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วันประวัตศิ าสตร์สองผูน้ าำ เกาหลีถงึ เวลาเผชิญหน้า /
มหาอำานาจร่วมมือถล่มซีเรีย / ฝรั่งเศสระอุประท้วง
หลายแห่ง / ราชวงศ์อังกฤษต้อนรับสมาชิกใหม่ /
ดีเจแถวหน้าลาโลก / ภาพเล่าเรือ่ งรางวัลพูลติ เซอร์ /
นานามาราธอน / อื้อฉาวเฟซบุ๊ก / เหล่าผู้นำาจับคู่
ชื่นมื่น โลกเรายังเต็มไปด้วยข่าวน่าตื่นเต้น

THAILAND

การเมืองไทยยังไม่รหู้ มูห่ รือจ่า เมือ่ กำาหนดการเลือกตัง้
ยังไม่ชดั เจน / อำาลาชุมชนป้อมมหากาฬ / แจ็ค หม่า
พบนายกฯ / ทรูสะดุ้งทำาข้อมูลลูกค้ารั่ว / ทัพขยะ
คับคลองในกรุงเทพฯ / บอลหญิงไทยไปบอลโลก /
ยูเนสโกยกอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก /
ปิดอ่าวมาหยาฟื้นฟูธรรมชาติ ข่าวสารเมืองไทย
ยังครบรสทุกมิติ

THE INTERVIEW

จากบทบาทหน้าจอโทรทัศน์ในฐานะคนอ่านข่าว
สู่ขวัญ บูลกุล ข้ามสายอาชีพมาชิมลางการแสดง
ในภาพยนตร์และซีรีส์ทางโทรทัศน์ ก่อนจะกลับมา
โด่งดังจนตัวเองยังแปลกใจในฐานะพิธีกรรายการ
ออนไลน์ ที่พาคนดูสนุกไปกับการจับจ่ายใช้สอย
ตัง้ แต่หา้ งหรูไปจนตลาดริมถนน THE STANDARD
นัง่ คุยกับสูข่ วัญแบบเจาะลึกถึงเบือ้ งหลังภาพลักษณ์
ภายนอก เพือ่ ค้นหาความหมายและแง่งามของชีวติ
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COUNT YOUR BLESSINGS.
ไมผิดนักถาจะบอกวา คนสวนใหญมองสาวจากปกฉบับนี้
ของ THE STANDARD วา เปนคนทีด่ จู ะมีความสมบูรณแบบ
ทัง้ เรือ่ งภาพลักษณ หนาทีก่ ารงาน และชีวติ ครอบครัว เมือ่ ลอง
อานเนื้อหาขางในดู คุณจะคนพบวา ความสวยงามของชีวิต
ทีไ่ รทตี่ ยิ อ มไมมอี ยูจ ริง การมองใหเห็นดานดีของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ตางหากที่จะทําใหเราคนพบความสุขที่อยูตรงหนา
โลกทุนนิยมในปจจุบนั มนุษยมกั จะวัดความสําเร็จจาก
อะไรที่จับตองได เห็นดวยตาเปลา และตีคาไดเปนเม็ดเงิน
เราอดไมไดทจี่ ะเปรียบเทียบสิง่ ทีเ่ รามีกบั มิตรสหาย คนใกลตัว
เพือ่ นรวมงาน หรือคนทีผ่ า นเขามาในชีวติ บอยครัง้ ทีเ่ รามักจะ
มองเห็นสนามหญาอีกดานเขียวสดกวาจุดทีเ่ รายืนอยู จนลืม
ไปวา สิ่งที่อยูรอบตัวมีคาพอที่จะทําใหเรามองเห็นดานที่
รื่นรมยของชีวิตได
ชีวิตที่สวยงามยอมไมไดหมายถึงมีองคประกอบครบ
ทุกอยางที่คนอื่นมี หรือไมพรองในดานใดเลย คุณอาจโตมา
ในครอบครัวทีพ่ อ แมหยาราง แตนนั่ หมายถึงวา คุณโชคดีกวา
คนทีไ่ มเคยรูจ กั ผูใ หกาํ เนิดของตน คุณอาจมีบตุ รธิดาทีต่ อ งดูแล
เปนพิเศษมากกวาเด็กคนอืน่ ๆ จนรูส กึ วา ภาระทีก่ าํ ลังเผชิญ
ทีห่ นักหนาสาหัสจนเกินจะรับไหว แตอยาลืมวา คุณเองสมหวัง

ในชีวิตมากกวาคูแตงงานที่ทดลองทุกวิถีทางแตไมมีโอกาส
เปนคุณพอคุณแม หรือหากคุณตองทํางานสองอยางเพื่อให
มีรายไดพอทีจ่ ะครอบคลุมคาใชจา ยในแตละเดือน จงรูไ วเถิด
วามีคนตกงานหลายชีวติ อยากแตะมือขอเขาไปอยูใ นจุดนัน้
แทนคุณ
ไมมีมนุษยคนไหนไดทุกอยางที่ตองการ หลายอยางใน
ชีวติ คุณอาจจะมีนอ ยกวาคนจํานวนมาก แตเชือ่ เถอะวา สิง่ ที่
คุณมียอมมากกวาคนอีกจํานวนไมนอย
หญาอีกดานของสนามจะเขียวสดกวาจุดที่เรายืนอยู
หรือไม ไมใชประเด็น หากผืนดินตรงนัน้ ไมใชของเรา ไมมอี ะไร
จะดีไปกวาทํานุบาํ รุงพืน้ ทีใ่ นเขตรัว้ ทีเ่ ราเหยียบเดิน ใหเหมาะสม
กับการจะปลูกหญาใหเขียวแบบที่เราตองการ
อานมาถึงตรงนี้ ลองยกมือขึน้ มาแลวนับนิว้ กันดูเลนๆ วา
มีเรือ่ งอะไรในชีวติ บางทีค่ ณ
ุ ตระหนักรูด แี ลววา คุณเองก็เกิดมา
โชคดีเหลือเกิน
ยศยอด คลังสมบัติ
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วันที่ 27 เมษายน 2018 ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์
ทีโ่ ลกต้องจดจ�า เมือ
่ สองผูน
้ า� เกาหลีพบกันเป็นครัง
้ แรก
ในรอบ 11 ปี โดยการเผชิญหน้าครั้งประวัติศาสตร์น้ี
เกิดขึน
้ ทีห
่ มูบ
่ า้ นพักรบปันมุนจอม ระหว่างเขตปลอดทหาร
ของทั้งสองฝั่งเกาหลี เพื่ อเจรจาทางการทูตเรื่องอาวุธ
นิวเคลียร์ รวมทัง
ิ งครามและความขัดแย้ง
้ หารือเพื่อยุตส
ทั้งหมด
คิมจองอึน กลายเป็นผูน
้ า� เกาหลีเหนือคนแรกทีก
่ า้ ว
ข้ามเส้นพรมแดนที่แบ่งแยกคาบสมุทรเกาหลีท้ังสอง
ออกจากกัน นับตัง
ิ้ สุดลงในปี 1953
้ แต่สงครามเกาหลีสน
บริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างกลางของเขตปลอดทหาร
บริเวณชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ อีกทั้งยังมี
วินาทีไม่คาดฝัน เมือ
่ ประธานาธิบดีมน
ุ แจอิน แห่งเกาหลีใต้
ก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตเข้าสู่แผ่นดินเกาหลีเหนือเป็นระยะ
เวลาสั้นๆ ก่อนสองผู้น�าจะจับมือกันเดินกลับมาที่ฝ่ ัง
เกาหลีใต้ และเริม
่ การสนทนาอย่างเป็นกันเองขณะจับมือ
ตลอดการเดินบนพรมแดงจนถึงสถานที่รับรอง โดย
คิมจองอึนบอกกับมุนแจอินว่า “ตอนนี้เราควรพบปะกัน
ให้บอ
่ ยทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเป็นไปได้” อีกทัง
้ นายคิมจองอึนยังได้
ลงนามในสมุดเยี่ยมที่อาคารสันติภาพ โดยมีใจความว่า
“ประวัตศ
ิ าสตร์หน้าใหม่เริม
้ แล้ว - จุดเริม
ิ าสตร์
่ ขึน
่ ต้นประวัตศ
และยุคของสันติภาพเริ่มต้นที่น่”ี
การประชุมสุดยอดระหว่างสองผูน
้ า� เกิดขึน
้ ในอาคาร
สันติภาพ ภายในหมู่บ้านปันมุนจอม โดยก�าหนดการใน
ช่วงบ่าย สองผู้น�าได้ร่วมกันปลูกต้นสน ซึ่งเป็นต้นไม้
แห่งสันติภาพ โดยใช้ดน
ิ และน�า้ จากทัง
้ สองประเทศ ดินจาก
ภูเขาแพกตู ฝั่งเกาหลีเหนือ และภูเขาฮัลลา ฝั่งเกาหลีใต้
ส่วนน�้าที่รินรดน�ามาจากแม่น�้าส�าคัญสองสายของสอง
ประเทศคือ แม่นา�้ แทดงทีไ่ หลผ่านกรุงเปียงยาง และแม่นา�้
ฮันจากเกาหลีใต้ โดยจุดทีป
่ ลูกต้นไม้อยูบ
่ ริเวณกึง
่ กลาง
พรมแดนสองชาติ สื่ อ ถึ ง สั น ติ ภ าพและความมั่ น คง
ระหว่างทั้งสองประเทศ
ภายหลังทีส
่ องผูน
้ า� ลงนามใน ‘ปฏิญญาปันมุนจอม
เพือ
่ สันติภาพ ความรุง
่ เรือง และการรวมชาติบนคาบสมุทร
เกาหลี’ โดยมีเป้าหมายเพื่ อยุติสงครามเกาหลีอย่าง
เป็นทางการ หลังยืดเยื้อมานานกว่า 6 ทศวรรษแล้ว
ทั้งสองได้แถลงการณ์ร่วมกันต่อหน้าชาวเกาหลี 80
ล้านคน รวมถึงประชาคมโลกว่า “ต่อไปนี้จะไม่มส
ี งคราม
เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี และยุคใหม่แห่งสันติภาพ
ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว” และสองผู้น�ามีมติร่วมกันที่จะลงนาม
ในสนธิสัญญายุติสงครามที่ด�าเนินมานานกว่า 65 ปี
โดยมี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น ที่ จ ะปลดอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ ใ น
คาบสมุทรเกาหลีอย่างสมบูรณ์
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มาร์ก ซักเคอร์เบิรก
์ ผูก
้ อ
่ ตัง
๊ เดินทางเข้าตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการวุฒส
ิ ภาสหรัฐอเมริกา หลังเกิดกรณีบริษท
ั Cambridge Analytica เข้าถึงข้อมูล
้ เฟซบุก
ผูใ้ ช้งานเฟซบุก
๊ กว่าสิบล้านราย เพือ
่ น�าไปใช้วางแผนการรณรงค์หาเสียงให้กบ
ั ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ณ อาคารรัฐสภา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมาร์ก ซักเคอร์เบิรก
์
ได้กล่าวขอโทษและขอรับผิดแต่ผู้เดียว
“พวกเราไม่ได้มีมุมมองที่กว้างพอต่อการรับผิดชอบของเรา นี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ และถือเป็นความผิดพลาดของผมเอง ผมต้องขออภัยต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้น มันอาจจะกินเวลาสักระยะ เพื่ อด�าเนินงานตามการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ควรจะต้องเปลี่ยน แต่ผมมุ่งมั่นที่จะท�าให้มันถูกต้อง” มาร์กกล่าว
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THE PIPE-SMOKI
ชายชรานัง
่ จ
ั จุบน
ั กลายเป็นซากปรักหักพังจากสงครามซีเรีย เขาคือ มูฮม
ั หมัด โมฮิดน
ี เอนิส หรืออาบูร์ โอมาร์
่ สูบไปป์และก�าลังฟังเพลงจากแผ่นเสียงในห้องนอน ทีป
วัย 70 ปี เดิมทีเขาเคยเป็นชายหนุม
่ ผูม
้ ง
่ าศัยในเมืองอเลปโป พู ดได้ 5 ภาษา ชอบสะสมรถเก่าอเมริกน
ั และมักสูบไปป์กอ
่ นจะฟังเพลงจากแผ่นเสียงเสมอ
่ั คัง
่ ทีอ
โจเซฟ อิด ช่างภาพมืออาชีพได้ถ่ายภาพนี้เมื่อปี 2016 ซึ่งภรรยา 2 คน และลูกๆ 8 คนของอาบู โอมาร์ ได้อพยพออกจากเมืองไปแล้ว ยกเว้นเขาที่สมัครใจ
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ING SYRIAN MAN
อยู่ในบ้านที่ไร้ประตู หน้าต่าง และหลังคา โดยพร้อมจะถล่มได้ทุกเมื่อ โจเซฟใช้จังหวะที่อาบูร์ก�าลังสูบไปป์และนั่งฟังเพลงในห้องของเขาเองกดชัตเตอร์
ท�าให้ได้ภาพสงครามที่แตกต่างไปจากภาพรุนแรงจากสงครามภาพอื่นๆ แต่มันเป็นภาพที่บอกเล่าถึงความเป็นมนุษย์ท่ต
ี ้องใช้ชีวิตท่ามกลางสงคราม
13
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ช่วงเดือนที่ผ่านมา ข่าวสงครามซีเรียกลับมา
อยู่ในความสนใจของผู้คนทั่วโลกอีกครั้ง แม้ว่า
สงครามและความขัดแย้งนี้จะด�าเนินมาอย่าง
ต่อเนือ
่ งยาวนานกว่า 7 ปีแล้วก็ตาม เมือ
่ มหาอ�านาจ
3 ประเทศ น�าโดยสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรัง
่ เศส
ผนึกก�าลังกันโจมตีซเี รีย โดยกล่าวอ้างว่า เป็นการ
ตอบโต้ทร
่ี ฐ
ั บาลซีเรียใช้อาวุธเคมีถล่มเมืองดูมา
ฐานทีม
่ น
่ั สุดท้ายของฝ่ายกบฏในเขตกูตาตะวันออก
ยังผลให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก
โดยสหรัฐอเมริกาโจมตีเป้าหมาย 3 แห่ง
ในซีเรีย คือศูนย์วิจัยอาวุธเคมีในกรุงดามัสกัส
โรงงานผลิตอาวุธเคมีทางตะวันตกของจังหวัดฮอมส์
และคลังอาวุธเคมีกบ
ั ฐานบัญชาการส�าคัญของ
กองทัพซีเรียใกล้จง
ั หวัดฮอมส์ ด้วยจรวดโทมาฮอว์ก
มากกว่า 59 ลูก รวมถึงปล่อยจรวดร่อนบางลูก
จากเครือ
่ งบินทิง
้ ระเบิดแบบ B-1 ส่วน เทเรซา เมย์
นายกรัฐมนตรีของอังกฤษเผยว่า เครือ
่ งบินรบแบบ
ทอร์นาโด 4 ล�า ได้โจมตีเป้าหมายโรงงานอาวุธเคมี
ด้วยขีปนาวุธ Storm Shadow ขณะทีเ่ รือฟรีเกต
ของกองทัพเรือฝรัง
ิ จรวดร่อนน�าวิถจ
ี าก
่ เศสได้ยง

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปถล่มเป้าหมายในซีเรีย
โดยหนึ่งในภาพความเสียหายที่ปรากฏต่อ
สายตาชาวโลกคือ อาคารศูนย์ค้นคว้าและวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ (SSRC) ซึ่งเป็นสถานที่วิจัย
อาวุ ธ เคมี ข องกองทั พ ซี เ รี ย ในกรุ ง ดามั ส กั ส
กลายเป็นซากปรัก
อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีอัล อัสซาส
ของซี เ รี ย ปฏิ เ สธเรื่ อ งการใช้ อ าวุ ธ เคมี กั บ
พลเรือนมาโดยตลอด และระบุว่า ข่าวลือเรื่อง
การใช้อาวุธเคมีเป็นเพี ยงเรื่องที่กุขึ้นจากฝ่าย
ต่อต้านรัฐบาลเท่านั้น
ทางด้านรัสเซียซึ่งถูกกล่าวหาว่า ให้การ
สนั บ สนุ น รั ฐ บาลซี เ รี ย เรื่ อ งอาวุ ธ เคมี ร ะบุ ว่ า
รายงานการใช้อาวุธเคมีภายในซีเรียเป็นเพี ยง
ข้ อ อ้ า งที่ ช าติ ม หาอ� า นาจตะวั น ตกจะใช้ ใ นการ
แทรกแซงการเมืองภายในซีเรียเท่านั้น และยัง
ออกประกาศเตือนผลกระทบที่ตามมา หลังจาก
สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตัดสินใจใช้ปฏิบต
ั ก
ิ าร
ทางทหารกับซีเรียว่า อาจเป็นชนวนสู่สงคราม
ประจันหน้าเต็มรูปแบบ
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ประธานาธิ บ ดี ว ลาดิ เ มี ย ร์ ปู ติ น ระบุ ว่ า
การโจมตีครัง
้ นีเ้ ข้าข่าย ‘การรุกราน’ อธิปไตยของ
ซีเรีย และจะท�าให้วก
ิ ฤตการณ์ดา้ นมนุษยธรรม
ในซีเรียเลวร้ายยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลของมหาอ�านาจทั้ง 3 ประเทศ
ยืนยันว่า ความร่วมมือทางทหารในครั้งนี้เป็นไป
เพื่ อ กดดั น ให้ รั ฐ บาลซี เ รี ย ยุ ติ ก ารใช้ อ าวุ ธ เคมี
ในการเข่นฆ่าประชาชน ไม่ได้มีจุดประสงค์ท่ีจะ
ชักน�าไปสู่สงครามกลางเมือง หรือการโค่นล้ม
รัฐบาลเผด็จการของประธานาธิบดีอัล อัสซาส
แต่อย่างใด
ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีทผ
่ี า่ นมา มีผเู้ สียชีวต
ิ
จากเหตุความรุนแรงในซีเรียมากกว่า 450,000 คน
และจากรายงานของส�านักข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัย
แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ระบุวา่ ปี 2016 ทีผ
่ า่ นมา
มีชาวซีเรียมากกว่า 12 ล้านคน (จากประชากร
ทั้งหมดราว 18.43 ล้านคน) จะต้องกลายเป็น
คนพลัดถิ่น

ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ พระชายาในเจ้าชายวิลเลียม
ดยุกแห่งเคมบริดจ์ ทรงมีพระประสูตก
ิ าลพระโอรส
ในเวลา 11.01 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2018 ณ
โรงพยาบาลเซนต์แมรี กรุงลอนดอน ทรงมีนา้� หนัก
พระวรกาย 3.82 กิโลกรัม เจ้าชายน้อยทรงเป็นทายาท
พระองค์ท่ี 3 ในเจ้าชายวิลเลียม และดัชเชสแห่ง
เคมบริดจ์ และทรงเป็นรัชทายาทล�าดับที่ 5 แห่ง
ราชบัลลังก์อง
ั กฤษ
ส�านักพระราชวังเคนซิงตันประกาศพระนาม
เจ้าชายพระองค์ใหม่เมือ
่ วันที่ 27 เมษายน 2018
โดยทรงมีพระนามเต็มว่า ‘เจ้าชายลูอี อาร์เธอร์ ชาร์ลส์
ทรงพระยศอย่างเป็นทางการว่า ‘เจ้าฟ้าหลุยส์แห่งเคม
บริดจ์ หรือเจ้าชายลูอ’ี โดยคาดว่า พระนามเต็ม ลูอี
อาร์เธอร์ ชาร์ลส์ มีทม
่ี าจากพระนามเต็มของเจ้าชาย
วิลเลียม อาร์เธอร์ ฟิลลิป ลูอี อีกทัง
้ ‘อาร์เธอร์’
ยังเป็นพระนามกลางของพระเจ้าจอร์จที่ 6 พระราชบิดา
ของสมเด็จพระราชินน
ี าถเอลิซาเบธที่ 2 ส่วน ‘ชาร์ลส์’
มาจากพระนามของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ซึง
่ เป็นพระอัยกา
ของเจ้าชายพระองค์ใหม่
ก่อนหน้านีด
้ ยุกและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงมี
พระโอรสและพระธิดาด้วยกัน 2 พระองค์ คือ เจ้าชาย
จอร์จ พระชันษา 4 ปี และเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ พระชันษา
2 ปี ซึง
่ เป็นรัชทายาทล�าดับที่ 3 และ 4 แห่งราชบัลลังก์
อังกฤษ
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กลุม
่ วัยรุน
่ เม็กซิกน
ั ช่วยเพื่อนร่วมชาติปน
ี ข้ามก�าแพงเหล็กทีก
่ น
้ั ระหว่างชายแดนเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ไปยังซันแลนด์ปาร์ก
เมืองซิวดัด ฆวาเรซ รัฐชีวาวา ประเทศเม็กซิโก ทั้งนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เผยว่า จะส่งกองก�าลัง
ทหารรักษาดินแดนมายังชายแดนทางตอนใต้ 2,000-4,000 นาย ซึง
่ อาจจะให้อยูป
่ ระจ�าการตลอดกระบวนการสร้างก�าแพง
ที่ทอดยาวไกลนี้ แม้ความขัดแย้งที่มีกับประธานาธิบดีเอนริเก เปญา เนียโต แห่งเม็กซิโก จะเริม
่ รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก็ตาม
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รางวัลพู ลต
ิ เซอร์ (Pulitzer Prizes) ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแก่คนท�างานในวงการสือ
่ สิง
่ พิมพ์
ภาพถ่าย วรรณกรรม และบทประพั นธ์เพลงที่มีช่อ
ื เสียงมากที่สุดรางวัลหนึ่งของโลก บริหาร
จัดการโดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มมอบรางวัล
ครั้งแรกในปี 1917 และจัดพิ ธีมอบรางวัลขึ้นเป็นประจ�าทุกปี รางวัลภาพข่าวเล่าเรื่องและ
ภาพข่าวด่วนยอดเยี่ยมเป็น 2 รางวัล จากทั้งหมด 21 รางวัล ที่มักจะได้รับความสนใจจากผู้คน
ทั่วโลก โดยปีน้ี รางวัลพู ลิตเซอร์ สาขาภาพข่าวเล่าเรื่องยอดเยี่ยม (Feature Photography)
ตกเป็นของทีมช่างภาพของส�านักข่าว Reuters จากภาพถ่ายวิกฤตผูอ
้ พยพชาวโรฮีนจา อันเกิดจาก
เหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงที่สุดในรอบปีท่ีผ่านมาในเมียนมา ขณะที่รางวัล
พู ลิตเซอร์ สาขาภาพข่าวด่วนยอดเยี่ยม (Breaking News Photography) ได้แก่ ภาพรถยนต์
ก�า ลังพุ ่ งชนกลุ่มผู้เห็นต่างในเหตุก ารณ์นรกบนดินที่ เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ ในรัฐเวอร์จิเนีย
เหตุการณ์ความรุนแรงที่สะท้อนถึงปัญหาการเหยียดและต่อต้าน ‘ความเป็นอื่น’ ที่ฝง
ั รากลึกใน
สังคมอเมริกัน ผลงานของ ไรอัน เคลลี จากส�านักข่าว The Daily Progress
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นักท่องเทีย
่ วทีไ่ ปเยือนสวนสัตว์ปก
ั กิง
่ เก็บภาพ
น่ารักของอีกาตัวหนึง
่ ทีบ
่ น
ิ กลับไปมาหลายเทีย
่ ว
เพื่ อจิกขนส่วนก้นของแพนด้าที่ก�าลังพั กผ่อน
อย่างสบายใจ และน�ากลับไปท�ารัง ณ สวนสัตว์
ปักกิง
่ เมืองหลวงของประเทศจีน
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องค์กรภาพข่าวโลก (World Press Photo)
ประกาศให้ โรนัลโด ชีมิดต์ ช่างภาพข่าวชาว
เวเนซุเอลาประจ�าส�านักข่าว AFP วัย 47 ปี
คว้ารางวัลภาพถ่ายสื่อมวลชนโลก สาขาภาพ
ข่าวยอดเยีย
่ ม ครัง
้ ที่ 61 ประจ�าปี 2018 ไปครอง
จากผลงานภาพข่ า วผู้ ป ระท้ ว งในเวเนซุ เ อลา
ติดไฟ ในภาพเป็นเหตุการณ์ปะทะระหว่างต�ารวจ
ปราบจลาจลและกลุ่ ม ผู้ ป ระท้ ว งต่ อ ต้ า นการ
ปกครองประเทศของประธานาธิ บ ดี นิ โ คลั ส
มาดูโร ที่การากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา
ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2017 บุคคล
ในภาพคือ วิกตอร์ ซาลาซาร์ ผูป
้ ระท้วงวัย 28 ปี
ทีพ
่ ยายามจะท�าลายรถจักรยานยนต์ของต�ารวจ
ก่อนพลาดท่าถูกแรงระเบิดของแก๊สจนไฟลุก
ติดตามร่างกายและหน้ากากอ�าพรางใบหน้า
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THE STANDARD รวบรวมวินาทีนา่ รักน่าจดจ�าของเหล่า
บุรุษผู้ ท รงอิ ท ธิ พ ลในโลก เริ่ ม ด้ ว ยเจ้ า ชายแฮร์ รี จ าก
ราชวงศ์อง
ั กฤษ ทรงรับสัง
่ ทักทายนายกรัฐมนตรีแคนาดา
นายจัสติน ทรูโด ระหว่างงานเลีย
้ งเครือ
่ งดืม
่ ในห้อง Blue
Drawing Room ก่อนจะเข้าสูง
่ านเลีย
้ งอาหารค�า่ ที่ Picture
Gallery ซึง
่ สมเด็จพระราชินน
ี าถเอลิซาเบธที่ 2 โปรดเกล้าฯ
ให้จด
ั ขึน
้ พระราชทานแด่เหล่าผูน
้ า� รัฐบาลของประเทศใน
เครือจักรภพอังกฤษ ในการประชุมผู้น�า ณ พระราชวัง
บักกิงแฮม กรุงลอนดอน ต่อด้วยความใกล้ชด
ิ สนิทแนบ
ระหว่าง นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ทีส
่ วมกอดประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง อย่างแนบแน่น
ระหว่างพิธต
ี อ
้ นรับผูน
้ า� ฝรัง
ิ ต์ มาครง
่ เศสและภริยา นางบริจต
ในภารกิจเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ
ครัง
่ วันที่ 24
้ แรก ณ ท�าเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมือ
เมษายนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านั้นช่วงกลางเดือนเมษายน ผู้น�าฝรั่งเศส
ยังได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีแคนาดาที่ Elysee Palace
กรุงปารีส โดยทัง
่ และได้หารือ
้ สองสวมกอดกันอย่างอบอุน
เกีย
่ วกับปัญหาสภาพอากาศเปลีย
่ นแปลง โดยทัง
่ กลง
้ คูต
เห็นชอบทีจ
่ ะแก้ปญ
ั หานีอ
้ ย่างจริงจัง แม้วา่ ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาจะตัดสินใจไม่เข้าร่วมก็ตาม

เดือนแห่งการวิง
้ ว้าชัยไปครองคือ นายยูกิ คาวาอุจิ มนุษย์เงินเดือนชาวญีป
่ น
ุ่
่ มาราธอนในมุมต่างๆ ของโลก บอสตันมาราธอนปีน้ี ผูค
เจ้าของฉายา Citizen Runner ที่วิง
ข้
า
มผ่
า
นเส้
น
ชั
ย
ด้
ว
ยสถิ
ต
เ
ิ
วลา
2:15:54
ท่
า
มกลางสภาพอากาศเลวร้
า
ยในรอบ
23
ปี
ตั
ง
แต่
ม
ี
้
่
การจัดการแข่งขันมา ซึ่งยูกิยังถือเป็นนักวิง
ชาวญี
่
ป
น
่
ุ
คนแรกที
่
ช
นะการแข่
ง
ขั
น
บอสตั
น
มาราธอนนั
บ
ตั
ง
แต่
ป
ี
1987
้
่
ฟากยุโรปก็ไม่นอ
้ ยหน้า ลอนดอนมาราธอนเป็นงานวิง
่ี ด
ุ ในโลก โดยมีนก
ั วิง
่ ระดมทุนเพื่อการกุศลทีใ่ หญ่ทส
่ มากกว่า 40,000 คน
เข้าแข่งขัน และตลอดการจัดงาน 37 ปีแรก ทีมงานระดมทุนได้มากกว่า 890 ล้านปอนด์ หรือมากกว่า 38,000 ล้านบาท
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ต่อเนื่องด้วยรายการเวียนนา ซิต้ี มาราธอน ทีก
่ รุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จัดขึน
้ ติดต่อกันเป็นปีท่ี 35 แล้ว มีนก
ั วิง
่ เข้าร่วมกว่า
41,000 คน ซึ่งในปีน้น
ี ักวิง
ต้
อ
งเผชิ
ญ
กั
บ
สภาพอากาศที
่
ร
อ
้
นกว่
า
ปกติ
อุ
ณ
หภู
ม
เ
ิ
ฉลี
่
ย
สู
ง
กว่
า
20
องศาเซลเซี
ย
ส
ผู
ช
้
นะเข้
าเส้นชัย
่
เป็นคนแรกคือ หนุ่มโมร็อกโก ซาลาห์เอ็ดดีน โบนาสเซอร์ ท�าเวลาได้ดีท่ส
ี ุดอยู่ท่ี 2:09:29
ปิดท้ายทีฝ
่ ่ งเอเชี
ั
ยกับเปียงยางมาราธอน ณ สนามกีฬาคิมอิลซุง ซึง
่ เป็นงานประจ�าปีทจ
่ี ด
ั ขึน
้ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิด
ประธานาธิบดีคิมอิลซุง 15 เมษายน 1912 และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเข้าประเทศมากขึ้น
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ฟร�

บัตรชมาร
นิทรรศก
ใชบริการ
หองสมุด

เพียงแสดง

บัตรโดยสาร
รถไฟฟาบีทีเอส*
ที่อาคารน�ทรรศนรัตนโกสินทร ในวันอังคาร-อาทิตย
ไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษ ระหวางเวลา 10.00-19.00 น.

วันน�� - 31 มี.ค. 62
เง�่อนไข
1. บัตรโดยสารรถไฟฟาบีทีเอส* 1 ใบ /
รับบัตรเขาชมน�ทรรศการฟร� 1 ใบ /
ทาน / วัน
2. บัตรโดยสารรถไฟฟาบีทีเอส* 1 ใบ /
ใชบร�การหองสมุดฟร� / ทาน / วัน
3. บร�ษัทขอสงวนสิทธ�์ในการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของเง�่อนไขโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา
*ยกเวนบัตรโดยสารรถไฟฟาบีทีเอส
ประเภท 1 วัน และตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดที่ ศูนยฮอตไลน บีทีเอส

0 2617 6000

FRANCE VS
PROTESTERS

ภาพการปะทะระหว่างต�ารวจปราบจลาจลกับผูป
้ ระท้วงเกิดขึน
้ จนชินตาตลอดเดือนทีผ
่ า่ นมาในฝรัง
่ เศส โดยมีสาเหตุหลักจาก 2 ประเด็น ช่วงต้นเดือนเราได้เห็นภาพ
การผละงานประท้วงของพนักงานรถไฟ จนก่อให้เกิดวิกฤตทัว่ กรุงปารีส เมือ
่ มีผโู้ ดยสารจ�านวนมากตกค้างตามสถานีรถไฟใต้ดน
ิ อันเป็นช่องทางการคมนาคมหลัก
เหตุการณ์ลก
ุ ลามต่อเนือ
่ งจนกลุม
่ สหภาพแรงงาน กลุม
่ ต่อต้านนโยบายการปฏิรป
ู รถไฟของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง และกลุม
่ นักเรียนออกมาเคลือ
่ นไหว
กลายเป็นที่มาของภาพการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ารวจปราบกลุ่มจลาจลกับผู้ประท้วงในปารีสที่ปรากฏตามสื่อหลักทั่วโลก ที่รุนแรงกว่านั้นคือ การประท้วง
การน�าพื้นทีน
่ อเทรอ ดาม เดส์ ลองด์ ทางตะวันตกของฝรัง
่ ต่อต้านทุนนิยมเรียกพื้นทีด
่ ง
ั กล่าวว่า เขตที่
่ เศส ใกล้เมืองนองต์ ไปสร้างสนามบินแห่งใหม่ โดยกลุม
ต้องปกป้อง และปักหลักตัง
่ ต้านโครงการสนามบินดังกล่าวมายาวนานหนึง
่ ทศวรรษ ภาพเจ้าหน้าทีต
่ า� รวจตรึงผูป
้ ระท้วงรายหนึง
่ ไว้กบ
ั พื้นก่อนจับกุม
้ แคมป์ตอ
เป็นหนึ่งในภาพจ�าที่เผยแพร่ตามสื่อ โดยการเคลื่อนย้ายสลายแคมป์ผู้ต่อต้านการสร้างสนามบินใกล้เมืองนองต์เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา
และปะทุเดือดในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ขณะที่สถานการณ์ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใด การประท้วง 2 กรณี เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่คะแนนนิยมต่อ
ประธานาธิบดีคนปัจจุบันลดต�า่ ลง หลังรับต�าแหน่งมาครบหนึ่งปี
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Forward
The Good Thing
่ ต
่ งง่าย แต่ เอส-ภนิตา ชูวงศ์วณิช กลับเดินออกจากเส้นทางบัญชีทรี่ า�่ เรียนและท�างาน
้ ไม่ใช่เรือ
การตัดสินใจเดินออกจากทีท
ี่ วั เองคุน
้ เคยนัน
่ มัน
่ เหลือเกินว่าจะสามารถ
มาหลายปี และเลือกลองท�าอะไรใหม่ๆ ในชีวต
ิ อย่างการเป็นนักวางแผนทางการเงินในโปรแกรม AIA FA เพราะเธอเชือ
่ ี เพื่ อความมัน
่ คงและความมัง
่ คัง
่ ในชีวต
สร้างคุณค่าให้ใครหลายคน หากส่งต่อความรูด
้ า้ นการเงินทีม
ิ

“เราอยากจะกลายเป็นคนที่สามารถให้ค�าปรึกษาในเรื่องการเงินได้ทั้งหมด
คือถ้าทุกคนพู ดถึงเรื่องการเงิน ต้องเป็นเราและไว้ใจเรา”
THE FIRST STEP

ตอนแรกจบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีราวสองปี
หลังเรียนจบ ซึ่งมันยังเป็นงานที่ไม่ค่อยตอบโจทย์
ในชีวิตเท่าไร เรามีความฝัน เพราะส่วนตัวเราชอบ
เรื่องการลงทุน เรื่องกองทุน ซึ่งพอเจอ ได้คุยกับ
นักวางแผนการเงิน มันท�าให้เรารูส้ กึ ว่า เราได้ความรู้
ซึง่ ถ้าคนอืน่ ได้ยนิ ก็คงรูส้ กึ ชอบเหมือนกับเรา เราเลย
รูส้ กึ ว่า อาชีพนักวางแผนการเงินนัน้ น่าสนใจ ถ้าเรา
เป็นได้ก็น่าจะเจ๋ง แล้วก็สามารถสร้างความรู้ให้กับ
ใครหลายคนได้
THE MONEY CASE

เรารูส้ กึ ว่า การเงินเป็นเรือ่ งส�าคัญ ยิง่ คนไทยอาจจะ
ยังไม่คอ่ ยเข้าใจเรือ่ งการวางแผนทางการเงินนักคือ
ทุกคนจะวางแผนเรื่องของตัวเอง แต่การแบ่งอย่าง
ชัดเจนเป็นสัดส่วนทัง้ ชีวติ ก็จะยิง่ ดีขนึ้ เช่น การวางแผน
การศึกษาบุตร การวางแผนเกษียณ แม้กระทั่งการ
วางแผนการประกัน ทุกอย่างต้องมีการวางแผนที่ดี
เพราะไม่วา่ จะสะดุดตรงไหน เราก็จะไม่ลม้ หรือคน
ข้างหลังเราก็จะไม่ลม้ ด้วย ถ้าเราวางแผนอย่างดีพอ
ต่อให้เราจะอยู่หรือไม่อยู่ คนข้างหลังก็สามารถอยู่
อย่างสบายได้ นี่คือความส�าคัญของการวางแผน
การเงิน

WORK LIFE BALANCE

เราเข้ามาอยู่ในสายงานใหม่ ชีวิตใหม่แบบนี้หนึ่งปี
เต็มแล้ว ซึง่ มันก็ตอบโจทย์ในเรือ่ งเวลา เราสามารถ
จัดการเวลาได้ด้วยตัวเอง มีอิสระในการท�างาน
ต่างจากตอนท�างานผู้ตรวจสอบบัญชีมาก แล้วก็
รู้สึกโตขึ้นจากเดิมมาก ซึ่งมันก็เกิดจากโปรแกรม
AIA FA ที่ช่วยสอนเราทุกอย่างในทุกเรื่อง เช่น
บุคลิกภาพ วิธีการพูดจา ก่อนที่จะไปถึงเรื่องสินค้า
ด้วยซ�้า
NEXT LEVEL

แต่ก่อนเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตั้งแง่ลบกับค�าว่า
ประกันชีวติ เพราะอาจจะเคยโดนฮาร์ดเซลมา แต่เมือ่
เรามาท�างานตรงนี้แล้ว ทัศนคติของเราก็เปลี่ยนไป
เรารู้สึกว่า ตัวเองท�าประโยชน์มาก เพราะเมื่อได้คุย
กับคนว่า ต้องการอะไรในชีวติ บ้าง เราก็ชว่ ยหาทางแก้
หาทางออกให้เขา มันเหมือนแฟร์ทงั้ สองฝัง่ อนาคต
เราก็อยากจะเป็นนักวางแผนการเงินแบบครบวงจร
แล้วก็เป็นมืออาชีพระดับสากล เราอยากจะกลายเป็น
คนทีส่ ามารถให้คา� ปรึกษาในเรือ่ งการเงินได้ทงั้ หมด
ง่ายๆ คือถ้าทุกคนพูดถึงเรื่องการเงินต้องเป็นเรา
และไว้ใจเรา

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
◆ Convention 2017
ที่ออสเตรเลีย
◆ MDRT Experience
ที่กวางโจว
◆ Convention 2018
ที่สวิตเซอร์แลนด์
◆ MDRT Experience 2018
ที่กรุงเทพมหานคร
◆ MDRT ในระดับ COT 2018
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JACK MA’S SECOND VISIT

วันที่ 19 เมษายนทีผ
่ า่ นมา แจ็ค หม่า ประธานบริหารบริษท
ั อาลีบาบา กรุป
๊ ได้เดินทางเข้าพบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร. สมคิด จาตุศรีพท
ิ ก
ั ษ์
รองนายกรัฐมนตรี ถือเป็นการเยือนไทยเป็นครัง
ี ารประกาศแผนการลงทุนในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ หรืออีอซ
ี ี รวมถึงโครงการ
้ ที่ 2 ของแจ็ค หม่า โดยครัง
้ นีไ้ ด้มก
ความร่วมมือเพือ
่ พัฒนาอุตสาหกรรมดิจท
ิ ล
ั และส่งเสริมบุคลากรไทยในการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านดิจท
ิ ล
ั อีคอมเมิรซ
์ ทัง
้ นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียม
การลงนามเอ็มโอยูกบ
ั อาลีบาบา กรุป
๊ 4 ฉบับ คือ หนึง
่ โครงการลงทุนสร้างศูนย์สมาร์ท ดิจท
ิ ล
ั ฮับ ในอีอซ
ี ี มูลค่า 11,000 ล้านบาท เพือ
่ สนับสนุนสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี
ของไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยีของอาลีบาบาในด้านการประมูลข้อมูลโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าไทยไปตลาดทัว่ โลก ซึง
่ ได้เริม
ก่
อ
สร้
า
งในปี
น้ี และคาดว่า เปิดด�าเนินการได้
่
ในปี 2562 สอง โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านดิจท
ิ ล
ั และการส่งเสริมธุรกิจผ่านอีคอมเมิรซ
์ เพือ
่ พัฒนากลุม
่ คนเก่งหรือดาวเด่นด้านดิจท
ิ ล
ั (Digital Talent)
สาม โครงการร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจท
ิ ล
ั อีคอมเมิรซ
์ ส�าหรับผูป
้ ระกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพของไทย เพือ
่ ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั
และสี่ อาลีบาบาจะร่วมมือกับการท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจัดท�า Thailand Tourism Platform เพือ
่ จัดกิจกรรมด้านการตลาดร่วมกันบนออนไลน์แพลตฟอร์ม
ทีส
่ ามารถเชือ
่ มโยงกับสือ
่ และช่องทางต่างๆ
“ไทยและจีนต้องการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยเหลือคนหนุม
่ สาว ช่วยเหลือเกษตรกร ผมหวังว่า พวกเขาจะประสบความส�าเร็จ เพราะการทีธ่ รุ กิจขนาดเล็ก คนหนุม
่ สาว
หรือเกษตรกรประสบความส�าเร็จ ย่อมหมายถึงความส�าเร็จของสังคม” แจ็ค หม่า กล่าวระหว่างการร่วมลงนามเอ็มโอยูระหว่างอาลีบาบา กรุป
๊ และรัฐบาลไทย
ผลจากการทีไ่ ทยมีขอ
้ ตกลงกับอาลีบาบา กรุป
๊ อีคอมเมิรซ
์ ระดับโลก ท�าให้ในช่วงวันที่ 17-19 เมษายนทีผ
่ า่ นมา กระทรวงพาณิชย์ได้เผยยอดสัง
้ ทุเรียนล่วงหน้าผ่าน
่ ซือ
เว็บไซต์คา้ ปลีกออนไลน์ของจีน Tmall.com โดยมียอดถึง 1.3 แสนลูก ซึง
่ กว่า 61% หรือ 80,000 ลูก เป็นทุเรียนหมอนทองพันธุย
์ อดนิยมทีช
่ าวจีนนิยมบริโภค ภายใน
เวลาเพียงหนึง
่ นาทีแรกของการเปิดจอง ซึง
่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะท�างานร่วมกับไชเหนีย
่ ว บริษท
ั โลจิสติกส์ของอาลีบาบา เพือ
่ ส่งทุเรียนจากประเทศไทย
ไปทีจ
่ น
ี ภายใน 120 ชัว่ โมง และจัดส่งให้ลก
ู ค้าทัว่ ประเทศจีนภายในเวลา 24 ชัว่ โมง “ทุเรียนไทยถือเป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมทีห
่ าทีไ่ หนไม่ได้ในโลก และความร่วมมือนี้
จะช่วยให้เราสามารถเพิม
่ ๆ จากประเทศไทยบนเวทีโลก ซึง
่ จะน�าไปสูค
่ ณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้ ส�าหรับเกษตรกรและธุรกิจไทย” นายสนธิรต
ั น์
่ มูลค่าของทุเรียนและสินค้าการเกษตรอืน
สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

THE BEACH’S CLOSURE FOR HEALING ENVIRONMENT

อุทยานแห่งชาติพพ
ี ี เตรียมปิดอ่าวมาหยา เกาะพีพี
จังหวัดกระบี่ เพื่อฟื้ นฟู ให้ปะการังในอ่าวได้ฟน
ื้ ตัว
หลังเปิดต้อนรับจ�านวนเรือและนักท่องเทีย
่ วจ�านวน
มหาศาลมานาน เฉลีย
่ วันละประมาณ 5,000 คน
ท�าให้สภาพธรรมชาติทง
ั้ บนฝั่งและใต้ทะเลถูกท�าลาย
จากการด�าน�า้ ตืน
้ การทิง
่ ตะกอน
้ สมอเรือ และฝุน
ทับถมปะการัง ส่งผลให้ปะการังภายในอ่าวเติบโตช้า
และตายเกือบทัง
ั ที่ 1
้ หมด โดยจะเริม
้ แต่วน
่ ปิดตัง
มิถน
ุ ายน ถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ห้ามเรือทุกชนิด
แล่นผ่านแนวปะการังบริเวณหน้าหาด และเมื่อ
เปิดใหม่จะมีการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเทีย
่ วให้เหลือ
เพี ยงวันละ 2,000 คน

SATUN GEOPARK LISTED AS WORLD HERITAGE SITE
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องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้อท
ุ ยาน
ธรณีสตูล (Satun Geopark) เป็นอุทยานธรณีโลก
อย่างเป็นทางการเมือ
่ วันที่ 17 เมษายนทีผ
่ า่ นมา
หลังผ่านการประเมินหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตข
ิ อง
ยูเนสโก โดยจะต้องมีคณ
ุ สมบัตซ
ิ ง
่ึ ประกอบด้วย
แหล่งคุณค่าทางธรณีวท
ิ ยา โบราณคดี นิเวศวิทยา
และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการแบบองค์รวม
ระหว่างการอนุรก
ั ษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจย
ั
และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยัง
่ ยืน
อุทยานธรณีสตูลมีพน
้ื ที่ 2,597.21 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุม 4 อ�าเภอของจังหวัดสตูล คือ ทุง
่ หว้า
มะนัง ละงู และอ�าเภอเมือง ลักษณะภูมป
ิ ระเทศเป็น
เทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่ และชายหาดที่
สวยงาม ปัจจุบันอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
มีจา� นวน 140 แห่ง ใน 38 ประเทศ โดยในภูมภ
ิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มจ
ี า� นวน 8 แห่ง ใน 4 ประเทศ
คือ มาเลเซีย 1 แห่ง เวียดนาม 2 แห่ง อินโดนีเซีย
4 แห่ง และประเทศไทย 1 แห่ง

ภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์หยุดและหลบหลีกช้างป่าเพศผู้ท่ีออกมาเดินหากินบนถนนสาย 3259 ในเขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบจากการสร้างถนนตัดผ่านพื้นทีป
่ า่ ถนนสายนีส
้ ร้างขึน
้ เมือ
่ ปี 2532 เชือ
่ มระหว่างอ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กับอ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ถนนส่วนหนึง
่ ตัดผ่านเขตรักษาพันธุส
์ ต
ั ว์ปา่ เขาอ่างฤๅไนประมาณ 15 กิโลเมตร ส่งผลให้หลายปีทผ
่ี า่ นมาเกิดปัญหาระหว่างผูข
้ บ
ั ขีแ
่ ละช้างป่าทีม
่ อ
ี ยูใ่ นบริเวณดังกล่าว
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กว่า 400 เชือก เช่น ช้างออกมาดักรถขนพืชผลทางการเกษตร รวมถึงอุบต
ั เิ หตุรถชนสัตว์ปา่ โดยเมือ
่ เดือนกุมภาพันธ์มช
ี า้ งป่าถูกรถชนได้รบ
ั บาดเจ็บ ทางการ
ต้องออกกฎห้ามให้อาหารสัตว์ป่า ตลอดจนหาทางแก้ไขปัญหาอื่นๆ เช่น การควบคุมความเร็วรถ การท�าเครื่องกีดขวางให้รถชะลอความเร็ว ไปจนถึงการเสนอ
ให้ปิดถนนเส้นนี้ถาวร
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เจ้าหน้าที่ก�าลังจัดการขยะบริเวณแพไม้ไผ่ดักขยะ คลองลาดพร้าว ใต้ทางด่วนท้ายวัดพระราม 9
กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นหน้าด่านสกัดขยะก่อนไหลไปถึงสถานีอโุ มงค์ระบายน�า้ พระราม 9 และถือเป็นจุดที่
ดักขยะได้มากทีส
่ ด
ุ ของกรุงเทพฯ เฉลีย
่ ขัน
่ นตกอาจมีขยะไหลมารวมกันถึง 10 ตัน
้ ต�า่ วันละ 1 ตัน และในวันทีฝ
ส่วนใหญ่พบว่า 90% เป็นขยะครัวเรือน โดยเฉพาะซากเฟอร์นเิ จอร์ ฟู ก และทีน
่ อน ขณะทีส
่ ถิตก
ิ ารจัดเก็บ
ขยะในพื้ นที่กรุงเทพมหานคร เฉพาะหน้าสถานีสบ
ู น�า้ และอุโมงค์ระบายน�า้ พบขยะชิน
้ ใหญ่จา� นวนมาก เช่น
โซฟา ยางรถยนต์ กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บขยะบริเวณหน้าสถานีสบ
ู น�า้ ได้ประมาณ 20 ตันต่อวัน
ซึง
่ ขยะเหล่านีค
้ ือสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดปัญหาน�า้ ท่วมขังในกรุงเทพมหานคร
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ELECTION
NOT
CONFIRMED
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบค�าถามสัมภาษณ์ของกลุม
่ สือ
่ มวลชนว่า สถานการณ์การเมืองในอนาคตจะมีโอกาสในการลงสมัครเลือกตัง
้ หรือไม่
โดยนายกฯ ตอบว่า “ขออย่าถามว่า อยากหรือไม่อยาก ซึง
่ หากถามก็ตอ
้ งบอกว่า ไม่อยากอยูแ
่ ล้ว แต่จะมีความจ�าเป็นหรือไม่ เป็นเรือ
่ งของอนาคต โดยประชาชน
เป็นผูก
้ า� หนด ไม่ใช่นก
ั การเมืองจะคิดกันเอาเอง และไม่เคยมองว่า ตัวเองส�าคัญหรือเก่งกว่าใคร” ส่วนสถานการณ์วน
ั นีค
้ ด
ิ ว่า ยังมีความจ�าเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อหรือไม่ ตนเองยังไม่รู้และยังตอบไม่ได้ ต้องรอความชัดเจนหลังเดือนมิถุนายนนี้ หลังการให้สัมภาษณ์ ผู้ส่อ
ื ข่าวถามต่อว่า นายกฯ จะร่วมกิจกรรมพบปะ
สื่ อ มวลชนหรื อ ไม่ แต่ น ายกรั ฐ มนตรี ก ล่ า วว่ า ตนเองมี ภ ารกิ จ และขอให้ ส่ื อ กิ น ข้ า วอย่ า งมี ค วามสุ ข พร้ อ มท� า มื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ไ อเลิ ฟ ยู ใ ห้ ส่ื อ มวลชน
ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟา้
39

‘TRUE’ MISTAKES

เมื่อประเทศฝั่งตะวันตกต้องเจอกับปัญหาข้อมูลส่วนตัว
ทีบ
่ น
ั ทึกไว้ในเฟซบุก
๊ รัว่ ไหล ถูกน�าไปใช้เพื่อการหาเสียงและ
การโฆษณา ฟากประเทศไทยเองก็ตอ
้ งเจอกับสถานการณ์
ข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้บริการทรูรัว
่ ไหลกว่า 46,000 ราย
นานกว่าหนึง
่ เดือน ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) รายงานว่า นักวิจย
ั ด้านความมัน
่ คง ไนอัลล์
เมอร์ริแกน ได้รายงานว่า ข้อมูลผู้ใช้บริการ TrueMove H
ได้อยู่ใน Amazon S3 Bucket ซึ่งเป็นบริการฝากข้อมูล
ระบบคลาวด์ โดยไม่มีการเข้ารหัส มีท้ง
ั ไฟล์สแกนส�าเนา
บัตรประชาชน ใบขับขี่ และพาสปอร์ต ทั้งภาพ JPG และ
ไฟล์ PDF ประมาณ 46,000 ไฟล์ รวม 32 GB ตั้งแต่ปี
2558-2561 ส่งผลให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงและ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้
ไนอัลล์ได้ตด
ิ ต่อทวิตเตอร์ TrueMove H ตัง
ั ที่
้ แต่วน
8 มีนาคม จนสองวันถัดมาถึงได้อเี มลของฝ่ายซัพพอร์ตมา
แต่เมือ
่ ส่งข้อมูลทัง
้ หมดให้ กลับได้คา� ตอบว่า ฝ่ายซัพพอร์ต
ไม่ได้มห
ี น้าทีใ่ นส่วนนี้ ขอให้ไปติดต่ออีเมลของส�านักงานใหญ่
เฉพาะวันท�าการ กว่าที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไขก็จนถึง
วันที่ 12 เมษายนทีผ
่ า่ นมา ทีท
่ าง True ได้ดา� เนินการปิดกัน
้
การเข้าถึงคลังข้อมูล Amazon S3 Bucket ในวันที่ 14 เมษายน
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ทีผ
่ า่ นมา True ได้ช้แ
ี จงเบื้องต้นผ่าน iTrueMart โดยมี
ข้อความส่วนหนึง
่ ว่า ข้อมูลของผูใ้ ช้บริการทีร่ ว่ั ไหลเป็นของ
ผู้ซ้อ
ื โทรศัพท์มือถือพร้อมแพ็ กเกจบริการ TrueMove H
โดยมีการลงทะเบียนซิมผ่านช่องทาง iTrueMart ถูกแฮก
เข้าระบบ ท�าให้ข้อมูลของลูกค้าหลุดออกไป และได้เข้า
ชีแ้ จงกับทาง กสทช. ตามทีถ
่ ก
ู เรียกพบในประเด็นดังกล่าวว่า
เกิดจากการถูกเจาะข้อมูลด้วยเครื่องมือพิ เศษ 3 ชั้น
กระทบลูกค้า 11,400 รายเท่านัน
ั หาทาง True
้ โดยการแก้ปญ
ได้สง
่ SMS แจ้งเตือนลูกค้า 11,400 หมายเลข ให้รบ
ั ทราบ
และได้แก้ไขแล้ว โดยจะมีการไปลงบันทึกประจ�าวันทีส
่ ถานี
ต�ารวจส�าหรับลูกค้าทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบทัง
้ หมด เพื่อป้องกัน
สิทธิและป้องกันหากมีการน�าข้อมูลลูกค้าไปใช้ผด
ิ ประเภท
หรือผิดกฎหมาย วันที่ 18 เมษายน กสทช. ส่งหนังสือแจ้งให้
True รับผิดชอบจัดมาตรการป้องกันและรักษาความมัน
่ คง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จัดช่องทางการตรวจสอบ
จากประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยให้รายงานผลการด�าเนินการมายัง กสทช.
ภายใน 7 วัน และรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินการ
ทุก 15 วัน

T

THE FAREWELL TO THE FORT

ชาวชุมชนป้อมมหากาฬรวมตัวจัดกิจกรรมอ�าลาครัง
้ ลังถูกไล่รอ
้ื ชุมชนมานานหลายสิบปี
้ สุดท้าย สิน
้ สุดการต่อสูห
โดยมีทั้งคนในชุมชนที่ย้ายออกไปก่อนหน้านี้และที่ยังเหลืออยู่ รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนมาร่วมกิจกรรมนี้
มากกว่า 50 คน และได้รบ
ั ประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ บริเวณลานชุมชน ส�าหรับพื้นทีช
่ ม
ุ ชนป้อมมหากาฬยังเหลือ
บ้านเรือนอีกประมาณ 10 หลัง ทีย
่ ง
ั ไม่ถก
ู รือ
้ ถอน ยังเหลือชาวบ้านอาศัยอยูป
่ ระมาณ 30 คน โดย กทม. ก�าหนดให้
ประชาชนรือ
้ ถอนสิง
่ อ
่ นทีท
่ าง กทม. เจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยความมัน
่ ๆ
้ หมดออกจากพื้นทีก
่ คง และภาคส่วนอืน
่ ปลูกสร้างทัง
จะเข้ารื้อย้ายบ้านเรือน เพื่ อปรับภูมิทัศน์พ้ื นที่ป้อมมหากาฬให้เป็นสถานที่ท่ท
ี ุกคนสามารถใช้พ้ื นที่ได้

TO THE WORLD CUP

ชบาแก้ ว ฟุ ตบอลหญิ ง ที ม ชาติ ไ ทย
คว้ า อั น ดั บ ที่ 4 ในศึ ก ฟุ ตบอลหญิ ง
ชิงแชมป์เอเชีย 2018 ระหว่างวันที่ 6-20
เมษายน ณ สนามกีฬาอัมมาน ประเทศ
จอร์ แ ดน โดยได้ สิ ท ธิ์ ผ่ า นเข้ า ไปเล่ น
ศึ กฟุ ตบอลโลกหญิงปี 2019 ส�าเร็จ
โดยชบาแก้วเจอกับทีมชาติแดนมังกร
ในรอบชิงอันดับที่ 3 แต่ก็ต้องพ่ ายไป
1-3 ท�าให้จีนคว้าอันดับที่ 3 ไปครอง
ส่ ว นอั น ดั บ สองคื อ ที ม ออสเตรเลี ย
และทีมชนะเลิศคือ ทีมชาติญ่ป
ี ุ่น ทั้งนี้
วันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา พล.ต.อ.ดร.
สมยศ พุ ่ มพั นธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬา
ฟุ ตบอลแห่ ง ประเทศไทยฯ ประกาศ
มอบเงินแก่ทม
ี ชบาแก้ว เพื่อสร้างขวัญ
และก� า ลั ง ใจจ� า นวน 10 ล้ า นบาท
และมีบริษัทเอกชนต่างๆ ร่วมสนับสนุน
โดยมียอดรวมมูลค่าทั้งหมดถึง 34.25
ล้านบาท
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่ เฉยๆ นัง
่ ดูนก ดูตน
“บางทีเราเป็นคนนัง
้ ไม้ ก็คด
ิ ว่า เออ ชีวต
ิ มันก็ไม่มอ
ี ะไรเลยนะ ชีวต
ิ ก็แค่เป็นการเดินต่อไป
จริงๆ ชีวต
ิ แทบจะไม่ได้มช
ี อยส์อะไรให้เราเลือกนะ เราอย่าไปคิดว่าชอยส์เยอะแยะ ไม่วา่ จะเกิดอะไรกับเรา
มันก็คือ move on ต้องไปต่อ ไปด้วยรอยยิ้ม น�้าตา เสียงหัวเราะ หรือบาดแผล คือต้องก้าวต่อไป”

ความงามอยูต
่ รงไหน แล้วสิง
ั ความงามของ
่ ทีว่ ด
แต่ละคนแตกต่างหรือคล้ายกันอย่างไร การมอง
ของสิ่ งหนึ่งโดยคนสองคนย่อมไม่เหมือนกัน
่ อาจจะก�าหนดมาตรฐานให้อยูใ่ น
แต่คนกลุม
่ หนึง
แนวทางเดียวกันได้
แต่ความงามของสิง
่ ทีเ่ ป็นนามธรรม อะไรคือ
่ี ก
ตัวก�าหนดกฎเกณฑ์ทท
ุ คนเห็นพ้องต้องกันได้…
่ ากาศร้อนไม่อาจท�าอะไรความ
ในบ่ายวันทีอ
สวยของสาววัย 40 กว่าคนนีไ้ ด้ THE STANDARD
คุยกับสูข
่ วัญแบบเจาะลึกทีไ่ ปไกลกว่าภาพลักษณ์
่ ค้นหาความหมายและแง่งามของชีวต
ภายนอก เพือ
ิ
หลังจากเป็นพิ ธก
ี รรายการออนไลน์มาพั กใหญ่
ตอนนี้คุณมีคนเฝ้ารอติดตามมากมาย

ตัง้ แต่ตน้ เราไม่ได้คาดหวังอะไรจากสิง่ นีเ้ ลย ตอนนัน้
เราท�าด้วยความสนุก ไม่มีอะไรผูกมัด นึกออกก็ท�า
นึกไม่ออกก็ยงั ไม่ทา� และคิดว่า พอท�าไปสักพักก็อาจ
จะเวียนให้คนอืน่ มาท�า แต่ตอนนีร้ สู้ กึ อย่างเดียวเลย
ว่ามันมี commitment ระหว่างเรากับคลิปมากขึ้น
เพราะมีคนรอดูเราเยอะ แต่กต็ อ้ งพูดว่า ถึงแม้ตอนนี้
คลิปจะได้รับความนิยม อย่างไรวันหนึ่งมันก็ต้องมี
วันสิ้นสุด เราคงไม่ได้ท�าคลิปนี้ไปเป็นสองปี สามปี
วันนี้เรายังรู้สึกสนุก ยังคิดออกว่าจะไปไหน แต่ถ้า
หากวันหนึ่งรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากกว่าสนุก หรือมี
อะไรที่วุ่นวายเข้ามาในชีวิตมากเกินที่จะท�าให้เรามี
ความสุขในการใช้ชวี ติ ก็คดิ ว่า น่าจะถึงเวลาลองเปลีย่ น
คนอืน่ มาท�าดูบา้ ง
้ บ้างไหมว่า ท�าไมจูๆ
ได้มองสิ่งทีเ่ กิดขึน
่ ถึงมีคนมา
ชื่นชอบเยอะขนาดนี้

คิดว่า คนคงเซอร์ไพรส์ว่าขวัญเป็นคนแบบนี้เหรอ
(หัวเราะ) เพราะว่าตั้งแต่ที่เราท�างานอยู่ในสายตา
ประชาชนมา สิง่ ทีเ่ ราท�าจะดูซเี รียสหมดเลย ตอนท�า
ข่าวก็จะเน้นข่าวเศรษฐกิจแบบตลาดเงิน ตลาดทุน
หุน้ น�า้ มัน ค่าเงิน พอย้ายมาเล่นภาพยนตร์ เล่นซีรสี ์
ก็เล่นดราม่าอีก ขวัญเองก็ไม่ค่อยได้ไปไหน คล้ายๆ
เก็บตัว ไม่ใช่คนที่จะชอบไปงานสังคม เพราะฉะนั้น
คนทีร่ จู้ กั เราจริงๆ น้อยมาก ภาพเราทีค่ นส่วนใหญ่มอง
น่าจะเป็นอะไรที่ซีเรียสและจริงจัง ไม่ค่อยคุยเล่น
พอเขามาเห็นคลิปนีป้ บุ๊ ก็คงคิดว่า อ๋อ พีเ่ ป็นคนแบบนี้
เหรอคะ เลยอาจจะเป็นจุดทีท่ า� ให้คนพูดถึง

โดยพื้ นฐานเป็นคนเก็บตัวเหรอ

ขวัญมีเพือ่ นของขวัญกลุม่ หนึง่ ทีเ่ รียนจุฬาฯ ด้วยกัน
คบกันมาตัง้ แต่ปหี นึง่ จนทุกวันนีก้ ม็ เี พือ่ นกลุม่ เดียว
เราก็แฮปปี้ที่จะอยู่ด้วยกัน กลุ่มหลักวันศุกร์เย็น
หรือเวลาเราว่างก็จะเป็นกลุ่มนี้ ก็มีเพื่อนที่ท�างาน
เราอยู่ตรงไหนก็จะมีเพื่อนตรงนั้น แต่ไม่ใช่คนสนุก
กับการออกสังคม มีงานอะไรพิเศษเราก็ไป บางที
คนชวนไปงานก็มเี หตุผลทีเ่ ราไป แต่บางทีการไปงาน
ที่ไม่รู้ไปเดินอะไร เดินวนไปวนมาให้คนถ่ายรูป
แล้วกลับ ไม่รู้ว่าเราจะมาท�าอะไรดี เราเองก็ไม่ใช่
ซูเปอร์สตาร์ที่ขาดเราไปสักคนแล้วมันจะเสียหาย
แล้วการแต่งหน้าแต่งตัวมามันเหนือ่ ยมากนะ ฉะนัน้
ถ้าเราไม่ส�าคัญขนาดนั้นก็ไม่ไปดีกว่า
แต่ที่บอกว่า เก็บตัว ฟังดูเงียบ แต่จริงๆ ไม่ค่ะ
บางคนถามว่า ในคลิปนีค่ อื ขวัญแล้วใช่ไหม จริงๆ มัน
ขึน้ ไปอีกนิดหนึง่ แต่ยงั เกรงใจอยู่ ไม่กล้าปล่อยหมด
เป็นคนร่าเริงเบอร์เกือบสุดเหมือนกัน แต่ชอบอยู่
ในที่ที่ตัวเองรู้สึกสบายใจ
้ มาจาก
คนรูจ
้ ก
ั คุณในฐานะนักข่าว ต่อมาก็ดง
ั ขึน
ภาพยนตร์ แล้วจู่ๆ ก็มาท�ารายการออนไลน์
จนโด่งดังมาก ต่างจากเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าวงการ
แต่เด็ก ประสบความส�าเร็จเร็ว แต่กบ
ั คุณดูจะเป็น
สูตรที่ต่างออกไป

ไม่มีสูตร ไม่มีอะไรสักอย่างที่เกิดจากการวางแผน
มาก่อน มันคือความบังเอิญ แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็น
ความสนใจของตัวเอง ตอนที่เรากระโดดไปแสดง
รัก 7 ปี ดี 7 หน เรารู้สึกว่า โลกการแสดงมันเป็น
อีกโลกหนึ่งที่น่าสนใจมาก ท�าให้หลังจากนั้นก็มี
Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ ตามมา
ตอนเล่น รัก 7 ปี ดี 7 หน มันเป็นความบังเอิญ
ที่พี่เก้ง (จิระ มะลิกุล) บอกว่า คนนี้ต้องเป็นสู่ขวัญ
แกชอบดาราญี่ปุ่นคนหนึ่ง แล้วมันมีภาพนิ่งของ
ดาราคนนีภ้ าพหนึง่ ทีเ่ รามีโพสิชนั เดียวกับเขา และมี
แววตาที่พี่เขาอยากได้ นั่นเป็นเหตุผลที่พี่เก้งให้เรา
แล้วเนือ้ หาหลักของ รัก 7 ปี ดี 7 หน เราก็ชอบมาก
เราคิดว่า อย่างหนึง่ มันเป็นความบังเอิญ อีกอย่าง
คือจังหวะ บางทีเราเป็นคนนัง่ เฉยๆ นัง่ ดูนก ดูตน้ ไม้
ก็คิดว่า เออ ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรเลยนะ ชีวิตก็แค่
เป็นการเดินต่อไป จริงๆ ชีวิตแทบจะไม่ได้มีชอยส์
อะไรให้เราเลือกนะ เราอย่าไปคิดว่าชอยส์เยอะแยะ
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ไม่วา่ จะเกิดอะไรกับเรา มันก็คอื move on ต้องไปต่อ
ไปด้วยรอยยิ้ม น�้าตา เสียงหัวเราะ หรือบาดแผล
คือต้องก้าวต่อไป มันแค่เป็นความคิดที่ฟึ่บขึ้นมา
แล้วก็จบไป ท�างานของเราต่อไป สารของการวิง่ ก็คอื
อันนี้เลย เรารู้สึกเชื่อในเมสเสจนี้มาก
ตอนนัน้ ก็คดิ ในใจ เราไม่เคยแสดง ไม่อาละวาด
ด่าทอใครในที่สาธารณะ ร้องไห้ ไม่พอใจ ก็ไม่เคย
จะให้มาแสดงอารมณ์รกั โกรธ เสียใจ อายมาก แต่เรา
รู้สึกว่า การแสดงเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่ท�าให้
ใช้ชีวิตเป็นคนคนหนึ่งได้ มันมหัศจรรย์ที่อนุญาต
ให้เราเป็นคนอืน่ ได้ เหมือนได้เปิดโลก ได้มคี วามรูส้ กึ
ได้ไปเอ็นจอย แล้วก็ออกมาเป็นเรา
ขวัญจะพูดเสมอว่า ตัวเองเป็นคนเลื่อนลอย
ไม่มีความฝันหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต ไม่ใช่คนเก่ง
ไม่เก่งกีฬา ไม่ใช่คนมีความสามารถพิเศษอะไร แต่ถา้
ขวัญท�าอะไรแล้ว ขวัญพยายาม เพราะมีความรู้สึก
ว่าไม่เก่งมัง้ มันเลยอาจเป็นพืน้ ฐานความคิดของเรา
ถ้าเราท�าอะไร เราต้องลงไปเต็มๆ เท่านั้น
ก่อนเปิดกล้องมันต้องถึงขั้นร้องไห้ต่อหน้าคน
เยอะๆ ก็ถามตัวเองว่า จะอายหรือไม่อาย ตกลงถ้าอาย
โทร.ไปหาพีเ่ ก้งเดีย๋ วนีว้ า่ “พี่ หนูขอโทษ หนูเล่นไม่ได้
จริงๆ เพราะหนูอาย” บอกเขาไปเลยว่าให้เปลีย่ นคน
แต่ถ้าจะเล่นต้องบอกตัวเองว่า ไม่อาย ก็ต้องตอบ
ตัวเอง เออ ไม่อาย
ตอนนั้นถ่ายฉากร้องไห้ไปเยอะแล้วหรือยัง

ฉากแรกร้องไห้เลยค่ะ ซีนแรกที่ขวัญจ�าได้เลยคือ
ตอนวิง่ ขึน้ สะพานพระราม 8 แล้วเห็นพระอาทิตย์ขน้ึ
ถ้าไม่ได้มาวิ่งคงไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้น นางเอกต้อง
อยากร้องไห้ แล้วไม่รดู้ ว้ ยอะไร มันออกมา มันขึน้ มา
หมดเลย ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ชื่นใจหน่อย
จ�าได้วา่ พอวิง่ ขึน้ ไป เราบอกตัวเองได้วา่ เราอยาก
ร้องไห้ ไม่รวู้ า่ กลัวหรือเปล่า (หัวเราะ) แต่พอไปแตะ
ความรูส้ กึ นัน้ ได้ ก็ทา� ให้เรามัน่ ใจว่า จากคนทีไ่ ม่วงิ่ เลย
ไม่ชอบ เหนื่อยมาก หายใจไม่ออก ครั้งแรกจ�าได้ว่า
วิ่งไป 2 นาที หายใจไม่ออก ไม่ไหวแล้ว จะตายแน่ๆ
แต่พี่เก้งตั้งเป้าไว้ที่ 10 กิโลฯ ไม่อย่างนั้นเปิดกล้อง
ไม่ได้ เรานึกว่าเขาพูดเล่น แต่เขาเอาจริง
ตอนถ่ายวิ่งทั้งวัน แล้วมันเกี่ยวกับความรู้สึก
ของตัวแสดงด้วยว่า ความเจ็บปวดของผู้หญิงคนนี้
ทีก่ ไ็ ม่ใช่ผหู้ ญิงออกก�าลังกาย เป็นคนอ่านข่าว อยูใ่ น
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้ งจนตัวเองแปลกใจจากรายการออนไลน์
จากบทบาทคนข่าวฝีมอ
ื เด่นผูค
้ ร�า่ หวอดในวงการมานาน ข้ามสายมาสูก
่ ารเป็นนักแสดง และล่าสุดดังเปรีย
ในวัย 40 กว่าๆ สู่ขวัญก�าลังออกแบบชีวิตตัวเองอย่างรื่นรมย์ และสนุกกับการส�ารวจโลกกว้างอย่างตื่นเต้น
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่ ห
่ เอง โอ๊ย ขนลุก ไม่อยากเล่น
“ยิง
ู้ ญิงมาง้อผูช
้ ายตรงบันไดหนีไฟ คือจะมาบอกรักผูช
้ ายนัน
่ ตอนทีผ
ซีนนี้เลย แต่เราก็ต้องเล่น และเพราะการเล่นนี่แหละท�าให้เห็นตัวเอง ที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคน
้ นี่ เราก็คงยอมรับ
Open-Minded เป็นคนโอเคแล้ว ยอมรับในความแตกต่างของทุกคน ก็ไม่ขนาดนัน
แค่บางจุด”

สตูดโิ อ ใช้ชวี ติ สบายๆ แล้ววันหนึง่ ต้องมาวิง่ รูส้ กึ ว่า
ท�าให้เราก้าวข้ามอะไรหลายอย่าง เราวิง่ มาถึง 10 กิโลฯ
ปวดขา เดินขึน้ บันไดไม่ได้เลย มันเจ็บ มันตึงไปหมด
แต่ผู้หญิงคนนี้วิ่งได้ถึง 42 กิโลฯ ก็รู้สึกว่า ไอ้ความ
เจ็บปวดในหัวใจเขามันมากขนาดไหน
ระหว่างนั้นมีคนเสนอให้รับบทอื่นเหมือนกัน
แต่ขวัญรู้สึกว่า การต้องเป็นใครสักคนที่ไม่ใช่เรา
สิ่งนั้นต้องมีความหมายกับชีวิตด้วย ขวัญจึงบอก
ตั้งแต่วันที่เล่น รัก 7 ปี ดี 7 หน จบว่า ไม่รู้ว่าจะเล่น
อีกไหม แต่การแสดงไม่ใช่อาชีพเราแน่ๆ ส�าหรับขวัญ
การแสดงมันมากกว่าอาชีพ มากกว่าการท�างาน
แต่เป็นโอกาสทีเ่ ราจะเลือกแสดง เพราะเชือ่ ในเมสเสจ
ของมันจริงๆ และขวัญรู้สึกอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะถ่ายทอดเมสเสจนี้ไปถึงคนอื่นได้
พอมา Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ ตอนแรก
โปรดิวเซอร์โทร.มาบรีฟสัน้ ๆ เราก็ยงั งงๆ โปรดิวเซอร์
ก็เลยบอกว่า นัดเจอผู้ก�ากับดีกว่า เขาเขียนบทเอง
ก็นัดเจอกัน เราได้ฟังเรื่องราวก็ เอา! ณ จุดนั้นเลย
ตัดสินใจบนโต๊ะเลย เราชอบสิ่งนี้ อาจจะด้วยความ
เป็นแม่คนด้วย
แล้วก็ท�าให้เราคิดถึงเรื่องพ่อแม่ ในสังคมไทย
เราจะถูกสอนว่า พ่อแม่เป็นสิง่ ประเสริฐ แต่จริงๆ แล้ว
พ่อแม่คอื คนธรรมดาทีเ่ ขามีลกู ทีเ่ ขาบอกว่า พ่อแม่
เป็นสิ่งประเสริฐ เพราะเขารักเรามากกว่าชีวิตเขา
แต่ไม่ได้หมายความว่า เขาไม่เคยท�าผิด เป็นคนดี
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เคยโกรธ เกลียด อิจฉา ริษยา หรือ
เอาเปรียบใคร เขาเป็นคนคนหนึ่งที่ออกนอกบ้าน
เขาอาจจะไปด่าทอ เอาเปรียบใคร หรือท�าผิดพลาด
ในชีวติ แต่เขามีเราเป็นลูก แล้วเขารักเราทีส่ ดุ ในชีวติ
เขาตายแทนเราได้ นี่คือสิ่งที่ท�าให้พ่อแม่ประเสริฐ
ส�าหรับเรา ไม่ใช่เพราะไม่มีความด่างพร้อยใดๆ
สิ่งที่ส�าคัญไปมากกว่านั้นก็คือ ความรักและ
ความสัมพันธ์ของครอบครัวมันลึกซึ้งเกินกว่าจะใช้
เหตุผลธรรมดาอธิบายได้
่ เข้าใจชีวต
่
การแสดงท�าให้เข้าใจคนอืน
ิ ในอีกมุมหนึง

ใช่มากๆ เลยค่ะ อย่างสมัยก่อนตอน รัก 7 ปี ดี 7 หน
ขวัญพยายามถามพีเ่ ก้งอยูต่ ลอดว่า ตกลงหญิงชาย
คูน่ เี้ ขาเป็นแฟนกันหรือเปล่า คือสมัยก่อนขวัญไม่ชอบ
ผูห้ ญิงแก่กว่าผูช้ าย คือแก่กว่าปีสองปีโอเคนะ แต่แก่
ห่างกันสิบกว่าปี จะมีความรูส้ กึ จัก๊ จี้ แต่กอ่ นเรารูส้ กึ
ว่ามันไม่ใช่นะ เรารู้สึกอคติ

พี่เก้งก็บอกว่า เขาก็ต้องมีความรู้สึกดีต่อกัน
นั่นแหละ ไม่อย่างนั้นมันจะไปวิ่งตามกันเหรอ เราก็
ไม่อยากเล่นเลย (หัวเราะ) ยิ่งตอนที่ผู้หญิงมาง้อ
ผูช้ ายตรงบันไดหนีไฟ คือจะมาบอกรักผูช้ ายนัน่ เอง
โอ๊ย ขนลุก ไม่อยากเล่นซีนนี้เลย แต่เราก็ต้องเล่น
และเพราะการเล่นนีแ่ หละท�าให้เห็นตัวเอง ทีเ่ คยคิด
ว่าตัวเองเป็นคน Open-Minded เป็นคนโอเคแล้ว
ยอมรับในความแตกต่างของทุกคน ก็ไม่ขนาดนัน้ นี่
เราก็คงยอมรับแค่บางจุด
ท�าให้เรามองความรักต่างไปว่า ความรักคือ
ความรัก เป็นความรูส้ กึ ล้วนๆ ไม่เกีย่ วว่าผูห้ ญิงต้อง
รักผู้ชาย ผู้ชายต้องรักผู้หญิง คือทุกอย่างพวกนี้
สังคมสร้างขึน้ มา ผูห้ ญิงจะรักผูห้ ญิงก็ได้ ผูช้ ายจะรัก
ผู้ชายก็ได้ มันเป็นความรู้สึกธรรมชาติที่ไม่มีใคร
ห้ามได้ นีไ่ ง สิง่ ทีเ่ ราได้จากการแสดง การทีเ่ ราได้เป็น
คนอื่น ยืนจากจุดอื่นแล้วมองเข้ามา ท�าให้เราได้
เรียนรูอ้ ย่างอืน่ มากขึน้ เพราะบางทีการอยูใ่ นจุดเดียว
มาตลอดชีวิต มีประสบการณ์แบบนี้ กลุ่มคนที่เรา
อยู่ด้วยเป็นแบบนี้ ก็ช่วยไม่ได้นะที่ทัศนคติเราจะ
เป็นแบบนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ตือนเราว่า เรายังไม่ดพี อหรอก
เรายังมีจุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

คุณยาย ทุกคนก็ถามว่า “ยายหรือย่า” เราก็บอก
“ยาย” เพราะสิ่งที่จิตแพทย์บอกก็คือ แม่ไม่อยู่เนี่ย
เด็กจะช็อกมาก เพราะฉะนัน้ ให้เปลีย่ นแปลงทีละเรือ่ ง
ก็โอเคว่าแยกกัน คุณแม่ไม่อยูบ่ า้ นนี้ แต่วา่ ห้ามย้าย
ลูกออกจากบ้าน คือถ้าวันหนึ่งพ่ออุ้มลูกสองคนไป
อยู่บ้านใหม่ แม่ก็ไม่มี มันมากเกินไปส�าหรับเด็ก
อะไรทีค่ งสภาพเดิมได้ให้คงสภาพนัน้ ไปก่อน อะไรที่
จ�าเป็นต้องเปลีย่ นก็คอ่ ยเปลีย่ น ทุกคนร่วมมือกันหมด
คุณแม่กม็ องว่า คุณพ่อมีศกั ยภาพในการเลีย้ ง
ดูลูกดีกว่า ก็ให้อยู่กับพ่อที่บ้านเดิม แม่ย้ายออก
แต่ยังไม่ย้ายไปเลย ต้องมีระยะการถอยห่าง เช่น
ใน 7 วัน อยู่บ้านนี้ 5 วัน 2 วัน นอนที่อื่น แล้วก็ค่อย
เขยิบๆ จากวันเว้นวัน เป็น 2 วัน แล้วก็ค่อยๆ ถอย
แล้วคุณยายก็ยังคอยดูแลขวัญเหมือนเดิม
เราโตมาพร้อมกับความเสียสละของทุกคน
ทั้งหมด ซึ่งความรักก็ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบอีก
ความรักอบอุ่นสมบูรณ์ ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอยู่
ในบ้าน มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันไม่จริง
มันเป็นสิ่งที่คนเอามาใส่หัวให้เราเรียนรู้ เป็นภาพที่
เราเรียนรู้ตอนเด็กๆ

่ รอบครัวเราเอง มีอะไรทีท
่ า� ให้คณ
ถ้ามองกลับมาทีค
ุ
นึกถึงความส�าคัญของครอบครัวอย่างแท้จริง

อันนั้นมันท�าให้ขวัญเห็นชัดเลยว่า การโตขึ้นมาได้
ของเรามันเกิดจากความเสียสละ ความพยายามทีจ่ ะ
รักษาเรา ให้มีอะไรกระทบกระเทือนเราน้อยที่สุด
ตอนนั้นขวัญ 2 ขวบค่ะ เล็กจนจ�าอะไรไม่ได้จริงๆ
เล็กจนไม่มีภาพว่าอะไรยังไง รู้แต่มีแต่ค�าถามว่า
วันนีแ้ ม่มาหรือเปล่า และจะจ�าภาพได้วา่ คุณแม่นอน
ห้องนี้ คุณพ่อนอนห้องนี้ พอเราเริม่ โตก็เริม่ รูแ้ ล้ว อ๋อ
เป็นอย่างนี้นี่เอง
แต่มันก็เป็นสิ่งที่เตือนให้ขวัญคิดว่า บางทีเรา
ไปสร้างภาพเพอร์เฟกต์ อย่างนี้ถึงเรียกว่าดี อย่างนี้
ถึงเรียกว่าถูกต้อง เช่น สมัยนี้เราพยายามเลี้ยงลูก
ให้เพอร์เฟกต์ การศึกษาก็ดี ดนตรีก็ได้ กีฬาก็เลิศ
3 ภาษาไปเลย ถึงจะเยี่ยม ไม่เห็นด้วยเลยค่ะ ท�าไม
เราชอบสอนภาพเพอร์เฟกต์ทมี่ นั ไม่จริงใส่หวั ทุกคน
ครอบครัวทีด่ ี ทีอ่ บอุน่ ต้องพ่อแม่ลกู ท�าให้เราไม่เห็น
คุณค่าของของบางอย่างที่จริงๆ มันมีแล้วมันดีมาก
อย่างขวัญในภาษาสังคมต้องเรียกว่า ครอบครัว
แตกแยก เกิดมาในครอบครัวไม่สมบูรณ์ แต่สิ่งที่
ขวัญเห็นคือ ความเสียสละ ความรักที่มันท่วมท้น
จนอาจจะมากกว่าครอบครัวปกติ

จริงๆ คุณพ่อคุณแม่ขวัญเลิกกันตัง้ แต่เด็ก ตรงนีอ้ าจ
เป็นอันหนึง่ ทีร่ สู้ กึ ว่า เรายอมรับในความแตกต่างได้
เราจ�าไม่ได้วา่ เขาให้เหตุผลอะไรในการเลิกกัน แต่มนั
เป็นสิ่งที่เรายอมรับได้ว่า การที่คนสองคนจะอยู่
ด้วยกันและรักกันจนตายจากกัน มันยากเหมือนกัน
นะคะ ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีแบบนั้น เพราะฉะนั้นถ้า
เราอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ใช่ แยกกันไปดีกว่า
คุณพ่อคุณแม่ขวัญก็แยกย้ายกันไปแล้วหาจุด
ลงตัวได้ทั้งคู่ ทุกวันนี้มีคู่ครองที่ใช่มากส�าหรับเขา
ทั้งคู่ ขวัญเลยยิ่งมีความรู้สึกว่า ความ ‘จ�าเป็นต้อง’
ของสังคมนี่น้อยลงไปอีก
เราโตมาในครอบครัวทีท่ กุ คนเสียสละ คุณยาย
เป็นห่วงกลัวจะกระทบกระเทือน สิ่งแรกที่พ่อท�าคือ
นัดจิตแพทย์ปรึกษาว่า “ลูกผมคนหนึง่ 8 ขวบ คนหนึง่
2 ขวบ บุคลิกภาพต่างกัน ควรจะเตรียมสภาพอย่างไร
ก่อนหย่า”
คุณหมอบอกว่า ต้องอย่างนัน้ อย่างนีน้ ะ ทุกคน
จะประหลาดใจมากว่าคุณพ่อยังเลีย้ งขวัญอยูใ่ นบ้าน

คุณยายก็เป็นผูป
้ ระคับประคองความรูส
้ ก
ึ ของเด็ก

“พออายุ 40 สิ่งทีเ่ ราเห็นจากพ่ อแม่ลง
ุ ป้าน้าอาคือ ความเจ็บป่วย บางคนแทบจะหาความสุขจากชีวต
ิ
่ า� ให้เราอยูก
่ ะท�าให้เราสงบและพร้อมทีจ
่ ะจากโลกนีไ้ ป
ไม่ได้ มันก็เกิดค�าถามว่า อะไรทีท
่ บ
ั ตัวเองได้ สิ่งทีจ
่ ท
คือความทรงจ�า ความรูส
้ ก
ึ ว่า เราได้มช
ี วี ต
ิ ทีด
ี ส
ี่ ด
ุ แล้ว ได้ทา� ทุกอย่างเต็มที่ เราได้มค
ี นทีเ่ รารัก เราได้ทา�
ประโยชน์ให้ทก
ุ คน”

่ ไม่ใช่วธิ ท
นัน
ี เี่ ราสอนลูกเลย คุณไม่มต
ี ารางกิจกรรม
่ นสมัยนีท
้ า� กัน
ให้ลก
ู แบบทีค

ไม่ค่ะ ไม่มี จริงๆ มันอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละ
ครอบครัว เด็กทุกคนเกิดมาแตกต่างกัน สิ่งที่ขวัญ
เชื่อคือ เขาเกิดมาอย่างไร เราก็สนับสนุนให้เขาเป็น
ในสิ่งที่เขาเป็นให้ดีที่สุด ถ้าเด็กคนหนึ่งชอบบวก
เลขมาก เอ็นจอยกับการเรียนรูภ้ าษาใหม่มาก และเป็น
หน้าทีข่ องเราทีต่ อ้ งสังเกตว่า ลูกเรามาแนวไหน แล้วก็
สนับสนุนเขา ขวัญยังมีความเชือ่ ว่า อยากสนับสนุน
สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าจะตั้งเป้าให้เขาไปให้ถึง
เราทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ แต่ถ้า
เราอยูใ่ นสังคมไทย เราก็ตอ้ งประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ที่
สังคมนี้ยอมรับได้ด้วย เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมี
แนวคิดในการเลีย้ งลูกอย่างไรก็ตาม การทีล่ กู เรายัง
ถูกวัดค่าโดยมาตรฐานบางมาตรฐาน เราจ�าเป็นต้อง
ท�าให้เขาตอบโจทย์ในมาตรฐานนั้นด้วย เขาต้อง
แยกแยะให้ได้วา่ นีค่ อื มาตรฐานของสังคม และนีค่ อื
ตัวตนของเขา แต่ทงั้ คูม่ นั ไปด้วยกันได้เสมอ การทีเ่ รา
รูว้ า่ กฎเกณฑ์ของสังคมคืออะไร แล้วปรับตัวให้เข้าถึง
กฎเกณฑ์นั้น เป็นสิ่งจ�าเป็นโดยที่เราไม่จ�าเป็นต้อง
ละทิ้งตัวตน
สภาพสังคมที่เราเห็นตอนนี้ ทั้งเด็กผู้หญิงและ
้ ใช้คา�
เด็กผูช
้ าย มีความเป็นกันเองต่อกันมากขึน
้ หยาบคายด้วยซ�า้ ในคลิป
มึงมาพาโวย จนถึงขัน
่ ณ
ของบล็อกเกอร์สมัยใหม่กม
็ ค
ี า� เหล่านี้ แต่สง
ิ่ ทีค
ุ
่ นภาพบล็อกเกอร์ออนไลน์
น�าเสนอเรียกว่า เปลีย
ไปเยอะเลย

ขวัญเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่ในโลกออนไลน์ ไม่ค่อย
ได้ดคู ลิปอะไร แต่รฟู้ ดี แบ็ก นัน่ แหละทีท่ า� ให้รสู้ กึ ว่า
เอ๊ะ ในโซเชียลมีเดียเขาพูดอะไรกัน ที่เราพูดเป็น
ภาษาธรรมดามาก ซึ่งมันน่าจะเป็นภาษาที่ใช้กัน
ในสังคมสาธารณะ เราแค่ไม่ได้พดู กูมงึ อันนัน้ ท�าให้
แบบว่า เดี๋ยวๆ โซเชียลมีเดียเขาเป็นอย่างไรเหรอ
ถึงได้ตกใจกับค�าพูดของเราขนาดนี้
แล้วมีโอกาสได้ดูบ้างไหม

ก็มีแวบๆ เข้ามาค่ะ เราก็ อ๋อ โอเค ก็คงพูดจากัน
ประมาณนี้แหละ ลูกเราไปโรงเรียน เด็กอายุ 12-13
พูดจากัน โอ้โห เราก็บอก “นี่ พูดจาให้มนั ดีๆ หน่อย”
เขาก็บอกว่า “แม่ ปราบน่ะน้อยแล้วนะ ไปดูเพื่อน

ปราบพูดทีโ่ รงเรียนสิ” เราก็บอกว่า “ปราบจะพูดกับ
เพื่อนผู้ชาย แม่ไม่ว่า แต่ห้ามคุยกับเพื่อนผู้หญิง
แบบนี”้ ปราบก็บอก “แม่ พวกเด็กผูห้ ญิงน่ะตัวดีเลย
ปราบก็ไม่กล้าพูดกับเพื่อนผู้หญิงนะ พวกนั้นพูด
ก่อนเลย”
เรารู้สึกว่า มันคงเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ เราแค่
รู้สึกว่า ไม่อยากให้ลูกพูดหรอก แต่เราก็พยายาม
ยอมรับค่ะ ซึ่งก็เรียกลูกมาคุยว่า “แม่เข้าใจว่าเพื่อน
เด็กผูช้ ายคุยกัน แต่แม่ไม่อยากให้คยุ กับเด็กผูห้ ญิง
แบบนี้ มันดูไม่เป็นสุภาพบุรุษ” สอง ถ้าอยู่ต่อหน้า
ผูใ้ หญ่หรือมีคนอืน่ อยูห่ า้ มพูดโดยเด็ดขาด (ลากเสียง
ยาวมาก) แม่ขอ
ขวัญว่า บางอย่างมันไม่ต้องรีบไปจัดการเพื่อ
ให้เห็นผลในวันนี้ วันหนึง่ เขาก็จะเรียนรู้ จะแยกแยะ
ได้เองว่า ควรหรือไม่ควร ชีวติ เราต้องเรียนรู้ ท�าอะไร
ได้หรือไม่ได้
โลกออนไลน์มนั ยากทีจ่ ะควบคุม มีวธิ เี ดียวคือ
สร้างความแข็งแกร่งจากคนของเราเอง ห้ามไม่ให้
มี เ ชื้ อ โรคไม่ ไ ด้ แต่ เ ราฉี ด ภู มิ ต ้ า นทานเข้ า ไปได้
ขวัญคิดว่าตอนนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องนี่ส�าคัญต่อการ
เลี้ยงดูเด็ก ถ้าเราใส่ทัศนคติที่ดี ใส่ค่านิยมที่ถูกต้อง
ให้เขาเรียนรู้ความส�าคัญของการมีจริยธรรมและ
ศีลธรรม ของพวกนี้มันคือภูมิต้านทานค่ะ
นี่คือเหตุผลที่ท�าให้เลิกท�างานประจ�าหรือเปล่า

นีไ่ ม่ใช่เหตุผลทีท่ า� ให้เลิกท�าข่าวหรืออะไรเลย แต่ถา้
ถามว่า ยังให้ความส�าคัญกับลูกเป็นทีห่ นึง่ ไหม ก็ใช่
ถ้าจะให้ย้อนคือ มันเกิดความคิดหนึ่งตอนที่ขวัญ
อายุ 40 เราอาจจะใช้เวลาในชีวติ มาครึง่ ทางแล้วนะ
มันก็เป็นจุดทีเ่ ราทบทวนว่า จริงๆ ครึง่ แรกเราใช้ชวี ติ
อย่างไร เราท�าทุกอย่างที่ควรท�าแล้ว ก็มีความรู้สึก
ว่าสิ่งที่เราท�ามาต่างๆ มันตอบแทนเราพอสมควร
ท�าให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิต ไม่ต้องเคร่งเครียด
กับการหาเงินเพื่อยังชีพ
แล้วพออายุ 40 สิ่งที่เราเห็นจากพ่อแม่ลุงป้า
น้าอาคือ ความเจ็บป่วย บางคนแทบจะหาความสุข
จากชีวิตไม่ได้ มันก็เกิดค�าถามว่า อะไรที่ท�าให้เรา
อยูก่ บั ตัวเองได้ สิง่ ทีจ่ ะท�าให้เราสงบและพร้อมทีจ่ ะ
จากโลกนี้ไป คือความทรงจ�า ความรู้สึกว่า เราได้มี
ชีวิตที่ดีที่สุดแล้ว ได้ท�าทุกอย่างเต็มที่ เราได้มีคนที่
เรารัก เราได้ท�าประโยชน์ให้ทุกคน
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ขวัญก็เลยคิดว่า ในครึ่งหลังของชีวิต อยากจะ
เอาเวลาไปท�าอย่างอื่น เพื่อเติมเต็มความทรงจ�า
ความสุขตัวเอง คือบางทีการที่เราไม่ต้องท�าอะไร
แต่อยู่บ้านแล้วเรามีความสุข เราได้ท�ากับข้าวให้
ลูกเรา มันเป็นคุณค่าของเราแล้ว เราไม่สามารถ
เอาคุณค่าของเราไปวัดคุณค่าของคนอืน่ ได้ ขวัญจะ
ท�าแต่กจิ กรรมทีข่ วัญอยากท�า ทีร่ สู้ กึ ว่ามีความหมาย
ส�าหรับชีวติ และจะพยายามท�าอะไรทีต่ วั เองไม่เคย
ท�า ไปในที่ที่ไม่เคยไป เพราะโลกมันกว้างใหญ่มาก
เราก็จะส�ารวจมันให้กว้างที่สุด
ถ้าถามว่า ตอนอายุ 20 กับ 40 ชอบตอนไหน
ก็ชอบ 40 ตอน 20 ข้อจ�ากัดมันเยอะมาก คือยังไม่
เป็นตัวของตัวเองทั้งหมด แต่ 40 สิ เงินก็มี ท�าอะไร
ก็ทา� ได้หมดเลย พ่อสอนมาตลอดว่า เกิดเป็นผูห้ ญิง
ส�าคัญมากคือ คุณต้องดูแลตัวเองได้ ถ้าเป็นผู้หญิง
คนหนึ่งที่ดูแลตัวเองไม่ได้ แล้วต้องพึ่งใครสักคน
ตลอด ชีวติ จะไม่เป็นแบบนี้ สมัยแรกๆ ท�างานเหนือ่ ย
ร้องห่มร้องไห้ อยากลาออก เราอยากได้ยินจาก
พ่อว่า “โถ ลูกพ่อน่าสงสาร ลาออกเลยลูก พ่อเลีย้ งได้
อยากได้ยินมาก แต่ไม่เคยมีค�านั้นเลย” แต่วันนี้
เมื่อทุกอย่างผ่านมาจนถึงตอนนี้ เราขอบคุณและ
ชื่นชมที่วันนั้นท่านไม่ตามใจเรา เพราะมันท�าให้เรา
ได้เรียนรู้ว่า ชีวิตมันต้องสู้ ทุกคนเจออุปสรรคและ
ปัญหาตลอด ไม่มีใครชีวิตดีไปหมด
่ ด
คนทีต
ิ ตามเราในรายการ มองเราเป็นไอดอล
แต่ความจริงแล้วอยากให้คนรูจ
้ ก
ั เราแบบไหน

มีคา� ถามหนึง่ ว่า คิดอย่างไรทีเ่ ขาบอกว่า สูข่ วัญสวย
รวย เก่ง ก็อยากจะบอกว่า ไม่ได้เป็นคนสวย แต่เป็น
คนรู้จักตัวเองมากกว่าว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะ
กับเรา ถ้าแต่งตัวขึน้ มาก็ดดู ี แต่ถา้ อยูก่ บั บ้านก็ไม่สวย
เหมือนกัน คนก็ไม่เห็นด้านนั้น
ส่วนรวย ไม่ใช่วา่ รวยมากๆ เพียงแต่เป็นผูห้ ญิง
คนหนึ่งที่ตั้งแต่เรียนจบก็ท�างานมีรายได้มาตลอด
ก็มีเงินเหมือนอย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในธุรกิจ
สื่อมวลชนควรจะมี
เรื่องเก่ง ก็อย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้น และไม่เคย
ปิดบังเลย มันเกิดจากความพยายามอย่างมาก
เบื๊อเบื่อเวลาครูถามว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร ก็ไม่มี
ค�าตอบ เคยตอบว่า อยากเป็นนักบินอวกาศ “เธอจะ
บ้าเหรอ” อ้าว ตอบก็วา่ อีก คือเด็กๆ ชอบมองพระจันทร์
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เสื้อผ้า Asava
แต่งหน้า จิรายุ ดีสาระ
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่ งกึง
่ ธรรมะก็ได้ ทีบ
่ างทีเราชอบอยูน
“มันอาจเป็นเรือ
่ ง
ิ ได้สง
ั เกตธรรมชาติ
่ิ ๆ เงียบๆ แล้วมันท�าให้เราได้คด
้ี ารอยูเ่ งียบๆ กับตัวเอง ไม่ใช่
หรือการทีเ่ ราได้อยูเ่ งียบๆ กับตัวเอง พอมันไม่มอ
ี ะไรท�า มันก็คด
ิ แต่ทน
ี ก
่ ดูโน่นดูนี่ มองโน่นมองนี่ เพราะเป็นเวลาเดียวทีเ่ รา
การบังคับตัวเอง แต่มน
ั เป็นความชอบของเรา นัง
่ วกับเรือ
่ งต่างๆ”
ได้คด
ิ ทบทวนเกีย

อยากขึน้ ไปอยูบ่ นพระจันทร์ เราก็แค่ตอบว่า เราอยาก
เป็นนักบินอวกาศ กลับมาบอกว่าเราบ้า แต่ถ้าให้
เป็นอะไรที่จับต้องได้ เรานึกไม่ออก ไม่เคยอยาก
เป็นหมอ ไม่เคยอยากเป็นทนาย เลยอยากจะบอก
ทุกคนว่า เด็กๆ น้องๆ สิบกว่าขวบทีร่ สู้ กึ ว่า “ท�าไมหนู
ไม่รู้สึกว่ามีแพสชันกับอะไรเลยคะ ท�าไมหนูไม่มี
เป้าหมายเหมือนเพือ่ น หนูไม่รสู้ กึ อยากท�าอะไรเลย”
นัน่ ไม่ผดิ ไม่แปลก ไม่ตอ้ งตกใจ แล้วคิดว่า ตัวเองเป็น
loser อนาคตคงไม่มี
การจะให้เด็กสิบกว่าขวบตัดสินใจอนาคตตัวเอง
ไม่ใช่เรือ่ งง่าย วุฒภิ าวะเขายังไม่เต็ม ประสบการณ์
ชีวติ เขายังไม่มเี ลย บางทีมนั เป็นค�าถามทีย่ ากเกินไป
แล้วถ้าถามว่า “แล้วพีข่ วัญจะให้หนูท�าอย่างไร
ละคะ หนูไม่รจู้ ะไปทางไหน” จะเรียนก็ยงั ไม่รจู้ ะเรียน
อะไร จะต้องสอบเอ็นทรานซ์แล้ว ง่ายๆ เลย เอาอย่างนี้
อย่างน้อยตัง้ ใจเรียนวิชาทีโ่ รงเรียน เอาให้มนั ดีทสี่ ดุ
ถ้าวันนี้ยังได้เ กรด 2 ลุยให้มันเป็นเกรด 4 ไหวไหม
ขวัญคิดว่า บางทีสา� หรับบางคน มองไกลมีประโยชน์
แต่ส�าหรับบางคน ใ น เ มื่อมองไปไกลมองไม่เห็น
มองใกล้จะมีประโยชน์กว่า
จะมีคา� พูดบางค�าว่า “มองตัวเอง 5-10 ปี ข้างหน้า
อย่างไร” เราเข้าใจค�าถามนี้นะ แต่เราไม่เคยใช้ชีวิต
ด้วยความคิดแบบนี้ ถ้าใครมีเป้าก็ลยุ ค่ะ แต่ถา้ วิถชี วี ติ
เป็นอีกแบบ แค่เราลุยกั บสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มันดี
ทีส่ ดุ อีก 10 ปี หันมาดู เราก็จะตอบได้วา่ วันนัน้ ท�าดี
ทีส่ ดุ แล้วจริงๆ จากประสบการณ์ชวี ติ ของขวัญ ก็บอก
ได้แค่วา่ ผลของมันจะพาเราไปไกลกว่าทีจ่ นิ ตนาการ
ของเราไปถึงด้วยซ�้า
่ า� มาตลอดพาเรามาถึงจุดทีเ่ ป็นทีน
่ ย
่ ชม
สิง
ิ มชืน
่ ทีท
ของคนมากมาย

ขวัญไม่ยึดติดกับสิ่งนี้เลยค่ะ เพราะชื่อเสียงไม่ได้
เป็นสิ่งที่อยากได้ตั้งแต่ต้น ไม่ใช่สิ่งที่เราหาในวัยนี้
แต่เมือ่ มันเกิดขึน้ แล้ว เราก็ขอบคุณทุกคนทีย่ อมรับ
มีความสุขกับงานของเรา ทีช่ อบเรา รักเรา แต่ยอมรับ
จริงๆ ว่า ตอนต้นทีม่ นั เปรีย้ งปร้างและดังมาก เราถาม
ตัวเองว่า “นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราต้องการหรือเปล่า” เพราะบางที
เราใช้ชวี ติ ประจ�าวันตามสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เราก็ตอบสนอง
มันโดยอัตโนมัติ จนท�าให้เราหลุดออกจากสิ่งที่เรา
ต้องการจริงๆ ในชีวิต ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ถ าม
ตัวเองว่า “นี่คือชีวิตที่เราต้องการหรือเปล่า”

แล้วสิ่งที่เราน�าเสนอตอนท�ารายการ ไม่คิด
เลยว่า จะมีคนตอบสนอง ซื้อของตามเราขนาดนี้
โดยเฉพาะเด็กๆ เราเลยไลฟ์หนหนึ่งว่า “ฟังพี่ก่อน
การซื้อของนี่ไม่สนับสนุนให้ฟุ่มเฟือยนะ ถ้ายังเรียน
หนังสืออยู่ หรือเริ่มต้นชีวิตการท�างาน มีเงินเดือน
12,000-20,000 บาท ไม่สนับสนุนให้ฟุ่ม เฟือยเลย
แต่ถ้าอยากช้อปอย่างพี่ วันนี้เรียนหนังสือให้ดีที่สุด
ท�างานให้ดที สี่ ดุ ” พอพูดไปก็มคี นถ่ายรูปตัวเองก�าลัง
ท่องหนังสือ “หนูจะตั้งใจเรียน” “วันหนึ่งหนูจะช้อป
แบบพี่” “ฮึบๆ ตั้งใจท�างานค่ะ ของมันต้องมี” ก็แค่
จุดนัน้ ท�าให้เรารูส้ กึ ว่า โอเค ถ้าการมีอยูข่ องเราวันนี้
เขาจะชืน่ ชอบเราด้วยอะไรก็แล้วแต่ พูดอะไรแล้วเขาฟัง
เราก็จะพูดสิง่ ทีอ่ ยากจะสือ่ สารกับเขา ถือว่าอย่างน้อย
การมีอยู่ของเรามีประโยชน์ เราก็จะอยู่
ยังมีอี ก ความคิดหนึ่งนะว่า เมื่อไรก็ตามที่เรา
ท�าอะไรบางอย่าง โดยเฉพาะเรื่องงาน สิ่งที่เราท�า
ต้องตื่นเช้ า ต้องใช้วันเวลา โดยที่เราไม่ได้อะไรเลย
ยกเว้นเงิน เรามาผิดทาง แต่ถา้ ถามเด็กตอนนี้ คงตอบ
ว่าอยากท�าอะไรทีเ่ งินเยอะแน่นอน เพราะประสบการณ์
ชีวติ เขายังน้อย แต่วนั หนึง่ ขวัญบอกได้เลยว่า เราอายุ
40 50 60 เรามีเงินแล้ว เพราะท�างานมาเยอะแล้ว
แต่จะอยู่ไ ด้ ด้วยเรื่องอื่น การที่เราเห็นคุณค่าของ
ตัวเราเอง ด้วยความเคารพทีเ่ รามีให้ตวั เอง ด้วยการ
ที่เรายอมรั บ ตัวตนของเราได้ ใครไม่ยอมรับตัวเรา
ไม่โหดร้าย เ ท่าเราไม่ยอมรับตัวเอง วันหนึ่งมอง
กลับมา “ท�าไมเราเป็นคนแบบนี้ เราไม่เคยท�าอะไร
ที่ดีมีประโยชน์กับใครเลย” อันนี้อยู่ไม่ได้นะคะ
่ ายุเท่ากับคุณจะเข้าใจชีวต
ไม่ใช่ทก
ุ คนทีอ
ิ ได้ อะไร
่ ล่อหลอมให้คณ
ทีห
ุ เข้าใจชีวต
ิ จนมีมม
ุ มองเช่นนี้

มีคนเคยถามอย่างนีห้ ลายคน ขวัญก็ไม่รู้ แต่มนั อาจ
เป็นเรือ่ งกึง่ ธรรมะก็ได้ ทีบ่ างทีเราชอบอยูน่ งิ่ ๆ เงียบๆ
แล้วมันท�าให้เราได้คิด ได้สังเกตธรรมชาติ หรือการ
ที่เราได้อยู่ เ งียบๆ กับตัวเอง พอมันไม่มีอะไรท�า
มันก็คิด แต่ ที นี้การอยู่เงียบๆ กับตัวเอง ไม่ใช่การ
บังคับตัวเอง แต่มันเป็นความชอบของเรา นั่งดูโน่น
ดูนี่ มองโน่นมองนี่ เพราะเป็นเวลาเดียวที่เราได้คิด
ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
จริงๆ จะมองในทางพุทธก็ได้ หรือเป็นเหมือน
ไอน์สไตน์ที่ มี ค�าพูดที่ว่า ‘ให้พยายามหาเวลาที่จะ
อยู่กับตัวเองเงี ยบๆ เพราะเป็นเวลาเดียวที่เราได้

คิดทบทวนเกี่ ย วกั บเรื่องต่างๆ’ แล้วอันนี้ฟังดูข�าๆ
ไม่รวู้ า่ เกีย่ วไหม แต่ขวัญเป็นคนทีน่ งั่ เฉยๆ ได้นานมาก
คือตั้งแต่เด็ ก น่ ะค่ะ คุณแม่จะชอบเอาขวัญไปไหน
มาไหนด้วย เพราะนัง่ รอเฉยๆ ได้เป็นชัว่ โมงๆ สมัยก่อน
การทีเ่ ราอยูเ่ ฉยๆ ได้นมี่ นั ไม่มอี ะไรให้ทา� นะ ไม่มเี กม
ไม่มโี ทรศัพท์ สิง่ เดียวทีม่ นั โลดแล่นได้คอื ในหัวคิดๆ
มองคนคนนัน้ ท�าอะไร คนนีท้ า� อะไร นัง่ เงียบๆ ทุกวันนี้
ก็ยังเป็น
คนเราควรจะมีเวลามองฟ้ามองพระจันทร์บ้าง

ใช่คะ่ ขวัญพยายามสอนลูกแบบนี้ แต่กไ็ ม่รนู้ ะ เขาคง
เด็กเกินไป เขาเล่นแต่เกม ตอนลูกยังเล็กๆ มีวนั หนึง่
เราแม่ลกู จูงมือกันออกไปเดินเล่นหน้าบ้าน เป็นทีโ่ ล่งๆ
แล้วก็มีพระจันทร์ เราก็เดินกันไป แล้วเราก็บอกว่า
“นัน่ พระจันทร์”ลูกก็บอกว่า “ท�าไมแม่ตอ้ งชีพ้ ระจันทร์
ตลอด” เราก็บอกว่า “ชอบดูพระจันทร์” เขาบอกว่า
“แม่ๆ ถ้าโตขึ้นป ราบจะเป็นนักบินอวกาศ” เราก็
ถามว่า “ท�าไมล่ะลูก” เขาเลยบอกว่า “โตขึ้นปราบ
จะได้พาแม่ไปเที่ยวพระจันทร์ไง”
เราก็ถามเขาว่า “ปราบจ�าวันนัน้ ได้ไหม” ลูกบอก
ว่าจ�าได้ แม่รักวันนั้นมากเลย วันที่เราจูงมือกันแล้ว
ก็ชี้พระจันทร์ แม่ อยากให้ปราบมีช่วงเวลาแบบนั้น
กับตัวเอง โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีอะไร มันท�าให้ปราบสังเกต
ของทีอ่ ยูร่ อบๆ หรือแม้กระทัง่ สังเกตตัวเอง” เพราะไม่รู้
ว่าจะแยกเขากับไอ้เ ครื่องโทรศัพท์อย่างไร ก็บอก
เขาว่า “วันนั้นแม่ มีความสุข แม่ชอบนะ ที่เราได้ใช้
เวลากับตัวเอง ขอให้ปราบเดินเล่นสบายๆ บ้าง” ไม่รู้
ว่าท�าหรือเปล่า เดี๋ยวต้องเช็ก (หัวเราะ)

