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จัดจ�าหน่าย: บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากัด โทร. 0-2423-9999 ต่อ 6123

GWM

LAMINA FILMS

เกรท วอลล์์ มอเตอร์์ ชวน Artist
สาวชื่่�อดััง ปั๋๋�น ดริิสา และศิิลปิินขวััญใจ
คนไทย นนท์์ ธนนท์์ ร่่วมสััมผััสประสบการณ์์
แห่่งโลกอนาคตกัับ Virtual Interactive
Launch Event งานแถลงข่่าวเปิิดตััว
ORA Good Cat รถยนต์์ไฟฟ้้า 100% จาก
แบรนด์์ ORA ในประเทศไทยอย่่ า ง
เป็็นทางการ ภายใต้้แนวคิิด “Future
Ready, Enable Your Life with ORA
Good Cat” ด้้านสาวกเจ้้าแมวเฮดััง
หลัังประกาศราคาสุุดโดนใจ เริ่่�มต้้นที่่�
989,000 บาท พร้้อมการัันตีีส่่งมอบรถ
ล็็อตแรกเดืือนพฤศจิิกายนนี้้�เป็็นต้้นไป
ตอกย้้ำความมั่่�นใจให้้ผู้้�บริิโภคในการใช้้
และการดููแลรัักษารถยนต์์ในระยะยาว
ด้้วยแผนเปิิดสถานีีชาร์์จ และแผนขยาย
GWM Store กว่่า 30 แห่่งทั่่�วประเทศ
ภายในสิ้้�นปีี เมื่่�อวัันที่่� 29 ตุุลาคม 2564
ที่่�ผ่่านมา

LAMBORGHINI

NEW MAZDA CX-5

คุุณชาญชััย ตระการอุุดมสุุข ประธานบริิหาร บริิษััท มาสด้้า เซลส์์
(ประเทศไทย) จำกััดมาสด้้าปลุุกกระแสตลาดรถอเนกประสงค์์เอสยููวีี
เปิิดตััว NEW MAZDA CX-5 กัับแนวคิิดใหม่่ “พลัังความสุุข ที่่�เร้้าใจ
ทุุกเส้้นทาง” ประกาศชััดพร้้อมผงาดขึ้้น� เป็็นผู้้�นำตลาดรถอเนกประสงค์์
เอสยููวีี ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ใส่่มาให้้จนล้้นคัันตั้้�งแต่่รุ่่�นเริ่่�มต้้น ผนวกกัับ
ดีีไซน์์ที่่�เรีียบหรูู มีีให้้เลืือกถึึง 3 เครื่่�องยนต์์เบนซิิน 2.0 คุ้้�มค่่ามากที่่�สุุด
เครื่่�องยนต์์เบนซิิน 2.5 เทอร์์โบ ทรงพลัังแรงมากที่่�สุุด และเครื่่�องยนต์์
คลีีนดีีเซล 2.2 แรงและประหยััดน้้ำมัันมากที่่�สุุด เติิมเต็็มความคุ้้�มค่่า
มากกว่่าเดิิมด้้วยการปรัับราคาจำหน่่ายใหม่่เพีียง 1.3 ล้้านบาท เมื่่อ� วัันที่่�
11 ตุุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

คุุณอภิิชาติิ ลีีนุุตพงษ์์ ประธานกรรมการ บริิษััท เรนาสโซ มอเตอร์์
จำกััดตััวแทนจำหน่่ายรถยนต์์ ลััมโบร์์กิินีี อย่่างเป็็นทางการรายเดีียว
ในประเทศไทย ตอกย้้ำเจตนารมณ์์ในการร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม
ผุุดโปรเจค “ปัันสุุข ปัันอิ่่�ม” เพื่่�อสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการร้้านอาหาร
ขนาดเล็็กที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19
โดยส่่งมอบอาหารกล่่องที่่ปรุ
� งุ สดใหม่่เป็็นที่่เ� รีียบร้้อยแล้้วรวม 1,500 กล่่อง
ตลอดเดืือนกัันยายนที่่�ผ่่านมา อาทิิ ชุุมชนสามััคคีีร่่วมใจ บางเขน,
โรงพยาบาลรามาธิิ บดีี มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล เพื่่� อ ก้้ า วผ่่ า นวิิ ก ฤตนี้้�
อย่่างเข้้มแข็็งไปด้้วยกัันเมื่่�อวัันที่่� 4 ตุุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา
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คุุ ณ จัั น ทร์์ น ภา สายสมร ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารบริิษััท เทคโนเซล (เฟรย์์)
จำกััดผู้้�นำเข้้าและจััดจำหน่่ายฟิิล์์มกรอง
แสงลามิิน่า่ รัับรางวััล Business+ Product
Innovation Awards 2021 สุุ ด ยอด
นวััตกรรมสิินค้้าและบริิการประจำปีี 2564
สิินค้้าประเภทกลุ่่�มฟิิล์์มกรองแสงรถยนต์์
“ลามิิน่่า ดิิจิิทััล เซราแมทริิกซ์์” จากฯ
พณฯ นุุรัักษ์์ มาประณีีต องคมนตรีีจััดโดย
มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล ทำการสำรวจและ
การคััดเลืือกจากคะแนนโหวตผู้้�บริิโภคให้้
แก่่สินิ ค้้า และบริิการที่่มีี� นวััตกรรมทางด้้าน
ผลิิตภััณฑ์์อัันเป็็นเครื่่�องหมายแห่่งความ
สำเร็็จในด้้านนวััตกรรมสิินค้้าและบริิการ
ลามิิน่่าเรายึึดมั่่�นจนได้้รัับการยอมรัับเป็็น
“ผู้้�นำฟิิ ล์์ ม กรองแสงอัั น ดัั บ 1”ในวัั น นี้้�
เมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

ROYAL ENFIELD

TOYOTA EXECUTIVE CHARITY RACE 2021

มร.โนริิอากิิ ยามาชิิตะ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และผู้้�บริิหารระดัับสูงู
บริิษััท โตโยต้้า มอเตอร์์ ประเทศไทย จำกััด พร้้อมด้้วยผู้้�แทนจำหน่่าย
โตโยต้้า ร่่วมเปิิดการแข่่งขัันรถยนต์์ทางเรีียบรายการ “โตโยต้้า กาซูู เรซซิ่่�ง
มอเตอร์์สปอร์์ต 2021… ความกล้้าที่่�จะก้้าวข้้ามขีีดจำกััด (Spirit to
push the limits)” สนามที่่� 1 และ 2 พร้้อมการแข่่งขััน “TOYOTA
EXECUTIVE CHARITY RACE 2021” เมื่่�อวัันที่่� 8-10 ตุุลาคม 2564
ที่่�ผ่่านมา ณ สนามช้้าง อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เซอร์์กิิต จ.บุุรีีรััมย์์

คุุณวิิมััล ชุุมบ์์ลีีหััวหน้้าฝ่่ายธุุรกิิจประจำภาคพื้้�นเอเชีียแปซิิฟิิก
รอยััลเอนฟิิลด์์ในฐานะบริิษััทรถจัักรยานยนต์์ที่่�ดำเนิินการผลิิตอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� งมานานที่่สุ� ดุ ในโลก รอยััล เอนฟิิลด์์สร้า้ งรถจัักรยานยนต์์ทุกุ คััน
ของแบรนด์์ขึ้้�นมาให้้มีีดีีไซน์์เรีียบคลาสสิิค และมีีเครื่่�องยนต์์ที่่�ทนทาน
เพื่่� อ มอบประสบการณ์์ ก ารขัั บขี่่� ร ถจัั ก รยานยนต์์ ที่่� แ ท้้ จ ริิ ง ให้้ ผู้้�ขัั บขี่่�
ทุุกคน เมื่่�อวัันที่่� 29 ตุุลาคม พ.ศ. 2564ที่่�ผ่่านมา ณ Moonstar Studio
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มููลนิิธิิฮอนด้้าประเทศไทย

NISSAN

กองทุุนฮอนด้้าเคีียงข้้างไทย ภายใต้้
มูู ล นิิ ธิิ ฮ อนด้้ า ประเทศไทย และกลุ่่�ม
บริิษััทฮอนด้้าในประเทศไทย สานต่่อ
การมอบความช่่ ว ยเหลืือเบื้้� อ งต้้ น ให้้
สัังคมไทยยามเกิิดสาธารณภััย ผสาน
ตัั ว แทนผู้้�จำหน่่ า ยรถยนต์์ แ ละรถ
จัักรยานยนต์์ฮอนด้้าใน 6 จัังหวััด ในพื้้�นที่่�
จัั ง หวัั ด ลพบุุ รีี นครสวรรค์์ สุุ โ ขทัั ย
เพชรบูู ร ณ์์ ชัั ย ภูู มิิ และนครราชสีีมา
ที่่ป� ระสบอุุทกภััย ด้้วยการส่่งมอบถุุงยัังชีพี
จำนวนรวม 1,600 ถุุง และบริิการเรืือยาง
พร้้อมเครื่่อ� งยนต์์จำนวน 2 ลำ รวมมููลค่่า
1 ล้้านบาท ให้้แก่่ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
และตััวแทนฯ แต่่ละจัังหวััด เพื่่�อนำไป
แจกจ่่ายบรรเทาความเดืือดร้้อนและ
ส่่ ง ต่่ อ ความปรารถนาดีีไปยัั ง พี่่� น้้ อ ง
ผู้้�ประสบภััย ทั้้�ง 6 จัังหวััดต่่อไปเมื่่�อ
วัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

มููลนิิธิิ โคคา-โคล่่า

สมาคมผู้้�สื่่�อข่่าวรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ ไทย

มููลนิิธิโิ คคา-โคล่่า ประเทศสหรััฐอเมริิกา นำโดยคุุณคลาวเดีีย ลอเรนโซ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ าร โคคา-โคล่่า ประจำภููมิภิ าคอาเซีียนและแปซิิฟิกิ ใต้้
มร.คาร์์ลอส ดิิแอซ-ริิกบี้้� ผู้้�จััดการทั่่�วไป บริิษัทั โคคา-โคลา (ประเทศไทย)
จำกััด คุุณปริิยา จีีระพัันธุ์์� ประธานอำนวยการ บริิษัทั หาดทิิพย์์ จากััด (มหาชน)
และคุุณสยาม สุุวรรณรััตน์์ ผู้้�อำนวยการพััฒนาเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน บริิษัทั
หาดทิิพย์์ จำกััด (มหาชน) มอบเงิินสนัับสนุนุ จำนวน 68,000 เหรีียญสหรััฐ
หรืือกว่่า 2 ล้้านบาท แก่่มููลนิิธิิโรงพยาบาลสงขลานคริินทร์์ นำโดย
รองศาสตราจารย์์นายแพทย์์เรืืองศัักดิ์์� ลีีธนาภรณ์์ ประธานมููลนิิธิิ
โรงพยาบาลสงขลานคริินทร์์ และคณบดีีคณะแพทยศาสตร์์ เพื่่อ� ยัับยั้้ง�
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และบรรเทาผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ
ชุุมชนในจัังหวััดสงขลา เมื่่อ� วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2564 ที่่ผ่� า่ นมา

NOVEMBER 2021

สรยท.จััดงาน “แรลลี่่�-กอล์์ฟ” ประเพณีีชิิงถ้้วยพระราชทาน
ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์ “สุุขกัันสัักทีีส่่งท้้ายปีีเก่่าต้้อนรัับปีีใหม่่ 2565”
วัันที่่� 25-26 ธัันวาคม 2564 อีีกทั้้�งเป็็นกิิจกรรมเพื่่อ� สานสััมพัันธ์์ระหว่่าง
สมาชิิก สรยท., บริิษััทรถยนต์์, บริิษััทรถจัักรยานยนต์์และอุุปกรณ์์
เกี่่�ยวเนื่่�อง ให้้มีีความแน่่นแฟ้้น คุุณวชิิระ เรืืองมาลััย นายกสมาคมผู้้�สื่่�อ
ข่่าวรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ไทยกล่่าวว่่า สมาคมฯ ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อ
ปีี2542 โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อเป็็นสื่่�อกลางในการติิดต่่อระหว่่างสมาชิิก
และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง รวมถึึงสนัับสนุนุ สมาชิิกสมาคมในด้้านต่่าง ๆ
โดยมีีผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์แก่่สัังคมมาโดยตลอด เมื่่�อวัันที่่� 26 ตุุลาคม
2564 ที่่�ผ่่านมา
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นิิสสััน ประเทศไทยเปิิดศููนย์์แยกกััก
รัักษาในสถานประกอบการ Factory
Accommodation Isolation ตาม
มาตรการป้้องกัันควบคุุมโรคในพื้้�นที่่เ� ฉพาะ
BB&S ซึ่่�งพลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา
นายกรััฐมนตรีี ได้้มอบหมายให้้ คุุณสุุชาติิ
ชมกลิ่่น� รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงแรงงาน
เป็็นประธานในพิิธีี พร้้อมด้้วยคุุณวัันชััย
คงเกษม ผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดสมุุทรปราการ
ผู้้�บริิหารกระทรวงแรงงาน ร่่วมการเปิิด
ศูู น ย์์ แ ยกกัั ก รัั ก ษาในโรงงานนิิ ส สัั น
ประเทศไทย จัั ง หวัั ด สมุุ ท รปราการ
พร้้อมคุุณอิิซาโอะ เซคิิกุจิุ ิ ประธาน และ
ผู้้�บริิ ห ารของบริิ ษัั ท นิิ ส สัั น มอเตอร์์
ประเทศไทย ณ โรงงานผลิิตรถยนต์์นิสิ สััน
จัั ง หวัั ด สมุุ ท รปราการ เมื่่� อ วัั น ที่่� 20
ตุุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

PANASONIC

กรุุงไทย-แอกซ่่า ประกัันชีีวิิต

คณะผู้้�บริิหารจากบริิษัทั พานาโซนิิค ซิิว เซลส์์ (ประเทศไทย) จำกััดนำ
โดย มร.โนบุุกิิ คุุมาไก รองผู้้�อำนวยการส่่วนงานขาย ผลิิตภััณฑ์์ถ่า่ นไฟฉาย
พร้้อมด้้วยคุุณประกายศรีี ดีีจงกิิจ ผู้้�จััดการฝ่่ายอาวุุโส ฝ่่ายการตลาด
ผลิิตภััณฑ์์ถ่่านไฟฉาย มอบรางวััลใหญ่่ทองคำแท่่งหนััก 60 บาท ให้้แก่่
คุุณสมพิิศ เคหสว่่างวงศ์์ จากจัังหวััดสุุพรรณบุุรีี และรางวััลในส่่วนของ
ร้้านค้้าทั่่�วไป ผู้้�โชคดีีที่่ไ� ด้้รับั รางวััลที่่� 1 รถยนต์์ ยี่่ห้� อ้ โตโยต้้า รุ่่�น Hilux Revo
มููลค่่ารางวััลละ 807,000 บาท จำนวน 1 รางวััล ได้้แก่่ บริิษัทั ธวนิิช จำกััดจาก
จัังหวััดเชีียงราย ผู้้�โชคดีีแคมเปญสุุดยิ่่ง� ใหญ่่ “ฉลอง 60 ปีี ถ่่านพานาโซนิิค
แจกกว่่า 6,000,000 บาท แทนพลัังขอบคุุณ” เมื่่�อวัันที่่� 26 ตุุลาคม 2564
ที่่�ผ่่านมา ณ โชว์์รููมรถยนต์์ โตโยต้้ามหานคร ถนนพหลโยธิิน
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คุุณมานพ กาศกระโทก ผู้้�อำนวยการธุุรกิิจ ฝ่่ายตััวแทน สำนัักงาน
30G จัังหวััดนครราชสีีมา (คนที่่� 5 จากซ้้าย) พร้้อมตััวแทนในพื้้�นที่่จั� งั หวััด
นครราชสีีมา ร่่วมส่่งมอบน้้ำดื่่�ม เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยน้้ำท่่วม ณ
ศููนย์์อำนวยการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยเทศบาลตำบลโนนสููง จำนวน
1,500 ขวด ทั้้�งนี้้� บมจ.กรุุงไทย-แอกซ่่า ประกัันชีีวิิต ขอส่่งมอบกำลัังใจให้้
แก่่ประชาชน และผู้้�เกี่่ย� วข้้องทุุกภาคส่่วนที่่ไ� ด้้รับผ
ั ลกระทบ จากเหตุุการณ์์
อุุทกภััยในครั้้ง� นี้้� และจะอยู่่�เคีียงข้้างทุุกความเชื่่อ� มั่่�น ดููแลกัันตลอดไป
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GPSC

DOW
คุุณสมชััย กลิ่่น� สุุวรรณมาลีี ผู้้�จััดการ
ส่่วนกิิจการเพื่่�อสัังคม บริิษััท โกลบอล
เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำกััด (มหาชน)
หรืือ GPSC แกนนำนวััตกรรมธุุรกิิจไฟฟ้้า
กลุ่่�ม ปตท. ร่่วมกัับ บริิษััท เก็็คโค่่-วััน
จำกัั ด ในกลุ่่�มจีีพีีเอสซีี พนัั ก งาน
จิิตอาสาและภาคีีเครืือข่่าย จััดกิิจกรรม
“ปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์์น้้ำ ประจำปีี 2564”
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 19 ในรููปแบบออนไลน์์
ประกอบด้้วย ลููกปููม้า้ จำนวน 1,000,000 ตััว
กุ้้�งทะเล จำนวน 200,000 ตััว เพื่่�อเป็็น
ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการอนุุ รัั ก ษ์์ อ าชีี พ ประมง
ของคนในท้้องถิ่่�น และเป็็นการแสดง
เจตนารมณ์์ในการร่่วมกัันรัักษาระบบ
นิิเวศน์์และสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งเป็็นการ
สร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างภาครััฐ
ภาคเอกชน และชุุมชนโดยรอบเพื่่�อเกิิด
การพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน ณ กลุ่่�มประมงเรืือเล็็ก
บ้้านพยููน อ.บ้้านฉาง จ.ระยอง เมื่่�อวัันที่่�
25 ตุุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

VICTOR DENMARK JUNIOR 2021

VIETJET AIR

กลุ่่�มบริิษัทั ดาว ประเทศไทย (Dow)
ผู้้�นำด้้ า นวัั สดุุ ศ าสตร์์ ในงานประชุุ ม
วิิชาการนานาชาติิ 47th International
Congress on Science, Technology
and Technology-based Innovation
ซึ่่� ง จัั ด โดยสมาคมวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย ทีีม Dow Pack Guru ซึ่่ง�
เป็็นนัักวิิทยาศาสตร์์และผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้าน
แพคเกจจิ้้ง� ได้้ร่ว่ มสััมมนาเรื่่อ� ง “นวััตกรรม
เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืืนสำหรัั บบ รรจุุ ภัั ณ ฑ์์
แห่่ ง อนาคต” พร้้ อ มกัั บ แบ่่ ง ปัั น
ประสบการณ์์ในโลกธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง
เพื่่�อสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน มีีการคิิดค้้น
นวัั ต กรรมเพื่่� อ มาพัั ฒ นาบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์
ให้้ ส ามารถตอบโจทย์์ ค วามต้้ อ งการ
ของลูู ก ค้้ า ในอนาคต โดย Dow มีี
นัักวิิจััยมากถึึง 7,000 คนทั่่�วโลกเพื่่�อ
ค้้นคว้้าวิิจัยั ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
เมื่่อ� วัันที่่� 29 ตุุลาคม 2564 ที่่ผ่� า่ นมา

IKEA

MC OUTLET

อิิเกีีย ฉลองครบ 10 ปีี ในประเทศไทย พร้้อมก้้าวสู่่�ทศวรรษใหม่่
ด้้วย 5 กลยุุทธ์์หลััก ได้้แก่่ การออกแบบที่่�ใส่่ใจทุุกแง่่มุุม สิินค้้าราคา
ลดลงกว่่าเดิิม ความยั่่�งยืืน กลยุุทธ์์การตลาดระดัับโลกที่่�เข้้าใจความ
ต้้องการท้้องถิ่่น� และการเจาะกลุ่่�มลููกค้้า B2B ผ่่าน IKEA For Business
เพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในประเทศไทย โดยตั้้�งเป้้ายอดขาย
เพิ่่�มขึ้้�นปีีละ 5% โดยคุุณทอม ซููเทอร์์ ผู้้�จััดการสโตร์์ อิิเกีีย บางใหญ่่
กล่่ า วว่่ า วิิ สัั ย ทัั ศน์์ ใ นการทำธุุ ร กิิ จ ของอิิ เ กีียที่่� ทุุ ก แฟรนไชส์์ แ ละ
ทุุกสโตร์์ทั่่ว� โลกยึึดมั่่น� ร่่วมกััน คืือ สรรค์์สร้า้ งชีีวิิตที่่ดีี� กว่่าให้้กับั คนทั่่�วไป
ในทุุก ๆ วััน เมื่่�อวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา
ดร.พรภััทร์์ รอดโพธิ์์�ทอง บุุญถนอม กรรมการบริิหาร บริิษััท เค.ซีี.
พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำกััด (มหาชน) เปิิดเผยว่่า ทาง บริิษััท เค.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้�
จำกััด (มหาชน) หรืือ เค.ซีี. ได้้ให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาและส่่งเสริิม
การกีีฬาของประเทศไทยมาอย่่างต่่อเนื่่�อง สำหรัับแบดมิินตัันนั้้�น ถืือเป็็น
กีีฬาอีีกชนิิดหนึ่่�งซึ่่ง� เป็็นที่่ชื่� น่� ชอบของคนไทย และนัักกีีฬาของเราได้้สร้า้ ง
ผลงานในระดัับโลก ทั้้�งสร้้างชื่่�อเสีียงให้้กัับประเทศไทยมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
และครั้้�งนี้้� เค.ซีี. ได้้มีีโอกาสเป็็นผู้้�ร่่วมสนัับสนุุนทีีมเยาวชนไทย ในการ
แข่่งขัันแบดมิินตััน วิิคเตอร์์ เดนมาร์์ก จููเนีียร์์ 2021 ณ เมืืองแลงเกสคอฟ
ประเทศเดนมาร์์ก
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สายการบิินไทยเวีียตเจ็็ทจัดั กิิจกรรม แฟนซีี ฟราย เซอร์์ไพรส์์ผู้้�โดยสาร
บนเที่่ย� วบิินพิิเศษ VZ415 จากท่่าอากาศยานนานาชาติิภูเู ก็็ต สู่่�ท่่าอากาศยาน
นานาชาติิเชีียงใหม่่บนเที่่ย� วบิินพิิเศษ ผู้้�โดยสารมีีโอกาสร่่วมลุ้้�นของรางวััล
บััตรกำนััลที่่พั� กั จากโรงแรม มารายา โฮเทล แอนด์์ รีีสอร์์ท เชีียงใหม่่จำนวน
1 รางวััล รางวััลละ 1 คืืน นอกจากนี้้� ผู้้�โดยสารทุุกที่่นั่่� ง� บนเที่่ย� วบิินยัังได้้รับั
บััตรกำนััลส่่วนลดมููลค่่า 200 บาท สำหรัับใช้้เป็็นส่่วนลดเมื่่อ� ทำการสำรอง
บััตรโดยสารกัับไทยเวีียตเจ็็ท บนเว็็บไซต์์ของสายการบิิน บรรยากาศบนเที่่ย� วบิิน
เต็็มไปด้้วยความสนุุกสนาน นัับตั้้�งแต่่เที่่�ยวบิินออกเดิินทางกระทั่่�งถึึง
จุุดหมายปลายทาง ณ จัังหวััดเชีียงใหม่่เมื่่อ� วัันที่่� 25 ตุุลาคม 2564 ที่่ผ่� า่ นมา
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คุุณสมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ธุรุ กิิจค้้าปลีีก โออาร์์
ผนึึกความร่่วมมืือทางธุุรกิิจกัับคุุณเจมส์์ริิชาร์์ด อมตวิิวััฒน์์ รัักษาการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ าร บริิษัทั แม็็คกรุ๊๊ป� จำกััด (มหาชน) ขยายช่่องทาง
การขายในสถานีีบริิการ พีีทีีทีี สเตชั่่�น มุ่่�งเจาะกลุ่่�มนัักเดิินทาง และชุุมชน
ทั่่�วประเทศ รัับพฤติิกรรมยุุค New Normal ด้้วยการเปิิดตััว “แม็็คเอาท์์เล็็ท”
(MC OUTLET) พร้้อมเติิมเต็็มทุุกความต้้องการให้้กัับชุุมชนบริิเวณโดย
รอบของสถานีีบริิการ พีีทีีทีี สเตชั่่�น ตั้้�งเป้้าเปิิด 15 สาขา ภายในกลางปีี
2565 ดีีเดย์์สาขาแรก พีีทีีทีี สเตชั่่�น สาขาวัังน้้อย จ.พระนครศรีีอยุุธยา
เมื่่�อวัันที่่� 12 ตุุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา
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: อัจรินทร์ ดวงแจ่มใส

ปฏิิรููป โลก ประเทศ และการศึึกษา
ศาสตราจารย์์ ดร. เกรีียงศัักดิ์์� เจริิญวงศ์์ศัักดิ์์�
หนึ่่�งในประเด็็ดสำคััญของสัังคมไทยที่่�ต้้องแก้้ไข คืือเรื่่�องของการศึึกษา
ซึ่่�งเหมืือนเป็็นสารตั้้�งต้้น รากฐานสำคััญของทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีคุุณภาพ
ของประเทศ เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่าเรื่่�องของการศึึกษาในบ้้านเรายัังมีีปััญหา
และข้้อบกพร่่ อ งอยู่่�มาก โชคดีี ที่่�วัั น นี้้� เ ราได้้รัั บ เกีี ย รติิ จ าก ศาสตราจารย์์
ดร.เกรีียงศัักดิ์์� เจริิญวงศ์์ศัักดิ์์� หรืือ ดร.แดน ผู้้�เป็็นอาจารย์์ เป็็นนัักวิิชาการ
อาวุุโสชั้้�นนำของโลกและของประเทศไทย เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการบริิหาร
เป็็นนัักคิิด นัักเขีียน และทำงานด้้านอื่่�น ๆ อีีกมากมาย เรีียกได้้ว่่าคืือมัันสมอง
และทรััพยากรบุุคคล คนสำคััญท่่านหนึ่่�งของประเทศไทย ได้้มาแสดงทััศนะ
และมุุมมอง ในฐานะผู้้�คร่่ำหวอดตััวจริิงด้้านการศึึกษาของโลก

จุุดเริ่่�มต้้นการศึึกษา
“การศึึกษาในยุุคมััธยม โรงเรีียนของผมลอกระบบมาจากฝรั่่�งเศส เพราะผู้้�ก่่อตั้้�งโรงเรีียน
อััสสััมชััญ มาจากฝรั่่�งเศส ซึ่่�งถืือว่่าก้้าวหน้้าเหมาะกัับยุุคสมััย แต่่เหมาะกัับยุุคนี้้�ไหม ผมว่่าไม่่
เหมาะเพราะบริิบทสัังคม และการศึึกษาเปลี่่�ยนไป การศึึกษายุุโรปโบราณใช้้วิิธีีท่่องจำเยอะ
เพราะสมััยก่่อนมนุุษย์์อ่่านออกเขีียนไม่่ค่่อยได้้ ผู้้�มีีความรู้้�ส่่วนใหญ่่จึึงเป็็นพระเป็็นครููทำหน้้าที่่�
ให้้ธรรมะและสามััญ เราจึึงเข้้าใจสัังคมอดีีต
“ผมเคยอยู่่�มหาวิิทยาลััยออกซฟอร์์ดและเคมบริิดจ์์ ซึ่่�งเป็็นมหาวิิทยาลััยเก่่าแก่่ เริ่่�มต้้นมา
จากนัักบวชแล้้วค่่อย ๆ ขยายการศึึกษาให้้คนทั่่�วไปจนไม่่เหลืือร่่องรอยเก่่า ถามว่่าฝรั่่�งท่่องไหม
ท่่องครัับ ประเทศไทยก็็เอามาจากฝรั่่�ง ผมมาจากโรงเรีียนแบบนั้้�น คืือท่่องอาขยาน ผมไม่่ได้้
ต่่อต้้านวิิธีีนี้้�เพราะมัันทำให้้เราเก็็บสะสมเหมืือนไฟล์์ในหััว ใครท่่องเก่่งความจำดีีก็็ได้้เปรีียบ
ในการสอบ แต่่ปััจจุุบัันไม่่ต้้องท่่องแล้้ว ห้้องสมุุดก็็ไม่่ต้้องเข้้าแล้้ว ผมสามารถหาความรู้้�ด้้วย
ช่่องทางดิิจิิตอล จึึงไม่่มีีความจำเป็็นต้้องท่่อง แต่่เราควรจำโดยธรรมชาติิที่่�ไม่่ต้้องท่่อง ใช้้ความ
เข้้าใจ ผมบอกกระทรวงศึึกษาประจำว่่าไม่่ควรท่่องแล้้วให้้เอีียงไปทางที่่�คิิดเก่่งดีีกว่่า

Interview

“หลัังผมเรีียนจบปริิญญาเอก ถึึงวัันนี้้�ก็ผ่็ า่ นมา 42 ปีี
ถามว่่าเราตระหนัักรู้้�หรืือยัังว่่าการศึึกษาไม่่ควรท่่อง
ให้้มีีความเข้้าใจด้้วยการคิิด แต่่ยัังทำไม่่ได้้ปััญหาคืือ
ทำอย่่างไรให้้คนคิิดได้้ แต่่จะสอนคนให้้คิิดได้้จะสอน
ยัังไง ผมจึึงจำแนกหาทางให้้คนคิิดเป็็น แต่่ต้อ้ งยอมรัับ
ความจริิง คนคิิดเป็็นไม่่ค่่อยเยอะ ยิ่่�งในสัังคมโลก
ที่่�ได้้รัับการยอมรัับมีีไม่่กี่่�สิิบท่่านครัับ เมื่่�อเทีียบกัับ
ประชากรหมื่่�นล้้านคน
“ฝรั่่�งอาจคิิดเป็็นมากกว่่าเรา เนื่่�องจากโอกาสมีี
มากกว่่า บรรยากาศของประเทศมัันเกิิดจากคนที่่�
ใครคิิดแหลมออกมาจะถููกลงโทษเป็็นแกะดำปััญหา
เกิิด คนไม่่กล้้าคิิดเพราะกลััว สัังคมนั้้�นไม่่เกิิดความคิิด
ใหม่่ ๆ ความรู้้� นวััตกรรมเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ”

DNA ทางความคิิด
“ถ้้าผมพููดถึึงมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำของโลก อาจมีี
คนบอกว่่าผมเป็็นใครที่่ก� ล้้าวิิจารณ์์ ซึ่่ง� ผมเห็็นมาหมด
ไม่่ได้้ฉาบฉวยแต่่เรีียนมา ภาษาอัังกฤษเขามีีสำนวนที่่�
คนไม่่รู้้� อย่่างเช่่น เขาจะไม่่ถามว่่าคุุณเรีียนมาจากไหน
แต่่จะถามว่่าใครเป็็นพ่่อแม่่คุุณทางความรู้้� หรืือผู้้�ให้้
กำเนิิด DNA ความรู้้�ของคุุณมา ถ้้าเราตอบถููกก็็บอก
ชื่่�อมหาวิิทยาลััย เขาจะเดาทางว่่าเราได้้รัับอิิทธิิพล

จากที่่�ไหนมา เหมืือนเราเป็็นลููกใครในบ้้าน มัันไม่่ได้้มีี
DNA จากร่่างกายอย่่างเดีียวยัังมีี DNA ทางความคิิด
ต่่าง ๆ อีีกด้้วย
“ส่่วนที่่�มหาวิิทยาลััยเคมบริิดจ์์ กัับมหาวิิทยาลััย
ออกซฟอร์์ด เขาจะถามว่่าคุุณอ่่านอะไร ซึ่่�งหมายถึึง
วิิชาหลัักที่่�อ่่านเยอะ ๆ การอ่่านหนัังสืือมัันส่่งตรงถึึง
นัักปราชญ์์ พออ่่านเยอะ ๆ จากผู้้�เขีียนที่่�เป็็นอาจารย์์
จะมีีเวลาสะท้้อนความคิิดข้้างในที่่�สำคััญ แต่่ทุุกวัันนี้้�
มัันเป็็นเรื่่�องของดิิจิิตอล ที่่�เปิิดปุ๊๊�บได้้ปั๊๊�บมัันไปเรื่่�อย ๆ
ไม่่มีีเวลาคิิดแต่่เข้้าถึึงเร็็ว วิิธีีการของโลกดิิจิิตอลถ้้าใช้้
เป็็นก็็เป็็นประโยชน์์ แต่่ถ้้าไม่่เป็็นก็็กลายเป็็นกระแส
ที่่ใ� ครมากดดัันเยอะ ๆ วิ่่ง� ตามโดยไม่่ต้อ้ งคิิด ความลึึกซึ้้ง�
จึึงไม่่มีี การอ่่านหนัังสืือจึึงได้้เปรีียบที่่�ว่่าคนคิิดไว
หรืือคิิดช้้านั้้�นเท่่าเทีียมกััน”

อัันดัับการศึึกษาไทย รั้้�งท้้ายโลก
“ถ้้าพููดจริิง ๆ แล้้วเอาตััวชี้้�วััด ซึ่่�งเป็็นตััวประมาณ
การของสภาพจริิงแท้้ทางการศึึกษา ผมนั่่�งดููตััวบ่่งชี้้�
นี้้�มา 30 – 40 ปีี ของการจััดสำนัักอัันดัับการศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยโลก นั่่�งดููละเอีียดทุุกปีี ถามว่่าตััวชี้้�วััด
เหล่่านั้้�นพอประมาณการได้้บ้้างไหม ผมตอบว่่าได้้
เพราะมัันไม่่ได้้ไกลความจริิงเสีียจนผิิดเพี้้�ยน สำนััก
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จััดการศึึกษามหาวิิทยาลััยมีีประมาณ 10 กว่่าสำนััก
เอาตััวชี้้�วััด ตััวบ่่งชี้้�มาเรีียงกัันหมด แล้้วก็็มานั่่�งดููจะ
พบว่่าสิิงคโปร์์อยู่่�ในอัันดัับดีีในระดัับโลก ไทยแลนด์์
อยู่่�ในอัันดัับไกลมากในระดัับโลก ถามว่่าต้้องยอมรัับ
ความจริิงไหม ไม่่ใช่่เรามาอวดอ้้างว่่า ประเทศไทย
เราชาติินิิยม ประเทศไทยเราก็็ยิ่่�งใหญ่่ ถ้้าเราพููดตาม
ตััวชี้้�วััด บอกเลยว่่าแพ้้ราบคาบ ถามว่่าแพ้้ราบคาบ
นี้้�เกิิดจากอะไร ตอบว่่าความมุ่่�งมั่่น� ของผู้้�นำ “ประเทศ
สิิงคโปร์์ มหาวิิทยาลััยที่่�ดีีเกิิดจากลีี กวนยูู เพราะ
ฉะนั้้�นเราก็็อยากจะพููดความจริิงว่่า ส่่วนสำคััญที่่ท� ำให้้
เขาเป็็นอย่่างนี้้� คืือผู้้�นำเบอร์์ 1 และรััฐบาลเห็็นคุุณค่่า
ทำไมเห็็นคุุณค่่าเพราะ ลีี กวนยูู ส่่งลููกอย่่างนายก
ลีี เซีียนลุุง ไปเรีียนมหาวิิทยาลััยเคมบริิดจ์์ ไปเรีียน
มหาวิิ ท ยาลัั ย ฮาร์์ ว าร์์ ด ผมก็็ เ รีียนจบเคมบริิ ด จ์์
จบฮาร์์วาร์์ด และที่่�ฮาร์์วาร์์ด ลีี เซีียนลุุงจบโปรแกรม
เดีียวกัับผม ดัังนั้้�นผมก็็รู้้�ว่า่ เขาได้้รับอิ
ั ทิ ธิิพลการศึึกษา
ระนาบสููง ๆ ของโลกมา ทั้้�งที่่�ตััวเองจบเคมบริิดจ์์
ลููกก็็จบมหาวิิทยาลััยชั้้�นดีี และพููดกัันตามจริิง ถ้้าเขา
ไม่่เห็็นคุุณค่่าเขาจะไม่่บังั คัับขนาดนี้้�ว่า่ เป็็นกฎที่่ไ� ม่่ได้้
เขีียนไว้้ ใครที่่�จะเป็็นนายกสิิงคโปร์์ในสายตาลีี กวนยูู
ถ้้าไม่่จบมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำของโลกไม่่ได้้เป็็น เพราะ
ลีีกวนยููเชื่่�อว่่า การศึึกษาเป็็นตััวบ่่งชี้้�ที่่�บอกถึึงโอกาส
ความสำเร็็จในการทำหน้้าที่่�ได้้ดีีที่่�สุุดจริิง ๆ”
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Interview
ตััวกรองคุุณภาพคน
“ถ้้าผมจะจ้้างคน และผมอยากจะได้้คนเก่่งสุุดมาทำงาน แต่่ผมไม่่มีีเวลา
สััมภาษณ์์คนทั้้�งโลก เพราะค่่าใช้้จ่่ายสััมภาษณ์์มัันเยอะไม่่ไหว คนที่่�ผมจะเลืือกมา
ทำงานสำคััญ พููดตรง ๆ เลย ผมจะเลืือกคนที่่จ� บมหาวิิทยาลััยชั้้น� นำของโลก เพราะ
อะไร เพราะมหาวิิทยาลััยของโลกเขาช่่วยกรองให้้ผม เหมืือนกัับเครื่่�องผ่่อนแรง
ผมไม่่ต้้องไปกรองเองเขากรองให้้ผมแล้้ว เพราะไอ้้นี่่�มัันต้้องแข่่งกัับคนมาทั้้�งโลก
เพื่่�อเข้้าไปถููกไหม
“และการที่่เ� ขาดำรงเป็็นมหาวิิทยาลััยชั้้น� นำเบอร์์ 1 ของโลกได้้ แสดงว่่าเขาต้้องมีี
วิิธีีกรองดีีพอประมาณ ข้้ามกาลเวลาหลายร้้อยปีี ถ้้าเขาเลืือกพลาดบ่่อย ๆ เขาก็็
ทำลายตััวเอง เขาต้้องเลืือกคนที่่�ถููกประเภทมาเรีียน ซึ่่�งที่่�มหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ด
พููดอย่่างนี้้�ครัับ ถ้้าเรารัับคุณ
ุ แสดงว่่าคุุณจบทุุกคน ยกเว้้นคุุณไม่่อยากจบเอง แปลว่่า
เรามั่่�นใจว่่าคุุณจบได้้ทุุกคน ถ้้าเรารัับคุุณแสดงว่่าคุุณไม่่มีีตกข้้างทาง
“ยกเว้้นเขาไม่่อยากจบเอง อย่่างบิิล เกตส์์ หรืือมาร์์ค ซััคเคอร์์เบิิร์ก์ ที่่ห� นีีไปทำธุุรกิิจ
แต่่พวกเขาสามารถจบได้้ เพราะเราเลืือกคนเก่่ง แปลว่่ามหาวิิทยาลััยมีีความ
สามารถในการเลืือกคน ผมขอยืืมจมููกเขาดม ยืืมมืือเขาในการเลืือกคนให้้ผม บางคน
อาจคิิดว่่า ผมกำลัังเหยีียดมหาวิิทยาลััยอื่่น� ไม่่ใช่่นะครัับ ผมให้้เกีียรติิทุกุ คน ผมไม่่เคย
มองว่่าคนจบมหาวิิทยาลััยชั้้น� นำจะดีีกว่่าคนธรรมดาเสมอไป ไม่่จริิงครัับ ผมก็็ยอมรัับ
ความจริิง และก็็คิิดอย่่างนี้้�เรื่่�อยมา
“แต่่ถ้า้ ให้้ผมบัังคัับหมู่่�มาก บัังคัับให้้ผมต้้องเลืือกในเวลาสั้้น� เงิินน้้อย เวลาน้้อย
จะให้้ผมเลืือกคนอย่่างไร ผมจะดููเลยว่่าคุุณจบมหาวิิทยาลััยไหน แล้้วคุุณจบมา GPA
ขนาดไหน ถ้้ามีี GPA หรืือถ้้าเผื่่อ� จบมาในชั้้น� คุุณเนี่่ย� คุุณเป็็นเปอร์์เซ็็นต์์ไทน์์เท่่าไหร่่
คุุณเป็็นที่่� 1 หรืือเปล่่า เป็็น TOP 1% ไหม ถ้้าคุุณแบบที่่ก� ลาง ๆ ท้้าย ๆ ผมก็็จะเลืือก
ทีีหลััง ถ้้าผมเหลืือตััวเดีียวบัังคัับจริิงนะ อาจจะพลาดนะ เลืือกเสร็็จไอ้้นี่่�มัันฉลาด
แต่่ไม่่เฉลีียวเลย มัันไร้้ปััญญา มัันมีีความรู้้�แต่่เข้้ากัับคนไม่่ได้้เลย บริิหารคนไม่่ได้้
อัันนี้้�คนละเรื่่�องต้้องไปดููตััวอื่่�นด้้วยในเรื่่�องอื่่�น”

การศึึกษาในสถาบัันยัังสำคััญ
“บางคนพูู ด ว่่ า ดูู บิิ ล เกตส์์ สิิ ดูู ม าร์์ ก ซัั ก เคอร์์ เ บิิ ร์์ ก สิิ เรีียนก็็ ไ ม่่ จ บ
ขอประทานโทษจริิงครัับแต่่จริิงไม่่หมด การที่่�จะพููดว่่าการศึึกษาเป็็นทางการไม่่
สำคััญ คุุณต้้องตอบได้้ว่่าถ้้าไม่่ให้้การศึึกษาเป็็นทางการแก่่คน คุุณไม่่จััดระบบ
ประสิิทธิิภาพจะเกิิดไหม ในการถ่่ายทอดวิิทยาการความรู้้�ที่พ่� รมแดน ให้้กับั เด็็กและ
เยาวชนในรุ่่�นต่่อไป ถ้้าคุุณบอกว่่าให้้ไปเก็็บเศษความรู้้�เอาเอง แบบอัับราฮััม
ลิินคอล์์นได้้ครัับ แต่่ยากกว่่ามีีพระอาจารย์์นำไหม แล้้วถ้้าคุุณไม่่เรีียนอยู่่�ในระบบ
คุุณไปเรีียนนอกระบบได้้ไหม ได้้ครัับ แต่่ยากกว่่าไหม เพราะคุุณต้้องไปจััดระบบ
ตััวเอง ลองผิิดลองถููกต่่าง ๆ ไปเก็็บเศษความรู้้�ตามที่่�ต่่าง ๆ โดยที่่�ไม่่รู้้�ว่่าอะไรจริิง
หรืือไม่่จริิงวุ่่�นไปหมด
“เบื้้�องหลัังมหาวิิทยาลััยคืือสายโซ่่ทางวิิชาการมาไม่่รู้้�จะกี่่�ร้้อยปีี ที่่�ถ่่ายทอด
มาเป็็นชั้้�น ๆ ถึึงอาจารย์์เรา และอาจารย์์เราที่่�เขาเลืือกมาอย่่างดีี จึึงมาสอนเรา
จึึงไม่่ปลอดภััยกว่่าหรอ อย่่างผมบอกว่่ามหาวิิทยาลััยอย่่างนี้้� คนจะเป็็นอาจารย์์
เป็็นได้้ง่่ายที่่�ไหน เขาก็็ต้้องเลืือกมา การที่่�เขาเลืือกมานี่่�คืือเขาช่่วยเราแล้้ว เราไป
ฝากตััวเป็็นลููกศิิษย์์ อาจารย์์เก่่งที่่�สุุดดีีที่่�สุุด ที่่�เขาเลืือกมาอย่่างดีีแล้้วเราได้้เปรีียบ
ฉะนั้้�นผมพููดตามจริิงว่่า ถ้้าเป็็นได้้เอามัันทุุกระบบ ในระบบนอกระบบและตาม
อััธยาศััย
“แต่่เน้้นการศึึกษาที่่เ� ป็็นประสบการณ์์ เชี่่ย� วชาญพิิเศษ ที่่จั� ดั ระบบดีี คืือการศึึกษา
ในระบบย่่อมเป็็นประโยชน์์ ถ้้าไม่่เป็็นประโยชน์์ทำไมในพัันปีี เราจััดการศึึกษาเป็็น
ระบบขึ้้�นมา สมััยก่่อนก็็เรีียนกัันพ่่อแม่่สอนลููกตามมีีตามเกิิด สมััยโบราณ วิิธีีการ
ง่่าย ๆ ก็็ไปอยู่่�ตามวััด จนในที่่สุ� ดุ ก็็ต้อ้ งแปลงให้้มันั เป็็นระบบ เพราะอะไรที่่มั� นั เป็็น
ลููกทุ่่�งไม่่เป็็นระบบ ตอนแรกมัันก็็ดีีกว่่าไม่่มีี แต่่ในที่่�สุุดก็็ต้้องมีีการจััดระบบ พอจััด
ระบบแล้้วมัันดีี เราไปเห็็นบางตััวไม่่ส่ง่ ผลลััพธ์์ตามที่่ค� าด แล้้วเราไปล้้มมัันทิ้้�งได้้ไหม
“ผมเอ่่ยอ้้างถึึงบิิล เกตส์์ ซึ่่�งอายุุเท่่าผมนะ เรีียนฮาร์์วาร์์ดแต่่เรีียนไม่่จบ
ผมเลยพููดติิดตลกว่่า พ่่อบิิล เกตส์์คาดหวัังว่่าบิิล เกตส์์จะเรีียนจบฮาร์์วาร์์ด แต่่
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ตายไปโดยบิิล เกตส์์ ลาออกไปเสีียก่่อน เพื่่�อไปทำธุุรกิิจ ซึ่่�งจำเป็็นต้้องทำให้้ทััน
เวลาไม่่งั้้น� จะไม่่ได้้เป็็นเศรษฐีีโลก แล้้วเขาก็็เล็็งแม่่น ถามว่่าเขามีีความสามารถไหม
มีีแน่่ ๆ ไม่่งั้้�นเข้้าฮาร์์วาร์์ดไม่่ได้้ มาร์์ค ซััคเคอร์์เบิิร์์กก็็อีีกคน ผมอยู่่�ที่่�ฮาร์์วาร์์ด
ผมเป็็นรุ่่�นแรกนะที่่ใ� ช้้ Facebook ผมเห็็นมาร์์ค ซััคเคอร์์เบิิร์ก์ มานั่่�งฟัังผมเลคเชอร์์
ผมรู้้�จัักตั้้�งแต่่เป็็นเด็็ก ฉะนั้้�นผมก็็ดููแล้้วว่่า คนนี้้�ท่่าทางน่่าสนใจ และพวกเราก็็ใช้้
Facebook กััน จนในที่่สุ� ดุ มาร์์ค ซััคเคอร์์เบิิร์ก์ ก็็เรีียนไม่่จบเหมืือนเดิิม ไม่่ใช่่ไม่่เก่่ง
แต่่ว่่าต้้องรีีบไปทำ Facebook ไม่่งั้้�นไม่่ได้้เป็็นเศรษฐีีโลก ตั้้�งแต่่อายุุ 20 ปีี
Facebook ก็็เกิิดมาจากคนจากฮาร์์วาร์์ดที่่�ควรเรีียนจบได้้สบาย ๆ แต่่ไม่่จบ
เนื่่�องจากต้้องทำงานแข่่งกัับเวลา
“ผมไม่่เชื่่�อครัับว่่าระบบปริิญญาจะหายไป แต่่มัันจะถููกปฏิิรููปเพื่่�อให้้รองรัับ
สมรรถนะมากขึ้้�น ยอมรัับตามบริิบทแห่่งยุุค ให้้ปริิญญาสอดคล้้องกัับคุุณภาพ
คนแห่่งยุุค ผมว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนแปลง แต่่ไม่่ใช่่การล้้มปริิญญาแน่่นอน และผม
ไม่่เชื่่�อว่่ามหาวิิทยาลััยจะหายไป มหาวิิทยาลััยที่่�ไม่่ดีี ไม่่ตอบสนองสัังคม ล้้มหาย
ตายจากได้้ ถููกควบรวมได้้ ถููกยกเลิิกได้้ มหาวิิทยาลััยยัังต้้องอยู่่�ยงคงกระพััน ในมิิติิ
ในลัักษณะแบบใหม่่ที่่�จะเกิิดขึ้้�นตามยุุค ที่่�ผมเรีียกว่่าคลื่่�นลููกที่่� 5 ซึ่่�งกำลัังจะเกิิด
ลููกที่่� 3-4 มัันกำลัังจะหมดไปแล้้ว 5 กำลัังจะมา 6 กำลัังจะมาตามทฤษฎีีคลื่่น� 7 ลููก
ของผม มหาวิิทยาลััยเป็็นมดลููกคลอดประเทศชาติิบ้้านเมืือง มหาวิิทยาลััยต้้อง
เปลี่่�ยนแปลงตััวเอง เพื่่�อได้้ประเทศชาติิแบบใหม่่ ในยุุคใหม่่ จำเป็็นต้้องปฏิิรููปโลก
ปฏิิรููปประเทศ เพื่่�อให้้มหาวิิทยาลััยปฏิิรููปการศึึกษา เพื่่�อที่่�จะสามารถให้้ได้้คนที่่�
เหมาะสมกัับยุุค ผมเชื่่�อว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนแปลง ไม่่หยุุดนิ่่�งอยู่่�กัับที่่�”

โลกต้้องเปลี่่�ยน เปลี่่�ยนตามโลก
“การปฏิิรููปการศึึกษาในโลกผมว่่าอยู่่�ในจุุดหัักเห ที่่�สถาบัันการศึึกษาทั้้�งโลก
ไม่่เพีียงอนุุญาตให้้คิิดแต่่ต้้องจััดบริิบทให้้ได้้คิิด ไม่่ใช่่แค่่อนุุญาต แต่่ต้้องทำให้้
สู้้�กัับกระแสที่่มั� นั ขััดขืืนการคิิด สิ่่ง� ที่่ผ� มเห็็นด้้วยและที่่เ� ห็็นว่่าเป็็นประโยชน์์ยิ่่ง� ทำให้้
ล้้วงข้้อมููลได้้เร็็ว ความรวดเร็็วมัันทำให้้ไม่่ได้้คิิดเหมืือนกััน เราต้้องจััดบริิบทให้้
เอื้้�อต่่อการคิิด ผมว่่ามหาวิิทยาลััยในโลกที่่�ผมได้้ไปสอนหนัังสืือมาก็็ยัังไม่่ถึึงขั้้�น
พููดแบบนี้้�เขาจะรู้้�สึึกว่่า แหม!! นี่่�หยิ่่�งมากเลยนะ ไปวิิจารณ์์เขาขนาดนี้้�เป็็นคนไทย
แต่่ไปนั่่�งวิิจารณ์์ฝรั่่�ง
“การศึึกษาที่่�ดีีมัันต้้องมีีหลัักมีีการ และต้้องคิิดให้้เป็็น ถ้้าไม่่เป็็นมัันไม่่มีีทาง
หรอกครัับที่่จ� ะสร้้างคนไปใช้้ประโยชน์์ได้้ เพราะโจทย์์มันั เปลี่่ย� นทุุกวััน แต่่ละแบบ
ไม่่ว่่าจะโจทย์์ใหญ่่โจทย์์น้้อยเท่่าไร ใครจะสามารถให้้ผลลััพธ์์ความคิิดสำเร็็จรููป
กัับคน มัันมีีทางเดีียวคืือเอาเครื่่อ� งมืือความคิิดไปให้้เขา จนเขาคิิดเป็็นและเจอโจทย์์
แล้้วสามารถคิิดได้้เลย และอธิิบายได้้ว่่าทำไมเขาคิิดแบบนี้้� ผมว่่านี่่�คืือการศึึกษา
ที่่�ต้้องปฏิิรููปอย่่างจริิง ๆ ในโลก ถ้้าทำไม่่ได้้ เราจะเป็็นเหยื่่�อ เป็็นแมงเม่่า
บนโลกใบนี้้� ที่่�ปล่่อยให้้กระแสพาไปหมด ต้้องแยกแยะผิิดชอบชั่่�วดีี จริิงไม่่จริิง
ถููกผิิดไม่่มีีเลย ผมว่่าตรงนี้้�คืือเรื่่�องใหญ่่
“ในจุุดหัักเหของโลกวัันนี้้� ในศตวรรษที่่� 21 ที่่� ผ มคิิ ด ว่่ า ยัั ง ทำไม่่ ถึึง ขั้้�น ที่่�
น่่ากัังวลมาก และนี่่�ไม่่ใช่่คำกล่่าวหาเลื่่�อนลอยนะ ผมดููไปด้้วยหลัักฐาน ผมว่่า
โลกใบนี้้�ผู้้�มีีภูมิู ปัิ ญ
ั ญายัังมีีอิิทธิิพลน้้อยเกิิน ที่่จ� ะพาคนไปในทางที่่จ� ะเป็็นประโยชน์์
ทางความคิิด และจำเป็็นต้้องปฏิิรููป และเมืืองไทยทำเลยไม่่ต้้องไปรอฝรั่่�ง แต่่
ไม่่ต้อ้ งเกรงใจฝรั่่�งมาก ถ้้าเราเห็็นอะไรที่่มีี� เหตุุมีีผลก็็ชี้้น� ำไปเลย ไม่่ต้อ้ งรู้้�สึึกว่่าตััวเล็็ก
เราเป็็นประเทศเล็็ก ๆ เราไม่่กล้้า เอาเลยถ้้าเราคิิดว่่าดีี และดููซิว่ิ า่ ความจริิงความถููก
ต้้องมัันจะนำคนทั้้�งโลกได้้ไหม ประเทศไทยไม่่จำเป็็นต้้องกิินน้้ำใต้้ศอกประเทศอื่่น�
เราไม่่ได้้มีีอะไรต่่ำต้้อยเรี่่�ยดิินขนาดนั้้�น ก็็เรามีีจุุดคิิดที่่�ถููกต้้อง มีีเหตุุผล ไม่่ใช่่
ดัันทุุรัังนะ แต่่ว่่าไม่่ใช่่กล่่าวอ้้างเลื่่�อนลอย หรืือไม่่มีีเหตุุมีีผล
“ถ้้ามีีความคิิดที่่ดีีก็
� น็ ำโลกไปซิิ นำโลกไปเลย ไม่่ต้อ้ งกัังวลไม่่ต้อ้ งไปเชื่่อ� เขาหมด
ฟัังเขาด้้วยนะด้้วยความเคารพ ให้้เกีียรติิ ยอมรัับว่า่ เราทุุกคนต้้องมีีข้้อบกพร่่องทาง
ความคิิด รัับฟัังทุุกคน ก่่อนจะปฏิิเสธต้้องรัับฟััง ก่่อนที่่�จะทิ้้�งทุุกอย่่างก็็ต้้องดููว่่า
มีีอะไรดีีบ้้างไหม ถ้้าดีีก็็เก็็บมาผนวก ผมก็็เป็็นคนสไตล์์นี่่�แหละครัับ ให้้เกีียรติิคน
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ให้้เกีียรติิคนทุุกที่่� แต่่ไม่่มองว่่าเราต่่ำต้้อย จนเราไม่่มีี
อะไรดีีเลย ก็็พยายามจะผนึึก ประสาน สมาน สิ่่�งดีี
ทุุกที่่� ทุุกแห่่ง ทุุกคน ทุุกยุุค ทุุกสมััย มาต่่อกัันให้้เกิิด
เป็็นประโยชน์์ ความคิิดของผมเชิิงการศึึกษา การสร้้าง
คนก็็มาอาการแบบนี้้�แหล่่ะครัับ”

ส่่องการศึึกษากัับปััญหาของไทย
“ปัั ญ หาของการศึึ ก ษาไทยผมว่่ า มีีหลายเรื่่� อ ง
นะครัับ ตั้้ง� แต่่เรื่่อ� งของระบบการศึึกษา เพราะรััฐบาล
เราซึ่่�งควบคุุมมหาวิิทยาลััยของรััฐไว้้ ทั้้�งกฎกติิกา
งบประมาณ และเรื่่�องต่่าง ๆ นานา ยัังไม่่ถึึงกัับมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะเป็็น World Class จริิง อัันนี้้�ปััญหา พอลงมาถึึง
ในระดัับมหาวิิทยาลััย ถามว่่าทำไมมัันถึึงไม่่ได้้พััฒนา
ก็็มหาวิิทยาลััยเล่่นการเมืืองหนััก พููดตามจริิงผมไม่่ได้้
กล่่าวหานะ ผมนั่่�งในสภามหาวิิทยาลััยมาจำนวนมาก
วัันนี้้�ผมเป็็นอุุปนายกสภามหาวิิทยาลััยแห่่งหนึ่่�ง ผมพููด
เลยว่่า ผมแทบไม่่เคยเห็็น ไม่่มีีการเมืืองมหาวิิทยาลััย
“ปััญหามัันเกิิดอย่่างนี้้�ครัับ สััญชาตญาณมนุุษย์์
มัันแย่่งอำนาจกััน แล้้ววิิธีีการแย่่งอำนาจคืือ หาวิิธีี
ทำอย่่างไรก็็ได้้ที่่�ให้้กติิกาเอื้้�อต่่ออำนาจตน ให้้มีีคำ
อธิิบายว่่าทำไมทำกติิกาแบบนี้้� แต่่ระบบที่่�วางไว้้ท่่าน
ดููดีี ๆ สิิครัับ มัันจะไม่่มีีโอกาสได้้ร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์ได้้คน
ที่่เ� หมาะสมที่่สุ� ดุ เพราะถ้้าใครมีีพวกมากในผู้้�มีีอำนาจ
การเลืือกอธิิการบดีีจะชนะ ถ้้าบัังเอิิญโชคดีี ผู้้�มีีอำนาจ

มากไปเลืือกคนดีีเข้้ามา มหาวิิทยาลััยนั้้�นก็็ได้้โอกาส
แต่่ถ้้าไปเลืือกคนที่่�คุุณภาพไม่่ถึึง มหาวิิทยาลััยก็็เสีีย
เวลาชีีวิิตของมหาวิิทยาลััยไป ถ้้าส่่วนใหญ่่มันั เป็็นเรื่่อ� ง
ของการเกาหลัังกััน ซึ่่�งเกาหลัังกัันก็็คืือ ใครได้้อำนาจ
ก่่อน จะไปกำหนดทิิศทางตััวคนที่่จ� ะเข้้ามานั่่�ง พอสภา
มหาวิิ ท ยาลัั ย เข้้ า มาก็็ เ ป็็ น คนไปเลืือกอธิิ ก ารบดีี
มัันก็็วนอยู่่�อย่่างนี้้�ครัับ ศููนย์์อำนาจมัันวนอยู่่�อย่่างนี้้�
วนกััน เปลี่่�ยนหน้้าบ้้างนิิดหน่่อย ส่่งต่่อให้้ทายาท
มาฮั้้�วกัันนั่่�นแหละ ฮั้้�วผลประโยชน์์ อัันนี้้�พููดอย่่างนี้้�
มหาวิิทยาลััยจะโกรธผม แต่่ผมไม่่ได้้ว่่ามหาวิิทยาลััย
ไหน แต่่กำลัังอธิิบายว่่าโดยทั่่�ว ๆ ไป
“องค์์ อ ำนาจการจัั ด การของมหาวิิ ท ยาลัั ย เป็็ น
แบบนี้้� จะทำให้้มีีผลต่่อการศึึกษาที่่�ดีีที่่�สุุด มัันเป็็นไป
ไม่่ได้้ มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำของโลกเขาไม่่ได้้ใช้้วิิธีีนี้้� เขา
ไม่่ ไ ด้้ เ กาหลัั ง กัั น ทางอำนาจแบบนี้้� มัั น ได้้ ค นแบบ
ประเภทที่่�แฟร์์ ๆ แบบที่่�จะมาช่่วยทำและพััฒนา
มหาวิิทยาลััยได้้ ฉะนั้้�นเมื่่�อเป็็นเช่่นนี้้� การศึึกษาที่่�ดีี
ที่่�ไหนจะเอาระเบีียบราชการมาเป็็นตััวนำ จัับแล้้ว
มัันจะได้้ดีีที่่�สุุด ไม่่Flexible มัันไม่่ยืืดหยุ่่�น ปััญหามััน
ก็็เกิิด ไม่่ได้้เป็็นประโยชน์์ ตอบโจทก์์ร่่วมสมััย ที่่�จะ
สร้้างคนคุุณภาพ แต่่มันั เป็็นการคำนึึงกติิกา กฎหมาย
ราชการจำนวนมากที่่� ม าครอบงำมหาวิิ ท ยาลัั ย อยู่่�
ซึ่่�งมัันต้้องมีีบ้้างแต่่ว่่า มัันกลายเป็็นว่่ากฎกติิกา ไม่่ได้้
มารัับใช้้การสร้้างคุุณภาพคน แต่่คนที่่�เราสร้้างต้้อง
มารัั บ ใช้้ ก ฎกติิ ก าที่่� เ ป็็ น ข้้ อ จำกัั ด ที่่� เ ขีียนไว้้ กติิ ก า
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ก็็มีีปััญหา โครงสร้้างก็็มีีปััญหา โครงสร้้างต่่าง ๆ
ก็็มีีปััญหา กระบวนการก็็มีีปััญหามีีปััญหามหาศาล”

บทสรุุปอนาคตการศึึกษาไทย
“การศึึกษาไทยในอนาคตสำหรัับผมมีี 3 แบบ
แบบที่่� 1 ผมเรีียกว่่า อนาคตที่่พึ� งึ ประสงค์์ ไม่่เกี่่ย� วกัับว่า่
มีีโอกาสมากน้้อย อยากให้้เป็็นแบบไหน แบบที่่� 2
อนาคตที่่�พอเป็็นไปได้้ แต่่โอกาสมากน้้อยไม่่รู้้� เพราะ
ตามเงื่่�อนไขคืือสภาพที่่�เป็็นจริิง แบบที่่� 3 อนาคตที่่�
น่่าจะเป็็น คืือตามสภาพปััจจุุบันั ที่่เ� ป็็นอยู่่� มัันจะลงเอย
แบบไหน มัันมีี 3 คำนะ ภาษาการมองอนาคตผมคืือ
Desirable Future อัันแรก Possible Future อัันที่่� 2 และ
Probable future คืืออัันที่่� 3 ผมจะตอบแบบ 3 แบบนี้้�
“ในอนาคตการศึึกษาไทย Possible Future อัันที่่�
2 ก่่อนละกััน มีีโอกาสเป็็นไปได้้ไหมที่่�จะถึึงฝั่่�งฝา
ถึึงความฝััน เป็็นไปได้้ มีีโอกาสแต่่ไม่่เยอะ เพราะ
เงื่่�อนไขที่่�เป็็นอยู่่�มัันอีีนุุงตุุงนััง มัันเป็็นไปได้้แต่่มััน
ยากมาก และ 3 Probable Future โอกาสเป็็นไป
ได้้สููงสุุดคืืออะไร ถ้้าเงื่่�อนไขไม่่เปลี่่�ยนเลย อยู่่�แบบนี้้�
ก็็ไม่่มีีเปลี่่ย� นแปลงเงื่อ่� นไขอะไรเลย โอกาสที่่จ� ะสำเร็็จ
มีีไหม มีีแต่่น้อ้ ยมาก ๆ ดีีกว่่าPossible Future นิิดนึึง
ถ้้าเผื่่อ� ว่่าเราบอกว่่า มัันก็็มีีความพยายามบ้้าง ไม่่ถึงึ กัับ
ไม่่พยายามเลย ถามว่่ามีีโอกาสไหม มีีแต่่น้้อยมาก ๆ
ความสำเร็็จเนี่่�ย ก่่อนตายผมก็็คงไม่่เห็็น

Interview

Did You
Know
ศาสตราจารย์์ ดร. เกรีียงศัักดิ์์� เจริิญวงศ์์ศัักดิ์์�
สำเร็็จการศึึกษาจากโรงเรีียนอััสสััมชััญ กรุุงเทพ ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
จากโรงเรีียนนิิวเบอร์์ลินิ รััฐวิิสคอนซิิน สหรััฐอเมริิกาปริิญญาตรีี ด้้วยเกีียรติินิยิ ม
อัันดัับหนึ่่�ง และปริิญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์์ จากมหาวิิทยาลััย มอแนช ประเทศ
ออสเตรเลีีย ปริิญญาโทรััฐประศาสนศาสตร์์ จากมหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ด ประเทศ
สหรััฐอเมริิกา ปริิญญาโท ด้้านการบริิหารจาก JUDGE BUSINESS SCHOOL
มหาวิิทยาลััยเคมบริิดจ์์ ประเทศอัังกฤษ ปริิญญาเอกทางการบริิหาร (D.PHIL)
และศึึกษาหลัังปริิญญาเอก (POST DOCTORAL STUDIES) จากมหาวิิทยาลััย
ออกซ์์ฟอร์์ด (UNIVERSITY OF OXFORD) ประเทศอัังกฤษ
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“แต่่ถ้า้ จะไปแบบ 1 Desirable Future เป็็นไปได้้ไหม
คืืออนาคตที่่�พึึงประสงค์์การศึึกษานี่่�เป็็นไปได้้ครัับ แต่่
แปลว่่าต้้องเหนื่่อ� ย เปลี่่ย� นคานงััดทุุกเรื่่อ� ง ต้้องมากดคาน
งััดใหม่่หมด หมายถึึงว่่าต้้องมีีอำนาจ การร่่วมไม้้ร่ว่ มมืือ
จากทุุกฝ่่าย และต้้องสามารถกระซิิบคนมีีอำนาจได้้ว่า่
เฮ้้ย!! ร่่วมมืือหน่่อยนะ กระซิิบตั้้�งแต่่นายกรััฐมนตรีี
รััฐมนตรีีกระทรวงที่่เ� กี่่ย� วข้้องทุุกกระทรวง ลงไปถึึงในตััว
ของมหาวิิทยาลััย อาจารย์์และสภามหาวิิทยาลััยที่่เ� ป็็น
ระดัับชั้้น� คืือต้้องใช้้เทวดาที่่ไ� ด้้รับั การยอมรัับ แล้้วพอกระซิิบ
แล้้วคนบอกว่่า ครัับ!! ท่่านเทวดา ถ้้าได้้ตามนั้้�นผมคิิดว่่าได้้
ถ้้าเทวดาแบบนั้้�นต้้องเกิิด และให้้เขาเป็็นเทวดา ถ้้าเขา
ช่่วยกระซิิบแล้้วคนเชื่่อ� แล้้วบอกว่่า โอ๊๊ย!! สิ่่ง� ศัักดิ์์สิ� ทธิ์์
ิ มีี�
จริิง เทวดามีีจริิง เอ่่อ เทวดาบัันดาลหน่่อย พวกผมจะ
ไม่่ขัดั ขืืนเลย มีีเหตุุมีีผล เทวดาพููดดีี ตั้้ง� ใจดีี ขอยอมรัับ
ช่่วยร่่วมมืือ เทวดาบอกอะไรจะทำด้้วยกััน ประสานกััน
ในเวลาก่่อนที่่เ� ทวดาจะตาย อย่่างนี้้�ผมคิิดว่่าได้้ ได้้จริิง ๆ
“ตอบแบบนี้้�ไม่่ได้้ทำให้้เราไม่่พยายามนะ ขอพููด
ประโยคสุุดท้้ายว่่า ถึึงแม้้ว่า่ โอกาสริิบหรี่่� ขาดเทวดาหรืือ
ขาดความร่่วมมืือกัับเทวดา หรืือว่่าอะไรก็็ตาม ถ้้าความ
เป็็นคนเรามีีคุุณค่่า ยัังไงก็็ต้อ้ งทุ่่�มเต็็มที่่� แม้้ริบิ หรี่่แ� ค่่ไหน
ต้้องทำ ทำสุุดความสามารถของความเป็็นคนของเรา
ทุุกคน ผมก็็จะเป็็นคนแบบนั้้�น คืือโอกาสน้้อยนิิดก็็ไม่่ได้้
ทำให้้ผมหดหู่่� แต่่ขอบัันทึึกไว้้ในประวััติศิ าสตร์์ว่า่ ผมทำไว้้
แล้้วนะ แล้้วถ้้าคุุณเห็็นด้้วยอีีก 300 ปีี 500 ปีี คุุณมาอ่่าน
เจอเข้้า คุุณทำต่่อนะ เพราะมัันไม่่เสร็็จในช่่วงชีีวิิตผม
เพราะสัังขารไม่่เที่่�ยง
“ดัังนั้้�นผมก็็ไม่่เลิิกรา ฉะนั้้�นใจผมนี่่ต่� า่ งกัับคนที่่ห� ดหู่่�
ท้้อถอยเมื่่อ� เห็็น ผมมองสมจริิงว่่าโอกาสน้้อยมาก แต่่ผม
ไม่่เลิิก ผมทำเต็็มที่่� เหมืือนจะพยายามเข้้าเส้้นชััย
เพราะผมเป็็นคนที่่เ� ชื่่อ� เรื่่อ� งความดีี ความดีีมีีจริิง ความดีี
มีีจริิงไม่่พอครัับ ผมเชื่่�อด้้วยความบริิสุุทธิ์์�ใจว่่ามีีจริิง
2. ถ้้าทำความดีีอย่่าดููผลลััพธ์์ ทำดีีไปไม่่ต้้องดููผลลััพธ์์
ว่่าจะได้้ผลดีีหรืือไม่่ ทำเต็็มที่่�เพราะทำความดีีมััน
เหมืือนเต่่า มัันเข้้าเส้้นชััยแน่่แต่่มัันช้้า แต่่ความชั่่�ว
เหมืือนกระต่่าย มัันไม่่ถึึงเส้้นชััยหรอกครัับ
“ถ้้าเราจะถึึงฝั่่ง� ฝา ทำไปเรื่่อ� ย ๆ ไม่่เสร็็จชั่่ว� ชีีวิิตเรา
ก็็ต้้องเสร็็จวัันหนึ่่�งในคนรุ่่�นต่่อ ๆ ไป ค่่อย ๆ สุุกงอม
ตกผลึึก เห็็นด้้วย เดี๋๋�ยวมัันจะถึึง แล้้วประวััติิศาสตร์์
จะจารึึ ก หลายร้้ อ ยปีี ข้้ า งหน้้ า ว่่ า ไอ้้ ที่่� เ ราฝัั น ไว้้ มัั น
จะสำเร็็จแต่่มัันช้้าหน่่อย แต่่ถ้้ามัันเสร็็จในชื่่�อเรามััน
เป็็นโบนััสนะ ทำให้้เราชื่่น� ใจก่่อนตาย ก่่อนหายใจเฮืือก
สุุดท้้ายได้้เห็็นนี่่�โอ้้โห!! ชื่่�นใจ ทำมาทั้้�งชีีวิิตมัันสำเร็็จ
จริิง ๆ ก็็มีีความหวัังว่่า สิ่่ง� ศัักดิ์์สิ� ทธิ์์
ิ จ� ะบัันดาลให้้ได้้เห็็น
ก่่อนตาย และถ้้าไม่่เห็็นก็็ไม่่เป็็นไร ถ้้าเผื่่�อสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
เมตตา ขอให้้เห็็นก่่อนตายเถอะ เพราะมัันอยากเห็็น
จริิงๆ เพราะมัันดีีมัันถููกต้้อง ประเทศจะเจริิญ
“มหาวิิทยาลััยและการศึึกษาทุุกระดัับเป็็นมดลููก
คลอดประเทศ คุุ ณ อยากได้้ ป ระเทศดีีมดลูู ก ต้้ อ ง
คุุณภาพดีี ถ้้ามดลููกอ่่อนแอ ประเทศนี่่�ปวกเปีียกเลย
ฉะนั้้�นผมก็็ถึงึ มุ่่�งมั่่น� อยากไปทำคานงััด จึึงทำทุุกอย่่างที่่�
สถาบัันการสร้้างชาติิ เพื่่�อสร้้างคานงััดนี่่�แหละ เพื่่�อที่่�
จะพยายามหว่่านล้้อมทุุกฝ่่ายให้้บอกว่่า โปรดไปด้้วย
กัันเถิิด เห็็นแก่่ประเทศชาติิเถิิด และประเทศจะได้้เดิิน
ได้้สัักทีี มัันจะดีีที่่�สุุดอย่่าไปแก้้ฉาบฉวย อย่่าไปแก้้วิิธีี
การเกมการเมืือง เกมอำนาจ เกมเปลืือกกะทิิ ไปแก้้
ที่่�แก่่น เพื่่�อที่่�ให้้คนไทยมีีคุุณภาพ ประเทศจะเดิินได้้
เพราะคุุณภาพที่่�สำคััญที่่�สุุดคืือคน”
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สภาวะการศึกษาไทย
ใครบางคนอาจมองว่่าการศึึกษาของประเทศไทยไม่่เห็็นต้้องมีีอะไรมาก เรีียนให้้จบ
แล้้วไปทำงานหาเงิินก็็เพีียงพอ แต่่ความจริิงสถาบัันการศึึกษาคืือเบ้้าหลอมทรััพยากร
บุุคคลที่่�มีีคุุณภาพ ให้้ออกมาพััฒนาประเทศ แต่่ถ้้าคนส่่วนใหญ่่กลายเป็็นคนไร้้คุุณภาพ
แล้้วละก็็ ประเทศไทยของเราจะกลายเป็็นคนป่่วยที่่�ล้้าหลััง ส่่งผลให้้หลายคนมีีความยาก
ลำบากในชีีวิิต
ฉะนั้้�นเรื่่�องของการศึึกษาจึึงสำคััญ MIX MAGAZINE ฉบัับที่่� 179 จึึงจััดทำเรื่่�อง
ของการศึึกษาที่่�เล่่าเรื่่อ� งราวของการศึึกษาตั้้�งแต่่จุดุ เริ่่�มต้้น จนมาถึึงการศึึกษาไทย ปััญหา
ต่่าง ๆ ที่่�มีี ในสัังคม ให้้เราได้้เริ่่�มขบคิิดและร่่วมกัันแก้้ไขกัับ เรื่่�องที่่�ใหญ่่มากอยู่่�ในขณะนี้้�
ว่่ามาถููกทางมากน้้อยแค่่ไหน

Did You Know

สู่่�ตะวัันออก
ในสมััยก่่อนความเจริิญของแต่่ละเมืืองนั้้�นไม่่เท่่ากััน วิิทยาการความรู้้�ความสามารถของคนกลุ่่�มหนึ่่�ง
อาจถ่่ายทอดให้้คนอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งได้้อย่่างเชื่่�องช้้า ผ่่านการอพยพหรืือค้้าขาย ที่่�ต้้องใช้้เวลานาน ดัังนั้้�น
อาจบอกได้้ว่่าฝั่่�งตะวัันออกก็็อาจมีีการตั้้�งสถาบัันการศึึกษามาอย่่างช้้านานหรืือไม่่ก็็ ได้้ เพีียงแต่่อาจ
ไม่่ได้้มีีการบัันทึึกอย่่างเป็็นทางการเท่่านั้้�น
การเรีียนการสอนของชาวตะวัันออกส่่วนใหญ่่
จะมาจากศาสนา มีีอาจารย์์ที่่�เก่่งกาจวิิชาชื่่�อดััง ทำให้้
มีีลููกศิิษย์์ไปขอเรีียนด้้วย ซึ่่�งเมืืองที่่�เป็็นศููนย์์รวมแห่่ง
ความรู้้�ทางฝั่่�งตะวัันออกก็็คืือเมืืองตัักสิิลา ซึ่่�งเป็็น
ศููนย์์กลางแห่่งศิิลปวิิทยาการและยัังเป็็นหนึ่่�งในที่่�ตั้้�ง
โรงเรีียนแห่่งแรกของโลกอีีกด้้วย ปััจจุุบันั เมืืองตัักสิิลา
ตั้้�งอยู่่�ในรััฐปััญจาบของประเทศปากีีสถาน ซึ่่�งก่่อน
หน้้ า นั้้� น เมืืองตัั ก สิิ ลา เป็็ น ชื่่� อ นครหลวงของแคว้้ น
คัันธาระแห่่งอิินเดีีย และเป็็นราชธานีีที่่รุ่่�� งเรืืองมาตั้้�งแต่่
สมััยพุุทธกาล
การเรีียนการสอนของที่่� นี่่� มีี การเรีียนการสอน
มากถึึง 18 ศาสตร์์ อาทิิ อัักษรศาสตร์์ นิิติิศาสตร์์
รััฐศาสตร์์ ยุุทธศาสตร์์ ศาสนศาสตร์์ โหราศาสตร์์
ฯลฯ ซึ่่�งคนที่่�เข้้ามาเรีียนสถานที่่�แห่่งนี้้�คืือคนชั้้�นสููงที่่�
ร่่ำรวย อย่่างกษััตริิย์์ นัักการเมืือง การทหาร และ
พ่่อค้้า ซึ่่�งมีีการคาดการณ์์ว่่าคนที่่�เข้้ามาเรีียนต้้องจ่่าย
เงิินกว่่า1,000 เหรีียญทองคำ คล้้ายกัับมหาวิิทยาลััย
ที่่�ค่่าเทอมแพงในบ้้านเรา
นอกจากนี้้� ยัั ง มีีมหาวิิ ท ยาลัั ย ชื่่� อ ดัั ง อย่่ า ง
มหาวิิทยาลััยมหาวิิทยาลััยนาลัันทา มหาวิิทยาลััย

ประวััติิศาสตร์์การศึึกษาโลก
จากตะวัันตก

สงฆ์์แห่่งแรกของโลก สร้้างขึ้้�นประมาณพุุทธศตวรรษ
ที่่� 3 เริ่่� ม สร้้ า งขึ้้� น ครั้้� ง แรก ตั้้� ง แต่่ สมัั ย พระเจ้้ า
อโศกมหาราช แห่่งราชวงศ์์โมริิยะ เป็็นอดีีตพุุทธ
วิิทยาลััยในอาณาจัักรมคธ ซึ่่�งปััจจุุบัันอยู่่�ในรััฐพิิหาร
ประเทศอิินเดีีย ความยิ่่�งใหญ่่ของมหาวิิทยาลััยนี้้�คืือ
ในมหาวิิ ท ยาลัั ย นาลัั น ทาทั้้� ง หมด มีีที่่� พัั ก สำหรัั บ
นัั ก ศึึ ก ษาถึึ ง 10,000 คน พร้้ อ มด้้ ว ย อาจารย์์ ผู้้�
เชี่่�ยวชาญ อีีกประมาณ 1,500 คน มีีห้้องเรีียนกว่่า
300 ห้้ อ ง มีีห้้ อ งประชุุ ม ขนาดใหญ่่ ซึ่่� ง บรรจุุ ผู้้�ฟัั ง
ได้้มากกว่่าหนึ่่�งพัันคนขึ้้�นไป
แต่่ ไ ม่่ มีี อะไรอยู่่�ค้้ำฟ้้ า มีีความเสื่่� อ มถอยเริ่่� ม
เข้้ า มายัั ง ในมหาวิิ ท ยาลัั ย ตั้้� ง แต่่ เ รื่่� อ งของการไม่่
สนัับสนุุนของกษััตริิย์์องค์์ใหม่่ ความแตกแยกกัันเอง
รวมถึึงการเข้้ามาของศาสนาฮิินดูู แต่่ดููเหมืือนว่่าสิ่่�งที่่�
เลวร้้ายที่่�สุุดเมื่่�อปลายศตวรรษที่่� 12 กองทััพมุุสลิิมได้้
เข้้ามายึึดครอง และสัังหารพระเป็็นจำนวนมาก ยัังได้้
เผาทำลาย ตำรัับตำราต่่าง ๆ ในทางพระพุุทธศาสนา
จนหมดสิ้้น� ภายหลัังมุุสลิมิ เป็็นผู้้�ปกครองเมืือง ในที่่สุ� ดุ
ก็็ถููกทิ้้�งร้้างไปในระหว่่างศตวรรษที่่� 13-18 จึึงจบลง
อย่่างเป็็นทางการ

• มีีนัักประวััติิศาสตร์์ส่่วนหนึ่่�ง
ได้้ค้้นพบการเกิิดขึ้้�นของมหาวิิทยาลััย
แห่่งแรกของโลก ซึ่่�งลงความเห็็นว่่า
อาจจะเป็็นมหาวิิทยาลััยซาลามัังกา
ซึ่่�งเก่่าแก่่มากกว่่ามหาวิิทยาลััยปารีีส
และมหาวิิทยาลััยโบโลญา

มนุุ ษ ย์์ เ ราเกิิ ด มามีี วิิ วัั ฒ นาการทางสัั ง คมเรื่่� อ ย ๆ ตั้้� ง แต่่ ยุุ ค หิิ น ที่่�อาศัั ย อยู่่�ในถ้้ำ
ออกล่่าสััตว์์ จนเข้้าสู่่�ยุุคกลางที่่�เริ่่�มมีีการรวมกลุ่่�มมีีระบบระเบีียบทางสัังคม กลายเป็็น
เมืืองมีีผู้้�ปกครอง ประชาชน มีีการเมืือง ศาสนา การค้้าขาย และการพััฒนาในอีีก
หลายด้้านไปพร้้อม ๆ กััน
ตรงจุุดนี้้�เองทำให้้มีีศาสตร์์ความรู้้�มากมายในหลายสาขา ที่่�เป็็น
ตำราให้้เรีียนรู้้�โดยเฉพาะกลุ่่�มของผู้้�ปกครอง สืืบต่่อกัันมาสร้้างเป็็น
สถาบััน โดยมีีอาจารย์์ผู้้�สอน มีีคนที่่�เข้้ามาเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยมหาวิิทยาลััยแห่่งแรกของโลกในความจริิงแล้้วไม่่มีีหลัักฐาน
ที่่�ชััดเจนว่่าสถานที่่�ใดเป็็นแห่่งแรก แต่่มีีการคาดเดาว่่า ในยุุคกรีีก
โบราณ ตั้้�งแต่่ประมาณ 387 ก่่อนคริิสต์์ศตวรรษ มีีมหาลััยอัันดัับ
แรก ๆ ของโลกอย่่าง เพลโต ออฟ อะคาดีีมีี (Academy of Athens)
ได้้ก่่อกำเนิิดขึ้้�นมาแล้้ว
คริิ สต์์ ศ ตวรรษที่่� 9 มีีมหาวิิ ท ยาลัั ย ซึ่่� ง เป็็ น ที่่� ย อมรัั บว่่ า เป็็ น
มหาวิิทยาลััยแห่่งแรกของโลก นั้้�นคืือมหาวิิทยาลััยซาเลอโน (Salerno)
ในประเทศอิิตาลีี โดยมีีการสอนวิิชาแพทย์์ วิิชานิิติิศาสตร์์ และวิิชา
เทววิิทยาที่่�เกี่่�ยวกัับศาสนา
มหาวิิ ท ยาลัั ย ในยุุ ค กลาง ที่่� ถูู ก บัั น ทึึ ก แบบจริิ ง จัั ง ว่่ า เป็็ น
มหาวิิทยาลััยแห่่งแรกของโลก คืือมหาวิิทยาลััยโบโลญญา (Bologna)
ประเทศอิิตาลีี ก่่อตั้้ง� ในปลายคริิสต์ศ์ ตวรรษที่่� 11 โดยมีีการสอนคล้้าย
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กัับมหาวิิยาลััยซาเลอโน คืือเรื่่อ� งการแพทย์์ กฎหมายโรมััน และปรััชญา
ในเรื่่�องของความเป็็นมหาลััยแห่่งแรก ยัังเป็็นข้้อถกเถีียงกััน
ไม่่รู้้�จบระหว่่างมหาวิิทยาลััยปารีีส ซึ่่�งได้้ชื่่�อว่่าเป็็นศููนย์์กลางการ
ศึึกษาด้้านเทววิิทยาในขณะนั้้�น ก่่อตั้้�งโดยคณะผู้้�สอนแล้้วจึึงหา
นัักศึึกษามาเรีียน ส่่วนมหาวิิทยาลััยโบโลญญาเป็็น มหาวิิทยาลััย
ที่่�ก่่อตั้้�งโดยนัักศึึกษาที่่�รวมตััวกััน แล้้วจึึงหาครููผู้้�สอน ถึึงอย่่างไร
ก็็ตามไม่่ว่่าใครจะเป็็นผู้้�ก่่อตั้้�ง แต่่มหาวิิทยาลััยได้้กระจายไปใน
ประเทศชั้้�นนำของยุุโรป อย่่างมหาวิิทยาลััยมหาวิิทยาลััยออกซฟอร์์ด
และมหาวิิทยาลััยเคมบริิดจ์์ ของอัังกฤษ มหาวิิทยาลััยซาลามัังกา
ของสเปน เป็็นต้้น
ในช่่ ว งนี้้� เ วลานี้้� วิิ ช าที่่� เ รีียนของมหาวิิ ท ยาลัั ย เน้้ น ไปที่่�
ศิิลปศาสตร์์ ได้้แก่่ ไวยากรณ์์ วาทศิิลป์์ ตรรกวิิทยา เรขาคณิิต
ดาราศาสตร์์ และดนตรีี แม้้จะมีีการเรีียนการสอนโดยการบัันทึึก
แล้้ว แต่่เมื่่�อมีีการสอบจะวััดผลด้้วยความเข้้าใจจากการตอบแบบ
ปากเปล่่า

WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH

• ในปีี พ.ศ. 1172-1187
หลวงจีีนจััง ( พระถัังซำจั๋๋�ง )
ได้้เข้้ามาศึึกษาในมหาวิิทยาลััยนาลัันทา
ซึ่่�งต่่อมาโด่่งดัังจนนำมาสร้้างเป็็น
ภาพยนตร์์แต่่งเติิมในหลายรููปแบบ
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ระบบการศึึกษาไทยในปััจจุุบััน
จุุดเริ่่�มต้้นการศึึกษาไทย
ประเทศไทยตั้้�งแต่่สมััยโบราณ มีีความใกล้้ชิิดกัับศาสนาพุุทธอย่่างแยกไม่่ออก ในหลาย ๆ ยุุคที่่�ผ่่านมาชาวบ้้านส่่วนใหญ่่เมื่่�อมีีปััญหาจะเข้้าไปหาวััด
ซึ่่�งวััดนี้้�เองเป็็นสิ่่�งรวมเอาความรู้้� ในหลาย ๆ ด้้านเอาไว้้ เห็็นได้้จากหลายกิิจกรรม อย่่างการบวชเรีียนของผู้้�ชาย ซึ่่�งวิิชาที่่�สอนก็็เกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องของศาสนา ส่่วนผู้้�หญิิงก็็เรีียนเกี่่�ยวกัับการบ้้านการเรืือน
สถาบัันการศึึกษาที่่�รัับเอาหลัักเกณฑ์์ตะวัันตกนั้้�น
เริ่่�มต้้น มาตั้้�งแต่่ชาวตะวัันตกเข้้ามาค้้าขายในสยาม
ยุุคต้้นรััตนโกสิินทร์์ แต่่มีีหลัักฐานในปีี พ.ศ.2408
จาก หนัั ง สืือพิิ ม พ์์ The Bangkok Recorder
โดยหมอบรัั ด เลย์์ ได้้ มีีข้้ อ เสนอแนะให้้ รัั ฐ บาลตั้้� ง
“ยูู นิิ เ วอร์์ ซิิ ตีี ” ขึ้้� น แต่่ ช่่ ว งเวลานั้้� น ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ มีี การ
เปลี่่� ย นแปลง จนผ่่ า นไป 12 ปีี ศาสนาจารย์์
แซมวล จีี. แม็็กฟาร์์แลนด์์ (Samuel G. McFarland)
ได้้เสนอต่่อรััฐบาลสยามอีีกครั้้�ง จนกระทั่่�งในหลวง
รััชกาลที่่� 5 ได้้มีีการโปรดเกล้้าฯ ให้้ดำเนิินการอีีก
1 ปีีต่่อมา
ปีี พ.ศ.2414 รััฐบาลก่่อตั้้ง� โรงเรีียนขึ้้น� ในพระบรม
มหาราชวัั ง สำหรัั บ การเตรีียมพร้้ อ มคนที่่� จ ะเป็็ น
ขุุนนาง และแขนงต่่าง ๆ อาทิิ โรงเรีียนกฎหมาย
โรงเรีียนนายเรืือ โรงเรีียนนายร้้อยทหารบก ฯลฯ ในปีี
ใน พ.ศ.2442 ได้้มีีการจััดตั้้ง� โรงเรีียนมหาดเล็็ก ต่่อมามีี
การเสนอยกระดัับการศึึกษาให้้เป็็นมหาวิิทยาลััยโดยมีี
การสอน 8 สาขาคืือ วิิชาแพทย์์ วิิชาอาจารย์์ วิิชาเนติิ
บััณฑิิต วิิชาราชบััณฑิิต วิิชานวโกศล วิิชาพาณิิชยการ

วิิชากสิิการ ความรู้้�บ้้านเมืือง และข้้าราชการ
โดยวัันที่่� 26 มีีนาคม 2459 ในหลวงรััชกาลที่่� 6 มีี
พระบรมราชโองการประดิิษฐานโรงเรีียนข้้าราชการ
พลเรืือนของพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
ขึ้้� น เป็็ น “จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย ” อย่่ า งเป็็ น
ทางการ ซึ่่�งหลัังมีีการเปลี่่�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 อีีก 2 ปีีต่่อมาจึึงให้้มีีการเปิิดสอนในระดัับ
ปริิญญาตรีีเพิ่่�ม รวมถึึงรููปแบบการบริิหารงานโดยการ
ประกาศใช้้พระราชบััญญััติิจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พุุทธศักั ราช 2477 กำหนดให้้จุฬุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
เป็็นนิิติิบุุคคล
หลัั ง จากนั้้� น มหาวิิ ท ยาลัั ย ของประเทศไทยก็็
ทยอยเปิิดตามมาอย่่าง มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร โดยมีีการออกไปยัังจัังหวััด
ใหญ่่ ๆ อย่่างจัังหวััดเชีียงใหม่่ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ใน พ.ศ. 2507 จัังหวััดขอนแก่่น มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
พ.ศ. 2509 โดยมีีการจัั ด ตั้้� ง มหาวิิ ท ยาลัั ย เปิิ ด
อย่่าง มหาวิิทยาลััยรามคำแหง พ.ศ. 2514 อีีกด้้วย
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ตั้้�งแต่่ประเทศไทยมีีการเปิิดโรงเรีียนแห่่งแรกขึ้้�นมาตามบทความที่่�เขีียนไปก่่อนหน้้านี้้�
รวมระยะเวลาแล้้วมีีการเดิินทางไม่่ต่่ำกว่่าหนึ่่�งร้้อยปีี จนมาถึึงวัันนี้้�หากมีีการชี้้�วััดจากการ
จััดอัันดัับการศึึกษาของโลก ไม่่ว่่าจะมาจากองค์์กรใดประเทศก็็ยัังอยู่่�รั้้�งท้้ายอย่่างต่่อเนื่่�องอยู่่�เสมอ
อย่่างเรื่่�องของภาษาอัังกฤษประเทศก็็ยัังอยู่่�อัันดัับที่่� 89 ของโลกเข้้าไปแล้้ว
ยัังไม่่นัับรวมการเรีียนการสอนด้้านอื่่�นที่่�น่่าเป็็นห่่วงอยู่่�ในขณะนี้้�
เรามาเริ่่ม� ต้้นจากภาพรวมใหญ่่ของการศึึกษาไทยกัันก่่อน กัับโครงสร้้างการบริิหารงาน สำนัักงานคณะกรรมการ
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบใหญ่่ที่่�สุุดก็็คืือ กระทรวงศึึกษาธิิการ โดยมีีสำนัักงานคณะกรรมการการ
ศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (สพฐ.) เรีียกว่่า ราชการส่่วนกลาง เป็็นองค์์กรหลัักในการควบคุุมดููแล มีี 12 สำนััก/กลุ่่�ม
(กฎกระทรวง) ซึ่่ง� ยัังมีีสัังกััดสำนัักบริิหารงานการศึึกษาพิิเศษดููแลอีีกด้้วย 7 สำนััก/ศููนย์์ 5 หน่่วยงานการศึึกษา
โดยในส่่วนเป็็นผู้้�กำหนดนโยบาย แผน และงบประมาณ
ราชการเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษา นำนโยบายด้้านบนไปปฏิิบัติั ิ ส่่งเสริิมคุุณภาพการศึึกษา ตรวจติิดตามประเมิินผล
โดยมีี ก.ต.ป.น. (คณะกรรมการนิิเทศ ตรวจสอบประเมิินผล และนิิเทศการศึึกษา) ในสัังกััดของ สพป. (สำนัักงาน
คณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน) 183 เขต และ สพม. (สำนัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา) 42 เขต
สถานศึึกษา ซึ่่�งเป็็นฝ่่ายปฏิิบััติิจริิง จััดการเรีียนการสอน ควบคุุม พััฒนาคุุณภาพให้้ได้้มาตรฐาน โดยมีี
คณะกรรมการการศึึกษา กำกัับดููแลโรงเรีียนประถามศึึกษา และโรงเรีียนมััธยมศึึกษา
ซึ่่�งการจะทำการเรีียนการสอนให้้ถููกต้้องตามหลัักการ ต้้องมีีการออกกฎหมายมารองรัับ ซึ่่�งมีีอยู่่�ด้้วยกััน
หลายฉบัับ แต่่กฎหมายหลัักที่่�ออกใช้้เป็็นพระราชบััญญััติิ คืือพระราชบััญญััติิ การศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542
ซึ่่�งมีี 9 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล ซึ่่�งหมวดที่่�สำคััญที่่�เรายกมาคืือ หมวดที่่� 3 ระบบการศึึกษา
( มาตรา 15 – 21 ) โดยมีีสาระสำคััญ คืือ 1.การศึึกษาในระบบ 2.การศึึกษานอกระบบ 3.การศึึกษาตามอััธยาศััย
ตามความสนใจ โดยมาตราที่่� 16 การศึึกษาในระบบ มีี 2 ระดัับ 1.คืือการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน จััดให้้ไม่่น้้อยกว่่า
12 ปีี (ป.1-ม.6) ก่่อนอุุดมศึึกษา 2.การศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษา ระดัับต่่ำกว่่าปริิญญา และระดัับปริิญญา
สรุุปแล้้วประเทศไทยรััฐต้้องไม่่เก็็บค่่าใช้้จ่่าย โดยให้้นัักเรีียน มีีการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน 12 ปีี (ป.1-ม.6)
แต่่เนื่่�องจากมีีบางคนที่่�มีีความจำเป็็นจึึงเรีียนได้้เพีียง การศึึกษาภาคบัังคัับ 9 ปีี (ป.1-ม.3) ต่่อมา หััวหน้้า
คสช.ได้้ใช้้ ม.44 ออกคำสั่่ง� ที่่� 28/2559 เรื่่อ� งจััดการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน 15 ปีี โดยไม่่เก็็บค่า่ ใช้้จ่า่ ย คืือตั้้ง� แต่่อนุุบาล
จนถึึง ม.6 ซึ่่�งต้้องดููกัันต่่อไปว่่าจะใช้้ได้้จริิงมากน้้อยแค่่ไหน
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Did You Know
การศึึกษาของ
ประเทศฟิินแลนด์์

• เริ่่�มเรีียนเมื่่�ออายุุ 6-7 ขวบ
ซึ่่�งก่่อนหน้้านี้้� ให้้อยู่่�กัับ
ผู้้�ปกครองเป็็นหลััก
โดยในชั้้�นประถมเรีียนไม่่เกิิน
5 ชั่่�วโมงต่่อวััน
•	นัักเรีียนในห้้อง12-20 คน
เท่่านั้้�น ไม่่มีีการแข่่งขัันเรื่่�อง
เกรดเฉลี่่�ย ให้้การบ้้านเด็็ก
น้้อยมากเน้้นทำความเข้้าใจ
• ในส่่วนของครููประจำชั้้�นต้้อง
เรีียนจบปริิญญาโท
โดยและมีีเกีียรติิ
ไม่่ต่่างจาก อาชีีพอื่่�น
อย่่างแพทย์์หรืือวิิศวะ

ธุุรกิิจการศึึกษา ปััญหาใหญ่่ของประเทศ

โรงเรีียนกวดวิิชา ความเหลื่่�อมล้้ำที่่�ล้้มเหลว

แม้้ว่่าเราจะมีีโครงสร้้างระบบการศึึกษาที่่�มากมาย แต่่อีีกด้้านหนึ่่�งมัันกลายเป็็นความใหญ่่ที่่�เชื่่�องช้้า ไร้้ประสิิทธิิภาพ
ด้้วยระบบราชการในแบบเดิิม ๆ ส่่งผลให้้การศึึกษาไทยไร้้คุุณภาพ
สะท้้อนให้้เห็็นจากการประเมิินของเด็็กไทยไม่่ว่่าจะรายการใดเราจะอยู่่�ในกลุ่่�มรั้้�งท้้ายมาโดยตลอด

ด้้วยโครงสร้้างการศึึกษาของไทยไม่่เอื้้�อให้้นัักเรีียนมีีความคิิดสร้้างสรรค์์ ระบบการเรีียนการสอนแบบไทยส่่วนใหญ่่วััดผล
จากการตอบคำถามที่่�ถููกต้้องที่่�สุุด ไม่่รวมถึึงคุุณภาพที่่�แตกต่่างกัันของแต่่ละโรงเรีียน ที่่�ยัังมีีช่่องว่่างอยู่่�มาก
ดัังนั้้�นการเรีียนการสอนในระบบอย่่างเดีียว ไม่่เพีียงพอต่่อการสอบแข่่งขัันในระดัับมหาวิิทยาลััยหรืือในสายการเรีียนอื่่�น

การคอร์์รััปชั่่�นระบบ
ต้้องยอมรัับความจริิงว่่าเรื่่�องของการทุุจริิตมีีอยู่่�
มากมายในระบบราชการ หากนัับรวมเอาฝ่่ายบริิหารของ
อุุดมศึึกษาด้้วยแล้้วก็็มีีให้้เห็็น แถมมีีเงิินในปริิมาณ
มากที่่�หมุุนเวีียนอยู่่�ในระบบ รายได้้ที่่�ทำให้้เกิิดความ
ร่่ำรวยของผู้้�บริิหารระดัับสููง ของบางมหาวิิทยาลััยมา
จากการจััดทำโครงการหลัักสููตรปริิญญาต่่าง ๆ ขึ้้น� มา
ซึ่ง่� แน่่นอนว่่าผู้้�ที่เ่� ข้้ามาเรีียนต้้องจ่่ายค่่าเทอมในจำนวน
ที่่�สููง หลายแสนบาทตลอดหลัักสููตร
ตรงจุุดนี้้�เองผู้้�บริิหารระดัับสููง จะได้้รัับเปอร์์เซ็็นต์์
ส่่วนแบ่่งจากหลัักสููตรดัังกล่่าวราว 10% เมื่่�อเปิิด
ติิดต่่อกัันหลายปีี จะทำให้้มีีรายได้้หลายร้้อยล้้าน หรืือ
พัันล้้านบาท เห็็นได้้ว่า่ มหาวิิทยาลััยมากมายแข่่งขัันกััน
เปิิดหลัักสููตรปริิญญาโท-เอกมากมาย ทั้้�งที่่�มีีชื่่�อเสีียง
และไม่่มีีชื่่�อเสีียง รัับเอาเพีียงจำนวนคนให้้มากที่่�สุุด
โดยไม่่ได้้คำนึึงถึึงเรื่่�องของคุุณภาพมากนััก
เมื่่�อเกิิดรายได้้มหาศาล ทำให้้มีีคนจำนวนมาก
สนใจที่่จ� ะเข้้ามาในกลุ่่�มผู้้�บริิหาร ผลที่่ต� ามก็็คืือ การจะ

เป็็นศาสตราจารย์์ต้้องทำวิิทยานิิพนธ์์ มีีผลงานการ
วิิจัยั ที่่ชั� ดั เจน หรืือแม้้แต่่บทความทางวิิชาการมากมาย
เพื่่�อยกระดัับตััวเองให้้เป็็นที่่�ยอมรัับในความสามารถ
กัับตำแหน่่งที่่�เหมาะสม แต่่กลายเป็็นว่่าในช่่วงหลััง
บทความทางวิิชาการกลัับไม่่มีีคุุณภาพมากพอ หรืือ
มีีการปลอมขึ้้�นมา และที่่�ห นัักสุุดคืือมีีการซื้้�อขาย
ตำแหน่่งไม่่ต่่างกัับระบบราชการอื่่�น ๆ อีีกด้้วย
เหตุุ ผ ลหนึ่่� ง ที่่� มีี คนอยากได้้ ต ำแหน่่ ง ระดัั บสูู ง
เนื่่อ� งจากมีีผลประโยชน์์แอบแฝงในช่่องทางธุุรกิิจ อาทิิ
เรื่่�องของการจััดซื้้�อจััดจ้้าง ทำโครงการใหญ่่ ๆ ตั้้�งแต่่
การสร้้างอาคาร หรืือวััสดุุ ไม่่เว้้นแม้้แต่่การเดิินทาง
ไปดููงานในต่่างประเทศ การขอทุุนวิิจััย การขอเลื่่�อน
ตำแหน่่งทางวิิชาการ เป็็นที่่ปรึ
� กึ ษาหลัักสููตร คืือมีีการ
เอื้้�อประโยชน์์กัันเกิิดขึ้้�น เหล่่านี้้�เองคืือการคอร์์รััปชั่่�น
ในแบบที่่�ถููกกฎหมาย ซึ่่�งไม่่สามารถทำอะไรได้้เลย
นี่่� เ ป็็ น เพีียงส่่ ว นหนึ่่� ง ของปัั ญ หาการศึึ ก ษาไทย
ในเชิิงฝ่่ายบริิหารที่่�คอยกััดกิินประเทศ ส่่งผลถึึงการ
ศึึ ก ษาไทยโดยตรงที่่� ลูู ก หลานของเราตอนนี้้� ยัั ง ย่่ำ
อยู่่�กัับที่่�ด้้วยอาการน่่าเป็็นห่่วง
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ผู้้�ปกครองที่่�พอมีีเงิินจึึงส่่งลููกหลานเข้้าไปเรีียน
กวดวิิชา โดยที่่โ� รงเรีียนกวดวิิชาเหล่่านี้้�กลัับตอบโจทย์์
การเรีียนได้้ตรงจุุด เหมืือนเป็็นทางลััดในการเข้้าสอบ
แข่่งขัันจนเป็็นผลสำเร็็จ ซึ่่�งทำให้้นัักเรีียนที่่�ฐานะทาง
บ้้านแย่่ จึึงไม่่สามารถเข้้าถึึงระบบการเรีียนระบบนี้้�
ได้้ เหล่่านัักเรีียนที่่จ� นแถมไม่่ได้้เรีียนเก่่งจึึงไม่่สามารถ
เข้้ามหาวิิทยาลััยดีี ๆ ได้้
จุุดเริ่่ม� ต้้นของโรงเรีียนกวดวิิชา คืือผู้้�ปกครองอยาก
ให้้ลููกตััวเองเก่่ง เพื่่�อสอบเข้้าคณะที่่�แข่่งขัันสููง อย่่าง
แพทย์์ หรืือวิิศวะ จึึงเป็็นโอกาสของคนที่่�ทำธุุรกิิจ
ด้้านการศึึกษานอกสถาบััน โรงเรีียนกวดวิิชาใหญ่่ ๆ
มีีเงิิ น มากพอที่่� จ ะจ้้ า งอาจารย์์ ร ะดัั บหัั ว กะทิิ ข อง
ประเทศเข้้ามาอยู่่�ในสัังกััด คนเก่่งและมีีคาแรคเตอร์์
สามารถดึึงดููดนัักเรีียนให้้มาเรีียนได้้เป็็นจำนวนมาก
จึึ ง สร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ แ ก่่ สถ าบัั น กวดวิิ ช าเป็็ น มูู ล ค่่ า
มหาศาล
ในประเทศจีีนมองเห็็นปััญหาด้้านการศึึกษาตรง
ส่่ ว นนี้้� จึึ ง เริ่่� ม มีีการจัั ด ระเบีียบโรงเรีียนกวดวิิ ช า
เพื่่�อลดความกดดัันจากตััวเด็็ก ลดพาละการจ่่ายเงิิน
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ของผู้้�ปกครอง สร้้ า งความเท่่ า เทีียมในระบบการ
ศึึกษาโดยมองว่่าโรงเรีียนกวดวิิชาไม่่ควรเติิบโตเพราะ
จะกระทบกัับระบบการศึึกษาของประเทศแน่่นอน
แต่่ประเทศไทยยัังไม่่มีีนโยบายใดออกมาในเรื่่�องนี้้�
เพราะยัังมองว่่าโรงเรีียนกวดวิิชายัังมีีความสำคััญ
ต่่อระบบการเรีียนในประเทศไทยอยู่่�
ช่่วงหลัังเมื่่�อโรคโควิิด-19 ระบาดความท้้าทาย
โรงเรีียนกวดวิิ ช าก็็ เกิิ ด ขึ้้� น เพราะถูู ก ปิิ ด พร้้ อ มกัั บ
จำนวนประชากรเด็็กที่่�ลดลง และเทคโนโลยีีด้้าน
ออนไลน์์ ทำให้้โรงเรีียนกวดวิิชาไม่่ได้้รัับความนิิยม
เหมืือนเก่่า บางส่่วนปิิดตััวลงเหลืือไว้้เพีียงสถาบััน
ที่่�มีีชื่่�อเสีียง หรืือครููที่่�เก่่งเท่่านั้้�น ซึ่่�งไม่่ได้้เกิิดจากการ
ปฏิิรููปการศึึกษาแต่่อย่่างใด
สำหรัับคนที่่�ทำโรงเรีียนกวดวิิชา ได้้รัับผลกำไร
อย่่ า งเต็็ ม เม็็ ด เต็็ ม หน่่ ว ย อาจมองว่่ า การศึึ ก ษาคืือ
ธุุ ร กิิ จ ตัั ว หนึ่่� ง ซึ่่� ง ควรมองอีีกมุุ ม ด้้ ว ยว่่ า การศึึ ก ษา
นั้้� น ควรทำเพื่่� อ สัั ง คม หาใช่่ เ รื่่� อ งของผลประโยชน์์
เพีียงอย่่างเดีียวด้้วย

ไม่่ง้้อระบบการศึึกษา
เร่่งพััฒนาตััวเอง

Did You Know
Thai MOOC

โลกของเราแตกต่่างจากสมััยก่่อนมากเพราะมีีการเชื่่�อมโยงด้้วยเทคโนโลยีี ดิิจิิตอล ข้้อมููล
ข่่าวสาร ที่่�รวดเร็็ว ผู้้�ปกครองรุ่่�นใหม่่จึึงอยากให้้ลููกของตััวเองเติิบโตขึ้้�นมาเป็็นคนที่่�มีีคุุณภาพสากล
หรืือที่่�เรีียกว่่า GLOBAL CITIZEN โดยเฉพาะทัักษะความรู้้�ที่่�เท่่าเทีียมกััน แต่่สิ่่�งที่่�ขวางกั้้�นไม่่ ให้้เด็็ก
ไทยเป็็นอย่่างนั้้�นได้้ มาจากระบบการศึึกษาที่่�ยัังไม่่ปรัับตััว โอกาสทางการเข้้าถึึงการศึึกษา
ความเหลื่่�อมล้้ำไม่่เท่่าเทีียมในเรื่่�องของฐานะ ทำให้้เด็็กเหล่่านี้้�ถููกทอดทิ้้�งไว้้ด้้านหลััง
ไม่่มีีโอกาสตามทัันยุุคสมััยที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว

การศึึกษายุุคดิิจิิตอล
โลกของเราหมุุนเวีียนเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา มีีการพััฒนาในด้้านต่่าง ๆ อยู่่�เสมอ รวมถึึงเรื่่�องของการศึึกษาด้้วยเช่่นกััน ตั้้�งแต่่มีีการกำเนิิด
ยุุคอุุตสาหกรรม การเปลี่่�ยนแปลงของโลกก็็เร่่งผลิิตคนที่่�มีีคุุณภาพเข้้าไปงานในระบบโรงงาน ออฟฟิิศอย่่างเป็็นจำนวนมาก ซึ่่�งปััจจุุบัันยุุคของ
อุุตสาหกรรมผลิิตเริ่่�มเปลี่่�ยนไป กลายเป็็นสัังคมแห่่งเทคโนโลยีีตรงจุุดนี้้�เองผู้้�ที่่�คนที่่�กล้้าเปลี่่�ยนด้้วยความรวดเร็็ว คนนั้้�นจึึงถืือเป็็นผู้้�ชนะในการแข่่งขัันนี้้�

เป็็ น โครงการพัั ฒ นามหาวิิ ท ยาลัั ย
ไซเบอร์์ ไทยเพื่่อ� การจััดการเรีียนการสอน
ในระบบเปิิด (Thai-MOOC) ภายใต้้
โครงการขัั บ เคลื่่� อ นเศรษฐกิิ จ และ
สัังคมดิิจิทัิ ลั ในแผนงานที่่� 3 การสร้้าง
สัังคมคุุณภาพด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
เพื่่�อให้้เกิิดการแบ่่งปัันทรััพยากรสื่่�อ
การเรีียนรู้้�ระหว่่างสถาบัันอุุดมศึึกษา
ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญหลากหลายสาขา
วิิชาเกิิดความร่่วมมืือกัันในการพััฒนา
และจัั ด การเรีี ย นการสอนออนไลน์์
ระบบเปิิด สำหรัับมหาชนและร่่วมกััน
เป็็นความพยายามที่่�จะปรัับตััวของ
การศึึ ก ษาไทย แต่่ เ รีี ย กว่่ า ยัั ง ต้้ อ ง
ปรัับปรุุงระบบอีีกมาก

Khan Academy

การศึึกษาไทยในยุุคโควิิด-19
มีีใครบางคนเคยกล่่าวว่่าถ้้าคุุณไม่่เปลี่่�ยนตััวเอง
สัังคมรอบข้้างจะเป็็นคนเปลี่่ย� นคุุณเอง ซึ่่ง� หมายความ
ว่่าถ้้าเราไม่่ปรัับตััวตามสถานการณ์์ของโลกยุุคใหม่่
ที่่แ� วดล้้อมไปด้้วยเทคโนโลยีีแห่่งดิิจิติ อล อย่่างไรก็็ตาม
สิ่่ง� เหล่่านี้้�จะเข้้ามาอย่่างแน่่นอน ในเรื่่อ� งของการศึึกษา
ก็็เช่่นกััน หากประเทศไทยเราทำการเรีียนการสอน
เหมืือนกัับร้อ้ ยปีีที่แ่� ล้้ว ที่่มีี� กระดานดำและครููที่ยืื่� นสอน
นัักเรีียน เมื่่�อนั้้�นประเทศไทยก็็จะตกยุุคทัันทีี
ด้้วยความที่่�มีีโรคติิดต่่อร้้ายแรงอย่่างโควิิด-19
เป็็ น เหมืือนภาคบัั ง คัั บ ให้้ ทุุ ก คนต้้ อ งเว้้ น ระยะ
ไม่่สามารถรวมกลุ่่�มกัันได้้ การศึึกษาแบบออนไลน์์
จึึ ง ถูู ก นำมาใช้้ อ ย่่ า งทัั น ทีี ไม่่ ว่่ า จะมีีความพร้้ อ ม
หรืือไม่่ก็ต็ าม ความจริิงเรื่่อ� งของการเรีียนระยะทางไกล
มีีการเริ่่ม� ทำมานานแล้้วจาก พระราชดำริิของในหลวง
รััชกาลที่่� 9 ได้้มีีจััดตั้้�ง DLTV การศึึกษาทางไกลผ่่าน
ดาวเทีียม จากโรงเรีียนวัังไกลกัังวล รวมถึึงมีีช่่อง
ETV ที่่�สอนเรื่่�องของการศึึกษา แต่่เป็็นการเรีียนแบบ
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ด้้านเดีียวไม่่สามารถโต้้ตอบได้้
ในปััจจุุบัันมีีการเรีียนผ่่านโปรแกรมออนไลน์์ที่่�ครูู
กัับนัักเรีียนสามารถมองเห็็น และพููดคุุยกัันได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีี สามารถอธิิบายรวมถึึงสั่่�งการบ้้านได้้เช่่นกััน
ในส่่วนของข้้อเสีียนั้้�นนัับว่่ามีีมากมาย เนื่่�องจากการ
เรีียนออนไลน์์เป็็นเรื่่�องใหม่่ นัักเรีียนบางส่่วนเรีียน
ไม่่ทัันเพื่่�อน ทำให้้มีีการโดดเรีียน ปััญหาเรื่่�องอุุปกรณ์์
การเรีียนไม่่พร้้อมเนื่่อ� งจากความยากจนของครอบครััวเด็็ก
รวมถึึงเรื่่�องการเรีียนการสอนที่่�ไม่่เหมืือนอยู่่�ในห้้อง
สิ่่� ง เหล่่ า นี้้� ล้้ ว นเป็็ น ปัั จ จัั ย ที่่� ท ำให้้ ก ารศึึ ก ษาของ
ประเทศไทยนั้้�นถดถอยลงมากกว่่าเดิิมอีีก 20–50%
แต่่เมื่่�อมีีการเปิิดโรงเรีียนเด็็กนัักเรีียนจำนวนหนึ่่�ง
ก็็ติิดโควิิด ทำให้้ต้้องมานั่่�งวางแผนกัันว่่า จะเรีียน
อย่่างไรให้้เด็็กปลอดโรคและสามารถเรีียนรู้้�ได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ไม่่อย่่างนั้้�นจากที่่�เราเคยอยู่่�อัันดัับท้้ายของ
การศึึ ก ษาอาเซีียน เราอาจกลายเป็็ น ประเทศที่่�
การศึึกษาอยู่่�ท้้ายของโลกก็็เป็็นได้้
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ในโลกปััจจุุบัันบริิษััทที่่�รัับคนเข้้าทำงานก็็ปรัับตััว
เอง ใบปริิญญาอาจไม่่ได้้สำคััญที่่�สุุด บางบริิษััทจึึงรัับ
คนเข้้าทำงานจากความสามารถเฉพาะด้้านไม่่เน้้น
ทฤษฎีี ซึ่่�งอาจไม่่ต้้องเรีียนจบมหาวิิทยาลััยก็็ได้้ ซึ่่�ง
มหาวิิทยาลััยบางแห่่งเริ่่�มมีีการทดลองเปิิดหลัักสููตร
ระยะสั้้น� หรืือที่่เ� รีียกว่่าคอร์์สออนไลน์์ฟรีี พร้้อมเกีียรติิ
บััตร จากมหาลััยดัังทั่่�วโลกที่่�ใครก็็สามารถมาเรีียนได้้
ไม่่จำกััดอายุุ เพื่่�อเพิ่่�มพููนทัักษะแล้้วเช่่นกััน
นอกจากนี้้� เ ราจะเห็็ น แพลตฟอร์์ ม ออนไลน์์
มากมาย ทั้้�งที่่�เสีียเงิินและไม่่เสีียเงิินที่่�เปิิดสอนวิิชาที่่�

มหาวิิทยาลััยไม่่ได้้สอน รวมถึึงหลัักสููตรด้้านจิิตใจเพื่่อ�
พััฒนาตััวเอง ได้้ผลมากน้้อยแค่่ไหนก็็แล้้วแต่่ผู้้�เรีียนนำ
ไปปรัับใช้้เอง
ถึึงแม้้ว่่าเราจะมีีการเรีียนการสอนออนไลน์์นอก
ห้้ อ งเรีียน ที่่� มีี แทบทุุ ก สาขาที่่� จ ำเป็็ น ต่่ อ ชีีวิิ ต แล้้ ว
แต่่เรื่่�องของการเรีียนตามที่่�หลัักสููตรของสถาบัันการ
ศึึกษานั้้�นยัังเป็็นสิ่่�งที่่�จำเป็็น เนื่่�องจากการได้้เรีียนรู้้�
เรื่่�องของวิิชาการแล้้ว คนเรายัังต้้องเรีียนรู้้�เรื่่�องของ
โลกภายนอก การเข้้าสัังคมรวมถึึงวิิชาชีีวิิตที่่�เกิิดขึ้้�น
จริิงในสัังคม
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โรงเรีียนออนไลน์์ที่่� ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก
ก่่อตั้้�งขึ้้น� ในปีีค.ศ. 2006 โดย Salman
Khan ด้้วยจุุดประสงค์์ที่่�ว่่า “ต้้องการ
ให้้การศึึกษาที่่�ฟรีี ไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ยใดๆ
กัับทุุกคนบนโลก” ซึ่่�งระหว่่างที่่�กำลััง
ทำโครงการการศึึ ก ษาที่่� ไม่่ ห วัั ง ผล
กำไรนี้้� เศรษฐิินีอี เมริิกันั แอนน์์ ดููเออร์์
บิิล เกตส์์ เจ้้าพ่่อไมโครซอฟท์์ บริิจาค
เงิินเพื่่อ� สร้้างความฝัันอัันยิ่่�งใหญ่่ที่่ก� าร
ศึึกษาแบบง่่าย ๆ จะเข้้าไปถึึงเด็็กทุุกคน
บนโลกปััจจุุบััน Khan Academy มีี
คลิิปสอนวิิชาต่่าง ๆ กว่่า 5,000 คอร์์ส
รวม 20,000 กว่่าคลิิป

Special p
Scoo

: Panida Pupanrai

BELIEVE IN POWER NATURAL,

BELIEVE IN
MERIGIN

เชื่่�อมั่่�นในพลัังธรรมชาติิ เชื่่�อมั่่�นในเมอริิจิ้้�น
ธรรมชาติิรังั สรรค์์สิ่่�งสวยงามไว้้มากมาย ทั้้�งยัังมอบสิ่่�งล้้ำค่่าที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่มนุุษย์์ทุกุ ยุุคทุุกสมััย ด้้วยวิิสัยั ทััศน์์ของ
แบรนด์์เมอริิจิ้้น� ที่่�เล็็งเห็็นศัักยภาพในพลัังธรรมชาติิอันั ยิ่่�งใหญ่่นี้้� จึึงนำไปสู่่�การคิิดค้้นนวััตกรรมแห่่งความงาม คััดสรร
วััตถุดิุ บิ จากแหล่่งกำเนิิดเพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่่ง� สารสกััดอัันเข้้มข้้น ทำการค้้นคว้้าวิิจัยั อย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ผลลััพธ์์ที่่�เปี่่�ยมไปด้้วย
ประสิิทธิิภาพ จากจุุดเริ่่�มต้้นดัังกล่่าวพร้้อมด้้วยการตอบรัับที่่�ดีี แบรนด์์เมอริิจิ้้�นจึึงตั้้�งใจอย่่างแน่่วแน่่ที่่�จะไม่่หยุุดนิ่่�ง
เพื่่อ� พััฒนาทุุกผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ภายใต้้แนวคิิดสารสกััดที่่�ผสานพลัังธรรมชาติิ ฟื้้น� ฟููพร้้อมการบำรุุง บางเบาทุุกการสััมผััส
และมีีกลิ่่�นหอมจากสมุุนไพร

จากพลัังธรรมชาติิก่่อกำเนิิดเป็็นผลิิตภััณฑ์์ล้้ำค่่า อ่่อนโยนและ
ปลอดภัั ย ไม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การระคายเคืือง ส่่ ว นผสมหลัั ก ของทุุ ก
ผลิิตภััณฑ์์ล้้วนมีีสารสกััดจากธรรมชาติิเป็็นหลัักอย่่างสมุุนไพรไทย
ผสานด้้วยนวััตกรรมเพื่่อ� ให้้ทุกุ สารสกััดทำงานร่่วมกัันอย่่างลงตััว อาทิิ
สารสกััดจากงาม้้อน พลููคาว และต้้นอ่่อนถั่่�วลัันเตา ส่่วนผสม
หลัักของ Merigin Hair Tonic (เมอริิจิ้้�น แฮร์์ โทนิิค) ที่่�ผลิิตภััณฑ์์
ช่่วยในเรื่่�องลดอาการหลุุดร่่วงของเส้้นผม พร้้อมต้้านการเกิิดอนุุมููล
อิิสระในการเร่่งอายุุเซลล์์เส้้นผมให้้เสื่่�อมสภาพ ลดปััญหาการแพ้้
และอัักเสบของหนัังศีีรษะ
สารสกััดจากสมุุนไพรไพล ฟ้้าทะลายโจร และว่่านหางจระเข้้
ส่่วนผสมหลัักของ Merigin Velvety Soap (เมอริิจิ้้�น เวลวิิทีี โซป)
และ Merigin Cleansing Soap Hand and Body (เมอริิจิ้้น� คลีีนซิ่่ง�
โซป แฮนด์์ แอนด์์ บอดี้้�) ผลิิตภััณฑ์์ทำความสะอาดผิิวอย่่างล้้ำลึึก
ช่่วยปกป้้องผิิวอนามััยให้้ปราศจากเชื่่�อโรคด้้วยฟองที่่�นุ่่�มละมุุน
ลดปััญหาการอัักเสบของสิิว ผด ผื่่�น อาการคััน พร้้อมผสานการ
ทำงานร่่วมกัับวิิตามิินอีีและและสารไฮยาลููโรนิิค เพื่่�อผิิวเรีียบเนีียน
ลุ่่�มลื่่�นดุุจแพรไหม
สารสกััดจากมหาสมุุทรอาร์์คติิค วิิชฮาเซล ข้้าวโอ้้ต ชาดำ
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ว่่านหางจระเข้้ ต้้นทาร่่าและสาหร่่ายทะเล ซึ่่�งเป็็น 1 ใน 9 สารสกััด
เข้้มข้้นจากแหล่่งกำเนิิด ส่่วนผสมหลัักของ Merigin Essence Fresh
Serum (เมอริิจิ้้�น เอสเซ็็นส์์ เฟรช เซรั่่�ม) เซรั่่�มจากพลัังธรรมชาติิ
ที่่�เปี่่�ยมด้้วยประสิิทธิิภาพการดููแลพร้้อมปกป้้องผิิวจากการเกิิด
ริ้้�วรอยแห่่งวััย ฟื้้�นฟููแลปรัับสมดุุลเพื่่�อผิิวที่่�แข็็งแรง พร้้อมเปิิดสวิิตช์์
ความอ่่อนเยาว์์ให้้กลัับมาอีีกครั้้�ง
และล่่าสุุดกัับ Merigin Finger Root Extract Plus Threeplala
(เมอริิจิ้้�น ฟิิงเกอร์์ รููท เอ็็กซ์์แทรกซ์์ พลััส ตรีีผลา) หรืือสารสกััด
กระชายขาว พลััส ตรีีผลา ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารตราเมอริิจิ้้�น
นวััตกรรมใหม่่ที่่�ผสานสารการทำงานระหว่่าง ตรีีผลา กระชายขาว
พลูู ค าว ขิิ ง มรดกทางภูู มิิ ปัั ญ หาที่่� เ ปี่่� ย มด้้ ว ยสรรพคุุ ณ ทางยา
ช่่ ว ยสร้้ า งภูู มิิ คุ้้� มกัั น ที่่� แ ข็็ ง แรง ปรัั บดุุ ล บำรุุ ง ธาตุุ ทั้้� ง 4 ควบคุุ ม
และกำจััดสารพิิษในร่่างกาย เป็็นต้้น
ธรรมชาติิคืือสิ่่�งล้้ำค่่า คืือมิิตรแท้้ต่่อมนุุษย์์ แบรนด์์เมอริิจิ้้�น
เชื่่� อ มั่่� น ว่่ า ทุุ ก สิ่่� ง ย่่ อ มเป็็ น ไปได้้ ด้้ ว ยพลัั ง แห่่ ง ธรรมชาติิ ดัั ง นั้้� น
เราจึึงใส่่ใจในทุุกขั้้�นตอนเพื่่�อให้้นำมาซึ่่�งสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดในทุุกผลิิตภััณฑ์์
มอบเป็็ น ของขวัั ญ สุุ ด พรีีเมี่่� ย มแทนคำพูู ด และความรู้้�สึึ ก เพื่่� อ
คนสำคััญเช่่นคุุณ
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ครั้้ง� นี้้�ผมอยากให้้ท่า่ นผู้้�อ่า่ นได้้เห็็นงานออกแบบ Sustainable
Design อีีกงานหนึ่่�งซึ่่ง� เป็็นงานที่่สร้
� า้ งโดยไม้้ไผ่่ที่มีีชื่
่� อ่� ว่่า The Arc
Gymnasium ซึ่่ง� เป็็นอาคารของโรงเรีียนแห่่งหนึ่่�งในเกาะบาหลีี
ประเทศอิินโดนีีเซีีย ซึ่ง่� จะว่่าตามความเป็็นจริิงแล้้ว สิ่่ง� ก่่อสร้้าง
ที่่�เป็็นสถาปััตยกรรมชั้้�นนำ จากไม้้ไผ่่ในประเทศอิินโดนีีเซีีย
นั้้�นค่่อนข้้างมีีมาก ด้้วยบริิบทสภาพเกาะ และความเป็็นป่่าดิิบชื้้น�
ที่่อุ� ดุ มไปด้้วยทรััพยากรต้้นไผ่่ แต่่การออกแบบ Arc Gymnasium
โดย IBUKU แห่่งนี้้�สามารถใช้้คำที่่�ว่่า “เหนืือชั้้�น” ได้้อย่่าง
ชััดเจนมาก
ในทีีแรกผมดูู ง านออกแบบแห่่ ง นี้้� จ ากมุุ ม บนผมนึึ ก ว่่ า
Concept ของงานออกแบบจะเป็็นกระดองเต่่า เพราะดููคล้้าย
กัับกระดองเต่่าบกเป็็นอย่่างมาก แต่่ผมคิิดผิิดถนััด Concept
ของงานนี้้�คืือ The Arc is totally unprecedented หากแปล
ตรงตััวคืือ “ความโค้้งที่่�ไม่่เคยพบเห็็นมาก่่อน”
อาคารยิิมแห่่งนี้้�เป็็นอาคารเรีียนที่่มีีพื้้
� �นที่่�ใช้้สอยกว่่า 700
ตารางเมตร และหากว่่ากัันตามตรง หากวััสดุกุ ารก่่อสร้้างหลััก
ของอาคารไม่่ใช่่ไม้้ไผ่่ที่่�มีีน้้ำหนัักเบา ผมเองก็็ยัังนึึกไม่่ออกว่่า
จะใช้้วััสดุุอะไรในการสร้้างโครงอาคารที่่�มีีขนาดโค้้งและใหญ่่
ขนาดนี้้�ได้้ ในส่่วนของการออกแบบนั้้�นจะเป็็นการวางโครง
Grid หลััก ๆ เพีียงไม่่กี่่�แนว กระจายแรงน้้ำหนัักของแนวกริิด
ลงสู่่�เสาข้้าง และเชื่่อ� มด้้วยแผ่่นหลัังคาที่่ถั� กั และสร้้างจากไม้้ไผ่่
เราจะเห็็นได้้ว่า่ ไม่่มีีเสาหรืือคานกลางอาคารให้้เสีียพื้้�นที่่ใ� ช้้สอย
ในภาพรวม และอาคารแห่่งนี้้�มีีความมั่่�นคงทางด้้านน้้ำหนััก
ทนทานต่่อสภาพแวดล้้อม และจะเป็็นไปไม่่ได้้เลยที่่�อาคาร
แห่่งนี้้�จะสร้้างได้้สำเร็็จหากวััสดุุการก่่อสร้้างไม่่ได้้สร้้างจาก
“ไม้้ไผ่่”

: Ajiravedh Subarnbhesaj

ในการก่่อสร้้างค่่อนข้้างเป็็นไปด้้วยความพิิถีีพิิถััน เพราะ
ส่่วนเว้้าส่่วนโค้้งต่่าง ๆ ล้้วนได้้รัับการคำนวณแรงและการ
ถ่่ายน้้ำหนัักมาเป็็นอย่่างดีี หากผิิดพลาดเพีียงจุุดเดีียวย่่อม
ส่่งผลต่่อภาพรวมของอาคารทั้้�งหมด การจะขึ้้�นรููปโครงกริิด
ไม้้ไผ่่แต่่ละข้้างนั้้�น เป็็นไปด้้วยความยาก เพราะช่่างต้้องทำการ
ถ่่ ว งน้้ำหนัั ก ไม้้ ไ ผ่่ ใ นแต่่ ล ะโค้้ ง มุุ ม เพื่่� อ ให้้ ไ ม้้ ไ ผ่่ อ ยู่่�ตัั ว ก่่ อ นที่่�
จะทำการจัับยึึดถ่่ายน้้ำหนััก และเสี่่�ยงต่่อการดีีดตััวของไม้้ไผ่่
แต่่ในที่่�สุุดด้้วยความดื้้�อรั้้�นของผู้้�สร้้างและความคิิดสร้้างสรรค์์
ของนัักออกแบบ ก็็ได้้ทำให้้การก่่อสร้้างอาคารแห่่งนี้้�เสร็็จสิ้้�น
ในที่่�สุุด
ผลงานนี้้�เป็็นผลงานที่่�สร้้างสรรค์์ และล้้ำค่่าในหลัักการ
ออกแบบและเชิิ ง วิิ ศ วกรรม และเกิิ ด จากนัั ก ออกแบบที่่�
อยู่่�ใน Zone SEA (South East Asia) และวััสดุุการก่่อสร้้าง
ทั้้�งหมดที่่�อยู่่�ในภููมิิภาคเช่่นกััน ผมเองได้้เห็็นงานออกแบบ
ของนัักออกแบบเลืือดใหม่่ รวมไปถึึงนัักศึึกษางานออกแบบ
ต่่าง ๆ ล้้วนมีีผลงานที่่�น่่าสนใจ บางคนมีีผลงานที่่�ไปได้้ไกล
ในระดัับโลก ที่่�ล้้ำกว่่าเจ้้า Arc Gymnasium แห่่งนี้้�เสีียอีีก
ติิ ด อยู่่�อย่่ า งเดีียวคืือไม่่ ไ ด้้ รัั บ ความสนัั บสนุุ น เท่่ า ที่่� ค วร
นัักออกแบบหลายรายแล้้วครัับที่่�เราเมิินเขาใน Step แรก
แต่่ เ ขาเหล่่ า นี้้� ก็็ ดั้้� น ด้้ น พัั ฒ นาจนได้้ ไ ปคว้้ า รางวัั ล มากมาย
จากต่่างประเทศ ในสภาวะนี้้�เสีียงของเขาเหล่่านั้้�นเริ่่�มใหญ่่
และมีีคนฟัังมากขึ้้�น และคงไม่่แปลกหากใน Step นี้้�เขาจะ
เมิิ น เราเมื่่� อ เราเอ่่ ย ขอความช่่ ว ยเหลืือจากเขาจริิ ง ไหม
ครัั บสนัั บสนุุ น พวกเขากัั น เถอะครัั บ อย่่ า ให้้ ส มองไหลไป
มากกว่่านี้้�เลย

The Arc
NOVEMBER 2021

Arc Gymnasium : IBUKU

การวิิจัยั งานออกแบบเชิิงอนุุรักั ษ์์ ได้้ข้้อสรุุปออกมาแล้้วว่่า
วัั สดุุ จ ากธรรมชาติิ นั้้� น มีี ส่่ ว นช่่ ว ยในการรัั ก ษาสภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมไว้้ได้้ และจากการทดลองซ้้ำไปซ้้ำมา เราก็็ได้้รู้้ว่� า่
“ไม้้ไผ่่” เป็็นวััสดุุทางธรรมชาติิที่่�เหมาะแก่่การก่่อสร้้าง
ไม่่เป็็นพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ทนทาน มีีความยืืดหยุ่่�นสููง ดัังที่่�
เราได้้เห็็นทางฝั่่�งยุุโรปตอนเหนืือใช้้ไม้้ไผ่่เป็็นส่่วนผสม
ในการสร้้างใบพััดกัังหัันลมผลิิตไฟฟ้้า
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Salient Arms

International
วงการกีีฬายิิงปืืนเข้้าแล้้วออกยาก เป็็นคำกล่่าวที่่�
ไม่่เกิินจริิงเลย หากคุุณได้้ลองมายิิงปืืนสัักครั้้�ง
เพราะการยิิงปืืนนั้้�นมีีสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า “ขั้้�นกว่่า”
ของการยิิงปืืนอยู่่�เสมอ ทั้้�งทางการฝึึกฝนยิิงปืืน
และในเรื่่�องของชนิิดและอุุปกรณ์์ปืืน

NOVEMBER 2021

ขั้้น� กว่่าของการยิิงปืืนนั้้�น โดยส่่วนใหญ่่มักั จะเริ่่ม� ต้้นฝึึกยิิงจากปืืนสั้้น� ชนิิดลููกโม่่
ฝึึกยิิงตั้้�งแต่่ ฝึึกสัับนก ลั่่�นไก Dry Fire. ฝึึกบรรจุุทีีละนััดลั่่�นไก ไล่่ไปเรื่่�อย ๆ เป็็น
บรรจุุทีีละ 3 นััดลั่่�นไก จนไปสู่่�บรรจุุเต็็มลููกโม่่ เมื่่�อฝึึกลููกโม่่แล้้วก็็มาสู่่�การฝึึก
ยิิงปืืนสั้้น� กึ่่ง� อััตโนมััติิ ซึ่่ง� มีีลัักษณะการฝึึกที่่ค� ล้้าย ๆ กััน เมื่่อ� ฝึึกการยิิงจนช่่ำชองแล้้ว
ก็็มาสู่่�การฝึึกยิิงปืืนในสภาวะกดดััน ยิิงตามจำนวนนััดที่่ตั้้� ง� เป้้าภายในเวลาที่่ก� ำหนด
และมาสู่่�การยิิงชนิิดเทคติิคคอลป้้องกัันตััวที่่จ� ำลองสถานการณ์์การยิิงต่่อสู้้�เสมืือน
จริิงที่่�มีีชื่่�อเรีียกย่่อว่่า IDPA The International Defensive Pistol Association
ต่่อจากนั้้�นใครจะไปฝึึกยิิงปืืนยาวหรืือปืืนกลต่่อสู้้� ก็็เป็็นเรื่่�องของกำลัังทรััพย์์
และความชอบของแต่่ละคนที่่�อยากจะพััฒนาการยิิงต่่อ ๆ ไป
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ส่่วนในเรื่่อ� งชนิิดและอุุปกรณ์์การยิิงนั้้�น ต้้องยอมรัับ
ว่่าไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุดกัันเลยจริิง ๆ เทคโนโลยีีของปืืนที่่�
ทัันสมััย มัักมาพร้้อมอุุปกรณ์์ของแต่่งที่่�ไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด
นัักกีีฬาหลายคนก็็ยอมน้้อยหน้้ากัันไม่่ได้้ แถมยัังโดน
ป้้ายยาให้้เกิิดกิิเลส ชนิิดที่่�เรีียกกัันว่่า ของมัันต้้องมีี
ไม่่ต่่างอะไรจากสาว ๆ ที่่�อยากได้้กระเป๋๋า Hermes
หรืือ Chanel แต่่สำหรัับคนเล่่นปืืนนั้้�น ทุุกคนต่่าง
เอ่่ ย ถึึ ง ความเป็็ น ที่่� สุุ ด กัั บชื่่� อ ที่่� ว่่ า Salient Arms
International
Salient Arms International หรืือชื่่�อเรีียกย่่อว่่า
SIA คืือปืืนระดัับ Custom โดยเริ่่ม� จากการนำปืืนยี่่ห้� อ้
อื่่�น ๆ มาทำการแต่่งอุุปกรณ์์หลัักและอุุปกรณ์์เสริิม
ซึ่ง่� ที่่เ� ราจะพบมากถึึงมากที่่สุ� ดุ นั่่�นก็็คืืองานแต่่งจากปืืน
พื้้�นฐานยี่่�ห้้อ Glock โดยทำการเปลี่่�ยนลำกล้้อง สปริิง
นก ไก ลููกเลื่่�อน เข็็มแทงชนวน แทบทั้้�งหมด ไปใช้้ชิ้้�น
ส่่วนคุุณภาพสููงสุุดที่่�ทาง SAI เป็็นผู้้�ออกแบบผลิิตเอง
อีีกทั้้�งยัังทำการปรัับน้้ำหนัักปืืน น้้ำหนัักไก ลดน้้ำหนััก
ลำเลื่่�อนเพื่่�อลดการติิดขััดลำกล้้อง และแรงรีีคอยด์์
ซึ่่ง� เรีียกได้้ว่า่ จงใจตกแต่่งปืืนแทบจะทั้้�งหมด เพื่่อ� จงใจ

ให้้เหนืือกว่่าของเดิิมแทบทั้้�งสิ้้น� ซึ่ง่� ความหมายพ้้องกัับ
ชื่่อ� คำว่่า Salient ที่่แ� ปลว่่า โดดเด่่น สููงส่่ง โดยทั้้�งหมด
มาพร้้อมกัับคำขวััญทางการตลาดที่่มีีชื่
� อ่� ว่่า We Build
Guns For Those Who demand Extra ... แปลเป็็น
ไทยว่่า เราสร้้างปืืนสำหรัับคนที่่�ต้้องการความพิิเศษ
ที่่�เหนืือกว่่านั้้�นเอง
ผมเองมีีความสนใจตั้้�งแต่่ทีีแรกเห็็น ปืืน Glock
แต่่ ง เต็็ ม รูู ป แบบที่่� มีี ลำกล้้ อ งสีีทองสลัั ก คำว่่ า SAI
ในราคาที่่�เกืือบ 2 แสนบาท ในร้้านปืืนพาณิิชย์์ที่่�ไทย
นั้้�นยัังคงตราตรึึงใจผมไม่่หาย และสำหรัับปืืน SIA
ก็็ไม่่ได้้มีีเพีียงแค่่งาน Custom จากปืืนพื้้�นฐาน Glock
เท่่านั้้�นปืืน SAI ยัังรัับแต่่งปืืนทั้้�งปืืนพก ปืืนลููกซอง และ
ปืืนไรเฟิิ ล อีีกด้้ ว ย ซึ่่� ง ก็็ ไ ด้้ รัั บ ความนิิ ย มอย่่ า งมาก
โดยเฉพาะปืืนออโต้้ ไรเฟิิล ชนิิด AR15
SIA เป็็ น บริิ ษัั ท ที่่� รัั บพัั ฒ นา และตกแต่่ ง ปืืน
Custom ก่่อตั้้�งมาตั้้�งแต่่ปีี 2001 มีีชิ้้�นส่่วนประกอบ
ของปืืนที่่� ตัั ว บริิ ษัั ทผลิิ ต เองพร้้ อ มคุุ ณ ภาพที่่� ดีี ครบ
ทุุกส่่วน จึึงไม่่เป็็นเรื่่�องแปลกที่่� SAI จะนำชิ้้�นส่่วน
ประกอบของตนที่่มีีนั้้
� น� มาประกอบเป็็นปืืนในท้้ายที่่สุ� ดุ
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ซึ่่�ง SAI ก็็ทำเช่่นนั้้�น โดยประมาณในปีี 2014 บริิษััท
SAI ก็็มีีปืืนที่่ผลิ
� ติ เป็็นของตนเองโดยใช้้ชื่อ่� แบรนด์์เป็็น
SAIซึ่่�งทำออกมาเป็็นยุุค ๆ โดยใช้้ชื่่�อว่่า Tier โดย
แบ่่งเป็็น Tier 1 ,2 , 3 , 4 ไล่่ตามลำดัับไปเรื่่�อย ๆ
แต่่ทั้้�งนี้้� SAI เองก็็ยัังคงรัับตกแต่่งปืืน Custom จาก
โครงทรงปืืนยี่่�ห้้ออื่่�นควบคู่่�ไปด้้วย
โดยปืืนที่่� ไ ด้้ รัั บ ความนิิ ย มสูู ง สุุ ด ภายใต้้ แ บรนด์์
SIA จะมีีตั้้�งแต่่ ปืืนกลไรเฟิิลชนิิด AR15 แทบจะทุุกรุ่่�น
และที่่�สำคััญคืือปืืนระบบ 1911 ของ SAI ที่่�มีีชื่่�อว่่า
RED นั่่�นเอง
ทั้้�งนี้้�ต้้องยอมรัับเลยครัับว่่า SAI มาได้้ไกลเป็็น
อย่่างมาก เราจะเห็็นได้้ว่่าโครงสร้้างบริิษััทของ SAI
มีีโครงสร้้างบริิษััทที่่�ค่่อนข้้างเล็็ก แต่่กลัับมีีชื่่�อเสีียง
เกิินตััวดัังไปทั่่�วโลกนั่่�นเอง และสำหรัับนัักกีีฬายิิงปืืน
ผมเชื่่อ� ได้้ว่า่ ระดัับความสุุดยอดของปืืนและปืืนในดวงใจ
ที่่เ� หล่่านัักกีีฬายิิงปืืนหลายคนมีีความอยากได้้ในความ
ครอบครองตลอดกาลนั้้�น นอกจาก Colt, Browning,
Smith & Wesson ผมเชื่่�อว่่าจากนี้้�ชื่่�อของ SIA
จะต้้องอยู่่�ในดวงใจของแต่่ละคนเป็็นแน่่นอนครัับ

Life et
Po

: สันติ เศวตวิมล
: ภู่ประดิษฐ์

โดดเดี่่�ยวแต่่ไม่่เดีียวดาย
ตอนที่่� ๓๒

พบเจอ แต่่หายไป
การสอบชิิงทุุนเยอรมััน เป็็นเรื่่อ� งหนัักหนาสาหััส แต่่ก็ไ็ ม่่เท่่ากัับเมื่่อ� ตอนสอบ
การเตรีียมตััวเดิินทางไม่่ได้้ยุ่่�งยากอย่่างไร เริ่่ม� จากฉัันไปแจ้้งกัับเจ้้าหน้้าที่่ข� องแผนก
ที่่�ฉัันเรีียนให้้รัับรู้้�ไว้้ว่่า ฉัันขอพัักการเรีียนระยะหนึ่่�ง หลัังจากนั้้�นจะกลัับมาเรีียนต่่อเพื่่�อ
เข้้ามหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

สอบคราวนั้้�นมีีเงื่่�อนไขกติิกามากมาย นัับตั้้�งแต่่ฉัันจะต้้องไปทำงาน เป็็นนัักข่่าวให้้
ครบสองปีีเสีียก่่อนจึึงมีีสิิทธิ์์�สมััครสอบได้้
แต่่ที่่�สำคััญกว่่านั้้�น ฉัันจริิงใจถึึงกัับเอาชีีวิิตมาเป็็นเดิิมพัันกัับสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�...และผล
ก็็คืือฉัันไม่่ตาย!!
แต่่การสอบชิิงทุุนไปเรีียนวิิชาการหนัังสืือพิิมพ์์แตกต่่างไปกว่่านั้้�น ก็็เป็็นที่่รู้้�� ๆ กัันอยู่่�ว่า่
การไปโรงเรีียนเยอรมัันเป็็นเรื่่�องสาหััสสากรรจ์์ ขนาดไปเรีียนด้้วยทุุนตััวเองก็็ยากเย็็น
เข็็ญใจ แต่่นี้้�เป็็นทุุนของรััฐบาลด้้วยแล้้ว “พี่่�พอใจ ชััยเวฬุุ” จึึงบอกกัับฉัันว่่า
“เริ่่�มต้้นสัันติิ จะต้้องไปสอบข้้อเขีียนจากสถานทููตให้้ได้้เสีียก่่อน ถ้้าสอบผ่่าน ก็็ต้้อง
ไปสอบสััมภาษณ์์กัับท่่านทููต”
“ถ้้าผมสอบไม่่ผ่่านล่่ะ” เมื่่�อฉัันถามพี่่�ก็็บอกว่่า
“ตกก็็ตกไปซิิ พี่่�เห็็นคนไปสอบ แล้้วสอบตกก็็มีีมากมาย ไม่่เห็็นจะมีีใครเขาตาย
สัักคนนี่่�”
“ถ้้าผมสอบข้้อเขีียนได้้ แล้้วตกสััมภาษณ์์ได้้มั้้�ย”
“เรื่่�องนี้้�ก็็ไม่่แน่่เหมืือนกััน เพราะเหตุุผลของท่่านทููตก็็จะมีีแตกต่่างกัันไป แต่่ละครั้้�ง
แต่่ละคนไม่่เหมืือนกััน”
“แล้้วถ้้าผมสอบข้้อเขีียนได้้ แต่่สอบสััมภาษณ์์ตกล่่ะจะเป็็นอย่่างไง”
พี่่�พอใจมองหน้้าผมแล้้วพููดปนเสีียงหััวเราะว่่า
“โลกมัันก็็คงจะไม่่ถล่่มทลายหรอกไอ้้น้้อง”
เมื่่�อพี่่�บอกเช่่นนั้้�น มัันก็็ทำให้้ฉัันคิิดถึึงวัันที่่�จะไปกระโดดแม่่น้้ำเจ้้าพระยา หากสอบ
เข้้าเรีียนมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ไม่่ได้้
...เออคราวนี้้� ฉัันจะต้้องบนบานต่่อสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�อย่่างไรดีี...อีีกล่่ะ
ฉัันสอบผ่่านข้้อเขีียนได้้ แต่่ไม่่ใช่่ฉัันเพีียงคนเดีียว ยัังมีีคนสอบได้้อีีก 23 คน ฉัันเห็็น
รายชื่่�อพบหน้้าค่่าตาของเขาแล้้วก็็ชัักจะหวั่่�น ๆ ว่่า ฉัันจะไปสอบสััมภาษณ์์แข่่งกัับเขา
ได้้อย่่างไรกััน
แต่่ละคนเป็็นผู้้�ใหญ่่ทำงานอยู่่�ในหน่่วยราชการระดัับสููง
แต่่มาถึึงครึ่่�งทางแล้้ว มัันก็็จะต้้องไปให้้ถึึงปลายทางให้้ได้้ กลััวทำไมกััน
พี่่พ� อใจมาหาฉัันถึึง “นสพ.พิิมพ์ไ์ ทย” มองฉัันแปลก...แปลก แรกเห็็นฉัันใจหาย แต่่
แล้้วพี่่�ก็็หััวเราะบอกกัับฉัันว่่า
“สัันติิ...น้้องสอบชิิงทุุนไปโรงเรีียนเยอรมัันได้้แล้้ว”
“ไปเรีียนที่่�ไหนพี่่�”
“เบอร์์ลิิน”
“เมื่่�อไหร่่” ใจก็็อยากไปเรีียนวัันพรุ่่�งนี้้�เลยก็็ได้้
“เตรีียมตััวตั้้�งแต่่วัันนี้้� แล้้วอีีกหนึ่่�งเดืือนถึึงจะเดิินทาง”
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จะได้้รัับปริิญญาหรืือไม่่ก็็ว่่ากัันไป
ฉัันมีีเสื้้อ� นอกอยู่่�แล้้ว แต่่เสื้้อ� หนาวไม่่มีีก็ต้็ อ้ งขอหยิิบขอยืืมคนที่่เ� ขาเคยไปเรีียนเมืือง
นอกเมืืองนาที่่�ฉัันรู้้�จัักหลายคน ที่่�เขาเมตตาให้้แถมกำชัับว่่าที่่�เยอรมัันอากาศหนาวมาก
	ส่่วนกระเป๋๋าเดิินทางเป็็นปััญหาเพราะฉัันไม่่เคยเดิินทางไปต่่างประเทศไกล ๆ
ครั้้�งเดีียวที่่�ไปก็็ตอนทำข่่าวสงครามที่่�เวีียดนาม
จึึงต้้องไปซื้้�อกระเป๋๋าเดิินทางขนาดใหญ่่ซึ่ง่� เทอะทะมาก จากร้้านขายกระเป๋๋ารองเท้้า
ของจีีนแคะแถวถนนตะนาว
ส่่วนที่่�จะต้้องใช้้อย่่างอื่่�น ๆ ก็็ไปหาเอาที่่�เยอรมััน
แม้้ว่่าตลอดระยะเวลาที่่�นิิดเดิินทางไปเรีียนที่่�อัังกฤษ ฉัันจะเขีียนจดหมายถึึงเธอ
และนิิดก็็เขีียนจดหมายถึึงฉัันโดยเฉลี่่�ยอาทิิตย์์ละฉบัับ แต่่การจะไปเรีียนที่่�เยอรมัันฉััน
ไม่่ได้้เขีียนบอกเธอ
เหตุุผลที่่�ฉัันแอบเก็็บไว้้ในใจก็็คืือ อยากให้้เธอตื่่�นเต้้นดีีใจเพราะฉัันเตรีียมแผนการ
ไว้้ว่่า
สัักวัันหนึ่่�ง จะบิินไปหานิิดถึึงลอนดอนและมัันคงจะเป็็นวัันที่่�มีีความสุุขอย่่างที่่�สุุด
แล้้วฉัันจะกระซิิบบอกเธอในตอนนั้้�นว่่า
“เห็็นมั้้�ยว่่าเราก็็ได้้พบกััน โดยไม่่จำเป็็นต้้องรอถึึงร้้อยพัันปีี”
การเดิินทางไปเรีียนที่่เ� ยอรมััน นัับว่า่ เป็็นการเดิินทางไปต่่างประเทศครั้้ง� ที่่ส� อง และ
เป็็นการเดิินทางที่่�ไกลถึึงยุุโรป ไม่่ใช่่ครั้้�งแรกเพีียงแต่่เวีียดนาม
ท่่านผู้้�อำนวยการ “ไชยยงค์์ ชวลิิตร” ท่่านแสดงความยิินดีีกัับฉัันด้้วยการเขีียน
จดหมายไปถึึงสถาบัันนัักหนัังสืือพิิมพ์์แห่่งกรุุงเบอร์์ลินิ เยอรมััน แนะนำฉัันและขอบคุุณ
สถาบัันที่่�รัับฉัันไว้้
สำหรัับผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการ ที่่�ท่่านคงจะไม่่ชอบฉัันสัักเท่่าไหร่่ ท่่านบอกกัับเพื่่�อน ๆ
ในสำนัักงาน “นสพ.พิิมพ์์ไทย” สั้้�น ๆ ว่่า
“ไอ้้ติิมัันฟลุ๊๊�ค”
แต่่คนที่่�ตื่่�นเต้้นมาก ๆ ก็็คืือแม่่ ทุุกวัันท่่านจะพาฉัันไปพบกัับเพื่่�อน ๆ ของท่่าน
รวมทั้้�งบรรดาผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีชื่่�อเสีียงเพีียงบอกท่่านว่่า ลููกชายสอบชิิงทุุนไปเรีียนหนัังสืือที่่�
ประเทศเยอรมัันได้้
นี่่�เป็็นครั้้�งแรกที่่�ฉัันได้้เห็็นแม่่ภาคภููมิิใจในตััวฉััน ไม่่ได้้ดุุด่่าแช่่งชัักหัักกระดููกสารพััด
สารพัันเหมืือนอย่่างที่่เ� คย ความรู้้�สึึกของฉัันในตอนนั้้�นก็็คืือ ฉัันเริ่่ม� มีีคุุณค่่าขึ้้น� บ้้างแล้้ว แต่่
ท่่านจะทำไปด้้วยความรัักหรืือความชัังอย่่างไรนั้้�น ก็็ต้อ้ งบอกกัันด้้วยจริิงว่่า ฉัันยัังไม่่แน่่ใจ?
วัันเดิินทาง...บรรยากาศที่่�สนามบิินดอนเมืือง ก็็คล้้ายกัับวัันที่่�ฉัันเคยส่่งนิิดไปเรีียนที่่�
อัังกฤษ แต่่แตกต่่างตรงที่่�นิิดบิินด้้วยสายการบิิน “ปากีีสถาน แอร์์ ไลน์์” แต่่ฉัันบิิน
ด้้วยสายการบิิน “ลุุฟท์์ ฮัันซ่่า” ซึ่่�งเป็็นของเยอรมัันแต่่เครื่่�องบิินสมััยนั้้�นยัังไม่่ใช่่
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เครื่่อ� งไอพ่่น เป็็นเครื่่อ� งบิิน 4 เครื่่อ� งยนต์์ที่มีี่� ขนาดใหญ่่ ใช้้ระยะเวลาการบิินประมาณ
14 ชั่่ว� โมง คืือออกจากสนามบิินดอนเมืือง ในตอนสี่่ทุ่่�� มจะไปถึึง “สนามบิินกรุุงเอเธนส์์”
ตอนหกโมงเช้้า
และจากสนามบิินแห่่งนี้้�เครื่่�องจะบิินต่่อไปถึึง “สนามบิินแฟร์์คเฟิิร์์ต” ตอนสาย
ทีีนี้้�ฉัันจะต้้องเปลี่่�ยนเครื่่�องบิินเป็็นของอเมริิกัันคืือเครื่่�องบิิน “แพน แอม” บิินเข้้า
“กรุุงเบอร์์ลิิน” อีีกทีี ที่่�เป็็นเช่่นนั้้�นก็็เพราะว่่า
สายการบิิ น ของเยอรมัั น ไม่่ ไ ด้้ รัั บ อนุุ ญ าตให้้ บิิ น เข้้ า อดีีตเมืืองหลวงเก่่ า ในสมัั ย
สงครามโลกครั้้�งที่่� 2 เครื่่�องบิินที่่�บิินเข้้าได้้มีีเฉพาะเครื่่�องบิินของประเทศผู้้�ชนะสงคราม
คืือ “แพนแอม” ของอเมริิกััน “บริิติิซ แอร์์ เวย์์” ของอัังกฤษ และ “แอร์์ ฟรานซ์์”
ของฝรั่่�งเศสเท่่านั้้�น
ซึ่่�งนัับว่่าเป็็นการยุ่่�งยากสำหรัับฉััน ซึ่่�งยัังไม่่สัันทััดในเรื่่�องภาษาและ “สนามบิิน
แฟรงค์์เฟิิร์์ต” ก็็ยัังไม่่ได้้รัับการซ่่อมแซมบููรณะจากภััยสงครามซึ่่�งผ่่านไปได้้เพีียง
สิิบกว่่าปีีนั้้�น
ระยะเวลาบิินจาก “แฟรงค์์เฟิิร์์ต” ไปถึึง “เบอร์์ลิิน” เพีียงครึ่่�งชั่่�วโมง ที่่�สนามบิิน
“เทมเพิิลฮอฟ” มีีประวััติใิ ช้้ในสงครามมากมาย อย่่างบอลลููนใหญ่่ที่สุ่� ดุ ในโลกยุุคนั้้�นชื่่อ�
“ฮิินเดิินเบิิร์์ก” เป็็นพาหนะทางอากาศของโลกที่่�มีีชื่่�อเรีียกว่่า “เรืือเหาะ” ที่่�เยอรมััน
สร้้างขึ้้�นเป็็นประเทศแรกของโลกก่่อนที่่�จะมีีเครื่่�องบิินพาณิิชย์์ก็็เริ่่�มทดลองที่่�สนามบิิน
แห่่งนี้้�
โฮสเต็็ล (Hostel) หรืือ หอพัักนัักศึึกษาอยู่่�ที่บ้่� า้ นเรีียกว่่า “เวดติ้้�ง” เป็็นส่่วนดููแลของ
อัังกฤษ อยู่่�ทางเหนืือเบอร์์ลินิ เป็็นย่่านที่่อ� ยู่่�อาศััยบรรยากาศจึึงเงีียบสงบ ถนน “มููลเลอร์์
สตาเซ่่” (Muller Stase)
หน้้าหอพัักจะเป็็นโบสถ์์ที่่�ตรงหน้้าห้้องนอน ได้้ยิินเสีียงระฆัังตีีบอกเป็็นระยะ ๆ ฟััง
แล้้ววัังเวง
เจ้้าหน้้าที่่สถ
� าบัันบอกว่่า ฉัันมีีเวลาเตรีียมตััวเข้้าเรีียน 1 เดืือน เวลานี้้�จะทำอะไรก็็ได้้
แต่่เมื่่อ� เรีียนแล้้วจะต้้องทำตามกฎของสถาบััน ลัักษณะเช่่นนี้้�เป็็นแบบฉบัับเยอรมัันที่่เ� ข้้ม
งวดมากในเรื่่�องการศึึกษาและความประพฤติิ
ข้้อแนะนำของเจ้้าหน้้าที่่�ทำให้้คิิดถึึง “นิิด”
จากเบอร์์ลินิ เราสามารถบิินไปลอนดอนเพีียงครึ่่ง� ชั่่ว� โมง โดยไม่่จำเป็็นต้้องขอวีีซ่่าเข้้า
เมืือง เพราะอัังกฤษถืือว่่าได้้ยึดึ ครองเยอรมัันไว้้อยู่่�ในความดููแล และความเป็็นนัักศึึกษา
ฉัันมีีสิิทธิ์์�จ่่ายค่่าเดิินทางเพีียงครึ่่�งราคาด้้วย
ฉัันตกลงจะเดิินทางไปหา “นิิด” ที่่�ลอนดอน ไปอย่่างไม่่บอกให้้เธอรู้้� เพราะฉัันไม่่
เคยบอกนิิดมาก่่อนเลยว่่า สอบชิิงทุุนมาเรีียนที่่�เยอรมัันได้้
มัันคงจะเป็็นความสุุขที่่�แปลก ๆ แตกต่่างไปจากที่่�เราเคยพบกัันในครั้้�งแรก พบกััน

NOVEMBER 2021

ไม่่กี่่�วัันก็็ต้้องจากกัันแล้้ว ไม่่มีีปััญหาในการเดิินทางเพราะฉัันมีีที่่�อยู่่�จากจดหมายที่่�เธอ
เขีียนมา
จากสนามบิิน “ฮีีทโธรว์์” ไปถึึงบ้้านพัักของเธอย่่าน “นอตติ้้�ง ฮิิล” ซึ่ง่� เป็็นย่่านนอก
เมืืองที่่�มีีนัักศึึกษาต่่างประเทศนิิยมไปเช่่าบ้้านอยู่่� หรืือเช่่าอยู่่�กัับเจ้้าของบ้้าน ย่่านนี้้�จึึงมีี
ค่่าครองชีีพที่่�ไม่่รุุนแรง เหมืือนในเมืือง
ที่่มุ� มุ ถนนก่่อนถึึงตึึกแบบอัังกฤษที่่เ� ธอพััก มีีร้้านขายดอกไม้้ซึ่ง่� เป็็นธรรมเนีียมของคน
ยุุโรปที่่�จะให้้ความสำคััญกัับสิ่่�งนี้้�
สำหรัับคนอัังกฤษจะชื่่�นชม “ดอกกุุหลาบ” ถืือว่่าเป็็นดอกไม้้ประจำชาติิ
ฉัันซื้้�อกุุหลาบสีีชมพูู เมื่่�อนิิดได้้รัับเธอก็็จะได้้รู้้�ว่่า...ฉัันคิิดอะไร
ฉัันหอบกุุหลาบสีีชมพููช่่อใหญ่่ ไปกดกริ่่�งหน้้าบ้้านของเธอและคิิดว่่านิิดจะออกมา
เปิิดประตูู และคงจะตะโกนด้้วยความแปลกใจที่่�ฉัันมาถึึงลอนดอน
“มาหาใคร”
คุุณป้้าวััยกลางคนพููดภาษาอัังกฤษสำเนีียงลอนดอนเนอร์์ ไม่่ใช่่ภาษาอัังกฤษแบบ
อเมริิกัันที่่�ฉัันพููด ออกมาเปิิดประตููและมองฉัันด้้วยสายตาแปลก ๆ
“มิิสนิิดา”
“ซอรี่่� เธอย้้ายไปแล้้ว” เมื่่�อคุุณย่่าแหม่่มบอกเช่่นนั้้�น ฉัันแทบจะช็็อค!!
“ย้้ายไปอยู่่�ที่่�ไหน”
“ย้้ายไปอยู่่�ที่่�เยอรมััน”
อะไรเมื่่�อไม่่กี่่�ชั่่�วโมงนี้้�ฉัันยัังอยู่่�เยอรมัันอยู่่�เลย แต่่นิิดอยู่่�ที่่�นั้้�นแล้้ว
“คุุณมีีที่่�อยู่่�ของเธอที่่�เยอรมัันมั้้�ย”
“เห็็นว่่าเธอจะไปอยู่่�ที่่�เบอร์์ลิิน”
แหม่่มบอกเช่่นนั้้�น ฉัันอยากจะตะโกนให้้ลั่่�นถนน “น็็อตติ้้�งแฮม” ทำไมชีีวิิตของเรา
จึึงผิิดพลาดได้้เช่่นนี้้�
เมื่่�อเดิินออกจากสนามบิิน “ฮีีทโธรว์์” เพื่่�อเดิินทางกลัับสนามบิิน “เทมเพิิลฮอฟ”
ของเบอร์์ลิิน
สายตาก็็เห็็นป้้ายขนาดใหญ่่ใกล้้ประตููออกเข้้าเมืือง ป้้ายเขีียนว่่า
“LOST & FOUND”
ถ้้าแปลเป็็นไทยก็็หมายถึึง... “หายแล้้วพบ”
...ฉัันน่่ะฉัันพบแล้้ว แต่่สิ่่�งที่่�พบมัันกลัับอัันตรธานหายไป ป้้ายนี้้�ควรจะเขีียนใหม่่ว่่า
“FOUND & LOST”
...พบแล้้วแต่่หายไป... จึึงจะถููกต้้องกว่่า
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PAINTINGS
ศิิลปะกำมะลอที่่�รัักจริิง
• อาจารย์์ สนั่่�น รััตนะ •

อาจารย์์ สนั่่�น รััตนะ คืือบุุคคลสำคััญท่่านหนึ่่�งในวงการศิิลปะไทย ท่่านเป็็นราชบััณฑิิต ประเภทวิิชาวิิจิติ รศิิลป์์
สาขาจิิตรกรรม สำนัักศิิลปกรรม เป็็นศิิลปิิน อาจารย์์ นัักเขีียน และจััดทำหนัังสืือเกี่่�ยวกัับศิิลปะไทย
มากมาย
เราพบกัับอาจารย์์สนั่่น� รััตนะ ครั้้ง� แรกที่่ก� รมศิิลปากร สำนัักช่่างสิิบหมู่่� ถนนพุุทธมณฑลสาย 5 ขณะที่่ก� ำลัังขะมัักเขม้้น
ทำงานภาพเขีียน เพื่่�อใช้้ในงานพระราชพิิธีีถวายพระเพลิิงพระบรมศพของในหลวงรััชกาลที่่� 9 โดยงานดัังกล่่าวมีี
ศิิลปิินเข้้าร่่วมทำงานจำนวนมาก ซึ่่�งอาจารย์์สนั่่�น ได้้ให้้เกีียรติิอธิิบายความเป็็นมาในการทำงาน รวมถึึงเทคนิิคต่่าง ๆ
อย่่างคล่่องแคล่่ว จนเราได้้รัับข้้อมููลไปมากพอสมควร แต่่วัันนั้้�นอาจารย์์สนั่่�นกลัับไม่่เคยเผยงานของตััวเองออกมา
แม้้แต่่น้้อย ว่่ามีีความสำคััญอย่่างไร
จนกระทั่่�งวัันนี้้� เรากลัับมาพบอาจารย์์สนั่่�นอีีกครั้้�ง หลัังจากที่่�ได้้คุุยกัันไม่่นาน ก็็พบว่่างานศิิลปะที่่�ท่่านทำอยู่่�นั้้�น
ทรงคุุณค่่า มีีเพีียงไม่่กี่่�คนที่่�ยัังทำงานศิิลปะในแบบฉบัับโบราณแบบนี้้�อยู่่�
“เบื้้� อ งต้้ น ทุุ ก คนคงเคยได้้ เ ห็็ น ผม ในการทำงานพระราชพิิ ธีีถ วายพระเพลิิ ง พระบรมศพในหลวงรัั ช กาลที่่� 9
ซึ่่�งเป็็นภารกิิจหนึ่่�งที่่�ผมได้้รัับ และนั้้�นก็็คืือประสบการณ์์หนึ่่�งที่่�เป็็นผลงานการัันตีีความรู้้�ความสามารถของผม ในการ
ได้้รัับการโปรดเกล้้าฯ เป็็นราชบััณฑิิต นะครัับ
“ปัั จ จัั ย สำคััญ จากงานของผม ซึ่่�ง เป็็นที่่�ประจัักษ์์ในสัังคมในช่่ว งเวลาหนึ่่�ง แต่่จริิง ๆ แล้้ว การทำงานศิิล ปะ
ของผมนั้้�นทำมายาวนานไม่่น้อ้ ยกว่่า 45 ปีี ต่่อเนื่่อ� ง เขีียนรููปทุกุ วััน เป็็นการทำงานที่่ห� นัักพอสมควร นั้้�นหมายถึึงว่่าทัักษะ
และประสบการณ์์นั้้น� ค่่อย ๆ สะสมเข้้ามา แต่่ทั้้ง� หมดนี้้�เราทำเพื่่อ� ต้้องการค้้นหาปััญหาและหาคำตอบ เพื่่อ� ไปถ่่ายทอดวิิชา
ความรู้้�ให้้แก่่ลููกศิิษย์์ อะไรใช่่อะไรไม่่ใช่่ไม่่จำเป็็นต้้องให้้ลููกศิิษย์์ค้้นหาโดยความยากลำบากมากนััก ในเมื่่�อเราเคยผ่่าน
จุุดจุุดนั้้�นมาแล้้ว เราก็็จะแนะนำในวิิธีีที่่�ถููกให้้แก่่พวกเขาไปเลย โดยไม่่จำเป็็นต้้องไปลองผิิดลองถููกเพื่่�อลููกศิิษย์์จะได้้
ดำเนิินไปสู่่�เป้้าหมายที่่�รวดเร็็วมากขึ้้�น

The Artist

ความภููมิิ ใจในราชบััณฑิิต

รากเหง้้าศิิลปะไทย

“ราชบััณฑิิตประกอบด้้วยคำสองคำ คืือ ราชะ กัับ บััณฑิิต ราชะ คืือ พระราชา บััณฑิิต
คืือ ผู้้�รู้้� จึึงเป็็นผู้้�รู้้�ของพระราชา นัักปราชญ์์ของพระราชา คล้้าย ๆ กัับหนัังจีีน
ที่่�มีีการสอบจอหงวน สอบเพื่่�อเป็็นราชครููในทำนองนั้้�น เช่่นเดีียวกััน หน้้าที่่�ของ
ราชบััณฑิิตนั้้�น จะมีีโอกาสหรืือเรีียกได้้ก็็ต่่อเมื่่�อมีีการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
แต่่งตั้้�ง เพราะฉะนั้้�นในตััวผมเองได้้รัับการแต่่งตั้้�งโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
มาตั้้�งแต่่วัันที่่� 11 กัันยายน พ.ศ. 2563 ครัับ
“ตััวผมเองถ้้าจะไปแสดงตััวที่่ไ� หนก็็จะเป็็น“สนั่่�น รััตนะราชบััณฑิิต”มีี “ราชบััณฑิิต”
ห้้ อ ยท้้ า ยเสมอ เพราะถืือว่่ า เป็็ น ตำแหน่่ ง ที่่� โ ปรดเกล้้ า ฯ ติิ ด ตัั ว ตลอดกาล
ลาออกไม่่ได้้ มีีอย่่างเดีียวคืือถวายบัังคมลาตาย เพราะฉะนั้้�นก็็ถืือว่่าเป็็นเกีียรติิ
สููงสุุดของคนทำงานศิิลปะคนหนึ่่�งที่่ไ� ด้้รับั โอกาส ถืือว่่าเป็็นนัักปราชญ์์ของแผ่่นดิิน
สาขาจิิ ต รกรรมไทย ที่่�ผ่่านมติิก ารพิิจ ารณาคััดเลืือกจากผลงานของผมแล้้ว
ว่่ามีีความเหมาะสม และเสนอขึ้้�นไปโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมแต่่งตั้้�งลงมาครัับ
“ซึ่่�งตอนนี้้�ผมทำหน้้าที่่�เป็็นประธานยกร่่างศััพท์์หััตถศิิลป์์ไทยของราชบััณฑิิต
เป็็ น ปัั จ จัั ย ที่่� ย ากมาก ตรงที่่� เ ราไม่่ ส ามารถสืืบสาวราวเรื่่� อ งให้้ ล งลึึ ก ในสิ่่� ง ที่่�
เราต้้องการ ไม่่สามารถตอบคำถามในช่่วงร้้อย สองร้้อยปีีได้้ ไม่่มีีหลัักฐานปรากฏ
ต้้องไปอิิงกัับกฎหมาย อิิงกัับพงศาวดาร ไปอิิงอยู่่�กัับตำนานของชาติิอื่่�น ๆ
ไม่่เหมืือนกัับจีีน หรืือยุุโรป อย่่างเช่่นภาพวาด ที่่�เขาสามารถตอบได้้เรื่่�องราว
เป็็นมาอย่่างไร ใครวาด เกิิดขึ้้น� เมื่่อ� ไหร่่ สามารถตอบได้้ แต่่พอมองกลัับมาที่่ข� องไทย
เราไม่่ได้้มีีการบัันทึึก
“ดัังนั้้�นการทำงานจะเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างยาก ต้้องอาศััยผู้้�รู้้�ในแต่่ละแขนงมาก
ศึึกษาเพื่่�อเจาะลึึกข้้อมููล อ้้างอิิงข้้อมููลต่่าง ๆ มาปะติิดปะต่่อกััน จนได้้ข้้อมููล
ที่่�ถููกต้้องในสารานุุกรมไทย ผมรู้้�สึึกว่่าถ้้าหากทำออกมาได้้สััก 1 เล่่มผมก็็ภููมิิใจ
เพราะอย่่างน้้อยจะมีีบัันทึึกเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ผมพููดอยู่่�เสมอว่่าในวัันข้้าง
หน้้าความรู้้�ต่่าง ๆ ที่่�คนรุ่่�นใหม่่เข้้ามาศึึกษาต่่อจะสามารถรัับรู้้� และปะติิดปะต่่อ
เรื่่�องบางเรื่่�องในอดีีตได้้ นำไปสู่่�ปััจจุุบััน ซึ่่�งผมมองว่่าเป็็นข้้อดีี”

“ศิิลปกรรมของคนไทยนั้้�นมีีมาแต่่ตั้้ง� เดิิมแล้้ว เรีียกว่่าช่่างสิิบหมู่่� คืือเรีียกแทน
ช่่างแต่่ละสาขา ภายหลัังอาจารย์์ศิลิ ป์์ พีีระศรีี ท่่านเข้้ามารัับราชการในประเทศไทย
ท่่านได้้นำศิิลปะแบบตะวัันตกเข้้ามาผสมผสานร่่วมสมััยระหว่่างของไทย เพราะฉะนั้้�น
ถ้้าหากไม่่มีีอาจารย์์ศิิลป์์ ก็็จะไม่่มีีศิิลปกรรมรููปแบบตะวัันตกให้้เราได้้เรีียนรู้้�เราก็็
จะมีีศิิลปกรรมไทยที่่เ� ป็็นประเพณีีดั้้�งเดิิม เพราะฉะนั้้�นหากเปรีียบเทีียบตััวศิิลปกรรม
ในกลุ่่�มเพื่่อ� นบ้้านอาเซีียน หรืือกลุ่่�มเอเชีียก็็ดีี ถ้้าเราจะเปรีียบเทีียบ เพราะตััวศิิลปกรรม
ของเราค่่อนข้้างจะก้้าวหน้้ากว่่ากลุ่่�มประเทศเพื่่อ� นบ้้าน นั้้�นหมายถึึงว่่าเราได้้ประยุุกต์์
ระหว่่างตะวัันตก และประเพณีีของไทยเข้้าไว้้ด้้วยกััน เราได้้เปรีียบที่่�มีีครูู
“ผมคิิดว่่านี่่�คืือความฉลาดของคนไทย ที่่�สามารถผสมผสานให้้ 2 ภููมิิปััญญานี้้�
เดิินไปด้้วยกััน เพราะคนไทยมีีนิิสัยั กลมกลืืนกัับสิ่่ง� ใหม่่ ๆ ที่่เ� ข้้ามา ไม่่ทำตััวแตกแยก
ในช่่วงต้้นอาจรู้้�สึกึ แปลกแยก พอหลัังจากนั้้�นมัันจะเกิิดความกลมกลืืน ความจริิงแล้้ว
การนำวััฒนธรรมตกเข้้ามาตั้้ง� แต่่สมัยั ก่่อน ในช่่วงยุุคของสมเด็็จพระนารายณ์์ หรืือ
แม้้กระทั่่�งวััฒนธรรมของจีีนเองก็็ตาม ซึ่่�งเป็็นไปในแต่่ละยุุค
“แต่่พอมาเป็็นในยุุคปััจจุุบันั เอกลัักษณ์์ของความเป็็นไทย จึึงได้้มีีการผสมผสาน
ในแต่่ละวััฒนธรรมเข้้าด้้วยกััน ทั้้�งไทยดั้้ง� เดิิม ตะวัันตก จีีน อิินเดีีย หรืือชาติิอื่น่� ๆ ที่่ไ� ด้้
เข้้ามาผสมผสานกลมกลืืน ไม่่เฉพาะตััวศิิลปะอย่่างเดีียว ยัังรวมถึึงวััฒนธรรมอย่่างอื่่น� ด้้วย
“ถ้้าพููดโดยรวมเราพััฒนาไปในระดัับหนึ่่�ง แต่่ว่า่ การเดิินออกไป เรามุ่่�งเน้้นการออกไป
สู่่�สากล โดยที่่�ส่่วนใหญ่่แล้้วเราลืืม และทิ้้�งความเป็็นตััวตนแท้้ ๆ ของเราความรู้้�
ภููมิิปััญญาไทยหลาย ๆ อย่่างที่่�เราไม่่ได้้สืืบทอด ไม่่ได้้ศึึกษา ไม่่ได้้บัันทึึก นั้้�นคืือ
การได้้หน้้าแล้้วลืืมหลััง เรามุ่่�งเน้้นไปข้้างหน้้าอย่่างเดีียว ลืืมความเป็็นตััวตนไว้้ข้า้ งหลััง
มุ่่�งสู่่�อารยธรรมใหม่่ ๆ เพราะฉะนั้้�นในรุ่่�นใหม่่ ๆ ถามว่่าคนไทยรู้้�จักั ตนเองมากน้้อย
แค่่ไหน ตอบได้้เลยว่่าไม่่เยอะ เพราะว่่าเราไม่่ได้้ใส่่ใจกัับตัวั เราเอง ใครก็็ตามที่่ศึ� กึ ษา
จะมองว่่าเป็็นคนเชย ล้้าสมััย ผมสัังเกตได้้จากลููกศิิษย์์นักั ศึึกษาในปััจจุุบันั ถามเรื่่อ� ง
ของตััวเองที่่เ� ป็็นความรู้้�ของชาติิ ภููมิปัิ ญ
ั ญาตอบไม่่ได้้ แต่่พอถามเรื่่อ� งคนอื่่น� กลัับตอบ
ได้้ชััดเจนมากกว่่า”
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The Artist
ศิิลปะลายกำมะลอ
ภููมิคิ วามรู้้�ดั้้ง� เดิิมต่่าง ๆ หายไปเยอะมากในสมััยอยุุธยา กรมช่่างสิิบหมู่่� คืือศิิลปะ
ช่่างที่่�จััดหมวดใหญ่่ได้้เป็็นสิิบหมู่่� มีีช่่างกว่่าร้้อยช่่าง จััดสรรออกมาได้้ 10 กลุ่่�ม
ปััจจุุบัันเหลืือเพีียงสำนัักงานกรมช่่างสิิบหมู่่� ของกรมศิิลปากร ความรู้้�เรื่่�องช่่าง
ต่่าง ๆ สููญหายไปเยอะมาก บางอย่่างสามารถสืืบข้้อมููลปะติิดปะต่่อจากเพื่่อ� นบ้้าน
อย่่างเช่่น “ศิิลปะลายกำมะลอ” คำว่่า ศิิลปะกำมะลอ เป็็นเทคนิิคผสมระหว่่าง
ลายรดน้้ำและจิิตรกรรมรวมกััน หรืือที่่�คนเอเชีียเรีียกว่่า “LACQUER WORK”
เป็็นวััฒนธรรมร่่วมของคนเอเชีีย การนำสีีฝุ่่�นผสมกัับยางรััก ถ้้าอธิิบายให้้สามารถ
เข้้าใจง่่ายก็็คืือ จิิตรกรรมสีีน้้ำมัันที่่�คนเอเชีียคิิดค้้นขึ้้�นมาใช้้เอง สืืบทอดความรู้้�
มาจากจีีนต่่อกัันมายาวนานประมาณ 3,000 กว่่าปีีมาแล้้ว
“อย่่างที่่ผ� มได้้กล่่าวว่่าศิิลปะนี้้�มีีสืืบทอดมาจากประเทศจีีนยาวนานกว่่า 3,000 ปีี
สำหรัับประเทศไทยเองความจริิงแล้้วเริ่่ม� ใช้้เทคนิิคนี้้�มาไม่่น้อ้ ยกว่่า 700 ปีี แฝงอยู่่�
ในงานช่่างอื่่น� ๆ ไม่่ได้้อยู่่�ในงานจิิตรกรรมอย่่างชััดเจน อย่่างเช่่น การนำสีีฝุ่่�นสีีแดง
ผสมยารััก เพื่่อ� ทารองพื้้�นพระพุุทธรูปปิ
ู ดิ ทองคำเปลวในสมััยสุุโขทััย นี่่คืื� อหลัักฐานที่่�
สามารถสืืบค้้นได้้ แต่่เมื่่�อสืืบค้้นลึึกลงไป สีีแดงที่่�นำมาใช้้ในสมััยสุุโขทััยมีีสีี 2 สีี
คืือสีีแดงชาด และสีีแดงเสน (สีีแดงส้้ม) นี้้�คืือปััจจััยที่่�สืืบค้้นได้้ว่่าไทยเรานั้้�น
มีีการใช้้สีีฝุ่่�นผสมยางรัักมาตั้้�งแต่่สมััยสุุโขทััยตามหลัักฐาน
“คำว่่ากำมะลอ เป็็นศััพท์์ที่่�เรีียกมาโดยสมเด็็จครูู สมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ
เจ้้าฟ้้ากรมพระยานริิศรานุุวััดติิวงศ์์ ท่่านเรีียกผลงานกิิจกรรมแบบเอเชีียที่่�มีี
ลายทองปิิดและเขีียนสีี ท่่านเรีียกว่่า “กำมะลอ” หรืือปลอม หมายถึึงไม่่แท้้
ไปทางใดทางหนึ่่�ง เป็็นเทคนิิคผสม เพราะท่่านไม่่สามารถระบุุได้้ว่่าเป็็นจิิตรกรรม
หรืือ ลายรดน้้ำ เพราะมัันมีีสีีและทองปนกัันอยู่่�
“ปลอมหรืือไม่่แท้้ไม่่ได้้หมายถึึงการไม่่คงทน เพราะได้้มีีหลัักฐานการค้้น
พบเทคนิิคนี้้�พบเก่่าแก่่ที่่�สุุดจากประเทศเวีียดนาม ในเรืือที่่�จมอยู่่�ในทะเลจีีนใต้้
อายุุกว่่าพัันปีี พบกว่่าสภาพของงานยัังคงเดิิมไม่่เสื่่�อมสภาพไปแต่่อย่่างใด
“ในนิิยามของสมเด็็จครููท่า่ นบอกว่่า จิิตรกรรมกำมะลอ เมื่่อ� มีีการเขีียนระบายสีี
เสร็็จขััดเรีียบร้้อยแล้้ว ขั้้�นตอนต่่อมาคืือการเอาจุุลดิินสีีเหลืือง (หิินหรดาล)
เขีียนกัันในส่่วนที่่�ไม่่ให้้ทองติิดแล้้วเช็็ดรัักปิิดทองรดน้้ำออกมา ก็็จะได้้ลายทอง
ออกมาบนพื้้�นสีี ส่่วนเส้้นสีีทองเอายางรัักใสตััดเส้้นขอบรอบนอกของรููปแล้้ว
โรยผงทองคำ ผลงานทั้้�งหมดนี้้�จะมีีเส้้นนููนคืือเส้้นของยางรัักที่่�โรยผงทองคำ
ที่่เ� หลืือจะแบนราบเท่่ากััน ถึึงจะเรีียกว่่า “ลายกำมะลอ” ส่่วนอื่่น� ๆ ที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้เทคนิิค
จิิตรกรรมลายรดน้้ำ จะเรีียกว่่า “จิิตรกรรมรัักสีี” เพราะฉะนั้้�นในประเทศไทย
มีี 2 ชนิิด แต่่คนไทยจะเรีียกรวมคำเดีียวว่่า “ศิิลปะลายกำมะลอ” นั่่�นเอง”

คุุณค่่าที่่�ควรรัักษา
“เมื่่�อครั้้�งสมััยผมเป็็นนัักเรีียนช่่างศิิลป์์ ได้้พููดคุุยกัับอาจารย์์ที่่�เป็็นช่่างรััก
ช่่างลายรดน้้ำ วััสดุทีุ่ ท่่� า่ นอาจารย์์ได้้ใช้้หรืือเอ่่ยมา ท่่านมีีตััวอย่่างให้้ผมดููอย่่างเช่่น
ไม้้พายทารัักที่่�ทำจากเขาควาย แปรงที่่�ทาทำจากเส้้นผมคนเคยมีีจำหน่่ายหาซื้้�อ
ได้้ตามสำเพ็็ง วงเวีียนใหญ่่ ในสมััยก่่อน ต่่อจากนั้้�นหายไป เพราะเราไปนิิยมวััสดุุ
ทางยุุโรป เมื่่�อช่่างทำเป็็นแต่่ไม่่มีีวััสดุุ ความรู้้�ต่่าง ๆ ก็็ค่่อยเลืือนหาย ลููกศิิษย์์
รุ่่�นต่่อไป ๆ ก็็ไม่่รู้้�จะเรีียนได้้จากอะไรเพราะไม่่มีีวััสดุุให้้ฝึึก ครููที่�่มีีความรู้้�ก็็ได้้
ล้้มหายตายจากไปไม่่มีีการจดบัันทึึก ยิ่่�งทำให้้รุ่่�นใหม่่ไม่่ได้้ศึึกษาต่่อ
“พอวัันหนึ่่�งผมก็็ค้้นพบวััสดุุเหล่่านี้้�ที่่�ประเทศเพื่่�อนบ้้าน จึึงทำให้้เราระลึึกถึึง
ครั้้�งสมััยที่่�ท่่านอาจารย์์เคยบอกเคยสอน ก็็เอามาปะติิดปะต่่อ และเริ่่�มที่่�จะให้้
ความสนใจว่่าถ้้ามีีวััสดุุ ผมจะนำเทคนิิคนี้้�กลัับมาได้้
“ในประเทศเวีียดนามเขาสืืบทอดศิิลปะ เรีียกว่่าศิิลปะประเพณีีไม่่น้อ้ ยกว่่าพัันปีี
ถึึงแม้้ว่่าประเทศเวีียดนามจะมีีสงครามอยู่่�ตลอด แต่่เทคนิิคงานช่่างนี้้�เขาสามารถ
สืืบทอดได้้ไม่่สููญหาย วััสดุุต่่าง ๆ ที่่�เคยใช้้เมื่่�อพัันปีีก่่อน เดิินทางมาจนถึึงทุุกวัันนี้้�
ก็็ยังั คงสืืบทอดอยู่่�ไม่่จางหาย แต่่ในทางกลัับกันั ไทยเองนั้้�นไม่่มีีสงครามแต่่กลัับสูญู หาย
ไปร้้อยกว่่าปีี เป็็นภาพสะท้้อนว่่า ทำไมวััฒนธรรมการสืืบทอดแบบประเพณีีของไทย
ที่่ไ� ม่่มีีสงคราม อยู่่�อย่่างร่่มเย็็นเป็็นสุุขถึึงได้้ขาดหายตั้้ง� แต่่ ร.ศ.117 (พ.ศ.2441) จนถึึง
ปััจจุุบัันหายไปกว่่า 123 ปีี ถึึงตอนนี้้�ผมมองว่่าผมเป็็นผู้้�รู้้�คนที่่� 1 ของพ.ศ. นี้้�
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การศึึกษาและตััวอย่่างผลงานบางส่่วน
ของอาจารย์์สนั่่�น รััตนะ

The Artist

Did You
Know

• ประวััติิการศึึกษา ปมช. (ศิิลปศึึกษา)
	วิิทยาลััยช่่างศิิลป กรมศิิลปากร (พ.ศ. 2523)
กศ.บ. (ศิิลปศึึกษา) มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิ โรฒ
(ประสานมิิตร) (พ.ศ. 2527)
• ประธานคณะบรรณาธิิการจััดทำสารานุุกร
	หััตถศิิลป์์ ไทย ฉบัับราชบััณฑิิตยสภา
• กรรมการจััดทำพจนานุุกรมศััพท์์ลายไทย
ฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน
• ภาพประกอบหนัังสืือ พุุทธประวััติิสำหรัับเยาวชน
ของสำนัักงานเอกลัักษณ์์ ไทย สำนัักนายกรััฐมนตรีี
(พ.ศ.2529)
• ภาพประกอบวรรณกรรม เรื่่�อง พระอภััยมณีี
ฉบัับแปลเป็็นภาษาอัังกฤษ ของกระทรวง วััฒนธรรม
- เขีียนซ่่อม ภาพจิิตรกรรมและลวดลายฝาผนััง
พระอุุโบสถวััดเบญจมบพิิตรดุุสิิตวนาราม
ราชวรวิิหาร (พ.ศ. 2527)
• เขีียนภาพฉากบัังเพลิิงพระเมรุุมาศ
สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี (พ.ศ.2539)

การศึึกษากัับงานศิิลป์์
“ผมคิิดว่่าการศึึกษาในบ้้านเรา มีีเงื่่�อนไขว่่าวิิชาที่่�เปิิดสอนใน
มหาวิิทยาลััยได้้ จะต้้องมีีผู้้�รู้้�จบปริิญญาโทไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน ปััจจุุบันั
นี้้�สาขาจิิตรกรรมรัักสีี เทคนิิคลายรดน้้ำ เทคนิิคหััวโขน หรืือเทคนิิค
ช่่างปั้้�นที่่จ� ะเปิิดในระดัับปริญ
ิ ญาตรีีสาขาโดยตรงเฉพาะไม่่มีีใครจบ
ปริิญญาโทเลยแม้้แต่่น้้อย เพราะปริิญญาตรีียัังไม่่สามารถเปิิดได้้
แล้้วจะเรีียนปริิญญาโทได้้จากที่่�ไหน
“เพราะฉะนั้้�นผมกล้้าพููดว่่า มหาวิิทยาลััยหรืือสถาบัันการศึึกษา
ทำลายความรู้้�ที่เ่� ป็็นภููมิปัิ ญ
ั ญาไทยทิ้้�งทั้้�งหมดผมพููดในนามราชบััณฑิิต
สนั่่�น รััตนะ ตรงกัันข้้ามกัับเวีียดนาม มหาวิิทยาลััยในฮานอย หรืือ เว้้เอง
ก็็ตาม เขาได้้นำผู้้�รู้้�มาสอน เทคนิิคที่่เ� ป็็นภููมิปัิ ญ
ั ญา มีีนัักศึึกษาเรีียนอยู่่�
ครึ่่�งมหาลััย เพื่่�อสืืบต่่อภููมิิปััญญาแล้้วเทคนิิคจิิตรกรรมที่่�เกิิดขึ้้�น
หนึ่่�งพัันปีีต่อ่ เนื่่อ� ง เขานัับเป็็นจิิตรกรรมแบบเวีียดนามประเพณีีที่่เ� กิิด
ขึ้้�นใหม่่ทุุกวัันครัับ ถามว่่าความรู้้�ที่่�ผมรู้้�จะสามารถไปสอนในระดัับ
ปริิญญาตรีีได้้ไหม ไม่่ได้้ เพราะผมไม่่ได้้จบปริิญญาโท ความรู้้�ต่่าง ๆ
เหล่่านี้้�ถ้้าผมไม่่บัันทึึกไว้้ ถ้้าผมไม่่สอนต่่อให้้มีีลููกศิิษย์์ สุุดท้้ายก็็จะ
หายไปอีีกครั้้�ง
“คนไทยนิิยมคนที่่มีี� ยศมีีตำแหน่่ง ไม่่นิยิ มคนที่่ไ� ม่่มีีความรู้้�มีีทัักษะ
เยอะนี่่�คืือความบกพร่่องของคนไทย ดัังนั้้�นผู้้�ที่่�จะมากำหนดทิิศทาง
การศึึกษา คืือผู้้�ที่่�จบปริิญญาเอกจากต่่างประเทศ ดัังนั้้�นเขาเรีียน
วััฒนธรรมมาจากทางฝั่่ง� ยุุโรปหรืือจากมหาวิิทยาลััยที่่เ� รีียนมา ตราบใดที่่�
ยัังลอกฝรั่่�งมา เราก็็ได้้แต่่ชื่น่� ชมอดีีตตามฝาผนัังที่่มั� นั เริ่่ม� จางหายไป
แล้้ววัันหนึ่่�งก็็สููญไปตามเวลา
“ในทุุก ๆ ครั้้ง� ที่่ผ� มสอนลููกศิิษย์์ผม หรืือช่่างต่่าง ๆ ทุุกสาขาอาชีีพ
ผมจะบอกเสมอว่่าทำอะไรขอให้้มีีการจดบัันทึึกเทคนิิควิิธีีการของ
ตนเองไว้้ ให้้เป็็นมรดกความรู้้�ให้้แก่่ลูกู หลานของตนเองก่่อน เมื่่อ� ใดที่่มีี�
การนำความรู้้�เหล่่านี้้�มาศึึกษาสืืบสานต่่อถึึงลููกหลาน ก็็จะกลายเป็็น
มรดกของชาติิต่่อไป”
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: ปิยวรรณ กาญจนา

SET GOALS
AND GO GET IT
ตั้้�งเป้้าหมาย (ที่่�ชััดเจน) แล้้วไปให้้ถึึง
“ว่่าน” พิิรััลพััชร ลีีลาเทพิินทร์์
“ว่่านเป็็นคนกำหนดเป้้าหมายที่่�ชััดเจนตั้้�งแต่่เด็็ก และตั้้�งใจไปให้้ถึึงอาจมีีแผนสำรองแต่่จะคิิดเสมอว่่าเราต้้องทำเป้้าหมายแรกให้้สำเร็็จ
ต้้องทำให้้ได้้ไม่่ได้้กดดัันตััวเอง แต่่มัันคืือแรงผลัักดัันที่่�ทำให้้ประสบความสำเร็็จได้้ง่่ายกว่่า”
MIND - SELF ฉบัับเดืือนพฤศจิิกายน 2564
เราได้้พููดคุุยกัับวีีเจสาวสวยจากรายการมิิวสิิค Alert
สัังกััด Mono29 Music Station ว่่าน พิิรััลพััชร
ลีีลาเทพิินทร์์ นิิสิิตเอกภาษาสเปนคณะอัักษรศาสตร์์
จุุ ฬ าลงกรณ์์ มหาวิิทยาลััยไม่่เพีียงแค่่ความสามารถ
แต่่ว่า่ นยัังให้้แง่่คิดิ ที่่�เปี่่�ยมไปด้้วยพลัังทั้้�งด้้านการเรีียน
และการใช้้ชีีวิิต

จากผู้้�นำเชีียร์์คณะอัักษรศาสตร์์จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััยสู่่�วงการบัันเทิิงได้้ยัังไง

เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่ช่ว่ งมััธยมปีีที่่� 6 ค่่ะ คาบเกี่่ย� วช่่วงเข้้าเรีียน
มหาวิิทยาลััย ซึ่่�งจะมีีช่่วงเบรกพอประมาณ ตอนนั้้�น
อยากทำงาน อยากได้้รายได้้เสริิม เลยบอกคุุณแม่่ว่า่ จะไป
สมััครทำงานพาร์์ทไทม์์ แต่่คุุณแม่่แนะนำให้้ไปสมััคร
เป็็นเอ็็กซ์์ตร้้าหรืือตััวประกอบตามงานโฆษณาจะได้้เงิิน
มากกว่่า จนมีีโมเดลลิ่่ง� ชวนให้้ไปแคสติ้้�งที่่โ� มโนค่่ะ ก็็ผ่า่ น
และได้้เซ็็นสััญญาเป็็นนัักแสดงในสัังกััด Mono 29
ตั้้�งแต่่นั้้�นมา

คุุณมีีผลงานปััจจุุบัันอะไรบ้้าง

ว่่านเป็็นวีีเจ รายการ Music Alert ทาง Mono29
Music Station และกำลัั ง มีีผลงานแสดงเรื่่� อ ง
The Cleaner ล่่าล้้างบาป ละครบู๊๊�แอ็็คชั่่�น ในเรื่่�อง
คาแรกเตอร์์ จ ะเป็็ น ผู้้�หญิิ ง สดใสนะคะ แต่่ ลึึ ก ๆ
ข้้างในก็็จะมีีอะไรซ่่อนอยู่่� รัับชมได้้ทาง แพลตฟอร์์ม
ต่่าง ๆ ในเครืือ Mono เร็็ว ๆ นี้้�

มองย้้อนไปตอนเด็็ก ๆ
มีีแววว่่าจะมาสายบัันเทิิงบ้้างไหม

มีีช่่วงเด็็ก ๆ มีีความคิิดแว่่บนึงึ ที่่ว่� า่ การแสดงน่่าจะ
เป็็นอะไรที่่�สนุุก ได้้เล่่นเป็็นคนนั้้�นคนนี้้� แต่่พอโตขึ้้�น
ก็็จะโฟกััสเรื่่�องการเรีียน ไม่่ได้้คิิดถึึงงานในวงการเลย
แต่่ตอนเด็็กว่่านก็็จะเรีียนบััลเลต์์ ทำการแสดงโชว์์
ที่่�โรงเรีียน แต่่ถ้้ามาสายการแสดง สายเป็็นพิิธีีกรจะ
ไม่่มีีเลย

คุุณเป็็นคนวางแผนและ
วางเป้้าหมายที่่�ค่่อนข้้างชััดเจนรึึเปล่่า

ใช่่ค่่ะ เป็็นคนกำหนดอะไรชััดเจนว่่าอยากได้้อะไร
อยากทำอะไร รู้้�สึกึ ว่่าถ้้าเซทแบบนี้้�จะทำให้้เราประสบ
ความสำเร็็จได้้ง่า่ ยกว่่า เป็็นมาตั้้ง� แต่่เด็็ก อย่่างเช่่นช่่วง
มััธยมปีีที่�่สาม ว่่านตั้้�งใจไปเรีียนแลกเปลี่่�ยน เราก็็จะ
อ่่านหนัังสืือเพื่่�อเตรีียมสอบเลย เซทว่่าเราต้้องเรีียน
ภาษาอัังกฤษและสอบให้้ผ่่าน หรืืออย่่างตอนเรีียนก็็
ตั้้�งใจจะเข้้าคณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาฯ ก็็มุ่่�งมาทางนี้้�
เลย ถามว่่ามีีทางเลืือกอื่่�นมั๊๊�ย ก็็มีีนะคะ ว่่านอยากเข้้า
อัักษรศาสตร์์ก็จ็ ริิง แต่่ว่า่ นก็็เลืือกเรีียนสายวิิทย์-์ คณิิต
เผื่่อ� ไว้้ว่า่ เราจะเปลี่่ย� นใจ แต่่ระหว่่างทางก็็จะบอกตััวเอง
ตลอดว่่า ยัังไงอัักษรศาสตร์์ก็็เป็็นเรามากที่่�สุุด แล้้ว
เป็็นแบบนี้้�ด้้วยตััวเอง ทางบ้้านไม่่มีีใครกดดัันเรื่่�อง
การเรีียน แค่่ว่่าอยากเข้้าอะไร ทำอะไร ก็็จะบอกคุุณ
พ่่อคุุณแม่่และถ้้าเขามองว่่ามัันไม่่ได้้เลวร้้ายก็็จะไม่่ว่่า
และสนัับสนุุน

ภาษาสเปนเราก็็จะห้้าว ๆ และคิิดว่่าการเรีียนภาษา
ที่่�สามสำคััญเพราะเป็็นโอกาสต่่อยอดด้้านการทำงาน

มีีเคล็็ดลัับอะไรที่่�จะมาแชร์์กัับน้้อง ๆ
หรืือเด็็กรุ่่�นใหม่่ ในเรื่่�องของความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจ
ทั้้�งเรื่่�องการทำงานและเรีียนบ้้าง

อยากบอกน้้ อ ง ๆ ว่่ า วัั ย มัั ธ ยมปลายเข้้ า สู่่�
มหาวิิทยาลััยเป็็นช่่วงที่่เ� หนื่่อ� ยมาก แต่่อยากให้้น้อ้ ง ๆ
ตั้้�งใจ ฮึึดสู้้� ทำให้้เต็็มที่่� เพราะผลตอบรัับมัันจะคุ้้�มค่่า
กัับสิ่่�งที่่�เราเหนื่่�อย ว่่านคิิดว่่าถ้้าเราทำเต็็มที่่�แล้้วเรา
จะไม่่เสีียใจ

เคยออกนอกลู่่�นอกทางบ้้างไหม

ถ้้าเรื่่�องการเรีียนไม่่มีีเลยค่่ะ เพราะคุุณแม่่จะบอก
ตลอดว่่า ถ้้าจะโดดเรีียนหรืือไม่่เข้้าเรีียนให้้บอกแม่่
เลยนะ แม่่จะได้้ตรงไปส่่งเลย (หััวเราะ) คืือโดดเรีียน
ต้้องบอกว่่าไม่่เลยเพราะว่่านขี้้�เกีียจตามงาน ทำให้้
เสร็็จไปเลยดีีกว่่า แต่่ก็มีีวีี
็ รกรรมเยอะเหมืือนกัันนะคะ
ปกติิเวลาอยู่่�ในหมู่่�เพื่่�อนมีีนิิสััยยัังไงถ้้ามีี ให้้ เช่่นเรื่่อ� งให้้เพื่่อ� นสอบวิิชาพละแทนเพราะติิดซ้้อมเต้้น
เลืือกหมวดเด็็กเนิิร์ด์ , เด็็กเรีียน, เด็็กกิิจกรรม ตอนนั้้�นก็็กลายเป็็นเรื่่อ� งใหญ่่เหมืือนกััน เพราะคุุณครูู
หรืือเด็็กหลัังห้้องว่่านอยู่่�หมวดไหน
เขามองว่่าเป็็นการทุุจริิต ด้้วยความที่่�คิิดน้้อยของเรา
หลายคนอาจมองว่่าว่่านเป็็นเด็็กเนิิร์ด์ นะคะ เพราะ
นั่่�งหน้้าห้้องตลอดและถ้้าว่่านไม่่เข้้าใจอะไรก็็จะหลััง ถ้้าอะไรที่่� ไม่่เป็็นดัังหวัังไม่่ว่่าเรื่่�องอะไรส่่วน
ไมค์์ไปถามอาจารย์์เลย นิิสัยั อาจจะโตกว่่าคนอื่่น� ก็็จะ ใหญ่่ จะมีีวิิธีีพููดกัับตััวเองว่่าอย่่างไร
จะปลอบตััวเองอยู่่�เสมอนะคะว่่าทุุกอย่่างมัันถููก
เป็็นแม่่ ๆ หน่่อย ภายนอกดููเรีียบร้้อยแต่่ไม่่ขนาดนั้้�น
ค่่ะ ก็็เป็็นเด็็กเรีียนใส่่แว่่น รัักการเรีียน รัักกิิจกรรมค่่ะ กำหนดแล้้ว อะไรที่่�เป็็นของเรามัันก็็คืือของเรา ถ้้ามััน
ไม่่ใช่่มันั อาจจะมีีทางที่่เ� หมาะกัับเรามากกว่่า ถ้้าไม่่เป็็น
ทำไมถึึงเลืือกเรีียนเอกภาษาสเปน
ดัังหวัังก็็เสีียใจได้้แต่่ต้อ้ งก้้าวไปข้้างหน้้าให้้ได้้ด้ว้ ยและ
ว่่ า นเริ่่� ม ชอบตั้้� ง แต่่ ต อนไปเรีียนแลกเปลี่่� ย นที่่� ทำในสิ่่�งที่่�เราได้้รัับให้้ดีีที่่�สุุดดีีกว่่า
อเมริิกา โฮสต์์แฟมิิลี่่�ที่่�ว่่านอยู่่�เขาจะพููดภาษาสเปน
เป็็นภาษาที่่�สองกััน และเราก็็ชอบเพลงสเปน ชอบ ความตั้้�งใจในวงการบัันเทิิงของคุุณคืืออะไร
อยากแสดงละครค่่ะ หลัังจากที่่�ลองทำมาหลาย
หนัังสเปน รู้้�สึึกว่่าสนุุก เลยอยากลองเรีียนแล้้วภาษา
สเปนเป็็นอะไรที่่�เท่่ อย่่างนัับตััวเลข ว่่านจะชอบมาก อย่่ า งเช่่ น การเป็็ น เกิิ ร์์ ล กรุุ ป วีีเจ แต่่ รัั ก งานแสดง
มัันทำให้้บุุคลิิกเราเปลี่่�ยน อย่่างภาษาไทยก็็แบบหนึ่่�ง มากที่่� สุุ ด อยากมุ่่�งด้้ า นนี้้� ค่่ ะ อยากไปให้้ ไ กลด้้ า น
ภาษาอัังกฤษว่่านก็็จะมีีสำเนีียงที่่�ซอฟต์์หน่่อย แต่่ถ้้า การแสดง
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JAZZSPER
TRAP ESAN ON THE BEAT,
THIS IS I’M A QUEEN ( YEPP! )
อิิหล่่าหน้้ามนคนเซ่่อ
สู่่�แร็็ปเปอร์์สาวมหััศจรรย์์
“อิิหล่่าหน้้ามนคนเซ่่อ มื้้�อนี้้�ผัันโตมาเป็็น Rapper ความฝัันต้้องสำเร็็จ
ในจัักมื้้�อ AKA นั้้�นกะคืือ J JAZZSPER” หลัังเปิิดตััวได้้อย่่างน่่าจดจำด้้วย
โฟลว์์สุดุ Turnt ที่่�ทำให้้เธอเป็็นที่่�รู้้�จักั ในวงการฮิิปฮอปตั้้�งแต่่รอบออดิิชั่่น�
ในรายการ The Rapper 2 ตอนนี้้�ก็ถึ็ งึ เวลาที่่� “เจนจ๋๋า จัันทรลัักษณ์์บูรู ณ์์
ถาวรสม” หรืือ “J JAZZSPER” ศิิลปิินสาวลููกอีีสานจะหวนคืืนสู่่�สัังเวีียน
การแร็็ปอีีกครั้้�ง Represent ตััวตนและอััตลัักษณ์์บ้้านเกิิดผ่่านผลงาน
เพลงสไตล์์ “Trap อีีสาน” พร้้อมด้้วยบทสััมภาษณ์์ที่่�บอกเล่่าเรื่่�องราว
ของสาวน้้อยหน้้ามนคนนี้้� ผู้้�สร้้างโอกาสให้้ตััวเองด้้วยการเก็็บเกี่่�ยว
ประสบการณ์์ผ่่านการประกวดค่่อย ๆ เติิบโตผ่่านการล้้มลุุก สู่่�การเป็็น
แร็็ปเปอร์์สาวมหััศจรรย์์แห่่งค่่าย High Cloud Entertainment
NOVEMBER 2021
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“พููดถึึง J JAZZSPER คนส่่วนมากก็็จะแบบว่่าหน้้าเกาหลีีแต่่ทำไมร้้องอีีสาน
แบบทำไมยููถึึงเป็็นอย่่างนี้้� มัันไม่่เข้้ากัันหรืือเปล่่านะ แต่่หนููภููมิิใจนะคะที่่�ทำเพลง
แนวนี้้�เพราะหนููเป็็นคนอีีสาน ชอบเพลงอีีสานแล้้วก็็รักั บ้้านเกิิดมาก ๆ ค่่ะ นอกจาก
นี้้�หนููก็็ชอบเพลงฮิิปฮอป ชอบเพลงทีี-ป๊๊อป มีีการทำเพลงผสมผสาน มิิกซ์์กัันเป็็น
สไตล์์ใหม่่ ๆ ในแบบของหนูู”
ระหว่่างที่่�ผมได้้ทำการสััมภาษณ์์เจนจ๋๋า หรืือJ JAZZSPER เมื่่�อถึึงบทสนทนา
ดำเนิินมาถึึงเรื่่�องราวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตััวตนของเธอ เจนจ๋๋าก็็มัักจะพููดถึึงความเป็็น
อีีสานด้้วยความภาคภููมิใิ จอยู่่�เสมอ แม้้ว่า่ ความเป็็นจริิงเธอเกิิดที่่ก� รุุงเทพมหานคร
บ้้านเกิิดของคุุณพ่่อ แต่่ไม่่นานหลัังจากนั้้�นครอบครััวของเธอก็็ได้้ย้า้ ยถิ่่น� ฐานไปยััง
จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�บ้้านเกิิดของคุุณแม่่ ซึ่ง่� เป็็นสถานที่่ที่� ห�่ ล่่อหลอมให้้เธอเติิบโตขึ้้น� มา
เป็็นคนอีีสานแบบร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์
นอกจากนี้้�ความเป็็นเด็็กต่่างจัังหวััด ก็็ทำให้้เจนจ๋๋าคุ้้�นชิินกัับบทเพลงแนวลููกทุ่่�ง
ที่่นิ� ยิ มฟัังกัันในละแวกบ้้าน ซึ่ง่� กลายมาเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นที่่ท� ำให้้เธอสนใจเส้้นทางสาย
ดนตรีี ควบคู่่�ไปกัับสำนึึกรัักความเป็็นอีีสานบ้้านเกิิด
“หนููชอบฟัังเพลงและชอบร้้องเพลงมาตั้้�งแต่่เด็็ก ๆ ค่่ะ ตอนนั้้�นฟัังเพลงผ่่าน
วีีซีีดีีเพราะที่่�บ้้านมีีเยอะมาก มีีเป็็นคลัังเลย ส่่วนใหญ่่ก็็จะเป็็นแนวลููกทุ่่�ง ฟัังแผ่่น
“ทีีนี้้�หนููมีีโอกาสได้้ดูรู ายการทีีวีีรายการหนึ่่�งของเกาหลีี School Rapper ซีีซั่่�น 1
ของคุุณแม่่พุ่่�มพวง ดวงจัันทร์์ คุุณแม่่สุุนารีี ราชสีีมา คุุณแม่่คััฑลีียา มารศรีี ฟััง
ที่่� Young B เป็็นแชมป์์ มัันเริ่่ม� จุุดประกายฝัันใหม่่ให้้กับั หนููว่า่ นอกจากนัักร้้องแล้้ว
แนวนี้้�มาตลอดเลย”
เราก็็อยากจะเป็็นแร็็ปเปอร์์ด้้วยนะ เริ่่�มศึึกษาเกี่่�ยวกัับแร็็ป นั่่�งดููรายการแร็็ปไม่่ว่่า
TRACK 1 : สู่่�เวทีีประกวดร้้องเพลงลููกทุ่่�ง
จะเป็็น Show Me The Money ของเกาหลีี,The Rap of China ของจีีน แล้้วก็็
“หนููเริ่่�มประกวดเวทีีแรกตอนอายุุประมาณ 8-9 ขวบ เป็็นงานประกวดร้้อง The War Is On ของ Rap Is Now ที่่�เป็็นรายการอัันเดอร์์กราว ซึ่่�งตอนนั้้�นยัังไม่่มีี
เพลงลููกทุ่่�งของคลื่่�นวิิทยุุที่่�จััดขึ้้�นในภาคอีีสานหนููเลืือกร้้องเพลง‘สยามเมืืองยิ้้�ม’ The Rapper หรืือ Show Me The MoneyThailand ระหว่่างนั้้�นหนููก็็เริ่่�มฝึึก
ของคุุณแม่่พุ่่�มพวง ดวงจัันทร์์ ผลการประกวดหนููน่่าจะได้้ประมาณที่่� 3 ตอนนั้้�น เขีียนเพลงไว้้บ้้าง
ป่่วยเป็็นหวััดลงคอไม่่มีีเสีียงเลย แต่่ก็พ็ ยายามอย่่างเต็็มที่่เ� ท่่าที่่เ� ด็็กคนหนึ่่�งจะทำได้้
“หลัังจากที่่�หนููกลัับมาจากการเทรนด์์ที่่�เกาหลีีโปรเจ็็กต์์นั้้�นก็็คืือไม่่ได้้ทำต่่อ
ซึ่่�งเหตุุการณ์์ในครั้้�งนั้้�นจุุดประกายให้้หนููรู้้�สึึกว่่านี่่�ฉัันก็็ร้้องเพลงได้้นะ
โดนเคว้้งไปแล้้ว ตอนนั้้�นหนููเลิิกร้้องเพลงไปประมาณเกืือบ 2 ปีี ไม่่มีีความฝััน ไม่่รู้้�
“คุุณแม่่พาหนููไปประกวดตามงานวััด งานประจำอำเภอ งานประจำจัังหวััดต่่าง ๆ จะทำอะไรต่่อ พอมีีรายการ The Rapper ซีีซั่่�น 2 ก็็เริ่่�มจุุดประกายฝัันใหม่่ให้้หนูู
ในแทบภาคอีีสาน เช่่น จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� จัังหวััดขอนแก่่น พอประกวดได้้สัักระยะ อยากจะกลัับมาชาเลนจ์์ตััวเองอีีกทีี
เราเริ่่ม� รู้้�สึึกว่่าต้้องขยัับขยายแล้้วนะ หนููก็เ็ ลยเข้้าร่่วมการประกวดตามรายการทีีวีี
“หนููมาเริ่่ม� ฝึึกแร็็ปฝึกึ เขีียนไรม์์จริิง ๆ ก็็ตอนที่่ร� ายการเขาเปิิดรัับสมัคั ร คืือเริ่่ม�
เช่่น รายการชิิงช้้าสวรรค์์ไมค์์ทองคำ, รายการ The Voice Kids Thailand, รายการ ณ ตอนนั้้�นเลย ใช้้เวลาประมาณ 1 อาทิิตย์์ในการเขีียนไรม์์แรกแล้้วถ่่ายคลิิปส่่ง
Dream Come True Thailand ซึ่่�งทำให้้หนููได้้มีีโอกาสไปเป็็นเทรนด์์ที่่�ประเทศ ออดิิชั่่�น มัันเหมืือนกัับว่่าเราแข่่งไปฝึึกฝนตััวเองไปในตััวซึ่่�งเราถืือว่่าเป็็นผู้้�แข่่งขััน
เกาหลีีค่่ะ”
ที่่�ค่่อนข้้างหน้้าใหม่่พอสมควร เพราะทุุกคนที่่�ไปแข่่งก็็เป็็นศิิลปิินแล้้ว มีีผลงาน
หลัังเข้้าร่่วมรายการ Dream Come True Thailand เจนจ๋๋าได้้รัับเลืือกให้้ ในวงการฮิิปฮอปกัันมาก่่อนแล้้ว ถืือว่่ากดดัันมาก ๆ ในตอนนั้้�น แต่่ก็็พยายามทำ
เดิินทางไปฝึึกซ้้อมและพััฒนาทัักษะการร้้อง การเต้้น ปรัับบุุคลิิกภาพ เทรนด์์ ออกมาให้้ดีีที่่�สุุดค่่ะ”
ความสามารถต่่าง ๆ ที่่ป� ระเทศเกาหลีี โดยมีีศิิลปิินเกิิร์ล์ กรุ๊๊ป� วงG.Friend, วงBerry
Good และบุุคลากรผู้้�มีีประสบการณ์์คอยให้้คำแนะนำ ก่่อนบิินกลัับมาแสดง TRACK 3 : จากความฝัันสู่่�การเป็็นศิิลปิิน
“หนููใฝ่่ฝันั มาตลอดว่่าอยากเป็็นศิิลปิิน อยากมีีซิิงเกิิล หนููพยายามที่่จ� ะเอาตััวเอง
ความสามารถที่่�ไทยในช่่วง 3 เดืือนให้้หลััง
“สิ่่�งที่่�เป็็นจุุดเปลี่่�ยนหลัังการเทรนด์์ที่่�เกาหลีีหนููคิิดว่่าน่่าจะเป็็นเรื่่�องของ เข้้าไปประกวดตามเวทีีต่่าง ๆ ตอนนั้้�นด้้วยความเป็็นเด็็กต่่างจัังหวััด คุุณแม่่ไม่่มีีทุนุ
ความมั่่�นใจค่่ะ คืือแต่่ก่่อนหนููเป็็นคนที่่�ขาดความมั่่�นใจมาก ๆ เวลาขึ้้�นเวทีีก็็จะ ที่่จ� ะส่่งไปเรีียนหรืือฝึึกฝนทางด้้านดนตรีี หนููเลยใช้้เวทีีประกวดเป็็นคุุณครููฝึกึ สอน
ลนตลอดเวลา ไม่่กล้้าทำในสิ่่�งที่่�อยากทำ แล้้วหนููมีีปััญหาทางสุุขภาพด้้วย เป็็น ฝึึกซ้้อม เก็็บเกี่่ย� วประสบการณ์์นำมาปรัับปรุงุ พััฒนา และศึึกษาหาความรู้้�ด้ว้ ยตััวเอง
คนป่่วยง่่ายไม่่ค่่อยแข็็งแรง เป็็นโรคหอบหืืด โรคภููมิิแพ้้ ไม่่ว่่าจะไปแข่่งงานไหน โตเริ่่�มขึ้้�นมาหน่่อยก็็เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมจากคนรู้้�จัักบ้้าง จาก Youtube บ้้าง ในตอนที่่�
ก็็ไม่่สบายตลอด พอไปอยู่่�ที่่�นั่่�นมัันมีีออกกำลัังกาย มีีการซ้้อมเต้้นที่่�หนััก เราก็็เลย ประกวดก็็มีีแมวมองมาทาบทามหนููเข้้าสัังกััด ได้้รัับโอกาสเป็็นศิิลปิินฝึึกหััด ได้้ทำ
แข็็งแรงขึ้้น� ร้้องเพลงได้้แข็็งแรงขึ้้น� ได้้ฝึกึ ฝนเรื่่อ� งของเทคนิิคต่่าง ๆ ความสามารถ เพลงสไตล์์ลููกทุ่่�งด้้วยแต่่ไม่่มีีโอกาสได้้ปล่่อยผลงานออกมาค่่ะ
“ช่่วงที่่�เราเริ่่�มเป็็นศิิลปิินอิิสระ ด้้วยความที่่�ยุุคนี้้�แบบใคร ๆ ก็็สามารถทำเพลง
ก็็พัฒ
ั นาขึ้้น� มาเยอะเลยทำให้้หนููเป็็นคนที่่มีี� ความมั่่น� ใจมากขึ้้น� กล้้าที่่จ� ะทำในสิ่่ง� ที่่�
ลงแชนแนลของตััวเองได้้ และเราเคยอยู่่�ค่่ายมาประมาณ 3 ค่่ายแล้้ว หนููเลยอยาก
อยากทำบนเวทีีมากขึ้้�นค่่ะ”
ที่่จ� ะลองทำเพลงเองดููบ้า้ ง ทีีนี้้�พอเราได้้ลองแล้้วก็็รู้้�สึกึ ว่่ามัันยากมาก ค่่อนข้้างหนััก
TRACK 2 : จุุดเปลี่่�ยนสู่่�วงการแร็็ป
เลยค่่ะ เราทำคนเดีียวทุุกกระบวนการ ทั้้�งเขีียนเพลง ติิดต่่อประสานงาน ขอสปอนเซอร์์
“ความสนใจเกี่่�ยวกัับแร็็ปน่่าจะเริ่่�มตอนที่่�หนููย้้ายมาเรีียนที่่�กรุุงเทพฯ ตอนอยู่่� ซึ่่�งมัันยากมาก ทั้้�งดููแลเรื่่�องการถ่่ายเอ็็มวีี ติิดต่่อสถานที่่� เรื่่�องงบประมาณ ซึ่่�งมีี
ต่่างจัังหวััดก็็จะฟัังเพลงลููกทุ่่�ง อีีสาน อิินดี้้� ประมาณนี้้� แต่่พอมาอยู่่�ที่่�นี่่�เพื่่�อน ๆ คุุณแม่่เข้้ามาคอยช่่วยอีีกทีี หนููก็็เลยคิิดว่่างั้้�นเราหาตััวกลางเข้้ามาช่่วยเราดีีไหม
เข้้าฟัังเพลงต่่างไปจากเรา ฟััง Shawn Mendes, Justin Bieber, Post Malone แบบลองไปอยู่่�ค่่ายดููเผื่่�อเขาสนัับสนุุนเราได้้
แล้้วพอเรามีีโอกาสได้้ฟังั บ้้างก็็รู้้�สึกึ แบบ เอ๊๊ะ มีีการแร็็ปในเพลงด้้วย น่่าสนใจจััง เท่่จังั
“มีีวัันหนึ่่�งพี่่�กอล์์ฟ F.HERO (ณััฐวุุฒิิ ศรีีหมอก) ติิดต่่อมาบอกว่่าเขาจะทำ
อยากทำอย่่างนี้้�ได้้บ้้าง แต่่ว่่าตอนนั้้�นเราแค่่ฟััง ยัังไม่่ได้้เริ่่�มเขีียนแร็็ป
ค่่ายนะ อยากมาอยู่่�ด้้วยกัันหรืือเปล่่า ด้้วยความที่่�หนููกัับพี่่�กอล์์ฟรู้้�จัักกัันอยู่่�แล้้ว
NOVEMBER 2021

56

WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH

จากรายการ The Rapper มีีทำเพลงด้้วยกััน มีีคอนเสิิร์์ตที่่�เจอกัันก็็เลยได้้รู้้�จัักกััน
มากขึ้้�น ตอนนั้้�นหนููไม่่ลัังเลเลยค่่ะที่่�จะมาอยู่่�ด้้วย เพราะเชื่่�อมั่่�นในพี่่�กอล์์ฟว่่าเรา
จะต้้องผลัักดัันเพลงไทยไปสู่่�สากลได้้อย่่างแน่่นอนก็็เลยได้้มาอยู่่�ที่่� High Cloud
Entertainment ค่่ะ

TRACK 4 : จากศิิลปิินเดี่่�ยว
สู่่�สมาชิิกวงBEAR KNUCKLE

หลัังเปิิดตััวเป็็นศิิลปิินภายใต้้สัังกััด High Cloud Entertainment อย่่างเป็็น
ทางการในงานแถลงข่่าวเปิิดค่่ายเพลง J JAZZSPER ร่่วมด้้วยสองแร็็ปเปอร์์หนุ่่�ม
มีีชื่่�อแห่่งวงการฮิิปฮอปอัันเดอร์์กราว M-PEE และ DREAMHIGH ก็็ได้้รวมตััวกััน
ฟอร์์มวงทรีีโอ้้ที่่�มีีชื่่�อว่่า “Bear Knuckle” ที่่�มาพร้้อมกัับคอนเซ็็ปต์์วาไรตี้้�แดนซ์์
และปล่่อยผลงานเพลง “เอวติิดไฟ (HIPS ON FIRE)” โชว์์สเต็็ปแดนซ์์กัันอย่่าง
สนุุกสนาน สร้้างสีีสัันในกัับวงการเพลงทีี-ป๊๊อปที่่�เริ่่�มมีีชีีวิิตชีีวามากขึ้้�นในบ้้านเรา
เมื่่�อช่่วงต้้นปีีที่่�ผ่่านมา
“กระแสตอบรัับของBear Knuckle มีีหลายคนชอบหนููก็็ดีีใจค่่ะ ล่่าสุุดมีีคน
บอกว่่าเพลงติิดหููมากเลยนะ แบบเราชอบฟัังเพลงนี้้�มาก ๆ ตั้้�งแต่่ที่่�ปล่่อยออกมา
ทีีแรกเลย ดีีใจค่่ะที่่�มีีคนชอบและติิดตามผลงานของพวกเรา อยากให้้ติิดตามฟััง
เพลงพวกเราต่่อไปอีีกเรื่่�อย ๆ จะไม่่ทำให้้ทุุกคนผิิดหวัังนะคะ

TRACK 5 : หวนคืืนสู่่� TRAP อีีสาน

“จริิง ๆ แล้้ว ‘ซางมัันเถาะ’ คืือเพลงแรกที่่ห� นููมีีโอกาสได้้ทำร่่วมกัับค่า่ ยเป็็นการ
ร่่วมงานกัับพี่่�มิิกซ์์ VKL (เพทาย วงษ์์คำเหลา)กัับพี่่� Roony (รณชััย ตรีีนุุภาพ)
ที่่�เป็็นโปรดิิวเซอร์์ ก่่อนหน้้านั้้�นเราได้้มีีการพููดคุุยกัันว่่าจะทำเพลงประมาณไหนดีี
ด้้วยความที่่ใ� นรายการ The Rapper เราทำเพลงแนว ‘Trap อีีสาน’ ใช่่ไหมคะแล้้ว
ที่่�นี้้�ในรายการหนููเจอกระแสดราม่่าค่่อนข้้างเยอะ เจอคอมเมนต์์แย่่ ๆ ด้้วยเรื่่�อง
ความสามารถ เรื่่�องหน้้าตา เรื่่�องสไตล์์ของเรา แต่่ว่่าเรายัังอยากที่่�จะทำมัันแบบ
ใครจะว่่ายัังไง แม้้ผิดิ หวัังอีีกหลายครั้้ง� แต่่ก็ยั็ งั จะทำมัันต่่อไป คืืออยาก Represent
ความเป็็นตััวเอง ความเป็็นอีีสาน บอกเล่่าเรื่่�องราวที่่�อยากจะเล่่าลงไปในเพลง
เนื้้�อหาของเพลงนี้้�ก็เ็ ลยให้้กำลัังใจคนที่่ผิ� ดิ หวัังมีีเขีียนเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งของความรัักเข้้า
มาแบบถึึงแม้้จะอกหัักก็็ไม่่เป็็นไร อยากให้้ทุุกคนรัักตััวเองมาก ๆ ซึ่่�งในเพลงไม่่ได้้
เล่่าแค่่เฉพาะความฝัันหรืือความหวัังอย่่างเดีียว
“คืือ Trap ก็็เป็็นหนึ่่�งในสไตล์์ของเพลงฮิิปฮอปที่่มีี� Old School มีี Drill เราหยิิบ
เอามัันมาผสมผสานกัับเครื่่�องดนตรีีกัับเมโลดี้้�อีีสาน เหตุุผลที่่�หนููเลืือกทำเพลง
Trap มาผสมเพราะหนููคิิดว่่าสิ่่�งที่่�โดดเด่่นเพลงแนวนี้้�น่่าจะเป็็นเรื่่�องของโฟลว์์ค่่ะ
แต่่อันั ที่่จ� ริิงหนููก็อ็ ยากลองทำทุุกแนวดููนะคะถ้้ามีีโอกาส อยากลองชาเลนจ์์ตัวั เอง
ในหลาย ๆ ด้้านค่่ะ”

ยัังมาไม่่ถึึงเฉย ๆ เราก็็ต้้องทำความฝัันของเราต่่อไป มัันต้้องมีีวัันหนึ่่�งที่่�มัันสำเร็็จ
แน่่นอนค่่ะ
“สำหรัับหนูู หนููอยากจะทำวัันนี้้�ให้้ดีีที่่�สุุด หนููคิิดว่่ามัันเป็็นเรื่่�องของอนาคต
เราทำให้้เต็็มที่่กั� บทุ
ั กุ งานที่่เ� ราได้้รับมั
ั นั ก็็เต็็มที่่แ� ล้้วค่่ะ ส่่วนอนาคตก็็ให้้คุกุ กี้้ท� ำนายกััน
(ฮา ๆ)”

TRACK 6 : รสนิิยมและการสร้้างงาน

OUTRO

“สมมุุติิว่่าเรามีีรสนิิยมในการฟัังเพลงที่่�แตกต่่าง และหลากหลายเราก็็จะมีี
ไอเดีียในการทำเพลงที่่�แปลกใหม่่มากขึ้้�น หนููเป็็นคนที่่�ฟัังเพลงหลากหลายแนว
มาก ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นลููกทุ่่�ง อีีสาน ไปตลอดจนเคป๊๊อป หรืือว่่าแจ๊๊ส ฮิิปฮอป ฟัังเกืือบ
หมดเลยค่่ะ ทำให้้เวลาที่่�หนููแต่่งเพลงก็็จะสามารถแต่่งได้้ค่่อนข้้างหลากหลายค่่ะ
คืือหนููนอกจากการเป็็นศิิลปิินแล้้ว หนููยัังมีีอีีกหนึ่่�งจ๊๊อบคืือเป็็นนัักแต่่งเพลงเวลา
ทำงานมัันก็็จะมีีโจทย์์เพลงที่่�หลากหลายสไตล์์เข้้ามาให้้เราได้้ฝึึกฝนประสบการณ์์
ไม่่ว่่าจะเป็็นแนวอีีสาน ทีี-ป๊๊อปหรืือว่่าแนวอะไรก็็ตาม หนููสามารถแต่่งได้้ค่่ะ

TRACK 7 :
“ความพยายามไม่่เคยทำร้้ายสัักคนที่่�ตั้้�งใจ”

“หนููเชื่่�อมั่่�นในความพยายามของทุุกคนนะคะ อย่่าท้้อค่่ะ แล้้วก็็อย่่าหยุุด
ที่่จ� ะพยายาม มีีหลายคนมัักถามหนููตลอดว่่า พี่่ห� นููท้อ้ จัังเลยหนููจะทำต่่อดีีหรืือเปล่่า
หนููคิดิ ว่่าสิ่่ง� ที่่มั� นั เป็็นความฝัันของเราอย่่างน้้อยก็็ทำให้้มันั เต็็มที่่� เราจะได้้ไม่่เสีียใจ
ทีีหลัังที่่�ไม่่ได้้ทำในตอนนั้้�น เพราะว่่าหนููเชื่่�อว่่าทุุกคนมีีวัันของตััวเอง แค่่วัันนั้้�น
WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH

“ขอฝากด้้วยนะคะ ผลงานของ J JAZZSPER เจนจ๋๋าเอง ‘ซางมัันเถาะ’
ปล่่อยออกมาเป็็นที่่เ� รีียบร้้อยแล้้ว ไปฟัังกัันได้้เลยที่่ส� ตรีีมมิ่่ง� ของ Joox และสามารถดูู
เอ็็มวีีได้้ที่่� Youtube และในเร็็ว ๆ นี้้�จะมีีเพลงของ Bear Knuckle ที่่�เป็็นโปรเจ็็กต์์
พิิเศษร่่วมกัับทาง Joox แล้้วก็็มีีผลงานเพลงที่่เ� ขีียนให้้กับศิ
ั ลิ ปิินอีีกมายมากเลยค่่ะ
มีีผลงานเบื้้�องหลัังด้้วย ไม่่ขอสปอยแล้้วกััน แล้้วก็็มีีผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์์
ด้้วย อยากให้้รอติิตามกัันนะคะ มีีอะไรมัันส์์ ๆ อีีกแน่่นอนค่่ะในช่่วงปลายปีีนี้้�
รวมไปถึึงปีีหน้้าเลย
รวมถึึงขอฝากติิดตามผลงานของศิิลปิินในสัังกััด High Cloud Entertainment
ด้้วยนะคะ เรามีีผลงานดีี ๆ อีีกมากมายเลยคะ กดกระดิ่่�งกดติิดตามได้้ทุกุ ช่่องทางทั้้�ง
Youtube, Facebook, Twitter, Instagram และ Tik Tok เรามีีผลงานเพลง
ปล่่อยผลงานให้้ฟัังกัันแทบจะทุุกอาทิิตย์์เลย ซึ่่�งศิิลปิินมาร่่วมงานด้้วยนั้้�นทุุกคน
ต้้องตื่่�นเต้้นกัันอย่่างแน่่นอนค่่ะ รอฟััง รอเซอร์์ไพรส์์กัันได้้เลย
“สุุดท้้ายนี้้�ขอฝากกดติิดตาม Youtube: J JAZZSPER ของเจนจ๋๋ากัันด้้วยนะคะ
ตอนนี้้�ยังั ไม่่มีีผลงานเพลงใหม่่ ๆ ลงให้้ฟังั แต่่ว่า่ จะพยายามนะคะทุุกคน (บ๊๊ายบาย)”
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JAY PARK, PH-1,
BIG NAUGHTY,
WOODIE GOCHILD,
HAON, TRADE L
และ SIK-K
RED TAPE สุุดเดืือดจาก H1GHR MUSIC พร้้อม
ประกาศศัักดากวาดเรีียบทั้้�งวงการ
H1GHR MUSIC คืือค่่ายเพลงคุุณภาพที่่�ก่่อตั้้�งโดย
Jay Park และ CHA CHA MALONE ศิิลปิินและโปรดิิวเซอร์์
สองเพื่่�อนซี้้�จากทีีมเต้้นบีีบอย AOM (Art of Movement)
จากเมืืองซีีแอตเทิิลที่่�ย้้ายฝั่่�งมาเติิบโตที่่�กรุุงโซล รวมถึึงยััง
เป็็นผู้้�ก่่อตั้้�ง AOMG (Above Ordinary Music Group)
ค่่ายเพลงฮิิปฮอปชั้้�นนำของเกาหลีีอีีกด้้วย โดยทั้้�งสองคน
มีีเป้้าหมายในการผลัักดัันวััฒนธรรมฮิิปฮอป-อาร์์แอนด์์
บีีของเกาหลีี ให้้กลายเป็็นที่่�รู้้�จัักในระดัับโลก ผ่่านผล
งานคุุณภาพจากเหล่่าศิิลปิินคลื่่�นลููกใหม่่ มากด้้วยฝีีมืือ
และสไตล์์ดนตรีีที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว
โดย “The Purge”เป็็นผลงานลำดัับที่่� 9 ในH1GHR
: RED TAPEอัั ล บั้้� ม รวมศิิ ล ปิิ น จาก H1GHR MUSIC
ที่่�ดร็็อปออกมาในปีี 2020 ประกอบด้้วยศิิลปิินดาวรุ่่�งว่่าที่่�
OG สายเค-ฮิิปฮอปอย่่าง pH-1หนึ่่�งในแร็็ปเปอร์์ที่โ่� ดดเด่่น
ที่่�สุุดแห่่งยุุค, BIG Naughty แร็็ปเปอร์์ผู้้�มีีสไตล์์แร็็ปอัันลื่่�น
ไหล, Woodie Gochild แร็็ปเปอร์์ผู้้�ใช้้ออโต้้จููน ผสานเข้้า
กัับสไตล์์การแร็็ปได้้ อย่่างน่่าสนใจ, HAON แร็็ปเปอร์์ผู้้�ใช้้
เวลาเพีียงแค่่หนึ่่�งปีี ในการคว้้ารางวััลจากวงการเพลงมาได้้
สำเร็็จ, TRADE Lแร็็ปเปอร์์มักั เน่่ของค่่ายกัับสไตล์์การแร็็ป
อัันหนัักหน่่วง และ Sik-K แร็็ปเปอร์์ผู้้�ขึ้้�นชื่่�อในด้้านความ
สามารถที่่�เก่่งกาจ
สำหรัับเนื้้�อหาของเพลงนั้้�นบอกได้้คำเดีียวว่่าเดืือด
มากครัับ ศิิลปิินทุุกคนพร้้อม Represent ความเก๋๋าเกม
ของคลื่่�นลููกใหม่่ด้้วยสกิิลการแร็็ปและโฟลว์์ที่่�หลากหลาย
มากด้้วยสไตล์์และสััดส่่วนโคตรแสบสััน โชว์์ของกัันแบบ
ชนิิดที่่ว่� า่ ข้้านี่่แ� หละจะกวาดเรีียบทั้้�งวงการ แสดงให้้เห็็นว่่า
พวกเขา H1GHR MUSIC คืือค่่ายเพลงที่่�พร้้อมทลาย
ทุุกข้้อจำกััดด้้วยความสามารถที่่อ� ยู่่�เหนืือกรอบและกฎเกณฑ์์
ใด ๆ พร้้อมเป็็น “The Purge” แห่่งวััฒนธรรมฮิิปฮอปอาร์์แอนด์์บีีจากฝั่่�งเกาหลีีอย่่างแท้้จริิง
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ONLY MONDAY - ได้้แต่่นึึกถึึง

SOMEBODY
ซิิงเกิิล Lofi สไตล์์คนคลั่่�งรััก ของหนึ่่�งในคลื่่�นลููกใหม่่แห่่งวงการดนตรีีโลก
keshi หรืือ Casey Luong คืือศิิลปิินโปรดิิวเซอร์์ และนัักแต่่งเพลงชาวอเมริิกััน
เชื้้�อสายเวีียดนามสัังกััด Island Records ผู้้�ริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ผลงานภายในห้้องนอนของ
ตััวเองก่่อนที่่บท
� เพลงของเขาจะเคลื่่อ� นย้้ายไปสร้้างปรากฏการณ์์บนตารางชาร์์ตเพลงต่่าง ๆ
ทั่่�วโลก ด้้วยแนวดนตรีีที่่�ผสมผสานระหว่่าง Lo-fi Hiphop, Alterative, R&B และ Easy
listening ควบคู่่�ไปกัับเสีียงร้้องอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ที่ช่่� ว่ ยขัับเคลื่่อ� นความรู้้�สึึกอัันเปลี่่ย� วเหงา
ให้้ลอยฟุ้้�งไปในอากาศรอบ ๆ ถืือเป็็นสไตล์์อัันเฉพาะตััวที่่�สามารถครองใจผู้้�ฟัังได้้ภายใน
ระยะเวลาเพีียงแค่่ไม่่กี่่�ปีี ถึึงขั้้�นที่่� NME นิิตยสารดนตรีีระดัับโลกจััดให้้เขาเป็็น 1 ใน 100
ศิิลปิินที่่�น่่าจัับตามองที่่�สุุดเลยทีีเดีียว
และเมื่่�อไม่่นานมานี้้� keshi ก็็ได้้ทำการปล่่อยผลงานเพลงใหม่่ของเขาในชื่่�อ“SOMEBODY” ซิิงเกิิลแรกจากอััลบั้้�มเต็็มชุุดแรกที่่แ� พลนไว้้ว่า่ จะปล่่อยออกมาในเร็็ว ๆ นี้้� ซึ่ง่� เขาได้้
เผยว่่าเพลง SOMEBODY และเพลงอื่่น� ๆ ภายในอััลบั้้�มจะมีีซาวด์์ที่ห่� ลากหลายเพิ่่�มมากขึ้้น�
รวมถึึงองค์์ประกอบในแง่่มุุมต่่าง ๆ ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการเติิบโตของเขาในฐานะศิิลปิิน
สำหรัับ SOMEBODY ความเป็็น Lo-fi Hiphop ในเพลงนี้้�ยังั คงแข็็งแกร่่งดัังเช่่นที่่ผ่� า่ นมา
ผสานด้้วยซาวด์์ฟังั แล้้วรู้้�สึกึ ถึึงความPop เจืือด้้วยกลิ่่น� อายความเหงาที่่ป� ะปนอยู่่�บ้้างเล็็กน้้อย
เพิ่่�มเติิมด้้วยจัังหวะเพลงที่่เ� ท่่และเซ็็กซี่่ม� ากขึ้้น� ช่่วยขัับเน้้นและเพิ่่�มมิิติใิ ห้้กับั เสีียงร้้องและ
เนื้้�อหาสไตล์์คนคลั่่�งรัักของ keshi ดููมีีความเท่่ เย้้ายวนและเซ็็กซี่่�ได้้อย่่างลงตััว ถืือเป็็น
อีีกหนึ่่�งเพลงที่่�เปิิดฟัังได้้เพลิิน ๆ เปิิดวนซ้้ำไปซ้้ำมาได้้โดยที่่�ไม่่รู้้�สึึกเบื่่�อเลยครัับ

เพลงร็็อกบาดลึึกของคนที่่นึ� กึ ถึึงอดีีตผลงานของศิิลปิินคลื่่น� ลููกใหม่่
ที่่�น่่าจัับตามองจากห้้องทดลองทางดนตรีี Gene Lab
Only Monday วง Indie Rock อายุุน้้อยแต่่มากด้้วยฝีีมืือและ
ชั้้�นเชิิงทางดนตรีี สมาชิิกวงประกอบด้้วย ธีีร์์ ทีีปกร คำสุุรีีย์์ (ร้้องนำ,
กีีตาร์์), โปรด วริิศ สาระเขตต์์ (เบส) และ เฟรม คฑาวุุธ ขำทอง (กลอง)
โดยพวกเขาทั้้�ง 3 คนคืือหนึ่่�งในศิิลปิินรุ่่�นใหม่่สัังกััดค่่าย Gene Lab
ที่่ผ่� า่ นโครงการ GMM Audition จากผู้้�สมััครจำนวน 2,419 ศิิลปิิน เปิิดตััว
อย่่างเป็็นทางการด้้วย “สองมาตรฐาน” เพลงร็็อกหนัักแน่่นที่่�ผสาน
กลิ่่น� อายอััลเทอร์์เนทีีฟและซาวด์์ที่ร่่� ว่ มสมััยได้้อย่่างกลมกล่่อม มีีความแสบ
และมัันกระแทกกระทั้้�นเข้้าถึึงอารมณ์์ ล่่าสุุดพวกเขาเพิ่่�งปล่่อยผลงานเพลง
ซิิงเกิิลที่่�สองออกมาเมื่่�อไม่่นานมานี้้� กัับเพลงที่่�มีีชื่่�อว่่า “ได้้แต่่นึึกถึึง”
ได้้แต่่นึกึ ถึึง ถืือเป็็นผลงานที่่ส� านต่่อความร็็อกและตอกย้้ำตััวตนของ
Only Monday ได้้อย่่างชััดเจน แม้้จัังหวะของเพลงจะดร็็อปให้้ช้้าลง
แต่่ยัังคงไว้้ซึ่่�งความหนัักแน่่นทางอารมณ์์และความซัับซ้้อนทางดนตรีี
อย่่างครบถ้้วน ลดความเดืือดพล่่านจากสองมาตรฐาน ที่่�โคตรมัันให้้
ซอฟต์์ลงมานิิดนึึง และมุ่่�งเน้้นไปมิิติิทางอารมณ์์ของเพลงให้้ชััดเจน
มากยิ่่�งขึ้้�น เปิิดโอกาสให้้ผลงานของพวกเขาสื่่�อสารกัับกลุ่่�มคนฟัังใน
วงกว้้างมากกว่่าที่่�เคย
สำหรัับพาร์์ทเนื้้�อร้้องของเพลงธีีร์์ได้้หยิิบยกเหตุุการณ์์ในชีีวิิตของตน
มาขีีดเขีียนและเรีียบเรีียงมัันออกมา ซึ่่ง� นำไปสู่่�เนื้้�อหาที่่ช� วนเศร้้า เมื่่อ� สิ่่ง� ที่่�
เกิิดขึ้้�นในอดีีตกลายเป็็นเรื่่�องในวัันวานที่่�ไม่่อาจย้้อนคืืน สิ่่�งที่่�เราทำได้้
มีีเพีียงแค่่การนึึกถึึง และถึึงแม่่ว่า่ ภาพรวมของเพลงจะเอนเอีียงไปทางเศร้้า
โดยเฉพาะมิิวสิิกวิิดีีโอที่่เ� ศร้้าจนเราสามารถฟููมฟายไปกัับมันั ได้้เลย แต่่ธีีร์์
ก็็ได้้พููดถึึงเพลงนี้้�เอาไว้้ว่่า “เพราะความจริิงเราอาจไม่่จำเป็็นต้้อง
ลืืมแต่่แค่่เลืือกจดจำแต่่สิ่่�งดีี ๆ ไว้้ในหััวใจ แล้้วเดิินหน้้าต่่อไปก็็พอ”
ซึ่่ง� ให้้อารมณ์์แบบ “พบพานเพีียงครั้้ง� หนึ่่�งคิิดถึึงตลอดกาล” สไตล์์หนััง
หว่่องกาไว อารมณ์์แบบติิดอยู่่�ในห้้วงความคิิดคำนึึงถึึงวัันเก่่าแต่่สุดุ ท้้าย
เราก็็ต้้องดำเนิินกัันต่่อไป
และจากสิ่่ง� ที่่ไ� ด้้กล่่าวเอาไว้้ในข้้างต้้น ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่อ� งของฝีีมืือทาง
ด้้านดนตรีี ผลงานที่่�ได้้ปล่่อยออกมาเพีียงแค่่ 2 เพลงเท่่านั้้�นรวมไปถึึง
ผลงานการ Cover ต่่าง ๆ บนช่่อง Youtube ของ Only Mondayทั้้�ง
หมดนี้้�แสดงให้้เห็็นแล้้วว่่าพวกเขาคืือของจริิง ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งวงดนตรีี
คุุณภาพที่่�น่่าจัับตามอง เป็็นแสงที่่�ปิิดยัังไงก็็ไม่่น่่าจะปิิดได้้ไหว รอคอย
เพีียงแค่่ให้้คนหมู่่�มาก เดิินผ่่านเข้้ามาพบเห็็นก็็เท่่านั้้�นครัับ
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เคย FEAT. PAT KLEAR
ยอมรัับอดีีตที่่เ� คยดีีว่่าปััจจุุบันั นี้้�มันั ไม่่มีีอีีกแล้้ว ผ่่าน 4.51 นาทีีที่่อั� ดั แน่่นไปด้้วย
อารมณ์์ของ TDR วงดนตรีีคุุณภาพแห่่งค่่าย Gene Lab
“The Darkest Romance” คืือกลุ่่�มศิิลปิินจากค่่าย Gene Lab ที่่�ส่่องแสง
อย่่างแรกกล้้าและออกโลดแล่่นอยู่่�บนเส้้นทางสายดนตรีีมากว่่า 10 ปีี พวกเขาคืือ
ศิิลปิินที่่�โดดเด่่นด้้วยฝีีไม้้ลายมืือและงานเพลงคุุณภาพโดยเฉพาะผลงานจำนวน
5 แทร็็กความยาวกว่่า 50 นาทีีจากอััลบั้้�มเต็็มชุุดที่่� 4 (WORDS) การัันตีีด้้วย
3 รางวััลใหญ่่บนเวทีี คมชััดลึึก อวอร์์ด ครั้้ง� ที่่� 17 และตอนนี้้�ก็ถึ็ งึ เวลาที่่� TDR พร้้อม
ปรากฏตััวทัักทายแฟนเพลงของพวกเขาอีีกครั้้ง� ผ่่าน “เคย” ผลงานเพลงความยาว
เพีียงแค่่ 4.51 นาทีีที่่�อััดแน่่นไปด้้วยคุุณภาพตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ
เคย คำสั้้น� ๆ หนึ่่�งพยางค์์แต่่เปี่่�ยมด้้วยสััจธรรมอัันล้้ำลึึกที่่แ� ม็็กธิิติวัิ ฒ
ั น์์ รองทอง
ร้้องนำ, มืือเบสแห่่ง TDR นำมาใช้้เป็็นคอนเซ็็ปต์์ตั้้�งต้้นในการเขีียนและเรีียบเรีียง
ผ่่านเรื่่�องราวความสััมพัันธ์์ที่่�เมื่่�อทุุกอย่่างสิ้้�นสุุดลง กาลเวลาจะคอยตอกย้้ำให้้เรา
รู้้�ตััวอยู่่�เสมอว่่า ภาพความทรงจำในวัันวานคืือหลัักฐานของการเคยมีีอยู่่� เป็็นเพีียง
สิ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในอดีีตแต่่ไม่่คงอยู่่�ในปััจจุุบันั ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้น� ได้้ในชีีวิิตของเราทุุกคน
เป็็นสััจธรรมของการตั้้�งอยู่่�และดัับไป
สำหรัับภาพรวมของเพลงนี้้� เริ่่�มต้้นด้้วยเสีียงอะคููสติิกกีีตาร์์อย่่างเรีียบง่่าย
ควบคู่่�ไปกัับการเซ็็ทอััพเรื่่�องราวทีีละเล็็กละน้้อยผ่่านเสีียงร้้องและเสีียงเครื่่�อง
สายจากวงออเคสตร้้าที่่�ช่่วยเพิ่่�มมิิติิทางด้้านอารมณ์์ได้้อย่่างไพเราะในช่่วงฮุุคแรก
ตามมาด้้วยเสีียงกีีตาร์์ เบส กลอง ที่่�ค่่อย ๆ เพิ่่�มเข้้ามา และเสีียงร้้องของแพท
วง KLEAR แขกรัับเชิิญที่่�ร่่วมถ่่ายทอดเรื่่�องราวในอีีกแง่่มุุมของความสััมพัันธ์์และ
ช่่วยเติิมเต็็มมิิติิของเรื่่�องราวได้้เป็็นอย่่างดีี
ปิิดท้้ายด้้วยท่่อนโซโล่่กีีตาร์์ที่น่� ำพากราฟของเพลงพุ่่�งทะยานไปถึึงขั้้น� สุุด เคีียงคู่่�
ไปกัับเสีียงเบส กลอง และกองทััพเครื่่อ� งสายที่่พ� ร้้อมระเบิิดอารมณ์์แบบไม่่มีีกั๊๊ก� ใน
ท่่อนฮุุคสุุดท้้าย ปิิดฉากบทเพลงนี้้�ได้้อย่่างงดงามน่่าประทัับใจ และคงไว้้ซึ่ง่� ลายเซ็็น
ของ TDR ที่่ผส
� านจุุดกึ่่ง� กลางระหว่่างขั้้ว� ตรงข้้ามอย่่างความหนัักหน่่วงและไพเราะ
ของดนตรีีได้้อย่่างลงตััว นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งผลงานคุุณภาพของวงที่่�อยากให้้ทุุกคนได้้
ลองเปิิดฟัังกัันดููครัับ
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วัันนี้้�ผมจะพามาชมรถกระบะยอดนิิยมกัับเจ้้าตััว Totota
Hilux REVO GR Sport ยกสููงขัับเคลื่่�อน 4 ล้้อ Hi-Floor
(4x4) ได้้รัับแรงบัันดานใจจากรถแข่่งระดัับโลกที่่�เข้้าร่่วม
การแข่่ ง ขัั น ในรายการ World Rally Championship
ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นรายการแข่่งขัันรถยนต์์ระดัับต้้น ๆ ของโลก
โดยรถยนต์์ รุ่่� นนี้้� เ หมาะสำหรัั บ ลููกค้้า ที่่�มีี ค วามชื่่� น ชอบ
รถกระบะดีี ไซน์์ GR Sport ที่่�เพีียบพร้้อมด้้วยสมรรถนะ
การขัั บ ขี่่�ที่่�ยอดเยี่่�ยม มาพร้้อมกัั บ โช้้คอัั พ แบบโมโนทููบ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการควบคุุมการขัับขี่่�ให้้สนุุกมากยิ่่�งขึ้้�น
พร้้อมกัับลุุยไปได้้ทุุกสภาพถนน
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Totota Hilux REVO GR Sport มิิติิใหม่่ของ
รถกระบะที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนาตามเทรนด์์ของตลาดโลก
ในขณะนี้้� โดยแนวคิิดของ GR Sport มีีจุุดเริ่่�มต้้นจาก
การที่่�โตโยต้้าเข้้าร่่วมการแข่่งขัันทดสอบสมรรถนะ
ยานยนต์์ในสนามแข่่งทั่่�วโลก อาทิิ WRC และSport
GT ผ่่านทีีมแข่่งระดัับโลกของโตโยต้้า “TOYOTA
GAZOO RACING” ซึ่่�งเป็็นการเปิิดประสบการณ์์
ใหม่่ให้้กัับรถยนต์์ และทีีมวิิศวกรออกแบบ เพื่่�อนำ
ความรู้้�สึึกที่่�ได้้จากการขัับขี่่� มาพััฒนาให้้ลงตััวที่่�สุุด
กัับ Totota Hilux REVO GR Sport
เรามาเริ่่�มจากด้้านหน้้ารถกัันก่่อนเลยครัับปรัับ
เปลี่่�ยนกระจัังหน้้าใหม่่ พร้้อมตััวอัักษร TOYOTA
และโลโก้้ GR มีีกล้้องมองรอบคัันติิดตั้้ง� มาให้้เรีียบร้้อย
ที่่ก� ระจัังหน้้ารถ ไฟหน้้า LED เปิิด-ปิิดไฟหน้้าอััตโนมััติิ
ปรัับระดัับสููงต่่ำอััตโนมััติิล้้ออััลลอยขอบ 18 นิ้้�วยาง
บริิสโตน 265/60R18 ดีีไซน์์การปรัับเซตช่่วงล่่างมาให้้
นุ่่�มมากขึ้้�น แน่่นมากขึ้้�น พร้้อมลุุยทุุกสภาพถนนครัับ
กระจกมองข้้างสีีดำเมทััลลิิก ปรัับและพัับเก็็บด้ว้ ย
ไฟฟ้้า มาพร้้อม Blind Spot มืือจัับเปิิดประตูู Smart
Kry สีีเดีียวกัับตััวรถ ติิดสติ๊๊�กเกอร์์ลาย GR Sport
พร้้อมบัันไดขึ้้น� ลงมีีความแข็็งแรงมาก สปอร์์ตบาร์์สีีดำ
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เมทััลลิิก ไฟท้้ายเป็็น LED กัันชนมาพร้้อมเซนเซอร์์ถอย
และกล้้องมองหลัังมาให้้ดููลงตััวดีีครัับ
มาต่่อกัันที่่ภ� ายในห้้องผู้้�โดยสารด้้านหลัังกัันต่่อครัับ
เบาะหนัังสัังเคราะห์์ มีีเนื้้�อที่่�ใช้้สอยเยอะ นั่่�งโดยสาร
ระยะไกลได้้สบาย ๆ มีีแอร์์ด้า้ นหลััง 2 ช่่อง มีีที่่พั� กั แขน
ตรงกลางพร้้อมที่่�วางแก้้วน้้ำ 2 ช่่อง
ตำแหน่่งคนขัับกัันต่่อครัับ เบาะคู่่�หน้้าเป็็นหนััง
สัังเคราะห์์เดิินด้้ายสีีแดงมีีโลโก้้ GR มีีทั้้�ง 2 เบาะ
ดููสปอร์์ตขึ้้น� ดููสวยขึ้้น� โอบรัับสรีีระได้้ดีีขึ้้น� ขัับทางไกล
ไม่่ปวดเมื่่อ� ย เบาะคนขัับปรับด้
ั ว้ ยไฟฟ้้าได้้ตำแหน่่งเดีียว
พวงมาลััยดีีไซน์์สปอร์์ตมาพร้้อมกัับ Paddle Shift
ที่่�พวงมาลััย พวงมาลััยสามารถปรัับได้้ 4 ทิิศทาง และ
ระบบสตาร์์ทอัจั ฉริิยะ Push Start พร้้อมสััญลัักษณ์์ GR
หน้้าจอสััมผััสขนาด 8 นิ้้�ว สามารถเชื่่อ� มต่่อ Apple
CarPlay ได้้มีีลำโพง 6 ตำแหน่่ง ระบบแอร์์อััตโนมััติิ
ปรัับอิิสระแยกซ้้าย - ขวา มาพร้้อมปลั๊๊�กไฟ 220 โวลต์์
มาให้้ 1 ตำแหน่่ง และช่่องเสีียบ USB 2 ตำแหน่่งและ
ที่่�วางแก้้วน้้ำ 2 ช่่อง
สรุุปราคากัับเจ้้าตััว Totota Hilux REVO GR
Sport ยกสููงขัับเคลื่่�อน 4 ล้้อ Hi-Floor (4x4) อยู่่�ที่่�
1,299,000 บาท
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รููปที่่� 2 การบิินไทย สามารถฟื้้�นกลัับมากำไร (ปลดพนัักงาน-ขายอาคาร ตััวแปรสำคััญ)
ที่่�มา : https://brandinside.asia/thai-airways-1h2021/

ระยะยาว เช่่น โมเดลธุุรกิิจเซเว่่น อีีเลฟเว่่น เร่่งนำเทคโนโลยีีทางดิิจิิทััล (Digital
transformation) เข้้ามาใช้้ภายใน 2 เดืือน จากแผนเดิิมที่่�จะใช้้เวลาถึึง 5 ปีี อาทิิ
ขายสิินค้้าออนไลน์์ ผสมผสานกัับออฟไลน์์ (online to offline),7-11 เดลิิเวอรี่่�,
เก็็บเงิินปลายทาง, รัับสิินค้้าได้้ที่่�สาขา เป็็นต้้น

: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ประการที่่� 4
บริิหารการตััดสิินใจ ด้้วยข้้อมููลหลัักฐาน
เหลืือจากภายนอก การจััดหาเงิินทุุน สำหรัับการฟื้้�นกิิจการ โดยใช้้ประโยชน์์จาก
นโยบายโครงการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของรััฐบาล นอกจากนี้้�ยัังต้้องพิิจารณาการ
จััดการทำกลยุุทธ์แ์ ผนการฟื้้น� กิิจการ โดยการสื่่อ� สารแผนการฟื้้น� กิิจการเพื่่อ� สร้้าง
ความตระหนััก ความเป็็นเจ้้าของ การมีีส่่วนร่่วม ความรัับผิิดชอบให้้แก่่พนัักงาน
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย สร้้างการรัับรู้้�แก่่ลูกู ค้้า สื่่อ� สารมวลชน และ ซััพพลายเออร์์อีีกด้้วย

รููปภาพที่่� 1
ส่่ อ งธุุ ร กิิ จ ขนส่่ ง สิิ น ค้้ า ทาง
อากาศ United Airlines
รายได้้ โ ต 2 เท่่ า ช่่ ว งโควิิ ด
แหล่่งรายได้้ใหม่่ในอนาคต
ที่่ม� า : https://brandinside.
asia/united-airlines-success-in-freight-business/

นัักบริิหารกัับแนวทาง

จััดการวิิกฤต เพื่่�อฟื้้�นกิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
วิิกฤตโควิิดที่่�ยาวนานตั้้�งแต่่ปีี 2019 ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อภาคธุุรกิิจ แต่่เนื่่อ� งจากภาครััฐ ภาคธุุรกิิจ และภาค
ประชาชน มีีประสบการณ์์ ในการรัับมืือกัับโควิิดมาแล้้วทำให้้มีีความรู้้�ที่่�สามารถรัับมืือกัับสถานการณ์์ ได้้ดีีขึ้้�น ความ
ตื่่�นตระหนกลดลงประกอบกัับประชาชนได้้รัับการฉีีดวััคซีีน ทำให้้ผู้้�คนเกิิดความหวัังว่่าวิิกฤตจะจบลงได้้อย่่างรวดเร็็ว
จึึงเป็็นช่่วงเวลาแห่่งการเตรีียมการเพื่่�อฟื้้�นกิิจการ

แต่่อย่่างไรก็็ตามการฟื้้�นกิิจการในสถานการณ์์ปััจจุุบััน มีีความ
ท้้าทายมาก เพราะธุุรกิิจเผชิิญความขาดแคลน ธุุรกิิจจำนวนมากได้้
รัับผลกระทบอย่่างรุุนแรงจากวิิกฤตโควิิดที่่ผ่� า่ นมา ทำให้้เกิิดการลด
ลงของกำลัังการผลิิต หรืือหยุุดดำเนิินการ ลดชั่่ว� โมงการทำงานของ
แรงงาน ยอดขายตกต่่ำเพราะหนี้้�ครััวเรืือนเพิ่่�มขึ้้�นกำลัังซื้้�อลดลง
จึึงทำให้้การฟื้้น� กิิจการในขณะที่่บริ
� บท
ิ การดำเนิินธุุรกิิจในปััจจุุบันั กัับ
หลัังโควิิดแตกต่่างจากเดิิม เพราะสถานการณ์์มีีความผัันผวน มีีความ
เสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดการระบาดระลอกใหม่่ไวรััสกลายพัันธุ์์�ระบาดได้้ง่า่ ยขึ้้น�
และหลัังโควิิดก็็ยัังมีีโอกาสที่่�จะเกิิดโรคระบาดมากขึ้้�น (Pandemic
New Normal) ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ ผมจึึงได้้เสนอแนวทาง
การจััดการสำหรัับนักั บริิหาร เพื่่อ� ฟื้้น� กิิจการให้้ได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ภายใต้้
สถานการณ์์ปััจจุุบัันดัังนี้้�
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ประการที่่� 1
บริิหารทิิศทาง ด้้วยเป้้าหมายที่่�ชััดเจน

หลัังจากที่่�ธุุรกิิจต้้องหยุุดการดำเนิินการ ลดกิิจกรรม หรืือ
เปลี่่�ยนกิิจกรรมชั่่�วคราว การพยายามฟื้้�นกิิจการจากวิิกฤต
จำเป็็นต้้องมีีการกำหนดเป้้าหมายที่่�ชััดเจน และมีีตััวชี้้�วััด
ความสำเร็็จของการฟื้้�นกิิจการ โดยพิิจารณาความเสีียหาย
จากวิิกฤตว่่ามีีโอกาสในการฟื้้�นฟููกิิจการมากน้้อยเพีียงใดเพื่่�อ
การตััดสิินใจว่่าควรฟื้้�นฟููบางส่่วน เลิิกกิิจการ หรืือเปลี่่�ยน
กิิจการ ที่่�สำคััญธุุรกิิจควรจััดลำดัับความสำคััญของกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ที่่�จะฟื้้�นฟูู โดยวิิเคราะห์์ความต้้องการของตลาดต่่อ
สิินค้้าบริิการขององค์์กร และประเมิินความพร้้อมขององค์์กร
ทั้้�งด้้านบุุคลากร ทรััพยากร การเงิิน การสนัับสนุุนความช่่วย
WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH

ประการที่่� 2
บริิหารอย่่างครบถ้้วนด้้วยแนวคิิด “อารยาภิิวััฒน์์”

การบริิหารเพื่่�อฟื้้�นกิิจการ ผู้้�บริิหารอาจมองเห็็นช่่องทางที่่�จำกััดแต่่ในความ
เป็็นจริิง มีีหลายรููปแบบในการฟื้้น� กิิจการให้้เติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน ผมได้้เสนอแนวคิิด
“อารยาภิิวััฒน์์” เป็็นกรอบแนวคิิดในการพััฒนาประเทศ ไปสู่่�ความเป็็นอารยะ
อย่่างครบถ้้วนทุุกด้้าน ทุุกมิิติิ ทุุกองค์์ประกอบซึ่่�งสามารถประยุุกต์์ใช้้ในการ
ฟื้้�นกิิจการได้้ ประกอบด้้วย 4 ระยะ ได้้แก่่ ระยะที่่� 1 ปฏิิวััฒนา คืือ การแก้้ปััญหา(
จาก ลบ เป็็น ศููนย์์) ระยะที่่� 2 อภิิวััฒนา คืือ การทำให้้เจริิญรุ่่�งเรืืองขึ้้�น (จาก ศููนย์์
เป็็น บวก) ระยะที่่� 3 ธรรมวััฒนา คืือ การทำให้้เจริิญรุ่่�งเรืืองอย่่างยั่่ง� ยืืนและครบถ้้วน
โดยใช้้คุณ
ุ ธรรม ความถููกต้้องดีีงาม เป็็นตััวกำกัับ (จาก บวก เป็็น คููณ) และระยะที่่� 4
อารยวััฒนา คืือ การทำเกิิดการทวีีคููณความเจริิญรุ่่�งเรืืองที่่ยั่่� ง� ยืืน ครบถ้้วน (จาก คููณ
เป็็น ยกกำลััง) แต่่ละระยะ ยัังประกอบด้้วย 4 องค์์ประกอบ รวมทั้้�งหมด 16
แนวทางการฟื้้�นกิิจการ ยกตััวอย่่าง “ปฏิิวััฒนา” ประกอบด้้วย
ปฏิิสัังขรณ์์ (restoration) ซ่่อมแซมของเดิิมที่่�ดีีอยู่่�แล้้ว ให้้กลัับมาใช้้การได้้
เช่่น การปรัับปรุุง ซ่่อมแซมกิิจการเดิิม ที่่�ถดถอยหรืือต้้องหยุุดกิิจการ เพราะ
มาตรการ lockdown หรืือ ปิิดประเทศ แต่่ยังั เป็็นกิิจการที่่มีี� อนาคต เพื่่อ� ให้้กลัับมา
ดำเนิินการได้้
ปฏิิรังั สรรค์์ (reinvention) นำองค์์ประกอบเดิิมที่่ดีี� อยู่่�แล้้ว มาจััดเรีียงต่่อกัันใหม่่
เช่่น นำบริิการจััดเลี้้ย� งอาหาร (catering) สายการบิิน มาให้้บริกิ ารอาหาร ตามสั่่ง� และ
เดลิิเวอรี่่� นำพนัักงานทำความสะอาด และซัักรีีดในโรงแรม มารัับจ้้างทำงานบ้้าน
นำมอเตอร์์ไซค์์วิิน มาให้้บริิการเดลิิเวอรี่่� ปรัับโรงแรม (เช่่าระยะสั้้�น) ให้้กลายเป็็น
อพาร์์ทเมนต์์ (เช่่าระยะยาว)
ปฏิิรูปู (reform) เปลี่่ย� นแปลงรููปแบบ แต่่ยังั คงหลัักการเดิิมที่่ดีี� เช่่น การเปลี่่ย� น
จากการดููภาพยนตร์์ในโรง โดยสามารถเข้้าชมในรถได้้ (drive-in) หรืือ home
entertainment (เช่่น Netflix) บริิการทางไกลต่่าง ๆ
ปฏิิวััติิ (revolution) เปลี่่�ยนถอนรากถอนโคน เปลี่่�ยนหลัักการไปเลย เช่่น
การเลิิกกิิจการเดิิม และเปลี่่ย� นเป็็นกิิจการใหม่่เปลี่่ย� นโมเดลทางธุุรกิิจ (business
model) เป็็นต้้น

ประการที่่� 3
บริิหารระยะสั้้�น ด้้วยวััตถุุประสงค์์ระยะยาว

การบริิหารเพื่่�อฟื้้�นกิิจการ ไม่่ใช่่การแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้าเท่่านั้้�น เพราะการ
แก้้ปััญหาเฉพาะหน้้าอาจจำเป็็นสำหรัับวิิกฤตที่่�เกิิดฉัับพลััน แต่่การฟื้้�นกิิจการ
ต้้องทำควบคู่่�ระหว่่างการแก้้ปััญหาระยะสั้้�น และยัังส่่งผลถึึงระยะยาวด้้วย ทั้้�งนี้้�
ในสถานการณ์์การฟื้้�นกิิจการ องค์์กรอาจมีีความจำกััด เพราะเพิ่่�งผ่่านพ้้นวิิกฤต
และผลกระทบของวิิกฤตยัังส่่งผลต่่อเนื่่�อง องค์์กรยัังคงมีีปััญหาระยะสั้้�น โดย
เฉพาะยอดขายตกต่่ำ ความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพและมีีงบประมาณ และทรััพยากรที่่�
จำกััด ดัังนั้้�นในการฟื้้�นกิิจการต้้องบริิหารการใช้้งบประมาณและทรััพยากรต่่าง ๆ
ให้้ใช้้ได้้อย่่างคุ้้�มค่่ายิิงปืืนนััดเดีียว ต้้องให้้ได้้นกทุุกฝููง คืือ ได้้ทั้้�งระยะสั้้�น และ
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ในบริิบทที่่�มีีความไม่่แน่่นอน ความซัับซ้้อน และความไม่่รู้้� การตััดสิินใจเชิิง
การบริิหารต้้องอยู่่�บนหลัักฐาน (evidence-based management) ของข้้อมููล
ข่่าวสาร ความรู้้� และการใช้้ปััญญา ผู้้�บริิหารต้้องมีีความสามารถในการคิิดเพื่่�อ
ทำความเข้้าใจสถานการณ์์ มีีการขยายช่่องทางการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารโดยการ
เชื่่อ� มต่่อ และสื่่อ� สารกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียอย่่างสม่่ำเสมอทั้้�งกัับพนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น
ลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ หุ้้�นส่่วน เจ้้าหนี้้� นัักลงทุุน และหน่่วยงานกำกัับดููแลส่่งเสริิม
การแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลข่่าวสารที่่ถู� กู ต้้อง โดยการสื่่อ� สารต้้องมีีความชััดเจน โปร่่งใส
และตรงเวลาเพื่่�อสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือ และทำให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียยิินดีีแบ่่งปััน
ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง และทำให้้องค์์กรได้้รัับการสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง องค์์กรต้้อง
พััฒนาความสามารถในการจััดการข้้อมููลข่่าวสาร จััดหาเทคโนโลยีีช่่วยในการ
รวบรวม จััดระบบ และประมวลผลข้้อมููล สรรหาและฝึึกอบรม บุุคลากรด้้านการ
จััดการข้้อมููลข่่าวสาร พััฒนากระบวนการวิิจััยและการคิิดในองค์์กรเพื่่�อทำให้้เกิิด
การแปลงข้้อมููลข่่าวสาร เป็็นการจััดระบบที่่�เอื้้�อต่่อการคิิด และประยุุกต์์ความรู้้�
เช่่น เปิิดกว้้างให้้พนัักงาน และ ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเสนอข้้อมููล ความคิิดเห็็น สร้้าง
บรรยากาศการแบ่่งปัันและแลกเปลี่่ย� นความรู้้� สร้้างแรงจููงใจให้้พนัักงาน ประยุุกต์์
ใช้้ความรู้้� และพััฒนานวััตกรรม

ประการที่่� 5
บริิหารการเปลี่่�ยนแปลง ด้้วยความยืืดหยุ่่�น

ภายใต้้ สถ านการณ์์ ที่่� อ าจเปลี่่� ย นแปลงได้้ ต ลอด และคาดการณ์์ ไ ด้้ ย าก
การบริิหารเพื่่�อฟื้้�นกิิจการจำเป็็นต้้องมีีความยืืดหยุ่่�นสููง ความคล่่องตััวทำให้้
ปรัับตัวั ได้้เร็็วเพื่่อ� ตอบสนองต่่อสถานการณ์์ ที่่อ� าจเปลี่่ย� นแปลงตลอดเวลา แนวทาง
การบริิ ห ารด้้ ว ยความยืืดหยุ่่�นยอมรัั บ ความไม่่ แ น่่ น อนว่่ า เป็็ น ความปกติิ ใ หม่่
และยอมรัับความเปลี่่�ยนแปลงการจััดโครงสร้้างองค์์กรและลำดัับขั้้�นการบัังคัับ
บััญชาให้้สั้้�น จััดโครงสร้้างที่่�เอื้้�อต่่อการบููรณาการ ประสานงานข้้ามฝ่่ายพััฒนา
(cross-functional teams) ที่่�มีีอำนาจตััดสิินใจที่่�หน้้างานเชื่่�อมต่่อกัับองค์์กร
ภายนอก เพื่่�อให้้เข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร ทรััพยากร สามารถติิดตามและเรีียนรู้้�
จากข้้อมููล
ควรปรัับองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับข้อ้ มููล ลดกระบวนการหรืือขั้้น� ตอนที่่ไ� ม่่จำเป็็น
ในยามวิิกฤต โดยการจััดให้้มีีช่อ่ งทางด่่วน (fast track) ในกรณีีจำเป็็นปรัับปรุงุ กฎ
ระเบีียบ เพื่่�อลดอุุปสรรคจากกฎระเบีียบลดขนาดองค์์กร (rescale) หรืือกระจาย
อำนาจตััดสิินใจในภาคปฏิิบััติิ ลดขอบเขตการดำเนิินงาน (refocus) ลดหรืือเลิิก
บางกิิจกรรม ลดภาระผููกพััน หรืือต้้นทุุนคงที่่ใ� นระยะยาว เช่่น การจ้้างงานภายนอก
แก่่บุุคคล (outsource to individual) เพื่่�อลดภาระผููกพัันและต้้นทุุนการจ้้าง
งาน มีีการทำงานจากบ้้าน ทำงานทางไกล เพื่่�อลดภาระผููกพััน ต้้นทุุน และสถาน
ที่่�รวมทั้้�งต้้องจััดคนที่่�เหมาะสมกัับบทบาทหน้้าที่่�ในแต่่ละสถานการณ์์ ระบบ
งบประมาณ ทรัั พ ยากร บุุ ค ลากรต้้ อ งมีีความยืืดหยุ่่�นสามารถโยกไปในที่่� ที่่�
เหมาะสมได้้ ปรัับกระบวนการในห่่วง โซ่่อุุปาทาน (supply chain) เพื่่�อให้้
ส่่งมอบได้้เร็็วขึ้้�น ลดต้้นทุุนในการสต๊๊อก (Stock) วััตถุุดิิบ และสิินค้้าเพื่่�อลดความ
เสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคา มีีการประเมิินผลการทำงาน ทบทวนกลยุุทธ์์
องค์์กรอย่่างสม่่ำเสมอ องค์์กรพััฒนาความสามารถในการเรีียนรู้้�ของพนัักงาน
ให้้เป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�เพื่่�อรัักษาความสามารถในการแข่่งขัันขององค์์กร
และสามารถนำเสนอคุุณค่่าใหม่่ ๆ เสมอ
หากนัักบริิหารกำหนดแนวทางการบริิหารองค์์กรที่่ส� ามารถดำเนิินงานต่่อเนื่่อ� ง
ได้้ทั้้�งยามปกติิ และวิิกฤต ธุุรกิิจจะมีีโอกาสในการฟื้้�นจากวิิกฤตอย่่างทัันท่่วงทีี
สามารถเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับความท้้าทายใหม่่ ๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�น โดยการบริิหาร
จััดการที่่�ดีีย่่อมทำให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�เลอค่่ายั่่�งยืืนยาวนานครัับ
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ชาวจีีนโพ้้นทะเลในอาเซีียน
คนจีีนอพยพไปยัังประประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลกเป็็นเรื่่�องปกติิ ในสมััย
ก่่อนคนจีีนอพยพเพื่่�อแสวงหาสิ่่�งที่่�ดีีกว่่าในชีีวิิต ไปยัังประเทศต่่าง ๆ
ทั่่�วโลกในทวีีปยุุโรป อเมริิกา ในส่่วนของประเทศอาเซีียนนั้้�นมีีคนจีีน
อพยพมามาก เนื่่�องจากมีีพื้้�นที่่�ติิดกัับชายแดนจีีนในหลายประเทศ
ตามสููตรของคนจีีนที่่�อพยพมาในยุุคแรก ส่่วนใหญ่่มาด้้วยเสื่่�อผืืนหมอนใบ
ก่่ อ นจะมาทำงานก่่ อ ร่่ า งสร้้ า งตัั ว ในหลายสาขาอาชีี พ กลายเป็็ น คนมีีฐานะ
ได้้ในระยะเวลาไม่่นาน ด้้วยสามารถด้้านธุุรกิิจการค้้า ถ้้าไม่่นัับชนชั้้�นปกครอง
ของแต่่ละประเทศ จะเห็็นได้้ว่่ามหาเศรษฐีีในอาเซีียนล้้วนแต่่เป็็นคนเชื้้�อสายจีีน
ด้้วยกัันทั้้�งนั้้�น
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อัังกฤษ หมู่่�เกาะฟอล์์กแลนด์์

เรามาดููกัันว่่าคนจีีนที่่�เข้้ามาอาศััยอยู่่�ในอาเซีียน แต่่ละประเทศมีีเรื่่�องราวที่่�
น่่าสนใจมากน้้อยเช่่นไร
เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่ประเทศใกล้้เคีียงอย่่างเวีียดนาม ประเทศจีีนเข้้ามาปกครองเวีียดนาม
มากกว่่าพัันปีี แถมมีีชายแดนติิดกััน ความสนิิมชิิดเชื้้�อรวมถึึงวััฒนธรรมของ
ชาวเวีียดนามเชื้้�อสายจีีนนั้้�นจึึงแทบแยกกัันไม่่ออก ด้้วยหน้้าตาประเพณีีรวมถึึง
วััฒนธรรมต่่าง ๆ ใกล้้ชิิดกัันมากที่่�สุุด ปััญหาด้้านเชื้้�อชาติิจึึงไม่่มีีให้้เห็็น
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ จากการสำรวจมีีประชากรเชื้้�อสายจีีนเพีียง 1.8% คนจีีน
อพยพมาตั้้�งแต่่ฟิิลิิปปิินส์์ยัังเป็็นอาณานิิคมของสเปน ด้้วยการใช้้แรงงาน ทำให้้มีี
ไชน่่าทาวน์์เก่่าแก่่ที่สุ่� ดุ ในโลกตั้้ง� อยู่่�ในเมืืองมนิิลา แต่่ตอนนี้้�พวกเขาสามารถควบคุุม
ธุุรกิิจส่่วนใหญ่่ในประเทศ แม้้ว่่าฟิิลิิปปิินส์์จะเปิิดกว้้างด้้านวััฒนธรรม แต่่คนเชื้้�อ
สายจีีนของที่่�นี่่�ยัังอยู่่�ในกลุ่่�มของตััวเอง แยกออกจากคนท้้องถิ่่�น
อิินโดนีีเซีีย ตอนที่่�ชาวจีีนอพยพเข้้าไปในกลุ่่�มของชาวมุุสลิิม ในช่่วงแรกไม่่ได้้
มีีปััญหาอะไรมากนััก แต่่การที่่�อยู่่�ในประเทศที่่�มีีประชากรติิดอัันดัับโลก แถมเป็็น
ประเทศอิิสลามที่่มีีป
� ระชากรมากที่่สุ� ดุ ในโลก ทำให้้เกิิดปััญหา ตั้้ง� แต่่ยุคุ คอมมิิวนิิสต์์
ที่่�ถููกกวาดล้้างทำให้้ชาวจีีนที่่�อาศััยอยู่่�พลอยได้้รัับผลกระทบไปด้้วย มีีการละเมิิด
สิิทธิ์์� ปล้้น ฆ่่า ข่่มขืืน กีีดกัันสารพััด แม้้ภายหลัังจะมีีการปรัับเปลี่่�ยนกฎหมายให้้
เท่่าเทีียมกััน แต่่ก็็ยัังไม่่ดีีมากนััก
ประเทศมาเลเซีีย มีีชาวจีีนอพยพมามากเป็็นอัันดัับ 2 ของอาเซีียน แต่่ด้้วย
ความที่่�เข้้ากัันไม่่ได้้ของชาวมุุสลิิมในพื้้�นที่่�ทำให้้รััฐบาลออกกฎหมายภููมิิบุุตร
ที่่�ให้้อภิิสิิทธิ์์�ชาวมลายููมากกว่่าในหลายเรื่่�อง ทำให้้คนเชื้้�อสายจีีนกลายเป็็นบุุคคล
ชั้้�นสองของประเทศ เป็็นเหตุุให้้คนรุ่่�นใหม่่ไม่่พอใจสมองไหล คนเก่่งแห่่หนีีออก
จากประเทศจำนวนมาก ส่่วนที่่�อยู่่�ในประเทศก็็มีีความรู้้�สึึกว่่าไม่่ได้้รัับความเป็็น
ธรรมเท่่าที่่�ควร
ประมาณ 50 ปีี ก่่อน สิิงคโปร์์เป็็นประเทศที่่�แยกตััวออกมาจากประเทศ
มาเลเซีีย เนื่่อ� งจากปััญหาด้้านเชื้้อ� ชาติิ ซึ่่ง� คนส่่วนใหญ่่ในประเทศเป็็นชาวจีีน ตรง
นี้้�เองทำให้้ชาวสิิงคโปร์์ต้้องดิ้้�นรนทุุกวิิถีีทาง พััฒนาตััวเองจนกลายเป็็นประเทศ
พััฒนาแล้้วติิดอัันดัับต้น้ ๆ ของโลก ด้้วยพลัังขัับเคลื่่อ� นของที่่ค� นเชื้้อ� สายจีีนนั่่�นเอง
แม้้ว่่าพม่่าเองจะเป็็นประเทศที่่�มีีชนกลุ่่�มน้้อยอยู่่�จำนวนมาก และอยู่่�ภายใต้้
การควบคุุมของเผด็็จการทหาร แต่่ก็็มีีพม่่าเชื้้�อสายจีีนอยู่่�ราว 3 % แม้้การเข้้ามา
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ในประเทศจะถููกต่่อต้้านบ้้างแต่่ไม่่มากนััก โดยที่่�พม่่านี้้�เองยัังมีีไชน่่าทาวน์์แหล่่ง
ค้้าขายและธุุรกิิจ คล้้ายประเทศไทยอีีกด้้วย
กััมพููชา ในอดีีตประเทศแห่่งนี้้�มีีการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ทำให้้ผู้้�มีีการศึึกษารวมถึึง
คนเชื่่�อสายจีีน ต้้องอพยพออกไป ปััจจุุบัันรััฐบาลกััมพููชากัับรััฐบาลจีีนร่่วมมืือกััน
ในหลายด้้าน ทำให้้คนจีีนจำนวนมากเข้้ามาทำธุุรกิิจควบคุุมเศรษฐกิิจในประเทศ
แย่่งอาชีีพคนท้้องถิ่่น� คล้้ายที่่ท� ำกัับประเทศลาว แม้้จะมีีการต่่อต้้านจากคนในพื้้�นที่่�
แต่่ดูเู หมืือนว่่าไม่่มีีประโยชน์์เนื่่อ� งจากเจ้้าหน้้าที่่รั� ฐั ของกััมพููชาไม่่ขอยุ่่�งเรื่่อ� งดัังกล่่าว
ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่มีีช
� าวจีีนโพ้้นทะเลอพยพเข้้ามาเป็็นอัันดัับ 1 ของโลก
หรืือราว 14% ของประชากรทั้้�งหมดในประเทศ ด้้วยวััฒนธรรมประเพณีีที่่�
หล่่อหลอมให้้คนจีีนนั้้�นเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม ทำให้้ชาวจีีนรุ่่�นที่่� 2 และ 3
ที่่�มีีเชื้้�อสายจีีน แต่่ไม่่ได้้รู้้�สึึกว่่าตนเป็็นคนจีีนแผ่่นดิินใหญ่่ จึึงไม่่มีีปััญหาด้้าน
เชื้้อ� ชาติิเหมืือนประเทศอื่่น� และเหมืือนเดิิมไทยเชื้้อ� จีีนมัักควบคุุมด้้านการค้้าและ
เศรษฐกิิจของประเทศ
ปัั จ จุุ บัั น ประเทศจีีนจะมีีการพัั ฒ นาขึ้้� น มาเทีียบเท่่ า ยุุ โ รปและอเมริิ ก า มีี
เศรษฐกิิจที่่�แข็็งแกร่่งอัันดัับต้้น ๆ ของโลก ประชากรอยู่่�ดีีกิินดีีมากขึ้้�น แต่่คนจีีน
ส่่วนหนึ่่�งก็็เลืือกที่่�จะออกไปแสวงหา สิ่่�งที่่�ดีีกว่่านอกประเทศ แต่่ไม่่ใช่่การหอบ
เสืือผืืนหมอนใบ ล่่องเรืือ ไปใช้้แรงงานอย่่างเช่่นสมััยก่่อนแล้้ว
พวกเขาพกเอาเงิินเข้้าไปลงทุุนอย่่างในเหมืืองทองของแอฟริิกา ไปศีีลัังกา
ไปทำกาสิิโนและค้้าขายในกััมพููชา บางส่่วนยอมทิ้้�งสััญชาติิของตััวเองในระบบ
คอมมิิวนิิสต์์แปลงสััญชาติิมาเป็็นประเทศที่่�ตััวเองไปลงทุุนก็็มีี สิ่่�งนี้้�สะท้้อนให้้
เห็็นว่่า การมีีชีีวิิตใหม่่ที่่�ดีีกว่่าเดิิมนั้้�นย่่อมเหนืือกว่่าความลำบากหากต้้องกลัับไป
ประเทศของตััวเอง ที่่ไ� ม่่รู้้�ว่า่ วัันดีีคืืนดีีทรััพย์์สินิ ที่่ห� ามาได้้จะตกอยู่่�กัับรัฐั ในวัันไหน
บริิบททางสัังคมของชาวจีีนโพ้้นทะเลที่่�อพยพไปในประเทศต่่าง ๆ ในอาเซีียน
ก็็เหมืือนการผจญภััย ต้้องสู้้�กัับความลำบากยากจน ความไม่่เป็็นธรรมด้้านเชื้้อ� ชาติิ
บางประเทศโชคร้้ายถููกกดขี่่ข่� ม่ เหง บางประเทศเปิิดโอกาสให้้แสดงความสามารถ
ได้้เต็็มที่่�จนค้้าขายร่่ำรวยเป็็นจำนวนมาก
ซึ่่�งนอกจากความมานะบากบั่่�นสู้้�ชีีวิิตและความสามารถแล้้ว ยัังต้้องพกโชคดีี
ติิดตััวไปด้้วย เพราะถ้้าขึ้้�นเรืือผิิดลำนอกจากจะแย่่กัับตััวเองแล้้วครอบครััว
ในรุ่่�นต่่อไปยัังต้้องลำบากตามไปด้้วย
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สััมผััสประวััติิศาสตร์์ภาพะนอกอาเซีียน

: ชุติมา เสวิกุล

ในแล

ขอบคุุณภาพจาก : ละครบุุพเพสัันนิิวาส
ซีีรีีส์์ Doctor Stranger อััจฉริิยะหมอ 2 แผ่่นดิิน .

เกาหลีี - ไทย

เบื้้�องหลัังแวดวงการแสดง
(ตอน1)
ไม่่ว่่าจะเป็็นภาพยนตร์์ โขน ลิิเก หรืือละคร ทั้้�งละครทีีวีี และละครเวทีี สิ่่�งที่่�คนดููได้้เห็็นคืือความเป็็นไปของเรื่่�องราว
ที่่�มีีตััวละครหรืือสิ่่�งหนึ่่�งสิ่่�งใดมานำเสนอ ด้้วยฉากแรกที่่�เปิิดเรื่่�องจนกระทั่่�งนำไปสู่่�จุุดจบของเรื่่�องราว ซึ่่�งมีีทั้้�งแบบ
สุุข เศร้้าและโศกสลด แต่่สิ่่�งที่่�คนดููไม่่ ได้้เห็็นก็็คืือเบื้้�องหลัังของผู้้�คนอีีกมากมายที่่�ทำให้้ภาพเหล่่านั้้�นมาปรากฏ
เป็็นเรื่่�องราวที่่�ต้้องการนำเสนอได้้สำเร็็จ

ในช่่วงที่่ต้� อ้ งเผชิิญหน้้ากัับการเฝ้้าระวัังเรื่่อ� งโควิิด-19 เกิิดกระแส
การกัักตััว ผู้้�คนต้้องอยู่่�กัับบ้้านมากขึ้้�น จากที่่�เคยใช้้ชีีวิิตนอกบ้้าน
ไม่่ว่่าจะไปเรีียน ไปทำงาน หรืือ อะไรก็็ตาม เป็็นภาวะที่่�อึึดอััด
สำหรัั บ มนุุ ษ ย์์ ใ นยุุ ค สมัั ย ปัั จ จุุ บัั น ที่่� ไ ม่่ เ คยมีีเวลาได้้ อ ยู่่�กัั บบ้้ า น
โดยเฉพาะเป็็นการอยู่่�บ้้านแบบถููกบัังคัับ แรก ๆ ก็็ยัังไม่่เท่่าไหร่่
แต่่เมื่่�อโควิิด-19 ยัังสนุุกกัับการแพร่่กระจายและขยายวงออกไป
จนผู้้�คนทั่่�วโลกปั่่�นป่่วน ไม่่ว่่าประเทศที่่�เจริิญมากแค่่ไหนก็็ยัังต้้อง
ยอมสยบ ต้้องออกมาตรการขอร้้องแกมบัังคัับให้้ผู้้�คนอยู่่�แต่่ในบ้้าน
NOVEMBER 2021

กิิจการต่่าง ๆ พลอยต้้องหยุุดไปด้้วย นั่่�นเป็็นผลมาตั้้�งแต่่ปลายปีี
2019 ตามที่่� มีี 19 กำกัับอยู่่�หลััง โควิิด-19 ที่่�เราจำต้้องคุ้้�นเคย
จนล่่วงมาถึึงขณะนี้้� ปลายปีี 2021 แล้้วแต่่สถานการณ์์และผล
กระทบต่่อพลเมืืองโลกยัังคงแทบจะไม่่แตกต่่างจากระยะแรกที่่�
โควิิด-19 ถููกปล่่อยออกมา
และจากการถููกบัังคัับให้้ต้้องอยู่่�ในบ้้าน ทำให้้ต้้องอยู่่�กัับตััวเอง
มากขึ้้�นอย่่างที่่�ไม่่เคยเป็็นกัันมาก่่อน ส่่งผลทั้้�งดีีและร้้าย ทั้้�งสุุข
และทุุกข์์ บางบ้้านรัักกัันมากขึ้้�น ได้้ใกล้้ชิิดดููแลทะนุุถนอมกััน
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มากขึ้้�น แต่่บางบ้้านถึึงขั้้�นอึึดอััด ขััดแย้้ง ไม่่มีีความเป็็นส่่วนตััว หลายคนค้้นพบ
ความสามารถที่่�ซ่่อนเร้้นอยู่่�ในตััว หลายคนกลายเป็็นพ่่อครััวแม่่ครััวที่่�ทำอาหาร
ทำขนมเก่่งอย่่างที่่�ไม่่เคยทำมาก่่อน
สำหรัับตััวผู้้�เขีียนเอง จากเดืือนกรกฎาคมที่่�ผ่่านมา เกิิดสถานการณ์์ที่่�ไม่่
สามารถรัับข่่าวสารจากช่่องที่่�เคยรัับได้้ตามปกติิ เหลืือทางเลืือกอยู่่� 2 ทางคืือ
ยููทููปหรืือเน็็ตฟลิิกซ์์ ยููทููปมัักจะเปิิดชมนกชมไม้้ปล่่อยจอให้้มีีภาพเคลื่่�อนไหว
ของนกสวย ๆ ชนิิดต่่าง ๆ พร้้อมดนตรีีคลอไปเรื่่�อย ๆ จนกลายเป็็นแฟนประจำ
ของ Tim Janis ช่่วยให้้เพลิินไปได้้เป็็นสิิบกว่่าชั่่�วโมงทุุกครั้้�งที่่�เปิิด
เมื่่�อทางเลืือกเหลืือน้้อยลง ในที่่�สุุดก็็เข้้าเน็็ตฟลิิกซ์์ หลัังจากที่่�ไม่่ได้้เข้้ามา
หลาย ๆ ปีี แล้้วสุ่่�มเลืือก ซีีรีีส์์เกาหลีี เลืือกดููโปสเตอร์์ไปเรื่่�อย ๆ มาสะดุุดตาที่่�
หมออััจฉริิยะ 2 แผ่่นดิิน หรืือ Doctor Stranger โดยไม่่มีีพื้้�นความหลัังใด ๆ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� แต่่แล้้วเมื่่�อเริ่่�มดููความรู้้�สึึกก็็ค่่อย ๆ ซึึมซัับบางสิ่่�งบางอย่่างที่่�
ละครส่่งออกมา จบลงด้้วยความทึ่่�งและติิดใจในตััวนัักแสดงนำ Lee Jung Suk
เป็็นอย่่างมาก และตามด้้วย ทึ่่�งกัับบท ทึ่่�งกัับการกำกัับ และอื่่�น ๆ
สรุุปคืือจากเรื่่�องนี้้� ก็็ดููซีีรีียส์์เกาหลีีต่่อไป ต่่อไป ...จนรู้้�สึึกว่่าชัักไม่่ได้้การแล้้ว
เริ่่�มสงสััยตััวเองว่่าทำไมถึึงได้้อิินได้้ถึึงขนาดนี้้� นอกจากค้้นข้้อมููลของนัักแสดง
ผู้้�เขีียนบท ผู้้�กำกัับฯ แล้้วก็็เริ่่�มคิิด แทนที่่�จะดููไปเรื่่�อย ๆ ในฐานะที่่�ตััวเองก็็อยู่่�
ในวงการนี้้�และที่่เ� กี่่ย� วข้้องมานาน ก็็เปลี่่ย� นความตั้้ง� ใจแค่่ดูเู ฉย ๆ ไปเป็็นการดููเพื่่อ�
ศึึกษา เริ่่�มดููรายละเอีียดมากขึ้้�น ตั้้�งแต่่ฉากแรกที่่�เปิิดเรื่่�อง ด้้วยความที่่�ผู้้�เขีียน
เป็็นหนึ่่�งในนัักเรีียนการแสดงของ สถาบัันศิิลปะการแสดงของ ไทยทีีวีีสีี ช่่อง 3
เป็็นรุ่่�นที่่� 3 ซึ่่�งเป็็นยุุคแรกของการก่่อตั้้�ง โดยมีี อาจารย์์สดใส พัันธุุมโกมล เป็็น
ผู้้�อำนวยการและเป็็นผู้้�วางหลัักสููตร อาจารย์์สุุนัันทนีีย์์ จัันทร์์ทิิพย์์ เป็็นคุุณครูู
ใหญ่่พร้้อมด้้วยคณาจารย์์และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาพยนตร์์
หนััง ละคร รำไทย การกำกัับ ฉาก ศิิลปะการต่่อสู้้�ป้้องกัันตััว การแต่่งหน้้าทั้้�งปกติิ
และเอฟเฟค จาก คััฟเวอร์์มาร์์ค และ เอ็็มทีีไอ ฯ
นอกจากอาจารย์์คนไทยแล้้ว ยัังมีีอาจารย์์ฝรั่่ง� ที่่รั� กั เพลงไทยและวััฒนธรรมไทย
อย่่างอาจารย์์บรููซ แกสตััน มาสอนเรื่่�องการร้้องเพลง อาจารย์์ฮาน มาสอนเรื่่�อง
ท่่าเต้้น นัักแสดงมีีชื่่�อ และอาจารย์์ดััง ๆ อีีกมากมายในวงการด้้านต่่าง ๆ มาให้้
ความรู้้� ถ่่ายทอด สอนให้้กับั พวกเราที่่ต้� อ้ งสมััครเข้้าไปและสามารถฝ่่าด่่านอรหัันต์์
ผ่่านการทดสอบ มาได้้เท่่านั้้�นถึึงจะได้้ชื่่�อว่่าได้้เป็็นนัักเรีียนการแสดงของช่่อง 3
ซึ่่�งเป็็นการเรีียนฟรีีเต็็มวัันทุุกวััน
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ด้้วยระยะเวลา 10 เดืือนเต็็ม มีีอาหารกลางวัันเลี้้�ยงอีีกต่่างหาก แต่่ที่่�น่่าทึ่่�ง
สุุด ๆ คืือไม่่มีีข้้อผููกมััดใด ๆ ทั้้�งสิ้้�น ขอเพีียงให้้ตั้้�งใจเรีียน และนำความรู้้�ที่่�ได้้
ไปใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์ ไม่่ว่่าจะอยู่่�เบื้้�องหน้้าหรืือเบื้้�องหลัังก็็ตาม และด้้วย
วััตถุุประสงค์์ที่่�มุ่่�งสร้้างบุุคลากรคุุณภาพให้้กัับวงการแสดงนี่่�เอง นัักเรีียนการ
แสดงของช่่อง 3 ที่่�มีีด้้วยกััน 11 รุ่่�น ปััจจุุบัันจึึงกลายเป็็นบุุคลากรคุุณภาพที่่�
ได้้ใช้้ความรู้้�ความสามารถตามที่่�ได้้รัับการอบรมสั่่�งสอนมา กระจายอยู่่�ในหลาย
วงการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หัันมาดููเรื่่�องความทึ่่�งในซีีรีีส์์เกาหลีีกัันต่่อนะคะ เมื่่�อเริ่่�มเปลี่่�ยนความคิิด
การดููเพื่่�อความบัันเทิิงมาเป็็นดููเพื่่�อศึึกษา และยอมรัับว่่าตััวเองได้้กลายเป็็น
ติ่่�งเกาหลีีไปด้้วยแล้้วโดยปริิยาย สิ่่�งที่่�ได้้มาคืือ เห็็นถึึงความกล้้าของนัักเขีียน
บท ที่่�กล้้าเขีียนเรื่่�องที่่�ฉีีกไปจากเรื่่�องราวทั่่�วไป กล้้าที่่�จะเขีียนถึึงหลาย ๆ แนว
หลากหลายอาชีีพ กล้้าที่่�จะตีีแผ่่พููดถึึงสิ่่�งที่่�ดีี และไม่่ดีี กล้้าที่่�จะใส่่สิ่่�งเล็็ก ๆ
น้้อย ๆ เพื่่�อเป็็นการจููงใจให้้ผู้้�ชมทำตามโดยไม่่รู้้�ตััว
สิ่่�งเล็็ก ๆ น้้อย ๆ เหล่่านั้้�น ถ้้าไม่่สัังเกตก็็แทบจะไม่่รู้้�สึึก แต่่แทบทุุกเรื่่�องเรา
จะได้้เห็็น การบอกให้้ ตััวละครไปล้้า งมืือก่่อ นกิินข้้า ว จะเห็็น การแปรงฟััน
ในตอนเช้้า จนเป็็นเรื่่�องปกติิ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการปลููกฝัังให้้ผู้้�ดููผู้้�ชมรัักษาฟััน
ให้้แข็็งแรงโดยไม่่รู้้�ตัวั อีีกเรื่่อ� งหนึ่่�งที่่จ� ะเห็็นมีีในแทบทุุกเรื่่อ� งก็็คืือ เชื่่อ� กผููกรองเท้้า
นางเอกหลุุด และพระเอกจะสัังเกตเห็็นและย่่อตััวลงนั่่�งผููกให้้
เรื่่�องนี้้�กิินใจผู้้�เขีียนมาก เพราะตอนลููกชายคนโตยัังเล็็ก ๆ อายุุสััก 3 ขวบ
เคยเจอปััญหาขึ้้�นบัันไดเลื่่�อนแล้้วเชืือกผููกรองเท้้าข้้างหนึ่่�งหลุุดยาวไปติิดขอบ
ซี่่บั� นั ได โชคดีีที่่คุ� ณ
ุ ภััสสรเห็็นและกระชากออกมาได้้ทันั เมื่่อ� ลงมาถืืงพื้้�นล่่าง ก่่อนที่่�
คนที่่�ตามหลัังลงมาจะเกิิดชนกัันขึ้้�น ตั้้�งแต่่นั้้�นมา จุุดหนึ่่�งที่่�เราคอยมองอยู่่�ก็็คืือ
ที่่�รองเท้้าลููก ถ้้าเมื่่�อไหร่่ที่่�เดิิน ๆ อยู่่�แล้้วเชืือกผููกรองเท้้าหลุุด เราจะรีีบบอกให้้
หยุุดเดิินและผููกให้้เรีียบร้้อยก่่อน แต่่ตามประสาเด็็ก ยัังไม่่รู้้�ถึึงภััยที่่�จะมาถึึงได้้
ยัังคงเดิินไปวิ่่�งไปตามประสา เราก็็จะเตืือนอีีกครั้้�ง และถ้้าลููกยัังไม่่ทำตาม
ครั้้�งที่่�สามของเราก็็คืือการเดิินไปเหยีียบชายเชืือกที่่�หลุุดไว้้ ทัันทีี แน่่นอนที่่�
ลููกจะหน้้าคะมำหรืือเกืือบล้้ม แต่่นั่่น� เป็็นคำตอบและผลลััพธ์์ที่ดีี่� ที่่สุ� ดุ ที่่เ� ราสามารถ
ให้้บทเรีียนของจริิงกัับลููกได้้ ถ้้ายัังไม่่ยอมแก้้ไข..... (อ่่านต่่อฉบัับหน้้า)
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