจ่ะตดัสนิคนอืน่ แต่เราก็
ตัดสินคนอื่นตลอดเวลา) และการถูกคนอื่นตัดสินมันเป็น
เรื่องน่าเจ็บปวด เพราะฉะน้ันเกดจึงพยายามบล็อกตัวเอง
จากการถูกคนอื่นตัดสิน

คุณไปเอาความ strong แบบนี้มาจากไหนครับ
เกดคดิว่าเพราะเกดโตทีอ่เมรกิา และเกดถูกสอนและเตบิโต
มาอย่างมี freedom of speech ตลอด 20 ปที่อยู่ท่ีนั่น 
และพอเกดมาอยู่เมอืงไทย 5 ปแรก เกดร้องไห้ทุกวัน เพราะ
ตอนนัน้กุลสตรไีทยจะต้องเรยีบร้อย จะไม่พูดสิง่ทีต่วัเองรูส้กึ

• 'กา้วเพ่ือชีวติ' ระหวา่งวนัที ่1-7 
ตลุาคมนี ้ลกูเกด เมทนิ ีกอ้ง ปยิะ 
ร่วมด้วยเหลา่ศิลปนิ และนกัแสดง 
จะรว่มเดนิการกศุลจากพระราชวงั
ไกลกังวล อ.หวัหนิ จ.ประจวบ-
ครีขีนัธ์ มายงัโรงพยาบาลศิริราช 
เพ่ือหารายได้สมทบทุนก่อสร้าง 
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
อาคารนวมนิทรบพิตร 84 พรรษา
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เกดยังคงท�างานเกินร้อยเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเกด
จะไม่ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เลย

คนหลายคนโหยหาที่จะมีชื่อเสียงมาก ในฐานะที่
คณุมีชือ่เสยีงมากอยูแ่ลว้ ช่วยเลา่ให้ฟงัหนอ่ยครบั
ว่าการมีชื่อเสียงจริงๆ มันเป็นอย่างไร
เกดจะเล่าจากมมุนีก่้อนนะคะว่า ความดงัจรงิๆ มนัเป็น
อย่างไร เกดโชคดีที่ดังในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดีย 
สมัยนั้นการท่ีคุณจะดังจริงๆ มาจากผลงาน สมัยนี้
ดังจากโซเชียลมีเดีย ท�าให้ยุคน้ีมีเน็ตไอดอล ดังจาก
คนมากดไลก์หรือฟอลโลว์ หรือซื้อไลก์ ซื้อฟอลโลเวอร์ 
แต่มีผลงานอะไร What?! 
 แล้วก็มาบอกว่า ฉันเป็นไอดอล ดูฟอลโลเวอร์
ของฉันสิ (มองบน) แต่สมัยเกด เกดดังจากผลงาน 
จะมาโชว์ความเหนือ อันไหนเจงกว่ากันล่ะ 
 เฮ้ย! เด็กรุ่นใหม่ ยูต้องปรับความคิดหน่อยเถอะ 
การที่ยูจะดัง มันควรมาจากผลงาน ไม่ใช่ว่ามีคน
ฟอลโลว์ยูก่ีคน เดี๋ยวน้ีเน็ตไอดอลคืออะไร เกดยังไม่
เข้าใจคอนเซปต์เลย What are you! What is it! 
 เกดดงัได้จากยุคนั้นมัน... It’s all from me. It’s all 
from my sweat! Not just taking a good picture and 
posting it.

ในฮอลลีวูดมีประเด็นเรื่องความไม่เสมอภาคทาง
เพศของนักแสดงชายและหญิงอยู่ ในวงการ
บันเทิงไทยล่ะครับ มีความไม่เสมอภาคทางเพศ
อยูไ่หม การเป็นผู้หญงิอยูย่ากกว่าผู้ชายหรอืเปลา่
โลกน้ีผูห้ญงิกับเกย์มเียอะมาก เพราะฉะนัน้ยังไงผูช้าย
ขายได้ดกีว่าอยู่แล้ว เกดก็ไม่แปลกใจท่ีดาราชายอาจจะ
มแีฟนคลบัมากกว่า เกดเห็นชดัเลย ท�า The Face มา
3 ซีซัน ไม่มีแฟนคลับมารอลูกทีมสาวๆ ของเกดเลย
แต่พอมาท�า The Face Men โอ้แม่เจ้า! ท�า Meet 
& Greet ที ห ้างแทบแตก! (หัวเราะ) เกดเลย
ไม่แปลกใจทีด่าราชายขายได้ดกีว่าดาราหญิง เป็นผูห้ญิง
มันเหนื่อย แต่ถ้าเป็นผู้ชาย มันจะเหนื่อยน้อยกว่า 
มันน่าเสียดายมาก มันน่าจะวัดกันที่ผลงาน
 เกดพูดแบบน้ีได้ เพราะตอนนี้เกดอายุ 45 แล้ว 
และเกดไม่ได้อยู่ในจุดท่ีต้องพ่ึงพามันมากขนาดน้ัน 
ทุกวันนี้ท่ีเกดมาท�างานในวงการเพราะยังสนุกอยู ่
ยังรักที่จะท�าอยู่ ไม่ใช่เพราะว่าเกด ‘ต้อง’ ท�า ฉะน้ัน
คนจะจ้างเกด ก็เพราะเขาอยากให้ ‘คุณแม่’ มา 

คุณอยู่ในวงการที่เป็นผู้หญิงก็อยู่ยากกว่าผู้ชาย 
และเป็นวงการทีเ่ชือ่วา่ ‘เดก็กวา่คอืดกีวา่’ แตถ่งึ
คุณจะอายุมากขึ้น แต่แฟชั่นโชว์ไหนๆ ก็ยังขาด
คุณไม่ได้ คุณมีรายการที่ดังมาก และยังเป็น
ไอคอนอยู่ คุณท�าลายก�าแพงเหล่านั้นได้อย่างไร

ยุคของเกด นางแบบผูห้ญิงมงีานมากกว่าผูช้ายอยู่แล้ว 
เพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่ดี อีกส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
เกดเป็นตัวของตัวเอง มาตรงเวลา ท�างานก็ให้เกินร้อย 
และเกดถือว่าเป็นนกัแสดงทีด่ต้ีองไฟต์และอดทนมาก
 เกดคิดว่าความอดทนเป็นเรื่องส�าคัญมาก เกดว่า
สมัยน้ีท�างานสบายกว่าสมัยก่อน เพราะสมัยนั้นถ่าย
ละครกันที บางวันถ่ายต้ังแต่หกโมงเช้าถึงตีสามของ
อีกวัน และต้องกลับมาท่ีกองถ่ายอีกทีเจ็ดโมงเช้า 
โหดมาก แต่สมัยนี้มันสบายกว่า มีแบบ...ออ ดารา
ไม่ไหวแล้วเหรอ ง้ันไม่เป็นไร ก็ยกกองไปก่อน ดารา
สมยัน้ีเขาบงัคบัได้เลยว่าวนัน้ีอยากถ่ายก่ีฉาก มหีลาย
คนท่ีเป็นแบบน้ัน เกดก็อึ้ง หรือมีคนจ้างดาราไปเป็น
พรเีซนเตอร์ แต่ยูบอกว่าไอจะมาถ่ายโฆษณา แต่สีโ่มง
เย็นต้องเลิกนะ มีเวลาให้แค่น้ัน มันคืออะไร แบบน้ี

• เธอคอืไอคอนของ LGBT 
 "เกดเกิดมาในยุค LGBT 
ได้เรียนรู้ว่ากว่า LGBT จะเป็นที่
ยอมรับ เขาต้องใช้ความอดทน
และตอ่สูอ้ยา่งใหญห่ลวง เกดได้
เหน็ความ strong ของเขาจึงท�าให้
เกดเป็นตวัของตัวเอง และมีทีย่นื
จนถึงทกุวนันี้ 
 "บอกไดเ้ลยวา่การทีเ่กดเปน็
ไอคอนของกลุม่ LGBT มนัท�าให้
เกดรู้สึกมาตลอดว่าเกิดมาเป็น
เกยใ์นรา่งผูห้ญงิ I’d like to say 
that I was born with a dick. 
(หวัเราะ)" 

FYI
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เกดยังคงท�างานเกินร้อยเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเกด
จะไม่ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เลย

คนหลายคนโหยหาท่ีจะมีชื่อเสียงมาก ในฐานะท่ี
คณุมีชือ่เสยีงมากอยู่แลว้ ช่วยเลา่ใหฟ้งัหน่อยครบั
ว่าการมีชื่อเสียงจริงๆ มันเป็นอย่างไร
เกดจะเล่าจากมมุนีก่้อนนะคะว่า ความดงัจรงิๆ มนัเป็น
อย่างไร เกดโชคดีท่ีดังในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดีย 
สมัยนั้นการท่ีคุณจะดังจริงๆ มาจากผลงาน สมัยน้ี
ดังจากโซเชียลมีเดีย ท�าให้ยุคน้ีมีเน็ตไอดอล ดังจาก
คนมากดไลก์หรือฟอลโลว์ หรือซื้อไลก์ ซื้อฟอลโลเวอร์ 
แต่มีผลงานอะไร What?! 
 แล้วก็มาบอกว่า ฉันเป็นไอดอล ดูฟอลโลเวอร์
ของฉันสิ (มองบน) แต่สมัยเกด เกดดังจากผลงาน 
จะมาโชว์ความเหนือ อันไหนเจงกว่ากันล่ะ 
 เฮ้ย! เด็กรุ่นใหม่ ยูต้องปรับความคิดหน่อยเถอะ 
การที่ยูจะดัง มันควรมาจากผลงาน ไม่ใช่ว่ามีคน
ฟอลโลว์ยูก่ีคน เดี๋ยวนี้เน็ตไอดอลคืออะไร เกดยังไม่
เข้าใจคอนเซปต์เลย What are you! What is it! 
 เกดดงัได้จากยุคนั้นมัน... It’s all from me. It’s all 
from my sweat! Not just taking a good picture and 
posting it.

ในฮอลลีวูดมีประเด็นเรื่องความไม่เสมอภาคทาง
เพศของนักแสดงชายและหญิงอยู่ ในวงการ
บันเทิงไทยล่ะครับ มีความไม่เสมอภาคทางเพศ
อยูไ่หม การเป็นผู้หญงิอยู่ยากกว่าผูช้ายหรอืเปลา่
โลกน้ีผูห้ญงิกับเกย์มเียอะมาก เพราะฉะนัน้ยังไงผูช้าย
ขายได้ดีกว่าอยู่แล้ว เกดก็ไม่แปลกใจท่ีดาราชายอาจจะ
มแีฟนคลบัมากกว่า เกดเห็นชดัเลย ท�า The Face มา
3 ซีซัน ไม่มีแฟนคลับมารอลูกทีมสาวๆ ของเกดเลย
แต่พอมาท�า The Face Men โอ้แม่เจ้า! ท�า Meet 
& Greet ที ห ้างแทบแตก! (หัวเราะ) เกดเลย
ไม่แปลกใจทีด่าราชายขายได้ดกีว่าดาราหญิง เป็นผูห้ญิง
มันเหน่ือย แต่ถ้าเป็นผู้ชาย มันจะเหนื่อยน้อยกว่า 
มันน่าเสียดายมาก มันน่าจะวัดกันที่ผลงาน
 เกดพูดแบบน้ีได้ เพราะตอนนี้เกดอายุ 45 แล้ว 
และเกดไม่ได้อยู่ในจุดท่ีต้องพ่ึงพามันมากขนาดน้ัน 
ทุกวันนี้ท่ีเกดมาท�างานในวงการเพราะยังสนุกอยู ่
ยังรักที่จะท�าอยู่ ไม่ใช่เพราะว่าเกด ‘ต้อง’ ท�า ฉะน้ัน
คนจะจ้างเกด ก็เพราะเขาอยากให้ ‘คุณแม่’ มา 

คุณอยู่ในวงการที่เป็นผู้หญิงก็อยู่ยากกว่าผู้ชาย 
และเป็นวงการท่ีเชือ่ว่า ‘เด็กกว่าคอืดกีวา่’ แตถ่งึ
คุณจะอายุมากขึ้น แต่แฟชั่นโชว์ไหนๆ ก็ยังขาด
คุณไม่ได้ คุณมีรายการที่ดังมาก และยังเป็น
ไอคอนอยู่ คุณท�าลายก�าแพงเหล่านั้นได้อย่างไร

ยุคของเกด นางแบบผูห้ญิงมงีานมากกว่าผูช้ายอยู่แล้ว 
เพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะท่ีดี อีกส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
เกดเป็นตัวของตัวเอง มาตรงเวลา ท�างานก็ให้เกินร้อย 
และเกดถือว่าเป็นนกัแสดงทีด่ต้ีองไฟต์และอดทนมาก
 เกดคิดว่าความอดทนเป็นเรื่องส�าคัญมาก เกดว่า
สมัยนี้ท�างานสบายกว่าสมัยก่อน เพราะสมัยนั้นถ่าย
ละครกันที บางวันถ่ายต้ังแต่หกโมงเช้าถึงตีสามของ
อีกวัน และต้องกลับมาท่ีกองถ่ายอีกทีเจ็ดโมงเช้า 
โหดมาก แต่สมัยนี้มันสบายกว่า มีแบบ...ออ ดารา
ไม่ไหวแล้วเหรอ ง้ันไม่เป็นไร ก็ยกกองไปก่อน ดารา
สมยัน้ีเขาบงัคบัได้เลยว่าวนัน้ีอยากถ่ายก่ีฉาก มหีลาย
คนท่ีเป็นแบบนั้น เกดก็อึ้ง หรือมีคนจ้างดาราไปเป็น
พรเีซนเตอร์ แต่ยูบอกว่าไอจะมาถ่ายโฆษณา แต่สีโ่มง
เย็นต้องเลิกนะ มีเวลาให้แค่นั้น มันคืออะไร แบบน้ี

• เธอคอืไอคอนของ LGBT 
 "เกดเกิดมาในยุค LGBT 
ได้เรียนรู้ว่ากว่า LGBT จะเป็นที่
ยอมรับ เขาต้องใช้ความอดทน
และตอ่สูอ้ยา่งใหญห่ลวง เกดได้
เหน็ความ strong ของเขาจงึท�าให้
เกดเป็นตวัของตัวเอง และมีทีย่นื
จนถึงทกุวนันี้ 
 "บอกไดเ้ลยวา่การทีเ่กดเปน็
ไอคอนของกลุม่ LGBT มนัท�าให้
เกดรู้สึกมาตลอดว่าเกิดมาเป็น
เกยใ์นรา่งผูห้ญงิ I’d like to say 
that I was born with a dick. 
(หวัเราะ)" 
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ก็ได้ด้วยเหรอวะ เกดไม่ชอบแบบนี้เลย หรืออาจจะ
เป็นที่ตัวเกดเองมั้ง เกดรักและภูมิใจในงานที่ท�ามาก  
เพราะฉะนั้นเราจะเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ 

บทเรยีนทีค่ณุไมเ่คยรูม้ากอ่น จนกระทัง่ไดม้าเป็น
เมนเทอร์ใน The Face คืออะไรครับ
การเป็นเมนเทอร์สอนให้เกดเป็นผู้แพ้ที่ดี เกดเป็นคน
ที่ชอบการแข่งขันมาก และเป็นคนชอบชนะ ซึ่งทุกคน
ก็อยากจะเป็นผู้ชนะ แต่การมาท�ารายการน้ีมันไม่ได้
ชนะทุกครั้ง แล้วก็ไม่ได้แฟร์ทุกครั้ง ไม่ว่าเราจะชนะ
หรือแพ้ก็ตาม ฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความ
ผิดหวังและเดินต่อไปจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก และสิ่งน้ี 
เกดก็พยายามจะสอนลกูๆ ทกุคนในทีม เพราะในชวิีตจรงิ
ความผิดหวังมันเกิดขึ้นตลอดเวลา

 การเป็นคนท่ีเข้มแขง็ หรอื strong ก็เป็นอกีคุณค่า
หนึ่งที่ส�าคัญมาก เพราะเมื่อเราต้องต่อสู้และรู้วิธีการ
เผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ You’re not a loser but 
you’re a fighter. ไม่ว่าคุณจะท�างานอะไรก็ตาม คุณก็
ต้องต่อสู้กับตัวเอง ต่อสู้กับสิ่งรอบตัว ต่อสู้กับอุปสรรค
มากมาย 
 และแน่นอน บางครั้งเราก็ชนะ บางครั้งเราก็แพ้ 
เพราะฉะนัน้เราต้องเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นผูแ้พ้ท่ีดใีห้เป็น You 
have to be a good loser. เวลาที่เราผิดหวัง มันไม่ใช่
จุดจบของชีวิต ชีวิตยังต้องด�าเนินต่อไป การชนะไม่ใช่
ทุกอย่างในชีวิต Just work harder! Train harder!  
อย่ายอมแพ้
 เกดคิดว่าถ้ามี 3 เรื่องน้ีแล้ว มุมมองต่อชีวิตของ
คณุจะเป็นบวก แต่ก่อนเกดเป็นคนท่ีคดิในแง่ลบตลอด 
เพราะเกดเกิดในครอบครัวที่แตกแยก เกิดมาในฐานะ
ที่ไม่ได้ดีมาก และต้องท�างานหนักมากเพ่ือให้ได้สิ่งท่ี
ตวัเองต้องการ เกดเลยมองโลกในแง่ลบ ซึง่มนัค่อนข้าง
ขมขื่นนะคะ แต่พอเกดเริ่มท�างาน เกดถึงได้เรียนรู้ว่า 
เราต้องรู้จักปล่อยวาง ชีวิตเราจะดีขึ้น เราจะไม่โกรธ
หรอืไม่โทษทุกสิง่ท่ีเกิดข้ึนกับชวีติเรา ถ้าเรารูจ้กัมองโลก
ให้เป็นบวก เรื่องอื่นๆ ก็จะตามมา

ถ้าเป็นไปได้ คุณอยากนั่งคุยกับลูกเกด เมทินี 
เวอร์ชันไหนครับ
(นิ่งคิด) เป็นค�าถามที่ยากมาก เพราะว่าเวอร์ชันที่อยู่
เมืองนอกเป็นผู้หญิงซ่ามาก เป็นเด็กเกเร ทะเลาะกับ 
พ่อแม่ โดดเรยีน แต่ถ้าไม่ผ่านชวิีตช่วงน้ัน ก็จะไม่ได้เป็น 
ผูห้ญิงท่ี strong อย่างทุกวันน้ี ถ้าไม่มลีกูเกดเวอร์ชนัมา
เมืองไทยใหม่ๆ ที่ Work hard but play harder ก็จะ
ไม่รู้ว่าชีวิตที่มันสุดๆ เป็นอย่างไร และก็จะไม่ได้ enjoy 
life เพราะเราท�างานหนักมาตลอด จนเข้าใจว่าชวิีตมนั
เป็นแบบนี้นี่เอง นี่คือความสุขของชีวิต เกดเลยไม่รู้จะ
คุยกับลูกเกดเวอร์ชันไหนดี มันยากมาก เพราะ I don’t 
regret anything in life. เกดไม่รู้สึกผิดหวัง หรือรู้สึกว่า
ผิดพลาดในชีวิต แต่ละช่วงในชีวิตของเกด เกดถือว่า
เป็นมาสเตอร์พีซจริงๆ" 

ถ้าจะถอดบทเรียนชีวิตของลูกเกด เมทินี สัก 3 
บทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับคนท�างานจะมีเรื่อง
อะไรบ้างครับ
ที่อยากจะสอนทุกคนคือ เรื่องความอดทน เป็นสิ่งที่
ส�าคัญมาก เกดไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์
แบบทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราต้องสู้เพื่อให้ได้ทุกอย่าง
มาด้วยตัวเอง 
 เกดเติบโตมาในนิวยอร์กย่าน Black & Spanish 
Ghetto เวลาจะเดินไปซับเวย์ ถนนฝั่งหน่ึงมีแก๊งหน่ึง
คุมอยู่ เกดต้องเดินอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นพ้ืนที่ของอีกกลุ่ม
หนึ่งที่สนิทกว่า ถ้าเดินผิดฝั่ง เกดมีสิทธิ์โดนกระทืบได้ 
มนัสอนให้เกดต้องระวังตวั ต้องเข้มแขง็ และต้องอดทน
ตลอดเวลา มนัไม่มอีะไรท่ีได้มาง่ายๆ พอเกดมาท�างาน
ทีเ่มอืงไทย ทัง้การเดนิแบบ ถ่ายแบบ งานแสดง มนัไม่
ได้สบายเลยอย่างที่คนคิด 

“เวลาที่เราผิดหวัง มันไม่ใช่จุดจบของชีวิต 
ชีวิตยังต้องด�าเนินต่อไป การชนะไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต 
Just work harder! Train harder! อย่ายอมแพ้”
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เรื่อง นทธัญ แสงไชย

WHO 
MILD
วงดนตรีป๊อปจากเชียงใหม่อายุอานาม 
10 กว่าปี ที่ประสบความส�าเร็จมาแล้ว
อยา่งมากมาย มีซงิเกลิฮิตติดหตูดิปาก 
มิวสิกเลิฟเวอร์ชาวไทยมาแล้วนับแทบ 
ไม่ถ้วน และเมื่อพูดถึงฝีไม้ลายมือแล้ว 
กแ็ทบไมต่อ้งห่วง เพราะนีคื่อวงดนตรทีี่
ครบเครือ่งท่ีสดุวงหน่ึงของประเทศไทย 

MILD 
MELODY
เสียงดนตรท่ีีท�ำให้
วงมำยด์มีพลงัสร้ำง
เสียงเพลงมำกวำ่สิบปี

“เพลงร็อกเป็นเพลงที่ท�ำให้เรำพูดออกมำได้อย่ำงจริงใจ ไม่คิดหน้ำคิดหลัง 
ไม่สนใจว่ำใครจะมองว่ำเรำเป็นยังไง”

THE STORY
วงมายด์เพิ่งปล่อยเพลง ปากแข็ง ซิงเกิลใหม่ออกมา นี่เป็นเพลงที่เป้ นักร้องน�า บอกว่า
อยากจะพาทุกคนกลับไปสู่เพลงสไตล์เก่าๆ ของวง ที่หลายคนคุ้นเคย เราเลยอยากพูด
ถึงเรื่องเก่าๆ กันบ้าง อย่างแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีของสมาชิกวง
 โลโซ คือค�าตอบของทั้ง ไมค์ มือกลอง และ เต่า มือกีตาร์ของวงมายด์ 
 “ยุคนั้นแกะเพลงยากมาก อินเทอร์เน็ตให้หาคอร์ดก็ไม่มี ใช้เวลาเป็นวันๆ กว่าจะ
แกะได้ แล้วสุดท้ายก็แกะผิด” เต่าบ่นให้ฟังติดตลก
 ส่วนค�าตอบของ ขนุ มอืเบสของวงต่างออกไป “ผมชอบพ่ีก้อ P.O.P มากๆ” ขนุบอก 
“ตอนท่ีมคีอนเสร์ิต Pru Dog ท่ีเชยีงใหม่ แล้วพ่ีก้อมาเล่นให้วงพรน่ีูเหมอืนฝันไปเลยครบั”
 “เราว่าช่วงชีวิตที่โตในรถ สนุกที่สุดในการเป็นนักดนตรี” เป้ มือแซ็กโซโฟนพูดขึ้น 
เมื่อเราถามถึงความสนุกในช่วงชีวิตการเป็นนักดนตรี พร้อมเล่าเหตุการณ์หลายครั้งท่ี
ชีวิตนักดนตรีน�ามาซึ่งความวายป่วงแบบนึกย้อนกลับไปก็ยังสนุกไม่หาย
 “เราเคยนอนอยู่ในรถ แล้วตื่นมาพบว่ารถจอดเอียงอยู่” เป้เล่า สรุปว่ารถยางแตก 
แต่สมาชิกวงเพลียจากการทัวร์จนหลับไม่รู ้เรื่อง “เออ ไอ้ครั้งท่ีขุนตกรถอะ” ทอม  
มือคีย์บอร์ดพูดเย้าให้เพ่ือนเล่าอีกเรื่องโจ๊กระหว่างทัวร์อย่างคุ้นปากเหมือนเมาท์กัน
ออกรสมาแล้วนับคร้ังไม่ถ้วน “เฮ้ยๆ เรื่องร้านลาบท่ีเชียงรายดีกว่า” ใครสักคนพูดข้ึน
หลังจากเพิ่งเล่าเรื่องที่แล้วจบ
 เรื่องลาบสรุปจบลงที่สมาชิกมายด์ขี้แตกกันเกือบยกวง
 แต่ดูจากความเฮฮาในห้องอัดแล้ว เรื่องราวการเดินทางของวงดนตรีมุกเยอะ 
อายุกว่าสิบปีนี้คงไม่รีบจบง่ายๆ อย่างแน่นอน 

ฟงัพอดแคสต์ได้ที่

• เพลงในช่วง Eargasm 
Combo ของวงมายด ์เป็น
เพลงจากค่ ายเบเกอรี่ 
มิวสิคยกกระบิ เพราะเป็น
เพลงทีว่งแกะเลน่กนัอยา่ง
หนักหน่วงในช่วงเริ่มต้น
ของชีวิตศิลปิน

• ตอนไปเล่นคอนเสิ ร์ต 
ที่อังกฤษ วงนี้ถือโอกาส 
ถ่ายเอ็มวีเพลง I Got You 
รวมท้ังถ่ายแบบสตรีทแวร์
ท่ีใส่สบาย แต่ผ้าบางไม่
เหมาะกบัอากาศหนาวทีน่ัน่
เอาเสียเลย

PODCAST CREDITS

Show Host 
สิระ บุญสินสุข
Show Creator 
สิระ บุญสินสุข
Episode Editor 
นทธัญ แสงไชย
Sound Designer 
& Engineer 
ศุภณัฐ เดชะอ�าไพ
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หรือเสิร์ชหาชื่อรายการจากแอปพลิเคชัน แล้วกด SUBSCRIBE รอติดตามฟงักันได้เลย

ฟงั THE STANDARD PODCAST ได้ที่ THESTANDARD.CO/PODCAST

เทยรกัสตัวท์ีพ่รอ้ม
มอบความรัก
ให้กับสิ่งมีชีวิตทุก
หมูเ่หลา่ กับคําตอบ
ของคําถามที่ว่า 
“ถา้เลอืกได ้อยาก
เปลี่ยนเป็นชาย 
หรือหญิงแท้
สักคนไหม?” 
ที่จะทําให้คุณต้อง
นํา้ตารื้น

นกัรอ้งสาวเสยีงใส 
(มาก!) กบัการผา่น
ช่วงชีวิตอันยาก
ลําบากจากการ
สูญเสียคนรัก

ยูทูเบอร์สาว
กับการได้มาซึ่ง
สามีฝรั่ง!

มีเพลงหนึ่งที่สิงโต
แต่งให้ภรรยา
โดยเฉพาะ ไปฟงั
กนัสดๆ วา่เพลงนัน้
คือเพลงอะไร

ไปฟงัเบื้องหลัง
การทํางาน
ของช่างภาพงาน
แต่งงานที่ดารา
เบอร์ใหญ่ๆ 
ใช้บริการกันมาก
ที่สุด

เทยเท่
เทยสัตวแพทย์

(38.59)

WE NEED
TO TALK
มาเรียม เกรย์

(41.50)

WE NEED
TO TALK
ปอนด์ ใจดีทีวี 

(44.43)

MULTIPLE
EARGASMS

สิงโต นําโชค
(37.59)

THE SECRET
SAUCE
VIN BUDDY 

(54.56)

PODCAST 
PLAYLIST FOR 
YOU!

หลากหลาย
เรื่องรัก
ของเกสต์
พอดแคสต์

(ความยาวรวม 
3 ชั่วโมง 36 นาที 

67 วินาที)

WHAT WE KNOW ABOUT LOVE
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

WHO 
ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย
หรอื ดร. อารม์ เปน็ทัง้อาจารยข์องลกูศิษย์
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปตัตาน ีและเป็นพ่ีอารม์ ผูร้ว่มก่อตัง้ Trash 
Hero กลุ่มอาสาเก็บขยะริมทะเล องค์กร
ไม่แสวงผลกําไรที่ทําต่อเนื่องมานานเกือบ 
2 ปีแล้ว

TRASH 
HERO
ฮีโร่ผู้พิชิตขยะแห่งปัตตานี

“ถ้าถามว่าฮีโร่คือใคร ฮีโร่ก็คือทุกคนที่ ณ วันใดวันหนึ่ง ณ จุดใดจุดหนึ่ง เลือกที่จะมาทําอะไร
บางอย่าง ที่อาจจะไม่ปกตินัก ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ อย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่ง”  

• กลุ่ม Trash Hero เก็บ
ขยะไปแลว้ทัง้หมด 10,316.8 
กิโลกรัม

• สถิติทั่วโลกชี้ขยะไหลสู่
ทะเล 8 ลา้นตันตอ่ป ีเทยีบ
เท่ารถ 10 ลอ้ 8 คนัต่อนาที

• ขยะพลาสติกที่ ถูกทิ้ง
นานๆ จะแตกย่อยเป็นผง
เล็กๆ หากนกทะเลกินเข้า
ไปเพียงแค่ 6 กรัม ก็ตาย 
เพราะย่อยไม่ได้

04:03OO:OO

THE STORY
ถาแบงประเภทสถานท่ีทองเท่ียวออกเปน 2 กลุม ระหวางทะเลและภูเขา ณัฐพงศ
เปน ‘ชาวทะเล’ อยางเต็มตัว แตนับวันทะเลที่เขาเห็นกลับมากมายดวยขยะขึ้นเรื่อยๆ 
หนําซํ้าใจมันบอกอีกวา เขาเองก็คงมีสวนสรางขยะเหลาน้ัน เพราะเรียนมาทางดาน
พอลิเมอร ซึ่งเปนนักคิดและผลิตพลาสติกมากมาย
 ขอมลูเก่ียวกับขยะในทะเลท่ีณัฐพงศไดรบั เชน ป 2050 ในทะเลจะมขียะมากกวา
ปลา หรือวันหนึ่งๆ มีขยะมากถึง 8 ลานตัน ที่ไหลลงสูทะเล ประกอบกับความรูสึก
อยากจะรวมรับผิดชอบ ทําใหเขาลุกข้ึนมาทําอะไรบางอยางท่ีธรรมดาและเรียบงาย 
นั่นก็คือ ชวนคนมาเก็บขยะในนามกลุม Trash Hero ภายใตคําขวัญประจํากลุมวา 
No sign up, Just show up พวกเขาไมบนวาใคร ไมตําหนิหนวยงานไหน รวมถึง
ไมตอลอตอเถียงกับคนท่ีแสดงความเห็นดวยชุดความคิดทํานองวา ‘เก็บยังไงก็ไมมี
วันสะอาด ถาไมไปแกที่พฤติกรรมคน’
 ไมเพียงเทานั้น เขายังเปลี่ยนขยะประเภทยางใหกลายเปนรองเทาแบรนด
‘ทะเลจร’ ใหขยะจากทองทะเลสงเสียงออกไปใหโลกรูวา ปริมาณอันมากมายนั้น
สัมพันธกับพฤติกรรมของมนุษยทั้งสิ้น
 ปจจุบัน Trash Hero รวมกลุมกันเก็บขยะทุกสัปดาหมาเกือบ 2 ป จนถึงวันนี้
มีเหลาฮีโรจําเปนมากกวา 3,000 คนแลว 

VIDEO CREDITS

STORY MAKERS
จริยา มุ่งวัฒนา
อ้อมเทียน ทาระมัด
ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์
ชญาน์วัต สิริศุภนันท์
นันทิยา ฤทธาภัย
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