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Editor’sPage

ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่า่นมาจนถึงึปัจัจบุันั ตอ้งยอมรบััวา่ระบับัการศึกึษาของปัระเที่ศึไที่ยมป่ัญัหาที่่�ตอ้งถึกูแกไ้ขอยูอ่ก่มากมาย สังัเกตงา่ย ๆ  จาก 
สั่�อต่าง ๆ  โดยเฉพาะออนไลน์ สั่วนหนึ�งจะพบัปััญหาระหว่างผู่้บัริหารการศึึกษา ครู หร่อนักเร่ยนอยู่เปั็นปัระจำ จนที่ำให้ม่หลายกลุ่มออกมา
เคล่�อนไหวเพ่�อใหม้ก่ารเปัล่�ยนแปัลงหรอ่ปัฏิริปูัอยูเ่ปัน็ระยะ ซึ่ึ�งเที่รนที่วติเตอรข์องวนัน่� (14/11/64) ไดข้ึ�นมาวา่ #ที่าํไมครไูที่ยอยากลาออก 
ดว้ยเหตผุ่ลสับ่ัเน่�องจากการได้เงนิเด่อนน้อย แตภ่าระหน้าที่่�นั�นมากเกินกว่างานที่่�ที่ำ มส่ัภาพช่ีวติความเป็ันอยูท่ี่่�ยากลำบัาก สัะที่อ้นถึงึปัญัหา
ที่่�ยังไม่สัามารถึแก้ไขได้ตลอดหลายปัีที่่�ผ่่านมา 

ในสัว่นของคณุภาพการศึกึษาของเยาวชีนยิ�งแลว้ใหญ ่จากการปัระเมนิระบับัการศึกึษาของปัระเที่ศึไที่ย จาก World Economic Forum 
(WEF) ไมว่า่จะปัระเมนิในปัไีหน เรากอ็ยูใ่นอนัดบััที่า้ย ๆ  ของอาเซึ่ย่น มาโดยตลอด หากปัลอ่ยใหสิ้ั�งเหลา่น่�เกดิขึ�นตอ่ไปั ในอนาคตปัระเที่ศึไที่ย
อาจแย่ไปักว่าน่�แน่นอน 

กลับัมามองถึึงงบัปัระมาณปัระจำปัี ท่ี่�รัฐบัาลได้จัดสัรรให้กับักระที่รวงศึึกษาธิิการกว่า 3 แสันกว่าล้านบัาที่ต่อปัี ถึ่อว่ามากที่่�สัุดจาก 
ทีุ่กกระที่รวง แต่ผ่ลลัพธิ์ที่่�ออกมากลับัไม่สัอดคล้องที่ำให้การศึึกษาไที่ยด่ขึ�นเลย  

เปัน็ที่่�ที่ราบักันดว่่าการศึกึษาที่่�ด ่จะที่ำให้ที่รพัยากรบุัคคลนั�นมคุ่ณภาพ ปัระเที่ศึชีาติกจ็ะพัฒนาทัี่ดเท่ี่ยมปัระเที่ศึอ่�นได้ แตอ่าการน่าเป็ัน
หว่งของการศึึกษาไที่ยในเวลาน่�เข้าขั�นวกิฤต ถึึงเวลาแล้วหรอ่ยงัท่ี่�ทุี่กภาคสัว่นตอ้งหนัมารว่มมอ่กันอยา่งจรงิจงั ดว้ยการเปัดิใจยอมรบััความจรงิ
และพรอ้มจะเปัล่�ยนแปัลง เพ่�อใหล้กูหลานของเราเติบัโตเป็ันคนที่่�มคุ่ณภาพ แม้วา่ความหวังในการเปัล่�ยนแปัลงดูเหมอ่นจะริบัหร่�อยูก่ต็าม 
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LAMBORGHINI ROYAL ENFIELD TOYOTA EXECUTIVE CHARITY RACE 2021NEW MAZDA CX-5

LAMINA FILMS

เกรที่ วอลล์ มอเตอร์ ชีวน Artist 
สัาวชี่�อดัง ปัั�น ดริสัา และศึิลปัินขวัญใจ 
คนไที่ย นนท์ี่ ธินนท์ี่ ร่วมสััมผ่สััปัระสับัการณ์ 
แห่งโลกอนาคตกบัั Virtual Interactive 
Launch Event งานแถึลงข่าวเปัิดตัว 
ORA Good Cat รถึยนต์ไฟฟ้า 100% จาก 
แบัรนด์ ORA ในปัระเที่ศึไที่ยอย่าง
เปั็นที่างการ ภายใต้แนวคิด “Future 
Ready, Enable Your Life with ORA 
Good Cat” ด้านสัาวกเจ้าแมวเฮดัง
หลังปัระกาศึราคาสุัดโดนใจ เริ�มต้นที่่� 
989,000 บัาที่ พร้อมการันต่สั่งมอบัรถึ 
ล็อตแรกเด่อนพฤศึจิกายนน่�เปั็นต้นไปั 
ตอกย�ำความมั�นใจให้ผู่้บัริโภคในการใชี้
และการดูแลรักษารถึยนต์ในระยะยาว
ดว้ยแผ่นเปัดิสัถึานช่ีารจ์ และแผ่นขยาย 
GWM Store กว่า 30 แห่งที่ั�วปัระเที่ศึ
ภายในสัิ�นปัี เม่�อวันที่่� 29 ตุลาคม 2564 
ที่่�ผ่่านมา

คุณอภิชีาติ ล่นุตพงษ์ ปัระธิานกรรมการ บัริษัที่ เรนาสัโซึ่ มอเตอร์
 จำกัดตัวแที่นจำหน่ายรถึยนต์ ลัมโบัร์กิน่ อย่างเปั็นที่างการรายเด่ยว 
ในปัระเที่ศึไที่ย ตอกย�ำเจตนารมณ์ในการร่วมเปั็นสั่วนหนึ�งของสัังคม  
ผุ่ดโปัรเจค “ปัันสุัข ปัันอิ�ม” เพ่�อสันับัสันุนผู่้ปัระกอบัการร้านอาหาร
ขนาดเล็กที่่�ได้รับัผ่ลกระที่บัจากสัถึานการณ์การระบัาดของโควิด-19 
โดยส่ังมอบัอาหารกล่องที่่�ปัรุงสัดใหม่เป็ันที่่�เรย่บัร้อยแล้วรวม 1,500 กล่อง 
ตลอดเด่อนกันยายนที่่�ผ่่านมา อาทิี่ ชีุมชีนสัามัคค่ร่วมใจ บัางเขน, 
โรงพยาบัาลรามาธิิบัด่ มหาวิที่ยาลัยมหิดล เพ่�อก้าวผ่่านวิกฤตน่� 
อย่างเข้มแข็งไปัด้วยกันเม่�อวันที่่� 4 ตุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

คุณชีาญชีัย ตระการอุดมสัุข ปัระธิานบัริหาร บัริษัที่ มาสัด้า เซึ่ลสั์
(ปัระเที่ศึไที่ย) จำกัดมาสัด้าปัลุกกระแสัตลาดรถึอเนกปัระสังค์เอสัยูว่
เปัิดตัว NEW MAZDA CX-5 กับัแนวคิดใหม่ “พลังความสัุข ที่่�เร้าใจ
ที่กุเส้ันที่าง” ปัระกาศึชัีดพร้อมผ่งาดขึ�นเป็ันผู่น้ำตลาดรถึอเนกปัระสังค์ 
เอสัยูว่ ด้วยเที่คโนโลย่ที่่�ใสั่มาให้จนล้นคันตั�งแต่รุ่นเริ�มต้น ผ่นวกกับั
ด่ไซึ่น์ที่่�เร่ยบัหรู ม่ให้เล่อกถึึง 3 เคร่�องยนต์เบันซึ่ิน 2.0 คุ้มค่ามากที่่�สัุด 
เคร่�องยนต์เบันซึ่ิน 2.5 เที่อร์โบั ที่รงพลังแรงมากที่่�สัุด และเคร่�องยนต์
คล่นด่เซึ่ล 2.2 แรงและปัระหยัดน�ำมันมากที่่�สุัด เติมเต็มความคุ้มค่า
มากกวา่เดมิดว้ยการปัรบััราคาจำหนา่ยใหมเ่พย่ง 1.3 ลา้นบัาที่ เม่�อวนัที่่� 
11 ตุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

คุณจันที่ร์นภา สัายสัมร ปัระธิาน 
เจ้าหน้าที่่�บัริหารบัริษัที่ เที่คโนเซึ่ล (เฟรย์) 
จำกัดผู่้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรอง
แสังลามนิา่ รบััรางวลั  Business+ Product 
Innovation Awards 2021 สัุดยอด
นวัตกรรมสัินค้าและบัริการปัระจำปัี 2564 
สัินค้าปัระเภที่กลุ่มฟิล์มกรองแสังรถึยนต์
“ลามิน่า ดิจิที่ัล เซึ่ราแมที่ริกซึ่์” จากฯ 
พณฯ นุรักษ์ มาปัระณ่ต องคมนตร่จัดโดย
มหาวิที่ยาลัยมหิดล ที่ำการสัำรวจและ 
การคัดเล่อกจากคะแนนโหวตผู้่บัริโภคให้
แกสิ่ันคา้ และบัรกิารที่่�มน่วตักรรมที่างดา้น
ผ่ลิตภัณฑ์์อันเปั็นเคร่�องหมายแห่งความ
สัำเร็จในด้านนวัตกรรมสัินค้าและบัริการ
ลามิน่าเรายึดมั�นจนได้รับัการยอมรับัเปั็น
“ผู่้นำฟิล์มกรองแสังอันดับั 1”ในวันน่� 
เม่�อวันที่่� 6 ตุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

คุณวิมัล ชีุมบั์ล่หัวหน้าฝ่่ายธิุรกิจปัระจำภาคพ่�นเอเชี่ยแปัซึ่ิฟิก 
รอยัลเอนฟิลด์ในฐานะบัริษัที่รถึจักรยานยนต์ที่่�ดำเนินการผ่ลิตอย่าง 
ตอ่เน่�องมานานที่่�สัดุในโลก รอยลั เอนฟลิดส์ัรา้งรถึจกัรยานยนตท์ี่กุคนั
ของแบัรนด์ขึ�นมาให้ม่ด่ไซึ่น์เร่ยบัคลาสัสิัค และม่เคร่�องยนต์ที่่�ที่นที่าน
เพ่�อมอบัปัระสับัการณ์การขับัข่�รถึจักรยานยนต์ที่่�แท้ี่จริงให้ผู่้ขับัข่� 
ทีุ่กคน เม่�อวันที่่� 29 ตุลาคม พ.ศึ. 2564ที่่�ผ่่านมา ณ Moonstar Studio

มร.โนริอาก ิยามาชิีตะ กรรมการผู่จั้ดการใหญ่ และผู่บ้ัริหารระดับัสังู 
บัริษัที่ โตโยต้า มอเตอร์ ปัระเที่ศึไที่ย จำกัด พร้อมด้วยผู่้แที่นจำหน่าย 
โตโยตา้ รว่มเปัดิการแขง่ขนัรถึยนตท์ี่างเรย่บัรายการ “โตโยตา้ กาซึ่ ูเรซึ่ซึ่ิ�ง 
มอเตอร์สัปัอร์ต 2021… ความกล้าที่่�จะก้าวข้ามข่ดจำกัด (Spirit to 
push the limits)”  สันามที่่� 1 และ 2 พร้อมการแข่งขัน “TOYOTA 
EXECUTIVE CHARITY RACE 2021” เม่�อวันที่่� 8-10 ตุลาคม 2564 
ที่่�ผ่่านมา ณ สันามชี้าง อินเตอร์เนชีั�นแนล เซึ่อร์กิต จ.บัุร่รัมย์
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PANASONIC กรุงไทย-แอกซ่่า ประกันชีวิต

มูลนิธิิฮอนด้าประเทศไทย NISSAN

คณะผู่บ้ัริหารจากบัริษทัี่ พานาโซึ่นิค ซึ่วิ เซึ่ลส์ั (ปัระเที่ศึไที่ย) จำกัดนำ
โดย มร.โนบักุ ิคมุาไก รองผู่อ้ำนวยการสัว่นงานขาย ผ่ลติภัณฑ์์ถึา่นไฟฉาย 
พร้อมด้วยคุณปัระกายศึร่ ด่จงกิจ ผู้่จัดการฝ่่ายอาวุโสั ฝ่่ายการตลาด
ผ่ลิตภัณฑ์์ถึ่านไฟฉาย มอบัรางวัลใหญ่ที่องคำแที่่งหนัก 60 บัาที่ ให้แก่ 
คุณสัมพิศึ เคหสัว่างวงศึ์ จากจังหวัดสัุพรรณบัุร่ และรางวัลในสั่วนของ 
รา้นคา้ที่ั�วไปั ผู่โ้ชีคดท่ี่่�ไดร้บััรางวลัท่ี่� 1 รถึยนต ์ย่�หอ้ โตโยตา้ รุน่ Hilux Revo 
มลูคา่รางวัลละ 807,000 บัาที่ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ บัรษิทัี่ ธิวนิชี จำกัดจาก
จงัหวดัเชีย่งราย ผู่โ้ชีคด่แคมเปัญสัดุยิ�งใหญ ่“ฉลอง 60 ปั ีถึา่นพานาโซึ่นคิ 
แจกกว่า 6,000,000 บัาที่ แที่นพลังขอบัคุณ” เม่�อวันที่่� 26 ตุลาคม 2564 
ที่่�ผ่่านมา ณ โชีว์รูมรถึยนต์ โตโยต้ามหานคร ถึนนพหลโยธิิน

คุณมานพ กาศึกระโที่ก ผู่้อำนวยการธิุรกิจ ฝ่่ายตัวแที่น สัำนักงาน 
30G จงัหวดันครราชีสัม่า (คนที่่� 5 จากซ้ึ่าย) พร้อมตวัแที่นในพ่�นที่่�จงัหวดั
นครราชีสั่มา ร่วมส่ังมอบัน�ำด่�ม เพ่�อช่ีวยเหล่อผู้่ปัระสับัภัยน�ำท่ี่วม ณ 
ศึนูย์อำนวยการป้ัองกันและบัรรเที่าสัาธิารณภยัเที่ศึบัาลตำบัลโนนสูัง จำนวน 
1,500 ขวด ที่ั�งน่� บัมจ.กรงุไที่ย-แอกซ่ึ่า ปัระกันชีว่ติ ขอส่ังมอบักำลงัใจให้
แก่ปัระชีาชีน และผู่เ้ก่�ยวข้องที่กุภาคส่ัวนที่่�ได้รบััผ่ลกระที่บั จากเหตกุารณ์
อทุี่กภยัในครั�งน่� และจะอยู่เคย่งข้างที่กุความเชี่�อมั�น ดแูลกนัตลอดไปั

กองที่นุฮอนดา้เค่ยงขา้งไที่ย ภายใต้ 
มูลนิธิิฮอนด้าปัระเที่ศึไที่ย และกลุ่ม
บัริษัที่ฮอนด้าในปัระเที่ศึไที่ย สัานต่อ
การมอบัความชี่วยเหล่อเบั่�องต้นให้
สัังคมไที่ยยามเกิดสัาธิารณภัย ผ่สัาน
ตั วแที่นผู่้ จ ำหน่ายรถึยนต์และรถึ 
จกัรยานยนต์ฮอนดา้ใน 6 จงัหวัด ในพ่�นท่ี่� 
จังหวัดลพบัุร่  นครสัวรรค์ สัุโขที่ัย
เพชีรบูัรณ์ ชีัยภูมิ และนครราชีสั่มา 
ท่ี่�ปัระสับัอทุี่กภยั ด้วยการส่ังมอบัถุึงยังช่ีพ 
จำนวนรวม 1,600 ถึงุ และบัรกิารเรอ่ยาง 
พรอ้มเคร่�องยนตจ์ำนวน 2 ลำ รวมมลูคา่ 
1 ล้านบัาที่ ให้แก่ผู่้ว่าราชีการจังหวัด
และตัวแที่นฯ แต่ละจังหวัด เพ่�อนำไปั
แจกจ่ายบัรรเที่าความเด่อดร้อนและ
สั่งต่อความปัรารถึนาด่ไปัยังพ่�น้อง 
ผู่้ปัระสับัภัย ที่ั�ง 6 จังหวัดต่อไปัเม่�อ 
วันที่่� 27 ตุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

นสิัสันั ปัระเที่ศึไที่ยเปัดิศึนูยแ์ยกกกั 
รักษาในสัถึานปัระกอบัการ Factory 
Accommodation Isolation ตาม 
มาตรการป้ัองกนัควบัคมุโรคในพ่�นที่่�เฉพาะ 
BB&S ซึ่ึ�งพลเอกปัระยุที่ธ์ิ จันที่ร์โอชีา 
นายกรัฐมนตร่ ได้มอบัหมายให้ คณุสุัชีาติ 
ชีมกลิ�น รฐัมนตร่ว่าการกระที่รวงแรงงาน 
เปั็นปัระธิานในพิธิ่ พร้อมด้วยคุณวันชีัย 
คงเกษม ผู้่ว่าราชีการจงัหวดัสัมุที่รปัราการ 
ผู่้บัริหารกระที่รวงแรงงาน ร่วมการเปัิด 
ศึูนย์แยกกักรักษาในโรงงานนิสัสััน
ปัระเที่ศึไที่ย จังหวัดสัมุที่รปัราการ 
พรอ้มคุณอิซึ่าโอะ เซึ่คิกจุ ิปัระธิาน และ
ผู่้บัริหารของบัริษัที่ นิสัสััน มอเตอร์ 
ปัระเที่ศึไที่ย ณ โรงงานผ่ลิตรถึยนต์นิสัสััน 
จังหวัดสัมุที่รปัราการ เม่�อวันที่่� 20 
ตุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

มูลนิธิิโคคา-โคล่า สมาคมผูู้้ส่�อข่่าวรถยนต์และรถจัักรยานยนต์ ไทย

มลูนธิิโิคคา-โคล่า ปัระเที่ศึสัหรฐัอเมรกิา นำโดยคณุคลาวเดย่ ลอเรนโซึ่ 
ปัระธิานเจ้าหน้าที่่�บัรหิาร โคคา-โคล่า ปัระจำภมูภิาคอาเซึ่ย่นและแปัซึ่ฟิิกใต้ 
มร.คาร์ลอสั ดแิอซึ่-ริกบั่� ผู่จั้ดการที่ั�วไปั บัรษัิที่ โคคา-โคลา (ปัระเที่ศึไที่ย) 
จำกดั คณุปัรยิา จ่ระพนัธิุ ์ปัระธิานอำนวยการ บัรษิทัี่ หาดที่พิย์ จากดั (มหาชีน) 
และคณุสัยาม สัวุรรณรตัน์ ผู่อ้ำนวยการพฒันาเพ่�อความยั�งยน่ บัรษิทัี่ 
หาดที่พิย์ จำกัด (มหาชีน) มอบัเงินสันบััสันนุจำนวน 68,000 เหรย่ญสัหรัฐ 
หร่อกว่า 2 ล้านบัาที่ แก่มูลนิธิิโรงพยาบัาลสังขลานครินที่ร์ นำโดย 
รองศึาสัตราจารย์นายแพที่ย์เร่องศึักดิ� ล่ธินาภรณ์ ปัระธิานมูลนิธิ ิ
โรงพยาบัาลสังขลานครินที่ร์ และคณบัดค่ณะแพที่ยศึาสัตร์ เพ่�อยับัยั�ง 
การแพร่ระบัาดของโรคโควิด 19 และบัรรเที่าผ่ลกระที่บัท่ี่�เกิดขึ�นกับั 
ชีมุชีนในจงัหวดัสังขลา เม่�อวนัที่่� 28 ตลุาคม 2564 ท่ี่�ผ่่านมา

สัรยที่.จัดงาน “แรลล่�-กอล์ฟ” ปัระเพณ่ชิีงถึ้วยพระราชีที่าน 
ภายใต้คอนเซ็ึ่ปัต์ “สุัขกันสัักที่่ส่ังที่้ายปีัเก่าต้อนรับัปัีใหม่ 2565” 
วนัที่่� 25-26 ธินัวาคม 2564 อก่ที่ั�งเป็ันกจิกรรมเพ่�อสัานสัมัพันธิร์ะหวา่ง
สัมาชิีก สัรยที่., บัริษัที่รถึยนต์, บัริษัที่รถึจักรยานยนต์และอุปักรณ์
เก่�ยวเน่�อง ให้ม่ความแน่นแฟ้น คุณวชีิระ เร่องมาลัย นายกสัมาคมผู่้สั่�อ
ข่าวรถึยนต์และรถึจักรยานยนต์ไที่ยกล่าวว่า สัมาคมฯ ก่อตั�งขึ�นเม่�อ 
ปัี2542 โดยม่จุดมุ่งหมายเพ่�อเปั็นสั่�อกลางในการติดต่อระหว่างสัมาชีิก
และหนว่ยงานที่่�เก่�ยวข้อง รวมถึงึสันับัสันุนสัมาชีกิสัมาคมในดา้นต่าง ๆ  
โดยม่ผ่ลงานเปั็นที่่�ปัระจักษ์แก่สัังคมมาโดยตลอด เม่�อวันที่่� 26 ตุลาคม 
2564 ที่่�ผ่่านมา
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GPSC DOW

VICTOR DENMARK JUNIOR 2021

ดร.พรภัที่ร์ รอดโพธิิ�ที่อง บัุญถึนอม กรรมการบัริหาร บัริษัที่ เค.ซึ่่. 
พร็อพเพอร์ต่� จำกัด (มหาชีน) เปัิดเผ่ยว่า ที่าง บัริษัที่ เค.ซึ่่. พร็อพเพอร์ต่� 
จำกัด (มหาชีน) หร่อ เค.ซึ่่. ได้ให้ความสัำคัญกับัการพัฒนาและสั่งเสัริม
การก่ฬาของปัระเที่ศึไที่ยมาอย่างต่อเน่�อง สัำหรับัแบัดมินตันนั�น ถึ่อเปั็น
กฬ่าอก่ชีนดิหนึ�งซึ่ึ�งเปัน็ที่่�ชี่�นชีอบัของคนไที่ย และนกักฬ่าของเราไดส้ัรา้ง
ผ่ลงานในระดับัโลก ที่ั�งสัร้างชี่�อเสั่ยงให้กับัปัระเที่ศึไที่ยมาอย่างต่อเน่�อง
และครั�งน่� เค.ซึ่่. ได้ม่โอกาสัเปั็นผู่้ร่วมสันับัสันุนที่่มเยาวชีนไที่ย ในการ
แข่งขันแบัดมินตัน วิคเตอร์ เดนมาร์ก จูเน่ยร์ 2021 ณ เม่องแลงเกสัคอฟ
ปัระเที่ศึเดนมาร์ก 

VIETJET AIR MC OUTLETIKEA

สัายการบันิไที่ยเว่ยตเจท็ี่จดักจิกรรม แฟนซ่ึ่ ฟราย เซึ่อรไ์พรสัผู้์่โดยสัาร 
บันเท่ี่�ยวบันิพเิศึษ VZ415 จากท่ี่าอากาศึยานนานาชีาตภิเูกต็ สัูท่่ี่าอากาศึยาน 
นานาชีาตเิชีย่งใหมบ่ันเที่่�ยวบันิพเิศึษ ผู่โ้ดยสัารมโ่อกาสัรว่มลุน้ของรางวลั
บััตรกำนัลท่ี่�พักจากโรงแรม มารายา โฮเที่ล แอนด์ รส่ัอร์ที่ เช่ียงใหม่จำนวน 
1 รางวัล รางวัลละ 1 คน่ นอกจากน่� ผู่โ้ดยสัารทุี่กที่่�นั�งบันเที่่�ยวบิันยังได้รบัั 
บััตรกำนลัสัว่นลดมลูคา่ 200 บัาที่ สัำหรบััใชีเ้ปัน็สัว่นลดเม่�อที่ำการสัำรอง 
บัตัรโดยสัารกบััไที่ยเวย่ตเจท็ี่ บันเวบ็ัไซึ่ต์ของสัายการบันิ บัรรยากาศึบันเที่่�ยวบันิ 
เต็มไปัด้วยความสันุกสันาน นับัตั�งแต่เที่่�ยวบัินออกเดินที่างกระที่ั�งถึึง 
จดุหมายปัลายที่าง ณ จงัหวดัเช่ียงใหม่เม่�อวนัที่่� 25 ตลุาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

คณุสัมยศึ คงปัระเวชี รองกรรมการผู่จั้ดการใหญ่ธิรุกจิคา้ปัล่ก โออาร์ 
ผ่นึกความร่วมม่อที่างธุิรกิจกับัคุณเจมส์ัริชีาร์ด อมตวิวัฒน์ รักษาการ
ปัระธิานเจา้หนา้ที่่�บัรหิาร บัรษิทัี่ แมค็กรุ�ปั จำกดั (มหาชีน) ขยายชีอ่งที่าง 
การขายในสัถึาน่บัริการ พ่ที่่ที่่ สัเตชีั�น มุ่งเจาะกลุ่มนักเดินที่าง และชีุมชีน 
ที่ั�วปัระเที่ศึ รบััพฤตกิรรมยคุ New Normal ดว้ยการเปัดิตวั “แมค็เอาที่เ์ลท็ี่” 
(MC OUTLET) พร้อมเติมเต็มทุี่กความต้องการให้กับัชีุมชีนบัริเวณโดย
รอบัของสัถึาน่บัริการ พ่ที่่ที่่ สัเตชีั�น ตั�งเปั้าเปัิด 15 สัาขา ภายในกลางปัี 
2565 ด่เดย์สัาขาแรก พ่ที่่ที่่ สัเตชีั�น สัาขาวังน้อย จ.พระนครศึร่อยุธิยา 
เม่�อวันที่่� 12 ตุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

อิเก่ย ฉลองครบั 10 ปัี ในปัระเที่ศึไที่ย พร้อมก้าวสัู่ที่ศึวรรษใหม่ 
ด้วย 5 กลยุที่ธ์ิหลัก ได้แก่ การออกแบับัที่่�ใส่ัใจทุี่กแง่มุม สัินค้าราคา 
ลดลงกว่าเดิม ความยั�งย่น กลยุที่ธ์ิการตลาดระดับัโลกที่่�เข้าใจความ
ตอ้งการที่อ้งถึิ�น และการเจาะกลุม่ลกูคา้ B2B ผ่า่น IKEA For Business 
เพ่�อสัร้างการเติบัโตอย่างยั�งย่นในปัระเที่ศึไที่ย โดยตั�งเปั้ายอดขาย 
เพิ�มขึ�นปัีละ 5% โดยคุณที่อม ซึู่เที่อร์ ผู่้จัดการสัโตร์ อิเก่ย บัางใหญ่
กล่าวว่า วิสััยทัี่ศึน์ในการที่ำธุิรกิจของอิเก่ยที่่�ทุี่กแฟรนไชีส์ัและ 
ที่กุสัโตรท์ี่ั�วโลกยดึมั�นรว่มกนั คอ่ สัรรคส์ัรา้งชีว่ติที่่�ด่กวา่ใหก้บััคนที่ั�วไปั
ในทีุ่ก ๆ วัน เม่�อวันที่่� 28 ตุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

กลุม่บัรษิทัี่ ดาว ปัระเที่ศึไที่ย (Dow) 
ผู่้นำด้านวัสัดุศึาสัตร์ ในงานปัระชุีม
วชิีาการนานาชีาติ 47th International 
Congress on Science, Technology 
and Technology-based Innovation 
ซึ่ึ� งจัดโดยสัมาคมวิที่ยาศึาสัตร์แห่ง
ปัระเที่ศึไที่ย ที่ม่ Dow Pack Guru ซึึ่�ง
เป็ันนกัวทิี่ยาศึาสัตร์และผู้่เชี่�ยวชีาญด้าน 
แพคเกจจิ�ง ได้ร่วมสััมมนาเร่�อง “นวตักรรม 
เพ่�อความยั� งย่นสัำหรับับัรรจุภัณฑ์์ 
แ ห่ งอนาคต”  พ ร้อมกั บัแ บ่ั ง ปััน
ปัระสับัการณ์ในโลกธุิรกิจแพคเกจจิ�ง
เพ่�อสัร้างอนาคตที่่�ยั�งย่น ม่การคิดค้น
นวัตกรรมเพ่�อมาพัฒนาบัรรจุภัณฑ์์ 
ให้สัามารถึตอบัโจที่ย์ความต้องการ 
ของลูกค้าในอนาคต โดย Dow ม่ 
นักวิจัยมากถึึง 7,000 คนทัี่�วโลกเพ่�อ
ค้นคว้าวจัิยผ่ลติภณัฑ์์ใหม่ ๆ  อย่างต่อเน่�อง 
เม่�อวนัที่่� 29 ตุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

คณุสัมชียั กลิ�นสัวุรรณมาล่ ผู้่จดัการ
สั่วนกิจการเพ่�อสัังคม บัริษัที่ โกลบัอล
 เพาเวอร์ ซึ่ินเนอร์ย่� จำกัด (มหาชีน) 
หรอ่ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุิรกจิไฟฟ้า
กลุ่ม ปัตที่. ร่วมกับั บัริษัที่ เก็คโค่-วัน 
จำกัด ในกลุ่มจ่พ่ เอสัซึ่่  พนักงาน 
จิตอาสัาและภาค่เคร่อข่าย จัดกิจกรรม 
“ปัล่อยพันธ์ุิสััตว์น�ำ ปัระจำปัี 2564” 
ต่อเน่�องเปั็นปัีที่่� 19 ในรูปัแบับัออนไลน์ 
ปัระกอบัด้วย ลกูปัมู้า จำนวน 1,000,000 ตวั 
กุ้งที่ะเล จำนวน 200,000 ตัว เพ่�อเปั็น
สั่วนหนึ�งในการอนุรักษ์อาชี่พปัระมง
ของคนในที่้องถึิ�น และเปั็นการแสัดง
เจตนารมณ์ในการร่วมกันรักษาระบับั
นิเวศึน์และสัิ�งแวดล้อม รวมที่ั�งเปั็นการ
สัร้างความสััมพันธิ์อันด่ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชีน และชีุมชีนโดยรอบัเพ่�อเกิด
การพัฒนาท่ี่�ยั�งยน่ ณ กลุ่มปัระมงเร่อเล็ก
บั้านพยูน อ.บั้านฉาง จ.ระยอง เม่�อวันที่่� 
25 ตุลาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา



Interview : Passaponge Prerajirarat

 : อัจรินทร์ ดวงแจ่มใส

ปฏิิรูปโลก ประเทศ และการศึกษา

หน่่งในประเด็ดสัำคัญของสัังคมไทยที่ติ�องแก�ไข ค่อเร่่องของการศ่กษา 
ซ่่งเหม่อนเป็นสัารตัิ�งติ�น รากฐานสัำคัญของทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ของประเทศ เป็นที่ทราบกันดีว่าเร่่องของการศ่กษาในบ�านเรายังมีปัญหา
และข�อบกพร่องอย่้มาก โชื่คดีท่ีวันนี�เราได�รับเกียรติิจาก ศาสัติราจารย์ 
ดร.เกรียงศักดิ� เจริญวงศ์ศักดิ� หร่อ ดร.แดน ผู้้�เป็นอาจารย์ เป็นนักวิชื่าการ
อาวุโสัชัื่�นนำของโลกและของประเทศไทย เป็นผู้้�เช่ีื่ยวชื่าญด�านการบริหาร 
เป็นนักคิด นักเขียน และทำงานด�านอ่่น ๆ อีกมากมาย เรียกได�ว่าค่อมันสัมอง
และทรัพยากรบุคคล คนสัำคัญท่านหน่่งของประเทศไทย ได�มาแสัดงทัศนะ 
และมุมมอง ในฐานะผู้้�คร่ำหวอดติัวจริงด�านการศ่กษาของโลก

ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ� เจริญวงศ์ศักดิ�

จัุดเริ�มต้นการศึกษา

“การศึึกษาในยุคมัธิยม โรงเร่ยนของผ่มลอกระบับัมาจากฝ่รั�งเศึสั เพราะผู่้ก่อตั�งโรงเร่ยน 
อัสัสััมชีัญ มาจากฝ่รั�งเศึสั ซึ่ึ�งถึ่อว่าก้าวหน้าเหมาะกับัยุคสัมัย แต่เหมาะกับัยุคน่�ไหม ผ่มว่าไม่
เหมาะเพราะบัริบัที่สัังคม และการศึึกษาเปัล่�ยนไปั การศึึกษายุโรปัโบัราณใชี้วิธิ่ท่ี่องจำเยอะ 
เพราะสัมัยก่อนมนุษย์อ่านออกเข่ยนไม่ค่อยได้ ผู่้ม่ความรู้สั่วนใหญ่จึงเปั็นพระเปั็นครูที่ำหน้าที่่�
ให้ธิรรมะและสัามัญ เราจึงเข้าใจสัังคมอด่ต

“ผ่มเคยอยู่มหาวิที่ยาลัยออกซึ่ฟอร์ดและเคมบัริดจ์ ซึ่ึ�งเปั็นมหาวิที่ยาลัยเก่าแก่ เริ�มต้นมา
จากนักบัวชีแล้วค่อย ๆ ขยายการศึึกษาให้คนที่ั�วไปัจนไม่เหล่อร่องรอยเก่า ถึามว่าฝ่รั�งที่่องไหม 
ที่่องครับั ปัระเที่ศึไที่ยก็เอามาจากฝ่รั�ง ผ่มมาจากโรงเร่ยนแบับันั�น ค่อที่่องอาขยาน ผ่มไม่ได้ 
ต่อต้านวิธ่ิน่�เพราะมันที่ำให้เราเก็บัสัะสัมเหม่อนไฟล์ในหัว ใครที่่องเก่งความจำด่ก็ได้เปัร่ยบั 
ในการสัอบั แต่ปััจจุบัันไม่ต้องที่่องแล้ว ห้องสัมุดก็ไม่ต้องเข้าแล้ว ผ่มสัามารถึหาความรู้ด้วย 
ชี่องที่างดิจิตอล จึงไม่ม่ความจำเปั็นต้องที่่อง แต่เราควรจำโดยธิรรมชีาติที่่�ไม่ต้องที่่อง ใชี้ความ
เข้าใจ ผ่มบัอกกระที่รวงศึึกษาปัระจำว่าไม่ควรที่่องแล้วให้เอ่ยงไปัที่างที่่�คิดเก่งด่กว่า

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWh_NU_DZJHClRs6Bptr_KKyJFyv6Zagy
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“หลงัผ่มเรย่นจบัปัรญิญาเอก ถึงึวนัน่�กผ็่า่นมา 42 ปัี 
ถึามว่าเราตระหนักรู้หร่อยังว่าการศึึกษาไม่ควรท่ี่อง 
ให้ม่ความเข้าใจด้วยการคิด แต่ยังที่ำไม่ได้ปััญหาค่อ 
ที่ำอย่างไรให้คนคิดได้ แต่จะสัอนคนให้คิดได้จะสัอน
ยงัไง ผ่มจงึจำแนกหาที่างใหค้นคดิเปัน็ แตต่อ้งยอมรับั
ความจริง คนคิดเปั็นไม่ค่อยเยอะ ยิ�งในสัังคมโลก
ที่่�ได้รับัการยอมรับัม่ไม่ก่�สัิบัท่ี่านครับั เม่�อเที่่ยบักับั
ปัระชีากรหม่�นล้านคน 

“ฝ่รั�งอาจคิดเปั็นมากกว่าเรา เน่�องจากโอกาสัม่
มากกว่า บัรรยากาศึของปัระเที่ศึมันเกิดจากคนที่่� 
ใครคิดแหลมออกมาจะถึูกลงโที่ษเปั็นแกะดำปััญหา
เกดิ คนไม่กล้าคิดเพราะกลัว สังัคมนั�นไม่เกิดความคิด
ใหม่ ๆ ความรู้ นวัตกรรมเที่คโนโลย่ใหม่ ๆ”

DNA ทางความคิด

“ถึ้าผ่มพูดถึึงมหาวิที่ยาลัยชีั�นนำของโลก อาจม่
คนบัอกวา่ผ่มเปัน็ใครที่่�กลา้วจิารณ ์ซึ่ึ�งผ่มเหน็มาหมด
ไม่ได้ฉาบัฉวยแต่เร่ยนมา ภาษาอังกฤษเขาม่สัำนวนที่่�
คนไมรู้่ อยา่งเชีน่ เขาจะไมถ่ึามวา่คณุเรย่นมาจากไหน
แต่จะถึามว่าใครเปั็นพ่อแม่คุณที่างความรู้ หร่อผู่้ให้
กำเนิด DNA ความรู้ของคุณมา ถึ้าเราตอบัถึูกก็บัอก
ชี่�อมหาวิที่ยาลัย เขาจะเดาที่างว่าเราได้รับัอิที่ธิิพล

จากที่่�ไหนมา เหม่อนเราเปั็นลูกใครในบั้าน มันไม่ได้ม่ 
DNA จากร่างกายอย่างเด่ยวยังม่ DNA ที่างความคิด
ต่าง ๆ อ่กด้วย

“สั่วนที่่�มหาวิที่ยาลัยเคมบัริดจ์ กับัมหาวิที่ยาลัย
ออกซึ่ฟอร์ด เขาจะถึามว่าคุณอ่านอะไร ซึ่ึ�งหมายถึึง
วิชีาหลักท่ี่�อ่านเยอะ ๆ การอ่านหนังสั่อมันสั่งตรงถึึง
นักปัราชีญ์ พออ่านเยอะ ๆ จากผู่้เข่ยนที่่�เปั็นอาจารย์
จะม่เวลาสัะที่้อนความคิดข้างในท่ี่�สัำคัญ แต่ทีุ่กวันน่�
มันเปั็นเร่�องของดิจิตอล ที่่�เปัิดปัุ�บัได้ปัั�บัมันไปัเร่�อย ๆ 
ไม่ม่เวลาคิดแต่เข้าถึึงเร็ว วิธิ่การของโลกดิจิตอลถึ้าใชี้
เป็ันก็เป็ันปัระโยชีน์ แต่ถึ้าไม่เป็ันก็กลายเปั็นกระแสั 
ที่่�ใครมากดดันเยอะ ๆ  วิ�งตามโดยไม่ตอ้งคิด ความลึกซึ่ึ�ง 
จึงไม่ม่ การอ่านหนังสั่อจึงได้เปัร่ยบัท่ี่�ว่าคนคิดไว 
หร่อคิดชี้านั�นเที่่าเที่่ยมกัน”

อันดับการศึกษาไทย รั�งท้ายโลก

“ถึ้าพูดจริง ๆ  แล้วเอาตัวชี่�วัด ซึ่ึ�งเปั็นตัวปัระมาณ
การของสัภาพจริงแที่้ที่างการศึึกษา ผ่มนั�งดูตัวบั่งชี่� 
น่�มา 30 – 40 ปั ีของการจดัสัำนกัอนัดบััการศึกึษาของ
มหาวิที่ยาลัยโลก นั�งดูละเอ่ยดทีุ่กปัี ถึามว่าตัวช่ี�วัด 
เหล่านั�นพอปัระมาณการได้บั้างไหม ผ่มตอบัว่าได้
เพราะมันไม่ได้ไกลความจริงเสั่ยจนผ่ิดเพ่�ยน สัำนัก
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จัดการศึึกษามหาวิที่ยาลัยม่ปัระมาณ 10 กว่าสัำนัก
เอาตัวชี่�วัด ตัวบั่งชี่�มาเร่ยงกันหมด แล้วก็มานั�งดูจะ
พบัว่าสัิงคโปัร์อยู่ในอันดับัด่ในระดับัโลก ไที่ยแลนด์
อยู่ในอันดับัไกลมากในระดับัโลก ถึามว่าต้องยอมรับั
ความจริงไหม ไม่ใช่ีเรามาอวดอ้างว่า ปัระเที่ศึไที่ย
เราชีาตินิยม ปัระเที่ศึไที่ยเราก็ยิ�งใหญ่ ถึ้าเราพูดตาม
ตัวชี่�วัด บัอกเลยว่าแพ้ราบัคาบั ถึามว่าแพ้ราบัคาบั 
น่�เกดิจากอะไร ตอบัว่าความมุง่มั�นของผู่น้ำ “ปัระเที่ศึ
สัิงคโปัร์ มหาวิที่ยาลัยท่ี่�ด่เกิดจากล่ กวนยู เพราะ
ฉะนั�นเรากอ็ยากจะพดูความจรงิวา่ สัว่นสัำคัญที่่�ที่ำให้ 
เขาเปั็นอย่างน่� ค่อผู่้นำเบัอร์ 1 และรัฐบัาลเห็นคุณค่า
ที่ำไมเห็นคุณค่าเพราะ ล่ กวนยู สั่งลูกอย่างนายก 
ล่ เซึ่่ยนลุง ไปัเร่ยนมหาวิที่ยาลัยเคมบัริดจ์ ไปัเร่ยน 
มหาวิที่ยาลัยฮาร์วาร์ด ผ่มก็เร่ยนจบัเคมบัริดจ์  
จบัฮาร์วาร์ด และที่่�ฮาร์วาร์ด ล่ เซึ่่ยนลุงจบัโปัรแกรม
เดย่วกบััผ่ม ดงันั�นผ่มกรู้็วา่เขาไดรั้บัอทิี่ธิิพลการศึึกษา
ระนาบัสูัง ๆ ของโลกมา ที่ั�งที่่�ตัวเองจบัเคมบัริดจ์  
ลูกก็จบัมหาวิที่ยาลัยชีั�นด่ และพูดกันตามจริง ถึ้าเขา
ไมเ่หน็คณุคา่เขาจะไมบ่ังัคบััขนาดน่�วา่ เปัน็กฎที่่�ไมไ่ด้
เข่ยนไว้ ใครที่่�จะเปั็นนายกสัิงคโปัร์ในสัายตาล่ กวนยู
ถึ้าไม่จบัมหาวิที่ยาลัยชัี�นนำของโลกไม่ได้เปั็น เพราะ
ล่กวนยูเช่ี�อว่า การศึึกษาเป็ันตัวบ่ังชี่�ที่่�บัอกถึึงโอกาสั
ความสัำเร็จในการที่ำหน้าที่่�ได้ด่ที่่�สัุดจริง ๆ”



Interview
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ตัวกรองคุณภาพคน

“ถึ้าผ่มจะจ้างคน และผ่มอยากจะได้คนเก่งสุัดมาที่ำงาน แต่ผ่มไม่ม่เวลา
สััมภาษณ์คนที่ั�งโลก เพราะค่าใชี้จ่ายสััมภาษณ์มันเยอะไม่ไหว คนที่่�ผ่มจะเล่อกมา 
ที่ำงานสัำคญั พดูตรง ๆ  เลย ผ่มจะเลอ่กคนที่่�จบัมหาวทิี่ยาลยัชีั�นนำของโลก เพราะ
อะไร เพราะมหาวิที่ยาลัยของโลกเขาชี่วยกรองให้ผ่ม เหม่อนกับัเคร่�องผ่่อนแรง
ผ่มไม่ต้องไปักรองเองเขากรองให้ผ่มแล้ว เพราะไอ้น่�มันต้องแข่งกับัคนมาที่ั�งโลก
เพ่�อเข้าไปัถึูกไหม 

“และการที่่�เขาดำรงเปัน็มหาวทิี่ยาลยัชีั�นนำเบัอร ์1 ของโลกได ้แสัดงวา่เขาตอ้งม่ 
วิธิ่กรองด่พอปัระมาณ ข้ามกาลเวลาหลายร้อยปัี ถึ้าเขาเล่อกพลาดบั่อย ๆ เขาก็
ที่ำลายตัวเอง เขาต้องเล่อกคนที่่�ถึูกปัระเภที่มาเร่ยน ซึ่ึ�งท่ี่�มหาวิที่ยาลัยฮาร์วาร์ด 
พดูอย่างน่�ครับั ถึา้เรารับัคุณแสัดงว่าคุณจบัทุี่กคน ยกเว้นคุณไม่อยากจบัเอง แปัลว่า 
เรามั�นใจว่าคุณจบัได้ทีุ่กคน ถึ้าเรารับัคุณแสัดงว่าคุณไม่ม่ตกข้างที่าง 

“ยกเว้นเขาไม่อยากจบัเอง อย่างบิัล เกตส์ั หรอ่มาร์ค ซึ่คัเคอร์เบิัร์ก ที่่�หนไ่ปัที่ำธุิรกิจ 
แต่พวกเขาสัามารถึจบัได้ เพราะเราเล่อกคนเก่ง แปัลว่ามหาวิที่ยาลัยม่ความ
สัามารถึในการเลอ่กคน ผ่มขอยม่จมูกเขาดม ยม่มอ่เขาในการเลอ่กคนให้ผ่ม บัางคน 
อาจคดิวา่ ผ่มกำลงัเหยย่ดมหาวทิี่ยาลยัอ่�นไมใ่ชีน่ะครบัั ผ่มใหเ้ก่ยรตทุิี่กคน ผ่มไมเ่คย 
มองว่าคนจบัมหาวทิี่ยาลยัชีั�นนำจะดก่ว่าคนธิรรมดาเสัมอไปั ไม่จรงิครบัั ผ่มก็ยอมรบัั 
ความจริง และก็คิดอย่างน่�เร่�อยมา 

“แตถ่ึา้ใหผ้่มบังัคบััหมูม่าก บังัคบััใหผ้่มต้องเลอ่กในเวลาสัั�น เงนินอ้ย เวลานอ้ย
จะให้ผ่มเลอ่กคนอย่างไร ผ่มจะดูเลยว่าคุณจบัมหาวิที่ยาลัยไหน แล้วคุณจบัมา GPA 
ขนาดไหน ถึา้ม ่GPA หรอ่ถึา้เผ่่�อจบัมาในชีั�นคณุเน่�ย คณุเปัน็เปัอรเ์ซึ่น็ตไ์ที่นเ์ที่า่ไหร่ 
คณุเปัน็ที่่� 1 หรอ่เปัลา่ เปัน็ TOP 1% ไหม ถึา้คณุแบับัที่่�กลาง ๆ  ที่า้ย ๆ  ผ่มกจ็ะเลอ่ก 
ที่่หลัง ถึ้าผ่มเหล่อตัวเด่ยวบัังคับัจริงนะ อาจจะพลาดนะ เล่อกเสัร็จไอ้น่�มันฉลาด
แต่ไม่เฉล่ยวเลย มันไร้ปััญญา มันม่ความรู้แต่เข้ากับัคนไม่ได้เลย บัริหารคนไม่ได้ 
อันน่�คนละเร่�องต้องไปัดูตัวอ่�นด้วยในเร่�องอ่�น” 

การศึกษาในสถาบันยังสำคัญ
  
“บัางคนพูดว่า ดูบัิล เกตสั์สัิ ดูมาร์ก ซึ่ักเคอร์เบัิร์ก สัิ เร่ยนก็ไม่จบั 

ขอปัระที่านโที่ษจริงครับัแต่จริงไม่หมด การที่่�จะพูดว่าการศึึกษาเปั็นที่างการไม่
สัำคัญ คุณต้องตอบัได้ว่าถึ้าไม่ให้การศึึกษาเป็ันที่างการแก่คน คุณไม่จัดระบับั
ปัระสัทิี่ธิภิาพจะเกดิไหม ในการถึา่ยที่อดวทิี่ยาการความรูท่้ี่�พรมแดน ใหก้บััเดก็และ 
เยาวชีนในรุ่นต่อไปั ถึ้าคุณบัอกว่าให้ไปัเก็บัเศึษความรู้เอาเอง แบับัอับัราฮัม 
ลินคอล์นได้ครับั แต่ยากกว่าม่พระอาจารย์นำไหม แล้วถึ้าคุณไม่เร่ยนอยู่ในระบับั
คุณไปัเร่ยนนอกระบับัได้ไหม ได้ครับั แต่ยากกว่าไหม เพราะคุณต้องไปัจัดระบับั
ตัวเอง ลองผ่ิดลองถึูกต่าง ๆ ไปัเก็บัเศึษความรู้ตามที่่�ต่าง ๆ โดยที่่�ไม่รู้ว่าอะไรจริง
หร่อไม่จริงวุ่นไปัหมด 

“เบั่�องหลังมหาวิที่ยาลัยค่อสัายโซึ่่ที่างวิชีาการมาไม่รู้จะก่�ร้อยปัี ที่่�ถึ่ายที่อด
มาเปั็นชีั�น ๆ ถึึงอาจารย์เรา และอาจารย์เราที่่�เขาเล่อกมาอย่างด่ จึงมาสัอนเรา 
จึงไม่ปัลอดภัยกว่าหรอ อย่างผ่มบัอกว่ามหาวิที่ยาลัยอย่างน่� คนจะเปั็นอาจารย์ 
เปั็นได้ง่ายที่่�ไหน เขาก็ต้องเล่อกมา การที่่�เขาเล่อกมาน่�ค่อเขาชี่วยเราแล้ว เราไปั
ฝ่ากตัวเปั็นลูกศึิษย์ อาจารย์เก่งที่่�สัุดด่ที่่�สัุด ที่่�เขาเล่อกมาอย่างด่แล้วเราได้เปัร่ยบั
ฉะนั�นผ่มพูดตามจริงว่า ถึ้าเปั็นได้เอามันทีุ่กระบับั ในระบับันอกระบับัและตาม
อัธิยาศึัย

“แต่เน้นการศึกึษาที่่�เป็ันปัระสับัการณ์ เชี่�ยวชีาญพเิศึษ ท่ี่�จดัระบับัด ่คอ่การศึกึษา 
ในระบับัยอ่มเป็ันปัระโยชีน ์ถึา้ไม่เปัน็ปัระโยชีน์ที่ำไมในพนัปั ีเราจัดการศึกึษาเปัน็
ระบับัขึ�นมา สัมัยก่อนก็เร่ยนกันพ่อแม่สัอนลูกตามม่ตามเกิด สัมัยโบัราณ วิธิ่การ
งา่ย ๆ  กไ็ปัอยูต่ามวดั จนในที่่�สัดุกต็อ้งแปัลงใหม้นัเปัน็ระบับั เพราะอะไรที่่�มนัเปัน็
ลูกทีุ่่งไม่เปั็นระบับั ตอนแรกมันก็ด่กว่าไม่ม่ แต่ในที่่�สัุดก็ต้องม่การจัดระบับั พอจัด
ระบับัแล้วมนัด ่เราไปัเหน็บัางตวัไมส่ัง่ผ่ลลพัธิต์ามท่ี่�คาด แลว้เราไปัลม้มนัทิี่�งไดไ้หม 

“ผ่มเอ่ยอ้างถึึงบัิล เกตสั์ ซึ่ึ�งอายุเที่่าผ่มนะ เร่ยนฮาร์วาร์ดแต่เร่ยนไม่จบั 
ผ่มเลยพูดติดตลกว่า พ่อบิัล เกตส์ัคาดหวังว่าบิัล เกตส์ัจะเร่ยนจบัฮาร์วาร์ด แต่

ตายไปัโดยบัิล เกตสั์ ลาออกไปัเสั่ยก่อน เพ่�อไปัที่ำธิุรกิจ ซึ่ึ�งจำเปั็นต้องที่ำให้ที่ัน
เวลาไม่งั�นจะไมไ่ดเ้ปัน็เศึรษฐโ่ลก แล้วเขากเ็ลง็แมน่ ถึามวา่เขามค่วามสัามารถึไหม  
ม่แน่ ๆ ไม่งั�นเข้าฮาร์วาร์ดไม่ได้ มาร์ค ซึ่ัคเคอร์เบัิร์กก็อ่กคน ผ่มอยู่ที่่�ฮาร์วาร์ด 
ผ่มเป็ันรุน่แรกนะที่่�ใช้ี Facebook ผ่มเห็นมาร์ค ซึ่คัเคอร์เบิัร์ก มานั�งฟังผ่มเลคเชีอร์
ผ่มรู้จักตั�งแต่เปั็นเด็ก ฉะนั�นผ่มก็ดูแล้วว่า คนน่�ที่่าที่างน่าสันใจ และพวกเราก็ใชี้ 
Facebook กนั จนในที่่�สุัดมาร์ค ซึ่คัเคอร์เบัริก์กเ็รย่นไม่จบัเหมอ่นเดิม ไมใ่ชีไ่มเ่กง่ 
แต่ว่าต้องร่บัไปัที่ำ Facebook ไม่งั�นไม่ได้เปั็นเศึรษฐ่โลก ตั�งแต่อายุ 20 ปัี 
Facebook ก็เกิดมาจากคนจากฮาร์วาร์ดที่่�ควรเร่ยนจบัได้สับัาย ๆ แต่ไม่จบั 
เน่�องจากต้องที่ำงานแข่งกับัเวลา 

“ผ่มไม่เช่ี�อครับัว่าระบับัปัริญญาจะหายไปั แต่มันจะถูึกปัฏิิรูปัเพ่�อให้รองรับั
สัมรรถึนะมากขึ�น ยอมรับัตามบัริบัที่แห่งยุค ให้ปัริญญาสัอดคล้องกับัคุณภาพ 
คนแห่งยุค ผ่มว่าจะม่การเปัล่�ยนแปัลง แต่ไม่ใช่ีการล้มปัริญญาแน่นอน และผ่ม 
ไม่เชี่�อว่ามหาวิที่ยาลัยจะหายไปั มหาวิที่ยาลัยที่่�ไม่ด่ ไม่ตอบัสันองสัังคม ล้มหาย
ตายจากได ้ถึกูควบัรวมได ้ถึกูยกเลกิได ้มหาวทิี่ยาลยัยงัตอ้งอยูย่งคงกระพนั ในมติิ 
ในลักษณะแบับัใหม่ที่่�จะเกิดขึ�นตามยุค ที่่�ผ่มเร่ยกว่าคล่�นลูกที่่� 5 ซึ่ึ�งกำลังจะเกิด 
ลกูที่่� 3-4 มนักำลงัจะหมดไปัแลว้ 5 กำลังจะมา 6 กำลังจะมาตามที่ฤษฎค่ล่�น 7 ลกู 
ของผ่ม มหาวิที่ยาลัยเป็ันมดลูกคลอดปัระเที่ศึชีาติบั้านเม่อง มหาวิที่ยาลัยต้อง
เปัล่�ยนแปัลงตัวเอง เพ่�อได้ปัระเที่ศึชีาติแบับัใหม่ ในยุคใหม่ จำเปั็นต้องปัฏิิรูปัโลก
ปัฏิิรูปัปัระเที่ศึ เพ่�อให้มหาวิที่ยาลัยปัฏิิรูปัการศึึกษา เพ่�อที่่�จะสัามารถึให้ได้คนที่่�
เหมาะสัมกับัยุค ผ่มเชี่�อว่าจะม่การเปัล่�ยนแปัลง ไม่หยุดนิ�งอยู่กับัที่่�” 

โลกต้องเปลี�ยน เปลี�ยนตามโลก

“การปัฏิิรูปัการศึึกษาในโลกผ่มว่าอยู่ในจุดหักเห ที่่�สัถึาบัันการศึึกษาที่ั�งโลก
ไม่เพ่ยงอนุญาตให้คิดแต่ต้องจัดบัริบัที่ให้ได้คิด ไม่ใช่ีแค่อนุญาต แต่ต้องที่ำให้ 
สัูกั้บักระแสัที่่�มนัขดัขน่การคดิ สัิ�งที่่�ผ่มเหน็ดว้ยและที่่�เหน็วา่เปัน็ปัระโยชีนย์ิ�งที่ำให้ 
ล้วงข้อมูลได้เร็ว ความรวดเร็วมันที่ำให้ไม่ได้คิดเหม่อนกัน เราต้องจัดบัริบัที่ให้
เอ่�อต่อการคิด ผ่มว่ามหาวิที่ยาลัยในโลกที่่�ผ่มได้ไปัสัอนหนังสั่อมาก็ยังไม่ถึึงขั�น 
พูดแบับัน่�เขาจะรู้สัึกว่า แหม!! น่�หยิ�งมากเลยนะ ไปัวิจารณ์เขาขนาดน่�เปั็นคนไที่ย
แต่ไปันั�งวิจารณ์ฝ่รั�ง 

“การศึึกษาท่ี่�ด่มันต้องม่หลักม่การ และต้องคิดให้เปั็น ถึ้าไม่เปั็นมันไม่ม่ที่าง
หรอกครบััที่่�จะสัรา้งคนไปัใชีป้ัระโยชีนไ์ด ้เพราะโจที่ยม์นัเปัล่�ยนที่กุวนั แตล่ะแบับั
 ไม่ว่าจะโจที่ย์ใหญ่โจที่ย์น้อยเที่่าไร ใครจะสัามารถึให้ผ่ลลัพธิ์ความคิดสัำเร็จรูปั 
กบััคน มนัมท่ี่างเดย่วคอ่เอาเคร่�องมอ่ความคิดไปัให้เขา จนเขาคิดเป็ันและเจอโจที่ย์
แล้วสัามารถึคิดได้เลย และอธิิบัายได้ว่าที่ำไมเขาคิดแบับัน่� ผ่มว่าน่�ค่อการศึึกษา 
ที่่�ต้องปัฏิิรูปัอย่างจริง ๆ ในโลก ถึ้าที่ำไม่ได้ เราจะเป็ันเหย่�อ เป็ันแมงเม่า 
บันโลกใบัน่� ที่่�ปัล่อยให้กระแสัพาไปัหมด ต้องแยกแยะผ่ิดชีอบัชีั�วด่ จริงไม่จริง 
ถึูกผ่ิดไม่ม่เลย ผ่มว่าตรงน่�ค่อเร่�องใหญ่

“ในจุดหักเหของโลกวันน่� ในศึตวรรษที่่� 21 ที่่�ผ่มคิดว่ายังที่ำไม่ถึึงขั�นที่่� 
น่ากังวลมาก และน่�ไม่ใช่ีคำกล่าวหาเล่�อนลอยนะ ผ่มดูไปัด้วยหลักฐาน ผ่มว่า 
โลกใบัน่�ผู่ม้ภู่มปัิัญญายังมอิ่ที่ธิพิลน้อยเกิน ที่่�จะพาคนไปัในที่างที่่�จะเป็ันปัระโยชีน์
ที่างความคิด และจำเปั็นต้องปัฏิิรูปั และเม่องไที่ยที่ำเลยไม่ต้องไปัรอฝ่รั�ง แต่ 
ไมต่อ้งเกรงใจฝ่รั�งมาก ถึา้เราเหน็อะไรท่ี่�มเ่หตมุผ่่ลกช่็ี�นำไปัเลย ไมต่อ้งรู้สักึวา่ตวัเลก็ 
เราเปัน็ปัระเที่ศึเลก็ ๆ  เราไมก่ลา้ เอาเลยถ้ึาเราคดิวา่ด ่และดูซึ่วิา่ความจริงความถึกู
ตอ้งมันจะนำคนที่ั�งโลกไดไ้หม ปัระเที่ศึไที่ยไมจ่ำเปัน็ตอ้งกินน�ำใต้ศึอกปัระเที่ศึอ่�น 
เราไม่ได้ม่อะไรต�ำต้อยเร่�ยดินขนาดนั�น ก็เราม่จุดคิดที่่�ถูึกต้อง ม่เหตุผ่ล ไม่ใช่ี 
ดันทีุ่รังนะ แต่ว่าไม่ใชี่กล่าวอ้างเล่�อนลอย หร่อไม่ม่เหตุม่ผ่ล 

“ถึา้มค่วามคดิท่ี่�ด่กน็ำโลกไปัซึ่ ินำโลกไปัเลย ไมต่อ้งกงัวลไมต่อ้งไปัเชี่�อเขาหมด 
ฟงัเขาด้วยนะด้วยความเคารพ ใหเ้กย่รต ิยอมรับัว่าเราทุี่กคนตอ้งมข้่อบักพร่องที่าง
ความคิด รับัฟังทีุ่กคน ก่อนจะปัฏิิเสัธิต้องรับัฟัง ก่อนที่่�จะที่ิ�งทีุ่กอย่างก็ต้องดูว่า 
ม่อะไรด่บั้างไหม ถึ้าด่ก็เก็บัมาผ่นวก ผ่มก็เปั็นคนสัไตล์น่�แหละครับั ให้เก่ยรติคน 

ให้เก่ยรติคนทีุ่กที่่� แต่ไม่มองว่าเราต�ำต้อย จนเราไม่ม่
อะไรด่เลย ก็พยายามจะผ่นึก ปัระสัาน สัมาน สัิ�งด ่
ทีุ่กที่่� ทีุ่กแห่ง ทีุ่กคน ทีุ่กยุค ทีุ่กสัมัย มาต่อกันให้เกิด
เปัน็ปัระโยชีน์ ความคดิของผ่มเชิีงการศึึกษา การสัร้าง
คนก็มาอาการแบับัน่�แหล่ะครับั”

ส่องการศึกษากับปัญหาข่องไทย

“ปััญหาของการศึึกษาไที่ยผ่มว่าม่หลายเร่�อง 
นะครับั ตั�งแต่เร่�องของระบับัการศึกึษา เพราะรัฐบัาล
เราซึ่ึ�งควบัคุมมหาวิที่ยาลัยของรัฐไว้ ที่ั�งกฎกติกา 
งบัปัระมาณ และเร่�องต่าง ๆ นานา ยังไม่ถึึงกับัมุ่งมั�น
ที่่�จะเปั็น World Class จริง อันน่�ปััญหา พอลงมาถึึง
ในระดับัมหาวิที่ยาลัย ถึามว่าที่ำไมมันถึึงไม่ได้พัฒนา 
ก็มหาวิที่ยาลัยเล่นการเม่องหนัก พูดตามจริงผ่มไม่ได้
กล่าวหานะ ผ่มนั�งในสัภามหาวิที่ยาลัยมาจำนวนมาก 
วนัน่�ผ่มเปัน็อปุันายกสัภามหาวทิี่ยาลยัแหง่หนึ�ง ผ่มพดู
เลยว่า ผ่มแที่บัไม่เคยเห็น ไม่ม่การเม่องมหาวิที่ยาลัย 

“ปััญหามันเกิดอย่างน่�ครับั สััญชีาตญาณมนุษย์
มันแย่งอำนาจกัน แล้ววิธ่ิการแย่งอำนาจค่อ หาวิธิ่
ที่ำอย่างไรก็ได้ที่่�ให้กติกาเอ่�อต่ออำนาจตน ให้ม่คำ
อธิิบัายว่าที่ำไมที่ำกติกาแบับัน่� แต่ระบับัที่่�วางไว้ที่่าน
ดูด่ ๆ  สัิครับั มันจะไม่ม่โอกาสัได้ร้อยเปัอร์เซึ่็นต์ได้คน
ที่่�เหมาะสัมที่่�สัดุ เพราะถึา้ใครมพ่วกมากในผู่ม้อ่ำนาจ 
การเลอ่กอธิกิารบัดจ่ะชีนะ ถึา้บังัเอญิโชีคด ่ผู่ม้อ่ำนาจ

มากไปัเล่อกคนด่เข้ามา มหาวิที่ยาลัยนั�นก็ได้โอกาสั
แต่ถึ้าไปัเล่อกคนที่่�คุณภาพไม่ถึึง มหาวิที่ยาลัยก็เสั่ย
เวลาชีว่ติของมหาวทิี่ยาลยัไปั ถึา้สัว่นใหญม่นัเปัน็เร่�อง
ของการเกาหลังกัน ซึ่ึ�งเกาหลังกันก็ค่อ ใครได้อำนาจ 
กอ่น จะไปักำหนดที่ศิึที่างตวัคนที่่�จะเขา้มานั�ง พอสัภา 
มหาวิที่ยาลัยเข้ามาก็เปั็นคนไปัเล่อกอธิิการบัด่ 
มันก็วนอยู่อย่างน่�ครับั ศึูนย์อำนาจมันวนอยู่อย่างน่� 
วนกัน เปัล่�ยนหน้าบั้างนิดหน่อย สั่งต่อให้ที่ายาที่
มาฮั�วกันนั�นแหละ ฮั�วผ่ลปัระโยชีน์ อันน่�พูดอย่างน่� 
มหาวิที่ยาลัยจะโกรธิผ่ม แต่ผ่มไม่ได้ว่ามหาวิที่ยาลัย
ไหน แต่กำลังอธิิบัายว่าโดยที่ั�ว ๆ ไปั

“องค์อำนาจการจัดการของมหาวิที่ยาลัยเปั็น 
แบับัน่� จะที่ำให้ม่ผ่ลต่อการศึึกษาที่่�ด่ที่่�สัุด มันเปั็นไปั 
ไม่ได้ มหาวิที่ยาลัยชีั�นนำของโลกเขาไม่ได้ใชี้วิธิ่น่� เขา 
ไม่ได้เกาหลังกันที่างอำนาจแบับัน่� มันได้คนแบับั
ปัระเภที่ที่่�แฟร์ ๆ แบับัที่่�จะมาช่ีวยที่ำและพัฒนา
มหาวิที่ยาลัยได้ ฉะนั�นเม่�อเป็ันเชี่นน่� การศึึกษาที่่�ด่
ที่่�ไหนจะเอาระเบั่ยบัราชีการมาเปั็นตัวนำ จับัแล้ว
มันจะได้ด่ที่่�สัุด ไม่Flexible มันไม่ย่ดหยุ่น ปััญหามัน
ก็เกิด ไม่ได้เป็ันปัระโยชีน์ ตอบัโจที่ก์ร่วมสัมัย ที่่�จะ
สัรา้งคนคณุภาพ แตม่นัเปัน็การคำนงึกตกิา กฎหมาย
ราชีการจำนวนมากที่่�มาครอบังำมหาวิที่ยาลัยอยู ่
ซึ่ึ�งมันต้องม่บั้างแต่ว่า มันกลายเปั็นว่ากฎกติกา ไม่ได้ 
มารับัใชี้การสัร้างคุณภาพคน แต่คนที่่�เราสัร้างต้อง
มารับัใชี้กฎกติกาที่่�เป็ันข้อจำกัดที่่�เข่ยนไว้ กติกา 

ก็ม่ปััญหา โครงสัร้างก็ม่ปััญหา โครงสัร้างต่าง ๆ 
ก็ม่ปััญหา กระบัวนการก็ม่ปััญหาม่ปััญหามหาศึาล”

บทสรุปอนาคตการศึกษาไทย

“การศึึกษาไที่ยในอนาคตสัำหรับัผ่มม่ 3 แบับั 
แบับัที่่� 1 ผ่มเรย่กว่า อนาคตที่่�พึงปัระสังค์ ไม่เก่�ยวกับัวา่ 
ม่โอกาสัมากน้อย อยากให้เปั็นแบับัไหน แบับัที่่� 2 
อนาคตที่่�พอเปั็นไปัได้ แต่โอกาสัมากน้อยไม่รู้ เพราะ
ตามเง่�อนไขค่อสัภาพที่่�เป็ันจริง แบับัที่่� 3 อนาคตที่่� 
นา่จะเปัน็ คอ่ตามสัภาพปัจัจบุันัที่่�เปัน็อยู ่มนัจะลงเอย
แบับัไหน มันม่ 3 คำนะ ภาษาการมองอนาคตผ่มค่อ 
Desirable Future อนัแรก Possible Future อนัที่่� 2 และ 
Probable future คอ่อันที่่� 3 ผ่มจะตอบัแบับั 3 แบับัน่�

“ในอนาคตการศึกึษาไที่ย Possible Future อนัที่่� 
2 ก่อนละกัน ม่โอกาสัเป็ันไปัได้ไหมที่่�จะถึึงฝ่ั�งฝ่า 
ถึึงความฝ่ัน เปั็นไปัได้ ม่โอกาสัแต่ไม่เยอะ เพราะ
เง่�อนไขที่่�เป็ันอยู่มันอ่นุงตุงนัง มันเป็ันไปัได้แต่มัน
ยากมาก และ 3 Probable Future โอกาสัเปั็นไปั
ได้สัูงสัุดค่ออะไร ถึ้าเง่�อนไขไม่เปัล่�ยนเลย อยู่แบับัน่� 
กไ็ม่มเ่ปัล่�ยนแปัลงเง่�อนไขอะไรเลย โอกาสัที่่�จะสัำเร็จ
มไ่หม มแ่ตน่อ้ยมาก ๆ  ดก่วา่Possible Future นดินงึ
ถึา้เผ่่�อวา่เราบัอกวา่ มนักม็ค่วามพยายามบัา้ง ไมถ่ึงึกบัั
ไม่พยายามเลย ถึามว่าม่โอกาสัไหม ม่แต่น้อยมาก ๆ 
ความสัำเร็จเน่�ย ก่อนตายผ่มก็คงไม่เห็น
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Interview “แต่ถ้ึาจะไปัแบับั 1 Desirable Future เป็ันไปัได้ไหม 
ค่ออนาคตที่่�พึงปัระสังค์การศึึกษาน่�เปั็นไปัได้ครับั แต่ 
แปัลว่าต้องเหน่�อย เปัล่�ยนคานงัดทุี่กเร่�อง ต้องมากดคาน 
งดัใหม่หมด หมายถึงึว่าตอ้งมอ่ำนาจ การร่วมไม้รว่มมอ่ 
จากที่กุฝ่า่ย และตอ้งสัามารถึกระซึ่บิัคนมอ่ำนาจไดว้า่ 
เฮ้ย!! ร่วมม่อหน่อยนะ กระซิึ่บัตั�งแต่นายกรัฐมนตร ่ 
รฐัมนตรก่ระที่รวงที่่�เก่�ยวข้องที่กุกระที่รวง ลงไปัถึงึในตวั 
ของมหาวทิี่ยาลัย อาจารย์และสัภามหาวิที่ยาลัยที่่�เปัน็ 
ระดบััชีั�น คอ่ต้องใช้ีเที่วดาที่่�ได้รบััการยอมรบัั แล้วพอกระซึ่บิั 
แล้วคนบัอกว่า ครับั!! ท่ี่านเที่วดา ถ้ึาได้ตามนั�นผ่มคิดว่าได้ 
ถึา้เที่วดาแบับันั�นต้องเกิด และให้เขาเป็ันเที่วดา ถึา้เขา
ชีว่ยกระซิึ่บัแลว้คนเชี่�อ แลว้บัอกวา่ โอ�ย!! สิั�งศึกัดิ�สิัที่ธิิ�ม่
จรงิ เที่วดามจ่ริง เอ่อ เที่วดาบันัดาลหน่อย พวกผ่มจะ 
ไมข่ดัขน่เลย มเ่หตุมผ่่ล เที่วดาพูดด ่ตั�งใจด ่ขอยอมรับั
ชีว่ยรว่มมอ่ เที่วดาบัอกอะไรจะที่ำดว้ยกนั ปัระสัานกนั 
ในเวลาก่อนที่่�เที่วดาจะตาย อย่างน่�ผ่มคดิว่าได้ ได้จรงิ ๆ  

“ตอบัแบับัน่�ไม่ได้ที่ำให้เราไม่พยายามนะ ขอพูด 
ปัระโยคสัดุท้ี่ายว่า ถึงึแม้ว่าโอกาสัริบัหร่� ขาดเที่วดาหรอ่ 
ขาดความรว่มมอ่กบััเที่วดา หรอ่วา่อะไรกต็าม ถึา้ความ 
เป็ันคนเรามคุ่ณค่า ยงัไงกต้็องทีุ่ม่เต็มที่่� แม้รบิัหร่�แค่ไหน 
ต้องที่ำ ที่ำสัุดความสัามารถึของความเปั็นคนของเรา
ที่กุคน ผ่มกจ็ะเปัน็คนแบับันั�น คอ่โอกาสันอ้ยนดิกไ็มไ่ด้ 
ที่ำให้ผ่มหดหู ่แต่ขอบันัทึี่กไว้ในปัระวัตศิึาสัตร์ว่า ผ่มที่ำไว้ 
แลว้นะ แลว้ถึา้คณุเหน็ดว้ยอก่ 300 ปั ี500 ปั ีคณุมาอา่น 
เจอเข้า คุณที่ำต่อนะ เพราะมันไม่เสัร็จในชี่วงชี่วิตผ่ม
เพราะสัังขารไม่เที่่�ยง 

“ดงันั�นผ่มกไ็ม่เลิกรา ฉะนั�นใจผ่มน่�ต่างกบััคนที่่�หดหู ่
ท้ี่อถึอยเม่�อเหน็ ผ่มมองสัมจรงิว่าโอกาสัน้อยมาก แต่ผ่ม 
ไม่เลิก ผ่มที่ำเต็มที่่� เหม่อนจะพยายามเข้าเส้ันชัีย 
เพราะผ่มเป็ันคนที่่�เช่ี�อเร่�องความด ่ความดม่จ่ริง ความด ่
ม่จริงไม่พอครับั ผ่มเชี่�อด้วยความบัริสัุที่ธิิ�ใจว่าม่จริง 
2. ถึ้าที่ำความด่อย่าดูผ่ลลัพธิ์ ที่ำด่ไปัไม่ต้องดูผ่ลลัพธิ์
ว่าจะได้ผ่ลด่หร่อไม่ ที่ำเต็มที่่�เพราะที่ำความด่มัน
เหม่อนเต่า มันเข้าเสั้นชีัยแน่แต่มันชี้า แต่ความชีั�ว
เหม่อนกระต่าย มันไม่ถึึงเสั้นชีัยหรอกครับั 

“ถึา้เราจะถึงึฝั่�งฝ่า ที่ำไปัเร่�อย ๆ  ไมเ่สัร็จชีั�วช่ีวิตเรา
ก็ต้องเสัร็จวันหนึ�งในคนรุ่นต่อ ๆ ไปั ค่อย ๆ สัุกงอม
ตกผ่ลึก เห็นด้วย เด่�ยวมันจะถึึง แล้วปัระวัติศึาสัตร์ 
จะจารึกหลายร้อยปัีข้างหน้าว่า ไอ้ท่ี่�เราฝ่ันไว้มัน 
จะสัำเร็จแต่มันชี้าหน่อย แต่ถึ้ามันเสัร็จในช่ี�อเรามัน
เปัน็โบันสัันะ ที่ำใหเ้ราชี่�นใจกอ่นตาย กอ่นหายใจเฮ่อก
สัุดที่้ายได้เห็นน่�โอ้โห!! ชี่�นใจ ที่ำมาทัี่�งช่ีวิตมันสัำเร็จ
จรงิ ๆ  กม็ค่วามหวังว่า สัิ�งศัึกดิ�สัทิี่ธิิ�จะบันัดาลให้ไดเ้หน็
ก่อนตาย และถึ้าไม่เห็นก็ไม่เปั็นไร ถึ้าเผ่่�อสัิ�งศึักดิ�สัิที่ธิิ�
เมตตา ขอให้เห็นก่อนตายเถึอะ เพราะมันอยากเห็น
จริงๆ เพราะมันด่มันถึูกต้อง ปัระเที่ศึจะเจริญ 

“มหาวิที่ยาลัยและการศึึกษาทุี่กระดับัเปั็นมดลูก
คลอดปัระเที่ศึ คุณอยากได้ปัระเที่ศึด่มดลูกต้อง
คุณภาพด่ ถึ้ามดลูกอ่อนแอ ปัระเที่ศึน่�ปัวกเปัียกเลย 
ฉะนั�นผ่มก็ถึงึมุง่มั�น อยากไปัที่ำคานงัด จงึที่ำทุี่กอยา่งที่่� 
สัถึาบัันการสัร้างชีาติ เพ่�อสัร้างคานงัดน่�แหละ เพ่�อที่่�
จะพยายามหว่านล้อมทีุ่กฝ่่ายให้บัอกว่า โปัรดไปัด้วย
กนัเถิึด เห็นแก่ปัระเที่ศึชีาติเถิึด และปัระเที่ศึจะได้เดิน
ได้สัักที่่ มันจะด่ที่่�สัุดอย่าไปัแก้ฉาบัฉวย อย่าไปัแก้วิธิ่
การเกมการเม่อง เกมอำนาจ เกมเปัล่อกกะที่ิ ไปัแก้
ที่่�แก่น เพ่�อที่่�ให้คนไที่ยม่คุณภาพ ปัระเที่ศึจะเดินได้ 
เพราะคุณภาพที่่�สัำคัญที่่�สัุดค่อคน” 

สำเร็จัการศึกษาจัากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ ระดับมัธิยมศึกษาตอนปลาย
จัากโรงเรียนนวิเบอร์ลนิ รฐัวสิคอนซิ่น สหรฐัอเมรกิาปรญิญาตร ีดว้ยเกียรตินยิม
อนัดบัหนึ�ง และปรญิญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จัากมหาวิทยาลัย มอแนช ประเทศ
ออสเตรเลีย ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จัากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท ด้านการบริหารจัาก JUDGE BUSINESS SCHOOL 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจั์ ประเทศอังกฤษ ปริญญาเอกทางการบริหาร (D.PHIL) 
และศึกษาหลังปริญญาเอก (POST DOCTORAL STUDIES) จัากมหาวิทยาลัย
ออกซ่์ฟอร์ด (UNIVERSITY OF OXFORD) ประเทศอังกฤษ

Did You 
Know

ศาสตราจัารย์ ดร. เกรียงศักดิ� เจัริญวงศ์ศักดิ� 

ใครบางคนอาจมองว่าการศ่กษาของประเทศไทยไม่เห็นติ�องมีอะไรมาก เรียนให�จบ
แล�วไปทำงานหาเงินก็เพียงพอ แติ่ความจริงสัถาบันการศ่กษาค่อเบ�าหลอมทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ ให�ออกมาพัฒนาประเทศ แติ่ถ�าคนสั่วนใหญ่กลายเป็นคนไร�คุณภาพ
แล�วละก็ ประเทศไทยของเราจะกลายเป็นคนป่วยที่ล�าหลัง สั่งผู้ลให�หลายคนมีความยาก
ลำบากในชื่ีวิติ

ฉะนั�นเร่่องของการศ่กษาจ่งสัำคัญ MIX MAGAZINE ฉบับที่ 179 จ่งจัดทำเร่่อง
ของการศก่ษาทีเ่ลา่เร่่องราวของการศก่ษาตัิ�งแติจุ่ดเริม่ติ�น จนมาถง่การศ่กษาไทย ปญัหา
ติ่าง ๆ ที่มี ในสัังคม ให�เราได�เริ่มขบคิดและร่วมกันแก�ไขกับ เร่่องที่ใหญ่มากอย่้ในขณะนี� 
ว่ามาถ้กทางมากน�อยแค่ไหน 

สภาวะการศึกษาไทย

Education ShapingLife



ตรงจุดน่�เองที่ำให้ม่ศึาสัตร์ความรู้มากมายในหลายสัาขา ที่่�เปั็น
ตำราให้เร่ยนรู้โดยเฉพาะกลุ่มของผู่้ปักครอง สั่บัต่อกันมาสัร้างเปั็น
สัถึาบััน โดยม่อาจารย์ผู้่สัอน ม่คนที่่�เข้ามาเร่ยนรู้อย่างต่อเน่�อง 
โดยมหาวิที่ยาลัยแห่งแรกของโลกในความจริงแล้วไม่ม่หลักฐาน
ที่่�ชีัดเจนว่าสัถึานที่่�ใดเปั็นแห่งแรก แต่ม่การคาดเดาว่า ในยุคกร่ก
โบัราณ ตั�งแต่ปัระมาณ 387 ก่อนคริสัต์ศึตวรรษ ม่มหาลัยอันดับั 
แรก ๆ  ของโลกอยา่ง เพลโต ออฟ อะคาดม่ ่(Academy of Athens) 
ได้ก่อกำเนิดขึ�นมาแล้ว

คริสัต์ศึตวรรษที่่� 9 ม่มหาวิที่ยาลัยซึ่ึ�งเปั็นที่่�ยอมรับัว่าเปั็น 
มหาวทิี่ยาลยัแห่งแรกของโลก นั�นคอ่มหาวทิี่ยาลยัซึ่าเลอโน (Salerno) 
ในปัระเที่ศึอิตาล่ โดยม่การสัอนวิชีาแพที่ย์ วิชีานิติศึาสัตร์ และวิชีา
เที่ววิที่ยาที่่�เก่�ยวกับัศึาสันา

มหาวิที่ยาลัยในยุคกลาง ที่่�ถึูกบัันทึี่กแบับัจริงจังว่าเปั็น
มหาวทิี่ยาลยัแหง่แรกของโลก คอ่มหาวทิี่ยาลยัโบัโลญญา (Bologna) 
ปัระเที่ศึอติาล ่กอ่ตั�งในปัลายครสิัตศ์ึตวรรษที่่� 11 โดยมก่ารสัอนคลา้ย 

กบััมหาวิยาลัยซึ่าเลอโน ค่อเร่�องการแพที่ย์ กฎหมายโรมนั และปัรชัีญา
ในเร่�องของความเป็ันมหาลัยแห่งแรก ยังเป็ันข้อถึกเถึ่ยงกัน 

ไม่รู้จบัระหว่างมหาวิที่ยาลัยปัาร่สั ซึ่ึ�งได้ช่ี�อว่าเปั็นศูึนย์กลางการ
ศึึกษาด้านเที่ววิที่ยาในขณะนั�น ก่อตั�งโดยคณะผู้่สัอนแล้วจึงหา
นักศึึกษามาเร่ยน สั่วนมหาวิที่ยาลัยโบัโลญญาเป็ัน มหาวิที่ยาลัย
ท่ี่�ก่อตั�งโดยนักศึึกษาที่่�รวมตัวกัน แล้วจึงหาครูผู่้สัอน ถึึงอย่างไร
ก็ตามไม่ว่าใครจะเป็ันผู้่ก่อตั�ง แต่มหาวิที่ยาลัยได้กระจายไปัใน
ปัระเที่ศึชัี�นนำของยโุรปั อย่างมหาวิที่ยาลยัมหาวทิี่ยาลยัออกซึ่ฟอร์ด
 และมหาวิที่ยาลัยเคมบัริดจ์ ของอังกฤษ มหาวิที่ยาลัยซึ่าลามังกา 
ของสัเปัน เปั็นต้น

ในชี่วงน่� เวลาน่�  วิชีาที่่� เร่ยนของมหาวิที่ยาลัยเน้นไปัที่่� 
ศึิลปัศึาสัตร์ ได้แก่ ไวยากรณ์ วาที่ศิึลปั์ ตรรกวิที่ยา เรขาคณิต
ดาราศึาสัตร์ และดนตร่ แม้จะม่การเร่ยนการสัอนโดยการบัันที่ึก
แล้ว แต่เม่�อม่การสัอบัจะวัดผ่ลด้วยความเข้าใจจากการตอบัแบับั
ปัากเปัล่า

จากตะวันตก

มนุษย์เราเกิดมามีวิวัฒนาการทางสัังคมเร่่อย ๆ ติั�งแติ่ยุคหิน ที่อาศัยอย่้ ในถ�ำ 
ออกล่าสััติว์ จนเข�าส่้ัยุคกลางที่เริ่มมีการรวมกลุ่มมีระบบระเบียบทางสัังคม กลายเป็น
เม่องมีผู้้�ปกครอง ประชื่าชื่น มีการเม่อง ศาสันา การค�าขาย และการพัฒนาในอีก 
หลายด�านไปพร�อม ๆ กัน

Did You Know

•  มีนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ�ง
ได้ค้นพบการเกิดข่ึ�นข่องมหาวิทยาลัย
แห่งแรกข่องโลก ซ่ึ�งลงความเห็นว่า
อาจัจัะเป็นมหาวิทยาลัยซ่าลามังกา

ซ่ึ�งเก่าแก่มากกว่ามหาวิทยาลัยปารีส
และมหาวิทยาลัยโบโลญา

• ในปี พ.ศ. 1172-1187
หลวงจัีนจััง ( พระถังซ่ำจัั�ง )

ได้เข่้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนาลันทา
ซ่ึ�งต่อมาโด่งดังจันนำมาสร้างเป็น

ภาพยนตร์แต่งเติมในหลายรูปแบบ

ประวัติศาสตร์การศึกษาโลก

การเร่ยนการสัอนของชีาวตะวันออกสั่วนใหญ่ 
จะมาจากศึาสันา ม่อาจารย์ที่่�เก่งกาจวิชีาชี่�อดัง ที่ำให้
ม่ลูกศึิษย์ไปัขอเร่ยนด้วย ซึ่ึ�งเม่องท่ี่�เปั็นศึูนย์รวมแห่ง
ความรู้ที่างฝั่�งตะวันออกก็ค่อเม่องตักสิัลา ซึึ่�งเปั็น
ศึูนย์กลางแห่งศึิลปัวิที่ยาการและยังเปั็นหนึ�งในท่ี่�ตั�ง
โรงเรย่นแหง่แรกของโลกอก่ดว้ย ปัจัจบุันัเมอ่งตกัสัลิา
ตั�งอยู่ในรัฐปััญจาบัของปัระเที่ศึปัาก่สัถึาน ซึ่ึ�งก่อน
หน้านั�นเม่องตักสัิลา เป็ันชี่�อนครหลวงของแคว้น 
คนัธิาระแหง่อนิเดย่ และเปัน็ราชีธิานท่่ี่�รุ่งเร่องมาตั�งแต่
สัมัยพุที่ธิกาล

การเร่ยนการสัอนของที่่�น่�ม่การเร่ยนการสัอน 
มากถึึง 18 ศึาสัตร์ อาที่ิ อักษรศึาสัตร์ นิติศึาสัตร์
รัฐศึาสัตร์  ยุที่ธิศึาสัตร์  ศึาสันศึาสัตร์  โหราศึาสัตร์
ฯลฯ ซึ่ึ�งคนที่่�เข้ามาเร่ยนสัถึานที่่�แห่งน่�ค่อคนชีั�นสัูงที่่�
ร�ำรวย อย่างกษัตริย์ นักการเม่อง การที่หาร และ
พ่อค้า ซึ่ึ�งม่การคาดการณ์ว่าคนที่่�เข้ามาเร่ยนต้องจ่าย
เงินกว่า1,000 เหร่ยญที่องคำ คล้ายกับัมหาวิที่ยาลัย
ที่่�ค่าเที่อมแพงในบั้านเรา

นอกจากน่� ยั ง ม่ มหาวิ ที่ย าลั ยชี่� อ ดั ง อย่ า ง
มหาวิที่ยาลัยมหาวิที่ยาลัยนาลันที่า มหาวิที่ยาลัย

สู่ตะวันออก

ในสัมัยก่อนความเจริญของแติ่ละเม่องนั�นไม่เท่ากัน วิทยาการความร้�ความสัามารถของคนกลุ่มหน่่ง
อาจถ่ายทอดให�คนอีกกลุ่มหน่่งได�อย่างเชื่่่องชื่�า ผู้่านการอพยพหร่อค�าขาย ที่ติ�องใชื่�เวลานาน ดังนั�น 
อาจบอกได�ว่าฝัั่�งติะวันออกก็อาจมีการติั�งสัถาบันการศ่กษามาอย่างชื่�านานหร่อไม่ก็ได� เพียงแติ่อาจ
ไม่ได�มีการบันท่กอย่างเป็นทางการเท่านั�น

สังฆ์์แห่งแรกของโลก สัร้างขึ�นปัระมาณพุที่ธิศึตวรรษ
ที่่� 3  เริ�มสัร้างขึ�นครั�งแรก ตั�งแต่สัมัย พระเจ้า
อโศึกมหาราชี แห่งราชีวงศ์ึโมริยะ เปั็นอด่ตพุที่ธิ
วิที่ยาลัยในอาณาจักรมคธิ ซึึ่�งปััจจุบัันอยู่ในรัฐพิหาร 
ปัระเที่ศึอินเด่ย ความยิ�งใหญ่ของมหาวิที่ยาลัยน่�ค่อ 
ในมหาวิที่ยาลัยนาลันที่าที่ั�งหมด ม่ที่่�พักสัำหรับั
นักศึึกษาถึึง 10,000 คน พร้อมด้วย อาจารย์ผู้่
เชี่�ยวชีาญ อ่กปัระมาณ 1,500 คน ม่ห้องเร่ยนกว่า 
300 ห้อง ม่ห้องปัระชีุมขนาดใหญ่ซึ่ึ�งบัรรจุผู่้ฟัง 
ได้มากกว่าหนึ�งพันคนขึ�นไปั

แต่ไม่ม่อะไรอยู่ค�ำฟ้า ม่ความเส่ั�อมถึอยเริ�ม 
เข้ามายังในมหาวิที่ยาลัย ตั�งแต่เร่�องของการไม่
สันับัสันุนของกษัตริย์องค์ใหม่ ความแตกแยกกันเอง
รวมถึึงการเข้ามาของศึาสันาฮินดู แต่ดูเหม่อนว่าสัิ�งที่่�
เลวร้ายที่่�สัุดเม่�อปัลายศึตวรรษที่่� 12 กองที่ัพมุสัลิมได้
เข้ามายึดครอง และสัังหารพระเปั็นจำนวนมาก ยังได้
เผ่าที่ำลาย ตำรับัตำราต่าง ๆ ในที่างพระพุที่ธิศึาสันา 
จนหมดสัิ�น ภายหลงัมุสัลมิเปัน็ผู่ป้ักครองเมอ่ง ในที่่�สัดุ
ก็ถูึกที่ิ�งร้างไปัในระหว่างศึตวรรษที่่� 13-18 จึงจบัลง
อย่างเปั็นที่างการ
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สัถึาบัันการศึึกษาที่่�รับัเอาหลักเกณฑ์์ตะวันตกนั�น
เริ�มต้น มาตั�งแต่ชีาวตะวันตกเข้ามาค้าขายในสัยาม
ยุคต้นรัตนโกสิันที่ร์ แต่ม่หลักฐานในปีั พ.ศึ.2408 
จาก หนังส่ัอพิมพ์ The Bangkok Recorder 
โดยหมอบัรัดเลย์ ได้ม่ข้อเสันอแนะให้รัฐบัาลตั�ง 
“ยูนิเวอร์ซิึ่ต่” ขึ�น แต่ชี่วงเวลานั�นยังไม่ได้ม่การ
เปัล่�ยนแปัลง จนผ่่านไปั 12 ปัี  ศึาสันาจารย์ 
แซึ่มวล จ่. แม็กฟาร์แลนด์ (Samuel G. McFarland) 
ได้เสันอต่อรัฐบัาลสัยามอ่กครั�ง จนกระที่ั�งในหลวง
รัชีกาลท่ี่� 5 ได้ม่การโปัรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการอ่ก 
1 ปัีต่อมา

ปั ีพ.ศึ.2414 รฐับัาลกอ่ตั�งโรงเรย่นขึ�นในพระบัรม
มหาราชีวัง สัำหรับัการเตร่ยมพร้อมคนที่่�จะเป็ัน
ขุนนาง และแขนงต่าง ๆ อาที่ิ โรงเร่ยนกฎหมาย 
โรงเรย่นนายเรอ่ โรงเรย่นนายรอ้ยที่หารบัก ฯลฯ ในปัี 
ใน พ.ศึ.2442 ได้มก่ารจัดตั�งโรงเรย่นมหาดเล็ก ตอ่มาม่
การเสันอยกระดบััการศึึกษาใหเ้ปัน็มหาวทิี่ยาลยัโดยม่
การสัอน 8 สัาขาค่อ วิชีาแพที่ย์ วิชีาอาจารย์ วิชีาเนติ
บัณัฑ์ติ วชิีาราชีบัณัฑ์ติ วชิีานวโกศึล วชิีาพาณชิียการ 

จุดเริ่มต้นการศึกษาไทย

ประเทศไทยติั�งแติ่สัมัยโบราณ มีความใกล�ชื่ิดกับศาสันาพุทธอย่างแยกไม่ออก ในหลาย ๆ ยุคที่ผู้่านมาชื่าวบ�านสั่วนใหญ่เม่่อมีปัญหาจะเข�าไปหาวัด
ซ่่งวัดนี�เองเป็นสัิ่งรวมเอาความร้�ในหลาย ๆ ด�านเอาไว� เห็นได�จากหลายกิจกรรม อย่างการบวชื่เรียนของผู้้�ชื่าย ซ่่งวิชื่าที่สัอนก็เกี่ยวกับ

เร่่องของศาสันา สั่วนผู้้�หญิงก็เรียนเกี่ยวกับการบ�านการเร่อน

วิชีากสัิการ ความรู้บั้านเม่อง และข้าราชีการ
โดยวันที่่� 26 ม่นาคม 2459 ในหลวงรัชีกาลที่่� 6  ม่

พระบัรมราชีโองการปัระดิษฐานโรงเร่ยนข้าราชีการ 
พลเรอ่นของพระบัาที่สัมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 
ขึ�นเปั็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย” อย่างเปั็น
ที่างการ ซึ่ึ�งหลังม่การเปัล่�ยนแปัลงการปักครอง พ.ศึ. 
2475 อ่ก 2 ปัีต่อมาจึงให้ม่การเปัิดสัอนในระดับั
ปัริญญาตรเ่พิ�ม รวมถึงึรปูัแบับัการบัริหารงานโดยการ
ปัระกาศึใชี้พระราชีบััญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย 
พทุี่ธิศึกัราชี 2477 กำหนดใหจ้ฬุาลงกรณม์หาวทิี่ยาลยั
เปั็นนิติบัุคคล 

หลังจากนั�นมหาวิที่ยาลัยของปัระเที่ศึไที่ยก็
ที่ยอยเปิัดตามมาอย่าง มหาวิที่ยาลัยธิรรมศึาสัตร์
มหาวิที่ยาลัยเกษตรศึาสัตร์ มหาวิที่ยาลัยมหิดล
มหาวิที่ยาลัยศึิลปัากร โดยม่การออกไปัยังจังหวัด 
ใหญ่ ๆ อย่างจังหวัดเชี่ยงใหม่ มหาวิที่ยาลัยเชี่ยงใหม่ 
 ใน พ.ศึ. 2507 จงัหวัดขอนแกน่ มหาวทิี่ยาลยัขอนแกน่ 
พ.ศึ. 2509 โดยม่การจัดตั� งมหาวิที่ยาลัยเปัิด 
อย่าง มหาวิที่ยาลัยรามคำแหง พ.ศึ. 2514 อ่กด้วย

เรามาเริ�มต้นจากภาพรวมใหญ่ของการศึกึษาไที่ยกันก่อน กบััโครงสัร้างการบัริหารงาน สัำนักงานคณะกรรมการ 
การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน ผู้่ท่ี่�รับัผิ่ดชีอบัใหญ่ท่ี่�สัุดก็ค่อ กระที่รวงศึึกษาธิิการ โดยม่สัำนักงานคณะกรรมการการ
ศึึกษาขั�นพ่�นฐาน (สัพฐ.) เร่ยกว่า ราชีการสั่วนกลาง เปั็นองค์กรหลักในการควบัคุมดูแล ม่ 12 สัำนัก/กลุ่ม 
(กฎกระที่รวง) ซึึ่�งยงัมส่ังักดัสัำนกับัรหิารงานการศึกึษาพิเศึษดแูลอก่ดว้ย 7 สัำนัก/ศึนูย ์5 หน่วยงานการศึกึษา 
โดยในสั่วนเปั็นผู่้กำหนดนโยบัาย แผ่น และงบัปัระมาณ

ราชีการเขตพ่�นท่ี่�การศึึกษา นำนโยบัายดา้นบันไปัปัฏิบิัตั ิสัง่เสัรมิคณุภาพการศึกึษา ตรวจตดิตามปัระเมนิผ่ล 
โดยม ่ก.ต.ปั.น. (คณะกรรมการนเิที่ศึ ตรวจสัอบัปัระเมนิผ่ล และนเิที่ศึการศึกึษา) ในสังักดัของ สัพปั. (สัำนกังาน
คณะกรรมการการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน) 183 เขต และ สัพม. (สัำนักงานเขตพ่�นที่่�การศึึกษามัธิยมศึึกษา) 42 เขต

สัถึานศึึกษา ซึึ่�งเปั็นฝ่่ายปัฏิิบััติจริง จัดการเร่ยนการสัอน ควบัคุม พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน โดยม่ 
คณะกรรมการการศึึกษา กำกับัดูแลโรงเร่ยนปัระถึามศึึกษา และโรงเร่ยนมัธิยมศึึกษา

ซึ่ึ�งการจะที่ำการเร่ยนการสัอนให้ถึูกต้องตามหลักการ ต้องม่การออกกฎหมายมารองรับั ซึ่ึ�งม่อยู่ด้วยกัน
หลายฉบัับั แต่กฎหมายหลักที่่�ออกใชี้เปั็นพระราชีบััญญัติ ค่อพระราชีบััญญัติ การศึึกษาแห่งชีาติ พ.ศึ. 2542 
ซึ่ึ�งม่ 9 หมวด 78  มาตรา  1  บัที่เฉพาะกาล ซึ่ึ�งหมวดที่่�สัำคัญที่่�เรายกมาค่อ หมวดที่่� 3 ระบับัการศึึกษา 
( มาตรา 15 – 21 ) โดยมส่ัาระสัำคญั ค่อ 1.การศึึกษาในระบับั 2.การศึกึษานอกระบับั 3.การศึกึษาตามอธัิยาศึยั
ตามความสันใจ โดยมาตราที่่� 16  การศึึกษาในระบับั ม่ 2 ระดับั  1.ค่อการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน จัดให้ไม่น้อยกว่า 
12 ปัี (ปั.1-ม.6) ก่อนอุดมศึึกษา 2.การศึึกษาระดับัอุดมศึึกษา ระดับัต�ำกว่าปัริญญา และระดับัปัริญญา

สัรุปัแล้วปัระเที่ศึไที่ยรัฐต้องไม่เก็บัค่าใชี้จ่าย โดยให้นักเร่ยน ม่การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน 12 ปัี (ปั.1-ม.6) 
แต่เน่�องจากม่บัางคนที่่�ม่ความจำเปั็นจึงเร่ยนได้เพ่ยง การศึึกษาภาคบัังคับั 9 ปัี (ปั.1-ม.3) ต่อมา หัวหน้า 
คสัชี.ได้ใช้ี ม.44 ออกคำสัั�งที่่� 28/2559 เร่�องจัดการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน 15 ปั ีโดยไม่เก็บัค่าใช้ีจา่ย คอ่ตั�งแต่อนุบัาล
จนถึึง ม.6 ซึ่ึ�งต้องดูกันต่อไปัว่าจะใชี้ได้จริงมากน้อยแค่ไหน

ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน

ติั�งแติ่ประเทศไทยมีการเปิดโรงเรียนแห่งแรกข่�นมาติามบทความที่เขียนไปก่อนหน�านี�
รวมระยะเวลาแล�วมีการเดินทางไม่ติ่ำกว่าหน่่งร�อยปี จนมาถ่งวันนี�หากมีการชื่ี�วัดจากการ

จัดอันดับการศ่กษาของโลก ไม่ว่าจะมาจากองค์กรใดประเทศก็ยังอย้่รั�งท�ายอย่างติ่อเน่่องอย้่เสัมอ 
อย่างเร่่องของภาษาอังกฤษประเทศก็ยังอย้่อันดับที่ 89 ของโลกเข�าไปแล�ว

ยังไม่นับรวมการเรียนการสัอนด�านอ่่นที่น่าเป็นห่วงอย้่ในขณะนี�

Did You Know

• เริ�มเรียนเม่�ออายุ 6-7 ข่วบ
ซ่ึ�งก่อนหน้านี� ให้อยู่กับ

ผูู้้ปกครองเป็นหลัก
โดยในชั�นประถมเรียนไม่เกิน 

5 ชั�วโมงต่อวัน

• นักเรียนในห้อง12-20 คน
 เท่านั�น ไม่มีการแข่่งข่ันเร่�อง
เกรดเฉลี�ย ให้การบ้านเด็ก
น้อยมากเน้นทำความเข่้าใจั

• ในส่วนข่องครูประจัำชั�นต้อง
เรียนจับปริญญาโท
โดยและมีเกียรติ

ไม่ต่างจัาก อาชีพอ่�น
อย่างแพทย์หร่อวิศวะ

การศึกษาข่อง
ประเทศฟินแลนด์ 
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การคอร์รัปชั�นระบบ

ต้องยอมรับัความจริงว่าเร่�องของการทุี่จริตม่อยู ่
มากมายในระบับัราชีการ หากนบััรวมเอาฝ่่ายบัรหิารของ 
อุดมศึึกษาด้วยแล้วก็ม่ให้เห็น แถึมม่เงินในปัริมาณ
มากที่่�หมุนเว่ยนอยู่ในระบับั รายได้ที่่�ที่ำให้เกิดความ
ร�ำรวยของผู่้บัริหารระดับัสัูง ของบัางมหาวิที่ยาลัยมา
จากการจดัที่ำโครงการหลักสัตูรปัริญญาต่าง ๆ  ขึ�นมา 
ซึ่ึ�งแน่นอนว่าผู่ท่้ี่�เขา้มาเร่ยนตอ้งจ่ายค่าเที่อมในจำนวน
ที่่�สัูง หลายแสันบัาที่ตลอดหลักสัูตร

ตรงจุดน่�เองผู่้บัริหารระดับัสัูง จะได้รับัเปัอร์เซึ่็นต์
สั่วนแบั่งจากหลักสัูตรดังกล่าวราว 10% เม่�อเปิัด
ตดิต่อกันหลายปีั จะที่ำให้มร่ายได้หลายร้อยล้าน หรอ่ 
พนัล้านบัาที่ เห็นได้วา่มหาวิที่ยาลัยมากมายแข่งขันกัน
เปัิดหลักสูัตรปัริญญาโที่-เอกมากมาย ที่ั�งที่่�ม่ช่ี�อเสั่ยง
และไม่ม่ชี่�อเสั่ยง รับัเอาเพ่ยงจำนวนคนให้มากที่่�สัุด
โดยไม่ได้คำนึงถึึงเร่�องของคุณภาพมากนัก

เม่�อเกิดรายได้มหาศึาล ที่ำให้ม่คนจำนวนมาก
สันใจที่่�จะเขา้มาในกลุม่ผู่บ้ัรหิาร ผ่ลที่่�ตามกค่็อ การจะ 

ธุรกิจการศึกษา ปัญหาใหญ่ของประเทศ โรงเรียนกวดวิชา ความเหล่่อมล้ำที่ล้มเหลว

แม�ว่าเราจะมีโครงสัร�างระบบการศ่กษาที่มากมาย แติ่อีกด�านหน่่งมันกลายเป็นความใหญ่ที่เชื่่่องชื่�า ไร�ประสัิทธิภาพ
ด�วยระบบราชื่การในแบบเดิม ๆ สั่งผู้ลให�การศ่กษาไทยไร�คุณภาพ

สัะท�อนให�เห็นจากการประเมินของเด็กไทยไม่ว่าจะรายการใดเราจะอย้่ในกลุ่มรั�งท�ายมาโดยติลอด

ด�วยโครงสัร�างการศ่กษาของไทยไม่เอ่�อให�นักเรียนมีความคิดสัร�างสัรรค์ ระบบการเรียนการสัอนแบบไทยสั่วนใหญ่วัดผู้ล
จากการติอบคำถามที่ถ้กติ�องที่สัุด ไม่รวมถ่งคุณภาพที่แติกติ่างกันของแติ่ละโรงเรียน ที่ยังมีชื่่องว่างอย้่มาก

ดังนั�นการเรียนการสัอนในระบบอย่างเดียว ไม่เพียงพอติ่อการสัอบแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยหร่อในสัายการเรียนอ่่น

เปั็นศึาสัตราจารย์ต้องที่ำวิที่ยานิพนธิ์ ม่ผ่ลงานการ
วจิยัที่่�ชัีดเจน หรอ่แม้แตบ่ัที่ความที่างวิชีาการมากมาย
เพ่�อยกระดับัตัวเองให้เป็ันที่่�ยอมรับัในความสัามารถึ
กับัตำแหน่งท่ี่�เหมาะสัม แต่กลายเป็ันว่าในช่ีวงหลัง
บัที่ความที่างวิชีาการกลับัไม่ม่คุณภาพมากพอ หร่อ
ม่การปัลอมขึ�นมา และท่ี่�หนักสัุดค่อม่การซ่ึ่�อขาย
ตำแหน่งไม่ต่างกับัระบับัราชีการอ่�น ๆ อ่กด้วย

เหตุผ่ลหนึ�งที่่�ม่คนอยากได้ตำแหน่งระดับัสูัง 
เน่�องจากมผ่่ลปัระโยชีนแ์อบัแฝ่งในชีอ่งที่างธิรุกจิ อาที่ิ
เร่�องของการจัดซึ่่�อจัดจ้าง ที่ำโครงการใหญ่ ๆ ตั�งแต่
การสัร้างอาคาร หร่อวัสัดุ ไม่เว้นแม้แต่การเดินที่าง
ไปัดูงานในต่างปัระเที่ศึ การขอทีุ่นวิจัย การขอเล่�อน
ตำแหนง่ที่างวชิีาการ เปัน็ที่่�ปัรกึษาหลกัสัตูร คอ่มก่าร
เอ่�อปัระโยชีน์กันเกิดขึ�น เหล่าน่�เองค่อการคอร์รัปัชีั�น
ในแบับัที่่�ถึูกกฎหมาย ซึ่ึ�งไม่สัามารถึที่ำอะไรได้เลย

น่�เป็ันเพ่ยงสั่วนหนึ�งของปััญหาการศึึกษาไที่ย 
ในเชิีงฝ่่ายบัริหารที่่�คอยกัดกินปัระเที่ศึ สั่งผ่ลถึึงการ
ศึึกษาไที่ยโดยตรงที่่�ลูกหลานของเราตอนน่�ยังย�ำ 
อยู่กับัที่่�ด้วยอาการน่าเปั็นห่วง

ผู่้ปักครองที่่�พอม่เงินจึงสั่งลูกหลานเข้าไปัเร่ยน
กวดวชิีา โดยที่่�โรงเรย่นกวดวชิีาเหลา่น่�กลบััตอบัโจที่ย์
การเร่ยนได้ตรงจุด เหม่อนเปั็นที่างลัดในการเข้าสัอบั
แข่งขันจนเปั็นผ่ลสัำเร็จ ซึ่ึ�งที่ำให้นักเร่ยนที่่�ฐานะที่าง
บั้านแย่ จึงไม่สัามารถึเข้าถึึงระบับัการเร่ยนระบับัน่�
ได ้เหล่านักเรย่นที่่�จนแถึมไม่ได้เรย่นเก่งจึงไม่สัามารถึ 
เข้ามหาวิที่ยาลัยด่ ๆ ได้

จดุเริ�มตน้ของโรงเรย่นกวดวชิีา คอ่ผู่ป้ักครองอยาก
ให้ลูกตัวเองเก่ง เพ่�อสัอบัเข้าคณะที่่�แข่งขันสูัง อย่าง
แพที่ย์ หร่อวิศึวะ จึงเปั็นโอกาสัของคนที่่�ที่ำธุิรกิจ 
ด้านการศึึกษานอกสัถึาบััน โรงเร่ยนกวดวิชีาใหญ่ ๆ 
ม่เงินมากพอที่่�จะจ้างอาจารย์ระดับัหัวกะทิี่ของ
ปัระเที่ศึเข้ามาอยู่ในสัังกัด คนเก่งและม่คาแรคเตอร์
สัามารถึดึงดูดนักเร่ยนให้มาเร่ยนได้เปั็นจำนวนมาก 
จึงสัร้างรายได้ให้แก่สัถึาบัันกวดวิชีาเปั็นมูลค่า
มหาศึาล

ในปัระเที่ศึจ่นมองเห็นปััญหาด้านการศึึกษาตรง
สั่วนน่� จึงเริ�มม่การจัดระเบั่ยบัโรงเร่ยนกวดวิชีา 
เพ่�อลดความกดดันจากตัวเด็ก ลดพาละการจ่ายเงิน

ของผู่้ปักครอง สัร้างความเท่ี่าเที่่ยมในระบับัการ
ศึกึษาโดยมองวา่โรงเรย่นกวดวชิีาไมค่วรเตบิัโตเพราะ 
จะกระที่บักับัระบับัการศึึกษาของปัระเที่ศึแน่นอน 
แต่ปัระเที่ศึไที่ยยังไม่ม่นโยบัายใดออกมาในเร่�องน่�
เพราะยังมองว่าโรงเร่ยนกวดวิชีายังม่ความสัำคัญ 
ต่อระบับัการเร่ยนในปัระเที่ศึไที่ยอยู่ 

ชี่วงหลังเม่�อโรคโควิด-19 ระบัาดความท้ี่าที่าย
โรงเร่ยนกวดวิชีาก็เกิดขึ�นเพราะถึูกปัิด พร้อมกับั
จำนวนปัระชีากรเด็กที่่�ลดลง และเที่คโนโลย่ด้าน
ออนไลน์ ที่ำให้โรงเร่ยนกวดวิชีาไม่ได้รับัความนิยม
เหม่อนเก่า บัางสั่วนปัิดตัวลงเหล่อไว้เพ่ยงสัถึาบััน 
ที่่�ม่ชี่�อเสั่ยง หร่อครูที่่�เก่งเที่่านั�น ซึ่ึ�งไม่ได้เกิดจากการ
ปัฏิิรูปัการศึึกษาแต่อย่างใด

สัำหรับัคนที่่�ที่ำโรงเร่ยนกวดวิชีา ได้รับัผ่ลกำไร
อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อาจมองว่าการศึึกษาค่อ 
ธิุรกิจตัวหนึ�ง ซึ่ึ�งควรมองอ่กมุมด้วยว่าการศึึกษา
นั�นควรที่ำเพ่�อสัังคม หาใช่ีเร่�องของผ่ลปัระโยชีน์ 
เพ่ยงอย่างเด่ยวด้วย
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การศึกษาไทยในยุคโควิด-19

ม่ใครบัางคนเคยกล่าวว่าถึ้าคุณไม่เปัล่�ยนตัวเอง 
สังัคมรอบัขา้งจะเปัน็คนเปัล่�ยนคณุเอง ซึ่ึ�งหมายความ
ว่าถ้ึาเราไม่ปัรับัตัวตามสัถึานการณ์ของโลกยุคใหม่ 
ท่ี่�แวดลอ้มไปัด้วยเที่คโนโลยแ่หง่ดจิติอล อยา่งไรกต็าม
สัิ�งเหล่าน่�จะเข้ามาอยา่งแน่นอน ในเร่�องของการศึกึษา
ก็เชี่นกัน หากปัระเที่ศึไที่ยเราที่ำการเร่ยนการสัอน
เหมอ่นกบััรอ้ยปัทีี่่�แลว้ ที่่�มก่ระดานดำและครทูี่่�ยน่สัอน
นักเร่ยน เม่�อนั�นปัระเที่ศึไที่ยก็จะตกยุคที่ันที่่

ด้วยความที่่�ม่โรคติดต่อร้ายแรงอย่างโควิด-19 
เปั็นเหม่อนภาคบัังคับัให้ทีุ่กคนต้องเ ว้นระยะ 
ไม่สัามารถึรวมกลุ่มกันได้ การศึึกษาแบับัออนไลน์ 
จึงถูึกนำมาใช้ีอย่างทัี่นที่่ ไม่ว่าจะม่ความพร้อม 
หรอ่ไม่ก็ตาม ความจริงเร่�องของการเรย่นระยะที่างไกล 
มก่ารเริ�มที่ำมานานแลว้จาก พระราชีดำรขิองในหลวง
รัชีกาลที่่� 9 ได้ม่จัดตั�ง DLTV การศึึกษาที่างไกลผ่่าน
ดาวเที่่ยม จากโรงเร่ยนวังไกลกังวล รวมถึึงม่ช่ีอง 
ETV ที่่�สัอนเร่�องของการศึึกษา แต่เปั็นการเร่ยนแบับั 

การศึกษายุคดิจิตอล

โลกของเราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย้่ติลอดเวลา มีการพัฒนาในด�านติ่าง ๆ อย้่เสัมอ รวมถ่งเร่่องของการศ่กษาด�วยเชื่่นกัน ติั�งแติ่มีการกำเนิด
ยุคอุติสัาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของโลกก็เร่งผู้ลิติคนที่มีคุณภาพเข�าไปงานในระบบโรงงาน ออฟัฟัิศอย่างเป็นจำนวนมาก ซ่่งปัจจุบันยุคของ

อุติสัาหกรรมผู้ลิติเริ่มเปลี่ยนไป กลายเป็นสัังคมแห่งเทคโนโลยีติรงจุดนี�เองผู้้�ที่คนที่กล�าเปลี่ยนด�วยความรวดเร็ว คนนั�นจ่งถ่อเป็นผู้้�ชื่นะในการแข่งขันนี�

ด้านเด่ยวไม่สัามารถึโต้ตอบัได้
ในปััจจุบัันม่การเร่ยนผ่่านโปัรแกรมออนไลน์ที่่�ครู

กับันักเร่ยนสัามารถึมองเห็น และพูดคุยกันได้อย่าง 
ที่นัที่ว่งที่ ่สัามารถึอธิบิัายรวมถึงึสัั�งการบัา้นไดเ้ชีน่กนั
ในสั่วนของข้อเส่ัยนั�นนับัว่าม่มากมาย เน่�องจากการ
เร่ยนออนไลน์เปั็นเร่�องใหม่ นักเร่ยนบัางสั่วนเร่ยน
ไม่ที่ันเพ่�อน ที่ำให้ม่การโดดเร่ยน ปััญหาเร่�องอุปักรณ์ 
การเรย่นไม่พร้อมเน่�องจากความยากจนของครอบัครัวเด็ก 
รวมถึึงเร่�องการเร่ยนการสัอนท่ี่�ไม่เหม่อนอยู่ในห้อง 
สัิ� ง เหล่าน่� ล้วนเปั็นปััจจัยที่่�ที่ำให้การศึึกษาของ
ปัระเที่ศึไที่ยนั�นถึดถึอยลงมากกว่าเดิมอ่ก 20–50%

แต่เม่�อม่การเปัิดโรงเร่ยนเด็กนักเร่ยนจำนวนหนึ�ง 
ก็ติดโควิด ที่ำให้ต้องมานั�งวางแผ่นกันว่า จะเร่ยน
อย่างไรให้เด็กปัลอดโรคและสัามารถึเร่ยนรู้ได้อย่าง 
ต่อเน่�อง ไม่อย่างนั�นจากที่่�เราเคยอยู่อันดับัที่้ายของ
การศึึกษาอาเซึ่่ยน เราอาจกลายเป็ันปัระเที่ศึที่่� 
การศึึกษาอยู่ที่้ายของโลกก็เปั็นได้

ในโลกปััจจุบัันบัริษัที่ที่่�รับัคนเข้าที่ำงานก็ปัรับัตัว
เอง ใบัปัริญญาอาจไม่ได้สัำคัญที่่�สัุด บัางบัริษัที่จึงรับั
คนเข้าที่ำงานจากความสัามารถึเฉพาะด้านไม่เน้น
ที่ฤษฎ่ ซึ่ึ�งอาจไม่ต้องเร่ยนจบัมหาวิที่ยาลัยก็ได้ ซึ่ึ�ง
มหาวิที่ยาลัยบัางแห่งเริ�มม่การที่ดลองเปัิดหลักสัูตร
ระยะสัั�น หรอ่ที่่�เรย่กว่าคอร์สัออนไลน์ฟร ่พร้อมเกย่รติ
บััตร จากมหาลัยดังที่ั�วโลกที่่�ใครก็สัามารถึมาเร่ยนได้
ไม่จำกัดอายุ เพ่�อเพิ�มพูนที่ักษะแล้วเชี่นกัน

นอกจากน่� เราจะเห็นแพลตฟอร์มออนไลน์
มากมาย ที่ั�งที่่�เสั่ยเงินและไม่เสั่ยเงินที่่�เปิัดสัอนวิชีาที่่�

ไม่ง้อระบบการศึกษา
เร่งพัฒนาตัวเอง

โลกของเราแติกติ่างจากสัมัยก่อนมากเพราะมีการเชื่่่อมโยงด�วยเทคโนโลยี ดิจิติอล ข�อม้ล
ข่าวสัาร ที่รวดเร็ว ผู้้�ปกครองรุ่นใหม่จ่งอยากให�ล้กของติัวเองเติิบโติข่�นมาเป็นคนที่มีคุณภาพสัากล
 หร่อที่เรียกว่า GLOBAL CITIZEN โดยเฉพาะทักษะความร้�ที่เท่าเทียมกัน แติ่สัิ่งที่ขวางกั�นไม่ให�เด็ก

ไทยเป็นอย่างนั�นได� มาจากระบบการศ่กษาที่ยังไม่ปรับติัว โอกาสัทางการเข�าถ่งการศ่กษา
ความเหล่่อมล�ำไม่เท่าเทียมในเร่่องของฐานะ ทำให�เด็กเหล่านี�ถ้กทอดทิ�งไว�ด�านหลัง

ไม่มีโอกาสัติามทันยุคสัมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มหาวทิี่ยาลยัไมไ่ดส้ัอน รวมถึงึหลกัสัตูรดา้นจติใจเพ่�อ
พฒันาตวัเอง ไดผ้่ลมากนอ้ยแคไ่หนกแ็ลว้แตผู่่เ้รย่นนำ
ไปัปัรับัใชี้เอง

ถึึงแม้ว่าเราจะม่การเร่ยนการสัอนออนไลน์นอก
ห้องเร่ยน ที่่�ม่แที่บัทีุ่กสัาขาที่่�จำเปั็นต่อชี่วิตแล้ว
 แต่เร่�องของการเร่ยนตามที่่�หลักสัูตรของสัถึาบัันการ
ศึึกษานั�นยังเป็ันสัิ�งที่่�จำเป็ัน เน่�องจากการได้เร่ยนรู้
เร่�องของวิชีาการแล้ว คนเรายังต้องเร่ยนรู้เร่�องของ
โลกภายนอก การเข้าสัังคมรวมถึึงวิชีาชี่วิตที่่�เกิดขึ�น
จริงในสัังคม 

Did You Know

Thai MOOC

เป็นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ไซ่เบอร์ไทยเพ่�อการจััดการเรียนการสอน 
ในระบบเปิด (Thai-MOOC) ภายใต้ 
โครงการขั่บเคล่�อนเศรษฐกิจัและ
สงัคมดิจัทิลั ในแผู้นงานที� 3 การสร้าง
สังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจัิทัล 
เพ่�อให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรส่�อ
การเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ที�มีความเชี�ยวชาญหลากหลายสาข่า
วชิาเกดิความร่วมม่อกันในการพฒันา
และจััดการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปิด สำหรับมหาชนและร่วมกัน
เป็นความพยายามที�จัะปรับตัวข่อง
การศึกษาไทย แต่เรียกว่ายังต้อง
ปรับปรุงระบบอีกมาก

โรงเรียนออนไลน์ที� ใหญ่ที�สุดในโลก 
กอ่ตั�งขึ่�นในปคี.ศ. 2006 โดย Salman 
Khan ด้วยจัุดประสงค์ที�ว่า “ต้องการ 
ใหก้ารศกึษาที�ฟร ีไม่เสยีค่าใชจ้ัา่ยใดๆ 
กับทุกคนบนโลก” ซึ่�งระหว่างที�กำลัง
ทำโครงการการศึกษาที� ไม่หวังผู้ล
กำไรนี� เศรษฐินอีเมรกินั แอนน์ ดเูออร์ 
บิล เกตส์ เจั้าพ่อไมโครซ่อฟท์ บริจัาค 
เงนิเพ่�อสร้างความฝัันอันยิ�งใหญ่ที�การ 
ศกึษาแบบง่าย ๆ  จัะเข้่าไปถงึเดก็ทกุคน 
บนโลกปัจัจัุบัน Khan Academy มี
คลิปสอนวชิาตา่ง ๆ  กวา่ 5,000 คอร์ส 
รวม 20,000 กว่าคลิป

Khan Academy
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จากพลังธิรรมชีาติก่อกำเนิดเปั็นผ่ลิตภัณฑ์์ล�ำค่า อ่อนโยนและ 
ปัลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการระคายเค่อง สั่วนผ่สัมหลักของทีุ่ก
ผ่ลิตภัณฑ์์ล้วนม่สัารสักัดจากธิรรมชีาติเป็ันหลักอย่างสัมุนไพรไที่ย 
ผ่สัานด้วยนวตักรรมเพ่�อให้ที่กุสัารสักดัที่ำงานร่วมกนัอย่างลงตวั อาที่ิ 

สัารสักัดจากงาม้อน พลูคาว และต้นอ่อนถึั�วลันเตา สั่วนผ่สัม
หลักของ Merigin Hair Tonic (เมอริจิ�น แฮร์ โที่นิค) ที่่�ผ่ลิตภัณฑ์์
ชี่วยในเร่�องลดอาการหลุดร่วงของเสั้นผ่ม พร้อมต้านการเกิดอนุมูล
อิสัระในการเร่งอายุเซึ่ลล์เสั้นผ่มให้เสั่�อมสัภาพ ลดปััญหาการแพ้ 
และอักเสับัของหนังศึ่รษะ

สัารสักัดจากสัมุนไพรไพล ฟ้าที่ะลายโจร และว่านหางจระเข้ 
สั่วนผ่สัมหลักของ Merigin Velvety Soap (เมอริจิ�น เวลวิที่่ โซึ่ปั) 
และ Merigin Cleansing Soap Hand and Body (เมอรจิิ�น คลน่ซึ่ิ�ง 
โซึ่ปั แฮนด์ แอนด์ บัอด่�) ผ่ลิตภัณฑ์์ที่ำความสัะอาดผ่ิวอย่างล�ำลึก
ชี่วยปักปั้องผ่ิวอนามัยให้ปัราศึจากเชี่�อโรคด้วยฟองท่ี่�นุ่มละมุน 
ลดปััญหาการอักเสับัของสิัว ผ่ด ผ่่�น อาการคัน พร้อมผ่สัานการ
ที่ำงานร่วมกับัวิตามินอ่และและสัารไฮยาลูโรนิค เพ่�อผ่ิวเร่ยบัเน่ยน
ลุ่มล่�นดุจแพรไหม

สัารสักัดจากมหาสัมุที่รอาร์คติค วิชีฮาเซึ่ล ข้าวโอ้ต ชีาดำ 

Special
Scoop

BELIEVE IN POWER NATURAL,

M E R I G I N
เชื่่่อมั่นในพลังธรรมชื่าติิ เชื่่่อมั่นในเมอริจิ�น

ธรรมชื่าติริงัสัรรค์ส่ิังสัวยงามไว�มากมาย ทั�งยงัมอบส่ิังล�ำคา่ทีเ่ปน็ประโยชื่น์แกม่นษุย์ทกุยคุทกุสัมัย ด�วยวสัิัยทศันข์อง 
แบรนด์เมอริจิ�นทีเ่ล็งเห็นศกัยภาพในพลังธรรมชื่าติอัินย่ิงใหญน่ี� จ่งนำไปส่้ัการคิดค�นนวัติกรรมแหง่ความงาม คดัสัรร 
วตัิถดุบิจากแหลง่กำเนดิเพ่อ่ให�ได�มาซ่ง่สัารสักดัอันเข�มข�น ทำการค�นคว�าวจิยัอยา่งติอ่เน่อ่งเพ่อ่ผู้ลลพัธท่ี์เปี�ยมไปด�วย
ประสิัทธิภาพ จากจุดเริ่มติ�นดังกล่าวพร�อมด�วยการติอบรับที่ดี แบรนด์เมอริจิ�นจ่งติั�งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไม่หยุดนิ่ง 
เพ่อ่พฒันาทกุผู้ลติิภณัฑ์์ ภายใติ�แนวคดิสัารสักดัท่ีผู้สัานพลงัธรรมชื่าติ ิฟั้�นฟัพ้ร�อมการบำรงุ บางเบาทกุการสััมผู้สัั
และมีกลิ่นหอมจากสัมุนไพร 

ว่านหางจระเข้ ต้นที่าร่าและสัาหร่ายที่ะเล ซึ่ึ�งเปั็น 1 ใน 9 สัารสักัด
เขม้ข้นจากแหล่งกำเนิด สัว่นผ่สัมหลักของ Merigin Essence Fresh 
Serum (เมอริจิ�น เอสัเซึ่็นสั์ เฟรชี เซึ่รั�ม) เซึ่รั�มจากพลังธิรรมชีาติ 
ที่่�เปีั�ยมด้วยปัระสิัที่ธิิภาพการดูแลพร้อมปักป้ัองผิ่วจากการเกิด 
ริ�วรอยแห่งวัย ฟ้�นฟูแลปัรับัสัมดุลเพ่�อผ่ิวที่่�แข็งแรง พร้อมเปัิดสัวิตชี์
ความอ่อนเยาว์ให้กลับัมาอ่กครั�ง

และลา่สัดุกบัั Merigin Finger Root Extract Plus Threeplala 
(เมอริจิ�น ฟิงเกอร์ รูที่ เอ็กซึ่์แที่รกซึ่์ พลัสั ตร่ผ่ลา) หร่อสัารสักัด
กระชีายขาว พลัสั ตร่ผ่ลา ผ่ลิตภัณฑ์์เสัริมอาหารตราเมอริจิ�น
นวัตกรรมใหม่ที่่�ผ่สัานสัารการที่ำงานระหว่าง ตร่ผ่ลา กระชีายขาว 
พลูคาว ขิง มรดกที่างภูมิปััญหาที่่�เปัี�ยมด้วยสัรรพคุณที่างยา 
ชี่วยสัร้างภูมิคุ้มกันท่ี่�แข็งแรง ปัรับัดุลบัำรุงธิาตุที่ั�ง 4 ควบัคุม 
และกำจัดสัารพิษในร่างกาย เปั็นต้น

ธิรรมชีาติค่อสัิ�งล�ำค่า ค่อมิตรแที่้ต่อมนุษย์ แบัรนด์เมอริจิ�น 
เชี่�อมั�นว่าทีุ่กสัิ�งย่อมเปั็นไปัได้ด้วยพลังแห่งธิรรมชีาติ ดังนั�น 
เราจึงใสั่ใจในทีุ่กขั�นตอนเพ่�อให้นำมาซึ่ึ�งสัิ�งที่่�ด่ที่่�สัุดในทีุ่กผ่ลิตภัณฑ์์
มอบัเปั็นของขวัญสัุดพร่เม่�ยมแที่นคำพูดและความรู้สัึกเพ่�อ 
คนสัำคัญเชี่นคุณ 

BELIEVE IN 
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ครั�งน่�ผ่มอยากให้ท่ี่านผู่อ่้านได้เหน็งานออกแบับั Sustainable 
Design อก่งานหนึ�งซึึ่�งเปัน็งานที่่�สัรา้งโดยไม้ไผ่ท่ี่่�มช่ี่�อว่า The Arc 
Gymnasium ซึึ่�งเป็ันอาคารของโรงเรย่นแห่งหนึ�งในเกาะบัาหล ่
ปัระเที่ศึอนิโดนเ่ซึ่ย่ ซึึ่�งจะว่าตามความเป็ันจรงิแลว้ สัิ�งกอ่สัรา้ง
ที่่�เปั็นสัถึาปััตยกรรมชีั�นนำ จากไม้ไผ่่ในปัระเที่ศึอินโดน่เซึ่่ย 
นั�นค่อนข้างมม่าก ด้วยบัรบิัที่สัภาพเกาะ และความเป็ันป่ัาดบิัชี่�น 
ที่่�อดุมไปัด้วยที่รัพยากรต้นไผ่่ แต่การออกแบับั Arc Gymnasium 
โดย IBUKU แห่งน่�สัามารถึใชี้คำที่่�ว่า “เหน่อชีั�น” ได้อย่าง
ชีัดเจนมาก

ในท่ี่แรกผ่มดูงานออกแบับัแห่งน่�จากมุมบันผ่มนึกว่า 
Concept ของงานออกแบับัจะเปัน็กระดองเตา่ เพราะดคูลา้ย
กับักระดองเต่าบักเปั็นอย่างมาก แต่ผ่มคิดผ่ิดถึนัด Concept 
ของงานน่�คอ่ The Arc is totally unprecedented หากแปัล
ตรงตัวค่อ “ความโค้งที่่�ไม่เคยพบัเห็นมาก่อน” 

อาคารยิมแห่งน่�เป็ันอาคารเร่ยนที่่�ม่พ่�นที่่�ใช้ีสัอยกว่า 700 
ตารางเมตร และหากว่ากนัตามตรง หากวัสัดกุารก่อสัร้างหลัก
ของอาคารไม่ใชี่ไม้ไผ่่ที่่�ม่น�ำหนักเบัา ผ่มเองก็ยังนึกไม่ออกว่า 
จะใช้ีวัสัดุอะไรในการสัร้างโครงอาคารที่่�ม่ขนาดโค้งและใหญ่
ขนาดน่�ได้ ในสั่วนของการออกแบับันั�นจะเป็ันการวางโครง 
Grid หลัก ๆ เพ่ยงไม่ก่�แนว กระจายแรงน�ำหนักของแนวกริด
ลงสัูเ่สัาขา้ง และเชี่�อมดว้ยแผ่น่หลงัคาที่่�ถึกัและสัรา้งจากไมไ้ผ่่ 
เราจะเหน็ไดว่้า ไมม่เ่สัาหรอ่คานกลางอาคารใหเ้สัย่พ่�นที่่�ใชีส้ัอย
ในภาพรวม และอาคารแห่งน่�ม่ความมั�นคงที่างด้านน�ำหนัก
 ที่นที่านต่อสัภาพแวดล้อม และจะเป็ันไปัไม่ได้เลยที่่�อาคาร 
แห่งน่�จะสัร้างได้สัำเร็จหากวัสัดุการก่อสัร้างไม่ได้สัร้างจาก 
“ไม้ไผ่่” 

ในการก่อสัร้างค่อนข้างเป็ันไปัด้วยความพิถึ่พิถึัน เพราะ
สั่วนเว้าสั่วนโค้งต่าง ๆ ล้วนได้รับัการคำนวณแรงและการ 
ถึ่ายน�ำหนักมาเปั็นอย่างด่ หากผ่ิดพลาดเพ่ยงจุดเด่ยวย่อม 
สั่งผ่ลต่อภาพรวมของอาคารที่ั�งหมด การจะขึ�นรูปัโครงกริด
ไมไ้ผ่แ่ตล่ะขา้งนั�น เปัน็ไปัดว้ยความยาก เพราะชีา่งตอ้งที่ำการ
ถึ่วงน�ำหนักไม้ไผ่่ในแต่ละโค้งมุมเพ่�อให้ไม้ไผ่่อยู่ตัวก่อนที่่� 
จะที่ำการจับัยึดถ่ึายน�ำหนัก และเสั่�ยงต่อการด่ดตัวของไม้ไผ่่  
แต่ในที่่�สัุดด้วยความด่�อรั�นของผู่้สัร้างและความคิดสัร้างสัรรค์
ของนักออกแบับั ก็ได้ที่ำให้การก่อสัร้างอาคารแห่งน่�เสัร็จสัิ�น
ในที่่�สัุด 

ผ่ลงานน่�เป็ันผ่ลงานที่่�สัร้างสัรรค์ และล�ำค่าในหลักการ
ออกแบับัและเชีิงวิศึวกรรม และเกิดจากนักออกแบับัที่่� 
อยู่ใน Zone SEA (South East Asia) และวัสัดุการก่อสัร้าง
ที่ั�งหมดที่่�อยู่ในภูมิภาคเชี่นกัน ผ่มเองได้เห็นงานออกแบับั 
ของนักออกแบับัเล่อดใหม่ รวมไปัถึึงนักศึึกษางานออกแบับั 
ต่าง ๆ ล้วนม่ผ่ลงานที่่�น่าสันใจ บัางคนม่ผ่ลงานที่่�ไปัได้ไกล 
ในระดับัโลก ที่่�ล�ำกว่าเจ้า Arc Gymnasium แห่งน่�เสั่ยอ่ก 
ติดอยู่อย่างเด่ยวค่อไม่ได้รับัความสันับัสันุนเที่่าที่่�ควร  
นักออกแบับัหลายรายแล้วครับัที่่�เราเมินเขาใน Step แรก 
แต่เขาเหล่าน่�ก็ดั�นด้นพัฒนาจนได้ไปัคว้ารางวัลมากมาย 
จากต่างปัระเที่ศึ ในสัภาวะน่�เสั่ยงของเขาเหล่านั�นเริ�มใหญ่ 
และม่คนฟังมากขึ�น และคงไม่แปัลกหากใน Step น่�เขาจะ 
เมินเราเม่�อเราเอ่ยขอความช่ีวยเหล่อจากเขาจริงไหม
ครับัสันับัสันุนพวกเขากันเถึอะครับั อย่าให้สัมองไหลไปั 
มากกว่าน่�เลย 
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การวจิยังานออกแบบเชิื่งอนรุกัษ ์ได�ข�อสัรุปออกมาแล�ววา่ 
วัสัดุจากธรรมชื่าติินั�นมีส่ัวนช่ื่วยในการรักษาสัภาพ 
ส่ิังแวดล�อมไว�ได� และจากการทดลองซ�ำไปซ�ำมา เราก็ได�ร้�ว่า 
“ไม�ไผู่้” เป็นวัสัดุทางธรรมชื่าติิที่เหมาะแก่การก่อสัร�าง 
ไมเ่ปน็พษิติอ่ส่ิังแวดล�อม ทนทาน มคีวามย่ดหยุ่นส้ัง ดงัท่ี 
เราได�เห็นทางฝั่ั�งยุโรปติอนเหน่อใชื่�ไม�ไผู้่เป็นสั่วนผู้สัม 
ในการสัร�างใบพัดกังหันลมผู้ลิติไฟัฟั้า
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TheLegend

วงการกฬีายงิปืนเข้่าแล้วออกยาก เป็นคำกล่าวที� 
ไม่เกินจัริงเลย หากคุณได้ลองมายิงปืนสักครั�ง
เพราะการยิงปืนนั�นมีสิ�งที�เรียกว่า “ขั่�นกว่า” 
ข่องการยิงปนือยู่เสมอ ทั�งทางการฝักึฝันยิงปนื 
และในเร่�องข่องชนิดและอุปกรณ์ปืน

ส่ัวนในเร่�องชีนิดและอุปักรณ์การยิงนั�น ต้องยอมรับั 
ว่าไม่ม่ท่ี่�สิั�นสุัดกันเลยจริง ๆ เที่คโนโลย่ของปั้นที่่�
ที่ันสัมัย มักมาพร้อมอุปักรณ์ของแต่งที่่�ไม่ม่ที่่�สัิ�นสัุด 
นักก่ฬาหลายคนก็ยอมน้อยหน้ากันไม่ได้ แถึมยังโดน
ปั้ายยาให้เกิดกิเลสั ชีนิดที่่�เร่ยกกันว่า ของมันต้องม่
ไม่ต่างอะไรจากสัาว ๆ ที่่�อยากได้กระเปั๋า Hermes 
หร่อ Chanel แต่สัำหรับัคนเล่นปั้นนั�น ทีุ่กคนต่าง
เอ่ยถึึงความเปั็นที่่�สัุดกับัชี่�อที่่�ว่า Salient Arms 
International 

Salient Arms International หร่อชี่�อเร่ยกย่อว่า 
SIA คอ่ปัน้ระดับั Custom โดยเริ�มจากการนำปัน้ย่�หอ้
อ่�น ๆ มาที่ำการแต่งอุปักรณ์หลักและอุปักรณ์เสัริม 
ซึ่ึ�งที่่�เราจะพบัมากถึงึมากที่่�สุัดนั�นกค็อ่งานแต่งจากป้ัน
พ่�นฐานย่�ห้อ Glock โดยที่ำการเปัล่�ยนลำกล้อง สัปัริง
นก ไก ลูกเล่�อน เข็มแที่งชีนวน แที่บัที่ั�งหมด ไปัใชี้ชีิ�น
สั่วนคุณภาพสัูงสัุดที่่�ที่าง SAI เปั็นผู่้ออกแบับัผ่ลิตเอง 
อก่ที่ั�งยงัที่ำการปัรับัน�ำหนักปัน้ น�ำหนักไก ลดน�ำหนัก
ลำเล่�อนเพ่�อลดการติดขัดลำกล้อง และแรงร่คอยด์ 
ซึ่ึ�งเรย่กไดว้า่จงใจตกแตง่ปัน้แที่บัจะที่ั�งหมด เพ่�อจงใจ

Salient Arms
International 

ขั�นกว่าของการยิงป้ันนั�น โดยส่ัวนใหญ่มกัจะเริ�มต้นฝึ่กยิงจากปัน้สัั�นชีนิดลูกโม่
ฝ่ึกยิงตั�งแต่ ฝ่ึกสัับันก ลั�นไก Dry Fire. ฝ่ึกบัรรจุที่่ละนัดลั�นไก ไล่ไปัเร่�อย ๆ เปั็น
บัรรจุท่ี่ละ 3 นัดลั�นไก จนไปัสัู่บัรรจุเต็มลูกโม่ เม่�อฝึ่กลูกโม่แล้วก็มาสู่ัการฝึ่ก 
ยงิปัน้สัั�นกึ�งอตัโนมัต ิซึึ่�งมล่กัษณะการฝ่กึที่่�คล้าย ๆ  กนั เม่�อฝ่กึการยิงจนชี�ำชีองแลว้
กม็าสัูก่ารฝ่กึยงิปัน้ในสัภาวะกดดนั ยงิตามจำนวนนดัท่ี่�ตั�งเปัา้ภายในเวลาที่่�กำหนด 
และมาสัูก่ารยิงชีนิดเที่คติคคอลป้ัองกันตวัที่่�จำลองสัถึานการณ์การยิงตอ่สัูเ้สัมอ่น
จริงที่่�ม่ชี่�อเร่ยกย่อว่า IDPA The International Defensive Pistol Association 
ต่อจากนั�นใครจะไปัฝึ่กยิงปั้นยาวหร่อปั้นกลต่อสัู้ ก็เป็ันเร่�องของกำลังที่รัพย์ 
และความชีอบัของแต่ละคนที่่�อยากจะพัฒนาการยิงต่อ ๆ ไปั 

ใหเ้หน่อกว่าของเดิมแที่บัที่ั�งสัิ�น ซึ่ึ�งความหมายพ้องกับั
ชี่�อคำว่า Salient ที่่�แปัลว่า โดดเด่น สังูส่ัง โดยที่ั�งหมด
มาพรอ้มกบััคำขวัญที่างการตลาดที่่�มช่่ี�อวา่ We Build 
Guns For Those Who demand Extra ... แปัลเปั็น
ไที่ยว่า เราสัร้างปั้นสัำหรับัคนที่่�ต้องการความพิเศึษ 
ที่่�เหน่อกว่านั�นเอง 

ผ่มเองม่ความสันใจตั�งแต่ที่่แรกเห็น ป้ัน Glock 
แต่งเต็มรูปัแบับัที่่�ม่ลำกล้องสั่ที่องสัลักคำว่า SAI 
ในราคาที่่�เก่อบั 2 แสันบัาที่ ในร้านปั้นพาณิชีย์ที่่�ไที่ย
นั�นยังคงตราตรึงใจผ่มไม่หาย และสัำหรับัป้ัน SIA 
กไ็มไ่ดม้เ่พย่งแคง่าน Custom จากปัน้พ่�นฐาน Glock 
เที่า่นั�นป้ัน SAI ยงัรบััแตง่ป้ันที่ั�งป้ันพก ป้ันลกูซึ่อง และ 
ป้ันไรเฟิลอ่กด้วย ซึ่ึ�งก็ได้รับัความนิยมอย่างมาก 
โดยเฉพาะปั้นออโต้ ไรเฟิล ชีนิด AR15  

SIA เป็ันบัริษัที่ที่่� รับัพัฒนา และตกแต่งปั้น  
Custom ก่อตั�งมาตั�งแต่ปัี 2001 ม่ชีิ�นสั่วนปัระกอบั
ของปั้นที่่�ตัวบัริษัที่ผ่ลิตเองพร้อมคุณภาพที่่�ด่ครบั
ทีุ่กสั่วน จึงไม่เปั็นเร่�องแปัลกที่่� SAI จะนำชีิ�นสั่วน
ปัระกอบัของตนที่่�มน่ั�นมาปัระกอบัเปัน็ปัน้ในที่า้ยที่่�สัดุ

ซึ่ึ�ง SAI ก็ที่ำเชี่นนั�น โดยปัระมาณในปัี 2014 บัริษัที่ 
SAI กม็ป่ัน้ที่่�ผ่ลติเปัน็ของตนเองโดยใชีช้ี่�อแบัรนดเ์ปัน็
 SAIซึ่ึ�งที่ำออกมาเปั็นยุค ๆ โดยใชี้ชี่�อว่า Tier โดย 
แบั่งเปั็น Tier 1 ,2 , 3 , 4 ไล่ตามลำดับัไปัเร่�อย ๆ 
แต่ที่ั�งน่� SAI เองก็ยังคงรับัตกแต่งปั้น Custom จาก
โครงที่รงปั้นย่�ห้ออ่�นควบัคู่ไปัด้วย 

โดยป้ันที่่�ได้รับัความนิยมสูังสุัดภายใต้แบัรนด์ 
SIA จะมต่ั�งแต ่ปัน้กลไรเฟิลชีนิด AR15 แที่บัจะทุี่กรุน่ 
และที่่�สัำคัญค่อป้ันระบับั 1911 ของ SAI ที่่�ม่ชี่�อว่า  
RED นั�นเอง 

ที่ั�งน่�ต้องยอมรับัเลยครับัว่า SAI มาได้ไกลเปั็น
อย่างมาก เราจะเห็นได้ว่าโครงสัร้างบัริษัที่ของ SAI 
ม่โครงสัร้างบัริษัที่ที่่�ค่อนข้างเล็ก แต่กลับัม่ช่ี�อเสั่ยง
เกินตัวดังไปัที่ั�วโลกนั�นเอง และสัำหรับันักก่ฬายิงปั้น 
ผ่มเชี่�อได้ว่าระดบััความสัดุยอดของป้ันและป้ันในดวงใจ 
ที่่�เหลา่นักก่ฬายงิป้ันหลายคนมค่วามอยากไดใ้นความ
ครอบัครองตลอดกาลนั�น นอกจาก Colt, Browning, 
Smith & Wesson  ผ่มเชี่�อว่าจากน่�ชี่�อของ SIA 
จะต้องอยู่ในดวงใจของแต่ละคนเปั็นแน่นอนครับั 
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โดดเด่�ยวแต่ไม่เด่ยวดาย
ตอนที่ ๓๒

พบเจอ แต่หายไป

การสอบชิงิทุุนเยอรมััน เป็็นเร่�องหนกัหนาสาหสั แต่่กไ็มัเ่ทุา่กบัเมั่�อต่อนสอบ
เข้้ามัหาวิิทุยาลััยธรรมัศาสต่ร์

สัอบัคราวนั�นม่เง่�อนไขกติกามากมาย นับัตั�งแต่ฉันจะต้องไปัที่ำงาน เปั็นนักข่าวให้
ครบัสัองปัีเสั่ยก่อนจึงม่สัิที่ธิิ�สัมัครสัอบัได้

แต่ที่่�สัำคัญกว่านั�น ฉันจริงใจถึึงกับัเอาชี่วิตมาเปั็นเดิมพันกับัสิั�งศัึกดิ�สิัที่ธิิ�...แลัะผลั
ก็คื่อฉัันไมั่ต่าย!!

แตก่ารสัอบัชีงิที่นุไปัเรย่นวชิีาการหนงัสัอ่พมิพแ์ตกตา่งไปักวา่นั�น กเ็ปัน็ที่่�รู ้ๆ  กนัอยูว่า่ 
การไปัโรงเร่ยนเยอรมันเปั็นเร่�องสัาหัสัสัากรรจ์ ขนาดไปัเร่ยนด้วยทีุ่นตัวเองก็ยากเย็น
เข็ญใจ แต่น่�เปั็นทีุ่นของรัฐบัาลด้วยแล้ว “พี่่�พี่อใจ ชิัยเวิฬุุ” จึงบัอกกับัฉันว่า

“เริ�มต้นสัันติ จะต้องไปัสัอบัข้อเข่ยนจากสัถึานทีู่ตให้ได้เสั่ยก่อน ถึ้าสัอบัผ่่าน ก็ต้อง
ไปัสัอบัสััมภาษณ์กับัที่่านทีู่ต”

“ถึ้าผ่มสัอบัไม่ผ่่านล่ะ” เม่�อฉันถึามพ่�ก็บัอกว่า
“ต่กก็ต่กไป็ซิิ พี่่�เห็นคืนไป็สอบ แลั้วิสอบต่กก็มั่มัากมัาย ไมั่เห็นจะมั่ใคืรเข้าต่าย 

สักคืนน่�”
“ถึ้าผ่มสัอบัข้อเข่ยนได้ แล้วตกสััมภาษณ์ได้มั�ย”
“เร่�องน่�ก็ไม่แน่เหม่อนกัน เพราะเหตุผ่ลของที่่านทีู่ตก็จะม่แตกต่างกันไปั แต่ละครั�ง

แต่ละคนไม่เหม่อนกัน”
“แล้วถึ้าผ่มสัอบัข้อเข่ยนได้ แต่สัอบัสััมภาษณ์ตกล่ะจะเปั็นอย่างไง”
พ่�พอใจมองหน้าผ่มแล้วพูดปันเสั่ยงหัวเราะว่า
“โลักมัันก็คืงจะไมั่ถลั่มัทุลัายหรอกไอ้น้อง”
เม่�อพ่�บัอกเชี่นนั�น มันก็ที่ำให้ฉันคิดถึึงวันที่่�จะไปักระโดดแม่น�ำเจ้าพระยา หากสัอบั

เข้าเร่ยนมหาวิที่ยาลัยธิรรมศึาสัตร์ไม่ได้
...เออคราวน่� ฉันจะต้องบันบัานต่อสัิ�งศึักดิ�สัิที่ธิิ�อย่างไรด่...อ่กล่ะ
ฉันสัอบัผ่่านข้อเข่ยนได้ แต่ไม่ใชี่ฉันเพ่ยงคนเด่ยว ยังม่คนสัอบัได้อ่ก 23 คน ฉันเห็น

รายชี่�อพบัหน้าค่าตาของเขาแล้วก็ชีักจะหวั�น ๆ  ว่า ฉันจะไปัสัอบัสััมภาษณ์แข่งกับัเขา
ได้อย่างไรกัน

แต่ละคนเปั็นผู่้ใหญ่ที่ำงานอยู่ในหน่วยราชีการระดับัสัูง
แต่มาถึึงครึ�งที่างแล้ว มันก็จะต้องไปัให้ถึึงปัลายที่างให้ได้ กลัวที่ำไมกัน
พี่่�พี่อใจมาหาฉนัถึึง “นสพี่.พี่มิัพี่ไ์ทุย” มองฉนัแปัลก...แปัลก แรกเหน็ฉนัใจหาย แต่

แล้วพ่�ก็หัวเราะบัอกกับัฉันว่า
“สัันติ...น้องสัอบัชีิงทีุ่นไปัโรงเร่ยนเยอรมันได้แล้ว”
“ไปัเร่ยนที่่�ไหนพ่�”
“เบัอร์ลิน”
“เม่�อไหร่” ใจก็อยากไปัเร่ยนวันพรุ่งน่�เลยก็ได้
“เต่ร่ยมัต่ัวิต่ั�งแต่่วิันน่� แลั้วิอ่กหน่�งเดื่อนถ่งจะเดืินทุาง”

การเตรย่มตวัเดนิที่างไมไ่ดยุ้ง่ยากอยา่งไร เริ�มจากฉนัไปัแจง้กบััเจา้หนา้ที่่�ของแผ่นก
ที่่�ฉันเร่ยนให้รับัรู้ไว้ว่า ฉันขอพักการเร่ยนระยะหนึ�ง หลังจากนั�นจะกลับัมาเร่ยนต่อเพ่�อ
จะได้รับัปัริญญาหร่อไม่ก็ว่ากันไปั

ฉนัมเ่สั่�อนอกอยูแ่ลว้ แต่เสั่�อหนาวไมม่ก่ต็อ้งขอหยบิัขอย่มคนที่่�เขาเคยไปัเรย่นเมอ่ง
นอกเม่องนาที่่�ฉันรู้จักหลายคน ที่่�เขาเมตตาให้แถึมกำชีับัว่าที่่�เยอรมันอากาศึหนาวมาก

 สัว่นกระเป๋ัาเดินที่างเป็ันปัญัหาเพราะฉันไมเ่คยเดินที่างไปัต่างปัระเที่ศึไกล ๆ  
ครั�งเด่ยวที่่�ไปัก็ตอนที่ำข่าวสังครามที่่�เว่ยดนาม

จงึตอ้งไปัซึ่่�อกระเปัา๋เดนิที่างขนาดใหญซ่ึ่ึ�งเที่อะที่ะมาก จากรา้นขายกระเปัา๋รองเที่า้
ของจ่นแคะแถึวถึนนตะนาว

สั่วนที่่�จะต้องใชี้อย่างอ่�น ๆ  ก็ไปัหาเอาที่่�เยอรมัน
แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่่�นิดเดินที่างไปัเร่ยนที่่�อังกฤษ ฉันจะเข่ยนจดหมายถึึงเธิอ

 และนิดก็เข่ยนจดหมายถึึงฉันโดยเฉล่�ยอาที่ิตย์ละฉบัับั แต่การจะไปัเร่ยนที่่�เยอรมันฉัน
ไม่ได้เข่ยนบัอกเธิอ 

เหตุผ่ลที่่�ฉันแอบัเก็บัไว้ในใจก็ค่อ อยากให้เธิอต่�นเต้นด่ใจเพราะฉันเตร่ยมแผ่นการ
ไว้ว่า

สัักวันหนึ�ง จะบิันไปัหานิดถึึงลอนดอนและมันคงจะเป็ันวันที่่�ม่ความสุัขอย่างท่ี่�สุัด 
แล้วฉันจะกระซึ่ิบับัอกเธิอในตอนนั�นว่า

“เห็นมั�ยว่าเราก็ได้พบักัน โดยไม่จำเปั็นต้องรอถึึงร้อยพันปัี”
การเดนิที่างไปัเรย่นที่่�เยอรมนั นบััวา่เปัน็การเดนิที่างไปัตา่งปัระเที่ศึครั�งท่ี่�สัอง และ

เปั็นการเดินที่างที่่�ไกลถึึงยุโรปั ไม่ใชี่ครั�งแรกเพ่ยงแต่เว่ยดนาม
ที่่านผู้่อำนวยการ “ไชิยยงค์ื ชิวิลัิต่ร” ที่่านแสัดงความยินด่กับัฉันด้วยการเข่ยน

จดหมายไปัถึงึสัถึาบันันกัหนงัส่ัอพมิพ์แห่งกรงุเบัอรล์นิ เยอรมนั แนะนำฉันและขอบัคณุ
สัถึาบัันที่่�รับัฉันไว้

สัำหรับัผู่้ชี่วยบัรรณาธิิการ ที่่�ที่่านคงจะไม่ชีอบัฉันสัักเที่่าไหร่ ที่่านบัอกกับัเพ่�อน ๆ 
ในสัำนักงาน “นสพี่.พี่ิมัพี่์ไทุย” สัั�น ๆ ว่า

“ไอ้ติมันฟลุ�ค”
แต่คนที่่�ต่�นเต้นมาก ๆ  ก็ค่อแม่ ทีุ่กวันที่่านจะพาฉันไปัพบักับัเพ่�อน ๆ ของที่่าน

รวมที่ั�งบัรรดาผู่้ใหญ่ที่่�ม่ชี่�อเสั่ยงเพ่ยงบัอกท่ี่านว่า ลูกชีายสัอบัชิีงทุี่นไปัเร่ยนหนังสั่อท่ี่�
ปัระเที่ศึเยอรมันได้

น่�เปั็นครั�งแรกที่่�ฉันได้เห็นแม่ภาคภูมิใจในตัวฉัน ไม่ได้ดุด่าแชี่งชีักหักกระดูกสัารพัด
สัารพนัเหมอ่นอยา่งที่่�เคย ความรูส้ักึของฉนัในตอนนั�นกค็อ่ ฉนัเริ�มมค่ณุคา่ขึ�นบัา้งแลว้ แต่
ที่า่นจะที่ำไปัดว้ยความรกัหรอ่ความชีงัอยา่งไรนั�น กต็อ้งบัอกกนัด้วยจรงิวา่ ฉันัยงัไมัแ่นใ่จ? 
วันเดินที่าง...บัรรยากาศึที่่�สันามบัินดอนเม่อง ก็คล้ายกับัวันที่่�ฉันเคยสั่งนิดไปัเร่ยนที่่�
อังกฤษ แต่แตกต่างตรงที่่�นิดบัินด้วยสัายการบิัน “ป็าก่สถาน แอร์ ไลัน์” แต่ฉันบัิน
ด้วยสัายการบัิน “ลัุฟทุ์ ฮัันซิ่า” ซึ่ึ�งเปั็นของเยอรมันแต่เคร่�องบัินสัมัยนั�นยังไม่ใชี่ 
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เคร่�องไอพน่ เปัน็เคร่�องบันิ 4 เคร่�องยนตท์ี่่�มข่นาดใหญ ่ใชีร้ะยะเวลาการบันิปัระมาณ 
14 ชีั�วโมง คอ่ออกจากสันามบันิดอนเมอ่ง ในตอนสั่�ทีุ่ม่จะไปัถึงึ “สนามับินกรุงเอเธนส์” 
ตอนหกโมงเชี้า

และจากสันามบิันแห่งน่�เคร่�องจะบิันต่อไปัถึึง “สนามับินแฟร์คืเฟิร์ต่” ตอนสัาย 
ที่่น่�ฉันจะต้องเปัล่�ยนเคร่�องบัินเปั็นของอเมริกันค่อเคร่�องบัิน “แพี่น แอมั” บัินเข้า 
“กรุงเบอร์ลัิน” อ่กที่่ ที่่�เปั็นเชี่นนั�นก็เพราะว่า

สัายการบัินของเยอรมันไม่ได้รับัอนุญาตให้บัินเข้าอด่ตเม่องหลวงเก่าในสัมัย
สังครามโลกครั�งที่่� 2 เคร่�องบัินที่่�บัินเข้าได้ม่เฉพาะเคร่�องบัินของปัระเที่ศึผู่้ชีนะสังคราม
ค่อ “แพี่นแอมั” ของอเมริกัน “บริต่ิซิ แอร์ เวิย์” ของอังกฤษ และ “แอร์ ฟรานซิ์” 
ของฝ่รั�งเศึสัเที่่านั�น

ซึ่ึ�งนับัว่าเปั็นการยุ่งยากสัำหรับัฉัน ซึ่ึ�งยังไม่สัันที่ัดในเร่�องภาษาและ “สนามับิน 
แฟรงค์ืเฟิร์ต่” ก็ยังไม่ได้รับัการซึ่่อมแซึ่มบัูรณะจากภัยสังครามซึึ่�งผ่่านไปัได้เพ่ยง 
สัิบักว่าปัีนั�น

ระยะเวลาบัินจาก “แฟรงคื์เฟิร์ต่” ไปัถึึง “เบอร์ลัิน” เพ่ยงครึ�งชีั�วโมง ที่่�สันามบัิน  
“เทุมัเพิี่ลัฮัอฟ” มป่ัระวตัใิชีใ้นสังครามมากมาย อยา่งบัอลลนูใหญท่ี่่�สุัดในโลกยคุนั�นช่ี�อ  
“ฮัินเดืินเบิร์ก” เปั็นพาหนะที่างอากาศึของโลกที่่�ม่ชี่�อเร่ยกว่า “เร่อเหาะ” ที่่�เยอรมัน
สัร้างขึ�นเปั็นปัระเที่ศึแรกของโลกก่อนที่่�จะม่เคร่�องบัินพาณิชีย์ก็เริ�มที่ดลองที่่�สันามบัิน
แห่งน่�

โฮสัเตล็ (Hostel) หรอ่ หอพกันกัศึกึษาอยูท่ี่่�บัา้นเรย่กวา่ “เวิดืติ่�ง” เปัน็สัว่นดแูลของ
องักฤษ อยูท่ี่างเหนอ่เบัอรล์นิ เปัน็ยา่นที่่�อยูอ่าศึยับัรรยากาศึจงึเงย่บัสังบั ถึนน “มัลูัเลัอร์ 
สต่าเซิ่” (Muller Stase) 

หน้าหอพักจะเปั็นโบัสัถึ์ที่่�ตรงหน้าห้องนอน ได้ยินเสั่ยงระฆ์ังต่บัอกเปั็นระยะ ๆ ฟัง
แล้ววังเวง

เจา้หนา้ที่่�สัถึาบันับัอกวา่ ฉนัม่เวลาเตรย่มตวัเขา้เรย่น 1 เดอ่น เวลาน่�จะที่ำอะไรกไ็ด้ 
แตเ่ม่�อเรย่นแลว้จะตอ้งที่ำตามกฎของสัถึาบันั ลกัษณะเชีน่น่�เปัน็แบับัฉบับััเยอรมนัที่่�เขม้
งวดมากในเร่�องการศึึกษาและความปัระพฤติ

ข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่่�ที่ำให้คิดถึึง “นิดื”
จากเบัอร์ลนิเราสัามารถึบิันไปัลอนดอนเพย่งครึ�งชัี�วโมง โดยไม่จำเปัน็ต้องขอวซ่่ึ่าเขา้

เมอ่ง เพราะองักฤษถึอ่วา่ไดย้ดึครองเยอรมนัไวอ้ยูใ่นความดแูล และความเปัน็นกัศึกึษา
ฉันม่สัิที่ธิิ�จ่ายค่าเดินที่างเพ่ยงครึ�งราคาด้วย

ฉันตกลงจะเดินที่างไปัหา “นิดื” ที่่�ลอนดอน ไปัอย่างไม่บัอกให้เธิอรู้ เพราะฉันไม่
เคยบัอกนิดมาก่อนเลยว่า สัอบัชีิงทีุ่นมาเร่ยนที่่�เยอรมันได้

มันคงจะเปั็นความสัุขที่่�แปัลก ๆ แตกต่างไปัจากที่่�เราเคยพบักันในครั�งแรก พบักัน

ไม่ก่�วันก็ต้องจากกันแล้ว ไม่ม่ปััญหาในการเดินที่างเพราะฉันม่ที่่�อยู่จากจดหมายที่่�เธิอ
เข่ยนมา

จากสันามบันิ “ฮ่ัทุโธรวิ”์ ไปัถึงึบัา้นพกัของเธิอยา่น “นอต่ต่ิ�ง ฮัลิั” ซึ่ึ�งเปัน็ยา่นนอก
เม่องที่่�ม่นักศึึกษาต่างปัระเที่ศึนิยมไปัเชี่าบั้านอยู่ หร่อเชี่าอยู่กับัเจ้าของบั้าน ย่านน่�จึงม่
ค่าครองชี่พที่่�ไม่รุนแรง เหม่อนในเม่อง

ที่่�มมุถึนนกอ่นถึงึตกึแบับัองักฤษท่ี่�เธิอพกั มร่า้นขายดอกไม้ซึ่ึ�งเปัน็ธิรรมเนย่มของคน
ยุโรปัที่่�จะให้ความสัำคัญกับัสัิ�งน่�

สำหรัับคนอัังกฤษจะชื่่�นชื่ม “ดอักกุหลาบ” ถื่อัว่่าเป็็นดอักไม้ป็รัะจำชื่าติิ
ฉันซึ่่�อกุหลาบัสั่ชีมพู เม่�อนิดได้รับัเธิอก็จะได้รู้ว่า...ฉันคิดอะไร
ฉันหอบักุหลาบัส่ัชีมพูช่ีอใหญ่ ไปักดกริ�งหน้าบั้านของเธิอและคิดว่านิดจะออกมา

เปัิดปัระตู และคงจะตะโกนด้วยความแปัลกใจที่่�ฉันมาถึึงลอนดอน
“มาหาใครั”
คุณปั้าวัยกลางคนพูดภาษาอังกฤษสัำเน่ยงลอนดอนเนอร์ ไม่ใชี่ภาษาอังกฤษแบับั

อเมริกันที่่�ฉันพูด ออกมาเปัิดปัระตูและมองฉันด้วยสัายตาแปัลก ๆ 
“มิสนิดา”
“ซอัรั่� เธอัย้้าย้ไป็แล้ว่” เม่�อัคุณย้่าแหม่มบอักเชื่่นนั�น ฉัันแทบจะชื่็อัค!! 
“ย้้าย้ไป็อัย้่่ท่�ไหน”
“ย้้าย้ไป็อัย้่่ท่�เย้อัรัมัน”
อะไรเม่�อไม่ก่�ชีั�วโมงน่�ฉันยังอยู่เยอรมันอยู่เลย แต่นิดอยู่ที่่�นั�นแล้ว
“คุณม่ท่�อัย้่่ขอังเธอัท่�เย้อัรัมันมั�ย้”
“เห็นว่่าเธอัจะไป็อัย้่่ท่�เบอัรั์ลิน”
แหม่มบัอกเชี่นนั�น ฉันอยากจะตะโกนให้ลั�นถึนน “น็อต่ต่ิ�งแฮัมั” ที่ำไมชี่วิตของเรา

จึงผ่ิดพลาดได้เชี่นน่�
เม่�อเดินออกจากสันามบัิน “ฮั่ทุโธรวิ์” เพ่�อเดินที่างกลับัสันามบัิน “เทุมัเพี่ิลัฮัอฟ” 

ของเบัอร์ลิน
สัายตาก็เห็นปั้ายขนาดใหญ่ใกล้ปัระตูออกเข้าเม่อง ปั้ายเข่ยนว่า
“LOST & FOUND”
ถึ้าแปัลเปั็นไที่ยก็หมายถึึง... “หายแลั้วิพี่บ”
...ฉันน่ะฉันพบัแล้ว แต่สัิ�งที่่�พบัมันกลับัอันตรธิานหายไปั ปั้ายน่�ควรจะเข่ยนใหม่ว่า

“FOUND & LOST”
...พบัแล้วแต่หายไปั... จ่งจะถูกต่้องกวิ่า 

 สันต่ิ  เศวิต่วิิมัลั
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ศิลปะกำมะลอที่รักจริง
• อาจัารย์ สนั�น รัตนะ •

อาจัารย์ สนั�น รตันะ ค่อบคุคลสำคญัท่านหนึ�งในวงการศลิปะไทย ท่านเป็นราชบณัฑิิต ประเภทวชิาวจิัติรศลิป์ 
สาข่าจิัตรกรรม สำนักศิลปกรรม เป็นศิลปิน อาจัารย์ นักเข่ียน และจััดทำหนังส่อเกี�ยวกับศิลปะไทย
มากมาย

เราพบักบััอาจารยส์ันั�น รตันะ ครั�งแรกที่่�กรมศึลิปัากร สัำนกัช่ีางสับิัหมู ่ถึนนพทุี่ธิมณฑ์ลสัาย 5 ขณะท่ี่�กำลงัขะมกัเขมน้
ที่ำงานภาพเข่ยน เพ่�อใชี้ในงานพระราชีพิธิ่ถึวายพระเพลิงพระบัรมศึพของในหลวงรัชีกาลท่ี่� 9 โดยงานดังกล่าวม่
ศึิลปัินเข้าร่วมที่ำงานจำนวนมาก ซึึ่�งอาจารย์สันั�น ได้ให้เก่ยรติอธิิบัายความเปั็นมาในการที่ำงาน รวมถึึงเที่คนิคต่าง ๆ 
อย่างคล่องแคล่ว จนเราได้รับัข้อมูลไปัมากพอสัมควร แต่วันนั�นอาจารย์สันั�นกลับัไม่เคยเผ่ยงานของตัวเองออกมา 
แม้แต่น้อย ว่าม่ความสัำคัญอย่างไร

จนกระที่ั�งวันน่� เรากลับัมาพบัอาจารย์สันั�นอ่กครั�ง หลังจากที่่�ได้คุยกันไม่นาน ก็พบัว่างานศิึลปัะที่่�ท่ี่านที่ำอยู่นั�น 
ที่รงคุณค่า ม่เพ่ยงไม่ก่�คนที่่�ยังที่ำงานศึิลปัะในแบับัฉบัับัโบัราณแบับัน่�อยู่

“เบั่�องต้นทีุ่กคนคงเคยได้เห็นผ่ม ในการที่ำงานพระราชีพิธิ่ถึวายพระเพลิงพระบัรมศึพในหลวงรัชีกาลท่ี่� 9 
ซึ่ึ�งเปั็นภารกิจหนึ�งที่่�ผ่มได้รับั และนั�นก็ค่อปัระสับัการณ์หนึ�งท่ี่�เป็ันผ่ลงานการันต่ความรู้ความสัามารถึของผ่ม ในการ 
ได้รับัการโปัรดเกล้าฯ เปั็นราชีบััณฑ์ิต นะครับั  

“ปััจจัยสัำคัญจากงานของผ่ม ซึ่ึ�งเปั็นท่ี่�ปัระจักษ์ในสัังคมในชี่วงเวลาหนึ�ง แต่จริง ๆ แล้วการที่ำงานศึิลปัะ 
ของผ่มนั�นที่ำมายาวนานไมน่อ้ยกวา่ 45 ปั ีตอ่เน่�อง เข่ยนรปูัที่กุวนั เปัน็การที่ำงานที่่�หนกัพอสัมควร นั�นหมายถึึงวา่ที่กัษะ
และปัระสับัการณ์นั�นค่อย ๆ  สัะสัมเข้ามา แต่ที่ั�งหมดน่�เราที่ำเพ่�อตอ้งการค้นหาปัญัหาและหาคำตอบั เพ่�อไปัถ่ึายที่อดวิชีา
ความรู้ให้แก่ลูกศึิษย์ อะไรใชี่อะไรไม่ใชี่ไม่จำเปั็นต้องให้ลูกศึิษย์ค้นหาโดยความยากลำบัากมากนัก ในเม่�อเราเคยผ่่าน 
จุดจุดนั�นมาแล้ว เราก็จะแนะนำในวิธ่ิที่่�ถูึกให้แก่พวกเขาไปัเลย โดยไม่จำเป็ันต้องไปัลองผิ่ดลองถูึกเพ่�อลูกศิึษย์จะได้ 
ดำเนินไปัสัู่เปั้าหมายที่่�รวดเร็วมากขึ�น

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWh_NU_DZJHA7Qe12x1PM1Ee_pTzbtorh
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รากเหง้าศิลปะไทย

“ศึลิปักรรมของคนไที่ยนั�นมม่าแต่ตั�งเดิมแล้ว เรย่กว่าช่ีางสิับัหมู ่คอ่เรย่กแที่น 
ชีา่งแตล่ะสัาขา ภายหลังอาจารยศ์ึลิปั ์ พร่ะศึร ่ที่า่นเขา้มารบััราชีการในปัระเที่ศึไที่ย 
ท่ี่านได้นำศึลิปัะแบับัตะวนัตกเข้ามาผ่สัมผ่สัานร่วมสัมยัระหว่างของไที่ย เพราะฉะนั�น 
ถึ้าหากไม่ม่อาจารย์ศึิลปั์ ก็จะไม่ม่ศึิลปักรรมรูปัแบับัตะวันตกให้เราได้เร่ยนรู้เราก็ 
จะมศ่ึลิปักรรมไที่ยท่ี่�เป็ันปัระเพณด่ั�งเดมิ เพราะฉะนั�นหากเปัรย่บัเที่ย่บัตวัศึลิปักรรม 
ในกลุม่เพ่�อนบ้ัานอาเซึ่ย่น หรอ่กลุม่เอเช่ียกด็ ่ถ้ึาเราจะเปัรย่บัเที่ย่บั เพราะตัวศิึลปักรรม 
ของเราค่อนข้างจะก้าวหน้ากว่ากลุม่ปัระเที่ศึเพ่�อนบ้ัาน นั�นหมายถึงึว่าเราได้ปัระยุกต์ 
ระหว่างตะวันตก และปัระเพณ่ของไที่ยเข้าไว้ด้วยกัน เราได้เปัร่ยบัที่่�ม่ครู

“ผ่มคิดว่าน่�ค่อความฉลาดของคนไที่ย ที่่�สัามารถึผ่สัมผ่สัานให้ 2 ภูมิปััญญาน่�
เดนิไปัดว้ยกนั เพราะคนไที่ยมน่สิัยักลมกล่นกบััสิั�งใหม ่ๆ  ท่ี่�เขา้มา ไมท่ี่ำตวัแตกแยก 
 ในช่ีวงต้นอาจรูส้ักึแปัลกแยก พอหลงัจากนั�นมนัจะเกดิความกลมกลน่ ความจรงิแล้ว 
การนำวฒันธิรรมตกเขา้มาตั�งแตส่ัมัยกอ่น ในชีว่งยคุของสัมเดจ็พระนารายณ ์หรอ่
แม้กระที่ั�งวัฒนธิรรมของจ่นเองก็ตาม ซึ่ึ�งเปั็นไปัในแต่ละยุค 

“แตพ่อมาเปัน็ในยคุปัจัจบุันั เอกลกัษณข์องความเปัน็ไที่ย จงึได้มก่ารผ่สัมผ่สัาน 
ในแตล่ะวฒันธิรรมเขา้ดว้ยกนั ที่ั�งไที่ยดั�งเดมิ ตะวนัตก จน่ อนิเดย่ หร่อชีาตอิ่�น ๆ  ท่ี่�ได้ 
เข้ามาผ่สัมผ่สัานกลมกลน่ ไม่เฉพาะตัวศึลิปัะอย่างเดย่ว ยงัรวมถึงึวัฒนธิรรมอย่างอ่�นด้วย

“ถ้ึาพดูโดยรวมเราพฒันาไปัในระดบััหนึ�ง แต่ว่าการเดนิออกไปั เรามุง่เน้นการออกไปั 
สัู่สัากล โดยท่ี่�ส่ัวนใหญ่แล้วเราล่ม และทิี่�งความเป็ันตัวตนแท้ี่ ๆ ของเราความรู้
ภูมิปััญญาไที่ยหลาย ๆ อย่างที่่�เราไม่ได้สั่บัที่อด ไม่ได้ศึึกษา ไม่ได้บัันที่ึก นั�นค่อ 
การได้หน้าแล้วลม่หลงั เรามุง่เน้นไปัข้างหน้าอย่างเดย่ว ลม่ความเป็ันตวัตนไว้ข้างหลงั 
มุง่สัูอ่ารยธิรรมใหม ่ๆ  เพราะฉะนั�นในรุน่ใหม ่ๆ  ถึามวา่คนไที่ยรูจ้กัตนเองมากนอ้ย 
แคไ่หน ตอบัไดเ้ลยวา่ไม่เยอะ เพราะวา่เราไมไ่ดใ้สัใ่จกับัตัวเราเอง ใครก็ตามที่่�ศึกึษา 
จะมองว่าเป็ันคนเชีย ลา้สัมัย ผ่มสัังเกตได้จากลูกศิึษย์นกัศึกึษาในปัจัจุบันั ถึามเร่�อง 
ของตวัเองท่ี่�เป็ันความรูข้องชีาต ิภมูปัิัญญาตอบัไม่ได้ แต่พอถึามเร่�องคนอ่�นกลบััตอบั 
ได้ชีัดเจนมากกว่า”

ความภูมิ ใจัในราชบัณฑิิต

“ราชีบัณัฑิ์ตปัระกอบัด้วยคำสัองคำ คอ่ ราชีะ กบัั บัณัฑ์ติ ราชีะ คอ่ พระราชีา บัณัฑิ์ต 
ค่อ ผู่้รู้ จึงเป็ันผู่้รู้ของพระราชีา นักปัราชีญ์ของพระราชีา คล้าย ๆ กับัหนังจ่น
ที่่�ม่การสัอบัจอหงวน สัอบัเพ่�อเปั็นราชีครูในที่ำนองนั�น เชี่นเด่ยวกัน หน้าที่่�ของ
ราชีบััณฑิ์ตนั�น จะม่โอกาสัหร่อเร่ยกได้ก็ต่อเม่�อม่การโปัรดเกล้าโปัรดกระหม่อม 
แต่งตั�ง เพราะฉะนั�นในตัวผ่มเองได้รับัการแต่งตั�งโปัรดเกล้าโปัรดกระหม่อม 
มาตั�งแต่วันที่่� 11 กันยายน พ.ศึ. 2563 ครับั

“ตวัผ่มเองถ้ึาจะไปัแสัดงตวัที่่�ไหนกจ็ะเป็ัน“สันั�น รตันะราชีบัณัฑ์ติ”ม ่“ราชีบัณัฑ์ติ” 
ห้อยที่้ายเสัมอ เพราะถึ่อว่าเปั็นตำแหน่งที่่�โปัรดเกล้าฯ ติดตัวตลอดกาล 
ลาออกไม่ได้ ม่อย่างเด่ยวค่อถึวายบัังคมลาตาย เพราะฉะนั�นก็ถึ่อว่าเป็ันเก่ยรติ
สังูสัดุของคนที่ำงานศิึลปัะคนหนึ�งที่่�ได้รบััโอกาสั ถึอ่วา่เปัน็นกัปัราชีญข์องแผ่น่ดนิ 
สัาขาจิตรกรรมไที่ย ที่่�ผ่่านมติการพิจารณาคัดเล่อกจากผ่ลงานของผ่มแล้ว 
ว่าม่ความเหมาะสัม และเสันอขึ�นไปัโปัรดเกล้าโปัรดกระหม่อมแต่งตั�งลงมาครับั

“ซึ่ึ�งตอนน่�ผ่มที่ำหน้าที่่�เป็ันปัระธิานยกร่างศัึพท์ี่หัตถึศิึลป์ัไที่ยของราชีบััณฑิ์ต
เปั็นปััจจัยที่่�ยากมาก ตรงที่่�เราไม่สัามารถึสั่บัสัาวราวเร่�องให้ลงลึกในสัิ�งที่่� 
เราต้องการ ไม่สัามารถึตอบัคำถึามในชี่วงร้อย สัองร้อยปัีได้ ไม่ม่หลักฐานปัรากฏิ
ต้องไปัอิงกับักฎหมาย อิงกับัพงศึาวดาร ไปัอิงอยู่กับัตำนานของชีาติอ่�น ๆ 
ไม่เหม่อนกับัจ่น หร่อยุโรปั อย่างเชี่นภาพวาด ท่ี่�เขาสัามารถึตอบัได้เร่�องราว 
เปัน็มาอยา่งไร ใครวาด เกดิขึ�นเม่�อไหร่ สัามารถึตอบัได ้แตพ่อมองกลบััมาท่ี่�ของไที่ย 
เราไม่ได้ม่การบัันที่ึก 

“ดังนั�นการที่ำงานจะเปั็นไปัได้ค่อนข้างยาก ต้องอาศึัยผู่้รู้ในแต่ละแขนงมาก
ศึึกษาเพ่�อเจาะลึกข้อมูล อ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ มาปัะติดปัะต่อกัน จนได้ข้อมูล 
ที่่�ถึูกต้องในสัารานุกรมไที่ย ผ่มรู้สัึกว่าถึ้าหากที่ำออกมาได้สััก 1 เล่มผ่มก็ภูมิใจ
เพราะอย่างน้อยจะม่บัันทึี่กเปั็นลายลักษณ์อักษร ผ่มพูดอยู่เสัมอว่าในวันข้าง
หน้าความรู้ต่าง ๆ ที่่�คนรุ่นใหม่เข้ามาศึึกษาต่อจะสัามารถึรับัรู้ และปัะติดปัะต่อ 
เร่�องบัางเร่�องในอด่ตได้ นำไปัสัู่ปััจจุบััน ซึ่ึ�งผ่มมองว่าเปั็นข้อด่”



The Artist

ศิลปะลายกำมะลอ

ภมูคิวามรูด้ั�งเดมิตา่ง ๆ  หายไปัเยอะมากในสัมัยอยธุิยา กรมชีา่งสับิัหมู ่คอ่ศึลิปัะ
ชี่างที่่�จัดหมวดใหญ่ได้เปั็นสัิบัหมู่ ม่ชี่างกว่าร้อยชี่าง จัดสัรรออกมาได้ 10 กลุ่ม 
ปััจจุบัันเหล่อเพ่ยงสัำนักงานกรมชี่างสัิบัหมู่ ของกรมศึิลปัากร ความรู้เร่�องชี่าง 
ตา่ง ๆ  สัญูหายไปัเยอะมาก บัางอย่างสัามารถึสับ่ัขอ้มลูปัะตดิปัะตอ่จากเพ่�อนบัา้น 
อย่างเชี่น “ศึิลปัะลายกำมะลอ” คำว่า ศึิลปัะกำมะลอ เปั็นเที่คนิคผ่สัมระหว่าง
ลายรดน�ำและจิตรกรรมรวมกัน หร่อที่่�คนเอเชี่ยเร่ยกว่า “LACQUER WORK” 
เปั็นวัฒนธิรรมร่วมของคนเอเชี่ย การนำสั่ฝุ่่นผ่สัมกับัยางรัก ถึ้าอธิิบัายให้สัามารถึ
เข้าใจง่ายก็ค่อ จิตรกรรมสั่น�ำมันที่่�คนเอเชี่ยคิดค้นขึ�นมาใช้ีเอง สั่บัที่อดความรู้ 
มาจากจ่นต่อกันมายาวนานปัระมาณ 3,000 กว่าปัีมาแล้ว

“อย่างที่่�ผ่มได้กล่าวว่าศึลิปัะน่�มส่ับ่ัที่อดมาจากปัระเที่ศึจน่ยาวนานกว่า 3,000 ปีั 
สัำหรับัปัระเที่ศึไที่ยเองความจริงแล้วเริ�มใช้ีเที่คนิคน่�มาไม่นอ้ยกว่า 700 ปั ีแฝ่งอยู่
ในงานช่ีางอ่�น ๆ  ไม่ได้อยูใ่นงานจิตรกรรมอย่างชัีดเจน อย่างเช่ีน การนำสัฝุ่่น่สัแ่ดง 
ผ่สัมยารกั เพ่�อที่ารองพ่�นพระพทุี่ธิรปูัปัดิที่องคำเปัลวในสัมยัสัโุขที่ยั น่�คอ่หลกัฐานท่ี่� 
สัามารถึสั่บัค้นได้ แต่เม่�อสั่บัค้นลึกลงไปั สั่แดงท่ี่�นำมาใชี้ในสัมัยสัุโขที่ัยม่สั่ 2 สั่ 
ค่อสั่แดงชีาด และสั่แดงเสัน (สั่แดงสั้ม) น่�ค่อปััจจัยที่่�สั่บัค้นได้ว่าไที่ยเรานั�น 
ม่การใชี้สั่ฝุ่่นผ่สัมยางรักมาตั�งแต่สัมัยสัุโขที่ัยตามหลักฐาน

“คำว่ากำมะลอ เปั็นศึัพที่์ที่่�เร่ยกมาโดยสัมเด็จครู สัมเด็จพระเจ้าบัรมวงศึ์เธิอ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศึรานุวัดติวงศึ์ ที่่านเร่ยกผ่ลงานกิจกรรมแบับัเอเชี่ยที่่�ม่ 
ลายที่องปิัดและเข่ยนสั่ ที่่านเร่ยกว่า “กำมะลอ” หร่อปัลอม หมายถึึงไม่แท้ี่ 
ไปัที่างใดที่างหนึ�ง เปั็นเที่คนิคผ่สัม เพราะที่่านไม่สัามารถึระบัุได้ว่าเปั็นจิตรกรรม 
หร่อ ลายรดน�ำ เพราะมันม่สั่และที่องปันกันอยู่ 

“ปัลอมหร่อไม่แที่้ไม่ได้หมายถึึงการไม่คงที่น เพราะได้ม่หลักฐานการค้น
พบัเที่คนิคน่�พบัเก่าแก่ที่่�สัุดจากปัระเที่ศึเว่ยดนาม ในเร่อท่ี่�จมอยู่ในที่ะเลจ่นใต้ 
อายุกว่าพันปัี พบักว่าสัภาพของงานยังคงเดิมไม่เสั่�อมสัภาพไปัแต่อย่างใด 

“ในนยิามของสัมเดจ็ครทูี่า่นบัอกวา่ จติรกรรมกำมะลอ เม่�อมก่ารเขย่นระบัายสั่ 
เสัร็จขัดเร่ยบัร้อยแล้ว ขั�นตอนต่อมาค่อการเอาจุลดินสั่เหล่อง (หินหรดาล)  
เข่ยนกันในสั่วนที่่�ไม่ให้ที่องติดแล้วเชี็ดรักปัิดที่องรดน�ำออกมา ก็จะได้ลายที่อง
ออกมาบันพ่�นสั่ สั่วนเส้ันสั่ที่องเอายางรักใสัตัดเส้ันขอบัรอบันอกของรูปัแล้ว 
โรยผ่งที่องคำ ผ่ลงานที่ั�งหมดน่�จะม่เสั้นนูนค่อเสั้นของยางรักที่่�โรยผ่งที่องคำ 
ที่่�เหลอ่จะแบันราบัเท่ี่ากัน ถึงึจะเร่ยกว่า “ลายกำมะลอ” สัว่นอ่�น ๆ  ท่ี่�ไม่ได้ใช้ีเที่คนิค
จิตรกรรมลายรดน�ำ จะเร่ยกว่า “จิตรกรรมรักส่ั” เพราะฉะนั�นในปัระเที่ศึไที่ย 
ม่ 2 ชีนิด แต่คนไที่ยจะเร่ยกรวมคำเด่ยวว่า “ศึิลปัะลายกำมะลอ” นั�นเอง”

คุณค่าที�ควรรักษา

“เม่�อครั�งสัมัยผ่มเป็ันนักเร่ยนช่ีางศึิลป์ั ได้พูดคุยกับัอาจารย์ที่่�เปั็นช่ีางรัก 
ชีา่งลายรดน�ำ วสััดทุี่่�ที่า่นอาจารย์ได้ใชีห้รอ่เอย่มา ที่า่นมต่วัอยา่งใหผ้่มดอูยา่งเช่ีน
ไม้พายที่ารักที่่�ที่ำจากเขาควาย แปัรงที่่�ที่าที่ำจากเส้ันผ่มคนเคยม่จำหน่ายหาซึ่่�อ 
ได้ตามสัำเพ็ง วงเว่ยนใหญ่ ในสัมัยก่อน ต่อจากนั�นหายไปั เพราะเราไปันิยมวัสัดุ
ที่างยุโรปั เม่�อช่ีางที่ำเป็ันแต่ไม่ม่วัสัดุ ความรู้ต่าง ๆ ก็ค่อยเล่อนหาย ลูกศิึษย์ 
รุ่นต่อไปั ๆ ก็ไม่รู้จะเร่ยนได้จากอะไรเพราะไม่ม่วัสัดุให้ฝ่ึก ครูที่่�ม่ความรู้ก็ได้ 
ล้มหายตายจากไปัไม่ม่การจดบัันที่ึก ยิ�งที่ำให้รุ่นใหม่ไม่ได้ศึึกษาต่อ

“พอวันหนึ�งผ่มก็ค้นพบัวัสัดุเหล่าน่�ที่่�ปัระเที่ศึเพ่�อนบ้ัาน จึงที่ำให้เราระลึกถึึง
ครั�งสัมัยที่่�ที่่านอาจารย์เคยบัอกเคยสัอน ก็เอามาปัะติดปัะต่อ และเริ�มท่ี่�จะให้ 
ความสันใจว่าถึ้าม่วัสัดุ ผ่มจะนำเที่คนิคน่�กลับัมาได้ 

“ในปัระเที่ศึเวย่ดนามเขาสับ่ัที่อดศึลิปัะ เร่ยกว่าศึลิปัะปัระเพณไ่ม่น้อยกว่าพนัปีั 
ถึึงแม้ว่าปัระเที่ศึเว่ยดนามจะม่สังครามอยู่ตลอด แต่เที่คนิคงานชี่างน่�เขาสัามารถึ
สั่บัที่อดได้ไม่สัูญหาย วัสัดุต่าง ๆ ที่่�เคยใชี้เม่�อพันปัีก่อน เดินที่างมาจนถึึงทีุ่กวันน่� 
กย็งัคงสับ่ัที่อดอยูไ่ม่จางหาย แต่ในที่างกลับักนัไที่ยเองนั�นไม่มส่ังครามแต่กลบััสัญูหาย 
ไปัรอ้ยกวา่ปั ีเปัน็ภาพสัะที่อ้นวา่ ที่ำไมวฒันธิรรมการสับ่ัที่อดแบับัปัระเพณข่องไที่ย 
ที่่�ไมม่ส่ังคราม อยูอ่ยา่งรม่เยน็เปัน็สัขุถึงึไดข้าดหายตั�งแต ่ร.ศึ.117 (พ.ศึ.2441) จนถึึง 
ปััจจุบัันหายไปักว่า 123 ปัี  ถึึงตอนน่�ผ่มมองว่าผ่มเปั็นผู่้รู้คนที่่� 1 ของพ.ศึ. น่�
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• ประวัติการศึกษา ปมช. (ศิลปศึกษา)

 วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร (พ.ศ. 2523)

 กศ.บ. (ศลิปศกึษา) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร) (พ.ศ. 2527)

• ประธิานคณะบรรณาธิิการจััดทำสารานุกร

 หัตถศิลป์ ไทย ฉบับราชบัณฑิิตยสภา 

• กรรมการจััดทำพจันานุกรมศัพท์ลายไทย

 ฉบับราชบัณฑิิตยสถาน

• ภาพประกอบหนังส่อ พุทธิประวัติสำหรับเยาวชน 
ข่องสำนักงานเอกลักษณ์ ไทย สำนักนายกรัฐมนตรี 
(พ.ศ.2529)

• ภาพประกอบวรรณกรรม เร่�อง พระอภัยมณี

 ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ข่องกระทรวง วฒันธิรรม
 - เข่ียนซ่่อม ภาพจัิตรกรรมและลวดลายฝัาผู้นัง

 พระอุโบสถวัดเบญจัมบพิตรดุสิตวนาราม

 ราชวรวิหาร (พ.ศ. 2527)

• เข่ียนภาพฉากบังเพลิงพระเมรุมาศ

 สมเดจ็ัพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี(พ.ศ.2539)

Did You 
Know

การศึกษาและตัวอย่างผู้ลงานบางส่วน
ข่องอาจัารย์สนั�น รัตนะ

การศึกษากับงานศิลป์

“ผ่มคิดว่าการศึึกษาในบั้านเรา ม่เง่�อนไขว่าวิชีาที่่�เปัิดสัอนใน
มหาวทิี่ยาลัยได ้จะต้องมผู่่รู้จ้บัปัริญญาโที่ไม่นอ้ยกว่า 3 คน ปัจัจุบันั
น่�สัาขาจิตรกรรมรักสั่ เที่คนิคลายรดน�ำ เที่คนิคหัวโขน หร่อเที่คนิค
ชีา่งปัั�นที่่�จะเปัดิในระดับัปัรญิญาตรส่ัาขาโดยตรงเฉพาะไมม่่ใครจบั
ปัริญญาโที่เลยแม้แต่น้อย เพราะปัริญญาตร่ยังไม่สัามารถึเปัิดได้ 
แล้วจะเร่ยนปัริญญาโที่ได้จากที่่�ไหน 

“เพราะฉะนั�นผ่มกล้าพูดว่า มหาวิที่ยาลัยหร่อสัถึาบันัการศึึกษา 
ที่ำลายความรูท้ี่่�เป็ันภมูปัิัญญาไที่ยที่ิ�งที่ั�งหมดผ่มพดูในนามราชีบัณัฑ์ติ 
สันั�น  รตันะ  ตรงกนัข้ามกบััเวย่ดนาม มหาวทิี่ยาลยัในฮานอย หรอ่ เว้เอง 
กต็าม เขาไดน้ำผู่รู้ม้าสัอน เที่คนคิที่่�เปัน็ภมูปิัญัญา มน่กัศึกึษาเรย่นอยู่ 
ครึ�งมหาลัย เพ่�อสั่บัต่อภูมิปััญญาแล้วเที่คนิคจิตรกรรมท่ี่�เกิดขึ�น 
หนึ�งพันปีัตอ่เน่�อง เขานับัเปัน็จิตรกรรมแบับัเวย่ดนามปัระเพณท่ี่่�เกิด
ขึ�นใหม่ทุี่กวันครับั ถึามว่าความรู้ที่่�ผ่มรู้จะสัามารถึไปัสัอนในระดับั 
ปัริญญาตร่ได้ไหม ไม่ได้ เพราะผ่มไม่ได้จบัปัริญญาโที่ ความรู้ต่าง ๆ  
เหล่าน่�ถึ้าผ่มไม่บัันที่ึกไว้ ถึ้าผ่มไม่สัอนต่อให้ม่ลูกศึิษย์ สัุดที่้ายก็จะ
หายไปัอ่กครั�ง

“คนไที่ยนยิมคนที่่�มย่ศึมต่ำแหน่ง ไม่นยิมคนที่่�ไม่มค่วามรูม้ท่ี่กัษะ 
เยอะน่�ค่อความบักพร่องของคนไที่ย ดังนั�นผู่้ที่่�จะมากำหนดที่ิศึที่าง
การศึึกษา ค่อผู่้ที่่�จบัปัริญญาเอกจากต่างปัระเที่ศึ ดังนั�นเขาเร่ยน 
วฒันธิรรมมาจากที่างฝั่�งยุโรปัหรอ่จากมหาวิที่ยาลัยที่่�เรย่นมา ตราบัใดที่่� 
ยงัลอกฝ่รั�งมา เรากไ็ดแ้ตช่ี่�นชีมอดต่ตามฝ่าผ่นงัที่่�มนัเริ�มจางหายไปั 
แล้ววันหนึ�งก็สัูญไปัตามเวลา

“ในทุี่ก ๆ  ครั�งที่่�ผ่มสัอนลกูศิึษย์ผ่ม หร่อชีา่งตา่ง ๆ  ที่กุสัาขาอาชีพ่ 
ผ่มจะบัอกเสัมอว่าที่ำอะไรขอให้ม่การจดบัันทึี่กเที่คนิควิธ่ิการของ 
ตนเองไว้ ให้เป็ันมรดกความรู้ให้แก่ลูกหลานของตนเองก่อน เม่�อใดท่ี่�ม ่
การนำความรูเ้หลา่น่�มาศึกึษาสับ่ัสัานต่อถึงึลกูหลาน กจ็ะกลายเปัน็
มรดกของชีาติต่อไปั” 

The Artist
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Mindself : ปิยวรรณ กาญจนา

MIND - SELF ฉบัับัเด่อนพฤศึจิกายน 2564  
เราได้พูดคุยกับัว่เจสัาวสัวยจากรายการมิวสัิค Alert 
สัังกัด Mono29 Music Station ว่าน พิรัลพัชีร
ล่ลาเที่พินที่ร์ นิสิัตเอกภาษาสัเปันคณะอักษรศึาสัตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัยไม่เพ่ยงแค่ความสัามารถึ 
แต่ว่านยงัให้แง่คดิท่ี่�เปัี�ยมไปัด้วยพลังทัี่�งด้านการเร่ยน
และการใชี้ชี่วิต

จัากผูู้้นำเชียร์คณะอักษรศาสตร์จุัฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสู่วงการบันเทิงได้ยังไง

เริ�มตั�งแตช่ีว่งมธัิยมปัทีี่่� 6 คะ่ คาบัเก่�ยวชีว่งเขา้เรย่น
มหาวิที่ยาลัย ซึ่ึ�งจะม่ช่ีวงเบัรกพอปัระมาณ ตอนนั�น 
อยากที่ำงาน อยากได้รายได้เสัรมิ เลยบัอกคณุแม่ว่าจะไปั 
สัมัครที่ำงานพาร์ที่ไที่ม์ แต่คุณแม่แนะนำให้ไปัสัมัคร 
เป็ันเอ็กซ์ึ่ตร้าหรอ่ตัวปัระกอบัตามงานโฆ์ษณาจะได้เงิน 
มากกว่า จนมโ่มเดลลิ�งชีวนให้ไปัแคสัติ�งที่่�โมโนค่ะ กผ่็่าน 
และได้เซึ่็นสััญญาเปั็นนักแสัดงในสัังกัด Mono 29 
ตั�งแต่นั�นมา

คุณมีผู้ลงานปัจัจัุบันอะไรบ้าง
ว่านเปั็นว่เจ รายการ Music Alert ที่าง Mono29 

Music Station และกำลังม่ผ่ลงานแสัดงเร่�อง 
The Cleaner ล่าล้างบัาปั ละครบัู�แอ็คชีั�น ในเร่�อง 
คาแรกเตอร์จะเป็ันผู่้หญิงสัดใสันะคะ แต่ลึก ๆ 
ข้างในก็จะม่อะไรซึ่่อนอยู่ รับัชีมได้ที่าง แพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ ในเคร่อ Mono เร็ว ๆ น่�

มองย้อนไปตอนเด็ก ๆ
มีแววว่าจัะมาสายบันเทิงบ้างไหม

มช่่ีวงเดก็ ๆ  มค่วามคิดแว่บันงึท่ี่�วา่ การแสัดงน่าจะ 
เปั็นอะไรท่ี่�สันุก ได้เล่นเปั็นคนนั�นคนน่� แต่พอโตขึ�น
ก็จะโฟกัสัเร่�องการเร่ยน ไม่ได้คิดถึึงงานในวงการเลย
 แต่ตอนเด็กว่านก็จะเร่ยนบััลเลต์ ที่ำการแสัดงโชีว์
ที่่�โรงเร่ยน แต่ถึ้ามาสัายการแสัดง สัายเปั็นพิธิ่กรจะ
ไม่ม่เลย 

คุณเป็นคนวางแผู้นและ
วางเป้าหมายที�ค่อนข่้างชัดเจันรึเปล่า

ใชี่ค่ะ เปั็นคนกำหนดอะไรชีัดเจนว่าอยากได้อะไร 
อยากที่ำอะไร รูสึ้ักวา่ถึา้เซึ่ที่แบับัน่�จะที่ำใหเ้ราปัระสับั
ความสัำเรจ็ไดง้า่ยกวา่ เปัน็มาตั�งแตเ่ดก็ อยา่งเชีน่ชีว่ง
มัธิยมปัีที่่�สัาม ว่านตั�งใจไปัเร่ยนแลกเปัล่�ยน เราก็จะ
อ่านหนังสั่อเพ่�อเตร่ยมสัอบัเลย เซึ่ที่ว่าเราต้องเร่ยน
ภาษาอังกฤษและสัอบัให้ผ่่าน หร่ออย่างตอนเร่ยนก็
ตั�งใจจะเข้าคณะอักษรศึาสัตร์ จุฬาฯ ก็มุ่งมาที่างน่�
เลย ถึามว่าม่ที่างเล่อกอ่�นมั�ย ก็ม่นะคะ ว่านอยากเข้า
อกัษรศึาสัตรก์จ็ริง แต่วา่นกเ็ลอ่กเรย่นสัายวิที่ย-์คณติ 
เผ่่�อไว้ว่าเราจะเปัล่�ยนใจ แต่ระหว่างที่างกจ็ะบัอกตวัเอง 
ตลอดว่า ยังไงอักษรศึาสัตร์ก็เปั็นเรามากที่่�สุัด แล้ว
เปั็นแบับัน่�ด้วยตัวเอง ที่างบ้ัานไม่ม่ใครกดดันเร่�อง
การเร่ยน แค่ว่าอยากเข้าอะไร ที่ำอะไร ก็จะบัอกคุณ
พ่อคุณแม่และถึ้าเขามองว่ามันไม่ได้เลวร้ายก็จะไม่ว่า
และสันับัสันุน

ปกติเวลาอยู่ ในหมู่เพ่�อนมีนิสัยยังไงถ้ามี ให้
เลอ่กหมวดเด็กเนริด์ , เด็กเรยีน, เด็กกจิักรรม
หร่อเด็กหลังห้องว่านอยู่หมวดไหน

หลายคนอาจมองวา่วา่นเปัน็เดก็เนริด์นะคะ เพราะ
นั�งหน้าห้องตลอดและถึ้าว่านไม่เข้าใจอะไรก็จะหลัง
ไมค์ไปัถึามอาจารย์เลย นสิัยัอาจจะโตกว่าคนอ่�น กจ็ะ
เปั็นแม่ ๆ หน่อย ภายนอกดูเร่ยบัร้อยแต่ไม่ขนาดนั�น
ค่ะ ก็เปั็นเด็กเร่ยนใสั่แว่น รักการเร่ยน รักกิจกรรมค่ะ

ทำไมถึงเล่อกเรียนเอกภาษาสเปน
ว่านเริ�มชีอบัตั�งแต่ตอนไปัเร่ยนแลกเปัล่�ยนที่่�

อเมริกา โฮสัต์แฟมิล่�ที่่�ว่านอยู่เขาจะพูดภาษาสัเปัน
เปั็นภาษาที่่�สัองกัน และเราก็ชีอบัเพลงสัเปัน ชีอบั
หนังสัเปัน รู้สัึกว่าสันุก เลยอยากลองเร่ยนแล้วภาษา
สัเปันเปั็นอะไรที่่�เที่่ อย่างนับัตัวเลข ว่านจะชีอบัมาก 
มันที่ำให้บัุคลิกเราเปัล่�ยน อย่างภาษาไที่ยก็แบับัหนึ�ง 
ภาษาอังกฤษว่านก็จะม่สัำเน่ยงที่่�ซึ่อฟต์หน่อย แต่ถึ้า

ภาษาสัเปันเราก็จะห้าว ๆ และคิดว่าการเร่ยนภาษา
ที่่�สัามสัำคัญเพราะเปั็นโอกาสัต่อยอดด้านการที่ำงาน

มีเคล็ดลับอะไรที�จัะมาแชร์กับน้อง ๆ
หร่อเด็กรุ่นใหม่ ในเร่�องข่องความมุ่งมั�นตั�งใจั
ทั�งเร่�องการทำงานและเรียนบ้าง

อยากบัอกน้อง ๆ ว่า วัยมัธิยมปัลายเข้าสัู่
มหาวทิี่ยาลยัเปัน็ชีว่งที่่�เหน่�อยมาก แต่อยากให้นอ้ง ๆ  
ตั�งใจ ฮึดสัู้ ที่ำให้เต็มที่่� เพราะผ่ลตอบัรับัมันจะคุ้มค่า
กับัสัิ�งที่่�เราเหน่�อย ว่านคิดว่าถึ้าเราที่ำเต็มที่่�แล้วเรา
จะไม่เสั่ยใจ

เคยออกนอกลู่นอกทางบ้างไหม
ถึ้าเร่�องการเร่ยนไม่ม่เลยค่ะ เพราะคุณแม่จะบัอก

ตลอดว่า ถึ้าจะโดดเร่ยนหร่อไม่เข้าเร่ยนให้บัอกแม่
เลยนะ แม่จะได้ตรงไปัสั่งเลย (หัวเราะ) ค่อโดดเร่ยน
ต้องบัอกว่าไม่เลยเพราะว่านข่�เก่ยจตามงาน ที่ำให้
เสัรจ็ไปัเลยดก่ว่า แต่ก็มว่่รกรรมเยอะเหมอ่นกันนะคะ 
เชีน่เร่�องให้เพ่�อนสัอบัวิชีาพละแที่นเพราะตดิซึ่อ้มเต้น
 ตอนนั�นกก็ลายเปัน็เร่�องใหญเ่หมอ่นกนั เพราะคณุครู
เขามองว่าเปั็นการทีุ่จริต ด้วยความที่่�คิดน้อยของเรา 

ถ้าอะไรที� ไม่เป็นดังหวังไม่ว่าเร่�องอะไรส่วน
ใหญ่ จัะมีวิธิีพูดกับตัวเองว่าอย่างไร

จะปัลอบัตัวเองอยู่เสัมอนะคะว่าทุี่กอย่างมันถูึก
กำหนดแล้ว อะไรที่่�เปั็นของเรามันก็ค่อของเรา ถึ้ามัน
ไมใ่ช่ีมนัอาจจะมท่ี่างที่่�เหมาะกับัเรามากกว่า ถึา้ไม่เป็ัน
ดงัหวังก็เสัย่ใจได้แต่ตอ้งก้าวไปัข้างหน้าให้ได้ดว้ยและ
ที่ำในสัิ�งที่่�เราได้รับัให้ด่ที่่�สัุดด่กว่า

ความตั�งใจัในวงการบันเทิงข่องคุณค่ออะไร
อยากแสัดงละครค่ะ หลังจากที่่�ลองที่ำมาหลาย

อย่างเช่ีนการเป็ันเกิร์ลกรุปั ว่เจ แต่รักงานแสัดง 
มากท่ี่�สัุด อยากมุ่งด้านน่�ค่ะ อยากไปัให้ไกลด้าน 
การแสัดง 

“ว่าน” พิรัลพัชร ลีลาเทพินทร์

“วา่นเปน็คนกำหนดเปา้หมายทีช่ื่ดัเจนตัิ�งแติเ่ดก็ และตัิ�งใจไปให�ถง่อาจมแีผู้นสัำรองแติจ่ะคดิเสัมอวา่เราติ�องทำเปา้หมายแรกให�สัำเรจ็
ติ�องทำให�ได�ไม่ได�กดดันติัวเอง แติ่มันค่อแรงผู้ลักดันที่ทำให�ประสับความสัำเร็จได�ง่ายกว่า”

ตั�งเป้าหมาย (ที�ชัดเจัน) แล้วไปให้ถึง

AND GO GET IT 
GOALSSET
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“อิหล่าหน้ามนคนเซ่่อ ม่�อนี�ผู้ันโตมาเป็น Rapper ความฝัันต้องสำเร็จั 
ในจัักม่�อ AKA นั�นกะค่อ J JAZZSPER” หลงัเปดิตวัไดอ้ยา่งนา่จัดจัำดว้ย 
โฟลวส์ดุTurnt ที�ทำใหเ้ธิอเปน็ที�รูจ้ักัในวงการฮปิฮอปตั�งแตร่อบออดชิั�น 
ในรายการ The Rapper 2 ตอนนี�กถ็งึเวลาที� “เจันจัา๋ จัันทรลักษณบ์รูณ์
ถาวรสม” หร่อ “J JAZZSPER” ศิลปินสาวลูกอีสานจัะหวนค่นสู่สังเวียน
การแร็ปอีกครั�ง Represent  ตัวตนและอัตลักษณ์บ้านเกิดผู้่านผู้ลงาน
เพลงสไตล์ “Trap อีสาน” พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์ที�บอกเล่าเร่�องราว
ข่องสาวน้อยหน้ามนคนนี� ผูู้้สร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยการเก็บเกี�ยว
ประสบการณ์ผู้่านการประกวดค่อย ๆ เติบโตผู้่านการล้มลุก สู่การเป็น
แร็ปเปอร์สาวมหัศจัรรย์แห่งค่าย High Cloud Entertainment

อิหล่าหน้ามนคนเซี่อ
สู่แร็ปเปอร์สาวมหัศจรรย์

JAZZSPER
TRAP ESAN ON THE BEAT,
THIS IS I’M A QUEEN ( YEPP! )



MusicInspire

INTRO
“พูดถึึง J JAZZSPER คนสั่วนมากก็จะแบับัว่าหน้าเกาหล่แต่ที่ำไมร้องอ่สัาน

 แบับัที่ำไมยูถึึงเปั็นอย่างน่� มันไม่เข้ากันหร่อเปัล่านะ แต่หนูภูมิใจนะคะที่่�ที่ำเพลง
แนวน่�เพราะหนูเปัน็คนอส่ัาน ชีอบัเพลงอส่ัานแล้วก็รกับัา้นเกิดมาก ๆ  คะ่ นอกจาก
น่�หนูก็ชีอบัเพลงฮิปัฮอปั ชีอบัเพลงที่่-ปั�อปั ม่การที่ำเพลงผ่สัมผ่สัาน มิกซึ่์กันเปั็น
สัไตล์ใหม่ ๆ ในแบับัของหนู”

ระหว่างที่่�ผ่มได้ที่ำการสััมภาษณ์เจนจ๋า หร่อJ JAZZSPER เม่�อถึึงบัที่สันที่นา
ดำเนินมาถึึงเร่�องราวที่่�เก่�ยวข้องกับัตัวตนของเธิอ เจนจ๋าก็มักจะพูดถึึงความเปั็น
อส่ัานดว้ยความภาคภมูใิจอยูเ่สัมอ แมว้า่ความเปัน็จรงิเธิอเกดิที่่�กรงุเที่พมหานคร
บัา้นเกดิของคณุพอ่ แตไ่มน่านหลงัจากนั�นครอบัครวัของเธิอกไ็ดย้า้ยถึิ�นฐานไปัยงั
จงัหวัดกาฬสันิธิุบ้์ัานเกดิของคุณแม ่ซึึ่�งเป็ันสัถึานท่ี่�ท่ี่�หลอ่หลอมใหเ้ธิอเตบิัโตขึ�นมา
เปั็นคนอ่สัานแบับัร้อยเปัอร์เซึ่็นต์

นอกจากน่�ความเปัน็เดก็ตา่งจงัหวดั กท็ี่ำใหเ้จนจา๋คุน้ชีนิกบัับัที่เพลงแนวลกูทุ่ี่ง
ที่่�นยิมฟงักนัในละแวกบัา้น ซึ่ึ�งกลายมาเปัน็จดุเริ�มตน้ที่่�ที่ำใหเ้ธิอสันใจเสัน้ที่างสัาย
ดนตร่ ควบัคู่ไปักับัสัำนึกรักความเปั็นอ่สัานบั้านเกิด

“หนูชีอบัฟังเพลงและชีอบัร้องเพลงมาตั�งแต่เด็ก ๆ ค่ะ ตอนนั�นฟังเพลงผ่่าน
ว่ซึ่่ด่เพราะที่่�บั้านม่เยอะมาก ม่เปั็นคลังเลย สั่วนใหญ่ก็จะเปั็นแนวลูกทีุ่่ง ฟังแผ่่น
ของคุณแม่พุ่มพวง ดวงจันที่ร์ คุณแม่สัุนาร่ ราชีสั่มา คุณแม่คัฑ์ล่ยา มารศึร่ ฟัง
แนวน่�มาตลอดเลย”

TRACK 1 : สู่เวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
“หนูเริ�มปัระกวดเวที่่แรกตอนอายุปัระมาณ 8-9 ขวบั เปั็นงานปัระกวดร้อง

เพลงลูกทีุ่่งของคล่�นวิที่ยุที่่�จัดขึ�นในภาคอ่สัานหนูเล่อกร้องเพลง‘สัยามเม่องยิ�ม’ 
ของคุณแม่พุ่มพวง ดวงจันที่ร์ ผ่ลการปัระกวดหนูน่าจะได้ปัระมาณที่่� 3 ตอนนั�น
ปัว่ยเปัน็หวดัลงคอไมม่เ่สัย่งเลย แตก่พ็ยายามอยา่งเตม็ท่ี่�เที่า่ท่ี่�เดก็คนหนึ�งจะที่ำได้ 
ซึ่ึ�งเหตุการณ์ในครั�งนั�นจุดปัระกายให้หนูรู้สัึกว่าน่�ฉันก็ร้องเพลงได้นะ

“คณุแม่พาหนูไปัปัระกวดตามงานวัด งานปัระจำอำเภอ งานปัระจำจังหวัดต่าง ๆ  
ในแที่บัภาคอ่สัาน เชี่น จังหวัดกาฬสัินธิุ์ จังหวัดขอนแก่น พอปัระกวดได้สัักระยะ
เราเริ�มรูสึ้ักว่าตอ้งขยบััขยายแลว้นะ หนูกเ็ลยเขา้รว่มการปัระกวดตามรายการที่ว่่ 
เชีน่ รายการชิีงช้ีาสัวรรค์ไมค์ที่องคำ, รายการ The Voice Kids Thailand, รายการ 
Dream Come True Thailand ซึ่ึ�งที่ำให้หนูได้ม่โอกาสัไปัเปั็นเที่รนด์ที่่�ปัระเที่ศึ
เกาหล่ค่ะ”

หลังเข้าร่วมรายการ Dream Come True Thailand เจนจ๋าได้รับัเล่อกให้ 
เดินที่างไปัฝ่ึกซึ่้อมและพัฒนาที่ักษะการร้อง การเต้น ปัรับับัุคลิกภาพ เที่รนด์ 
ความสัามารถึตา่ง ๆ  ที่่�ปัระเที่ศึเกาหล ่โดยมศ่ึลิปันิเกริล์กรุ�ปัวงG.Friend, วงBerry 
Good และบัุคลากรผู่้ม่ปัระสับัการณ์คอยให้คำแนะนำ ก่อนบัินกลับัมาแสัดง 
ความสัามารถึที่่�ไที่ยในชี่วง 3 เด่อนให้หลัง

“สัิ�งที่่�เป็ันจุดเปัล่�ยนหลังการเที่รนด์ที่่�เกาหล่หนูคิดว่าน่าจะเป็ันเร่�องของ 
ความมั�นใจค่ะ ค่อแต่ก่อนหนูเปั็นคนที่่�ขาดความมั�นใจมาก ๆ เวลาขึ�นเวที่่ก็จะ
ลนตลอดเวลา ไม่กล้าที่ำในสิั�งที่่�อยากที่ำ แล้วหนูม่ปััญหาที่างสัุขภาพด้วย เปั็น
คนปั่วยง่ายไม่ค่อยแข็งแรง เปั็นโรคหอบัห่ด โรคภูมิแพ้ ไม่ว่าจะไปัแข่งงานไหน 
ก็ไม่สับัายตลอด พอไปัอยู่ที่่�นั�นมันม่ออกกำลังกาย ม่การซึ่้อมเต้นที่่�หนัก เราก็เลย
แขง็แรงขึ�น รอ้งเพลงไดแ้ขง็แรงขึ�น ไดฝ้่กึฝ่นเร่�องของเที่คนคิตา่ง ๆ  ความสัามารถึ
กพ็ฒันาขึ�นมาเยอะเลยที่ำให้หนเูปัน็คนที่่�มค่วามมั�นใจมากขึ�น กล้าที่่�จะที่ำในสัิ�งที่่�
อยากที่ำบันเวที่่มากขึ�นค่ะ”

TRACK 2 : จุดเปลี่ยนสู่วงการแร็ป
“ความสันใจเก่�ยวกับัแร็ปัน่าจะเริ�มตอนที่่�หนูย้ายมาเร่ยนที่่�กรุงเที่พฯ ตอนอยู่

ต่างจังหวัดก็จะฟังเพลงลูกทีุ่่ง อ่สัาน อินด่� ปัระมาณน่� แต่พอมาอยู่ที่่�น่�เพ่�อน ๆ  
เข้าฟังเพลงต่างไปัจากเรา ฟัง Shawn Mendes, Justin Bieber, Post Malone 
แลว้พอเรามโ่อกาสัไดฟ้งับัา้งกร็ูส้ักึแบับั เอ�ะ มก่ารแรป็ัในเพลงดว้ย นา่สันใจจงั เที่จ่งั 
อยากที่ำอย่างน่�ได้บั้าง แต่ว่าตอนนั�นเราแค่ฟัง ยังไม่ได้เริ�มเข่ยนแร็ปั

“ท่ี่น่�หนมูโ่อกาสัไดด้รูายการที่ว่ร่ายการหนึ�งของเกาหล ่School Rapper  ซึ่ซ่ึ่ั�น 1 
ที่่� Young B เปัน็แชีมป์ั มนัเริ�มจดุปัระกายฝั่นใหมใ่หก้บััหนวูา่นอกจากนักรอ้งแลว้
เราก็อยากจะเปั็นแร็ปัเปัอร์ด้วยนะ เริ�มศึึกษาเก่�ยวกับัแร็ปั นั�งดูรายการแร็ปัไม่ว่า
จะเปั็น Show Me The Money ของเกาหล่,The Rap of China ของจ่น แล้วก็ 
The War Is On ของ Rap Is Now ที่่�เปั็นรายการอันเดอร์กราว ซึ่ึ�งตอนนั�นยังไม่ม่ 
The Rapper หร่อ Show Me The MoneyThailand ระหว่างนั�นหนูก็เริ�มฝ่ึก
เข่ยนเพลงไว้บั้าง 

“หลังจากท่ี่�หนูกลับัมาจากการเที่รนด์ที่่�เกาหล่โปัรเจ็กต์นั�นก็ค่อไม่ได้ที่ำต่อ 
โดนเคว้งไปัแล้ว ตอนนั�นหนูเลิกร้องเพลงไปัปัระมาณเก่อบั 2 ปัี ไม่ม่ความฝ่ัน ไม่รู้
จะที่ำอะไรต่อ พอม่รายการ The Rapper ซึ่่ซึ่ั�น 2 ก็เริ�มจุดปัระกายฝ่ันใหม่ให้หนู
อยากจะกลับัมาชีาเลนจ์ตัวเองอ่กที่่

“หนมูาเริ�มฝ่กึแรป็ัฝ่กึเขย่นไรมจ์รงิ ๆ  กต็อนที่่�รายการเขาเปัดิรบััสัมคัร คอ่เริ�ม
ณ ตอนนั�นเลย ใชี้เวลาปัระมาณ 1 อาที่ิตย์ในการเข่ยนไรม์แรกแล้วถึ่ายคลิปัสั่ง
ออดิชัี�น มันเหม่อนกับัว่าเราแข่งไปัฝึ่กฝ่นตัวเองไปัในตัวซึึ่�งเราถึ่อว่าเป็ันผู้่แข่งขัน
ที่่�ค่อนข้างหน้าใหม่พอสัมควร เพราะทีุ่กคนท่ี่�ไปัแข่งก็เปั็นศิึลปัินแล้ว ม่ผ่ลงาน
ในวงการฮิปัฮอปักันมาก่อนแล้ว ถึ่อว่ากดดันมาก ๆ ในตอนนั�น แต่ก็พยายามที่ำ
ออกมาให้ด่ที่่�สัุดค่ะ”

TRACK 3 : จากความฝัันสู่การเป็นศิลปิน
“หนใูฝ่ฝ่่นัมาตลอดวา่อยากเปัน็ศึลิปันิ อยากมซ่ึ่งิเกลิ หนพูยายามที่่�จะเอาตวัเอง 

เข้าไปัปัระกวดตามเวที่ต่า่ง ๆ  ตอนนั�นดว้ยความเปัน็เดก็ตา่งจงัหวัด คณุแมไ่มม่ท่ี่นุ
ที่่�จะสัง่ไปัเรย่นหรอ่ฝึ่กฝ่นที่างด้านดนตร่ หนูเลยใช้ีเวที่ป่ัระกวดเป็ันคุณครฝึู่กสัอน 
ฝึ่กซ้ึ่อม เก็บัเก่�ยวปัระสับัการณ์นำมาปัรับัปัรุงพัฒนา และศึกึษาหาความรูด้้วยตัวเอง 
โตเริ�มขึ�นมาหน่อยก็เร่ยนรู้เพิ�มเติมจากคนรู้จักบั้าง จาก Youtube บั้าง ในตอนที่่�
ปัระกวดก็ม่แมวมองมาที่าบัที่ามหนูเข้าสัังกัด ได้รับัโอกาสัเปั็นศึิลปัินฝ่ึกหัด ได้ที่ำ
เพลงสัไตล์ลูกทีุ่่งด้วยแต่ไม่ม่โอกาสัได้ปัล่อยผ่ลงานออกมาค่ะ

“ชี่วงที่่�เราเริ�มเปั็นศึิลปัินอิสัระ ด้วยความที่่�ยุคน่�แบับัใคร ๆ  ก็สัามารถึที่ำเพลง
ลงแชีนแนลของตัวเองได้ และเราเคยอยูค่่ายมาปัระมาณ 3 คา่ยแล้ว หนูเลยอยาก
ที่่�จะลองที่ำเพลงเองดูบัา้ง ที่น่่�พอเราได้ลองแล้วกร็ูส้ักึว่ามนัยากมาก คอ่นขา้งหนกั 
เลยค่ะ เราที่ำคนเดย่วทุี่กกระบัวนการ ทัี่�งเขย่นเพลง ตดิต่อปัระสัานงาน ขอสัปัอนเซึ่อร์ 
ซึ่ึ�งมันยากมาก ทัี่�งดูแลเร่�องการถึ่ายเอ็มว่ ติดต่อสัถึานที่่� เร่�องงบัปัระมาณ ซึ่ึ�งม่ 
คุณแม่เข้ามาคอยชี่วยอ่กที่่ หนูก็เลยคิดว่างั�นเราหาตัวกลางเข้ามาช่ีวยเราด่ไหม 
แบับัลองไปัอยู่ค่ายดูเผ่่�อเขาสันับัสันุนเราได้

“ม่วันหนึ�งพ่�กอล์ฟ F.HERO (ณัฐวุฒิ ศึร่หมอก) ติดต่อมาบัอกว่าเขาจะที่ำ
ค่ายนะ อยากมาอยู่ด้วยกันหร่อเปัล่า ด้วยความที่่�หนูกับัพ่�กอล์ฟรู้จักกันอยู่แล้ว

จากรายการ The Rapper ม่ที่ำเพลงด้วยกัน ม่คอนเสัิร์ตที่่�เจอกันก็เลยได้รู้จักกัน
มากขึ�น ตอนนั�นหนูไม่ลังเลเลยค่ะที่่�จะมาอยู่ด้วย เพราะเช่ี�อมั�นในพ่�กอล์ฟว่าเรา
จะต้องผ่ลักดันเพลงไที่ยไปัสัู่สัากลได้อย่างแน่นอนก็เลยได้มาอยู่ที่่� High Cloud 
Entertainment ค่ะ

TRACK 4 : จากศิลปินเดี่ยว
สู่สมาชิกวงBEAR KNUCKLE

หลังเปัิดตัวเปั็นศึิลปัินภายใต้สัังกัด High Cloud Entertainment อย่างเปั็น
ที่างการในงานแถึลงข่าวเปัิดค่ายเพลง J JAZZSPER ร่วมด้วยสัองแร็ปัเปัอร์หนุ่ม
ม่ชี่�อแห่งวงการฮิปัฮอปัอันเดอร์กราว M-PEE และ DREAMHIGH ก็ได้รวมตัวกัน
ฟอร์มวงที่ร่โอ้ที่่�ม่ชี่�อว่า “Bear Knuckle” ที่่�มาพร้อมกับัคอนเซึ่็ปัต์วาไรต่�แดนซึ่์
และปัล่อยผ่ลงานเพลง “เอวติดไฟ (HIPS ON FIRE)” โชีว์สัเต็ปัแดนซึ่์กันอย่าง
สันุกสันาน สัร้างส่ัสัันในกับัวงการเพลงท่ี่-ปั�อปัที่่�เริ�มม่ชี่วิตชี่วามากขึ�นในบั้านเรา
เม่�อชี่วงต้นปัีที่่�ผ่่านมา

“กระแสัตอบัรับัของBear Knuckle ม่หลายคนชีอบัหนูก็ด่ใจค่ะ ล่าสุัดม่คน
บัอกว่าเพลงติดหูมากเลยนะ แบับัเราชีอบัฟังเพลงน่�มาก ๆ ตั�งแต่ที่่�ปัล่อยออกมา
ท่ี่แรกเลย ด่ใจค่ะท่ี่�ม่คนชีอบัและติดตามผ่ลงานของพวกเรา อยากให้ติดตามฟัง
เพลงพวกเราต่อไปัอ่กเร่�อย ๆ จะไม่ที่ำให้ทีุ่กคนผ่ิดหวังนะคะ 

 
TRACK 5 : หวนค่นสู่ TRAP อีสาน 

“จรงิ ๆ  แล้ว ‘ซึ่างมันเถึาะ’ คอ่เพลงแรกที่่�หนูมโ่อกาสัได้ที่ำร่วมกับัค่ายเป็ันการ
ร่วมงานกับัพ่�มิกซ์ึ่ VKL (เพที่าย วงษ์คำเหลา)กับัพ่� Roony (รณชัีย ตร่นุภาพ) 
ที่่�เปั็นโปัรดิวเซึ่อร์ ก่อนหน้านั�นเราได้ม่การพูดคุยกันว่าจะที่ำเพลงปัระมาณไหนด่ 
ดว้ยความที่่�ในรายการ The Rapper เราที่ำเพลงแนว ‘Trap อส่ัาน’ ใช่ีไหมคะแล้ว 
ที่่�น่�ในรายการหนูเจอกระแสัดราม่าค่อนข้างเยอะ เจอคอมเมนต์แย่ ๆ ด้วยเร่�อง
ความสัามารถึ เร่�องหน้าตา เร่�องสัไตล์ของเรา แต่ว่าเรายังอยากที่่�จะที่ำมันแบับั
ใครจะว่ายงัไง แม้ผ่ดิหวังอก่หลายครั�งแต่กย็งัจะที่ำมันตอ่ไปั คอ่อยาก Represent 
ความเปั็นตัวเอง ความเปั็นอ่สัาน บัอกเล่าเร่�องราวที่่�อยากจะเล่าลงไปัในเพลง 
เน่�อหาของเพลงน่�กเ็ลยให้กำลังใจคนที่่�ผิ่ดหวังมเ่ข่ยนเก่�ยวกับัเร่�องของความรักเข้า
มาแบับัถึึงแม้จะอกหักก็ไม่เปั็นไร อยากให้ทีุ่กคนรักตัวเองมาก ๆ ซึ่ึ�งในเพลงไม่ได้
เล่าแค่เฉพาะความฝ่ันหร่อความหวังอย่างเด่ยว

“ค่อ Trap กเ็ปัน็หนึ�งในสัไตลข์องเพลงฮปิัฮอปัที่่�ม ่Old School ม ่Drill เราหยบิั 
เอามันมาผ่สัมผ่สัานกับัเคร่�องดนตร่กับัเมโลด่�อ่สัาน เหตุผ่ลที่่�หนูเล่อกที่ำเพลง 
Trap มาผ่สัมเพราะหนูคิดว่าสิั�งท่ี่�โดดเด่นเพลงแนวน่�น่าจะเปั็นเร่�องของโฟลว์ค่ะ
แตอ่นัที่่�จรงิหนกูอ็ยากลองที่ำที่กุแนวดนูะคะถึา้มโ่อกาสั อยากลองชีาเลนจต์วัเอง
ในหลาย ๆ ด้านค่ะ”

TRACK 6 : รสนิยมและการสร้างงาน
“สัมมุติว่าเราม่รสันิยมในการฟังเพลงที่่�แตกต่าง และหลากหลายเราก็จะม ่

ไอเด่ยในการที่ำเพลงที่่�แปัลกใหม่มากขึ�น หนูเป็ันคนที่่�ฟังเพลงหลากหลายแนว 
มาก ๆ  ไมว่า่จะเปัน็ลกูทีุ่ง่ อส่ัาน ไปัตลอดจนเคปั�อปั หรอ่วา่แจ�สั ฮปิัฮอปั ฟงัเกอ่บั
หมดเลยค่ะ ที่ำให้เวลาที่่�หนูแต่งเพลงก็จะสัามารถึแต่งได้ค่อนข้างหลากหลายค่ะ 
ค่อหนูนอกจากการเป็ันศึิลปัินแล้ว หนูยังม่อ่กหนึ�งจ�อบัค่อเปั็นนักแต่งเพลงเวลา
ที่ำงานมันก็จะม่โจที่ย์เพลงที่่�หลากหลายสัไตล์เข้ามาให้เราได้ฝ่ึกฝ่นปัระสับัการณ์ 
ไม่ว่าจะเปั็นแนวอ่สัาน ที่่-ปั�อปัหร่อว่าแนวอะไรก็ตาม หนูสัามารถึแต่งได้ค่ะ

TRACK 7 :
“ความพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ตั้งใจ”

“หนูเชี่�อมั�นในความพยายามของทุี่กคนนะคะ อย่าที่้อค่ะ แล้วก็อย่าหยุด 
ที่่�จะพยายาม มห่ลายคนมกัถึามหนตูลอดวา่ พ่�หนทูี่อ้จงัเลยหนจูะที่ำตอ่ดห่รอ่เปัลา่ 
หนคูดิวา่สัิ�งที่่�มนัเปัน็ความฝ่นัของเราอยา่งนอ้ยกท็ี่ำใหม้นัเตม็ที่่� เราจะไดไ้มเ่สัย่ใจ
ท่ี่หลังท่ี่�ไม่ได้ที่ำในตอนนั�น เพราะว่าหนูเช่ี�อว่าทีุ่กคนม่วันของตัวเอง แค่วันนั�น

ยังมาไม่ถึึงเฉย ๆ เราก็ต้องที่ำความฝ่ันของเราต่อไปั มันต้องม่วันหนึ�งที่่�มันสัำเร็จ
แน่นอนค่ะ

“สัำหรับัหนู หนูอยากจะที่ำวันน่�ให้ด่ที่่�สุัด หนูคิดว่ามันเป็ันเร่�องของอนาคต 
เราที่ำให้เต็มที่่�กับัทุี่กงานที่่�เราได้รบััมันก็เต็มที่่�แล้วค่ะ ส่ัวนอนาคตก็ให้คกุก่�ที่ำนายกัน 
(ฮา ๆ)”

OUTRO 
“ขอฝ่ากด้วยนะคะ ผ่ลงานของ J JAZZSPER เจนจ๋าเอง ‘ซึ่างมันเถึาะ’ 

ปัลอ่ยออกมาเป็ันที่่�เรย่บัร้อยแลว้ ไปัฟังกนัไดเ้ลยที่่�สัตรม่มิ�งของ Joox และสัามารถึดู 
เอ็มว่ได้ที่่� Youtube และในเร็ว ๆ  น่�จะม่เพลงของ Bear Knuckle ที่่�เปั็นโปัรเจ็กต์
พเิศึษร่วมกับัที่าง Joox แล้วก็มผ่่ลงานเพลงที่่�เขย่นให้กบััศิึลปิันอก่มายมากเลยค่ะ 
มผ่่ลงานเบ่ั�องหลังด้วย ไม่ขอสัปัอยแล้วกัน แล้วก็มผ่่ลงานเพลงปัระกอบัภาพยนตร์
ด้วย อยากให้รอติตามกันนะคะ ม่อะไรมันสั์ ๆ อ่กแน่นอนค่ะในช่ีวงปัลายปีัน่� 
รวมไปัถึึงปัีหน้าเลย

รวมถึึงขอฝ่ากติดตามผ่ลงานของศิึลปิันในสังักัด High Cloud Entertainment 
ดว้ยนะคะ เรามผ่่ลงานด ่ๆ  อก่มากมายเลยคะ กดกระดิ�งกดตดิตามไดท้ี่กุชีอ่งที่างที่ั�ง 
Youtube, Facebook, Twitter, Instagram และ Tik Tok เราม่ผ่ลงานเพลง
ปัล่อยผ่ลงานให้ฟังกันแที่บัจะทุี่กอาทิี่ตย์เลย ซึึ่�งศึิลปัินมาร่วมงานด้วยนั�นทีุ่กคน
ต้องต่�นเต้นกันอย่างแน่นอนค่ะ รอฟัง รอเซึ่อร์ไพรสั์กันได้เลย

“สัดุที่า้ยน่�ขอฝ่ากกดตดิตาม Youtube: J JAZZSPER ของเจนจา๋กนัดว้ยนะคะ 
ตอนน่�ยงัไม่มผ่่ลงานเพลงใหม่ ๆ  ลงใหฟ้งัแต่วา่จะพยายามนะคะทุี่กคน (บั�ายบัาย)” 
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https://youtu.be/QQ60sxIyJHc
https://www.youtube.com/channel/UC0t_-9PeeEAobxxselgLq4Q
https://www.youtube.com/channel/UCRHhB1EVy0kfISY6_IOauxg
https://www.instagram.com/jjazzsper/
https://www.facebook.com/Highcloudentertainment/
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เพลงรอ็กบัาดลกึของคนที่่�นกึถึงึอดต่ผ่ลงานของศึลิปันิคล่�นลกูใหม่
ที่่�น่าจับัตามองจากห้องที่ดลองที่างดนตร่ Gene Lab

Only Monday วง Indie Rock อายุน้อยแต่มากด้วยฝ่ีม่อและ
ชีั�นเชีิงที่างดนตร่ สัมาชีิกวงปัระกอบัด้วย ธิ่ร์ ที่่ปักร คำสัุร่ย์ (ร้องนำ, 
กต่าร)์, โปัรด วรศิึ สัาระเขตต ์(เบัสั) และ เฟรม คฑ์าวธุิ ขำที่อง (กลอง) 
โดยพวกเขาที่ั�ง 3 คนค่อหนึ�งในศิึลปิันรุ่นใหม่สัังกัดค่าย Gene Lab 
ท่ี่�ผ่่านโครงการ GMM Audition จากผู้่สัมคัรจำนวน 2,419 ศึลิปันิ เปัดิตวั 
อย่างเปั็นที่างการด้วย “สัองมาตรฐาน” เพลงร็อกหนักแน่นที่่�ผ่สัาน 
กลิ�นอายอัลเที่อร์เนที่ฟ่และซึ่าวด์ที่่�ร่วมสัมัยได้อย่างกลมกล่อม มค่วามแสับั 
และมนักระแที่กกระที่ั�นเข้าถึงึอารมณ์ ล่าสัดุพวกเขาเพิ�งปัล่อยผ่ลงานเพลง 
ซึ่ิงเกิลที่่�สัองออกมาเม่�อไม่นานมาน่� กับัเพลงที่่�ม่ชี่�อว่า “ได้แต่นึกถึึง”

ไดแ้ตน่กึถึงึ ถึอ่เปัน็ผ่ลงานที่่�สัานตอ่ความรอ็กและตอกย�ำตวัตนของ 
Only Monday ได้อย่างชีัดเจน แม้จังหวะของเพลงจะดร็อปัให้ชี้าลง
แต่ยังคงไว้ซึ่ึ�งความหนักแน่นที่างอารมณ์และความซึ่ับัซึ่้อนที่างดนตร่
อย่างครบัถึ้วน ลดความเด่อดพล่านจากสัองมาตรฐาน ที่่�โคตรมันให้
ซึ่อฟต์ลงมานิดนึง และมุ่งเน้นไปัมิติที่างอารมณ์ของเพลงให้ชีัดเจน
มากยิ�งขึ�น เปิัดโอกาสัให้ผ่ลงานของพวกเขาส่ั�อสัารกับักลุ่มคนฟังใน 
วงกว้างมากกว่าที่่�เคย

สัำหรับัพาร์ที่เน่�อร้องของเพลงธ่ิร์ได้หยิบัยกเหตกุารณ์ในชีว่ติของตน 
มาขด่เขย่นและเร่ยบัเร่ยงมนัออกมา ซึ่ึ�งนำไปัสู่ัเน่�อหาที่่�ชีวนเศึร้า เม่�อสัิ�งที่่� 
เกิดขึ�นในอด่ตกลายเปั็นเร่�องในวันวานที่่�ไม่อาจย้อนค่น สัิ�งที่่�เราที่ำได้ 
มเ่พ่ยงแค่การนกึถึงึ และถึงึแม่ว่าภาพรวมของเพลงจะเอนเอย่งไปัที่างเศึร้า 
โดยเฉพาะมิวสิักวิดโ่อท่ี่�เศึร้าจนเราสัามารถึฟมูฟายไปักับัมนัได้เลย แต่ธิร์่ 
ก็ได้พูดถึึงเพลงน่�เอาไว้ว่า “เพราะความจริงเราอาจไม่จำเปั็นต้อง
ล่มแต่แค่เล่อกจดจำแต่สัิ�งด่ ๆ ไว้ในหัวใจ แล้วเดินหน้าต่อไปัก็พอ” 
ซึ่ึ�งให้อารมณ์แบับั “พบัพานเพ่ยงครั�งหนึ�งคดิถึงึตลอดกาล” สัไตลห์นงั 
หวอ่งกาไว อารมณแ์บับัตดิอยูใ่นหว้งความคดิคำนงึถึงึวนัเกา่แตส่ัดุที่า้ย
เราก็ต้องดำเนินกันต่อไปั

และจากสิั�งท่ี่�ไดก้ลา่วเอาไวใ้นขา้งตน้ ไมว่่าจะเปัน็เร่�องของฝ่มีอ่ที่าง
ด้านดนตร่ ผ่ลงานที่่�ได้ปัล่อยออกมาเพ่ยงแค่ 2 เพลงเที่่านั�นรวมไปัถึึง
ผ่ลงานการ Cover ต่าง ๆ บันชี่อง Youtube ของ Only Mondayที่ั�ง
หมดน่�แสัดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาค่อของจริง ถึ่อเปั็นอ่กหนึ�งวงดนตร่
คุณภาพที่่�น่าจับัตามอง เปั็นแสังที่่�ปัิดยังไงก็ไม่น่าจะปัิดได้ไหว รอคอย
เพ่ยงแค่ให้คนหมู่มาก เดินผ่่านเข้ามาพบัเห็นก็เที่่านั�นครับั 
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ยอมรับัอดต่ท่ี่�เคยดว่่าปััจจุบัันน่�มนัไม่มอ่่กแล้ว ผ่า่น 4.51 นาที่ท่ี่่�อัดแน่นไปัด้วย
อารมณ์ของ TDR วงดนตร่คุณภาพแห่งค่าย Gene Lab

“The Darkest Romance” ค่อกลุ่มศึิลปัินจากค่าย Gene Lab ที่่�สั่องแสัง
อย่างแรกกล้าและออกโลดแล่นอยู่บันเสั้นที่างสัายดนตร่มากว่า 10 ปัี พวกเขาค่อ
ศึิลปัินที่่�โดดเด่นด้วยฝ่ีไม้ลายม่อและงานเพลงคุณภาพโดยเฉพาะผ่ลงานจำนวน 
5 แที่ร็กความยาวกว่า 50 นาที่่จากอัลบัั�มเต็มชีุดที่่� 4 (WORDS) การันต่ด้วย 
3 รางวลัใหญบ่ันเวที่ ่คมชีดัลกึ อวอรด์ ครั�งที่่� 17 และตอนน่�ก็ถึึงเวลาที่่� TDR พรอ้ม
ปัรากฏิตวัที่กัที่ายแฟนเพลงของพวกเขาอ่กครั�งผ่า่น “เคย” ผ่ลงานเพลงความยาว
เพ่ยงแค่ 4.51 นาที่่ที่่�อัดแน่นไปัด้วยคุณภาพตั�งแต่ต้นจนจบั

เคย คำสัั�น ๆ  หนึ�งพยางคแ์ตเ่ปีั�ยมด้วยสัจัธิรรมอนัล�ำลกึที่่�แมก็ธิติวิฒัน์ รองที่อง 
ร้องนำ, ม่อเบัสัแห่ง TDR นำมาใชี้เปั็นคอนเซึ่็ปัต์ตั�งต้นในการเข่ยนและเร่ยบัเร่ยง
ผ่่านเร่�องราวความสััมพันธิ์ที่่�เม่�อทีุ่กอย่างสัิ�นสัุดลง กาลเวลาจะคอยตอกย�ำให้เรา
รูต้วัอยูเ่สัมอวา่ ภาพความที่รงจำในวนัวานคอ่หลกัฐานของการเคยมอ่ยู ่เปัน็เพย่ง
สัิ�งที่่�เกิดขึ�นในอดต่แต่ไมค่งอยูใ่นปัจัจุบันั ซึึ่�งเป็ันสัิ�งที่่�เกิดขึ�นได้ในช่ีวติของเราทุี่กคน 
เปั็นสััจธิรรมของการตั�งอยู่และดับัไปั

สัำหรับัภาพรวมของเพลงน่� เริ�มต้นด้วยเสั่ยงอะคูสัติกก่ตาร์อย่างเร่ยบัง่าย 
ควบัคู่ไปักับัการเซ็ึ่ที่อัพเร่�องราวที่่ละเล็กละน้อยผ่่านเสั่ยงร้องและเสั่ยงเคร่�อง
สัายจากวงออเคสัตร้าที่่�ชี่วยเพิ�มมิติที่างด้านอารมณ์ได้อย่างไพเราะในชี่วงฮุคแรก
ตามมาด้วยเสั่ยงก่ตาร์ เบัสั กลอง ที่่�ค่อย ๆ เพิ�มเข้ามา และเสั่ยงร้องของแพที่ 
วง KLEAR แขกรับัเชีิญที่่�ร่วมถึ่ายที่อดเร่�องราวในอ่กแง่มุมของความสััมพันธิ์และ
ชี่วยเติมเต็มมิติของเร่�องราวได้เปั็นอย่างด่ 

ปัดิที่า้ยดว้ยที่อ่นโซึ่โล่กต่ารท์ี่่�นำพากราฟของเพลงพุง่ที่ะยานไปัถึงึขั�นสัดุ เคย่งคู่
ไปักับัเสัย่งเบัสั กลอง และกองทัี่พเคร่�องสัายที่่�พร้อมระเบิัดอารมณ์แบับัไม่มก่ั�กใน
ที่อ่นฮคุสัดุที่า้ย ปัดิฉากบัที่เพลงน่�ไดอ้ยา่งงดงามนา่ปัระที่บััใจ และคงไวซ้ึ่ึ�งลายเซึ่น็
ของ TDR ที่่�ผ่สัานจดุกึ�งกลางระหวา่งขั�วตรงขา้มอยา่งความหนกัหนว่งและไพเราะ
ของดนตร่ได้อย่างลงตัว นับัเปั็นอ่กหนึ�งผ่ลงานคุณภาพของวงที่่�อยากให้ทีุ่กคนได้
ลองเปัิดฟังกันดูครับั 

ซึ่ิงเกิล Lofi สัไตล์คนคลั�งรัก ของหนึ�งในคล่�นลูกใหม่แห่งวงการดนตร่โลก
keshi หร่อ Casey Luong ค่อศึิลปัินโปัรดิวเซึ่อร์ และนักแต่งเพลงชีาวอเมริกัน 

เชี่�อสัายเว่ยดนามสัังกัด Island Records ผู่้ริเริ�มสัร้างสัรรค์ผ่ลงานภายในห้องนอนของ 
ตวัเองก่อนที่่�บัที่เพลงของเขาจะเคล่�อนย้ายไปัสัร้างปัรากฏิการณ์บันตารางชีาร์ตเพลงต่าง ๆ  
ที่ั�วโลก ด้วยแนวดนตร่ที่่�ผ่สัมผ่สัานระหว่าง Lo-fi Hiphop, Alterative, R&B และ Easy 
listening ควบัคูไ่ปักบััเสัย่งรอ้งอนัเปัน็เอกลกัษณท์ี่่�ช่ีวยขบััเคล่�อนความรูส้ักึอนัเปัล่�ยวเหงา
ให้ลอยฟุ้งไปัในอากาศึรอบั ๆ ถึ่อเปั็นสัไตล์อันเฉพาะตัวที่่�สัามารถึครองใจผู่้ฟังได้ภายใน
ระยะเวลาเพ่ยงแค่ไม่ก่�ปัี ถึึงขั�นที่่� NME นิตยสัารดนตร่ระดับัโลกจัดให้เขาเปั็น 1 ใน 100 
ศึิลปัินที่่�น่าจับัตามองที่่�สัุดเลยที่่เด่ยว

และเม่�อไม่นานมาน่� keshi ก็ได้ที่ำการปัล่อยผ่ลงานเพลงใหม่ของเขาในชี่�อ“SOME-
BODY” ซึ่งิเกลิแรกจากอลับัั�มเตม็ชีดุแรกท่ี่�แพลนไวว้า่จะปัล่อยออกมาในเรว็ ๆ  น่� ซึึ่�งเขาได้ 
เผ่ยวา่เพลง SOMEBODY และเพลงอ่�น ๆ  ภายในอลับัั�มจะมซ่ึ่าวดท์ี่่�หลากหลายเพิ�มมากขึ�น 
รวมถึึงองค์ปัระกอบัในแง่มุมต่าง ๆ ที่่�แสัดงให้เห็นถึึงการเติบัโตของเขาในฐานะศึิลปัิน

สัำหรบัั SOMEBODY ความเป็ัน Lo-fi Hiphop ในเพลงน่�ยงัคงแขง็แกรง่ดงัเช่ีนท่ี่�ผ่า่นมา 
ผ่สัานด้วยซึ่าวด์ฟังแล้วรูส้ักึถึึงความPop เจอ่ด้วยกลิ�นอายความเหงาที่่�ปัะปันอยูบ้่ัางเล็กน้อย 
เพิ�มเตมิดว้ยจงัหวะเพลงที่่�เที่แ่ละเซึ่ก็ซึ่่�มากขึ�น ชีว่ยขบััเนน้และเพิ�มมิตใิห้กบััเส่ัยงรอ้งและ
เน่�อหาสัไตล์คนคลั�งรักของ keshi ดูม่ความเที่่ เย้ายวนและเซึ่็กซึ่่�ได้อย่างลงตัว ถึ่อเปั็น 
อ่กหนึ�งเพลงที่่�เปัิดฟังได้เพลิน ๆ เปัิดวนซึ่�ำไปัซึ่�ำมาได้โดยที่่�ไม่รู้สัึกเบั่�อเลยครับั 

SOMEBODY

F.HERO
ONLY MONDAY - ได้้แต่่นึึกถึึง

เคย FEAT. PAT KLEAR

JAY PARK, PH-1,
BIG NAUGHTY,
WOODIE GOCHILD,
HAON, TRADE L
และ SIK-K

Music
Spotlight : Roekdee

RED TAPE สัุดเด่อดจาก H1GHR MUSIC พร้อม
ปัระกาศึศึักดากวาดเร่ยบัที่ั�งวงการ

H1GHR MUSIC ค่อค่ายเพลงคุณภาพที่่�ก่อตั�งโดย 
Jay Park และ CHA CHA MALONE ศึลิปันิและโปัรดวิเซึ่อร์
สัองเพ่�อนซึ่่�จากที่่มเต้นบั่บัอย AOM (Art of Movement) 
จากเม่องซึ่่แอตเที่ิลที่่�ย้ายฝ่ั�งมาเติบัโตที่่�กรุงโซึ่ล รวมถึึงยัง
เปั็นผู่้ก่อตั�ง AOMG (Above Ordinary Music Group) 
ค่ายเพลงฮิปัฮอปัชีั�นนำของเกาหล่อ่กด้วย โดยที่ั�งสัองคน
ม่เปั้าหมายในการผ่ลักดันวัฒนธิรรมฮิปัฮอปั-อาร์แอนด์
บั่ของเกาหล่ ให้กลายเปั็นที่่�รู้จักในระดับัโลก ผ่่านผ่ล
งานคุณภาพจากเหล่าศึิลปัินคล่�นลูกใหม่ มากด้วยฝ่ีม่อ 
และสัไตล์ดนตร่ที่่�ม่เอกลักษณ์เฉพาะตัว

โดย “The Purge”เปั็นผ่ลงานลำดับัที่่� 9 ในH1GHR
: RED TAPEอัลบัั�มรวมศิึลปิันจาก H1GHR MUSIC  
ที่่�ดร็อปัออกมาในปัี 2020 ปัระกอบัด้วยศึิลปัินดาวรุ่งว่าที่่� 
OG สัายเค-ฮปิัฮอปัอยา่ง pH-1หนึ�งในแรป็ัเปัอรท์ี่่�โดดเดน่ 
ที่่�สัุดแห่งยุค, BIG Naughty แร็ปัเปัอร์ผู่้ม่สัไตล์แร็ปัอันล่�น
ไหล, Woodie Gochild แร็ปัเปัอร์ผู่้ใชี้ออโต้จูน ผ่สัานเข้า
กับัสัไตล์การแร็ปัได้ อย่างน่าสันใจ, HAON แร็ปัเปัอร์ผู่้ใชี้
เวลาเพ่ยงแคห่นึ�งปั ีในการควา้รางวลัจากวงการเพลงมาได้
สัำเรจ็, TRADE Lแรป็ัเปัอรม์กัเนข่องคา่ยกบััสัไตลก์ารแรป็ั
อันหนักหน่วง และ Sik-K แร็ปัเปัอร์ผู่้ขึ�นชี่�อในด้านความ
สัามารถึที่่�เก่งกาจ

สัำหรับัเน่�อหาของเพลงนั�นบัอกได้คำเด่ยวว่าเด่อด 
มากครับั ศึิลปิันทุี่กคนพร้อม Represent ความเก๋าเกม
ของคล่�นลูกใหม่ด้วยสักิลการแร็ปัและโฟลว์ที่่�หลากหลาย
มากด้วยสัไตล์และสััดส่ัวนโคตรแสับัสััน โชีว์ของกันแบับั
ชีนดิท่ี่�ว่าขา้น่�แหละจะกวาดเรย่บัที่ั�งวงการ แสัดงให้เหน็วา่ 
พวกเขา H1GHR MUSIC ค่อค่ายเพลงที่่�พร้อมที่ลาย 
ที่กุข้อจำกดัด้วยความสัามารถึที่่�อยูเ่หนอ่กรอบัและกฎเกณฑ์์ 
ใด ๆ พร้อมเปั็น “The Purge” แห่งวัฒนธิรรมฮิปัฮอปั- 
อาร์แอนด์บั่จากฝ่ั�งเกาหล่อย่างแที่้จริง 
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Auto : Jin 
 : Nissan Thailand

TOYOTA
HILUX 
REVO GR

วันนี�ผู้มจะพามาชื่มรถกระบะยอดนิยมกับเจ�าตัิว Totota 
Hilux REVO GR Sport ยกสั้งขับเคล่่อน 4 ล�อ Hi-Floor 
(4x4) ได�รับแรงบันดานใจจากรถแข่งระดับโลกที่เข�าร่วม 
การแข่งขันในรายการ World Rally Championship 
ซ่่งถ่อได�ว่าเป็นรายการแข่งขันรถยนต์ิระดับติ�น ๆ ของโลก 
โดยรถยนต์ิรุ่นนี� เหมาะสัำหรับล้กค�า ที่ มีความช่่ื่นชื่อบ 
รถกระบะดี ไซน์ GR Sport ที่เพียบพร�อมด�วยสัมรรถนะ
การขับขี่ที่ยอดเย่ียม มาพร�อมกับโชื่�คอัพแบบโมโนท้บ 
เพิ่มประสัิทธิภาพในการควบคุมการขับขี่ ให�สันุกมากย่ิงข่�น 
พร�อมกับลุยไปได�ทุกสัภาพถนน

Sport

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWh_NU_DZJHALlbwSqQkKnRO1qM06Kszm


62NOVEMBER 2021 WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH 63 NOVEMBER 2021WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH 

AUTO

Totota Hilux REVO GR Sport มิติใหม่ของ 
รถึกระบัะที่่�ไดร้บััการพฒันาตามเที่รนดข์องตลาดโลก
ในขณะน่� โดยแนวคิดของ GR Sport ม่จุดเริ�มต้นจาก
การที่่�โตโยต้าเข้าร่วมการแข่งขันที่ดสัอบัสัมรรถึนะ
ยานยนต์ในสันามแข่งที่ั�วโลก อาที่ิ WRC และSport
 GT ผ่่านที่่มแข่งระดับัโลกของโตโยต้า “TOYOTA 
GAZOO RACING” ซึ่ึ�งเปั็นการเปัิดปัระสับัการณ์
ใหม่ให้กับัรถึยนต์ และที่่มวิศึวกรออกแบับั เพ่�อนำ
ความรู้สัึกที่่�ได้จากการขับัข่� มาพัฒนาให้ลงตัวที่่�สัุด 
กับั Totota Hilux REVO GR Sport

เรามาเริ�มจากด้านหน้ารถึกันก่อนเลยครับัปัรับั
เปัล่�ยนกระจังหน้าใหม่ พร้อมตัวอักษร TOYOTA 
และโลโก ้GR มก่ลอ้งมองรอบัคนัตดิตั�งมาใหเ้รย่บัรอ้ย
ที่่�กระจงัหนา้รถึ ไฟหนา้ LED เปัดิ-ปัดิไฟหนา้อตัโนมตัิ
 ปัรับัระดับัสัูงต�ำอัตโนมัติล้ออัลลอยขอบั 18 นิ�วยาง 
บัรสิัโตน 265/60R18 ดไ่ซึ่น์การปัรับัเซึ่ตช่ีวงล่างมาให้
นุ่มมากขึ�น แน่นมากขึ�น พร้อมลุยทีุ่กสัภาพถึนนครับั

กระจกมองข้างสัด่ำเมทัี่ลลิก ปัรบััและพับัเก็บัด้วย
ไฟฟ้า มาพร้อม Blind Spot ม่อจับัเปัิดปัระตู Smart 
Kry สั่เด่ยวกับัตัวรถึ ติดสัติ�กเกอร์ลาย GR Sport 
พรอ้มบันัไดขึ�นลงมค่วามแขง็แรงมาก สัปัอรต์บัารส์ัด่ำ 

เมที่ลัลกิ ไฟที่า้ยเปัน็ LED กนัชีนมาพรอ้มเซึ่นเซึ่อรถ์ึอย 
และกล้องมองหลังมาให้ดูลงตัวด่ครับั

มาต่อกันที่่�ภายในห้องผู่โ้ดยสัารด้านหลังกนัต่อครับั 
เบัาะหนังสัังเคราะห์ ม่เน่�อที่่�ใชี้สัอยเยอะ นั�งโดยสัาร
ระยะไกลไดส้ับัาย ๆ  มแ่อรด์า้นหลงั 2 ชีอ่ง มท่ี่่�พกัแขน 
ตรงกลางพร้อมที่่�วางแก้วน�ำ 2 ชี่อง

ตำแหน่งคนขับักันต่อครับั เบัาะคู่หน้าเป็ันหนัง
สัังเคราะห์เดินด้ายสั่แดงม่โลโก้ GR ม่ที่ั�ง 2 เบัาะ 
ดสูัปัอร์ตขึ�น ดสูัวยขึ�น โอบัรับัสัรร่ะได้ดขึ่�น ขบััที่างไกล 
ไม่ปัวดเม่�อย เบัาะคนขับัปัรบััด้วยไฟฟ้าได้ตำแหน่งเดย่ว 
พวงมาลัยด่ไซึ่น์สัปัอร์ตมาพร้อมกับั Paddle Shift 
ที่่�พวงมาลัย พวงมาลัยสัามารถึปัรับัได้ 4 ที่ิศึที่าง และ
ระบับัสัตาร์ที่อัจฉรยิะ Push Start พร้อมสัญัลกัษณ์ GR 

หน้าจอสัมัผ่สััขนาด 8 นิ�ว สัามารถึเชี่�อมตอ่ Apple 
CarPlay ได้ม่ลำโพง 6 ตำแหน่ง ระบับัแอร์อัตโนมัติ
ปัรับัอิสัระแยกซึ่้าย - ขวา มาพร้อมปัลั�กไฟ 220 โวลต์
มาให้ 1 ตำแหน่ง และชี่องเสั่ยบั USB 2 ตำแหน่งและ
ที่่�วางแก้วน�ำ 2 ชี่อง 

สัรุปัราคากับัเจ้าตัว Totota Hilux REVO GR 
Sport ยกสัูงขับัเคล่�อน 4 ล้อ Hi-Floor (4x4) อยู่ที่่� 
1,299,000 บัาที่ 
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วกิฤติโควิดทีย่าวนานติั�งแติปี่ 2019 สัง่ผู้ลกระทบอย่างรุนแรงต่ิอภาคธุรกิจ แติเ่น่อ่งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชื่าชื่น มีประสับการณ์ในการรับม่อกับโควิดมาแล�วทำให�มีความร้�ท่ีสัามารถรับม่อกับสัถานการณ์ได�ดีข่�น ความ 
ติ่่นติระหนกลดลงประกอบกับประชื่าชื่นได�รับการฉีดวัคซีน ทำให�ผู้้�คนเกิดความหวังว่าวิกฤติจะจบลงได�อย่างรวดเร็ว 
จ่งเป็นชื่่วงเวลาแห่งการเติรียมการเพ่่อฟั้�นกิจการ

แต่อย่างไรก็ตามการฟ้�นกิจการในสัถึานการณ์ปััจจุบััน ม่ความ
ที่า้ที่ายมาก เพราะธุิรกจิเผ่ชีญิความขาดแคลน ธิรุกจิจำนวนมากได้
รบััผ่ลกระที่บัอย่างรุนแรงจากวิกฤตโควิดที่่�ผ่า่นมา ที่ำใหเ้กดิการลด
ลงของกำลังการผ่ลิต หร่อหยุดดำเนินการ ลดชีั�วโมงการที่ำงานของ 
แรงงาน ยอดขายตกต�ำเพราะหน่�ครัวเร่อนเพิ�มขึ�นกำลังซ่ึ่�อลดลง  
จงึที่ำให้การฟ้�นกจิการในขณะที่่�บัริบัที่การดำเนินธุิรกิจในปัจัจุบันักบัั
หลงัโควิดแตกต่างจากเดิม เพราะสัถึานการณ์มค่วามผั่นผ่วน มค่วาม
เสั่�ยงที่่�จะเกดิการระบัาดระลอกใหม่ไวรสัักลายพนัธิุร์ะบัาดได้งา่ยขึ�น
และหลังโควิดก็ยังม่โอกาสัที่่�จะเกิดโรคระบัาดมากขึ�น (Pandemic 
New Normal) ซึ่ึ�งจะสั่งผ่ลกระที่บัต่อธิุรกิจ ผ่มจึงได้เสันอแนวที่าง
การจัดการสัำหรับันักบัริหาร เพ่�อฟ้�นกิจการให้ได้อย่างยั�งยน่ ภายใต้ 
สัถึานการณ์ปััจจุบัันดังน่�

จััดการวิกฤต เพ่�อฟื�นกิจัการอย่างยั�งย่น

ประการที�  1
บริหารทิศทาง ด้วยเป้าหมายที�ชัดเจัน

หลังจากที่่�ธิุรกิจต้องหยุดการดำเนินการ ลดกิจกรรม หร่อ
เปัล่�ยนกิจกรรมชัี�วคราว การพยายามฟ้�นกิจการจากวิกฤต
จำเปั็นต้องม่การกำหนดเป้ัาหมายที่่�ชีัดเจน และม่ตัวชี่�วัด
ความสัำเร็จของการฟ้�นกิจการ โดยพิจารณาความเส่ัยหาย
จากวิกฤตว่าม่โอกาสัในการฟ้�นฟูกิจการมากน้อยเพ่ยงใดเพ่�อ
การตัดสัินใจว่าควรฟ้�นฟูบัางสั่วน เลิกกิจการ หร่อเปัล่�ยน
กิจการ ท่ี่�สัำคัญธิุรกิจควรจัดลำดับัความสัำคัญของกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ี่�จะฟ้�นฟู โดยวิเคราะห์ความต้องการของตลาดต่อ
สัินค้าบัริการขององค์กร และปัระเมินความพร้อมขององค์กร
ที่ั�งด้านบัุคลากร ที่รัพยากร การเงิน การสันับัสันุนความชี่วย

เหล่อจากภายนอก การจัดหาเงินทีุ่น สัำหรับัการฟ้�นกิจการ โดยใชี้ปัระโยชีน์จาก
นโยบัายโครงการกระตุ้นเศึรษฐกิจของรัฐบัาล นอกจากน่�ยังต้องพิจารณาการ
จดัการที่ำกลยทุี่ธิแ์ผ่นการฟ้�นกจิการ โดยการสั่�อสัารแผ่นการฟ้�นกจิการเพ่�อสัรา้ง 
ความตระหนัก ความเปั็นเจ้าของ การม่สั่วนร่วม ความรับัผ่ิดชีอบัให้แก่พนักงาน 
ผู้่มส่่ัวนได้ส่ัวนเส่ัย สัร้างการรับัรูแ้ก่ลูกค้า สั่�อสัารมวลชีน และ ซึ่พัพลายเออร์อก่ด้วย  

 
ประการที� 2
บริหารอย่างครบถ้วนด้วยแนวคิด “อารยาภิวัฒน์”

การบัริหารเพ่�อฟ้�นกิจการ ผู่้บัริหารอาจมองเห็นช่ีองที่างที่่�จำกัดแต่ในความ 
เปัน็จรงิ ม่หลายรูปัแบับัในการฟ้�นกจิการใหเ้ตบิัโตอยา่งยั�งยน่ ผ่มไดเ้สันอแนวคดิ 
“อารยาภิวัฒน์” เป็ันกรอบัแนวคิดในการพัฒนาปัระเที่ศึ ไปัสัู่ความเป็ันอารยะ
อย่างครบัถึ้วนทีุ่กด้าน ทีุ่กมิติ ทีุ่กองค์ปัระกอบัซึ่ึ�งสัามารถึปัระยุกต์ใชี้ในการ 
ฟ้�นกิจการได้ ปัระกอบัด้วย 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่่� 1 ปัฏิิวัฒนา ค่อ การแก้ปััญหา(
จาก ลบั เปั็น ศึูนย์)  ระยะที่่� 2 อภิวัฒนา ค่อ การที่ำให้เจริญรุ่งเร่องขึ�น (จาก ศึูนย์ 
เปัน็ บัวก)  ระยะที่่� 3 ธิรรมวัฒนา คอ่ การที่ำใหเ้จรญิรุง่เรอ่งอยา่งยั�งยน่และครบัถึว้น 
โดยใชีค้ณุธิรรม ความถูึกตอ้งดง่าม เป็ันตวักำกบัั (จาก บัวก เป็ัน คณู) และระยะที่่� 4 
อารยวัฒนา ค่อ การที่ำเกดิการที่ว่คณูความเจรญิรุง่เรอ่งที่่�ยั�งยน่ ครบัถึว้น (จาก คณู 
เปั็น ยกกำลัง)  แต่ละระยะ ยังปัระกอบัด้วย 4 องค์ปัระกอบั รวมที่ั�งหมด 16 
แนวที่างการฟ้�นกิจการ ยกตัวอย่าง “ปัฏิิวัฒนา” ปัระกอบัด้วย  

ปัฏิิสัังขรณ์ (restoration) ซึ่่อมแซึ่มของเดิมที่่�ด่อยู่แล้ว ให้กลับัมาใชี้การได้ 
เช่ีน การปัรับัปัรุง ซึ่่อมแซึ่มกิจการเดิม ที่่�ถึดถึอยหร่อต้องหยุดกิจการ เพราะ
มาตรการ lockdown หรอ่ ปัดิปัระเที่ศึ  แต่ยงัเปัน็กจิการที่่�มอ่นาคต เพ่�อใหก้ลบััมา 
ดำเนินการได้

ปัฏิริงัสัรรค ์(reinvention) นำองคป์ัระกอบัเดมิที่่�ดอ่ยูแ่ลว้ มาจดัเรย่งตอ่กนัใหม่ 
เชีน่ นำบัรกิารจัดเล่�ยงอาหาร (catering) สัายการบันิ มาให้บัรกิารอาหาร ตามสัั�งและ 
เดลิเวอร่� นำพนักงานที่ำความสัะอาด และซึ่ักร่ดในโรงแรม มารับัจ้างที่ำงานบั้าน 
นำมอเตอร์ไซึ่ค์วิน มาให้บัริการเดลิเวอร่� ปัรับัโรงแรม (เชี่าระยะสัั�น) ให้กลายเปั็น
อพาร์ที่เมนต์ (เชี่าระยะยาว)

ปัฏิริปูั (reform) เปัล่�ยนแปัลงรปูัแบับั แตย่งัคงหลกัการเดมิที่่�ด ่เชีน่ การเปัล่�ยน 
จากการดูภาพยนตร์ในโรง โดยสัามารถึเข้าชีมในรถึได้ (drive-in) หร่อ home 
entertainment (เชี่น Netflix)  บัริการที่างไกลต่าง ๆ

ปัฏิิวัติ (revolution) เปัล่�ยนถึอนรากถึอนโคน เปัล่�ยนหลักการไปัเลย เช่ีน 
การเลิกกจิการเดมิ และเปัล่�ยนเปัน็กจิการใหมเ่ปัล่�ยนโมเดลที่างธิรุกจิ (business 
model) เปั็นต้น 

ประการที� 3
บริหารระยะสั�น ด้วยวัตถุประสงค์ระยะยาว

การบัริหารเพ่�อฟ้�นกิจการ ไม่ใชี่การแก้ปััญหาเฉพาะหน้าเที่่านั�น เพราะการ
แก้ปััญหาเฉพาะหน้าอาจจำเปั็นสัำหรับัวิกฤตที่่�เกิดฉับัพลัน  แต่การฟ้�นกิจการ
ต้องที่ำควบัคู่ระหว่างการแก้ปััญหาระยะสัั�น และยังสั่งผ่ลถึึงระยะยาวด้วย ที่ั�งน่�
ในสัถึานการณ์การฟ้�นกิจการ องค์กรอาจม่ความจำกัด เพราะเพิ�งผ่่านพ้นวิกฤต
และผ่ลกระที่บัของวิกฤตยังสั่งผ่ลต่อเน่�อง องค์กรยังคงม่ปััญหาระยะสัั�น โดย
เฉพาะยอดขายตกต�ำ ความเสั่�ยงด้านสัุขภาพและม่งบัปัระมาณ และที่รัพยากรที่่� 
จำกัด ดังนั�นในการฟ้�นกิจการต้องบัริหารการใชี้งบัปัระมาณและที่รัพยากรต่าง ๆ  
ให้ใช้ีได้อย่างคุ้มค่ายิงปั้นนัดเด่ยว ต้องให้ได้นกทุี่กฝู่ง ค่อ ได้ที่ั�งระยะสัั�น และ

ระยะยาว  เชี่น โมเดลธิุรกิจเซึ่เว่น อ่เลฟเว่น เร่งนำเที่คโนโลย่ที่างดิจิที่ัล (Digital 
transformation) เข้ามาใชี้ภายใน 2 เด่อน จากแผ่นเดิมที่่�จะใชี้เวลาถึึง 5 ปัี อาที่ิ 
ขายสัินค้าออนไลน์ ผ่สัมผ่สัานกับัออฟไลน์ (online to offline),7-11 เดลิเวอร่�, 
เก็บัเงินปัลายที่าง, รับัสัินค้าได้ที่่�สัาขา เปั็นต้น

ประการที� 4
บริหารการตัดสินใจั ด้วยข่้อมูลหลักฐาน

ในบัริบัที่ที่่�ม่ความไม่แน่นอน ความซึ่ับัซึ่้อน และความไม่รู้ การตัดสิันใจเชีิง
การบัริหารต้องอยู่บันหลักฐาน (evidence-based management) ของข้อมูล
ข่าวสัาร ความรู้ และการใชี้ปััญญา ผู่้บัริหารต้องม่ความสัามารถึในการคิดเพ่�อ
ที่ำความเข้าใจสัถึานการณ์ ม่การขยายชี่องที่างการเข้าถึึงข้อมูลข่าวสัารโดยการ 
เชี่�อมต่อ และส่ั�อสัารกับัผู่ม้ส่่ัวนได้สัว่นเสัย่อย่างสัม�ำเสัมอที่ั�งกบััพนักงาน ผู่ถ้ึอ่หุน้ 
ลูกค้า ซึ่ัพพลายเออร์ หุ้นสั่วน เจ้าหน่� นักลงทีุ่น และหน่วยงานกำกับัดูแลสั่งเสัริม
การแลกเปัล่�ยนข้อมูลข่าวสัารที่่�ถูึกต้อง โดยการส่ั�อสัารต้องมค่วามชัีดเจน โปัร่งใสั
และตรงเวลาเพ่�อสัร้างความน่าเช่ี�อถ่ึอ และที่ำให้ผู่้ม่ส่ัวนได้สั่วนเสั่ยยินด่แบั่งปััน
ข้อมูลที่่�ถึูกต้อง และที่ำให้องค์กรได้รับัการสันับัสันุนอย่างต่อเน่�อง องค์กรต้อง
พัฒนาความสัามารถึในการจัดการข้อมูลข่าวสัาร จัดหาเที่คโนโลย่ช่ีวยในการ
รวบัรวม จัดระบับั และปัระมวลผ่ลข้อมูล  สัรรหาและฝ่ึกอบัรม บัุคลากรด้านการ
จัดการข้อมูลข่าวสัาร พัฒนากระบัวนการวิจัยและการคิดในองค์กรเพ่�อที่ำให้เกิด
การแปัลงข้อมูลข่าวสัาร เป็ันการจัดระบับัที่่�เอ่�อต่อการคิด และปัระยุกต์ความรู ้
เชี่น เปัิดกว้างให้พนักงาน และ ผู่้ม่สั่วนได้สั่วนเสั่ยเสันอข้อมูล ความคิดเห็น สัร้าง
บัรรยากาศึการแบ่ังปัันและแลกเปัล่�ยนความรู ้สัรา้งแรงจงูใจให้พนักงาน ปัระยกุต์
ใชี้ความรู้ และพัฒนานวัตกรรม

ประการที� 5
บริหารการเปลี�ยนแปลง ด้วยความย่ดหยุ่น

ภายใต้สัถึานการณ์ที่่�อาจเปัล่�ยนแปัลงได้ตลอด และคาดการณ์ได้ยาก 
การบัริหารเพ่�อฟ้�นกิจการจำเปั็นต้องม่ความย่ดหยุ่นสัูง ความคล่องตัวที่ำให้ 
ปัรับัตัวไดเ้รว็เพ่�อตอบัสันองตอ่สัถึานการณ ์ที่่�อาจเปัล่�ยนแปัลงตลอดเวลา แนวที่าง
การบัริหารด้วยความย่ดหยุ่นยอมรับัความไม่แน่นอนว่าเป็ันความปักติใหม่ 
และยอมรับัความเปัล่�ยนแปัลงการจัดโครงสัร้างองค์กรและลำดับัขั�นการบัังคับั
บััญชีาให้สัั�น จัดโครงสัร้างที่่�เอ่�อต่อการบัูรณาการ ปัระสัานงานข้ามฝ่่ายพัฒนา
(cross-functional teams) ที่่�ม่อำนาจตัดสัินใจที่่�หน้างานเชี่�อมต่อกับัองค์กร
ภายนอก เพ่�อให้เข้าถึึงข้อมูลข่าวสัาร ที่รัพยากร สัามารถึติดตามและเร่ยนรู ้
จากข้อมูล 

ควรปัรับัองค์กรให้สัอดคล้องกับัข้อมูล ลดกระบัวนการหรอ่ขั�นตอนที่่�ไม่จำเป็ัน
ในยามวกิฤต โดยการจัดใหม้ช่่ีองที่างดว่น (fast track) ในกรณจ่ำเป็ันปัรบััปัรงุกฎ
ระเบั่ยบั เพ่�อลดอุปัสัรรคจากกฎระเบั่ยบัลดขนาดองค์กร (rescale) หร่อกระจาย
อำนาจตัดสัินใจในภาคปัฏิิบััติ ลดขอบัเขตการดำเนินงาน (refocus) ลดหร่อเลิก
บัางกิจกรรม ลดภาระผู่กพัน หรอ่ต้นทุี่นคงที่่�ในระยะยาว เช่ีน การจ้างงานภายนอก
แก่บุัคคล (outsource to individual) เพ่�อลดภาระผู่กพันและต้นทีุ่นการจ้าง
งาน ม่การที่ำงานจากบั้าน ที่ำงานที่างไกล เพ่�อลดภาระผู่กพัน ต้นทีุ่น และสัถึาน
ที่่�รวมที่ั�งต้องจัดคนที่่�เหมาะสัมกับับัที่บัาที่หน้าที่่�ในแต่ละสัถึานการณ์ ระบับั 
งบัปัระมาณ ที่รัพยากร บัุคลากรต้องม่ความย่ดหยุ่นสัามารถึโยกไปัในที่่�ที่่� 
เหมาะสัมได้ ปัรับักระบัวนการในห่วง โซ่ึ่อุปัาที่าน (supply chain) เพ่�อให้ 
สั่งมอบัได้เร็วขึ�น ลดต้นทีุ่นในการสัต�อก (Stock) วัตถึุดิบั และสัินค้าเพ่�อลดความ
เสั่�ยงจากความผั่นผ่วนของราคา ม่การปัระเมินผ่ลการที่ำงาน ที่บัที่วนกลยุที่ธ์ิ
องค์กรอย่างสัม�ำเสัมอ องค์กรพัฒนาความสัามารถึในการเร่ยนรู้ของพนักงาน 
ให้เปั็นองค์กรแห่งการเร่ยนรู้เพ่�อรักษาความสัามารถึในการแข่งขันขององค์กร 
และสัามารถึนำเสันอคุณค่าใหม่ ๆ เสัมอ 

หากนกับัรหิารกำหนดแนวที่างการบัรหิารองค์กรที่่�สัามารถึดำเนนิงานต่อเน่�อง
ได้ที่ั�งยามปักติ และวิกฤต ธิุรกิจจะม่โอกาสัในการฟ้�นจากวิกฤตอย่างที่ันที่่วงที่่
สัามารถึเตร่ยมพร้อมรับัม่อกับัความที่้าที่ายใหม่ ๆ ที่่�จะเกิดขึ�น โดยการบัริหาร
จัดการที่่�ด่ย่อมที่ำให้เกิดผ่ลลัพธิ์ที่่�เลอค่ายั�งย่นยาวนานครับั 

Economic
Vision

 : ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

นักบริหารกับแนวทาง

รูป็ทุ่� 2 การบัินไที่ย สัามารถึฟ้�นกลับัมากำไร (ปัลดพนักงาน-ขายอาคาร ตัวแปัรสัำคัญ)
ทุ่�มัา : https://brandinside.asia/thai-airways-1h2021/

รูป็ภาพี่ทุ่� 1
สั่องธุิรกิจขนส่ังสัินค้าที่าง
อากาศึ United Airlines
รายได้โต 2 เท่ี่าช่ีวงโควิด
แหล่งรายได้ใหม่ในอนาคต
ทุ่�มัา : https://brandinside.
asia/united-airlines-suc-
cess-in-freight-business/
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The Perspective of
AEC

 : Praykasib

คนจีนอพยพไปยังประประเทศติ่าง ๆ  ทั่วโลกเป็นเร่่องปกติิ ในสัมัย
ก่อนคนจีนอพยพเพ่่อแสัวงหาส่ิังที่ดีกว่าในชีื่วิติ ไปยังประเทศติ่าง ๆ  
ทั่วโลกในทวีปยุโรป อเมริกา ในสั่วนของประเทศอาเซียนนั�นมีคนจีน
อพยพมามาก เน่่องจากมีพ่�นที่ติิดกับชื่ายแดนจีนในหลายประเทศ 

ชาวจีนโพ้นทะเลในอาเซีียน

ตามสัูตรของคนจ่นที่่�อพยพมาในยุคแรก สั่วนใหญ่มาด้วยเสั่�อผ่่นหมอนใบั 
ก่อนจะมาที่ำงานก่อร่างสัร้างตัวในหลายสัาขาอาชี่พ กลายเปั็นคนม่ฐานะ 
ได้ในระยะเวลาไม่นาน ด้วยสัามารถึด้านธิุรกิจการค้า ถึ้าไม่นับัชีนชัี�นปักครอง
ของแต่ละปัระเที่ศึ จะเห็นได้ว่ามหาเศึรษฐ่ในอาเซ่ึ่ยนล้วนแต่เป็ันคนเช่ี�อสัายจ่น 
ด้วยกันที่ั�งนั�น

อังกฤษ หมัู่เกาะฟอลั์กแลันดื์ 

เรามาดูกันว่าคนจ่นที่่�เข้ามาอาศัึยอยู่ในอาเซ่ึ่ยน แต่ละปัระเที่ศึม่เร่�องราวที่่� 
น่าสันใจมากน้อยเชี่นไร 

เริ�มตั�งแต่ปัระเที่ศึใกล้เคย่งอย่างเวย่ดนาม ปัระเที่ศึจน่เข้ามาปักครองเวย่ดนาม
มากกว่าพันปัี แถึมม่ชีายแดนติดกัน ความสันิมชีิดเชี่�อรวมถึึงวัฒนธิรรมของ
ชีาวเว่ยดนามเชี่�อสัายจ่นนั�นจึงแที่บัแยกกันไม่ออก ด้วยหน้าตาปัระเพณ่รวมถึึง
วัฒนธิรรมต่าง ๆ ใกล้ชีิดกันมากที่่�สัุด ปััญหาด้านเชี่�อชีาติจึงไม่ม่ให้เห็น

ปัระเที่ศึฟิลิปัปัินสั์ จากการสัำรวจม่ปัระชีากรเชี่�อสัายจ่นเพ่ยง 1.8% คนจ่น
อพยพมาตั�งแต่ฟิลิปัปัินสั์ยังเปั็นอาณานิคมของสัเปัน ด้วยการใชี้แรงงาน ที่ำให้ม่
ไชีนา่ที่าวนเ์กา่แกท่ี่่�สัดุในโลกตั�งอยูใ่นเมอ่งมนลิา แตต่อนน่�พวกเขาสัามารถึควบัคมุ
ธิุรกิจสั่วนใหญ่ในปัระเที่ศึ แม้ว่าฟิลิปัปัินสั์จะเปัิดกว้างด้านวัฒนธิรรม แต่คนเชี่�อ
สัายจ่นของที่่�น่�ยังอยู่ในกลุ่มของตัวเอง แยกออกจากคนที่้องถึิ�น 

อินโดน่เซึ่่ย ตอนที่่�ชีาวจ่นอพยพเข้าไปัในกลุ่มของชีาวมุสัลิม ในชี่วงแรกไม่ได้
ม่ปััญหาอะไรมากนัก แต่การที่่�อยู่ในปัระเที่ศึที่่�ม่ปัระชีากรติดอันดับัโลก แถึมเปั็น
ปัระเที่ศึอสิัลามท่ี่�มป่ัระชีากรมากท่ี่�สัดุในโลก ที่ำใหเ้กดิปัญัหา ตั�งแตย่คุคอมมวินสิัต์ 
ที่่�ถึูกกวาดล้างที่ำให้ชีาวจ่นที่่�อาศึัยอยู่พลอยได้รับัผ่ลกระที่บัไปัด้วย ม่การละเมิด
สัิที่ธิิ� ปัล้น ฆ์่า ข่มข่น ก่ดกันสัารพัด แม้ภายหลังจะม่การปัรับัเปัล่�ยนกฎหมายให้
เที่่าเที่่ยมกัน แต่ก็ยังไม่ด่มากนัก

ปัระเที่ศึมาเลเซึ่่ย ม่ชีาวจ่นอพยพมามากเปั็นอันดับั 2 ของอาเซึ่่ยน แต่ด้วย
ความที่่�เข้ากันไม่ได้ของชีาวมุสัลิมในพ่�นที่่�ที่ำให้รัฐบัาลออกกฎหมายภูมิบัุตร 
ที่่�ให้อภิสัิที่ธิิ�ชีาวมลายูมากกว่าในหลายเร่�อง ที่ำให้คนเชี่�อสัายจ่นกลายเปั็นบัุคคล
ชีั�นสัองของปัระเที่ศึ เปั็นเหตุให้คนรุ่นใหม่ไม่พอใจสัมองไหล คนเก่งแห่หน่ออก
จากปัระเที่ศึจำนวนมาก สั่วนที่่�อยู่ในปัระเที่ศึก็ม่ความรู้สัึกว่าไม่ได้รับัความเปั็น
ธิรรมเที่่าที่่�ควร

ปัระมาณ 50 ปัี ก่อน สัิงคโปัร์เป็ันปัระเที่ศึที่่�แยกตัวออกมาจากปัระเที่ศึ
มาเลเซึ่ย่ เน่�องจากปัญัหาดา้นเชี่�อชีาต ิซึ่ึ�งคนสัว่นใหญใ่นปัระเที่ศึเปัน็ชีาวจน่ ตรง
น่�เองที่ำให้ชีาวสิังคโปัร์ต้องดิ�นรนทุี่กวิถึ่ที่าง พัฒนาตัวเองจนกลายเป็ันปัระเที่ศึ
พฒันาแล้วติดอันดับัต้น ๆ  ของโลก  ดว้ยพลังขับัเคล่�อนของที่่�คนเชี่�อสัายจน่นั�นเอง 

แม้ว่าพม่าเองจะเปั็นปัระเที่ศึที่่�ม่ชีนกลุ่มน้อยอยู่จำนวนมาก และอยู่ภายใต้
การควบัคุมของเผ่ด็จการที่หาร แต่ก็ม่พม่าเชี่�อสัายจ่นอยู่ราว 3 % แม้การเข้ามา

ในปัระเที่ศึจะถึูกต่อต้านบ้ัางแต่ไม่มากนัก โดยที่่�พม่าน่�เองยังม่ไชีน่าที่าวน์แหล่ง
ค้าขายและธิุรกิจ คล้ายปัระเที่ศึไที่ยอ่กด้วย

กัมพูชีา ในอด่ตปัระเที่ศึแห่งน่�ม่การฆ์่าล้างเผ่่าพันธิุ์ที่ำให้ผู่้ม่การศึึกษารวมถึึง
คนเชี่�อสัายจ่น ต้องอพยพออกไปั ปััจจุบัันรัฐบัาลกัมพูชีากับัรัฐบัาลจ่นร่วมม่อกัน
ในหลายด้าน ที่ำให้คนจ่นจำนวนมากเข้ามาที่ำธิุรกิจควบัคุมเศึรษฐกิจในปัระเที่ศึ  
แยง่อาชีพ่คนที่อ้งถึิ�น คลา้ยที่่�ที่ำกบััปัระเที่ศึลาว แมจ้ะมก่ารตอ่ตา้นจากคนในพ่�นที่่� 
แต่ดูเหมอ่นว่าไม่มป่ัระโยชีน์เน่�องจากเจ้าหน้าที่่�รัฐของกัมพูชีาไม่ขอยุง่เร่�องดังกล่าว

ปัระเที่ศึไที่ยเป็ันปัระเที่ศึที่่�มช่ีาวจน่โพ้นที่ะเลอพยพเข้ามาเป็ันอันดับั 1 ของโลก 
หร่อราว 14% ของปัระชีากรที่ั�งหมดในปัระเที่ศึ ด้วยวัฒนธิรรมปัระเพณ่ที่่� 
หล่อหลอมให้คนจ่นนั�นเข้ามาเปั็นสั่วนหนึ�งของสัังคม ที่ำให้ชีาวจ่นรุ่นที่่� 2 และ 3 
ที่่�ม่เชี่�อสัายจ่น แต่ไม่ได้รู้สึักว่าตนเปั็นคนจ่นแผ่่นดินใหญ่ จึงไม่ม่ปััญหาด้าน 
เชี่�อชีาตเิหมอ่นปัระเที่ศึอ่�น และเหมอ่นเดมิไที่ยเชี่�อจน่มกัควบัคมุดา้นการคา้และ
เศึรษฐกิจของปัระเที่ศึ

ปััจจุบัันปัระเที่ศึจ่นจะม่การพัฒนาขึ�นมาเที่่ยบัเที่่ายุโรปัและอเมริกา ม่
เศึรษฐกิจที่่�แข็งแกร่งอันดับัต้น ๆ ของโลก ปัระชีากรอยู่ด่กินด่มากขึ�น แต่คนจ่น
สั่วนหนึ�งก็เล่อกที่่�จะออกไปัแสัวงหา สัิ�งที่่�ด่กว่านอกปัระเที่ศึ แต่ไม่ใชี่การหอบั 
เสั่อผ่่นหมอนใบั ล่องเร่อ ไปัใชี้แรงงานอย่างเชี่นสัมัยก่อนแล้ว 

พวกเขาพกเอาเงินเข้าไปัลงทุี่นอย่างในเหม่องที่องของแอฟริกา ไปัศึ่ลังกา
ไปัที่ำกาสิัโนและค้าขายในกัมพูชีา บัางส่ัวนยอมที่ิ�งสััญชีาติของตัวเองในระบับั
คอมมิวนิสัต์แปัลงสััญชีาติมาเปั็นปัระเที่ศึที่่�ตัวเองไปัลงทีุ่นก็ม่ สัิ�งน่�สัะที่้อนให้
เห็นว่า การม่ชี่วิตใหม่ที่่�ด่กว่าเดิมนั�นย่อมเหน่อกว่าความลำบัากหากต้องกลับัไปั
ปัระเที่ศึของตวัเอง ที่่�ไมรู่ว้า่วนัดค่น่ดท่ี่รพัยส์ันิที่่�หามาไดจ้ะตกอยูก่บััรฐัในวนัไหน

บัริบัที่ที่างสัังคมของชีาวจ่นโพ้นที่ะเลที่่�อพยพไปัในปัระเที่ศึต่าง ๆ  ในอาเซึ่่ยน 
กเ็หมอ่นการผ่จญภยั ตอ้งสัูก้บััความลำบัากยากจน ความไมเ่ปัน็ธิรรมดา้นเชี่�อชีาติ 
บัางปัระเที่ศึโชีคร้ายถูึกกดข่�ขม่เหง บัางปัระเที่ศึเปิัดโอกาสัให้แสัดงความสัามารถึ
ได้เต็มที่่�จนค้าขายร�ำรวยเปั็นจำนวนมาก 

ซึ่ึ�งนอกจากความมานะบัากบัั�นสัู้ชี่วิตและความสัามารถึแล้ว ยังต้องพกโชีคด่ 
ติดตัวไปัด้วย เพราะถ้ึาขึ�นเร่อผิ่ดลำนอกจากจะแย่กับัตัวเองแล้วครอบัครัว 
ในรุ่นต่อไปัยังต้องลำบัากตามไปัด้วย 
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เบ่้องหลังแวดวงการแสดง
(ตอน1)

สััมผััสัประวััต่ิศาสัต่ร์ภาพ
ในแ

ละน
อกอ

าเซีีย
น

 : ชุติมา  เสวิกุล

ไม่ว่าจะเป็นภาพยนติร์ โขน ลิเก หร่อละคร ทั�งละครทีวี และละครเวที ส่ิังที่คนด้ได�เห็นค่อความเป็นไปของเร่่องราว 
ที่มีติัวละครหร่อส่ิังหน่่งส่ิังใดมานำเสันอ ด�วยฉากแรกท่ีเปิดเร่่องจนกระท่ังนำไปส่้ัจุดจบของเร่่องราว ซ่่งมีทั�งแบบ 
สัุข เศร�าและโศกสัลด แติ่ส่ิังท่ีคนด้ไม่ได�เห็นก็ค่อเบ่�องหลังของผู้้�คนอีกมากมายท่ีทำให�ภาพเหล่านั�นมาปรากฏ 
เป็นเร่่องราวที่ติ�องการนำเสันอได�สัำเร็จ

เกาหลี - ไทย

ในช่ีวงที่่�ต้องเผ่ชีญิหน้ากบััการเฝ้่าระวงัเร่�องโควดิ-19 เกดิกระแสั 
การกักตัว ผู่้คนต้องอยู่กับับั้านมากขึ�น จากที่่�เคยใชี้ชี่วิตนอกบั้าน 
ไม่ว่าจะไปัเร่ยน ไปัที่ำงาน หร่อ อะไรก็ตาม เปั็นภาวะที่่�อึดอัด
สัำหรับัมนุษย์ในยุคสัมัยปััจจุบัันที่่�ไม่เคยม่เวลาได้อยู่กับับั้าน 
โดยเฉพาะเปั็นการอยู่บ้ัานแบับัถึูกบัังคับั แรก ๆ ก็ยังไม่เที่่าไหร่
แต่เม่�อโควิด-19 ยังสันุกกับัการแพร่กระจายและขยายวงออกไปั
จนผู่้คนที่ั�วโลกปัั�นปั่วน ไม่ว่าปัระเที่ศึที่่�เจริญมากแค่ไหนก็ยังต้อง
ยอมสัยบั ตอ้งออกมาตรการขอร้องแกมบังัคับัให้ผู่ค้นอยูแ่ต่ในบ้ัาน

กิจการต่าง ๆ พลอยต้องหยุดไปัด้วย นั�นเปั็นผ่ลมาตั�งแต่ปัลายปัี 
2019 ตามที่่� ม่ 19 กำกับัอยู่หลัง โควิด-19 ท่ี่�เราจำต้องคุ้นเคย
จนล่วงมาถึึงขณะน่� ปัลายปัี 2021 แล้วแต่สัถึานการณ์และผ่ล 
กระที่บัต่อพลเม่องโลกยังคงแที่บัจะไม่แตกต่างจากระยะแรกที่่� 
โควิด-19 ถึูกปัล่อยออกมา  

และจากการถึูกบัังคับัให้ต้องอยู่ในบั้าน ที่ำให้ต้องอยู่กับัตัวเอง
มากขึ�นอย่างท่ี่�ไม่เคยเปั็นกันมาก่อน สั่งผ่ลที่ั�งด่และร้าย ที่ั�งสัุข 
และทีุ่กข์ บัางบั้านรักกันมากขึ�น ได้ใกล้ชีิดดูแลที่ะนุถึนอมกัน 

มากขึ�น แต่บัางบั้านถึึงขั�นอึดอัด ขัดแย้ง ไม่ม่ความเปั็นสั่วนตัว หลายคนค้นพบั
ความสัามารถึท่ี่�ซึ่่อนเร้นอยู่ในตัว หลายคนกลายเปั็นพ่อครัวแม่ครัวที่่�ที่ำอาหาร 
ที่ำขนมเก่งอย่างที่่�ไม่เคยที่ำมาก่อน

สัำหรับัตัวผู้่เข่ยนเอง จากเด่อนกรกฎาคมที่่�ผ่่านมา เกิดสัถึานการณ์ที่่�ไม่ 
สัามารถึรับัข่าวสัารจากชี่องท่ี่�เคยรับัได้ตามปักติ เหล่อที่างเล่อกอยู่ 2 ที่างค่อ 
ยูทีู่ปัหร่อเน็ตฟลิกซ์ึ่ ยูทีู่ปัมักจะเปิัดชีมนกชีมไม้ปัล่อยจอให้ม่ภาพเคล่�อนไหว 
ของนกสัวย ๆ ชีนิดต่าง ๆ พร้อมดนตร่คลอไปัเร่�อย ๆ จนกลายเปั็นแฟนปัระจำ
ของ Tim Janis ชี่วยให้เพลินไปัได้เปั็นสัิบักว่าชีั�วโมงทีุ่กครั�งที่่�เปัิด 

เม่�อที่างเล่อกเหล่อน้อยลง ในท่ี่�สุัดก็เข้าเน็ตฟลิกซ์ึ่ หลังจากที่่�ไม่ได้เข้ามา 
หลาย ๆ ปัี  แล้วสัุ่มเล่อก ซึ่่ร่สั์เกาหล่ เล่อกดูโปัสัเตอร์ไปัเร่�อย ๆ มาสัะดุดตาที่่�
 หมออัจฉริยะ 2 แผ่่นดิน หร่อ Doctor Stranger โดยไม่ม่พ่�นความหลังใด ๆ 
เก่�ยวกับัเร่�องน่� แต่แล้วเม่�อเริ�มดูความรู้สึักก็ค่อย ๆ ซึ่ึมซึ่ับับัางสัิ�งบัางอย่างที่่�
ละครสั่งออกมา จบัลงด้วยความที่ึ�งและติดใจในตัวนักแสัดงนำ Lee Jung Suk 
เปั็นอย่างมาก และตามด้วย ที่ึ�งกับับัที่ ที่ึ�งกับัการกำกับั และอ่�น ๆ 

สัรุปัค่อจากเร่�องน่� ก็ดูซึ่่ร่ยสั์เกาหล่ต่อไปั ต่อไปั ...จนรู้สัึกว่าชีักไม่ได้การแล้ว
เริ�มสังสััยตัวเองว่าที่ำไมถึึงได้อินได้ถึึงขนาดน่� นอกจากค้นข้อมูลของนักแสัดง 
ผู้่เข่ยนบัที่ ผู้่กำกับัฯ แล้วก็เริ�มคิด แที่นที่่�จะดูไปัเร่�อย ๆ ในฐานะที่่�ตัวเองก็อยู่ 
ในวงการน่�และที่่�เก่�ยวขอ้งมานาน กเ็ปัล่�ยนความตั�งใจแคด่เูฉย ๆ  ไปัเปัน็การดเูพ่�อ
ศึึกษา เริ�มดูรายละเอ่ยดมากขึ�น ตั�งแต่ฉากแรกที่่�เปิัดเร่�อง  ด้วยความที่่�ผู่้เข่ยน 
เปั็นหนึ�งในนักเร่ยนการแสัดงของ สัถึาบัันศึิลปัะการแสัดงของ ไที่ยที่่ว่สั่ ชี่อง 3 
เปั็นรุ่นที่่� 3 ซึ่ึ�งเปั็นยุคแรกของการก่อตั�ง โดยม่ อาจารย์สัดใสั พันธิุมโกมล เปั็น
ผู่้อำนวยการและเป็ันผู่้วางหลักสัูตร อาจารย์สัุนันที่น่ย์ จันที่ร์ที่ิพย์ เป็ันคุณครู
ใหญ่พร้อมด้วยคณาจารย์และผู่้ที่รงคุณวุฒิในสัาขาที่่�เก่�ยวข้องกับัภาพยนตร์ 
หนงั ละคร รำไที่ย การกำกบัั ฉาก ศึลิปัะการตอ่สัูป้ัอ้งกนัตวั การแตง่หนา้ที่ั�งปักติ
และเอฟเฟค จาก คัฟเวอร์มาร์ค และ เอ็มที่่ไอ ฯ 

นอกจากอาจารย์คนไที่ยแล้ว ยงัมอ่าจารย์ฝ่รั�งที่่�รกัเพลงไที่ยและวฒันธิรรมไที่ย 
อย่างอาจารย์บัรูซึ่ แกสัตัน มาสัอนเร่�องการร้องเพลง อาจารย์ฮาน มาสัอนเร่�อง
ที่่าเต้น นักแสัดงม่ชี่�อ และอาจารย์ดัง ๆ อ่กมากมายในวงการด้านต่าง ๆ มาให้
ความรู้ ถึา่ยที่อด สัอนใหก้บััพวกเราท่ี่�ตอ้งสัมคัรเขา้ไปัและสัามารถึฝ่า่ดา่นอรหนัต์
ผ่่านการที่ดสัอบั มาได้เที่่านั�นถึึงจะได้ชี่�อว่าได้เปั็นนักเร่ยนการแสัดงของช่ีอง 3 
ซึ่ึ�งเปั็นการเร่ยนฟร่เต็มวันทีุ่กวัน  

ด้วยระยะเวลา 10 เด่อนเต็ม ม่อาหารกลางวันเล่�ยงอ่กต่างหาก แต่ที่่�น่าที่ึ�ง 
สัุด ๆ ค่อไม่ม่ข้อผู่กมัดใด ๆ ที่ั�งสัิ�น ขอเพ่ยงให้ตั�งใจเร่ยน และนำความรู้ที่่�ได้ 
ไปัใชี้ให้เป็ันปัระโยชีน์ ไม่ว่าจะอยู่เบ่ั�องหน้าหร่อเบ่ั�องหลังก็ตาม และด้วย
วัตถุึปัระสังค์ที่่�มุ่งสัร้างบุัคลากรคุณภาพให้กับัวงการแสัดงน่�เอง นักเร่ยนการ
แสัดงของชี่อง 3 ที่่�ม่ด้วยกัน 11 รุ่น ปััจจุบัันจึงกลายเปั็นบัุคลากรคุณภาพที่่� 
ได้ใชี้ความรู้ความสัามารถึตามที่่�ได้รับัการอบัรมสัั�งสัอนมา กระจายอยู่ในหลาย
วงการที่่�เก่�ยวข้อง 

หันมาดูเร่�องความที่ึ�งในซึ่่ร่ส์ัเกาหล่กันต่อนะคะ เม่�อเริ�มเปัล่�ยนความคิด 
การดูเพ่�อความบัันเทิี่งมาเป็ันดูเพ่�อศึึกษา และยอมรับัว่าตัวเองได้กลายเป็ัน 
ติ�งเกาหล่ไปัด้วยแล้วโดยปัริยาย สัิ�งที่่�ได้มาค่อ เห็นถึึงความกล้าของนักเข่ยน
บัที่ ที่่�กล้าเข่ยนเร่�องที่่�ฉ่กไปัจากเร่�องราวที่ั�วไปั กล้าที่่�จะเข่ยนถึึงหลาย ๆ แนว 
หลากหลายอาช่ีพ กล้าที่่�จะต่แผ่่พูดถึึงสัิ�งที่่�ด่ และไม่ด่ กล้าที่่�จะใส่ัสัิ�งเล็ก ๆ 
น้อย ๆ เพ่�อเปั็นการจูงใจให้ผู่้ชีมที่ำตามโดยไม่รู้ตัว 

สัิ�งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านั�น ถึ้าไม่สัังเกตก็แที่บัจะไม่รู้สัึก แต่แที่บัทีุ่กเร่�องเรา 
จะได้เห็น การบัอกให้ตัวละครไปัล้างม่อก่อนกินข้าว จะเห็นการแปัรงฟัน 
ในตอนเชี้า จนเปั็นเร่�องปักติ ที่ั�งน่�เพ่�อเป็ันการปัลูกฝ่ังให้ผู่้ดูผู่้ชีมรักษาฟัน 
ใหแ้ขง็แรงโดยไมรู่ต้วั อ่กเร่�องหนึ�งที่่�จะเหน็มใ่นแที่บัที่กุเร่�องกค็อ่ เชี่�อกผ่กูรองเที่า้
นางเอกหลุด และพระเอกจะสัังเกตเห็นและย่อตัวลงนั�งผู่กให้ 

เร่�องน่�กินใจผู่้เข่ยนมาก เพราะตอนลูกชีายคนโตยังเล็ก ๆ อายุสััก 3 ขวบั 
เคยเจอปััญหาขึ�นบัันไดเล่�อนแล้วเชี่อกผู่กรองเที่้าข้างหนึ�งหลุดยาวไปัติดขอบั 
ซึ่่�บันัได โชีคดท่ี่่�คุณภสััสัรเหน็และกระชีากออกมาได้ที่นัเม่�อลงมาถึง่พ่�นลา่ง กอ่นท่ี่� 
คนที่่�ตามหลังลงมาจะเกิดชีนกันขึ�น ตั�งแต่นั�นมา จุดหนึ�งที่่�เราคอยมองอยู่ก็ค่อ 
ที่่�รองเที่้าลูก ถึ้าเม่�อไหร่ที่่�เดิน ๆ อยู่แล้วเชี่อกผู่กรองเที่้าหลุด เราจะร่บับัอกให้
หยุดเดินและผู่กให้เร่ยบัร้อยก่อน แต่ตามปัระสัาเด็ก ยังไม่รู้ถึึงภัยที่่�จะมาถึึงได้ 
ยังคงเดินไปัวิ�งไปัตามปัระสัา เราก็จะเต่อนอ่กครั�ง และถึ้าลูกยังไม่ที่ำตาม 

ครั�งที่่�สัามของเราก็ค่อการเดินไปัเหย่ยบัชีายเชี่อกที่่�หลุดไว้ ที่ันที่่ แน่นอนที่่� 
ลกูจะหนา้คะมำหรอ่เกอ่บัล้ม แตนั่�นเปัน็คำตอบัและผ่ลลพัธิท์ี่่�ดท่ี่่�สัดุที่่�เราสัามารถึ
ให้บัที่เร่ยนของจริงกับัลูกได้ ถึ้ายังไม่ยอมแก้ไข..... (อ่านต่อฉบัับัหน้า)  

ขอบัคุณ
ภาพจาก : ละครบัุพเพสัันนิวาสั

ซึ่ร่สั ์Doctor Stranger อจัฉรยิะหมอ 2 แผ่น่ดนิ .
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