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“เอาราดหน้าหนึง่ ห่อ ขอเยอะหน่อยนะ กินสองคน” ชายหนุม่ ในวัยทีเ่ รียกแทนได้วา่ ลุงวางมาดจิก๊ โก๋สงั่ เพือ่ ไม่ให้เสียหน้า คนได้ยนิ
พลางนึกเล่นๆ ด้วยความข�าว่า “กินสองคนท�าไมไม่สั่งสองห่อวะ”
ไม่วา่ เงือ่ นไขของการสัง่ ราดหน้าหนึง่ ห่อแต่ขอปริมาณเยอะขนาดกินสองคนได้จะเป็นอะไรก็ตาม ในจ�านวนกิจกรรมส�าคัญ
4 อย่างตามสัญชาตญาณของมนุษย์ ทัง้ กิน ถ่าย สืบพันธุ์ และนอน ขอทึกทักสรุปเอาเองว่า เรือ่ งกินน่าจะเป็นสิง่ ทีม่ สี สี นั มากทีส่ ดุ
ในชีวติ ส�าหรับคนส่วนใหญ่
ลองคิดเล่นๆ ว่าคุณกินเพือ่ อยูห่ รืออยูเ่ พือ่ กิน ส�าหรับคนทัว่ ไปเมือ่ ผ่านชีวติ ไปช่วงวัยหนึง่ เราอาจจะพอปลงใจกับเรือ่ งต่างๆ
ทีผ่ า่ นเข้ามาได้ แต่ถา้ ยังไม่ถงึ ขนาดบวชเรียน ถือศีล 8 และกินแต่พอดีแบบทีฆ่ ราวาสผูเ้ คร่งกับค�าสอนยึดถือปฏิบตั ิ เรามักจะ
มีเงือ่ นไขในเรือ่ งการกินตามแบบฉบับของแต่ละคนทีท่ า� ให้เรือ่ งการกินเป็นหัวข้อทีเ่ หมาะกับการพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
อยู่เสมอ
ล�าพังแค่รสชาติหลักๆ ทีแ่ ต่ละคนโปรด นัน่ ก็เป็นความแตกต่างพืน้ ฐานทีเ่ ราต้องพบเจอในสังคม ไหนจะเรือ่ งอาหารจานโปรด
อาหารชาติไหนที่ถูกปากที่สุด กินกับอะไร ปริมาณเท่าไร ฯลฯ
ไม่ใช่แค่สสี นั ของวัตถุดบิ สารพันทีท่ า� ให้หลายคนชอบออกไปเดินตลาดในต่างถิน่ เป็นประจ�าทุกครัง้ ทีม่ โี อกาสเท่านัน้ แต่เรือ่ ง
อาหารรวมเอาบริบททางวัฒนธรรมเอาไว้ด้วย ท�าให้การศึกษาเรื่องนี้มีแง่มุมที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น
“ส้มต�าปูหนึ่งถุง รสจัด ไม่ใส่ผงชูรส” ลูกค้าสั่งอาหารพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม
“มันจะอร่อยเหรอ” แม่ค้าอิดออดขณะต�าส้มต�าให้ลูกค้ารายก่อนหน้า
“ไม่เป็นไรกินได้ ต�ามาเถอะ” ลูกค้ายืนยัน
“งั้นไม่ขายดีกว่า ไม่ใส่ผงชูรส กลัวไม่อร่อย เสียชื่อร้านหมด” แม่ค้าตัดบท
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นัน่ ล่ะครับ ในหลายโอกาส พฤติกรรมและรสนิยมเรือ่ งการกินและการท�าอาหารของใครหลายคนท�าให้เรายิง่ มีความสงสัย
มากกว่าจะได้คา� ตอบ ไม่วา่ จะเป็นแม่คา้ ทีพ่ งึ่ พาผงชูรสจนขาดไม่ได้ ชายหนุม่ ทีเ่ รียกหาน�า้ ตาลในร้านโจ๊ก หรือเด็กชายตัวน้อย
ที่ออกปากสั่งขนมเบื้องโดยระบุว่า “ไม่เอาแป้งกรอบๆ” ก็ตาม
ทุกคนต่างก็มีรสนิยมส่วนตัวในเรื่องอาหารการกินด้วยกันทั้งนั้น แต่อย่างที่เตือนกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นล่ะว่า You are
what you eat. ผลจากการที่คุณหยิบอะไรเข้าปาก ย่อมแสดงออกผ่านสุขภาพและรูปร่างของคุณนั่นเอง
เพราะฉะนั้น ขณะที่คนส่วนหนึ่งบนโลกไม่รู้ว่าจะมีอาหารมื้อต่อไปตกถึงท้องหรือไม่ พึงระลึกไว้เสมอว่า สิทธิ์ในการเลือก
สิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในมือเราๆ ท่านๆ นี่เอง
ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการ
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ปูถนนด้วย
กระดาษชําระรีไซเคิล

ความตืน่ ตัวเรือ่ งสิง่ แวดลอมทําใหหลายประเทศ
คิดคนวิธกี ารนําขยะกลับมาใชใหมใหไดมากทีส่ ดุ
ประเทศเนเธอรแลนดประสบความสําเร็จในการ
ใชกระดาษชําระเกามาปูทับบนถนนในชองเลน
จักรยาน โดยขั้นตอนหลักคือ นํากระดาษชําระ
ใชแลวไปตากใหแหง ทําความสะอาด และฟอกใหม
เพือ่ ใหกลายเปนวัสดุทมี่ คี วามฟูและมีโครงสราง
ภายในเหนียวแนน ซึง่ นํามาใชแทนเซลลูโลสใน
ยางมะตอยสําหรับปูถนนได ความสําเร็จในการ
คนควาดังกลาวทําใหรัฐบาลดัตชนําขยะอยาง
กระดาษชําระไปสรางเลนจักรยาน เพือ่ รองรับการ
สัญจรยอดนิยมของประเทศดวยจํานวนจักรยาน
มากกวาประชากร และมีเลนจักรยานรวมกัน
ยาวกวา 35,000 กิโลเมตร นอกจากนีก้ ารปูถนน
ดวยวิธนี ยี้ งั ชวยลดปริมาณขยะจากกระดาษชําระ
ซึง่ ชาวดัตชใชมากกวา 180,000 ตันในแตละป
ไดดว ย

ภาพ citylab.com

ภูฏานเป็นประเทศแรกของโลก

ที่ก�ำจัดก๊ำซคำร์บอนได้มำกกว่ำที่ผลิต

หลายประเทศพยายามอยางหนักที่จะกําจัดกาซคารบอนใหไดมากพอๆ กับที่ผลิตเขาสูชั้น
บรรยากาศ เพือ่ เปาหมายในการเปนชาติทไี่ มสง กาซพิษสูอ ากาศ ทีเ่ รียกวา Carbon-Neutral
แตประเทศเล็กๆ ในหุบเขาหิมาลัยอยางภูฏานกาวไปไกลกวานัน้ ดวยการกําจัดกาซคารบอน
ไดมากกวาที่ผลิต (หรือเรียกเปนภาษาอังกฤษวา Carbon-Negative) เปนชาติแรกของโลก
ประเทศนี้ขึ้นชื่อเรื่องการใหความสําคัญกับ ‘ความสุขมวลรวม’ มากกวาผลิตภัณฑมวลรวม
และแนวทางพัฒนาเริ่มจากบนสุดคือ กษัตริยจิกมีผูทรงวางนโยบายใหพื้นที่อยางนอย
รอยละ 60 ของประเทศ คงสภาพเปนปาไม และจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวในแตละป เพื่อลด
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับทรัพยากรของประเทศ ปจจุบนั ภูฏานมีพนื้ ทีป่ า ไมรอยละ 72 หาม
ตัดไมสง ออก และมีอตั ราการปลูกตนไมทดแทนตอชัว่ โมงสูงกวาชาติอนื่ ขณะทีภ่ าคการผลิต
ปลอยคารบอนสูชั้นบรรยากาศราว 1.6 ลานตันตอป แตตนไมในผืนปากลับดูดซึมกาซพิษ
ไดมากกวา 6 ลานตันตอป แถมยังมีเปาหมายทีจ่ ะลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูอ ากาศและ
ลดการสรางขยะสูญเปลาใหเปนศูนยภายในป ค.ศ. 2030 สวนการผลิตอาหารจะเปนแบบ
ออรแกนิกโดยสมบูรณภายในป ค.ศ. 2020
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หลังจากหายไป 70 ปี เสือพร้อมคืนป่าในคาซัคสถาน

เสือเปนดัชนีวัดความสมบูรณของระบบนิเวศไดเปนอยางดี ที่ไหนมีแมวปาขนาดใหญหายาก ที่นั่นมีธรรมชาติที่
สมบูรณ หลังจากไมเห็นรองรอยของเสือมานาน 70 ป ประเทศคาซัคสถานกําลังตืน่ เตนกับการจะไดเห็นเสือคืนถิน่
เปนครั้งแรก ในความเปนจริงนี่เปนโครงการนําเสือมาปลอยในเขตปา อันเปนแนวคิดริเริ่มที่เกิดขึ้นในหลายๆ ที่
รวมทั้งในประเทศอินเดีย และคงตองมีการเตรียมการอะไรหลายอยาง กอนที่โครงการที่ไดรับเงินสนับสนุนจาก
องคการกองทุนสัตวปา โลกสากลจะเริม่ ดําเนินการ ขัน้ แรกคือ ปรับพืน้ ทีใ่ หเหมาะสม รวมทัง้ นําสัตวทเี่ ปนเหยือ่ ของ
เสือตามหวงโซอาหารมาปลอยบริเวณเดียวกัน คาดวาเสือกลุม แรกจะกลับคืนสูป า ในคาซัคสถานไดจริงในป ค.ศ. 2025
ถาโครงการนี้ประสบความสําเร็จ ภูมิภาคนี้จะไดเห็นเสือคืนถิ่นเปนครั้งแรกหลังจากสูญพันธุไปหลายทศวรรษ
มีรายงานวา จากป ค.ศ. 1900 ถึงป ค.ศ. 2017 ประชากรเสือทั่วโลกลดลงจาก 100,000 ตัว เหลือเพียง 3,900 ตัว
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ผลิตแว่นตาจากพลาสติกใช้แล้ว
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การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมและการนําทรัพยากรทีไ่ มยอ ยสลายโดยงายหมุนเวียนกลับมา
ใชใหมยงั เปนกระแสหลักทัว่ โลก ทีป่ ระเทศเบลเยียมสตารทอัพรายหนึง่ คนหาวิธกี ารนํา
พลาสติกเกากลับมาผลิตใหม เปนแวนกันแดดทีพ่ มิ พออกมาจากเครือ่ งพิมพสามมิติ
โดยตรง บริษทั แหงนีช้ อื่ วี อาร ยูมา ตัง้ อยูใ นเมืองแอนตเวิรป โดยนําพลาสติกจาก
สวนหนาปดรถยนต ขวดโซดา และตูเ ย็น มาผลิตเปนกรอบแวนทีพ่ มิ พจากเครือ่ งพิมพ
สามมิติ แลวประกอบดวยมือเขากับเลนสคณ
ุ ภาพจากอิตาลี นีอ่ าจเปนธุรกิจทีไ่ มมี
อะไรใหพูดถึง ถาไมบังเอิญวาปท่ีแลวคนทั้งโลกใชพลาสติกมากถึง 300 ลานตัน
ซึง่ เวิลด อีโคโนมิก ฟอรัม ประมาณวาเทากับนํ้าหนักตัวของทุกคนบนโลกรวมกัน
พลาสติกสวนใหญลงเอยดวยการเปน
ขยะที่ไรประโยชน ขณะนี้ผลิตภัณฑ
รุน แรกยังไมไดวางจําหนาย แตผใ ู ด
ทีส่ นใจสามารถลงทะเบียน
เพื่อรับขาวสารกอน
ใครที่เว็บไซต
wryuma
.com

หนั ง สื อ พิ ม พ ที่
เราอานกัน เมื่อ
หมดวาระการใช
งานจะลงเอย
ดวยการเปนขยะ
อย า งหลี ก เลี่ ย ง
ไมได แมกระดาษจะนํามาเขากระบวนการรีไซเคิล
เพื่อกลับมาใชประโยชนใหมไดก็ตาม จะดีแคไหน
หากคุณนําหนังสือพิมพใชแลวไปปลูกเปนตนไมได
ฟงดูเปนเรื่องในจินตนาการ แตที่ญี่ปุนเกิดขึ้นแลว
จริงๆ กระดาษชนิดพิเศษของหนังสือพิมพ ไมนิจิ
จะฝงเมล็ดพืชไวขา งใน เมือ่ นําไปปลูกก็จะงอกขึน้ มา
ภายในไมกี่สัปดาห และเติบโตเปนดอกไม แมไม
สามารถชดเชยที่เราตองตัดไมมาทํากระดาษแลว
ผลิตเปนหนังสือพิมพได แตนี่คือการสงเสริมใหคน
อานเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมและกระตุนใหคนญี่ปุน
นําขยะกลับมาใชใหมที่แยบยล ขอมูลจากกองทุน
สัตวปาโลกระบุวา รอยละ 40 ของไมที่ตัดทั่วโลก
จะเขาสูกระบวนการผลิตกระดาษ และการนําขยะ
กระดาษกลับมาใชใหมแคเพียง 1 ตัน สรางความ
เปลีย่ นแปลงใหเกิดขึ้นไดแนนอน
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พระบรมราชอิสริยยศ
ธนกร
วงษ์ปัญญา

10. น�า้ ยังเอ่อท่วม
นนทบุรี ชาวบ้าน
ใช้ชีวิตอยู่กับน�า้ ด้วย
ความยากล�าบาก
เอกพล บรรลือ
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เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด

ประกาศห้ า มใช้

พาหนะทีใ่ ช้นา้ํ มันในปี

2020

ภาพ record.com.
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คือ ความยาวทัง
้ หมดของทางรถไฟความเร็วสูงรอบเกาะสายแรก
ของโลกทีจ
่ น
ี สร้างขึน
้ บนเกาะไห่หนานหรือไหหล�า แหล่งท่องเทีย
่ ว
ยอดนิยมทางตอนใต้สด
ุ ของจีน โดยเริม
่ ปี ค.ศ.
่ ด�าเนินงานเมือ
2015 สามารถท�าความเร็วได้สูงสุด 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยการเดินทางวนรอบเกาะใช้เวลาราว 3 ชั่วโมง

ภาพ chinadaily.com

ในรอบปทผี่ า นมาเราไดยนิ ขาวประเทศตางๆ
วางนโยบายลดการพึง่ พารถยนตทใี่ ชนาํ้ มัน
เปนวาเลน ในระดับรองลงมาหลายเมือง
เริ่มขานรับนโยบายเดียวกันนี้ เมืองการ
ศึกษาอยางอ็อกซฟอรดประกาศแลววา
หามพาหนะใดๆ ทีไ่ มใชระบบไฟฟาเขาใน
เขตเมืองภายในป ค.ศ. 2020 และกลายเปน
เมืองแรกของโลกทีอ่ อกกฎหมายหามอยาง
จริงจัง โดยชวงเริม่ ตนจะมีผลบังคับใชกบั
ถนนบางสายและพาหนะบางประเภท
กอนที่จะขยับขยายใหครอบคลุมทั้งเขต
ตัวเมือง และบังคับใชกับรถทุกประเภท
ตอไปในป ค.ศ. 2035 สภาเมืองเชื่อวา
นโยบายนี้จะชวยลดมลพิษทางอากาศ
ใหอยูใ นระดับตํา่ สุด ขณะทีเ่ มืองอืน่ ๆ กําลัง
พิจารณานโยบายในลักษณะเดียวกันเพือ่
ลดมลพิษอันเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง โรค
หัวใจ และภัยตอสุขภาพอืน่ ๆ เชน ลอนดอน
กําหนดเขตปลอยกาซพิษตํา่ ในค.ศ. 2020
กรุงออสโลในนอรเวยกําลังพยายามกาว
สูการเปนเมืองปลอดรถยนต และปารีส
หามใชรถที่จดทะเบียนกอน ค.ศ. 2000

จ�านวนผูเ้ สียชีวต
ิ อย่างน้อย
จากเหตุ ก ารณ์ ท่ี ค นร้ า ย
กราดยิ ง ในโบสถ์ ใ นเมื อ ง
ซัทเธอร์แลนด์ สปริงส์ รัฐ
เท็กซัส โดยในจ�านวนนี้มี
หญิงตัง
้ ครรภ์และเด็กด้วย

แอปพลิเคชันบริการรถสาธารณะโดยคนขับผู้หญิงสําหรับผู้โดยสารสตรี
ประเด็นสําคัญสําหรับผูห ญิงกับบริการขนสงสาธารณะคือ ความปลอดภัย โดยเฉพาะแท็กซีท่ ผี่ โู ดยสารตองนัง่ ไปกับคนขับแปลกหนา หลายเมืองจึงเริม่ คิดบริการ
ขนสงสาธารณะทีค่ นขับเปนผูห ญิงเพือ่ ผูโ ดยสารสุภาพสตรี ทีเ่ ม็กซิโก ซิตี้ เมืองหลวงแดนจังโก มีแอปพลิเคชันรถแท็กซี่ Laudrive ทีส่ รางเครือขายคนขับรถสุภาพสตรี
ใหบริการเฉพาะผูโ ดยสารเพศเดียวกันเทานัน้ บริษทั เลือกเฉพาะคนขับผูห ญิงเพือ่ ตอบโจทยความตองการเรือ่ งบริการทีม่ าพรอมความปลอดภัย เพราะในเม็กซิโก
มีรายงานวา ผูห ญิงและเด็กรอยละ 66 ถูกลวงละเมิดทางเพศระหวางใชบริการขนสงสาธารณะและแอปฯ เรียกรถสาธารณะ ลาสุดเมือ่ วันที่ 8 กันยายนทีผ่ า นมา
หญิงสาววัย 19 ป ถูกฆาขมขืนโดยคนขับรถจากแอปฯ เจาหนึง่ บริการของ Laudrive สรางความอุน ใจใหผโู ดยสารสตรี เพราะคนขับเปนผูห ญิงเหมือนกัน และบริษทั
มีระบบติดตามพนักงานในองคกร 24 ชัว่ โมง แถมยังมีปมุ ฉุกเฉินใหกดในกรณีไมชอบมาพากล ราคาอาจจะสูงกวาบริการของ Uber สักรอยละ 10-15 แตเพือ่
ความปลอดภัย ลูกคาจึงเพิม่ มากขึน้ โดยจะขยายบริการใหครอบคลุมทัว่ ประเทศในอนาคต
INDIA

เพศสัมพั นธ์กบ
ั
เจ้ า สาวที่ อ ายุ
ไม่ถึงวัยถือเป็น
การข่มขืน

ประชากรมนุษยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่พื้นที่
เมืองขยายตัวตาม ผืนปาธรรมชาติจงึ ลดนอย
ไปตามการพัฒนาเพื่อสรางเมืองและแหลง
ที่อยูอาศัยของคน ประเทศจีนมีประชากร
มากที่สุดในโลก ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
กําลังสยายปกพัฒนาถึงขีดสุด อยางไรก็ดี
รัฐบาลพยายามผลักดันใหเกิดแผนอนุรักษ
ที่เปนรูปธรรมเพื่อรักษาปาและแหลงที่อยู
อาศัยของสัตว เร็วๆ นี้จีนประกาศกันเขต
อุทยานแหงชาติทมี่ ขี นาดใหญกวาเดนมารก
ถึง 5 เทา ไวเปนเขตปกปองสัตวใกลสญ
ู พันธุ
อุทยานแหงชาตินาํ รอง 4 แหง ในซานเจียงหยวน
มณฑลชิงไห และภูเขาฉีเหลียน เปนแหลง
อาศัยสําหรับเสือไซบีเรีย เสือดาว กวางทิเบต
และแพนดายักษ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสัตว
ที่ เ สี่ ย งต อ การสู ญ พั น ธุ  ที่ สุ ด โดยเฉพาะ
แพนดายักษทเี่ หลืออยูไ มถงึ 2,000 ตัว จากการ
สํารวจครัง้ ลาสุด กวางทิเบตลดลงอยางมาก
สวนเสือไซบีเรียมีเหลืออยูประมาณ 500 ตัว
มากกวาทศวรรษ 1940 ทีเ่ หลือนอยกวา 40 ตัว

MILLION

MILLION

ภาพ cdn-static.
denofgeek.com

คือรายได้เปิดตัวในอเมริกา
ของ Thor: Ragnarok
ภาพยนตร์ เ รื่ อ งล่ า สุ ด ใน
จั ก รวาลมาร์ เ วล เมื่ อ สุ ด
สัปดาห์ 3-5 พฤศจิกายน
ที่ ผ่ า นมา โดยใช้ ทุ น สร้ า ง
180 ล้านเหรียญสหรัฐ ไม่นบ
ั
งบโฆษณาประชาสัมพันธ์

ภาพ AFP

คื อ งบประมาณโฆษณาที่ ใ ช้ ใ นสื่ อ ที วี
ในกลุม
่ ทีวด
ี จ
ิ ท
ิ ล
ั และฟรีทว
ี เี ดิม ที่นล
ี เส็น
ส� า รวจในช่ ว งเดื อ นมกราคม-ตุ ล าคม
พ.ศ. 2560 ลดลง 6,437.68 ล้านบาท
จากตัวเลข 58,434.78 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
2559 โดยสถานี 9 ช่อง มีรายได้เพิ่ม
และอีก 15 ช่อง รวมทัง
้ ช่อง 3 และช่อง 7
มีรายได้ลดลง

การจับเด็กแตงงานกอนวัยอันควรใน
บางประเทศเปนเรือ่ งทีถ่ กเถียงกันมานาน
ขาวดีลาสุดมาจากอินเดีย เมื่อศาลสูง
แดนภารตะแกกฎหมายสําคัญและระบุ
วาการมีเพศสัมพันธกบั เจาสาววัยเด็กเปน
เรื่องผิดกฎหมายและถือเปนการขมขืน
โดยการแกไขกฎหมายสําคัญเกิดขึน้ จาก
คดีที่มีการตัดสินเมื่อกลางเดือนตุลาคม
ทีผ่ า นมา ศาลฎีการะบุใหการมีเพศสัมพันธ
กับเจาสาวทีว่ ยั ไมถงึ 18 ป เปนเรือ่ งผิด
กฎหมาย ในป ค.ศ. 2016 อินเดียเปนหนึง่
ในประเทศที่มีเจาสาววัยเด็กมากที่สุด
ในโลก มีการแตงงานมากกวา 27 ลานครัง้
โดยเจาสาวยังเปนเด็ก แมวาศาลจะไม
หามการแตงงานกอนวัยดังกลาว แตหาก
ภายใน 1 ปหลังแตงงาน เจาสาวรองเรียน
เรือ่ งการถูกบังคับใหมเี พศสัมพันธกบั สามี
ฝายชายมีสิทธตองโทษในขอหาขมขืน
ตามกฎหมายใหม
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ภาพ AFP

จีนสร้างพื้ นทีป
่ กป้องสัตว์
ใกล้สูญพั นธุ์

IN HISTORY
ภาพ AFP

ALBERT
EINSTEIN
PRESENTS
HIS QUANTUM
THEORY OF
LIGHT
วันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1908
อัลเบิรต
์ ไอน์สไตน์ (ค.ศ. 1879-1955)
น�าเสนอทฤษฎีควอนตัมของแสง
ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการช่วยพั ฒนา
กลศาสตร์ ค วอนตั ม ให้ ก้ า วหน้ า
ก่ อ น ที่ นั ก ฟิ สิ ก ส์ ช า ว เ ย อ ร มั น
โดยก� า เนิ ด รายนี้ จ ะคิ ด ค้ น ทฤษฎี
สัมพัทธภาพในเวลาต่อมา และได้รบ
ั
รางวัลโนเบล สาขาฟิสก
ิ ส์ ประจ�าปี
ค.ศ. 1921
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COVER STORY
เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ, นิธินาฏ ปุโรทกานนท์ ภาพ วงศกร ยี่ดวง
ฟู ด
้ สไตลิสต์ พั ธนะ สุวรรณโคตร์
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โลกยุคโลกาภิวัตน์ท�าให้วัฒนธรรมที่หลากหลายทับซ้อน
และผสมผสานกันไปมา ธรรมเนียมในประเทศหนึง
่ อาจจะได้รบ
ั
ความนิยมในอีกซีกโลก เรื่องอาหารกลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด
จากยุคทีก
่ ารสรรหาอาหารทีค
่ น
ุ้ ปากเป็นเรือ
่ งยากสูย
่ ค
ุ ปัจจุบน
ั
ทีใ่ นทุกประเทศมักเสิรฟ
์ อาหารของวัฒนธรรมย่อย จนท�าให้เกิด
ความนิยมในอาหารต่างถิน
่
อาหารไทยจึงไม่ได้สงวนไว้สา� หรับคนในประเทศเพียงเท่านัน
้
เราส่งออกวัฒนธรรมด้านการกินจนหลายจานเด่นติดอันดับ
ในการส�ารวจเป็นประจ�า ทัง
้ ครองอันดับสูงสุดและสลับต�าแหน่ง
ขึ้นลงไปมาตามความนิยมในแต่ละปี
ทีมงาน THE STANDARD ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ทางด้าน
รสชาติวา่ แกงเขียวหวาน, ผัดไทย, ต้มย�ากุง
้ , ส้มต�า และมัสมัน
่
คือด่านหน้าของทัพอาหารไทยทีไ่ ปตีตลาดทัว่ โลก จนสามารถ
จับคนกินต่างถิน
่ ให้เป็นทาสแห่งความอร่อยได้อยู่หมัด
อาหารทัง
้ 5 รายการต่อไปนี้ คือความภาคภูมใิ จแห่งความ
เป็นไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
15

อาหารทัง้ 5 รายการ
ต่อไปนี้คือ
ความภาคภูมิใจ
แห่งความเป็นไทย
ที่ครองใจ
คนทั่วโลก
16 THESTANDARD.CO

ราวกลางปีท่ผ
ี ่านมา เว็บไซต์สังกัดส�านักข่าวใหญ่ CNNGo เปิดให้นักชิมทั่วโลกกว่า 35,000 คน ออกเสียงโหวต 50 อันดับ
อาหารทีช
่ วนน�า้ ลายหกได้มากทีส
่ ด
ุ แน่นอนว่าอาหารไทยติดอันดับอยูห
่ ลายรายการ รวมถึง ‘แกงเขียวหวานไก่’ หนึง
่ ในอาหารไทยจานโปรด
ของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ทั้งที่แกงเขียวหวานไก่ในหลายร้านอาหารและหลายพื้ นที่ รวมถึงในรายการสอนท�าอาหาร
บางรายการ จะท�าออกมาแล้ว รูป รส หรือกลิ่น ดูไม่เหมือนที่เคยกิน ไม่คุ้นที่เคยเห็นอยู่บ้างก็ตาม
ฉะนั้นแกงเขียวหวานไก่ท่แ
ี ท้จริงเป็นอย่างไร THE STANDARD ได้พูดคุยและขอความรู้จาก อาจารย์อัมพรศรี พรพิ ทักษ์ด�ารง
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนน
ั ทา ถึงความเป็นมาของอาหารไทย
สังคมวัฒนธรรมที่สะท้อนในอาหาร เรื่องราวของแกงน�า้ ข้นชนิดนี้ และกระบวนการปรุงแกงเขียวหวานไก่ต�ารับไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
17
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The Green Curry
Charm
ก็กินปลา นิยมปลาที่เอาไปตากแดด หรือเอาปลาไปย่างแล้วกินกับข้าว
ข้อแรกคือ รสชาติ ในจานเดียวมีได้ถึง 8-9 รสนะคะ ตั้งแต่เปรี้ยว เค็ม ทอดก็ยังไม่มี สมัยก่อนเขากินข้าวใส่น�้ากัน บัดนี้ก็ยังเห็นอยู่ คนโบราณ
หวาน เผ็ด มัน ฝาด ขื่น หรือขม ได้หมด ขณะที่อาหารชาติอื่นอาจจะมีสัก รุ่นปู่ ย่า ทวด ยังกินข้าวธรรมดาใส่น�้าเปล่ากันอยู่ ไม่ใช่ข้าวแช่นะคะๆ
กับข้าวโบราณมีแต่ปลา เพิ่งมายุคหลังๆ ที่ได้รับอารยธรรมจากชาติ
2-3 รสเท่านัน้ เหตุผลต่อมาคือ อาหารไทยได้ชอื่ ว่าเป็นอาหารเพือ่ สุขภาพ
เพราะประกอบด้วยสมุนไพรหลายอย่าง เช่น ข่า ตะไคร้ หอม กระเทียม ต่างๆ เข้ามา มีการปิ้งซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไร แค่เสียบไม้ย่าง แล้วก็มี
อาหารทีใ่ ช้ตม้ เพราะคนในย่านเอเชียอาคเนย์มหี ม้อดินใช้เหมือนกันหมด
คนทั่วไปอาจพอเข้าใจรสฝาดและขม แต่ส�าหรับรส ‘ขื่น’ อาจารย์ เป็นภาชนะส�าหรับท�ากับข้าวและหุงข้าว หม้อทีเ่ ด็กสมัยใหม่เรียกว่าหม้อ
แม่นาคน่ะ หม้อแบบนั้นคือกระทะของคนไทยสมัยก่อน อาหารไทยแท้ๆ
อธิบายลักษณะรสชาติได้อย่างไรบ้าง
ขื่นคือรสฝาดผสมขมค่ะ ซึ่งมันสามารถเป็นรสที่อร่อยได้เวลาปรุงอาหาร มีแค่เอาไปต้ม แกงของคนโบราณก็ไม่ใช่แกงแบบเดี๋ยวนี้ แกงของเขาคือ
โดยเฉพาะในอาหารไทย หรือเวลารับประทานจับคู่กับอาหารบางชนิด อาหารชนิดหนึ่งที่ใส่น�้า มีเนื้อสัตว์ และผักเล็กน้อย การผัด ทอด นึ่ง
รสพวกนีจ้ ะหายไป เป็นเสน่หม์ าก เช่น รสฝาดของหัวปลีเมือ่ กินกับผัดไทย แบบนั้นรับอารยธรรมมาจากจีนทั้งหมดเลย
จะอร่อยมาก ไม่ฝาดเลย หรือมะเขือเหลืองๆ ที่ใส่ในส้มต�า รสปกติคือขื่น
แต่พออยู่ในส้มต�าแล้วอร่อย ไม่ขื่น อีกอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ห่อหมกใบยอ มีเมนูใดบ้างทีส่ บื ทอดมายาวนานทีส่ ดุ เปลีย่ นแปลงน้อยมาก และคน
ปกติใบยอมันขม แต่พอโดนเครื่องแกงกับกะทิจะหายขมและกลายเป็น ในปัจจุบันยังรับประทานอยู่
รสชาติมันๆ อร่อยมาก
แกงส้มค่ะ แม้จะไม่มใี ครเขียนยืนยันว่าเป็นอาหารไทยแท้ แต่เมือ่ วิเคราะห์
จากอุปกรณ์ คือมันเป็นแกงต้มในหม้อ ปลาช่อนในแกงส้มก็มีในท้องบึง
เรื่องราวความเป็นมาของอาหารไทยที่อาจารย์สอนเด็กๆ มาหลาย ใกล้ๆ บ้าน ผักบุ้งก็ขึ้นในท้องร่อง หัวหอมพืชพื้นเมืองเรา พริกมาตั้งแต่
โปรตุเกสนานมากแล้ว มะขามเปียกก็บ้านเรา กะปิก็บ้านเรา
ต่อหลายรุ่น มีเนื้อหาและที่มาอย่างไรบ้าง
เท่าทีม่ เี ขียนในประวัตศิ าสตร์กต็ งั้ แต่สมัยสุโขทัย แต่อนั ทีจ่ ริงมีมาก่อนนัน้
นานแล้ว คนโบราณก็กนิ ของธรรมชาติ ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัย แล้วแกงเขียวหวานมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรบ้าง
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ฝรัง่ บันทึกไว้วา่ คนสมัยนัน้ กินข้าวกับน�า้ พริก เมนูนี้ไม่เก่าเท่าไรนะคะ น่าจะประมาณหลังรัชกาลที่ 5 หรือช่วงปลาย
น�า้ พริกของเขาคือกะปิ กุง้ หมัก เขาบอกว่า ใส่นา�้ พริกทีเ่ รียกกะปิ แล้วก็ใส่ รัชกาล เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอแกงลักษณะนี้ค่ะ
เครื่องเทศสด อาจเป็นใบกะเพรา โหระพา แล้วก็ใส่พริก มะนาว และใส่
น�า้ เหลวๆ หน่อย ข้อส�าคัญคือใส่นา�้ ปลา เรามองภาพทีเ่ ขาอธิบายมันก็คอื มีเมนูอะไรที่ลักษณะค่อนข้างใกล้เคียงแกงเขียวหวานมาก่อนบ้าง
น�้าพริกนี่ล่ะ คนไทยกินอย่างนี้ และสมัยนั้นยังไม่มีกับข้าวอะไรที่หรูหรา ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 แกงเผ็ดไม่ใส่กะทิดว้ ยซ�า้ แกงไก่กไ็ ม่ใส่กะทินะ มาใส่
อาหารไทยมีเอกลักษณ์หรือเสน่หแ
์ บบใด จนท�าให้โด่งดังระดับโลก
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“อาจารย์พยายามสืบค้นว่าใครเป็นคนตั้งชื่อแกงเขียวหวาน แต่ก็ไม่สามารถทราบได้ว่า
ใครเป็นผู้ต้ง
ั เพราะชื่อมันท�าให้คนไทยทุกวันนี้เข้าใจผิดไปทั้งประเทศว่า
แกงนี้ต้องเขียวและหวาน แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่เลย มันคือแกงเผ็ดธรรมดา”
ตอนรุน่ แม่ครัวหัวป่าก์ (ท่านผูห้ ญิงเปลีย่ น ภาสกรวงศ์ เจ้าของต�าราอาหาร ที่เกิดจากการเคี่ยวหัวกะทิจนแตกมัน ก็ยิ่งเป็นกลไกที่ท�าให้เครื่องเทศ
แม่ครัวหัวป่าก์อันเลื่องชื่อมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 - THE STANDARD) เครือ่ งปรุงต่างๆ ส่งกลิน่ หอมออกมา แกงไทยจึงมีเสน่หด์ า้ นกลิน่ ทีห่ อมกรุน่
อีกเรือ่ งคือใช้กะทิสดคัน้ มือ กะทิกล่องมีแค่รสชาติมนั และจืด ต่างจาก
้ มะพร้าว ทีจ่ ะได้ทงั้ กลิน่ และรสหวานของมะพร้าวด้วย
เป็นข้อสันนิษฐานของอาจารย์วา่ ก่อนจะมีแกงเขียวหวาน อาหารไทย กะทิทไี่ ด้จากการคัน
เด็กๆ ที่อาจารย์สอนก็เคยถามว่าขอใช้กะทิกล่องได้ไหม มันสะดวกกว่า
ที่ใกล้เคียงที่สุดคือแกงเผ็ด
ไม่เคยมีใครเขียนถึงแกงเขียวหวานมาก่อน เท่าที่อ่านเจอจะมีต�าราหนึ่ง เร็วกว่า อาจารย์กใ็ ห้ลองใช้ดู เขาลองใช้ครัง้ เดียวแล้วไม่เคยมาถามอีกเลย
ที่เขียนโดยหลานของแม่ครัวหัวป่าก์ อาจารย์พยายามสืบค้นว่าใครเป็น ประจักษ์แก่ใจเองว่าแบบไหนดี
คนตัง้ ชือ่ แกงเขียวหวาน แต่กไ็ ม่สามารถทราบได้วา่ ใครเป็นผูต้ งั้ เพราะชือ่
มันท�าให้คนไทยทุกวันนีเ้ ข้าใจผิดไปทัง้ ประเทศว่า แกงนีต้ อ้ งเขียวและหวาน นอกจากโขลกเครือ่ งแกงเองและขูดมะพร้าวท�ากะทิเองแล้ว มีกลเม็ด
แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่เลย มันคือแกงเผ็ดธรรมดา เพียงแต่พลิกแพลงให้ดู ใดอีกบ้างที่ช่วยให้แกงเขียวหวานไก่น่ากินมากยิ่งขึ้น
น่ารับประทานมากขึน้ ด้วยการเปลีย่ นพริกสีแดงเป็นพริกสีเขียวเท่านัน้ เอง แค่พริกอย่างเดียวแกงไม่คอ่ ยเขียว และถ้าใส่พริกเขียวมากไปก็เหม็นเขียว
ตัวช่วยทีด่ ที สี่ ดุ คือใบพริกขีห้ นู ได้ทงั้ สีและรสหวาน ใบพริกขีห้ นูสมัยก่อน
แกงเขียวหวานไก่กลายเป็นหนึ่งในอาหารไทยที่เป็นที่นิยมทั้งในหมู่ เขาเอาไปท�าแกงจืดแทนต�าลึง อร่อย ซ่า และหวาน ตัวช่วยต่อมาคือใบผักชี
ให้สเี ขียว สามคือโหระพา พวกนีใ้ ช้แต่งสีแกงเขียวหวานให้ดูน่ารับประทาน
คนไทยและชาวต่างชาติ
เพราะเป็นอาหารรสชาติดี ปรับรสเผ็ดลงได้ไม่ว่าจะต้องการเผ็ดระดับไหน
อาจารย์ไม่เห็นด้วยที่จะปรับเปลี่ยนอาหารไทยให้เป็นรสชาติอะไรก็ไม่รู้ แล้วเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ ควรเลือกส่วนใดของตัวที่จะส่งผลดีกับเมนูน้ี
ที่คนปรุงเข้าใจเอาเองว่าฝรั่งชอบ ในระยะหลังเมื่อคนต่างชาติจะเข้าร้าน ต้องเลือกไก่ที่มีกระดูก แล่เนื้อออก ทุบกระดูกให้แตก แล้วใส่ลงไปเคี่ยว
อาหารไทยจะต้องถามก่อนเลยว่า Real Thai? เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเขาจะได้กนิ น�้าหวานจากกระดูกจะท�าให้น�้าแกงอร่อย เนื้อต้องไม่เปื่อยยุ่ย ถ้าใช้แต่
รสชาติแบบไทยจริงๆ
เนื้ออกจะสากเหมือนกินกระดาษ ในขณะทีส่ ว่ นสะโพกหรือน่องจะมีความ
หยุน่ อยู่ และถ้าอยากอร่อยกว่านี้ให้ใส่เลือดไก่
เสน่ห์ของแกงเขียวหวานที่ท�าให้ท้ังคนไทยและชาวต่างชาติติดใจ
อาจารย์คิดว่าเพราะสาเหตุใดบ้าง

อาจารย์สอนอยู่หลายวิชา มีทั้งหลักการประกอบอาหาร ทฤษฎี
อาหาร นอกจากนั้นยังมีวิชาที่ว่าด้วยอาหารชาววังโดยเฉพาะ

หนึ่ง สีสันน่ารับประทาน ถ้าสีแดงมันจะดูเหมือนเผ็ด แต่พอเป็นสีเขียว
เหมือนดูไม่เผ็ด ต่อมาคือหน้าตาสวยและรสชาติกลมกล่อม ถ้าเทียบกับ ใช่ค่ะ อาจารย์เป็นคนคิดขึ้นเอง เป็นจุดเด่นของหลักสูตรของเรา เพราะที่
แกงเผ็ดแดง แกงเขียวหวานจะกลมกล่อมกว่า จะออกหวานด้วยกรรมวิธี ตรงนีเ้ ดิมคือวังสวนสุนันทาสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นที่ประทับ
การปรุง และสามารถกินกับขนมจีนก็ได้ กินกับข้าวก็ดี
ของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ
ปิ ย มหาราชปดิ ว รั ด า (พระอรรคชายาเธอในพระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงท�าหน้าที่ก�ากับดูแลห้องเครื่องต้นถวายแด่
ขั้นตอนใดของการท�าแกงเขียวหวานที่อาจารย์คิดว่าส�าคัญมาก
อยากย�า้ เรือ่ งน�า้ พริก เดีย๋ วนีถ้ า้ ไปกินแกงตามร้านอาหารหรือตามโรงแรม รัชกาลที่ 5 - THE STANDARD) นอกจากนัน้ ยังเป็นทีอ่ ยูข่ องเจ้าจอมหม่อม
จะไม่คอ่ ยเจออร่อย ทีอ่ ร่อยส่วนใหญ่ตอ้ งไปกินตามท้องถิน่ เพราะยังโขลก ราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ เจ้าของสูตรน�้าพริกลงเรือ สมัยก่อนคลองที่คุณ
เครือ่ งแกงเองอยู่ ตามร้านหรือตามโรงแรมส่วนใหญ่จะใช้เครือ่ งปัน่ การน�า เห็นตอนนี้ทะลุไปถึงพระที่นั่งวิมานเมฆได้ เขาก็พายเรือเล่นกัน ต�าน�้าพริก
เครือ่ งปรุงต่างๆ เช่น พริก ข่า ตะไคร้ หอม กระเทียมใส่เครือ่ งปัน่ ใส่นา�้ ลงไป ไปกินในเรือ ถึงตั้งชื่อว่าน�้าพริกลงเรือ นักศึกษาที่จบคหกรรมศาสตร์
เครื่องท�าหน้าที่ตัดย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ มันต่างจากการโขลก บด บีบ คั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะท�าน�้าพริกลงเรือเป็นกันทุกคน ไม่มี
กระแทก ท�าให้น�้ามันหอมไหลออกมา ยิ่งใส่ลงไปในน�้ามันมะพร้าวร้อนๆ ยกเว้นค่ะ
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ก๋วยเตี๋ยวผัดจานนี้ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอาหารเส้นจากจีน ก่อนที่จะเป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิ บูลสงคราม รณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคก๋วยเตี๋ยวในช่วงเศรษฐกิจตกต�า่ และข้าวกลายเป็น
สินค้าราคาแพง จากจุดหักเหในครั้งนั้น บวกกับความแพร่หลาย หากินง่าย ตั้งแต่ร้านข้างถนนไปจนภัตตาคารในโรงแรม
ผัดไทยกลายเป็นหนึง
่ ในอาหารจานเดียวทีน
่ ก
ั เปิบทัว่ ประเทศบริโภคกันเป็นปกติในชีวต
ิ ประจ�าวัน ก่อนจะสยายปีกความอร่อยไปทัว่ โลก
จนกลายเป็นหนึ่งในอาหารจานเด่นจาก ‘ไทยแลนด์’ ที่ต่างชาติซูฮกยกนิ้วให้ และมักจะลงคะแนนเลือกทุกครั้งที่มีการส�ารวจความเห็น
ในฐานะร้านอาหารไทยที่เสิร์ฟความอร่อยให้นักท่องเที่ยวและแขกต่างชาติจนได้รับการยอมรับในมาตรฐานความอร่อย
ร้านเบซิล (Basil) โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ คูค
่ วรกับเมนูทเ่ี ป็นหน้าตาของประเทศอยูไ่ ม่นอ
้ ย ทีมงานพู ดคุยกับ เชฟเกษิณี วันทา ทีพ
่ กพา
ประสบการณ์ 11 ปี ในการดูแลห้องอาหารไทยเบซิล มาถ่ายทอดเอกลักษณ์ของอาหารไทยจากมุมมองของคนคุ้นเคยการท�าครัวแบบมืออาชีพ
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From STreeT Food
To STar diSh
ท�าไมคนถึงนิยมอาหารไทยจนไปตีตลาดโลกได้

รสชาติอาหารไทยของที่เบซิลเป็นอย่างไร สูตรดั้งเดิมมีการปรับ
่ าพัก หรืออย่างไร
ประยุกต์ให้ทน
ั สมัย ปรับแต่งให้รสชาติองิ กับแขกทีม

เพราะอาหารไทยมีเสน่ห์ มีเครือ่ งปรุงหลากหลาย และไม่คอ่ ยเหมือนทีใ่ ด
แต่ละภาคก็จะมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน พืชผักสมุนไพรที่ใช้ก็ไม่ ที่นี่เป็นแบบไทยต้นต�ารับ แต่ถ้าถามว่าท�าได้ทุกจานไหม ก็ไม่
เหมือนกัน คุณสมบัติ รสชาติก็ไม่เหมือนกัน อาหารไทยมีเสน่ห์ตรงนี้
หมายถึงว่าก็ไม่ได้เป็นสูตรต้นต�ารับทุกจานใช่ไหม

เพราะแขกของเราบอกระดับความเผ็ดมา อาหารบางอย่างเช่นอาหารใต้
เรามีทุกอย่าง ทั้งเปรี้ยว เผ็ด หวาน ขม ทุกอย่างจะมีในส่วนผสม ขมได้ คุณบอกเอาเผ็ดปานกลาง รสชาติความอร่อยก็ต้องดรอปลงนิดหนึ่งแล้ว
จากมะระ เปรี้ยวได้จากน�้ามะขามหรือน�้ามะนาว เราเลยมีความแตกต่าง
อย่างเมืองนอกถ้าเปรี้ยวก็ต้องน�้าส้มสายชูหรือมะนาว เขาก็จะได้จ�ากัด คุณมองว่าอาหารบางอย่างจะออกแบบมาให้ถึงรสชาติ ต้องเผ็ด
แค่ 2 อย่าง แต่ของเรามีน�้ามะขาม มีตัวอื่นอีกหลายอย่าง
ถึงจะอร่อยใช่ไหม
มันต้องถึงพริกแกง ถึงเครื่อง ถึงรสชาติตรงนั้น เช่น ถ้าสั่งผัดไทยไม่ใส่
พริกได้ไหม ได้ เพราะผัดไทยไม่จ�าเป็นต้องใส่พริกก็ได้ แต่ถ้าจะใส่พริก
สูตรผัดไทยที่เสิร์ฟมีความพิ เศษอย่างไร
จานนีถ้ า้ เป็นทีอ่ นื่ ก็จะมีแค่นา�้ ปลา น�า้ มะขาม แล้วก็นา�้ ตาลทราย แต่สตู ร ก็ใส่ได้
ของเราผัดกระเทียมกับกระเทียมก่อน จะได้กลิน่ หอมไหม้ๆ ของกระเทียม
กับหอม พอหอมได้ทกี่ เ็ ติมน�า้ มะขาม น�า้ ปลา น�า้ ตาลทราย ซอสมะเขือเทศ นี่อาจเป็นเหตุผลที่คนกินได้ คนนิยมเพราะมีรสชาติกลางๆ ใช่ไหม
ซอสศรีราชา และใส่เกลือลงไป แล้วปรุงรสชาติ เคี่ยวจนเหนียวค่ะ
ใช่ เพราะเขาสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้
จุดเด่นด้านรสชาติเป็นอย่างไร อาหารไทยจึงไม่เหมือนชาติอื่น

ถ้าจะถามความเห็นส่วนตัว ท�าไมผัดไทยถึงเป็นที่นิยมทั่วโลก

ส่วนผสมอะไรที่ท�าให้ผัดไทยดูอร่อยกลมกลืน

คุณอย่าลืมว่าผัดไทยเนี่ยไม่จ�าเป็นต้องมากินที่โรงแรม ข้างล่างก็มีขาย อร่อยกลมกลืนน่าจะเป็นน�้ามะขามมากกว่า น�้ามะขามกับน�้าตาล แล้วก็
เพราะฉะนั้น สตรีทฟู้ดบ้านเราถึงมีชื่อเสียง
ซอสพริก ซอสศรีราชา เพราะถ้ามีซอสพริกเข้าไปเป็นส่วนผสมก็ได้รสชาติ
กลมกล่อมขึ้น ดึงรสชาติอาหารให้โดดเด่นมากขึ้น
คุณมองว่าที่ผัดไทยเป็นที่นิยมเพราะเป็นอาหารที่หากินได้ง่ายด้วย

ใช่ หากินได้ง่าย

โดยปกติแล้วผัดไทยต้องผัดอย่างไรถึงจะอร่อย

ต้องผัดให้เกรียมๆ นิดๆ
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“เมนูผัดไทยไม่ง่ายนะคะ ถ้าคนท�าไม่เป็น หนึ่ง เส้นแข็ง ไม่สุก กินไม่ได้ หรือไม่กเ็ ละเกินไป
ใส่นา�้ ทีจ
่ ะไปท�าให้เส้นนุม
่ ใส่เยอะไปเส้นก็เละ ต้องมีความพอดีและช�านาญ”

เกรียมๆ

ผัดไทยดูเป็ นอาหารเบสิกมากเลย ท�าอย่างไรถึงจะดึงดูดลูกค้า

ใช่ ก่อนจะจบไฟคุณต้องแรง ก็ทา� ให้เส้นมันเกือบไหม้นดิ ๆ จะมีความหอม โรงแรม มีเครื่องปรุงอะไรไหมที่ใส่แล้วมันเป็นสูตรพิ เศษของที่นี่
ขึ้นมา เพราะความหอมนี่เอาออกไม่ได้
จริงๆ ผัดไทยมันเบสิก แต่ที่โรงแรมเราขายและเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบอื่น
เช่น กุ้งที่เราใช้ตัวใหญ่ สูตรของเราจะเอากุ้งไปทอดกับแป้งเทมปุระ
เพราะกลิ่นใช่ไหม

ใช่ ไม่มีได้ไหม...ได้ แต่เอาออกไปได้ไหม...ไม่ได้ เพราะเป็นกลิ่นชูโรงว่า ผลลัพธ์ท่ไี ด้คือ
หอมอะไร
ได้กรอบข้างบน และมีรสชาติของความกรอบ ความหอมของแป้ง แต่พวก
เครื่องปรุงพวกนี้เราต้องผัดให้หอมก่อนอยู่แล้ว
เคล็ดลับของคุณคือ อยู่ที่การผัดเส้นถูกไหม

ใช่ค่ะ

อุณหภูมิในการผัดเกี่ยวไหม นอกจากต้องผัดเส้นให้เหมือนจะไหม้
นิดหนึ่ง

อันดับแรกเราจะไม่ใช้ไฟแรงมาก เพราะว่าหนึ่งในเครื่องปรุงนั้นมีหอมที่
ต้องกลมกล่อมมากกว่า ถ้าหวานอย่างเดียวก็ไม่อร่อย ผัดไทยต้องเปรี้ยว จะไหม้เร็ว แล้วก็หัวไชโปที่ถ้ามันเกรียมไปก็จะไม่ค่อยดีแล้วส�าหรับเรา
เค็ม หวาน
แล้วรสชาติเด่นของผัดไทยคือต้องหวานไหม

ผัดไทยเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก แล้วมีการสืบค้น
ไหมว่าสูตรจริงๆ ควรเป็นแบบไหนถึงจะอร่อย บางร้านเขาจะบอก
่ หรือบางทีอ
่ าจจะดูแห้ง ของทีน
่ เ่ี ป็นอย่างไร
ว่าต้องผัดแฉะๆ นิดหนึง

ท�าไมถึงตัดสินใจมาเป็นเชฟ แล้วก็ท�าอาหารไทย มีความหลงใหล
ในอะไร

นอกจากชอบกินแล้ว เราเป็นคนชอบท�ากับข้าว มีความสุขมากเลย จริงๆ
อาหารเนีย่ ถ้าได้ทา� แล้วเหมือนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว
เราผสมซอส ฉะนั้นถามว่าแฉะไหม ต้องแฉะอยู่แล้ว แต่ถ้าเราคั่วจนแห้ง หรือไม่ก็เป็นแขกมาพักที่โรงแรมกับเชฟที่อยู่ในห้องอาหาร
ได้ไหม...ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่เราจะผัดให้มันปานกลางมากกว่า ถ้าแห้งไป
เวลาอยู่ในอุณหภูมิของแอร์พักเดียวเส้นก็แข็งแล้ว เราต้องดูด้วยว่าเส้น ส�าหรับเชฟทั่วไป เมนูผัดไทยถือว่าเป็นจานยากไหม
ที่ใช้คือเส้นอะไร แต่ที่นี่เราใช้เส้นจันทน์อย่างดี
ไม่ง่ายนะคะ ถ้าคนท�าไม่เป็น หนึ่ง เส้นแข็ง ไม่สุก กินไม่ได้ หรือไม่ก็เละ
เกินไป ใส่น�้าที่จะไปท�าให้เส้นนุ่ม ใส่เยอะไปเส้นก็เละ ต้องมีความพอดี
และช�านาญ
ท�าไมเส้นจันทน์ถึงอร่อยกว่า
มันมีความเหนียวของเส้น มีความมัน ความเงาของเส้น
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อย่าสับสนกับชือ
่ ภาษาอังกฤษ The Tom Yum Kung Effect ในหน้าถัดไป เราไม่ได้พูดถึงพิษทางเศรษฐกิจเมือ
่ 20 ปีกอ
่ น เรา
หมายถึงการที่รสชาติจัดจ้านของต้มย�ากุ้งส่งผลให้อาหารจานเด่นจากประเทศไทยครองใจนักกินไปทั่วโลก
แน่นอนว่าการที่น�าชื่ออาหารชนิดนี้มาใช้เป็นส่วนประกอบในวลี ‘วิกฤตต้มย�ากุ้ง’ เมื่อสองทศวรรษก่อน
ย่อมแสดงถึงความเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติของตัวมันเองได้เป็นอย่างดี จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ
ที่ซุปเผ็ดร้อนจะกลายเป็นตัวเลือกอาหารไทยอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก เชฟป้อม-พั ชรา พิ ระภาค จากร้านเสน่ห์จันทน์
เชฟรุ่นใหม่วัย 27 ปี อาจมีค�าตอบว่า ท�าไมต้มย�ากุ้งจึงกลายเป็นอาหารจานส่งออกที่เราควรภาคภูมิใจ
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The Tom yum KunG
eFFeCT
เชฟป้อมเป็นคนรุ่นใหม่ ท�าไมถึงชอบอาหารไทย

อาจโดนปลูกฝังตัง้ แต่เด็กจากคุณยายค่ะ เพราะทีบ่ า้ นไม่ชอบรับประทาน
ข้าวนอกบ้าน แล้วที่บ้านขายขนมหวาน เราโตจากตรงนั้น ตั้งแต่มัธยม
ก็มีผู้ใหญ่ให้โอกาสเปิดร้านเบเกอรีให้ เราก็ไปฝึกด้วย
เราค้นพบตัวเองเร็วว่าชอบอาหารก็เลยมาสายนี้ ป้อมเรียนท�าอาหาร
ที่สวนดุสิตค่ะ ระหว่างเรียนก็ไปท�างานอาหารที่โรงแรมด้วย เชฟที่โรงแรม
เห็นเราท�างาน ก็เลยบอกว่า อย่างนั้นไม่ต้องไปไหนนะ ก็คือท�างานที่นี่เลย
ให้อยู่ครัวไทย อันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่หนึ่ง ต่อมาประมาณปีกว่าเชฟชุมพล
(เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กอาหารไทย - THE STANDARD)
ติดต่อมาบอกว่ามีงานตรงนี้ให้ท�า
ชอบอาหารไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหม

ใช่ค่ะ แต่ในใจทีแรกด้วยความที่เราท�าเบเกอรีมา เราก็จะรู้สึกเองว่า นี่เรา
ถนัดขนม แต่เชฟบอกว่าป้อมเหมาะกับท�าอาหารไทยมากกว่า ลองไหม
ก็บอกว่าลองก็ได้ แล้วเชฟก็ฝึกเข้มงวดมาก 6 เดือนค่ะ พอเชฟเปิดร้านก็
ไปฝึกตรงนั้น เชฟสอนทุกอย่าง จนกระทั่งวันหนึ่งร้านเสน่ห์จันทน์จะเปิด
เชฟก็มาคุยกับผู้ใหญ่ค่ะ ผู้ใหญ่บอกว่าให้มาท�าที่ร้านเสน่ห์จันทน์ ก็มา
ลองค่ะ ก็เอาความรูท้ ไี่ ด้มาจากคุณยาย ทีเ่ ชฟสอน และจากทีเ่ ราเคยเรียน
มารวมกัน
ตอนนี้ท�ามานานเท่าไรแล้ว

2 ปีแล้วค่ะ คือเตรียมตัว 1 ปี แล้วก็เปิดร้านมาปีกว่าแล้วค่ะ

เชฟเรียนรู้การท�าอาหารไทย 3 ช่วง เรียนที่บ้าน เรียนที่สวนดุสิต
แล้วก็มาฝึกกับเชฟชุมพล

ใช่ค่ะ

ตอนที่อยู่บ้านต�ารับอาหารไทยที่เรียนกับคุณยายเป็นแนวไหน

ต้องบอกว่าโบราณมาก คือทีบ่ า้ นค่อนข้างระเบียบเยอะ แม้กระทัง่ เวลาจะ
ใช้ถั่วลิสง ถ้าท�าอาหารก็ต้องซอยบ้าง น้อยมากที่จะต�า เพราะว่ารสชาติ
บางอย่างต้องใช้ถั่วซอย คุณยายจะสอนอย่างนี้ค่ะ มะพร้าวเวลาใช้ก็ต้อง
ขูดเอง ผักสวนครัวเราปลูกเอง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ไม่ได้ซื้อเลย การปรุง
อาหารคุณยายก็จะบอกว่ามีอะไรบ้าง
แล้วก็มาได้หลักการตอนเรียนสวนดุสติ ก็เป็นวิชาการขึน้ มาหน่อย จน
มาอยู่กับเชฟชุมพล เชฟก็สอนว่าประเทศไทยมีอะไรดี ส่วนผสมเริ่มลงลึก
คือเรารูห้ มดแล้ว แต่ยงั ไม่ลกึ ว่าต้มย�ามีเครือ่ งปรุงอะไร ข่าต้องใช้แบบไหน
รากผักชี ผักชีต้องใช้แบบไหน ตะไคร้ต้องใช้ส่วนไหน ป้อมได้มาเจาะลึก
ตรงนี้ตอนอยู่กับเชฟ เพราะเชฟอยากให้เราเก่ง แล้วเราต้องอดทน เชฟให้
เวลา 6 เดือน ศึกษาเครื่องปรุงทั้งหมดในประเทศไทยนะคะ คือให้ศึกษา
พวกสมุนไพร เครื่องเทศ วัตถุดิบทั้งหมด แม้กระทั่งน�้าตาล ต้องใช้น�้าตาล
อะไร น�้าตาลมะพร้าวต้องใช้ที่ไหน น�้าตาลโตนดต้องใช้ที่ไหน
ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าประเทศไทยมีวัตถุดิบดีๆ เยอะมาก มีอะไรที่
ประเทศอื่นไม่มี ได้รู้ว่าข่าภาคใต้กับภาคอีสานไม่เหมือนกัน ภาคกลางไม่
เหมือนกัน กลิ่นและรสชาติไม่เหมือนกัน เพราะว่าดินต่างกัน ก็เริ่มศึกษา
มาเรือ่ ยๆ อย่างถ้าต้มย�ากุง้ ต้องใช้ขา่ ภาคกลาง เพราะว่าภาคใต้จะเป็นหัว
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“จริงๆ แล้วต้องบอกว่าตั้งแต่เรียนมา ความรู้เรื่องต้มย�ากุ้ง รูส
้ ก
ึ ว่าเป็นซุปธรรมดา
แต่วา่ พระเอกสุดๆ เลยคือ กุง
้ กุง
้ ต้องดี ต้องสด”

จริงๆ แล้วต้องบอกว่าตั้งแต่เรียนมา ความรู้เรื่องต้มย�ากุ้งรู้สึกว่าเป็น
สีเหลืองๆ แล้วก็จะเผ็ดแรงมาก กลิน่ แรง ถามว่าดีไหม...ก็ดี แต่วา่ ล�าบาก
ซุปธรรมดา แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันพิเศษตอนที่คุณยายท�าให้ดูแค่นั้นเองค่ะ
ที่จะไปหา
แล้วเราก็เข้าใจไปเองว่า อ๋อ ความพิเศษมันอยูต่ รงนี้ จริงๆ แล้วพระเอกสุดๆ
ตอนที่เรียนท�าอาหารต้องศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีมาของแกงด้วย เลยคือ กุ้ง กุ้งต้องดี ต้องสด
มีพูดถึงต้มย�ากุ้งบ้างไหม

จริงๆ แล้ว ป้อมได้ยินจากคุณยายค่ะ ต้องบอกว่าตอนเรียนนี่ปกติเลย
ไม่ได้มีอะไรพิเศษ คือต้มย�ากุ้งก็เป็นซุปธรรมดาอย่างหนึ่ง แต่ว่าคุณยาย
บอกว่า เมื่อก่อนกุ้งตามคลองมีเยอะ แม้กระทั่งคลองที่สะพานหัวช้าง
คลองย่านนี้ปลาก็กินได้ กุ้งก็มี ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ แล้วกุ้งที่เขาน�ามา
ท�าต้มย�าเนี่ยหวานมาก ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ต้องเก็บกุ้งไว้ทั้งหัวและเปลือก
เพือ่ น�ามาท�าน�า้ สต๊อก แล้วจะเอาไปท�าข้าวต้ม ผัดไทย หรืออะไรก็แล้วแต่
ต้องมีสต๊อกกุ้ง เพราะว่าน�้าซุปกุ้งเป็นน�้าซุปพิเศษจะหวานมาก แต่ว่า
กุ้งแม่น�้าสมัยนี้อาจจะไม่ได้หวานเหมือนยุคก่อนแล้ว

แล้วพอมาเรียนกับเชฟชุมพลล่ะ

เชฟก็สอนเหมือนเดิมว่า ต้มย�ากุง้ สมัยโบราณทีต่ งั้ แต่สมัยคุณย่าของเชฟ
สอนก็คือ เป็นต้มย�าน�้าใส ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับที่คุณยายท�าที่บ้าน เชฟ
บอกว่าจริงๆ เป็นน�้าใส แต่น�้าข้นในสมัยนี้ท�าเพื่อให้ดูน่ากิน ค�าว่า
น�้าข้นของเขาคือ เขาเอามันกุ้งมาต้มแล้วจะกลายเป็นน�้าข้นโดยไม่ต้อง
ใส่นม ใส่น�้าพริกเผา
พอมาท�าต้มย�ากุ้งของที่เสน่ห์จันทน์ก็เลือกที่จะให้มันเป็นต้มย�ากุ้ง
น�้าใส

ใช่คะ่ ตัง้ ใจเลยว่าอย่างไรคอนเซปต์ของร้านก็คอื ไทยโบราณ ต้มย�ากุง้ ต้อง
ใช่ค่ะ คุณยายบอกว่าเมื่อก่อนแทบไม่ต้องปรุงอะไรมาก กุ้งไม่คาวเลย เป็นน�้าใสนะคะ ถ้าเป็นไทยโบราณแต่ข้นได้ก็คือ ข้นได้จากมันกุ้งที่หัวกุ้ง
แต่ตอนนี้ท�าไมถึงได้ใช้เครื่องเทศเยอะ เมื่อก่อนมีแค่ข่ากับตะไคร้ พริก
มะนาวแค่นี้ ไม่มีรากผักชีด้วย แล้วเขาก็ไปปรุงในถ้วย คือเราบีบมะนาว ในฐานะทีเ่ ชฟป้อมอยูใ่ นวงการอาหารตัง้ แต่เด็ก ต้องเห็นอยูแ่ ล้วว่า
ใส่ถ้วย ต�าพริกใส่ ไม่ต้องรอให้น้�าเดือดแล้วค่อยเอาพริกลงไปเพื่อให้ ตอนนี้อาหารไทยไปไกลระดับโลก คิดว่าเพราะอะไรอาหารไทยถึง
พริกส่งกลิ่นหอมออกมา แต่ว่าตอนนี้ต้องท�าแบบนั้น
เป็นที่นิยมเหลือเกิน
แน่นอนว่ารสชาติไม่เหมือนใครค่ะ เพราะว่าอาหารไทยมีทั้งเป็นพริกแกง
ซึ่งกว่าจะได้มาก็มีสว่ นผสมไม่รกู้ สี่ บิ อย่าง แต่ละอย่างก็มีลกั ษณะเฉพาะ
เพราะฉะนั้นต้มย�ากุ้งที่กินกับคุณยายไม่เหมือนสมัยนี้
ที่แตกต่างกัน เวลาปรุงก็ต้องดูว่าเราจะท�าเมนูไหน รสชาติพริกแกง
ไม่เหมือนค่ะ
ส�าคัญที่สุด
ธรรมชาติเปลี่ยนไปจากสมัยโน้น

ต้มย�ากุ้งที่เคยกินตอนนั้นไม่ใช่ต้มย�ากุ้งที่คนเดี๋ยวนี้รู้จัก

ใช่ค่ะ เป็นน�้าใสเหมือนที่ร้านเสน่ห์จันทน์ปรุง แต่ว่าวิธีการท�านั้นต่างกัน
เนือ่ งจากยุคสมัยก็ไม่เหมือนกันแล้ว เมือ่ ก่อนอุดมสมบูรณ์จริงๆ แต่ตอนนี้
ไม่แล้ว เราก็ต้องปรับไปตามยุคตามสมัยด้วย
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ถ้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ถูกต้อง ชาวสยามก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่เคยรู้จักอาหารชื่อว่า ‘ส้มต�า’ เพราะมีการบันทึกว่า
ชาวสเปนและโปรตุเกสน�ามะละกอ ซึ่งมีถิ่นก�าเนิดจากอเมริกากลางมาปลูกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
ในสมัยหนึง
่ เมือ
่ หลายสิบปีทแ
่ี ล้ว ส้มต�ายังเป็นอาหารพื้นๆ ธรรมดา ก่อนทีค
่ วามแซ่บของสารพัดสูตรจากส่วนผสมหลัก
คือ มะละกอดิบ จะพุ ่ งทะยานจากกระพุ ้ งแก้มแล้ว กระพุ ้ งแก้มเล่า แซงโค้งทิ้งอาหารจานอื่นๆ ไว้ข้างหลัง
และก้าวสู่การเป็นหนึ่งในอาหารไทยยอดนิยมในหมู่ชาวต่างชาติ ทีมงาน THE STANDARD พกความอยากและน�า้ ลายสอมา
เผยสูตรส้มต�าที่เสิร์ฟในร้านสไปซ์ มาร์เก็ต โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ และถามความเห็นจาก เชฟอิว๋ -วรินธร สัมฤทธิผ
์ ล
ว่าท�าไมใครๆ ก็รก
ั ‘ต�าบักหุ่ง’ เสียเหลือเกิน
29
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Som Tum,
Simply irreSiSTible
ในการจัดอันดับโลก อาหารไทยติด Top 100 Top 50 เยอะมาก
่ ด
่ ในนัน
้ ทีต
้ คือส้มต�า
แต่มอ
ี ยู่ 5 อย่างเท่านัน
ิ ทุกปีของทุกส�านัก หนึง

ส้มต�าหารับประทานง่ายไงคะ คนต่างชาติก็เลยรู้จัก
เชฟคิดว่าเสน่ห์ของอาหารชนิดนี้คืออะไร

ปกติในเมนูส้มต�ามีอะไรให้เลือกบ้าง

มีส้มต�าไทย ส้มต�าเจ ส้มต�าหมูกรอบ แล้วก็ส้มต�า/ข้าวเหนียว/ไก่ย่าง ที่มี
อยู่แล้วในสไปซ์ มาร์เก็ตบางอาทิตย์อาจจะมีส้มต�าไข่เค็ม ต�าข้าวโพด
แล้วแต่ว่าเชฟจะน�าเสนอช่วงไหน

ส้มต�าเวลากินแล้วรู้สึกสดชื่น กินแล้วมันปรี๊ดปร๊าดค่ะ คนที่เขารักสุขภาพ แต่ไม่มีส้มต�าปลาร้า เพราะต่างชาติอาจจะกินไม่ไหว
เขาก็ชอบอยู่แล้วแต่ก็ต้องลดเค็ม ถ้าเกิดเรากิน เราก็ชอบรสจัดจ้าน
ทีน่ ไ่ี ม่เสิรฟ์ ส้มต�าปลาร้าค่ะ นอกจากมีโปรโมชัน ส่วนใหญ่กจ็ ะต้องถามแขก
ก่อนว่าโอเคไหม แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบ
จุดเด่นของเมนูอาหารไทยที่นี่คืออะไร

เมนูอาหารไทยของเราที่แขกติดใจ ตั้งแต่แรกเริ่มที่เรามีมา เช่น ปูนิ่ม ส้มต�าของสไปซ์ มาร์เก็ต มีวิธีการท�าแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร
พริกไทยอ่อน อาหารของเราเป็นอาหารไทย รสชาติเป็นไทย แต่สามารถ เราใช้สว่ นผสมสดใหม่นะคะ แล้วเวลาทีเ่ ราท�าเส้น จะต้องแช่ในน�า้ เย็นจัด
ระบุได้ว่าขอแบบเผ็ดน้อยเผ็ดมาก ถ้าเกิดว่าจะกินแกงไม่เผ็ดเลยเราก็จะ เสร็จแล้วน�าขึ้นให้สะเด็ดน�้า จะได้เส้นมะละกอที่กรอบน่ารับประทาน
ไม่แนะน�าแขก ลักษณะอาหารไทยจะต้องเป็นแบบนี้จะยังต้องคงอยู่
ทราบว่าบางโอกาสที่น่ม
ี ีโปรโมชันส้มต�าถาดด้วย

ใช่ค่ะ เพราะอยากให้ชาวต่างชาติรู้จักส้มต�าของไทยว่าไม่ได้มีแบบเดียว
คืออาจเผ็ดน้อยได้ แต่ถ้าแขกบอกว่าขอไม่เผ็ดเลย เราก็ต้องบอกแขกว่า ไม่ได้มีแค่ส้มต�าไทย เรามีต�าไทยปู เรามีส้มต�าปูม้า ต�าข้าวโพด ต�าถาด
ถ้าเป็นแกง อย่างไรต้องขอใส่พริกแกง เพราะไม่อย่างนัน้ มันจะไม่เป็นแกง ต�าซั่ว ต�ามั่ว น�าเสนอให้เขาดูว่าเรามีส้มต�าที่หลากหลาย
่ าวต่างชาติชอบ
พยายามรักษารสชาติอาหารไทยไว้ ไม่ปรับรสแบบทีช

ห้องอาหารสไปซ์ มาร์เก็ต เน้นอาหารไทยที่โดดเด่นด้วยเครื่องเทศ

ส้มต�าถาดก�าลังได้รบ
ั ความนิยม พอจะรูท
้ ม
ี่ าทีไ่ ปของมันไหม

ใช่ค่ะ อย่างมัสมั่นไก่ มัสมั่นเนื้อ แต่เนื้อเราใช้บิ๊กชีตค่ะ เราก็จะเอาไปตุ๋น ส้มต�าถาดเป็นอาหารประจ�าท้องถิน่ ของคนอีสานอยูแ่ ล้ว เขาเอาส่วนผสม
ท�าให้นมุ่ ก่อน เป็นเวลากีช่ วั่ โมงก็วา่ ไป ซึง่ ก็ใช้เวลาพอสมควร อาหารไทย หลายๆ อย่างมาวางไว้ในถาด แล้วกินแนมกับส้มต�า ต�าไทย ต�าปลาร้า
ของเราส่วนมากจะเป็นภาคกลางค่ะ
ต�าปู เขาก็วางไว้ มีเครื่องต่างๆ เป็นผักชีลาว ถั่วงอก ผักกาดดอง แล้วแต่
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“อาหารไทยมีจุดเด่นเฉพาะตัว ถ้าท�าให้ต่างชาติรู้จักว่า ส้มต�าคือส้มต�า ต้มย�าคือต้มย�า
ชาวต่างชาติจะติดใจแน่นอน มันมีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยรสชาติและวัตถุดิบ”

เขาจะใส่อะไร ถ้าเรามีหอยก็เอาส้มต�ามาทบ มาวางที่หอยเรา แล้วก็กิน
อย่างนี้ จะได้ความรู้สึกแบบตักไข่เค็มหรือบางคนเขาก็ผสม ก็แล้วแต่
คนชอบ แล้วแต่สไตล์คนค่ะ

คนไทยใช้น�้ามะขามเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอยู่แล้ว

สมมติต้มข่าเหมือนกัน ใส่น�้ามะขามเข้าไปนิดหนึ่ง อร่อยมาก มันเปรี้ยว
ต่างจากที่เราจะใช้น�้ามะนาวอย่างเดียว พอใส่น�้ามะขามเข้าไปมันจะนัว
น�า้ มะขามปกติทเี่ ราใส่นา�้ ต้มข่าก็นา�้ มะขามเปียกคัน้ นีล่ ะ่ ค่ะ คัน้ สด ของเรา
่ วแล้วก็ปรุงรสด้วยน�า้ ตาล น�า้ ปลา แล้วค่อยมาใส่ตม้ ข่าแต่ถา้ น�า้
ร้านอาหารไทยเปิดที่ต่างประเทศเยอะมาก คิดว่าเอกลักษณ์และ จะไปเคีย
ทีท่ า� ส้มต�าของเราใช้นา�้ มะนาวนะคะ เท่าทีท่ ราบคือเขาก็ใช้น�้ามะขามเปียก
เสน่ห์ของอาหารไทยอยู่ตรงไหน
อาหารไทยมีจุดเด่นเฉพาะตัว ถ้าท�าให้ต่างชาติรู้จักว่า ส้มต�าคือส้มต�า แต่ไม่ใช่แบบมะขามเปียกข้นๆ ขนาดนั้น
ต้มย�าคือต้มย�า ชาวต่างชาติจะติดใจแน่นอน มันมีลักษณะเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ด้วยรสชาติและวัตถุดิบ
เดิมคนต่างชาติอาจจะเคยรู้จักส้มต�าแบบเดียว แต่พอมีการแนะน�า
บางคนบอกว่าอาหารไทยมีหลายรส 6 รสบ้าง 9 รสบ้าง มีทง
ั้ รสขม
่ ในสาเหตุทท
รสเผ็ด รสมัน รสกลมกล่อม คิดว่าเป็นหนึง
ี่ า� ให้คนติดใจ
อาหารไทยไหม

เวลากินอาหารไทย เราไม่ได้มากินแค่แกงอย่างเดียว มีผัด มีทอด มีสลัด
คือเวลากิน อันโน้นรสหนึ่ง อันนี้รสหนึ่ง พอผสมผสานเข้าไปแล้วท�าให้
รู้สึกน่าอร่อย มีหลายรสชาติ

ด้วยความที่เราเป็นคนท�าอาหารไทย จ�าเป็นไหมที่เราต้องรู้ประวัติ
ของอาหารชนิดนั้นว่าต�ารับที่แท้จริงเป็นอย่างไร

ก็เคยมีไปค้นหาดูบ้างนะคะว่าเขาใช้วัตถุดิบอะไร สมมติส้มต�าบางคนใช้
น�้ามะขาม บ้างใช้น�้ามะนาว บางคนใช้ทั้ง 2 อย่างผสมกัน มันได้รสชาติ
ที่เปรี้ยวไม่เหมือนกัน น�้ามะขามคือมันเปรี้ยวก็จริง แต่ถ้าเจอน�้ามะขาม
ทีอ่ มหวาน มันก็จะเปรีย้ วกลมกล่อมถูกไหมคะ แต่ถา้ น�า้ มะนาวเนีย่ มันจะ
เปรี้ยวจี๊ดเลย
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ส้มต�าถาดเข้ามา ก็เหมือนเป็นการสะท้อนมิตค
ิ วามหลากหลายของ
เมนูน้ไี ปเลย

เดี๋ยวนี้ส้มต�ามีหลายแบบมาก ส้มต�าทอด ส้มต�าหลอด เอาเครื่องส้มต�า
ใส่ในแผ่นก๋วยเตีย๋ ว หรือแผ่นเวียดนามโรลค่ะ แช่นา�้ เสร็จแล้วใส่ ม้วน ตัด
แล้วก็เอาน�้าหยอด
แล้วก็กินเป็นค�าๆ

คล้ายๆ ปอเปียะสด เขาจะเรียกกันว่าส้มต�าหลอด วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ
ถามว่าหลักในการท�าส้มต�าของเขาเหมือนเดิมไหม ก็เหมือนเดิมนี่ล่ะค่ะ
หลักในการท�าส้มต�าให้ออกมาสมบูรณ์

เครือ่ งต้องครบค่ะ มีพริก กระเทียม เส้นมะละกอต้องแช่ในน�า้ เย็น แล้วท�า
ให้เส้นสะเด็ดน�้า ถ้าไม่สะเด็ดน�้า พอเอาไปต�ารสชาติมันจะเจือจาง เวลา
เราโขลกส้มต�าอย่าโขลกแรง แค่ให้รสู้ กึ ว่าคลุกเคล้ากับน�า้ ย�า ไม่อย่างนัน้
เส้นจะช�้า ช�้าปุบ มันก็จะไม่มีความกรอบ ไม่อร่อยค่ะ

“...มัสมั่นแกงแก้วตา หอมยีห
่ ร่ารสร้อนแรง ชายใดได้กลืนแกง แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา...”
ข้อความข้างต้นจาก กาพย์เห่ชมเครือ
่ งคาวหวาน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุ ทธเลิศหล้านภาลัย
เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเอร็ดอร่อยของเมนูน้ไี ด้เป็นอย่างดี
มัสมั่นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินของชาวมลายู เมื่อเข้ามาในสยามประเทศ มีการปรับสูตรไปตามครรลอง
และได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน จนกลายมาเป็นหนึ่งในอาหารไทยที่ติดอันดับโลก
เราเลือกร้านน�า้ (NAHM) จากโรงแรมเมโทรโพลิแทน มาน�าเสนอเมนูเด็ด ‘แกงมัสมัน
่ หางวัว’ ที่นักชิมติดใจ
และมีโอกาสพู ดคุยกับ เชฟปริญญ์ ผลสุข ผูร้ บ
ั หน้าทีด
่ แ
ู ลร้านเป็นหลักแทน เดวิด ทอมป์สน
ั
เจ้าของผูป
้ ลุกปั้นจนร้านอาหารนีส
้ ร้างชือ
่ ไปทัว่ โลก
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The mouThWaTerinG maSSaman
ในมุมมองของเชฟ จุดเด่นของอาหารไทยคืออะไร

จุดเด่นของอาหารไทยจริงๆ อยู่ที่ความซับซ้อนของรสชาติ มันกลมกล่อม
มีหลายรส ส�าหรับผมแฟชั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้อาหารไทยเป็นที่นิยม
มีการเปิดร้านไปทั่วทุกมุมโลก มีสูตรของแม่ ของยาย จังหวัดนั้น จังหวัดนี้
ก็ช่วยสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้น มีความกล้าท�า กล้าขายมากขึ้น
ไม่ใช่แค่แกงเขียวหวาน ต้มย�ากุ้ง ผัดไทยแบบสมัยก่อน เทรนด์อาหารใน
สมัยนี้คือ ต้องมีความท้าทายที่จะขายมากขึ้น แสดงออกให้เห็นว่ามันมี
อะไรให้ลองมากขึ้น มันมีมากกว่าที่เคยเห็นในท้องตลาด ตอนนี้ไม่ใช่ว่า
อาหารไทยมีแค่ 10 อย่างแบบที่เคยเป็นมา แต่ละสูตรมีเรื่องราวว่าเกิดขึ้น
อย่างไร เช่น ร้านศรีตราด ก็มาจากตราด ขายประสบการณ์วา่ อาหารตราด
เป็นอย่างไร หรือร้านขายอาหารเชียงใหม่ก็ย่อรูปแบบของอาหารให้
แยกย่อยลงไปมากกว่าอาหารเหนือ แต่เป็นอาหารสูตรเชียงใหม่โดยเฉพาะ
อาหารไทยมีความซับซ้อน ลองขยายความสักหน่อย

ไม่มกี ารชัง่ ตวงแบบจริงจัง และแปลกอีกอย่างคือ มีพริกแกง ไม่มขี า่ ตะไคร้
หอมแดง ไม่มสี ว่ นผสมของไทย มันเหมือนแกงแขกจริงๆ ทีใ่ ส่พวกของแห้ง
และพริก ที่อื่นอาจเป็นสูตรที่ใหม่กว่าสูตรที่เราน�าเสนอ น่าจะเป็นสูตร
หลังรัชกาลที่ 5 หรือ 6 ซึ่งมีการใช้มันฝรั่งเป็นส่วนผสมด้วย
ต้นต�ารับคือ เป็นแกงมาจากอินเดียหรือแถบอาหรับ ผมไม่แน่ใจว่า
แกงมัสมั่นเข้าเมืองไทยตอนไหน อาจจะสมัยอยุธยา เพราะเป็นช่วงที่ชาว
อาหรับเข้ามาเป็นเสนาบดีทา� งานให้กบั พระราชา เมือ่ เข้ามาเขาก็ตอ้ งอยาก
กินอาหารของเขา มันก็มาถูกกับจริตคนไทยตรงที่มีพริกแกง คนไทยท�า
พริกแกงอะไรบ้าง เรามีข่า ตะไคร้ หอมแดง ก็เอามารวมกัน คนสมัยก่อน
ฉลาดทีท่ า� ให้สว่ นผสมทัง้ หมดดึงรสชาติอย่างอืน่ ออกมาด้วย ไม่ใช่แค่พวก
สมุนไพรแห้งอย่างเดียว ความหอมของข่าและตะไคร้ที่ใส่เพิ่มเข้าไปอีก
ชัน้ หนึง่ ถ้าเราไปกินแกงของมุสลิมก็จะได้แค่สมุนไพรตากแห้ง แต่พอมีขา่
และตะไคร้ก็จะมีน�้าหนักอีกเลเยอร์หนึ่ง หลังจากนั้นคงมีการรวบรวมสูตร
โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ สมัยรัชกาลที่ 5 เช่น แกงมัสมั่นใส่
ส้มซ่า พริกแกงก็ต่างจากเราไป เมื่อมีวัฒนธรรมมุสลิมเข้ามาเราก็ได้รับ
อิทธิพลมาด้วย มีการท�าตามส่วนผสมทีม่ อี ยูว่ า่ อันไหนมันน่าจะเหมาะสม
อย่างเขามีเปรีย้ วจากส้มมะขาม น�า้ มะขาม เราก็มเี ปรีย้ วจากส้มซ่าทีใ่ ส่ลง
ไปให้มันหอมมากขึ้น ดูดีมากขึ้น น่ากินมากขึ้นตามจริต

อย่างจานจานหนึ่งที่เราพยายามน�าเสนอมีหลายรสชาติ ทั้งเปรี้ยว เค็ม
หวาน เป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่นอกจากเปรี้ยว เค็ม หวาน เรายัง
มีขม มีเฝือ่ น มีรสของสมุนไพรทีห่ อมขึน้ มาอีกชัน้ หนึง่ มีความข้นมันจาก
กะทิ มีความเผ็ดร้อ นและกลิ่ น ฉุ น ของพริ กในแกงป่ า เวลาที่ เ ราท� า ก็
พยายามคิดเรื่องเลเยอร์ด้วย เพราะแค่รสชาติหลักมันไม่สนุกพอ
บางทีที่เราเห็นอาหารอย่างหนึ่งเช่นแกงมัสมั่นนี่ เราคิดว่าอะไรต้อง สูตรมัสมัน่ ทีเ่ ราก�าลังท�า เชฟเล่าทีม่ าให้ฟงั หน่อยว่าได้สตู รมาจากไหน
มาก่อนมาหลัง เพราะเราพยายามเล่นมากกว่านัน้ พยายามให้เค็มมาก่อน จากปัตตานีครับ เชฟเดวิดไปท่องเที่ยวแล้วก็ได้มา ตอนที่ผมอ่านสูตร คิด
เปรี้ยวตามมา แล้วก็หวาน เราจะท�าอย่างไรถึงจะได้รสแบบที่ต้องการ
ในใจว่า “จะอร่อยเหรอวะ” เพราะในพริกแกงจะมีพริกแดงแห้งเม็ดใหญ่
ผมทดลองสูตรกับเชฟเดวิดอยู่ประมาณหนึ่งเดือน เพราะเป็นสูตรที่ กระวาน กานพลู ลูกจันทน์เทศ ใบกระวาน พริกไทย และถั่วลิสง
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“ผมว่ามัสมั่นกินง่ายนะครับ ไม่รู้สึกหนักเหมือนแกงอื่น มีเครื่องเทศมาก และมีความข้น
การกินก็ง่าย กินกับข้าวหรือขนมปังก็ได้ รสชาติไม่เผ็ดจัด มีเปรีย
้ ว มีเค็ม มีหวาน
ถ้าเจ้าไหนตุ๋นจนนิ่ม รสสัมผัสของตัวเนื้อจะมีความละมุนจากความเปรี้ยว เค็ม หวานด้วย
หอมจากสมุนไพรเบาๆ ท�าให้มันอร่อย”
แวบแรกที่เห็นสูตร ท�าไมถึงคิดว่า “มันจะอร่อยเหรอ”

เราสงสัยว่าพริกแกงแบบนี้มันจะอร่อยเหรอ เพราะเราเคยชินกับพริกแกง
ที่มีข่า ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม รากผักชี แต่สูตรนี้มีแค่นี้ เอาของแห้ง
มาต�าแล้วคั่วให้เข้ากัน พอมาอ่านสูตรเลยสงสัยว่าจะอร่อยไหม เราคุ้นชิน
กับพริกแกงแบบเดิม สูตรนีไ้ ม่ใช้กะปิ เหมือนแกงแขก แต่กเ็ ป็นแกงมัสมัน่
ที่ใส่ขิง หอม น�้ามะขาม คือเป็น 3 รส เค็ม เปรี้ยว หวาน แต่เราเสริมด้วย
การใส่ส้มจี๊ดเข้าไป เสริมความเปรี้ยวจากมะขาม คือทางใต้ ทางมาเลย์
อินโดฯ เขาจะใส่ลูกส้มจี๊ด แล้วโชคดีที่ผมไปเจอลูกจันทน์เทศ มีความ
เปรี้ยวมากและหอมเหมือนลูกจันทน์สด เลยกลายเป็นเปรี้ยว 3 อย่าง

และมีความข้น ขณะที่แกงสมัยนี้จะมีน�้ามากแทนที่จะเป็นแกงขลุกขลิก
แบบสมัยก่อน กินก็ง่าย อย่างที่สอง กินกับข้าวหรือขนมปังก็ได้ รสชาติ
ไม่เผ็ดจัด มีเปรีย้ ว มีเค็ม มีหวาน ส่วนใหญ่จะออกหวานมากกว่า สามารถ
กินเปล่าๆ ได้ด้วย ถ้าเจ้าไหนตุ๋นจนนิ่ม รสสัมผัสของตัวเนื้อจะมีความ
ละมุนจากเปรี้ยว เค็ม หวานด้วย หอมจากสมุนไพรเบาๆ ท�าให้มันอร่อย
่ หางวัวสูตรทีเ่ สิรฟ
มัสมัน
์ ทีร่ า้ นอยูใ่ นเมนูมานานหรือยัง เสียงตอบรับ
เป็นอย่างไรบ้าง

ตัง้ แต่เดือนเมษายน เสียงตอบรับดีครับ ใช้หางวัววันละ 5 หาง จริงๆ ก็กลัว
เรื่องกระดูก เพราะผมใส่น�้ากระดูกลงไปด้วย แต่มันให้ความรู้สึกว่าเป็น
พอเชฟเห็นสูตรแล้ว ก็จะหาอะไรเพิ่มเติมเข้าไป เพื่อให้รสชาติแตกต่าง หางวัวจริงๆ ไม่ได้ปลอมเนื้อส่วนอื่นมา อย่างที่บอกว่ามัสมั่นเป็นแกงที่
ใช่ครับ ให้มีความหลากหลาย คิดว่าทางใต้เขากินอะไรบ้าง ก็เพิ่มเข้าไป กินง่ายและไม่เผ็ด แต่ที่นี่จะมีรสจัดและข้นมากกว่า ลักษณะของแกง
ให้รู้สึกว่าไม่ขาดอะไร แล้วพอผัดออกมามันหอมมาก จากที่เราเคยคิดว่า ตามความคิดอ่านของผม เมื่อก่อนคนไทยกินข้าวเหนียว ข้าวเจ้ามาทีหลัง
จะอร่อยเหรอ เราท�าตามสูตรไปก่อน แต่ดูขาดอะไรไปสักนิด ขาดเลเยอร์ ใช้มือเปิบ แกงเลยมีลักษณะข้นมากกว่า
ที่เราอยากให้มี เลยมีไอเดียว่าจะใส่อะไรเพิ่ม มีขิงป่นเพิ่มเข้าไปนิดหน่อย
เราเพิ่มวิธีคิดแบบฝรั่งว่า ต้องเพิ่มอะไรเข้าไป โน่นนิด นี่หน่อย เพื่อให้ ถ้าโลกนี้ไม่มีอาหารไทย เชฟจะขอเลือกอาหารชาติไหนเป็นอาหารที่
เลเยอร์ที่เราคิดไว้มันแตกตัวออกมา พอกินแล้วคนต้องคิดว่า “เฮ้ย เขาใส่ ต้องกินประจ�า
อะไรบ้าง” พอไปกัดโดนลูกจันทน์เทศก็มคี วามเปรีย้ ว “ฮะ เปรีย้ วจากอะไร” อิตาเลียน ผมว่าวิธีกินเหมือนกัน รสชาติซับซ้อนใกล้เคียง ผมชอบอาหาร
คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยพบมาก่อนในสารบบการกิน
อิตาเลียน ที่ส�าคัญหากินง่าย และสังคมอิตาลีก็กินอาหารกันแบบทุกคน
ในครอบครัวแบ่งปันกัน
ทดลองไปทดลองมาอยู่หนึ่งเดือน จนได้เป็นสูตรที่น�าเสนอให้เลือก
ในเมนูอยู่ทุกวันนี้

ทุกวันนี้ถ้าเจอสูตรอาหารที่น่าสนใจก็ยังพยายามทดลองท�าอยู่ไหม

เวลาที่มีการจัดอันดับอาหารยอดนิยมทั่วโลก อาหารไทยมักจะติด
อันดับสูงๆ บางอย่างติดอันดับ 1 ในบางปี มัสมั่นเป็นหนึ่งในนั้น
ท�าไมคนถึงชอบมัสมั่น

รสชาติอยู่ในมือเชฟ ต้องให้ความส�าคัญกับเชฟบ้าง

ครับ มันตอบสิง่ ทีผ่ มบอกว่าอาหารไทยสนุก อาจเพราะผมสนุกทีจ่ ะท�าด้วย
แต่คนกินจะสนุกหรือเปล่าไม่รู้

ท�าทุกวันครับถ้ามีโอกาส คือเชฟเดวิดจะไม่ค่อยได้อยู่ร้านเท่าไร ผมก็ท�า
แล้วถ่ายรูปส่งไป นอกจากดูแลร้านแล้ว ก็ช่วยดูเรื่องบริการบ้าง สมัยนี้
ต่างจากสมัยก่อน สมัยก่อนเชฟไม่ค่อยมีอ�านาจในการดูแลร้านเท่าไร
คนที่มีอ�านาจจริงๆ คือผู้จัดการร้าน แต่สมัยนี้เปลี่ยนไป คนยอมรับเชฟ
มากขึ้น

อย่างแรกผมว่ามัสมั่นกินง่าย ไม่รู้สึกหนักเหมือนแกงอื่น มีเครื่องเทศมาก ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงในท�านองที่ว่า อาชีพเชฟมีความหมายมากขึ้น
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มาร์เซย์ เมืองท่าเก่าแก่ท่ีสุดของฝรั่งเศส ความงดงามมาพร้อมมิตรภาพของผู้คน นี่คือชีวิตดีๆ ที่รอเราอยู่

TRAVEL
เรื่องและภาพ เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์

MARSEILLE
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ท่องท่าเรือเก่า พิ พิธภัณฑ์ใหม่ โบสถ์เก่า และสตรีทอาร์ตที่พร้อมทําลายตัวเอง
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ก่อนเครือ
่ งบินโบอิง 787-8 Dreamliner จะร่อนลง
สู่ ส นามบิ น นี ซ ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ ทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น
เราเลือกดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาในลิสต์
แนะน�า A Good Life (2006) ภาพยนตร์ฝม
ี ือ
ผูก
้ า� กับ ริดลีย์ สก็อตต์ น�าแสดงโดย รัสเซล โครว์
ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งของนายธนาคารผู้ มี ชี วิ ต ยุ่ ง เหยิ ง
บินจากอังกฤษกลับไปจัดการทรัพย์สมบัตข
ิ องลุง
ในโพรวองซ์ การกลับบ้านครั้งส�าคัญที่ท�าให้เขา
พบกับความสุข และความหมายของชีวต
ิ ทีแ
่ ท้จริง

หนังน�าเสนอความแตกต่างระหว่างชีวิตที่รีบเร่ง
ของคนเมืองกับชีวติ ทีล่ ะเมียดละไมของโพรวองซ์ และ
ไม่นา่ เชือ่ เลยจริงๆ ว่า ภาพฝันทีเ่ ราได้เห็นใน A Good
Life จะเกิดขึ้นและมีอยู่จริงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเมืองมาร์เซย์และฝรั่งเศสทางตอนใต้ในทริปนี้
THE STANDARD ได้รบั เชิญไปร่วมเปิดเส้นทางบิน
ใหม่จากกรุงเทพฯ-นีซ ประเทศฝรัง่ เศส ของสายการบิน
กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นการเปิดเส้นทางใหม่ที่ท�าให้เรา
ได้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกัน
MARSEILLE ATTRACTIONS

มาร์เซย์เป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศส สะสม
ประวัตศิ าสตร์มายาวนานกว่า 2,600 ปี ทัง้ ยังเป็นเมือง
ขนาดใหญ่ลา� ดับที่ 2 ของฝรัง่ เศสรองจากปารีส ตัวเมือง
เก่าของมาร์เซย์อยู่ติดกับทะเล ย่านท่าเรือเก่าหรือที่
เรียกว่า Vieux Port เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ กั เดินทาง
ทุกชาติทกุ ภาษาเดินทางมาถึงต่างต้องตกหลุมรัก
ด้ ว ยความที่ เ ป็ น เมื อ งแดดออก 300 วั น ต่ อ ปี
มาร์เซย์จึงมีบรรยากาศน่าเที่ยวตลอดเวลา แดดอุ่นๆ
สาดกระทบน�า้ บริเวณท่าเรือ ไล่สดี ว้ ยเรือล�าเล็กล�าน้อย
ที่จอดเทียบท่าอยู่เต็มไปหมด ผู้คนใช้ชีวิตอย่างคึกคัก
ในบริเวณนี้ นับจากครั้งแรกที่ชาวกรีกเดินทางมาตั้ง
รกรากราว 600 ปีกอ่ นคริสตกาล
ลักษณะพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ เป็นเนินเขาสูงต�า่ แล้วลาด
ลงมาเจอท่าเรือและอ่าวเล็กๆ ที่เปิดสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นั่นท�าให้เวลามองจากมหาวิหารนอเทรอดาม
เดอ ลา การ์ด ที่อยู่จุดสูงสุดของเมือง จึงดูคล้ายกับ
พระแม่มารีที่ประทับอยู่บนยอดโดมของมหาวิหาร
ก�าลังท�าหน้าทีป่ กปักรักษาเมืองมาร์เซย์ให้สงบสันติ
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ว่ากันว่ามหาวิหารแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องการขอพร และถ้า
อยากให้สมั ฤทธิผ์ ลโดยง่าย ชาวเมืองเชือ่ กันว่า การเดินเท้า
ขึน้ ไปสักการะจะขลังกว่า (น่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 45 นาที)
เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในมหาวิหาร ทั้งสองฝั่งของโถงกลาง
จะเต็มไปด้วยป้ายหินสลักชื่อพร้อมค�าขอบคุณ บางคนน�า
สิ่งของมาสักการะแทน เราจึงจะได้เห็นภาพเขียนเก่าแก่
ของตกแต่งอย่างเรือไม้แกะสลัก รวมทั้งของมีค่าต่างๆ
ประดับอยู่ทั่ว
มหาวิหารนอเทรอดาม เดอ ลา การ์ด เป็นสถาปัตยกรรม
แบบนีโอไบเซนไทน์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 บนยอดโดม
มีรูปปั้นพระแม่มารีและพระบุตร สร้างขึ้นจากทองแดง
และทองค�าเปลว ภายในสวยงามเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
เพดานที่เต็มไปด้วยลวดลายสุดวิจิตรบรรจง ข้อส�าคัญ
ส�าหรับนักท่องเที่ยว นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงควรใช้เวลา
อย่างเงียบสงบเพื่อแสดงความเคารพ

วิวระดับ to die for 360 องศา มองเห็นได้รอบเมือง
มาร์เซย์จากบริเวณมหาวิหารนอเทรอดาม เดอ ลา การ์ด
คือที่สุดของหัวใจ เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเมืองที่
ไม่ได้มีตึกสูงแบบเมืองทันสมัย แต่เต็มไปด้วยบ้านเรือน
หลังคากระเบื้องสีคุมโทนไปจนสุดลูกหูลูกตา
MUCEM

MUCEM (Museum of European and Mediterranean
Civilizations) นีค่ อื พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติของฝรัง่ เศสหลังแรก
ที่ตั้งอยู่นอกกรุงปารีส ตัวอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมที่คลุมด้วย
โครงคอนกรีตท�าเป็นลูกไม้ และยังท�าทางเดินลอยฟ้าเชือ่ ม
ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์กับป้อมปราการเก่า Fort Saint Jean
ทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ กัน ทัง้ ยังมีทางเชือ่ มต่อไปยังโบสถ์ Saint Laurent
และเดินต่อไปถึง Panier Area ที่เป็นย่านเก่าแก่อีกแห่ง
ของเมือง
Fort Saint Jean เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1660 (รัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14) สร้างขึน้ พร้อมๆ กับ
Fort Saint Nicolas ที่อยู่คนละฝั่งทางเข้าท่าเรือ ป้อมทั้ง
2 แห่งนี้ใช้เป็นปราการด่านส�าคัญก่อนเข้าสู่เมืองมาร์เซย์
ทางทะเล ความน่าสนใจมากกว่าการเห็นผู้คนมานั่งเล่น
อ่านหนังสือ ชื่นชมบรรยากาศก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ป้อม
ปราการแห่งนี้ได้ผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทั้งเคยใช้
เป็นเรือนจ�าชั่วคราวในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส เคยใช้เป็นฐาน
ส�าหรับกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และได้รบั
การบูรณะครัง้ ใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1967-1971 และกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ MUCEM อย่างเช่นในปัจจุบัน

Panier area

TIPS
MUCEM ปิดทุกวันอังคาร
ส่ ว น วั น ศุ ก ร์ จ ะ เ ป็ น วั น ที่
เปิดท�าการถึง 4 ทุม
่ ส�าหรับ
นักเดินทางเวลาน้อย เลือก
มาเที่ยวชมในวันศุ กร์ก็ดูจะ
ประหยัดเวลาชมเมืองช่วง
กลางวันไปได้เยอะ

Saint Laurant อยู่ตรงข้ามกับ Fort Saint Jean เป็นโบสถ์
ทีส่ ร้างจากหินสีชมพูแบบเดียวกับทีน่ า� มาสร้างป้อมปราการ
Saint Jean โดยมีงานศิลปะจากนักท่องเท่ี่ยว ตกแต่งเสา
ไฟฟ้าด้วยสติกเกอร์ผา่ นเข้าพิพธิ ภัณฑ์ จังหวะทีเ่ ห็นรอยปะ
ทั่วทั้งเสา มือก็ออโตเมติกดึงสติกเกอร์ที่ติดเสื้อไปร่วม
สร้างงานศิลปะกับเขาด้วย
จากโบสถ์มีถนนด้านข้างที่พาเดินไปยังถนน Panier
ย่านเมืองเก่าที่คู่ควรแก่การเดินชมเมืองอีกแห่ง Panier
ในภาษาฝรั่งเศสแปลว่า ตะกร้า และเคยเป็นตลาดในการ
จับจ่ายซื้อของมาก่อน จนมาได้รับการบูรณะครั้งใหญ่หลัง
จากสงครามโลกครั้งที่ 2
จนทุกวันนี้ก็กลายเป็นย่านฮิปที่เต็มไปด้วยร้านรวง
แกลเลอรี และสตรีทอาร์ตอยูท่ วั่ ตรอกซอกซอย สองข้างทาง
ถ้าใครเคยไปมองมาร์ตที่ปารีส ที่นี่ก็ได้รับการเรียกว่าเป็น
ลิตเติ้ลมองมาร์ตอยู่เหมือนกัน
งานกราฟฟิตคี อื สิง่ ทีพ่ บเห็นได้อยูเ่ ป็นระยะ และพบเห็น
ได้มากในย่าน Panier นี่เอง แต่โปรดสังเกต! งานเพนต์ของ
ศิลปินจะอยูบ่ นกระดาษอีกทีหนึง่ เพือ่ ง่ายต่อการลอกออก
จากผนังและไม่ท�าให้ผนังหินปูนของอาคารอายุนับร้อยปี
บริเวณนี้เสียหาย
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Intercontinental Marseille - Hotel Dieu

อาคารส�าคัญตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 18 โดยโลเกชัน
โรงแรมแห่งนี้อยู่บนเขาที่มองลงไปเห็นวิวท่าเรือมาร์เซย์
ทั้งยังเห็นภูเขาตรงข้ามอันเป็นที่ตั้งของมหาวิหารนอเทรอดาม เดอ ลา การ์ด ทุกวันช่วงเช้าและเย็นเราจะได้ยินเสียง
ระฆังดังมาจากมหาวิหารเข้ากับบรรยากาศแสนสวยที่
มองเห็นในสายตา
44 THESTANDARD.CO

แต่ดั้งเดิมอาคารหลังนี้เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อน
เมื่อเปลี่ยนมาเป็นโรงแรม การปรับปรุงครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้น
ซึง่ ต้องยกย่องในจุดนี้ เพราะการปรับปรุงครัง้ ใหญ่นเี้ กิดขึน้
บนพืน้ ฐานของการเคารพประวัตศิ าสตร์ทเี่ คยเกิดขึน้ เราจะ
เห็ น โถงทางเดิ น ที่ เ ปิ ด ช่ อ งเพดานให้ ม องเห็ น ตั ว อาคาร
การเลือกใช้หิน ผนัง และลวดลายบนเสาบางต้นก็เพื่อให้
สอดคล้องกับสิ่งปลูกสร้างเดิมที่เคยมีอยู่ ในขณะเดียวกัน
บันไดวนด้านหนึ่งของอาคารยังคงความสวยงามในแบบ
ดั้งเดิมไว้เหมือนกับครั้งแรกที่อาคารสร้างขึ้น
ห้องพัก 172 ห้อง และ 22 ห้องสวีต แนะน�าอย่างยิ่งว่า
ควรเลือกห้องทีม่ องเห็นท่าเรือและมีระเบียงส่วนตัว เพราะนี่
คือรางวัลของชีวิตที่เติมเต็มความสุขได้ในทันที
Intercontinental Marseille - Hotel Dieu
1 Place Daviel - 13002 Marseille, France
T: +33 (0)4 13 42 42 42
www.intercontinental.com/marseille

TIPS
ไม่ไกลจากโรงแรมนัก มีรา้ นกึง
่ โรงงานสบู่
เก่าแก่ของเมืองชือ
่ ว่า Grande Savonnerie
สบูท
่ ท
่ี า� จากน�า้ มันมะกอกบริสท
ุ ธิ์ และยังคง
วิธก
ี ารท�าแบบดัง
้ เดิมตัง
้ แต่ศตวรรษที่ 18
ถ้าสนใจเวิรก
์ ช็อปสามารถติดต่อล่วงหน้า
ได้ท่ี
Grande Savonnerie
36 Grand Rue, 13002 Marseille
T: +33 (0) 6 23 58 12 13

The Calanques

การล่องเรือออกไปชมหมู่เกาะ 1-2 ชั่วโมง ก็เป็นโปรแกรม
ยอดนิยมของนักท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะการไปยัง Calanques
National Park ทีเ่ ราจะได้เห็นน�า้ สีเทอร์ควอยส์ และช่องเขา
หินปูนแคบๆ ทีพ่ ายเรือคายักเข้าไป บางแห่งมีชายหาดเล็กๆ
ให้ลงไปเล่นน�้าใสแจ๋วได้ด้วย นอกจากนี้หมู่เกาะ Frioul
และ If Castle ก็เป็นอีกสองจุดหมายที่ควรไปชม
LOCALANQUES
22 Rue de la Loge, 13002 Marseille
www.location-barques-marseille.com
Coastal Road

อีกหนึ่งกิจกรรมน่าสนใจก็คือ การนั่งรถชมวิวมหาสมุทร
จากถนนเลียบชายฝั่งยาว หรือที่เรียกกันว่าถนน Corniche
du Président J.F. Kennedy เป็นถนนหลักในการเชื่อมต่อ
จากตัวเมืองไปยังชายหาดสวยๆ หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่นอก
เขตเมืองเก่า ฟุตปาธจัดเป็นทางให้เดินเล่น วิ่ง หรือนั่งเล่น
ก็สามารถท�าได้ เพราะเขาท�าม้านั่งเลียบถนนไปตลอดทาง
จนกลายเป็นม้านั่งติดอันดับยาวที่สุดในโลกไปเลย
ลักษณะสบายๆ และการชอบสนทนาของคนมาร์เซย์
น่าจะคล้ายคนไทย ทัว่ เมืองเราจะเห็นม้านัง่ ไว้สา� หรับให้คน
ออกมานั่งชมเมืองแสนสวย นั่งสนทนากันยาวๆ นั่นเป็น
ความหมายเดียวกับคาเฟ่ทมี่ ใี ห้เห็นอยูเ่ ต็มไปหมด เวลาพบ
คนแปลกหน้า พวกเขาคุยกันสนิทสนมจนเราอาจไม่รู้ว่านี่
คือการพบกันครัง้ แรก ความสุขช่างเรียบง่ายอย่างไม่นา่ เชือ่
แค่ออกไปเจอเพื่อนที่คาเฟ่ ได้กินอาหารอร่อยๆ มองผู้คน
ผ่านไปมา บรรยากาศของเมืองแสนสวย ไม่ต้องคิดเครียด
อะไรให้มากมาย นี่สิ A Good Life!

FYI
• คลังข้อมูลการเดินทาง โรงแรม
แนะน�า พร้อมส่วนลด และจัดแผนการ
ท่องเที่ยวเมืองมาร์เซย์ท่ีครบถ้วน
ที่สุด แนะน�าเว็บไซต์การท่องเที่ยว
ของเมือง http://www.marseilletourisme.com/en/
• สายการบิ น กาตาร์ แอร์ เ วย์ ส
เปิดเส้นทางบินจากกรุงเทพฯ-นีซ
โดยแวะพั ก ที่ ส นามบิ น นานาชาติ
ฮาหมัด กรุงโดฮา เส้นทางใหม่ทเ่ี พิม
่
ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว
โดยมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ-โดฮา
วันละ 5 เทีย
่ วบิน และจากโดฮา-นีซ
สัปดาห์ละ 5 เทีย
่ วบิน รายละเอียด
เพิ่ มเติมหรือจองตั๋วเครื่องบินได้ท่ี
www.qatarairways.com/th
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DEVELOPING

เมือ
่ กวาดตาดูบริษท
ั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทก
ุ วันนี้
เราเชือ
่ ว่า หลายบริษท
ั พยายามสร้างความแตกต่าง
เพื่อเข้าไปอยูใ่ นใจผูบ
้ ริโภค เพราะการเป็นเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์สก
ั แห่ง เป็นการตัดสินใจครัง
้ ใหญ่
ของผูบ
้ ริโภค แต่เอาเข้าจริง ในความแตกต่างของ
บริษท
ั เหล่านัน
้ เรามองเห็นอะไรบ้าง นัน
่ คือค�าถาม
วันทีเ่ ราเดินทางไปพบ คุณวูด
้ ดี-้ ธนพล ศิรธิ นชัย
ประธานอ�านวยการ บริษท
ั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์
เราเองก็มีค�าถามนี้ในใจเช่นกัน
ในทีส
่ ด
ุ หนึง
่ ในความแตกต่างทีเ่ ราค้นพบก็คอ
ื
โปรเจกต์ Worst of the Best ที่โกลเด้นแลนด์
อยากจะสือ
่ สารในประเด็นทีว่ า่ ทุกเส้นทางของการ
ประสบความส�าเร็จ ไม่มอ
ี ะไรได้มาง่ายๆ จึงไม่ตอ
้ งการ
ให้คนรุน
่ ใหม่หรือใครก็ตาม มองแต่ดา้ นทีส
่ วยงาม
ของอาชีพนัน
้ เขาและทีมงานช่วยกันคิดโปรเจกต์
ทีเ่ ชิญชวนนักพู ดระดับแนวหน้า มาพู ดคุยถึงชีวต
ิ
การท�างานในแง่มุมที่ยากเย็นที่สุดของอาชีพนั้น
เพราะเชื่อว่าปัญหาที่ท�าให้คนเราไปไม่ไกลในชีวิต
คือไม่รวู้ า่ ตัวเองต้องการอะไร รูแ้ ต่ละอย่างก็ไม่ครบ
ทุกด้าน และมีความอดทนน้อย
เราเดิ น ออกมาจากลิ ฟ ต์ เ ข้ า สู่ อ อฟฟิศ ของ
โกลเด้นแลนด์ ทีอ
่ าคารสาทรสแควร์ หน้าลิฟต์ทก
ุ ตัว
มีถ้อยค�าที่คุณวู้ดดี้ให้ทีมงานน�ามาติดไว้ และเมื่อ
ลิฟต์ตัวนั้นเปิดออก เรามองเห็นค�าว่า
Doing good is good for business
- Richard Branson
มองถัดไปที่ลิฟต์อีกตัว เราเห็นค�าว่า
Whatever you do, do it well
- Walt Disney
ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความหมายอย่างไรกับเขา
เราจะไปหาค�าตอบพร้อมกัน

G THE BEST

อยากทราบที่มาของโครงการนี้ก่อน

เริม่ จากตัวโกลเด้นแลนด์กอ่ น โกลเด้นแลนด์เป็นบริษทั
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2521 ผมเป็น
หนึง่ ในทีมผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าไปเทกโอเวอร์บริษทั เก่า ซึง่ อยู่
ในตลาดมานาน เราเข้ามาปรับโครงสร้างของบริษัท
เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เพื่อสร้างทิศทางที่ชัดเจนว่าเราอยาก
จะท�าอะไรกันแน่ เพราะคิดว่าถ้าหากท�าอะไรหลายอย่าง
มันจะไม่มโี ฟกัสทีช่ ดั เจน เราจึงเข้ามาปรับโครงสร้างใหม่
เน้นธุรกิจ 2 ส่วน คือ โครงการเชิงพาณิชยกรรม คือ
การบริหารตึกออฟฟิศและมิกซ์ยูสต่างๆ เช่น อาคาร
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อาคารสาทรสแควร์ อาคาร
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ หรือล่าสุด สามย่านมิตรทาวน์
กับโครงการทีพ่ กั อาศัย โดยท�าบ้านแนวราบ ทาวน์เฮาส์
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ภายใต้แบรนด์โกลเด้น ทาวน์
โกลเด้น นีโอ โกลเด้น เพรสทีจ และเดอะแกรนด์ ตอนนี้
ท�าไปประมาณ 40 โครงการแล้ว
ท�าให้ยอดขายเดิมราวๆ หนึ่งพันล้านบาท เติบโต
จนปีทผี่ า่ นมายอดขยับไปเป็นหนึง่ หมืน่ ล้านบาท และจาก
ทีก่ อ่ นหน้านีข้ าดทุนอยูห่ ลายร้อยล้านบาท กลายมาเป็น
บริษทั ทีม่ กี า� ไรประมาณ หนึง่ พันล้านบาทในปีทผี่ า่ นมา
ก่อนปรับโครงสร้าง ตอนนั้นมีพนักงานอยู่ 80 คน วันนี้
มีคนเพิม่ เป็น 600 คน เพราะฉะนัน้ ถือว่า เราปรับตัวกัน
ค่อนข้างมาก ในแง่ของการพัฒนาบริษัท เพื่อรองรับ
การเติบโตของบริษทั รวมทัง้ การคิดว่าจะสร้างวัฒนธรรม
องค์กรอย่างไร เพื่อให้คนเชื่อมั่น มองไปทางเดียวกัน
และท�างานด้วยกันได้ เพราะทีมงานของเรามาจาก
หลากหลายที่ และล้วนแต่เป็นคนทีเ่ ก่งทัง้ นัน้ จึงพบว่า
คนเราจะท�างานได้ตอ้ งมีความสุขกับการท�างาน และมี
ความภูมิใจในการท�างาน ภูมิใจในบริษัท เขาถึงจะ
ท�าได้ดี มันก็เลยส่งผลจากยอดขายและรายได้ของ
บริษัทที่เราเห็นอยู่
กลับมาทีโ่ ฟกัสของการท�างาน ในอนาคตข้างหน้า
เราอาจจะขยับขยายไปท�าอย่างอื่น แต่ทุกอย่างที่ท�า
เราจะท�าอย่างดีทสี่ ดุ หรือ Developing the Best ซึง่ มัน
ก็เหมือนเป็น Tagline ของบริษัท และเราก็จะท�าอย่าง
ต่อเนือ่ งไปเรือ่ ยๆ ทีนเี้ มือ่ ท�างานมา 5 ปีเต็มๆ ในตลาด
ก็คิดว่า เราพร้อมแล้วที่จะท�าในสิ่งที่ตอบแทนสังคม
แต่ก็ไม่อยากท�าอีเวนต์ที่มันไม่ยั่งยืน จึงมองว่า ถ้าเรา
อยากพัฒนาให้ดที สี่ ดุ เราจะพัฒนาอะไรได้บา้ ง เราคุยกัน
จนได้คา� ตอบแล้วว่า เราน่าจะพัฒนาทีค่ น เพือ่ ให้เขามี
แนวคิดที่ดี เพื่อให้เขาไปพัฒนาอย่างอื่นต่อได้ พอได้
ประเด็นว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่คน ซึ่งก็คือเด็กรุ่นใหม่
ก็เลยมองเด็กในช่วงม.ปลายจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
เพราะเขาน่าจะต้องการแนวทางการใช้ชีวิต เราศึกษา

ข้อมูลจนพบว่า เด็กม.ปลายส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าจะไป
ทิศทางไหน ไม่รู้จะเรียนอะไร เขาเหมือน Lost ไปเลย
จริงๆ เราก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลกนะ เพราะคนท�างาน
บางคนก็ยงั ไม่รเู้ หมือนกันว่าตัวเองต้องการอะไร (หัวเราะ)
แล้วก็มปี ระเภททีเ่ รียนๆ ไปแล้วค้นพบว่า ตัวเองชอบท�า
อย่างอื่นที่ไม่ตรงสายกับสิ่งที่เรียนเลย เช่น เรียนบัญชี
แต่ชอบแฟชัน่ ก็เลยคิดว่า ท�าอย่างไรให้เด็กเหล่านีส้ ามารถ
รูไ้ ด้เร็วว่า ตัวเองชอบอะไร ก็นา่ จะดี หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ
ถึงจะไม่รวู้ า่ ตัวเองชอบอะไร แต่ได้รวู้ า่ ตัวเองไม่ชอบอะไร
บ้างก็ดีแล้ว มันคือการตัดตัวเลือกออกไปนั่นเอง ทีนี้
นอกจากเราจะเจอปัญหาที่เด็กไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร
ปัญหาต่อมาก็คือ รู้ไม่ครบ วันนี้เราจะเห็นคนที่ประสบ
ความส�าเร็จมาเปิดพื้นที่ทอล์กให้แรงบันดาลใจต่างๆ
มากมาย หรือการทีเ่ ด็กๆ มีเน็ตไอดอลตามโซเชียลมีเดีย
ทีพ่ วกเขาต่างก็โพสต์แต่ดา้ นดีๆ เพราะคงไม่มใี ครโพสต์
ด้านแย่ๆ ของตัวเองออกมาหรอก เพราะฉะนัน้ เด็กก็เลย
รูส้ กึ ว่า ฉันอยากจะเป็นเชฟมือทอง อยากจะเป็นบาริสตา
อยากจะเป็นผู้ก�ากับหนัง ฯลฯ และผมเชื่อว่าต่อไปจะ
มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึน้ อีกเยอะตามยุคดิจทิ ลั แต่ประเด็น
คือเด็กรู้ไม่ครบว่า กว่าคนที่ประสบความส�าเร็จเขาจะ
เป็นอย่างนัน้ ได้ เขาก็ตอ้ งเจอเรือ่ งทีแ่ ย่ เจอสิง่ ทีเ่ ลวร้าย
ในชีวติ ของเขามาก่อนทัง้ นัน้ แต่คนไม่คอ่ ยเอามาพูดกัน
จะไปโฟกัสแต่สิ่งที่ดี หรือเวลาเราเชิญคนพวกนี้ไปพูด
เขาก็จะพูดในด้านดีๆ แต่คนไม่รู้หรอกว่า กระบวนการ
กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ มันอาจจะยากเย็น หรืออาจจะ
มีภาวะทีเ่ ขาแทบจะผ่านไปไม่ได้ดว้ ยซ�า้ และหลายคน
ก็อาจไม่อยากพูดถึงมัน แต่เมื่อเราเชิญพวกเขามาพูด
ในงานของเราแล้ว เราก็อยากให้เขาแชร์ประสบการณ์
เพือ่ ให้เด็กๆ ได้ฟงั และรูว้ า่ อย่างน้อยทีส่ ดุ ในอาชีพนัน้ ๆ
เขาจะเผชิญกับอะไร
และปัญหาหลักอีกอย่างของเด็กสมัยนีค้ อื เรือ่ งของ
การไม่อดทน ท�าอะไรแต่ละอย่างก็แค่แตะๆ พอล�าบาก
นิดหน่อยก็พร้อมจะทิง้ แล้ว ก็เลยท�าอะไรได้ไม่ดสี กั อย่าง
หรือรูอ้ ย่างละนิดละหน่อย ซึง่ ผมอยากจะชวนให้คดิ ว่า

เวลาจะลองท�าอะไร บางทีตอ้ งลองให้ถงึ ทีส่ ดุ ถ้าคิดว่า
มันใช่ พูดง่ายๆ ถ้าสิง่ นีเ้ ราคิดว่าท�าได้ เราชอบจริงๆ ก็ตอ้ ง
Developing the Best ท�าในสิง่ ทีเ่ ราท�าได้ดที สี่ ดุ ให้มนั
ออกมาดีที่สุด
อยากเชื่ อ มโยงประเด็ น นี้ กั บ ประสบการณ์ ข อง
คุณเอง มีประสบการณ์ตัดตัวเลือกออกไปจาก
ชีวิตบ้างไหม

ถ้าเอาจริงๆ ที่ผ่านมามันก็มีตัวเลือกเข้ามาเยอะมาก
แต่ดว้ ยจังหวะและปัจจัยหลายๆ อย่าง มันก็มผี ลให้เรา
ตัดสินใจไปในทางทีเ่ ราไม่คดิ ว่าจะท�า คือผมอาจจะโชคดี
ทีบ่ างทีเราก็ไม่ได้คดิ อะไรลึกมาก เพราะทางเลือกต่างๆ
มันก็มาตามจังหวะของมัน แต่ด้วยความที่ผมเรียนมา
ทางวิศวกรรม หลายครัง้ เวลาต้องตัดสินใจยากๆ เรามัก
จะมาตีตารางแยกเป็นสองฝัง่ แบ่งครึง่ Pros and Cons
ดูข้อดี-ข้อเสียกันเลย ซึ่งที่ผ่านมามันก็เป็นหลักให้เรา
คิดได้ แต่เวลาที่เราต้องตัดสินใจจริงๆ เราต้องถามใจ
ตัวเองก่อนว่า ตัวเองอยากท�าอะไร เหมือนทีเ่ ขาบอกว่า
เวลาเราต้องวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย จง use your head
แต่เวลาต้องตัดสินใจ จง use your heart แต่การจะ
use your heart ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องเลือกทางนี้โดย
ไม่สนใจอะไรเลย เราต้องชั่งน�้าหนัก ในกรณีที่ตัวเลือก
ดีทั้งคู่ จะเอาอะไรมาตัดสินใจ มันก็ต้องถามใจตัวเอง
แล้วล่ะ ผมว่าหลายครั้งที่เมื่อคนเจอทางเลือกประเภท
ที่ว่า ไอ้นั่นก็ดี ไอ้นี่ก็ดี นี่แหละที่ยาก เพราะเรื่องที่ขาว
กับด�า คนมันตัดสินใจง่ายกว่า ที่ยากคือตรงเทาๆ นี่ล่ะ
ที่ตัดสินใจยาก ถ้ามองกลับไป การตัดสินใจของผม
บางทีก็ต้องใช้ความรู้สึกมาช่วย
เคยไหมทีเ่ วลานัง่ คิดข้อดี-ข้อเสีย หา Pros and Cons
แล้วเห็นข้อเสียเยอะมาก แต่ก็ยังท�า

มี สมัยตอนเรียนจบมาใหม่ๆ ผมเป็นคนผลการเรียนดี
มาโดยตลอด ผมไปสมัครงาน ได้งานการตลาดทีบ่ ริษทั
ต่างชาติ บริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง สมัครไปแป๊บเดียวเขาก็

“Think with Your Head, Decide with Your Heart เวลาเราต้องวิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสีย จง use your head แต่เวลาต้องตัดสินใจ จง use your heart แต่การจะ
use your heart ก็ไม่ได้แปลว่า ต้องเลือกทางนีโ้ ดยไม่สนใจอะไรเลย เราต้องชัง
่ น�า้ หนัก
ในกรณี ท่ี ตั ว เลือ กดีทั้งคู่ จะเอาอะไรมาตัดสินใจ มันก็ต้องถามใจตัวเองแล้วล่ะ”
รับเลย แล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทเล็กๆ โนเนม
แต่ผมอาจจะมีโอกาสได้ทา� รายละเอียดทัง้ หมด ขณะที่
บริษัทใหญ่ เราจะได้เรียนรู้เฉพาะด้าน ถ้าถามทั้งสอง
บริษทั ใครก็ตอ้ งเลือกบริษทั ข้ามชาติ เพราะทุกอย่างดีกว่า
ไม่ว่าจะเงินหรืออะไร แต่ตอนนั้นผมเลือกบริษัทเล็ก
เพราะใจมันเหมือนอยากจะลอง ซึ่งตอนนั้นถ้าเลือก
บริษัทใหญ่ไป ชีวิตวันนี้ก็คงเป็นไปอีกแบบเหมือนกัน
แต่พอไปท�าบริษทั เล็ก มันก็ได้นงั่ ถาม นัง่ ตอบตัวเองว่า
ตกลงมันใช่ไหม ซึ่งในที่สุดก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่
เพราะท�าไปแล้วมันไม่ออกดอกออกผลอย่างทีค่ ดิ พูดง่ายๆ
ก็คือ เราก็เฟลได้ พลาดได้ แต่ในที่สุดมันก็ท�าให้เรา
เปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนมาถึงทุกวันนี้ ดังนั้น
ผมมองว่า ทุกอย่างมันก็มเี หตุปจั จัย แต่เมือ่ จะตัดสินใจ
อาจต้องถามตัวเองดีๆ ว่าเราอยากท�าไหม สอง เราต้อง
ยอมรับว่าตัดสินใจไปแล้ว เราอาจจะผิดได้นะ ตอนนัน้ ล่ะ
ให้ใช้ your head ใหม่อกี ครัง้ แล้วค่อยใช้ your heart ต่อ
คือไม่ได้หมายความว่า ตัดสินใจผิดแล้วมันจะผิดไปเลย
คุณก็ตอ้ งกลับมาคิดว่า มันผิดเพราะอะไร เราไม่ได้เหมาะ
กับสิง่ นีห้ รือเปล่า สุดท้ายมันต้องใช้เหตุผลประกอบกับ
passion จะใช้ความรัก ความชอบ ลุยไปเลย แบบที่
เรียกว่าดันทุรัง มันก็ไม่ถูก เพราะ passion อย่างเดียว
มันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคุณจะประสบความส�าเร็จได้
เพราะเมื่อมี passion แล้ว คุณต้องมีทักษะและความ
สามารถด้ ว ย ซึ่ ง คุ ณ ก็ ต ้ อ งฝึ ก ไม่ ใ ช่ อ ยากเปิ ด ร้ า น
กาแฟเพียงเพราะชอบกินกาแฟ แต่คณ
ุ จะต้องรูด้ ว้ ยว่า
การตลาดคืออะไร ก�าไรขาดทุนเป็นอย่างไร บริหารคน
อย่างไร สต็อกของแบบไหน เพราะถ้าไม่รเู้ รือ่ งอะไรเลย
ยังไงก็เจ๊ง
คิดอย่างไรกับความคิดทีว่ า่ คนเราต้องท�างานหนัก
้ าจจะมีคนคิดว่า
ถึงจะประสบความส�าเร็จ เพราะยุคนีอ
ไม่ต้องท�างานหนักขนาดนั้นก็ได้ แต่อยากประสบ
ความส�าเร็จเร็วๆ

ถ้าคุณไปดูคนที่ประสบความส�าเร็จทุกคนในทุกๆ วัน
ของเขา ผมว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่ท�างานหนัก ต่อให้จะ
เป็นคนรุ่นใหม่ อย่างมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก หรือใครอีก
หลายคน แม้กระทั่งสตาร์ทอัพ ที่เป็นอาชีพยอดนิยม
ของคนรุ่นใหม่ ผมก็ไม่เชื่อว่าพวกเขาจะไม่ท�างานหนัก
เพราะคนเราเวลาจริงจังหรือหมกมุน่ กับอะไร เขาสามารถ
ท�าได้ 24 ชัว่ โมงเลยนะ ผมว่า ค�าว่าท�างานหนัก มันไม่ได้
วัดกันตรงที่ท�าไปเรื่อยๆ ก้มหน้าก้มตาท�า แต่ว่ามันคือ
การท�างานอย่างฉลาด รูว้ า่ ตัวเองต้องการอะไร แล้วก็ทา�
แต่อย่างไรก็ต้องท�างานหนักอย่างจริงจัง ไม่ใช่ว่าจะมี
ชีวติ ชิลล์ๆ ได้หยุดเสาร์-อาทิตย์ เพราะถ้าเราชอบงานนัน้

จริงๆ เราก็สามารถคิดได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นล่ะ
ซึ่งเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการท�างานหนัก
หรือเปล่าล่ะ คนชอบพูดเรื่อง work life balance ผมก็
ยังไม่รวู้ า่ มันคืออะไร ทีแ่ น่ๆ มันอาจไม่ใช่แบบสมัยก่อน
ทีค่ นท�างานอย่างเดียว ไม่มชี วี ติ ด้านอืน่ ไม่มสี งั คม ไม่เคย
ออกก�าลังกาย แต่สมัยนี้ มันอาจจะเป็นการดูแลตัวเอง
ดูแลครอบครัว ในขณะที่คุณยังท�างานอยู่ก็ได้ สุดท้าย
ก็คือ การที่คุณต้องมีความอดทน ต้องมีความเพียร
แต่หากอยากประสบความส�าเร็จแล้วไม่อดทน ไม่ขยัน
ไม่มีความเพียร ก็ไม่ประสบความส�าเร็จหรอก
อย่างอาชีพบริหาร คนอาจคิดว่าภาพลักษณ์คงดูดี
่ ชิลล์ๆ
เหมือนอย่างในละคร ทีว่ น
ั ๆ เซ็นเอกสาร นัง
ท�างานสบาย วิวดี คุณเป็นแบบนั้นไหม

ชีวิตจริง ผมว่าผมไม่มีเวลานั่งดูวิวเท่าไรนะ (หัวเราะ)
หรือแม้กระทั่งเวลามองวิว ใจก็อาจไม่ได้อยู่ที่วิวก็ได้
เพราะคิดแต่เรือ่ งงาน ผมคิดว่าการเป็นผูบ้ ริหาร มันต้อง
ผ่านการท�างานหนักมาแล้ว เด็กรุ่นใหม่หลายคนมอง
แล้วก็คดิ ว่า พอเป็นผูบ้ ริหารแล้วอยากได้แบบนัน้ แบบนี้
ได้รถประจ�าต�าแหน่ง ต่างๆ โดยทีล่ มื คิดไปว่า การทีค่ ณ
ุ
จะได้สงิ่ เหล่านัน้ มา ภาษาอังกฤษเรียกว่า you earned It
คือคุณต้องต่อสู้ ท�างานหนักมาแล้วถึงจะได้ ไม่ใช่อยู่ๆ
ลอยมาได้ ดังนัน้ เวลาไต่เต้าขึน้ ไป ไม่วา่ จะต�าแหน่งไหน
คุณก็ตอ้ งพยายามสร้างผลงาน ต้องเหนือ่ ย แต่เด็กสมัยนี้
ใช้วธิ ยี า้ ยงาน เปลีย่ นต�าแหน่งบ่อยๆ กระโดดไปทีน่ นั่ ทีน่ ี่
แต่ต้องระวังนะว่า สุดท้ายคุณอาจจะไม่รู้จริงในสิ่งนั้น
หรือคุณอาจจะกลายเป็นคนกลวง ผมว่า การที่จะเป็น
ผูบ้ ริหารในระดับสูงสุดได้ ทุกคนผ่านความยากล�าบาก
มาหมด มีการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์มากมาย งานของ
ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่ คือการบริหารทรัพยากรทีม่ ใี ห้ทา� งาน
ให้คณ
ุ ได้ โดยอาจไม่ตอ้ งลงมือท�าเอง แต่คณ
ุ ต้องบริหาร
แต่ละส่วนให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ ผมชอบใช้ค�าว่า
ถึงแม้ผบู้ ริหารจะไม่มี responsibility ในบางงาน แต่เขา
ต้องมี accountability ส�าหรับความส�าเร็จของคนทุกคน
ในบริษทั บางคนอาจมองว่า ผูบ้ ริหารไม่เห็นท�าอะไรเลย
วันๆ ก็ไปคุยกับคนนัน้ คนนี้ แต่ถา้ หากถามว่า ถ้าบริษทั
ไม่ประสบความส�าเร็จในด้านการบริหาร ใครจะโดนก่อน
หรือเด้งก่อน นั่นก็คือ accountability ที่ผมว่า แต่คน
อาจจะไม่ได้เห็นกระบวนการท�างาน ว่ากว่าเขาจะไป
ถึงตรงนั้นมันเป็นอย่างไร การเซ็นเอกสารมันอาจจะดู
เหมือนง่าย แต่ทกุ ครัง้ ทีเ่ ซ็นมันหมายถึงทุกอย่าง แล้วถ้า
มันมีอะไรผิดพลาด เขาฟ้องเราก่อนนะ (ยิม้ ) ดังนัน้ ทุกอย่าง
ทีเ่ ราเซ็น หมายถึงเราต้องผ่านกระบวนการคิด และความ
ไว้เนือ้ เชือ่ ใจคนทีเ่ ราท�างานด้วย ว่าเขาเอาเอกสารอะไร

มาให้เราเซ็น ไว้ใจอย่างเดียวไม่พอ ต้องวางใจด้วย นีค่ อื
เรื่องที่ยากของการเป็นผู้บริหาร กว่าจะมาเป็นแบบนี้
มันต้องผ่านประสบการณ์มาเยอะ แล้วเราต้องเป็นคน
ก�าหนดแนวทางและวิธีในการบริหารด้วย
ใครๆ ก็อยากไปถึงจุดสูงสุด อยากเห็นวิวสูงสุด
แต่ท�าอย่างไรให้ไปอยู่บนนั้นได้โดยไม่หวั่นไหว

ส�าหรับตัวเอง สิ่งที่ช่วยคือ การพัฒนาจิต ฝึกจิต ซึ่งได้
จากการบวชเรียน ปฏิบัติธรรม ผมว่า ตรงนี้คือหลักใน
การท�างาน เพราะมันไม่มีอะไรไม่หวั่นไหวหรอก มันมี
ปัจจัยภายนอกมากระทบตลอดเวลา มีอารมณ์ต่างๆ
คุณหวัน่ ไหวกับสิง่ ทีม่ ากระทบได้ แต่คณ
ุ ต้องรับรูไ้ ด้เร็ว
และต้องนิ่งให้ทันกับสิ่งที่เข้ามาด้วย บางทีจุดที่สูงสุด
ลมมันก็แรงนะ เราต้องหาวิธีไปกับลมได้ และนิ่งด้วย
มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เพราะบางทีการลู่ตามลมก็
ไม่ได้หมายความว่า เราไม่มจี ดุ ยืน เพราะต้นไม้ทแี่ ข็งเกินไป
เจอลมแรงๆ มันก็หกั โค่นได้ แต่การทีเ่ รารูว้ า่ ตอนไหนควรลู่
ตอนไหนควรอยูต่ รงจุดนัน้ อย่างไม่หวัน่ ไหว นัน่ คือจุดที่
ท�าให้ตา่ ง เพราะบางครัง้ เราก็ตอ้ งลูไ่ ปก่อน แล้วค่อยเด้ง
กลับมาในจุดยืนของเรา แต่ถา้ เราไม่มจี ดุ ยืนเลย ลูไ่ ปจน
สุดเลย มันก็หลุด แล้วในที่สุด มันก็ไม่ใช่ตัวคุณเอง
เพราะมันไปถอนรากในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ
Worst of the Best งานทอล์กทีเ่ หล่า
The Best จะมาเล่ า อี ก ด้ า นของ
เส้นทางสู่ความส�าเร็จ
พบกับ

1. คุ ณ ด้ ว ง-ดวงฤทธิ์ บุ น นาค ชายที่ ท� า
มากกว่างานสถาปัตย์ เจ้าของบริษัทสถาปนิก
ดวงฤทธิ์ บุนนาค จ�ากัด, Jam Factory และ
Warehouse 30
2. คุณเต้-วรัตต์ วิจต
ิ รวาทการ เจ้าของธุรกิจ
ร้านอาหารและร้านกาแฟ ร้าน ROAST, Roots
Coffee, theCOMMONS
3. คุ ณ โอ๊ ต -ชั ย สิ ท ธิ์ จุ น เจื อ ดี ช่ า งภาพที่
ติดอันดับโลก (Wedding and Non Wedding
Photography แห่ง PAAP Production)
4. คุณท้อป-ศรัณย์ ภิญญรัตน์ คุณพาย่ ประเสริฐดี เจ้าของเว็บ Fungjai
ปิยะพงษ์ หมืน
เว็บเพลงอินดี้ท่ป
ี ๊อปที่สุดในยุคนี้
5. คุณสายใย สระกวี Head of Communications and Public Affairs จากบริษัท
Google Thailand
6 . คุ ณ ห ม อ ห มู - ม า น พ พิ ทั ก ษ์ ภ า ก ร
คุ ณ หมอที่ ค วบงานรั ก ษาคนไข้ แ ละวิ จั ย ยา
แห่งอนาคต (โรงพยาบาลศิริราช)
โดยงานจะจัดขึน
้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
เวลา 12.00-16.00 น.
ทีส
่ นามมวยไทยไลฟ์ เอเชียทีค
ส�ารองทีน
่ ง
่ั ฟรี www.worstofthebest.net

KEEP
TRYING,
KEEP
DOING

เราแวะดืม
่ กาแฟจากร้านดังในคอมมูนต
ิ ส
้ี เปซอย่าง theCOMMONS ทีท
่ องหล่อ 17
พลางทอดสายตามองผู้ ค นมากหน้ า หลายตาที่ แ วะมาที่ น่ี theCOMMONS
เกิดจากไอเดียของ คุณเต้-วรัตต์ วิจต
ิ รวาทการ และพี่สาว วิชรี วิจต
ิ รวาทการ
ผู้หลงใหลการเจอผูค
้ นหลากหลาย แถมยังควบหน้าที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟ
Roots Coffee และร้านอาหาร ROAST ในพื้ นที่น้ด
ี ้วย ความยากล�าบากในวันนี้
ไม่ได้อยูห
่ ลังเครือ
่ งชงกาแฟทีเ่ ขารักอีกแล้ว แต่เป็นบทบาทหน้าทีท
่ ใ่ี หญ่ขน
ึ้ ในการ
ดูแลทีมกว่า 200 ชีวต
ิ หน้าทีท
่ ท
่ี า� ให้เขายังต้องคิดเรือ
่ งงานก่อนนอนอยูเ่ สมอ

ต้องลองดู เพราะถ้าเราไม่ลอง ก็จะไม่มีวันรู้ว่ามันใช่ ข้ า มผ่ า นเวลาที่ คิ ด ว่ า งานนี้ มั น เหนื่ อ ยมากๆ
หรือไม่ใช่ ซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่า เมื่อเราลองแล้ว มันอาจ อย่างไร
เราเป็นฟรีแลนซ์ที่ท�างานด้านกราฟิกดีไซน์ ซึ่งมีลูกค้า จะไม่ใช่ก็ได้ แต่โชคดีว่าเราท�าแล้วเราสนุก เราได้เจอ ความทีเ่ ราชอบมันนัน่ ล่ะ บางทีอาชีพนีไ้ ม่ได้มาเป็นเงิน
ติดต่อท�างานตลอดเวลา แต่เราไม่มอี อฟฟิศเป็นของตัวเอง มุมอื่นๆ อย่างเรื่องคน เรื่องความสัมพันธ์ แล้วก็เรื่อง เร็วขนาดนัน้ แต่มนั ได้เป็นความสุขในด้านอืน่ ๆ มากกว่า
ก็ตอ้ งเจอลูกค้าตามร้านกาแฟบ่อย ซึง่ ผมใช้เวลาอยูใ่ น การบริการ เลยเป็นสิ่งที่ยิ่งสนุกส�าหรับเรา
เช่นเวลาที่เราท�าอะไรแล้วลูกค้าชอบ เขาก็มีความสุข
ร้านกาแฟเยอะ เสียเงินในร้านกาแฟก็เยอะ แต่ได้ใน
และได้พดู คุยกับเรา จนกลายเป็นเพือ่ นทีม่ คี วามสัมพันธ์
สิง่ ทีเ่ ราก็ไม่ได้มคี วามสุขขนาดนัน้ ดังนัน้ เลยเริม่ ศึกษา ดูมันเสี่ยงไม่ใช่น้อยกับการออกมาลองท�าสิ่งนี้นะ ทีด่ ตี อ่ กัน เป็นคุณค่าเพิม่ เติมทีเ่ ราได้รบั มาจากการท�างาน
เรื่องเกี่ยวกับกาแฟมากขึ้นว่า กาแฟคืออะไร จะชง มันก็เสี่ยงแหละ แต่เราก็ไม่ได้มีเงินออกมาเสี่ยงเยอะ ของเรา และเป็นตัวที่ขับเคลื่อนให้เราอยากท�าต่อไป
อย่างไร ยิง่ เราหาข้อมูลก็ยงิ่ ชอบ เลยไปหัดเรียนชงกาแฟ ขนาดนั้น อย่างคุณพ่อก็ไม่เคยห้ามอะไรในชีวิตเลย
ท�าไปท�ามาก็เลยหลงเข้าไปในโลกของกาแฟ ผ่านไป แต่เขาจะบอกว่า ลองไปอ่านหนังสือดูว่า การท�าบัญชี แล้วความยากล�าบากของงานในช่วงนี้คืออะไร
ปีกว่าๆ เราก็ยังชอบเรื่องกาแฟอยู่ เลยตัดสินใจเปิด เป็นอย่างไร เพราะว่าถ้าเปิดร้าน เราก็ต้องเจอเรื่องการ การทีว่ นั หนึง่ จะต้องเปลีย่ นโหมดเยอะมาก ผมมี 4-5 แบรนด์
ร้านกาแฟเป็นของตัวเองชื่อร้าน Ohana Fresh Café ท�าบัญชีด้วย มันเป็นสิ่งที่เราเกลียดที่สุด แต่ก็ต้องท�า ที่ต้องดูแล แล้วก็มีลูก 2 คนด้วย ซึ่งสิ่งส�าคัญที่จะต้อง
เป็นร้านกาแฟเล็กๆ มี 8 ทีน่ งั่ แล้วก็ชงเอง ท�าเองทุกอย่าง หรืออย่างเรื่องกฎหมาย เรื่องสัญญา เราก็ต้องดูเอง ให้ลูกๆ ก็คือเวลา ดังนั้นผมก็ต้องแบ่งเวลาท�างาน
ศึกษาเอง ไม่ใช่วา่ ทุกอย่างจะเป็นอย่างทีค่ ดิ ในแพ็กเกจ แบ่งเวลาให้ครอบครัว แบ่งเวลาให้ตัวเอง ในแต่ละวัน
ของการท�าร้านกาแฟมันต้องเจอเรื่องอื่นๆ ด้วย
ก็ตอ้ งคุยกับคนหลายเรือ่ ง ตัง้ แต่เรือ่ ง HR เงิน ดูแลร้าน
ตอนนั้นคนรอบข้างบอกกับคุณว่าอย่างไร
ซึง่ ก่อนทีเ่ ราจะประชุมก็ตอ้ งเตรียมตัว นัน่ หมายความว่า
ทีบ่ า้ นผมไม่เห็นด้วยกับการเปิดร้านกาแฟ อย่างแรกทีบ่ า้ น
บอกว่า ร้านกาแฟที่เปิดกันเป็นสิบร้าน ภายในปีเดียว พอได้เปิดร้านกาแฟแล้ว เจออะไรที่ไม่คาดคิดบ้าง เราเอาลูกเข้านอนตอนสามทุ่ม แล้วสี่ทุ่มเราก็ลุกขึ้นมา
อาจจะเหลือรอดแค่สองสามร้านเอง แล้วท�าไมเราต้อง ตอนทีเ่ ราท�าร้านอาหาร ROAST สาขาแรกที่ Seenspace ท�างานใหม่ ความยากล�าบากในทุกวันนี้ก็น่าจะเป็น
เอาตัวเองเข้าไปเสีย่ งในธุรกิจทีม่ โี อกาสล้มเหลวได้งา่ ย มันสนุกมากที่ได้ท�างานกับดีไซเนอร์ ได้หาเฟอร์นิเจอร์ เรือ่ งของบาลานซ์เวลา คือเราให้เวลากับงานเยอะ ช่วงนี้
อย่างที่สองคือ ผมถูกเตือนว่ามันเป็นงานที่เหนื่อยนะ มาลง หาเครื่องครัวดีๆ ได้คิดเมนูสนุกสนาน แต่พอ ก็เป็นช่วงที่ต้องท�าเรื่องวัฒนธรรมองค์กร คืออยากให้
เป็นงานที่ต้องสละเวลาชีวิตเยอะ
เปิดร้านไปแล้วไม่มีคน หรือคนดูเมนูเราแล้วไม่เข้าใจ ทุกคนในองค์กรเข้าใจว่าเราคือใคร จะท�าอย่างไรให้
มันก็เกิดความท้อ เชฟทีเ่ ข้ามาท�างานด้วยกันก็คดิ จะออก คนในองค์กรได้มีวันหยุด แต่เราเองยังท�าได้ยากเลย
เพราะอะไรคุณมั่นถึงใจในการตัดสินใจของตัวเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ได้คาดคิด ซึ่งถ้าเรารีบตัดสินใจว่ามัน ในเมื่อเราท�ายังท�าไม่ได้ มันก็เป็นความยากล�าบาก
อาจมีคนในสังคมหลายคนบอกว่า คุณจะต้องหาสิ่งที่ ไปไม่รอดก็คงจบ ก็เหมือนกับการเปิดร้านกาแฟ จริงๆ อย่างหนึ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปด้วย
ตัวเองชอบ สิง่ ทีต่ วั เองรัก แล้วค่อยท�า ถ้ามัวแต่นงั่ คิดว่า การจะเปิดร้านสักร้านมันไม่ยากหรอก แต่การทีจ่ ะท�าให้
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ท�าอยูเ่ ป็นสิง่ ทีช่ อบจริงๆ จนสุดท้ายก็ไม่ได้ลอง มันอยูไ่ ด้ ยากกว่าเยอะ งานในร้านกาแฟทีเ่ ห็นจริงๆ แล้ว
มันก็ไม่มที างรูว้ า่ สิง่ นัน้ คือสิง่ ทีช่ อบหรือเปล่า ตอนนัน้ เอง 80% เบื้องหลังคือ การเตรียมของ การท�าความสะอาด
ทีผ่ มรูส้ กึ ว่า จากทีเ่ ราศึกษาเรือ่ งกาแฟ ยิง่ เรียนรูก้ ย็ งิ่ ชอบ การท�าเงินเดือน มันไม่ใช่การชงกาแฟเลย
มากขึน้ ผ่านไปเป็นปีเราก็ยงั มาจบทีก่ าแฟทุกคืน เลยคิดว่า
อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากลองเรียนท�ากาแฟและ
เปิดร้านของตัวเอง

JUST
WANNA
HAVE
FUN AT
WORK

เรานัดเจอสถาปนิกชื่อดัง ดวงฤทธิ์ บุนนาค
ที่ออฟฟิศเขา ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่เขา
ยั ง คงท� า งาน ด้ ว ยการยื น สเกตช์ ง านอยู่
‘ชี วิ ต ไม่ มี ท างลั ด ’ นี่ คื อ สิ่ง ที่ เขาบอกกับ เรา
บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จ�ากัด, The Jam
Factory และ Warehouse 30 เป็นผลพวง
จากการท�างานหนักตลอดเวลา 30 ปีทผ
่ี า่ นมา
จนวันนีเ้ ขามีอายุขน
ึ้ ต้นด้วยเลข 5 แล้ว แต่กย
็ ง
ั
ท�างานทุกอย่างให้ดท
ี ส
่ี ด
ุ ไม่เบือ
่ กับการท�างาน
ในวันหยุด และคอยมองหาโอกาสทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลง
สังคม ด้วยโปรเจกต์การสร้างพื้นทีส
่ ร้างสรรค์
อยู่เสมอ

เส้นทางในอาชีพสถาปนิกของคุณตลอด 30 ปี
ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง

ผมว่ามันมีวธิ เี ลือกการใช้ชวี ติ อาชีพสถาปนิกมันก็ไปได้
หลายแบบ เพราะมันมีหลายระดับของอาชีพ หลายระดับ
ของความส�าเร็จ คือไม่ใช่ว่าสถาปนิกทุกคนจะล�าบาก
บางคนท�างานสบายก็มี บางคนท�างานในบริษัทใหญ่
หรือไม่ได้ออกแบบโดยตรงก็มี อยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะใช้
ชีวติ แบบไหน ผมคิดว่า ถ้าใครอยากประสบความส�าเร็จ
ในระดับทีผ่ มมี ต้องเข้าใจว่ามันไม่งา่ ย สิง่ เหล่านีม้ นั ไม่ได้
มาโดยที่ไม่ต้องเอาอะไรเข้าแลก เพราะฉะนั้นที่เห็น
ผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ ผมเริ่มท�ามาตั้งแต่สมัยเรียนที่
เรียนหนักมาก ไม่เคยขาดเรียนเลยสักชั่วโมงเดียว
แล้วเรายังท�ากิจกรรม ยังฝึกงานไปด้วยตั้งแต่ปี 1 เลย
มีตงั้ แต่งานรับแปะอาร์ตเวิรก์ เขียนแบบ วางผัง พอปี 3
ก็เริม่ ไปฝึกงานทีอ่ อฟฟิศอาจารย์ คือท�าทุกอย่างทีไ่ ด้เงิน
หรือแม้แต่รับจ้างแจกใบปลิวก็ท�า ถึงบอกว่าสิ่งที่เรา
ได้มาวันนี้ มันไม่ได้มาจากการที่อยู่ดีๆ ก็เป็นได้เลย
คุณรู้ได้อย่างไรว่าชอบและอยากจะเป็นสถาปนิก
ไปตลอดชีวิต

พอได้ลองท�ามันก็ชอบเท่านัน้ เอง หมายความว่า หลายคน
อาจบอกว่ารอหาสิง่ ทีช่ อบท�า แต่คอื ถ้าคุณไม่ลงมือท�าก่อน
คุณก็ไม่รู้หรอกว่าชอบมันจริงไหม ตัวเลือกแรกสุดคือ
คุณจะท�าหรือไม่ท�าเท่านั้นเอง ถ้าคุณบอกว่าไม่ท�า
ทุกอย่างก็จบ แต่สา� หรับผม ตอนลงมือท�างานเป็นสถาปนิก
ก็รเู้ ลยว่าชอบ หลายคนอาจจะไม่กล้าเลือก เพราะกลัว
ว่าจะไม่ชอบ ผมเชือ่ ว่า ถ้าเลือกทีจ่ ะท�าสิง่ ไหน สุดท้าย
คุณต้องชอบท�าสิ่งนั้นแน่ๆ
หลังจากเรียนจบแล้ว ยังเข้มงวดกับตัวเองอยูไ่ หม

หลังจากเรียนจบยังไม่รับปริญญา เราก็ท�างานแล้ว
ผมท�างานหนัก ไม่ได้กลับบ้านเป็นเดือน เพราะงาน
มันเยอะมาก ท�าอย่างนั้นมาเป็น 10 ปี จนกระทั่งมา
เปิดออฟฟิศของตัวเอง บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค ซึ่งก็
ยังท�างานหนักอยู่ ตอนนั้นเรามีเงินอยู่สามแสนบาท
ในการเริ่มต้นท�าออฟฟิศของตัวเอง ซึ่งเราเปิดบริษัท
ช่วง พ.ศ. 2541 หลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ เป็นช่วงที่
งานสถาปนิกไม่บูมมากนัก เราก็รับท�าทุกอย่างเลย
ออกแบบห้องน�้าเล็กๆ ประกวดแบบเรื่อยมาจนเงินก็
ค่อยๆ ร่อยหรอ เปิดมา 3 เดือน ก็ใกล้อดตายแล้ว ซึ่งมี
คนมาจ้างท�าบ้านหลายแสนพอดี ก็เลยต่อชีวิตมาได้
จนทุกวันนี้บริษัทสถาปนิกผมมีรายได้ปีละ 88 ล้าน
มีพนักงานประมาณ 50 คน ทุกอย่างมาจากการที่เรา
ท�างานหนัก ไม่มอี ะไรทีแ่ ลกมาด้วยโชคหรือดวง ทีบ่ า้ นผม
ไม่ได้มสี ตางค์เยอะ ผมเองก็ไม่มมี รดกอะไรจากครอบครัว
มันไม่มีจุดเปลี่ยนในชีวิตหรอก ผมแค่ท�างานไปเรื่อยๆ
เท่านั้นเอง

ทุกวันนี้ยังท�างานหนักเหมือนเดิมไหม

ชีวิตของผมไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนัก ทุกวันนี้ก็ยัง
สเกตช์แบบอยูเ่ ลย มันอยูท่ ตี่ วั เราเลือกเอง เพราะบางคน
ก็อาจจะเป็นคนบริหารไปแล้ว แต่เราเลือกทีจ่ ะออกแบบ
เพราะว่าเราชอบ ทุกวันนีง้ านออกแบบทุกชิน้ เราก็ทา� เอง
ก็ท�างานกับคนในทีม ทุกวันนี้ไม่ได้หยุดเพราะผมชอบ
คนเราถ้าชอบอะไรเราก็ทา� สิง่ นัน้ ไปตลอด ไม่วา่ จะเป็น
งานชิน้ เล็กๆ หรือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆ เราใช้ชวี ติ แบบที่
ท�าสิง่ ทีอ่ ยูต่ รงหน้าให้ดที สี่ ดุ คือถ้ามองเห็นว่า มีโอกาส
จะท�าได้ เราก็ทา� แต่ไม่ได้มเี ป้าหมายไกลๆ ว่าจะท�าอะไร
หรือฝันว่าอยากท�าอะไร
ทราบมาว่ า นอกจากท� า งานด้ า นออกแบบแล้ ว
ยังสร้างพื้ นที่สร้างสรรค์ในเมืองกรุงเพิ่ มขึ้นด้วย

เรามองเห็นความเป็นไปได้ของพื้นที่นั้นๆ มองเห็นว่า
ถ้าเราสร้างพื้นที่สร้างสรรค์แล้วชุมชนจะดีขึ้นอย่างไร
หรือคนจะมีพื้นที่ใช้งานมากขึ้นอย่างไร เราตื่นเต้นว่า
ถ้าเราท�าแกลเลอรีที่ดึงคนเข้ามาดูงานศิลปะ แจ้งเกิด
เด็กใหม่ทแี่ กลเลอรีแห่งนี้ หรือการท�า The Jam Factory
ผมมองว่า โกดังเก่าตรงนีม้ นั ท�าออฟฟิศได้ ปลูกต้นไม้
ได้ แล้วถ้าให้คนเข้ามาใช้งานก็น่าจะสนุก ทั้งหมดนี้
มันเกิดจากการทีเ่ รามองเห็นว่า เราจะสร้างความแตก
ต่างให้กับสังคมอย่างไรได้บ้าง เพราะเชื่อว่า ถ้าเรา
ลงมือท�าสิ่งนี้ ก็ท�าให้น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้น ผมไม่ได้ท�า
อะไรตาม passion หรือความหลงใหล เราท�างาน
เพราะเราไม่มีจะกิน ก็ทา� ทุกอย่างทีม่ นั ท�าให้เราไม่จน
พอชีวติ เริม่ ดีขนึ้ ก็อยากท�าให้ชวี ติ คนอืน่ ดีขนึ้ ด้วย วันหนึง่
เราอาจจะพัฒนาระดั บ เมื อ งหรื อ ระดั บ ประเทศก็ ไ ด้
แต่ทุกวันนี้ก็ท�าในสิ่งที่ท�าได้ไปก่อน

่ ทีมใหญ่ขน
เมือ
ึ้ แล้ว คุณยังต้องคิดงานก่อนนอน
อยูไ่ หม

อย่างเรือ่ งคน จริงๆ เราก็ไม่ได้เครียด เพราะเราสามารถ
จัดการได้ แล้วก็เต้นร�าไปกับมัน การที่เศรษฐกิจไม่ดีก็
ท�าให้การงานหรือการเงินไม่ดีไปด้วย เป็นเรื่องปกติ
แต่เราสามารถจัดการกับมันได้ ซึ่งผมโชคดีกับการท�า
อาชีพนีด้ ว้ ย คือเราท�างานกับความคิดสร้างสรรค์ การที่
คิดสร้างอะไรบางอย่างมันสนุก มันไม่เครียด แล้วก็ตนื่ เต้น
นับว่าเป็นข้อได้เปรียบของการเป็นสถาปนิก เพราะ
มันสร้างอะไรบางอย่างตลอดเวลา ต่อให้งานออกมา
เยอะเราก็ไม่เครียด เพราะเรามีความสุข อย่างตอนที่
สเกตช์แบบเราก็ตื่นเต้น พอเห็นมันสร้างเสร็จเราก็มี
ความสุข
เคยคิดที่จะหยุดท�างานไหม

เรือ่ งอะไร สนุกจะตาย ผมสร้างทุกอย่างมาจนวันนีก้ เ็ พือ่
ทีผ่ มจะท�ามันไปเรือ่ ยๆ คือเราไม่ได้ทา� อะไรหลายอย่าง
เพือ่ ให้คนอืน่ มาท�าต่อ อย่างผมท�าร้านอาหารทีม่ คี นช่วย
ดูแล แต่เราก็อยากจะคิดอะไรสร้างสรรค์ใส่เข้าไปเสมอ
เราเชือ่ ว่า ถ้าท�างานแล้วไม่เข้าไปดูเลยก็นบั ว่าเสียโอกาส
ความสนุกตรงนั้นไป ทั้งชีวิตก็มีแค่นี้ คือเราสนุกที่ได้
ลงมือท�า ไปเทีย่ วบ้างก็ดี แต่ 3 วัน เราก็เบือ่ แล้ว ผมต้อง
หาเรื่องท�างานแล้ว มันอาจจะเป็นที่ตัวผมเองตรงที่
เราชอบท�างาน เป็นคนประหลาด

DON’T STOP,
DO YOUR BEST

ณ ออฟฟิศเล็กๆ ย่านประดิพัทธ์ เราพบกับ โอ๊ต-ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี ช่างภาพคิวทองผู้ติด 1 ใน 20 ช่างภาพที่ดีท่ส
ี ุดในโลก และคว้ารางวัลชนะ
ภาพถ่าย Wedding จากการประกวดเวที ISPWP (International Society of Professional Wedding Photographers) มาได้ แม้จะได้ชอ
่ื ว่า
เป็นช่างภาพระดับโลกแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ กลับยิ่งถูกคาดหวังและโดนกดดันเพิ่ มขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ท�าให้เขาข้ามผ่านความยากเหล่านั้น
มาได้ คือการซื่อสัตย์ในสิ่งที่ตัวเองท�า และการพั ฒนาตัวเองอยู่เสมอ

มองย้ อ นกลั บ ไป คุ ณ รู้ ไ ด้ อ ย่ า งไรว่ า อยากท� า
อาชีพช่างภาพ

ผมเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึง่ มันเป็นความฝัน
หนึง่ ของเรา แต่กถ็ า่ ยภาพไปด้วย ในวันทีเ่ ราสเกตช์งาน
ก็ถ่ายภาพควบคู่กันไป ผมคิดว่าจริงๆ แล้วมันใช้วิธีคิด
เดียวกัน แต่ใช้เครื่องมือคนละอย่างเท่านั้นเอง ปรากฏ
ว่าผมมี passion กับการถ่ายรูปมากกว่า คือมันสื่อสาร
สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นหัวออกมาได้มากกว่า ผมเลยรูส้ กึ ว่า อยากเป็น
ช่างภาพมากกว่า จึงเปลี่ยนเครื่องมือจากการสเกตช์
เป็นการถ่ายภาพแทน ผมบวกสองอย่างทีช่ อบเข้าด้วยกัน
ท�าให้ผมมีความสุขในการท�างานและการใช้ชีวิต
ตอนนั้นคุณบอกที่บ้านว่าอะไร

เขาไม่เห็นด้วยตัง้ แต่เราเรียนสถาปัตย์ฯ แล้ว
เพราะทีบ่ า้ นเป็นคนจีน เขาอยากให้เราค้าขาย
หรือเรียนธุรกิจมากกว่า พอเราไปถ่ายภาพ
แม่ก็เลยไม่เห็นด้วยใหญ่เลย สุดท้ายสิ่งที่
ผมท�าคือ ก้มหน้าก้มตาท�า ผมไม่พิสูจน์
สิ่งที่ท�ากับแม่ด้วยค�าพูด แต่เราต้องท�าให้
แม่เห็น แล้ววันหนึ่งแม่ก็เห็นว่าเราเลี้ยง
ตัวเองได้ เรามีงานท�า ไม่ต้องขอเงินแม่
สองคือ มันเริ่มมีผลงานให้เห็น จนวันที่
ประกวดได้รางวัล คนก็เริ่มให้ความสนใจ
กลับกลายเป็นวันนี้แม่ก็ภูมิใจในตัวผม
ก่ อ นไปอั ง กฤษ คุ ณ คิ ด ว่ า ยากไหม
ส�าหรับการใช้ชีวิตเป็นช่างภาพ

ผมโชคดีตรงที่เริ่มถ่ายภาพมาตั้งแต่อายุ
18 ตอนนัน้ ไม่มคี วามกดดัน เพราะเราท�างาน
พร้อมกับเรียนไปด้วย แค่บริหารเวลาให้ได้
เพราะเราไม่ได้ค�านึงเรื่องเงิน พอได้เงินมา
ก็เหมือนได้ค่าขนมเพิ่ม โชคดีคือ เมื่อเรียน
จบแล้ว เราก็ไม่ต้องไปหางาน เพราะว่า
ประสบการณ์กว่า 5 ปี ทีถ่ า่ ยภาพมาระหว่าง
เรียนท�าให้เรามีลูกค้าตลอด ซึ่งช่วงนั้นเรา
ถ่ายอีเวนต์เยอะมาก เป็นเหมือนงานประจ�า
แล้วก็อยูม่ อื แล้ว ผมถามตัวเองว่า อยากจะ
เป็นช่างภาพแบบนีไ้ ปทัง้ ชีวติ เหรอ ค�าตอบ
คือไม่ใช่ ระหว่างนั้นก็มีคนให้ไอเดียเรา
เยอะว่า ท�าไมเราไม่ไปเมืองนอกล่ะ หลายคน
พูดกับเราแบบนี้ ก็คิดได้ว่า โลกไม่ได้มีแค่
กรุงเทพฯ นะ มันมีอะไรมากกว่านี้เยอะ ต่างประเทศก็
เห็นอะไรทีไ่ ม่เหมือนเรา ถ้าเราอยากจะส�าเร็จในเวทีโลก
ก็ต้องไปอยู่ในสังเวียนของโลก เราก็เก็บเงินไปเรื่อยๆ
ถึงเวลาแล้วก็ไปต่างประเทศเลย ตอนนัน้ อายุ 24 ปีเอง

แล้วก็คา่ เดินทางไปอังกฤษ ไปถึงทีน่ นั่ ก็หางานท�าทันที
เพือ่ ให้อยูไ่ ด้ มันเป็นโลกทีเ่ ราไม่รจู้ กั ไม่มงี านอยู่ 8 เดือน
เงินเริม่ หมด ตอนนัน้ เหลือเงิน 9 ปอนด์ในบัญชี เราท้อแท้
แต่ก็เลือกเองที่จะมาเผชิญโลกแบบนี้ เป็นช่วงที่รู้สึก
ว่าตัวเองตัวเล็กมาก แล้วก็รอ้ งไห้ พอได้สติกห็ นั กลับมา
มองว่า เรายังมีบ้านให้นอน ยังมีข้าวให้กิน มันก็น่าจะ
ใช้ชวี ติ ได้ แล้วปรากฏว่า งานก็เข้ามาพอดี ได้ไปเป็นหนึง่
ในช่างภาพแต่งงาน มันเปลีย่ นความคิดเราไปเลย คือเรา
รู้สึกประทับใจกับงานที่เข้ามา กับสิ่งที่ได้ท�า งานนั้น
เป็นงานที่ตั้งใจมาก แล้วก็ได้งานต่อเรื่อยๆ

ข้ามผ่านเสียงวิจารณ์เหล่านั้นมาได้อย่างไร

มันเป็นแรงผลักดันมากกว่า เสียงวิจารณ์เหล่านี้คือ
เชื้อเพลิงชั้นดี ค�าที่คนอื่นดูถูกเรา หรือคนที่คิดว่าเรา
ท�าไม่ได้ ผมก็อยากท�าให้ดู ผมรู้แค่ว่าเราท�างานของ
เราให้ดีที่สุด ถ้างานมันดีแล้วก็ต้องท�าดีให้มากกว่านี้
ซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราท�า
ส� า หรั บ คนที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ช่ า งภาพระดั บ โลกแล้ ว
ยังท�างานหนักเหมือนเดิมไหม

ผมท�างานเหนื่อยกว่าเดิมนะ วันนั้นที่เราฝันว่าอยาก
เป็ น ช่ า งภาพระดั บ โลก คื อ เรารู ้ สึ ก ว่ า มั น สวยงาม
เหมือนเราอยู่บนพื้นก�าลังมองยอดภูเขา
และคิดว่าบนเขามันต้องอากาศดี วิวสวย
แน่ๆ และเราก็อยากขึน้ ไป วันทีเ่ ราเดินขึน้ ไป
มันก็ยิ่งหนาวขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งสูงก็ยิ่งน่ากลัว
ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้ง่ายขึ้นเลย
มันยากกว่าเดิมด้วยซ�้า เพราะมันมีปัจจัย
หลายอย่างทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการได้รับรางวัลนี้
ทั้งเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องมากขึ้น
มีความกดดันที่บอกกับเราว่า เราจะต้อง
ท� า ให้ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม แม้ บ ทบาทเราจะ
เปลี่ยนไป แต่พอเรามีทีม เราก็ยิ่งต้องคิด
ไปสเต็ปข้างหน้า ยิง่ ปัจจุบนั เราอยูใ่ นโลกที่
ทุกคนถ่ายภาพได้ ความท้าทายมันก็เยอะ
ขึ้น คือเราไม่ได้คิดแค่ว่าจะต้องถ่ายรูปให้
ดีแล้ว แต่ตอ้ งคิดว่าจะท�าอย่าไรถึงจะสร้าง
มูลค่าให้กบั งานด้วย การสูก้ บั ความคิดเหล่า
นีค้ อื เรือ่ งทีย่ ากกว่า แม้คนภายนอกจะมอง
ว่าอาชีพช่างภาพเป็นอาชีพทีห่ อมหวาน แต่
จริงๆ แล้วมันไม่หอมหวานเลยอาชีพนี้มัน
ใช้ความคิด ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่
เราไปเรี ย นต่ า งประเทศ เราไปใช้ ชี วิ ต
มากกว่าคนอื่น
แล้ ว ช่ า งภาพที่ ดี ค วรท� า อย่ า งไรบ้ า ง

แต่ละอาชีพก็มีเส้นทางการเดินที่แตกต่าง
กันไป อาชีพช่างภาพก็เป็นเส้นทางที่ถูก
ปัจจัยหลายอย่างควบคุม อันดับแรกคือ
มันเป็นงานกึ่งศิลปะ สิ่งที่ยากคือ คนเห็น
คุณค่าของงานเราหรือเปล่า เพราะว่ามัน
เป็นสิ่งที่คนชอบหรือไม่ชอบก็ได้ เขามอง
จนวันหนึ่งคุณก็ได้เป็นช่างภาพระดับโลก คุณตั้ง ความสวยงามต่ า งกั น สองคือ คุณต้องพัฒนาตัวเอง
เสมอ ยิ่งมีเรื่องเทคโนโลยี เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง ยิ่ ง ต้ อ ง
เป้าหมายและเอาจริงเอาจังกับมันมากแค่ไหน
แต่ไหนแต่ไรมา ผมบอกตัวเองว่าอยากเป็นช่างภาพ พัฒนา เพราะเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน ทักษะของคุณก็
ระดับโลก ทุกคนก็คงคิดว่าเราพูดเล่น จนกลายเป็นโจ๊ก ต้องไม่หยุดนิง่ สามคือ การรูจ้ กั และประเมินตนเอง คุณ
ทีเ่ พือ่ นๆ คุยกัน เช่น เวลาจะถ่ายภาพ เพือ่ นก็จะบอกว่า ต้องอยากเก่งกว่านี้ เพราะมันไม่มผี ลการสอบทีจ่ ะบอก
ประสบการณ์จากอังกฤษเป็นอย่างไรบ้าง
ให้ชา่ งภาพระดับโลกถ่ายสิ คือเขาก็พดู เล่นกับเราแหละ ว่าคุณสอบผ่านและได้ไปต่อ เก่งขึน้ หรือแย่ลง คุณต้อง
ล�าบากมาก มันคือหนังคนละม้วนเลย การอยูเ่ มืองไทย แต่ในใจเราไม่ข�าด้วย เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมคิดจริงๆ วิจารณ์ตวั เองได้ ผมเรียกมันว่า ความซื่อสัตย์กับสิ่งที่
ที่เริ่มต้นท�างานตอนเป็นนักเรียนก็ยังไม่ได้เป็นกังวล หลายคนอาจคิดว่ามันไกลตัว แต่นี่คือเป้าหมายที่เรา ตัวเองท�า เพราะส�าหรับตัวผมเอง ทุกงานเราจะนั่งดูรูป
เรือ่ งค่าใช้จา่ ย เรียนจบก็มงี านท�าเลย แต่ตอนทีไ่ ปอังกฤษ ตัง้ ไว้ แล้วก็แค่ทา� งานของเราไปเรือ่ ยๆ จนวันนีก้ ไ็ ม่มใี คร ตั ว เอง แล้วคิดว่าเราถ่ายดีขึ้นหรือแย่ลง คือมีการ
ประเมินตัวเองเสมอ
อันดับแรกเลย เหมือนเราทุบหม้อข้าว เงินทีม่ เี ป็นค่าเรียน มาตลกกับเราแล้ว
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