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ในจํานวนสัตวที่อยูบนโลก มนุษยเปนเผาพันธุเดียวที่รู จักคิด
และใชเหตุผลอันเปนวิวัฒนาการสําคัญ ที่ทําใหเราตางจาก
เพื่อนรวมโลกชนิดอื่น
 กระน้ันก็ตาม ปฏิเสธไมไดวาในหลายโอกาส เราก็อดตั้ง
คาํถามไมไดวา เหตผุลทีส่ิง่ตางๆ ผานเขามาในชวิีต จนมผีลกระทบ
ตอเรามากบางนอยบาง ทั้งทางตรงและทางออมคืออะไร
 ไมวาคณุจะเชือ่เรือ่งโชคชะตาฟาลขิติหรอืไม แตพอถึงจดุหนึง่
เราคงอดคดิไมไดวา หลายเหตุการณท่ีเกิดขึน้ทัง้ในชวงเวลาปกติ 
และในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตจากการตัดสินใจของเราเอง 
หรือจากการตัดสินใจของคนอื่น ไมใชเรื่องบังเอิญแนๆ และพาล
ใหเราโนมเอยีงไปทางคาํพูดท่ีวา “ทุกอยางเกิดขึน้อยางมีเหตผุล”
ทําไมนักเตะคนโปรดท่ีสดุในทีมรกัเลอืกท่ีจะยายออกไปซบอกทีม
คูแขงรวมเมือง คอกีฬาอาจจะสงสัยวา ทําไมโลกนี้ถึงตองมีกีฬา
เดินทนในโอลิมปกฤดูรอน หรือกีฬาอยางเคอรลิงในโอลิมปก
ฤดูหนาวท่ีเพ่ิงปดฉากไป ในโลกท่ีมีประชากรหลายพันลานคน 
เพราะอะไรสาวสวิสจงึไปตกหลมุรกัหนุมมาไซมารา จนกลายเปน
รักขามขอบฟาเมื่อหลายปกอน เหตุผลของเรื่องไกลตัวแบบน้ี
คงตองไปสบืสาวกนัท่ีตนตอ  นกัเตะคนนัน้อาจจะตองการโอกาส
ในการไดลงเลน หรอืตอรองไดคาตวัมากอยางทีต่องการ การบรรจุ
กีฬาแตละชนิดยอมมีที่มาที่ไป และเมื่อวาดวยเรื่องของความรัก 
มีใครกําหนดรูไดบางวา เราควรจะตกหลุมรักใครและเมื่อไร
 แลวถาเปนเรือ่งใกลตวัเฉพาะกรณีท่ีมผีลกระทบตอชวิีตเลา 
เราจะนกึหาเหตุผลกับเร่ืองตางๆ อยางไร คณุอาจจะทาํใจไดยาก
และสงสยัวา ทาํไมตองเลกิรากับแฟนคนเกากอนจะมาลงเอยกับ

คนปจจุบัน ทําไมคุณถึงเลือกลาออกจากงานที่มั่นคงมาเริ่มตน
อยางทะลักทุเลเพ่ือทําในสิ่งท่ีรัก ทําไมวันน้ันคุณแตกคอกับ
เพื่อนสนิท จนกลายมาเปนคนไมรูจักกันในวันนี้ ในหลายโอกาส 
การหาเหตผุลไมสาํคญัเทาคณุไดบทเรยีนจากสิง่ท่ีเกิดขึน้ในวนัน้ัน
 เราอาจเขาใจไดยากวา ทําไมจงึมคีนอตุร ิมคีวามคดิอปัลกัษณ
วาการบริโภคอวัยวะสัตวหายาก ท้ังเสือดํา มานํ้า หรือสัตวอื่นๆ 
สามารถเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศได แลวทําไมขาราชการตวัเลก็ๆ 
ถึงอาจหาญจบักุมนกัธุรกิจใหญขณะเขาปาลาสตัวแบบผดิกฎหมาย 
จนกลายเปนขาวพาดหัว และเกิดคดคีวามท่ีลกุลามมาจนถึงปจจบุนั 
ทําไมนักศึกษาฝกงานตัวเล็กๆ จึงลุกขึ้นมาทาอํานาจองคกร
ตนสังกัดดวยการเปดโปงขบวนการทจุริตเงนิสงเคราะหคนยากไร
ระดับประเทศ และผลจากการนี้คือ รัฐสามารถตรวจสอบจนพบ
พิรุธในจังหวัดอื่นๆ ไดเปนระลอก ทําไมจึงมีคนคิดวา การจอดรถ
หนาบานคนอืน่เพ่ือไปทําธุระสวนตวัท่ีไมเก่ียวของกับเจาของบาน
เปนเรื่องท่ีทําได และทําไมเจาของบานจึงบรรลุโทสะควาอาวุธ
เทาท่ีหาไดมาทุบรถคนัน้ันจนกลายเปนขาวใหญโต ท่ีขยายความ
ไปไดถึงการที่เจาหนาที่ผูเกี่ยวของปลอยปละละเลยใหเกิดตลาด
หลายจุดในพื้นที่ที่อยูอาศัยมานานกวา 10 ป 
 ตวัอยางขางตนท่ียกมา คงทําใหเราพอจะเขาใจไดวา ทุกอยาง
เกิดขึ้นอยางมีเหตุผลดีแลว
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ในจํานวนสัตวท่ีอยูบนโลก มนุษยเปนเผาพันธุเดียวที่รู จักคิด
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และในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตจากการตัดสินใจของเราเอง 
หรือจากการตัดสินใจของคนอื่น ไมใชเรื่องบังเอิญแนๆ และพาล
ใหเราโนมเอยีงไปทางคาํพูดท่ีวา “ทุกอยางเกิดขึน้อยางมีเหตผุล”
ทําไมนักเตะคนโปรดท่ีสดุในทีมรกัเลอืกท่ีจะยายออกไปซบอกทีม
คูแขงรวมเมือง คอกีฬาอาจจะสงสัยวา ทําไมโลกนี้ถึงตองมีกีฬา
เดินทนในโอลิมปกฤดูรอน หรือกีฬาอยางเคอรลิงในโอลิมปก
ฤดูหนาวที่เพ่ิงปดฉากไป ในโลกท่ีมีประชากรหลายพันลานคน 
เพราะอะไรสาวสวิสจงึไปตกหลมุรกัหนุมมาไซมารา จนกลายเปน
รักขามขอบฟาเมื่อหลายปกอน เหตุผลของเรื่องไกลตัวแบบน้ี
คงตองไปสบืสาวกนัท่ีตนตอ  นักเตะคนน้ันอาจจะตองการโอกาส
ในการไดลงเลน หรอืตอรองไดคาตวัมากอยางทีต่องการ การบรรจุ
กีฬาแตละชนิดยอมมีที่มาที่ไป และเมื่อวาดวยเรื่องของความรัก 
มีใครกําหนดรูไดบางวา เราควรจะตกหลุมรักใครและเมื่อไร
 แลวถาเปนเรือ่งใกลตวัเฉพาะกรณีท่ีมผีลกระทบตอชวิีตเลา 
เราจะนึกหาเหตุผลกับเร่ืองตางๆ อยางไร คณุอาจจะทําใจไดยาก
และสงสยัวา ทําไมตองเลกิรากับแฟนคนเกากอนจะมาลงเอยกับ

คนปจจุบัน ทําไมคุณถึงเลือกลาออกจากงานที่มั่นคงมาเริ่มตน
อยางทะลักทุเลเพ่ือทําในสิ่งท่ีรัก ทําไมวันน้ันคุณแตกคอกับ
เพื่อนสนิท จนกลายมาเปนคนไมรูจักกันในวันนี้ ในหลายโอกาส 
การหาเหตผุลไมสาํคญัเทาคณุไดบทเรยีนจากสิง่ท่ีเกิดข้ึนในวันน้ัน
 เราอาจเขาใจไดยากวา ทาํไมจงึมคีนอตุร ิมคีวามคดิอปัลกัษณ
วาการบริโภคอวัยวะสัตวหายาก ท้ังเสือดํา มานํ้า หรือสัตวอื่นๆ 
สามารถเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศได แลวทําไมขาราชการตวัเลก็ๆ 
ถึงอาจหาญจบักุมนกัธุรกิจใหญขณะเขาปาลาสตัวแบบผดิกฎหมาย 
จนกลายเปนขาวพาดหัว และเกิดคดคีวามท่ีลกุลามมาจนถึงปจจบุนั 
ทําไมนักศึกษาฝกงานตัวเล็กๆ จึงลุกขึ้นมาทาอํานาจองคกร
ตนสังกัดดวยการเปดโปงขบวนการทจุริตเงนิสงเคราะหคนยากไร
ระดับประเทศ และผลจากการนี้คือ รัฐสามารถตรวจสอบจนพบ
พิรุธในจังหวัดอื่นๆ ไดเปนระลอก ทําไมจึงมีคนคิดวา การจอดรถ
หนาบานคนอืน่เพ่ือไปทาํธุระสวนตวัท่ีไมเก่ียวของกับเจาของบาน
เปนเรื่องท่ีทําได และทําไมเจาของบานจึงบรรลุโทสะควาอาวุธ
เทาท่ีหาไดมาทบุรถคนัน้ันจนกลายเปนขาวใหญโต ท่ีขยายความ
ไปไดถึงการที่เจาหนาที่ผูเกี่ยวของปลอยปละละเลยใหเกิดตลาด
หลายจุดในพื้นที่ที่อยูอาศัยมานานกวา 10 ป 
 ตวัอยางขางตนท่ียกมา คงทําใหเราพอจะเขาใจไดวา ทุกอยาง
เกิดขึ้นอยางมีเหตุผลดีแลว

EVERYTHING HAPPENS FOR A REASON.

ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการบริหาร
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ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรุงปารีสเผชิญกับ 
ภาวะอากาศหนาวเหน็บและถูกปกคลุมไปด้วยสีขาว
ละลานตาจากพายุหิมะที่โหมกระหน�่า จนเส้นทาง
สญัจรบนทอ้งถนนตดิขดัอยา่งหนกัเป็นระยะทางกวา่ 
740 กิโลเมตร เจ้าหน้าท่ีต�ารวจเผยว่า มีชาวปารีส
เกือบ 2,000 คน ต้องนอนหลบัในรถเนือ่งจากสภาพ
อากาศที่เลวร้าย หิมะสูงเกือบ 5.9 นิ้ว ยานพาหนะ 
ทั้งหลายไม่สามารถสัญจรได้
 ขณะเดียวกันในช่วงปลายเดือน มวลอากาศ
หนาวจากไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย ที่ส่ือตั้งฉายาว่า 
‘The Beast from the East’ แผ่ปกคลุมทั่วทั้งยุโรป 
ส่งผลให้ฝรั่งเศสและหลายประเทศเผชิญกับภัย
อากาศระลอกใหม่ อุณหภูมิลดฮวบในหลายเมือง  
ขณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี มีหิมะตกเป็นครั้งแรก
ในรอบ 6 ปี
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SpaceX สง่จรวด Falcon Heavy จากฐาน 39A 
ที่ศูนย์ Kennedy Space Center รัฐฟลอริดา 
พร้อมทัง้พารถยนต์สเีชอร์รี Tesla Roadster ของ
อลีอน มสัก ์ทะยานสูอ่วกาศไปโคจรรอบดาวองัคาร 
ท่ามกลางเสียงเชียร์ของเหล่าทีมงานท่ีตะโกน
ร้องยินดีอย่างกึกก้องทั่วแหลมคานาเวอรัล 
นบัเปน็ประวตัศิาสตรห์นา้ใหม่ของบริษัทเอกชน 
ที่สามารถสร้างยานอวกาศทะยานไปรอบโลกได้

11 
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เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้
ความโดดเด่นเรื่องของเทคโนโลยีจากเยอรมนีคือ 
ความน่าเชื่อถือที่คนทั้งโลกพิสูจน์มาแล้ว ส่วนหนึ่ง
ของความก้าวหน้าทางนวัตกรรมมาจากการให้
ความส�าคัญเรือ่งการวจิยัและพัฒนา ซึง่เป็นหัวใจหลกั
ขององค์กรระดับโลก
 “ส่วนนี้ของเราเน้นเป็นพิเศษ เพราะเราบอกว่า 
ตัวเราเป็นยางพรีเมียม เราก็แยกตัวเองออกมาด้วย
การวจิยัและพัฒนาผลติภัณฑ์ ท่ีทางคอนตเินนทอล 
มีพร้อมและถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัท ที่เรามีทั้ง
สนามทดสอบเองหลายแห่งทั่วโลก เรามีทั้งศูนย์กึ่ง
โรบอตคือ ใช้แขนหุ่นยนต์ลากประมาณสักหนึ่ง
กิโลเมตร และจ�าลองสภาพถนนทุกรูปแบบเกิดข้ึน 
ทัง้ถนนเปียกและถนนแห้ง เราควบคมุสภาพแวดล้อม
ได้หมด ไม่ว่าจะอยากทดสอบแบบไหน 
 “หน่วยงานวิจยัและพัฒนาของเราค่อนข้างใหญ่ 
เราเองมปีระวัตศิาสตร์การผลติยางมากว่า 140 ปีแล้ว 
เราจึงเน้นความเป็นเทคโนโลยีแบบเยอรมนีเป็น
พิเศษ เชือ่ใจได้ เราเชือ่มัน่ในผลติภณัฑ์ของเรามาก 
แต่จะท�าอย่างไรท่ีเราจะสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบ 
เพราะถ้าผู้บรโิภคยังไม่รูจ้กัแบรนด์เรา ใครจะมาซือ้ 
อันนี้ก็เป็นท่ีมาท่ีไปของการท่ีว่า พอเราจะมาตั้ง
โรงงาน เราก็ต้องเน้นสือ่และโฆษณามากขึน้” ศริวิรรณ
เล่าถึงท่ีมาท่ีไปของการวิจยั พัฒนา และการรกุตลาด
มากขึ้น

เรายังไม่ได้ท�าการตลาดจรงิจงั เพราะฉะนัน้แบรนด์
เรายงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภคนกั เราจะไปบอกว่า 
‘เราเองก็เบอร์หน่ึงในทียุ่โรปนะ ทีอ่เมรกิาก็อนัดับต้นๆ 
เราจะมาบอกว่า ต้องประกบคูแ่ข่งในระดับเดียวกัน 
ด้วยราคาระดบัเดยีวกนัก็เป็นไปไม่ได้’ เราจงึก�าหนด
ราคาของเราในตลาดเมอืงไทยจะต�า่ว่าทีค่วรจะเป็น 
เพราะฉะนัน้สิง่ทีผู่บ้รโิภคได้คอื ความคุม้ค่า คุม้เกิน
เงินที่ซื้อในแง่ของคุณภาพและความปลอดภัย” 
 
คอนติเนนทอล Shop
ส่วนหน่ึงในการท�าตลาดในเมืองไทยคือ การขยาย
ตัวร้านขายปลีกท่ีเน้นขายยางย่ีห้อคอนติเนนทอล
เป็นหลัก “ตอนนี้มีร้านที่เป็น คอนติเนนทอล Shop 
อยู ่2 แห่ง ยังน้อยอยู่ แต่มทีีอ่ยู่ในแผนทีก่�าลงัจะเปิด
อกีหลายแห่งท่ัวประเทศในปีน้ี ถามว่าคอนตเินนทอล 
Shop คืออะไร ก็คือร้านท่ีมีการตกแต่งด้วยสีและ
โลโก้ของบริษัทแบบโดดเด่นเมื่อลูกค้าผ่านมาจะรู้
เลยว่า ร้านน้ีขายยางยีห้่อคอนตเินนทอล เพ่ือดงึดดู
คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราก�าลังพยายามผลักดันอยู่

 “ในส่วนของค้าปลีกแบบน้ี น่าจะได้เห็นเรา
ขยายตัวมากขึ้นในปีนี้” ศิริวรรณสรุป

การเข้าถึงผู้บริโภค
โรงงานแห่งใหม่ของคอนติเนนทอลในเมืองไทย
ก�าลงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง การลงทนุระยะแรกใช้
เม็ดเงิน 20,000 กว่าล้านบาท มีก�าลังการผลิต 4 
ล้านเส้น ถ้าสมบรูณ์ตามเป้าหมายจะเพ่ิมก�าลงัการ
ผลิตเต็มที่ 25 ล้านเส้น รวมเป็นเม็ดเงินการลงทุน 
60,000 ล้านบาท 
 การเปิดตวัเพ่ือเข้าถึงกลุม่ผูบ้รโิภคในตลาดค้าปลกี
ก็มคีวามส�าคญัต่อการสร้างการรบัรูแ้บรนด์ไม่แพ้กัน 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เผยว่า “เรามีแผนระยะยาวว่า 
จะเริ่มลงทุนด้านโฆษณาและการตลาดให้เยอะขึ้น 
ปี 2019 เราจะพยายามเข้าหาผูบ้รโิภคมากขึน้ จะไป
ติดป้ายร้านค้าท่ีขายยางเราให้ผู้บริโภคได้รับรู้มาก
ขึ้นว่ามียางคอนติเนนทอลขาย แล้วเราเองก็จะต้อง
สร้างร้านท่ีมีสัญลักษณ์ของคอนติเนนทอลท่ีขาย
ยางของเรามากขึน้ ด้วยการมองหาพันธมติรทีส่นใจ
จะร่วมงานกับเราในกรุงเทพฯ และจังหวัดหลักๆ” 

จุดแข็งของผลิตภัณฑ์
ค�าถามส�าคัญคือ ท�าไมถึงจะต้องพิจารณาเลือกซื้อ
ยางคอนติเนนทอล 
 ศริวิรรณชีว่้า “มัน่ใจเรือ่งคณุภาพ พอคณุภาพดี 
ความปลอดภัยก็ตามมา ความคุ้มค่าเงินก็มี ตอนนี้
เราเพ่ิงเริม่ท�าการตลาดประมาณ 5 ปีก่อนหน้านีเ้อง 

ผูบ้รโิภคเลอืกรถยนตจ์ากรปูลกัษณ ์ลกัษณะการใช้และราคาทีเ่หมาะกบัตนเอง แตอ่ปุกรณส์�าคญัทีเ่ปน็องค์ประกอบหลักในการมอบ
ความปลอดภัยใหก้บัผูใ้ช้รถใช้ถนนคอื ยางรถยนต์ท่ีพาพาหนะไปทกุหนทกุแหง่
 ในยโุรป คอนติเนนทอลเป็นผู้ผลติยางอนัดบัตน้ๆ และเปน็ผูน้�าตลาด ดว้ยเทคโนโลยจีากเยอรมนทีีค่นท้ังโลกเชือ่ม่ัน รวมทัง้มมีาตรฐาน
การผลิตทีท่�าให้ ศริิวรรณ คูอัมพร รูส้กึทึง่ตัง้แต่ยังไมม่าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จดัการ บรษัิท คอนตเินนทอล ไทรส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั
 เมือ่มากมุบงัเหยีนในตลาดทีผ่ลิตภัณฑ์ขององคก์รตอ้งอาศัยการประชาสัมพันธ์และส่ือสารการตลาดเพ่ิมเตมิ การสรา้งความเชือ่มัน่
ดว้ยจดุแขง็ของแบรนดจ์งึเป็นสิง่ส�าคญั
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สมเดจ็พระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แห่งสหราชอาณาจกัร ทรงมพีระราชกระแสรบัสัง่อยา่งเพลดิเพลนิกบัเจา้แมแ่หง่วงการแฟชัน่ 
แอนนา วินทัวร์ ระหว่างทอดพระเนตรผลงานของดีไซเนอร์ริชาร์ด ควินน์ และยังพระราชทานรางวัล Queen Elizabeth II 

Award for British Design แก่ดีไซเนอร์หน้าใหม่ชาวอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่น ในงาน London Fashion Week เมื่อวานนี้

FASHION
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8 - 31 World.indd   12 3/5/2561 BE   6:48 PM



12 THESTANDARD.CO

สมเดจ็พระราชนีินาถเอลซิาเบธท่ี 2 แหง่สหราชอาณาจกัร ทรงมพีระราชกระแสรบัสัง่อยา่งเพลิดเพลินกบัเจ้าแม่แห่งวงการแฟชัน่ 
แอนนา วินทัวร์ ระหว่างทอดพระเนตรผลงานของดีไซเนอร์ริชาร์ด ควินน์ และยังพระราชทานรางวัล Queen Elizabeth II 

Award for British Design แก่ดีไซเนอร์หน้าใหม่ชาวอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่น ในงาน London Fashion Week เมื่อวานนี้

FASHION
QUEENS

8 - 31 World.indd   12 3/5/2561 BE   6:48 PM

JAL NETWORK
To JAPAN, HAWAII and NORTH AMERICA 

TOKYO OSAKA NAGOYA
NEW YORK BOSTON

CHICAGO  LOS ANGELES
SAN FRANCISCO  HONOLULU

and more

จองตั๋วเครื่องบิน
หรือเลือกจองทั้งตั๋วและโรงแรม ในราคาพิเศษ

Osaka
(Kansai)

Nagoya
(Chubu)

Haneda
Narita

Bangkok

Honolulu

San Francisco

Los Angeles

San Diego

Chicago

Dallas Fort Worth

Boston

New York

ผ่านเว็บไซต์  www.th.jal.co.jp

OK JAL 4.indd   1 1/26/2561 BE   6:52 PM



THE MASS SHOOTING WOUND
นบัเปน็ภาพสะเทอืนใจคนทัว่โลก เมื่อนกัเรยีนชัน้มธัยมกวา่รอ้ยคนในเขตปกครองพิเศษโคลมัเบยี รฐัแมรแีลนดแ์ละเวอรจ์เินยี รวมตวัประทว้งหนา้ท�าเนยีบขาว 
กรุงวอชงิตัน ดี.ซี. เพ่ือใหม้กีารควบคุมอาวธุปืน หลงัผูน้�าสหรฐัอเมรกิาเสนอใหอ้อกนโยบายสนบัสนนุใหค้รตูดิอาวธุในโรงเรยีน เพ่ือควบคุมเหตกุราดยงิ หลงัเกดิเหตุ 
กราดยิงในโรงเรียนมธัยมท่ีรฐัฟลอรดิา จนมผีูเ้สยีชีวติ 17 ราย เหตุการณ์ครัง้ลา่สดุก่อใหเ้กดิการถกเถยีงในวงกวา้งวา่ ถึงเวลาแลว้หรอืยังทีค่วรจะมกีฎหมายควบคมุอาวุธปืน  
ขณะทีข้่อเสนอของ โดนัลด ์ทรมัป ์ประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิา ท่ีให้ครติูดอาวุธ สรา้งกระแสวจิารณท์ัง้ในสหรฐัอเมรกิาและทัว่โลก สหรฐัอเมรกิาเปน็ประเทศทีป่ระชาชนถอืครอง
อาวธุปืนไดอ้ยา่งเสร ียอ้นกลบัไปเมือ่วันที ่20 เมษายน ป ี1999 เกดิเหตกุราดยงิในโรงเรียนมธัยมโคลมัไบน ์สง่ผลให้นักเรียนและครูเสียชีวิต 13 ราย เหตุการณค์รัง้นัน้สร้าง
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อาวธุปืนไดอ้ย่างเสรี ยอ้นกลบัไปเมือ่วันท่ี 20 เมษายน ปี 1999 เกดิเหตุกราดยงิในโรงเรียนมธัยมโคลมัไบน ์สง่ผลให้นักเรยีนและครเูสียชีวติ 13 ราย เหตกุารณค์รัง้นัน้สร้าง
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THE MASS SHOOTING WOUND
ความหวาดผวาไปทัว่ 3 ปใีห้หลัง ไมเคลิ มัวร ์ เปิดตัวสารคดี Bowling for Columbine ทีส่ะทอ้นสภาพแวดลอ้มในสหรฐัอเมรกิาที่ผู้คนหาซื้ออาวุธปืนมาไว้ใน 
ครอบครองไดอ้ยา่งงา่ยดาย บางรฐั ธนาคารมอบของทีร่ะลกึเปน็อาวธุปนืเม่ือลูกคา้เปดิบญัช ีสารคดดีงักลา่วยงัวิพากษ์นโยบายอาวุธปนืทีห่ละหลวมของสหรฐัอเมรกิา
หลายจดุ จากวนัน้ันสหรฐัอเมรกิายงัเผชญิวนิาศกรรมจากอาวธุปนืมาตลอด โดยเฉพาะเหตุกราดยงิในโรงเรียน มสีถิติมากถึง 219 คร้ัง นบัต้ังแต่ปี 2013 เปน็ตน้มา 
หรอืเฉลีย่ประมาณหนึง่ครัง้ตอ่สปัดาห์

15 
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ชาวลทัิวเนยีเขา้รว่มแขง่และชมการแข่งขันว่ายน�า้ฤดูหนาวประจ�าปี เม่ือวันที ่24 กมุภาพันธ์
ที่ผ่านมา ณ เมืองทราไก โดยปีนี้เหล่าผู้กล้าท้าหนาวชายหญิงต้องว่ายน�า้

ในสระกลางแจ้งที่มีอุณหภูมิลดต�า่ลงถึง -12 องศาเซลเซียส

BRAVING
THE COLD
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Moncler แบรนดแ์ฟช่ันเกา่แกส่ญัชาตอิิตาเลยีน เปดิตวั 8 คอลเลก็ชัน Autumn/Winter 2018 ในงาน Milan Fashion Week เมือ่ปลายเดือนกุมภาพันธ์
ทีผ่า่นมา กระตุน้ความสนใจเหลา่แฟชัน่นสิตาดว้ยลลีาการน�าเสนอทีห่วอืหวา สรา้งมติิใหมใ่หว้งการแฟชัน่ โดยลบภาพแคตวอลก์แบบเดิมๆ ออกไป 
แทนที่ด้วยฉากแปลกตาเหมือนถ�า้สขีาวในห้วงอวกาศ ให้เหล่านางแบบนายแบบทีส่วมใสเ่สือ้ผา้ของแบรนด ์ โลดแลน่เปน็สว่นหนึง่ในฉากนัน้ รวมถงึให้
นายแบบและนางแบบนอนราบบนฉากสีขาวด้วยท่าทางต่างๆ ภายใต้กระจกขนาดยักษ์ สะท้อนภาพแปลกตาและดึงดูดความรู้สึกได้มากกว่าการ 
เดินโชว์เสื้อผ้าบนแคตวอล์กแบบเดิมๆ   

19 
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AN ARMY OF CLOWNS
เหล่าตัวตลกเข้าร่วมงานประจ�าปี Grimaldi Memorial Service ที่โบสถ์ออล เซนต์ ย่านอีสต์ลอนดอน เพ่ือร่วมเฉลิมฉลอง

และร�าลึกถึง โจเซฟ กริมาลดี ตัวตลกหน้าขาวจมูกแดงแห่งต้นศตวรรษที่ 19 ซึ่งเสียชีวิตในปี 1837

COSPLAY VIEWING
คนดแูตง่คอสเพลย์ชมภาพยนตร ์Black Panther แบบสามมติ ิน�าแสดงโดย ลปูติา ยองโง ชาวเคนยาทีเ่กดิในเมก็ซิโก 

ในการฉายรอบพิเศษที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ภาพยนตร์เรื่องนี้ก�าลังกวาดรายได้ล้นหลามในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก 
ตัวเอกในเรื่องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผิวสีคนแรกของค่ายมาร์เวล 
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เด็กนักเรียนในเมืองอัห์มดาบาด ประเทศอินเดีย ก�าลังเล่นสาดสีใส่กันอย่างสนุกสนาน
ในงานเทศกาลโฮลี เทศกาลส�าคัญของชาวฮินดู ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 2 มีนาคม 
เทศกาลโฮลีเป็นสัญญาณแห่งการผลัดเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนที่สีสัน

แห่งธรรมชาติจะผลิสะพรั่งสวยงาม ชาวฮินดูในหลายพ้ืนที่ทั้งในอินเดียและประเทศอื่นๆ 
เชน่ ประเทศไทย ต่างพร้อมใจเฉลิมฉลองเทศกาลสาดสีนี้อย่างครึกครื้น

H O L I
COLOR 
SPLASH 
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การแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาว ท่ีเมอืงพย็องชงั ประเทศเกาหลใีต ้ปดิฉากลงอยา่งยิง่ใหญ่
เมื่อวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา โดยมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างตระการตา  
ไม่ว่าจะเป็นการแปรอักษรเป็นรูปธงชาติระหว่างนักกีฬาเดินเข้าสู่สนาม, ฝูงโดรนที ่
เรียงตัวเป็นรูปมาสคอตเสือขาวซูโฮรัง, ชุดการแสดง Nextwave ในแสงสีนีออน 
โดยมแีขกรบัเชญิเป็นผูน้�าในเวทีโลกทัง้ อวิานกา ทรัมป ์ผูช้ว่ยประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิา, 
มนุแจอนิ ประธานาธิบดเีกาหลใีต้ พร้อมภรรยา และพล.อ. คมิยองโซล อดตีผู้บญัชาการ
ส�านักงานข่าวกรองหลักแห่งเกาหลีเหนือ สถานที่จัดพิธีเปิดและปิดกีฬาคือพย็องชัง 
โอลิมปิก สเตเดียม ในพิธีเปิดมีการใชโ้ดรน 1,218 ตวั แปรเปน็สญัลักษณ์วงกลม 5 หว่ง 
อันเป็นผลงานของบริษัทอินเทล โดย Guinness World Records ยกให้เป็นการบิน 
ที่รวมอากาศยานไว้ด้วยกันมากที่สุด การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 23 ประจ�าปี 
2018 ณ เมืองพย็องชงั ประเทศเกาหลใีต ้จดัขึน้ระหว่างวันท่ี 9-25 กมุภาพันธ ์ทัว่โลก
ต่างจับตาดูความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้  
โดยเกาหลีเหนือส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ 22 คน และในพิธีเปิดการแข่งขัน 
ตวัแทนทัง้สองชาตเิดินลงสูส่นามด้วยธงรวมชาตเิกาหล ีทัง้ยงัจดัตัง้ทมีฮอกก้ีน�า้แขง็หญงิ
เฉพาะกิจ เพ่ือลงแข่งขันในทีมเดียวกันอีกด้วย นอกจากนี้สาวๆ เชียร์ลีดเดอร์จาก
เกาหลีเหนือยังโชว์ลีลาการเชียร์อย่างพร้อมเพรียงได้น่าประทับใจจนสร้างภาพจ�าไป 
ทั่วโลก ดาวเด่นในการแข่งขันครั้งนี้คือ ยูซุรุ ฮานิว เจ้าชายแห่งวงการสเกตน�า้แข็ง 
หนุ่มเลือดซามูไรเป็นนักกีฬาสเกตคนแรกที่ป้องกันแชมป์สเกตลีลาชายในการแข่งขัน
โอลิมปิกได้ส�าเร็จในรอบ 66 ปี ขณะที่มิราอิ นากาสุ นักกีฬาสเกตน�้าแข็งทีมชาติ
สหรัฐอเมริกา เป็นนักสเกตคนที่ 3 ที่สามารถท�าท่า Triple Axel (กระโดดลอยกลาง
อากาศและหมุนตัวสามรอบคร่ึงในการกระโดดหนึง่คร้ัง) ซ่ึงยากและอันตรายได้ส�าเร็จ
ในการแข่งขันโอลิมปิก การแขง่ขนัครัง้ตอ่ไปจะมขีึน้ทีก่รุงปักกิง่ ประเทศจนี ในป ี2022

B Y E  P Y E O N G C H A N G ,      S E E  Y O U  I N  B E I J I N G

8 - 31 World.indd   25 3/5/2561 BE   6:48 PM



26 THESTANDARD.CO

8 - 31 World.indd   26 3/5/2561 BE   6:48 PM



26 THESTANDARD.CO

8 - 31 World.indd   26 3/5/2561 BE   6:48 PM

27

ช้างนอนแช่น�า้เล่นอย่างเพลิดเพลินระหว่างที่ควาญช้างพามาขัดสีฉวีวรรณในแม่น�า้ยมุนา กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 
ซึ่งก�าลังประสบปัญหามลภาวะเป็นพิษอย่างหนักและต่อเนื่องยาวนาน เป็นผลจากท่อระบายน�า้กว่า 20 ท่อ ที่ปล่อยน�า้เสียและ

สิ่งปฏิกูลต่างๆ โดยไม่ผ่านการบ�าบัดลงสู่แม่น�า้ จนกระทั่งช่วงของแม่น�า้ที่ไหลผ่านกรุงนิวเดลีแทบไม่มีสัตว์น�า้อาศัยอยู่ได้

ELEPHANTINE
BATHING

IN POLLUTED
RIVER
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กองทพัโดรนทยอยหิว้กระเปา๋ลอยออกมากลาง
รันเวย์แฟชั่นโชว์ของ Dolce & Gabbana  
คอลเลก็ชนั Autumn/Winter 2018 ท่ีรอบน้ี 
เตม็ไปดว้ยเสือ้ผา้ยคุ 80s ทรงใหญ่โต และงาน
ปักเลื่อมสีสันจัดจ้าน โดยเฉพาะแอ็กเซสซอรี
อยา่งแวน่ตากรอบใหญเ่ป็นตวัอักษร DG และค�า
ตา่งๆ ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี 

THE
RUNWAY 
DRONES
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ผา่นพ้นไปแลว้กบัการประกาศรางวลัภาพยนตรส์ดุยิง่ใหญ่บนเวทีออสการ์ คร้ังที ่90 และภาพยนตร์ตวัเตง็อยา่ง The Shape of Water ท่ีเขา้ชงิถึง 13 รางวลั 
กวาดชยัชนะมาไดม้ากถึง 4 รางวัล ทั้งรางวลัภาพยนตรย์อดเย่ียม, รางวัลผู้ก�ากบัยอดเยีย่ม โดยผู้ก�ากบัภาพยนตร์ชาวเมก็ซิกนั กลิเลอร์โม เดล โตโร ควา้ไปครอง 
ด้วยผลงานการน�าเสนอความรักที่สวยงามของ ‘มนต์รักต่างสายพันธุ์’ ส่วนรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมตกเป็นของนักแสดงรุ่นใหญ่ แกรี โอลด์แมน จาก
ภาพยนตร์เรื่อง Darkest Hour ผู้ท�าให้ วินสตัน เชอร์ชิล รัฐบุรุษของอังกฤษสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กลับมามีชีวิตโลดแล่นบนจออีกคร้ัง และนี่เป็นรางวัล
นักแสดงน�าชายยอดเยี่ยมครั้งแรกในชีวิตของแกรีบนเวทีนี้ ข้ามมาที่ฟากรางวัลนักแสดงน�าหญิง ปีนี้ ฟรานเซส แม็กดอร์มานด์ จาก Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri ควา้ไปครองสมเปน็เตง็หนึง่ เธอขึน้รบัรางวัลพรอ้มกลา่วสปชีทรงพลงัสนบัสนนุแคมเปญ #MeToo ดว้ยการวางรางวลัลงทีพ้ื่น 
แล้วพูดว่า “ฉันขออนุญาตเชิญผู้เข้าชิงผู้หญิงทั้งหมดในห้องนี้ยืนขึ้นรับรางวัลไปพร้อมกับฉัน” สร้างเสียงปรบมือดังกระหึ่มยาวนานอย่างต่อเนื่อง โดยสรุป 
ออสการ์ปีนี้ไม่มีอะไรพลิกโผ แต่ความยิ่งใหญ่ในฐานะรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดในโลกภาพยนตร์ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
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กอลฟ์-ดลตทร ธนทดันทัทนน เดก็นกัเรยีนนอกทีก่ลบัมาท�างานในเมอืงไทยดว้ยแนวคดิคนรุน่ใหมสุ่ดๆ คอือยากท�างานแบบอสิระและเปน็เจา้นาย
ตัวเอง และจากการชักชวนโดยคนในครอบครัวให้ลองสักต้ัง กับการเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน โดยเข้าร่วมโปรแกรม  
AIA FINANCIAL ADVISOR (AIA FA) ท่ีสอนใหเ้รยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิและยงัเขา้กบัไลฟส์ไตลข์องเขาให้ไดม้ชีวีติทีอ่สิระ แตใ่นขณะเดยีวกนั
กเ็ตบิโตขึน้กลายเปน็ผูใ้หญท่ี่มีระบบระเบียบในชีวิตดว้ย

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

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

เป้าหมายตอ่ไปในอนาคตของคณุเป็นอยา่งไร
ผมมีเป ้าหมายใหญ่ที่ เราต ้องการจะไปให้ถึง  
อย่าง MDRT ซึ่งเป็นสมาคมของที่ปรึกษาการเงิน
ระดบัโลก โดยคนทีไ่ด้ไปจะต้องผ่านเกณฑ์ตามยอด
ที่ขายได้ ซึ่งผมเองก็ก�าลังจะไปสัมมนาเดือน
มิถุนายนนี้ที่สหรัฐอเมริกา ผมวางเป้าขั้นต�่าที่ว่า 
จะติด MDRT ให้ได้ทุกปี ซึ่งการตั้งเป้าหมายเช่นนี้
ไว้จะท�าให้เราท�างานง่ายข้ึน เพราะเรามองเห็นว่า
แต่ละเดือน เราต้องท�าอะไรบ้าง ภายในสามปี 
ผมอยากจะติดคุณวฒุ ิMDRT ระดับ COT (COURT 
OF THE TABLE) ซึ่งต้องท�ายอดขายให้ได้สามเท่า
ของ MDRT ซึ่งท�าให้เรารู ้สึกว่ามันท้าทายมาก 
เมื่อเรามีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น

คุณคิดว่าคนรุ่นใหม่จะเหมาะกับโปรแกรมนี้
อยา่งไร
คนรุ่นใหม่ไฟแรง อยากลอง ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ  
นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างที่จะท�าให้ชีวิตดีขึ้น

จดุเริม่ตน้ของความสนใจในโปรแกรม AIA FA 
คอือะไร
ผมเรียนเศรษฐศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับการเงินอยู่แล้ว  
พอศึกษาเยอะ จะเห็นว่าช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี   
มันก็จะส่งผลกระทบหลายอย่าง แต่ถ้าลองมองไป
ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์ เขาไม่โดน 
ผลกระทบอะไรเลย เพราะเป็นประเทศที่มีการ
วางแผนทางการเงินที่ดี  จึงเริ่มต ้นการศึกษา 
การวางแผนทางการเงินซึ่งท�าให้เรารู้ว่าจริงๆ มัน 
เป ็นเรื่องจ�าเป ็น ผมเคยท�าการเทรดซื้อขาย 
ใบสัญญาคอนโดด้วย พอท�าไประยะหนึ่งก็ตัน  
เพราะสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตกก็เลย 
ต้องหยุด และเพราะเราไม่อยากเป็นพนักงาน
ออฟฟิศแต่กอ็ยากท�างานทีม่ัน่คง เพราะผมกแ็ก่ข้ึน
ทุกปี  

แตกต่างจากส่ิงที่คิดไหมเม่ือได้ลองเข้ามา
ท�างานเป็นตวัแทน 
เมื่อก่อนผมเคยวิ่งหนีนะ ไม่เคยคิดที่จะมาเป็น
ตัวแทนประกันชีวิต เด็กอายุ 25 ปี เรียนจบ 
ต่างประเทศมา แต่พอเข้ามาท�างานนี้แล้วเรา 
ก็กล้าขึ้น แล้วก็เปลี่ยนตัวเราทุกอย่างเลย ตั้งแต ่
เรื่องเวลาต่ืนนอน เพราะเราต้องเข้าเรียนตาม
โปรแกรม มันท�าให้ผมรู้สึกโตขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น 
รู้จักการวางแผน

อย่างคลาสเรียนของโปรแกรม AIA FA  
สอนวชิาอะไรบ้าง
โปรแกรมนี้ดีตรงที่เขาจัดและออกแบบคลาสเรียน
ให้เราเลยภายในหน่ึงเดือน ซึ่งถ้าเป็นตัวแทน
ธรรมดาก็ต้องคอยดูว่าบริษัทจะมีอบรมเรื่องอะไร 
วันไหน แต่โปรแกรม AIA FA จะรวมคลาสเรียน
ต่างๆ ให้เราอย่างครบวงจร ตั้งแต่อบรมเรื่องสินค้า
ประกัน ไปจนถึงวิธีการฝึกพูด วิธีการแต่งตัว  
วิธีประสบความส�าเร็จ มาคุยกัน มาแชร์วิธีการขาย 
ในช่วงแรกเราจะมีไปออกตลาด เหมือนให้เรา 
ท�ามาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชเองเลย มันช่วยสร้างให้เรา 
มีความกล้า
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ที่กวางโจว 2017 
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ที่ฮ่องกง 2017 

FA Young Ambassador  
ได้ที่ 1

MDRT ที่ลอสแองเจลิส 2018

โปรแกรม AIA FA ท�าให้เรา
ไดก้ลบัไปเรียนอกีครัง้หนึง่ 
แลว้กไ็ดท้�างานทีไ่มเ่หมอืน

งานประจ�า เราสามารถ
ออกแบบชีวติส่วนตวัได”้
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ผมมีเป ้าหมายใหญ่ท่ีเราต ้องการจะไปให้ถึง  
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ภาพกราฟฟิต้ีบริ เวณสะพานลอยคนข้าม 
ระหว่างสุขุมวิท ซอย 56 กับซอย 58 พ่นโดย 
Headache Stencil ซึ่งเป็นภาพใบหน้าของ  
พล.อ. ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ล้อเลียน
กรณีปมนาฬิกาหรู ถ่ายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจลบออก 
ในชว่งบา่ยวนัเดยีวกนั กอ่นหนา้นี ้พล.อ. ประวติร
ได้เคยเปิดใจต่อสื่อมวลชนว่า “ถ้าประชาชน 
ไม่ต้องการ ผมก็พร้อมที่จะไปจากต�าแหน่งนี้”  
หลงัการประกาศดังกลา่ว กเ็กดิกระแสเรยีกรอ้ง
อย่างกว้างขวางจากประชาชนภาคส่วนต่างๆ 
ให้รองนายกรัฐมนตรีลาออกจากต�าแหน่ง อาทิ 
ทชิา ณ นคร อดีตสมาชิกสภาปฏริปูแห่งชาติ  
(สปช.) น�ารายชื่อที่ รวบรวมผ่านเว็บไซต์  
change.org จ�านวน 80,010 รายชื่อ ยื่นถึง 
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เรียกร้องให้รองนายกรัฐมนตรีลาออก
ตามท่ีได้กล่าวไว้ และฝากถึงคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ให้รักษาความเที่ยงตรง อย่าท�าตัวเป็น
ผงฟอกขาว ล่าสุด ป.ป.ช. ส่งหนังสือให้ พล.อ. 
ประวิตรชี้แจงเรื่องนาฬิกาหรูรอบที่ 4 โดยชี้ว่า 
มีประเด็นเยอะ ต้องให้เวลาแจงพอสมควร  
ก่อนจะครบก�าหนดกลางเดือนมีนาคมนี้  

TIMELY 
GRAFFITI
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กลุ่มฟื้ นฟูประชาธิปไตย น�าโดยนายรังสิมันต์ 
โรม, นายสริวิชญ ์เสรีธวัิฒน,์ นายปยิรฐั จงเทพ 
และนายอานนท์ น�าภา รวมตัวที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จดักจิกรรม ‘ปากปราศรยั น�า้ใจเชอืด
เผด็จการ: 3-2-1 ถึงเวลาเปลี่ยน’ เปิดเวที
ปราศรัย เรียกรอ้งใหม้กีารเลอืกต้ังตามทีร่ฐับาล
ไดใ้หส้ญัญาไว ้โดยนายรังสมัินต์กลา่ววา่ ถา้หาก
รัฐบาลยังไม่ก�าหนดวันเลือกตั้งภายในวันที่ 10 
มีนาคมนี้ ก็จะเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ืองจนกว่า
จะได้ประชาธิปไตยกลับมา ระหว่างการปราศรัย 
นายสิรวิชญ์ หรือจ่านิว หน่ึงในแกนน�าได้น�า
หน้ากากคล้ายใบหน้าของนายกรัฐมนตรีที่วาด
จมูกยื่นยาวออกมาคล้ายพินอคคิโอมาแจกจ่าย
ใหผู้ช้มุนมุสวมใส ่พรอ้มช ู3 นิว้ เป็นสัญลกัษณ์
แสดงการต่อต้านรัฐประหาร และสื่อถึงนายก
รัฐมนตรีเป็นคนชอบพูดโกหก 
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Draw Your Dream คือภาพถ่ายที่น�าเสนอแนวคิดความเท่าเทียมทางเพศผ่านเจ้าสาวชาวจีน 2 คน ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน ตกแต่ง
ใบหน้าและร่างกายด้วยเครื่องส�าอางและฉากหลังให้คล้ายกับภาพสีน�้ามัน เฉกเช่นภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่น�ามาเป็นแรงบันดาลใจ  
และตีความใหม่ในสไตล์ Propaganda ยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน เซตภาพถ่ายเป็นผลงานของ สุรชัย แสงสุวรรณ บรรณาธิการ
นิตยสาร L’Officiel ช่างภาพแฟชั่นและโฆษณา, ช่างภาพรายการ The Face Thailand และผู้ก่อตั้ง Dreamer Production ร่วมกับ 
สรพล ชวพัฒนากุล ดีไซเนอร์คนดัง รวมถึงแฟชั่นเซตในครั้งนี้ ซึ่งจัดท�าขึ้นเพ่ือโครงการสนับสนุนการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน 
โดยสมาคมฟา้สีรุ้งแห่งประเทศไทย

PAINTING FOR GENDER EQUALITY
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ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ออกมาประกาศว่า หมอกหนาทึบในท้องฟา้กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นเกิดจากฝุน่ละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 โดยสาเหตสุ�าคญัเกดิจากควนัของยานพาหนะ การเผาขยะ และสภาพอากาศทีแ่ปรปรวน ค�าว่า PM 2.5 หมายถงึฝุน่ละอองขนาดเลก็ไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน 
หรอืเทยีบไดก้บัขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนยก์ลางของเสน้ผมมนษุย ์เลก็ขนาดทีข่นจมกูของมนษุยน์ัน้ไมส่ามารถกรองได ้และสามารถแพรก่ระจาย
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือด เพ่ิมความเสี่ยงเป็นโรคเร้ือรัง ส�านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ปัญหามลพิษทางอากาศที่กรุงเทพมหานคร 
ตอ้งเผชญิตดิอันดบัตน้ๆ เหมอืนกรุงนิวเดล ี ประเทศอนิเดีย และกรุงปักกิง่ ประเทศจีน หนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องได้พยายามท�าฝนเทยีมเพ่ือชะลา้งฝุน่ออกไป รวมถงึ 
กรมอุตนุยิมวทิยาไดพ้ยากรณ์สภาพอากาศในช่วงปลายเดอืนกมุภาพันธว์า่ จะมฝีนฟา้คะนองรอ้ยละ 10-30 ของพ้ืนที ่ ซึง่จะชว่ยใหป้รมิาณฝุน่ละอองลดลง 
อย่างต่อเนื่อง 

BANGKOK’S
AIR POLLUTION 
W O R S E N S

,
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SURVIVORS
ทหารสาธิตจับงูด้วยมือเปล่าระหว่างการฝกึคอบร้าโกลด์ ครั้งที่ 37 ประจ�าปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 
ซึ่งกองทัพไทยและกองก�าลังสหรัฐอเมริกาภาคพ้ืนแปซิฟกิ (USPACOM) ร่วมเป็นเจ้าภาพ มี 7 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ไทย 
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมทั้งหมดกว่า 11,000 นาย ณ ฐานฝกึ จังหวัดชลบุรี 

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 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยคะแนน 114-114, 115-113 และ 117-111 

ศรีสะเกษยัง คว้าเข็มขัดเดอะริง ซึ่งถือว่าเป็นนักชกที่ดีที่สุดในพิกัด 115 ปอนด์ 
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THE SOUTHERN BOMBS CONTINUE
เกิดเหตุเพลิงไหม้ 2 จุด ในจังหวัดนราธิวาส เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จุดแรก บริเวณร้านจ�าหน่ายสินค้าราคาถูก  
ถนนระแงะมรรคา เจ้าหน้าท่ีใชเ้วลาดับเพลิงนานกวา่ 2 ชัว่โมง สว่นจุดทีส่องคือ หา้งซปุเปอร์ดพีาร์ทเมน้ตส์โตร ์ถนนจ�ารูญนรา 

ตน้เพลงิเกดิทีช่ัน้วางสนิคา้กระป๋อง ก่อนจะลามไปยงัสว่นตา่งๆ ของหา้งอยา่งรวดเรว็ เจา้หนา้ทีใ่ชเ้วลาระงบัเหตนุานกว่า 4 ชัว่โมง

MORE MOTORCYCLE TAX CONSIDERED
กรมสรรพสามิตเผย พิจารณาจัดเกบ็ภาษีรถจักรยานยนตต์ามอตัราการปลอ่ยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด ์เพ่ือผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบ
อุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากมีการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะมี
ภาระภาษีเพ่ิมขึน้เล็กน้อยเพียง 0.5% ของราคาขายปลกี และจะสามารถเก็บภาษีไดเ้พ่ิมขึน้ 8 แสนลา้นบาท ในปงีบประมาณ 2564

41 
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คดนีกัธรุกจิใหญ่ลกัลอบต้ังแคมป์และล่าสตัวป่์าคุม้ครองท่ีเกิดข้ึนเม่ือต้นกมุภาพันธ ์สร้างกระแสตืน่ตวั
ด้านการอนุรักษ์ในวงกว้าง THE STANDARD ย้อนเหตุการณ์ไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องอื้อฉาว 
และการคลี่คลายรูปคดีที่เกิดขึ้นจนถึงสิ้นเดือนที่ผ่านมา 

THE
BLACK 
PANTHER 
SCANDAL 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
• นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและ
กรรมการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ�ากัด (มหาชน) กับพวกรวม 4 คน เข้าไป 
ทอ่งเทีย่วเสน้ทางทนิวย-ทิคอง-มหาราช ระยะทาง 
30 กิโลเมตร โปรแกรม 2 วัน 1 คืน 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
• เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าพบ
คณะของนายเปรมชัยลักลอบตั้งแคมป์บริเวณ
ห้วยปะชิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันตก ตรวจพบอาวุธปืน ซากสัตว์ป่า
คุ้มครองคือ ไก่ฟา้หลังเทาและเนื้อเก้ง 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
• เวลา 02.40 น.  ควบคมุตวันายเปรมชยัและพวก
มายังส�านักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวร 
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ิมเติม พบซาก
เสือด�า สัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ถูกช�าแหละเนื้อ 
และหนัง พร้อมเครื่องกระสุนปืนอีกจ�านวนมาก   
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วันที่ 19 กุมภาพันธ์  
• หัวหน้าชุดพญาเสือ กรมอุทยานฯ เปิดเผยว่า  
จากการตรวจสอบพบกลุ่มพรานเปิบเมนู 
ตัวเดียวอันเดียว (อวัยวะเพศผู้) ของเสือด�า

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
• ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณานิยาม 
ค�าว่าสัตว์แล้วพบว่า ไม่เข้าตามค�านิยาม พ.ร.บ. 
ทารุณกรรมสัตว์ พนักงานสอบสวนจึงแจ้ง 
ข้อกล่าวหา 9 ข้อดังเดิม   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
• นายเปรมชัยเบี้ยวนัดรอบสอง ทนายยื่นขอ
เลื่อนการเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเป็นวันที่ 5 
มีนาคม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  
• ปปป. เผยพยานหลักฐานข้อหานายเปรมชัย
ติดสินบนเจ้าหน้าที่  ไม่มีน�้ าหนักเพียงพอ 
เนื่องจากเสียงที่ปรากฏไม่ใช่เสียงของนาย 
เปรมชัย  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
• สรุปผลสอบ นางสาวกาญจนา นิตยะ ผ.อ. 
ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า และหัวหน้าวิเชียร ไม่มี
ความผิด กรณีอนุญาตให้คณะนายเปรมชัย 
เขา้พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าทุง่ใหญน่เรศวรฯ 
และไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่แต่อย่างใด 

วันที่ 5 มีนาคม 
• พนกังานสอบสวนออกหมายเรยีกนายเปรมชยั 
มาพบที่ สภ.ทองผาภูมิ หากไม่มาและไม่มีการ
ตดิตอ่ เจ้าหน้าที่จะประสานขอหมายจับต่อไป  

วันที่ 26 มีนาคม 
• ศาลจังหวัดทองผาภูมิก�าหนดให้นายเปรมชัย
มารายงานตัวครั้งแรก 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์
• สภ.ทองผาภมู ิแจง้ 6 ขอ้หาในเบ้ืองต้น
• ลงบนัทึกจบักมุนายเปรมชยักบัพวกรวม 4 คน 
9 ฐานความผิดจาก 3 พ.ร.บ. และย่ืนค�าร้อง 
ฝากขังครั้งแรก ทนายความยื่นขอประกันตัว  
4 ผู้ต้องหา วงเงินคนละ 150,000 บาท 
• นายเปรมชัยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และอ้างว่า
ตนเองหลงทาง รวมทัง้ตอ้งการเข้าไปทอ่งเทีย่ว
สักครั้ง “เพราะจะแก่ตายอยู่แล้ว”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
• พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง 
ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เข้าค้นบ้านนาย
เปรมชัย พบงาช้างและปืน
• คลิปเสียงการต่อรองติดสินบนเจ้าพนักงาน
ถูกเผยแพร่  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
• พบ 8 รอยกระสุน บนร่างเสือด�า
• นายวิเชียร ชิณวงศ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก รอ้งทกุข์
นายเปรมชัยฐานติดสินบนเจ้าพนักงาน 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์   
• ออกหมายเรียก 4 ผู้ต้องหา เพ่ือเตรียมแจ้ง
ขอ้กลา่วหากระท�าทารุณกรรมสตัว ์ฐานความผิด
ที่ 10 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
• แจ้งข้อกลา่วหากระท�าทารุณกรรมสตัว์ รวมเปน็ 
10 ข้อหา 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
• นายเปรมชยักบัพวกไมม่ารบัทราบขอ้กลา่วหา
ทารุณกรรมสัตว์  ทนายขอเลื่อนเป็นวันที่ 22 
กุมภาพันธ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
• อาวุธปืนลูกซองยิงตรงจุดส�าคัญคือ บริเวณ
หัวของเสือด�า สอดคล้องกับอาวุธปืนของนาย
เปรมชัย
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LET’S GET 
D R E S S E D 
TRADITION-
ALLY & TAKE 
A  S E L F I E

,

กลายเป็นงานที่คนรักการถ่ายเซลฟไีม่ควรพลาด ที่นานๆ ทีจะได้ใส่ชุดไทยย้อนยุคมาเดินเล่นถ่ายรูปในบรรยากาศย้อนยุค กับงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’ 
ซึง่ภายในงานมีจุดให้ถา่ยรปูมากมาย ไมว่า่จะเปน็ภาพวาดรมิก�าแพง เรอืพระทีนั่ง่สพุรรณหงสจ์�าลอง สวนดอกไมห้นา้พระบรมรปูทรงมา้ หนา้พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
ซุ้มสตูดิโอถ่ายภาพบริเวณนิทรรศการรัชกาลท่ี 5 ฯลฯ โดยสามารถเช่าชุดไทยที่บูธภายในงานได้เพียง 250 บาทเท่านั้น งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว 
เปน็พระราชปณธิานของสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดังานพระราชทานความสขุใหก้บัประชาชน 
และเผยแพรค่วามเปน็ไทยรูปแบบต่างๆ ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช พระมหากษัตรยิ์
ผู้ทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย 
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กลายเป็นงานที่คนรักการถ่ายเซลฟไีม่ควรพลาด ที่นานๆ ทีจะได้ใส่ชุดไทยย้อนยุคมาเดินเล่นถ่ายรูปในบรรยากาศย้อนยุค กับงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’ 
ซ่ึงภายในงานมีจุดใหถ้า่ยรปูมากมาย ไมว่า่จะเปน็ภาพวาดรมิก�าแพง เรอืพระทีน่ัง่สพุรรณหงสจ์�าลอง สวนดอกไมห้นา้พระบรมรปูทรงมา้ หนา้พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
ซุ้มสตูดิโอถ่ายภาพบริเวณนิทรรศการรัชกาลท่ี 5 ฯลฯ โดยสามารถเช่าชุดไทยที่บูธภายในงานได้เพียง 250 บาทเท่านั้น งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว 
เปน็พระราชปณธิานของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชทานความสขุใหก้บัประชาชน 
และเผยแพรค่วามเปน็ไทยรูปแบบตา่งๆ ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช พระมหากษัตรยิ์
ผู้ทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย 
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มิสเตอร์บีนเวอร์ชันไทยพกเท็ดดี้แบร์และแบกกระเป๋าเอกสารมามอบความสนุกสนานให้แก่ผู้ต้องขัง ในโครงการ ‘คืนคนดีสู่สังคม’ ณ เรือนจ�า
จงัหวดันครนายก “เรามาสรา้งความสขุใหผู้้ตอ้งขงั เปน็กิจกรรมคืนคนดีสูส่งัคม โดยผมเป็นตัวน�า และมเีพ่ือนศิลปินมาร่วมให้ความบันเทงิ” มสิเตอรบ์นี
เวอรช์นัไทย หรอืตา่ย-มงคล ปรีชาจารย์ เป็นชาวภเูก็ตวยั 43 ป ีมอีาชพีซ่อมคอมพิวเตอร์ ลกูหลานชอบทกัว่า มงคลหนา้เหมอืนมสิเตอรบ์นี จงึเปน็
จุดเริม่ตน้ใหเ้ขาเริม่สงัเกตการแตง่กาย ชดุสทูสนี�า้ตาล เนกไทสแีดง สิง่ของตา่งๆ และเก็บรายละเอยีดบคุลกิและทา่ทางตลกๆ ของมสิเตอรบ์นี 
อยา่งจรงิจงั จนไดเ้ริม่ไปแสดงโชวต์ามงานต่างๆ และเขา้รว่มแขง่ขนัในรายการ ไทยแลนดก์อ็ตทาเลนต ์ซีซัน 6 เมือ่ป ี2559 จนโดง่ดงัมาถงึปจัจบุนั
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แมง้านฟุตบอลประเพณจุีฬาฯ-ธรรมศาสตร ์ครัง้ที ่72 เม่ือวนัเสารท์ี ่3 กมุภาพันธท่ี์ผ่านมา จะจบลงไปท่ีผลประตูเสมอกนั 1-1 แต่นอกจากการดูบอลและเชยีรล์ดีเดอร์ 
คอืการท�าหุ่นและการแปรอกัษรลอ้การเมอืงทีเ่รยีกกระแสไดเ้สมอ โดยในปนีีอ้ฒัจนัทรท์ัง้สองฟากตา่งเสียดสีการเมืองและนกัรอ้งดารา สรา้งสสัีนและเรยีกความสนใจ 
จากผู้ชมได้มาก โดยเฉพาะธรรมศาสตร์ที่มาเป็นค�าคล้องจองเหยียดยาวว่า ‘กาบัตรชาติไหน เป็นแค่ลมปาก ผมยอมลาออก เป็นแค่ลมเป่า ปรี๊ดๆ ต้านโกง 
เปน็ ป.ป.ช. แหะๆ ไมก่ลา้ปรีด๊ เป็นเฮียอะไร! เฮยีเสก เป็นเพ่ือนพ้อง ไมแ่จงบญัช ีเปน็นอ้งเปน็พ่ี ธ�ารงวินยั เปน็ทีป่รกึษา เปน็รัฐมนตรี เปน็สแตนดี ้เปน็นกัการเมอืง 
จะเปน็ทกุอยา่ง แตไ่มช่�านาญ ไม่เป็นสกัอยา่ง จะดีกวา่ไหม ปีน้ีไม่ฮา เพราะว่าจะเลอืกตัง้แลว้ ไมอ่ยากเจบ็ซ�า้ เมอืงไทยชอกช�า้ เพราะหนา้กากคนด ีเลอืกคนตามงาน 
เลือกตามหน้าที่ แล้วใช้ระบบดี ควบคุมคนเลว’ 
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เหตุการณ์คุณป้าบุญศรี, รัตนฉัตร และราณี  
แสงหยกตระการ ใช้ขวานทุบรถกระบะที่ 
จอดขวางหน้าบ้านของตนในหมู่บ้านเสรีวิลล่า 
ศรีนครินทร์ ซอย 55 ใกล้กับสวนหลวง ร.9 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สร้างแรงกระเพ่ือมต่อ 
สงัคมมากกว่าการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
การกระท�าของคุณป้า เพราะได้จุดประเด็นให้
สังคมตั้งค�าถามถึงเร่ืองมารยาทของการ 
จอดรถหน้าบ้านคนอื่น รวมถึงการใช้อ�านาจ 
ของเจา้หน้าทีร่ฐัในทางมชิอบในการจดัสรรทีด่นิ 
จนกลายเป็นปัญหาคาราคาซังมานานนับ 10 ปี
 คุณป้าเผชิญกับคนจอดรถหน้าบ้านเป็น
ประจ�า เพราะตัวบ้านถูกโอบล้อมด้วยตลาด
สวนหลวงทั้งด้านซ้าย-ขวา ตรงข้ามหน้าบ้าน 
และด้านหลังยังท�าเป็นที่จอดรถ ทั้งที่เป็นที่ดิน
จัดสรรเพ่ืออยู่อาศัย จนต้องแจ้งความและน�า 
ค�าพิพากษาศาลถงึผลกระทบจากคดสีิง่แวดลอ้ม
ที่ตลาดอยู่ติดบ้านและป้ายผลกระทบจากการ 
มีคนมาจอดรถมาติดไว้ที่ประตูบ้าน 
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายธนะสิทธิ์ 
เมธพันธเ์มอืง ผูอ้�านวยการเขตประเวศประกาศ
ให้ตลาด 5 แห่ง คือ ตลาดสวนหลวง ตลาดเปิ้ ล 
มาร์เกต็ ตลาดรุ่งวาณชิย ์ตลาดยิง่นรา และตลาด
ร่มเหลือง ปิดกิจการทั้งหมด โดยทางเขตได้ 
ช่วยหาพ้ืนที่แห่งใหม่ให้
 ฝั่ งเจ้าของรถกระบะได้แจ้งข้อหาคุณป้า 
3 ข้อหาคือ ร่วมกันท�าให้เสียทรัพย์, ข่มขู่ท�าให้ 
ผู้อื่นตกใจกลัว และพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน 
ทางสาธารณะ โดยไมไ่ด้รับอนุญาต ด้านคณุปา้
ก็จ้างทนายความแจ้งด�าเนินคดีแก่เจ้าของ 
รถกระบะกลับฐานก่อความเดือดร้อนร�าคาญ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397

THE
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ครัง้นีเ้รามโีอกาสเขา้เยีย่มชมโครงการ VERVE เพชรเกษม 81 ทาวนโ์ฮมรูปแบบใหมท่ีม่าพร้อมกับฟงัก์ชันและเร่ืองราวทีต่อบโจทยค์นรุน่ใหม ่
ไดใ้นทกุมติ ิและนีเ่ปน็ครัง้แรกของ SC ASSET บรษัิทอสังหาริมทรัพยท์ีเ่รามภีาพจ�ามาเสมอวา่ เปน็แบรนดท์ีเ่นน้เจาะกลุม่ตลาดบนเปน็ส่วนใหญ่ 
ครัง้นีแ้บรนดเ์ลือกปลดปลอ่ยความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ ออกมาในกลุม่ตลาดใหมท่ีพ่วกเขาไมเ่คยลงทนุ
 เราพูดคยุกบั คณุเขม-ณัฏฐกิตติ ์ศริริตัน ์Head of Marketing ของ SC ASSET ถงึทีม่าทีไ่ปของโครงการนี ้พร้อมทัง้ส�ารวจความคิด  
เรือ่งราว และความนา่สนใจของโครงการน้ีไปพรอ้มๆ กัน
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ครัง้นีเ้รามโีอกาสเขา้เย่ียมชมโครงการ VERVE เพชรเกษม 81 ทาวนโ์ฮมรูปแบบใหมท่ีม่าพรอ้มกบัฟงักช์นัและเรือ่งราวทีต่อบโจทยค์นรุน่ใหม ่
ไดใ้นทกุมติ ิและนีเ่ปน็คร้ังแรกของ SC ASSET บริษัทอสังหาริมทรัพยท์ีเ่รามภีาพจ�ามาเสมอว่า เป็นแบรนด์ทีเ่น้นเจาะกลุม่ตลาดบนเปน็ส่วนใหญ่ 
ครัง้นีแ้บรนดเ์ลอืกปลดปลอ่ยความคดิสร้างสรรคใ์หม่ๆ  ออกมาในกลุม่ตลาดใหมท่ีพ่วกเขาไม่เคยลงทุน
 เราพูดคยุกบั คณุเขม-ณัฏฐกติติ ์ ศิรริตัน ์Head of Marketing ของ SC ASSET ถึงท่ีมาทีไ่ปของโครงการนี ้พรอ้มทัง้ส�ารวจความคดิ  
เรือ่งราว และความนา่สนใจของโครงการนีไ้ปพร้อมๆ กนั
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พ้ืนทีส่�ำหรบักำรเตบิโตอยำ่งสดชืน่
“ทีไ่ด้ชือ่ว่า VERVE เพราะมนัหมายถงึความสดชืน่ 
ความมชีวิีตชวีา เราเลอืกค�านีข้ึน้มาเพราะเหมาะกบั
ไลฟ์สไตล์ของกลุม่เป้าหมายของเรา กบักลุม่คนวยั 
First Jobber ขึน้ไป พวกเขาต้องการพืน้ที ่ต้องการอิสระ 
เหมอืนกบัถ้าคณุปลกูต้นไม้ในกระถางใบเลก็ๆ ต้นไม้
กม็สิีทธิโ์ตเตม็ทีไ่ด้แค่ในกระถาง แต่หากคณุน�าพชืพรรณ
เหล่านั้นลงไปปลูกในพื้นดิน ต้นไม้ก็จะมีพื้นที่ดิน
กว้างๆ ให้ได้เติบโตมากขึ้น ซึ่งนี่เป็นปรัชญาแรกๆ 
ของเราทีคิ่ดขึน้มาส�าหรบัโครงการนี้

“วยั First Jobber ขึน้ไป หรอืกลุม่คนทีม่ธุีรกจิ
ออนไลน์ของตวัเอง พวกเขาต้องการพืน้ทีท่ีส่อดคล้อง
กบัการสร้างสรรค์ความคดิใหม่ๆ ของพวกเขา และเรา
กอ็ยากให้บ้านของเราทีน่ีเ่ป็นตวักระตุน้ไฟในความคดิ 
รวมถงึวางแผนอนาคตได้เช่นกนั”

ระบบนเิวศเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่
สิง่หนึง่ทีโ่ดดเด่นมากของโครงการ VERVE เพชรเกษม 81 
นัน่คอื ขนาดของบ้านหลายไซส์ ทีต่อบสนองความ
ต้องการที่หลากหลาย เพราะ SC ASSET เช่ือมั่น 
เสมอว่า ‘One Size Not Fit All’ บ้านไซส์เดยีวอาจ 
ไม่ได้เหมาะส�าหรบัทกุคนหรอืทุกอาชีพ ฉะนัน้ทีน่ีจึ่ง
มบ้ีานทัง้ไซส์ขนาด 112 และ 135 ตร.ม. และหน้าบ้าน
กว้างถงึ 5.45 เมตร และ 5.7 เมตร ซึง่เป็นความโดดเด่น
ของการออกแบบ หรอืถ้าคณุเป็นเจ้าของธรุกจิและ
อยากมหีน้าร้านและโฮมออฟฟิศ VERVE มโีซนพืน้ที่
ของ Shophouse ขนาด 275 ตร.ม. อยู่หน้าโครงการ
ไว้ให้คณุได้ขยายธุรกจิของคณุอกีด้วย และยงัสามารถ
ใช้พืน้ทีท่ัง้หมดได้อย่างมปีระสทิธิภาพสูงสดุ

และอกีความโดดเด่นคอื ภายในโครงการครบครนั
ด้วยสิง่อ�านวยความสะดวกมากมาย อกีทัง้ยงัก่อให้เกดิ
ระบบนเิวศและการมปีฏสิมัพนัธ์ของลกูบ้าน อย่างเช่น 
การม ีCo-Working Space ในพืน้ทีส่่วนกลาง ก็เพือ่ 
ก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจจากการพบปะและ 
พดูคยุกัน และยังมสีระว่ายน�า้รวมถงึสวนสาธารณะ 
ซึง่ SC ASSET เชือ่ว่า การมพีืน้ทีท่ีเ่พียงพอจะน�ามาซึง่
แรงบันดาลใจและความคดิสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

FYI:
โครงการ VERVE เพชรเกษม 81 ต้ังอยูห่่างจาก
ถนนเพชรเกษมเพียง 1.2 กิโลเมตร โครงการ 
ติดถนนใหญ่ ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน 
ส่วนต่อขยายสถานีพทุธมณฑลสาย 3 (โครงการ
ในอนาคต) รายล้อมด้วย Community Mall 
และสถานศกึษาช้ันน�ามากมาย เดินทางสะดวก
สบาย ทัง้รถยนต์ส่วนตวัและรถประจ�าทาง

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
โทร. 1749 หรือ www.scasset.com 

4LS: 4 จดุแขง็ทีล่งตวั
“4 จุดแขง็ของเรา เราขอแบ่งออกเป็น L ทัง้หมด 4 ตัว 
เริม่ต้นจาก Location สถานทีต่ัง้ของเราอยูต่ดิถนนใหญ่ 
มรีถประจ�าทางผ่านและอยูใ่กล้แนวรถไฟฟ้า ฉะนัน้
หากคุณท�างานท่ีต้องเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆ 
โลเคชันของเราตอบสนองคณุได้

“สองคือ Large Space พื้นที่กว้างและราคา 
ไม่รนุแรง เราอยากให้ลกูค้ายงัได้พ้ืนทีท่ีเ่ป็นบ้านอยู่ 
เพราะเราเช่ือว่า ผูอ้ยูอ่าศยัหลายๆ กลุม่ไม่สามารถ
ย้ายตวัเอง สมัภาระ รวมไปถงึสิง่ของจ�าเป็นทัง้หมด
เข้าไปอยูห้่องเลก็ๆ ในคอนโดมเินยีมร้อยเปอร์เซน็ต์ได้ 
เพราะทกุคนมไีลฟ์สไตล์ทีต่่างกนั

“สามคือ Lifestyle ทุกโครงการของเราเป็น
โครงการพรเีมยีม เพราะฉะน้ันเช่ือมัน่ได้ว่า คุณได้รบั
คณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุ และมสีิง่อ�านวยความสะดวก
ครบครนั

“และ L สุดท้ายคือ Loft คือบ้านที่ดูเท่ตาม 
สไตล์ลอฟต์ ซึง่ปกตทิาวน์โฮมในราคานีจ้ะไม่ค่อยมี
ดไีซน์โดดเด่นเท่าไรนกั เราท�ารเีสร์ิชเรือ่งการออกแบบ
และสไตล์บ้านที่คนละแวกนี้ชื่นชอบนะ เราอยากรู้
เสมอว่า สไตล์ไหนท่ีลูกค้าต้องการ บ้างก็มีแบบ  
European Style บ้างกช็อบบ้านแบบ Modern Style 
แต่กบัลกูค้าในเซกเมนต์ทีเ่ราโฟกสั พวกเขาชอบบ้าน
แบบ Loft Style ซ่ึงมนับ่งบอกถงึความเท่ และได้แสดง
ความเป็นตวัตนของผูอ้ยูอ่าศยัในแบบทีเ่ขาต้องการ

“ส�าหรบั SC ASSET เรามองเทรนด์อสงัหารมิทรัพย์
แบบทาวน์โฮมในประเทศไทยอยู่เสมอ และในช่วง 3 ปี
ทีผ่่านมา ตลาดของทาวน์โฮมเป็นตลาดทีค่่อนข้างใหญ่ 
และเตบิโตประมาณ 10% เรามองว่า มนัเป็นตลาดที่
ทดแทนให้กบัคนทีไ่ม่อยากอยูค่อนโดมเินยีม เพราะ
เขามองว่าพื้นที่มันไม่เพียงพอ ดังน้ันผู้อยู่อาศัย 
ส่วนใหญ่จงึต้องการพืน้ทีม่ากขึน้ อยากได้ท�าเลทีด่ขีึน้ 
และราคาทีเ่อือ้มถึง เราจงึรูส้กึว่า VERVE เข้ามาเพือ่
ตอบสนองเทรนด์ของการอยูอ่าศยัตอนนี”้

B R I N G  T H E  
VERVE
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เดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา ชะตาชีวิตของนักร้องคนหนึ่งพลิกผัน 
ไปแบบที่เจ้าตัวไม่เคยนึกฝัน การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือ 
ครัง้นัน้เกดิขึน้เมือ่มกีารเผยโฉมหนา้ทีแ่ท้จรงิของ ‘หนา้กากจงิโจ’้ 
ในรายการแข่งขนัรอ้งเพลงดงั ทา่มกลางการคาดเดาตวัตนเบือ้งหลงั
ฉาบหน้าแฟนซีทีแ่ต่ละคนเลือกมาใช้เปน็เครือ่งมอือ�าพราง
เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพ นวลตา วงศ์เจริญ 
สไตลิสต์ ฐิติกาญจน์ กาญจนภักดี
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PECK PALITCHOKE
หนุม่ขีอ้ายทีม่คีวามฝันแตเ่ดก็วา่อยากเปน็นกัรอ้ง มคุีณพ่อคณุแมท่ีร่่วมฝันบนเส้นทางขายเสียง ชอบสังสรรคกั์บเพ่ือนฝูง แตม่ี
โลกส่วนตวัใบทีส่ามารถทอ่งเทีย่วคนเดยีวได้ ผลติโชคไมใ่ชเ่ดก็เรยีนเกง่ แตม่คีรผูลกัดนัใหห้นัมาสนใจทอ่งหนงัสือได ้มทีีป่รกึษา
ทัง้เรือ่งงานและเรือ่งส่วนตัวไม่น้อย แต่ไม่ถนัดหากตอ้งรบับทบาท ‘เมนเทอร’์ หลังจากขึน้สู่จดุสูงสุดและต�า่สุดในอาชพีนกัรอ้ง 
เปก๊ไดค้วามรกัจากแฟนๆ เป็นแรงผลักดันใหเ้ดนิหน้าตอ่ แตพ่รอ้มเสมอหากชวีติจะพลกิผนัอกีครัง้
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จากนกัรอ้งทีเ่กอืบจะถอดใจยอมแพ้ตอ่เส้นทาง
อาชีพขายเสียงที่ตัวเองใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก 
เมื่ออุตสาหกรรมเพลงตีบตัน เป๊ก-ผลิตโชค 
อายนบุตร กลับมายืนหยัดในแถวหน้าของ 
โลกดนตรเีมอืงไทย มแีฟนคลบัเจ้าของชือ่ ‘นุช’ 
ทั่วบ้านทั่วเมือง และก�าลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่
ของตวัเองคร้ังแรกในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้
 THE STANDARD พูดคุยกับ ‘คุณหลวง’ 
ของแฟนคลับ ในวันที่ตารางงานแน่นเอี้ยด  
และถ่ายทอดบทสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดที่เป๊ก 
เผยถึงบุคคลส�าคัญในชีวิตตลอด 30 กว่าป ี
ที่ผ่านมา

บุพการี:
คณุพ่อคณุแม่มบีทบาทในเส้นทางดนตรตีัง้แต่
ต้นจนถึงวันนี้อย่างไรบ้าง
คุณพ่อคุณแม่มีบทบาทในทุกสเตปของชีวิตเป๊ก
เยอะเลย อย่างคุณพ่อ ก่อนท่ีผมจะมาเป็นนักร้อง
ทุกวันนี้ ผมจะต้องเข้าไปแกรมมี่บ่อยมาก หลังจาก
เลิกเรียนสามโมงครึ่งถึงสี่โมงก็จะต้องไปแกรมมี่ 
ทุกวัน บางทีถ้าคุณพ่อไม่ว่างไปส่งก็ต้องน่ังแท็กซี ่
ไปเอง ตอนขากลับ ซ้อมเต้นเสร็จเท่ียงคืน คุณพ่อ 
จะมารบักลบับ้านตลอด เขาก็เหน่ือยไปพร้อมกับเรา
เหมือนกัน เหมือนทุกสเตปท่ีเราไป เขาก็ส่งเราให ้
ถึงฝั่ง คุณแม่ก็จะเป็นก�าลังใจให้อยู่เบื้องหลัง 

ทุกวันนี้คุณพ่อยังสนับสนุนให้เดินบนเส้นทาง
ดนตรีหรืออยากให้ไปเรียนต่อมากกว่า
คุณพ่อชอบดนตรีครับ เขาเป็นศิลปิน เป็นนกักตีาร์ 
เวลาเหน็ลกูร้องเพลง เขาจะแฮปป้ี จงึอยากให้ท�างาน
ด้านน้ีมากกว่าครบั เขาเห็นว่าเราเหนือ่ยมาตัง้แต่เด็ก 
กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ เขาก็เลยซัพพอร์ตเรามาตลอด 
เราซึมซับเรื่องดนตรีมาจากคุณพ่อครับ

คุณแม่มีบทบาทกับเราในเรื่องอะไรบ้าง
คณุแม่ต่างจากคณุพ่อมาก ถ้าเรามองครอบครวัอืน่ 
พ่อเป็นผูช้ายมกัจะปล่อยลกูมากกว่าแม่ใช่ไหมครบั 
แต่อันนี้ตรงกันข้าม คุณพ่อเป็นคนท่ีห่วงเรามาก
ที่สุด เข้มงวด จะไปไหน ท�าไมกลับบ้านดึก หรือไป
ท�างานอะไรดึก โทร.ตามตลอดเลย แต่ตรงข้ามกับ
คุณแม่ ไปเลยลูก สมมติถ้าผมอยากจะไปเที่ยว 
แบ็กแพ็กต่างจังหวัด คุณพ่อจะบอกว่า อย่าไปเลย 
อนัตราย จะไปคนเดยีวเหรอ ไม่อยากให้ไป เพราะว่า
เป็นห่วงเรา เดี๋ยวเจออุบัติเหตุ ดูแลตัวเองไม่ได้  

หรือเวลามีคนมารุม เดี๋ยวจะไม่มีใครช่วย หรือเดี๋ยว
จะไปล�าบาก ตกทุกข์ได้ยาก ถ้าเป็นคณุแม่จะบอก 
“ไปเลยลกู ไปตะลยุ ไปหาฝัน ไปเทีย่วให้สบายใจ” 
เอาเงินให้ด้วย เป็นสปอนเซอร์ให้เลย คือคุณแม่อยู่
เมอืงนอก วิสยัทศัน์จะเหมอืนฝรัง่ เขาก็เลีย้งลกูแบบ
เดก็ฝรัง่ ปล่อยให้เป็นตวัของตวัเอง อยากจะท�าอะไร
ก็ท�า แค่ขอให้อยู่ในลู่ในกรอบที่ก�าลังพอดี

ในตอนแรกคุณตดัสินใจทีจ่ะไปเรยีนตอ่ แตห่ลงัจบ
รายการ The Mask Singer คุณพ่อคุณแม่
เสียดายไหมที่ลูกจะไม่ไปเรียนต่อแล้ว
เขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าฝันของเราคือตรงนี้ อยากจะ
ร้องเพลง อยากจะประสบความส�าเร็จ แต่ในเมื่อ
ตอนน้ัน ถ้าโอกาสไม่ได้อ�านวยขนาดน้ัน แล้วคณุพ่อ 
คุณแม่ก็รู ้ทุกเหตุการณ์ว่า เออ เราจะฉีกสัญญา 
แล้วนะ จะไม่ได้ท�าต่อแล้วนะ จะไปเรียนแล้วนะ  
ไปอยู่เมืองนอกดีกว่า เขาก็คงจะมีความอกหัก
เหมอืนกัน เพราะเราก็เป็นลกู ถ้าลกูรูส้กึเศร้าหรอืไม่
ประสบความส�าเรจ็ เขาก็คงอกหกัอกีแบบหน่ึง 

แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้บอกให้เราเปลี่ยนใจ 
ไปเรียนใช่ไหม 
ไม่เลยครับ คุณพ่อจะบอกมากกว่าว่า “จะไปเหรอ  
อย่าไปเลย” (หวัเราะ) สไตล์เดมิครบั แต่คณุแม่บอก
ไปเลยลูก อยากจะไปเรียน ไปหาฝันใหม่ ไปอยู่
ที่ไหนก็ท�าเลย เอาที่เรามีความสุข คือครอบครัวผม
จะไม่มีกฎเกณฑ์นะครับว่า ลูกจะต้องเรียนหมอ
เท่านั้นนะ จะต้องจบเภสัช หรือต้องเรียนนิติ ไม่เคย
มอียู่ในครอบครวัผมเลย จะเรยีนอะไร จะท�าอะไรก็ท�า

นอกจากเรือ่งในวงการดนตรี คณุคยุกบัคณุพ่อ 
คุณแม่ทุกเรื่องเลยไหม
คุยครับ แต่จริงๆ แล้วผมจะตัดสินใจทุกอย่างด้วย
ตัวเอง แต่เวลามีอะไร ผมก็จะเล่าให้เขาฟังตลอด 
ตอนนีผ้มก�าลงัจะตดัสนิใจแบบนีน้ะ ก�าลงัจะไปท�า
แบบน้ีนะ หรอืข้ันตอนในชวีติก�าลงัจะเป็นแบบนีน้ะ 
คือผมจะเลือกเองมากกว่า เขาไม่ได้มาบังคับครับ

ในฐานะลูกคนเดียว เคยคิดบ้างไหมว่า ถ้าม ี
พ่ีน้องอาจจะมีสีสันกว่านี้ รู้สึกว่าขาดอะไรไหม
ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับ อย่างที่บอกว่า 
เราเป็นลกูคนเดยีว อาจจะมเีหงาบ้าง ถ้าเกิดมพ่ีีชาย 
มันคงจะมีสีสันดีเหมือนกัน ไปโฮมสเตย์ด้วยกัน 
แต่ผมก็มีน้องชายที่สนิทอยู่หลายคนที่เป็นญาติกัน 

เลยไม่ได้คดิว่าเป็นจดุด้อยอะไร แม้จะเป็นลกูคนเดียว 
แต่พ่ีน้องท่ีเป็นญาตเิยอะ เราสามารถแชร์ตรงน้ันได้

มิตรภาพ:
คุณคิดว่ามิตรภาพมีบทบาทส�าคัญต่อชีวิตเรา
อย่างไรบ้าง
มแีน่นอนครบั เพราะจรงิๆ คนเราอยู่ได้ด้วยก�าลงัใจ
นอกจากครอบครวัแล้ว ก็มเีพ่ือนท่ีคอยเตมิก�าลงัใจ 
สร้างความม่ันใจให้เราตลอด มเีพ่ือนหลายคนทีท่�า
ตรงน้ีให้ผม แล้วก็ท�าได้ดีมากๆ “ยูก็ท�าหน้าที่ของ 
ตัวเองไป เราจะอยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตให้เอง ไม่ต้อง 
ห่วงนะ” เขาก็จะมาเจอให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ครั้งล่าสุดที่คุณเจอเพ่ือนคือเมื่อไร
เมื่อคืนครับ (หัวเราะ) ผมเป็นคนติดเพื่อน สารภาพ
ตามตรงว่า ช่วงนีจ้ะมเีวลาน้อยนิดหนึง่ จงึไม่สามารถ
ไปเจอเพ่ือนได้เหมือนเดิมแล้ว ก็จะบอกเพ่ือนว่า  
วนันีท้�างานอยู่ท่ีน่ีนะ เขาก็จะมาให้ก�าลงัใจ มาเชยีร์
เราทีก่องถ่าย ถ้าเกิดมนัไม่ดกึจนเกินไป ก็ไปกินข้าว
กันต่อ คือเพื่อนก็รู้ว่า เราคิดถึง เขาก็มาหาเรา 

คุณมีเพ่ือนเยอะไหม
เป็นคนมีเพ่ือนเยอะมากเลยครับ ก็ดีใจนะครับ 
ทีวั่นน้ีมเีพ่ือนทีดี่เตม็ไปหมด ทกุคนไม่ได้มาหวังหรอื
คิดร้ายอะไรกับเรา โชคดีตรงที่มีกัลยาณมิตรท่ีด ี 
พาไปในสิ่งที่ดีๆ 

ประสบการณ์ทีอ่ยู่กบัเพ่ือนตอนไหนทีป่ระทบัใจ
มากที่สุด
ตอนมัธยมเลยครับ เด็กวัยรุ่นท่ัวไปชอบไปสยาม  
ไปห้าง แต่มนัมีครัง้หน่ึง เฮ้ย วันน้ีเลกิเท่ียง เราลองไป
นั่งรถเมล์ เราก็บอกว่า เออ เราอยากขึ้นรถเมล์ ไปนี่
กันดีกว่า พระที่นั่งวิมานเมฆ ไปพิพิธภัณฑ์ ขึ้นเรือ 
ยังจ�าความรู้สึกน้ันได้อยู่เลยครับว่า เฮ้ย เราขึ้น
รถเมล์กันอย่างไร จ่ายเงินแล้วไปต่อเรือท่ีท่าเรือ 
ผ่านฟ้าลีลาศ ประมาณนี้ เป็นการผจญภยัของเดก็ๆ 
เออ ก็คดิได้นะ อยู่ๆ ก็นัง่รถเมล์ไปพระทีน่ัง่วิมานเมฆ
เรานั่งกันจากสขุาภบิาล 3 ตอนน้ันเรียนอยู่โรงเรยีน
นวมนิทราชนิทูศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

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

“เขากร็ูอ้ยู่แลว้นะครบัว่าฝนัของเราคือตรงนี ้อยากจะรอ้งเพลง อยากจะประสบความส�าเรจ็ แตใ่นเมือ่
ตอนนั้น ถ้าโอกาสไม่ได้อ�านวยขนาดนั้น แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ทุกเหตุการณ์ว่า เออ เราจะฉีกสัญญา
แล้วนะ จะไมไ่ดท้�าตอ่แลว้นะ จะไปเรยีนแลว้นะ ไปอยู่เมอืงนอกดกีว่า เขากค็งจะมคีวามอกหกัเหมือนกนั 
เพราะเราก็เป็นลูก ถ้าลูกรู้สึกเศร้าหรือไม่ประสบความส�าเร็จ เขาก็คงอกหักอีกแบบหนึ่ง”
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“ผมอยากจะบอกว่า ผมเป็นคนมีสองบุคลิกครับ การที่มีเพ่ือนมาอยู่เยอะๆ ผมก็ชอบเหมือนกัน 
ชอบแฮงเอาต์ ชอบอยู่กับผู้คนเยอะๆ มีเพ่ือนเยอะก็ย่อมดีใช่ไหมครับ แต่อีกพาร์ตหนึ่งบางทีก็ชอบ 
อยู่กับตัวเองเหมือนกัน ผมเที่ยวคนเดียว ไปไหนคนเดียว บางทีก็ตัดสินใจง่ายดี”

ตอนนี้ยังได้ผจญภัยแบบนั้นอยู่ไหม
น้อยลงครบั แต่เวลาไปไหนจะชอบไปเทีย่วพิพิธภัณฑ์ 

ชอบเสพงานศิลป์หรือวัฒนธรรมใช่ไหม
ใช่ครับ ถ้าไปจังหวัดไหน ก็อยากเดินเล่นที่ตลาด 
เพราะเวลาเราไป เราจะรูวั้ฒนธรรมพ้ืนถ่ินท่ีนี ่มอีะไร
ทีต่ลาดบ้าง จงัหวัดน้ีมอีะไรท่ีเป็นของขึน้ชือ่ จะไปซือ้
ของกินประจ�าจังหวัด ถ้ามีอะไรดังๆ เราก็จะไปซื้อ 
มากินให้ได้ แฟนๆ ทั่วประเทศเลยนะครบัทีผ่มได้ไป 
เจอในช่วงน้ี เขาจะน�าสนิค้าโอทอปมาให้ ทุกจังหวัด
จริงๆ ครับ บางคนท่ีเราไม่ได้ไปจังหวัดเขา แต่เขา
เดินทางมาหาเรา เอาของประจ�าจังหวัดมาให้เรา

ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ ตัวละครมักจะมี ‘Best 
Friend’ คุณมีเพ่ือนแบบนี้บ้างไหม
มีแน่นอนครับ เป็นเพ่ือนท่ีเราคบกันมาตั้งแต่เด็ก 
นะครบั บ้านอยู่ละแวกเดยีวกันเลยท�าให้มมีติรภาพ 
ยืนยาวมาจนถึงวนัน้ีเป็นสบิปีแล้ว ก็ยังเป็นคนน้ีอยู่ 
แล้วก็ไปมาหาสู่กันตลอด ไม่เคยทิง้เรา แต่บางช่วง
ทีม่เีวลาน้อย จะหายไปบ้าง แต่เพื่อนก็เข้าใจ เขาจะ
ไม่ได้ตามมาก รู้ว่าผมยุ่งอยู่ มีอะไรก็จะโทร.มาเอง

เพ่ือนร่วมงานของคุณมีเยอะขนาดไหน
เยอะมากครับ ที่เพ่ิงมารู้จักตอนเข้าแกรมมี่ก็เยอะ 
เป็นคนที่เราต่างให้ก�าลังใจกัน หมายถึงเราก็สู้มา
ด้วยกัน กว่าจะมาเป็นนักร้องได้ เทสต์แล้วเทสต์อีก 
ซ้อมแล้วซ้อมอกี เรยีนแล้วเรยีนอกี แล้วกอ็ยู่ด้วยกัน 
คลุกคลีกันมาตั้งแต่ตอนนั้น ใช้เวลานานเหมือนกัน 
ก็เลยผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กครับ

เพ่ือนแบบไหนส�าคัญส�าหรับคุณ เพ่ือนกิน 
เพ่ือนเที่ยว ส�าคัญส�าหรับคุณไหม หรือเป็นคน
กินคนเดียว เที่ยวคนเดียวได้
ผมอยากจะบอกว่า ผมเป็นคนมสีองบคุลกิครบั การที่
มเีพ่ือนมาอยู่เยอะๆ ผมก็ชอบเหมอืนกัน ชอบแฮงเอาต์ 
ชอบอยู่กับผูค้นเยอะๆ มเีพ่ือนเยอะก็ย่อมดใีช่ไหมครบั 
แต่อีกพาร์ตหนึ่งบางทีก็ชอบอยู่กับตัวเอง ผมเทีย่ว
คนเดยีว ไปไหนคนเดยีว บางทก็ีตัดสนิใจง่ายดี สมมติ
ไปกัน 7 คน จะไปสมุยกัน เฮ้ย กินนี่ดีกว่า มึงอยาก
กินน่ี เฮ้ย ไม่ได้ ร้านโน้นดัง แล้วเราจะตามใจใคร 
ดีล่ะ แต่ไปคนเดียวคิดอะไรท�าได้เลย

ในการท�างาน ระหว่างการเป็นศิลปินเดี่ยวกับ
บอยแบนด์ มีความสนุกแตกต่างกันอย่างไร
จรงิๆ มนัก็สองด้านนะครบั เวลาเราท�างานกับเพ่ือนๆ 
มันก็สนุกอยู่แล้วครับ และไม่เหงาด้วย อย่างเช่น

เวลาไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัด มีเพื่อนเที่ยว พอเสร็จ
คอนเสิร์ตแล้วไปตลาดกัน ไปกินข้าว ไปเล่นกันนะ 
แต่ตอนนีก็้ต้องไปคนเดยีว ไปกับผูจั้ดการ ไปกับพ่ีๆ 

เวลาอยู่บนเวทีคนเดียวก็ต้องพยายามสร้าง
อารมณ์ร่วมกับคนดูเพียงล�าพัง
คืออยู่บนเวที ถ้า 3 คน สบายมาก เราไม่ต้องแบก
โชว์คนเดียว แต่ก่อนผมเป็นคนไม่มีความมั่นใจใน
ตัวเองเลย หนึ่งชั่วโมงที่จะต้องอยู่บนเวที เราจะท�า
อย่างไรให้คนชอบ แล้วผมเป็นคนพูดไม่เก่ง สมยัก่อน
จะต้องให้เพ่ือนน�าให้ เวลาอยูบ่นเวทก็ียากเหมอืนกนั 
เพราะเราไม่ได้เป็นคนช่างพูดขนาดนั้น 

ครู ที่ปรึกษา และไอดอล:
ทีแ่กรมมีเ่คีย่วกร�าคณุเยอะขนาดไหน เช่น ถา้เรา
จะเอาคนดูให้อยู่ภายในหนึ่งชั่วโมง 
ครับ เขาทราบอยู่ว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่ง อาจจะมี
ความมัน่ใจในตวัเองน้อย แต่มเีพ่ือนกับรุน่พ่ีบอกว่า 
ไม่ต้องห่วงหรอก อยู่ในมือของโปรเฟสชันแนลแล้ว 
คืออยู่กับแกรมมี่แล้ว เขาไม่ปล่อยให้ดูแย่หรอก 
ทีมงานท้ังเรื่องของซาวด์ เทคนิคต่างๆ เขาจะไม ่
ท�าออกมาให้เราดูแย่อยู่แล้ว เขาจะช่วยสนับสนุน 
เพราะฉะนั้นสบายใจได้ 

แลว้มีเพ่ือนทีเ่ปน็ทีป่รกึษาไหม หรอืชอบทบทวน
ปัญหาคนเดียว
มคีรบั บางทีบางเรือ่งมนัไปถึงพ่อแม่ไม่ได้ เพราะเรา
ต้องการเพ่ือนท่ีอยู่ในวัยเดียวกัน ประสบการณ์ 
ใกล้กัน เฮ้ย เราก�าลังจะตัดสินใจแบบนี้ ดีหรือเปล่า 
หรือว่าอันน้ีดีหรือยัง เพ่ิมเติมอะไรดีไหม ถ้าจะท�า
เพลงแนวน้ีจะดีไหม หรือจะแต่งตัวอย่างไร บางที 
รุ่นเดียวกันมันจะสะดวกกว่าครับ

มไีอดอลในดวงใจท่ีท�าใหรู้้สึกวา่เขาคอืตน้แบบที่
อยากจะเป็นอย่างเขาบ้างไหม
ถ้าพูดถึงแรงบนัดาลใจ ผมจะขอยกตวัอย่าง พ่ีเบร์ิด-
ธงไชย แมคอินไตย์ นะครับ ในเรื่องของการวางตัว 
และเรื่องการใช้ชีวิต เมื่อเรามาถึงจุดน้ีแล้วจะต้อง
ท�าอย่างไร ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ก�าลังพอดี ไม่มาก
หรอืน้อยเกินไป ท�าเพ่ือสงัคมบ้าง ท�าเพ่ือแฟนๆ บ้าง 

พ่ีเบิร์ดสอนอะไรบ้าง
ในเรือ่งของการวางตวัครบั และเตมิพลงัให้เรา เขาก็
รูว่้า กว่าจะมาถึงจดุนีม้นัก็อาจจะต้องมเีรือ่งราวในใจ
กระทบกระเทือนบ้าง หรือการปรับตัว เพราะจริงๆ 
ผมมาตรงนี้ก็งงๆ เหมือนกัน จู่ๆ ก็มาได้ เขาก็บอก

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

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

ในชีวติมคีรคูนไหนทีท่�าใหส้นใจดา้นวชิาการไหม
(อึ้ง) วิชาการเลยเหรอ...

คือคุณเคยบอกวา่เปน็คนเรียนไมเ่กง่ ตอนเป็น
นักเรียนมีคุณครูคนไหนที่ท�า ให้คุณสนใจ 
การเรียนมากขึ้นไหม 
มีครับ ชื่อว่า อาจารย์ศรีสมร เมื่อก่อนผมต้องย้าย
โรงเรียนกลางคันนะครับ ก็ไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไร 
(หัวเราะ) แล้วพอมันกลางคัน ก็ไม่มีโรงเรียนไหน 
ที่เขารับได้ เราเป็นเคสพิเศษ ก่ึงๆ ว่าจะไปต่อที่นี่  
มันก็ไม่ได้ จ�าได้ว่าเป็นภาษาฝรั่งเศส แล้วอาจารย์
ศรีสมรบอกว่า ไม่เป็นไร ฉันสอนต่อได้ ก็เลยเรยีน 
ต่อได้ เราเรียนภาษาฝรั่งเศสที่จ�า verb อะไร 
ไม่ได้เลย เขาก็สอนเราจนรอดได้ แต่ตอนนี้ลืมหมด
แล้วนะครับ (หัวเราะ)

ทางแกรมมี่มีกุนซือคอยให้ค�าปรึกษาอยู่แล้ว 
ถา้เปน็ในชวีติทัว่ๆ ไปละ่ มคีนทีข่อค�าปรกึษาไหม
มีเยอะมาก เป๊กโชคดีที่มีพ่ีๆ คอยให้ก�าลังใจเยอะ 
กลวัพูดชือ่ตกไปจงัเลย ถ้าไม่นบัทีแ่กรมมี ่มอียู่ 2 คน 
ในเรื่องงานคือ พ่ีอาร์เธอร์ ซึ่งท�างานเก่ียวกับเพลง
อยูแ่ล้ว ผมกจ็ะขอค�าปรึกษาว่า ตอนนี้เทรนดด์นตรี
เป็นอย่างไรบ้าง แบบไหนถึงจะดี ขอ reference  
ได้ไหม แกจะเป็นคนซพัพอร์ตเรือ่งงาน คอยดภูาพ
รวมให้เรา 
 อีกคนหน่ึงชื่อ พ่ีหลิน จะเป็นคนท่ีเติมพลัง 
ให้ก�าลงัใจเราตลอด จะซพัพอร์ตเราตลอด เมือ่คนืก็
เพ่ิงเจอกัน อยูด้่วยกัน บางทีเจอกันแว่บๆ กินข้าวกัน 
คือเราต้องการรีแลกซ์เหมือนอยู่กับเพื่อนอยู่แล้ว
 ผู้ท่ีมีอิทธิพลและมีความส�าคัญอีกคนในชีวิต
คือโปรดิวเซอร์คนแรกครับ พ่ีต๋อง-สรุพันธ์ จ�าลองกุล 
ซึง่ให้โอกาสได้มาร้องเพลงแรกในชวิีต ต้องขอบคุณ
พี่ต๋องด้วยที่แต่งเพลง ไม่มีใครรู้ ให้ผมร้อง
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“ผมอยากจะบอกว่า ผมเป็นคนมีสองบุคลิกครับ การที่มีเพ่ือนมาอยู่เยอะๆ ผมก็ชอบเหมือนกัน 
ชอบแฮงเอาต์ ชอบอยู่กับผู้คนเยอะๆ มีเพ่ือนเยอะก็ย่อมดีใช่ไหมครับ แต่อีกพาร์ตหนึ่งบางทีก็ชอบ 
อยู่กับตัวเองเหมือนกัน ผมเที่ยวคนเดียว ไปไหนคนเดียว บางทีก็ตัดสินใจง่ายดี”

ตอนนี้ยังได้ผจญภัยแบบนั้นอยู่ไหม
น้อยลงครบั แต่เวลาไปไหนจะชอบไปเทีย่วพิพิธภัณฑ์ 

ชอบเสพงานศิลป์หรือวัฒนธรรมใช่ไหม
ใช่ครับ ถ้าไปจังหวัดไหน ก็อยากเดินเล่นท่ีตลาด 
เพราะเวลาเราไป เราจะรูวั้ฒนธรรมพ้ืนถ่ินท่ีน่ี มอีะไร
ทีต่ลาดบ้าง จงัหวัดนีม้อีะไรท่ีเป็นของขึน้ชือ่ จะไปซือ้
ของกินประจ�าจังหวัด ถ้ามีอะไรดังๆ เราก็จะไปซื้อ 
มากินให้ได้ แฟนๆ ทั่วประเทศเลยนะครบัทีผ่มได้ไป 
เจอในช่วงน้ี เขาจะน�าสนิค้าโอทอปมาให้ ทุกจังหวัด
จริงๆ ครับ บางคนท่ีเราไม่ได้ไปจังหวัดเขา แต่เขา
เดินทางมาหาเรา เอาของประจ�าจังหวัดมาให้เรา

ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ ตัวละครมักจะมี ‘Best 
Friend’ คุณมีเพ่ือนแบบนี้บ้างไหม
มีแน่นอนครับ เป็นเพ่ือนท่ีเราคบกันมาตั้งแต่เด็ก 
นะครบั บ้านอยู่ละแวกเดยีวกันเลยท�าให้มมีติรภาพ 
ยืนยาวมาจนถึงวนัน้ีเป็นสบิปีแล้ว ก็ยังเป็นคนน้ีอยู่ 
แล้วก็ไปมาหาสู่กันตลอด ไม่เคยทิง้เรา แต่บางช่วง
ทีม่เีวลาน้อย จะหายไปบ้าง แต่เพื่อนก็เข้าใจ เขาจะ
ไม่ได้ตามมาก รู้ว่าผมยุ่งอยู่ มีอะไรก็จะโทร.มาเอง

เพ่ือนร่วมงานของคุณมีเยอะขนาดไหน
เยอะมากครับ ที่เพ่ิงมารู้จักตอนเข้าแกรมม่ีก็เยอะ 
เป็นคนที่เราต่างให้ก�าลังใจกัน หมายถึงเราก็สู้มา
ด้วยกัน กว่าจะมาเป็นนักร้องได้ เทสต์แล้วเทสต์อีก 
ซ้อมแล้วซ้อมอกี เรยีนแล้วเรยีนอกี แล้วกอ็ยู่ด้วยกัน 
คลุกคลีกันมาตั้งแต่ตอนนั้น ใช้เวลานานเหมือนกัน 
ก็เลยผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กครับ

เพ่ือนแบบไหนส�าคัญส�าหรับคุณ เพ่ือนกิน 
เพ่ือนเที่ยว ส�าคัญส�าหรับคุณไหม หรือเป็นคน
กินคนเดียว เที่ยวคนเดียวได้
ผมอยากจะบอกว่า ผมเป็นคนมสีองบคุลกิครบั การที่
มเีพ่ือนมาอยู่เยอะๆ ผมก็ชอบเหมอืนกัน ชอบแฮงเอาต์ 
ชอบอยู่กับผูค้นเยอะๆ มเีพ่ือนเยอะก็ย่อมดใีช่ไหมครบั 
แต่อีกพาร์ตหนึ่งบางทีก็ชอบอยู่กับตัวเอง ผมเท่ียว
คนเดียว ไปไหนคนเดยีว บางทก็ีตัดสนิใจง่ายดี สมมติ
ไปกัน 7 คน จะไปสมุยกัน เฮ้ย กินนี่ดีกว่า มึงอยาก
กินน่ี เฮ้ย ไม่ได้ ร้านโน้นดัง แล้วเราจะตามใจใคร 
ดีล่ะ แต่ไปคนเดียวคิดอะไรท�าได้เลย

ในการท�างาน ระหว่างการเป็นศิลปินเดี่ยวกับ
บอยแบนด์ มีความสนุกแตกต่างกันอย่างไร
จรงิๆ มนัก็สองด้านนะครบั เวลาเราท�างานกับเพ่ือนๆ 
มันก็สนุกอยู่แล้วครับ และไม่เหงาด้วย อย่างเช่น

เวลาไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัด มีเพื่อนเที่ยว พอเสร็จ
คอนเสิร์ตแล้วไปตลาดกัน ไปกินข้าว ไปเล่นกันนะ 
แต่ตอนน้ีก็ต้องไปคนเดยีว ไปกับผูจั้ดการ ไปกับพ่ีๆ 

เวลาอยู่บนเวทีคนเดียวก็ต้องพยายามสร้าง
อารมณ์ร่วมกับคนดูเพียงล�าพัง
คืออยู่บนเวที ถ้า 3 คน สบายมาก เราไม่ต้องแบก
โชว์คนเดียว แต่ก่อนผมเป็นคนไม่มีความมั่นใจใน
ตัวเองเลย หนึ่งชั่วโมงที่จะต้องอยู่บนเวที เราจะท�า
อย่างไรให้คนชอบ แล้วผมเป็นคนพูดไม่เก่ง สมยัก่อน
จะต้องให้เพ่ือนน�าให้ เวลาอยูบ่นเวทก็ียากเหมอืนกนั 
เพราะเราไม่ได้เป็นคนช่างพูดขนาดนั้น 

ครู ที่ปรึกษา และไอดอล:
ทีแ่กรมม่ีเคีย่วกร�าคณุเยอะขนาดไหน เชน่ ถา้เรา
จะเอาคนดูให้อยู่ภายในหนึ่งชั่วโมง 
ครับ เขาทราบอยู่ว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่ง อาจจะมี
ความมัน่ใจในตวัเองน้อย แต่มเีพ่ือนกับรุน่พ่ีบอกว่า 
ไม่ต้องห่วงหรอก อยู่ในมือของโปรเฟสชันแนลแล้ว 
คืออยู่กับแกรมมี่แล้ว เขาไม่ปล่อยให้ดูแย่หรอก 
ทีมงานท้ังเรื่องของซาวด์ เทคนิคต่างๆ เขาจะไม ่
ท�าออกมาให้เราดูแย่อยู่แล้ว เขาจะช่วยสนับสนุน 
เพราะฉะนั้นสบายใจได้ 

แลว้มเีพ่ือนทีเ่ปน็ทีป่รกึษาไหม หรอืชอบทบทวน
ปัญหาคนเดียว
มคีรบั บางทีบางเรือ่งมนัไปถึงพ่อแม่ไม่ได้ เพราะเรา
ต้องการเพ่ือนท่ีอยู่ในวัยเดียวกัน ประสบการณ์ 
ใกล้กัน เฮ้ย เราก�าลังจะตัดสินใจแบบนี้ ดีหรือเปล่า 
หรือว่าอันน้ีดีหรือยัง เพ่ิมเติมอะไรดีไหม ถ้าจะท�า
เพลงแนวน้ีจะดีไหม หรือจะแต่งตัวอย่างไร บางที 
รุ่นเดียวกันมันจะสะดวกกว่าครับ

มีไอดอลในดวงใจท่ีท�าใหรู้้สึกวา่เขาคอืตน้แบบที่
อยากจะเป็นอย่างเขาบ้างไหม
ถ้าพูดถึงแรงบนัดาลใจ ผมจะขอยกตวัอย่าง พ่ีเบร์ิด-
ธงไชย แมคอินไตย์ นะครับ ในเรื่องของการวางตัว 
และเรื่องการใช้ชีวิต เมื่อเรามาถึงจุดน้ีแล้วจะต้อง
ท�าอย่างไร ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ก�าลังพอดี ไม่มาก
หรอืน้อยเกินไป ท�าเพ่ือสงัคมบ้าง ท�าเพ่ือแฟนๆ บ้าง 

พ่ีเบิร์ดสอนอะไรบ้าง
ในเรือ่งของการวางตวัครบั และเตมิพลงัให้เรา เขาก็
รูว่้า กว่าจะมาถึงจดุนีม้นัก็อาจจะต้องมเีรือ่งราวในใจ
กระทบกระเทือนบ้าง หรือการปรับตัว เพราะจริงๆ 
ผมมาตรงนี้ก็งงๆ เหมือนกัน จู่ๆ ก็มาได้ เขาก็บอก

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

มีนักร้องที่เป็นต้นแบบการร้องเพลงไหม
ผมชอบงาน R&B นักร้องผิวสีจะมีสไตล์ชัดเจน  
สมัยก่อนตอนเด็กก็จะมีวงในดวงใจท่ีท�าให้ผมรู้จัก
เพลงแนวน้ี และท�าให้เราชอบท่ีจะร้องเพลงแนวน้ี 
ก็จะเป็น Babyface หรือวง Boyz II Men เขาเป็น 
แรงบันดาลใจให้เรา ปัจจุบันผมก็ไปดูคอนเสิร์ต 
เขาตลอด เวลาเขามาเมืองไทยผมก็ไป บางทีก็มี
โอกาสได้เจอเขาเหมือนกัน 

ในชีวิตมีครคูนไหนทีท่�าใหส้นใจดา้นวชิาการไหม
(อึ้ง) วิชาการเลยเหรอ...

คอืคณุเคยบอกวา่เปน็คนเรยีนไมเ่กง่ ตอนเป็น
นักเรียนมีคุณครูคนไหนที่ท�า ให้คุณสนใจ 
การเรียนมากขึ้นไหม 
มีครับ ชื่อว่า อาจารย์ศรีสมร เมื่อก่อนผมต้องย้าย
โรงเรียนกลางคันนะครับ ก็ไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไร 
(หัวเราะ) แล้วพอมันกลางคัน ก็ไม่มีโรงเรียนไหน 
ที่เขารับได้ เราเป็นเคสพิเศษ ก่ึงๆ ว่าจะไปต่อที่นี่  
มันก็ไม่ได้ จ�าได้ว่าเป็นภาษาฝรั่งเศส แล้วอาจารย์
ศรีสมรบอกว่า ไม่เป็นไร ฉันสอนต่อได้ ก็เลยเรยีน 
ต่อได้ เราเรียนภาษาฝรั่งเศสท่ีจ�า verb อะไร 
ไม่ได้เลย เขาก็สอนเราจนรอดได้ แต่ตอนนี้ลืมหมด
แล้วนะครับ (หัวเราะ)

ทางแกรมม่ีมีกุนซือคอยให้ค�าปรึกษาอยู่แล้ว 
ถา้เปน็ในชวิีตท่ัวๆ ไปละ่ มคีนทีข่อค�าปรกึษาไหม
มีเยอะมาก เป๊กโชคดีที่มีพ่ีๆ คอยให้ก�าลังใจเยอะ 
กลวัพูดชือ่ตกไปจงัเลย ถ้าไม่นบัทีแ่กรมมี ่มอียู่ 2 คน 
ในเรื่องงานคือ พ่ีอาร์เธอร์ ซึ่งท�างานเก่ียวกับเพลง
อยูแ่ล้ว ผมกจ็ะขอค�าปรึกษาว่า ตอนนี้เทรนดด์นตรี
เป็นอย่างไรบ้าง แบบไหนถึงจะดี ขอ reference  
ได้ไหม แกจะเป็นคนซพัพอร์ตเรือ่งงาน คอยดภูาพ
รวมให้เรา 
 อีกคนหน่ึงชื่อ พ่ีหลิน จะเป็นคนท่ีเติมพลัง 
ให้ก�าลงัใจเราตลอด จะซพัพอร์ตเราตลอด เมือ่คนืก็
เพ่ิงเจอกัน อยูด้่วยกัน บางทีเจอกันแว่บๆ กินข้าวกัน 
คือเราต้องการรีแลกซ์เหมือนอยู่กับเพื่อนอยู่แล้ว
 ผู้ท่ีมีอิทธิพลและมีความส�าคัญอีกคนในชีวิต
คือโปรดิวเซอร์คนแรกครับ พ่ีต๋อง-สรุพันธ์ จ�าลองกุล 
ซึง่ให้โอกาสได้มาร้องเพลงแรกในชวิีต ต้องขอบคณุ
พี่ต๋องด้วยที่แต่งเพลง ไม่มีใครรู้ ให้ผมร้อง
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พ่ีต๋องมีส่วนผลักดันให้เรามาอยู่ในจุดนี้
เป็นคนท�าเพลงเพลงแรก มองเห็นศักยภาพของเรา 
เขาบอกว่า “น้องคนนีร้้องเพลงได้” และขึน้ไปโน้มน้าว 
ผู้ใหญ่ว่า “น้องท�าได้พี่” ตอนแรกเพลงนี้ไม่ใช่เพลง
ของเป๊กนะครบั แค่ร้องไกด์ให้ พ่ีต๋องเป็นคนบอกว่า 
“เพลงนี้เหมาะกับน้องคนน้ี” ก็เลยได้ออกมาเป็น
เพลงนี้
 คนหนึ่งที่เป็นก�าลังใจให้ผมเสมอเลยคือ พี่บุ๊ก 
ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหน สุข ทุกข์ เขาจะอยู่เคียงข้าง
เป็นก�าลงัใจให้เรา เป็นพ่ีเลีย้งท่ีด ีคอยให้ค�าแนะน�า
ในด้านการใช้ชีวิต พ่ีเขามีทัศนคติที่ดี และให้ค�า
ปรึกษาได้ดี
 อีกคนคือ พ่ีป่อง-วัฒนพงษ์ นภดลโอฬารกุล 
เขาท�างานกับผมมาสบิปี ไม่รูถึ้งหรอืเปล่า แต่ท�างาน
ด้วยกันมาตัง้แต่แรกๆ ตัง้แต่ยังไม่มชีือ่เสยีง เขาเป็น
พีอาร์ ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะ แต่พยายาม 
หางานให้น้อง จะ 5,000 7,000 หรือ 10,000 บาท  
เป็นค่าน�้ามัน เขาก็พยายามหาโอกาสให้เราได้ไป
ท�างาน ไปโปรโมต ทุกวันนี้พี่เขาก็ยังท�าอยู่

ในทางกลบักนั คณุท�าหนา้ทีเ่ปน็กนุซอื เปน็เมนเทอร์ 
ให้เพ่ือนบ้างไหม 
ส่วนมากจะไม่ค่อย เพราะเพื่อนบอกว่าเป็นคนทื่อๆ 
(พึมพ�า) คือเราจะพูดได้แค่ว่า “อืม” แบบนี้น่ะครับ 
เพื่อนคงจะไม่ได้ค�าตอบอะไร

ถ้ามีเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจจะเดินในเส้นทางดนตรี 
จะมีค�าแนะน�าส�าหรับเด็กรุ่นใหม่อย่างไร
ถ้าเกิดชอบ มีใจรัก ทุกอย่างมันจะมาเอง ถึงแม้ว่า
จะเหน่ือย เส้นทางจะล�าบาก แต่ถ้ามีใจรักจริงๆ 
มนัจะน�าพาไปเอง ถ้ารกัในสิง่ทีท่�า มนัก็จะเป็นพลงั

ความรัก:
เราพูดถงึความสัมพันธก์นัมาหลายรปูแบบแลว้ 
ลองว่ากันถึงเรื่องความรักบ้าง Puppy Love 
ของเป๊กเป็นอย่างไร ยังจ�าได้ไหม
จ�าได้ครบั ตอนน้ันอยู่เมอืงนอก อายุประมาณ 7 ขวบ 
ชื่อนาตาลี มาจากยุโรปประเทศใดประเทศหนึ่ง 
ตอนน้ันเรียนด้วยกัน พอวันเสาร์-อาทิตย์ คุณพ่อ 
คณุแม่เขาจะชวนเราไปบ้าน ไปจบิน�า้ชา ไปเล่นกัน 
ถึงแม้ว่านานมาแล้ว เรายังจ�าได้ว่า คุณพ่อคุณแม่
เขาสอนการจิบชา ตอนเด็กเราก็ไม่รู ้ว ่าต้องจิบ
อย่างไร แต่จ�าได้ว่า เขาบอกให้จิบอย่างนี้ คือให้ท�า
ปากเบิร์นๆ น่ะครับ นั่นคือวิธีที่ถูกต้อง (หัวเราะ)

ความรักส�าคัญหรือมีพลังผลักดันเราอย่างไร
อย่างที่บอกว่า คนเราอยู่ได้ด้วยก�าลังใจ บางทีที ่

เราท้อ ไปต่อไม่ไหว ก�าลังสับสนหรือลังเลว่าสิ่งที ่
ท�าอยู่มันถูกต้องไหม บางทีคนท่ีเรารักและไว้ใจ 
น่าจะเป็นก�าลังใจท่ีดีให้กับเราได้ คิดว่าความรัก
ส�าคัญมาก

คุณเชื่อในปรัชญาความรักแบบไหน เลือกคนที่
เรารัก หรือเลือกคนที่รักเรา
ยากจังเลย จริงๆ ก็คงต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับ 
ผมกค็งจะต้องเลือกคนที่เรารักจริงๆ มันถงึจะจบได้
สวยงาม หรือว่าไปต่อได้ เพราะไม่อย่างนั้นเรารู้ว่า 
คนท่ีรักเรา แต่เราไม่ได้รักเขา วันหนึ่งอยู่ไปเราก็
สงสารเขา เพราะไม่ได้รกัเขา ถือว่าเราตอบแทนเขา
ไม่ได้เลย มันก็คงจะไม่แฟร์กับเขา 

เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง คนรักที่คุณจะเลือกต้อง 
เป็นแบบไหน
คุณสมบัติข้อหนึ่งเลยคือ จะต้องเป็นคนท่ีมีจิตใจ
เอื้อเฟื้อ ผมชอบคนที่เข้ากับเราได้ ชอบคนเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ใจดี เป็นคนที่มีจิตใจดี และไปกับเราได้

จรงิๆ มองว่าคนเราตอ้งมชีวีติคูไ่หม เพราะปจัจุบนั
คนเลือกเป็นโสดเยอะมาก 
บางทีเราไม่ได้เลือกนะครับ...

คณุมองวา่คนเราอยู่ไดด้ว้ยความรกัไหม เพราะ
หนุ่มสาวยุคปัจจุบันจ�านวนมากเลือกจะอยู ่
เป็นโสด วัดจากความรู้สึกของเราเองว่า 
ถ้าต้องอยู่คนเดียวเราจะเหงาเกินไปไหม
จ�าเป็นไหมท่ีจะต้องมีคู่ อืม ณ ตอนนี้ ผมยังอยู่ได้
แบบไม่มีคู ่ เพราะผมมีเพ่ือนเยอะ ผมมีก�าลังใจ 
จากแฟนๆ และต้องท�างาน ถ้ามีเรื่องแฟนเข้ามา
ตอนนี ้กลวัว่าจะแบกรบัไม่ไหว เพราะเราจะต้องมา
เทกแคร์อกีคน เดีย๋วมปัีญหาอะไรเกดิขึน้ กลวัว่าจะ
ท�าให้งานมันติดขัด แต่ถ้ามันจะมามันก็มา หรือถ้า
เราแฮปปี้ที่จะพร้อมรับ มันก็จะมาเอง

แล้วเคยผ่านความรักที่เหมือนเป็นจุดเปลี่ยน 
ในชีวติไหม หรอืเคยมปีระสบการณแ์บบนีห้รอืยงั
อืม ก�าลังนึกอยู่... 

ถ้าก�าลังนึกอยู่แสดงว่ายังไม่เคยมีน่ะสิ
ถ้าเป็นความรกัจากแฟนๆ ได้ไหมครบั ความรกัจาก
แฟนๆ เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไป มันเกิดขึ้น 
ได้จริง เป็นความรักที่มอบพลัง มอบก�าลังใจให้เรา 

ผู้สนับสนุน เหล่านุช และแฟนคลับ:
ได้เรียนรู้อะไรจากความรักที่ได้จากแฟนๆ บ้าง

ผมรูส้กึดเีวลาท่ีแฟนๆ มาให้ก�าลงัใจ หรอืเห็นคณุค่า
ของเรา บางทีมนัก็เป็นแรงผลกัดนัให้เราอยากจะท�า
อะไรต่อไป เช่น บางทีเราท�าอะไรดีๆ  เราก็ไม่ค่อยได้
บอกใคร แต่พอแฟนๆ เขารู้กันเอง มันก็ยิ่งเป็นแรง 
เป็นพลงัให้เรารูส้กึว่า เราควรจะท�าความดีต่อไปนะ 
พอเขาชื่นชม เราก็แอบย้ิมเหมือนกัน มันเป็นพลัง 
ให้เราอยากที่จะท�าดีแบบนี้ต่อไป

เพลงล่าสุดก็เกี่ยวข้องกับความรักด้วย เพลง 
นีแ่หละความรัก  สะท้อนตัวตนของคุณอย่างไร
เพลงน้ีเหมอืนเป็นเพลงท่ีแต่งให้กับแฟนๆ ท่ัวประเทศ 
เป็นการขอบคุณ อกีอย่างทีพิ่เศษคอื เพลงน้ีมีท่าเต้น
เป็นภาษามอืส�าหรบัคนท่ีมคีวามบกพร่องด้านการฟัง 
เพราะเคยไปทวัร์ต่างจงัหวัด แล้วมแีฟนกลุม่นีม้าให้
ก�าลงัใจ มาหาเรา แ ต่เขาพูดไม่ได้และฟังไม่ได้ยิน 
สื่อสารกับเขาไม่ได้ แต่สัมผัสได้ว่า เขาเป็นก�าลงัใจ
ให้เรานะ พยายามสื่อสารกับเรานะ เรารูส้กึว่ามกีาร
ส่งก�าลงัใจให้เรา “สู้ๆ ” “รกันะ” ตอนนัน้ไม่เข้าใจภาษา 
จนพอเราท�าเพลงน้ี เร ามีไอเดียว่า “ท�าท่าเต้นเป็น
ภาษามือดีกว่า” จะได้แสดงความขอบคุณเขาด้วย 

มีแฟนคลับคนไหนที่ติดอยู่ในความทรงจ�าไหม
มน้ีองท่ีเป็นเดก็พิเศษท่ีคอยตามไปชมคอนเสร์ิตครบั 
เริ่มต้นจากมีงานงานห น่ึงผมไปร้องเพลงกลางแจ้ง  
แล้วอยู่ๆ ก็มีน้องคน หน่ึงขึ้นมาบนเวที ชื่อ น้องวุธ 
ผมก็ให้น้องมาร่วมร้อ งเพลงกับผมด้วยเลย วันน้ัน
เป็นตอนที่เพิ่งเปิดหน้ากากใหม่ๆ น้องเขาร้องเพลง
เราได้ รูว่้าเราคอืหน้ากากจงิโจ้ ก็ทกัว่า “พ่ีจงิโจ้ครบั” 
เราก็ดีใจมากที่น้องจ�าเราได้ จนเมื่อเร็วๆ นี้น้องเขา
มายืนอยู่ข้างเวทีอีกครั้ง แล้วผมเห็น ก็เลยชวนให้
เขาขึน้มาบนเวทีอกีครัง้หน่ึง คอืภาพนีเ้ป็นภาพทีติ่ด
ในหัวผมอยู่ทุกวันเลยว่า น้องวุธอยากร้องเพลง 
แล้วยังมีน้องอีกคนหน่ึงครับชื่อ น้องเช็ค เป็นเด็ก
พิเศษเหมือนกัน มาตามเราทุกงานที่เราเล่นในห้าง
สรรพสนิค้า แล้วมานัง่ดกัูบแฟนคลบั  มาน่ังรอต้ังแต่
เช้าด้วยสายตาที่รักและชื่นชมเรามาก น้องคอยส่ง
มินิฮาร์ตให้เรา คุณแม่ของน้องเขาก็จะพามาตลอด 

ก่อนหน้านี้คุณเล่าว่า ถึงจุดหนึ่งที่วงการเพลง
ค่อนข้างซบเซา จะไปเรียนต่อ แต่พอมาออก
รายการ The Mask Singer ทุกอย่างก็เป็น
แบบทีเ่หน็ ถงึตอนนีรู้้สึกอย่างไรทีตั่วของเราได้
ไปปรากฏอยู่บนส่ือโฆษณาทุกแขนง
เป็นเรื่องมหัศจรรย์ครับ ไม่เคยคิดเลยว่า เรื่องที่ 
เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นความจริง ย้อนไปเมื่อหนึ่งปี 
ที่แล้ว ยังไม่รู้เลยว่าจะเดินไปทางไหนต่อด ี เราไป
เมอืงนอกดกีว่า จะซือ้ตัว๋ไปเรยีนแล้วนะ จนชวิีตพลกิ 

“คนเราอยู่ได้ด้วยก�าลังใจ บางทีเราท้อ ไปต่อไม่ไหว ก�าลังสับสนหรือลังเลว่าส่ิงที่ท�าอยู่ถูกต้องไหม 
บางทคีนทีเ่รารกัและไว้ใจนา่จะเปน็ก�าลงัใจทีด่ใีหกั้บเราได ้คดิวา่ความรกัส�าคญัมาก”
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เพราะ The Mask Singer และหน้ากากจิงโจ้ ท�าให้
เราได้อยู่ต่อ 

ตอนที่ทีมงานติดต่อให้ไปออกรายการ ลังเลว่า
จะไปหรือไม่ไปไหม รู้จักรายการนี้หรือยัง
ตอนน้ันรู้จักรายการน้ีแล้ว เพราะเคยดูของเกาหลี
แล้วรู้สึกว่า ดีจังเลย เอานักร้องเก่งๆ แต่ละค่ายมา
แข่งกันร้อง ซึ่งบ้านเรามันยากมากท่ีเอานักร้อง 
ต่างค่ายมาร่วมเวทีเดียวกัน คิดว่าถ้าเมืองไทยมี 
จะดีมากเลย แล้วก็มีจริงๆ ตอนแรกที่เขาติดต่อมา 
รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งยกเลิกไปพอดี ผมไปแบบเป็น 
ตัวส�ารองเขา เกือบไม่ได้ไปแล้ว แต่คนนั้นแคนเซิล
พอดี ก็เลยได้ไปแทน

ทกุวนันีม้แีฟนเพ่ิมขึน้เปน็สิบเปน็รอ้ยเทา่ ถา้ถงึ
วันหนึ่งพวกเขาเลือกที่จะไม่ติดตามเรา มีแฟน
ลดลง คิดว่าชวีติเราจะเปลี่ยนไปไหม
จริงๆ ผมคงจะไม่ได้เสียใจอะไร เพราะเราเคยผ่าน
ตรงนั้นมาแล้ว คิดมาตลอดว่ามันก็คงจะคล้ายๆ  
แบบเดิม ไม่ได้คิดมากอะไร เพราะอย่างไรวันหนึ่ง
มันคงต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว ใช่ไหมครับ 
 มันก็คงเหมือนเดิมแหละ เหมือนสมัยก่อนท่ี
ซบเซา เราก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ตลอดไป 
เราก็แค่ท�าทุกวันให้ดีที่สุด 

ทุกวันนี้ยังต้องปรับตัวอยู่หรือเปล่า
มันก็เป็นอะไรที่เรายังต้องปรับอยู่ กับกลุ่มแฟนๆ  
เราก็ยังปรับไปเรื่อยๆ เพราะพอมาอยู่จุดนี้มันก็มี
เรื่องราวเยอะมากเข้ามาในหัวเรา เพราะเราอยู่ใน
จุดที่เป็นที่จับตามอง ถ้าท�าอะไรที่ไม่ดี ก็คงจะเป็น
ประเด็น เลยต้องปรับกันต่อไป

ตอ้งดแูลแฟนคลบัเพ่ิมขึน้มากไหม เม่ือเทียบกบั
ตอนที่มีแฟนคลับในช่วงเริ่มต้นเป็นนักร้อง
ไม่มีอะไรมากขึ้นครับ เคยท�าอย่างไรก็ท�าอย่างน้ัน
เหมือนเดิม ตั้งแต่ 10 ปีท่ีแล้ว ผมมีไอจี มีเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ สมยัก่อนจะกดไลก์ 60 คน ผมก็ยังท�าต่อไป  
ลงทุกวัน บางทีมันเป็นการแชร์ไลฟ์สไตล์ แชร์เพลง 
หรือความเป็นตัวเราผ่านสื่อ ถึงแม้คนจะกดไลก์  
60 คน ผมก็ยังโพสต์ทกุวัน “ไปเท่ี่ยวนะ” “อยู่ทีน่ีน่ะ” 
หรือ “ก�าลังจะมีเพลงใหม่นะ” ถึงตอนนี้คนกดไลก์
เยอะมาก ก็ยังท�าเหมือนเดิม 

การสนับสนุนจากแฟนๆ มีส่วนท�าให้คุณมี
คอนเสิร์ตใหญ่ เปน็เหมอืน ‘First Date’ ระหว่าง
เรากบัแฟนคลบั คอนเสิรต์นีส้�าคัญตอ่เราอยา่งไร

เป็นการแสดงตวัตนของผมมากขึน้ครบั คอนเสร์ิตน้ี 
เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้โชว์ตัวตนจริงจัง เพราะเป็น
เวทีของผมเลย ปกตจิะเป็นแขกรบัเชญิของคนน้ันที
คนนี้ที แต่ครั้งนี้เหมือนเราเป็นเจ้าบ้าน เป็นตัวของ
เราเอง เหมือนเป็นการแนะน�าตัวว่า “นี่เป๊กนะครับ”

ใช้เวลาในวงการมากกวา่ 15 ป ีถงึจะมคีอนเสิรต์
ที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพ คงต้องมีความพิเศษ
ส�าหรับคุณไม่น้อย
ดีใจสุดๆ ครับที่จะได้ขึ้นเวที ‘OISHI Green Tea 
Presents : PECK PALITCHOKE “FIRST DATE’’  
Concert’ วันที่ 21-22 เมษายนนี้ ที่รอยัล พารากอน 
ฮอลล์ เพราะกว่าจะมีคอนเสิร์ตน้ี ผมอยู่ในวงการ 
มานาน ใช้เวลารอกว่า 15 ปี ท�าอะไรมาหลายอย่าง 
ถอดใจก็แล้ว จะไปเรียนต่อก็แล้ว ไม่คิดว่าวันน้ี 
จะมาถึง วันที่เรามีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเป็นของ
ตัวเอง

คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของคุณ ใครเป็น 
ผู้ผลักดันให้เกิดขึ้น
คงต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางแกรมมี่ครับ ที่อยู่ๆ ก็ผุด
โปรเจกต์นี้ข้ึนมาอย่างเร็วเลย ซึ่งตอนน้ันเราก็แบบ 
เฮ้ย จริงเหรอ เราคิดว่า เรายังไม่พร้อม เร็วเกินไป 
และไม่ค่อยมั่นใจด้วยว่าเราจะท�าได้ไหม หรือจะมี
คนมาดูหรือเปล่า แต่ผู้ใหญ่ก็บอกว่า ต้องท�าให้ได้

ท�าได้สิ เพ่ิมรอบแล้วด้วยนะ 
เพ่ิมรอบด้วยครบั เมเนเจอร์ 2 คน บอกว่าเราท�าได้สิ 
จนผุดออกมาเป็น 3 รอบเลย จากรอบเดียว

มีเรื่องไหนที่คุณกังวลกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้
เป็นเรื่องของเวลาซ้อม แน่นอนอยู่แล้วครับว่าพอ 
โปรเจกต์มันมา เวลามันกระชั้น แล้วเรามีงานท่ี 
รับไว้แล้ว มันเลยไม่มีเวลาซ้อมที่เพียงพอ ก็จะเป็น
ความกังวลเรื่องนี้มากกว่า

มีเมนเทอร์คนไหนที่คอยให้ค�าแนะน�าเรื่อง 
การแสดงคอนเสิร์ต หรือในงานดนตรีของเรา
มีหลายคนเลยครับ นมเตย (ผู้จัดการ) พ่ีท่ีแกรมมี่
หลายคนให้ค�าปรึกษาแตกต่างกันไป อย่างนมเตย
ก็จะเป็นเรื่องสคริปต์ เพลง พ่ีวิทย์ก็จะดูเรื่องเสริม
ความมัน่ใจ บคุลกิ เพอร์ฟอร์มบนเวที สไตลงิบนเวที

คอนเสิรต์ใหญท่ีก่�าลงัจะเกดิขึน้ คณุมอีะไรพิเศษ
ไว้ให้แฟนๆ บ้าง 
แน่นอนว่าแฟนๆ จะได้ฟังเป๊กร้องเพลงท่ีเป๊กเคยร้อง

ท้ังเก่าและใหม่ ผมยังมีแขกรับเชิญพิเศษท่ีเชื่อว่า
ทุกคนต้องกรี๊ด เป็นแขกรับเชิญระดับโลกเลยครับ 
เราติดต่อกันผ่านโซเชยีลมีเดยี ผมกงัวลและต่ืนเต้น
ที่จะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้

จากทีเ่ราพูดคยุกนัทัง้หมด เราไดภ้าพรวมของ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และคนส�าคัญ 
ในชีวิต เป๊ก ผลิตโชค อยากจะปิดท้ายไปที่ 
จดุเริม่ตน้คอื ความสัมพันธก์บับพุการี ตลอด 
30 กว่าปีในชีวิต ที่หล่อหลอมให้เราเรียนรู ้
โลกภายนอก การปลูกฝังที่คุณพ่อคุณแม ่
มอบใหเ้ราตลอดมา มนัสะทอ้นเปน็มมุมองท่ีเรา
มีต่อปัจจุบันอย่างไร
ต้องขอบคุณพ่อแม่และญาติพ่ีน้องท่ีปลูกฝังให้เรา
เป็นตัวของเราได้อย่างวันน้ี อย่างการที่เราเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ญาติพี่น้องที่พิษณุโลก น้องสาวของคุณพ่อ 
อาตุ๊ จะหล่อหลอมความคิดให้เรา ผมเห็นตัวอย่าง
ท่ีดี ผมก็เก็บมาใช้ มันติดมากับเราโดยธรรมชาติ  
ในการเป็นผูใ้ห้ หรอืเรือ่งของมารยาท ก็ต้องขอบคุณ
ทุกคนในชีวิตที่หล่อหลอมให้ผมเป็นแบบนี้ 

การเดินทางที่แสนพิเศษ 
ส�าหรับผมคือ ประเทศญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นถือเป็นอีก
หน่ึงประเทศท่ีผมชอบมาก สมัยก่อนจะไปญ่ีปุ่น 
บ่อยมาก ปีละสามสีค่รัง้ ไปซือ้ของต่างๆ เมือ่ก่อนคอื 
crazy ญี่ปุ่นมากๆ เช่น นักร้องญี่ปุ่น ชอบจนกลาย
เป็นแรงบันดาลใจให้เรา หรือเวลาได้ไปคอนเสิร์ต 
ก็จะต้องแนะน�าตวัเอง สวัสดคีรบั ทกัทายเป็นภาษา
ญี่ปุ่น เพราะชาวญี่ปุ่นเป็นคนนอบน้อมมากๆ เราก็
ต้องนอบน้อมตาม 
 แต่ตอนนี้ผมค่อนข้างงานเยอะจนไม่ค่อยมี
เวลาไปเที่ยวญ่ีปุ่นเลย ซึ่งโชคดีที่โออิชิใจดีมากๆ  
พาผมไปเที่ยวญ่ีปุ ่นกับแฟนคลับ นับเป็นทริป 
Dream Destination ของผมเลยครบั ก่อนหน้าน้ีไป
ทรปิฮอกไกโดมา สนุกมากๆ คนท่ีพลาดทรปิทีผ่่านมา
ไม่ต้องเสียดายเลยครับ เร็วๆ นี้จะมีอีกทริปพิเศษที่
พาไปล่องเรือส�าราญ จะอยู่กับแฟนคลับ แบบว่า 
ใกล้ชดิกันมากๆ  ผมอยากจะให้ทกุคนได้มาร่วมสนุก
กันนะครบั ร่วมเดนิทางไปด้วยกันครบั ครัง้น้ีผมก็จะ
ชวนเพื่อนๆ ไปด้วย ก็จะมี โอ๊ต-ปราโมทย์ มีน้องๆ 
อกีหลายคนท่ีจะไปสร้างความสนุกให้กับทกุคน จะมี
คอนเสร์ิตบนเรอืด้วย ถ้าใครได้ไปด้วยกันรับรองว่า
แฮปปี้แน่นอนครับ ต้องขอบคุณโออิชิด้วยนะครับ 
ทีจ่ดัทรปิดีๆ  แบบนี ้ให้ผมได้ใช้เวลากับนชุ และสร้าง 
ทรปิการเดนิทางท่ีแสนพิเศษให้กับผม ขอบคุณครบั 

“เปน็เรือ่งมหศัจรรยน์ะครบั ไมเ่คยคดิเลยวา่ เรือ่งทีเ่กดิขึน้ในวนันีจ้ะเปน็ความจรงิ ย้อนไปเมือ่หนึง่ปทีีแ่ลว้ 
เรารูสึ้กวา่ เรายงัไมรู่เ้ลยว่าจะเดนิไปทางไหนตอ่ด ี เราไปเมอืงนอกดกีวา่ จะซือ้ตัว๋แลว้ จะไปเรยีนแล้วนะ 
จนชีวิตพลิก”
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เพราะ The Mask Singer และหน้ากากจิงโจ้ ท�าให้
เราได้อยู่ต่อ 

ตอนที่ทีมงานติดต่อให้ไปออกรายการ ลังเลว่า
จะไปหรือไม่ไปไหม รู้จักรายการนี้หรือยัง
ตอนน้ันรู้จักรายการน้ีแล้ว เพราะเคยดูของเกาหลี
แล้วรู้สึกว่า ดีจังเลย เอานักร้องเก่งๆ แต่ละค่ายมา
แข่งกันร้อง ซึ่งบ้านเรามันยากมากท่ีเอานักร้อง 
ต่างค่ายมาร่วมเวทีเดียวกัน คิดว่าถ้าเมืองไทยมี 
จะดีมากเลย แล้วก็มีจริงๆ ตอนแรกที่เขาติดต่อมา 
รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งยกเลิกไปพอดี ผมไปแบบเป็น 
ตัวส�ารองเขา เกือบไม่ได้ไปแล้ว แต่คนนั้นแคนเซิล
พอดี ก็เลยได้ไปแทน

ทกุวนันีม้แีฟนเพ่ิมขึน้เปน็สิบเปน็ร้อยเท่า ถา้ถงึ
วันหนึ่งพวกเขาเลือกที่จะไม่ติดตามเรา มแีฟน
ลดลง คิดวา่ชวีติเราจะเปลี่ยนไปไหม
จริงๆ ผมคงจะไม่ได้เสียใจอะไร เพราะเราเคยผ่าน
ตรงน้ันมาแล้ว คิดมาตลอดว่ามันก็คงจะคล้ายๆ  
แบบเดิม ไม่ได้คิดมากอะไร เพราะอย่างไรวันหนึ่ง
มันคงต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว ใช่ไหมครับ 
 มันก็คงเหมือนเดิมแหละ เหมือนสมัยก่อนท่ี
ซบเซา เราก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ตลอดไป 
เราก็แค่ท�าทุกวันให้ดีที่สุด 

ทุกวันนี้ยังต้องปรับตัวอยู่หรือเปล่า
มันก็เป็นอะไรที่เรายังต้องปรับอยู่ กับกลุ่มแฟนๆ  
เราก็ยังปรับไปเรื่อยๆ เพราะพอมาอยู่จุดนี้มันก็มี
เรื่องราวเยอะมากเข้ามาในหัวเรา เพราะเราอยู่ใน
จุดที่เป็นที่จับตามอง ถ้าท�าอะไรที่ไม่ดี ก็คงจะเป็น
ประเด็น เลยต้องปรับกันต่อไป

ต้องดแูลแฟนคลบัเพ่ิมขึน้มากไหม เมือ่เทยีบกบั
ตอนที่มีแฟนคลับในช่วงเริ่มต้นเป็นนักร้อง
ไม่มีอะไรมากขึ้นครับ เคยท�าอย่างไรก็ท�าอย่างน้ัน
เหมือนเดิม ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ผมมีไอจี มีเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ สมยัก่อนจะกดไลก์ 60 คน ผมก็ยังท�าต่อไป  
ลงทุกวัน บางทีมันเป็นการแชร์ไลฟ์สไตล์ แชร์เพลง 
หรือความเป็นตัวเราผ่านส่ือ ถึงแม้คนจะกดไลก์  
60 คน ผมก็ยังโพสต์ทกุวัน “ไปเท่ี่ยวนะ” “อยู่ทีน่ีน่ะ” 
หรือ “ก�าลังจะมีเพลงใหม่นะ” ถึงตอนน้ีคนกดไลก์
เยอะมาก ก็ยังท�าเหมือนเดิม 

การสนับสนุนจากแฟนๆ มีส่วนท�าให้คุณมี
คอนเสิร์ตใหญ ่เปน็เหมือน ‘First Date’ ระหว่าง
เรากับแฟนคลบั คอนเสิร์ตนีส้�าคญัตอ่เราอยา่งไร

เป็นการแสดงตวัตนของผมมากขึน้ครบั คอนเสร์ิตนี ้
เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้โชว์ตัวตนจริงจัง เพราะเป็น
เวทีของผมเลย ปกตจิะเป็นแขกรบัเชญิของคนน้ันที
คนนี้ที แต่ครั้งนี้เหมือนเราเป็นเจ้าบ้าน เป็นตัวของ
เราเอง เหมือนเป็นการแนะน�าตัวว่า “นี่เป๊กนะครับ”

ใชเ้วลาในวงการมากกวา่ 15 ป ีถงึจะมีคอนเสิร์ต
ที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพ คงต้องมีความพิเศษ
ส�าหรับคุณไม่น้อย
ดีใจสุดๆ ครับที่จะได้ขึ้นเวที ‘OISHI Green Tea 
Presents : PECK PALITCHOKE “FIRST DATE’’  
Concert’ วันที่ 21-22 เมษายนนี้ ที่รอยัล พารากอน 
ฮอลล์ เพราะกว่าจะมีคอนเสิร์ตน้ี ผมอยู่ในวงการ 
มานาน ใช้เวลารอกว่า 15 ปี ท�าอะไรมาหลายอย่าง 
ถอดใจก็แล้ว จะไปเรียนต่อก็แล้ว ไม่คิดว่าวันน้ี 
จะมาถึง วันที่เรามีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเป็นของ
ตัวเอง

คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของคุณ ใครเป็น 
ผู้ผลักดันให้เกิดขึ้น
คงต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางแกรมมี่ครับ ที่อยู่ๆ ก็ผุด
โปรเจกต์นี้ข้ึนมาอย่างเร็วเลย ซึ่งตอนน้ันเราก็แบบ 
เฮ้ย จริงเหรอ เราคิดว่า เรายังไม่พร้อม เร็วเกินไป 
และไม่ค่อยมั่นใจด้วยว่าเราจะท�าได้ไหม หรือจะมี
คนมาดูหรือเปล่า แต่ผู้ใหญ่ก็บอกว่า ต้องท�าให้ได้

ท�าได้สิ เพ่ิมรอบแล้วด้วยนะ 
เพ่ิมรอบด้วยครบั เมเนเจอร์ 2 คน บอกว่าเราท�าได้สิ 
จนผุดออกมาเป็น 3 รอบเลย จากรอบเดียว

มีเรื่องไหนที่คุณกังวลกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้
เป็นเรื่องของเวลาซ้อม แน่นอนอยู่แล้วครับว่าพอ 
โปรเจกต์มันมา เวลามันกระชั้น แล้วเรามีงานที่ 
รับไว้แล้ว มันเลยไม่มีเวลาซ้อมที่เพียงพอ ก็จะเป็น
ความกังวลเรื่องนี้มากกว่า

มีเมนเทอร์คนไหนที่คอยให้ค�าแนะน�าเรื่อง 
การแสดงคอนเสิร์ต หรือในงานดนตรีของเรา
มีหลายคนเลยครับ นมเตย (ผู้จัดการ) พ่ีที่แกรมมี่
หลายคนให้ค�าปรึกษาแตกต่างกันไป อย่างนมเตย
ก็จะเป็นเรื่องสคริปต์ เพลง พ่ีวิทย์ก็จะดูเรื่องเสริม
ความม่ันใจ บคุลกิ เพอร์ฟอร์มบนเวที สไตลงิบนเวที

คอนเสิรต์ใหญท่ีก่�าลงัจะเกดิขึน้ คณุมอีะไรพิเศษ
ไว้ให้แฟนๆ บ้าง 
แน่นอนว่าแฟนๆ จะได้ฟังเป๊กร้องเพลงท่ีเป๊กเคยร้อง

ท้ังเก่าและใหม่ ผมยังมีแขกรับเชิญพิเศษท่ีเชื่อว่า
ทุกคนต้องกรี๊ด เป็นแขกรับเชิญระดับโลกเลยครับ 
เราติดต่อกันผ่านโซเชยีลมเีดยี ผมกงัวลและตืน่เต้น
ที่จะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้

จากทีเ่ราพูดคยุกนัทัง้หมด เราไดภ้าพรวมของ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และคนส�าคัญ 
ในชีวิต เป๊ก ผลิตโชค อยากจะปิดท้ายไปที่ 
จุดเริม่ตน้คือ ความสัมพันธก์บับพุการ ี ตลอด 
30 กว่าปีในชีวิต ที่หล่อหลอมให้เราเรียนรู ้
โลกภายนอก การปลูกฝังที่คุณพ่อคุณแม ่
มอบให้เราตลอดมา มนัสะทอ้นเปน็มมุมองท่ีเรา
มีต่อปัจจุบันอย่างไร
ต้องขอบคุณพ่อแม่และญาติพ่ีน้องท่ีปลูกฝังให้เรา
เป็นตัวของเราได้อย่างวันน้ี อย่างการที่เราเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ญาติพี่น้องที่พิษณุโลก น้องสาวของคุณพ่อ 
อาตุ๊ จะหล่อหลอมความคิดให้เรา ผมเห็นตัวอย่าง
ท่ีดี ผมก็เก็บมาใช้ มันติดมากับเราโดยธรรมชาติ  
ในการเป็นผูใ้ห้ หรอืเรือ่งของมารยาท ก็ต้องขอบคณุ
ทุกคนในชีวิตที่หล่อหลอมให้ผมเป็นแบบนี้ 

การเดินทางที่แสนพิเศษ 
ส�าหรับผมคือ ประเทศญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นถือเป็นอีก
หน่ึงประเทศที่ผมชอบมาก สมัยก่อนจะไปญ่ีปุ่น 
บ่อยมาก ปีละสามสีค่รัง้ ไปซือ้ของต่างๆ เมือ่ก่อนคอื 
crazy ญี่ปุ่นมากๆ เช่น นักร้องญี่ปุ่น ชอบจนกลาย
เป็นแรงบันดาลใจให้เรา หรือเวลาได้ไปคอนเสิร์ต 
ก็จะต้องแนะน�าตวัเอง สวัสดคีรบั ทักทายเป็นภาษา
ญี่ปุ่น เพราะชาวญี่ปุ่นเป็นคนนอบน้อมมากๆ เราก็
ต้องนอบน้อมตาม 
 แต่ตอนนี้ผมค่อนข้างงานเยอะจนไม่ค่อยมี
เวลาไปเที่ยวญ่ีปุ่นเลย ซึ่งโชคดีที่โออิชิใจดีมากๆ  
พาผมไปเที่ยวญ่ีปุ ่นกับแฟนคลับ นับเป็นทริป 
Dream Destination ของผมเลยครบั ก่อนหน้าน้ีไป
ทรปิฮอกไกโดมา สนุกมากๆ คนทีพ่ลาดทรปิทีผ่่านมา
ไม่ต้องเสียดายเลยครับ เร็วๆ นี้จะมีอีกทริปพิเศษที่
พาไปล่องเรือส�าราญ จะอยู่กับแฟนคลับ แบบว่า 
ใกล้ชดิกันมากๆ  ผมอยากจะให้ทกุคนได้มาร่วมสนกุ
กันนะครบั ร่วมเดนิทางไปด้วยกันครบั ครัง้น้ีผมก็จะ
ชวนเพื่อนๆ ไปด้วย ก็จะมี โอ๊ต-ปราโมทย์ มีน้องๆ 
อกีหลายคนท่ีจะไปสร้างความสนุกให้กับทกุคน จะมี
คอนเสร์ิตบนเรอืด้วย ถ้าใครได้ไปด้วยกันรับรองว่า
แฮปปี้แน่นอนครับ ต้องขอบคุณโออิชิด้วยนะครับ 
ทีจ่ดัทรปิดีๆ  แบบนี ้ให้ผมได้ใช้เวลากับนชุ และสร้าง 
ทรปิการเดนิทางท่ีแสนพิเศษให้กับผม ขอบคุณครบั 

“เปน็เรือ่งมหศัจรรยน์ะครบั ไมเ่คยคดิเลยวา่ เรือ่งทีเ่กดิขึน้ในวนันีจ้ะเปน็ความจรงิ ย้อนไปเมือ่หนึง่ปทีีแ่ล้ว 
เรารู้สึกวา่ เรายงัไมรู่เ้ลยว่าจะเดนิไปทางไหนตอ่ด ี เราไปเมอืงนอกดกีว่า จะซือ้ตัว๋แลว้ จะไปเรยีนแล้วนะ 
จนชวีติพลกิ”
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HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE, Paul Smith
ผู้ช่วยสไตลิสต์ เอกอร ภูธนะกูล
แต่งหน้า พรพิชิต ขุมเงิน
ท�าผม ธานุพล ภู่เทพอมรกุล
ผู้ช่วยช่างภาพ เทวินทร์ มานะจิตต์, 
ภคนันท์ เถาทอง 
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