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advance notice

Welcome to Optimise

ภายใต้คล่ืนมีเดียท่ีถาโถมระลอกแล้วระลอกเล่า ผู้คนในปัจจุบันเรียกได้ว่าใช้ชีวิต 
อยู่ในข้อมูลตลอดเวลา อันท่ีจริง เอริก ชมิตต์ อดีตซีอีโอของกูเกิล เคยบอกไว้ต้ังแต่ 
ปี 2010 ว่าในทุกๆ สองวัน มนุษย์ในโลกจะร่วมกันสร้างข้อมูลในปริมาณท่ีเยอะกว่าท่ี
โลกเคยสะสมไว้ต้ังแต่เร่ิมมีอารยธรรมมนุษย์มาจนกระท่ังปี 2003

เป็นการง่ายท่ีจะรู้สึกว่า ‘ความชุ่มอาบ’ อยู่ในข้อมูลน้ีน่าจะเป็นเหมือนน้ำาท่ีรดให้
ความเข้าใจระหว่างผู้คนในสังคมงอกงามก้าวกระโดดในอัตราท่ีสังคมปิดในอดีตให้ไม่ได้  
แต่ตรงกันข้าม ดูเหมือนข้อมูลย่ิงมาก ความเห็นกลับย่ิงแตกแยก อคติท่ีเคยคิดว่าจะถูก
ทำาลายกลับย่ิงถูกยืนยัน จนไม่นานทุกคนเร่ิมมีลักษณะของปราการ ท่ีซ่ึงแม้กระท่ัง 
ข้อเท็จจริงท่ีใหม่ท่ีสุดก็ไม่สามารถกระเซ็นเข้าถึงอีกต่อไป

ความเช่ือในทรัมป์ ความไม่เช่ือในภาวะโลกร้อน หรือแม้กระท่ังการเลือกท่ีจะ
ได้ยินหรือไม่ได้ยินข่าวบางข่าวของผู้ฝักใฝ่การเมืองไทยในปัจจุบัน ล้วนแสดงให้เห็น
ปรากฏการณ์ความเช่ือเหนือความจริง หรือท่ีภาษาอังกฤษเรียกว่า Post-truth 
Phenomenon น้ีได้เป็นอย่างดี 

โชคยังดี ขณะท่ีปราการแข็งแกร่งแห่งอคติไม่อาจถูกเจาะได้โดยเพียงกำาลังของ 
ข้อเท็จจริงในยุคของ Post-truth, Post-fact แดเนียล ยานคีโลวิช ปรมาจารย์นักวิเคราะห์
ความเห็นสาธารณะ และผู้แต่งหนังสือเร่ือง The Magic of Dialogue: Transforming 
Conflict into Cooperation ยืนยันว่าประวัติศาสตร์มนุษย์แสดงให้เห็นว่าก่อนจะมี
วิทยาศาสตร์ สังคมมนุษย์ก็ยังมีวิธีหาความรู้ท่ีใช้การได้ (prescientific way of knowing) 
ผ่านส่ิงท่ีเรียกว่า Dialogue หรือการแลกเปล่ียนแสวงความ ‘เข้าใจ’ ร่วมกัน และน่ันคือ
สาเหตุท่ีทำาให้สังคมก้าวเดินมาได้โดยไม่ล่มสลาย แม้ก่อนยุคแห่งข้อมูล

บทสัมภาษณ์คุณอานันท์ ปันยารชุน นักการทูตผู้สัมฤทธ์ิ ผู้อยู่เบ้ืองหลังการเจรจา
กับสหรัฐอเมริกาให้ถอนฐานทัพจากประเทศไทยและการเปิดสัมพันธ์กับประเทศจีนใน
ช่วงสงครามเย็น ตลอดจนนายกรัฐมนตรีผู้ก้าวเข้ามาดำารงตำาแหน่งในวันท่ีสังคมเคย
แตกแยกท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวัติศาสตร์ คืออีกหน่ึงเร่ืองราวท่ีแสดงความสำาคัญย่ิงของ 
Dialogue น้ัน (‘Building Dialogue’)

ขอเชิญ ‘รับฟัง’ ร่วมกันเพ่ือสร้างปีใหม่น้ีท่ีเปิดกว้างกว่าเดิมครับ

ธนกร จ๋วงพานิช
บรรณาธิการ
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ECONOMIC REVIEW

Optimisation คอืการตดัสนิใจเพ่ือให้ได้
ประโยชน์สงูสดุในภาวะท่ีมข้ีอจำากดั (เช่น มเีวลา
จำากดั มเีงนิจำากดั) วชิาเศรษฐศาสตร์ตัง้อยู่บน
สมมตฐิานว่าทรพัยากรมอียู่จำากดั ดงันัน้ จงึต้อง
พยายามจดัสรรการใช้ทรพัยากรดงักล่าวให้ได้
ผลตอบแทนสงูสดุ และเน่ืองจากมนุษย์ทกุคนมี
ความคดิความอ่าน มเีหตมุผีล และต้องการนำามา
ซึง่ผลประโยชน์สงูสดุให้กับตวัเองและครอบครวั 
ดงันัน้ ระบบเศรษฐกิจทีม่ปีระสทิธิภาพสงูสดุ 
ก็ย่อมจะเป็นระบบตลาดเสร ีทีใ่ห้เสรภีาพกับ
มนุษย์ทุกคนในการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจ  
อนัจะนำามาซึง่ผลประโยชน์สงูสดุทางเศรษฐกิจ
ให้กับตวัเอง และการเปิดเสรดีงักล่าว จะนำามา
ซึง่ผลประโยชน์สงูสดุทางเศรษฐกิจให้กับ 
ส่วนรวม ประเทศ และโลกอกีด้วย 

แนวคดิดงักล่าวนัน้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
เห็นได้จากการท่ีเศรษฐกิจซึง่พ่ึงพาระบบตลาด
เสร ีมปีระสทิธิภาพและย่ังยืนมากกว่าระบบ
สงัคมนิยม ซึง่รฐับาลเข้ามาบงการและก้าวก่าย
ในการดำาเนินชวิีตทางเศรษฐกิจของประชาชน
อย่างมาก กล่าวคอื เศรษฐศาสตร์สายหลกั 
นัน้นิยมระบบตลาดเสรี และต่อต้านระบบ 
Paternalism หรอืการให้รฐับาลมบีทบาทเป็น 
‘พ่อรู้ดี’ บงการประชาชน

แต่เมือ่ต้นเดอืนตลุาคมทีผ่่านมา รางวัล 
โนเบลด้านเศรษฐศาสตร์ในปี 2017 ถูกมอบ 
ให้กับศาสตราจารย์รชิาร์ด เธเลอร์ แห่ง
มหาวิทยาลยัชคิาโก ซึง่เป็นผูบ้กุเบกิทฤษฎี 
Behavioral Economics ท่ีมองต่างมมุจาก
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกั โดยมข้ีอสรปุว่า  
การตดัสนิใจของมนษุย์น้ันมส่ีวนทีไ่ร้ซึง่เหตผุล 
(irrational) อย่างต่อเนือ่งและคาดการณ์ได้ 
หมายความว่าการตดัสนิใจท่ีขดัต่อผลประโยชน์
สงูสดุของตวัเองน้ันเกิดขึน้อย่างสมำา่เสมอ ทัง้น้ี
คณะกรรมการทีต่ดัสนิมอบรางวลัโนเบลให้กับ
ศาสตราจารย์เธเลอร์ อ้างถึงผลงานของ 3 ข้อ
หลกัของนกัเศรษฐศาสตร์นอกกรอบวัย 72 ปี 
คนน้ี คอื

1. ความมีเหตุผลท่ีไม่สมบูรณ์  
 (limited rationality)

มนษุย์มกัจะไม่ยอมเสยีสิง่ท่ีมอียู่มากกว่า

อยากได้สิง่ท่ียังไม่ม ีเช่น การวิจยัของ 
ศาสตราจารย์เธเลอร์พบว่า หากถามว่าคณุจะ
ยอมจ่ายเงนิเท่าไรเพ่ือลดการเสยีชวิีตลง 1 คน 
จาก 1 แสนคน (เช่นลดจากการตายทกุๆ ปี  
จากอบุตัเิหตทุางรถยนต์) ก็จะได้คำาตอบว่าโดย
เฉลีย่จะยอมเสยีเงนิประมาณ 2,000 ดอลลาร์
สหรฐัแต่หากถามว่าสมควรจะต้องจ่ายเงนิ
ทดแทนการเสยีชวิีตเพ่ิมขึน้อกี 1 คนเท่าไร  
คำาตอบส่วนใหญ่จะประเมนิค่าชวิีตทีเ่สยีเพ่ิม 
ดงักล่าวเฉลีย่สงูถึง 500,000 ดอลลาร์สหรฐั 
เหตุผล (ท่ีไม่มเีหตผุล) ดงักล่าวของมนุษย์ทำาให้
นกัลงทนุมกัจะไม่ค่อยยอมขายหุน้ทีข่าดทนุทิง้
ไป ท้ังๆ ท่ีควรจะ cut loss เพ่ือนำาเงนิไปซือ้หุ้น
ตวัใหม่ทีร่าคามโีอกาสปรบัตวัเพ่ิมข้ึนมากกว่า

2. ‘ความเป็นธรรม’ กับ  
 ‘ประสิทธิภาพ’ ทางเศรษฐศาสตร์

ในช่วงทีส่นิค้าหรอืบรกิารขาดแคลน  
หลกัการว่าด้วยประสทิธิภาพทางเศรษฐศาสตร์
ภายใต้กลไกตลาดเสรทีีส่มบรูณ์นัน้ ราคาสนิค้า
และบรกิารดงักล่าว ควรจะต้องปรบัตวัสงูขึน้ 
จนกระท่ังอปุสงค์กับอปุทานเท่ากัน แต่ในความ
เป็นจรงิ แม้ในช่วงหยุดเทศกาลทีม่คีวาม
ต้องการทีพั่ก ณ ท่ีตากอากาศเพ่ิมขึน้อย่าง
ท่วมท้น แต่ผูป้ระกอบการก็จะไม่กล้าปรบัราคา
ห้องพักเกินกว่าประมาณ 3 เท่าตวัของราคาใน
ช่วงความต้องการตำา่ และยอมให้มคีวาม
ต้องการเกิน 100% ของจำานวนห้องท่ีมอียู่ ทัง้น้ี
เพราะมนษุย์มคีวามรูส้กึถงึ ‘ความเป็นธรรม’  
ซึง่เป็นนสิยัทีท่ำาให้ไม่สามารถจดัสรรทรพัยากร
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ แต่เป็นทีย่อมรบั
กันว่าเป็นเรือ่งของ ‘ความถูกต้อง’ ความเข้าใจ
ดงักล่าว มผีลต่อการกำาหนดราคาสินค้าและ
บรกิารต่างๆ ภายใต้ภาวะท่ีอปุสงค์สงู หรอื
ภาวะขาดแคลน (เช่นกรณภัียพิบตั)ิ ซึง่ปฏบิตัิ
กันท่ัวไปในขณะน้ี และผูป้ระกอบการไม่
สามารถและไม่สมควรแสวงหากำาไรสงูสดุได้
เพราะต้องเคารพและคำานงึถึงความรูส้กึ 
ดงักล่าวของสงัคม

3. ข้อจำากัดในการควบคุมตัวเอง
มนษุย์น้ันอาจรูด้ว่ีาอะไรควร อะไรไม่ควร  

 
 

แต่มกัควบคมุความต้องการของตวัเองได้ยาก 
ดงันัน้ การปรบัเปลีย่นกระบวนการนำาเสนอ
เพยีงเลก็น้อยโดยรฐับาล จะส่งผลอย่างมากต่อ
การตดัสนิใจของคน และส่งผลต่อเศรษฐกิจ
และสงัคมโดยรวมมาก เช่น

1. รฐับาลองักฤษดำาเนนิการตามแนวทาง
ของศาสตราจารย์เธเลอร์ โดยเปลีย่นเงือ่นไขให้
ประชาชนบรจิาคอวัยวะของตนโดยอตัโนมตัิ
เมือ่เสยีชวิีตลง แต่สามารถปฏิเสธได้ทุกเมือ่ 
(กล่าวคอืเปลีย่น default option) ผลปรากฏว่า
มกีารบรจิาคอวัยวะเพ่ิมข้ึนถึง 100,000 ราย 
ต่อปี เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ปฏิเสธการบรจิาค
อวยัวะโดยอตัโนมตัิ 

2. ในปี 2006 รฐับาลสหรฐัฯ ผ่านกฎหมาย
ให้บรษิทัสมคัรพนกังานของตนเข้าโครงการ
ออมระยะยาว โดยการหักจากเงนิเดอืนโดย
อตัโนมตั ิท้ังนีพ้นักงานทกุคนมสีทิธิทีจ่ะยกเลกิ
และถอนตวัออกจากโครงการดงักล่าวได้ทกุเมือ่ 
ปรากฏว่ามพีนกังานร่วมโครงการดงักล่าวอย่าง
ต่อเน่ืองถึง 4.1 ล้านคนในปี 2011 และยังมี
เงือ่นไขเพ่ิมสดัส่วนการออมอกีด้วย ทำาให้
มลูค่าการออมท้ังหมดเพ่ิมข้ึนอกี 7,600 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั ในประเทศองักฤษ โครงการ
ระดบัชาตใินลกัษณะเดยีวกันพบว่าพนักงานที่
ขอออกจากโครงการมสีดัส่วนเพียง 12%

ดงันัน้ เมือ่เกือบ 10 ปีทีแ่ล้ว ศาสตราจารย์ 
เธเลอร์จงึได้เขยีนหนงัสอืร่วมกับศาสตราจารย์
แคส ซนัสตีน ชือ่ว่า ‘Nudge (สะกิด)’ โดยให้
เหตผุลว่าเนือ่งจากมนษุย์ขาดความมเีหตผุลใน
บางกรณี รฐับาลจงึควรมมีาตรการและนโยบาย
ที ่‘สะกิด’ ให้เกิดพฤตกิรรมท่ีเป็นประโยชน์ทัง้
กับส่วนตนและส่วนรวม ดงัท่ีได้ยกตวัอย่าง 
ข้างต้นครบั 

การตัดสินใจของมนุษย์ 
นั้นมีส่วนที่ไร้ซึ่งเหตุผล  
(irrational) อย่าง 
ต่อเนื่องและคาดการณ์ได้
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INVESTMENT REVIEW

ICO คืออะไร
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล  
สายงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากดั (มหาชน) 

ช่วงน้ีสกุลเงินดิจิทัลหรือ cryptocurrency 
กำาลังได้รับการพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะราคาปรับขึ้นไปอย่างรวดเร็ว  
เมื่อผมพูดถึง Bitcoin ในตอนที่แล้ว ราคาของ 
บิทคอยน์เพิ่งจะพุ่งทะลุ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ผ่านไปไม่ทันไร ตอนนี้ ราคาของบิทคอยน์ 
ก็ทะยานไปเกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว

นอกเหนือจากตัวเงินในสกุลเงินดิจิทัลที่
เราเคยพูดถึงกันไปแล้ว มีกระบวนการระดม
ทุนแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่
เรียกว่า Initial Coin Offering หรือ ICO ซึ่งฟัง
ดูแล้วคล้ายๆ กับ Initial Public Offering หรือ 
IPO ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ในตลาดหุ้น แต่มี
ความแตกต่างกันอยู่พอสมควร

ถ้าพูดกันง่ายๆ ICO คือกระบวนการระดม
ทุนรูปแบบหน่ึง (ท่ีอาจใช้คำาว่าการระดมทุน
จากมวลชนหรือ crowdfunding ได้) ซ่ึงนิยม
ใช้กับธุรกิจสตาร์ทอัพท่ีอยู่ในข้ันแรกๆ ของการ
พัฒนา โดยอาจมีแค่แนวคิดของธุรกิจหรือ
สินค้าเท่าน้ัน และระยะหลังน้ี ICO ได้รับความ
สนใจพอสมควร เพราะสามารถระดมทุนให้กับ
ธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสูง 
แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเส่ียงสูงในหลาย
ด้าน จนหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกำาหนดนโยบาย
หลายแห่ง รวมถึงสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 
ของไทยต้องจับตามองและรีบออกเกณฑ์มา
กำากับดูแลการทำา ICO

ในการทำา ICO บริษัทที่ต้องการระดมทุน 
จะออก ‘token’ หรือ ‘เหรียญ’ มาแลกกับเงิน
สกุลดิจิทัลสกุลเดิม หรือเงินปกติ โดยโทเคน 

ที่ว่านี้จะเป็นเสมือนเอกสารแสดงสิทธิบาง
อย่าง ที่อาจจะเป็นเงินสกุลดิจิทัลสกุลใหม่ 
ส่วนแบ่งในกำาไรของบริษัทในอนาคต (อาจ
จะมีสิทธิในการออกเสียงคล้ายกับการออก
หุ้นหรือไม่ก็ได้) สิทธิพิเศษในการใช้บริการ
ของบริษัท หรือสิทธิในสินทรัพย์บางอย่าง
ของบริษัท หรือแม้กระทั่งสิทธิในการซื้อหรือ
เข้าถึงสินค้าหรือบริการที่บริษัทนั้นกำาลังจะ
นำาออกมาเสนอในอนาคต เช่น บัตรของขวัญ 
(gift card) เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่จะมีการ
พัฒนาขึ้นในอนาคต

โทเคนที่ว่านี้สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือ 
ผ่านตลาดเงินดิจิทัล (cryptocurrency 
exchanges) ได้เหมือนกับเป็นเงินดิจิทัล
สกุลหนึ่ง ซึ่งเปรียบได้กับการซื้อขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่แทบจะไม่ปิดทำาการเลย 
การซื้อขายจะใช้เทคโนโลยี blockchain หรือ
การบันทึกบัญชีแบบกระจาย (ระบบที่ไม่มี

ICO คือกระบวนการ
ระดมทุนรูปแบบหนึ่ง (ที่
อาจใช้คำ ว่าการระดมทุน
จากมวลชนหรือ crowd-
funding ได้) ซึ่งนิยมใช้ 
กับธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยู่ใน
ขั้นแรกๆ ของการพัฒนา
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ศูนย์กลาง) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังของ
สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งทำาให้มีความโปร่งใสใน
เรื่องธุรกรรม อีกทั้งยังปลอมแปลงได้ยากมาก

ICO จึงเป็นการระดมทุนที่ทำาได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อนำาไปต่อยอดความคิดหรือพัฒนา
สินค้าหรือบริการนั้นออกสู่ตลาด เป็นการ
ระดมทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง มีการกำากับดูแล
ค่อนข้างน้อย แม้เป็นการระดมทุนของธุรกิจที่
ใหม่มากและมีความไม่แน่นอนสูง เพราะยัง
ไม่มีอะไรรับประกันว่าสินค้าหรือธุรกิจนั้นจะ
ประสบความสำาเร็จ แต่ถ้าผู้ลงทุนคาดว่าธุรกิจ
หรือสินค้าบริการนั้นจะประสบความสำาเร็จ
และเป็นที่นิยม การเข้าไปร่วมทุนในระยะแรก 
อาจจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของโทเคนที่
อาจจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

 ICO กับ IPO ต่างกันอย่างไร
การทำา ICO กับการทำา IPO ของหุ้นมี

ความแตกต่างกันในหลายประการ เช่น การทำา 
IPO มักเป็นการระดมทุนของบริษัทที่มีแผน
ธุรกิจชัดเจนแล้ว มีกำาไรสม่ำาเสมอ มีการเปิด
เผยข้อมูลและการกำากับดูแลกิจการอย่าง 
เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการคุ้มครองอย่าง
เหมาะสม ในขณะที่การทำา ICO มักเป็นการ
ระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความใหม่
มาก อาจมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง เพราะ
ในบางครั้งก็เป็นเพียงแค่แนวความคิด ยังไม่มี
อะไรรับประกันว่าจะประสบความสำาเร็จใน
อนาคต 

การทำา IPO มักจะเป็นการระดมทุนแลก

กับใบแสดงสิทธิในหุ้นซึ่งมักเป็นส่วนแบ่งของ
กำาไรในอนาคตและมีสิทธิออกเสียงในธุรกิจ 
แต่การทำา ICO เป็นการระดมทุนแลกกับ 
โทเคน ซึ่งอาจจะมี ‘สิทธิ’ หลากหลายรูปแบบ 
และนักลงทุนต้องเข้าใจให้ดีว่าโทเคนนั้นให้
สิทธิอะไรบ้าง อย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่าโทเคน 
อาจจะไม่ใช่ส่วนแบ่งกำาไรของกิจการใน
อนาคตเสมอไป 

การทำา IPO จะมีการจัดทำาเอกสารจด
ทะเบียน การเปิดเผยข้อมูลและมีการกำากับที่
เข้มงวดจากผู้กำากับดูแล ในขณะที่ ICO จะมี
เพียงการทำา ‘white paper’ ซึ่งเป็นเอกสารที่
ค่อนข้างเป็นเชิงเทคนิค หรือเป็นเพียงการเขียน
เอกสารเผยแพร่ผ่านบล็อกอธิบายหลักการ 
ของความคิดและแผนการพัฒนาในอนาคต 
บางครั้งอาจมีการเปิดเผยโปรแกรมที่เขียนขึ้น
มาแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาความ
คิดไปแล้วในระดับหนึ่ง 

ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา มีการทำา ICO ไป
แล้วกว่า 165 ครั้ง โดยระดมทุนไปได้มากกว่า  
2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และหนึ่งในจำานวน
นั้น มีสตาร์ทอัพที่มีฐานในประเทศไทยอยู่ด้วย  
ด้วยราคาของโทเคนหลายอันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น
ตามความนิยมของเงินสกุลดิจิทัลอย่าง  
บิทคอยน์และ ethereum ยิ่งทำาให้คำาว่า ICO 
เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจมากขึ้น

แล้วใครกำากับดูแล
เนื่องจาก ICO เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ 

ยังไม่ค่อยเป็นที่เข้าใจมากนัก และอาจจะ
ไม่มีกฎหมายรองรับโดยตรง (เช่น การระดม

ทุนที่ไม่ใช่ ‘หลักทรัพย์’ อาจจะไม่เข้าข่ายกฎ
ระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน) แต่ก็มีความเสี่ยงที่
อาจจะจำาเป็นต้องมีคนกำากับดูแล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ถ้ากระบวนการนี้ได้รับความนิยมมาก
ขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อนักลงทุน
หรือผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย

ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันอาจไม่มี
กระบวนการท่ีจะตรวจสอบหรือกำากับดูแล
ธุรกิจท่ีเข้ามาระดมทุน ว่าจะนำาเงินไปใช้อย่างท่ี
ระบุหรือมีความสามารถท่ีจะพัฒนาสินค้าหรือ
บริการอย่างท่ีว่าได้จริงๆ แม้จะมีกลไกท่ีเรียกว่า 
smart contract ในการกำากับการใช้โทเคนใน
อนาคต แต่ถ้านักลงทุนไม่ได้ตรวจสอบว่ามีการ
โปรแกรมสัญญาเหมือนท่ีได้โฆษณาไว้น้ัน 
ก็อาจจะเกิดสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดข้ึนได้ 
นอกจากน้ี ราคาของโทเคนอาจจะมีการสร้าง
ราคาเหมือนการป่ันหุ้นท่ีอาจทำาให้นักลงทุนได้
รับความเสียหาย หรืออาจมีการนำา ICO ไปใช้
ในทางทุจริต เช่น ฟอกเงิน สนับสนุนผู้ก่อการร้าย 
หลบหนีภาษี หรือฉ้อโกงได้  

ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย  
กำาลังมีการพิจารณากลไกในการกำากับดูแล
เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากธุรกรรมประเภทนี้  
ในขณะทีป่ระเทศจีนและเกาหลีเพิง่จะประกาศ
ห้ามการทำา ICO (อย่างน้อยก็ห้ามเป็นการ
ชั่วคราวก่อน) และสั่งให้คืนเงินที่ระดมทุนมา
ก่อนหน้านี้ ทำาเอาวงการสั่นสะเทือนกันไปทั่ว 

หน่วยงานที่มีหน้าที่กำาหนดนโยบายคงต้อง
พยายามหาจุดสมดุลระหว่างการพัฒนาระบบ
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม กับการควบคุมความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อนักลงทุนรายย่อย  
ผู้บริโภค และระบบการเงินไปพร้อมๆ กัน  
ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

ส่วนในด้านของนักลงทุน ICO ก็คงเหมือน
กับการลงทุนประเภทอื่นๆ จำาเป็นต้องศึกษา
กระบวนการ รายละเอียดและความเสี่ยง  
สิ่งสำาคัญที่ต้องพิจารณาก็คือต้องเข้าใจว่าสิ่ง
ที่เราซื้อนั้นให้สิทธิอะไรกับเรา และราคานั้น
เหมาะสมหรือไม่ ก่อนที่จะทำาการลงทุน 
อยู่เสมอ อย่าเพิ่งหลงไปกับตัวเลขผลตอบแทน
หรือคำาชวนเชื่อเพียงอย่างเดียวนะครับ 

การทำ  ICO เป็นการระดมทุนแลกกับโทเคนซึ่งอาจจะมี 
‘สิทธิ’ หลากหลายรูปแบบ และนักลงทุนต้องเข้าใจให้ดี
ว่าโทเคนนั้นให้สิทธิอะไรบ้าง อย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่า
โทเคนอาจจะไม่ใช่ส่วนแบ่งกำ ไรของกิจการในอนาคต
เสมอไป 
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ด้วยอายุ 85 ปีและบทบาททีโ่ดดเด่นตลอด
อาชพีการท�างานหรอืแม้แต่ในยามเกษยีณ ชือ่
ของอานนัท์ ปันยารชนุ มาพร้อมกับ ‘ภาพความ
ทรงจ�า’ ทีห่ลากหลาย 

บางคนจดจ�าเขาในฐานะข้าราชการ 
เทคโนแครตผูร้บัใช้ประเทศชาตด้ิวยวิชาความรู้
ท่ีเพียบพร้อมจนบรรลถึุงท่ีสดุของสายอาชพีใน
ฐานะปลดักระทรวงการต่างประเทศ บางคนจดจ�า 
เขาในฐานะนายกรัฐมนตรจีากการรฐัประหารผู้
เป็น ‘อศัวินขีม้่าขาว’ ของบ้านเมอืงในยามวิกฤต
ถึง 2 วาระ บางคนเรยีกเขาว่า ‘ผูด้รีตันโกสนิทร์’ 
หรอื ‘อลีที’ ผูส้งูส่งด้วยชาติตระกูลและการ
ศึกษาชัน้เย่ียมจากต่างประเทศและในทีส่ดุ  
ในยุคการเมอืงแบ่งขัว้ หลายคนสรปุว่าเขาคอื 
‘เสือ้เหลอืง’ ผูเ้หน็ใจการรฐัประหาร และเหนือ่ย
หน่ายอดุมการณ์แบบเสือ้แดง

อย่างไรก็ตาม นอกจากภาพความทรงจ�า
เหล่านี ้ยังมภีาพอกีมากบรรจอุยู่ใน ‘อลับัม้’ 
ของความเป็นอานนัท์ท่ีกินเวลายาวนานร่วม 
9 ทศวรรษ และหลายภาพอยู่เหนือการเหมา
รวมแบบรวบรดั เช่น นอกเหนอืจากการเป็น
ข้าราชการ ในอกีห้วงเวลาหน่ึง เขายังเคยด�ารง
ต�าแหน่งเป็นถงึประธานกรรมการ หรอืกรรมการ
ในบรษิทัเอกชนยักษ์ใหญ่ ต้ังแต่สหยูเน่ียน, ไอ 
บ ีเอม็, ไซม์ ดาร์บ,ี ธนาคารไทยพาณิชย์ ไปจน
กระท่ังต�าแหน่งประธานสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

นอกเหนอืจากการเป็น ‘นายกรฐัมนตรจีาก 
การรฐัประหาร’ ทีค่นโจมต ีเขาคอืเอกอคัรราช- 
ทตูตวัแทนประเทศในปราการของโลกเสรอีย่าง
สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และผูแ้ทนถาวรแห่ง
ประเทศไทยประจ�าสหประชาชาต ิรวมถึงได้
รบัความไว้วางใจให้ท�าหน้าทีป่ระธานคณะ
กรรมการผูท้รงคณุวุฒริะดบัสงูด้านภัยคกุคาม
ความท้าทายและการเปลีย่นแปลงขององค์การ
สหประชาชาต ิ(The United Nations’ High-
level Panel on Threats, Challenges and 
Change)

สดุท้าย นอกเหนือจากภาพลกัษณ์การเป็น
ชนชัน้น�าผู้พูดภาษาองักฤษด้วยปฏิภาณและ
โวหารเฉยีบขาดของ ‘สภุาพบรุษุองักฤษ  (British 
Gentleman)’ เขาคอืประธานคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรฐัธรรมนูญปี 2540 ท่ีกล่าวกันว่าสร้าง
การมส่ีวนร่วมให้ประชาชนไทยสงูสดุ จนได้รบั
สมญาว่า ‘รฐัธรรมนญูฉบบัประชาชน’

ในยุคสมยัท่ีการแบ่งข้ัวรนุแรงข้ึนทุกขณะ
ระหว่างค่ายเสรนิียม-อนุรกัษ์นยิม ความเป็น
รฐั-เอกชน ความเป็นท้องถ่ิน-ความเป็นสากล 
ดงัแสดงออกในปรากฏการณ์ปรวนแปรของ
การเมอืงโลกและไทย บทสมัภาษณ์อานนัท์  
ปันยารชนุ ผูเ้คยใช้ชวิีตในหลากข้ัวทีต่รงข้าม 
อาจชีเ้ส้นทางส�าหรบั ‘พูดคยุ’ และเดนิหน้าต่อ
โดยไม่ยึดตดิกับการเผชญิหน้าทางความคดิที่
เป็นอปุสรรคของการปฏิบตังิานจรงิ

ขัว้ตรงข้าม
“ท่ีผมมองเหน็แน่ชดัคือความเสือ่มโทรม

ของประชาธิปไตยแบบ Liberal Democracy 
เพราะมาตรฐานของข่าว มาตรฐานของการให้
ข้อมลูตกต�า่ไปเยอะ อย่างทีน่ายกรฐัมนตรี  
วินสตนั เชอร์ชลิเคยกล่าวไว้ว่า ‘ระบอบประชา- 
ธิปไตยไม่ใช่ระบอบทีด่ท่ีีสดุ แต่เป็นระบอบการ
ปกครองท่ีเลวน้อยทีส่ดุ’ เรารูม้าตัง้แต่ไหนแต่ไร  
อย่างทีผ่มเคยพูดทีก่รงุบรสัเซลส์ ประชาธิปไตย
ม ี7 เสา ซึง่ใน 7 เสา การเลอืกตัง้เป็นเพียงเสา 
เดยีว แต่อกี 6 เสาเป็นเรือ่งของขนัตธิรรมทาง 
การเมอืงการปกครองโดยหลกันติธิรรม เสรภีาพ
ในการแสดงออก ความรบัผดิชอบต่อประชาชน
และความโปร่งใส การกระจายอ�านาจ และภาค
ประชาสงัคม ซึง่แต่ละสงัคมก็ย่อมมเีส้นทาง
วิวัฒนาการในเรือ่งเหล่านีเ้ป็นของตวัเอง

…คณุดปูระวัตศิาสตร์ท่ัวโลก ในองักฤษ  
ผูห้ญิงยังไม่สามารถเลอืกตัง้ได้จนกระท่ังปี 
1928 ทีม่กีารเดินขบวนจนเกิดสิง่ท่ีเรยีกว่า 
‘universal suffrage’ (สทิธิออกเสยีงเลอืกตัง้ 
ท่ัวไป) ฉะน้ัน องักฤษเรยีกได้ว่าไม่ใช่ประชา- 
ธิปไตยท่ีแท้จรงิจนกระท่ังปี 1928-1929 ท่ีเขา
อนญุาตให้ผูห้ญิงโหวตได้ ทีอ่เมรกิาก็เหมอืนกัน 
ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจรงิๆ กระท่ังปี 1964 ท่ี
ม ีCivil Rights Act ม ีVoter Registration Act 
ท่ีเริม่ให้สทิธิคนผวิด�าไปลงทะเบียนเลอืกตัง้ได้  
พอเป็นอย่างนีก็้ไม่ต้องสงสยัว่าท�าไมคนไทยยัง 
ไม่มปีระชาธิปไตยทีส่มบรูณ์ เพราะมนัย่อม
มเีหตผุลท่ีด ีและไปว่าไม่ได้ด้วย อย่างของ
องักฤษก็ยังต้องใช้เวลากว่า 700 ปี อเมรกิา 
200 ปี กว่าจะมปีระชาธิปไตยแท้จรงิ เราเพ่ิงมี
ประชาธิปไตยมา 80 ปี ดงันัน้ไม่ใช่ของแปลก

…อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึง่ท่ีส�าคญัของ
ประชาธิปไตยคอืต้องม ี‘well-informed public’ 
ตอนหลงัไปแปลกันว่าต้องมกีารศกึษา แต่
จรงิๆ คอื หน่ึง คนต้องมคีวามสนใจในเรือ่ง
กระบวนการ ในเรือ่งการเมอืง สอง คือ คนต้อง
ได้รบัข้อมลูท่ีเพียงพอ ถูกต้อง และทนัการ แต่
ปัจจบุนัสิง่น้ีไม่ม ีในอเมรกิาไม่มแีล้ว ในองักฤษ
ก็ไม่มแีล้ว เช่นเรือ่ง Brexit ก็เป็นการพิสจูน์ว่า
ท้ังสองฝ่าย ฝ่ายทีใ่ห้อยู่ในอยูี กับฝ่ายให้ออก 
พูดปดท้ังสองฝ่าย เชือ่ใน fake news พอเป็น

อานันท์ ปันยารชุน กับการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจ 
ในยุคสมัยแห่งการแบ่งแยก

Building 
Dialogue
ธนกร จ๋วงพานิช
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เราชอบพูดกนัว่าคนไทยแตกกนัเป็นความคดิแบบ
เหลือง-แดง ไม่เลย ความแตกต่างของเราไม่ได้เป็น
ความแตกต่างด้าน ideology หรืออุดมการณ์
ทางการเมอืง...ปัญหามอียู่แค่ว่าคณุจะท�าอย่างไรให้
คนรู้สึกว่าสงัคมมคีวามยติุธรรมมากขึน้
อย่างนี ้ในขณะท่ีระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตกไม่ได้สร้างศรทัธาให้คนทัว่ไป มแีต่
ท�าให้เหน็ความเหลวแหลกและจดุบกพร่องของ
ระบบ นับวนัคนก็เลยย่ิงมองเหน็ความดงีามใน
ระบอบ Authoritarian (อ�านาจนยิม) อย่างของ
นายกรฐัมนตร ีล ีกวน ยู ในสงิคโปร์ 

…แน่นอน ในหลกัการประชาธิปไตยก็ยัง
คงเป็นระบอบการปกครองท่ี ‘the least bad’ 
แต่เนือ่งจากประชาธิปไตยต้องมอีงค์ประกอบ
หลายอย่าง พอสิง่เหล่าน้ีหลดุไปประชาธิปไตย
ก็เสือ่ม ตรงกันข้ามการปกครองแบบใช้อ�านาจ 
ถึงไม่ฟังเสยีงประชาชนเท่าไหร่ ถ้าสามารถ
ท�าให้คนพอใจได้ กก็ลายเป็นของดแีล้ว อย่าง
คนสงิคโปร์เขาก็พอใจในสิง่ที ่ล ีกวน ยู และคน
ทีต่ามมาท�า ดงันัน้เขาไม่ต้องตดัสนิใจว่าเขาจะ
ต้องเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกหรอืเปล่า 
มนัจงึเกิด ‘ประชาธิปไตยแบบสงิคโปร์’ ขึน้มา 
หรอืแม้กระทัง่เกิด ‘ประชาธิปไตยแบบไทยๆ’ 
ขึน้มา แต่ความต่างคอืพอบอกว่าประชาธิปไตย
แบบสงิคโปร์น่ีเรารูว่้าหมายถงึอะไร เพราะเขามี
พิมพ์เขยีว เขาปกครองมา 40-50 ปีแล้ว แต่พอ
บอกประชาธิปไตยแบบไทยๆ เราก็ เออ---แบบ
ไหนล่ะ”

ข้ามตรงขัว้
หลายคนอาจเห็นว่าค�าตอบลกัษณะนีข้อง

อานนัท์เป็นเสมือนการยอมรบัระบอบเผดจ็การ 
และไม่ซือ่ตรงต่ออดุมคตขิองประชาธิปไตย 
แต่ส�าหรบัอานนัท์ ผูเ้คยกล่าวในการบรรยาย
สาธารณะทีจ่ดัร่วมกันระหว่าง Cambridge 
Society, Oxford Society และ Harvard Club 
ณ  กรงุบรสัเซลส์ ว่าการสร้างประชาธิปไตย
น้ันต้องม ี‘the art of the possible (ศิลปะแห่ง
ความเป็นไปได้)’ รวมอยู่ด้วย อกีท้ังได้เคยใช้

ต�าแหน่งนายกรฐัมนตรท่ีีมาจากการรฐัประหาร
ท�าโครงสร้างการเมอืงท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้
ให้ ‘เป็นไปได้’ มาแล้ว การจ�าแนกชือ่ระบอบดู
เหมอืนจะไม่ส�าคัญมากเท่ากับสิง่ท่ีเป็นไปได้
และสิง่ทีป่ฏิบตัไิด้ในความเป็นจรงิ

“สิง่ท่ีควรมองคอื หน่ึง รฐับาลสามารถให้
บรกิารขัน้พ้ืนฐานได้หรอืเปล่า เราชอบพูดกัน
ว่าคนไทยแตกกันเป็นความคดิแบบเหลอืง-
แดง ไม่เลย ความแตกต่างของเราไม่ได้เป็น
ความแตกต่างด้าน ideology หรอือดุมการณ์
ทางการเมอืง คนไทยโชคด ีคอืไม่เป็น fanatic 
ไม่คลัง่ศาสนา ไม่คลัง่อดุมการณ์ เชือ้ชาติ 
การเมอืง ปัญหามอียู่แค่ว่าคุณตกลงกันได้
ไหมว่าความยุตธิรรมทางสงัคมอยู่ทีไ่หน คณุ
มมีาตรการอย่างไรทีจ่ะให้เกิดความยุตธิรรมใน
ทางเศรษฐกิจ ทางการศึกษา คณุจะท�าอย่างไร
เรือ่งความเหลือ่มล�า้ทางรายได้ ในเมือ่ 5% ของ
คนไทยครอบครองความมัง่คัง่กว่า 90% ของ
ประเทศ หรอืในเมือ่ประเทศไทยเป็นอนัดบั 3 
ของโลกทีม่คีวามเหลือ่มล�า้ระหว่างคนจนกบั
คนรวยมากท่ีสดุ รองจากรสัเซยีและอนิเดยี  
คณุจะท�าอย่างไรให้คนรูส้กึว่าสงัคมมคีวาม
ยุตธิรรมมากข้ึน

…ประเด็นเหล่าน้ีไม่เก่ียวกับความเป็น
เหลอืง-เป็นแดง ไม่เก่ียวเลย ปัญหาคอืประชาชน
เขามพีอกินพอใช้ไหม เขามบ้ีานอยู่ไหม เขา
มเีส้ือผ้าไหม มกีารรกัษาพยาบาลไหม อย่าง
เรือ่ง 30 บาทรกัษาทุกโรค ต้องถือเป็นโครงการ
ท่ีดี อาจจะมปัีญหาเรือ่งการบรหิาร เรือ่งงบ
ประมาณอะไรก็ตาม แต่สุดท้ายเป็นโครงการท่ี
ดี เป็น universal health scheme ท่ีมผีลส�าเรจ็ 
สิง่น้ีไม่มคีวามคิดแตกต่างกันระหว่างเหลืองกับ
แดง ส่ิงท่ีเราต้องท�าจงึมแีค่การปรบัปรงุความ
คิดและขัดเกลาให้มนัดีข้ึน

…นอกจากน้ี อกีหน่ึงสิง่ทีต้่องดู คอืมกีารกดขี่
ราษฎรในทางใดทางหนึง่หรอืเปล่า เช่น การไม่
ให้พูด ไม่ให้ออกความคดิเห็นน่ีมนัเกินไปหรอื
เปล่า พูดง่ายๆ คือ หลกัการประชาธิปไตยบาง
อย่างต้องเก็บไว้ ต้องพยายามส่งเสรมิ ผมไม่ใช่
นักคลัง่ประชาธิปไตย ผมก็รูว่้าประชาธิปไตยมี
จดุอ่อน แต่ผมว่าเราต้องยึดหลกัการบางอย่าง
ของประชาธิปไตยไว้ โดยผมไม่ใช่คนประเภท
ทุกอย่างต้อง 100% บางอย่าง 70% ผมก็พอใจ
ได้ เพราะทกุประเทศต้องมรีะยะเปลีย่นผ่าน
ไปสูป่ระชาธิปไตย ปัญหาคอื 80 ปี ของเราไม่
ค่อยมกีารเปลีย่นผ่าน 80 ปีท่ีผ่านมาเราไม่เคย
เป็นประชาธิปไตยเลย แต่ถามว่าเมอืงไทยเป็น 
dictator (เผดจ็การ) ไหม ผมก็บอกได้เลยว่า
ทหารไทยไม่ใช่ dictator ทหารไทยอาจจะมเีรือ่ง
ของการบรหิารไม่เก่ง หรอืเรือ่งของคอร์รปัชนัอะไร
ก็แล้วแต่ แต่ไม่ใช่ dictator ท่ีคอยลกัคนหายไป 
เอาไปท�าทารณุกรรม หรอืปกครองกดข่ีประชาชน
จนเกิดความกลวัเกรงอย่างแสนสาหสั

…ตวัผมเองก็มหีลกัการคอื เราออกความ 
เหน็ได้ แต่ต้องมข้ีอจ�ากดั การพูดการเขยีน 
แบบ hate speech หรอืเสรภีาพแบบอเมรกิา  
ขอประทานโทษนะ สงัคมจะล่มจมในทีส่ดุ เพราะ
เสรภีาพมากเกินไป เสรภีาพโดยไม่มขีอบเขต  
โดยไม่มคีวามรบัผดิชอบ เวลาน้ีถ้าคณุอยูใ่น
อเมรกิา น่าเป็นห่วงว่าอกี 40 ปีจะเป็นอย่างไร  
ในทางตรงกันข้าม เมอืงไทยเป็นเมอืงท่ีประเสรฐิ 
น่าอยู่ ผมไม่เคยหมดหวัง”

แลกและเปลีย่น
อาจเป็นชะตากรรมคล้ายกันกับอเลก็ซาน- 

เดอร์ ฮามลิตนั รฐับรุษุและหนึง่ในคณะผูก่้อการ
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Founding Fathers)  
เจ้าของวาทะ “Real liberty is neither found in 
despotism or the extremes of democracy, 
but in moderate governments.” ผูม้กัถูกโจมตี
ว่า ‘ไร้หลกัการ’ ความพยายามลอยอยู่เหนือการ
แบ่งค่าย และหาเส้นทางเดินท่ีเป็นไปได้ของ
อานันท์ ดเูหมอืนจะท�าให้เขาต้องเพิม่จ�านวนศัตรู
มากขึน้

“ผมคดิว่าสงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีไม่ทนต่อ
ความเห็นท่ีแตกต่างกัน เป็นสงัคมท่ีไม่ค่อยอยาก
ฟังความเห็นทีแ่ตกต่าง และก็ไม่พร้อมท่ีจะคุย
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กันในเรือ่งความแตกต่างทางความเห็น ทุกสิง่
อย่างจะเป็นขาวเป็นด�า ทกุสิง่ทุกอย่างจะเป็น
เรือ่งผดิเรือ่งถูก มฉีนักับเขา มนัก็ไม่ท�าให้เกิด
บรรยากาศของการพูดคยุแบบตดิต่อ คุยแบบ
ต่อเนือ่ง คุยให้เป็น dialogue เรยีกได้ว่าเรามแีต่ 
conversation เรามแีต่ debate มแีต่การเถียง
กันเพ่ือเอาชนะ 

…ผมไม่แน่ใจค�าว่า dialogue มีในภาษา
ไทยหรอืเปล่า คอื dialogue อาจจะมข้ีอยุตหิรอื
ไม่ต้องมข้ีอยุตก็ิได้ มนัเป็น on-going process 
เป็นกระบวนการต่อเนือ่ง มนัไม่ได้มข้ึีนเพ่ือแก้
ปัญหา แต่มนัมขีึน้เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจ ก่อ
ให้เกิดความรูท่ี้ดข้ึีน ทีนีถ้ามว่าเราสนใจความ
จรงิแค่ไหน เราสนใจตรรกะมากน้อยแค่ไหน  
เราสนใจความรูส้กึของคนอืน่มากน้อยแค่ไหน 

ถ้าเผือ่สดุท้ายทกุอย่างมนัยังหยุดอยูท่ี ่I, me 
and myself มนัก็ล�าบาก หลกัพุทธศาสนาดี
ท่ีสดุ ส.ุ จ.ิ ป.ุ ล.ิ ‘สตุะ’ คอืให้ฟังก่อน แต่สงัคม
เรามแีต่คนพูด คนฟังไม่ค่อยม ีคนฟังทีรู่เ้รือ่ง 
ก็ไม่ค่อยมี 

…ผมเป็นคนแปลก วิปรติหรอืเปล่าก็ไม่รู้ 
เพราะเวลาเจอคนมคีวามคิดต่างกับผม ผมอยาก
จะคยุกับเขา ไม่ได้อยากจะคุยเพ่ือโน้มน้าวให้เขา
มาเห็นตรงกับผม แต่อยากจะคุยกับเขาแบบไม่มี
จดุหมายอยู่ตรงน้ัน จดุหมายของผมคืออยากรู้
ว่าทีเ่ขาไม่เห็นด้วยกับผม ท่ีเขามคีวามเห็นแตก
ต่างกับผม เพราะเหตุใด ผมสนใจอนัน้ัน บาง
กรณีอาจจะเป็นเพราะว่าข้อเท็จจรงิไม่ตรงกัน  
ซึง่ก็พูดกันต่อไปได้ว่าของใครผดิของใครถูก 

…แต่อกีกรณีท่ีผมย่ิงสนใจมากกว่าก็คอื  

เขาใช้เหตุผลอะไร เขาใช้ตรรกะอะไร ท�าไมเขา
ถงึคดิแบบน้ัน เพราะในบางครัง้บางคราวข้อ 
เทจ็จรงิอาจจะตรงกัน แต่ข้อสรปุไปคนละเรือ่ง 
ผมไม่ได้สนใจเพราะอยากจะเอาชนะหรอือะไร 
แต่เป็นเพราะผมเป็นของผมอย่างนี ้ส่วนหน่ึง
อาจเป็นเพราะผมเคยอยู่กระทรวงการต่าง-
ประเทศ ต้องเจรจาค่อนข้างมาก และก่อนท่ีเรา
จะเจรจา เราต้องพยายามรูจ้ดุยืนของแต่ละฝ่าย 
ต้องรูว่้าท�าไมเขาถงึต้องมจีดุยืนตรงน้ัน จดุอ่อน 
จดุแขง็เขาอยู่ทีไ่หน ซึง่พอคณุฟังดีแล้วทกุอย่าง
มนัจะไม่ abstract คณุก�าลงัท�ากบัของจรงิ” 
 
อุบตัเิหต-ุผล

กล่าวกนัว่าอานันท์ไม่ชอบกีฬากอล์ฟ ซึง่มี
นักข่าวบางคนตัง้ข้อสงัเกตว่าด้วยภูมหิลงั หน้าที่
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การงาน และไลฟ์สไตล์ของผูค้นทีแ่วดล้อม
อานันท์ ข้อเท็จจรงิน้ีแสดงถึงความเป็นตวัของ
ตวัเองทีไ่ม่หว่ันไหวด้วยวถีิรอบตวัของอานันท์
ได้เป็นอย่างดี ผลงานของรฐับาลอานนัท์ 1 ใน
การเจรจาและแก้ไขสญัญาสมัปทานโครงการ
โทรศพัท์ 3 ล้านเลขหมายกับเอกชนเพ่ือรกัษา
ผลประโยชน์ของรฐัและสร้างความโปร่งใส
ให้มากข้ึน ท้ังท่ีขดักับความต้องการของผูกุ้ม
อ�านาจในกองทพัขณะน้ัน ย่ิงท�าให้ข้อเทจ็จรงิ
นีป้รากฏชดั อย่างไรก็ตาม หากถามอานันท์
ว่าอะไรคอืท่ีมาของความส�าเร็จและตวัตนเช่น
นีข้องเขา บ่อยครัง้อานันท์จะยกความดใีห้กับ 
‘อบุตัเิหต’ุ กระทัง่หนงัสอืพิมพ์นวิยอร์กไทมส์ 
ยังเคยพาดหวัข่าวในปี 1991 ว่า “Thailand 
Coup Casts Up a Most Reluctant Premier” 
อนัเน่ืองมาจากการท่ีเขาให้สมัภาษณ์ว่าการท่ี
ตนเองได้รบัแต่งต้ังเป็นนายกรฐัมนตรถืีอเป็น 
“the biggest accident in Thai history”

“ผมเป็นคนท�าอะไรไม่เคยวางแผนอนาคต 
ไม่เคยมแีผนชวิีต ไม่เคยมคีวามต้องการเป็นน่ัน
เป็นน่ี ทกุอย่างเกิดขึน้โดยธรรมชาตมิากกว่า  
ท่ีผมไปเป็นทตูท่ีวอชงิตนั ดซีก็ีเพราะถูกบงัคบั
ให้ไป ผมไม่เคยอยากไป พอผมอยู่วอชงิตนั ดซีี 
คุณชาตชิาย (ชณุหะวณั) จะเอาผมไปเป็น 
ปลดักระทรวง ผมบอกขอไม่ไป แต่อกีสามเดือน 
ท่านก็สัง่ให้ผมกลบัมาเป็นปลดักระทรวงอยู่ดี 
ต่อมาทีผ่มถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมวินิสต์ แล้ว
ผมลาออกจากกระทรวงต่างประเทศไปอยู่ 
สหยูเน่ียน ต่อมา ดร.อ�านวย วีรวรรณ ประธาน
บรษิทั ลาออกไปเป็นประธานธนาคารกรงุเทพ 
ผมจงึได้รบัแต่งต้ังเป็นประธานฯ แทน ก็บงัเอญิ
ท้ังนัน้ ท่ีไปเป็นประธานสภาอตุสาหกรรม ก็
เพราะบงัเอญิมคีนครบวาระ เสรจ็แล้ววันดคืีนดี 
ผมก็ได้รบัเชญิให้ไปเป็นนายกฯ 2 ครัง้ ฉะน้ัน 
ถ้าจะถามว่าเป็นอย่างนีเ้พราะอะไร ผมก็ไม่รู”้

อย่างไรก็ตาม สิง่หนึง่ทีอ่านนัท์รูแ้น่ชัดว่าส่ง
ผลต่อตวัเขาก็คอืบิดา หรอืพระยาปรชีานสุาสน์ 
(เสรญิ ปันยารชนุ) ซึง่ในหลายมติิเป็นเสมอืน 
‘ภาพต้นแบบ’ ของความเป็นอานันท์ เพราะ 
พระยาปรชีานุสาสน์เองก็เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์
หลากหลายท้ังภาคราชการและเอกชน โดยเคย
ด�ารงต�าแหน่งปลดัทูลฉลอง กระทรวงธรรมการ 

(กระทรวงศกึษาธิการ) อนัเป็นต�าแหน่งสูงสดุ
ของข้าราชการประจ�า เมือ่ก่อนเปลีย่นแปลง
การปกครอง ก่อนจะลาออกมาตัง้บรษิทัเพ่ือท�า
หนงัสอื Siam Chronicle ซึง่เป็นหนงัสอืพิมพ์
ภาษาองักฤษฉบบัแรกของคนไทย และเป็น 
ผูร่้วมก่อตัง้หนังสอืพิมพ์บางกอกโพสต์

“คุณพ่อผมท่านได้รบัทุนของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรชักาลท่ี 6 ให้ไปเรยีนท่ีองักฤษ  
คูกั่บพระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ  
อศิรเสนา) โดยท้ังสองคนถูกส่งไปโดยมเีป้า 
ประสงค์แน่นอนว่าให้ไปเรยีนเพ่ือดูระบบ public 
school ขององักฤษแล้วกลับมาต้ังโรงเรยีนใน
เมอืงไทย คุณพ่อท่านจบท่ี Shrewsbury School 
เป็นโรงเรยีนเก่าแก่ต้ังมา 500 ปี ส่วนเจ้าคุณ
ภะรตจบท่ี Oundle School ซึง่ท้ังสองโรงเรยีน
ถือว่าเป็นพับลกิสคูลชัน้หน่ึง ท้ังหมดน้ีเพราะ
รชักาลท่ี 6 ท่านทรงศึกษาและชอบพระทัย 
ระบบโรงเรยีนแบบพับลิกสคูลขององักฤษ”

ตรงตามพระราชประสงค์ของรชักาลที ่6 
เมือ่บดิาของอานันท์กลบัมาประเทศไทย เขา
ได้รบัแต่งตัง้เป็นเจ้ากรมโรงเรยีนในพระบรม-
ราชปูถัมภ์ในสมยัรชักาลที ่6 ผูร้บัผดิชอบการ
จดัต้ังและดูแลโรงเรยีนมหาดเลก็หลวงทัว่
ประเทศ อกีท้ังท�าหน้าทีเ่ป็นผูบ้งัคบัการคนแรก
ของโรงเรยีนวชริาวุธวิทยาลยั เป็นอาจารย์สอน
ท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และเป็นครขูอง
โรงเรยีนเทพศรินิทร์และสวนกุหลาบ ก่อนใน
ท่ีสดุจะได้รบัแต่งตัง้เป็นปลดัทูลฉลอง กระทรวง
ธรรมการ

“ฉะน้ันคุณพ่อผมจรงิๆ แล้วเป็นคร ูและถ้า
ถามว่าคุณพ่อมอีทิธิพลต่อการพัฒนาตัวผมเอง 
ไหม มมีากเลย เพราะว่าคุณพ่อเป็นคนรกัครอบ- 
ครวั และใกล้ชดิกับลูก จะคอยช่วยลูกท�าการ
บ้าน ไม่ใช่เขียนให้นะ แต่ช่วยแนะน�าให้ท�าให้ถูก 
คณุพ่อมกัจะเล่าเรือ่งอะไรให้ลูกๆ ฟังเสมอ 

…สมยัก่อนตอนโรงเรยีนหยุด 2 เดือน ช่วง
เมษายน-พฤษภาคม ทกุปีคณุพ่อกับคณุแม่จะ
พาลกูๆ ไปอยู่หัวหิน เพราะมบ้ีานอยู่ นัง่รถไฟ
แล้วไปต่อรถเกวียน ไปต้ังรกรากอยู่หัวหิน 2 
เดอืน สมยัก่อนไปทก็ีเหมอืนไปตัง้บ้านใหม่ 
เพราะต้องขนข้าวของไปหมดเลย เครือ่งครวั
อะไรต่ออะไร แล้วทุกคนืเราก็จะนัง่กันทีช่าน

เรอืน คณุพ่อเปิดเพลงโอเปรา แล้วก็เล่าให้ลกู
ฟังถึงความหมาย เพราะเพลงโอเปราส่วนใหญ่
เป็นภาษาอติาเลยีนหรอืเยอรมนั ท�าให้พวกเรา
ได้ยนิเสยีงโอเปรามาตลอด และฟังรูเ้รือ่ง ไม่
ว่าจะเรือ่ง Aida, Carmen, The Marriage of 
Figaro, La Traviata ท่านเล่าให้ฟังหมด  
คณุพ่อเป็นคนชอบดนตร ีตอนน�า้ท่วม หนงัฝรัง่
ไม่มา คณุพ่อจะพาผมน่ังรถรางจากสาธรไป
ลงเยาวราชเพ่ือดงูิว้ ออกมาก็ไปน่ังรบัประทาน
ก๋วยเตีย๋วบะหมีห่มแูดง ตอนสมยัรบัราชการ
คณุพ่อก็เคยเล่นโขนกับในหลวงรชักาลที ่6  
และแน่นอนคณุพ่อชอบโอเปรามาก ตอนหลงั
ผมไปเป็นทูต เวลาไปนิวยอร์กก็จะต้องหาทาง
ไปดโูอเปราท่ี Metropolitan Opera House  
ไปอติาลก็ีต้องไป Teatro alla Scala ตลอด

…ผมคิดว่าคุณพ่อมศีลิปะในการเข้าถึง
คน เป็นคร ูแต่ไม่ใช่สอนอย่างเดยีว เป็นครทูีค่ยุ
แล้วมต่ีอเติมให้สนุกข้ึน ตอนคณุพ่อสิน้ชวิีต ใน
หนังสือฌาปนกิจมนัีกเรยีนเก่าหลายคนเขยีนให้ 
ตัง้แต่หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล พระมหามนตรี 
ใครต่อใคร หลายคนจะเล่าถึงวิธีการสอนของ
คุณพ่อ อย่างเวลาคุณพ่อเล่าเหตกุารณ์สมยั
โรมนัท่ีบรตัูสเพ่ือนสนิทจะลอบฆ่าซซีาร์ พ่อจะ
ยกมอืชีห้น้าท�าท่าซซีาร์ประกอบด้วยแล้วพูด 
‘เออ—แกด้วยเหรอท่ีจะฆ่าฉนัน่ี (Et tu, Brute?)’ 
เป็นท่ีเล่ืองลือ ดังน้ันคุณพ่อเก่งมาก เวลาสอน

ผมไม่แน่ใจค�าว่า dialogue 
มใีนภาษาไทยหรือเปล่า คอื 
dialogue อาจจะมข้ีอยตุิ
หรอืไม่ต้องมีข้อยุตกิไ็ด้ มนั
เป็น on-going process 
เป็นกระบวนการต่อเนือ่ง 
มนัไม่ได้มขีึน้เพ่ือแก้ปัญหา 
แต่มนัมขีึน้เพือ่ก่อให้เกดิ
ความเข้าใจ ก่อให้เกดิความ
รูท้ีด่ขีึน้
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อะไรก็จะสอนง่ายๆ มาถึงเดีย๋วนี ้ผมว่าสงัคม
ไทยบางทีอบรมลกูไม่ค่อยถูกต้อง มวัแต่สอน 
ให้จ�า คณุพ่อผม ท่านไม่เคยสอนให้จ�า แต่สอน
ให้เข้าใจและให้คิด

…การศกึษาต้องให้เดก็แย้งครไูด้ ต้ังค�าถาม
ได้ อย่างในองักฤษ เวลาเรยีน 1 ชัว่โมง ครสูอน 
แค่ประมาณ 50 นาที ส่วนอกี 10 นาทีให้
นกัเรยีนใช้พักและเดนิเปลีย่นห้อง การให้เดก็
ได้เดินเปลีย่นห้อง เดนิไปเตะฝุน่ไปบ้าง คยุไป 
เฮฮาไปบ้าง มนัก็ช่วยผ่อนคลายอารมณ์พร้อมท่ี
จะรบัวิชาใหม่ แล้วใน 50 นาทีนัน้เขาก็จะสอน 
หรอือ่านหนังสอืให้ฟังบ้าง แต่จะมเีวลาส�าหรบั
คยุกัน โดยไม่ใช่การคยุในลกัษณะถามให้เดก็
ตอบแล้วคอยบอกว่าผดิ จนเดก็ใจฝ่อ ไม่กล้า
ตอบ แต่เขาจะถามให้เดก็พูด ไม่สนใจผดิถูก 
ถามไปเรือ่ยๆ จนกว่าเด็กจะคดิและตอบโดย
ใช้เหตผุล มนัก็กลบัไปเรือ่ง dialogue อกี คอืน่ี
ไม่ใช่เรือ่งของการคยุกันเพ่ือหาผดิถูก แต่เป็น 
กระบวนการของการสร้างความเข้าใจ ไม่อย่าง
นัน้คนเราคงไม่สามารถคดิอะไรได้ เพราะทกุ
สิง่มนัต้องผดิก่อน สิง่ประดษิฐ์ทุกอย่างในโลก 
ตอนทดลองก็ระเบดิก่อนบ่อยครัง้” 

การศกึษา
อย่างไรก็ตาม แม้บดิาของเขาจะเรยีกได้

ว่าเป็นหน่ึงในครแูละผูบ้กุเบกิการศกึษาคน

ส�าคญัของสงัคมไทย และอานันท์เองก็ถือเป็นผู้
ประสบความส�าเรจ็อย่างมากในด้านการศกึษา 
โดยได้รบัยกย่องให้อยู่ในท�าเนยีบศิษย์เก่าดเีด่น 
(Eminent Old Alleynians) ของดลัลชิ คอลเลจ
ทีซ่ึง่เขาเรยีนชัน้มธัยม อกีท้ังส�าเรจ็การศึกษา
ด้วยเกียรตนิิยมจากมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ 
ในสาขานติศิาสตร์ กระนัน้ เขาก็ระมดัระวังท่ี
จะเอาความส�าเรจ็ในอดีตนีเ้ป็นมาตรฐานของ
อนาคตท่ีเขาเหน็ว่าก�าลงัเปลีย่นแปลงไป 

“ผมว่าการศกึษาเปลีย่นไป ผมไปเรยีน
องักฤษตัง้แต่อายุ 16 กลบัมาอกีทตีอนอายุ 
23 แต่จนกระท่ังบดันี ้บางคนจะส่งลกูไปเรยีน
องักฤษ ก็ยังพาลกูมาให้ผมแนะน�า จนผมต้อง
บอกทกุครัง้ว่า ผมรูจ้กัองักฤษเมือ่สมยั 70 ปี
ก่อน เด๋ียวน้ี ต้องเรยีกว่าผมไม่รูจ้กัระบบองักฤษ
แล้ว น่ีคอืสจัธรรมอนัหนึง่ ทกุอย่างต้องมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่พูดแล้วนีก็่เป็นเรือ่งน่าเป็นห่วง
ในสงัคมไทย สงัคมไทยถือว่าการเปลีย่นแปลง
เป็นของแปลก เป็นของไม่ธรรมดา ทัง้ๆ ที่
ในศาสนาพุทธ การเปลีย่นแปลงน่ีคอืความ
แน่นอนทีส่ดุ เป็นสิง่ทีถ่าวรท่ีสดุ ดงัน้ันถ้าวิธีคดิ
ของคนในสงัคมยังกลวัการเปลีย่นแปลง และ
ขดัขวางต่อต้าน มนัจะน�าไปสู่การถอยหลงัเข้า
คลอง อย่างถ้ามใีครมาถามผมว่า ผมรูจ้กัระบบ
การศกึษาองักฤษขณะน้ีหรอืไม่ ผมบอกได้เลย
ว่าไม่รูจ้กั แต่ถ้าถามว่ามนัดข้ึีนหรอืไม่ ผมตอบ
ได้เลยว่ามนัต้องดขีึน้

…แน่นอน ระบบการศกึษาขององักฤษสมยั
ผมหรอืสมยัคณุพ่อผมก็มข้ีอดี พับลกิสคลูของ
องักฤษมนัเกิดขึน้ และเจรญิงอกงามเพราะ
อะไร เหตผุลคือองักฤษเมือ่ 300 ปีทีแ่ล้ว ไป
สร้างอาณานคิมไว้เยอะ เป็นจกัรวรรด ิเพราะ
ฉะนัน้ การท่ีองักฤษต้องส่งคนไปปกครอง
อนิเดยี เอเชยีใต้ แอฟรกิา ไนจเีรยี แทนซาเนีย 
หรอืหมูเ่กาะแครบิเบยีน เขาก็ต้องท�าให้มัน่ใจ
ว่าคนท่ีจะไปได้รบัแรงจงูใจมากพอท่ีท�าให้เขา
อยากไป เพราะสมยันัน้ไปประเทศเหล่าน้ีถือว่า
ไปยากล�าบาก โดยอย่างหนึง่ทีเ่ป็นแรงจงูใจคอื 
ระหว่างท่ีอยู่ต่างประเทศ รฐัจะจ่ายค่าเล่าเรยีน
ของบตุรหลานให้หมด ทน้ีีพับลกิสคลูในองักฤษ
จงึเป็นโรงเรยีนประจ�าทัง้น้ัน เพราะมไีว้เลีย้ง
ดเูดก็ท่ีพ่อแม่ไม่อยู่ แล้วการท่ีรฐัจ่ายให้หมด 

ท�าให้เกดิโรงเรยีนขึน้เยอะ และแต่ละโรงเรยีนก็ 
ต้องแข่งกันท�าให้ดเีพ่ือท่ีพ่อแม่จะได้อยากส่งลกู
เข้ามาอยู่ 

…แต่ต้องพูดว่าในสมยันัน้ การส่งลกูไป
เข้าพับลกิสคลูองักฤษ หมายถึงการส่งลกูไปให้
เรยีนรูอ้ปุนสิยัท่ีด ีภาษาองักฤษเรยีกว่าให้ไป
สร้าง character คาแรกเตอร์ในท่ีนีคื้อความ
ซือ่ตรง ความมกิีรยิามารยาท ความมศีลีธรรม 
ความไม่พูดปด หลายอย่างเขาสร้างด้วยระบบ
การเรยีนการสอน หลายอย่างเขาสร้างด้วยการ
กีฬา เพราะการเล่นกีฬาช่วยสอนความเป็นคนดี
ได้หลายอย่าง ไม่ว่าการไม่เอาเปรยีบคน การไม่ 
คดโกง ความอดทน การเคารพกฎเกณฑ์ การ
รูแ้พ้รูช้นะ เดีย๋วน้ี คนท่ีไปพับลกิสคูลจะนกึถึง

ในสมยันัน้ การส่งลกูไป 
เข้าพับลกิสคลูอังกฤษ 
หมายถึงการส่งลกูไปให้
เรยีนรู้อปุนสิยัทีด่ ีภาษา
องักฤษเรยีกว่าให้ไปสร้าง 
character คาแรกเตอร์
ในทีน่ีค้อืความซือ่ตรง 
ความมีกริยิามารยาท  
ความมีศลีธรรม ความไม่
พดูปด
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เรือ่งนีไ้หม ก็คงมบ้ีาง แต่ไม่เหมอืนสมยัก่อนที่
เรยีกว่าเป็นการส่งเด็กไปสร้างคาแรกเตอร์จรงิๆ 

…ปัจจบุนัผมรูแ้น่นอนว่า หน่ึง คนองักฤษที่
จะส่งลกูไปเรยีนโรงเรยีนประจ�าตลอดมน้ีอยลง
ไป อนัท่ีสอง คนท่ีมฐีานะดพีอทีจ่ะส่งลกูไปเรยีน
ก็มน้ีอยลง อนัทีส่าม มคีนจ�านวนมากกว่าใน
อดตีทีไ่ม่คดิว่าการอยู่ในโรงเรยีนประจ�าตลอด
เวลาเป็นสิง่ทีด่กัีบลกู เช่นกลวัการกลัน่แกล้งกัน 
ตอนน้ีผมจงึไม่แน่ใจว่าพับลกิสคลูองักฤษยังให้
ความส�าคญักับคาแรกเตอร์มากน้อยแค่ไหน  
ดเูหมอืนส�าหรบัสงัคม เรือ่งคาแรกเตอร์หรอืเรือ่ง
อปุนิสยั ความซือ่ตรง ความไม่โกหก มนัน้อยลง
ไปทัว่โลก เช่นจากการเลอืกตัง้ท่ีอเมรกิา คณุจะ
เหน็เลยว่าคนไม่สนใจเรือ่งพวกนี”้ 

คาแรกเตอร์
การพูดถึง ‘คาแรกเตอร์’ น�ามาสูอ่กีประเดน็ 

ส�าคญั ผูท้ีไ่ด้ตดิตามอ่านปาฐกถา หรอืบท
สมัภาษณ์ของอานันท์ จะพบว่าเขาให้ความ
ส�าคญัอย่างย่ิงกับการออกแบบระบบหรอื
โครงสร้างท่ีจะบงัคบัหรอืจงูใจคนให้เกิด
พฤตกิรรมท่ีต้องการ อย่างท่ีบทความชือ่ 
Searching for a Better Structure ใน
หนงัสอืพิมพ์บางกอกโพสต์ ปี 1996 เคยเขียน 
เก่ียวกับอานันท์ไว้ว่า “The white-horse knight” 
is not an image [Anand] encourages. His 
speeches and interviews, during those brief 
periods as Prime Minister, emphasized 
structure, rather than personalities.” อย่างไร

ก็ตาม ในฐานะผูท่ี้ได้เคยถูกทดสอบอปุนสิยั
หรอื ‘คาแรกเตอร์’ มาไม่น้อย เช่นเหตกุารณ์ที่
เขาถูกสอบสวนแล้วสัง่พักราชการในช่วงรฐับาล
ธานนิทร์ กรยัวเิชยีร ด้วยข้อหาเป็นคอมมวินิสต์ 
หรอืถูกกล่าวหาว่าได้รบัผลประโยชน์มชิอบใน 
‘ดลี’ ระหว่างรฐัและเอกชนในสมยัรฐับาลของ
เขา อานนัท์เชือ่ว่าในท่ีสดุ ความเข้มแข็งภายใน
ของมนุษย์ยังเป็นชิน้ส่วนท่ีขาดไม่ได้ของการ
สร้างสงัคมท่ีดี

“พวกฝรัง่ชอบเขียนว่า ท่ีเมอืงไทยสามารถ
รกัษาความเป็นเอกราชมาได้ทุกวนัน้ี นอกเหนือ
จากพระปรชีาสามารถของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ต่างๆ ท่ีด�าเนนินโยบาย
ต่างประเทศอย่างมองการณ์ไกลแล้ว อกีส่วน
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หน่ึงก็เพราะเรามรีะบบราชการท่ีเข้มแขง็ แต่
ผมออกจากระบบราชการมา 45 ปีแล้ว พอมอง
ย้อนกลบัไป ระบบราชการเมอืงไทยปัจจบุนันี ้
ตกต�า่ไปเยอะ ข้าราชการไทยส่วนใหญ่ใน
ปัจจบุนั ความรูค้วามสามารถม ีแต่ความกล้า
หาญในเชงิความคดิก็ด ีหรอืในเชงิความมัน่ใจ 
ในเน้ืองาน ในข้อเท็จจรงิ ในหลกัการ เสือ่ม
คลายไปเยอะ ไม่เป็นตัวของตัวเอง พร้อมจะ
รบัค�าสัง่จากผูม้อี�านาจโดยไม่มีการไตร่ตรอง 
แน่นอน ข้าราชการดีๆ  ท่ีเก่งกล้าผมก็ว่ายังม ีแต่
โดยทัว่ไป มกัเกิดความขีข้ลาด ความแหย ความ
กลวัอ�านาจข้ึนมา 

…ผมเคยพูดสนุกๆ ว่าถ้าคณุอยูร่าชการ ใน
ช่วง 5-10 ปีแรกคณุจะยังแขง็ขัน มไีฟ พอเข้าปี
ที ่10 คณุจะถูกระบบราชการกลนื ทีนีย่ิ้งอยู่ต่อ
ไปๆ ย่ิงโง่ ย่ิงไม่กล้ารบัผดิชอบ ไม่กล้าตดัสนิใจ 
ทกุอย่างต้องตัง้คณะกรรมการ หลายอย่างท่ี

อธิบดีควรตดัสนิใจได้ ปลดัควรตดัสนิใจได้  
ก็ไม่ เอะอะอะไรก็ต้ังกรรมการ แล้วเรือ่งโกง มี
ข้าราชการไม่น้อยท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องกับการโกง
แบบไม่ตัง้ใจ แต่ท�าไปเพราะความกลวั นายสัง่ 
ก็ต้องท�า ซึง่เรือ่งน้ีความจรงิไม่ยากอะไรเลย  
ถ้าเห็นว่านายสัง่ในทางทีผ่ดิ ก็แค่บอกให้นาย
เขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีคนอืน่เขาหลดุไป
ได้ เพราะเขาสัง่กันทางวาจาไม่มหีลกัฐาน แล้ว
คณุจะโง่ไปรบัค�าส่ังเขาท�าไม 

…ไม่รูน้ะ ส�าหรบัตวัผม มนัไม่เห็นยากอะไร
เลย คนเราท�าอะไรตามเนือ้ผ้า และซือ่สตัย์
สจุรติ ไม่ต้องกลวัอะไรท้ังสิน้ เจบ็ตวัไหม อาจจะ
เจบ็ แต่ไม่ต้องกลวั เพราะความจรงิมนัไม่หนไีป
ไหน ความจรงิชวิีตผมก็โดนมาเยอะแยะ ผมถกู
กล่าวหาว่าโกงมาต้ังก่ีครัง้ คนว่าผมในทวีีมาเป็น 
10-15 ปีว่าผมทุจรติ แต่ก็ไม่มพียานหลกัฐาน 
มาพิสจูน์ ก็ปล่อยให้เขาว่าไปส ิไม่เดอืดร้อน

อะไรผม เขาเองน่ันแหละจะมทีกุข์มากขึน้ พูด
เท่าไหร่คนก็ไม่เชือ่ นีเ่ราไม่ได้คดิว่าเราวิเศษกว่า
คนอืน่นะ แต่เราแน่ใจว่าเราท�าในสิง่ท่ีถูกต้อง 
และชอบธรรม ไม่ละอายใจ ดังนัน้พระจะ
คุม้ครองเรา ผมเชือ่ในกฎแห่งกรรมนะ” 

ระบบท่ีรองรบั
อย่างไรก็ตาม ในเมือ่ความเข้มแขง็ส่วน 

บคุคลไม่ใช่สิง่ท่ีเกิดขึน้เป็นการสม�า่เสมอ 
ท่ัวไป พ้นจากเรือ่งระดบับคุคล โครงสร้างจงึ
เป็นสิง่ท่ีสงัคมต้องใส่ใจออกแบบเพ่ือรองรบั
สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางการเมอืง
หรอืโครงสร้างของตลาด อย่างท่ีอานันท์เคยให้
สมัภาษณ์กับนิตยสารเอเชยีวีค ในปี 1997 ว่า 
“คนทีม่ด้ีานไม่ด ีถ้าอยู่ภายใต้กฎท่ีปล่อยให้เขา
ท�าตามด้านไม่ดไีด้ เขาก็จะท�า แต่ถ้าคณุเอา
เขาไปอยู่อกีทีท่ี่กฎเกณฑ์ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้
เขาแสดงด้านไม่ดไีด้ เขาก็จะอนุโลมตาม ผม
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ไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะปฏิรปูตัวเองนะ แต่เขา
จะอนุโลมตาม (I will not say they will reform, 
but they may conform.)”

“ลองคดิด ูปัญหาเรือ่งระบบอาจเป็นเพราะ
เมอืงไทยไม่มนีกัปราชญ์จรงิๆ ผมไม่ได้พูดถึง
นักปราชญ์ในทางวรรณคด ีแต่หมายถึง thinker 
ของเราไม่ม ีไม่เหมอืนจนี อนิเดีย อยิีปต์ กรซี 
คือเราไม่มนัีกคดิท่ีจะคิดพวกเรือ่งระบบ เรือ่ง 
abstract ไม่ได้คดิแค่เรือ่งประเดน็ปัจจบุนั  
นักคดิทีเ่วลามองอะไร มองภาพรวม มองไกล 
เราไม่ม ีบางทีเราเป็นประเภทสกุเอาเผากิน เก่ง
ในการแก้ไขด้วยปฏิภาณ ภาษาองักฤษใช้ค�าว่า 
pragmatism ก็ไม่ใช่ว่าเป็นของไม่ด ีแต่ว่ามนั
ไม่พอ เพราะว่าปัญหาบ้านเมอืง ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาการเมอืง ปัญหาสงัคม ปัญหาโครงสร้าง
ต่างๆ มนัต้องคิดเป็นกระบวนการ มนัไม่ใช่คดิที
ละจดุ ไม่ใช่แก้ทลีะจดุ เพราะแก้ทลีะจดุ มนัจะ
ไปโผล่อกีทีนึ่ง จะบอกว่าเหตผุลเป็นเพราะเรา
เป็นประเทศใหม่ก็ไม่ได้ เพราะเราก็ 700 ปีมา
แล้ว อย่างอเมรกิาเขาก็มนัีกคดิเยอะแยะทัง้ๆ ท่ี
เขาเกิดมาแค่ 250 ปี อย่างคนร่างรฐัธรรมนูญ
เขาก็เป็นนักคดิแทบท้ังนัน้ ไม่ว่าจะเป็นโธมสั 
เจฟเฟอร์สนั เบนจามนิ แฟรงคลนิ เจมส์ เมดสินั 
อเลก็ซานเดอร์ แฮมลิตนั ใครต่อใคร 

…ยกตวัอย่างเรือ่งผลประโยชน์ขดัแย้ง  
เรือ่ง conflict of interest ภาษาไทยไปแปล 
ผลประโยชน์ทับซ้อน แต่จรงิๆ มนัเป็นผล
ประโยชน์ขดัแย้งกัน ผมเคยมปีระสบการณ์
ตอนอยู่ภาคเอกชน หลกัการคอืต้องมกีารแบ่ง
แยกระหว่างผูป้ระกอบการ (operator) กับผู้
ควบคมุ (regulator) สมมตผิมเป็นผูส่้งออกผ้า 
ซึง่มโีควตาว่าจะให้ส่งออกมากน้อยแค่ไหน ถ้า
คุณใช้คณะกรรมการตัง้โดยกระทรวงพาณิชย์
เป็นผูก้�าหนดโควตาให้กบับรษิทั แล้วคณุเอาผู้
ท่ีเป็นผูป้ระกอบการในบรษิทัสิง่ทอมาเป็นคณะ
กรรมการนี ้มนัคอืผดิทนัท ีเพราะเป็นไปไม่ได้
เลยในหลกัการทีจ่ะเอาผูป้ระกอบการมาเป็นผู้
ควบคมุ ตลกใช่ไหม แต่เมอืงไทยท�าเสมอเลย”

 
อานันท์สไตล์

ในขณะทีอ่านนัท์ไม่ให้ความเห็นเก่ียวกับ
การท�างานของรฐับาลปัจจบุนั เขาพร้อมทีจ่ะ

แบ่งปันวธีิการท�างานในแบบของรฐับาลอานันท์ 
ซึง่ในแต่ละวาระมรีะยะเวลาลดัสัน้จนควรนบั
เป็นหลกัเดอืน มากกว่าปี แต่กลบัประสบความ
ส�าเรจ็ในการท�างานปฏริปูให้เป็นผลหลายเรือ่ง
ไม่ว่าจะเป็นการให้เสรภีาพกับสือ่ การออก
กฎหมายคุม้ครองสิง่แวดล้อม การต่อสูกั้บการ
ระบาดของโรคเอดส์ หรอืการสร้างความโปร่งใส
ให้กับการร่วมทุนระหว่างรฐักับเอกชน ฯลฯ 
อย่างทีค่ณะกรรมการรางวัลรามอน แมกไซไซ 
สรปุเหตผุลท่ีให้รางวัลนีแ้ก่อานันท์ในปี 1997 
ในสาขา Government Service ว่าเป็นเพราะ
ความสามารถของเขาในการ “รกัษาโมเมนตมั
ของการปฏิรปูและประชาธิปไตยได้แม้ในช่วง
เวลาแห่งวิกฤตและการปกครองโดยทหาร”

“ผมเลอืกคนท่ีท�างานเป็น คนทีไ่ม่โกง แล้ว
ก็ปล่อยเขาท�า เราแค่คมุอยู่ข้างบน เลอืกเอาคน
ทีพู่ดภาษาเดียวกัน คอืพูดแล้วรูเ้รือ่ง แต่ไม่ใช่
ว่าเอาเฉพาะคนทีม่คีวามเหน็ตรงกันท้ังหมด 
ไม่ใช่ว่าผมท�าเรือ่งต่อต้านเอดส์ แล้วคนอืน่จะ
เหน็ด้วยเหมอืนกันทัง้หมดนะ ดงัน้ันผมให้เถียง
กันเตม็ท่ีในครม. แต่พอเป็นมติครม.แล้ว ขอ
อย่าไปพูดคดัค้านข้างนอก ครม.ของผมเป็นคน
มรีะเบยีบวนัิย ตอนท่ีให้พูดเขาก็พูดกันเตม็ท่ี 
คดัค้านบ้าง โต้เถียงก็มาก แต่พอถึงจดุหนึง่สรปุ
ว่าจะไปทางน้ี ก็ถือว่าจบ จะไม่มอีอกมาพูดใน
เชงิต่อต้านไม่เห็นด้วย เพราะไม่อย่างนัน้ท�างาน
ไม่ได้ การเป็นครม.คอืต้องรบัผดิชอบร่วมกัน 

…ดังน้ัน ผมจงึไม่เคยให้มกีารออกเสียง แต่
พยายามหาฉันทามติ เปิดโอกาสให้เขาพูดได้เต็ม
ที ่ไม่ใช่เขาพูดแล้วคอยแต่บอก ‘ไม่ใช่ๆ ผิดๆ’ ฟัง
เขาให้จบเสยีก่อน มนัเสียอารมณ์นะ พอจะพูด
อะไรข้ึนมาอกีคนก็คอยแต่ ‘เข้าใจแล้ว ผมรูห้มด

แล้ว’ แล้วไม่รูจ้รงิ มนัเป็นจติวิทยา พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชักาลท่ี 9 ท่านถึงได้ทรง
รบัส่ังชดัว่าจะท�าอะไรต้องเข้าถงึ-เข้าใจ ถึงค่อย
ท�า ค�าว่า ‘เข้าถึง’ น่ีส�าคญั การเข้าถึงไม่ใช่เรือ่ง
ของกายภาพ ไม่ใช่เข้าถึงตวั แต่คอืเข้าถึงใจเขา 
และกต้็อง ‘เข้าใจ’ เข้าใจคอืเข้าถึงใจ ไม่ได้แปล
ว่า ‘เห็นด้วย’ นะ เข้าใจคอืเข้าใจว่าท�าไมเขาถงึ
คิดแบบน้ัน 

…เวลาคนมปัีญหา ไม่รูจ้ะท�าอย่างไร คุณก็
แค่ฟังเขา คณุนัง่ฟังเขาชัว่โมงหนึง่ พอเสรจ็แล้ว
คณุค่อยพูด อย่างน้ีคณุชนะใจเขา 50% แล้ว 
เพราะเขาไปท่ีไหน พอเขาพูด 10 นาที คนก็ 
‘พอแล้ว เข้าใจแล้ว’ ฟังน่ีส�าคญั ความสามารถ
ในการฟัง คอือดทนท่ีจะฟังในสิง่ทีเ่รารูว่้าอาจจะ
ไม่จรงิ อาจจะเหลวไหล แต่อย่างน้อยคณุก็ได้
ฟังเขาแล้ว และคณุจะช่วยชวิีตเขาเลย ค�าว่า 
Patience หรอือดทนก็เรือ่งหน่ึง แต่ท่ีผมอยาก
จะเน้นคอืค�าว่า Empathy และ Compassion 
สองค�านี ้ท�าให้คุณเข้าอกเข้าใจซึง่กันและกัน 

…ปัญหาในบ้านเมอืงหลายอย่างมาจาก 
หนึง่ ไม่ฟัง สอง ฟังแล้วไม่เข้าใจ หรอืท่ีร้าย
สดุ คอืฟังแล้วเข้าใจผดิ โอ้โห---เสรจ็เลย แต่นี่
ก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของเรา ต่างประเทศก็เป็น 
ดอูย่างอเมรกิา คน 300 ล้านคน เลอืกโดนัลด์ 
ทรมัป์ มาเป็นประธานาธิบดี มนัก็แสดงอะไร
บางอย่าง ผมเหน็นกัข่าวไปสมัภาษณ์คนๆ หน่ึง
ว่าระหว่างอยู่ในรถคนัหน่ึง ทรมัป์พูดจาไม่ด ี
ดถููกผูห้ญิง เรยีกว่าหยาบคายเลย ดงัน้ันนักข่าว
ถามว่าคนๆ นัน้ยังสนบัสนุนทรมัป์ไหม เขาก็
บอกยังสนับสนุนอยู่ ถามต่อว่าเพราะอะไร เขา
ตอบว่าอะไรรูไ้หม เขาตอบว่าเขายังสนับสนุน 
ทรมัป์อยู่ เพราะว่าตอนท่ีทรมัป์พูด ทรมัป์ไม่คิด

เราไม่มีนักคดิท่ีจะคดิพวกเรือ่งระบบ เร่ือง abstract 
ไม่ได้คดิแค่เร่ืองประเดน็ปัจจบุนั นักคดิท่ีเวลามองอะไร 
มองภาพรวม มองไกล เราไม่มี บางทีเราเป็นประเภทสกุ
เอาเผากนิ เก่งในการแก้ไขด้วยปฏภิาณ ภาษาอังกฤษใช้ค�า
ว่า pragmatism กไ็ม่ใช่ว่าเป็นของไม่ด ีแต่ว่ามนัไม่พอ
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เมืองไทยมีปัญหามาก และเป็นปัญหาที่รุนแรงและร้าย
แรง แต่อย่าไปคิดว่าเราเป็นคนเดียวที่เป็นเจ้าของปัญหา 
ทุกประเทศมีปัญหาหมด แล้วหลายประเทศมีมาก่อนเรา
อีก ดังนั้นก็ต้องค่อยๆ แก้ไป อย่าคิดว่าปัญหาทุกอย่าง
จะแก้ได้แบบ instant coffee มันไม่มีในโลก 
ว่ามกีารบนัทกึไว้ ถ้าทรมัป์รูว่้ามกีารบนัทกึ  
เขาคงไม่พูด เหน็ไหม นีข่นาดคนอเมรกัินนะ  
สิง่เหล่าน้ีเกิดขึน้ได้เสมอถ้าเราไม่รูจ้กัฟัง”

ในเมือ่ปัญหาเชงิระบบหลายอย่างเป็นสิง่ที่
อานันท์ได้กล่าวถึงและชีแ้นวทางแก้ไขไว้ตัง้แต่
เมือ่หลายสบิปีก่อน น่าสงสยัว่าเขารูส้กึท้อหรอื
ไม่ทีก่ารขบัเคลือ่นสิง่ต่างๆ ดจูะใช้เวลามากกว่า
การค้นพบค�าตอบนานนัก

“คณุอย่าคดิอะไรมาก คนอย่างนายอานันท์
จะมคีวามหมายอะไร ลองนกึถึงพระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัวรชักาลท่ี 9 ท่านรบัสัง่บางเรือ่ง  
เช่น เรือ่งป่าไม้ เรือ่งคนอยู่ไม่ได้ละเมดิป่า แต่คน
เขยีนกฎหมายกลบัไปละเมดิสทิธิเขา ท่านรบัสัง่
มา 30-40 ปีแล้ว เรือ่งเศรษฐกิจพอเพียง ท่านก็
รบัสัง่มา 20-30 ปีแล้วเหมอืนกัน กว่าสงัคมจะ
เริม่เข้าใจ

…อย่างท่ีเขาพูดกันว่า ‘รวยกระจกุ-จน
กระจาย’ หลายเรือ่งเป็นอย่างนีน้ะในเมอืงไทย 
สิง่ทีไ่ม่ควรกระจกุก็กระจกุ สิง่ท่ีไม่ควรกระจายก็
กระจาย แต่ในขณะเดยีวกัน สิง่หนึง่ท่ีผมอยาก
จะพูดคือ เมอืงไทยมปัีญหามาก และเป็นปัญหา
ทีร้่ายแรง แต่อย่าไปคิดว่าเราเป็นคนเดยีวทีเ่ป็น
เจ้าของปัญหา ทกุประเทศมปัีญหาหมด แล้ว
หลายประเทศมมีาก่อนเราอกี ดงัน้ันก็ต้องค่อยๆ 
แก้ไป อย่าคดิว่าปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้แบบ 
instant coffee มนัไม่มใีนโลก 

…ผมไม่กล้าพูดว่าหมดหวังหรอก แต่ก็จะ
เหน็ว่าผมยังอยู่ในเมอืงไทย ผมไม่เคยกระเสอืก
กระสนอยากท�ากรนีการ์ด ลกูหลานก็ยังอยู่เมอืง
ไทยทัง้หมด” 
 
ค�าตอบท่ีเปลีย่นไป

ในประเทศทีปั่ญหามมีาก คนแก้ปัญหามี

น้อย และคนท่ีเคยพิสจูน์ว่าแก้ปัญหาได้ย่ิงมน้ีอย
กว่าน้ันเข้าไปอกี ไม่แปลกท่ีชือ่ของอานันท์ถูก
คาดหวังให้เป็นค�าตอบในทกุเรือ่ง ชือ่เขาปรากฏ
เป็นกรรมการหรอืประธานกรรมการในองค์คณะ
ท่ีมภีารกิจเก่ียวกับงานปฏิรปูหลากหลาย ไม่ว่า 
เรือ่งส่ิงแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 
กระท่ังการให้เขาเข้ามาด�ารงต�าแหน่งนายก-
รฐัมนตรอีกีรอบก็ดูจะเป็นส่ิงท่ีหลายคนไม่เคย
ตัดออกจากความคิดอย่างแท้จรงิ

“คุณต้องถามด้วยว่า อยากได้นายอานันท์
ตอนอายุเท่าไหร่ เพราะไม่เหมอืนกนั นายอานันท์
ตอน 30-50 เน่ียเรยีกว่าเป็นคนตรงเหลือเกิน เห็น
อะไรไม่ถูกไม่ต้อง เปรีย้งเลย ถ้าเรยีกข้าราชการ
มาพบน่ีเขาตัวส่ันเลย เลขาส่วนตัวท่ีนิวยอร์ก ซึง่
เป็นผู้หญิงฝรัง่ก็ยังร้องไห้ เพราะผมค่อนข้างจะ
ตรงเปรีย้ะๆ และใจร้อนมาก ท�าอะไรต้องเสรจ็
ทันที ไม่ค่อยเกรงใจความรูสึ้กของคนอืน่ อย่าง
ผมอยู่กระทรวงต่างประเทศแล้วไปว่าเขาไม่มี
สันหลงัหรอือะไรต่ออะไร แต่คนไม่เกลียดชงั
ผม เพราะว่าผมเป็นคนไม่เก็บอารมณ์ ผมเปรีย้ง
แล้วก็หมด ตอนเย็นก็เฮฮา สงัสรรค์กันได้ ไม่ 
nagging ดุกดุ็หนเดียว เวลาส่วนตัวก็เฮฮา 

…แต่พอเริม่แก่ตวั เริม่มปัีญหาในชวิีต
มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการถูกกล่าวหาว่าเป็น
คอมมวินิสต์ หรอืการท่ีภรรยาป่วยหนัก ผมก็เจอ
สจัธรรมว่าเราต้องแบ่งได้ว่าอนัไหนเป็นทกุข์จรงิ 
อนัไหนเป็นทกุข์ไม่จรงิ อย่างเรือ่งถูกกล่าวหา
เป็นคอมมวินิสต์นีเ่ป็นเรือ่งจิบ๊จ๊อยมาก เพราะ 
ผมมุง่เพ่งเลง็ไปทีเ่รือ่งสขุภาพของภรรยาผม

…และผมโชคด ีการท�างานหลายอย่าง
ท�าให้โลกทศัน์ของผมกว้างข้ึน ชวีติผมขึน้
เรว็เหลอืเกิน เป็นทตูตอนอายุ 34 เป็นปลดั
กระทรวงอายุ 43 ลาออกตอนอายุ 49 ไปอยู่ 

สหยูเน่ียน ถ้าอยู่แต่ในระบบราชการ โดยเฉพาะ
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสมยัก่อน 
มมุมองจะแคบมาก ผมจะไม่รูจ้กัโลกของความ
จรงิเลย แต่พออยู่ภาคเอกชน ผมได้พบกับคน
ต่างจงัหวัด ได้พบเอน็จโีอ ได้พบนกัธุรกิจ ได้
มาอยู่การเมอืง ได้พบกับคนไทยอกีมากมาย 
สนกุสนานมาก ผมก็เริม่เปลีย่น แต่ core value 
ไม่เปลีย่นนะ อะไรท่ีผมคดิว่าเป็นสิง่ส�าคญัของ
ชวิีต สิง่ทีผ่มยึดถือ เรือ่งความซือ่ตรง ความไม่
คดโกง ความมศีลีธรรม ความชอบธรรม การไม่
พูดปด สิง่พวกน้ียังคงเดมิอยู่ แต่ใจเย็นข้ึน แล้ว
ก็มคีวามเห็นใจคนมากขึน้ 

…อย่างท่ีผมเล่า ออกมาแล้ว มคีนมาหา
ผมมากขึน้ แล้ว 20% ของคนทีม่าหาผม มแีต่
ความทกุข์มาเล่าให้ฟัง ผมก็นัง่ฟังเขา แล้วผม
แก้ปัญหาให้กับคนหลายชวิีตโดยท่ีผมไม่ต้องท�า
อะไรเลย แค่ฟัง และเตือนสตเิขา 

…แล้วบางสิง่บางอย่าง อย่าไปต่อสูม้ากนกั 
ปล่อยวาง”

ขณะหนึง่ก่อนเริม่สมัภาษณ์ เนือ่งจาก
อานันท์ต้องเดนิมาสกัระยะหน่ึงก่อนถึงห้อง
สมัภาษณ์ แจก็เกตกันลมทีผู่ช่้วยหยิบย่ืนให้
เขาสวมใส่ดูเหมอืนจะชวนให้คนวัย 85 อย่าง
เขาร้อนอดึอดั อานันท์ถามว่าจ�าเป็นด้วยหรอืท่ี
ต้องใส่แจก็เก็ตในการสมัภาษณ์ เมือ่ได้รบัค�า
ตอบว่าไม่จ�าเป็น เว้นแต่ช่วงถ่ายรปูเมือ่เสรจ็
การสมัภาษณ์ เขารบีบอกว่า “อย่างน้ันใส่แล้ว
ถ่ายเลยตอนนีไ้ม่ดเีหรอ ถ่ายเสรจ็แล้วจะได้ถอด
เลย ไม่ต้องใส่อกี” ซึง่ทางหนึง่นับเป็นสิง่ทีแ่สดง
ให้เห็นสไตล์การท�างานแบบรวบรดัเน้นผลของ
อานันท์ได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดยีวกัน ก็
ราวกับจะบอกใบ้ว่าส�าหรับหลายๆ คนทีร่อคอย
ให้เขาเป็น ‘อศัวนิในเกราะอนัวับวาว (a knight 
in shining armor)’ เข้ามาแก้วิกฤตของประเทศ
อกีสกัครัง้ สิง่นัน้ดจูะเป็นความคาดหวังท่ีไม่สม
เหตุสมผล

อานันท์ได้ถอดเกราะน้ันออกนานแล้วเมือ่
เสรจ็งาน ขณะน้ีเขาขอเพียงท�าหน้าท่ีช่วย  
‘รบัฟัง’ อย่างเข้าใจย่ิงเท่านัน้ 
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FULL FLAVORS

วัฒนธรรมการดื่มค็อกเทล
ในกรุงเทพฯ เริ่มเปิดกว้าง
และมีสีสันมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นความสร้างสรรค์  
ความหลากหลาย หรือ
จำ นวน ‘มิกซ์โซโลจิสต์’ 
ฝีมือฉกาจที่เข้าร่วมการ
แข่งขันระดับโลก

01 รณภร คณิวิชาภรณ์ แห่ง  
Backstage Cocktail Bar  
ผู ้คว้าแชมป์จากเวที Diageo World 
Class ของประเทศไทยประจำาปี 2017

02 บาร์ Teens of Thailand  
ในซอยนานาใกล้เยาวราช

ณ ทางเดินมืดสลัวของซอยนานา ไม่ไกล
จากเยาวราช รถยนต์และจักรยานยนต์จอดอยู่
เรียงราย แสงไฟจากร้านอาหารและบาร์สว่าง
ออกมาถึงด้านนอกถนน เช่นเดียวกับเสียงพูด
คุยขโมงโฉงเฉงของลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ 
เมื่อเดินมาถึงราวกลางซอยจะพบกับตึกแถว
เก่าๆ พร้อมประตูไม้ทึบสไตล์อินเดีย ซึ่งกำาแพง
ด้านหน้ามีสติกเกอร์แปะอยู่ทั่ว ตรงเหนือขอบ
ประตู คำาว่า Teens of Thailand ถูกพ่นไว้ด้วย
สเปรย์สีขาว ส่อความนัยถึงบรรดา ‘ทีนส์’ หรือ
แก๊งเด็กวัยรุ่นหัวโจกที่เตร็ดเตร่อยู่ตามถนน
ของย่านนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปี

ภายในบาร์อารมณ์ดิบและลึกลับแห่งนี้ 
ณิกษ์ อนุมานราชธน นักชงค็อกเทลฝีมือฉกาจ
กำาลังง่วนอยู่กับการเตรียม ‘โชว์’ ประจำาค่ำาคืน 
เขาพิเคราะห์รสสัมผัสที่ต่างกันของกลุ่มขวด
ยินเบื้องหน้า ก่อนจะนำาไปเปรียบเทียบกับ
สมุนไพรและบรรดาวัตถุดิบที่ทางร้านมีอยู่ 
ในคลัง ณิกษ์บรรจงสร้างสรรค์เมนูค็อกเทล
ไม่ซ้ำากันในแต่ละคืน ชื่อเมนูเหล่านี้ปรากฏอยู่
บนกระดานดำาข้างเคาน์เตอร์ ภายใต้ข้อความ 
“Trust Your Bartender” บอกใบ้ผู้มาเยือนให้
เตรียมใจสำาหรับประสบการณ์การดื่มแบบ  
‘โอมากาเสะ’ เห็นได้ชัดว่า เช่นเดียวกับ 

บาร์อีกหลายแห่งที่กำาลังเปิดตัวขึ้นทั่วกรุงเทพฯ 
ค็อกเทลของทีนส์ ออฟ ไทยแลนด์ ไม่ได้
มุ่งหมายเป็นแค่เหล้าผสมแบบเดิมๆ หาก
ต้องการเป็นเสมือนการแสดงออกทางศิลปะ
ของแอลกอฮอล์

ในอดีต ท่ีเท่ียวกลางคืนในกรุงเทพฯ น้ัน
จำากัดอยู่ท่ี 3 ทางเลือกหลักๆ คือบาร์ในโรงแรม 
สถานบันเทิงขนาดใหญ่ และย่านโคมแดง  
เมนูค็อกเทลในสมัยน้ันมักเป็นเหล้าป่ันหวาน
แสบคอ เบียร์วุ้น หรือไม่ก็เหล้าแบบบักเก็ต 
แต่ในปัจจุบัน วัฒนธรรมการดื่มค็อกเทลใน

กรุงเทพฯ เริ่มเปิดกว้างและมีสีสันมากขึ้น  
ไม่ว่าจะพิจารณาจากความสร้างสรรค์  
ความหลากหลาย หรือจำานวน ‘มิกซ์โซโลจิสต์’  
ฝีมือฉกาจที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก อาทิ 
Diageo World Class การแข่งประชันฝีมือของ
มิกซ์โซโลจิสต์ทั่วโลกซึ่งจัดขึ้นทุกปีเป็นเวลา  
2 วัน และมักมีผู้แข่งขันชาวไทยคว้ารางวัล 
อันดับต้นๆ มาครองอยู่เสมอ พร้อมกันนั้น  
บาร์หลายแห่งในกรุงเทพฯ ก็ติดโผรายชื่อ 
Asia’s 50 Best Bars หรือ 50 อันดับบาร์ที่ดี
ที่สุดแห่งเอเชียถึง 2 ปีซ้อน เทียบชั้นขาประจำา

02

พบกับกลุ่มคนหัวสร้างสรรค์ผู้อยู่เบื้องหลังวัฒนธรรม
การดื่มค็อกเทลที่มีเอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ

The Dark 
Arts
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อย่างโตเกียว ฮ่องกง และสิงคโปร์
“ทุกประเทศมีสเน่ห์เป็นของตัวเอง” ณิกษ์ 

ผู้ก่อตั้ง ทีนส์ ออฟ ไทยแลนด์ บาร์ซึ่งคว้า
อันดับที่ 46 จากรายชื่อ 50 บาร์ที่ดีที่สุดแห่ง
เอเชียไปครองในปีนี้เกริ่นให้ฟัง ก่อนจะเสริม
ว่า “สำาหรับกรุงเทพฯ ผมมองว่าความขบถโดย
รู้จักยืดหยุ่น คือสิ่งที่ทำาให้แวดวงค็อกเทลของ
เราต่างจากที่อื่น คิดดูว่าง่ายที่ไหนที่วงการ
เครื่องดื่มจะเติบโตในประเทศที่การโพสต์รูป
แอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย ผับปิดเร็ว และภาษี
สรรพสามิตก็สูงขึ้นทุกปี ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่อง
ทัศนคติทางศีลธรรมของสังคมอีกต่างหาก”

กระนั้น ณิกษ์และเจ้าของบาร์ผู้ร่วม 
ชะตากรรมอื่นๆ ก็ยอมบุกเบิกและฝ่าฟัน
อุปสรรคในด้านกฎหมาย ภาษี และทัศนคติ
ของสังคม เพื่อพัฒนาธุรกิจที่พวกเขาเห็นว่ามี
ศักยภาพท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวจำานวนมากใน
อนาคต โชคดีท่ีในช่วงเวลาเดียวกัน ศิลปะการ
ชงค็อกเทลก็ได้รับความสนใจมากข้ึนไปท่ัวโลก

“ค็อกเทลที่ไหนในโลกก็เหมือนกันหมด  
คนและบริการต่างหากที่สร้างความแตกต่าง
ชัดเจน ผมเดินทางมาเท่าไหร่ๆ เห็นเลยว่า 

การบริการที่ไหนก็สู้เมืองไทยไม่ได้” ศุภวิชญ์ 
มุททารัตน์ หรือปาล์ม ผู้จัดการบาร์ Vesper 
ซึ่งติดอันดับที่ 40 ในรายชื่อ 50 อันดับบาร์ที่ดี
ที่สุดในเอเชีย ร่วมยืนยัน

ในปีนี้มีบาร์จากกรุงเทพฯ ถึง 5 แห่งติดโผ 
รายชื่อ 50 อันดับบาร์ที่ดีที่สุดของเอเชีย จาก
การโหวตของสมาชิกสมาคม 50 อันดับบาร์ 
ที่ดีที่สุดในเอเชีย (Asia’s 50 Best Bar 
Academy) ขณะที่ในปี 2016 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่
มีการมอบรางวัล มีบาร์ถึง 6 แห่งจากกรุงเทพฯ 
ท่ีติดอันดับ จึงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่ากรุงเทพฯ 
ค่อยๆ ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวเต็งด้านการ
สร้างสรรค์เครื่องดื่มชั้นยอด

ทางสมาคมได้ขนานนามกรุงเทพฯ ว่าเป็น 
‘ม้ามืด’ และระบุในคำาแถลงเมื่อปีที่ผ่านมาว่า 
“กรุงเทพฯ มีวัฒนธรรมบาร์ที่เติบโตเร็วที่สุดใน
เอเชีย คนกรุงจริงจังเรื่องค็อกเทลมาก วัดได้
จากจำานวนบาร์เทนเดอร์ทั้งชาวไทยและ 
ต่างชาติที่เปิดบาร์ของตัวเอง ดูแล้ววงการ
ค็อกเทลที่นี่น่าจะเติบโตต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ การแข่งขัน ดิอาจิโอ เวิลด์
คลาส ยังเป็นเวทีที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์

จากเดิมท่ีคนมักวาดภาพ
บาร์เทนเดอร์เป็นลุงนักชง 
ท่ีคอยรับฟังสารทุกข์สุกดิบ
ของนักด่ืม หรือเรียก
แท็กซ่ีให้ลูกค้าท่ีเมาหัวราน้ำ  
ปัจจุบัน เหล่าบาร์เทนเดอร์
ได้ก้าวข้ึนมาเป็น  
‘มิกซ์โซโลจิสต์’ หรือ 
นักสร้างสรรค์ค็อกเทล 
ซ่ึงมีสถานะโดดเด่น 
พอๆ กับเชฟทำ อาหาร
03 ณิกษ์ อนุมานราชธน เจ้าของร้าน 

Teens of Thailand

04 บรรยากาศของ Teens of Thailand ที่เล่น 
กับความดิบของตึกแถวเก่าในย่านเยาวราช

05 The Locker Room บาร์ที ่รณภรร่วมก่อตั้งขึ ้น 
ในย่านทองหล่อ

06 ค็อกเทล Earthbeet ที ่ Backstage Cocktail Bar
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ของอาชีพบาร์เทนเดอร์ จากเดิมที่คนมักวาด
ภาพบาร์เทนเดอร์เป็นลุงนักชงที่คอยรับฟัง 
สารทุกข์สุกดิบของนักดื่ม หรือเรียกแท็กซี่ให้
ลูกค้าท่ีเมาหัวราน้ำา ปัจจุบัน เหล่าบาร์เทนเดอร์ 
ได้ก้าวขึ้นมาเป็น ‘มิกซ์โซโลจิสต์’ หรือนัก
สร้างสรรค์ค็อกเทล ซึ่งมีสถานะโดดเด่น 
พอๆ กับเชฟทำาอาหาร

“ก่อนหน้านี้คนยังไม่เข้าใจศิลปะการชง
ค็อกเทล จนดิอาจิโอ เวิลด์คลาสเริ่มจัดการ
แข่งขันขึ้นในกรุงเทพฯ คนจากดิอาจิโอสร้าง
ทีมขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่บาร์เทนเดอร์ทั่ว
ประเทศ วงการบาร์ในบ้านเราเลยเริ่มเปลี่ยน
โฉมไปทีละนิด” ไพลิน สัจจานิตย์ หรือม้ิลค์ 
บาร์เทนเดอร์แห่ง Zuma เผยท่ีมาให้ฟัง โดยเธอ
มีดีกรีเป็นมือวางอันดับหน่ึงในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หลังเป็นผู้ชนะการแข่งขันเม่ือปีท่ีแล้ว 

แต่การสั่งสมทักษะและความเชี่ยวชาญ
ใหม่ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเหล่าบาร์เทน- 
เดอร์ บรรดานักดื่มเองก็มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแอลกอฮอล์มากขึ้น ทั้งเรื่องไวน ์
ไบโอไดนามิก คราฟต์เบียร์ เหล้าบิตเตอร์ที่
ผลิตด้วยกรรมวิธีพื้นบ้าน เหล้าหมักธรรมชาติ 

ไปจนถึงสุราจากโรงงานขนาดเล็ก ผลลัพธ์ที่ได้
คือเมนูเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน
ไม่แพ้การปรุงอาหารของเชฟชั้นยอด โดยเน้น
การนำาเสนอที่สะดุดตา การผสมผสานรสชาติ
ที่เป็นเอกลักษณ์ และการสอดแทรกวัฒนธรรม
ต่างๆ ไว้ในรสชาติที่ถูกปากคนท้องถิ่น บรรดา
มิกซ์โซโลจิสต์ผู้ทรงอิทธิพลซึ่งผลักดันแวดวง
ค็อกเทลของกรุงเทพฯ ไปสู่สายตาของชาวโลก 
ไม่ได้เพียงแค่เทเหล้าอีกต่อไป แต่พวกเขา
กำาลังทุ่มเทกับการสร้างสรรค์งานศิลปะดื่มได้  
และลูกค้าก็ดูจะให้การตอบรับเป็นอย่างดี

“เมื่อสิบปีก่อนคนนิยมออกไปสังสรรค์ 
ตามผับหรือไนท์คลับ แล้วสั่งเหล้าเป็นกลม 
มาแชร์กัน หลังจากนั้นบาร์ไวน์ก็เริ่มเป็นที่นิยม 
ส่วนตอนนี้ก็ถึงทีของค็อกเทลบ้าง” รณภร คณิ-
วิชาภรณ์ ผู้ซึ่งคว้าแชมป์ ‘สุดยอดบาร์เทนเดอร ์
แห่งปี’ จากเวทีการแข่งขัน ดิอาจิโอ เวิลด์คลาส 
ของประเทศไทยประจำาปี 2017 กล่าว เขาคือ
ผู้อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จของ Backstage 
Cocktail Bar ซึ่งติดอันดับที่ 18 ในรายชื่อ  
50 อันดับบาร์ที่ดีที่สุดในเอเชียประจำาปี 2017 
และ The Locker Room เมนูแก้วโปรดที่เขา

สร้างสรรค์ขึ้นเองนั้นมีชื่อว่า Earthbeet โดย
ประกอบด้วยส่วนผสมอย่างเตกีล่าบีทรูท  
เวอร์มุทแบบหวาน คัมปารี เหล้าอาร์ติโชก 
และสุราเม็ซคัล เสิร์ฟพร้อมบีทรูท “เราดีใจ 
ทุกครั้งเวลาได้คุยกับลูกค้าแล้วเห็นว่าพวกเขา
เปิดกว้างเรื่องค็อกเทลแค่ไหน แถมยังรู้วิธีการ
สั่งและดื่มเสร็จสรรพ มันเป็นสถานการณ์  
‘วิน-วิน’ สำาหรับทั้งสองฝ่าย”

คนดังในแวดวงไนท์ไลฟ์อย่าง เบน-เดวิด 
และแดนนี ซอรัม สองพี่น้องชาวสวีเดนที่เดิน
ทางมายังประเทศไทยเมื่อกว่าสิบปีก่อนเพื่อ
ทำางานซึ่งในขณะนั้นพวกเขาคิดว่าเป็นเพียง 
‘งานที่ปรึกษาชั่วคราว’ ได้มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาแวดวงค็อกเทลในบ้านเรา โดยทั้งคู ่
ร่วมมือกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อต่างๆ  
จัดฝึกอบรมพนักงานทั่วภูมิภาคเกี่ยวกับ 
หลักพื้นฐานในการชงค็อกเทล ซึ่งต้องเรียกว่า
ยังห่างชั้นจากลีลาโยนขวดของทอม ครูซใน
ภาพยนตร์เรื่อง Cocktail พี่น้องซอรัมมองว่า
วงการค็อกเทลในกรุงเทพฯ กำาลังพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดดในแง่ของทักษะและความชำานาญ 
แต่ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคอีกหลายประการ
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“บางคร้ังมันก็ติดปัญหาท่ีผู้มีอำานาจ  
ในหลายๆ ประเทศ วัฒนธรรมการด่ืมค็อกเทล
ได้รับการสนับสนุนในฐานะแหล่งดึงดูดนักท่อง 
เท่ียวและสร้างรายได้ และมีการออกแบบ
โครงสร้างกฎระเบียบท่ีเหมาะสมมาไว้สำาหรับ
ควบคุม แต่ท่ีน่ีมันสะเปะสะปะเหมือนวัชพืชท่ีถูก
ปล่อยให้โตเองในป่า แล้วนานๆ ทีก็ถูกถอน ถ้า
เกิดผู้มีอำานาจไม่ชอบข้ึนมา” พ่ีน้องซอรัมอธิบาย

ความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งชังของ
ประเทศไทยกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น
ดำาเนินมาช้านาน องค์การอนามัยโลกระบุ
ว่าคนไทยบริโภคแอลกอฮอล์เป็นอันดับหนึ่ง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้ที่ดื่มเป็น
ประจำาประมาณ 17 ล้านคน คิดเป็นปริมาณ
แอลกอฮอล์ล้วนเฉลี่ย 7.1 ลิตร ต่อคนต่อปี 
เทียบเท่ากับเบียร์ 226 ขวด หรือสุรา 25 ขวด 
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงใช้มาตรการจำากัด
การจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกำาหนด
เวลาจำาหน่าย และออกกฎหมายบังคับให้
สถานบันเทิงในบางพื้นที่ปิดเร็วกว่าปกติ  
อย่างในบางกรณีต้องปิดทันทีหลังเที่ยงคืน 
หลายครั้งเจ้าของบาร์ในกรุงเทพฯ ต้องยอม
จำานนและปิดกิจการลงในที่สุด รวมถึงอดีต
ร้านกินดื่มยอดนิยมบนถนนเอกมัยอย่าง 

Moose Bangkok หรือบาร์เล่นสดอย่าง Sonic
ไม่เท่านั้น เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา 

รัฐบาลยังได้อนุมัติอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ 
ซึ่งส่งผลให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่ม
ขึ้นสูงสุดเป็น 30 บาทต่อขวด และขั้นต่ำา 110 
บาทต่อขวดสำาหรับไวน์นำาเข้า มีการคาดการณ์
ว่าภาษีดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้กับรัฐบาล
ราว 12,000 ล้านบาท ท่ามกลางความกังวล
ของบรรดานักดื่มว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้ อาจทำาให้
แวดวงบาร์ของไทยหยุดชะงักในยามที่กำาลังได้
รับความสนใจจากทั่วโลก

ณิกษ์แห่ง ทีนส์ ออฟ ไทยแลนด์ กล่าวว่า 
กฎหมายเหล่านี้เอื้อให้เกิดภาวะผูกขาด
ทางตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้ง
เป็นการตอกย้ำาทัศนคติในแง่ลบที่คนทั่วไปมี
ต่ออุตสาหกรรมของมึนเมา เขาเชื่อว่าปัจจุบัน
กฎหมายไทยคือตัวขัดขวางไม่ให้ผู้เล่นใหม่ๆ 
เข้าสู่ตลาด และมีแต่จะทำาร้ายเจ้าของธุรกิจ
รายย่อย ซึ่งความจริงแล้วจะเป็นผู้ที่สร้างความ
แปลกใหม่ให้กับวงการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ได้อย่างมาก

ย่ิงกว่าน้ัน พ่ีน้องซอรัมเสริมว่า เม่ือเทียบกับ 
ประเทศอื่นๆ กฎหมายไทยกลับหย่อนยานใน
บางเรื่องที่ควรจะคุม “ในแง่การควบคุมการ

องค์การอนามัยโลกระบุว่า
คนไทยบริโภคแอลกอฮอล์
เป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี
ผู้ที่ดื่มเป็นประจำ ประมาณ 
17 ล้านคน คิดเป็น
ปริมาณแอลกอฮอล์ล้วน
เฉลี่ยเทียบเท่ากับเบียร์ 
226 ขวด หรือสุรา  
25 ขวด
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FULL FLAVORS

Essentials

 Asia Today Bar 
35 ถนนไมตรีจิตต์ กรุงเทพฯ 
โทร. 097-134-4704

 Backstage 
Cocktail Bar 
205/22-23 ช้ัน L  
โรงแรม Playhaus Thonglor  
ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) 
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ  
โทร. 061-519-5891 
www.fb.com/
backstagecocktailbarbkk

 Teens of Thailand 
76 ซอยนานา ถนนไมตรีจิตต์ 
กรุงเทพฯ โทร. 081-443-3784 
www.fb.com/teensofthailand

 Vesper 
10/15 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพฯ 
โทร. 02-235-2777

 Zuma 
156 ช้ัน G โรงแรม  
The St. Regis Bangkok  
ถนนราชดำาริ กรุงเทพฯ  
โทร. 02-252-4707 
www.zumarestaurant.com

บริโภคแอลกอฮอล์ กฎหมายไทยถือว่ายังหละหลวม
มาก ซ่ึงถือเป็นดาบสองคม มองในแง่ดีคือบาร์เทนเดอร์
มีอิสระมากกว่าในการกำาหนดปริมาณแอลกอฮอล์ที่
ใส่ในค็อกเทล กำาหนดขนาดของแก้วอะไรอย่างนี้”

ในขณะที่กรุงเทพฯ พยายามสลัดคราบความเป็น
เพียงแหล่งเริงรมย์สำาหรับนักท่องราตรี แต่บางครั้ง 
แวดวงไนท์ไลฟ์ที่ปรับปรุงให้ดีต่างหาก ที่จะช่วย
ให้กรุงเทพฯ ดึงนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นอีก “เรายัง
ขาดโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากทั่วโลก การจะ
สร้างสรรค์งานศิลป์ประเภทนี้ได้ต้องใช้ความทุ่มเท 
แรงบันดาลใจ และความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมาก” 
ไพลิน ผู้ซึ่งเป็นแฟนตัวยงของค็อกเทลสูตรคลาสสิค
อย่าง ‘โอลด์แฟชั่น’ และ ‘เนโกรนี’ กล่าว

แต่กว่าจะถึงข้ันน้ัน เหล่าบาร์เทนเดอร์หัวกะทิของ
กรุงเทพฯ คงต้องพยายามปรับตัวพร้อมกันกับเปล่ียน
ส่ิงต่างๆ ไปทีละนิด เช่นท้ังรณภรและไพลินต่างก็
หวังว่าตนจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของบาร์ของตัวเองใน
อนาคตอันใกล้ ส่วนทางฟากณิกษ์ก็กำาลังเดินหน้าป้ัน

บาร์เปิดใหม่ของเขาท่ีช่ือ Asia Today Bar ให้ดังเปร้ียง
ในหลายแง่มุม วัฒนธรรมการดื่มค็อกเทลนั้น

เปรียบเสมือนระยะสุดท้ายของการเข้าถึงสุนทรียภาพ
แห่งการเสพแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ทัศนคติ
เกี่ยวกับเครื่องดื่มในแง่ของยาพิษและความเสื่อม
ศีลธรรม เริ่มถูกผสมผสานโดยมุมมองเกี่ยวกับความ
ประณีตและความสร้างสรรค์ที่บรรดานักชงค็อกเทล
บรรจงใส่ลงในแก้วมากขึ้น โดยนัยนี้ กรุงเทพฯ จึง
กำาลังก้าวเข้าไปแข่งขันในแวดวงค็อกเทลระดับโลก
ในแบบฉบับของตนเอง และกลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางระดับโลกในแวดวงมิกซ์โซโลจิสต์อันมี
เอกลักษณ์ยิ่ง

อุปสรรคอาจจะยังไม่ได้หายไปในเร็วๆ นี้ แต่การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์
ที่ได้เกิดขึ้นก็ทำาท่าจะอยู่คู่กับเมืองหลวงแห่งนี้ไป 
อีกนานไม่แพ้กัน 

07 ไพลิน สัจจานิตย์ บาร์เทนเดอร์แห่ง 
Zuma ดีกรีมือวางอันดับหนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หลังเป็นผู้ชนะการ
แข่งขัน Diageo World Class  
เมื่อปีที่แล้ว 

08 ศุภวิชญ์ มุททารัตน์ ผู้จัดการบาร์ 
Vesper ซึ่งติดอันดับที่ 40 ในรายชื่อ 
50 อันดับบาร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย 

09 ร้านอาหารญี่ปุ่น Zuma ที่ไพลิน 
ประจำ การอยู่หลังบาร์

10 Backstage Cocktail Bar  
บาร์ซึ่งติดอันดับที่ 18 ในรายชื่อ  
50 อันดับบาร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย 
ประจำ ปี 2017 

10
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ขณะกำ�ลังเดินสำ�รวจต้นไม้ในสวนหลังบ้�น 
ฐ�นันดร์ ปฏิภ�นธ�ด� หยุดพิจ�รณ�วิธีก�ร
แตกใบ ก�รขย�ยก่ิงก้�นส�ข� และลีล�ก�ร
ทอดตัวของลำ�ต้น เข�กำ�ลังดูแลอ�ณ�จักรต้น
บอนไซเขียวชอุ่มในกระถ�งญ่ีปุ่นด้วยส�ยต�
แหลมคมเฉกเช่นช่�งทำ�น�ฬิก�

“เวล�ทำ�ง�นกับต้นไม้ ผมจะปล่อยให้ 
ตัวเองด่ืมด่ำ�ไปกับมันจนลืมเวล� ลืมว่�ตัวเอง
กำ�ลังทำ�ง�นอยู่ บอนไซเปล่ียนอ�รมณ์เร�ได้” 
ฐ�นันดร์กล่�ว เข�คือผู้ก่อต้ัง ‘บอนไซใบสน’ 
และผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รออกแบบ รวมท้ัง 
นำ�เข้�บอนไซช้ันนำ�ของประเทศ

ฐ�นันดร์จัดเป็นคนดังในแวดวงบอนไซ
ของบ้�นเร� โดยเคยปร�กฎตัวต�มสื่อหล�ก
หล�ยทั้งนิตยส�ร สื่อออนไลน์ และร�ยก�ร
โทรทัศน์ โชว์รูมสไตล์มินิมัลของฐ�นันดร์บน
ถนนร�มอินทร�นั้นชวนให้นึกถึงห้องชงช�ใน
เขตเกียวโต ในแต่ละวันมีผู้คนจำ�นวนม�ก 
แวะเวียนม�ที่โชว์รูมแห่งนี้ ตั้งแต่เจ้�ของบริษัท
ที่กำ�ลังมองห�สิ่งสวยง�มไปประดับออฟฟิศ  
คนท่ีเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ย ไปจนถึงกลุ่มคนรักบอนไซ
ทั้งรุ่นใหม่และเก�่

แม้คำ�ว่�บอนไซจะมีคว�มหม�ยตรงตัว
ว่�ก�รปลูกต้นไม้ในกระถ�ง แต่ก�รเล้ียง 
บอนไซน้ันเป่ียมศิลปะและจิตวิญญ�ณย่ิงกว่�
ก�รปลูกต้นไม้ท่ัวไป วัฒนธรรมน้ีมีคว�มเป็นม�

ย�วน�นหล�ยศตวรรษ และเป็นศ�สตร์ท่ีต้อง
ทุ่มเทใส่ใจในทุกร�ยละเอียด บอนไซบ�งต้นท่ี
ได้รับก�รดูแลเป็นอย่�งดีจ�กรุ่นสู่รุ่น อ�จมีอ�ยุ
ยืนได้เป็นร้อยปี โดยบอนไซท้ังหล�ยในปัจจุบัน
อ�จสืบร�กเหง้�ได้ไปถึงญ่ีปุ่น ท่ีซ่ึงบอนไซ 
สะท้อนถึงคว�มเค�รพต่อธรรมช�ติรวมท้ัง
แนวคิด ‘ว�บิซ�บิ’ หรือสุนทรียศ�สตร์แห่งก�ร
มองเห็นคว�มง�มในคว�มไม่จีรังและคว�มไม่
สมบูรณ์พร้อมของสรรพส่ิง 

แม้ฐ�นันดร์จะเร่ิมหันม�เล้ียงบอนไซเป็น
อ�ชีพเม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ แต่คว�มรักในศิลปะ
ด้�นน้ีได้รับก�รปลูกฝังม�แต่เย�ว์วัย “พ่อผม
ชอบทำ�สวน สวนธรรมด�ๆ เลย ไม่ใช่บอนไซ 
ผมเลยได้เติบโตม�ท่�มกล�งธรรมช�ติ ตอน

 
01 เส้นโค้งอันพริ ้วไหวมีชีวิตของบอนไซทรง 

‘ตกกระถาง‘ (semi cascade) ที ่ฐานันดร์ 
ปฏิภาณธาดา บรรจงตัดแต่งมาหลายสิบปี

Growing 
Passion
ยอดฝีมือด้านบอนไซชาวไทยสองคน ผู้เช่ือมโยงยุคเก่า 
และใหม่ของวงการ ได้อุทิศเวลาท้ังหมดเพ่ือบรรจง
สร้างสรรค์ศิลปะอันมีชีวิต

แม้คำ ว่าบอนไซจะมีความ
หมายตรงตัวว่าการปลูก
ต้นไม้ในกระถาง แต่การ
เลี้ยงบอนไซนั้นเปี่ยมศิลปะ
และจิตวิญญาณยิ่งกว่า
การปลูกต้นไม้ทั่วไป 
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อ�ยุได้ 10 ปี เร�ไปท่ีร้�นหนังสือแถวสีลม  
ตอนเดินดูหนังสือบนช้ัน ผมก็ไปสะดุดต�
หนังสือเร่ืองบอนไซเข้� จำ�ได้เลยว่�ต่ืนเต้นม�ก 
ตอนน้ันผมยังเด็กเลยไม่มีเงินซ้ือ สัปด�ห์ต่อม�
เลยแวะไปท่ีร้�นทุกวันเพ่ืออ่�นหนังสือเล่มน้ัน
ซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก” ฐ�นันดร์เล่�

คว�มจริง วัฒนธรรมก�รปลูกบอนไซมี
ประวัติคว�มเป็นม�ย�วน�นหล�ยพันปี แม้
กระท่ังก่อนญ่ีปุ่น โดยบันทึกท�งประวัติศ�สตร์
ท่ีเก่�แก่ท่ีสุดน้ันย้อนกลับไปช่วงศตวรรษท่ี 3 
ในประเทศจีน ซ่ึงบอนไซเป็นท่ีรู้จักในช่ือ  
‘เผินจ่ิง’ นักประวัติศ�สตร์เช่ือว่�ช�วญ่ีปุ่นท่ี
นับถือศ�สน�พุทธได้เดินท�งม�ยังจีนแผ่นดิน
ใหญ่ในช่วงคริสตศตวรรษท่ี 7 และนำ�พันธ์ุพืช
ต่�งๆ ท่ีพบในประเทศจีนข้�มน้ำ�ข้�มทะเล 
กลับไปและเพ�ะพันธ์ุเป็นต้นไม้จ๋ิว

ในช่วงคริสตศตวรรษท่ี 19 มีก�รใช้ลวด
ทองแดงดัดก่ิงก้�นต้นบอนไซกันอย่�ง 
แพร่หล�ย เน่ืองจ�กช่วยให้ผู้ปลูกบอนไซ
ส�ม�รถจัดแต่งรูปทรงได้ต�มต้องก�ร และใน
ช่วงกล�งศตวรรษท่ี 20 บอนไซก็กล�ยเป็นท่ี
นิยมม�กในญ่ีปุ่น โดยเฉพ�ะโตเกียวอย่�งเดียว
ก็มีโรงเพ�ะเล้ียงบอนไซกว่� 300 แห่ง ซ่ึงมีก�ร
เพ�ะปลูกบอนไซร�ว 150 ส�ยพันธ์ุและส่งออก

ไปจำ�หน่�ยไกลถึงสหรัฐอเมริก�และยุโรป
“สำ�หรับช�วญ่ีปุ่น บอนไซคือก�รเลียนแบบ

ธรรมช�ติ เป็นภ�พสะท้อนของโลกรอบตัวท่ีนำ�
ม�จำ�ลองไว้ในกระถ�งใบเล็ก ขณะท่ีในบ้�นเร�  
คนเล้ียงบอนไซจะพย�ย�มสร้�งส่ิงใหม่จ�ก
ธรรมช�ติท่ีเห็นรอบตัว ผมทำ�ต�มสไตล์ญ่ีปุ่น 
แต่มันไม่ใช่วิธีเดียวท่ีเป็นไปได้” ฐ�นันดร์กล่�ว

ขณะท่ีฐ�นันดร์เร่ิมส่ังสมประสบก�รณ์ 
ม�กข้ึน เข�ก็ได้เรียนรู้เคล็ดลับต่�งๆ ในก�ร 
ดูแลและซ้ือข�ยบอนไซ เช่นก�รใช้ลวดทองแดง
บังคับก�รเจริญเติบโตของต้นไม้ คว�มถ่ีในก�ร
รดน้ำ�และตัดแต่งก่ิงในแต่ละสัปด�ห์ เป็นต้น 
ภ�ยหลังเข�จึงเร่ิมเดินส�ยเข้�ร่วมก�รแข่งขัน
บอนไซระดับประเทศ ซ่ึงเปิดโอก�สให้ฐ�นันดร์
ได้รู้จักวิธีก�รตัดแต่งบอนไซสไตล์ต่�งๆ ของ
แต่ละประเทศ และเร่ิมส่ังสมช่ือเสียงในหมู่ 
ผู้เล้ียงบอนไซช�วไทย

ฐ�นันดร์เดินท�งไปประเทศญ่ีปุ่นปีละ 2-3 
คร้ังเพ่ือเย่ียมชมโรงเพ�ะเล้ียงบอนไซสำ�คัญๆ
รวมท้ังเลือกซ้ือต้นไม้และเมล็ดพันธ์ุท่ีเหม�ะกับ
ก�รปลูกในเขตภูมิอ�ก�ศร้อนช้ืนของประเทศ 
ไทยกลับม�ด้วย ไม่ว่�จะเป็น ต้นข่อย มะสัง 
และโมก

“ตอนน้ีสวนผมมีบอนไซอยู่ประม�ณ  

02 หนึ ่งในการดูแลบอนไซคือการแปรง
ลำาต้นและรากอย่างประณีต

03 ฐานันดร์ ผู ้เลี ้ยงบอนไซชั ้นแนวหน้า
ของเมืองไทย

04 ต้นบอนไซ Shimpaku  
(สนจูนิเปอร์)

05 การใช้ลวดดัดต้นไม้ หัวใจสำาคัญ
ของการเลี ้ยงบอนไซ

06 อุปกรณ์ตัดแต่งบอนไซของฐานันดร์

02 03

สำ หรับชาวญี่ปุ่น  
บอนไซคือการเลียนแบบ
ธรรมชาติ เป็นภาพสะท้อน
ของโลกรอบตัวที่นำ มา
จำ ลองไว้ในกระถางใบเล็ก  
ขณะที่ในบ้านเรา คนเลี้ยง
บอนไซจะพยายามสร้าง
สิ่งใหม่จากธรรมชาติที่เห็น
รอบตัว 
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80-90 ต้น และยังมีอีก 30-50 ต้นในโชว์รูม  
ผมใช้เวล�วันละหน่ึงถึงสองช่ัวโมงรดน้ำ�ต้นไม้ 
และอีก 2-3 ช่ัวโมงในก�รตัดแต่งใบและก่ิง” 

เช่นเดียวกับง�นฝีมือท่ีต้องอ�ศัยคว�ม
พิถีพิถันกว่�จะได้บอนไซสวยๆ สักต้น ผู้เล้ียง
ต้องว�งแผนไตร่ตรองอย่�งถ่ีถ้วนเสียก่อน  
ท้ังน้ี เน่ืองจ�กก�รปลูกบอนไซเป็นศิลปะท่ี
ปร�ศจ�กแบบแผนต�ยตัว ฐ�นันดร์จึงต้อง
ค้นห�วิถีของตัวเอง

“ผมจะสเก็ตช์ภ�พบอนไซท่ีต้องก�รไว้ก่อน 
ไม่อย่�งน้ันเร�อ�จจะลืมว่�อย�กเล้ียงให้ต้นไม้
โตออกม�เป็นแบบไหน ระหว่�งกำ�ลังเดินท�ง
เร�ก็ต้องจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์ท่ีต้องก�รด้วย”

ปัจจุบันท่ัวโลกมีผู้เล้ียงบอนไซเป็นง�น
อดิเรกอยู่ร�ว 5 ล้�นคน ซ่ึงในจำ�นวนน้ีมีคน
ไทยอยู่ไม่น้อย แม้วัฒนธรรมบอนไซในบ้�นเร�
จะยังคงได้รับคว�มนิยมเฉพ�ะกลุ่ม แต่ตลอด

ระยะเวล�หล�ยปีท่ีผ่�นม�ชุมชนคนรักบอนไซ 
ก็ค่อยๆ เติบโตอย่�งต่อเน่ือง โดยช�ยหนุ่ม
หน้�ต�ดีมีก�รศึกษ� และดูเป็นมืออ�ชีพอย่�ง
ฐ�นันดร์ถือเป็นตัวแทนของศิลปินรุ่นใหม่  
ซ่ึงเช่ือมศิลปะก�รเล้ียงบอนไซแบบด้ังเดิมเข้�
กับทิศท�งท่ีศิลปะแขนงน้ีกำ�ลังมุ่งไปในอน�คต

ห�กฐ�นันดร์เปรียบเสมือนอน�คตของ
วงก�รบอนไซในประเทศไทย ศิลปินช้ันครูอย่�ง
ดร.มนตรี สุขเสริมส่งชัย ก็คือผู้ช่วยว�งร�กฐ�น
ให้กับวัฒนธรรมดังกล่�ว ดร.มนตรีเป็นท่ีรู้จักใน
หมู่คนรักบอนไซท่ัวโลก ด้วยสไตล์ท่ีผสมผส�น
ระหว่�งศิลปะของภูมิภ�คเอเชียกับวัฒนธรรม
ท้องถ่ินของไทย ดร.มนตรีไม่เพียงมีส่วนสำ�คัญ
ในก�รพัฒน�วิธีปลูกบอนไซแบบไทยเท่�น้ัน 
แต่ยังเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รผลักดันแวดวง
บอนไซในประเทศให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

ดร.มนตรีมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รช่วย 

ก่อต้ังสม�คมบอนไซแห่งแรกของประเทศไทย
และดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นสม�คมเป็นเวล�
หล�ยสมัย สม�คมเป็นพ้ืนท่ีสนทน�สำ�หรับ 
ผู้เช่ียวช�ญและเหล่�คนรักบอนไซว่�ด้วยเร่ือง
เทคนิคก�รเล้ียง เคล็ดลับในก�รปลูก ตัดแต่งก่ิง 
ก�รดัดและจัดรูปทรง รวมท้ังผลักดันให้ง�น
อดิเรกดังกล่�วกล�ยเป็นท่ีรู้จักม�กข้ึน

ในปี 2552 ดร.มนตรียังเป็นหัวเรือใหญ่
ในก�รจัดก�รประชุมมิตรภ�พบอนไซภูมิภ�ค
เอเชียแปซิฟิกประจำ�ปีคร้ังท่ี 3 ในกรุงเทพฯ 
ในง�นมีกิจกรรมส�ธิตก�รปลูกบอนไซโดย
ศิลปินจ�กหล�ยประเทศท้ังอินเดีย เปอร์โตริโก 
สหรัฐอเมริก� และไต้หวัน และมีเซียนบอนไซ
หล�ยร้อยคนเข้�ร่วมง�น

ในบรรด�คุณูปก�รม�กม�ยท่ีดร.มนตรีได้
สร้�งไว้ให้กับวงก�รบอนไซไทย ของขวัญช้ิน 
ย่ิงใหญ่ท่ีสุดของเข�คือ ‘สวนผ้ึง บอนไซ วิลเลจ’ 
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รีสอร์ทก่ึงพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในจังหวัดร�ชบุรีซ่ึง
อุทิศพ้ืนท่ีให้แก่บอนไซ ไม่ว่�จะเป็นบอนไซ 
เมเป้ิลส�ยพันธ์ุไทรเดนท์ บอนไซชบ� บอนไซ
มะข�ม หรือบอนไซตระกูลมะเด่ือสวยสะดุดต�

สำ�หรับหล�ยคน สวนผ้ึง บอนไซ วิลเลจ
คือแหล่งรวบรวมไม้ส�ยพันธ์ุง�มท่ีสุดในเอเชีย 
หรืออ�จจะกระท่ังท่ีสุดในโลก ท่ีถูกตัดแต่งจน
เป็นทรงคล�สสิก มนตรีเล่�ว่� “ผมปลูกบอนไซ 
ไว้ 2,000-3,000 ต้น มีแต่ต้นท่ีใหญ่ๆ ท้ังน้ัน 
 ผมเลยตัดสินใจเปิดสวนผ้ึง บอนไซ วิลเลจ 
ข้ึนม�เพ่ือเก็บผลง�นท่ีผมสร้�งไว้” 

“ผมเร่ิมต้นจ�กก�รทำ�สวนจีนก่อนเพ่ือเป็น
เกียรติต่อต้นกำ�เนิดของบอนไซ ส่วนใหญ่ 
คนจะเช่ือมโยงบอนไซกับญ่ีปุ่นม�กกว่� 
เพร�ะขบวนก�รคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนได้
ทำ�ให้พวกง�นสร้�งสรรค์ต่�งๆ เฉ�ไป รวมถึง
วัฒนธรรมก�รปลูกบอนไซด้วย” 

นอกจ�กนี้รสีอร์ทของเข�ยังมีสวนสไตล์
ญ่ีปุ่นและไต้หวันท่ีได้รับก�รตัดแต่งดูแลอย่�ง
งดง�ม โดยดร.มนตรีเองยกย่องท้ังสองประเทศ 
ในฐ�นะผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รเผยแพร่ศิลปะ
บอนไซให้เป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก เน่ืองจ�กต่�ง
จ�กในประเทศจีน วัฒนธรรมก�รปลูกบอนไซ

ในญ่ีปุ่นและไต้หวันน้ันได้รับก�รปฏิบัติสืบทอด
ม�หล�ยร้อยปีโดยต่อเน่ือง

กว่�จะก้�วข้ึนม�เป็นศิลปินบอนไซท่ีโด่ง
ดังท่ีสุดของประเทศ ดร.มนตรีเองก็เร่ิมต้นจ�ก
ต้นกล้�เพียงไม่ก่ีต้น และคว�มรู้เพียงหยิบมือ
ไม่ต่�งจ�กศิลปินบอนไซร�ยอ่ืนๆ เข�เล่�ว่�ได้
รู้จักกับบอนไซคร้ังแรกเม่ือร�ว 40 ปีก่อน ขณะ
กำ�ลังขับรถผ่�นบ้�นของผิน ค้ิวคช� ผู้ก่อต้ัง 
ซ�ฟ�รีเวิลด์ ประตูบ้�นซ่ึงถูกแง้มไว้เผยให้เห็น
สวนบอนไซจีนอันงดง�มด้�นใน ดร.มนตรี
ตกหลุมรักบอนไซทันทีเม่ือคนสวนอนุญ�ต
ให้เข�เข้�ไปเดินสำ�รวจดูสวน และเร่ิมออกไป
ห�ซ้ือกล้�บอนไซจ�กตล�ดถนนคนเดินหน้�
โรงแรมรัตนโกสินทร์ม�ลองปลูก ต�มด้วย
หนังสือ Bonsai Techniques ฉบับตีพิมพ์
คร้ังแรกและคร้ังท่ีสองของจอห์น น�กะ ซ่ึง
ดร.มนตรียกย่องว่�เป็น ‘ปรม�จ�รย์ด้�นบอนไซ’

“ก่อนท่ีหนังสือสองเล่มน้ีจะได้รับก�รตีพิมพ์
ก�รปลูกบอนไซยังทำ�กันอย่�งสะเปะสะปะและ
ไม่มีแบบแผน จะเรียกว่�น่ีเป็นเหมือนไบเบิล
ของพวกเร�ก็ว่�ได้ ตลอดระยะเวล�หล�ยปีท่ี
ผ่�นม� ผมเดินท�งไปดูง�นต�มมหกรรมพืช
สวนโลกต่�งๆ และได้เห็นสวนหล�ยแบบ  

ไม่ว่าฝีมือคุณจะดี 
หรือเมล็ดพันธ์ุท่ีมีจะ 
สุดยอดแค่ไหน ก็ไม่มีทาง
ปลูกบอนไซให้เหมือน
อีกต้นได้ ทุกต้นล้วน 
เป็นผลงานช้ินเอก  
ศิลปินผู้ปลูกบอนไซ 
ไม่เคยคิดท่ีจะลอกเลียน
ความสำ เร็จในอดีต  
แต่จะพยายามอย่าง
สุดความสามารถเพ่ือ
สร้างสรรค์บอนไซท่ีมี
เอกลักษณ์ข้ึนอีกต้น

07
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ท้ังในจีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  
ซ่ึงล้วนได้รับก�รสร้�งสรรค์ข้ึนอย่�งบรรจง บอนไซ
แต่ละต้นมีลักษณะท่ีต่�งกัน ไม่ว่�ฝีมือคุณจะดีหรือ
เมล็ดพันธ์ุท่ีมีจะสุดยอดแค่ไหน ก็ไม่มีท�งปลูก 
บอนไซให้เหมือนอีกต้นได้ ทุกต้นล้วนเป็นผลง�น
ช้ินเอก ศิลปินผู้ปลูกบอนไซไม่เคยคิดท่ีจะลอกเลียน
คว�มสำ�เร็จในอดีต แต่จะพย�ย�มอย่�งสุดคว�ม
ส�ม�รถเพ่ือสร้�งสรรค์บอนไซท่ีมีเอกลักษณ์ข้ึน 
อีกต้น” ดร.มนตรีกล่�ว

นอกจ�กดร.มนตรีจะช่วยสร้�งคว�มเหนียวแน่น
ให้กับชุมชนคนรักบอนไซแล้ว เข�ยังประสบคว�ม
สำ�เร็จในก�รเพ�ะพันธ์ุบอนไซห�ย�กอย่�งบอนไซ 
ผักเลือด ซ่ึงเป็นพืชในตระกูลมะเด่ือ จนได้ข้ึนแท่น
เป็นผู้เช่ียวช�ญด้�นบอนไซพันธ์ุดังกล่�วอีกด้วย  
บอนไซผักเลือดน้ันมีต้นกำ�เนิดในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ รวมถึงพ้ืนท่ีบ�งส่วนของอินเดียและ
ออสเตรเลีย แต่ส่วนใหญ่จะปลูกอยู่ในประเทศไทย

“ใบอ่อนของมันจะเป็นสีแดงระเร่ือก่อนจะเร่ิม
เปล่ียนเป็นสีเขียว บอนไซพันธ์ุนี้โตช�้ คนเล้ียงจึงมี
เวล�ตัดแต่งให้ออกม�สมบูรณ์แบบ แต่ไม่เป็นท่ีนิยม
เท่�ไร เน่ืองจ�กขน�ดใบท่ีค่อนข้�งใหญ่ ซ่ึงอ�จทำ�ให้
ต้นไม้ออกม�ดูไม่สมส่วน คุณควบคุมคว�มกว้�งและ
สูงของต้นไม้ได้ก็จริง แต่คุณทำ�อะไรกับขน�ดใบไม่ได้  

ผมชอบเล้ียงบอนไซให้สูงประม�ณ 1-3 เมตร ผมว่�
สูงประม�ณน้ีกำ�ลังดี” ดร.มนตรีกล่�ว

เช่นเดียวกับศิลปินร�ยอ่ืนท่ีปลูกบอนไซผักเลือด 
ดร.มนตรีใช้ประโยชน์จ�กจุดเด่นของต้นไม้พันธ์ุน้ี  
คือร�กท่ีแข็งแกร่งและชอนไชได้ดี โดยใช้วิธีเล้ียง
แบบ ‘เก�ะหิน’ ซ่ึงร�กไม้จะโตปกคลุมก้อนหินท่ีได้รับ
ก�รจัดว�งไว้

“ส่วนท่ีสำ�คัญและท้�ท�ยท่ีสุดของก�รปลูกบอนไซ
ทุกแบบก็คือเร่ืองเวล� คุณต้องเลือกต้นกล้�ท่ีมีร�ก
งอกออกม�เยอะๆ เพ่ือบอนไซจะได้แตกก่ิงก้�นม�ก
พอให้เร�เล้ียงเป็นรูปทรงท่ีต้องก�ร เม่ือก่ิงก้�นเร่ิมโต
คุณถึงจะตัดแต่งและดัดให้เป็นรูปทรงต่�งๆ ได้ 
ซ่ึงท้ังหมดน้ีกินเวล�หล�ยปี” มนตรีกล่�ว

แน่นอนว่�หนท�งสู่คว�มสำ�เร็จไม่ส�ม�รถเกิด
ข้ึนได้ในคร�วเดียว กว่�ส่ิงท่ีเร่ิมต้นด้วยปุ่มตอเล็กๆ 
จะเติบโตเป็นอะไรท่ีย่ิงใหญ่ ศิลปินอย่�งฐ�นันดร์
และดร.มนตรี ต้องเลือกส�ยพันธ์ุอย่�งระวัง และ
ประคบประหงมดูแลผลง�นในมือด้วยคว�มรู้และ
คว�มเอ�ใจใส่วันแล้ววันเล่� แต่ในอีกแง่หน่ึง  
ผลตอบแทนก็ไม่ได้ม�ในคร้ังเดียวเช่นกัน

เพร�ะในทุกขณะท่ีพวกเข�เฝ้�ดูไม้เติบใหญ่และ
เปล่ียนแปรดังใจ ร�งวัลก็เกิดข้ึนแล้วพร้อมกัน 

Essentials

 บอนไซใบสน 
222/54 Premium Place 
ซอยร�มอินทร� 14 ถนนร�มอินทร�  
โทร. 089-000-5544 
www.bonsaibaison.com

 สวนผ้ึง บอนไซ วิลเลจ 
222 หมู่ 1 ตำ�บลตะน�วศรี 
อำ�เภอสวนผึ้ง ร�ชบุรี  
โทร. 061-636-3222 
suanphungbonsaivillage.com

07 ‘สวนผึ้ง บอนไซ วิลเลจ’

08 ดร.มนตรี สุขเสริมส่งชัย ผู้บุกเบิก
วงการบอนไซของไทยมาตั้งแต่แรกเริ่ม

09 ต้นบอนไซผักเลือด

10 แท่นตั้งบอนไซใน  
‘สวนผึ้ง บอนไซ วิลเลจ’

11 การผสมผสานสวนสไตล์ไต้หวัน 
และญี่ปุ่นของดร.มนตรี
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Structured 
Note
ทลายข้อจำ กัดของการลงทุนในตราสารด้วยผลิตภัณฑ์หุ้นกู้
ท่ีมีอนุพันธ์แฝงจากภัทร

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจึงเป็น
นวัตกรรมทางการเงินที่
สามารถตอบโจทย์ทั้งด้าน
การสร้างสภาพคล่องให้
กับบริษัทหลักทรัพย์ผู้ออก
ตราสาร ตลอดจนเพิ่มทาง
เลือกสร้างผลตอบแทนให้
กับนักลงทุนอย่าง ‘win-
win’ ได้อย่างแท้จริง
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serving you

ด้วยความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนหลายคนจึง
เริ่มมองหาช่องทางการลงทุนที่สามารถตอบ
สนองต่อ ‘มุมมอง’ การลงทุนของตัวเอง 
ได้ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่
ผลตอบแทนจากตราสารพื้นฐานที่มีอยู่ใน
ตลาดไม่น่าดึงดูดอีกต่อไป และนี่คือที่มา
ของผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ 
Structured Note ที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร 
จำากัด (มหาชน) ภูมิใจนำาเสนอเพื่อเป็นทาง
เลือกสร้างความยืดหยุ่นและบริหารความ
เสี่ยงให้กับนักลงทุนได้แบบ ‘tailor-made’ 

ลักษณะของ Structured Note
อย่างที่ทราบ Note หรือ ‘หุ้นกู้’ ถือเป็น

ตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง ที่บริษัทผู้ออก
ตราสารขายให้กับนักลงทุนโดยมีสัญญาว่า
จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่กำาหนด 
โดยเมื่อครบอายุตราสาร นักลงทุนก็จะได้รับ
ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายพร้อมกับเงินต้นคืน  
ด้วยเหตุนี้ Structured Note ซึ่งต่อยอดมา
จาก Note ธรรมดา จึงมีลักษณะพื้นฐาน
เหมือนกันกับหุ้นกู้ ต่างกันแต่เพียงว่า การจ่าย
ผลตอบแทนของ Structured Note อาจไม่ได้
มาในรูปของดอกเบี้ยที่ตายตัวอย่างเดียว หาก
ผันแปรตามราคาสินทรัพย์อ้างอิง หรือที่เรียก
กันว่า ‘underlying asset’ 

เช่น ในรูปแบบพื้นฐาน หากนักลงทุน
ซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Capital 
Protected Note โดยอ้างอิงกับราคาของหุ้น 
ก. ถ้าราคาหุ้นขึ้นนักลงทุนจะได้รับเงินต้นคืน
และผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับมูลค่าหุ้นที่
เพิ่มขึ้น แต่ถ้าหุ้นไม่ขึ้นนักลงทุนจะได้รับเพียง
เงินต้นคืน เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให ้
นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่อาจมากกว่า
อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ราคาหุ้นขึ้น โดยแลก
กันกับความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนเลย 
ในกรณีราคาหุ้นไม่ขึ้น 

ทางเลือกหลากหลาย
โดยทั่วไป หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจแบ่ง

ออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ Capital Protected  
 

Note, Yield Enhancement Note และ 
Participation Note

สำาหรับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำา 
Capital Protected Note ถือเป็นทางเลือก
การลงทุนที่โดดเด่น เพราะให้ความคุ้มครอง
เงินต้นเต็มจำานวนหรือบางส่วนตามเงื่อนไข 
โดยมีหลักการคล้ายกับผลิตภัณฑ์ประกัน คือ
ยิ่งให้ความคุ้มครองมาก ค่าพรีเมียมอาจสูง
ขึ้นหรือให้ผลตอบแทนต่ำาลงนั่นเอง 

ลำาดับต่อไป Yield Enhancement Note มี
ความเสี่ยงสูงขึ้น จ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย
ในอัตราที่น่าสนใจ เช่นตราสารหนี้ทั่วไปมี 
ดอกเบี้ย 2% แต่ถ้า Yield Enhancement 
Note อาจให้ผลตอบแทนถึง 8-10% โดยมีฝั่ง
ความเสี่ยงถูกกำาหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
อ้างอิงกับราคาของหุ้น ซึ่งมีได้หลายลักษณะ 
แต่ทั่วไปก็คือขาดทุนได้

สุดท้าย คือ Participation Note ที่อาจให้
ผลตอบแทนที่จูงใจมากขึ้นอีก ในลักษณะที่
สรุปได้ว่า ด้านบวกจะให้ผลตอบแทนมากกว่า
การซื้อหุ้น แต่ด้านลบให้ผลตอบแทนไม่เลว
ร้ายกว่าการซื้อหุ้น เช่น ถ้าซื้อหุ้นปกติ หุ้น
ขึ้นหรือตก 5% นักลงทุนจะกำาไรหรือขาดทุน 
5% ตามกัน แต่หากเป็น Participation Note 
เงื่อนไขอาจกำาหนดว่าถ้าหุ้นขึ้น นักลงทุนจะ
ได้กำาไร 1.2 เท่าของ performance ของหุ้น 
เช่น ถ้าหุ้นขึ้น 5% นักลงทุนจะได้ผลตอบแทน 
6% แต่ถ้าหุ้นตก จะขาดทุนเป็นจำานวนเงิน
เท่ากันกับการลงทุนหุ้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการให้ผลตอบแทน
ของ Structured Note แต่ละกรณี ย่อมไม่
จำากัดอยู่เพียงที่ได้กล่าวมานี้ หากมีได้หลาก
หลายพอๆ กับความต้องการผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละคน 

ผลตอบแทนแบบ ‘win-win’ 
เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทำาให้นัก

ลงทุนสามารถทำากำาไรได้จากการมีมุมมอง
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางราคาของทรัพย์สิน
อ้างอิงว่าจะขึ้นหรือลง คนทั่วไปจึงอาจ 
กังวลว่าการลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนี้เป็นไปใน
ลักษณะของ ‘zero-sum game’ ที่ถ้าบริษัท

หลักทรัพย์ผู้ออกหุ้นกู้ได้กำาไร นักลงทุนก็
จะต้องขาดทุน ทำาให้เกิดความ ‘ขยาด’ ที่
จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้
เชี่ยวชาญและเปี่ยมข้อมูลที่พร้อมกว่าเป็น 
ผู้ออกแบบ

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เมื่อบริษัท
หลักทรัพย์ขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้นัก
ลงทุนจนทำาให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้ออกหุ้นกู้
นั้นมีความเสี่ยงในทางที่ตรงข้ามกับผู้ลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์ผู้ออกหุ้นกู้ก็จะนำาความเสี่ยง
นั้นมาบริหารจัดการ ไม่ว่าโดยบริหารจัดการ
ภายในตามลักษณะของเงื่อนไข โดยการเฮดจ์
เพื่อหากำาไร หรือโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่
ออกแบบในทางตรงกันข้ามเพื่อขายให้กับ 
นักลงทุนอีกกลุ่มที่อาจจะมีมุมมองตรงกัน
ข้ามกัน ด้วยเหตุนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจึงเป็น
นวัตกรรมทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ทั้ง
ด้านการสร้างสภาพคล่องให้กับบริษัทหลัก
ทรัพย์ผู้ออกตราสาร ตลอดจนเพิ่มทางเลือก
สร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่าง  
‘win-win’ ได้อย่างแท้จริง

จับคู่โดยที่ปรึกษา
สำาหรับนักลงทุนผู้มีมุมมองการลงทุน 

สามารถเข้ามาปรึกษาบล.ภัทร เพื่อหาคำา
แนะนำาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
ท่ีจะตรงต่อความต้องการ โดยเน่ืองจากบล.ภัทร
มีทีมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชี่ยวชาญ อีกทั้ง
ยังได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมาอย่าง
ยาวนานจนมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดใน
ผลิตภัณฑ์ Structured Note นักลงทุนจึงมั่นใจ
ได้ว่าจะได้รับคำาแนะนำาที่เข้ากับสไตล์และ
ความต้องการในการลงทุนของตัวเอง นอกจาก
นั้น ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังคงไม่หยุดยั้งที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมถึงหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝงเหล่านี้ให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อที่
จะตอบโจทย์ความต้องการและมุมมองของ 
นักลงทุนได้ละเอียดและลงลึกกว่าเดิม

นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามและ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร 
จำากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9449 
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KK Magic 
Mirror
’กระจกวิเศษ’ ทางเลือกด้านการบริการท่ีปรึกษาทางการเงิน
ท่ีช่วยให้การลงทุนเป็นเร่ืองง่ายเพียงปลายน้ิวคลิก

หัวใจสำ คัญของ 
กระจกวิเศษ ไม่ใช่แค่การ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่ออำ นวย
ความสะดวก แต่คือการ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกค้ากับธนาคารในแบบที่
เป็นธรรมชาติที่สุด
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serving you

เม่ือพูดถึง Magic Mirror หรือ ‘กระจกวิเศษ’ 
หลายคนคงนึกถึงเทพนิยายปรัมปราท่ีคุ้นหู
แต่เด็ก แต่ในขณะท่ีกระจกวิเศษในเทพนิยาย
มีไว้เพ่ือตามหาคำาตอบทางความงาม KK 
Magic Mirror จากธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด 
(มหาชน) มาพร้อมคำาตอบทางการลงทุน ท่ีจะ
ช่วยให้ชีวิตการเงินของทุกคน ‘สะดวก’ และ 
‘ใกล้ตัว’ ไม่ผิดกับการได้มีผู้ช่วยแสนวิเศษ

เข้าถึงลูกค้าในยุคดิจิทัล
ปรากฎการณ์ของยุคดิจิทัลที่ลูกค้าหันไป

พึ่งพาบริการออนไลน์มากขึ้น ทำาให้ธนาคาร
หลายแห่งต้องทยอยลดจำานวนสาขา และหา
กลยุทธ์ใหม่ในการเข้าถึงลูกค้า ไม่ว่าจะด้วย
การเพิ่มช่องทางให้บริการ mobile banking 
การจับตาความเคลื่อนไหวบนโซเชียล มีเดีย
เพื่อวิเคราะห์การตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์  
หรือการใช้แชทบอทเพื่อให้คำาตอบแก่ลูกค้า 
ในข้อสงสัยพื้นฐาน  

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสาย
พัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ 
ธนาคารเกียรตินาคิน บุคคลสำาคัญผู้อยู ่
เบื้องหลังบริการ KK Magic Mirror เล่าให้ฟัง
ว่า “ชื่อกระจกวิเศษมาจากนิทานเร่ืองสโนว์ไวท์ 
ที่แม่มดถามว่า ‘กระจกวิเศษบอกข้าเถิด  
ใครงามเลิศในปฐพี’ แบบเดียวกัน เราตั้งชื่อ
ผลิตภัณฑ์นี้ว่า KK Magic Mirror เพราะ 
อยากจะบอกว่า ‘กระจกวิเศษบอกข้าเถิด  
อะไรคือการลงทุนที่เป็นเลิศในปฐพี’” 

ทั้งนี้ ดร.อนุชิตเสริมว่าหัวใจสำาคัญของ
กระจกวิเศษ ไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
อำานวยความสะดวก แต่คือการเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับธนาคารในแบบที่เป็น
ธรรมชาติที่สุด “ถ้าดูเผินๆ หน้าจอ KK Magic 
Mirror ก็เหมือนหน้าจอธรรมดา ความพิเศษ
อยู่ตรงที่เราดีไซน์ให้หน้าจอสามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเหมือนกำาลังพูดคุยกับ
คนๆ หนึ่งอยู่ ไม่ใช่แค่กับจอแอลซีดี เราถึงได้
เลือกใช้ชื่อ KK Magic Mirror เพราะอยากให้
เข้าถึงง่าย ไม่ว่าสำาหรับเด็กหรือผู้ใหญ่” 

สะท้อนความเป็นมนุษย์
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้ลดบทบาทหลาย

ด้านของธนาคารลงอย่างมีนัยสำาคัญ ยุคสมัย
ท่ีการทำาธุรกรรมสักรายการ จำาเป็นต้องมีการ
เดินทางไปคุยกับพนักงานท่ีธนาคารเร่ิมหมดไป 
ธุรกรรมที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น การชำาระค่า
สาธารณูปโภค การขอ Bank Statement หรือ
กระทั่งการซื้อขายกองทุน ปัจจุบันสามารถทำา
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เสร็จสรรพในเวลาเพียง 
ไม่นาน 

อย่างไรก็ตาม ส่ิงหน่ึงท่ีเทคโนโลยียังไม่
สามารถแทนท่ีได้ก็คือความเป็นมนุษย์และ
ความเป็นมนุษย์น่ีเอง คือส่ิงท่ีทีมผู้ออกแบบ 
KK Magic Mirror ให้ความสนใจ โดยเน่ืองจาก
ทีมตระหนักว่าดวงตาและสมองของมนุษย์ถูก
วิวัฒนาการมาเพ่ือให้มองหาและจับรูปร่าง 
หน้าตาของมนุษย์ด้วยกัน ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ี
มนุษย์มักมองเห็นหู ตา จมูกหรือ ‘ความเป็น
มนุษย์’ ในส่ิงของจิปาถะ ต้ังแต่รถยนต์ ไปจนถึง
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า การออกแบบ KK Magic Mirror 
จึงมุ่งใช้ประโยชน์จากหน้าตาของมนุษย์อย่าง
เต็มท่ี “คนมักจะนึกถึงเทคโนโลยีในลักษณะ
ท่ี dehumanized คือทำาให้มันเป็นปุ่ม เป็นจอ 
เป็นไฮเทค ไม่เป็นมนุษย์ แต่เราคิดตรงข้าม เรา
ออกแบบระบบให้มี human interaction หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ให้มากท่ีสุดเพ่ือ
สร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน” 

ความพร้อมด้านการลงทุน
ในแง่ของเนื้อหา KK Magic Mirror จึงถูก

สร้างมาเพื่อทำาหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินขั้น
พื้นฐานให้กับบุคคลที่ต้องการวางแผนทางการ
เงิน แต่ไม่สามารถเข้าถึงที่ปรึกษาทางการ
เงินได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะโต้ตอบ
กับพนักงานเสมือนจริงเพื่อประเมินสถานะ
ทางการเงินของตัวเองอย่างง่ายๆ หรือเลือก  
วิดีโอคอลล์คุยกับพนักงานตัวจริง เพ่ือคล่ีคลาย
ข้อสงสัยและช่วยให้การวางแผนทางการเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยากหรือ 
น่าเบื่อเหมือนระบบออนไลน์ทั่วๆ ไป

ดร.อนุชิตอธิบายเพิ่มเติมอย่างเห็นภาพว่า 
“ยกตัวอย่างเรื่องการวางแผนเกษียณ เว็บไซต์
ส่วนใหญ่ก็มีบริการนี้ แต่มักจะเป็นในรูปของ
การให้กรอกข้อมูล เช่น ต้องการรีไทร์ตอนอายุ
เท่าไร ดังนั้น ผู้ใช้ต้องคุยกับระบบที่ดูไม่เป็น
มนุษย์ ถ้าเกิดสงสัยก็ไม่รู้จะถามกลับยังไง  
ต้องส่งอีเมลไปแล้วนั่งรอตอบ มันไม่มี human 
interaction แต่กระจกวิเศษของเราเป็นมิตร
และสะดวกกว่า เพราะเราออกแบบระบบให้
เป็นลักษณะเหมือนคนมาพูดคุยถามเรื่องนั้น
ตอบเรื่องนี้ ถามว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไง
ช่วยกรอกหน่อย ตอบไปสักพักเราก็วางแผน
เกษียณให้ได้ หรือถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช้
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สมอง AI ก็จะพยายามให้ลูกค้ารู้สึกเหมือน
กำาลังคุยกับคน ไม่ใช่เครื่องจักร เดี๋ยวนี้คนเรา
พยายามทำาทุกอย่างให้อัตโนมัติ แต่ห่างความ
เป็นคนไปเรื่อยๆ เราถึงออกแบบให้ KK Magic 
Mirror แม้จริงๆ จะกำาลังคุยกับเครื่องจักร แต ่
ก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น ความรู้สึกมันจะออกมา
ในรูปของการมีคนมานั่งพูดคุยถามเราว่าสนใจ

ลงทุนอะไร ถ้าลงทุนตัวนี้แล้วความเสี่ยงจะเป็น
ยังไงมากกว่า” 

นอกจากนั้น หากผู้ขอรับคำาปรึกษาด้านการ
ลงทุน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน 
KK Magic Mirror ถือเป็นอีกช่องทางที่ง่ายกว่า
เดิม เพราะผู้ใช้สามารถเลือกที่จะตอบโต้กับ
พนักงานเสมือนจริง หรือกระทั่งวีดีโอคอลล์กับ
พนักงานจริงได้จาก KK Magic Mirror ซึ่งจะถูก
ติดตั้งอยู่ในหลายสถานที่ เสริมความครอบคลุม
นอกเหนือจากสาขา

กระจกส่องการลงทุน
กล่าวโดยสรุป ท่ามกลางพัฒนาการ 

ทางเทคโนโลยี KK Magic Mirror ถือเป็นอีก
ตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง
ความสะดวกที่มากขึ้น โดยไม่ทิ้งองค์ประกอบ
อันสำาคัญยิ่งต่อธุรกิจอย่างการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร โดยลูกค้าที่สนใจ 
เข้ามาทดลองมีปฏิสัมพันธ์และใช้เทคโนโลยี  
KK Magic Mirror จะได้รับการให้คำาปรึกษา

ตั้งแต่การประเมินสถานะทางการเงิน ตลอดจน
รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ
และความเส่ียงกับพนักงานเสมือนจริง การพูด
คุยวิดีโอคอลล์กับพนักงานแบบเรียลไทม์เพ่ือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ไปจนถึงการวางแผน
และดำาเนินการลงทุนแบบเต็มรูปแบบท่ีธนาคาร
เกียรตินาคินสาขาใกล้เคียงในภายหลัง เรียกได ้
ว่าเป็นกระจกส่องการลงทุนที่เป็นไปได้ด้วย
ความ ‘วิเศษ’ ของเทคโนโลยีอย่างแท้จริง

ผู้สนใจสัมผัสมิติใหม่ในการวางแผน 
ทางการเงิน สามารถไปใช้บริการ KK Magic 
Mirror ได้จากบริการนำาร่องใน 5 พื้นที่ ได้แก่
ธนาคารเกียรตินาคินสำานักงานใหญ่ สาขาอโศก 
สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน สาขา
ศูนย์การค้าซีคอนศรีนครินทร์ ศูนย์การค้า 
เค วิลเลจ และอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สีลม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ 
ติดต่อได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาหรือ 
KK Contact Center โทร. 02-165-5555  

 

ผู้ใช้สามารถเลือกท่ีจะ
ตอบโต้กับพนักงานเสมือน
จริง หรือกระท่ังวีดีโอคอลล์
กับพนักงานจริงได้จาก KK 
Magic Mirror ซ่ึงจะถูก
ติดต้ังอยู่ในหลายสถานท่ี 
เสริมความครอบคลุมนอก
เหนือจากสาขา
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CLIENT VALUES

ท่ามกลางความผันแปรของยุคดิจิทัล อักษร
เอ็ดดูเคช่ันจำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตหนังสือแบบ
เรียนท่ีนักเรียนไทยคุ้นเคยในช่ืออักษรเจริญทัศน์ 
หรือ ‘อจท.’ ภายใต้การนำาของทายาทรุ่นท่ี 3 
ตะวัน เทวอักษร กำาลังพลิกบทบาทจากการเป็น
เพียงบริษัทสร้างเน้ือหา มาสู่ความเป็นบริษัท 
ออกแบบการเรียนรู้ ซ่ึงปัจจุบันมีส่วนแบ่งทาง 
การตลาดเป็นอันดับหน่ึง

อย่างไรก็ตาม มากกว่าการเป็นผู้นำาตลาด
ส่ือการเรียนการสอน อักษร เอ็ดดูเคช่ันอาจกำาลัง 
จะเป็นท่ีจดจำาในฐานะหน่ึงในผู้มีส่วนช่วยปิด
ช่องว่างทางโอกาสของเยาวชนในประเทศ  
ผ่านทางการสร้างการศึกษาคุณภาพให้เป็นไป
ได้แม้ในห้องเรียนท่ีขาดแคลนท่ีสุด

จุดเร่ิมต้นเล็กๆ
สมัยก่อนหนังสือมีอยู่ท่ีเดียวคือวัด สมัย

ทวดท่านไปๆ มาๆ เมืองจีน ท่านก็แบกหนังสือ
ไปขายตามวัด พอต่อมารุ่นปู่ ท่านย้ายมาอยู่
เมืองไทยถาวร ท่านแบกหนังสือไปขายตามวัด
เหมือนกัน แต่แบกไปแบกมาก็คิดว่าพิมพ์เอง 
ดีกว่า ไปยืมเงินมาซ้ือเคร่ืองพิมพ์เคร่ืองละเก้า
ร้อยกว่าบาท แล้วก็เร่ิมพิมพ์ใบลานไปขาย 
วัดสุทัศน์  ก็บังเอิญเจอกับเจ้าอาวาส ท่านเห็น
ปู่ผมเป็นคนถ่อมเน้ือถ่อมตัวทำางานหนัก ท่าน
เลยถามว่าอยากเป็นคนจัดพิมพ์หรือเปล่า เด๋ียว
อาตมาจะแนะนำาผู้เขียนให้ คือเม่ือก่อนเราเป็น
แค่ปรินท์เตอร์คือเอาเน้ือหามาพิมพ์ แต่พอเป็น

พับบลิชเชอร์ (สำานักพิมพ์) ก็คือเราต้องพัฒนา
เน้ือหาเอง คุณปู่ท่านตอบตกลง พิมพ์หนังสือ
พระก่อน แล้วค่อยผันตัวมาพิมพ์หนังสือเรียน 
เรียกว่าทุกอย่างมันเร่ิมต้นมาจากความดีและ
ความเพียรของท่าน เร่ิมมาจากก้าวเล็กๆ 

บ่มเพาะนิสัยใฝ่รู้
มันอยู่ใน value ของท่ีบ้านต้ังแต่เด็กๆ ย้อน

หลังไปเม่ือสักร้อยกว่าปีท่ีแล้ว คุณทวดผมอ่าน
หนังสือไม่ออก แต่ท่านลงทุนซ้ือ Encyclopedia 
Britannica ให้ปู่ผม เป็นตู้เบ้อเร่ิมเลยอยู่ท่ีบ้าน
ท่ีเมืองจีน คิดดูตัวเองอ่านหนังสือไม่ออก แต่
ลงทุนซ้ือ encyclopedia ซ่ึงแพงมาก เพราะเขา
คิดว่าการศึกษาเป็นเร่ืองสำาคัญสำาหรับยกระดับ
คนในครอบครัว แล้วมันก็ไต่ข้ึนไปเร่ือยๆ ปู่ผม
ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือมากมาย แต่เขาก็ศึกษา
เอง เป็นแบบ philosopher น่ังคุยกับเขาน่ีสนุก
มาก เขาอ่านหนังสือโคตรเยอะเลย ท้ังๆ ท่ีไม่ได้
ไปโรงเรียน คุยในระดับลึกได้ดีมาก มาถึงพ่อผม 
ได้ไปเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนอเมริกา 
ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการยกระดับทางจิต
วิญญาณของครอบครัว ทำาให้มันดีข้ึนเร่ือยๆ

เดินตามต้นแบบ
ผมเรียนท่ีเซนต์คาเบรียล เรียนจบผมก็ไปต่อ 

วิศวกรรมเคร่ืองกลท่ีออสเตรเลีย แต่ตอนเรียน
อยู่ผมก็รู้ว่าไม่ได้อยากเป็นวิศวกร อยากเป็น
แบงก์เกอร์ คือในประเทศน้ี ผมมีแบงก์เกอร์ท่ี
เคารพท่ีสุดอยู่ 2 คน คือพ่ีเตา บรรยง พงษ์พานิช 

กับพ่ีเม้ง วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ บังเอิญตอนเรียน
ปี 3 ผมได้เจอพ่ีเม้งแล้วก็รู้สึกว่า โห---คนน้ีเจ๋ง
มาก อยากเป็นอย่างเขา ผมก็เอาเวลาท่ีเหลือ
ตอนปี 4 มาศึกษาเร่ือง investment banking 
พอจบมาผมก็ไปสมัครงานท่ีภัทร ก็โชคดีว่า
เขารับ เพราะท่ีน่ันคนเก่งๆ เยอะ ผมได้รับ
ประสบการณ์มากมาย ได้นำาเสนองานให้ผู้นำา
องค์กรฟัง ได้ฝึกเร่ือง critical thinking เยอะมาก
เพราะถ้าทำางานแย่ นายเขาก็ด่า และด้วยความ
ท่ีทำางานเป็น financial advisor ก็เลยได้รู้จักกับคน
มากหน้าหลายตา ทำาให้เราได้ทักษะการทำางาน
ร่วมกับคนอ่ืน ผมได้อะไรจากภัทรเยอะมาก

รับช่วงธุรกิจ
ทำางานท่ีภัทรได้สักพัก ผมก็ไปเรียนต่อท่ีลอส

แองเจลิสทางด้านธุรกิจ พอจบปริญญาโทก็กลับ
มาท่ีภัทร ช่วงน้ันคุณพ่อผมอายุประมาณ 60 
กว่าๆ ท่านก็พยายามเรียกผมให้กลับมาทำางาน
ท่ีบ้าน แต่ด้วยความท่ีผมมาจากสายการเงิน มี
งานน่าต่ืนเต้นตลอดเวลา ผมก็กลัวเบ่ือ ไม่ยอม
กลับ แต่พอดีมีเพ่ือนผมคนหน่ึงพูดว่า ทำาไม่ 
เป็นหรอก รุ่นท่ี 3 เป็นรุ่นทำาเจ๊ง องค์กรน้ีเขา 
ดีอยู่แล้ว จะเข้าไปทำาอะไรให้มันดีกว่าน้ีได้  
ผมก็รู้สึก โอ้โห---ปรามาสอย่างน้ี ต้องรับคำาท้า  
ผมต้ังปณิธานเลยว่าพอเข้ามาจะต้องทำาให้ 
อักษรเจริญทัศน์เป็นองค์กรท่ีย่ังยืน แข็งแรง 
และเป็นองค์กรท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม สร้าง 
ผลกระทบในวงกว้างให้ได้

ตะวัน เทวอักษร กับบทบาทของทายาทธุรกิจรุ่นที่ 3 
ผู้นำ พาอักษรเจริญทัศน์ไปสู่อันดับหนึ่งในฐานะผู้ผลิต 
สื่อการเรียนการสอน

The Next 
Chapter

สมัยก่อนเราเป็นบริษัทผลิต 
หนังสือเรียน แต่ทุกวันน้ีเรา 
เป็น Learning Design 
Company เรามีกระบวน 
การสอนท่ีดี มีเน้ือหาท่ีดีท้ัง
หนังสือและดิจิทัลประกอบ
กัน เน้นสร้างการเรียนรู้ท่ีดี
ให้แก่นักเรียน
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การเปล่ียนแปลงก้าวใหญ่
สมัยก่อนเราเป็นบริษัทผลิตหนังสือเรียน แต่ 

ทุกวันน้ีเราเป็น Learning Design Company 
เรามีกระบวนการสอนท่ีดี มีเน้ือหาท่ีดีท้ังหนังสือ
และดิจิทัลประกอบกัน เน้นสร้างการเรียนรู้ท่ีดี
ให้แก่นักเรียน ตอนผมเข้ามาทำาธุรกิจใหม่ๆ ผม
ยังไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกับการศึกษาเท่าไร ผม
เลยเดินทางไปท่ัวประเทศ ไล่คุยกับพนักงาน 
stakeholders ต่างๆ ไปจนถึงลูกค้าเพ่ือหาว่าผม
ควรจะทำาอะไร ต่างคนก็ให้คำาตอบหลากหลาย
แต่สรุปได้ประมาณหน่ึงว่า พวกเขาต้องการการ
ศึกษาท่ีดีข้ึน ไม่ได้ต้องการแค่เน้ือหาในหนังสือ
เรียน มันเลยเกิดเป็นการเดินทางของอักษรเจริญ
ทัศน์ตลอดสิบปีท่ีผ่านมา 

21st Century Skills 
ทุกวันน้ีโลกเราต้องการทักษะการทำางานท่ี

ซับซ้อนมากข้ึน เราไม่ได้แค่ต้องการคนมาทำา
ตามคำาส่ัง ถ้าเราจ้างลูกน้อง เราก็หวังว่าเราพูด
สองสามคำาแล้วเขาจะเอาไปทำาต่อเองได้ หรือท่ี
เราเรียกกันว่า 21st Century Working Skills ซ่ึง
ประกอบด้วย collaboration, creativity, critical 
thinking และ communication (การทำางานร่วม
กัน, ความคิดสร้างสรรค์, การคิดแบบวิพากษ์
วิจารณ์ และการส่ือสาร) ดังน้ัน เราจึงพยายาม
ให้เกิดการเรียนท่ีบ่มเพาะทักษะเหล่าน้ี จะ
เห็นว่าเวลาเราทำางานกับเพ่ือนร่วมงาน เราก็
คาดหวังว่าเขาจะมี 4 ข้อน้ี เวลาเราสัมภาษณ์
ลูกน้องเราก็มองหา 4 ข้อน้ี เราไม่ได้คาดหวัง
ว่าเขาจะเรียนเก่ง ได้คะแนนดี คำาถามคือเรา
จะสร้างทักษะเหล่าน้ีได้อย่างไร สอนกันแบบ
เดิมๆ แล้วมันจะเกิดข้ึนไหม ท้ังหมดมันต้อง
เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีดี  ซ่ึงต้อง
เร่ิมจากเน้ือหาท่ีดี เสร็จแล้วครูมีความเข้าใจว่า
กระบวนการเรียนการสอนท่ีดีคืออย่างไร

กระบวนการสอนท่ีดี
Pedagogy หรือกระบวนการสอนท่ีดีแปล

ว่าอะไร ผมยกตัวอย่างห้องเรียนธรรมดาๆ ท่ี
อยุธยา ส่ิงท่ีเราทำาคือเราออกแบบ lesson 
plan แล้วไปคุยให้ครูเอาส่ิงน้ีไปประยุกต์ใช้
ในห้องเรียน เช่น คุณครูถามเด็กว่าถ้าพวกเรา
ต้องไปถึงลอนดอน 6 โมงเช้า เราต้องออกจาก
สุวรรณภูมิก่ีโมง โจทย์น้ียากนะ เพราะอย่างแรก
เด็กต้องหาว่าลอนดอนห่างก่ีกิโล เคร่ืองบิน 
บินก่ีกิโลเมตรต่อช่ัวโมง ลอนดอนอยู่ช้ากว่า
กรุงเทพฯ ก่ีช่ัวโมง ถ้าเป็นอาทิตย์ท่ีแล้วช้ากว่า
กรุงเทพฯ หกช่ัวโมง ถ้ามาสัปดาห์น้ีช้ากว่าเจ็ด
ช่ัวโมง ดังน้ันกว่าจะรู้ว่าต้องออกจากรุงเทพฯ ก่ี
โมง เด็กจะได้ความรู้ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เยอะแยะไปหมดเลย เสร็จแล้ว
เด็กยังได้ทำางานร่วมกัน หาคำาตอบร่วมกัน ได้
ทักษะต่างๆ ท่ีเราคาดหวังว่าเพ่ือนร่วมงานดีๆ 
จะต้องมี น่ีคือกระบวนการเรียนรู้ท่ีเราพยายาม
สร้าง เราเปล่ียนจากการเป็น textbook content 
company มาเป็น learning design company 
ครูก็เป็นครูธรรมดาน่ีแหละ เป็นครูแบบเก่าเลย 
แต่เราเอา lesson plan สมัยใหม่ไปให้เขา แล้ว
โค้ชจนเขาสามารถรันห้องเรียนแบบน้ีได้ ซ่ึงผม
ว่ามันน่าต่ืนตาต่ืนใจ ผมไปน่ังอยู่ในห้องเรียนผม
ก็รู้สึก ฉันอยากกลับไปเป็นเด็กอีก 

ภารกิจระดับชาติ
ปีน้ีเราอบรมครูไป 70,000 คน เพ่ือให้เขา

เห็นภาพกระบวนการสอนของโลกแบบใหม่ ให้
ครูเขามาลงมือทำา ปฏิสัมพันธ์กัน ให้เขาได้ผ่าน
กระบวนการอย่างน้ี แล้วพอครูสนุกเขาก็จะได้
เอาประสบการณ์ไปส่งต่อให้นักเรียน เราก็บอก
คุณครูว่าคุณครูมาสัมมนาแล้วรู้สึกต่ืนเต้นใช่
ไหม สนุกใช่ไหม น่ีคือหนังสือเรียนนะ ส่วนน่ีคือ
คู่มือครู คุณครูเอาอันน้ีไปถาม ถามคำาถามน้ี  

มองหาคำาตอบ แล้วทำากิจกรรมน้ีเพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนขยับ แล้วก็ทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม แล้ว
พอเรียนจบ ครูถามคำาถามน้ีเพ่ือเช็คความเข้าใจ 
คนมักจะบอกครูต้องสอนอย่างน้ันอย่างน้ี คำา
พูดสวยๆ หรูๆ แต่ พอถึงทางปฏิบัติจริงๆ ครูจะ
สอนยังไง ส่ิงท่ีเราทำาคือเราเอาคำาเท่ๆ เหล่าน้ี
มาเปล่ียนเป็นแผนการสอน เป็นร่างคำาพูด เป็น 
guildeline ให้ครูเขามองเห็นว่า เออ ฉันทำาได้ 
ฉันได้รับอำานาจให้ทำา ผมไปโรงเรียนท่ีกระบ่ี ไป
เจอคุณครู คุณครูบอก มาจากอักษรเจริญทัศน์
เหรอคะ ขอบคุณมากนะคะ ฉันไม่ได้จบตรง
วิทยาศาสตร์ แต่ทุกวันน้ีฉันสอนวิทยาศาสตร์  
ป.4 ได้ เพราะคู่มือครูของอักษรฯ ผมก็ โอ้โห--- 
ช่ืนใจมาก

คุณคิดว่าเด็กจะสนุกไหมหากน่ังเรียนกับหน้าจอทีวีหรือ
คอมฯ ผมคิดว่าจิตใจของมนุษย์จะโตข้ึนก็ต่อเม่ือได้มา
ปฏิสัมพันธ์กัน ตามองกัน จิตสัมพันธ์กัน การเรียนรู้เกิด
จากจิตมนุษย์ปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ใช่จากการน่ังมองหน้าจอ
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มอบอำานาจให้ครู
เราคิดว่าทุกอย่างท่ีเราทำา empower คุณครู เราไม่

เคยคิดเลยว่าจะไป bypass ครู หลายๆ คร้ังเรามักได้ยิน
ประโยคท่ีว่า ครูไม่เก่ง ดังน้ันฉันข้ามเลย ฉันเอาเน้ือหาไป
ส่งให้นักเรียนตรง เราไม่ต้องห่วงเร่ืองครูไม่เก่งละ เพราะ
เรามีครูส่งไปตามทีวี ความคิดแบบน้ีคือบายพาสครู 
ครูไม่เก่งไม่เป็นไร แต่เราไม่คิดอย่างน้ัน เราคิดว่าเรา
จะ empower ครู 5 แสนคนให้เขาดีข้ึนอย่างไร คุณ
คิดว่าเด็กจะสนุกไหมหากน่ังเรียนกับหน้าจอทีวีหรือ
คอมฯ ผมคิดว่าจิตใจของมนุษย์จะโตข้ึนก็ต่อเม่ือได้มา
ปฏิสัมพันธ์กัน ตามองกัน จิตสัมพันธ์กัน การเรียนรู้เกิด
จากจิตมนุษย์ปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ใช่จากการน่ังมอง 
หน้าจอ ดังน้ัน ส่ิงท่ีผู้กำาหนดนโยบายควรทำาคือให้
อำานาจและให้ autonomy กับครูผู้สอนมากข้ึน แต่
ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความรู้เขาเพ่ิมข้ึน ท้ังสองส่ิงน้ี

ต้องทำาควบคู่กันไป

สามปัจจัย
ผมมีโมเดลท่ีเรียกว่า Vision-Investment-Trust คือ

นโยบายการศึกษาจะต้องประกอบด้วย Vision จาก
ข้างบนท่ีกระจ่างเพียงพอให้คนตามเขามองเห็นได้
ชัดเจน สร้างแรงบันดาลใจให้คนตามอยากจะเดิน 
แล้วก็ต้องให้ Investment ท่ีเพียงพอท่ีจะให้เขาเดิน 
ต้องช่วยให้เขามีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ ไม่ใช่กระตุ้นเสร็จ
แล้วให้เขาทำาเอง Trust ก็คือต้องเช่ือใจในครู ให้เขามี 
autonomy ของเขา ไม่ใช่มายุ่งตลอดเวลา ครูไทยถูก
ขึงด้วยเร่ืองเยอะมาก ว่าต้องทำาอย่างน้ีๆ ต้องมี KPI 
แบบน้ี ทำารายงานอย่างน้ี ยุ่งมากเลย เพราะฉะน้ัน
เวลาท่ีจะไปสร้างนวัตกรรมหรือทำาอะไรของตัวเองมี
น้อย แล้วเขาก็ไม่กล้าด้วย

ตะวัน เทวอักษร จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัย RMIT ประเทศ
ออสเตรเลีย และระดับปริญญาโท 
ด้านการบริหารธุรกิจ จาก UCLA 
Anderson School of Management 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคช่ัน จำากัด 
(มหาชน)

รู้จักกับ 
ตะวัน เทวอักษร
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พัฒนาจากฐาน
ต่ืนมาทำางานเราก็คิดแค่ว่าเราจะทำาให้

นักเรียน 10 ล้านคนดีข้ึนได้อย่างไร เราต้อง
ทำาให้ public education มันดี พวกโรงเรียน
ท็อปๆ ดีอยู่แล้วไม่เป็นไร เป็นทางเลือกสำาหรับ
คนท่ีสามารถจ่ายได้ แต่ public education ก็
ต้องดีด้วย บางโรงเรียนเน้นเด็กท็อปๆ เลย อย่าง
น้ันก็โอเค แต่คำาถามคือจะทำายังไงให้ข้างล่าง
มันไปด้วย ซ่ึงตรงน้ีผมว่าเป็นปัญหาใหญ่ คือ
ถ้าคุณย่ิงผลักข้างบนข้ึนไปแล้วข้างล่างคุณไม่
ลากข้ึนไป สังคมโดยท่ัวไปมันไปไม่ได้ แล้วย่ิง
ถ้าคุณทำาแบบน้ีไปเร่ือยๆ ช่องว่างมันกว้างข้ึน
เร่ือยๆ อีกหน่อยประเทศจะอยู่ไม่ได้ ความไม่
เท่าเทียมจะนำาไปสู่ความล้มเหลวของสังคมโดย
รวม ทุกวันน้ีคุณก็เห็นช่องว่างกว้างข้ึนเร่ือยๆ 
public education เป็นตัวเดียวท่ีจะปิดช่องว่าง
น้ี ดังน้ัน เราทำาในระดับท่ีเป็น mass อย่างคู่มือ
ครูท่ีคุณเห็น เราแจกปีละหลายล้านเล่ม ครูมีห้า
แสนคนเราแจกสามล้านเล่มต่อปี อบรมครูเราก็
ใช้งบประมาณเรา บ้าหรือเปล่าล่ะ แต่เราทำามา
ประมาณ 6 ปีแล้ว เพราะเราเช่ือว่าถ้าข้างล่าง
ขยับข้ึนนิดเดียว ค่าเฉล่ียของประเทศมันจะขยับ
ดีข้ึนไปได้เยอะ

ฮาร์ดแวร์ไม่พอ
พอเข้าเร่ืองการศึกษาคนมักพูดแต่เร่ือง

ฮาร์ดแวร์ คนคิดว่าแค่แจกฮาร์ดแวร์ ติดต้ัง
อินเทอร์เน็ตตามโรงเรียนก็จบ แต่จริงๆ มันไม่
จบหรอก มันขาดเน้ือหากับกระบวนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพราะพอครูไม่พร้อม ถึงแจกอะไร
มาเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำาอะไร เราจึงต้องมา
เร่ิมออกแบบก่อนว่าจะให้ครูทำาอะไร แล้วค่อย
เอาอุปกรณ์ไปรองรับอีกที ตัวฮาร์ดแวร์อาจจะ
ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ก็ได้ อาจจะเป็นกระดาษฉีก 
หรือเป็นดินนำา้มันก็ได้ เพราะเทคโนโลยีมันเป็น
แค่ส่วนหน่ึงท่ีทำาให้กระบวนการเรียนการสอน
สมบูรณ์เท่าน้ันเอง หัวใจของการสร้างห้องเรียน
อยู่ท่ีการสร้างกระบวนการเรียนการสอนท่ีดี ผม
นึกถึง learning process disruption มากกว่า 
techonology disruption คือเราจะ transform 
กระบวนการเรียนการสอนอย่างไร เราจะ disrupt 
ความท่ีครูยืนเทศน์อยู่หน้าห้องยังไงมากกว่า

สร้างองค์กร
ผมดีใจท่ีสามารถผลักดันองค์กรไปในทิศทาง

ท่ีเราช่วยสังคมได้ดีข้ึน ระดมคนเก่งๆ เข้ามาร่วม
งานมากข้ึน อย่างเม่ือก่อนเวลาประชุมผู้บริหาร  
ก็จะมีสมาชิกครอบครัวผมน่ังอยู่เต็มไปหมด แต่
เด๋ียวน้ีเวลาประชุมผู้บริหารระดับสูง 20 คน มี 
สมาชิกครอบครัวผมน่ังอยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่
จะเป็นคนเก่งจากสาขาต่างๆ ซ่ึงผมมองแล้วก็
ดีใจว่าเราเดินทางมาไกลแล้วนะ เราเปล่ียนจาก

องค์กรท่ีบริหารแบบครอบครัวมากๆ มาเป็น
องค์กรโปรเฟสชันแนล แม้กระท่ังคณะกรรมการ
บริษัทเอง ผมก็ชวนให้สมาชิกครอบครัวลาออก
จนเกือบหมด ท่ีเหลือเป็นคนท่ีมีความสามารถ
ระดับประเทศ อย่างพ่ีเม้ง วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 
ประธานกรรมการ พ่ีโจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ รศ.ดร.
พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาฯ พ่ีอู๊ด ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล  
พ่ีโว่่ วิรัช มรกตกาล พ่ีปุ๊ก ดร.ฉัททวุฒิ พืชผล  
ท่านอดีตผู้ว่าฯ ธวัช สุวุฒิกุล รวมถึงคนเก่งๆ  
อีกหลายคนท่ีร่วมกันทำาให้ภารกิจระดับประเทศ
ขององค์กรเราบรรลุผล

คำาสอนนำาทาง
มีบทสนทนาบทหน่ึงซ่ึงนำาทางชีวิตผม

มาตลอด สมัยผมยังเป็นวัยรุ่น เรียนอยู่
มหาวิทยาลัย คุณปู่ผมท่านก็เดินมาน่ังข้างๆ 
แล้วถามผมว่า วันท่ีผมไม่อยู่แล้วอยากจะให้คน
พูดถึงผมว่าอะไร ผมก็ตอบท่าน ผมอยากจะเป็น
คนท่ีครอบครัวผมดีใจ ภาคภูมิใจท่ีได้มีผมเป็น
ส่วนหน่ึง ดีใจท่ีมีความรักของผม เพ่ือนๆ ผมก็
ต้องดีใจว่าตลอดชีวิตท่ีผ่านมาได้เป็นเพ่ือนกับผม 
แล้วผมก็ได้ทำาในส่ิงท่ีดีทำาให้พวกเขามีความสุข 
ผมอยากให้สังคมพูดถึงผมในฐานะผู้ท่ีได้ทำา
ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ซ่ึงคำาสอนน้ีมัน
นำาทางชีวิตผมมาโดยตลอด ต้ังแต่ท่ีได้คุยกับ
คุณปู่ตอนเด็กๆ เวลาผมทำาอะไรก็ตาม ทุกคร้ัง
ผมก็จะคิดว่าส่ิงท่ีผมทำามันจะส่งผลให้คนอ่ืนพูด
ถึงผมว่าอะไรตอนผมลาจากโลกน้ีไปแล้ว

มาตรวัดผลสัมฤทธ์ิ
ผมก็หวังว่าผมจะมีมาตรวัดบอกได้ว่าโมเดลน้ี 

มันค่อยๆ ลดความเหล่ือมลำา้ได้ขนาดไหน แต่
วันน้ีมันยังมองไม่เห็นภาพชัด การศึกษามันต้อง
ใช้เวลากว่าคุณจะเห็นผล จากเด็กคนหน่ึงผ่าน
ไปหน่ึงปี สองปี เจ็ดปี มันค่อยๆ ไป มันเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอณูเล็กๆ ในระดับห้อง 
เรียน ผมแค่หวังว่าภายในสิบหรือย่ีสิบปีข้างหน้า 
จะได้เห็นการเปล่ียนแปลงบางอย่าง ซ่ึงเราได้
เป็นส่วนสำาคัญผลักดันให้สัมฤทธ์ิผลด้วย 
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คิวบาเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลกในฐานะเมืองแห่งสีสันและ 
กลิ่นอายย้อนยุค แต่การออกส�ารวจไปยังย่านซึ่ง 
นักท่องเท่ียวไม่นิยมไปนัก อาจเป็นการเปิดประสบการณ์
ครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งหาท่ีไหนไม่ได้

Wayfaring 
Revolución

01

01 แสงสีส้มจากท้องถนนในกรุงฮาวานา 
ยิ่งขับให้เสน่ห์อันฉูดฉาดของอาคารเก่า 
เด่นชัดขึ้นมา

ทัว่โลกมกัรูจ้กัประเทศซ่ึงใช้
ระบอบสงัคมนยิมมาอย่าง
ยาวนานแห่งนี ้ในฐานะ 
เมอืงมรดกโลกซ่ึงเป่ียม 
ด้วยสสีนัทางวฒันธรรม 
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BEYOND BOUNDARIES

หากเดนิเล่นไปตามถนนในซานตา เฟ  
กรงุฮาวานา ประเทศคิวบา ผูม้าเยือนจะได้
สมัผสักับเสน่ห์อนัเป่ียมมนต์ขลงั สองฟากถนน
แคบๆ นีเ้ป็นทีต่ัง้ของตกึรามบ้านช่องสสีนัสดใส 
สายโทรศพัท์เก่าห้อยระโยงระยางระหว่างตกึทัง้
สองฝ่ังถนน โดยบางเส้นถูกใช้เป็นราวตากผ้า 
หรอืท่ีแขวนรองเท้าผ้าใบ ท่ามกลางเสยีงดนตร ี
รมุบ้า แจ๊สสไตล์แอฟโฟร-คิวบนั และซัลซา 
เดก็ๆ ในเครือ่งแบบนกัเรยีนก�าลงัส่งเสยีง
หัวเราะคกิคักขณะว่ิงเล่นอยู่บนถนน เสยีงบบี
แตรจากรถยนต์คลาสสกิทีว่ิ่งผ่านน้ันดงัไปทัว่
บรเิวณ กระทัง่ในอากาศก็มกีลิน่ควันของซกิาร์
ชัน้ดลีอยคลุง้อยู่ท่ัว ส�าหรับหลายคน ควิบาต้อง
หน้าตาอย่างนีเ้ท่านัน้

ทัง้นี ้เพราะทัว่โลกมกัรูจ้กัประเทศท่ีอยู่ 
ภายใต้ระบอบสงัคมนยิมมาอย่างยาวนาน 
แห่งน้ี ในฐานะเมอืงมรดกโลกซึง่เป่ียมด้วยสสีนั
ทางวฒันธรรม กลิน่อายย้อนยุคและชายหาดที่
สวยงามนัน้ท�าให้ควิบาโด่งดงัในหมูนั่กท่องเท่ียว 
และเป็นแง่มมุท่ีนติยสารมกัหยิบยกมาน�าเสนอ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภายหลงัการไปเยือนควิบา
ของอดตีประธานาธิบดบีารคั โอบามาเมือ่ปี 
2016 บรรดาสือ่ก็พากันประโคมข่าวเก่ียวกับ
บรรยากาศย้อนยุคและสถาปัตยกรรมโคโลเนียล 
ของควิบา ซึง่ย่ิงเป็นการตอกย�า้ภาพลกัษณ์ดงั
กล่าวเข้าไปอกี แต่ก็อย่างท่ีชาวควิบาว่า สิง่เหล่า
น้ียังไม่ใช่ ‘pollo of the arroz con pollo’ หรอืนี่
ยังไม่ใช่ ‘ไก่’ ใน ‘ข้าวหน้าไก่’ ของพวกเขาจรงิๆ

นโยบายปฏิรปูเศรษฐกิจในปี 2011 เพ่ือ 
ผูป้ระกอบการ ได้ก่อให้เกิดความเปลีย่นแปลง
ขึน้ในประเทศ การปฏิรปูดงักล่าวมจีดุประสงค์
เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน ผ่านระบบ 
กลไกใหม่ๆ อาท ิการแจกจ่ายท่ีดนิรฐัให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ตามระบบสทิธิเก็บกิน 
(usufruct) นโยบายด้านการลงทนุจากต่างชาติ
ท่ียืดหยุ่นขึน้ การก่อตัง้สหกรณ์ และการออก
กฎหมายอนญุาตให้เอกชนเข้ามาท�าธุรกิจ  
ทุกวนัน้ี ธุรกิจในประเทศเฟ่ืองฟูข้ึน ขณะท่ี
บรรดาผูป้ระกอบการท่ัวท้ังเกาะควิบาก็มอีสิระ
ในการว่ิงตามความฝัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในฮาวานาซึง่เป็นฐานท่ีตัง้ของบรรดาธุรกิจ
กว่า 70% ของประเทศ ท้ังบาร์และร้านอาหาร

ทีเ่อกชนเป็นเจ้าของ ทีพั่กหร ูแกลเลอรีศ่ลิปะ 
ร้านเสือ้ผ้า ไปจนถึงฟาร์มเกษตรอนิทรย์ี ได้เปิด
โอกาสให้นักท่องเท่ียวและคนในท้องถ่ินเองเข้า
มาสมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่

จรงิอยู่ท่ีการผจญภัยในควิบาจะไม่ครบ
อรรถรส หากผูม้าเยือนไม่ได้เดนิทอดน่องบน
หาดทรายขาว โต้คลืน่น�า้ทะเลสฟ้ีาคราม และ
เดนิสบูซกิาร์ไปตามถนนมาเลคอนอนัเลือ่งชือ่ 
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเต้นสดุเหว่ียงยันเช้า 
กระน้ัน นอกเหนือจากกิจกรรมสดุคลาสสกิที่
ว่ามาแล้ว ควิบายังมอีกีด้านหนึง่ทีน้่อยคนนัก
จะรูจ้กั รอเปิดเผยตวัให้ได้สมัผสัถึงเสน่ห์อย่าง
แท้จรงิของประเทศแห่งน้ี

ผูท้ีส่นใจเสน่ห์นอกกระแสท่ีว่า สามารถลอง
มุง่หน้าสูทิ่ศตะวันตกของฮาวานา ไปตามถนน
ลกูรงัสายคดเคีย้วซึง่กินระยะทาง 17 กิโลเมตร 
เพ่ือไปยัง Finca Tungasuk แหล่งเกษตรอนิทรย์ี
ซึง่ผลติพืชผกัผลไม้สดจากไร่ ณ สถานท่ีนัน้ เมือ่
ก้าวพ้นประตรูัว้ผสุนิม นักท่องเทีย่วจะพบกับ
ทวิทัศน์น่าตืน่ตาของพ้ืนท่ีเกษตร ซึง่เผยให้เห็น
การท�าฟาร์มขนาดเลก็ในวิถีแบบควิบาแท้ๆ

“ตอนเราเริม่ตัง้ทีน่ี่ พวก ‘คัมเปซโินส’ หรอื
ชาวสวน เรยีกเราว่า ‘พวกชาวนาจนี’ เพราะเรา
ปลกูผกัสารพัดอย่าง” แอนนาเบล กันตาเรโร 
ผูก่้อตัง้ฟิงกา ตงุกาสกุ เล่า เธอได้ตัง้ฟาร์มน้ีขึน้
ในปี 2014 ร่วมกับอลัเฟรโด วิลสนั สามขีองเธอ

เกษตรกรหนุ่มสาวคูน่ีป้ลกูทกุอย่างตัง้แต่ 
บรอกโคล ีบ๊อกฉ่อย ไปจนถึงมะเขือเทศและ 
ต้นยัคคา ด้านหลงัโรงเรอืนหน้าตาเรยีบๆ 
กะหล�า่ม่วง กระเทยีมต้น และแตงโมก�าลงัเจรญิ
งอกงามอยู่ในแปลงพืชทีท่�าจากไม้ต้นมะพร้าว 
รอบๆ มต้ีนฝรัง่ ส้มซ่า และมะม่วงข้ึนอยู่ บน
ทีด่นิขนาดราว 58 ไร่ซึง่ได้รบัสทิธิใช้ประโยชน์
ทีด่นิตามสทิธิเก็บกินน้ี สองสามภีรรยาเน้นปลกู
พืชพ้ืนเมอืงท่ีมคีวามทนทาน แทนการปลกูพืช
ผกัผลไม้ทัว่ไปเหมอืนไร่เกษตรอนิทรย์ีท้องถ่ิน
แห่งอืน่ๆ เครือ่งไม้เครือ่งมอืส่วนใหญ่ในไร่  
นบัตัง้แต่อปุกรณ์ทดน�า้ ผ้าใบกนัแดด มดีพร้า 
รองเท้าบทู ไปจนถึงต้นกล้า ล้วนได้มาในราคาท่ี
รฐับาลสนับสนนุท้ังสิน้

“การซือ้ของผ่านรฐับาลเป็นเสมอืนบททดสอบ
ความอดทน เพราะอาจต้องรออยู่หลายเดอืนกว่า

จะได้มา แต่มนัก็ได้ผล” อลัเฟรโดกล่าว
เกษตรกรรายย่อยบางรายรอไม่ไหวและหนั 

ไปซือ้ของจากตลาดมดืแทน ซึง่ทัง้เสีย่งและ
แพงกว่า “เราซือ้มะม่วงมาต้นละ 25 เซนต์ ขณะ
ทีร่าคาต้นมะม่วงในตลาดมดืแพงกว่าถึง 15 
เท่า” เขาเล่า

หลงัจากทีคู่ส่ามภีรรยาเพ่ิมโต๊ะปิกนกิ 
เปลญวน และห้องน�า้กลางแจ้งเข้ามาในไร่  
ฟิงกา ตุงกาสกุก็ได้เปิดประตูต้อนรบักลุม่ 
นกัท่องเทีย่วอาสาสมคัรท่ีมส่ีวนช่วยให้วิถี  
‘เพอร์มาคลัเจอร์’ หรอืแนวคดิเกษตรย่ังยืนแบบ
ตะวันตกนัน้เฟ่ืองฟูในคิวบา โดยปกตแิล้ว เหล่า
อาสาสมคัรจะช่วยเก็บเก่ียวผลผลติ ปลกูต้นไม้ 
หรอืกะเทาะเปลอืกถ่ัวในช่วงเช้า ก่อนจะร่วมรบั
ประทานมือ้เท่ียงท่ีปรงุด้วยวัตถุดบิชัน้เลศิจาก
ฝีมอืของอลัเฟรโดและแอนนาเบล ผูซ้ึง่นอกจาก
ประกอบอาชพีชาวสวนแล้ว เธอยังเป็นถึงผูช่้วย
เชฟระดบัดาวมชิลนิอกีด้วย

แม้จะมดีกีรเีป็นเชฟมอือาชพี แต่หลาย
ครัง้แอนนาเบลก็เลอืกท่ีจะสลดัเครือ่งแบบ
เชฟท้ิง และสวมเสือ้ยืดซึง่ใส่สบายกว่าแทน 
ข้อความบนเสือ้หน้าตาเปรอะๆ ของเธอเขยีนว่า 
“Resistir y Vencer (ยืดหยัดและคว้าชยั)”  
อนัเป็นลายเสือ้ซึง่ออกแบบโดยร้านเสือ้ยืดชือ่ดงั
ของควิบาอย่าง Clandestina

ร้านเสือ้ผ้าเลก็ๆ แห่งน้ีขึน้ชือ่เรือ่งเสือ้ยืด
ลายกราฟฟิกและเครือ่งประดบัสดุแนว  
กลนัเดสตนิาได้กลายเป็นกระแสชัว่ข้ามคนื 
หลงัการมาเยือนของอดตีประธานธิบดีโอบามา
และครอบครวัเพ่ือชมศลิปินในพ�านกั (artist-
in-residence) วาดรปูแว่นกันแดดซึง่เป็นโลโก้
ประจ�าร้าน ลงบนเสือ้เชิต้พ้ืนเมอืง กระเป๋าย่าม 
และเสือ้สตรี

“เราเลอืกใช้สโลแกนว่า 99% ควิบนั ดีไซน์ 
เพราะว่า 99% ฟังตดิหูกว่า 100% มนัเป็นเรื่อิง
ของมาร์เก็ตติง้ล้วนๆ” อดิาเนีย เดล รโิอ ผูร่้วม
ก่อตัง้กลนัเดสตินา กล่าว

แม้การตลาดจะถือเป็นเรือ่งใหญ่ของธุรกิจ
ภาคเอกชนในควิบา แต่ท�าเลกยั็งคงเป็นสิง่
ส�าคัญทีส่ดุ ร้านกลนัเดสตนิาน้ันตัง้อยู่บน
ท�าเลทองใจกลางย่านเมอืงเก่าฮาวานา ซึง่เป็น
แหล่งท่องเท่ียวอนัดบั 1 ของควิบา ด้วยความ
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มอบสิง่เหล่านีใ้ห้กับลกูค้าในฮาวานา”
สิง่ทีเ่ขากล่าวไม่ใช่เพียงค�าโฆษณาลอยๆ 

ภายในโรงแรมซึง่ตกแต่งอย่างเรยีบหรน้ีู ดอก
ลลิลีส่่งกลิน่ตลบอบอวลไปทัว่ ห้องพักแต่ละ
ห้องมสีิง่อ�านวยความสะดวกอย่างเครือ่งชง
เอสเพรสโซ เตยีงหนานุ่มซึง่ใช้ผ้าคลมุเตียงเน้ือ
ละเอยีด และบรกิารอนิเทอร์เน็ต 24 ชัว่โมง (ซึง่
ถือเป็นเอกสทิธ์ิในประเทศทีอ่นิเตอร์เน็ตช้า  
เข้าถึงได้ยาก และรฐัเป็นผูผ้กูขาด) นอกจากน้ี 
ยังมสีปาหร ูและห้องกระจกท่ีมองเห็นทศันียภาพ
ของตกึ Bacardi ตวัแทนแห่งสถาปัตยกรรม
อาร์ต เดโค ไว้ให้บรกิารแก่ผูท้ีม่าพักนอนเล่น
อาบแดด ซึง่ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนีเ้ป็นเพียงส่วน
หน่ึงของบรกิารทีม่ใีห้เท่าน้ัน หากเรือ่งเงินไม่ใช่
ประเดน็แล้ว นีค่อืสถานท่ีทีค่วรค่าแก่การมาเยือน

ฮาวานาน้ันเป็นเมอืงส�าหรบัการพักผ่อน
และใช้ชวิีตช้าๆ จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกหากใน
ตารางการเดินทางจะมกิีจกรรมอย่างการแวะ
จบิโมฮโิตหรอืเบยีร์ Bucanero รมิชายหาด
ตะวันออกอนัเงยีบสงบรวมอยู่ด้วย แม้ 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเลอืกเดนิทางด้วย
รถยนต์คลาสสกิเปิดประทุน ซึง่ใช้เวลาราว 
30 นาท ีแต่การออกแรงป่ันจกัรยานจะเปิด
โอกาสให้เราได้สมัผสัวิถีชวิีตท้องถ่ินมากกว่า 

ในฮาวานามบีรษิทัทีใ่ห้บรกิารทัวร์จกัรยานอยู่
หลายแห่ง แต่ร้านจกัรยานแบบครบวงจร 
อย่าง Velo Cuba น้ันยังคงครองอนัดบัหน่ึง 
สองผูก่้อตัง้อย่างนัยบสิ ดิอสั และดยัลนิ คาร์โบ 
ให้บรกิารทัวร์จกัรยานหลายเส้นทาง อาท ิเส้น
ทางรอบเมอืงฮาวานา เส้นทางศาสนาแอฟรกัิน-
ควิบา และเส้นทางสูช่ายหาดตะวันออกซึง่ชวน
เสยีเหง่ือมากกว่าเส้นทางอืน่ๆ

เดนน ีอลับาเรส นักศกึษาอายุ 21 ปี  
ผูส้ามารถพูดทัง้ภาษาองักฤษและฝรัง่เศสได้
คล่องปรือ๋ท�าหน้าทีเ่ป็นไกด์น�าเทีย่วให้กับ 
เวโล่ ควิบา ซึง่เป็นงานประจ�างานแรกของเขา 
ในบรษิทัเอกชน แม้จะตระหนกัดีว่าการพา 
นกัท่องเทีย่วป่ันจกัรยานไปตามถนนท่ีเป็นหลมุ
เป็นบ่อในกรงุฮาวานานัน้เป็นความรบัผดิชอบ
ใหญ่หลวง เพราะหลายครัง้บรรดาลกูทวัร์ก็
มวัแต่สนใจรถคาดลิแลคเปิดประทนุหรอืเดก็
ในชดุนกัเรยีนจนลมืมองทาง กระน้ัน เขาก็รกั
งานทีต่วัเองท�า “ผมพดูถึงควิบาเยอะกว่าราย
ละเอยีดสถานทีท่ี่เราไปเยือนเสยีอกี ทัง้เรือ่งการ
ซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย์ โครงสร้างและนโยบาย
รฐับาล หรอืระบบเศรษฐกิจแบบสองอตัราแลก
เปลีย่น แต่มนัก็สนกุด”ี เขายังยอมรบัด้วยว่า 
รายได้ค่อนข้างด ีและชาวอเมรกัินนัน้เป็น 

ท่ีย่านอาณานิคมเก่าแห่งน้ีเป็นจุดหมายปลาย
ทางยอดนิยม จงึไม่น่าแปลกใจทีเ่ครอืโรงแรม
หรซูึง่มผีูถื้อหุน้รายใหญ่สญัชาตไิทยอย่าง 
Kempinski จะเลอืกท่ีนีเ่ป็นท�าเลในการต้ัง
สาขาแรกของทวีปอเมรกิา

โครงการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ขนาด
ใหญ่น้ีได้บรูณะและเปลีย่นโฉมอดตีโรงแรม 
Manzana Gómez ซึง่ถูกทิง้ร้าง ให้กลายเป็น
ท่ีพักหรรูะดบั 5 ดาวเพียงแห่งเดยีวของควิบา
ในชือ่ Gran Hotel Manzana Kempinski La 
Habana สระว่ายน�า้หรูบนดาดฟ้าน้ันเหมาะ
อย่างย่ิงกับการจิบแซงเกรยีเย็นๆ ขณะชม
สถาปัตยกรรมอนัโอ่อ่าของอาคาร Capitolio 
Capitol พิพิธภัณฑ์ Bellas Artes และโรงละคร 
Gran Teatro de La Habana ใครทีไ่ม่รูจ้กั
ประเทศควิบาดพีอ อาจมองว่าเคมปินสก้ีเป็น
เพียงโรงแรม 5 ดาวอกีแห่งในฮาวานา แต่น่ัน
เป็นความคดิท่ีผดิถนัด

“อยู่ทีน่ีเ่ราไม่มคีูแ่ข่ง” ซาเวียร์ เดสทรบิตัส์ 
ผูจ้ดัการทัว่ไปของโรงแรมกล่าว พลางหัวเราะ
อย่างเป็นกันเอง อนัเป็นลกัษณะนสิยัท่ีพึงมใีน
แวดวงธุรกิจอนัซบัซ้อนของควิบา ก่อนจะเสรมิ
ต่อว่า “จดุขายของเราคอืการบรกิารและความ
หรหูราเหนือระดบั ซึง่เรายินดมีากท่ีจะได้ส่ง

ไม่น่าแปลกใจทีเ่ครอื
โรงแรมหรซูึง่มผู้ีถอืหุน้
รายใหญ่ชาวไทยอย่าง 
Kempinski จะเลอืกทีน่ี่
เป็นท�าเลในการตัง้สาขาแรก
ของทวีปอเมรกิา

02

02 ดาดฟ้าของโรงแรม Gran Hotel Manzana 
Kempinski La Habana ที่มองเห็นสถาปัตยกรรมโอ่อ่า
ของอาคาร Capitolio Capitol

03 ภาพรถเก่ากับอาคารสมัยอาณานิคม 
อันเป็นภาพคุ้นตาของนักท่องเที่ยวในคิวบา  

04 ทัวร์จักรยานชมเมืองของ Velo Cuba 

05 แอนนาเบล กันตาเรโร ผู้ก่อตั้งฟาร์มฟิงกา ตุงกาสุก  
และอัลเฟรโด วิลสัน สามีของเธอ
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BEYOND BOUNDARIES

‘ลกูค้าทีด่ทีีส่ดุ’ เพราะมกัจะทิปหนัก
ฮาวานาเป็นเมอืงหลวงของประเทศก�าลงั

พัฒนาท่ีปลอดภัยทีส่ดุแห่งหน่ึงของโลก  
การเลอืกไปเยือนเมอืงแห่งนีใ้นเส้นทางท่ี 
นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ไม่เลอืกไปนกั จะท�าให้
เข้าใจววัิฒนาการของควิบาจากรฐัสงัคมนยิม 
เลก็ๆ มาสูจ่ดุหมายปลายทางระดบัโลกได้
ชดัเจนย่ิงขึน้ อย่างย่าน El Canal ซึง่ 
นักท่องเทีย่วน้อยคนจะไปถึง ถือเป็นจดุแวะ
เทีย่วท่ีน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะแม้จะเป็น
ย่านท่ีเจรญิท่ีสดุแห่งหนึง่ของฮาวานา แต่ตาม
หลงัคาบ้านน้ันมเีถาองุ่นข้ึนพันเลือ้ยอยู่ท่ัว องุน่
เหล่าน้ีถูกน�ามาใช้เป็นวตัถุดิบในธุรกิจบ่มไวน์
ของครอบครวัเอสเตเบส ด้วยพนักงานเพียง 
5 คน โรงบ่มไวน์ Casa de Vinos El Canal 
สามารถจ�าหน่ายไวน์ได้วนัละ 30 ถึง 40 ขวดใน
ราคาถูกเหลอืเชือ่ เมือ่เดนิผ่านหน้าร้านและครวั
เข้ามาด้านใน ผูม้าเยือนจะได้รบัไวน์แดงรสชาติ
หวานหน่ึงแก้ว เพ่ือให้เข้าถึงประสบการณ์การ
เย่ียมชมโรงงานผลติไวน์แห่งนีไ้ด้ลกึซึง้ย่ิงขึน้ 
ในตอนสดุท้าย โอเรสเตส เอสเตเบส หัวหน้า

ครอบครวัผูเ้รยีนรูป้ระเพณีการย�า่องุน่มาจากปู่
ของเขา จะยกฝาครอบถังขนาด 50 แกลลอนขึน้ 
เผยให้เห็นมวลองุน่แฉะๆ ซึง่อกี 45 วันข้างหน้า 
จะถูกถ่ายลงโถแก้วส�าหรบักระบวนการหมกั
ครัง้สดุท้าย ครอบครวัเอสเตเบสเคยท�าธรุกิจ
เลีย้งกระต่าย แต่โอเรสเตสผูเ้ป็นสมาชกิ 
สมาคมนักบ่มไวน์มอืสมคัรเล่นเมอืงฮาวานา 
(Asociación de Vinicultores Aficionados) 
กล่าวว่าธุรกิจไวน์น้ันท�าเงนิดีกว่า

“รสชาตขิองไวน์นัน้เปรยีบเหมอืนยามบรุษุ
ได้รูจ้กัสตรเีป็นครัง้แรก เมือ่พบแล้วก็ยากจะ
หนัหลงักลบั” โอเรสเตสเปรยีบเทียบ ก่อนจะ
เสรมิต่อว่าการท�าธรุกิจส่วนตวัไม่ใช่เรือ่งง่าย 
แต่อสิระในชวิีตทีไ่ด้รบัน้ันล�า้ค่า และปัจจบุนั 
ครอบครวัของเขาก็มคุีณภาพชวิีตทีด่ข้ึีน

ระหว่างการทวัร์เอล กานัล นกัท่องเทีย่ว
อาจได้ยนิเสยีงแทงบลิเลยีดแว่วมาจากตกึ
ข้างๆ ซึง่เป็นของชายชือ่ฟรานซสิโก โซซา หรอื  
‘ปันโช’ เมือ่อายุได้ 50 ปี เขาเริม่ประกอบโต๊ะ
บลิเลยีดและเข้าร่วมรายการแข่งขันต่างๆ ก่อน
จะก่อตัง้โรงเรยีน Alfredo de Oro Billiards 

Academy ขึน้เมือ่เกือบ 2 ทศวรรษทีแ่ล้ว ตาม
ชือ่แชมป์บลิเลยีด และแชมป์พูลชาวควิบาผูเ้ป็น
ต�านาน เมือ่ไต่บนัไดวนข้ึนไปยังโรงเรยีนของเขา
บนดาดฟ้า ผูม้าเยือนจะรูส้กึเหมอืนก�าลงัก้าวไป
สูโ่ลกอกีใบ ท่ีน่ีมกีารจดัการแข่งขนัทกุสปัดาห์ 
และมชีัน้เรยีนเปิดสอนทกุวันทัง้ส�าหรบัเดก็และ
ผูใ้หญ่ โดยปกตแิล้ว โต๊ะพูลท้ัง 4 ตวัทีเ่ขาสร้าง
ขึน้เองจะถูกจบัจองโดยนักเรยีนรุน่ใหญ่ท่ี 
ขมกัเขม้นฝึกซ้อมตามหลกัสตูรท่ีฟรานซสิโก
ก�าหนดส�าหรบัผูเ้รยีนแต่ละคนโดยเฉพาะ

“โต๊ะของผมท�าจากไม้ซดีาร์และมะฮอกกานี 
ซึง่ได้มาตรฐานสากลทกุตวั คณุต้องใช้ไม้หลาย
ประเภทประกอบกัน เวลาแทงลกูถึงจะได้เสยีง
กระทบแบบบลิเลยีดจรงิๆ” ฟรานซสิโกอธิบาย 
ก่อนจะเสรมิว่าเขาเริม่ก่อตัง้โรงเรยีนแห่งนีเ้พ่ือ
ให้เดก็ๆ ได้ฝึกทกัษะจากงานอดเิรกทีช่อบ  
โดยชัน้เรยีนส�าหรบัเด็กจะจดัขึน้สปัดาห์ละครัง้
และสอนเป็นภาษาองักฤษเพ่ือ “เสรมิสิง่ท่ีเดก็
เรยีนจากโรงเรยีน ถ้าระหว่างเรยีนไม่พูดภาษา
องักฤษก็อดเล่น” ฟรานซสิโกกล่าว

ระหว่างทีก่�าลงัตวิเข้มอลัเบร์โต พ่อครวั

03 04

05
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เรอืเดนิสมทุรวัย 28 ปี ผูม้าลงเรยีนในช่วงท่ีพักจาก
การออกเรอื ฟรานซสิโกก็เล่าถึงความตัง้ใจของเขา
ต่อ “เรารบัรองว่าคนท่ีจบจากโรงเรยีนเราจะเล่นเก่ง
ขึน้ เรยีนทีน่ีแ่ค่เดือนเดยีวมค่ีาเท่ากับการฝึกเล่นเอง
ตามบาร์ 2 ปี” เขากล่าวขณะเฝ้ามองอลัเบร์โตแทง
ลกูลงหลมุอกีลกู รบัรองว่านักท่องเท่ียวท่ีย่างกราย

เข้ามายังเอล กานัลจะได้รบัการต้อนรบัอย่างอบอุน่ท่ี
โรงเรยีนแห่งน้ี 

สดุท้ายนี ้ไม่ว่าจะไปส่งเสยีงเชยีร์เดก็หญิงวัย  
10 ขวบลงแข่งบลิเลยีดครัง้แรกในชวีติ หรอืใช้เวลา
ยามเช้าเก็บเก่ียวต้นยัคคา หรอืป่ันจกัรยานส�ารวจ
คฤหาสน์ในแถบเมอืงเก่าของฮาวานาในยามบ่าย 
ทัง้หมดล้วนเป็นประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชวีติ ซึง่ไม่มี
แนะน�าในคูม่อืน�าเท่ียวเล่มไหน ยังไม่ต้องพูดถึงของที่
ระลกึท่ีแปลกไม่ซ�า้ใคร อย่างเส้ือยืดฮปิๆ จาก 
กลนัเดสตนิาหรอืไวน์เมด็มะม่วงหมิพานต์จากเอล 
กานลั ซึง่เป็นรางวัลท่ีสงวนไว้ส�าหรบัผูก้ล้า ท่ีพร้อม
จะออกท่องไปตามย่านทีน่กัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่
ค่อยไปเยือนเท่านัน้

จะว่าไปแล้ว ปัจจยัความส�าเรจ็ของธุรกิจตาม
ปรชัญาทนุนยิม ไม่ว่าจะเป็นการตลาดทีพ่อเหมาะ 
ท�าเลทีด่ ีบรกิารทีเ่หนือชัน้ และตลาดนิชของตวัเอง  
ดเูหมอืนก�าลงัค่อยๆ หย่ังรากลกึในควิบา จงึเป็น 
โอกาสอนัดขีองนกัท่องเทีย่วทีจ่ะมาดคูวาม
เปลีย่นแปลงและงอกงามนีข้องควิบาด้วยตาตนเอง

ขอเพียงแต่รูว่้าต้องมองหาทีไ่หนเท่านัน้ 

Essentials

 Alfredo de Oro 
Billiards Academy 
Calle Florencia 252  
e/Bellavista & Parque El 
Cerro, Havana  
โทร. +53-7-640-1323

 Casa de Vino  
El Canal 
Calle Parque 712 e/Armonia & 
Via Blanca El Cerro, Havana

 Clandestina 
403 e/Teniente Rey & muralla 
Habana Vieja, Havana 
โทร. +53-7-860-0997 
clandestina.co

 Finca Tungasuk 
Km 17 Autopista Pinar del Rio 
Presa La Coronela, Caimito, 
Artemisa โทร. +53-5-431-1698  
www.fb.com/tungasuk

 Gran Hotel 
Manzana 
Kempinski La 
Habana 
Calle San Rafael, e/Monserrate 
& Zulueta  Habana Vieja, 
Havana โทร. +53-7-869-9100 
bit.ly/2ywT4Al

 Velo Cuba 
Vedado Montero Sanchez  
34 e/Calle 21&23 
โทร. +53-7-830-8598 
veloencuba.com

ไม่ว่าจะไปส่งเสยีงเชยีร์เดก็
หญงิวยั 10 ขวบลงแข่ง
บลิเลียดครัง้แรก หรอืใช้เวลา
ยามเช้าเกบ็เกีย่วต้นยคัคา หรอื
ป่ันจักรยานส�ารวจคฤหาสน์
ในแถบเมอืงเก่าของฮาวานา
ในยามบ่าย ทัง้หมดล้วนเป็น
ประสบการณ์ซึง่ไม่มแีนะน�าใน
คู่มอืน�าเทีย่วเล่มไหน

06 เสื้อยืดเท่ๆ จากร้าน Clandestina

06
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เมื่อสถานการณ์ขยะในภูมิภาคเอเชียก�าลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต ประเทศไทยจึงก้าวเข้ามาเป็น
ผูน้�าในเรือ่ง ‘อพัไซเคลิ’ ซึง่ก�าลังเป็นกระแสอนุรักษ์ส�าคัญในขณะนี้

Trash Masters 

01
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ในวันทีร้่อนระอขุองเดอืนกันยายนท่ีผ่านมา 
เรือโดยสารสีฟ้าเก่าๆ ล�าหนึ่งก�าลังทอดสมอ
อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่ง เรือล�านั้นโคลงเคลงไป
ตามกระแสคลื่นขณะที่กลุ่มนักด�าน�้าท่าทาง
มากประสบการณ์ก�าลังเตรียมถังออกซิเจน 
หน้ากาก และชุดด�าน�้า ก่อนจะค่อยๆ กระโดด
ลงน�า้ทีละคน ดูเผินๆ พวกเขาก็เหมือนกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวผู้หลงรักการด�าน�า้ทั่วไป ซึ่งพบได้
เป็นจ�านวนมากตามเกาะสวรรค์แห่งต่างๆ  
ของบ้านเรา

ภาพท่ีพวกเขามองเห็นผ่านเลนส์กล้องใต้น�า้ 
ดูราวกับฉากที่หลุดออกมาจากสารคดี 
National Geographic น�้าทะเลสีฟ้าบริสุทธิ์ 
ฝูงปลานานาพรรณแหวกว่ายฉวัดเฉวียน  
แนวปะการังหลากทรงและสี แซมอยู่กับแนว
โขดหินและพลิ้วไหวเป็นจังหวะตามกระแสน�า้ 
และแล้วเหล่านักด�าน�้าก็เริ่มออกส�ารวจท้อง
ทะเลเกาะเสม็ด โดยไล่จากปะการังทีละต้น 
หินทีละก้อน และทรายทีละหย่อม

ไม่ว่าจะสวยงามเพียงใด แต่นี่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของทัวร์ด�าน�า้หรือการถ่ายท�าวิดีโอสารคดี 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเคร่งเครียดกว่าที่เห็นมาก 
เพราะสิ่งที่นักด�าน�้ากลุ่มนี้มองหาไม่ใช่มุมถ่าย
ภาพสวยๆ แต่เป็น ‘ขยะ’ จ�านวนมากในท้อง
ทะเล ศัตรูส�าคัญที่บ่อนท�าลายความงามของ
ท้องทะเลไทย 

งานลงพื้นที่ส�ารวจนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิ 
Ecoalf องค์กรไม่แสวงหาก�าไรจากประเทศ
สเปน ซึ่งอุทิศตนให้กับการต่อสู้ปัญหาขยะโลก
ผ่านการ ‘อัพไซเคิล’ อันเป็นวิธีการน�าขยะมา
ใช้ซ�า้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูง เช่น เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ อีโคอัลฟ์
ประเมินว่าประเทศไทยทิ้งขยะลงทะเลราว 1 
ล้านตันต่อปี ถือเป็นผู้ก่อมลพิษทางทะเลมาก
ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก 

เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ดังกล่าว การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล (ในเครือปตท.) จึงได้
เข้าร่วมการรณรงค์ Upcycling the Oceans 
ของอีโคอัลฟ์ ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในการร่วม
แก้ปัญหาขยะในท้องทะเลในพื้นที่ที่ก�าลังเข้าสู่
ภาวะวิกฤต องค์กรวิจัยระดับโลกอย่าง Ocean 

Conservancy กล่าวว่า ประเทศไทย จีน 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีส่วน
สร้างขยะในมหาสมุทรทั่วโลกมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของปรมิาณทัง้หมด อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
เป็นเพียงประเทศเดยีวในเอเชยีทีเ่ข้ามามส่ีวน
ร่วมในโครงการทีก่�าลังอยู่ในความสนใจของ 
นกัสิง่แวดล้อมท่ัวโลกของอโีคอลัฟ์น้ี

ในขณะที่ประเทศแถบเอเชียยังไม่ค่อย 
ตื่นตัว กระแสการอัพไซเคิลในระดับโลกนั้น
ก�าลังได้รับความนิยมมากขึ้น กลุ่มนักรณรงค์
ต่างผนึกก�าลังกับแบรนด์แฟชั่นและบรรดา 
ผู้ผลิตสินค้า แปลงขยะให้เป็นวัตถุดิบ เพื่อน�า
ไปผลิตข้าวของเครื่องใช้ที่ทั้งสวยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการนี้จะแตกต่าง
กับกระบวนการรีไซเคิลที่คนคุ้นเคย เพราะใน
ขณะที่กระบวนการรีไซเคิลมักเพียงแปรสภาพ
ขยะให้กลับไปเป็นผลิตภัณฑ์เดิม อาทิ การ
หลอมละลายกระป๋องน�้าอัดลมใช้แล้วเพื่อน�า
ไปผลิตกระป๋องน�้าอัดลมใบใหม่ แต่ส�าหรับ
กรณขีองการอพัไซเคลิ ขวดน�า้และถงุพลาสตกิ
ที่เก็บได้ระหว่างการออกส�ารวจเกาะเสม็ด จะ
ถูกน�าไปผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นด้าย เพื่อใช้
ในการผลิตเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่สูงค่ากว่า
ผลิตภัณฑ์เดิม

โดยนัยนี้ การเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 
Upcycling the Oceans ท�าให้ประเทศไทย
กลายเป็นผู้บุกเบิกแห่งวงการอัพไซเคิลใน
ภูมิภาค รัฐบาลไทยได้ช่วยเป็นหัวหอกส�าคัญ
ในการพัฒนาโครงการ เพื่อสนับสนุนคณะ
ท�างานภาคสนาม และเหล่าแบรนด์น้อยใหญ่
ที่ใช้กระบวนการอัพไซเคิลในการผลิต

อีโคอัลฟ์ประเมนิว่า
ประเทศไทยท้ิงขยะลง 
ทะเลราว 1 ล้านตันต่อปี  
ถอืเป็นผู้ก่อมลพิษทาง 
ทะเลมากท่ีสุดเป็นอนัดบั  
5 ของโลก 

01 กระเป๋าจาก Rubber Killer ผู้ผลิตเป้
และกระเป๋าสตางค์จากเศษยางเหลือใช้
และยางรถยนต์เก่า
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แม้จดุมุง่หมายระยะสัน้ 
ของโครงการอพัไซเคลิ  
คอืการลดปรมิาณขยะเพือ่
ป้องกันปัญหาบ่อขยะล้น
เมอืงและทางระบายน�า้ 
อดุตัน จะท�าได้ไม่ยาก  
แต่เป้าหมายระยะยาวอย่าง
การสร้างความตระหนกั
และกระตุน้ให้ประชากรใน
ประเทศหนัมาเอาจริงกบั
ปัญหาเรือ่งขยะน้ัน ยงัถอื
เป็นงานหนิพอสมควร

“เราเป็นประเทศแรกๆ ที่เริ่มพัฒนาใช้
ระบบรับรองและฉลากอัพไซเคิลคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ เมื่อไม่นานมานี้ มีหลายคณะเดิน
ทางมาดูงานอัพไซเคิลของเรา บางกลุ่มมาไกล
จากเกาหลี” ยุทธนา อโนทัยสินทวี ผู้ก่อตั้ง
แบรนด์เครื่องประดับแฟชั่นดีกรีรางวัลระดับ
ประเทศอย่าง The ReMaker เล่าให้ฟัง

ไม่ใช่แค่รัฐบาลเท่านั้น บริษัทเอกชนขนาด
เล็กหลายแห่งก็น�าแนวคิดดังกล่าวไปใช้เช่น
เดียวกัน เช่นตัวยุทธนาเองที่พยายามสร้าง
กระแสการอัพไซเคิลในประเทศจากระดับ
ปัจเจกตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา ในปี 
2555 แบรนด์เสื้อผ้าเดอะรีเมคเกอร์ของเขาได้
รับรางวัล Design Excellence Award 
(DEmark) ทั้งในหมวดสินค้าไลฟ์สไตล์และ
แฟชั่น ส�าหรับคอลเลกชันเครื่องประดับที่ท�า
จากเสื้อผ้ามือสองและยางในรถยนต์  

นอกจากนี้ เขายังเป็นหนึ่งในบุคคลแนวหน้า
ของประเทศซึ่งอุทิศตนให้กับการอัพไซเคิล   
โดยให้การสนับสนุนแบรนด์อื่นๆ ผ่านทาง 
Upcycling Thailand ชุมชนและร้านค้า
ออนไลน์ของเขา

“ผมเริ่มท�า Upcycling Thailand เพื่อสร้าง
ชุมชนที่เหนียวแน่นส�าหรับคนที่น�าขยะมา 
อัพไซเคิล พวกเขาจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ถ้าเรา
ร่วมมือกัน รัฐบาลก็จะเห็นว่าเรามีฐานที่
แข็งแกร่งและให้การสนับสนุนเรา” เขาเล่า

ยังมีแบรนด์ไทยอีกจ�านวนมากที่ใช้
กระบวนการอัพไซเคิล อย่างเช่น Rubber 
Killer ผู้ผลิตเป้สะพายหลังและกระเป๋าสตางค์
จากเศษยางเหลือใช้และยางรถยนต์เก่า ซึ่งได้
รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark  
(T Mark) อันทรงเกียรติจากกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ หรือแบรนด์แฟชั่นอย่าง 

Madmatter ที่น�าเศษผ้าเหลือใช้มาสร้างสรรค์
เป็นเสื้อผ้าสวยและทันสมัย ซึ่งก�าลังเป็นที่
ต้องการมากขึ้นในตลาดเอเชีย ส่วน Osisu  
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นจาก
วัสดุเหลือใช้หลากประเภท ก็ได้รับเลือกให้เป็น
ผู้จัดหาวัตถุดิบส�าหรับนักศึกษาปริญญาโท
สาขาการออกแบบแบบบูรณาการ จาก
มหาวิทยาลัยชื่อดังของเยอรมนีอย่าง Anhalt 
ในปี 2558 นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายแบรนด์ที่
เข้ามาร่วมด้วยเพิ่มขึ้นทุกปี

แม้การเข้ามามีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นแบบก้าว
กระโดดของภาคเอกชน จะเป็นหัวใจแห่งความ
ส�าเร็จอันต่อเนื่องของกระแสการอัพไซเคิล  
แต่นักวิชาการไทยจ�านวนหนึ่งยังตั้งข้อสงสัย
ว่าแบรนด์เหล่านี้ให้ความส�าคัญกับเรื่องการ 
อัพไซเคิลอย่างยั่งยืนหรือไม่ ดร.ณัฐพงศ์  
นิธิอุทัย อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยียางและ

02 03

04

02 กระเป๋าจากแบรนด์ The ReMaker

03 กระเป๋าซึง่ตดัเย็บจากวสัดทุีผ่่านการอัพไซเคลิ

04 ยทุธนา อโนทยัสินทวี ผูก่้อต้ังแบรนด์ The ReMaker

05 เหล่าอาสาสมคัรจาก Trash Hero ก�าลงัขมักเขม้นกบัการเกบ็
ขยะตามชายหาดแห่งหนึง่ในจงัหวดัจันทบรุี

06 ปัญหาขยะในท้องทะเลของประเทศไทยก�าลงัเข้าสูภ่าวะวกิฤต

07 อาสาสมคัรจาก Trash Hero ขณะท�ากจิกรรมทีจั่งหวดักระบี่
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05 06

07

พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชื่อว่า
หลายแบรนด์ติดฉลากอัพไซเคิลเพียงเพื่อ 
จุดประสงค์ทางการตลาด

“ปัจจุบันการอัพไซเคิลเริ่มเป็นที่สนใจมาก
ขึ้นในประเทศไทย แต่ผมมองว่าธุรกิจบางแห่ง
ที่บอกว่าตัวเองใช้แนวทางการอัพไซเคิลในการ
ท�าธุรกิจยังท�าเพียงเพื่อเหตุผลทางการตลาด 
แต่ในเนื้อแท้แล้วสิ่งที่พวกเขาท�าส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก” เขากล่าว

นอกจากดร.ณัฐพงศ์ จะเป็นนักวิชาการ
แถวหน้าของไทยในด้านการอัพไซเคิลและ
รีไซเคิลแล้ว เขายังเป็นเจ้าของแบรนด์รองเท้า
อัพไซเคิล ‘ทะเลจร’ โดยผลิตรองเท้าคุณภาพ
ในราคาที่จับต้องได้จากเศษขยะที่เขาและ 
ทีมงานรวบรวมผ่านโครงการชื่อ Trash Hero 
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการเก็บขยะในทะเล อาทิ  
เกาะเสม็ด

แม้จุดมุ่งหมายระยะสั้นของโครงการ 
อัพไซเคิลคือ การลดปริมาณขยะเพื่อป้องกัน
ปัญหาบ่อขยะล้นเมืองและทางระบายน�า้ 
อุดตัน จะท�าได้ไม่ยาก แต่เป้าหมายระยะยาว
อย่างการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้
ประชากรในประเทศหันมาเอาจริงกับปัญหา
เรื่องขยะนั้น ยังถือเป็นงานหินพอสมควร

“การซือ้รองเท้าทะเลจรเป็นรปูแบบของการ
มส่ีวนร่วมท่ีท�าได้ง่าย จงึได้รบัการตอบรบัทีด่ี 
แต่การรณรงค์ให้คนไทยมาช่วยกันเก็บขยะบน
ชายหาดนัน้เป็นเรือ่งยากกว่า” ดร.ณัฐพงศ์กล่าว

ยุทธนาเองก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้ พร้อม
เสริมว่าลูกค้าเดอะ รีเมคเกอร์ส่วนใหญ่น่าจะ
ซื้อผลิตภัณฑ์เพราะภาพลักษณ์ทางแฟชั่น
มากกว่าเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม

“พวกนี้คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยึดติดกับ
กระแสหลัก และมองหาแบรนด์ใหม่ๆ ที่จะ
ท�าให้ตัวเองดูแตกต่างจากคนอื่น ซึ่งหลายครั้ง
พวกเขาก็ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มากกว่า
ผลลัพธ์ที่ตัวผลิตภัณฑ์มีต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆ” 
เขากล่าว

ไม่ใช่แค่เพียงผู้บริโภคเท่านั้นที่มองเช่นนี้ 
กระทั่งหลายๆ แบรนด์ที่หวังจะสร้างรายได้
จากกระแสอัพไซเคิลเอง บ่อยครั้งยังไม่รู้ด้วย
ซ�า้ว่าสิ่งที่ตนท�าจะวัดออกมาเป็นตัวเลขผล 
กระทบได้มากขนาดไหน ซึ่งนี่เองเปิดโอกาสให้
นักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วม

“นักออกแบบหน้าใหม่มักไม่ค่อยรู้ 
รายละเอียดตัวเลขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น ผลิตภัณฑ์ของเขาช่วยลดปริมาณคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ได้เท่าไร แต่นักวิชาการจะบอกได้ 

รัฐบาลให้การสนับสนุนเราโดยส่งนักวิชาการ
มาช่วยคดิตัวเลขพวกนีอ้อกมา ซึง่เป็นประโยชน์
อย่างมากในแง่ของการตลาดและการสื่อสาร
ออกไปยังบุคคลภายนอก” ยุทธนาเล่า

ส�าหรบัผูบ้รโิภค ผลติภณัฑ์ของแบรนด์
อย่างเดอะ รเีมคเกอร์และทะเลจรถือเป็น 
ช่องทางง่ายๆ ส�าหรบัการมส่ีวนร่วมกับการ 
อพัไซเคลิ แต่ในขณะที่ความพยายามเหล่านี้
ได้ผลอย่างดีในการสร้างกระแส แต่กลับยัง 
ส่งผลน้อยมากต่อปัญหาขยะของไทยที่นับวัน
ยิ่งแย่ลงทุกขณะ

ในปี 2559 กรมควบคุมมลพิษรายงานว่า
ประเทศไทยผลิตขยะมากถึง 27 ล้านตันต่อปี 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัมต่อคนในหนึ่งวัน 
ที่แย่ไปกว่านั้นคือ มีขยะในบ่อก�าจัดราว 20% 
เท่านั้นที่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี

การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยแรงผลัก
ดันในระดับที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งนี่คือจุดที่รัฐบาลไทย
และสถาบันการศึกษาเข้ามามีบทบาท เมื่อไม่
นานมานี้ รัฐบาลได้ประกาศนโยบายอัพไซเคิล
ในระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ออีซี)ี 
ซึ่งเป็นความพยายามผลักดันการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ 8.1 ล้านไร่ใน 3 จังหวัดคือ 
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ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยพยายามทดแทน
วัสดุประเภทใช้แล้วทิ้งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น กล่องโฟมและถุงพลาสติก ด้วยวัสดุจากพืชที่
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น เศษไม้ไผ่จาก
โรงงานท�าตะเกียบ

นอกจากนี้ ปัญญาชนรุ่นใหม่ก็ก�าลังพยายาม
อย่างหนักเพื่อริเริ่มโครงการอัพไซเคิลของตัวเอง 
อย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
ดร.ณัฐพงษ์ และดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าหลักสูตร
วิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ หรือ Scrap Lab ขึ้นใน 
ปี 2550 เพื่อเป็นศูนย์ออกแบบและค้นคว้าสนับสนุน
ให้นักศึกษาร่วมกันหาแนวทางใหม่ๆ ในการรับมือ
กับปัญหาขยะจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน  
ในปัจจุบันศูนย์ได้รับการยอมรับในระดับสากลและ
ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลที่หลากหลาย  
ไม่ว่าจะเป็น เก้าอี้ที่ท�าจากเศษสายยางและเชือกถัก  
ม้านั่งจากเศษไม้ โคมไฟจากหลอดยาย้อมสีผม  
และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา นิสิตประจ�าศูนย์ยังได้รับ
รางวัลผลงานออกแบบที่ใช้การอัพไซเคิลจากโรงแรม
ในเครือ Onyx เป็นทุนการศึกษาจ�านวน 111,000 
บาทอีกด้วย

“ผมพยายามสอนนิสิตเกี่ยวกับปัญหาเรื่องขยะ
อย่างสุดความสามารถ และพยายามท�าตัวเป็น 
แบบอย่างที่ดี ทุกสัปดาห์ผมจะออกไปเก็บขยะตาม
ชายหาดกับกลุ่ม Trash Hero” ดร.ณัฐพงศ์เล่า

การสร้างความเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ทีต้่องท�าอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป แม้ประเทศไทยจะเป็นผู้น�าใน 
แวดวงอัพไซเคิลของภูมิภาคเอเชีย แต่กระทั่ง 
ความพยายามอย่างมากเหล่านี้ก็ยังถูกกลบมิดโดย
ปริมาณขยะล้นบ่อและท้องทะเลของไทย อย่าลืมว่า
ให้ตั้งใจอย่างไร แบรนด์อย่างเดอะ รีเมคเกอร์และ
ทะเลจรก็ผลิตกระเป๋าและรองเท้าได้เป็นจ�านวน
จ�ากัด เช่นเดียวกับที่รัฐบาลก็เลือกวัสดุมาทดแทนถุง
พลาสติกและกล่องโฟมในพื้นที่อีอีซีได้ทีละไม่กี่ชนิด 
หรือในที่สุด กระทั่งบรรดานักด�าน�า้บนเกาะเสม็ดที่
ขยันที่สุดก็ไม่อาจเก็บขยะต่อวันได้เกินกว่าพื้นที่บน
เรือจะอ�านวย

การจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของคนหมู่มาก แต่ระหว่างรอ มีคนกลุ่มเล็กๆ 
เหล่านี้นี่เองที่พยายามต่อสู้ไปทีละก้าว เพื่อจุด
ประกายให้โลกทั้งใบได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
และร่วมกันหาหนทางแก้ไขในเร็ววัน 

Essentials

 Osisu 
56 หมู ่1 ถนนราชพฤกษ์ 
กรงุเทพฯ โทร. 02-149-7222 
www.osisu.com

 Rubber Killer 
ต�าบลสเุทพ อ�าเภอเมอืง 
เชยีงใหม่  
www.rubberkiller.com

 The ReMaker 
607/121-122 หมูบ้่านภัทราวิลล่า 
ถนนพระราม 3 กรงุเทพฯ 
โทร. 02-689-9383 
www.fb.com/TheReMaker

 Trash Hero 
Thailand 
โทร. 088-445-3774 
www.fb.com/trashherothailand 

08 ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย อาจารย์ประจ�า 
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

09 รองเท้าส้นสูงที่ท�าจากขยะ

10 ร้าน Scrap Shop ภายใต้การดูแล
ของศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจาก 
วัสดุเหลือใช้

08 09

10
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การมีคนคอยชี้แนะทั้ง
ในเรื่องอาชีพและการใช้
ชีวิตจะช่วยหยุดวงจร
ที่ขวางกั้นผู้หญิงจาก
ความสำ เร็จทางอาชีพ
การงานได้ 

01

กิจการเพ่ือสังคมสัญชาติไทยอย่าง Wedu ได้ปลุกกระแส
การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศท่ัวโลก ผ่านการปลดล็อค
ศักยภาพผู้นำ ของผู้หญิงรุ่นใหม่ในเอเชีย 

Run with the 
Stars

01 มาริโอ เฟอร์โร หนึ ่งในผู ้ก่อตั ้ง Wedu นั ่งคุย
กับเพียรง สดง สาวกัมพูชาผู ้ได้รับเงินทุนจาก 
Wedu ให้เรียนต่อระดับปริญญาตรี ตามความ
ฝันที ่เธออยากทำางานเพื ่อความเท่าเทียมทางเพศ
ในอนาคต
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ใครทีไ่ปร่วมงานกาลาหรอืเข้างาน
สงัคมในกรงุเทพฯ อยู่บ่อยๆ คงจะคุน้เคย
กับบรรยากาศของงานเลีย้งซึง่จดัข้ึน ณ 
ท�าเนยีบเอกอคัรราชทตูสวีเดนโดยองค์การ
สหประชาชาต ิ(UN) เมือ่ไม่นานมานี ้เสยีงช้อน
ส้อมกระทบกันดังขึน้เป็นระยะสลบักับเสยีง
พูดคุยหึง่บนโต๊ะอาหาร แขกส่วนใหญ่ของงาน
ได้แก่บรรดาผูบ้รหิารระดบัสงูของประเทศ  
ท้ังประธานและคณะกรรมการจากบรษิทั
มหาชนท่ัวประเทศ หรอืกระท่ังทูต โดยปกตแิล้ว 
งานเลีย้งในลกัษณะนีม้กัมแีต่ผูบ้รหิารระดับ
สงูทีเ่ป็นผูช้ายเข้าร่วม มเีพียงส่วนน้อยเท่าน้ัน
ท่ีเป็นผูห้ญิง ในปัจจบุนั ผูห้ญิงยังคงต้องฝ่าพัน
อปุสรรคมากมายเพ่ือจะก้าวขึน้สูจ่ดุสงูสดุของ
องค์กร กระน้ัน ในแต่ละปีก็มผีูห้ญิงจ�านวนมาก
ขึน้เรือ่ยๆ ท่ีท�าส�าเร็จ ชารณีิ กัลยาณมติร คอื 
ผูห้ญิงอกีคนทีม่โีอกาสเข้าร่วมงานกาลาใน
ค�า่คนืนัน้ และเธอก็นัง่ฟังบทสนทนาท่ีเกิดขึน้
รอบตวัอย่างตัง้ใจ

“ผูบ้รหิารหญิงจากบรษิทัชัน้น�ารายหนึง่เคย
เล่าให้ฟังว่า ตัง้แต่สมยัเด็กๆ พ่อของเธอบอกว่า
เธอจะไม่ได้มส่ีวนเก่ียวข้องในกิจการครอบครวั 
ต่างจากพ่ีชายและน้องชายทีถู่กคาดหวังให้เป็น
ผูส้บืทอดกิจการ เธอจงึลงเอยด้วยการก่อตัง้
ธุรกิจของตวัเอง และในท่ีสดุก็สามารถพิสจูน์
ตนเองจนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในธุรกิจทีบ้่านใน
ภายหลงั เพราะสมยัน้ันใครๆ ก็คดิว่างานบรหิาร
ควรให้แต่ผูช้ายท�า” เธอเล่า 

ชารณีิเคยได้ยินเรือ่งราวแบบน้ีมาแล้วหลาย
ครัง้ แต่งานกาลาท่ีเธอเข้าร่วมในครัง้น้ีต่างจาก
งานเลีย้งสงัสรรค์ในแวดวงสงัคมชัน้สงูท่ัวไป 
ท้ังแฝงไว้ด้วยจดุประสงค์ทีย่ิ่งใหญ่ คอืการ
ประชมุอย่างไม่เป็นทางการในหัวข้อ Gender 
Equality Makes Economic Sense (ความเท่า
เทยีมทางเพศส่งผลดต่ีอเศรษฐกิจ) ซึง่จดัข้ึน
โดยองค์การเพ่ือสตรแีห่งสหประชาชาติ (UN 
Women) ร่วมกับสถานเอกอคัรราชทตูสวีเดน 
ณ กรงุเทพมหานคร งานนีมุ้ง่ความสนใจไปที่
การเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการสนบัสนนุ
ความเท่าเทียมทางเพศ โดยมดีร.มวิา คาโต้  
ผูอ้�านวยการองค์การเพือ่สตรแีห่งสหประชาชาติ 
ส�านกังานภาคพ้ืนเอเชยีและแปซฟิิกผูโ้ด่งดัง 

เป็นเจ้าภาพจดังาน 
“ในแวดวงสตาร์ทอพัหรอืโลกของ 

ผูป้ระกอบการ ผูช้ายส่วนใหญ่มองว่าจดุแขง็
ของผูห้ญิงอย่างพวกเราคอืการสร้างแบรนด์หรอื
งานด้านการตลาด ซึง่ไม่ใช่ทกัษะทีจ่�าเป็นของ
ผูน้�าธรุกิจ หลายครัง้ ผูช้ายบางคนรูส้กึว่าเราไม่
หนักแน่นพอเพราะเป็นผูห้ญิง และวิธีการ 
ท�างานกต่็างจากผูช้าย” ชารณีิกล่าว เธอเป็น
หน่ึงในผูส้นับสนุน UN Women อย่างจรงิจงั 
และเป็นอดีตผูร่้วมก่อตัง้ Orami เว็บไซต์
อคีอมเมร์ิซท่ีรองรบัตลาดผูห้ญิงในภูมภิาค
เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้โดยเฉพาะ ส่วน Ikigai 
ธุรกิจอกีแห่งของเธอน้ัน มจีดุมุง่หมายเพ่ือลด
ช่องว่างระหว่างเพศในระดบัภมูภิาค ความ
ส�าเรจ็ทางธุรกิจทีผ่่านมาส่งผลให้เธอได้รบัเลอืก
เป็นหนึง่ใน ‘เมนทอร์’ หญิงไม่ก่ีคนในโครงการ
บ่มเพาะสตาร์ทอพั DTAC Accelerate ทีซ่ึง่
เธอได้น�าเอาประสบการณ์การท�างานกบับรษิทั
ระดบัโลกอย่าง PwC, Lehman Brothers และ 
Lazada มาใช้ 

“หลายคนมองไม่เหน็ปัญหา เพราะคดิ
ว่าสมยันีผู้ห้ญิงก้าวเข้ามาแข่งขนัในสายงาน
บรหิารมากขึน้ แต่การมองไม่เหน็ปัญหานัน่
แหละเป็นปัญหาในตัวอยู่แล้ว” เธอกล่าว 

ผลการส�ารวจประจ�าปี 2560 ของบรษิทัท่ี
ปรกึษาระดบัโลกอย่าง Grant Thornton  
ชีใ้ห้เหน็ว่า ในประเทศไทย สดัส่วนของผูด้�ารง
ต�าแหน่งอาวโุสในบรษิทักว่า 31% น้ันเป็น 
ผูห้ญิง ส่งผลให้ประเทศไทยได้เป็นถึงแชมป์
อนัดบั 3 ของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ตามหลงั
อนิโดนเีซยีและฟิลปิปินส์ แต่สิง่ท่ีสวนทางกัน
คอืสดัส่วนบรษิทัทีไ่ม่มผีูห้ญิงด�ารงต�าแหน่ง 
ผูจ้ดัการอาวุโสเลยกลบัเพ่ิมข้ึนจาก 21% เป็น 
25% ในปีเดยีวกัน นอกจากน้ี จากรายงานของ
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) 
พบว่าประเทศไทยมดีชันีช่องว่างระหว่างเพศอยู่
ทีอ่นัดบั 77 จากท้ังหมด 144 ประเทศ ร่วงลงมา
จากอนัดบัที ่71 เมือ่ปีท่ีแล้ว

ตวัเลขเหล่าน้ีเองคอืเหตผุลทีช่ารณีิยังต้อง
ทุม่เทการท�างานส่วนใหญ่ให้กบัการต่อสูเ้พ่ือ
ความเท่าเทียมทางเพศ  กระนัน้ เธอก็ไม่ได้ต่อสู้
อยู่เพียงล�าพงั กิจการเพ่ือสงัคม อย่าง Wedu 

COMMON PURPOSE

ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในกรงุเทพฯ เมือ่ปี 2555 เข้ามาเป็น
อกีหน่ึงหัวเรีย่วหัวแรงส�าคญั โดยมเีป้าหมาย
ระยะยาวในการสร้างโลกทีม่ผีูน้�าเป็นผูห้ญิง
อย่างน้อยครึง่หนึง่ และตัง้เป้าจะท�าภารกจินี้
ให้ส�าเรจ็ผ่านโครงการจดัหาเมนทอร์ระยะยาว
ให้กับผูห้ญิงท่ีได้รบัการคดัเลอืกจากทัว่เอเชยี 
(ซึง่บรษิทัเรยีกว่า Rising Stars หรอื ‘ดาวเด่น’) 
รวมถึงเฟ้นหาแหล่งเงินทุนรปูแบบใหม่ๆ เพ่ือ
ให้ผูห้ญงิเหล่าน้ีได้มโีอกาสเข้าศึกษาในระดบั
อดุมศกึษาและพัฒนาทักษะการเป็นผูน้�า

โครงการดงักล่าวจะจบัคูด่าวเด่นเข้ากับ
เมนทอร์ซึง่มาจากท่ัวทกุมมุโลก ซึง่ต่างได้รบั
การขนานนามว่าเป็น ‘ผูน้�า’ ในโลกธรุกิจ หนึง่
ในเมนทอร์จากโครงการดงักล่าวคอื กุลนรตัน์ 
สามคัคนิีชย์ ผูอ้�านวยการขายระดบัภมูภิาคแห่ง 
Lenddo บรษิทัฟินเทคระดับโลก ผูม้คีวามฝัน
อยากสนับสนุนผูห้ญิงให้เรยีนสงูข้ึน กุลนรตัน์
จงึถือเป็นตัวเลอืกทีเ่หมาะสมอย่างย่ิงส�าหรบั
โครงการของวีดู

“ทุกคนท่ีได้รบัเลอืกเป็นดาวเด่น มภีาวะผูน้�า
ในตวัอยูแ่ล้ว แค่รอวันท่ีศกัยภาพทีแ่ท้จรงิจะ
เฉดิฉายออกมาเท่าน้ัน” เธอกล่าว 

กุลนรตัน์เชือ่ว่าการศกึษาทีด่สีามารถเปลีย่น
ชวิีตเดก็ผูห้ญิงคนหน่ึงได้ การศึกษาท่ีว่านี ้ไม่ได้ 
หมายถึงความรูท้ีไ่ด้จากห้องเรยีนเท่าน้ัน แต่
รวมถึงการปลกูฝังทักษะชวิีตต่างๆ เช่น การสอน
หญงิสาวให้ยืนหยัดต่อแรงกดดนัทางสงัคมว่า
ต้องแต่งงานต้ังแต่อายุยังน้อย ซึง่อาจเปิดประตู
สูท่างเลอืกอืน่ๆ ทีพ่วกเธออาจไม่เคยคิดว่ามอียู่
เลยก็เป็นได้ กุลนรตัน์เชือ่ว่าการมคีนคอยชีแ้นะ
ท้ังในเรือ่งอาชพีและการใช้ชวิีต จะช่วยหยุด
วงจรท่ีขวางก้ันผูห้ญิงจากความส�าเรจ็ทางอาชพี
การงานได้ 

“ถ้าผูห้ญงิมหีน้าทีก่ารงานทีม่ัน่คงและเป็น
แม่คนเมือ่พร้อม ก็จะเป็นประโยชน์กับคนรุน่
หลงั เพราะเธอจะสามารถสอนลกูให้ท�าเรือ่งท่ีมี
ความหมายต่อสงัคมได้ น่ีคอืเหตุผลว่าท�าไมการ
ให้การศกึษาแก่ผูห้ญิงน้ันถึงเป็นการลงทุนท่ี 
คุม้ค่าท่ีสดุ” เธออธิบาย 

ภารกิจหลกัของวีดคูอื การมอบทุนการ
ศกึษา โดยจะมอบให้กับดาวเด่นเพ่ือศกึษา
ต่อในระดบัอดุมศกึษาคนละ 166,000 บาท
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ต่อปี และยังรเิริม่การจดัตัง้กองทนุกู้ยืมทาง
เลอืกใหม่ทีเ่รยีกว่า Future Income Sharing 
Agreements (FISAs) ดาวเด่นท่ีได้รบัทนุ 
FISAs จะได้รบัเงนิทนุส�าหรบัการศกึษาต่อใน
ระดบัอดุมศกึษา แต่จะต้องใช้ทุนคืนโดยหกั
เปอร์เซน็ต์จากรายได้ในอนาคตจ�านวนหนึง่มา
จ่ายคนืตามระยะเวลาทีก่�าหนด เพือ่เป็นทนุการ
ศกึษาให้กับดาวเด่นของรุน่ต่อไป ซึง่จ�าเป็นต้อง
ใช้ทุนการศกึษานีเ้ช่นเดยีวกัน 

สธุาสนิ ีสดุประเสรฐิ หญิงสาวชาวพิจติร 
เป็นหนึง่ในดาวเด่นอนัดบัต้นๆ ของวีด ูเธอก�าลงั 
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในสาขาวิชาโลกคดี
ศกึษาและผูป้ระกอบการสงัคม ทีวิ่ทยาลยั 
โลกคดศีกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ความใฝ่ฝันสงูสดุของเธอคอืการได้มส่ีวนช่วย
ขจดัปัญหาความยากจนให้หมดไป โดยอาจท�า
ผ่านกจิการเพ่ือสงัคมคล้ายๆ กับวีด ู

“ความยากจนเป็นต้นเหตขุองการละเมดิ
สทิธิมนษุยชนและความไม่เท่าเทยีมทางเพศ 
ในสภาวะแวดล้อมดงักล่าว คนมกัขาดโอกาส
ทางการศกึษา และหากไม่ได้รบัการศกึษา  
ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทุกคนมสีทิธิทีจ่ะได้รบัการ
ปฏิบัตอิย่างเท่าเทียมและมศีกัดิศ์ร ีซึง่เป็นสิง่ท่ี
จ�าเป็นต้องเปลีย่น” หญิงสาววัย 21 ปีกล่าว 

ในการคดัเลอืกดาวเด่น วีดไูม่ได้วัดจาก 
แนวโน้มท่ีจะประสบความส�าเร็จในอนาคต

02

รออยู่” วิเวยีน ล ีประธานบรหิารฝ่ายปฏิบติัการ
ของวีด ูกล่าว 

ปัจจบุนัน้ี วีดมูดีาวเด่นจ�านวน 455 คนจาก 
22 ประเทศทัว่ท้ังเอเชยี นับตัง้แต่วนัแรกท่ีก่อตัง้
โครงการจนถึงวันนี ้ผูเ้ข้าร่วมโครงการหลายคน
ได้ก้าวออกไปท�าสิง่ทีย่ิ่งใหญ่ให้กับโลก เช่น เป็น
ผูน้�าโครงการต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ
และสหภาพยุโรป ก่อต้ังองค์กรของตวัเอง หรอื
สร้างโรงเรยีนในชมุชนด้อยโอกาส สธุาสนิี  
ผูเ้พ่ิงเข้าร่วมโครงการในปีนี ้รูส้กึว่าการเป็น 
ส่วนหนึง่ของครอบครวัวีดูได้ช่วยให้เธอเตบิโต
ขึน้ในระดบัหน่ึง 

“เวลาขอค�าปรกึษาจากเมนทอร์ เขาจะ
แนะน�าให้เราลองทบทวนสิง่ท่ีเกิดขึน้และ
สะท้อนว่าตวัเองได้อะไรจากประสบการณ์น้ัน 
กล้าพูดเลยว่าเรารูจ้กัตวัเองดข้ึีนกว่าเดมิ”  
เธอกล่าว 

เช่นเดยีวกับกุลนรตัน์ วิเวียนเหน็ว่าโอกาส
ของผูห้ญงิหมายถึงโอกาสของสงัคมด้วย แต่
ปัจจบุนัโอกาสน้ันยังไม่ถูกเปิดมากพอ “สภาวะ
แวดล้อมท่ีคนคนหนึง่เกิดมา ไม่ควรเป็น
อปุสรรคต่อการพัฒนาพรสวรรค์และการเดนิ
ตามความฝันของเขา งานวิจยัจ�านวนนับไม่
ถ้วนแสดงให้เห็นว่าความเท่าเทยีมทางเพศน้ัน
น�าไปสูส่งัคม ธุรกิจ และชมุชนท่ีไม่แบ่งแยก มี
ความเสมอภาคและความก้าวหน้า ในเอเชยียัง

สภาเศรษฐกิจโลกประเมิน
ว่าต้องใช้เวลาอีก 169 ปี 
กว่าทุกประเทศจะถม 
ช่องว่างระหว่างเพศได้
สำ เร็จ กระน้ัน องค์กร
อย่างวีดูก็อาจช่วยให้เรา
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
ได้เร็วข้ึน

เท่าน้ัน แต่ยังให้น�า้หนกักับเรือ่งของความ 
มุง่ม่ันท่ีจะสร้างการเปลีย่นแปลงเชงิบวกให้กับ
โลกด้วย ความตัง้ใจของสธุาสนิท่ีีจะขจดัความ
ยากจนผ่านกิจการเพ่ือสงัคมน้ัน ท�าให้เธอเป็น 
ผูส้มคัรทีส่มบรูณ์แบบ 

“มผีูห้ญิงไทยจ�านวนมากทีด้่อยโอกาส  
ฉนัเชือ่ว่าในโลกนีม้คีนอยู่ 2 ประเภท คือคนทีม่ี
โอกาสและคนท่ีไม่รูด้้วยซ�า้ว่าโลกใบนีม้โีอกาส
รอเราอยู่ คนประเภทหลงัไม่รูเ้ลยว่าตวัเองมี
ศกัยภาพอะไรบ้าง ส�าหรบัฉนั การมทีีป่รกึษา
ทีด่แีละการฝึกรูเ้ท่าทันตวัเองเป็นเครือ่งมอืท่ี
ส�าคญัมากในการพัฒนาตนเอง” เธอกล่าว 

ปรชัญาดังกล่าวคอืหัวใจของภารกิจของวีดู 
ซึง่ได้ช่วยสร้างทกัษะให้กับบรรดาผูน้�าหญงิ
แห่งอนาคต ในรปูแบบท่ีไม่สามารถหาได้ทัว่ไป
จากการศกึษาในระบบและสภาพแวดล้อมการ
ท�างานในปัจจบุนั

“ทักษะเรือ่งคนและทักษะชวิีตน้ันเป็นสิง่
จ�าเป็นไม่แพ้การเสรมิสร้างความรูค้วามสามารถ 
เราช่วยผูห้ญิงสร้างเครอืข่ายและพ้ืนท่ีเพ่ือ 
ขบัเคลือ่นความคดิรเิริม่ต่างๆ ไปสูเ่ป้าหมายที่
ตัง้ไว้ อกีทัง้ยังช่วยเสรมิสร้างความเชือ่มัน่ใน
ตนเองและให้การสนบัสนนุทางจติใจ โดยอาศยั
โครงการเมนทอร์และ ‘ครอบครวั’ ท่ีคอยให้การ
สนบัสนนุและชีแ้นะอยู่เบือ้งหลงั บนเส้นทาง
ชวิีตสูก่ารเป็นผูน้�าซึง่มท้ัีงโอกาสและอปุสรรค
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มตีวัแทนผูห้ญิงท่ีเป็นผูน้�าน้อยมากเมือ่เทยีบกับผูช้าย 
ไม่ว่าจะในภาคส่วนไหนก็ตาม” วเิวียนกล่าว 

ยังมผีูห้ญิงไทยจ�านวนมากทีไ่ม่มอี�านาจและไม่
สามารถก้าวหน้าในอาชพีการงานได้ เน่ืองจาก ‘การ
ลดชัน้ทางวัฒนธรรม (Cultural Disempowerment)’ 
ซึง่ส่วนหน่ึงเป็นผลพวงจากการเตบิโตขึน้ในสงัคมท่ี
ก�าหนดบทบาทให้กบับคุคลตามเพศสภาพ ในขณะท่ี
บคุคลทัง้สองเพศก้าวเข้าสูโ่ลกธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ 
และทะเยอทะยานเท่ากัน แต่ผูห้ญิงจะถูกบัน่ทอน
ก�าลงัใจอย่างรวดเรว็จากอปุสรรคทีไ่ม่มองเห็น ซึง่ 
ส่งผลต่อความก้าวหน้า และเป็นสิง่ท่ีผูห้ญิงต้อง
ประสบอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี สงัคมยังคาดหวังว่าผูห้ญิงต้องแบ่ง
เวลาให้ได้อย่างเหมาะสม ทัง้บทบาทของการเป็นแม่
และบทบาทในหน้าทีก่ารงาน ท�าให้ผูห้ญิงต้องเลอืก
ระหว่างการสละชวิีตส่วนตวั หรอืถอนตัวออกจากการ
แข่งขนัในอาชพีเพ่ืออทุศิเวลาให้กับการสร้างและดแูล
ครอบครวั

“ย่ิงต�าแหน่งสงูเท่าไร เราย่ิงต้องให้เวลากับมนั
มากขึน้เท่าน้ัน หลายครัง้ฉนัเห็นเพ่ือนร่วมงานผูห้ญิง
ต้องถอนตวัจากการแข่งขนัในองค์กร เพราะเขารูส้กึ
ว่าไม่สามารถท�าทุกอย่างได้พร้อมกัน เนือ่งจากไม่มี
โครงสร้างพ้ืนฐานอะไรมาสนับสนุน” กุลนรตัน์กล่าว 

ดงัเช่นท่ีทกุคนทราบดใีนสงัคมไทย เราเคยถือกัน
มาตลอดว่า “สามเีป็นช้างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้า
หลงั” ซึง่สือ่นยัถึงบทบาทของผูห้ญิงในฐานะ 

ผูส้นบัสนนุมากกว่าบทบาทหลกั
“ตัง้แต่เด็กๆ คณุแม่มกับอกว่าเราจะโตข้ึน มแีฟน 

แต่งงาน และมลีกู ท�าให้เกดิแรงกดดันมากขึน้ว่านัน่
คอืหน้าทีข่องเรา และการมคีรอบครวัเป็นสิง่ท่ีเราควร
ให้ความส�าคญัท่ีสดุ หลายครัง้ผูห้ญิงทีไ่ม่ได้ท�าตรงน้ี 
จะรูส้กึว่าตวัเองไม่ได้เรือ่งหรอืท�าหน้าทีไ่ม่สมบรูณ์ 
แล้วเราก็จะตัดสนิตวัเอง เราจะไม่ผลกัดันตวัเองไปสู่
เป้าหมายท่ีย่ิงใหญ่กว่า” ชารณีิกล่าว

แม้ความคดิและทศันคตดัิงกล่าวจะก�าลังค่อยๆ 
เปลีย่นไป แต่ความเท่าเทียมทางเพศก็ยังไม่สามารถ
เกิดข้ึนได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ สภาเศรษฐกิจโลก
ประเมนิว่าต้องใช้เวลาอกี 169 ปีกว่าทุกประเทศจะถม
ช่องว่างระหว่างเพศได้ส�าเรจ็ กระน้ัน องค์กรอย่างวีดู
ก็อาจช่วยให้เราบรรลเุป้าหมายดงักล่าวได้เรว็ขึน้ ผ่าน
โครงการต่างๆ ท่ีพวกเขาจดัตัง้ขึน้เพ่ือให้ผูห้ญิงท่ัวโลก
ได้ก้าวขึน้ไปท�าส่ิงท่ีย่ิงใหญ่กว่าเดมิ ซึง่หลายๆ ครัง้
เป็นโอกาสท่ีพวกเขาไม่เคยได้รบัจากสงัคม 

ประเทศไทยเองประสบปัญหาเรือ่งความไม่ 
เท่าเทียมทางเพศเช่นเดยีวกับประเทศอืน่ๆ อย่างไรก็ดี 
ความเปลีย่นแปลงส่วนหน่ึงทีเ่กิดข้ึนจากความ
พยายามอย่างหนักขององค์กรอย่างวีดู ในการช่วย
น�าทางผู้หญิงไปสูค่วามส�าเรจ็คนแล้วคนเล่า ก็ยังเป็น
เสมอืนเครือ่งเตอืนใจว่าวันหนึง่สงัคมจะเปลีย่นแปลง
ไปในท่ีสดุ เพ่ือน�าประเทศไทยไปสูอ่นาคตท่ีสดใสผ่าน
การเตมิ ‘ดาวเด่น’ ทีละดวง 

03 04

05

02 กุลนรัตน์ สามัคคีนิชย์  
ผู ้อำานวยการขายระดับภูมิภาคแห่ง 
Lenddo บริษัทฟินเทคระดับโลก

03 โครงการ Mentoring Walk  
ของ Wedu

04 วิเวียน ลี ประธานบริหารฝ่าย 
ปฏิบัติการของ Wedu 

05 ผู้เข้าร่วมโครงการ Mentoring  
Walk ของ Wedu กำาลังอภิปราย 
เกี ่ยวกับความท้าทายที่ผู ้หญิง 
ทั ่วโลกต้องเผชิญ

Essentials

 Wedu 
1054/14 อาคารกิจศิริ  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 
โทร. 02-254-8223 
www.weduglobal.org

COMMON PURPOSE
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โครงการที่อยู่อาศัยสำ หรับผู้สูงอายุในประเทศไทย  
อาจช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้ที่กำ ลัง
ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

Turn of the 
Tide

ผู้พักอาศัยที่นี่จะเริ่มต้น 
วันใหม่ด้วยกิจกรรม 
สุดโปรดอย่างการ  
‘เล่นไลน์’  

01

01 บรรยากาศอันร่มรื่นของคอนโด ‘สวางคนิเวศ’

02 พญ.นาฏ ฟองสมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล 
ผู้สูงอายุชื่อดังแห่งสภากาชาดไทย
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ยามรุง่สาง ราว 6 นาฬิกา ขณะท่ีดวง
อาทิตย์ทอแสงสส้ีมทาทาบขอบฟ้า และถนน
หนทางในกรงุเทพมหานครเริม่คลาคล�า่ไปด้วย
รถยนต์และจกัรยานยนต์ท่ีต่างรบีเร่งไปถึง 
ทีห่มาย บรรยากาศยามเช้าอนัเงยีบสงบของ
ชมุชนบรเิวณชายฝ่ังอ่าวไทยในสมทุรปราการ
กลบัเป็นตรงกนัข้าม ทีน่ี่ผนืน�า้ทอประกาย
ระยิบระยับ และหากเงีย่หฟัูงจะได้ยินเสยีง 
นกร้องและใบไม้เสยีดสตีามแรงลม อนัเป็น
สญัญาณบ่งบอกถึงการเริม่ต้นของชวีติใน 
วันใหม่ ในช่วงเวลานีเ้อง พระภกิษจุากวัด 
อโศการามจะเริม่ออกเดนิผ่านหมูบ้่านใกล้เคยีง 
โดยลดัเลาะไปตามตรอกซอกซอยเพ่ือรบั
บณิฑบาตและให้พรแก่เหล่าพุทธศาสนิกชน 

และภาพขบวนพระสงฆ์ก�าลงัเดิน
บณิฑบาตคอืหน่ึงในสิง่ท่ีมองเห็นได้จากรมิ
ระเบยีงคอนโดมเินยีม ‘สวางคนิเวศ’ คอนโด
ขนาด 468 ยูนติ บนพ้ืนท่ี 25 ไร่แห่งนีส้ร้างขึน้
เมือ่ 20 ปีก่อน เพ่ือเป็นชมุชนแห่งแรกส�าหรบัผู้
สงูอายุทีไ่ม่ได้อาศยัอยู่กับครอบครวั และมอีายุ 
55 ปีขึน้ไป ในตอนเช้า ผูพั้กอาศยัหลายคนจะ
ลงมายังชัน้ล่างเพ่ือใส่บาตรให้กับพระสงฆ์  
ซึง่เดนิบณิฑบาตผ่านสวนอนัเขยีวชอุม่ของ
โครงการ อย่างไรก็ตาม ก่อนจะถึงช่วงเวลา 
ดงักล่าว ผูพั้กอาศยัทีน่ีจ่ะเริม่ต้นวนัใหม่ด้วย
กิจกรรมสดุโปรดอย่างการ ‘เล่นไลน์’  

“ทกุคนทีน่ีช่อบใช้แทบ็เลต็หรอืไม่ก็ไอโฟน
แชทหากัน” ดร. ม.ร.ว.สมพร สทุศันีย์ กล่าว  
เธออาศยัอยู่ทีโ่ครงการนีม้าเกือบ 4 ปีแล้ว  
และยังคงด�ารงต�าแหน่งอาจารย์พเิศษอยู่ที่
มหาวิทยาลยับรูพา จงัหวัดชลบรุ ี“เรารูว่้าต้อง
ท�ายงัไงถึงจะตามเดก็รุน่ใหม่ทัน ทีน่ี่เราทกุคน 
ใช้มอืถือแชทหาเพ่ือน ถามไถ่สารทกุข์สขุดบิ 
และบอกอรณุสวัสดิกั์น” เธอกล่าวพลางย้ิม  
ในขณะทีวิ่มล ตนัธสรุเศรษฐ์ ซึง่พักอยู่ทีค่อนโด
แห่งนีกั้บนฤมล ผูเ้ป็นน้องสาว เสรมิว่า “มนัดี
ต่อสมอง การใช้เทคโนโลยีเป็นวิธีทีท่�าให้เรา
รู้สกึตืน่ตวัตลอดวัน เราถ่ายรปูดอกไม้แล้วก็คยุ
กัน มนัช่วยให้จติใจกระปรีก้ระเปร่า” 

พญ.นาฏ ฟองสมทุร ผูเ้ชีย่วชาญด้านการ
ดแูลผูส้งูอายุชือ่ดงัแห่งสภากาชาดไทย ซึง่มี
บทบาทส�าคญัในการก่อตัง้คอนโดสวางคนเิวศ 

สรปุว่าท้ังหมดเกิดขึน้เพราะคนวัยเกษยีณใน
ปัจจบุนัปรบัตวัเก่ง และสามารถเชือ่มต่อวิถี
ชวิีตเข้ากบัเทคโนโลยีได้อย่างลงตวั

เมือ่ 20 ปีท่ีแล้ว ชมุชนผูส้งูอายุแห่งน้ีเริม่ 
ก่อตัง้ข้ึนจากพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระเทพ- 
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจากเดมิใน
ยุคนัน้ทีม่เีพียงบ้านพักคนชราแออดัไม่ก่ีแห่ง 
คอนโดสวางคนเิวศเรยีกได้ว่าเป็นจดุเริม่ต้น 
การปฏวัิตวิงการดแูลผูส้งูอายุยากจนทีป่่วย
หรอืไม่มคีนดแูล เพราะในสมยันัน้ ทัศนคตขิอง
สงัคมยังจ�ากดัอยู่แค่ว่า การส่งผูส้งูอายุใน
ครอบครวัเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชราถือเป็น
สญัลกัษณ์ของการทอดทิง้ และไม่ใช่สิง่ที่
สมาชกิในครอบครวัทีร่กักันพึงกระท�า 

“ตอนนัน้ประเทศไทยยังไม่มแีนวคดิเรือ่ง
ชมุชนผูส้งูอายุ การเริม่ต้นโครงการคอนโด 
สวางคนิเวศจงึเป็นอะไรทีท้่าทาย และต้องใช้
เวลาพอสมควรกว่าจะสามารถเปลีย่นทัศนคติ
ของคนไทยเรือ่งการดแูลผูส้งูอายุได้” พญ.นาฏ 
อธิบาย 

มมุมองต่อแนวคดิดงักล่าวเปลีย่นไปมาก
ในช่วง 5-6 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองมาจากสิง่ท่ีชมุชน
สวางคนิเวศได้แสดงให้เห็น ชมุชนแห่งนีเ้ป็นผู้
บกุเบกิแนวคดิเรือ่ง Active Aging ซึง่สนับสนนุ
ให้ผูส้งูวัยสร้างปฏิสมัพันธ์กับผูอ้ยู่อาศยัคนอืน่ๆ 
และใช้ชวิีตอย่างเบกิบาน รวมถึงพยายามเรยีน
รูท้กัษะใหม่ๆ อยู่ตลอด ทีอ่ยู่อาศยัแห่งนีถู้ก

สร้างขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ผูส้งูวัยโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน�า้
ส�าหรบัท�ากายบรหิาร พ้ืนทีโ่ครงการซึง่
ออกแบบให้รถเขน็เข้าถึงได้ กจิกรรมท่องเทีย่ว
ซึง่จดัขึน้เป็นระยะๆ ไปจนถึงสวนชมุชน และ
ปุม่ฉกุเฉนิในกรณเีกิดปัญหาสขุภาพ รวมท้ังยัง
รองรบัไลฟ์สไตล์หลากหลายรปูแบบ ตัง้แต่ผูท้ี่
สามารถใช้ชวีติล�าพงัโดยไม่ต้องมผีูช่้วยเหลอื 
ไปจนถึงผูท้ีต้่องได้รบัการดแูลจากผูเ้ชีย่วชาญ 

ย่ิงไปกว่านัน้ นอกจากความต้องการทาง
ด้านกายภาพ ชมุชนแห่งนียั้งให้ความส�าคัญ
กับภาวะทางอารมณ์และจติใจของผูอ้ยูอ่าศยั 
ผ่านการออกแบบซึง่เน้นพ้ืนทีช่มุชน โดยพ้ืนที่
ส่วนกลางและทางเดนิคดเคีย้วในชมุชนแห่งนี้ 
มจีดุประสงค์เพ่ือช่วยกระตุน้ให้เกิดปฏสิมัพันธ์
ระหว่างผูอ้ยู่อาศยัมากข้ึน

“เราอยู่กันเหมอืนครอบครวัใหญ่ ผูส้งูอายุมี
สมาชกิในครอบครวัให้พูดคยุและสงัสรรค์ด้วย 
ถ้าเขาอยู่ทีบ้่านในกรงุเทพฯ เขาอาจไม่ได้เจอ
คนเยอะถ้าอยู่แต่บ้าน แต่ทีน่ีเ่ป็นเสมอืนห้อง 
นัง่เล่นขนาดใหญ่ อยู่ทีนี่ส่มองจะได้ท�างาน
ตลอด ซึง่เป็นผลดใีนแง่ของสขุภาพ เพราะคน
แก่ท่ีอยู่คนเดยีวนานๆ อาจน�าไปสู่อาการป่วย
ทางจติ เช่น อลัไซเมอร์หรอืความจ�าเสือ่ม แต่
การเข้าสงัคมจะช่วยให้สมองตืน่ตวัอยู่ตลอด” 
พญ.นาฏ กล่าว ในขณะทีน่ฤมลเสรมิว่า  
“พอมาอยู่ทีน่ี่ คณุจะมโีอกาสได้พูคคยุกับ 

02
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คนทุกรปูแบบ ไม่ใช่แค่คนในครอบครวัหรอื 
ลกูหลาน คณุจะได้เจอทัง้คนท่ีแก่และเดก็กว่า 
ท�าให้คณุมอีะไรใหม่ๆ เรยีนรูไ้ด้ทุกวนั” 

รณีา ยิบ ย้ายเข้ามาอยู่อาศยัท่ีโครงการแห่ง
นีต้ัง้แต่เมือ่ 4 ปีก่อน เช่นเดยีวกับคนอืน่ๆ รณีา
จ่ายเงนิ 1 ล้านบาทเพ่ือรกัษาสทิธิอยู่อาศยัที่
คอนโดตลอดชวีติ และต้องจ่ายเงนิอกี 2,500 
บาทต่อเดอืน เพ่ือเป็นค่าบ�ารุงรกัษาและพัฒนา
โครงการ กระนัน้ ทุกอย่างดจูะคุม้ค่า “ชมุชน
แห่งนีถู้กออกแบบมาให้ตอบสนองความ
ต้องการของเราจรงิๆ ทีน่ี่มห้ีองสมดุ  
สระว่ายน�า้ ฟิตเนส และสวนหย่อม รวมทัง้ม ี
คนภายนอกเข้ามาขายอาหารหรอืสอนออก
ก�าลงักาย เช่น ไทเก๊ก อยู่เป็นประจ�า” เธอเล่า

ท้ังน้ี กระแสการดแูลกลุม่ผูส้งูอายุทียั่ง
กระฉบักระเฉง เรยีกได้ว่าเกิดขึน้ในช่วงท่ีเป็น
จดุเปลีย่นของสงัคมไทย ในช่วงทศวรรษ ‘60s 
และ ‘70s ซึง่เป็นยคุท่ีจ�านวนประชากรพุง่สงูขึน้
อย่างก้าวกระโดด จนถูกขนานนามว่าเป็นรุน่ 
‘เบบีบ้มูเมอร์’ ประชากรในเวลาน้ันมอีตัราการ
ขยายตวัพุง่ข้ึนสงูเกนิ 3% ซึง่เป็นอตัราส่วนท่ีไม่
สมดลุ และอาจน�าไปสูจ่�านวนประชากรทีเ่พ่ิม
ขึน้เป็นเท่าตวัภายในเวลา 2 ทศวรรษ อย่างไร
ก็ตาม ต่อมาในทศวรรษที ่‘90s อตัราการเกิด

กลบัลดลงฮวบ อนัเนือ่งมาจากวิถีชวิีต 
คนเมอืงทีม่คีรอบครวัช้าลง หรอืไม่มเีลย  
เมือ่ปรากฏการณ์ดงักล่าวผนวกเข้ากับการทีค่น
มชีวิีตยืนยาวข้ึน ประเทศไทยจงึก�าลงัใกล้เข้าสู่
ภาวะที ่พญ.นาฏ เรยีกว่า ‘สนึามผิูส้งูวัย’

“5-10 ปีนบัจากน้ี คนรุน่เบบีบ้มูเมอร์
ทัง้หมดจะเข้าสูว่ยัเกษยีณ แรงกดดนัของโลก
การท�างานยุคใหม่ท�าให้คนเดีย๋วน้ีมลีกูน้อยลง 
และไม่ค่อยมเีวลาดแูลผูส้งูอายุในครอบครวั 
โครงการบ้านผูส้งูอายุจงึจ�าเป็นมาก และเป็น
เหตุผลทีท่ัง้ภาครฐัและเอกชนจ�านวนมากเริม่
หนัมาท�าโครงการในลักษณะนี”้ พญ.นาฏ 
กล่าว โดยเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ท�างานกบั
สภากาชาดไทย เพ่ือช่วยให้ค�าแนะน�ากบัท้ัง
ภาครฐัและเอกชน ในการออกแบบท่ีอยู่อาศยั
สมยัใหม่ส�าหรบัผูส้งูวยั ให้สามารถตอบโจทย์
ประชากรทีก่�าลังเข้าสูว่ยัเกษยีณ โดยเน้นย�า้ว่า
บรกิารดแูลผูส้งูอายุในปัจจบุนัต้องเน้นหนักใน
เรือ่งการท�ากิจกรรมร่วมกบัชมุชนอย่างเตม็ 
รปูแบบ “หมอมกัย�า้อยู่ตลอดว่าการพัฒนา
คณุภาพชวิีตทีด่ขีองผูส้งูอายุ ต้องอาศยั 
ผูเ้ชีย่วชาญจาก 3 สาขา คอืการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ การบรหิารจดัการงานบรกิาร 
รวมทัง้การบรหิารจดัการในด้านสขุภาพและ

คณุภาพชวิีต” พญ.นาฏ กล่าว
หน่ึงในบคุคลทีว่่าก็คอืแดเนียล โฮล์มส์ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั Otium Living 
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิารจดัการไลฟ์สไตล์
และการบรกิาร และผูน้�าด้านการสร้างทีพั่ก
อาศยัส�าหรบัผูส้งูวัยในเอเชยี โอเทีย่ม ลฟิว่ิง ได้
จบัตาดกูารก้าวเข้าสูส่งัคมสงูวัยของประเทศไทย
มาระยะหนึง่แล้ว และใช้เวลาหลายปีท�าวจิยั
ตลาดโดยการสมัภาษณ์คนไทยทีก่�าลงัเข้าใกล้
วัยเกษยีณ สิง่ทีแ่ดเนยีลค้นพบคอื มมุมองเก่ียว
กับผูส้งูอายุของคนในประเทศนัน้ก�าลงัเปลีย่นไป 

“เราใช้เวลาส�ารวจตลาดในฮ่องกง สิงคโปร์ 
และไทยอยู่นาน ซึง่เราแปลกใจมากเมือ่รูว่้าคน
ไทยอยากใช้ชวิีตหลงัเกษยีณยังไง พวกเขาพูด
ว่า ‘เราท�างานมาท้ังชวิีตแล้ว เราประสบความ
ส�าเรจ็และก็รกัครอบครวัมาก แต่เราไม่ได้อยาก
ให้พวกเขาต้องมานัง่ดแูลเราตลอดเวลา ไม่
อยากมานัง่เป็นภาระของพวกเขา” เขาเล่า 

โอเทีย่ม ลฟิว่ิง ก�าลงัเดนิหน้าพัฒนา
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระดบัลกัชวัรสี�าหรบัผู้
สงูวยั ด้วยเมด็เงนิลงทนุกว่า 3.5 พันล้านบาท 
ภายใต้ชือ่ ‘กมลา’ ซึง่ตัง้อยูบ่นพ้ืนทีข่อง 
MontAzure โครงการมกิซ์ยูสขนาดใหญ่ใน
ภูเก็ต โดยภายในพ้ืนท่ีจะประกอบไปด้วยท่ีพัก 

04

05

03
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200 ยูนิต กลุม่เป้าหมายของท่ีนีจ่ะมุง่เน้นไปทีล่กูค้า
ระดบับน เช่นเดยีวกับโครงการอืน่ๆ ท่ีบรษิทัร่วม 
รบัผดิชอบอยู่  กระน้ัน หวัใจในการพัฒนาโครงการ
ของโอเทีย่ม ลฟิวิง่กไ็ม่ต่างจากบรษิทัอืน่ๆ ในแวดวง
ธุรกิจดแูลผูส้งูวัยและการเกษยีณในยุคปัจจบุนั 

“กุญแจส�าคญัคอืต้องให้พวกเขารูส้กึว่าตวัเอง 
เป็นส่วนหนึง่ของชมุชน หน้าท่ีของเราคอืการสร้าง
สถานทีส่กัแห่งให้ผูส้งูวยัสามารถพบปะและใช้เวลา
ร่วมกันได้ ด้วยการจดักิจกรรมทีก่ระตุน้การเข้าสงัคม
และใช้ความคดิ เราก�าลงัคดิว่าจะเชญิอาจารย์
มหาวิทยาลยัเข้ามาบรรยาย จดัทรปิล่องเรอื แข่ง
กอล์ฟ หรอืกิจกรรมอืน่ๆ ท่ีเปิดโอกาสให้ผูอ้ยู่อาศัย
ของเราเข้ามามส่ีวนร่วมและช่วยให้พวกเขาใช้ชวิีต 
ได้อย่างสนกุสนานและมชีวิีตชวีา” แดเนยีลกล่าว  
ก่อนจะบอกว่าในขณะทีค่นมกัเข้าใจว่าผูส้งูอายุคอื
คนท่ีตกยุค คนวัยเกษยีณในปัจจบุนัมวิีถีชวีติหลาย
อย่างท่ีคล้ายคนรุน่ใหม่มากขึน้ ไม่ว่าจะเรือ่งดนตรี 
แฟชัน่ หรอืการท่องเทีย่ว ดงันัน้ชมุชนผูส้งูวัยจงึต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ เหล่าน้ีของคน
วัยเกษยีณได้

พญ.นาฏ กล่าวว่ามโีครงการอยู่อาศยัส�าหรับผูส้งู
วัยอกีกว่า 10 แห่งทีอ่ยู่ระหว่างการด�าเนนิการก่อสร้าง 
ซึง่ล้วนคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในอกีไม่ก่ีปี พอดกัีน
กับการเกดิ ‘สนึามผิูส้งูวยั’ ท่ีเธอกล่าวถึงในงานวิจยั 

“โครงการเหล่าน้ีจะน�าหลักการแอคทีฟ เอจจิง้ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ทัง้นัน้” 

ความต้องการโครงการท่ีอยู่อาศยัในลกัษณะ 
ดงักล่าวนัน้เพ่ิมสงูข้ึน พญ.นาฏ กล่าวว่าเฉพาะท่ี
สวางคนเิวศเพียงแห่งเดยีวก็มคีนลงชือ่รออยู่ถึง 
600-700 ราย แม้ว่าช่วงเกษยีณอายุของคนรุน่เบบี ้
บมูเมอร์จะยังเหลอือกีหลายปีก็ตาม โดยคนเหล่าน้ี
ต่างก็มองหาชมุชนอยู่อาศยัทีส่่งเสรมิให้ผูค้นมปีฏ-ิ 
สมัพันธ์ร่วมกันและสามารถใช้ชวีติได้อย่างอสิระ “เรา
อยูท่ี่นีค่นเดยีว แต่ก็ไม่เคยรูส้กึเหงา ท่ีอยู่อาศัยส�าหรับ
ผูส้งูวัยต้องมทีกุอย่างพร้อม และต้องตอบโจทย์ความ
ต้องการในชวิีต เพ่ือให้สามารถใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุ 
ซึง่ทีน่ี่มพีร้อมทกุอย่าง” ดร. ม.ร.ว.สมพรกล่าว 

จะเห็นได้ว่า แนวคดิเรือ่งโครงการทีอ่ยู่อาศยั
ส�าหรบัผูส้งูอายุ ก�าลังเข้ามาเปลีย่นแปลงวัฒนธรรม
การเกษยีณอายุในประเทศไทยไปตลอดกาล ตวัอย่าง
ทีส่วางคนิเวศสร้างไว้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไป
ทัว่ประเทศ และโครงการอกีกว่า 10 แห่งทีก่�าลงัจะ
เกิดขึน้น้ันก็จะย่ิงผลกัดนัให้กระแสดงักล่าวเตบิโต
อย่างต่อเนือ่ง คนไทยส่วนใหญ่อาจยังคงอยู่ร่วมกัน
เป็นครอบครวัใหญ่ กระน้ัน ส�าหรบัใครท่ีตดัสนิใจ
เลอืกวิถชีวีติท่ีต่างออกไป ไม่ว่าจะเพราะเป็นโสดหรอื
รกัอสิระ เขาจะม ี‘บ้าน’ เหล่านีท่ี้พวกเขาสามารถพูด
ได้อย่างเตม็ปากว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่จรงิๆ 

เราทำ งานมาทั้ง
ชีวิตแล้ว เราประสบ
ความสำ เร็จและก็รัก
ครอบครัวมาก  
แต่เราไม่ได้อยากให้
พวกเขาต้องมานั่ง
ดูแลเราตลอดเวลา 
ไม่อยากมานั่งเป็น
ภาระของพวกเขา

03 คอนโด ‘สวางคนิเวศ’

04 ทางลาดบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้
สามารถเข็นรถเข็นขึ้นลงสระได้สะดวก

05 การทำ กายภาพบำ บัดโดยผู้เชี่ยวชาญ

06  ‘กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง’ โครงการที่อยู่
อาศัยสำ หรับผู้สูงอายุ บนพื้นที่ของ 
MonteAzure โครงการมิกซ์ยูส 
สุดหรูในเกาะภูเก็ต

Essentials

 โครงการสวางคนิเวศ 
888 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท 
ต�าบลท้ายบ้าน อ�าเภอเมือง 
สมุทรปราการ

 โทร. 02-389-1551-2

 MontAzure 
Beachfront Sales 
Gallery

 118/17 หมู่ 3 ต�าบลกมลา  
อ�าเภอกะทู้ ภูเก็ต  
โทร. 076-604-000 
montazure.com

06
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กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คัดเลือก KKP  
ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

1
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองในพระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพฯ เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยมี 
พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ  
และบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท้ังน้ี มีผู้บริหาร 
พนักงานจากกลุ่มธุรกิจฯ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาภายนอกเข้าร่วมอุปสมบทเป็นจำานวนมาก  
โดยภิกษุสามเณรท้ังหมดศึกษาพระธรรมวินัย ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ระหว่างวันท่ี  
17-31 ตุลาคม 2560

2
ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ 

‘รางวัลหุ้นย่ังยืน’ หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 จาก 
เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าวสะท้อน
ความมุ่งม่ันในการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม 
ตลอดจนการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) 
เพ่ือสร้างองค์กรท่ีเติบโตอย่างย่ังยืน และสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พิธีมอบ
รางวัลจัดเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560  ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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The AgendA

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประสบความสำ เร็จเข้ารับ 
สองรางวัล จากเวที SET Awards 2017  
รางวัลเกียรติยศแห่งตลาดเงินและตลาดทุน

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำากัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่ง 
ความสำาเร็จจากงาน SET Awards 2017 ใน 2 สาขา ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน 
รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำาเนินงานยอดเย่ียม (Best Company 
Performance Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท และ บล.ภัทร 
รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน 
(Outstanding Securities Company Awards) โดยมีอภินันท์ เกลียวปฏินนท์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจฯ และพัชนี ล่ิมอภิชาต กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บล.ภัทร เป็นผู้แทนรับรางวัล จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ ประธานกรรมการ 
เกษรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร วารสารการเงินธนาคาร ท้ังน้ี งาน SET 
Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงิน
ธนาคาร

บล.ภัทร คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคจากนิตยสาร  
Alpha Southeast Asia  4

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลยอดเย่ียมระดับภูมิภาค 
ได้แก่ รางวัล Best Institutional Broker (ปีท่ี 7) และ Best Private Wealth 
Management Bank (ปีท่ี 4) จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia นิตยสารช้ัน
นำาด้านการเงินและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงความสำาเร็จ
ดังกล่าวเป็นผลจากการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยคงไว้ซ่ึงมาตรฐานความ
เช่ียวชาญ และความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ในการน้ี ณฤทธ์ิ โกสาลาทิพย์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายท่ีปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล เป็น 
ผู้แทนเข้ารับมอบรางวัล เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

3

ธนาคารเกียรตินาคิน คว้ารางวัลยอดเย่ียมด้าน  
Best Business Model จาก The Asian Banker5

ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) นำาโดยดร.อนุชิต  
อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและ
ผลิตภัณฑ์ ประกาศความสำาเร็จอีกระดับของโมเดล Preferred 
Partner ท่ีส่งมอบบริการทางการเงินให้กับคู่ค้าทางธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยการคว้ารางวัล Best Business Model 
Execution Award ท่ีสะท้อนถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ช่วยดำาเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายจากพฤติกรรมท่ีเปล่ียน
ไปของลูกค้า ตลอดจนความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่าง
แท้จริง จากงาน The Asian Banker Thailand Country Awards 
2017 ซ่ึงจัดโดย The Asian Banker นิตยสารช้ันนำาด้านการเงิน
การธนาคารในภูมิภาคเอเชีย เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2560 
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7 บล.ภัทร จัดงานสัมมนา Opportunities Beyond 
Boundary แนะนำ ทางเลือกในการกระจายการ
ลงทุนผ่านบริการ Global Investment Service

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา 
Opportunities Beyond Boundary ให้ความรู้เร่ืองการกระจายการ
ลงทุนในต่างประเทศให้แก่ลูกค้า พร้อมแนะนำาบริการ Global 
Investment Service หรือ GIS บริการพิเศษสำาหรับลูกค้าบุคคล
รายใหญ่ ท่ีช่วยเพ่ิมศักยภาพการบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศ
ผ่านสินทรัพย์ท่ีหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่า
เดิม โดยมีดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และหัวหน้าฝ่ายวิจัยลูกค้าบุคคล และณฤทธ์ิ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายท่ีปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล 
เป็นวิทยากร เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท 
เอราวัณ กรุงเทพฯ

ธนาคารเกียรตินาคิน เปิดโซน KK Avenue  
ภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโด คร้ังท่ี 37

วันท่ี 5 ตุลาคม 2560 สำามิตร สกุลวิระ ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) ต้อนรับ พลตำารวจเอกอดุลย์ 
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด  
คร้ังท่ี 37 ในโอกาสเข้าเย่ียมชมโซน KK AVENUE ของธนาคาร
เกียรตินาคิน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีให้ลูกค้าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
ของธนาคารนำาโครงการท่ีอยู่อาศัยคุณภาพมาร่วมออกบูธกว่า 20 
โครงการ ท้ังน้ีงานมหกรรมบ้านและคอนโด คร้ังท่ี 37 จัดข้ึนระหว่าง
วันท่ี 5 - 8 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

8

6 ธนาคารเกียรตินาคิน คว้ารางวัลยอดเย่ียมด้านความม่ันคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากนิตยสาร Network World Asia

ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) นำาโดยฉัตรชัย ดุษฎีโหนด ประธานสาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลยอดเย่ียมด้านความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากการประกาศผล Network World Asia CISO Awards ซ่ึงจัดโดย 
นิตยสาร Network World Asia ส่ือช้ันนำาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก โดย
ธนาคารได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล CISO of the Year Award หรือรางวัลองค์กร
ท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเอเชียด้านความม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รางวัล Best Application Security Award หรือรางวัลสำาหรับองค์กรท่ีมีการทำา
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันดีท่ีสุดและทำาให้ธุรกรรมออนไลน์มีความม่ันคงปลอดภัยใน
ระดับสูง พิธีมอบรางวัลจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์
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