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ธรรมชาติและสภาพอากาศยังคงครองบทบาทหลัก แคลิฟอร์เนีย
โดนโคลนถล่มทั้งที่ยังไม่หายช�้าจากไฟป่า / Bomb Cyclone
ซัดสหรัฐอเมริกาต�า่ กว่าจุดเยือกแข็ง / ภูเขาไฟญีป่ นุ่ ฟิลปิ ปินส์
และอินโดนีเซีย คุกรุน่ ค�าราม / ความขัดแย้งในโลกยังด�าเนินไป
ซีเรียยังคงระอุ / H&M พลาดท่าเข้าข่ายเหยียดเชือ้ ชาติ / ชาวกรีซ
ร่วมพิธคี ริสต์โบราณ / ชาวฮินดูสวดมนต์บชู าเทพนาน 31 วัน /
หนุ่มฮ่องกงปีนผาด้วยรถเข็นคนพิการ / ทั่วโลกเฝ้าจับตา
สองเกาหลีจับมือในโอลิมปิกฤดูหนาว

36 THAILAND

คนไทยใจหายถึงวันรื้อถอนพระเมรุมาศ / วันเด็กแบบไทยๆ
น้องๆ หนูๆ ได้ถา่ ยรูปกับสแตนดีน้ ายกฯ / นางพยาบาลโรบอต
ช่วยลดภาระนางพยาบาล / ทลายอาบอบนวดดังกลางกรุง /
จับยากูซา่ แดนปลาดิบทีล่ พบุรี / ระเบิดภาคใต้สดุ สะเทือนใจ /
หมวกกันน็อกไร้กลิ่นด้วยสเปรย์นาโน / สุทธิชัย หยุ่น โบกมือ
อ�าลาเนชั่น / นางพญาเสือโคร่งบานรับลมหนาว ชวนไปเยือน
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สนทนาถึงความรักในแต่ละช่วงวัย และบทบาทของความ
เป็นแม่ เป็นเมีย และเป็นมนุษย์ ตลอดเส้นทางชีวติ ทีไ่ ม่สวยหรู
ผูห้ ญิงเก่งคนนีจ้ บั มือกับความรักเพือ่ เดินบนถนนชีวติ อย่างไร
และเป็นความรักหรือไม่ที่น�าทางให้เธอมาจนถึงวันนี้
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พลังงานจากไมโครเวฟ
มีอันตรายหรือเราคิดมากไป?
หนึ่ ง ในความกั ง วลใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ไ มโครเวฟคงจะ
เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากค�าถามที่ว่า ‘พลังงานจากไมโครเวฟ
เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือเปล่า’ หลายคนคงเคยได้ยินคน
รอบตัวเตือนกันอยู่เสมอว่าเวลาใช้ไมโครเวฟ อย่าไปยืนใกล้ๆ
เพราะจะมีรังสีส่งออกมาแล้วจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราได้
และไม่ใช่แค่ในบ้านเราเท่านั้น ในต่างประเทศก็มีความเชื่อ
แบบนีเ้ ช่นเดียวกัน ท�าให้หน่วยงานการแพทย์หลายแห่งและสือ่
หลายส�านักพยายามหาค�าตอบเพื่อมาน�าเสนอให้คนทั่วไปได้รู้
ว่า จริงๆ แล้วพลังงานจากไมโครเวฟไม่ได้อนั ตรายอย่างทีค่ ณ
ุ คิด

เตาไมโครเวฟ
ท�างานอย่างไร?
เตาไมโครเวฟคือเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นแรกๆ ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่
ในช่วงของคลืน่ วิทยุทมี่ คี วามถีส่ งู ยิง่ รังสีความถีส่ งู เท่าไหร่ ความยาวคลืน่
จะลดลงเท่านั้น คลื่นชนิดนี้จึงได้ชื่อว่า ไมโครเวฟ (microwave) ในเตา
ไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ชื่อ แมกนีตรอน (magnetron) ที่คอยท�าหน้าที่ผลิต
คลื่ น ไมโครเวฟ คลื่ น ดั ง กล่ า วจะสะท้ อ นไปมาบนผนั ง โลหะด้ า นใน
แล้วจึงเข้าไปในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราใส่เข้าไป เกิดการสั่นสะเทือน
ของโมเลกุลก่อเป็นความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว

รังสีจากไมโครเวฟก่อให้เกิด
มะเร็งได้หรือไม่?
ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยออกมายืนยันแน่ชัดว่า การได้รับรังสีจาก
เตาไมโครเวฟสะสมเป็นเวลานานจะเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็ง ซึง่ ส�านักงาน
อาหารและยาสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ป ระกาศว่ า รั ง สี ที่ รั่ ว ไหลออกมาจาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้นั้นมีน้อยกว่ารังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ
อาทิ โทรศัพท์มอื ถือ ไว-ไฟเราเตอร์ หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกัน
อย่างใกล้ชดิ เป็นต้น

เราสามารถน�าภาชนะพลาสติก
เข้าเตาไมโครเวฟได้หรือไม่?
ค�าตอบคือ ได้ หากภาชนะพลาสติกทีใ่ ช้มสี ญ
ั ลักษณ์บง่ บอกว่าใช้กบั
เตาไมโครเวฟได้ เพราะถึงแม้คลื่นรังสีที่ปล่อยออกมาจะไม่เป็นอันตราย
กับร่างกายก็จริง แต่ถา้ เราใส่ภาชนะทีไ่ ม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ให้ทนความร้อน
จากรังสีดังกล่าว ก็อาจเกิดการละลายและปนเปื้อนลงไปในอาหารได้
ยกตัวอย่างเช่น พลาสติก PET หรือ PETE จากขวดน�า้ อัดลมสามารถปล่อย
สารก่อมะเร็ง หรือ Carcinogen และพลาสติกชนิดทีเ่ ราเรียกกันติดปากว่า
PVC ก็สามารถก่อมะเร็งได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็มีงานวิจัยจากหลายสถาบัน
ออกมาประกาศว่า แม้แต่ภาชนะที่มีสัญลักษณ์ว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้
ก็ยงั มีโอกาสทีจ่ ะเกิดอันตรายได้ แม้จะน้อยกว่าพลาสติกทัว่ ไป
รู ้ อ ย่ า งนี้ แ ล้ ว เราคงเข้ า ใจการท� า งานของเตาไมโครเวฟมากขึ้ น
และทีส่ า� คัญคงรู้ว่าตัวเองจะมีวธิ กี ารอย่างไรเมือ่ ต้องใช้เครือ่ งไฟฟ้าชนิดนี้
เพราะถึงแม้จะยังไม่มีงานวิจัยออกมายืนยันว่าคลื่นไมโครเวฟก่อให้เกิด
อันตราย แต่การระมัดระวังเอาไว้กอ่ นก็ไม่เสียหาย ไม่วา่ จะเป็นการอ่านคูม่ อื
การใช้งานให้ละเอียด ใช้ภาชนะที่เหมาะสม หรือตรวจเช็กสภาพของ
อุปกรณ์ว่ามีการช�ารุดตรงไหนหรือเปล่า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยง
และเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั ตัวเราเองและคนรอบๆ ข้าง
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KEEPING THE DREAM ALIVE!
เราต่างรู้กันดีว่ามนุษย์มีความฝันเป็นแรงผลักดันให้เรา
ทะยานไปข้างหน้าเท่าทีจ่ ะสามารถท�าได้ กระนัน้ ก็ตามไม่ใช่
ทุกฝันทีเ่ รามีจะส�าเร็จลุลว่ งแปลงโฉมออกมาเป็นรูปธรรมได้
ท่ามกลางอุปสรรคและการล้มลุกคลุกคลานที่ถั่งโถมเข้ามา
เป็นระลอก ประเด็นส�าคัญก็คือ คุณหล่อเลี้ยงความฝันของ
ตัวเองให้คงอยู่อย่างไร
ในชีวิตเราอาจเคยเห็นเพื่อนฝูง หรือคนใกล้ตัว ที่มี
ศักยภาพในเรือ่ งการเรียน ดนตรี หรือกีฬาแต่เนิน่ ๆ หลายคน
เหล่านัน้ ก้าวไปสูเ่ ส้นทางแห่งฝันได้เต็มศักยภาพในทีส่ ดุ ทว่า
แชมป์ระดับเยาวชนหลายคนไม่สามารถปีนสู่บัลลังก์สูงสุด
ในระดับอาชีพได้ ค�าถามส�าคัญคือ เมื่อเกิดจุดหักเหขึ้น
ในชีวิต คนที่แพ้พ่ายในศึกใหญ่จะประคับประคองเศษเสี้ยว
ของฝันที่เหลือไปสู่ทิศทางไหนดี
เพราะบางทีชวี ติ ก็เล่นตลกด้วยการส่งบททดสอบยากๆ
มาขวางล�าเสียอย่างนัน้ คุณอาจต้องไปเส้นทางอ้อม หรือเลือก
ทีจ่ ะทิง้ ฝันเดิมแล้วไปคว้าเอาแง่มมุ ใหม่มาเป็นเครือ่ งชูกา� ลัง
หล่อเลี้ยงชีวิตที่เหลือต่อไป
ทัง้ ความส�าเร็จ ความล้มเหลวในอาชีพการงาน และชีวติ
ส่วนตัวของกัลยาณมิตรและคนทีเ่ ราได้ประสบพบเจอตลอด
เส้นทางเดิน เป็นกระจกสะท้อนภาพรวมของฝันที่เรามีหรือ
เคยมีได้ไม่มากก็น้อย แน่นอนว่าระดับความพึงพอใจของ

ปัจเจกบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไป ฝันของเราจึงเล็กใหญ่
ไม่เท่ากันตามแรงกระตุ้นที่แต่ละคนมี เรื่องส�าคัญคือ สิ่งที่
เราวาดฝันตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงหรือไม่
เปรียบความฝันเหมือนการตัง้ เป้าคว้าชัยในการแข่งขัน
กีฬาสักอย่าง การเตรียมพร้อมเป็นสิง่ จ�าเป็น คุณเดินลงสูส่ นาม
ด้วยแผนการเล่นหลักที่อยู่ในหัว และถ้าระหว่างการแข่งขัน
หมากที่คุณเดินไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างที่คาดคิด คุณจะดันทุรัง
ใช้แผนเดิม หรือปรับกลยุทธ์ใหม่ดว้ ยแผนส�ารองก็สดุ แล้วแต่
การตัดสินใจของตัวเอง แต่การวางแผนบี แผนซีไว้ล่วงหน้า
เผือ่ ในกรณีทแี่ ผนเอเดินเครือ่ งติดๆ ขัดๆ เป็นทางเลือกส�าหรับ
คนที่คิดอย่างรอบคอบ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ
เพราะจุดจบของบางอย่างย่อมหมายถึงจุดเริ่มต้นของ
สิ่งใหม่ เมื่อแผนการชีวิตต้องสะดุดหรือปิดฉากลง ณ จุดใด
จุดหนึ่งของเส้นทาง อาจเป็นนิมิตหมายอันดีให้เราปัดฝุ่น
เป้าหมายส�ารอง โดยใช้ความล้มเหลวที่ผ่านมาเป็นเชื้อไฟ
ให้ความฝันในใจรอบใหม่ยังลุกโชน
ยศยอด คลังสมบัติ
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KUSATSU-SHIRANE BACK TO LIFE
ภูเขาไฟคุซต
ั สึ-ชิราเนะ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกุนมะ ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เกิดปะทุพ่นควันหนาทึบและสร้างแรงสัน
่ า่ นมา
่ สะเทือนในเช้าวันที่ 23 มกราคมทีผ
ท�าให้เกิดหิมะถล่มทีส
่ กีรส
ี อร์ตในเมืองคิชต
ั สึ สร้างความแตกตืน
่ ให้ประชาชนทีก
่ า� ลังพักผ่อน และบางส่วนก�าลังโดยสารกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึน
้ ไปเล่นสกีบนภูเขา อีกทัง
้ ยังมีรายงานว่า
มีเศษหินกระเด็นมาจากภูเขาไฟ พุ ่ งมาด้วยความเร็ว ประชาชนต้องหลบหนีกันจ้าละหวั่น มีผู้บาดเจ็บแล้วขณะนี้อย่างน้อย 15 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ทางการประกาศเพิ่ ม
การเตือนภัยสูร่ ะดับ 3 จากทัง
ั สึ-ชิราเนะ เป็นหนึง
่ ในภูเขาไฟทีม
่ ช
ี อ
่ื เสียงของญีป
่ น
ุ่ โดยสูงถึง 2,160 เมตร และเป็นภูเขาไฟ
้ หมด 5 ระดับ ห้ามประชาชนเข้าใกล้ภเู ขาลูกนี้ ภูเขาคุซต
ที่ยังไม่ดับ อีกทั้งยังมีกรวดหินทับซ้อนเป็นจ�านวนมาก
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BOMB CYCLONE
จุ ด ชมน�้ า ตกไนแอการา ในเขตมลรั ฐ ออนแทริ โ อ
ประเทศแคนาดา จมอยู่ใต้ช้น
ั หิมะหนา สีขาวของหิมะ
สะท้อนแสงไฟยามค�า่ คืน แม้จะสวยแปลกตา แต่ความ
หนาวเย็นนีค
้ อ
ื ผลพวงของพายุฤดูหนาวระเบิดไซโคลน
ที่ถล่มหลายพื้ นที่ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะมลรัฐใน
ภูมภ
ิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น นิวยอร์ก, นิวอิงแลนด์,
เมน, นิวแฮมป์เชียร์, แมสซาชูเซตส์ ฯลฯ ตั้งแต่ช่วง
คริสต์มาสทีผ
่ า่ นมา ทัง
ุ แรงถึง 113 กิโลเมตร
้ กระแสลมทีร่ น
ต่อชัว่ โมง หิมะสะสมเพิ่ มถึง 50 เซนติเมตร อุณหภูมิ
ลดต�า่ กว่าจุดเยือกแข็งในหลายพื้ นที่ เฉลี่ยอยู่ท่ี -30
องศาเซลเซียส ท�าให้มผ
ี เู้ สียชีวต
ิ แล้วอย่างน้อย 17 ราย
มีรายงานว่ารัฐทางใต้มห
ี ม
ิ ะตกเป็นครัง
้ แรกในรอบหลาย
สิบปีด้วย

FAST & FURIOUS & CRASHING
เกิดอุบต
ั เิ หตุรถยนต์นส
ิ สันซีดานทีว่ ง
ิ่ มาด้วยความเร็ว เสียหลักเหินลอยกลางอากาศสูงถึง 18 เมตร ก่อนจะพุ ่งชนชัน
ิ ท�าฟันแห่งหนึง
่ ในเมืองซานตาอานา รัฐแคลิฟอร์เนีย
้ สองของคลินก
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตัวรถส่วนหน้าทะลุฝง
ั เข้าไปในอาคาร ขณะทีส
่ ว่ นท้ายยืน
่ ลอยออกมาด้านนอกอย่างน่าหวาดเสียว ภายในมีผโู้ ดยสารเพียงสองคน และได้รบ
ั บาดเจ็บเพียง
เล็กน้อย คนขับรถยอมรับในเวลาต่อมาว่าตนใช้สารเสพติดก่อนจะขับรถออกมาและเกิดอุบัติเหตุขึ้น
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EPIPHANY DAY IN GREECE
ชาวกรีซผูน
้ บ
ั ถือศาสนาคริสต์นก
ิ ายออร์โธดอกซ์กระโดด
ลงไปในน�า้ เพื่อค้นหาไม้กางเขน ซึง
่ พระผูท
้ า� พิธไี ด้โยน
ลงไปในน�า้ บริเวณชายฝั่งชานเมืองเอเธนส์ ในพิธเี ก่าแก่
ของชาวคริสต์ Epiphany Day ซึง
่ เชือ
่ ว่าใครสามารถ
คว้าไม้กางเขนได้จะมีโชคและสุขภาพดีตลอดปี และเป็น
การเฉลิมฉลองหลังจากพระคริสต์ประสูติมาได้ 12 วัน
ส่วนใหญ่จะตรงกับวันที่ 5 หรือ 6 มกราคมของทุกปี

THE BROKEN BRIDGE
เกิดเหตุส่วนหนึ่งของสะพานแขวนที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างในเมืองชีราจารา ใกล้กรุงโบโกตา เมืองหลวง
ประเทศโคลอมเบีย พังถล่มลงมา ยังผลให้มผ
ี เู้ สียชีวต
ิ
แล้วอย่างน้อย 10 ราย และได้รบ
ั บาดเจ็บอีกหลายราย
โดยทั้งหมดเป็นคนงานที่มาก่อสร้างสะพานดังกล่าว
สะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของถนนหลวงที่เชื่อมต่อ
กรุงโบโกตา กับเมืองวิลลาวิเซนซิโอ โดยมีระยะทางยาว
446 เมตร และยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ
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H&M CRISIS
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องค์กรพิทก
ั ษ์สต
ั ว์และเหล่าผูส
้ นับสนุนรวมตัว
หน้า H&M สาขาใหญ่ ณ มหานครนิวยอร์ก
ประท้วงการจ�าหน่ายสินค้าหนังสัตว์ โดย
แปลงโฉมนางแบบให้ดเู หมือนว่าผิวของเธอ
โดนถลกออก เลือดไหลน่ากลัว แบบเดียวกับ
สัตว์ทต
่ี อ
้ งเจ็บปวด เมือ
่ มนุษย์นา� หนังของมัน
มาท�าเสื้อผ้าและของใช้แฟชั่นต่างๆ
ก่อนหน้านีแ้ บรนด์แฟชัน
่ สัญชาติสวีเดน
เผชิญวิกฤตใหญ่ เมือ
่ ภาพโฆษณาเสือ
้ วอร์ม
สีเขียวส�าหรับเด็กใช้เด็กชายผิวสีเป็นนายแบบ
พร้อมกับค�าบรรยายด้านหน้าว่า ‘Coolest
Monkey in the Jungle’ ซึง
่ ผูต
้ อ
่ ต้านเห็นว่า
เป็นการเหยียดสีผว
ิ เพราะในประวัตศ
ิ าสตร์
ทีผ
่ า่ นมามีการใช้คา� ว่า Monkey หรือลิง เรียก
แทนคนผิวสีในเชิงดูหมิ่น แม้ว่าผู้ปกครอง
ของเด็ ก ชายในโฆษณาจะออกมาแก้ ต่ า ง
ว่ า ครอบครั ว ของตนไม่ รู้ สึ ก อะไรเลยกั บ
ค�าดังกล่าว แต่กระแสในด้านลบยังผลให้เกิด
การประท้วงจนถึงขนาดทีม
่ ก
ี ารท�าลายร้าน
หลายสาขาในแอฟริ ก า จนแบรนด์ น้ี ต้ อง
ประกาศปิดท�าการชั่วคราว

THE SYRIAN CONFLICT
กลุม
่ อาสาสมัครจาก White Helmets องค์กรทีป
่ ฏิบต
ั ิ
ภารกิจให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนภายในพื้นที่
ฝ่ายกบฏซีเรีย ก�าลังขุดเศษซากปรักหักพังเพื่อดึงร่าง
ชายชาวซีเรียขึน
้ หลังการโจมตีทางอากาศโดยรัฐบาล
ซีเรียในพื้นทีท
่ างตะวันออกของเกาตา ซึง
่ อยูไ่ ม่หา่ งจาก
เมืองหลวงกรุงดามัสกัส ที่ครอบครองโดยฝ่ายกบฏ
และกลุม
่ ต่อต้านรัฐบาล โดยมีกองก�าลังของฝ่ายรัฐบาล
ล้อมอยู่นานกว่า 4 ปีแล้ว
นับแต่วันที่ 29 ธันวาคมปีท่ผ
ี ่านมา รัฐบาลซีเรีย
ซึง
่ ได้รบ
ั การสนับสนุนจากรัสเซีย ได้ยกระดับการโจมตี
ครัง
ี เู้ สียชีวต
ิ เกือบ 200 ราย พลเมือง
้ ใหญ่ ยังผลให้มผ
ผู้บริสุทธิ์มากกว่า 800 คน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นเด็ก
อย่างน้อยถึง 1 ใน 4 ได้รบ
ั บาดเจ็บ องค์การยูนเิ ซฟระบุ
ว่ามีเด็กมากกว่า 30 คน เสียชีวต
ิ ในช่วงสองสัปดาห์แรก
ของปี 2018

A LANDING NOT SO SOFT
เครือ
่ งบินโบอิง 737-800 เทีย
่ วบินที่ พีซี 8622
ของสายการบินเพกาซัส แอร์ไลน์ส ประเทศตุรกี
ไถลออกนอกรันเวย์ไปคาอยูบ
่ ริเวณหน้าผาดิน
ที่ลาดชัน โดยส่วนหัวของเครื่องอยูห
่ า่ งจาก
ผิวทะเลด�าไปเพี ยงไม่ก่ีเมตร เหตุการณ์อัน
น่าตระหนกนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม
ทีผ
่ า่ นมา ขณะเครือ
่ งบินก�าลังลงจอดทีส
่ นามบิน
แทร็บซอน ประเทศตุรกี โชคดีท่ีผู้โดยสาร
ทั้งหมด 162 คน นักบิน 2 คน และลูกเรืออีก
4 คน ปลอดภัยและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
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ANGRY VOLCANOES
หลังจากปะทุครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2013
จนเป็นเหตุให้มผ
ี เู้ สียชีวต
ิ จ�านวน 5 คน ขณะนีภ
้ เู ขาไฟ
มายอนที่สูงถึง 2,463 เมตร ตั้งอยู่ในจังหวัดอัลเบย์
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ต่น
ื ขึ้นอีกครั้ง และเริ่มพ่ นลาวา
ออกมาอย่างหนักจนเกือบจะเกินเขตที่ก�าหนดให้เป็น
พืน
้ ทีอ
่ น
ั ตราย คือพืน
้ ทีใ่ นรัศมี 6 กิโลเมตร จากศูนย์กลาง
ภูเขาไฟ อีกทั้งยังปล่อยควันหนาทึบ และเถ้าถ่านลอย
ปกคลุมในอากาศ ทางการฟิลป
ิ ปินส์ประกาศสถานการณ์
ภัยพิ บัติครอบคลุมพื้ นที่ทั้งจังหวัด ประกาศเตือนภัย
ระดับ 3 จากทั้งหมด 5 ระดับ รวมถึงมีค�าสั่งระงับ
เที่ยวบินที่จะบินผ่านโดยรอบชั่วคราว และเร่งอพยพ
ประชาชนออกนอกพืน
้ ทีเ่ สีย
่ งอย่างรวดเร็ว โดยบางส่วน
ละทิ้ ง บ้ า นเรื อ นตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เห็ น กลุ่ ม ควั น ลอยเหนื อ
ปากปล่องภูเขาไฟมายอน จนถึงขณะนีม
้ ร
ี ายงานจาก
สื่อท้องถิ่นว่า ประชาชนกว่า 30,000 คน ได้อพยพ
ออกนอกพื้นทีเ่ สีย
่ งแล้ว ทัง
้ เู ขาไฟมายอนเคยระเบิด
้ นีภ
รุนแรงที่สุดในปี 1814 โดยคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า
1,200 คน
ในขณะที่ภูเขาไฟซินาบุง ที่คาโร สุมาตราเหนือ
ประเทศอินโดนีเซีย ที่หลับใหลอย่างสงบมานานถึง
400 ปี ก็กลับมามีชวี ต
ิ อีกครัง
้ ในปี 2010 และนับตัง
้ แต่
ปี 2015 เป็นต้นมา ก็ปะทุอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
เป็นเหตุให้ประชาชนย้ายถิน
่ ฐานหนีไปมากกว่า 3,000
ครอบครัวแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีชาวบ้านบางส่วน
ทีย
่ ง
ั คงอยูใ่ นพื้นที่ และเลีย
้ งชีพโดยการท�าการเกษตร
ตามปกติ

,
,
WOMEN S MARCH & TRUMP S WOE
เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ครบรอบวาระหนึ่งปี
ที่ ผู้ ส นั บ สนุ น สิ ท ธิ ส ตรี ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าทั้ ง
หญิงและชายพากันเดินขบวน Women’s March
ประท้วง โดนัลด์ ทรัมป์ หลังนักธุรกิจอภิมหาเศรษฐี
สาบานตนเข้ารับต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
คนที่ 45
โอกาสในการแสดงพลังต่อต้านผูน
้ า� ครัง
้ ใหม่เป็น
ข่าวพาดหัวไปทั่วโลก เมื่อคนดังหลากสาขารวมทั้ง
วงการบั น เทิ ง ตบเท้ า เข้ า ร่ ว มเดิ น ขบวนครั้ ง ล่ า สุ ด
อย่างคับคัง
่ อาทิ สการ์เล็ตต์ โจแฮนสัน, โอลิเวีย มันน์,
นาตาลี พอร์ตแมน และอีวา ลองโกเรีย มีการประเมินว่า
มีผม
ู้ าชุมนุมทีน
่ ครลอสแอนเจลิสประมาณ 500,000 คน
การเดินขบวนยังเกิดขึน
้ ตามเมืองส�าคัญต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การเดินขบวน Women’s March ที่จัดขึ้นเป็น
ปีท่ี 2 ยังมีความพิเศษตรงทีไ่ ด้แรงสนับสนุนจากกลุม
่
แคมเปญ #MeToo และ #TimesUp ร่วมแสดงพลัง
ต่ อ ต้ า นการคุ ก คามทางเพศ และเรี ย กร้ อ งความ
เสมอภาคระหว่างเพศหญิงและเพศชายด้วย
วิกฤตทางการเมืองที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้อง
เผชิญ ไม่ใช่เฉพาะเรื่อง Women’s March เท่านั้น
กลางเดื อ นมกราคมที่ ผ่ า นมาทรั ม ป์ ถู ก โจมตี จ าก
ผูต
้ อ
่ ต้านทุกด้าน เมือ
่ มีขา่ วว่าผูน
้ า� ฝีปากกล้าใช้ถอ
้ ยค�า
รุ น แรงวิ จ ารณ์ ค นเข้ า เมื อ งต่ อ หน้ า สมาชิ ก รั ฐ สภา
ระหว่างการประชุมที่ห้องท�างานรูปไข่ท่ีท�าเนียบขาว
โดยเรี ย กเฮติ เอลซั ล วาดอร์ และประเทศในแถบ
แอฟริกาว่าเป็น ‘ประเทศเส็งเคร็ง’ กลายเป็นข่าว
พาดหัวสื่อยักษ์ รวมถึงหนังสือพิ มพ์ วอชิงตันโพสต์
อย่ า งไรก็ ต ามไม่ มี ห ลั ก ฐานเป็ น คลิ ป เสี ย งใดๆ
ยืนยันว่ามีการใช้คา� พู ดดังกล่าวจริง ทรัมป์และทีมงาน
ออกมาปฏิ เ สธเสี ย งแข็ ง โดยผู้ น� า สหรั ฐ อเมริ ก า
ยั ง ยื น ยั น ว่ า ตนไม่ ใ ช่ พ วกเหยี ย ดเชื้ อ ชาติ อ ย่ า งที่
ถู ก กล่ า วหา แต่ ดู เ หมื อ นว่ า รอยร้ า วบนเส้ น ทาง
การเมืองของนายใหญ่จากเรียลิต้ี The Apprentice
จะขยายตัวขึน
้ เรือ
่ ยๆ จนยากจะเดาว่าจะถึงจุดจบเมือ
่ ไร

FROM #METOO TO #TIMESUP
กระแสการเรี ย กร้ อ งความเท่ า เที ย มทางเพศและ
การต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศในฮอลลีวูดยังคง
ด�าเนินต่อไป และจากครัง
่ นในวงการบันเทิงออกมา
้ ทีค
เปิดเผยเรื่องราวของตนจนเกิดแฮชแท็ก #MeToo
พั ฒนากลายเป็นภาคต่อที่ช่อ
ื #TimesUp
ก่อนหน้าวันงานลูกโลกทองค�า นักแสดงหญิง
ส่วนมากประกาศร่วมขบวนแต่งด�าไปร่วมงาน และเกิด
การรณรงค์ #TimesUp ที่ตั้งใจให้เป็นหมุดหมาย
ยุ ติ ก ารล่ ว งละเมิ ด ทางเพศเสี ย ที โดยมี ค นดั ง ร่ ว ม
ลงชื่อมากมาย เมื่อถึงวันส�าคัญกระแสดังกล่าวยัง
ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพู ดถึงตลอดงาน
เจมส์ แฟรนโก คว้ารางวัลลูกโลกทองค�า สาขา
น� า ชาย จากภาพยนตร์ เ พลงหรื อ ตลกเรื่ อ ง The
Disaster Artist และติ ด เข็ ม กลั ด #TimesUp
ไปร่วมงาน แต่ให้หลังไม่กว่ี น
ั มีการกล่าวหาว่า นักแสดง
หนุม
่ มีคดีลว่ งละเมิดทางเพศหลายกรณีดว้ ยกัน ท�าให้
เจ้าตัวต้องยกเลิกการไปออกรายการให้สม
ั ภาษณ์ตาม
ก�าหนดเดิม เมือ
่ สการ์เล็ตต์ โจแฮนสัน ขึน
้ เวทีในโอกาส
ครบรอบหนึ่งปีของการเดินขบวน Women’s March
เธอเหน็บแนม “คนทีแ
่ สร้งท�าเป็นสนับสนุน Time’s Up
ทัง
่ อ
่ เรือ
่ งฉาวทางเพศ” แม้นก
ั แสดงสาวจะไม่ได้พูด
้ ทีก
ชื่อออกมา แต่ส่อ
ื น�าไปพาดหัวชัดเจนว่าเธอหมายถึง
เจมส์ แฟรนโก แน่นอน
จาก #MeToo จนถึง #TimesUp การรณรงค์
ยุติการล่วงละเมิดทางเพศจะพั ฒนาไปในรูปแบบไหน
โปรดติดตามตอนต่อไป

WINTER OLYMPICS REUNITES
THE NORTH & THE SOUTH
ภาพมุมสูงเผยให้เห็นสถานทีส
่ า� หรับจัดพิธเี ปิดและปิด
กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 23 ประจ�าปี 2018 ณ
เมืองพยองชาง ประเทศเกาหลีใต้ ที่จะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 9-25 กุมภาพั นธ์ท่จ
ี ะถึงนี้ ทั่วโลกจับตาดูความ
ร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่างเกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต้ หลังจากสองชาติบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
ได้ข้อสรุปว่า เกาหลีเหนือจะส่งนักกีฬาร่วมโอลิมปิก
ฤดูหนาว 22 คน และในพิ ธีเปิดการแข่งขัน ตัวแทน
ของสองชาติ จ ะเดิ น พาเหรดลงสู่ ส นาม ภายใต้ ธ ง
รวมชาติเกาหลี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ระหว่างสองชาติ
ทีป
่ รารถนายุตก
ิ ารแบ่งแยกทีย
่ าวนานเกือบ 7 ทศวรรษ
อีกทัง
้ า�้ แข็งหญิงเฉพาะกิจ
้ ยังตกลงจะจัดตัง
้ ทีมฮ็อกกีน
เพื่อลงแข่งขันในทีมเดียวกันอีกด้วย และหากไม่มอ
ี ะไร
เปลีย
่ นแปลงจะมีการเปิดถนนทีเ่ ชือ
่ มพรมแดนสองชาติ
เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี เพื่ อให้ตัวแทนจาก
เกาหลีเหนือนับร้อยชีวิตเดินทางสู่เกาหลีใต้
นอกจากนีม
้ รี ายงานว่า คิมจองอึน ผูน
้ า� เกาหลีเหนือ
ไฟเขียวให้ Moranbong วงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของ
เกาหลีเหนือ ซึง
่ มีความสามารถแสดงดนตรีได้หลายแนว
ทั้งป๊อป ร็อก และฟิวชัน เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วม
การแสดงที่ ม หกรรมกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก ฤดู ห นาวครั้ ง นี้
สมาชิกในวงทุกคนได้รับการคัดเลือกโดยคิมจองอึน
โดยตรง ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่นั้นรับราชการเป็นทหาร
ระดับสูงของกองทัพโสมแดง
ความเคลื่อนไหวนี้ นับเป็นก้าวส�าคัญท่ามกลาง
สถานการณ์ความเย็นชาระหว่างสองเกาหลีซึ่งเริ่ม
ดีขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่

I BELIEVE I CAN FLY
ฟรอนโก คายมิ นักบิดชาวอาร์เจนตินา เสียหลักจน
ตัวลอย ระหว่างการแข่งขันปารีส-ดาการ์ 2018 ระยะที่
7 เส้นทางระหว่างเมืองลาปาซ และอูยูนี ในประเทศ
โบลีเวีย เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา
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LET,S CLIMB
แม้ จ ะเป็ น อั ม พาตตั้ง แต่ ส ะโพกลงไป สื บ เนื่ อ งจาก
อุ บั ติ เ หตุ ท างรถยนต์ เ มื่ อ 7 ปี ก่ อ น แต่ ก็ ไ ม่ ท� า ให้
นักปีนผามืออาชีพอย่าง หลีจ้ือเหว่ย หมดก�าลังใจ
หนุ่มวัย 35 ปี ยังคงปีนผาต่อไป แม้จะต้องใช้รถเข็น
เพื่ อ คนพิ ก ารแทนขา และสามารถพิ ชิ ต ภู เ ขาสิ ง โต
(Lion Rock) สูงถึง 495 เมตร ซึง
่ เปรียบดัง
่ สัญลักษณ์
ทางจิตวิญญาณแห่งความเพี ยร และความมั่นคง
เป็นหนึ่งเดียวของฮ่องกง
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IN MEMORY OF DOLORES
O,RIORDAN
ข่ า วเศร้ า รั บ ปี ใ หม่ เมื่ อ วงการดนตรี ต้ อ ง
สูญเสียศิลปินหญิงชาวไอร์แลนด์ โดโลเรส
โอ’ริออร์แดน นักร้องน�าและมือแต่งเพลง
ประจ�าวงดนตรีในต�านาน The Cranberries
ไปในวัยเพี ยง 46 ปี เมื่อวันที่ 15 มกราคม
ที่ ผ่ า นมา โดยยั ง ไม่ มี ร ายงานสรุ ป สาเหตุ
การเสี ย ชี วิ ต ที่ แ น่ ชั ด แฟนเพลงรู้ เ พี ย งว่ า
เธอเสียชีวต
ิ อย่างกะทันหันในโรงแรมแห่งหนึง
่
ย่านปาร์กเลน กรุงลอนดอน ระหว่างการบันทึก
เสียงเพี ยงระยะเวลาสั้นๆ
The Cranberries เป็นวงดนตรีร็อก
สัญชาติไอริช ขวัญใจวัยรุน
่ ยุค 90s ทีอ
่ อก
ผลงานมาแล้วทั้งหมด 5 อัลบั้ม ท�ายอดขาย
มากกว่า 40 ล้านแผ่นทัว่ โลก มีผลงานเป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั
มากมาย เช่น Dream, Linger, Ode to my
Family และเพลงอมตะตลอดกาล Zombie
ที่ท�าให้เสียงของโดโลเรสจะเป็นที่จดจ�าเสมอ
แม้เธอจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

บอกลาเจ้านายที่ไม่เพอร์เฟกต์ มาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการ
เป็นเจ้านายตัวเอง ในโปรแกรม AIA Financial Advisor

AIA FA คืออะไร

หากพูดถึงตัวแทนประกัน หลายคนอาจจะเลือ่ นผ่าน
และไม่สนใจ แต่หากลองปรับมุมมองใหม่ AIA FA
หรือ AIA FINANCIAL ADVISOR เป็นมากกว่า
ความหมายแค่ตวั แทนประกัน แต่เป็นงานทีใ่ ช้ทกั ษะ
การบริหารจัดการ การวางแผน การลงทุน และการ
บริการให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆ
ด้านของชีวิต เป็นเสมือนที่ปรึกษาที่ดี ที่ให้ค�าตอบ
และค�าแนะน�าทัง้ ในด้านสุขภาพและการเงิน
่ คงในอีกมิติ
ความมัน

ไม่วา่ คุณจะท�างานหรืออยูใ่ นสายงานใดก็ตาม เราก็
มักจะมองหาความมัน่ คง และความก้าวหน้า ในปีนี้
ทางเอไอเอได้มกี ารปรับหลักสูตรใหม่สา� หรับตัวแทน
เป็น ‘AIA FA 2.0’ โดยโปรแกรมใหม่น้ีจะมีความ
เข้มข้นขึ้น ทั้งในด้านระยะเวลาการอบรมและการ
เตรียมความพร้อมก่อนออกตลาดจริง เพือ่ ให้พร้อม
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป และเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่เยอะขึ้น และ
นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการวางแผนด้านรายได้ที่
ตัวแทน AIA FA จะได้รบั แผนรองรับรายได้ทมี่ นั่ คง
ขึน้ เพือ่ ท�าให้ตวั แทนสามารถมองเห็นถึงความส�าเร็จ
ในอนาคตได้อย่างชัดเจน มีการวาง ROAD MAP
เพื่อให้เดินไปสู่ความส�าเร็จสูงสุดของอาชีพตัวแทน
ประกันชีวติ พร้อมกันนีย้ งั มีระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ในการสนับสนุนการขายของตัวแทน และการให้
บริการลูกค้า ซึ่งเป็นเหมือนอาวุธที่ช่วยติดปีกให้
ตัวแทน AIA FA มีอนาคตที่มั่นคง มีอิสระในการ
ท�างาน และได้เป็นนายตัวเองอย่างทีฝ่ นั ไว้
ค้นพบอาชีพทีใ่ ช่

การค้นพบทางเลือกส�าหรับการท�างานทีใ่ ช่ คุณอาจ
เป็นผู้เลือกเองได้ เจ้านายที่เคารพเวลาของคุณ
เจ้านายที่รับผิดชอบ เจ้านายที่รับฟังคุณ เจ้านาย
ที่เห็นคุณค่าในตัวคุณ ‘เจ้านาย’ ที่คุณมองหาอาจ
อยู่ในตัวคุณ เชื่อในศักยภาพของคุณและก้าวไป
ให้ไกลกว่า

• AIA FINANCIAL ADVISOR หรือ AIA FA
อาชี พ ที่ คุ ณ สามารถก� า หนดรายได้ เวลา
ความก้าวหน้าได้ด้วยตัวคุณเอง ยิ่งขยันมาก
ยิง
่ ได้มาก และไม่ต้องกังวลว่าสมัครเข้ามาแล้ว
จะท�างานไม่ได้ คุณจะได้รับการฝึกอบรมและ
เพิ่ มศักยภาพให้คณ
ุ สู่ระดับมืออาชีพ และในช่วง
่ึ เปรียบ
ฝึกอบรม คุณจะได้แผนรับรองรายได้ซง
เสมือนรายได้การันตี และยังมีโอกาสได้รบ
ั โบนัส
พิ เศษอีกด้วย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท
ก�าหนด สนใจติดต่อ WWW.AIA.CO.TH/FA
หรือโทร 1581 กด 8
• ในปัจจุบน
ั เอไอเอ ประเทศไทย มีลก
ู ค้ามากกว่า
5.5 ล้ า นคน โดยถื อ ครองกรมธรรม์ เ อไอเอ
เป็นจ�านวนกว่า 8 ล้านฉบับ

“การค้นพบ
ทางเลือก
ส�าหรับ
การท�างานทีใ่ ช่
คุณอาจเป็น
ผูเ้ ลือกเองได้”

FINDING
THE RIGHT JOB
ความอิสระดูเหมือนจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการเลือกงานที่ ‘ใช่’ ส�าหรับคนสมัยนี้ ไม่ต่างจาก สรณัฐ ตระการวนิช ที่เดิมทีท�างานตามเวลา
เหมื อ นพนั ก งานออฟฟิศ ทั่ ว ไป จนวั น หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รู้ จั ก กั บ โปรแกรมที่ ป รึ ก ษาการเงิ น และประกั น ชี วิ ต AIA FA ที่ ใ ห้ ทั้ ง ประสบการณ์ และ
วิชาความรูใ้ หม่ๆ ท�าให้คน
้ พบงานทีเ่ ขาหามาตลอด

THE DECISION

ผมเรียนคณะบริหารธุรกิจที่เอแบค หลังเรียนจบ
ก็เข้าท�างานตามวิถีชีวิตคนทั่วไป ก็ได้ท�าที่โตโยต้า
มอเตอร์ แต่ผมรู้สึกว่าพอท�าไปสักสามปี เราเริ่ม
เบือ่ กับการทีจ่ ะต้องมาท�างาน ก็เลยลาออกไปเรียน
ภาษาจีนที่กวางโจวก่อนและคิดว่าจะท�าธุรกิจเป็น
ของตัวเอง พอกลับมาก็มีตัวแทนประกันซึ่งดูแล
ครอบครัวผมอยู่แล้วมาแนะน�าโปรแกรม AIA FA
ซึ่งเราก็อยากจะซื้อประกันให้พ่อแม่อยู่แล้ว แต่ก็
อยากจะรู้รายละเอียดของสินค้าประกันต่างๆ ก่อน
เพราะคนที่ขายประกันอาจจะคิดว่าสินค้าตัวนี้ดี
ส�าหรับเราแล้ว แต่ถา้ เราได้ศกึ ษาด้วยตัวเอง ผมก็จะ
รู้ว่าอะไรที่มันดีที่สุด ก็เลยเข้าไปอบรมเพื่อศึกษา
สินค้าก่อน แต่พอเข้าไปแล้ว ผมก็รู้สึกปรับเปลี่ยน
ทัศนคติไป ก็เลยลองศึกษาและเข้าโปรแกรม AIA FA
อย่างจริงจัง

GROWING UP

คิดว่าตัวเองกลายเป็นคนมีเป้าหมายมากขึ้นนะ
ส่วนหนึง่ อาจจะเป็นเพราะว่าโปรแกรม AIA FA ด้วย
เขามีเป้าหมายให้เราค่อนข้างชัดเจน อย่างเช่น
MDRT (MILLION DOLLAR ROUND TABLE)
ซึ่งเป็นเหมือนจุดหมายที่เราตั้งเป้าว่าจะไปให้ถึง
แล้วผมก็ทา� ได้แล้ว เพราะว่าบริษทั เขายอมทีจ่ ะทุม่
วัตถุดิบ ทุ่มเงิน ทุ่มทรัพยากรมาให้กลุ่ม AIA FA
เพื่อพัฒนาให้คนเหล่านี้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง
บริษัทได้ ตั้งเป้าหมายและเงินรางวัลไว้ให้ แต่มัน
ก็กดดันด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่เก่งจริง คุณก็อาจจะ
ยังท�าไม่ได้ เพราะฉะนัน้ วินยั ก็เป็นเรือ่ งส�าคัญ ซึง่ การ
จะมีวินัยที่ดีก็ต้องบริหารเวลาให้เป็น มันเลยท�าให้
เรากลายเป็นคนมีระบบมากขึน้

LEARNING IN AIA FA

โปรแกรม AIA FA มันดีตรงที่เหมือนเขารวมทุก
ประสบการณ์ไว้ในห้องเรียนของเราเรียบร้อยแล้ว
เมือ่ เปรียบเทียบกับคนทีเ่ พิง่ เริม่ ท�างานเป็นทีป่ รึกษา
การเงินหรือว่าตัวแทนประกันแบบพาร์ตไทม์ ซึง่ เขา
ต้องสรรหาคอร์สอบรมเอง ต้องติดตามว่ามีเมือ่ ไหร่
แต่คอร์ส FA จะรวมคอร์สการเรียนต่างๆ ไว้ให้
ทุกอย่างละ คุณจะเหมือนมีประสบการณ์ท�างาน
มาแล้วอย่างน้อยก็สองปีขนึ้ ไป เพราะว่าคนทีม่ าแชร์
ประสบการณ์ให้ฟัง บางคนเป็นผู้บริหาร หรือเป็น
ตัวแทนประกันระดับประเทศ คนเหล่านั้นได้สละ
เวลามาพูดให้เราฟัง และสิง่ ทีเ่ ราต้องท�าคือเลียนแบบ
คนเก่งเหล่านัน้ ให้ได้แต่เป็นสไตล์ของเราเอง

WORK-LIFE BALANCE

ผมว่าอาชีพนีด้ ตี รงทีม่ นั ไม่มกี ารแก่งแย่ง คุณมาเป็น
ลู ก ที ม ผม ผมมี ห น้ า ที่ ช ่ ว ยคุ ณ ให้ ส� าเร็ จ ถ้ า คุ ณ
ไม่ส�าเร็จ ผมก็ไม่ได้อะไร แต่ถ้าคุณส�าเร็จ เราก็ไป
ด้วยกัน ซึ่งมันต่างจากการท�างานออฟฟิศมากเลย
เช่น การเลื่อนขั้นที่ออฟฟิศก็อาจจะมีคู่แข่งที่แข่ง
ในต�าแหน่งเดียวกันอยู่ แต่งานที่ผมท�ามันไม่มีใคร
เป็นคูแ่ ข่งกัน เพราะแต่ละคนก็มฐี านตลาดของตัวเอง
อยู่

LIFE CHANGING

อย่างแรกคือเรือ่ งเวลา งานนีท้ า� ให้ผมมีเวลามากขึน้
คือเรามีอิสระของตัวเอง เพราะว่าสิ่งที่ผมคิดว่า
งานประจ� า ไม่ ต อบโจทย์ ชี วิ ต เนื่ อ งจากผมเบื่ อ
การเดินทางที่ต้องออกเดินทางจากแต่เช้าตรู่ และ
เสียเวลาอยู่บนถนน ขาไปสองชั่วโมง ขากลับก็อีก
สองชัว่ โมง แต่พอมาท�างานนี้ มันท�าให้เราสามารถ
บริหารเวลาได้เอง มันก็ทา� ให้มคี วามสุขมากขึน้ คือ
เราไม่ตอ้ งถูกใครบังคับ แต่สงิ่ ทีย่ ากอีกข้อหนึง่ ก็คอื
ต้ อ งบั ง คั บ ตั ว เองให้ ไ ด้ เพราะว่ า การที่ เ ราไม่ มี
เป้าหมายหรือเราไม่มวี นิ ยั ในตัวเอง มันก็ทา� ให้หลุด
ออกไปได้ ส่งผลให้ไม่ประสบความส�าเร็จ

Awards

MDRT 2017
FA of the year
ได้รับรางวัลในอันดับ 4
Division โซน R2
ได้รับรางวัล New Comer
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THAI KIDS ENJOY CHILDREN S DAY
วั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ปี น้ี ม าพร้ อ มค� า ขวั ญ จากนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ‘รู้ คิ ด รู้ เ ท่ า ทั น สร้ า งสรรค์ เ ทคโนโลยี ’ และเช่ น เคย สถานที่ ส� า คั ญ ของชาติ ห ลายแห่ ง จั ด งานรอต้ อ นรั บ
ผู้ปกครองพาลูกหลานมาเที่ยวเล่นกันอย่างคึกคัก รวมทั้งสวนสัตว์ดุสิตที่จัดงานภายใต้หัวข้อ ‘รักษ์ป่า รักษ์ทะเล รักษ์สัตว์และสัตว์ทะเล’ ปลูกจิตส�านึกให้เด็กรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านกองทัพบกโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่คอ
ื รถถังรุน
่ VT-4 ทีส
่ ง
้ จากประเทศจีนในวงเงิน 4.9 พันล้านบาท เมื่อต้นปี 2559 ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ติดปืนใหญ่
่ั ซือ
ขนาด 125 มม. ยิงกระสุนเจาะเกราะ และกระสุนระเบิดต่อสู้อากาศยานได้ กองทัพอากาศเน้นกิจกรรมโชว์การบิน เช่น การแสดงสมรรถนะของเครือ
่ งบิน Gripen 39 D และ F-16
ฟากท�าเนียบรัฐบาล ดูเหมือนการได้นัง
ุ ตูอ
่ ก
ี แล้ว โดยปีน้ส
ี แตนดี้ลง
ุ ตูม
่ าในหลากบุคลิกทัง
่ เก้าอี้นายกฯ อาจไม่สนุกเท่ากับการได้ถา่ ยรูปกับสแตนดี้ลง
้ ลุงตูใ่ นชุดวอร์มออกก�าลังกาย
ชุดสูทสากล เตะบอล ขับบิก
๊ ไบก์ หรือท�าท่าเชกแฮนด์ ที่วางตามจุดต่างๆ รอบท�าเนียบรัฐบาล ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ ที่ต่างรุมถ่ายรูปกับสแตนดี้อย่างสนุกสนาน

THE DISMANTLING OF THE
ROYAL CREMATORIUM
วันที่ 11 มกราคม พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผูแ้ ทนพระองค์
ได้ป ระกอบพิ ธี บ วงสรวงการรื้ อ ถอน และอั ญ เชิ ญ
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ
ก่อนจะรือ
้ ถอนและย้ายพระเมรุมาศจากท้องสนามหลวง
โดยก�าหนดระยะเวลา 60 วัน ก่อนส่งมอบพื้ นที่ให้แก่
กรุงเทพมหานครปรับภูมิทัศน์รอบท้องสนามหลวง
ในวันที่ 15 มีนาคมนี้
กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนการย้ายพระเมรุมาศ
โดยน�าไปไว้ตามสถานทีต
่ า่ งๆ เพื่อเก็บไว้ให้คนรุน
่ หลัง
ได้ศึกษาต่อไป เช่น บุษบก โครงสร้างเหล็ก ลิฟต์
น�าไปจัดเก็บทีอ
่ ท
ุ ยานประวัตศ
ิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา,
งานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศทัง
้ หมดย้ายไป
จัดเก็บทีอ
่ าคารประติมากรรม ส�านักช่างสิบหมู่ จังหวัด
นครปฐม, พระจิตกาธานและพระโกศจันทน์ น�าไป
จั ด แสดงที่ โ รงราชรถ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
พระนคร, พระที่น่ังทรงธรรมบางส่วน ศาลาลูกขุน
ทับเกษตร บุษบก และสระอโนดาต น�าไปจัดแสดงที่
นิทรรศการงานพระราชพิธถ
ี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ
หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช อ�าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

THE BLOOMING SEASON
กลุม
่ นักท่องเทีย
่ วขับรถกระบะผ่านหุบเขาภูลมโลเพื่อ
ชืน
่ ชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง ซึง
่ ดอกไม้
ชนิดนีจ
้ ะบานสะพรัง
่ างภาคเหนือ
่ รับลมหนาวในพื้นทีท
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพั นธ์ของทุกปี
ภูลมโลเป็นจุดชมนางพญาเสือโคร่งทีใ่ หญ่ทส
่ี ด
ุ ของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่บนรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย อีกทัง
้ ยังอยูใ่ นเขต
อุทยานแห่งชาติภห
ู น
ิ ร่องกล้า ต�าบลกกสะทอน อ�าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย มีพ้ืนทีก
่ ว้างขวางถึง 1,200 ไร่
เมื่ อ ดอกนางพญาเสื อ โคร่ ง ผลิ บ านท� า ให้ ดิ น แดน
บริเวณนีก
้ ลายเป็นสีชมพู ทวั่ หุบเขา โดยช่วงทีด
่ อกไม้
จะบานมากที่สุดคือช่วงกลางเดือนมกราคม

,
VICTORIA S SECRET
UNVEILED
เหล่ า เด็ ก สาวสวมหมวกและเอาผ้ า เช็ ด ตั ว คลุ ม ตั ว
และใบหน้าของตนทยอยเดินออกจากร้านอาบอบนวด
วิคตอเรีย ซีเครท หลัง DSI น�าก�าลังเจ้าหน้าที่เข้า
ตรวจค้ น สถานบริ ก ารแห่ ง นี้ เนื่ อ งจากได้ รั บ การ
ร้องเรียนจากมูลนิธิพิทักษ์สตรีว่า มีการลักลอบพา
เด็กหญิงหลายสัญชาติทง
ั้ เมียนมา ลาว และมาเลเซีย
ที่อายุต�า่ กว่า 18 ปี เข้ามาค้าประเวณีในประเทศไทย
พร้อมทั้งจับกุมผูต
้ อ
้ งหา ป๋ากบ หรือนายบุญทรัพย์
อมรรัตนาศิริ อายุ 55 ปี ซึ่งท�าหน้าที่เชียร์แขก และมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
ในขณะเจ้ า หน้ า ที่ ต� า รวจน� า ก� า ลั ง เข้ า ตรวจค้ น
พบหญิงสาวจ�านวน 80 คน จาก 113 คน ก�าลังท�างาน
และมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก จึงเชิญออก แล้วได้
คัดแยกเหยื่อ เนื่องจากหลายคนไม่มีบัตรประชาชน
จึ ง ไม่ ท ราบอายุ จ ริ ง แต่ โ ดยมากเป็ น สาวไทย 80
เปอร์เซ็นต์ ส่วนเด็กสาวต่างชาติจะถูกน�ามาเปิดบริสท
ุ ธิ์
ก่อนค้าประเวณี และบางคนถูกน�ามาค้าประเวณีตง
ั้ แต่
อายุ 12 ปี
วิคตอเรีย ซีเครท มีใบอนุญาตเปิดเป็นสถานบริการ
อาบอบนวด แต่ลักลอบค้าประเวณี สถานที่ต้ังอยู่ท่ี
ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
เป็นอาคาร 5 ชั้น ชั้น 1-2 เป็นห้องให้ลูกค้าเลือก
หญิงสาว ชั้น 3-5 เป็นห้องพั ก 200 ห้อง ภายในมี
เฟอร์นเิ จอร์และอ่างอาบน�า้ นอกจากนีย
้ ง
ั มีหอ
้ งตรวจ
ร่างกายของเด็กสาว และโต๊ะบูชาเครื่องรางปลัดขิก
ขนาดใหญ่

LUXURY WATCHES FROM
A FRIEND INDEED
“ไม่มีๆ ผมไม่มี ผมมีเพื่ อน เพื่ อนก็มาให้ใส่ ไม่ได้ซ้ือ
มาฝาก ใส่แล้วก็คืน” คือค�าตอบของ พล.อ. ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ถึงเรือ
่ งนาฬิกาทีไ่ ม่ปรากฏในรายการ
บัญชีทรัพย์สน
ิ ทีต
่ อ
้ งยืน
่ ต่อ ป.ป.ช. ทีท
่ า� เนียบรัฐบาล
ว่ายืมเพื่ อนมาใส่ และไม่ได้เป็นคนชอบสะสมนาฬิ กา
อะไร
รองนายกฯ ย�า้ ว่าได้ชแ้ี จงต่อ ป.ป.ช. ไป 2 รอบแล้ว
และไม่ตอ
้ งกลัวว่าจะไปแทรกแซงการท�างานของ ป.ป.ช.
เพราะ ป.ป.ช. เป็นองค์กรใหญ่ ก็ให้ตรวจสอบไปตาม
ขั้นตอนให้เสร็จสิ้น ก่อนจะปิดประตูขึ้นรถไป
ตัง
้ เดือนธันวาคมปีทผ
่ี า่ นมา ประเด็นเรือ
่ ง
้ แต่ตน
แหวนมารดานาฬิกาเพือ
่ นของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
ยังคงเป็นทีส
่ นใจของสือ
่ มวลชน สือ
่ โซเชียล และสังคม
จนกระทัง
่ มีการค้นพบนาฬิกาเป็นเรือนที่ 25 บนข้อมือ
ของ พล.อ. ประวิตร ทีเ่ คยสวมใส่ยห
่ี อ
้ Patek Philippe
รุน
่ Complications Annual Calendar รหัส 5396G011 ท�าจากทองค�าขาว 18K ราคาอยู่ท่ี 1.5 ล้านบาท

THE BOMB SAGA IN THE
SOUTH CONTINUES
เจ้าหน้าทีต
่ า� รวจ สภ.เมืองยะลา พร้อมเจ้าหน้าทีท
่ หาร
เข้าตรวจสอบพื้ นที่ตลาดสดพิ มลชัย หลังเกิดเหตุ
คนร้ า ยลอบวางระเบิ ด บริ เ วณหน้ า ร้ า นขายเนื้ อ หมู
ซอย 3 ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เมื่อเวลา 06.20 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนมา
จับจ่ายซือ
้ ของทีต
่ ลาดเป็นจ�านวนมาก ท�าให้มผ
ี เู้ สียชีวต
ิ
3 ราย ได้รับบาดเจ็บ 39 ราย โดยคนร้ายตั้งระเบิด
เวลาไว้ในรถจักรยานยนต์ โดยกล้องวงจรปิดสามารถ
บั น ทึ ก ภาพคนร้ า ยเป็ น ชายคนหนึ่ ง ขั บ มอเตอร์ ไ ซค์
มาจอดทิ้ ง ไว้ ริ ม ถนนใกล้ กั บ แผงร้ า นขายเนื้ อ หมู
และเจ้ า ของแผงได้ ข อให้ ช่ ว ยขยั บ รถเนื่ อ งจากบั ง
หน้าร้าน แต่คนร้ายไม่ฟง
ั กลับเดินหายเข้าไปในตลาด
พอเจ้ า ของร้ า นจะมาขยั บ รถเองก็ เ กิ ด ระเบิ ด ขึ้ น
ซึง
่ พ.อ. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน. ภาค 4
ส่ ว นหน้ า กล่ า วว่ า เป็ น การสร้ า งสถานการณ์ ข อง
คนร้ายที่ได้รับค�าสั่งมาจากกลุ่มคนร้ายเดิม เพื่ อหวัง
สร้างความหวาดกลัว และมุ่งท�าลายระบบเศรษฐกิจ
ในพื้ นที่
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CO-FOUNDER SET TO LEAVE
THE NATION MEDIA GROUP
สุทธิชย
ั หยุน
่ นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน บรรณาธิการ
และผู้ร่วมก่อตัง
้ เครือเนชัน
่ ในวัย 72 ปี ประกาศอ�าลา
เครือเนชัน
่ าคารมหาวิทยาลัยเนชัน
่ ทีอ
่ โดยมีสาระส�าคัญ
คือขอให้พนักงานรักษาจริยธรรมของการเป็นสื่อสาร
มวลชนต่อไปไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคอะไร และชีวิต
หลั ง วั ย เกษี ย ณก็ จ ะไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ในต� า แหน่ ง
กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสาร
มวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในรั ฐ บาล พล.อ.
ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา และเขี ย นหนั ง สื อ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์การท�าสื่อยุคใหม่แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป
“ท� า ไมเราต้ อ งประกาศว่ า ผิ ด จากนี้ ไ ม่ ใ ช่ เ รา
เพราะเราออกกฎจริยธรรมให้นักข่าวของเรา ถ้าผิด
จากนี้ จ ะไม่ ใ ช่ เ รา เพราะถ้ า เราจะสร้ า งศรั ท ธากั บ
ประชาชน ต้องสร้างบรรทัดฐาน ถ้าไม่ท�าตามข้อใด
ข้อหนึ่ง สังคมจะตัง
้ ค�าถามเรา”
หลังจากนี้ สุทธิชย
ั หยุน
่ จะยุตก
ิ ารเขียนบทความ
คอลัมน์ประจ�า กาแฟด�า ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
และการจัดรายการ ไทม์ไลน์ สุทธิชัย หยุ่น ทางสถานี
โทรทัศน์เนชัน
่ ทีวี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เป็นวันสุดท้าย
และจะยังอยู่ท่เี ครือเนชั่นจนถึงวันที่ 5 มีนาคม

SAFE & CLEAN
เหล่าวินมอเตอร์ไซค์สวมใส่หมวกกันน็อกที่พ่นสเปรย์
สารซิลเวอร์นาโน นวัตกรรมใหม่ในการท�าความสะอาด
ฆ่าเชือ
้ โรค ลดปัญหากลิน
้ รา จากโครงการ
่ อับและเชือ
‘หมวกสะอาดไร้กลิ่น นั่งวินปลอดภัย’ เพื่ อจูงใจให้
วินมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกมากขึ้น และเลิกมี
ทัศนคติไม่ดเี กีย
่ วกับการสวมหมวกกันน็อก เช่น ใส่แล้ว
อึดอัด หรือท�าให้ผมเสียทรง และหวังช่วยให้ผโู้ ดยสาร
ไม่ปฏิเสธการสวมใส่หมวกกันน็อก เนื่องจากมีกลิ่น
เหม็นอับ ท�าให้โดยสารกันอย่างปลอดภัยมากขึ้น
โครงการนี้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ไพรม์ นาโน
เทคโนโลยี จ�ากัด คิดค้นสเปรย์ข้ึน ซึ่งจะตั้งจุดให้
บริการพ่นสเปรย์หมวกกันน็อกในจุดจอดจักรยานยนต์
รับจ้าง ณ ป้ายรถประจ�าทางก่อนถึงแยกเฉลิมเผ่า
ซึง
่ ประชาชนทัว่ ไปสามารถน�าหมวกกันน็อกของตนเอง
มาขอรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย โดยสเปรย์จะมี
อายุการใช้งาน 1 เดือน

JAPANESE YAKUZA
MEMBER ARRESTED
รวบนายชิเกฮารุ ชิราอิ พ่ อเฒ่าญี่ปุ่นวัย 74 สมาชิก
แก๊งยากูซ่าใหญ่ของญี่ปุ่น ‘ยามากุชิ กุมิ’ ที่หลบหนี
มาอยูใ่ นประเทศไทยนานกว่า 10 ปี เจ้าตัวชอบถอดเสือ
้
เผยให้เห็นรอยสักทีส
่ วยงามบนร่างกาย จนมีคนถ่ายรูป
แล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊ก ต�ารวจญี่ปุ่นแกะรอยจนเจอจึง
ประสานทางการไทยเข้าจับกุมได้ พบว่าหนีมากบดาน
อยู่ท่ีจังหวัดลพบุรี โดยอาศั ยอยู่กับภรรยาชาวไทย
มีเพื่อนชาวญีป
่ น
ุ่ ส่งเงินมาให้ปล
ี ะ 2-3 ครัง
้ โดยต่อมา
ออกจากบ้านภรรยาไปอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆ รับจ้าง
ท�างานเล็กๆ น้อยๆ ก่อนจะถูกจับกุมที่บริเวณศาล
ลูกศร ต�าบลท่าหิน อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
นายชิเกฮารุสารภาพว่า ตนเป็นหัวหน้ายากูซ่า
ระดับสาขาของแก๊งยามากุชิ กุมิ ซึ่งมีสมาชิกกว่า
200,000 คน เคยก่อคดีรว่ มกับพวกทีบ
่ า้ นเกิด สังหาร
นายคาซึ ฮิ โ กะ โอโตเบะ หั ว หน้ า แก๊ ง ยากู ซ่ า คามิ ย ะ
จนเป็นข่าวใหญ่ทั่วญี่ปุ่น แล้วหลบหนีเข้าประเทศไทย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม
โลกออนไลน์บางสื่อได้ออกมาแสดงความเห็นขัดแย้ง
และระบุว่า นายชิเกฮารุเป็นเพี ยงลูกสมุนปลายแถว
เท่านัน
้ เพราะยากูซา่ ระดับหัวหน้าจะไม่ลงมือก่อเหตุเอง

THE ROBOT NURSES
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เริ่มใช้
เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยงานด้านสาธารณสุขจ�านวน 3 ตัว โดยให้ท�าหน้าที่
เดินเอกสารภายในแผนกผูป
้ ว
่ ยนอก (OPD) บริเวณชัน
่ งปลายเดือน
้ 1 ตัง
้ แต่ชว
ธันวาคม ปี 2560 หุ่นยนต์ท้ง
ั 3 มีช่อ
ื ว่ามิสอาร์ รหัส R1, R2, R3 มีสัญชาติ
เป็นชาวพลูโตเนียน มาจากดาวพลูโต ผลิตทีป
่ ระเทศจีน มีความสูง 150 เซนติเมตร
เคลื่อนที่ได้เองตามเส้นทางเดินที่เหนี่ยวน�าด้วยแถบแม่เหล็กซึ่งติดตั้งภายใน
อาคาร และมีเซ็นเซอร์หยุดเมื่อมีคนเดินผ่าน ตารางการท�างานของมิสอาร์
จะเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้า และเลิกงานประมาณสองทุ่ม
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โอปอล์-ปาณิสรา (พิ มพ์ ปรุ) อารยะสกุล เริม
่ งานในวงการบันเทิง
่ ส
ทันทีทเี่ รียนจบจากรัว้ มหาวิทยาลัย ตัวตนทีด
ู นุกสนาน เข้าถึงง่าย
ในขณะเดียวกันก็แฝงความลุม
่ ลึกในความคิด กลายเป็นเสน่หท
์ ท
ี่ า� ให้
กราฟชีวิตในวงการบันเทิงของเธอพุ ่ งสูงขึ้นเรื่อยๆ
เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพ วงศกร ยี่ดวง
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่ าดหาย ใช้ชวี ต
“ก่อนทีเ่ ราจะรักใคร เราต้องรักตัวเองให้มาก เราไม่ชอบการท�าตัวเป็นวงกลมทีข
ิ ไปวันๆ
รอคนมาเติมเต็ม แล้ววันหนึ่งวงกลมก็จะเต็มวง ไม่มีทาง ถ้าเราเติมตัวเองไม่เต็มนะ เราจะลอยอยู่
อย่างนั้น”

ตลอดสิบปีแรกของอาชีพ เธอไม่เคยตกเป็นข่าว
่ วี ต
้ ทีช
ด้านความรักกับใคร ทัง
ิ รักตีคก
ู่ บ
ั งานมา
โดยตลอด ความรักท�าให้เธอเป็นข่าวครั้งแรก
่ คบหากับ หมอโอ๊ค-สมิทธิ์ อารยะสกุล สังคม
เมือ
ยุ่มย่ามกับความรักของทั้งคู่แทบจะทุกแง่มุม
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่าฟันมาจนถึงวันวิวาห์
่ ยมาถึงวันทีเ่ ขาและเธอกลายเป็น
และเดินทางเรือ
่ า่ เอ็นดูอย่างยิง
พ่อแม่ของลูกแฝดชายหญิงทีน
่
THE STANDARD ชวนโอปอล์มาสนทนา
่ ง ‘ความรัก’ ทีด
่ า� เนินอยูใ่ นแต่ละบทบาท
ว่าด้วยเรือ
และแต่ละช่วงวัย เธอจับมือกับความรักเพื่อเดินบน
่ น
ถนนชีวต
ิ อย่างไร และใช่ความรักหรือไม่ทข
ี่ บ
ั เคลือ
่ คงมาจนถึงวันนี้
ให้เธอเดินอย่างมัน

ถ้าถามว่าความรักส�าคัญกับชีวิตเราอย่างไร
แรงผลักในชีวติ ปอล์มาจากความรักทัง้ สิน้ ความรัก
เป็นพลังหรือแรงผลักทีถ่ า้ ใช้กด็ ไี ปเลย ถ้าใช้รา้ ยก็ร้าย
ไปเลย อย่างเรามีเพือ่ นทีร่ กั มากแต่แปลงมันออกมา
เป็นความเกลียด กลายเป็นปมมาจนโต เช่น พ่อแม่
หย่ากัน เกลียดพ่อแม่ เราก็จะคิดว่า เกลียดท�าไมวะ
(หัวเราะ) หรือบางทีปอล์ฟงั คลับฟรายเดย์ แล้วโมโห
“จริงๆ ฉันรักเขา แต่เขามีเมียอยู่แล้ว แต่ความรัก
มันไม่ผิด” มันผิดเว้ย (หัวเราะ) มันผิดศีลธรรมไง
คือการอ้างว่าความรักท�าอะไรก็ได้ มันไม่ใช่

ความรักส�าคัญต่อคุณอย่างไร

เราว่ามันส�าคัญมาก ตอนเด็กๆ ทีม่ ปี ญ
ั หา เบ้าหลอม
เบือ้ งต้นส�าคัญ ถ้าเบ้าหลอมเราบิดเบีย้ ว ชีวติ ทีเ่ หลือ
มันก็เบีย้ ว เราจ�าได้วา่ ตอนเด็กๆ ทุกวันอาทิตย์พอ่ แม่
พาไปวัดหลักสี่ ทีไ่ ปวัด ไม่ใช่วา่ เป็นคนดีอะไร คือมัน
ใกล้บ้าน ไปนั่งจุดธูปในโบสถ์ พ่อก็เล่าเรื่องโน้นนี้
มันก็โน้มเราเข้าหาสิง่ ทีด่ ี
ตอนเด็กๆ อยูป่ ระถมทีโ่ รงเรียนราชินบี น เราบอก
พ่อว่า เพือ่ นด่าเราว่าด�า พ่อก็บอกว่า “เราก็ดา� นะลูก”
พ่อจะไม่บอกว่าเราไม่ดา� บางทีคยี เ์ วิรด์ แค่น้ี การพูดคุย
การสอน “พ่อ เราไม่มเี งิน” “ใช่ลกู แต่เดีย๋ วเราจะมี”
“พ่อ เขาจะยึดทรัพย์บ้านเรา” “ก็ให้เขายึดไปลูก”
เราเจอปัญหาตัง้ แต่เล็กจนโต แต่ทกุ ค�าตอบทีไ่ ด้จาก
พ่อกับแม่คอื ทุกอย่างมีทางแก้ และเขายิม้ รับทุกอย่าง
ท�าให้เมือ่ โตขึน้ มาแล้วเราอยูใ่ นภาวะจะเป็นจะตาย
เรายิม้ รับได้จริงๆ เพราะชีวติ มันก็เท่านี้

ทีส่ า� คัญอีกช่วงคือ ช่วงวัยรุน่ เราจ�าได้วา่ สังคมตอนที่
เราเป็นวัยรุน่ มันมีสงิ่ เร้ารอบด้าน ถ้าเราไม่แกร่งจริง
มันไปทางไหนก็ได้เลย เราอยูใ่ นยุคทีผ่ บั เปิด 24 ชัว่ โมง
และยาบ้าหาง่ายมาก เราจ�าได้เลยตอนทีเ่ ราเอ็นท์ฯ
มีเพื่อนมาบอกว่า มียาที่ท�าให้อ่านหนังสือได้ 24
ชัว่ โมง เราก็เลยไปเล่าให้พอ่ ฟัง พ่อถามว่า “เพือ่ นคน
ไหนลูก” (หัวเราะ) คือเราไม่รเู้ รือ่ งจริงๆ ถ้าเราไม่ใช่
เด็กที่ใกล้ชิดพ่อแม่ มันจะเป็นอีกเรือ่ งเลย ตอนนัน้
พ่อแม่เราท�างาน เราดูแลน้องชายอีก 2 คน หน้าที่
เราคือ ตืน่ มา ซักผ้า ถูบา้ น ล้างจาน ท�ากับข้าว รีดผ้า
พ่อแม่สอนให้เรามีความรับผิดชอบ รอพ่อแม่กลับ
พาน้องอ่านหนังสือตัง้ แต่เด็ก เรารูว้ า่ พ่อแม่เราล�าบาก
ดังนัน้ เราต้องใฝ่ดี ท�าอย่างไรก็ได้ให้พอ่ แม่มคี วามสุข

มุมมองทีไ่ ด้จากพ่อแม่และอยากถ่ายทอดต่อให้ลก
ู

พูดได้อย่างเต็มปากเลยค่ะว่า ตัง้ แต่ม.ปลายจนจบ
มหาวิทยาลัย ไม่มเี ลยจ้า (หัวเราะ) ในมหาวิทยาลัย
ไม่มใี ครจีบเราทัง้ สิน้ เราว่ามันก็ดมี าก เพราะเราใช้
ชีวติ เต็มที่ ช่วงพีกความรักของเราคือ ตอนอายุ 25-26
อยูด่ ๆี ก็เกิดยุคเก็บเกีย่ วของเรา คนเข้ามาเยอะมาก
จากเด็กหัวเข่าด�าคนหนึง่ ทีเ่ ดินไปมาอยูด่ ๆี คนมาจีบ
ตัง้ แต่อยูใ่ นวงการบันเทิงมา เรามีขา่ วแค่กบั พีโ่ อ๊คแล้ว
แต่งงานเลย ก่อนหน้านั้นเราไม่มีข่าวความรักกับ
ใครเลย ทัง้ ๆ ทีใ่ น 10 ปีทผี่ า่ นมา เรามีแฟนมาตลอด
และเป็นคนในวงการทั้งสิ้น ที่เราตัดสินใจว่าไม่ให้
มันเป็นข่าวขึน้ มา เพราะเราอยากเป็นโอปอล์ทไี่ ม่ตอ้ ง
มีคา� ขยายมาต่อท้ายแบบทีเ่ คยได้ยนิ เราพิสจู น์ตวั เอง
หนักมาก เราชอบงานพิธีกร อยากเป็นพิธีกรที่เก่ง
ลองงานประกาศรางวัล ลองงานอีเวนต์ทุกอย่าง

คนมักคิดว่าปอล์เป็นคนมองโลกในแง่ดี แต่ขอ้ เท็จจริง
คือปอล์เป็นคนมองโลกตามความจริงมาก ปอล์ไม่ได้
เกิดในครอบครัวร�า่ รวย เติบโตในทุง่ หญ้า เห็นยูนคิ อร์น
และดอกแดฟโฟดิล ปอล์เกิดในครอบครัวชนชัน้ กลาง
ทีพ่ อ่ แม่ลา� บากมากในการเลีย้ งลูก 3 คน ให้พอมีพอกิน
ต้องดิน
้ รน

ใช้ค�าว่าดิ้นรนไม่ผิดเลย สิ่งที่ปอล์เห็นมาตั้งแต่เด็ก
จนโตคือ พ่อแม่ทา� งานหนัก กลับมาบ้านด้วยความ
เหน็ดเหนื่อย การจะหาข้าวให้ลูกกินครบทั้ง 3 มื้อ
ส�าหรับบ้านเราเป็นเรื่องใหญ่ การโดนตัดน�้าตัดไฟ
เป็นเรื่องปกติทุกเดือน ในฐานะเด็ก สิ่งที่ท�าได้คือ
เวลาเรากลับบ้านมาบอกพ่อแม่ว่า ปอล์ได้เกรด 4
ได้เป็นหัวหน้าห้อง เขาจะยิม้ เหมือนเขามีแรงไปต่อ
พอจบ ม.3 บ้านเราก็ยังไม่สบาย ตอนนั้นคิด
แค่วา่ พ่อกับแม่ทนแป๊บหนึง่ เดีย๋ วเรียนจบพ่อกับแม่
จะสบาย ตอนนัน้ ยังไม่เห็นทาง รูแ้ ต่วา่ ต้องตัง้ ใจเรียน
ต้องเอ็นท์ฯ ให้ตดิ ชีวติ เรายากนิดหนึง่ ตรงทีเ่ ราไม่รวย
แต่อยูใ่ นสังคมคนรวย โรงเรียนทีเ่ ราอยูท่ กุ แห่งเป็น
โรงเรียนลูกคนรวย ระหว่างทางเราโดนล้อเลียนทุก
รูปแบบ จน ไม่สวย อ้วน ด�า แต่เราไม่แคร์เลย เรายิม้
เพราะเรารูว้ า่ ท�าอะไรอยู่ และท�าเพือ่ ใคร
เมือ่ เราโตขึน้ แล้วคิดกลับไป มันเป็นการโตมา
ในสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่ได้สบาย แต่โตมาในพลังแห่งรัก
จริงๆ รักในที่น้ีไม่ได้รักแบบปกป้อง แต่รักแบบที่
บ้านเรามีปัญหาอย่างนี้ เกิดเรื่องอย่างนี้ แชร์กัน
ทุกเรือ่ ง ซึง่ ส�าคัญมาก เราไม่ได้อยูใ่ นโลกแห่งความ
สวยงาม เรารู้ทุกเรื่อง เพียงแต่เราใช้แรงผลักไป
ในทางทีด่ ี เพราะเรารูว้ า่ เราท�าให้พอ่ แม่ผดิ หวังไม่ได้

้ แต่เด็กแบบคุณแต่ไม่ได้มวี ธ
มีคนทีเ่ จอปัญหาตัง
ิ ี
่ วกับวิธท
่ี ่อแม่
รับมือแบบคุณ คุณคิดว่ามันเกีย
ี พ
้ งคุณมาหรือไม่
หล่อหลอมเลีย

เราจะให้ลูกมองทุกอย่างจากความเป็นจริง ตอนที่
เราเข้าวงการใหม่ๆ เราขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกที่ลาน
ฮาร์ดร็อก สยาม พอเราขึน้ เวที คนกรีด๊ ดังมาก เราตกใจ
ในฐานะมนุษย์กะโหลกกะลาคนหนึง่ เรากลับไปเล่า
ให้พ่อฟังว่า “คนกรี๊ดปอล์ทั้งลานเลย” พ่อพูดว่า
“เขาชอบเราวันนี้ พรุง่ นีก้ ไ็ ม่ชอบ” ถ้าเป็นพ่อแม่คนอืน่
ก็คงชมลูกหรือไม่กด็ า่ ไปเลย แต่พอ่ เราจะพูดให้คดิ
และเรารูส้ กึ ว่าจริง หลังจากนัน้ สิง่ ทีเ่ ราได้ตดิ ตัวมาคือ
ค�าชม ค�าด่า เราเฉยมาก เวลาเขาชมแล้วเรารูส้ กึ ว่า
เกิดประโยชน์ เช่น ชอบโอปอล์เพราะเขาพูดจาชัด เรา
จะเอามาพัฒนาต่อ แต่ถา้ ใครด่าเราล้อเราด้วยความ
สนุกปากและเป็นค�าด่าทีไ่ ม่เป็นประโยชน์ เราไม่สนใจ
คนชอบท�าแคมเปญเรื่องการโดนบูลลีกับเรา
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ซึ่งเราบอกว่าเราไม่รู้สึก เราโดนล้อมาตั้งแต่เด็กใน
ทุกรูปแบบ ไม่ใช่แค่ไซเบอร์ บูลลี สิง่ ทีท่ า� ให้เราไม่ลอ้
ใครเลย ไม่ใช่เพราะโดนล้อมาก่อน แต่เพราะพ่อแม่
สอนว่า การเรียกใครว่าอ้วน เตีย้ มันไม่ใช่เรือ่ งสนุก
แล้วพอเราโดน เออ มันไม่ใช่เรือ่ งสนุก เราจึงไม่ลอ้ ใคร
แต่เวลาใครล้อเรา เราก็คิดว่านั่นอาจจะเป็นความ
บันเทิงเดียวของเขาก็ได้
จนถึงตอนนี้เราเป็นเจ้าของกิจการ ชีวิตเรามี
ความมัน่ คง ชีวติ เราดีมาก ก็ยงั มีคนล้ออีอว้ น อีดา�
ซึง่ นัน่ อาจเป็นสิง่ เดียวก็ได้ทที่ า� ให้ชวี ติ เขามีความสุข
แต่เราจะไม่มที างให้ลกู เราล้อใคร อันนีอ้ ยากให้พอ่ แม่
ช่วยกันสอนลูก ในรุน่ ลูกเรา เรือ่ งแบบนีต้ อ้ งไม่มแี ล้ว
ความรักทีเ่ ป็นเบ้าหลอมส�าคัญคือช่วงวัยเด็ก

ถัดจากความรักในครอบครัวแล้วประสบการณ์
ความรักในช่วงวัยถัดมาเป็นอย่างไร

OPAL PANISARA

่ ระสบความส�าเร็จ เป็นคุณแม่ลูกสองที่เข้มแข็ง
้ พิ ธีกรทีป
เธอเป็นทั้งนักแสดงมากความสามารถ เป็นทัง
และเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความสุขที่สุด เพราะได้อยู่ท่ามกลางคนที่เธอรักและรักเธอ ตลอดเส้นทางแห่งการเติบโต
ชีวิตมอบบททดสอบให้เธอมากมาย และเธอผ่านมันมาได้โดยใช้ความรักน�าทาง
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“จนถึงตอนนี้ เราเป็นเจ้าของกิจการ ชีวิตเรามีความมั่นคง ชีวิตเราดีมาก ก็ยังมีคนล้ออีอ้วน อีด�า
ซึ่งนั่นอาจเป็นสิ่งเดียวก็ได้ท่ีท�าให้ชีวิตเขามีความสุข แต่เราจะไม่มีทางให้ลูกเราล้อใคร อันนี้อยากให้
พ่ อแม่ช่วยกันสอนลูก ในรุ่นลูกเรา เรื่องแบบนี้ต้องไม่มีแล้ว”

แล้วเราก็ดีใจที่ในที่สุดคนเรียกเราว่า โอปอล์ ไม่มี
ใครเรียกเราว่า โอปอล์...บวกค�าขยาย
ช่วงทีเ่ ราเต็มทีก่ บั งานมากๆ เราจะเก็บความรัก
โลว์โปรไฟล์มาก แต่ไปไหนมาไหนด้วยกัน เพือ่ นรับรู้
แต่วา่ จะไม่ตอบสือ่ ซึง่ แฮปปีม้ าก เพราะล้วนแล้วแต่
เป็นคนที่เราชอบตอนเด็กๆ เหมือนเราเป็นติ่งเขา
แล้ววันหนึง่ เขาก็จบี (หัวเราะ) ความสัมพันธ์ตอนนัน้
เราคบทีละคน คนละหลายปี ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
จบลงไปมันมีเหตุผลของมัน อาจทะเลาะกัน หรืออาจ
เลิกกันด้วยอะไรสักอย่าง แต่ปัจจุบันเราเป็นเพื่อน
กับทุกคนเลย เราเชิญทุกคนมางานแต่งงานเรา
แล้วเขามา

มาบ้าง (หัวเราะแรงมาก) มาช่วยงานก็มี สิ่งที่เรา
ได้จากเรื่องนี้คือ ในโมเมนต์หนึ่งเรารักกัน เมื่อเรา
เลิกกันด้วยเหตุผลอะไรสักอย่าง เราจะไม่โทษเขา
มันคือเงื่อนไขในชีวิตเราไม่ตรงกัน บางคนที่เราคบ
เรารูส้ กึ ว่าเรารักกันแหละ แต่เขาไม่สามารถหยุดได้
กับผู้หญิงคนเดียว เรารู้สึกว่าเงื่อนไขนี้เรารับไม่ได้
เราเดินออกมา แล้วจะมีผู้หญิงที่รับเงื่อนไขนี้ได้
แทนที่เราจะอยู่กันไปจนเกลียดก็กลับมาเป็นพี่น้อง
กันดีกว่า หรือทีค่ นมองว่าเราคงเป็นหญิงซิง่ แต่ทจี่ ริง
เราคือหญิงแม่บา้ นคนหนึง่ คนทีเ่ ข้ามาอาจต้องการ
ความสนุกแต่เราไม่หวือหวา บางทีเราอยากให้เขาไป
หาแม่เรา เพื่อพาไปท�าบุญกัน แต่พอเขาไปไม่ได้
และเขารูส้ กึ ว่าเราไม่ใช่ผหู้ ญิงทีเ่ ขามองหา มันก็จบ
ไม่จ�าเป็นต้องทะเลาะหรือแตกหัก เพราะวันหนึ่ง
เราเคยรักกัน เราเคยรูเ้ รือ่ งกันและกันมากทีส่ ดุ
ช่วงวัยประมาณ 20-30 คุณได้เรียนรูค
้ วามรัก
ในแง่มม
ุ ไหนบ้าง

ผูช้ ายทีเ่ ข้ามาส่วนใหญ่คอ่ นข้างเจ้าชูแ้ ละมีชอื่ เสียง
ผูห้ ญิงเขาจะเยอะ ช่วงนัน้ เราจะโดนผูห้ ญิงโถมด่าใส่
พอเขาเปิดตัวว่าคบกับเรา แฟนเก่าเขา แฟนตัวเล็ก
ตัวน้อยของเขาส่งข้อความด่าเข้ามา แต่ที่ตลกกว่า
คือตอนนีผ้ หู้ ญิงทีด่ า่ ๆ เรา ทุกวันนีก้ ย็ งั เจอกัน พอเจอ
หน้ากัน (ยกมือไหว้สวย) สวัสดีค่า ยิ้มกัน ไหว้กัน
ผูช้ ายคนนัน้ ไปมีใครแล้วก็ไม่รู้
ถ้าผูช้ ายรักผูห้ ญิงสักคนจริงๆ เขาจะไม่ปล่อยให้
ผูห้ ญิงไปตีกนั หรือแย่งกันเพือ่ เขา ถ้าคุณก�าลังปล่อย
ให้เกิดเรือ่ งอะไรไม่รู้ แล้วคุณรูส้ กึ ว่าคุณคือรางวัลของ
ทุกคน คุณไปอยูข่ องคุณเลย เราเลือกจะถอยออกมา
คุณจัดการกับความสัมพันธ์แบบนีไ้ ด้ เพราะคุณ
เห็นคุณค่าในตัวเอง

นัน่ คือโจทย์ในการเลีย้ งลูกของเราว่าก่อนทีจ่ ะรักใคร
เราต้องรักตัวเองให้มาก เราไม่ชอบการท�าตัวเป็น
วงกลมที่ขาดหาย ใช้ชีวิตไปวันๆ รอคนมาเติมเต็ม
แล้ววันหนึ่งวงกลมก็จะเต็มวง ไม่มีทาง ถ้าเราเติม
ตัวเองไม่เต็มนะ เราก็จะลอยอยู่อย่างนั้น เราไม่ใช่
คนสวยเลย ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรสักอย่าง สิ่งเดียวที่
เรากล้าพูดว่าเรามีดคี อื เรารูว้ า่ เราเป็นใคร ต้องการ
อะไร ก�าลังจะไปไหน ตัวตนของเราชัดมาก เราไม่ตอ้ ง
ไปเอาใครมาเติมเต็ม เทรนด์แฟชัน่ ท�าอะไรเราไม่ได้
เพลงก็ยงั ฟังทีช่ อบ มีอาหารทีช่ อบจะกิน เรารักตัวเอง
เพราะเราได้รับการเติมมาอย่างเต็มมาก เราไม่เคย
รูส้ กึ ว่าต้องผอมกว่านีถ้ งึ จะแต่งตัว
่ ณ
มีบา้ งไหมวันทีค
ุ เสียหลักกับความรัก

ประมาณอายุ 26 ที่เราคิดว่าเป็นความรักครั้งแรก
ครั้งสุดท้ายหอกหักอะไรนั่นน่ะ (หัวเราะ) มันมีกัน
ทุกคนแหละ ต่อให้รกั ตัวเองแค่ไหน เราก็จะเจอคนที่
รูส้ กึ ว่าคนนีเ้ รารักจริงๆ เราเสียเขาไปไม่ได้ แต่เฮ้ย!
เขาไปจริงๆ เราขังตัวเองในรถทีล่ านจอดรถพารากอน
แล้วร้องไห้ตวั อ่อน ลูกกอล์ฟมาเคาะรถ แต่วา่ เราเปิด
กระจกไม่ได้ เพราะมือมันอ่อน จิตมันสัง่ กายจนเรา
อ้วกตลอดเวลา เราพยายามตั้งสติและตั้งหลักว่า
ท�าอย่างไรก็ได้ให้ชวี ติ เราดีขนึ้ และเริม่ มองความรัก
ในมุมทีไ่ ม่ไขว่คว้าอะไรทัง้ สิน้
่ ลายมาเป็นคูช
แล้วความรักทีก
่ วี ต
ิ ล่ะ แตกต่างจาก
่ า� ให้เสียหลักอย่างไร
ความรักทีท

เราผ่านการล้มลุกคลุกคลานกับความรักมาหลายครัง้
เราเหนือ่ ยมามาก แต่พอมาถึงคนทีใ่ ช่ มันง่ายมากเลย
พีโ่ อ๊คเข้ามาตอนทีเ่ รารูส้ กึ ว่าไม่เอาแล้ว แต่พอพีโ่ อ๊ค
เข้ามา มันสว่างวาบเลย พอมาคิดดีๆ ผูช้ ายคนนีอ้ ยู่
ในชีวติ เรามา 5 ปี ก่อนจะมาเป็นแฟนกัน พีโ่ อ๊คจะเป็น
เส้นตรง ค่อยๆ ดึงเราจากความวีด้ ๆ ให้นงิ่ แต่กอ่ นเรา
ก็จะชอบเมาต์อะ “พีโ่ อ๊ค ดูคนนัน้ สิ” พีโ่ อ๊คจะเป็นคน
ทีด่ งึ ด้วยค�าว่า “คนเราต่างกัน” (หัวเราะ) หรือ “พีว่ า่
เขาไม่ได้ตงั้ ใจ” ความเป็นคนดีของเขามันแผ่มาตัง้ แต่
เรารูจ้ กั กัน เขาเป็นคนหนึง่ ทีโ่ ดนข่าวหนักทีส่ ดุ ในโลก
ที่เราเคยรู้จัก ข่าวที่มันท�าลายชีวิตเขา คนรอบข้าง
พีโ่ อ๊คจะรูว้ า่ มันไม่ใช่เรือ่ งจริง ก็ถามพีโ่ อ๊คว่า “ไม่พดู
อะไรหน่อยเหรอ” พีโ่ อ๊คก็บอกว่า “ไม่ พูดไปก็เท่านัน้
เรารูข้ องเราก็พอแล้ว”
ช่วงชีวต
ิ หวือหวาก่อนมาเจอหมอโอ๊คเป็นอย่างไร

ตอนช่วง 20-30 ชีวติ เราหวือหวามาก เราสามารถจัด
รายการวิทยุเลิกห้าทุ่ม แล้วไปตื่นที่ไหนก็ไม่รู้ได้
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สามารถอยู่เกาะเป็นเดือน สนุก มีความสุข แต่ใน
ความสุขนัน้ มันมีความรูส้ กึ ว่า เราท�าอะไรอยู่ เรามี
ทุกอย่าง ชือ่ เสียงเงินทอง แต่พอเจอพีโ่ อ๊ค มันฟึบ่ !
ธรรมดาและเรียบง่าย มันคือความจริง ความไม่ตอ้ ง
คาดเดา ไม่ตอ้ งตีความ แล้วเราเป็นคนเหมือนกันมาก
แม้ภาพลักษณ์ไม่เหมือน แต่ความคิดในการมองว่า
สิง่ ไหนถูกสิง่ ไหนผิดเราเหมือนกัน เช่น พีโ่ อ๊คจะเป็น
คนทีไ่ ม่อะลุม่ อล่วยให้กบั ความผิด ไล่ไปตัง้ แต่ศลี ธรรม
ยันกฎหมาย อย่างศีลห้าคือเรือ่ งปกติของพีโ่ อ๊ค แต่การ
กลับรถในบางทีท่ ห่ี า้ ม แต่มนั กลับได้ บางทีเราก็แอบ
กลับเหมือนกัน แต่พโี่ อ๊คไม่
ก่อนที่จะมาเจอพี่โอ๊ค เราคบกับคนที่เราต้อง
คาดเดาว่าตอนนีเ้ ขาอยูไ่ หน อยูก่ บั ใคร ในขณะทีก่ บั
พีโ่ อ๊คเราไม่ตอ้ งเดา เขาอยูแ่ ค่ไม่กที่ ี่ บ้าน โรงพยาบาล
ฟิตเนส คลินกิ โทร.ตามได้ตลอด เขาคือคนทีส่ ามารถ
ไปรับหลานเราที่โรงเรียนได้ ไปหาพ่อกับแม่เราได้
พี่โอ๊คเป็นคนที่แชร์ทั้งทุกข์และสุขในช่วงที่ปอล์
เข้าโรงพยาบาล เขาคือคนทีท่ า� ให้รสู้ กึ ว่าการคบกัน
มันไม่ยาก ท�าไมทีผ่ า่ นมามันยาก เลยท�าให้ตดั สินใจ
ทีจ่ ะไปต่อถึงการแต่งงานได้งา่ ยมาก
่ ด
่ รงไปตรงมา
ในทีส
ุ ความสุขมันคือความจริงทีต

เรากลายเป็นคนคนเดียวกันจริงๆ ไม่มกี ารโกหกหรือ
ปิดบัง ชีวติ เราเลือกได้ เราเหนือ่ ยกับความไม่มนั่ คง
ในความสัมพันธ์ อยากเจอคนรักเราในแบบทีเ่ ราเป็น
ไม่ตอ้ งเหนือ่ ยเป็นคนอืน่
ก่อนหน้านีเ้ ราเคยเจอผูช้ ายทีไ่ ม่ชอบให้แต่งหน้า
เราก็ตอ้ งหน้าสดจริงๆ ไม่มแี ป้ง ต้องเดินเอ็มโพเรียม
ตอนหน้าสด เราไม่ชอบแต่กต็ อ้ งท�าเพือ่ เขา หรือเคย
เจอผูช้ ายทีอ่ ยากให้เราแต่งหน้าสวยๆ แล้วเวลาไปไหน
ให้ถา่ ยชุดส่งมาก่อนว่าสวยไหม (หัวเราะ) หลายคน
ไม่ใช่ไม่ดี แต่เงือ่ นไขเรากับเขาไม่เหมือนกัน
มันคือการเลือกของเรา บางคนอยากมีครอบครัว
ทีน่ า่ รัก อบอุน่ แต่คณ
ุ เลือกคนเจ้าชูไ้ ง บางคนแค่รสู้ กึ
ว่าหนูคดิ ว่าเขายังรักหนูอยูน่ ะ แต่เขามีคนอืน่ แบบนี้
คือเขาไม่รกั ไง คือไม่ตอ้ งอ้างเหตุผล ไม่ตอ้ งพยายาม
หาเหตุผลให้เป็นอย่างทีเ่ ราคิด เราเลือกชีวติ ได้เอง
แล้วกิจวัตรหลังแต่งงานทุกวันนี้ของคุณเป็น
อย่างไร

ตอนสมัยสาวๆ เราติดม่านด�าไว้ในคอนโดฯ เลยนะ
จะไม่ตนื่ ก่อนสิบโมง เพราะใช้ชวี ติ หนักมาก ต้องนอน
ตืน่ สายๆ ทุกวันนี้ ตี 5.40 ตะดึด๊ ๆ (ท�าเสียงนาฬิกา
ปลุก) ดูลกู สิจะ๊ (หัวเราะ) อยูบ่ า้ นทัง้ วันทัง้ คืนดูลกู
วันนีเ้ ล่นอะไรดี เราจะชอบอ่านนิทานให้ฟงั คือลูกเรา

่ ไ้ี ม่ได้รก
“มันเป็นการโตมาในสิ่งแวดล้อมทีไ่ ม่ได้สบาย แต่โตมาในพลังแห่งความรักจริงๆ รักในทีน
ั แบบ
่ า้ นเรามีปญ
่ งอย่างนี้ แชร์กน
่ ง ซึง
่ ส�าคัญมาก”
ปกป้อง แต่รก
ั แบบทีบ
ั หาอย่างนี้ เกิดเรือ
ั ทุกเรือ

เกิดก่อนก�าหนด 3 เดือน พอออกจากห้องไอซียเู ด็ก
หมอบอกในด้านร่างกายคงท�าอะไรไม่ได้แล้ว ทีเ่ หลือ
สติปัญญาพ่อกับแม่ต้องไปจัดการ เราก็เลยคิดว่า
เราจะดูลูกตั้งแต่เด็ก อยากท�าให้เขาจ�าได้ว่าแม่ฟัง
เราค่อยๆ คุย ค่อยๆ พูด มองตาเขา คือก่อนทีเ่ ขาจะ
เข้าโรงเรียน เราอยากให้เขาสนุกกับชีวติ ให้มากทีส่ ดุ

อลินเป็นหัวใจรั่ว กว่าที่อลินจะผ่าหัวใจได้ต้องใช้
เวลาปีหนึง่ ระหว่างนัน้ ห้ามเป็นหวัด ห้ามเป็นโรคที่
เข้าปอดได้ มันจะเป็นเรือ่ งใหญ่ จนอลินครบหนึง่ ขวบ
ก็ผา่ หัวใจ หมอบอกให้ระวังเรือ่ งปอดไปจนถึง 2 ขวบ
พอ 2 ขวบกว่า เราชิลล์แล้ว จะเป็นหวัดเป็นอะไรก็
เป็นเลย ให้มนั มีภมู ิ

่ งมีลก
ก่อนแต่งงานวางแผนเรือ
ู ไว้อย่างไร

มีการวางแผนเตรียมไว้ไหม ในกรณีทล
ี่ ก
ู เกิดมาแล้ว
่ มอบอก
มีปญ
ั หาตามทีห

เราแพลนไว้วา่ จะไม่มลี กู เพราะไปฟังไปเชือ่ ตามนัน้
ว่าสังคมสมัยนีน้ า่ กลัว แต่พโ่ี อ๊คพูดว่า ถ้าคนทีพ่ ร้อม
อย่างเราไม่มลี กู ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร เราต้อง
มีลกู เพือ่ ชาตินะ (หัวเราะ) พีโ่ อ๊คบอกว่า ถ้าเรามีลกู
เราจะเลีย้ งเขาด้วยสติปญ
ั ญา ลูกเราจะเป็นบุคลากร
ทีจ่ ะช่วยดูแลประเทศ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราศรัทธาและเคารพ
ในตัวพีโ่ อ๊คคือ เขาจะไม่คดิ อะไรแค่ตวั เอง พีโ่ อ๊คกับ
เพือ่ นเขาจะมีเป้าหมายอะไรทีเ่ หนือขึน้ ไปอีก เพือ่ อุด
รูรั่วบางอย่างทางสังคม สังคมตอนนี้มีปัญหาอะไร
และเราท�าอะไรได้บา้ ง
อย่างเรือ่ งทีค่ ดิ จะไม่มลี กู พีโ่ อ๊คก็บอกว่า เราโทษ
สังคมทุกอย่างไม่ได้ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ก็ตอ้ งโทษพ่อแม่
ด้วยนะ พีโ่ อ๊คชอบพูดว่าถ้าเราเลีย้ งลูกเอง เราจะกลัว
อะไร เออจริง คือเราจะไปบอกว่าโรงเรียนสมัยนีน้ า่ กลัว
ใช่ แต่พอ่ แม่ตอ้ งดูดว้ ยไง จะไปโยนลูกเข้าโรงเรียน
แล้วก็จบ มันไม่ได้ สังคมสมัยนี้น่ากลัว ใช่ สังคม
สมัยเราก็นา่ กลัว ถ้าข้างในมันแน่นจริงๆ ก็รอด เราก็
มีหน้าทีเ่ ลีย้ งลูกให้รอด

หลังจากผ่านวิกฤตเมื่อแรกคลอดมา ตอนนี้
้ สองเป็นอย่างไรบ้าง
สุขภาพลูกทัง

เงือ่ นไขตอนแรกของเราค่อนข้างโหด หลังจากทีน่ อน
นิง่ ๆ มา 2 เดือน เรามีภาวะหัวใจวายต้องท�าคลอดแล้ว
แต่ตอนนัน้ เด็กยังไม่พร้อมออกมา หมอบอกว่า หนึง่
Worst Case ทีส่ ดุ คือ ลูกไม่รอดทัง้ คู่ สอง ถ้ารอดมา
แล้วจะตาบอด สาม รอดมาแล้วเลือดจะออกในสมอง
สี่ คลอดมาแล้ว เด็กจะหายใจเองไม่ได้ตลอดชีวิต
ต้องสอดท่อช่วยหายใจ นัน่ คือสิง่ ทีเ่ รารอ
ตอนนัน้ จากคนทีเ่ ปลือกมากในการคิดแค่วา่ จะ
แต่งหน้าในห้องคลอดได้ไหม วันคลอดจริงๆ เราจ�าได้
ว่าเราจับมือพี่โอ๊คแน่น แล้วคอยฟังเสียงลูกว่าจะ
รอดไหม ตอนหมอผ่าได้ยนิ เสียงอลินเบามาก และไม่
ได้ยนิ เสียงอลัน เขาเล็กมาก หนักไม่ถงึ หนึง่ กิโลกรัม
ความทรมานคือไม่รเู้ ลยว่าสิง่ ทีห่ มอบอกไว้ หนึง่ สอง
สาม สี่ นัน้ จะเป็นอย่างไร ลุน้ ไปเรือ่ ยๆ พอเกิดมาครบ
โอเค หายใจเองได้ ตอนลูกต้องอยูไ่ อซียตู อ่ อีก 2 เดือน
หมอโทร.มาบอกว่า อลินหยุดหายใจ สมองเลือดออก

ตอนทีน่ อนโรงพยาบาลทีแ่ รก เราไม่รบั รู้ นอนร้องไห้
อย่างเดียว บอกตัวเองว่าฉันปกติๆ จนตอนหลังเรา
ต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วว่านีไ่ ม่ใช่เรือ่ งปกติ เราจับมือ
พีโ่ อ๊คแล้วบอกว่า โอเค เราเกิดภาวะทีจ่ ะต้องคลอด
ในตอนที่น้องเขายังไม่มีอวัยวะเลย เรียกว่าแท้งนะ
ปอล์ต้องนอนเพื่อปัดให้มันเกินไปอีก 2 เดือนนะ
และลูกเกิดมาอาจจะมี หนึ่ง สอง สาม สี่ ตั้งสติ
เผชิญมันให้ได้ ไม่วา่ ลูกจะอยูห่ รือไม่อยู่ เราเลิกมอง
ว่าท�าไมลูกเราไม่เหมือนคนอืน่ ท�าไมวันคลอดไม่ได้
เอาลูกมาอยูข่ า้ งๆ แล้วถ่ายรูปลงไอจี มันไม่เกิดขึน้ กับ
บ้านเราแน่ๆ เพราะลูกเราต้องใส่ถุงพลาสติกเข้าตู้
เราต้องพร้อมเผชิญความจริงและตัง้ หลักให้ได้
ใช้ความเข้มแข็งอย่างไรเพื่ อเผชิญสถานการณ์
่ อ
ทีต
้ งนอนนิง
่ ๆ กว่า 2 เดือน

มันเปลีย่ นชีวติ เราเลยนะ เมือ่ เราต้องเผชิญกับอะไร
บางอย่างทีเ่ ป็นความจริงของชีวติ ทีว่ นั หนึง่ ทุกคนต้อง
เจอคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เราก็คดิ ได้วา่ สุดท้ายแล้ว
ชีวิตมันคือแค่คนที่เรารักนั่นแหละ ชื่อเสียงเงินทอง
อะไรช่วยไม่ได้เลย เรามาอย่างไร เราก็จะไปอย่างนัน้
ในวันทีเ่ รานอนหัวใจวาย เราคิดจริงๆ นะว่า ชีวติ เรา
ยังไม่ได้ทา� อะไรอีก นัง่ ติก๊ ในใจ เอ๊ะ มีอกี หลายอย่าง
แต่กม็ อี กี หลายอย่างทีเ่ ราท�าแล้ว ถ้าเราไปตอนนีเ้ รา
โอเค เราใช้ชวี ติ คุม้ ได้เป็นอย่างทีเ่ ราอยากท�า ได้ดแู ล
พ่อแม่อย่างดีทสี่ ดุ มันท�าให้เรากลายเป็นคนซาบซึง้
กับเรื่องง่ายๆ เช่น การได้น่ัง เพราะก่อนหน้านั้น
เราต้องนอนเอาปลายเท้าลงตลอดเวลา เพราะถ้า
เรายกขึน้ เลือดเราจะออก วันทีร่ สู้ กึ ว่ามันจบลงแล้ว
คือวันคลอด เราไม่เคยรู้เลยว่าการนั่งมันยิ่งใหญ่
ขนาดไหน ไม่เคยรูเ้ ลยว่าเซเว่นฯ ช่างสวยงาม จนวันที่
พีโ่ อ๊คพาเรานัง่ รถเข็นเพือ่ ไปซือ้ ของ (หัวเราะ) เป้าของ
ชีวิตเราไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแล้ว แค่กลับบ้านเจอลูก
เจอสามี เจอพ่อแม่ ได้อยูก่ บั คนทีเ่ รารักและรักเรา
สามีให้กา� ลังใจอย่างไร

ไม่ใช่คา� พูด มันคือการกระท�า เวลาคนเราพูด มันพูด
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ได้งา่ ยมากว่า เรารักเธอๆ รักน้าาา (เสียงสูง) หรือเพือ่ น
รักน้าาา (เสียงสูง) ไม่จริง คนรักกันไม่พดู หรอก
ตั้ ง แต่ เ ป็ น แฟนพี่ โ อ๊ ค ที่ ค นด่ า เราทั้ ง โลกว่ า
สร้างภาพ มีผลประโยชน์อะไรต่อมิอะไร เราจับมือพีโ่ อ๊ค
ในรถ แล้วพีโ่ อ๊คถามว่า ปอล์ไหวไหม เพราะเราไม่เคย
โดนด่าหนักขนาดนัน้ มาก่อน เราคิดในใจว่า ท�าไมเรา
จะไม่ไหว ในเมือ่ ความจริงของเราคือคนทีน่ งั่ จับมือ
เราอยูต่ รงนี้ ในขณะคนทีด่ า่ เราคือใคร เราไม่รจู้ กั เลย
เพือ่ นเรา พ่อแม่เรา รับรูว้ า่ เราคบกับพีโ่ อ๊ค แค่นนั้ จบ
วันทีเ่ กิดเรือ่ งในชีวติ สิง่ ทีเ่ ขาท�าคือ เขาไม่เคย
ทิง้ เราเลยสักนาทีเดียว เรารูว้ า่ เขาเหนือ่ ยมากทีต่ อ้ ง
ออกจากบ้าน แวะเอาข้าวมาให้ทรี่ ามาฯ กินข้าวเช้า
กับเราทุกวัน ไปท�างานต่ออีกโรงพยาบาล ถึงกลับมา
หาเราตอนกลางคืน รอจนเราหลับแล้วจึงกลับบ้าน
จนพอลูกคลอดออกมาปุบ๊ มันก็ยากกว่าตอนทีน่ อน
โรงพยาบาลอีก เพราะลูกเราไม่แข็งแรงเลย แต่พโี่ อ๊ค
อยู่กับเราตลอด ผู้หญิงหลังคลอดต้องปั๊มนมทุก 3
ชัว่ โมง หกโมงเช้า เก้าโมง เทีย่ ง บ่ายสาม หกโมงเย็น
สามทุม่ เทีย่ งคืน ตีสาม กว่าจะปัม๊ นมอีก 40 นาที
ล้างขวดนม ลูกร้อง ตืน่ จิตตกมากในช่วงทีม่ ลี กู อ่อน
แต่พโี่ อ๊คตืน่ ทุกรอบ พ่อบางคนจะรูส้ กึ ว่าเป็นหน้าที่
แม่ในการเลีย้ งดูลกู แต่พโ่ี อ๊คไม่เคยเลย สภาพคนให้
นมลูกมันทุเรศ มันไม่สวยงาม นั่งบีบนมไปเรื่อยๆ
แต่พโี่ อ๊คจะเอาข้าวสารอุน่ มาประคบช่วย เขาไม่เคย
ทิง้ เราไปเลย เขารักเราไม่วา่ ทุกข์หรือสุข เขารับเราได้
ไม่วา่ ชีวติ จะน�าพาเราไปทางไหน
้ ง
คุณเห็นว่าความรักมันช่วยน�าทางและหล่อเลีย
้ ค
่ี วามเกลียดชัง
ชีวต
ิ ของเราได้ แต่ในสังคมทุกวันนีท
ส่งต่อกันง่ายมาก คุณคิดว่าเราจะใช้ความรัก
แก้ปญ
ั หาได้อย่างไร

เราว่ามันต้องใช้ความรักและความแข็งแกร่งในทุก
ภาคส่วน เริม่ จากเราต้องรักตัวเอง เมือ่ เรารักตัวเอง
ใครจะบูลลีเราอย่างไรมันก็ไม่มผี ล เราเชือ่ ในความ
เป็นมนุษย์ เราไม่เคยรูส้ กึ เลยว่าโลกนีม้ แี ค่เพศหญิง
และเพศชาย เราอยูห่ ญิงล้วนมา เพือ่ นเราเป็นทอม ดี้
เป็นเลสเบีย้ น ทุกวันนีเ้ พือ่ นรอบกายเราเป็นเกย์ ไม่วา่
คุณจะระบุวา่ เขาเป็นอะไร เขาก็เป็นมนุษย์ไง มีขอ้ ดี
ข้อเสีย ตัวเราเองต้องรูด้ ที สี่ ดุ ถ้าเราเป็นเกย์เราต้อง
ไม่รสู้ กึ เซนซิทฟี ถ้าใครด่าเรา นึกออกไหม แล้วคนที่
มีสติช่วยสอนลูกด้วยว่า หยุดล้อเลียนใครในสิ่งที่
ไม่มปี ระโยชน์และน่าร�าคาญ เช่น ล้อเรือ่ งเพศสภาพ
ล้อเรือ่ งรูปลักษณ์ ล้อเรือ่ งอะไรก็ตามทีพ่ ดู แล้วไม่ได้
ท�าให้คุณดูดีขึ้นมา ถ้าเป็นไปได้อย่ารู้สึกอะไรกับ
ค�าด่าพวกนัน้ โดยเฉพาะไซเบอร์ บูลลี บางทีชาวเน็ต
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่ เราต้องเผชิญกับอะไรบางอย่างทีเ่ ป็นความจริงของชีวต
่ ทุกคนต้องเจอคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
“เมือ
ิ ทีว่ น
ั หนึง
เราก็คิดได้ว่า สุดท้ายแล้วชีวิตมันคือแค่คนที่เรารักนั่นแหละ ชื่อเสียงเงินทองอะไรช่วยเราไม่ได้เลย
เรามาอย่างไร เราก็จะไปอย่างนั้น”

เหล่านัน้ เราไม่มที างรูเ้ ลยว่าเขาเป็นใคร เวลาเห็นใคร
ด่าใคร หรือคอมเมนต์กนั ด้วยค�าแรงๆ หยาบๆ เราไม่รู้
เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ ปมชีวิตเขาคืออะไร เราแคร์
แค่คนทีเ่ ราควรแคร์ เราไม่ฟงั คนทีร่ สู้ กึ ว่าต้องเสียเวลา
ชีวติ ไปเพือ่ เขา
่ งงานในวงการ หลังจากประสบความส�าเร็จ
เรือ
่ ง แจ๋ว มีคนยืน
่ บทบาทในลักษณะคล้ายกัน
กับเรือ
่ ะเลือก
ให้คณ
ุ แสดงอีก อะไรท�าให้คณ
ุ ตัดสินใจทีจ
รับหรือไม่รบ
ั

เราเข้าวงการจากการเล่นเรือ่ ง แจ๋ว เป็นประสบการณ์
ที่สนุกมาก เราจ�าได้ว่าพี่สิน (ยงยุทธ ทองกองทุน)
ไม่ให้เรากับปุก๊ กีแ้ ต่งหน้าเลย พยายามเขียนคิว้ ก็ตอ้ ง
ลบออก หน้าสดล้านเปอร์เซ็นต์ แล้วเวลาพีส่ นิ เรียก
เข้าฉากเราก็พยายาม “พีส่ นิ คะ เพิม่ บทให้หนูสคิ ะ”
(หัวเราะ) พอเล่นเรือ่ งนัน้ ปุบ๊ มันก็เริม่ มีบทคล้ายๆ กัน
หรือไม่อย่างนั้นก็เป็นบทแบบสีสัน ฉูดฉาดมากๆ
ซึง่ เรารูส้ กึ ว่ามันเยอะไปแล้ว และตอนนัน้ เราติดใจ
การท�างานเบือ้ งหลัง คือหลังจากจบเรือ่ ง แจ๋ว เราเข้า
หับเลย (บริษทั หับโห้หนิ้ บางกอก จ�ากัด) เป็นแคสติง้
กับปุ๊กกี้ เราต้องหานักแสดงที่หน้าเหมือนแดจังกึม
เราต้องนัง่ มอเตอร์ไซค์ไปรอหน้าจตุจกั ร เพือ่ คอยดูวา่
ใครหน้าเหมือนแดจังกึมวะ (หัวเราะ) สนุกมาก นัน่ คือ
งานเบือ้ งหลังทีท่ า� ให้ตอ่ ยอดมาจนทุกวันนี้
มารูส้ กึ ว่าอยากท�าเบือ้ งหน้ามากๆ คือตอนท�า
พิธกี ร การแสดงคือความสนุก แต่ความรักจริงๆ คือ
งานพิธกี ร การได้รชู้ วี ติ ใครสักคนอย่างถูกต้อง การถาม
แล้วเขาก็ตอบ เหมือนเขาจ้างเราไปเป็นตัวเอง เราอ่าน
สคริปต์นดิ เดียวทีเ่ หลือไปด้วยใจเอง มันคือคนเสือก
คนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้รบั รูเ้ รือ่ งทัง้ หมด (หัวเราะ)
่ ชมคุณมากๆ ยกให้คณ
เวลามีคนมาชืน
ุ เป็นไอดอล
คุณรูส
้ ึกหรือมีความคิดอะไรในใจ

ถ้าเขาชื่นชมเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร เราก็ยิ้ม
เราดีใจ แต่เราก็จะไม่เอามาเป็นอัตตาให้เราต้องถือ
ว่าเห็นไหมฉันคือไอดอลนะ อันนีไ้ ม่ได้ คนมาชอบเรา
เราปลืม้ นะ มันมีความหมายส�าหรับเรา แต่เราต้อง
วางไว้ตรงนัน้ ไม่แบกมันจนต้องไปฟูใส่คนอืน่

คุณคิดว่ามันยากไหมส� าหรับคนที่อยู่ในวงการ
บันเทิง แล้วต้องประคองตัวเองไม่ให้ไหลไปตาม
การสรรเสริญเยินยอต่างๆ

มันไม่ใช่แค่ในวงการบันเทิงหรอก ทุกวันนีท้ กุ คนมีสอื่
ของตัวเอง ไอจี เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ มันเป็นช่องทาง

ส�าหรับแต่ละคนทีจ่ ะต้องการเป็นใครสักคนอยูแ่ ล้ว
ชือ่ เสียงเงินทองเป็นเรือ่ งทีด่ งึ ให้ชวี ติ เราพังได้งา่ ยทีส่ ดุ
มันขึน้ อยูก่ บั ว่าเราตัง้ หลักกับชีวติ ตัวเองได้เร็วแค่ไหน
ช่วงดังมากๆ ปอล์ไม่ต้องต่อคิวอะไรเลย และเรา
เคยปลื้มมัน ซึ่งผิดมาก ทุกวันนี้ต่อให้ไม่ต้องต่อคิว
เราก็ไม่ทา� ปอล์จะไม่ใช้อภิสทิ ธิอ์ ะไรแบบนัน้
เคยมีชว่ งทีเ่ ป๋ไปบ้างไหม

โห ตืน่ เต้นมาก ทุกบ้านเปิดประตูให้เราหมด จ�าได้วา่
เคยรถติด เราลงจากรถแล้วเคาะบ้านใครที่ริมถนน
เพือ่ ขอฉี่ เขาก็ให้เข้า เรานัง่ มอเตอร์ไซค์ทสี่ รุ าษฎร์ฯ
เห็นต้นไม้บ้านเขาสวย ก็กดออดขอเข้าไปถ่ายรูป
เขาก็เปิดให้เข้า ปอล์ไม่ตอ้ งซือ้ ของเลย มีคนส่งของ
เสือ้ ผ้า รองเท้า มาให้เต็มไปหมด คือถ้าเราไม่มสี ติ
ถ้าไม่มีพ่อแม่ที่เป็นคนธรรมดา ถ้าไม่มีเพื่อนที่เป็น
อีก. อีข. คอยดึง เราก็คงไปไกลเหมือนกัน
ปอล์โชคดี เพือ่ นทุกวันนีข้ องเราคือเพือ่ นทีค่ บกัน
มาสิบกว่าปี เป็นคนทีอ่ ยูม่ าตัง้ แต่ตอนเรานัง่ รถเมล์
เห็นชีวิตล้มลุกคลุกคลาน เป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันที่
มึงไม่มีอะไรเลย มึงคือคนที่ดูดยาคูลท์ปีโป้ปั่นแก้ว
เดียวกับกู เราผ่านทุกอย่างมาด้วยกัน แล้วก็ชว่ ยเหลือ
กันในฐานะมนุษย์ ทุกคนกล้าเตือนกัน เช่น ซือ้ ของ
เยอะไปแล้ว ท�าไมไม่เอาเงินไปผ่อนคอนโดฯ
เพือ่ นในวงการก็มบี า้ ง แต่เป็นเพือ่ นทีเ่ ราไม่รสู้ กึ
ว่าเป็นเพือ่ นในวงการ แต่เป็นเพือ่ นในชีวติ เป็นคนที่
ฝ่าฟันอะไรกันมา ซึง่ มันจะขัดกับทีท่ กุ คนชอบหาว่า
เราอยู่ในวงการมายา เราจะบอกว่า ไอ้วงการอะไร
ก็ตาม มันคือโลกมนุษย์ มีมนุษย์อยู่หลายประเภท
เราจะไม่สรุปเขาจากอาชีพของเขา ไม่วา่ คุณเป็นใคร
ก็มที งั้ ดีและเลว
้ วี ต
่ ามารถเลือกและจัดสรรสิง
ตอนนีช
ิ มาถึงจุดทีส
่
่ ง
ต่างๆ ได้อย่างลงตัวแล้ว มีอะไรอีกบ้างไหมทีย
ั
อยากจะท�า

เราไม่ได้มาจากครอบครัวร�า่ รวย ดังนัน้ สิง่ ทีค่ อ่ นข้าง
ระวังคือการใช้ชวี ติ และความมัน่ คง ชีวติ ตอนนีเ้ ป็นไป
ตามทีแ่ พลนไว้เมือ่ ตอน 20 กว่า ทีค่ ดิ ไว้วา่ “วันหนึง่
ฉันไม่อยากรอให้ใครมาจ้างฉัน” เราเลยตั้งบริษัท
ขึ้นมาเพื่อที่อยากจะจ้างตัวเองในอนาคต ตอนนี้
บริษทั นางแมวป่าของเราจ้างเราเป็นพิธกี ร (หัวเราะ)
เรามีความสุขกับการเดินไปขายงานลูกค้า ได้อยูก่ บั
เพือ่ นกับพีน่ อ้ ง เรามีความสุขกับการท�าโปรดักต์ของ
ตัวเองทีเ่ กิดจากแพสชัน ตอนนีเ้ รามองว่าตัวเองเป็น
นักธุรกิจทีก่ า� ลังด�าเนินธุรกิจของเราเองโดยไม่ใช้เงิน
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เป็นเป้าเลย เราใช้แพสชันล้วนๆ ใช้ความรักขับเคลือ่ น
ทุกอย่าง
อย่างสบู่ เราเริม่ จากแค่อยากท�า เพราะเราลอง
เอากากกาแฟทีร่ า้ นตัวเองมาขัดตัวแล้วมันดี เราก็เอา
ไปต่อยอด บังคับสามีที่เป็นหมอผิวหนังให้พิสูจน์
(หัวเราะ) เราเริม่ ขายจากในร้านกาแฟ จนตอนนีม้ นั
เป็นอันดับหนึ่งของร้านอีฟแอนด์บอย ท่ามกลาง
สกินแคร์ทั้งหมด ซึ่งมันพิสูจน์บางอย่างในใจเราว่า
ถ้าเรารักมันจริง ตัง้ ใจท�าจริงๆ มันจะดี ทุกวันนีเ้ รา
ตอบไลน์ลูกค้าเอง พอเรารันทุกอย่างด้วยความรัก
มันได้จริงๆ
ส่วนงานเบือ้ งหน้าเรารูส้ กึ อิม่ เราท�าทุกอย่างมา
หมดแล้ว เราไม่เคยแพลนว่าเราจะอยู่เบื้องหน้าไป
จนแก่ เราชอบอยู่เบื้องหลัง ทุกวันนี้เราคิดรายการ
หลายอย่าง มีความสุขกับโลกดิจทิ ลั มาก งานออนไลน์
มาร์เก็ตติ้ง เราสนุกมาก เป็นอีกแชปเตอร์หนึ่งของ
ชีวติ ชีวติ ตอนนีม้ คี วามสุขมาก
กว่าจะเข้าใจชีวิตในแง่มุมต่างๆ คุณต้องผ่าน
่ี ลากหลายมาก และคุณบอกว่า
ประสบการณ์ทห
่ �าคัญในชีวต
ความรักเป็นแรงผลักทีส
ิ คุณอยาก
อธิบายค�านามธรรมนีว้ า่ อย่างไร

เรามั่นใจว่าแม้แต่คนที่เก่งภาษาที่สุดก็ไม่สามารถ
อธิบายค�านีไ้ ด้ลกึ ซึง้ หรือครอบคลุมทีส่ ดุ มันเหมือน
ความร้อนคืออะไร ความเย็นคืออะไร เรารูส้ กึ ถูกไหม
แต่เราอธิบายมันไม่ได้ รูส้ กึ แค่วา่ มันเป็นแรงผลักดัน
ในชีวติ ของเรา ตัง้ แต่เด็กจนถึงตอนนี้ ตอนเด็กพ่อแม่
ใช้ความรักผลักดันให้เราไปข้างหน้า วันนีเ้ ราเป็นแม่
เราเป็นเมีย ความรักก็ผลักดันให้เราไปต่อ บางทีวนั ที่
เหนือ่ ยทีส่ ดุ แต่พอเห็นลูกวิง่ ยิม้ มาหา จบ เข้าใจค�าว่า
เหนือ่ ยกายไหม แต่ใจของเราไม่เคยเหนือ่ ย
มันเป็นสิง
่ สวยงาม

ส�าหรับปอล์ทผี่ า่ นทุกอย่างทัง้ ดีรา้ ยบวกลบ เกิดแก่
เจ็บตายในชีวติ มา ความรักเป็นสิง่ สวยงามท่ามกลาง
ทุกอย่างบนโลกใบนี้ จริงๆ ต่อให้เป็นสิ่งที่แย่ มันก็
เกิดจากความรักทัง้ สิน้ เกลียดเกิดจากอะไร ไม่ชอบ
เกิดจากอะไร เกิดจากความรักทัง้ หมด อยูท่ วี่ า่ เขาจะ
หยิบใช้มุมไหน บังเอิญความรักของปอล์เป็นพลัง
ด้านบวกที่ท�าให้เราผ่านทุกอย่างมาได้ และจะเป็น
พลังให้เราไปต่อ
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