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ไมผิดนักถาจะบอกวา คนสวนใหญมองสาวจากปกฉบับนี้
ของ THE STANDARD วา เปนคนทีด่จูะมคีวามสมบรูณแบบ 
ทัง้เรือ่งภาพลกัษณ หนาท่ีการงาน และชวีติครอบครวั เมือ่ลอง
อานเนื้อหาขางในดู คุณจะคนพบวา ความสวยงามของชีวิต
ทีไ่รทีต่ยิอมไมมอียูจรงิ การมองใหเหน็ดานดขีองสิง่ทีเ่กิดขึน้
ตางหากที่จะทําใหเราคนพบความสุขที่อยูตรงหนา
 โลกทุนนยิมในปจจบุนั มนษุยมกัจะวัดความสาํเรจ็จาก
อะไรที่จับตองได เห็นดวยตาเปลา และตีคาไดเปนเม็ดเงิน 
เราอดไมไดท่ีจะเปรยีบเทียบสิง่ทีเ่รามกัีบมติรสหาย คนใกลตัว 
เพ่ือนรวมงาน หรอืคนท่ีผานเขามาในชวิีต บอยคร้ังทีเ่รามกัจะ
มองเห็นสนามหญาอกีดานเขยีวสดกวาจดุทีเ่รายืนอยู จนลมื
ไปวา สิ่งท่ีอยูรอบตัวมีคาพอท่ีจะทําใหเรามองเห็นดานท่ี
รื่นรมยของชีวิตได 
 ชีวิตที่สวยงามยอมไมไดหมายถึงมีองคประกอบครบ
ทุกอยางที่คนอื่นมี หรือไมพรองในดานใดเลย คุณอาจโตมา
ในครอบครวัทีพ่อแมหยาราง แตนัน่หมายถึงวา คุณโชคดกีวา
คนทีไ่มเคยรูจกัผูใหกําเนดิของตน คณุอาจมบุีตรธิดาท่ีตองดแูล
เปนพิเศษมากกวาเดก็คนอืน่ๆ จนรูสกึวา ภาระทีกํ่าลงัเผชญิ
ทีห่นกัหนาสาหสัจนเกินจะรบัไหว แตอยาลมืวา คุณเองสมหวัง

ในชีวิตมากกวาคูแตงงานที่ทดลองทุกวิถีทางแตไมมีโอกาส
เปนคุณพอคุณแม หรือหากคุณตองทํางานสองอยางเพื่อให
มรีายไดพอท่ีจะครอบคลมุคาใชจายในแตละเดอืน จงรูไวเถิด
วามคีนตกงานหลายชวิีตอยากแตะมอืขอเขาไปอยูในจดุนัน้
แทนคุณ
 ไมมีมนุษยคนไหนไดทุกอยางที่ตองการ หลายอยางใน
ชวิีตคณุอาจจะมนีอยกวาคนจาํนวนมาก แตเชือ่เถอะวา สิง่ที่
คุณมียอมมากกวาคนอีกจํานวนไมนอย
 หญาอีกดานของสนามจะเขียวสดกวาจุดที่เรายืนอยู
หรอืไม ไมใชประเดน็ หากผนืดนิตรงน้ันไมใชของเรา ไมมอีะไร
จะดไีปกวาทํานุบาํรุงพ้ืนทีใ่นเขตรัว้ท่ีเราเหยียบเดนิ ใหเหมาะสม
กับการจะปลูกหญาใหเขียวแบบที่เราตองการ 
 อานมาถึงตรงน้ี ลองยกมอืข้ึนมาแลวนับนิว้กันดเูลนๆ วา 
มเีรือ่งอะไรในชวิีตบางทีค่ณุตระหนักรูดแีลววา คณุเองก็เกิดมา
โชคดีเหลือเกิน

ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการบริหาร
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วันที่ 27 เมษายน 2018 ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ 
ทีโ่ลกตอ้งจดจ�า เมือ่สองผูน้�าเกาหลพีบกนัเปน็ครัง้แรก
ในรอบ 11 ปี โดยการเผชิญหน้าคร้ังประวัติศาสตร์นี ้
เกดิขึน้ท่ีหมูบ่า้นพักรบปันมนุจอม ระหวา่งเขตปลอดทหาร
ของทั้งสองฝั่ งเกาหลี เพ่ือเจรจาทางการทูตเรื่องอาวุธ
นวิเคลยีร ์รวมทัง้หารอืเพ่ือยุตสิงครามและความขดัแยง้
ทั้งหมด
 คมิจองอนึ กลายเปน็ผูน้�าเกาหลเีหนือคนแรกทีก่า้ว
ข้ามเส้นพรมแดนที่แบ่งแยกคาบสมุทรเกาหลีทั้งสอง
ออกจากกนั นบัตัง้แตส่งครามเกาหลสีิน้สดุลงในป ี1953 
บริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างกลางของเขตปลอดทหาร
บริเวณชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ อีกทั้งยังมี
วินาทไีมค่าดฝนั เมือ่ประธานาธบิดมีนุแจอนิ แหง่เกาหลใีต้ 
ก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตเข้าสู่แผ่นดินเกาหลีเหนือเป็นระยะ
เวลาสั้นๆ ก่อนสองผู้น�าจะจับมือกันเดินกลับมาท่ีฝั่ ง
เกาหลใีต ้ และเริม่การสนทนาอยา่งเปน็กนัเองขณะจบัมอื 
ตลอดการเดินบนพรมแดงจนถึงสถานที่รับรอง โดย 
คิมจองอึนบอกกับมุนแจอินว่า “ตอนนี้เราควรพบปะกัน
ให้บอ่ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได”้ อกีทัง้นายคมิจองอึนยงัได้
ลงนามในสมุดเยี่ยมที่อาคารสันติภาพ โดยมีใจความว่า 
“ประวัติศาสตร์หน้าใหมเ่ริม่ข้ึนแลว้ - จดุเริม่ต้นประวตัศิาสตร์
และยุคของสันติภาพเริ่มต้นที่นี่”
 การประชมุสุดยอดระหวา่งสองผูน้�าเกดิขึน้ในอาคาร
สันติภาพ ภายในหมู่บ้านปันมุนจอม โดยก�าหนดการใน
ช่วงบ่าย สองผู้น�าได้ร่วมกันปลูกต้นสน ซึ่งเป็นต้นไม้
แหง่สนัตภิาพ โดยใชด้นิและน�า้จากทัง้สองประเทศ ดนิจาก
ภูเขาแพกต ูฝั่ งเกาหลีเหนอื และภูเขาฮัลลา ฝั่ งเกาหลใีต ้
ส่วนน�้าท่ีรินรดน�ามาจากแม่น�้าส�าคัญสองสายของสอง
ประเทศคือ แมน่�า้แทดงท่ีไหลผ่านกรุงเปยีงยาง และแมน่�า้
ฮันจากเกาหลใีต้ โดยจุดทีป่ลกูต้นไม้อยูบ่รเิวณกึง่กลาง
พรมแดนสองชาติ ส่ือถึงสันติภาพและความมั่นคง
ระหว่างทั้งสองประเทศ
 ภายหลงัทีส่องผูน้�าลงนามใน ‘ปฏญิญาปนัมนุจอม 
เพ่ือสนัตภิาพ ความรุ่งเรือง และการรวมชาตบินคาบสมทุร
เกาหลี’ โดยมีเป้าหมายเพ่ือยุติสงครามเกาหลีอย่าง 
เป็นทางการ หลังยืดเยื้อมานานกว่า 6 ทศวรรษแล้ว 
ทั้งสองได้แถลงการณ์ร่วมกันต่อหน้าชาวเกาหลี 80 
ลา้นคน รวมถงึประชาคมโลกวา่ “ตอ่ไปนี้จะไมม่สีงคราม
เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี และยุคใหม่แห่งสันติภาพ 
ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว” และสองผู้น�ามีมติร่วมกันที่จะลงนาม
ในสนธิสัญญายุติสงครามที่ด�าเนินมานานกว่า 65 ป ี
โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ใน
คาบสมุทรเกาหลีอย่างสมบูรณ์
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มารก์ ซกัเคอรเ์บร์ิก ผูก้อ่ตัง้เฟซบุ๊ก เดินทางเขา้ตอบข้อซกัถามต่อคณะกรรมการวุฒสิภาสหรัฐอเมริกา หลงัเกดิกรณีบริษัท Cambridge Analytica เขา้ถงึขอ้มลู
ผูใ้ชง้านเฟซบุก๊กวา่สิบลา้นราย เพ่ือน�าไปใชว้างแผนการรณรงคห์าเสยีงให้กบัประธานาธบิดีโดนลัด์ ทรัมป์ ณ อาคารรัฐสภา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมารก์ ซกัเคอรเ์บริก์ 
ได้กล่าวขอโทษและขอรับผิดแต่ผู้เดียว
 “พวกเราไม่ได้มีมุมมองที่กว้างพอต่อการรับผิดชอบของเรา นี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ และถือเป็นความผิดพลาดของผมเอง ผมต้องขออภัยต่อ 
สิ่งที่เกิดขึ้น มันอาจจะกินเวลาสักระยะ เพ่ือด�าเนินงานตามการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ควรจะต้องเปลี่ยน แต่ผมมุ่งมั่นที่จะท�าให้มันถูกต้อง” มาร์กกล่าว
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ชายชรานัง่สบูไปปแ์ละก�าลังฟงัเพลงจากแผน่เสยีงในหอ้งนอน ทีป่จัจุบนักลายเป็นซากปรักหักพังจากสงครามซีเรีย เขาคอื มฮัูมหมดั โมฮิดีน เอนสิ หรืออาบร์ู โอมาร์  
วยั 70 ป ี เดมิทเีขาเคยเปน็ชายหนุ่มผูม้ัง่คัง่ท่ีอาศัยในเมืองอเลปโป พูดได ้5 ภาษา ชอบสะสมรถเกา่อเมริกนั และมักสบูไปป์ก่อนจะฟงัเพลงจากแผน่เสียงเสมอ  
โจเซฟ อิด ช่างภาพมืออาชีพได้ถ่ายภาพนี้เมื่อปี 2016 ซึ่งภรรยา 2 คน และลูกๆ 8 คนของอาบู โอมาร์ ได้อพยพออกจากเมืองไปแล้ว ยกเว้นเขาที่สมัครใจ
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โจเซฟ อิด ช่างภาพมืออาชีพได้ถ่ายภาพนี้เมื่อปี 2016 ซึ่งภรรยา 2 คน และลูกๆ 8 คนของอาบู โอมาร์ ได้อพยพออกจากเมืองไปแล้ว ยกเว้นเขาที่สมัครใจ
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THE PIPE-SMOKING SYRIAN MAN
อยู่ในบ้านท่ีไร้ประตู หน้าต่าง และหลังคา โดยพร้อมจะถล่มได้ทุกเมื่อ โจเซฟใช้จังหวะที่อาบูร์ก�าลังสูบไปป์และนั่งฟงัเพลงในห้องของเขาเองกดชัตเตอร์ 
ท�าให้ได้ภาพสงครามที่แตกต่างไปจากภาพรุนแรงจากสงครามภาพอื่นๆ แต่มันเป็นภาพที่บอกเล่าถึงความเป็นมนุษย์ที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสงคราม
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THE
BOMBING
OF SYRIAช่วงเดือนท่ีผ่านมา ข่าวสงครามซีเรียกลับมา 

อยู่ในความสนใจของผู้คนทั่วโลกอีกครั้ง แม้ว่า
สงครามและความขัดแย้งน้ีจะด�าเนินมาอย่าง 
ตอ่เน่ืองยาวนานกวา่ 7 ปแีลว้กต็าม เมือ่มหาอ�านาจ 
3 ประเทศ น�าโดยสหรฐัอเมรกิา อังกฤษ และฝรัง่เศส 
ผนึกก�าลงักนัโจมตีซีเรยี โดยกลา่วอ้างวา่ เปน็การ
ตอบโต้ท่ีรัฐบาลซีเรยีใชอ้าวุธเคมถีลม่เมอืงดูมา 
ฐานทีม่ัน่สดุทา้ยของฝา่ยกบฏในเขตกตูาตะวนัออก 
ยังผลให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก  
 โดยสหรัฐอเมริกาโจมตีเป้าหมาย 3 แห่ง 
ในซีเรีย คือศูนย์วิจัยอาวุธเคมีในกรุงดามัสกัส 
โรงงานผลิตอาวธุเคมีทางตะวันตกของจงัหวดัฮอมส์ 
และคลงัอาวธุเคมีกบัฐานบญัชาการส�าคญัของ 
กองทพัซเีรยีใกล้จังหวัดฮอมส์ ดว้ยจรวดโทมาฮอว์ก 
มากกวา่ 59 ลกู รวมถงึปลอ่ยจรวดร่อนบางลูก
จากเครือ่งบนิทิง้ระเบดิแบบ B-1 สว่น เทเรซา เมย ์
นายกรัฐมนตรขีององักฤษเผยวา่ เคร่ืองบนิรบแบบ
ทอรน์าโด 4 ล�า ไดโ้จมตเีปา้หมายโรงงานอาวุธเคมี
ดว้ยขปีนาวธุ Storm Shadow ขณะทีเ่รือฟรเีกต
ของกองทพัเรือฝร่ังเศสไดย้งิจรวดรอ่นน�าวถิจีาก

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนเขา้ไปถลม่เปา้หมายในซเีรยี 
 โดยหนึ่งในภาพความเสียหายท่ีปรากฏต่อ
สายตาชาวโลกคือ อาคารศูนย์ค้นคว้าและวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ (SSRC) ซ่ึงเป็นสถานที่วิจัย
อาวุธเคมีของกองทัพซีเรียในกรุงดามัสกัส
กลายเป็นซากปรัก  
 อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีอัล อัสซาส 
ของซีเรีย ปฏิเสธเร่ืองการใช้อาวุธเคมีกับ
พลเรือนมาโดยตลอด และระบุว่า ข่าวลือเรื่อง 
การใชอ้าวุธเคมีเป็นเพียงเร่ืองที่กุข้ึนจากฝ่าย 
ต่อต้านรัฐบาลเท่านั้น 
 ทางด้านรัสเซียซึ่งถูกกล่าวหาว่า ให้การ
สนับสนุนรัฐบาลซีเรียเรื่องอาวุธเคมีระบุว่า 
รายงานการใช้อาวุธเคมีภายในซีเรียเป็นเพียง
ข้ออ้างที่ชาติมหาอ�านาจตะวันตกจะใช้ในการ
แทรกแซงการเมืองภายในซีเรียเท่านั้น และยัง
ออกประกาศเตือนผลกระทบที่ตามมา หลังจาก
สหรฐัอเมรกิาและพันธมติรตดัสนิใจใชป้ฏิบตักิาร
ทางทหารกับซีเรียว่า อาจเป็นชนวนสู่สงคราม
ประจันหน้าเต็มรูปแบบ 

 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ระบุว่า  
การโจมตีครัง้นีเ้ข้าข่าย ‘การรุกราน’ อธปิไตยของ
ซเีรยี และจะท�าใหว้กิฤตการณ์ดา้นมนษุยธรรม 
ในซีเรียเลวร้ายยิ่งขึ้น
 ทั้งนี้ รัฐบาลของมหาอ�านาจทั้ง 3 ประเทศ 
ยืนยันว่า ความร่วมมือทางทหารในครั้งนี้เป็นไป
เพ่ือกดดันให้รัฐบาลซีเรียยุติการใช้อาวุธเคม ี
ในการเข่นฆ่าประชาชน ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะ
ชักน�าไปสู่สงครามกลางเมือง หรือการโค่นล้ม
รัฐบาลเผด็จการของประธานาธิบดีอัล อัสซาส 
แต่อย่างใด
 ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีทีผ่่านมา มผีูเ้สยีชวีติ
จากเหตุความรนุแรงในซเีรยีมากกว่า 450,000 คน 
และจากรายงานของส�านักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แหง่สหประชาชาต ิ(UNHCR) ระบวุา่ ป ี2016 ทีผ่่านมา 
มีชาวซีเรียมากกว่า 12 ล้านคน (จากประชากร
ทั้งหมดราว 18.43 ล้านคน) จะต้องกลายเป็น 
คนพลัดถิ่น
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THE
BOMBING
OF SYRIAช่วงเดือนที่ผ่านมา ข่าวสงครามซีเรียกลับมา 
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 ตลอดระยะเวลากวา่ 7 ปทีีผ่า่นมา มผีูเ้สยีชวีติ
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และจากรายงานของส�านักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แหง่สหประชาชาต ิ(UNHCR) ระบวุา่ ป ี2016 ทีผ่า่นมา 
มีชาวซีเรียมากกว่า 12 ล้านคน (จากประชากร
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คนพลัดถิ่น
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ดชัเชสแหง่เคมบรดิจ ์ พระชายาในเจา้ชายวลิเลียม  
ดยุกแหง่เคมบริดจ ์ ทรงมีพระประสูตกิาลพระโอรส 
ในเวลา 11.01 น. ของวันที ่ 23 เมษายน 2018 ณ  
โรงพยาบาลเซนตแ์มร ีกรงุลอนดอน ทรงมนี�า้หนัก
พระวรกาย 3.82 กโิลกรัม เจา้ชายน้อยทรงเป็นทายาท
พระองคท์ี ่ 3 ในเจา้ชายวลิเลยีม และดชัเชสแหง่ 
เคมบรดิจ ์ และทรงเปน็รชัทายาทล�าดบัที ่ 5 แหง่ 
ราชบลัลงักอ์งักฤษ
 ส�านกัพระราชวงัเคนซงิตนัประกาศพระนาม 
เจา้ชายพระองคใ์หมเ่มือ่วนัที ่ 27 เมษายน 2018  
โดยทรงมพีระนามเตม็วา่ ‘เจ้าชายลอีู อาร์เธอร ์ชารล์ส์ 
ทรงพระยศอยา่งเปน็ทางการว่า ‘เจ้าฟา้หลยุสแ์หง่เคม
บรดิจ ์หรอืเจา้ชายลอู’ี โดยคาดวา่ พระนามเตม็ ลอูี 
อารเ์ธอร ์ชารล์ส ์มทีีม่าจากพระนามเตม็ของเจา้ชาย
วลิเลยีม อารเ์ธอร ์ ฟลิลปิ ลอู ี อกีท้ัง ‘อาร์เธอร’์  
ยงัเปน็พระนามกลางของพระเจา้จอรจ์ที ่6 พระราชบดิา
ของสมเดจ็พระราชนินีาถเอลซิาเบธที ่2 สว่น ‘ชารล์ส์’ 
มาจากพระนามของเจา้ฟา้ชายชารล์ส ์ซึง่เปน็พระอยักา
ของเจา้ชายพระองคใ์หม ่  
 กอ่นหนา้นีด้ยกุและดชัเชสแห่งเคมบรดิจท์รงมี
พระโอรสและพระธดิาดว้ยกนั 2 พระองค ์คอื เจา้ชาย
จอรจ์ พระชนัษา 4 ป ีและเจา้หญงิชารล์อตต ์พระชนัษา 
2 ป ีซ่ึงเปน็รชัทายาทล�าดบัที ่3 และ 4 แหง่ราชบลัลงัก์
องักฤษ

6 - 27 WORLD.indd   15 4/30/2561 BE   6:52 PM



16 THESTANDARD.CO

THE

WALL
กลุม่วัยรุน่เมก็ซกินัชว่ยเพ่ือนร่วมชาตปินีขา้มก�าแพงเหลก็ทีก่ัน้ระหวา่งชายแดนเมก็ซโิกและสหรฐัอเมรกิา ไปยงัซนัแลนดป์ารก์ 
เมืองซิวดัด ฆวาเรซ รัฐชีวาวา ประเทศเม็กซิโก ทั้งนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เผยว่า จะส่งกองก�าลัง
ทหารรกัษาดนิแดนมายงัชายแดนทางตอนใต ้2,000-4,000 นาย ซ่ึงอาจจะใหอ้ยูป่ระจ�าการตลอดกระบวนการสรา้งก�าแพง
ที่ทอดยาวไกลนี้ แม้ความขัดแย้งที่มีกับประธานาธิบดีเอนริเก เปญา เนียโต แห่งเม็กซิโก จะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก็ตาม
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รางวลัพูลติเซอร ์(Pulitzer Prizes) ถอืเปน็รางวลัเกยีรติยศแกค่นท�างานในวงการส่ือส่ิงพิมพ์ 
ภาพถ่าย วรรณกรรม และบทประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรางวัลหนึ่งของโลก บริหาร
จัดการโดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มมอบรางวัล
ครั้งแรกในปี 1917 และจัดพิธีมอบรางวัลข้ึนเป็นประจ�าทุกปี รางวัลภาพข่าวเล่าเร่ืองและ 
ภาพข่าวด่วนยอดเยี่ยมเป็น 2 รางวัล จากทั้งหมด 21 รางวัล ที่มักจะได้รับความสนใจจากผู้คน
ทั่วโลก โดยปีนี้ รางวัลพูลิตเซอร์ สาขาภาพข่าวเล่าเรื่องยอดเยี่ยม (Feature Photography) 
ตกเป็นของทมีช่างภาพของส�านกัข่าว Reuters จากภาพถา่ยวิกฤตผู้อพยพชาวโรฮนีจา อนัเกดิจาก
เหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาในเมียนมา ขณะที่รางวัล 
พูลิตเซอร์ สาขาภาพข่าวด่วนยอดเยี่ยม (Breaking News Photography) ได้แก่ ภาพรถยนต์
ก�าลังพุ่งชนกลุ่มผู้เห็นต่างในเหตุการณ์นรกบนดินท่ีเมืองชาร์ลอตส์วิลล์ ในรัฐเวอร์จิเนีย 
เหตุการณ์ความรุนแรงที่สะท้อนถึงปัญหาการเหยียดและต่อต้าน ‘ความเป็นอื่น’ ที่ฝงัรากลึกใน
สังคมอเมริกัน ผลงานของ ไรอัน เคลลี จากส�านักข่าว The Daily Progress
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นกัทอ่งเทีย่วทีไ่ปเยอืนสวนสตัวป์กักิง่ เกบ็ภาพ
นา่รกัของอกีาตวัหนึง่ ท่ีบนิกลบัไปมาหลายเทีย่ว 
เพ่ือจิกขนส่วนก้นของแพนด้าท่ีก�าลังพักผ่อน
อย่างสบายใจ และน�ากลับไปท�ารัง ณ สวนสัตว์
ปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน  
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องค์กรภาพข่าวโลก (World Press Photo) 
ประกาศให้ โรนัลโด ชีมิดต์ ช่างภาพข่าวชาว
เวเนซุเอลาประจ�าส�านักข่าว AFP วัย 47 ปี  
คว้ารางวัลภาพถ่ายสื่อมวลชนโลก สาขาภาพ
ข่าวยอดเยีย่ม คร้ังที ่61 ประจ�าป ี2018 ไปครอง 
จากผลงานภาพข่าวผู้ประท้วงในเวเนซุเอลา
ตดิไฟ ในภาพเป็นเหตกุารณ์ปะทะระหว่างต�ารวจ
ปราบจลาจลและกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านการ
ปกครองประเทศของประธานาธิบดีนิโคลัส  
มาดูโร ที่การากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา 
ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2017 บุคคล
ในภาพคือ วิกตอร์ ซาลาซาร์ ผู้ประท้วงวัย 28 ปี 
ทีพ่ยายามจะท�าลายรถจกัรยานยนตข์องต�ารวจ 
ก่อนพลาดท่าถูกแรงระเบิดของแก๊สจนไฟลุก
ติดตามร่างกายและหน้ากากอ�าพรางใบหน้า
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THE STANDARD รวบรวมวินาทนีา่รกันา่จดจ�าของเหลา่
บุรุษผู้ทรงอิทธิพลในโลก เริ่มด้วยเจ้าชายแฮร์รีจาก
ราชวงศ์องักฤษ ทรงรบัสัง่ทกัทายนายกรัฐมนตรีแคนาดา 
นายจสัติน ทรโูด ระหวา่งงานเลีย้งเครือ่งด่ืมในห้อง Blue 
Drawing Room กอ่นจะเขา้สูง่านเลีย้งอาหารค�า่ที ่Picture 
Gallery ซึง่สมเดจ็พระราชนินีาถเอลซิาเบธที ่2 โปรดเกลา้ฯ 
ใหจ้ดัขึน้พระราชทานแดเ่หลา่ผู้น�ารฐับาลของประเทศใน
เครือจักรภพอังกฤษ ในการประชุมผู้น�า ณ พระราชวัง
บกักิงแฮม กรงุลอนดอน ตอ่ดว้ยความใกล้ชดิสนทิแนบ
ระหว่าง นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
ทีส่วมกอดประธานาธบิดเีอม็มานเูอล มาครง อยา่งแนบแน่น 
ระหวา่งพิธตีอ้นรับผู้น�าฝรัง่เศสและภรยิา นางบริจติต์ มาครง 
ในภารกิจเดนิทางเยือนสหรฐัอเมรกิาอยา่งเปน็ทางการ
ครัง้แรก ณ ท�าเนยีบขาว กรงุวอชงิตนั ดี.ซ.ี เมือ่วนัที ่24 
เมษายนที่ผ่านมา
 ก่อนหน้านั้นช่วงกลางเดือนเมษายน ผู้น�าฝรั่งเศส
ยังได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีแคนาดาที่ Elysee Palace 
กรงุปารสี โดยทัง้สองสวมกอดกนัอยา่งอบอุน่ และได้หารือ
เก่ียวกับปญัหาสภาพอากาศเปลีย่นแปลง โดยทัง้คูต่กลง
เหน็ชอบทีจ่ะแกป้ญัหานีอ้ยา่งจรงิจงั แมว้า่ประธานาธิบดี 
โดนัลด ์ทรมัป์ แหง่สหรฐัอเมรกิาจะตดัสินใจไมเ่ขา้รว่มก็ตาม 
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เดอืนแหง่การวิง่มาราธอนในมุมต่างๆ ของโลก บอสตันมาราธอนปนีี ้ผู้คว้าชยัไปครองคือ นายยูกิ คาวาอจิุ มนษุย์เงินเดอืนชาวญีปุ่น่ 
เจ้าของฉายา Citizen Runner ที่วิ่งข้ามผ่านเส้นชัยด้วยสถิติเวลา 2:15:54 ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายในรอบ 23 ปี ตั้งแต่มี
การจัดการแข่งขันมา ซึ่งยูกิยังถือเป็นนักวิ่งชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ชนะการแข่งขันบอสตันมาราธอนนับตั้งแต่ปี 1987 
 ฟากยโุรปกไ็ม่นอ้ยหน้า ลอนดอนมาราธอนเปน็งานวิง่ระดมทนุเพ่ือการกศุลทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก โดยมีนกัวิง่มากกว่า 40,000 คน  
เข้าแข่งขัน และตลอดการจัดงาน 37 ปีแรก ทีมงานระดมทุนได้มากกว่า 890 ล้านปอนด์ หรือมากกว่า 38,000 ล้านบาท 
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 ต่อเนื่องดว้ยรายการเวยีนนา ซต้ีิ มาราธอน ท่ีกรงุเวียนนา ประเทศออสเตรีย จดัขึน้ตดิตอ่กนัเป็นปีท่ี 35 แลว้ มนีกัว่ิงเขา้ร่วมกวา่ 
41,000 คน ซึ่งในปีนี้นักวิ่งต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส ผู้ชนะเข้าเส้นชัย
เป็นคนแรกคือ หนุ่มโมร็อกโก ซาลาห์เอ็ดดีน โบนาสเซอร์ ท�าเวลาได้ดีที่สุดอยู่ที่ 2:09:29 
 ปิดท้ายท่ีฝั่ งเอเชยีกบัเปยีงยางมาราธอน ณ สนามกฬีาคิมอลิซุง ซ่ึงเป็นงานประจ�าปท่ีีจัดข้ึนเพ่ือเฉลมิฉลองครบรอบวันคลา้ยวันเกดิ
ประธานาธิบดีคิมอิลซุง 15 เมษายน 1912 และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเข้าประเทศมากขึ้น
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สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได�ที่ ศูนย�ฮอตไลน� บีทีเอส 0 2617 6000

เง�่อนไข
1. บัตรโดยสารรถไฟฟ�าบีทีเอส* 1 ใบ / 
 รับบัตรเข�าชมน�ทรรศการฟร� 1 ใบ /
 ท�าน / วัน
2. บัตรโดยสารรถไฟฟ�าบีทีเอส* 1 ใบ /
 ใช�บร�การห�องสมุดฟร� / ท�าน / วัน
3. บร�ษัทขอสงวนสิทธ�์ในการเปลี่ยนแปลง
 รายละเอียดของเง�่อนไขโดยไม�แจ�ง
 ให�ทราบล�วงหน�า
  *ยกเว�นบัตรโดยสารรถไฟฟ�าบีทีเอส
 ประเภท 1 วัน และตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว

ที่อาคารน�ทรรศน�รัตนโกสินทร� ในวันอังคาร-อาทิตย� 
ไม�เว�นวันหยุดนักขัตฤกษ� ระหว�างเวลา 10.00-19.00 น.

วันน�� - 31 มี.ค. 62วันน�� - 31 มี.ค. 62

เพียงแสดง
บัตรโดยสาร

รถไฟฟ�าบีทีเอส*

เพียงแสดง
บัตรโดยสาร

รถไฟฟ�าบีทีเอส*

ที่อาคารน�ทรรศน�รัตนโกสินทร� ในวันอังคาร-อาทิตย� 
ไม�เว�นวันหยุดนักขัตฤกษ� ระหว�างเวลา 10.00-19.00 น.

ฟร� ฟร� 
บัตรชม

นิทรรศการ

ใชบริการ
หองสมุด
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ภาพการปะทะระหวา่งต�ารวจปราบจลาจลกบัผูป้ระท้วงเกดิขึน้จนชนิตาตลอดเดอืนทีผ่่านมาในฝร่ังเศส โดยมสีาเหตุหลกัจาก 2 ประเดน็ ชว่งตน้เดอืนเราไดเ้หน็ภาพ
การผละงานประทว้งของพนกังานรถไฟ จนก่อให้เกิดวกิฤตท่ัวกรงุปารีส เมือ่มผูีโ้ดยสารจ�านวนมากตกค้างตามสถานรีถไฟใตด้นิ อนัเป็นช่องทางการคมนาคมหลกั 
เหตุการณล์กุลามตอ่เนือ่งจนกลุม่สหภาพแรงงาน กลุม่ตอ่ต้านนโยบายการปฏริปูรถไฟของประธานาธิบดเีอม็มานเูอล มาครง และกลุม่นกัเรยีนออกมาเคลือ่นไหว 
กลายเป็นที่มาของภาพการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ารวจปราบกลุ่มจลาจลกับผู้ประท้วงในปารีสที่ปรากฏตามสื่อหลักทั่วโลก ที่รุนแรงกว่านั้นคือ การประท้วง
การน�าพ้ืนทีน่อเทรอ ดาม เดส์ ลองด์ ทางตะวนัตกของฝรัง่เศส ใกลเ้มอืงนองต ์ไปสร้างสนามบนิแหง่ใหม่ โดยกลุม่ตอ่ต้านทนุนยิมเรยีกพ้ืนทีด่งักลา่ววา่ เขตที่ 
ตอ้งปกปอ้ง และปักหลักตัง้แคมป์ตอ่ต้านโครงการสนามบนิดงักลา่วมายาวนานหนึง่ทศวรรษ ภาพเจา้หนา้ท่ีต�ารวจตรงึผูป้ระท้วงรายหนึง่ไวก้บัพ้ืนกอ่นจบักมุ 
เป็นหนึ่งในภาพจ�าที่เผยแพร่ตามสื่อ โดยการเคลื่อนย้ายสลายแคมป์ผู้ต่อต้านการสร้างสนามบินใกล้เมืองนองต์เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา 
และปะทุเดือดในอีกหน่ึงสัปดาห์ต่อมา ขณะท่ีสถานการณ์ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใด การประท้วง 2 กรณี เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วงที่คะแนนนิยมต่อ
ประธานาธิบดีคนปัจจุบันลดต�า่ลง หลังรับต�าแหน่งมาครบหนึ่งปี

FRANCE VS 
PROTESTERS
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Forward 
The Good Thing
Forward 
The Good Thing

การตดัสินใจเดนิออกจากทีท่ีต่วัเองคุน้เคยนัน้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย แต ่ เอส-ภนติา ชวูงศ์วณชิ กลบัเดนิออกจากเสน้ทางบญัชทีีร่�า่เรยีนและท�างาน 
มาหลายปี และเลอืกลองท�าอะไรใหม่ๆ  ในชีวิตอย่างการเป็นนกัวางแผนทางการเงนิในโปรแกรม AIA FA เพราะเธอเชือ่มัน่เหลอืเกนิวา่จะสามารถ
สรา้งคณุคา่ใหใ้ครหลายคน หากส่งตอ่ความรูด้า้นการเงินทีม่ ีเพ่ือความมัน่คงและความมัง่คัง่ในชวีติ

THE FIRST STEP
ตอนแรกจบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีราวสองปี
หลังเรียนจบ ซึ่งมันยังเป็นงานที่ไม่ค่อยตอบโจทย ์
ในชีวิตเท่าไร เรามีความฝัน เพราะส่วนตัวเราชอบ
เรื่องการลงทุน เรื่องกองทุน ซึ่งพอเจอ ได้คุยกับ 
นกัวางแผนการเงนิ มนัท�าให้เรารูส้กึว่า เราได้ความรู้ 
ซึง่ถ้าคนอ่ืนได้ยนิกค็งรูส้กึชอบเหมอืนกบัเรา เราเลย
รูส้กึว่า อาชพีนกัวางแผนการเงนินัน้น่าสนใจ ถ้าเรา
เป็นได้ก็น่าจะเจ๋ง แล้วก็สามารถสร้างความรู้ให้กับ
ใครหลายคนได้ 

THE MONEY CASE
เรารูส้กึว่า การเงนิเป็นเรือ่งส�าคญั ยิง่คนไทยอาจจะ
ยงัไม่ค่อยเข้าใจเรือ่งการวางแผนทางการเงนินกัคือ
ทุกคนจะวางแผนเรื่องของตัวเอง แต่การแบ่งอย่าง
ชดัเจนเป็นสดัส่วนทัง้ชวีติกจ็ะยิง่ดีข้ึน เช่น การวางแผน
การศึกษาบุตร การวางแผนเกษียณ แม้กระทั่งการ
วางแผนการประกัน ทุกอย่างต้องมีการวางแผนที่ดี 
เพราะไม่ว่าจะสะดดุตรงไหน เรากจ็ะไม่ล้ม หรอืคน 
ข้างหลงัเรากจ็ะไม่ล้มด้วย ถ้าเราวางแผนอย่างดีพอ 
ต่อให้เราจะอยู่หรือไม่อยู่ คนข้างหลังก็สามารถอยู่
อย่างสบายได้ นี่คือความส�าคัญของการวางแผน
การเงิน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
◆ Convention 2017 

ที่ออสเตรเลีย 
◆ MDRT Experience 

ที่กวางโจว 
◆ Convention 2018 

ที่สวิตเซอร์แลนด์
◆ MDRT Experience 2018

ที่กรุงเทพมหานคร 
◆ MDRT ในระดับ COT 2018

“เราอยากจะกลายเป็นคนที่สามารถให้ค�าปรึกษาในเรื่องการเงินได้ทั้งหมด 
คือถ้าทุกคนพูดถึงเรื่องการเงิน ต้องเป็นเราและไว้ใจเรา”

WORK LIFE BALANCE
เราเข้ามาอยู่ในสายงานใหม่ ชีวิตใหม่แบบนี้หนึ่งปี
เต็มแล้ว ซึง่มนักต็อบโจทย์ในเรือ่งเวลา เราสามารถ
จัดการเวลาได้ด้วยตัวเอง มีอิสระในการท�างาน 
ต่างจากตอนท�างานผู้ตรวจสอบบัญชีมาก แล้วก็
รู้สึกโตขึ้นจากเดิมมาก ซึ่งมันก็เกิดจากโปรแกรม 
AIA FA ที่ช่วยสอนเราทุกอย่างในทุกเรื่อง เช่น 
บุคลิกภาพ วิธีการพูดจา ก่อนที่จะไปถึงเรื่องสินค้า
ด้วยซ�้า

NEXT LEVEL 
แต่ก่อนเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้ังแง่ลบกับค�าว่า
ประกนัชวีติ เพราะอาจจะเคยโดนฮาร์ดเซลมา แต่เมือ่
เรามาท�างานตรงนี้แล้ว ทัศนคติของเราก็เปลี่ยนไป 
เรารู้สึกว่า ตัวเองท�าประโยชน์มาก เพราะเมื่อได้คุย
กบัคนว่า ต้องการอะไรในชวีติบ้าง เรากช่็วยหาทางแก้ 
หาทางออกให้เขา มนัเหมอืนแฟร์ทัง้สองฝ่ัง อนาคต
เรากอ็ยากจะเป็นนกัวางแผนการเงนิแบบครบวงจร 
แล้วกเ็ป็นมอือาชพีระดบัสากล เราอยากจะกลายเป็น
คนทีส่ามารถให้ค�าปรกึษาในเรือ่งการเงนิได้ทัง้หมด 
ง่ายๆ คือถ้าทุกคนพูดถึงเรื่องการเงินต้องเป็นเรา
และไว้ใจเรา



THE FIRST STEP
ตอนแรกจบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีราวสองปี
หลังเรียนจบ ซึ่งมันยังเป็นงานที่ไม่ค่อยตอบโจทย ์
ในชีวิตเท่าไร เรามีความฝัน เพราะส่วนตัวเราชอบ
เร่ืองการลงทุน เรื่องกองทุน ซึ่งพอเจอ ได้คุยกับ 
นกัวางแผนการเงนิ มนัท�าให้เรารู้สึกว่า เราได้ความรู้ 
ซึง่ถ้าคนอืน่ได้ยนิกค็งรูส้กึชอบเหมอืนกบัเรา เราเลย
รูสึ้กว่า อาชพีนกัวางแผนการเงนินัน้น่าสนใจ ถ้าเรา
เป็นได้ก็น่าจะเจ๋ง แล้วก็สามารถสร้างความรู้ให้กับ
ใครหลายคนได้ 

THE MONEY CASE
เรารูส้กึว่า การเงนิเป็นเรือ่งส�าคญั ยิง่คนไทยอาจจะ
ยงัไม่ค่อยเข้าใจเรือ่งการวางแผนทางการเงนินกัคอื
ทุกคนจะวางแผนเรื่องของตัวเอง แต่การแบ่งอย่าง
ชดัเจนเป็นสดัส่วนทัง้ชวีติกจ็ะยิง่ดขีึน้ เช่น การวางแผน
การศึกษาบุตร การวางแผนเกษียณ แม้กระทั่งการ
วางแผนการประกัน ทุกอย่างต้องมีการวางแผนที่ดี 
เพราะไม่ว่าจะสะดดุตรงไหน เรากจ็ะไม่ล้ม หรอืคน 
ข้างหลังเรากจ็ะไม่ล้มด้วย ถ้าเราวางแผนอย่างดพีอ 
ต่อให้เราจะอยู่หรือไม่อยู่ คนข้างหลังก็สามารถอยู่
อย่างสบายได้ นี่คือความส�าคัญของการวางแผน
การเงิน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
◆ Convention 2017 

ที่ออสเตรเลีย 
◆ MDRT Experience 

ที่กวางโจว 
◆ Convention 2018 

ที่สวิตเซอร์แลนด์
◆ MDRT Experience 2018

ที่กรุงเทพมหานคร 
◆ MDRT ในระดับ COT 2018

“เราอยากจะกลายเป็นคนที่สามารถให้ค�าปรึกษาในเรื่องการเงินได้ทั้งหมด 
คือถ้าทุกคนพูดถึงเรื่องการเงิน ต้องเป็นเราและไว้ใจเรา”

WORK LIFE BALANCE
เราเข้ามาอยู่ในสายงานใหม่ ชีวิตใหม่แบบนี้หนึ่งปี
เตม็แล้ว ซึง่มนักต็อบโจทย์ในเรือ่งเวลา เราสามารถ
จัดการเวลาได้ด้วยตัวเอง มีอิสระในการท�างาน 
ต่างจากตอนท�างานผู้ตรวจสอบบัญชีมาก แล้วก็
รู้สึกโตขึ้นจากเดิมมาก ซึ่งมันก็เกิดจากโปรแกรม 
AIA FA ที่ช่วยสอนเราทุกอย่างในทุกเรื่อง เช่น 
บุคลิกภาพ วิธีการพูดจา ก่อนที่จะไปถึงเรื่องสินค้า
ด้วยซ�้า

NEXT LEVEL 
แต่ก่อนเราอาจจะเป็นคนหน่ึงท่ีตั้งแง่ลบกับค�าว่า
ประกนัชวีติ เพราะอาจจะเคยโดนฮาร์ดเซลมา แต่เม่ือ
เรามาท�างานตรงนี้แล้ว ทัศนคติของเราก็เปลี่ยนไป 
เรารู้สึกว่า ตัวเองท�าประโยชน์มาก เพราะเมื่อได้คุย
กบัคนว่า ต้องการอะไรในชวีติบ้าง เรากช่็วยหาทางแก้ 
หาทางออกให้เขา มันเหมือนแฟร์ท้ังสองฝ่ัง อนาคต
เราก็อยากจะเป็นนกัวางแผนการเงนิแบบครบวงจร 
แล้วกเ็ป็นมอือาชีพระดบัสากล เราอยากจะกลายเป็น
คนทีส่ามารถให้ค�าปรกึษาในเรือ่งการเงินได้ท้ังหมด 
ง่ายๆ คือถ้าทุกคนพูดถึงเรื่องการเงินต้องเป็นเรา
และไว้ใจเรา
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วนัท่ี 19 เมษายนทีผ่า่นมา แจค็ หมา่ ประธานบริหารบรษัิท อาลบีาบา กรุป๊ ไดเ้ดนิทางเขา้พบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี และ ดร. สมคดิ จาตศุรพิีทักษ์ 
รองนายกรฐัมนตร ี ถอืเปน็การเยอืนไทยเปน็ครัง้ที ่ 2 ของแจค็ หมา่ โดยครัง้นีไ้ดม้กีารประกาศแผนการลงทนุในพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกจิ หรอืออีซี ี รวมถงึโครงการ 
ความรว่มมอืเพ่ือพัฒนาอตุสาหกรรมดจิิทลัและส่งเสรมิบคุลากรไทยในการพัฒนาทักษะและขดีความสามารถด้านดิจิทลัอคีอมเมิรซ์ ท้ังน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมไดเ้ตรยีม
การลงนามเอม็โอยูกบัอาลบีาบา กรุป๊ 4 ฉบบั คอื หนึง่ โครงการลงทนุสร้างศูนยส์มารท์ ดจิทิลั ฮับ ในออีซีี มลูคา่ 11,000 ลา้นบาท เพ่ือสนบัสนนุสตารท์อพัและเอสเอม็อี 
ของไทย ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยขีองอาลบีาบาในดา้นการประมูลขอ้มลูโลจสิตกิส์ในการขนส่งสินคา้ไทยไปตลาดท่ัวโลก ซ่ึงไดเ้ริม่ก่อสรา้งในปน้ีี และคาดวา่ เปิดด�าเนินการได้
ในป ี2562 สอง โครงการความรว่มมอืดา้นการพัฒนาบคุลากรในดา้นดจิทัิลและการสง่เสรมิธรุกจิผา่นอคีอมเมริซ์ เพ่ือพัฒนากลุม่คนเกง่หรอืดาวเดน่ดา้นดจิทิลั (Digital Talent) 
สาม โครงการรว่มสง่เสรมิพัฒนาทกัษะด้านดจิทิลัอีคอมเมริซ์ส�าหรบัผู้ประกอบการเอสเอม็อีและสตารท์อพัของไทย เพ่ือยกระดับขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยดิีจทัิล 
และส่ี อาลีบาบาจะรว่มมอืกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) ในการจดัท�า Thailand Tourism Platform เพ่ือจดักจิกรรมดา้นการตลาดร่วมกนับนออนไลนแ์พลตฟอร์ม
ทีส่ามารถเช่ือมโยงกบัสือ่และชอ่งทางตา่งๆ
 “ไทยและจนีตอ้งการชว่ยเหลอืธรุกจิขนาดเลก็ ชว่ยเหลอืคนหนุม่สาว ชว่ยเหลอืเกษตรกร ผมหวังว่า พวกเขาจะประสบความส�าเรจ็ เพราะการทีธ่รุกจิขนาดเลก็ คนหนุม่สาว 
หรอืเกษตรกรประสบความส�าเร็จ ยอ่มหมายถงึความส�าเรจ็ของสังคม” แจค็ หมา่ กลา่วระหว่างการร่วมลงนามเอม็โอยูระหวา่งอาลีบาบา กรุป๊ และรฐับาลไทย
 ผลจากการทีไ่ทยมขีอ้ตกลงกบัอาลบีาบา กรุป๊ อคีอมเมร์ิซระดบัโลก ท�าใหใ้นชว่งวนัท่ี 17-19 เมษายนทีผ่า่นมา กระทรวงพาณชิยไ์ดเ้ผยยอดส่ังซือ้ทุเรยีนล่วงหน้าผา่น
เวบ็ไซตค์า้ปลกีออนไลน์ของจนี Tmall.com โดยมยีอดถงึ 1.3 แสนลกู ซ่ึงกวา่ 61% หรอื 80,000 ลกู เปน็ทเุรยีนหมอนทองพันธ์ุยอดนิยมท่ีชาวจนีนิยมบรโิภค ภายใน
เวลาเพียงหนึง่นาทแีรกของการเปดิจอง ซ่ึงกรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศจะท�างานรว่มกบัไชเหนีย่ว บรษัิทโลจสิติกสข์องอาลีบาบา เพ่ือสง่ทุเรียนจากประเทศไทย 
ไปทีจ่นีภายใน 120 ชัว่โมง และจดัส่งใหล้กูคา้ทัว่ประเทศจนีภายในเวลา 24 ชัว่โมง “ทเุรยีนไทยถอืเปน็สนิค้าคณุภาพระดบัพรเีมียมท่ีหาท่ีไหนไม่ได้ในโลก และความรว่มมือน้ี
จะชว่ยใหเ้ราสามารถเพ่ิมมลูคา่ของทเุรยีนและสนิคา้การเกษตรอืน่ๆ จากประเทศไทยบนเวทีโลก ซึง่จะน�าไปสูค่ณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ส�าหรบัเกษตรกรและธรุกจิไทย” นายสนธริตัน์  
สนธิจริวงศ์ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย์ กล่าว 

JACK MA’S SECOND VISIT
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วนัท่ี 19 เมษายนทีผ่า่นมา แจค็ หมา่ ประธานบริหารบรษัิท อาลีบาบา กรุ๊ป ได้เดินทางเข้าพบ พล.อ. ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร. สมคดิ จาตศุรพิีทักษ์ 
รองนายกรฐัมนตร ี ถอืเปน็การเยอืนไทยเปน็ครัง้ที ่ 2 ของแจค็ หมา่ โดยครัง้นีไ้ดม้กีารประกาศแผนการลงทนุในพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกจิ หรือออีซี ี รวมถงึโครงการ 
ความรว่มมอืเพ่ือพัฒนาอตุสาหกรรมดจิิทลัและส่งเสรมิบคุลากรไทยในการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านดิจิทลัอคีอมเมร์ิซ ทัง้นี ้กระทรวงอตุสาหกรรมไดเ้ตรยีม
การลงนามเอม็โอยูกบัอาลบีาบา กรุป๊ 4 ฉบับ คอื หน่ึง โครงการลงทนุสร้างศูนยส์มารท์ ดจิทิลั ฮบั ในออีซี ีมลูคา่ 11,000 ลา้นบาท เพ่ือสนบัสนนุสตารท์อพัและเอสเอม็อี 
ของไทย ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยขีองอาลบีาบาในดา้นการประมูลขอ้มลูโลจสิติกส์ในการขนสง่สินค้าไทยไปตลาดท่ัวโลก ซ่ึงได้เริม่ก่อสร้างในปีนี ้และคาดว่า เปิดด�าเนนิการได้
ในป ี2562 สอง โครงการความรว่มมอืดา้นการพัฒนาบคุลากรในดา้นดจิทิลัและการสง่เสรมิธรุกจิผา่นอคีอมเมริซ์ เพ่ือพัฒนากลุม่คนเกง่หรอืดาวเดน่ดา้นดจิทิลั (Digital Talent) 
สาม โครงการรว่มสง่เสรมิพัฒนาทกัษะด้านดจิทิลัอีคอมเมริซ์ส�าหรบัผูป้ระกอบการเอสเอม็อีและสตารท์อพัของไทย เพ่ือยกระดับขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยีดิจทิลั 
และส่ี อาลีบาบาจะรว่มมอืกบัการทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจดัท�า Thailand Tourism Platform เพ่ือจดักจิกรรมดา้นการตลาดร่วมกนับนออนไลนแ์พลตฟอรม์
ทีส่ามารถเช่ือมโยงกบัสือ่และชอ่งทางตา่งๆ
 “ไทยและจนีตอ้งการชว่ยเหลอืธุรกจิขนาดเล็ก ช่วยเหลือคนหนุม่สาว ชว่ยเหลอืเกษตรกร ผมหวังวา่ พวกเขาจะประสบความส�าเรจ็ เพราะการทีธ่รุกจิขนาดเลก็ คนหนุม่สาว 
หรอืเกษตรกรประสบความส�าเร็จ ยอ่มหมายถงึความส�าเรจ็ของสงัคม” แจ็ค หมา่ กลา่วระหว่างการร่วมลงนามเอม็โอยูระหว่างอาลบีาบา กรุ๊ป และรัฐบาลไทย
 ผลจากการทีไ่ทยมขีอ้ตกลงกบัอาลีบาบา กรุป๊ อคีอมเมร์ิซระดบัโลก ท�าให้ในช่วงวันท่ี 17-19 เมษายนทีผ่่านมา กระทรวงพาณิชยไ์ด้เผยยอดส่ังซ้ือทเุรยีนล่วงหนา้ผา่น
เวบ็ไซตค์า้ปลกีออนไลน์ของจนี Tmall.com โดยมยีอดถงึ 1.3 แสนลกู ซ่ึงกว่า 61% หรือ 80,000 ลกู เป็นทเุรียนหมอนทองพันธ์ุยอดนิยมทีช่าวจีนนยิมบรโิภค ภายใน
เวลาเพียงหนึง่นาทแีรกของการเปดิจอง ซึง่กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศจะท�างานร่วมกบัไชเหนีย่ว บริษัทโลจิสติกสข์องอาลบีาบา เพ่ือสง่ทเุรียนจากประเทศไทย 
ไปทีจ่นีภายใน 120 ชัว่โมง และจดัส่งใหล้กูคา้ทัว่ประเทศจนีภายในเวลา 24 ชัว่โมง “ทเุรียนไทยถอืเป็นสนิค้าคุณภาพระดับพรีเมยีมท่ีหาทีไ่หนไมไ่ด้ในโลก และความรว่มมอืนี้
จะชว่ยใหเ้ราสามารถเพ่ิมมลูค่าของทเุรยีนและสนิคา้การเกษตรอืน่ๆ จากประเทศไทยบนเวทีโลก ซึง่จะน�าไปสูค่ณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ส�าหรับเกษตรกรและธรุกจิไทย” นายสนธริตัน์  
สนธิจริวงศ์ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย์ กล่าว 

JACK MA’S SECOND VISIT
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อทุยานแห่งชาตพีิพี เตรยีมปดิอา่วมาหยา เกาะพีพี 
จังหวดักระบี ่เพ่ือฟื้นฟูใหป้ะการงัในอ่าวไดฟ้ื้นตวั 
หลังเปดิตอ้นรับจ�านวนเรอืและนกัทอ่งเท่ียวจ�านวน
มหาศาลมานาน เฉลีย่วันละประมาณ 5,000 คน 
ท�าใหส้ภาพธรรมชาติทัง้บนฝั่ งและใตท้ะเลถกูท�าลาย
จากการด�าน�า้ตืน้ การทิง้สมอเรอื และฝุน่ตะกอน 
ทบัถมปะการงั ส่งผลใหป้ะการงัภายในอ่าวเติบโตช้า
และตายเกอืบทัง้หมด โดยจะเริม่ปิดตัง้แต่วนัท่ี 1 
มถินุายน ถงึวนัที ่30 กนัยายนน้ี หา้มเรอืทกุชนดิ
แล่นผ่านแนวปะการังบริเวณหน้าหาด และเม่ือ
เปดิใหม่จะมีการจ�ากดัจ�านวนนักทอ่งเท่ียวใหเ้หลอื
เพียงวันละ 2,000 คน

THE BEACH’S CLOSURE FOR HEALING ENVIRONMENT
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มถินุายน ถงึวนัที ่30 กนัยายนน้ี ห้ามเรือทกุชนดิ
แล่นผ่านแนวปะการังบริเวณหน้าหาด และเม่ือ
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THE BEACH’S CLOSURE FOR HEALING ENVIRONMENT
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SATUN GEOPARK LISTED AS WORLD HERITAGE SITE

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 
แหง่สหประชาชาต ิหรอืยเูนสโก ไดป้ระกาศใหอ้ทุยาน
ธรณีสตลู (Satun Geopark) เปน็อทุยานธรณโีลก
อยา่งเปน็ทางการเมือ่วนัท่ี 17 เมษายนทีผ่า่นมา  
หลงัผา่นการประเมนิหลกัเกณฑค์ณุสมบตัขิอง 
ยเูนสโก โดยจะตอ้งมคีณุสมบตัซิึง่ประกอบดว้ย 
แหลง่คณุคา่ทางธรณวีทิยา โบราณคด ีนเิวศวทิยา 
และวัฒนธรรม มกีารบริหารจดัการแบบองคร์วม
ระหวา่งการอนรุกัษ์ การใหค้วามรู ้ การศึกษาวจิยั 
และการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนื  
อทุยานธรณีสตูลมพ้ืีนที ่2,597.21 ตารางกโิลเมตร 
ครอบคลมุ 4 อ�าเภอของจังหวัดสตลู คือ ทุ่งหวา้ 
มะนัง ละง ูและอ�าเภอเมอืง ลกัษณะภมูปิระเทศเปน็
เทอืกเขาหนิปนู มีเกาะนอ้ยใหญ ่ และชายหาดท่ี
สวยงาม ปัจจุบันอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 
มจี�านวน 140 แห่ง ใน 38 ประเทศ โดยในภมูภิาค
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้มีจ�านวน 8 แหง่ ใน 4 ประเทศ 
คือ มาเลเซีย 1 แห่ง เวียดนาม 2 แห่ง อนิโดนเีซยี 
4 แห่ง และประเทศไทย 1 แห่ง
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ภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์หยุดและหลบหลีกช้างป่าเพศผู้ที่ออกมาเดินหากินบนถนนสาย 3259 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แสดงให้เห็นถึง 
ผลกระทบจากการสรา้งถนนตดัผา่นพ้ืนท่ีป่า ถนนสายน้ีสรา้งขึน้เม่ือป ี2532 เชือ่มระหว่างอ�าเภอทา่ตะเกียบ จงัหวัดฉะเชงิเทรา กบัอ�าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 
ถนนสว่นหนึง่ตัดผา่นเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าเขาอา่งฤๅไนประมาณ 15 กิโลเมตร สง่ผลใหห้ลายปท่ีีผ่านมาเกดิปัญหาระหวา่งผู้ขบัขีแ่ละช้างป่าท่ีมอียูใ่นบรเิวณดังกล่าว
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กวา่ 400 เชอืก เชน่ ชา้งออกมาดกัรถขนพืชผลทางการเกษตร รวมถงึอบุตัเิหตรุถชนสตัว์ป่า โดยเมือ่เดอืนกมุภาพันธม์ช้ีางป่าถกูรถชนไดรั้บบาดเจบ็ ทางการ
ตอ้งออกกฎหา้มใหอ้าหารสัตวป์่า ตลอดจนหาทางแกไ้ขปญัหาอื่นๆ เช่น การควบคุมความเรว็รถ การท�าเครื่องกดีขวางให้รถชะลอความเรว็ ไปจนถงึการเสนอ
ให้ปิดถนนเส้นนี้ถาวร
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เจ้าหน้าที่ก�าลังจัดการขยะบริเวณแพไม้ไผ่ดักขยะ คลองลาดพร้าว ใต้ทางด่วนท้ายวัดพระราม 9 
กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นหน้าด่านสกัดขยะก่อนไหลไปถึงสถานีอโุมงคร์ะบายน�า้พระราม 9 และถอืเปน็จดุที่
ดกัขยะไดม้ากทีสุ่ดของกรุงเทพฯ เฉล่ียข้ันต�า่วันละ 1 ตัน และในวันทีฝ่นตกอาจมขียะไหลมารวมกนัถงึ 10 ตนั 
สว่นใหญ่พบว่า 90% เปน็ขยะครัวเรือน โดยเฉพาะซากเฟอร์นเิจอร์ ฟูก และทีน่อน ขณะทีส่ถติกิารจดัเก็บ
ขยะในพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร เฉพาะหน้าสถานสีบูน�า้และอโุมงคร์ะบายน�า้ พบขยะชิน้ใหญจ่�านวนมาก เชน่ 
โซฟา ยางรถยนต ์กรุงเทพมหานครสามารถจดัเกบ็ขยะบรเิวณหนา้สถานสีบูน�า้ไดป้ระมาณ 20 ตนัต่อวัน 
ซึง่ขยะเหลา่นีค้ือสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดปัญหาน�า้ท่วมขังในกรุงเทพมหานคร
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พล.อ. ประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีตอบค�าถามสมัภาษณ์ของกลุม่สือ่มวลชนว่า สถานการณ์การเมอืงในอนาคตจะมโีอกาสในการลงสมคัรเลอืกตัง้หรอืไม่ 
โดยนายกฯ ตอบวา่ “ขออยา่ถามวา่ อยากหรอืไมอ่ยาก ซึง่หากถามก็ต้องบอกว่า ไมอ่ยากอยูแ่ลว้ แตจ่ะมคีวามจ�าเปน็หรอืไม ่เป็นเรือ่งของอนาคต โดยประชาชน
เปน็ผูก้�าหนด ไมใ่ชน่กัการเมืองจะคดิกนัเอาเอง และไมเ่คยมองวา่ ตัวเองส�าคญัหรือเกง่กว่าใคร” สว่นสถานการณว์นันีค้ดิวา่ ยงัมคีวามจ�าเปน็ตอ้งเปน็นายกรฐัมนตรี
ต่อหรือไม่ ตนเองยังไม่รู้และยังตอบไม่ได้ ต้องรอความชัดเจนหลังเดือนมิถุนายนนี้ หลังการให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า นายกฯ จะร่วมกิจกรรมพบปะ
สื่อมวลชนหรือไม่ แต่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตนเองมีภารกิจ และขอให้สื่อกินข้าวอย่างมีความสุข พร้อมท�ามือสัญลักษณ์ไอเลิฟยูให้สื่อมวลชน 
ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟา้

ELECTION 

NOT

CONFIRMED
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เมื่อประเทศฝั่ งตะวันตกต้องเจอกับปัญหาข้อมูลส่วนตัว
ทีบ่นัทกึไวใ้นเฟซบุก๊รัว่ไหล ถูกน�าไปใชเ้พ่ือการหาเสยีงและ
การโฆษณา ฟากประเทศไทยเองกต็อ้งเจอกับสถานการณ์
ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชบ้รกิารทรรูัว่ไหลกวา่ 46,000 ราย 
นานกวา่หนึง่เดอืน ส�านกังานพัฒนาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
(องคก์ารมหาชน) รายงานวา่ นกัวจัิยดา้นความมัน่คง ไนอลัล์ 
เมอร์ริแกน ได้รายงานว่า ข้อมูลผู้ใช้บริการ TrueMove H 
ได้อยู่ใน Amazon S3 Bucket ซึ่งเป็นบริการฝากข้อมูล
ระบบคลาวด์ โดยไม่มีการเข้ารหัส มีทั้งไฟล์สแกนส�าเนา
บัตรประชาชน ใบขับขี่ และพาสปอร์ต ทั้งภาพ JPG และ
ไฟล์ PDF ประมาณ 46,000 ไฟล์ รวม 32 GB ตั้งแต่ปี 
2558-2561 ส่งผลให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงและ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้  
 ไนอัลล์ได้ติดต่อทวติเตอร ์TrueMove H ตัง้แตวั่นที่ 
8 มนีาคม จนสองวันถดัมาถงึได้อเีมลของฝา่ยซัพพอร์ตมา 
แต่เม่ือสง่ขอ้มูลทัง้หมดให้ กลบัไดค้�าตอบวา่ ฝา่ยซัพพอรต์
ไมไ่ดม้หีนา้ท่ีในสว่นนี ้ขอใหไ้ปตดิต่ออเีมลของส�านกังานใหญ่
เฉพาะวันท�าการ กว่าท่ีปัญหาจะได้รับการแก้ไขก็จนถึง 
วนัท่ี 12 เมษายนท่ีผา่นมา ท่ีทาง True ไดด้�าเนนิการปดิกัน้
การเข้าถงึคลงัขอ้มลู Amazon S3 Bucket  ในวนัที ่14 เมษายน

ทีผ่่านมา True ได้ชี้แจงเบื้องต้นผ่าน iTrueMart โดยมี
ขอ้ความสว่นหนึง่วา่ ขอ้มูลของผูใ้ชบ้รกิารทีร่ัว่ไหลเปน็ของ
ผู้ซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมแพ็กเกจบริการ TrueMove H 
โดยมกีารลงทะเบยีนซิมผ่านช่องทาง iTrueMart ถกูแฮก
เข้าระบบ ท�าให้ข้อมูลของลูกค้าหลุดออกไป และได้เข้า
ช้ีแจงกบัทาง กสทช. ตามทีถ่กูเรียกพบในประเดน็ดงักลา่ววา่ 
เกิดจากการถูกเจาะข้อมูลด้วยเคร่ืองมือพิเศษ 3 ชั้น 
กระทบลกูคา้ 11,400 รายเทา่นัน้ โดยการแกป้ญัหาทาง True 
ไดส้ง่ SMS แจง้เตอืนลกูค้า 11,400 หมายเลข ใหร้บัทราบ
และไดแ้กไ้ขแลว้ โดยจะมกีารไปลงบนัทกึประจ�าวนัท่ีสถานี
ต�ารวจส�าหรบัลกูคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้หมด เพ่ือปอ้งกนั
สทิธแิละปอ้งกนัหากมกีารน�าขอ้มลูลกูคา้ไปใชผิ้ดประเภท
หรือผิดกฎหมาย วันที ่18 เมษายน กสทช. ส่งหนงัสือแจ้งให ้
True รับผิดชอบจดัมาตรการปอ้งกนัและรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล จัดชอ่งทางการตรวจสอบ
จากประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยให้รายงานผลการด�าเนนิการมายงั กสทช. 
ภายใน 7 วัน และรายงานความคืบหนา้ของการด�าเนินการ
ทุก 15 วัน‘T
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เมื่อประเทศฝั่ งตะวันตกต้องเจอกับปัญหาข้อมูลส่วนตัว
ทีบ่นัทกึไวใ้นเฟซบุก๊รัว่ไหล ถูกน�าไปใชเ้พ่ือการหาเสยีงและ
การโฆษณา ฟากประเทศไทยเองกต็อ้งเจอกับสถานการณ์
ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชบ้รกิารทรรูัว่ไหลกวา่ 46,000 ราย 
นานกวา่หนึง่เดอืน ส�านกังานพัฒนาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
(องค์การมหาชน) รายงานว่า นกัวิจัยดา้นความมัน่คง ไนอลัล์ 
เมอร์ริแกน ได้รายงานว่า ข้อมูลผู้ใช้บริการ TrueMove H 
ได้อยู่ใน Amazon S3 Bucket ซึ่งเป็นบริการฝากข้อมูล
ระบบคลาวด์ โดยไม่มีการเข้ารหัส มีทั้งไฟล์สแกนส�าเนา
บัตรประชาชน ใบขับขี่ และพาสปอร์ต ทั้งภาพ JPG และ
ไฟล์ PDF ประมาณ 46,000 ไฟล์ รวม 32 GB ตั้งแต่ปี 
2558-2561 ส่งผลให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงและ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้  
 ไนอลัลไ์ดต้ดิตอ่ทวิตเตอร์ TrueMove H ตัง้แตวั่นท่ี 
8 มนีาคม จนสองวันถดัมาถงึได้อเีมลของฝา่ยซัพพอร์ตมา 
แตเ่ม่ือสง่ขอ้มูลทัง้หมดให ้กลบัไดค้�าตอบวา่ ฝา่ยซัพพอรต์
ไมไ่ด้มหีนา้ท่ีในสว่นนี ้ขอให้ไปติดต่ออเีมลของส�านกังานใหญ่
เฉพาะวันท�าการ กว่าท่ีปัญหาจะได้รับการแก้ไขก็จนถึง 
วันที ่12 เมษายนทีผ่่านมา ท่ีทาง True ไดด้�าเนนิการปดิกัน้
การเขา้ถงึคลงัขอ้มลู Amazon S3 Bucket  ในวนัที ่14 เมษายน

ทีผ่่านมา True ได้ชี้แจงเบื้องต้นผ่าน iTrueMart โดยมี
ขอ้ความสว่นหนึง่วา่ ขอ้มูลของผูใ้ชบ้รกิารทีร่ัว่ไหลเป็นของ
ผู้ซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมแพ็กเกจบริการ TrueMove H 
โดยมกีารลงทะเบยีนซมิผา่นชอ่งทาง iTrueMart ถูกแฮก
เข้าระบบ ท�าให้ข้อมูลของลูกค้าหลุดออกไป และได้เข้า
ชีแ้จงกบัทาง กสทช. ตามทีถ่กูเรยีกพบในประเดน็ดงักลา่ววา่ 
เกิดจากการถูกเจาะข้อมูลด้วยเครื่องมือพิเศษ 3 ชั้น 
กระทบลกูคา้ 11,400 รายเทา่นัน้ โดยการแกป้ญัหาทาง True 
ไดส้ง่ SMS แจง้เตอืนลกูค้า 11,400 หมายเลข ใหรั้บทราบ
และไดแ้กไ้ขแลว้ โดยจะมกีารไปลงบนัทกึประจ�าวนัท่ีสถานี
ต�ารวจส�าหรบัลกูคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้หมด เพ่ือปอ้งกนั
สิทธิและป้องกนัหากมีการน�าขอ้มลูลกูคา้ไปใชผ้ดิประเภท
หรอืผดิกฎหมาย วันที ่18 เมษายน กสทช. สง่หนงัสอืแจ้งให ้
True รบัผดิชอบจัดมาตรการปอ้งกนัและรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล จัดชอ่งทางการตรวจสอบ
จากประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการท่ีได้รับ
ผลกระทบ โดยให้รายงานผลการด�าเนนิการมายงั กสทช. 
ภายใน 7 วนั และรายงานความคบืหนา้ของการด�าเนินการ
ทุก 15 วัน‘T
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ชาวชมุชนปอ้มมหากาฬรวมตวัจัดกจิกรรมอ�าลาครัง้สดุทา้ย สิน้สดุการตอ่สูห้ลงัถกูไลร่ือ้ชมุชนมานานหลายสิบปี 
โดยมีทั้งคนในชุมชนที่ย้ายออกไปก่อนหน้านี้และที่ยังเหลืออยู่ รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนมาร่วมกิจกรรมน้ี
มากกวา่ 50 คน และไดรั้บประทานอาหารเยน็ร่วมกนั ณ บรเิวณลานชมุชน ส�าหรับพ้ืนท่ีชมุชนปอ้มมหากาฬยังเหลอื
บ้านเรอืนอีกประมาณ 10 หลงั ทีย่งัไมถ่กูร้ือถอน ยงัเหลอืชาวบา้นอาศัยอยูป่ระมาณ 30 คน โดย กทม. ก�าหนดให้
ประชาชนรือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งทัง้หมดออกจากพ้ืนท่ีกอ่นทีท่าง กทม. เจา้หนา้ทีฝ่า่ยความมัน่คง และภาคส่วนอืน่ๆ 
จะเข้ารื้อย้ายบ้านเรือน เพ่ือปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่ป้อมมหากาฬให้เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถใช้พ้ืนที่ได้ 

THE FAREWELL TO THE FORT

ชบาแก้ว ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย  
คว้าอันดับที่ 4 ในศึกฟุตบอลหญิง 
ชงิแชมปเ์อเชีย 2018 ระหวา่งวนัที ่6-20 
เมษายน ณ สนามกฬีาอัมมาน ประเทศ
จอร์แดน โดยได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่น 
ศึกฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 ส�าเร็จ 
โดยชบาแก้วเจอกับทีมชาติแดนมังกร
ในรอบชิงอันดับที่ 3 แต่ก็ต้องพ่ายไป  
1-3 ท�าให้จีนคว้าอันดับที่ 3 ไปครอง 
ส่วนอันดับสองคือ ทีมออสเตรเลีย  
และทีมชนะเลิศคือ ทีมชาติญี่ปุ่น ทั้งนี้
วันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา พล.ต.อ.ดร. 
สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศ 
มอบเงนิแกที่มชบาแก้ว เพ่ือสรา้งขวญั
และก�าลังใจจ�านวน 10 ล้านบาท  
และมีบรษัิทเอกชนตา่งๆ รว่มสนบัสนนุ 
โดยมียอดรวมมูลค่าทั้งหมดถึง 34.25 
ล้านบาท
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ความงามอยูต่รงไหน แลว้ส่ิงทีว่ดัความงามของ
แตล่ะคนแตกตา่งหรอืคลา้ยกนัอย่างไร การมอง
ของส่ิงหนึ่งโดยคนสองคนย่อมไม่เหมือนกัน 
แตค่นกลุม่หนึง่อาจจะก�าหนดมาตรฐานใหอ้ยูใ่น
แนวทางเดียวกันได้
 แตค่วามงามของส่ิงทีเ่ปน็นามธรรม อะไรคอื
ตวัก�าหนดกฎเกณฑท์ีท่กุคนเหน็พ้องตอ้งกนัได…้
 ในบ่ายวนัทีอ่ากาศรอ้นไมอ่าจท�าอะไรความ
สวยของสาววัย 40 กวา่คนน้ีได ้THE STANDARD 
คยุกบัสู่ขวญัแบบเจาะลกึทีไ่ปไกลกว่าภาพลกัษณ์
ภายนอก เพ่ือคน้หาความหมายและแง่งามของชวีติ 

หลังจากเปน็พิธกีรรายการออนไลนม์าพักใหญ่ 
ตอนนี้คุณมีคนเฝ้ารอติดตามมากมาย
ตัง้แต่ต้นเราไม่ได้คาดหวงัอะไรจากสิง่นีเ้ลย ตอนนัน้
เราท�าด้วยความสนุก ไม่มีอะไรผูกมัด นึกออกก็ท�า 
นกึไม่ออกก็ยังไม่ท�า และคดิว่า พอท�าไปสกัพักก็อาจ
จะเวียนให้คนอืน่มาท�า แต่ตอนนีรู้ส้กึอย่างเดยีวเลย
ว่ามันมี commitment ระหว่างเรากับคลิปมากขึ้น 
เพราะมคีนรอดเูราเยอะ แต่ก็ต้องพูดว่า ถึงแม้ตอนนี้
คลิปจะได้รับความนิยม อย่างไรวันหน่ึงมันก็ต้องมี
วันสิ้นสุด เราคงไม่ได้ท�าคลิปนี้ไปเป็นสองปี สามปี 
วันนี้เรายังรู้สึกสนุก ยังคิดออกว่าจะไปไหน แต่ถ้า
หากวันหน่ึงรู้สึกว่ามันเหน่ือยมากกว่าสนุก หรือมี
อะไรที่วุ่นวายเข้ามาในชีวิตมากเกินท่ีจะท�าให้เรามี
ความสขุในการใช้ชวิีต ก็คิดว่า น่าจะถึงเวลาลองเปลีย่น
คนอืน่มาท�าดูบ้าง

ได้มองส่ิงทีเ่กิดขึน้บ้างไหมว่า ท�าไมจู่ๆ  ถงึมคีนมา
ชื่นชอบเยอะขนาดนี้
คิดว่า คนคงเซอร์ไพรส์ว่าขวัญเป็นคนแบบนี้เหรอ 
(หัวเราะ) เพราะว่าตั้งแต่ท่ีเราท�างานอยู่ในสายตา
ประชาชนมา สิง่ท่ีเราท�าจะดูซเีรยีสหมดเลย ตอนท�า
ข่าวก็จะเน้นข่าวเศรษฐกิจแบบตลาดเงิน ตลาดทุน 
หุน้ น�า้มัน ค่าเงนิ พอย้ายมาเล่นภาพยนตร์ เล่นซรีส์ี 
ก็เล่นดราม่าอีก ขวัญเองก็ไม่ค่อยได้ไปไหน คล้ายๆ 
เก็บตัว ไม่ใช่คนที่จะชอบไปงานสังคม เพราะฉะนั้น
คนทีรู่จ้กัเราจรงิๆ น้อยมาก ภาพเราท่ีคนส่วนใหญ่มอง
น่าจะเป็นอะไรท่ีซีเรียสและจริงจัง ไม่ค่อยคุยเล่น 
พอเขามาเหน็คลปินีปุ้บ๊ ก็คงคิดว่า อ๋อ พ่ีเป็นคนแบบน้ี 
เหรอคะ เลยอาจจะเป็นจดุท่ีท�าให้คนพูดถึง

โดยพ้ืนฐานเป็นคนเก็บตัวเหรอ
ขวัญมเีพ่ือนของขวัญกลุม่หน่ึงท่ีเรยีนจฬุาฯ ด้วยกนั 
คบกันมาตัง้แต่ปีหน่ึง จนทกุวันน้ีก็มเีพ่ือนกลุม่เดยีว 
เราก็แฮปปี้ที่จะอยู่ด้วยกัน กลุ่มหลักวันศุกร์เย็น 
หรือเวลาเราว่างก็จะเป็นกลุ่มน้ี ก็มีเพ่ือนท่ีท�างาน 
เราอยู่ตรงไหนก็จะมีเพ่ือนตรงนั้น แต่ไม่ใช่คนสนุก
กับการออกสังคม มีงานอะไรพิเศษเราก็ไป บางที 
คนชวนไปงานก็มเีหตผุลท่ีเราไป แต่บางทีการไปงาน
ที่ไม่รู ้ไปเดินอะไร เดินวนไปวนมาให้คนถ่ายรูป
แล้วกลับ ไม่รู้ว่าเราจะมาท�าอะไรดี เราเองก็ไม่ใช่ 
ซูเปอร์สตาร์ท่ีขาดเราไปสักคนแล้วมันจะเสียหาย 
แล้วการแต่งหน้าแต่งตวัมามนัเหน่ือยมากนะ ฉะนัน้
ถ้าเราไม่ส�าคัญขนาดน้ันก็ไม่ไปดีกว่า
 แต่ที่บอกว่า เก็บตัว ฟังดูเงียบ แต่จริงๆ ไม่ค่ะ 
บางคนถามว่า ในคลปินีค่อืขวญัแล้วใช่ไหม จรงิๆ มนั
ขึน้ไปอกีนดิหน่ึง แต่ยังเกรงใจอยู่ ไม่กล้าปล่อยหมด 
เป็นคนร่าเริงเบอร์เกือบสุดเหมือนกัน แต่ชอบอยู่ 
ในที่ที่ตัวเองรู้สึกสบายใจ

คนรูจ้กัคณุในฐานะนกัขา่ว ตอ่มาก็ดงัขึน้มาจาก
ภาพยนตร์ แล้วจู่ๆ ก็มาท�ารายการออนไลน์ 
จนโด่งดังมาก ต่างจากเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าวงการ
แตเ่ดก็ ประสบความส�าเร็จเร็ว แตก่บัคณุดจูะเปน็
สูตรที่ต่างออกไป 
ไม่มีสูตร ไม่มีอะไรสักอย่างที่เกิดจากการวางแผน
มาก่อน มันคือความบังเอิญ แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็น
ความสนใจของตัวเอง ตอนที่เรากระโดดไปแสดง 
รัก 7 ปี ดี 7 หน เรารู้สึกว่า โลกการแสดงมันเป็น 
อีกโลกหน่ึงท่ีน่าสนใจมาก ท�าให้หลังจากน้ันก็มี 
Side by Side พี่น้องลูกขนไก ่ตามมา 
 ตอนเล่น รัก 7 ปี ดี 7 หน มันเป็นความบังเอิญ
ที่พี่เก้ง (จิระ มะลิกุล) บอกว่า คนนี้ต้องเป็นสู่ขวัญ 
แกชอบดาราญ่ีปุ่นคนหนึ่ง แล้วมันมีภาพน่ิงของ
ดาราคนนีภ้าพหนึง่ทีเ่รามโีพสชินัเดยีวกับเขา และมี
แววตาที่พ่ีเขาอยากได้ นั่นเป็นเหตุผลที่พ่ีเก้งให้เรา  
แล้วเน้ือหาหลักของ รัก 7 ปี ดี 7 หน เราก็ชอบมาก 
 เราคิดว่า อย่างหน่ึงมนัเป็นความบงัเอญิ อีกอย่าง
คอืจงัหวะ บางทีเราเป็นคนนัง่เฉยๆ น่ังดนูก ดตู้นไม้ 
ก็คิดว่า เออ ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรเลยนะ ชีวิตก็แค่
เป็นการเดินต่อไป จริงๆ ชีวิตแทบจะไม่ได้มีชอยส์
อะไรให้เราเลอืกนะ เราอย่าไปคดิว่าชอยส์เยอะแยะ 

ไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเรา มนัก็คอื move on ต้องไปต่อ 
ไปด้วยรอยยิ้ม น�้าตา เสียงหัวเราะ หรือบาดแผล  
คือต้องก้าวต่อไป มันแค่เป็นความคิดที่ฟึ่บขึ้นมา
แล้วก็จบไป ท�างานของเราต่อไป สารของการวิง่ก็คือ
อันนี้เลย เรารู้สึกเชื่อในเมสเสจนี้มาก 
 ตอนน้ันก็คดิในใจ เราไม่เคยแสดง ไม่อาละวาด
ด่าทอใครในที่สาธารณะ ร้องไห้ ไม่พอใจ ก็ไม่เคย 
จะให้มาแสดงอารมณ์รกั โกรธ เสยีใจ อายมาก แต่เรา
รู้สึกว่า การแสดงเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่ท�าให้ 
ใช้ชีวิตเป็นคนคนหนึ่งได้ มันมหัศจรรย์ท่ีอนุญาต 
ให้เราเป็นคนอืน่ได้ เหมอืนได้เปิดโลก ได้มคีวามรูส้กึ 
ได้ไปเอ็นจอย แล้วก็ออกมาเป็นเรา 
 ขวัญจะพูดเสมอว่า ตัวเองเป็นคนเลื่อนลอย 
ไม่มีความฝันหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต ไม่ใช่คนเก่ง 
ไม่เก่งกฬีา ไม่ใช่คนมคีวามสามารถพิเศษอะไร แต่ถ้า
ขวัญท�าอะไรแล้ว ขวัญพยายาม เพราะมีความรู้สึก
ว่าไม่เก่งม้ัง มนัเลยอาจเป็นพ้ืนฐานความคดิของเรา 
ถ้าเราท�าอะไร เราต้องลงไปเต็มๆ เท่านั้น 
  ก่อนเปิดกล้องมันต้องถึงข้ันร้องไห้ต่อหน้าคน
เยอะๆ ก็ถามตวัเองว่า จะอายหรอืไม่อาย ตกลงถ้าอาย
โทร.ไปหาพ่ีเก้งเดีย๋วนีว่้า “พ่ี หนูขอโทษ หนูเล่นไม่ได้
จรงิๆ เพราะหนอูาย” บอกเขาไปเลยว่าให้เปลีย่นคน 
แต่ถ้าจะเล่นต้องบอกตัวเองว่า ไม่อาย ก็ต้องตอบ
ตัวเอง เออ ไม่อาย

ตอนนั้นถ่ายฉากร้องไห้ไปเยอะแล้วหรือยัง
ฉากแรกร้องไห้เลยค่ะ ซีนแรกท่ีขวัญจ�าได้เลยคือ 
ตอนว่ิงขึน้สะพานพระราม 8 แล้วเหน็พระอาทิตย์ขึน้ 
ถ้าไม่ได้มาวิ่งคงไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้น นางเอกต้อง
อยากร้องไห้ แล้วไม่รูด้้วยอะไร มนัออกมา มนัขึน้มา
หมดเลย ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ชื่นใจหน่อย 
 จ�าได้ว่าพอว่ิงขึน้ไป เราบอกตวัเองได้ว่า เราอยาก
ร้องไห้ ไม่รูว่้ากลวัหรอืเปล่า (หวัเราะ) แต่พอไปแตะ
ความรูส้กึนัน้ได้ ก็ท�าให้เรามัน่ใจว่า จากคนท่ีไม่ว่ิงเลย 
ไม่ชอบ เหนื่อยมาก หายใจไม่ออก ครั้งแรกจ�าได้ว่า 
วิ่งไป 2 นาที หายใจไม่ออก ไม่ไหวแล้ว จะตายแน่ๆ 
แต่พี่เก้งตั้งเป้าไว้ที่ 10 กิโลฯ ไม่อย่างนั้นเปิดกล้อง
ไม่ได้ เรานึกว่าเขาพูดเล่น แต่เขาเอาจริง 
 ตอนถ่ายว่ิงทั้งวัน แล้วมันเก่ียวกับความรู้สึก
ของตัวแสดงด้วยว่า ความเจ็บปวดของผู้หญิงคนนี้
ทีก็่ไม่ใช่ผูห้ญิงออกก�าลงักาย เป็นคนอ่านข่าว อยู่ใน

“บางทเีราเปน็คนนัง่เฉยๆ นัง่ดนูก ดตู้นไม ้กค็ดิวา่ เออ ชวีติมนักไ็มม่อีะไรเลยนะ ชวิีตกแ็คเ่ปน็การเดนิต่อไป 
จรงิๆ ชวีติแทบจะไมไ่ดม้ชีอยส์อะไรใหเ้ราเลอืกนะ เราอยา่ไปคดิวา่ชอยส์เยอะแยะ ไมว่า่จะเกดิอะไรกบัเรา 
มันก็คือ move on ต้องไปต่อ ไปด้วยรอยยิ้ม น�้าตา เสียงหัวเราะ หรือบาดแผล คือต้องก้าวต่อไป” 
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ความงามอยูต่รงไหน แล้วส่ิงทีว่ดัความงามของ
แตล่ะคนแตกตา่งหรอืคลา้ยกนัอย่างไร การมอง
ของส่ิงหนึ่งโดยคนสองคนย่อมไม่เหมือนกัน 
แตค่นกลุม่หนึง่อาจจะก�าหนดมาตรฐานใหอ้ยูใ่น
แนวทางเดียวกันได้
 แต่ความงามของส่ิงท่ีเปน็นามธรรม อะไรคอื
ตวัก�าหนดกฎเกณฑท์ีท่กุคนเหน็พ้องตอ้งกนัได…้
 ในบา่ยวันท่ีอากาศรอ้นไมอ่าจท�าอะไรความ
สวยของสาววยั 40 กวา่คนน้ีได ้THE STANDARD 
คยุกบัสู่ขวญัแบบเจาะลกึทีไ่ปไกลกวา่ภาพลกัษณ์
ภายนอก เพ่ือคน้หาความหมายและแง่งามของชวีติ 

หลังจากเปน็พิธีกรรายการออนไลนม์าพักใหญ่ 
ตอนนี้คุณมีคนเฝ้ารอติดตามมากมาย
ต้ังแต่ต้นเราไม่ได้คาดหวงัอะไรจากสิง่นีเ้ลย ตอนนัน้
เราท�าด้วยความสนุก ไม่มีอะไรผูกมัด นึกออกก็ท�า 
นกึไม่ออกก็ยังไม่ท�า และคดิว่า พอท�าไปสกัพักก็อาจ
จะเวียนให้คนอืน่มาท�า แต่ตอนน้ีรูส้กึอย่างเดยีวเลย
ว่ามันมี commitment ระหว่างเรากับคลิปมากขึ้น 
เพราะมคีนรอดูเราเยอะ แต่ก็ต้องพูดว่า ถึงแม้ตอนนี้
คลิปจะได้รับความนิยม อย่างไรวันหน่ึงมันก็ต้องมี
วันสิ้นสุด เราคงไม่ได้ท�าคลิปนี้ไปเป็นสองปี สามปี 
วันนี้เรายังรู้สึกสนุก ยังคิดออกว่าจะไปไหน แต่ถ้า
หากวันหน่ึงรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากกว่าสนุก หรือมี
อะไรท่ีวุ่นวายเข้ามาในชีวิตมากเกินท่ีจะท�าให้เรามี
ความสขุในการใช้ชวิีต ก็คิดว่า น่าจะถึงเวลาลองเปลีย่น
คนอืน่มาท�าดูบ้าง

ไดม้องส่ิงทีเ่กดิขึน้บา้งไหมวา่ ท�าไมจู่ๆ  ถงึมคีนมา
ชื่นชอบเยอะขนาดนี้
คิดว่า คนคงเซอร์ไพรส์ว่าขวัญเป็นคนแบบน้ีเหรอ 
(หัวเราะ) เพราะว่าตั้งแต่ท่ีเราท�างานอยู่ในสายตา
ประชาชนมา สิง่ทีเ่ราท�าจะดูซเีรยีสหมดเลย ตอนท�า
ข่าวก็จะเน้นข่าวเศรษฐกิจแบบตลาดเงิน ตลาดทุน 
หุน้ น�า้มนั ค่าเงนิ พอย้ายมาเล่นภาพยนตร์ เล่นซีรส์ี 
ก็เล่นดราม่าอีก ขวัญเองก็ไม่ค่อยได้ไปไหน คล้ายๆ 
เก็บตัว ไม่ใช่คนที่จะชอบไปงานสังคม เพราะฉะนั้น
คนทีรู่จ้กัเราจรงิๆ น้อยมาก ภาพเราท่ีคนส่วนใหญ่มอง
น่าจะเป็นอะไรที่ซีเรียสและจริงจัง ไม่ค่อยคุยเล่น 
พอเขามาเห็นคลปินีปุ้บ๊ ก็คงคิดว่า อ๋อ พ่ีเป็นคนแบบน้ี 
เหรอคะ เลยอาจจะเป็นจดุท่ีท�าให้คนพูดถึง

โดยพ้ืนฐานเป็นคนเก็บตัวเหรอ
ขวัญมเีพ่ือนของขวัญกลุม่หน่ึงท่ีเรยีนจฬุาฯ ด้วยกัน 
คบกันมาตัง้แต่ปีหน่ึง จนทกุวันน้ีก็มเีพ่ือนกลุม่เดยีว 
เราก็แฮปปี้ท่ีจะอยู่ด้วยกัน กลุ่มหลักวันศุกร์เย็น 
หรือเวลาเราว่างก็จะเป็นกลุ่มน้ี ก็มีเพ่ือนท่ีท�างาน 
เราอยู่ตรงไหนก็จะมีเพ่ือนตรงนั้น แต่ไม่ใช่คนสนุก
กับการออกสังคม มีงานอะไรพิเศษเราก็ไป บางที 
คนชวนไปงานก็มเีหตผุลท่ีเราไป แต่บางทีการไปงาน
ที่ไม่รู ้ไปเดินอะไร เดินวนไปวนมาให้คนถ่ายรูป
แล้วกลับ ไม่รู้ว่าเราจะมาท�าอะไรดี เราเองก็ไม่ใช่ 
ซูเปอร์สตาร์ท่ีขาดเราไปสักคนแล้วมันจะเสียหาย 
แล้วการแต่งหน้าแต่งตวัมามนัเหน่ือยมากนะ ฉะนัน้
ถ้าเราไม่ส�าคัญขนาดน้ันก็ไม่ไปดีกว่า
 แต่ที่บอกว่า เก็บตัว ฟังดูเงียบ แต่จริงๆ ไม่ค่ะ 
บางคนถามว่า ในคลปินีค่อืขวญัแล้วใช่ไหม จรงิๆ มนั
ขึน้ไปอกีนดิหน่ึง แต่ยังเกรงใจอยู่ ไม่กล้าปล่อยหมด 
เป็นคนร่าเริงเบอร์เกือบสุดเหมือนกัน แต่ชอบอยู่ 
ในที่ที่ตัวเองรู้สึกสบายใจ

คนรูจ้กัคณุในฐานะนกัขา่ว ตอ่มาก็ดงัขึน้มาจาก
ภาพยนตร์ แล้วจู่ๆ ก็มาท�ารายการออนไลน์ 
จนโด่งดังมาก ต่างจากเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าวงการ
แตเ่ดก็ ประสบความส�าเร็จเร็ว แตก่บัคณุดจูะเปน็
สูตรที่ต่างออกไป 
ไม่มีสูตร ไม่มีอะไรสักอย่างที่เกิดจากการวางแผน
มาก่อน มันคือความบังเอิญ แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็น
ความสนใจของตัวเอง ตอนที่เรากระโดดไปแสดง 
รัก 7 ปี ดี 7 หน เรารู้สึกว่า โลกการแสดงมันเป็น 
อีกโลกหน่ึงท่ีน่าสนใจมาก ท�าให้หลังจากน้ันก็มี 
Side by Side พี่น้องลูกขนไก ่ตามมา 
 ตอนเล่น รัก 7 ปี ดี 7 หน มันเป็นความบังเอิญ
ที่พี่เก้ง (จิระ มะลิกุล) บอกว่า คนนี้ต้องเป็นสู่ขวัญ 
แกชอบดาราญ่ีปุ่นคนหนึ่ง แล้วมันมีภาพน่ิงของ
ดาราคนนีภ้าพหนึง่ทีเ่รามโีพสิชนัเดยีวกับเขา และมี
แววตาที่พ่ีเขาอยากได้ นั่นเป็นเหตุผลที่พ่ีเก้งให้เรา  
แล้วเน้ือหาหลักของ รัก 7 ปี ดี 7 หน เราก็ชอบมาก 
 เราคิดว่า อย่างหน่ึงมนัเป็นความบงัเอญิ อีกอย่าง
คอืจงัหวะ บางทีเราเป็นคนน่ังเฉยๆ น่ังดนูก ดตู้นไม้ 
ก็คิดว่า เออ ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรเลยนะ ชีวิตก็แค่
เป็นการเดินต่อไป จริงๆ ชีวิตแทบจะไม่ได้มีชอยส์
อะไรให้เราเลอืกนะ เราอย่าไปคดิว่าชอยส์เยอะแยะ 

ไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเรา มนัก็คอื move on ต้องไปต่อ 
ไปด้วยรอยย้ิม น�้าตา เสียงหัวเราะ หรือบาดแผล  
คือต้องก้าวต่อไป มันแค่เป็นความคิดที่ฟึ่บข้ึนมา
แล้วก็จบไป ท�างานของเราต่อไป สารของการว่ิงก็คอื
อันนี้เลย เรารู้สึกเชื่อในเมสเสจนี้มาก 
 ตอนน้ันก็คดิในใจ เราไม่เคยแสดง ไม่อาละวาด
ด่าทอใครในที่สาธารณะ ร้องไห้ ไม่พอใจ ก็ไม่เคย 
จะให้มาแสดงอารมณ์รกั โกรธ เสยีใจ อายมาก แต่เรา
รู้สึกว่า การแสดงเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่ท�าให้ 
ใช้ชีวิตเป็นคนคนหนึ่งได้ มันมหัศจรรย์ที่อนุญาต 
ให้เราเป็นคนอืน่ได้ เหมอืนได้เปิดโลก ได้มคีวามรูส้กึ 
ได้ไปเอ็นจอย แล้วก็ออกมาเป็นเรา 
 ขวัญจะพูดเสมอว่า ตัวเองเป็นคนเลื่อนลอย 
ไม่มีความฝันหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต ไม่ใช่คนเก่ง 
ไม่เก่งกฬีา ไม่ใช่คนมคีวามสามารถพิเศษอะไร แต่ถ้า
ขวัญท�าอะไรแล้ว ขวัญพยายาม เพราะมีความรู้สึก
ว่าไม่เก่งมัง้ มนัเลยอาจเป็นพ้ืนฐานความคดิของเรา 
ถ้าเราท�าอะไร เราต้องลงไปเต็มๆ เท่านั้น 
  ก่อนเปิดกล้องมันต้องถึงข้ันร้องไห้ต่อหน้าคน
เยอะๆ ก็ถามตวัเองว่า จะอายหรอืไม่อาย ตกลงถ้าอาย
โทร.ไปหาพ่ีเก้งเดีย๋วนีว่้า “พ่ี หนูขอโทษ หนูเล่นไม่ได้
จรงิๆ เพราะหนอูาย” บอกเขาไปเลยว่าให้เปลีย่นคน 
แต่ถ้าจะเล่นต้องบอกตัวเองว่า ไม่อาย ก็ต้องตอบ
ตัวเอง เออ ไม่อาย

ตอนนั้นถ่ายฉากร้องไห้ไปเยอะแล้วหรือยัง
ฉากแรกร้องไห้เลยค่ะ ซีนแรกท่ีขวัญจ�าได้เลยคือ 
ตอนว่ิงขึน้สะพานพระราม 8 แล้วเหน็พระอาทิตย์ขึน้ 
ถ้าไม่ได้มาวิ่งคงไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้น นางเอกต้อง
อยากร้องไห้ แล้วไม่รูด้้วยอะไร มนัออกมา มนัขึน้มา
หมดเลย ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ชื่นใจหน่อย 
 จ�าได้ว่าพอว่ิงขึน้ไป เราบอกตวัเองได้ว่า เราอยาก
ร้องไห้ ไม่รูว่้ากลวัหรอืเปล่า (หวัเราะ) แต่พอไปแตะ
ความรูส้กึนัน้ได้ ก็ท�าให้เรามัน่ใจว่า จากคนท่ีไม่ว่ิงเลย 
ไม่ชอบ เหนื่อยมาก หายใจไม่ออก ครั้งแรกจ�าได้ว่า 
วิ่งไป 2 นาที หายใจไม่ออก ไม่ไหวแล้ว จะตายแน่ๆ 
แต่พี่เก้งตั้งเป้าไว้ที่ 10 กิโลฯ ไม่อย่างนั้นเปิดกล้อง
ไม่ได้ เรานึกว่าเขาพูดเล่น แต่เขาเอาจริง 
 ตอนถ่ายว่ิงทั้งวัน แล้วมันเก่ียวกับความรู้สึก
ของตัวแสดงด้วยว่า ความเจ็บปวดของผู้หญิงคนนี้
ทีก็่ไม่ใช่ผูห้ญิงออกก�าลงักาย เป็นคนอ่านข่าว อยู่ใน

“บางทเีราเปน็คนนัง่เฉยๆ นัง่ดูนก ดูตน้ไม ้กค็ดิวา่ เออ ชวีติมนักไ็มม่อีะไรเลยนะ ชวิีตกแ็คเ่ปน็การเดนิต่อไป 
จริงๆ ชีวิตแทบจะไมไ่ดม้ชีอยส์อะไรใหเ้ราเลอืกนะ เราอยา่ไปคดิวา่ชอยส์เยอะแยะ ไมว่า่จะเกดิอะไรกบัเรา 
มันก็คือ move on ต้องไปต่อ ไปด้วยรอยยิ้ม น�้าตา เสียงหัวเราะ หรือบาดแผล คือต้องก้าวต่อไป” 
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SUQUAN BULAKUL
จากบทบาทคนขา่วฝมีอืเดน่ผูค้ร�า่หวอดในวงการมานาน ข้ามสายมาสู่การเปน็นกัแสดง และลา่สุดดงัเปร้ียงจนตวัเองแปลกใจจากรายการออนไลน์ 
ในวัย 40 กว่าๆ สู่ขวัญก�าลังออกแบบชีวิตตัวเองอย่างรื่นรมย์ และสนุกกับการส�ารวจโลกกว้างอย่างตื่นเต้น
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สตดูโิอ ใช้ชวิีตสบายๆ แล้ววันหนึง่ต้องมาวิง่ รูส้กึว่า
ท�าให้เราก้าวข้ามอะไรหลายอย่าง เราว่ิงมาถึง 10 กิโลฯ 
ปวดขา เดนิขึน้บนัไดไม่ได้เลย มนัเจบ็ มนัตงึไปหมด 
แต่ผู้หญิงคนนี้วิ่งได้ถึง 42 กิโลฯ ก็รู้สึกว่า ไอ้ความ
เจ็บปวดในหัวใจเขามันมากขนาดไหน 
 ระหว่างน้ันมีคนเสนอให้รับบทอื่นเหมือนกัน 
แต่ขวัญรู้สึกว่า การต้องเป็นใครสักคนท่ีไม่ใช่เรา  
ส่ิงนั้นต้องมีความหมายกับชีวิตด้วย ขวัญจึงบอก
ตั้งแต่วันที่เล่น รัก 7 ปี ดี 7 หน จบว่า ไม่รู้ว่าจะเล่น
อีกไหม แต่การแสดงไม่ใช่อาชพีเราแน่ๆ ส�าหรบัขวัญ 
การแสดงมันมากกว่าอาชีพ มากกว่าการท�างาน  
แต่เป็นโอกาสท่ีเราจะเลอืกแสดง เพราะเชือ่ในเมสเสจ
ของมันจริงๆ และขวัญรู้สึกอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่จะถ่ายทอดเมสเสจนี้ไปถึงคนอื่นได้ 
 พอมา Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ ตอนแรก
โปรดวิเซอร์โทร.มาบรฟีสัน้ๆ เราก็ยงังงๆ โปรดวิเซอร์
ก็เลยบอกว่า นัดเจอผู้ก�ากับดีกว่า เขาเขียนบทเอง 
ก็นัดเจอกัน เราได้ฟังเรื่องราวก็ เอา! ณ จุดนั้นเลย 
ตัดสินใจบนโต๊ะเลย เราชอบสิ่งนี้ อาจจะด้วยความ
เป็นแม่คนด้วย
 แล้วก็ท�าให้เราคิดถึงเรื่องพ่อแม่ ในสังคมไทย
เราจะถกูสอนว่า พ่อแม่เป็นสิง่ประเสรฐิ แต่จรงิๆ แล้ว 
พ่อแม่คือ คนธรรมดาทีเ่ขามลีกู ทีเ่ขาบอกว่า พ่อแม่
เป็นสิ่งประเสริฐ เพราะเขารักเรามากกว่าชีวิตเขา  
แต่ไม่ได้หมายความว่า เขาไม่เคยท�าผิด เป็นคนดี
ร้อยเปอร์เซน็ต์ ไม่เคยโกรธ เกลยีด อจิฉา รษิยา หรอื
เอาเปรียบใคร เขาเป็นคนคนหนึ่งท่ีออกนอกบ้าน 
เขาอาจจะไปด่าทอ เอาเปรยีบใคร หรอืท�าผดิพลาด
ในชวิีต แต่เขามเีราเป็นลกู แล้วเขารกัเราท่ีสดุในชวิีต 
เขาตายแทนเราได้ นี่คือสิ่งที่ท�าให้พ่อแม่ประเสริฐ
ส�าหรับเรา ไม่ใช่เพราะไม่มีความด่างพร้อยใดๆ
 สิ่งที่ส�าคัญไปมากกว่าน้ันก็คือ ความรักและ
ความสัมพันธ์ของครอบครัวมันลึกซึ้งเกินกว่าจะใช้
เหตุผลธรรมดาอธิบายได้

การแสดงท�าใหเ้ขา้ใจคนอืน่ เขา้ใจชีวิตในอกีมุมหนึง่
ใช่มากๆ เลยค่ะ อย่างสมัยก่อนตอน รัก 7 ปี ดี 7 หน 
ขวัญพยายามถามพ่ีเก้งอยู่ตลอดว่า ตกลงหญิงชาย
คูน่ีเ้ขาเป็นแฟนกันหรอืเปล่า คอืสมยัก่อนขวัญไม่ชอบ
ผูห้ญิงแก่กว่าผูช้าย คอืแก่กว่าปีสองปีโอเคนะ แต่แก่
ห่างกันสบิกว่าปี จะมคีวามรูสึ้กจัก๊จี ้แต่ก่อนเรารูส้กึ
ว่ามันไม่ใช่นะ เรารู้สึกอคติ 

  พ่ีเก้งก็บอกว่า เขาก็ต้องมีความรู้สึกดีต่อกัน 
นั่นแหละ ไม่อย่างนั้นมันจะไปวิ่งตามกันเหรอ เราก็
ไม่อยากเล่นเลย (หัวเราะ) ย่ิงตอนท่ีผู้หญิงมาง้อ
ผูช้ายตรงบันไดหนีไฟ คอืจะมาบอกรกัผูช้ายน่ันเอง 
โอ๊ย ขนลุก ไม่อยากเล่นซีนน้ีเลย แต่เราก็ต้องเล่น  
และเพราะการเล่นน่ีแหละท�าให้เห็นตวัเอง ท่ีเคยคดิ
ว่าตัวเองเป็นคน Open-Minded เป็นคนโอเคแล้ว 
ยอมรับในความแตกต่างของทุกคน กไ็ม่ขนาดนัน้นี่ 
เราก็คงยอมรับแค่บางจุด 
 ท�าให้เรามองความรักต่างไปว่า ความรักคือ
ความรกั เป็นความรูส้กึล้วนๆ ไม่เก่ียวว่าผูห้ญิงต้อง
รักผู้ชาย ผู้ชายต้องรักผู้หญิง คือทุกอย่างพวกน้ี
สงัคมสร้างขึน้มา ผูห้ญิงจะรกัผูห้ญิงก็ได้ ผู้ชายจะรัก
ผู้ชายก็ได้ มันเป็นความรู้สึกธรรมชาติที่ไม่มีใคร 
ห้ามได้ นีไ่ง สิง่ท่ีเราได้จากการแสดง การท่ีเราได้เป็น
คนอื่น ยืนจากจุดอื่นแล้วมองเข้ามา ท�าให้เราได้
เรยีนรูอ้ย่างอืน่มากขึน้ เพราะบางทีการอยู่ในจดุเดยีว
มาตลอดชีวิต มีประสบการณ์แบบนี้ กลุ่มคนท่ีเรา
อยู่ด้วยเป็นแบบน้ี ก็ช่วยไม่ได้นะท่ีทัศนคติเราจะ
เป็นแบบน้ัน เป็นสิง่ทีเ่ตอืนเราว่า เรายังไม่ดพีอหรอก 
เรายังมีจุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม 

ถา้มองกลบัมาทีค่รอบครวัเราเอง มอีะไรทีท่�าใหค้ณุ
นกึถงึความส�าคญัของครอบครัวอยา่งแท้จริง
จรงิๆ คณุพ่อคณุแม่ขวัญเลกิกันตัง้แต่เดก็ ตรงนีอ้าจ
เป็นอนัหน่ึงทีรู่ส้กึว่า เรายอมรบัในความแตกต่างได้ 
เราจ�าไม่ได้ว่าเขาให้เหตผุลอะไรในการเลกิกัน แต่มนั
เป็นสิ่งท่ีเรายอมรับได้ว่า การท่ีคนสองคนจะอยู่ 
ด้วยกันและรกักนัจนตายจากกัน มนัยากเหมอืนกัน
นะคะ ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีแบบนั้น เพราะฉะนั้นถ้า
เราอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ใช่ แยกกันไปดีกว่า 
 คณุพ่อคณุแม่ขวัญก็แยกย้ายกันไปแล้วหาจดุ
ลงตัวได้ทั้งคู่ ทุกวันนี้มีคู่ครองท่ีใช่มากส�าหรับเขา 
ทั้งคู่ ขวัญเลยยิ่งมีความรู้สึกว่า ความ ‘จ�าเป็นต้อง’ 
ของสังคมนี่น้อยลงไปอีก 
 เราโตมาในครอบครวัท่ีทุกคนเสยีสละ คณุยาย
เป็นห่วงกลัวจะกระทบกระเทือน สิ่งแรกที่พ่อท�าคือ 
นดัจติแพทย์ปรกึษาว่า “ลกูผมคนหน่ึง 8 ขวบ คนหน่ึง 
2 ขวบ บคุลกิภาพต่างกัน ควรจะเตรยีมสภาพอย่างไร
ก่อนหย่า”
 คณุหมอบอกว่า ต้องอย่างนัน้อย่างนีน้ะ ทกุคน
จะประหลาดใจมากว่าคณุพ่อยังเลีย้งขวัญอยู่ในบ้าน

คุณยาย ทุกคนก็ถามว่า “ยายหรือย่า” เราก็บอก 
“ยาย” เพราะสิ่งท่ีจิตแพทย์บอกก็คือ แม่ไม่อยู่เน่ีย 
เดก็จะชอ็กมาก เพราะฉะน้ันให้เปลีย่นแปลงทีละเรือ่ง  
ก็โอเคว่าแยกกนั คณุแม่ไม่อยู่บ้านน้ี แต่ว่าห้ามย้าย
ลูกออกจากบ้าน คือถ้าวันหน่ึงพ่ออุ้มลูกสองคนไป
อยู่บ้านใหม่ แม่ก็ไม่มี มันมากเกินไปส�าหรับเด็ก 
อะไรทีค่งสภาพเดิมได้ให้คงสภาพนัน้ไปก่อน อะไรท่ี
จ�าเป็นต้องเปลีย่นก็ค่อยเปลีย่น ทกุคนร่วมมอืกันหมด 
 คณุแม่ก็มองว่า คณุพ่อมศีกัยภาพในการเลีย้ง
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 เป็นภาพท่ี
เราเรียนรู้ตอนเด็กๆ

คณุยายกเ็ปน็ผู้ประคบัประคองความรู้สึกของเดก็
อันนั้นมันท�าให้ขวัญเห็นชัดเลยว่า การโตขึ้นมาได้
ของเรามนัเกิดจากความเสยีสละ ความพยายามทีจ่ะ
รักษาเรา ให้มีอะไรกระทบกระเทือนเราน้อยที่สุด 
ตอนนั้นขวัญ 2 ขวบค่ะ เล็กจนจ�าอะไรไม่ได้จริงๆ 
เล็กจนไม่มีภาพว่าอะไรยังไง รู้แต่มีแต่ค�าถามว่า  
วันน้ีแม่มาหรอืเปล่า และจะจ�าภาพได้ว่า คณุแม่นอน
ห้องนี ้คณุพ่อนอนห้องนี ้พอเราเริม่โตก็เริม่รูแ้ล้ว อ๋อ 
เป็นอย่างนี้นี่เอง
 แต่มันก็เป็นสิ่งที่เตือนให้ขวัญคิดว่า บางทีเรา
ไปสร้างภาพเพอร์เฟกต์ อย่างนี้ถึงเรียกว่าดี อย่างนี้
ถึงเรียกว่าถูกต้อง เช่น สมัยน้ีเราพยายามเลี้ยงลูก
ให้เพอร์เฟกต์ การศึกษาก็ดี ดนตรีก็ได้ กีฬาก็เลิศ  
3 ภาษาไปเลย ถึงจะเยี่ยม ไม่เห็นด้วยเลยค่ะ ท�าไม
เราชอบสอนภาพเพอร์เฟกต์ทีม่นัไม่จรงิใส่หัวทุกคน 
ครอบครวัทีด่ ีทีอ่บอุน่ ต้องพ่อแม่ลกู ท�าให้เราไม่เห็น
คุณค่าของของบางอย่างที่จริงๆ มันมีแล้วมันดีมาก 
อย่างขวัญในภาษาสังคมต้องเรียกว่า ครอบครัว
แตกแยก เกิดมาในครอบครัวไม่สมบูรณ์ แต่สิ่งที่
ขวัญเห็นคือ ความเสียสละ ความรักที่มันท่วมท้น 
จนอาจจะมากกว่าครอบครัวปกติ

“ย่ิงตอนทีผู่ห้ญงิมางอ้ผูช้ายตรงบนัไดหนไีฟ คอืจะมาบอกรกัผูช้ายนัน่เอง โอย๊ ขนลุก ไมอ่ยากเลน่
ซีนนี้เลย แต่เราก็ต้องเล่น และเพราะการเล่นนี่แหละท�าให้เห็นตัวเอง ที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคน 
Open-Minded เปน็คนโอเคแลว้ ยอมรบัในความแตกตา่งของทกุคน กไ็มข่นาดนัน้นี ่เรากค็งยอมรับ
แคบ่างจดุ”
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นัน่ไมใ่ชว่ธีิทีเ่ราสอนลกูเลย คณุไมม่ตีารางกจิกรรม
ให้ลกูแบบทีค่นสมยันีท้�ากนั
ไม่ค่ะ ไม่มี จริงๆ มันอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละ
ครอบครัว เด็กทุกคนเกิดมาแตกต่างกัน สิ่งที่ขวัญ
เชื่อคือ เขาเกิดมาอย่างไร เราก็สนับสนุนให้เขาเป็น
ในสิ่งท่ีเขาเป็นให้ดีท่ีสุด ถ้าเด็กคนหนึ่งชอบบวก 
เลขมาก เอน็จอยกับการเรียนรูภ้าษาใหม่มาก และเป็น
หน้าท่ีของเราทีต้่องสงัเกตว่า ลกูเรามาแนวไหน แล้วก็
สนบัสนุนเขา ขวญัยังมคีวามเชือ่ว่า อยากสนบัสนุน
สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าจะตั้งเป้าให้เขาไปให้ถึง
 เราทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ แต่ถ้า
เราอยู่ในสงัคมไทย เราก็ต้องประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ท่ี
สังคมน้ียอมรับได้ด้วย เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมี
แนวคิดในการเลีย้งลกูอย่างไรก็ตาม การท่ีลกูเรายัง
ถูกวัดค่าโดยมาตรฐานบางมาตรฐาน เราจ�าเป็นต้อง
ท�าให้เขาตอบโจทย์ในมาตรฐานน้ันด้วย เขาต้อง
แยกแยะให้ได้ว่า นีค่อืมาตรฐานของสงัคม และนีคื่อ
ตวัตนของเขา แต่ท้ังคูม่นัไปด้วยกันได้เสมอ การทีเ่รา
รูว่้า กฎเกณฑ์ของสงัคมคอือะไร แล้วปรบัตวัให้เข้าถึง 
กฎเกณฑ์นั้น เป็นสิ่งจ�าเป็นโดยท่ีเราไม่จ�าเป็นต้อง
ละทิ้งตัวตน  

สภาพสังคมที่เราเห็นตอนนี้ ทั้งเด็กผู้หญิงและ
เดก็ผูช้าย มคีวามเปน็กันเองต่อกนัมากขึน้ ใช้ค�า
มงึมาพาโวย จนถงึข้ันหยาบคายดว้ยซ�า้ ในคลปิ
ของบลอ็กเกอรส์มยัใหมก่ม็คี�าเหลา่นี ้แตส่ิ่งทีคุ่ณ
น�าเสนอเรยีกวา่ เปลีย่นภาพบลอ็กเกอรอ์อนไลน์
ไปเยอะเลย 
ขวัญเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่ในโลกออนไลน์ ไม่ค่อย
ได้ดคูลปิอะไร แต่รูฟี้ดแบก็ น่ันแหละทีท่�าให้รูส้กึว่า 
เอ๊ะ ในโซเชียลมีเดียเขาพูดอะไรกัน ท่ีเราพูดเป็น
ภาษาธรรมดามาก ซึ่งมันน่าจะเป็นภาษาที่ใช้กัน 
ในสงัคมสาธารณะ เราแค่ไม่ได้พูดกูมงึ อนัน้ันท�าให้
แบบว่า เดี๋ยวๆ โซเชียลมีเดียเขาเป็นอย่างไรเหรอ  
ถึงได้ตกใจกับค�าพูดของเราขนาดนี้ 

แล้วมีโอกาสได้ดูบ้างไหม 
ก็มีแวบๆ เข้ามาค่ะ เราก็ อ๋อ โอเค ก็คงพูดจากัน
ประมาณนี้แหละ ลูกเราไปโรงเรียน เด็กอายุ 12-13 
พูดจากัน โอ้โห เราก็บอก “น่ี พูดจาให้มนัดีๆ  หน่อย” 
เขาก็บอกว่า “แม่ ปราบน่ะน้อยแล้วนะ ไปดูเพ่ือน

ปราบพดูทีโ่รงเรียนส”ิ เรากบ็อกว่า “ปราบจะพดูกบั
เพ่ือนผู้ชาย แม่ไม่ว่า แต่ห้ามคุยกับเพ่ือนผู้หญิง 
แบบน้ี” ปราบก็บอก “แม่ พวกเดก็ผูห้ญิงน่ะตวัดเีลย 
ปราบก็ไม่กล้าพูดกับเพ่ือนผู้หญิงนะ พวกนั้นพูด 
ก่อนเลย” 
 เรารู้สึกว่า มันคงเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ เราแค่
รู้สึกว่า ไม่อยากให้ลูกพูดหรอก แต่เราก็พยายาม
ยอมรับค่ะ ซึ่งก็เรียกลูกมาคุยว่า “แม่เข้าใจว่าเพื่อน
เดก็ผูช้ายคยุกัน แต่แม่ไม่อยากให้คยุกับเดก็ผูห้ญิง
แบบนี้ มันดูไม่เป็นสุภาพบุรุษ” สอง ถ้าอยู่ต่อหน้า
ผูใ้หญ่หรอืมคีนอืน่อยู่ห้ามพูดโดยเดด็ขาด (ลากเสยีง
ยาวมาก) แม่ขอ 
 ขวัญว่า บางอย่างมันไม่ต้องรีบไปจัดการเพ่ือ
ให้เห็นผลในวันน้ี วันหน่ึงเขาก็จะเรียนรู ้จะแยกแยะ
ได้เองว่า ควรหรอืไม่ควร ชวิีตเราต้องเรยีนรู ้ท�าอะไร
ได้หรือไม่ได้ 
 โลกออนไลน์มนัยากท่ีจะควบคมุ มวิีธีเดยีวคอื 
สร้างความแข็งแกร่งจากคนของเราเอง ห้ามไม่ให้ 
มีเชื้อโรคไม่ได้ แต่เราฉีดภูมิต้านทานเข้าไปได้  
ขวัญคิดว่าตอนน้ีพ่อแม่ญาติพ่ีน้องน่ีส�าคัญต่อการ 
เลี้ยงดูเด็ก ถ้าเราใส่ทัศนคติที่ดี ใส่ค่านิยมที่ถูกต้อง 
ให้เขาเรียนรู้ความส�าคัญของการมีจริยธรรมและ 
ศีลธรรม ของพวกนี้มันคือภูมิต้านทานค่ะ 

นี่คือเหตุผลที่ท�าให้เลิกท�างานประจ�าหรือเปล่า 
นีไ่ม่ใช่เหตผุลทีท่�าให้เลกิท�าข่าวหรอือะไรเลย แต่ถ้า
ถามว่า ยังให้ความส�าคญักับลกูเป็นท่ีหน่ึงไหม กใ็ช่ 
ถ้าจะให้ย้อนคือ มันเกิดความคิดหน่ึงตอนท่ีขวัญ
อายุ 40 เราอาจจะใช้เวลาในชวิีตมาครึง่ทางแล้วนะ 
มนัก็เป็นจดุท่ีเราทบทวนว่า จรงิๆ ครึง่แรกเราใช้ชวิีต
อย่างไร เราท�าทุกอย่างที่ควรท�าแล้ว ก็มีความรู้สึก
ว่าสิ่งที่เราท�ามาต่างๆ มันตอบแทนเราพอสมควร 
ท�าให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิต ไม่ต้องเคร่งเครียด 
กับการหาเงินเพื่อยังชีพ 
 แล้วพออายุ 40 สิ่งที่เราเห็นจากพ่อแม่ลุงป้า
น้าอาคอื ความเจบ็ป่วย บางคนแทบจะหาความสขุ
จากชีวิตไม่ได้ มันก็เกิดค�าถามว่า อะไรท่ีท�าให้เรา
อยู่กับตวัเองได้ สิง่ท่ีจะท�าให้เราสงบและพร้อมท่ีจะ
จากโลกนี้ไป คือความทรงจ�า ความรู้สึกว่า เราได้มี
ชีวิตที่ดีที่สุดแล้ว ได้ท�าทุกอย่างเต็มที่ เราได้มีคนที่
เรารัก เราได้ท�าประโยชน์ให้ทุกคน 

 ขวัญก็เลยคิดว่า ในครึ่งหลังของชีวิต อยากจะ
เอาเวลาไปท�าอย่างอื่น เพ่ือเติมเต็มความทรงจ�า 
ความสุขตัวเอง คือบางทีการท่ีเราไม่ต้องท�าอะไร  
แต่อยู่บ้านแล้วเรามีความสุข เราได้ท�ากับข้าวให ้
ลูกเรา มันเป็นคุณค่าของเราแล้ว เราไม่สามารถ 
เอาคณุค่าของเราไปวดัคุณค่าของคนอืน่ได้ ขวญัจะ
ท�าแต่กิจกรรมทีข่วัญอยากท�า ทีรู่ส้กึว่ามคีวามหมาย
ส�าหรบัชีวติ และจะพยายามท�าอะไรท่ีตัวเองไม่เคย
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
กท็�าได้หมดเลย พ่อสอนมาตลอดว่า เกิดเป็นผูห้ญิง 
ส�าคัญมากคือ คุณต้องดูแลตัวเองได้ ถ้าเป็นผู้หญิง
คนหน่ึงท่ีดูแลตัวเองไม่ได้ แล้วต้องพ่ึงใครสักคน
ตลอด ชวิีตจะไม่เป็นแบบน้ี สมยัแรกๆ ท�างานเหน่ือย 
ร้องห่มร้องไห้ อยากลาออก เราอยากได้ยินจาก 
พ่อว่า “โถ ลกูพ่อน่าสงสาร ลาออกเลยลกู พ่อเลีย้งได้ 
อยากได้ยินมาก แต่ไม่เคยมีค�าน้ันเลย” แต่วันนี้ 
เมื่อทุกอย่างผ่านมาจนถึงตอนนี้ เราขอบคุณและ
ชื่นชมที่วันนั้นท่านไม่ตามใจเรา เพราะมันท�าให้เรา
ได้เรียนรู้ว่า ชีวิตมันต้องสู้ ทุกคนเจออุปสรรคและ
ปัญหาตลอด ไม่มีใครชีวิตดีไปหมด 

คนทีต่ดิตามเราในรายการ มองเราเป็นไอดอล 
แตค่วามจรงิแลว้อยากให้คนรูจ้กัเราแบบไหน  
มคี�าถามหน่ึงว่า คิดอย่างไรท่ีเขาบอกว่า สูข่วัญสวย 
รวย เก่ง ก็อยากจะบอกว่า ไม่ได้เป็นคนสวย แต่เป็น
คนรู้จักตัวเองมากกว่าว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะ
กับเรา ถ้าแต่งตวัข้ึนมาก็ดดู ีแต่ถ้าอยู่กับบ้านก็ไม่สวย
เหมือนกัน คนก็ไม่เห็นด้านนั้น 
 ส่วนรวย ไม่ใช่ว่ารวยมากๆ เพียงแต่เป็นผูห้ญิง
คนหนึ่งท่ีตั้งแต่เรียนจบก็ท�างานมีรายได้มาตลอด  
ก็มีเงินเหมือนอย่างที่ผู ้หญิงคนหนึ่งท่ีอยู่ในธุรกิจ
สื่อมวลชนควรจะมี 
 เรื่องเก่ง ก็อย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้น และไม่เคย
ปิดบังเลย มันเกิดจากความพยายามอย่างมาก  
เบื๊อเบื่อเวลาครูถามว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร ก็ไม่มี
ค�าตอบ เคยตอบว่า อยากเป็นนกับนิอวกาศ “เธอจะ
บ้าเหรอ” อ้าว ตอบกว่็าอกี คอืเดก็ๆ ชอบมองพระจนัทร์ 

“พออาย ุ 40 ส่ิงทีเ่ราเหน็จากพ่อแมล่งุปา้นา้อาคอื ความเจบ็ปว่ย บางคนแทบจะหาความสุขจากชวีติ 
ไมไ่ด ้มนักเ็กดิค�าถามวา่ อะไรทีท่�าใหเ้ราอยูก่บัตวัเองได ้ส่ิงทีจ่ะท�าใหเ้ราสงบและพร้อมทีจ่ะจากโลกนีไ้ป
คอืความทรงจ�า ความรูสึ้กวา่ เราไดม้ชีวีติทีด่ทีีสุ่ดแล้ว ได้ท�าทกุอยา่งเตม็ที ่เราได้มคีนท่ีเรารกั เราได้ท�า
ประโยชนใ์หท้กุคน”
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นัน่ไมใ่ชว่ธิทีีเ่ราสอนลูกเลย คุณไม่มีตารางกจิกรรม
ใหล้กูแบบทีค่นสมยันีท้�ากนั
ไม่ค่ะ ไม่มี จริงๆ มันอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละ
ครอบครัว เด็กทุกคนเกิดมาแตกต่างกัน สิ่งท่ีขวัญ
เชื่อคือ เขาเกิดมาอย่างไร เราก็สนับสนุนให้เขาเป็น
ในสิ่งท่ีเขาเป็นให้ดีท่ีสุด ถ้าเด็กคนหนึ่งชอบบวก 
เลขมาก เอน็จอยกับการเรียนรูภ้าษาใหม่มาก และเป็น
หน้าท่ีของเราท่ีต้องสงัเกตว่า ลกูเรามาแนวไหน แล้วก็
สนบัสนุนเขา ขวญัยังมคีวามเชือ่ว่า อยากสนับสนุน
สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าจะตั้งเป้าให้เขาไปให้ถึง
 เราทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ แต่ถ้า
เราอยู่ในสงัคมไทย เราก็ต้องประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ท่ี
สังคมน้ียอมรับได้ด้วย เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมี
แนวคดิในการเลีย้งลกูอย่างไรก็ตาม การท่ีลกูเรายัง
ถูกวัดค่าโดยมาตรฐานบางมาตรฐาน เราจ�าเป็นต้อง
ท�าให้เขาตอบโจทย์ในมาตรฐานน้ันด้วย เขาต้อง
แยกแยะให้ได้ว่า นีค่อืมาตรฐานของสงัคม และนีคื่อ
ตัวตนของเขา แต่ท้ังคูม่นัไปด้วยกันได้เสมอ การทีเ่รา
รูว่้า กฎเกณฑ์ของสงัคมคอือะไร แล้วปรบัตวัให้เข้าถึง 
กฎเกณฑ์นั้น เป็นสิ่งจ�าเป็นโดยท่ีเราไม่จ�าเป็นต้อง
ละทิ้งตัวตน  

สภาพสังคมที่เราเห็นตอนนี้ ทั้งเด็กผู้หญิงและ
เดก็ผูช้าย มคีวามเปน็กันเองตอ่กนัมากขึน้ ใชค้�า
มึงมาพาโวย จนถงึข้ันหยาบคายดว้ยซ�า้ ในคลปิ
ของบลอ็กเกอรส์มยัใหมก่ม็คี�าเหลา่นี ้แตส่ิ่งทีค่ณุ
น�าเสนอเรยีกวา่ เปลีย่นภาพบลอ็กเกอร์ออนไลน์
ไปเยอะเลย 
ขวัญเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่ในโลกออนไลน์ ไม่ค่อย
ได้ดคูลปิอะไร แต่รูฟี้ดแบก็ น่ันแหละท่ีท�าให้รูส้กึว่า 
เอ๊ะ ในโซเชียลมีเดียเขาพูดอะไรกัน ท่ีเราพูดเป็น
ภาษาธรรมดามาก ซึ่งมันน่าจะเป็นภาษาท่ีใช้กัน 
ในสงัคมสาธารณะ เราแค่ไม่ได้พูดกูมงึ อนัน้ันท�าให้
แบบว่า เดี๋ยวๆ โซเชียลมีเดียเขาเป็นอย่างไรเหรอ  
ถึงได้ตกใจกับค�าพูดของเราขนาดนี้ 

แล้วมีโอกาสได้ดูบ้างไหม 
ก็มีแวบๆ เข้ามาค่ะ เราก็ อ๋อ โอเค ก็คงพูดจากัน
ประมาณนี้แหละ ลูกเราไปโรงเรียน เด็กอายุ 12-13 
พูดจากัน โอ้โห เราก็บอก “น่ี พูดจาให้มนัดีๆ  หน่อย” 
เขาก็บอกว่า “แม่ ปราบน่ะน้อยแล้วนะ ไปดูเพ่ือน

ปราบพดูทีโ่รงเรียนส”ิ เรากบ็อกว่า “ปราบจะพดูกบั
เพ่ือนผู้ชาย แม่ไม่ว่า แต่ห้ามคุยกับเพ่ือนผู้หญิง 
แบบน้ี” ปราบก็บอก “แม่ พวกเดก็ผูห้ญิงน่ะตวัดเีลย 
ปราบก็ไม่กล้าพูดกับเพ่ือนผู้หญิงนะ พวกนั้นพูด 
ก่อนเลย” 
 เรารู้สึกว่า มันคงเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ เราแค่
รู้สึกว่า ไม่อยากให้ลูกพูดหรอก แต่เราก็พยายาม
ยอมรับค่ะ ซึ่งก็เรียกลูกมาคุยว่า “แม่เข้าใจว่าเพื่อน
เดก็ผูช้ายคยุกัน แต่แม่ไม่อยากให้คยุกับเดก็ผูห้ญิง
แบบนี้ มันดูไม่เป็นสุภาพบุรุษ” สอง ถ้าอยู่ต่อหน้า
ผูใ้หญ่หรอืมคีนอืน่อยู่ห้ามพูดโดยเดด็ขาด (ลากเสยีง
ยาวมาก) แม่ขอ 
 ขวัญว่า บางอย่างมันไม่ต้องรีบไปจัดการเพ่ือ
ให้เห็นผลในวันน้ี วันหน่ึงเขาก็จะเรียนรู ้จะแยกแยะ
ได้เองว่า ควรหรอืไม่ควร ชวิีตเราต้องเรยีนรู ้ท�าอะไร
ได้หรือไม่ได้ 
 โลกออนไลน์มนัยากท่ีจะควบคมุ มวิีธีเดยีวคอื 
สร้างความแข็งแกร่งจากคนของเราเอง ห้ามไม่ให้ 
มีเชื้อโรคไม่ได้ แต่เราฉีดภูมิต้านทานเข้าไปได้  
ขวัญคิดว่าตอนน้ีพ่อแม่ญาติพ่ีน้องน่ีส�าคัญต่อการ 
เลี้ยงดูเด็ก ถ้าเราใส่ทัศนคติที่ดี ใส่ค่านิยมที่ถูกต้อง 
ให้เขาเรียนรู้ความส�าคัญของการมีจริยธรรมและ 
ศีลธรรม ของพวกนี้มันคือภูมิต้านทานค่ะ 

นี่คือเหตุผลที่ท�าให้เลิกท�างานประจ�าหรือเปล่า 
นีไ่ม่ใช่เหตผุลทีท่�าให้เลกิท�าข่าวหรอือะไรเลย แต่ถ้า
ถามว่า ยังให้ความส�าคญักับลกูเป็นท่ีหน่ึงไหม ก็ใช่ 
ถ้าจะให้ย้อนคือ มันเกิดความคิดหน่ึงตอนที่ขวัญ
อายุ 40 เราอาจจะใช้เวลาในชวิีตมาครึง่ทางแล้วนะ 
มนัก็เป็นจดุท่ีเราทบทวนว่า จรงิๆ ครึง่แรกเราใช้ชวิีต
อย่างไร เราท�าทุกอย่างที่ควรท�าแล้ว ก็มีความรู้สึก
ว่าสิ่งที่เราท�ามาต่างๆ มันตอบแทนเราพอสมควร 
ท�าให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิต ไม่ต้องเคร่งเครียด 
กับการหาเงินเพื่อยังชีพ 
 แล้วพออายุ 40 สิ่งที่เราเห็นจากพ่อแม่ลุงป้า
น้าอาคอื ความเจบ็ป่วย บางคนแทบจะหาความสขุ
จากชีวิตไม่ได้ มันก็เกิดค�าถามว่า อะไรที่ท�าให้เรา
อยู่กับตวัเองได้ สิง่ท่ีจะท�าให้เราสงบและพร้อมทีจ่ะ
จากโลกนี้ไป คือความทรงจ�า ความรู้สึกว่า เราได้มี
ชีวิตที่ดีที่สุดแล้ว ได้ท�าทุกอย่างเต็มที่ เราได้มีคนที่
เรารัก เราได้ท�าประโยชน์ให้ทุกคน 

 ขวัญก็เลยคิดว่า ในครึ่งหลังของชีวิต อยากจะ
เอาเวลาไปท�าอย่างอื่น เพ่ือเติมเต็มความทรงจ�า 
ความสุขตัวเอง คือบางทีการท่ีเราไม่ต้องท�าอะไร  
แต่อยู่บ้านแล้วเรามีความสุข เราได้ท�ากับข้าวให ้
ลูกเรา มันเป็นคุณค่าของเราแล้ว เราไม่สามารถ 
เอาคณุค่าของเราไปวัดคุณค่าของคนอืน่ได้ ขวญัจะ
ท�าแต่กิจกรรมทีข่วัญอยากท�า ท่ีรูส้กึว่ามคีวามหมาย
ส�าหรบัชวีติ และจะพยายามท�าอะไรท่ีตวัเองไม่เคย
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
กท็�าได้หมดเลย พ่อสอนมาตลอดว่า เกิดเป็นผู้หญิง 
ส�าคัญมากคือ คุณต้องดูแลตัวเองได้ ถ้าเป็นผู้หญิง
คนหนึ่งที่ดูแลตัวเองไม่ได้ แล้วต้องพ่ึงใครสักคน
ตลอด ชวิีตจะไม่เป็นแบบน้ี สมยัแรกๆ ท�างานเหน่ือย 
ร้องห่มร้องไห้ อยากลาออก เราอยากได้ยินจาก 
พ่อว่า “โถ ลกูพ่อน่าสงสาร ลาออกเลยลกู พ่อเลีย้งได้ 
อยากได้ยินมาก แต่ไม่เคยมีค�าน้ันเลย” แต่วันนี้ 
เมื่อทุกอย่างผ่านมาจนถึงตอนน้ี เราขอบคุณและ
ชื่นชมที่วันนั้นท่านไม่ตามใจเรา เพราะมันท�าให้เรา
ได้เรียนรู้ว่า ชีวิตมันต้องสู้ ทุกคนเจออุปสรรคและ
ปัญหาตลอด ไม่มีใครชีวิตดีไปหมด 

คนทีต่ดิตามเราในรายการ มองเราเป็นไอดอล 
แตค่วามจรงิแลว้อยากให้คนรู้จักเราแบบไหน  
มคี�าถามหน่ึงว่า คิดอย่างไรท่ีเขาบอกว่า สูข่วัญสวย 
รวย เก่ง ก็อยากจะบอกว่า ไม่ได้เป็นคนสวย แต่เป็น
คนรู้จักตัวเองมากกว่าว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะ
กับเรา ถ้าแต่งตวัข้ึนมาก็ดดู ีแต่ถ้าอยู่กับบ้านก็ไม่สวย
เหมือนกัน คนก็ไม่เห็นด้านนั้น 
 ส่วนรวย ไม่ใช่ว่ารวยมากๆ เพียงแต่เป็นผูห้ญิง
คนหนึ่งท่ีตั้งแต่เรียนจบก็ท�างานมีรายได้มาตลอด  
ก็มีเงินเหมือนอย่างที่ผู ้หญิงคนหนึ่งท่ีอยู่ในธุรกิจ
สื่อมวลชนควรจะมี 
 เรื่องเก่ง ก็อย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้น และไม่เคย
ปิดบังเลย มันเกิดจากความพยายามอย่างมาก  
เบื๊อเบื่อเวลาครูถามว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร ก็ไม่มี
ค�าตอบ เคยตอบว่า อยากเป็นนักบนิอวกาศ “เธอจะ
บ้าเหรอ” อ้าว ตอบกว่็าอกี คอืเดก็ๆ ชอบมองพระจนัทร์ 

“พออาย ุ 40 ส่ิงทีเ่ราเหน็จากพ่อแมล่งุปา้นา้อาคอื ความเจบ็ปว่ย บางคนแทบจะหาความสุขจากชีวติ 
ไมไ่ด ้มนักเ็กดิค�าถามวา่ อะไรทีท่�าใหเ้ราอยูก่บัตวัเองได ้ส่ิงทีจ่ะท�าใหเ้ราสงบและพร้อมทีจ่ะจากโลกนีไ้ป
คอืความทรงจ�า ความรูสึ้กว่า เราได้มชีีวิตทีด่ทีีสุ่ดแล้ว ได้ท�าทกุอยา่งเตม็ที ่เราไดม้คีนท่ีเรารกั เราได้ท�า
ประโยชนใ์หท้กุคน”
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อยากขึน้ไปอยู่บนพระจนัทร์ เราก็แค่ตอบว่า เราอยาก
เป็นนักบินอวกาศ กลับมาบอกว่าเราบ้า แต่ถ้าให้
เป็นอะไรที่จับต้องได้ เรานึกไม่ออก ไม่เคยอยาก 
เป็นหมอ ไม่เคยอยากเป็นทนาย เลยอยากจะบอก
ทกุคนว่า เดก็ๆ น้องๆ สบิกว่าขวบทีรู่ส้กึว่า “ท�าไมหนู
ไม่รู้สึกว่ามีแพสชันกับอะไรเลยคะ ท�าไมหนูไม่ม ี
เป้าหมายเหมอืนเพ่ือน หนูไม่รูส้กึอยากท�าอะไรเลย” 
นัน่ไม่ผดิ ไม่แปลก ไม่ต้องตกใจ แล้วคดิว่า ตวัเองเป็น 
loser อนาคตคงไม่มี
 การจะให้เดก็สบิกว่าขวบตดัสนิใจอนาคตตวัเอง 
ไม่ใช่เรือ่งง่าย วฒิุภาวะเขายังไม่เตม็ ประสบการณ์
ชวิีตเขายังไม่มเีลย บางทีมนัเป็นค�าถามทีย่ากเกินไป
 แล้วถ้าถามว่า  “แล้วพ่ีขวัญจะให้หนูท�าอย่างไร
ละคะ หนูไม่รูจ้ะไปทางไหน” จะเรยีนก็ยังไม่รูจ้ะเรยีน
อะไร จะต้องสอบเอน็ทรานซ์แล้ว ง่ายๆ เลย เอาอย่างน้ี 
อย่างน้อยตัง้ใจเรยีนวิชาท่ีโรงเรยีน เอาให้มนัดท่ีีสดุ 
ถ้าวันนี้ยังได้เกรด 2 ลุยให้มันเป็นเกรด 4 ไหวไหม 
ขวัญคดิว่า บางทีส�าหรบับางคน มองไกลมปีระโยชน์ 
แต่ส�าหรับบางคน ใ น เ มื่อมองไปไกลมองไม่เห็น  
มองใกล้จะมีประโยชน์กว่า 
 จะมคี�าพูดบางค�าว่า “มองตวัเอง 5-10 ปี ข้างหน้า
อย่างไร” เราเข้าใจค�าถามนี้นะ แต่เราไม่เคยใช้ชีวิต
ด้วยความคดิแบบน้ี ถ้าใครมเีป้าก็ลยุค่ะ แต่ถ้าวิถีชวิีต
เป็นอีกแบบ แค่เราลุยกั บสิ่งท่ีอยู่ตรงหน้าให้มันดี
ทีส่ดุ อกี 10 ปี หนัมาด ูเราก็จะตอบได้ว่า วันนัน้ท�าดี
ทีส่ดุแล้วจรงิๆ จากประสบการณ์ชวีติของขวัญ ก็บอก
ได้แค่ว่า ผลของมนัจะพาเราไปไกลกว่าท่ีจนิตนาการ
ของเราไปถึงด้วยซ�้า 

ส่ิงทีท่�ามาตลอดพาเรามาถึงจดุทีเ่ป็นทีนิ่ยมชืน่ชม
ของคนมากมาย 
ขวัญไม่ยึดติดกับสิ่งนี้เลยค่ะ เพราะชื่อเสียงไม่ได้
เป็นสิ่งที่อยากได้ตั้งแต่ต้น ไม่ใช่สิ่งท่ีเราหาในวัยนี้ 
แต่เมือ่มนัเกิดขึน้แล้ว เราก็ขอบคณุทกุคนทีย่อมรบั 
มคีวามสขุกับงานของเรา ท่ีชอบเรา รกัเรา แต่ยอมรบั
จรงิๆ ว่า ตอนต้นท่ีมนัเปรีย้งปร้างและดงัมาก เราถาม
ตวัเองว่า “นีค่อืสิง่ท่ีเราต้องการหรือเปล่า” เพราะบางที
เราใช้ชวิีตประจ�าวันตามสิง่ท่ีเกิดขึน้ เราก็ตอบสนอง 
มันโดยอัตโนมัติ จนท�าให้เราหลุดออกจากสิ่งที่เรา
ต้องการจริงๆ ในชีวิต ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ถาม 
ตัวเองว่า “นี่คือชีวิตที่เราต้องการหรือเปล่า”

 แล้วส่ิงท่ีเราน�าเสนอตอนท�ารายการ ไม่คิด 
เลยว่า จะมีคนตอบสนอง ซ้ือของตามเราขนาดน้ี 
โดยเฉพาะเด็กๆ เราเลยไลฟ์หนหนึ่งว่า “ฟังพ่ีก่อน 
การซื้อของนี่ไม่สนับสนุนให้ฟุ่มเฟือยนะ ถ้ายังเรียน
หนังสืออยู่ หรือเร่ิมต้นชีวิตการท�าง าน มีเงินเดือน 
12,000-20,000 บาท ไม่สนับสนุนให้ฟุ่ม เฟือยเลย 
แต่ถ้าอยากช้อปอย่างพี่ วันนี้เรียนหนังสือให้ดีที่สุด 
ท�างานให้ดท่ีีสดุ” พอพูดไปก็มคีนถ่ายรปูตวัเองก�าลงั
ท่องหนังสือ “หนูจะตั้งใจเรียน” “วันหนึ่งหนูจะช้อป
แบบพ่ี”  “ฮึบๆ ตั้งใจท�างานค่ะ ของมันต้องมี” ก็แค่
จดุน้ัน ท�าให้เรารูส้กึว่า โอเค ถ้าการมีอยู่ของเราวันน้ี 
เขาจะชืน่ชอบเราด้วยอะไรก็แล้วแต่ พูดอะไรแล้วเขาฟัง 
เราก็จะพูดสิง่ทีอ่ยากจะสือ่สารกับเขา ถือว่าอย่างน้อย
การมีอยู่ของเรามีประโยชน์ เราก็จะอยู่
 ยังมีอีกความคิดหนึ่งนะว่า เมื่อไรก็ตามท่ีเรา 
ท�าอะไรบางอย่าง โดยเฉพาะเร่ืองงาน สิ่งที่เราท�า 
ต้องตื่นเช้า ต้องใช้วันเวลา โดยที่เราไม่ได้อะไรเลย 
ยกเว้นเงนิ เรามาผดิทาง แต่ถ้าถามเดก็ตอนน้ี คงตอบ
ว่าอยากท�าอะไรท่ีเงินเยอะแน่นอน เพราะประสบการณ์
ชวีติเขายังน้อย แต่วันหนึง่ขวัญบอกได้เลยว่า เราอายุ 
40 50 60 เรามีเงินแล้ว เพราะท�างานมาเยอะแล้ว 
แต่จะอยู่ไ ด้ ด้วยเรื่องอื่น การท่ีเราเห็นคุณค่าของ 
ตวัเราเอง ด้วยความเคารพทีเ่รามใีห้ตวัเอง ด้วยการ
ท่ีเรายอมรั บ ตัวตนของเราได้ ใครไม่ยอมรับตัวเรา 
ไม่โหดร้าย เ ท่าเราไม่ยอมรับตัวเอง วันหน่ึงมอง 
กลับมา “ท�าไมเราเป็นคนแบบนี้ เราไม่เคยท�าอะไร
ที่ดีมีประโยชน์กับใครเลย” อันนี้อยู่ไม่ได้นะคะ 

ไมใ่ชท่กุคนทีอ่ายเุทา่กบัคณุจะเขา้ใจชวีติได ้อะไร
ทีห่ลอ่หลอมใหคุ้ณเขา้ใจชวิีตจนมมีมุมองเช่นน้ี 
มคีนเคยถามอย่างน้ีหลายคน ขวัญก็ไม่รู ้แต่มนัอาจ
เป็นเรือ่งก่ึงธรรมะก็ได้ ท่ีบางทเีราชอบอยู่นิง่ๆ เงยีบๆ 
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�าพูดท่ีว่า ‘ให้พยายามหาเวลาที่จะ 
อยู่กับตัวเอ ง เ งี ยบๆ เพราะเป็นเวลาเดียวท่ีเราได ้

คิดทบทวนเก่ี ย ว กั บเรื่องต่างๆ’ แล้วอันนี้ฟังดูข�าๆ 
ไม่รูว่้าเกีย่วไหม แต่ขวญัเป็นคนทีนั่ง่เฉยๆ ได้นานมาก 
คือตั้งแต่เด็กน่ะค่ะ คุณแม่จะชอบเอาขวัญไปไหน
มาไหนด้วย เพราะน่ังรอเฉยๆ ได้เป็นชัว่โมงๆ สมยัก่อน
การท่ีเราอยู่เฉยๆ ได้น่ีมนัไม่มอีะไรให้ท�านะ ไม่มเีกม 
ไม่มโีทรศพัท์ สิง่เดยีวทีม่นัโลดแล่นได้คอื ในหัวคิดๆ 
มองคนคนนัน้ท�าอะไร คนน้ีท�าอะไร นัง่เงยีบๆ ทกุวันนี้
ก็ยังเป็น 

คนเราควรจะมีเวลามองฟา้มองพระจันทร์บ้าง
ใช่ค่ะ ขวัญพยายามสอนลกูแบบน้ี แต่ก็ไม่รูน้ะ เขาคง
เดก็เกนิไป เขาเล่นแต่เกม ตอนลกูยังเลก็ๆ มวัีนหน่ึง 
เราแม่ลกูจงูมือกนัออกไปเดนิเล่นหน้าบ้าน เป็นทีโ่ล่งๆ 
แล้วก็มีพระจันทร์ เราก็เดินกันไป แล้วเราก็บอกว่า  
“น่ันพระจนัทร์” ลกูก็บอกว่า “ท�าไมแม่ต้องชีพ้ระจนัทร์
ตลอด”  เราก็บอกว่า “ชอบดูพระจันทร์” เขาบอกว่า 
“แม่ๆ ถ้าโตขึ้นป ราบจะเป็นนักบินอวกาศ” เราก็ 
ถามว่า “ท�าไมล่ะลูก” เขาเลยบอกว่า “โตขึ้นปราบ
จะได้พาแม่ไปเที่ยวพระจันทร์ไง” 
 เราก็ถามเขาว่า “ปราบจ�าวนัน้ันได้ไหม” ลกูบอก
ว่าจ�าได้ แม่รักวันนั้นมากเลย วันที่เราจูงมือกันแล้ว
ก็ชี้พระจันทร์ แม่อยากให้ปราบมีช่วงเวลาแบบน้ัน
กับตวัเอง โดยทีไ่ม่ต้องมอีะไร มนัท�าให้ปราบสงัเกต
ของทีอ่ยู่รอบๆ หรอืแม้กระทัง่สงัเกตตวัเอง” เพราะไม่รู้
ว่าจะแย กเขากับไอ้เ คร่ืองโทรศัพท์อย่างไร ก็บอก 
เขาว่า “วันนั้นแม่มีความสุข แม่ชอบนะ ที่เราได้ใช้
เวลากับตวัเอง ขอให้ปราบเดินเล่นสบายๆ บ้าง” ไม่รู ้
ว่าท�าหรือเปล่า เดี๋ยวต้องเช็ก (หัวเราะ) 

“มันอาจเปน็เรือ่งกึง่ธรรมะกไ็ด ้ทีบ่างทเีราชอบอยูน่ิง่ๆ เงยีบๆ แล้วมนัท�าให้เราไดคิ้ด ไดสั้งเกตธรรมชาต ิ
หรอืการทีเ่ราไดอ้ยูเ่งยีบๆ กบัตวัเอง พอมนัไมม่อีะไรท�า มนักคิ็ด แตท่นีีก้ารอยูเ่งยีบๆ กบัตวัเอง ไมใ่ช่
การบงัคับตวัเอง แต่มันเปน็ความชอบของเรา นัง่ดูโนน่ดูนี ่มองโนน่มองนี ่เพราะเปน็เวลาเดยีวทีเ่รา
ไดค้ดิทบทวนเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆ” 
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