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ADVANCE NOTICE

ผ้าท่ีปรากฏบนปกของ Optimise เล่มน้ี น่าจะเป็นหน่ึงในผ้าท่ีคนไทยคุ้นเคยมาก
ท่ีสุด เพราะเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา หน่ึงในสามสถาบันหลักของชาติ 

แต่พ้นจากการรู้ช่ือเรียกว่า ‘จีวร’ แล้ว อาจมีเพียงน้อยคนทราบว่าผ้าสะอาดสะอ้าน 
ท่ีคนกราบไหว้น้ี แท้จริงถูกต้ังใจออกแบบมาให้ ‘เศร้าหมอง’ (damaged) กล่าวคือมี 
พระวินัยกำาหนดให้เย็บเป็นผืนข้ึนเฉพาะจากผ้าท่ีตัดเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยมูลค่าต่ำา เพ่ือให้
เหมาะกับการเป็นเคร่ืองนุ่งห่มของสมณะผู้มักน้อยสันโดษ และคงมีคนน้อยไปกว่าน้ัน
ท่ีจะตระหนักว่าลายตารางท่ีเห็นบนผ้า ได้เค้ามาจากแปลงนาแคว้นมคธท่ีพระพุทธเจ้า
มีพุทธบัญชาให้พระอานนท์ถอดแบบออกมาเป็นลายจีวร และคงย่ิงน้อยเข้าไปอีกท่ีจะ
รู้ว่าแต่ละช้ินผ้าท่ีประกอบเข้าเป็นตาราง ล้วนมีตำาแหน่งการเย็บท่ีจำาเพาะเจาะจง และ
มีช่ือทางเทคนิคท้ังส้ิน เช่น กุสิ อัฑฒกุสิ มณฑล วิวัฏฏะ พาหันตะ ฯลฯ จีวรนับเป็นวัตถุท่ี
แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่า ส่ิงท่ีเห็นจนเจนตาอาจมีเน้ือหามากกว่าท่ีทุกคนรู้จัก

และด้วยเหตุนั้น การนำาจีวรมาขึ้นปกจึงมีความลงตัวกับ Optimise ฉบับนี้เป็น
อย่างยิ่ง 

ประการแรก เพราะเร่ืองเด่นฉบับน้ีคือการสัมภาษณ์อาจารย์ชยสาโร ผู้โดย
สมณสารูปและปฏิปทาขอให้เรางดเว้นจากการใช้รูปของท่านข้ึนปก แต่เน่ืองจากผ้า
กาสาวพัสตร์คือเคร่ืองหมายของผู้สงบระงับ การได้เห็นจีวรย่อมไม่ต่างจากการได้เห็น
อาจารย์ชยสาโรเอง

แต่เหนือไปกว่าน้ัน เร่ืองราวรายละเอียดของจีวรท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ความเรียบง่าย ย่อม
อาจส่ือถึงการดำาด่ิงไปพ้นพ้ืนผิวเพ่ือทำาความรู้จักกับส่ิงต่างๆ ท่ีรายล้อมเราอยู่ให้มากข้ึน
อันเป็นเน้ือหาของ Optimise ฉบับ Beyond the Surface น้ี เร่ิมต้ังแต่บทสัมภาษณ์ 
คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.  
ท่ีบอกเล่าแง่มุมเก่ียวกับบริษัทไทยระดับโลกแห่งน้ีท่ีอาจถูกมองข้ามไปภายใต้ความ 
ขัดแย้งเร่ืองพลังงาน (‘National Treasure’) กำาเนิดและความหมายท่ีแท้จริงของอาหาร
ชาววังท่ีทุกคนกล่าวขาน (‘Royal Touch’) และแน่นอนท่ีสุด บทสัมภาษณ์อาจารย์ 
ชยสาโรท่ีเป่ียมไปด้วยข้อควรพิจารณาเก่ียวกับพุทธศาสนา สังคมไทย และชีวิตภายใน
ของมนุษย์ทุกคน (‘Unveiling Buddhism’) 

ในขณะท่ีโลกทุกวันน้ีอาจแผ่ขยายทางกว้างอย่างรวดเร็วโดยอิทธิพลการเช่ือมต่อ
ของอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี เราเช่ือว่าความรู้ความเข้าใจในทางลึกยังทรงคุณค่า และ
แท้จริงอาจย่ิงทวีความจำาเป็น ด่ังท่ีจอห์น ดรายเดน Poet Laureate คนแรกของอังกฤษ
ประพันธ์ไว้เป็นท่ีจดจำาว่า “หากอยู่แค่ผิวน้ำา ย่อมพบเพียงสวะฟาง แสวงเม็ดมุกดาสว่าง 
ต้องดำาสมุทรจึงเอ้ือมถึง (Errors, like straws, upon the surface flow; He who would 
search for pearls, must dive below.)”

สวัสดีปีใหม่ครับ

ธนกร จ๋วงพานิช
บรรณาธิการ

Welcome to Optimise
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สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยกลุ่มธุรกิจการเงิน 
เกียรตินาคินภัทร  ห้ามนำาส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ทำาสำาเนา  
ถ่ายเอกสาร หรือนำาไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ 
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น
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ECONOMIC REVIEW

หากดูสถิติตลาดหุ้นกับการเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในอดีตจะพบ
ว่า ในกรณีท่ีผู้แทนของพรรคเดโมแครตชนะการ
เลือกต้ังได้เป็นประธานาธิบดี ราคาหุ้นจะปรับ
ตัวเพ่ิมข้ึนมากกว่ากรณีท่ีผู้แทนของพรรค 
รีพับลิกันชนะการเลือกต้ัง ดังท่ีนิตยสาร Forbes 
ได้เคยทำาตัวเลขออกมา ซ่ึงผมนำามาสรุปดังน้ี

1. ต้ังแต่ปี 1929 เป็นต้นมาถึงปี 2013 รวม 
ท้ังส้ิน 87 ปี มีการเลือกต้ังประธานาธิบดี 22 คร้ัง  
ผู้แทนพรรคเดโมแครตเป็นประธานาธิบดี 12 สมัย 
ผู้แทนพรรครีพับลิกันเป็นประธานาธิบดี 10 สมัย

2. ในแต่ละสมัย (ครั้งละ 4 ปี) เมื่อ
ประธานาธิบดีมาจากพรรครีพับลิกัน ตลาดหุ้น 
(ดัชนีเอสแอนด์พี 500) ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 16.61% 
คิดเฉลี่ยผลตอบแทนเท่ากับ 1.71% ต่อปี  
แต่เมื่อประธานาธิบดีมาจากพรรคเดโมแครต 
ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 57.44% หรือผล
ตอบแทนเฉลี่ย 10.83% ต่อปี

3. ในสมัยท่ีโอบามาครองตำาแหน่ง
ประธานาธิบดีนาน 8 ปี (2008-2016) น้ัน  
ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนเฉล่ีย 17.47% ต่อปี 
ในเทอมแรกและอีก 12.6% ต่อปีในเทอมท่ีสอง

ตรงน้ีบางคนจะแย้งว่าเหตุท่ีราคาหุ้น
ปรับเพ่ิมข้ึนมากในช่วง 8 ปีท่ีผ่านมาน้ัน ก็
เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฯ (และเศรษฐกิจโลก) 
เข้าสู่สภาวะวิกฤติพอดีตอนปลายสมัยท่ี
ประธานาธิบดีบุช คนลูก จากพรรครีพับลิกันเป็น
ประธานาธิบดี (2008) ทำาให้หุ้นให้ผลตอบแทน 

-1.7% ต่อปีในเทอมแรกของประธานาธิบดีบุช
และลดลงมาเป็น -7.34% ต่อปีในเทอมท่ี 2  
ท่ีสำาคัญคือ หลังจากการถดถอยอย่างรุนแรง
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปลายปี 2008 ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ รีบลดดอกเบ้ียลงใกล้ศูนย์และ
พิมพ์เงินใหม่ออกมาซ้ือพันธบัตร (มาตรการ 
คิวอี) อย่างต่อเน่ืองถึง 3 รอบ คิดเป็นมูลค่ากว่า 
3 ล้านล้านเหรียญ ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักท่ีทำาให้
ราคาหุ้นฟ้ืนตัวอย่างฉับพลันและปรับตัวสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลายาวนานถึง 8 ปีท่ีโอบามา
ครองตำาแหน่งประธานาธิบดีพอดี

นายรัสส์ โคเอสเตอริช นักกลยุทธ์ลงทุน
ของกองทุน Black Rock นำาเอาสถิติในอดีต
ทำานองเดียวกันมาวิเคราะห์โดยมองย้อนหลังไป 
114 ปี ก็ได้ข้อสรุปคล้ายคลึงกัน กล่าวคือหุ้นให้
ผลตอบแทนเฉล่ีย 9.5% ต่อปีในช่วงท่ีผู้แทน 
พรรคเดโมแครตเป็นประธานาธิบดี สูงกว่า
ในช่วงท่ีผู้แทนพรรครีพับลิกันครองตำาแหน่ง
ประธานาธิบดี ซ่ึงหุ้นให้ผลตอบแทน 6% ต่อ
ปี แต่นายโคเอสเตอริช ย้ำาว่าความแตกต่าง
ของผลตอบแทนดังกล่าวน้ันไม่มีนัยสำาคัญใน
เชิงสถิติ (not statistically significant) เพราะ
ราคาหุ้นน้ันมีความผันผวนสูงมาก กล่าวคือมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ต่อ
ปีสูงถึง 22% หมายความว่าผลตอบแทนเฉล่ียท่ี
แตกต่างกันระหว่าง 9.5% กับ 6% ต่อปีน้ัน อาจ
เป็นเหตุบังเอิญ กล่าวคือหากจะให้ม่ันใจในเชิง
วิชาการสถิติว่าเป็นเพราะพรรคการเมืองจริงน้ัน 

การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
กับตลาดหุ้น
ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าสายงานวิจัย 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

ผลตอบแทนเฉล่ียจะต้องแตกต่างกันเกือบ 50% 
ไม่ใช่ 3.5% ต่อปี เห็นได้จากกรณีท่ีผมกล่าว
ข้างต้นว่าในช่วงท่ีประธานาธิบดีโอบามาอยู่ใน
ตำาแหน่งน้ันมีคิวอีเข้ามาผลักดันให้ราคาหุ้นเพ่ิม
ข้ึนประมาณ 200% 

อีกช่วงหน่ึงท่ีราคาหุ้นปรับข้ึนเกือบ 300% 
คือช่วงของประธานาธิบดี บิล คลินตัน ซ่ึงได้
รับอานิสงค์จากการส่งเสริมการค้าเสรี การเปิด
เสรีของเศรษฐกิจจีน และการล่มสลายของ
สหภาพโซเวียต ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ
ระบบทุนนิยมของตะวันตกและต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจของโลกเสรี ตรงกันข้ามในช่วงท่ี
นิกสันจากพรรคริพับลิกันเป็นประธานาธิบดี คือ
ปี 1969-1977 (ซ่ึงรวมถึงตอนท่ีฟอร์ดต้องมารับ
ช่วงต่อด้วยหลังจากวิกฤติ Watergate) เป็นช่วง
วิกฤตินำา้มัน ส่งผลให้เงินเฟ้อสูงเกินกว่า 10% 
ท่ัวโลกและในท่ีสุดธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้อง
ปรับดอกเบ้ียนโยบายสูงถึง 20% ทำาให้การถือ
หุ้นให้ผลตอบแทนใกล้ศูนย์ในช่วงดังกล่าว

เม่ือผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
พลิกผันและนายโดนัลด์ ทรัมป์คว้าชัยชนะไป
อย่างไม่คาดฝันและพรรครีพับลิกันยังรักษา
เสียงข้างมากได้ในท้ังวุฒิสภาและสภาผู้แทน
ราษฎร จึงทำาให้ราคาหุ้นปรับตัวลงในช่วงแรก
ท่ีได้รับทราบข่าว แต่ต่อมาก็พลิกกลับไปบวก
อย่างต่อเน่ืองท่ีสหรัฐอเมริกา เพราะตลาดกลับ
ไปมองแต่แง่ดีว่านายทรัมป์จะลดภาษีรายได้ 
ลดกฎเกณฑ์การควบคุมอุตสาหกรรมน้ำามัน
และสถาบันการเงิน ยกเลิกระบบประกันสุขภาพ
ของประธานาธิบดีโอบามา ซ่ึงจะทำาให้บริษัทยา
สามารถปรับข้ึนราคายาได้ โดยไม่กังวลในด้าน
ท่ีเป็นลบ เช่น นโยบายกีดกันการค้า การขับไล่
แรงงานต่างชาติกว่า 2 ล้านคนท่ีเข้าเมืองโดย 
ผิดกฎหมาย และความเส่ียงท่ีงบประมาณจะ
ขาดดุลเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ทำาให้ดอกเบ้ียระยะยาว
ปรับเพ่ิมข้ึนไป 0.4 - 0.5% ภายใน 1 สัปดาห์หลัง
การเลือกต้ัง อีกท้ังเงินดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าข้ึนอีก
ด้วย ทำาให้เงินไหลออกจากประเทศตลาดเกิด
ใหม่ และหากนายทรัมป์ดำาเนินนโยบายกีดกัน
การค้าจริง โดยเฉพาะการข่มขู่เม็กซิโกและจีน 
ก็จะส่งผลกระทบกับประเทศตลาดเกิดใหม่ 
เช่นกัน 
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ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1) ข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2009 ถึงตุลาคม 2016

2) เส้น ‘พอร์ตการจัดสรรเงินลงทุน’ (เส้นทึบ) แสดงถึงผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น

ไทย 40%, ตลาดหุ้นต่างประเทศ 10%, พันธบัตรไทย 30%, พันธบัตรต่างประเทศ 5%, การลงทุนทางเลือก 10% และ

เงินสด 5% โดยมีการปรับสัดส่วนการลงทุนทุกเดือน

กลยุทธ์การลงทุนแบบจัดสรรเงินลงทุน 
(asset allocation) เป็นทางเลือกในการลงทุน
แบบหนึ่งที่ยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ได้กับนัก
ลงทุนหลายๆ ประเภท และสามารถปรับให้เข้า
กับสถานการณ์การลงทุน ณ เวลานั้นๆ หลัก
การสำาคัญของกลยุทธ์การลงทุนประเภทนี้ คือ
การจัดสรรเงินลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภท
ต่างๆ ที่มีลักษณะของผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยเชื่อว่าสินทรัพย์
ประเภทต่างๆ จะให้ผลตอบแทนที่ดีใน 
ระยะยาว แต่ในระยะสั้น ผลตอบแทนอาจ 
จะมีความผันผวนในระดับที่ต่างกันไป และ
เชื่อว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ 
จะไม่ขึ้นลงพร้อมกัน 

โดยทั่วไปแล้วเราพบว่าสินทรัพย์ที่ให้ผล
ตอบแทนในระยะยาวสูง (เช่น หุ้น) มักมีความ
ผันผวนในระยะสั้นสูง แต่ในทางตรงกันข้าม 
การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มีความผันผวน
ต่ำา (เช่น เงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาล) มักให้
ผลตอบแทนในระยะยาวที่ต่ำาไปด้วย การที่ผล
ตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทขึ้นลงไม่
พร้อมกัน (ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนของ
สินทรัพย์หรือ correlation ต่ำา) สามารถช่วย
กระจายความเสี่ยงและลดความผันผวนของ
เงินลงทุนโดยรวม ในขณะเดียวกันก็มีโอกาส
ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ 

ยกตัวอย่างเช่น ในภาวะที่เศรษฐกิจดี  
หุ้นมักจะให้ผลตอบแทนที่ดี แต่อัตราเงินเฟ้อ
ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยก็มักจะเป็น
ขาขึ้น พันธบัตรก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่
ดีนัก ตรงกันข้ามกับภาวะที่เศรษฐกิจชะลอ
ตัวหรือเกิดวิกฤติ การลงทุนในหุ้นมักจะให้
ผลตอบแทนที่ไม่ดี แต่พันธบัตรมักจะให้ผล
ตอบแทนที่ดี เพราะอัตราดอกเบี้ยมักจะมีแนว
โน้มลดลง ทำาให้ผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรดีขึ้น

หรือแม้แต่การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด
ประเภทหน่ึง เช่น การลงทุนในหุ้น การกระจาย
เงินลงทุนไปในหุ้นหลายๆ บริษัท หรือหลายๆ 
กลุ่มอุตสาหกรรม หรือการกระจายเงินลงทุน
ไปลงทุนในกองทุนรวมหลายๆ กองทุนที่มี
สไตล์การลงทุนไม่เหมือนกันก็จะช่วยลดความ
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การจัดสรรเงินลงทุนกับ 
การลงทุนทางเลือก
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล  
สายงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) 

เสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ อีกทั้งยังสามารถ
ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้

นอกจากจะช่วยกระจายความเสี่ยงแล้ว 
การกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลาย
ประเภท เช่น หุ้นและพันธบัตร ยังช่วยลด
ความผันผวนของผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
โดยจะเห็นได้ว่า ตัวอย่างพอร์ตการจัดสรรเงิน
ลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยง (เส้นทึบใน
รูป) ให้ผลตอบแทนที่มีความผันผวนน้อยกว่า
การลงทุนในหุ้น

ภายใต้กรอบการลงทุนนี้ นักลงทุนสามารถ
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ให้ความเสี่ยงของผล
ตอบแทนโดยรวมของเงินลงทุนเหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละคนสามารถ
ยอมรับได้ นอกจากนี้ กรอบการลงทุนแบบนี้
ยังสามารถปรับเปลี่ยนน้ำาหนักการลงทุนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และราคาสินทรัพย์
ได้อีกด้วย

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ประเภทต่างๆ
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พอรตการจัดสรรเงินลงทุน

พันธบัตรไทย

ตลาดหุนไทย

พันธบัตรตางประเทศ

ตลาดหุนตางประเทศ

การลงทุนทางเลือก

เงินสด

นอกจากจะช่วย 
กระจายความเสี่ยงแล้ว 
การกระจายการลงทุนไป
ในสินทรัพย์หลายประเภท 
เช่น หุ้นและพันธบัตร  
ยังช่วยลดความผันผวนของ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
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การลงทุนที่ดีควรเป็นการลงทุนที่มีลักษณะ
สำาคัญ 3 ประการคือ หนึ่ง ให้ผลตอบแทนที่
สูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (มี risk-adjusted 
return ที่ดี) สอง ผลตอบแทนจากการลงทุน
ไม่ควรขึ้นลงพร้อมกับตลาด (ผลตอบแทนมี 
correlation ต่ำาเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หลักใน
การลงทุน เช่น หุ้น) และสาม การลงทุนนั้นควร
มีสภาพคล่องที่ดีและมีต้นทุนต่ำา คุณสมบัติ
เหล่านี้เป็นคุณสมบัติของการลงทุนที่นักลงทุน
ทั่วไปแสวงหา

การลงทุนแบบทางเลือก
ปัจจุบันทางเลือกในการลงทุนมีมาก

ขึ้นโดยไม่ได้ถูกจำากัดอยู่เพียงการลงทุนใน
หุ้นและพันธบัตรเท่านั้น แต่โอกาสในการ
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศเปิดกว้างมาก
ขึ้น การลงทุนแบบทางเลือก (alternative 
investment) จึงมีบทบาทและได้รับความ
สนใจมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนใน
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในกองทุน
อสังหาริมทรัพย์/กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่
มีคุณสมบัติคล้ายทั้งหุ้นและพันธบัตร การ
ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำามัน ทอง 
หรือ เพชร) การลงทุนในหุ้นก่อนเข้าตลาด
(เช่น private equity หรือ venture capital) 
การลงทุนในกองทุน hedge fund การลงทุน
ในตราสารอนุพันธ์ หรือแม้แต่การลงทุนใน
สินทรัพย์ที่เป็นที่สนใจเฉพาะกลุ่มต่างๆ เช่น 

ไวน์ ภาพวาด นาฬิกา รถยนต์และการลงทุน
เฉพาะทางอื่นๆ

การลงทุนทางเลือกเหล่านี้ มีคุณสมบัติ
คล้ายกัน คือให้ผลตอบแทนในระยะยาวที ่
น่าสนใจและผลตอบแทนมักจะไม่แปรผันตาม
ตลาดหุ้นมากนัก จึงมีประโยชน์ในแง่ของการ 
กระจายความเสี่ยง อีกทั้งยังสามารถช่วยลด
ความผันผวนให้กับเงินลงทุนโดยรวมได้

อย่างไรก็ตาม การลงทุนเหล่านี้มีลักษณะ
ต่างกันไปในด้านอื่นๆ เช่น มีปัจจัยเสี่ยงที่
กระทบกับผลตอบแทนแตกต่างกัน การลงทุน
บางอย่างมีความเสี่ยงและความผันผวนของ
ผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าหุ้นในตลาด  
การลงทุนบางประเภทอาจจะมีสภาพคล่องต่ำา 
เช่น ไม่สามารถซื้อขายได้ทุกวัน หรือมีต้นทุน
ในการซื้อขายค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ตลาด
อาจจะค่อนข้างจำากัดอยู่เพียงเฉพาะกลุ่มหรือ
มีความซับซ้อนของการลงทุนที่สูงขึ้นที่ต้อง
อาศัยความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนประเภท ‘เฮดจ์ฟันด์’ (hedge 
fund) ก็เป็นการลงทุนทางเลือกประเภทหนึ่ง 
แม้ว่าในอดีตเฮดจ์ฟันด์อาจมีชื่อเสียงที่ไม่ดีนัก 
แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะ
สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับที่น่า
สนใจ อีกทั้งผลตอบแทนยังไม่แปรผันตาม
ตลาดมากนักและมีสภาพคล่องที่ดีพอสมควร
กองทุนเฮดจ์ฟันด์มีหลายประเภท เช่น
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การลงทุนที่ดีควรเป็นการลงทุนที่มีลักษณะสำ คัญ  
3 ประการคือ หนึ่ง ให้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบ 
กับความเสี่ยง (มี risk-adjusted return ที่ดี)  
สอง ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ควรขึ้นลง 
พร้อมกับตลาด (ผลตอบแทนมี correlation  
ต่ำ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์หลักในการลงทุน เช่น  
หุ้น) และสาม การลงทุนนั้นควรมีสภาพคล่องที่ดี 
และมีต้นทุนต่ำ 

• กองทุนแบบ arbitrage เป็นกองทุนที่หา
ผลตอบแทนจากมูลค่าเชิงเปรียบเทียบของ
สินทรัพย์ เช่น กองประเภท market neutral  
ที่มีการซื้อ (long) หุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ (เช่น 
ค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์ทางการ
เงินอื่นๆ) และในขณะเดียวกันก็ขาย (short) 
สินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันสูง กองทุน
ประเภทนี้สามารถเอาความเสี่ยงของตลาด
ออกไปได้เกือบทั้งหมด ผลตอบแทนที่นัก
ลงทุนจะได้ จะขึ้นอยู่กับความสามารถของ 
ผู้จัดการกองทุนในการเลือกซื้อสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนดีกว่าสินทรัพย์ที่ขาย (คือถ้าขึ้นก็
ขึ้นมากกว่า หรือถ้าลงก็ลงน้อยกว่า) กองทุน
ประเภทนี้มักจะสามารถควบคุมระดับความ
ผันผวนของผลตอบแทนกองทุนได้ค่อนข้างดี

• กองทุนที่มีการลงทุนบนทิศทางของ
ตลาดเช่น กองทุนที่ลงทุนบนหุ้น ค่าเงิน 
พันธบัตร หรือการลงทุนอื่นๆ บนแนวคิดการ
ลงทุนแบบมหภาค (global macro fund) ที่
อาจสามารถทำากำาไรได้จากแนวโน้มตลาดทั้ง
ขึ้นและลง (เช่น อาจจะสามารถหากำาไรจาก
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่กำาลังจะเป็นขาขึ้น) 
หรือกองทุนที่เน้นการลงทุนแบบเทคนิค 

• กองทุนท่ีลงทุนบนเหตุการณ์เฉพาะ 
(event-driven) เช่นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในหุ้นท่ี
มีการควบรวมกิจการ กองทุนท่ีเน้นซ้ือสินทรัพย์
ท่ีมูลค่าต่ำาผิดปกติ (distressed assets) 
กองทุนท่ีลงทุนบนเหตุการณ์เฉพาะอ่ืนๆ

เห็นไหมครับว่าในปัจจุบัน ทางเลือกใน
การลงทุนมีมากขึ้น เพื่อช่วยกระจายความ
เสี่ยง ลดความผันผวนของเงินลงทุนโดย
รวม และสามารถหาวิธีสร้างผลตอบแทนใน
สถานการณ์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ที่การลงทุนแบบ
ธรรมดาๆ ในอดีตไม่สามารถทำาได้ นักลงทุนจึง
ต้องมีความพร้อมมากขึ้นในการหาข้อมูล และ
ทำาความเข้าใจทางเลือกในการลงทุนใหม่ๆ 
เพื่อจะได้เลือกลงทุนอย่างเหมาะสมครับ 
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ชยสาโรภิกขุ เผยเนื้อแท้ของพุทธศาสนา 
ที่ยังคงเรืองรองภายใต้ความเปลี่ยนแปลง

Unveiling 
Buddhism
ธนกร จ๋วงพานิช

“น่ีหรือเมืองพุทธ” คือหน่ึงในประโยคยอด
นิยมท่ีมักถูกยกข้ึนมาเวลาท่ีคนไทยได้เห็นส่ิงใด
ท่ีไม่เป็นไปตามอุดมคติของสังคมท่ีดี อย่างไร
ก็ตาม เม่ือพยายามสอบสวนให้ลึกข้ึนว่าอะไร
คือนิยามของเมืองพุทธ หรือเมืองพุทธท่ีแท้จริงมี
ลักษณะเป็นเช่นใด ก็มักพบคำาตอบท่ีไม่ชัดเจน 
และบ่อยคร้ังก็ย้อนแย้ง เห็นได้จากเมืองไทย
มีวัดช่ือแสนสงบท่ีอึกทึกได้ย่ิงกว่าบริษัทห้าง
ร้าน ผู้คนบนอินเตอร์เน็ตท่ีทำาร้ายกันด้วยการ
ตัดสินและถ้อยคำาท้ังท่ีสรรเสริญความเมตตา 
ตลอดจนกิจกรรม ‘พุทธบูชา’ หลากหลายท่ีคน
ขวนขวายเข้าไปร่วมเพ่ือเอาความขลังมากกว่า
การขัดเกลาใดๆ ดูเหมือนช่อฟ้า ใบระกา หลังคา
กระเบ้ืองของวัด และจีวรของพระท่ีมีอยู่ทุก 
หนแห่งในเมืองไทย ได้ท้ัง ‘รักษา’ และ ‘บดบัง’ 
พุทธศาสนาเอาไว้ในคราวเดียวกัน

กระน้ัน ผู้หน่ึงท่ีอยู่ในฐานะเหมาะสมย่ิงท่ีจะ
ไขความข้องใจเก่ียวกับความเป็นเมืองพุทธของ
เมืองไทย ก็คือชยสาโรภิกขุหรืออาจารย์ชยสาโร 
เพราะมิติหน่ึง ท่านคือ ‘พระ’ มหาเถระ อดีตเจ้า
อาวาสวัดป่านานาชาติ ผู้บวชมาแล้วกว่า 37 
พรรษาในสำานักของพระโพธิญาณเถรหรือหลวง
ปู่ชา สุภทฺโท ท่ีข้ึนช่ือว่าใกล้ชิด เท่ียงตรงในวัตร
ปฏิบัติแบบพุทธบุตรคร้ังพุทธกาลมากท่ีสุด แต่
อีกมิติหน่ึง ท่านคือฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun 
Chiverton) ‘ฝร่ัง’ จากประเทศอังกฤษผู้มีพ้ืนเพ
ห่างไกลจากพุทธศาสนาโดยวัฒนธรรมประเพณี

และความคิดแบบตะวันตก จนอยู่พ้นและอาจ
วินิจฉัยภาวะ ‘ปลาไม่เห็นน้ำา’ ท่ีหลายคนเห็นว่า
เป็นสถานการณ์ของชาวพุทธไทยได้เป็นอย่างดี

ท่ามกลางความกระเพ่ือมรุนแรงจาก
สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของโลก 
พัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์
วิปโยคย่ิงใหญ่ของประเทศ น่าเช่ือว่าการกลับ
มาทำาความเข้าใจกับศาสนาพุทธท่ีรายล้อม
สังคมไทยมาแต่อดีต จะช่วยให้เราได้พบกับ
ท่ีพ่ึงเก่าแก่สำาหรับเดินทางฝ่ากระแสความ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีไปได้ด้วยสันติและปัญญา

สปีชีส์ของศาสนา
ในความเห็นของอาจารย์ชยสาโร ก่อน 

จะพูดถึงสถานการณ์ของพุทธศาสนาในไทย 
ส่ิงหน่ึงท่ีจำาเป็นต้องเข้าใจ ก็คือธรรมชาติโดย
ท่ัวไปของพุทธศาสนาเอง อาจารย์ชยสาโร
เติบโตมาในสังคมท่ีนับถือศาสนาคริสต์ และ
ก่อนจะมาบวชท่ีประเทศไทย ได้ใช้ชีวิตในวัย
หนุ่มแสวงหาคำาตอบทางจิตวิญญาณมาอย่าง
โชกโชน ต้ังแต่จากสรรพหนังสือในศูนย์กลาง
การเรียนรู้อย่างเมืองเคมบริดจ์ ไปจนกระท่ังจาก
การพเนจรโบกรถจากอังกฤษ ไปยังเบลเยียม 
เยอรมัน ออสเตรีย ยูโกสลาเวีย กรีซ ตุรกี 
อิหร่าน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน และอินเดีย 
ประสบการณ์เหล่าน้ีทำาให้อาจารย์ชยสาโรได้ข้อ
สรุปอย่างหน่ึงว่า แม้พุทธจะได้ช่ือว่าเป็นศาสนา 

แต่ก็เป็นศาสนาท่ีมีธรรมชาติแตกต่างจาก
ศาสนาอ่ืน เช่น คริสต์ อิสลาม และยูดาห์ 
อย่างมีนัยสำาคัญ

“อาตมามองว่าศาสนาที่เกิดในตะวัน 
ออกกลางต่างจากศาสนาพุทธอย่างท่ีต้องเรียก
ว่าคนละตระกูลหรือคนละสปีชีส์ ศาสนาท่ี
นับถือพระเจ้าองค์เดียวน้ันอาตมาเรียกว่าเป็น
ศาสนาในระบบ Belief System คือเน้นความ
ศรัทธาเป็นคุณธรรมใหญ่ สังเกตได้จากภาษา
อังกฤษบางทีจะใช้คำาว่า faith ซ่ึงแปลว่าความ
เช่ือถือแทนคำาว่าศาสนา เช่นพูดว่า Christian 
faith แทน Christian religion แต่ศาสนาพุทธ
ไม่ได้เน้นเร่ืองความเช่ือเป็นส่ิงสูงสุด แต่เน้น
การสอนให้พิจารณาว่าเร่ืองใดมีเหตุมีผลเป็น
อย่างไร และในฐานะมนุษย์ ควรดำาเนินการ
อย่างไร ดังน้ันศาสนาพุทธจึงมีลักษณะเป็น 
Education System มากกว่า

…ส่ิงท่ีตามมาก็คือว่า หากเป็นศาสนาท่ีเน้น
หลักความเช่ือ ก็ย่อมเอ้ือต่อการเผยแผ่ เพราะ
เพียงแต่ย้ำาคำาสอนท่ีผู้เป็นสาวกจำาเป็นต้องเช่ือ
ก็อยู่ได้ แต่สำาหรับศาสนาท่ีเป็น Education 
System อย่างศาสนาพุทธ จะอยู่ได้ก็เฉพาะ
ด้วยคุณภาพของการศึกษาและคุณภาพของ
ผู้ให้การศึกษา ดังน้ันพอในเมืองไทยมีความ
อ่อนแอในสถาบันสงฆ์ซ่ึงมีหน้าท่ีรักษาและ
เผยแผ่หลักธรรม ก็ย่อมมีผลกระทบต่อท้ัง
ระบบ ความอ่อนแอของสถาบันในระบบ Belief 
System ไม่มีผลกระทบมากเท่าระบบของเรา 
เพราะไม่มีอะไรท่ีละเอียดลึกซ้ึงจะต้องสอน 

…ข้อแตกต่างต่อมาก็คือ ศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาท่ีไม่มีอุดมการณ์ในการเปล่ียนให้คน
มาเป็นสาวก สังเกตได้ว่าพุทธศาสนาเข้าไป
ท่ีไหนไม่มีความรุนแรง เพราะเราก็จะพยายาม
อยู่อย่างเป็นมิตร ปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม 
วัฒนธรรมใดท่ีไม่ขัดกับหลักพุทธศาสนาอย่าง
ชัดเจน ก็ปล่อยไป อันน้ีเราเห็นต้ังแต่สมัย
พุทธกาล พระพุทธเจ้าก็อยู่ในสังคมท่ีมีอะไรไม่
ถูกต้องหลายประการ แต่พุทธองค์เองก็ทราบ
ดีว่า ไม่สามารถต่อต้านหลักสังคมท่ัวไปได้
ท้ังหมด พุทธองค์จึงต่อต้านเฉพาะในข้อท่ีถือว่า
เป็นบาปเป็นกรรมหรือขัดกับหลักธรรมโดยตรง 
เช่นค่านิยมเร่ืองชนช้ันวรรณะท่ีถือว่าใครดีหรือ
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อะไรท่ีง่ายๆ อะไรท่ีตอบสนองความต้องการ 
ข้ันพ้ืนฐาน มันก็เป็นท่ีนิยม คนจะพูดอยู่เสมอว่าส่ิงน้ัน
ส่ิงน้ีมันน่าจะมีอะไรดีสักอย่างคนถึงนิยมเยอะ  
แต่อาตมากลับคิดว่า เอ๊ะ---ท่ีคนเขานิยมมากขนาดน้ี 
มันน่าจะต้องมีอะไรที่ไม่ค่อยจะดี
สูงเพราะชาติกำาเนิด ค่านิยมเร่ืองการบูชายัญท่ี
ถือว่าการฆ่าสัตว์หรือการทำาลายชีวิตเป็นบุญ  
น่ีคือนโยบายของพุทธเราตลอด 

…ทีน้ี พอลักษณะของศาสนาพุทธเป็น 
อย่างน้ี แต่คุณภาพกับความแม่นยำาในการ
ส่ังสอนของสงฆ์กลับไม่สม่ำาเสมอ การแบ่ง
แยกระหว่างพุทธกับส่ิงท่ีไม่ใช่พุทธจะมัวๆ อยู่ 
เรียกได้ว่าความเป็นพุทธอาจมีลักษณะเป็น 
spectrum คือมีความอ่อนแก่แบบ 100% 90% 
80% มากกว่าจะเด็ดขาดชัดเจน เช่นในศาสนา
พุทธถือว่าไม่ควรไปไหว้พระขอน่ันขอน่ี  
ชาวพุทธส่วนใหญ่ก็รู้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยัง
อยากขออยู่ เพราะฉะน้ันในเม่ือยังอยากขอแต่
ขอจากพุทธไม่ได้ ก็ไปขอจากเทวดาหรือจาก 
ส่ิงอ่ืน ในเมืองไทย พุทธ พราหมณ์ ผี อยู่ด้วยกัน
ตลอด สุดท้ายคุณภาพของพุทธจึงข้ึนอยู่กับพระ 
ท่ีจะช้ีให้ชัดเจนว่าน่ีคือพุทธ น่ีคือพราหมณ์  
น่ีคือผี น่ีคือวัตถุนิยม น่ีคือลัทธิใหม่ๆ ท่ีเข้ามา
ครอบงำาจิต ถ้าพระไม่ทำาหน้าท่ีน้ีให้ดี มันก็เป็น
อย่างท่ีเห็นกัน”

น่ีแหละเมืองพุทธ
นอกเหนือจากการทำาความเข้าใจธรรมชาติ

ของศาสนาพุทธโดยหลักการ อีกส่ิงหน่ึงท่ี
อาจารย์ชยสาโรเห็นว่าจำาเป็นต่อการวิเคราะห์
ศาสนาพุทธในไทย ก็คือการเก็บและประเมิน
ข้อมูลโดยไม่ด่วนสรุป มิฉะน้ันแล้ว อาจได้ภาพ
ท่ีฟังดูสมเหตุสมผล แต่ไม่ตรงกับความจริง 
อย่างเช่นการตัดสินโดยเหมารวมว่าชาวตะวัน
ตกเข้าหาศาสนาพุทธด้วยปัญญาจนมักไปได้
ถึงแก่น ในขณะท่ีคนไทยมักเน้นในเร่ืองศรัทธา
จนหม่ินเหม่ต่อการเป็นความงมงายท่ีทำาให้ติด
อยู่ท่ีเปลือก

“เวลาเราเปรียบเทียบระหว่างเมืองไทยกับ

ต่างประเทศ ตะวันออกกับตะวันตก เราต้อง
ระวังให้มาก อย่าเอาแอปเป้ิลไปเปรียบเทียบ
กับส้ม ในกรณีของชาวตะวันตกท่ีเข้ามาสู่พุทธ
ศาสนาท่ีคนเห็น ส่วนมากจะเป็นชนช้ันกลางมี
การศึกษาท่ีไม่พอใจกับวัฒนธรรมของคำาสอน
ประจำาชาติ และแสวงหาส่ิงท่ีให้ความสุขและ
ให้คำาตอบชีวิตมากกว่าท่ีมีอยู่ เพราะฉะน้ันก็
เป็นการกล่ันกรองอยู่ในตัวอยู่แล้ว ทีน้ีถ้าเราจะ
เปรียบเทียบกลุ่มท่ีผ่านการกล่ันกรองมาแล้วน้ี
กับคนไทยโดยท่ัวไป มันก็ไม่ยุติธรรม และไม่
สะท้อนให้เห็นความจริง 

…อย่าลืมว่าเวลาเราพูดถึงคนไทย เรากำาลัง
พูดถึงคน 50-60 ล้านคน ก็เป็นเร่ืองธรรมดาท่ี
เวลาพิจารณาคนเป็นจำานวนมากอย่างน้ี พวกท่ี
เน้นศรัทธาจะเป็นตัวเด่น แต่ในขณะเดียวกัน  
ผู้ท่ีเข้าหาพระพุทธศาสนาด้วยสติปัญญาและ
มุ่งม่ันศึกษาปฏิบัติก็มีมากเหมือนกัน แต่ก่อน
มีแต่คนแก่มาถามอาตมา โอ๊ย---เป็นห่วงลูก
หลาน ไม่เอาศาสนาเลย ทำายังไงดี แต่หลังๆ  
มาน้ีมีแต่หนุ่มสาวบอก โอ๊ย---พ่อแม่ไม่เอาเลย 
ทำายังไงพ่อแม่ถึงจะเข้าวัด มันก็เป็นไปได้

…สังคมเปล่ียนแปลงไป ชีวิตไม่ข้ึนอยู่กับวัด 
เหมือนสมัยก่อน ความสนิทสนมกับพระสงฆ์
ก็ไม่เหมือนสมัยก่อน คนใช้ชีวิตด้วยความยาก
ลำาบาก แค่ทำามาหากินแต่ละวันกลับถึงบ้าน
ก็หมดแรง ไม่แปลกใจว่าคนไม่มีฉันทะท่ีจะ
ไปศึกษาค้นคว้าศาสนาอย่างลึกซ้ึง ดังน้ันพอ
มีคำาสอนหรือมีสำานักท่ีสอนอะไรได้ง่ายแบบ
สำาเร็จรูป แบบ fast food มันก็ถูกจริตกว่า แต่
ในขณะเดียวกันการเผยแผ่ในรูปแบบใหม่อย่าง
เช่นทาง Facebook หรือว่า Youtube ก็มีข้อดี
มาก ทำาให้ทุกวันน้ีคนท่ีสนใจสามารถหาคำาสอน
ท่ีถูกต้องได้ สถานการณ์พุทธในเมืองไทยจึงเป็น

เร่ืองสรุปยาก มองทางหน่ึงก็น่าช่ืนใจ มองทางหน่ึง
ก็น่าเศร้าใจ ปนๆ กันอยู่”

เม่ือต้ังข้อสังเกตว่า หากพุทธศาสนาแบบ 
‘ฟาสต์ ฟู้ด’ ประสบความสำาเร็จในการส่ือสารกับ
คนในปัจจุบัน เหตุใดพุทธท่ีมีความถูกต้องเท่ียงแท้ 
จึงไม่หยิบยืมกลวิธีการบริหารจัดการในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้สามารถกระจายคำาส่ังสอนท่ี
ถูกต้องน้ันไปได้อย่างเร็ว ง่ายและกว้างไกลท่ีสุด 
อาจารย์ชยสาโรได้ช้ีให้เห็นว่าบางคร้ัง ‘จำานวน’ 
อาจไม่ใช่เป้าหมายของศาสนาพุทธ

“เราจะเอาประชาธิปไตยหรือความนิยมของ
คนเป็นเคร่ืองตัดสินคุณค่าของส่ิงต่างๆ ไม่ได้ 
อย่างท่ีพุทธองค์กล่าวจำาแนกถึงประชาธิปไตย 
อัตตาธิปไตย ธรรมาธิปไตย อัตตาธิปไตยจะยึด
ความคิด ความเห็น ความต้องการของตัวเอง 
เป็นหลัก แต่ธรรมาธิปไตยไม่ใช่ ส่ิงท่ีเป็นท่ีนิยม
กับคนจำานวนมาก มักจะต้องต่ำา เพราะมันเป็น 
lowest common denominator เอาง่ายๆ  
สมมุติว่ามีหนังสือ 2 เล่ม หนังสือธรรมะของ
อาจารย์พุทธทาสกับหนังสือโป๊ แล้วให้คนเลือกว่า
จะเอาเล่มไหน โดยไม่มีใครรับรู้ ไม่ต้องอายใคร 
คนก็คงเอาหนังสือโป๊ ดังน้ัน อะไรท่ีง่ายๆ อะไรท่ี
ตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐาน มันก็เป็น 
ท่ีนิยม คนจะพูดอยู่เสมอว่าส่ิงน้ันส่ิงน้ีมันน่าจะ 
มีอะไรดีสักอย่างคนถึงนิยมเยอะ แต่อาตมากลับ
คิดว่า เอ๊ะ---ท่ีคนเขานิยมมากขนาดน้ี มันน่าจะ
ต้องมีอะไรท่ีไม่ค่อยจะดี”

พุทธข้างนอก-ข้างใน
อย่างไรก็ตาม ตรงกันข้ามกับความเข้าใจโดย

ท่ัวไปท่ีว่าศาสนาพุทธเป็นเร่ืองของการมุ่งบำาเพ็ญจิต
โดยไม่สนใจโลกข้างนอก อาจารย์ชยสาโรเน้นย้ำาว่า
ศาสนาพุทธท่ีแท้ไม่ได้เพิกเฉยกับการจัดโครงสร้าง
ทางโลก เพ่ือเอ้ือให้มนุษย์เข้าถึงธรรมได้ง่ายข้ึน 

“ช่ือด้ังเดิมของพระศาสนาต้ังแต่พุทธกาล
คือ ‘พระธรรมวินัย’ ธรรมคือส่ิงท่ีอยู่ภายใน ส่วน
วินัยคือส่ิงแวดล้อมภายนอก พระพุทธเจ้าไม่เคย
สอนความคิดแบบปัจเจกชนท่ีว่าทำาให้จิตใจเรา
ดีแล้วทุกอย่างมันจะดีไปเอง อันน้ีไม่ใช่ ในการท่ี
ท่านสร้างสถาบันสงฆ์ข้ึนมาก็บอกชัดว่าเป็นไป
เพ่ือจัดสรรความเป็นอยู่ ส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือท่ีสุด
สำาหรับผู้ท่ีต้องการปฏิบัติ แล้วคำาว่าวินัยก็ไม่ได้
จำากัดเฉพาะวินัยในพระปาฏิโมกข์ แต่หมายถึง
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พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนความคิดแบบปัจเจกชน 
ที่ว่าทำ ให้จิตใจเราดีแล้วทุกอย่างมันจะดีไปเอง  
อันนี้ไม่ใช่ ในการที่ท่านสร้างสถาบันสงฆ์ขึ้นมาก็
บอกชัดว่าเป็นไปเพื่อจัดสรรความเป็นอยู่  
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดสำ หรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติ

กฏหมาย ธรรมเนียม ประเพณี ทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
เราจัดสรรกันในครอบครัว ในชุมชน ในสังคมให้
สอดคล้องกับหลักธรรม ถ้าเราเข้าใจอย่างน้ี  
เราก็ต้องพยายามสร้างระบบสังคมท่ีชวนให้คน
เช่ือว่าทำาดีได้ดี ทำาช่ัวได้ช่ัว เท่าท่ีเป็นไปได้  
ในขณะท่ีเม่ือเห็นระบบอภิสิทธ์ิ หรือมาตรฐาน
สองระดับ ก็ต้องรู้ว่าส่ิงน้ีเป็นอันตรายต่อ
วัฒนธรรมพุทธ ไม่ง้ันคนจะคิดว่าคนน้ีทำาช่ัว 
ทำาไมเขาได้ดีถึงขนาดน้ี ทำาไมคนน้ีทำาดีแล้วก็ถูก
กดข่ี น่ีคือการปล่อยให้ ‘ราคา’ เข้ามาแทน ‘วินัย’ 
วัฒนธรรมพุทธจะเสียหาย 

…วินัยน้ันสำาคัญมาก ยกตัวอย่างหากอยู่ใน
ท่ีไม่ปลอดภัย มีความรุนแรงตลอด ถึงแม่บ้านมี
เวลาตอนบ่ายท่ีลูกยังไม่กลับจากโรงเรียนสำาหรับ
น่ังสมาธิให้จิตสงบ แต่ลูกอยู่ในท่ีไม่ปลอดภัย  
แม่จะสงบได้ยังไง ดังนั้นเราต้องจัดสรร 
ส่ิงแวดล้อมอย่างน้อยให้ไม่ขัดกับการปฏิบัติ  
ไม่ง้ันไม่ได้เร่ือง พระพุทธเจ้าสอนว่าการปฏิบัติ
ธรรมจะได้ผล มีเง่ือนไขบางส่วน คือคนเราจะ
ต้องพ้นจากความเดือดร้อนในเร่ืองปัจจัย 4 ก่อน 
ถ้าคนเขาจนแบบแค่ไม่ได้ไปเท่ียว อันน้ันก็ไม่ว่า 
ให้มักน้อยสันโดษได้ แต่ว่าถ้าคนจนแบบไม่มีท่ี
อยู่อาศัย อาหารการกิน เส้ือผ้า ยารักษาโรค  
อันน้ีปล่อยไม่ได้ ไม่ง้ันเรียกว่าเป็นพุทธไม่ได้ 
ฉะน้ัน ต้ังแต่สมัยพุทธกาล พุทธองค์กล่าวว่า
เป็นหน้าท่ีของพระมหากษัตริย์ เป็นหน้าท่ีของ
รัฐบาล ท่ีจะต้องมีนโยบายให้ทุกคนในประเทศ
มีปัจจัย 4 ให้ครบ คือไม่ต้องร่ำาต้องรวย และไม่
ต้องเป็นคอมมิวนิสต์เสมอกันหมด แต่เพ่ือให้คน
สามารถเจริญในธรรม อย่างน้อยเขาจะต้องไม่
เป็นทุกข์กับ 4 ข้อน้ี

…พูดง่ายๆ เราอาจสมมติได้ว่าในสังคมใด
สังคมหน่ึง เราอาจมีคน 10% ท่ีไม่ว่าส่ิงแวดล้อม
จะเป็นยังไงก็ตาม 10% น้ีจะดี และคนอีก 10% 
ท่ีไม่ว่าส่ิงแวดล้อมจะเอ้ือหรือไม่เอ้ือยังไง เขา
ก็จะทำาช่ัวจนได้ แต่ท่ีเหลืออีก 80% คือกลุ่มท่ี
อ่อนแอ ถ้าส่ิงแวดล้อมชวนไปในทางดี เขาก็จะ
ไปในทางดี ส่ิงแวดล้อมชวนไปในทางช่ัว เขาก็
จะไปในทางช่ัว ดังน้ัน การบริหารจัดการก็ต้อง
มุ่งมาท่ีพวกท่ีอ่อนแอน้ี เพราะถ้าเขามีตัวอย่าง 
ท่ีดี ผู้นำาท่ีดี ส่ิงแวดล้อมท่ีดี เขาก็มีสิทธิจะไปทาง
ดีได้มากกว่าช่ัว”

ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี

ในปัจจุบันวาดภาพมนุษย์ไว้ว่าเป็น Homo 
Economicus หรือ ‘เศรษฐสัตว์’ ท่ีตัดสินใจทำา 
ส่ิงต่างๆ เพียงเพ่ือประโยชน์ของตัวเอง ภาวะ
สงบสันติของศาสนาท่ีอยู่พ้นการแก่งแย่งชิงดี
ของสังคมหรือตลาด จึงถูกทำาให้เข้าใจไปโดย
ปริยายว่าจะเกิดข้ึนต่อเม่ือมนุษย์รู้จักละวาง
ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยย่ิงวางได้
มากเท่าไหร่ ก็จะย่ิงสุขเท่าน้ัน อย่างไรก็ดี  
ดูเหมือนความเข้าใจเช่นน้ี จะไม่ใช่ความเข้าใจ 
ท่ีทำาให้คนเข้าหาศาสนาพุทธได้อย่างถูกต้อง 
และมีพลังท่ีสุด

 “เร่ืองการสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือ 
ส่วนรวม อันน้ันอาจเรียกได้ว่าเป็นความคิดแบบ
พุทธมหายาน เช่น เวลาอาตมาไปจีน ไปทิเบต 
ไปภูฏาน เขาจะบอกว่าเราเถรวาทเป็นหินยาน 
(ยานลำาเล็ก ซ่ึงช่วยพาสัตว์โลกข้ามทะเลทุกข์ได้
น้อย) อาตมาก็จะบอกว่า ฝ่ายเถรวาทไม่ได้ 
ปฎิเสธการทำางานเพ่ือคนอ่ืน แต่ถือว่าถ้าไม่ทำา
เพ่ือตัวเองพร้อมๆ กัน ผลจะไม่ดีเท่าท่ีควร 

…เราเห็นง่ายๆ พวกเอ็นจีโอท่ีทำางานเพ่ือ
สังคม บางทีทำาเต็มท่ีปีสองปีแล้วก็หมดแรง 
เพราะอะไร เพราะไม่ได้ทำาเพ่ือตัวเองด้วย คิด
ว่าคนดีจะต้องทำาให้คนอ่ืน แต่สุดท้าย ถ้าไม่เร่ิม
จากทำาเพ่ือตัวเอง รู้เท่าทันจิตใจตัวเอง รู้เท่าทัน
กิเลส กิเลสจะค่อยๆ แทรกเข้ามา จนกลายเป็น
ความเช่ือม่ันว่าตัวเองถูก คนอ่ืนผิด งานมันก็
ไม่ดี ดังน้ันหากจะทำาประโยชน์ ทำาความสุขใน
ระยะยาวของคนอ่ืน จะแยกเร่ืองการจัดการกับ
กิเลสและปลูกฝังคุณงามความดีส่วนตัวออก
ไปไม่ได้ ทางพุทธศาสนาเรามีหลักว่าคนเราจะ
เปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีได้อย่างแท้จริง 

ไม่ใช่ด้วยความเช่ือหรือการบังคับ ไม่ว่าจาก
ภายในหรือภายนอก แต่จะเปล่ียนได้ก็เฉพาะ
จากการทำาตามความรู้เห็นตามท่ีเป็นจริง ดังน้ัน 
อาจพูดได้ว่าศาสนาพุทธเป็นเร่ืองของการปฏิบัติ
ตาม self-interest เพียงแต่เป็น self-interest 
ท่ีมาจากการรู้เห็นตามท่ีเป็นจริง

…คนท่ัวไปพูดถึง self-interest ในรูปของ
การแสวงหาผลประโยชน์เงินทอง แต่ถ้าเป็น
พุทธก็ต้องถามว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับ
ความสุข มันเป็นยังไง เพราะท่ีน่าสนใจคือเม่ือ
เราพ้นความเดือดร้อนเร่ืองปัจจัย 4 แล้ว ความ
สัมพันธ์ระหว่างการเพ่ิมข้ึนของเงินกับการเพ่ิม
ข้ึนของความสุขมันไม่ได้ไปด้วยกัน มีการวิจัย
แล้วพบว่าถ้าเรามีรายได้เป็นระดับชนช้ันกลาง
แล้ว หลังจากน้ันเพ่ิมเงินเท่าไหร่ก็ไม่มีผลต่อ
ความสุข ดังน้ัน เราควรต้องกลับมาคิดว่าเป็น
ความงมงายหรือเปล่าท่ีคิดว่าเงินย่ิงมากย่ิงดี  
ก็กลับมาท่ีเร่ืองความรู้ความเข้าใจตามความ
เป็นจริงจะเป็นตัวกำาหนดคุณภาพของ self-
interest ถ้าคนคิดคับแคบ งมงาย หรือขาด
ความเข้าใจตามความเป็นจริง ก็จะไม่รู้ว่าอะไร
คือส่ิงท่ีดีท่ีสุด เวลาคิดว่าทำาเพ่ือตน ผลออกมา
อาจเป็นการทำาส่ิงท่ีทำาลายตนได้ 

…ความจริง อาตมาว่าในบทสวดมนต์ท่ีเรา
คุ้นกันดีได้ให้หลักการท่ีชัดเจน เวลาเราทำาพิธี
ทางศาสนา เราจะกล่าวว่าทำาไป ‘เพ่ือประโยชน์ 
เพ่ือความสุข ของข้าพเจ้าท้ังหลาย ตลอดกาล
นาน’ อันน้ีชัดมาก คือทำาเพ่ือ ‘ประโยชน์’ หน่ึง 
เพ่ือ ‘สุข’ หน่ึง เพ่ือ ‘ข้าพเจ้าท้ังหลาย’ ไม่ใช่แค่
ข้าพเจ้า ‘ตลอดกาลนาน’ คือระยะยาว ไม่ใช่
ระยะส้ัน เป้าหมายพระพุทธศาสนาอยู่ในน้ี  
ตอบในตัวเอง”

ฟังดูแล้ว แม้กระท่ังการฝึกฝนขัดเกลา 
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พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ไม่อยากอะไร แต่สอนว่าเราต้อง
เปลี่ยนกระแส ‘ตัณหา’ เป็นกระแส ‘ฉันทะ’ ให้มากที่สุด
เท่าที่จะทำ ได้ ความแตกต่างระหว่างตัณหากับฉันทะ 
คือตัณหาจะมุ่งที่ผลงาน ส่วนฉันทะจะมุ่งที่ตัวงาน 

ตัวเองในศาสนาพุทธท่ีมีความหลุดพ้นจากกิเลส
เป็นเป้าหมาย แท้จริงก็อาจเร่ิมได้เช่นเดียวกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ คือเม่ือผู้ฝึกฝนเล็ง
เห็นว่าการฝึกน้ันเป็นคุณต่อตนเองมากกว่าเป็น
โทษ จนอาจกล่าวได้ว่า ในบางระดับ การปฏิบัติ
ธรรมก็ต้องอาศัยความอยากเช่นกัน 

“อันน้ีก็เป็นอีกข้อหน่ึงท่ีเข้าใจผิดกันมาก 
พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ไม่อยากอะไร แต่สอน
ว่าเราต้องเปล่ียนกระแส ‘ตัณหา’ เป็นกระแส 
‘ฉันทะ’ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ ความ 
แตกต่างระหว่างตัณหากับฉันทะคือ ตัณหาจะ
มุ่งท่ีผลงาน ส่วนฉันทะจะมุ่งท่ีตัวงาน เช่น ถ้า
เราทำางานเพ่ือเงินเดือน ก็กลายเป็นว่างานคือ
เง่ือนไขเพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีต้องการ คือเงิน น่ีคือการ
คิดแบบตัณหา ตัวงานไม่มีความหมายเท่าไหร่ 
หากว่ามีวิธีท่ีได้เงินแต่ทำางานน้อยลง หรือทาง
ลัดอ่ืนๆ ก็ทำาท้ังน้ัน และในเม่ือไม่รักตัวงาน 
โอกาสท่ีงานจะฉาบฉวย ไม่มีคุณภาพก็มี 
โอกาสท่ีจะคอร์รัปชันก็มี การทำางานด้วยตัณหา 
จึงนำาไปสู่ปัญหามากมาย 

…แต่ถ้าเป็นฉันทะ เราจะพยายามต้ังความ
ภาคภูมิใจ ความพอใจ ความสนใจ ไว้ในตัวงาน 
ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองเพ้อฝัน เงินเดือนก็ได้อยู่แล้ว ทำาไม
เราจึงไม่มาเน้นท่ีคุณภาพของงาน การมีความ
สุข ความพอใจกับงาน ทำาได้อย่างน้ีก็จะมีความ
สุขทุกวันโดยไม่ต้องรอถึงปลายเดือน เป็นกำาไร 
แล้วความคิดสร้างสรรค์ ความคิดท่ีจะพัฒนา
งานก็เกิดได้มาก ผลก็คือ แม้กระท่ังในระบบ
การแข่งขัน การทำางานแบบน้ีเราก็ได้เปรียบ

…เมืองนอกมีศัพท์บัญญัติถึง ‘intrinsic 
motivation’ กับ ‘extrinsic motivation’ 
extrinsic คือแรงจูงใจท่ีมาจากข้างนอก เช่นเขา
ให้โบนัสมากระตุ้นให้เราทำางาน ส่วน intrinsic 

คือฉันทะจากภายใน มีหลายงานวิจัยบอกว่า
แรงจูงใจภายในดีกว่า เขาแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม
ให้เล่นเกมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถ้าเล่นได้
ครบ 30 นาทีกลุ่มหน่ึงจะได้รางวัล อีกกลุ่มหน่ึง
ไม่มีรางวัล กลุ่มแรก พอตีระฆังก็เลิกเลย ส่วน
กลุ่มท่ีสองท่ีไม่มีรางวัล พอตีระฆังแล้วขอเล่นต่อ 
เพราะกำาลังมัน กำาลังสนุก ไม่ได้ทำาเพ่ืออะไร 
แล้วพอทุกการกระทำามีความหมาย มีผล
ประโยชน์ในตัว เร่ือง self-interest หรือเร่ือง
ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์เพ่ือตัวเอง
หรือเพ่ือใครมันก็หายไป มีแต่ความสุขในการทำา 
อยากทำาให้มันดีเท่าน้ัน”

ต่ืนรู้…และเรียนรู้
ยังไม่ต้องพูดถึงนิพพานหรือหลักธรรมข้ันสูง

ใดๆ การท่ีอาจารย์ชยสาโรช้ีให้เห็นความนัย 
ลึกซ้ึงของคำาแปลบทถวายสังฆทานพ้ืนๆ ท่ีคน
ส่วนใหญ่กล่าวได้อย่างคล่องปากแต่ไม่เคยเข้า
ถึงความหมาย ตลอดจนการคล่ีคลายความ
เข้าใจผิดเก่ียวกับคำาสอนท่ัวไปของพุทธศาสนา
ในหลายประเด็นข้างต้น ทำาให้เห็นได้อย่าง
ง่ายดายว่า ‘เมืองพุทธ’ ท่ีเรานิยมอ้าง ยังเป็น
เมืองท่ีว่างเปล่า และจำาต้องได้รับการเติมเต็ม
อีกมาก

“อาตมาไม่มองว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ 
แต่มองว่าเมืองไทยมีศักยภาพสูงมากท่ีจะเป็น
พุทธได้ ถ้าเรามองอย่างน้ีจะไม่ประมาท แต่
มันก็นำาไปสู่คำาถามว่า แล้วเราต้องการเป็น
เมืองพุทธไหม ถ้าเราไม่ต้องการเป็นเมืองพุทธก็
แล้วไป แต่ถ้าเราต้องการ ก็ต้องมีการจัดสรรส่ิง
ต่างๆ กันใหม่ เช่นการศึกษา เพราะทุกวันน้ี 
เด็กไทยมีความสามารถน้อยมากในการคิด
วิเคราะห์ต่างๆ และในเม่ือพุทธศาสนา เป็น
ศาสนาท่ีต้องอาศัยการใช้ปัญญา ศาสนาพุทธก็

เลยกลายเป็นจุดอ่อนของเรา
…มีคนวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีระบบการศึกษา

ของไทยหลากหลาย แต่ส่วนตัวของอาตมาเอง 
อาตมารู้สึกว่าปัญหาคือเรานำาเข้าระบบการ
ศึกษาแบบตะวันตกมาในช่วงตอนปลาย
ศตวรรษท่ี 19 คล้ายกับเราเห็นว่ามันเป็น 
หลักการ universal สำาหรับการพัฒนามนุษย์ 
สังเกตได้ว่าในภาษาไทย คำาว่า western และ
คำาว่า universal ใช้คำาเดียวกันคือ ‘สากล’ ของ 
ตะวันตกก็คือของสากล แต่ความจริง ระบบ
การศึกษาแบบตะวันตกน้ันต้ังอยู่บนวัฒนธรรม 
ความคิด และอะไรอีกหลายอย่างของตะวันตก 
ซ่ึงทำาให้การนำาหลักการน้ีมาใช้โดยไม่เข้าใจถึง 
ท่ีมา และก็ประทับไปบนวัฒนธรรมไทยเลย  
จะไม่ค่อยได้ผลดี แทนท่ีเราจะได้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดจาก
สองโลก เรากลับได้ส่ิงท่ีแย่ท่ีสุดจากท้ังสองโลก

…อย่างท่ีอาตมาพูดตอนต้น อาตมามองว่า
ศาสนาพุทธน้ันเป็น Education System เห็นได้
ง่ายๆ จากหัวใจการปฏิบัติในพุทธศาสนาน้ัน 
รวมความอยู่ในคำาว่า ‘ไตรสิกขา’ สิกขาแปล
ว่าศึกษา ไตรสิกขาก็คือการศึกษาศีล-สมาธิ-
ปัญญา 3 อย่าง ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการศึกษาท่ี
ครอบคลุมรอบด้านท่ีสุดเก่ียวกับการเป็นมนุษย์ 
อาตมาจึงได้ความคิดว่า ถ้าหัวใจสำาคัญของ
ศาสนาพุทธคือการศึกษาเก่ียวกับความเป็น
มนุษย์ แล้วประเทศไทยก็มีพ้ืนฐานด้ังเดิมเป็น
วัฒนธรรมพุทธ ดังน้ัน เหตุใดเราจึงไม่จัดระบบ
การศึกษาของเราให้ล้อไปกับกรอบทาง 
พุทธศาสนา แน่นอน ระบบการศึกษาไม่
สามารถครอบคลุมท้ังหมดของศาสนาได้ แต่
อย่างน้อยก็ควรจะสอดคล้องกับพุทธศาสนา 
เพราะถ้าทำาได้อย่างน้ี หน่ึง การศึกษาน้ันจะ
เป็นการศึกษาท่ีดีท่ีสุดสำาหรับความเป็นมนุษย์ 
และสอง การศึกษาน้ันจะสอดคล้องกับพ้ืนฐาน
ของสังคมไทย แทนท่ีจะเป็นของท่ีถูกยกเข้ามา
จากท่ีอ่ืนท้ังก้อน”

อย่างไรก็ตาม เพ่ือหลีกเล่ียงคำาว่าไตรสิกขา
ท่ีอาจให้นัยยะทางศาสนาจนคนรู้สึกยากจะ
เช่ือมโยงกับการศึกษาทางโลก อาจารย์ชยสาโร 
ได้เลือกใช้หลักธรรม ‘ภาวนา 4’ ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ
ปัญญาภาวนา มาเป็นโครงสร้างหลักสูตร 
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ในพุทธศาสนาเรามีคำ ศัพท์ว่า ‘สัจจานุรักษ์’ คือการ
อนุรักษ์สัจจะ หมายความว่า ถ้าหากเรา ‘เช่ือ’ ส่ิงใด 
ส่ิงหน่ึง อย่าเพ่ิงกล่าวว่า ‘รู้’ ในส่ิงน้ัน ความเช่ือกับความ
รู้ไม่ตรงกัน คนเราสามารถเช่ือ 100% ในส่ิงท่ีไม่จริงได้
การศึกษาในโรงเรียนทอสีและโรงเรียนปัญญา
ประทีป โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยม 
วิถีพุทธท่ีอาจารย์รับหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาอยู่

“อาตมารู้สึกว่ากรอบน้ีเป็นกรอบท่ีเหมาะ
สำาหรับประยุกต์สร้างระบบการศึกษา เพราะมี
นัยยะครอบคลุมเช่นเดียวกับไตรสิกขา โดยคำา
ว่า ‘ภาวนา’ จริงๆ ก็คือพัฒนา กายภาวนาก็คือ
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุ
รอบตัว (วิชาสายวิทย์) ศีลภาวนาคือการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมรอบตัว 
(วิชาสายสังคม) จิตภาวนาคือการพัฒนาจิตใจ 
ให้สุขมาก ทุกข์น้อย และปัญญาภาวนา คือการ
พัฒนาความคิด ต้ังแต่ทักษะการคิดเบ้ืองต้น ไป
จนกระท่ังการพิจารณาสัจธรรมความจริงในท่ีสุด 
อาตมาเห็นว่าภายใต้กรอบน้ี เราสามารถเอา
วิชาการศึกษาทางโลกมาใส่ได้ไว้ท้ังหมด และใน
ขณะเดียวกันก็เติมเต็มช่องว่างบางอย่างท่ีระบบ
การศึกษาในปัจจุบันละเลยไป”

  
โลกท่ีไม่เหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม อาจารย์ชยสาโรบอกว่า
ความสำาเร็จของการศึกษาวิถีพุทธไม่ได้ข้ึนอยู่
กับหลักสูตรมากเท่ากับความเป็นกัลยาณมิตร
ของครูและผู้ปกครอง ผู้ต้องทำาตัวเป็นตัวอย่าง 
และสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการซึมซับความ
รู้และหลักธรรมต่างๆ ของเด็ก ไม่ต่างอะไรกับ
บทบาทของพระต่อโยม และไม่ต่างอะไรกับ
ประสบการณ์ของอาจารย์ชยสาโรเองเม่ือคร้ัง
ศึกษาอยู่กับหลวงปู่ชา 

“พระเรามีหน้าท่ีต้องเป็นตัวอย่าง ต้องเป็น 
ผู้พิสูจน์ด้วยวิถีชีวิตให้คนรู้สึกได้ว่าชีวิตท่ี 
เรียบง่าย ชีวิตท่ีบริโภคน้อยสามารถมีความ
สุขมากกว่าผู้บริโภคมากได้ คือถ้าพระอยู่แบบ
สะดวกสบาย ฟุ่มเฟือย แล้วไปสอนเร่ืองมักน้อย 
สันโดษกับชาวบ้าน มันสอนได้ คนอาจจะเข้าใจ

หลัก แต่ว่ามันไม่ถึงใจ เพราะพระเองไม่ได้เป็น
ตัวอย่างท่ีดี เหมือนกัน ในเร่ืองการสอนธรรมะ 
ครูเป็นของสำาคัญ อย่างท่ีอาตมาไปอยู่กับหลวง
พ่อชา ท่านมีพรสวรรค์ในการสอนธรรมะมาก
จริง แต่จะว่าไปแล้ว ชาวตะวันตกท่ีไปอยู่กับ
ท่าน ก็ใช่จะไม่เคยฟังส่ิงท่ีท่านพูดมาก่อน  
เพราะพวกเราก็อ่านหนังสือเยอะ แต่ส่ิงท่ีต่าง
คือเวลาหลวงพ่อสอน เราจะเหมือนกับได้ฟัง
ส่ิงน้ันเป็นคร้ังแรก แม้แต่ธรรมะพ้ืนๆ ท่ีเราเคย
อ่าน ก็กลายเป็นถึงอกถึงใจเพราะตัวท่าน เพราะ
ศรัทธาของเราท่ีเกิดข้ึนว่าหลวงพ่อท่านพูดจาก
ความจริงในจิตใจของท่าน ไม่ได้พูดตามสัญญา 
ไม่ได้พูดตามส่ิงท่ีท่านอ่านมาจากหนังสือหรือฟัง
จากคนอ่ืน ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อจิตใจเรามากทีเดียว 
ทุกวันน้ี เทคโนโลยีอาจจะเร่ิมมาแทนมนุษย์ใน
หลายๆ เร่ือง แต่เร่ืองความประทับใจ หรือส่ิงลึก
ซ้ึงท่ีเกิดข้ึนระหว่างคนสองคน ระหว่างอาจารย์
กับลูกศิษย์ ส่ิงเหล่าน้ีน่าจะไม่มีวันล้าสมัยไปได้”

กระน้ัน อาจารย์ชยสาโรไม่ได้คาดหวังสูงมาก
สำาหรับการท่ีสังคมจะนำาการศึกษาวิถีพุทธไปใช้

“อาตมาโชคดีท่ีได้อุปัฏฐากใกล้ชิด 
หลวงพ่อชา ตอนน้ัน เป็นช่วงท่ีท่านเผยแพร่
ธรรมะไปในหมู่ลูกศิษย์ชาวตะวันตกได้เป็น
จำานวนมาก ลูกศิษย์หลายคนก็ต่ืนเต้นว่าส่ิงดีๆ 
กำาลังจะเกิดข้ึน ต่อไปน้ีคนจะได้รู้จักพุทธศาสนา
มากข้ึน แต่หลวงพ่อพูดว่า ‘อย่าไปคิดว่าจะวิด
ทะเลทุกข์ของโลกให้แห้งได้ แค่ตักมาได้ทีละ
กระบวยก็ดีแล้ว’ คำาน้ีฝังอยู่ในหัวอาตมา  
ดังน้ันอาตมาจึงอาจไม่หวังสูง ในขณะเดียวกัน 
อาตมาก็เช่ือว่าในช่วง 20-30 ปีข้างหน้า โลกจะ
เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเร่ือง
ส่ิงแวดล้อม เร่ืองโลกร้อน เร่ืองหุ่นยนต์ เราจะ
มาถึงจุดท่ีมนุษย์ไม่ต้องทำางานกันอีกแล้ว แล้ว
เราจะทำาอะไร น่ียังไม่รวมถึงพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีท่ีเรานึกไม่ออกอีกต่างหาก ดังน้ันใน

เร่ืองการศึกษาท่ีคนมักจะพูดกันว่าให้เตรียมเด็ก
ให้พร้อมสำาหรับอยู่ในโลกให้ได้ แต่ข้อเท็จจริงคือ
เด็กเขาจะไม่ได้อยู่ในโลกใบน้ี ส่ิงท่ีเขาเรียนจะ
ต้องถูกโยนท้ิง เหมือนส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเราท้ิงไปตอนมี
คอมพิวเตอร์กับอินเตอร์เน็ต 

…มองอย่างน้ี ส่ิงท่ีโรงเรียนควรปลูกฝังให้เด็ก
คือฉันทะ คือความใฝ่รู้ คือความรักในการเรียน
ต่างหาก เพ่ือท่ีไม่ว่าในอนาคตมีความท้าทาย
อะไร เด็กจะมีความรู้สึกว่า ‘หนูพร้อม’ ความจริง
ศาสนาพุทธในฐานะคำาสอนท่ีสนับสนุนให้คนมี
ความเข้าใจส่ิงต่างๆ รู้ทันว่าความเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนอย่างไร เพราะเหตุปัจจัยอะไร จะเป็น 
พ้ืนฐานท่ีสำาคัญมาก น่าเสียดายท่ีปัจจุบันน้ี  
กลับไม่ค่อยมีคนเห็นคุณค่า

…ถ้าดูความขัดแย้งในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา 
ย่ิงสะท้อนความอ่อนแอของพระพุทธศาสนา 
เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวท่ีมีคำา
สอนว่าอย่ายึดม่ันถือม่ันในความคิดเห็นของตน 
เน้นเร่ืองความอ่อนน้อมถ่อมตน การรับฟังผู้อ่ืน 
คือมีคำาสอนในเร่ืองน้ีโดยตรง ซ่ึงไม่มีในศาสนา
อ่ืน ปกติศาสนาจะสอนกันว่าเราถูกเขาผิด แต่
ในพุทธศาสนาเรามีคำาศัพท์ว่า ‘สัจจานุรักษ์’ คือ
การอนุรักษ์สัจจะ หมายความว่า ถ้าหากเรา  
‘เช่ือ’ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง อย่าเพ่ิงกล่าวว่า ‘รู้’ ในส่ิงน้ัน 
ความเช่ือกับความรู้ไม่ตรงกัน คนเราสามารถ
เช่ือ 100% ในส่ิงท่ีไม่จริงได้ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเช่ือ 
เพียงแต่อย่าเพ่ิงกล่าวว่าส่ิงท่ีเช่ือมันจริงแน่นอน 
ต้องคิดเผ่ือไว้ เพราะว่าข้อมูลอาจจะผิด ไม่ครบ 
การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละข้ันตอน มันมีสิทธิจะ
ผิดพลาดได้เสมอ 

…ย่ิงสมัยน้ีย่ิงอันตรายเพราะคนเช่ือทาง 
โซเชียล มีเดีย ทุกวันน้ีคนสามารถรับฟัง 
สามารถอ่านเฉพาะในส่ิงท่ีตรงกับความคิดของ
ตัวเองเท่าน้ัน สมัยก่อนในอังกฤษ ทีวีจะมีช่อง
แค่ 3 ช่อง ทางเลือกมันน้อย เพราะฉะน้ันจึง
จำาเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของคนท่ีไม่ตรง
กับเรา ทุกวันน้ีคนอยู่ในโลกของคนท่ีตรงกัน 
กรุ๊ปเดียวกัน ความคิดเดียวกัน วัยเดียวกัน  
ย่ิงฟัง ย่ิงอ่าน ย่ิงตกร่องความคิดของตัวเอง ส่ิงน้ี
ก็ทำาให้เกิดความขัดแย้ง หรือการรังเกียจกันได้

…พุทธศาสนาสอนว่าเราเป็นเพ่ือน เพ่ือน
เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย เร่ืองต่ำา-สูง รวย-จน อันน้ัน
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คำ ทักทายคำ หนึ่งในภาษาไทยจะพูดว่า ‘ไปไหน’  
ซึ่งสื่อถึงการเคลื่อนไหวตลอดเวลา อาตมาว่าถึง 
เวลาที่เราต้องทักทายว่า ‘หยุดอยู่ตรงไหน’ คนเรา
ตอนนี้ต้องรู้จักหยุด ชีวิตที่สมบูรณ์ต้องมีการ 
เคลื่อนไหวและการนิ่งสมดุลกัน

เป็นเร่ืองสมมติ เราอยู่ในโลก 2 โลกพร้อมกัน 
โลกของสัจธรรมความจริงกับโลกของสมมติ 
ขณะอยู่ในโลกสมมติเราก็ต้องยอมรับ ปฏิบัติไป
ตามสมมติ แต่อย่าไปหลงกับมัน เพราะในโลก
ของสัจธรรม ส่ิงท่ีคนเราเหมือนกันมากกว่าส่ิง
ท่ีต่างกันอย่างเทียบไม่ได้ น่ีคือคำาสอนเบ้ืองต้น
ของพระพุทธศาสนา การท่ีสังคมไทยเกิดภาวะ
อย่างท่ีเราเห็นกันได้ แสดงว่าคนไม่เอาเลย”

แม้ส่ิงท่ีได้ยินได้ฟังจากอาจารย์ชยสาโรจะ
สมเหตุสมผลอย่างย่ิง แต่เราอดนึกไม่ได้ว่าแม้
ความรู้สึกคล้อยตามเช่นน้ีก็เป็นความเช่ือชนิด
หน่ึง ซ่ึงดูจะค้านกับหลักธรรมในเร่ือง ‘ไม่เช่ือไว้
ก่อน’ ของศาสนาพุทธ อย่างไรก็ตาม สำาหรับ
อาจารย์ชยสาโร ความเช่ือไม่ได้เป็นพิษเป็น
ภัยในตัวเอง ตรงกันข้าม หากจัดการได้ถูกต้อง 
ความเช่ือเบ้ืองต้นเหล่าน้ีไม่ได้ต่างอะไรกับการ
สร้างสมมติฐานของวิทยาศาสตร์

“คนชอบใช้คำาว่า ‘ศรัทธาท่ีมืดบอด’ แต่มี
คำาสอนหลายเร่ืองท่ีจำาเป็นต้องยึดถือไว้ก่อน
ในฐานะ working hypothesis หรือสมมติฐาน
สำาหรับเอาไว้ทำางาน อย่าลืมว่าพุทธศาสนาคือ
เร่ืองของการเปล่ียนแปลงความเป็นมนุษย์ท่ี 
ลึกซ้ึงมาก ซ่ึงเราไม่มีทางรู้ท้ังหมดต้ังแต่ต้น 
แน่นอนการเช่ือมีความเส่ียง เพราะสำาหรับบาง
เร่ือง มีคนจำานวนน้อยมากท่ีจะสามารถพิสูจน์
ส่ิงน้ันได้อย่างส้ินสงสัย คนอ่ืนๆ จึงต้องใช้การ
อนุมานเอา ขออุปมาง่ายๆ ว่า ถ้ามีคนบอกเรา
ว่าบันไดมี 100 ข้ัน ถ้าเราเดินไปได้จนถึงข้ันท่ี 90 
เราก็อาจเร่ิมม่ันใจว่าบันไดคงมีต่อไปถึง 100 ข้ัน 
แต่ใครจะไปรู้ว่าความจริง บันไดอาจมีแค่ 91 
ข้ันก็ได้ สุดท้ายแล้วมันจึงต้องมีเร่ืองของศรัทธา
เข้ามา ซ่ึงในทางพุทธศาสนา ศรัทธาไม่ใช่ของไม่ดี 

เพียงแต่ต้องระลึกว่าศรัทธาเป็นแค่เคร่ืองมือ 
ไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่สำาหรับอาตมาเองศึกษา
ศาสนาพุทธมา 40 ปี ยังไม่มีส่วนไหนท่ีอาตมา
พูดได้เองว่าไม่ใช่ อาตมาจึงศรัทธาในคำาสอน
ของพุทธองค์”

หยุดเข้าปีใหม่
ก่อนจะกราบนมัสการอำาลาอาจารย์ชยสาโร 

เราขอพรสำาหรับปีใหม่ท่ีกำาลังมาถึง แต่ผิดกับ
ธรรมเนียมปกติท่ีมักอวยพรให้เกิดความเจริญ
ก้าวหน้าในโอกาส ‘ย่าง’ เข้าปีใหม่ อาจารย์ 
ชยสาโรเลือกจะอวยพรด้วย ‘ความหยุด’

“คำาทักทายคำาหน่ึงในภาษาไทยจะพูดว่า 
‘ไปไหน’ ซ่ึงส่ือถึงการเคล่ือนไหวตลอดเวลา 
อาตมาว่าถึงเวลาท่ีเราต้องทักทายว่า ‘หยุด
อยู่ตรงไหน’ คนเราตอนน้ีต้องรู้จักหยุด ชีวิตท่ี
สมบูรณ์ต้องมีการเคล่ือนไหวและการน่ิง  
สมดุลกัน สมัยก่อนคนไปไหนก็ไปไม่ไกล  
แต่สมัยน้ี คนไปเสียจนไม่รู้จักหยุด ส่ิงแวดล้อม
กดดันมาก คนก็ว่ิงอยู่ตลอด เวลาว่างก็อยู่ 
กับโทรศัพท์ อยู่กับเฟซบุ๊ก อยู่กับไลน์ ไม่อยู่ 
กับตัวเอง ส่ือสารกับคนท่ัวโลกแต่ไม่ส่ือสาร 
กับตัวเอง เพราะฉะน้ันปีใหม่น้ี เราก็ต้องอย่า
ลืมตัวเอง อย่าลืมวาง อย่าลืมปิดโทรศัพท์  
อย่าลืมปิดการส่ือสารกับคนอ่ืน ให้รู้จักส่ือสาร
กับตัวเอง 

…การทำาน่ันทำาน่ีทำาโน่นก็ดี จำาเป็น แต่เรา
เป็นชาวพุทธ เราควรสัมผัสคำาว่าสงบบ้าง  
พุทธองค์ตรัสไว้ว่า ‘ความสงบเป็นสุขอย่างย่ิง’  
ดังน้ัน จะสงบมากสงบน้อยก็ช่าง แต่อย่างน้อย
เราควรแบ่งเวลาในชีวิตของเราเพ่ือพยายาม
สัมผัส พยายามพิสูจน์ส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าสอน 

ตอนน้ีมีคนน่ังสมาธิกันมากข้ึน แต่ส่วนมาก 
น่ังก่อนนอน ถ้าดีก็อยากให้น่ังตอนเช้า เช้ามืด
ต่ืนข้ึนมา สมองยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่  
ส่ิงแวดล้อมยังเงียบอยู่ ภาระหน้าท่ีก็ยังไม่
ปรากฏ เป็นเวลาท่ีจะฝึกจิตได้ดีท่ีสุด ท่ีสำาคัญก็
คือถ้าน่ังก่อนนอน ถึงจะน่ังทุกวัน แต่พรุ่งน้ีเช้าก็
เป็นอีกฉากหน่ึงของชีวิต ทำาให้เราไม่ค่อยเห็นผล
ของการน่ังสมาธิมากพอจนทำาให้เราเห็นการน่ัง
สมาธิเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ แต่ถ้าเราน่ังตอนเช้าแล้วก็
พยายามสังเกตตัวเองว่าน่ังสมาธิแล้วใจเย็นกว่า
แต่ก่อนไหม มีความอดทนมากกว่าแต่ก่อนไหม 
ถ้าเรารู้สึกว่าความเมตตา ความรอบคอบ ความ
ระมัดระวัง ความละอายต่อบาป ความเกรงกลัว
ต่อบาปมีมากกว่าแต่ก่อน เราก็จะมีกำาลังใจทำา
ทุกวัน และได้เร่ิมเห็นความสุขท่ีเกิดจากการไม่มี
อะไรในสมอง 

…คนเรากลัวอะไรท่ีสุด กลัวตัวเอง กลัว
ตัวเองอยู่เฉยๆ ไม่มีอะไรทำา แต่ถ้าเราทำาสมาธิ
ภาวนาได้ เราก็จะได้เปิดมิติใหม่ในชีวิต เช่นน่ัง
ในรถไฟฟ้า น่ังในรถเมล์ หรือว่ายืนอยู่ในลิฟต์ 
หรือว่าเดินข้ึนบันได ลงบันได เวลาส้ันๆ ไม่ก่ี
นาที กลับมาอยู่กับตัวเอง ต้ังสติใหม่ เพราะ
ความเครียดในชีวิตประจำาวัน ส่วนใหญ่ไม่ได้
เป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสะเทือนใจมาก แต่ว่าเป็นเร่ือง
เล็กเร่ืองน้อยท่ีค่อยๆ สะสมต้ังแต่เช้าจนพอ
เลิกงานก็รู้สึกเต็มท่ี ดังน้ัน ถ้าเรามีการหยุด
เป็นระยะ ก็เหมือนกับเป็นการ reset ต้ังสติ
ใหม่ ความเครียดก็จะไม่สะสม เราก็จะเร่ิมเกิด
ความรู้สึกท่ีดี พอเราเองรู้สึกดีข้ึน การแสดงออก 
สัมพันธภาพกับคนรอบข้างก็ดีข้ึน ดีสำาหรับ 
ตัวเรา ดีสำาหรับคนรอบข้าง ดังน้ัน ปีใหม่ก็อยาก
ให้รู้จักหยุดเสียบ้าง”   

ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงท่ีทุกคน
อยากจะว่ิงไล่ให้ทันโดยไม่ถูกท้ิงท้าย ข้อความ
จากอาจารย์ชยสาโรส้ันและชัดเจน วิธีการ
เอาชนะกระแส แท้จริงแล้วไม่ใช่การว่ิงให้ทัน 

แต่เป็นการหยุดเพ่ือจะได้เห็นกระแสท่ีพัด
ผ่านท้ังภายนอกภายในก่อนพิจารณาเดินต่อไป
ด้วยจังหวะท่ีสมควร 
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การกลับไปหาของเก่าทำ ให้
ความแตกต่างระหว่าง
อาหารไทยในอดีตและ
ปัจจุบันย่ิงเด่นชัด สะท้อน
โครงสร้างทางสังคม 
วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือแม้
กระท่ังรสนิยมของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป

01 อาหารตำารับไทยดั ้งเดิม
เสิร์ฟแบบ Chef’s Table 
ที ่ Bangkok Bold 
Cooking Studio 

02 ห้องอาหารตกแต่ง 
ร่วมสมัยของ Siam 
Spring Bistro

บรรดาร้านอาหารไทยเปิดใหม่ไม่น้อยกล่าวอ้างถึง 
ความเป็นตำ รับ ‘ชาววัง’ ของเมนูในร้าน ชวนให้ย้อนรอย 
ว่าอาหารชาววังมีความหมายและความสำ คัญอย่างไร

Royal Touch

ขนมเผือกทอดชิ้นน้อยที่ทอดจนเป็น
สีเหลืองทองถูกยกมาเสิร์ฟที่โต๊ะ รูปทรง
กระเปาะสามเหลี่ยมอาจทำาให้คนจินตนาการ
ดีมองเห็นเป็นค้างคาวนอนหลับ สมชื่อเมนู 
‘ค้างคาวเผือก’ หรือ ‘ซาโมซ่าสยาม’ ของว่าง
ซึ่งปรุงขึ้นจากเผือกบดนวดกับแป้งและน้ำาใน
พระบรมมหาราชวังเมื่อศตวรรษที่แล้ว และ
ตกทอดมาถึงร้าน Siam Spring Bistro ผ่าน
บันทึกหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สยาม สปริง บิสโทร คือหนึ่งในบรรดาร้าน
คลื่นลูกใหม่ที่ประกาศว่าสูตรอาหารในร้านได้
รับแรงบันดาลใจมาจากตำารับชาววัง ซึ่งเป็น
คำาพูดที่ได้ผลเสมอสำาหรับเร้าให้ผู้กินชื่นชมกับ
วัตถุดิบและวิธีปรุงอาหารแบบโบราณ อย่างไร
ก็ตาม การกลับไปหาของเก่าทำาให้ความแตก
ต่างระหว่างอาหารไทยในอดีตและปัจจุบันยิ่ง
เด่นชัด สะท้อนโครงสร้างทางสังคม วัตถุดิบ 
อุปกรณ์ หรือแม้กระทั่งรสนิยมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป

คงไว้ซึ่งความซับซ้อน
“การได้อ่านบันทึกหอจดหมายเหตุฯ ช่วย

เพิ่มแรงจูงใจในการทำางานอย่างมาก”  
ปรียาธร พิทักษ์วรรัตน์กล่าว เธอคือเจ้าของ
ร้านสยาม สปริง บิสโทร ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อ
ต้นปี 2559 หลังจากที่เธอประสบความสำาเร็จ
กับโรงแรมบูติก Praya Palazzo โดยอาหาร
ของที่ร้านจะคล้ายกับของโรงแรมแต่เรียบง่าย

กว่า กระนั้นก็ยังคงเน้นเมนูจากครั้งคฤหาสน์
อันเป็นที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้ยังอยู่ในยุค
รุ่งโรจน์ “เราอยากรู้ว่าคนสมัยก่อนเขากินอยู่
กันอย่างไร” เธอกล่าว

คำาถามนั้นนำาพาเธอไปพบกับตำารับอาหาร
โบราณหลากหลาย ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็น
เมนูเด่นของสยาม สปริง บิสโทร เช่น แกงจืด
สาคูยัดไส้ไข่เค็ม และแกงรัญจวน ซึ่งปรุงขึ้น

01

02
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เป็นครั้งแรกจากกะปิ เนื้อวัว และใบโหระพา 
อันเป็นของเหลือจากงานเลี้ยงพระกระยาหาร
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว นอกจากนั้น ที่ร้านยังเสิร์ฟปลา 
กระพงทอดราดซอสมะขามเคี่ยวน้ำาตาล
มะพร้าวกับหอมกระเทียมเจียว ตลอดจน 
ผัดดอกขจรกับถั่วแขกโรยด้วยกระเทียมทอด
และกากหมู (ผลพลอยได้จากการเจียวน้ำามัน
หมู เครื่องปรุงหลักของอาหารไทยในอดีต)  
อันเป็นอาหารที่ปรียาธรนำาเสนออย่างภาค
ภูมิใจว่า “อาหารอย่างนี้แหละที่คนไทยกิน 
มาเป็นร้อยปีแล้ว” 

อย่างที่ได้กล่าวตอนต้น ร้านอาหารไทย
รุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสยาม สปริง บิสโทร, 
Bangkok Bold, The Local, Baan Nai, Siam 
Wisdom หรือ The Never Ending Summer 
ล้วนโฆษณาว่าอาหารในร้านสืบทอดมาจาก

ตำารับชาววัง อย่างไรก็ตาม ในอีกด้าน  
ผู้เชี่ยวชาญด้านปากะศิลป์ยังถกกันไม่จบสิ้น
ว่า ‘อาหารชาววัง’ อย่างที่คนเข้าใจนั้นมีอยู่
จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแผนการตลาดของ
เจ้าของร้านมากกว่า

ร้านอาหารยอดนิยมอย่างเดอะ เนเวอร์
เอนดิง ซัมเมอร์บรรยายว่าอาหารของตน
นั้นเป็นตำารับดั้งเดิมจากในวัง โดยเสิร์ฟเมนู
โบร่ำาโบราณอย่างปลาแห้งแตงโม ข้าวตัง
หน้าตั้ง ตลอดจนน้ำาพริกอีกสารพัดสูตร ตาม
อุดมการณ์ของทางร้านที่ต้องการเป็นร้าน
อาหารไทยระดับบนสำาหรับคนไทย นรี  
บุณยเกียรติ หุ้นส่วนของร้านบอกว่าการปรุง
อาหารไทยให้ได้แบบด้ังเดิมน้ันต้องทุ่มเทและ
อาศัยความพิถีพิถันเป็นพิเศษ “ไม่ใช่ทุกคนจะ
เข้าใจว่าทำาไมร้านเราแพงกว่าอาหารไทยร้านอ่ืน 
แต่ขอเพียงบางคนเข้าใจ แค่นั้นก็พอแล้ว” 

อย่างไรก็ตาม นอกจากเมนูข้างต้น ทางร้านยัง
นำาเสนออาหารเรียบง่ายในแบบท่ีหุ้นส่วนของ
ร้านอย่างนรีและดวงฤทธ์ิ บุนนาค รับประทาน 
มาต้ังแต่วัยเยาว์ เช่น ไข่พะโล้และน้ำาพริกลงเรือ
อีกด้วย สะท้อนให้เห็นว่าคำาว่า ‘อาหารชาววัง’ 
ในบางความหมาย อาจกินความต้ังแต่อาหาร
ในวัง ไปจนกระท่ังอาหารของชนช้ันขุนนางและ
เหล่าคหบดีท่ีปรุงอย่างพิถีพิถัน

สงครามก้นครัว
“คือเราต้องเข้าใจความหมายของคำาว่า 

‘อาหารชาววัง’ ก่อน ในอดีตเขตพระราชฐาน
ชั้นในของพระบรมมหาราชวังจะแบ่งย่อยเป็น
ตำาหนักต่างๆ ซึ่งเป็นที่ประทับของเหล่าเชื้อ
พระวงศ์ สูตรของแต่ละตำาหนักจึงแตกแขนง
กันออกไป แต่นัยหนึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารชาววัง
เหมือนกัน” เอก ทวีป นักวิชาการอิสระผู้ดำารง

ในอดีตเขตพระราชฐาน 
ชั้นในของพระบรม 
มหาราชวังจะแบ่งย่อย 
เป็นตำ หนักต่างๆ  
ซึ่งเป็นที่ประทับของ 
เหล่าเชื้อพระวงศ์  
สูตรของแต่ละตำ หนักจึง
แตกแขนงกันออกไป  
แต่นัยหนึ่งก็ถือว่าเป็น
อาหารชาววังเหมือนกัน

ตำาแหน่งภัณฑารักษ์อาสาสมัครของสยาม
สมาคม และนักชิมอาหารตัวยงอธิบาย  
“ในเมื่อตอนนี้บรรดาทายาทต่างก็อ้างว่าเมนู
ของตนมาจากต้นตำารับ ‘อาหารชาววัง’ แท้ๆ  
ทั้งนั้น จึงไม่แปลกที่สูตรหรือกลเม็ดเคล็ดลับ
ของแต่ละเมนูจะมีหลากหลายไปหมด”

อย่างไรก็ตาม นวมินทร์ วิทยกุล เจ้าของ
ร้านอาหารไทยยอดนิยมอย่าง ‘เรือนอุไร’ บอก
ว่าไม่ว่าจะแตกต่างกันแค่ไหน ส่วนประกอบ
สามัญของอาหารชาววังย่อมมีอยู่ร่วมกัน  
3 อย่าง คือเวลา แรงงาน และเงิน กระบวนการ
เตรียมเครื่องแกงที่สลับซับซ้อน หรือขนมหวาน
มากรายละเอียดอย่างลูกชุบ ไม่มีทางเป็นไป
ได้เลยในบ้านที่ไม่ได้มีลูกมือแม่ครัวอยู่อย่าง
เหลือเฟือ เงินย่อมเป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับการ
หาซื้อวัตถุดิบของอาหารชาววัง เช่นที่นวมินทร์
ยกตัวอย่างว่า “ครอบครัวชาวนาสมัยนั้นจะหา
เป็ดย่างมาทำาแกงเผ็ดเป็ดย่างจากไหนได้ มีแต่
คนที่บ้านอยู่ใกล้ๆ ชุมชนชาวจีนเท่านั้นแหละ” 
กระนั้น นวมินทร์ไม่เชื่อว่าอาหารที่ได้ชื่อว่า
ตำารับ ‘ชาววัง’ ทั้งหมดจะมาจากในวังแท้ๆ 
“ผมว่าเป็นแผนการตลาดมากกว่า” 

ในทางกลับกัน เชฟเจสัน เบลีย์ แห่งร้าน 

Paste ผู้รายล้อมรอบตัวด้วยตำาราอาหารชาว
วังราวๆ 400 กว่าเล่ม มองว่าไม่มีอะไรควร
ต้องสงสัยเก่ียวกับอาหารชาววังท้ังส้ิน เชฟชาว
ออสเตรเลียผู้น้ีคลุกคลีกับตำาราอาหารโบราณ
อย่างเช่น ‘ตำารากับข้าว’ ของหม่อมส้มจีน  
ราชานุประพันธ์ ‘แม่ครัวหัวป่าก์’ ของท่านผู้หญิง
เปล่ียน ภาสกรวงศ์ และสร้างสรรค์อาหารไทย
มากว่า 17 ปี ในขณะท่ีร้านเพสท์ของเขา  
นำาเสนออาหาร ‘ไทยแท้’ จำาพวกแกงจืด ยำา แกง
เผ็ด น้ำาพริก และหลน ท่ีได้มาจากท้ังการค้นคว้า
ส่วนตัวของเจสันและตำารับของตระกูลสนิทวงศ์ 
ณ อยุธยา ผู้สนับสนุนสำาคัญของทางร้าน  
ด้วยเหตุน้ีสำาหรับเจสัน การถามว่าอาหารชาววัง
มีจริงหรือไม่จึง “เหมือนกับถามว่าดวงอาทิตย์
บนฟ้าเป็นของจริงหรือเปล่า” 

ท้ังน้ี บงกช สระทองอุ่น ผู้เป็นหุ้นส่วนและ
ภรรยาของเจสัน ได้เร่ิมค้นคว้าหาข้อมูลเก่ียวกับ
อาหารชาววังอย่างจริงจังเม่ือ 8 ปีท่ีแล้ว ซ่ึงเป็น
ปัจจัยหน่ึงท่ีทำาให้ร้านเพสท์ประสบความสำาเร็จท่ี
หาได้ยาก ในฐานะร้านอาหารไทยภายใต้การนำา
ของเชฟฝร่ัง ท่ียังสามารถมีลูกค้ากว่า 70% เป็น
คนไทย “ผมว่าเราเป็นร้านอาหารไทยแบบไฟน์
ไดน์น่ิงร้านเดียวท่ีเอาชนะใจคนไทยได้” เจสันคุย

ลิ้มรสในความต่าง
ในความเห็นของเจสัน ช่วง พ.ศ. 2413-

2473 คือ ‘ยุคทอง’ ของอาหารไทย โดยเขา
บอกว่าคนไทยทั่วไปอาจพิถีพิถันเรื่องอาหาร
มากอยู่แล้ว แต่ชนชั้นศักดินาของไทยสมัย
ก่อนยิ่งจู้จี้เป็นพิเศษ ทำาให้อาหารชาววังม ี
กฎเกณฑ์หยุมหยิมมากมาย เช่น ต้องใช้เครื่อง
ปรุงคุณภาพดีที่สุด ห้ามเก็บเครื่องแกงเกิน  
2 วัน หรือเมนูใดที่ต้องหยอดหัวกะทิให้คั้นเอา
จากมะพร้าวสดๆ ก่อนเสิร์ฟเท่านั้น ฯลฯ  
เจสันเอง จึงมีเคล็ดลับแนะนำาผู้ต้องการทำา
อาหารไทยแบบชาววังอยู่อย่างเหลือเฟือ เช่น 
เวลาชิมเครื่องแกงให้เอาเครื่องแกงป้ายตรง
ฟันหน้าด้านนอกแล้วค่อยชิม เพื่อให้จับรสชาติ
ได้เที่ยงตรงที่สุด หรืออย่าเขียมเครื่องแกง 
เนื่องจากในขณะที่ร้านข้าวแกงแผงลอยใช้
เครื่องแกงเพียง 1.5 ช้อนโต๊ะสำาหรับแกงหนึ่ง
ถ้วย ตำารับโบราณอาจใช้เครื่องแกงมากถึง 7 
ช้อนโต๊ะ “เครื่องแกงในปัจจุบันนี่ผมเรียกว่า 
‘มิลค์เชครสพริก’ เท่านั้นแหละ” เจสันกล่าว

กระนั้น ไม่ได้หมายความว่าอาหารชาววัง
ทุกคำาจะต้องมีรสจัดจ้าน นวมินทร์ เจ้าของร้าน
เรือนอุไรเล่าว่าในขณะที่ไม่ว่าไพร่หรือเจ้าล้วน

03 ปลาแห้งแตงโมของร้าน  
The Never Ending Summer

04 นวมินทร์ วิทยกุล เจ้าของ 
ร้านอาหารไทย ’เรือนอุไร’

05 ห้องอาหารดิบเท่ของ The Never 
Ending Summer ที ่ดัดแปลงจาก
โกดังเก่า

06 ข้าวตังถึงเครื ่องของร้าน Paste

07 เชฟเจสัน เบลีย์ แห่งร้าน Paste

03 04

06 07

05
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FULL FLAVORS

กินน้ำาพริกเป็นอาหารหลัก แต่น้ำาพริกตำารับ
ชาววังมักมาพร้อมกับผักแกะสลักหรือผักปรุง
สุกในแบบต่างๆ ตลอดจนเนื้อปลาแล่เลาะ
ก้าง ไข่ต้มสุกฝานพอดีคำา และที่สำาคัญที่สุดก็
คือรสชาติที่ไม่ดุเดือดจัดจ้านจนเกินไปนัก ซึ่ง
มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นผลมาจากการที่ชนชั้นสูง
ไม่มีความจำาเป็นต้องกินข้าวให้ได้ปริมาณมาก 
“เรื่องความเผ็ดขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล 
แต่โดยทั่วไปชนชั้นสูงส่วนใหญ่จะกินข้าวน้อย
กว่า เพราะการกินอาหารหรือน้ำาพริกรสจัดเพื่อ
ให้กินข้าวได้เยอะๆ นั้นถูกมองว่าเป็นเรื่องของ
คนใช้แรงงาน”

เช่นเดียวกับเจ้าตำารับชาววังอื่นๆ ปรียาธร 
เจ้าของร้านสยาม สปริง บิสโทร มีมาตรฐาน
พิเศษของตัวเองสำาหรับการทำากับข้าวชาววัง
คือการไม่สนใจราคา เช่นเมนูกุ้งตะไลของเธอ
น้ัน ต้องใช้กุ้งลวกเคล้ากับน้ำาปลา มะนาว และ

ส้มซ่า ผลไม้รสเปร้ียวหาซ้ือยาก ท่ีราคาอาจสูง 
ได้ถึงผลละ 70 บาท “อย่าไปงกเคร่ือง” เธอบอก

เอกลักษณ์ของอาหารชาววังไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
รสชาติเท่านั้น กลิ่นก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบ
สำาคัญ ในอดีตบ้านผู้มีอันจะกินจะทำาเทียนอบ
สูตรของตนเองเพื่อใช้แต่งกลิ่นอาหาร โดยร้าน
อาหารไทยสมัยนี้ที่ยังยึดมาตรฐาน ได้แก่ร้าน
อย่างเช่น Bo.lan ซึ่งเสิร์ฟเค้กข้าวไส้ถั่วและ 
งาดำาคู่กับเทียนอบร่ำาด้วยไม้หอม

อย่างไรก็ตาม การรักษาธรรมเนียมบาง
อย่างในโลกปัจจุบัน ที่คนไม่มีเวลาตำาเครื่อง
แกงเองนั้นเป็นเรื่องยาก เชฟช่อทิพย์  
อวยพรชัยสกุล แห่ง ‘โจ๋บางกอก’ เปรียบให้เห็น
ภาพว่า “แม่ครัวในวังเขาแทบจะคัดข้าวทีละ
เม็็ดเพื่อไม่ให้มีข้าวหักปนอยู่ในหม้อ หรืออย่าง
การทำาน้ำาสะเออะ ก็ต้องเอากุ้งมาทำาให้สุก
ด้วยการหมักในน้ำามะนาว 3 รอบ โดยเปลี่ยน

Essentials

 เรือนอุไร  
Rose Hotel Bangkok 
118 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ  
โทร. 02-266-8268-72 
www.ruen-urai.com

 Bangkok Bold 
503 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ 
โทร. 098-829-4310 
www.fb.com/
bangkokboldcookingstudio

 Blue Elephant 
233 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 
โทร. 02-673-9353 
www.blueelephant.com

 Bo.lan 
24 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพฯ  
โทร. 02-260-2962 
www.bolan.co.th

 Paste 
999 ช้ัน 3 ศูนย์การค้าเกษร  
ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 
โทร. 02-656-1003  
www.pastebangkok.com

 Siam Spring 
Bistro 
The Natural Place Suite  
38/9 ซอยงามดูพลี  
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ  
โทร. 087-777-3555 
www.fb.com/siamspringbistro

 The Never Ending 
Summer 
41/5 ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ 
โทร. 02-861-0953 
www.fb.com/
TheNeverEndingSummer

น้ำามะนาวใหม่ทุกรอบ จากนั้นจึงนำาน้ำามะนาวที่ได้
ไปรวนและปรุงให้เข้มข้น แต่คนสมัยนี้จะหาเวลาทำา
อะไรแบบนี้ได้ยังไง ดังนั้นถ้าอยากทำาอาหาร ‘ชาววัง’ 
ในยุคนี้ ต้องรู้จักผ่อนผันกฎลงบ้าง”

เช่นเดียวกัน เชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ แห่งร้าน 
Blue Elephant ซึ่งนำาเสนอเมนูชาววังอย่าง แสร้งว่า
ปลาดุกฟู (ยำาปลาดุกทอดกรอบใบมะกรูด) มีความ
เห็นว่าการทำาอาหารชาววังไม่ได้หมายถึงการทิ้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ “คนสมัยโบราณทำาอาหาร 
ด้วยมือทุกขั้นตอน จะหุงข้าวทีก็ต้องจุดเตาถ่าน 
ตั้งหม้อดินกันทีหนึ่ง ซึ่งมันกินเวลามาก แต่ตอนนี้เรา
มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้ว ดังนั้นอะไรๆ จึงเร็วขึ้นมาก 
ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ใช้” เธอพูด

ในขณะที่คนบางกลุ่มมองว่าการพึ่งพาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทำาให้อาหารชาววังด้อยกว่ามาตรฐานในยุค
สมัยของหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ ข้าหลวง ณ  
วังสุนันทา ผู้ได้รับการยกย่องในฐานะ ‘แม่ครัว 4 
แผ่นดิน’ คนอีกไม่น้อยกลับเห็นว่านี่คือวิวัฒนาการ
ของยุคสมัย

“อาหารไทยในกรุงเทพฯ และตามเมืองใหญ่ๆ นั้น

มีกลิ่นอายความเป็นจีน เพราะต้องทำาให้ถูกปากคน
ไทยเชื้อสายจีนที่นี่ อาหารที่เรากินจึงรสจัดน้อยลง 
และหวานขึ้น แต่ตอนนี้อาหารไทยแท้ๆ กลับมา 
เฟื่องฟูอีกครั้ง มีอาหารไทยหลายแขนง หลายเชฟ 
หลายการตีความอยู่ในสมัยนี้เต็มไปหมด” นวมินทร ์
ผู้เป็นเจ้าของร้านเรือนอุไรกล่าวถึงพัฒนาการ 
แข็งแรงของอาหารไทยดั้งเดิม ท่ามกลางกระแสของ
ความเจริญสมัยใหม่ที่คนอาจไม่ได้สังเกต

แน่นอน หากถามว่าสูตรที่ใช้ในร้านอาหาร 
‘ตำารับชาววัง’ ทุกวันนี้จะเหมือนกับในราชสำานักของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกกระเบียด
หรือไม่ คำาตอบคือยากจะเป็นไปได้ แต่อย่างน้อย 
สิ่งหนึ่งที่ร้านอาหารเหล่านี้มีร่วมกัน คือความพร้อม
ที่จะอุทิศเวลาและความอุตสาหะเพื่อทำาให้อาหาร
ชาววังพิเศษกว่าอาหารอื่น เพราะในที่สุด หากจะ
พูดกันถึงรสชาติจริงๆ แล้ว สิ่งที่สำาคัญยิ่งกว่าการยึด
สูตรโบราณแบบเถรตรง ก็คือจิตวิญญาณแห่งการ
แสวงหาความเป็นเลิศที่เคยปกคลุมห้องครัวใน 
ราชสำานักเมื่อครั้งมีการคิดสูตรอาหารชาววังเหล่า 
นั้นขึ้นมานั่นเอง 

คนสมัยโบราณทำ อาหาร
ด้วยมือทุกข้ันตอน  
จะหุงข้าวทีก็ต้องจุดเตาถ่าน
ต้ังหม้อดินกันทีหน่ึง  
ซ่ึงมันกินเวลามาก  
แต่ตอนน้ีเรามีหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้าแล้ว ดังน้ัน  
อะไรๆ จึงเร็วข้ึนมาก  
ไม่มีเหตุผลท่ีจะไม่ใช้

08 อาหารไทยในบรรยากาศไฟน์ไดน์นิ่ง  
ที่ร้าน Blue Elephant

09 เชฟช่อทิพย์ อวยพรชัยสกุล 
แห่ง Bangkok Bold

10 บรรยากาศร้าน Bo.lan ที่อบอวลไปด้วย
ความเป็นไทย

11 กุ้งตะไล เมนูโบราณของร้าน  
Siam Spring Bistro

12 อาหารตำ รับชาววังในบรรยากาศเรือนไทย
เดิมของร้าน ‘เรือนอุไร’

08

10

12

11

09
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STATE OF THE ARTS

Gaining  
Independence
หนังนอกกระแสของไทยกวาดคำ ชมจากนักวิจารณ์ 
ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมาแล้วท่ัวโลก  
ต่างกับกระแสตอบรับในบ้านเกิดอยู่มากนัก

เม่ือเดือนกันยายนท่ีผ่านมา มีการเปิดตัว
โรงภาพยนตร์อิสระข้ึนในใจกลางกรุง เบ้ือง
หลังประตูทะมึนขึงขังในซอยบนถนนสีลมคือ
ท่ีต้ังของ Bangkok Screening Room โรง
ภาพยนตร์ขนาด 50 ท่ีน่ัง ซ่ึงให้ความสบาย
ทัดเทียมโรงภาพยนตร์เครือใหญ่ กระน้ัน ใน
คืนแรกท่ีเปิดตัว กลับมีผู้ชมเพียง 7 คนเท่าน้ัน
ท่ีเข้ามาชม ‘ลุงบุญมีระลึกชาติ’ ภาพยนตร์ของ
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซ่ึงคว้ารางวัลปาล์ม
ทองคำาจากเทศกาลหนังเมืองคานส์ปี 2553 

ด้วยศักด์ิศรีของรางวัลสูงสุดในอาชีพคน
ทำาหนัง ‘ลุงบุญมีระลึกชาติ’ ย่อมเป็นเสมือน
ผู้นำาทัพของวงการหนังอิสระของไทยท่ีคู่ควรทุก
ประการสำาหรับใช้เปิดตัวโรงภาพยนตร์แห่งน้ี 
แต่ในขณะเดียวกัน จำานวนผู้ชมในคืนเปิดตัวท่ี
นับได้ถ้วนด้วยน้ิวมือ ก็สะท้อนชัดถึงการตอบ
รับหนังนอกกระแสภายในประเทศท่ียังห่างกัน
ไกลกับนานาชาติ

บ้านน้ีไม่มีรัก
ตามข้อมูลของ Box Office Mojo ของ

เว็บไซต์ IMDb เม่ือเข้าฉายคร้ังแรกในไทย  
‘ลุงบุญมีระลึกชาติ’ ทำารายได้สุทธิเพียง  
1.1 ล้านบาท ซ่ึงเทียบไม่ได้เลยกับ ‘ไอฟาย.. 
แต๊งก้ิว..เลิฟยู้’ หนังโรแมนติกคอมเมด้ีปี 
2557 ของค่าย GTH ท่ีแค่วันแรกท่ีเข้าฉายก็

ทำารายได้แซง ‘ลุงบุญมีระลึกชาติ’ ไปเกือบ 30 
เท่า หนังของค่ายจีทีเอชน้ีอาจได้เสียงตอบรับ
เพียงพอประมาณในงานเทศกาลภาพยนตร์ 
Osaka Asian Film Festival แต่ได้รับเสนอช่ือ
เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ถึง 10 สาขา ในขณะ
ท่ี ‘ลุงบุญมีระลึกชาติ’ ท่ีตระเวนคว้ารางวัลจาก
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ โตรอนโต และ
ดูไบ กลับได้รับเพียงหน่ึงรางวัลในบ้านเกิด 
กล่าวคือรางวัลบันทึกเสียงยอดเย่ียม

และเร่ืองทำานองน้ีไม่ได้เกิดเฉพาะแต่กับ 
อภิชาติพงศ์ ผู้กำากับไทยหลายคนได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่นหนังเร่ือง 
‘ดาวคะนอง’ ของอโนชา สุวิชากรพงศ์ ซ่ึงบอก
เล่าความรู้สึกของผู้คนในอดีตต่อเหตุการณ์  
6 ตุลา ได้รับเลือกเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติโลคาร์โน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
และได้รับคำาชมจากนิตยสาร Slant ว่า 
“คล่ีคลายเร่ืองราวได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ด้วยจังหวะจะโคนละเมียดละไม”  ในงาน
เทศกาลภาพยนตร์ร็อตเตอร์ดัมเม่ือต้นปี 2559 
 ‘มหาสมุทรและสุสาน’ ของพิมพกา โตวิระ  
ที่ได้ก้อง ฤทธิ์ดี นักวิจารณ์จากหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์มาร่วมเขียนบท ก็ได้รับคำา
ยกย่องจาก The Hollywood Reporter ว่า 
“แหวกขนบอย่างมีศิลปะ” ในขณะที่ ‘โรงแรม

ต่างดาว’ (Motel Mist) ผลงานกำากับเร่ืองแรก
ของนักเขียนรางวัลซีไรต์ ปราบดา หยุ่น ได้
รับคำาสรรเสริญจากโปรดิวเซอร์ชาวดัตช์ บีโร  
ไบเยอร์ในการฉายรอบปฐมทัศน์ท่ีร็อตเตอร์ดัม
ในปีน้ี ย่ิงกว่าน้ัน ย้อนกลับมาท่ีอภิชาติพงศ์ 
หนังของเขาได้ติดอันดับในโพลภาพยนตร์ท่ี
ดีท่ีสุดแห่งศตวรรษท่ี 21 ของ BBC จากเสียง
โหวตของนักวิจารณ์หนังอาชีพเป็นจำานวนถึง  
3 เร่ือง ซ่ึงถือว่าเป็นจำานวนท่ีชนะผู้กำากับคน
อ่ืนๆ ในโพลน้ีท้ังหมด

อย่างไรก็ตาม คำาชมอ้ืออึงเหล่าน้ีเทียบ 
ไม่ได้เลยกับความเงียบสงัดท่ีเกิดข้ึนในบ้านเรา 
ย่ิงกว่าน้ัน ในปี 2550 ลัดดา ต้ังสุภาชัย  
ผู้อำานวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของ
กระทรวงวัฒนธรรมในขณะน้ัน ยังได้กล่าว
ประโยคท่ีได้กลายมาเป็นดราม่าในวงการ
ภาพยนตร์อิสระของประเทศ เม่ือเธอให้ 
เหตุผลสำาหรับการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์เร่ือง  
‘แสงศตวรรษ’ ของอภิชาติพงศ์ว่า “ไม่มีใครไป
ดูหนังของอภิชาติพงศ์หรอก คนไทยชอบดูหนัง
ตลก เราชอบเสียงหัวเราะ”

ก้อง ฤทธ์ิดี นักวิจารณ์ภาพยนตร์จาก
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เช่ือว่าทัศนคติของ
คนเร่ิมเปล่ียนไป แม้อาจจะเพียงในระดับเล็กๆ 
“คนอาจจะยังกลัวคำาว่า ‘หนังอาร์ต’ อยู่บ้าง แต่

‘ลุงบุญมีระลึกชาติ’  
ท่ีตระเวนคว้ารางวัลจาก
เทศกาลภาพยนตร์เมือง
คานส์ โตรอนโต และดูไบ 
กลับได้รับเพียงหน่ึงรางวัล
ในบ้านเกิด กล่าวคือรางวัล
บันทึกเสียงยอดเย่ียม

01 Bangkok 
Screening 
Room โรงหนัง
อิสระที ่สร้างขึ ้น
เพื ่อสนับสนุน
หนังอิสระอย่าง
เต็มตัว

02 ฉากจาก
ภาพยนตร์เรื ่อง 
‘มหาสมุทร 
และสุสาน’  
ที ่ไปคว้ารางวัล
จากประเทศญี่ปุ ่น

03 ศริญญา  
มานะมุติ  
หนึ ่งในผู ้ก่อตั ้ง 
Bangkok 
Screening 
Room

01

02 03
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เวลาคนไทยดูหนัง  
เขาต้องการบทสรุปใน 
ตอนจบ ไม่ชอบมีอะไร
ค้างคา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหนัง
นอกกระแสไม่ชอบเลย

04 โรงภาพยนตร์ 
House RCA

05 ปราบดา หยุ ่น  
นักเขียนผู ้ประเดิม
ทำางานหนังอิสระ
เป็นครั ้งแรกกับ
เรื ่อง ‘โรงแรม 
ต่างดาว’ 

06 ฉากจากภาพยนตร์
เรื ่อง ‘โรงแรม 
ต่างดาว’

07 ภาพยนตร์เรื ่อง 
Vanishing Point 
ที ่คว้า 3 รางวัล
จากเทศกาล 
ภาพยนตร์ 
ร็อตเตอร์ดัม

08 ฉากหนึ ่งในหนัง
เร ื ่อง ‘ดาวคะนอง’ 

09 ผู ้กำากับ จักรวาล 
นิลธำารงค์ 

คนที่อยากลองอะไรใหม่ๆ ก็มีมากขึ้น อย่าลืม
ว่าพวกหนังอินดี้ หนังอาร์ต ปกติก็มีคนดูน้อย
กว่าหนังทั่วไปอยู่แล้ว เรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่ใน
ไทย ที่ฝรั่งเศส เยอรมนี หรืออเมริกาเองก็เป็น 
ความแพร่หลายของโรงหนังระบบมัลติเพล็กซ์
ที่ใช้กันทั่วโลกเดี๋ยวนี้ทำาให้เหลือหนังอยู่ไม่กี่
ประเภท และทำาให้คนมีรสนิยมไปในทิศทาง
เดียวกันหมด”

อย่างไรก็ดี ปราบดา หยุ่น นักเขียนรางวัล 
ซีไรต์ปี 2547 จากหนังสือ ‘ความน่าจะเป็น’  
ผู้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ หลังบทภาพยนตร์
เร่ือง ‘โรงแรมต่างดาว’ ท่ีเขาเขียนได้รับทุนสร้าง
จากทรูวิช่ัน มองว่าปัญหาไม่ได้มีแค่เร่ืองหนัง
นอกกระแสแพ้หนังในกระแส แต่มันคือความ
ไม่สมดุลของตลาดในไทยกับต่างประเทศด้วย 
“ต่อให้เกิดมีหนังอินด้ีท่ีได้รับการตอบรับดีใน
เมืองนอกข้ึนมา แต่พอเข้าเมืองไทยอาจจะ 
แป้กอีกก็เป็นได้” 

ข้อเท็จจริงท่ีว่าหนังของเขาถูกทรูวิช่ันส่ัง
ถอดจากโปรแกรมฉายเพียงคืนเดียวหลังจากท่ี
เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน
ท่ีผ่านมา ย่ิงตอกยำา้ถึงความท้าทายท่ีบรรดาคน
ทำาหนังอิสระต้องเผชิญ

ประกาศอิสรภาพ
ในทางปฏิบัติแล้ว ส่ิงเดียวท่ีคนทำาหนัง 

‘อิสระ’ ต่างจากผู้กำากับหนังประเภทอ่ืนๆ คือ
การระดมทุนสร้างหนังเองแทนท่ีจะรับเงินจาก
ค่ายหนังใหญ่ อย่างไรก็ตาม นานเข้าคำาว่าหนัง
อิสระหรืออินด้ีก็เร่ิมมีความหมายมากกว่าน้ัน 
เช่นคนเร่ิมรู้สึกว่าถ้าเป็นหนังอินด้ี อย่างน้อยๆ 
ก็ต้องเล่นประเด็นยาก หรือถ่ายทอดเร่ืองท่ีค่าย
ใหญ่มองข้าม  หรือถ่ายทำาแบบผิดจากกรอบ
การทำาหนังปกติ หรือทุกข้อท่ีกล่าวมา

ก้องอธิบายว่า “คนทำาหนังนอกกระแส
ไม่ถูกตีกรอบโดยตลาด ทำาให้สามารถเลือก

ประเด็นและวิธีการนำาเสนอได้ตามสุนทรีย์ 
ส่วนตน ซ่ึงสำาหรับในบ้านเรา คนทำาหนังอิสระ 
ส่วนใหญ่จะสนใจเร่ืองสังคมและการเมือง
มากกว่าพวกหนังค่ายใหญ่ ท่ีแทบจะเรียกได้ 
ว่าอยู่แต่ในโลกความฝัน”

ก้องไม่ได้เป็นแค่นักวิจารณ์เท่าน้ัน เม่ือ 
ไม่นานมากน้ี เขามีผลงานเขียนบทภาพยนตร์
คร้ังแรกเร่ือง ‘มหาสมุทรและสุสาน’ ร่วมกับ 
นักทำาหนังมากประสบการณ์อย่างพิมผกา  
โตวิระ โดยภาพยนตร์เร่ืองน้ีติดตามการเดิน
ทางตามหาป้าของพ่ีสาวน้องชายชาวมุสลิม
กับเพ่ือนอีกคนไปยังหมู่บ้านเล็กๆ ในภาคใต้ 
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีมีการชุมนุมของคน
เส้ือแดงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ในปี 2553 ท้ังน้ี 
ตัวหนังถ่ายทำาด้วยฟิล์ม 16 มม. มีจังหวะการ
ดำาเนินเร่ืองเนิบๆ ชวนให้คิดตาม และใช้ความ
วุ่นวายในสังคมท่ีมองไม่เห็น ท้ังในกรุงเทพฯ 
และจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นฉากหลัง

“หนังอินด้ีเปิดโอกาสให้คนทำาหนังถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดได้มากกว่า หนังนำาเสนอ
ประเด็นท่ีค่ายหนังใหญ่ๆ ไม่สนใจ เพราะค่าย
ใหญ่จะชอบทำาหนังตามสูตร” พิมผกา กล่าว

อภิชาติพงศ์ยังเน้นถึงข้อดีของการทำาหนัง
นอกกระแสอีกอย่าง คือเวลาทำาหนังสักเร่ือง 
เขาทำาเพ่ือความพอใจส่วนบุคคล ไม่ใช่เพ่ือ 
คนดู “ผมคิดว่าตัวเองเป็นคนดู ผมต้องซ่ือสัตย์
กับตัวเองว่าผมชอบหนังแนวน้ี ผมไม่เช่ือในการ
ทำาหนังเพ่ือส่วนรวม ผมเช่ือว่าคนทำาหนังต้อง
ทำาเพ่ือตัวเอง ทำาอะไรท่ีเขาเช่ือจริงๆ แล้วหนัง
จะให้คุณค่าในตัวมันเองเพราะผู้กำากับไม่ต้อง
กรองอะไรท้ิงไป” เขากล่าว

แน่นอน สำาหรับคนท่ีต้องหาตัวเลขงามๆ มา
ประดับบ็อกซ์ออฟฟิศ ความทะเยอะทะยานใน
การสร้างงานศิลป์เช่นน้ีถือเป็นส่ิงท่ีท้าทาย ดังท่ี
สุวรรณี ชินเช่ียวชาญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายงานการตลาดของโรงภาพยนตร์เอสเอฟ  
ซ่ึงเป็นเครือโรงภาพยนตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็น
อันดับ 2 ของไทย ด้วยโรงภาพยนตร์กว่า 200 
โรงท่ัวประเทศ กล่าวว่า “เวลาคนไทยดูหนัง 
เขาต้องการบทสรุปในตอนจบ ไม่ชอบมีอะไร
ค้างคา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหนังนอกกระแสไม่ชอบเลย”

ตระเวนหาโรงฉาย
สุวรรณีกล่าวว่าการท่ีหนังไทยอิสระจะ

ข้ึนอันดับบ็อกซ์ออฟฟิศน้ันเป็นไปได้ยาก 
ภาพยนตร์เร่ือง ‘ฝนตกข้ึนฟ้า’ ของเป็นเอก 
รัตนเรือง ซ่ึงเป็นหนังไทยนอกกระแสท่ีประสบ
ความสำาเร็จท่ีสุดท่ีเธอนึกออก ก็ทำาเงินได้เพียง
ประมาณ 10 ล้านบาทหลังเข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ 10 แห่ง

เธอยังยกตัวอย่างหนังค่ายจีทีเอชอย่าง  
‘ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ’ ของ
ผู้กำากับนวพล ธำารงรัตนฤทธ์ิ ท่ีเข้าฉายในปี 
2558 ในฐานะหนังนอกกระแสทำาเงิน ท้ังน้ี  
จีทีเอชนับเป็นค่ายหนังเดียวในไทยท่ีในบางแง่
พอจะเอามาเทียบกับสตูดิโอของสหรัฐฯ ท่ีทำา
กำาไรจากหนังนอกกระแสอย่าง Miramax หรือ 
Lionsgate ได้ เพราะมีศักยภาพในการสร้าง
หนังทำาเงินซ่ึงในขณะเดียวกันยังพอมีมิติทาง
ศิลปะบ้าง แต่จีทีเอชได้ตัดสินใจยุบกิจการใน
ช่วงปลายปี 2558 ท่ามกลางกระแสข่าวว่า  
ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ผู้ถือหุ้น 30% ต้องการให้
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ในขณะท่ีหับโห้ห้ิน บริษัทผู้ก่อต้ังจีทีเอชน้ัน
ปฏิเสธไม่ยอมทำาตาม เพราะกลัวจะกระทบกับ
ความคิดสร้างสรรค์และมาตรฐานของค่าย  

จนในท่ีสุดจีทีเอชก็ตัดสินใจเลิกดำาเนินกิจการ 
ก่อนจะกลับมาอีกคร้ังในช่ือ GDH 559 ซ่ึงปล่อย
ภาพยนตร์ ‘แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว’ ออก
มาเป็นการประเดิม เม่ือเดือนกันยายนท่ีผ่านมา

แม้การฉายหนังนอกกระแสจะได้กำาไร
น้อย แต่โรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟก็ให้การ
สนับสนุนผู้กำากับไทยอยู่บ้าง อย่างเช่นการกัน
รอบฉายท่ี SF World Cinema ท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ไว้
หน่ึงโรงเพ่ือฉายหนังอินด้ี “โชคดีท่ีเอสเอฟเวิลด์
มีโรงหนังอยู่หลายโรง เราเลยมีท่ีสำาหรับแบ่งให้
หนังอินด้ีได้โดยไม่ต้องลังเล” สุวรรณีอธิบาย

Vanishing Point ของผู้กำากับจักรวาล 
นิลธำารงค์ ซ่ึงคว้ารางวัล 3 สาขาในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติร็อตเตอร์ดัมปี 2558 เป็น
หน่ึงในหนังอินด้ีท่ีได้ฉายท่ีเอสเอฟเวิลด์ แต่
จักรวาลเล่าว่าโมเดลน้ีก็มีข้อจำากัดเหมือนกัน

“เอสเอฟอาจจะสนับสนุนเรามากกว่าท่ีอ่ืน 
แต่ท่ีน่ีมีโรงหนังใหญ่ๆ อยู่แค่ 2 เครือ คือ 
เอสเอฟกับเมเจอร์ ถ้าหนังคุณฉายกับเครือหน่ึง 
คุณจะไปฉายกับอีกท่ีไม่ได้ และแต่ละเครือก็
อยากให้เป็น exclusive และฉายเฉพาะท่ีโรง
ของตัวเองเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าเสียดาย และ
เป็นปัญหาท่ีผมเจอกับ Vanishing Point  
เอสเอฟไม่ให้ผมฉายท่ีเฮ้าส์ อาร์ซีเอด้วยซ้ำา  
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 Bangkok 
Screening Room 
1/3-7 ช้ัน 2 ซอยศาลาแดง 1 
ถนนสีลม กรุงเทพฯ  
โทร. 090-906-3888  
www.fb.com/
bangkokscreeningroom

 House RCA 
31/8 ช้ัน 3 อาร์ซีเอ พลาซ่า 
ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 
โทร. 02-641-5177 
www.houserama.com

 SF World 
Cinema 
999/9 ช้ัน 7 เซ็นทรัลเวิลด์ 
ถนนราชดำาริ กรุงเทพฯ  
โทร. 02-268-8888 
www.sfcinemacity.com

ซ่ึงเฮ้าส์ไม่พอใจมาก ไม่มีใครอยากถูกมองว่า
เป็นโรงหนังช้ันสอง”

ก่อนการเปิดตัวของแบงค็อก สกรีนน่ิง รูม 
หนังค่ายเล็กน้ันมีโรงฉายแค่ท่ีสกาล่าและเฮ้าส์ 
อาร์ซีเอ ซ่ึงเป็นเพียงโรงภาพยนตร์ 2 แห่งใน
กรุงเทพฯ ท่ีอุทิศพ้ืนท่ีให้กับภาพยนตร์นอก
กระแสอย่างจริงจัง โดยมีตารางฉายสลับกับ
หนังฝร่ังทำาเงิน หนังไทย รวมถึงบรรดาหนัง
แหวกแนวท่ีบางคร้ังกลายมาเป็นกระแสอ่ืนๆ

ศริญญา มานะมุติ ผู้ร่วมก่อต้ังแบงค็อก 
สกรีนน่ิงรูม กล่าวว่า “เฮ้าส์ อาร์ซีเอทำาหน้าท่ีได้ดี
มาโดยตลอด แต่กรุงเทพฯ ยังมีโรงฉายหนังอินด้ี 
ไม่พอ เราเป็นอีกตัวเลือกหน่ึงท่ีเพ่ิมข้ึนมา เป็น
พ้ืนท่ีสำาหรับคนทำาหนังรุ่นใหม่ เราใช้ระบบแบ่ง
ค่าต๋ัว 50/50 และยังเปิดโอกาสให้คนทำาหนัง
ร่วมส่งหนังของตนเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกให้ฉาย 
และได้รับส่วนแบ่งจากการจำาหน่ายต๋ัวด้วย”

เพ่ือช่วยให้คนทำาหนังรุ่นใหม่เข้าถึงคน
ดูในประเทศได้ ศริญญายังช่วยแนะนำาเร่ือง
กระบวนการส่งหนังให้กองเซ็นเซอร์ตรวจ
พิจารณาก่อนนำาออกฉาย “เราต้องทำาอย่าง
น้ีกับหนังทุกเร่ืองท่ีเราฉาย เราพยายามจับ
แนวทางว่าจะผ่านกองเซ็นเซอร์ได้ยังไง ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีควรบอกต่อให้คนทำาหนังรุ่นใหม่รู้ การจัด
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10 ส่วนรับรองของ Bangkok 
Screening Room ที ่มีเลาจ์
ไว้คอยบริการนักดูหนังอิสระ

11 อภิชาติพงศ์ ผู ้กำากับหนังอิสระ
คนไทยที ่ได้รับการยอมรับจาก
นักดูหนังทั ่วโลก

12 หนังเรื ่อง ‘รักที ่ขอนแก่น’ 
ของอภิชาติพงศ์

13 อโนชา สุวิชากรพงศ์ ผู ้กำากับ
หนัง ‘ดาวคะนอง’

เร่ืองการเซ็นเซอร์ในแง่บวกมากกว่า “ผมว่าทุกอย่างมัน
กำาลังดีข้ึน หนังใหม่ของเพ่ือนผม อโนชา สุวิชากรพงศ์ 
[‘ดาวคะนอง’] เล่นกับประเด็นรัฐประหารเม่ือ 40 ปี 
ท่ีแล้ว แต่ก็ยังจัดเรทได้ 15+ ท้ังๆ ท่ีตอนแรกนึกว่า 
จะไม่ได้เข้าฉายด้วยซ้ำา”

ปัจจุบัน จักรวาลกำาลังเตรียมถ่ายทำา Departure 
Day ภาพยนตร์สารคดีท่ีออกสำารวจทัศนคติของคน
ไทยต่อชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาจากเมียนมาร์ โดยร่วม
สร้างกับ Youku.com (Youtube ของเมืองจีน) โดย
เขาหวังว่าหนังของเขาจะมีโอกาสได้ฉายในประเทศ 
แต่กว่าจะถึงข้ันน้ัน เขาบอกว่าต้องรวมรวบเสียง
สนับสนุนจากนานาชาติให้มากพอเสียก่อน

“ข้ันแรกเราจะส่งหนังไปปูซาน ซ่ึงเราหวังว่าจะ
สร้างกระแสได้ จากน้ันถึงค่อยขยายฐานคนดูไปยัง
ยุโรปและทำาตลาดท่ีน่ันก่อนจะเอากลับมาฉายท่ี
ไทย” เขาเล่า

สำาหรับคนทำาหนังอินด้ี เทศกาลเหล่าน้ีเป็น
เหมือนเคร่ืองช่วยต่อชีวิต โดยเปิดโอกาสให้งานได้
รับการช่ืนชมจากโลกภายนอก และก็ใช้ความช่ืนชม
น้ันกลับมาดึงดูดความสนใจของคนดูในประเทศอีก
ต่อหน่ึง แต่มันก็ไม่เป็นเช่นน้ันเสมอไป “เทศกาลหนัง
นานาชาติน้ันสำาคัญกับเรา แต่สำาหรับคนท่ัวไป  

หนังดีในเทศกาลพวกน้ีคือหนังอาร์ตเข้าถึงยากท่ีคน
ไม่อยากดู” ปราบดากล่าว

โดยท่ัวไป รัฐอาจเพิกเฉยต่อวงการหนังอินด้ี
และไม่ได้เห็นความสำาคัญเพราะยอดขายบัตรท่ีต่ำา 
แต่ในเม่ือปัจจุบัน รัฐบาลประกาศว่าจะมุ่งพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ซ่ึงติดอันดับ 5 ของ
ภูมิภาคอาเซียน ให้เติบโตไปอีกข้ัน รัฐจึงไม่ควร 
มองข้ามศักยภาพของหนังอินด้ีในฐานะพ้ืนท่ีทดลอง
ท่ีอาจนำาไปสู่หนังทำาเงินในอนาคตอีกต่อไป เพราะ
หากคิดให้ดี การไม่แยแสหนังอินด้ี ย่อมไม่ได้เพียง
แต่กระทบความเป็นอยู่ของวงการหนังอินด้ี แต่ย่อม
หมายถึงการหันหลังให้กับความคิดและเทคนิค
ใหม่ๆ ท่ีจะเป็นแต้มต่อสำาคัญสำาหรับวงการหนังไทย
ท้ังหมด อย่าลืมว่าผู้กำากับลือนามอย่างมาร์ติน  
สกอร์เซซี จอร์จ ลูคัส และเควนติน แทแรนติโน ล้วน
มีจุดเร่ิมต้นจากวงการหนังอิสระ ก่อนจะก้าวไปทำา
หนังฮอลลีวู้ดทำารายได้ถล่มทลายท้ังส้ิน 

และระหว่างน้ี อาจเป็นการดีท่ีเราจะสรรเสริญคน
ทำาหนังอิสระไทยให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ เพราะสุดท้าย
น่ีคือกลุ่มคนท่ีพร้อมจะสร้างสรรค์ผลงานอันเป่ียม
ความหมายสำาหรับสังคม ไม่ว่าสังคมจะสนับสนุน 
ผลงานของพวกเขามากน้อยเพียงใดก็ตาม 

รัฐยังสามารถแบนหนังได้ ซ่ึงถึงจะไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย  
แต่กฎหมายก็ทำ ให้เกิดวัฒนธรรมการเซ็นเซอร์ตัวเอง 
ปัญหาคือการตีความกฎหมายท่ีไม่ชัดเจน  
คุณบอกไม่ได้ว่าอะไรฉายได้ อะไรฉายไม่ได้  
พอเป็นอย่างน้ีมันก็ทำ งานลำ บาก

เรทหนังมันคืองานเอกสารดีๆ น่ีเอง”

การแทรกแซงของรัฐ
ผู้กำากับคนหน่ึงซ่ึงจำาใจต้องหันหลังให้ 

คนดูในประเทศคืออภิชาติพงศ์ เขาตัดใจไม่
ส่ง ‘รักท่ีขอนแก่น’ เข้ารับการจัดเรทหนังในไทย
ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหู หนังซ่ึงมี
เน้ือหาเก่ียวกับทหารกลุ่มหน่ึงท่ีเข้าโรงพยาบาล
ด้วยภาวะโคม่าหลังไปลุกล้ำาสุสานบูรพกษัตริย์
เร่ืองน้ี จึงไม่สามารถฉายในประเทศได้อย่างถูก
ต้องตามกฎหมาย

“ผมเสียใจท่ีต้องตัดสินใจแบบน้ี ในฐานะ
คนทำาหนัง ผมย่อมอยากให้คนได้ดูหนังของผม
ในโรงอยู่แล้ว แต่เรามีเสรีภาพน้อยมากท่ีน่ี  
มันไม่เต็มร้อย 10 ปีท่ีแล้วมันไม่ได้เป็นแบบน้ี 

มันมาถึงจุดท่ีผมไม่อยากย้ือกับบอร์ดภาพยนตร์
ไทยอีกต่อไป มันใช้เวลานานเกินไปกว่าจะ
จัดการเร่ืองท่ีพวกเขาอาจจะเป็นกังวลได้ ไหน
จะกระบวนการเซ็นเซอร์ ไหนจะตัดบางฉาก 
ท้ิงอีก ผมไม่อยากต้องมาผ่านกระบวนการ 
พวกน้ีแล้ว” อภิชาติพงศ์กล่าว

ส่ิงท่ีเขาพูดจากประสบการณ์ของตัวเอง
ท้ังส้ิน กองเซ็นเซอร์เคยส่ังให้เขาตัดฉากจาก
ภาพยนตร์ปี 2549 เร่ือง ‘แสงศตวรรษ’ ออก 
4 ฉาก หากต้องการฉายในไทย ซ่ึงเขาปฏิเสธ
และตัดสินใจไม่นำาออกฉายในประเทศ อย่างไร
ก็ตาม ต่อมาหนังเร่ืองน้ีได้รับอนุญาตให้ฉาย
แบบจำากัดโรงโดยใส่ฟิล์มดำาแทนฉากท่ีโดนตัด 
เพ่ือตอกย้ำาประเด็นเร่ืองการเซ็นเซอร์ โดยเม่ือ
ถึงฉากท่ีถูกเซ็นเซอร์ คนดูจะต้องน่ังจ้องจอมืดๆ 
เงียบๆ ตลอดระยะเวลาของฉากน้ัน

ก้องเองก็ออกตัวชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยต่อ
ระบบการจำาแนกเรทภาพยนตร์ของไทย  
โดยบอกว่า “รัฐยังสามารถแบนหนังได้ ซ่ึงถึง
จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่กฎหมายก็ทำาให้เกิด
วัฒนธรรมการเซ็นเซอร์ตัวเอง ปัญหาคือการ
ตีความกฎหมายท่ีไม่ชัดเจน คุณบอกไม่ได้ว่า
อะไรฉายได้ อะไรฉายไม่ได้ พอเป็นอย่างน้ีมันก็
ทำางานลำาบาก”

อย่างไรก็ตาม จักรวาลกลับมองสถานการณ์
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ในโลกของการเงินการลงทุน ระยะเวลา 20 
ปีถือว่ายาวนานอย่างย่ิง เพราะพัฒนาการต่างๆ 
ในตลาดอาจเกิดข้ึนและเปล่ียนไปได้รวดเร็วกว่า
รอบปีปฏิทินหลายเท่า โดยเฉพาะในช่วง 20 ปี
ท่ีผ่านมา ตลาดเอเชียได้เห็นการเปล่ียนแปลง
ผันผวน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ การผงาด
ข้ึนของจีนและอินเดีย คล่ืนเทคโนโลยีท่ีถาโถม
เข้ามาสร้าง (และทำาลาย) อุตสาหกรรม 
หลากหลาย แม้กระท่ังประเทศไทยเอง ก็มีการ
เปล่ียนกฎระเบียบเร่ือง Universal Banking ซ่ึง
ได้พลิกโฉมหน้าภาคการเงินไปอย่างมหาศาล 
ด้วยเหตุน้ี เพ่ือเป็นการจารึกถึงช่วงเวลาแห่ง
ประวัติศาสตร์ FinanceAsia นิตยสารการเงิน
ท่ีได้รับความเช่ือถือของภูมิภาคมานับแต่ก่อต้ัง
ในปี 1996 จึงได้พิจารณาอดีต 2 ทศวรรษ และ
มอบรางวัล Platinum Awards ให้แก่สถาบัน
การเงินท่ี ‘สร้างความแตกต่างมากท่ีสุด’ ให้
กับประเทศ ผ่านทางบริการทางการเงินท่ีได้
มาตรฐานและเป่ียมนวัตกรรม 

ในโอกาสท่ีบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพียงแห่ง
เดียวท่ีได้รับรางวัล Platinum Awards สำาหรับ
ประเทศไทย อีกท้ังยังได้รับถึง 3 รางวัลในสาขา 
Best Domestic Equity House, Best Domestic 
Investment Bank และ Best Domestic Private 
Bank เราสนทนากับพัชนี ล่ิมอภิชาต กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่, กุลนันท์  ซานไทโว กรรมการ 
ผู้จัดการ และหัวหน้าสายงานลูกค้าบุคคล,  
ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการและ

หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน   
และอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการและ
หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน เพ่ือค้นหาส่ิงท่ีอยู่เบ้ือง 
หลังความสำาเร็จตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  
อีกท้ังหย่ังถึงความท้าท้ายท่ีรออยู่ในวันข้างหน้า

ทุกวันคือความท้าทาย
อย่างท่ีทราบกันดี นิตยสาร FinanceAsia 

ได้การยอมรับในฐานะผู้จัดทำาผลสำารวจและ
ให้รางวัลความเป็นเลิศแก่สถาบันการเงินเป็น
ประจำาทุกปีอยู่แล้ว ภายใต้ช่ือ Achievement 
Awards แต่ความพิเศษของ Platinum Awards 
คือ รางวัลน้ีมิได้ให้แก่ความสำาเร็จเฉพาะของ
ปีใดปีหน่ึง หากให้แก่การรักษาสถานะอันเป็น
เลิศได้อย่างต่อเน่ือง จนน่าสนใจว่าส่ิงใดคือ
ความยากของงานท่ีมีระยะยาวนานไม่ต่างกับ
มาราธอนเช่นน้ี  

สำาหรับตรัยรักษ์ ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปคือ
ความท้าทาย 

“20 ปี ท่ีผ่านมา ถ้าจะมองง่ายๆ ว่าทุกอย่าง
เหมือนเดิมก็ได้ เพราะงานวาณิชธนกิจก็คือทำา 
IPO ทำา M&A เหมือนเดิม แต่ความจริง 20 ปีท่ี
ผ่านมา มีอะไรเปล่ียนแปลงเยอะมาก ดีลแต่ละ
ดีลไม่เคยเหมือนกัน กฎระเบียบเปล่ียนทุกๆ 2-3 
เดือน ตลาดก็ซับซ้อนมากข้ึน ผันผวนมากข้ึน 
วัฏจักรของบางอุตสาหกรรมจากเดิมใช้เวลา  
6 ปีที เด๋ียวน้ีแทบจะใช้แค่ 6 เดือน การแข่งขันก็
มากข้ึน เพราะธนาคารไทยหันมาทำาวาณิชธนกิจ
มากข้ึน น่ีคือความท้าทาย”  

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนในแง่ของการทำางาน 
ไม่มีความแตกต่างแต่อย่างใดระหว่างการ
ทำางานในแต่ละวันและการทำางาน 20 ปี ดังท่ี 
กุลนันท์บอกว่า

“ความท้าทายไม่ได้อยู่ตรง 20 ปี แต่อยู่ตรง
การทำางานปกติทุกวัน เพราะตลาดทุนก็ยากใน
ตัวเองอยู่แล้ว ต่ืนข้ึนมาไม่เคยเหมือนกัน อย่าง
งาน private bank เราต้องนำาเอาส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในโลก ท้ัง micro-macro เศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมต่างๆ มาย่อยเพ่ือทำาเป็นคำาปรึกษาท่ีมี
คุณภาพให้กับลูกค้าทุกวัน ในขณะท่ีส่ิงเหล่าน้ี
มันเปล่ียนตลอด ความท้าทายจึงอยู่ท่ีว่าเราจะ
ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ยังไงในทุกวัน พอตอบได้
ทุกวัน เร่ือง 20 ปีก็ตามมาเอง” 

ลูกค้าคือเข็มทิศ
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีสับสน 

หลากหลาย ส่ิงหน่ึงท่ีทีมของ บล. ภัทร ใช้เป็น
เข็มทิศกำาหนดแนวทางการทำางานหรือการปรับ
ตัวท่ีจะต้องเกิดข้ึนก็คือความต้องการของลูกค้า

“ถ้าเราไม่เอาลูกค้าเป็นหลัก เราเข้าไปทำาก่ี
ดีลเราก็ทำากระบวนการเดิม เปิดเผยข้อมูล 
แบบเดิม ทำา valuation แบบเดิม แต่เม่ือเรา
เอาลูกค้าเป็นหลัก เราก็ต้องนึกแล้วว่าถ้าลูกค้า
อยากได้แบบน้ี จะต้องทำายังไง บริหารกฎเกณฑ์
ท่ีเก่ียวข้องยังไง ให้ลูกค้าขายของได้ และตลาด
รับได้ เร่ืองพวกน้ีทำาให้เราต้องคิดอยู่ตลอด 
ทำาให้พอมีส่ิงท่ีน่าจะเรียกได้ว่าความแหลมคม
ในธุรกรรมแต่ละคร้ัง” ตรัยรักษ์กล่าวจากมุมมอง

In Search of 
Excellence

01 รางวัล Platinum Awards  
ที ่ FinanceAsia มอบให้บริษัท 
หลักทรัพย์ ภัทร ในประเภท Best 
Domestic Equity House,  
Best Domestic Investment 
Bank และ Best Domestic 
Private Bank 

01

ค้นหาเบื้องหลังของ 3 รางวัล Platinum Awards  
ที่บ่งบอกความเป็นเลิศข้าม 2 ทศวรรษ
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เราพร้อมท่ีจะปรับตัวเพ่ือสร้างโอกาส หลายคร้ังเราเห็น
โอกาสแล้วเราต้องรีบจัดสรรทรัพยากร ไม่ใช่แค่เร่ืองเงิน 
แต่บางคร้ังเป็นเร่ืองไอที เร่ือง compliance เร่ือง risk 
เราต้องรีบบริหารตัวเอง เพ่ือคว้าโอกาสให้ได้ มันอาจยาก
ในตอนเร่ิมแรก แต่ถ้าทำ ได้ มันก็ต่อยอดไปได้เร่ือยๆ

งานวาณิชธนกิจซ่ึงมีหน้าท่ีต้องขายหุ้นหรือหลัก
ทรัพย์ของลูกค้าให้ได้ในราคาและรูปแบบท่ีตรง
ความต้องการ (sell side) โดยพัชนี ซ่ึงรับผิดชอบ
งานในด้านตรงกันข้าม คือการสนับสนุน 
นักลงทุนสถาบันสำาหรับการซ้ือหลักทรัพย์  
(buy side) ได้ช่วยทำาหน้าท่ีเป็นอีกหน่ึงแรงต้าน
ท่ีดุลย์ให้การทำางานของฝ่ังขายตอบโจทย์ย่ิงข้ึน  

“งานด้าน Equity House ของเราต้องเป็น
ฝ่ายรับความต้องการจากนักลงทุนสถาบัน
ท้ังหมด ท้ังในและต่างประเทศ ทำาให้เรามีข้อมูล
ท่ีจะกลับมาส่ือสารกับทีมวาณิชธนกิจว่าความ
ต้องการของตลาด ความต้องการของลูกค้าเป็น
อย่างน้ีๆ ซ่ึงเราต้ังใจให้ข้อมูลแบบ active เพ่ือ
ให้การทำางานของทุกคนตอบโจทย์ได้มากข้ึน”

แม้แนวคิดเร่ืองการยึดถือผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลักจะไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่ แต่ใน
ทางปฏิบัติแล้ว ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะรักษาผล

ประโยชน์ลูกค้า ในเม่ือมีผลประโยชน์ของบริษัท
ให้ต้องคำานึงถึง ดังท่ีอนุวัฒน์อธิบายอย่างเห็น
ภาพว่า  

“เวลาท่ีให้บริการอะไรก็แล้วแต่ มันเป็นไป
ได้ว่าประโยชน์อาจเป็นของเรา หรือประโยชน์
เป็นของลูกค้า เช่นถ้าเราขายผลิตภัณฑ์การเงิน
ของเรา เราอาจได้ค่าธรรมเนียมเยอะกว่า  
ง่ายกว่า แต่ถ้าสำาหรับลูกค้า ผลิตภัณฑ์น้ัน 
ไม่ใช่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คืออาจจะแค่ตอบโจทย์เขา
ได้บ้าง แต่ไม่ได้ตอบโจทย์ได้มากท่ีสุด เราก็
จะไม่ขาย แต่จะไปดูว่าในตลาดมีคนอ่ืนท่ีมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีดีกว่าสำาหรับเขาหรือเปล่า เพราะ
ต่อให้เราไม่ได้ประโยชน์ตรงน้ัน แต่ลูกค้าได้  
น่ันคือส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดสำาหรับเรา” 

กุลนันท์เสริมว่าหลักการยึดประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสำาคัญสามารถเกิดได้อย่างแท้จริงท่ี
บล.ภัทร เพราะความสอดคล้องของปรัชญาการ

ตรัยรักษ์กล่าวว่า
“ผมว่าทุกคนอยู่ในโหมด ‘can do’ คือทำา

ยังไงถึงจะทำาให้ได้ ไม่ใช่แค่ yes กับ no เช่น
ฝ่ายกำากับฯ กับฝ่ายบริหารความเส่ียง แน่นอน
เขาต้อง conservative ตามวิชาชีพเขา แต่เม่ือ
ทำางานร่วมกันเรามักจะคุยว่าอันน้ีทำาไม่ได้ แล้ว
ถ้าจะทำาให้ได้ภายในกรอบต้องทำายังไง ร่วมกัน
หาทางออก ลองนึกสภาพว่าถ้าทำางานแล้วอีก
ฝ่ายหลับหูหลับตาเป็นจ้ิงจกทักอย่างเดียว งาน
ก็ไม่มีทางเกิดได้” 

พัชนีเสริมว่า “เราคิดว่าแพลตฟอร์มการ
ทำางานท่ีเข้มแข็งและเป็นองค์รวมอย่างน้ี
สำาคัญท่ีสุด แล้วด้วยความท่ีคนของเราส่วน
ใหญ่ทำางานมานาน 20-30 ปี แพลตฟอร์มตรง
น้ีจึงแน่นมากและเป็นฐานท่ีดีสำาหรับอนาคต 
เวลาเรารับคนเข้ามาใหม่ แทนท่ีจะเป็นการ 
เจือจางของเก่า เลยกลับกลายเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีทำาให้แพลตฟอร์มแข็งแกร่งมากย่ิงข้ึน โดย
เฉพาะในเม่ือเรามักจะชวนคนท่ีเก่งกว่าเราเข้า
มาร่วมงาน ย่ิงมีทีมใหม่ น้องใหม่ จึงย่ิงช่วยให้
บริการได้ดีย่ิงข้ึน”

โลกท่ีไม่เหมือนเดิม
แม้จะได้รับรางวัลยืนยันหลากหลาย แต่

อาจเป็นเพราะทุกคนคุ้นเคยกับสัจธรรมของ

02 ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู ้จ ัดการ 
และหัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน (ซ้าย) 
พัชนี ลิ ่มอภิชาต กรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ (กลาง) 
และอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู ้จ ัดการและหัวหน้า
ฝ่ายตลาดทุน

03 กุลนันท์ ซานไทโว กรรมการผู ้จ ัดการ  
และหัวหน้าสายงานลูกค้าบุคคล  

02
ทำางานตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนกระทั่ง 
ผู้นำาองค์กร

“ถ้าคนทำางานบอกอยากยืนข้างลูกค้า แล้ว
นายเอาแต่ไล่ว่าเป้าต้องเป็นเท่าน้ีๆ คนทำางาน
จะยึดถือผลประโยชน์ลูกค้าจริงๆ ได้ยังไง แต่ท่ีน่ี
หลักการตรงกันหมดต้ังแต่ผู้บริหารลงมา ก็ทำาให้
ทุกคนทำางานได้ง่าย”

ช้ินส่วนท่ีเป็นหน่ึงเดียว
หากหลักการ Client Focus ถือเป็นหัวใจของ

องค์กร คำาถามท่ีตามมาคือในเม่ือแต่ละสายงาน
มีกลุ่มลูกค้าท่ีมีความต้องการแตกต่างหรือแม้
กระท่ังสวนทางกัน การทำางานร่วมกันจะเกิดข้ึน
ได้อย่างไร

ตรัยรักษ์ยกตัวอย่างงานของเขากับพัชนี ซ่ึง
ยืนอยู่คนละข้างของการซ้ือขายว่า “เราต้องคิด
ร่วมกัน ผมก็อาจจะ challenge คุณพัชนีว่า  
‘ผมอยากจะขายของแบบน้ี ทำาไมจะขายไม่
ได้’ คุณพัชนีก็จะไม่ได้ตอบ ‘ไม่’ คำาเดียว แต่จะ
อธิบาย ‘ก็ดูอย่างดีลน้ันสิ ก็ทำาอย่างน้ีแล้วขาย
ไม่ได้ เพราะอย่างน้ีๆ’ ผมก็ต้องถามต่อ แล้วทำา
อย่างน้ีล่ะ ขายได้ไหม ถ้ากลัวเร่ืองน้ัน เราแก้ไข
อย่างน้ีได้ไหม คือต้อง challenge แต่ในขณะ
เดียวกันก็เคารพในจุดยืนของกันและกัน มันก็ 
จะออกมาเป็นคำาตอบท่ีไปได้ท้ังสองฝ่ัง” 

“คำาว่า ‘เคารพกัน’ สำาคัญมากเลย เวลา
ทำางาน พวกเราท่ีน่ังกันอยู่น่ีเถียงกันให้ตายจริงๆ 
ไม่มีใครยอมใคร และไม่เคยมีการใช้อำานาจทุบ
โต๊ะ เราเช่ือว่าทุกคนมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ของเขาท่ีคนอ่ืนยังไงก็สู้ไม่ได้ ดังน้ันเราต้องคุย
กันจนเข้าใจและตัดสินใจร่วมกัน เราไม่เคยคิด
ว่าเราได้รางวัลเพราะเรามีโบรกเกอร์ท่ีเก่งท่ีสุด 
หรือมีอินเวสต์เมนต์ แบงก้ิง (ไอบี) ท่ีเก่งท่ีสุด แต่
เราได้เพราะเรามีองค์ประกอบครบ ทีมเซลส์ท่ี
ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มทำาให้ทีมไอบีทำางานได้ 
ทีมไอบีท่ีชำานาญ ทำาให้ทีมเซลส์ขายของได้  
ทีมรีเสิร์ชท่ีแข็งก็สนับสนุนทุกคน เวลาเขาให้
รางวัล เขาอาจต้องแยกประเภท แต่สำาหรับ 
พวกเราคือ เราทำาด้วยกันท่ีภัทร” อนุวัฒน์เสริม

ท้ังน้ี การทำางานเป็นทีมไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะ
แต่ ‘งานหน้าบ้าน’ แต่ขยายไปถึงหน่วยงาน
สนับสนุนท้ังหมด เช่น ฝ่ายกำากับการปฏิบัติตาม
กฎ ฝ่ายบริหารความเส่ียง หรือฝ่ายไอที อย่างท่ี

โลกแห่งการลงทุนเป็นอย่างดีว่าผลการดำาเนิน
งานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำาเนิน
งานในอนาคต ทุกคนจึงยังมองสถานการณ์ในวัน
ข้างหน้าด้วยความต่ืนตัวอย่างเต็มท่ี

ในส่วนงานลูกค้าส่วนบุคคลของกุลนันท์  
เธอบอกว่า “นักลงทุนเอเชียส่วนใหญ่ยังมี home 
bias คือลงทุนในบ้าน ยังไม่ออกไปข้างนอก น่ีคือ
ปัจจัยช่วยซ้ือเวลาให้เรา แต่ยังไงโลกก็ต้องเปล่ียน
ไป เราจึงนอนใจไม่ได้ ทีมรีเสิร์ชของเราต้องรู้จัก 
asset class ท่ัวโลก ต้องรู้จักสหรัฐฯ ต้องรู้จัก
ยุโรป ต้องรู้จักตลาดเกิดใหม่ เพ่ือท่ีเตรียมสำาหรับ
การออกไป global อย่างเต็มท่ี”

ตรัยรักษ์ก็เห็นทิศทางเดียวกันสำาหรับงาน
วาณิชธนกิจ “แน่นอนเราอยู่ในเมืองไทย เราต้อง
รู้เร่ืองในเมืองไทยมากท่ีสุด แต่การจะเป็น Best 
Domestic Bank หมายความว่าเราไม่สามารถ

03

มองแต่ domestic ท่ือๆ ได้ ต้องมองไปท่ี
มาตรฐานสากลอยู่ตลอด อย่างวันน้ี สำาหรับ
ลูกค้าใหญ่ของเรา 10 รายแรก ประเทศไทย
เล็กไปแล้ว เขาไปมีธุรกิจอยู่ต่างประเทศ เขาไป
ทำา M&A ไปเปิดสาขา ดังน้ัน น่ีคือ challenge 
ในวันท่ีลูกค้าเร่ิมออกไปข้างนอกมากข้ึน เรา
ต้องคิดให้ได้ว่าเราจะบริการเขายังไงให้ดีท่ีสุด” 

 “เราพร้อมท่ีจะปรับตัวเพ่ือสร้างโอกาส 
หลายคร้ังเราเห็นโอกาสแล้วเราต้องรีบจัดสรร
ทรัพยากร ไม่ใช่แค่เร่ืองเงิน แต่บางคร้ังเป็น
เร่ืองไอที เร่ือง compliance เร่ือง risk เราต้อง
รีบบริหารตัวเอง เพ่ือคว้าโอกาสให้ได้ มันอาจ
ยากในตอนเร่ิมแรก แต่ถ้าทำาได้ มันก็ต่อยอด
ไปได้เร่ือยๆ” พัชนีเสริม

เช่นเดียวกับท่ีทอม ปีเตอร์ส ผู้แต่งหนังสือ 
ธุรกิจท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดเล่มหน่ึงอย่าง  
In Search of Excellence บอกเอาไว้ว่า 
“Excellent firms don’t believe in 
excellence  —only in constant improvement 
and constant change.” ดูเหมือนทีมของ 
บล.ภัทร ไม่มีความสงสัยแต่อย่างใดเก่ียวกับ
ความเปล่ียนแปลงท่ีจะมาถึง 

อีกท้ังยังพร้อมจะปรับตัวอยู่ทุกขณะเพ่ือ
เปล่ียนความเปล่ียนแปลงน้ันให้เป็นโอกาส 
ของวันข้างหน้าต่อไป  
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เทวินทร์ วงศ์วานิช กับภารกิจการสร้างปตท.  
ให้เป็นสมบัติชาติที่ทุกคนสามารถชื่นชมและส่งเสียงเชียร์

National 
Treasure

บริษัท ปตท. จำ�กัด ( มห�ชน ) หรือปตท. 
ถือเป็นหน่ึงในเร่ืองร�วคว�มสำ�เร็จน่�ต่ืนต� 
ของวงก�รธุรกิจไทย เพร�ะจ�กจุดเร่ิมต้น
ในฐ�นะหน่วยง�นของรัฐ ซ่ึงต้องรีบต้ังไข่ใน
อุตส�หกรรมพลังง�นเพ่ือห�นำ�้มันให้ประเทศ
ในช่วงวิกฤติก�รณ์นำ�้มันโลกปี 2521 ทุกวันน้ี 
ปตท. ไม่เพียงเป็นบริษัทมห�ชนขน�ดใหญ่
ท่ีสุดในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมี
อ�ณ�จักรครอบคลุมต้ังแต่ธุรกิจสำ�รวจและ
ผลิต ธุรกิจนำ�้มัน ธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติ ธุรกิจ
ก�รกล่ัน ธุรกิจปิโตรเคมี ไปจนกระท่ังธุรกิจ
โครงสร้�งพ้ืนฐ�น ห�กปตท. ยังเป็นบริษัทไทย
เพียงหน่ึงเดียวท่ีใหญ่ติดอันดับบริษัท Fortune 
500 และส�ม�รถออกไปแข่งขันกับยักษ์
ประจำ�อุตส�หกรรม เช่น เชฟรอน เชลล์  
ค�ลเท็กซ์ ฯลฯ ได้อย่�งสมศักด์ิศรี

อย่�งไรก็ต�ม ภ�ยใต้ภูมิทัศน์ของ
อุตส�หกรรมท่ีกำ�ลังเปล่ียน ท้ังจ�กร�ค�และ
วัฏจักรนำ�้มันท่ีผันผวน คว�มไม่มีเสถียรภ�พ
ท�งก�รเมืองของประเทศแหล่งทรัพย�กร 
เทคโนโลยีพลังง�นทดแทนท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ ตลอด
จนปัญห�ภ�พลักษณ์อันเกิดจ�กก�รท่ีบ�งคน
มองคว�มใหญ่ของปตท.ด้วยคว�มหว�ดระแวง
แล้ว เส้นท�งของปตท.ในอน�คตยังห่�งไกล
จ�กคำ�ว่�เรียบง่�ย เทวินทร์ วงศ์ว�นิช ประธ�น
เจ้�หน้�ท่ีบริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ของ
ปตท. ให้สัมภ�ษณ์แก่ Optimise พร้อมเผยให้
เห็นถึงเส้นท�งก�รเพ�ะบ่มองค์กรนับแต่อดีต
ท่ียังคงแตกกอต่อก่ิงอย่�งไม่หยุดย้ังเพ่ือรองรับ
คว�มท้�ท�ยในอน�คต

ปัจจัยความสำาเร็จ
ผมคิดว่�ปัจจัยม�จ�ก 2-3 อย่�ง หน่ึง 

ภ�รกิจก�รสร้�งคว�มม่ันคงด้�นพลังง�น 
ของปตท.เป็นส่ิงท่ีต้องแข่งขัน ต้องจัดซ้ือจัดห�
จ�กต่�งประเทศ ภ�รกิจน้ีจึงบีบให้องค์กร 
บุคล�กร และก�รดำ�เนินธุรกิจของปตท. ต้อง
ปรับตัวเทียบเคียงบริษัทต่�งประเทศให้ได้  
สอง เร�โชคดีท่ีต้ังแต่ก่อต้ังม� ผู้นำ�องค์กร 
ทุกคนเป็นคนเก่ง มีวิสัยทัศน์ และอยู่ในธุรกิจ
พลังง�นโดยตลอด ทำ�ให้ก�รบริห�รมีคว�ม 
ต่อเน่ือง สุดท้�ย คล้�ยกับข้อแรก คือ  
ก�รแข่งขันกับองค์กรต่�งประเทศ ทำ�ให้เร�มี
โอก�สเรียนรู้ และพัฒน�ตัวเองเพ่ือให้สู้กับเข�
ได้ เร�เห็นปร�กฎก�รณ์คล้�ยๆ กันในบริษัท
พลังง�นแห่งช�ติของประเทศอ่ืน ซ่ึงไปไกล
กว่�รัฐวิส�หกิจปกติ เพร�ะต้องทำ�ธุรกิจ
แข่งขันระหว่�งประเทศ บ�งทีจึงต้องกลับม�
คิดว่�สำ�หรับหล�ยๆ กิจก�ร ก�รคงสภ�พ
รัฐวิส�หกิจยังเหม�ะสมหรือเปล่� หรือควร
แปลงสภ�พแปรรูปให้มีคว�มคล่องตัวข้ึน 
แข่งขันม�กข้ึน 

พลังของตลาด
พอแปรรูปแล้ว ผู้บริห�รของบริษัทต้องพบ

นักลงทุน นักวิเคร�ะห์ ต้องถูกตล�ดติดต�ม
ตรวจสอบ เพร�ะฉะน้ันก�รตัดสินใจท�งธุรกิจ
ต่�งๆ ต้องสมดุลม�กข้ึน ถ้�เป็นรัฐวิส�หกิจ 
นโยบ�ยก็จะเป็นไปต�มคำ�ส่ังของภ�ครัฐ 
อย่�งเดียว ซ่ึงสำ�หรับรัฐบ�ลท่ีมีว�ระด้�น
ก�รเมืองเยอะ ก�รตัดสินใจก็จะไปต�มเร่ือง

ก�รเมืองหมด แต่พอเป็นบริษัทมห�ชน นอกจ�ก
ตอบสนองนโยบ�ยรัฐแล้ว ก�รใช้เงินลงทุนต้องมี
เหตุผลเพียงพอ มีผลตอบแทนท่ีเหม�ะสม ย่ังยืน 
ไม่ใช่ทำ�ไปแล้ว เงินจมไปเร่ือยๆ อย่�งเร่ืองก�ร
อุดหนุนร�ค�พลังง�น เป็นจุดต�ยสำ�คัญ เพร�ะ
สเกลมันใหญ่ม�ก ถ้�ไปอุดหนุนแล้ว พอร�ค�
ตล�ดโลกข้ึนไปเยอะๆ ไม่มีใครรับไหว กระท่ัง
ประเทศส่งออกนำ�้มัน ทุกวันน้ีก็เจ็บปวด เพร�ะ
เวล�ร�ค�นำ�้มันดี รัฐอ�จมีกำ�ลังอุดหนุนได้ แต่พอ
ร�ค�นำ�้มันลง ร�ยได้ห�ย คิดจะเลิกอุดหนุน ตอน
น้ันผู้บริโภคก็เสพติดแล้ว ย่ิงเร�เป็นประเทศนำ�เข้� 
ไม่มีร�ยได้แบบประเทศส่งออกพลังง�น ก็ต้องไป
เอ�ร�ยได้จ�กท�งอ่ืนม�อุดหนุน ย่ิงเจ็บตัวใหญ่ 
ดังน้ันก�รสร้�งคว�มสมดุลให้กับก�รตัดสินใจท�ง
ธุรกิจคือประโยชน์อย่�งแรกของก�รเข้�ตล�ด 

สอง ก�รอยู่ในตล�ดช่วยสร้�งคว�มน่�เช่ือถือ
ในก�รลงทุนและก�รกู้เงินให้กับบริษัท เพร�ะต่�ง
ประเทศมักจะดูว่�บริษัทท่ีม�ลงทุนเป็นใคร เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตล�ดท่ีมีคว�มน่�เช่ือถือ 
หรือไม่ เครดิตเรตต้ิงเป็นอย่�งไร เพ่ือให้ม่ันใจว่�
เป็นบริษัทท่ีบริห�รจัดก�รอย่�งมืออ�ชีพ ไม่ได้ถูก
ส่ังก�รจ�กก�รเมืองอย่�งเดียว เม่ือได้รับคว�ม
เช่ือถือแล้ว เวล�เห็นโอก�ส เร�ก็เร่ิมได้เร็ว เพร�ะ
ห�เงินม�ดำ�เนินก�รได้สะดวกข้ึน 

ส�ม ก�รเข้�ตล�ดช่วยพัฒน�ม�ตรฐ�นก�ร
กำ�กับดูแล ตล�ดหลักทรัพย์ไทยถือว่�มีช่ือเสียงใน
เร่ืองก�รกำ�กับดูแลในระดับท่ีดีม�ก ดังน้ันจะเรียก
ว่�เป็นคว�มท้�ท�ยหรือเป็นจุดเด่นของ ปตท.ก็ได้ 
สำ�หรับก�รเป็นรัฐวิส�หกิจด้วย เป็นบริษัทมห�ชน
ด้วย เพร�ะเร�จะถูกกำ�กับ 2 ท�ง ท�งภ�ครัฐ 
กำ�กับปตท. โดยผ่�นนโยบ�ยของรัฐ ก�รตรวจ
สอบของสตง. ปปช. กระทรวงก�รคลัง และ
กฎหม�ยของรัฐวิส�หกิจเกือบทุกฉบับ ในขณะท่ี
ก�รเป็นบริษัทมห�ชน ก็ทำ�ให้ปตท. ต้องอยู่ภ�ย
ใต้พรบ.หลักทรัพย์ฯ พรบ.บริษัทมห�ชนฯ และ
ก�รตรวจสอบโดย stakeholders ท้ังหล�ย ไม่ว่�นัก
วิเคร�ะห์ นักลงทุน กลต. ตล�ดหลักทรัพย์ ส่ิงท่ีต�ม
ม�คือ เวล�ทำ�อะไรท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อสถ�นะบริษัท 
ปตท. ก็ต้องเปิดเผยข้อมูล มีคว�มโปร่งใส ซ่ึงถือ
เป็นก�รยกระดับ Good Governance ไปในตัว 

แต่มองไปพ้นปตท. ก�รเป็นบริษัทมห�ชน
ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศ เพร�ะแปลว่�รัฐ
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เราอยู่ในเมืองไทย stakeholders ของเราคือคนไทย 
เวลาไปพม่า stakeholders ก็คือคนพม่า ต้องไปดูแล 
สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อมของเขาด้วย ...ไม่ว่าเราจะไปไหน 
เราต้องไปเป็น good corporate citizen ของท่ีน่ัน

ประเด็นเร่ืองคว�มเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คงไม่ขย�ย
ม�กนัก คงไว้อย่�งน้ี ส่วนนำ�้มันในระยะย�ว น่�จะไม่
ใช้เป็นเช้ือเพลิงแล้ว ใช้เป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีม�กกว่� 
โลกยังต้องใช้ปิโตรเคมีคอล เพร�ะไบโอเคมีคอลยัง
มีปริม�ณน้อยและต้นทุนสูงม�ก พูดได้ว่�พวกถุงถัง
ก�ละมังหวี ยังไงก็เป็นพล�สติกอยู่ พวกไบโอเคมีคอล
อ�จมีตล�ดเพียงบ�งส่วน เช่นแก้วก�แฟ เพร�ะมันใช้
ใกล้ชิดกับชีวิตคนและเป็นก�รแสดงคว�มรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน ระยะย�วเร�จะเปล่ียนไปเป็น
ปิโตรเคมีคอลม�กข้ึน

สำ�หรับก๊�ซธรรมช�ติคงใช้เป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้�
เป็นหลัก ใช้ในภ�คก�รขนส่งน้อย เพร�ะร�ค�นำ�้มัน
ไม่สูง ก�รใช้แก๊สแทนมันไม่คุ้ม เป้�ของก๊�ซจึงเป็นก�ร
ใช้ผลิตเช้ือเพลิงสำ�หรับผลิตไฟฟ้� หรือเป็นวัตถุดิบ
ปิโตรเคมี แต่พอจะใช้เป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้� ก็ต้อง

ม�ดูว่�ทิศท�งของพลังง�น renewable เป็นอย่�งไร 
เร�เช่ือว่�ก๊�ซจะยังเป็นเช้ือเพลิงหลักในก�รผลิตไฟฟ้� 
ส่วน renewable เป็นเพียงส่วนเสริม เพร�ะปริม�ณมัน
น้อยม�ก ดังน้ัน ธุรกิจก๊�ซเดินต่อได้

พฤติกรรมก�รบริโภคจะเปล่ียนไปใช้ไฟฟ้�ม�กข้ึน 
พวกอุปกรณ์ต่�งๆ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์มันเพ่ิม
ก�รใช้ไฟฟ้� ต่อไปรถไฟฟ้�คงทยอยเข้�ม�อีก เพร�ะ
ฉะน้ันเร�ก็เลยเตรียมลงทุนในเร่ืองของ electricity 
value chain อย่�งเช่น ลงทุนในธุรกิจโซล�ร์ฟ�ร์มท่ี
ญ่ีปุ่น ลงทุนในธุรกิจ energy storage ท่ีอเมริก�  
ทำ�เร่ือง EV Charger ท่ีจะม�ใช้กับรถไฟฟ้� ทำ�เร่ือง
ซอฟต์แวร์ท่ีจะต้องเก่ียวข้อง น่ีคือส่ิงท่ีเร�พย�ย�ม
เตรียมเพ่ือรองรับคว�มเปล่ียนแปลง

จะมีปตท.เป็นกลไกสร้�งเสถียรภ�พร�ค�
พลังง�น คอยช่วยเหลือผู้มีร�ยได้น้อย ดูแล
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ได้ม�กกว่�ธุรกิจ
เอกชนท่ัวไป เวล�ลงทุนโครงสร้�งพ้ืนฐ�น 
ดูแลคว�มม่ันคงพลังง�นของประเทศก็ไม่เป็น
ภ�ระงบประม�ณรัฐ และสุดท้�ยน่ีคือก�รสร้�ง
คว�มส�ม�รถแข่งขันของบริษัทไทยและคน
ไทยในกิจก�รพลังง�นในเวทีโลก ซ่ึงจะกลับม�
เพ่ิมร�ยได้ เพ่ิมมูลค่�ทรัพย์สินให้รัฐซ่ึงเป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่อีกทีหน่ึง

ความท้าทายในโลกกว้าง
38 ปีก่อน เร�มีแต่โรงกล่ันข�ยนำ�้มันเล็กๆ 

น้อยๆ แต่ตอนน้ีปตท.ทำ�ธุรกิจครบวงจร ต้ังแต่
สำ�รวจและผลิต ว�งท่อก๊�ซ สร้�งโรงแยก โรง
กล่ัน ทำ�ปิโตรเคมี เปิดป๊ัม และเร่ิมมีธุรกิจไฟฟ้� 
ในตล�ดโลก ผู้เล่นในกิจก�รเหล่�น้ีเป็นระดับ
ยักษ์ท้ังน้ัน ไม่ว่�เชลล์ เอสโซ่ ค�ลเท็กซ์ โทท�ล 
บีพี เร�อ�จคิดว่�ปตท.ใหญ่แล้วในประเทศ  
แต่เร�เล็กกว่�พวกน้ีเป็น 20-30 เท่� เล็กกว่�
เปโตรน�สของม�เลเซียในเชิงร�ยได้ 7-8 เท่� 
แล้วทำ�อย่�งไรเร�ถึงจะมีท่ียืนของเร�ในตล�ด
โลก ทำ�อย่�งไรเร�ถึงจะมีจุดท่ีเร�ไปลงทุน 
เจรจ�ซ้ือข�ยต่อรองได้ น่ีคือคว�มท้�ท�ยหลัก 

คว�มท้�ท�ยต่อม�คือธุรกิจพลังง�นมี
ลักษณะเป็น cyclical (วัฏจักร) ไม่ว่�ในเร่ือง
ของร�ค� เร่ืองเทคโนโลยี เร่ือง margin มีข้ึนลง
เป็นรอบอยู่ตลอด น่ีคือเหตุผลท่ีบริษัทนำ�้มัน 
ส่วนใหญ่ต้องทำ�กิจก�รตลอด value chain 
เพ่ือให้ส�ม�รถบริห�รเอ�ร�ยได้จ�กวงจร
ต่�งๆ ตลอดส�ยม�ถัวกัน นอกจ�กน้ันก็ต้อง
รู้จักน่ิง มองระยะย�ว มองพรุ่งน้ีไม่พอ ต้อง
มองเป็นระยะ 20 ปี เพร�ะก�รลงทุนในธุรกิจ
พลังง�น เป็นระยะย�วท้ังน้ัน ไม่มีปีสองปีคืน

กำ�ไร สมมติเร�ไปลงทุนช่วงร�ค�นำ�้มัน 70-80 
เหรียญ แล้วร�ค�มันข้ึนไป 100 เหรียญ เร�ก็
ดีใจ แต่เสร็จแล้วพอร�ค�ลงม�เหลือ 30-40 
เหรียญ เร�จะบอกเจ๊งแล้วไม่ได้ เพร�ะวันน้ีมัน
ก็กลับข้ึนม�แตะ 60 เหรียญอีก  

ยังมีเร่ืองเทคโนโลยีอีก เน่ืองจ�กเทคโนโลยี
ในกิจก�รพลังง�นต้องลงทุนเยอะ ก็เป็นคว�ม
ท้�ท�ยว่�เร�จะเลือกเทคโนโลยีท่ีจะม�ใช้
อย่�งไร ต้องมีก�รตัดสินใจท่ีรัดกุม ถ้�รอน�น
ไป ก็ไม่ได้ทำ�เสียที ถ้�ทำ�เร็วเกินไป เกิดมี
เทคโนโลยีใหม่ม�แทนอันท่ีเร�ลงทุนไปเลยก็
เสียห�ย อย่�งเร่ืองกิจก�รสำ�รวจและผลิต มี
อยู่ยุคหน่ึงนำ�้มันห�ย�ก เร�ก็ไปลงทุนทำ� oil 
sand ท่ีแคน�ด� แต่วันดีคืนดีดันมีเทคโนโลยี
ท่ีเอ�นำ�้มันออกจ�กช้ันหินดินด�นได้ ท้ังท่ีปกติ
ผลิตไม่ได้ ร�ค�นำ�้มันก็ร่วงลงม� ฉะน้ันพวกท่ี
ไปลงทุน oil sand รวมถึงเร�ก็เจ็บตัว 

เร่ืองก�รเมือง ก�รทูตก็เป็นคว�มเส่ียง 
เพร�ะเร�ลงกิจก�รพลังง�นท่ัวโลก ไม่ใช่
แค่ไทย แล้วจะโดยบังเอิญหรือไม่ก็ไม่ทร�บ 
พ้ืนท่ีท่ีมีทรัพย�กรจะไม่ค่อยน่�พิสมัยเท่�ไหร่ 
ไม่ใช่ประเทศน่�เท่ียวหรือมีคว�มม่ันคง อยู่
ในตะวันออกกล�งบ้�ง อยู่ในแอฟริก�บ้�ง 
ประเทศดีๆ ในยุโรปส่วนใหญ่มีเจ้�ใหญ่ไปลง
แน่นหมดแล้ว อย่�งท่ีเร�ไปลงแอลจีเรียก็มี
คว�มอันตร�ย มีก�รก่อก�รร้�ย มีก�รจับตัว
ประกันต่�งช�ติ พวกน้ีก็เป็นคว�มท้�ท�ย ดีท่ี
ธรรมช�ติของคนสำ�รวจและผลิต จะมีทัศนคติ
ของนักสำ�รวจ ย�กแค่ไหนก็อย�กไป อย�กไป
ห�ให้เจอ ย่ิงท้�ท�ย ย่ิงย�กย่ิงรู้สึกภูมิใจ 

ต้นทุนความเป็นไทย
ประเทศไทยน่ีมีต้นทุนท่ีดี คือเร�เป็นคนดี

ในส�ยต�สังคมโลก ไม่ใช่ประเทศใหญ่ท่ีจะไป 

เทวินทร์เรียนจบด้�นวิศวกรรม
เคมีจ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
ก่อนศึกษ�ต่อปริญญ�โทด้�น
วิศวกรรมเคมีจ�กมห�วิทย�ลัยไรซ์ 
และวิศวกรรมปิโตรเลียมจ�ก 
มห�วิทย�ลัยฮุสตันในสหรัฐอเมริก� 
เริ่มต้นทำ�ง�นที่บริษัท ปตท. สผ. 
ก่อนม�เป็นประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�รก�รเงิน ปตท. จ�กนั้นได้รับ
ตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  
ปตท.สผ. และได้ขึ้นเป็นประธ�น
เจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่ ปตท. ในที่สุด 

รู้จักกับ  
เทวินทร์ วงศ์วานิช 

เป็นภัยคุกค�มใคร ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ประเทศ
เล็กท่ีจะถูกกดข่ีได้ ฉะน้ันเร�ค่อนข้�งได้รับก�ร
ต้อนรับท่ีให้เกียรติ เป็นมิตร ซ่ึงเร�ก็ต้องรักษ�ต้นทุน
น้ี คือต้องไปด้วยคว�มเป็นมืออ�ชีพ ด้วยแนวท�ง
ก�รทำ�ธุรกิจท่ี win-win คิดถึง stakeholders เร�อยู่
ในเมืองไทย stakeholders ของเร�คือคนไทย เวล�
ไปพม่� stakeholders ก็คือคนพม่� ไม่ใช่รักษ�
ประโยชน์ประเทศไทยอย่�งเดียว อย่�งน้ันก็ไปไม่
รอด ต้องไปดูแล สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อมของเข�
ด้วย คือเร�อ�จจะภูมิใจได้ว่�เร�เป็นบริษัทจ�ก
ประเทศไทย แต่ไม่ว่�เร�จะไปไหนก็ต�ม เร�ก็ต้อง
ไปเป็น good corporate citizen ของท่ีน่ัน น่ีคือ 
ไปด้วยใจท่ีดี

แต่ใจอย่�งเดียวไม่พอ เร�ต้องเป็นบริษัทท่ีมีฝีมือ
ดีด้วย ไม่ง้ันเข�ก็ไปทำ�ง�นกับคนอ่ืนดีกว่� ปตท. 
โชคดีท่ีทำ�ธุรกิจตลอดส�ยโซ่ มันก็มีโอก�สท่ีแสดง
ผลง�นให้เห็นได้ โดยเฉพ�ะสำ�หรับหล�ยประเทศ
เพ่ือนบ้�นเร�ท่ียังไม่ได้นำ�ทรัพย�กรม�ใช้ตลอด
ส�ยโซ่อย่�งเร� เร�ก็เอ�โมเดลธุรกิจท่ีเร�ใช้ใน
ประเทศไทยไปเสนอเข�ได้ว่�เร�ทำ�ม�แล้ว เร�อ�จ
ไม่ได้มีคว�มได้เปรียบบริษัทใหญ่ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเร�พูด
ได้คือเร�ทำ�ในฐ�นะบริษัทแห่งช�ติในประเทศไทย
ม�แล้ว ฉะน้ัน ถ้�เข�อย�กมีแบบน้ี เร�ก็ยินดีทำ�ง�น
ร่วมกัน เร�เข้�ใจหัวอกว่�เข�ก็อย�กพัฒน�บริษัท
แห่งช�ติ เข้�ใจหัวอกของพนักง�นรัฐวิส�หกิจท่ีจะ
ต้องพัฒน�ตัวเองข้ึนม� น่ีก็เป็นจุดข�ย

แหล่งพลังงานยุคใหม่
โลกเปล่ียนแหล่งพลังง�นม�เร่ือย จ�กถ่�นหิน 

เป็นนำ�้มัน เป็นก๊�ซ จนวันน้ีก็กำ�ลังดูว่�จะเปล่ียน
เป็นพลังง�นหมุนเวียน (renewable energy) หรือ
จะเปล่ียนเป็นพลังง�นชีวมวล (biomass energy) น่ี
คือก�รเปล่ียนแปลงในส่วนของ ‘ท่ีม�’ นอกจ�กน้ัน
ก็ยังมีก�รเปล่ียนแปลงในส่วนของ ‘ท่ีไป’ อีกว่�ส่ิงท่ี
จะม�ใช้พลังง�นคืออะไร คือรถนำ�้มัน รถไฟฟ้� ฯลฯ 
เร�ก็ต้องว�งแผนรองรับ คว�มท้�ท�ยส่วนใหญ่อยู่ท่ี 
energy storage เพร�ะพลังง�นหมุนเวียนส่วนใหญ่
มันไม่ได้สมำ�่เสมอ ดังน้ันต้องมีวิธีก�รเก็บพลังง�น
ไว้ให้ได้ วันน้ีเร�จึงไปลงทุนในกิจก�รด้�น energy 
storage เพ่ือรองรับก�รนำ�พลังง�นหมุนเวียนม�ใช้
อย่�งย่ังยืน 

ถอยกลับม�ในส่วนของถ่�นหิน นำ�้มัน และก๊�ซ 
จะเอ�ยังไงกันต่อไป ถ่�นหินท้�ท�ยหน่อย เพร�ะมี
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ผมอยากให้ปตท.เป็นได้เหมือนทีมฟุตบอลไทยที่ทุกคน
เชียร์ เพราะถ้าคนเชียร์ นักฟุตบอลก็มีกำ ลังใจเตะได้
เต็มที่เลย ไม่เหนื่อย แต่ถ้ามีแต่คนโห่แล้วโห่อีก เราชนะ
คู่ต่อสู้ยังไงมันก็ไม่มีกำ ลังใจ

เร่งสร้างนวัตกรรม
เร�ต้ังสถ�บันวิจัยและเทคโนโลยีปตท. 

ท่ีวังน้อยม� 20 ปีแล้ว สมัยแรกจะเป็นก�รวิจัย
เร่ืองก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พ ก�รทำ�ไบโอดีเซล 
ก�รลดส�รตะก่ัวในนำ�้มัน แต่ตอนน้ีกำ�ลังวิจัย
ค้นห�เทคโนโลยีท่ีจะเป็น S Curve ใหม่ของ
ปตท. แต่สถ�บันวิจัยอย่�งเดียวไม่พอ เร�ก็
ไปต้ังสถ�บันวิทยสิริเมธี ต้ังโรงเรียนกำ�เนิด
วิทย์ท่ีสนับสนุนให้นักเรียนเรียนวิทย�ศ�สตร์ 
เพร�ะเร�มองว่�ประเทศไทยจะแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืนในอน�คตได้ ต้องมีฐ�นของง�นวิจัย
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวสนับสนุน 
เหมือนกับท่ีญ่ีปุ่น ท่ีเก�หลีเข�ทำ�ม� ซ่ึงอันน้ี
ไม่ใช่แค่เพ่ือปตท.เอง แต่เพ่ือประเทศ

นอกจ�กน้ี เร�ก็ต้ังทีม ExpresSo (Express 
Solutions) ข้ึนม�เป็นศูนย์กล�งเอ�คว�มคิด
สร้�งสรรค์ เอ�นวัตกรรมในองค์กรข้ึนม�ทำ� 
incubation process จนได้เป็น prototype 
สำ�หรับนำ�ไปทดลองว่�คว�มคิดหรือนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์น้ันๆ ไปต่อได้ไหม เน่ืองจ�กเวล�เร�
ทำ�นวัตกรรมพวกน้ี มีไอเดียสักร้อย สุดท้�ยอ�จ
จะเหลือแค่ 3-4 อันท่ีเอ�ม�ใช้จริง ฉะน้ันต้องมี
คว�มน่ิง ต้องเข้�ใจว่�เร�พร้อมท่ีจะคิดเยอะๆ 
และล้มเหลวได้เร็ว ได้บ่อย เพ่ือเรียนรู้จ�กคว�ม
ล้มเหลวน้ัน ในขณะท่ีถ้�เจออะไรท่ีใช่ก็ต้องมี
กระบวนก�รต่อยอดไปจนถึงปล�ยท�งให้เร็ว 
คีย์เวิร์ดคือเร็ว คว�มคิดใครก็คิดได้ ถ้�คนอ่ืนคิด
ทีหลังเร� แต่เสร็จก่อน เร�ก็แพ้

พันธนาการของธุรกิจ
นอกจ�กข้อจำ�กัดหรือคว�มย�กของตัวง�น

เอง ข้อจำ�กัดภ�ยนอกก็คือพวกเร่ืองกฎหม�ย 
เม่ือสิบกว่�ปีท่ีแล้ว ยุคน้ันรู้ว่�จะแปรรูปปตท.  
ให้มีคว�มคล่องตัว จึงยกเว้นกฎระเบียบให้
ปตท. พอเวล�ผ่�นไปคนเร่ิมมองว่�ปตท.  
ใหญ่เกินไป กำ�ไรม�กเกินไป เร่ิมไม่ไว้ใจว่�ปตท.  
ทำ�ในส่ิงท่ีถูกท่ีควรหรือเปล่� ทีน้ีพอไม่ไว้ใจก็ต้อง
ตรวจสอบ ดังน้ันส่ิงท่ีเคยปล่อยให้เป็นไปต�ม
วิถีก�รแข่งขันก็เลิก เหมือนกับเคยปล่อยส�ยให้
ว่�วมันลอยไปติดลมบน แต่สักพักก็เร่ิมส�วกลับ
ม�ด้วยกฎระเบียบและก�รตรวจสอบจ�กหน่วย
ง�นต่�งๆ โดยเฉพ�ะเวล�มีแรงกดดันจ�กเอ็นจี-
โอหรือกลุ่มคนท่ีไม่เข้�ใจ โดยลืมไปว่�เร�ต้ังใจ

จะสร้�งองค์กรให้คล่องตัวสำ�หรับแข่งกับเอกชน 
และทำ�หน้�ท่ีเพ่ือประเทศ 

ต้ังแต่ผมรับตำ�แหน่ง ก็เห็นปัญห�น้ีม�ตลอด 
เร่ืองคว�มไว้ว�งใจของสังคม ถ้�เร�ส่ือไม่ชัด 
อธิบ�ยไม่ท่ัว มันก็จะกลับม�เป็นอุปสรรคต่อ
ภ�รกิจ ผมไม่ห่วงเร่ืองธุรกิจ เพร�ะมีคนปตท.
เก่งๆ อยู่เยอะ แต่เร่ืองก�รส่ือส�ร คนของเร�ท่ีคุ้น
แต่ก�รทำ�ธุรกิจ ข�ยของ ซ้ือของยังสู้ฝ่�ยต่อต้�น
ยังไม่ได้ โดยเฉพ�ะส่ิงท่ีปตท.ทำ� โดยธรรมช�ติ
มันจะไปกระทบกับคว�มเป็นอยู่ของคน ไม่รู้จะ
ทำ�ยังไงไม่ให้กระทบคน เพร�ะว่�เร�ซ้ือม�ข�ย
ไป ก็ต้องทำ�ต�มกลไกตล�ด พอกระทบเข�อ�จ
รู้สึกว่�เร�ไม่ได้ทำ�เพ่ือช�ติ ลืมไปว่�เร�แค่จัดห�
ม�ให้ ไม่ได้เป็นเจ้�ของทรัพย�กรเอง 

สมบัติชาติท่ีคนไทยภูมิใจ
คว�มใฝ่ฝันของผมคือ ก�รทำ�ให้ปตท. เป็น 

Pride and Treasure of Thailand ให้ได้ คือ
เป็นสมบัติของช�ติท่ีคนไทยภูมิใจ เพร�ะผมอยู่
ในปตท.ม�น�นพอสมควร ได้เห็นว่�คนปตท.
มีคว�มภูมิใจในองค์กร ภูมิใจในหน้�ท่ีท่ีเข�ทำ�
เพ่ือประเทศอยู่แล้ว แต่คนข้�งนอกกลับไม่ค่อย
เข้�ใจตรงน้ี และมองปตท.เป็นองค์กรท่ีห่วงแต่
ธุรกิจ ผมอย�กให้ปตท.เป็นได้เหมือนทีมฟุตบอล
ไทยท่ีทุกคนเชียร์ เพร�ะถ้�คนเชียร์ นักฟุตบอล
ก็มีกำ�ลังใจเตะได้เต็มท่ีเลย ไม่เหน่ือย แต่ถ้�มี
แต่คนโห่แล้วโห่อีก เร�ชนะคู่ต่อสู้ยังไงมันก็ไม่มี
กำ�ลังใจ และก็จะทำ�ให้เตะพล�ด เตะหลุดไป
หมด ทีน้ีทำ�ยังไงให้คนบนอัฒจันทร์เชียร์ปตท. 
ในด้�นก�รสร้�งคว�มเป็น Treasure เร�คิดว่�
เร�ทำ�อยู่แล้ว โดยพัฒน�องค์กรให้เป็นบริษัท 
ช้ันนำ� เอ�ทรัพย์สินท่ีเร�มีไปต่อยอดสร้�งมูลค่�
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แต่ส่วนก�รสร้�งคว�มเป็น Pride 
คือคว�มเป็นท่ีภ�คภูมิใจ ผมว่�เร�ยังต้องส่ือส�ร
ให้คนเข้�ใจให้ม�กข้ึนในอีกหล�ยเร่ือง

เร่ืองแรกคือภ�รกิจคว�มม่ันคงด้�นพลังง�น 
ท่ีปตท.ทำ� คว�มม่ันคงในท่ีน้ีแปลว่�เพียงพอ- 
ท่ัวถึง-เป็นธรรม-ย่ังยืน ‘เพียงพอ’ คือคนไทยไม่
เคยข�ดพลังง�น ไปป๊ัมก็มีนำ�้มัน เปิดสวิทช์ไฟ 
ไฟก็ม� ‘ท่ัวถึง’ คือไปอยู่ท่ีไหนในประเทศไทย 
คุณห�ป๊ัมปตท.ได้ มีทุกจังหวัด เกือบทุกอำ�เภอ 
ปกติท่ีไหนไกลๆ ป๊ัมจะไม่ค่อยอย�กไป ลูกค้�
น้อย ขนส่งไกล แต่ของเร�ไปท่ัวถึง ‘เป็นธรรม’ 

คือร�ค�ท่ีเหม�ะสม จุดน้ีคนไม่เข้�ใจเยอะ  
คิดว่�นำ�้มันแพงเม่ือเทียบกับม�เลเซีย ท้ังท่ี
คว�มจริงร�ค�ข�ยปลีกเร�แพงกว่� เพร�ะ
ภ�ษีท่ีรัฐบ�ลเก็บ ถ้�ดูเฉพ�ะร�ค�เทียบกับ
ประเทศอ่ืนก็จะเห็นว่�เป็นธรรม สุดท้�ยย�ก
สุดคือเร่ือง ‘ย่ังยืน’ ทำ�ยังไงให้เร�มีท้ังท่ัวถึง 
เพียงพอ เป็นธรรม ในระยะย�ว สำ�หรับลูก
หล�นด้วย ซ่ึงผู้บริโภคไม่ค่อยเข้�ใจ อย�กให้
วันน้ีร�ค�ถูกกว่�น้ีอีกหน่อย ให้เอ�กำ�ไรปตท.
ม�ลดร�ค� แต่คว�มจริงเร�ต้องเอ�ม�ใช้
ลงทุนเพ่ือคว�มย่ังยืนต่อไปด้วย 

เร่ืองต่อม�คือสร้�งคว�มโปร่งใสในก�รทำ�
ธุรกิจ เพร�ะว่�เร�เป็นท้ังรัฐวิส�หกิจ เป็นท้ัง
บริษัทมห�ชน คนจึงมองว่�เร�ใช้สิทธิคว�ม
เป็นรัฐวิส�หกิจ ใช้อำ�น�จไปเอ�เปรียบเพ่ือ 
เอ�กำ�ไรไปให้ผู้ถือหุ้น ท้ังท่ีในคว�มเป็นจริงคือ
เร�ต้องคอยสร้�งสมดุลท้ังโจทย์ท�งนโยบ�ย
และโจทย์ท�งธุรกิจ คว�มจริงวันน้ีธุรกิจท่ี
แข่งขันส่วนใหญ่ไปอยู่ท่ีบริษัทลูกหมดแล้ว  
ไม่ว่�สำ�รวจและผลิต โรงกล่ัน ปิโตรเคมี ไม่ได้
อ�ศัยภ�ครัฐอะไรเลย แม้กระท่ังตัวปตท.ซ่ึงทำ�
ธุรกิจนำ�้มัน ต่อไปก็จะแยกเป็นบริษัทลูกให้เห็น
เลยว่�ธุรกิจของปตท.ไม่มีอภิสิทธ์ิอะไรเลย  
น่ีคือก�รพย�ย�มจัดโครงสร้�งให้โปร่งใสเพ่ือ
ให้คนเข้�ใจ

เร่ืองท่ีส�มก็คือเร่ืองสำ�นึกคว�มรับผิดชอบ 
ต่อสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม เร�ทำ�เยอะ
ม�ก ใครอย�กทำ�กิจกรรมเพ่ือสังคมแล้ว
จะห�สปอนเซอร์ ลองเด�ว่�ช่ือไหนม�ก่อน 
ก็ปตท. ผมรับจดหม�ยพวกน้ีเยอะเลย ก็เป็น
โครงก�รดีท้ังน้ัน แต่เพ่ือไม่ให้กระจัดกระจ�ย 
จนคนไม่รู้ว่�ปตท.ทำ�อะไร ก็ต้องพย�ย�มเลือก
เร่ืองให้เป็นแพทเทิร์นชัดเจน หลักๆ ก็ทำ�เร่ือง
ก�รศึกษ� วิถีชีวิตชุมชน เศรษฐกิจชุมชน  

กีฬ� ศิลปะวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม ท่ีน่�จะ 
ใกล้ชิดคนเมืองหน่อยคือคุ้งบ�งกระเจ้�  
ติดกรุงเทพฯ เลย 

เร่ืองท่ีส่ีท่ีกำ�ลังดำ�เนินอยู่ก็คือก�รทำ�  
social enterprise ทำ�อย่�งไรให้กิจก�ร
สนับสนุนชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีแล้วโตไปด้วยกัน 
เป็นแนวคิดก�รมีส่วนร่วม ตอนน้ีก็เลยกำ�ลังดู
โครงก�รของแต่ละธุรกิจ เป็นธุรกิจก๊�ซ ธุรกิจ
นำ�้มัน และธุรกิจโครงสร้�งพ้ืนฐ�น ทำ�ให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรมก�รลงทุนน้ัน 
เติบโตต่อม�แล้วสร้�งร�ยได้กลับไปให้ 
ชุมชนน้ันอีก 

ขับเคล่ือนด้วยคน
สุดท้�ย ปัจจัยสำ�คัญท่ีสุดคือคน  

หลักของผมคือ ‘strengthen from inside’  
คนข้�งในต้องแสดงพฤติกรรมท่ีทำ�ให้ 
คนข้�งนอกมองปตท.ด้วยคว�มภูมิใจ องค์กร
เร�มีค่�นิยมอยู่ 6 ตัว 3 ตัวแรกสะท้อนคว�ม
เก่ง 3 ตัวสุดท้�ยสะท้อนคว�มเป็นคนดี คือ 
Responsibility for Society คว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคม Integrity & Ethics คือจริยธรรม 
และจรรย�บรรณ และก็ Trust & Respect 
คว�มเช่ือม่ันน่�เช่ือถือ 3 เร่ืองน้ี พนักง�นต้อง
เป็น ambassador ต้องประพฤติปฏิบัติตลอด
เหมือนศีลห้� และไปแสดงให้คนเห็น ท้ังหมด
น้ีเพ่ือให้คนในสังคมเข้�ใจและภูมิใจในคว�ม
เป็นองค์กรของปตท. แล้วพร้อมจะเชียร์ปตท.
ได้เหมือนเชียร์ทีมไทย วันน้ีเหมือนเร�กำ�ลังจะ
ออกไปแข่งข้�งนอก ถ้�ข้�งในยังยึดข�กันอยู่ 
ไม่ว่�จะเป็นหน่วยง�นตรวจสอบ หรือเอ็นจีโอ 
แล้วเร�จะออกไปสู้กับคนอ่ืนได้ยังไง แต่ถ้�ช่วย
กันให้กำ�ลังใจ ส่งเสียงเชียร์ เร�พร้อมไปเต็มท่ี 
พร้อมไปทำ�ง�นให้ประเทศ สู้ข�ดใจเลย 
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ด้วยอุปนิสัยมุ่งมั่นและรักการแข่งขัน ทำาให้
พรรณพิมล จงประสิทธิผล เริ่มสนใจกีฬาโต้
คลื่น หญิงสาวร่างเพรียวสมส่วนแบบนักกีฬา
ผู้นี้ได้ลิ้มรสกีฬาโต้คลื่นเป็นครั้งแรกในนคร
ซิดนีย์เมื่อ 6 ปีก่อน เธอสารภาพว่า “เรารู้สึกว่า
ตัวเองชอบบงการ ชอบให้ทุกอย่างได้ดั่งใจ แต่
ตอนว่ายทวนน้ำาออกไปรอคลื่น มันเป็นจังหวะ
ที่ทำาให้รู้สึกว่าหลายๆ สิ่งอยู่เหนือการควบคุม
ของเรา”

ขณะพำานักอยู่ที่สิงคโปร์ ความรักในความ
แปรปรวนนี้นำาเธอให้มาพบกับ Surfset สตูดิโอ
ฟิตเนสสอนออกกำาลังกายบนกระดานโต้คลื่น
จำาลอง โดยมีตัวกระดานยึดอยู่กับแท่นที ่
คอยสั่นให้ความรู้สึกเหมือนทรงตัวบนน้ำา 
พรรณพิมลตัดสินใจทันทีว่าจะนำากีฬาชนิดนี้
เข้ามาในไทย

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เซิร์ฟเซ็ตเป็น
เพียงหนึ่งในกีฬาทางเลือกสารพัดที่กำาลังสร้าง
ความหวือหวาให้กับวงการฟิตเนสของคน
กรุงเทพฯ ผู้คอยมองหาวิธีเรียกเหงื่อที่สนุกยิ่ง
ขึ้นอยู่เสมอ โดยนอกจากเซิร์ฟเซ็ตก็คือ 
สตูดิโอแทรมโพลีนอย่าง Amped, Bounce 
และ Rockin’ Jump ตลอดจนผู้ให้บริการ
ฟิตเนสระดับโลกอย่าง Virgin Active ซึ่งนำาเอา 
‘การออกกำาลังกายทางเลือก’ มาเป็นจุดขาย 
อาทิ โยคะต้านแรงโน้มถ่วง หน้าผาจำาลอง 

และห้องจำาลองความกดอากาศ โดยแต่ละแห่ง
ต่างก็หวังจะคว้าส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรม
ท่ีมีมูลค่าสูงถึงกว่าหน่ึงพันล้านบาท ในปีน้ี  

ฝึกหนัก
เซิร์ฟเซ็ตนั้นเหมือนกับการโต้คลื่นจริงๆ 

ตรงที่เน้นการสร้างความแข็งแกร่งของกลาง
ลำาตัว พัฒนาความทรงจำาในกล้ามเนื้อ และ
คาร์ดิโอที่เกิดขึ้นจากการดึงสายเคเบิล (จำาลอง
มาจากลักษณะการออกแรงว่ายทวนน้ำากลับสู่
ทะเล) โดยด้วยความที่กีฬานี้ให้ความสนุกของ
การโต้คลื่นได้โดยไม่ต้องลงทะเล คนกลัวน้ำาจึง
หมดข้ออ้างที่จะไม่เข้าคลาส

“คนท่ีมาเล่นควรรู้สึกสนุก แต่ในขณะเดียว 
กันก็เห็นว่ามันท้าทายด้วย” พรรณพิมลกล่าว 
โดยเช่นเดียวกับลูกค้าหลายๆ กลุ่มของเธอ 
พรรณพิมลเองก็คอยสรรหากิจกรรมแปลกใหม่
มาเรียกเหง่ือเสมอ นอกจากการเล่นเซิร์ฟเซ็ต 
สัปดาห์ละ 3 คร้ังแล้ว เธอยังฝึกปาร์กัวร์  
เต้นซุมบ้า รวมไปถึงเล่น ‘แอเรียลซิลค์’ ซ่ึง 
เป็นการออกกำาลังกายโดยการห้อยโหนต้าน 
แรงโน้มถ่วงเพ่ือเสริมสร้างกล้ามเน้ือ ไม่ผิดกับ 
นักกายกรรมเซิร์กดูโซเลย์ พรรณพิมลอธิบาย 
ว่าเธอต้องทำาอย่างน้ีเพราะเธอ “ทนว่ิงหรือข่ี 
จักรยานไม่ค่อยได้”

พึงทราบว่า การเล่นเซิร์ฟเซ็ตถือเป็น

เป็นการออกกำาลังที่สาหัสพอๆ กับ HIIT (high-
intensity interval training) ซึ่งเป็นวิธีการ
ออกกำาลังแบบหนักกับเบาสลับกันไปถี่ๆ เพื่อ
เร่งอัตราการเผาผลาญของร่างกาย ในคลาส
เรียนใหม่ของเซิร์ฟเซ็ตที่ตั้งชื่อว่า BAM! (เน้น
เผาผลาญไขมันและสร้างกล้ามเนื้อกลางลำา
ตัว) มีผู้เรียนประกอบด้วยนักศึกษาไปจนถึง
ผู้ใหญ่วัย 50 ปลายๆ ทุกคนล้วนสวมชุดผ้า
ยืดรัดรูปและกำาลังฝึกกันหนักหน่วง ไม่น่าเชื่อ
ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวอยู่ได้หลังผ่าน
การฝึกนานกว่า 1 ชั่วโมง พรรณพิมลอธิบาย
ว่าคนชอบเซิร์ฟเซ็ต เพราะมัน “ช่วยเร่งจังหวะ
การเต้นของหัวใจแต่ไม่ได้ถึงกับทำาให้คุณรู้สึก
เหมือนกำาลังจะตาย” (ซึ่งนักเรียนหลายคนที่
กำาลังหอบแฮ่กฟังแล้วแอบสั่นหัวพัลวัน)

ในลักษณะใกล้เคียงกัน จูเลียง วีกรู  
ผู้ก่อตั้ง กรรมการผู้จัดการ และโค้ชอาวุโสของ 
Asia Parkour ก็มีหุ่นนักกีฬา ชอบความ 
ท้าท้าย และฟิตอย่างยิ่ง โดยปากัวร์คือชื่อเรียก
โปรแกรมออกกำาลังกายที่มีพื้นฐานมาจาก
หลักสูตรข้ามสิ่งกีดขวางของทหารฝรั่งเศส  
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมในหมู่
หนุ่มสาวหัวขบถในปารีส จนในที่สุดก็ลาม
ไปถึงฮอลลีวูด ดังเห็นได้จากภาพยนตร์อย่าง 
Bourne Supremacy และ Casino Royale 
ซึ่งมีฉากที่มีตัวละครวิ่งกระโจนข้ามตึกและ

ในช่วงปีที่ผ่านมา มีฟิตเนสเปิดใหม่หลายแห่งที่เสนอ 
ทางเลือกการออกกำ ลังกายในรูปแบบที่ต่างออกไป 
ตั้งแต่การเล่นกระดานเซิร์ฟจำ ลองไปจนถึง 
สนามแทรมโพลีนขนาดยักษ์

Wacky  
Workouts

01 นอกจากเซิร์ฟเซ็ตก็คือ 
สตูดิโอแทรมโพลีนอย่าง 
Amped, Bounce  
และ Rockin’ Jump 
ตลอดจนผู้ให้บริการ 
ฟิตเนสระดับโลกอย่าง 
Virgin Active ซ่ึงนำ  
‘การออกกำ ลังกายทาง
เลือก’ มาเป็นจุดขาย
01 Amped เปิดโอกาสให้ออกกำาลังกาย

ท่าผาดโผนได้อย่างสนุกสนาน
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น่ังซ่ึงเน้นกล้ามเน้ือสะโพกและโคนต้นขาด้านหลัง 
การฝึกกล้ามเน้ือหน้าท้อง (15 นาที) ก่อนจะปิด
ท้ายด้วยการคูลดาวน์ (3 นาที) แม้ว่าการออกกำาลัง
ท่ีโฟกัสเฉพาะจุดยากๆ อย่างน้ีจะทำาให้เหง่ือออก
มาก แต่เขมินี อดีตพนักงานบริษัทการเงินในนคร
นิวยอร์ก ก็ยืนยันว่าผลลัพธ์ท่ีได้น้ันคุ้มค่า “ส่วนตัว
ถือว่าหุ่นของตัวเองตอนน้ีดีท่ีสุดต้ังแต่เกิดมา”

เขมิกา อดีตที่ปรึกษาภาษีอากรระหว่าง
ประเทศนั้นนิยมออกกำาลังด้วยการวิ่งและขี่
จักรยาน แต่บอกว่า ฟิซีค 57 ช่วยทำาให้การออก
กำาลังกายครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยแนะนำาว่าผู้ฝึกหน้า
ใหม่ไม่ควรรู้สึกประหม่า “ครูฝึกของเราเป็นเหมือน
เชียร์ลีดเดอร์ ฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าคุณจะตาม 
คนอื่นไม่ทัน เราดูแลทุกคนทั่วถึง”

ในทำานองเดียวกัน สนามแทรมโพลีนแอมป์ 
เน้นเรื่องความเข้าถึงได้ง่ายและสนุกได้ทั้ง
ครอบครัวมากกว่าการฝึกหนัก ที่นี่จึงไม่จำาเป็น
ต้องมีคลาสสอนจริงจัง แต่มีเพียงการแนะทักษะ
พื้นฐานของแทรมโพลีนอย่างคร่าวๆ ให้กับลูกค้า
ฟรีทุกคืนวันพุธแทน โดยอุปกรณ์เดียวที่จำาเป็น
ต้องใช้ก็คือถุงเท้า สตูดิโอแทรมโพลีนอื่นๆ เช่น 

บ๊าวซ์ และร๊อคกิ้น จัมพ์ ก็ตกอยู่ในลักษณะ 
ใกล้เคียงกัน

แน่นอน สตูดิโอออกกำาลังกายเหล่านี้ไม่ได้
ออกแบบมาสำาหรับผู้ต้องการออกกำาลังกายแบบ
เอาจริง และกลุ่มลูกค้าก็มักเป็นเด็กหรือกลุ่ม
บริษัทที่ต้องการหาสถานที่ทำากิจกรรมสันทนาการ
ให้กับพนักงานเสียมากกว่า กระนั้น สนามขนาด 
5,000 ตารางเมตรเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าคนกรุงกำาลังมองหาการ
ออกกำาลังกายที่แหวกแนวมากขึ้นได้อย่างชัดเจน

ความท้าทายทางการตลาด
เห็นได้ชัดว่า แอมป์ เซิร์ฟเซ็ต และฟิซีค 57 

ต่างกันโดยสิ้นเชิงจากการฝึกสุดหฤโหดอย่าง 
ครอสฟิตหรือการวิ่งอัลตร้ามาราธอน เพราะ 
สตูดิโอทางเลือกเหล่านี้มักเน้นกิจกรรมออกกำาลัง
กายที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่รุ่นหลานไป
จนถึงอากงอาม่าที่ยังเดินคล่องอยู่ แม้กระทั่ง
เอเชีย ปาร์กัวร์ ซึ่งดูเผินๆ เหมือนมีแต่คนที ่
แข็งแรงประหนึ่งสตันท์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดถึง
จะเล่นได้ ก็ยังพยายามชูประเด็นที่ว่าใครๆ  

กำาแพงสูงในแบบปากัวร์กันเป็นว่าเล่น
อย่างไรก็ตาม สำาหรับผู้เรียนหน้าใหม่ 

(คลาสเรียนมีตั้งแต่สำาหรับเด็กอายุ 8-15 ปีไป
จนถึงคลาสส่วนตัวสำาหรับผู้ใหญ่) การกระโดด
ข้ามตึกนั้นไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหลักสูตร จูเลียง 
ผู้เป็นชาวฝรั่งเศสโดยกำาเนิดเล่าว่า “สิ่งที่เรา
เน้นสำาหรับผู้ฝึกหน้าใหม่คือการปูพื้นฐานที่
แข็งแกร่งและการทำาความรู้จักกับร่างกาย 
กีฬาชนิดนี้มีอะไรมากกว่าที่คุณเห็นในโซเชียล 
มีเดีย พวกท่าวิ่งโลดโผนเสี่ยงตายบนหลังคา 
จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ปากัวร์ ปากัวร์ไม่ได้ถูก
สร้างมาแบบนั้น”

ตรงกันข้าม สตูดิโอสำาหรับฝึกปากัวร์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้ากลางกรุง เน้นให้ผู้ฝึก
พยายามดึงเอารูปแบบการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งกำาลังถูกกลืนโดยวิถี
ชีวิตแบบนั่งๆ นอนๆ มาใช้ อย่างเช่นการ 
ปีนป่าย ม้วนตัว ทรงตัว คลาน และกระโดด 
โดยคลาสเรียนเป็นกลุ่มอย่าง Parkour Spirit 
จะสอนให้ผู้เรียนได้ “รู้จักร่างกายของตนเองดี

ขึ้น” ในขณะที่คลาสซึ่งสั้นกว่าอย่าง Parkour 
DNA จะผนวกทฤษฎีและเทคนิคร่วมกับการ
ฝึกจริง ทุกคลาสจะกินเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
และฝึกอย่างหนัก กระนั้นครูผู้สอนจะปรับ
การฝึกให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน โดยจูเลียง
ยอมรับว่า “แต่ละคนมีพื้นฐานต่างกัน”

ทำาความรู้จักร่างกาย
การฝึกทรงตัวและเคลื่อนไหวร่างกาย

หลายๆ แบบคือหัวใจสำาคัญของกีฬาทางเลือก 
แต่ก็ใช่ว่ากีฬาทางเลือกทุกชนิดจะเหนื่อยยาก 
เหมือนปากัวร์หรือคลาส BAM! ของเซิร์ฟเซ็ต 
สำาหรับผู้ที่มองหาการออกกำาลังกายแบบ
ละมุนละม่อมและถนอมหัวเข่ากับข้อเท้า
มากกว่า เขมิกา จิวะพรทิพย์ และเขมินี  
เกียรติสัมพันธ์ แห่ง Physique 57 ก็มีคำาตอบ
ให้เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมการออกกำาลังกาย
นาน 57 นาที ซึ่งออกแบบโดยทันย่า เบเกอร์ 
ครูฝึกเจ้าของสตูดิโอบนถนน East 57 ใน 
แมนฮัตตัน (อันเป็นที่มาของชื่อ) เป็นท่าบริหาร

ร่างกายที่ดัดแปลงมาจากท่าที่นักเต้นทำาบน
ราวเกาะเพื่อรักษารูปร่างและสัดส่วน โดยจะ
ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและกระชับบริเวณต้นขา
ด้านในและหน้าท้องส่วนล่าง

“ผู้หญิงไทยไม่ได้อยากผอมอย่างเดียว  
แต่อยากหุ่นดีด้วย” เขมิกากล่าว เธอรู้จักกับ 
ฟิซีค 57 เป็นครั้งแรกเมื่อเขมินีชักชวนให้ไป
ร่วมคลาสฝึกในนิวยอร์ก เธอเล่าว่าการฝึกด้วย
ราวเกาะนั้นมีประโยชน์หลายประการ  
ทั้งช่วยลดขนาดเอว กระชับแขนขา ปรับปรุง
การทรงตัวและเผาผลาญไขมันส่วนเกินในจุด
ที่การยกเวทและการวิ่งไม่ค่อยช่วยนัก “น่าจะ
มีแค่พิลาทิสและการออกกำาลังกายโดยใช้ราว
เกาะเท่านั้นที่เน้นบริเวณพวกนี้” เธอพูดขณะที่
พยายามเอานิ้วหยิกหน้าท้องที่แทบไม่ปรากฏ
ของเธอ

การฝึกแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงและ
แบ่งย่อยเป็น 4 ช่วง เริ่มต้นจากการฝึกกับ 
น้ำาหนักเพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ต่อ
ด้วยบริหารต้นขา (12-15 นาที) การฝึกในท่า

สตูดิโอทางเลือก
เหล่านี้มักเน้น
กิจกรรมออก
กำ ลังกายที่เหมาะ
กับทุกเพศทุกวัย 
ตั้งแต่รุ่นหลานไป
จนถงึอากงอามา่ที่
ยังเดินคล่องอยู่

02 จูเลียง วีกรู ผู ้ก่อตั ้งสตูดิโอ 
ปากัวร์ในกรุงเทพฯ 

03 พื ้นที ่ปีนป่ายสุดท้าทายของ 
Bounce ที ่รอให้ 
นักออกกำาลังกายขี ้เบื ่อ 
มาประลองกำาลัง

04 เขมิกา จิวะพรทิพย์  
แห่ง Physique 57

05 สวนแทรมโพลีนที ่ Bounce

Essentials

 Amped 
36/3 โครงการชวนิชย์  
ซอยสุขุมวิท 69 ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพฯ  
โทร. 02-136-7858  
www.ampedthailand.com

 Asia Parkour 
496-502 ช้ัน 2 อมรินทร์พลาซ่า 
ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 
โทร. 088-493-2075 
www.asiaparkour.com

 Physique 57 
494 ช้ัน 4 ถนนเพลินจิต 
กรุงเทพฯ โทร. 02-652-1703 
www.physique57bangkok.com

 Surfset 
46/4 ช้ัน 5 พิมาน 49  
ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพฯ 
โทร. 02-662-4566 
www.surfsetthailand.com
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THE GOOD LIFE

ก็เล่นได้มาเป็นจุดขาย
อย่างไรก็ตาม แม้จะเล่นได้ง่าย แต่การ

ทำาการตลาดของการออกกำาลังกายทางเลือก
ก็ไม่ใช่จะง่ายไปด้วย เช่นเซิร์ฟเซ็ตที่เพิ่งเปิด
ตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ยอมรับ
ว่าการรักษาฐานลูกค้าชาวกรุงเทพฯ ไว้ให้ไม่
เลิกเห่อกระดานโต้คลื่นของพวกเขานั้นเป็น
เรื่องท้าทาย “เดี๋ยวนี้มันยากมาก มีสตูดิโอออก
กำาลังกายหลายแห่งและมีสารพัดเทรนด์เกิด
ขึ้นตลอด” พรรณพิมลกล่าว และตั้งข้อสังเกต
ว่าวงการฟิตเนสนั้นมาไกลอย่างมากจากการ
เป็นเพียง “ยิมยกน้ำาหนักของนักเพาะกาย” 
เมื่อ 10 ปีก่อน โดยปัจจุบันลูกค้าของเธอมี
ทั้งหญิงและชาย ตั้งแต่วัย 60 ปีไปจนถึงวัย
รุ่นตอนต้น แต่ละคลาสมีผู้เรียนราวๆ 6-7 คน 
และเปิดสอนวันละ 5-6 คลาส ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่
เอื้อประโยชน์ให้กับเซิร์ฟเซ็ตเป็นอย่างมากคือ
กระแสรักสุขภาพในอินสตาแกรม ทวิตเตอร์ 
และเฟซบุ๊กที่บรรดาผู้ใช้ต่างแห่กันโพสต์อวด
ไลฟ์สไตล์สุขภาพดีมีความสุขของตัวเองเป็น
ปกติ “มันเป็นเทรนด์ที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพ
แล้วก็อยากหุ่นดีขึ้น”

เอเชีย ปาร์กัวร์ ก็ได้ประโยชน์จากโซเชียล 
มีเดียเช่นกัน แต่จูเลียงบอกว่ามันมีอะไรที่มาก 
กว่าการโหนกระแส “อุตสาหกรรมฟิตเนส
แบบเดิมถึงจุดอิ่มตัว คนเริ่มเบื่อการใช้เครื่อง 
ดัมเบล หรืออุปกรณ์ซับซ้อนในการออกกำาลัง
กายแล้ว” ปัจจุบัน เอเชีย ปากัวร์ มีลูกค้าทั้ง
ชาวไทยและเทศ โดยแม้จูเลียงจะไม่ได้บอก
ตัวเลขแน่ชัด แต่ก็ยืนยันว่าจำานวนผู้เข้าร่วม
นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ธุรกิจของเราอาจจะ
เครื่องติดช้าหน่อย แต่ตอนนี้หลายๆ กำาลังดีขึ้น
เรื่อยๆ คนเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าปากัวร์คืออะไร”

ทางฝั่งฟีซิค 57 โจทย์ยากอยู่ที่การดึงดูด
กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ แม้เขมินีจะกล่าวว่าการออก
กำาลังกายรูปแบบนี้ “เหมาะสำาหรับทั้งหญิง
และชาย” แต่เธอก็ยอมรับว่า 95% ของผู้เรียน
ในแต่ละคลาสซึ่งมีประมาณ 15 คนนั้นเป็น
ผู้หญิง “ความจริงเราไม่เคยบอกเลยว่ามัน
เป็นกิจกรรมเฉพาะสำาหรับผู้หญิง จริงๆ แล้ว
มันเหมาะกับทุกเพศ” ยิ่งกว่านั้น เนื่องจาก
สตูดิโอของฟีซิค 57 ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า ซึ่ง
ทำาให้ลูกค้าส่วนใหญ่มักจำากัดอยู่แค่นักเรียน
นักศึกษาและคนในวงการแฟชั่น  เขมิกาและ

เขมินีจึงวางแผนที่จะเปิดสตูดิโอแห่งที่ 2 ตรง
บริเวณถนนสุขุมวิทต้นปีหน้า เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าให้กว้างขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วโอกาสของธุรกิจ
การออกกำาลังกายทางเลือกย่อมอยู่ที่การดึง
คนให้หันมาดูแลสุขภาพได้มากกว่าเดิม 
เขมิกาและเขมินีอาศัยพื้นฐานจากที่เคยทำา
งานไฟแนนซ์์ศึกษาข้อมูลและได้ข้อสรุปว่ามี
ประชากรเพียง 1 % เท่านั้นที่ออกกำาลังกาย
เป็นประจำา และในจำานวนนั้น โดยเฉลี่ยออก
กำาลังแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้น ดังนั้น การมี
ทางเลือกออกกำาลังที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
ครอสฟิต โยคะต้านแรงโน้มถ่วง ไปจนถึง 
บรรดาคลาสแทรมโพลีนที่เปิดสอนใน
กรุงเทพฯ ย่อมน่าจะแปลว่าในวันนี้ ผู้คนจะ
สามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับรสนิยมและ
ขีดความสามารถของตนเองได้มากขึ้น อันจะ
นำาไปสู่การออกกำาลังกายที่บ่อยขึ้น

ดังที่เขมิกาเสนอหลักง่ายๆ ไว้ว่า “หาสิ่งที่
คุณชอบให้เจอและทำาให้เป็นกิจวัตรไป 
ตลอดชีวิต” 

06 พรรณพิมล ผู ้หลงรักการ 
ออกกำาลังกายเซิร์ฟเซ็ต

07 คลาสเรียนที ่เพิ ่มความแข็ง
แกร่งให้กับกล้ามเนื ้อที ่สตูดิโอ 
Physique 57 
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BEYOND BOUNDARIES

‘เมืองลับแล’ ‘แดนสวรรค์’ ‘วิมานอันบริสุทธ์ิ’ 
เหล่าน้ีล้วนแต่เป็นวลียอดนิยมท่ีส่ือต่างๆ ใช้
เรียกหมู่เกาะมะริด นับต้ังแต่หมู่เกาะแห่งน้ีเร่ิม
เป็นท่ีรู้จักในช่วงปี 2555 ซ่ึงต้องนับว่าไม่ใช่เร่ือง
ง่ายในยุคท่ีแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีทุรกันดาร
ท่ีสุดก็ยังมีนักท่องเท่ียวขวนขวายไปเยือนจน
หมดความแปลกใหม่ อย่าว่าแต่มะริดเองก็ใช่
ว่าจะอยู่ในพ้ืนท่ีรกร้างห่างไกลอย่างข้ัวโลกหรือ
ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิก อันท่ีจริงมะริดต้ังอยู่
นอกชายฝ่ังของพม่า ห่างจากจังหวัดระนองไป
เพียง 1 ช่ัวโมงคร่ึงทางเรือ ซ่ึงหมายความว่าการ
ไปเยือนจุดขายของหมู่เกาะอย่างทะเลสาบ 
สีเขียวมรกตรูปหัวใจภายในอ้อมกอดของหิน
ผาท่ีช่ือว่า ‘เกาะหัวใจมรกต (Cock’s Comb)’ 
เกือบจะง่ายกว่าการไปเกาะเต่า อย่างไรก็ตาม 
แม้ความใกล้ของระยะทาง ความสะดวกของ
การขอวีซ่าเข้าพม่า ตลอดจนธรรมชาติ 
อันบริสุทธ์ิ จะทำาให้การไปเยือนหมู่เกาะมะริด 
ดูน่าดึงดูดเป็นอย่างมาก ต้องบอกว่าการไป
มะริดมีความท้าทายกว่าการไปสิมิลัน และ 
นักท่องเท่ียวผู้คร่ำาหวอดแนะว่าทริปบุกเบิก 
หมู่เกาะมะริดอาจไม่ได้ถูกจริตของทุกคน

เปิดแล้ววันน้ี  
เหตุผลท่ีบรรดานักท่องเท่ียวต่างให้ความ

สนใจกับหมู่เกาะมะริด เป็นเพราะคร้ังหน่ึงมัน
เคยเป็นพ้ืนท่ีหวงห้าม ก่อนปี 2540 ชาวต่างชาติ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ย่างกรายเข้าไปในบริเวณน้ี 
จวบจนกระท่ังแกรมและอดัม ฟรอสต์ ผู้ให้ 
บริการทัวร์ดำาน้ำาในภูเก็ตเจรจาต่อรองกับรัฐบาล
ทหารพม่าได้สำาเร็จ จึงได้มีการจัดทัวร์ดำาน้ำา
ในหมู่เกาะมะริดข้ึนเป็นคร้ังแรก อ่อง จอ ผู้ทำา
หน้าท่ีมัคคุเทศก์ให้กับบริษัทเรือเช่าเหมาลำา 
Burma Boating ยังคงจำาได้ดีถึงคร้ังแรกท่ีได้ไป

แหล่งท่องเที่ยวน้ำ งามอย่างหมู่เกาะมะริดยังคงสภาพบริสุทธิ์  
แม้ว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะสามารถไปเยือนหมู่เกาะแห่งนี้ได้ง่ายกว่าครั้งใดในอดีต

The Eden Next Door

ก่อนปี 2540 ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ย่างกราย
เข้าไปในบริเวณน้ี จวบจนกระท่ังแกรมและอดัม ฟรอสต์  
ผู้ให้บริการทัวร์ดำ น้ำ ในภูเก็ตเจรจาต่อรองกับรัฐบาลทหาร
พม่าได้สำ เร็จ จึงได้มีการจัดทัวร์ดำ น้ำ ในหมู่เกาะมะริดข้ึน
เป็นคร้ังแรก

01

เยือนเกาะสอง โดยเขาเล่าว่า “ตอนน้ันมีแค่ 
นักท่องเท่ียวชาวเยอรมันเพียงแค่ไม่ก่ีคน” 

อย่างไรก็ตาม แม้หมู่เกาะแห่งน้ีจะเร่ิมแย้ม
ประตูรับผู้มาเยือน แต่ภายใต้ระบอบเผด็จการ
ทหาร ย่อมเต็มไปด้วยกฎข้อบังคับท่ีเข้มงวด 
และเน่ืองจากศูนย์กลางอำานาจอย่างเนปยีดอ 
น้ันอยู่ห่างไกลออกไปมาก การวางแผนเดินทาง
ไปท่ีน่ีจึงต้องเผ่ือเวลาล่วงหน้าหลายสัปดาห์ 
“ถ้ารัฐบาลบอกว่า 5 วัน ให้นับไปเลย 10 วัน” 
อ่อง จอ กล่าว

หน่ึงในกฎข้อบังคับท่ีว่าก็คือข้อบังคับให้เรือ
ท่องเท่ียวต้องมีทหารติดอาวุธประจำาอยู่บนเรือ
เพ่ือช่วยรักษาความปลอดภัยจากบรรดา 
โจรสลัด ลอเรนท์ คึนซ์เลอร์ ซีอีโอแห่ง Asian 
Trails บริษัททัวร์สำาหรับตลาดระดับบนท่ีใหญ่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในภูมิภาค ผู้นิยมน่ังเรือยอชต์ 
ส่วนตัวออกท่องไปตามหมู่เกาะต้ังแต่ปี 2542 
บอกว่าความกลัวโจรสลัดน้ันไร้มูลเหตุ “โจรสลัด
ท่ีไหนจะมาสนใจนักท่องเท่ียวในหมู่เกาะมะริด 

พวกน้ันมีแต่อยู่ช่องแคบมะละกาเพ่ือมอง
หาเรือบรรทุกทีวีจอแบนต่างหาก”

ตรงกันข้าม หลายคนคิดว่าข้อกำาหนด
ให้มีมัคคุเทศก์และทหารติดอาวุธคอย
คุ้มครองเรือน้ันมาจากความหวาดระแวง
ของรัฐบาลทหารเองเสียมากกว่า เพราะ
เจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ีมีหน้าท่ีต้องคอยเขียน
รายงานละเอียดยิบเก่ียวกับนักท่องเท่ียว
บนเรือเพ่ือส่งให้กับทางรัฐบาล 

อย่างไรก็ดี เม่ือนายพลท้ังหลายค่อยๆ 
ผ่อนความเป็นเผด็จการ และปล่อยตัวออง
ซาน ซูจีออกจากการคุมขังในปี 2554 ซูจี
ได้ยกเลิกคำาขอของเธอท่ีเคยให้ชาวต่าง
ชาติงดมาเท่ียวพม่าเพ่ือคว่ำาบาตรรัฐบาล
ทหาร ความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีได้เปิดให้
นักท่องเท่ียวจำานวนมากหล่ังไหลเข้ามาใน
ประเทศ บรรดาคำาขอวีซ่าท่ีเม่ือหน่ึงปีก่อน
หน้าแทบถูกปฏิเสธยกหีบกลายเป็นได้รับ
อนุมัติ ข้อบังคับเร่ืองมัคคุเทศก์ก็ถูกยกเลิก 
การท่องเท่ียวพม่าขยายตัวอย่างพุ่งพรวด 
จำานวนนักท่องเท่ียวในปี 2556 เพ่ิมข้ึนเท่า
ตัวจากปี 2555 เป็น 2 ล้านคน ก่อนจะพุ่ง
ข้ึนไปแตะท่ี 3 ล้าน และ 5 ล้านในปี 2557 
และ 2558 ตามลำาดับ

การผ่อนผันระเบียบวีซ่าต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2559 ทำาให้ชาวไทยไม่ต้อง
ใช้วีซ่าเข้าพม่าอีกต่อไป และต้ังแต่เดือน
กันยายน  เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองได้

02

Burm
a Boating

01 เกาะอันห่างไกล
ร้างผู้คนใน 
หมู่เกาะมะริด
ของพม่า

02 ชาวมอแกน  
ชนเผ่าแห่ง
ท้องทะเล
อันดามัน
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เงิน 2.5-4 แสนบาทสำาหรับทริป 5 คืนให้ได้ถึง 
6-8 คน แต่เพ่ือนเหล่าน้ันยังต้องสามารถรับได้
กับ ‘บริการระดับ 5 ดาว’ บนเรือท่ีมีนิยามค่อน
ข้างต่างกับรีสอร์ตบนบกในราคาใกล้เคียงกัน 
ต้ังแต่เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี
จำากัด การอยู่โดยปราศจากเคร่ืองปรับอากาศ
ท้ังวัน ไปจนกระท่ังเสียงเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าดัง
ห่ึงในเวลากลางคืน 

ด้วยเหตุน้ีเอง นโยบายผ่อนปรนเร่ืองข้าม
พรมแดนของเกาะสอง จึงช่วยเพ่ิมจำานวนนัก
ท่องเท่ียวแบบเช้าไปเย็นกลับมากกว่านักล่อง
เรือหลายวัน โดยปัจจุบันชาวไทยเร่ิมเลือกท่ีจะ
น่ังเรือไปเกาะหัวใจมรกตแทนท่ีจะเป็นคาสิโน 
ความนิยมในหมู่เกาะมะริดน้ันล้นหลามชนิดท่ี
ว่าราคาต๋ัวเคร่ืองบินไประนองแบบเท่ียวเดียว
ของสายการบินนกแอร์ อาจพุ่งสูงถึง 6,500 
บาทในช่วงสุดสัปดาห์ (แต่ถ้าวางแผนล่วงหน้า
ดีพอ อาจซ้ือต๋ัวได้ในราคาถูกแค่ 2,000 บาท)

สุวิชาญ พลิคามินทร์ เจ้าของนามปากกา 
The Sixth Floor บล็อกเกอร์ท่องเท่ียวช่ือดัง 
ยืนยันว่าหมู่เกาะมะริดกำาลังเป็นกระแสมากข้ึน 
เม่ือปลายปีท่ีแล้ว โพสต์ของเขาเก่ียวกับหมู่
เกาะแห่งน้ีมีผู้อ่านถึง 1.1 ล้านคร้ัง ซ่ึง 
สุวิชาญบอกว่ามากกว่ายอดวิวเฉล่ียซ่ึงอยู่ท่ี
หลักพันหลักหม่ืนไปไกลโข โดยโพสต์ดังกล่าว
เล่าถึงทริปของบริษัททัวร์ Love Andaman ซ่ึง
ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากตลาดดีพอๆ กัน 
เฉพาะในงานไทยเท่ียวไทยเม่ือเดือนกันยายน
ท่ีผ่านมา ยอดขายกว่า 60% ของยอดขาย
ท้ังหมดล้วนมาจากทริปหมู่เกาะมะริดท้ังส้ิน

สุวิชาญเล่าว่า “คนท่ีตามบล็อกผมต่างก็
แปลกใจท่ีมีแหล่งดำาน้ำาสวยขนาดน้ีอยู่ใกล้ๆ 
บ้านเรา มันเหมือนสวรรค์เลย แล้วประเด็นคือ
ยังมีเกาะคล้ายๆ กันน้ีอยู่อีกต้ังหลายร้อยเกาะ 
ต้ังแต่เกาะหัวใจมรกตเร่ิมถูกแชร์บนโซเชียล 
มีเดีย มันก็กลายเป็นจุดหมายยอดนิยมแห่ง
ใหม่ของคนไทย”

ด้วยราคา 3,900 บาท (ซ่ึงรวมค่าออกหนังสือ
ผ่านแดนไว้เรียบร้อย) เม่ือมาถึงระนอง เลิฟ
อันดามันจะพานักท่องเท่ียวทัวร์โฉบเกาะมังกร 
เกาะลอร์ดเฮฟเวน และเกาะเวสต์มินสเตอร์   
โดยไม่มีการอ้อยอ่ิง กล่าวคือหลังออกเดินทาง

จากชายฝ่ังระนองตอน 9 โมงเช้าและผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เรือสปีดโบ๊ตอลูมิเนียม
แบบ 4 เคร่ืองยนต์จะพานักท่องเท่ียวว่ิงฝ่าคล่ืน
ไปถึงเกาะแรกภายใน 1 ช่ัวโมงคร่ึง ซ่ึงสำาหรับ
นักท่องเท่ียวจากกรุงเทพฯ ท่ีต้องตาลีตาลาน
ต่ืนเช้ามาข้ึนเท่ียวบิน 6 โมงเช้าของนกแอร์  
ก็คงพอดีกับเวลาดวดกาแฟเข้มๆ หรือเคร่ือง
ด่ืมชูกำาลังสักขวดพอดี แต่สุวิชาญก็ยังยืนยันว่า
ความพยายามเหล่าน้ีคุ้มค่าเหน่ือยแน่นอน

“ทริปแบบวันเดียวน่ีความจริงดีมาก เพราะ
ช่วยจำากัดปริมาณขยะและจำานวนโรงแรม  
แต่ถ้าไม่อยากเหน่ือยมาก ผมแนะนำาให้ไป 
นอนท่ีเกาะสองสักคืนก็กำาลังดี”

สำาหรับผู้ท่ีไม่มีกำาลังทรัพย์มากพอสำาหรับ
การล่องเรือแต่อยากจะอยู่เท่ียวหลายๆ วัน  
สุวิชาญแนะนำาให้ซ้ือทริปดำาน้ำาแบบค้างคืน 
บนเรือ ซ่ึงสนนราคาราวๆ 30,000 บาท สำาหรับ 
5-7 วัน “ราคาน้ีถือว่าคุ้มมาก” สุวิชาญเชียร์

ความงามอันเปราะบาง
เกาะหลายแห่งในหมู่เกาะมะริดขาดแคลน

น้ำาจืด ทำาให้ต่อให้เป็นผู้ประกอบการโรงแรม
ท่ีกระเห้ียนกระหือรือท่ีสุดไม่ว่าจากพม่า จีน 
หรือไทย ก็ใช่ว่าจะปราบพ้ืนท่ีบนเกาะเพ่ือสร้าง
แหล่งเริงรมย์แบบป่าตองได้ง่ายๆ ส่ิงท่ีคุกคาม

เร่ิมประกาศรับอีวีซ่าท่ีด่านตรวจพรมแดนไทย- 
พม่า 3 จุด ได้แก่ ท่าข้ีเหล็ก เมียวดี รวมไปถึง
เกาะสองซ่ึงเป็นประตูสู่หมู่เกาะมะริด  
อิเล็กทรอนิกวีซ่า ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยสงวนไว้
สำาหรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้าประเทศผ่านทางท่า
อากาศยานนานาชาติ ปัจจุบันสามารถย่ืนขอได้
ทางออนไลน์และใช้เวลาดำาเนินการเพียง 3 วัน
เท่าน้ัน การเดินทางไปยังหมู่เกาะมะริดในวันน้ี
จึงง่ายพอๆ กับการไปเท่ียวภูเก็ตหรือเชียงใหม่

การเดินทาง
เกาะหลายร้อยแห่งซ่ึงเกิดจากการเรียง

ตัวของหินปูนและแกรนิตในหมู่เกาะมะริดน้ัน
กระจัดกระจายอยู่ตามชายฝ่ังตอนใต้ของ 
พม่าในทะเลอันดามัน โดยถูกปกคลุมด้วยป่า
ฝนและพืชเขตร้อนแน่นหนา หมู่เกาะน้ีมีอาณา
บริเวณแผ่ต้ังแต่เหนือหมู่เกาะสุรินทร์ ข้ึนไป 
ทางเหนือเกือบ 400 กิโลเมตร

“ธรรมชาติบริสุทธ์ิมาก เราล่องเรือไปตาม
เกาะท่ีใหญ่กว่าสิงคโปร์ แต่มีแต่ต้นไม้กับป่า
ชายเลน แล้วก็พวกหินหน้าตาแปลกๆ เต็ม 

ไปหมด สวยสุดยอดเลย” คึนซ์เลอร์กล่าว
นอกจากชาวประมงและชาวมอแกนผู้ใช้

ชีวิตอยู่บนเรือ หมู่เกาะเหล่าน้ีแทบไม่มีคนอยู่
อาศัย แม้แต่โครงการก่อสร้างรีสอร์ตท่ีไม่คำานึง
ถึงเร่ืองส่ิงแวดล้อมท่ีสุด ก็ยังมีจำานวนเพียงไม่ก่ี
แห่งและแทบไม่อาจสร้างรอยด่างให้กับอาณา
บริเวณอันไพศาลท่ีประกอบไปด้วยเกาะกว่า 
800 แห่งน้ีได้ ดูเหมือนน่ีจะเป็นหน่ึงในน้อยคร้ัง
ท่ีคำาโฆษณาของส่ือท่องเท่ียวไม่ได้เกินจริง  
หมู่เกาะมะริดถือเป็น ‘lost world’ หรือดินแดน 
ท่ีหายสาบสูญไปอย่างชัดเจน

ทางเบอร์มา โบ๊ตต้ิงและเอเชียนเทรลส์
แนะนำาว่าการจะเร่ิม ‘ชิมลอง’ สำารวจหมู่เกาะ
อันกว้างขวางน้ี ควรใช้เวลาล่องเรือประมาณ 
5-8 วัน ซ่ึงในข้อเท็จจริง แทบจะเป็นระยะเวลา
ท่ีมีแต่นักนิยมไพรท่ีแข็งขันท่ีสุดเท่าน้ันท่ีพร้อม
จะอยู่จนจบ

“ออกมามะริด คุณจะไม่ได้เจอใครเลยเป็น
หลายๆ วัน มีเรือคุณอยู่ลำาเดียว เหมือนกับ
โรบินสัน ครูโซ ซ่ึงแปลว่าต้องชอบความเรียบ
ง่ายจริงๆ ถ้าอยากแค่หาชายหาดไว้ถ่ายเซลฟ่ี

เสร็จแล้วก็รีบกลับไปนอนตากแอร์ เกาะมะริด
ไม่เหมาะแน่” คึนซ์เลอร์กล่าว

ส่วนมากแล้ว การเดินทางไปหมู่เกาะมะริด
จะเร่ิมต้นท่ีเกาะสอง เมืองเล็กๆ ของพม่าซ่ึงต้ัง
อยู่อีกฝ่ังหน่ึงของปากแม่น้ำากระบุรีของระนอง 
(สายการบินนกแอร์ให้บริการเท่ียวบินตรง
กรุงเทพฯ-ระนอง 2 เท่ียวบินต่อวัน) โดย 
มีไฮไลท์เป็นหาดทรายสีขาวบริสุทธ์ิของเกาะ 
มะริด ตลอดจนส่ำาสัตว์และพืชพรรณท้องถ่ินบน
เกาะจอมปีและลัมปี

“ปกติถ้าเราเห็นเรือลำาอ่ืนจอดอยู่ตรงท่ี
เราคิดไว้ว่าจะจอดค้างแรม เราก็จะเลยไปหา
บริเวณอ่ืนๆ ผมว่าน่ีคือเหตุผลท่ีคนมาท่ีน่ี คือ
อยากอยู่ตามลำาพัง ในช่วงฤดูท่องเท่ียว คืนแรก
คุณอาจจะเจอเรือ 4-5 ลำาท่ีจุดทอดสมอตรงทาง
เข้าออกเกาะสอง แต่พ้นจากน้ันไปก็จะมีแต่คุณ
คนเดียวแล้ว” อ่อง จอ เล่า

หลีกเร้นจากเมือง
การล่องเรือท่ีมะริดเป็นกิจกรรมท่ีตลาดค่อน

ข้างแคบ เพราะไม่เพียงต้องหาเพ่ือนท่ียินดีจ่าย

การล่องเรือท่ีมะริดเป็น
กิจกรรมท่ีตลาดค่อน
ข้างแคบ เพราะไม่เพียง
ต้องหาเพ่ือนท่ียินดีจ่าย
เงิน 2.5-4 แสนบาท
สำ หรับทริป 5 คืนให้ได้
ถึง 6-8 คน แต่เพ่ือน
เหล่าน้ันยังต้องรับได้กับ 
‘บริการระดับ 5 ดาว’  
บนเรือท่ีมีนิยามค่อนข้าง
ต่างกับรีสอร์ตบนบกใน
ราคาใกล้เคียงกัน 

06

03

04

05

03 เรือยอทช์ของ Burma Boating ที่
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการชมความงาม
ของหมู่เกาะมะริด

04 อ่อง จอ หนึ่งในผู้ที่คลุกคลีกับการท่อง
เที่ยวในหมู่เกาะพม่ามาตั้งแต่แรกเริ่ม

05 เกาะหัวใจมรกต จุดหมายการท่องเที่ยว
ใหม่ของคนไทย

06 ใต้ทะเลอันอุดมสมบูรณ์ของหมู่เกาะมะริด
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BEYOND BOUNDARIES

ความงามของมะริดจึงมาจากใต้น้ำาเสียมากกว่า โดย
สำาหรับบรรดานักดำาน้ำาแล้ว การจับปลาด้วยระเบิดใน
พม่าได้ลดเสน่ห์ของเกาะลงไปเกินกว่าคร่ึง เพราะมัน
ทำาลายปะการังท่ีเคยปรากฏอยู่อย่างสมบูรณ์ในช่วง
ต้นทศวรรษไปเป็นจำานวนมาก

“เรือประมงจะไประเบิดปลาแถวๆ ฐานทัพ  
ผมเคยโทรไปท่ีกองทัพขอให้ช่วยขัดขวาง แต่ตอน
น้ันกองทัพก็ไม่ยอมทำาอะไร พอตอนน้ีมาเร่ิมส่ังห้าม 
ความเสียหายมันก็เกิดข้ึนไปแล้ว”

วิธีการจับปลาด้วยอวนก็เป็นอีกหน่ึงภัยคุกคาม
ของบรรดาชีวิตในท้องทะเล โดยนักดำาน้ำาไม่ใช่คน
กลุ่มเดียวท่ีได้รับผลกระทบ หากยังมีชาวมอแกน 
กลุ่มคนเร่ร่อนท่ีใช้ชีวิตอยู่บนเรือและยังชีพด้วยของ
ทะเลในบริเวณหมู่เกาะมะริด ท้ังน้ีเม่ือ 2-3 ทศวรรษ
ก่อนเคยมีประชากรมอแกนอาศัยอยู่หลายพันคน  
แต่ปัจจุบันอาจเหลือเพียงไม่ถึงพัน

“คนพวกน้ีใสซ่ือมาก พวกเขาเอาอาหารทะเลมา
ให้พวกเราท่ีเรือ โดยท่ีเราจะให้ข้าวให้น้ำาเป็นสินน้ำาใจ 
แม้พวกเขาจะไม่ได้เรียกร้องส่ิงตอบแทน อีกสัก 20 ปี
คนพวกน้ีคงไม่เหลือแล้ว” อ่อง จอ กล่าว

กระน้ัน อ่อง จอ ก็เล่าถึงการจัดต้ังหน่วยยาม
ชายฝ่ังซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นว่าเร่ิมมี
มาตรการอนุรักษ์เกิดข้ึนจริงจัง ภายหลังจากท่ีได้มี

การประกาศแต่งต้ังให้เกาะลัมปีเป็นอุทยานแห่งชาติ
เม่ือปี 2539 ซ่ึงถือเป็นแห่งแรกในหมู่เกาะมะริด และ
สำาหรับบล็อกเกอร์อย่างสุวิชาญ เขาคิดว่าอย่างไรเสีย 
หมู่เกาะมะริดก็ยังคงสภาพสมบูรณ์กว่าเกาะน้อย
ใหญ่ในไทย โดยเล่าว่า “ผมดำาน้ำามาเกือบท่ัวไทยแล้ว
แต่ผมว่ายังสู้ท่ีน่ีไม่ได้เลย แนวปะการังท่ีน่ีเหมือน
กับท่ีเกาะสุรินทร์เม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว ซ่ึงเป็นสมัยก่อนท่ี
จะเกิดปะการังฟอกขาว ย่ิงแนวปะการังท่ีเกาะเวสต์
มินสเตอร์มีขนาดใหญ่มาก กินพ้ืนท่ียาวกว่าร้อยเมตร 
เหมือนกับป่าปะการังเลย ท่ีน่ีผมเจอดอกไม้ทะเลท่ีหา
ได้ยากในไทย ท้ังสีแดง น้ำาเงิน แถมยังมีปลาการ์ตูน
เป็นพันๆ ตัว ท้ังหมดน้ีเห็นได้จากการดำาน้ำาแบบ 
สน๊อกเกิลลึกแค่เมตรสองเมตรเอง”

สุดท้ายน้ี หมู่เกาะมะริดอาจเร่ิมปรากฏอยู่ใน 
สเตตัสเฟสบุ๊กเชิญชวนจำาพวก ‘สถานท่ีท่ีต้องไปก่อน
จะสาย’ เป็นท่ีเรียบร้อย กระน้ัน ในปัจจุบัน ต้องถือว่า
หมู่เกาะแห่งน้ียังคงเสน่ห์และความบริสุทธ์ไว้ได้เป็น
อย่างดี ดังน้ัน หากไม่เก่ียงท่ีจะละท้ิงความสะดวก
สบายไปบ้าง นักบุกเบิกผู้ได้มาชมความงามของป่า
เขียวขจีซ่ึงลอยอยู่บนผืนน้ำาสีเทอร์ควอยส์แห่งน้ี  
ย่อมจะได้กลับบ้านไปพร้อมกับสเตตัสเชิญชวนเท่ๆ 
ในแบบของตัวเองแน่นอน 

ต่อให้เป็นผู้ประกอบการ
โรงแรมท่ีกระเห้ียน 
กระหือรือท่ีสุดไม่ว่าจาก
พม่า จีน หรือไทย 
ก็ใช่ว่าจะปราบพ้ืนท่ี 
บนเกาะเพ่ือสร้างแหล่ง
เริงรมย์แบบป่าตองได้
ง่ายๆ ส่ิงท่ีคุกคามความ
งามของมะริดจึงมาจาก
ใต้น้ำ เสียมากกว่า

Essentials

 Asian Trails
 161/1 เอสจี ทาวเวอร์   

ซอยมหาดเล็กหลวง 3  
ถนนราชดำาริ กรุงเทพฯ 
โทร. 02-626-2000 
www.asiantrails.travel/thailand

 Burma Boating
 โทร. 02-107-0445 

www.burmaboating.com

 Love Andaman
 9/244 ซอยศักดิเดช 1  

ถนนศักดิเดช ภูเก็ต 
โทร. 076-390-250,  
081-999-8844  
www.loveandaman.com

07

07 นักท่องเที่ยวแหวกว่ายท่ามกลาง
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของหมู่เกาะมะริด
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เม่ือเดือนกันยายนปีท่ีผ่านมา บริษัท 
Mjets ในเครือไมเนอร์กรุ๊ปได้เปิดให้บริการ
อาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลมูลค่า 
300 ล้านบาท ซ่ึงสามารถรองรับเคร่ืองบินเจ็ต
ส่วนบุคคลได้ 10 ลำา ท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง 
อาคารท่ีมาพร้อมกับห้องรับรองสุดหรูและ
โฆษณากันว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้น้ี เป็นหน่ึงในสัญญาณบ่งช้ีว่าในท่ีสุด 
ประเทศไทยอาจเร่ิมตระหนักถึงประโยชน์ของ
ธุรกิจการบิน ไม่ว่าเคร่ืองบินเจ็ตหรือเฮลิคอปเตอร์ 
อีกท้ังราคาน้ำามันท่ีลดลงได้จุดประกายความหวัง 
ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในประเทศถึง
ศักยภาพของกรุงเทพฯ ในการก้าวไปเป็น
ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค ท่ามกลาง
อุปสรรคด้านข้อบังคับและความไม่พร้อมทาง
สนามบินซ่ึงยังไม่หนีหายไปไหน

ถึงก่อนมีสิทธ์ิก่อน
จากข้อมูลของ General Aviation 

Manufacturers Association (GAMA) ปัจจุบัน
มีเคร่ืองบินเจ็ตส่วนบุคคลมากกว่า 11,000 
ลำาบินวนเวียนอยู่เหนือน่านฟ้าสหรัฐฯ และ
อีก 8,000 ลำาในประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก การเป็น
เจ้าของเคร่ืองบินส่วนบุคคลน้ันให้ประโยชน์  
2 ช้ัน กล่าวคือ เคร่ืองบินเหล่าน้ีได้รับอนุญาตให้
บินสูงกว่าเคร่ืองบินพาณิชย์ ทำาให้สามารถเล่ียง

การจราจรและเลือกเส้นทางบินท่ีเร็วท่ีสุดได้  
ย่ิงกว่าน้ัน ผู้โดยสารสามารถมาถึงสนามบิน
ได้โดยไม่จำาเป็นต้องเผ่ือเวลาเกิน 15 นาทีก่อน
เวลาเคร่ืองออก 

“ในสหรัฐฯ เราเคยพูดว่าถ้าคุณต้องบิน 
สัก 300-400 ชั่วโมงต่อปี คุณควรซื้อเครื่องบิน 
เป็นของตัวเอง แถมตอนนี้ตัวเลขก็เปลี่ยนไป
อีก ราคาน้ำามันที่ถูกลง ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อและบินเครื่องบินหนึ่งลำาต่ำาลงมาก จนมัน
เริ่มน่าสนใจที่ผู้บริหารจะซื้อเครื่องบินส่วนตัว 
โดยอาจปล่อยเช่าเหมาลำาบ้างเพื่อคืนทุนบาง
ส่วน” เทรเวอร์ เมอรส์เซย์ ซีอีโอของบริษัท 
OrientSKYS ประจำาประเทศไทย ผู้ขายและให้
บริการเช่าเหมาลำาอากาศยานส่วนบุคคลมา
ตั้งแต่ปี 2547 กล่าว

นอกจากน้ี เทคโนโลยียังช่วยให้ธุรกิจการบิน
เข้าถึงผู้บริโภคมากข้ึน ผ่านบรรดาสตาร์ทอัพท่ี
ต่างหาทางให้ผู้โดยสารได้สัมผัสประสบการณ์
ท่ีเคยแพงเกินเอ้ือมน้ี แอปพลิเคชันของสหรัฐฯ
อย่าง Jetsmarter, BlackJet และ PrivateFly 
ใช้โมเดลบริหารจัดการฝูงบินท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือขายต๋ัวการเดินทางด้วยเคร่ืองบินส่วนบุคคล
ในราคาท่ีถูกกว่าโดยเปรียบเทียบ

สำาหรับประเทศไทย กล่าวได้ว่าธุรกิจน้ียัง
แทบไม่มีตลาด “ตามตัวเลขทางการแล้ว ในไทย
มีเครื่องบินส่วนตัวอยู่ประมาณ 40 ลำา และใน

จำานวนนี้ 1 ใน 4 เป็นของรัฐ เท่ากับว่าเป็นของ
เอกชน 30 ลำา แถมใน 30 ลำานี้ เป็นประเภทที่
ให้บริการแบบเช่าเหมาลำาอีกครึ่งหนึ่ง”  
เมอรส์เซย์เล่า

นอกจากน้ัน เคร่ืองบินส่วนบุคคลใน
ประเทศไทยยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก เคร่ืองบิน
สำาหรับเช่าเหมาลำาท่ีใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบันคือ 
Gulfstream V ซ่ึงบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด  
15-19 คนและลูกเรืออีก 2 คน ดังน้ัน ใครท่ีคิด
จะขนคณะผู้ติดตามแบบมหาเศรษฐีน้ำามัน จึง
ต้องหาเช่าเคร่ืองบินจากนอกประเทศ ซ่ึงแน่นอน
ว่าทำาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมสำาหรับเอา
เคร่ืองบินเข้ามาอีกเท่ียวหน่ึง

ในทางตรงกันข้าม ท่าอากาศยานนานาชาติ
ในสหรัฐฯ ในเวลาหน่ึงๆ อาจต้องรองรับเคร่ืองบิน
ส่วนตัวเป็นหลักหลายร้อยลำา ซ่ึงแน่นอนว่าเป็น
เพราะความต้องการของผู้บริโภคของไทยและ
สหรัฐฯ น้ันยังต่างกันมาก ซีอีโอไทยสามารถ
ทำางานส่วนใหญ่ได้ในกรุงเทพฯ ต่างจากเหล่า 
ซีอีโอในสหรัฐฯ ท่ีอาจต้องว่ิงจากฮุสตันไปชิคาโก 
แล้วต่อเคร่ืองไปลอสแอนเจลิสในสัปดาห์
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท่ีใกล้เข้ามา อาจทำาให้ความจำาเป็นท่ีจะ
ต้องบินไปประเทศน้ันประเทศน้ีหลายๆ คร้ังใน
รอบหน่ึงอาทิตย์มีแต่จะมากข้ึนเร่ือยๆ

THE FAST LANE

เครื่องบินเหล่านี้ได้รับ
อนุญาตให้บินสูงกว่า
เครื่องบินพาณิชย์ทำ ให้
สามารถเลี่ยงการจราจร
และเลือกเส้นทางบินที่
เร็วที่สุดได้ ยิ่งกว่านั้น  
ผู้โดยสารสามารถมาถึง
สนามบินได้โดยไม่จำ เป็น
ต้องเผื่อเวลาเกิน 15 
นาทีก่อนเวลาเคร่ืองออก

01 เครื ่องบิน Gulfstream G200 ของ 
Mjets ที่ธุรกิจโรงแรมรายใหญ่อย่าง X2  
นำามาให้บริการสำาหรับลูกค้าระดับไฮเอนด์

02 ความโอ่โถงภายในห้องโดยสารของเครื ่อง 
Gulfstream G200

03 โรงเก็บเครื ่องบินของ Mjets ที ่สนามบิน
ดอนเมือง

01

02 03

ช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมน้องใหม่อย่าง 
ธุรกิจอากาศยานส่วนบุคคลในไทยดูจะเติบโตไม่ทันตลาด 
ในประเทศอ่ืนๆ แต่พัฒนาการใหม่ๆ ท่ีเร่ิมเกิดข้ึนอาจเป็น
สัญญาณของความเฟ่ืองฟูท่ีจะตามมาในไม่ช้า

Ready for 
Take-Off?
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พัฒนาธุรกิจของแอร์บัส เฮลิคอปเตอร์คุย
แม้แอร์บัสจะไม่ยอมเปิดเผยรายช่ือลูกค้า  

แต่ไลโอเนลบอกว่ากลุ่มลูกค้าของตลาดธุรกิจ
เฮลิคอปเตอร์น้ันประกอบด้วยนักธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ 
“พวกผู้บริหารอยากได้เฮลิคอปเตอร์ เพราะมันเป็น
เคร่ืองแสดงสถานภาพทางสังคมและทำาให้สามารถ
เดินทางไปต่อไหนได้ในเวลาอันส้ัน ถ้าคุณอยู่ในเมืองท่ี
รถติดแบบกรุงเทพฯ คุณคงไม่อยากเสียเวลาบนถนน
สองสามช่ัวโมง เฮลิคอปเตอร์เร็วแล้วก็ปลอดภัยกว่า
กันเยอะ คุณจะมีเวลาให้งานและครอบครัวได้มากข้ึน”

อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจำากัดเร่ืองระยะทางและกฎ
ข้อบังคับท่ีสลับซับซ้อน ทำาให้มีลูกค้าน้อยรายท่ีใช้
เฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลในการบินระยะไกล จริงอยู่
ท่ีการเดินทางข้ามประเทศด้วยเฮลิคอปเตอร์สามารถ
กระทำาได้ แต่กฎระเบียบท่ีต้องทำาน้ันหนักกว่าเคร่ือง
บินส่วนตัวมากมาย ทำาให้จนถึงตอนน้ีการจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไม่เป็นเหตุช่วย
กระตุ้นอุตสาหกรรมเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลเท่าใดนัก 
แต่หากมีการผ่อนปรนกฎระเบียบต่างๆ ลง เป็นไปได้
ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเปล่ียนไป

ในทางกลับกันธุรกิจเคร่ืองบินเจ็ตส่วนบุคคลใน
ประเทศไทยน้ันมีบทบาทในภาคธุรกิจน้อยกว่า “คน
ส่วนใหญ่บินเจ็ตมาไทยเพ่ือมาเท่ียว เน่ืองจากท่ีน่ี
ไม่ใช่ศูนย์กลางทางการเงินโลก เหมือนอย่างฮ่องกง
หรือสิงคโปร์” เทรเวอร์กล่าว กระน้ันเขาก็เห็นว่าการใช้
เคร่ืองบินเจ็ตเพ่ือธุรกิจยังอาจเติบโตได้อีก โดยเฉพาะ
ในบรรดากลุ่มนักธุรกิจท่ีเดินทางไปประเทศจีน ซ่ึงกิน

พ้ืนท่ีรวมกันกว่า 9.3 ล้านตารางกิโลเมตรหรือกว่า  
2 เท่าของพ้ืนท่ีภูมิภาคอาเซียน

“สมมติผู้บริหารคนหน่ึงต้องการเย่ียมชมโรงงาน 
10 แห่งในจีน ถ้าใช้เคร่ืองบินพาณิชย์ อาจใช้เวลาถึง 
3 สัปดาห์ แต่ถ้าใช้เคร่ืองบินส่วนตัว เราสามารถรับส่ง
เขาไปครบทุกท่ีภายในเวลา 2-3 วัน แล้วยังมีการวิจัย
อันหน่ึงบอกว่า เทียบกับการน่ังทำางานในออฟฟิศแล้ว 
ผู้บริหารทำางานได้มีประสิทธิภาพกว่าบนเคร่ืองบินส่วน
ตัว” เขากล่าว

แม้ยังเป็นการยากท่ีจะหาซีอีโอชาวไทยสักคนท่ีมี
โรงงาน 10 แห่งกระจายอยู่ท่ัวภูมิภาคอาเซียน แต่ 
เทรเวอร์ก็ยังม่ันใจในศักยภาพของภูมิภาคน้ี “ตลาดท่ีน่ี
เร่ิมต้นจากก้าวเล็กๆ และเติบโตอย่างรวดเร็วใน 2 ปีท่ี
ผ่านมา ผมว่าน่ีคือตัวบ่งช้ีท่ีดีมาก จำานวนเคร่ืองบินเช่า
เหมาลำามีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ  
ซ่ึงเอ้ือประโยชน์แก่ลูกค้า จากท่ีเม่ือก่อนการเช่าเคร่ือง
บินคร้ังหน่ึงน้ันแพงกว่าในสหรัฐฯ หรือยุโรปอยู่เท่าตัว 
แต่ตอนน้ีราคาเร่ิมลดลงไปบ้างแล้ว”

อาจยังต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึงกว่าท่ีบรรดาผู้
บริหารชาวไทยจะมีอาณาเขตตลาดกว้างขวางจน
จำาเป็นต้องเรียกหาบริการเคร่ืองบินส่วนตัวผ่านมือถือ 
กระน้ัน หากวันหน่ึง สนามบินในบ้านเรามีศักยภาพ
พอท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
ได้ เม่ือน้ัน ความเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของ
อาเซียนและจุดหมายท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศ 
ย่อมทำาให้ธุรกิจอากาศยานส่วนบุคคลของไทยผงาด
ข้ึนเป็นผู้นำาของภูมิภาคได้อย่างไม่ยากเย็น 

อุปสรรคระหว่างทาง
ปัญหาสารพันทำาให้ธุรกิจเคร่ืองบินและ

เฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลของไทยขยับไปไม่ได้
มาก ประการแรก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย
เคร่ืองบินส่วนตัวน่ันสูงล่ิวเม่ือเทียบกับประเทศ
ทางฝ่ังอเมริกาและยุโรป จากข้อมูลของ 
โอเรียนท์สกาย อัตราเคร่ืองบินเช่าเหมาลำาใน
ไทยน้ันเร่ิมต้นท่ีช่ัวโมงละ 90,000 บาทสำาหรับ
เคร่ืองบินเจ็ตขนาดเล็กความจุ 4 ท่ีน่ัง ข้ึนไป
จนถึงช่ัวโมงละ 210,000 บาทสำาหรับเคร่ืองบิน
เจ็ตขนาดใหญ่ซ่ึงบรรทุกผู้โดยสารได้เกือบ 20 
คน แถมตัวเลขน้ียังไม่ใช่ราคาท้ังหมดอีกด้วย

“นอกจากค่าธรรมเนียมรายช่ัวโมงแล้ว  
ยังมีค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่นค่าลูกเรือ ค่าจอดพัก
ค้างคืน และค่าข้ันต่ำาต่อวันอ่ืนๆ เอาเป็นว่าแค่ 
จะเอาเคร่ืองลงจอดท่ีเซ่ียงไฮ้ ค่าเบ้ียบ้าย
รายทางเหล่าน้ีก็ปาเข้าไปกว่า 520,000 บาท 
แล้ว” เมอรส์เซย์อธิบาย

เช่นเดียวกับในฮ่องกงและสิงคโปร์ สนามบิน
ในไทยน้ันมีลานจอดจำากัดมาก อย่างเส้นทาง
บินยอดนิยมกรุงเทพฯ-ภูเก็ตน้ัน หากเคร่ืองบิน
ไม่มีท่ีจอดพักค้างคืนบนเกาะได้ ผู้โดยสารจะ
ต้องจ่ายค่าต๋ัวไป-กลับกรุงเทพฯ 2 รอบ โดยรอบ
หน่ึงสำาหรับบินไปส่ง และอีกรอบสำาหรับบิน 
มารับ เช่นเดียวกันเอ็มเจ็ทคิดราคาเท่ียวบินไป
กลับกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ต่อวัน สำาหรับผู้โดยสาร 
6 คน อยู่ท่ี 300,000 บาท แต่ถ้าค้างคืนราคา
จะข้ึนเป็น 2 เท่า เน่ืองจากเชียงใหม่ไม่มีลาน
สำาหรับจอดพักข้ามคืน

ในปัจจุบัน เคร่ืองบินส่วนบุคคลส่วนมาก
จอดเก็บอยู่ท่ีโรงจอดเคร่ืองบินของเอ็มเจ็ท ณ 
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง นอกจากน้ัน
ก็มีทางภูเก็ต ซ่ึงกำาลังรอให้เครือเจริญโภคภัณฑ์
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล 

มูลค่ากว่า 200 ล้านบาทเสร็จสมบูรณ์ โดยถือ
เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
ภูเก็ตท่ีมีกำาหนดเปิดให้บริการในต้นปี 2560

ศักยภาพในการเติบโต
ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและ

ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ
ผู้สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร
อากาศยานส่วนบุคคลท่ีภูเก็ตดังกล่าว เป็นท่ี 
รู้กันว่าเขามีเคร่ืองบินเจ็ตในครอบครองถึง 3 ลำา
ได้แก่ Gulfstream G650, Bombardier Global 
Express และ Dassault Falcon 2000 ท้ังน้ี 
แม้จะถูกมองเป็นของหรู แต่หลายคร้ังท่ีน่ังบน
เคร่ืองบินเจ็ตอาจมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าท่ีน่ัง
ช้ันเฟิร์สคลาสของสายการบินพาณิชย์ กระน้ัน 
ส่ิงหน่ึงท่ีเคร่ืองบินเจ็ตชนะขาดก็คือความเร็ว 
เพราะผู้โดยสารเพียงเดินทางมายังสนามบิน ย่ืน
หนังสือเดินทางแก่พนักงานท่ีอาคารผู้โดยสาร 
จากน้ันก็ข้ึนลีมูซีนไปลานจอดเคร่ืองบินส่วนตัว
ได้เลย หากจะช้าก็มีแต่เพราะการจราจรตอนไป
สนามบินเท่าน้ัน และในส่วนน้ีเองท่ีเฮลิคอปเตอร์
ส่วนบุคคลอาจเข้ามาช่วยได้เป็นอย่างดี 

แม้จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจ
อากาศยานส่วนบุคคลท่ีค่อนข้างเล็ก แต่ธุรกิจ
เฮลิคอปเตอร์ก็โตข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา  
“เราเช่ือม่ันในศักยภาพของประเทศไทย”  
ไลโอเนล ซีไน-ซีเนลนิคอฟฟ์กล่าว เขาเป็น
หัวหน้าแผนกกลยุทธ์และการตลาดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้แห่งบริษัท 
แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ ผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ส่วน
บุคคลรายเดียวในประเทศไทย

บริษัทเร่ิมขายเฮลิคอปเตอร์ลำาแรกใน
ปี 2535 และค่อยๆ สร้างฐานลูกค้าย่อมๆ ใน
ประเทศซ่ึงรวมถึงกองทัพบกและกองทัพอากาศ 
“ในไทยมีคนเดินทางด้วยเคร่ืองบินเยอะมาก 

060504

04 เฮลิคอปเตอร์ 
H160 ที่สามารถ
ทำาความเร็วได้สูงถึง 
300 กิโลเมตรต่อ
ชั ่วโมง

05 เครื ่องบิน  
Gulfstream 
G650

06 เทรเวอร์ เมอรส์เซย์ 
ซีอีโอแห่งบริษัท 
OrientSKYS

ธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีน่ีโตวันโตคืน ความต้องการ
ทางการแพทย์ก็สูงข้ึน จีดีพีของประเทศเพ่ิมข้ึน 
เงินลงทุนก็หล่ังไหลเข้ามาเยอะข้ึน” ไลโอเนลบอก

ท่ีไลโอเนลพูดอย่างน้ี ก็เพราะการเดินทาง
ด้วยเคร่ืองบินส่วนบุคคลน้ันแปรตามตลาดการ
เงินโลกมากกว่าการท่องเท่ียว อัตราการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทยท่ีชะลอตัวในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่าน
มาส่งผลให้การเดินทางด้วยอากาศยานส่วน
บุคคลลดฮวบลงในไตรมาสแรกของปี 2559 
กระน้ัน แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ย่อท้อ หากได้
จัดแสดงเฮลิคอปเตอร์รุ่น H145 สู่สาธารณชน
ในเดือนมีนาคม 2559 เคร่ืองบินดีไซน์ล้ำารุ่น 2 
เคร่ืองยนต์รุ่นน้ีจุผู้โดยสารได้ 11 คน นักบิน  
1 คน และบินได้ไกลกว่า 800 กิโลเมตรท่ี
ความเร็วสูงสุด 246 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และ
สุดท้ายก็ปรากฏว่าเป็นรุ่นท่ีขายดีท่ีสุดใน
ประเทศในขณะน้ี (สนนราคาระหว่าง 250-350 
ล้านบาท) ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเพราะเฮลิคอปเตอร์
เคร่ืองยนต์เด่ียวอย่างรุ่น H130 ไม่ได้รับอนุญาต
ให้บินหรือลงจอดบนตึกระฟ้าในกรุงเทพฯ

ในอนาคตบริษัทมีแผนจะเปิดตัว H160 ท่ีมา
คู่กับเคร่ืองยนต์ใบพัดกำาลังแรงสูง ซ่ึงทำาความเร็ว
ได้สูงสุด 300 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง “มันคือการปฎิวัติ
ทางเทคโนโลยีขนานใหญ่ และจะเป็นบรรทัดฐาน
ใหม่สำาหรับวงการการบินนานาชาติ น่ีขนาดยังอยู่
ในข้ันตอนการผลิตตอนน้ี ในไทยก็มีลูกค้าแล้ว  
5 รายท่ีสนใจ” แอร์เว โฟลรองต์ ผู้จัดการฝ่าย

แม้จะถูกมองเป็นของหรู แต่หลายคร้ังท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน
เจ็ตอาจมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าท่ีน่ังช้ันเฟิร์สคลาสของ 
สายการบินพาณิชย์ กระน้ัน ส่ิงหน่ึงท่ีเคร่ืองบินเจ็ต 
ชนะขาดก็คือความเร็ว 

Essentials

 Mjets 
ช้ัน 18 อาคาร Berli Jucker  
99 ซอยรูเบีย ซอยสุขุมวิท 42 
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ  
โทร. 02-365-7500  
www.mjets.com

 OrientSKYS 
ห้อง 802A ช้ัน 8  
อาคาร Liberty Square  
287 ถ.สีลม กรุงเทพฯ  
โทร. 02-631-1974  
www.orientskys.com 
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In Their Names
แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไทยจำ นวนหนึ่งได้รับการยอมรับใน 
ต่างแดน เพราะการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์และ 
ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นแรงบันดาลใจสำ หรับ 
ผู้เล่นรายอื่นๆ ที่ต้องการไปพ้นจากการเป็นเพียงผู้รับจ้าง
ผลิตสินค้าให้แบรนด์นอก

01

01 เฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติของ Yothaka

บทความข่าวของ CNN เม่ือปีท่ีแล้วเก่ียวกับ 
งานแสดงผลงานศิลปะนานาชาติ Art Stage 
Singapore ซ่ึงมีผู้เข้าชมถึง 450,000 คนน้ัน  
เร่ิมด้วยการบรรยายถึงผลงานของศิลปิน
อานนท์ ไพโรจน์ว่าเป็น “ผืนผ้าใบติดแมลงสาบ
ปลอมย้ัวเย้ีย” แต่อานนท์ ไพโรจน์ไม่ได้เป็น
แค่เพียงศิลปิน เขาสำาเร็จการศึกษาในสาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกลและสถาปัตยกรรม ก่อนจะ
กลายมาเป็นท่ีสนใจของส่ือนานาชาติจากช้ิน
งานออกแบบเชิงแนวคิด (conceptual art) ท่ี
ทลายเส้นก้ันระหว่างของใช้กับงานศิลปะ และ
ปัจจุบัน เขากำาลังร่วมงานกับกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (DITP) เพ่ือทำาโครงการเสาะ
หานักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรง จนเป็นท่ีรู้จักใน
ฐานะนักออกแบบผู้อาจช่วยกอบกู้อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไทยให้เข้มแข็งอีกคร้ัง

ท้ังน้ี การให้ความสำาคัญกับการออกแบบ
และนักออกแบบน้ัน ถือเป็นเร่ืองท่ีแตกต่าง
อย่างส้ินเชิงกับการรับจ้างผลิตตามคำาส่ังผลิต
หรือ OEM ของโรงงานไทยในยุคก่อน แต่
เน่ืองจากแรงกดดันเร่ืองค่าแรงท่ีสูงข้ึน แบรนด์
อย่าง Deesawat หรือ Kenkoon จำาเป็นต้องผัน
ตัวเองข้ึนเป็นผู้สร้างแบรนด์และนวัตกรรมเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม และเรียนรู้ท่ีจะทำางานร่วมกับนัก
ออกแบบเป่ียมความเป็นศิลปินอย่างอานนท์ 
แม้จะไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่เม่ือทำาได้สำาเร็จ พวก
เขาก็ได้กลายเป็นแบบอย่างช้ันดีให้กับผู้ผลิตท่ี

แสวงหาความอยู่รอดในยุคหลัง OEM 

ล้มลุกคลุกคลาน
ในขณะท่ีไทยถือเป็นขาใหญ่ในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วนยานยนต์ กล่าวคือ 
เม่ือก่อนอุทกภัยปี 2554 กว่า 60% ของ 
ฮาร์ดไดรฟ์ท่ีผลิตท่ัวโลกน้ันมาจากประเทศไทย 
แต่เม่ือเหลียวมาดูอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
ประเทศไทยกลับเป็นเพียงผู้ส่งออกอันดับ 9  
ของเอเชีย ด้วยมูลค่าการส่งออกราวๆ 4.2 หม่ืน 
ล้านบาท เทียบกับท่ี 1 และ 2 ของภูมิภาคอย่าง
จีนและเวียดนาม ซ่ึงมีมูลค่าการส่งออกถึง 3.49 
แสนล้านบาทและ 2.7 แสนล้านบาท ตามลำาดับ 
กระน้ัน แม้จะไม่ใหญ่ แต่เฟอร์นิเจอร์ไทยกลับมี
ความสามารถโดดเด่นในการสร้างแบรนด์ออก
ไปต่างประเทศได้ สังเกตได้จากแบรนด์อย่าง 
Corner 43 และ Yothaka ซ่ึงกลายเป็น 
ขาประจำาตามงานแสดงสินค้าใหญ่ๆ ในกรุง
ปารีสและมิลาน เช่นเดียวกับอานนท์ ไพโรจน์  
ดีไซน์เนอร์มือฉมัง 

เบ้ืองหลังความสำาเร็จน้ีอาจไม่ได้เกิดข้ึน
เพียงเพราะคนไทยมีหัวทางด้านศิลปะเหมือน
ท่ีชอบอ้างๆ กัน เห็นได้จากท่ีอุตสาหกรรม
แฟช่ันของไทยก็ยังไม่สามารถปักธงในฝร่ังเศส
หรืออิตาลีได้ในลักษณะเดียวกับอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ แท้จริงแล้ว ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม่
อาจเพียงสร้างสรรค์ของหน้าตาดี หากยังต้องรู้

ท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับเง่ือนไขของตลาดในต่าง
ประเทศอีกด้วย

ไม่มีใครจะบอกเล่าถึงเส้นทางอุตสาห- 
กรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยได้ดีไปกว่าจิรชัย  
ต้ังกิจงามวงศ์ ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดด้าน
การวิจัยและพัฒนาแห่งบริษัทอุตสาหกรรม 
ดีสวัสด์ิ ปู่ของจิรชัยเป็นพ่อค้าไม้สักในพม่า  
ในปี 2515 ครอบครัวของเขาได้เข้าซ้ือโรงงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สัญชาติจีนในสิงคโปร์ และ
ย้ายกิจการท้ังหมดมาไว้ท่ีกรุงเทพฯ ปัจจุบันน้ี 
โรงงานดังกล่าวมีพนักงาน 400 คนและแปรรูป
ไม้สักแบบครบวงจร ต้ังแต่กระบวนการอบไม้ไป
จนถึงข้ันตอนสุดท้าย

“เราเร่ิมจากเฟอร์นิเจอร์แบบจีน” จิรชัยกล่าว 
แต่เม่ือมีการออกกฎหมายห้ามตัดไม้พะยูง  
ดีสวัสด์ิจึงต้องปรับเปล่ียนรูปแบบและหันมาใช้
ไม้สักแทน ซ่ึงในตอนน้ีจิรชัยกลับเห็นเป็นเร่ืองดี 
“ไม้สักมันทำาอะไรได้เยอะกว่า แล้วก็โมเดิร์น 
กว่า” ไม้สักเป็นท่ีต้องการมากกว่าในตลาด
สหรัฐฯ และยุโรป ดินแดนของแบรนด์ใหญ่
น้อยซึ่งเคยว่าจ้างดีสวัสด์ิผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบ 
OEM ให้มาแล้วนักต่อนัก

ดังเช่นท่ีสิงคโปร์ได้เคยเดินทางมาถึงจุดท่ี
ค่าแรงสูงจนอุตสาหกรรมการผลิตไม่อาจแข่งขัน
ราคาได้อีกต่อไป ในท่ีสุดประเทศไทยก็จะต้อง
เผชิญกับสถานการณ์คล้ายๆ กัน ค่าแรงท่ีสูง
ข้ึนทำาให้ผู้รับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์หลายราย

แม้จะไม่ใหญ่  
แต่เฟอร์นิเจอร์ไทยกลับ 
มีความสามารถโดดเด่น 
ในการสร้างแบรนด์ออกไป
ต่างประเทศได้ สังเกตได้
จากแบรนด์อย่าง Corner 
43 และ Yothaka  
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ผลิตท่ีเหนือกว่า ก็ไม่ได้เป็นจุดท่ีสร้างความแตก
ต่างแล้วเช่นกัน 

“ตอนน้ีจีนมีสินค้าทุกเกรดต้ังแต่งาน
คุณภาพไปจนงานโหล จีนไม่ได้ผลิตแต่ของ
ห่วยๆ แล้ว ตอนน้ีจีนมีผู้ผลิตรายใหญ่เยอะ 
ทำาให้เขาลงทุนด้านเทคโนโลยีได้มาก จีนใช้
เคร่ืองจักรเหมือนท่ียุโรปและวัตถุดิบแบบเดียว
กับอิตาลี ตอนน้ีจีนจึงมีสินค้าท่ีคุณภาพดีกว่า 
โดยท่ีราคาและค่าขนส่งถูกกว่าท่ีอ่ืน”

ความสัมพันธ์อันซับซ้อน
ในความเห็นของหม่อมหลวงคฑาทอง  

ทองใหญ่ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมนวัตกรรม
และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการค้า กรมส่งเสริมการ
ค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างนักออกแบบและผู้ผลิตคือ
หัวใจของการผลักดันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไทยให้พ้นจากธุรกิจ OEM ไปสู่การสร้างแบรนด์
ของตนเอง และการช่วยให้แบรนด์เหล่าน้ันอยู่

05

03 04

ต้องเปล่ียนมาสร้างแบรนด์ของตัวเองตีตลาด
ในประเทศ ในขณะท่ีผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ทยอยปิด
กิจการลง ดีสวัสด์ิสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลง
ค่อยๆ คืบคลานเข้ามาเม่ือ 10 ปีก่อนและได้ทำา
ทุกวิถีทางเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ข้ึนมา

“โชคดีท่ีเราเป็นบริษัทเล็ก ถ้าคุณเป็นโรงงาน
ใหญ่ การกระโดดจาก OEM มาทำาแบรนด์ของ
ตัวเองเป็นอะไรท่ียากมาก” จิรชัยกล่าว

จริงอยู่ท่ีดีสวัสด์ิยังคงรับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
แต่ช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา พวกเขาก็เดินทางไป
เข้าร่วมงานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์ Salone del 
Mobile ท่ีกรุงมิลานอยู่ตลอดเพ่ือสร้างช่ือ  
โดยการหันมาเน้นดีไซน์ของตัวเอง ได้นำาดีสวัสด์ิ
ไปสู่การสร้างสรรค์เคร่ืองเรือนในแบบท่ีจดจำาได้ 
เช่น โต๊ะไม้สักท่ีต่อเข้ากับแท่งเหล็กอย่างแนบ
เนียน โดยภาพลักษณ์ความเป็นเมืองร้อนของ
ประเทศไทยก็ช่วยเสริมแบรนด์เป็นอย่างดี 
เพราะชาวต่างชาติมองว่าถ้าเก้าอ้ีเอนตัวหน่ึง
สามารถทนอากาศร้อน 44 องศาเซลเซียสบวก
กับความช้ืนสัมพัทธ์ 100 % ของประเทศไทย
ได้ การนำามาใช้วางกลางแจ้งในฤดูร้อนของ
นิวยอร์กหรือลอนดอนก็ย่อมไม่ใช่เร่ืองเหนือบ่า
กว่าแรง แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไทยหลายราย อาทิ 
เคนคูน เพลโต โยธกา และคอร์เนอร์ 43 ก็ดึงเอา

ส่วนน้ีมาเป็นจุดขายและเน้นผลิตเฟอร์นิเจอร์
สำาหรับใช้งานนอกบ้านเช่นกัน

“ผมมองเห็นสัญญาณแห่งความสำาเร็จใน
การสร้างแบรนด์ของเรา ท่ีญ่ีปุ่นมีคนขายเก้าอ้ี
ดีสวัสด์ิมือสองลงในเว็บ เขาไม่ได้เขียนว่ามัน
เป็น ‘เก้าอ้ีสนามทำาจากไม้สัก’ แต่เรียกเลยว่าน่ี
คือ ‘เก้าอ้ีดีสวัสด์ิ’” จิรชัยบรรยายถึงเส้นทางการ
พยายามสร้างแบรนด์ของเขา

แต่ในขณะท่ีดีสวัสด์ิได้รับการยกย่องจาก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าเป็นแบบ
อย่างให้กับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายอ่ืนๆ จิรชัย
กลับเตือนว่าเส้นทางแห่งความสำาเร็จน้ันเต็มไป
ด้วยขวากหนาม “มีหลายโรงงานคิดว่าแค่จ้าง
กราฟิกดีไซน์เนอร์มาก็สร้างแบรนด์ได้ แต่ความ
จริงมันยากกว่าน้ันและไม่ได้เกิดในปีสองปี 
ผมต้องเดินสายออกแสดงผลงาน ต้องทำางาน 
ใกล้ชิดกับดีไซน์เนอร์ ไม่ใช่แค่ทุ่มเงินแล้วก็จบ”

กาลเวลาท่ีเปล่ียนไป
โยธกาเป็นอีกหน่ึงแบรนด์ไทยท่ีมีช่ือ

เสียงขจรขจายในฐานะแบรนด์ท่ีใส่ใจกับการ
ออกแบบอย่างย่ิง ท้ังน้ี ภายใต้การนำาของ
สุวรรณ คงขุนเทียน โยธกามีความต่างจาก
แบรนด์เฟอร์นิเจอร์อ่ืนตรงท่ีมีผู้นำาองค์กรเป็น 

นักออกแบบมากกว่านักอุตสาหกรรมและตรง 
ท่ีโยธกาสามารถเล็งเห็นได้ต้ังแต่เน่ินๆ ถึง
ทิศทางการให้ความสำาคัญเร่ืองส่ิงแวดล้อมของ
ตลาดในสหรัฐฯ และยุโรป ปัจจุบันน้ี ผู้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์สัญชาติไทยอาจพากันขายภาพ
ลักษณ์ตัวเองในฐานะแบรนด์ ‘สีเขียว’ ท่ีใช้
วัตถุดิบจำาพวกผักตบชวา เส้นใยสัปปะรด  
ต้นยางพารา และหวายเทียมกันเกือบท้ังส้ิน  
แต่โยธกาน้ันคือผู้บุกเบิกก่อนใคร

สุวรรณเติบโตข้ึนในเชียงใหม่ก่อนย้ายไป
เป็นดีไซน์เนอร์ประจำาอยู่สิงคโปร์ในปี 2523 
จนถึง 2532 แต่ด้วยความคิดถึงบ้านเกิด เขาจึง
ย้ายกลับมาท่ีไทยและเร่ิมออกแบบเฟอร์นิเจอร์
จากผักตบชวา วัชพืชน้ำาท่ีแพร่พันธ์ุอย่างรวดเร็ว
ทำาให้การเก็บผักตบชวานอกจากจะแทบไม่ต้อง
ลงทุนสักบาทแล้ว (ถ้าไม่นับค่าแรง) ยังเป็นการ
ช่วยรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำาลำาคลองด้วย

“เราโชคดีมาก ช่วงปีแรกๆ ยอมรับว่าลำาบาก
อยู่พอตัว แต่จู่ๆ มันก็บูมข้ึนมา เม่ือ 20 ปีก่อน
ฝร่ังบ้าเร่ืองส่ิงแวดล้อมกันมาก มีอยู่ช่วงหน่ึง  
เราต้องเก็บผักตบชวากันประมาณ 5 แสนเมตร
ต่อปี” สุวรรณกล่าว

ในปี 2546 และ 2547 โยธกาชนะรางวัล 
G-Mark Award อันทรงเกียรติจากประเทศ

03 จิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ 
หัวเรือใหญ่งานออกแบบของดีสวัสดิ์

04 เฟอร์นิเจอร์แบบมินิมอลที่ทำ จากไม้สัก  
วัสดุอันเป็นเอกลักษณ์ของดีสวัสดิ์

05 สุวรรณ คงขุนเทียน แห่งแบรนด์โยธกา  
ผู้บุกเบิกการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ยุคใหม่
ของไทย

รอดได้อย่างเข้มแข็ง
“งานเราคือเป็นตัวกลาง เพราะหนทางท่ีพวก

เขาต้องเดินร่วมกันมันยาวมาก เราเลยพยายาม
ลดความเส่ียงสำาหรับท้ังสองฝ่ายให้น้อยท่ีสุดและ
คอยจับมือให้พวกเขาเดินกันไป อย่าลืมว่ามันมี
ความวนเวียนของมันอยู่ ผู้ผลิตก็จะบ่นว่า 
นักออกแบบไม่เข้าใจความเป็นจริงของงาน  
แล้วพอนักออกแบบไม่ได้งาน เขาก็ไม่รู้ความ 
เป็นจริงท่ีว่าเสียที” หม่อมหลวงคฑาทองกล่าว

จิรชัยแห่งดีสวัสด์ิ สุวรรณแห่งโยธกา และ
อานนท์ ต่างเห็นพ้องกันว่านักออกแบบไทย
ขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการตลาดและ
กระบวนการผลิต “ช่วงหลังๆ มาน้ี จะเห็นว่างาน
ออกแบบของไทยมีอิทธิพลจากสแกนดิเนเวีย 
อยู่เยอะมาก เราจึงไม่ได้โดดเด่นจากคนอ่ืน  
เวลาคนมองหาเฟอร์นิเจอร์ไทย จะพบว่าเราไม่มี
อัตลักษณ์ของแบรนด์ท่ีชัดเจนอย่างญ่ีปุ่นหรือ
เกาหลี แล้วถามว่างานของนักออกแบบไทยถูก
กว่าคนอ่ืนไหม ถ้าไม่ ก็ต้องถามว่าแล้วเรากะจะ
ขายอะไร คุณค่ามันอยู่ตรงไหน ในเม่ือดีไซน์ก็ 
เหมือนๆ คนอ่ืน” อานนท์กล่าว

หม่อมหลวงคฑาทองอธิบายว่าความไม่ลง 
รอยระหว่างนักออกแบบและผู้ผลิต ทำาให้ประเทศ 
ไทยพัฒนาระบบหุ้นส่วนข้ึนมา แทนท่ีผู้ผลิตจะ
ว่าจ้างดีไซน์เนอร์ตรงๆ ท้ังสองฝ่ายอาจจับมือกัน
ออกคอลเลกชันและแบ่งกำาไรกัน อย่างคอร์เนอร์ 
43 น้ันร่วมงานกับดีไซน์เนอร์มาแล้วหลายราย 
ไม่ว่าจิตริน จินตปรีชา อภิรัฐ บุญเรืองถาวร หรือ

ญ่ีปุ่นภายใต้ผลงานการออกแบบของสุวรรณ ซ่ึง
บอกเล่าวิถีแบบตะวันออกและการใช้ชีวิตกลาง
แจ้ง แต่เม่ือราวๆ ปี 2553 กระแสของตลาดกลับ
เปล่ียนไปอย่างส้ินเชิง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ี
สุวรรณเร่ิมตระเวนจัดแสดงผลงานในกรุงมิลาน
และปารีส โดยไม่น่าเช่ือว่า การไปงานเหล่าน้ี
น่ีเองท่ีทำาให้โยธกาอยู่รอดมาจนถึงทุกวันน้ี

“เด๋ียวน้ีเราเลิกใช้ผักตบชวาแล้ว เรายังใช้
เทคนิคเดิมอยู่ แต่เปล่ียนไปทำาเฟอร์นิเจอร์ 
กลางแจ้งจากพอลิเอทิลีนแทน (พลาสติก
สังเคราะห์ประเภทหน่ึง) โชคดีท่ีเราไหวตัวแต่
เน่ินๆ ก่อนตลาดจะเจ๊ง ไม่มีใครบอกหรอกว่า
มันจะเกิด คุณต้องอ่านพวกนิตยสารแล้วก็คอย
สังเกตเทรนด์ตามงานต่างๆ”

นอกจากผักตบชวาจะเส่ือมความนิยมแล้ว 
จิรชัยแห่งดีสวัสด์ิ และอานนท์ ไพโรจน์ยังช้ีให้
เห็นถึงความตกต่ำาของตลาดธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ไทยในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา เศรษฐกิจในยุโรปน้ัน
ซบเซา ในขณะท่ีจุดขายของเฟอร์นิเจอร์ไทย
อย่างดีไซน์ท่ีสวยและความเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อมก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเสน่ห์อีกต่อไป

“เราเอาเร่ืองส่ิงแวดล้อมมาใช้ในแง่การตลาด
ไม่ได้ มันกลายเป็นมาตรฐาน พวกใบรับรอง 
ต่างๆ ท่ีเรามีเราเอามันมาโฆษณาไม่ได้แล้ว 
มันกลายเป็นส่ิงพ้ืนฐาน” จิรชัยกล่าว อานนท์ 
ไพโรจน์ยังเสริมด้วยว่าแม้กระท่ังคุณภาพการ

ที่ญี่ปุ่นมีคนขายเก้าอี้ดีสวัสดิ์มือสองลงในเว็บ  
เขาไม่ได้เขียนว่ามันเป็น ‘เก้าอี้สนามทำ จากไม้สัก’  
แต่เรียกเลยว่านี่คือ ‘เก้าอี้ดีสวัสดิ์’
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ต่างประเทศ ความล่าช้าของหน่วยงานราชการ
ต่างๆ (ซ่ึงเปิดช่องให้เกิดคอร์รัปชัน) และการ
ขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีเข้าข้ันวิกฤติ

หม่อมหลวงคฑาทองยอมรับว่าสถานการณ์
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในตอนน้ีเรียกได้
ว่าเป็นช่วงบรรเทาความเสียหาย มากกว่าจะ
เป็นการก้าวนำาตลาดใดๆ แต่เขาก็เน้นย้ำาว่า
สำาหรับแบรนด์ท่ีปรับตัวได้มากกว่าเพ่ือนอย่าง
โยธกาและดีสวัสด์ิน้ัน ก็ได้ประสบความสำาเร็จ
จากการผันตัวเองไปรับงานจากบรรดาโครงการ
ท่ีอยู่อาศัยและโรงแรมต่างๆ ไปแล้วเช่นกัน โดย
แทนท่ีโรงแรมเหล่าน้ีจะซ้ือหาเฟอร์นิเจอร์ราคา
ถูกจากต่างประเทศ พวกเขาได้มองเห็นคุณค่า
ของการร่วมมือกับนักออกแบบท้องถ่ินซ่ึงไม่
เพียงจะสามารถออกแบบท่ีตอบโจทย์เฉพาะ

ของสถานท่ีได้ แต่ยังจะคอยดูแลเฟอร์นิเจอร์
เหล่าน้ันต่อเน่ืองไปได้ในระยะยาวอีกด้วย

ความมุ่งม่ันของแบรนด์ท่ีพยายามสร้าง
ความสำาเร็จในพ้ืนท่ีใหม่ๆ น้ี ได้แสดงให้เห็นถึง
องค์ประกอบท่ีลงตัวระหว่างความคิดสร้างสรรค์
และความเข้าใจตลาด และในขณะเดียวกันก็ช้ี
ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการผลิตของไทยสุดท้าย
ย่อมไม่อาจอยู่ได้ด้วยเพียงการตามกระแสต่าง
ประเทศแบบอืดอาด ท่ีกว่าจะเห็นและเร่ิมลงมือ
ผลิตตามได้กระแสก็พ้นสมัยไปแล้ว 

ตรงกันข้าม การจะอยู่รอดได้หมายความว่า
ธุรกิจต้องรู้ท่ีจะยืดหยุ่น มีความคิดริเร่ิม และอ่าน
รสนิยมตลาดท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้อย่าง
ทันท่วงทีเท่าน้ัน 

06 อานนท์ ไพโรจน์ที่หันมาจับงานดีไซน์โคมไฟ

06

ถิรวัฒน์ คุณวุฒิฤทธิรณ และออกใหม่ทุกๆ ปีไม่
ต่างจากพวกแบรนด์แฟช่ัน แล้วงานออกแบบ
เหล่าน้ีก็ไม่ถูกครอบงำาโดยอิทธิพลสแกนดิเนเวียน
เสียด้วย อย่างงานของจิตรินซ่ึงใช้หวายเป็น
วัตถุดิบหลักน้ัน แม้มีทรวดทรงคมคายโมเดิร์น 
แต่ก็ส่ือถึงความเป็นเมืองร้อนและวิถีแห่ง 
ตะวันออกได้เป็นอย่างดี 

“เราเคยร่วมงานกับดีไซน์เนอร์ชาวญ่ีปุ่น 
อิตาเลียน และไทยมาแล้ว เราอยากเอา
นักออกแบบรุ่นใหม่และมืออาชีพมาไว้ในท่ี
เดียวกัน ไม่อย่างน้ันไม่สนุก ดีไซน์เนอร์ไทย
มีหัวสร้างสรรค์ แต่อาจจะอ่อนความรู้เร่ือง
โครงสร้างและมาร์เก็ตต้ิง น่ีคือเหตุผลท่ีเรารับ
เด็กมาฝึกงานท่ีโรงงานตลอดและร่วมงานกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” จิรชัย
แห่งดีสวัสด์ิกล่าว

แต่อานนท์ ช้ีว่านักออกแบบไม่ใช่ฝ่ายเดียว
ท่ีจำาเป็นต้องพัฒนาตัวเอง อันท่ีจริง เขาเองมี
ความคับข้องใจอยู่หลายข้อ ต้ังแต่การท่ีผู้ผลิต
ไม่เห็นนักออกแบบเป็นส่วนหน่ึงของทีม การ
รับรองจากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (TISI) ของไทยไม่เป็นท่ียอมรับใน

Essentials

 Arnon Pairot 
Design Studio

 www.fb.com/apdspages

 Corner 43
 61/2 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท 

กรุงเทพฯ โทร. 02-261-2528 
www.corner43.com

 Deesawat
 71/9 ซอยเคแอลเอ็ม  

ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
โทร. 02-521-1341 
www.deesawat.com

 Yothaka
 1028/5 ชั้น 3 อาคารพงษ์อมร 

ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ  
โทร. 02-679-8631-2  
www.yothaka.com

อุตสาหกรรมการผลิตของไทยสุดท้ายย่อมไม่อาจอยู่ได้
ด้วยเพียงการตามกระแสต่างประเทศแบบอืดอาด ท่ีกว่าจะ
เห็นและเร่ิมลงมือผลิตตามได้กระแสก็พ้นสมัยไปแล้ว
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THE AGENDA

บล.ภัทร รับ 3 รางวัล Platinum Awards  
จาก FinanceAsia 

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มห�ชน) รับร�งวัล Platinum Awards  
จ�ก FinanceAsia นิตยส�รก�รเงินชั้นนำ�แห่งเอเชีย ร�งวัลดังกล่�วเป็น
ร�งวัลที่มอบให้กับบริษัทที่ให้บริก�รท�งก�รเงินคุณภ�พบนม�ตรฐ�นส�กล
และนำ�เสนอนวัตกรรมได้อย่�งต่อเนื่องตลอด 20 ปี โดย บล.ภัทร ได้รับ
ร�งวัลแห่งคว�มเป็นเลิศรวม 3 ร�งวัล ได้แก่ Best Domestic Investment 
Bank, Best Domestic Private Bank และ Best Domestic Equity House 
โดยมี ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมก�รผู้จัดก�รและหัวหน้�ส�ยง�นว�นิชธนกิจ
และตล�ดทุน อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมก�รผู้จัดก�รและหัวหน้�ฝ่�ยตล�ดทุน  
ศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมก�รผู้จัดก�รและหัวหน้�ฝ่�ยว�นิชธนกิจ และ 
ณฤทธิ์ โกสล�ทิพย์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รและหัวหน้�ทีมที่ปรึกษ�ท�ง 
ก�รเงินส่วนบุคคลเป็นผู้แทนรับร�งวัลที่โรงแรมคอนร�ด ฮ่องกงเมื่อวันที่  
13 ตุล�คม 2559 

2

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจัดพิธีรำ ลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช1

บล.ภัทรคว้า 3 รางวัลในงาน Asia-Pacific Structured 
Products & Derivatives Awards 20163

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มห�ชน) รับ 3 ร�งวัล จ�กง�น Asia-
Pacific Structured Products & Derivatives Awards 2016 จัดโดย 
Structured Retail Products (SRP) ได้แก่ร�งวัล Best Distributor 
(South and Southeast Asia), Best Distributor (Thailand) และ Best 
Performance (Thailand) ท้ังน้ี ร�งวัลพิจ�รณ�จ�กคว�มส�ม�รถในก�ร
ให้บริก�รด้�นธุรกิจตล�ดทุนและคว�มเช่ียวช�ญด้�นธุรกิจ Structured 
Products & Derivatives โดยมี นภดล นิมม�นพิภักด์ิ กรรมก�รผู้จัดก�ร
และหัวหน้�ฝ่�ยค้�หลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� และณฤทธิ์ 
โกส�ล�ทิพย์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รและหัวหน้�ทีมที่ปรึกษ�ท�งก�ร
เงินส่วนบุคคล เป็นผู้แทนรับร�งวัลท่ีฮ่องกง เม่ือวันท่ี 19 กันย�ยน 2559 

กลุ่มธุรกิจก�รเงินเกียรติน�คินภัทรและบริษัทในเครือ ร่วมน้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณและถว�ยอ�ลัยพระบ�ทสมเด็จ 
พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนแสดงคว�มจงรักภักดีต่อสถ�บันพระมห�กษัตริย์ โดยเม่ือวันท่ี 17 ตุล�คม 2559 ได้จัดพิธีทำ�สม�ธิ 
และต้ังจิตอธิษฐ�นมุ่งนำ�พระบรมร�โชว�ทและพระร�ชดำ�รัสเป็นหลักในก�รปฏิบัติง�น ต่อม�ในโอก�สวันคล้�ยวันพระบรมร�ชสมภพปีท่ี 89  
เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิก�ยน ได้จัดง�นรวมพลังแห่งคว�มภักดีโดยร่วมกันถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณและร้องเพลงสรรเสริญพระบ�รมีกับเพลงคว�มฝันอันสูงสุด 
และเน่ืองในโอก�สปัญญ�สมว�ร (ครบรอบ 50 วัน) เม่ือวันท่ี 2 ธันว�คม 2559 ได้จัดพิธีทำ�บุญตักบ�ตรพระสงฆ์ 39 รูป เพ่ือถว�ยเป็นพระร�ชกุศล 
แด่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระร�ชญ�ณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ. 9) ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�สวัดพระร�ม 9 ก�ญจน�ภิเษก  
เป็นประธ�นสงฆ์

บล.ภัทร มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน  
Click2WIN DW@Phatra  

วันท่ี 8 ธันว�คม 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มห�ชน)  
จัดพิธีมอบประก�ศนียบัตรแสดงคว�มยินดีแก่นักศึกษ�ท่ีชนะก�ร 
แข่งขัน Click2WIN DW@Phatra โดยมี พัชนี ล่ิมอภิช�ต กรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่ เป็นตัวแทนมอบร�งวัล ร่วมด้วยกฤติย� วีรบุรุษ กรรมก�ร
ผู้จัดก�รและหัวหน้�ส�ยง�นลงทุนและค้�หลักทรัพย์ และนภดล 
นิมม�นพิภักด์ิ กรรมก�รผู้จัดก�รและหัวหน้�ฝ่�ยค้�หลักทรัพย์และ
สัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้� ร่วมแสดงคว�มยินดี โดย Click2WIN DW@
Phatra เป็นก�รแข่งขันซ้ือข�ย Derivative Warrant (DW) ภ�ยใต้สภ�วะ
ตล�ดจริงแบบเรียลไทม์ จัดโดย บล.ภัทร ร่วมกับตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระหว่�งวันท่ี 1-30 กันย�ยน 2559 สำ�หรับนักศึกษ� 
ระดับมห�วิทย�ลัยทั่วประเทศที่สนใจก�รลงทุนใน DW 

4



                          

7170 OPTIMISE | JANUARY 2017   OPTIMISE | JANUARY 2017

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคิน 
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีประจำ ปี 2559 ถวายเป็น 
พระราชกุศล ณ วัดดงเค็ง (วัดป่าภูตคาม) จ.ขอนแก่น

เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิก�ยน 2559 กลุ่มธุรกิจก�รเงินเกียรติน�คินภัทร 
และมูลนิธิเกียรติน�คิน ร่วมกับธน�ค�รแห่งประเทศไทยภ�คตะวันออก
เฉียงเหนือ และชมรมธน�ค�รไทยภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ นำ�โดย  
ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมก�รธน�ค�ร และ ดร.อนุชิต อนุชิต�นุกูล ประธ�น
ส�ยพัฒน�ระบบง�น ช่องท�งข�ยและผลิตภัณฑ์ เป็นเจ้�ภ�พทอดกฐิน
ส�มัคคี ประจำ�ปี 2559 ณ วัดป่�ดงเค็ง (วัดป่�ภูตค�ม) จ.ขอนแก่น เพ่ือ
ถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 
โดยนำ�เงินทำ�บุญจ�กผู้มีจิตศรัทธ�ท้ังหมดถว�ยให้กับวัดป่�ดงเค็ง
เพ่ือสมทบทุนสร้�งองค์พระมห�ธ�ตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้องสำ�หรับเป็นท่ี
ประดิษฐ�นพระบรมส�รีริกธ�ตุ ซ่ึงพระครูรัตนอุดมญ�ณ (หลวงปู่ใบ  
รัตนญ�โน) อัญเชิญม�จ�กศรีลังก�เม่ือปี 2553 และปัจจุบันประดิษฐ�น
บนพระอุโบสถ (ช่ัวคร�ว) เพ่ือให้พุทธศ�สนิกชนได้กร�บสักก�รบูช�
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ธนาคารเกียรตินาคิน รับรางวัลจาก  
2 ผลงานไวรัลคลิป ‘พลอยนักสู้’  
และ ‘The Dog’ 
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ธน�ค�รเกียรติน�คิน จำ�กัด (มห�ชน)  
รับร�งวัลจ�ก 2 ผลง�นไวรัลคลิป ได้แก่ คลิป  
‘พลอยนักสู้’ ได้รับร�งวัล Silver ประเภท Internet 
Film, Branded Content and Digital จ�ก 
Adman Awards & Symposium 2016 ซึ่งจัดโดย
สม�คมโฆษณ�แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.อนุชิต 
อนุชิต�นุกูล ประธ�นส�ยพัฒน�ระบบง�น  
ช่องท�งข�ยและผลิตภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับร�งวัล
เมื่อวันที่ 11 ตุล�คม 2559 และคลิป ‘The Dog’  
ซึ่งได้รับร�งวัล Gold จ�กกลุ่ม Online Media 
หมวด Viral จ�ก The 7th Cannes Corporate 
Media & TV Awards 2016 โดยมี ฐิตินันท์  
วัธนเวคิน กรรมก�รธน�ค�ร เป็นผู้แทนรับร�งวัล 
ณ เมืองค�นส์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 13 
ตุล�คม 2559 ทั้งนี้ ทั้ง 2 ร�งวัลสะท้อนรูปแบบ
ก�รใช้กลยุทธ์ Viral Marketing ผ่�นอินเตอร์เน็ต
และโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เข้�ถึงผู้บริโภคและกลุ่ม
เป้�หม�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และก่อให้เกิด
กระแสคว�มนิยมในระยะย�วได้อย่�งแท้จริง
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