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ทั่วสหรัฐอเมริกากระหึ่ม เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้ครู
ติดอาวุธ สืบเนือ่ งมาจากเหตุกราดยิงครัง้ ล่าสุดทีโ่ รงเรียนมัธยม
ในรัฐฟลอริดา / มวลอากาศหนาว The Beast from the East
ปกคลุมทัว่ ยุโรป / ควีนเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จฯ ลอนดอนแฟชัน่ วีค /
โอลิมปิกฤดูหนาวสุดลือลัน่ ทัง้ เกมกีฬาและเกมการเมือง / โลกแฟชัน่
ก้าวไปอีกขัน้ พอแล้วกับรันเวย์แบบเดิมๆ / ฯลฯ ไม่วา่ เดือนไหนๆ
โลกของเราก็ไม่เคยขาดไร้ซึ่งชีวิตชีวา

คดีเสือด�าเขย่าหัวใจ / ดังเปรีย้ งทัว่ ไทยเมือ่ ป้าทุบรถ / การเมืองยัง
ระอุ แม้แต่กราฟฟิตขี้ า้ งสะพานยังถูกลบ / กลุม่ ฟืน้ ฟูประชาธิปไตย
ชุมนุมต่อเนือ่ ง / เพลิงไหม้ทนี่ ราธิวาส / ฝุน่ ละอองรมกรุงเทพฯ /
แต่งไทยย้อนอดีตทีง่ านอุน่ ไอรักฯ เข้าสูเ่ ดือนที่ 3 ของปี ข่าวไทย
ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง

จากนักร้องที่เกือบจะถอดใจยอมแพ้ต่อเส้นทางอาชีพที่ใฝ่ฝัน
มาตั้งแต่เด็ก เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร กลับมายืนหยัดใน
แถวหน้าของโลกดนตรีเมืองไทยอีกครัง้ มีแฟนคลับเจ้าของชือ่
‘นุช’ ทัว่ บ้านทัว่ เมือง ทิง้ โครงการศึกษาต่อไว้เบือ้ งหลัง และก�าลัง
จะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้
THE STANDARD พูดคุยกับ ‘คุณหลวง’ ของแฟนๆ ในวันที่
ตารางงานแน่นเอี้ยด และถ่ายทอดบทสัมภาษณ์ครั้งล่าสุด
ที่เป๊กเผยถึงบุคคลส�าคัญในชีวิตตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา

THE STANDARD MAGAZINE เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ห้ามจ�าหน่าย สงวนลิขสิทธิ์
การน�าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของนิตยสารไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย
เจ้าของ บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ�ากัด เลขที่ 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2203 1142
แฟกซ์ 0 2203 1143 เว็บไซต์ WWW.THESTANDARD.CO ISSN 2586-8586
แยกสี บริษัท คลาสิคสแกน จ�ากัด โทรศัพท์ 0 2291 7575 พิ มพ์ บริษัท โรงพิ มพ์ ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2551 0533, 44
ภาพถ่าย AFP, Reuters ฟอนต์ KANIT โดย คัดสรร ดีมาก

VOLUME 1 I ISSUE 24 MARCH 2018

EVERYTHING HAPPENS FOR A REASON.
ในจํานวนสัตวที่อยูบนโลก มนุษยเปนเผาพันธุเดียวที่รูจักคิด
และใชเหตุผลอันเปนวิวัฒนาการสําคัญ ที่ทําใหเราตางจาก
เพื่อนรวมโลกชนิดอื่น
กระนั้นก็ตาม ปฏิเสธไมไดวาในหลายโอกาส เราก็อดตั้ง
คําถามไมไดวา เหตุผลทีส่ งิ่ ตางๆ ผานเขามาในชีวติ จนมีผลกระทบ
ตอเรามากบางนอยบาง ทั้งทางตรงและทางออมคืออะไร
ไมวา คุณจะเชือ่ เรือ่ งโชคชะตาฟาลิขติ หรือไม แตพอถึงจุดหนึง่
เราคงอดคิดไมไดวา หลายเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ทัง้ ในชวงเวลาปกติ
และในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตจากการตัดสินใจของเราเอง
หรือจากการตัดสินใจของคนอื่น ไมใชเรื่องบังเอิญแนๆ และพาล
ใหเราโนมเอียงไปทางคําพูดทีว่ า “ทุกอยางเกิดขึน้ อยางมีเหตุผล”
ทําไมนักเตะคนโปรดทีส่ ดุ ในทีมรักเลือกทีจ่ ะยายออกไปซบอกทีม
คูแขงรวมเมือง คอกีฬาอาจจะสงสัยวา ทําไมโลกนี้ถึงตองมีกีฬา
เดินทนในโอลิมปกฤดูรอน หรือกีฬาอยางเคอรลิงในโอลิมปก
ฤดูหนาวที่เพิ่งปดฉากไป ในโลกที่มีประชากรหลายพันลานคน
เพราะอะไรสาวสวิสจึงไปตกหลุมรักหนุม มาไซมารา จนกลายเปน
รักขามขอบฟาเมื่อหลายปกอน เหตุผลของเรื่องไกลตัวแบบนี้
คงตองไปสืบสาวกันทีต่ น ตอ นักเตะคนนัน้ อาจจะตองการโอกาส
ในการไดลงเลน หรือตอรองไดคา ตัวมากอยางทีต่ อ งการ การบรรจุ
กีฬาแตละชนิดยอมมีที่มาที่ไป และเมื่อวาดวยเรื่องของความรัก
มีใครกําหนดรูไดบางวา เราควรจะตกหลุมรักใครและเมื่อไร
แลวถาเปนเรือ่ งใกลตวั เฉพาะกรณีทมี่ ผี ลกระทบตอชีวติ เลา
เราจะนึกหาเหตุผลกับเรือ่ งตางๆ อยางไร คุณอาจจะทําใจไดยาก
และสงสัยวา ทําไมตองเลิกรากับแฟนคนเกากอนจะมาลงเอยกับ

คนปจจุบัน ทําไมคุณถึงเลือกลาออกจากงานที่มั่นคงมาเริ่มตน
อยางทะลักทุเลเพื่อทําในสิ่งที่รัก ทําไมวันนั้นคุณแตกคอกับ
เพื่อนสนิท จนกลายมาเปนคนไมรูจักกันในวันนี้ ในหลายโอกาส
การหาเหตุผลไมสาํ คัญเทาคุณไดบทเรียนจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในวันนัน้
เราอาจเขาใจไดยากวา ทําไมจึงมีคนอุตริ มีความคิดอัปลักษณ
วาการบริโภคอวัยวะสัตวหายาก ทั้งเสือดํา มานํ้า หรือสัตวอื่นๆ
สามารถเพิม่ สมรรถภาพทางเพศได แลวทําไมขาราชการตัวเล็กๆ
ถึงอาจหาญจับกุมนักธุรกิจใหญขณะเขาปาลาสัตวแบบผิดกฎหมาย
จนกลายเปนขาวพาดหัว และเกิดคดีความทีล่ กุ ลามมาจนถึงปจจุบนั
ทําไมนักศึกษาฝกงานตัวเล็กๆ จึงลุกขึ้นมาทาอํานาจองคกร
ตนสังกัดดวยการเปดโปงขบวนการทุจริตเงินสงเคราะหคนยากไร
ระดับประเทศ และผลจากการนี้คือ รัฐสามารถตรวจสอบจนพบ
พิรุธในจังหวัดอื่นๆ ไดเปนระลอก ทําไมจึงมีคนคิดวา การจอดรถ
หนาบานคนอืน่ เพือ่ ไปทําธุระสวนตัวทีไ่ มเกีย่ วของกับเจาของบาน
เปนเรื่องที่ทําได และทําไมเจาของบานจึงบรรลุโทสะควาอาวุธ
เทาทีห่ าไดมาทุบรถคันนัน้ จนกลายเปนขาวใหญโต ทีข่ ยายความ
ไปไดถึงการที่เจาหนาที่ผูเกี่ยวของปลอยปละละเลยใหเกิดตลาด
หลายจุดในพื้นที่ที่อยูอาศัยมานานกวา 10 ป
ตัวอยางขางตนทีย่ กมา คงทําใหเราพอจะเขาใจไดวา ทุกอยาง
เกิดขึ้นอยางมีเหตุผลดีแลว
ยศยอด คลังสมบัติ
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ต้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ท่ี ผ่ า นมา กรุ ง ปารี ส เผชิ ญ กั บ
ภาวะอากาศหนาวเหน็บและถูกปกคลุมไปด้วยสีขาว
ละลานตาจากพายุ หิ ม ะที่ โ หมกระหน�่ า จนเส้ น ทาง
สัญจรบนท้องถนนติดขัดอย่างหนักเป็นระยะทางกว่า
740 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ต�ารวจเผยว่า มีชาวปารีส
เกือบ 2,000 คน ต้องนอนหลับในรถเนือ
่ งจากสภาพ
อากาศที่เลวร้าย หิมะสูงเกือบ 5.9 นิ้ว ยานพาหนะ
ทั้งหลายไม่สามารถสัญจรได้
ขณะเดี ย วกั น ในช่ ว งปลายเดื อ น มวลอากาศ
หนาวจากไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย ที่ส่ือตั้งฉายาว่า
‘The Beast from the East’ แผ่ปกคลุมทั่วทั้งยุโรป
ส่ ง ผลให้ ฝ รั่ ง เศสและหลายประเทศเผชิ ญ กั บ ภั ย
อากาศระลอกใหม่ อุ ณ หภู มิ ล ดฮวบในหลายเมื อ ง
ขณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี มีหิมะตกเป็นครั้งแรก
ในรอบ 6 ปี
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SpaceX ส่งจรวด Falcon Heavy จากฐาน 39A
ที่ศูนย์ Kennedy Space Center รัฐฟลอริดา
พร้อมทัง
้ พารถยนต์สเี ชอร์รี Tesla Roadster ของ
อีลอน มัสก์ ทะยานสูอ
่ วกาศไปโคจรรอบดาวอังคาร
ท่ามกลางเสียงเชียร์ของเหล่าทีมงานที่ตะโกน
ร้ อ งยิ น ดี อ ย่ า งกึ ก ก้ อ งทั่วแหลมคานาเวอรัล
นับเป็นประวัตศ
ิ าสตร์หน้าใหม่ของบริษัทเอกชน
ที่สามารถสร้างยานอวกาศทะยานไปรอบโลกได้
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ผูบ
้ ริโภคเลือกรถยนต์จากรูปลักษณ์ ลักษณะการใช้และราคาทีเ่ หมาะกับตนเอง แต่อป
ุ กรณ์สา� คัญทีเ่ ป็นองค์ประกอบหลักในการมอบ
ความปลอดภัยให้กบ
ั ผูใ้ ช้รถใช้ถนนคือ ยางรถยนต์ทพ
่ี าพาหนะไปทุกหนทุกแห่ง
ในยุโรป คอนติเนนทอลเป็นผูผ
้ ลิตยางอันดับต้นๆ และเป็นผูน
้ า� ตลาด ด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมนีทค
่ี นทัง
่ มัน
้ โลกเชือ
่ รวมทัง
้ มีมาตรฐาน
การผลิตทีท
่ า� ให้ ศิรวิ รรณ คูอม
ั พร รูส
้ ก
ึ ทึง
่ ตัง
ั ไม่มาด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผูจ
้ ด
ั การ บริษท
ั คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด
้ แต่ยง
เมือ
่ มากุมบังเหียนในตลาดทีผ
่ ลิตภัณฑ์ขององค์กรต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์และสือ
่ สารการตลาดเพิ่มเติม การสร้างความเชือ
่ มัน
่
ด้วยจุดแข็งของแบรนด์จง
ึ เป็นสิง
่ ส�าคัญ

เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้

ความโดดเด่นเรื่องของเทคโนโลยีจากเยอรมนีคือ
ความน่าเชื่อถือที่คนทั้งโลกพิสูจน์มาแล้ว ส่วนหนึ่ง
ของความก้าวหน้าทางนวัตกรรมมาจากการให้
ความส�าคัญเรือ่ งการวิจยั และพัฒนา ซึง่ เป็นหัวใจหลัก
ขององค์กรระดับโลก
“ส่วนนี้ของเราเน้นเป็นพิเศษ เพราะเราบอกว่า
ตัวเราเป็นยางพรีเมียม เราก็แยกตัวเองออกมาด้วย
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีท่ างคอนติเนนทอล
มีพร้อมและถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัท ที่เรามีทั้ง
สนามทดสอบเองหลายแห่งทั่วโลก เรามีทั้งศูนย์กึ่ง
โรบอตคือ ใช้แขนหุ่นยนต์ลากประมาณสักหนึ่ง
กิโลเมตร และจ�าลองสภาพถนนทุกรูปแบบเกิดขึ้น
ทัง้ ถนนเปียกและถนนแห้ง เราควบคุมสภาพแวดล้อม
ได้หมด ไม่ว่าจะอยากทดสอบแบบไหน
“หน่วยงานวิจยั และพัฒนาของเราค่อนข้างใหญ่
เราเองมีประวัตศิ าสตร์การผลิตยางมากว่า 140 ปีแล้ว
เราจึงเน้นความเป็นเทคโนโลยีแบบเยอรมนีเป็น
พิเศษ เชือ่ ใจได้ เราเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์ของเรามาก
แต่จะท�าอย่างไรที่เราจะสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบ
เพราะถ้าผูบ้ ริโภคยังไม่รจู้ กั แบรนด์เรา ใครจะมาซือ้
อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการที่ว่า พอเราจะมาตั้ง
โรงงาน เราก็ตอ้ งเน้นสือ่ และโฆษณามากขึน้ ” ศิรวิ รรณ
เล่าถึงทีม่ าทีไ่ ปของการวิจยั พัฒนา และการรุกตลาด
มากขึ้น

การเข้าถึงผู้บริโภค

โรงงานแห่งใหม่ของคอนติเนนทอลในเมืองไทย
ก�าลังอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง การลงทุนระยะแรกใช้
เม็ดเงิน 20,000 กว่าล้านบาท มีก�าลังการผลิต 4
ล้านเส้น ถ้าสมบูรณ์ตามเป้าหมายจะเพิม่ ก�าลังการ
ผลิตเต็มที่ 25 ล้านเส้น รวมเป็นเม็ดเงินการลงทุน
60,000 ล้านบาท
การเปิดตัวเพือ่ เข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคในตลาดค้าปลีก
ก็มคี วามส�าคัญต่อการสร้างการรับรูแ้ บรนด์ไม่แพ้กนั
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส
(ประเทศไทย) จ�ากัด เผยว่า “เรามีแผนระยะยาวว่า
จะเริ่มลงทุนด้านโฆษณาและการตลาดให้เยอะขึ้น
ปี 2019 เราจะพยายามเข้าหาผูบ้ ริโภคมากขึน้ จะไป
ติดป้ายร้านค้าที่ขายยางเราให้ผู้บริโภคได้รับรู้มาก
ขึ้นว่ามียางคอนติเนนทอลขาย แล้วเราเองก็จะต้อง
สร้างร้านที่มีสัญลักษณ์ของคอนติเนนทอลที่ขาย
ยางของเรามากขึน้ ด้วยการมองหาพันธมิตรทีส่ นใจ
จะร่วมงานกับเราในกรุงเทพฯ และจังหวัดหลักๆ”
จุดแข็งของผลิตภัณฑ์

ค�าถามส�าคัญคือ ท�าไมถึงจะต้องพิจารณาเลือกซื้อ
ยางคอนติเนนทอล
ศิรวิ รรณชีว้ า่ “มัน่ ใจเรือ่ งคุณภาพ พอคุณภาพดี
ความปลอดภัยก็ตามมา ความคุ้มค่าเงินก็มี ตอนนี้
เราเพิง่ เริม่ ท�าการตลาดประมาณ 5 ปีกอ่ นหน้านีเ้ อง

เรายังไม่ได้ทา� การตลาดจริงจัง เพราะฉะนัน้ แบรนด์
เรายังไม่เป็นทีร่ จู้ กั ของผูบ้ ริโภคนัก เราจะไปบอกว่า
‘เราเองก็เบอร์หนึง่ ในทีย่ โุ รปนะ ทีอ่ เมริกาก็อนั ดับต้นๆ
เราจะมาบอกว่า ต้องประกบคูแ่ ข่งในระดับเดียวกัน
ด้วยราคาระดับเดียวกันก็เป็นไปไม่ได้’ เราจึงก�าหนด
ราคาของเราในตลาดเมืองไทยจะต�า่ ว่าทีค่ วรจะเป็น
เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคได้คอื ความคุม้ ค่า คุม้ เกิน
เงินที่ซื้อในแง่ของคุณภาพและความปลอดภัย”
คอนติเนนทอล Shop

ส่วนหนึ่งในการท�าตลาดในเมืองไทยคือ การขยาย
ตัวร้านขายปลีกที่เน้นขายยางยี่ห้อคอนติเนนทอล
เป็นหลัก “ตอนนี้มีร้านที่เป็น คอนติเนนทอล Shop
อยู่ 2 แห่ง ยังน้อยอยู่ แต่มที อี่ ยูใ่ นแผนทีก่ า� ลังจะเปิด
อีกหลายแห่งทัว่ ประเทศในปีนี้ ถามว่าคอนติเนนทอล
Shop คืออะไร ก็คือร้านที่มีการตกแต่งด้วยสีและ
โลโก้ของบริษัทแบบโดดเด่นเมื่อลูกค้าผ่านมาจะรู้
เลยว่า ร้านนีข้ ายยางยีห่ อ้ คอนติเนนทอล เพือ่ ดึงดูด
คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราก�าลังพยายามผลักดันอยู่
“ในส่วนของค้าปลีกแบบนี้ น่าจะได้เห็นเรา
ขยายตัวมากขึ้นในปีนี้” ศิริวรรณสรุป

FASHION
QUEENS
สมเด็จพระราชินน
ี าถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงมีพระราชกระแสรับสัง
่ อย่างเพลิดเพลินกับเจ้าแม่แห่งวงการแฟชัน
่
แอนนา วินทัวร์ ระหว่างทอดพระเนตรผลงานของดีไซเนอร์ริชาร์ด ควินน์ และยังพระราชทานรางวัล Queen Elizabeth II
Award for British Design แก่ดีไซเนอร์หน้าใหม่ชาวอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่น ในงาน London Fashion Week เมื่อวานนี้
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THE MASS SHO

นับเป็นภาพสะเทือนใจคนทัว
่ โลก เมื่อนักเรียนชัน
้ มัธยมกว่าร้อยคนในเขตปกครองพิ เศษโคลัมเบีย รัฐแมรีแลนด์และเวอร์จเิ นีย รวมตัวประท้วงหน้าท�าเนียบขาว
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพือ
่ ให้มก
ี ารควบคุมอาวุธปืน หลังผูน
้ า� สหรัฐอเมริกาเสนอให้ออกนโยบายสนับสนุนให้ครูตด
ิ อาวุธในโรงเรียน เพือ
่ ควบคุมเหตุกราดยิง หลังเกิดเหตุ
กราดยิงในโรงเรียนมัธยมทีร่ ฐ
ั ฟลอริดา จนมีผเู้ สียชีวต
ิ 17 ราย เหตุการณ์ครัง
่ วรจะมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืน
้ ล่าสุดก่อให้เกิดการถกเถียงในวงกว้างว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังทีค
ขณะทีข
่ อ
้ เสนอของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ทีใ่ ห้ครูตด
ิ อาวุธ สร้างกระแสวิจารณ์ทง
่ ระชาชนถือครอง
้ั ในสหรัฐอเมริกาและทัว่ โลก สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศทีป
อาวุธปืนได้อย่างเสรี ย้อนกลับไปเมือ
่ วันที่ 20 เมษายน ปี 1999 เกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมโคลัมไบน์ ส่งผลให้นก
ั เรียนและครูเสียชีวต
ิ 13 ราย เหตุการณ์ครัง
้ นัน
้ สร้าง
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OOTING WOUND

ความหวาดผวาไปทัว่ 3 ปีให้หลัง ไมเคิล มัวร์ เปิดตัวสารคดี Bowling for Columbine ทีส
่ ะท้อนสภาพแวดล้อมในสหรัฐอเมริกาที่ผู้คนหาซื้ออาวุธปืนมาไว้ใน
ครอบครองได้อย่างง่ายดาย บางรัฐ ธนาคารมอบของทีร่ ะลึกเป็นอาวุธปืนเมือ
่ ลูกค้าเปิดบัญชี สารคดีดง
ั กล่าวยังวิพากษ์นโยบายอาวุธปืนทีห
่ ละหลวมของสหรัฐอเมริกา
หลายจุด จากวันนัน
ิ ากถึง 219 ครัง
้ สหรัฐอเมริกายังเผชิญวินาศกรรมจากอาวุธปืนมาตลอด โดยเฉพาะเหตุกราดยิงในโรงเรียน มีสถิตม
้ นับตัง
้ แต่ปี 2013 เป็นต้นมา
หรือเฉลีย
่ ประมาณหนึง
่ ครัง
้ ต่อสัปดาห์
15

BRAVING
THE COLD

ชาวลิทวั เนียเข้าร่วมแข่งและชมการแข่งขันว่ายน�า้ ฤดูหนาวประจ�าปี เมือ
่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ณ เมืองทราไก โดยปีน้เี หล่าผู้กล้าท้าหนาวชายหญิงต้องว่ายน�า้
ในสระกลางแจ้งที่มีอุณหภูมิลดต�า่ ลงถึง -12 องศาเซลเซียส
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Moncler แบรนด์แฟชัน
ั ชาติอต
ิ าเลียน เปิดตัว 8 คอลเล็กชัน Autumn/Winter 2018 ในงาน Milan Fashion Week เมือ
่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์
่ เก่าแก่สญ
ทีผ
่ า่ นมา กระตุน
้ ความสนใจเหล่าแฟชัน
่ วือหวา สร้างมิตใิ หม่ให้วงการแฟชัน
่ นิสตาด้วยลีลาการน�าเสนอทีห
่ โดยลบภาพแคตวอล์กแบบเดิมๆ ออกไป
แทนที่ด้วยฉากแปลกตาเหมือนถ�า้ สีขาวในห้วงอวกาศ ให้เหล่านางแบบนายแบบทีส
่ วมใส่เสือ
้ ผ้าของแบรนด์ โลดแล่นเป็นส่วนหนึง
่ ในฉากนัน
้ รวมถึงให้
นายแบบและนางแบบนอนราบบนฉากสีขาวด้วยท่าทางต่างๆ ภายใต้กระจกขนาดยักษ์ สะท้อนภาพแปลกตาและดึงดูดความรู้สึกได้มากกว่าการ
เดินโชว์เสื้อผ้าบนแคตวอล์กแบบเดิมๆ
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COSPLAY VIEWING
คนดูแต่งคอสเพลย์ชมภาพยนตร์ Black Panther แบบสามมิติ น�าแสดงโดย ลูปต
ิ า ยองโง ชาวเคนยาทีเ่ กิดในเม็กซิโก
ในการฉายรอบพิ เศษที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ภาพยนตร์เรื่องนี้ก�าลังกวาดรายได้ล้นหลามในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก
ตัวเอกในเรื่องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผิวสีคนแรกของค่ายมาร์เวล

AN ARMY OF CLOWNS
เหล่าตัวตลกเข้าร่วมงานประจ�าปี Grimaldi Memorial Service ที่โบสถ์ออล เซนต์ ย่านอีสต์ลอนดอน เพื่ อร่วมเฉลิมฉลอง
และร�าลึกถึง โจเซฟ กริมาลดี ตัวตลกหน้าขาวจมูกแดงแห่งต้นศตวรรษที่ 19 ซึ่งเสียชีวิตในปี 1837
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H O L I
COLOR
SPLASH
เด็กนักเรียนในเมืองอัห์มดาบาด ประเทศอินเดีย ก�าลังเล่นสาดสีใส่กันอย่างสนุกสนาน
ในงานเทศกาลโฮลี เทศกาลส�าคัญของชาวฮินดู ซึ่งปีน้ต
ี รงกับวันที่ 2 มีนาคม
เทศกาลโฮลีเป็นสัญญาณแห่งการผลัดเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนที่สีสัน
แห่งธรรมชาติจะผลิสะพรั่งสวยงาม ชาวฮินดูในหลายพื้ นที่ทั้งในอินเดียและประเทศอื่นๆ
เช่น ประเทศไทย ต่างพร้อมใจเฉลิมฉลองเทศกาลสาดสีน้อ
ี ย่างครึกครื้น
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การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ทีเ่ มืองพย็องชัง ประเทศเกาหลีใต้ ปิดฉากลงอย่างยิง
่ ใหญ่
เมื่อวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา โดยมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างตระการตา
ไม่ว่าจะเป็นการแปรอักษรเป็นรูปธงชาติระหว่างนักกีฬาเดินเข้าสู่สนาม, ฝูงโดรนที่
เรียงตัวเป็นรูปมาสคอตเสือขาวซูโฮรัง, ชุดการแสดง Nextwave ในแสงสีนีออน
โดยมีแขกรับเชิญเป็นผูน
้ า� ในเวทีโลกทัง
้ ว่ ยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา,
้ อิวานกา ทรัมป์ ผูช
มุนแจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ พร้อมภรรยา และพล.อ. คิมยองโซล อดีตผูบ
้ ญ
ั ชาการ
ส�านักงานข่าวกรองหลักแห่งเกาหลีเหนือ สถานที่จัดพิ ธีเปิดและปิดกีฬาคือพย็องชัง
โอลิมปิก สเตเดียม ในพิธเี ปิดมีการใช้โดรน 1,218 ตัว แปรเป็นสัญลักษณ์วงกลม 5 ห่วง
อันเป็นผลงานของบริษัทอินเทล โดย Guinness World Records ยกให้เป็นการบิน
ที่รวมอากาศยานไว้ด้วยกันมากที่สุด การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 23 ประจ�าปี
2018 ณ เมืองพย็องชัง ประเทศเกาหลีใต้ จัดขึน
้ ระหว่างวันที่ 9-25 กุมภาพันธ์ ทัว่ โลก
ต่ า งจั บ ตาดู ค วามร่ ว มมื อ ครั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ร ะหว่ า งเกาหลี เ หนื อ และเกาหลี ใ ต้
โดยเกาหลีเหนือส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ 22 คน และในพิ ธีเปิดการแข่งขัน
ตัวแทนทัง
่ นามด้วยธงรวมชาติเกาหลี ทัง
้ า�้ แข็งหญิง
้ สองชาติเดินลงสูส
้ ยังจัดตัง
้ ทีมฮอกกีน
เฉพาะกิจ เพื่ อลงแข่งขันในทีมเดียวกันอีกด้วย นอกจากนี้สาวๆ เชียร์ลีดเดอร์จาก
เกาหลีเหนือยังโชว์ลีลาการเชียร์อย่างพร้อมเพรียงได้น่าประทับใจจนสร้างภาพจ�าไป
ทั่วโลก ดาวเด่นในการแข่งขันครั้งนี้คือ ยูซุรุ ฮานิว เจ้าชายแห่งวงการสเกตน�า้ แข็ง
หนุ่มเลือดซามูไรเป็นนักกีฬาสเกตคนแรกที่ป้องกันแชมป์สเกตลีลาชายในการแข่งขัน
โอลิมปิกได้ส�าเร็จในรอบ 66 ปี ขณะที่มิราอิ นากาสุ นักกีฬาสเกตน�้าแข็งทีมชาติ
สหรัฐอเมริกา เป็นนักสเกตคนที่ 3 ที่สามารถท�าท่า Triple Axel (กระโดดลอยกลาง
อากาศและหมุนตัวสามรอบครึ่งในการกระโดดหนึง
่ ครัง
้ ) ซึ่งยากและอันตรายได้ส�าเร็จ
ในการแข่งขันโอลิมปิก การแข่งขันครัง
ึ้ ทีก
่ รุงปักกิง
้ ต่อไปจะมีขน
่ ประเทศจีน ในปี 2022

SEE

YOU

IN

BEIJING
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ELEPHANTINE
BATHING
IN POLLUTED
RIVER

ช้างนอนแช่นา�้ เล่นอย่างเพลิดเพลินระหว่างที่ควาญช้างพามาขัดสีฉวีวรรณในแม่น�า้ ยมุนา กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
ซึ่งก�าลังประสบปัญหามลภาวะเป็นพิ ษอย่างหนักและต่อเนื่องยาวนาน เป็นผลจากท่อระบายน�า้ กว่า 20 ท่อ ที่ปล่อยน�า้ เสียและ
สิ่งปฏิกูลต่างๆ โดยไม่ผ่านการบ�าบัดลงสู่แม่น�า้ จนกระทั่งช่วงของแม่น�า้ ที่ไหลผ่านกรุงนิวเดลีแทบไม่มีสัตว์นา�้ อาศัยอยู่ได้
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THE
RUNWAY
DRONES
กองทัพโดรนทยอยหิว้ กระเป๋าลอยออกมากลาง
รั น เวย์ แ ฟชั่ น โชว์ ข อง Dolce & Gabbana
คอลเล็กชัน Autumn/Winter 2018 ที่รอบนี้
เต็มไปด้วยเสือ
้ ผ้ายุค 80s ทรงใหญ่โต และงาน
ปักเลื่อมสีสันจัดจ้าน โดยเฉพาะแอ็กเซสซอรี
อย่างแว่นตากรอบใหญ่เป็นตัวอักษร DG และค�า
ต่างๆ ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี
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ผ่านพ้นไปแล้วกับการประกาศรางวัลภาพยนตร์สด
ุ ยิง
้ ที่ 90 และภาพยนตร์ตวั เต็งอย่าง The Shape of Water ทีเ่ ข้าชิงถึง 13 รางวัล
่ ใหญ่บนเวทีออสการ์ ครัง
กวาดชัยชนะมาได้มากถึง 4 รางวัล ท้ังรางวัลภาพยนตร์ยอดเยีย
่ ม, รางวัลผูก
้ า� กับยอดเยีย
่ ม โดยผูก
้ า� กับภาพยนตร์ชาวเม็กซิกน
ั กิลเลอร์โม เดล โตโร คว้าไปครอง
ด้วยผลงานการน�าเสนอความรักที่สวยงามของ ‘มนต์รักต่างสายพั นธุ์’ ส่วนรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมตกเป็นของนักแสดงรุ่นใหญ่ แกรี โอลด์แมน จาก
ภาพยนตร์เรื่อง Darkest Hour ผู้ท�าให้ วินสตัน เชอร์ชิล รัฐบุรุษของอังกฤษสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กลับมามีชีวิตโลดแล่นบนจออีกคร้ัง และนี่เป็นรางวัล
นักแสดงน�าชายยอดเยี่ยมครั้งแรกในชีวิตของแกรีบนเวทีน้ี ข้ามมาที่ฟากรางวัลนักแสดงน�าหญิง ปีน้ี ฟรานเซส แม็กดอร์มานด์ จาก Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri คว้าไปครองสมเป็นเต็งหนึง
่ เธอขึน
้ รับรางวัลพร้อมกล่าวสปีชทรงพลังสนับสนุนแคมเปญ #MeToo ด้วยการวางรางวัลลงทีพ
่ ้ื น
แล้วพู ดว่า “ฉันขออนุญาตเชิญผู้เข้าชิงผู้หญิงทั้งหมดในห้องนี้ยืนขึ้นรับรางวัลไปพร้อมกับฉัน” สร้างเสียงปรบมือดังกระหึ่มยาวนานอย่างต่อเนื่อง โดยสรุป
ออสการ์ปีน้ไี ม่มีอะไรพลิกโผ แต่ความยิ่งใหญ่ในฐานะรางวัลที่ทรงเกียรติท่ส
ี ุดในโลกภาพยนตร์ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
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THE NEW
GENERATION
่ ลับมาท�างานในเมืองไทยด้วยแนวคิดคนรุน
กอล์ฟ-ดลตทร ธนทัดนัททนน เด็กนักเรียนนอกทีก
่ ใหม่สด
ุ ๆ คืออยากท�างานแบบอิสระและเป็นเจ้านาย
ตัวเอง และจากการชักชวนโดยคนในครอบครัวให้ลองสั กตั้ง กับการเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน โดยเข้าร่วมโปรแกรม
่ อนให้เรียนรูจ
่ ส
AIA FINANCIAL ADVISOR (AIA FA) ทีส
้ ากประสบการณ์จริงและยังเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเขาให้ได้มช
ี วี ต
ิ ทีอ
ิ ระ แต่ในขณะเดียวกัน
้ กลายเป็นผูใ้ หญ่ทม
่ี รี ะบบระเบียบในชีวต
ก็เติบโตขึน
ิ ด้วย

จุดเริม
่ ต้นของความสนใจในโปรแกรม AIA FA
คืออะไร

ผมเรียนเศรษฐศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับการเงินอยู่แล้ว
พอศึกษาเยอะ จะเห็นว่าช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
มันก็จะส่งผลกระทบหลายอย่าง แต่ถ้าลองมองไป
ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์ เขาไม่โดน
ผลกระทบอะไรเลย เพราะเป็ น ประเทศที่ มี ก าร
วางแผนทางการเงิ น ที่ ดี จึ ง เริ่ ม ต้ น การศึ ก ษา
การวางแผนทางการเงินซึ่งท�าให้เรารู้ว่าจริงๆ มัน
เป็ น เรื่ อ งจ� า เป็ น ผมเคยท� า การเทรดซื้ อ ขาย
ใบสั ญ ญาคอนโดด้ ว ย พอท� า ไประยะหนึ่ ง ก็ ตั น
เพราะสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตกก็เลย
ต้ อ งหยุ ด และเพราะเราไม่ อ ยากเป็ น พนั ก งาน
ออฟฟิศแต่กอ็ ยากท�างานทีม่ นั่ คง เพราะผมก็แก่ขนึ้
ทุกปี

โปรแกรม AIA FA ท�าให้เรา
้ หนึง
่
ได้กลับไปเรียนอีกครัง
แล้วก็ได้ทา� งานทีไ่ ม่เหมือน
งานประจ�า เราสามารถ
ออกแบบชีวต
ิ ส่วนตัวได้”

แตกต่ า งจากสิ่ ง ที่ คิ ด ไหมเมื่ อ ได้ ล องเข้ า มา
ท�างานเป็นตัวแทน

เมื่ อ ก่ อ นผมเคยวิ่ ง หนี น ะ ไม่ เ คยคิ ด ที่ จ ะมาเป็ น
ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต เด็ ก อายุ 25 ปี เรี ย นจบ
ต่ า งประเทศมา แต่ พ อเข้ า มาท� า งานนี้ แ ล้ ว เรา
ก็กล้าขึ้น แล้วก็เปลี่ยนตัวเราทุกอย่างเลย ตั้งแต่
เรื่ อ งเวลาตื่ น นอน เพราะเราต้ อ งเข้ า เรี ย นตาม
โปรแกรม มันท�าให้ผมรู้สึกโตขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น
รู้จักการวางแผน
อย่ า งคลาสเรี ย นของโปรแกรม AIA FA
สอนวิชาอะไรบ้าง

โปรแกรมนี้ดีตรงที่เขาจัดและออกแบบคลาสเรียน
ให้ เ ราเลยภายในหนึ่ ง เดื อ น ซึ่ ง ถ้ า เป็ น ตั ว แทน
ธรรมดาก็ต้องคอยดูว่าบริษัทจะมีอบรมเรื่องอะไร
วันไหน แต่โปรแกรม AIA FA จะรวมคลาสเรียน
ต่างๆ ให้เราอย่างครบวงจร ตั้งแต่อบรมเรื่องสินค้า
ประกั น ไปจนถึ ง วิ ธี ก ารฝึ ก พู ด วิ ธี ก ารแต่ ง ตั ว
วิธีประสบความส�าเร็จ มาคุยกัน มาแชร์วิธีการขาย
ในช่ ว งแรกเราจะมี ไ ปออกตลาด เหมื อ นให้ เ รา
ท�ามาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชเองเลย มันช่วยสร้างให้เรา
มีความกล้า

ประสบการณ์ท่ผ
ี ่านมา
MDRT Experience
ที่กวางโจว 2017
Junior Convention
ที่ฮ่องกง 2017
FA Young Ambassador
ได้ที่ 1
MDRT ที่ลอสแองเจลิส 2018

้ า้ ง
รูส
้ ึกยังไงกับงานนีบ

ส่วนตัวผมเอง อยากท�างานที่ไม่เหมือนการท�างาน
โปรแกรม AIA FA ท�าให้เราได้กลับไปเรียนอีกครั้ง
แล้วก็ได้ท�างานที่ไม่เหมือนงานประจ�า เราสามารถ
ออกแบบชีวิตส่วนตัวได้ หัวหน้าหรือลูกค้าจะนัด
เมื่อไร เราก็จัดสรรเวลาเองแล้วก็ไปตามนัดนั้นๆ
เป้าหมายต่อไปในอนาคตของคุณเป็นอย่างไร

ผมมี เ ป้ า หมายใหญ่ ที่ เ ราต้ อ งการจะไปให้ ถึ ง
อย่าง MDRT ซึ่งเป็นสมาคมของที่ปรึกษาการเงิน
ระดับโลก โดยคนทีไ่ ด้ไปจะต้องผ่านเกณฑ์ตามยอด
ที่ ข ายได้ ซึ่ ง ผมเองก็ ก� า ลั ง จะไปสั ม มนาเดื อ น
มิถุนายนนี้ที่สหรัฐอเมริกา ผมวางเป้าขั้นต�่าที่ว่า
จะติด MDRT ให้ได้ทุกปี ซึ่งการตั้งเป้าหมายเช่นนี้
ไว้จะท�าให้เราท�างานง่ายขึ้น เพราะเรามองเห็นว่า
แต่ละเดือน เราต้องท�าอะไรบ้าง ภายในสามปี
ผมอยากจะติดคุณวุฒิ MDRT ระดับ COT (COURT
OF THE TABLE) ซึ่งต้องท�ายอดขายให้ได้สามเท่า
ของ MDRT ซึ่ ง ท� าให้ เ รารู ้ สึ ก ว่ า มั นท้ า ทายมาก
เมื่อเรามีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น
คุ ณ คิ ด ว่ า คนรุ่ น ใหม่ จ ะเหมาะกั บ โปรแกรมนี้
อย่างไร

คนรุ่นใหม่ไฟแรง อยากลอง ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ
นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างที่จะท�าให้ชีวิตดีขึ้น
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TIMELY
GRAFFITI

ภาพกราฟฟิ ต้ี บ ริ เ วณสะพานลอยคนข้ า ม
ระหว่างสุขุมวิท ซอย 56 กับซอย 58 พ่ นโดย
Headache Stencil ซึ่งเป็นภาพใบหน้าของ
พล.อ. ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ล้อเลียน
กรณีปมนาฬิ กาหรู ถ่ายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพั นธ์
ที่ ผ่านมา ก่อนจะถูก เจ้าหน้าที่ เทศกิจลบออก
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ก่อนหน้านี้ พล.อ. ประวิตร
ได้ เ คยเปิ ด ใจต่ อ สื่ อ มวลชนว่ า “ถ้ า ประชาชน
ไม่ต้องการ ผมก็พร้อมที่จะไปจากต�าแหน่งนี้”
หลังการประกาศดังกล่าว ก็เกิดกระแสเรียกร้อง
อย่างกว้างขวางจากประชาชนภาคส่วนต่างๆ
ให้รองนายกรัฐมนตรีลาออกจากต�าแหน่ง อาทิ
ทิชา ณ นคร อดีตสมาชิกสภาปฏิรป
ู แห่งชาติ
(สปช.) น� า รายชื่ อ ที่ ร วบรวมผ่ า นเว็ บ ไซต์
change.org จ�านวน 80,010 รายชื่อ ยื่นถึง
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
(คสช.) เรียกร้องให้รองนายกรัฐมนตรีลาออก
ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ และฝากถึ ง คณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
(ป.ป.ช.) ให้รักษาความเที่ยงตรง อย่าท�าตัวเป็น
ผงฟอกขาว ล่าสุด ป.ป.ช. ส่งหนังสือให้ พล.อ.
ประวิตรชี้แจงเรื่องนาฬิ กาหรูรอบที่ 4 โดยชี้ว่า
มี ป ระเด็ น เยอะ ต้ อ งให้ เ วลาแจงพอสมควร
ก่อนจะครบก�าหนดกลางเดือนมีนาคมนี้
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BE

KEPT

A

PROMISE
กลุ่มฟื้ นฟู ประชาธิปไตย น�าโดยนายรังสิมันต์
โรม, นายสิรวิชญ์ เสรีธวิ ฒ
ั น์, นายปิยรัฐ จงเทพ
และนายอานนท์ น�าภา รวมตัวที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ‘ปากปราศรัย น�า้ ใจเชือด
เผด็ จ การ: 3-2-1 ถึ ง เวลาเปลี่ ย น’ เปิ ด เวที
ปราศรัย เรียกร้องให้มก
ี ารเลือกตัง
ั บาล
้ ตามทีร่ ฐ
ได้ให้สญ
ั ญาไว้ โดยนายรังสิมน
ั ต์กล่าวว่า ถ้าหาก
รัฐบาลยังไม่ก�าหนดวันเลือกตั้งภายในวันที่ 10
มีนาคมนี้ ก็จะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนกว่า
จะได้ประชาธิปไตยกลับมา ระหว่างการปราศรัย
นายสิรวิชญ์ หรือจ่านิว หนึ่งในแกนน�าได้น�า
หน้ากากคล้ายใบหน้าของนายกรัฐมนตรีท่ีวาด
จมูกยื่นยาวออกมาคล้ายพิ นอคคิโอมาแจกจ่าย
ให้ผช
ู้ ม
ุ นุมสวมใส่ พร้อมชู 3 นิว
้ เป็นสัญลักษณ์
แสดงการต่อต้านรัฐประหาร และสื่อถึงนายก
รัฐมนตรีเป็นคนชอบพู ดโกหก
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PAINTING FOR GENDER EQUALITY
Draw Your Dream คือภาพถ่ายที่น�าเสนอแนวคิดความเท่าเทียมทางเพศผ่านเจ้าสาวชาวจีน 2 คน ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน ตกแต่ง
ใบหน้ า และร่ า งกายด้ ว ยเครื่อ งส� าอางและฉากหลั ง ให้ ค ล้ า ยกั บ ภาพสี น�้ามั น เฉกเช่ น ภาพวาดที่มี ช่ือ เสี ย งที่น� ามาเป็ น แรงบั น ดาลใจ
และตีความใหม่ในสไตล์ Propaganda ยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน เซตภาพถ่ายเป็นผลงานของ สุรชัย แสงสุวรรณ บรรณาธิการ
นิตยสาร L’Officiel ช่างภาพแฟชั่นและโฆษณา, ช่างภาพรายการ The Face Thailand และผู้ก่อตั้ง Dreamer Production ร่วมกับ
สรพล ชวพั ฒนากุล ดีไซเนอร์คนดัง รวมถึงแฟชั่นเซตในครั้งนี้ ซึ่งจัดท�าขึ้นเพื่ อโครงการสนับสนุนการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน
โดยสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
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,
BANGKOK’S
AIR POLLUTION
W O R S E N S
ตามที่กรมควบคุมมลพิ ษได้ออกมาประกาศว่า หมอกหนาทึบในท้องฟ้ากรุงเทพมหานครตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นเกิดจากฝุน
่ ละอองขนาดเล็ก
PM 2.5 โดยสาเหตุสา� คัญเกิดจากควันของยานพาหนะ การเผาขยะ และสภาพอากาศทีแ
่ ปรปรวน ค�าว่า PM 2.5 หมายถึงฝุน
่ ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
หรือเทียบได้กบ
ั ขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ เล็กขนาดทีข
่ นจมูกของมนุษย์นน
้ั ไม่สามารถกรองได้ และสามารถแพร่กระจาย
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือด เพิ่ มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรัง ส�านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ปัญหามลพิ ษทางอากาศที่กรุงเทพมหานคร
ต้องเผชิญติดอันดับต้นๆ เหมือนกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย และกรุงปักกิง
่ วข้องได้พยายามท�าฝนเทียมเพือ
่ ชะล้างฝุน
่ ออกไป รวมถึง
่ ประเทศจีน หน่วยงานทีเ่ กีย
กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยาได้พยากรณ์สภาพอากาศในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์วา่ จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ซึง
่ จะช่วยให้ปริมาณฝุน
่ ละอองลดลง
อย่างต่อเนื่อง

STRONGER SRISAKET
เจ้าแหลม-ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น ป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต รุ่น 115 ปอนด์ สภามวยโลก WBC ได้ส�าเร็จ
หลังเอาชนะ ฮวน ฟรานซิสโก เอสตราดา รองแชมป์โลกอันดับ 1 จากประเทศเม็กซิโก อดีตแชมป์โลกรุ่นฟลายเวต รุ่น 112
ปอนด์ 2 สถาบัน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพั นธ์ท่ผ
ี ่านมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยคะแนน 114-114, 115-113 และ 117-111
ศรีสะเกษยัง คว้าเข็มขัดเดอะริง ซึ่งถือว่าเป็นนักชกที่ดีท่ส
ี ุดในพิ กัด 115 ปอนด์

SURVIVORS
ทหารสาธิตจับงูด้วยมือเปล่าระหว่างการฝึกคอบร้าโกลด์ ครั้งที่ 37 ประจ�าปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพั นธ์ท่ผ
ี ่านมา
ซึ่งกองทัพไทยและกองก�าลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้ นแปซิฟก
ิ (USPACOM) ร่วมเป็นเจ้าภาพ มี 7 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ไทย
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมทั้งหมดกว่า 11,000 นาย ณ ฐานฝึก จังหวัดชลบุรี
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THE SOUTHERN BOMBS CONTINUE
เกิดเหตุเพลิงไหม้ 2 จุด ในจังหวัดนราธิวาส เมื่อปลายเดือนกุมภาพั นธ์ท่ผ
ี ่านมา จุดแรก บริเวณร้านจ�าหน่ายสินค้าราคาถูก
ถนนระแงะมรรคา เจ้าหน้าทีใ่ ช้เวลาดับเพลิงนานกว่า 2 ชัว่ โมง ส่วนจุดทีส
่ องคือ ห้างซุปเปอร์ดพ
ี าร์ทเม้นต์สโตร์ ถนนจ�ารูญนรา
ต้นเพลิงเกิดทีช
่ น
ั้ วางสินค้ากระป๋อง ก่อนจะลามไปยังส่วนต่างๆ ของห้างอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าทีใ่ ช้เวลาระงับเหตุนานกว่า 4 ชัว่ โมง

MORE MOTORCYCLE TAX CONSIDERED
กรมสรรพสามิตเผย พิจารณาจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อผลักดันให้ผป
ู้ ระกอบ
อุตสาหกรรมในประเทศพั ฒนาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากมีการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะมี
ภาระภาษีเพิ่มขึน
้ เล็กน้อยเพียง 0.5% ของราคาขายปลีก และจะสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึน
้ 8 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 2564
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THE
BLACK
PANTHER
SCANDAL
คดีนก
ั ธุรกิจใหญ่ลก
ั ลอบตัง
้ ครองทีเ่ กิดขึน
้ เมือ
่ ต้นกุมภาพันธ์ สร้างกระแสตืน
่ ตัว
้ แคมป์และล่าสัตว์ปา่ คุม
ด้านการอนุรักษ์ในวงกว้าง THE STANDARD ย้อนเหตุการณ์ไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องอื้อฉาว
และการคลี่คลายรูปคดีท่เี กิดขึ้นจนถึงสิ้นเดือนที่ผ่านมา
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วันที่ 3 กุมภาพั นธ์
• นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและ
กรรมการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จ�ากัด (มหาชน) กับพวกรวม 4 คน เข้าไป
ท่องเทีย
่ วเส้นทางทินวย-ทิคอง-มหาราช ระยะทาง
30 กิโลเมตร โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
วันที่ 4 กุมภาพั นธ์
• เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยพิ ทักษ์ป่าพบ
คณะของนายเปรมชัยลักลอบตั้งแคมป์บริเวณ
ห้วยปะชิ เขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันตก ตรวจพบอาวุธปืน ซากสัตว์ป่า
คุ้มครองคือ ไก่ฟา้ หลังเทาและเนื้อเก้ง
วันที่ 5 กุมภาพั นธ์
• เวลา 02.40 น. ควบคุมตัวนายเปรมชัยและพวก
มายังส�านักงานเขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวร
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้ นที่เพิ่ มเติม พบซาก
เสือด�า สัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ถูกช�าแหละเนื้อ
และหนัง พร้อมเครื่องกระสุนปืนอีกจ�านวนมาก

วันที่ 13 กุมภาพั นธ์
• ออกหมายเรียก 4 ผู้ต้องหา เพื่ อเตรียมแจ้ง
ข้อกล่าวหากระท�าทารุณกรรมสัตว์ ฐานความผิด
ที่ 10

วันที่ 19 กุมภาพั นธ์
• หัวหน้าชุดพญาเสือ กรมอุทยานฯ เปิดเผยว่า
จากการตรวจสอบพบกลุ่ ม พรานเปิ บ เมนู
ตัวเดียวอันเดียว (อวัยวะเพศผู้) ของเสือด�า

วันที่ 14 กุมภาพั นธ์
• แจ้งข้อกล่าวหากระท�าทารุณกรรมสัตว์ รวมเป็น
10 ข้อหา

วันที่ 21 กุมภาพั นธ์
• ปศุ สัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พิ จารณานิยาม
ค�าว่าสัตว์แล้วพบว่า ไม่เข้าตามค�านิยาม พ.ร.บ.
ทารุ ณ กรรมสั ต ว์ พนั ก งานสอบสวนจึ ง แจ้ ง
ข้อกล่าวหา 9 ข้อดังเดิม

วันที่ 15 กุมภาพั นธ์
• นายเปรมชัยกับพวกไม่มารับทราบข้อกล่าวหา
ทารุณกรรมสัตว์ ทนายขอเลื่อนเป็นวันที่ 22
กุมภาพั นธ์

วันที่ 6 กุมภาพั นธ์
• สภ.ทองผาภูมิ แจ้ง 6 ข้อหาในเบือ
้ งต้น
• ลงบันทึกจับกุมนายเปรมชัยกับพวกรวม 4 คน
9 ฐานความผิดจาก 3 พ.ร.บ. และยื่นค�าร้อง
ฝากขังครั้งแรก ทนายความยื่นขอประกันตัว
4 ผู้ต้องหา วงเงินคนละ 150,000 บาท
• นายเปรมชัยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และอ้างว่า
ตนเองหลงทาง รวมทัง
่ ว
้ ต้องการเข้าไปท่องเทีย
สักครั้ง “เพราะจะแก่ตายอยู่แล้ว”
วันที่ 7 กุมภาพั นธ์
• พล.ต.อ. ศรี ว ราห์ รั ง สิ พ ราหมณกุ ล รอง
ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เข้าค้นบ้านนาย
เปรมชัย พบงาช้างและปืน
• คลิปเสียงการต่อรองติดสินบนเจ้าพนักงาน
ถูกเผยแพร่
วันที่ 9 กุมภาพั นธ์
• พบ 8 รอยกระสุน บนร่างเสือด�า
• นายวิเชียร ชิณวงศ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ร้องทุกข์
นายเปรมชัยฐานติดสินบนเจ้าพนักงาน

วันที่ 16 กุมภาพั นธ์
• อาวุธปืนลูกซองยิงตรงจุดส�าคัญคือ บริเวณ
หัวของเสือด�า สอดคล้องกับอาวุธปืนของนาย
เปรมชัย

วันที่ 22 กุมภาพั นธ์
• นายเปรมชัยเบี้ยวนัดรอบสอง ทนายยื่นขอ
เลื่อนการเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเป็นวันที่ 5
มีนาคม
วันที่ 27 กุมภาพั นธ์
• ปปป. เผยพยานหลักฐานข้อหานายเปรมชัย
ติ ด สิ น บนเจ้ า หน้ า ที่ ไม่ มี น้� า หนั ก เพี ยงพอ
เนื่ อ งจากเสี ย งที่ ป รากฏไม่ ใ ช่ เ สี ย งของนาย
เปรมชัย
วันที่ 28 กุมภาพั นธ์
• สรุปผลสอบ นางสาวกาญจนา นิตยะ ผ.อ.
ส�านักอนุรักษ์ สัตว์ป่า และหัวหน้าวิเชียร ไม่มี
ความผิ ด กรณี อ นุ ญ าตให้ ค ณะนายเปรมชั ย
เข้าพื้นทีเ่ ขตรักษาพันธุส
์ ต
ั ว์ปา่ ทุง
่ ใหญ่นเรศวรฯ
และไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่แต่อย่างใด
วันที่ 5 มีนาคม
• พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายเปรมชัย
มาพบที่ สภ.ทองผาภูมิ หากไม่มาและไม่มีการ
ติดต่อ เจ้าหน้าที่จะประสานขอหมายจับต่อไป
วันที่ 26 มีนาคม
• ศาลจังหวัดทองผาภูมิก�าหนดให้นายเปรมชัย
มารายงานตัวครั้งแรก

,
LET’S GET
DRESSED
TRADITIONALLY & TAKE
A SELFIE

กลายเป็นงานที่คนรักการถ่ายเซลฟีไม่ควรพลาด ที่นานๆ ทีจะได้ใส่ชุดไทยย้อนยุคมาเดินเล่นถ่ายรูปในบรรยากาศย้อนยุค กับงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’
ซึง
่ ภายในงานมีจด
ุ ให้ถา่ ยรูปมากมาย ไม่วา่ จะเป็นภาพวาดริมก�าแพง เรือพระทีน
่ ง
ั่ สุพรรณหงส์จา� ลอง สวนดอกไม้หน้าพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระทีน
่ ง
ั่ อนันตสมาคม
ซุ้มสตูดิโอถ่ายภาพบริเวณนิทรรศการรัชกาลที่ 5 ฯลฯ โดยสามารถเช่าชุดไทยที่บูธภายในงานได้เพี ยง 250 บาทเท่านั้น งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จด
ั งานพระราชทานความสุขให้กบ
ั ประชาชน
และเผยแพร่ความเป็นไทยรูปแบบต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห
่ วั และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย
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,
THAILAND’S MR. BEAN
MAKES PRISONERS LAUGH

มิสเตอร์บีนเวอร์ชันไทยพกเท็ดดี้แบร์และแบกกระเป๋าเอกสารมามอบความสนุกสนานให้แก่ผู้ต้องขัง ในโครงการ ‘คืนคนดีสู่สังคม’ ณ เรือนจ�า
จังหวัดนครนายก “เรามาสร้างความสุขให้ผต
ู้ อ
้ งขัง เป็นกิจกรรมคืนคนดีสส
ู่ ง
ั คม โดยผมเป็นตัวน�า และมีเพือ
่ นศิลปินมาร่วมให้ความบันเทิง” มิสเตอร์บน
ี
เวอร์ชน
ั ไทย หรือต่าย-มงคล ปรีชาจารย์ เป็นชาวภูเก็ตวัย 43 ปี มีอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์ ลูกหลานชอบทักว่า มงคลหน้าเหมือนมิสเตอร์บน
ี จึงเป็น
จุดเริม
ี
่ ต้นให้เขาเริม
่ สังเกตการแต่งกาย ชุดสูทสีนา้� ตาล เนกไทสีแดง สิง
่ ของต่างๆ และเก็บรายละเอียดบุคลิกและท่าทางตลกๆ ของมิสเตอร์บน
อย่างจริงจัง จนได้เริม
็ ตทาเลนต์ ซีซน
ั 6 เมือ
่ ปี 2559 จนโด่งดังมาถึงปัจจุบน
ั
่ ไปแสดงโชว์ตามงานต่างๆ และเข้าร่วมแข่งขันในรายการ ไทยแลนด์กอ
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แม้งานฟุ ตบอลประเพณีจฬ
ุ าฯ-ธรรมศาสตร์ ครัง
่ วันเสาร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ทผ
่ี า่ นมา จะจบลงไปทีผ
่ ลประตูเสมอกัน 1-1 แต่นอกจากการดูบอลและเชียร์ลด
ี เดอร์
้ ที่ 72 เมือ
คือการท�าหุน
่ และการแปรอักษรล้อการเมืองทีเ่ รียกกระแสได้เสมอ โดยในปีนอ
้ี ฒ
ั จันทร์ทง
ั และเรียกความสนใจ
้ั สองฟากต่างเสียดสีการเมืองและนักร้องดารา สร้างสีสน
จากผู้ชมได้มาก โดยเฉพาะธรรมศาสตร์ท่ม
ี าเป็นค�าคล้องจองเหยียดยาวว่า ‘กาบัตรชาติไหน เป็นแค่ลมปาก ผมยอมลาออก เป็นแค่ลมเป่า ปรี๊ดๆ ต้านโกง
เป็น ป.ป.ช. แหะๆ ไม่กล้าปรีด
๊ เป็นเฮียอะไร! เฮียเสก เป็นเพื่อนพ้อง ไม่แจงบัญชี เป็นน้องเป็นพี่ ธ�ารงวินย
ั เป็นทีป
่ รึกษา เป็นรัฐมนตรี เป็นสแตนดี้ เป็นนักการเมือง
จะเป็นทุกอย่าง แต่ไม่ชา� นาญ ไม่เป็นสักอย่าง จะดีกว่าไหม ปีนไ้ี ม่ฮา เพราะว่าจะเลือกตัง
้ แล้ว ไม่อยากเจ็บซ�า้ เมืองไทยชอกช�า้ เพราะหน้ากากคนดี เลือกคนตามงาน
เลือกตามหน้าที่ แล้วใช้ระบบดี ควบคุมคนเลว’
47
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THE
AUNTS
& THEIR
AXE
เหตุการณ์คุณป้าบุญศรี, รัตนฉัตร และราณี
แสงหยกตระการ ใช้ ข วานทุ บ รถกระบะที่
จอดขวางหน้าบ้านของตนในหมู่บ้านเสรีวิลล่า
ศรีนครินทร์ ซอย 55 ใกล้กับสวนหลวง ร.9
เขตประเวศ กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ 18
กุ ม ภาพั น ธ์ ท่ี ผ่ า นมา สร้ า งแรงกระเพื่ อ มต่ อ
สังคมมากกว่าการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
การกระท�าของคุณป้า เพราะได้จุดประเด็นให้
สั ง คมตั้ ง ค� า ถามถึ ง เรื่ อ งมารยาทของการ
จอดรถหน้ า บ้ า นคนอื่ น รวมถึ ง การใช้ อ� า นาจ
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐ
ั ในทางมิชอบในการจัดสรรทีด
่ น
ิ
จนกลายเป็นปัญหาคาราคาซังมานานนับ 10 ปี
คุ ณ ป้ า เผชิ ญ กั บ คนจอดรถหน้ า บ้ า นเป็ น
ประจ� า เพราะตั ว บ้ า นถู ก โอบล้ อ มด้ ว ยตลาด
สวนหลวงทั้งด้านซ้าย-ขวา ตรงข้ามหน้าบ้าน
และด้านหลังยังท�าเป็นที่จอดรถ ทั้งที่เป็นที่ดิน
จัดสรรเพื่ ออยู่อาศั ย จนต้องแจ้งความและน�า
ค�าพิพากษาศาลถึงผลกระทบจากคดีสง
่ิ แวดล้อม
ที่ตลาดอยู่ติดบ้านและป้ายผลกระทบจากการ
มีคนมาจอดรถมาติดไว้ท่ป
ี ระตูบ้าน
วันที่ 26 กุมภาพั นธ์ท่ผ
ี ่านมา นายธนะสิทธิ์
เมธพันธ์เมือง ผูอ
้ า� นวยการเขตประเวศประกาศ
ให้ตลาด 5 แห่ง คือ ตลาดสวนหลวง ตลาดเปิ้ล
มาร์เก็ต ตลาดรุง
่ วาณิชย์ ตลาดยิง
่ นรา และตลาด
ร่มเหลือง ปิดกิจการทั้งหมด โดยทางเขตได้
ช่วยหาพื้ นที่แห่งใหม่ให้
ฝั่ งเจ้ า ของรถกระบะได้ แ จ้ ง ข้ อ หาคุ ณ ป้ า
3 ข้อหาคือ ร่วมกันท�าให้เสียทรัพย์, ข่มขู่ท�าให้
ผู้อ่น
ื ตกใจกลัว และพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน
ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต ด้านคุณป้า
ก็ จ้ า งทนายความแจ้ ง ด� า เนิ น คดี แ ก่ เ จ้ า ของ
รถกระบะกลับฐานก่อความเดือดร้อนร�าคาญ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397
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BRING THE

VERVE
TO YOUR LIFE

่ มชมโครงการ VERVE เพชรเกษม 81 ทาวน์โฮมรูปแบบใหม่ทม
่ี าพร้อมกับฟังก์ชน
่ งราวทีต
่ อบโจทย์คนรุน
้ นีเ้ รามีโอกาสเข้าเยีย
ครัง
ั และเรือ
่ ใหม่
้ แรกของ SC ASSET บริษท
ได้ในทุกมิติ และนีเ่ ป็นครัง
ั อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี รามีภาพจ�ามาเสมอว่า เป็นแบรนด์ทเ่ี น้นเจาะกลุม
่ ตลาดบนเป็นส่วนใหญ่
้ บรนด์เลือกปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมาในกลุม
้ นีแ
ครัง
่ ตลาดใหม่ทพ
ี่ วกเขาไม่เคยลงทุน
่ าทีไ่ ปของโครงการนี้ พร้อมทัง
้ ส�ารวจความคิด
เราพู ดคุยกับ คุณเขม-ณัฏฐกิตติ์ ศิรริ ต
ั น์ Head of Marketing ของ SC ASSET ถึงทีม
่ งราว และความน่าสนใจของโครงการนีไ้ ปพร้อมๆ กัน
เรือ

่ �ำหรับกำรเติบโตอย่ำงสดชืน
่
พื้ นทีส

“ทีไ่ ด้ชอื่ ว่า VERVE เพราะมันหมายถึงความสดชืน่
ความมีชวี ติ ชีวา เราเลือกค�านีข้ นึ้ มาเพราะเหมาะกับ
ไลฟ์สไตล์ของกลุม่ เป้าหมายของเรา กับกลุม่ คนวัย
First Jobber ขึน้ ไป พวกเขาต้องการพืน้ ที่ ต้องการอิสระ
เหมือนกับถ้าคุณปลูกต้นไม้ในกระถางใบเล็กๆ ต้นไม้
ก็มสี ทิ ธิโ์ ตเต็มทีไ่ ด้แค่ในกระถาง แต่หากคุณน�าพืชพรรณ
เหล่านั้นลงไปปลูกในพื้นดิน ต้นไม้ก็จะมีพื้นที่ดิน
กว้างๆ ให้ได้เติบโตมากขึ้น ซึ่งนี่เป็นปรัชญาแรกๆ
ของเราทีค่ ดิ ขึน้ มาส�าหรับโครงการนี้
“วัย First Jobber ขึน้ ไป หรือกลุม่ คนทีม่ ธี รุ กิจ
ออนไลน์ของตัวเอง พวกเขาต้องการพืน้ ทีท่ สี่ อดคล้อง
กับการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ของพวกเขา และเรา
ก็อยากให้บา้ นของเราทีน่ เี่ ป็นตัวกระตุน้ ไฟในความคิด
รวมถึงวางแผนอนาคตได้เช่นกัน”

่ งตัว
4LS: 4 จุดแข็งทีล

ระบบนิเวศเพื่ อกำรสร้ำงสรรค์ส่ง
ิ ใหม่

สิง่ หนึง่ ทีโ่ ดดเด่นมากของโครงการ VERVE เพชรเกษม 81
นัน่ คือ ขนาดของบ้านหลายไซส์ ทีต่ อบสนองความ
ต้องการที่หลากหลาย เพราะ SC ASSET เชื่อมั่น
เสมอว่า ‘One Size Not Fit All’ บ้านไซส์เดียวอาจ
ไม่ได้เหมาะส�าหรับทุกคนหรือทุกอาชีพ ฉะนัน้ ทีน่ จี่ งึ
มีบา้ นทัง้ ไซส์ขนาด 112 และ 135 ตร.ม. และหน้าบ้าน
กว้างถึง 5.45 เมตร และ 5.7 เมตร ซึง่ เป็นความโดดเด่น
ของการออกแบบ หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจและ
อยากมีหน้าร้านและโฮมออฟฟิศ VERVE มีโซนพืน้ ที่
ของ Shophouse ขนาด 275 ตร.ม. อยูห่ น้าโครงการ
ไว้ให้คณ
ุ ได้ขยายธุรกิจของคุณอีกด้วย และยังสามารถ
ใช้พนื้ ทีท่ งั้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และอีกความโดดเด่นคือ ภายในโครงการครบครัน
ด้วยสิง่ อ�านวยความสะดวกมากมาย อีกทัง้ ยังก่อให้เกิด
ระบบนิเวศและการมีปฏิสมั พันธ์ของลูกบ้าน อย่างเช่น
การมี Co-Working Space ในพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ก็เพือ่
ก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจจากการพบปะและ
พูดคุยกัน และยังมีสระว่ายน�า้ รวมถึงสวนสาธารณะ
ซึง่ SC ASSET เชือ่ ว่า การมีพนื้ ทีท่ เี่ พียงพอจะน�ามาซึง่
แรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

“4 จุดแข็งของเรา เราขอแบ่งออกเป็น L ทัง้ หมด 4 ตัว
เริม่ ต้นจาก Location สถานทีต่ งั้ ของเราอยูต่ ดิ ถนนใหญ่
มีรถประจ�าทางผ่านและอยูใ่ กล้แนวรถไฟฟ้า ฉะนัน้
หากคุณท�างานที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆ
โลเคชันของเราตอบสนองคุณได้
“สองคือ Large Space พื้นที่กว้างและราคา
ไม่รนุ แรง เราอยากให้ลกู ค้ายังได้พนื้ ทีท่ เี่ ป็นบ้านอยู่
เพราะเราเชือ่ ว่า ผูอ้ ยูอ่ าศัยหลายๆ กลุม่ ไม่สามารถ
ย้ายตัวเอง สัมภาระ รวมไปถึงสิง่ ของจ�าเป็นทัง้ หมด
เข้าไปอยูห่ อ้ งเล็กๆ ในคอนโดมิเนียมร้อยเปอร์เซ็นต์ได้
เพราะทุกคนมีไลฟ์สไตล์ทตี่ า่ งกัน
“สามคือ Lifestyle ทุกโครงการของเราเป็น
โครงการพรีเมียม เพราะฉะนัน้ เชือ่ มัน่ ได้วา่ คุณได้รบั
คุณภาพชีวติ ทีด่ ที สี่ ดุ และมีสงิ่ อ�านวยความสะดวก
ครบครัน
“และ L สุดท้ายคือ Loft คือบ้านที่ดูเท่ตาม
สไตล์ลอฟต์ ซึง่ ปกติทาวน์โฮมในราคานีจ้ ะไม่คอ่ ยมี
ดีไซน์โดดเด่นเท่าไรนัก เราท�ารีเสิรช์ เรือ่ งการออกแบบ
และสไตล์บ้านที่คนละแวกนี้ชื่นชอบนะ เราอยากรู้
เสมอว่า สไตล์ไหนที่ลูกค้าต้องการ บ้างก็มีแบบ
European Style บ้างก็ชอบบ้านแบบ Modern Style
แต่กบั ลูกค้าในเซกเมนต์ทเี่ ราโฟกัส พวกเขาชอบบ้าน
แบบ Loft Style ซึง่ มันบ่งบอกถึงความเท่ และได้แสดง
ความเป็นตัวตนของผูอ้ ยูอ่ าศัยในแบบทีเ่ ขาต้องการ
“ส�าหรับ SC ASSET เรามองเทรนด์อสังหาริมทรัพย์
แบบทาวน์โฮมในประเทศไทยอยูเ่ สมอ และในช่วง 3 ปี
ทีผ่ า่ นมา ตลาดของทาวน์โฮมเป็นตลาดทีค่ อ่ นข้างใหญ่
และเติบโตประมาณ 10% เรามองว่า มันเป็นตลาดที่
ทดแทนให้กบั คนทีไ่ ม่อยากอยูค่ อนโดมิเนียม เพราะ
เขามองว่าพื้นที่มันไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่จงึ ต้องการพืน้ ทีม่ ากขึน้ อยากได้ทา� เลทีด่ ขี นึ้
และราคาทีเ่ อือ้ มถึง เราจึงรูส้ กึ ว่า VERVE เข้ามาเพือ่
ตอบสนองเทรนด์ของการอยูอ่ าศัยตอนนี”้

FYI:

โครงการ VERVE เพชรเกษม 81 ตัง้ อยูห่ า่ งจาก
ถนนเพชรเกษมเพียง 1.2 กิโลเมตร โครงการ
ติดถนนใหญ่ ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน
ส่วนต่อขยายสถานีพทุ ธมณฑลสาย 3 (โครงการ
ในอนาคต) รายล้อมด้วย Community Mall
และสถานศึกษาชัน้ น�ามากมาย เดินทางสะดวก
สบาย ทัง้ รถยนต์สว่ นตัวและรถประจ�าทาง
สอบถำมรำยละเอียดเพิม
่ เติมได้ท่ี
โทร. 1749 หรือ www.scasset.com

THE UNMASKED SINGER
เดือนมีนาคมปีท่ีผ่านมา ชะตาชีวิตของนักร้องคนหนึ่งพลิกผัน
ไปแบบที่เจ้าตัวไม่เคยนึกฝัน การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือ
้ เมือ
่ มีการเผยโฉมหน้าทีแ
่ ท้จริงของ ‘หน้ากากจิงโจ้’
้ นัน
้ เกิดขึน
ครัง
้ งหลัง
ในรายการแข่งขันร้องเพลงดัง ท่ามกลางการคาดเดาตัวตนเบือ
่ งมืออ�าพราง
ฉาบหน้าแฟนซีทแ
ี่ ต่ละคนเลือกมาใช้เป็นเครือ
เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพ นวลตา วงศ์เจริญ
สไตลิสต์ ฐิติกาญจน์ กาญจนภักดี

52

53

PECK PALITCHOKE

้ ายทีม
่ ค
หนุม
่ ขีอ
ี วามฝันแต่เด็กว่าอยากเป็นนักร้อง มีคณ
ุ พ่อคุณแม่ทรี่ ว่ มฝันบนเส้นทางขายเสียง ชอบสังสรรค์กบ
ั เพื่อนฝูง แต่มี
่ ามารถท่องเทีย
่ วคนเดียวได้ ผลิตโชคไม่ใช่เด็กเรียนเก่ง แต่มค
่ี รึกษา
โลกส่วนตัวใบทีส
ี รูผลักดันให้หน
ั มาสนใจท่องหนังสือได้ มีทป
่ งงานและเรือ
่ งส่วนตัวไม่นอ
้ สูจ
้ เรือ
ทัง
้ ย แต่ไม่ถนัดหากต้องรับบทบาท ‘เมนเทอร์’ หลังจากขึน
่ ด
ุ สูงสุดและต�า่ สุดในอาชีพนักร้อง
้
เป๊กได้ความรักจากแฟนๆ เป็นแรงผลักดันให้เดินหน้าต่อ แต่พร้อมเสมอหากชีวต
ิ จะพลิกผันอีกครัง
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่
“เขาก็รอ
ู้ ยูแ
่ ล้วนะครับว่าฝันของเราคือตรงนี้ อยากจะร้องเพลง อยากจะประสบความส�าเร็จ แต่ในเมือ
ตอนนั้น ถ้าโอกาสไม่ได้อ�านวยขนาดนั้น แล้วคุณพ่ อคุณแม่ก็รู้ทุกเหตุการณ์ว่า เออ เราจะฉีกสัญญา
แล้วนะ จะไม่ได้ทา� ต่อแล้วนะ จะไปเรียนแล้วนะ ไปอยูเ่ มืองนอกดีกว่า เขาก็คงจะมีความอกหักเหมือนกัน
เพราะเราก็เป็นลูก ถ้าลูกรู้สึกเศร้าหรือไม่ประสบความส�าเร็จ เขาก็คงอกหักอีกแบบหนึ่ง”

จากนักร้องทีเ่ กือบจะถอดใจยอมแพ้ ตอ
่ เส้นทาง
อาชี พ ขายเสี ย งที่ ตั ว เองใฝ่ ฝั น มาตั้ ง แต่ เ ด็ ก
เมื่ออุตสาหกรรมเพลงตีบตัน เป๊ก-ผลิตโชค
อายนบุ ต ร กลั บ มายื น หยั ด ในแถวหน้ า ของ
่ ‘นุช’
โลกดนตรีเมืองไทย มีแฟนคลับเจ้าของชือ
ทั่วบ้านทั่วเมือง และก�าลังจะมีคอนเสิ ร์ตใหญ่
้ แรกในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้
ของตัวเองครัง
THE STANDARD พู ดคุยกับ ‘คุณหลวง’
ของแฟนคลั บ ในวั น ที่ ต ารางงานแน่ น เอี้ ย ด
และถ่ า ยทอดบทสั ม ภาษณ์ ค รั้ ง ล่ า สุ ด ที่ เ ป๊ ก
เผยถึงบุคคลส� าคัญในชีวิตตลอด 30 กว่าปี
ที่ผ่านมา

บุพการี:

้ั แต่
คุณพ่ อคุณแม่มบ
ี ทบาทในเส้นทางดนตรีตง
ต้นจนถึงวันนี้อย่างไรบ้าง

คุณพ่อคุณแม่มีบทบาทในทุกสเตปของชีวิตเป๊ก
เยอะเลย อย่างคุณพ่อ ก่อนที่ผมจะมาเป็นนักร้อง
ทุกวันนี้ ผมจะต้องเข้าไปแกรมมี่บ่อยมาก หลังจาก
เลิกเรียนสามโมงครึ่งถึงสี่โมงก็จะต้องไปแกรมมี่
ทุกวัน บางทีถ้าคุณพ่อไม่ว่างไปส่งก็ต้องนั่งแท็กซี่
ไปเอง ตอนขากลับ ซ้อมเต้นเสร็จเที่ยงคืน คุณพ่อ
จะมารับกลับบ้านตลอด เขาก็เหนือ่ ยไปพร้อมกับเรา
เหมือนกัน เหมือนทุกสเตปที่เราไป เขาก็ส่งเราให้
ถึงฝั่ง คุณแม่ก็จะเป็นก�าลังใจให้อยู่เบื้องหลัง
ทุกวันนี้คุณพ่ อยังสนับสนุนให้เดินบนเส้ นทาง
ดนตรีหรืออยากให้ไปเรียนต่อมากกว่า

คุณพ่อชอบดนตรีครับ เขาเป็นศิลปิน เป็นนักกีตาร์
เวลาเห็นลูกร้องเพลง เขาจะแฮปปี้ จึงอยากให้ท�างาน
ด้านนีม้ ากกว่าครับ เขาเห็นว่าเราเหนือ่ ยมาตัง้ แต่เด็ก
กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ เขาก็เลยซัพพอร์ตเรามาตลอด
เราซึมซับเรื่องดนตรีมาจากคุณพ่อครับ
คุณแม่มีบทบาทกับเราในเรื่องอะไรบ้าง

คุณแม่ตา่ งจากคุณพ่อมาก ถ้าเรามองครอบครัวอืน่
พ่อเป็นผูช้ ายมักจะปล่อยลูกมากกว่าแม่ใช่ไหมครับ
แต่อันนี้ตรงกันข้าม คุณพ่อเป็นคนที่ห่วงเรามาก
ที่สุด เข้มงวด จะไปไหน ท�าไมกลับบ้านดึก หรือไป
ท�างานอะไรดึก โทร.ตามตลอดเลย แต่ตรงข้ามกับ
คุณแม่ ไปเลยลูก สมมติถ้าผมอยากจะไปเที่ยว
แบ็กแพ็กต่างจังหวัด คุณพ่อจะบอกว่า อย่าไปเลย
อันตราย จะไปคนเดียวเหรอ ไม่อยากให้ไป เพราะว่า
เป็นห่วงเรา เดี๋ยวเจออุบัติเหตุ ดูแลตัวเองไม่ได้

หรือเวลามีคนมารุม เดี๋ยวจะไม่มีใครช่วย หรือเดี๋ยว
จะไปล�าบาก ตกทุกข์ได้ยาก ถ้าเป็นคุณแม่จะบอก
“ไปเลยลูก ไปตะลุย ไปหาฝัน ไปเทีย่ วให้สบายใจ”
เอาเงินให้ด้วย เป็นสปอนเซอร์ให้เลย คือคุณแม่อยู่
เมืองนอก วิสยั ทัศน์จะเหมือนฝรัง่ เขาก็เลีย้ งลูกแบบ
เด็กฝรัง่ ปล่อยให้เป็นตัวของตัวเอง อยากจะท�าอะไร
ก็ท�า แค่ขอให้อยู่ในลู่ในกรอบที่ก�าลังพอดี
่ ะไปเรียนต่อ แต่หลังจบ
ในตอนแรกคุณตัดสินใจทีจ
รายการ The Mask Singer คุณพ่ อคุณแม่
เสียดายไหมที่ลูกจะไม่ไปเรียนต่อแล้ว

เขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าฝันของเราคือตรงนี้ อยากจะ
ร้องเพลง อยากจะประสบความส�าเร็จ แต่ในเมื่อ
ตอนนัน้ ถ้าโอกาสไม่ได้อา� นวยขนาดนัน้ แล้วคุณพ่อ
คุณแม่ก็รู้ทุกเหตุการณ์ว่า เออ เราจะฉีกสัญญา
แล้วนะ จะไม่ได้ท�าต่อแล้วนะ จะไปเรียนแล้วนะ
ไปอยู ่ เ มื อ งนอกดี ก ว่ า เขาก็ ค งจะมี ค วามอกหั ก
เหมือนกัน เพราะเราก็เป็นลูก ถ้าลูกรูส้ กึ เศร้าหรือไม่
ประสบความส�าเร็จ เขาก็คงอกหักอีกแบบหนึง่

แต่ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ บ อกให้ เ ราเปลี่ ย นใจ
ไปเรียนใช่ไหม

ไม่เลยครับ คุณพ่อจะบอกมากกว่าว่า “จะไปเหรอ
อย่าไปเลย” (หัวเราะ) สไตล์เดิมครับ แต่คณ
ุ แม่บอก
ไปเลยลูก อยากจะไปเรียน ไปหาฝันใหม่ ไปอยู่
ที่ไหนก็ท�าเลย เอาที่เรามีความสุข คือครอบครัวผม
จะไม่มีกฎเกณฑ์นะครับว่า ลูกจะต้องเรียนหมอ
เท่านั้นนะ จะต้องจบเภสัช หรือต้องเรียนนิติ ไม่เคย
มีอยูใ่ นครอบครัวผมเลย จะเรียนอะไร จะท�าอะไรก็ทา�
่ งในวงการดนตรี คุณคุยกับคุณพ่อ
นอกจากเรือ
คุณแม่ทุกเรื่องเลยไหม

คุยครับ แต่จริงๆ แล้วผมจะตัดสินใจทุกอย่างด้วย
ตัวเอง แต่เวลามีอะไร ผมก็จะเล่าให้เขาฟังตลอด
ตอนนีผ้ มก�าลังจะตัดสินใจแบบนีน้ ะ ก�าลังจะไปท�า
แบบนีน้ ะ หรือขัน้ ตอนในชีวติ ก�าลังจะเป็นแบบนีน้ ะ
คือผมจะเลือกเองมากกว่า เขาไม่ได้มาบังคับครับ
ในฐานะลูกคนเดียว เคยคิดบ้างไหมว่า ถ้ามี
พี่ น้องอาจจะมีสีสันกว่านี้ รู้สึกว่าขาดอะไรไหม

ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับ อย่างที่บอกว่า
เราเป็นลูกคนเดียว อาจจะมีเหงาบ้าง ถ้าเกิดมีพชี่ าย
มันคงจะมีสีสันดีเหมือนกัน ไปโฮมสเตย์ด้วยกัน
แต่ผมก็มีน้องชายที่สนิทอยู่หลายคนที่เป็นญาติกัน
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เลยไม่ได้คดิ ว่าเป็นจุดด้อยอะไร แม้จะเป็นลูกคนเดียว
แต่พนี่ อ้ งทีเ่ ป็นญาติเยอะ เราสามารถแชร์ตรงนัน้ ได้
มิตรภาพ:

คุณคิดว่ามิตรภาพมีบทบาทส�าคัญต่อชีวิตเรา
อย่างไรบ้าง

มีแน่นอนครับ เพราะจริงๆ คนเราอยูไ่ ด้ดว้ ยก�าลังใจ
นอกจากครอบครัวแล้ว ก็มเี พือ่ นทีค่ อยเติมก�าลังใจ
สร้างความมัน่ ใจให้เราตลอด มีเพือ่ นหลายคนทีท่ า�
ตรงนี้ให้ผม แล้วก็ท�าได้ดีมากๆ “ยูก็ท�าหน้าที่ของ
ตัวเองไป เราจะอยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตให้เอง ไม่ต้อง
ห่วงนะ” เขาก็จะมาเจอให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
ครั้งล่าสุดที่คุณเจอเพื่ อนคือเมื่อไร

เมื่อคืนครับ (หัวเราะ) ผมเป็นคนติดเพื่อน สารภาพ
ตามตรงว่า ช่วงนีจ้ ะมีเวลาน้อยนิดหนึง่ จึงไม่สามารถ
ไปเจอเพื่อนได้เหมือนเดิมแล้ว ก็จะบอกเพื่อนว่า
วันนีท้ า� งานอยูท่ นี่ นี่ ะ เขาก็จะมาให้กา� ลังใจ มาเชียร์
เราทีก่ องถ่าย ถ้าเกิดมันไม่ดกึ จนเกินไป ก็ไปกินข้าว
กันต่อ คือเพื่อนก็รู้ว่า เราคิดถึง เขาก็มาหาเรา
คุณมีเพื่ อนเยอะไหม

เป็ น คนมี เ พื่ อ นเยอะมากเลยครั บ ก็ ดี ใ จนะครั บ
ทีว่ นั นีม้ เี พือ่ นทีด่ เี ต็มไปหมด ทุกคนไม่ได้มาหวังหรือ
คิดร้ายอะไรกับเรา โชคดีตรงที่มีกัลยาณมิตรที่ดี
พาไปในสิ่งที่ดีๆ
่ ยูก
่ ระทับใจ
ประสบการณ์ทีอ
่ บ
ั เพื่ อนตอนไหนทีป
มากที่สุด

ตอนมัธยมเลยครับ เด็กวัยรุ่นทั่วไปชอบไปสยาม
ไปห้าง แต่มนั มีครัง้ หนึง่ เฮ้ย วันนีเ้ ลิกเทีย่ ง เราลองไป
นั่งรถเมล์ เราก็บอกว่า เออ เราอยากขึ้นรถเมล์ ไปนี่
กันดีกว่า พระที่นั่งวิมานเมฆ ไปพิพิธภัณฑ์ ขึ้นเรือ
ยังจ�าความรู้สึกนั้นได้อยู่เลยครับว่า เฮ้ย เราขึ้น
รถเมล์กันอย่างไร จ่ายเงินแล้วไปต่อเรือที่ท่าเรือ
ผ่านฟ้าลีลาศ ประมาณนี้ เป็นการผจญภัยของเด็กๆ
เออ ก็คดิ ได้นะ อยูๆ่ ก็นงั่ รถเมล์ไปพระทีน่ งั่ วิมานเมฆ
เรานั่งกันจากสุขาภิบาล 3 ตอนนัน้ เรียนอยูโ่ รงเรียน
นวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ไกลเหมือนกันนะ

ไกลๆ (หัวเราะ) ยังจ�าได้เลยว่า ใส่ชุดนักเรียนเข้าไป
ในพิพิธภัณฑ์ เขาก็ไม่คิดสตางค์ เพราะเห็นว่าเป็น
นักเรียน เหมือนไปทัศนศึกษา ก็สนุกดีครับ

“ผมอยากจะบอกว่า ผมเป็นคนมีสองบุคลิกครับ การที่มีเพื่ อนมาอยู่เยอะๆ ผมก็ชอบเหมือนกัน
ชอบแฮงเอาต์ ชอบอยู่กับผู้คนเยอะๆ มีเพื่ อนเยอะก็ย่อมดีใช่ไหมครับ แต่อีกพาร์ตหนึ่งบางทีก็ชอบ
อยู่กับตัวเองเหมือนกัน ผมเที่ยวคนเดียว ไปไหนคนเดียว บางทีก็ตัดสินใจง่ายดี”

ตอนนี้ยังได้ผจญภัยแบบนั้นอยู่ไหม

น้อยลงครับ แต่เวลาไปไหนจะชอบไปเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์
ชอบเสพงานศิลป์หรือวัฒนธรรมใช่ไหม

ใช่ครับ ถ้าไปจังหวัดไหน ก็อยากเดินเล่นที่ตลาด
เพราะเวลาเราไป เราจะรูว้ ฒ
ั นธรรมพืน้ ถิน่ ทีน่ ี่ มีอะไร
ทีต่ ลาดบ้าง จังหวัดนีม้ อี ะไรทีเ่ ป็นของขึน้ ชือ่ จะไปซือ้
ของกินประจ�าจังหวัด ถ้ามีอะไรดังๆ เราก็จะไปซื้อ
มากินให้ได้ แฟนๆ ทั่วประเทศเลยนะครับทีผ่ มได้ไป
เจอในช่วงนี้ เขาจะน�าสินค้าโอทอปมาให้ ทุกจังหวัด
จริงๆ ครับ บางคนที่เราไม่ได้ไปจังหวัดเขา แต่เขา
เดินทางมาหาเรา เอาของประจ�าจังหวัดมาให้เรา
ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ ตัวละครมักจะมี ‘Best
Friend’ คุณมีเพื่ อนแบบนี้บ้างไหม

มีแน่นอนครับ เป็นเพื่อนที่เราคบกันมาตั้งแต่เด็ก
นะครับ บ้านอยูล่ ะแวกเดียวกันเลยท�าให้มมี ติ รภาพ
ยืนยาวมาจนถึงวันนีเ้ ป็นสิบปีแล้ว ก็ยังเป็นคนนี้อยู่
แล้วก็ไปมาหาสู่กันตลอด ไม่เคยทิง้ เรา แต่บางช่วง
ทีม่ เี วลาน้อย จะหายไปบ้าง แต่เพื่อนก็เข้าใจ เขาจะ
ไม่ได้ตามมาก รู้ว่าผมยุ่งอยู่ มีอะไรก็จะโทร.มาเอง
เพื่ อนร่วมงานของคุณมีเยอะขนาดไหน

เยอะมากครับ ที่เพิ่งมารู้จักตอนเข้าแกรมมี่ก็เยอะ
เป็นคนที่เราต่างให้ก�าลังใจกัน หมายถึงเราก็สู้มา
ด้วยกัน กว่าจะมาเป็นนักร้องได้ เทสต์แล้วเทสต์อีก
ซ้อมแล้วซ้อมอีก เรียนแล้วเรียนอีก แล้วก็อยูด่ ว้ ยกัน
คลุกคลีกันมาตั้งแต่ตอนนั้น ใช้เวลานานเหมือนกัน
ก็เลยผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กครับ
เพื่ อ นแบบไหนส� า คั ญ ส� า หรั บ คุ ณ เพื่ อ นกิ น
เพื่ อนเที่ยว ส�าคัญส�าหรับคุณไหม หรือเป็นคน
กินคนเดียว เที่ยวคนเดียวได้

ผมอยากจะบอกว่า ผมเป็นคนมีสองบุคลิกครับ การที่
มีเพือ่ นมาอยูเ่ ยอะๆ ผมก็ชอบเหมือนกัน ชอบแฮงเอาต์
ชอบอยูก่ บั ผูค้ นเยอะๆ มีเพือ่ นเยอะก็ยอ่ มดีใช่ไหมครับ
แต่อีกพาร์ตหนึ่งบางทีก็ชอบอยู่กับตัวเอง ผมเทีย่ ว
คนเดียว ไปไหนคนเดียว บางทีกต็ ดั สินใจง่ายดี สมมติ
ไปกัน 7 คน จะไปสมุยกัน เฮ้ย กินนี่ดีกว่า มึงอยาก
กินนี่ เฮ้ย ไม่ได้ ร้านโน้นดัง แล้วเราจะตามใจใคร
ดีล่ะ แต่ไปคนเดียวคิดอะไรท�าได้เลย
ในการท�างาน ระหว่างการเป็นศิ ลปินเดี่ยวกับ
บอยแบนด์ มีความสนุกแตกต่างกันอย่างไร

จริงๆ มันก็สองด้านนะครับ เวลาเราท�างานกับเพือ่ นๆ
มันก็สนุกอยู่แล้วครับ และไม่เหงาด้วย อย่างเช่น

เวลาไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัด มีเพื่อนเที่ยว พอเสร็จ
คอนเสิร์ตแล้วไปตลาดกัน ไปกินข้าว ไปเล่นกันนะ
แต่ตอนนีก้ ต็ อ้ งไปคนเดียว ไปกับผูจ้ ดั การ ไปกับพีๆ่

ว่า “มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะผลิต” เรามาถึงจุดนี้
ได้เนี่ย พระเจ้าให้มา เราต้องท�าให้ดีที่สุด ต้องใช้
เวลาให้คุ้มค่าที่สุด สนุกไปกับมัน ท�าทุกอย่างให้ดี

เวลาอยู่ บ นเวที ค นเดี ย วก็ ต้ อ งพยายามสร้ า ง
อารมณ์ร่วมกับคนดูเพี ยงล�าพั ง

มีนักร้องที่เป็นต้นแบบการร้องเพลงไหม

คืออยู่บนเวที ถ้า 3 คน สบายมาก เราไม่ต้องแบก
โชว์คนเดียว แต่ก่อนผมเป็นคนไม่มีความมั่นใจใน
ตัวเองเลย หนึ่งชั่วโมงที่จะต้องอยู่บนเวที เราจะท�า
อย่างไรให้คนชอบ แล้วผมเป็นคนพูดไม่เก่ง สมัยก่อน
จะต้องให้เพือ่ นน�าให้ เวลาอยูบ่ นเวทีกย็ ากเหมือนกัน
เพราะเราไม่ได้เป็นคนช่างพูดขนาดนั้น

ผมชอบงาน R&B นักร้องผิวสีจะมีสไตล์ชัดเจน
สมัยก่อนตอนเด็กก็จะมีวงในดวงใจที่ท�าให้ผมรู้จัก
เพลงแนวนี้ และท�าให้เราชอบที่จะร้องเพลงแนวนี้
ก็จะเป็น Babyface หรือวง Boyz II Men เขาเป็น
แรงบันดาลใจให้เรา ปัจจุบันผมก็ไปดูคอนเสิร์ต
เขาตลอด เวลาเขามาเมืองไทยผมก็ไป บางทีก็มี
โอกาสได้เจอเขาเหมือนกัน

ครู ที่ปรึกษา และไอดอล:

่ า� ให้สนใจด้านวิชาการไหม
ในชีวต
ิ มีครูคนไหนทีท

ครับ เขาทราบอยู่ว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่ง อาจจะมี
ความมัน่ ใจในตัวเองน้อย แต่มเี พือ่ นกับรุน่ พีบ่ อกว่า
ไม่ต้องห่วงหรอก อยู่ในมือของโปรเฟสชันแนลแล้ว
คืออยู่กับแกรมมี่แล้ว เขาไม่ปล่อยให้ดูแย่หรอก
ทีมงานทั้งเรื่องของซาวด์ เทคนิคต่างๆ เขาจะไม่
ท�าออกมาให้เราดูแย่อยู่แล้ว เขาจะช่วยสนับสนุน
เพราะฉะนั้นสบายใจได้

คือคุณเคยบอกว่าเป็นคนเรียนไม่เก่ง ตอนเป็น
นั ก เรี ย นมี คุ ณ ครู ค นไหนที่ ท� า ให้ คุ ณ สนใจ
การเรียนมากขึ้นไหม

่ กรมมีเ่ คีย
่ วกร�าคุณเยอะขนาดไหน เช่น ถ้าเรา
ทีแ
จะเอาคนดูให้อยู่ภายในหนึ่งชั่วโมง

่ รึกษาไหม หรือชอบทบทวน
แล้วมีเพื่ อนทีเ่ ป็นทีป
ปัญหาคนเดียว

มีครับ บางทีบางเรือ่ งมันไปถึงพ่อแม่ไม่ได้ เพราะเรา
ต้องการเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกัน ประสบการณ์
ใกล้กัน เฮ้ย เราก�าลังจะตัดสินใจแบบนี้ ดีหรือเปล่า
หรือว่าอันนี้ดีหรือยัง เพิ่มเติมอะไรดีไหม ถ้าจะท�า
เพลงแนวนี้จะดีไหม หรือจะแต่งตัวอย่างไร บางที
รุ่นเดียวกันมันจะสะดวกกว่าครับ
่ า� ให้รส
มีไอดอลในดวงใจทีท
ู้ ึกว่าเขาคือต้นแบบที่
อยากจะเป็นอย่างเขาบ้างไหม

ถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจ ผมจะขอยกตัวอย่าง พีเ่ บิรด์ ธงไชย แมคอินไตย์ นะครับ ในเรื่องของการวางตัว
และเรื่องการใช้ชีวิต เมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วจะต้อง
ท�าอย่างไร ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ก�าลังพอดี ไม่มาก
หรือน้อยเกินไป ท�าเพือ่ สังคมบ้าง ท�าเพือ่ แฟนๆ บ้าง
พี่ เบิร์ดสอนอะไรบ้าง

ในเรือ่ งของการวางตัวครับ และเติมพลังให้เรา เขาก็
รูว้ า่ กว่าจะมาถึงจุดนีม้ นั ก็อาจจะต้องมีเรือ่ งราวในใจ
กระทบกระเทือนบ้าง หรือการปรับตัว เพราะจริงๆ
ผมมาตรงนี้ก็งงๆ เหมือนกัน จู่ๆ ก็มาได้ เขาก็บอก
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(อึ้ง) วิชาการเลยเหรอ...

มีครับ ชื่อว่า อาจารย์ศรีสมร เมื่อก่อนผมต้องย้าย
โรงเรียนกลางคันนะครับ ก็ไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไร
(หัวเราะ) แล้วพอมันกลางคัน ก็ไม่มีโรงเรียนไหน
ที่เขารับได้ เราเป็นเคสพิเศษ กึ่งๆ ว่าจะไปต่อที่นี่
มันก็ไม่ได้ จ�าได้ว่าเป็นภาษาฝรั่งเศส แล้วอาจารย์
ศรีสมรบอกว่า ไม่เป็นไร ฉันสอนต่อได้ ก็เลยเรียน
ต่ อ ได้ เราเรี ย นภาษาฝรั่ ง เศสที่ จ� า verb อะไร
ไม่ได้เลย เขาก็สอนเราจนรอดได้ แต่ตอนนี้ลืมหมด
แล้วนะครับ (หัวเราะ)
ทางแกรมมี่ มี กุ น ซื อ คอยให้ ค� า ปรึ ก ษาอยู่ แ ล้ ว
่ อค�าปรึกษาไหม
ถ้าเป็นในชีวต
ิ ทัว่ ๆ ไปล่ะ มีคนทีข

มีเยอะมาก เป๊กโชคดีที่มีพี่ๆ คอยให้ก�าลังใจเยอะ
กลัวพูดชือ่ ตกไปจังเลย ถ้าไม่นบั ทีแ่ กรมมี่ มีอยู่ 2 คน
ในเรื่องงานคือ พี่อาร์เธอร์ ซึ่งท�างานเกี่ยวกับเพลง
อยูแ่ ล้ว ผมก็จะขอค�าปรึกษาว่า ตอนนี้เทรนด์ดนตรี
เป็นอย่างไรบ้าง แบบไหนถึงจะดี ขอ reference
ได้ไหม แกจะเป็นคนซัพพอร์ตเรือ่ งงาน คอยดูภาพ
รวมให้เรา
อีกคนหนึ่งชื่อ พี่หลิน จะเป็นคนที่เติมพลัง
ให้กา� ลังใจเราตลอด จะซัพพอร์ตเราตลอด เมือ่ คืนก็
เพิง่ เจอกัน อยูด่ ว้ ยกัน บางทีเจอกันแว่บๆ กินข้าวกัน
คือเราต้องการรีแลกซ์เหมือนอยู่กับเพื่อนอยู่แล้ว
ผู้ที่มีอิทธิพลและมีความส�าคัญอีกคนในชีวิต
คือโปรดิวเซอร์คนแรกครับ พีต่ อ๋ ง-สุรพันธ์ จ�าลองกุล
ซึง่ ให้โอกาสได้มาร้องเพลงแรกในชีวติ ต้องขอบคุณ
พี่ต๋องด้วยที่แต่งเพลง ไม่มีใครรู้ ให้ผมร้อง
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“คนเราอยู่ได้ด้วยก�าลังใจ บางทีเราท้อ ไปต่อไม่ไหว ก�าลังสับสนหรือลังเลว่าสิ่งที่ท�าอยู่ถูกต้องไหม
่ ใี ห้กบ
บางทีคนทีเ่ รารักและไว้ใจน่าจะเป็นก�าลังใจทีด
ั เราได้ คิดว่าความรักส�าคัญมาก”

พี่ ต๋องมีส่วนผลักดันให้เรามาอยู่ในจุดนี้

เป็นคนท�าเพลงเพลงแรก มองเห็นศักยภาพของเรา
เขาบอกว่า “น้องคนนีร้ อ้ งเพลงได้” และขึน้ ไปโน้มน้าว
ผู้ใหญ่ว่า “น้องท�าได้พี่” ตอนแรกเพลงนี้ไม่ใช่เพลง
ของเป๊กนะครับ แค่รอ้ งไกด์ให้ พีต่ อ๋ งเป็นคนบอกว่า
“เพลงนี้เหมาะกับน้องคนนี้” ก็เลยได้ออกมาเป็น
เพลงนี้
คนหนึ่งที่เป็นก�าลังใจให้ผมเสมอเลยคือ พี่บุ๊ก
ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหน สุข ทุกข์ เขาจะอยู่เคียงข้าง
เป็นก�าลังใจให้เรา เป็นพีเ่ ลีย้ งทีด่ ี คอยให้คา� แนะน�า
ในด้านการใช้ชีวิต พี่เขามีทัศนคติที่ดี และให้ค�า
ปรึกษาได้ดี
อี ก คนคื อ พีป่ อ่ ง-วัฒนพงษ์ นภดลโอฬารกุล
เขาท�างานกับผมมาสิบปี ไม่รถู้ งึ หรือเปล่า แต่ทา� งาน
ด้วยกันมาตัง้ แต่แรกๆ ตัง้ แต่ยงั ไม่มชี อื่ เสียง เขาเป็น
พีอาร์ ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะ แต่พยายาม
หางานให้น้อง จะ 5,000 7,000 หรือ 10,000 บาท
เป็นค่าน�้ามัน เขาก็พยายามหาโอกาสให้เราได้ไป
ท�างาน ไปโปรโมต ทุกวันนี้พี่เขาก็ยังท�าอยู่

เราท้อ ไปต่อไม่ไหว ก�าลังสับสนหรือลังเลว่าสิ่งที่
ท�าอยู่มันถูกต้องไหม บางทีคนที่เรารักและไว้ใจ
น่าจะเป็นก�าลังใจที่ดีให้กับเราได้ คิดว่าความรัก
ส�าคัญมาก
คุณเชื่อในปรัชญาความรักแบบไหน เลือกคนที่
เรารัก หรือเลือกคนที่รักเรา

ยากจังเลย จริงๆ ก็คงต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับ
ผมก็คงจะต้องเลือกคนที่เรารักจริงๆ มันถึงจะจบได้
สวยงาม หรือว่าไปต่อได้ เพราะไม่อย่างนั้นเรารู้ว่า
คนที่รักเรา แต่เราไม่ได้รักเขา วันหนึ่งอยู่ไปเราก็
สงสารเขา เพราะไม่ได้รกั เขา ถือว่าเราตอบแทนเขา
ไม่ได้เลย มันก็คงจะไม่แฟร์กับเขา
เมื่ อ มาถึ ง จุ ด หนึ่ ง คนรั ก ที่ คุ ณ จะเลื อ กต้ อ ง
เป็นแบบไหน

คุณสมบัติข้อหนึ่งเลยคือ จะต้องเป็นคนที่มีจิตใจ
เอื้อเฟื้อ ผมชอบคนที่เข้ากับเราได้ ชอบคนเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ใจดี เป็นคนที่มีจิตใจดี และไปกับเราได้

ในทางกลับกัน คุณท�าหน้าทีเ่ ป็นกุนซือ เป็นเมนเทอร์
ให้เพื่ อนบ้างไหม

จริงๆ มองว่าคนเราต้องมีชวี ต
ิ คูไ่ หม เพราะปัจจุบน
ั
คนเลือกเป็นโสดเยอะมาก

ถ้ามีเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจจะเดินในเส้ นทางดนตรี
จะมีค�าแนะน�าส�าหรับเด็กรุ่นใหม่อย่างไร

คุณมองว่าคนเราอยูไ่ ด้ดว้ ยความรักไหม เพราะ
หนุ่ ม สาวยุ ค ปั จ จุ บั น จ� า นวนมากเลื อ กจะอยู่
เป็ น โสด วั ด จากความรู้ สึ ก ของเราเองว่ า
ถ้าต้องอยู่คนเดียวเราจะเหงาเกินไปไหม

ส่วนมากจะไม่ค่อย เพราะเพื่อนบอกว่าเป็นคนทื่อๆ
(พึมพ�า) คือเราจะพูดได้แค่ว่า “อืม” แบบนี้น่ะครับ
เพื่อนคงจะไม่ได้ค�าตอบอะไร

ถ้าเกิดชอบ มีใจรัก ทุกอย่างมันจะมาเอง ถึงแม้ว่า
จะเหนื่อย เส้นทางจะล�าบาก แต่ถ้ามีใจรักจริงๆ
มันจะน�าพาไปเอง ถ้ารักในสิง่ ทีท่ า� มันก็จะเป็นพลัง
ความรัก:

เราพู ดถึงความสัมพั นธ์กน
ั มาหลายรูปแบบแล้ว
ลองว่ากันถึงเรื่องความรักบ้าง Puppy Love
ของเป๊กเป็นอย่างไร ยังจ�าได้ไหม

บางทีเราไม่ได้เลือกนะครับ...

จ�าเป็นไหมที่จะต้องมีคู่ อืม ณ ตอนนี้ ผมยังอยู่ได้
แบบไม่มีคู่ เพราะผมมีเพื่อนเยอะ ผมมีก�าลังใจ
จากแฟนๆ และต้องท�างาน ถ้ามีเรื่องแฟนเข้ามา
ตอนนี้ กลัวว่าจะแบกรับไม่ไหว เพราะเราจะต้องมา
เทกแคร์อกี คน เดีย๋ วมีปญ
ั หาอะไรเกิดขึน้ กลัวว่าจะ
ท�าให้งานมันติดขัด แต่ถ้ามันจะมามันก็มา หรือถ้า
เราแฮปปี้ที่จะพร้อมรับ มันก็จะมาเอง

จ�าได้ครับ ตอนนัน้ อยูเ่ มืองนอก อายุประมาณ 7 ขวบ
ชื่อนาตาลี มาจากยุโรปประเทศใดประเทศหนึ่ง
ตอนนั้นเรียนด้วยกัน พอวันเสาร์-อาทิตย์ คุณพ่อ
คุณแม่เขาจะชวนเราไปบ้าน ไปจิบน�า้ ชา ไปเล่นกัน
ถึงแม้ว่านานมาแล้ว เรายังจ�าได้ว่า คุณพ่อคุณแม่
เขาสอนการจิ บ ชา ตอนเด็ ก เราก็ ไ ม่ รู ้ ว ่ า ต้ อ งจิ บ
อย่างไร แต่จ�าได้ว่า เขาบอกให้จิบอย่างนี้ คือให้ท�า
ปากเบิร์นๆ น่ะครับ นั่นคือวิธีที่ถูกต้อง (หัวเราะ)

แล้ ว เคยผ่ า นความรั ก ที่ เ หมื อ นเป็ น จุ ด เปลี่ ย น
้ รือยัง
ในชีวต
ิ ไหม หรือเคยมีประสบการณ์แบบนีห

ความรักส�าคัญหรือมีพลังผลักดันเราอย่างไร

ผู้สนับสนุน เหล่านุช และแฟนคลับ:

อย่างที่บอกว่า คนเราอยู่ได้ด้วยก�าลังใจ บางทีที่

อืม ก�าลังนึกอยู่...

ถ้าก�าลังนึกอยู่แสดงว่ายังไม่เคยมีน่ะสิ

ถ้าเป็นความรักจากแฟนๆ ได้ไหมครับ ความรักจาก
แฟนๆ เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไป มันเกิดขึ้น
ได้จริง เป็นความรักที่มอบพลัง มอบก�าลังใจให้เรา
ได้เรียนรู้อะไรจากความรักที่ได้จากแฟนๆ บ้าง
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ผมรูส้ กึ ดีเวลาทีแ่ ฟนๆ มาให้กา� ลังใจ หรือเห็นคุณค่า
ของเรา บางทีมนั ก็เป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะท�า
อะไรต่อไป เช่น บางทีเราท�าอะไรดีๆ เราก็ไม่คอ่ ยได้
บอกใคร แต่พอแฟนๆ เขารู้กันเอง มันก็ยิ่งเป็นแรง
เป็นพลังให้เรารูส้ กึ ว่า เราควรจะท�าความดีตอ่ ไปนะ
พอเขาชื่นชม เราก็แอบยิ้มเหมือนกัน มันเป็นพลัง
ให้เราอยากที่จะท�าดีแบบนี้ต่อไป
เพลงล่าสุดก็เกี่ยวข้องกับความรักด้วย เพลง
่ หละความรัก สะท้อนตัวตนของคุณอย่างไร
นีแ

เพลงนีเ้ หมือนเป็นเพลงทีแ่ ต่งให้กบั แฟนๆ ทัว่ ประเทศ
เป็นการขอบคุณ อีกอย่างทีพ่ เิ ศษคือ เพลงนีม้ ที า่ เต้น
เป็นภาษามือส�าหรับคนทีม่ คี วามบกพร่องด้านการฟัง
เพราะเคยไปทัวร์ตา่ งจังหวัด แล้วมีแฟนกลุม่ นีม้ าให้
ก�าลังใจ มาหาเรา แต่เขาพูดไม่ได้และฟังไม่ได้ยิน
สื่อสารกับเขาไม่ได้ แต่สัมผัสได้ว่า เขาเป็นก�าลังใจ
ให้เรานะ พยายามสื่ อสารกับเรานะ เรารูส้ กึ ว่ามีการ
ส่งก�าลังใจให้เรา “สูๆ้ ” “รักนะ” ตอนนัน้ ไม่เข้าใจภาษา
จนพอเราท�าเพลงนี้ เรามีไอเดียว่า “ท�าท่าเต้นเป็น
ภาษามือดีกว่า” จะได้แสดงความขอบคุณเขาด้วย
มีแฟนคลับคนไหนที่ติดอยู่ในความทรงจ�าไหม

มีนอ้ งทีเ่ ป็นเด็กพิเศษทีค่ อยตามไปชมคอนเสิรต์ ครับ
เริ่มต้นจากมีงานงานหนึ่งผมไปร้องเพลงกลางแจ้ง
แล้วอยู่ๆ ก็มีน้องคนหนึ่งขึ้นมาบนเวที ชื่อ น้องวุธ
ผมก็ให้น้องมาร่วมร้อ งเพลงกับผมด้วยเลย วันนั้น
เป็นตอนที่เพิ่งเปิดหน้ากากใหม่ๆ น้องเขาร้องเพลง
เราได้ รูว้ า่ เราคือหน้ากากจิงโจ้ ก็ทกั ว่า “พีจ่ งิ โจ้ครับ”
เราก็ดีใจมากที่น้องจ�าเราได้ จนเมื่อเร็วๆ นี้น้องเขา
มายืนอยู่ข้างเวทีอีกครั้ง แล้วผมเห็น ก็เลยชวนให้
เขาขึน้ มาบนเวทีอกี ครัง้ หนึง่ คือภาพนีเ้ ป็นภาพทีต่ ดิ
ในหัวผมอยู่ทุกวันเลยว่า น้องวุธอยากร้องเพลง
แล้วยังมีน้องอีกคนหนึ่งครับชื่อ น้องเช็ค เป็นเด็ก
พิเศษเหมือนกัน มาตามเราทุกงานที่เราเล่นในห้าง
สรรพสินค้า แล้วมานัง่ ดูกบั แฟนคลับ มานัง่ รอตัง้ แต่
เช้าด้วยสายตาที่รักและชื่นชมเรามาก น้องคอยส่ง
มินิฮาร์ตให้เรา คุณแม่ของน้องเขาก็จะพามาตลอด
ก่อนหน้านี้คุณเล่าว่า ถึงจุดหนึ่งที่วงการเพลง
ค่อนข้างซบเซา จะไปเรียนต่อ แต่พอมาออก
รายการ The Mask Singer ทุกอย่างก็เป็น
่ วั ของเราได้
แบบทีเ่ ห็น ถึงตอนนีร้ ส
ู้ ึกอย่างไรทีต
ไปปรากฏอยู่บนสื่อโฆษณาทุกแขนง

เป็นเรื่องมหัศจรรย์ครับ ไม่เคยคิดเลยว่า เรื่องที่
เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นความจริง ย้อนไปเมื่อหนึ่งปี
ที่แล้ว ยังไม่รู้เลยว่าจะเดินไปทางไหนต่อดี เราไป
เมืองนอกดีกว่า จะซือ้ ตัว๋ ไปเรียนแล้วนะ จนชีวติ พลิก

่ งมหัศจรรย์นะครับ ไม่เคยคิดเลยว่า เรือ
่ งทีเ่ กิดขึน
้ ในวันนีจ
้ ะเป็นความจริง ย้อนไปเมือ
่ หนึง
่ ปีทแ
“เป็นเรือ
ี่ ล้ว
้ ตัว๋ แล้ว จะไปเรียนแล้วนะ
เรารูส
้ ก
ึ ว่า เรายังไม่รเู้ ลยว่าจะเดินไปทางไหนต่อดี เราไปเมืองนอกดีกว่า จะซือ
จนชีวต
ิ พลิก”

เพราะ The Mask Singer และหน้ากากจิงโจ้ ท�าให้
เราได้อยู่ต่อ
ตอนที่ทีมงานติดต่อให้ไปออกรายการ ลังเลว่า
จะไปหรือไม่ไปไหม รู้จักรายการนี้หรือยัง

ตอนนั้นรู้จักรายการนี้แล้ว เพราะเคยดูของเกาหลี
แล้วรู้สึกว่า ดีจังเลย เอานักร้องเก่งๆ แต่ละค่ายมา
แข่งกันร้อง ซึ่งบ้านเรามันยากมากที่เอานักร้อง
ต่างค่ายมาร่วมเวทีเดียวกัน คิดว่าถ้าเมืองไทยมี
จะดีมากเลย แล้วก็มีจริงๆ ตอนแรกที่เขาติดต่อมา
รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งยกเลิกไปพอดี ผมไปแบบเป็น
ตัวส�ารองเขา เกือบไม่ได้ไปแล้ว แต่คนนั้นแคนเซิล
พอดี ก็เลยได้ไปแทน
้ แ
้ เป็นสิบเป็นร้อยเท่า ถ้าถึง
ทุกวันนีม
ี ฟนเพิ่ มขึน
วันหนึ่งพวกเขาเลือกที่จะไม่ตด
ิ ตามเรา มีแฟน
ลดลง คิดว่าชีวต
ิ เราจะเปลี่ยนไปไหม

จริงๆ ผมคงจะไม่ได้เสียใจอะไร เพราะเราเคยผ่าน
ตรงนั้นมาแล้ว คิดมาตลอดว่ามันก็คงจะคล้ายๆ
แบบเดิม ไม่ได้คิดมากอะไร เพราะอย่างไรวันหนึ่ง
มันคงต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว ใช่ไหมครับ
มันก็คงเหมือนเดิมแหละ เหมือนสมัยก่อนที่
ซบเซา เราก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ตลอดไป
เราก็แค่ท�าทุกวันให้ดีที่สุด
ทุกวันนี้ยังต้องปรับตัวอยู่หรือเปล่า

มันก็เป็นอะไรที่เรายังต้องปรับอยู่ กับกลุ่มแฟนๆ
เราก็ยังปรับไปเรื่อยๆ เพราะพอมาอยู่จุดนี้มันก็มี
เรื่องราวเยอะมากเข้ามาในหัวเรา เพราะเราอยู่ใน
จุดที่เป็นที่จับตามอง ถ้าท�าอะไรที่ไม่ดี ก็คงจะเป็น
ประเด็น เลยต้องปรับกันต่อไป
้ มากไหม เมือ
่ เทียบกับ
ต้องดูแลแฟนคลับเพิ่มขึน
ตอนที่มีแฟนคลับในช่วงเริม
ต้
น
เป็
น
นั
กร้อง
่

ไม่มีอะไรมากขึ้นครับ เคยท�าอย่างไรก็ท�าอย่างนั้น
เหมือนเดิม ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ผมมีไอจี มีเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ สมัยก่อนจะกดไลก์ 60 คน ผมก็ยงั ท�าต่อไป
ลงทุกวัน บางทีมันเป็นการแชร์ไลฟ์สไตล์ แชร์เพลง
หรือความเป็นตัวเราผ่านสื่อ ถึงแม้คนจะกดไลก์
60 คน ผมก็ยงั โพสต์ทกุ วัน “ไปเท่ยี่ วนะ” “อยูท่ นี่ นี่ ะ”
หรือ “ก�าลังจะมีเพลงใหม่นะ” ถึงตอนนี้คนกดไลก์
เยอะมาก ก็ยังท�าเหมือนเดิม
การสนั บ สนุ น จากแฟนๆ มี ส่ ว นท� า ให้ คุ ณ มี
คอนเสิรต
์ ใหญ่ เป็นเหมือน ‘First Date’ ระหว่าง
้ �าคัญต่อเราอย่างไร
เรากับแฟนคลับ คอนเสิรต
์ นีส

เป็นการแสดงตัวตนของผมมากขึน้ ครับ คอนเสิรต์ นี้
เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้โชว์ตัวตนจริงจัง เพราะเป็น
เวทีของผมเลย ปกติจะเป็นแขกรับเชิญของคนนัน้ ที
คนนี้ที แต่ครั้งนี้เหมือนเราเป็นเจ้าบ้าน เป็นตัวของ
เราเอง เหมือนเป็นการแนะน�าตัวว่า “นี่เป๊กนะครับ”
ใช้เวลาในวงการมากกว่า 15 ปี ถึงจะมีคอนเสิรต
์
ที่ ตั ว เองเป็ น เจ้ า ภาพ คงต้ อ งมี ค วามพิ เ ศษ
ส�าหรับคุณไม่น้อย

ดีใจสุดๆ ครับที่จะได้ขึ้นเวที ‘OISHI Green Tea
Presents : PECK PALITCHOKE “FIRST DATE’’
Concert’ วันที่ 21-22 เมษายนนี้ ที่รอยัล พารากอน
ฮอลล์ เพราะกว่าจะมีคอนเสิร์ตนี้ ผมอยู่ในวงการ
มานาน ใช้เวลารอกว่า 15 ปี ท�าอะไรมาหลายอย่าง
ถอดใจก็แล้ว จะไปเรียนต่อก็แล้ว ไม่คิดว่าวันนี้
จะมาถึง วันที่เรามีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเป็นของ
ตัวเอง
คอนเสิ ร์ ต ใหญ่ ค รั้ ง แรกของคุ ณ ใครเป็ น
ผู้ผลักดันให้เกิดขึ้น

คงต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางแกรมมี่ครับ ที่อยู่ๆ ก็ผุด
โปรเจกต์นี้ขึ้นมาอย่างเร็วเลย ซึ่งตอนนั้นเราก็แบบ
เฮ้ย จริงเหรอ เราคิดว่า เรายังไม่พร้อม เร็วเกินไป
และไม่ค่อยมั่นใจด้วยว่าเราจะท�าได้ไหม หรือจะมี
คนมาดูหรือเปล่า แต่ผู้ใหญ่ก็บอกว่า ต้องท�าให้ได้
ท�าได้สิ เพิ่ มรอบแล้วด้วยนะ

เพิม่ รอบด้วยครับ เมเนเจอร์ 2 คน บอกว่าเราท�าได้สิ
จนผุดออกมาเป็น 3 รอบเลย จากรอบเดียว
มีเรื่องไหนที่คุณกังวลกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้

เป็นเรื่องของเวลาซ้อม แน่นอนอยู่แล้วครับว่าพอ
โปรเจกต์มันมา เวลามันกระชั้น แล้วเรามีงานที่
รับไว้แล้ว มันเลยไม่มีเวลาซ้อมที่เพียงพอ ก็จะเป็น
ความกังวลเรื่องนี้มากกว่า
มี เ มนเทอร์ ค นไหนที่ ค อยให้ ค� า แนะน� า เรื่ อ ง
การแสดงคอนเสิร์ต หรือในงานดนตรีของเรา

มีหลายคนเลยครับ นมเตย (ผู้จัดการ) พี่ที่แกรมมี่
หลายคนให้ค�าปรึกษาแตกต่างกันไป อย่างนมเตย
ก็จะเป็นเรื่องสคริปต์ เพลง พี่วิทย์ก็จะดูเรื่องเสริม
ความมัน่ ใจ บุคลิก เพอร์ฟอร์มบนเวที สไตลิงบนเวที
้ คุณมีอะไรพิเศษ
คอนเสิรต
์ ใหญ่ทก
ี่ า� ลังจะเกิดขึน
ไว้ให้แฟนๆ บ้าง

แน่นอนว่าแฟนๆ จะได้ฟงั เป๊กร้องเพลงทีเ่ ป๊กเคยร้อง
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ทั้งเก่าและใหม่ ผมยังมีแขกรับเชิญพิเศษที่เชื่อว่า
ทุกคนต้องกรี๊ด เป็นแขกรับเชิญระดับโลกเลยครับ
เราติดต่อกันผ่านโซเชียลมีเดีย ผมกังวลและตืน่ เต้น
ที่จะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้
้ หมด เราได้ภาพรวมของ
จากทีเ่ ราพู ดคุยกันทัง
ความสั มพั นธ์ในรูปแบบต่างๆ และคนส� าคัญ
ในชี วิ ต เป๊ ก ผลิ ต โชค อยากจะปิ ด ท้ า ยไปที่
จุดเริม
ั บุพการี ตลอด
่ ต้นคือ ความสัมพั นธ์กบ
30 กว่ า ปี ใ นชี วิ ต ที่ ห ล่ อ หลอมให้ เ ราเรี ย นรู้
โลกภายนอก การปลู ก ฝั ง ที่ คุ ณ พ่ อคุ ณ แม่
มอบให้เราตลอดมา มันสะท้อนเป็นมุมมองทีเ่ รา
มีต่อปัจจุบันอย่างไร

ต้องขอบคุณพ่อแม่และญาติพี่น้องที่ปลูกฝังให้เรา
เป็นตัวของเราได้อย่างวันนี้ อย่างการที่เราเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ญาติพี่น้องที่พิษณุโลก น้องสาวของคุณพ่อ
อาตุ๊ จะหล่อหลอมความคิดให้เรา ผมเห็นตัวอย่าง
ที่ดี ผมก็เก็บมาใช้ มันติดมากับเราโดยธรรมชาติ
ในการเป็นผูใ้ ห้ หรือเรือ่ งของมารยาท ก็ตอ้ งขอบคุณ
ทุกคนในชีวิตที่หล่อหลอมให้ผมเป็นแบบนี้
การเดินทางที่แสนพิ เศษ

ส�าหรับผมคือ ประเทศญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นถือเป็นอีก
หนึ่งประเทศที่ผมชอบมาก สมัยก่อนจะไปญี่ปุ่น
บ่อยมาก ปีละสามสีค่ รัง้ ไปซือ้ ของต่างๆ เมือ่ ก่อนคือ
crazy ญี่ปุ่นมากๆ เช่น นักร้องญี่ปุ่น ชอบจนกลาย
เป็นแรงบันดาลใจให้เรา หรือเวลาได้ไปคอนเสิร์ต
ก็จะต้องแนะน�าตัวเอง สวัสดีครับ ทักทายเป็นภาษา
ญี่ปุ่น เพราะชาวญี่ปุ่นเป็นคนนอบน้อมมากๆ เราก็
ต้องนอบน้อมตาม
แต่ตอนนี้ผมค่อนข้างงานเยอะจนไม่ค่อยมี
เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นเลย ซึ่งโชคดีที่โออิชิใจดีมากๆ
พาผมไปเที่ ย วญี่ ปุ ่ น กั บ แฟนคลั บ นั บ เป็ น ทริ ป
Dream Destination ของผมเลยครับ ก่อนหน้านีไ้ ป
ทริปฮอกไกโดมา สนุกมากๆ คนทีพ่ ลาดทริปทีผ่ า่ นมา
ไม่ต้องเสียดายเลยครับ เร็วๆ นี้จะมีอีกทริปพิเศษที่
พาไปล่องเรือส�าราญ จะอยู่กับแฟนคลับ แบบว่า
ใกล้ชดิ กันมากๆ ผมอยากจะให้ทกุ คนได้มาร่วมสนุก
กันนะครับ ร่วมเดินทางไปด้วยกันครับ ครัง้ นีผ้ มก็จะ
ชวนเพื่อนๆ ไปด้วย ก็จะมี โอ๊ต-ปราโมทย์ มีน้องๆ
อีกหลายคนทีจ่ ะไปสร้างความสนุกให้กบั ทุกคน จะมี
คอนเสิรต์ บนเรือด้วย ถ้าใครได้ไปด้วยกันรับรองว่า
แฮปปี้แน่นอนครับ ต้องขอบคุณโออิชิด้วยนะครับ
ทีจ่ ดั ทริปดีๆ แบบนี้ ให้ผมได้ใช้เวลากับนุช และสร้าง
ทริปการเดินทางทีแ่ สนพิเศษให้กบั ผม ขอบคุณครับ
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เสื้อผ้า COS, Givenchy, Leisure Project Store,
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE, Paul Smith
ผู้ช่วยสไตลิสต์ เอกอร ภูธนะกูล
แต่งหน้า พรพิ ชิต ขุมเงิน
ท�าผม ธานุพล ภู่เทพอมรกุล
ผู้ช่วยช่างภาพ เทวินทร์ มานะจิตต์,
ภคนันท์ เถาทอง

ดูคลิปเพิ่ มเติมได้ที่
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