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พลังงานจากไมโครเวฟ
มีอันตรายหรือเราคิดมากไป?

หนึ่งในความกังวลใจเกี่ยวกับการใช้ไมโครเวฟคงจะ 
เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากค�าถามที่ว่า ‘พลงังานจากไมโครเวฟ 
เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือเปล่า’ หลายคนคงเคยได้ยินคน 
รอบตัวเตือนกันอยู่เสมอว่าเวลาใช้ไมโครเวฟ อย่าไปยืนใกล้ๆ 
เพราะจะมีรังสีส่งออกมาแล้วจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราได้ 
และไม่ใช่แค่ในบ้านเราเท่านั้น ในต่างประเทศก็มีความเชื่อ 
แบบนี้เช่นเดยีวกนั ท�าให้หน่วยงานการแพทย์หลายแห่งและสื่อ 
หลายส�านักพยายามหาค�าตอบเพื่อมาน�าเสนอให้คนทั่วไปได้รู้
ว่า จรงิๆ แล้วพลงังานจากไมโครเวฟไม่ได้อนัตรายอย่างที่คณุคดิ

เตาไมโครเวฟ
ท�างานอย่างไร?

เตาไมโครเวฟคอืเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นแรกๆ ที่ใช้คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าที่อยู่
ในช่วงของคลื่นวทิยทุี่มคีวามถี่สูง ยิ่งรงัสคีวามถี่สงูเท่าไหร่ ความยาวคลื่น
จะลดลงเท่านั้น คลื่นชนิดนี้จึงได้ชื่อว่า ไมโครเวฟ (microwave) ในเตา
ไมโครเวฟจะมอีปุกรณ์ชื่อ แมกนตีรอน (magnetron) ที่คอยท�าหน้าที่ผลติ 
คลื่นไมโครเวฟ คลื่นดังกล่าวจะสะท้อนไปมาบนผนังโลหะด้านใน  
แล้วจึงเข้าไปในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราใส่เข้าไป เกิดการสั่นสะเทือน 
ของโมเลกลุก่อเป็นความร้อนขึ้นอย่างรวดเรว็

รังสีจากไมโครเวฟก่อให้เกิด
มะเร็งได้หรือไม่?

ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยออกมายืนยันแน่ชัดว่า การได้รับรังสีจาก 
เตาไมโครเวฟสะสมเป็นเวลานานจะเป็นต้นเหตขุองโรคมะเรง็ ซึ่งส�านกังาน
อาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่า รังสีที่รั่วไหลออกมาจาก 
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้นั้นมีน้อยกว่ารังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  
อาท ิโทรศพัท์มอืถอื ไว-ไฟเราเตอร์ หรอืแม้แต่คอมพวิเตอร์ที่เราใช้งานกนั
อย่างใกล้ชดิ เป็นต้น

เราสามารถน�าภาชนะพลาสติก
เข้าเตาไมโครเวฟได้หรือไม่?

ค�าตอบคอื ได้ หากภาชนะพลาสตกิที่ใช้มสีญัลกัษณ์บ่งบอกว่าใช้กบั
เตาไมโครเวฟได้ เพราะถึงแม้คลื่นรังสีที่ปล่อยออกมาจะไม่เป็นอันตราย 
กบัร่างกายกจ็รงิ แต่ถ้าเราใส่ภาชนะที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ทนความร้อน 
จากรังสีดังกล่าว ก็อาจเกิดการละลายและปนเปื้อนลงไปในอาหารได้  
ยกตวัอย่างเช่น พลาสตกิ PET หรอื PETE จากขวดน�้าอดัลมสามารถปล่อย 
สารก่อมะเรง็ หรอื Carcinogen และพลาสตกิชนดิที่เราเรยีกกนัตดิปากว่า 
PVC ก็สามารถก่อมะเร็งได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็มีงานวิจัยจากหลายสถาบัน 
ออกมาประกาศว่า แม้แต่ภาชนะที่มีสัญลักษณ์ว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได ้
กย็งัมโีอกาสที่จะเกดิอนัตรายได้ แม้จะน้อยกว่าพลาสตกิทั่วไป 

รู ้อย่างนี้แล้ว เราคงเข้าใจการท�างานของเตาไมโครเวฟมากขึ้น 
และที่ส�าคญัคงรู้ว่าตวัเองจะมวีธิกีารอย่างไรเมื่อต้องใช้เครื่องไฟฟ้าชนดินี้  
เพราะถึงแม้จะยังไม่มีงานวิจัยออกมายืนยันว่าคลื่นไมโครเวฟก่อให้เกิด
อนัตราย แต่การระมดัระวงัเอาไว้ก่อนกไ็ม่เสยีหาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านคูม่อื 
การใช้งานให้ละเอียด ใช้ภาชนะที่เหมาะสม หรือตรวจเช็กสภาพของ
อุปกรณ์ว่ามีการช�ารุดตรงไหนหรือเปล่า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยง 
และเพิ่มความปลอดภยัให้กบัตวัเราเองและคนรอบๆ ข้าง

OK ADV. energy wise 1 Proof.indd   1 1/26/2561 BE   1:51 PM



เราต่างรู ้กันดีว่ามนุษย์มีความฝันเป็นแรงผลักดันให้เรา
ทะยานไปข้างหน้าเท่าท่ีจะสามารถท�าได้ กระนัน้ก็ตามไม่ใช่
ทกุฝันท่ีเรามจีะส�าเรจ็ลลุ่วงแปลงโฉมออกมาเป็นรปูธรรมได้ 
ท่ามกลางอุปสรรคและการล้มลุกคลุกคลานท่ีถ่ังโถมเข้ามา
เป็นระลอก ประเด็นส�าคัญก็คือ คุณหล่อเลี้ยงความฝันของ
ตัวเองให้คงอยู่อย่างไร
 ในชีวิตเราอาจเคยเห็นเพ่ือนฝูง หรือคนใกล้ตัว ที่มี
ศกัยภาพในเรือ่งการเรยีน ดนตร ีหรอืกีฬาแต่เน่ินๆ หลายคน
เหล่านัน้ก้าวไปสูเ่ส้นทางแห่งฝันได้เตม็ศักยภาพในทีส่ดุ ทว่า
แชมป์ระดับเยาวชนหลายคนไม่สามารถปีนสู่บัลลังก์สูงสุด
ในระดับอาชีพได้ ค�าถามส�าคัญคือ เมื่อเกิดจุดหักเหข้ึน 
ในชีวิต คนที่แพ้พ่ายในศึกใหญ่จะประคับประคองเศษเสี้ยว
ของฝันที่เหลือไปสู่ทิศทางไหนดี
 เพราะบางทีชวีติก็เล่นตลกด้วยการส่งบททดสอบยากๆ 
มาขวางล�าเสยีอย่างน้ัน คณุอาจต้องไปเส้นทางอ้อม หรอืเลอืก
ทีจ่ะท้ิงฝันเดมิแล้วไปคว้าเอาแง่มมุใหม่มาเป็นเครือ่งชกู�าลงั
หล่อเลี้ยงชีวิตที่เหลือต่อไป
 ท้ังความส�าเรจ็ ความล้มเหลวในอาชพีการงาน และชวิีต
ส่วนตวัของกัลยาณมติรและคนทีเ่ราได้ประสบพบเจอตลอด
เส้นทางเดิน เป็นกระจกสะท้อนภาพรวมของฝันที่เรามีหรือ
เคยมีได้ไม่มากก็น้อย แน่นอนว่าระดับความพึงพอใจของ

ปัจเจกบคุคลย่อมแตกต่างกันออกไป ฝันของเราจงึเลก็ใหญ่
ไม่เท่ากันตามแรงกระตุ้นที่แต่ละคนมี เรื่องส�าคัญคือ สิ่งที่
เราวาดฝันตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงหรือไม่
 เปรยีบความฝันเหมอืนการตัง้เป้าคว้าชยัในการแข่งขนั
กีฬาสกัอย่าง การเตรยีมพร้อมเป็นสิง่จ�าเป็น คณุเดนิลงสูส่นาม
ด้วยแผนการเล่นหลักที่อยู่ในหัว และถ้าระหว่างการแข่งขัน 
หมากท่ีคุณเดินไม่สัมฤทธ์ิผลอย่างที่คาดคิด คุณจะดันทุรัง 
ใช้แผนเดิม หรอืปรบักลยุทธ์ใหม่ด้วยแผนส�ารองก็สดุแล้วแต่
การตัดสินใจของตัวเอง แต่การวางแผนบี แผนซีไว้ล่วงหน้า 
เผือ่ในกรณีท่ีแผนเอเดนิเครือ่งตดิๆ ขดัๆ เป็นทางเลอืกส�าหรบั
คนท่ีคิดอย่างรอบคอบ เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ
 เพราะจุดจบของบางอย่างย่อมหมายถึงจุดเริ่มต้นของ
สิ่งใหม่ เมื่อแผนการชีวิตต้องสะดุดหรือปิดฉากลง ณ จุดใด
จุดหนึ่งของเส้นทาง อาจเป็นนิมิตหมายอันดีให้เราปัดฝุ่น 
เป้าหมายส�ารอง โดยใช้ความล้มเหลวท่ีผ่านมาเป็นเชื้อไฟ 
ให้ความฝันในใจรอบใหม่ยังลุกโชน
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ยศยอด คลังสมบัติ
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เราต่างรู ้กันดีว่ามนุษย์มีความฝันเป็นแรงผลักดันให้เรา
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KUSATSU-SHIRANE BACK TO LIFE 
ภเูขาไฟคซุตัส-ึชริาเนะ ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของจังหวดักนุมะ ทางตอนเหนอืของกรงุโตเกยีว เกดิปะทพุ่นควนัหนาทบึและสรา้งแรงสัน่สะเทอืนในเชา้วนัที ่23 มกราคมทีผ่า่นมา 
ท�าให้เกดิหมิะถลม่ทีส่กีรสีอร์ตในเมอืงคชิตัส ึสรา้งความแตกตืน่ให้ประชาชนทีก่�าลงัพักผอ่น และบางส่วนก�าลังโดยสารกระเชา้ไฟฟา้เพ่ือขึน้ไปเลน่สกีบนภเูขา อกีทัง้ยงัมีรายงานวา่ 
มีเศษหินกระเด็นมาจากภูเขาไฟ พุ่งมาด้วยความเร็ว ประชาชนต้องหลบหนีกันจ้าละหวั่น มีผู้บาดเจ็บแล้วขณะนี้อย่างน้อย 15 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ทางการประกาศเพ่ิม
การเตือนภยัสู่ระดบั 3 จากทัง้หมด 5 ระดับ หา้มประชาชนเขา้ใกลภ้เูขาลูกนี ้ภเูขาคซุตัส-ึชริาเนะ เปน็หนึง่ในภเูขาไฟทีม่ชีือ่เสียงของญีปุ่น่ โดยสูงถงึ 2,160 เมตร และเป็นภเูขาไฟ 
ที่ยังไม่ดับ อีกทั้งยังมีกรวดหินทับซ้อนเป็นจ�านวนมาก 
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BOMB CYCLONE 
จุดชมน�้าตกไนแอการา ในเขตมลรัฐออนแทริโอ 
ประเทศแคนาดา จมอยู่ใต้ชั้นหิมะหนา สีขาวของหิมะ
สะทอ้นแสงไฟยามค�า่คนื แมจ้ะสวยแปลกตา แตค่วาม
หนาวเยน็นีค้อืผลพวงของพายุฤดหูนาวระเบดิไซโคลน
ที่ถล่มหลายพ้ืนที่ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะมลรัฐใน
ภมูภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เชน่ นวิยอร์ก, นวิองิแลนด์, 
เมน, นิวแฮมป์เชียร์, แมสซาชูเซตส์ ฯลฯ ตั้งแต่ช่วง
ครสิตม์าสทีผ่า่นมา ท้ังกระแสลมทีร่นุแรงถึง 113 กิโลเมตร
ตอ่ชัว่โมง หิมะสะสมเพ่ิมถึง 50 เซนติเมตร อุณหภูมิ
ลดต�า่กว่าจุดเยือกแข็งในหลายพ้ืนที่ เฉลี่ยอยู่ที่ -30 
องศาเซลเซยีส ท�าใหม้ผีูเ้สียชวีติแลว้อย่างนอ้ย 17 ราย 
มรีายงานวา่รฐัทางใตมี้หมิะตกเปน็ครัง้แรกในรอบหลาย
สิบปีด้วย 
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FAST & FURIOUS & CRASHING
เกดิอบุติัเหตรุถยนตนิ์สสนัซีดานท่ีวิง่มาดว้ยความเรว็ เสยีหลกัเหนิลอยกลางอากาศสงูถงึ 18 เมตร ก่อนจะพุ่งชนช้ันสองของคลนิกิท�าฟนัแหง่หนึง่ในเมอืงซานตาอานา รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยตวัรถสว่นหนา้ทะลฝุงัเขา้ไปในอาคาร ขณะทีส่ว่นทา้ยยืน่ลอยออกมาดา้นนอกอยา่งนา่หวาดเสียว ภายในมผีูโ้ดยสารเพียงสองคน และไดร้บับาดเจบ็เพียง 
เล็กน้อย คนขับรถยอมรับในเวลาต่อมาว่าตนใช้สารเสพติดก่อนจะขับรถออกมาและเกิดอุบัติเหตุขึ้น
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EPIPHANY DAY IN GREECE 
ชาวกรีซผูนั้บถือศาสนาคริสตน์กิายออรโ์ธดอกซก์ระโดด
ลงไปในน�า้เพ่ือคน้หาไมก้างเขน ซึง่พระผูท้�าพิธไีดโ้ยน 
ลงไปในน�า้ บริเวณชายฝั่ งชานเมืองเอเธนส์ ในพิธเีก่าแก่ 
ของชาวคริสต์ Epiphany Day ซึง่เชือ่วา่ใครสามารถ
คว้าไมก้างเขนได้จะมโีชคและสขุภาพดตีลอดป ี และเป็น 
การเฉลิมฉลองหลังจากพระคริสต์ประสูติมาได้ 12 วัน 
ส่วนใหญ่จะตรงกับวันที่ 5 หรือ 6 มกราคมของทุกปี  
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THE BROKEN BRIDGE
เกิดเหตุส่วนหนึ่งของสะพานแขวนท่ีอยู่ระหว่างการ
กอ่สรา้งในเมอืงชรีาจารา ใกลก้รงุโบโกตา เมอืงหลวง
ประเทศโคลอมเบยี พังถลม่ลงมา ยงัผลใหม้ผีูเ้สียชวีติ 
แล้วอยา่งนอ้ย 10 ราย และไดร้บับาดเจบ็อกีหลายราย 
โดยทั้งหมดเป็นคนงานที่มาก่อสร้างสะพานดังกล่าว 
สะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของถนนหลวงที่เชื่อมต่อ 
กรงุโบโกตา กับเมอืงวิลลาวเิซนซโิอ โดยมรีะยะทางยาว 
446 เมตร และยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ   
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H&M CRISIS
องคก์รพิทกัษ์สตัวแ์ละเหลา่ผู้สนบัสนนุรวมตวั 
หน้า H&M สาขาใหญ่ ณ มหานครนวิยอรก์ 
ประท้วงการจ�าหน่ายสินค้าหนังสัตว์ โดย
แปลงโฉมนางแบบให้ดเูหมอืนว่าผวิของเธอ
โดนถลกออก เลอืดไหลนา่กลวั แบบเดียวกับ
สตัว์ท่ีต้องเจ็บปวด เม่ือมนษุยน์�าหนงัของมนั
มาท�าเสื้อผ้าและของใช้แฟชั่นต่างๆ
 ก่อนหนา้นีแ้บรนด์แฟชัน่สญัชาตสิวเีดน
เผชญิวิกฤตใหญ ่เมือ่ภาพโฆษณาเส้ือวอรม์ 
สเีขยีวส�าหรับเด็กใชเ้ด็กชายผิวสเีปน็นายแบบ 
พร้อมกับค�าบรรยายด้านหน้าว่า ‘Coolest 
Monkey in the Jungle’ ซึง่ผู้ตอ่ต้านเห็นวา่ 
เปน็การเหยยีดสผีวิ เพราะในประวตัศิาสตร์ 
ทีผ่า่นมามกีารใชค้�าวา่ Monkey หรอืลงิ เรยีก 
แทนคนผิวสีในเชิงดูหม่ิน แม้ว่าผู้ปกครอง 
ของเด็กชายในโฆษณาจะออกมาแก้ต่าง 
ว่าครอบครัวของตนไม่รู้ สึกอะไรเลยกับ 
ค�าดงักลา่ว แตก่ระแสในดา้นลบยงัผลใหเ้กดิ 
การประท้วงจนถึงขนาดทีม่กีารท�าลายร้าน 
หลายสาขาในแอฟริกา จนแบรนด์นี้ต้อง 
ประกาศปดิท�าการชั่วคราว
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THE SYRIAN CONFLICT  
กลุม่อาสาสมคัรจาก White Helmets องคก์รทีป่ฏบิตัิ
ภารกจิใหค้วามชว่ยเหลอืด้านสทิธมินุษยชนภายในพ้ืนท่ี
ฝา่ยกบฏซีเรยี ก�าลังขดุเศษซากปรกัหกัพังเพ่ือดงึรา่ง
ชายชาวซเีรียขึน้ หลงัการโจมตทีางอากาศโดยรัฐบาล
ซเีรยีในพ้ืนทีท่างตะวนัออกของเกาตา ซึง่อยูไ่มห่า่งจาก
เมืองหลวงกรุงดามัสกัส ที่ครอบครองโดยฝา่ยกบฏ
และกลุม่ตอ่ตา้นรฐับาล โดยมกีองก�าลงัของฝา่ยรฐับาล
ล้อมอยู่นานกว่า 4 ปีแล้ว
 นับแต่วันที่ 29 ธันวาคมปีที่ผ่านมา รัฐบาลซีเรีย
ซึง่ได้รับการสนบัสนุนจากรสัเซีย ไดย้กระดบัการโจมตี
ครัง้ใหญ ่ยงัผลให้มผีูเ้สยีชวีติเกอืบ 200 ราย พลเมือง
ผู้บริสุทธิ์มากกว่า 800 คน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นเด็ก
อยา่งนอ้ยถงึ 1 ใน 4 ไดร้บับาดเจบ็ องคก์ารยนูเิซฟระบุ
วา่มเีดก็มากกวา่ 30 คน เสยีชวีติในชว่งสองสัปดาหแ์รก
ของปี 2018 
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THE SYRIAN CONFLICT  
กลุม่อาสาสมคัรจาก White Helmets องคก์รทีป่ฏบิตัิ
ภารกจิใหค้วามชว่ยเหลอืด้านสทิธมินุษยชนภายในพ้ืนท่ี
ฝา่ยกบฏซเีรยี ก�าลงัขดุเศษซากปรักหกัพังเพ่ือดึงร่าง
ชายชาวซเีรียขึน้ หลงัการโจมตทีางอากาศโดยรัฐบาล
ซเีรยีในพ้ืนทีท่างตะวันออกของเกาตา ซึง่อยูไ่มห่า่งจาก
เมืองหลวงกรุงดามัสกัส ที่ครอบครองโดยฝา่ยกบฏ
และกลุม่ต่อต้านรฐับาล โดยมกีองก�าลงัของฝา่ยรฐับาล
ล้อมอยู่นานกว่า 4 ปีแล้ว
 นับแต่วันที่ 29 ธันวาคมปีที่ผ่านมา รัฐบาลซีเรีย
ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนจากรัสเซยี ได้ยกระดับการโจมตี
ครัง้ใหญ ่ยงัผลให้มผีูเ้สยีชวีติเกอืบ 200 ราย พลเมอืง
ผู้บริสุทธิ์มากกว่า 800 คน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นเด็ก
อย่างนอ้ยถึง 1 ใน 4 ไดร้บับาดเจบ็ องคก์ารยนูเิซฟระบุ
วา่มเีด็กมากกวา่ 30 คน เสยีชวีติในชว่งสองสปัดาหแ์รก
ของปี 2018 
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A LANDING NOT SO SOFT
เครือ่งบนิโบองิ 737-800 เทีย่วบินท่ี พีซ ี8622 
ของสายการบนิเพกาซสั แอร์ไลนส์ ประเทศตุรกี  
ไถลออกนอกรนัเวย์ไปคาอยูบ่รเิวณหนา้ผาดนิ
ที่ลาดชนั โดยสว่นหวัของเคร่ืองอยู่หา่งจาก
ผิวทะเลด�าไปเพียงไม่ก่ีเมตร เหตุการณ์อัน
น่าตระหนกน้ีเกิดขึ้นเมื่อวันท่ี 13 มกราคม 
ทีผ่า่นมา ขณะเครือ่งบนิก�าลงัลงจอดทีส่นามบนิ
แทร็บซอน ประเทศตุรกี โชคดีที่ผู้โดยสาร
ทั้งหมด 162 คน นักบิน 2 คน และลูกเรืออีก 
4 คน ปลอดภัยและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

World.indd   21 1/25/2561 BE   6:43 PM



22 THESTANDARD.CO

World.indd   22 1/25/2561 BE   6:43 PM



22 THESTANDARD.CO

World.indd   22 1/25/2561 BE   6:43 PM

ANGRY VOLCANOES 
หลังจากปะทุครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2013 
จนเปน็เหตุใหม้ผีูเ้สยีชวิีตจ�านวน 5 คน ขณะนีภ้เูขาไฟ
มายอนที่สูงถึง 2,463 เมตร ตั้งอยู่ในจังหวัดอัลเบย์ 
ประเทศฟลิิปปินส์ ได้ตื่นขึ้นอีกครั้ง และเริ่มพ่นลาวา
ออกมาอย่างหนักจนเกือบจะเกินเขตที่ก�าหนดให้เป็น
พ้ืนทีอ่นัตราย คอืพ้ืนทีใ่นรศัม ี6 กโิลเมตร จากศูนยก์ลาง
ภูเขาไฟ อีกทั้งยังปล่อยควนัหนาทบึ และเถ้าถ่านลอย
ปกคลมุในอากาศ ทางการฟลิปิปินสป์ระกาศสถานการณ์
ภัยพิบัติครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ประกาศเตือนภัย
ระดับ 3 จากทั้งหมด 5 ระดับ รวมถึงมีค�าสั่งระงับ
เที่ยวบินที่จะบินผ่านโดยรอบชั่วคราว  และเร่งอพยพ
ประชาชนออกนอกพ้ืนทีเ่สีย่งอยา่งรวดเรว็ โดยบางส่วน
ละทิ้งบ้านเรือนตั้งแต่เริ่มเห็นกลุ่มควันลอยเหนือ 
ปากปลอ่งภเูขาไฟมายอน จนถึงขณะนีม้รีายงานจาก
สื่อท้องถิ่นว่า ประชาชนกว่า 30,000 คน ได้อพยพ
ออกนอกพ้ืนทีเ่ส่ียงแลว้ ทัง้นีภ้เูขาไฟมายอนเคยระเบดิ
รุนแรงที่สุดในปี 1814 โดยคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า  
1,200 คน 
 ในขณะที่ภูเขาไฟซินาบุง ที่คาโร สุมาตราเหนือ 
ประเทศอินโดนีเซีย ที่หลับใหลอย่างสงบมานานถึง 
400 ป ีกก็ลบัมามชีวีติอกีครัง้ในป ี2010 และนบัตัง้แต่
ปี 2015 เป็นต้นมา ก็ปะทุอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
เปน็เหตใุหป้ระชาชนยา้ยถิน่ฐานหนไีปมากกวา่ 3,000 
ครอบครัวแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีชาวบ้านบางส่วน 
ทีย่งัคงอยูใ่นพ้ืนที ่และเลีย้งชพีโดยการท�าการเกษตร 
ตามปกติ   
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WOMEN,S MARCH & TRUMP,S WOE
เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ครบรอบวาระหนึ่งปี 
ที่ผู้สนับสนุนสิทธิสตรีในประเทศสหรัฐอเมริกาท้ัง
หญิงและชายพากันเดินขบวน Women’s March 
ประทว้ง โดนลัด ์ ทรัมป ์ หลงันกัธุรกจิอภมิหาเศรษฐี
สาบานตนเขา้รบัต�าแหนง่ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา 
คนที่ 45
 โอกาสในการแสดงพลังตอ่ต้านผูน้�าครัง้ใหมเ่ปน็
ข่าวพาดหัวไปทั่วโลก เมื่อคนดังหลากสาขารวมทั้ง
วงการบันเทิงตบเท้าเข้าร่วมเดินขบวนครั้งล่าสุด
อยา่งคบัคัง่ อาท ิสการเ์ลต็ต ์โจแฮนสัน, โอลเิวยี มนัน,์ 
นาตาล ีพอร์ตแมน และอวีา ลองโกเรีย มีการประเมนิวา่ 
มผีูม้าชมุนมุทีน่ครลอสแอนเจลสิประมาณ 500,000 คน 
การเดินขบวนยงัเกิดขึน้ตามเมืองส�าคญัตา่งๆ ทัว่ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 การเดินขบวน Women’s March ที่จัดขึ้นเป็น 
ปทีี ่2 ยงัมคีวามพิเศษตรงท่ีไดแ้รงสนบัสนนุจากกลุม่
แคมเปญ #MeToo และ #TimesUp ร่วมแสดงพลัง
ต่อต้านการคุกคามทางเพศ และเรียกร้องความ 
เสมอภาคระหว่างเพศหญิงและเพศชายด้วย 
 วิกฤตทางการเมืองที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้อง
เผชิญ ไม่ใช่เฉพาะเรื่อง Women’s March เท่านั้น 
กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาทรัมป์ถูกโจมตีจาก 
ผูต่้อต้านทุกด้าน เมือ่มขีา่วว่าผูน้�าฝปีากกล้าใชถ้อ้ยค�า
รุนแรงวิจารณ์คนเข้าเมืองต่อหน้าสมาชิกรัฐสภา
ระหว่างการประชุมที่ห้องท�างานรูปไข่ท่ีท�าเนียบขาว 
โดยเรียกเฮติ เอลซัลวาดอร์ และประเทศในแถบ
แอฟริกาว่าเป็น ‘ประเทศเส็งเคร็ง’ กลายเป็นข่าว 
พาดหัวสื่อยักษ์ รวมถึงหนังสือพิมพ์ วอชิงตันโพสต์ 
 อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงใดๆ 
ยนืยนัวา่มกีารใชค้�าพูดดงักลา่วจรงิ ทรมัปแ์ละทมีงาน
ออกมาปฏิเสธเสียงแข็ง โดยผู้น�าสหรัฐอเมริกา 
ยังยืนยันว่าตนไม่ใช่พวกเหยียดเชื้อชาติอย่างท่ี 
ถูกกล่าวหา แต่ดูเหมือนว่ารอยร้าวบนเส้นทาง 
การเมืองของนายใหญ่จากเรียลิตี้ The Apprentice 
จะขยายตวัขึน้เรือ่ยๆ จนยากจะเดาวา่จะถงึจดุจบเมือ่ไร

FROM #METOO TO #TIMESUP
กระแสการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศและ 
การต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศในฮอลลีวูดยังคง
ด�าเนนิต่อไป และจากคร้ังทีค่นในวงการบนัเทงิออกมา
เปิดเผยเรื่องราวของตนจนเกิดแฮชแท็ก #MeToo 
พัฒนากลายเป็นภาคต่อที่ชื่อ #TimesUp
 ก่อนหน้าวันงานลูกโลกทองค�า นักแสดงหญิง
สว่นมากประกาศรว่มขบวนแตง่ด�าไปรว่มงาน และเกดิ
การรณรงค์ #TimesUp ที่ตั้งใจให้เป็นหมุดหมาย 
ยุติการล่วงละเมิดทางเพศเสียที โดยมีคนดังร่วม
ลงชื่อมากมาย เมื่อถึงวันส�าคัญกระแสดังกล่าวยัง 
ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงตลอดงาน
 เจมส์ แฟรนโก คว้ารางวัลลูกโลกทองค�า สาขา
น�าชาย จากภาพยนตร์เพลงหรือตลกเร่ือง The 
Disaster Artist และติดเข็มกลัด #TimesUp  
ไปรว่มงาน แตใ่ห้หลงัไมก่ี่วนัมกีารกลา่วหาวา่ นกัแสดง
หนุม่มีคดลีว่งละเมดิทางเพศหลายกรณด้ีวยกัน ท�าให้
เจา้ตวัตอ้งยกเลกิการไปออกรายการใหสั้มภาษณ์ตาม
ก�าหนดเดมิ เมือ่สการเ์ลต็ต ์โจแฮนสัน ขึน้เวทใีนโอกาส
ครบรอบหนึ่งปีของการเดินขบวน Women’s March 
เธอเหนบ็แนม “คนทีแ่สรง้ท�าเปน็สนบัสนุน Time’s Up 
ทัง้ทีก่อ่เรือ่งฉาวทางเพศ” แมนั้กแสดงสาวจะไมไ่ดพู้ด
ชื่อออกมา แต่สื่อน�าไปพาดหัวชัดเจนว่าเธอหมายถึง 
เจมส์ แฟรนโก แน่นอน
 จาก #MeToo จนถึง #TimesUp การรณรงค์
ยุติการล่วงละเมิดทางเพศจะพัฒนาไปในรูปแบบไหน 
โปรดติดตามตอนต่อไป
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WINTER OLYMPICS REUNITES 
THE NORTH & THE SOUTH
ภาพมมุสงูเผยใหเ้หน็สถานท่ีส�าหรบัจดัพิธีเปดิและปดิ 
กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 23 ประจ�าปี 2018 ณ 
เมืองพยองชาง ประเทศเกาหลีใต้ ที่จะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 9-25 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ทั่วโลกจับตาดูความ
ร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่างเกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต้ หลังจากสองชาติบรรลุข้อตกลงร่วมกัน 
ได้ข้อสรุปว่า เกาหลีเหนือจะส่งนักกีฬาร่วมโอลิมปิก
ฤดูหนาว 22 คน และในพิธีเปิดการแข่งขัน ตัวแทน
ของสองชาติจะเดินพาเหรดลงสู่สนาม ภายใต้ธง 
รวมชาติเกาหลี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ระหว่างสองชาต ิ
ทีป่รารถนายตุกิารแบ่งแยกทีย่าวนานเกอืบ 7 ทศวรรษ 
อกีทัง้ยงัตกลงจะจดัตัง้ทมีฮอ็กกีน้�า้แขง็หญงิเฉพาะกจิ 
เพ่ือลงแข่งขันในทมีเดยีวกนัอกีดว้ย และหากไม่มีอะไร
เปลีย่นแปลงจะมกีารเปดิถนนท่ีเช่ือมพรมแดนสองชาติ
เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี เพ่ือให้ตัวแทนจาก
เกาหลีเหนือนับร้อยชีวิตเดินทางสู่เกาหลีใต้
 นอกจากนีม้รีายงานวา่ คมิจองอนึ ผูน้�าเกาหลเีหนอื 
ไฟเขียวให้ Moranbong วงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของ
เกาหลเีหนอื ซึง่มคีวามสามารถแสดงดนตรไีด้หลายแนว 
ทั้งป๊อป ร็อก และฟวิชัน เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วม
การแสดงท่ีมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้  
สมาชิกในวงทุกคนได้รับการคัดเลือกโดยคิมจองอึน
โดยตรง ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่นั้นรับราชการเป็นทหาร
ระดับสูงของกองทัพโสมแดง
 ความเคลื่อนไหวนี้ นับเป็นก้าวส�าคัญท่ามกลาง
สถานการณ์ความเย็นชาระหว่างสองเกาหลีซ่ึงเริ่ม 
ดีขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่ 
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I BELIEVE I CAN FLY
ฟรอนโก คายม ิ นกับดิชาวอาร์เจนตนิา เสยีหลกัจน 
ตวัลอย ระหว่างการแขง่ขนัปารีส-ดาการ ์2018 ระยะท่ี 
7 เส้นทางระหว่างเมืองลาปาซ และอูยูนี ในประเทศ 
โบลีเวีย เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา
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29 

LET,S CLIMB
แม้จะเป็นอัมพาตตั้งแต่สะโพกลงไป สืบเนื่องจาก
อุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ 7 ปีก่อน แต่ก็ไม่ท�าให ้
นักปีนผามืออาชีพอย่าง หลีจื้อเหว่ย หมดก�าลังใจ 
หนุ่มวัย 35 ปี ยังคงปีนผาต่อไป แม้จะต้องใช้รถเข็น
เพ่ือคนพิการแทนขา และสามารถพิชิตภูเขาสิงโต 
(Lion Rock) สงูถงึ 495 เมตร ซึง่เปรยีบดัง่สัญลักษณ์
ทางจิตวิญญาณแห่งความเพียร และความมั่นคง 
เป็นหนึ่งเดียวของฮ่องกง
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IN MEMORY OF DOLORES 
O,RIORDAN
ข่าวเศร้ารับปีใหม่ เมื่อวงการดนตรีต้อง 
สูญเสียศิลปินหญิงชาวไอร์แลนด์ โดโลเรส 
โอ’ริออร์แดน นักร้องน�าและมือแต่งเพลง
ประจ�าวงดนตรีในต�านาน The Cranberries 
ไปในวัยเพียง 46 ปี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
ที่ผ่านมา โดยยังไม่มีรายงานสรุปสาเหตุ 
การเสียชีวิตที่แน่ชัด แฟนเพลงรู้เพียงว่า 
เธอเสยีชวีติอย่างกะทนัหนัในโรงแรมแห่งหนึง่ 
ยา่นปาร์กเลน กรงุลอนดอน ระหวา่งการบันทึก
เสียงเพียงระยะเวลาสั้นๆ
 The Cranberries เป็นวงดนตรีร็อก
สญัชาตไิอรชิ ขวญัใจวยัรุน่ยคุ 90s ทีอ่อก 
ผลงานมาแล้วทั้งหมด 5 อัลบั้ม ท�ายอดขาย
มากกวา่ 40 ลา้นแผน่ทัว่โลก  มผีลงานเปน็ทีรู่จั้ก
มากมาย เช่น Dream, Linger, Ode to my 
Family และเพลงอมตะตลอดกาล Zombie 
ที่ท�าให้เสียงของโดโลเรสจะเป็นที่จดจ�าเสมอ 
แม้เธอจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
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AIA FA คอือะไร
หากพูดถึงตวัแทนประกัน หลายคนอาจจะเลือ่นผ่าน
และไม่สนใจ แต่หากลองปรบัมมุมองใหม่ AIA FA 
หรือ AIA FINANCIAL ADVISOR เป็นมากกว่า 
ความหมายแค่ตัวแทนประกัน แต่เป็นงานท่ีใช้ทกัษะ
การบรหิารจดัการ การวางแผน การลงทนุ และการ
บริการให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆ  
ด้านของชีวิต เป็นเสมือนที่ปรึกษาท่ีดี ท่ีให้ค�าตอบ
และค�าแนะน�าท้ังในด้านสขุภาพและการเงนิ

ความมัน่คงในอกีมติิ
ไม่ว่าคุณจะท�างานหรอือยู่ในสายงานใดก็ตาม เราก็
มกัจะมองหาความมัน่คง และความก้าวหน้า ในปีนี้
ทางเอไอเอได้มกีารปรบัหลกัสตูรใหม่ส�าหรบัตวัแทน 
เป็น ‘AIA FA 2.0’ โดยโปรแกรมใหม่น้ีจะมีความ 
เข้มข้นขึ้น ทั้งในด้านระยะเวลาการอบรมและการ 
เตรยีมความพร้อมก่อนออกตลาดจรงิ เพ่ือให้พร้อม
ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าท่ีเปลีย่นแปลง
ไป และเพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกท่ีเยอะข้ึน และ
นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการวางแผนด้านรายได้ท่ี
ตัวแทน AIA FA จะได้รบัแผนรองรบัรายได้ทีม่ัน่คง
ข้ึน เพ่ือท�าให้ตัวแทนสามารถมองเห็นถึงความส�าเรจ็
ในอนาคตได้อย่างชัดเจน มีการวาง ROAD MAP  
เพื่อให้เดินไปสู่ความส�าเร็จสูงสุดของอาชีพตัวแทน
ประกันชวิีต พร้อมกันนียั้งมรีะบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
ในการสนับสนุนการขายของตัวแทน และการให้
บริการลูกค้า ซึ่งเป็นเหมือนอาวุธท่ีช่วยติดปีกให้
ตัวแทน AIA FA มีอนาคตที่มั่นคง มีอิสระในการ
ท�างาน และได้เป็นนายตัวเองอย่างท่ีฝันไว้

คน้พบอาชพีทีใ่ช่
การค้นพบทางเลอืกส�าหรบัการท�างานทีใ่ช่ คุณอาจ
เป็นผู้เลือกเองได้ เจ้านายที่เคารพเวลาของคุณ  
เจ้านายท่ีรับผิดชอบ เจ้านายท่ีรับฟังคุณ เจ้านาย 
ที่เห็นคุณค่าในตัวคุณ ‘เจ้านาย’ ที่คุณมองหาอาจ 
อยู่ในตัวคุณ เชื่อในศักยภาพของคุณและก้าวไป 
ให้ไกลกว่า 

• AIA FINANCIAL ADVISOR หรือ AIA FA 
อาชีพที่คุณสามารถก�าหนดรายได้ เวลา  
ความก้าวหน้าได้ด้วยตัวคุณเอง ยิ่งขยันมาก 
ยิ่งได้มาก และไม่ต้องกังวลว่าสมัครเข้ามาแล้ว
จะท�างานไม่ได้ คุณจะได้รับการฝึกอบรมและ
เพ่ิมศักยภาพใหค้ณุสู่ระดบัมอือาชพี และในชว่ง
ฝึกอบรม คณุจะไดแ้ผนรบัรองรายไดซ้ึง่เปรยีบ
เสมือนรายได้การนัต ีและยังมโีอกาสไดร้บัโบนสั
พิเศษอีกด้วย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท
ก�าหนด สนใจติดต่อ WWW.AIA.CO.TH/FA 
หรือโทร 1581 กด 8
• ในปจัจบุนั เอไอเอ ประเทศไทย มลีกูค้ามากกว่า 
5.5 ล้านคน โดยถือครองกรมธรรม์เอไอเอ  
เปน็จ�านวนกว่า 8 ลา้นฉบบั

บอกลาเจ้านายที่ไม่เพอร์เฟกต์ มาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการ
เป็นเจ้านายตัวเอง ในโปรแกรม AIA Financial Advisor

“การค้นพบ
ทางเลือก
ส�าหรบั

การท�างานทีใ่ช่  
คณุอาจเปน็

ผูเ้ลอืกเองได้”
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ความมัน่คงในอกีมติิ
ไม่ว่าคณุจะท�างานหรอือยู่ในสายงานใดก็ตาม เราก็
มกัจะมองหาความมัน่คง และความก้าวหน้า ในปีนี้
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ตวัแทน AIA FA จะได้รบัแผนรองรบัรายได้ทีม่ัน่คง
ขึน้ เพ่ือท�าให้ตวัแทนสามารถมองเห็นถึงความส�าเรจ็
ในอนาคตได้อย่างชัดเจน มีการวาง ROAD MAP  
เพื่อให้เดินไปสู่ความส�าเร็จสูงสุดของอาชีพตัวแทน
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ในการสนับสนุนการขายของตัวแทน และการให้
บริการลูกค้า ซึ่งเป็นเหมือนอาวุธท่ีช่วยติดปีกให้
ตัวแทน AIA FA มีอนาคตท่ีมั่นคง มีอิสระในการ
ท�างาน และได้เป็นนายตวัเองอย่างท่ีฝันไว้

คน้พบอาชพีทีใ่ช่
การค้นพบทางเลอืกส�าหรบัการท�างานทีใ่ช่ คณุอาจ
เป็นผู้เลือกเองได้ เจ้านายที่เคารพเวลาของคุณ  
เจ้านายท่ีรับผิดชอบ เจ้านายท่ีรับฟังคุณ เจ้านาย 
ที่เห็นคุณค่าในตัวคุณ ‘เจ้านาย’ ที่คุณมองหาอาจ 
อยู่ในตัวคุณ เชื่อในศักยภาพของคุณและก้าวไป 
ให้ไกลกว่า 

• AIA FINANCIAL ADVISOR หรือ AIA FA 
อาชีพที่คุณสามารถก�าหนดรายได้ เวลา  
ความก้าวหน้าได้ด้วยตัวคุณเอง ยิ่งขยันมาก 
ยิ่งได้มาก และไม่ต้องกังวลว่าสมัครเข้ามาแล้ว
จะท�างานไม่ได้ คุณจะได้รับการฝึกอบรมและ
เพ่ิมศักยภาพใหค้ณุสู่ระดบัมอือาชพี และในชว่ง
ฝกึอบรม คุณจะไดแ้ผนรับรองรายไดซ้ึง่เปรยีบ
เสมอืนรายได้การนัต ีและยังมโีอกาสไดรั้บโบนัส
พิเศษอีกด้วย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท
ก�าหนด สนใจติดต่อ WWW.AIA.CO.TH/FA 
หรือโทร 1581 กด 8
• ในปจัจบุนั เอไอเอ ประเทศไทย มลีกูคา้มากกว่า 
5.5 ล้านคน โดยถือครองกรมธรรม์เอไอเอ  
เปน็จ�านวนกว่า 8 ลา้นฉบบั

บอกลาเจ้านายที่ไม่เพอร์เฟกต์ มาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการ
เป็นเจ้านายตัวเอง ในโปรแกรม AIA Financial Advisor

“การค้นพบ
ทางเลือก
ส�าหรบั

การท�างานทีใ่ช่  
คณุอาจเปน็

ผูเ้ลอืกเองได้”
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THE DECISION
ผมเรียนคณะบริหารธุรกิจท่ีเอแบค หลังเรียนจบ 
ก็เข้าท�างานตามวิถีชีวิตคนท่ัวไป ก็ได้ท�าที่โตโยต้า
มอเตอร์ แต่ผมรู้สึกว่าพอท�าไปสักสามปี เราเริ่ม 
เบือ่กับการท่ีจะต้องมาท�างาน ก็เลยลาออกไปเรยีน 
ภาษาจีนที่กวางโจวก่อนและคิดว่าจะท�าธุรกิจเป็น
ของตัวเอง พอกลับมาก็มีตัวแทนประกันซึ่งดูแล
ครอบครัวผมอยู่แล้วมาแนะน�าโปรแกรม AIA FA  
ซึ่งเราก็อยากจะซื้อประกันให้พ่อแม่อยู่แล้ว แต่ก็
อยากจะรู้รายละเอียดของสินค้าประกันต่างๆ ก่อน 
เพราะคนที่ขายประกันอาจจะคิดว่าสินค้าตัวน้ีดี
ส�าหรบัเราแล้ว แต่ถ้าเราได้ศกึษาด้วยตวัเอง ผมก็จะ
รู้ว่าอะไรท่ีมันดีท่ีสุด ก็เลยเข้าไปอบรมเพ่ือศึกษา
สินค้าก่อน แต่พอเข้าไปแล้ว ผมก็รู้สึกปรับเปลี่ยน
ทศันคตไิป กเ็ลยลองศกึษาและเข้าโปรแกรม AIA FA 
อย่างจรงิจงั  

LEARNING IN AIA FA 
โปรแกรม AIA FA มันดีตรงที่เหมือนเขารวมทุก
ประสบการณ์ไว้ในห้องเรียนของเราเรียบร้อยแล้ว  
เมือ่เปรยีบเทียบกับคนท่ีเพ่ิงเริม่ท�างานเป็นทีป่รกึษา
การเงนิหรอืว่าตวัแทนประกันแบบพาร์ตไทม์ ซึง่เขา
ต้องสรรหาคอร์สอบรมเอง ต้องตดิตามว่ามเีมือ่ไหร่ 
แต่คอร์ส  FA จะรวมคอร์สการเรียนต่างๆ ไว้ให้ 
ทุกอย่างละ คุณจะเหมือนมีประสบการณ์ท�างาน 
มาแล้วอย่างน้อยก็สองปีขึน้ไป เพราะว่าคนท่ีมาแชร์
ประสบการณ์ให้ฟัง บางคนเป็นผู้บริหาร หรือเป็น
ตัวแทนประกันระดับประเทศ คนเหล่าน้ันได้สละ 
เวลามาพูดให้เราฟัง และสิง่ท่ีเราต้องท�าคอืเลยีนแบบ 
คนเก่งเหล่าน้ันให้ได้แต่เป็นสไตล์ของเราเอง

LIFE CHANGING
อย่างแรกคอืเรือ่งเวลา งานนีท้�าให้ผมมเีวลามากขึน้ 
คือเรามีอิสระของตัวเอง เพราะว่าสิ่งท่ีผมคิดว่า 
งานประจ�าไม่ตอบโจทย์ชีวิต เน่ืองจากผมเบื่อ 
การเดินทางท่ีต้องออกเดินทางจากแต่เช้าตรู่ และ 
เสียเวลาอยู่บนถนน ขาไปสองชั่วโมง ขากลับก็อีก 
สองชัว่โมง แต่พอมาท�างานน้ี มนัท�าให้เราสามารถ
บรหิารเวลาได้เอง มนัก็ท�าให้มคีวามสขุมากขึน้ คอื
เราไม่ต้องถูกใครบงัคบั แต่สิง่ทีย่ากอกีข้อหนึง่ก็คอื 
ต้องบังคับตัวเองให้ได้ เพราะว่าการท่ีเราไม่ม ี
เป้าหมายหรอืเราไม่มวิีนัยในตวัเอง มนัก็ท�าให้หลดุ
ออกไปได้ ส่งผลให้ไม่ประสบความส�าเรจ็

FINDING  
THE RIGHT JOB

ความอิสระดูเหมือนจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการเลือกงานที่ ‘ใช่’ ส�าหรับคนสมัยนี้ ไม่ต่างจาก สรณัฐ ตระการวนิช ที่เดิมทีท�างานตามเวลา 
เหมือนพนักงานออฟฟิศทั่วไป จนวันหนึ่งที่ได้รู้จักกับโปรแกรมที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต AIA FA ที่ให้ทั้งประสบการณ์ และ 
วชิาความรูใ้หม่ๆ  ท�าใหค้น้พบงานทีเ่ขาหามาตลอด

Awards
MDRT 2017  

FA of the year 
ได้รับรางวัลในอันดับ 4 

Division โซน R2 
ได้รับรางวัล New Comer

GROWING UP
คิดว่าตัวเองกลายเป็นคนมีเป้าหมายมากขึ้นนะ  
ส่วนหนึง่อาจจะเป็นเพราะว่าโปรแกรม AIA FA ด้วย 
เขามีเป้าหมายให้เราค่อนข้างชัดเจน อย่างเช่น  
MDRT (MILLION DOLLAR ROUND TABLE)   
ซึ่งเป็นเหมือนจุดหมายที่เราต้ังเป้าว่าจะไปให้ถึง 
แล้วผมกท็�าได้แล้ว เพราะว่าบรษิทัเขายอมท่ีจะทุม่
วัตถุดิบ ทุ่มเงิน ทุ่มทรัพยากรมาให้กลุ่ม AIA FA  
เพ่ือพัฒนาให้คนเหล่านี้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง
บริษัทได้ ต้ังเป้าหมายและเงินรางวัลไว้ให้ แต่มัน 
ก็กดดนัด้วยเพราะว่าถ้าคณุไม่เก่งจรงิ คณุก็อาจจะ
ยังท�าไม่ได้ เพราะฉะน้ันวินัยก็เป็นเรือ่งส�าคญั ซึง่การ
จะมีวินัยที่ดีก็ต้องบริหารเวลาให้เป็น มันเลยท�าให ้
เรากลายเป็นคนมรีะบบมากขึน้

WORK-LIFE BALANCE
ผมว่าอาชพีน้ีดตีรงท่ีมนัไม่มกีารแก่งแย่ง คณุมาเป็น
ลูกทีมผม ผมมีหน้าที่ช่วยคุณให้ส�าเร็จ ถ้าคุณ 
ไม่ส�าเร็จ ผมก็ไม่ได้อะไร แต่ถ้าคุณส�าเร็จ เราก็ไป 
ด้วยกัน ซึ่งมันต่างจากการท�างานออฟฟิศมากเลย 
เช่น การเลื่อนขั้นที่ออฟฟิศก็อาจจะมีคู่แข่งที่แข่ง 
ในต�าแหน่งเดียวกันอยู่ แต่งานท่ีผมท�ามันไม่มีใคร 
เป็นคูแ่ข่งกัน เพราะแต่ละคนก็มฐีานตลาดของตวัเอง
อยู่
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THE DECISION
ผมเรียนคณะบริหารธุรกิจท่ีเอแบค หลังเรียนจบ 
ก็เข้าท�างานตามวิถีชีวิตคนท่ัวไป ก็ได้ท�าท่ีโตโยต้า
มอเตอร์ แต่ผมรู้สึกว่าพอท�าไปสักสามปี เราเริ่ม 
เบือ่กับการท่ีจะต้องมาท�างาน ก็เลยลาออกไปเรยีน 
ภาษาจีนที่กวางโจวก่อนและคิดว่าจะท�าธุรกิจเป็น
ของตัวเอง พอกลับมาก็มีตัวแทนประกันซึ่งดูแล
ครอบครัวผมอยู่แล้วมาแนะน�าโปรแกรม AIA FA  
ซึ่งเราก็อยากจะซื้อประกันให้พ่อแม่อยู่แล้ว แต่ก็
อยากจะรู้รายละเอียดของสินค้าประกันต่างๆ ก่อน 
เพราะคนที่ขายประกันอาจจะคิดว่าสินค้าตัวน้ีดี
ส�าหรบัเราแล้ว แต่ถ้าเราได้ศกึษาด้วยตวัเอง ผมก็จะ
รู้ว่าอะไรที่มันดีท่ีสุด ก็เลยเข้าไปอบรมเพ่ือศึกษา
สินค้าก่อน แต่พอเข้าไปแล้ว ผมก็รู้สึกปรับเปลี่ยน
ทศันคตไิป กเ็ลยลองศกึษาและเข้าโปรแกรม AIA FA 
อย่างจรงิจงั  

LEARNING IN AIA FA 
โปรแกรม AIA FA มันดีตรงที่เหมือนเขารวมทุก
ประสบการณ์ไว้ในห้องเรียนของเราเรียบร้อยแล้ว  
เมือ่เปรยีบเทียบกับคนท่ีเพ่ิงเริม่ท�างานเป็นทีป่รกึษา
การเงนิหรอืว่าตัวแทนประกันแบบพาร์ตไทม์ ซึง่เขา
ต้องสรรหาคอร์สอบรมเอง ต้องตดิตามว่ามเีมือ่ไหร่ 
แต่คอร์ส  FA จะรวมคอร์สการเรียนต่างๆ ไว้ให้ 
ทุกอย่างละ คุณจะเหมือนมีประสบการณ์ท�างาน 
มาแล้วอย่างน้อยก็สองปีขึน้ไป เพราะว่าคนท่ีมาแชร์
ประสบการณ์ให้ฟัง บางคนเป็นผู้บริหาร หรือเป็น
ตัวแทนประกันระดับประเทศ คนเหล่านั้นได้สละ 
เวลามาพูดให้เราฟัง และสิง่ท่ีเราต้องท�าคอืเลยีนแบบ 
คนเก่งเหล่าน้ันให้ได้แต่เป็นสไตล์ของเราเอง

LIFE CHANGING
อย่างแรกคอืเรือ่งเวลา งานนีท้�าให้ผมมเีวลามากขึน้ 
คือเรามีอิสระของตัวเอง เพราะว่าสิ่งท่ีผมคิดว่า 
งานประจ�าไม่ตอบโจทย์ชีวิต เน่ืองจากผมเบื่อ 
การเดินทางท่ีต้องออกเดินทางจากแต่เช้าตรู่ และ 
เสียเวลาอยู่บนถนน ขาไปสองชั่วโมง ขากลับก็อีก 
สองชัว่โมง แต่พอมาท�างานน้ี มนัท�าให้เราสามารถ
บรหิารเวลาได้เอง มนัก็ท�าให้มคีวามสขุมากขึน้ คอื
เราไม่ต้องถูกใครบงัคบั แต่สิง่ทีย่ากอกีข้อหนึง่ก็คอื 
ต้องบังคับตัวเองให้ได้ เพราะว่าการท่ีเราไม่ม ี
เป้าหมายหรอืเราไม่มวิีนัยในตวัเอง มนัก็ท�าให้หลุด
ออกไปได้ ส่งผลให้ไม่ประสบความส�าเรจ็

FINDING  
THE RIGHT JOB

ความอิสระดูเหมือนจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการเลือกงานที่ ‘ใช่’ ส�าหรับคนสมัยนี้ ไม่ต่างจาก สรณัฐ ตระการวนิช ที่เดิมทีท�างานตามเวลา 
เหมือนพนักงานออฟฟิศทั่วไป จนวันหนึ่งที่ได้รู้จักกับโปรแกรมที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต AIA FA ที่ให้ทั้งประสบการณ์ และ 
วชิาความรูใ้หม่ๆ  ท�าใหค้น้พบงานทีเ่ขาหามาตลอด

Awards
MDRT 2017  

FA of the year 
ได้รับรางวัลในอันดับ 4 

Division โซน R2 
ได้รับรางวัล New Comer

GROWING UP
คิดว่าตัวเองกลายเป็นคนมีเป้าหมายมากขึ้นนะ  
ส่วนหนึง่อาจจะเป็นเพราะว่าโปรแกรม AIA FA ด้วย 
เขามีเป้าหมายให้เราค่อนข้างชัดเจน อย่างเช่น  
MDRT (MILLION DOLLAR ROUND TABLE)   
ซึ่งเป็นเหมือนจุดหมายที่เราตั้งเป้าว่าจะไปให้ถึง 
แล้วผมกท็�าได้แล้ว เพราะว่าบรษิทัเขายอมท่ีจะทุม่
วัตถุดิบ ทุ่มเงิน ทุ่มทรัพยากรมาให้กลุ่ม AIA FA  
เพ่ือพัฒนาให้คนเหล่านี้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง
บริษัทได้ ตั้งเป้าหมายและเงินรางวัลไว้ให้ แต่มัน 
ก็กดดนัด้วยเพราะว่าถ้าคณุไม่เก่งจรงิ คณุก็อาจจะ
ยังท�าไม่ได้ เพราะฉะน้ันวินัยก็เป็นเร่ืองส�าคญั ซึง่การ
จะมีวินัยที่ดีก็ต้องบริหารเวลาให้เป็น มันเลยท�าให ้
เรากลายเป็นคนมรีะบบมากข้ึน

WORK-LIFE BALANCE
ผมว่าอาชพีน้ีดตีรงท่ีมนัไม่มกีารแก่งแย่ง คณุมาเป็น
ลูกทีมผม ผมมีหน้าที่ช่วยคุณให้ส�าเร็จ ถ้าคุณ 
ไม่ส�าเร็จ ผมก็ไม่ได้อะไร แต่ถ้าคุณส�าเร็จ เราก็ไป 
ด้วยกัน ซึ่งมันต่างจากการท�างานออฟฟิศมากเลย 
เช่น การเลื่อนขั้นที่ออฟฟิศก็อาจจะมีคู่แข่งท่ีแข่ง 
ในต�าแหน่งเดียวกันอยู่ แต่งานท่ีผมท�ามันไม่มีใคร 
เป็นคูแ่ข่งกัน เพราะแต่ละคนก็มฐีานตลาดของตวัเอง
อยู่
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THAI KIDS ENJOY CHILDREN,S DAY
วันเด็กแห่งชาติปีน้ีมาพร้อมค�าขวัญจากนายกรัฐมนตรีว่า ‘รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี’ และเช่นเคย สถานที่ส�าคัญของชาติหลายแห่งจัดงานรอต้อนรับ 
ผู้ปกครองพาลูกหลานมาเท่ียวเล่นกันอย่างคึกคัก รวมทั้งสวนสัตว์ดุสิตท่ีจัดงานภายใต้หัวข้อ ‘รักษ์ป่า รักษ์ทะเล รักษ์สัตว์และสัตว์ทะเล’ ปลูกจิตส�านึกให้เด็กรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นกองทพับกโชวอ์าวธุยทุโธปกรณใ์หมค่อื รถถงัรุน่ VT-4 ทีส่ัง่ซือ้จากประเทศจนีในวงเงนิ 4.9 พันลา้นบาท เมื่อต้นปี 2559 ควบคุมด้วยระบบไฟฟา้ ติดปืนใหญ่
ขนาด 125 มม. ยิงกระสุนเจาะเกราะ และกระสุนระเบิดต่อสู้อากาศยานได้ กองทัพอากาศเน้นกิจกรรมโชว์การบิน เช่น การแสดงสมรรถนะของเครือ่งบนิ Gripen 39 D และ F-16 
ฟากท�าเนยีบรัฐบาล ดเูหมอืนการไดนั้ง่เกา้อี้นายกฯ อาจไมส่นกุเทา่กบัการไดถ่้ายรปูกับสแตนดี้ลงุตูอ่กีแลว้ โดยปนีี้สแตนดี้ลงุตูม่าในหลากบคุลกิทัง้ลงุตูใ่นชดุวอรม์ออกก�าลงักาย 
ชดุสทูสากล เตะบอล ขับบิ๊กไบก์ หรือท�าท่าเชกแฮนด์ ที่วางตามจุดต่างๆ รอบท�าเนียบรัฐบาล ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ ที่ต่างรุมถ่ายรูปกับสแตนดี้อย่างสนุกสนาน
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THE DISMANTLING OF THE 
ROYAL CREMATORIUM  
วันที ่11 มกราคม พล.อ. สรุยทุธ ์จลุานนท ์ผูแ้ทนพระองค์ 
ได้ประกอบพิธีบวงสรวงการร้ือถอน และอัญเชิญ 
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ 
กอ่นจะรือ้ถอนและยา้ยพระเมรมุาศจากทอ้งสนามหลวง 
โดยก�าหนดระยะเวลา 60 วัน ก่อนส่งมอบพ้ืนที่ให้แก่
กรุงเทพมหานครปรับภูมิทัศน์รอบท้องสนามหลวง 
ในวันที่ 15 มีนาคมนี้
 กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนการย้ายพระเมรุมาศ 
โดยน�าไปไว้ตามสถานทีต่่างๆ เพ่ือเก็บไว้ใหค้นรุน่หลงั
ได้ศึกษาต่อไป เช่น บุษบก โครงสร้างเหล็ก ลิฟต์  
น�าไปจัดเกบ็ทีอ่ทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรีอยธุยา, 
งานประตมิากรรมประกอบพระเมรมุาศทัง้หมดย้ายไป
จดัเกบ็ทีอ่าคารประตมิากรรม ส�านกัชา่งสบิหมู่ จงัหวดั
นครปฐม, พระจิตกาธานและพระโกศจันทน์ น�าไป 
จัดแสดงท่ีโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร, พระท่ีนั่งทรงธรรมบางส่วน ศาลาลูกขุน  
ทบัเกษตร บษุบก และสระอโนดาต น�าไปจัดแสดงที่
นทิรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ 
หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ- 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช อ�าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี
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THE BLOOMING SEASON 
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วขบัรถกระบะผา่นหุบเขาภลูมโลเพ่ือ
ช่ืนชมความงามของดอกนางพญาเสอืโครง่ ซึง่ดอกไม้
ชนดินีจ้ะบานสะพรัง่รบัลมหนาวในพ้ืนทีท่างภาคเหนือ
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
ภลูมโลเปน็จดุชมนางพญาเสือโครง่ทีใ่หญ่ท่ีสดุของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่บนรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ 
พิษณโุลก เพชรบรูณ ์ และเลย อกีทัง้ยงัอยูใ่นเขต 
อทุยานแห่งชาตภิหิูนร่องกลา้ ต�าบลกกสะทอน อ�าเภอ
ดา่นซา้ย จงัหวดัเลย มพ้ืีนทีก่วา้งขวางถงึ 1,200 ไร่ 
เม่ือดอกนางพญาเสือโคร่งผลิบานท�าให้ดินแดน
บรเิวณนีก้ลายเปน็สชีมพูทัว่หบุเขา โดยชว่งทีด่อกไม้
จะบานมากที่สุดคือช่วงกลางเดือนมกราคม   
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VICTORIA,S SECRET 
UNVEILED
เหล่าเด็กสาวสวมหมวกและเอาผ้าเช็ดตัวคลุมตัว 
และใบหนา้ของตนทยอยเดนิออกจากร้านอาบอบนวด 
วิคตอเรีย ซีเครท หลัง DSI น�าก�าลังเจ้าหน้าที่เข้า
ตรวจค้นสถานบริการแห่งน้ี เนื่องจากได้รับการ 
ร้องเรียนจากมูลนิธิพิทักษ์สตรีว่า มีการลักลอบพา 
เดก็หญงิหลายสญัชาตทัิง้เมียนมา ลาว และมาเลเซยี 
ที่อายุต�า่กว่า 18 ปี เข้ามาค้าประเวณีในประเทศไทย 
พร้อมทั้งจบักมุผู้ตอ้งหา ป๋ากบ หรอืนายบญุทรพัย ์ 
อมรรตันาศิร ิอายุ 55 ปี ซึ่งท�าหน้าที่เชียร์แขก และมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
 ในขณะเจ้าหน้าที่ต�ารวจน�าก�าลังเข้าตรวจค้น 
พบหญงิสาวจ�านวน 80 คน จาก 113 คน ก�าลังท�างาน 
และมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก จึงเชิญออก แล้วได ้
คัดแยกเหยื่อ เนื่องจากหลายคนไม่มีบัตรประชาชน 
จึงไม่ทราบอายุจริง แต่โดยมากเป็นสาวไทย 80 
เปอร์เซน็ต ์สว่นเดก็สาวตา่งชาตจิะถกูน�ามาเปดิบรสิทุธ์ิ
กอ่นคา้ประเวณี และบางคนถกูน�ามาค้าประเวณตีัง้แต่
อายุ 12 ปี 
 วิคตอเรยี ซีเครท มใีบอนญุาตเปดิเปน็สถานบรกิาร 
อาบอบนวด แต่ลักลอบค้าประเวณี สถานที่ตั้งอยู่ที่
ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร 
เป็นอาคาร 5 ชั้น ชั้น 1-2 เป็นห้องให้ลูกค้าเลือก 
หญิงสาว ชั้น 3-5 เป็นห้องพัก 200 ห้อง ภายในมี
เฟอรน์เิจอรแ์ละอา่งอาบน�า้ นอกจากนีย้งัมห้ีองตรวจ
ร่างกายของเด็กสาว และโต๊ะบูชาเครื่องรางปลัดขิก
ขนาดใหญ่ 
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LUXURY WATCHES FROM 
A FRIEND INDEED
“ไม่มีๆ ผมไม่มี ผมมีเพ่ือน เพ่ือนก็มาให้ใส่ ไม่ได้ซื้อ 
มาฝาก ใส่แล้วก็คืน” คือค�าตอบของ พล.อ. ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ถึงเรือ่งนาฬิกาทีไ่มป่รากฏในรายการ 
บญัชทีรพัยส์นิทีต่อ้งยืน่ตอ่ ป.ป.ช. ทีท่�าเนยีบรฐับาล
ว่ายืมเพ่ือนมาใส่ และไม่ได้เป็นคนชอบสะสมนาฬิกา
อะไร 
 รองนายกฯ ย�า้วา่ได้ช้ีแจงตอ่ ป.ป.ช. ไป 2 รอบแลว้ 
และไมต่อ้งกลวัวา่จะไปแทรกแซงการท�างานของ ป.ป.ช.  
เพราะ ป.ป.ช. เป็นองค์กรใหญ่ ก็ให้ตรวจสอบไปตาม 
ขั้นตอนให้เสร็จสิ้น ก่อนจะปิดประตูขึ้นรถไป
 ตัง้แต่ต้นเดือนธนัวาคมปทีีผ่า่นมา ประเดน็เรือ่ง
แหวนมารดานาฬิกาเพ่ือนของ พล.อ. ประวติร วงษ์สวุรรณ 
ยงัคงเปน็ทีส่นใจของสือ่มวลชน สือ่โซเชยีล และสังคม 
จนกระทัง่มีการคน้พบนาฬิกาเปน็เรอืนที ่25 บนขอ้มอื
ของ พล.อ. ประวติร ทีเ่คยสวมใสย่ีห่อ้ Patek Philippe 
รุน่ Complications Annual Calendar รหัส 5396G-
011 ท�าจากทองค�าขาว 18K ราคาอยู่ที่ 1.5 ล้านบาท
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THE BOMB SAGA IN THE 
SOUTH CONTINUES 
เจา้หน้าท่ีต�ารวจ สภ.เมอืงยะลา พรอ้มเจา้หนา้ทีท่หาร 
เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีตลาดสดพิมลชัย หลังเกิดเหตุ
คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าร้านขายเน้ือหมู 
ซอย 3 ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
เมื่อเวลา 06.20 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนมา
จบัจ่ายซือ้ของท่ีตลาดเป็นจ�านวนมาก ท�าใหม้ผีูเ้สียชีวิต 
3 ราย ได้รับบาดเจ็บ 39 ราย โดยคนร้ายตั้งระเบิด
เวลาไวใ้นรถจกัรยานยนต ์โดยกล้องวงจรปดิสามารถ
บันทึกภาพคนร้ายเป็นชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ 
มาจอดทิ้งไว้ริมถนนใกล้กับแผงร้านขายเนื้อหมู 
และเจ้าของแผงได้ขอให้ช่วยขยับรถเนื่องจากบัง 
หน้ารา้น แต่คนรา้ยไมฟ่งั กลับเดนิหายเขา้ไปในตลาด 
พอเจ้าของร้านจะมาขยับรถเองก็เกิดระเบิดขึ้น 
ซึง่ พ.อ. ปราโมทย ์พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 
ส่วนหน้า กล่าวว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของ
คนร้ายที่ได้รับค�าสั่งมาจากกลุ่มคนร้ายเดิม เพ่ือหวัง
สร้างความหวาดกลัว และมุ่งท�าลายระบบเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ 
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เวลาไวใ้นรถจกัรยานยนต ์โดยกลอ้งวงจรปดิสามารถ
บันทึกภาพคนร้ายเป็นชายคนหน่ึงขับมอเตอร์ไซค ์
มาจอดทิ้งไว้ริมถนนใกล้กับแผงร้านขายเนื้อหมู 
และเจ้าของแผงได้ขอให้ช่วยขยับรถเนื่องจากบัง 
หนา้รา้น แต่คนรา้ยไมฟ่งั กลบัเดินหายเขา้ไปในตลาด 
พอเจ้าของร้านจะมาขยับรถเองก็เกิดระเบิดขึ้น 
ซึง่ พ.อ. ปราโมทย ์พรหมอนิทร ์โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 
ส่วนหน้า กล่าวว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของ
คนร้ายที่ได้รับค�าสั่งมาจากกลุ่มคนร้ายเดิม เพ่ือหวัง
สร้างความหวาดกลัว และมุ่งท�าลายระบบเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ 
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CO-FOUNDER SET TO LEAVE 
THE NATION MEDIA GROUP
สทุธชิยั หยุน่ นกัหนงัสอืพิมพ์ นกัเขียน บรรณาธกิาร 
และผู้ร่วมกอ่ตัง้เครอืเนชัน่ ในวยั 72 ป ีประกาศอ�าลา
เครอืเนชัน่ทีอ่าคารมหาวทิยาลยัเนชัน่ โดยมสีาระส�าคญั
คอืขอใหพ้นักงานรักษาจริยธรรมของการเป็นสื่อสาร
มวลชนต่อไปไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคอะไร และชีวิต
หลังวัยเกษียณก็จะไปปฏิบัติหน้าท่ีต่อในต�าแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสาร
มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรัฐบาล พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเขียนหนังสือถ่ายทอด
ประสบการณ์การท�าสื่อยุคใหม่แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป
 “ท�าไมเราต้องประกาศว่าผิดจากนี้ ไม่ใช่เรา 
เพราะเราออกกฎจริยธรรมให้นักข่าวของเรา ถ้าผิด
จากนี้จะไม่ใช่เรา เพราะถ้าเราจะสร้างศรัทธากับ
ประชาชน ต้องสร้างบรรทัดฐาน ถ้าไม่ท�าตามข้อใด 
ข้อหนึ่ง สังคมจะตั้งค�าถามเรา”
 หลงัจากนี ้สทุธชิยั หยุน่ จะยตุกิารเขยีนบทความ
คอลมันป์ระจ�า กาแฟด�า ในหนงัสือพิมพ์ กรงุเทพธรุกจิ 
และการจัดรายการ ไทม์ไลน์ สุทธิชัย หยุ่น ทางสถานี
โทรทศันเ์นชัน่ทวี ีในวนัท่ี 28 กมุภาพันธ ์เปน็วนัสดุทา้ย 
และจะยังอยู่ที่เครือเนชั่นจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 
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SAFE & CLEAN
เหล่าวินมอเตอร์ไซค์สวมใส่หมวกกันน็อกท่ีพ่นสเปรย์
สารซิลเวอรน์าโน นวัตกรรมใหมใ่นการท�าความสะอาด 
ฆา่เชือ้โรค ลดปญัหากลิน่อบัและเชือ้รา จากโครงการ 
‘หมวกสะอาดไร้กลิ่น นั่งวินปลอดภัย’ เพ่ือจูงใจให้ 
วินมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกมากขึ้น และเลิกมี
ทศันคตไิมดี่เก่ียวกบัการสวมหมวกกันนอ็ก เชน่ ใสแ่ลว้
อดึอดั หรอืท�าใหผ้มเสยีทรง และหวงัชว่ยให้ผูโ้ดยสาร
ไม่ปฏิเสธการสวมใส่หมวกกันน็อก เน่ืองจากมีกลิ่น
เหมน็อบั ท�าให้โดยสารกันอย่างปลอดภัยมากขึ้น 
 โครงการนี้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ไพรม์ นาโน
เทคโนโลยี จ�ากัด คิดค้นสเปรย์ขึ้น ซ่ึงจะตั้งจุดให้
บรกิารพ่นสเปรยห์มวกกันน็อกในจดุจอดจกัรยานยนต์
รับจ้าง ณ ป้ายรถประจ�าทางก่อนถึงแยกเฉลิมเผ่า 
ซึง่ประชาชนทัว่ไปสามารถน�าหมวกกนันอ็กของตนเอง
มาขอรบับรกิารไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย โดยสเปรย์จะมี 
อายุการใช้งาน 1 เดือน

JAPANESE YAKUZA 
MEMBER ARRESTED
รวบนายชิเกฮารุ ชิราอิ พ่อเฒ่าญี่ปุ่นวัย 74 สมาชิก
แก๊งยากูซ่าใหญ่ของญี่ปุ่น ‘ยามากุชิ กุมิ’ ที่หลบหนี
มาอยูใ่นประเทศไทยนานกวา่ 10 ป ีเจา้ตัวชอบถอดเสือ้
เผยใหเ้หน็รอยสักท่ีสวยงามบนร่างกาย จนมคีนถา่ยรปู
แล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊ก ต�ารวจญี่ปุ่นแกะรอยจนเจอจึง
ประสานทางการไทยเข้าจับกุมได้ พบว่าหนีมากบดาน
อยู่ที่จังหวัดลพบุรี โดยอาศัยอยู่กับภรรยาชาวไทย 
มเีพ่ือนชาวญีปุ่น่สง่เงนิมาใหปี้ละ 2-3 ครัง้ โดยตอ่มา 
ออกจากบ้านภรรยาไปอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆ รับจ้าง 
ท�างานเล็กๆ น้อยๆ ก่อนจะถูกจับกุมท่ีบริเวณศาล 
ลูกศร ต�าบลท่าหิน อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 นายชิเกฮารุสารภาพว่า ตนเป็นหัวหน้ายากูซ่า
ระดับสาขาของแก๊งยามากุชิ กุมิ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 
200,000 คน เคยก่อคดีร่วมกับพวกทีบ่า้นเกดิ สงัหาร
นายคาซึฮิโกะ โอโตเบะ หัวหน้าแก๊งยากูซ่าคามิยะ 
จนเป็นข่าวใหญ่ทั่วญี่ปุ่น แล้วหลบหนีเข้าประเทศไทย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม 
โลกออนไลน์บางสื่อได้ออกมาแสดงความเห็นขัดแย้ง
และระบุว่า นายชิเกฮารุเป็นเพียงลูกสมุนปลายแถว
เทา่นัน้ เพราะยากซูา่ระดบัหวัหนา้จะไมล่งมอืกอ่เหตเุอง
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SAFE & CLEAN
เหล่าวินมอเตอร์ไซค์สวมใส่หมวกกันน็อกท่ีพ่นสเปรย์
สารซิลเวอรน์าโน นวตักรรมใหมใ่นการท�าความสะอาด 
ฆ่าเชือ้โรค ลดปญัหากลิน่อบัและเชือ้รา จากโครงการ 
‘หมวกสะอาดไร้กลิ่น นั่งวินปลอดภัย’ เพ่ือจูงใจให้ 
วินมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกมากขึ้น และเลิกมี
ทศันคตไิมดี่เก่ียวกบัการสวมหมวกกนันอ็ก เชน่ ใสแ่ลว้
อดึอดั หรอืท�าใหผ้มเสยีทรง และหวงัช่วยใหผู้โ้ดยสาร
ไม่ปฏิเสธการสวมใส่หมวกกันน็อก เน่ืองจากมีกลิ่น
เหม็นอบั ท�าให้โดยสารกันอย่างปลอดภัยมากขึ้น 
 โครงการนี้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ไพรม์ นาโน
เทคโนโลยี จ�ากัด คิดค้นสเปรย์ขึ้น ซ่ึงจะตั้งจุดให้
บรกิารพ่นสเปรยห์มวกกนัน็อกในจดุจอดจกัรยานยนต์
รับจ้าง ณ ป้ายรถประจ�าทางก่อนถึงแยกเฉลิมเผ่า 
ซึง่ประชาชนทัว่ไปสามารถน�าหมวกกนันอ็กของตนเอง
มาขอรบับรกิารไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย โดยสเปรย์จะมี 
อายุการใช้งาน 1 เดือน

JAPANESE YAKUZA 
MEMBER ARRESTED
รวบนายชิเกฮารุ ชิราอิ พ่อเฒ่าญี่ปุ่นวัย 74 สมาชิก
แก๊งยากูซ่าใหญ่ของญี่ปุ่น ‘ยามากุชิ กุมิ’ ที่หลบหนี
มาอยู่ในประเทศไทยนานกวา่ 10 ป ีเจา้ตัวชอบถอดเสือ้
เผยใหเ้หน็รอยสักท่ีสวยงามบนรา่งกาย จนมคีนถา่ยรปู
แล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊ก ต�ารวจญี่ปุ่นแกะรอยจนเจอจึง
ประสานทางการไทยเข้าจับกุมได้ พบว่าหนีมากบดาน
อยู่ที่จังหวัดลพบุรี โดยอาศัยอยู่กับภรรยาชาวไทย 
มเีพ่ือนชาวญ่ีปุน่ส่งเงนิมาใหปี้ละ 2-3 ครัง้ โดยตอ่มา 
ออกจากบ้านภรรยาไปอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆ รับจ้าง 
ท�างานเล็กๆ น้อยๆ ก่อนจะถูกจับกุมท่ีบริเวณศาล 
ลูกศร ต�าบลท่าหิน อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 นายชิเกฮารุสารภาพว่า ตนเป็นหัวหน้ายากูซ่า
ระดับสาขาของแก๊งยามากุชิ กุมิ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 
200,000 คน เคยก่อคดีร่วมกับพวกทีบ่า้นเกิด สงัหาร
นายคาซึฮิโกะ โอโตเบะ หัวหน้าแก๊งยากูซ่าคามิยะ 
จนเป็นข่าวใหญ่ทั่วญี่ปุ่น แล้วหลบหนีเข้าประเทศไทย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม 
โลกออนไลน์บางสื่อได้ออกมาแสดงความเห็นขัดแย้ง
และระบุว่า นายชิเกฮารุเป็นเพียงลูกสมุนปลายแถว
เทา่นัน้ เพราะยากูซา่ระดบัหวัหนา้จะไมล่งมอืกอ่เหตุเอง
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THE ROBOT NURSES
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เริ่มใช้
เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยงานด้านสาธารณสุขจ�านวน 3 ตัว โดยให้ท�าหน้าที ่
เดินเอกสารภายในแผนกผูป้ว่ยนอก (OPD) บรเิวณชัน้ 1 ตัง้แตช่ว่งปลายเดอืน
ธันวาคม ปี 2560 หุ่นยนต์ทั้ง 3 มีชื่อว่ามิสอาร์ รหัส R1, R2, R3 มีสัญชาติ 
เปน็ชาวพลโูตเนยีน มาจากดาวพลโูต ผลิตท่ีประเทศจีน มีความสูง 150 เซนตเิมตร 
เคลื่อนที่ได้เองตามเส้นทางเดินที่เหนี่ยวน�าด้วยแถบแม่เหล็กซ่ึงติดตั้งภายใน
อาคาร และมีเซ็นเซอร์หยุดเม่ือมีคนเดินผ่าน ตารางการท�างานของมิสอาร ์
จะเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้า และเลิกงานประมาณสองทุ่ม
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เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

โอปอล-์ปาณสิรา (พิมพ์ปร)ุ อารยะสกลุ เริม่งานในวงการบันเทงิ
ทนัททีีเ่รยีนจบจากรัว้มหาวทิยาลยั ตวัตนทีด่สูนุกสนาน เข้าถงึงา่ย 
ในขณะเดียวกนักแ็ฝงความลุ่มลึกในความคดิ กลายเปน็เสน่หท์ีท่�าให้
กราฟชีวิตในวงการบันเทิงของเธอพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ 
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“ก่อนทีเ่ราจะรกัใคร เราตอ้งรกัตวัเองใหม้าก เราไมช่อบการท�าตวัเป็นวงกลมทีข่าดหาย ใช้ชวีติไปวนัๆ 
รอคนมาเติมเต็ม แล้ววันหนึ่งวงกลมก็จะเต็มวง ไม่มีทาง ถ้าเราเติมตัวเองไม่เต็มนะ เราจะลอยอยู่
อย่างนั้น”

ตลอดสิบปแีรกของอาชพี เธอไมเ่คยตกเปน็ขา่ว
ดา้นความรกักบัใคร ทัง้ทีช่วีติรกัตีคู่กบังานมา
โดยตลอด ความรักท�าให้เธอเป็นข่าวครั้งแรก 
เมือ่คบหากบั หมอโอค๊-สมทิธิ ์อารยะสกลุ สังคม
ยุ่มย่ามกับความรักของทั้งคู่แทบจะทุกแง่มุม 
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่าฟนัมาจนถึงวันวิวาห ์
และเดนิทางเรือ่ยมาถงึวนัทีเ่ขาและเธอกลายเป็น
พ่อแมข่องลกูแฝดชายหญงิทีน่า่เอน็ดอูยา่งยิง่ 
 THE STANDARD ชวนโอปอลม์าสนทนา 
วา่ดว้ยเรือ่ง ‘ความรกั’ ทีด่�าเนนิอยูใ่นแตล่ะบทบาท 
และแตล่ะชว่งวยั เธอจบัมอืกบัความรักเพ่ือเดนิบน
ถนนชวีติอยา่งไร และใชค่วามรกัหรอืไมท่ีข่บัเคลือ่น
ใหเ้ธอเดนิอยา่งมัน่คงมาจนถงึวนันี้ 

ความรกัส�าคญัตอ่คณุอยา่งไร  
คนมกัคดิว่าปอล์เป็นคนมองโลกในแง่ด ีแต่ข้อเท็จจรงิ
คอืปอล์เป็นคนมองโลกตามความจรงิมาก ปอล์ไม่ได้
เกิดในครอบครวัร�า่รวย เตบิโตในทุง่หญ้า เหน็ยูนคิอร์น
และดอกแดฟโฟดลิ ปอล์เกิดในครอบครวัชนชัน้กลาง 
ทีพ่่อแม่ล�าบากมากในการเลีย้งลูก 3 คน ให้พอมพีอกิน 

ต้องดิน้รน
ใช้ค�าว่าดิ้นรนไม่ผิดเลย สิ่งที่ปอล์เห็นมาตั้งแต่เด็ก 
จนโตคือ พ่อแม่ท�างานหนัก กลบัมาบ้านด้วยความ
เหน็ดเหน่ือย การจะหาข้าวให้ลูกกินครบทั้ง 3 มื้อ
ส�าหรับบ้านเราเป็นเรื่องใหญ่ การโดนตัดน�้าตัดไฟ 
เป็นเรื่องปกติทุกเดือน ในฐานะเด็ก สิ่งที่ท�าได้คือ 
เวลาเรากลับบ้านมาบอกพ่อแม่ว่า ปอล์ได้เกรด 4 
ได้เป็นหวัหน้าห้อง เขาจะย้ิม เหมอืนเขามแีรงไปต่อ 
 พอจบ ม.3 บ้านเราก็ยังไม่สบาย ตอนนั้นคิด 
แค่ว่าพ่อกับแม่ทนแป๊บหน่ึง เด๋ียวเรยีนจบพ่อกับแม่
จะสบาย ตอนน้ันยังไม่เห็นทาง รูแ้ต่ว่าต้องตัง้ใจเรยีน 
ต้องเอน็ท์ฯ ให้ตดิ ชวิีตเรายากนิดหนึง่ตรงทีเ่ราไม่รวย
แต่อยูใ่นสงัคมคนรวย โรงเรยีนท่ีเราอยู่ทุกแห่งเป็น
โรงเรียนลูกคนรวย ระหว่างทางเราโดนล้อเลียนทุก 
รปูแบบ จน ไม่สวย อ้วน ด�า แต่เราไม่แคร์เลย เราย้ิม 
เพราะเรารูว่้าท�าอะไรอยู่ และท�าเพ่ือใคร 
 เมือ่เราโตขึน้แล้วคดิกลบัไป มนัเป็นการโตมา 
ในสิง่แวดล้อมท่ีไม่ได้สบาย แต่โตมาในพลงัแห่งรกั
จริงๆ รักในท่ีนี้ไม่ได้รักแบบปกป้อง แต่รักแบบที่ 
บ้านเรามีปัญหาอย่างน้ี เกิดเร่ืองอย่างนี้ แชร์กัน 
ทุกเรือ่ง ซึง่ส�าคญัมาก เราไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความ
สวยงาม เรารู้ทุกเรื่อง เพียงแต่เราใช้แรงผลักไป 
ในทางทีด่ ีเพราะเรารูว่้าเราท�าให้พ่อแม่ผดิหวังไม่ได้ 

 ถ้าถามว่าความรักส�าคัญกับชีวิตเราอย่างไร 
แรงผลกัในชวิีตปอล์มาจากความรกัท้ังสิน้ ความรกั
เป็นพลงัหรอืแรงผลกัท่ีถ้าใช้ก็ดไีปเลย ถ้าใช้ร้ายก็ร้าย 
ไปเลย อย่างเรามเีพ่ือนท่ีรกัมากแต่แปลงมนัออกมา
เป็นความเกลยีด กลายเป็นปมมาจนโต เช่น พ่อแม่ 
หย่ากัน เกลยีดพ่อแม่ เราก็จะคดิว่า เกลยีดท�าไมวะ 
(หวัเราะ) หรอืบางทีปอล์ฟัง คลับฟรายเดย์ แล้วโมโห 
“จริงๆ ฉันรักเขา แต่เขามีเมียอยู่แล้ว แต่ความรัก 
มันไม่ผิด” มันผิดเว้ย (หัวเราะ) มันผิดศีลธรรมไง  
คอืการอ้างว่าความรกัท�าอะไรก็ได้ มนัไม่ใช่ 
 
มีคนทีเ่จอปัญหาตัง้แตเ่ดก็แบบคณุแตไ่มไ่ดมี้วธิี
รบัมอืแบบคณุ คณุคดิวา่มันเกีย่วกบัวธีิท่ีพ่อแม่
หลอ่หลอมเล้ียงคุณมาหรือไม่  
เราว่ามนัส�าคญัมาก ตอนเดก็ๆ ท่ีมปัีญหา เบ้าหลอม
เบ้ืองต้นส�าคญั ถ้าเบ้าหลอมเราบดิเบีย้ว ชวิีตท่ีเหลือ
มนัก็เบ้ียว เราจ�าได้ว่าตอนเดก็ๆ ทกุวนัอาทิตย์พ่อแม่
พาไปวัดหลกัสี ่ท่ีไปวัด ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีอะไร คอืมนั
ใกล้บ้าน ไปน่ังจุดธูปในโบสถ์ พ่อก็เล่าเรื่องโน้นน้ี 
มนัก็โน้มเราเข้าหาสิง่ทีด่ี 
 ตอนเดก็ๆ อยู่ประถมทีโ่รงเรยีนราชนีิบน เราบอก
พ่อว่า เพ่ือนด่าเราว่าด�า พ่อก็บอกว่า “เราก็ด�านะลกู” 
พ่อจะไม่บอกว่าเราไม่ด�า บางทีคย์ีเวิร์ดแค่น้ี การพูดคยุ 
การสอน “พ่อ เราไม่มเีงิน” “ใช่ลกู แต่เดีย๋วเราจะม”ี 
“พ่อ เขาจะยึดทรัพย์บ้านเรา” “ก็ให้เขายึดไปลูก” 
เราเจอปัญหาต้ังแต่เลก็จนโต แต่ทุกค�าตอบท่ีได้จาก
พ่อกับแม่คือ ทกุอย่างมทีางแก้ และเขาย้ิมรบัทุกอย่าง 
ท�าให้เมือ่โตขึน้มาแล้วเราอยูใ่นภาวะจะเป็นจะตาย 
เราย้ิมรบัได้จรงิๆ เพราะชวิีตมนัก็เท่าน้ี  
 
มุมมองทีไ่ด้จากพ่อแมแ่ละอยากถา่ยทอดตอ่ใหล้กู 
เราจะให้ลูกมองทุกอย่างจากความเป็นจริง ตอนท่ี 
เราเข้าวงการใหม่ๆ เราขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกท่ีลาน
ฮาร์ดรอ็ก สยาม พอเราขึน้เวที คนกรีด๊ดงัมาก เราตกใจ 
ในฐานะมนุษย์กะโหลกกะลาคนหนึง่ เรากลบัไปเล่า
ให้พ่อฟังว่า “คนกรี๊ดปอล์ท้ังลานเลย” พ่อพูดว่า  
“เขาชอบเราวนันี ้พรุง่น้ีกไ็ม่ชอบ” ถ้าเป็นพ่อแม่คนอืน่ 
ก็คงชมลกูหรอืไม่ก็ด่าไปเลย แต่พ่อเราจะพูดให้คดิ 
และเรารูส้กึว่าจรงิ หลงัจากนัน้สิง่ทีเ่ราได้ตดิตวัมาคอื 
ค�าชม ค�าด่า เราเฉยมาก เวลาเขาชมแล้วเรารูส้กึว่า
เกิดประโยชน์ เช่น ชอบโอปอล์เพราะเขาพูดจาชดั เรา
จะเอามาพัฒนาต่อ แต่ถ้าใครด่าเราล้อเราด้วยความ
สนุกปากและเป็นค�าด่าทีไ่ม่เป็นประโยชน์ เราไม่สนใจ 
 คนชอบท�าแคมเปญเรื่องการโดนบูลลีกับเรา  

ซึ่งเราบอกว่าเราไม่รู้สึก เราโดนล้อมาต้ังแต่เด็กใน 
ทุกรปูแบบ ไม่ใช่แค่ไซเบอร์ บลูลี สิง่ทีท่�าให้เราไม่ล้อ
ใครเลย ไม่ใช่เพราะโดนล้อมาก่อน แต่เพราะพ่อแม่
สอนว่า การเรยีกใครว่าอ้วน เตีย้ มนัไม่ใช่เรือ่งสนกุ 
แล้วพอเราโดน เออ มนัไม่ใช่เรือ่งสนกุ เราจงึไม่ล้อใคร 
แต่เวลาใครล้อเรา เราก็คิดว่าน่ันอาจจะเป็นความ
บนัเทิงเดยีวของเขาก็ได้ 
 จนถึงตอนนี้เราเป็นเจ้าของกิจการ ชีวิตเรามี
ความม่ันคง ชวิีตเราดมีาก ก็ยังมคีนล้อออ้ีวน อดี�า  
ซึง่นัน่อาจเป็นสิง่เดยีวก็ได้ทีท่�าให้ชวิีตเขามคีวามสขุ 
แต่เราจะไม่มทีางให้ลกูเราล้อใคร อนันีอ้ยากให้พ่อแม่
ช่วยกันสอนลกู ในรุน่ลกูเรา เรือ่งแบบนีต้้องไม่มแีล้ว 

ความรักทีเ่ปน็เบา้หลอมส�าคัญคอืชว่งวัยเดก็ 
ทีส่�าคัญอกีช่วงคอื ช่วงวัยรุน่ เราจ�าได้ว่าสงัคมตอนท่ี
เราเป็นวยัรุน่มนัมสีิง่เร้ารอบด้าน ถ้าเราไม่แกร่งจรงิ
มนัไปทางไหนก็ได้เลย เราอยู่ในยุคทีผ่บัเปิด 24 ชัว่โมง 
และยาบ้าหาง่ายมาก เราจ�าได้เลยตอนท่ีเราเอน็ท์ฯ 
มีเพ่ือนมาบอกว่า มียาที่ท�าให้อ่านหนังสือได้ 24 
ชัว่โมง เราก็เลยไปเล่าให้พ่อฟัง พ่อถามว่า “เพ่ือนคน
ไหนลกู” (หัวเราะ) คอืเราไม่รูเ้รือ่งจริงๆ ถ้าเราไม่ใช่
เด็กท่ีใกล้ชิดพ่อแม่ มนัจะเป็นอกีเรือ่งเลย ตอนน้ัน 
พ่อแม่เราท�างาน เราดแูลน้องชายอีก 2 คน หน้าท่ี 
เราคอื ตืน่มา ซกัผ้า ถูบ้าน ล้างจาน ท�ากับข้าว รดีผ้า 
พ่อแม่สอนให้เรามีความรับผิดชอบ รอพ่อแม่กลับ 
พาน้องอ่านหนังสอืตัง้แต่เดก็ เรารูว่้าพ่อแม่เราล�าบาก 
ดงัน้ันเราต้องใฝ่ด ีท�าอย่างไรกไ็ด้ให้พ่อแม่มคีวามสขุ  

ถัดจากความรักในครอบครัวแล้วประสบการณ์
ความรักในช่วงวยัถดัมาเปน็อยา่งไร  
พูดได้อย่างเตม็ปากเลยค่ะว่า ตัง้แต่ม.ปลายจนจบ
มหาวทิยาลยั ไม่มเีลยจ้า (หวัเราะ) ในมหาวิทยาลัย
ไม่มใีครจบีเราทัง้สิน้ เราว่ามนัก็ดมีาก เพราะเราใช้
ชวิีตเตม็ที ่ช่วงพีกความรกัของเราคอื ตอนอายุ 25-26 
อยู่ดีๆ  ก็เกิดยุคเก็บเก่ียวของเรา คนเข้ามาเยอะมาก 
จากเด็กหัวเข่าด�าคนหน่ึงท่ีเดินไปมาอยู่ดีๆ คนมาจบี
ตัง้แต่อยู่ในวงการบนัเทิงมา เรามข่ีาวแค่กับพ่ีโอ๊คแล้ว
แต่งงานเลย ก่อนหน้านั้นเราไม่มีข่าวความรักกับ 
ใครเลย ท้ังๆ ท่ีใน 10 ปีท่ีผ่านมา เรามแีฟนมาตลอด 
และเป็นคนในวงการท้ังสิ้น ท่ีเราตัดสินใจว่าไม่ให ้
มนัเป็นข่าวข้ึนมา เพราะเราอยากเป็นโอปอล์ทีไ่ม่ต้อง
มคี�าขยายมาต่อท้ายแบบทีเ่คยได้ยิน เราพิสจูน์ตวัเอง
หนักมาก เราชอบงานพิธีกร อยากเป็นพิธีกรที่เก่ง 
ลองงานประกาศรางวัล ลองงานอีเวนต์ทุกอย่าง 
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“ก่อนทีเ่ราจะรกัใคร เราตอ้งรกัตวัเองใหม้าก เราไมช่อบการท�าตวัเป็นวงกลมทีข่าดหาย ใชช้วีติไปวนัๆ 
รอคนมาเติมเต็ม แล้ววันหนึ่งวงกลมก็จะเต็มวง ไม่มีทาง ถ้าเราเติมตัวเองไม่เต็มนะ เราจะลอยอยู่
อย่างนั้น”

ตลอดสิบปแีรกของอาชีพ เธอไม่เคยตกเปน็ข่าว
ดา้นความรักกับใคร ทัง้ทีช่วีติรกัตีคูก่บังานมา
โดยตลอด ความรักท�าให้เธอเป็นข่าวครั้งแรก 
เม่ือคบหากับ หมอโอค๊-สมทิธิ ์อารยะสกลุ สังคม
ยุ่มย่ามกับความรักของทั้งคู่แทบจะทุกแง่มุม 
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่าฟนัมาจนถึงวันวิวาห์ 
และเดนิทางเรือ่ยมาถงึวนัทีเ่ขาและเธอกลายเป็น
พ่อแมข่องลกูแฝดชายหญิงท่ีน่าเอน็ดอูยา่งยิง่ 
 THE STANDARD ชวนโอปอลม์าสนทนา 
วา่ดว้ยเรือ่ง ‘ความรกั’ ทีด่�าเนนิอยูใ่นแตล่ะบทบาท 
และแต่ละชว่งวัย เธอจับมือกบัความรักเพ่ือเดนิบน
ถนนชวีติอยา่งไร และใชค่วามรกัหรอืไมท่ีข่บัเคลือ่น
ใหเ้ธอเดนิอยา่งม่ันคงมาจนถงึวนันี้ 

ความรกัส�าคญัตอ่คุณอยา่งไร  
คนมกัคดิว่าปอล์เป็นคนมองโลกในแง่ด ีแต่ข้อเท็จจรงิ
คอืปอล์เป็นคนมองโลกตามความจรงิมาก ปอล์ไม่ได้
เกิดในครอบครวัร�า่รวย เตบิโตในทุง่หญ้า เหน็ยูนคิอร์น
และดอกแดฟโฟดิล ปอล์เกิดในครอบครวัชนชัน้กลาง 
ทีพ่่อแม่ล�าบากมากในการเลีย้งลกู 3 คน ให้พอมพีอกิน 

ต้องดิน้รน
ใช้ค�าว่าด้ินรนไม่ผิดเลย สิ่งที่ปอล์เห็นมาตั้งแต่เด็ก 
จนโตคอื พ่อแม่ท�างานหนัก กลบัมาบ้านด้วยความ
เหน็ดเหน่ือย การจะหาข้าวให้ลูกกินครบทั้ง 3 มื้อ
ส�าหรับบ้านเราเป็นเรื่องใหญ่ การโดนตัดน�้าตัดไฟ 
เป็นเรื่องปกติทุกเดือน ในฐานะเด็ก สิ่งที่ท�าได้คือ 
เวลาเรากลับบ้านมาบอกพ่อแม่ว่า ปอล์ได้เกรด 4 
ได้เป็นหวัหน้าห้อง เขาจะย้ิม เหมอืนเขามแีรงไปต่อ 
 พอจบ ม.3 บ้านเราก็ยังไม่สบาย ตอนน้ันคิด 
แค่ว่าพ่อกับแม่ทนแป๊บหน่ึง เด๋ียวเรยีนจบพ่อกับแม่
จะสบาย ตอนนัน้ยังไม่เหน็ทาง รูแ้ต่ว่าต้องตัง้ใจเรยีน 
ต้องเอน็ท์ฯ ให้ตดิ ชวิีตเรายากนิดหนึง่ตรงทีเ่ราไม่รวย
แต่อยูใ่นสงัคมคนรวย โรงเรยีนท่ีเราอยู่ทุกแห่งเป็น
โรงเรียนลูกคนรวย ระหว่างทางเราโดนล้อเลียนทุก 
รปูแบบ จน ไม่สวย อ้วน ด�า แต่เราไม่แคร์เลย เราย้ิม 
เพราะเรารูว่้าท�าอะไรอยู่ และท�าเพ่ือใคร 
 เมือ่เราโตขึน้แล้วคดิกลับไป มนัเป็นการโตมา 
ในสิง่แวดล้อมทีไ่ม่ได้สบาย แต่โตมาในพลงัแห่งรกั
จริงๆ รักในท่ีน้ีไม่ได้รักแบบปกป้อง แต่รักแบบที่ 
บ้านเรามีปัญหาอย่างน้ี เกิดเรื่องอย่างนี้ แชร์กัน 
ทุกเรือ่ง ซึง่ส�าคัญมาก เราไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความ
สวยงาม เรารู้ทุกเร่ือง เพียงแต่เราใช้แรงผลักไป 
ในทางทีดี่ เพราะเรารูว่้าเราท�าให้พ่อแม่ผดิหวังไม่ได้ 

 ถ้าถามว่าความรักส�าคัญกับชีวิตเราอย่างไร 
แรงผลกัในชวิีตปอล์มาจากความรกัท้ังสิน้ ความรกั
เป็นพลงัหรอืแรงผลกัท่ีถ้าใช้ก็ดไีปเลย ถ้าใช้ร้ายก็ร้าย 
ไปเลย อย่างเรามเีพ่ือนท่ีรกัมากแต่แปลงมนัออกมา
เป็นความเกลยีด กลายเป็นปมมาจนโต เช่น พ่อแม่ 
หย่ากัน เกลยีดพ่อแม่ เราก็จะคดิว่า เกลยีดท�าไมวะ 
(หัวเราะ) หรอืบางทีปอล์ฟัง คลบัฟรายเดย์ แล้วโมโห 
“จริงๆ ฉันรักเขา แต่เขามีเมียอยู่แล้ว แต่ความรัก 
มันไม่ผิด” มันผิดเว้ย (หัวเราะ) มันผิดศีลธรรมไง  
คอืการอ้างว่าความรกัท�าอะไรก็ได้ มนัไม่ใช่ 
 
มคีนทีเ่จอปญัหาตัง้แตเ่ดก็แบบคณุแตไ่ม่ไดมี้วิธี
รับมือแบบคุณ คณุคิดวา่มันเกีย่วกบัวธิทีีพ่่อแม่
หล่อหลอมเลีย้งคุณมาหรือไม่  
เราว่ามนัส�าคญัมาก ตอนเดก็ๆ ท่ีมปัีญหา เบ้าหลอม
เบือ้งต้นส�าคญั ถ้าเบ้าหลอมเราบดิเบีย้ว ชวิีตท่ีเหลอื
มนัก็เบีย้ว เราจ�าได้ว่าตอนเดก็ๆ ทกุวนัอาทติย์พ่อแม่
พาไปวัดหลกัสี ่ท่ีไปวัด ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีอะไร คอืมนั
ใกล้บ้าน ไปน่ังจุดธูปในโบสถ์ พ่อก็เล่าเรื่องโน้นน้ี 
มนัก็โน้มเราเข้าหาสิง่ทีด่ี 
 ตอนเดก็ๆ อยู่ประถมทีโ่รงเรยีนราชนีิบน เราบอก
พ่อว่า เพ่ือนด่าเราว่าด�า พ่อก็บอกว่า “เราก็ด�านะลกู” 
พ่อจะไม่บอกว่าเราไม่ด�า บางทีคย์ีเวิร์ดแค่น้ี การพูดคยุ 
การสอน “พ่อ เราไม่มเีงิน” “ใช่ลกู แต่เดีย๋วเราจะม”ี 
“พ่อ เขาจะยึดทรัพย์บ้านเรา” “ก็ให้เขายึดไปลูก” 
เราเจอปัญหาต้ังแต่เลก็จนโต แต่ทุกค�าตอบท่ีได้จาก
พ่อกับแม่คือ ทกุอย่างมทีางแก้ และเขาย้ิมรบัทุกอย่าง 
ท�าให้เมือ่โตขึน้มาแล้วเราอยูใ่นภาวะจะเป็นจะตาย 
เราย้ิมรบัได้จรงิๆ เพราะชวิีตมนัก็เท่าน้ี  
 
มมุมองทีไ่ดจ้ากพ่อแมแ่ละอยากถา่ยทอดตอ่ให้ลกู 
เราจะให้ลูกมองทุกอย่างจากความเป็นจริง ตอนท่ี 
เราเข้าวงการใหม่ๆ เราขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกท่ีลาน
ฮาร์ดรอ็ก สยาม พอเราขึน้เวที คนกรีด๊ดงัมาก เราตกใจ 
ในฐานะมนุษย์กะโหลกกะลาคนหนึง่ เรากลบัไปเล่า
ให้พ่อฟังว่า “คนกรี๊ดปอล์ท้ังลานเลย” พ่อพูดว่า  
“เขาชอบเราวนันี ้พรุง่น้ีกไ็ม่ชอบ” ถ้าเป็นพ่อแม่คนอืน่ 
ก็คงชมลกูหรอืไม่ก็ด่าไปเลย แต่พ่อเราจะพูดให้คดิ 
และเรารูส้กึว่าจรงิ หลงัจากนัน้สิง่ทีเ่ราได้ตดิตวัมาคอื 
ค�าชม ค�าด่า เราเฉยมาก เวลาเขาชมแล้วเรารูสึ้กว่า
เกิดประโยชน์ เช่น ชอบโอปอล์เพราะเขาพูดจาชดั เรา
จะเอามาพัฒนาต่อ แต่ถ้าใครด่าเราล้อเราด้วยความ
สนุกปากและเป็นค�าด่าทีไ่ม่เป็นประโยชน์ เราไม่สนใจ 
 คนชอบท�าแคมเปญเรื่องการโดนบูลลีกับเรา  

ซึ่งเราบอกว่าเราไม่รู้สึก เราโดนล้อมาต้ังแต่เด็กใน 
ทกุรปูแบบ ไม่ใช่แค่ไซเบอร์ บลูล ีสิง่ทีท่�าให้เราไม่ล้อ
ใครเลย ไม่ใช่เพราะโดนล้อมาก่อน แต่เพราะพ่อแม่
สอนว่า การเรยีกใครว่าอ้วน เตีย้ มนัไม่ใช่เรือ่งสนกุ 
แล้วพอเราโดน เออ มนัไม่ใช่เรือ่งสนกุ เราจงึไม่ล้อใคร 
แต่เวลาใครล้อเรา เราก็คิดว่าน่ันอาจจะเป็นความ
บันเทิงเดยีวของเขาก็ได้ 
 จนถึงตอนนี้เราเป็นเจ้าของกิจการ ชีวิตเรามี
ความมัน่คง ชวิีตเราดมีาก ก็ยังมคีนล้อออ้ีวน อดี�า  
ซึง่นัน่อาจเป็นสิง่เดยีวก็ได้ทีท่�าให้ชวิีตเขามคีวามสขุ 
แต่เราจะไม่มทีางให้ลกูเราล้อใคร อนันีอ้ยากให้พ่อแม่
ช่วยกันสอนลกู ในรุน่ลกูเรา เรือ่งแบบนีต้้องไม่มแีล้ว 

ความรกัทีเ่ปน็เบา้หลอมส�าคญัคอืชว่งวยัเดก็ 
ทีส่�าคัญอกีช่วงคอื ช่วงวัยรุน่ เราจ�าได้ว่าสงัคมตอนท่ี
เราเป็นวยัรุน่มนัมสีิง่เร้ารอบด้าน ถ้าเราไม่แกร่งจรงิ
มนัไปทางไหนก็ได้เลย เราอยู่ในยุคท่ีผบัเปิด 24 ชัว่โมง 
และยาบ้าหาง่ายมาก เราจ�าได้เลยตอนท่ีเราเอน็ท์ฯ 
มีเพ่ือนมาบอกว่า มียาที่ท�าให้อ่านหนังสือได้ 24 
ชัว่โมง เราก็เลยไปเล่าให้พ่อฟัง พ่อถามว่า “เพ่ือนคน
ไหนลกู” (หัวเราะ) คอืเราไม่รูเ้รือ่งจริงๆ ถ้าเราไม่ใช่
เด็กที่ใกล้ชิดพ่อแม่ มนัจะเป็นอกีเรือ่งเลย ตอนน้ัน 
พ่อแม่เราท�างาน เราดแูลน้องชายอกี 2 คน หน้าท่ี 
เราคอื ตืน่มา ซกัผ้า ถูบ้าน ล้างจาน ท�ากับข้าว รดีผ้า 
พ่อแม่สอนให้เรามีความรับผิดชอบ รอพ่อแม่กลับ 
พาน้องอ่านหนังสอืตัง้แต่เดก็ เรารูว่้าพ่อแม่เราล�าบาก 
ดงัน้ันเราต้องใฝ่ด ีท�าอย่างไรกไ็ด้ให้พ่อแม่มคีวามสขุ  

ถัดจากความรักในครอบครัวแล้วประสบการณ์
ความรกัในชว่งวยัถดัมาเปน็อยา่งไร  
พูดได้อย่างเตม็ปากเลยค่ะว่า ตัง้แต่ม.ปลายจนจบ
มหาวทิยาลยั ไม่มเีลยจ้า (หวัเราะ) ในมหาวิทยาลัย
ไม่มใีครจบีเราทัง้สิน้ เราว่ามนัก็ดมีาก เพราะเราใช้
ชวิีตเตม็ที ่ช่วงพีกความรกัของเราคอื ตอนอายุ 25-26 
อยู่ดีๆ  ก็เกิดยุคเก็บเก่ียวของเรา คนเข้ามาเยอะมาก 
จากเด็กหัวเข่าด�าคนหนึง่ท่ีเดินไปมาอยู่ดีๆ  คนมาจบี
ตัง้แต่อยู่ในวงการบันเทิงมา เรามข่ีาวแค่กับพ่ีโอ๊คแล้ว
แต่งงานเลย ก่อนหน้าน้ันเราไม่มีข่าวความรักกับ 
ใครเลย ทัง้ๆ ท่ีใน 10 ปีท่ีผ่านมา เรามแีฟนมาตลอด 
และเป็นคนในวงการท้ังสิ้น ที่เราตัดสินใจว่าไม่ให ้
มนัเป็นข่าวข้ึนมา เพราะเราอยากเป็นโอปอล์ทีไ่ม่ต้อง
มคี�าขยายมาต่อท้ายแบบทีเ่คยได้ยิน เราพิสจูน์ตวัเอง
หนักมาก เราชอบงานพิธีกร อยากเป็นพิธีกรที่เก่ง 
ลองงานประกาศรางวัล ลองงานอีเวนต์ทุกอย่าง 
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เธอเป็นทั้งนักแสดงมากความสามารถ เป็นทั้งพิธีกรที่ประสบความส�าเร็จ เป็นคุณแม่ลูกสองที่เข้มแข็ง 

และเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความสุขที่สุด เพราะได้อยู่ท่ามกลางคนที่เธอรักและรักเธอ ตลอดเส้นทางแห่งการเติบโต 
ชีวิตมอบบททดสอบให้เธอมากมาย และเธอผ่านมันมาได้โดยใช้ความรักน�าทาง
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“จนถึงตอนนี้ เราเป็นเจ้าของกิจการ ชีวิตเรามีความมั่นคง ชีวิตเราดีมาก ก็ยังมีคนล้ออีอ้วน อีด�า  
ซึ่งนั่นอาจเป็นส่ิงเดียวก็ได้ที่ท�าให้ชีวิตเขามีความสุข แต่เราจะไม่มีทางให้ลูกเราล้อใคร อันนี้อยากให ้
พ่อแมช่่วยกันสอนลูก ในรุ่นลูกเรา เรื่องแบบนี้ต้องไม่มีแล้ว”

แล้วเราก็ดีใจที่ในท่ีสุดคนเรียกเราว่า โอปอล์ ไม่มี 
ใครเรยีกเราว่า โอปอล์...บวกค�าขยาย
 ช่วงท่ีเราเต็มทีกั่บงานมากๆ เราจะเก็บความรกั
โลว์โปรไฟล์มาก แต่ไปไหนมาไหนด้วยกัน เพ่ือนรับรู้ 
แต่ว่าจะไม่ตอบสือ่ ซึง่แฮปป้ีมาก เพราะล้วนแล้วแต่
เป็นคนท่ีเราชอบตอนเด็กๆ เหมือนเราเป็นติ่งเขา 
แล้ววันหน่ึงเขาก็จบี (หัวเราะ) ความสมัพันธ์ตอนน้ัน
เราคบทลีะคน คนละหลายปี ทุกอย่างทีเ่กิดขึน้แล้ว
จบลงไปมนัมเีหตผุลของมนั อาจทะเลาะกัน หรอือาจ
เลิกกันด้วยอะไรสักอย่าง แต่ปัจจุบันเราเป็นเพ่ือน 
กับทกุคนเลย เราเชญิทกุคนมางานแต่งงานเรา 

แลว้เขามา 
มาบ้าง (หัวเราะแรงมาก) มาช่วยงานก็มี สิ่งที่เรา 
ได้จากเรื่องนี้คือ ในโมเมนต์หนึ่งเรารักกัน เมื่อเรา 
เลิกกันด้วยเหตุผลอะไรสักอย่าง เราจะไม่โทษเขา  
มันคือเง่ือนไขในชีวิตเราไม่ตรงกัน บางคนที่เราคบ 
เรารูส้กึว่าเรารกักันแหละ แต่เขาไม่สามารถหยุดได้
กับผู้หญิงคนเดียว เรารู้สึกว่าเงื่อนไขน้ีเรารับไม่ได ้
เราเดินออกมา แล้วจะมีผู ้หญิงท่ีรับเง่ือนไขน้ีได้ 
แทนที่เราจะอยู่กันไปจนเกลียดก็กลับมาเป็นพี่น้อง
กันดกีว่า หรอืทีค่นมองว่าเราคงเป็นหญิงซิง่ แต่ท่ีจรงิ
เราคอืหญิงแม่บ้านคนหน่ึง คนทีเ่ข้ามาอาจต้องการ
ความสนุกแต่เราไม่หวือหวา บางทีเราอยากให้เขาไป
หาแม่เรา เพ่ือพาไปท�าบุญกัน แต่พอเขาไปไม่ได ้
และเขารูส้กึว่าเราไม่ใช่ผูห้ญิงท่ีเขามองหา มนัก็จบ 
ไม่จ�าเป็นต้องทะเลาะหรือแตกหัก เพราะวันหน่ึง 
เราเคยรกักัน เราเคยรู้เรือ่งกันและกันมากทีสุ่ด 

ชว่งวยัประมาณ 20-30 คุณไดเ้รยีนรูค้วามรกั
ในแงม่มุไหนบา้ง 
ผู้ชายทีเ่ข้ามาส่วนใหญ่ค่อนข้างเจ้าชูแ้ละมชีือ่เสยีง 
ผูห้ญิงเขาจะเยอะ ช่วงน้ันเราจะโดนผูห้ญิงโถมด่าใส่ 
พอเขาเปิดตวัว่าคบกับเรา แฟนเก่าเขา แฟนตวัเลก็
ตัวน้อยของเขาส่งข้อความด่าเข้ามา แต่ท่ีตลกกว่า 
คอืตอนน้ีผูห้ญิงทีด่่าๆ เรา ทกุวันนีก็้ยังเจอกัน พอเจอ
หน้ากัน (ยกมือไหว้สวย) สวัสดีค่า ย้ิมกัน ไหว้กัน 
ผูช้ายคนน้ันไปมใีครแล้วก็ไม่รู้ 
 ถ้าผูช้ายรกัผูห้ญงิสกัคนจรงิๆ เขาจะไม่ปล่อยให้
ผูห้ญิงไปตกัีนหรอืแย่งกันเพ่ือเขา ถ้าคณุก�าลงัปล่อย
ให้เกิดเรือ่งอะไรไม่รู ้แล้วคุณรูส้กึว่าคณุคือรางวัลของ
ทกุคน คุณไปอยู่ของคณุเลย เราเลอืกจะถอยออกมา
 
คณุจดัการกบัความสัมพันธแ์บบนีไ้ด ้เพราะคณุ
เหน็คณุคา่ในตวัเอง 

นัน่คอืโจทย์ในการเลีย้งลกูของเราว่าก่อนทีจ่ะรกัใคร 
เราต้องรักตัวเองให้มาก เราไม่ชอบการท�าตัวเป็น
วงกลมท่ีขาดหาย ใช้ชีวิตไปวันๆ รอคนมาเติมเต็ม 
แล้ววันหนึ่งวงกลมก็จะเต็มวง ไม่มีทาง ถ้าเราเติม 
ตัวเองไม่เต็มนะ เราก็จะลอยอยู่อย่างน้ัน เราไม่ใช่ 
คนสวยเลย ไม่ใช่คนท่ีเก่งอะไรสักอย่าง สิ่งเดียวท่ี 
เรากล้าพูดว่าเรามดีคีอื เรารูว่้าเราเป็นใคร ต้องการ
อะไร ก�าลงัจะไปไหน ตวัตนของเราชดัมาก เราไม่ต้อง
ไปเอาใครมาเตมิเตม็ เทรนด์แฟชัน่ท�าอะไรเราไม่ได้ 
เพลงก็ยังฟังท่ีชอบ มอีาหารท่ีชอบจะกิน เรารกัตวัเอง 
เพราะเราได้รับการเติมมาอย่างเต็มมาก เราไม่เคย
รูส้กึว่าต้องผอมกว่านีถึ้งจะแต่งตวั 

มบีา้งไหมวนัท่ีคุณเสียหลักกบัความรัก 
ประมาณอายุ 26 ที่เราคิดว่าเป็นความรักครั้งแรก 
ครั้งสุดท้ายหอกหักอะไรน่ันน่ะ (หัวเราะ) มันมีกัน 
ทุกคนแหละ ต่อให้รกัตวัเองแค่ไหน เราก็จะเจอคนที่
รูส้กึว่าคนนีเ้รารกัจรงิๆ เราเสยีเขาไปไม่ได้ แต่เฮ้ย! 
เขาไปจรงิๆ เราขังตวัเองในรถท่ีลานจอดรถพารากอน 
แล้วร้องไห้ตวัอ่อน ลกูกอล์ฟมาเคาะรถ แต่ว่าเราเปิด
กระจกไม่ได้ เพราะมอืมนัอ่อน จติมนัสัง่กายจนเรา
อ้วกตลอดเวลา เราพยายามตั้งสติและตั้งหลักว่า 
ท�าอย่างไรก็ได้ให้ชวิีตเราดขีึน้ และเริม่มองความรกั
ในมมุทีไ่ม่ไขว่คว้าอะไรท้ังสิน้

แลว้ความรกัทีก่ลายมาเปน็คูช่วิีตล่ะ แตกตา่งจาก
ความรกัทีท่�าให้เสียหลักอยา่งไร  
เราผ่านการล้มลกุคลกุคลานกับความรกัมาหลายครัง้ 
เราเหนือ่ยมามาก แต่พอมาถึงคนทีใ่ช่ มนัง่ายมากเลย 
พ่ีโอ๊คเข้ามาตอนท่ีเรารูสึ้กว่าไม่เอาแล้ว แต่พอพ่ีโอ๊ค
เข้ามา มนัสว่างวาบเลย พอมาคดิดีๆ  ผูช้ายคนนีอ้ยู่
ในชวิีตเรามา 5 ปี ก่อนจะมาเป็นแฟนกัน พ่ีโอ๊คจะเป็น
เส้นตรง ค่อยๆ ดงึเราจากความวีด้ๆ ให้นิง่ แต่ก่อนเรา
ก็จะชอบเมาต์อะ “พ่ีโอ๊ค ดคูนนัน้ส”ิ พ่ีโอ๊คจะเป็นคน
ทีด่งึด้วยค�าว่า “คนเราต่างกัน” (หัวเราะ) หรอื “พ่ีว่า
เขาไม่ได้ตัง้ใจ” ความเป็นคนดขีองเขามันแผ่มาตัง้แต่
เรารูจ้กักัน เขาเป็นคนหนึง่ทีโ่ดนข่าวหนกัทีส่ดุในโลก
ที่เราเคยรู้จัก ข่าวท่ีมันท�าลายชีวิตเขา คนรอบข้าง 
พ่ีโอ๊คจะรูว่้ามนัไม่ใช่เรือ่งจริง ก็ถามพ่ีโอ๊คว่า “ไม่พูด
อะไรหน่อยเหรอ” พ่ีโอ๊คก็บอกว่า “ไม่ พูดไปก็เท่าน้ัน 
เรารูข้องเราก็พอแล้ว” 
 
ชว่งชวีติหวอืหวากอ่นมาเจอหมอโอค๊เป็นอยา่งไร 
ตอนช่วง 20-30 ชวิีตเราหวอืหวามาก เราสามารถจดั
รายการวิทยุเลิกห้าทุ่ม แล้วไปตื่นท่ีไหนก็ไม่รู ้ได้ 

สามารถอยู่เกาะเป็นเดือน สนุก มีความสุข แต่ใน
ความสขุนัน้มนัมคีวามรูส้กึว่า เราท�าอะไรอยู ่ เรามี 
ทุกอย่าง ชือ่เสยีงเงินทอง แต่พอเจอพ่ีโอ๊ค มนัฟ่ึบ! 
ธรรมดาและเรยีบง่าย มนัคอืความจรงิ ความไม่ต้อง
คาดเดา ไม่ต้องตคีวาม แล้วเราเป็นคนเหมอืนกันมาก 
แม้ภาพลกัษณ์ไม่เหมอืน แต่ความคิดในการมองว่า
สิง่ไหนถูกสิง่ไหนผดิเราเหมอืนกัน เช่น พ่ีโอ๊คจะเป็น
คนทีไ่ม่อะลุม่อล่วยให้กับความผดิ ไล่ไปตัง้แต่ศลีธรรม
ยันกฎหมาย อย่างศลีห้าคอืเรือ่งปกตขิองพ่ีโอ๊ค แต่การ
กลบัรถในบางทีท่ี่ห้าม แต่มนักลบัได้ บางทีเราก็แอบ
กลบัเหมอืนกัน แต่พ่ีโอ๊คไม่
 ก่อนท่ีจะมาเจอพ่ีโอ๊ค เราคบกับคนที่เราต้อง
คาดเดาว่าตอนน้ีเขาอยู่ไหน อยู่กับใคร ในขณะท่ีกับ
พ่ีโอ๊คเราไม่ต้องเดา เขาอยูแ่ค่ไม่กีท่ี ่บ้าน โรงพยาบาล 
ฟิตเนส คลนิกิ โทร.ตามได้ตลอด เขาคือคนท่ีสามารถ
ไปรับหลานเราท่ีโรงเรียนได้ ไปหาพ่อกับแม่เราได ้
พ่ีโอ๊คเป็นคนท่ีแชร์ท้ังทุกข์และสุขในช่วงท่ีปอล  ์
เข้าโรงพยาบาล เขาคอืคนท่ีท�าให้รูส้กึว่าการคบกัน
มนัไม่ยาก ท�าไมท่ีผ่านมามนัยาก เลยท�าให้ตัดสนิใจ
ท่ีจะไปต่อถึงการแต่งงานได้ง่ายมาก

ในทีสุ่ดความสุขมันคือความจริงทีต่รงไปตรงมา
เรากลายเป็นคนคนเดยีวกันจรงิๆ ไม่มกีารโกหกหรอื
ปิดบงั ชวิีตเราเลอืกได้ เราเหนือ่ยกับความไม่มัน่คง
ในความสมัพันธ์ อยากเจอคนรกัเราในแบบท่ีเราเป็น 
ไม่ต้องเหน่ือยเป็นคนอืน่ 
 ก่อนหน้านีเ้ราเคยเจอผูช้ายท่ีไม่ชอบให้แต่งหน้า
เราก็ต้องหน้าสดจรงิๆ ไม่มแีป้ง ต้องเดินเอม็โพเรยีม
ตอนหน้าสด เราไม่ชอบแต่ก็ต้องท�าเพ่ือเขา หรอืเคย
เจอผูช้ายทีอ่ยากให้เราแต่งหน้าสวยๆ แล้วเวลาไปไหน
ให้ถ่ายชดุส่งมาก่อนว่าสวยไหม (หัวเราะ) หลายคน
ไม่ใช่ไม่ด ีแต่เง่ือนไขเรากับเขาไม่เหมอืนกัน 
 มนัคอืการเลอืกของเรา บางคนอยากมคีรอบครวั
ท่ีน่ารกั อบอุน่ แต่คุณเลือกคนเจ้าชูไ้ง บางคนแค่รูส้กึ
ว่าหนูคดิว่าเขายังรกัหนอูยู่นะ แต่เขามคีนอืน่ แบบน้ี
คอืเขาไม่รกัไง คอืไม่ต้องอ้างเหตผุล ไม่ต้องพยายาม
หาเหตผุลให้เป็นอย่างท่ีเราคดิ เราเลอืกชวิีตได้เอง 

แล้วกิจวัตรหลังแต่งงานทุกวันนี้ของคุณเป็น
อยา่งไร 
ตอนสมยัสาวๆ เราตดิม่านด�าไว้ในคอนโดฯ เลยนะ 
จะไม่ตืน่ก่อนสบิโมง เพราะใช้ชวิีตหนักมาก ต้องนอน
ตืน่สายๆ ทุกวันน้ี ต ี5.40 ตะด๊ึดๆ (ท�าเสยีงนาฬิกา
ปลกุ) ดลูกูสจ๊ิะ (หัวเราะ) อยู่บ้านท้ังวนัท้ังคนืดลูกู 
วันน้ีเล่นอะไรด ีเราจะชอบอ่านนิทานให้ฟัง คือลกูเรา
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“มันเปน็การโตมาในส่ิงแวดลอ้มทีไ่ม่ไดส้บาย แต่โตมาในพลงัแห่งความรักจรงิๆ รกัในทีน่ีไ้มไ่ดร้กัแบบ
ปกปอ้ง แตร่กัแบบทีบ่า้นเรามปีญัหาอยา่งนี ้เกดิเรือ่งอยา่งนี ้แชรก์นัทุกเรือ่ง ซึง่ส�าคญัมาก”

เกิดก่อนก�าหนด 3 เดือน พอออกจากห้องไอซยูีเดก็ 
หมอบอกในด้านร่างกายคงท�าอะไรไม่ได้แล้ว ท่ีเหลอื
สติปัญญาพ่อกับแม่ต้องไปจัดการ เราก็เลยคิดว่า 
เราจะดูลูกตั้งแต่เด็ก อยากท�าให้เขาจ�าได้ว่าแม่ฟัง 
เราค่อยๆ คยุ ค่อยๆ พูด มองตาเขา คอืก่อนท่ีเขาจะ
เข้าโรงเรยีน เราอยากให้เขาสนกุกับชวิีตให้มากท่ีสดุ

กอ่นแตง่งานวางแผนเรือ่งมลีกูไวอ้ยา่งไร  
เราแพลนไว้ว่าจะไม่มลีกู เพราะไปฟังไปเชือ่ตามนัน้
ว่าสงัคมสมยัน้ีน่ากลวั แต่พ่ีโอ๊คพูดว่า ถ้าคนท่ีพร้อม
อย่างเราไม่มลีกู ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร เราต้อง
มลีกูเพ่ือชาตนิะ (หวัเราะ) พ่ีโอ๊คบอกว่า ถ้าเรามลีกู 
เราจะเลีย้งเขาด้วยสตปัิญญา ลกูเราจะเป็นบุคลากร
ทีจ่ะช่วยดแูลประเทศ ส่ิงหน่ึงท่ีเราศรทัธาและเคารพ
ในตวัพ่ีโอ๊คคือ เขาจะไม่คดิอะไรแค่ตวัเอง พ่ีโอ๊คกับ
เพ่ือนเขาจะมเีป้าหมายอะไรท่ีเหนือขึน้ไปอกี เพ่ืออดุ
รูรั่วบางอย่างทางสังคม สังคมตอนนี้มีปัญหาอะไร
และเราท�าอะไรได้บ้าง 
 อย่างเรือ่งท่ีคดิจะไม่มลีกู พ่ีโอ๊คก็บอกว่า เราโทษ
สงัคมทกุอย่างไม่ได้ ปัญหาทีเ่กิดขึน้ก็ต้องโทษพ่อแม่
ด้วยนะ พ่ีโอ๊คชอบพูดว่าถ้าเราเลีย้งลกูเอง เราจะกลวั
อะไร เออจรงิ คอืเราจะไปบอกว่าโรงเรยีนสมยันีน่้ากลวั 
ใช่ แต่พ่อแม่ต้องดูด้วยไง จะไปโยนลกูเข้าโรงเรยีน
แล้วก็จบ มันไม่ได้ สังคมสมัยน้ีน่ากลัว ใช่ สังคม 
สมยัเราก็น่ากลวั ถ้าข้างในมนัแน่นจรงิๆ ก็รอด เราก็
มหีน้าท่ีเลีย้งลกูให้รอด

หลังจากผ่านวิกฤตเมื่อแรกคลอดมา ตอนนี้
สุขภาพลูกทัง้สองเปน็อยา่งไรบา้ง 
เงือ่นไขตอนแรกของเราค่อนข้างโหด หลงัจากท่ีนอน
นิง่ๆ มา 2 เดอืน เรามภีาวะหัวใจวายต้องท�าคลอดแล้ว 
แต่ตอนน้ันเดก็ยังไม่พร้อมออกมา หมอบอกว่า หนึง่ 
Worst Case ท่ีสดุคอื ลกูไม่รอดท้ังคู ่สอง ถ้ารอดมา
แล้วจะตาบอด สาม รอดมาแล้วเลอืดจะออกในสมอง 
สี่ คลอดมาแล้ว เด็กจะหายใจเองไม่ได้ตลอดชีวิต 
ต้องสอดท่อช่วยหายใจ น่ันคือสิง่ท่ีเรารอ 
 ตอนน้ันจากคนท่ีเปลอืกมากในการคดิแค่ว่าจะ
แต่งหน้าในห้องคลอดได้ไหม วันคลอดจรงิๆ เราจ�าได้
ว่าเราจับมือพ่ีโอ๊คแน่น แล้วคอยฟังเสียงลูกว่าจะ 
รอดไหม ตอนหมอผ่าได้ยินเสยีงอลนิเบามาก และไม่
ได้ยินเสยีงอลนั เขาเลก็มาก หนักไม่ถึงหนึง่กิโลกรมั 
ความทรมานคอืไม่รู้เลยว่าสิง่ท่ีหมอบอกไว้ หน่ึง สอง
สาม สี ่น้ันจะเป็นอย่างไร ลุน้ไปเรือ่ยๆ พอเกิดมาครบ 
โอเค หายใจเองได้ ตอนลกูต้องอยู่ไอซยูีต่ออกี 2 เดอืน 
หมอโทร.มาบอกว่า อลนิหยุดหายใจ สมองเลอืดออก 

อลินเป็นหัวใจรั่ว กว่าท่ีอลินจะผ่าหัวใจได้ต้องใช้ 
เวลาปีหน่ึง ระหว่างนัน้ห้ามเป็นหวัด ห้ามเป็นโรคที่ 
เข้าปอดได้ มนัจะเป็นเรือ่งใหญ่ จนอลนิครบหน่ึงขวบ
ก็ผ่าหวัใจ หมอบอกให้ระวังเรือ่งปอดไปจนถึง 2 ขวบ 
พอ 2 ขวบกว่า เราชลิล์แล้ว จะเป็นหวัดเป็นอะไรก็ 
เป็นเลย ให้มนัมภูีมิ  

มกีารวางแผนเตรียมไวไ้หม ในกรณทีีลู่กเกดิมาแล้ว
มปีญัหาตามทีห่มอบอก 
ตอนท่ีนอนโรงพยาบาลท่ีแรก เราไม่รบัรู ้นอนร้องไห้
อย่างเดยีว บอกตวัเองว่าฉนัปกติๆ  จนตอนหลงัเรา
ต้องเผชญิหน้ากับมนัแล้วว่านีไ่ม่ใช่เรือ่งปกต ิเราจบัมอื
พ่ีโอ๊คแล้วบอกว่า โอเค เราเกิดภาวะทีจ่ะต้องคลอด
ในตอนที่น้องเขายังไม่มีอวัยวะเลย เรียกว่าแท้งนะ 
ปอล์ต้องนอนเพ่ือปัดให้มันเกินไปอีก 2 เดือนนะ 
และลูกเกิดมาอาจจะมี หนึ่ง สอง สาม สี่ ตั้งสติ 
เผชญิมนัให้ได้ ไม่ว่าลกูจะอยู่หรอืไม่อยู่ เราเลกิมอง
ว่าท�าไมลกูเราไม่เหมอืนคนอืน่ ท�าไมวันคลอดไม่ได้
เอาลกูมาอยูข้่างๆ แล้วถ่ายรปูลงไอจ ีมนัไม่เกิดขึน้กบั
บ้านเราแน่ๆ เพราะลูกเราต้องใส่ถุงพลาสติกเข้าตู้ 
เราต้องพร้อมเผชิญความจรงิและต้ังหลกัให้ได้ 

ใชค้วามเขม้แข็งอยา่งไรเพ่ือเผชิญสถานการณ์ 
ทีต่อ้งนอนนิง่ๆ กวา่ 2 เดอืน 
มนัเปลีย่นชวิีตเราเลยนะ เมือ่เราต้องเผชญิกับอะไร
บางอย่างท่ีเป็นความจรงิของชวีติทีวั่นหน่ึงทุกคนต้อง
เจอคอื เกิด แก่ เจบ็ ตาย เราก็คิดได้ว่า สดุท้ายแล้ว
ชีวิตมันคือแค่คนที่เรารักนั่นแหละ ชื่อเสียงเงินทอง
อะไรช่วยไม่ได้เลย เรามาอย่างไร เราก็จะไปอย่างน้ัน 
ในวันทีเ่รานอนหัวใจวาย เราคดิจรงิๆ นะว่า ชวิีตเรา
ยังไม่ได้ท�าอะไรอกี น่ังติก๊ในใจ เอ๊ะ มอีกีหลายอย่าง 
แต่ก็มอีกีหลายอย่างท่ีเราท�าแล้ว ถ้าเราไปตอนน้ีเรา
โอเค เราใช้ชวิีตคุม้ ได้เป็นอย่างท่ีเราอยากท�า ได้ดูแล
พ่อแม่อย่างดทีีส่ดุ มนัท�าให้เรากลายเป็นคนซาบซึง้
กับเรื่องง่ายๆ เช่น การได้นั่ง เพราะก่อนหน้านั้น 
เราต้องนอนเอาปลายเท้าลงตลอดเวลา เพราะถ้า 
เรายกขึน้ เลอืดเราจะออก วันทีรู่ส้กึว่ามนัจบลงแล้ว
คือวันคลอด เราไม่เคยรู้เลยว่าการนั่งมันย่ิงใหญ่ 
ขนาดไหน ไม่เคยรูเ้ลยว่าเซเว่นฯ ช่างสวยงาม จนวันท่ี
พ่ีโอ๊คพาเราน่ังรถเข็นเพ่ือไปซือ้ของ (หัวเราะ) เป้าของ
ชีวิตเราไม่ได้ย่ิงใหญ่อะไรแล้ว แค่กลับบ้านเจอลูก 
เจอสาม ีเจอพ่อแม่ ได้อยู่กับคนท่ีเรารกัและรกัเรา 

สามใีหก้�าลงัใจอยา่งไร 
ไม่ใช่ค�าพูด มนัคอืการกระท�า เวลาคนเราพูด มนัพูด

ได้ง่ายมากว่า เรารกัเธอๆ รกัน้าาา (เสยีงสงู) หรอืเพ่ือน 
รกัน้าาา (เสยีงสงู) ไม่จรงิ คนรกักันไม่พูดหรอก 
 ตั้งแต่เป็นแฟนพ่ีโอ๊คท่ีคนด่าเราทั้งโลกว่า 
สร้างภาพ มผีลประโยชน์อะไรต่อมอิะไร เราจบัมอืพ่ีโอ๊ค
ในรถ แล้วพ่ีโอ๊คถามว่า ปอล์ไหวไหม เพราะเราไม่เคย
โดนด่าหนักขนาดนัน้มาก่อน เราคดิในใจว่า ท�าไมเรา
จะไม่ไหว ในเมือ่ความจรงิของเราคอืคนทีน่ัง่จบัมอื
เราอยู่ตรงน้ี ในขณะคนทีด่่าเราคอืใคร เราไม่รูจ้กัเลย 
เพ่ือนเรา พ่อแม่เรา รับรูว่้าเราคบกับพ่ีโอ๊ค แค่นัน้จบ 
 วันทีเ่กิดเรือ่งในชวิีต สิง่ทีเ่ขาท�าคือ เขาไม่เคย 
ทิง้เราเลยสกันาทเีดียว เรารูว่้าเขาเหน่ือยมากท่ีต้อง
ออกจากบ้าน แวะเอาข้าวมาให้ทีร่ามาฯ กนิข้าวเช้า
กับเราทุกวัน ไปท�างานต่ออกีโรงพยาบาล ถึงกลบัมา
หาเราตอนกลางคนื รอจนเราหลบัแล้วจงึกลบับ้าน 
จนพอลกูคลอดออกมาปุบ๊ มนัก็ยากกว่าตอนทีน่อน
โรงพยาบาลอกี เพราะลกูเราไม่แขง็แรงเลย แต่พ่ีโอ๊ค
อยู่กับเราตลอด ผู้หญิงหลังคลอดต้องปั๊มนมทุก 3 
ชัว่โมง หกโมงเช้า เก้าโมง เท่ียง บ่ายสาม หกโมงเย็น 
สามทุม่ เทีย่งคนื ตสีาม กว่าจะป๊ัมนมอกี 40 นาท ี
ล้างขวดนม ลกูร้อง ตืน่ จติตกมากในช่วงทีม่ลีกูอ่อน 
แต่พ่ีโอ๊คตืน่ทกุรอบ พ่อบางคนจะรูส้กึว่าเป็นหน้าท่ี
แม่ในการเลีย้งดลูกู แต่พ่ีโอ๊คไม่เคยเลย สภาพคนให้
นมลูกมันทุเรศ มันไม่สวยงาม น่ังบีบนมไปเรื่อยๆ 
แต่พ่ีโอ๊คจะเอาข้าวสารอุน่มาประคบช่วย เขาไม่เคย
ท้ิงเราไปเลย เขารกัเราไม่ว่าทุกข์หรอืสขุ เขารบัเราได้
ไม่ว่าชีวติจะน�าพาเราไปทางไหน 

คณุเหน็วา่ความรักมนัชว่ยน�าทางและหล่อเลีย้ง
ชวีติของเราได ้แตใ่นสังคมทกุวนันีท้ีค่วามเกลยีดชงั
ส่งต่อกันง่ายมาก คุณคิดว่าเราจะใช้ความรัก 
แกป้ญัหาไดอ้ยา่งไร  
เราว่ามันต้องใช้ความรักและความแข็งแกร่งในทุก
ภาคส่วน เริม่จากเราต้องรกัตวัเอง เมือ่เรารกัตวัเอง
ใครจะบลูลเีราอย่างไรมนักไ็ม่มผีล เราเชือ่ในความ
เป็นมนุษย์ เราไม่เคยรูส้กึเลยว่าโลกน้ีมแีค่เพศหญิง
และเพศชาย เราอยู่หญิงล้วนมา เพ่ือนเราเป็นทอม ด้ี 
เป็นเลสเบีย้น ทุกวันน้ีเพ่ือนรอบกายเราเป็นเกย์ ไม่ว่า
คณุจะระบวุ่าเขาเป็นอะไร เขาก็เป็นมนษุย์ไง มข้ีอดี
ข้อเสยี ตวัเราเองต้องรูดี้ท่ีสดุ ถ้าเราเป็นเกย์เราต้อง
ไม่รูส้กึเซนซทีิฟถ้าใครด่าเรา นึกออกไหม แล้วคนที่ 
มีสติช่วยสอนลูกด้วยว่า หยุดล้อเลียนใครในสิ่งที่ 
ไม่มปีระโยชน์และน่าร�าคาญ เช่น ล้อเรือ่งเพศสภาพ 
ล้อเรือ่งรปูลกัษณ์ ล้อเร่ืองอะไรก็ตามท่ีพูดแล้วไม่ได้
ท�าให้คุณดูดีขึ้นมา ถ้าเป็นไปได้อย่ารู้สึกอะไรกับ 
ค�าด่าพวกน้ัน โดยเฉพาะไซเบอร์ บลูล ีบางทีชาวเนต็
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“มันเปน็การโตมาในส่ิงแวดลอ้มทีไ่ม่ไดส้บาย แต่โตมาในพลงัแห่งความรักจรงิๆ รกัในทีน่ีไ้มไ่ดร้กัแบบ
ปกปอ้ง แตร่กัแบบทีบ่า้นเรามปีญัหาอยา่งนี ้เกดิเรือ่งอยา่งนี ้แชรก์นัทุกเรือ่ง ซึง่ส�าคญัมาก”

เกิดก่อนก�าหนด 3 เดือน พอออกจากห้องไอซยูีเดก็ 
หมอบอกในด้านร่างกายคงท�าอะไรไม่ได้แล้ว ท่ีเหลอื
สติปัญญาพ่อกับแม่ต้องไปจัดการ เราก็เลยคิดว่า 
เราจะดูลูกตั้งแต่เด็ก อยากท�าให้เขาจ�าได้ว่าแม่ฟัง 
เราค่อยๆ คุย ค่อยๆ พูด มองตาเขา คอืก่อนท่ีเขาจะ
เข้าโรงเรยีน เราอยากให้เขาสนกุกับชวิีตให้มากท่ีสดุ

ก่อนแต่งงานวางแผนเรือ่งมีลูกไวอ้ยา่งไร  
เราแพลนไว้ว่าจะไม่มลีกู เพราะไปฟังไปเชือ่ตามนัน้
ว่าสงัคมสมยัน้ีน่ากลวั แต่พ่ีโอ๊คพูดว่า ถ้าคนท่ีพร้อม
อย่างเราไม่มลีกู ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร เราต้อง
มลีกูเพ่ือชาตินะ (หวัเราะ) พ่ีโอ๊คบอกว่า ถ้าเรามลีกู 
เราจะเลีย้งเขาด้วยสตปัิญญา ลกูเราจะเป็นบุคลากร
ทีจ่ะช่วยดูแลประเทศ สิง่หน่ึงท่ีเราศรทัธาและเคารพ
ในตัวพ่ีโอ๊คคือ เขาจะไม่คดิอะไรแค่ตวัเอง พ่ีโอ๊คกับ
เพ่ือนเขาจะมเีป้าหมายอะไรท่ีเหนือขึน้ไปอกี เพ่ืออดุ
รูรั่วบางอย่างทางสังคม สังคมตอนน้ีมีปัญหาอะไร
และเราท�าอะไรได้บ้าง 
 อย่างเรือ่งท่ีคดิจะไม่มลีกู พ่ีโอ๊คก็บอกว่า เราโทษ
สงัคมทกุอย่างไม่ได้ ปัญหาท่ีเกิดขึน้ก็ต้องโทษพ่อแม่
ด้วยนะ พ่ีโอ๊คชอบพูดว่าถ้าเราเลีย้งลกูเอง เราจะกลวั
อะไร เออจรงิ คอืเราจะไปบอกว่าโรงเรยีนสมยัน้ีน่ากลวั 
ใช่ แต่พ่อแม่ต้องดูด้วยไง จะไปโยนลกูเข้าโรงเรยีน
แล้วก็จบ มันไม่ได้ สังคมสมัยนี้น่ากลัว ใช่ สังคม 
สมยัเราก็น่ากลวั ถ้าข้างในมนัแน่นจรงิๆ ก็รอด เราก็
มหีน้าท่ีเลีย้งลกูให้รอด

หลังจากผ่านวิกฤตเม่ือแรกคลอดมา ตอนน้ี
สุขภาพลกูทัง้สองเปน็อยา่งไรบา้ง 
เงือ่นไขตอนแรกของเราค่อนข้างโหด หลงัจากท่ีนอน
นิง่ๆ มา 2 เดือน เรามภีาวะหัวใจวายต้องท�าคลอดแล้ว 
แต่ตอนน้ันเด็กยังไม่พร้อมออกมา หมอบอกว่า หนึง่ 
Worst Case ท่ีสดุคอื ลกูไม่รอดท้ังคู ่สอง ถ้ารอดมา
แล้วจะตาบอด สาม รอดมาแล้วเลอืดจะออกในสมอง 
สี่ คลอดมาแล้ว เด็กจะหายใจเองไม่ได้ตลอดชีวิต 
ต้องสอดท่อช่วยหายใจ น่ันคือสิง่ท่ีเรารอ 
 ตอนน้ันจากคนทีเ่ปลอืกมากในการคดิแค่ว่าจะ
แต่งหน้าในห้องคลอดได้ไหม วันคลอดจรงิๆ เราจ�าได้
ว่าเราจับมือพ่ีโอ๊คแน่น แล้วคอยฟังเสียงลูกว่าจะ 
รอดไหม ตอนหมอผ่าได้ยินเสยีงอลนิเบามาก และไม่
ได้ยินเสยีงอลนั เขาเลก็มาก หนักไม่ถึงหนึง่กิโลกรมั 
ความทรมานคือไม่รู้เลยว่าสิง่ท่ีหมอบอกไว้ หน่ึง สอง
สาม สี ่น้ันจะเป็นอย่างไร ลุน้ไปเรือ่ยๆ พอเกิดมาครบ 
โอเค หายใจเองได้ ตอนลกูต้องอยู่ไอซียูต่ออกี 2 เดอืน 
หมอโทร.มาบอกว่า อลนิหยุดหายใจ สมองเลอืดออก 

อลินเป็นหัวใจรั่ว กว่าท่ีอลินจะผ่าหัวใจได้ต้องใช้ 
เวลาปีหน่ึง ระหว่างนัน้ห้ามเป็นหวัด ห้ามเป็นโรคที่ 
เข้าปอดได้ มนัจะเป็นเรือ่งใหญ่ จนอลนิครบหน่ึงขวบ
ก็ผ่าหัวใจ หมอบอกให้ระวังเรือ่งปอดไปจนถึง 2 ขวบ 
พอ 2 ขวบกว่า เราชลิล์แล้ว จะเป็นหวัดเป็นอะไรก็ 
เป็นเลย ให้มนัมภูีมิ  

มีการวางแผนเตรียมไวไ้หม ในกรณีทีลู่กเกดิมาแลว้
มปีญัหาตามทีห่มอบอก 
ตอนท่ีนอนโรงพยาบาลท่ีแรก เราไม่รบัรู ้นอนร้องไห้
อย่างเดยีว บอกตวัเองว่าฉนัปกติๆ  จนตอนหลงัเรา
ต้องเผชญิหน้ากับมนัแล้วว่านีไ่ม่ใช่เรือ่งปกต ิเราจบัมอื
พ่ีโอ๊คแล้วบอกว่า โอเค เราเกิดภาวะทีจ่ะต้องคลอด
ในตอนที่น้องเขายังไม่มีอวัยวะเลย เรียกว่าแท้งนะ 
ปอล์ต้องนอนเพ่ือปัดให้มันเกินไปอีก 2 เดือนนะ 
และลูกเกิดมาอาจจะมี หนึ่ง สอง สาม สี่ ตั้งสติ 
เผชญิมนัให้ได้ ไม่ว่าลกูจะอยู่หรอืไม่อยู่ เราเลกิมอง
ว่าท�าไมลกูเราไม่เหมอืนคนอืน่ ท�าไมวันคลอดไม่ได้
เอาลกูมาอยูข้่างๆ แล้วถ่ายรปูลงไอจ ีมนัไม่เกิดขึน้กบั
บ้านเราแน่ๆ เพราะลูกเราต้องใส่ถุงพลาสติกเข้าตู้ 
เราต้องพร้อมเผชิญความจรงิและต้ังหลกัให้ได้ 

ใช้ความเข้มแข็งอยา่งไรเพ่ือเผชิญสถานการณ์ 
ทีต่อ้งนอนนิง่ๆ กวา่ 2 เดอืน 
มนัเปลีย่นชีวิตเราเลยนะ เมือ่เราต้องเผชญิกับอะไร
บางอย่างท่ีเป็นความจรงิของชวีติทีวั่นหนึง่ทกุคนต้อง
เจอคอื เกิด แก่ เจบ็ ตาย เราก็คิดได้ว่า สดุท้ายแล้ว
ชีวิตมันคือแค่คนที่เรารักนั่นแหละ ชื่อเสียงเงินทอง
อะไรช่วยไม่ได้เลย เรามาอย่างไร เราก็จะไปอย่างน้ัน 
ในวันทีเ่รานอนหัวใจวาย เราคดิจรงิๆ นะว่า ชวิีตเรา
ยังไม่ได้ท�าอะไรอกี นัง่ติก๊ในใจ เอ๊ะ มอีกีหลายอย่าง 
แต่ก็มอีกีหลายอย่างท่ีเราท�าแล้ว ถ้าเราไปตอนน้ีเรา
โอเค เราใช้ชีวิตคุม้ ได้เป็นอย่างท่ีเราอยากท�า ได้ดูแล
พ่อแม่อย่างดทีีส่ดุ มนัท�าให้เรากลายเป็นคนซาบซึง้
กับเรื่องง่ายๆ เช่น การได้นั่ง เพราะก่อนหน้านั้น 
เราต้องนอนเอาปลายเท้าลงตลอดเวลา เพราะถ้า 
เรายกขึน้ เลอืดเราจะออก วันทีรู่ส้กึว่ามนัจบลงแล้ว
คือวันคลอด เราไม่เคยรู้เลยว่าการนั่งมันย่ิงใหญ่ 
ขนาดไหน ไม่เคยรูเ้ลยว่าเซเว่นฯ ช่างสวยงาม จนวันที่
พ่ีโอ๊คพาเราน่ังรถเข็นเพ่ือไปซือ้ของ (หัวเราะ) เป้าของ
ชีวิตเราไม่ได้ย่ิงใหญ่อะไรแล้ว แค่กลับบ้านเจอลูก 
เจอสาม ีเจอพ่อแม่ ได้อยู่กับคนท่ีเรารกัและรกัเรา 

สามีให้ก�าลังใจอยา่งไร 
ไม่ใช่ค�าพูด มนัคอืการกระท�า เวลาคนเราพูด มนัพูด

ได้ง่ายมากว่า เรารกัเธอๆ รกัน้าาา (เสยีงสูง) หรอืเพ่ือน 
รกัน้าาา (เสยีงสงู) ไม่จรงิ คนรกักันไม่พูดหรอก 
 ตั้งแต่เป็นแฟนพ่ีโอ๊คที่คนด่าเราทั้งโลกว่า 
สร้างภาพ มผีลประโยชน์อะไรต่อมอิะไร เราจบัมอืพ่ีโอ๊ค
ในรถ แล้วพ่ีโอ๊คถามว่า ปอล์ไหวไหม เพราะเราไม่เคย
โดนด่าหนักขนาดนัน้มาก่อน เราคดิในใจว่า ท�าไมเรา
จะไม่ไหว ในเมือ่ความจรงิของเราคอืคนทีน่ัง่จบัมอื
เราอยู่ตรงน้ี ในขณะคนทีด่่าเราคอืใคร เราไม่รูจ้กัเลย 
เพ่ือนเรา พ่อแม่เรา รับรูว่้าเราคบกับพ่ีโอ๊ค แค่นัน้จบ 
 วันทีเ่กิดเรือ่งในชวิีต สิง่ท่ีเขาท�าคอื เขาไม่เคย 
ทิง้เราเลยสกันาทเีดียว เรารูว่้าเขาเหน่ือยมากท่ีต้อง
ออกจากบ้าน แวะเอาข้าวมาให้ทีร่ามาฯ กนิข้าวเช้า
กับเราทุกวัน ไปท�างานต่ออกีโรงพยาบาล ถึงกลบัมา
หาเราตอนกลางคนื รอจนเราหลบัแล้วจงึกลบับ้าน 
จนพอลกูคลอดออกมาปุบ๊ มนัก็ยากกว่าตอนทีน่อน
โรงพยาบาลอกี เพราะลกูเราไม่แขง็แรงเลย แต่พ่ีโอ๊ค
อยู่กับเราตลอด ผู้หญิงหลังคลอดต้องปั๊มนมทุก 3 
ชัว่โมง หกโมงเช้า เก้าโมง เทีย่ง บ่ายสาม หกโมงเย็น 
สามทุม่ เทีย่งคนื ตสีาม กว่าจะป๊ัมนมอกี 40 นาท ี
ล้างขวดนม ลกูร้อง ตืน่ จติตกมากในช่วงทีม่ลีกูอ่อน 
แต่พ่ีโอ๊คตืน่ทกุรอบ พ่อบางคนจะรูส้กึว่าเป็นหน้าท่ี
แม่ในการเลีย้งดลูกู แต่พ่ีโอ๊คไม่เคยเลย สภาพคนให้
นมลูกมันทุเรศ มันไม่สวยงาม นั่งบีบนมไปเรื่อยๆ 
แต่พ่ีโอ๊คจะเอาข้าวสารอุน่มาประคบช่วย เขาไม่เคย
ท้ิงเราไปเลย เขารกัเราไม่ว่าทุกข์หรอืสขุ เขารบัเราได้
ไม่ว่าชวีติจะน�าพาเราไปทางไหน 

คุณเห็นว่าความรกัมนัชว่ยน�าทางและหล่อเลีย้ง
ชวีติของเราได ้แตใ่นสังคมทกุวนันีท้ีค่วามเกลียดชงั
ส่งต่อกันง่ายมาก คุณคิดว่าเราจะใช้ความรัก 
แกป้ญัหาไดอ้ยา่งไร  
เราว่ามันต้องใช้ความรักและความแข็งแกร่งในทุก
ภาคส่วน เริม่จากเราต้องรกัตวัเอง เมือ่เรารกัตวัเอง
ใครจะบลูลเีราอย่างไรมนักไ็ม่มผีล เราเชือ่ในความ
เป็นมนษุย์ เราไม่เคยรูส้กึเลยว่าโลกน้ีมแีค่เพศหญิง
และเพศชาย เราอยู่หญิงล้วนมา เพ่ือนเราเป็นทอม ดี้ 
เป็นเลสเบีย้น ทุกวันน้ีเพ่ือนรอบกายเราเป็นเกย์ ไม่ว่า
คณุจะระบวุ่าเขาเป็นอะไร เขาก็เป็นมนษุย์ไง มข้ีอดี
ข้อเสยี ตวัเราเองต้องรูดี้ท่ีสุด ถ้าเราเป็นเกย์เราต้อง
ไม่รูส้กึเซนซทีิฟถ้าใครด่าเรา นึกออกไหม แล้วคนที่ 
มีสติช่วยสอนลูกด้วยว่า หยุดล้อเลียนใครในสิ่งที่ 
ไม่มปีระโยชน์และน่าร�าคาญ เช่น ล้อเรือ่งเพศสภาพ 
ล้อเรือ่งรปูลักษณ์ ล้อเร่ืองอะไรก็ตามท่ีพูดแล้วไม่ได้
ท�าให้คุณดูดีขึ้นมา ถ้าเป็นไปได้อย่ารู้สึกอะไรกับ 
ค�าด่าพวกนัน้ โดยเฉพาะไซเบอร์ บลูล ีบางทีชาวเนต็
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เหล่าน้ันเราไม่มทีางรูเ้ลยว่าเขาเป็นใคร เวลาเหน็ใคร
ด่าใคร หรอืคอมเมนต์กันด้วยค�าแรงๆ หยาบๆ เราไม่รู้
เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ ปมชีวิตเขาคืออะไร เราแคร์ 
แค่คนทีเ่ราควรแคร์ เราไม่ฟังคนทีรู่ส้กึว่าต้องเสยีเวลา
ชวิีตไปเพ่ือเขา 

เรือ่งงานในวงการ หลังจากประสบความส�าเรจ็
กบัเรือ่ง แจ๋ว มคีนยืน่บทบาทในลกัษณะคล้ายกนั
ใหค้ณุแสดงอกี อะไรท�าใหค้ณุตดัสินใจท่ีจะเลอืก
รบัหรอืไมร่บั 
เราเข้าวงการจากการเล่นเรือ่ง แจ๋ว เป็นประสบการณ์
ที่สนุกมาก เราจ�าได้ว่าพ่ีสิน (ยงยุทธ ทองกองทุน) 
 ไม่ให้เรากับปุก๊ก้ีแต่งหน้าเลย พยายามเขยีนคิว้ก็ต้อง
ลบออก หน้าสดล้านเปอร์เซน็ต์ แล้วเวลาพ่ีสนิเรยีก
เข้าฉากเราก็พยายาม “พ่ีสนิคะ เพ่ิมบทให้หนสูคิะ” 
(หวัเราะ) พอเล่นเรือ่งน้ันปุบ๊มนัก็เริม่มบีทคล้ายๆ กัน 
หรือไม่อย่างนั้นก็เป็นบทแบบสีสัน ฉูดฉาดมากๆ 
ซึง่เรารูสึ้กว่ามนัเยอะไปแล้ว  และตอนน้ันเราตดิใจ
การท�างานเบือ้งหลงั คอืหลงัจากจบเรือ่ง แจ๋ว เราเข้า
หบัเลย (บรษิทั หับโห้ห้ิน บางกอก จ�ากัด) เป็นแคสติง้ 
กับปุ๊กกี้ เราต้องหานักแสดงที่หน้าเหมือนแดจังกึม 
เราต้องน่ังมอเตอร์ไซค์ไปรอหน้าจตจุกัร เพ่ือคอยดวู่า
ใครหน้าเหมอืนแดจงักึมวะ (หัวเราะ) สนุกมาก นัน่คอื
งานเบือ้งหลงัทีท่�าให้ต่อยอดมาจนทุกวันน้ี 
 มารูส้กึว่าอยากท�าเบือ้งหน้ามากๆ คอืตอนท�า
พิธีกร การแสดงคอืความสนุก แต่ความรกัจริงๆ คือ
งานพิธีกร การได้รูช้วิีตใครสกัคนอย่างถูกต้อง การถาม
แล้วเขาก็ตอบ เหมอืนเขาจ้างเราไปเป็นตวัเอง เราอ่าน
สครปิต์นดิเดยีวท่ีเหลอืไปด้วยใจเอง มนัคอืคนเสอืก
คนหน่ึงทีไ่ด้รบัอนุญาตให้รบัรู้เรือ่งทัง้หมด (หวัเราะ) 

เวลามคีนมาชืน่ชมคณุมากๆ ยกให้คุณเป็นไอดอล 
คณุรูสึ้กหรอืมคีวามคดิอะไรในใจ  
ถ้าเขาชื่นชมเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร เราก็ย้ิม 
เราดใีจ แต่เราก็จะไม่เอามาเป็นอตัตาให้เราต้องถือ 
ว่าเห็นไหมฉนัคอืไอดอลนะ อนัน้ีไม่ได้ คนมาชอบเรา 
เราปลืม้นะ มนัมคีวามหมายส�าหรบัเรา แต่เราต้อง
วางไว้ตรงน้ัน ไม่แบกมนัจนต้องไปฟูใส่คนอืน่ 

คุณคิดว่ามันยากไหมส�าหรับคนท่ีอยู่ในวงการ
บนัเทงิ แลว้ต้องประคองตัวเองไม่ใหไ้หลไปตาม
การสรรเสรญิเยนิยอตา่งๆ  
มนัไม่ใช่แค่ในวงการบนัเทงิหรอก ทุกวันนีท้กุคนมสีือ่
ของตวัเอง ไอจ ี เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ มนัเป็นช่องทาง

ส�าหรบัแต่ละคนท่ีจะต้องการเป็นใครสกัคนอยู่แล้ว 
ชือ่เสยีงเงนิทองเป็นเรือ่งท่ีดงึให้ชวิีตเราพังได้ง่ายทีส่ดุ 
มนัขึน้อยู่กับว่าเราต้ังหลกักับชวีติตวัเองได้เรว็แค่ไหน 
ช่วงดังมากๆ ปอล์ไม่ต้องต่อคิวอะไรเลย และเรา 
เคยปลื้มมัน ซึ่งผิดมาก ทุกวันนี้ต่อให้ไม่ต้องต่อคิว 
เราก็ไม่ท�า ปอล์จะไม่ใช้อภสิทิธ์ิอะไรแบบน้ัน 

เคยมชีว่งทีเ่ปไ๋ปบา้งไหม 
โห ตืน่เต้นมาก ทุกบ้านเปิดประตูให้เราหมด จ�าได้ว่า
เคยรถติด เราลงจากรถแล้วเคาะบ้านใครที่ริมถนน
เพือ่ขอฉี ่ เขาก็ให้เข้า เรานัง่มอเตอร์ไซค์ท่ีสรุาษฎร์ฯ 
เห็นต้นไม้บ้านเขาสวย ก็กดออดขอเข้าไปถ่ายรูป 
เขาก็เปิดให้เข้า ปอล์ไม่ต้องซือ้ของเลย มคีนส่งของ 
เสือ้ผ้า รองเท้า มาให้เตม็ไปหมด คอืถ้าเราไม่มีสติ  
ถ้าไม่มีพ่อแม่ท่ีเป็นคนธรรมดา ถ้าไม่มีเพ่ือนท่ีเป็น  
อกี. อขี. คอยดึง เราก็คงไปไกลเหมอืนกัน 
 ปอล์โชคด ีเพ่ือนทุกวนัน้ีของเราคอืเพ่ือนทีค่บกัน
มาสบิกว่าปี เป็นคนทีอ่ยูม่าตัง้แต่ตอนเรานัง่รถเมล์ 
เห็นชีวิตล้มลุกคลุกคลาน เป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันที ่
มึงไม่มีอะไรเลย มึงคือคนที่ดูดยาคูลท์ปีโป้ปั่นแก้ว
เดยีวกับกู เราผ่านทุกอย่างมาด้วยกัน แล้วก็ช่วยเหลอื
กันในฐานะมนษุย์ ทุกคนกล้าเตือนกัน เช่น ซ้ือของ
เยอะไปแล้ว ท�าไมไม่เอาเงินไปผ่อนคอนโดฯ
 เพ่ือนในวงการก็มบ้ีาง แต่เป็นเพ่ือนทีเ่ราไม่รูส้กึ
ว่าเป็นเพ่ือนในวงการ แต่เป็นเพ่ือนในชวิีต เป็นคนที่
ฝ่าฟันอะไรกันมา ซึง่มนัจะขดักับท่ีทุกคนชอบหาว่า
เราอยู่ในวงการมายา เราจะบอกว่า ไอ้วงการอะไร
ก็ตาม มันคือโลกมนุษย์ มีมนุษย์อยู่หลายประเภท 
เราจะไม่สรปุเขาจากอาชีพของเขา ไม่ว่าคุณเป็นใคร 
ก็มท้ัีงดแีละเลว 

ตอนนีช้วีติมาถงึจุดทีส่ามารถเลอืกและจดัสรรส่ิง
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งลงตวัแล้ว มีอะไรอกีบา้งไหมทีย่งั
อยากจะท�า  
เราไม่ได้มาจากครอบครวัร�า่รวย ดงันัน้สิง่ทีค่่อนข้าง
ระวังคอืการใช้ชวีติและความมัน่คง ชวิีตตอนนีเ้ป็นไป
ตามท่ีแพลนไว้เมือ่ตอน 20 กว่า ทีคิ่ดไว้ว่า “วันหนึง่
ฉันไม่อยากรอให้ใครมาจ้างฉัน” เราเลยตั้งบริษัท 
ขึ้นมาเพ่ือที่อยากจะจ้างตัวเองในอนาคต ตอนน้ี
บรษิทันางแมวป่าของเราจ้างเราเป็นพิธีกร (หัวเราะ) 
เรามคีวามสขุกับการเดนิไปขายงานลกูค้า ได้อยู่กับ
เพ่ือนกับพ่ีน้อง เรามคีวามสขุกับการท�าโปรดกัต์ของ
ตวัเองท่ีเกิดจากแพสชนั ตอนนีเ้รามองว่าตวัเองเป็น
นกัธุรกิจทีก่�าลงัด�าเนนิธุรกิจของเราเองโดยไม่ใช้เงิน

เป็นเป้าเลย เราใช้แพสชนัล้วนๆ ใช้ความรกัขบัเคลือ่น
ทกุอย่าง 
 อย่างสบู ่เราเริม่จากแค่อยากท�า เพราะเราลอง
เอากากกาแฟท่ีร้านตวัเองมาขดัตัวแล้วมนัดี เราก็เอา
ไปต่อยอด บังคับสามีท่ีเป็นหมอผิวหนังให้พิสูจน์ 
(หัวเราะ) เราเร่ิมขายจากในร้านกาแฟ จนตอนนีม้นั
เป็นอันดับหน่ึงของร้านอีฟแอนด์บอย ท่ามกลาง 
สกินแคร์ทั้งหมด ซึ่งมันพิสูจน์บางอย่างในใจเราว่า  
ถ้าเรารกัมนัจรงิ ตัง้ใจท�าจรงิๆ มนัจะด ี ทุกวนันีเ้รา
ตอบไลน์ลูกค้าเอง พอเรารันทุกอย่างด้วยความรัก 
มนัได้จรงิๆ 
 ส่วนงานเบือ้งหน้าเรารูส้กึอิม่ เราท�าทกุอย่างมา
หมดแล้ว เราไม่เคยแพลนว่าเราจะอยู่เบื้องหน้าไป 
จนแก่ เราชอบอยู่เบ้ืองหลัง ทุกวันน้ีเราคิดรายการ
หลายอย่าง มคีวามสขุกับโลกดจิทิลัมาก งานออนไลน์
มาร์เก็ตติ้ง เราสนุกมาก เป็นอีกแชปเตอร์หน่ึงของ 
ชวิีต ชวิีตตอนน้ีมคีวามสขุมาก 

กว่าจะเข้าใจชีวิตในแง่มุมต่างๆ คุณต้องผ่าน
ประสบการณท์ีห่ลากหลายมาก และคณุบอกวา่
ความรักเปน็แรงผลักทีส่�าคัญในชวิีต คณุอยาก
อธิบายค�านามธรรมนีว้า่อยา่งไร 
เรามั่นใจว่าแม้แต่คนที่เก่งภาษาที่สุดก็ไม่สามารถ
อธิบายค�าน้ีได้ลกึซึง้หรอืครอบคลมุทีส่ดุ มนัเหมอืน
ความร้อนคอือะไร ความเย็นคอือะไร เรารู้สกึ ถูกไหม 
แต่เราอธิบายมนัไม่ได้ รูส้กึแค่ว่ามนัเป็นแรงผลักดัน
ในชวิีตของเรา ตัง้แต่เดก็จนถึงตอนนี ้ตอนเด็กพ่อแม่
ใช้ความรกัผลกัดนัให้เราไปข้างหน้า วนัน้ีเราเป็นแม่ 
เราเป็นเมยี ความรกัก็ผลกัดนัให้เราไปต่อ บางทีวนัที่
เหนือ่ยทีส่ดุ แต่พอเหน็ลกูว่ิงยิม้มาหา จบ เข้าใจค�าว่า
เหน่ือยกายไหม แต่ใจของเราไม่เคยเหนือ่ย

มันเปน็ส่ิงสวยงาม 
ส�าหรบัปอล์ท่ีผ่านทุกอย่างท้ังดร้ีายบวกลบ เกิดแก่
เจบ็ตายในชวีติมา ความรกัเป็นสิง่สวยงามท่ามกลาง
ทุกอย่างบนโลกใบนี้ จริงๆ ต่อให้เป็นสิ่งที่แย่ มันก็ 
เกิดจากความรกัท้ังสิน้ เกลยีดเกิดจากอะไร ไม่ชอบ
เกิดจากอะไร เกิดจากความรกัท้ังหมด อยู่ทีว่่าเขาจะ
หยิบใช้มุมไหน บังเอิญความรักของปอล์เป็นพลัง 
ด้านบวกที่ท�าให้เราผ่านทุกอย่างมาได้ และจะเป็น
พลงัให้เราไปต่อ   

“เมือ่เราตอ้งเผชิญกบัอะไรบางอยา่งทีเ่ปน็ความจรงิของชีวิตทีวั่นหนึง่ทกุคนต้องเจอคอื เกดิ แก ่เจบ็ ตาย 
เราก็คิดได้ว่า สุดท้ายแล้วชีวิตมันคือแค่คนที่เรารักนั่นแหละ ชื่อเสียงเงินทองอะไรช่วยเราไม่ได้เลย 
เรามาอย่างไร เราก็จะไปอย่างนั้น”
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