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บอกกันอย่างไม่อายว่าเมื่อท�ำหนังสือ "แนะให้แนว" เล่มนี้เสร็จ ผมก็เกิด
ความริษยาอิจฉาตาร้อนเด็กยุ คนี้จริงๆ พับผ่าเถอะ!
ไม่อิจฉาได้อย่างไร ในเมื่อสังคมสมัยที่ผมยังเป็ นวัยรุ ่นนัน้ ไม่มีหรอกครับ
โครงการดีๆ อย่างนี้ ไม่มีหรอกครับที่จะได้มาฟั งขวัญใจวัยรุ ่นมาให้ข้อคิด สร้าง
แรงบันดาลใจ จุ ดไฟฝั นแบบใกล้ๆ ได้อย่างนี้
สมัยผมนัน้ ก็เหมือนเดินเข้าป่ าไปในความมืดมีมดี พร้าอยู เ่ ล่มหนึ่งไว้คอยถากพง
หญ้า แหวกเป็นทางไป มืดก็มืด จะไปทิศทางไหนก็ยังไม่ค่อยแน่ใจ คนคอยจุ ดไฟ
บอกทางก็ไม่มี เดินผิดพลาดไปก็หลายครัง้
สมั ย นั้น อยากได้ แ รงบั น ดาลใจเพื่ อ มาตอบข้ อ สงสั ยในชี วิ ต นี่ ถ้ าไม่ เ ขี ย น
จดหมายไปคุยกับพี่ๆ ไอดอลทัง้ หลาย (ซึ่ งจะถึงมือพวกเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้) ก็มี
แต่บุกไปดักรอหน้าบ้านเท่านัน้ แหละครับ ไม่อย่างนัน้ คงไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยขอ
ข้อคิด และในวงเล็บว่าถ้าพี่ๆ เขาไม่ตกใจจนแจ้งต�ำรวจมาจับเราเสียก่อน
นี่อย่างไรครับ ผมถึงอิจฉาเด็กสมัยนี้จริงๆ จังๆ
น้องๆ ครับ ผมอาจเป็นผู ใ้ หญ่หวั ใจคับแคบ ขีอ้ จิ ฉาก็จริงอยู ่ แต่ถงึ อย่างนัน้
ผมก็อยากขอน้องๆ กันตรงนีเ้ ลยนะครับว่า ไหนๆ ก็ได้โอกาสดีมาร่วมในกิจกรรม
"แนะให้แนว" นีแ้ ล้ว (หรือถ้าไม่ได้เข้าร่วมจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามก็ยงั มีนติ ยสาร
เล่มนีใ้ ห้อา่ น) ก็ขอว่าอย่าท�ำให้มนั เสียของนะครับ ไปท�ำความฝั นให้มนั เป็นจริงเสีย
ผมน่ะรออิจฉาในความส�ำเร็จของพวกคุณอยู ่นะครับ
อันนี้ถือว่าขอกันตรงนี้เลย
แล้วจะรอนะครับ หนอยยยย.....
จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

คุยกับหัวหน้าฝ่ ายกิจกรรม

พี่อัศ
อัศรินทร์ นนทิหทัย
มีหลายคนบอกว่าวัยรุ ่นเป็นช่ วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชี วิต
การตัดสินใจในวัยนี้จะน�ำไปสู่ชีวิตที่ดีและอนาคตที่สดใส แต่หาก
ตัดสินใจผิดพลาดอาจหมายถึงหนทางที่ด่ิงลงเหว และกลายเป็น
จุ ดเปลี่ยนครัง้ ใหญ่ และเพื่อเป็นการสนับสนุนทางเดินที่เต็มไปด้วย
พลังแห่งความฝั นในวัยหนุ่มสาว อัศรินทร์ นนทิหทัย หรือพี่อัศ
หัวหน้าฝ่ ายกิจกรรม TK park จึงขออาสาเป็นหัวหอกกรุ ยทาง
แก่เด็กรุ ่นใหม่ผ่านกิจกรรม “แนะให้แนว” เปิ ดพื้นที่ให้กับช่ วงวัยที่
ดิ้นเร่าๆ อยู ่บนสภาพกึ่งสุกกึ่งดิบ ให้พวกเขาค้นพบตัวเองในแง่มุม
ที่ต่างออกไป

โครงการ “แนะให้แนว” มีท่มาที
ี ่ไปอย่างไร?

คาดหวังให้โครงการนี้ แตกต่างจากโครงการอื่น
พี่อัศ : จริงๆ แล้ว TK park มีภารกิจส่งเสริมการอ่านการ อย่างไร?

พี่อัศ : จริงๆ แล้ว โครงการอื่นๆ ของ TK park ที่ส่งเสริม
การเรียนรู ้อย่าง TK Young Writer, TK Band ฯลฯ จะเน้นไป
ที่คนที่รู้ตัวเองในระดับนึงว่ามีความถนัดด้านไหน แต่อาจจะไม่ได้
หมายความว่าเขาจะต้องท�ำได้ดี ขอแค่ความสนใจให้มาลองดู แต่
งาน ‘แนะให้แนว’ กลุ่มเป้าหมายจะลดอายุ ลงมา เน้นที่วัยมัธยม
ที่ก�ำลังคนหาตัวเอง อาจจะมีอะไรเข้ามาในชี วิตมากมายแต่ยัง
ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะสนใจอะไรดี นี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ให้
พวกเขาได้ลองว่าสนใจสิ่งเหล่านัน้ จริงๆ ไหม บางคนอาจจะตาม
เพื่อนมาก็ไม่เป็นไร เพราะมัธยมก็เป็นวัยที่เราตามเพื่อนอยู แ่ ล้ว แต่ก็
ถือว่าเปิ ดโอกาสให้พวกเขาได้ลองดูซิวา่ มันใช่ ตวั เขาจริงๆ ไหม เรา
ก็คาดหวังว่าสุดท้ายแล้วเขาจะได้อะไรบางอย่างกลับไป มันมีอะไรให้
พวกเขาเรียนรู ้เยอะแยะมากมาย

เรียนรู ้ของเยาวชนอยู ่แล้ว แต่รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมค่อน
ข้างที่จะแตกต่างหลากหลาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ ่น เราก็ตัง้
ค�ำถามว่าท�ำยังไงวัยรุ ่นถึงจะสนใจเรื่องการเรียนรู ้ เรามองว่าการ
เรียนรู ้ไม่จ�ำเป็นต้องมาจากการอ่านอย่างเดียว แต่การเรียนรู ้จาก
การลองหลายแนวทาง หรือจากคนที่มีประสบการณ์ มันก็เป็น
การเรียนรู ้อีกทางหนึ่งเหมือนกัน อย่างงานแนะให้แนว ก็เป็นการ
ให้แนวทางที่ไม่ซ้� ำกับวิชาแนะแนวในโรงเรียน คุณครู อาจจะแนะน�ำ
ว่าในระบบเราควรจะเรียนต่ออะไร แต่ของเราจะเป็นการท�ำงาน
ที่เรียกว่าเป็นการเติมเต็มช่ องว่างที่ อยู ่ระหว่างการแนะแนวแบบ
ในระบบและนอกระบบ

ก่ อ นจะมาเป็ น โครงการนี้ เ รามี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
การแนะแนวในระบบเป็ นอย่างไร?

ในกระบวนการการเรียนรูท้ งั ้ หมด อะไรที่โครงการ
นี้เน้นเป็ นพิเศษ?

พี่อัศ : เรามองว่าการแนะแนวในระบบมันเน้นไปทางวิชาการ
อย่างพี่จบพาณิชย์มาแต่วา่ อยากเอนทรานซ์ หากไปคุยกับอาจารย์
เขาอาจจะบอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอเพราะเราไม่ได้เรียนสายสามัญ
มาแบบคนอื่น แต่วา่ จุ ดเปลี่ยนก็คอื ว่า พี่ได้ฟังเรื่องจากรุ น่ พี่ท่จี บ
ไปแล้ว ตอนนัน้ ก�ำลังงงๆ เป็นเด็ก เราฟั งเรื่องราวอะไรจากใครก็
รู ้สึกว่าดีไปหมด เราฟั งเรื่องจากรุ ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเอนทรานซ์ติด
ก็รูส้ กึ ว่า เฮ้ย ท�ำไมเขาท�ำได้วะ งัน้ แปลว่าเราก็ทำ� ได้สิ

พี่อัศ : พี่ว่าการเจอตัวจริงก็ส�ำคัญนะ อย่างนิ้วกลม ใครๆ
ก็รู้จัก หนังสือของเขา ใครๆ ก็อ่านได้ รายการทีวีใครๆ ก็ดู
แต่ น่ี ก็ เ ป็ น อี ก พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ เ ราได้ มี โ อกาสมาเจอตั ว เขา ได้ ถ าม
เขาจริ ง ๆ พี่ เ ชื่ อในพลั ง ของการสื่ อ สาร การส่ ง ต่ อ ความคิ ด
แรงบันดาลใจ ทุกอย่าง มันมาจากการพู ดคุยกัน ซึ่ งพี่ว่ามันมี
พลังมากกว่าการติดตามงานของเขาเฉยๆ อยู ่แล้ว เราอาจจะ
อ่านงานเขียนเขา ได้รับ อิทธิพลจากงานเขียน แต่การมาเจอเขา
นี่มันเป็นอีกอย่างหนึ่ง ถ้านิ้วกลมพู ดกับน้องที่อยากเป็นนักเขียน
คนหนึ่งว่า “ดีแล้ว ท�ำต่อไป” แค่เนี้ย เราอาจจะได้อะไรบางอย่าง
กลับไป น้อยหรือมากพี่ไม่รู้ แต่พ่ีเชื่ อในพลังแบบนี้นะ

อย่ า งนี้ แ ปลว่ า สิ่ งที่ อาจารย์ แ นะแนวบอกเราก็
ไม่จริงสิ?

พี่อัศ : ก็ไม่ใช่ หรอก เราว่าแต่ละคนมีเส้นทางต่างกัน เพื่อน
ในกลุ่มบางคนก็อยากเอนทรานซ์ แต่บางคนก็อยากจะท�ำงาน
พี่โชคดีท่ีสายพาณิชย์ท่ีเรียนมีภาษาฝรั่งเศส ก็ยังเป็นช่ องทาง
ที่เอาไว้เอนทรานซ์ ได้ ก็ไปเรียนพิเศษด้วยกันกับเพื่อนสามสี่คน
ถึงเวลาก็ ไปสอบกันหลายคน แต่ว่าติดแค่สองคน ก็คิดว่าจริงๆ
แล้ว บางทีเราเรียนมาสายนึง เราอาจจะไม่ต้องไปยึดติดว่าจะไป
ทางนี้ บางทีมันอาจจะมีจุดอะไรที่ท�ำให้เราคิดเปลี่ยนเส้นทางชี วิตดู
ก็เป็นได้ เรามีเป้าหมายได้ แต่ทางที่จะไปมันมีหลายเส้นทางให้เลือก
อย่างเพื่อนที่ไม่ได้สอบด้วยกันก็ไปเรียน ปวส. แล้วต่อปริญญา
อีกสองปี ก็ได้เหมือนกัน

โดยรวมคาดหวังให้เยาวชนได้อะไร จากการมา
ร่วมงานแนะให้แนวในครัง้ นี้?

พี่ อั ศ : แต่ ล ะคนก็ ค งได้ อ ะไรมากน้ อ ยต่ า งกั น อยู ่ แ ล้ ว แต่
อย่างน้อยให้เขาได้รู้ว่านอกห้องเรียนหรือในสังคมนี้มีอะไรให้เราได้
เก็บเกี่ยวอีกเยอะ ก็คิดว่างาน ‘แนะให้แนว’ จะท�ำให้พวกเขาค้นพบ
สิ่งที่ตัวเองสนใจ หรือสิ่งที่ตัวเองอยากจะลองท�ำ แค่นนั้ ก็พอแล้ว
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คุยกับผู ้อยู ่เบื้องหลังโครงการ แนะให้แนว

พี่เบน
ชวันธร มงคลเลิศลพ
นักจัดการความรู ้อาวุ โส ฝ่ ายกิจกรรม ส�ำนักงานอุ ทยานการเรียนรู ้ หรือ
TK park ผู อ้ ยู เ่ บือ้ งหลังโครงการ “แนะให้แนว” เล่าถึงวิธกี ารท�ำงานในโครงการนี้

ในแง่ของการท�ำงาน เรามีกระบวนการคิดอย่างไร มากกว่า ก่อนที่วง 10TO12 (TEN TO TWELVE) จะเป็นวงดนตรีท่ี
ใครๆ ก็รู้จัก ฮัมเพลงเค้าได้ หรือก่อนพี่ทิม พิธา จะเป็นนักธุ รกิจ
บ้าง ถึงเกิดเป็ นกิจกรรมแนะให้แนวขึ้นมา?
พันล้านได้ ต้องเจอกับปั ญหา แล้วต้องจัดการกับมันอย่างไร อยาก
ให้น้องๆ ที่ได้เข้าร่วมงานแนะให้แนว เห็นปั ญหาที่พวกเขาเจอ เป็น
ความมุ ่งมั่น ตัง้ ใจ เป็นแนวให้น้องๆ เห็นภาพว่า ทุกอย่างมันไม่ได้
ส�ำเร็จรู ปนะ

พี่เบน : ต้องบอกก่อนว่าอุ ทยานการเรียนรู ้ TK park เป็นพื้นที่
สร้างสรรค์ เป็นห้องสมุ ดมีชีวิต และเราก็เชื่ อว่าการอ่านหรือการ
เรียนรู ้ ไม่ได้เกิดขึน้ จากหนังสืออย่างเดียว แต่สามารถเรียนรู ไ้ ด้จาก
กิจกรรม ดนตรี สื่อมัลติมเี ดีย เพื่อต่อยอดหรือเติมเต็มจินตนาการ
ให้กับน้องๆ เพราะฉะนัน้ จึงคิดว่าจะท�ำอย่างไรให้น้องๆ มีโอกาสที่
ได้เรียนรู ม้ ากยิ่งขึน้ และกิจกรรมครัง้ นีไ้ ม่ใช่ การแนะแนวอย่างเดียว
แต่เป็นกิจกรรมที่จะช่ วยตอบโจทย์เด็กวัยรุ ่น โดยเฉพาะน้องๆ วัย
มัธยมที่เจอค�ำถามมากมายเข้ามาในชี วติ ว่า จะเข้ามหาวิทยาลัยอะไร
จะเรียนคณะอะไร จะท�ำงานอะไร หรือสิ่งที่ท�ำอยู ่คือสิ่งที่ใช่ สิ่งที่เรา
ชอบจริงหรือเปล่า TK park ก็เลยเข้ามาในส่วนนี้ มาเติมเต็มค�ำถาม
หรือปั ญหาที่วัยรุ ่นทุกคนต้องโดนถามมาตลอด

นอกจากการจั ด กิ จ กรรมที่ อุ ท ยานการเรี ย นรู้
TK park มีการจัดโรดโชว์ตามโรงเรียนด้วย เพื่อ
อะไร?

พี่เบน : โรดโชว์ตงั้ ใจไป อยากเข้าไปถึงน้องๆ ให้ได้มากที่สุด
กิจกรรมตามโรงเรียน เราพู ดประเด็นเรื่องAdmission ก็ได้แนวคิด
จากพี่ๆ Dek-D.com พี่ปอนด์ ปกรณ์ และพี่ลาเต้ มนัส มาแบ่งปั น
ประสบการณ์ รวมถึงชวนไอดอลที่น้องๆ ชื่ นชอบเข้าไปพู ดคุยกับ
น้องๆ ด้วย อาทิเช่ น พี่แชมป์ ทีปกร เว็บมาสเตอร์ และผู ้ก่อตัง้
เว็บไซต์ exteen.com นักเขียนขวัญใจวัยรุ น่ , พี่ป๋องแป๋ ง อาจวรงค์
แฟนพันธุ ์แท้นักวิทยาศาสตร์โลก ซึ่ งโรดโชว์แต่ละครั้งก็ได้รับผล
ตอบรับจากคุณครู และกับน้องๆ ที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก มีน้องๆ
เข้ามาพู ดคุยในเพจ facebook แนะให้แนว รวมถึงคุณพ่อคุณแม่
คุณครู ดว้ ย คือเราเปิ ดโอกาสให้ทกุ คนได้เรียนรู ้ ให้ผูฟ
้ ั งจุ ดประกาย
ความคิดของตัวเองว่าสิ่งที่ทำ� อยู ม่ นั ใช่ หรือเปล่า และต่อไปในอนาคต
หากเราต้องอยู ่กับสิ่งนี้ไปตลอดชี วิต เราจะสนุกกับมันจริงหรือไม่
กิ จ กรรมครั้ ง นี้ ก็ เ หมื อ นเป็ น แนวทางให้ ทุ ก คนได้ ค้ น หาค� ำ ตอบ
ด้วยตัวเอง

มีวิชาอะไรบ้าง?

พี่เบน : วิชาที่เลือกมาเป็นวิชาที่จ�ำเป็นในชี วิต และที่ส�ำคัญ
ไม่มีในห้องเรียน เนื่องจากเรามองเห็นว่าวิชาในห้องเรียนเป็นวิชา
พื้นฐาน เป็นสิ่งที่ควรจะรู ้ แต่ยังมีอีกหลายๆ อย่างที่เราต้องรู ้
อย่างเช่ น วิชาความคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกสิ่งที่เราท�ำต้องใช้
ความคิด ถ้าคิดแล้วตันท�ำอย่างไร วิชาที่สองเรานึกถึงวิชาสังคม
น่าอยู ่ เพราะการที่เรามีอาชี พ มีรายได้ ไม่ใช่ เพื่อให้ตัวเองรวย
อย่างเดียว แต่จะท�ำอย่างไรให้สังคมอยู ่ได้ แล้วตัวเราอยู ่รอดด้วย
รวมไปถึงวิชาอื่นๆ ให้เลือกฟั งอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิชา
นักประดิษฐ์ วิชาวัฒนธรรมบันเทิง วิชาดนตรีและวิชาการตลาด

มีการคัดสรรหรือเลือกวิทยากรอย่างไร?

พี่เบน : เริ่มจากแนวคิดที่วา่ เป็นวิชาที่ไม่มใี นห้องเรียน หลังจากนัน้
เราก็มาตอบโจทย์ มาดูว่า วิทยากรหรือคนที่จะมาแนะให้กับน้องๆ
แล้วจุ ดประกายความคิดในช่ วงเวลานีค้ อื ใคร หรือใครที่สามารถต่อยอด
อะไรบางอย่างให้กับน้องๆ ได้ อาทิเช่ น ด้านความคิดสร้างสรรค์
ต้องเป็นพี่เอ๋ นิ้วกลม หรืออย่างวิชาวัฒนธรรมบันเทิง ต้องเป็นพี่
เต๋อ นวพล เราไม่ได้เลือกคนที่ต้องประสบความส�ำเร็จมากๆ จริงๆ
อยากให้น้องๆ ได้เห็นเบื้องหลังก่อนที่เขาจะประสบความส�ำเร็จ

“เป็ นวัยรุ่นต้องไม่ได้มีดีแค่หน้าตา
แต่ต้องหาโอกาสเรียนรู้ เติมProfile
ให้ตัวเองด้วยนะคะ”
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คอมพิวเตอร์เข้ามาเปลี่ยนชี วิต

“ตอนม.ปลาย ผมเรียนสายวิทย์-คณิต เพราะตั้งใจเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคคอมพิวเตอร์ เนือ่ งจากผมโตมาแบบเป็นเด็กทีไ่ ม่แข็งแรง โดนแกล้งบ่อย ตอนประถม
ก็ยังหาตัวเองไม่เจอ แต่ก็รู้ตัวว่าตัวเองสามารถวาดรูปได้ พอที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้
แต่พอถึงช่วงมัธยมก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ เลยรู้ว่าในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เราจะสามารถเรี ย นรู ้ มั น ได้ เร็ ว กว่ า คนอื่ น นะ ในสมั ย นั้ น ผมเลยมี ไ อดอลเป็ น พวก
นักสร้างเกม เราอยากเก่งแบบเขา เราเลยต้องเริ่มหัดเขียนโปรแกรมขึ้นมาด้วยตัวเอง
มันก็เลยปูทางให้ผมได้มาเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ต่อมาด้วย”

แชมป์ -ทีปกร
วุ ฒิพิทยามงคล

นายแชมป์ วันนัน้ กับ พี่แชมป์ วันนี้

“ผมเป็นเด็กอ่อนแอ เรียนพละไม่เก่ง เวลาแบ่งทีมอะไร เราก็จะเป็นคนที่ถูกเลือก
คนสุดท้าย แต่เราก็ต้องหาจุดที่จะท�ำให้เราอยู่ได้ แรกๆ เราก็ใช้วิธียอมตามใจเพื่อนๆ
ให้คนอื่นรู้สึกว่าคนนี้ไม่มีอะไรนะ อย่ามาแกล้งเลย แต่ก็ค้นพบว่ามันไม่ใช่วิธีและไม่ใช่
ตัวเราที่แท้จริง เลยต้องหาจุดแข็งของตัวเอง พอโตมาเลยได้เข้าใจว่า การที่เรามีจุดอ่อน
ในชีวิตบ้าง มันก็ท�ำให้เราหาจุดแข็งของตัวเองบ้าง มันหล่อหลอมให้เราไม่ใช่คนที่เหมือน
น�ำ้ เต็มแก้ว ที่รู้สึกว่าตัวเองสมบูรณ์พร้อมแล้ว ไม่แน่ว่าถ้าเราเป็นคนแบบนั้น ผมอาจจะ
ไม่ดิ้นรน อาจจะไม่พัฒนาตัวเอง ผมเลยคิดว่า ความอ่อนแอในวันนั้นจึงเป็นความโชคดี
อย่างหนึ่งของผมในวันนี้”

แนะแนว
แนว
ROADSHOW

สูตรการค้นหาตัวตน ไม่ใช่ เส้นตรงจาก
A ไป B

“ตอนเด็กๆ ผมชอบวาดการ์ตูนอยู่แล้ว โตมาหน่อยก็มาท�ำเว็บ มันเหมือนเป็นการ
ผละมาจากจุดที่เราชอบ ซึ่งเว็บที่ผมท�ำมันเป็นเว็บบล็อค ที่จะให้คนเอาผลงานมาลงได้
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เอาผลงานของตัวเองไปลงด้วย มันเลยมีคนเข้ามารู้จัก ผมเลยอยาก
บอกว่า เราไม่สามารถเดินทาง แพลนเป็นเส้นตรงจาก A ไป B ได้เลยหรอก บางที่เรา
ต้องเดินอ้อม แล้วการเดินอ้อมของเรา มันก็เป็นการเดินอ้อมโดยที่เราไม่ตั้งใจหรอก แต่
ทีส่ ำ� คัญคือ เราต้องตัง้ เป้าหมายว่าเราชอบอะไร บางทีสงิ่ ทีเ่ ราชอบมันไปไม่ถงึ ในทันที เช่น
เราอาจจะเป็นคนชอบวาดรูป แต่เราดันต้องไปท�ำงานเป็นพยาบาล เราก็ลองแทรกสิ่งที่เรา
รักเราชอบลงไปในงานดูไหม ลองท�ำแผ่นพับมีตัวการ์ตูนให้ผู้ป่วยไหม ผมเชื่อว่าวันหนึ่ง
สิง่ เหล่านีท้ ไี่ ม่ได้เรียงเป็นเส้นตรง มันจะสะท้อนออกมาเอง แล้วจะน�ำเราไปหาสิง่ ทีเ่ ราชอบ
และตั้งใจเอง”
ช่วงแรกของการบรรยายพีแ่ ชมป์ได้ถา่ ยทอดเรือ่ งราวของเขาในสมัยวัยรุน่ ตลอดจน
แนวคิดที่ท�ำให้เขาเจอตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ว่ารักวิชาคอมพิวเตอร์ ชอบการวาดรูป เขา
ยืนยันการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มันตอบสนองตัวตนของเขาได้อย่างหนึง่ คือ การได้ทำ� งาน
ชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้คนมาใช้งานมัน เช่นเดียวกับตอนที่เขายังเป็น ด.ช.แชมป์ ผู้ชอบวาด
การ์ตนู ให้เพือ่ นอ่าน ชอบท�ำเกมให้เพือ่ นเล่น ชอบมองสีหน้า ชอบเห็นความสุขของคนทีไ่ ด้
อยู่กับสิ่งที่เขาท�ำ  เขากล่าวว่ามันเหมือนกับตอนที่เขาท�ำเว็บ เพราะการได้เห็น reaction
ของคนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ถือว่าเป็นความสุขของเขา

สอนเคล็ดลับการค้นหาสิ่งที่ชอบ คณะที่ใช่

บ่ายวันนีเ้ ราอยู ก่ นั ที่โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นปู ถัมภ์
กับการออกนอกสถานที่ของชาวคณะ TK park ที่ได้จดั เนือ้ หาการบรรยายและ
กิจกรรมที่แสนสนุกสนานมาให้นอ้ งๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียกได้วา่ งาน
ในวันนีจ้ ะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
และที่มากกว่านัน้ คือการได้เรียนรู ว้ ธิ กี ารจากรุ น่ พี่ ว่าท�ำอย่างไรวัยรุ น่ คนหนึ่ง
จึงจะได้พบสิ่งที่ตวั เองชอบ และมันมีคณ
ุ ค่าต่อชี วติ มากพอที่จะท�ำให้เลือกมันเป็น
่
่
คณะทีจะร�ำเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
น้องๆ กว่า 400 คน ก�ำลังจะได้ฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู ก้ อ่ ตัง้
exteen.com บุ คคลที่คน้ หาตัวเองจนเจอในสิ่งที่ชอบ และต่อยอดมันจนกลายเป็น
ิ ทิ ยามงคล นอกจาก
งาน เป็นอาชี พได้ในที่สดุ เขาคนนัน้ คือ พี่แชมป์ -ทีปกร วุฒพ
่
บทบาทข้างต้น ปั จจุ บนั พีแชมป์ ยงั สวมบทบาทเป็นพิธกี รรายการโทรทัศน์ และมี
งานเขียนหนังสือออกมาเรื่อยๆ อีกด้วย
ภาพบรรยากาศก่อนเวลาเริ่มกิจกรรม เราได้เห็นสายตาแห่งความมุง่ มั่นตัง้ ใจ
ของเด็กสาวนับร้อยคู่ มันสะท้อนถึงการเฝ้ารอคอยค�ำตอบของพวกเขา ค�ำตอบ
ที่จะช่ วยไขความกระจ่างเสียที ว่าสิ่งที่พวกเขาก�ำลังคิด วิธกี ารที่ใช้ในการค้นหา
สิ่งที่ชอบ คณะที่ใช่ มันเป็นทางที่จะพาไปสูม่ หาวิทยาลัยที่ฝันได้หรือไม่

การเตรียมสอบ คือการต่อสู้

“ตอนเตรียมตัวสอบผมก็ใช้วิธีเหมือนเด็กทั่วไป คือเรียนพิเศษเสริม ผมเป็นเด็ก
ต่างจังหวัด อยู่นครสวรรค์ก็ต้องเข้ามาเรียนพิเศษในกรุงเทพฯ มันเป็นเทรนด์ของยุคนั้น
ว่าปิดเทอมต้องเข้ามาเรียน รูส้ กึ ว่าเราต้องต่อสูม้ ากเหมือนกันกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
มันเป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราตั้งใจ”
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แอดมิชชั่นเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้ นี่คงเป็นเหตุผลที่ท�ำให้เขาเข้าใจความรู้สึกของน้องๆ
ที่มาร่วมกิจกรรม Roadshow กับ TK park ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี
เราจะจบการถอดบทเรียนจากโรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามด้วยมุมมองของพี่แชมป์
ซึง่ ตอบค�ำถามหนึง่ ประโยค เกีย่ วกับการท�ำตามความฝันของวัยรุน่ และวิธกี ารก�ำจัดความ
กลัวว่าความฝันจะไม่เป็นความจริง
“การท�ำความฝันของน้องๆ เป็นสิ่งส�ำคัญครับ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่สามารถท�ำตาม
ความฝันได้โดยลงทุนน้อยที่สุด หมายถึงว่า ถ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ภาระต่างๆ ก็จะ
เพิม่ ขึน้ เป็นเงาตามตัว ท�ำให้ไม่สามารถ ‘ปลีก’ ตัวออกจากภาระต่างๆ ได้งา่ ยเหมือนตอน
ทีย่ งั ไม่มอี ะไรผูกมัดมากนัก น้องอย่าเพิง่ กลัว ให้ลองท�ำไปก่อนครับ มีหลายคนฝันอยาก
“การเรียนมหาวิทยาลัยเราต้องรับผิดชอบชีวติ ตัวเอง ไม่มอี าจารย์มาคอยบังคับ และ เขียนหนังสือแต่ไม่เคยเขียนเลยสักตัว ได้แต่บอกว่าจะเขียนหนังสือเป็นแบบนัน้ แบบนี้ พอ
การเรียนระดับมหาวิทยาลัยในแต่ละคณะ ก็ไม่ได้สอนแค่วิชา แต่มันได้สอนวิธีคิด คือ เขียนออกมาแล้ว เราจะรู้ครับว่าเราท�ำได้ หรือยังท�ำไม่ได้ แต่ต้องท�ำอะไรเพื่อให้ทำ� ได้ใน
สิ่งที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งนอกจากวิชาความรู้แบบที่จับต้องเป็นตัวได้แล้ว ก็คือระบบระเบียบ สักวันหนึ่ง”
วิธีคิด ซึ่งแต่ละคณะก็จะให้เซ็ตวิธีคิดแบบนี้มาแตกต่างกันครับ ก็อยากให้มองจุดแข็ง
ความคาดหวังของวิชาแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา ทีมอาจารย์คงมีเป้าหมายว่า
ของวิ ธี คิด ที่ไ ด้ ม าให้ อ อกแล้ วน� ำ ไปปรั บใช้ ค รั บ เริ่ ม ท� ำ เว็ บด้ วยเหตุ ผลว่ า อยากท� ำ  เหล่านักเรียนของเขา จะสามารถเข้าใจในระบบการศึกษาต่อ มีพลังในการเตรียมตัว
อย่างคณะวิศวะ ผมคิดว่าคณะนี้ สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ อย่างเช่น เราเจอ เตรียมตัวสอบได้อย่างถูกต้อง และส�ำคัญที่สุดคือเด็กๆ พวกนั้น จะสานฝันเข้าศึกษาต่อ
ปัญหาเรื่องหนึ่ง เราจะนึกถึงสาเหตุ มันจะส่งถึงอะไรอย่างไรไหม และแต่ละคณะก็จะให้ ในคณะที่ต้องการได้อย่างที่ตั้งใจ ถ้าเปรียบการออกมา Roadshow ครั้งนี้เป็นวิชา
วิธีคิดต่อผู้เรียนแตกต่างกันออกไป”
แนะแนวคาบหนึ่ง ทีมงานจาก TK park ก็คงได้แต่คาดหวัง อย่างน้อยที่สุดในวันนี้
จะมีบางถ้อยค�ำจากพี่แชมป์-ทีปกร วุฒิพิทยามงคล ที่เข้าไปกระทบหัวใจจนกลายเป็น
แนวทางที่ท�ำให้น้องได้เจอสิ่งที่ชอบและคณะที่ใช่สำ� หรับน้องที่สุด

“การเตรียมตัวสอบก็เป็นเรื่องจ�ำเป็นนะ แต่เราต้องรู้ก่อนว่า เราเตรียมตัวเพื่อสอบ
อะไร เราชอบอะไร ให้ใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเอง
สนใจ บางทีมันอาจจะท�ำให้ค้นพบตัวเอง ว่าเราอยากเรียนต่อในคณะอะไร แต่ถึงยังไง
ก็ตาม เราอย่าทิ้งความชอบของเรา ลองเอาจริงเอาจังกับมัน เช่น เข้าเรียนคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยแล้ว แต่เป็นคนชอบท�ำขนม ก็อย่าทิ้ง ก็ทำ� มันไปเรื่อยๆ แล้ววันหนึ่งสิ่งที่เรา
ฝึกฝนมันจะกลับมาตอบแทนเราเอง”

มหาวิทยาลัยสอนระบบระเบียบวิธีคิด

เรื่องราวและประสบการณ์จากการก่อตัง้
exteen.com

“เรื่องของการท�ำเว็บ มันไม่ได้เริ่มด้วยความคิดว่าอยากดัง แต่มันคือความรู้สึก
อยากท�ำเฉยๆ ให้คนได้มาใช้งานมัน แต่การท�ำเว็บมันจะเป็นค�ำสาปอยู่อย่างหนึ่งคือ
เราจะเห็นตัวเลขทุกอย่าง ว่าใครเข้ามาดูเราเท่าไหร่ยังไง มันคงคล้ายการเล่นหุ้น หรือ
ดูสมุดบัญชีออมทรัพย์ในธนาคาร ที่เราจะชอบเห็นตัวเลขที่มากขึ้นเรื่อยๆ พอถึงจุดหนึ่ง
มันก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากกว่าเป็นแค่ตัวเลขจ�ำนวนหนึ่ง ที่มันไม่เคยพอหรอก คนเข้า
มาหลักหมื่นเราก็อยากได้หลักแสน คนเข้ามาหลักแสนเราก็อยากได้หลักล้าน มันไม่มี
ที่สิ้นสุดสักที   ผมว่าการที่ผมมาถึงจุดนั้น จุดที่เราท�ำเว็บแล้วมีคนเข้ามาใช้ มีคนรู้จัก
จ�ำนวนหนึ่ง มันท�ำให้เรียนรู้ว่าเมื่อเราไปถึงจุดนั้นเร็ว และมันก็ช่วยท�ำให้ชีวิตเราผละ
มันไปอีกจุดหนึ่งได้เร็วเช่นกัน”
“ผมประทับใจทีก่ ารท�ำเว็บมันสอนเราว่าท�ำอย่างไร ถ้าชีวติ ต้องพบการเปลีย่ นแปลง เรา
จะรับมือมันได้อย่างไร อาจจะต้องเอาตัวออกมามองการเปลีย่ นแปลงนัน้ จากสายตาแบบ
ข้างนอก จะได้มองได้รอบด้านและคิดได้ถถี่ ว้ นมากขึน้ ”

พี่แชมป์ -ทีปกร

เล่าถึงอาจารย์แนะแนว (ทาง) ในดวงใจ
“ครูทเี่ ป็นคนแนะแนวทางให้ชวี ติ ผม ทีผ่ มยังประทับใจมาจนตอนนี้ เป็นครูสมัยเรียน
มหาวิทยาลัยแล้ว ชื่ออาจารย์เฉลิมศักดิ์ คือในช่วงเรียนผมท�ำได้ดีในวิชาคอมพิวเตอร์ รู้
ว่าตัวเองท�ำได้อยู่แล้ว ก็ไม่ได้เข้าเรียนเลย ปรากฏว่าตอนสอบกลางภาคเราก็ได้คะแนนดี
แต่พอรวมคะแนนปลายเทอมออกมา มันได้แค่ 79 คะแนนซึ่งอีกคะแนนเราถึงจะได้ A
แต่อาจารย์ท่านนี้ไม่ได้ให้ A ผม แล้วอาจารย์ก็ได้ชี้แจ้งว่า มันต้องมาตรฐานเดียวกันทุก
คน ไม่ใช่วา่ คุณเรียนวิชานีเ้ ก่ง แล้วจะสามารถมาขอการปฏิบตั เิ ป็นพิเศษจากอาจารย์ได้นะ
ผมเลยได้สะท้อนตัวเองว่าแค่เป็นคนเก่งไม่พอ บางทีมันต้องเป็นคนที่ใส่ใจ ต้องท�ำตามที่
กฎเกณฑ์บางอย่างมันวางไว้ด้วย ไม่ใช่คิดว่าเก่งแล้วจะท�ำอะไรก็ได้”

อาการขาดแรงบันดาลใจ เกิดจากความ
เคยชิ น
“ความเบือ่ ความท้อ หรืออาการทีเ่ ราขาดแรงบันดาลใจ ผมส�ำรวจตัวเองแล้วพบว่า มัน
เกิดจากความเคยชิน คือ สมมติเราเริม่ ท�ำอะไรใหม่ๆ เราจะมองว่ามันท้าทาย อยากพัฒนา
อยากฝึกฝนตัวเอง มันจะไม่มคี วามเบือ่ เพราะจนเมือ่ ถึงจุดหนึง่ ถ้าเราท�ำมันได้แล้ว ท�ำมัน
ได้ดีไปแล้ว ในช่วงเวลาระยะหนึ่งมันจะหมดความท้าทาย จนเกิดความเคยชิน และความ
เคยชินก็ท�ำให้เกิดความเบื่อ มันเลยต้องแก้ด้วยการหางานท้าทายแบบใหม่ๆ อาจจะไม่ใช่
การเปลี่ยนงานใหม่ หรือเบนเข็มในสิ่งที่ทำ� ไปเลย เช่น การมี side project ท�ำควบคู่ไป
กับงานที่เราต้องรับผิดชอบ มันก็อาจจะเป็นอะไรที่ท�ำให้ชีวิตปกติดำ� เนินไปได้อย่างมีแรง
บันดาลใจใหม่ๆ ด้วย ซึ่งทั้งสองส่วนนี้มันจะหล่อเลี้ยงให้กันและกัน”
พี่แชมป์-ทีปกร ถ่ายทอดทุกค�ำพูดออกมาด้วยน�้ำเสียงกระตืนรือร้น ใช้ถ้อยค�ำง่ายๆ
อาจจะเป็นเพราะตัวเขาเองก็มนี อ้ งสาวทีเ่ พิง่ พ้นรัว้ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพิง่

17

?
อ
เหร
วิชาความคิดสร้างสรรค์
เอ๋ นิ้วกลม - สราวุ ธ เฮ้งสวัสดิ์

ไม่รูว้ า่ เรามีความเข้าใจตรงกันหรือเปล่า แต่ในวันนี้ เอ๋ นิว้ กลม - สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ไม่ได้เป็นแค่นกั เขียน ตามความเข้าใจของเขาเองแล้ว
อาชี พเดียวที่เอ๋อนุญาตให้คนรอบตัวจ�ำกัดความเขาได้คอื “นักรับจ้างทั่วไป”
และแน่นอนว่านักรับจ้างทั่วไปคนนีไ้ ม่ได้ทำ� เฉพาะสิ่งที่เขาถนัดเท่านัน้ เอ๋ยนิ ดีทำ� ทุกอย่างที่คนุ้ เคยและไม่คนุ้ เคย ด้วยเชื่ อว่าเราแต่ละคน
สามารถเป็นได้มากกว่านัน้ ท�ำได้มากกว่านัน้ ขอแค่เริ่มต้นตัง้ ค�ำถามและทลายกรอบคิดเดิมๆ ออกมาสูท่ ่ที างของความแปลกใหม่ จึงไม่แปลก
อะไรหากเราจะเห็นผลงานที่หลากหลายอันสะท้อนมิตติ วั ตนที่แตกต่างของเขา บางอย่างที่เราไม่คดิ ว่าเอ๋จะท�ำได้ เขากลับพิสจู น์วา่ ท�ำได้
จากนักโฆษณามาสูน่ กั เขียน วันนี้ เอ๋-นิว้ กลม กลายเป็น “นักกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์” ที่ชี้ชวนให้ผูค้ นคิดอย่างสร้างสรรค์ไปแล้ว

พลูโตสเป็ กโตสไปโรซิ ส!?
พี่ชอบมากเลยความรู้สึกของเด็กมัธยม คือมัน
ไม่กลัวโลกเนอะ มันไม่กลัวโลกใบนีเ้ ลย คิดอะไรก็พดู
มันเป็นความจริงใจ แล้วก็สดมาก ความสดนี้มัน
ค่อยๆ ถูกโลกใบนี้ดูดหายไปนะครับ น้องจะถูกท�ำให้
กลัวมากขึน้ ว่า เราพูดอะไร มันจะผิดไหม ครูจะว่าไหม
หรือสังคมจะยอมรับไหม สิง่ เหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ เมือ่ น้อง
ค่อยๆ เป็นผู้ใหญ่ แต่พี่เชื่อว่า เท่าที่ดูหน้าแล้ว คิดว่า
น่าจะตอบค�ำถามแบบสนุกๆ ได้อยู่ เพราะฉะนั้นขอ
ความร่วมมือจากน้องๆ นิดนึง ข้างบนกระดานคือ
อะไรครับ...
(“เครื่องหมายค�ำถาม” - ทุกคนตอบ)
...เยี่ยมมากครับ มีฝรั่งคนหนึ่งพูดบอกว่าเวลา
เด็กๆ เข้าไปในโรงเรียนจะเข้าไปด้วยเครื่องหมาย
Question Mark ตอนเด็กๆ เราจะมีคำ� ถามไปหมด
เลยว่า ท�ำไมฟ้าเป็นสีฟา้ ท�ำไมเมฆลอยอยูบ่ นท้องฟ้า
ท�ำไมปลาว่ายน�ำ ้ ท�ำไมเมฆไม่ลงไปอยูก่ บั ปลา ท�ำไม
ปลาโผล่ขึ้นมาแบบตัวที่เลื้อยอยู่ที่สวนลุมฯ ไม่ได้
ท� ำ ไมพ่ อ กั บ แม่ ท� ำ อะไรกั น ออกมาเป็ น หนู (ผู ้ ฟ ั ง
หัวเราะ) แล้วพ่อ-แม่ไม่เคยตอบเราเลย ถามพ่อ-แม่วา่
ท�ำอีทา่ ไหน พ่อตอบว่า-หลายท่าอยู่ พ่อก็ไม่รู้ (หัวเราะ)
เราก็ไม่คอ่ ยได้คำ� ตอบจากค�ำถามเหล่านี้ แต่วา่ สิง่ หนึง่
ที่ไม่เคยหายไปจากเราเลยคือเราเป็นเด็กตั้งค�ำถาม
ครับ เราชอบถามนู่นนี่ สนุกสนานมาก จนกระทั่งเรา
เข้าไปในโรงเรียน เราเข้าโรงเรียนไปด้วยเครื่องหมาย
Question Mark แต่จบออกมาเป็นจุด Full-Stop
มันน่าหดหู่มากนะครับ
และสิง่ ทีช่ ดั เจนมากคือการศึกษาในบ้านเมืองเรา
ตัวอย่างที่พี่ยกขึ้นมาประจ�ำเลยก็คือการเรียนเรื่อง
ระบบสุริยจักรวาล ก่อนหน้านี้มีดาวเคราะห์ 9 ดวง
รวมดาวพลูโตเข้าไปด้วย แต่ตอนนี้มี 8 ดวง มันจะ
เป็นแบบนี้แหละครับ เราก็เรียนกันไป สมัยก่อนเราก็
ท่องไปเรื่อยจนถึงดวงสุดท้ายคือพลูโต สมัยนี้ก็เป็น
เนปจูน ครูก็จะให้ท่องแบบนี้แหละ แต่จะมีคนอย่าง
เด็กชายสมคิดยกมือขึ้นมาถามครูว่า “ครูครับ ถัดไป
จากดาวพลูโตคือดาวอะไร” ครูกห็ น้าซีดเลย (หัวเราะ)
ก็รู้แค่พลูโตไง เหงื่อตกติ๋งๆ เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่น

ครูก็เงยหน้าขึ้นมามองสมคิด ขมวดคิ้วนิดนึง แล้ว
บอกว่า “สมคิด เธอไม่ต้องรู้หรอก ครูออกข้อสอบ
แค่ พ ลู โ ตนั่ น แหละ” (หั ว เราะ) สมคิ ด แม่ ง โล่ ง ใจ
จ�ำ 9 ดวงพอแล้ว แล้วทั้งห้องก็จะรู้แค่พลูโต ทุกวันนี้
ก็รู้แค่เนปจูน ประมาณนี้
แต่ถา้ ครูไม่ได้เป็นแบบนี้ ถ้าครูหนั ไปบอกสมคิด
ว่า “สมคิด เธอถามมาก็ดีละ ครูก็ไม่รู้เหมือนกัน” ครู
ยอมโง่ แล้วบอกสมคิดว่า “งั้นเธอช่วยไปหามาหน่อย
ว่าต่อจากดาวพลูโตคือดาวอะไร” คราวนี้สมคิดเหงื่อ
ตกแทน นึกในใจว่า “ท�ำไมมาเป็นภาระของกูละเนี่ย”
(หัวเราะ) สมคิดก็เลยต้องไปท�ำการบ้าน ค้นคว้าต่างๆ
นานา กลับมาห้องเรียนอีกครั้งในอาทิตย์ถัดไป ครู
ถามว่า “สมคิด ไปหามารึยงั ” สมคิดก็ตอบครูวา่ “ครับ
หามาแล้วครับ ถัดออกไปเป็นดาวสเป็กโตสไปโรซิส”
(หัวเราะ) ชื่อคล้ายๆ จุลินทรีย์ในยาคูล เป็นชื่อปลอม
นะครับ อันนี้พี่สมมติ เดี๋ยวน้องจะจ�ำไปตอบข้อสอบ
(หัวเราะ) ครูกบ็ อกว่า “เห็นไหมนักเรียน ดูอย่างสมคิด
เขาไว้ เขาตัง้ ค�ำถามแล้วก็ไปหามา” ทุกคนก็จำ� ครับ แต่
พอมันเกิดคนแบบสมคิด มันจะเกิดคนแบบสมหญิง
ขึ้นมาอีก ที่ยกมือขึ้นมาถามว่า “ครูคะ แล้วถัดไปจาก
ดาวสเป็กโตสไปโรซิส คือดาวอะไร” คราวนี้ครูสบาย
เลย บอกสมหญิงว่า “สมหญิง เธอถามก็ดแี ล้ว เธอไป
หามา” (หัวเราะ) ครูสบายครับ ไม่ตอ้ งเตรียมการสอน
เลย มารอฟังนักเรียนตั้งค�ำถาม แล้วให้ไปหาค�ำตอบ
แต่ ว ่ า ครู ไ ทยไม่ ไ ด้ เ ป็ น แบบนั้ น ครู ดี ๆ ก็ มี
มากมายนะครับ แต่หลายๆ คน อาจจะเคยเจอครู
ดุๆ ที่บอกว่า “เธอไม่ต้องถาม เธอฟังครู เธอเชื่อครู
แล้วตอบข้อสอบแบบที่ครูบอก แล้วเธอจะเจริญ เธอ
จะได้ดบิ ได้ดี เป็นเจ้าคนนายคน เธอไม่ตอ้ งถามอะไร”
(หัวเราะ) แล้วมันเป็นอย่างนั้น จนวันนึงน้องก็จะลืม
ไปเลย ว่าเราเคยตั้งค�ำถามว่าท�ำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้า
แล้วถูกริบเครื่องหมายค�ำถามออกจากหัวครับ ทีละ
อันๆ แล้วน้องก็เติบโตขึน้ มาเป็นจุด Full-Stop พีห่ วัง
ว่าน้องจะมีเครือ่ งหมายค�ำถามอยูใ่ นหัวจนถึงทุกวันนี้
นะครับ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจะเป็นข่าวดี แต่ถ้าเป็นจุด
Full-Stop ไปแล้ว น้องอาจจะต้องเพิ่มเครื่องหมาย
ค�ำถามเข้าไปตั้งแต่วันนี้แล้ว
พี่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้เราเล่นไม่สนุก คิดอะไร
ไม่ออก ทุกอย่างโดนบล็อคไว้หมด ก็คือกรอบความ
คิด แต่กรอบความคิดนี่ทุบได้ไม่ยาก เพียงแค่บาง
คนท�ำอุปกรณ์ทุบหายไปแล้ว ก็คือการตั้งค�ำถาม
นั่นเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัน ให้ตั้งค�ำถามขึ้นมา แล้ว
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น้องจะออกจากกรอบนั้นได้ จริงๆ แล้ววันนี้พี่ตั้งใจ
จะพูดแค่ค�ำเดียวเลยครับ แค่คำ� นี้แล้วจบเลย คือค�ำ
ว่า “เหรอ?” มันเป็นค�ำที่จะทลายกรอบความคิดที่ปิด
กั้นความคิดสร้างสรรค์

“เหรอ?”
ผู้หญิงคนหนึ่งเปลี่ยนป้ายของคนตาบอดจาก
“ผมเป็นคนตาบอดช่วยผมด้วย” เป็น “วันนี้เป็นวันที่
สวยงามแต่ผมมองไม่เห็นมัน” นี่เป็นบทเรียนแรกๆ
เลย ตอนพี่เข้าไปท�ำงานโฆษณา มีรุ่นพี่คนนึงเขาเล่า
เรื่องนี้ให้ฟัง แล้วก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งว่า มีผู้ชาย
คนหนึง่ โบกรถ แล้วไม่มคี นั ไหนรับเลย เขาก็เขียนป้าย
ขึน้ มาป้ายหนึง่ ว่า “พรุง่ นีเ้ ป็นวันคริสต์มาส ครอบครัว
ของผมรออยู่” พอพี่ได้ฟังเรื่องราวพวกนี้ พี่รู้สึกว่า
คล้ายๆ กับทีค่ ลิปนีบ้ อกตอนจบว่า ถ้าคุณเปลีย่ นค�ำ คุณ
เปลี่ยนโลก พี่รู้สึกว่าจริงๆ แล้วถ้อยค�ำมันมีพลังมาก
ถ้าเราไม่หยุดคิดแค่อันแรก โดยเชื่อว่ามันดีแล้ว แต่
เราเอาไปคิดต่อ มันจะมีอะไรที่ดีกว่านั้นได้อีก พอดี
พี่เป็นคนสนใจเรื่องถ้อยค�ำ  เราท�ำงานด้านการเขียน
เรารู้สึกว่าค�ำมันเปลี่ยนโลกได้ ตัวหนังสือ 44 ตัว
เหมือนกัน เอามาเรียงไม่เหมือนกัน มันเปลี่ยนความ
คิดคน เปลี่ยนสังคม เปลี่ยนสถานการณ์ในโลกนี้
มามากมายแล้ว เพราะฉะนั้นเลยเป็นเรื่องที่ฝังใจอยู่
ตลอดเวลาว่า อะไรทีเ่ ราคิดออกมาครัง้ แรกเนีย่ ถ้าเรา
รู้สึกว่ามันดีแล้ว เราอาจจะลองคิดก็ได้ว่า มันจะเป็น
แค่ปา้ ยแผ่นแรกของคนตาบอดหรือเปล่า มันมีแผ่นที่
สอง ที่สาม ที่สี่ ที่ดีกว่านั้นหรือเปล่า ไม่ใช่เฉพาะแค่
งานเขียนนะครับ แต่สำ� หรับทุกอย่างเลยทีเ่ ราคิดออกมา
แล้วนึกว่ามันดีแล้ว อย่าลืมว่าอะไรที่เราท�ำออกมา
แล้วเพื่อนคิดว่ามันดีแล้ว ให้เราถามเขาสั้นๆ ว่า
“เหรอ?” แล้วปล่อยให้เขาไปคิดต่อ ถ้าท�ำแบบนี้ เรา
จะเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ครับ
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะถามถึงสิ่งที่ดีกว่า
เป็นพวกไม่พอใจอะไรง่ายๆ ค�ำตอบแรกไม่เคยเป็นค�ำ
ตอบสุดท้าย ใครที่ใช้คำ� ตอบแรกเป็นค�ำตอบสุดท้าย
แปลว่าความคิดสร้างสรรค์ของเราถูกริบไปแล้ว
เมื่อกี้เราพูดถึงคนที่มักจะบอกเราว่าดีแล้ว คราว
นีเ้ รามักจะเจอคนทีบ่ อกเราว่า “โห แม่งไม่มอี ะไรดีเลย
จะท�ำไปท�ำไม จะซื้อไปท�ำไม จะเรียนไปท�ำไม ฯลฯ”
เราจะเจอคนประเภทนั้น และบางครัง้ เราเองก็เป็นคน

ประเภทนั้นกับบางอย่างนะครับ
มันไม่มีอะไรดีเลย ไม่ว่าจะเป็นคน สถานที่
สิง่ ของ หรืออะไรก็ตาม กรอบแบบนีเ้ ป็นการมองโลกที่
ปิดกัน้ ความคิดสร้างสรรค์ เพราะฉะนัน้ เวลาเจอเพือ่ น
ถามว่า “ไปกินร้านไหน” แล้วมันตอบว่า “ไปกินท�ำไม
ร้านนี้ไม่มีอะไรดีเลย” ให้หันไปหาเพื่อนแล้วบอกว่า
“เหรอ?” แล้วก็เดินไป (หัวเราะ)

แมลงสาบ
พีเ่ คยฝึกงานทีบ่ ริษทั โฆษณา เวลาทีน่ อ้ งเข้าไปใน
บริษัทโฆษณา เราต้องขายของใช่ไหมครับ พี่ให้โจทย์
มาโจทย์หนึง่ ก็คอื ให้ขายแมลงสาบ มันจะขายได้ยงั ไง แต่
มีเพื่อนของพี่ที่มาจากอีกมหาวิทยาลัยนึง เขาก็ถามพี่
คนนั้นว่า “พี่จะให้ผมขายใคร ถ้าพี่ให้ผมขายคนเลี้ยง
ปลา มันก็มปี ลาบางประเภททีม่ นั กินแมลงสาบคือปลา
มังกร” มันกินแมลงสาบนะครับ คือถ้าพี่ให้ขายกับ
คนพวกนี้ก็ไม่ยากเลย เขียนค�ำง่ายๆ ก็ได้ว่าแมลง
สาบถูกๆ ชั่งกิโลขาย หรือว่ามีโปรตีนเร่งเนื้อเร่งโต
(หัวเราะ) ปัญหาคือคุณจะให้ผมขายใคร ถ้าให้ผมขาย
เด็กน้อยเดินสยามที่หวาดกลัวแมลงสาบ แล้วคุณจะ
ให้ขายยังไงล่ะ เอาแมลงสาบติดเสื้อไว้เท่ดี ท�ำให้เป็น
เทรนด์กันเถอะ จะบ้าเหรอ! (หัวเราะ) แบบนี้ก็ไม่มี
ใครท�ำใช่ไหมครับ มันอยู่ที่ว่าเราเอาไปขายใคร และ
มันดีงามกับอะไร มันไม่ได้ดีงามกับทุกคนนะครับ
ครั้งหนึ่งสมัยที่เพิ่งสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ มันเกิด
ปัญหาหนึง่ ขึน้ ครับ เพราะบริเวณนัน้ ไม่เคยมีสนามบิน
พอมีสนามบินขึน้ มาก็จะมีเครือ่ งบิน แล้วเสียงก็จะดัง
เจ้าของบ้านที่อยู่แถบนั้นก็จะออกมาบ่น ว่านอนไม่ได้
เลย เครื่องบินขึ้นทั้งคืนเลย เป็นเรื่องเป็นราวต้องไป
ออกรายการคุณสรยุทธ ก็มีตัวแทนไปออกรายการ
2 คน คนหนึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านที่เดือดร้อน อีก
คนหนึ่งเป็นฝ่ายรับผิดชอบของสนามบิน ก็คิดหาทาง
ว่าจะท�ำยังไงกันดี ระหว่างทีส่ องฝ่ายก�ำลังถกเถียงกัน
ก็มี SMS ปรากฏขึ้นบนหน้าจอว่า “ก็เปิดผับแถวนั้น
ให้หมดเลย แค่นี้ก็จบแล้ว” พี่รู้สึกว่าคนนี้มันคมว่ะ
ควรมาเป็นนายกฯ (ฮา) แก้ปัญหาได้ฉับไวมาก คือ
มันแค่นั้นเองครับ อาจดูเหมือนเรื่องติงต๊อง แต่มัน
เป็นวิธีคิดที่นอกกรอบมาก เราก�ำลังเถียงกันอยู่ว่า
คนในบ้านจะนอนยังไงให้หลับ เขาก็แค่ตอบว่าก็ไม่
ต้องอยู่บ้าน ไปผับสิ คือย้าย RCA หรือผับทองหล่อ

ไปอยู่สุวรรณภูมิให้หมด ทีนี้พอเครื่องบินขึ้นเราก็จะ
ได้ซาวด์ใหม่ หวืดด ตึงๆๆๆ (หัวเราะ) มันอาจจะเกิด
เป็นการผสมผสานอะไรใหม่ๆ หรือเป็นผับที่คนแต่ง
ตัวแบบแอร์โฮสเตสแล้วเสิร์ฟเบียร์ มีกัปตันในร้าน
อาหาร มันก็จะเกิดไอเดียใหม่ๆ ขึ้นเยอะมาก เพียง
แค่มีคนคนหนึ่งโยนไอเดียออกมาว่าเสียงดังไม่ใช่
ปัญหานะ มันไม่ใช่ปัญหาส�ำหรับทุกที่ มันอาจจะเป็น
อีกอย่างหนึง่ ก็ได้ พีม่ องโลกใบนีก้ บั ทุกสิง่ ทุกอย่าง กับ
คน กับสิ่งของ กับทุกอย่าง เป็นเครื่องหมายนี้เสมอ

นิทานเต๋า
ความจริงมันเป็นเครื่องหมายของเต๋า เวลามีคน
ดีๆ มาท�ำความรู้จักกับเรา มันมีจุดด�ำอยู่เสมอครับ
เราแค่ยังไม่เจอเท่านั้นเอง คนที่ดีมากเลย ไม่หรอก
ต้องมีด้านที่ไม่ดีของเขา อย่าเพิ่งไว้ใจ แต่ไม่ได้แปล
ว่าต้องไม่รักเขานะครับ รักได้ แต่เผื่อใจไว้ด้วย คนที่
แย่มากก็ไม่ได้แย่ไปหมด คนที่โง่มาก ก็ไม่หรอก มัน
อาจจะท�ำอะไรบางอย่างดีกไ็ ด้ เช่น ประกวดเรียงความ
เกีย่ วกับความโง่ (ฮา) คือมันอาจจะมีขอ้ ดีแน่ๆ ถ้าคน
นี้ช้ามากๆ เลย เขาอาจจะวิ่งร้อยเมตรไม่ได้ แต่เขา
เดินทนได้นะครับ
มีนิทานเต๋าอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาเล่ากันมานะครับ
เป็นเรื่องของอาจารย์จวงจื่อ เขาเดินเข้าไปในป่ากับ
ลูกศิษย์ แล้วไปเจอต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง แล้วต้นไม้
ต้ น นั้ น มี ต ะปุ ่ ม ตะป� ่ ำ เต็ ม ไปหมด อั ป ลั ก ษณ์ ม าก
ลูกศิษย์เลยบอกว่า “ท่านอาจารย์ ดูนี่ซิ ต้นไม้ต้นนี้
มันช่างไร้ค่าจริงๆ เอาไปท�ำบ้านก็ท�ำไม่ได้ เพราะว่า
ผิวของมันอัปลักษณ์ เอาไปท�ำเครื่องเรือนก็ไม่ได้ ถ้า
เป็นเก้าอี้ นัง่ ไปก็ไม่สบาย หนามจะต�ำก้น ท�ำเป็นโต๊ะก็
วางของไม่ได้ ช่างไร้ค่าจริงๆ” อาจารย์ก็มองต้นไม้ต้น
นั้น แล้วหันไปหาลูกศิษย์ พูดว่า “ก็มันไร้ค่าแบบนี้ไง
จึงไม่มีใครตัดมัน แล้วมันจึงให้ร่มเงาแก่พวกเรา มา
ยืนหลบแดดเช่นในทุกวันนี”้ คือมันเป็นเรือ่ งของการ
มองว่า จริงๆ แล้วสิ่งๆ หนึ่งจะดีหรือไม่ดี มันอยู่ที่ตา
เรานะครับ ถ้าตาเรามองเห็นสิ่งที่ดีงามได้ สิ่งๆ นั้น
ก็มีประโยชน์ได้เหมือนกัน ดังนั้นการมองว่าอะไรแย่
หรืออะไรที่มันไม่มีข้อดีเลย ทุกครั้งที่เกิดความคิด
นี้ขึ้นมาในหัวกับเพื่อน กับตัวเอง หรือกับใครก็ตาม
ให้เรา ถามตัวเองว่า “เหรอ?” แล้วก็เดินไป (หัวเราะ)
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กรอบของ ชื่ อเรียก
สัตว์แบ่งเป็นกีป่ ระเภทครับ สอง อะไรบ้าง บกกับ
น�ำ ้ ครึง่ บก-ครึง่ น�ำ ้ สัตว์ปกี สัตว์มกี ระดูกสันหลังและ
ไม่มีกระดูกสันหลัง หรืออะไรจ�ำพวกนี้ เราจะแบ่งมัน
ออกเป็นแบบนีน้ ะครับ ถามว่าท�ำไมทุกคนแบ่งเหมือน
กันหมดเลย ค�ำตอบคือ ครูสอนมา ถ้าวันหลังครูสอน
ว่าต้องแบ่งมันออกเป็นแบบนี้ๆ น้องตอบไปค�ำเดียว
เลยครับว่า “เหรอ?” (หัวเราะ) น้องเอาไปใช้ในโรงเรียน
เลยนะ ตอบแค่นนี้ อ้ งเท่เลย แต่ชวี ติ น้องจะเป็นยังไงพี่
ไม่รู้นะ (หัวเราะ) ไปดูแลชีวิตกันเอาเอง แต่พี่มั่นใจว่า
น้องจะได้วชิ าความรูอ้ ย่างอืน่ เพิม่ ขึน้ แน่นอน มีนกั คิด
คนหนึ่งเขาไม่เชื่อครับ ว่าสัตว์ต้องแบ่งแบบนี้ ความ
จริงแล้ว ความรู้ความเชื่อทั้งหมดที่เราถ่ายทอดกัน
มาเป็นเพียงแค่ความรู้ที่เกิดในยุคไม่กี่ปีมานี้เองนะ
ครับ แล้วก็ถูกบอก พ่อแม่บอกเรามา เหมือนกับที่
พ่อแม่บอกว่าเราต้องแปรงฟันวันละสองครั้ง ท�ำไม
เราต้องแปรงฟันสองครั้งครับ ก็ ส.ล.น.(สร้างเสริม
ลักษณะนิสัย) มันบอกมา เหมือนการนอน ท�ำไมเรา
ต้องนอน 6-8 ชั่วโมง จริงๆ ในสมัยโบราณ ย้อนจาก
นีไ้ ปสัก 400-500 ปี มนุษย์ไม่ได้นอนวันละแปดชัว่ โมง
นะครับ เรานอนวันละสี่ชั่วโมง บางครั้งก็แค่สามแต่
แบ่งเป็นสองช่วง ปกติเที่ยงคืน-ตีหนึ่งคนจะตื่นออก
มา แล้วก็ออกไปนัง่ คุยกันตอนกลางคืน จิบน�ำ้ ชาอะไร
ต่างๆ หรือมีลกู กันตอนนัน้ นะครับ (หัวเราะ) แต่วา่ ทุก
วันนีม้ นั นอนแบบนัน้ แล้วเขาก็บอกต่อกันว่าการนอน
แบบนั้นเป็นเรื่องที่ดี คุณต้องกินอาหารวันละ 3 เวลา
พวกนี้เป็นความรู้ที่ถูกสอนมาทั้งนั้น ไม่ใช่ความจริง
นะครับ นักคิดคนนี้เขาไม่เชื่อ บอกว่าสัตว์ไม่ได้แบ่ง
แบบนั้น เขาเลยไปรื้อสารานุกรมจีนโบราณตั้งแต่
สมัยดึกด�ำบรรพ์มา สมัยนั้นคนจีนแบ่งสัตว์ออกเป็น
37 ประเภทครับ โดยแต่ละประเภท มะลึกกึ๊กกึ๋ยทั้ง
นั้นครับ มีประเภทหนึ่งที่พี่จ�ำได้แม่นเลย คือสัตว์ที่
ชอบท�ำแจกันแตก (หัวเราะ) แม่งเป็นประเภทด้วยเหรอวะ
คือไม่ว่าจะเป็น กระรอก หมู หมีขาว งู ม้า หมีควาย
ถ้าท�ำแจกันแตกมึงอยูป่ ระเภทเดียวกัน ถ้ามีเพือ่ นน้อง
คนไหนชอบท�ำแจกันแตกก็อยูพ่ วกนีด้ ว้ ยนะ (หัวเราะ)
ถามว่ามันผิดไหม? ไม่ผิดเลยนะ ก็มันชอบท�ำแจกัน
แตกเหมือนกันน่ะ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ ถ้าน้องไปตาม
อ่าน 37 ประเภทนีม้ นั ประหลาดหมด แต่มนั ประหลาด

แบบมีเหตุผล เราเถียงมันไม่ได้ มันมีประเภทสัตว์ที่
ชอบให้นมลูกด้วยหัวนมข้างซ้าย (หัวเราะ) คืองั้นหมู
กับแม่พี่ก็อยู่ในประเภทเดียวกัน ถามว่ามันผิดไหม?
เฮ้ย มันไม่ผิด แล้วพอเป็นแบบนี้ น้องก็สามารถแบ่ง
สัตว์ได้ตามสไตล์ของน้องเองละ ต่อไปน้องก็ยกมือ
บอกครูว่า มันไม่ใช่บกกับน�้ำละ แต่มันคืออย่างอื่น
ได้อีก อาจจะเป็นสัตว์ที่หูซ้ายใหญ่กว่าหูขวา มันก็
ต้องมีจ�ำนวนหนึ่งในโลกใบนี้ แล้วมันยังมีอีกเยอะ
เลยนะ การทลายกรอบคิดแบบนี้น�ำมาซึ่งการไม่เชื่อ
อะไรง่ายๆ เราไม่เชื่อว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้น สองก็
คือ เราจะหาค�ำตอบอื่น เราจะหาความเป็นไปได้อื่นๆ
ซึง่ มันส�ำคัญมากนะครับ การเชือ่ ว่าโลกใบนีย้ งั มีความ
เป็นไปได้อนื่ ๆ มันท�ำให้นอ้ งไม่ตนั ครับ การทีเ่ ด็กไทย
ไม่อยากจะเหมาว่าทัง้ หมด แต่พกี่ เ็ ป็นเด็กไทยคนหนึง่
มองไปทางไหนก็รู้สึกว่ามันติดไปหมด ท�ำไม่ได้ อันนี้
ก็ไม่ได้ นูน่ ก็ไม่ได้ ฉันจะเอนทรานซ์อะไรดี แบบนีน้ ะ
ครับ มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่เห็นความเป็นไปได้
เลย เราเห็นแต่ทางที่เขาบอกมาว่า มันต้องเป็นแบบนี้
ญาติพที่ กุ คนจะอยากให้เรียนวิศวะฯ ถ้าไปรวมกันวัน
เชงเม้งเนี่ยจะมีแต่คนบอกว่าต้องเป็นวิศวกร เพราะ
มีอาเจ็กคนนึงเป็นวิศวกร แล้วมีเงินเดือนสูงที่สุดใน
ตระกูล เราก็ไม่เห็นความเป็นไปได้อื่น เพราะเราไม่
ถาม เอาเข้าจริงๆ แล้วมันเป็นอะไรได้อีก พี่เลยหวัง
ว่าสัตว์ประเภทที่ชอบท�ำแจกันแตกจะท�ำให้น้องเกิด
Question Mark ขึน้ มาในหัวอีกเยอะมากกับทุกอย่าง
ในชีวิตนะครับ ว่าท�ำไมมันต้องเป็นแบบนั้น

คิดตามมาเรื่อยๆ มีบางคนคิดว่า พับเก้าอี้ดีกว่า คน
ต่อไปก็มว้ น (หัวเราะ) แล้วน้องลองคิดดูครับ น้องอาจ
จะคิดว่า งั้นกูขย�ำ  มันจะมีต่ออีกเยอะมาก หลังจาก
ตัวแรกออกไป บางคนบอกอยากให้เป็นรูปมือมารอง
รับก้นของเราบ้าง อีกคนบอก อ๋อ มึงเอามือหรอ งั้น
กูเอาตีนด้วย (หัวเราะ) คือ ก็แล้วไงล่ะ บางคนคิด
ต่อไปอีกว่ามันจะเป็นอะไรดี บางคนคิดว่าอาจจะเป็น
หัวไหล่กไ็ ด้ แล้วเราอาจจะคิดว่า อ๋อ เฮ้ย ไม่จริงนีห่ ว่า
เก้าอี้ไม่ต้องมีขาเลยก็ได้ เก้าอี้แขวนก็ได้ อย่างนี้มันก็
เรียกว่าสิง่ ทีน่ งั่ ได้เหมือนกัน รูปช้าง รูปปลาวาฬก็มี คือ
ถามว่ามันเป็นเก้าอีท้ สี่ วยงามไหม ก็ไม่หรอก แต่มนั ก็
เป็นการดีไซน์สงิ่ ทีน่ งั่ ได้อกี แบบหนึง่ มันแปลกนะ พอ
เราเห็นเก้าอี้แบบสร้างสรรค์ตัวหนึ่งแล้ว มันจะคิดอีก
ตัวหนึ่งออกทันทีเลย บางคนอาจจะคิดถึงหมีขาว
หรืออะไรก็ได้ต่อไปอีก เพราะฉะนั้นการทลายกรอบ
ส�ำคัญมากนะครับ ท�ำลายชื่อก่อนเลย ชื่อมันเป็นแค่
สิ่งสมมติเท่านั้นเอง

มาถึงวิทยุครับ ครั้งหนึ่งคนเคยเรียกวิทยุต่อๆ
กันมาตลอด จนอยู่มาวันหนึ่งมีคนบอกว่า วิทยุๆๆ
เหรอ? แล้วมันก็เกิดเป็นวอล์กแมนขึน้ มา โซนีว่ อล์กแมน
กลายเป็นซาวด์อะเบาท์ คือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ
ตอนแรกที่มันไม่มีคนท�ำ  คนก็ไม่เข้าใจ มันคืออะไร
ก็ไม่รทู้ ที่ ำ� ให้คณ
ุ สามารถพกเสียงเพลงไปด้วยได้ทกุ ที่
ใส่หฟู งั ไป ซาวด์อะเบาท์กอ็ ยูต่ อ่ ไปอีกสิบปี แล้วก็มคี น
นั่งคิดครับว่าท�ำเป็นสีนู้นสีนี้ดีไหม มีการปรับเปลีย่ น
ปุ่มหรืออะไรต่างๆ แต่ก็ยังคงเป็นซาวด์อะเบาท์ครับ
เก้าอี้ครับน้อง เก้าอี้ของแต่ละคนคงไม่ต่างกัน จนอยู่มาวันหนึ่ง ซาวด์อะเบาท์ เหรอ? ไม่ทำ� แล้ว มา
เท่าไหร่ ปกติคนจะคิดถึงเก้าอี้ประมาณเก้าอี้สี่ขานะ ท�ำไอพ็อดดีกว่า ก็ไม่มใี ครรูว้ า่ มันคืออะไร แต่เป็นสิง่ ที่
ครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเก้าอี้ต้องมีสี่ขา เหรอ? คือจริงๆ สามารถน�ำพาเพลงเป็นพันๆ เพลงไปกับคุณด้วย แล้ว
มันอยู่ที่การตั้งชื่อนะครับ การตั้งชื่อ ภาษา เป็นกรอบ ทุกวันนีค้ นก็เลยจินตนาการถึงไอพ็อดและเครือ่ งเล่น
ความคิดที่น่ากลัวมากนะครับ เพราะว่ามันหลอกเรา เอ็มพีสาม หรือเป็นเอ็มพีสี่ไปแล้ว ต่อไปอาจจะมีคน
มาตลอดชีวิต ถ้าบอกว่า พวกคุณไปออกแบบเก้าอี้ คิดสิ่งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรออกมาอีก พี่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
มาหน่อย ทุกคนนึกภาพเก้าอี้ไม่ค่อยต่างกัน จะดัดขา แต่พี่รู้ว่าเราต้องลืมค�ำเก่าก่อน เพียงแค่น้องคิดว่า
ไหม หรือเอายังไงดี แต่ถ้าเราเปลี่ยนชื่อมัน แล้วบอก น้องจะท�ำเครือ่ งเล่น MP3 น้องก็ทำ� เครือ่ งเล่น MP3 ได้
ว่า พวกคุณลองออกแบบสิ่งที่นั่งได้หน่อย โต๊ะอาจ แต่ถา้ น้องบอกว่าน้องจะท�ำโอโบ๊ะจามะทีม่ เี สียงเพลง
จะนัง่ ได้ พืน้ นัง่ ได้ บันไดก็นงั่ ได้ ทุกอย่างเป็นสิง่ ทีน่ งั่ ได้   (หัวเราะ) น้องอาจจะคิดถึงข้าวมันไก่หรือกางเกงยีนส์
แล้วมันจะลบภาพเก้าอี้ไปเลย มันจะมีอย่างเก้าอี้ ที่มีเพลง หรือมีอัลบั้มติดไปกับมันด้วย มันเป็นอะไร
ซิกแซก หรืออะไรอื่นๆ ตามมา กรอบความคิดนี่มัน ก็ได้นะครับ เพราะฉะนัน้ ถอดค�ำออกมาจะเกิดความ
แปลกครับ พอมีคนนึงเอามันออกแล้ว มันจะมีคนอืน่ คิดใหม่ๆ ออกมาอีก
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สามกรอบ
ก่อนหน้านี้คนๆ หนึ่งเป็นมนุษย์นะครับ และ
มนุษย์ยอ่ มท�ำอะไรก็ได้ คนๆ หนึง่ อาจจะท�ำอาหารเก่ง
จัดดอกไม้เก่ง วาดรูปก็เก่ง เล่นกีตาร์ก็เก่ง คิดเลขก็
เก่ง อาจจะไม่เก่งมากแต่กส็ นใจมันครับ แต่นอ้ งจะถูก
ทอนลงไปตอนที่น้องเลือกสายการเรียน พวกนี้ท�ำให้
น้องกลายเป็นอีกคนหนึง่ ไปโดยไม่รตู้ วั น้องไม่รหู้ รอก
ครับ วันหนึ่งน้องก็กลายเป็นวิทย์ฯ-คณิตฯ แล้วน้อง
ก็จะบอกว่า กูไม่วาดรูปหรอก กูวิทย์ฯ-คณิตฯ ส่วน
พวกที่อยู่ศิลป์-ภาษาก็จะไม่คิดเลข เพราะ I speak
English only (หัวเราะ) กูไม่คดิ เลขแน่ๆ แต่มนั ยังไม่
เท่ากับสเต็ปต่อไปนะครับ เมื่อน้องเข้าสู่มหาวิทยาลัย
และน้องกลายเป็น “คณะ” น้องจะกลายเป็น “ไอ้คน
คณะ...” เช่น สถาปัตย์ฯ พี่ไม่ได้หมายความว่า เฮ้ย
‘ถาปัตย์ มาผ่าตัดให้กูหน่อย ไม่ใช่นะครับ (ฮา) แต่
อย่างเตะบอล เล่นดนตรี แบบเนี้ย ถึงน้องจะอยู่
‘ถาปัตย์ น้องก็ต้องเล่นได้อยู่สิวะ ไม่ใช่ว่ากูเขียนแบบ
อย่างเดียว แต่มันเกิดขึ้นจริงๆ นะครับ แล้ววันหนึ่ง
น้องลองจูงมือเพือ่ นทีเ่ รียนมัธยมด้วยกันไปทีไ่ หนสัก
แห่งด้วยกัน แล้วน้องจะเห็นว่าน้องมองโลกต่างกัน
ขนาดไหน สมมติไปทะเลด้วยกัน ถ้าน้องเรียนศิลปะ
น้องอาจจะรูส้ กึ ว่าท้องฟ้าน่าวาดรูปมาก ถ้าเรียนโฟโต้
ก็จะรู้สึกว่าน่าถ่ายรูป ถ้าเรียนการตลาดจะคิดว่ากูตั้ง
รีสอร์ทที่ไหนดี (หัวเราะ) อะไรแบบนี้ ถ้าเรียนหมอก็
จะถามว่า ไหนๆ ใครจมน�ำ้ บ้างวะ (หัวเราะ) แล้วน้อง
จะเจอสิ่งนี้ในชีวิต แล้วจะตกใจว่าเราคนเดิมที่มีมิติ
มากกว่านั้นหายไปไหน อย่าท�ำมันหายนะครับ เก็บ
มันไว้ให้ดีนะครับ น้องถนัดด้านหนึ่งได้ แต่อย่าสูญ
เสียความกระชุ่มกระชวยด้านอื่นของชีวิต มีค�ำพูด
ของคุณสุภา ศิริมานนท์ นักหนังสือพิมพ์อาวุโสใน
สมัยก่อน พูดไว้ว่า “จงรู้บางสิ่งในทุกอย่าง และรู้
ทุกอย่างในบางสิ่ง” คือรู้ให้ลึกอย่างหนึ่งไปเลย รู้ให้
จริงเลยครับ ดี แต่นอ้ งต้องรูอ้ ย่างอืน่ ในภาพกว้างด้วย
นะครับว่ามันเป็นยังไง และกรอบสุดท้ายนะครับที่จะ
เกิดขึ้นคือ กรอบแห่งนามบัตร
ไม่ต่างกับคณะเลยครับ แต่มันจะท�ำให้ชีวิตน้อง
แคบไปอีกสเต็ปนึง สมมติน้องเข้าไปฝ่ายบัญชี มี
คนขอให้ช่วยไปออกความคิดหน่อยว่าออฟฟิศเราจะ
ตกแต่งยังไงดี น้องจะตอบว่า ตกแต่งอะไรล่ะ ฉัน

คุยต่อกับ

เอ๋
นิ้วกลม
ท�ำบัญชีอย่างเดียว คือนามบัตรมันจะใส่กรอบให้กับ
เราอีกอย่างว่าใครท�ำหน้าที่อะไร ถ้าน้องเข้าออฟฟิศ
ไปแล้วได้นามบัตรมานะครับ พี่แนะน�ำง่ายๆ อย่าง
เดียวคือ ถ้าน้องได้ต�ำแหน่งอะไรมาแล้ว ให้น้องใส่
Question Mark ไว้ที่หลังต�ำแหน่งของน้องครับ
กูเป็นเมเนเจอร์ เหรอวะ? (หัวเราะ) กูก็ไม่ค่อยแน่ใจ
เวลาแจกนามบัตรให้ใครไป คนก็จะงงว่าน้องเป็นอะไร
ได้อกี หรือไม่เป็น แต่มนั คือการแสดงออกว่าน้องเป็น
อะไรได้อกี ครับ อย่างตอนนีพ้ เี่ รียกตัวเองว่า นักรับจ้าง
ทัว่ ไปครับ คือใครจ้างอะไรมาก็ทำ � ความจริงมีอกี เยอะ
นะครับ แต่สิ่งที่พูดมาเป็นแค่ตัวอย่างของกรอบที่มัน
ขังเราอยู่ในความคิดบางอย่าง และอย่าลืมตั้งค�ำถาม
ถ้าน้องลืมค�ำถามเมื่อไหร่น้องจะเป็นคนที่ติดอยู่ใน
กรอบหลายๆ อย่าง เชื่อว่าจากที่พี่พูดมา น้องต้องได้
สิง่ หนึง่ กลับไปแน่ๆ ซึง่ ต่อให้นอ้ งจ�ำอะไรในวันนีไ้ ม่ได้
เลย ให้น้องจ�ำค�ำเดียวว่า “เหรอ?”
ขอบคุณครับ

“

เวลาเจอเพื่อนถามว่า

"ไปกินร้านไหน"
แล้วมันตอบว่า

"ไปกินท�ำไมร้านนี้
ไม่มีอะไรดีเลย"
ให้หันไปหาเพื่อนแล้วบอกว่า

"เหรอ?"
แล้วก็เดินไป

”

ยังจ�ำอาจารย์แนะแนวของตัวเองได้ไหม
เอ๋ นิว้ กลม : หากไม่นบั ว่าต้องเป็นคน อาจารย์คน
ส�ำคัญที่แนะแนวทางในชีวิตของเราน่าจะเป็นหนังสือ
ตั้งแต่เริ่มมีนิสัยชอบอ่าน เวลารู้สึกสับสนกับบางช่วง
ของชีวติ ก็จะหาค�ำตอบจากหนังสือซึง่ อาจไม่ใช่หนังสือ
แค่เล่มเดียว อ่านหลายๆ เล่มแล้วเอามาประมวลหา
ข้อสรุปให้ตวั เองทุกวันนีก้ ย็ งั ใช้หนังสือเป็นผูแ้ นะแนว
ทางชีวิตอยู่เสมอ
ประสบการณ์การแนะแนวในโรงเรียนเป็ น
อย่างไรบ้าง
เอ๋ นิ้วกลม : ตอบตามตรงเลยคือจ�ำอะไรไม่ค่อย
ได้ ทัง้ ทีเ่ ป็นวิชาทีเ่ ฝ้ารอทีส่ ดุ เป็นวิชาทีไ่ ม่ตา่ งจากการ
พักเที่ยง ชอบกว่าวิชาพละเสียอีก แต่เพราะความว่าง
ในชัว่ โมงเรียนแนะแนวนีล่ ะ่ มัง้ ทีท่ ำ� ให้จำ� อะไรในวิชานี้
ไม่ได้เลย จ�ำได้ว่ามีการท�ำแบบสอบถามเพื่อหาความ
ถนัดอะไรสักอย่างนีแ่ หละ จ�ำได้แค่นนั้ ทัง้ ทีเ่ ป็นวิชาที่
มีประโยชน์มาก ถ้าเป็นชัว่ โมงทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั เรียน
ได้ค้นหาความถนัดของตัวเองอย่างถูกวิธี
หากน้องๆ ที่ฟังการบรรยายของพี่เอ๋ไปขึน้
รถเมล์คนั หนึ่ง แล้วบอกว่า พวกเรานัง่ พืน้ กัน
เถอะ เรามีความคิดสร้างสรรค์ พื้นก็น่งั ได้
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ไม่จ�ำเป็ นต้องนั่งเก้าอี้หรอก อย่างนี้เป็ น
เรื่องของความเหมาะสมหรือการสร้างสรรค์
ความแตกต่างระหว่างการสร้างสรรค์และ
ความเหมาะสมคืออะไร
เอ๋ นิ้วกลม : จริงๆ แล้วความคิดสร้างสรรค์
จ�ำนวนหนึ่ง หรืออาจจะเป็นจ�ำนวนมากก็ได้ มันตั้ง
ค�ำถามกับค�ำว่าเหมาะสมนี่แหละ เราคิดว่าพื้นฐาน
ที่สุดของความคิดสร้างสรรค์มันท�ำได้ทุกอย่าง เพียง
แค่วา่ ค�ำว่าเหมาะสมนี้ ใครเป็นคนขีดว่าเหมาะสมหรือ
ไม่ เพราะค�ำว่าเหมาะสมเปลีย่ นไปตามยุคสมัย ถ้ายุค
หนึง่ มีคนนัง่ พืน้ บนรถเมล์แล้วคนอืน่ เห็นด้วยว่านัง่ ได้
แล้วคนค่อยๆ นั่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งการนั่ง
พื้นบนรถเมล์อาจจะเป็นความเหมาะสมก็ได้ สุดท้าย
ขัน้ ตอนแรกของความคิดสร้างสรรค์มนั สามารถท�ำได้
สามารถตัง้ ค�ำถามในข้อแม้วา่ ถ้าหากมันไม่เดือดร้อน
กับคนอื่น ไม่ผิดศีลธรรม ประเพณี ซึ่งถ้าถามเรา เรา
คิดว่าถ้าคนคนหนึ่งมีความคิดสร้างสรรค์แล้วมัน
ค้านกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เขาจะท�ำได้ไหม เราก็ตอบ
ว่าท�ำได้ แต่เขาต้องยอมรับผลกระทบจากสิ่งที่เขาท�ำ
ด้วย เขาจึงมีหน้าที่ต้องประเมินเอง ความคิด ไม่ว่า
เขาจะคิดสร้างสรรค์ หรือคิดนอกกรอบแค่ไหน มัน
ไม่ผิดหรอก แต่ถ้าคุณจะเริ่มแปลงความคิดนั้นๆ มา
เป็นการกระท�ำ  คุณจะต้องถี่ถ้วนมากขึ้น รอบคอบ

มากขึ้น เพราะว่าการกระท�ำของคุณมันอาจจะส่งผล
กระทบต่อคนอื่น ส่งผลกระทบต่อสังคม รวมถึง
กระทบตัวคุณเองด้วย คือตอนคิดมันสนุกไง ถ้าถาม
เราว่าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหน เราตอบไม่ได้ เพราะ
แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน แต่ถ้าคิดแล้วว่าจะท�ำ  สิ่ง
ที่ตามมาก็คือคุณต้องรับผิดชอบผลการกระท�ำของ
ตัวเองด้วย
มี ค วามแตกต่ า งกั นไหมระหว่ า งการ
สร้างสรรค์ส่ิงที่เราคิดว่าดีออกไป กับการ
ชวนเชื่ อในวงการโฆษณา
เอ๋ นิ้วกลม : โดยวิธีการไม่ต่างกันครับ ก็คือมัน
เป็นการสื่อสาร ทีนี้โดยเนื้อหาต่างหากที่มันต่างกัน
คือโฆษณามันพูดในสิ่งที่คนอื่นสั่งให้พูด แล้วเขาก็
จ้างให้เราพูดด้วย เหมือนเขาบอกกับเราว่า “ช่วยบอก
คนอืน่ ให้หน่อยสิวา่ อันนีม้ นั ซักผ้าแล้วขาวมากเลยนะ”
ทีนี้เนี่ย มันก็มีเส้นแบ่งอีกครับ ระหว่างนักโฆษณา
ที่มีจรรยาบรรณ กับไม่มีจรรยาบรรณ คือคนที่มี
จรรยาบรรณ เหมือนสมัยที่เราท�ำโฆษณา รุ่นพี่จะ
เน้ น มากเลยว่ า เราต้ อ งพู ด ในสิ่ ง ที่ เ ราเชื่ อ เท่ า นั้ น
เพราะฉะนั้นถ้าครีมนี้บอกว่าท�ำให้ขาวได้ภายใน 7
วัน คุณต้องเอามาพิสูจน์จริงๆ ว่ามันท�ำได้ ถ้ามัน
ท�ำให้ขาวจริงไม่ได้ก็จะไม่พูด ไม่สื่อสารมันออกไป
ส่วนถ้าถามว่ามันต่างยังไงกับการสร้างสรรค์   ยก
ตัวอย่างในงานเขียน มันต่างตรงที่ว่า งานเขียนมัน
ออกมาจากตัวคนเขียนเอง   ถ้าหากเขาจะใช้วิธีน�ำ
เสนอที่ มั น น่ า สนใจมากขึ้ น หรื อ ท� ำ ให้ ดึ ง ดู ด มาก
ขึ้น อันนี้เป็นเทคนิคโฆษณานะ แต่เนื้อหาเนี่ย ไม่
ได้บิดพลิ้วอะไรเลย มันไม่ได้ถูกจ้างมา หรือพูดใน
สิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อเลยแม้แต่นิดเดียว คืองานเขียน
ที่ออกมาจากใจ มันคือสิ่งที่ออกมาจากตัวเขา เรา
เลยไม่ติดว่ามันจะใช้วิธีชวนเชื่อความคิดนั้นไหม
เพราะถ้าคุณเชื่อแล้วว่าความคิดนั้นมันมีประโยชน์
จริง เมื่อมันรวมกับวิธีการน�ำเสนอที่น่าสนใจ มัน
จะยิ่งดีเลยนะ ใครคิดตรงนี้ออกจะยิ่งเก่ง ส�ำหรับ
เรานะ แต่สิ่งที่ควรจะตั้งค�ำถามคือ ถ้าเนื้อหานั้น
เป็นการพร็อพพากันดาบางอย่างโดยตัวเนื้อมันเอง
อันนัน้ ต่างหากทีเ่ ราต้องมาถกกันว่าคุณก�ำลังชวนเชือ่
อะไรอยู่หรือเปล่า
ถ้าคนอ่านเขารับรู ้ส่ิงที่เราเขียนออกไป แม้
เราไม่ได้ตัง้ ใจจะชวนเชื่ อ แต่มันกลายเป็ น

การพร็อพพากันดาด้วยตัวมันเอง เพราะ
มันเกิดการตีความที่ผิดไป เมื่อเข้าสู่ความ
คิดของคนอ่าน อย่างนี้มันจะต่างกับการ
โฆษณาไหม
เอ๋ นิ้วกลม : อันนั้นน่าจะไม่ใช่ภาระของนักเขียน
แล้วครับ คือคนเขียนหนังสือเนี่ยท�ำได้เพียงส่งสาร
ออกไป ส่วนคนรับสาร หากเขาจะเชือ่ หนังสือเล่มไหน
ก็ตาม นีม่ นั เป็นเรือ่ งของชีวติ เขา เราไปดูแลทัง้ หมดไม่
ได้ คือทุกคนดูแลสติปญ
ั ญาของตัวเอง แต่ในสังคมที่
มันเปิดกว้างมากพอ ที่มันหลากหลายมากพอ หรือมี
หนังสือหลายประเภทมากพอ และมีวัฒนธรรมการ
อ่านที่แข็งแรงพอ ค�ำถามนี้จะไม่เกิดขึ้น เพราะคน
อ่านหนังสือจะคิด คนอ่านหนังสือจริงๆ แล้ว ไม่เคย
มีใครเชือ่ หนังสือง่ายๆ นะ ถ้าเป็นนักอ่านจริงๆ เขาจะ
อ่านเพื่อเถียง แล้วก็ไม่มีทางเชื่อทุกบรรทัด เพราะนัก
อ่านคือนักคิดครับ และนักคิดคือนักตัง้ ค�ำถาม เพราะ
ฉะนั้นถ้ามีวัฒนธรรมการอ่านที่แข็งแรงพอ หากคน
อ่านจะเชือ่ หนังสือเล่มไหน นัน่ แปลว่าเขาได้ไตร่ตรอง
มาดีแล้ว
เวลาที่ เ ราท� ำ งานร่ ว มกั บ คนอื่ น มี ค วาม
แตกต่างระหว่างการยืนยันความคิดของเรา
กับการมีอีโก้ท่ีจะไม่ฟังใครอย่างไรหรือไม่
เอ๋ นิ้วกลม : แน่นอนครับ การยืนยันความคิด
ของตัวเองไม่ได้หมายความว่าฉันถูก สิง่ ทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ
คือค�ำว่า ฉันถูกคนเดียว จริงๆ แล้ว สิ่งที่ A ถูก ไม่
ได้หมายความว่า B ผิด B อาจจะถูก C ก็ถูก D ก็
ถูกด้วย ค�ำว่าถูกมันเลยมีหลายอย่างมากเลย เช่น
เราบอกว่า 4 คือ 2+2 แต่เพื่อนอาจจะบอกว่า 1+3 ก็
ถูกเหมือนกัน บางคนอาจจะบอกว่า 8+2 คือสิง่ เหล่านี้
มันเกิดขึ้นได้ ถ้าท�ำงานเป็นกลุ่ม ถ้าบอกว่าฉันถูก เรา
คุยกันต่อได้ แต่ว่าถ้าบอกว่า ฉันถูกคนเดียว นี่เราคุย
กันต่อไม่ได้แล้ว แต่บางครัง้ ถ้าเราไม่ได้อโี ก้มากเกินไป
สิ่งที่เราบอกว่าท�ำได้ แต่เพื่อนบอกว่า เฮ้ย มันอาจจะ
ยังท�ำไม่ได้ แต่ตราบใดทีเ่ รายังคุยกันอยูม่ นั ปรับจูนกัน
ได้ เราอาจจะได้แง่มุมที่น่าคิดจากเพื่อนด้วยก็ได้ว่า
ถ้าเราท�ำแบบนี้ มันอาจจะเละก็ได้นะ เราก็จะได้ลอง
ปรับดู ฉะนัน้ การทีจ่ ะเชือ่ มัน่ ในความคิดตัวเองอาจจะ
ไม่ได้หมายความว่าฉันถูกทีส่ ดุ เสมอไป ก็คอื มัน่ ใจใน
ตัวเอง แต่เปิดรับความคิดของคนอื่น เราจะได้รู้ไง
ว่าความคิดของเรามีรูโหว่ตรงไหนบ้าง
จากการที่ได้ส่ือสารกับเยาวชน พวกเขา
อาจจะคิดว่าระเบียบวินัยเป็ นเรื่องรองจาก
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ความคิดสร้างสรรค์ พี่เอ๋คิดว่าคนท�ำงาน
สร้างสรรค์จริงๆ แล้วควรมีระเบียบวินยั เป็น
สัดส่วนอย่างไร
เอ๋ นิ้วกลม : ฮ่าๆๆ (หัวเราะเสียงดัง) เราต้อง
ท�ำความเข้าใจก่อนว่าคนไม่เหมือนกัน สถานะแต่ละ
คนไม่เหมือนกัน คนทีช่ อบวินยั มากๆ ก็มี ตัง้ แต่ทหาร
ต�ำรวจ วิศวกร อาชีพพวกนี้ต้องเป๊ะครับ ความเป๊ะ
มีอยู่จริงครับ (หัวเราะ) บางอาชีพต้องการระเบียบ
วินัยมากๆ เพื่อการด�ำรงชีวิตและคุณภาพของการ
ประกอบอาชีพ เราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอาชีพเราจะ
ไปชวนได้หมดว่า “มาสร้างสรรค์กันเถอะ” ไม่ใช่ว่า
ทุกสถานภาพสามารถนอกกรอบได้หมด ลูกน้องอาจ
จะไม่ต้องการวินัย แต่หัวหน้าต้องการวินัย นักเรียน
อาจจะไม่ต้องการวินัย แต่ครูต้องการ แต่ถ้าถามใน
มุมเรา ถ้าถามคนท�ำงานสร้างสรรค์ ต้องเอาวินัยออก
ไปก่อนครับ (หัวเราะ) ต้องวิ่งเล่นก่อน คือเราเชื่อว่า
ม้าป่าที่วิ่งได้เร็วๆ เอามาฝึกได้ แต่ม้าที่เชื่องแล้ว เรา
ท�ำกลับเป็นม้าป่าไม่ได้ ความคิดสร้างสรรค์ต้องการ
ม้าป่า คุณต้องวิ่งไปทุกทิศทุกทางที่วิ่งได้ แล้วเดี๋ยว
จะมีคนมาตบให้เข้าที่ ซึ่งก็คือตัวเรานั่นแหละ ที่ถูก
ควบคุมด้วยความเหมาะสม วินยั และกฎระเบียบอืน่ ๆ
ของสังคม แต่ในความคิด ถ้าคุณวิ่งได้ต้องวิ่งไปก่อน
เมื่อคุณจะเปลี่ยนความคิดเป็นการกระท�ำ  เส้นแบ่งก็
อยู่ตรงนี้แหละ คุณต้องเปลี่ยนม้าป่ากลับมาเป็นม้าที่
อยู่ในระเบียบที่คุณคิดว่ามันโอเค แต่คุณต้องเป็นม้า
ป่าก่อน ม้าที่มีระเบียบมันไม่ใช่ม้า
อยากถามว่าเรื่องของการรักษาแรงผลัก
ดันในตัวเอง พี่เอ๋พอจะมีวิธีท่แี นะน�ำคนอื่น
ได้ไหม
เอ๋ นิ้วกลม : เราว่ามีสองอย่างคือ ท�ำในสิ่งที่รัก
อย่าทรยศสิ่งที่ตัวเองรัก ถ้ารักมันต้องเข้าหามัน คอย
พัฒนามัน แล้วถ้าเราเก่งขึน้ เราจะรักมันมากขึน้ อย่าง
ทีส่ องคือ เราควรมองว่าชีวติ คือการเรียนรู้ มันเป็นการ
เรียนรูท้ ไี่ ม่นา่ เบือ่   ทุกอย่างก็ตอ้ งเรียนรูไ้ ป มันจะเกิด
บทเรียนทีย่ ากขึน้ ทุกวัน เราไม่มที างเจอบทเรียนทีย่ าก
ที่สุด สุดท้ายสิ่งที่เราคิดว่าโหด เมื่อเราผ่านมันไปได้
เราจะเจอยากกว่านั้นอีกเรื่อยๆ แต่ถ้าเรามองว่าชีวิต
มันหดหู่ เต็มไปด้วยความยากล�ำบาก เราก็จะไม่มี
แรงผลักดันอะไร เราคิดว่าเรามีนิสัยแบบนี้นะ คือถ้า
เรารักอะไรเราท�ำ แล้วถ้ามีปญ
ั หาอะไร เราก็คิดว่าเป็น
บทเรียน
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วิชานักประดิษฐ์

ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์

ในทุกสังคมย่อมมีปัญหาเป็นของตัวเอง และ
หน้าที่ของคนในสังคมคือช่ วยกันแก้ไขปั ญหาให้
คลี่คลาย การช่ วยเหลือสังคมนั้น เราแต่ละคน
สามารถช่ วยเหลือได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการ
บริจาค การสนับสนุนหรือการลงไปช่ วยเหลือ
ด้วยตัวเอง ยิ่งถ้าคุณสามารถใช้วชิ าความรู ท้ ่มี อี ยู ่
คิดค้นสิ่งที่จะช่ วยให้ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้รับ
การคลี่คลาย นั่นย่อมส่งผลต่อประโยชน์สว่ นรวม
เป็นอย่างมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อม
รศ.ดร.เซง เลิ ศ มโนรั ต น์ อาจารย์ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ น อี ก คนหนึ่ง ที่ ใ ช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า และมองเห็นโอกาสที่จะหยิบเอา
ความสามารถของตนมาประดิษฐ์อุปกรณ์ท่ ชี ่ วย
ให้ผู้พิการด้านสายตาและบกพร่องด้านการเดิน
ได้มีโอกาสที่ดีขึ้นในการใช้ชีวิต
รศ.ดร.เซง ลงมือท�ำโดยไม่หวังผลก�ำไร หวัง
เพียงประโยชน์สูงสุดของอุ ปกรณ์ท่ีมีต่อผู ้พิการ
ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดที่ รศ.ดร.เซง กล่าว
เป็นประจ�ำว่า “ผมอยากประดิษฐ์ของง่ายๆ ช่ วย
คนที่ล�ำบาก และให้สังคมมีส่วนร่วม”
แม้ท�ำแล้วไม่ร่ �ำรวยเงินทอง แต่ ผศ.ดร.เซง
ร�่ำรวยความสุข ซึ่ งส�ำหรับ ผศ.ดร.เซง แล้วเขา
กล่าวว่าการเห็นผู ้พิการมีคุณภาพชี วิตที่ดีขึ้น
มันดีกว่าที่ตนจะมีฐานะร�่ำรวยเงินทองเสียอีก
เรามาดู กั น ว่ า ความสุ ข ของคนพิ ก ารที่
ผศ.ดร.เซง สร้างขึ้นมามีหน้าตาอย่างไร
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เครื่องเดินดี
คุณเคยเห็นคนเป็นอัมพฤกษ์มั้ย คนที่เดินขา
เป๋ ๆ ขาลากๆ คื อ มั น เกิ ด จากโรคหลอดเลื อ ดใน
สมองตีบหรือแตก ท�ำให้เซลล์สมองขาดเลือดแล้ว
ก็ ต าย ท� ำ ให้ ส มองไม่ ส ามารถส่ ง สั ญ ญาณลงมา
ควบคุมร่างกายได้ คนป่วยจะมีอาการสั่งแขนขาไม่
ได้และต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิต ตอนนี้มีผู้ป่วยใน
ประเทศ 300,000 ราย ถึงแม้จะบ�ำบัดรักษาผู้ป่วย
กลุ่มนี้ไปแล้ว แต่เขาจะไม่ได้ทุกอย่างคืนมาตามปกติ
ส่วนใหญ่จะมีอาการปลายเท้าตก สังเกตคือเขาจะไม่
สามารถยกปลายเท้าได้ อย่างมนุษย์ทั่วไปเวลาเดิน
เราจะยกปลายเท้าขึ้นเล็กน้อยให้มันพ้นพื้น สมอง
ไม่ได้สงั่ แต่มนั จะยกเองได้โดยอัตโนมัติ แต่ถา้ ยกไม่ได้
ขามันจะลากไปกับพื้นและจะเตะสิ่งของอยู่ตลอด
เวลา เราจึงมีทางออกให้เขาง่ายๆ โดยการประดิษฐ์
ของที่ชื่อว่า ‘เดินดี’ มีนักเรียนช่วยท�ำ  2 คน แล้ว
ก็คว้ารางวัลมาได้ 10 รางวัล เป็นก�ำลังใจให้เรา
ท�ำงานต่อไป
หลั ก การง่ า ยๆ ของเดิ น ดี คื อ เมื่ อ ส้ น เท้ า ยก
ปลายเท้าจะกระดกขึ้น คือเราจะมีวิธีการสามส่วน
ช่วงล่างคุณจะมีเซ็นเซอร์ติดที่ส้นเท้า ท�ำให้ตรวจ
จับการก้าวเดินของขา เมื่อส้นเท้ายกขึ้น เซ็นเซอร์
จะส่ ง สั ญ ญาณไปที่ หั ว เข่ า และไปที่ ห น้ า แข้ ง เพื่ อ

กระตุ้นให้ยกเท้าขึ้น ท�ำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เดินได้ เมื่อ
ส้นเท้ายก และพอส้นเท้าลง เครื่องก็จะรับรู้และหยุด
การท�ำงาน จากนั้นจะท�ำงานอีกครั้งเมื่อยกส้นเท้า
รอบต่อไป จริงๆ แล้วเครื่องเดินดีนี้ไม่ใช่ของใหม่
ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าหรื อ ในยุ โ รปมี ม าแล้ ว กว่ า 50 ปี
ขายตัวละแสนกว่าบาท ราคาอย่างถูกในอังกฤษก็
อยู่ที่ 68,000 บาท ที่จีนก็เริ่มผลิตตามมา เพราะเขา
รอให้อเมริกาและยุโรปผลิตก่อน แล้วจีนค่อยมา
เลียนแบบ แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้ขายในราคาที่ถูก
ซึ่งราคาของจีนจะตกอยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ของราคา
จากฝั่งตะวันตก เขาไม่จ�ำเป็นต้องขายถูกไง แม้
สมมติวา่ ต้นทุนจะแค่ 1,000 แต่เขาก็ยงั ขาย 40,000 ได้
เพราะมีคนซื้อของเขา ผมก็ตั้งราคาที่คนไทยเขาถึง
ได้ที่ 6,000 บาท ถือว่าช่วยคนไทยด้วยกัน แล้ว
ของผมไม่ได้ไปเลียนแบบเขา เพราะเครื่องเดินดี
เป็นกล่องขนาดเล็กเท่าไม้ขีด ในขณะที่เครื่องที่อื่น
จะมีขนาดเท่ากล่องสบู่ติดที่หัวเข่า
ผมเริ่มน�ำเครื่องเดินดีไปให้คนไทยรู้จัก โดย
การมอบให้ผู้ป่วย 85 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ มีเคสคนไข้อยู่คนหนึ่งที่น่าสนใจคือ เขาไป
หาหมอแล้ วหมอบอกว่ า เขาเป็น ไขสัน หลังอักเสบ
ไปโดนเส้นประสาทส�ำคัญ ซึ่งเขาจะเดินไม่ได้อีกแล้ว
ต่อมาเขาบังเอิญไปเห็นผมในโทรทัศน์ แล้วก็แวะมา
หาที่มหาวิทยาลัย พอทดลองใส่เครื่องนี้แล้วใช้ได้
เขาก็รู้สึกดีมากๆ ที่ผมท�ำให้เขาเดินได้ ผมก็ให้เครื่อง
เขาไปฟรีๆ เลยครับ เขาเป็น 1 ใน 85 คนที่ได้เครื่อง
ไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และบอกความรู้สึกว่า
เขาเดินได้ด้วยเดินดี เป็นค�ำที่ผมชอบมากเลยครับ
ถึงอย่างไรก็ตามมันมีข้อจ�ำกัดว่าไม่สามารถใช้
กับผู้ป่วยได้ทุกราย ไม่ใช่ว่าใส่แล้วจะเดินได้ทันที
ถ้ า อยากจะทราบว่ า ใช้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ก็ ม าทดลอง
สวมใส่ อุ ป กรณ์ เ ดิ น ได้ ก ่ อ นที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช
โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือคณะกายภาพบ�ำบัดของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ทั้ ง นี้ ป ัจจัยที่จ ะท�ำ ให้เดิน ได้
ขึ้นอยู่กับก�ำลังใจและความพยายามของผู้ป่วยเอง

ด้วย ซึ่งสื่อที่มาท�ำข่าวเรื่องอุปกรณ์ของผม เขาก็ดี
ที่พยายามอธิบายเรื่องนี้ เพราะมันจะไม่เป็นการให้
ความหวังผู้ป่วยมากเกินไป ไม่งั้นถึงเวลาเขาใส่ไม่
ได้จิตใจเขาจะเจ็บปวดมาก แต่พอวันรุ่งขึ้นก็มีคน
โทรศัพท์เข้ามาหาผมทั้งวัน คุณลองคิดดูว่าคุณมี
ปัญหาเดินไม่ได้ แล้วเห็นในข่าวว่ามันมีเครื่องที่ช่วย
ให้คุณมีโอกาสกลับมาเดินได้ คุณจะรู้สึกยังไง คือ
คุณจะต้องตามหาคนกลุ่มนี้ และต้องขอลอง ซึ่งก็มี
คนมาหาผมจากทั่วประเทศเลย แต่ผมก็ย�้ำเขาไปว่า
เครื่องนี้ไม่ได้ใช้กับทุกคนได้ อย่างน้อยคุณต้องเดิน
ได้บ้าง แต่ไม่มีใครฟังครับ เขาขอมาลองดูก่อน มันก็
ล�ำบากการเดินทางของเขา ผมเลยจัดโครงการเดินดี
ทั่วไทยขึ้นมา โดยจะมอบเครื่องเดินดีให้โรงพยาบาล
จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้คนป่วยสามารถ
ทดลองได้ในจังหวัดตัวเอง ไม่ต้องล�ำบากเดินทาง
ไกลมาหาผม ถ้าคุณทดลองแล้วใช้ได้ คุณก็ซื้อของ
ผมทางไปรษณีย์ ไม่ต้องล�ำบากเดินทางไกลมาหาผม
เพื่อพบว่าทดลองใช้ไป 10 นาที แล้วพบว่ามันใช้
ไม่ได้กับคุณ
การที่ ผ มท� ำ ของช่ ว ยสั ง คม มี ค นที่ ชี วิ ต ดี ขึ้ น
เพราะได้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ของผม สังคม
ก็ เ ริ่ ม มองเห็ น แล้ ว ให้ ก ารสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานที่
ช่วยผมที่แรกคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เขาให้เงินผม 100,000 บาท นอกจากให้เงินแล้ว
ส่งรายการโทรทัศน์มาท�ำเรื่องผมไปลงในช่องของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ให้ นั ก ธุ ร กิ จ และนั ก ลงทุ น ได้ ดู
พอออกอากาศไป เงิ น ก็ ไ หลมาเทมาจากการ
สนับสนุน บางรายเห็นผมแค่ 10 นาที ก็ให้เงินเลย
ผมมองว่าสื่อมีอิทธิพลมากนะครับ ถ้าท�ำให้ดีแค่ไหน
แต่ไม่ออกสื่อ คนก็ไม่เห็น  นอกจากบริษัทห้างร้าน
ต่างๆ แล้ว ก็ยังมีสื่ออีกหลายส�ำนักที่ช่วยออกอากาศ
ให้ผม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รู้ว่ามันมีของแบบนี้อยู่ ให้เขา
มีโอกาสกลับมาเดินได้
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เครื่องจดจ�ำ
จดจ�ำเป็นเครื่องช่วยคนตาบอด มนุษย์ปกติมี
ปากกาและกระดาษเอาไว้จดบันทึก แต่ถ้าคุณมอง
ไม่ เ ห็ น คุ ณ จะจดอย่ า งไร ในประเทศไทยมี ค น
ตาบอดแสนกว่าคน แล้วคนตาบอดเหล่านั้นจะเรียน
หนังสือยังไง บางคนบอกให้แก้ด้วยการฟังเทปแล้ว
เขียนทีหลัง แต่ถ้าเกิดตอนกลางวันคุณอัดเทปทั้ง
วัน 6 ชั่วโมง แล้วคุณกลับไปบ้านต้องนั่งฟังและ
แกะออกมาอีก 6 ชั่วโมง ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
คนตาบอดควรเรียนหนังสือได้เหมือนคนทั่วไป ควร
จดบันทึกจากตอนนั้นได้เลย ที่ส�ำคัญคือทุกวันนี้วิธี
จดบันทึกของคนตาบอดใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Slate
and Stylus ซึ่ง Slate คือแผ่นพลาสติกที่มีรูเอาไว้
วางทับกระดาษ และใช้ Stylus ซึ่งเป็นปากกาปลาย
แหลมเจาะผ่านรู เพื่อให้กระดาษให้เป็นรอยนูน จาก
นั้นก็จะออกมาเป็นอักษรเบรล (Braille) ไว้ให้คน
ตาบอดได้เอามือคล�ำ  แต่การจดบันทึกแบบนี้จะมี
อุปสรรคที่ส�ำคัญคือ จุดนูนที่เจาะไว้เมื่อคล�ำหลายๆ
ครั้ง เวลาผ่านไปก็จะยุบได้ เท่ากับข้อความที่บันทึก
ไว้จะหายไป อีกทั้งการใช้ Slate and Stylus จะไม่
สามารถส�ำเนาข้อมูลได้ ถ้าจะท�ำเพิ่มก็ต้องไปเจาะ
กระดาษแผ่นใหม่
เคยเจอคนตาบอดอยู่คนหนึ่ง เขาเรียนอยู่ไอซีที
มหิดล เรียนเป็นโปรแกรมเมอร์ ร่วมกับคนตาดี  
ผมว่าเขาเก่งมากนะ เขาต้องจดแข่ง เจาะกระดาษ
ไปเรื่อยๆ พอเสร็จก็พลิกกระดาษแล้วเอานิ้วไล่อ่าน
ทุกวันนี้ทั้งประเทศยังคงเรียนหนังสือแบบนี้กันอยู่
ผมรู้สึกว่ามันล�ำบาก จดยาก เก็บยาก ใช้บ่อยๆ
ปุ่มก็สึก ส่งให้คนตาดีอ่านก็ไม่ได้ ท�ำส�ำเนาก็ไม่ได้
ถ้าในต่างประเทศซึ่งเทคโนโลยีเจริญแล้ว เขา
จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Braille Notetaker มันจะเป็น
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ไ ม่ มี ห น้ า จอ แต่ จ ะแสดงผลเป็ น

Braille cell ก็คือจุดนูน 6 จุดที่รวมเป็นหนึ่งตัว
อั ก ษร แสดงผลด้ ว ยไฟฟ้ า ไม่ ต ้ อ งเอากระดาษ
มานั่ ง เจาะที ล ะตั ว ซึ่ ง ราคาเครื่ อ งเป็ น หลั ก แสน
ในประเทศไทยมีประมาณ 100 เครื่องไม่เกินจากนี้
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น หน่ ว ยงานซื้ อ ให้ กั บ พนั ก งานที่
ตาบอดใช้ ตามบ้านจะแทบไม่เห็นเลย แล้วคุณจะ
กล้าพกของชิ้นละเป็นแสนไปใช้งานนอกบ้านมั้ยครับ
บางทีเราถือไอโฟนไปเราก็กลัวหายจะแย่ ถ้าเป็น
อุปกรณ์ชิ้นละแสนอย่าหวังเลย ฉะนั้นถ้าผมจะท�ำ
เครื่องอะไรสักชิ้นให้คนตาบอดไปใช้ ราคาต้องไม่
เกิน 4,000-5,000 บาท และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งาน
ง่าย ก็เลยเข้าไปท�ำงานร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา ซึ่ง
เป็นสถาบันสอนคนตาบอดของมหิดล เอานักเรียน
อีกกลุ่มมาช่วยท�ำและพัฒนา หลักการง่ายๆ ของ
เครื่องจดจ�ำก็คือ ท�ำหน้าที่เป็นพิมพ์ดีดให้คนตาบอด
โดยใช้ Micro Controller ซึ่งเป็นแผงวงจรที่มีความ
ซับซ้อนเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆ ใส่ในอุปกรณ์
เพื่อก�ำหนดให้มันท�ำงานได้อย่างที่เราต้องการ จะมี
ปุ่ม 6 ปุ่ม ตาม Braille Code ของแต่ละตัวอักษร
พอกดปุ่มอะไรลงไป สมองกลก็จะวิเคราะห์ว่าคุณ
กดปุ่มเป็นตัวอักษรอะไร ได้ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ จากนั้นมันก็จะค่อยเรียบเรียงว่าจะพิมพ์
ออกมาเป็ น ค� ำ ว่ า อะไร และจะเปล่ ง เสี ย งออกมา
ผ่าน MP3 Player ที่บรรจุเสียงแต่ละตัวอักษรและ
แต่ละค�ำเอาไว้ ออกเสียงให้คนตาบอดรู้ว่าเขียนค�ำ
ว่าอะไรไปแล้วบ้าง ต้นทุนของอุปกรณ์ทั้งหมดนี้
อยู่ที่หลักร้อย
เครื่องนี้ใช้สายยูเอสบีหรือบลูทูธ สามารถส่ง
ข้อมูลที่เขาจดไว้ล่วงหน้า ถ่ายโอนไปยังโทรศัพท์
มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมีช่องไว้เชื่อม
สายหู ฟ ั ง หรื อ ล� ำ โพงได้ เ พื่ อ ความสะดวกในการ
น�ำไปใช้ในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องท�ำงานส่วนตัว ห้อง
ประชุมหรือห้องเรียน โดยผู้ใช้สามารถแยกจัดเก็บ
ไฟล์ได้หลายไฟล์ ซึ่งเครื่องมีหน่วยความจ�ำที่เก็บได้
หลายล้านตัวอักษร นอกจากการพิมพ์ข้อความแล้ว

ยั ง สามารถใช้ เ ครื่ อ งจดจ� ำ ในการควบคุ ม ค� ำ สั่ ง
โทรศัพท์มือถือได้ ถ้ากดเลื่อนไปแต่ละเมนู เครื่อง
ก็จะอ่านค�ำสั่งของเมนูนั้นๆ ออกมาให้ผู้ใช้ได้ทราบ
รวมทั้งสามารถช่วยให้คนตาบอดส่งข้อความผ่าน
โทรศัพท์มือถือได้ ถ้าคุณลองแชทโดยหลับตา โลก
มันจะเปลีย่ นไป แต่เครือ่ งนีช้ ว่ ยให้คนตาบอดสือ่ สาร
กันได้งา่ ยขึน้ ผมเคยให้เครือ่ งจดจ�ำกับคนตาบอดคน
หนึ่งไป วันรุ่งขึ้นเขาไลน์มาหาผมไม่หยุดเลยครับ ผม
แนะน�ำเขาว่าถ้าจะพิมพ์ภาษาไทย ต้องลงโปรแกรม
เสริมด้วย เขาก็ไปลองท�ำเองแล้วพอท�ำได้เขาก็ดีใจ
มาก ไลน์กลับมาหาผมอีก
หลั ง จากนั้ น ขั้ น ตอนต่ อ ไปคื อ ผมเดิ น ทางไป
แจกเครื่องจดจ�ำ  ตามโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่ว
ประเทศ ซึ่งมีอยู่ 14 แห่ง แห่งละ 5-10 เครื่อง
ภายใน 1 ปี ให้ เ ขาลองใช้ ว ่ า เครื่ อ งใช้ ก ารได้ ดี
หรือไม่ ต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า ก่อนที่
จะผลิ ต ในจ� ำ นวนที่ ม ากขึ้ น ในปี ต ่ อ ไปที่ จ� ำ นวน
1,000 เครื่อง ที่ต้องทดสอบก่อนเพราะกลัวว่าถ้าท�ำ
ออกมาเยอะๆ แต่แรกแล้วใช้งานไม่ได้ก็จะเสียของ
โดยเปล่าประโยชน์ และสิ่งที่เราคาดหวังต่อจากนี้คือ
คนตาบอดสามารถเบิกเครื่องได้จากสวัสดิการรัฐ
เราตั้งเป้าไว้เกิน 4,000 บาท เพื่อให้เราพออยู่ได้
รั ฐ อยู ่ ไ ด้ จะไม่ ท� ำ ของราคาชิ้ น ละแสนเหมื อ น
ต่างประเทศ
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สรุ ป
คุณสงสัยมั้ยว่าท�ำไมของที่ท�ำให้คนพิการใช้ถึง
มีราคาสูง ส่วนใหญ่มันเป็นเพราะต้นทุนในการผลิต
ต่อ 1 ชิ้น เช่น คุณจ้างวิศวกร 3 คนมาผลิตของ
1 ปี ถ้าค่าจ้างรายเดือนคนละ 20,000 บาท รวม
60,000 บาทใน 1 ปีเท่ากับ 700,000 กว่าบาท ถ้า
ทั้งปีผลิตของชิ้นเดียว ต้นทุนของของชิ้นนั้นเท่ากับ
700,000 กว่าบาท แต่ถ้ายิ่งผลิตมากชิ้น ต้นทุนก็
จะน้อยลง ในเมื่อคนพิการเป็นกลุ่มคนส่วนน้อย
สินค้าที่ออกมารองรับคนพิการจึงมีน้อยแต่ต้นทุนสูง
ราคาจึงสูงตาม
จริงๆ แล้วคนพิการต้องการแค่ของง่ายๆ ไม่ตอ้ ง
มีเทคโนโลยีขนั้ สูง มันก็สามารถเปลีย่ นชีวติ เขาได้ ผม
ก็เลยลงมาท�ำของราคาถูก โดยให้สังคมมีส่วนร่วม
ด้วย ซึ่งมักจะเป็นคน 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักลงทุนที่ท�ำ 
CSR กับสื่อมวลชน
ในมุมมมองของผม ก่อนที่คุณจะเริ่มประดิษฐ์
อะไรสั ก อย่ า ง ทุ ก อย่ า งต้ อ งเริ่ ม จากความคิ ด
สร้างสรรค์ก่อน คือคุณเป็นผู้ตามเขาตลอดเขาไม่ได้
ให้เริ่มมองดูปัญหาใกล้ๆ ตัว ใส่ไอเดียนิดๆ หน่อยๆ
ยังไม่ต้องท�ำอะไรใหญ่โตก็ได้ เพราะผมเข้าใจว่า
ร้อยทั้งร้อยคุณจะต้องล้มเหลวก่อน ไม่มีใครมาถึง
ท�ำแล้วส�ำเร็จได้เลย ผมล้มมาตลอด แต่การที่ผม
ผิดพลาดมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จ ถ้า
คุณบอกว่าคุณไม่เคยผิดพลาด แสดงว่าคุณไม่เคย
ท�ำอะไรเลย แต่เมื่อคุณประดิษฐ์ของขึ้นมาส�ำเร็จแล้ว
มั น ยั ง ไม่ พ อนะ คุ ณ ต้ อ งหาวิ ธี ก ารจั ด การกั บ
ของประดิษฐ์ของคุณให้สังคมเอาไปใช้ได้ด้วย เพราะ
ถ้าท�ำขึ้นมาแล้วสังคมไม่เอาไปใช้ ของมันจะอยู่แค่
กับตัวคุณ แล้วมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย

คุยต่อกับ

ผศ.ดร.เซง
เลิศมโนรัตน์

ครู แ นะแนวในอดี ต ที่ ท� ำให้ ชี วิ ต เดิ น มาถึ ง
จุ ดนี้ได้
ดร.เซง : ไม่มีเลยครับ ตอนนั้นผมเรียนโรงเรียน
ต่างจังหวัด ซึง่ เป็นโรงเรียนเปิดใหม่ ผมเพิง่ เป็นรุน่ ที่ 4
ของโรงเรียนเท่านัน้ เอง ก็ไม่ได้มขี อ้ มูลว่าควรจะเรียน
อะไร รู้แค่ว่าตัวเองไม่ชอบวิชาท่องจ�ำ ชอบการปฏิบัติ
มากกว่า ตอน ม.5 เลยลองสอบเทียบ โดยไม่ได้คาด
หวังอะไรมาก เพราะไม่รู้จะเรียนอะไร แต่เผอิญดัน
สอบติด ตอนนั้นผมเลือกเรียนวิศวะ เพราะรู้สึกว่า
มันเน้นการท�ำงานจริงมากกว่าทฤษฎี ตอนนั้นก็ยังไม่
แน่ใจว่าจะเอาไปต่อยอดอะไรได้บา้ ง แต่พอเรียนไปก็
ค่อยๆ ชอบ เริ่มเข้าใจว่าความรู้ด้านวิศวะสามารถเอา
มาใช้ทำ� อะไรได้บ้าง อาจจะเหมือน สตีฟ จ็อบส์ ที่เขา
ไม่รวู้ า่ ตัวเองชอบอะไร แต่กพ็ ยายามเรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ
ไปลงเรียนวิชาออกแบบตัวอักษร และเอาพืน้ ฐานเหล่า
นั้นมาใช้กับแอปเปิ้ลได้
ปั จจัยที่ท�ำให้เริ่มสนใจการประดิษฐ์อุปกรณ์
ส�ำหรับคนพิการคืออะไร
ดร.เซง : ชีวิตผมเจอคนพิการอยู่รอบๆ ตัว
มากเลยครับ หลังจากทีเ่ รียนจบ ผมมาเป็นอาจารย์อยู่
ทีศ่ าลายา ข้างๆ วิทยาลัยราชสุดาจะมีโรงพยาบาลของ
มหิดล เพือ่ นผมจะเจอคนไข้ทลี่ ำ� บากเข้ามา ก็จะให้ผม
ช่วยซ่อมอุปกรณ์สำ� หรับคนพิการ ผมจึงเริม่ สังเกตว่า
ท�ำไมคนไทยถึงไม่สามารถประดิษฐ์ของเองได้ ต้องน�ำ
เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ ซึง่ มีราคาแพง ผม
เชื่อว่าคนพิการซึ่งมีจ�ำนวน 2 เปอร์เซ็นต์บนโลกใบนี้
คงต้องการแค่ของใช้ที่ง่ายๆ ไม่ต้องมีกลไกวิธีการที่
ซับซ้อนมากเกินไป แต่ช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น จึงเริ่ม
ต้นท�ำเครื่องเดินดีกับจดจ�ำขึ้นมา

อะไรคือสิ่งที่ยากที่สดุ ในการท�ำงานประดิษฐ์
ดร.เซง : สิ่งที่ท�ำต้องตอบโจทย์ผู้ใช้ ต้องรู้ปัญหา
ของเขา และฟังความเห็นของผู้ใช้ บางทีต้องลงไป
คลุกคลีกับผู้ใช้ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรระหว่าง
ที่ใช้งาน ผมมีไลน์ที่เอาไว้ให้ผู้ใช้เข้ามาเสนอแนะ
โดยเฉพาะ
อี ก อย่ า งที่ ส� ำ คั ญ คื อ ไม่ ว ่ า จะท� ำ อะไรก็ ต าม
คุณต้องรู้สึกสนุก เครื่องเดินดีกับเครื่องจดจ�ำ ผม
ใช้เวลาพัฒนา 2-3 ปี ท�ำอยู่หลายรุ่น กว่าที่จะเริ่ม
ใช้งานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ยังรู้สึกสนุกทุก
ครั้งที่ได้รับฟังความเห็นจากผู้ใช้ ได้พัฒนาความ
สามารถของอุปกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น ถ้าท�ำแล้วเห็นผู้ใช้
มีความสุข นั่นคือความสุขของเราเช่นกัน ซึ่งแปลก
มากเลยครับ ที่ยิ่งให้คนอื่น ยิ่งให้มันยิ่งได้
น้ อ งๆ ที่ อ ยากพั ฒ นาตั ว เองเพื่ อ เป็ น นั ก
ประดิษฐ์แบบอาจารย์ควรเริ่มอย่างไร
ดร.เซง : เราสามารถเริม่ จากการฝึกฝนง่ายๆ เริม่
จากซ่อมแซมของใช้ในบ้าน ประดิษฐ์หรือประยุกต์
ของใช้แทนที่ของเดิม แก้ปัญหาในบ้านเราโดยใช้
ความรู้รอบตัวก่อน เรียนรู้จากความผิดพลาด และ
ค่อยๆ สะสมองค์ความรู้จากทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน
บางที ก ารจะเข้ า ใจว่ า เราควรท� ำ งานประดิ ษ ฐ์
อย่างไร เราต้องข้ามไปดูที่ปลายเหตุด้วย ไปดูปัญหา
ว่ามีอะไร จากนั้นให้ลองศึกษาวิธีการแก้ไข ซึ่งอาจจะ
มีหลายช่องทาง อย่างผมจบวิศวกรรมไฟฟ้ามา ผมจะ
แก้ปญ
ั หาด้วยไฟฟ้า แต่ถา้ เกิดเป็นวิศวะเครือ่ งกล เขา
ก็มีวิธีแก้ด้วยอย่างอื่น สุดท้ายก็ต้องไปคุยกับคนที่มี
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ปัญหา แล้วเราจะเห็นช่องทางว่าเราสามารถท�ำอะไรได้
ไม่ต้องเรื่องประดิษฐ์ของก็ได้ จะเป็นเรื่องการแก้
ปัญหาใดๆ ก็ได้
แนวคิดที่ส�ำคัญในการใช้ชีวิตของอาจารย์
คืออะไรครับ
ดร.เซง : ผมมั่นใจว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จใน
วันเดียว ทุกอย่างต้องผ่านความผิดพลาดหลายต่อ
หลายครั้ง เหมือนที่เอดิสันกว่าจะพบวิธีท�ำหลอดไฟ
ก็ ต ้ อ งพบวิ ธี ที่ ท� ำ หลอดไฟไม่ ส� ำ เร็ จ ไปแล้ ว ร่ ว ม
พันครั้ง ถ้ามีความตั้งใจ ต้องแน่วแน่มากๆ ใน
สิ่งที่คุณจะท�ำ คุณต้องรู้ตัวเองจริงๆ ว่าต้องการ
ท�ำอะไรกันแน่ ท�ำอะไรก่อนตายแล้วไม่เสียดาย
บางคนใช้ชีวิตก่อนเกษียณก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดมาเพื่อ
ท�ำอะไร มันต้องหาตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีข้อผูกมัด
อะไรเลย ยังไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อาจจะเข้าไป
อยู่ในมหาวิทยาลัย มันจะได้ล้มได้ลุกบ่อยๆ คุณไป
หาชีวิตคุณให้เจอ
อีกอย่างคือผมคิดเสมอว่าถ้าเราท�ำเพื่อสังคม
สังคมก็จะช่วยเรา ถ้าผมท�ำเพื่อหวังผลทางธุรกิจ
สังคมก็จะมองว่าเราเป็นเพียงนักธุรกิจ แต่ถ้าเราท�ำ
สิ่งที่ไม่เอาเปรียบสังคมมากเกินไป และเรายังพอมี
ก�ำไรทีจ่ ะใช้ตอ่ ยอดโครงการ เราก็ได้ สังคมก็ได้เช่นกัน
เครื่องที่ผมประดิษฐ์ ถ้าผมขาย 50,000 บาท ก็จะไม่
เกิดประโยชน์ในวงกว้าง เพราะโอกาสที่คนจะเข้าถึง
เครื่องมีน้อย แต่ผมขาย 6,000 บาท รับประกัน 3 ปี
ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย สังคมได้ประโยชน์ในวงกว้าง เรา
สามารถยืนได้ในฐานะการท�ำธุรกิจเพือ่ สังคม ไม่ตอ้ งมี
เงินทองมากมายแต่ทกุ คนมีความสุข คือถ้าเรารักอะไร
เราท�ำ แล้วถ้ามีปัญหาอะไร เราก็คิดว่าเป็นบทเรียน
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วิชาวัฒนธรรมบันเทิง
เต๋อ-นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์

เชื่ อว่ า หนึ่ งในอาชี พสายบั น เทิ ง ที่ เ ด็ ก
รุ ่ น ปั จจุ บั น นี้ ใ ฝ่ ฝั นอยากจะท� ำ คื อ การเป็ น
ผู ้ก�ำกับภาพยนตร์
เมื่ อ พู ดถึ ง ผู ้ ก� ำ กั บ ภาพยนตร์ ยุ คใหม่
่ชื อของ เต๋อ-นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์ เป็นชื่ อ
แรกๆ ที่คนรุ ่นใหม่นึกถึง
แม้ จ ะรั บ ประกั น ด้ ว ยความส� ำ เร็ จ ของ
รถไฟฟ้ามาหานะเธอ, ท็อป ซี เคร็ต หรือ รัก
7 ปี ดี 7 หน ที่เขามีส่วนในการเขียนบท และ
การันตีความยอดเยี่ยมด้วย 36 และ Mary is
Happy, Mary is Happy ที่เขาก�ำกับด้วยตัวเอง
แต่ถึงอย่างนั้น เต๋อยังยอมรับว่าเขายังมีส่ิงที่
ต้องเรียนรู ้อีกมาก และทุกอย่างที่ผ่านมามัน
ไม่เคยง่าย
อะไรคื อ ปั จจั ย ที่ ท� ำให้ เ ด็ ก หนุ่ ม จากคณะ
อักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน จุ ฬาฯ มุ ่งมั่นกับ
การท�ำภาพยนตร์จนเกิดเป็นงานที่มีไอเดียสด
ใหม่มาโดยตลอด อะไรที่เขาต้องประสบพบเจอ
จนเขาอยากจะเบรกความฝั นอันสวยหรู ของ
น้องๆ เอาไว้กอ่ น อะไรที่ทำ� ให้เขาเดินทางมาถึง
วันนีไ้ ด้ เต๋อ-นวพล จะมาเล่าให้คุณฟั ง

สวัสดีครับ วันนี้จะมาพูดเรื่องวิชาวัฒนธรรม
บันเทิง แต่ทเี่ ราพูดอาจจะไม่คอ่ ยบันเทิงเท่าไหร่ อยาก
ให้มนั เป็นแนะแนวจริงๆ ให้มนั มีความสมจริง สิง่ ทีเ่ รา
อยากน�ำเสนอวันนี้คือ “หลักสูตรเร่งรัดส�ำหรับท�ำลาย
แรงบันดาลใจส�ำหรับน้องๆ ทุกคนทีอ่ ยากท�ำหนัง” เรา
อยากพูดให้น้องๆ ได้รู้คือ สิ่งที่ควรจะรู้ก่อนจะเริ่ม
ท�ำหนัง ที่จะต้องเจอ มันมีอะไรบ้าง

จน!
เริ่มอย่างแรกมา อาจมีน้องๆ อยากเดินออกจาก
ห้องไป 3 คน คือการท�ำหนังมันไม่สามารถยึดเป็น
อาชีพได้ เราท�ำหนังเรื่องหนึ่ง มันจะกินเวลามหาศาล
มาก หนังยาวหนึ่งเรื่องเท่ากับเวลาหายไปแล้วหนึ่ง
ปีเต็ม ค่าตอบแทนก็ไม่ได้เยอะ ป๊ากับม๊าเคยถามว่า
ท�ำไมหายไปเป็นปี สิง่ ทีไ่ ด้กลับมามีแค่นเี้ หรอ มันเป็น
งานที่ไม่ได้รวย ใครอยากรวยจากการท�ำหนัง เปลี่ยน
อาชีพเถอะครับ เหตุการณ์แบบพีโ่ ต้ง-บรรจง ท�ำพีม่ าก
พระโขนง มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แม้รายได้ของพี่มาก
จะเป็นสัญญาณทีด่ ี แต่การท�ำหนังมันเอาแน่เอานอน
ไม่ได้ บางทีหนังเราตั้งใจท�ำมันมากๆ หมดเวลาไปกับ
การเขียนบทครึง่ ปี ตัดต่ออีก 5 เดือน แต่พอจะฉายปุบ๊
น�ำ้ ท่วม ก็บ๊ายบายครับ คือที่ทำ� กันมาทั้งหมด พอเจอ
ภัยธรรมชาติ เจอเหตุบา้ นการเมือง ก็อาจจะท�ำให้หนัง
น้องไม่ค่อยมีคนมาดู เราคนท�ำหนังจึงมีความเข้าถึง
ทางพุทธมากครับ ต้องท�ำใจให้ได้ตลอดเวลา ต้องหา
ทางหนีทีไล่ ต้องเผื่อว่าจะท�ำงานอย่างอื่นด้วย ต้อง
ท�ำหนังได้ ท�ำโฆษณา ท�ำมิวสิควิดีโอ ท�ำรายการทีวี
เขียนหนังสือ อบขนม หรือจะขายก๋วยเตี๋ยว มันเป็น
หนทางปกติทพี่ วกเราท�ำกันอยู่ คือมันต้องมีหลายทาง
ทีจ่ ะเดินไป ท�ำหนังในประเทศนีม้ นั ไม่เหมือนฮอลลิวดู้
ของเขามันเป็นอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง มีก�ำหนด
เวลาที่แน่นอน และค่าตอบแทนเป็นมาตรฐาน
บางคนอาจถามว่าจะท�ำหนัง ฐานะทางบ้านต้อง
เป็นอย่างไร อย่างของเราที่บ้านไม่ได้รวยมาก จะอยู่
ประมาณกลางๆ ที่เราเอนทรานซ์ เข้าอักษรฯ เพราะ
ยุคนั้นเศรษฐกิจไม่ดี คนท�ำงานสายนิเทศศาสตร์
โดนเลย์ออฟกันกระจุย เลยมีกระแสว่าถ้าเข้าเรียน
นิเทศศาสตร์ตกงานแน่นอน เราก็กลัวว่าถ้าเข้าไปท�ำ
สายนี้แล้วจะเป็นอย่างไร
ที่ส�ำคัญคือสมัยนั้น คนที่ท�ำหนังได้คือคนที่เคย
ไปท�ำโฆษณามาแล้ว 7-10 ปี เคยเป็นผู้ช่วยผู้ก�ำกับ
มาแล้วสัก 5 ปี เส้นทางมันยาวมากกว่าจะท�ำได้
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ยังไม่มแี บบกลุม่ คนท�ำแฟนฉัน ทีเ่ ป็นกลุม่ คนรุน่ ใหม่
ที่ไม่ต้องไปเริ่มต้นไกลขนาดนั้นก็ลงมาท�ำหนังได้เลย
เราเลยวิตกกว่ามันจะมีหนทางมั้ย ก็เลยตัดสินใจเข้า
อักษรศาสตร์แทน เพราะคิดว่าน่าจะได้ความรู้เรื่อง
บทภาพยนตร์ อักษรฯ จะเรียนเรื่องประวัติศาสตร์
ปรัชญา ความเป็นคน ซึ่งน่าจะใช้กันได้ ในคณะมี
ภาควิชาการละคร มีจัดละครเวที เราก็สามารถเข้าไป
ร่วมได้ เราว่าชีวติ เราต้องมีความยืดหยุน่ ตอนทีเ่ ราเข้า
อักษรฯ ถึงมันจะไม่ได้ตรงกับสายที่เราอยากท�ำจริงๆ
เพราะเรารู้ตั้งนานแล้วว่าเราอยากท�ำหนังมาตั้งแต่
ม.ปลาย ตอนเด็กๆ ก็หาเวทีมานั่งฟังพี่ๆ พูด แบบ
ที่น้องก�ำลังท�ำอยู่นี่แหละ แต่เราก็คิดว่าเรายังต้องฝึก
การท�ำหนังอีกเยอะนะ และเรายังสามารถหาอ่านเพิ่ม
เติมในหนังสือได้ นีเ่ ป็นการหาความยืดหยุน่ ของความ
ฝันกับชีวิตจริงให้มีความลงตัวให้ได้

เครียด!
ท�ำหนังเป็นงานที่เครียดครับ เราต้องคิดตลอด
เวลา ใครที่อยากเป็นครีเอทีฟก็เหมือนกัน ต้องคิด
หาสิ่งใหม่ จะวนเวียนในหัวอยู่เรื่อยๆ ไอเดียไหน
ที่ใหม่ ไอเดียไหนที่มีคนท�ำไปแล้ว ยิ่งถ้าเป็นคนท�ำ
หนังหัวก้าวหน้า อะไรที่เคยมีมาแล้วจะไม่ท�ำ  มันจะ
กินพลังงานในการท�ำมากกว่า การก็อปฯ ความคิด
คนอืน่ มันง่าย แต่การเริ่มคิดสิ่งใหม่ที่เรามองไม่เห็น
ไม่เคยมีตัวอย่างมาก่อนมันยากครับ ซึ่งปัจจุบัน
มันจะเป็นปัญหาชีวติ เรามาก คือเราจะนอนไม่คอ่ ยหลับ
มันไม่เหมือนงานก่อก�ำแพง แค่เรียงให้มันเสร็จก็จบ
แต่คิดหนังนี่มันเหมือนรายการล่าท้าผี เราตามล่าสิ่ง
ที่มองไม่เห็น แล้วก็หาไม่เจอสักที แล้วก็ไม่รู้อยู่ไหน
แล้วไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลร้างที่เรามาเนี่ยมันมีผีจริง
หรือเปล่า เขาเล่ากันมาเฉยๆ มันเหมือนน้องท�ำงาน
24 ชั่วโมงครับ เพราะฉะนั้นมันจะเหนื่อย
เหนื่อยกายไม่เท่าไหร่ มันจะไปเหนื่อยสมอง
เพราะสมองมั น ท� ำ งานไปเรื่ อ ยๆ ส� ำ หรั บ น้ อ งที่

อยากเป็นผู้ก�ำกับหนัง ไปออกกองถ่ายท�ำ  กว่า 60
เปอร์เซ็นต์ของงานก�ำกับคืองานบริหาร น้องอาจจะมี
ภาพในใจว่า การไปออกกองคือการนั่งเก้าอี้ผู้ก�ำกับ
สัง่ ลูกน้องเอาอันนัน้ ไม่เอาอันนี้ เฟรมนีไ้ ม่ได้ พีค่ นนัน้
ไฟห่วยเปลีย่ นเลย ดูเรืองอ�ำนาจเป็นพระเจ้าในกองถ่าย
แต่จริงๆ มันเป็นการตัดสินใจตลอดเวลา เดิมเรา
เป็นคนตัดสินใจช้านะ แต่พอท�ำหนังมาได้ 4-5 ปี เรา
ตัดสินใจเร็วขึ้นมาก

เอายังไงต่อ
คือการท�ำหนังไม่เคยมีอะไรได้ดั่งใจ อย่างถ้าไป
ออกกอง อยากถ่ายฉากพระอาทิตย์ตกสวยงาม ขึ้น
ไปดาดฟ้าเตรียมถ่าย แต่วันนั้นฝนตกหนักถึงขั้น
ถ่ายไม่ได้ จะท�ำยังไงต่อไป ทีมงานทุกคนที่น้องๆ สั่ง
นั่นนี่ เขาก็จะหันมาหาน้องหมดแล้วถามว่าเอาไงดีพี่
ก็ต้องตัดสินใจว่าจะถ่ายไปอย่างนั้น ทั้งที่ฝนตกหรือ
เปล่า ไอ้ฉากซึ้งที่คิดมา ถ้ามีฝนตกมันจะซึ้งหรือเปล่า
คนดูจะอินมัย้ ถ้าสูถ้ า่ ยไปกล้องจะพังมัย้ เครือ่ งจะช็อต
ไฟจะดูด นักแสดงจะเป็นหวัดแล้วพรุง่ นีจ้ ะมาถ่ายต่อ
ไหวมั้ย เอายังไงดี หรือถ้าจะยกกองแล้วรอถ่ายวัน
อืน่ นัน่ หมายความว่าอุปกรณ์ทนี่ อ้ งเช่ามาในวันนัน้ จะ
เสียเปล่าไปเลย ออกกองมันเครียดตรงทีว่ า่ ทุกครัง้ ที่
น้องออกกองมันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ มีค่าอุปกรณ์เช่า
ซึ่งเช่าเหมาทั้งวัน เอาไปเลยทั้งวัน ตอนเย็นเอามาคืน
ไม่ว่าจะถ่ายทั้งวันหรือแค่ครึ่งชั่วโมงก็ราคาเดียวกัน
ถ้าวันนั้นยกกองไม่ถ่ายเลยก็เท่ากับค่าอุปกรณ์เสีย
ไปฟรีๆ สมมติถ้าอยากได้ญาญ่ามาเล่นเป็นนางเอก
คิวเขาว่างธันวาคม แต่เราจะเปิดกองเดือนกรกฎาคม
เราจะรอญาญ่ามั้ย รอไปอีกครึ่งปีเพื่อญาญ่ามั้ย ถ้า
รอมันมีผลเสียต่อโปรดักชัน่ หรือเปล่า หนังอาจไม่ได้
ฉายในปีนี้ อาจต้องยกยอดไปปีหน้า มันจึงเป็นเรื่อง
การบริหารล้วนๆ ทีมงานจะท�ำอะไรไม่ได้เลย ถ้าน้อง
ไม่ตัดสินใจ บางทีจะถ่ายบ้านหลังนี้ซึ่งสวยมาก แต่
ข้างๆ มีโครงการสร้างคอนโดอยู่ ถ้าก�ำลังถ่ายฉากซึ้ง
อยูแ่ ล้วมีเสียงปัน้ จัน่ ดัง ปึง้ ! เป็นฉากหลัง มันจะซึง้ มัย้
แต่บางครั้งเราก็ต้องเลือกว่าเอาสวยแต่เสียงดัง หรือ
เลือกอีกทีๆ่ สวยน้อยหน่อยแต่เสียงไม่ดงั ในเวลานัน้
ต้องตัดสินใจ มันจะไม่มอี ารมณ์ตสิ ต์ แบบว่าไม่ได้นะ

บ้านหลังนี้มันสวยมากอยากถ่าย พวกนายไปหยุด
ปั้นจั่นให้หน่อยสิ ถ้าท�ำอย่างนั้นโดนด่าแน่นอน ถ้า
จะไปหยุดปั้นจั่น ญาญ่าอาจจะหายไป เพราะเอาเงิน
ไปหยุดปั้นจั่นแต่ไม่มีมาจ้างญาญ่าแล้วก็ได้
ค�ำถามในหัวมันจะมีแต่ค�ำว่า เอายังไงต่อ และ
ต้องคิดให้ได้เดี๋ยวนั้นเลย มันไม่มีเวลามาด่าทอ
ที ม งานหรื อ ร้ อ งไห้ ฟู ม ฟายแล้ ว มั น มี แ ต่ ค� ำ ว่ า
เอายังไง ซึ่งจริงๆ แล้วมันดีมากนะ มันใช้ได้กับ
ชีวิตจริงมากเลย เพื่อนโกรธกัน เพื่อนโกรธเรา เอา
ยังไงต่อดี เออ ไปขอโทษก็ได้ จบ มันจะไม่ติสต์มาก

ช็อตเดียว เสียวทัง้ กอง
จริงๆ แล้วสิง่ ทีเ่ ราเห็นในหนังน่ะ จะเห็นเป็นภาพ
สวยหรู ผ่านการตัดต่อมาอย่างดีแล้ว แต่จริงๆ มัน
มีความวุ่นวายที่คนดูไม่เคยเห็น อย่างใน Mary is
Happy, Mary is Happy จะมีฉากทีต่ อ้ งโยนข้าวของ
และปาระเบิดที่มีควันฟุ้งกระจายในห้องแคบๆ ที่มี
ของวางระเกะระกะ เป็นช็อตที่มีความยาว 5 วินาที
ซึ่งเบื้องหลังนั้นค่อนข้างโกลาหล โดยเฉพาะตอนที่มี
การโยนระเบิดซึง่ มันแค่วนิ าทีเดียว บางทียงั มองแทบ
ไม่ทนั ตอนแรกทีมงานก็ตอ้ งมาคุยกันก่อนว่า จะขว้าง
ยังไง ต้องใช้กี่ช็อต แล้วจะท�ำยังไงไม่ให้เปลวไฟไป
ไหม้ประตูอพาร์ตเมนต์ทเี่ ราใช้ถา่ ยท�ำ และพอมันบึม้ ปับ๊
ควันเต็มห้อง จากนั้นห้องจะเต็มไปด้วยมนุษย์ที่มา
เคลียร์พื้นที่ นักแสดงส�ำลักควันก็วิ่งออกไปจาม
อีกทีหนึ่งเป็นตอนไปถ่ายที่ฝรั่งเศส เป็นฉากที่
แมรีไ่ ปนัง่ ๆ นอนๆ กินลูกชิน้ กลางกรุงปารีสทีไ่ ม่มคี น
อย่ า งช็ อ ตที่ จ ะต้ อ งให้ นั ก แสดงไปนอนตรงน�้ ำ พุ
นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาก็มาถ่ายรูป ยืนดูว่าท�ำ
อะไร ทีมงานก็ต้องไปจัดเสื้อ เซ็ตฉาก และการถ่าย
ท�ำตอนนั้นไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งมีสิทธิโดนไล่ออก
จากประเทศได้ตลอดเวลา ก็ต้องถ่ายท�ำอย่างรวดเร็ว

แก้ปัญหา อย่างมีสติ
อย่ า งงานโฆษณานี่ เ ครี ย ดกว่ า งานหนั ง เยอะ
มันมีความจุกจิกมาก มันไม่ใช่แค่เรา จะมีลูกค้าที่
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เหมือนเป็นผูก้ ำ� กับอีกทีหนึง่ เช่นสมมติวา่ เราอยากให้
นักแสดงใส่เสื้อสีนำ�้ ตาล ลูกค้าเอามาดูบอกว่าน�้ำตาล
เกินไป เราก็งงว่าต่างกันยังไง ก็นำ�้ ตาลเหมือนกัน ช็อต
นีอ้ อกแค่วนิ าทีเดียวคนยังไม่ทนั มองเลย แต่กต็ อ้ งว่า
ตามเขา เขาเป็นคนจ้างเราในราคาทีส่ งู มาก งานโฆษณา
จะมีความเป็นแรงงานอยู่นิดๆ ในขณะที่งานผู้ก�ำกับ
จะเหมือนเรามีอำ� นาจในการคิดเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง
แต่ถึงจะเครียดกว่า แต่เราพบว่าคนท�ำโฆษณา
มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีมาก มีครั้งหนึ่ง
เราเคยท�ำโฆษณาซึ่งปกติไม่ค่อยได้ท�ำ  แต่วันนั้นเรา
ไปประชุมกับครีเอทีฟโฆษณา แล้วต้องออกไปถ่าย
อีก 2 วันข้างหน้า โดยทุกอย่างได้ล็อคไว้หมดแล้วว่า
จะเอานักแสดงคนนี้ เสื้อผ้าแบบนี้ แต่พอส่งไปให้คน
จ้างงานดู เขาบอกว่าไม่เอานักแสดงคนนี้ โดยที่เหลือ
2 วันต้องถ่ายแล้ว ถ้าพวกท�ำหนังเจอแบบนี้ อาจจะ
มีโวยวายว่าท�ำไมท�ำกับเราอย่างนี้ เราคิดมาแล้วว่า
คนนี้มันใช่ ขณะที่ทีมโฆษณาจะเดินเข้าไปในมุมห้อง
แล้วสุมหัวกันว่าจะเอายังไง ยังมีน้องคนนี้ๆ เคยเล่น
คล้ายๆ กันมาก่อน น่าจะมาแทนได้ ลองใช้น้องเขาดู
พอเสร็จก็เอาไปเสนอคนจ้างอีกที คราวนีเ้ ขาให้ผา่ น ก็
ออกไปถ่ายท�ำได้ตามเดิม ซึ่งเราชอบที่เขามีสติในการ
แก้ปัญหามากๆ   
ฉะนั้นความเครียดมันจะมาจากการคิด ยิ่งถ้า
ใครจะเขียนบท ชีวิตจะไม่มีความสุขอีกเลย เพราะ
มันต้องเก็บข้อมูลตลอดเวลา อย่างเรามาพูดวันนี้เรา
ก็มองไปรอบๆ น้องๆ ทีม่ าฟังเป็นคนแบบไหน ใส่เสือ้
แบบไหน ฟังแล้วเบือ่ จะหาวหรือจะหลับไปเลย การคิด
ตลอดเวลาแบบนีม้ นั เป็นโรคเรือ้ รังนะครับ เหมือนคน
ที่มีความคิดตลอดเวลาจะดูดีนะ แต่มันเหนื่อยมากๆ
แต่ว่าถึงจะมีความทุกข์บ้าง ก็ยังมีความสุขที่ได้ท�ำ 
ครับ จน เครียด ข้อต่อไป...ไม่มีกินเหล้านะครับ

ทุกความส�ำเร็จ
ล้วนมีท่มา
ี
อยากให้สังเกตว่าเวลาน้องๆ รู้จักคนในวงการที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมบันเทิง น้องจะรู้จักพวกเขาผ่าน
นิตยสาร รายการทีวีหรือสื่อทั้งหลายแหล่ พวกเขาจะ
มาพร้อมกับการแต่งตัวที่ดูงดงามในท่าทางที่สบาย
มาบอกเล่าความคิดกับงานที่เขาคิดขึ้นมา ไอเดียเป็น
ยังไง วิธกี ารท�ำอะไรไปบ้าง ยิง่ ผูก้ ำ� กับคนไหนท�ำเงินท�ำ

รางวัลได้มาก มันจะยิ่งดูงดงาม ดูแล้วเราน่าจะท�ำได้
แต่ในความจริงมันจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้น มันเป็น
เรื่องที่ผ่านไปแล้ว น้องต้องไปดูตอนหน้างาน ที่เห็น
หน้าหล่อๆ สวยๆ ยืนหน้ากล้อง ตอนไปออกกองนี่
สภาพเหมือนศพทุกคน ขอบตาคล�ำ้ เพราะเมือ่ คืนนอน
ไม่หลับ นอยด์เรื่องต่างๆ นานา หรือกว่าพี่บางคนจะ
มีชื่อเสียง ประสบความส�ำเร็จ เขาอาจจะท�ำหนังเจ๊ง
ไปแล้ว 2 เรื่อง สะสมประสบการณ์ในงานโฆษณามา
4 ปี แต่พอทุกอย่างไปอยู่ในหนังสือ เหมือนเขาเพิ่ง
ท�ำเมื่อวาน พอวันต่อมาก็ดังเลย มันดูง่ายไปหมด
เบื้องหลังมันมีอะไรที่ผ่านมาหลายอย่าง

รู้ตัวให้เร็ว
เรียนรู้ตลอดเวลา
ขณะเดียวกัน ก็ไม่ใช่จะท�ำไม่ได้ สิ่งที่เรายกมา
ในช่วงจนกับเครียด นั่นเป็นสถานการณ์ที่เลวร้าย
ที่สุดแล้ว เราไม่อยากเป็นคนแนะให้แนวที่มาบอก
น้องๆ ว่าเราต้องเดินตามความฝันนะ มันพูดง่ายดีนะ
เหมือนบอกให้พยายามไปสิ ฝันอะไรก็ท�ำสิ แต่บางที
เส้นทางมันไม่ได้งา่ ยอย่างนัน้ และน้องควรจะเตรียม
ใจไว้กอ่ น น้องต้องไม่ลมื ว่ายังมีคนทีค่ ดิ แบบน้องอีก
มาก แต่ที่ทางส�ำหรับเข้าไปในวงการมันมีนิดเดียว
เราโชคดีที่เรารู้ตัวค่อนข้างเร็วตั้งแต่ ม.4 ว่าเรา
อยากจะท�ำหนัง ตอนนี้เราจบมหาวิทยาลัยมา 8-9
ปี พี่เดินจากจุดเริ่มต้นมา 15 ปีแล้วครับ ฉะนั้นยิ่ง
น้องรู้ตัวช้า จ�ำนวนปีมันจะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆ ยกเว้น
ว่าถ้าน้องอัจฉริยะ เรียนรู้และท�ำหนังได้เองใน 1 ปี
ครึ่ง ก็อาจจะเป็นไปได้ ที่จริงทุกวันนี้เราก็ยังท�ำหนัง
ไม่เก่ง ยังมีเรื่องที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม เพราะเราไม่
ได้เรียนนิเทศโดยตรง ถ้าเราคิดว่าเราเคยท�ำแล้ว รู้
แล้ว มันไม่ได้หรอกครับ แต่ในความเป็นจริงมันยังมี
อีกหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้ เช่น การจัดไฟ เราไม่รู้เลย
และถ้ารู้สักหน่อยมันจะดี เราต้องไปหาหนังสือการ
จัดไฟขั้นพื้นฐานมาเปิดอ่าน หรือการตัดต่อเราก็ยัง
ไม่รู้บางอย่าง เราก็ต้องมายืมหนังสือที่ TK park ดูว่า
Adobe Premiere หรือ Final Cut พืน้ ฐานมันใช้ยงั ไง
บางทีเราก็ถามการตัดต่อกับรุน่ น้องทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 5-6 ปี
มันไม่ได้น่าอายอะไร ก็ต้องเรียนรู้ต่อไป เพราะเราไม่
ได้รู้ทุกเรื่อง มันต้องฝึกตนตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นถ้าน้องจะท�ำงานสายนี้ ต้องรักษา

ความสมดุลระหว่างความเป็นอยู่กับความฝัน ต้อง
เข้าใจว่า ท�ำงานที่เงินเยอะอิสระน้อย งานที่เงินน้อย
อิสระเยอะ พี่ไม่ได้บอกว่ามาท�ำแบบพี่สิแล้วจะท�ำได้
บางคนพยายามมา 10 ปี ก็ยังท�ำไม่ได้ เหมือนพูด
ท�ำร้ายจิตใจกัน แต่ถา้ น้องรักกับสิง่ ทีน่ อ้ งท�ำจริงๆ น้อง
จะท�ำต่อไปเรื่อยๆ อย่างเราท�ำหนังมา 15 ปี ถ้าขึ้นปี
ที่ 10 เราเลิก เราจะไม่มีวันนี้ เราต้องใช้ 15 ปี ในการ
สร้างอะไรขึน้ มา แต่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็นงาน เราท�ำ
หนังด้วยความชอบ แล้วเวลาเราไม่รอู้ ะไร เราจะศึกษา
มันโดยอัตโนมัติ
ที่ส�ำคัญคือต้องท�ำเรื่อยๆ ทั้งศึกษาจากหนังสือ
และออกไปท�ำจริง อย่างเวลาเราเรียนรูอ้ ะไรเพิม่ ขึน้ ก็
มาจากการไปออกกอง ทุกวันนีเ้ ราเพิง่ ท�ำหนังยาวเรือ่ ง
ที่ 2 นะ ยังต้องเรียนรูอ้ กี มาก เราคุน้ เคยมาจากการท�ำ
หนังกองเล็กซึ่งมีคน 10 คน ถ่าย 2 วันเสร็จ พอไป
ท�ำกองที่ใหญ่ขึ้นมันมีคนที่เกี่ยวข้อง 45 คน ต้องถ่าย
19 วัน มันเหมือนเราวิง่ 4 คูณ 100 อยู่ แล้วเราเปลีย่ น
ไปวิ่งมาราธอน ทฤษฎีการท�ำหนังเรามีเวลาหาอ่านใน
หนังสือได้ แต่การออกกองหลายครั้ง หลายรูปแบบ
เราจะเข้าใจเรื่องการจัดการสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี

ช่ วงเวลาที่ดี
และคอนเน็คชั่ นที่ดี
เวลาทีน่ อ้ งยังเรียนอยู่ แม้กระทัง่ ในมหาวิทยาลัย
นั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้ว เพราะเราไม่ต้องหาเงิน
และลองผิดลองถูกได้เต็มไปหมดเลย ลองได้เรื่อยๆ
ไปท�ำกิจกรรม ท�ำผิดท�ำพลาดอย่างมากคือโดนด่า แต่
น้องจะไม่ถูกไล่ออก ไม่เหมือนตอนเข้าไปท�ำงานแล้ว
ท�ำพลาดโดนไล่ออกก็บ๊ายบาย อย่างตอนเราเรียนจบ
เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเราจะได้ทำ� หนังจริงๆ หรือเปล่า แต่
เราให้เวลาตัวเอง 1 ปี ในการท�ำงานไปเรื่อยๆ ก่อน
เพราะถ้าเกิดเราเลิกตั้งแต่เรียนจบ เราจะไม่ท�ำอะไร
เลยนะ มันจะจบเลยนะ เราเพิ่งท�ำหนังสั้นไปก๊อกๆ
แก๊กๆ เอง ในหนึ่งปีนั้นเราจะหาเงินรายเดือนให้ได้
โดยการไปช่วยตัดต่อนั่นนี่ ก็ได้เงินไม่เยอะเท่าไหร่
แต่ตอนนั้นก็ต้องใช้เงินประหยัดๆ หน่อย
พอท�ำไปเรื่อยๆ มันก็จะเริ่มมีคอนเน็คชั่น ซึ่ง
ส�ำคัญนะครับ เพราะโลกมีคนเป็นล้านคน เราก็
เลือกแค่คนที่เรารู้จัก ก็อยากหาคนอื่นแต่เราไม่รู้จัก
ฉะนั้นการท�ำงานเรื่อยๆ ก็จะรู้จักคนมากขึ้นเรื่อยๆ
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ยิ่งท�ำงานดี เขาก็จะเรียกมาท�ำอีก เราต้องเตรียม
พร้อมอยูเ่ สมอ บางครัง้ โอกาสมันมาแล้วนะ สมมติมี
ประกวดหนังสั้น มีพี่ย้ง-ทรงยศ เป็นกรรมการ ถ้า
วั น นั้ น เราเก่ ง พอและท� ำ ได้ ที่ ห นึ่ ง เราจะมี โ อกาส
รู้จักพี่ย้ง แต่ถ้าตอนนั้นเราตัดต่อไม่เป็น ถ่ายไม่เป็น
หนังเราจะตกรอบและหายไป
ยิ่งรู้ตัวเองเร็ว ยิ่งเป็นโอกาสที่จะฝึกฝนตัวเอง
ได้เร็ว ในวัยน้องๆ อาจจะยังอยากไปเที่ยวกับเพื่อน
อยากลองอะไรอีกหลายอย่าง แต่ถ้าฝึกท�ำไปเรื่อยๆ
ให้ออกมาบ้าๆ บอๆ ยังไง น้องก็ต้องเก่งขึ้น น้อง
ไม่มีทางตัดต่ออยู่ 6 ปี แล้วยังโง่เหมือนตอนแรกที่
ไม่รู้วิธีตัดต่อแน่นอนครับ ถ้าเทียบกันระหว่างน้อง
ที่เพิ่งรู้ว่าอยากตัดต่อหนังตอนปี 4 กับคนที่รู้ตัวเอง
ตั้งแต่ปี 1 แล้วเริ่มท�ำตั้งแต่ตอนนั้น น้องจะไปสู้คนที่
มีประสบการณ์มาแล้ว 4 ปีได้อย่างไร

ยุ คแห่งโอกาส
น้องๆ ชอบมาถามเราว่า ท�ำอย่างไรถึงจะเข้า
วงการได้ เราว่านีม่ นั คือยุคทีม่ โี อกาสเปิดกว้างมากนะ
ลองนึกถึงยุคของเราเมื่อ 15 ปีก่อนนะ ยุคนั้นยังไม่มี
หนังสั้นเข้ามา เป็นสิ่งแปลกปลอมมาก คนก็กลัว
กันว่าจะดูรู้เรื่องเหรอ แต่ปัจจุบันหนังสั้นมีเต็มยูทูป
ผลิตภัณฑ์อยากให้ทำ� หนังสั้นส่งเสริมการขาย แต่ใน
ยุคทีเ่ ราไม่มอี ะไรเลย เรายังต้องไปยืมกล้องคนอืน่ เขา
เพราะกล้องตอนนั้นราคาแพงมาก เริ่มต้นที่ 40,000
บาท แต่ยุคนี้น้องๆ มีไอโฟนที่คุณภาพดีกว่ากล้องที่
เราใช้ตอนนั้นซะอีก มันง่ายมากๆ เราจึงรู้สึกว่าน้องๆ
มีโอกาสดีกว่าเราเยอะ แต่ต้องท�ำมันเรื่อยๆ
ฟังดูการท�ำหนังมันไม่น่าท�ำเลยเนอะ จน เครียด
เสียเวลา แต่หนังทุกเรื่องมันก็ยังมีโอกาส มีทางไป
ของมัน หนังทุกเรื่องอาจไม่ได้ 100 ล้าน แต่มัน
ไม่เจ๊ง อย่างเรารู้ว่าเราไม่มีวันท�ำหนังได้ 100 ล้าน
คอนเทนท์ที่เราสนใจจะท�ำอาจจะเป็นกลุ่มที่แคบลง
มาอย่าง Mary is Happy, Mary is Happy มันก็
เป็นหนังฟอร์มเล็ก เราก็อยากลองท�ำดู แล้วมันก็โอเค
สุดท้ายนี้ ที่เราเล่ามาทั้งหมด เราอยากให้น้อง
รู้ก่อนเพื่อจะได้ไม่เหวอ น้องจะเจออะไร เราไม่รู้
เส้นทางแต่ละคนจะเดินไปทางไหน ทั้งชีวิตท�ำหนัง
อาจจะไม่เจอก็ได้ แต่ถ้าเจอก็อยากให้เตรียมตัวไว้
เพราะนี่คือสิ่งที่เราเคยเจอมาแล้ว

คุยต่อกับ

เต๋อ
นวพล

ครู แนะแนวในอดีตที่ช่วยให้ชีวิตมาถึงจุ ดนี้
มีใครบ้าง
เต๋อ-นวพล : ส�ำหรับเรา มันคือการไปงานใน
ลักษณะแบบแนะให้แนวนีแ่ หละ ได้เจอกับตัวจริง ท�ำ
งานจริงๆ แล้วค่อยๆ เก็บเล็กผสมน้อย ตอนเด็กๆ เรา
ก็ไปงานเวิร์คช็อป เป็นเด็กหัวเกรียนคนเดียวในหมู่
เด็กมหาวิทยาลัย มันเหมือนเป็นการแนะแนวจริงๆ
ส่วนครูในโรงเรียน เขาแนะน�ำได้แค่จะเอนทรานซ์
คณะนี้ มีคะแนนเท่าไหร่ เราไม่ได้ตอ้ งการครูแนะแนว
ที่โรงเรียนมาก เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากท�ำอะไร
ไม่เรียนอักษรก็นิเทศ พอมันชัดเจนกับชีวิต เราก็มุ่ง
ไปทางนั้นอย่างเดียวเลย
เราว่าจริงๆ แล้วสถาบันครอบครัวนี่ก็ส�ำคัญนะ
ถ้าพ่อแม่มีเวลาก็น่าจะแนะน�ำลูกได้ บางทีครูดูแล
นักเรียนเป็นร้อยๆ คน เขาจ�ำได้ไม่หมดหรอกว่าใคร
ชอบอะไรไม่ชอบอะไร เราจึงรูส้ กึ ว่าสถาบันครอบครัว
น่าจะช่วยเด็กได้ดีกว่าที่โรงเรียนนะ
ถ้าในห้องเรียน ผลชี้ วัดความเก่งคือคะแนน
แล้วนอกห้องเรียน ผลชี้ วัดความเก่งนั้น
คืออะไร
เต๋อ-นวพล : ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ค�ำนี้มัน
ใช้ได้เสมอ โดยเฉพาะในวงการหนัง เขาไม่สนว่าคุณ
เป็นใครมาจากไหน คุณท�ำอะไรออกมามากกว่า เรา
ไม่เคยใช้เกรดสมัครงานเลย เราใช้งานเก่าที่ผ่านมา
มากกว่า เคยท�ำงานนี้ แล้วเราก็ได้งานใหม่ๆ จากทีเ่ ขา
เคยเห็นงานเดิมเรา ไม่ใช่เพราะจบอักษรมาด้วยเกรด
เท่าไหร่ มันอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละวงการ เช่น ถ้าไป
เป็นหมอหรือวิศวะที่ต้อง ใช้ความแม่นย�ำทางวิชาชีพ
เกรดก็อาจจะมีผล แต่พอมันเป็นงานเชิงศิลปะ บางที
มันดูที่งานมากกว่า

หนั ง สั้น เรื่ อ งแรกในชี วิ ต เกิ ด ขึ้ น อย่ า งไร
มีไอเดีย และวิธีการท�ำอย่างไรบ้าง
เต๋อ-นวพล : ตอนนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนครับ เรา
อยากท�ำ อยากลองถ่าย ตอนนั้นคิดว่าถ้ามีกล้องก็ดี
เนอะ แล้วโชคดีที่ได้กล้องจากรุ่นพี่ที่คณะให้ยืมซึ่ง
เป็นกล้องเก่า เขาเลยไม่หวงมาก เราเปิดกองโดย
ทั้งกองมีคน 3 คน มีเรา นักแสดง และน้องเจ้าของ
บ้านที่ต้องมาช่วยจัดการทุกอย่างให้เรา ก็ออกไปถ่าย
ที่บ้านน้องแบบง่ายๆ พอถ่ายมาเสร็จ จะเอามาตัดต่อ
เราก็ไม่รู้วิธีว่าจะตัดต่อยังไง แต่ว่ามีพี่คนหนึ่งที่ช่วย
ตัดให้ เราก็ไปที่บ้านพี่เขา ไปนั่งดูเขาตัดต่อ แล้วพบ
ว่ามันสามารถตัดต่อในคอมพิวเตอร์แบบนีไ้ ด้ดว้ ยเหรอ
คือตอนนั้นคอมพิวเตอร์ยังไม่แรงเหมือนยุคปัจจุบัน
ที่เครื่องไหนๆ ก็ตัดต่อได้ เราค้นพบว่าแค่ไปท�ำให้
คอมพิวเตอร์แรงขึ้น มันก็ตัดต่อได้แล้ว เราเลยรู้สึก
ว่าเราโชคดีนะที่เกิดในยุคนั้น เพราะถ้าเกิดก่อนหน้า
นั้น ซึ่งคอมพิวเตอร์ยังไม่เข้ามาเมืองไทย ก็จะไม่รู้ว่า
ต้ อ งตั ด ต่ อ ยั ง ไง และต้ อ งไปเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ก� ำ กั บ
โฆษณาก่อนหาโอกาสไปขอดูฟิล์มเหลือๆ จากการ
ถ่ายมาดูถึงจะเข้าใจ
ตอนที่เรียนจบ ได้ทำ� งานประจ�ำหรือไม่
เต๋อ-นวพล : ไม่เลยครับ ตอนนั้นเรียนจบ ก็รับ
ตัดต่อหนังอย่างเดียว เราอยากให้เวลากับการท�ำงาน
เกี่ยวกับหนังมากกว่า แต่คิดไว้ว่าถ้าผ่าน 1 ปีไปแล้ว
ยังไม่ได้ทำ� อะไรเลย จะสมัครงานประจ�ำ เพราะเราไม่
สามารถอยู่ไปได้ 5 ปี โดยไม่มีรายได้ นั่นท�ำให้เราคิด
เสมอว่าทุกวันต้องท�ำอะไร ถ้าพ้น 1 ปีไปแล้ว เราจะ
ไม่ได้ท�ำแล้วนะ
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ได้ใช้คอนเน็คชั่ นหรือไม่
เต๋อ-นวพล : ไม่มีเลยครับ เพราะเราเรียนอักษร
เราอาศัยท�ำไปเรื่อยๆ มีประกวดอะไรเราก็ส่ง กระทั่ง
ส่งหนังสั้นเข้าประกวด Fat Film แล้วได้ที่ 2 แต่
กรรมการตอนนั้นคือ พี่เก้ง จิระ ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์
ที่จีทีเอช เขาจ�ำเราได้ว่าเคยไปขอฝึกงานเล่นๆ อยู่
พักหนึ่ง เลยชวนมาเขียนบท ถ้าเราไม่ท�ำหนังเข้า
ประกวด เราก็ไม่มีโอกาสเข้าไปเขียนบทให้จีทีเอช
เทคนิคที่ท�ำให้สร้างหนังออกมามีความแตก
ต่างจากคนอื่นคืออะไร
เต๋อ-นวพล : มันเกิดจากการดูเยอะ แล้วจะรู้ว่า
เขาท�ำอะไรแล้วบ้าง โดยหลักการคือเราไม่ได้ท�ำหนัง
เพื่อให้แตกต่างอย่างเดียว ถ้าไม่จ�ำเป็นต้องแตกต่าง
ก็ได้นะ แต่ถ้าต้องการท�ำให้เนื้อเรื่องหนังมีความ
พิเศษขึ้น เราก็จะท�ำออกมาได้ เพราะดูมาเยอะ น้องๆ
สามารถเดินไปร้านเช่าหนัง หามาดูได้งา่ ย ขึน้ อยูก่ บั ว่า
น้องจะดูหรือเปล่า
ถ้าอยากท�ำงานหนัง แต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วย
เราจะมีวิธีการอย่างไร
เต๋อ-นวพล : เราคิดว่าพ่อแม่เขาเป็นห่วง เขามอง
ว่างานสายวัฒนธรรมบันเทิงมันไม่แน่นอน จะใช้ได้จริง
หรือเปล่า เราก็ต้องโชว์ให้พ่อแม่เห็นว่าท�ำได้จริงๆ
ให้ เ ห็ น เป็ น ชิ้ น งานออกมา ประกวดติ ด อั น ดั บ ก็
เอาไปให้พ่อแม่ดู ว่าเราท�ำได้จริง ผู้ใหญ่มักกลัว
ความไม่ จ ริ ง จั ง ของเด็ ก พอท� ำ ไป 1 ปี แ ล้ ว เลิ ก
ก็เสียเวลาหรือเปล่า ก็ต้องพิสูจน์ออกมาตรงนั้น
/ จบ.
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วิชาสังคมน่าอยู ่

แนน-นนลนีย์ อึ้งวิวัฒน์กุล

ความรั ก ความชอบการปั่ นจั ก รยานท� ำให้
แนน–นนลนีย์ อึ้งวิวัฒน์กุล อยากแบ่งปั นความ
สุ ขให้ กั บ คนอื่ น โดยบอกว่ า เราทุ ก คนสามารถ
ขี่จักรยานไปไหนก็ได้ในชี วิตประจ�ำวันพร้อมทั้ง
ทุ่มเทแรงใจ แรงกายรณรงค์การปั่ นจักรยานให้
ขยายวงกว้างอย่างจริงจัง เท่าที่ก�ำลังและความ
สามารถของเธอจะท� ำได้ เพื่ อ ท� ำให้ ท้ อ งถนน
กรุ งเทพฯ ปลอดภัยส�ำหรับชาวจักรยานทุกคน
ด้วยความเชื่ อที่เต็มเปี่ ยมในหัวใจว่า ถ้าไม่มีใคร
เริ่มท�ำ คงไม่มีทางเริ่มต้น
นนลนียเ์ ริ่มจากการเป็นครู สอนการปั่ นจักรยาน
ให้กบั โครงการอาสาสมัครในมหาวิทยาลัธรรมศาสตร์
และเปิ ดร้านกาแฟ Cafe’ Velodome เพื่อให้เป็น
สถานที่ส�ำหรับสังคมของผู ้มีใจรักการปั่ นจักรยาน
นอกจากนั้นยังเป็นผู ้ริเริ่มโปรเจ็คต์ต่างๆ ให้กับ
นักปั่ นในกรุ งเทพฯ ด้วยการสร้างสรรค์วิถีใหม่ๆ
ที่เกื้อกูลกับสังคม เพื่อโลกที่ดีขึ้น อาทิ ท�ำธุ รกิจ
บริการจัดส่งเอกสารด้วยจักรยานเพื่อสังคม “Bike
Xenger” และโครงการ “เปลี่ยนฝาท่อตะแกรงเป็น
แนวขวาง” ผ่านทาง change.org ที่รวมพลังนักปั่ น
เสนอให้ ก ทม. เข้ า มาดู แ ลเส้ น ทางปั่ นจั ก รยาน
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง และเป็นผู ้บุกเบิก
เส้นทางการปั่ นใหม่ๆ ที่เปิ ดโลกให้นกั ปั่ นเข้าไปสัมผัส
วิถีชุมชนอย่างแท้จริง
วั น นี้ ลู ก บ้ า พลั ง ของสาวนั ก รณรงค์ ค นนี้ ไ ม่
ได้หยุ ดฝั นเพียงเท่านั้น แต่ก�ำลังก้าวต่อไปเรื่อยๆ
เพื่อสานฝั นให้กรุ งเทพฯ กลายเป็น “มหานครแห่ง
จักรยาน” ขึน้ จริงในสักวัน และสร้างสังคมให้นา่ อยู ่
ด้วยการปั่ น
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ปั่ นเพื่อเปลี่ยน
แม้ว่าแนน-นนลนีย์ จะเรียนจบด้าน Business
Computer และท�ำงานบนจอคอมพิวเตอร์มาตลอด  
แต่เธอก็ไม่เคยทิ้งความฝันของตัวเอง นั่นก็คือ การ
ท�ำงานอาสาเพื่อสังคม เธอพยายามสมัครงานตาม
มูลนิธิต่างๆ หลายที่ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ ด้วย
เหตุผลที่ว่าเธอไม่ได้เรียนจบด้านสังคมฯ โดยตรง
ซึ่งเธอก็ไม่ได้หยุดแค่นั้น เธอตัดสินใจท�ำงานด้าน
คอมพิวเตอร์ตามที่ร�่ำเรียนมาเหมือนเดิม พร้อม
ท�ำงานด้านอาสา เป็นครูสอนหนังสือข้างถนนควบคู่
ไปด้วย จนวันหนึ่งเธอลุกขึ้นมาตั้งเป้าหมายกับตัว
เองว่า  เมื่อไหร่ที่เก็บเงินได้สักก้อน เธอจะท�ำอะไรที่
อยากท�ำ โดยน�ำความชอบการปั่นจักรยานของตัวเอง
มาต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด
“จุดเริ่มต้นเกิดจากการปั่นเล่นอย่างเดียว ไป
ออกทริปกับชมรม แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่สะกิดใจเรา
คือตอนที่ชมรมมีการรับบริจาคจักรยานเพื่อส่งไป
ให้เด็กๆ ต่างจังหวัด ซึ่งแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าการหา
จักรยานให้ได้ 50 คันภายใน 3 เดือน มันหายาก
มาก เราก็เลยลองคุยกับเพือ่ นๆ ว่า ถ้าเราปัน่ จักรยาน
หาเงินไปสมทบทุนซือ้ จักรยานส�ำหรับไปมอบให้เด็ก
จะดีไหม จากวันนั้นเป็นต้นมา  เราก็มีความคิดว่าตัว
เองน่าจะท�ำอะไรที่มากกว่าการปั่นจักรยานปกติ”
ไม่นานโปรเจ็คต์ Bike Xenger ก็เกิดขึน้ เพือ่
เพิม่ มูลค่าของการใช้จกั รยาน เปลีย่ นความคิดเดิมๆ ที่
หลายคนมองว่าจักรยานเป็นสัญลักษณ์ของคนจน เธอ

ลุกขึน้ มารวมกลุม่ กับเพือ่ นๆ นักปัน่ ปรับมุมความคิด
ให้คนเห็นความส�ำคัญของจักรยานมากขึ้น โดยการ
สร้างแบรนด์ให้กับจักรยาน เกิดเป็นธุรกิจบริการ
จัดส่งเอกสารด้วยจักรยานเพื่อสังคม หรือ Bike
Xenger ที่เธอได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง The
Messenger จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงได้รับการตอบรับ
ที่ ดี ส่ ง ผลให้ เ พื่ อ นในกลุ ่ ม อาสาเสี ย สละลาออก
จากงาน เข้ามาดูแลโปรเจ็คต์นี้อย่างเต็มตัว กลาย
เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เธอภูมิใจ ที่สามารถท�ำให้การปั่น
จักรยานส่งเอกสารเป็นธุรกิจได้จริงๆ ไม่ใช่การแค่
ปั่นจักรยานเล่นๆ ตามกระแส อย่างที่หลายคนมอง
“เราโชคดีที่ว่า หลายความคิดที่คิดมาแล้วมีคน
อยากสานต่ออยู่ตลอด ท�ำให้เราคิดเป้าหมายใหม่ๆ
ได้ ต ลอด ล่ า สุ ด ก็ ท� ำ เรื่ อ งสายตรวจของจั ก รยาน
ชวนต�ำรวจมาปั่นจักรยาน ก็ได้ สน.ชนะสงคราม
มาเข้าร่วมเป็น สน.แรก ที่ยอมเปลี่ยนพาหนะจาก
มอเตอร์ไซค์มาเป็นจักรยาน เพราะว่าเราอยากให้
ต�ำรวจเข้าใจคนที่ใช้จักรยานว่า จักรยานก็เป็นส่วน
หนึ่งของท้องถนน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดี ต�ำรวจ
ได้ใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนของเขามากขึ้น”

ภารกิจสองล้อ
กับธุรกิจสีเขียว
ตลอดเส้นทางของโครงการต่างๆ ที่เธอท�ำ  ไม่
ได้ใช้เวลาเพียงวันนี้ หรือพรุ่งนี้เพื่อท�ำให้ส�ำเร็จ เธอ
ยอมรับว่าทุกโครงการใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะ
เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา อาทิ “โครงการเปลี่ยนฝา
ท่อตะแกรงเป็นแนวขวาง” ที่เธอเป็นผู้ผลักดันพร้อม
ทั้งระดมความคิดกับเพื่อนนักปั่น และใช้เวลาพูด
คุยกับ กทม. อยู่นานร่วมปี   เพื่อเรียกร้องให้ กทม.
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำหน้าทีอ่ ย่างจริงจังในการ
จัดการหมุนฝาท่อตะแกรงจากแนวขนานให้เป็นแนว
ขวาง  โดยเรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยานบน

ท้องถนน เป็นเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ธอรณรงค์และย�ำ้ ตลอดการ
สนทนา
“อุบตั เิ หตุของการขับขีจ่ กั รยานส่วนใหญ่เกิดจาก
การเสียการทรงตัวเวลาล้อตกร่องตะแกรง มากกว่า
โดนรถยนต์เฉีย่ วชนอีก อีกอย่างต�ำแหน่งของแนวท่อ
ก็มักถูกวางในเลนซ้ายสุด ซึ่งเป็นเลนที่จักรยานใช้
ท�ำให้ยากจะหลีกเลีย่ ง ท�ำให้การขับขีบ่ นท้องถนนของ
จักรยานต้องเสี่ยงภัยอยู่ตลอด”
หัวใจส�ำคัญในการท�ำงานของ แนน-นนลนีย   ์
เริ่มต้นจากการมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
มากกว่าเม็ดเงินในทุกธุรกิจที่เธอท�ำ  โดยเฉพาะร้าน
กาแฟ Cafe’ Velodome ที่เธอการันตีว่าไม่ใช่แค่
เป็นร้านกาแฟ แต่เป็นสถานที่สอนเรื่องสิ่งแวดล้อม
ผ่านถ้วยกาแฟ และเป็นชุมชนที่รวมตัวของผู้มีใจรัก
การปั่น นอกจากนั้นยังมีการจัดทริปทุกต้นเดือน
   “ก่อนเริม่ ท�ำ Bike Cafe คนก็จะถามว่าท�ำไปท�ำไม
จะอยู่ได้อย่างไร แนนก็เลยท�ำให้เขาดู มันก็อยู่ได้
แนนพยายามท�ำธุรกิจให้เป็นสีเขียว คือเราได้ครึ่ง
หนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งให้สังคม เราท�ำแค่พออยู่ได้ เพื่อ
น�ำเงินส่วนนั้นมาท�ำประโยชน์ให้กับสังคมต่อ ถึงไม่
ได้ก�ำไร แต่ถ้าท�ำให้มีคนปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้น
แนนว่าตรงนั้นมันมีค่ามากกว่า”

มองกรุงเทพฯ
ในมุมใหม่
ความสุขของการปั่นจักรยานของสาวนักรณรงค์
คนนี้ อยูท่ กี่ ารได้ออกไปเผชิญกับเส้นทางทีไ่ ม่คนุ้ เคย
เป็นเหมือนการได้เปิดโลกใบใหม่ให้กับตัวเอง โดย
จุดหมายที่เธอมุ่งไปยังเป็นจุดเดิม แต่เธอแค่เปลี่ยน
วิธีการเดินทาง
“ส� ำ หรั บ แนน การปั ่ น จั ก รยานมี ป ระโยชน์
ร้อยแปดพันอย่าง มันอาจไม่ได้เร็วกว่ามอเตอร์ไซค์
แต่การปั่นจักรยานท�ำให้เราได้เห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆ
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ทีเ่ ราอาจไม่เคยคาดคิด ต้องบอกก่อนว่า ช่วงทีแ่ นนท�ำงาน
เสาร์อาทิตย์กจ็ ะชอบแบ็คแพ็ค ออกต่างจังหวัดตลอด
เพราะรู้สึกว่าเบื่อกรุงเทพฯ ไปไหนมาไหนมีแต่ควัน
รถยนต์ จนมาใช้จักรยาน แนนก็มองกรุงเทพฯ ใน
มุมใหม่ไปเลย กลายเป็นว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่น่า
อยู่มาก อย่างเมื่อก่อนเวลาเราขับรถยนต์หรือใช้ถนน
เราก็จะใช้เส้นทางเดิมประจ�ำ  ก็จะไม่เห็นอะไรใหม่ๆ
ในกรุงเทพฯ เลย แต่ถ้าเราปั่นจักรยาน เราอยากเข้า
ซอยนูน้ ซอยนีก้ ไ็ ด้ มันได้เห็นวิถชี วี ติ เหมือนเป็นการ
ท่องเที่ยวไปในตัว”
“การปั่นจักรยานเที่ยว ไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่
ส�ำหรับคนเพิ่งเริ่มปั่น แนนแนะน�ำว่าควรไปเป็นกลุ่ม
ก่อนเพราะจะปลอดภัยกว่า จริงๆ ในกรุงเทพฯ มี
หลายเส้นทางทีน่ า่ ปัน่ อย่างเส้นรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ที่แนนไปส�ำรวจ และโพสต์แนะน�ำลงเพจ Bangkok
Bicycle Campaign แทบไม่ต้องออกถนนเลย  
เป็นเส้นที่ผ่านชุมชน มีชาวบ้านโบกมือทักทาย หรือ
อยากจอดแวะสัมผัสชุมชนก็ได้ ก็จะเป็นอีกฟีลหนึ่ง
ที่แนนว่าน่าค้นหา ส�ำหรับนักปั่นที่ชอบท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม แถมยังเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ”

อยากปั่ น
ต้องเรียนรู้
เนือ่ งจากบนท้องถนนไม่ได้มแี ค่เราคนเดียว การ
ปั่นจักรยานที่ถูกต้องจึงจ�ำเป็นต้องเรียนรู้กฎระเบียบ
กติกา มารยาทของสังคม ก่อนจะปัน่ ออกถนนใหญ่ ไม่
อย่างนัน้ จากการช่วยลดปัญหาสังคม จะกลายเป็นการ
เพิ่มปัญหาให้สังคม ส่วนสิ่งที่ควรค�ำนึงถึงเป็นอันดับ
แรกนั่นก็คือ ‘ความปลอดภัย’
“หากให้แนนแนะน�ำวิธีการปั่นจักรยานบนท้อง
ถนน การเซฟตั ว เองเป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ มาก เพราะ
อุบัติเหตุคือสิ่งที่ไม่คาดคิด   การมีอะไรที่เซฟตี้มันก็

จะท�ำให้ปลอดภัยกว่าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลย
อีกอย่างพื้นที่จักรยานยังมีไม่มากนัก ก็ควรมีหมวก
กันน็อค และก็ไฟท้าย ส�ำหรับเวลากลางคืน ส่วนถุงมือ
จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่จริงๆ ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่
เซฟมาก อย่างเวลาเราไปจับนูน่ จับนี่ หรือจักรยานล้ม
มือกระแทก ส่วนการเลือกจักรยาน ก็เลือกจากคัน
ที่เราชอบ แล้วเกิดวันหนึ่งเราติดใจจริงๆ อยากเดิน
ทางด้วยจักรยาน ก็ค่อยซื้อจักรยานที่เหมาะในการ
ใช้งานนั้นๆ”
“กฎจราจร การดูไฟ เราก็ต้องดูเป็น ควรขับขี่ให้
อยู่ทางซ้ายของถนน แต่อย่าชิดซ้ายจนเกินไป เพราะ
อาจท�ำให้ตกขอบถนน อยูป่ ระมาณล้อซ้ายของรถยนต์
เวลาปั่น ควรเปิดไฟให้รถยนต์เห็นว่าเรามีตัวตนอยู่
บนถนน  การออกถนนใหญ่ อาจท�ำให้หลายคนกลัว
มีน้องหลายคนอยากปั่นแต่ผู้ปกครองไม่ให้ก็เยอะ
แต่จริงๆ แนนอยากบอกว่ามันไม่ได้นา่ กลัวอย่างทีค่ ดิ
เพราะเส้นทางที่เราไป เราไม่ได้ใช้ถนนใหญ่เท่าไหร่
แต่ละจุด ส่วนใหญ่เป็นชุมชน สามารถซอกแซกไปได้
แต่ทุกคนไม่เคยรู้   ท�ำให้ผู้ใหญ่หลายคนกลัวลูก
หลานตัวเองได้รับอันตราย แนนจะส�ำรวจทางทุก
ชุมชนทัง้ หมดแล้วว่าซอยไหนทะลุซอยไหน มีรปู ภาพ
มี เ ส้ น ทางบอก   ถ้ า ไปเป็ น กลุ ่ ม ก็ ยิ่ ง ไม่ อั น ตราย
Cafe’ Velodome ก็มกี ารจัดทริปทุกๆ เดือน สามารถ
มาร่วมกับเราได้”

แฟชั่ นกับสังคม
ไปด้วยกันได้
“บางคนกลัวการที่จักรยานกลายเป็นแฟชั่น  แต่
แนนคิดว่าการเป็นแฟชั่นเป็นเรื่องที่ดี เพราะอะไรที่
เป็นแฟชั่นมันเข้าถึงคนเร็ว ส่วนประเด็นที่เด็กบางคน
ให้ความสนใจเรื่องจักรยานราคาแพงมากกว่าการ
ปั่นจักรยาน แนนไม่ได้มองอะไรตรงนั้นเลย เพราะ
จักรยานเป็นเรื่องความชอบส่วนตัว ไม่ได้ว่าอะไรเขา

คือถ้าใครมีกำ� ลังก็ทำ� ของเขาไป เพราะว่าความสุขของ
แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนมีความสุขที่จะแต่งรถ
สวยๆ ออกมาโชว์ ก็เหมือนกับ เราชอบไอติมคนละ
รสชาติ แต่เขาก็คือเพื่อนในสังคมของเราเหมือนกัน”
“สังคมจักรยานมีหลายประเภท บางคนปั่นแบบ
ชิลล์ๆ เสพบรรยากาศข้างทาง บางคนปั่นเที่ยวแบบ
หรูๆ บนท้องถนนมีทุกรูปแบบ พนักงาน รปภ. คือ
แบบทุกคนทีป่ น่ั จักรยานเราทักทายกัน เป็นวัฒนธรรม
จักรยานทีส่ บื ทอดต่อกันมา สังคมจักรยานมีหลายรูป
แบบ ทุกคนใช้จักรยาน ส่วนจักรยานใครจะเป็นแบบ
ไหนก็เป็นเรื่องของรสนิยมมากกว่า”
เมื่อถามถึงข้อดีของการเชิญชวนให้คนหันมาปั่น
จักรยานเยอะๆ เธอบอกว่าไม่ได้ต้องการเรียกร้องให้
ทุกคนต้องออกมาปัน่ จักรยานกันหมด เพียงแต่อยาก
ให้ทุกคนค้นหาความชอบของตัวเองให้เจอ เพราะนั่น
จะเป็นจุดเริ่มต้นของ “ความสุข”
“จริงๆ แล้ว แนนไม่อยากให้มาปั่นจักรยานกัน
หมดทั้งเมืองขนาดนั้น  แต่แนนอยากให้ทุกคนค้นหา
ตัวเองเจอมากกว่า เช่น ในสิง่ ทีเ่ ราชอบว่าเราชอบอะไร
เพราะของทุกๆ อย่างมันสามารถเอามาช่วยสังคมได้
ถ้าเราท�ำในส่วนที่เรารักแล้วก็แบ่งปันให้สังคม อาจ
จะไม่โดยตรง โดยอ้อมก็ได้ สิ่งที่แนนท�ำอยู่ทุกวัน
นี้อยากให้ออกมาในมุมนั้นมากกว่า”

ไม่ทุ่มเท
ไม่ถึง
ในขณะที่นักรณรงค์จ�ำนวนหนึ่งก�ำลังเริ่มถอนใจ
กับการท�ำงานของหน่วยงานราชการ   หรือล้มเลิกเอา
ดือ้ ๆ เมือ่ ไม่เห็นสิง่ ทีต่ วั เองรณรงค์เป็นรูปเป็นร่างเสียที  
แต่ แนน-นนลนีย์ สาวนักรณรงค์เพือ่ จักรยานคนนี้ ไม่
เคยหมดแรงเลยสักวัน เธอใช้พลังของคนตัวเล็กๆ คน
หนึง่ มาตลอด 4 ปี เพือ่ พูดสิง่ ทีค่ วรพูด และมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
จริง เพือ่ เปลีย่ นแปลงสังคมให้นา่ อยูด่ ว้ ยจักรยาน
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“ถ้าถามว่าแนนเป็นนักพัฒนาสังคมไหม แนนอยาก
จะบอกว่า  แนนยังไม่ใช่ตวั จริงอย่างพวกพีอ่ อ้ ย พีป่ มุ้
พี่สันติที่เขาท�ำมาก่อนเราตั้ง 20 ปีแล้ว มีบ้างบางครั้ง
แนนก็ท้อ แต่พี่เขาก็บอกว่าต้องอดทน  แนนไม่ใช่นัก
พัฒนาสังคมโดยตรง  แต่แนนแค่เอาสิง่ ทีต่ วั เองรักมา
แบ่งปันกับส่วนรวมเท่านั้นเอง”
และเมื่อถามว่าอยากพัฒนาอะไรต่อไป เธอตอบ
ด้วยน�้ำเสียงจริงจังว่า “อยากท�ำให้เมืองน่าอยู่กว่านี้
ซึ่งแน่นอนไม่ใช่แค่การรณรงค์เฉพาะเรื่องจักรยาน
แต่หญิงสาวคนนี้หมายถึงปัญหาในสังคมเมืองอีก
หลายอย่างที่กำ� ลังถูกมองข้าม
“ตอนนี้อยากได้คนมาท�ำเรื่องคลอง หลังจากเรา
ใช้รถ เราก็ลมื คลองกันไปเลย ตอนนีย้ งั ไม่มใี ครโฟกัส
เรื่องคลองโดยตรง หลายคนก็บ่นกับเราเหมือนกันว่า
ท�ำไม กทม. ท�ำให้แต่จกั รยาน แล้วคนเดิน คนพิการล่ะ
คือแนนอยากจะบอกว่าตอนทีไ่ ปเสนอ กทม. เราก็ตอ้ ง
โฟกัสสิ่งที่เรารู้ เพราะฉะนั้นใครอยากให้เมืองน่าอยู่
แบบไหนก็ต้องลุกมาช่วยกันท�ำตรงจุดนั้น”

คุยต่อกับ

แนน
นนลนีย์
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นิยามของค�ำว่า “สังคมน่าอยู ่” ส�ำหรับคุณ
เป็นแบบไหน

ด้วยหรือเปล่า และเราจะท�ำอย่างไรให้การ
รณรงค์เรื่องจักรยานยั่งยืน

แนน-นนลนีย์ : สังคมที่น่าอยู่ ส�ำหรับแนนแทบไม่
ต้องใช้เงินเลย อย่างการใช้ชีวิตด้วยจักรยานก็ตอบโจทย์
แนนนะ สมมติเรามีเงิน 100 บาท ถ้าเราใช้รถโดยสาร เรา
ก็จะไม่สามารถด�ำรงชีวิตให้พอได้ แต่ใช้จักรยานเราอยู่ได้
ขับเที่ยวได้ กินข้าวข้างทางได้  

แนน-นนลนีย์ : ถูกต้องเลยค่ะ สิ่งหนึ่งที่แนนท�ำ
คาเฟ่ขึ้นมา เพราะว่าอยากท�ำอะไรที่ยั่งยืน เพื่อน�ำเงินส่วน
นั้นมาท�ำเพื่อสังคมต่อ จริงๆ แล้วองค์กรหลายองค์กร
อยู่ได้เพราะเงินบริจาค แต่แนนไม่อยากได้เงินบริจาค
แนนอยากท�ำให้มันยั่งยืนกว่านั้น เพราะว่าเงินบริจาคอาจ
จะหมดไปก็ได้ เพราะฉะนัน้ จึงเกิดโปรเจ็คต์ Bike Xenger
เกิดโครงการต่างๆ ขึ้นมา นอกจากนั้นจะเห็นได้เลยว่า
Bangkok Bicycle Campaign ไม่ได้มีการรับบริจาค
จากใคร และจะแชร์ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น เพราะก่อนจะ
โพสต์อะไร แนนจะคัดกรองทุกอย่าง ลงไปดูให้เห็นด้วย
ตาตัวเองว่า ที่นั้นๆ เกิดปัญหาจริงหรือเปล่า ถึงจะแชร์
ข้อมูลออกไป เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้ถูกจุด แนนมอง
ว่าการท�ำให้ยงั่ ยืน ต้องใช้เวลาอีกนาน  แต่จะหยุดท�ำไม่ได้
เท่านั้นเอง จริงๆ ก่อนเริ่มท�ำคาเฟ่ หลายคนก็ถามว่าท�ำไป
ท�ำไม จะอยู่ได้อย่างไร แนนก็เลยท�ำให้เขาดู ทุกวันนี้มัน
ก็อยู่ได้ คือคนเราชอบมองเรื่องตัวเงินที่มันสูงๆ ไว้ก่อน
เลยกลายเป็นธุรกิจสีเทา แต่แนนพยายามท�ำธุรกิจให้เป็น
สีเขียว คือเราได้ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งให้สังคม แล้วทุก
วันนี้ก็เกิด Bike Cafe ขึ้นเยอะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพฯ มัน
กระจายไปต่างจังหวัดด้วย

อะไรคื อ หั วใจส� ำ คั ญ ที่ ท� ำให้ เ ราสามารถ
ต่ อ ยอดโครงการต่ า งๆ จนกลายเป็ น
โครงการที่ให้ประโยชน์ให้แก่สังคม
แนน-นนลนีย์ : หัวใจของตัวเราเองนั่นแหละส�ำคัญ
ทีส่ ดุ เราต้องถามตัวเองว่า รักและชอบสิง่ ทีท่ ำ� อยูน่ นั้ จริงๆ
ไหม ไม่ใช่ทำ� เพราะต้องท�ำ ถ้าเรารูว้ า่ ตัวเองชอบอะไร เรา
จะสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างมีความสุข สิ่งที่แนนท�ำ
อาจจะเหมือนว่าสังคมได้ประโยชน์ แต่จริงๆ แนนก็ได้รบั
ความสุขกลับมาเต็มๆ เหมือนกัน ก่อนหน้านี้มีพี่ๆ หลาย
คนในชมรม แนนไม่เคยรูจ้ กั แต่เขาเลือกมาช่วยเรา แนนก็
เคยถามพวกเขาเหมือนกันว่าเพราะอะไร เขาก็บอกว่ามี
เด็กที่คิดจะท�ำโครงการเพื่อสังคมเป็นร้อยเป็นพัน แต่ที่
ท�ำจริงๆ มีไม่ถึงห้า หรือระหว่างท�ำๆ อยู่ ก็มีคนถอนตัว
เพราะไม่เห็นความคืบหน้าก็มี แนนมองว่าหัวใจส�ำคัญที่
จะพาโครงการต่างๆ ไปได้ เราต้องมีใจที่มุ่งมั่น และรัก
ที่จะท�ำมันอย่างแท้จริง อีกอย่างแนนเป็นคนที่มีความคิด
อันหนึ่งว่า เมื่อไม่มีใครท�ำ  อย่างนั้นเราท�ำเอง เหมือนกับ
ที่เปิด Cafe’ Velodome ก็เพื่อให้สถานที่นี้เป็นเซ็นเตอร์
ใครอยากมาปรึกษาเรื่องจักรยานก็มาปรึกษาเราได้ อยาก
ให้ เ กิ ด เป็ น ชุ ม ชนของคนที่ รั ก หรื อ ชอบจั ก รยานได้ ม า
พูดคุย แลกเปลี่ยน

ถ้ า พู ดกั น ตรงๆ การที่ ไ ม่ มี ค นท� ำ อย่ า ง
จริ ง จั ง เท่ า ที่ ค วร เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งเงิ น

ตัง้ แต่รณรงค์เรื่องการใช้จักรยานมา เห็น
อะไรเป็ นรู ปธรรมแล้วบ้าง ในกรุ งเทพฯ มี
อะไรที่ดีขึ้นหรือแย่ลงไหม
แนน-นนลนีย์ : แนนท�ำตรงนีม้ า 4 ปี สิง่ แรกทีเ่ ห็นคือ
หลายคนเปิดใจให้กบั คนปัน่ จักรยานมากขึน้ อย่างล่าสุด ก็
ท�ำเรือ่ งสายตรวจจักรยาน ร่วมกับ สน.ชนะสงคราม ซึง่ เป็น
สน. แรกที่มีสายตรวจจักรยาน พอต�ำรวจมาปั่นก็เหมือน
กับเข้าใจเรามากขึ้น ส่วนเราก็เข้าใจเขามากขึ้น  จักรยานมี
พืน้ ทีข่ บั ขีบ่ นท้องถนนมากขึน้ ส่วนทีแ่ ย่กเ็ ป็นเรือ่ งของถนน
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ทีม่ นั ต้องทรุดโทรมตามระยะเวลาอยูแ่ ล้ว แต่มหี ลายอย่าง
ที่เป็นสัญญาณที่ดีขึ้น เลนจักรยานก็มีเพิ่มมากขึ้นจาก
แต่ก่อน เริ่มมีการปรับปรุงทาง เช่น เส้นทางข้ามคลอง
ปกติเราต้องอ้อมไกล เราก็ขอเสนอให้ทำ� สะพานข้ามคลอง
แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆ

เมื อ งจั ก รยานในภาพฝั นของคุ ณ เป็ น
อย่างไร
แนน-นนลนีย์ : ยังมองไม่เห็นเลย (หัวเราะ) แนนคิดว่า
ภาครัฐเป็นส่วนส�ำคัญมากที่จะท�ำให้การรณรงค์เกิดเป็น
รู ป ธรรมชั ด เจนนะ แนนอยากให้ จั ก รยานมี พื้ น ที่ บ น
ท้องถนนมากกว่านี้ อยากให้คนใช้รถยนต์เข้าใจคนขับขี่
จักรยาน หาจุดร่วมที่ใช้ชีวิตร่วมกัน แต่จริงๆ ทุกวันนี้
แนนก็รู้สึกดีที่เริ่มมีคนสนใจจักรยานเพิ่มมากขึ้น ความ
เปลี่ยนแปลงก็มีเกิดขึ้นบ้าง แต่ส�ำหรับแนนยังไม่ทั้งหมด
สิง่ ทีแ่ นนอยากได้คอื อยากให้จกั รยานเข้าไปอยูใ่ นทีป่ ระชุม
ของสภา เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเมือง

ย้อนกลับไปตอนเป็ นนักเรียน วิชาแนะแนว
มี บ ทบาทกั บ ชี วิ ตไหม และยั ง จ� ำ อาจารย์
แนะแนวของตัวเองได้ไหม
แนน-นนลนีย์ : ด้วยความที่เราเรียนไม่เก่ง ไม่รู้ว่าจะ
เรียนอะไร สิง่ ทีเ่ ขาแนะแนวให้ตอนนัน้   ก็เหมือนไม่ใช่สงิ่ ที่
เป็นตัวเราสักเท่าไหร่ ก็เลยรู้สึกว่าเราก็แค่ท�ำตามที่ผู้ใหญ่
บอก เรียนไป เป็นเด็กดี เข้าห้องเรียน  ไม่โดดเรียน  ตอน
นั้นไม่รู้ว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไร ชอบอะไร จนวันหนึ่ง
นั่งท�ำบัญชีให้แม่ ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำ � ก็เลยไปเรียน
พิเศษตามร้านคอมฯ ก็สนุกดี   ก็เลยเลือกเรียนคอมฯ
แต่จ�ำชื่อ อาจารย์แนะแนวไม่ได้หรอกนะ
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วิชาการตลาดกับวัยรุ ่นพันล้าน
ทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

“ผมว่าเรามาคุยกันเรื่องทางที่จะท�ำให้เรารู้ว่าเรา
ชอบหรือไม่ชอบอะไร และมาเรียนกันว่าจะเตรียมตัว
ให้พร้อมกับการเป็นนักธุรกิจอย่างไรกันดีกว่า” คือ
ประโยคทักทายนักเรียนในชั้นเรียน ของ ทิม-พิธา ที่
ก�ำลังสวมบทบาทเป็นคุณครูในคาบการตลาดกับวัย
รุน่ พันล้าน ท่ามกลางบรรยากาศห้องเรียนที่แน่นขนัด
ไปด้วยวัยรุ่น
ทิม-พิธาพบกับจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตตอนอายุ
14 ปี ขณะที่เรียนอยู่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
เขาเริ่มเกเร เกรดตก ไม่ตั้งใจเรียน แม่จึงส่งให้ไป
อยู่นิวซีแลนด์ ที่นั่นได้เปลี่ยนเด็กคนหนึ่งที่อยู่ใน
เมืองหลวง ไปสู่เมืองที่ไม่มีโรงหนัง ไม่มีห้าง เขาต้อง
เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตไปทั้งหมด จากเดิมที่เลิกเรียนก็
จะได้เทีย่ วเล่น แต่เมืองแห่งนัน้ สอนเขาผ่านเพือ่ นร่วม
ชั้นเรียน ที่หลังจากเลิกเรียนก็จะแยกย้ายไปท�ำงาน
เขาจึงต้องท�ำงานด้วยแม้ไม่ได้มีความต้องการจะใช้
เงินเพิ่มจากที่พ่อแม่ส่งมาให้ก็ตาม
“วันนี้เราจะคุยกันสี่ข้อ

เราไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่คุณจะอ่านถอดบท
เรี ย นว่ า ด้ ว ยวิ ช าการตลาดจาก ทิ ม -พิ ธ า
ลิ้มเจริญรัตน์ คุณรู ้จักเขามากน้อยแค่ไหน
ดั ง นั้ น เราขอแนะน� ำ เขาคร่ า วๆ ดั ง นี้ พิ ธ า
จบปริญญาตรีด้านบริหารธุ รกิจ จากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร
ภาคภาษาอังกฤษ ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จากนั้นระหว่างที่เขาเดินทางไปเรียนต่อระดับ
ปริญญาโทควบ 2 ใบ ใบหนึ่งด้านการเมือง
การปกครอง สาขาภาวะผู ้น�ำ ที่ John F.
Kennedy School of Government Harvard
University และอีกใบด้านบริหารธุ รกิจที่ Sloan,
Massachusetts Institute of Technology
(M.I.T) เขาต้องหยุ ดเรียนชั่ วคราวเมื่อคุณพ่อ
เสียชี วติ ลงอย่างกะทันหัน และภาระต้องสานต่อ
ธุ รกิจน�้ำมันร�ำข้าวที่เริ่มต้นมีหนี้สิน 100 ล้าน
บาท ในขณะนัน้ เขาอายุ เพียง 25 ปี ปั จจุ บัน
บริษัทผลิตน�้ำมันร�ำข้าวของเขา มียอดขายเป็น
ตัวเลขพันล้านบาทต่อปี ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศและเป็นอันดับ 5 ของโลก
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ข้อที่หนึ่ง
ผมอยากแนะให้ คุ ณ ลองท� ำ งานบริ ก ารอะไร
ก็ได้ที่คุณชอบ อาจจะเป็นคนเสิร์ฟอาหาร แคชเชียร์
ท�ำงานร้านกาแฟ การท�ำงานบริการมันไม่ได้ท�ำให้
คุณมีเงินขึ้นหรอก แต่มันจะเป็นพื้นฐานเมื่อคุณ
เป็นนักธุรกิจในอนาคต”
“ถ้าคุณยังไม่เคยท�ำงานที่ล่างที่สุดมาก่อน คุณ
ก็จะมาเป็นนาย เป็นคนสั่งที่ดีไม่ได้ การเคยอยู่ใน
จุดนั้นมันจะท�ำให้เข้าใจจุดที่เขายืน ทุกวันนี้ผมเป็น
เจ้าของกิจการแล้ว ผมจึงสามารถสอนลูกน้องได้ดว้ ย
ความเข้าใจ สอนเขาได้วา่ จะคุยกับลูกค้าเราต้องพูดยัง
ไง มันเหมือนเราเคยอาบน�ำ้ ร้อนมาก่อน ผมว่าการจะ
ค้าขายที่ดี เราต้องไม่มีอัตตา ไม่มีเรื่องตัวเราของเรา
ลูกค้าต้องถูกเสมอถึงแม้ว่าคุณเองก็ไม่ได้ผิด แต่คุณ
ต้องพูดค่ะ ได้ค่ะ โอเคค่ะเป็น คือยอมลูกค้าเป็น”
ส� ำ หรั บ วิ ช าการตลาดในคณะพาณิ ช ยศาสตร์
และการบัญชีอาจสอนเราเกี่ยวกับทฤษฎีและหนทาง
ที่ท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจ
แต่ก็ไม่มีอะไรจะการันตีได้ว่า ความรู้ที่มหาวิทยาลัย

ให้เรามานั้น เราจะสามารถน�ำมาใช้ในมหาวิทยาลัย
ชีวิตได้ ถ้าเรายังไม่เคยลงมือท�ำเสียก่อน
“การเคยผ่านงานบริการมาก่อนจะสอนวิชามนุษย์
คือ ก่อนที่คุณจะขายของได้ คุณต้องขายความเป็น
ตัวของตัวเองได้ เพราะต่อให้คุณจะก�ำลังขายสินค้า
ที่ดีมากแค่ไหน แต่ลูกค้าเขาไม่ชอบคุณ ไม่พอใจตัว
ตนของคุณ ไม่ชอบวิธีพูดของคุณ ไม่ชอบการแต่งตัว
ของคุณ ไม่ชอบสีหน้าของคุณ คุณก็ขายสินค้านัน้ ไม่ได้
ผมเลยจะบอกว่าการฝึกตัวเองด้วยการเคยท�ำงาน
บริการมาก่อน มันจะช่วยคุณได้ ถ้าผมย้อนเวลา
กลับไปได้ ในตอนผมอายุเท่าพวกคุณ ผมจะท�ำงาน
พวกนี้ให้มากกว่านี้ มันมีค่ากว่าการไปเรียนวิชาพวก
นี้ในมหาวิทยาลัยอีก เพราะนี่เป็นการเรียนรู้จริงใน
มหาวิทยาลัยชีวิต”
“งานขาย งานบริการ เพราะมันช่วยลดอัตตา ลด
ความคิดเรื่องตัวเราของเรา ผมเองพอมาท�ำธุรกิจจึง
ได้รู้ว่าหลักในการบริการและการขายคืออะไร หนึ่ง
คือ รู้จักรัก โลภ โกรธ หลง ของมนุษย์ และ สองเรา
ต้องยอมโดนดุได้ บางครั้งเราถูก ลูกค้าผิด แต่มัน
ไม่จ�ำเป็นที่เราจะต้องไปเถียงหรือเอาชนะเขา มันเป็น
ส่วนหนึง่ ในงานทีเ่ ราต้องท�ำให้ได้ นีแ่ หละคือสาเหตุวา่
ท�ำไมเราควรผ่านงานระดับล่างสุดพวกนี้ เพราะมันจะ
หล่อหลอมให้เราเป็นคนอดทนทัง้ กายและใจมากกว่า
คนอืน่ ที่มากกว่านั้นคือเราจะรู้คุณค่าของเงินด้วย ซึ่ง
นิสัยพวกนี้อาจจะยังไม่ค่อยพบในเด็กไทย”
ทิม-พิธา พบกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในชีวิต
ตอนอายุ 25 ปี เมือ่ คุณพ่อเสียชีวติ มีหนีห้ นึง่ ร้อยล้าน
มี ค รอบครั ว คื อ คุ ณ แม่ แ ละน้ อ งชาย มี พ นั ก งาน
50 คนรวมครอบครั ว ของเขา คู ณ ไปอี ก 4 คน
รวมแล้ว 200 คน ให้ต้องดูแล
“ตอนนั้นผมอายุ 25 จะท�ำอย่างไรให้ผู้ใหญ่
เชื่อใจในตัวเด็กคนหนึ่ง การที่จะเดินไปขอเงินจาก
ธนาคาร เดินไปคุยกับโรงสีเพื่อขอวัตถุดิบของเขา
การที่ จ ะต้ อ งเดิ น ไปขายของลู ก ค้ า การที่ จ ะต้ อ ง
ไปคุ ย กั บ ญี่ ปุ ่ น ให้ เ ขามาร่ ว มทุ น กั บ เรา ทั้ ง หมดนี้
มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนผม แต่มหาวิทยาลัยชีวิตที่
ผ่านมาก่อนนั้นสอนผม มันท�ำให้เราอ่อนน้อม เข้าหา
ผู้ใหญ่เป็น เพราะไม่ว่าการท�ำธุรกิจ หรือกิจกรรม
อะไรก็แล้วแต่ มันแน่นอนอยูแ่ ล้วว่าจะต้องเจอทัง้ คน
ที่อายุเท่าเรา น้อยกว่าเรา และมากกว่าเรา ที่ส�ำคัญ
คือผู้ใหญ่นี่แหละจะเป็นฐาน เพื่อให้เราไปเป็นยอด
แล้วเราก็จะสามารถเอือ้ มไปคว้าในสิง่ ทีเ่ ราต้องการได้”

การสื่อสารและอ่านใจคนมันช่วยให้เข้าใจถึงวิธี
คิดกลยุทธ์ “ถ้าเราอ่านใจคนเป็น เราท�ำอะไรขายก็
ขายได้ และการสื่อสารก็สำ� คัญ มันมีหลักสองข้อคือ
หนึ่งต้องรู้จริง ต่อให้คุณจะพูดน�้ำไหลไฟดับแค่ไหน
แต่ คุ ณ ไม่ ไ ด้ รู ้ จ ริ ง ผู ้ ใ หญ่ ห รื อ คนที่ รู ้ เ ขาก็ จั บ ได้
ดังนั้นมันต้องรู้ทั้งข้อมูลอย่างถ่องแท้ สองต้องรู้
จังหวะในการพูด ช่วงไหนจะฟังเขาบ้าง ช่วงไหนจะ
พูดโต้ตอบ คุณรู้ไหมว่าการรู้จังหวะการพูดมันท�ำให้
ผู้ใหญ่ชอบ และเอ็นดูคุณได้ ยกตัวอย่าง ตอนที่ผม
เป็นเด็กจะขายสตรอเบอรี่ คนซือ้ ต้องรูส้ กึ ชอบผมก่อน
เขาจึงจะเชือ่ ว่าสตรอเบอรีข่ องผมหอม หวานมากอย่าง
ที่ผมบอก และเขาก็ซื้อของของผม”

ข้อสอง
เราควรท่องเทีย่ วให้มากขึน้ พิธาในวัย 18 ปี เริม่
เที่ยวจากนิวซีแลนด์เกาะเหนือไปเกาะใต้ ไปอเมริกา
40 กว่ารัฐในหนึง่ เดือน เขาได้เรียนรูว้ ธิ ผี กู มิตรกับผูค้ น
ระหว่างการเดินทาง ได้เรียนรูว้ า่ ตัวเองไม่ใช่ผยู้ งิ่ ใหญ่
จากเดิมทีเ่ คยมัน่ ใจว่าฝีมอื ในการเล่นกีตาร์ของตัวเอง
เจ๋งไม่แพ้ใคร แต่เมือ่ ไปเทีย่ วเนปาล เขาได้พบลุงแก่ๆ
คนหนึง่ บนภูเขา ลุงไม่ได้แต่งตัวเท่ เสือ้ ผ้าของลุงคนนัน้
เก่าซอมซ่อแต่กลับโซโล่กตี าร์เป็นไฟยิง่ กว่านักดนตรีชอื่
ดังเสียอีก การท่องเทีย่ วครัง้ นัน้ จึงได้สอนให้เขาเรียนรู้
ว่า คนเราต้องท�ำตัวเหมือนน�ำ้ ครึง่ แก้วทีพ่ ร้อมจะเปิด
รับสิง่ ใหม่เสมอ และเราก็ตา่ งเป็นคนเล็กน้อยคนหนึง่
บนโลกใบนี้
“ถ้าผมอายุเท่าพวกคุณ ผมจะเที่ยวไปในต่าง
จังหวัด ต่างประเทศให้มากขึ้น การเที่ยวมันท�ำให้
เราได้อยู่กับตัวเอง มันช่วยให้เราค้นหาตัวเองเจอ
ได้ไวขึ้น การที่เราอยู่แค่ในสังคมแคบๆ มันไม่ได้
ท�ำให้เรารู้ว่า อะไรที่ท�ำให้เราเหนื่อย อะไรที่ท�ำให้เรา
มีความสุข หรืออะไรที่ท�ำให้เราเจ็บปวด มันท�ำให้เรา
มองโลกกว้างขึ้น”
“การท่องเทีย่ วมันท�ำให้คณ
ุ ตระหนักว่าโลกนีม้ นั
กว้าง มันช่วยเวลาทีค่ ณ
ุ เจอปัญหา คนทัว่ ไปเวลาเจอ
ปัญหาอาจจะมองแคบๆ เพราะโลกเขามันมีแค่นนั้ แต่
คนที่รักการท่องเที่ยวจะแก้ปัญหาแบบมองกว้าง คือ
การเคยเจอโลกในหลายหลากมุมมันจะสอนให้เรา
มองปั ญ หาแบบกว้ า งๆ มองถึ ง ที่ ม าและสาเหตุ ที่
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เกิดปัญหา แล้วเวลาจะแก้ปัญหานั้นก็ค่อยมาแก้ใน
แนวดิ่ง หมายถึงเราจะไม่มองอย่างอื่นแล้ว เราจะมี
สมาธิในการแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นอย่างเต็มที่ เราจะ
จัดการปัญหาด้วยความเข้าใจวิถีโลก”
ธุรกิจของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ
ร�ำข้าวและผลิตผลการเกษตร ท�ำให้เขาต้องออกต่าง
จังหวัด เช่น อยุธยา พิจิตร พิษณุโลก อยู่ตลอดเวลา
ไม่ ไ ด้ นั่ ง แค่ ใ นออฟฟิ ศ เพื่ อ สั่ ง งานลู ก น้ อ งเพี ย ง
อย่างเดียว เขากล่าวค�ำขอบคุณบิดาผู้ล่วงลับถึง
วิสยั ทัศน์ ที่ส่งเขาไปใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์ เมืองที่เต็ม
ไปด้วยไร่นา และขอบคุณทุกการเดินทางที่ผ่านมา
ที่ช่วยท�ำให้เขารักธรรมชาติ
“ชีวิตในแต่ละวันผมเหมือนขึ้นสุดลงสุด ในที่นี้
หมายถึงวันจันทร์ผมอาจจะอยู่ต่างจังหวัดกับชาวนา
แก่ๆ ทีท่ ำ� งานหาเช้ากินค�ำ ่ ชีวติ ไม่มวี ตั ถุมรี าคาอะไรเลย
วันศุกร์ผมอาจจะไปอยู่บนตึกสูงในนิวยอร์ก เพื่อ
ท�ำการค้ากับนักธุรกิจใหญ่ แบบนี้แหละมันคืองานที่
ผมถวิลหา ผมดีใจทีต่ วั เองไม่ได้แค่ทำ� งานในออฟฟิศ
ผมจึงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมี ผมรักในงานที่ผมท�ำและ
ทุกเช้าตื่นมาก็อยากออกไปท�ำงาน”
“ตอนเราเป็นเด็กเราคงไม่รู้จริงหรอก ว่าเราชอบ
หรือไม่ชอบอะไร การมี Mentor หรือต้นแบบมันจะ
ช่วยให้เราหาตัวเองเจอได้” คือใจความที่เราจ�ำขึ้นใจ
ก่อนที่คุณครูทิม-พิธา จะพานักเรียนเข้าสู่บทเรียน
ข้อที่สามในวิชาการตลาด ณ TK park ในวันนี้

ข้อสาม
คือเราต้องหาต้นแบบในชีวิต ตอนผมวัย รุ่น
ผมท� ำ งานให้ ส� ำ นั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นา
องค์ความรู้ (OKMD) เป็นหน้าห้อง ดร.สมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ หน้าที่ของผมคือเตรียม Speech ท�ำ 
Presentation เรือ่ งธุรกิจข้าวและการเกษตรของไทย
ดร.สมคิดท่านไม่รหู้ รอกว่าเป็นต้นแบบบางอย่างให้ผม
ไม่ว่าจะเป็นวิธีพูดหรือแนวคิดที่ว่าประเทศเราจะ
พัฒนาได้ ไม่ใช่ด้วยอุตสาหกรรมหนัก เพราะเรา
ไม่ใช่ประเทศใหญ่อย่างญี่ปุ่นหรืออเมริกา แต่สิ่งที่จะ
ท�ำให้ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างยัง่ ยืนคือ การเกษตร
แบบเพิ่มมูลค่า ประเทศเรามีประชากรกว่า 40% เป็น
เกษตรกร แต่พวกเขาเหล่านัน้ ไม่มโี อกาสมานัง่ อยูต่ รงนี้

แต่ถ้าเราปลุกพวกเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มัน
ก็ช่วยผลักขีดการแข่งขันในการเกษตรด้วยเช่นกัน”
ในการประกอบอาชีพเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจ แต่
อีกด้านหนึง่ ของชีวติ ทิมมีความเป็นศิลปินสูงไม่แพ้กนั
เขาร้องเพลงและเล่นกีตาร์ เขามีงานเพลงของตัวเอง
ชื่อสายลม หรือในยามว่างเขาก็ยังคงเรียนวาดรูปเพื่อ
ฝึกฝนสมาธิ นอกจากนัน้ ในส่วนของการใช้ชวี ติ ทัว่ ไป
เขาชอบฟังเพลงของ ธีร์ ไชยเดช, จ๊อบ บรรจบ ชอบ
อ่านหนังสือของ ประภาส ชลศรานนท์ และมองว่า
งานศิลปะเหล่านั้นเติมแรงบันดาลให้เขาได้เสมอ
“แรงบันดาลใจมันมาจากการเป็นผู้รับ คือมันได้
จากการที่เราอยู่ใกล้ๆ กับใครสักคน ได้พูดคุยกับเขา
ได้อ่านได้ฟังผลงานของเขา ได้ฟังชีวิตของเขา ได้คิด
ลึกลงไปถึงชีวิตของคนๆ นั้น แล้วเราก็จะรับพลังจาก
เขามาได้ เช่น ผมได้คุยกับคุณลุงคนหนึ่ง อายุ 70
ท�ำนาคนเดียว ขนาด 8 ไร่ เขาสู้ชีวิตมากขนาดนี้
มันก็ท�ำให้ผมมีแรงท�ำงานเพิ่มขึ้นเหมือนกัน”
เราก�ำลังเพลิดเพลินไปกับการสอนแบบแนวๆ
ของทิม-พิธา มีค�ำถามหนึ่งจากนักเรียนในชั้นเรียน
ของเขา ค�ำถามที่คงค้างคาใจอยู่นานจนสมองสั่งการ
และผลักให้แขนขวาของน้องคนนั้นยกขึ้น พร้อม
ค�ำถามที่ว่า ‘จะท�ำอย่างไรดี ให้รู้ว่าเราชอบมันจริง
ไม่ ใ ช่ เ พราะเงิ น ’ บรรทั ด ต่อ จากนี้คือ ค�ำตอบจาก
ครูทิม-พิธา
“มีวิธีที่จะหาว่าตัวเองชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร
ง่ายๆ ให้ลองหลับตา แล้วคิดว่าถ้าไม่ใช่เพราะเงิน
คุ ณ อยากตื่ น เช้ า ขึ้ น มาท� ำ งานอะไร อย่ า งผมมั น
ไม่ อ ยากอยู ่ ใ นห้ องแคบๆ มัน อยากจะได้อ อกไป
ต่างจังหวัดบ้าง ได้เจอผู้คนที่ท�ำนาท�ำไร่ ได้เห็นว่า
คนยากจนมันล�ำบากมากนะ แล้วเราจะมีวิธีช่วยเขา
อย่างไรได้บา้ ง งานทีผ่ มท�ำตอนนีเ้ ลยเป็นค�ำตอบของผม
แต่เงินก็เป็นส่วนส�ำคัญ เพราะผมต้องสร้างความ
มั่นคงให้แม่ ภรรยา น้องชาย และพนักงานที่ท�ำงาน
อยู่กับเรา แต่ที่มากกว่านั้นคือเราได้ทำ� งานที่เรารัก”

ข้อสี่
คือฟังแต่ยังไม่เชื่อ “ตอนเด็กผมพลาด ช่วงหนึ่ง
ผมฟังทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ลุง ป้า เขา
อยากให้เราเป็นแบบหนึ่ง เป็นตามโลกที่เขาผ่านมา

แต่เราก็มีโลกของเราเหมือนกัน โลกของคนไทย
เถียงพ่อแม่คือผิด โลกของฝรั่งไม่เถียงพ่อแม่คือผิด
เขามองว่าเราต้องอธิบายผู้ใหญ่ว่าท�ำไมเราถึงท�ำแบบ
นัน้ แบบนี้ แต่ถา้ คนไทยอธิบายคือก้าวร้าว ผมก็ไม่รวู้ า่
อะไรคือถูกหรือผิด ผมก็เลือกที่จะฟังก่อน ผมอยาก
เรียนวิศวะฯ แต่ที่บ้านอยากให้เรียนเศรษฐศาสตร์
ผมก็ฟัง”
“พอมาตอนหลังผมไม่ฟังเลย เขาบอกให้ท�ำอะไร
ผมไม่ท�ำ ย้อมผมสีเขียว สักตามตัว วันๆ ก็เล่นสเก็ต
เราคิดว่าตอนนัน้ ชีวติ เราสนุกมาก แต่บางทีคนเราต้อง
แยกระหว่าง Happiness กับ Pleasure หรือที่เรียก
ว่าความสุขระยะสั้นกับความสุขระยะยาว พอช่วงที่
ผมเริม่ ท�ำงาน เริม่ เจอเจ้านายดีๆ มันเลยท�ำให้ผมรูว้ า่
ใครพูดอะไรมาเราต้องฟังก่อน แต่เราไม่จ�ำเป็นต้อง
เชื่อเลยทันที ให้เราไปกลั่นกรอง ไปหาข้อมูลเพิ่ม
แล้วคิดว่าสิ่งที่พวกเขาพูดมามันจริงหรือไม่จริง แล้ว
เราค่อยตัดสินใจ ผมว่านี่เป็นวิธีที่จะท�ำให้เด็กไทย
ในยุคโลกาภิวัตน์มีที่ยืนอยู่ท่ามกลางการเข้ามาของ
วัฒนธรรมตะวันตก แต่เราก็ยังคงต้องรักษาความดี
งามในการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ไว้ด้วย”
10 นาทีสุดท้ายของคาบวิชาการตลาดกับวัยรุ่น
พันล้าน ทิม-พิธา ในบทบาทคุณครูทิ้งท้ายไว้ด้วย
แนวคิดเรื่องการท�ำธุรกิจของเขา รวมถึงหลักการใน
การท�ำธุรกิจ
“ร�ำข้าวคือวัตถุดิบของสินค้าของผม ปกติคน
ทั่วไปจะเอาไปท�ำ  3 อย่างคือ ถมที่ ท�ำปุ๋ย และเลี้ยง
สุกร แต่ความจริงมันมีคุณค่า มีมูลค่า มีประโยชน์
มีวิตามิน และมันก็มีศักยภาพมากพอ อย่างฝรั่งเขา
ท�ำประโยชน์จากผลิตผลการเกษตรได้สูงมาก ผมจึง
เชื่อว่าพืชผลการเกษตรของไทยก็น่าจะท�ำได้แบบนั้น
เช่นกัน”
“หลักการในการท�ำธุรกิจในแบบของผม ผมว่า
เราจะเป็นเจ้านายคนได้ เราต้องรู้จักการเป็นลูกจ้าง
มาก่อน อย่างที่ผมบอกว่างานบริการจะช่วยให้เรามี
พื้นฐานในการเป็นนักธุรกิจ อีกอย่างคือเราต้องรู้จัก
จังหวะเร็วช้าหนักเบา คือรู้ว่าบางช่วงมันควรจะหนัก
เช่นการลงทุนการท�ำการตลาด หรือบางช่วงมันควร
จะช้า พวกเรือ่ งการบริหารคน เราต้องเข้าใจความเป็น
มนุษย์ จะไปดุ ไปสอนเขาทันที มันไม่ได้ทำ� ประโยชน์
แต่ให้เราฟังเขาให้มากกว่าเดิมดีกว่า ว่าที่เขาท�ำแบบ
นั้นมันเพราะเหตุผลอะไร”
หลัง จากการบรรยาย หลายคนเดินเข้าไปหา
45

ทิม-พิธา เพื่อขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพราะการพบเจอ
กับนักธุรกิจใหญ่อย่างเขาคงไม่ใช่เรื่องง่าย บางคน
หยิบหนังสือที่เป็นผลงานเขียนของเขายื่นให้เขาเซ็น
เพราะการพบเจอนั ก เขี ย นที่ เ ราชื่ น ชมก็ ค งไม่ ใ ช่
เรื่องง่ายเช่นกัน และเราหันไปเห็นเด็กหนุ่ม ม.ปลาย
คนหนึ่ง หนุ่มน้อยไม่ได้เดินเข้าไปขอถ่ายรูป ไม่ได้
เดินเข้าไปขอลายเซ็น แต่หยุดยืนมองคุณครูทิมอีก
ครั้ง มองด้วยรอยยิ้มเบาๆ ก่อนจะเดินออกจากห้อง
นั้นไป เราว่าบางทีเด็กหนุ่มคนนั้นคงพบว่าวันนี้ตัว
เองได้เจอต้นแบบในการใช้ชีวิตแล้ว เขาไม่ใช่ใครอื่น
เขาคือคนที่สอนว่าเราควรมี Mentor และเขาคือ
ทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

“
การเป็ น เจ้ า นายคนนั้น เรา
ต้องเข้าใจหัวอกของลูกน้อง
ด้วย หลายคนไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ เพราะเขาไม่เข้าใจ ไม่รู้
ว่าควรสั่งหรือใช้งานลูกน้อง
อย่ า งไร แต่ ถ้ า เราเคยผ่ า น
การเป็นลูกน้องมาแล้ว เราจะ
เข้าใจจิตใจเขามากขึ้น ผมจึง
เชื่ อว่าการที่เคยเป็ นพนักงาน
ขาย เป็ น คนท� ำ งานบริ ก าร
มาก่อน มันเป็นพื้นฐานที่ช่วย
ผมมากเมื่อผมมาอยู ่ในฐานะ
นักธุรกิจ

”

คุยต่อกับ

ทิม พิธา
ถ้าถึงจุ ดหนึ่งรู ้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู ่
มาก จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหน
ทิม-พิธา : แรงบันดาลใจที่ดีมันไม่ควรหายาก
มันควรเป็นสิง่ ทีเ่ จอได้บอ่ ยๆ มันควรเป็นสิง่ ทีม่ าง่ายๆ
เป็นสิง่ ทีค่ นใกล้ตวั ยืน่ มาให้ เช่น การได้คยุ กับใครสัก
คน ถ้าเราคิดแค่ว่าคนนี้เป็นแค่เด็กคนหนึ่งก็คุยๆ ไป
ไม่เปิดใจ ไม่ใส่ใจ มันก็จะไม่ได้อะไร แต่ถา้ เรามองเห็น
พลัง มองลงไปว่าคนๆ นั้นท�ำอะไรอยู่ เพื่ออะไร เราก็
สามารถดึงพลังเหล่านีจ้ ากคนรอบตัวมาใช้ได้เสมอ แต่
ที่แน่ๆ มันคงไม่ได้มาจากมือถือของคุณ
มีวธิ กี ารรับมือกับความเปลีย่ นแปลงอย่างไรบ้าง
ทิม-พิธา : ถ้าเราอยูก่ บั ปัจจุบนั และรูว้ า่ มีอนาคต
ที่ยังรอเราอยู่ แม้วันนี้มันแย่แต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป
ไม่ว่าจะเป็นคนเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนอดีตที่
มันเลวร้ายกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้ ฉะนั้นเราต้อง
อยู่กับปัจจุบัน ถ้าเรายอมรับกับความผิดหวังได้ เรา
จะมองเห็นความสุขของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
การเลือกเรียนคณะใดคณะหนึ่งใมหาวิทยาลัย
ส่งผลต่อเวลาที่เหลือทัง้ ชี วิตไหม
ทิม-พิธา : มันทั้งมีผลและไม่มีผลนะ อย่างผม
อยากเรียนคณะวิศวะฯ แต่เมือ่ มาเรียนเศรษฐศาสตร์
มันก็เป็นประโยชน์ต่อผมมาก มันเป็นพื้นฐานในการ
ท�ำงาน ท�ำให้เข้าใจการท�ำบัญชี การตลาดคืออะไร การ
ผลิตสินค้ามีขอ้ ดีขอ้ เสียอะไรยังไง เป็นต้น แต่ในขณะ
เดียวกัน ผมก็ได้รจู้ กั คนมากมายทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
อย่างสูง
ทั้งที่อาจจะไม่ได้เรียนตรงสาย หรือบางคนไม่ได้
เรียนหนังสือจนจบด้วยซ�้ำ  แต่เขาก็ยังมีความสุขกับ

ชีวติ มันไม่มใี ครจะมาตอบแทนตัวคุณด้วย การเรียน
ในมหาวิทยาลัย 4 ปี ถ้าคุณมีอายุจนถึงอายุ 80 มัน
เป็น 5% ของทั้งหมดในชีวิตคุณแค่นั้น
ผู ้บริหารต้องการพนักงานแบบไหน
ทิม-พิธา : พนักงานที่ดีไม่ควรมีทิฐิเยอะ ต้อง
อดทน และเข้าใจจิตวิทยา บางคนจบการตลาดมา
ขายของได้ แต่ขายตัวตนตัวเองไม่ได้ คือไม่รู้จะเชื่อม
ตัวเองกับลูกค้าแต่ละรายอย่างไร คือเราต้องพยายาม
เรียนรูล้ กั ษณะของคน ต้องอ่านคนให้เป็น ทีส่ ำ� คัญคือ
เราต้ อ งมี ค วามอดทน ไม่ ใ ช่ ท� ำ งานไปอาทิ ต ย์
สองอาทิตย์และอยากลาออก ผมจะบอกเขาว่าคุณจะ
รู้ได้อย่างไรว่านี่คือสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบภายใน
ระยะเวลาแค่นี้ ให้เวลากับมันไปเลยหนึ่งปี เพราะ
คุณย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่ แต่ละที่ก็มีปัญหา มัน
ต่างก็มีปัญหาในแบบของมันทั้งนั้น ทั้งหมดนี้คือ ถ้า
คุณเคยผ่านงานในระดับล่างมาก่อนปัญหาพวกนี้
จะไม่เกิดกับคุณเลย
วั น นี้ ค นอื่ น มองว่ า คุ ณ ประสบความส� ำ เร็ จ
แต่คุณยังมีความฝั นอะไรอีกไหม
ทิ ม -พิ ธ า : ความฝั น ของผมตอนนี้ คื อ ธุ ร กิ จ
ทีท่ ำ� อยู่ ผมอยากท�ำให้มนั สุด ในทีน่ ไี้ ม่ได้หมายความ
ว่ารวยทีส่ ดุ แต่ผมคิดว่าพืชผลการเกษตรของไทยมัน
ยังมีศกั ยภาพอีกมากทีจ่ ะท�ำให้มคี ณ
ุ ค่ามากกว่านี้ ตัว
สินค้าของผมมันมีประโยชน์และสามารถแก้ปญ
ั หาได้
ทัง้ ระบบ คือแก้ปญ
ั หาให้ผมและพนักงานของผมทีจ่ ะ
มีรายได้ แก้ปัญหาให้กับชาวนา ผมคิดว่ามันเป็นส่วน
หนึง่ ในการช่วยสังคม เพราะถ้าผมไม่ไปซือ้ เขาก็ไปถมที่
ท�ำปุ๋ย ให้หมูกิน แต่ผมสามารถแปรรูปมัน เปลี่ยน

ที่อยู่มันจากอุทัยธานี มาอยู่ในพารากอนได้ และมัน
ก็ยงั เป็นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการทานขนมที่
ไม่มผี งชูรส ไม่มสี ารกันบูด ไม่มคี อเลสเตอรอล และมี
ประโยชน์ดว้ ย สินค้ามันเลยช่วยผูบ้ ริโภคด้วย ชาวนา
ด้วย และผมเองก็ภูมิใจในตัวเองด้วย
ในห้ อ งเรี ย นวั ด ว่ า คนไหนเก่ ง หรื อไม่ ด้ ว ย
เกรดเฉลี่ย แล้วในโลกแห่งความจริงใครเก่งไม่เก่งวัดจากอะไร
ทิม-พิธา : ใจของเราเองเป็นค�ำตอบว่าเราจะเป็น
คนเก่งหรือไม่เก่ง หมายความว่า มันแน่นอนที่ไม่ว่า
เราท�ำอะไร เราก็ต้องมีความคาดหวัง และเมื่อผลมัน
ออกมา ถ้าเกินความคาดหวังหรือต�่ำกว่าความคาด
หวัง นัน้ แหละจะวัดใจของคุณเอง เพราะถ้าคุณพอใจ
กับผลนัน้ คุณภูมใิ จกับมัน คุณก็บอกตัวเองได้แล้วว่า
คุณก็เก่งและท�ำมันได้ หรือถ้าเราพลาดไปก็อย่าลืมที่
จะแก้ไขมันด้วย
ท�ำอย่างไรเราจึงจะรู ้ว่าเราควรตัดสินใจเริ่ม
ต้นท�ำธุรกิจนัน้ หรือไม่
ทิ ม -พิ ธ า : ลองถามตั ว เองว่ า คุ ณ จะท� ำ อะไร
มีความรู้หรือไม่ ชอบมันจริงหรือเปล่า และยอมรับ
กับความผิดหวังได้ไหม คนบางคนไม่ได้ชอบในสิง่ นัน้
แต่เป็นคนกัดไม่ปล่อย เขาพยายามหาความรู้เพิ่ม
ในครั้งแรกมันไม่มีใครที่จะประสบความส�ำเร็จได้ใน
ทันที มันต้องผ่านการผิด การพลาดมานับครัง้ ไม่ถว้ น
มันเหมือนต้องสะสมแต้มของความล้มเหลวจนกว่า
คุณจะเรียนรู้ ถ้าคุณล้มแล้วคุณจะลุกขึ้นมาได้หรือ
เปล่า ถ้าคุณลุกขึ้นมาได้ คุณคิดว่าจะท�ำใจได้ ก็ไม่
น่าเสียหายอะไรถ้าจะลองท�ำ  หลายคนที่พลาดแล้ว
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ไม่ยอมรับ เขาจะกลายเป็นคนยึดติดกับอดีต มันก็
จะกระทบความมั่นใจในการใช้ชีวิตไปด้วย
ความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจเกิดจากอะไร ตาม
ความคิดของคุณ
ทิม-พิธา : ความส�ำเร็จมันเกิดขึ้นได้เพราะมัน
ผ่านการพลาดมาเยอะ เราต้องสูไ้ ม่ถอย ต้องเคยผิดหวัง
เคยโดนดูถูก แต่เราอย่าเก็บไปคิดนาน คนที่ด่าว่าเรา
เราอาจจะไม่เจอเขาอีกแล้วตลอดชีวิต เราต้องฟังแต่
ไม่เอามาคิดว่าเราเป็นคนห่วย จุดตกต�่ำของคนมัน
มีได้ตลอด แต่ขอว่าแพ้แล้วอย่าหยุด ให้ท�ำเรื่อยๆ
จนวันหนึ่งเราจะพบว่า โอเคเรื่องนี้เราท�ำได้แค่นี้ มัน
มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เราก็มาค่อยๆ ปรับใจของเรา
ให้ยอมรับมันให้ได้ เมื่อชีวิตเจอความสุขความพอดี
มันก็สำ� เร็จ
ใครเป็ นคุณครู แนะแนวในดวงใจ ที่แนะคุณ
ให้มีแนวทางชี วิตอย่างทุกวันนี้
ทิม-พิธา : ไมเคิล อี. พอเตอร์ (Michael E.
Porter) เขาเป็ น นั ก คิ ด นั ก เศรษฐศาสตร์ เป็ น
ปรมาจารย์ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ เป็ น
ศาสตราจารย์ ใ น Harvard ที่ ผ มยึ ด เขาเป็ น ครู
แนะแนวในดวงใจเพราะผมชอบที่เขาไม่ยึดติดกับสิ่ง
ที่เขาสอน พร้อมที่จะเรียนรู้ และเปิดรับให้กับสิ่งใหม่
ที่เขาไม่รู้ เขาปล่อยให้เราเถียงกับเขาได้ ซึ่งทั้งที่เขา
เก่งมาก ดังมาก แต่เขาไม่มีอีโก้เลย เขาฟังความคิด
ของเรา เวลาที่เขาฟังเราพูด ดูตาเขาก็รู้ว่าเขาตั้งใจฟัง
เราจริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่หน้าที่เท่านั้น ผมประทับใจใน
ครูคนนี้ของผมมาก
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วิชาดนตรี

มอร์ วง 10TO12 (Ten to Twelve)

โน้ตตัวแรก
ของคนไม่เอาไหน

เอ่ยชื่ อ วสุพล เกรียงประภากิจ หลายคนอาจ
ไม่คุ้นหู แต่เชื่ อว่าคงร้อง “อ๋อ” หากเราบอกว่า
เขาคือ นักร้องน�ำวงดนตรีสุดฮอตในตอนนี้ เขา
คือ มอร์ 10TO12 (Ten to Twelve) นักร้องและ
นักแต่งเพลงแห่งวงดนตรีขวัญใจวัยรุ ่นในยุ คนี้
“แนะให้แนว” จึงจ�ำเป็นต้องกระเถิบชิ ดเข้าไป
รับฟั งเรื่องราวที่เจ้าตัวก�ำลังเรียบเรียงถ่ายทอด
อย่างตั้งใจ
คงต้ อ งเล่ า ถึ ง วงดนตรี Ten to Twelve
เจ้าของเพลงฮิตอย่าง ภาวนา, เคียง, ชิ ด, เบลอ
และ ฟู มฟาย ที่ก�ำลังเป็นไอดอลของใครหลายๆ
คนกั น ก่ อ น โดยจุ ดเริ่ ม ต้ น แท้ จ ริ ง แล้ ว ก่ อ ตั้ ง
มาจากกลุ่มเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชั ญ
บางรั ก และโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ ที่ ส นใจทาง
สายดนตรี แ ละได้ ฟ อร์ ม วงขึ้ น เพื่ อ ท� ำ เพลงและ
ส่งประกวดเวทีต่างๆ โดยสมาชิ กในวงประกอบ
ด้วย อู ๋-ชาญชั ย จิตพัฒนไพบู รณ์ มือเบส คิวท์ณัฐพงษ์ เสกสุวรรณ มือกีตาร์ ม่อน-ปองพล
จงวัตรผล มือกลอง และ มอร์-วสุพล เกรียง
ประภากิจ ที่ตอนแรกเข้าวงเพราะแค่อยากเขียน
เพลงก่ อ นที่ จ ะกลายมาเป็ น นั ก ร้ อ งน� ำในที่ สุ ด
ภายหลัง คิวท์-ณัฐพงษ์ ได้เสียชี วิตในขณะถ่ายท�ำ
มิวสิควิดีโอ วง Ten to Twelve จึงได้มือกีตาร์
ใหม่คือ ต่อ-ต่อศักดิ์ ปั ญจศุภรักษ์
มอร์ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ าก
ค ณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เอกภาพยนตร์
หลังจากนัน้ นอกจากบทบาทในฐานะนักแต่งเพลง
และนักร้อง มอร์ยังสวมบทบาทอื่นๆ ที่หลากหลาย
มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ อย่ า งผู ้ ช่ วยผู ้ ก� ำ กั บ โฆษณา
นักแสดง หรือแม้กระทั่งอาจารย์

ตลอดการสัมภาษณ์มอร์พยายามบอกเราเสมอว่า
เขามองตัวเองว่าเป็นคน “ห่วย” คนหนึ่ง “ตอนเรียน
มัธยมฯ เราเป็นคนทีห่ ว่ ยมาก ไอ้โจ๊กเพือ่ นเราเคยบอก
ว่าเราเป็นคนโลกไม่จ�ำ  เหมือนเราเป็นคนแบบ very
average เราแกล้งคนอื่นด้วยแล้วก็โดนคนอื่นแกล้ง
ด้วย ถ้าให้เปรียบเทียบก็คงประมาณชาร์ลใี นหนังเรือ่ ง
The Perks of Being a Wallflower เขาเริ่มต้น
ประโยคบอกเล่าถึงชีวิตตัวเองเช่นนั้น
มอร์บอกว่าตัวเองในวัยเด็กเป็นคนทีไ่ ม่มคี วามฝัน
ไม่มคี วามคาดหวังถึงอนาคต ความใฝ่ฝนั จะโตไปเป็น
หมอ วิศวกร หรือแม้แต่นักร้องชื่อดังอย่างตอนนี้
ก็ไม่เคยมีในหัว “เราว่าเพื่อนที่โรงเรียนยังงงกันอยู่
เลยว่า ไอ้หมอนี่ไปเล่นดนตรีได้ยังไง คือเราก็ไม่เคย
ประกวด เราไม่มีอะไรโดดเด่น ไม่มีอะไรเลย เรียนก็
พอใช้ได้ จบมาก็ตามๆ เพื่อนไปเท่านั้น”

จังหวะเปลี่ยน
มอร์เคยบอกตัวเองมาตลอดว่าตัวเองท�ำอะไรไม่
ได้ดีอย่างใครเขา ด้วยความเข้าใจผิดจากกรอบของ
สังคมแวดล้อมตลอดชีวิตการเป็นนักเรียน ไม่ต่าง
อะไรจากปลาที่อยู่ในบึงเล็กๆ ไม่เคยเห็นท้องทะเล
อันกว้างใหญ่ เลยไม่รู้ว่าในโลกใบนี้ยังมีคนที่สนใจ
ในสิ่ ง ที่ แ ตกต่ า ง มี ค วามสามารถในรู ป แบบอื่ น
เป็นที่ยอมรับนอกเหนือจากความสนใจของคนใน
สิ่งแวดล้อมเดิมๆ ที่เคยชิน จุดเปลี่ยนที่ท�ำให้เขา
ได้มองเห็นตัวเองมากขึ้นคือตอนที่เขามีโอกาสได้ไป
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
สภาพสังคมทีแ่ ปลกใหม่และอิสระทีม่ ากขึน้ ท�ำให้เขา
ค้นพบอะไรหลายอย่าง
“ตอนเราอยู่ในโรงเรียนตอนมัธ ยมฯ ซึ่งเป็น
โรงเรียนชายล้วนมันจะมีเทรนด์ต่างๆ การท�ำอะไร
ตามๆ กั น ซึ่ ง เรามาค้ น พบที ห ลั ง ว่ า เราไม่ ไ ด้ เ ป็ น
คนแบบนั้น ตอนนั้นเรานึกว่าเราก็ต้องท�ำตัวให้มัน
กลมกลืนให้ได้ เพราะว่าโรงเรียนเราก็จะสอนวิธีคิด
แบบหนึ่งซึ่งเราค้นพบว่า เฮ้ย! เราไม่ได้เป็นคนแบบ
เขา ก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนเราคิดว่าการไม่เหมือน
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คนอื่นเขามันผิด จนเรารู้สึกว่าเราไปค้นพบตัวเอง
ตอนไปแลกเปลี่ยน AFS ที่อเมริกา พอกลับมา
แล้ ว รู ้ สึ ก ว่ า …ก็ เ ป็ น ตั ว เราก็ ไ ด้ นี่ ถู ก อย่ า งที่
พี่ทิม-พิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ พูดว่าเวลาเราไปท่องเที่ยว
ไปไหนตอนเด็กๆ ยิ่งเด็กเวลาไปไหนคนเดียวมัน
จะเหมื อ นมี อ ะไรพุ ่ ง เข้ า มาใส่ เ ราเยอะมาก ท� ำ ให้
เราจะรู้ว่าเราชอบอันไหน ไม่ชอบอันไหน อันไหน
มันท�ำให้เรามีความสุข อันไหนไม่ท�ำให้เรามีความสุข
มันก็โชคดีส�ำหรับเราที่การแลกเปลี่ยนท�ำให้เรารู้ว่า
เราอยากท�ำอะไร เหมือนโรงเรียนเราเขาจะอินเรื่อง
โตขึ้นต้องท�ำธุรกิจนะ ต้องสานต่อกิจการของพ่อนะ
ต้องท�ำธุรกิจเรื่องเงิน ตอนเด็กๆ คุยกันก็จะเป็นเรื่อง
อยากได้รถ อยากท�ำธุรกิจ คือมันถูกปลูกฝังมา ซึ่ง
มันก็ไม่ผดิ แต่เราไม่ได้เป็นคนเหมือนเขาเท่านัน้ แหละ
“จนเรากลับมาจากแลกเปลีย่ นเราก็เอนทรานซ์เลย
เข้ า มาอยู ่ ค ณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มันเหมือนเป็นครัง้ แรกทีเ่ รารูส้ กึ
ว่า เฮ้ย! มันมีคนแบบเราเยอะเลยนี่ นึกออกไหมเราไม่ได้
เป็นคนเดียว มีคนอินเรือ่ งทีเ่ ราอินเหมือนกันนี่ เจ๋งว่ะ!
เราก็เลยเหมือนค้นพบตัวเองเรือ่ ยๆ ตัง้ แต่ ม.5 แล้วก็
ค่อยๆ ต่อยอดจนถึงมหาวิทยาลัย มาจนถึงปัจจุบนั ”

เส้นทางสายนิเทศ
นอกจากการเป็นนักร้องและนักแต่งเพลง หาก
ใครได้ติดตามคุณครูมาดเซอร์คนนี้สักนิดคงจะรู้ว่า
เขายังมีบทบาทอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบทบาท ทั้ง
การเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา Creative Strategy
คณะ Communication Arts มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บทบาทของนักแสดง (จากภาพยนตร์เรื่อง Coffee
Please และ Mary is happy, Mary is happy)
ตลอดจนถึงงานเบื้องหลังอย่างการเป็นผู้ช่วยผู้ก�ำกับ
และผูก้ ำ� กับทัง้ ภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิควิดโี อ โดย
เริ่มต้นจากมิวสิควิดีโอเพลง เบลอ ของวง Ten to
Twelve เอง จากนั้นจึงไปสู่งานของวง Musketeers
แต่งานที่สร้างชื่อให้เขาจริงๆ เห็นจะเป็นงานมิวสิค
วิดีโอเพลง ลมเปลี่ยนทิศ ของวงบิ๊กแอส
งานส่วนที่ตามมานี้ไม่ได้เกิดจากการจับพลัดจับ
ผลูภายหลังแต่อย่างใด หากแต่เกิดจากความตั้งใจ
ความแน่วแน่ที่จะเรียนในเส้นทางสายนิเทศตั้งแต่ต้น

“ผมรูต้ วั ว่าอยากเรียนโฆษณาตัง้ แต่ม.5 อยูว่ นั นึงก็รสู้ กึ
ว่าเราอยากท�ำโฆษณา ตอนทีอ่ ยูอ่ เมริกาเราดู MV เยอะ
มากกกก! ดูแบบจ�ำได้ทกุ ตัว Host Dad เรียกเราว่า
Mister Ads Man เราจ�ำได้ทกุ ตัวช่วงปี 2003-2004
ซัดมาเลย เรารูห้ มด เรียกว่านัง่ ดูทงั้ วันเลย ตอนนัน้ เรา
ก็แบบเฮ้ย เราชอบทีจ่ ะดู เราอยากเล่นดนตรีดว้ ย แล้ว
ก็อยากเป็นคนท�ำมิวสิควิดโี อด้วย มันก็เลยเป็นความฝัน
ตอนนัน้ เราก็เลยท�ำให้มนั เป็นจริงขึน้ เรือ่ ยๆ”
ช่วงปลายมัธยมศึกษา มอร์เล่าว่าเขาเรียนพิเศษ
หนักมาก ด้วยความที่รู้ตัวว่าเป็นเด็กเรียนปานกลาง
ประกอบกับนิสัยที่เป็นคนท�ำอะไรจะตั้งใจจริงและ
มุ่งเอาชนะมันให้ได้ ท�ำให้เขาสามารถเปลี่ยนความ
คลั่งไคล้ในสิ่งที่ชอบเป็นพลังจนสุดท้ายก็สามารถ
สอบติ ด คณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
จากการเล่ า ถึ ง ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเรียนจนกระทั่งท�ำงานของมอร์ท�ำให้เราพบว่า
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้วมอร์ยังให้
คุณค่ากับการเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่แพ้กัน “จริงๆ
แล้วโรงเรียนมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งมันไม่ได้ท�ำให้เรา
พัฒนาขึ้นขนาดนั้นหรอกกับการเรียนการสอนที่มี
แต่โรงเรียนมนุษย์ต่างหากที่ท�ำให้เราสามารถท�ำสิ่งที่
เราอยากท�ำได้ในทุกๆ วันนี้
“เราเป็นคนที่ความรู้เชิงการเรียนน้อย ส่วนใหญ่
จะเรี ย นรู ้ ม ากกว่ า เหมื อนอย่า งที่บอกว่า เราชอบ
อันไหนเราก็จบั มาถอด แต่เราก็มอี า่ นนะ ล่าสุดเราเพิง่
อ่านหนังสือ How to write better lyrics หนังสือ
สอนการเขียนเพลงเลย เราเขียนถึงวันนึงมันก็ตนั เราก็
ต้องมาอ่านหนังสือพวกนี้ มันแบบเปิดสมอง การเรียน
กับการเรียนรู้มันเป็นเรื่องคู่กัน บางเรื่องควรจะ
เรียนเยอะหน่อย บางเรื่องควรจะเรียนรู้เยอะหน่อย
ซึ่ ง พอท� ำ ไปก็ จ ะรู ้ เ องว่ า ควรจะเรี ย นหรื อ เรี ย น
รู้มากกว่ากัน เช่นการท�ำหนังควรจะเรียนรู้มากกว่า
แต่ ว ่ า ถ้ า คุ ณ จะเป็ น หมอคุ ณ ต้ อ งเรี ย นมากกว่ า
นึกออกไหม แต่ละศาสตร์มันไม่เท่ากัน”
เส้นทางสายนิเทศของมอร์ดูจะแตกแขนงออก
ไปหลายสาย หากแต่ก็ยังคงมีความเกี่ยวพันและ
สามารถดึงความรู้ของแต่ละศาสตร์มาใช้ด้วยกันได้
แล้วบทบาทไหนกันที่เป็นตัวมอร์ที่สุด “ผมชอบเล่น
ดนตรีกบั เป็นผูก้ ำ� กับทีส่ ดุ มันสนุก เป็นผูก้ ำ� กับมันคือ
การใช้สมองให้ได้ภาพในหัวเรา เล่นดนตรีมนั ใช้หวั ใจ
หมายถึงในช่วงตอนเล่น แต่ว่าช่วงท�ำก็ต้องใช้สมอง

เราก็เลยสวิตช์สองอย่างนี้อย่างมีความสุข เหนื่อย
จากก�ำกับก็มาเล่นดนตรี เล่นดนตรีคิดไม่ออกก็มา
ท�ำงานก�ำกับ มันเป็นเรือ่ งของมนุษย์ทงั้ คู่ มันเป็นเรือ่ ง
ของการเล่าเรือ่ งทัง้ คู่ แค่วธิ ไี ม่เหมือนกันเท่านัน้ แหละ
ภาษาโฆษณาเรียกว่า execution มันไม่เหมือนกัน”
ไม่ ผิ ด ที่ ค นเราจะมี ค วามชอบที่ ห ลากหลาย สวม
บทบาทที่แตกต่างออกไปมากกว่าหนึ่ง ยิ่งเราท�ำได้ดี
ในหลายๆ บทบาท แต่ละบทบาทก็จะยิ่งส่งเสริมกัน
มากขึ้น เหมือนที่มอร์สามารถเอาความรู้สึกตอนเป็น
นักแสดงมาก�ำกับ MV เอาความรู้ด้านการก�ำกับไป
ใช้ในการแสดง รวมถึงเอาประสบการณ์ในทุกๆ ด้าน
ไปใช้ถ่ายทอดให้ความรู้แก่นักเรียนที่เขาสอนอยู่ เมื่อ
ไหร่กต็ ามทีเ่ รามีพลังใจขับเคลือ่ น ไม่วา่ จะกีบ่ ทบาทเรา
ก็สามารถพามันไปด้วยได้ทั้งหมด

ดนตรีบรรเลง
อาจไม่ใช่ทกุ คนทีร่ วู้ า่ ก่อนทีม่ อร์จะมาเป็นนักร้อง
น�ำวง Ten to Twelve เช่นนี้ มอร์เริม่ ต้นจากการเป็น
นักแต่งเพลงมาก่อน ซ�ำ้ ร้ายเขายังไม่มพี นื้ ฐานทางด้าน
ดนตรีเลยด้วยซ�ำ ้ “ผมเป็นคนเล่นดนตรีหว่ ยมากครับ
ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ แต่ว่าเหมือนเรามาค้นพบมั้งว่า
ถ้าเราเล่นเพลงคนอื่นห่วยเราก็มาแต่งเพลงตัวเองสิ
เพราะเพลงเรามันจะร้องยังไงก็ได้มันก็เป็นเพลงเรา
ออริจนิ ลั ชือ่ เรา และก็โชคดีทเี่ พือ่ นๆ เราตอนก่อตัง้ วง
ก็เป็นคนเล่น Cover ห่วยทุกคน ก็เลยตัดสินใจว่าเรา
จะมาท�ำเพลงตัวเองเพราะเพลงเราเราจะเล่นยังไงก็ได้
มันก็เลยกลายเป็น Ten to Twelve กลับกลายเป็น
โชคดีมากทีเ่ ราไม่ได้เล่นดนตรีเก่งกันทุกคน” มอร์เล่า
เพิม่ เติมถึงจุดเริม่ ต้นในการแต่งเพลงของเขาอีกนิดว่า
“ผมเริ่มต้นแต่งเพลงครั้งแรกประมาณ ม.5 ครับ ช่วง
ไป AFS ทีอ่ เมริกา พอดีมญ
ี าติเราเขาสอนเราเล่นกีตาร์
และเขาก็เป็นคนแต่งเพลง คือมันเป็นวัฒนธรรมปกติ
ของคนที่นู่นมากกว่า เขาจะไม่เล่น Cover อะไร เขา
จะป้าบ! เขาจะซัดเพลงตัวเองเลย เวลาไปเล่นเขาจะ
เล่น Cover เพลงเดียว ที่เหลือเขาจะเล่นเพลงตัวเอง
เราก็เลยได้รับอิทธิพลนั้นมาว่าเราจะต้องมีเพลงของ
ตัวเอง ให้เพลงมันเล่าเรื่องของเรา เล่าเรื่องที่เรารู้สึก”
มอร์เป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานผ่านหูสะเทือน
ถึงความรู้สึกหลายเพลงมาก ตัวอย่างเช่น ชิด เคียง
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เบลอ ฟูมฟาย ห่างช้าๆ มาจนถึงผลงานที่ได้รับความ
นิยมล่าสุดอย่าง ยิง่ เบือ่ ยิง่ รัก ท�ำให้หลายคนอาจสงสัย
ว่าการที่จะสามารถแต่งเพลงได้หลากหลายและเข้า
ถึงคนได้ขนาดนี้ เขาได้แรงบันดาลใจทางงานเพลง
มาจากที่ ไ หนบ้ า ง “ผมฟั ง เพลงทุ ก อย่ า งเลยครั บ
เรามองว่าทุกอย่างมันถูกหยิบยืมมาใช้ได้หมด เรา
จะแบ่งเพลงเป็น 2 ประเภทคือ เพลงที่ฟังแล้วเกิด
ประโยชน์กับเพลงที่ฟังเอาความผ่อนคลาย เพลงที่
ฟังแล้วเกิดประโยชน์ช่วงก่อนหน้านี้เราฟังยุค ‘60 เรา
รู้สึกว่าท�ำนองยุค ‘60 มันมีเสน่ห์ เราก็เลยถามวงจาก
เพื่อน ไปโหลดอัลบั้มมาฟัง ขั้นต่อไปเรียกถอดรหัส
สมมติว่าเราเอาวง Bread มันเป็นเพลงยุค ‘60 เรา
ก็ชอบเพลงนี้ เออ มันเพราะนะ จากนั้นถอดรหัสคือ
เปิดคอร์ดกาง ท�ำไมมันด�ำเนินการไปถึงท่อนไหนมัน
ถึงเกิดความรู้สึกเพราะ มันเหมือนจักรยานน่ะครับ
เหมือนเราดูจักรยานว่ามันสวย บางคนก็จะแบบ เฮ้ย
มันสวยว่ะ จบ เราอยากรู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความ
สวยอันนี้ เราก็ต้องถอดมันออกมา ถอดแล้วมาดู
ทีละชิ้นแล้วประกอบเข้าไปใหม่ อันนี้คือเพลงที่ฟัง
แล้วเกิดประโยชน์มันจะช่วยเรื่องสามารถสตีลอะไร
บางอย่างดึงความดีของเพลงเขามาใช้กับเราได้ แต่
ว่าฟังจากอารมณ์ก่อนนะ ค่อยเรียกว่าถอดรหัส ส่วน
เพลงทีฟ่ งั เพือ่ ผ่อนคลายก็คอื เอาความชอบอย่างเดียว
ก็คือฟังแล้วเพราะ จบ ให้ความรู้สึกอะไรบางอย่าง
แก่เรา ก็ฟัง จบ ”
ไม่ใช่แค่เพลงที่ให้แรงบันดาลใจในการท�ำเพลง
แก่เราได้ ส�ำหรับมอร์แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำ� คัญไม่
แพ้กนั “นอกจากเพลงแล้วผมได้แรงบันดาลใจมาจาก
คนครับ คนส�ำหรับเราส�ำคัญมาก เพลงมันจะไม่
สามารถสัมผัสคนได้เลยถ้ามันไม่สามารถแตะหัวใจ
มนุษย์ได้ เราชอบฟังเรื่องของคนอื่น หรือแม้กระทั่ง
คุยกับตัวเอง บางทีเราก็จะช็อร์ตโน้ตแล้วจะจดชื่อ
เพลงไว้ เหมือนจดชื่อเพลงไว้เฉยๆ บางเพลงมันอาจ
จะถูกน�ำมาใช้ได้ มันจะมี Song Topic สมมติว่าฟัง
เรื่องคนอื่นแล้วชอบค�ำว่าอะไรเราก็จดไว้เผื่อสักวัน
มันจะได้เป็นเพลง”
ในบรรดาหนังสือจ�ำนวนมากที่เราครอบครอง
อยู่ คงต้องมีอย่างน้อยหนึ่งหรือสองเล่มที่เราชอบ
หรือประทับใจมันมากกว่าเล่มอื่นๆ ส�ำหรับมอร์แล้ว
เพลงที่เขาแต่งเพลงไหนกันที่เขารู้สึกประทับใจที่สุด
“ประทับใจเพลงล่าสุด ชื่อเพลงว่า ไม่มีที่มา เรารู้สึก
ว่าส�ำหรับเรามันประสบความส�ำเร็จในการขุดเอาความ

ทรงจ�ำเรามาฉายใหม่หมด รู้สึกเราแต่งจากมอร์ไม่
ใช่มอร์คนนี้แต่เป็นมอร์คนนู้น เรารู้สึกว่าถ้าเราร้อง
ให้ ม อร์ ค นนู ้ น ฟั ง เขาจะอิ น มาก อั น นี้ ส� ำ หรั บ เรา
คนเดียวเรารู้สึกว่าเราชอบ อีกตัวอย่างนึงคือเพลง
เคียง เราแต่งจากเพือ่ นสนิทของเรา คือเราอยูโ่ รงเรียน
ชายล้วน เราไม่เคยแอบชอบเพื่อน เราก็เลยไม่เข้าใจ
เรารู้สึกว่าตอนฟังเมโลดี้เพลงนี้มันมีความแอบรักอยู่
เราชอบแต่งเพลงที่มันมีอารมณ์ขัดแย้งกัน เช่น มัน
มีความเศร้าแบบสุขๆ คือเมโลดี้ของเพลง เคียง มัน
จะเศร้าแต่มันสุขจังเลย มีความสุขจังเลย เราก็คิดว่า
มันเหมาะกับเรื่องของการแอบรัก ตอนแรกก็จะไม่
เขียนแล้วแต่บังเอิญเพื่อนสนิทเราเป็นคนชอบแอบ
หลงรักคนใกล้ตัว เราก็เลยนั่งคุยกับมัน คุยสองสาม
ชั่วโมง ด้วยความที่เราสนิทกับมันอยู่แล้ว เราเข้าใจ
มันด้วย เราก็เขียนเลยว่าการแอบรักมันคืออย่างนี้ๆ
ใช่ไหม ค�ำอย่างนี้มันโดนไหม นี่คือความรู้สึกจริงของ
แกหรือเปล่า คือมันดูเป็นวิทยาศาสตร์มากตอนเขียน  
มีกางแผนผัง แต่วา่ ใช้อารมณ์เขียนนะก็เลยได้ออกมา
เป็นเพลงเคียง การแอบรักมันจะมีความไม่มั่นใจอยู่
มันเป็นความกลัวว่าจะเปลี่ยนไป อันนี้คล้ายๆว่าเป็น
Underline ของการแอบรัก”

บทเรียน 5 ขัน้
การแต่งเพลงไม่มสี ตู รส�ำเร็จตายตัว แต่อาจจะพอ
มีบทเรียนให้น้องๆ นักดนตรีหน้าใหม่พอจะหยิบจับ
ไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง และเพราะวิชานี้เป็นวิชาดนตรี
คุณครูมอร์และผองเพื่อน Ten to Twelve จึงได้
มอบบทเรียนการแต่งเพลง 5 ขั้น ที่พวกเขาให้ชื่อว่า
“แต่งเพลงไม่ยากหรอกเธอ”
1. Melody มาก่อน (ก็ดี)
“จริงๆ แล้วท�ำนองจะมาก่อนหรือคอร์ดจะมาก่อน
ก็ได้ หรือบางทีเราจะเริ่มจากโมโลดี้ก่อนแล้วค่อยไป
คอร์ดก็ได้ จริงๆ มันมีค�ำถามยอดฮิตว่า แต่งดนตรี
จะเริม่ จากเมโลดีไ้ ปคอร์ดก่อนหรือ ฮืมฮาฮืมฮา ก่อนดี
จริงๆ มันไม่ตายตัวหรอกครับ มันไปตามฟีลลิง่ แต่วา่
ถ้าเมโลดีม้ าก่อนเนือ้ ก็จะดี เพราะว่าเมโลดีม้ นั เหมือน
เป็นโครงสร้างเพลง นึกถึงบ้านมันจะเป็นเสาเข็ม
เนือ้ มันเหมือนเอาโซฟาไปวางตกแต่งวอลล์เปเปอร์ ถ้า

วอลล์เปเปอร์มาก่อนแต่โครงสร้างยังไม่รู้มันจะเป๋ได้
แต่ถ้าโครงสร้างแข็งแรง ใส่อะไรก็เพราะ ซึ่งเวลาที่เรา
ท�ำเพลงกันไม่ใช่วา่ แต่งเพลงเดียวแล้วจะได้ฟงั กันเลย
มันอาจจะมีเป็นร้อยเพลง อย่างเราแต่งเพลงสิบเพลง
ให้เพื่อนฟัง เพื่อนอาจจะบอกว่าห้าเพลงนี้ห่วย แต่
เพลงนี้พอใช้ได้ เราก็จะเอามันมาขยาย ขยายให้มัน
เป็นเพลง บางทีอาจจะแต่งเพลงไว้สิบเพลงที่เมโลดี้
ไม่เหมือนกัน เราชอบเมโลดี้เพลงไหนอาจจะเอามา
รวมเป็นเพลงเดียวก็ได้ เอาสิบเพลงมารวมเป็นเพลง
เดียวก็ได้ ถ้าเราชอบ มันไม่ตายตัว”
2. เมโลดี้พูดอะไรกับเรา
“ค�ำอะไรทีม่ นั กระแทกเข้ามาในเมโลดีแ้ บบนี้ เช่น
เมโลดี้นี้ (เล่นเมโลดี้) มันมีความเศร้า แต่ไม่ใช่เศร้า
แบบด�ำดิ่ง เป็นเศร้าแบบเจือความคิดถึง เป็นความ
เศร้าที่ติดปลายสุขๆ มีคนเคยเขียนว่า ‘ความคิดถึง
ไม่มีที่มาที่ไป’ เราฟังแล้วเราชอบ เรารู้สึกว่าเราอิน
กับเรือ่ งนี้ เราก็พยายามกลับไปหาความทรงจ�ำของเรา
กลับไปหาความทรงจ�ำของเพือ่ นสนิท แล้วหาว่า ‘ความ
คิดถึงไม่มีที่มาที่ไป’ มันแปลงเป็นเพลงได้ยังไง”
3. ตัง้ Topic ใช้หัวใจแต่งใช้เหตุผลตบ
“ใช้หัวใจแต่งใช้เหตุผลตบหมายถึงว่า ใช้หัวใจ
แต่งก็คือเราอาจจะไหลไปก่อน เพลงนี้มันพูดอะไร
กับเราบ้าง ค�ำอะไรที่มันโผล่ขึ้นมา แต่พอถึงจุดนึงเรา
ก็ต้องใช้ logic มาครอบ มา judgment อีกทีหนึ่งว่า
ค�ำที่ไหลๆ ของเราเนี่ยมันอาจจะมีบางค�ำที่นอกเรื่อง
หรือเปล่า เพราะการที่ เพลงมันก็เหมือนเขียนเรื่อง
สั้นแหละครับ ถ้า topic มันมีอันเดียวความรู้สึกมัน
ก็โยงใยมากกว่า มันจะไม่ค่อยถูกแบ่งความรู้สึกไป
หาเรื่องอื่นมาก เราก็จะยึด ‘ความคิดถึงไม่มีที่มาที่ไป’
เป็นแกน แล้วก็ค�ำทั้งหมดเราต้อง follow เข้าไปอันนี้
ให้ได้มากทีส่ ดุ (ลองเล่นเพลง ไม่มที มี่ า เพลงใหม่ของ
Ten to Twelve ให้ฟัง) แล้วมันจะเข้าสู่ข้อ 4 ครับ”
4. It’s all about craft
“คือเราคิดว่ามันดีแล้ว จริงๆ มันอาจจะไม่ได้ดี
มากก็ได้ เอามานั่งทบทวน เอามาดูโครงบ่อยๆ มา
ดูโครงสร้างมันว่าค�ำนี้มันเข้าปากหรือเปล่า มันมีค�ำ
ที่ดีกว่านี้หรือเปล่าที่มันสามารถเล่าเรื่องเดิมได้ ซึ่ง
บางทีเราเป็นคนแรกที่เขียนของวง มันจม สมมติ
เขียนเวอร์ชันแรกเสร็จก็จะเอามาให้เพื่อนๆ ฟัง ให้
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โปรดิวเซอร์ฟัง เราก็จะนั่งล้อมวงคุยกันว่าเราจะแก้
ตรงไหนดี เรามีตัวอย่าง verse 1 มันพูดว่า ‘บางครั้ง
ตอนเดินทาง บางครัง้ ตอนทีฟ่ า้ ใกล้สว่าง เธอจะลอยมา
มาได้ไงก็ยงั ไม่ร’ู้ พีโ่ ฟร์บอกว่ามันเหมือนกระสือว่ะมอร์
คือตอนนั้นเราคิดว่าการที่เราคิดถึงใครสัก คนคือ
จู่ๆ ก็ลอยมาไง แต่พอมาอยู่ในเพลง …งืองือลอยมา
มันเหมือนกระสือ! เราก็เลยแก้เพื่อความสละสลวย
เล่นค�ำมากขึ้นเพื่อความคล้องจอง แล้วความรู้สึกมัน
ก็ยังไม่ถูกเขย่าด้วยกระสืออ่ะครับ ตอนนั้นเราเขียน
ไว้หลายค�ำแล้วก็ค่อยๆ มานั่งเลือกทีละค�ำ  มา craft
ทีละค�ำ ว่าค�ำไหนมันดีกว่าค�ำไหน”
5. เรียบเรียงท�ำได้หลายแบบ
“เรียบเรียงก็คือ Arrange ถ้าเราดูในปกซีดีก็
จะมีเขียนว่าเรียบเรียงเสียงประสาน ตอนแรกก็จะ
มีแค่เสียงฮัมมาให้ เราก็ต้องเอาเสียงนั้นไปแกะว่า
มันมีเมโลดี้อะไรบ้าง ระหว่างที่ฟังเราก็จะรู้สึกว่ามัน
เหมาะกับ rhythm กลองประมาณแบบนี้ ก็คอื การเติม
ดนตรีเข้าไปกับท่วงท�ำนองให้มันสมบูรณ์ เสร็จแล้ว
ก็จะนัดทุกคนมาที่ห้องซ้อมมาลองแจมกัน ส�ำหรับ
ครั้งแรกมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับก็เหมือนทุกคน
แย่งกันพูด จากนั้นก็ต้องค่อยๆ ปรับของแต่ละคน
เยอะไป น้อยไป”
หลังการบรรยายว่าด้วยกระบวนการแต่งเพลง
ภาคทฤษฎีจบลง วง Ten to Twelve ก็หยิบจับเครือ่ ง
ดนตรีขนึ้ มาบรรเลงเพลงภาคปฏิบตั ใิ ห้กบั บรรดาแฟน
คลับและคนที่มาร่วมการบรรยายได้ฟัง แน่นอนว่า
ในระหว่างทีเ่ รานัง่ ฟังเพลงทุกเพลงทีพ่ วกเขาถ่ายทอด
ออกมาพร้อมกับโยกตัวเบาๆ และโบกมือส่งก�ำลัง
ใจไปให้เรายังรู้สึกว่าเพลงของเขาสั่นสะเทือนความ
รู้สึกของเราได้ไม่ต่างจากครั้งที่ฟังผ่านคลื่นวิทยุหรือ
แผ่นซีดีก่อนหน้านี้ หากแต่หลังการบรรยายผ่านไป
หลังจากได้รับรู้กระบวนการกว่าจะได้มาซึ่งเพลง
ได้รับรู้ที่มาที่ไปของเพลง แรงบันดาลใจ ตลอดจนถึง
เรื่องเล่าต่างๆ จากปากของ Ten to Twelve เรายิ่ง
รู้สึกว่าดนตรีของเขาก�ำลังสั่นสะเทือนความรู้สึกของ
เราได้ ‘ชิด’ หัวใจมากขึ้น สอดคล้องกับที่คุณครูมอร์
กล่าวว่า
“เพลงมันจะไม่สามารถสัมผัสคนได้เลย ถ้ามันไม่
สามารถแตะหัวใจมนุษย์ได้”

คุยต่อกับ

มอร์

Ten to Twelve

คิ ด ว่ า พรสวรรค์ กั บ พรแสวงอะไรส� ำ คั ญ
กว่ากัน
มอร์ : พรแสวงครับ เรากล้าพูดว่าเราเป็นคน
ไม่มีพรสวรรค์ ตอนเด็กๆ เราเตะบอลแทบตายเราก็
เตะไม่เก่ง เล่นดนตรีก็เล่นดนตรีไม่เก่ง ท�ำหนังเราก็
ท�ำหนังไม่เก่ง แต่ว่าเรารู้สึกว่าพรสวรรค์อย่างเดียว
ของเราเลย ส�ำหรับเรานะ..เรารู้ว่าเราควรจะเอาเวลา
ไปท�ำอะไรให้เราเก่งขึ้นที่สุดในทางที่เราอยากจะเก่ง
อันนี้คือพรสวรรค์ของเรา นิดเดียวเอง แต่ที่เหลือน่ะ
สกิลเบสิค แล้วเป็นคนไม่มีพรสวรรค์ แต่งเพลงแย่
เล่นกีตาร์แย่ ร้องเพลงไม่ดี ท�ำหนังแย่ ทุกอย่างเลยครับ
แต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเทพนะ แค่ถ้ามองย้อนกลับไปก็
ดีขึ้นตามล�ำดับของมัน ตามความเพียรที่เราใส่มัน
เข้าไป เราเป็นคนเชื่อในพรแสวง โลกหมุนด้วยคนมี
พรแสวง ส�ำหรับเรานะ

เป็นคนทีเ่ รารักและเคารพเขา เป็นคนทีเ่ ราชอบคุยกับเขา
เราก็มอี าจารย์ดๆี ในชีวติ หลายคนเลย ในหลายๆ ด้าน
อย่างถ้าเป็นด้านโฆษณาเราก็มพี ตี่ อ่ ธนญชัย เขาก็เป็น
อาจารย์ทเี่ ราเคารพมาก ถ้าในด้านเสียงเพลงก็มพี กี่ บ
บิ๊กแอส-เขาก็แบบช่วย เราคุยกับเขาวันเดียวเรารู้สึก
ว่าเขาเปลีย่ นวิธกี ารเขียนเพลงของเราใหม่หมดเลย

ในฐานะที่เรียนมาทางสายนิเทศแล้วนับได้วา่
ค่อนข้างประสบความส�ำเร็จในเส้นทางนี้ มี
น้องๆ หลายคนที่อยากเรียนนิเทศแต่ตดิ ที่วา่
ทางบ้านมองว่าไม่ม่ันคงเหมือนเรียนหมอ
หรือวิศวกร จะท�ำอย่างไร
มอร์ : ส�ำหรับเรามันไม่มีอาชีพอะไรที่มันมั่นคง
หรอกครับ เป็นข้าราชการคิดว่ามั่นคงก็อาจจะโดน
โละทั้งกระทรวงก็ได้ โดนย้ายไปแผนกที่เราไม่อยาก
ย้ายก็ได้เป็นวิศวะวันหนึ่ง อยู่ๆ คุณก็โดนปลดดื้อๆ
ก็ได้ มันไม่มีอะไรมั่นคงทั้งนั้น ไม่มีอะไรเลย ส�ำหรับ
เรานะ..ซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณรักมากที่สุดนั่นแหละคือ
ความมั่นคง

สิ่ ง ที่ ช อบท� ำ กั บ สิ่ ง ที่ ต้ อ งท� ำ เราควรท� ำ
อะไรก่ อ น
มอร์ : มันขึ้นกับเงื่อนไขครับ คือมันไม่ใช่ว่าเรา
บิ้วท์ให้เขาท�ำตามความฝันอย่างเดียวนะ ส�ำหรับเรา
ชีวิตมันมีเงื่อนไข ถ้าคุณต้องท�ำงานเลี้ยงที่บ้านได้
คุณก็พักความฝันไว้ก่อนก็ได้ เพราะคุณต้องเลี้ยงที่
บ้านนึกออกไหม เราไม่ได้จ�ำเป็นว่าต้องเอาความฝัน
มาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต บางทีการท�ำเพื่อคนอื่นน่ะ
มันเจ๋งกว่าการท�ำความฝันตัวเองอีก ถ้าถามว่าสิ่งที่
ชอบท�ำกับสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำควรท�ำอะไรก่อน ขึน้ อยูก่ บั เรือ่ งครับ
น้องก็ต้อง Weigh ปัจจัย บางทีการท�ำเพื่อคนอื่น
เพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักมันเท่กว่า มันเจ๋งกว่า
การท�ำตามความฝันเยอะมาก

ความคิดสร้างสรรค์ฝึกกันได้ไหม
มอร์ : ได้ครับ เราเป็นคนไม่มคี วามคิดสร้างสรรค์
ครับ ก็ใช้การดู ศึกษาเยอะๆ ครับ ชอบอันไหน
เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งแล้วจับถอดรหัส เฮ้ย เราจับ
ถอดหมดเลยนะ สมมติในด้านที่เราก�ำกับโฆษณา
โฆษณาบางตัวเราดูเป็นร้อยรอบ เราดูแล้วเราจ็อกเป็น
เฟรม เข้าใจปะว่า แบบอันนีส้ ง่ ผลให้ชอ็ ตนีเ้ ป็นยังไง
ทุกอย่างเราไปดูทรี่ ายละเอียดมันแล้วก็จบั มันประกอบ
เราก็จะเข้าใจมันมากขึน้ คุยกับคนมากขึน้ มีอาจารย์ที่
ดีกจ็ ะดี อาจารย์ทดี่ สี ำ� หรับเราไม่จำ� เป็นต้องเป็นอาจารย์

เขาบอกในห้องเรียนส่วนใหญ่ถ้าจะดูว่าเรา
เก่งวิชานัน้ ให้ดูจากผลชี้ วัดคือคะแนนสอบ
แล้วในชี วิตจริงล่ะ การวัดว่าเราเก่งในสาย
งานนัน้ เราวัดยังไง
มอร์ : เราก็จะรู้เอง ตอบไม่ได้ครับ คนจะเดินเข้า
มาให้สติ๊กเกอร์เราก็ไม่ได้ คนรักเยอะก็ไม่ได้แปลว่า
เก่ง คนเกลียดเยอะก็ไม่ได้แปลว่าเก่ง ได้รางวัลก็ไม่
ได้แปลว่าเก่ง เราก็จะรู้เอง

การเป็นศิลปิ นเราหลีกเลีย่ งไม่ได้ทจ่ี ะถูกวิจารณ์
เคยถูกวิจารณ์ในแง่ลบ เราจัดการความรูส้ กึ
ยังไง รู้สึกยังไงกับค�ำวิจารณ์
มอร์ : จริงๆ วงเราก็เป็นวงที่ห่วยมาตลอด เรา
ก็ไม่ได้เป็นคนเก่งมาตลอด เราก็เลย คงคิดในใจว่า
เดีย๋ วคอยดู เราก็เคยโดน ก็เปลีย่ นให้คำ� ดูถกู เป็นแรง
เราชอบเอาชนะ ก็โอเค ก็ท�ำให้เราฮึด ส�ำหรับเรา
แรงขับเคลื่อนด้านลบมันก็โอเคนะครับ มันก็ท�ำให้
เรามีพลังมากขึ้น
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ใครเป็นคุณครูแนะแนวในดวงใจ ที่แนะคุณ
ให้มีแนวทางชี วิตอย่างทุกวันนี้
มอร์ : ส�ำหรับเราครูชวี ติ แล้วกันครับ ครูชวี ติ ก็คอื
พีต่ อ่ -ธนญชัย เราชอบคุยกับเขามากไม่วา่ จะเรือ่ งงาน
เรื่องชีวิต แทบพูดได้เลยว่าถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ช่วยเขา
ในวันนั้นเราคงมาได้ไม่ถึงวันนี้ เขามีพระคุณกับเรา
มาก ส�ำหรับเราเขาเป็นอาจารย์ที่เรารักที่สุด เขาสอน
ให้คิดถึงคนอื่นคือหัวใจของมนุษย์การที่เราสมมติว่า
เราจะไปคุยกับทีม ให้ทีมท�ำอย่างนี้ให้เราหน่อย มัน
จะไม่ใช่ พี่ท�ำให้ผมหน่อย ท�ำไมพี่ไม่ท�ำให้ผม เรา
ต้องเข้าใจเขา เราไปคุยกับคนท�ำเสื้อผ้า เราก็ต้อง
เข้าใจเขาในฐานะมนุษย์คนหนึง่ ในฐานะคนท�ำเสือ้ ผ้า
อีกคนหนึง่ เจอกันไม่บอ่ ย แต่คนนีเ้ ป็นอาจารย์ดา้ นการ
แต่งเพลงก็คอื พีก่ บ เจอกันไม่บอ่ ย เราชอบคุยกับคน
เราชอบอ่านหนังสือ เรารู้สึกว่าคุยกับคนก็คือการอ่าน
หนังสือแต่แบบคุยได้ และเราก็จะอินท�ำไมมันคิดอย่าง
นี้ล่ะ กับพี่กบ-บิ๊กแอส เรารู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วสนุก
มากเหมือนเป็นหนังสือคือมันจะมีคนบางประเภท
ซึ่งเหมือนอยู่ในความฝันคิดอะไรก็เขียนๆ ออกมา
แต่พี่กบ เพลงของบิ๊กแอส กับตัวตนของพี่กบน่ะคือ
อันเดียวกัน และเราได้คุยกับคนที่เขียนเพลงแบบ
..ลมเปลี่ยนทิศ ทิ้งไว้ในใจ เวลาคุยกับเขาแล้วรู้สึกได้
เลยว่า ..นีม่ นั คนเดียวกันนีน่ า!! รูส้ กึ ว่าเฮ้ยเขาจริงมาก
และเขาก็สอนเราเลยข้อนึงคือมอร์ต้องแต่งเพลงจาก
เรือ่ งจริงซึง่ สมัยก่อนเราก็มเี พลงทีไ่ ม่ได้เขียนจากเรือ่ ง
จริงบ้าง มโนเอาบ้าง แต่พอมาชุดนี้เราเขียนเพลงจาก
เรื่องจริงเท่านั้น ไม่เรื่องจริงก็ต้องเรื่องที่เราเข้าใจ ถ้า
เป็นเรื่องจริงของคนอื่นเราต้องเข้าใจ เช่น เคียง เพลง
นี้มันเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทเรา เราเข้าใจได้ มันจะ
ท�ำให้เพลงมันมีชีวิต เราต้องอย่าหลอกตัวเองเพื่อ
เขียนไม่งั้นเพลงมันก็จะกลวงๆ อย่างเราน่ะถ้าเพลง
รักเราชอบเพลง In my life ของ The Beatles มาก
เพลงนัน้ มันแบบโคตรจริงเลย เพลงทีจ่ ะอยูต่ ลอดกาล
มันต้องจริง เพลงทีม่ นุษย์พดู ว่าฉันก็มคี วามสุขกับการ
ใช้ชวี ติ ของฉันนะ ไปทีไ่ หนก็แอบหลงรักคนอืน่ บ้างแต่  
In my life I love you more จบเลย
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IF
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DREAM
IT
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DO IT

ถ้าคุณฝั นถึงมันได้ คุณก็ท�ำมันได้

WALT DISNEY

คุณไม่สามารถที่จะข้ามมหาสมุ ทรได้
จนกว่าคุณจะกล้าออกจากฝั่ ง

CHRISTOPHER COLUMBUS

I’VE

FAILED
SUCCEED

IN MY LIFE AND THAT IS WHY I

OVER AND OVER AND OVER AGAIN

ผมล้มเหลวครัง้ แล้วครัง้ เล่าในชี วิต นั่นคือเหตุผลว่าท�ำไมผมถึงประสบความส�ำเร็จ
								
MICHAEL JORDAN

FORGET
TO LIVE.

IT DOES NOT DO TO DWELL ON DREAMS
AND

อ ย่ า อ ยู ่ ใ น ค ว า ม ฝั น จ น ลื มใ ช้ ชี วิ ตใ น ค ว า ม จ ริ ง

J. K. ROWLING

FA
I
L
U
R
E
IS THE OPPUTUNITY
TO BEGIN AGAIN MORE INTELLIGENTLY

ความล้มเหลวเป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นอีกครัง้ …อย่างฉลาดกว่าเดิม

HENRY FORD

IN OURSELVES.

IT IS NOT IN THE STARS TO HOLD OUR DESTINY
BUT

ไม่ใช่ ดวงดาวที่กุมชะตาเราอยู ่ ตัวเราต่างหาก

WILLIAM SHAKESPEARE

LIVE
LEARN

AS IF YOU WERE
TO DIE TOMORROW.
AS IF YOU WERE
TO LIVE FOREVER.

ใช้ชีวติ ให้เหมือนคุณจะตายวันพรุ ง่ นี้ เรียนรู ใ้ ห้เหมือนคุณจะอยู ต่ ลอดกาล

MAHATMA GANDHI
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