ค�ำนิยม
คนไทยในศตวรรษที่ 21 นัน้ จะต้องเป็นอย่างไร ต้องมีทกั ษะ มีความรู้ หรือจะต้องประกอบอาชีพอะไร
นี่คือค�ำถามที่เราทุกคนก็ไม่ทราบค�ำตอบที่แท้จริง
ทุกวันนี้กระผมต้องเผชิญกับความท้าทายในการที่ต้องเตรียมคนไทยให้สามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรและเราก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เทคโนโลยีอะไรในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
สิ่งเดียวที่เราพอจะท�ำได้กันในวันนี้ก็คือ การค้นหาต้นแบบของผู้ที่ส�ำเร็จแล้วในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่าในทุกอาชีพมีผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์
เท่านั้น และผู้คนเหล่านั้นได้ท�ำให้เราเห็นว่าทุกอาชีพมีความมั่งคั่งได้
ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่ความร�่ำรวยด้านเงินทองแต่เป็นความร�่ำรวยด้านสังคม จิตวิญญาณ สุนทรียะ
และภูมิปัญญา
เป็นอาชีพที่มั่งคั่งโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ ประชารัฐ และ
ประชาคมโลก
เป็นอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำและความยากจน ช่วยเพิ่มศักยภาพของ
มนุษย์และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจโดยแสดงตัวอย่างจริง บุคคลจริง และความส�ำเร็จที่แท้จริง
ไม่ใช่การแสดงผู้ที่ท�ำอาชีพที่สร้างความร�่ำรวย แต่เป็นอาชีพที่สร้างความมั่งคั่งจากการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่านวัตกรรม
กระผมขอเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านซึมซับเอาแนวทางการสร้างการเปลี่ยนแปลง ความส�ำเร็จ และ
ทัศนคติจากบุคคลทั้ง 100 คนนี้ เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศนวัตกรรมชั้นน�ำของโลกต่อไป

ผู้ทรงอิทธิพลของโลกล้วนก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้จากความสามารถที่โดดเด่น ดีเอ็นเอของความ
เป็นนวัตกรจึงเป็นเบื้องหลังส�ำคัญของทุกความส�ำเร็จนั้นๆ ที่ส่งผลออกมาทั้งทางความคิด การกระท�ำ
การสร้างสรรค์และการถ่ายทอดคุณค่าสู่สังคม
ดีเอ็นเอของความเป็นนวัตกรเป็นสิ่งที่สร้างได้ และการจะเป็น “คนในอนาคต” ที่โดดเด่น แนวคิด
5 WAYS TO STAY INNOVATIVE คือหัวใจของการสร้างความส�ำเร็จที่แตกต่าง เริ่มต้นด้วยการสร้าง
แรงบันดาลใจ Inspiration รับรู้สิ่งแวดล้อมและข้อมูลใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้เราคิดและต้องการที่จะท�ำสิ่งที่มี
คุณค่า และเมื่อมองเห็นปัญหาหรือโอกาสใหม่เราต้องรู้จักสร้างจินตนาการ imagination ที่เหนือสิ่งที่เห็น
ที่รับรู้ แม้นเหนือความรู้พื้นฐานและวิชาการ ซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้เรามองเห็นการแก้ไขจากมุมมองใหม่ไม่
ซ�้ำเดิม จากนั้นการจัดการความคิด Ideation เพื่อก�ำหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจน
จะท�ำให้ค�ำตอบใหม่นั้นมีแนวทางที่ท�ำได้จริง และก้าวต่อไปที่ขาดไม่ได้คือต้องคิดให้ครอบคลุมรอบด้าน
Integration ผสานแนวคิดกับแผนบริหารจัดการทัง้ หมด เชือ่ มโยงคน เทคโนโลยี และทรัพยากรในแนวลึก
(Insight) สุดท้ายต้องลงมือท�ำ Implementation อย่างจริงจังให้เกิดผลเกิดคุณค่าอย่างแท้จริง
คนที่เดินบนเส้นทางทั้ง 5 อย่างไม่ย่อท้อถือว่ามีโอกาสสร้างนวัตกรรมและความส�ำเร็จในแบบของ
ท่านได้ เพียงเริ่มออกเดินทาง ค้นหาแรงบันดาลใจ เปิดโลกจินตนาการให้ยิ่งใหญ่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มี
คุณค่า แล้วเชื่อมโยงความรู้เพื่อพัฒนา และน�ำออกสู่การสร้างสรรคุณค่าที่แท้จริง หนังสือเล่มนี้นับเป็น
หนังสือดีเล่มหนึง่ ทีส่ ามารถช่วยท่านเริม่ เดินบนเส้นทาง 5i ความส�ำเร็จและแนวคิดทีห่ ลากหลายจากผูค้ น
ทุกสายอาชีพ จะเป็นแรงบันดาลใจ ที่ท�ำให้ท่านมองเห็นว่า คุณค่าของนวัตกรรมสามารถสร้างได้จากทุก
การกระท�ำและทุกแง่มุมของชีวิต “คิดจริงอย่างสร้างสรรค์ และท�ำจริง...แล้วคุณจะเป็นคนในอนาคต
ที่ประสบความส�ำเร็จได้เช่นกัน”

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์
ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

บทน�ำ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ประเทศไทยก�ำลังตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ประชาชนก�ำลังประสบปัญหาค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้าภายในประเทศเริ่มชะลอตัว และการส่งออกสินค้าไทย
ไปยังต่างประเทศก็ทำ� ได้ทยี่ ากขึน้ ราคาของสินค้าไทยสูงขึน้ จนไม่สามารถแข่งขันด้วยราคาได้เหมือนเดิม
รูปแบบสินค้าก็ไม่มคี วามแตกต่างจากคูแ่ ข่งเสียเท่าไหร่ ในขณะทีส่ นิ ค้าและบริการจากต่างประเทศก�ำลัง
หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับแนวคิดการค้าเสรี การเข้าสู่สังคมสูงวัย และความไม่แน่นอนของฤดูกาลและ
สิ่งแวดล้อม ถ้า “หากคนไทย” ไม่ปรับตัว และลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยตนเอง คงไม่ต้องบอกเลย
ว่าอนาคตของลูกหลานไทยจะมืดมนเพียงใด ดังนัน้ ควรสวมบทบาท “นวัตกร” ให้ได้ในหลากหลายแง่มมุ
หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งที่จะน�ำเสนอชีวิตและการเดินทางของความคิดสร้างสรรค์ของ “นวัตกรไทย”
จากหลากหลายสาขาอาชีพและประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ “คนไทย” ผู้อ่าน หรือผู้ที่
ไม่อ่านแต่ชอบดูรูปแบบการจัดหน้าสวยๆ ได้ซึมซับเอาพลังสร้างสรรค์จากบุคคลเหล่านี้เป็นแรงผลักดัน
ให้ลุกขึ้นคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบของตัวเอง นวัตกรรมในการท�ำอาชีพของตัวเอง เพราะผู้จัดท�ำเชื่อว่า
ทุกคนทุกอาชีพสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
ใบหน้าของบุคคลในหนังสือเล่มนี้ คือ ใบหน้าของบุคคลที่เราๆ ท่านๆ คุ้นเคยเป็นอย่างดี เป็นบุคคล
ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้บุกเบิก ต้นแบบ ไอคอน ไอดอล ผู้ส�ำเร็จ หรือผู้ทรงอิทธิพลในวงการนั้นๆ
และบางทีก็ถูกสังคมเรียกว่า “คนแปลก” จะอย่างไรก็ตามพวกเขาท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ทั้งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือเชิงสังคม
จนถึงตอนนี้ ผู้อ่านหลายคนยังสงสัยว่า นวัตกรรม คืออะไร?
นวัตกรรม คือ สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อรังสรรค์ประดิษฐ์
สร้างสรรค์ “สิ่งใหม่” คุณค่าที่ดีกว่าเดิมให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในทางสังคมและเศรษฐกิจ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งท�ำให้เกิดประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
หลายคนอุทานในใจว่า “โอ้! ฉันคงไม่มีวันท�ำได้หรอก” “โอ้ย! คนไทยท�ำไม่ได้หรอก”
เดี๋ยวก่อน ทั้งนี้เป็นเพราะหลายๆ ครั้งคนไทยยังมัวคิดว่า นวัตกรรมคือสิ่งที่ต้องออกมาเป็นสินค้า
(product) ที่มีเทคโนโลยี นึกไปถึงสิ่งที่ตัวเองเคยเห็นในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่จริงๆ แล้วมี
หลายอย่างที่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้ ซึ่งคนไทยก็เคยสร้างมาแล้ว
เพราะค�ำว่า “สิ่ ง ใหม่ ” รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือกระบวนการท�ำงานใหม่ๆ การ
เปลี่ยนแปลงจุดยืนใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ๆ
หากสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการนั้น ก็เป็นความใหม่ในระดับวงการ
หากสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศ ก็เป็นความใหม่ในระดับประเทศ
หากสิง่ นัน้ ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อนในโลก ก็เป็นความใหม่ในระดับโลก (อันนีย้ ากแต่กอ็ ยากให้ชว่ ยกันท�ำ)
สรุปอีกรอบ จุดส�ำคัญของ “นวัตกรรม” คือ “สิ่งใหม่ที่การสร้างการเปลี่ยนแปลง” นั่นเอง ซึ่งก็แบ่ง
ได้หลายระดับ
หนังสือเล่มนีจ้ งึ เหมาะกับผูท้ ไี่ ม่เคยคิดว่า “อาชีพทีเ่ ราท�ำอยูจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงได้” ให้ตา่ งชาติ
เขาท�ำ เดี๋ยวเรารอซื้อ รอเอามาใช้ก็พอ สบายดีไม่ต้องคิดเอง
ยื่นหนังสือนี้ให้เขา เปิดหน้าที่เหมาะกับเขา และให้ก�ำลังใจเขาว่า “คุณท�ำได้”

สารบัญ
ค�ำนิยม
บทน�ำ
สารบัญ
วิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ส�ำหรับดูภาพเคลื่อนไหว
A			
001
Acting Coach
อรชุมา ยุทธวงศ์
002
Agrarian
เกริก มีมุ่งกิจ
003
Agricultural Scientist
วิวัฒน์ ศัลยกําธร
004
Architect
วิโรจน์ ฉิมมี
005
Artist
ก่อเกียรติ ทองผุด
B
006
007
008
009
010

4

12
14
16
18
20

รัชนก อินทนนท์
กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
บัณฑูร ล�่ำซํา
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล
ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล

24
26
28
30
32

C			
011
Chef
012
Chef
013
Cloth Bag Maker
014
Coach
015
Coach
016
Columnist
017
Comedian
018
Conductor
019
Conservationist
020
Country Music Master
021
Curator

พล ตัณฑเสถียร
พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
วาสนา ลาทูรัส
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
สุนทร ใจมาบุตร
สรกล อดุลยานนท์
วิญญู วงศ์สุรวัฒน์
ทฤษฎี ณ พัทลุง
โชคนิธิ คงชุ่ม
สลา คุณวุฒิ
พงศ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์

36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56

D
022
023
024
025
026
027

ธนวัต มณีนาวา
สิงห์ อินทรชูโต
สุรศักดิ์ ป้องศร
ภาคภูมิ เดชหัสดิน
สิริชัย นามทรรศนีย์
สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

60
62
64
66
68
70
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Badminton Player
Baker
Banker
Beauty Pageant Organizer
Business Trainer

หน้า
2
3
4
10

Designer
Designer
Director
Dedicated Medical Technologist
Doctor
Documentarian

สารบัญ
หน้า
E			
028
Educator			
029
Educator			
030
Engineer			
031
Entrepreneur			

ธงชัย ชิวปรีชา
พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

74
76
78
80

F			
032
Fashionista			
033
Fighter				
034
Fitness Instructor		
035
Food Stylist			

อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ
สมบัติ บัญชาเมฆ
ฟ้าใส พึ่งอุดม
สุทธิพงษ์ สุริยะ

84
86
88
90

G			
036
Golfer				
037
Graphic Designer		

เอรียา จุฑานุกาล
ธนโชติ วิสุทธิสมาน

94
96

H			
038
Hair Stylist			
039
Hiphop Singer			
040
HomeschoolingParent		

ฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์มงคล
ณัฐวุฒิ ศรีหมอก
พงศกร สายเพ็ชร์

100
102
104

I			
041
Industrial Park Developer
042
IT Communicator		

วิกรม กรมดิษฐ์
พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์

108
110

J			
043
Journalist			
044
Journalist			
045
Journalist			

จตุรงค์ สุขเอียด
อีจัน
กรุณา บัวคําศรี

114
116
118

L			
046
Lawyer				
047
Leader				
048
Life Coach			

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ
สมไทย วงษ์เจริญ
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วิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
ส�ำหรับดูภาพเคลื่อนไหว
InnoInspire by NIA เป็นแอพพลิเคชั่นส�ำหรับใช้น�ำเสนอส่วนเสริมจากหนังสือ
100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ที่พัฒนา
ขึ้นโดยส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แอพพลิเคชั่นนี้ สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตที่ใช้ระบบ
ปฏิบัติการ iOS และ Android
วิธีการดาวน์โหลด
1. ไปที่ App Store ส�ำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Google Play ส�ำหรับ
ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
2. จากนั้นค้นหาค�ำว่า InnoInspire by NIA จาก Google Play Store หรือ App
Store เมื่อพบให้ดาวน์โหลด และติดตั้งตามขั้นตอน
3. เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จสิ้นให้เปิดแอพพลิเคชั่นเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาภายในแอพพลิเคชั่นอาจมีขนาดใหญ่ ควรเปิดใช้
สัญญาณ WiFi ก่อนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

การใช้งาน
1. เปิดหนังสือไปยังหน้าตัวอักษร A หรือตัวอักษรอื่นๆ ที่ต้องการ

2. เปิดแอพพลิเคชั่น ระบบจะเริ่มต้นโหมดแนะน�ำการใช้งานโดยอัตโนมัติ
ให้เลือก Next เพื่ออ่านขั้นตอนการใช้งานล�ำดับถัดไป

8

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers

วิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
ส�ำหรับดูภาพเคลื่อนไหว
3. หลังจากโหมดแนะน�ำการใช้งานสิ้นสุดแอพพลิเคชั่นจะกลับเข้าสู่หน้าหลัก

4. ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู AR CAMERA เพื่อเปิดกล้องสแกน AR

5. เมื่อเปิดกล้อง ให้น�ำอุปกรณ์ส่องไปยังตัวอักษร โดยให้ตัวอักษรอยู่
ภายในกรอบสี่เหลี่ยมที่ก�ำหนด
6. แอพพลิเคชั่นจะแสดงภาพเคลื่อนไหว
หรือเลือก Home เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
นอกจากนี้ ผูใ้ ช้งานสามารถย้อน
กลับ เพื่อ ดูวิธีการใช้งานได้โดยการ
เลือกที่สัญลักษณ์ i ที่อยู่ด้านมุมขวา
บนของหน้าจอ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนู e-BOOK
เพื่ อ ดาวน์ โ หลดหนั ง สื อ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
เพือ่ เก็บไว้อา่ นบนอุปกรณ์พกพาได้ภายหลัง
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รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
โค้ชระดับต�ำนาน

ผู้เป็นกระจกสะท้อนพรสวรรค์
ด้วยพรแสวงแห่งตน
รองศาสตราจารย์ อรชุ ม า ยุ ท ธวงศ์ หรื อ
ครูแอ๋ว ผู้ก่อตั้ง “คนละครสตูดิโอ”
ครูผอู้ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จของผูม้ ชี อื่ เสียง
ในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งศิลปินนักแสดง จน
กระทั่งถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นน�ำต่างๆ
ครูแอ๋วเชื่อมั่นว่าศิลปะการละครเป็นศาสตร์ที่
ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและมนุษย์อย่างลึกซึ้ง โดย
ผ่านองค์ประกอบร่วมทางศิลปะหลายด้าน ศิลปะ
ของการแสดง คือการตีความและถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ การกระท�ำ และเหตุการณ์ ในชีวิต
ของผู้คนต่างๆ นักแสดง คือศิลปินผู้ถ่ายทอดชีวิต
ของตัวละครให้ปรากฏชัดเจน ท�ำหน้าทีจ่ ำ� ลองชีวติ
น�ำมาขยายความ เน้นย�้ำให้คนดูรับรู้ และเข้าถึง
ประเด็นต่างๆ นักแสดงถูกฝึกให้ต้องท�ำความ
เข้าใจตัวตนทีแ่ ท้จริงของตัวเองและพยายามเข้าถึง
ตัวละครที่ต้องแสดง ประดุจเป็นคนนั้นจริงๆ
ครูแอ๋วน�ำเสนอแนวคิดส�ำคัญเกี่ยวกับการ
พิจารณาคุณค่าภายในตัวตนว่า คนเรามีการกระท�ำ
ที่เกิดจากตัวตนที่ซ้อนกันอยู่ภายใน ตัวตนที่หนึ่ง
เป็นตัวตนที่แท้จริง มีตัวเองเป็นผู้ก�ำหนดให้เป็น
ไป ต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนถึงสุขทุกข์ว่าคือ
อย่างไรในความเป็นเรา ตัวตนทีส่ องเป็นเสมือนตัว

รับแขก ซึ่งต้องขึ้นกับกาลเทศะ กฎกติกามารยาท
ของสังคม มีผู้อื่นเป็นตัวก�ำหนดความถูกควร ให้
ปฏิบัติตาม ตัวตนที่สามเป็นบทบาทที่แต่ละคน
ต้องท�ำหน้าที่ เช่น เป็นลูก เป็นพ่อแม่ เป็นหัวหน้า
เป็นนายกรัฐมนตรี ฯลฯ ถ้าท�ำได้สมบูรณ์ก็จะใช้
ชีวิตได้อย่างเป็นสุข
ครู แ อ๋ ว ได้ น� ำ หลั ก คิ ด นี้ ไ ปขยายผลในการ
ฝึกอบรมให้กับบุคคลในสายอาชีพต่างๆ เน้นย�้ำ
เรือ่ ง ความเข้าใจตัวตนทีแ่ ท้จริง ให้เข้าถึงความคิด
อารมณ์ความรู้สึก และการกระท�ำของตัวเอง ฝึก
ให้คิดเป็นใจคนอื่น มองเห็นและเกิดความเข้าใจ
ในการกระท�ำ และความเป็นคนอื่นอย่างลึกซึ้ง
ครูแอ๋วนับเป็นโค้ชระดับต�ำนาน เป็นอาจารย์
ที่เป็นผู้น�ำศาสตร์ของศิลปะการละครมาประยุกต์
ใช้กับบุคคลทั่วไปในชีวิตจริง ให้มองเห็นตัวเอง
เปิดรับผูอ้ นื่ ปรับทัศนคติในการใช้ชวี ติ การท�ำงาน
อย่างมีคุณภาพและเป็นสุข
วั น นี้ ค รู แ อ๋ ว มี ค วามสุ ข กั บ งานที่ รั ก เป็ น
กระจกส่องผู้คนให้มองเห็นตัวเอง ชี้แนะให้เห็น
คุณค่า แล้วน�ำไปใช้เป็นพรสวรรค์ ไปแสวงหาสิ่ง
ที่ดีให้กับตนเองและส่วนรวมต่อไป นับเป็นความ
ส�ำเร็จของ ครูผสู้ ร้าง ผูใ้ ห้ อย่างแท้จริงและงดงาม
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ประวัติ
ชื่อ : รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์ (ครูแอ๋ว)
วันเกิด : 18 ธันวาคม 2490
การศึกษา :
• โรงเรียนมัธยมสาธิตปทุมวัน
• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท ด้านการละคร มหาวิทยาลัย
ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ :
• อดีตรองผู้อ�ำนวยการสถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อดีตหัวหน้าภาควิชาศิลปะการละคร
ค ณ ะ อั ก ษ ร ศ า ส ต ร ์ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์
มหาวิทยาลัย
• ผูบ้ กุ เบิกละครส�ำหรับเด็กในประเทศไทย
• ปัจจุบัน เป็นเจ้าของคนละครสตูดิโอ
ท�ำหน้าที่แอ็คติ้งโคช ให้ค�ำปรึกษาด้าน
ศิลปะการแสดง และการสื่อสารส�ำหรับ
นักแสดง นักร้อง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว
และจัดอบรมให้กับผู้บริหารองค์กรและ
บุ ค คล ที่ ต ้ อ งการเพิ่ ม ศั ก ยภาพความ
เป็นผู้น�ำ

ในศาสตร์การละคร
เ ร า ถู ก ฝ ึ ก ใ ห ้ รู ้ จั ก
สังเกตชีวติ เข้าใจในเหตุ
และผลของพฤติกรรม
การแสดงออกในแต่ละ
บทบาท แต่ละสถานการณ์
เราจะไม่ตัดสินคน แต่
ใส่ ใ จกั บ คน อารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด การ
กระท�ำ และความสัมพันธ์
กับผู้อื่น
ครูแอ๋ว
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สิ่ ง ก่ อ สร้ า งทั้ ง
หลายเราเอามาจาก
ธรรมชาติ แต่ เ รา
เอาคื น ธรรมชาติ
ไม่ได้ เหล็กต้องขุดมา
ถลุง ปูนซีเมนต์ตอ้ ง
ระเบิดมาจากภูเขา แต่
ต้นไม้เป็นธรรมชาติ
ที่ เ ราสร้ า งได้ เป็ น
ท รั พ ย า ก ร ที่ เ ร า
สร้างได้เอง ผมว่า
ต้นไม้ คือ ชีวิต
ดร.เกริก

14
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ประวัติ
ชื่อ : ดร.เกริก มีมุ่งกิจ
วันเกิด : 11 มีนาคม 2502
การศึกษา :
• ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
• ปริญญาโท คณะบริหารการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
บางแสน
• ปริ ญ ญาเอก สาขาวนเกษตร
ฟิลิปปินส์
ประสบการณ์ :
• ผูก้ อ่ ตัง้ วนเกษตรเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว
• ประธานกรรมการบริหารธนาคาร
ต้นไม้ระดับชาติ
• เลขาธิ ก ารเครื อ ข่ า ยภาคประชา
สังคมเพือ่ การจัดการป่าอย่างยัง่ ยืน
และเป็นธรรม
• วิทยากร บรรยาย และปฏิบัติการ
ด้านวนเกษตรและการด�ำเนินชีวิต
ที่ มี ค วามสุ ข อย่ า งพอเพี ย งให้ กั บ
สถาบันต่างๆ และเครือข่าย ม.ชีวติ
ทั่วประเทศ

ดร.เกริก มีมุ่งกิจ
ปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้สร้างนวัตกรรมการเกษตร
ผสมผสานแบบวนเกษตร
“แรงบันดาลใจของผมคือในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่ตลอดชีวิตของพระองค์ท่านทรงเน้นเรื่องเกษตร
และการใช้ชวี ติ ทีพ่ อเพียงมาโดยตลอด แล้วพระองค์
ก็ทรงท�ำเองด้วย ผมค้นหาข้อมูลทัง้ หมดว่าพระองค์
สอนท�ำอะไรบ้าง”
ดร.เกริก มีมงุ่ กิจ เป็นคนต้นแบบทีผ่ า่ นวิกฤติ
ชีวิตจากธุรกิจที่ดินนับร้อยล้านที่เหลือแต่หนี้สิ้น
กั บ เงิ น ติ ด ตั ว 2,800 บาท ไปเริ่ ม ต้ น ชี วิ ต เป็ น
เกษตรกรทีต่ วั เองรัก เขาค้นคว้าศาสตร์ของในหลวง
รัชกาลที่ 9 เป็นแกนหลัก และน�ำความรูท้ ไี่ ด้รำ�่ เรียน
มาในระดับปริญญาเอกจากประเทศฟิลิปปินส์
มาเป็ น ส่ ว นประกอบ เพื่ อ พลิ ก ฟื ้ น แผ่ น ดิ น ของ
พ่อแม่ กระทัง่ กลายเป็นศูนย์ฝกึ วนเกษตรเขาฉกรรจ์
อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ดร.เกริก คือนักค้นคว้าองค์ความรู้และปฏิบัติ
ด้ ว ยความเพี ย ร สร้ า งปรากฎการณ์ ใ หม่ ขึ้ น ใน
วงการเกษตรกรรม เขาน�ำต้นไม้ 470 ชนิดปลูก
ลงบนพื้นที่เกษตร 50 ไร่ และสามารถสร้างรายได้
อย่างคาดไม่ถึง จากการตัดแต่ง เก็บกิ่งไม้มาเผา
ถ่าน กลั่นน�้ำส้มควันไม้ ผลิตดินและปุ๋ยจากใบไม้
ที่ร่วงลงกว่าวันละ 1 ตัน เพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ทั้ง
ส�ำหรับปลูกและขาย ระหว่างทีร่ อคอยผลผลิตจาก
ไร่นาตามรอบฤดูกาล รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน
วนเกษตรเขาฉกรรจ์ กระทั่งสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้กับเกษตรกรรอบๆ พื้นที่ มองเห็นคุณค่าของ

ต้นไม้ทั้งในแง่ระบบนิเวศเกษตร เศรษฐศาสตร์
ชุ ม ชนและการอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว อี ก ทั้ ง ร่ ว ม
ผลักดันให้เกิด พรบ. ธนาคารต้นไม้ภาคประชาชน
ที่ รั ฐ ควรต้ อ งรั บ รองมู ล ค่ า ต้ น ไม้ ที่ มี ชี วิ ต ของ
ประชาชนที่ปลูก ดูแลรักษาในที่ดินท�ำกินของตน
ให้เป็นสินทรัพย์
ปรัชญาวนเกษตรฉบับ ดร.เกริก ไม่ใช่ต�ำรา
หากแต่เป็นพื้นที่ชีวิต ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มี
ความฝันอยากท�ำอาชีพเกษตร เข้ามาฝึกเรียนรู้
หลักสูตร 4-6 เดือน เพื่อเคี่ยวกร�ำตัวเองให้มีทั้ง
องค์ความรู้และประสบการณ์ตรงแล้วกระจายกัน
กลับบ้านไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตน
โดยร่วมท�ำโครงการคนกล้าคืนถิ่นที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้เพือ่ ล้านคนเป็นตัวอย่างให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
เกษตรกรอีกสิบเก้าล้านครัวเรือนที่เหลือ
หลายคนได้รับแรงบันดาลใจจาก ดร.เกริก
โดยเฉพาะการเปลี่ ย นวิ ธี คิ ด มองมุ ม กลั บ แล้ ว
“เริ่มต้นจากสิ่งที่มี” เพราะความไม่มีไม่ใช่ข้ออ้าง
แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาหนทางกลับไป
มี ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามหมาย พึ่ ง ตั ว เองได้ อ ย่ า งมี
ความสุข น�ำความรู้ความสามารถที่เคยใช้แลกกับ
เงินเดือน กลับไปต่อยอดพัฒนาบ้านเกิดให้ยั่งยืน
“เกษตร = มั่งคั่ง มั่งคั่งไม่ได้หมายความว่า
ร�่ำรวย ร�่ำรวยคือเงินเป็นหลัก แต่มั่งคั่ง ความสุข
เป็นตัวตั้ง ความสมบูรณ์พูนสุข ผมเรียกว่ามั่งคั่ง”
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วิวัฒน์ ศัลยก�ำธร
ครูกสิกรรม

ผู้สอนศาสตร์พระราชาด้วยหัวใจ
“เวลาผมไปบรรยายให้ เ กษตรกรฟั ง เรื่ อ ง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ก็ ไ ม่ มี ใ ครเชื่ อ หาว่ า ผมมี
เงินเดือนกิน มีน�้ำมันหลวงให้ใช้ก็พูดได้ ผมจะ
ลาออกไปท� ำ ให้ ดู ผมเลยทดลองท� ำ ก่ อ นใน
พื้นที่ร้างของพี่ชาย 40 ไร่”
การลาออกของข้ า ราชการผู ้ รั บ ใช้ เ บื้ อ ง
พระยุคลบาทอย่าง วิวัฒน์ ศัลยก�ำธร ในฐานะ
ผู ้ อ� ำ นวยการกองประเมิ น ผลงานส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) เมื่อหลาย
สิบปีก่อนดูจะไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้ง่ายนัก เพราะ
ต�ำแหน่งที่สูงและก�ำลังจะก้าวหน้าในสายงาน
อย่างมากแต่เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะถอด
บทเรี ย นจากศาสตร์ พ ระราชาถู ก ลงมื อ ในที่ ดิ น
รกร้างกว่า 40 ไร่ ที่จังหวัดชลบุรี
เขาใช้เครื่องระเบิดดินดาน ขุดสระน�้ำ ทดลอง
ปลูกพืชผัก ท�ำนาลองผิดลองถูก มาตั้งแต่ปี 2527
และมาตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
ในปี 2541 เป็ น กองบั ญ ชาการเป็ น ศู น ย์ อ บรม

เกษตรกร ตลอดระยะเวลาผ่ า นไปราว 20 ปี
หลักสูตรปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง หลักสูตร
การเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช การพึ่งตนเองจากการ
สร้างของกินของใช้ในครัว ในนา ในสวน ตลอดจน
การจัดการน�ำ้ ซึง่ เป็นหัวใจของการเกษตร โดยมีผทู้ ี่
ผ่านการอบรมมานับร้อยๆ รุน่ แต่ละรุน่ ไปเปิดศูนย์
เครือข่ายร่วมแล้วกว่า 80 ศูนย์
ท� ำ ให้ วั น นี้ ศ าสตร์ พ ระราชาออกเดิ น ทาง
พร้อมสู่พื้นที่ต่างๆ ภายใต้หลักปรัชญาเดียวกัน
อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้คนยุคใหม่สนใจงาน
กสิกรรมแบบพึ่งตนเองและเปิดโรงเรียนปูทะเลย์
มหาวิชชาลัย เพือ่ จัดการศึกษาศาสตร์พระราชาให้
เยาวชนอย่างเป็นระบบ นับเป็นบุคคลผูป้ ฎิบตั บิ ชู า
ที่สมบูรณ์แบบของประเทศคนหนึ่ง
“พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้ามีความรูม้ ากคุณธรรม
ไม่พอ ความรู้นี้จะเป็นโทษ ถ้าคุณธรรมเท่ากับ
ความรู ้ จ ะมี ป ระโยชน์ ถ้ า คุ ณ ธรรมสู ง ความรู ้
ไม่พอก็ประโยชน์น้อย แต่ยังไม่อันตรายเท่ากับ
ความรูม้ าก แล้วคุณธรรมตามไม่ถงึ อันตรายทีส่ ดุ ”
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ประวัติ
ชื่อ : วิวัฒน์ ศัลยก�ำธร
วันเกิด : 17 มีนาคม 2497
การศึกษา :
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริ ญ ญาโท พั ฒ นบริ ห ารศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาพั ฒ นาสั ง คม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาดุษฎีกติ ติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
ประสบการณ์ :
• อดี ต ผู ้ อ� ำ นวยการกองประเมิ น
ผลงาน ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
พิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
• ปัจจุบัน ประธานสถาบันเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ประธานมู ล นิ ธิ ก สิ ก รรม
ธรรมชาติ
• ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สปช.

ที่ ผ ่ า นมานโยบาย
ด้ า นการเกษตรของ
รัฐบาลหลงทาง เน้น
เข้ า สู ่ อุ ต สาหกรรม
ตรงนี้ แ หละที่ ผ มจะ
เปลี่ ย นทั ศ นคติ ใ หม่
ให้ หั น มาท� ำ เกษตร
ตามแนวทฤษฎี ข อง
ในหลวง
อาจารย์ยักษ์

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers
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วิโรจน์ ฉิมมี

นักออกแบบพื้นที่แห่งรัก
ที่มากกว่าบ้าน

ประวัติ
ชื่อ : วิโรจน์ ฉิมมี
การศึกษา :
• ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประสบการณ์ :
• เจ้าของรีสอร์ทบ้านไร่ไออรุณซึ่งได้
รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด
Show me your home ปี 3 จาก
นิตยสาร My home

“เงินไม่ใช่ปัจจัยหลัก การได้กลับมาดูแลคนที่
เรารักไปพร้อมกับการได้ท�ำในสิ่งที่เรารักมากกว่า
เป็นสิ่งที่มีความสุข”
วิโรจน์ ฉิมมี หรือเบสท์ คือสถาปนิกหนุ่มผู้มี
ความสุขทุกครั้งที่ได้จับปากกาวาดภาพในหัวแล้ว
สร้างออกมาบนกระดาษและได้ท�ำความฝันให้
สามารถจับต้องได้ หากแต่ชีวิตสถาปนิกเพื่อฝัน
ของคนอื่นกลับท�ำให้เขาห่างไกลจากฝันของตัว
เองออกไปเรื่อยๆ เขาจึงตัดสินใจหันหลังให้อาชีพ
ทีก่ ำ� ลังก้าวหน้าในเมืองหลวงเพือ่ ลงมือกับความฝัน
ที่ตั้งใจมาตั้งแต่วัยเด็ก คือการสร้างบ้านอันอบอุ่น
อยู่กับพ่อแม่และน้องสาวที่ จ.ระนอง จนเกิดเป็น
พื้นที่แห่งความรักที่มีชื่อว่าบ้านไร่ไออรุณ
ส� ำ หรั บ เบสท์ ค วามสุ ข เมื่ อ ได้ อ ยู ่ พ ร้ อ มหน้ า
กับครอบครัวคือที่สุดของชีวิต อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ
แม่ท�ำให้เขาฉุกคิดได้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่รอใครและ
คงไม่รอเขาเช่นกัน ถ้าหากความสุขทีเ่ ขาต้องการนัน้
แตกต่างจากทีเ่ ป็นอยูเ่ ขาก็ควรกล้าหาญทีจ่ ะเปลีย่ น
เขาใช้วชิ าความรูข้ องอาชีพสถาปนิกกลับมาปรับปรุง
บ้านเกิด ทั้งยังปรับแต่งพื้นที่โดยรอบเป็นแปลงผัก

004

18

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers

สวนครัวที่ทั้งสวยงามและสร้างรายได้ จนสามารถ
พิสูจน์ตัวเองให้แม่ที่อดห่วงไม่ได้ในตอนแรกมั่นใจ
ว่าอาชีพเกษตรกรสามารถเลีย้ งดูทกุ คนในครอบครัว
ได้ ความกล้าตัดสินใจและไม่ย่อท้อของเขารวมทั้ง
แรงหนุนจากครอบครัวเปลี่ยนแปลงมุมมองของ
พ่อแม่หลายคนทีอ่ ยากให้ลกู ได้ทำ� งานสบายในเมือง
ไกลบ้านและยังเปลี่ยนมุมมองของผู้คนในชุมชน
ทีม่ ตี อ่ อาชีพเกษตรกรอีกด้วยเพราะใบหน้าอาบเหงือ่
ของเบสท์ที่เบิกบานด้วยความอบอุ่นยามได้คลุกดิน
เล่นธารน�้ำที่บ้านเกิดได้บอกความรู้สึกทุกอย่างของ
เขาในบ้านที่แท้จริงหลังนี้หมดแล้ว
ความซื่อตรงต่อหัวใจตนเองและมุ่งไปสู่ชีวิต
ที่ต้องการอย่างกล้าหาญของ เบสท์ วิโรจน์ ฉิมมี
สร้างแรงบันดาลใจให้ผคู้ นทีอ่ าจก�ำลังหลงในวังวน
ความต้องการของชีวิตได้ลองหันมาส�ำรวจความ
สุขและความปรารถนาแท้จริงในใจเพื่อเลือกที่จะ
ออกแบบพื้นที่ชีวิตที่ใช่ส�ำหรับตัวเอง
“บ้านของผมไม่จำ� เป็นต้องหรูหราหลังใหญ่โต
ขอเพียงเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข
ของคนในครอบครัว แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว”

คนที่ มี ชี วิ ต คนที่ ไ ม่
เหมื อ นคนอื่ น ไม่ ใ ช่ ค นบ้ า
แต่คนทีต่ อ้ งทนทุกข์กบั สิง่
ที่ตัวเองไม่ต้องการไปทั้ง
ชีวิตนั้นแหละที่เป็นคนบ้า
วิโรจน์
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คนที่จะท�ำงานได้ดีต้องมีแรงผลักดัน
ในสิง่ ทีร่ กั มีความกระหาย มีครูมตี น้ แบบ
ที่ดี มีความกล้า คิดให้มากเพียรให้มาก
เราก็จะไปถึงเป้าหมายได้
อ.ก่อเกียรติ

ประวัติ
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ชื่อ : ก่อเกียรติ ทองผุด
ประสบการณ์ :
• หัวหน้าผู้ออกแบบพระเมรุพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 3 ครั้ง
• ร่วมงานในการออกแบบพระเมรุมาศ
ในงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง
พระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2539 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2551
และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ปี 2555
• ผู้ออกแบบและขยายแบบพระที่นั่ง
กาญจนาภิเษก ทีจ่ ดั สร้างขึน้ ในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ 50 ปี

ก่อเกียรติ ทองผุด
ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชฯ
“บางคนบอกว่าท�ำงานศิลป์ตอ้ งมีบรรยากาศ แต่ความจริง
แล้วเราต้องพร้อมท�ำงานทุกทีท่ กุ เวลา เราต้องท�ำทุกโอกาส เล็กๆ
ก็ต้องท�ำ เพราะการใช้ฝีมือใช้ความคิดนั้นพอลองท�ำบ่อยๆ เรา
จะพบลู่ของตัวเองในการท�ำงาน”
“อิสระ ลดหลั่น สวยงาม” คือพระราชปรารภของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทที่ รงมีตอ่ ผลงานแบบ
พระเมรุมาศทรงบุษบก ๙ ยอด ทีไ่ ด้รบั การกล่าวถึงว่าเป็นผลงาน
ออกแบบที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์มาก่อน ซึ่งออกแบบ
โดยของ ก่อเกียรติ ทองผุด ร่วมกับ นายธีรชาติ วีรยุทธานนท์
สถาปนิกของกรมศิลปากรและทีมงานอีกหลายชีวิต และทรงมี
พระราชวินิจฉัยเลือกให้ก่อสร้างขึ้นเพื่องานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ก่อเกียรติคิดอยู่เสมอว่าแบบของเขาที่ได้รับเลือกนั้นไม่
ได้เป็นเพราะความเก่งกาจหรือเพราะโชคช่วยหากแต่คือความ
พร้อมทีเ่ ขาเฝ้าเรียนรูจ้ ากอาจารย์อาวุธ เงินชูกลิน่ และเคีย่ วกร�ำ
ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ เมื่อได้รับโอกาสจึงพร้อมที่จะท�ำหน้าที่
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตได้อย่างสุดความสามารถและให้สมบูรณ์
ที่สุดแม้ว่าจะยังอยู่ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
พระเมรุมาศของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ออกแบบภายใต้
แนวคิดพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพลงมาจุติยังโลก
มนุษย์ เมื่อสวรรคตจึงมีการจัดพระราชพิธีส่งดวงพระวิญญาณ
กลับสู่ทิพยวิมานประดิษฐานเหนือยอดเขาพระสุเมรุบนสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ศูนย์กลางของจักรวาลดังเดิม ก่อเกียรติน�ำเค้า
สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศทรงบุษบกของพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มา
ผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๙ ที่ได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากพระมหาเจดียภ์ กั ดีประกาศ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เกิดเป็น
พระเมรุมาศทรงบุษบก ๙ ยอด ตรงกลางเป็นบุษบกใหญ่ ๗ ชั้น
เชิงกลอนเปรียบดั่งเขาพระสุเมรุ แวดล้อมด้วยเขาสัตบริภัณฑ์
คือบุษบกขนาดเล็กวางระดับลดหลั่นลงมาที่มุมทั้งสี่ ประดับ

ด้วยประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นทิพยสถานทั้งทวย
เทพและสัตว์หิมพานต์ ซึ่งเป็นศิลปะที่เรียกว่าเหมือนจริงเหนือ
จินตนาการ และศิลปะบังเพลิงที่เป็นภาพมีกล้ามเนื้อเหมือน
มนุษย์จริง ทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระนารายณ์และโครงการ
พระราชด�ำริตา่ งๆ เพือ่ สือ่ ถึงพระอัจฉริยภาพในพระราชกรณียกิจ
ต่างๆ ของพระองค์ที่ทรงท�ำเพื่อพสกนิกรของพระองค์มาตลอด
ระยะ ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ ทัง้ ยังมีการขุดสระน�ำ้ จริงทีส่ อื่ ถึง
สระอโนดาตอันเป็นรอยต่อเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์
ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามนุ่มนวล เปี่ยมด้วยความหมาย
ลึกซึง้ และยิง่ ใหญ่สมพระเกียรติของพระมหากษัตริยผ์ เู้ ป็นทีร่ กั
ยิ่งของปวงชนชาวไทย
ก่ อ เกี ย รติ เ ชื่ อ ว่ า จิ น ตนาการคื อ อาวุ ธ ส� ำ คั ญ ของนั ก
ออกแบบแต่ ห ากไม่ ส ามารถถ่ า ยทอดออกมาเป็ น ชิ้ น งาน
ได้ ทั น เวลาที่ ต ้ อ งการก็ ห มดความหมาย เขาจึ ง หมั่ น ฝึ ก ฝน
ตนเองและเตรียมพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าโอกาสจะเข้ามาเมื่อ
ใดก็ พ ร้ อ มที่ จ ะท� ำ งานชิ้ น นั้ น อย่ า งสุ ด ความสามารถ และ
ผลงานออกแบบพระเมรุ ม าศอั น ยิ่ ง ใหญ่ ส มพระเกี ย รติ นี้
ได้ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ ผู ้ ส ร้ า งสรรค์ ห ลายต่ อ หลายคน
เพี ย รฝึ ก ตนลั บ ฝี มื อ ให้ ค มอยู ่ เ สมอเพื่ อ ที่ วั น หนึ่ ง จะพร้ อ ม
ท� ำ หน้ า ที่ ไ ด้ ใ นทุ ก โอกาสดั ง เช่ น พระเมรุ ม าศอั น ยิ่ ง ใหญ่
สมพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้ลงมือท�ำหน้าที่ของ
ตนให้สมบูรณ์ดว้ ยความพร้อม และฝากไว้ให้เป็นประวัตศิ าสตร์
อันยิง่ ใหญ่เพือ่ ส่งเสด็จพระมหากษัตริยผ์ เู้ ป็นดวงใจไทยทัง้ ชาติ
เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดไม่ได้
“งานพระเมรุมาศครัง้ นีม้ คี วามหลากหลายทางด้านศิลปกรรม
ผมเองเป็นแค่คนออกแบบ แต่งานจะส�ำเร็จสมพระเกียรติได้
ต้องประกอบด้วยทีมงานหลายส่วน ซึง่ ทุกคนอยากมาท�ำถวาย
ในหลวงด้วยความเสียสละและสามัคคี ต่อไปงานพระเมรุมาศนี้
จะเป็นองค์ความรู้ทางด้านศิลปะไทยที่คนรุ่นต่อไปจะได้มา
ศึกษาเรียนรู้”
100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers
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รัชนก อินทนนท์

นักแบดมินตันมือหนึ่งของโลก
อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์

“เราไม่ ใ ช่ แ ค่ นั ก กี ฬ าที่ เ ล่ น ไปตามหน้ า ที่
เท่านั้น แต่เราคือความหวังคือตัวแทนของคนอีก
หลายสิบล้านที่อยู่ข้างหลัง เราต้องท�ำให้เต็มที่
จะขาดค�ำว่ามืออาชีพไม่ได้เลย”
เมย์ รัชนก อินทนนท์ เป็นผู้สร้างมาตรฐาน
ใหม่ให้กับวงการกีฬาแบดมินตันไทยและวงการ
แบดมิ น ตั น โลก เธอท� ำ ลายก� ำ แพงเรื่ อ งอายุ
และพรสวรรค์ ด ้ ว ยการแสดงออกถึ ง พรแสวงที่
เต็มเปีย่ ม มุง่ มัน่ และทุม่ เทในการฝึกซ้อมอย่างหนัก
จนสามารถสร้ า งประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น สาวไทย
คนแรกที่คว้าแชมป์โลกด้วยวัยเพียง 18 ปี และ
ก้าวขึ้นเป็นนักแบดมินตันมือหนึ่งของโลกที่อายุ
น้ อ ยที่ สุ ด ของวงการแบดมิ น ตั น สร้ า งชื่ อ เสี ย ง
ให้กับตนเองและประเทศไทย
สิ่ ง ที่ เ มย์ รั ช นก แสดงออกนอกเหนื อ จาก
การมี ฝ ี มื อ ในสนามคื อ การเป็ น คนนอบน้ อ มมี
สั ม มาคารวะ ทุ ก ครั้ ง ที่ ล งแข่ ง ขั น เมย์ รั ช นก
จะยกมือไหว้แบบไทยไปทัว่ สนาม ทัง้ โค้ช กรรมการ

ผู้ก�ำกับเส้น ผู้ชมในสนามไม่เว้นแม้แต่คู่แข่ง เป็น
ภาพที่ปรากฏชินตาในทุกๆ สนาม
“ชีวิตคือการลุกขึ้นเดินต่อ โดยมีก�ำลังใจจาก
คนที่เรารักและคนที่รักเราเป็นแรงผลักดัน”
เมย์ รัชนกจึงเป็นเหมือนต้นแบบที่สร้างแรง
บันดาลใจให้กับคนทั่วไปไม่จ�ำกัดเฉพาะนักกีฬา
เท่านั้น เธอมีระเบียบวินัยสูง ตั้งใจฝึกซ้อมและ
เชื่อฟังโค้ช มีเลือดนักสู้ไม่ย่อท้อเธอท�ำให้เห็นว่า
อายุ ฐานะ เชื้อชาติไม่ใช่อุปสรรคที่จะก้าวไปเป็น
นักกีฬาระดับโลก ความมุ่งมั่นตั้งใจที่แรงกล้าจะ
น�ำพาให้ไปสู่จุดหมายได้ในที่สุด เธอจึงเป็นแบบ
อย่างของมืออาชีพเป็นบุคคลทีเ่ พียบพร้อมทัง้ เรือ่ ง
ของฝีมือและการปฏิบัติตัว
“แบดมินตันเป็นเหมือนลมหายใจของเมย์ แม้
เลิกเล่นแล้วเมย์กจ็ ะไม่หา่ งจากวงการนี้ เมย์อยาก
ถ่ายทอดความรูป้ ระสบการณ์ให้กบั คนอืน่ ๆ อยาก
เห็นพวกเขาเก่งกว่าเมย์ไปได้ไกลกว่าเมย์ นี่คือ
สิ่งที่เมย์ปรารถนามาตลอด”
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ประวัติ
ชื่อ : รัชนัก อินทนนท์
วันเกิด : 5 กุมภาพันธ์ 2538
ประสบการณ์ :
• เล่นแบดมินตันตั้งแต่อายุ 6 ขวบ
• ปี 2552 นั ก แบดมิ น ตั น ดาวรุ ่ ง
ยอดเยี่ยมจาก สหพันธ์แบดมินตัน
• ปี 2553 รับรางวัลนักกีฬาที่เป็นแรง
บันดาลใจให้กบั เยาวชนทัว่ โลก จาก
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
• ปี 2556 สร้างสถิติเป็นแชมป์โลก
แบดมินตันอายุน้อยที่สุด
• ปี 2559 คนไทยคนแรกที่ ค ว้ า
นั ก แบดมิ น ตั น หญิ ง เดี่ ย วมื อ หนึ่ ง
ของโลก

ไม่มีข้อแม้ในการลงมือท�ำ
เมย์ไม่ใช่คนมีพรสวรรค์พิเศษอะไร
70% ของชีวิตเมย์คือการฝึกซ้อม
ยิ่งเป็นแชมป์ยิ่งต้องซ้อมให้หนัก
เมย์ รัชนก
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กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
ผู้สร้างนิยามค�ำว่า Dessert Cafe
ให้กับร้านอาหารเมืองไทย

ความฝันทีย่ งิ่ ใหญ่ของเด็กสาววัยมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่แตกต่างจากกคนวัยเดียวกันที่อยู่
ในช่วงวัยแห่งความสนุกสนาน แต่เมย์ กุลพัชร์
กนกวัฒนาวรรณ กลับแอบซ่อนความใฝ่ฝันกับ
สิ่งอันเป็นที่รักไว้ในใจ และมุ่งมั่นกับความฝันนั้น
อย่างแรงกล้า คือ การมีร้านขนมที่อร่อยที่สุด
ร้านขนม After You เกิดจากความฝัน ความรัก
และความกล้าหาญของเด็กผู้หญิงวัยเพียง 24 ปี
ในตอนนั้น ที่ต้องการเดินตามความฝัน ท�ำสิ่งที่รัก
และแตกต่างจากคนอื่นๆ โดยไม่คิดกลัวอุปสรรค
ใดๆ เมื่อจบปริญญาตรี จึงตัดสินใจที่จะท�ำธุรกิจ
ของตั ว เอง โดยคิ ด ว่ า ไม่ อ ยากให้ ไ อเดี ย ที่ คิ ด ไว้
โดนขโมยไป และเห็นช่องว่างทางการตลาดของ
ประเทศไทยที่ยังไม่มีร้านขนมหวานจริงจัง เธอจึง
ไม่ลังเลที่จะตัดสินใจลงมือท�ำ
แม้เมย์จะไม่ได้ร�่ำเรียนจบมาทางด้านการท�ำ
อาหารหรือขนม แต่ด้วยความที่เป็นคนรักการท�ำ
ขนมเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่วัยเด็ก ประกอบกับความ
เป็นนักเดินทาง ชอบสังเกต ชอบชิม และจดจ�ำ อาจ
เรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยอัจฉริยะที่มีทั้งพรสวรรค์
และพรแสวง สามารถจดจ�ำรสชาติขนม และน�ำ
มาคิดค้นทดลองท�ำได้ด้วยตนเองท�ำให้เมนูทุกเมนู
ในร้าน After You มีความแตกต่างและตรงใจกับ
นักกินขนมทุกคน เมย์คิดเสมอว่า ขนมทุกจานที่
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ท�ำออกมาเสิร์ฟให้ลูกค้านั้นต้องได้มาตรฐาน และ
สมบูรณ์แบบที่สุด
“หน้าที่ของเราคือ พยายามท�ำให้ดีที่สุดด้วย
รสชาติ คุณภาพ และการบริการมาตรฐานตาม
ความคาดหวังของลูกค้าเราไม่สามารถห้ามการ
แข่งขันได้ เราต้องคิดของใหม่และน�ำเสนอเมนูใหม่
เพือ่ รักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยูแ่ ละเพิม่ ลูกค้าใหม่
เราคิดแค่นี้”
ท�ำให้ ณ นาทีนี้ After You คือ ร้านขนมหวาน
เก๋ๆ ที่เรียกตัวเองว่า Dessert Bar หรือ Dessert
Cafe ที่ ไ ม่ มี ใ ครไม่ รู ้ จั ก ซึ่ ง เป็ น เซ็ ก เมนท์ ใ หม่
ของธุรกิจร้านอาหารที่เข้ามาแบ่งสัดส่วนทางการ
ตลาดของร้ า นกาแฟ ร้ า นเบอร์ เ กอร์ รี่ และร้ า น
ไอศกรีมไปได้อย่างงดงามเพียงไม่กี่ปี
เมย์ กุ ล พั ช ร์ กนกวั ฒ นาวรรณ ยั ง มี ค วาม
ฝันที่จะต่อยอดธุรกิจไปให้ไกลเท่าที่เธอจะท�ำได้
และขอท�ำอาชีพนี้จนกว่าจะไม่มีแรงคิด ไม่มีแรง
ลงมือท�ำ ไม่มีลูกค้าต้องการ
“เมย์” คือผู้น�ำทางด้าน Dessert Cafe ของ
ไทยอย่างแท้จริง และยังเป็นแรงบันดาลใจของคน
รุ่นใหม่ให้กล้าที่จะท�ำ กล้าที่จะคิด และกล้าที่จะสู้
วิง่ ไปข้างหน้าแม้จะมีอปุ สรรค โดยมีเป้าหมายเดียว
คือ ท�ำทุกอย่างด้วยความรัก และทุกอย่างจะออก
มาดีที่สุดนั่นเอง

ประวัติ
ชื่อ : กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ (เมย์)
การศึกษา :
• มัธยมศึกษา เซนโยเซฟคอนแวนต์
• ปริญญาตรี สาขา BBA มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์ :
• เจ้าของร้าน After You

ข้ อ ดี ข องการมี
โอกาสได้ เ ริ่ ม ท� ำ อะไร
ตั้งแต่ยังเด็ก ในช่วง
ทีเ่ รายังไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง
อะไรมากก็คอื มันจะไม่
ค่อยกลัวเจ็บ มันมีแต่
ความกล้า มีแต่ความ
ฝัน อยากท�ำโน่นท�ำนี่
จะล้มก็ได้ไม่กลัว
เมย์ After You
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Reengineering ไม่ใช่
สูตรส�ำเร็จ ไม่ใช่เรือ่ งคาถา
วิ เ ศษ ซึ่ ง เป่ า ลงไปแล้ ว
องค์กรนั้นจะเปลี่ยนจาก
หน้ามือเป็นหลังมือ จากที่
ไม่ดีเป็นดี ทั้งหมดคือเรื่อง
ของ Management of
Change การเปลี่ยนแปลง
มันวุน่ วายเหนือ่ ยยาก ภาพ
คนที่ ท� ำ การเปลี่ ย นแปลง
คื อ ผู ้ ร ้ า ยไม่ ใ ช่ พ ระเอก
ขี่ม้าขาว
บัณฑูร
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บัณฑูร ล�่ำซ�ำ

ผู้น�ำนวัตกรรมการบริหาร
ประวัติ
ชื่อ : บัณฑูร ล�่ำซ�ำ (ปั้น)
วันเกิด : 15 มกราคม 2496
การศึกษา :
• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จาก
มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากฮาร์วาร์ด
บิสเิ นส สคูล ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประสบการณ์ :
• ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
• กรรมการสภากาชาดไทย
• กรรมการมูลนิธิสายใจไทย
• กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
• กรรมการนโยบายและก� ำ กั บ ดู แ ล
รัฐวิสาหกิจ
• ก ร ร ม ก า ร ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น ค ณ ะ
กรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ
• กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ้ ท รง
คุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประธานกรรมการผู ้ จั ด การและ
ผูจ้ ดั การมูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย ฯ
• ไวยาวัจกร วัดบวรนิเวศวิหาร และ
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

บนค�ำว่าเปลี่ยนแปลง

หากมองอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแห่งการท�ำงาน
บทบาทที่ยากที่สุด คือ “ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง”
คุ ณ บั ณ ฑู ร ล�่ ำ ซ� ำ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) คือบุคคลส�ำคัญ
ที่ผ่านบทบาทที่ยากที่สุดมานับครั้งไม่ถ้วนในชีวิต
และหากมองย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่ผ่าน
มา ยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี เ ริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทส� ำ คั ญ
กับชีวิตของผู้คน ธนาคารกสิกรไทยที่มีหัวเรือใหญ่
อย่างคุณบัณฑูร มองเห็นโอกาสส�ำคัญนี้ก่อนใคร
เขาท�ำการ รีเอ็นจิเนียริ่ง (reengineering) คือ การ
รือ้ ระบบปฏิบตั กิ ารแบบถอนรากถอนโคน (radical)
ที่ก่อให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงใหม่มหาศาล
(dramatic) ลงลึ ก ไปถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการต่างๆ (processes) เขาเริ่มดึงคน
หนุ่มสาวกว่า 100 คน มาร่วมกระบวนการโดย
ตั้งชื่อว่า “หน่วยยุทธศาสตร์และนวัตกรรม” ซึ่ง
นับว่าเป็นโมเดลใหม่มากของประเทศไทยในเวลา
นั้น แต่ผู้น�ำท่านนี้ไม่หวั่นเกรงความใหม่ แต่กลับ
มองเห็นโอกาสครั้งส�ำคัญขององค์กรและประเทศ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าย่อมมีแรง
กระเพือ่ มเกิดการคัดค้าน เมือ่ ผูเ้ ปลีย่ นแปลงระบบ
กลายเป็นผู้ร้าย นับเป็นครั้งแรกที่ คุณบัณฑูร ต้อง
ใช้วิธีอัดวีดีโอเทปยาวสองชั่วโมงที่ตัวเองพูด แจก
พนักงานทุกคน เพือ่ ร้องขอให้เข้าใจว่า รีเอ็นจิเนียริง่

คืออะไร และมีผลกระทบอะไรบ้าง รวมทัง้ การตอบ
ข้อข้องใจ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลเป็นอย่างดี
“ปัญหาของการรีเอ็นจิเนียริ่ง ไม่ได้อยู่ที่การ
ต่อต้าน แต่อยู่ที่ผู้น�ำจะมีวิธีการจัดการกับการต่อ
ต้านอย่างได้ผลอย่างไร” นีค่ อื แนวคิดทีท่ า้ ทายและ
การค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดของคุณบัณฑูร
ความเป็นผู้น�ำและผู้บริหาร ที่ไม่เคยกลัวการ
เปลี่ยนแปลง ท�ำให้วันนี้คุณบัณฑูร สวมหมวก
อีกหลายใบเพื่อท�ำหน้าที่ในบทบาทส�ำคัญของ
ประเทศ
จากการเป็นผู้ริเริ่มน�ำค�ำว่า “รื้อปรับระบบ
องค์กร (reengineering) มาใช้ในประเทศไทย”
สู ่ ก ารเป็ น ผู ้ น� ำ ใน “การเป็ น ผู ้ ฟ ื ้ น ฟู ป ่ า ตาม
โครงการรักษ์ป่า-คืนป่า ที่น่าน” ท�ำให้ภาพของ
ความเป็น Innovator คือ ผู้ริเริ่ม และเปลี่ยนแปลง
มีความชัดเจนอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
จึงไม่แปลกใจที่ คุณบัณฑูร จะเป็น Inspirer
ของคนรุน่ ใหม่ นักบริหาร และนักอนุรักษ์หลายคน
ซึง่ พิสจู น์ให้เห็นว่า “การเปลีย่ นแปลงไม่ใช่ผรู้ า้ ย”
แต่คือการก้าวข้ามผ่านวิกฤต เพื่อแสวงหาโอกาส
และเดินทางให้ถึงเป้าหมาย โดยอาศัยความมุ่ง
มั่น ความรู้จริง และขยายโอกาสเหล่านั้นสู่สังคม
เพื่อเกิดการแบ่งปัน คุณบัณฑูรจึงนับเป็นต้นแบบ
แห่งค�ำว่า “ผู้ประสบความส�ำเร็จ”
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คนที่ จ ะได้ ต� ำ แหน่ ง
สูงสุดบนเวทีนี้ จะต้อง
เป็นคนที่ตระหนักรู้ว่า นี่
คือจุดสูงสุดของชีวิตที่
ตัง้ ใจมาเพือ่ จะคว้ามันไป
จริงๆ และจะไม่ท�ำอะไรให้
เสื่อมเสียต่อต�ำแหน่งที่
คุณได้รับ
ณวัฒน์
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ณวัฒน์ อิสรไกรศีล
ผู้สร้างต�ำนานนางงาม

จากเวทีประเทศไทยออกสู่เวทีระดับโลก
ประวัติ
ชื่อ : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล
วันเกิด : 10 สิงหาคม 2516
การศึกษา :
• มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายโรงเรี ย น
บดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสนี
• ปริ ญ ญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ :
• ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
• พิธีกร
• พิธีกรในงานการประกวดมิสไทย
แลนด์เวิลด์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3
• ผูอ้ ำ� นวยการกองประกวดมิสแกรนด์
ไทยแลนด์
• ประธานและผูก้ อ่ ตัง้ เวทีการประกวด
ระดับนานาชาติ มิสแกรนด์อนิ เตอร์เนชันแนล (Miss Grand International)
ปี 2556

จากเด็กชาวด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ที่ตั้งใจ
เข้ามาศึกษาต่อในเมืองกรุงเฉกเช่นแด็กต่างจังหวัด
หลายๆ คน แต่เด็กคนนี้เข้ามาเรียนพร้อมกับหา
รายได้เพื่อส่งตัวเองเรียนจนจบมหาวิทยาลัยโดย
การเล่นเกมโชว์ตา่ งๆ ซึง่ แตกต่างจากคนวัยเดียวกัน
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิง จน
กระทั่งสามารถเข้าสู่การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าว
ผู้ผลิตรายการ และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้อ�ำนวยการ
กองประกวดนางงามได้อย่างสมบูรณ์แบบ
คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล คือผู้ที่เป็นบุคคล
ต้ น แบบของใครหลายคนในวั น นี้ กั บ บทบาท
ประธานและผู ้ ก ่ อ ตั้ ง มิ ส แกรนด์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น คุ ณ
ณวั ฒ น์ ไ ด้ น� ำ พามิ ส แกรนด์ อิ น เตอร์ เ นชั น แนล
แบรนด์ไทยทะยานขึ้นสู่เวทีนางงามอินเตอร์อันดับ
3 ของโลกภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี นับว่าเป็น
ผู ้ ป ลุ ก วงการสาวงามให้ ฟ ื ้ น คื น ชี พ กลั บ มาสู ่ ยุ ค
รุ่งเรืองอีกครั้งส�ำหรับประเทศไทย
คุณณวัฒน์ คิดเสมอว่าการท�ำงานหนึ่งอย่าง
ต้องให้สมบูรณ์และออกมาดีทสี่ ดุ โดยเฉพาะการจัด
ประกวดนางงาม ซึ่งประเทศไทยมีการจัดประกวด
มายาวนาน ดังนั้นสิ่งที่คุณณวัฒน์ต้องท�ำคือการ
เปลี่ ย นเวที น างงามของประเทศไทยให้ มี ค วาม
ทันสมัย แข่งขันได้ในเวทีโลก และประเทศไทย
สามารถเป็นผู้จัดการประกวดนางงามระดับโลกได้
จึงเกิดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลขึ้น

“ผมท�ำงานแบบทุ่มเท มีเป้าหมาย ชัดเจน
สร้ า งมิ ติ ใ หม่ สร้ า งความแตกต่ า งอย่ า งชั ด เจน
เพราะสิ่งที่เคยท�ำมา เราท�ำอะไรไม่ได้เต็มที่ มีแต่
คนวางระเบียบไว้ หลายๆ อย่างท�ำให้เราแย่ลง แต่
ครัง้ นีเ้ ป็นการท�ำงานแบบมีอสิ รภาพ จึงท�ำได้เต็มที่
เต็มความสามารถ อยากท�ำอะไรอีกก็ท�ำได้”
คุณณวัฒน์ คิดเสมอว่า การท�ำงานให้ประสบ
ความส�ำเร็จนั้น ไม่มีค�ำว่า “โชคลาภ” มีแต่ “ความ
สามารถ” ดังนั้นการท�ำงานทุกชิ้นงานจึงต้องใส่
ความสามารถให้มากกว่าการพูดว่าตัวเองท�ำอะไร
ได้นนั่ เอง นอกจากความสามารถแล้วความคิดต่าง
สร้างสรรค์ที่ต้องมีเสมอ อยากท�ำรายการก็ต้องคิด
แทนคนดู อยากท�ำร้านอาหารก็ต้องคิดแทนคนกิน
และอยากท�ำงานประกวดก็ตอ้ งคิดแทนคนประกวด
และผู้ชมว่าต้องการอะไร จึงจะสามารถสร้างสรรค์
สิ่งใหม่บนพื้นฐานเดิมให้แตกต่างและดีกว่าเดิม
ถึงวันนี้ต้องยอมรับว่า ความสามารถในการ
ทุ ่ ม เท การคิ ด การไม่ ห ยุ ด ฝั น ของคุ ณ ณวั ฒ น์
เป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมวงการ
นางงามของประเทศไทย ให้ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ
ของโลก ท�ำให้เป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดนางงาม
ของโลกที่คิดโดยคนไทย จัดโดยคนไทย ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบน่าภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นว่าเป็นเวที
ที่สาวไทยต่างมุ่งมั่นที่จะไปยืนกลางเวทีและสวม
มงกุฎแห่งความภาคภูมิใจนี้ทุกคน
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ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล

ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงบนโลกเทคโนโลยี
ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล หรือ “พี่ไวท์” ผู้ก่อตั้ง
Fire One One ผู้พัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ ส�ำหรับ
องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศไทย ที่เป็น
ทั้งครีเอทีฟ นักคิด และนักปฏิบัติในคนๆ เดียวกัน
นับว่าหาได้ไม่งา่ ยส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ
แบบรอบด้านที่สามารถท�ำได้ทุกหน้าที่แบบนี้
พี่ไวท์ก่อตั้ง Fire One One ขึ้นมาจากความ
“อยากท�ำ” และ “อยากลอง” หลังจากเปิดบริษัท
Consult ของตัวเองในด้าน Branding และ Marketing
พี่ไวท์มองว่าเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่
จะมี แ ต่ พั ฒ นาก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น
ดังนั้นในทุกวงการธุรกิจจ�ำเป็นที่จะต้องตื่นตัวและ
ยอมรับในเรื่องของเทคโนโลยีในอนาคต
ด้วยความที่สนใจและให้ความส�ำคัญทางด้าน
เทคโนโลยี จึงได้ตั้งโรงเรียนส�ำหรับผู้ประกอบการ
รุน่ ใหม่ชอื่ ว่า Wecosystem ด้วยมองเห็นว่าทีผ่ า่ นมา
ประเทศไทยมีผปู้ ระกอบการรายใหม่ๆ เกิดขึน้ มาก มี
ทัง้ ความรูค้ วามสามารถ แต่ทกุ คนต่างท�ำธุรกิจแบบ
ล้มลุกคลุกคลาน เพราะไม่มีสูตรส�ำเร็จหรือแบบ
อย่างที่จะให้ Copy ได้มากนัก พี่ไวท์จึงมีความคิด
ที่จะสร้าง Platform ในการสร้างความรู้ให้ก่อเกิด
เป็นโมเดลที่ผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถที่จะลด
ความเสีย่ ง และลดเวลาในการประสบความส�ำเร็จให้
รวดเร็วมากขึน้ ด้วยเชือ่ มัน่ ว่าความเป็นผูป้ ระกอบการ

เป็น “ทักษะ” ที่สามารถสอนกันได้
“ถ้าเราเพิม่ อัตราความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการ
ไทยได้มากขึน้ แน่นอนว่ามันก็สง่ ผลโดยตรงต่อธุรกิจ
ไทย วันนี้เราต้องหาเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความ
เข้าใจใน N ew Economy”
ถึงวันนี้ห ากมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี แน่นอนว่าพี่ไวท์เป็นผู้ที่ธุรกิจระดับโลก
และระดับ SME ต่างยอมรับในความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ พี่ ไ วท์ ม องไปข้ า งหน้ า เสมอ
ในการวางแผนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบริษัท
งานโรงเรีย น Wecosystem หรือการท�ำงานร่วมกับ
พาสเนอร์ธุ รกิจต่างๆ สิ่งที่พ่ีไวท์คิดเสมอคือ การ
ท� ำ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงในทุ ก วงการ
ธุรกิจคืองานที่ท้าทายและต้องมีผู้น�ำ ซึ่งการเป็น
ผู้น�ำในทุกด้านไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่การมีพาร์ทเนอร์
ทีใ่ ห้โอกาส เพือ่ นร่วมงานทีม่ คี วามคิดเห็นสอดคล้อง
ตรงกัน และลู กน้องที่มีศักยภาพ นี่คืองานที่ท้าทาย
อย่างไม่จบสิ้น
พี่ไวท์ถือเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีตัว จริงเสียงจริง และเป็นบุคคลต้นแบบ
ทีส่ ำ� คัญของการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีของประเทศ
ไทยในอนาคต และยังเป็นบุคคลที่พร้อมหยิบยื่น
โอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันเป็นผู้สร้างและ
สานต่อความส�ำเร็จให้กับประเทศไทยต่อไป
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ประวัติ
ชื่อ : ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล
ประสบการณ์ :
• ผู้บริหารบริษัท FireOneOne
และ Wecosystem Academy

อะไรที่น้องท�ำไม่ได้
เราท� ำ ได้ ห มดนั่ น คื อ
สิ่งที่ CEO ควรจะเป็น
ส�ำหรับบริษัทเล็ก ๆ
ชาคริต
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พล ตัณฑเสถียร

ท�ำสิ่งที่รัก ค้นหาสิ่งที่ใช่

กับบทบาท “เชฟ” ชีวิตคือการท�ำอาหาร
จากชายหนุ่มผู้ร�่ำเรียนจบทางด้านกฎหมาย
และการบริหารจากต่างประเทศ เมื่อกลับมาก็ได้รับ
โอกาสในการท�ำงานทีห่ ลากหลาย ทัง้ การเข้าสูว่ งการ
บันเทิง การท�ำงานด้าน Marketing และการเป็น
คอลัมนิสต์ทางด้านอาหาร นับว่าเป็นบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถรอบด้านในหลากหลายมิติ
เชฟพล ตัณฑเสถียร ผู้ผลิตรายการทีวี และ
สือ่ วีดโิ อเกีย่ วกับอาหาร ปัจจุบนั เป็นเชฟพิธกี รอาหาร
ไทย ทางช่อง AFC (Asian Food Channel) และอดีต
เจ้าของร้านอาหารชือ่ ดัง Spring & Summer ซึง่ หมด
สัญญาหลังเปิดให้บริการนานถึง 12 ปี ผู้มีบุคลิก
อบอุ่น เป็นนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยระดับ
พระเอก แต่ใครจะรู้ว่าวันนี้คุณพล ได้เปลี่ยนแปลง
ตัวเองจนสามารถมายืนในต�ำแหน่ง “เชฟพล” ได้
อย่างไม่มีที่ติ เพียงเพราะความรักและศรัทธาใน
สิ่งที่ท�ำ และความมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนใจ ด้วยการมี
เป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต
เชฟพล ไม่ เ พี ย งแต่ ว างเป้ า หมายในชี วิ ต ที่
ชัดเจน แต่หากยังเป็นผูห้ นึง่ ทีม่ คี วามแสวงหาโอกาส
และความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา เพราะคิดเสมอ
ว่าการรอให้โชคชะตาวิ่งชนมันเป็นแค่ความโชคดี
แต่ไม่มีความพยามยามและความส�ำเร็จที่แท้จริง
ดังนัน้ การเข้าสูอ่ าชีพทุกอาชีพของคุณพล จึงเป็นการ
วิ่งเข้าหาสิ่งเหล่านั้นด้วยตนเอง โดยไม่กลัวกับการ
ล้มเหลวหรือการโดนปฏิเสธ
เมื่อวันหนึ่งหัวใจของตัวเองบอกว่า อยากท�ำ
สิ่งที่รัก อยากท�ำอาชีพที่จะเป็นหลักให้กับตัวเอง
เพราะอาชีพนักแสดงเมือ่ วันหนึง่ กาลเวลาเปลีย่ นไป

ความนิยมก็จะเปลี่ยนไป เพราะอาชีพนักแสดงก็
เปรียบเสมือนนักแสดงเป็นโปรดักซ์ชิ้นหนึ่งที่มีวัน
ขึ้นวันลง ดังนั้นสิ่งที่รักและอยากท�ำอีกสิ่งคือการ
ท�ำอาหาร
เมื่อเชฟพล มองเห็นเป้าหมายของตนเองอย่าง
แจ่มชัดแล้ว เขาจึงเลือกเดินไปข้างหน้าแม้จะมี
อุปสรรคนานับประการ ตั้งแต่การกล้าที่จะลงทุนท�ำ
ร้านอาหารแม้จะมีประสบการณ์ไม่มากนักในเวลา
นั้น กล้าที่จะเดินไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่
กล้าทีจ่ ะคิดค้นเมนูอาหารด้วยสูตรของตนเอง กล้าที่
จะตัดสินใจสละเวลาการรับงานแสดงซึง่ เป็นงานทีร่ กั
อีกหนึ่งอาชีพเพื่อเรียนรู้การท�ำอาหารอย่างจริงจัง
และสุดท้ายกล้าทีจ่ ะซือ่ สัตย์กบั ความรูส้ กึ ของตนเอง
จึงท�ำให้เกิดร้านอาหาร Spring & Summer
ขึ้นมา ร้านอาหารที่เป็นมากกว่าร้านอาหาร แต่สิ่งที่
เชฟพลให้ความส�ำคัญคือ การใส่ใจในรายละเอียด
ทั้งหมดของงาน ตั้งแต่ระเบียบงานครัว งานบริหาร
จัดการ และทีส่ ำ� คัญคือการดูแลลูกค้าอย่างละเอียด
และถี่ถ้วน เชฟพลบอกเสมอว่า สิ่งที่เป็นความฝัน
และต้องการท�ำต่อไปหลังจากงานร้านอาหารนี้อยู่
ตัว คือการได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ เหมือนกับที่ตนเอง
ได้มีโอกาสเป็นผู้รับจากผู้มีพระคุณหลายๆ ท่านจน
ท�ำให้มีวันนี้ เพราะเชื่อเสมอว่า ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ
โอกาสหากแสวงหาโอกาสนั้นจริงๆ
วันนี้นับว่า “เชฟพล” เป็นเชฟแถวหน้าของ
ประเทศไทยอีกท่าน ทีไ่ ม่เคยละความฝัน และล้มเลิก
กับความพยายาม ท�ำให้เป็นบุคคลต้นแบบของคนรุน่
ใหม่ที่อยากเดินไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิ
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ประวัติ
ชื่อ : พล ตัณฑเสถียร
วันเกิด : 1 เมษายน 2514
การศึกษา :
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ :
• เจ้าของร้านอาหาร
• นายแบบ
• คอลัมนิส์
• นักเขียน
• พิธีกร

ท�ำงานอะไรแล้วต้อง
ท�ำให้เด่น ท�ำอะไรต้อง
ท�ำให้ดี ต้องมีแพลนบี
ความส�ำเร็จอยู่ที่ความ
พึงพอใจของเรา อยู่
ที่ ค วามคาดหวั ง ของ
เรา ขึ้นอยู่กับว่าคนเรา
วางไว้แค่ไหน บางคน
วางไว้เป็นตัวเลข บาง
คนก็วางไว้เป็นสิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้
เชฟพล
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พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
เชฟมือทอง
หัวหน้าเชฟคนแรกของไทย
ในโรงแรมห้าดาว

เมื่อเอ่ยถึง “เชฟ” มือทองและมีชื่อก้องโลก
ของประเทศไทย แน่นอนว่า ชื่อของ “เชฟเอียน”
หรือ คุณพงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย ต้องเป็นชื่อที่
ทุกคนรู้จักและจดจ�ำได้ดี กับภาพเชฟที่มากความ
สามารถ สามารถท�ำอาหารได้ทุกอย่างและดูน่า
รั บ ประทานไปหมด และที่ น ่ า ทึ่ ง และเป็ น ที่ สุ ด
ของความภาคภูมิใจคือการที่เป็นคนไทยคนแรก
ที่สามารถขึ้นสู่ต�ำแหน่ง Executive Chef ประจ�ำ
โรงแรมห้าดาว สร้างชื่อเสียงให้อาหารไทย จนสื่อ
ต่างชาติยกย่องให้รา้ นอาหารของเขาติดอันดับร้าน
ที่ดีที่สุดในโลกมาแล้ว
เชฟเอี ย น บอกว่ า สิ่ ง ที่ เ กลี ย ดที่ สุ ด คื อ การ
ท�ำอาหาร เพราะรูด้ วี า่ เหนือ่ ยมากแค่ไหน เนือ่ งจาก
ที่บ้านท�ำร้านขายข้าวแกง แต่แล้วชีวิตที่เหมือน
ถูกลิขิตไว้แล้วแม้จะหนีไปเรียนไกลถึงลอนดอน
แต่ ชี วิ ต ก็ ยั ง คงต้ อ งอยู ่ ใ นครั ว เพื่ อ ท� ำ งานหาเงิ น
ไปด้วย และชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อโรงแรมส่งให้เรียน
หลักสูตรการเป็นเชฟ นี่นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้
รู้ว่าตัวเองเริ่มชอบการท�ำอาหาร
เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร สิ่งที่เชฟเอียน
มุ่งมั่นคือการพาตัวเองเข้าไปสู่จุดการเรียนรู้ที่ดี
ที่สุด ทั้งการเรียน การอ่านหนังสือ และก็พบว่า
หากอยากจะประสบความส�ำเร็จในอาชีพเชฟ ต้อง

เข้าไปเรียนรู้ผ่านการท�ำงานจริงกับเชฟที่เก่งๆ เชฟ
เอียนจึงตัดสินใจเดินเข้าไปขอท�ำงานกับสุดยอดเชฟ
ของโลก คือ เชฟดาเมียนซึ่งร้านนั้นเป็นร้านอาหาร
ฝรั่งเศสที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย
จากนัน้ เชฟเอียดก็ได้มโี อกาสกลับมาท�ำงานที่
โรงแรมห้าดาวในประเทศไทย เริม่ ต้นตัง้ แต่ตำ� แหน่ง
ในครัวเล็ก จนสามารถขึ้นสู่ต�ำแหน่งสูงสุด แบบที่
ไม่เคยมีเชฟคนไทยคนใดเป็นมาก่อน นับเป็นความ
ภาคภูมิใจไม่น้อย
เชฟเอี ย น ให้ ค วามส� ำ คั ญ และจริ ง จั ง เสมอ
กับการท�ำอาหาร หรือคิดค้นสูตรอาหาร เพราะ
คิดเสมอว่า ความส�ำเร็จไม่ได้เห็นกันวันนีห้ รือพรุง่ นี้
แต่ ค วามส� ำ เร็ จ ต้ อ งใช้ เ วลาและความอดทนที่
หลอมรวมกับความมุ่งมั่น
“ทุกวันของผมก็เป็นเหมือนกับวันใหม่ เป็นวัน
เริ่มต้นของทุกสิ่ง ถ้าคิดว่าประสบความส�ำเร็จแล้ว
ก็หมายความว่าวันนี้ไม่มีอะไรท�ำแล้ว”
วันนี้เชฟเอียนเป็นเชฟมือทองที่ใครๆ ก็อยาก
ลิ้มลองรสชาติอาหารสักครั้ง และยังเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้กับคนที่รักในอาชีพการเป็นเชฟ
ให้มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามอดทน ตั้งใจเรียนรู้
และฝึกฝน แข่งขันกับตัวเอง เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
อย่างภาคภูมิใจ
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ผมชอบว่ า ยทวนน�้ ำ ครั บ
ถึ ง แม้ ว ่ า วั น หนึ่ ง เราอาจจะ
ต้านแรงน�้ำไม่ไหว ต้องปล่อย
ให้ ตั ว เองลอยไป แต่ อ ย่ า ง
น้ อ ยเราก็ ไ ด้ ท� ำ จนถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว
เชฟเอียน
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มี ค� ำ ศั พ ท์ ท างการ
ตลาดที่ ช อบพู ด กั น ว่ า
แบรนด์รอยัลตี้ คือ รัก
แบรนด์นี้ก็ต้องใช้สินค้า
แบรนด์ นี้ แต่ ส� ำ หรั บ
ดิฉันจะใช้ค�ำว่า เราต้อง
เป็นรอยัลตี้ของลูกค้า
มากกว่า คือ รักลูกค้า
ก็ตอ้ งท�ำสินค้าให้ดที สี่ ดุ
วาสนา
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วาสนา ลาทูรัส
ผู้สร้าง “นารายา”

กระเป๋าผ้าแบรนด์ไทยมาตรฐานตลาดโลก

ประวัติ
ชื่อ : วาสนา ลาทูรัส
การศึกษา :
• เรียน กศน.จนได้เทียบวุฒิ มศ.3
ประสบการณ์ :
• ขายถุงพลาสติกตลาดประตูน�้ำ
• ขายไข่ตลาดประตูน�้ำ
• เจ้าของแบรนด์นารายา

“คนชอบนารายาเพราะเป็ น สิ น ค้ า คุ ณ ภาพ
ราคาไม่แพง และหลากหลาย เมื่อรู้จุดเด่นของตัว
เองแล้วต้องพยายามรักษาไว้ให้ดีที่สุด ในขณะ
เดียวกันต้องพร้อมพัฒนาเพิ่มเติมสิ่งใหม่ให้ธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง”
‘นารายา’ คือ กระเป๋าแบรนด์ไทยที่ได้รับการ
ยอมรับจากโลก ด้วยความโดดเด่นทั้งรูปแบบที่
สวยงาม สีสันหลากหลาย มีโบว์และริบบิ้นเป็น
เอกลักษณ์อยู่ในการจดจ�ำของลูกค้าทั้งในและต่าง
ประเทศยาวมากว่า 28 ปี และยังคงเป็นของฝาก
ล�ำดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกหิ้วกลับ
ไปเป็นของฝากจากประเทศไทย ธุรกิจที่ดังไกลทั่ว
โลกนี้เริ่มต้นขึ้นจาก วาสนา ลาทูรัส ผู้ที่เคยคิดจะ
ฆ่าตัวตายเพราะธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าที่ท�ำ
ร่วมกับ วาสิลิโอส ลาทูรัส สามีชาวกรีซล้มเหลว
เป็นหนี้กว่า 20 ล้านบาท
นารายาเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่มีจักรเย็บผ้า
ไม่ถงึ 20 ตัว ปัจจุบนั มีหน้าร้าน 11 สาขาในต่างแดน
อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ฮ่องกง ฯลฯ และ
อีก 25 สาขาในเมืองไทย ยอดขายไม่ต�่ำกว่า 1,000
ล้านบาทต่อปี โดยมีคุณภาพเป็นกุญแจส�ำคัญใน
การสร้างความแตกต่าง ริเริม่ โปรแกรมฝึกอบรมเพือ่
สอนให้ครัวเรือนในหมู่บ้านต่างๆ ในประเทศไทย มี
ความเชี่ยวชาญในการสร้างงานหัตถกรรมไปพร้อม
กับกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้สินค้า
มาตรฐานสากล เธอใช้วิธีท�ำธุรกิจแบบครอบครัว
โดยหน้าร้านทุกสาขาจะต้องส่งรายงานมาให้เธอ

ทุกวัน เพื่อแจ้งยอดขาย ความคิดเห็น ค�ำต�ำหนิ
หรือชมจากลูกค้า นั่นท�ำให้สินค้าภายใต้แบรนด์มี
การพัฒนาให้แปลกใหม่และเป็นทีต่ อบรับแก่ลกู ค้า
ด้วยปรัชญาองค์กรที่มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย เฉี ย บแหลมในศิ ล ปะ ค้ น คว้ า และ
มองหานวัตกรรมแห่งสีสันและรูปแบบวัสดุใหม่ๆ
ใส่ใจในทุกอณูการตัดเย็บและขั้นตอนการผลิตทุก
รอยหยักและรอยโค้ง ปราณีต ราคายุติธรรม คุ้มค่า
และใช้งานในชีวิตประจ�ำวันได้ทุกโอกาส
การเติบโตขึน้ ของธุรกิจแบรนด์นารายาไม่เพียง
แต่ท�ำให้แบรนด์ไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
เท่านั้น หากแต่ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงของวงการ
หัตถกรรมไทยในระดับท้องถิ่นไปสู่การสร้างช่าง
ฝี มื อ ที่ มี คุ ณ ภาพในท้ อ งถิ่ น ไทย ทั้ ง การกระจาย
รายได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจกระเป๋าผ้านารายายังช่วย
ให้ ค นชาวบ้ า นมี ร ายได้ ที่ แ น่ น อนในถิ่ น ฐานของ
ตนเองกว่า 3,500 คน
เธอจึงเป็นทัง้ นักธุรกิจทีส่ ง่ ต่อทัง้ แรงบันดาลใจ
และวิธีคิดที่จุดประกายให้เห็นว่าธุรกิจที่ดีไม่เพียง
แต่สร้างรายได้แต่มนั ยังสามารถกระจายโอกาสและ
รายได้เพื่อพัฒนาอีกหลายชีวิตได้อีกด้วย
“คนจะท�ำธุรกิจเรื่องอายุไม่ใช่อุปสรรค แต่สิ่ง
ส�ำคัญดิฉันคิดว่าจะท�ำธุรกิจใดๆ ก็ตาม ต้องมีใจ
พร้อมเสียก่อน ระหว่างทางมันจะต้องมีช่วงที่ท้อจน
ไม่อยากท�ำแล้ว ถ้าผ่านไปได้กจ็ ะถึงเป้าหมาย แต่ถา้
ยอมเสียก่อนก็ไปไม่ถึง ซึ่งการประสบความส�ำเร็จ
ไม่ใช่เรือ่ งง่ายแต่กไ็ ม่ยากหากไม่ลดความพยายาม”
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เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
โค้ชในดวงใจ
ผู้ปลุกศรัทธาบอลไทย

“ทีมชาติทุกคนเก่งอยู่แล้ว แต่ท�ำอย่างไร
ให้ เ ขาท� ำ งานร่ ว มกั น ให้ ไ ด้ ไม่ ใ ช่ แ ค่ ค นที่ อ ยู ่
ในสนาม แต่ ร วมถึ ง ทุ ก คนที่ อ ยู ่ น อกสนาม
ผู ้ ฝ ึ ก สอน นั ก กายภาพ แม้ แ ต่ ค นตั ด หญ้ า
สนาม เราต้ อ งให้ เ กี ย รติ แ ละท� ำ หน้ า ที่ ข อง
ตัวเองให้ดีที่สุด ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเราแต่เพื่อทีม
เพื่อชาติเพื่อคนทั้งประเทศ”
ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ผู้ปลุกศรัทธา
ฟุตบอลไทยจากยุคมืดให้ฟื้นกลับมาได้ความ
นิยมอีกครัง้ ซิโก้ถอื เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทีน่ ำ�
เอาระบบการจัดการแบบครบวงจรมาใช้กับทีม
ฟุตบอลไทยจัดการกับทุกๆ ส่วนประกอบในทีม
อย่างเป็นระบบระเบียบและมีความร่วมสมัยเข้า
กับฟุตบอลสมัยใหม่ สร้างทีมสปิรติ ลบค�ำปรามาส
ที่ว่านักฟุตบอลไทยในเรื่องต่างๆ ทีมชาติไทย
ยุคซิโก้เล่นกันเป็นทีม มีความสามัคคีเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันสูง ทุกต�ำแหน่งสามารถทดแทน

กันได้ นักฟุตบอลทุกคนมีความฟิตวิ่งได้ตลอด
ทั้ ง เกมไม่ มี ห มดและยั ง เสริ ม ด้ ว ยเทคนิ ค การ
เล่นที่สวยงามรวดเร็วน่าตื่นเต้น นักเตะทุกคน
ทุ่มเทและมุ่งมั่นเต็มที่กับทุกๆ นาทีแบบไม่ยอม
ปล่อยแต่ยังเคารพค�ำตัดสินและมีน�้ำใจนักกีฬา
เกิดเป็นมิติใหม่ในกับวงการฟุตบอลไทย ปลุก
ความหวังฟุตบอลไทยไปบอลโลกให้กลับมาอีก
ครั้งหนึ่ง
ซิโก้จึงถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฝึกสอน
และนักเตะทั้งประเทศ ในการสร้างวิธีการเล่น
การดูแลจัดการทีมแบบครบวงจร สร้างระบบทีม
สู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล และยังเรียก
ศรัทธาจากแฟนบอลชาวไทยให้กลับมามีความ
หวังที่สดใสอีกครั้ง
“ล้มได้แต่ต้องลุกขึ้นให้ได้ ชีวิตก็เหมือน
กีฬามีวันแพ้ วันชนะ ขอเพียงเราไม่ถอดใจ
วันหนึ่งชัยชนะจะเป็นของเรา”
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ประวัติ
ชื่อ : เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้ )
วันเกิด : 11 สิงหาคม 2516
ประสบการณ์ :
• ลงเล่นทีมชาติฟตุ บอลไทยชุดใหญ่
134 นัดยิงได้ 71 ประตู (สหพันธ์
ฟุตบอลนานาชาติ FIFA)
• ท่าดีใจประจ�ำตัวหลังจากยิงประตู
ได้ คื อ วิ่ ง ตี ลั ง กาจนได้ รั บ ฉายา
“ศูนย์หน้าจอมตีลังกา”
• ผูฝ้ กึ สอนครัง้ แรกในต�ำแหน่งผูเ้ ล่น
ผู้จัดการทีมให้กับทีม ฮอง อันห์
ยาลาย ในวีลีก
• หั ว หน้ า ผู ้ ฝ ึ ก สอนนั ก ฟุ ต บอลที ม
ชาติรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีได้แชมป์
ซีเกมส์ก่อนก้าวไปเป็นโค้ชทีมชาติ
ไทยชุดใหญ่

การเป็นโค้ชต้องดึง
ศั ก ยภาพของนั ก เตะ
ออกมาให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
ท�ำให้เขาผ่อนคลายเล่น
ให้ ไ ด้ เ หมื อ นตอนที่ เ ขา
ซ้อม ความกดดันทั้งใน
และนอกสนามทัง้ หมดให้
มาตกที่ผม
ซิโก้
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การที่ยังมีลมหายใจแล้วยังได้ท�ำอะไร
เพื่อคนอื่นได้บ้างนั่นคือค่าของผม
สุนทร
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สุนทร ใจมาบุตร

อดีตนักกีฬาทีมชาติ

ผู้ค้นพบคุณค่าชีวิตใหม่ในร่างพิการ

ประวัติ
ชื่อ : สุนทร ใจมาบุตร
ประสบการณ์ :
• เยาวชนว่ายน�ำ้ ทีมชาติตง้ั แต่อายุ 17 ปี
• แชมป์ไตรกีฬาระดับประเทศ 3 สมัย
ติดต่อกันในปี 2548
• ปี 2549-2550 ได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง
พั ท ยาไตรกี ฬ าอิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
อั น ดั บ ที่ 2 รายการเอเชี ย นแชมป์
เปี ้ ย นชิ พ รุ ่ น โอเวอร์ อ อล แต่ เ ป็ น
อันดับที่ 1 ของคนไทย
• ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนไตรกีฬา

“ผมไม่เชือ่ อะไรกับการตัดสินคน ท�ำได้กฝ็ กึ ต่อ
ท�ำไม่ได้กก็ ลับไปฝึกใหม่มแี ค่นี้ ชีวติ อยูท่ ที่ ำ� กับไม่ทำ�
ถ้าผมเชื่อหมอผมก็ยังไม่ได้ว่ายน�้ำ ไม่ได้มาท�ำงาน
ทุกวันนี้หรอก”
สุนทร ใจมาบุตร หรือ “โค้ชกระสุน” อดีต
นักกีฬาไตรกีฬาทีมชาติไทยที่มีสมรรถนะการเล่น
กีฬาว่ายน�้ำ วิ่ง ปั่นจักยานด้วยสถิติความเร็วเป็น
อั น ดั บ หนึ่ ง ประสบความส� ำ เร็ จ ทั้ ง การยอมรั บ
ชื่อเสียง เงินทอง รุ่งโรจน์ในเส้นทางไตรกีฬาเรียก
ว่าขึ้นสู่จุดสูงสุดในชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ด้วย
อุบัติเหตุกระโดดสระว่ายน�้ำแล้วพลาดท่ากระแทก
ที่หลังอย่างรุนแรง ร่างกายเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลง
ไปและอาจต้องนอนติดเตียงไปตลอดชีวิต แต่เมื่อ
เขายอมรับความในทุกข์จากการสูญเสียทัง้ หมด จน
ค้นพบจนคุณค่าทีแ่ ท้จริงของการมีชวี ติ ด้วยมุมมอง
ใหม่ในร่างพิการ ฝึกกายภาพบ�ำบัดอย่างต่อเนื่อง
จนกลับมาช่วยเหลือตัวเองและว่ายน�้ำได้
โค้ชกระสุน สูญเสียร่างกายแต่ไม่ได้สูญเสีย
ศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ เขากลับมาใช้ชวี ติ
อีกครั้งกับการเป็นโค้ชกีฬาว่ายน�้ำให้กับนักเรียน
โรงเรียนสตรีวทิ ยา 2 หลังจากนัน้ ไม่นานเขาก็กา้ วไป
สู่การเป็นโค้ชไตรกีฬา เมื่อ อุ้ย ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์
นักกีฬาไตรกีฬาซึ่งก�ำลังบาดเจ็บมาพบกับเขาและ
ขอให้เขาวางโปรแกรมการฝึกซ้อมให้ดว้ ยระยะเวลา
เพียง 2 เดือน โปรอุ้ยสามารถคว้าที่ 1 ประเภทคน
ไทยและคว้าที่ 3 ประเภทนานาชาติจากการแข่งขัน
ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ทีมกระสุนไตรกีฬาของเขา
ไม่ได้เปิดรับเฉพาะคนเก่งหรือมีชื่อเสียงเท่านั้นแต่
เขาให้โอกาสคนที่ไม่มีพื้นฐานแต่มีใจรักในกีฬาได้

เข้ามาอยู่ในทีม แม้เขาจะแตกต่างจากโค้ชทั่วไป
ไม่สามารถลงไปจัดท่าทางที่ถูกต้องให้นักกีฬาได้
แต่การท�ำการบ้านอย่างหนักและใช้ประสบการณ์
ของตัวเองในอดีตมาแบ่งปัน ติดตามการฝึกซ้อม
ที่ส�ำคัญคือสร้างก�ำลังใจให้กับนักกีฬาจนสามารถ
ดึ ง ศั ก ยภาพของตนเองออกมาใช้ จ นคว้ า แชมป์
สร้ างชื่ อ เสี ย งให้ ประเทศไทยจากการแข่ งขั น ใน
ต่างประเทศในหลายเวที
การยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจ�ำนนต่อข้อ
จ�ำกัดทางร่างกาย ท�ำให้โค้ชกระสุนท�ำเรื่องที่เป็น
ไปไม่ได้ให้เป็นไปได้และใช้ชีวิตอย่างตระหนักใน
คุณค่า เป็นแรงบันดาลใจให้ผปู้ ระสบความสูญเสีย
ไม่วา่ จะทางร่างกายหรือจิตใจให้ตนื่ จากความทุกข์
แล้วเปลี่ยนวิธีคิดไปสู่การหาหนทางที่จะมีชีวิตอยู่
อย่างมีความหมายและมีความสุข เป็นต้นแบบให้
กับนักกีฬา ตลอดจนโค้ช ให้ทุ่มเท ฝึกฝน ไม่ยอม
พ่ายแพ้ตอ่ อุปสรรค เช่นทีโ่ ค้ชกระสุนไม่เคยน�ำความ
พิการมาเป็นข้ออ้างไม่ว่าจะเรื่องการท�ำหน้าที่โค้ช
รวมถึงการฝึกซ้อมตนเองเพื่อจะทบทวนพื้นฐาน
ทางกีฬา ใช้สอน รวมไปถึงการฝึกซ้อมตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง เตรียมพร้อมสมรรถนะทางกายที่ โค้ช
กระสุน อาจจะพาตนเองหวนคืนสู่สนามไตรกีฬา
อีกครั้งในฐานะนักกีฬาพิการ
“ตอนนี้ผมฝากความฝันไว้กับนักกีฬา เขายัง
ไปได้อีกไกลและเวลาลงแข่งขันเขาก็เหมือนแขน
ขาของผมที่ขาดหายไป ผมอยากท�ำให้เขาประสบ
ความส�ำเร็จ เมื่อผมได้เห็นนักกีฬาชนะพร้อมกับ
ชูธงชาติในประเทศต่างๆ แล้ว ผมรู้สึกว่ามันคือ
สิ่งที่ยิ่งใหญ่”
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สรกล อดุลยานนท์

คอลัมนิสต์ผู้เลือกเขียนความสุข
“ข้อดีอย่างหนึ่งส�ำหรับชีวิตผมก็คือไม่ค่อยจ�ำ
เรื่องร้ายๆ เรื่องบางเรื่องที่มันหนักมากพอผ่านไป
แล้วผมก็จ�ำไม่ได้หรอกว่ามันหนักแค่ไหน”
“หนุ่มเมืองจันท์” หรือ สรกล อดุลยานนท์
เป็ น ชาวจั น ทบุ รี โ ดยก� ำ เนิ ด จบการศึ ก ษาคณะ
สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ด้ ว ยเกรดเฉลี่ ย ที่ น ้ อ ยนิ ด เพราะ
ชีวิตเอาแต่ออกค่ายอาสา ท�ำกิจกรรมในมหาลัย
เนื่ อ งจากเป็ น คนรั ก การอ่ า นมาตั้ ง แต่ เ ด็ ก และ
สนใจงานด้านการสื่อสารจึงสมัครและเริ่มท�ำงาน
ที่บริษัทมติชน โดยเริ่มที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ เหมือนฟ้าส่งบททดสอบชีวิตเข้ามา เพราะ
สรกลเป็นคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแทบจะ
ทุกหน้า ยกเว้นหน้าเศรษฐกิจซึ่งเขารังเกียจมาก
เนื่องจากเป็นข่าวที่ท�ำความเข้าใจยาก แต่สุดท้าย
ก็ต้องท�ำในที่สุดแล้วบททดสอบที่ส่งมาก็คุ้มค่า
จากนักข่าว ที่ไม่ชอบเขียนเรื่องเศรษฐกิจมาประจ�ำ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ป ระชาชาติ ธุ ร กิ จ และไม่ น านเขา
ย้ายไปเป็นบรรณาธิการส�ำนักพิมพ์มติชน แล้ว

กลับมาเป็นบรรณาธิการบริหารที่ประชาชาติธุรกิจ
กระทั่ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นบรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพ์มติชนด้วยวัยเพียง 34 ปี
แต่ ค นทั่ ว ประเทศต่ า งรู ้ จั ก หนุ ่ ม เมื อ งจั น ท์
เจ้าของคอลัมน์ “ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ” นิตยสารมติชน
รายสัปดาห์ และการรวมเล่มหนังสือจากคอลัมน์
ดังกล่าวกลายเป็นหนังสือธุรกิจที่อ่านง่าย เข้าใจ
เร็วและสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้คนมากมายอย่าง
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ว่ากันถึงขนาดเป็นหนังสือ
ธุ ร กิ จ และการตลาดที่ ต ลกที่ สุ ด หรื อ เรื่ อ งตลก
เกี่ยวกับธุรกิจและการตลาดที่แม้แต่เด็ก ป.6 ก็ยัง
เป็นแฟนหนังสือของเขา ทัง้ มุมมองสาระและความรู้
ในแง่มมุ ทางธุรกิจทีซ่ อ่ นสีสนั และความสนุกทัง้ หมด
มีเป้าหมายทีเ่ ขาแอบหยิบใส่ในทุกข้อเขียนเสมอ คือ
ความสุขและเขาเชื่ออย่างนั้น
“ถ้าเรามีเงินคนละ 1 บาท แล้วเอามาแลกกัน
เราจะยังคงมีเงินคนละ 1 บาท เท่าเดิม แต่ถ้าเรามี
ความคิดดีๆ คนละ 1 ความคิด แล้วเอามาแลกกัน
เราจะมีความคิดดีๆ คนละ 2 ความคิด”

016
46

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers

ประวัติ
ชื่อ : สรกล อดุลยานนท์
การศึกษา :
• ปริญญาตรี ศึกษาคณะสังคมวิทยา
และมานุ ษ ยวิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
• ผู้จัดการส�ำนักพิมพ์มติชน
บรรณาธิการบริหารประชาชาติ
ธุรกิจ และมติชน
• เจ้าของนามปากกา หนุม่ เมืองจันท์
คอลัมน์ “ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ” นิตยสาร
มติชนสุดสัปดาห์

ผมเป็นคนที่มีหลักคิด
สองอย่างในการใช้ชีวิต
คือ มีความหวังว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นมันจะดีเสมอ และ
เชื่อว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่า
วันนี้
หนุ่มเมืองจันท์
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ถ้าเราดื้อมากพอ เราก็สามารถเป็น
someone ได้ ในฐานะผู้บุกเบิก
จอห์น วิญญู
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วิญญู วงศ์สุรวัฒน์
ผู้น�ำของคนรุ่นใหม่

ผู้ปลุกปั้นทีวีอินเทอร์เน็ต

ประวัติ
ชื่อ : วิญญู วงศ์สุรวัฒน์
วันเกิด : 25 กันยายน 2528
ประสบการณ์ :
• พิธีกร เจาะข่าวตื้น
• พิธกี รรายการรอบดึกกับจอห์น วิญญู
• พิธีกรรายการประกาศภาวะฉุกคิด
• พิธีกร True Innovation
• พิธีกร Good Shape Good Choice

จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ พิธีกรผู้ปลุกปั้น
อินเตอร์เน็ตทีวีในประเทศไทยทั้ง iHereTV และ
SpokedarkTV ให้เป็นที่รู้จักและท�ำให้คนไทยคุ้น
เคยกับนวัตกรรมโทรทัศน์บนอินเตอร์เน็ต ปัจจุบัน
SpokedarkTV มีรายการฮอตฮิตมากมายหลาย
รายการส�ำหรับผู้คนหลายประเภท ทั้งความงาม
เบาสมอง อาหาร ดนตรี ท่องเที่ยว รวมถึงเป็น
เว็บไซท์ที่มียอด traffic ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ
จากการเริ่มต้นท�ำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่
อายุน้อย ชีวิตของจอห์นไม่ได้โรยด้วยความส�ำเร็จ
มาตั้งแต่แรกเริ่ม หากแต่ความส�ำเร็จและความ
มีวินัยในวันนี้ล้วนมาจากความล้มเหลวในการใน
ชีวิตแบบที่เรียกว่าสุดขั้วในช่วงวัยรุ่นมาแล้วทั้งสิ้น
เช่นเดียวกับการบุกเบิกธุรกิจสื่อออนไลน์ สี่ถึงห้าปี
แรกเป็นช่วงทีย่ ากล�ำบากในการด�ำเนินธุรกิจทีไ่ ม่มี
ใครรูจ้ กั แต่ดว้ ยความสนุกสนานและความต้องการ
อย่างแรงกล้าทีจ่ ะสือ่ สารไอเดียและวิธกี ารเล่าเรือ่ ง
ใหม่ๆ ท�ำให้จอห์น และทีมอดทนผ่านความยาก
ล�ำบากตรงนั้นมาได้
รายการ “เจาะข่าวตื้น (ดูถูกสติปัญญา)”
เป็นรายการข่าวสังคมวัฒนธรรมแนวใหม่ที่สร้าง
ชื่อและเป็นคล้ายเทรดมาร์คของจอห์น “เจาะข่าว
ตื้น” เกิดจากความอยากท�ำข่าว สื่อสารเนื้อหาข่าว
บอกเล่าเรือ่ งราวทีเ่ ป็นข่าว ให้คนดูเข้าใจได้งา่ ยทีส่ ดุ
และสนุกที่สุด ท�ำให้เกิดรูปแบบการน�ำเสนอข่าวที่

เคยดูจริงจังและซีเรียสให้สามารถฟังเข้าใจได้อย่าง
ง่ายดาย ทั้งในรูปแบบของการเล่าด้วยภาษาง่ายๆ
เสนอวิเคราะห์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาแต่เต็ม
ไปด้วยข้อเท็จจริงในการสนับสนุนเนื้อหา รวมไป
ถึงการคิดมุขตลกโปกฮาสร้างสีสันให้รายการข่าว
ไม่เหมือนที่ไหนในประเทศไทยอีกด้วย จึงไม่แปลก
ที่สื่อระดับโลก Time Magazine จะยกให้จอห์น
เป็นหนึ่งใน Next Generation Leader ในปี 2014
และบทสัมภาษณ์จอห์นและทีมงานรายการเจาะ
ข่าวตื้นได้ตีพิมพ์ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ The
New York Times อีกด้วย
“ผมคิดว่าการที่ท�ำให้ชิ้นงานออกมาดูสนุก
และตลก มันท�ำให้ผู้คนเข้าใจ เรียนรู้ ดูดซับความ
หมาย และสิ่งที่ผมต้องการสื่อให้พวกเขารับรู้ได้
อย่างง่ายดาย”
ภาพของจอห์นในฐานะสือ่ วันนีม้ คี วามชัดเจน
ในความเป็น “ตลกร้าย” หรือ “ตลกแซะ” แต่ใน
ขณะเดียวกันเขาก็มองว่าตัวตลกหรือโจ๊กเกอร์ คือ
ตัวสะท้อนในลีลาชวนหัวให้ใครๆ เห็นว่าบ้านเมือง
ก�ำลังมีความเป็นไปอย่างไร ให้ผู้มีอ�ำนาจได้รู้สึก
ว่ามีคนติดตามและเฝ้าดูการกระท�ำของพวกเขา
อยู่ ขณะเดียวกันก็เป็นการสะท้อนเพื่อสร้างความ
ตื่นตัว และฉุกคิด ทั้งยังเป็นการเตือนภัย น�ำเสนอ
มุมมองที่แตกต่าง และเป็นอีกตัวเลือกในการเสพ
สื่อให้สังคมด้วย
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คนที่ จ ะประสบความ
ส�ำเร็จ มันต้องดูวา่ ท�ำงาน
อะไรมาบ้าง คนไทยมักจะ
พู ด ถึ ง ในแง่ ที่ ช นะรางวั ล
มา แต่เราจะพูดถึงการชนะ
อย่างเดียวไม่ได้ ต้องพูด
ถึงผลงานที่ผ่านมาด้วย
การที่ชนะมา ก็ไม่ได้น่าตื่น
เต้นเท่างานที่เคยท�ำมา
ทฤษฎี
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ทฤษฎี ณ พัทลุง
อัจฉริยะแห่งดนตรี

วาทยกรไทยที่อายุน้อยที่สุดในโลก
ประวัติ
ชื่อ : ทฤษฎี ณ พัทลุง (พิซซ่า)
วันเกิด : 9 มีนาคม 2529
ประสบการณ์ :
• โค้ชนักร้องโอเปร่าทีี่สถาบัน Opera
Studio Nederland แห่ ง ประเทศ
เนเธอร์แลนด์
• วาทยกรคนไทยคนแรกที่ได้อ�ำนวย
เพลง ณ Concertgebouw ประเทศ
เนเธอร์แลนด์
• ได้ อ� ำ นวยเพลงในมหาอุ ป รากร
La Cenerentola (ซิ น เดอเรลลา)
ใน 12 เมืองทัว่ ประเทศเนเธอร์แลนด์
• อ�ำนวยเพลงในเทศกาลโอเปร่าระดับ
โลก Rossini Opera Festival ณ เมือง
Pesaro ประเทศอิตาลี
• ได้ รั บ เลื อ กเป็ น ผู ้ บ รรเลงเปี ย โน
เดี่ ย วกั บ วงสยามฟิ ล ฮาร์ โ มนิ ค
ออร์ เ คสตราในเพลง คอนแชร์ โ ต
มหาราชิ นี โดย สมเถา สุ จ ริ ต กุ ล
ในคอนเสิร์ตเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ

ค�ำว่า อัจฉริยะ เราคงไม่ได้กล่าวเกินจริงไป
ส�ำหรับเด็กหนุม่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จทางด้านดนตรี
อย่างสูงสุด คุณทฤษฎี ณ พัทลุง หรือพิซซ่า วาทยกร
หนุ่มที่อายุน้อยที่สุดในโลก ที่ได้รับการยอมรับทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ จากเด็กหนุ่มที่หลง
รักคณิตศาตร์ซึ่งถือได้ว่าคนละขั้นกับงานดนตรี
จนกระทั่งได้มีโอกาสจับเปียโนครั้งแรกเมื่ออายุ
13 ปี และนัน่ คือจุดเปลีย่ น และจุดเริม่ ต้นของค�ำว่า
“อัจฉริยะแห่งดนตรี”
เมื่ อ คุ ณ พิ ซ ซ่ า รู ้ ว ่ า ตนเองมี ค วามรั ก ในด้ า น
ดนตรี และมีความสามารถที่จะเข้าใจและแกะโน้ต
เพลงเองได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี ตัดสินใจลาออกจาก
การเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเอาจริง
เอาจัง และท�ำในสิ่งที่รักให้ดีที่สุด ดังนั้นเป้าหมาย
สูงสุดของคุณพิซซ่าคือ การได้เป็น คอนดักเตอร์
หรือ วาทยกร นั่นเอง
“การเป็นวาทยกร ไม่ใช่แค่การท�ำท่าทางยก
ไม้คฑาเพียงเท่านั้น แต่มันคือการควบคุมวงดนตรี
ทั้งวง เราต้องแสดงให้นักดนตรีเห็นว่าเรามีวิสัยทัศน์
ทางดนตรี เข้าใจ และสามารถดึงอารมณ์ ความมัน
ความสนุกของดนตรีที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีออกมาให้ได้”
ความตัง้ ใจ มุง่ มัน่ อันสูงสุดหลอมรวมกับความ
เป็นอัจฉริยะของคุณพิซซ่า ท�ำให้วันนี้เข้าประสบ
ความส�ำเร็จ ได้เป็นอาจารย์สอนนักร้องโอเปร่าใน
ขณะที่อายุเพียง 18 ปี และยังได้เป็นวาทยกรที่
อัมสเตอร์ดัม และที่น่าทึ่งก็คือได้ไปเป็นวาทยกร
ละครโอเปร่าที่อิตาลี รวมถึงยังเป็นวาทยกรไทย

คนเดียวที่ได้รับเกียรติไปอ�ำนวยเพลงให้กับ Royal
Scottish National Orchestra (วงออร์เคสตรา
แห่ ง ชาติ ส ก็ อ ตแลนด์ ) , Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI (วงออร์เคสตราแห่งชาติ
อิตาลี) และยังเป็นศิลปินชาวไทยคนแรกที่ได้เซ็น
สัญญากับสังกัด Columbia Artists Management
Inc. นิวยอร์ก (CAMI) ซึ่งดูแลงานให้กับวาทยกร
ระดับโลกอื่นๆ อีกมากมาย
นับเป็นความภาคภูมใิ จของประเทศไทยทีม่ ผี มู้ ี
ความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะอยูบ่ นเวทีโลกได้อย่างสง่า
งาม และยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวาทยกรที่ประสบความ
ส�ำเร็จที่อายุน้อยที่สุดในโลก
คุณพิซซ่า บอกว่า สิ่งที่น�ำมาให้ตนเองประสบ
ความส� ำ เร็ จ คื อ การยึ ด หลั ก ค� ำ สอนของท่ า น
พุทธทาสทีว่ า่ “เขาว่าเราจริง ก็ไม่ตอ้ งโกรธเขา เพราะ
เรื่องมันจริง เขาว่าเราไม่จริง ก็ไม่ต้องโกรธเขา
เพราะเรื่องมันไม่จริง เท่านี้ก็จบ” เพราะมองว่าเรา
ไม่สามารถท�ำให้คนทุกคนรักและชอบเรา และไม่ใช่
ทุกคนที่เกลียดหรือไม่ชอบเรา แค่เราท�ำหน้าที่ของ
เราให้ดีที่สุดก็เพียงพอ
วันนี้ คุณทฤษฎี ณ พัทลุง อัจฉริยะแห่งดนตรี
วาทยกรไทยที่อายุน้อยที่สุดในโลก ได้กลายเป็น
บุ ค คลต้ น แบบให้ ค นรุ ่ น ใหม่ ไ ด้ ศึ ก ษา และเป็ น
ตัวอย่างในการท�ำสิง่ หนึง่ สิง่ ใดให้ดที สี่ ดุ และประสบ
ความส�ำเร็จ ซึง่ พรสวรรค์ทมี่ าพร้อมพรแสวงจะเป็น
ตะเกียงที่ส่องน�ำทางให้ทุกคนถ้าไม่หยุดฝันและ
มุ่งมั่นตั้งใจจริง
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จงท�ำในสิง่ ทีค่ ณ
ุ ท�ำได้
ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วย
สิ่งที่คุณมี
โชคนิธิ
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โชคนิธิ คงชุ่ม

กลุ่มใบไม้กับภารกิจเพื่อธรรมชาติ
ประวัติ
ชื่อ : โชคนิธิ คงชุ่ม
ประสบการณ์ :
• ก่อตั้งกลุ่มใบไม้ในปี 2551
• ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ท� ำ งานหลั ก ของกลุ ่ ม
ใบไม้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขา
ใหญ่ และพื้ น ที่ ป ่ า ตะวั น ตก เช่ น
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เขตรักษา
พั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า ห้ ว ยขาแข้ ง เป็ น ต้ น
รวมถึงงานเชิงประเด็นในเมือง โดย
มีส�ำนักงานอยู่ที่จังหวัดนครนายก

“ใบไม้ที่มีขนาดแตกต่างกัน แสดงถึงความ
หลากหลายของคนที่มารวมตัวกัน โดยมีเป้าหมาย
เดี ย วกั น คื อ รวมพลั ง ท� ำ งานเพื่ อ ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม”
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติที่
ก�ำลังเดินไปสูป่ ลายทางอันโหดร้ายเป็นเรือ่ งใหญ่ที่
คนทัว่ โลกรับรูป้ ญ
ั หาและตระหนักถึงความส�ำคัญดี
มีผคู้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยพยายามยืน่ มือเข้าไปเป็นส่วน
หนึง่ ของการลดปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ด้วยวิธกี ารทีต่ นเอง
สามารถท�ำได้ หนึ่งในนั้นมีชื่อของ เก่ง โชคนิธิ
คงชุม่ คนรุน่ ใหม่ทหี่ ลงรักธรรมชาติและพร้อมทีจ่ ะ
เป็นคนหนึ่งซึ่งปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย
ด้วยความสนใจในธรรมชาติและได้ทดลอง
ท� ำ โครงการเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มใน “โครงการค่ า ย
สร้างสุข”ของมูลนิธิโกมลคีมทอง เมื่อครั้งเรียน
มหาวิทยาลัย ท�ำให้เก่งรู้สึกถึงความสุขในหัวใจที่
ได้เห็นประโยชน์เกิดขึ้นกับธรรมชาติที่เขารักจาก
น�ำ้ มือของตัวเขาเอง กลายจุดประกายส�ำคัญให้เขา
และเพื่อนเริ่มหันมารับบทบาทนักท�ำกิจกรรมเพื่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งจริ ง จั ง ในนาม กลุ ่ ม ใบไม้ ที่
สามารถรวบรวมคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้คนที่มีหัวใจ
เดียวกันมาช่วยขับเคลือ่ นงานอนุรกั ษ์ดว้ ยศักยภาพ
ที่ ต นเองมี ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง งานของเขามี ทั้ ง
การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ค่าย
อนุรกั ษ์ ระดมทุนท�ำงานอาสาด้านการอนุรกั ษ์ งาน
รณรงค์เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสัตว์
ป่าเขาใหญ่ สนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติงานให้กับเจ้า
หน้าที่ รวมถึงการร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยป้องกัน
และปราบปรามการประมงน�้ ำ จื ด เขื่ อ นวชิ ร าลง
กรณ จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคนอาสาเพื่อแผ่นดิน

มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก และเครือข่ายฯ อย่าง
เต็มตัว ในการปฏิบัติการ ส�ำรวจ และเก็บกู้ตาข่าย
และเครือ่ งมือท�ำประมงผิดกฏหมาย ซึง่ เป็นปัญหา
ส�ำคัญในการขยายพันธุ์ของปลาในพื้นที่ต้นน�้ำลุ่ม
น�้ำแม่กลองในช่วงฤดูปลาวางไข่ หรือที่เรียกว่าฤดู
น�ำ้ แดง ในพืน้ ทีเ่ ขือ่ นวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี ซึง่
กลุม่ ใบไม้ถอื เป็นเรีย่ วแรงส�ำคัญในการดึงพลังและ
ศักยภาพจากคนหลากหลายกลุ่มอาชีพและหลาก
หลายพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเสริม
ก�ำลังของเจ้าหน้าที่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น
หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนการระดมหาทุนสนับสนุนจากที่
ต่างๆ รวมถึงจัดจ�ำหน่ายเสื้อยืดและสิ่งของที่ระลึก
เพื่อน�ำมาสมทบทุนให้สามารถท�ำกิจกรรมอาสา
เพือ่ งานอนุรกั ษ์ได้อย่างต่อเนือ่ งในระยะยาวอีกด้วย
วันนี้เก่งไม่ได้มองงานอนุรักษ์เป็นเพียงงาน
จิตอาสานอกเวลาอีกแล้วแต่เขาตั้งเป้าให้มันเป็น
งานหลักที่หล่อเลี้ยงกลุ่มและคนที่ท�ำหน้าที่หลัก
เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงานให้สามารถ
เดินต่อเพื่อปกป้องดูแลธรรมชาติได้อย่างไม่เดือด
ร้อน เปลี่ยนแปลงภาพของงานอนุรักษ์ที่ท�ำด้วยใจ
แต่อยู่ได้ยาก ให้คนสามารถอยู่ได้และได้ผลงานที่
มีประสิทธิภาพ ท�ำให้งานอนุรักษ์เป็นเรื่องที่ท�ำได้
ง่าย เข้าถึงได้ทุกคน โดยไม่ได้ถูกจ�ำกัดอยู่ในหมู่ผู้
มีความรู้ที่ได้รับหน้าที่เท่านั้น แต่งานอนุรักษ์ควร
จะเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกสาขาอาชีพ เป็น
โมเดลที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าก้าว
เข้ามาในพื้นที่งานอนุรักษ์ด้วยความสุขและด้วย
ต้นทุนที่ตนเองสามารถท�ำได้
“เราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของทรัพยากร เรามี
สิทธิ์ที่จะดูแลด้วย” “อาสาสมัครยังคงท�ำงาน”

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers

53

ผมเป็นแบบทุกวันนี้ได้ เพราะหัวใจ
ความเป็นครู ผมลาออกจากราชการ
แต่ไม่เคยลาออกจากความเป็นครู
ครูสลา
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สลา คุณวุฒิ
ครูเพลงครูชีวิต

ผู้ปั้นดินให้เป็นดาว

ประวัติ
ชื่อ : สลา คุณวุฒิ
วันเกิด : 2 เมษายน 2505
ประสบการณ์ :
• เริ่มแต่งเพลงตั้งแต่เด็ก
• ตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆ
• เคยรับราชการเป็นครูประชาบาล
• เป็นโปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลง นักร้อง

“เอาความฝันมาปัน้ เป็นค�ำ ลงมือท�ำ สร้างงาน
ให้มีความสุข ฝึกจนเข้าใจ ความแม่นย�ำก็จะเกิด”
ครูสลา หรือสลา คุณวุฒิ อดีตข้าราชการครู
นักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ผสู้ ร้างศิลปินทีม่ ชี อื่
เสียงโด่งดังประดับวงการลูกทุ่งมากมาย ครูสลา
เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของแนวเพลงลูกทุ่งอีสาน
บทเพลงของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการใช้
ภาษาทีส่ วยงามและเนือ้ หาทีโ่ ดนใจผูฟ้ งั โดยเฉพาะ
กลุ่มคนฟังในพื้นเพท้องถิ่นต่างจังหวัด เพลงของ
ครูสลาเปรียบเหมือนกระจกสะท้อนแง่มุมในสังคม
กว่า 1,000 บทเพลงจากการประพันธ์ของครูสลา
ตลอดระยะเวลาสามสิบกว่าปี ผลงานเพลงเหล่านัน้
มักจะฉายภาพความเหลื่อมล�้ำทางสังคม บอกเล่า
ชีวิตชาวบ้าน คนใช้แรงงาน และคนที่มาตามความ
ฝันในเมืองหลวง และสิ่งที่ครูสลาเพียรสร้างมา
จนเป็นเหมือนยี่ห้อประจ�ำตัวคือการพยายามสอด
แทรกถ้อยค�ำภาษาพื้นถิ่นอีสานเข้าไปในบทเพลง
ไทยลูกทุ่ง ถือเป็นการสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ให้
กับวงการลูกทุ่งไทย จนในปัจจุบันมีการเขียนเพลง
โดยผสมผสานภาษาถิน่ อืน่ ๆ เข้ามาในเพลงไทยลูก
ทุ่งอย่างแพร่หลาย
“ตั้งใจเอาค�ำอีสานมาอยู่ในเพลง ผมอยากให้
คนอีสานภูมิใจในความเป็นอีสาน เหมือนอย่างที่
จรัญ มโนเพชร ท�ำให้คนยอมรับภาษาเหนือ”
นอกจากเป็นนักแต่งเพลงครูสลา ยังเป็นนัก

ปั้นมือทองศิลปินนักร้องลูกทุ่งที่ผ่านการเคี่ยวกร�ำ
จากครูสลา
มั ก จะประสบความส� ำ เร็ จ มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง
จ�ำนวนไม่น้อย ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีครู
สลาถ่ายทอด แนะน�ำ ฝึกฝนและสนับสนุนทุกอย่าง
ให้ลกู ศิษย์แต่ละคนเดินไปในทางทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
ไม่ต้องล�ำบากเหมือนตอนที่ตัวเองเริ่มต้น
ครูสลาเป็นแรงบันดาลใจให้กบั คนทีอ่ ยากเป็น
ศิลปินนักร้อง เป็นแบบอย่างของนักแต่งเพลงอาชีพ
ทีอ่ ดทนมุง่ มัน่ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฟังเพลง ฝึกดูสงั เกต
ชีวิตรอบๆ ตัว พัฒนาฝีมือตัวเองอยู่ตลอดเวลา
เพราะการมีคลังค�ำมากจะช่วยให้ถ่ายทอดเรื่อง
ราวได้ดีขึ้น การเพิ่มพูนประสบการณ์ท�ำให้แม่นย�ำ
มากขึ้น และการเห็นชีวิตยิ่งเข้าใจแฟนเพลงมาก
ขึ้น บทเพลงที่เขาเขียนนอกจากจะมีความไพเราะ
ความหมายกินใจผู้คนแล้ว บางครั้งยังเป็นเหมือน
แรงใจให้ใครหลายๆ คนพาตัวเองพ้นออกมาจาก
ความเศร้า ความท้อและความทุกข์ที่ก�ำลังเผชิญ
อยู ่ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจที่ ช ่ ว ยขั บ เคลื่ อ นชี วิ ต ผู ้ ฟ ั ง
นักฝันให้ก้าวต่อไป และเป็นก�ำลังใจส่องสะท้อน
กลับมาหาครูเพลงคนนี้เช่นกัน
“ไม่เคยคิดจะหยุดแต่งเพลง ท�ำแล้วมันสนุก
คนตัง้ มากมายแม้เขาไม่รจู้ กั เราแต่เวลาเราเห็นเขา
ชอบเพลงของเรา นั่นถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่สูง
ที่สุดแล้วส�ำหรับคนท�ำงานศิลปะ”
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ส้วม เป็นสถานที่ปลดทุกข์
ใช้แล้วต้องมีสุข
พงษ์ศักดิ์
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พงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์
ผู้พัฒนาส้วมสาธารณะไทย

ประวัติ
ชื่อ : พงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์
วันเกิด : 20 กุมภาพันธ์ 2501
การศึกษา :
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
ประสบการณ์ :
• หลังจากเรียนจบ พงษ์ศักดิ์กลับ
มาช่ ว ยคุ ณ พ่ อ พั ฒ นาสวนนาย
ด� ำ ให้ เ ป็ น ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
ที่ ส� ำ คั ญ ของจั ง หวั ด ชุ ม ชนที่ ต ่ อ
มาเขาคื อ ทายาทรุ ่ น ที่ 2 ที่ รั บ
ช่วงดูแลกิจการของครอบครัวต่อ
เขาพั ฒ นาอาชี พ เกษตรของคุ ณ
พ่อให้กลายเป็นธุรกิจการเกษตร
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
“ทูตส้วม” สวนนายด�ำจึงเป็นทั้ง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรและ
ศูนย์การเรียนรู้ส้วมสาธารณะที่
ส�ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

“แม้บางคนจะเรียกว่า”ศักดิ์ส้วม”หรือ”ฑูตขี้”
ผมก็ยนิ ดีกบั ฉายาทีเ่ ขาตัง้ ให้และมีความภาคภูมใิ จ
กับการได้สร้างส้วมให้คนขี้อย่างมีความสุข”
ในปี 2549 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการ
ประชุมส้วมโลก 2006 สวนนายด�ำได้รับรางวัล
“สุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศ” ประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยว พงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ ได้รับการ
แต่ ง ตั้ ง จากกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข
ให้เป็น “ทูตส้วม” เพื่อขับเคลื่อนช่วยรณรงค์และ
พัฒนาส้วมสาธารณะของไทย
บทบาท “ทูตส้วม” ของพงษ์ศกั ดิ์ เป็นมากกว่า
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเรื่องส้วม การเดินทาง
ไปเป็นวิทยากรทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อจะ
เปลี่ยนทัศนคติในแง่ไม่ดีที่มีต่อส้วม มีการพัฒนา
ส้ ว มที่ ส วนนายด� ำ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ ่ ม วั ย
ไม่ว่าจะเป็นส้วมเด็ก ส้วมวัยรุ่น ส้วมวัยท�ำงาน
ส้วมผู้สูงอายุ และส้วมคนพิการร่วมไปกับส้วม
เชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ ไม่วา่ ส้วมคุณหญิง-คุณชาย
ส้วมรู ส้วมตูดหมู ส้วมทาร์ซาน ส้วมขี้หดตดหาย
ส้วมก้อนทอง ส้วมเสมอภาค และส้วมอวตาร เพื่อ
ให้สว้ มซึง่ เป็นสถานทีน่ า่ รังเกียจกลายเป็นส้วมสนุก
ส้วมสุขสันต์ จนได้รับสโลแกนจากกรมอนามัย

“สวนนายด�ำเมืองส้วมแปลก แหวกแนวขี้ สอด
แทรกคติดีๆ ให้สังคมคิดบวก”
อาณาจักรส้วมสวนนายด�ำ มีอัตลักษณ์ใน
ความเป็น “ส้วมไทย” เหมือนการไปทุ่ง ไปท่า และ
ไปป่าของคนไทยในอดีตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการด้วย
ระบบนิเวศ มีบรรยากาศของสวนไม้ใบในแนวตั้ง
หรือแนวดิ่ง ที่มีการใส่เสื้อผ้าหรือแต่งตัวให้ต้นไม้
ที่งดงามมาก มีต้นไม้ดูดสารพิษ 50 ชนิดของโลก
ต้นไม้ทั่วไปช่วยฟอกอากาศและไม้ดอกหอมของ
ไทยโชยกลิ่นส่งต่อกันตลอดวันตลอดคืน
นวัตกรรมส้วมสวนนายด�ำ ได้เปลี่ยนทัศนคติ
ของผู้คนในสังคมไม่น้อย ส่งผลให้ส้วมสาธารณะ
ของไทยที่ได้มาตรฐานเพียงร้อยละ 5 ในปี 2549
ถูกพัฒนาขึ้นกว่าร้อยละ 60 ในปัจจุบัน เรื่องขี้
เลยกลายเป็ น เรื่ อ งขี้ ๆ ที่ ส� ำ คั ญ ทู ต ส้ ว มยั ง ใช้
ฟันเฟืองส้วมไปฉุดฟันเฟืองสุขภาพอื่นๆ ให้หมุน
ไปด้วยกัน
“ส้วมเป็นเรื่ องที่เปลี่ยนทัศนคติที่ยากที่สุด
เพราะไปยุ่งกับเรื่องขี้ คนมองเป็นเรื่องสกปรก แต่
ถ้าเรือ่ งขีๆ้ เน่าๆ เหม็นๆ เปลีย่ นได้ เรือ่ งอืน่ ก็ไม่ยาก
ผมจึงตั้งใจอย่างเต็มที่”
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สิ่ ง ที่ คิ ด จะส� ำ เร็ จ
หรื อ ล้ ม เหลวจะรู ้ ไ ด้
เมือ่ เริม่ ท�ำ แต่จะประสบ
ความส�ำเร็จได้นน้ั ต้อง
ท�ำโดยไม่คิดที่จะหยุด
ธนวัต
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ธนวัต มณีนาวา

เจ้าของแบรนด์ TAM:DA (ท�ำดะ)
ท�ำวัสดุธรรมดาให้เป็นงานดีไซน์
ประวัติ
ชื่อ : ธนวัต มณีนาวา
การศึกษา :
• ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประสบการณ์ :
• ครีเอทีฟบริษทั โฆษณาด้านอีเว้นท์
• ปัจจุบันท�ำสตูดิโอ “ท�ำดะ”

“ไม่ใช่คนรักษ์โลกหรือนักอนุรักษ์ธรรมชาติ
เพี ย งแต่ เ ลื อ กที่ จ ะครี เ อทชิ้ น งานเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ข อง
เหล่านัน้ กลายเป็นขยะ เป้าหมายคือไม่สร้างขยะเพิม่
ไม่ต้องซื้อของใหม่ ด้วยพื้นฐานชอบประดิษฐ์ เวลา
เห็นของไม่ได้ใช้จะมีสัมผัสพิเศษว่าของเหล่านั้น
ต้องสามารถท�ำโน่นนี่นั่นได้”
ธนวัต มณีนาวา แอดมินเพจ “TAM:DA”
(ท�ำดะ) ได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์
อย่างมาก เมื่องานอดิเรกระหว่างท�ำงานประจ�ำ
ด้ า นครี เ อที ฟ โฆษณาอี เ ว้ น ท์ ได้ เ ปลี่ ย นแปลง
ข้าวของธรรมดาสารพัดชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไปใน
ชีวิตประจ�ำวัน ทั้งของเหลือใช้ วัสดุใหม่แกะกล่อง
ของรีไซเคิล ด้วยไอเดียซุกซนแล้วเผยแพร่ ผลงาน
ชิ้นใหม่เกิดขึ้นออกไปสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
ด้วยไอเดียสนุกๆ ชิ้นงานใหม่ของเขาจึงไม่ใช่แค่
หน้าตาแปลกใหม่ทมี่ แี ววอารมณ์ขนั เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวเท่านั้น แต่ของทุกชิ้นที่เกิดจากดีไซน์ของ
เขาล้วนมีหน้าที่ใหม่และสามารถใช้งานได้จริง
จนเกิดเสียงเรียกร้องจากแฟนเพจ ให้เขาต่อยอด
สร้างผลงานเชิงการค้าซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาว
ต่างชาติ จากสถานะแอดมินก่อตั้งเพจ “TAM:DA”
ไปสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์
หัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้แบรนด์ “TAM:DA” ของ
เขาโดดเด่น คือวิธคี ดิ ทีไ่ ม่ใช่แค่มองวัสดุในมุมกลับ
กับคนอื่นๆ หากแต่เป็นวิธีการสังเกตและคิดอย่าง
รอบด้านจนเกิดแรงบันดาลใจที่จะลงมือทดลอง
ประดิษฐ์ท�ำให้ไอเดียที่ผุดขึ้นเกิดเป็นงานดีไซน์
ใหม่ๆ ที่เขาพร้อมจะแบ่งปันให้คนอื่นๆ น�ำไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะข้าวของส่วนใหญ่ล้วน
พบเห็ น ได้ ทั่ ว ไป อาทิ ที่ เ ก็ บ กุ ญ แจจากปลั๊ ก ไฟ
โคมไฟพุดเดิล้ ทีม่ าจาดลูกบอลเหลือจากท�ำอีเว้นต์
คริสต์มาส ที่เสียบนามบัตรจากไส้กรองรถยนต์
เก้าอี้นั่งจากบุ้งกี๋ที่โกยขยะ เป็นต้น แม้เขาบอก
ว่าไม่ใช่คนรักษ์โลก แต่ TAM:DA ของเขานับเป็น
กลไกหนึ่งที่ได้ช่วยลดขยะบนโลกได้อย่างมีคุณค่า
และมูลค่าในขณะเดียวกัน นอกจากนีเ้ ขายังร่วมกับ
มูลนิธเิ ด็กพิการ กับ Creative Citizen ซึง่ เป็นองค์กร
เพือ่ สังคม น�ำของใกล้ตวั ในบ้านมาท�ำอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ที่เสริมทักษะส�ำหรับเด็กพิการ Cerebral Palsy
ที่บังคับกล้ามเนื้อไม่ได้ มอบให้เด็กพิการและเป็น
ไอเดียตั้งต้นให้ผู้ปกครองและจิตอาสาน�ำไปใช้
ต่อยอดประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการได้ต่อ
TAM:DA ของเขาไม่ใช่แค่การเปลี่ยนข้าวของ
ธรรมดาๆ ที่ก�ำลังจะถูกทิ้งให้กลับมามีหน้าที่การ
ใช้งานใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
นักไอเดียในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้เริ่ม
ลงมือกับความคิดสร้างสรรค์ที่แล่นเข้ามาให้เกิด
เป็นผลงานใหม่ๆ ที่เป็นได้ทั้งงานอดิเรก อาชีพ
ที่มีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นดังเช่นที่ไอเดียของเขาได้
ท�ำให้เกิดอุปกรณ์ช่วยเด็กพิการมาแล้ว
“ยุคนี้อะไรมันก็ไวไปหมด คนเป็นพันล้านคน
ก็สามารถมีความคิดหรือแนวคิดทีต่ รงกันได้ แต่คน
ที่คิดแล้วท�ำจะได้ผลงานของตัวเองออกมา ดีกว่า
คิดแล้วไม่ลงมือท�ำ พอจะท�ำจริงๆ มันก็เหมือนไป
ก็อปปี้งานคนอื่น เพราะเขาท�ำไปก่อนเราแล้ว”
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ในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม
ผมว่าการออกแบบมันแก้
ความคิ ด คนได้ ม หาศาล
อย่ า งเฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ ท� ำ
จากเศษขยะ การออกแบบ
ก็ท�ำให้ดูดี และเพิ่มมูลค่าได้
ทุกอย่างมาจากดีไซน์และ
ความคิดสร้างสรรค์ทงั้ นัน้
ผมคิดว่านี่แหละ Design
can change the world
ผศ.ดร.สิงห์
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ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
ดีไซน์เพื่อเปลี่ยนโลก

“แม้แต่คุณมีความคิดที่ดี แต่คุณไม่ได้น�ำมาใช้พัฒนา ความคิดที่ดีที่ถูก
ทิ้งไป ก็ถือว่าเป็นขยะ ถ้าคุณสามารถเอาความคิดที่ดีออกมาท�ำ ทุกวันท�ำ 1
ความคิดดีๆ ได้ คุณต้องท�ำ คิดแล้วไม่ท�ำมีแต่ waste”
ค�ำว่าดีไซเนอร์ ทีม่ กั ถูกมองว่ามาคูก่ บั ความสวยหรูของสินค้าทีเ่ กินความ
จ�ำเป็น ใช้ไม่ได้กับ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต นักออกแบบผู้วางต�ำแหน่งให้
ตัวเองอยูใ่ นฐานะผูพ้ ทิ กั ษ์สงิ่ แวดล้อม ด้วยไอเดียแปรเปลีย่ นวัสดุเหลือใช้จาก
งานก่อสร้าง การเกษตร อุตสาหกรรม และจากชุมชน ให้คืนชีพอีกครั้ง ด้วยน�ำ

ประวัติ
ชื่อ : ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
ประสบการณ์ :
• วิทยากรพิเศษผู้ให้ความรู้เรื่อง การออกแบบอย่างไรให้
ยัง่ ยืน Sustainable design ทัง้ ในไทยและต่างประเทศ เช่น
เดนมาร์ค ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง
• หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั กิ ารออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab)
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนให้ค�ำปรึกษากับ
คนทัว่ ไปเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารออกแบบเศษวัสดุทกุ เย็น
วันพฤหัสบดีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

มาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เป็นการลดสิ่งของที่ต้องถูกทอดทิ้งไว้บนโลกอย่างไร้ค่า ต่อยอดเป็น
Eco Product จนเป็นที่ยอมรับ ภายใต้แบรนด์ osisu ที่มีตั้งแต่การออกแบบ
อาคาร เฟอร์นเิ จอร์ กระเป๋าสตางค์ กระทัง่ จานรองแก้ว ถือเป็นหนึง่ ในผูบ้ กุ เบิก
ของงานดีไซน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุคแรกๆ ของเมืองไทย ที่ได้รับ
รางวัลการันตีเป็นเหรียญทอง Holcim Award for Sustainable Construction
2014 จากการออกแบบศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกในเชียงใหม่ ซึ่งน�ำเส้นใยปาล์ม
ทีเ่ ป็นเศษเหลือทิง้ จากผลิตผลทางการเกษตรมาใช้เป็นวัสดุสร้างเปลือกหุม้
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่และแหล่งอาหารส�ำหรับนกในพื้นที่ทั้งหมด
ผศ.ดร.สิงห์ รู้ดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะคือปัญหาใหญ่ระดับ
โลก และเขายังเชือ่ อีกว่าทุกคนสามารถลงมือช่วยกันแก้ได้หมดโดยเริม่
จากตนเองตัง้ แต่การแยกประเภทขยะจากต้นทาง รวมถึงปลุกจิตส�ำนึก
ให้เปลีย่ นวิธคี ดิ ค่านิยมในการเลือกใช้สงิ่ ของตัง้ แต่วนั นีโ้ ดยค�ำนึงถึง
การใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้นานและคุ้มค่ามากที่สุด เขาจึงส่ง
เสริมให้นกั ออกแบบรุน่ ใหม่ทงั้ หลายหันมาตระหนักถึงเรือ่ งการลด
การใช้ ลดการผลิต และสร้างความคงทนมากกว่าความสวยงาม
ดึงดูด ซึง่ ส่งผลดีทงั้ ประหยัดพลังงาน ใช้วสั ดุได้อย่างคุม้ ค่า และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภายหลัง เพื่อที่จะรองรับ
ค่านิยมใหม่ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของ
คนรุน่ ปัจจุบนั ตลอดจนแนะน�ำคนทัว่ ไปทีส่ นใจให้สามารถ
ดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ที่บ้านให้กลับมาใช้งานได้อย่าง
ง่ายๆ อีกด้วย เพราะเขาเชื่อว่าคนไทยมีทักษะดีเยี่ยม
ในการประยุกต์ใช้สงิ่ ของต่างๆ ได้โดยไม่ตอ้ งสิน้ เปลือง
หาซื้อสินค้าชิ้นใหม่มาทดแทน
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการดีไซน์โดยเน้น
ประโยชน์ สู ง สุ ด ทั้ ง ต่ อ ผู ้ ใ ช้ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต เหมือนเป็นการจุดประเด็นในสังคมให้มองเห็นความ
ส�ำคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โดยตระหนักถึงผลกระทบในอนาคต และ
จุดประกายให้กับดีไซน์เนอร์ไทยได้หันมาให้น�้ำหนักกับงานที่สร้างคุณค่าให้
วิชาชีพทีร่ ำ�่ เรียนมาเพือ่ คุณประโยชน์มากกว่าความหวือหวาเพียงเปลือกนอก
“ปกติแล้วการแก้ ปั ญ หาเรื่ อ งสิ่ งแวดล้ อ ม คนทั่ วไปมั ก จะนึ ก ถึ งนั ก
วิทยาศาสตร์ นักวิชาการ วิศวกร หรือคนโน่นคนนี่ แต่ครั้งนี้ท�ำให้รู้สึกว่า
การออกแบบมันช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย นักออกแบบสามารถ
ช่วยได้ เราท�ำได้”
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สุรศักดิ์ ป้องศร
ผู้จุดกระแส “หนังไทบ้าน”
“ผมมีต้นทุนไม่ได้สูงนัก ผมจะใช้เวลาในการ
คิดเยอะ วางแผนออกแบบ หาช่องทางยืดหยุ่นกับ
ปัญหาค่อยๆ แก้ไปทีละเปาะ ฝึกฝนท�ำมันบ่อยๆ
สุดท้ายแล้วก็จะเจอเส้นทางที่ถูกต้อง”
สุรศักดิ์ ป้องศร หรือ ศัก ผู้ก�ำกับภาพยนตร์
หน้าใหม่ที่มีสร้างผลงานโดดเด่นเป็นที่จับตามอง
ไทบ้านเดอะซีรีส์เป็นหนังนอกกระแสที่ถูกกล่าวถึง
อย่างกว้างขวางในช่วงขวบปีที่ผ่านมา แม้จะลงทุน
ด้วยงบประมาณที่น้อยนิดเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
การสร้างหนังจากค่ายใหญ่ทั่วไป แต่สุรศักดิ์ก็ไม่ได้
ลดขนาดความฝันและเป้าหมายให้เล็กตามงบนั้น
ด้วย เขาเติมเต็มช่องว่างนัน้ ด้วยความคิดสร้างสรรค์
สร้ า งภาพยนตร์ คุ ณ ภาพที่ ท� ำ รายได้ ไ ปกว่ า 20
ล้ า นบาท ถื อ เป็ น สิ บ เท่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ทุ น ในการ
สร้างและท�ำให้ภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรสี ถ์ กู พูดถึง
ไปทั่วประเทศ
สุรศักดิ์สร้างภาพยนตร์ ไทบ้านเดอะซีรีส์ ให้
เป็นหนึ่งนวัตกรรมด้านศิลปะ เป็นภาพยนตร์ที่บอก
เล่าความเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยจากยุคเก่าสู่ยุค
สมัยใหม่ โดยใช้เรือ่ งราวความรักของหนุม่ สาวทีเ่ ป็น
ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง ภายใต้บริบทท้องทุ่ง
ไร่นาและวิถีชีวิตพื้นถิ่นอีสานเป็นฉากหลัง ผ่านการ
ออกแบบวางแผนการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลที่
ไม่ตอ้ งลงเม็ดเงินมาก แต่ตอ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์
สู ง เขาเริ่ ม โดยการสื่ อ สารตั ว แสดงหลั ก ให้ ผู ้ ช ม
ค่อยๆ ท�ำความรู้จักตัวตนและลักษณะเฉพาะผ่าน
ทางการสื่อ social จนมีแฟนคลับติดตามตัวอย่าง
ภาพยนตร์จ�ำนวนมากถึงกว่า 2 ล้านคนก่อนที่หนัง
จะเริ่มฉายด้วยซ�้ำและระหว่างการถ่ายท�ำสุรศักดิ์
ก็ใช้ช่องทางการสื่อสารยุคใหม่เหล่านั้นบอกเล่า
ความคืบหน้าและอุปสรรคต่างๆ ระหว่างการถ่าย
ท�ำภาพยนตร์ เพื่อสร้างให้แฟนๆ รู้สึกมีส่วนร่วม
ตามลุ้นตามเชียร์ไปทุกๆ ระยะจนกว่าหนังจะเสร็จ
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สมบูรณ์ และเมือ่ ภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรสี อ์ อกฉาย
จึงไม่แปลกทีจ่ ะมีผชู้ มจ�ำนวนมหาศาลต่างหลัง่ ไหล
ไปชมผลงานความส�ำเร็จที่พวกเขาเฝ้าติดตามมา
ตัง้ แต่ตงั้ ไข่ ท�ำให้ภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรสี ป์ ระสบ
ความส�ำเร็จทัง้ ในเรือ่ งของรายได้เมือ่ เทียบกับต้นทุน
ในการสร้ า งและยั ง แสดงออกถึ ง คุ ณ ค่ า ในการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
และไม่เพียงได้รับความนิยมเฉพาะผู้ชมจากภาค
อีสานเท่านั้นภาพยนตร์ ไทบ้านเดอะซีรีส์ ยังได้
รับการยอมรับจากแฟนภาพยนตร์ในภูมิภาคอื่นๆ
ทั่วประเทศ จากการเริ่มฉายในโรงภาพยนตร์เล็กๆ
ตามแถบจังหวัดภาคอีสานจนถูกเรียกร้องให้น�ำไป
ฉายในโรงภาพยนตร์ระดับมาตรฐานทั่วประเทศ
สุรศักดิ์ คือหนึ่งในแรงบันดาลใจของผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์ยุคใหม่และคนที่หวังจะสร้างสรรค์งาน
ศิลปะควบคู่ไปกับการน�ำเสนออัตลักษณ์ตัวตนของ
คนท้องถิ่นให้เผยแผ่ไปในวงกว้าง เขาพากเพียร
ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์มาใช้เป็นต้นทุนใน
การสร้างสรรค์ผลงาน คิดและท�ำจากจุดเล็กๆ ที่
สามารถท�ำได้แล้วค่อยๆ ก้าวย่างต่อไปอย่างมั่นคง
ไม่ยอมย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา
สรรหาวิธีการและลงมือท�ำอย่างไม่ลดละ เพื่อไป
สู่เป้าหมายที่วางเอาไว้เพื่อพิสูจน์ว่าทุกคนมีความ
สามารถ การเป็นผู้ก�ำกับเป็นหนึ่งในหลายๆ ฝันของ
สุรศักดิท์ เี่ ริม่ จะเป็นรูปเป็นร่างเขายังมีเป้าหมายทีใ่ หญ่
และยากกว่านี้รออยู่ข้างหน้าและเขาก�ำลังหาวิธกี าร
และฝึกฝนตนเองเพื่อจะไปพิชิตเป้าหมายเหล่านั้น
“ผมถือว่าท�ำส�ำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งแต่มันยัง
ไม่จบ ฝันผมใหญ่กว่านั้นมาก มันต้องเป็นทั้งงาน
ศิ ล ปะและเลี้ ย งพวกเราได้ จ ริ ง ๆ ผมอยากสร้ า ง
อาณาจักรสื่อในภาคอีสานผลิตงานคุณภาพระดับ
สากล ทั้งหนัง เพลง ทุกๆ อย่างถ้าพูดถึงอีสานอยาก
ให้ทุกคนนึกถึงเรา”

ประวัติ
ชื่อ : สุรศักดิ์ ป้องศร (ศัก)
วันเกิด : 30 พฤษภาคม 2534
การศึกษา :
• ปริ ญ ญาตรี ด้ ว ยทุ น เรี ย นฟรี BU
Creative ในคณะนิ เ ทศศาสตร์
เอกภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ :
• รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เอเชียในการประกวดหนังสัน้ ประเภท
เยาวชน
• ผู้ก�ำกับหนังใหญ่ไทบ้านเดอะซีรีส์

ผมเชือ่ เสมอว่าผมท�ำได้
ผมสามารถพาตัวเองไป
สู ่ เ ป้ า หมายและความฝั น
ได้ ผมก็แค่หาวิธีการและ
ลงมือท�ำ
ศัก
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การคิ ด แบบไม่ มี ก รอบ
ทรงพลั ง มากกว่ า การ
คิ ด นอกกรอบ เพราะ
กรอบของคนเราแต่ละคน
ไม่เท่ากัน
หมอแล็บแพนด้า
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ทน.ภาคภูมิ เดชหัสดิน

ผู้สร้างความรู้

เรื่องสุขภาพในโลกออนไลน์
ประวัติ
ชื่อ : ภาคภูมิ เดชหัสดิน
วันเกิด : 10 ธันวาคม 2522
การศึกษา :
• วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เทคนิคการแพทย์)
คณะสหเวชศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ :
• นักเทคนิคการแพทย์สังกัดฝ่ายตรวจ
คั ด กรองโลหิ ต ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย
• คิดค้นโปรแกรมสร้าง map จากการ
ตรวจด้วยเพลท 96 หลุม แทนการจด
บันทึกหมายเลขโลหิตลงในกระดาษ
• เขี ย นโปรแกรมระบบลงทะเบี ย น
โรงพยาบาล และคิ ด ค้ น นวั ต กรรม
ที่ชื่อว่า BTreS เพื่อช่วยรายงานผล
การตรวจเลือดแบบออนไลน์ได้อย่าง
ถูกต้อง

“เป้ า หมายของเพจคื อ ประชาชนต้ อ งได้
ประโยชน์ ผมบริสุทธิ์ใจที่จะน�ำความรู้ไปบอกกับ
ประชาชนโดยไม่ได้เกรงกลัวว่าจะต้องปะทะกับกลุม่
อิทธิพลใดๆ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด”
หากจะพูดถึงเพจเฟซบุ๊คที่น�ำเสนอประเด็น
ข้อเท็จจริงทางสุขภาพแล้วมีคนอ่าน คนแชร์มาก
ที่สุดเพจหนึ่ง คือ “หมอแล็บแพนด้า” มียอดกด
ติดตามเพจแล้วกว่า 1,543,447 คน อารมณ์ขัน
ของนักเทคนิคการแพทย์ ภาคภูมิ เดชหัสดิน ที่ใช้
ขอบตาด�ำจากการท�ำงานหนักจนเหมือนหมีแพนด้า
กลายเป็ น ภาพจ� ำ ที่ ท� ำ ให้ ค วามรู ้ ท างการแพทย์
ซึง่ เป็นเรือ่ งยากให้เป็นเรือ่ งง่าย ช่วงชิงพืน้ ทีน่ ำ� เสนอ
ข้อเท็จจริงเตือนภัยผู้บริโภคทั้งหลายไม่ให้ตกเป็น
เหยื่อของโฆษณาชวนเชื่อ อาทิ ยาลดความอ้วน
อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ความงาม รวมไปถึงความเชือ่
เรื่องการรักษาโรคต่างๆ
จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการท� ำ เพจหมอแล็ บ แพนด้ า
มาจากความตั้ ง ใจอยากสื่ อ สารให้ บ ทบาทของ
นักเทคนิคการแพทย์ผู้ท�ำหน้าที่ตรวจสารคัดหลั่ง
ต่างๆ ในร่างกายของคนเพื่อรายงานผลการตรวจ
ไปยังแพทย์เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ซึ่งดูเหมือนจะ
มีแต่คนในวงการเดียวกันเท่านั้นที่ให้ความสนใจ
ขณะที่การน�ำเสนอประเด็นการให้เลือดในละคร

เรือ่ งหนึง่ ทีผ่ ดิ กระบวนการขัน้ ตอนทีถ่ กู ต้อง ปรากฏ
ว่าได้รับการตอบรับและถูกแชร์ข้อมูลเยอะมากนั่น
ท�ำให้เขาเปลี่ยนแปลงเป้าหมายที่เคลื่อนจากการ
น�ำเสนอตัวตนของนักเทคนิคการแพทย์ไปสู่การ
ค้ น คว้ า งานวิ จั ย รวมถึ ง ปรึ ก ษาผู ้ เ ชี่ ย วชาญใน
แวดวงที่เกี่ยวข้อง น�ำเสนอความรู้ผสมความฮา
บนโลกออนไลน์ สร้างปรากฏการณ์บริโภคความ
รู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องและลบล้างความเชื่อความ
เข้าใจผิดได้อย่างกว้างขวาง
การน�ำเสนอความจริงทีก่ ระทบต่อผลประโยชน์
ของบางธุรกิจ แม้จะเคยถูกขูท่ ำ� ร้ายร่างกาย รวมถึง
ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายนั่นไม่ได้มีผลท�ำให้เขา
เลิกล้มความตั้งใจ เพจหมอแล็บแพนด้าของเขา
ได้ท�ำให้นักเทคนิคการแพทย์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
และเป็ น แรงบั น ดาลใจให้ ค นในแวดวงสุ ข ภาพ
รวมไปถึงผู้คนในแวดวงวิชาชีพอื่นๆ บูรณาการ
ความรู้ทางวิชาชีพกับการสื่อสารในโซเซียลมีเดีย
ให้เกิดประโยชน์กับสังคม
“เราไม่ได้ท้าทายอ�ำนาจใครนะ แต่ถ้าทุกคน
รักแต่ชีวิตของตัวเองต้องมีอีกกี่ชีวิตที่ต้องสูญเสีย
จากข้อมูลความเชื่อแบบผิดๆ เราเชื่อว่าเกิดมาครั้ง
เดียวทุกคนต้องตายเหมือนกัน แต่ควรตายไปพร้อม
กับความกล้า อย่าปล่อยไปเพราะไม่ใช่เรือ่ งของเรา”
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นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์
ทีมไม้เลื้อย นักรบแนวหน้า

ผู้เยียวยาความทุกข์ด้านสุขภาพแห่งกุฉินารายณ์
“เราต้องมองให้เห็นมากกว่าโรคหรือความ
พิการ ความทุกข์ ความคิดของเขา มองให้เห็นโอกาส
ของชีวิตคนคนหนึ่ง”
เมื่อราวปี 2550 นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์
มี แ นวคิ ด ในการสร้ า งที ม ปฎิ บั ติ ก ารเชิ ง รุ ก ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉนิ ารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุจ์ ากบุคลากรแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล
โดยมีนักกายภาพบ�ำบัดเป็นแกนน�ำและตั้งชื่อว่า
ทีมไม้เลื้อยที่สามารถรุกไปข้างหน้าได้ไม่ว่าจะมี
อุปสรรคใด ด้วยหลักการท�ำงานที่ไร้รูปแบบ แต่
มัน่ คงในหลักการ การเติบโตทีไ่ ร้กรอบแต่เกาะเกีย่ ว
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ทีเ่ หมือนไม้ใหญ่ไปด้วยกัน
ขณะที่ อ� ำ เภอนี้ มี ค นนั บ แสนคน เฉพาะคน
พิการก็ 1,700 คน ผู้ป่วยและคนชราอีกมากมาย
แม้แต่ละวันจะมีคนมารับการรักษาไม่น้อย แต่มี
อีกจ�ำนวนมากกว่าที่มาไม่ถึงโรงพยาบาล ต้องทน
ทุกข์ทรมาน ป่วยตายอย่างไร้ทางเลือกด้วยหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัวทีมไม้เลื้อยถูกออกแบบมาให้
เข้าถึงความเจ็บป่วยชนิดถึงที่หมายและท�ำทันที
ผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการเยี่ยมบ้านและ
ประสานความร่วมมือกับ 18 รพสต. จัดการปัญหา
สุ ข ภาพอย่ า งเป็ น ระบบทั้ ง ผู ้ ป ่ ว ย ทั้ ง คนดู แ ลใน
ครอบครัว ไปจนถึงระบบเศรษฐกิจครัวเรือน การ

ประสานชุมชนผ่านอสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมอสิรชิ ยั ส่งทีมไม้เลือ้ ยลงพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ งท�ำให้
การเข้าถึงการดูแลผู้พิการและคนชราทั้งสุขภาพ
กายใจ สั ง คมเป็ น ไปอย่ า งครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
สามารถเข้าไปถึงการรักษาดูแลความเจ็บป่วยใน
เรื่องอื่นๆ ทีมไม้เลื้อยกลายเป็นต้นแบบให้องค์กร
ด้านสาธารณสุขทั่วประเทศมาศึกษาดูงานและรับ
เชิญไปถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
สร้างแรงบันดาลใจให้บคุ ลากรทางการแพทย์ชนบท
อย่างต่อเนื่อง
ความส� ำ เร็ จ ของกลุ ่ ม ไม้ เ ลื้ อ ยโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ในวันนี้อาจมองได้
จาก การร่วมคิดร่วมท�ำของกลุ่มไม้เลื้อยที่เลือกจะ
เดินหน้าโดยผู้น�ำที่เชื่อในองค์ความรู้ เชื่อในความ
สามารถของทีมงาน เชือ่ ในความเพียรทีน่ ำ� การดูแล
ทีด่ ที สี่ ดุ ให้เข้าถึงชาวบ้านเพราะงานเติมเต็มบริการ
สุขภาพให้สมบูรณ์ทุกมิตินั้นไม่มีวนั จบ และการน�ำ
บริการให้เข้าถึงคุณภาพชีวติ นัน้ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งนึกถึง
อยู่เสมอ
“ทางทีมเรามองความทุกข์เป็นตัวตั้ง ในการ
ดูแลคนไม่ว่าทุกข์ของผู้ดูแลหรือผู้ป่วย หรือทุกข์
จากเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่รุมเร้ามันควรได้
รับการเยียวยา”
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ประวัติ
ชื่อ : นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์
การศึกษา :
• คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ปี 2542
• จบแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี 2549
ประสบการณ์ :
• รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
• ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง ที ม ไม้ เ ลื้ อ ยโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
• แพทย์ชนบทดีเด่น ปี 2555

คนที่ควรได้รับการการฟื้นฟู
มากทีส่ ดุ กลับได้รบั การดูแลน้อย
ที่สุดหมอประจ�ำครอบครัวเพื่อ
ให้ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถรั บ บริ ก ารที่
เหมาะสม ในทุกสภาวะจึงเกิดขึ้น
นพ.สิริชัย
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ตลอดมาสารคดี ก็
ไม่ได้หายไปไหน เพียง
แต่ ผู ้ ผ ลิ ต รายการไม่
พยายามต่ อ สู ้ ที่ จ ะท� ำ
รายการสารคดีก็เลย
แทบจะสูญพันธุ์ในทาง
ที วี รายการสารคดี
สามารถมี ที่ ท างใน
สังคม ตอบโจทย์ทาง
ธุรกิจได้
เช็ค
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สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
ผู้สร้างค�ำว่า
“สารคดีของคนท�ำดี”

ประวัติ
ชื่อ : สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
วันเกิด : 28 ธันวาคม 2505
การศึกษา :
• ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ประสบการณ์ :
• ผู้จัดรายการ พิธีกร นักแสดง
• ปัจจุบัน ด�ำเนินรายการ คนค้นตน
และเป็นผู้บริหารในบริษัท ทีวีบูรพา

ปัจจุบันเราจะเห็นว่าในรายการโทรทัศน์
ในยุคทีวีดิจิตอลแทบทุกช่องจะต้องมีรายการ
สารดีในรูปแบบของการส่งเสริมบุคคล สังคม
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้ได้แสดงตัวตน ความคิด
การใช้ ชี วิ ต ในแบบที่ จ ะเป็ น ตั ว อย่ า งให้ กั บ
สังคมได้ แต่กว่ารายการสารคดีจะมีชีวิต และ
เป็นที่น่าสนใจของคนดูทีวีได้อย่างในปัจจุบัน
ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย ผู ้ ผ ลิ ต รายการที่ เ รี ย กได้ ว ่ า
เป็นผู้สร้างสารคดีของคนท�ำดีคนแรกๆ คือ
คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ หรือ พีเ่ ช็ค ผูบ้ ริหาร
บริษทั ทีวบี รู พา จ�ำกัด บริษทั ทีผ่ ลิตรายการดี ๆ
อย่างคนค้นฅน กบนอกกะลา กระบี่มือหนึ่ง
แผ่นดินเดียวกัน บ้านฉัน บ้านเธอ และอีก
หลากหลายรายการที่ ผ ่ า นหน้ า จอแก้ ว ให้
หลายท่ า นได้ ซึ ม ซั บ การดู ร ายการสารคดี
รูปแบบใหม่แบบถึงลูกถึงคนอย่างที่ไม่เคยมี
ในประเทศไทยมาก่อน
พี่เช็ค เป็นคนแรกที่เปลี่ยนค�ำว่า “พิธีกร”
เป็นค�ำว่า “คนเดินเรื่อง” ท�ำให้รายการสารคดี
ทุกรายการทีผ่ ลิตออกมาจึงมีหวั ใจเดียวกันคือ
เดินเรือ่ งให้ดที สี่ ดุ เพราะเมือ่ คนเดินเรือ่ งเข้าใจ
และท�ำงานทุกด้านทัง้ การท�ำข้อมูล การคิดรูป
แบบในการน�ำเสนอได้อย่างชัดเจนแล้ว ก็จะ
ท�ำให้เรือ่ งทีอ่ อกมานัน้ เป็นเรือ่ งราวทีถ่ า่ ยทอด
ด้วยหัวใจ มากกว่าการพูดตามค�ำบอกของ
คนเขียนสคิปต์ นี่จึงเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของ
รายการสารคดีของทีวีบูรพา
นอกจากนี้ พี่เช็ค ยังเป็นผู้สร้างคุณค่าใน

สังคมของคนในฐานันดรอื่นๆ ที่เราไม่เคยได้
รับรู้ ไม่เคยได้เห็น คนที่ spotlight ของสังคมไม่
ได้สอ่ งถึง ได้มพี น้ื ทีใ่ นการร่วมแบ่งปันแนวคิด
องค์ความรู้ จนไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมใน
วงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นคนต้นเรื่องในรายการ
คนค้นฅน หรือแม้แต่โครงการดีๆ อย่างข้าว
คุณธรรม ที่เป็นส่วนส�ำคัญในการร่วมผลักดัน
และสนับสนุนชาวนาไทยและผู้บริโภค
จุดเด่นอีกประการหนึง่ ทีเ่ รียกว่าเป็นลาย
เซ็นส�ำคัญของพีเ่ ช็ค ทีห่ าคนเทียบเคียงได้ยาก
คือการใช้ภาษาได้สละสลวยเหมือนภาษาใน
งานวรรณกรรม แม้จะเป็นภาษาพูดในรายการ
สารคดี ท�ำให้พี่เช็คได้รับการขนานนามว่า
เป็นผู้หนึ่งที่มีอัจฉริยภาพทางภาษา จนกลาย
เป็นจุดเด่นและจุดเปลี่ยนของบทสารคดีของ
ประเทศไทยในยุคหลังต่อมา
วั น นี้ นั บ ได้ ว ่ า “พี่ เ ช็ ค ” สุ ท ธิ พ งษ์
ธรรมวุ ฒิ เป็นบุคคลต้นแบบที่ชัดเจนที่สุด
เป็นผู้ที่สามารถเริ่มจากค�ำว่าศูนย์ไปจนถึง
ร้อย ด้วยเพียงเพราะความมีปณิธานแน่วแน่
ไม่ยอมแพ้ อดทนและเชื่อในการท�ำดี รวมไป
ถึงพี่เช็คเป็นบุคคลหนึ่งที่ให้ความส�ำคัญและ
มุ่งมั่นด�ำเนินชีวิตตามแนวทางของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ในเรื่องของความพอเพียง ความ
อดทน ความมีมานะ ท�ำให้วนั นีช้ อื่ พีเ่ ช็ค กลาย
เป็นบุคคลส�ำคัญและเป็นผู้เปิดโลกของค�ำว่า
“สารคดีของคนท�ำดี” ให้กับประเทศไทยได้
อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers

71

72

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers

73

เราต้องพัฒนาด้านการ
ศึ ก ษาอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
บนฐานคิดที่ว่าพวกเขาคือ
“สินทรัพย์” ที่มีคุณค่ายิ่ง
ของประเทศ เพือ่ ผลิตสินค้า
ทีม่ มี ลู ค่าทางปัญญาเพิม่ ขึน้
ดร.ธงชัย
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ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

ผู้ก่อปั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

ประวัติ
ชื่อ : ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
ประสบการณ์ :
• ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนก�ำเนิดวิทย์
• อดีตผู้อ�ำนวยการคนแรกของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ในสถานะองค์การมหาชน
• อดีตผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

หากเอ่ยถึงค�ำว่า “วิทยาศาสตร์” หลายคนคง
จินตนาการถึงความยากในการเรียน รวมถึงจินตนาการ
ว่านักวิทยาศาสตร์ต้องใส่แว่นหนาๆ อยู่ในห้อง
ทดลองตลอดเวลา ผลงานที่ออกมาแม้จะมีคุณค่า
แต่ก็ไม่มีใครรู้จัก ซึ่งภาพเหล่านี้ท�ำให้สังคมไทย
มีนักวิทยาศาสตร์ลดน้อยถอยลงทุกวัน
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา อดีตผู้อ�ำนวยการ สสวท.
อดี ต ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์
(องค์การมหาชน) ปัจจุบนั เป็นผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
ก�ำเนิดวิทย์ กลับเป็นผู้ที่มองเห็นแก่นแท้และแกน
ส�ำคัญของวิทยาศาสตร์ว่า จะสามารถช่วยพัฒนา
ประเทศได้ อ ย่ า งไร จึ ง เป็ น แรงผลั ก ดั น ส� ำ คั ญ
ในการท�ำให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้จริง
ในประเทศไทย จนเกิ ด พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบของรัฐนั่นเอง
ดร.ธงชั ย มองเห็ น ว่ า ประเทศไทยควรมี ชื่ อ
นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่คนรู้จัก ควรมีสิทธิบัตร
ในการคิดค้นทดลองประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ขึ้นมาจาก
ความรู้ความสามารถของคนไทย และมองเห็นว่า
ประเทศไทยมีเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถทาง
ด้านวิทยาศาสตร์อยูไ่ ม่นอ้ ย แต่สงิ่ ทีข่ าดหายคือการ
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

อย่างเข้มข้นในการปลุกปัน้ เด็กหนึง่ คนให้กลายเป็น
นักวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบ
“ประเทศไทยผลิ ต บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาเอกทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกร ประมาณ 500
คนต่อปี ขณะที่ญี่ปุ่นมีนักวิจัย 8 แสนคน เกาหลี
เกือบ 2 แสนคน ไทยมีประมาณ 4 หมื่นคน นี่เป็น
เหตุผลว่าท�ำไมเราต้องซือ้ สินค้าแบรนด์ซมั ซุง ฮุนได
ผมเคยให้เด็กท�ำกิจกรรมโดยยืนหน้าโรงเรียน บันทึก
ว่ารถยนต์ที่ผ่านหน้าโรงเรียนมีอะไรบ้าง เพื่อถาม
ประโยคสุดท้ายว่า ไม่มียี่ห้อของไทยเลยหรือ คิดว่า
ต้องยืนอย่างน้อยอีกสักกี่ปีถึงจะได้เห็น เมื่อไรจะมี
แบรนด์ของไทยเอง นี่คือวิธีสอน”
แม้ปัจจุบันหลายคนมองว่าด้วยอายุของท่าน
น่าจะเข้าสูช่ ว่ งเวลาแห่งการพักผ่อนอยูก่ บั ครอบครัว
ใช้ชีวิตแบบผู้สูงวัยทั่วไป แต่ท่านกลับบอกเสมอว่า
สิ่งที่ท�ำให้มีความสุขตลอดมาคือการได้ท�ำงาน ได้
ดูแลนักเรียน ได้ทำ� สิง่ ทีร่ กั ได้เห็นวงการวิทยาศาสตร์
ของไทยก้าวหน้า ได้เห็นความทุ่มเทของเยาวชน
และทีส่ ำ� คัญได้มสี ว่ นในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และ
ท�ำให้วิทยาศาสตร์ของไทยก้าวไปไกลไม่ด้อยไป
กว่านานาประเทศ ได้ท�ำงานเพื่อเป็นการตอบแทน
แผ่นดินถิน่ เกิดก็นบั ว่าไม่เสียทีทเี่ กิดบนแผ่นดินไทย
และนั่นคือความสุขใจอย่างแท้จริง
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คนเป็ น ทรั พ ยากร
ที่ค่าที่สุดขององค์กร
เพราะองค์กรขับเคลือ่ น
ได้ ด ้ ว ยคนดี แ ละเก่ ง
ไ ม ่ ใ ช ่ เ ค รื่ อ ง จั ก ร
เครือ่ งกล คอมพิวเตอร์
ฯลฯ ที่ทันสมัย
พารณ
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พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ผู้บุกเบิกดรุณสิขาลัย

โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติ
ชื่อ : พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
วันเกิด : 10 พฤศจิกายน 2470
การศึกษา :
• ประถมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
• มั ธ ยมศึ ก ษาวชิ ร าวุ ธ วิ ท ยาลั ย แล้ ว
ศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
• ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใน
สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล จาก MIT
สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ :
• เริม่ ท�ำงานทีบ่ ริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย
• กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บ ริ ษั ท ปู น
ซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
• ประธานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ้ ท รง
คุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มดรุณสิกขาลัย

ในยุคปัจจุบันหากเราจะหาผู้มีความรู้ความ
สามารถและเป็นปูชนียบุคคลที่วงการนักบริหาร
ระดับ CEO ของประเทศ และเหล่ารัฐมนตรีให้
ความเคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างในการด�ำรง
ชี วิ ต ทั้ ง ในด้ า นการท� ำ งาน และความคิ ด วิ ธี ก าร
ในการด�ำเนินชีวติ แน่นอนว่า “คุณพารณ อิศรเสนา
ณ อยุธยา” เป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ทุกคนนึกถึง
อย่างไม่มีข้อกังขา
คุณพารณ ให้ความส�ำคัญแก่เรื่องการศึกษา
เป็ น อย่ า งยิ่ ง ด้ ว ยรู ้ ว ่ า ประเทศชาติ จ ะพั ฒ นาได้
ก้าวไกลนั้น การพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนพัฒนา
องค์ความรู้ มีปัญญาและมนุษย์ที่สมบูรณ์ ควบคู่
ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ตามท�ำนองคลองธรรม เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากที่สุด
จึงไม่แปลกที่คุณพารณจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัด
ตั้งดรุณสิกขาลัยโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยน�ำเอาหลักการ Constructionism ของ Prof.
Semour Papert แห่ง MediaLab, MIT คือทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญามาใช้ในการ
เรียนการสอน ท�ำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความ
รู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือ
ผูส้ อนเพียงอย่างเดียว รวมทัง้ อาศัยแนวคิด Learning
Organization ของ Prof. Peter M. Senge แห่ง
Sloan School of Management, MIT มาใช้ในการ
บริหารจัดการโรงเรียน ทั้งสองทฤษฎีท�ำให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้เป็นระบบครบวงจร
อย่างเป็นกัลยาณมิตรโดยลงมือปฏิบัติจริง เพื่อ
ให้เกิดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ และเป็นคนที่คิด
เป็นท�ำเป็นและคิดใหม่ท�ำใหม่ได้ คือเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์นั่นเอง
คุณพารณมองว่า การท�ำให้เด็กนักเรียนสามารถ

ทีจ่ ะเรียนรูเ้ ชิงรุก (Proactive Learner) จะท�ำให้เกิด
การกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ในเรื่องใหม่ๆ
ที่ตัวเองสนใจในโลกยุค digital รู้จักเรียนรู้ที่จะ
พัฒนาตัวเอง รู้จักเรียนรู้การวางแผนก่อนลงมือ
ท�ำงาน ก่อให้เกิดวินัยภายใน คือการรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนและขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อวินัย
ภายนอก ท�ำให้มสี ติปญ
ั ญา มีพฤติกรรมทีด่ ี สามารถ
ทีจ่ ะด�ำรงตนเป็นพลเมืองทีด่ ขี องสังคม ของประเทศ
และของโลกยุคโลกาภิวตั น์ตอ่ ไปได้อย่างมีศกั ยภาพ
รวมทั้งยังรักษาความเป็นไทยไว้ได้
“ทีโ่ รงเรียนดรุณสิกขาลัย เราสอนเด็กให้เขาคิด
อย่างเป็นระบบครบวงจรได้เองตั้งแต่ยังเล็ก เตรียม
เขาไว้ส�ำหรับโลกยุคใหม่ในอนาคต”
นอกจากนี้ คุ ณ พารณยั ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า คน
เป็นทรัพยากรที่ค่าที่สุดขององค์กร เพราะองค์กร
ขับเคลื่อนได้ด้วยคนดีและเก่ง ดังนั้นการท�ำงาน
ให้ส�ำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ เกิดจากคนใน
องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนใน
องค์กรและวงการภายนอก นอกจากนี้ท่านยังมี
ความเชื่ออีกว่า Know Who ส�ำคัญไม่แพ้ Know
How อีกต้องให้ความส�ำคัญแก่การพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อมด้วย
แม้วนั นีอ้ ายุของคุณพารณจะย่างเข้า 91 ปีแล้ว
แต่ท่านก็ยังไม่เคยคิดอยากพักหรือหยุดท�ำงาน ใน
ทางกลับกัน ท่านยังน�ำความรู้และประสบการณ์ที่
ท่านสั่งสมมาตลอดอย่างยาวนาน มาถ่ายทอดให้
แก่คนรุ่นหลังได้ซึมซับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบครบวงจร
หากจะมองอย่ า งลึ ก ซึ้ ง คุ ณ พารณเปรี ย บ
เสมือนมือแห่งการโอบอุ้มบ�ำรุงรักษาต้นกล้าใหม่ๆ
ที่ก�ำลังงอกจากเมล็ดพันธุ์ให้สามารถเติบโต ผลิใบ
ออกดอกออกผลได้อย่างมีคุณภาพนั่นเอง
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รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้น�ำนวัตกรรม

หลอมรวมองค์ความรู้
หากตั้งค�ำถามหลายๆ คนว่า นักการเมืองที่ผ่านมาในดวงใจ
เป็นใคร แน่นอนว่าต้องมีชื่อ “รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ผู้ได้รับ
สมญานามในครั้งหนึ่งว่า “รัฐมนตรีผู้แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี”
เข้ามาเป็น 1 ในรายชือ่ ล�ำดับต้นๆ แม้ปจั จุบนั จะยุตบิ ทบาทการเมือง
เข้าสู่การท�ำงานในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) แล้วก็ตาม
แต่ บ ทบาทความเป็ น ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงกลั บ ชั ด เจนไม่
เคยจางหาย แม้วันนี้จะนั่งท�ำงานในด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่คุณ
ชัชชาติ ก็ไม่ทงิ้ ความเป็นผูบ้ ริหารทีร่ วมความเป็นบูแ้ ละบุน๋ เข้าด้วยกัน
อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการบริหารงานแบบรวมองค์ความรู้ ทั้งด้าน
ประสบการณ์งานคมนาคม และอสังหาริมทรัพย์เข้าด้วยกัน เรียกได้
ว่าเป็นการพัฒนาโมเดลการบริหารแบบหลอมรวมองค์ความรูไ้ ด้แจ่ม
ชัดและใช้ได้จริง ด้วยเห็นว่า อสังหาริมทรัพย์และคมนาคม แยกจาก
กันไม่ได้ เกีย่ วเนือ่ งกันด้วยโลเคชัน่ ซึง่ คือเรือ่ งของการเดินทาง ทีไ่ หน
ที่การเดินทางสะดวกที่นั่นจะเป็นจุดแข็งส�ำคัญ
นอกจากนี้ คุ ณชัช ชาติ ยัง เน้นและให้ค วามส�ำคัญเรื่องของ
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“คน” ทั้งลูกน้องในที่ท�ำงาน ทั้งลูกบ้านของโครงการ เค้าใช้เวลาที่
จัดสรรอย่างลงตัวเดินทางไปพบลูกบ้านทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อพูด
คุย สอบถามและดูแลปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง ถือได้ว่าเป็นกุญแจ
ส�ำคัญของงานบริหารของผู้บริหารท่านนี้
คุณชัชชาติมองว่าการรูใ้ ห้จริงในสิง่ ทีท่ ำ� และท�ำให้เป็นตัวอย่าง
เป็นการแก้ปัญหาได้ดีที่สุด
“ เราให้ความส�ำคัญกับอะไร เราก็ตอ้ งท�ำอย่างนัน้ เราท�ำให้เป็น
ตัวอย่างกับลูกน้อง ลงมาดูรายละเอียด ลูกน้องก็ต้องรู้รายละเอียด
ลงมาดูแลลูกค้า ลูกน้องก็ต้องดูแลลูกค้า”
ด้วยวิธกี ารท�ำงานทีไ่ ม่มเี พียงมองไปข้างหน้า แต่ยงั มองรอบด้าน
ให้ความส�ำคัญกับทุกพื้นที่ของชีวิต รวมถึงภาพความเป็นกันเองกับ
ผู้คนทุกระดับ ท�ำให้คุณชัชชาติ กลายเป็นไอดอลและผู้น�ำที่สร้าง
แรงบันดาลใจให้กบั นักบริหารยุคใหม่ทกุ สาขาอาชีพ ทีไ่ ม่หยุดพัฒนา
ทั้งความคิด และความสามารถ และให้ความสนใจบุคคลรอบตัว
เพื่อให้เป็นผู้รู้จริง และน�ำพาองค์กรและประเทศสู่ยุคประเทศไทย
4.0 อย่าแท้จริง

เวลาท� ำ งาน ผมไม่ ไ ด้ คิ ด เรื่ อ งผลก� ำ ไร
มหาศาล เพราะเราเป็น service industry
คุณภาพคือหัวใจส�ำคัญ เพราะ feedback
loop มันเร็ว ต้องเกาะติดกับลูกค้า ก�ำไรจะ
ดีหรือไม่ก็ต้องถามว่าลูกค้ากับพนักงานมี
ความสุขกับคุณภาพที่มอบให้เขาหรือเปล่า
ถ้าเห็นตรงกัน ก�ำไรก็จะตามมา
รศ.ดร.ชัชชาติ

ประวัติ
ชื่อ : รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
เกิด : 24 พฤษภาคม 2509
การศึกษา :
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ศ วกรรมโยธา (เกี ย รติ นิ ย ม
อันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญ ญาโท วิ ศ วกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จาก
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
• ปริ ญ ญาเอกวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา
ด้วยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจ�ำปี
พ.ศ. 2530
ประสบการณ์ :
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• อดีตรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
• อดี ต ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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อุปสรรค ท�ำให้เกิดการเรียนรูแ้ ละแก้ไข
ปัญหา เมื่อคุณเจอกับอุปสรรคเท่าใด
ความส�ำเร็จยิ่งใกล้เขามาเท่านั้น
ต๊อบ เถ้าแก่น้อย
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อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
เถ้าแก่น้อยร้อยล้าน

ผู้สร้างความส�ำเร็จด้วยศรัทธา
ประวัติ
ชื่อ : อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ต๊อบ)
วันเกิด : 24 พฤศจิกายน 2527
การศึกษา :
• อนุบาลและประถมศึกษาจากโรงเรียน
ปานะพันธ์วิทยา
• มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จากโรงเรี ย น
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
• ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
ประสบการณ์ :
• ผู้ก่อตั้งบริษัทเถ้าแก่น้อย

ชีวิตในช่วงวัยขบเผาะของหลายคน อาจจะ
ก�ำลังสนุกกับการเรียน สนุกกับการท่องเที่ยว สนุก
กับเพื่อนๆ แต่ “อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์” หรือ ต๊
อบ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั เถ้าแก่นอ้ ย
ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TKN
กลับมุ่งมั่นสร้างบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไป
น�ำสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบมาสร้างเป็นรายได้ เริ่มต้นจาก
เกมออนไลน์ คุณต๊อบก็สามารถที่จะสร้างรายได้
จากเกมที่หลายๆ คนมองว่าไร้สาระ จากนั้นก็สร้าง
รายได้จากสิง่ ทีช่ อบอีก คือ การท�ำเกาลัด และต่อเนือ่ ง
ไปยังสินค้าอื่นๆ แต่ที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุด คือ
สาหร่าย
แม้สนิ ค้าสาหร่ายทอดจะขายดีจนเกินคาด แต่
กลับมีอุปสรรคนานาประการเข้ามา นับเป็นงาน
ท้าทายให้คุณต๊อบต้องศึกษาหาความรู้ในทุกด้าน
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในผ่านพ้นไป ทั้งการผลิต
สินค้า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดจ�ำหน่าย และ
ตราสัญลักษณ์ ซึ่งทั้งหมดพิสูจน์ว่าความส�ำเร็จที่
คุณต๊อบได้มาในวันนี้ ไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญ หากแต่เป็น
แรงศรัทธาในหัวใจทีต่ อ้ งการประสบความส�ำเร็จ ไม่
ล้มเลิกในการศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาสินค้า
และมีเป้าหมายที่ชัดเจนไปข้างหน้า
นอกจากนี้ คุ ณ ต๊ อ บ ยั ง เป็ น นั ก บริ ห ารที่
มองการณ์ไกล มีหลักคิดส�ำคัญทีเ่ ป็นธงส�ำหรับการ
ประกอบธุรกิจ คือ การมุ่งมั่นโฟกัสที่ชัดเจน การ
วางแผนในการท�ำงาน และที่ส�ำคัญคือการสรรหา

คนเก่ง คนดี มีความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในทีมงาน ดังนั้นสิ่งที่คุณต๊อบให้ความส�ำคัญอย่าง
มาก นอกเหลือจากสินค้าแล้ว คือบุคลากรและ
ทีมงานที่เป็นหัวแรงส�ำคัญในการน�ำพาองค์กรไป
ข้างหน้านั่นเอง
“แนวทางหลักในการบริหารองค์กร มี 2 ประการ
คื อ อั น แรก สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร (Culture)
ในสายเลือดพนักงาน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วม สองสร้างให้เป็นเถ้าแก่ (Ownership) ผลักดันให้
พนักงานทุกคนเติบโตในหน้าทีก่ ารงานอย่างชัดเจน”
นี่คือแนวคิดส�ำคัญของคุณต๊อบ ในการที่จะเป็น
ผู้ประกอบการที่จะประสบความส�ำเร็จได้
จากแนวความคิด มุมมองของคุณต๊อบ พิสูจน์
ได้แจ่มชัดว่าคุณต๊อบมีความคิดที่เติบโตและไป
ไกลกว่าอายุมากนัก จึงท�ำให้ค�ำว่า “เถ้าแก่น้อย
ร้อยล้าน” ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเลย แต่กลับท�ำให้
คุณต๊อบกลายเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ที่วัยรุ่น
หลายคนในปัจจุบนั ยึดเป็นแบบอย่าง เป็น Inspirer
ในการท�ำงานและใช้ชีวิต แน่นอนว่าชื่อขอคุณต๊
อบ ผงาดขึ้นเป็นล�ำดับต้นๆ ของนักบริหารมือทอง
ที่ประสบความส�ำเร็จที่อายุน้อยที่สุดก็ว่าได้
วันนี้คุณต๊อบพิสูจน์แล้ว่า ความศรัทธา ความ
รักในสิ่งที่ท�ำ ความอดทน ความพยามยาม ไม่กลัว
ต่ออุปสรรค และความมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้ ก้าวไป
ทีละขั้น และไม่หยุพัฒนา ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จได้
จริงและคงทน
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อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ
ผู้ค้นพบตัวเอง

และท�ำในสิ่งที่ชอบให้ดีที่สุด
ของใช้ใกล้มือหรือของเหลือใช้ที่แทบจะถูก
เรียกว่าขยะ ใครจะคิดว่าจะสามารถหยิบยกมา
สร้างสรรค์เป็นผลงานทางแฟชั่นได้ หากท�ำได้ก็คง
ต้องเป็นนักดีไซเนอร์ระดับโลก จบจากสถาบันเวิลด์
คลาสสักแห่ง มีการเรียนรู้เรื่องการมิกซ์แอนด์แมท
มาอย่างช�ำ่ ชอง แต่แล้วก็ตอ้ งช็อควงการแฟชัน่ เมือ่
“ม๊าเดีย่ ว” อภิเชษฐ์ เอติรตั นะ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในจังหวัดขอนแก่น กลับมีไอเดียในการ
น�ำของใช้ใกล้ตัว มาสร้างสรรค์เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์
ที่สุดเก๋จนเกินจินตนาการของใครหลายคน
นับได้วา่ เป็น “ม๊าเดีย่ ว” เป็นดีไซเนอร์ภธู ร และ
เด็กที่สุดในวงการแฟชั่นของประเทศไทยก็ว่าได้
เขาได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในวงกว้างจาก
การที่ น� ำ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ แ ละวั ต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น มา
สร้างสรรค์เป็นผลงานการออกแบบเสื้อผ้า และ
เผยแพร่รูปถ่ายแฟชั่นดังกล่าวบนเฟซบุ๊กส่วนตัว
หลังจากนั้นก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้
รับเชิญให้เป็นนักออกแบบรับเชิญในการประกวด
เฟ้นหานางแบบระดับเอเชียอีกด้วย
“แรงบันดาลใจมาจากความไม่มีของตัวเอง
ซึ่งด้วยความที่ชอบแฟชั่น ชอบแต่งตัว แต่เป็นเด็ก
บ้านนอก ไม่มีชุดสวยๆ เหมือนคนอื่น ก็เลยเอา
สิ่งของใกล้ตัวมาสร้างสรรค์เป็นชุดที่ทุกคนได้เห็น
กัน” นี่คือสิ่งที่เป็นชนวนจุดไอเดียก่อเกิดแรงเหวี่ยง
ให้ท�ำในสิ่งที่รักอย่างไม่มีเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดใดๆ
สิ่งที่น่าสนใจส�ำหรับงานดีไซน์นั้น ม๊าเดี่ยวมัก
จะเลือกน�ำของเหลือใช้หรือขยะมาสร้างสรรค์ ด้วย
เห็นว่า อยากให้ทกุ คนได้เห็นคุณค่าของทุกอย่างใน
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โลกใบนี้ ไม่ว่าจะเก่า หรือไม่สวยยังไง เราสามารถ
ให้คณ
ุ ค่าท�ำให้เป็นสิง่ สวยงามขึน้ ได้ ขึน้ อยูก่ บั ความ
คิดของเรา นับเป็นต้นแบบไอเดียที่ลึกซึ้งมากกว่า
การเป็นดีไซเนอร์เท่านั้น
สิ่งที่ม๊าเดี่ยวคิดเสมอในการท�ำงานนั้น แม้จะ
เรียกได้ว่าประสบความส�ำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย
แต่สิ่งที่ม๊าเดี่ยวมุ่งมั่นคือการพยายามพัฒนาฝีมือ
การท�ำงานให้ออกมาให้ดีที่สุด เพราะนั่นหมายถึง
ความสุข เมือ่ มีความสุขในสิง่ ทีท่ ำ� แล้ว จะท�ำให้พบ
ว่าเรายังอยากที่จะท�ำมันอีกต่อไปเรื่อยๆ แม้ไม่มี
ชื่อเสียงเท่าเดิม แม้เงินทองจะน้อยลงกว่าเดิม แต่
ขอท�ำงานที่รักต่อไปจนสุดปลายทางนั่นคือความ
ส�ำเร็จที่ม๊าเดี่ยวต้องการไปให้ถึง
“คิดไว้ว่าถ้ามันไม่สวยหรูก็ไม่เป็นไร แต่อย่าง
น้อย เราก็ได้ท�ำในสิ่งที่เราอยากท�ำ เราได้รู้แล้วว่า
มันเป็นยังไง สิ่งที่เราคิดไม่ใช่เรื่องความสวยงาม
เรานึกถึงวิธกี าร ความล�ำบาก ถ้าเราไปถึงจุดหมาย
แล้ว มันก็แค่จุดหมาย แต่ระหว่างทางที่เจอ มันคือ
ประสบการณ์ที่เราจะต้องจ�ำไปตลอด และน�ำมา
ปรับใช้ในชีวิตได้”
วันนี้ “ม๊าเดี่ยว” เป็นคนต้นแบบที่สร้างแรง
บันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ที่อยากเป็นดีไซเนอร์ หรือ
อาชีพอื่นๆ ที่ยังคงมีข้อแม้กับตัวเองในการที่จะ
ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์หรือท�ำสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่รักและ
สร้างความสุข ได้เข้าใจว่า ทุกอย่างอยู่ที่กล้าคิด
กล้าลงมือท�ำ กล้าน�ำเสนอและรับฟัง และกล้าที่
จะเป็นผู้น�ำ ปลายทางคือความส�ำเร็จที่มาพร้อม
ความสุขนั่นเอง

รู้ตัวเองว่าชอบอะไรและไม่กลัวที่จะท�ำในสิ่งที่รัก กับ
การรู้จักคิดนอกกรอบ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่
ส�ำคัญที่สุด
ม๊าเดี่ยว
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สมบัติ บัญชาเมฆ
นักสู้ตัวจริงบนสังเวียนชีวิต
“ชื่อเสียงโด่งดังไม่ได้เปลี่ยนตัวตนของบัวขาว
ผมมาจากท้องนา ผมไม่เคยลืม ผู้คนรู้จักบัวขาว
บนเวที ถ้าไม่ท�ำให้ดีก็ไม่มีใครจดจ�ำ”
“บัวขาว” สมบัติ บัญชาเมฆ เป็นคนที่สร้าง
ปรากฏการณ์ให้กับวงการมวยไทย เขายกระดับ
มาตรฐานวงการมวยไทยไปสู่ร ะดับสากลสร้าง
ชื่อเสียงได้แชมป์ระดับโลกได้รับความนิยมมีผู้คน
ติดตามเป็นจ�ำนวนมาก เขาสร้างค่ายมวยที่บ้าน
เกิดจังหวัดสุรินทร์ในชื่อ “ค่ายบัญชาเมฆ” ตาม
นามสกุ ล ของตั ว เองเพื่ อ ฝึ ก สอนมวยไทยให้ กั บ
เยาวชนละแวกบ้านที่อยากเป็นนักมวยอาชีพแบบ
เขาเพราะสมัยเด็กไม่มีค่ายมวยดีดีให้ฝึกและสร้าง
ค่ายมวยอีกสาขาในกรุงเทพฯ โดยเปลี่ยนภาพจ�ำ
ของค�ำว่า “ค่ายมวย” จากที่ส�ำหรับนักมวยอาชีพ
เท่านั้นเป็นที่ส�ำหรับออกก�ำลังกายโดยผ่านศิลปะ
การต่อสูแ้ บบมวยไทยและซึมซับเลือดนักสูใ้ นแบบ
ฉบับของบัวขาว
“วันทีผ่ มชกแพ้ ผมก็ยงั เป็นนักมวยเหมือนเดิม
แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดา เราต้องเรียนรู้จากความ

พ่ายแพ้นั้น ให้อภัยตัวเอง ปรับปรุงตัวแล้วสู้ต่อ”
บัวขาวเป็นแรงบันดาลใจให้กบั คนทีจ่ ะเติบโต
นักมวยไทยอาชีพทีอ่ ยากประสบความส�ำเร็จ เลือด
นักสู้ของเขาท�ำให้เห็นว่าการท�ำในสิ่งที่ตัวเองรัก
และศรัทธาด้วยความมุ่งมั่น จากเด็กบ้านทุ่งตัว
เล็กๆ ที่ไม่มีใครรู้จักฝ่าฟันอุปสรรคทั้งบนสังเวียน
มวยและสังเวียนชีวิตจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
บั ว ขาวเป็ น ต้ น แบบของนั ก กี ฬ าอาชี พ เขา
รักษามาตรฐานการชก มีวินัยเคร่งครัดในการซ้อม
เพือ่ รักษาสมรรถนะร่างกายให้พร้อมเต็มถังอยูเ่ สมอ
ตั้งแต่วันเริ่มชกจนถึงทุกวันนี้ขึ้นว่าชื่อ “บัวขาว” ไม่
เคยท�ำให้แฟนมวยผิดหวัง เรือ่ งแพ้ ชนะ ถ้วยแชมป์
รางวัลเป็นรองแล้วส�ำหรับบัวขาว เขาเพียงอยาก
เห็นมวยไทยได้รบั การสืบทอดให้คนรุน่ หลังและเป็น
ศิลปะที่ยอมรับในระดับโลก
“การเป็นนักมวยของผมมันเริ่มนับถอยหลัง
ลงทุกวัน ไม่รู้จะเป็นได้อีกกี่เดือนกี่ปี แต่การเป็น
เทรนเนอร์และค่ายมวยบัญชาเมฆของผมก็ก�ำลัง
เติบโตขึ้นทุกวันๆ”
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ประวัติ
ชื่อ : สมบัติ บัญชาเมฆ
วันเกิด : 8 พฤษภาคม 2525
ประสบการณ์ :
• เริ่มชกมวยอาชีพตั้งแต่อายุ 8 ปี
• ปี 2544 มวยไทยแชมป์ประเทศไทย
รุ่นเฟเธอร์เวท สนามมวยลุมพินี
• ปี 2547, 2549 แชมป์ K-1 World
MAX champion สองสมัย ปี 2004
และ 2006
• ปี 2553 เป็นคนไทยคนแรกที่ได้
แชมป์ Shoot Boxing S-Cup World
champion ปี 2010
• ปี 2549, 2552, 2554, 2557 แชมป์
สภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ WMC World champion

ถ้าเราอยากอยู่เหนือ
คนอื่นอยากได้มากกว่า
คนอื่น เราก็ต้องท�ำให้
มากกว่าคนอื่น ถ้าท�ำ
เท่าคนอื่นเราก็จะไม่แตก
ต่างจากคนอื่น
บัวขาว
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ฟ้าใส พึ่งอุดม
ที่สุดของเทรนเนอร์
ผู้เริ่มต้นจากค�ำว่าศูนย์

“ทุกวันนีใ้ ห้ผมมองย้อนกลับไป ผมขอบคุณทุกๆ
ความเชือ่ ผิดๆ เพราะสิง่ เหล่านัน้ เหมือนเป็นบทเรียน
ชีวิตจริง ที่มากกว่าการเรียนในต�ำรา”
“การศึกษา + ลงมือท�ำ + วินยั คือปัจจัยสูค่ วาม
ส� ำ เร็ จ ” นี่ คื อ ความคิ ด ของเด็ ก หนุ ่ ม นั ก เรี ย นนอก
“ฟ้าใส พึ่งอุดม” เจ้าของโรงเรียนและสื่อการสอน
ออกก�ำลังกายทาง Youtube, Facebook, Instagram
ชื่อ Fit Junctions ที่มียอดฟอลโลเวอร์ทุก Platform
รวมกัน กว่ า 9 แสนคน ผู ้ ที่ เอาปมด้ อ ยตั วเองมา
เป็นแรงพลักดันชีวิตจนกลายเป็น Influencer และ
Content Creator คนส�ำคัญ และเป็นผู้สร้างเทรนด์
การออกก�ำลังกายในหลากหลายรูปแบบ
จากปมด้ อ ยในวั ย เด็ ก รู ป ไม่ ห ล่ อ หุ ่ น ไม่ ดี
จีบสาวไม่ติดและโดนเพื่อนแกล้ง กลายเป็นจุดอ่อน
ของกลุ่มเพื่อน คือจุดพลิกผันชีวิตของ “ฟ้าใส” เขา
มุ่งมั่นหาหนทางพัฒนาเปลี่ยนตัวเอง โดยหันมา
ออกก�ำลังกายเมื่อ16 ปีก่อน นับได้ว่าเป็นช่วงที่
กระแสการออกก�ำลังกายในประเทศไทยยังไม่ได้รับ
ความนิยมมากนัก ไม่ค่อยมีแหล่งความรู้ ให้ศึกษา
จึงต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง
ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น เป้ า หมายเดี ย วคื อ การ
เปลีย่ นแปลงตัวเองให้ได้ และเป็นคนที่ “แข็งแรงขึน้ ”
จึงลองทุกวิธี ไม่ว่าจะดีหรือร้าย แต่ในการทดลอง
ต่างๆ นั้น ได้ถูกบันทึกเป็นไดอารี่ จดทุกขั้นตอน
มี ก ารวั ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ไม่ ว ่ า จะด้ ว ยค่ า
น�้ำหนักตัว วัดพละก�ำลังที่เพิ่มขึ้นมา ตรวจเลือด
เพื่อวัดระดับไขมัน
หลั ง จากที่ ต้ อ งลองผิ ด ลองถู ก ล้ ม เหลวใน
การเปลี่ยนแปลงตัวเองมานับครั้งไม่ถ้วน ทั้งเรื่อง
การออกก� ำ ลั ง กาย และโภชนาการ สุ ด ท้ า ยเค้ า
ค้นพบว่า “การศึกษา” คือสิ่งที่ช่วยให้ผลลัพธ์เป็น
อย่างที่ต้องการ
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การศึกษาประกอบไปด้วยการเรียนรู้หลักการ
วิทยาศาสตร์ และสิ่งใหม่ๆ จากนั้นน�ำมาปรับใช้
ในชีวิตจริง และสุดท้ายต้องมีการบันทึกผล เพื่อให้
สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบได้ ว่าสิง่ ทีเ่ ราท�ำอยูน่ นั้
“ได้ผลอย่างไร”
หลังจากที่ไปท�ำงานบนเรือส�ำราญ และได้รับ
ทุนเพื่อศึกษาต่อที่ New Zealand และกลับมาที่
ไทย เขาพบว่ากระแสฟิตเนสเป็นที่นิยมมากขึ้น ต่าง
กับเมื่อ 16 ปีที่แล้ว จึงลองน�ำไดอารี่ต่างๆ ที่เขียน
เก็บไว้อ่านเอง ออกมาขัดเกลา และเล่าใหม่ โดยลง
ทาง Social Medias ต่างๆ เริ่มจาก Instagram เล่า
ผ่านจากภาพถ่ายง่ายๆ ที่ยิม และค�ำอธิบาย ว่าวันนี้
กินอะไร เทรนอย่างไร ได้ผลอย่างไรบ้าง
ผลตอบรับที่ได้ คือมีผู้อ่านสนใจเป็นอันมาก
และแชร์ต่อ ท�ำให้ผู้ติดตามจากหลักร้อย กลายเป็น
หลักแสนในเวลาไม่นาน จึงสร้าง Platform อื่นๆ เช่น
Facebook และพัฒนา Content จากบทความ เป็น
รายการทาง Youtube ตามล�ำดับ
เป้าหมายหลักๆในการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อให้
คนไทย ได้มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ (ไม่เหมือนเมื่อ
16 ปีที่แล้วที่ต้องลองผิดลองถูกเอง)
กลายเป็นช่องทางธุรกิจการศึกษาด้านฟิตเนส
Fitjunctions ที่เน้นเรื่อง “ความรู้ที่น�ำไปใช้ได้จริง”
สอนทั้ ง แบบตั ว ต่ อ ตั ว และแบบออนไลน์ ซึ่ ง เป็ น
นวัตกรรมหนึ่งที่ฉีกออกมาจากการเทรนทั่วๆ ไป
จากจุดเริ่มต้นของการมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง ท�ำ
ในสิ่งที่ตนเองรัก และศึกษาต่อเนื่อง จนสู่การสร้าง
เป็นอาชีพ และไปไกลถึงขั้นเป็นกระแสปลุกคนไทย
ให้ลุกขึ้นมารักษาสุขภาพ ดูแลร่างกาย กลายเป็น
inspire ของบรรดาหนุ่มสาวยุคใหม่ และคนสูงอายุ
หลายคนอย่างแท้จริง เรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก
“เทรนเนอร์ฟ้าใส” อัจฉริยะหนุ่มผู้เริ่มต้นจากศูนย์

ประวัติ
ชื่อ : ฟ้าใส พึ่งอุดม
การศึกษา :
• American Council on Exercise
• Precision Nutrition, Canada
• Diploma of Sound Engineering
from SAE Thailand
• Bachelor of International Studies
(รั ฐ ศาสตร์ สาขาความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งประเทศ) International
Pacific College, New Zealand
ประสบการณ์ :
• ผู้ก่อตั้ง Fitjunctions Studio บริษัท
สอนออกก�ำลังกาย และโภชนาการ
• Content Creator ผูผ้ ลิตรายการ และ
บทความ ทางช่องทาง Facebook,
Youtube Fitjunctions
• วิทยากร บรรยายด้านการออกก�ำลัง
กาย และโภชนาการ
• ผู้เขียนหนังสือ คู่มือฟิตหุ่น แปลง
ร่าง

ผมออกก� ำ ลั ง กายมา
16 ปี ผ่านถูกผิดมาหลาย
แบบ เคยอดอาหารจนแสบ
ท้อง เพราะเชื่อว่าจะท�ำให้
ไขมันลดเร็ว เคยอยากเพิม่
กล้ามเร็วๆ ด้วยการกิน
ทุกอย่างที่ขวางหน้า
ฟ้าใส
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ธรรมชาติมีความงามอยู่
ในตัวอยูแ่ ล้ว วัตถุดบิ อาหาร
วิถีชีวิต เราเพียงแค่ใช้ศิลปะ
มาจัดวางให้เหมาะสมสื่อสาร
ให้ดีเท่านี้ก็สร้างมูลค่าแล้ว
ขาบ สุทธิพงษ์

ประวัติ
ชื่อ : สุทธิพงษ์ สุริยะ
วันเกิด : 10 เมษายน 2513
ประสบการณ์
• ขายสินค้าการเกษตร
• นักเขียนต�ำราอาหารรางวัลระดับโลก
• ฟู้ดสไตลิส์
• นักออกแบบและสร้างสรรค์สินค้า
ประเภทอาหาร
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สุทธิพงษ์ สุริยะ
น�ำเสนอพื้นฐาน
ความงามของชีวิต

ด้วยศิลปะผ่านวัตถุดิบใส่จานอาหาร
“ผมพยายามปรุงแต่งให้น้อยที่สุด แต่ต้องใส่
ความเป็นศิลปะเข้าไปเพื่อให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์
เหล่านัน้ ออกมาดูเก๋มรี าคา ความงามตามธรรมชาติ
คือที่สุดแล้ว”
ขาบ สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลิสต์ นักสร้าง
แบรนด์ รีแบรนด์และทีป่ รึกษาธุรกิจอาหารแบบครบ
วงจร คิดออกแบบสร้างสรรค์ตั้งแต่ทมี่ าของวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตั้งชื่อ
สินค้า ค้นหากลุ่มเป้าหมายและใส่สไตล์ของลูกค้า
ลงไปในผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ ด้วย คนไทยคนแรกและ
คนเดียวที่ได้รางวัล Gourmand World Cookbook
Awards 9 ปีซ้อน หนึ่งในรางวัลสูงสุดของวงการ
ต�ำราอาหารของโลก
ขาบ สุทธิพงษ์ ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการน�ำ
เอาความรู้ด้านศิลปะมาใช้กับธุรกิจสินค้าประเภท
อาหารในประเทศไทยหรือที่เรียกว่า Food Stylist
เขาสร้าง KARB STUDIO เพื่อรองรับงานด้าน
ฟู้ดสไตลิสต์ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่
สวยงามและมีคณ
ุ ภาพ ผ่านการปรุงอย่างเข้าใจและ
ออกแบบจัดวางอย่างพิถพี ถิ นั ใส่ใจทุกๆ รายละเอียด
ทุกขัน้ ตอนจนไปถึงมือผูบ้ ริโภคเรียกได้วา่ ดูแลตัง้ แต่
ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ
ขาบ สุทธิพงษ์ ยึดรูปแบบความเรียบง่ายแต่มี
สไตล์ เน้นเรือ่ งของความสวยงามตามธรรมชาติของ
วัตถุดิบ ปรุงแต่งให้น้อย แต่ใช้ความรู้ด้านศิลปะมา

ออกแบบจัดวางให้ออกมาดูดีมีสไตล์บ่งบอกตัวตน
ของเจ้าของสินค้า โดยพยายามบอกเล่าเรือ่ งราวของ
บุคลหรือสินค้านัน้ ๆ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และขับเน้น
ลักษณะเฉพาะตัวนัน้ ออกมาให้ได้มากทีส่ ดุ ผลงาน
ของเขาจึงมีทั้งเอกลักษณ์และมีความเป็นสากลสูง
ขาบ สุทธิพงษ์ เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของ
คนที่ชื่นชอบศิลปะและอาหารในคราวเดียวกัน เขา
เริ่มท�ำงานเพราะความชอบทั้งสองอย่างนี้ ฝึกฝน
เรียนรูล้ ม้ ลุกคลุกคลานมากว่า 20 ปี จนเป็นทีย่ อมรับ
ทั้งในประเทศและระดับโลก ขาบ สุทธิพงษ์ ยังช่วย
สร้างความหวังและเป็นทีพ่ งึ่ ของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เกี่ยวกับเกษตรและอาหาร นับตั้งแต่ขนาดเล็กใน
ครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรมเกษตรอาหารขนาด
ใหญ่ระดับประเทศ ด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะใช้
ความรูเ้ รือ่ งฟูด้ สไตลิสต์มาช่วยเหลือเกษตรกรทีเ่ ป็น
คนส่วนใหญ่ของประเทศให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ยกระดับ
คุณภาพสินค้าอาหารและการเกษตร ไปสู่ระดับ
สากลบนพื้นฐานรากเหง้าวิถีชีวิตแบบเกษตรและ
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย
“ผมเชื่อเรื่องความเรียบง่าย วิถีชีวิตรากเหง้า
เราเป็ น เกษตรกรรม นั่ น คื อ จุ ด เด่ น คื อ ความงาม
แต่เราต้องสื่อสารเอาศิลปะและการจัดการมาจับ
แล้วค่อยๆ ยกระดับตัวเองขึ้น ถ้าท�ำได้เราจะเป็น
มหาอ�ำนาจได้เลย แล้วเราจะมีชีวิตที่มั่นคงและ
ยังยืนจริงๆ”
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ชี วิ ต คนเราผิ ด พลาด
และแพ้ได้เสมอกอล์ฟก็ไม่
ต่างกัน เราต้องเรียนรูแ้ ละ
ยอมรับมันให้ได้ ไม่ยอมแพ้
แล้ววันหนึง่ เราก็ไปถึงสิง่ ที่
เราฝัน
โปรเม
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เอรียา จุฑานุกาล

นักกอล์ฟหญิงชาวไทย
มือหนึ่งของโลก

ประวัติ
ชื่อ : เอรียา จุฑานุกาล
วันเกิด : 23 พฤศจิกายน 2538
ประสบการณ์ :
• ปี 2550 เป็นนักกอล์ฟอายุนอ้ ยทีส่ ดุ
ที่เข้าร่วมแข่งขัน LPGA Tour ด้วย
วัย 11 ขวบ
• ปี 2559 แชมป์ ร ายการเมเจอร์
RICOH Women’s British Open 2016
• ปี 2559 ผู้ท�ำเงินรางวัลสูงสุดของ
LPGA 2016 (2,550,928 USD)
• ปี 2560 แชมป์รายการ Manulife
LPGA Classic 2017 จึ ง ท� ำ ให้ มี
คะแนนสูงสุดเป็นนักกอล์ฟหญิงมือ
หนึ่งของโลก

“หนู แ ค่ ท� ำ ตั ว เองให้ มี ค วามสุ ข การได้ เ ล่ น
กอล์ฟก็คือความสุขของหนู พอได้แชมป์ยิ่งสนุก
มากขึ้น ท้าทายมากขึ้น”
เอรี ย า จุ ฑ านุ ก าล หรื อ “โปรเม” สร้ า ง
ประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์กอล์ฟ
ระดับเมเจอร์และ คว้าแชมป์แอลพีจีเอทัวร์อีก 5
รายการในรอบ 8 เดือนหลังจากไม่ผา่ นการคัดตัวถึง
10 รายการติดต่อกันในปี 2015 เธอลุกขึ้นสู้จนคว้า
แชมป์รายการ Yokohama Tire LPGA Classic 2016
เป็นแชมป์รายการแรกของปี 2016 และกวาดรางวัล
แชมป์อกี 4 รายการภายในปีเดียวกัน จนในปี 2017
เมือ่ เธอคว้าแชมป์รายการ Manulife LPGA Classic
2017 ได้สำ� เร็จ ท�ำให้มคี ะแนนสะสมสูงทีส่ ดุ ก้าวขึน้
เป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกด้วยวัยเพียง 21
ปี เธอได้สร้างปรากฏการณ์เป็นที่ประหลาดใจไป
ทั่วโลกโดยการสร้างสถิติเป็นนักกอล์ฟหญิงที่ท�ำ
เบอร์ดี้มากที่สุดในฤดูกาลเดียว เป็นโปรกอล์ฟคน
แรกที่คว้าแชมป์ระดับอาชีพ 3 รายการติดต่อกัน
เธอแสดงให้ให้แฟนกีฬาทั่วโลกได้เห็นว่าความ
มุ ่ ง มั่ น ทุ ่ ม เทด้ ว ยจิ ต ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง ไม่ ย อมแพ้ นั้ น

สามารถฉุดเธอจากจุดที่ล้มเหลวจนกลับมายืนใน
จุดที่สูงสุดได้อย่างเต็มภาคภูมิ
เม อารียาเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้
กับนักกีฬากอล์ฟอาชีพทัง้ ชายและหญิงทัว่ ประเทศ
ว่าคนไทยสามารถเป็นนักกีฬาระดับโลกได้ เธอเป็น
ตัวอย่างของมืออาชีพ มีความมุ่งมั่นอยู่ในระเบียบ
วินัย ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างสม�่ำเสมอ รักษาสภาพ
ร่างกายและมาตรฐานในการเล่น เรียนรู้จากความ
ผิดพลาดไม่ยอมแพ้ต่อก�ำแพงอุปสรรคต่างๆ ทั้ง
ด้านร่างกาย ต้นทุนชีวิตและสภาพจิตใจ เธอล้มมา
แล้วนับครัง้ ไม่ถว้ นแต่กล็ กุ ขึน้ สูใ้ หม่ดว้ ยหัวใจทีก่ ล้า
แกร่งกว่าเดิมในทุกๆ ครั้ง และการมียังมีครอบครัว
ทีอ่ บอุน่ เข้าใจและคอยสนับสนุนอย่างเต็มทีใ่ นทุกๆ
ด้านตลอดเส้นทางความฝันของเธอไม่ว่าเธอจะแพ้
หรือชนะจึงท�ำให้เธอก้าวมาถึงจุดทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
อย่างทีฝ่ นั ในวันนี้ เป็นหนึง่ ในนักกีฬาความหวังและ
ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ
“หนูรักกอล์ฟ สนุกกับการได้เล่นกอล์ฟและ
ภูมิใจที่ท�ำให้พ่อกับแม่มีความสุข ความฝันของหนู
ก็คือความฝันของครอบครัว”
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ธนโชติ วิสุทธิสมาน

ผู้น�ำการสื่อสารรูปแบบใหม่

ให้สังคมไทยด้วยค�ำว่า

“Infographic”
หากย้อนกลับไปในช่วง 3-5 ปีทผี่ า่ นมา แน่นอน
ว่าหลายคนยังไม่ชนิ หรือรูจ้ กั กับค�ำว่า “Infographic”
และไม่เข้าใจว่าจะสามารถน�ำมาสือ่ สารได้ทางไหน
และท�ำอย่างไรให้ผคู้ นเข้าใจและสือ่ สารได้ครบถ้วน
กระบวนความ แต่ คุณเดียร์-ธนโชติ วิสุทธิสมาน
CEO จาก Infographic Thailand กลับสวนทางกับ
ความคิดเหล่านั้น เขาปลุกปั้น Infographic ให้เกิด
ขึ้นในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากการเปิดเว็บไซต์
Aommoney โดยมีการจัดท�ำเนื้อหาที่รวมกับการ
ออกแบบกราฟฟิคให้นา่ สนใจ น�ำเสนอเนือ้ หาข้อมูล
ด้านการเงินที่เข้าถึงง่าย เข้าใจง่ายส�ำหรับคนไทย
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้คนไทยได้เริ่มเรียนรู้และ
เข้าใจค�ำว่า “Infographic” และนับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสือ่ สารด้วยภาพ กราฟฟิคประกอบเรือ่ งสัน้ ๆ
ในโลกออนไลน์
คุณเดียร์ ได้มีโอกาสท�ำงานกับลูกค้าที่หลาก
หลายมากขึน้ ท�ำให้เห็นพฤติกรรมและเห็นว่าลูกค้า
ยังไม่เข้าใจเนื้อแท้ในการท�ำ online content ท�ำให้
เกิดการคิดหา Solution เพื่อแก้โจทย์ให้กับลูกค้า
โดยอาศัยความสามารถในเรื่องของคอนเท้นต์และ
การเล่าเรื่อง มาผสมกับการใช้เทคโนโลยี ท�ำให้เกิด
ความสมบูณ์ของเนื้อหาในการที่จะสื่อสารออกไป
ให้มากที่สุด และท�ำให้คนที่เข้ามาเห็นมาอ่านและ
อยากแชร์ข้อมูลออกไปเองโดยไม่ต้องมีการจ้าง
ไลน์จ้างแชร์ นับเป็นความส�ำเร็จที่เข้าใจโลกของ
เทคโนโลยีและสามารถที่จะพัฒนาให้ทันท่วงทีกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกการสื่อสารในยุคปัจจุบัน
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“ปัจจุบันคนเลือกอ่านบทความ Infographic
มากกว่า บทความตัวหนังสือถึง 30 เท่าบทความ
ที่ใช้ Infographic เพิ่มยอดคนเข้าชม มากกว่าที่ไม่
ใช้ถงึ 12 เปอร์เซ็นต์” นีค่ อื เรือ่ งจริงทีค่ ณ
ุ เดียร์คน้ พบ
หลังจากที่ได้ท�ำ Infographic อย่างจริงจัง
จากผลงานความต่อเนือ่ ง รวมถึงผลส�ำเร็จของ
Infographic Thailand สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์
การมองการไกล และความมุ่งมั่นพยายามของ
คุณเดียร์และทีมงาน ในการที่จะสร้างการสื่อสาร
รูปแบบใหม่ให้สงั คมไทย และการสือ่ สารนัน้ สามารถ
ที่จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้รับสารได้ทุกระดับ
หากพิจารณาด้วยแก่นของเนื้อหารในการน�ำ
เสนอผ่าน Infographic ก็เหมือนการสรุป หรือย่อ
ความนั่นเอง บางทีเหมือนการเอาหนังสือเล่มโตๆ
เนื้อหาหนักๆ ที่แน่นอนว่าคนไทยไม่ชอบการอ่าน
แต่ชอบการที่ใครสักคนมาเล่าเรื่องหรือสรุปให้ฟัง
การท� ำ Infographic ก็ เ สมื อ นการสรุ ป เนื้ อ หา
ใจความส�ำคัญไว้เรียบร้อยจากเรื่องยากๆ ให้กลาย
เป็นเรื่องง่าน
จากเรื่องที่เป็นข้อมูลมากๆ จดจ�ำยากก็กลาย
เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ด้วยการสรุปเนื้อหา ประกอบ
ภาพกราฟฟิคที่ดูคลายความหนักของเนื้อหาได้
อย่างดี จึงไม่แปลกใจที่ Infographic Thailand จะ
ประสบความส�ำเร็จอย่างสวยงาม และเรียกได้ว่า
เป็นผู้เปิดโลกการสื่อสารรูปแบบใหม่ให้กับสังคม
ไทยอย่างแท้จริง

เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นคน
สร้างกระแสอินโฟกราฟิกในไทย
ขึน้ มา จนตอนนีอ้ นิ โฟกราฟิกกลาย
เป็นสือ่ mainstream ไปแล้ว เหมือน
ที่มีวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ แต่ยุคนี้
ต้องมีอินโฟกราฟิกเพิ่มเข้าไปด้วย
ธนโชติ

ประวัติ
ชื่อ : ธนโชติ วิสุทธิสมาน
ประสบการณ์ :
• CEO จาก Infographic Thailand
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ฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์มงคล

นางฟ้าซาลอน

ผู้สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
“การให้รอไม่ได้ แล้วก็หยุดไม่ได้ คือคนป่วย
คนพิการ เราไม่ใช่ว่าไปเจอเขาครั้งเดียวแล้วคือ
จบ เราก็ต้องวนกลับไปดูแลเขา เพราะเขาก็ดาวน์
ลงเรื่อยๆ ร่างกายก็แก่ลงเรื่อยๆ ข้าวของเครื่องใช้
ที่เขาใช้มันก็หมดลงไปเรื่อยๆ เราก็ต้องคอยเติม
เต็มให้เขา”
ฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์มงคล หรือ กอล์ฟฟี่
บุคคลเพศที่ 3 ผู้มีรอยสักเต็มเรือนร่าง เป็นแฮร์
สไตลิ ส ที่ ค นในแวดวงคนรั ก สวยรั ก งามทั้ ง ชาว
ไทยและต่างประเทศยอมรับในฝีมือ ล่าสุดคว้า
ต�ำแหน่งช่างผม 1 ใน 12 ของประเทศจากการ
ประกวด Thailand trend vision award 2015 ทว่า
ทัง้ ชือ่ เสียงและโอกาสในการสร้างความร�ำ่ รวยจาก
อาชีพ ไม่ได้ทำ� ให้ความมุง่ มัน่ ในการออกอาสาช่วย
เหลือผู้สูงอายุ คนป่วย คนพิการยากไร้ทั่วสารทิศ
เปลี่ยนแปลงไป หากแต่ยิ่งท�ำให้ความมุ่งมั่นตั้งใจ
ขยายวงกว้างออกไปทั้งลูกค้าที่ใช้บริการและแฟน
เพจนางฟ้าซาลอนที่มีผู้กดติดตามถึง 180,172 คน
ได้แบ่งปันน�ำ้ ใจผ่านกอล์ฟฟีท่ แี่ บ่งเวลาว่างจากร้าน
Chic one & only ในอ�ำเภอหัวหิน ตระเวนช่วยเหลือ
ตัดผมให้ผู้พิการยากไร้ฟรี บริการแต่งหน้าท�ำผม
ให้เจ้าสาวพิการฟรี และบริการแต่งหน้าศพฟรีตาม
ที่ต่างๆ ทั่วประเทศมาแล้วมากมาย
การออกพื้นที่บริการชุมชนเพื่อฝึกปรือฝีมือ
นักเรียนของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ ท�ำให้กอล์ฟฟี่
ขณะที่เป็นนักเรียนของศูนย์ในขณะนั้นสัมผัสได้
คุณค่าของวิชาชีพที่สามารถสร้างความสุขให้กับ
ผู้คนที่เป็นหุ่นให้ฝึกวิชา โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ คนจรไร้บ้านที่กอล์ฟฟี่อาสาตัดผมให้ฟรี
มากกว่าการได้ตัดผมคือก�ำลังใจและความรู้สึกได้
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รับการดูแลจากคนแปลกหน้าที่ไม่เคยปรากฎแวว
ความรังเกียจ สร้างสีสนั ให้เสียงหัวเราะของคนทุกข์
ยากได้ดังขึ้นอีกครั้ง ทั้งยังได้มอบข้าวของที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการยากไร้
อย่างผ้าอ้อม อุปกรณ์ทำ� แผลกดทับ ข้าวสารอาหาร
แห้งไปช่วยเหลือ และสื่อสารเรื่องราวจิตอาสาบน
เพจนางฟ้าซาลอน สร้างการการรับรู้ในสังคมให้
ผูท้ พี่ ร้อมจะให้และผูม้ คี วามจ�ำเป็นขอรับความช่วย
เหลือมีพื้นที่แจ้งความต้องการ เป็นเหมือนสะพาน
บุญที่รับและกระจายความช่วยเหลือออกไป
มากกว่าการเป็นช่างตัดผมอาสา ฤชวีพัฒน์
จิราวัฒน์มงคล คือผู้สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
จากผู้คนทั่วประเทศไปยังผู้รับที่มีทั้งผู้ป่วย ผู้พิการ
และผูด้ อ้ ยโอกาสด้านต่างๆ ให้ได้รบั ความช่วยเหลือ
และเป็นแรงบันดาลใจให้มองเห็นคุณค่าความเป็น
มนุษย์ซ่ึงแท้จริงแล้วมิได้จ�ำกัดอยู่ในฐานะ สาขา
อาชีพ เพศสภาพ หรือรูปลักษณ์ภายนอกที่เต็มไป
ด้วยรอยสัก หากแต่เป็นวิธีคิด วิถีปฏิบัติ ที่ไม่รีรอ
จะน�ำความสามารถของตนมาดูแลช่วยเหลือเพือ่ น
มนุษย์ทอี่ ยูใ่ นภาวะยากล�ำบาก และหากคนจ�ำนวน
มากช่วยกันแล้วย่อมสามารถดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ผู้พิการที่ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึงแน่นอน
“บางคนบอกว่าเราอยากดัง ถ้าเกิดว่าดังมาก
ขึ้ น เท่ า ไหร่ แ ล้ ว มั น ท� ำ ให้ ค นป่ ว ยคนพิ ก ารที่ เ ขา
ต้องการความช่วยเหลือ ที่เขาอยู่ในซอกหลืบเล็กๆ
ของสังคมได้ติดต่อมาหาได้ในสิ่งที่เขาต้องการ
คนที่เขาอยากท�ำบุญแต่ไม่มีเวลาไปแบบเราเขาก็
สามารถมาร่วมบุญ โอกาสของคนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือก็แพร่กระจายไปมากขึ้น ทั่วถึง เข้าถึง
มากขึ้น เราก็อยากดัง”

ประวัติ
ชื่อ : ฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์มงคล
ประสบการณ์ :
• ช่างตัดผม
• อาสาออกช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
ทั่วประเทศมากกว่า 8 ปี

เราท�ำความดี ใครจะว่า
เราสร้างภาพอะไรก็แล้ว
แต่ ขอให้คิดว่าภาพที่เรา
สร้างเป็นภาพที่สวยงาม
เป็ น ภาพที่ ส ร้ า งแล้ ว
สังคมมีความน่าอยู่
ฤชวีพัฒน์
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ส� ำ หรั บ เราใช้ ค� ำ ว่ า
พรสวรรค์ ไ ม่ น ่ า จะได้
ต้องใช้ค�ำว่าความอยาก
เป็นและความพยายาม
กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่
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ณัฐวุฒิ ศรีหมอก

นักร้องเพลงฮิปฮอปสะท้อนสังคม

ประวัติ
ชื่อ: ณัฐวุฒิ ศรีหมอก
วันเกิด : 22 กันยายน 2525
ประสบการณ์ :
• นักร้องวงสิงห์เหนือเสือใต้
• นักแต่งเพลงสังกัดก้านคอคลับ
• นักแสดง
• นักร้องเพลงแรป

“เสน่ห์ของฮิปฮอปคือการเล่าเรื่องได้ทุกเรื่อง
โดยไม่จ�ำกัด เพราะมันคือกลอนที่ไม่ต้องยึดกับ
ท�ำนอง มันเหมือนกระจก เอาไปวางไว้ตรงไหนมัน
ก็ส่องชัดตรงนั้น”
แวดวงคนดนตรีแนวฮิปฮอป ณัฐวุฒิ ศรีหมอก
หรือ กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ แรปเปอร์ร่างใหญ่สังกัด
ก้านคอคลับ วงสิงห์เหนือเสือใต้ ที่มีฝีปากแรปสด
เป็ น เลิ ศ ด้ ว ยไหวพริ บ ที่ ว ่ อ งไวในการควานคว้ า
ถ้อยค�ำโต้ตอบได้อย่างน่าทึ่ง และมีผลงานเพลง
ร้องร่วมหรือฟีทเจอริง่ มากทีส่ ดุ แห่งยุค ในอีกบทบาท
ของเขาคื อ นั ก แต่ ง เพลงผู ้ มี ส� ำ นวนภาษา ลึ ก ซึ้ ง
สละสลวยเป็ น เอกลั ก ษณ์ และยั ง ท� ำ หน้ า ที เ ป็ น
กระจกเงาส่องสะท้อนความเป็นไปของชีวิต กระแส
และสถานการณ์ทางสังคม กระตุน้ เตือนให้คนฉุกคิด
ผ่านบทเพลง อาทิ ผลงานเพลง ‘ราตรีสวัสดิ์’ ที่เขา
เป็นทั้งผู้แต่งและร่วมร้องกับ ธีร์ ไชยเดช ท�ำให้เขา
เป็นที่รู้จักในวงกว้างของสังคมในฐานะคนท�ำเพลง
ที่กระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสส�ำนึกต่อการท�ำหน้าที่
ของทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพลง YOLO
ที่พูดถึงการคิดนอกกรอบเพื่อใช้ชีวิตเดียวที่เกิดมา
อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น
เขาเริ่ ม แกะเพลงแรปของศิ ล ปิ น ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศตั้งแต่อายุ 16 ปี และตระหนักในความ
สามารถร้ อ งแรปที่ ต นเองท� ำได้ ที ที่ สุ ด ในบรรดา
ความสามารถอื่นๆ เขาฟังเพลงอย่างกระหาย อ่าน
อย่างบ้าคลั่ง และฝึกฝนอย่างสม�่ำเสมอด้วยความ

อยากเป็นและพยายาม กระทั่งได้รับการตอบรับ
จาก “โจอี้บอย” อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต เจ้าพ่อ
แร็ปเปอร์เบอร์หนึง่ ของประเทศไทยให้โอกาสแสดง
ฝีมือ ซึ่งผลงานของเขาได้รับการยอมรับจากคนใน
วงการ ทั้งยังสร้างปรากฎการณ์ให้เกิดขึ้นกับวงการ
ฮิปฮอป เมื่อคนหลายช่วงวัยนอกวงการพูดถึงเพลง
แรปของเขาด้วยความชื่นชมผลงานซึ่งเกิดขึ้นจาก
ความสามารถในการน�ำปัญหาสังคมกลั่นออกมา
เป็นเพลงฮิปฮอป
เมื่อเกิดกระแสการตอบรับต่อบทเพลง “ราตรี
สวัสดิ์” เขาท�ำโครงการการกุศล “Good Night คน
ไทยฝันดี” เพือ่ บริจาคยอดดาวน์โหลดเพลงช่วยเหลือ
ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และล่าสุดเพลง
ชูใจที่เขาแต่งให้กับลูกสาวได้รับการตอบรับอีกครั้ง
เขาน�ำเงินรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการดาวน์โหลด
เพลงชู ใ จไปบริ จ าคให้ บ ้ า นเด็ ก ก� ำ พร้ า ที่ มี ค วาม
ขัดสน บทเพลงของเขาจึงไม่ใช่แค่สง่ ออกไปสะท้อน
เงาสังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังเท่านั้น
การน�ำพาชีวติ ทีม่ ตี น้ ทุนไม่มากแต่กลับสามารถสร้าง
ผลงานที่ยอดเยี่ยมนับเป็นพลังให้กับนักฝันที่อยาก
เป็นแรปเปอร์อกี จ�ำนวนไม่นอ้ ยให้ฝกึ ฝนสัง่ สมความ
สามารถเพื่อก้าวไปสู่เส้นทางที่ตนที่ใฝ่ฝัน
“ถ้ามีแค่คนคนเดียวเดินมาบอกผมว่าฟังเพลง
ผม ผมก็จะท�ำให้คนคนเดียวฟัง เพราะฉะนั้นผมเชื่อ
ว่าถึงจะมีไม่เยอะในสังคมที่จะฟังเพลงผม ผมก็จะ
ท�ำต่อ ท�ำให้คนคนนั้นฟังนั่นแหล่ะ น้อยก็ท�ำครับ”
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ดร.พงศกร สายเพ็ชร์

ห้องเรียนชีวิตกับวิทย์พ่อโก้
“วิทยาศาสตร์ทำ� ให้เด็กหัวเราะได้และมันจะจุด
ประกายความอัศจรรย์ใจของพวกเขา”
ดร.พงศกร สายเพ็ชร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ดา้ น
ฟิสกิ ส์การแพทย์ จากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย
มหาวิ ท ยาลั ย แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ลอสแอนเจลิ ส และ
คุณพ่อลูกสามที่เลือกจัดการศึกษาให้ลูกเอง เพราะ
จากประสบการณ์เป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย
เขาพบว่าระบบการศึกษาที่รัฐจัดให้นั้นเต็มไปด้วย
การยัดเยียดวิชาการ สอบแข่งขัน ใช้เวลาเรียนเยอะ
แต่ไม่มีเวลาย่อย สอบเสร็จแล้วก็ลืม วิทยาศาสตร์
จึงไม่ถูกน�ำไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งนับเป็นการศึกษาที่
ท�ำลายศักยภาพของมนุษย์อย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อลูก
ทั้ง 3 คนของเขาทยอยเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาล
พลอยภูมิ เขาจึงอาสาจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ใน
ห้องเรียนรู้ของลูก จนเริ่มเข้าไปสอนประจ�ำให้เด็กๆ
รวมถึงตามไปสอนระดับประถมที่ลูกเรียนในกลุ่ม
บ้านเรียนปฐมธรรมซึ่งเป็นโรงเรียนที่พ่อแม่ช่วยกัน
จัดการศึกษาให้ลูก
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ ด็ ก ๆ เรี ย นกั บ พ่ อ โก้ นั้ น
แตกต่างไปจากวิชาวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนทั่วไป
เขาออกแบบเครื่องมือมาเล่นกับเด็กๆ ชวนคิด ชวน
ให้คาดเดา เต็มไปด้วยความตื่นเต้นกับการทดลอง
ที่เด็กๆ จะเรียนรู้การสังเกต บันทึกผล และตรวจ
สอบการคาดเดาของตนเอง แล้วจึงค่อยเรียนรู้กฎ
ของวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทย์ของพ่อโก้ไม่ต้อง
กางหนังสือเพื่อท่องจ�ำ ค�ำนวน หากแต่การหลอก

เล่น เดา แล้วร่วมกันตรวจสอบ ได้สร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ที่มีพ่อโก้ช่วยเชื่อมโยงเข้าสู่ปรากฏการณ์
ต่างๆ ในชีวิตจริง เด็กค่อยๆ ซึมซับหลักคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้พวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ที่ รู ้ จั ก แยกแยะ มี เ หตุ ผ ล ไม่ ถู ก หลอกได้ ง ่ า ยๆ
นอกจากนี้ทุกกิจกรรมเรียนรู้ที่พ่อโก้ออกแบบล้วน
สร้างสรรค์มาจากอุปกรณ์ที่หาได้รอบๆ ตัว และมี
การบันทึกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เพื่อให้ผู้ปกครอง
และครูที่สนใจสามารถน�ำกิจกรรมไปใช้ต่อยอดการ
เรียนรู้ของเด็กๆ ได้
การให้ความส�ำคัญกับการศึกษาส�ำหรับเขาแล้ว
ย่อมไม่ได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะลูกๆ ของเขาเท่านั้น เพราะ
กระบวนการเรียนรู้ที่เขาคิดออกแบบวิธีการสอนเพื่อ
ให้การศึกษาโดยไม่ท�ำลายความสงสัยใคร่รู้ การตั้ง
ค�ำถาม และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ได้สร้าง
แรงกระเพื่อมทางความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่ผู้ปกครอง รวมไปถึงคนในแวดวงการศึกษา
ให้ลุกขึ้นเป็นแนวร่วมในการสร้างทางเลือกด้านการ
ศึกษาให้แก่บุตรหลานที่ไม่ใช่เพียงการท่องจ�ำเพื่อ
สอบวัดผล แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะน�ำศักยภาพออก
มาใช้สร้างสรรค์ชีวิตและประโยชน์สุขให้แก่สังคม
“เราควรจะช่วยเหลือเด็กๆ ให้เขาได้ศึกษาและ
เติบโตในมุมที่เขายังสามารถรักษาความอยากรู้
อยากเห็นอยากเรียนรู้ต่อไปได้เพื่อในอนาคตเขาจะ
ได้สร้างอนาคตที่ผู้ใหญ่อย่างพวกเรายังจินตนาการ
ไม่ออกเลยด้วยซ�้ำ”
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ประวัติ
ชื่อ : ดร.พงศกร สายเพ็ชร์
การศึกษา :
• ปริญญาตรี ด้านฟิสิกส์ จากสถาบัน
เทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย
• ปริญญาเอก ด้าน Biomedical Physics
จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
ประสบการณ์ :
• อาจารย์พเิ ศษวิชา Scientific Research
and Presentations วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
• โปรแกรมเมอร์สร้างซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์
• ครูอาสาสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียน
อนุบาลบ้านพลอยภูมิ และกลุ่มบ้าน
เรียนปฐมธรรม

ถ้ า เด็ ก ส่ ว นใหญ่
เรียนวิทยาศาสตร์ดีๆ
ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ถูก
หลอกง่ายๆ
ดร.พงศกร
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วิกรม กรมดิษฐ์

Personal Branding

นักล่าฝัน ผู้สร้างอาณาจักร
“อมตะนคร” จากตัวตน
“การท� ำ ธุ ร กิ จ จะต้ อ งมี ก ารวางแผนที่ เ ป็ น
ระบบทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้
ชัดเจน แล้วลงมือท�ำตามแผนงานอย่างเคร่งครัด
ความส�ำเร็จ ไม่ใช่เรื่องเงินทองอย่างเดียว ความ
ส�ำเร็จคือ การท�ำให้ทกุ คนทีร่ ว่ มเดินทางไปด้วยกัน
มีความสุขและพึงพอใจในสิ่งที่เราท�ำไปด้วยกัน”
วิกรม กรมดิษฐ์ เป็นผู้สร้างนิยามใหม่ของ
การท�ำธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม “อมตะนคร” นิคม
อุตสาหกรรมขนาดสองหมื่นไร่ที่วิกรมปลุกปั้นจน
สามารถสร้างผลก�ำไรมหาศาลและก้าวข้ามวิกฤต
เศรษฐกิจปี 2540 ยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบัน เขา
ไม่เพียงแต่ท�ำธุรกิจเพื่อผลประกอบการเท่านั้น
แต่ยังมองไปถึงการเป็นเมืองสมบูรณ์แบบที่ดูแล
ทั้งคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง สร้าง
สาธารณูปโภคและธุรกิจบริการแบบครบวงจรที่
ท�ำให้เป็นทัง้ แหล่งหารายได้และยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต ของคนท� ำ งานในนิ ค มและชุ ม ชนโดยรอบ
ให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน แม้ว่า “อมตะนคร” เป็น
นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก
ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง แต่ วิ ก รมยั ง ไม่ ห ยุ ด ฝั น แต่ เ พี ย ง
เท่านี้ อมตะนครในอนาคตก�ำลังจะเปลี่ยนโฉม
ไปเป็ น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ควบคู่ไปกับการ
จัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นเมืองแห่งการวิจัยและพัฒนา
และศูนย์กลางการเรียนรู้ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้
สังคมไทยได้ในระยะยาว
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วิ ก รม กรมดิ ษ ฐ์ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจให้ กั บ
นั ก ธุ ร กิ จ รุ ่ น ใหม่ แ ละคนทั่ ว ไปในความมานะ
พยายามสร้างธุรกิจจากความฝันที่มีจนกลายเป็น
มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจหมืน่ ล้าน เขายังตอบแทน
สั ง คมด้ ว ยการถ่ า ยทอดประสบการณ์ ชี วิ ต และ
มุมมองการด�ำเนินธุรกิจผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์และการปาฐกถาในงานต่างๆ
การบอกเล่าตัวตนที่แท้จริงและการต่อสู้ดิ้นรน
ทั้งในการใช้ชีวิตและการท�ำธุรกิจที่ผ่านความผิด
หวั ง ล้ ม เหลวมาจนประสบผลส� ำ เร็ จ ก็ เ พื่ อ เป็ น
แนวทางให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์นั่นเอง
วิกรม ปลีกวิเวกตัวเองไปสร้างบ้านหลังเล็กๆ
ที่ต่างจังหวัดเพื่อเขียนหนังสือวันละหลายชั่วโมง
เขาตั้งใจกลั่นกรองประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง
ให้เป็นองค์ความรู้และแรงบันดาลใจ เพื่อส่งต่อ
สิ่งเหล่านี้ให้กับสังคมแทนที่จะบริจาคเป็นเม็ด
เงินเพื่อการกุศลแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเชื่อว่า
องค์ความรู้และแรงบันดาลใจที่ถูกส่งไปยังคนรุ่น
ต่อๆ ไป จะไม่ผุกร่อนตามกาลเวลา สิ่งเหล่านั้นจะ
ยังอยู่แม้ว่าตัวเขาเองไม่อยู่แล้ว เป็นความยั่งยืน
ที่แท้จริงเหมือนชื่อ “อมตะนคร”
“เมื่อเรามีพอแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปันให้
คนอื่ น ผมอยากถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ของผมให้กับคนอื่นๆ ได้ศึกษา
อยากให้ เ ขาเก่ ง กว่ า ผม สร้ า งประโยชน์ ไ ด้
มากกว่าผม มันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่าและจะอยู่
กับคนรุ่นต่อๆ ไป”

ประวัติ
ชื่อ : วิกรม กรมดิษฐ์
วันเกิด : 17 มีนาคม 2496
ประสบการณ์ :
• ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน และ
ประธานมูลนิธิอมตะ
• ปี 2550 นิตยสารฟอร์ปส์ ได้จัดอันดับ
ให้คณ
ุ วิกรมเป็นบุคคลทีร่ ำ�่ รวยทีส่ ดุ ของ
ประเทศไทย อันดับที่ 27
• ปี 2551 ได้จัดให้คุณวิกรมเป็นหนึ่งใน
48 คนของ Heroes of Philanthropy in
Asia เป็ น บุ ค คลที่ ส นั บ สนุ น งานด้ า น
สาธารณะเพื่อสังคม
• ปี 2551 ได้รับรางวัล fDi Personality of
the Year 2008-Asia จาก Foreign Direct
Investment magazine (fDi) ในเครือของ
Financial Times Group จากลอนดอน
ลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทสร้าง AMATA
CASLE เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร วมศิ ล ปะและ
องค์ความรู้ในภาคพื้นสุวรรณภูมิเพื่อ
ถ่ายทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลัง

ผมจะเป็นคนดี ใช้ชวี ติ
แบบพอเพียง และส่งคืน
สิ่งดีๆ ให้กับสังคม
วิกรม
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ธุรกิจบางคนมองว่าเป็น
การเล่นการพนัน แต่ผมว่ามัน
ไม่เหมือน เราลดความเสี่ยง
ด้วยการเรียนรู้ Success Story
ความส�ำเร็จไม่ได้ง่าย ทุกอย่าง
มันต้องต่อสู้ ถ้าไม่มีการ
วางแผน ไม่มีการเตรียมตัว
ก็จะไม่ประสบความส�ำเร็จ
หนุ่ย พงศ์สุข
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พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
พ่อมดไอที ผู้ไม่เคยหยุดเดิน

ประวัติ

ชื่อ: พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
วันเกิด :  10 มีนาคม 2521
การศึกษา :
• มัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
• ปริญญาตรี สาขาการแสดงและก�ำกับการ
แสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ :
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โชว์ไร้ขดี จ�ำกัด
(SHOW NO LIMIT)
• ผูจ้ ดั งานมหกรรรมเกมคอมพิวเตอร์ Thailand Game Show 2007 ถึงปัจจุบัน
• พิ ธี ก รและสร้ า งสรรค์ ร ายการ “แบไต๋
ไฮเทค” /สื่อออนไลน์แบไต๋ไฮเทค
• พากย์เสียงเป็น ”จิ๊ดริ๊ด” นกพิราบสื่อสาร
ในภาพยนตร์แอนิเมชัน “ก้านกล้วย”
• กรรมการ Event Management Association (EMA)
• นักแสดงละครเวที
• ผู้ก�ำกับละครเวที

จากเด็กหนุ่มผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักมายากล
อยากเป็ น นั ก วาดการ์ ตู น อยากเป็ น นั ก เต้ น
นักร้อง และสุดท้ายก็มาหลงใหลในการแสดงและ
หลงรักคอมพิวเตอร์ จนมาสู่การผสมผสานความ
ชอบของทั้งสองอย่าเข้าด้วยกัน คุณหนุ่ย-พงศ์สุข
หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ไร้ขีด
จ�ำกัด ผู้ที่ได้ฉายาว่าพ่อมดไอที เพราะไม่ว่าอะไร
ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ความล�้ำสมัย หรือ
เทคโนโลยีต่างๆ คุณหนุ่ยจะเป็นผู้น�ำมาถ่ายทอด
บอกเล่า และวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างน่าสนใจ
อย่างหาตัวจับยากในประเทศไทย
คุณหนุ่ย ถือว่าเป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรมทาง
ด้านไอทีคนแรกๆ ก็ว่าได้ เพราะตั้งแต่สมัยเรียน
ก็เป็นนิสิตคนแรกของคณะศิลปกรรม ที่เชื่อมต่อ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ และน� ำ ความรู ้ นี้ ไ ปสอนเพื่ อ นๆ
ต่อจนอธิบายได้คล่องแคล่ว และเป็นคนแรกของ
ประเทศไทยที่น�ำซอฟต์แวร์มาใช้กับงานอีเว้นท์
คือ เขียนโปรแกรมเกมเพื่อใช้ในงานเปิดตัวสินค้า
งานขายสินค้าไอทีต่างๆในยุคแรก มีการน�ำภาพ
เกมขึ้นจอขนาดใหญ่บนเวที เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้
มีส่วนร่วมกับพิธีกรบนเวทีได้พร้อมกันเป็นจ�ำนวน
มาก ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของการเล่มเกมใน
งานอี เ ว้ น ท์ ข องยุ ค นั้ น สามารถสร้ า งสี สั น ความ
ตื่นเต้นและเปลี่ยนรูปแบบการเล่มเกมแบบเดิมๆ
ได้อย่างสิ้นเชิง
ปั จ จุ บั น คุ ณ หนุ ่ ย มี สื่ อ ออนไลน์ ชื่ อ แบไต๋
(Beartai) ที่ให้ความรู้ข่าวสารข้อมูลด้านไอทีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่คนชื่นชอบเรื่องไอทีทุกคนต้อง

รู้จัก และจัดงานมหกรรมเกม Thailand Game
Show เป็นที่ชื่นชอบของคอเกมทั้งประเทศ
คุณหนุ่ย มีแบบแผนการท�ำงานที่ไปข้างหน้า
ตลอดเวลา โดยมีหลักคิดว่า “ท�ำให้เต็มที่ คิดอะไร
ก็ไปให้สุด” จึงเป็นสาเหตุส�ำคัญที่คุณหนุ่ยมุ่งหน้า
ในการคิดแบบนอกกรอบตลอดเวลา สิ่งส�ำคัญที่
คุณหนุ่ยเน้นมากที่สุดนอกเหนือจากการทุ่มเทใน
การท�ำงานเพื่อความสดใหม่แล้ว คือการหาคลัง
ความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่หากย้อนกลับไปในอดีต การหา
คลังความรู้ก็มีแค่หนทางการซื้อหนังสือมาอ่าน แต่
ปัจจุบนั ด้วยยุคดิจติ อลการหาความรูจ้ งึ อยูแ่ ค่ปลาย
นิ้ว คุณหนุ่ยเชื่อมั่นว่า การพูดเก่งคิดเก่งเกิดจากมี
คลังในหัวมากพอ ซึ่งการหาข้อมูล มีหลายรูปแบบ
มีตงั้ แต่การอ่าน อ่านฟัง การพูดคุยกับคนและก็แลก
เปลี่ยนทรรศนะความคิดเห็น
“สิ่งที่ผมท�ำมาโดยตลอด คือการฟังให้มาก
ชีวิตในจอผมอาจจะพูดมาก แต่ชีวิตนอกจอต้อง
พูดน้อยลงต้องฟังคนมากขึ้น การที่เราเข้าไปหาผู้มี
ความรูท้ งั้ หลายเป็นเรือ่ งทีผ่ มไม่เคยขาด ผมมีบคุ คล
ต้นแบบ ที่ผมอยากคุยกับเขาผมก็จะเข้าไปนั่งคุย
ด้วย แบบพี่ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค เป็นคนหนึ่งที่ท�ำให้
รอยหยักในสมองผมเพิ่ม”
คณ
ุ หนุย่ นับเป็นนวัตกร ผูน้ ำ� ทางด้านนวัตกรรม
ตัวจริงคนหนึง่ ของประเทศไทยทางด้านไอที วันนีค้ ง
ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักหนุ่มคนนี้ ผู้เป็นต้นแบบ
แห่งความพยามยาม แสวงหาความรู้ ลงมือท�ำด้วย
หัวใจ และคิดการใหญ่เสมอ นี่คือบุคลิกของผู้น�ำ
ยุคใหม่ที่หลายคนต่างยกให้คุณหนุ่ม พ่อมดไอที
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จตุรงค์ สุขเอียด

ต้นแบบนักข่าวนอกกรอบ
“ผมไม่ได้ชว่ ยให้เขาได้รบั การปล่อยตัว แต่ชว่ ย
เขาให้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
ถูกต้อง ถ้าเขาผิด คือผิดอย่างยุติธรรม ถ้าถูกก็ถูก
อย่างยุติธรรม”
จตุรงค์ สุขเอียด ใช้ค�ำว่าพลัดหลงในอาชีพ
มาเป็นนักข่าว ทว่าเขากลับเป็นคนท�ำข่าวคุณภาพ
ชนิดที่ส�ำเนียงพูดติดทองแดงกลายเป็นเอกลักษณ์
ที่คนจะต้องฟังเพราะเนื้อหาข่าวที่เขาน�ำเสนอนั้น
เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึก รอบด้าน และตั้งค�ำถามถึง
ความถูกต้องให้สังคมต้องฉุกคิด โดยไม่หวาดกลัว
ต่ออ�ำนาจมืด จนเกิดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงในที่แจ้งผ่านวิชาชีพสื่อมวลชนที่เขาเป็น
23 ปีในการท�ำงาน ไม่วา่ เขาจะยืนอยูเ่ บือ้ งหน้า
หรือเบื้องหลัง สิ่งที่เขายึดถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์ใน
อาชีพนักข่าว คือ ไม่ขอและไม่รบั สินบน รวมถึงไม่ใช้
เส้นสายอันจะน�ำมาซึ่งความเกรงใจในการน�ำเสนอ
ข่าว เขาเกาะติดสนามข่าวอย่างซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
โดยมีจุดมุ่งหมายส�ำคัญ คือ เปลี่ยนแปลงสังคมให้
ดีขึ้น เขาเป็น บ.ก.ข่าวและผู้สื่อข่าวคนส�ำคัญที่ได้
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับบทบาทสื่อมวลชน ให้
เป็นมากกว่าผูน้ ำ� เสนอข้อเท็จจริง ใช้ความเชีย่ วชาญ
ในวิชาชีพนักข่าวลงไปหาข้อมูล หลักฐานต่างๆ เพือ่

ทวงถามความถูกต้อง เป็นธรรมให้กับคนตัวเล็กๆ ที่
ไร้อ�ำนาจและถูกยัดเยียดความผิดอย่างไร้ทางต่อสู้
อาทิ การน�ำเสนอข่าวสองตายายเก็บเห็ด ที่ถูกจับ
ด�ำเนินคดีลักลอบตัดไม้ เรื่องราวของ การลงพื้นที่
ติดตามคดีข่มขืนฝรั่งที่เกาะเต่าซึ่งผู้ต้องหาพม่าถูก
จับโดยไม่มีความชัดเจนเรื่องพยานหลักฐาน รวม
ไปถึงกรณีของนายจ้างชือ่ หญิงไก่ทแี่ จ้งความด�ำเนิน
คดีในข้อหาลักทรัพย์มูลค่ากว่า 10 ล้านกับลูกจ้าง
นางสาวประภาวรรณ ใจกล้า จนน�ำไปสูก่ ารเปิดโปง
พฤติกรรมนายจ้างให้สังคมรับรู้ และอีกหลายคดี
ความที่ข่าวของเขาช่วยรื้อคดีให้เหยื่อได้รับการ
พิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้อง
ความไม่ เ พิ ก เฉยในการหยิ บ ยื่ น ความช่ ว ย
เหลือให้แก่เพื่อนมนุษย์ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนของเขา คือการทะลุกรอบหรือขอบเขต
ของอาชีพไปสู่การท�ำหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ เขาคือ
แรงบันดาลใจให้วงการสื่อมวลชนและคนรุ่นใหม่ที่
จะก้าวเข้ามาท�ำหน้าทีส่ อื่ ตระหนักในคุณค่าของนัก
สื่อสารอย่างตื่นรู้ต่อความทุกข์และร่วมเป็นผู้สร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม
“ผมพร้อมเสมอที่จะท�ำในสิ่งที่หัวใจของตัวเอง
คิดว่าดีที่สุดส�ำหรับตัวเองและเพื่อนมนุษย์”
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ชื่อ : จตุรงค์ สุขเอียด
วันเกิด : 9 กรกฎาคม 2513
การศึกษา :
• ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น ริ น ทรวิ โ รฒ
สงขลา (ปัจจุบัน คือ ม.ทักษิณ)
ประสบการณ์ :
• เริ่มต้นงานสื่อมวลชนเมื่อปี 2537
เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์
• เบื้ อ งหลั ง งานข่ า วที วี ที่ ส ถานี
โทรทั ศ น์ ไ อที วี และเป็ น พิ ธี ก ร
รายการถอดรหัส
• ผูผ้ ลิตรายการตรงจุดเกิดเหตุ ช่อง 3,
รายการห้องสืบสวนหมายเลข 9,
โปรดิวเซอร์รายการเรือ่ งเด่นเย็นนี,้
บก.และผูส้ อื่ ข่าวรายการข่าว 3 มิติ
และคนเฝ้าข่าว

ถ้ า นั ก ข่ า วไม่ มี
หน้าที่เปลี่ยนแปลง
สังคมให้มนั ดีขนึ้ เรา
จะท�ำข่าวไปท�ำไม
จตุรงค์
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อีจัน

นวัตกรรมข่าวอาชญากรรม
บนโลกออนไลน์

“เพจอีจนั คือการท�ำข่าวอีกแบบหนึง่ จากทีเ่ ป็น
รายการทีวแี ล้วมาท�ำออนไลน์ เราคิดเหมือนเดิมไม่ได้
เพราะสื่อมันคนละชนิด คนเสพมีวิธีคิดแตกต่างกัน
เราต้องตีโจทย์ให้ได้ว่าคนในโลกออนไลน์กับคน
ในทีวีเป็นยังไง มันต่างกัน”
ขณะที่สื่อกระแสหลัก ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ
สิ่งพิมพ์จ�ำนวนไม่น้อยต้องหันทิศวิ่งตามกระแส
ผูบ้ ริโภคข่าวสารให้ทนั ความรวดเร็วของโลกออนไลน์
อีจัน เพจข่าวอาชญากรรมหน้าใหม่ได้รับความ
สนใจด้วยยอดไลค์กว่า 4,237,948 คน และมีคนกด
ติดตามเกิน 4,680,600 คนในเวลาอันสั้น
เบื้องหลังของเพจอีจัน คือการรวมตัวกันของ
นักข่าวอาชญากรรมที่มีประสบการณ์ท�ำข่าวคดี
มายาวนานกว่า 20 ปี แต่เมื่อต้องเคลื่อนพื้นที่น�ำ
เสนอข่าวจากสื่อกระแสหลักมาสู่ความผันผวนของ
โลกออนไลน์ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้อีจัน
แตกต่างจากเพจข่าวในโลกอ่อนไลน์อย่างชัดเจน
ที่แม้จะเป็นข่าวอาชญากรรมเดียวกัน แต่ประเด็น
ที่เพจอีจันน�ำเสนอมักมีข้อมูลเชิงลึกที่สกัดประเด็น
ได้อย่างแหลมคม และสรุปใจความส�ำคัญให้สังคม
ต้องติดตาม การค้นพบจุดยืนระหว่างความหวือ
หวาของโลกออนไลน์กับคุณภาพของการท�ำงาน
แบบนักข่าวมืออาชีพของอีจนั เป็นนวัตกรรมการน�ำ

เสนอข่าวอาชญากรรมในโซเชียลมีเดียที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในแง่ของความรวดเร็ว ต่อ
เนื่อง น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และไม่ใช่แค่การ
ท�ำงานด้วยจรรยาบรรณของนักข่าวเท่านั้น อีจัน
ยังมีการจัดการแฟ้มข่าว ประสานการช่วยเหลือ
ผู้เสียหาย สืบพยานหลักฐานและส่งต่อข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ขณะเดียวกันข่าวของอีจัน
ก็ชี้เหตุและผล กระตุ้นให้คนในสังคมเรียนรู้ความ
รุนแรงของอาชญากรว่ามีภูมิหลังหรือปัจจัยใดที่
ส่งผลต่อการกระท�ำ เพือ่ ให้คนในสังคมไม่ใช่แค่เสพ
ข่าวหากแต่ได้สังเคราะห์บทเรียนผ่านประเด็นข่าว
ที่น�ำเสนอไปด้วย
ไม่เพียงแต่ตแี ผ่ความจริงและยืนข้างความเป็น
ธรรมเท่านั้น คุณภาพงานข่าวของเพจอีจันได้สร้าง
วัฒนธรรมการท�ำข่าวและเสพข่าวที่ไม่ใช้ค�ำหยาบ
ให้เกียรติผเู้ สียหายและไม่ใส่รา้ ยผูอ้ นื่ ซึง่ เป็นต้นแบบ
และเป็นแรงบันดาลใจให้คนในแวดวงสือ่ มวลชนรวม
ถึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานข่าวอาชญากรรมเคารพใน
ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องวิชาชีพนักข่าวทีช่ ว่ ยให้ความเป็น
ธรรมเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในสังคม
“อีจนั เป็นเพจทีป่ ระกาศแต่เรือ่ งจริง และมุง่ มัน่
ในการสร้างความรูท้ นั ต่อทุกกลโกงและความไม่เป็น
ธรรมในทุกรูปแบบของสังคม”
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• เพจอี จั น เกิ ด จากการรวมตั ว ของ
นั ก ข่ า วที่ มี ป ระสบการณ์ ท� ำ ข่ า ว
อาชญากรรมมากว่ า 20 ปี อาทิ
รายการท�ำผิดอย่าเผลอ, ห้องสืบสวน
หมายเลข 9, อาชญากรรมหน้า 1 และ
แฟ้มสืบสวน
• เพจอีจัน เริ่มต้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน
2559 มี ค นกดไลค์ ก ว่ า 4,237,948
คน และมี ค นกดติ ด ตามมากกว่ า
4,680,600 คน

พวกเราอี จั น
เชื่อว่าการท�ำข่าว
เผยแพร่ตแี ผ่ความ
จริ ง และยื น ข้ า ง
ความเป็ น ธรรม
โดยปราศจากผล
ประโยชน์ ด ้ า นมื ด
คื อ ความจ� ำ เป็ น ที่
ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สั ง คม
ต้องการ
อีจัน
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รายการข่าวต่างประเทศ
ที่มีความเข้าใจในมนุษย์และ
ประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น สิ่ ง ที่
จ�ำเป็น เราต้องมีรายการ
ข่าวประเภทนี้ เป็นรายการ
ที่ให้คนได้เปิดโลกทัศน์เพื่อ
ให้สังคมเติบโต
กรุณา
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กรุณา บัวค�ำศรี

ผู้สร้างสารคดีเชิงข่าวต่างประเทศแนวใหม่

ประวัติ
ชือ่ : กรุณา บัวคาํ ศรี
วันเกิด : 27 ตุลาคม 2513
การศึกษา :
• ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• รั บ ทุ น การศึ ก ษา Chevening
Scholarship ของรัฐบาลอังกฤษ
ไปศึ ก ษาต  อ ปริ ญ ญาโท จาก
University of Sussex ประเทศ
อังกฤษ
ประสบการณ์ :
• เริม่ ต้นการท�ำงานทีห่ นังสือพิมพ์
BangkokPost
• ร่วมงานกับบรรษัทกระจายเสียง
แห่งชาติออสเตรเลีย (ABC) ซึง่
เป็นสถานีโทรทัศนแห่งชาติของ
ประเทศ
• ผูป้ ระกาศข่าว

“จากชี วิ ต ของการเป็ น ผู ้ ป ระกาศ นั่ ง อ่ า น
ข่าวอยู่ในห้องส่ง เราตัดสินใจออกมาท�ำงานภาค
สนามท�ำรายการสารคดีข่าวประเภทนี้แทน ส่วน
หนึ่งเพราะการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลที่มีคนรุ่นใหม่
จ�ำนวนมากมาท�ำงานหน้าจอ การเกิดขึ้นของทีวี
ดิจิตอลท�ำให้มีคนท�ำงานทีวีมากขึ้นก็จริงแต่ก็ยังมี
บางอย่างหายไป นั่นก็คือรายการข่าวต่างประเทศ
ที่เราสัมผัสได้ รายการข่าวที่มีชีวิตและจิตวิญญาน
ของผู้คน ซึ่งต้องถ่ายทอดผ่านทางภาพและทักษะ
การเล่าเรื่องที่ผู้เล่าต้องมีภูมิรู้ทางสังคม”
ในแวดวงสื่อมวลชน กรุณา บัวค�ำศรี คือ
นักข่าวรุ่นใหญ่ที่ได้รับการยอมรับในล�ำดับต้นๆ
ของประเทศ ที่มีทั้งความเป็นนักข่าวภาคสนาม
และการเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงซึ่งเป็นที่จดจ�ำของ
ผูค้ นในวงกว้าง ไม่วา่ จะในฐานะผูป้ ระกาศข่าวและ
พิธกี รรายการตอบโจทย์ของไทยพีบเี อสในขณะนัน้
ผูป้ ระกาศข่าวหลักข่าวภาคเทีย่ งของช่อง 3 รวมไปถึง
ผู้อ่านข่าวรายการสามมิติแทน “กิตติ สิงห์หาปัด”
16 ปีบนเส้นทางการเป็นนักข่าว กรุณา ท�ำข่าว
มาหลายรูปแบบแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันคือ การ
ท�ำข่าวต่างประเทศจากสถานที่จริงในประเด็นที่
ท�ำให้สังคมได้เรียนรู้หรือถอดบทเรียนกันได้ ไม่ว่า
จะเป็นประเด็นสิทธิผู้หญิง ความมั่นคงทางอาหาร
สงครามและความขัดแย้งทางการเมือง ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
ข้อมูลที่ได้จากข่าวต่างประเทศหลายๆ ครั้งขาด
อารมณ์และจิตวิญญาน ขาดตัวละครและขาด
ความเข้าใจในมนุษย์ หนทางเดียวที่จะท�ำให้ข่าว
เป็นแบบนั้นได้ คือ การลงไปพื้นที่จริง ไปคุยกับคน
เช่ น ถ้ า อยากเข้ า ใจเรื่ อ งสงครามยาเสพติ ด ใน
ฟิลิปปินส์ก็ต้องเข้าคุกไปคุยกับคนเสพคนที่ถูกจับ
คุยกับมือปืนที่ช่วยต�ำรวจฆ่าตัดตอน อยากเข้าใจ
เรื่ อ งความขั ด แย้ ง ในตะวั น ออกกลางก็ ต ้ อ งไป
โมซุล ฐานที่มั่นสุดท้ายของไอเอสในอิรัก ไปคุย

กับคนที่รบกัน คุยกับผู้ลี้ภัย หาตัวละครในชีวิต
จริงเพื่อให้เรื่องหรือประเด็นข่าวมีชีวิตขึ้นมา เป็น
สะพานให้ผู้รับข่าวสารข้ามไปเข้าใจปรากฎการณ์
หรื อ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เช่ น เรื่ อ งโสเภณี ใ น
เนเธอร์แลนด์ ดูจบแล้วคนต้องได้เข้าใจมากขึ้นว่า
ท�ำไมที่นั่นจึงท�ำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมายได้ เรื่อง
ผู้ลี้ภัย ดูจบแล้วต้องเข้าใจเหตุผลของแต่ละคน
รวมถึงความซับซ้อนของปัญหาได้เป็นต้น และนี่
เป็นเหตุผลให้เธอเปลี่ยนตัวเองจากผู้ประกาศข่าว
ช่อง 3 ไปสู่ผู้ผลิตรายการสารคดีเชิงข่าวแนวใหม่
“รอบโลก by กรุณา บัวค�ำศรี” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 รูปแบบรายการ
คือการทีเ่ ดินทางลงพืน้ ที่ สัมผัสชีวติ ผูค้ นจากสถาน
ที่จริง ท�ำให้เธอและทีมงานเจาะลึกเนื้อหาได้อย่าง
รอบด้าน และน�ำเสนอให้เข้าใจง่าย มีความสดใหม่
และมีการวิเคราะห์ผลซึ่งจะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์
นั้นๆ เพื่อให้ผู้ชมได้รับความรู้ที่จะช่วยให้เกิดการ
เตรียมตัวเพือ่ รับมือกับสิง่ ใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ไม่วา่ จะ
ในยามวิกฤติ หรือ โอกาส
ความสามารถของกรุณา บัวค�ำศรี ไม่ใช่แค่
การเป็นนักข่าวคุณภาพมากประสบการณ์ หากแต่
เธอยังเป็นนักสร้างสรรค์ทที่ ำ� ให้เกิดรายการสารคดี
เชิงข่าวแนวใหม่ซึ่งเป็นรายการที่มีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มีการ
เติบโตทางความคิด ทัศนคติ ตลอดจนความรู้ที่
เป็นปัจจุบันต่อสถานการณ์ทั่วโลก และการท�ำข่าว
ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เกิดขึ้นย่อม
เป็นแรง บันดาลใจที่จะส่งไม้ต่อให้นักข่าวรุ่นใหม่
ใช้ความสามารถทางวิชาชีพสร้างผลกระทบด้าน
บวกให้สังคมในมิติใหม่ๆ ต่อไป
“เสน่หข์ องการลงพืน้ ทีไ่ ปท�ำข่าว มันไม่ใช่เพียง
ให้เรารู้แค่เรื่องราวในสถานที่จริงแต่มันท�ำให้เรา
เห็นแก่ตัวน้อยลง”
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ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
ผู้สร้างสังคม

แห่งความเท่าเทียมเพื่อผู้พิการ
“ส�ำหรับความส�ำเร็จเรื่องสิทธิคนพิการ
ผมว่าในอาเซียนไม่มีใครสู้ไทยได้ เราน�ำหน้า
ทุกเรือ่ ง ไม่วา่ เรือ่ งกฎหมาย เรือ่ งสิทธิ เรือ่ งการ
มีงานท�ำ การไปเรียนต่อต่างประเทศ การให้
สิทธิและการสร้างคนผมถือว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญ”
ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ สูญเสียดวง
ตาทั้งสองข้างในวัย 15 ปี จากการเล่นทดลอง
จนเกิดเหตุระเบิด และต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใน
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
ท่านเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ส่งบัณฑิตออกไป
เป็น นักกฎหมายให้กับสังคม และตลอด 40 ปี
จนถึงวันนี้ ท่านคือผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมา
สู่คนพิการในประเทศ ใช้ความเชี่ยวชาญของ
นักกฎหมายเปลี่ยนความน่าสงสารที่สังคมมี
ต่อคนพิการให้เป็นสิทธิที่ต้องได้รับ เพื่อจะใช้
ชีวิตได้โดยปกติ ไม่ใช่อยู่กับการรอคอยความ
ช่ ว ยเหลื อ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพผูพ้ กิ าร พ.ศ. 2534 กฎหมายส�ำคัญ

ที่ท�ำให้คนพิการได้รับสิทธิเรื่องระบบโควต้า
จากสถานประกอบการ ซึง่ มีความหมายต่อการ
จ้างงานคนพิการ เป็นการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
จากนายจ้ า ง ที่ น อกจากคนพิ ก ารส่ ว นหนึ่ ง
ได้มีงานประจ�ำท�ำแล้ว ยังเกิดกองทุนเพื่อให้
ผู้พิการที่ประกอบอาชีพอิสระกู้ยืมไปประกอบ
อาชีพได้อีกด้วย
ศ.วิ ริ ย ะ นามศิ ริ พ งศ์ พั น ธุ ์ ถื อ เป็ น แรง
บันดาลใจให้กบั ผูพ้ กิ ารก้าวข้ามความบกพร่อง
ทางกายไปสู่ศักยภาพในฐานะมนุษย์ รวมถึง
เป็นแรงบันดาลใจให้กบั ผูข้ บั เคลือ่ นท�ำงานเพือ่
คนพิการทั่วประเทศ
“ทุ ก คนมี ค วามสามารถ ท� ำ ได้ ส ารพั ด
อย่าง เพียงแต่เราต้องจุดประกาย ดึงศักยภาพ
ของเขาออกมา แม้ ผู ้ พิ ก ารปั ญ ญาอ่ อ นก็
สามารถท�ำอะไรได้มากมาย สุดท้ายความ
พิการไม่ใช่ปัญหาของสังคมไทย แต่คือความ
ท้าทายที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อสร้าง
สังคมแห่งความเท่าเทียม”
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สั ง คมไทยต้ อ งเป็ น
สังคมส�ำหรับทุกคน คือ
“No one Left behind”
ต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้าง
หลัง เราต้องท�ำให้สังคม
เรามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อทุกคน คนพิการต้อง
มี ค วามสุ ข ได้ เ หมื อ นกั บ
คนอื่น
ศ.วิริยะ

ประวัติ
ชื่อ : ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
วันเกิด : 3 มกราคม 2495
การศึกษา :
• นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย ม) และ
นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต กฎหมายแพ่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบณ
ั ฑิตไทย ปริญญาโทสาขากฎหมาย
ภาษีอากร มหาวิทยาลัยฮาวารด
ประสบการณ์ :
• อดี ต ประธานสภาคนพิ ก ารทุ ก ประเภท
แห่งประเทศไทย
• ที่ ป รึ ก ษานายกรฐั ม นตรี ด ้ า นคนพิ ก าร
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• สมาชิกสภาที่ปรีกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
• อาจารยประจํา คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปัจจุบนั ดํารงตําแหนงประธานมูลนิธสิ ากล
เพือ่ คนพิการและประธานมูลนิธธิ รรมิกชน
เพือ่ คนตาบอดในประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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ไม่ ว ่ า เราจะผลิ ต ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
อย่างไรก็แล้วแต่ สุดท้ายมันจะมาเป็นขยะ
ดร.สมไทย
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ดร.สมไทย วงษ์เจริญ

ชายผู้ถักทอชีวิตที่ยิ่งใหญ่จากกองขยะ
ประวัติ
ชื่อ : ดร.สมไทย วงษ์เจริญ
วันเกิด : 27 ธันวาคม 2497
การศึกษา :
• จบ ม.3 หันมาค้าขายตั้งแต่อายุ 15 ปี
• ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
• ปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
ประสบการณ์ :
• ปั จ จุ บั น ประธานกรรมการ บริ ษั ท
วงษ์พาณิชย์ จ�ำกัด
• ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษา UNDP
(United Nations Development
Programme) ด้ า นการจั ด การ ขยะ
รีไซเคิล ประจ�ำประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
• ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ
ให้ได้รบั พระราชทานรางวัล “เข็มกลัด
ทองค�ำ” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะ
เป็นหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขา
พัฒนาสังคม

“วันหนึ่งเตี่ยกับแม่รู้ ก็ถูกต่อว่าหาว่าผมปกติ
ดีหรือเปล่า บ้าหรือเปล่า ถึงมาเก็บขยะขาย หาว่า
เป็นอาชีพที่สกปรก ต�่ำ ทะเลาะกันมากประกาศ
ตัดลูกกันเกือบ 3 ปี”
ใครจะรู้ว่าอาตี๋ลูกชายคนที่ 6 จากพี่น้อง 9
คนในครอบครัวคนจีนมีอาชีพค้าขายมีพนี่ อ้ งทีเ่ รียน
ดีเป็นที่น่าภาคภูมิใจของพ่อแม่ จะมีเพียงสมไทย
เท่านั้นที่คิดเลิกเรียนตั้งแต่ ม.3 แล้วออกมาค้าขาย
ชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ พ่อแม่ก็เบื่อที่จะห้ามเพราะอยาก
ให้เรียน ชีวิตของสมไทยเข้าสู่จุดพลิกผันในวันหนึ่ง
ที่เขาไปเห็นป้าเก็บขยะในวัดแล้วถามว่า ป้าจะเอา
ขยะไปไหน แกกลับบอกว่าขยะที่ไหนนี้มันเงินทอง
ทัง้ นัน้ ท�ำให้ สมไทยสว่างด้วยปัญญาคิดได้วา่ นีค่ อื
เงินจริงเพราะไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เก็บแล้วขาย
ก็ได้เงิน แต่ครอบครัวไม่คิดออย่างนั้นพ่อประกาศ
ตั ด ลู ก ถ้ า ท� ำ อาชี พ นี้ ดู เ หมื อ นไม่ มี อ ะไรมาหยุ ด
ความคิดของเขาได้ 3 ปีเต็มในการค่อยๆ เก็บ ค่อย
ท�ำรับซือ้ และขยายกิจการท�ำให้อาตีก๋ องขยะกลาย
เป็นเสี่ยสมไทยอีก 20 ปีต่อมา และพัฒนามาสู่
วงษ์พานิช อาณาจักรค้าขยะรีไซเคิลระดับชาติที่
วันนี้มีสาขานับพันแห่งทั้งในและต่างประเทศ
จากเด็ ก ไม่ ตั้ ง ใจเรี ย นมาเริ่ ม เรี ย นใหม่ กั บ
กศน.จนมาเรียนอีกครั้งที่ในมหาวิทยาลัยจนได้

รับปริญญาดุษบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นดร.สมไทย
เพราะเขียนหนังสือเรื่องการคัดแยกขยะ และสร้าง
โรงงานรับซื้อขยะให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดและเรียนรู้
มีผู้เข้ารับการอบรมต่อเนื่องและขยายความรู้ไปสู่
ผูป้ ระกอบการมากมาย สิง่ ทีส่ มไทยรูส้ กึ มีความหมาย
กับชีวิตคือ การก่อตั้งธนาคารขยะครั้งแรกของโลก
ที่โรงเรียนเทศบาล 5 วัดใหม่พันปี อ�ำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และปัจจุบันมีสาขา
มากมายทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ด้ ว ยปมแห่ ง ความทุ ก ข์ ใ นครั้ ง อดี ต ที่ ต ้ อ งกู ้ เ งิ น
ธนาคารแล้วพวกเขาให้ค�ำตอบว่าธุรกิจขยะไม่มี
เครดิตพอที่ธนาคารควรจะเสี่ยง วันนี้ธนาคารขยะ
ค�ำนี้กระจายออก ค�ำว่ารีไซเคิลถูกท�ำให้ชัดยิ่งกว่า
ยุคสมัยไหน มีคนหนุ่มสาวผู้สนใจลงทะเบียนเรียน
เพื่อประกอบการกิจการขยะอย่างต่อเนื่อง สมไทย
ยังออกเดินทางให้ความรู้ และรับเป็นที่ปรึกษา
หน่วยงานองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความ
เชื่อมาตลอดชีวิตว่าขยะไม่ใช่เพียงความต�่ำต้อย
ความเน่าเหม็นแต่เป็นสัจธรรมแห่งความยัง่ ยืนของ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
“การจัดการขยะต้องเมตตา ขยะเป็นธรรมชาติ
ธรรมะเป็นธรรมชาติ ถ้าธรรมมะเป็นอมตะ ขยะก็
เป็นทอง ต้องท�ำให้ขยะเป็นทอง ขยะถึงจะไม่มี”
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คนพิการในไทยมีอยู่เกือบ 2 ล้านคน ผมไม่อยากให้ไปสงสารเขา
เพราะถ้าไปสงสารก็จะเข้าสูโ่ มเดลสงเคราะห์ ผมอยากเห็นโมเดลสังคม
มากกว่า ด้วยการเข้าใจและยอมรับว่าคนพิการก็คอื คนและเรียนรูท้ จี่ ะ
อยู่ในสังคมได้อย่างอิสระ
วอลเตอร์ ลี
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วอลเตอร์ ลี

มูลนิธิซายมูฟเมนท์

ผู้เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ทุกคน
ประวัติ
ชื่อ : วอลเตอร์ ลี
ประธานมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์
ประสบการณ์ :
• พ่อของน้องซาย ลี ที่เกิดมาพร้อม
กับแขนข้างซ้ายที่สมบูรณ์ 1 ข้าง
แขนขวาครึ่งแขน ไม่มีขาขวา แต่มี
ขาซ้ายทีผ่ ดิ รูปกับเท้าซ้ายทีม่ นี วิ้ เท้า
เพียง 3 นิ้ว ซึ่งไม่ได้อยู่ในต�ำแหน่ง
ทีต่ รงกับข้อต่อผูเ้ ป็นแรงบันดาลใจ
ในการก่อตั้งมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์
• เด็กชาย ซาย ลี คือเด็กพิการคนแรก
ของโลกและครอบครัว ที่พิชิตยอด
เขาคิลมี นั จาโร ประเทศแทนซาเนีย
ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใประเทศ
แอฟริกาได้ส�ำเร็จ
• โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่
7 เดือนสิงหาคม ปี 2016 สามารถ
พาเด็ ก พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว
2 คน ปี น ขึ้ น พิ ชิ ต ยอดภู เ ขาไฟ
ฟูจิ ประเทศญี่ปุ่นได้ส�ำเร็จ โดยมี
อาสาสมัครเป็นกลุ่มนักธุรกิจจาก
Entrepreneur Organization คอย
ช่วยเหลือตลอดการพิชิตยอดเขา
• เจ้าของเรือ่ งราวในหนังสือวอลเตอร์
+ ซาย ลี ก้าวเดินที่ไร้ขา

“ยังมีความเข้าใจผิดที่ไม่อยากให้น้องพิการ
เหนื่อย ล�ำบาก ไม่ให้พวกเขาออกก�ำลังกาย นั่นยิ่ง
เป็นการท�ำร้ายเขาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ
การไม่เคลื่อนไหวท�ำให้ร่างกายเขายิ่งอ่อนแอ และ
ยังไม่กล้าเข้าสังคม”
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นพ่อของ วอลเตอร์ ลี
ผู้ไม่ยอมให้ซายลูกชายที่พิการทางการเคลื่อนไหว
แต่ก�ำเนิดต้องถูกปิดกั้นความสุขในชีวิตด้วยข้อ
จ�ำกัดทางร่างกาย ท�ำให้เขาพาซายออกเดินทาง
เพื่อพิชิตยอดเขาสุดโหดอย่างโคตาคินนาบาลูใน
มาเลเซียจนกลายเป็นเด็กพิการอายุน้อยที่สุดที่
สามารถท�ำภารกิจสุดท้าทายนี้ส�ำเร็จ
เหตุการณ์นตี้ อกย�ำ้ ความเชือ่ ของวอลเตอร์และ
พลิกชีวิตให้เขากลายเป็นผู้สร้างการรับรู้ใหม่ให้กับ
สังคมที่มีต่อคนพิการด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของจิตใจมนุษย์ซึ่งเป็นอิสระจากข้อจ�ำกัดทั้งหมด
และส่งต่อวิธคี ดิ นีด้ ว้ ยการก่อตัง้ มูลนิธซิ ายมูฟเม้นท์
ขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายของครอบครัวที่ต้องพบเจอ
เหตุ ก ารณ์ เ ช่ น นี้ ใ ห้ มี เ พื่ อ นที่ ร ่ ว มเข้ า ใจและแก้
ปัญหาต่างๆ ไปพร้อมกัน รวมถึงเปลีย่ นความเข้าใจ
ของผู้คนโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีต่อลูกซึ่งขาดความ
สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ

เคลื่อนไหวและออกไปใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่าง
มั่นใจแม้ไร้พ่อแม่ โดยจัดกิจกรรม “ปีนเพื่อเปลี่ยน
ชีวติ ” น�ำพาครอบครัวมากมายทีม่ ลี กู พิการทางการ
เคลือ่ นไหวไปพิชติ ยอดเขาต่างๆ ในไทย ภายใต้การ
ดูแลของอาสาสมัครทีม่ หี วั ใจพร้อมจะก้าวไปกับพ่อ
แม่และประคับประคองเด็กเหล่านีใ้ ห้ไปถึงจุดหมาย
ด้วยศักยภาพของเขาเอง ซึง่ ส่งให้เด็กพิการและพ่อ
แม่กว่าร้อยครอบครัวสามารถก้าวข้ามภูเขาลูกใหญ่
ในหัวใจและกล้าที่จะพาลูกออกไปใช้ชีวิตอย่าง
เป็นสุขในสังคมได้ไม่ต่างจากคนทั่วไป
วอลเตอร์ ลี และมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ไม่เพียง
เปลี่ยนมุมมองพ่อแม่ที่มีต่อข้อจ�ำกัดของลูกและ
สร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเด็กพิการเท่านั้น
แต่ยังกระตุ้นเตือนให้สังคมได้หันกลับมาศรัทธาใน
พลังของจิตใจและเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของความเป็น
มนุษย์ที่ไม่ถูกจ�ำกัดแม้ว่าจะอยู่ในสภาพร่างกาย
แบบใด
“คนเรามีอะไรไม่เหมือนกัน บางคนมีผม บาง
คนไม่มีผม บางคนขาว บางคนด�ำ หรือบางคนมีขา
บางคนไม่มีขา แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกว่าจิตใจ
ของเขาดีหรือไม่ดี เก่งหรือไม่เก่ง ท้ายที่สุดแล้วทุก
คนก็คือคน”
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ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จ
ก็ต้องพบกับความล้มเหลว ซึ่งเป็น
หนึ่งในสิ่งสําคัญที่สุด เพียงแต่เวลา
ล้มเหลวเราต้องอย่า fail จนไม่ได้
เรียนรู้อะไรจากมัน
รวิศ

ประวัติ
ชื่อ : รวิศ หาญอุตสาหะ
การศึกษา :
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า
• ปริญญาโท Vanderbilt University,
Nashville TN สาขา Finance Career
ประสบการณ์ :
• ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช
ทูโอ จ�ำกัด, บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ
จ�ำกัด, บริษัท ศศิ แล็บ จ�ำกัด
• Management Associate, CITIBANK
N.A
• วิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง
SME branding และเรือ่ งการสร้างแรง
บันดาลใจในการท�ำธุรกิจ
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รวิศ หาญอุตสาหะ
ผู้ปลุกความกล้า

ปั้นแบรนด์แป้งหอมศรีจันทร์
ให้เป็นเครื่องสําอางแบรนด์ไทย
วั น นี้ ห ากใครได้ เ ดิ น เข้ า ไปในซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต แผนกเครื่ อ งส� ำ อาง
แน่นอนว่า “ผลิตภัณฑ์แป้งหอมศรีจันทร์” เป็นหนึ่งในสินค้าแบรนด์ไทย
ที่ตั้งตระหง่านวางคู่กับผลิตภัณฑ์น�ำเข้าแบรนด์อื่นๆ ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศรีจนั ทร์สหโอสถ จ�ำกัด
ทายาทรุ่นที่สามของศรีจันทร์สหโอสถ ตัดสินใจรีแบรนด์ “ผงหอมศรีจันทร์”
ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุถึง 70 ปี ให้กลับมามีชีวิตชีวา เข้าถึงคนรุ่นใหม่จนเป็นที่
ยอมรับทั้งตลาดไทยและต่างชาติ
ความกล้าหาญและความตั้งใจในการสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ท�ำให้
คุณรวิศ เดินเครือ่ งทีจ่ ะปรับปรุงการท�ำงานทุกด้าน โดยเริม่ จากการปรับเปลีย่ น
องค์กรจากทีไ่ ม่มคี อมพิวเตอร์แม้แต่เครือ่ งเดียว ให้กลายเป็นองค์กรทีท่ นั สมัย
ใช้ระบบปฏิบตั กิ ารระดับโลกอย่าง SAP ปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์แป้งประทินผิว
ศรีจันทร์ จากสินค้าที่ไม่เข้ากับยุคสมัย ให้ดูทันสมัยน่าใช้และโดนใจกลุ่ม
เป้าหมายใหม่มากขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญนี้ นอกจากเป็นที่กล่าวขวัญอย่างกว้าง
ขวางแล้ว ยอดขายของศรีจนั ทร์กลับมาชิงพืน้ ทีข่ องส่วนแบ่งการตลาดได้อย่าง
สง่างาม รวมถึงช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

คุณรวิศ ให้ความส�ำคัญกับการท�ำการวิจยั กับลูกค้า เพือ่ ให้คดิ ค้นปรับปรุง
สินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งคุณรวิศมองว่ากลยุทธ์การท�ำ
วิจัยยังคงจ�ำเป็นไม่ว่าจะยุคสมัยใด เพราะท�ำให้สามารถรู้สภาพการตลาด
สภาพสินค้าได้จริง
“พอเราท�ำการวิจัยแล้ว เขาก็บอกว่า เราควรจะเริ่มท�ำสิ่งที่เราถนัดก่อน
ก็คือ พวกแป้งทั้งหลาย จากนั้นก็ขยับไปท�ำผลิตภัณฑ์อื่นเป็นขั้นตอนต่อไป”
ส�ำหรับกุญแจความส�ำเร็จนั้น คุณรวิศยึดถือการเป็นตัวของตัวเองใน
ด้านความคิดและการท�ำงาน รวมทั้งเป้าหมายที่จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี
ที่สุด ไม่ใช่การแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆ แต่การตลาดที่ดีคือการแข่งขันกับ
ตัวเองที่ต้องท้าทายกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
ในทันท่วงทีนั่นเอง
วันนีค้ ณ
ุ รวิศ จึงเป็นคนต้นแบบทีเ่ ป็นนักการตลาดทีเ่ ก่งกาจในยุคดิจติ อล
แบบหาตัวจับได้ยากท่านหนึ่ง การไม่หยุดเรียนรู้ และพร้อมเป็นผู้ให้ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ท�ำให้คุณรวิศกลายเป็นไอดอลส�ำคัญของนักบริหาร
ยุคใหม่ ที่สามารถหล่อหลอมบุคลากรในองค์กรที่มีความต่างทั้งวัยวุฒิ และ
ประสบการณ์ ให้สามารถร่วมกันคิดและพัฒนาองค์กรให้เติบโตแบบก้าว
กระโดดได้ส�ำเร็จอย่างงดงาม
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กรณ์ จาติกวณิช

อัจฉริยะทางการเงิน

ผู้ปลุกปั้นฟินเทคประเทศไทย
หากพูดถึงกูรูหรือผู้รอบรู้ทางด้านการเงินอย่าง
แท้ จ ริ ง แน่ น อนว่ า คุ ณ กรณ์ จาติ ก วณิ ช อดี ต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และปัจจุบันคือ
ประธานสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย คือคนแรก
ทีท่ กุ คนนึกถึง ผูท้ มี่ สี ว่ นส�ำคัญในการวางแผนกระตุน้
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2552 เน้นลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศไทย ช่วยเพิม่ ความ
สามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชน วันนี้สิ่งที่
เป็นโจทย์ทา้ ทายของคุณกรณ์คอื การปัน้ โมเดลใหม่ ๆ
เพื่อปูทางให้ประชาชนคนไทยมีทางเลือก และมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ นัน่ เอง ซึง่ นับว่าเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทาย
ความสามารถไม่น้อย
คุ ณ กรณ์ เปิ ด ตั ว ศู น ย์ National Fin Tech
Sandbox (NFS) หรื อ ศู น ย์ ท ดสอบและพั ฒ นา
ฟินเทคแห่งชาติ ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางให้ฟินเทค
สตาร์ทอัพ เข้ามาใช้บริการ Mentorship เชื่อมโยง
กับแหล่ง Data และบริการต่างๆ ที่สตาร์ทอัพยัง
ไม่มีโอกาสและก�ำลังเพียงพอเพื่อเชื่อมโยงทุกฝ่าย
เข้าด้วยกัน
ขณะเดี ย วกั น การรวมตั ว เป็ น สมาคมก็ เ พื่ อ
เป็นช่องทางเชื่อมโยงกับฝ่ายก�ำกับดูแล ภาครัฐ
ผูร้ า่ งกฎหมาย ซึง่ น�ำไปสูก่ ารร่างกฎกติกาในหลายๆ
เรื่องเพื่อเปิดพื้นที่ให้ธุรกิจฟินเทคให้สามารถด�ำเนิน
กิจการได้
“ยุค 4.0 เป็นยุคของ Sharing Economy การกัน
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หมายถึงการฉุดไม่ให้พัฒนา เราต้องปรับทัศนคติ
ตรงนี้ และเอาประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่
เป็นที่ตั้ง แล้วจะก้าวข้ามอุปสรรคได้หลายเรื่อง”
คุณกรณ์ ยังมองอีกว่าปัจจุบันความรู้ทางการ
เงินของคนไทยยังต้องพัฒนาและให้ข้อมูลที่เข้าถึง
มากกว่านี้ หลายคนยังไม่เข้าใจเรื่องของระบบการ
เงินท�ำให้เป็นหนี้สิน ซึ่งที่ผ่านมาคุณกรณ์พยายาม
มองหาแนวทางในการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน�้ำ โดย
จัดการฝึกอบรม “หมอหนี้” ร่วมกับธนาคารของรัฐ
เพื่อให้ความรู้กับอาสาสมัครที่สนใจให้น�ำความรู้ไป
เผยแพร่ และชักชวนคนในหมูบ่ า้ นให้จดั ท�ำบัญชีครัว
เรือน เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าใจเรือ่ งกระแสเงินสด
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระดับความรู้พื้นฐาน และ
เมื่อคนเรียนรู้วิธีการจัดท�ำ ก็จะท�ำให้ทราบตัวเลข
ทางการเงินว่าเป็นอย่างไรและต้องแก้ปญ
ั หาอย่างไร
นั บ ได้ ว ่ า คุ ณ กรณ์ เป็ น ผู ้ ร อบรู ้ มองอนาคต
ทางด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศและของโลก
อย่างทะลุ และวางแผนในการสร้างโมเดลที่ส�ำคัญ
ในอนาคตของประเทศไทยเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
และการแข่งขันกับต่างประเทศ
วันนี้คุณกรณ์จึงเป็น Inspirer คนส�ำคัญของ
คนรุ่นใหม่และเป็นคนต้นแบบที่เป็นผู้น�ำทางความ
คิดที่ทุกคนต่างยอมรับในการมอง การคิด และการ
วางแผนอย่างมีระบบและชั้นเชิง เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในอนาคตอย่างแท้จริง

ประวัติ
ชื่อ : กรณ์ จาติกวณิช
วันเกิด : 19 กุมภาพันธ์ 2507
การศึกษา :
• มัธยมศึกษาตอนปลายจาก วินเชสเตอร์
คอลเลจ (Winchester College)
• ปริ ญ ญาตรี สาขาปรั ช ญา การเมื อ ง
และเศรษฐศาสตร์ ที่ เซนต์ จ อห์ น
(St.John’s) มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
(University of Oxford) ได้รับเกียรตินิยม
อันดับสอง
ประสบการณ์ :
• ประธาน บริษทั เจพี มอร์แกน
(ประเทศไทย)
• ผู้จัดการกองทุน บริษัท เอส จี วอร์เบิร์ก
(S.G. Warburg & Co.) กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
• ประธาน บริษัทหลักทรัพย์ เจเอฟ
ธนาคม จ�ำกัด
• รองหั ว หน้ า พรรคประชาธิ ป ั ต ย์ และ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประเทศไทย มีการใช้
สมาร์ทโฟน การเข้าถึง
ระบบอินเทอร์เน็ตที่สูง
มาก เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ถ้ามีของดีจริงยากไหม
ที่จะท�ำให้คนไทยหันมาใช้
บริการ
กรณ์
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พระไพศาล วิสาโล

ภิกษุผู้เล่าเรื่องความตาย

และสันติภาพในหนทางแห่งพุทธ
“การที่เราระลึกถึงความตายอยู่เสมอก็จะ
ท�ำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิต ความตายท�ำให้เรา
ตระหนักได้ว่าความจ�ำกัดของเวลาในโลก ชีวิต
จึงควรด�ำเนินไปอย่างมีค่าที่สุด”
ใครจะคิ ด ว่ า ชี วิ ต ของ เด็ ก ชายไพศาล
วงศ์วรวิสิทธิ์ ลูกชายชนชั้นกลางในเมืองหลวง
การศึกษาดีและมีความสามารถอนาคตไกล ได้
รับโอกาสดีที่สุดเท่าที่เด็กในเมืองคนหนึ่งจะมีใน
วันนัน้ กับหันหลังให้กบั ชีวติ และเข้าสูเ่ พศบรรพชิต
อยูว่ ดั ป่าทีห่ า่ งไกล แต่ทำ� งานทุกอย่างด้วยวิถแี ห่ง
สันติภาพและการเตรียมตัวตายมีหลักธรรมแห่ง
พุทธเชื่อมโยงทุกการกระท�ำมาตลอด 3 ทศวรรษ
ในการครองสมณเพศ เป็น พระไพศาลวิสาโล
แห่งวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิพระนักปฎิบัติ
ภาวนาแห่งพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
ณ วัดในป่าลึกภิกษุรา่ งเล็กรูปหนึง่ ปฎิบตั ธิ รรม
และลงมื อ งานด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มอยู ่
เบื้องหลังการท�ำกิจกรรมหลากหลายทั้งปกป้อง
ผืนป่าล�ำปะทาวผ่านการเดินธรรมยาตรา 90 กม.

7 วันไปตามชุมชนโดยรอบกว่า 20 ปี ต่อเนื่อง
สร้างแนวร่วมอนุรกั ษ์ได้สำ� เร็จ งานสร้างหลักสูตร
เตรียมตัวตายที่ท�ำให้คนใกล้ตายและคนอยาก
ตายมาเข้าเรียนจนไม่มีวันว่างเปลี่ยนความกลัว
ตายให้ผู้คนได้เ กิดแรงบันดาลใจในการสร้า ง
คุ ณ ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ให้ กั บ ชี วิ ต และในวั น ที่ สั ง คม
แห่งความขัดแย้งในประเทศรุนแรงมากแนวคิด
สันติวิธีของพระไพศาลถูกน�ำไปใช้กับทุกระดับ
ทั้งชาวบ้าน ข้าราชการ แกนน�ำได้เพราะสุดท้าย
สั น ติ วิ ธี ดู เ หมื อ นจะเป็ น หนทางที่ เ ดี ย วค�้ ำ ยั น
สังคมไว้ได้ ภิกษุร่างเล็กยังคงเดินทางเล่าเรื่อง
เวลาผ่านเรื่องราวของความตาย เดินเท้าขอให้
รักษาป่า และยุตคิ วามรุนแรงด้วยอภัยและเมตตา
เป็นต้นแบบผูป้ ฎิบตั ชิ อบและชีท้ างชอบแก่สงั คม
เสมอมา
“อาจารย์พุทธทาสว่าไว้ หัวใจของศาสนา
คือการรักผูอ้ นื่ การนึกถึงตัวเองให้นอ้ ยนึกถึงผูอ้ นื่
ให้มากคือการลดอัตตาตัวตนลงได้ คนเราเมื่อ
นึกถึงผู้อื่นแล้วหลายๆ อย่างที่เคยยากก็จะง่าย”
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เ พ ศ บ ร ร พ ชิ ต
จะเป็ น กรอบจ� ำ กั ด
ข้าพเจ้าให้หันหน้ามา
เผชิญหน้ากับตัวเอง
อย่ า งจริ ง จั ง เสี ย ที
หาไม่ ก็ ค งมี ช ่ อ งทาง
หลบเลี่ยงหนีห่างจาก
ตัวเองอยู่ร�่ำไป
พระไพศาล

ประวัติ
ฉายา : พระอธิการไพศาล วิสาโล
นามเดิม ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์
วันเกิด : 10 พฤษภาคม 2500
การศึกษา :
• คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ :
• จัดตั้งเครือข่ายพุทธิกา องค์กรประสาน
งานเผยแพร่และกิจกรรมทางด้านพุทธ
ศาสนา
• วิ ท ยากรหลั ก และที่ ป รึ ก ษา โครงการ
เผชิญความตายอย่างสงบของเครือข่าย
พุทธิกา
• จัดตั้งและด�ำเนินโครงการธรรมยาตรา
ลุ ่ ม น�้ ำ ล� ำ ปะทาว เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ชี วิ ต และ
ธรรมชาติบนเทือกเขาภูแลนคา จังหวัด
ชัยภูมิ
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อาตมาอยากสอนหลักธรรม
ด้ ว ยภาษาคน ธรรมะเป็ น สิ่ ง
ดีงาม เราศึกษาและฝึกปฏิบตั มิ า
อยากถ่ายทอดหลักธรรมนั้น
ให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ ด้วยภาษา
ที่เข้าใจง่ายทันกับยุคสมัย
ว.วชิรเมธี
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พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
พระอาจารย์ผู้เผยแผ่พุทธธรรม
สู่มนุษยชาติอย่างสร้างสรรค์

ประวัติ
ฉายา : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
นามเดิม: วุฒิชัย บุญถึง เป็นที่รู้จัก
ในนามปากกา ว.วชิรเมธี
วันเกิด : 29 มกราคม 2516
การศึกษา :
• เปรียญธรรม 9 (ป.ธ.9)
ส�ำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
• ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
(สังคมมัธยมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ประสบการณ์ :
• ปี 2548 สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลก
ประกาศยกย่องเป็น “ทูตสันติภาพโลก”
• ปี 2550 รางวัลพระธรรมทูตผู้มีผลงาน
ดีเด่นในระดับโลก (World Buddhist
Sangha Youth) จากรัฐบาลและคณะ
สงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา

“การเผยแผ่ธรรมมะต้องท�ำเหมือนหมอวินจิ ฉัย
โรค หลายคนหลายโรคแตกต่างกัน ต้องจ่ายยาให้
ถูกโรคให้ถูกคนความเจ็บป่วยจึงจะหาย ธรรมะกับ
คนก็เหมือนกัน เราต้องเลือกวิธกี ารสอนทีเ่ หมาะสม
ในแต่ละคน การสอนแนะน�ำนั้นจึงจะสัมฤทธิผล
ช่วยพวกเขาได้จริงๆ”
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี
พระนักวิชาการ นักเขียน นักเผยแผ่พุทธศาสนา
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลท่านมองว่าพุทธ
ศาสนาหรือธรรมะเป็นเรือ่ งสากล พุทธศาสนาเชือ่ มัน่
ในศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ ที่ ป ระเสริ ฐ ย่ อ ม
ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะบรรลุธรรมอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างปกติสุข
“ธรรมมะคื อ ความจริ ง ของโลก ธรรมะควร
เข้าไปอยู่ทุกซอกทุกมุมของสังคม ตรงไหนมีคน
ตรงนั้นก็ควรมีธรรมะ อาตมาอยากให้ธรรมะไปถึง
ผู้คนทุกชาติ ทุกภาษา เพื่อให้โลกนี้มีสันติภาพ”
ท่าน ว.วชิรเมธีเป็นผู้สร้างนวัตกรรมในการ
เผยแผ่ธรรมะโดยประพันธ์หนังสือชุด “ธรรมะติดปีก”
ด้วยภาษาที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและการจัดรูปเล่ม
ทีส่ วยงามสะดุดตาท�ำให้หนังสือชุดนีไ้ ด้รบั การนิยม
อย่างสูง
จนมีการดัดแปลงเป็นบทละครออกอากาศ
ทางโทรทัศน์และยังมีผลงานเขียนตามออกมาอีก
หลายชุดได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีก
หลายภาษา ท่านก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัยขึ้นเพื่อ
เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความรูเ้ กีย่ วกับพุทธศาสนา
ประยุกต์พุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมและเผยแผ่

พุทธศาสนาด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยสร้างไร่เชิญ
ตะวันเป็นต้นแบบวัดที่เป็นสากลเปิดโอกาสให้คน
ต่างชาติมาศึกษาพุทธศาสนาได้โดยปราศจากข้อ
จ�ำกัดเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์การเผยแผ่พุทธ
ศาสนาและฉีกขนบการสื่อสารธรรมะแบบเดิมๆ
ไปโดยสิ้นเชิง
“อาตมาสร้างสถาบันวิมตุ ตยาลัยอยากให้เป็น
ศูนย์กลางพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก เป็นโอเอซิส
ทางปัญญาของโลก ไร่เชิญตะวันจึงเป็นการสร้าง
วัดแบบที่เราอยากเห็นเป็นแนวทางการศึกษาที่เรา
อยากให้เกิด”
ท่าน ว.วชิรเมธีคือผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็น
แบบอย่างของนักปราชญ์ผทู้ ใี่ ฝ่เรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา
ท่านมีนิสัยรักการอ่านและหมั่นศึกษาหาความรู้มา
ตัง้ แต่เด็กจนถึงทุกวันนีท้ า่ นก็ยงั ไม่หยุดทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองและยังเปี่ยมไปด้วยเมตตาหวังที่จะใช้วิชา
ความรู ้ เ หล่ านั้ น มาประยุ ก ต์ สร้ างสรรค์ แนวทาง
ในการเผยแผ่ธรรมะให้กว้างขวางสามารถสื่อสาร
ถ่ายทอดให้เข้ากับผู้คนที่หลากหลายทุกเชื้อชาติ
ทุกภาษา เพือ่ ประโยชน์สขุ ไปสูเ่ พือ่ นมนุษย์ทกุ ๆ คน
“หากมีเงิน ฉันจะเปลี่ยนมันเป็นทุนการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน
หากมีชื่อเสียง ฉันจะเปลี่ยนมันเป็นเครื่องมือ
ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์
หากมีอ�ำนาจ ฉันจะเปลี่ยนมันเป็นพลังในการ
ยังประโยชน์แก่มหาชน
หากมีปัญญา ฉันจะเพียรพัฒนาโลกทั้งผอง
เป็นพี่น้องกัน”
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พระผู้ค�้ำจุนเสมาธรรมจักร
แห่งรัตนโกสินทร์

“...พิจารณาที่เหตุและผล ไม่ใช้อารมณ์
ตัดสินปัญหา ทุกข์เป็นสิ่งเรารู้ทันแล้วก็หาทาง
แก้ เราจะก้าวไปสู่จุดหมาย คือมีความสุขเพิ่ม
ขึน้ เรือ่ ยๆ ความสุขทีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ นัน้ เป็นเพราะ
ทุกข์น้อยลง จนกระทั่งไม่มีทุกข์เหลือเลยแล้ว
เวลาท�ำอะไรก็ต้องพยายามท�ำให้ดีที่สุด”
ปี 2504 แม่กองบาลีสนามหลวงได้ประกาศ
ชื่อสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
ชื่อสามเณรประยุทธ์ อารยางกูร วัดพระพิเรนทร์
อุปมาเหมือนเด็กอายุไม่ถึง 20 เรียนจบ ดร.
ในเวลานัน้ ตามธรรมเนียมต้องเป็นนาคหลวง ซึง่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะห์ รับอุปสมบท มีฉายานาม
ว่า ปยุตฺโต หมายความว่า ผู้เพียรประกอบแล้ว
เป็นนาคหลวงรูปที่ 2 ในรัชกาลที่ 9
พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต เป็นพระภิกษุ
ผู้ทรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยอย่างมั่นคง อุทิศชีวิต
ทั้งหมดเพื่อพระพุทธศาสนาบนวิถีแห่งปราชญ์
แท้ มีบทบาทส�ำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาของคณะสงฆ์ โดยเชื่อมโยงความรู้
ทางธรรมให้เข้ากับปัญหาสังคมร่วมสมัย แผ่

ขยายความรู้ออกไปในหมู่ปัญญาชนคนส�ำคัญ
ทั้งในและต่างประเทศ ใช้ความรู้พระไตรปิฎก
แท้ๆ เพือ่ ช่วยปกป้องสังฆมณฑลในประเทศไทย
หลายกรณี ไม่ว่า กรณีสันติอโศกหรือกรณีวัด
พระธรรมกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ หนังสือ
“พุทธธรรม” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “มรดก
ธรรมอันล�้ำค่าแห่งยุค” เป็นคนไทยคนแรกที่ได้
รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากยูเนสโก
ในปี พ.ศ.2559 ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็น
ที่ ส มเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์ ในรั ช กาลที่ 9
ผู้เป็นดั่งหลักเสมาธรรมค�้ำยันพุทธศาสนา น�ำ
พระไตรปิฏก สร้างความเปลี่ยนแปลงให้วงการ
พุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศได้ประจักษ์
ถึงความรู้ในการน�ำพาสังคม ตลอดจนสร้างแรง
บันดาลใจให้ชาวพุทธน้อยใหญ่ได้พึ่งพา
“โลกได้ ใ ช้ วั ฒ นธรรมในการท� ำ สงคราม
เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาสั น ติ ภ าพของโลกมาช้ า นานที่
นอกจากจะไม่ส�ำเร็จแล้วก็ยังคงมีสงครามเกิด
ขึ้ น ในโลกอี ก หลายแห่ ง ถึ ง เวลาแล้ ว หรื อ ยั ง
ที่จะใช้วัฒนธรรมการศึกษาเพื่อสันติภาพเพื่อ
แก้ปัญหาโลก”
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ประวัติ
ฉายา : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร
วันเกิด : 12 มกราคม 2481
สมณศักดิ์ : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ประสบการณ์ :
• หนังสือพุทธธรรมเป็นแหล่งส�ำคัญส�ำหรับ
ศึกษาค้นคว้าค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
ที่ครอบคลุมเป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับ
รางวั ล การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพปี 2537
จากยู เ นสโก สร้ า งเกี ย รติ ป ระวั ติ แ ละ
ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างมาก

บั ณ ฑิ ต ย่ อ มฝึ ก ตน
และถ้าจะท�ำอะไรต้องท�ำให้
ส�ำเร็จและท�ำให้ดีที่สุด
ประยุทธ์ ปยุตฺโต

photo : มนตรี สาตรสุข
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ณัฐพล เสียงสุคนธ์
ผู้ส่ง “หมอล�ำ”

วัฒนธรรมดนตรีพื้นถิ่นไทย
สู่สายตาโลก
“บางคนมองว่า หมอล�ำ ฝรัง่ ฟังเข้าใจหรือ แล้ว
ถ้าคุณฟังเพลงฝรั่ง คุณฟังเข้าใจขนาดนั้นหรือ คือ
ตราบใดที่เรารู้ฟีลลิ่งได้ ถ้านักดนตรีสื่อมาถึงเราได้
เราก็โอเคกับมัน”
ณัฐพล เสียงสุคนธ์ หรือ ดีเจมาฟท์ ไซ คือ
คนหนุ่มผู้หลงใหลในแผ่นเสียงยุคเก่าและรสนิยม
ทางดนตรีทแี่ ตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกัน
เขาตกหลุมรักในส�ำเนียงเพลงหมอล�ำอย่างถอนตัว
ไม่ขนึ้ จนพยายามปลุกมันขึน้ มาจากการถูกแช่แข็ง
ทางวัฒนธรรมดนตรีทถี่ กู จ�ำกัดไว้ในระดับรากหญ้า
มาฟท์ชกั ชวนเพือ่ นคนดนตรีคอเดียวกันอย่าง
ปั๊ม ปิย์นาท โชติกเสถียร และอาร์ม ภูษณะ ตรี
บุรุษ มาร่วมท�ำเพลงในสไตล์ที่เป็นการผสมผสาน
ระหว่างดนตรีอัตลักษณ์แห่งแดนอีสานอย่างแคน
และพิณ เข้ากับ เบส กลอง และเพอคัสชั่น โดย
ได้สุดยอดครูพิณ ค�ำเม้า พิณเพชร ทิพย์ประเสริฐ
และหมอแคนชัน้ เซียนอย่างไสว แก้วสมบัติ มาเป็น
ผู้เปิดโลกหมอล�ำให้คนทั้งโลกได้เห็น เกิดเป็นวง
ดนตรีสดุ แซ่บทีม่ ชี อื่ ว่า “เดอะ พาราไดซ์ บางกอก
หมอล�ำ อินเตอร์เนชั่นแนล แบนด์”
เมื่อเพลงเลือดผสมระหว่างวัฒนธรรมดนตรี
สองสัญชาติน�ำพาส�ำเนียงถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์
สื่ อ สารออกไปไปสู ่ ค นฟั ง ทั่ ว โลกทาง youtube
ได้เพียง 10 เดือน ก็เกิดกระแสความนิยมในวัยรุ่น
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ต่างชาติอย่างมาก ท�ำให้วงของพวกเขาได้ออก
ทั่วไปทั่วยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และเป็นวงดนตรี
สัญชาติไทยสไตล์หมอล�ำสุดมันส์หนึ่งเดียวที่ขึ้น
แสดงบนเวที ห ลั ก ของเทศกาลดนตรี ก ลางแจ้ ง
Glastonbury 2016 ในอังกฤษ ที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่
ที่สุดในโลก ก�ำเนิดของวงหมอล�ำสวรรค์บางกอก
จึงถือเป็นการพลิกประวัตศิ าสตร์วงการหมอล�ำทีร่ อ
วันตายด้วยการต่อยอดเพื่อต่อลมหายใจให้ดนตรี
อันเป็นรากแห่งชีวิตของชาวอีสานได้กลับขึ้นมา
โลดแล่นอย่างมีอนาคต
ความรั ก ในหมอล� ำ และความเชื่ อ ว่ า ดนตรี
คือภาษาที่สามารถเชื่อมผู้คนซึ่งถูกแบ่งแยกด้วย
สารตั้งต้นชีวิตที่แตกต่างให้เข้าถึงกันได้ จนสร้าง
การยอมรับให้ดนตรีหมอล�ำได้มีหนทางไปต่อ ท�ำ
ให้มาฟท์ ไซและวงหมอล�ำอินเตอร์วงนี้กลายเป็น
ก้าวส�ำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทุกรุ่นเห็น
ถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติและกล้าคิด
กล้าลงมือสร้างความหมายให้กับสิ่งที่รัก
“วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องไปพร้อมกับสังคม
ถ้าวัฒ นธรรมเก่ามันถูกแช่แข็งแล้วไม่สามารถ
เชื่อมโยงความรู้สึกหรือวิถีชีวิตคนยุคใหม่ได้เลย
คนรุ่นใหม่ก็จะค่อยๆ วางทิ้งมันไป อาจจะเหลือแค่
โรงเรียนสอนดนตรีไทยเฉพาะคนทีส่ นใจอย่างเดียว
หรือใช้ได้ตามงานประเพณีบางประเภทเท่านั้น”

ดนตรีหมอล�ำมันมีความโจ๊ะความอร่อย
ของมั น อยู ่ เหมื อ นส้ ม ต� ำ มั น มี ค วาม
เปรีย้ วซ่อนอยู่ มีกลิน่ ปลาร้า มันมีรสชาติ
ดีเจมาฟท์ ไซ
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ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
น้องธันย์ ชีวิตบันดาลใจ

“ความฝันในยามนอนหลับคือภาพตัวเองใส่
ขาเทียมแล้วเดินได้เป็นปกติ เหมือนไม่เคยเกิด
อุบัติเหตุขึ้น ส�ำหรับธันย์ถือว่าฝันดีนะ”
น้องธันย์ เป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้างเมื่อ
ปี 2554 จากข่าวเด็กหญิงชาวไทยอายุ 14 ปี ประสบ
อุบัติเหตุถูกรถไฟฟ้าทับขาระหว่างที่เธอไปเรียน
ซัมเมอร์คอร์สภาษาอังกฤษประเทศสิงคโปร์จน
เป็นเหตุให้ต้องตัดขาทั้ง 2 ข้าง ผู้คนจ�ำนวนมาก
ส่งก�ำลังให้เธอตอนรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล
ประเทศสิงคโปร์ ขณะที่ผู้คนรู้สึกว่านี่คือเคราะห์
ร้าย รอยยิ้มของเธอซึ่งเป็นผู้สูญเสียกลับส่งเสียง
บอกผู้คนว่า “ธันย์ไม่เป็นไร”
ทุกครั้งที่เธอถูกถามว่าถ้าหากย้อนเวลากลับ
ไปได้เธออยากแก้ไขอะไร เธอตอบอย่างนอบน้อม
ว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วย่อมแก้ไขไม่ได้ และวิกฤติ
ครัง้ นัน้ ก็ให้โอกาสเธอได้เรียนรูอ้ ะไรมากมายทีห่ าก
เธอเป็นเด็กหญิงธันย์ที่มีขาทั้ง 2 ข้าง เธอก็อาจจะ
ไม่ได้รู้จักตัวเองอย่างที่เธอเป็น ไม่รู้ (ความทุกข์)
ในสิ่งที่คนอื่นเป็น และไม่อาจส่งต่อก�ำลังใจในการ
ยอมรับสภาพความเป็นจริงไปถึงหัวใจของใครได้
เท่าที่เธอให้ในปัจจุบัน เมื่อปรับตัวกับขาเทียมได้
เธอช่วยเหลือตัวเองได้ทุกเรื่อง ใช้ชีวิตอย่างภาค
ภูมิใจ ท�ำทุกเรื่องให้เป็นปกติ ออกท่องเที่ยวไปกับ
กลุ่มเพื่อน เดินตลาดนัดจตุจักร ว่ายน�้ำ เข้าฟิตเนส
เล่นบาส เรียนหนังสือ หากแต่สิ่งที่เธอมีมากขึ้น
คือความเข้าใจที่มีต่อพี่น้องคนพิการ รวมไปถึง

ผูส้ งู อายุจำ� นวนมาก ในการใช้พนื้ ทีร่ ว่ มกับคนปกติ
อาทิ ทางลาด ทางเชื่อมต่อขนส่งมวลชน ห้องน�้ำ
สวนสาธารณะซึง่ เธอก็เป็นปากเสียงทีร่ ณรงค์สร้าง
ความเข้าใจและเรียกร้องให้เกิดการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตที่ช่วย
เหลือตัวเองได้เต็มที่ ขณะเดียวเธอก็กลายเป็น
ผู้ให้แก่ผู้อื่น โดยตอบรับค�ำเชิญเป็นวิทยากรด้าน
Positive Thinking น�ำเรือ่ งราวของเธอแบ่งปันสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ที่ประสบอุบัติเหตุ ตลอดจนองค์กรหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มองเห็นพลังชีวิตเธอและเชื่อว่าเธอจะช่วย
พลิกใจของบุคลากรให้หนั ด้านทีเ่ ป็นนักสร้างสรรค์
ชีวิตขึ้นมาใช้
ในวั น นี้ น ้ อ งธั น ย์ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาต่ อ ที่ ค ณะ
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
เรื่ อ งราวของเธอในทุ ก วั น ก็ ยั ง คงเป็ น วั ต ถุ ดิ บ
ชัน้ เยีย่ มในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการและ
คนทั่วไป ทั้งในบทบาทของวิทยากรและนักเขียน
พลังใจและแง่มมุ ความคิดของเธอช่วยให้คนพิการ
จากอุบัติเหตุจ�ำนวนมาก แปรเปลี่ยนภาวะที่รู้สึก
ติดลบไปเป็นบทเรียนรู้ที่น�ำไปสู่การค้นพบความ
รักต่อชีวิตและคุณค่าในตัวเอง
“หลายคนมองว่าการต้องถูกตัดขาเป็นเรือ่ งแย่
ทีส่ ดุ แต่ในสิง่ แย่ๆ ก็มสี งิ่ ดีอยู่ เป็นโอกาสทีม่ าพร้อม
กับความโชคร้าย เพราะมันท�ำให้เรารูจ้ กั และค้นพบ
ตัวเอง ได้เห็นโลกมากขึ้น”
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ประวัติ
ชื่อ : ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
วันเกิด : 16 มิถุนายน 2539
ประสบการณ์ :
• หลั ง จากประสบอุ บั ติ เ หตุ เธอ
ตอบรับค�ำเชิญเดินสายเป็นนักพูด
สร้างแรงบันดาลใจจากชีวิตจริง
และเขียนหนังสือ “สุขที่คิดบวก”
มอบรายได้ ส ่ ว นหนึ่ ง ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยน�้ำท่วมและสถาบัน
สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ ที่เคยดูแล
ฟื้นฟูเธอในช่วงเตรียมใส่ขาเทียม
• เคยเป็นพิธกี รรายการ สน.บานเย็น
NEW TV, ใจเปลี่ยนฝัน NOW 26
และคิดการณ์ไกล NBT
• ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ ด้าน
คิดบวก, ครอบครัวร่มเย็น, รอง
อันดับ 1 Miss wheelchair 2013,
กัปตันธันย์ BAR7
• เป็ น ผู ้ ช นะเลิ ศ ได้ รั บ ต� ำ แหน่ ง
“ผู ้ ส� ำ รวจความสุ ข คนไข้ ” ของ
โรงพยาบาลเวิรด์ เมดิคอล พร้อม
เงินเดือน 1,000,000 บาท/เดือน

ขาเทียมที่ดีที่มีมูลค่าช่วยให้เราเดินได้
ดีจริง แต่สิ่งส�ำคัญมันอยู่ที่คนใส่ด้วย
ถ้าคนที่จะสวมใส่ไม่พร้อมที่จะใส่มันก็ไม่
สามารถที่จะท�ำให้มันไปด้วยกันได้
น้องธันย์
100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers
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ชีวิน โกสิยพงษ์

ผู้สร้างสรรค์บทเพลง
ด้วยความรักจากพระเจ้า

“ชีวติ ไม่ได้มแี ต่ชยั ชนะเท่านัน้ มีพา่ ยแพ้ผดิ พลาด
เพื่อจะแก้ไขและลุกขึ้นสู้ใหม่ อยู่กับสิ่งที่เรามีแล้ว
หาวิธีที่จะมีความสุขกับมันให้ได้”
บอย โกสิยพงษ์ นักแต่งเพลง ศิลปินนักร้อง
โปรดิวเซอร์ผู้บริหารค่ายเพลงที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็นเจ้าพ่อเพลงรักและเพลงอินดี้ เขาเป็นผู้สร้าง
นวั ต กรรมทางดนตรี ใ ห้ กับ เมื อ งไทยโดยได้ ก ่ อ ตั้ ง
ค่าย Bakery Music ผลิตผลงานทางดนตรีรูปแบบ
ใหม่ที่แตกต่างจากแนวเพลงทั่วไปในยุคนั้น สร้าง
ศิลปินและแนวดนตรีแบบใหม่ที่ต่อมาเรียกว่าสไตล์
เบเกอรี่หรือแนวเพลงนอกกระแส
บอย โกสิยพงษ์ ถ่ายทอดตัวตนผ่านบทเพลง
เขา สะท้อนมุมมองความรักและทัศนคติเชิงบวกที่มี
ต่อผู้คนและต่อโลกผ่านการสร้างสรรค์ถ้อยค�ำและ
เรียบเรียงดนตรีจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรียกได้ว่า
เพลงของเขาเป็นเพลงสีขาว
“เราต้องรักทุกอย่างและทุกคนที่เราเจอ ถ้า
ยังท�ำไม่ได้ก็ต้องพยายามฝึกฝนให้ท�ำให้ได้ เป็น

Concept ที่ดีในการเผชิญปัญหาต่างๆ ท�ำให้ชีวิต
เราง่ายขึ้น”
บอย โกสิยพงษ์ เป็นแรงบันดาลใจให้กับคน
ดนตรีในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อผู้อื่น เขาสร้าง
ก�ำลังใจผ่านบทเพลงและเสียงดนตรี คนทีไ่ ด้ฟงั เพลง
ของเขาจะได้รับพลังใจและมุมมองชีวิตที่เต็มเปี่ยม
ไปด้วยความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ เขาเชื่อว่าโลกนี้
ขับเคลื่อนได้ด้วยความรักและความเมตตา หาก
สามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลง เข้าใจความต่าง
เรียนรู้ความผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์ได้ชีวิตก็
จะเรียบง่ายและมีความสุข เขาจึงพยายามสอดแทรก
มุมมองความคิดและความเชื่อผ่านความสามารถ
ทางดนตรีสร้างสรรค์เป็นบทเพลงที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความรักและความปรารถนาดีเป็นส่วนหนึ่งของการ
ส่งต่อแรงบันดาลใจจากเขาไปสู่แฟนเพลง
“ผมอยากใช้สิ่งที่พระเจ้าให้มาในการสื่อสาร
ความรักและความหวังของพระเจ้า อยากให้เพลงเป็น
อาหารเสริมทางจิตใจให้ผู้ฟัง”
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ประวัติ
ชื่อ : ชีวิน โกสิยพงษ์ (บอย)
วันเกิด : 5 กันยายน 2510
ประสบการณ์ :
• เริ่มเล่นเปียโนตอนอายุ 4 ปี แต่ง
เพลงตอนอายุ 12 ปี
• จบการศึกษาด้านการแต่งเพลงและ
ธุรกิจเพลง จาก UCLA สหรัฐอเมริกา
• ก่อตัง้ ค่ายเพลงเบเกอรีม่ วิ สิค ร่วมกับ
สุกี้ กมล สุโกศล แคลปป์
• ปัจจุบันเป็นผู้บริหารค่าย LOVEiS
สร้ า งสรรค์ เ สี ย งดนตรี แ ละเสี ย ง
เพลงเพือ่ สือ่ สารความรักและความ
หวังไปยังผู้ฟัง

ผมท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี
ความสุขเพราะว่าไม่ต้อง
คิดว่าจะต้องได้ต�ำแหน่ง
หรื อ รางวั ล อะไรและ
พยายามแต่งเพลงเพราะ
มันให้ความสุขเราอย่าง
เดียว
บอย โกสิยพงษ์
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นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

นักวิจัยผู้ทุ่มเท ค้นคว้าด้านโภชนาการ

ช่วยประเทศด้อยพัฒนา

“อาหาร” ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความ
จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ก็ยังมีคน
จ�ำนวนหนึ่งที่ด้อยโอกาสในด้านโภชนาการซึ่งมา
จากปัจจัยต่างๆ แน่นอนว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นโดย
เฉพาะเรื่องของปากท้องซึ่งเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก
เรื่องหนึ่งในระดับมหภาค ก็ย่อมมีบุคคลที่ทุ่มเท
แรงกายและแรงใจในการทีจ่ ะหาทางช่วยเหลือ หรือ
เป็นกระบอกเสียงส�ำคัญที่จะส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้
มากที่สุด
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ไกรสิทธิ์
ตันติศิรินทร์ เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติการ
ที่ส�ำคัญต่อประเทศและต่อโลกเป็นอย่างมาก ท่าน
ทุ่มเทเวลากว่าครึ่งชีวิตในการค้นหาแนวทางใน
การที่จะช่วยเหลือภาวะโภชนาการที่บกพร่องของ
ประชาชนในประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นา เป็ น ผู ้ ที่ เ ป็ น
ส่งสัญญาณส�ำคัญในหลายด้านเกีย่ วกับโภชนาการ
ให้ภาครัฐรับทราบและเป็นแนวทางในการก�ำหนด
นโยบายในการส่งเสริมประชาชนทางด้านโภชนาการ
ให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงสมบูรณ์
นพ.ไกรสิทธิ์ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
โภชนาการส� ำหรั บ ประเทศไทยที่ ส� ำคั ญ คื อ การ
ท� ำ ให้ ค นไทยมี ภ าวะโภชนาการดี ขึ้ น ด้ ว ยการ
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วิจัยหาอาหารเสริมส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก
ทารก เนื่องจากในอดีตคนกลุ่มนี้มีภาวะโภชนาการ
บกพร่อง ท�ำให้ทั้งแม่และลูกมีร่างกายไม่แข็งแรง
ส่งผลให้เกิดภาระด้านสาธารณสุขและการพัฒนา
ประเทศ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นพ.ไกรสิ ท ธิ์
จึ ง แนะน� ำ ปรั บ พฤติ ก รรมการกิ น และเสริ ม ด้ ว ย
อาหารประจ�ำถิ่น
นอกจากนี้ นพ.ไกรสิทธิ์ ยังได้รับเลือกให้รับ
รางวัล The IUNS Lifetime Achievement Award
2013 จากสหพันธ์โภชนาการนานาชาติ ในฐานะ
ผู้อุทิศตนเพื่อการแก้ไขปัญหาโภชนาการบกพร่อง
ความมุ ่ ง มั่ น ทุ ่ ม เทและเสี ย สละท� ำ ให้ นพ.
ไกรสิทธิ์ เป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบ และเป็นบุคคลที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้คนในสังคมทุกระดับ
เห็นความส�ำคัญและใส่ใจในโภชนาการ และเกิด
การเผื่อแพร่ออกไปสู่สังคมที่ด้อยโอกาส ท่านเป็น
เสมื อ นเสี ย งเตื อ นให้ ผู ้ มี อ� ำ นาจได้ ม องเห็ น ของ
โภชนาการ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่มีผลต่อการพัฒนา
ประเทศ
วันนี้ปูชนียบุคคลท่านนี้ยังคงเสียสละ และ
ทุ่มเทในการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างแรงกระเพื่อม
ในสังคมให้มองเห็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
ด้านโภชนาการอย่างยั่งยืน

ประวัติ
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
วันเกิด : 21 กรกฎาคม 2487
การศึกษา :
• แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางโภชนาการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเมสซาซูเซทท์
(MIT), สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนี ย บั ต รแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า น
เฉพาะเด็ ก 2517 โรงพยาบาลเด็ ก
เมืองบอสตัน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ :
• ทีป่ รึกษางานโครงการตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• กรรมการนานาชาติเพือ่ พิจารณารางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
• ประธานกรรมการนโยบายกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
• ประธานคณะกรรมการประเมินผลของ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
• กรรมการในคณะกรรมการอาหาร
แห่ ง ชาติ แ ละเป็ น ประธานกรรมการ
วางแผนกรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทย

ทุ ก คนต้ อ งมี สิ ท ธิ์ ไ ด้
รั บ การโภชนาการที่ ดี เ ท่ า
เที ย มกั น ทุ ก กลุ ่ ม และทุ ก
ประเทศ ในฐานะนักวิชาการ
นั ก วิ จั ย ก า ร คิ ด ค ้ น ที่
สามารถสร้างการ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
โภชนาการได้ ถื อ เป็ น ผล
ส�ำเร็จสูงสุดในอาชีพ
นพ.ไกรสิทธิ์
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รศ.ดร.ธรณ์
ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์

นักสมุทรศาสตร์แนวหน้า
ในการอนุรักษ์ทะเลไทย
“การปลุกกระแสเป็นกระบวนการเท่านั้น เรา
ต้องดูวา่ ผลลัพธ์คอื อะไร ปลุกกระแสเรือ่ งวาฬบรูดา้
ผลลัพธ์ของเราคือต้องเป็นสัตว์สงวนเพื่อให้ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ใช่ปลุกขึ้นมาแล้ว
เงียบไป ถ้าเป็นแบบนั้นผมไม่ปลุก”
ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นหนึ่งใน
คนรักทะเลที่เลือกเอาชีวิตไปผูกพันเกี่ยวข้องกับ
ท้ อ งทะเลไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ เ ลื อ กเรี ย น
ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั้งในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึง
ปริญญาเอกทีม่ หาวิทยาลัย James Cook ประเทศ
ออสเตรเลีย และกลับมาเป็นนักสมุทรศาสตร์คน
ส�ำคัญที่ท�ำให้คลื่นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทาง
ท้องทะเลดังขึน้ อีกครั้ง ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ค “Thon
Thamrongnawasawat” โดยยึดหลักความถูกต้อง
เป็นประเด็นส�ำคัญ
สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ดร.ธรณ์ โดดเด่ น เป็ น นั ก สร้ า ง
กระแสที่สื่อมวลชนไม่อาจละสายตา คือ การมุ่ง
ไปสู ่ ผ ลลั พ ธ์ ใ นการสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงทาง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม การปลุกกระแสของ
ดร.ธรณ์เป็นกระบวนการหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ท�ำให้การ
แก้ปัญหาท้องทะเลถูกพูดถึงแล้วเงียบหายแต่เป็น
เรื่องที่ท�ำได้จริงและเกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อ
ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของ
ไทย อาทิ ร่วมผลักดันให้เกิด ‘พีพโี มเดล’ จนประสบ
ความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม
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ไปถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังเข้าไปช่วยฟื้นฟูทะเลและปะการัง
หลังจากโดนคลื่นสึนามิ มีส่วนร่วมเสนอปิดเกาะ
ตาชัยหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว
เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากร ผลั ก ดั น ให้ ว าฬบรู ด ้ า วาฬ
โอบุระ ฉลามวาฬและเต่ามะเฟือง เป็นสัตว์สงวน
ในรอบ 25 ปีของการประกาศ พ.ร.บ.คุม้ ครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2535 เพื่อให้สัตว์ทะเลหายากมีกฎหมาย
คุ้มครองดูแลก่อนจะสูญพันธุ์จากธรรมชาติ การ
เผยแพร่สถาณการณ์หรือผลกระทบส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้
กับทะเลทางเฟสบุ๊คท�ำให้ประชาชนทั่วไปจ�ำนวน
มากสามารถเข้ า มาเป็ น ฟั น เฟื อ งร่ ว มสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งจากการกดไลค์ กดแชร์ และ
ร่วมลงมือดูแลทะเลไทย
การด� ำ ดิ่ ง ลงสู ่ ท ้ อ งทะเลครั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่ า
กว่า 40 ปี ดร.ธรณ์เป็นนักถ่ายทอดเรื่องราวของ
ท้องทะเลที่ได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้าง
แรงบั น ดาลใจให้ แ ก่ ทั้ ง คนท� ำ งานกั บ ท้ อ งทะเล
นักท่องเที่ยว และว่าที่นักสมุทรศาสตร์ ให้เคลื่อน
ความรักไปสู่การปกป้องดูแลท้องทะเลไทยอย่าง
ถูกต้องและยั่งยืน
“ทุกคนมีส่วนช่วยรักทะเลได้ เป็นหูเป็นตา
ช่วยกันทักท้วงความไม่ถกู ต้องต่างๆ ให้เกิดกระแส
และการเปลี่ยนแปลง เรื่องวาฬบรูด้าที่ขึ้นทะเบียน
เป็นสัตว์สงวน เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุทยาน
แห่งชาติ เรื่องจับปลา การทิ้งทุ่นทิ้งสมอเรือก็เกิด
จากการแชร์ ทุกคนรักทะเล รักป่าได้”

ประวัติ
ชื่อ : รศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์
วันเกิด : 6 ธันวาคม 2509
ประสบการณ์ :
• ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์
เ ป ็ น อ า จ า ร ย ์ ป ร ะ จ� ำ ภ า ค
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล
คณะประมง มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ นักสมุทรศาสตร์
นั ก มี น วิ ท ยา นั ก เขี ย น เว็ บ
มาสเตอร์เว็บไซต์ทะเลไทย เป็น
สุดยอดแฟนพันธุแ์ ท้ ตอน ทะเล
ไทย ของรายการแฟนพันธุ์แท้
ในปี พ.ศ. 2546

เราต้องคิดว่ามนุษย์จะใช้ประโยชน์จากทะเลได้
แค่ไหน ไม่ใช่คิดว่าทะเลให้อะไรเราได้บ้าง
รศ.ดร.ธรณ์
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ความฝันของเรา คือการท�ำให้
คนไทยสามารถเรียนรู้ได้สะดวกขึ้น
และเข้าถึงความรู้ดีๆ ได้มากขึ้น
ฐิติพงศ์
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ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
ผู้สร้างการเรียนรู้
นอกห้องเรียน

ประวัติ
ชื่อ : ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
การศึกษา :
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาตร์จาก
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
หลักสูตรการเขียน Software จาก Dev
Bootcamp ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท MBA จาก Kellogg School
of Management สหรัฐอเมริกา

คุ ณ ฐิ ติ พ งศ์ พิ สิ ฐ วุ ฒิ นั น ท์ หรื อ บิ๊ ก
Co-founder & CEO ของ SkillLane ผู้ร่วมสร้าง
แพลตฟอร์ ม คอร์ ส เรี ย นออนไลน์ ที่ ท� ำ ให้ ค นวั ย
ท�ำงานสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้อย่างสะดวก
จากทุกที่และทุกเวลา
คุณบิ๊ก เล่าว่า 94% ของคนไทยวัยท�ำงาน
ต้องการที่จะเรียนรู้ๆ ทักษะใหม่ๆ แต่ 97% ของคน
กลุ่มนั้นยังไม่ได้เริ่มเรียน เพราะว่าไม่มีเวลา ปกติ
ท� ำ งานกลั บ มาบ้ า นก็ ดึ ก แล้ ว จะให้ ไ ปเรี ย นตาม
สถาบันตอนเย็นก็ไปไม่ไหม วันหยุดก็อยากพักผ่อน
อยูก่ บั ครอบครัว ไม่สามารถแบ่งเวลาทัง้ วันไปเรียน
ตามงานสัมมนาได้
คุณบิ๊กและคุณนัทเอกฉัตร อัศวรุจิกุลจึงได้
สร้าง SkillLane ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาที
แพลตฟอร์ม เพื่อลงเรียนวิชาที่ตัวเองต้องการ และ
สามารถเรียนเมือ่ ไรก็ได้ตามทีส่ ะดวก มีเวลาแค่ 15
นาทีต่อวันก็สามารถเรียนทักษะใหม่ๆได้แล้ว
คุณบิก๊ บอกว่า สตาร์ทอัพคือการท�ำอะไรใหม่ ๆ
และความเป็นสตาร์ทอัพ ท�ำให้เราต้องทดลองลงมือ
ท�ำเองหมดทุกอย่าง แล้วค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ เปลี่ยน
เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ เข้าไป ทุกวันนี้บนเว็บไซต์ Skill
Lane มีคอร์สเรียนออนไลน์กว่า 350 คอร์ส ทั้งเรื่อง
การเงิน คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การตลาด ซึ่งสอนโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ โดยตรง
คุณบิ๊ก ย�้ำว่า ความท้าทายของงาน คือการ
เข้าใจลูกค้า ซึ่งกระบวนการตรงนี้จะต่างจากการ
ท� ำ งานกั บ บริ ษั ท ใหญ่ ๆ ซึ่ ง ขายสิ น ค้ า ที่ มี อ ยู ่ ม า

นานแล้ว เราสามารถวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้า และเรียนรู้การต่อยอดจากความรู้เดิม แต่
แพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์เป็นสิง่ ใหม่ จึงไม่มี
คนมาบอกเราได้ว่าเราต้องท�ำอย่างไรให้ส�ำเร็จ ท�ำ
อย่างไรที่เรียกว่าดีที่สุด และท�ำอย่างไรถึงจะตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน เราจึง
ต้องหาวิธีการที่จะเข้าใจลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆ
โดยผ่านการทดลองตลาดและทดสอบไอเดียใหม่ๆ
กับผู้ใช้จริง และพยายามเรียนรู้จากตรงนั้นให้ได้
มากที่สุด
นับได้ว่าคุณบิ๊กและทีมงาน Skill Lane เป็น
ผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษานอกห้องเรียนอย่าง
แท้จริง เพราะไม่เพียงแต่นักเรียน นักศึกษาที่เข้า
มาหาความรู้เพิ่มเติมแล้ว ยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของคนวัยท�ำงานทีต่ อ้ งการเพิม่ ความ
รู้ความสามารถให้กับตัวเอง
วันนี้ Skill Lane กลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพแถว
หน้าของเมืองไทยที่ประสบความส�ำเร็จ โดยสร้าง
สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าให้กบั สังคม โดยน�ำเทคโนโลยีมาผนวก
เข้ากับข้อจ�ำกัดของชีวติ คน คือการเรียนรูไ้ ด้โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดนั่นเอง
“คุณค่าของสิ่งที่เราท�ำคือการช่วยเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการส่งเสริมการศึกษาของคนรุ่นใหม่ที่
ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน เราเชื่อว่าการพัฒนา
เริม่ ต้นจากการเรียนรู้ ยิง่ เราท�ำให้ผใู้ ช้สามารถเรียนรู้
ได้สะดวกมากขึ้น เราก็จะสามารถสร้างผลกระทบ
ได้เยอะมากขึ้นตามกัน”
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อนาคตมันต้องท้าทาย
ขึ้นเรื่อยๆ อยู่แล้ว ปัญหา
คื อ ท� ำ ยั ง ไงให้ ค งไว้ ซึ่ ง
สปิริตที่เราตั้งใจท�ำเรื่องนี้
มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
สุรัชนา
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สุรัชนา ภควลีธร

ผู้สร้าง “Platform การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน”

ประวัติ
ชือ่ : สุรชั นา ภควลีธร
ประสบการณ์ :
• Co-found Co-found

Local Alike ธุรกิจรูปแบบใหม่ บน Platform
ใหม่ท่ีถูกพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีในปัจจุบัน
เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน จากกลุ่มคน
รุ่นใหม่ เรียกว่า Start up วันนี้ Local Alike ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างงดงาม สุรัชนา ภควลีธร หรือ
นุน่ Co-founder หนึง่ ในทีมงาน มากความสามารถ
เล่าให้เราฟังว่า Local Alike เริ่มต้นโดยการท�ำงาน
ต่อยอดร่วมกับ สมศักดิ์ บุญค�ำ หรือ ไผ ที่เข้าไป
ฝึกงานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง แล้วได้โจทย์ให้เข้าไป
ศึ ก ษาเรื่ อ งความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านสวนป่า และหมู่บ้านปาง
พระราชทานสี่พันไร่ จังหวัดเชียงราย ท�ำให้ได้เห็น
ความน่าสนใจ ศักยภาพ และกลิ่นอายมนต์สเน่ห์
ของการท่องเที่ยวแบบเข้าถึงและเจาะลึกถึงแก่น
ของชุมชนต่างๆ ทีก่ ระจายกันอยูท่ วั่ ประเทศ รวมทัง้
ท�ำให้เห็นว่า หากสามารถน�ำกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
สนใจในเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เข้ามาท่อง
เที่ยวในชุมชน และคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ในท้องถิ่นเอง ก็จะ
สามารถสร้างรายได้ ความภาคภูมิใจและความ
ยั่งยืนในด้า นอื่นๆให้กับชุมชนภายใต้กรอบของ
ธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
คุณนุ่น และทีมงานมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะ
สร้างชุมชนควบคู่กับการสร้างการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน
ดั ง นั้ น การศึ ก ษารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วในแต่ ล ะ
พื้นที่ แต่ละชุมชน รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจ

กับชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและยากที่สุดของ
การท�ำงาน โดยจุดประสงค์หลักของ Local Alike
ต้องการให้แต่ละชุมชนสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้
“งานทีท่ ำ� ประกอบด้วย 4 ส่วน หลักๆทีเ่ ชือ่ มต่อ
กันตั้งแต่ส่วนงานพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว เตรียม
ความพร้อมร่วมกับชุมชน ส่วนของบริษัททัวร์ ส่วน
งานการตลาดซึ่งเรามีOnline Platform ที่เชื่อมต่อ
นักท่องเทีย่ วกับชุมชนทีท่ ำ� การท่องเทีย่ วด้วยตนเอง
ไปจนถึงส่วนงานประเมินผลและบริหารกองทุนทีน่ ำ�
ผลก�ำไรจากการท่องเที่ยวไปพัฒนาในด้านต่างๆ
เพือ่ ท�ำให้การท่องเทีย่ วนัน้ เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการ
พัฒนาชุมชนได้จริง”
ความส�ำเร็จของ Local Alike ในวันนี้ นับเป็น
ตัวอย่างของธุรกิจขนาดเล็กแต่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความพยายามในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลัก
ดันให้ชมุ ชนเกิดการเปลีย่ นแปลง มีองค์ความรู้ และ
มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ในระยะยาว
นับเป็นกลุ่มผู้สร้างธุรกิจ Start up ที่น่ายกย่อง
ในความคิ ด และฝี ไ ม้ ล ายมื อ ในการเป็ น ผู ้ ส ร้ า ง
Platform รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ ให้ กั บ
ประเทศไทย และเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้
ศึกษา และน�ำไปประยุกต์ใช้ สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับคนรุ่นใหม่ในด้านไอเดีย และความพยายาม
ที่จะสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
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กฤษฎา ชุตินธร

ผู้สร้างบัญชีออนไลน์
ให้ง่าย ใช้ได้จริง
“เราจะเข้ า ใจปั ญ หาเมื่ อ เราต่ า งเคยเผชิ ญ
ปัญหา” ประโยคนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของผู้บริหาร
หนุม่ รุน่ ใหม่ไฟแรง คุณกฤษฎา ชุตนิ ธร Co-Founder
ของ FlowAccount.com โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ทีถ่ กู
ออกแบบ คิดค้นพัฒนา เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือ
ผูเ้ ริม่ ต้นธุรกิจทางด้านงานบัญชี นับเป็นนวัตกรรมการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของคนในยุคใหม่ทตี่ อ้ งการเป็นผูป้ ระกอบการได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งมีรางวัลชนะเลิศ AIS The StartUp 2015
เป็นเครื่องการันตีความส�ำเร็จในครั้งนี้อีกด้วย
คุณกฤษฎา ได้บอกว่า ความคิดที่ท�ำให้เกิด
FlowAccount ขึ้นมานั้น มาจากข้อจ�ำกัดของตัวเอง
ที่เคยประสบปัญหามา เพราะนอกจากจะต้องรู้จริง
เรือ่ งการของท�ำธุรกิจของตนเองแล้ว ยังต้องพยายาม
ศึกษาท�ำความเข้าใจเรื่องของบัญชี แม้ปัจจุบันจะมี
ตัวช่วยอย่างโปรแกรมท�ำบัญชีส�ำเร็จรูป แต่ก็ยังคง
มีความยากเกินไปส�ำหรับคนที่ไม่เข้าใจ ท�ำให้เกิด
ไอเดียว่า “มันควรมีบญ
ั ชีเบือ้ งต้นทีใ่ ครๆ ก็ทำ� เองได้”
จึงเป็นทีม่ าของ FlowAccount.com สตาร์ทอัพทีเ่ ป็น
เหมือนเครือ่ งมือทางธุรกิจของเจ้าของกิจการมือใหม่
นอกเหนือจากการออกแบบโปรแกรมการท�ำ
บัญชีเบือ้ งต้น ทีเ่ น้นความเข้าใจง่าย และใช้งานง่าย
แล้ว คุณกฤษฎา ยังสร้างทีมงานสายด่วนคอยให้
ค�ำปรึกษาทางด้านเรือ่ งของการท�ำบัญชี การท�ำภาษี
รวมไปถึงการท�ำธุรกิจเป็นของแถมอีกด้วย เรียกว่า
คนที่เริ่มต้นเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการตัวเองเหมือน
มีที่ปรึกษาตั้งแต่นับหนึ่งเลยก็ว่าได้
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“เราเชื่อว่า FlowAccount มีโอกาสขยายฐาน
ผู้ใช้ได้อีกมาก เพราะปัจจุบันจะเห็นว่าคนอยากท�ำ
ธุรกิจตัวเองมากขึ้น แม้แต่วันนี้คนที่เป็นฟรีแลนซ์
เองก็เริ่มเติบโตมากขึ้น และที่ส�ำคัญเราเชื่อว่าสิ่งที่
เราท�ำอยู่เราท�ำให้ผู้ประกอบการรู้สึกดี เราหวังว่า
จะช่วยให้ผปู้ ระกอบกิจการหน้าใหม่มเี วลาโฟกัสกับ
สิ่งที่ตัวเองก�ำลังจะท�ำมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการ
ประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่เขาท�ำ”
คุณกฤษฎา เล่าต่อว่า วิธีหาไอเดียเริ่มต้นของ
สตาร์ทอัพที่สามารถท�ำได้ง่ายๆ โดยให้เริ่มมองหา
จากสิ่งที่เราเองถนัดและเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ก่อนตัดสินใจต้องมองไปถึงบริบทของตลาด
อีกด้วย รวมถึงผลงานที่คิดและท�ำออกมานั้นต้อง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องไม่ลืมที่จะรับฟังความ
คิดคิดจากผู้ใช้จริง
หากจะพูดว่า FlowAccount เป็นนวัตกรรม
ระบบบั ญ ชี อ อนไลน์ ที่ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ กั บ ผู ้ เ ริ่ ม ต้ น
ธุรกิจก็คงไม่ผิดนัก เพราะจากความทุ่มเทที่มอง
เห็ น สภาพปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง บวกกั บ ความตั้ ง ใจที่
จะแก้ปัญหาให้ส�ำเร็จ และค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
สังคมและส่วนรวมควบคู่ไปกับการแก้ปัญหานั้น
ท�ำให้วันนี้ FlowAccount เป็นโมเดลธุรกิจที่ค่อยๆ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปพร้อมๆ กับหลักธรรมภิบาล
ในการท�ำงานซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในการที่จะท�ำให้
FlowAccount สานต่ อ การคิ ด ค้ น พั ฒ นาระบบ
ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของ
ผู้ประกอบการในมิติต่างๆ ต่อไป

ประวัติ
ชื่อ : กฤษฎา ชุตินธร
ประสบการณ์ :
• ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โฟลว์แอคเคาท์
จ�ำกัด
• FlowAccount เป็นบริษทั Startup ไทย
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ AIS
The Startup จากบริษัทแอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
และรางวัลชนะเลิศ Top 10 Echelon
Asia Summit รวมถึงได้รบั เงินลงทุน
สนับสนุนจากนักลงทุน VC ทั้งไทย
และต่างประเทศ

เวลาจะท�ำเครื่องมือแก้
ปัญหาอะไร ให้พัฒนามา
จากประสบการณ์ของตัว
เองในฐานะผู้ใช้มาก่อน ถ้า
เราไม่ใช่ผู้ใช้ มันยากที่จะ
เข้าใจปัญหาจริง ๆ
กฤษฎา
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ท�ำงานต้องมีเป้าหมาย
และไม่สนใจคู่แข่ง มุ่งหน้า
ท�ำตามสิ่งที่เป็นเป้าหมาย
ยอด
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ยอด ชินสุภัคกุล

ผู้กล้ายึดพื้นที่ Platform ใหม่
บุกเบิกเว็บไซต์แนะน�ำร้านอาหาร

Wongnai.com

ประวัติ
ชื่อ : คุณยอด ชินสุภัคกุล
การศึกษา :
• ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท MBA จาก
มหาวิทยาลัย UCLA
Anderson สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ :
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้ก่อตั้งบริษัท วงใน
มีเดีย จ�ำกัด

หากจะค้นหาร้านอาหารที่ไหนดี ร้านอาหาร
ที่ไหนเด็ด แน่นอนว่า เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
วงในดอทคอม (Wongnai.com) ติดอยู่ในอันดับ
ต้นๆ ที่หลายคนเข้าไปค้นหาข้อมูลอย่างแน่นอน
คุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั วงใน มีเดีย จ�ำกัด เรียกได้วา่ เป็น
ผูบ้ กุ เบิกจัดท�ำเว็บไซต์รา้ นอาหารของประเทศไทย
คนแรกๆ คือผู้ที่กล้าคิดและลงมือท�ำกับธุรกิจบน
Platform ใหม่ ธุรกิจที่ต้องใช้คอนเท็นต์ในการ
สื่อสาร ธุรกิจที่ต้องใช้ความสามารถในการติดต่อ
ประสานงาน และธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้ทันกับ
ยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
คุณยอด ใช้ทั้งความชอบและความพยายาม
ไปพร้อมๆ กันในการก่อร่างสร้าง Wongnai ขึ้น
มา แม้จะมีรูปแบบแนวทางจากเว็บไซต์ YELP.
COM ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมร้านอาหาร ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่แน่นอนว่าความยากคือ
การที่คุณยอดต้องพยายามศึกษา ลองผิดลองถูก
เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับคนไทย รวมทั้งการ
ท�ำให้เป็นเว็บไซต์ที่ร้านอาหารทุกร้านหรือสถานที่
ท่องเทีย่ วทุกแห่งอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในข้อมูล
ของ Wongnai
จากจุดเริม่ ต้นของผูม้ คี วามฝันเดียวกัน 4 คนที่
อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ จึงร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่า
อุปสรรค ร่วมกันพัฒนาในจังหวะโอกาสทีเ่ หมาะสม
จึงท�ำให้เกิดเป็น Wongnai ขึ้นมา

คุณยอด เชื่อว่า Wongnai มีความแตกต่าง
จากเว็บไซต์แนะน�ำร้านอาหารอื่นๆ มีการให้ใช้
บริการสามารถที่จะเข้ามารีวิว แนะน�ำ หรือแชร์
ประการณ์ร่วมกัน ท�ำให้มีคนสนใจเข้ามาดูและ
มองว่าเราไม่ใช่เอเจนซี่โฆษณา จึงเป็นจุดที่ท�ำให้
ประสบความส�ำเร็จ
“ทีเ่ ราแจ้งเกิดได้เพราะเราท�ำมานานทีส่ ำ� คัญ
เรื่องรีวิว รูปภาพ ร้านอาหารเรามีรายละเอียดครบ
เว็บไซต์เราเลยได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก”
สิ่งที่คุณยอดยึดถือเสมอในการท�ำงาน คือ
ไม่สนใจคู่แข่ง แต่ให้แข่งกับตัวเอง แข่งกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการว่าต้องการอะไร ควรเพิ่ม
เติมอะไร ไม่ท�ำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด รวมถึงการ
เติ บ โตอย่ า งระมั ด ระวั ง โดยเน้ น การเติ บ โตจาก
จุดแข็งของตัวเอง และเพิ่มเติมให้สมบูรณ์แบบ
ท� ำ ให้ วั น นี้ ป ี ก ของธุ ร กิ จ ได้ ข ยายกว้ า งขึ้ น นอก
เหนือจากเรือ่ งอาหาร แต่ยงั ครอบคลุมในเรือ่ งของ
Lifestyle เพื่อก้าวไปสู่ Lifestyle Platform ซึ่งได้
แตกยอดออกไปสู่ Wongnai Beauty, Cooking,
Delivery และอื่นๆ อีกในอนาคต
แน่นอนว่าความส�ำเร็จของคุณยอดในการ
ปลุกปัน้ ทุม่ เทให้กบั Wongnai ท�ำให้วนั นี้ Wongnai
กลายเป็นเว็บไซต์ยอดฮิตติดลมบนของคนชอบกิน
ชอบเทีย่ ว และยังกลายเป็นบริษทั อันดับต้นๆ ทีค่ น
รุน่ ใหม่ไฟแรงอยากร่วมงานด้วย นับได้วา่ เป็นความ
ส�ำเร็จที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติของผู้บริหารหนุ่ม
รุ่นใหม่ไฟแรงนั่นเอง
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อาชว์ วงศ์จินดาเวศย์

ผู้มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อเปลี่ยนโลก
“ผมฝันอยากให้ทกุ คนมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ Socialgiver
คือเครื่องมือที่จะท�ำให้ฝันของผมเป็นจริง”
อาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ ผูบ้ ริหารหนุม่ ผูก้ อ่ ตัง้
Socialgiver ธุรกิจเพือ่ สังคม หรือ Social Enterprise
ผู้จุดประกายธุรกิจ Giving Economy ให้เป็นที่
ยอมรับและฝันไกลไปถึงการเปลี่ยนโลก
หากกล่าวถึงการเปลี่ยนโลกหลายคนอาจมอง
ว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัว แต่ถ้าลองท�ำความรู้จัก
กับโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมของอาชว์ วงศ์จินดาเวศย์
จะเห็นความน่าสนใจและความเป็นไปได้ในอนาคต
ไม่ไกลจากนี้
Socialgiver เป็น Platform เสนอขายสินค้า
บริการรูปแบบ GiveCard (Voucher) ให้กบั ผูบ้ ริโภค
แบบออนไลน์ในราคาพิเศษ ซึง่ สินค้าประเภทโรงแรม
ที่พัก ร้านอาหาร และสินค้าบริการอื่นๆ เหล่านั้นจะ
ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรผู้ประกอบการที่
อยู่ในเครือข่าย และน�ำรายได้ร้อยละ 70 ไปสมทบ
ทุนให้องค์การกุศลที่ท�ำโครงการช่วยเหลือสังคม
ผูซ้ อื้ GiveCard นอกจากจะได้สนิ ค้าบริการในราคา
ประหยั ด แล้ ว ยั ง ได้ ส นั บ สนุ น โครงการเพื่ อ สั ง คม
ที่ต้องการอีกด้วย
Socialgiver นอกจากจะเป็นโมเดลธุรกิจที่
ตอบโจทย์แบบ startup แล้ว อาชว์ วงศ์จินดาเวศย์
สร้างสรรค์ให้ Socialgiver เป็นจุดเชื่อมต่อความ
ตัอ้ งการของทุกฝ่ายให้มาเจอกันและจัดสรรประโยชน์
ที่เหมาะสม ผูบ้ ริโภคได้ใช้บริการในราคาพิเศษ กิน

เที่ยว พักผ่อนและได้ระดมทุนช่วยเหลือโครงการ
เพื่อสังคมจากค่าบริการที่จ่ายไป ผู้ประกอบการ
ได้ขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นและได้ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กรแบบ CSR (Corporate Social
Responsibility) โดยการสร้างประโยชน์จากบริการ
ของตนเองที่ยังใช้ไม่เต็มขีดจ�ำกัด มูลนิธิองค์กร
เพื่อสังคมได้เพิ่มทุนสนับสนุนในการท�ำโครงการ
เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต Socialgiver จึง
ถือเป็นหนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ที่ได้ประโยชน์ทั้ง
ผู้บริโภค ภาคธุรกิจ และสังคม เป็นนวัตกรรมทาง
สังคมชิ้นใหม่ของโลกที่สร้างสรรค์โดยคนไทยอย่าง
อาชว์ และทีมงาน ที่รวมตัวกันมาด้วยฝันเดียวกัน
อาชว์ เป็นแรงบันดาลใจส�ำหรับคนที่ใฝ่ฝัน
อยากสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม เขาเป็นแบบ
อย่ า งของคนรุ ่ น ใหม่ ที่ ม องปั ญ หาอย่ า งละเอี ย ด
ถี่ถ้วนและพยายามค้นวิธีการแก้ไข สร้างเครื่อง
มือที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมส�ำหรับทุกคน ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการเติมเต็มด้านจิตใจที่มุ่งมั่น
ช่วยเหลือท�ำความดีเพื่อคนอื่นจะได้รับความสุข
ความอิ่มใจเป็นสิ่งตอบแทน เป็นผู้รับพลังใจและ
ผู้ส่งต่อแรงบันดาลใจในคราวเดียวกัน
“การท�ำกิจการเพื่อสังคมต้องใช้ความอึดสูง
คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ แต่เมื่อเราตั้งใจสร้างสิ่งดีๆ
ท�ำประโยชน์ให้สังคม สุดท้ายแล้วเราจะได้รับแรง
สนับสนุน เราจะรูส้ กึ ดี มีความรูส้ กึ เป็นผูใ้ ห้และผูร้ บั
ในเวลาเดียวกัน”
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ประวัติ
ชื่อ : อาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ (บูม)
วันเกิด : 16 พฤษภาคม 2529
การศึกษา :
• อาชว์ เรียนที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่
อายุ 7 ปี เรี ย นมั ธ ยมที่ โ รงเรี ย น
นานาชาติ บ างกออกพั ฒ นาและ
ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นด้ า น
Management ที่ University of
Warwick ประเทศอังกฤษ ฝันอยาก
เปลี่ ย นโลกเมื่ อ เห็ น โลกกว้ า ง เห็ น
ความเหลือ่ มล�ำ้ และปัญหาของสังคม
ลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ชื่อ
ประสบการณ์ :
• ร่วมก่อตั้ง Socialgiver เป็นโมเดล
ธุ รกิ จ เพื่ อ สั ง คมที่ ท�ำ ให้ ก ารใช้ จ ่ า ย
เพื่อไลสไตล์กับการช่วยเหลือสังคม
เป็นเรื่องเดียวกัน

ผมพยายามค้นหา
วิธีการที่ท�ำให้ การ
ช่วยเหลือสังคมเป็น
เรื่องง่ายๆ และท�ำได้
ทุกวัน
บูม
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อยากท�ำงานที่ไม่เพียง
ได้เงิน แต่ได้ใช้ความถนัด
ช่วยเหลือคนอืน่ และให้คณ
ุ ค่า
กับชีวิตด้วย
ฟ้า
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วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล

ผู้ออกแบบ นวัตกรรม Healthtech
ช่วยให้หมอกับคนไข้ได้เจอกัน
ประวัติ
ชื่อ : วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล (ฟ้า)
วันเกิด : 3 มีนาคม 2529
การศึกษา :
• ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ :
• ชื่นชอบศิลปะการดีไซน์ตั้งแต่เด็ก
แต่ เ ริ่ ม ต้ น ท� ำ งานผู ้ แ ทนบริ ษั ท ยา
ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ระหว่าง
ท�ำงานมองเห็นปัญหาหมอไม่พอ
กั บ คนไข้ หมอไม่ ต รงโรค จึ ง คิ ด
ออกแบบ ZeekDoc จากความรู ้
และประสบการณ์ ที่ อ ยู ่ ใ นวงการ
ด้ า นสุ ข ภาพมานานบวกกั บ ความ
คิดสร้างสรรค์สร้างเป็นนวัตกรรมที่
ช่วยให้คนไข้ได้พบกับแพทย์เฉพาะ
ทางได้รักษาอย่างถูกต้องและลดค่า
ใช้จ่าย สร้างธุรกิจเพื่อสังคมที่หวัง
ผลก�ำไรให้ผู้คนสุขภาพดีถ้วนหน้า

“ZeekDoc เป็นสะพานให้คนไข้และแพทย์
เฉพาะทางให้ ม าเจอกั น เป็ น นวั ต กรรมสุ ข ภาพ
ออนไลน์ที่จะท�ำให้ชีวิตง่ายขึ้น”
วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล นักธุรกิจรุ่นใหม่
ทีใ่ ช้ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ออกแบบ
แก้ปัญหาด้านสุขภาพ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมด้าน
สุขภาพ ที่หวังไกลไปสู่สังคมสุขภาพดีแบบยั่งยืน
หนึง่ ในผูก้ อ่ ตัง้ ZeekDoc องค์กรธุรกิจเพือ่ สังคมด้าน
Health tech ที่เข้ามุ่งเข้าไปแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
คิ ด ค้ น โมเดลที่ ท� ำ ให้ ค นไข้ ไ ด้ มี โ อกาสพบแพทย์
เฉพาะทางได้สะดวกมากขึ้น
วลัยพรรณ ผูร้ ว่ มสร้างนวัตกรรม ZeekDoc จาก
การสังเกตปัญหาที่พบว่าในประเทศไทยมีบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีศักยภาพและมีแพทย์เฉพาะทาง
หลากหลายและมีความสามารถ แต่คนไข้ส่วนใหญ่
กลับประสบปัญหาการตามหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เหล่านัน้ วลัยพรรณ มองเห็นช่องว่างตรงนีจ้ งึ คิดสร้าง
เครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาจะลดช่องว่างระหว่าง
หมอกับคนไข้ สร้างเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพที่จะ
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ทงั้ คนไข้และหมอเพิม่ ขึน้
วลัยพรรณ ร่วมสร้างสรรค์ Platform ZeekDoc
เป็นเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยค้นหาสถาน
พยาบาล คลินิก แพทย์ผู้ช�ำนาญการเฉพาะทาง
เฉพาะโรค เช่น กระดูกและข้อ หูคอจมูก กุมารเวช
ฯลฯ บันทึกเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้วยระบบ 2
ภาษา เปิดให้คนไข้ทั้งไทยและต่างชาติ ได้ค้นหา
แพทย์ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดในพื้นที่ใกล้
บ้าน ได้ดูประวัติความเชี่ยวชาญและตารางเวลา

ของหมอ ท�ำการนัดหมายได้ทันทีผ่านเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่นตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบแจ้งเตือน
นัดหมาย ช่วยลดภาระงานพยาบาล โดยเปิดให้
คนไข้ใช้ระบบฟรีไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการท�ำนัดหมาย
คนไข้ มี โ อกาสเจอหมอสะดวกขึ้ น นายแพทย์ ไ ด้
เจอกับคนไข้ที่ตรงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
ตนเอง เป็นนวัตกรรมที่จะสร้างแรงกระเพื่อมและ
การเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ เป็นธุรกิจ Health
tech เพื่อพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง
วลั ย พรรณ คื อ หนึ่ง ในแรงบั น ดาลใจของคน
รุน่ ใหม่ เป็นตัวอย่างของคนทีใ่ ช้ตน้ ทุนและความถนัด
ของตัวเอง ช่วยเหลือและแก้ปัญหาเพื่อคนอื่น โดย
หวังเพียงรอยยิ้มและก�ำลังใจเล็กๆ จากผู้ใช้บริการ
มากกว่ารายได้ผลก�ำไรทางธุรกิจ วลัยพรรณ ใช้ความ
รู้ที่เรียนมาทางด้านเภสัชกรบวกกับประสบการณ์
ในการรับฟังค�ำปัญหาด้านสุขภาพ มีเครือข่ายแพทย์
และสถานพยาบาลจากประสบการณ์ในการท�ำงาน
ชื่นชอบเรื่องการออกแบบดีไซน์และการใช้ความคิด
สร้างสรรค์หลอมรวมสิ่งเหล่านั้นแก้ปัญหาเพื่อตอบ
สนองความต้องการสูงสุดของตัวเองที่อยากช่วยให้
ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่กลับมาป่วยเป็นพลเมือง
ที่ มี คุ ณ ภาพที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นสั ง คมให้ พั ฒ นาต่ อ ไป
อย่างยั่งยืน
“ZeekDoc เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เป็นปลายเหตุ
คือป่วยแล้วหาหมอรักษา ความหวังของเราคืออยาก
ให้คนดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่ต้น ทุกคนสุขภาพดี
แบบยั่งยืนนั่นจะเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกและนั่น
คือเป้าหมายสูงสุดของเรา”
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พิเชษฐ์ กลั่นชื่น

นาฏศิลปินนอกขนบ
“อาชี พที่ ผ มเป็ น นี่ คื อ สายศิ ล ปิ น ไม่ ใ ช่ ส าย
คอมเมอเชียล สายศิลปินคือการสร้างสรรค์ พัฒนา
ไม่ใช่ขาย ไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้า ผมตอบโจทย์ตาม
ความต้องการของตัวเองผมเองว่าผมอยากได้อะไร
อยากสื่อสารอะไรกับคนในสังคม”
ชื่อของพิ เ ชษฐ กลั่ น ชื่ น เป็นที่กล่าวถึงใน
นามศิลปินนอกแถวผูน้ ำ� เอา “โขน” ศิลปะการแสดง
ชั้ น สู ง มาตี ค วามและออกแบบการน� ำ เสนอใหม่
โดยลดทอนความอลังการของเครื่องแต่งกายและ
องคาพยพในการแสดงตามขนบเดิมลง แต่กลับ
ลงลึกในรายละเอียดเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น
รวมทั้งได้ถอดแบบการร่ายร�ำออกมาเป็นเส้นสาย
ของการเคลื่อนไหว ที่ยังคงความประณีตเพื่อบอก
เล่าเรื่องราว ซึ่งนับเป็นการน�ำศิลปะแห่งโขนกลับสู่
สังคมไทยสมัยใหม่ที่ให้ความส�ำคัญกับศิลปะการ
แสดงของร่ า งกายและการเคลื่ อ นไหวมากกว่ า
องค์ประกอบอื่น
แม้จะอยู่ท่ามกลางค�ำวิจารณ์จากผู้คนหลาย
ฝ่าย แต่พิเชษฐ ไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขาสร้างสรรค์ขึ้น
เป็นการท�ำลายวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์อัน
ดีงาม แต่มันคือการต่อยอด ต่อลมหายใจให้กับ
วัฒนธรรมไทยอันเป็นรากของชนชาติให้สามารถ
ยึดเกาะผืนแผ่นดินได้อย่างยืนยงไม่ต่างจากจุด
หมายของผู้รักความเป็นไทยท่านอื่น เพียงแต่อาจ
แตกต่างด้วยวิธีคิดและวิธีการน�ำเสนอเท่านั้น
ผลงานของเขาไม่ ว ่ า จะเป็ น การแสดงชุ ด
“ฉุยฉาย” ที่ดัดแปลงเนื้อหามาจากรามเกียรติ์ตอน
“นางลอย” เพื่อสะท้อนช่วงเวลาของการเปลี่ยน

ผ่านของสังคมไทยในการต่อสู้ทางด้านการเมือง
เหลือง แดง หรือการแสดงชุด “I am a demon” ที่
นักเต้นหนุ่มเปิดเผยความจริงภายใต้การถูกห่อหุ้ม
ทางวัฒนธรรมที่พันธนาการคนในสังคมไทยเอาไว้
ให้ได้รบั รูถ้ งึ ความเป็นมนุษย์ทมี่ สี ทิ ธิใ์ นร่างกายและ
ชีวติ ของตัวเองหรือแม้กระทัง่ การแสดงชุด “ขาวด�ำ”
ซึ่งเป็นชิ้นงานที่เขาสร้างหัวโขนแบบใหม่ให้มีเพียง
สี เ งิ น สลั บ ด� ำ พร้ อ มกั บ เครื่ อ งแต่ ง กายที่ มี เ พี ย ง
กางเกงสีด�ำ คาดด้วยห้อยหน้าห้อยข้าง ผ้าปิดก้น
และรัดอกประดับเลื่อมสีเงิน และน�ำมาใช้ในการ
แสดงที่เขาดัดแปลงขึ้นเท่านั้น การแสดงของเขา
ล้วนได้สื่อสารเนื้อหาใจความส�ำคัญของเรื่องราว
รวมทัง้ ความวิจติ รของท่วงท่าในฐานะนาฏศิลปินใน
ยุคสมัยของเขาออกไปสู่ผู้ชมได้อย่างไม่ขาดพร่อง
หัวใจในการสร้างงานของพิเชษฐไม่ใช่เพื่อ
รางวัลเชิดชูเกียรติทเี่ ขาได้รบั หากแต่คอื การด�ำรงไว้
ซึง่ รากแห่งนาฏศิลป์และระบัดยอดให้กบั วัฒนธรรม
ไทยเพือ่ ก้าวไปพร้อมยุคสมัยได้อย่างสง่างาม ซึง่ วัน
นีเ้ ห็นผลแล้วว่าเขาสามารถเพิม่ เส้นทางเชือ่ มให้คน
ยุคปัจจุบนั เข้าถึงศิลปะไทยโบราณได้มากขึน้ ทัง้ ยัง
เป็นแรงบันดาลใจสรรค์สร้างศิลปินยุคใหม่ให้กล้า
ที่จะหยิบยกความดีงามของนาฏศิลป์แต่โบราณ
มาต่อยอดภายใต้แก่นของความเป็นไทยแท้ให้
งอกงามต่อไป
“ผมมั่นใจว่าคนจะภาคภูมิใจกับการที่ศิลปะ
ของเราสามารถที่จะเคลื่อนตัวไปสู่เวทีโลกได้ แล้ว
เรามีศิลปะ ณ ปัจจุบันของเราไปพร้อมๆ กับการ
มีศิลปะในอดีตที่สง่างามไปด้วยกันครับ”
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ประวัติ
ชื่อ : พิเชษฐ กลั่นชื่น
ประสบการณ์ :
• พิเชษฐได้เปิดสถาบันการเต้น Pichet
Klunchun Dance Company (พิเชษฐ
กลั่ น ชื่ น แดนซ์ คอมพานี ) โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ท� ำ งานทางด้ า น
ศิลปะการเต้นและสร้างนักเต้นอาชีพ
โดยเน้นการฝึกฝนทางด้านร�ำไทย
เป็นพืน้ ฐาน เขาเป็นศิลปินนักร�ำไทย
ที่โด่งดังไปไกลในระดับโลก และมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับระดับสากล
• ปี 2549 ได้รับรางวัลศิลปาธร ด้าน
ศิลปะการแสดง
• ปี 2551 ได้รับรางวัล ‘Routes’ ECF
Princess Margriet Award for Cultural
Diversity จาก European Cultural
Foundation
• ปี 2555 ได้ รั บ รางวั ล “Chevalier
of the French Arts and Literature
Order” จาก the French Ministry of
Culture
• ปี 2557 ได้รบั รางวัล John D. Rockefeller 3rd Award จาก สภาวัฒนธรรม
แห่งเอเชีย (Asian Cultural Council
ประเทศสหรัฐอเมริกา)

งานโบราณจะด�ำรงอยู่
ได้ หนึ่ง...ต้องใช้ได้ สอง...
ต้องมีคุณค่า สาม...ต้อง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนใน
สังคม
พิเชษฐ์

photo : Weerana Talodsuk
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ประวัติ
ชื่อ : ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
ประสบการณ์ :
• ผู ้ ริ เ ริ่ ม การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า
สมุนไพรในการแพทย์แผนปัจจุบัน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
• บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย
เงิ น ทุ น พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท เพื่อสนับสนุน
วิชาการแพทย์แผนไทย 2551
• เภสั ช กรดี เ ด่ น เพื่ อ สั ง คมประจ� ำ ปี
2553
• บุ ค คลดี เ ด่ น ของชาติ ป ี 2553 จาก
คณะกรรมการเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
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ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

หมอยาผู้ชุบชีวิต

ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
ยาแผนปั จ จุ บั น เพิ่ ง
เกิ ด ขึ้ น มาไม่ น าน แต่
มนุ ษ ย์ เ ราอยู ่ กั บ ต้ น ไม้
อยู่กับธรรมชาติ
สภาพแวดล้อม มีการ
เรี ย นรู ้ ที่ จ ะเอาตั ว รอด
โดยใช้พืชสมุนไพรที่อยู่
รอบๆ ตัวมานาน
หมอต้อม

“ยุคของเราเป็นยุคที่มีการสูญหายของความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ เป็นการสูญหาย
ของทรัพย์สมบัติของปู่ย่าตายายหายไปกับคนรุ่น
เรา เราสูญเสียองค์ความรู้เหล่านี้ไป ทั้งๆ ที่มันเกิด
มากับความเป็นมนุษย์ ความเป็นชาติพันธุ์ของเรา”
กลีเซอรีนเสลดพังพอนตัวเมียพญายอทีถ่ กู น�ำ
มาใช้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแทนยา
รักษาโรคจากต่างประเทศเป็นครั้งแรก ในปี 2529
คือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผลิตภัณฑ์ยา
รักษาโรคพื้นฐานของคนไทย ที่เกิดขึ้นโดย “หมอ
ต้อม” ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
หมอต้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจกว่า 30 ปีให้
กับการเดินทางค้นคว้าศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืช
พรรณของหมอยาพื้นบ้าน กระทั่งสามารถชุบชีวิต
ภูมิปัญญาของหมอยาสมุนไพรที่ถูกลืมให้กลับมา
เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์อีกครั้ง

หมอต้อมพิสูจน์ให้คนไทยเชื่อมั่นและหันมา
ใช้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรของชาติดูแลรักษาโรค
เบื้องต้นโดยไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพายาราคาแพงที่
น�ำเข้าจากต่างประเทศอีกต่อไป สร้างแรงส่งให้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบรนด์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย
ในรูปแบบร่วมสมัยและใช้ได้จริงกับชีวติ ยุคปัจจุบนั
หมอต้ อ มถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง บุ ค คลที่ น� ำ พา
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยก้าวข้ามยุคขาดพร่องใน
รอยต่อให้มีอนาคตบนโลกต่อไป ท�ำให้หมอต้อม
เป็นแรงบันดาลใจผู้กระตุกและกระตุ้นให้คนไทย
ได้หนั กลับมามองภูมปิ ญ
ั ญาอันทรงคุณค่าทีก่ ำ� ลัง
จะสูญหายไปจากชาติพันธุ์ของเราอย่างภาคภูมิ
“องค์ความรู้ไม่ได้อยู่เพียงในต�ำรา แต่มันอยู่
ในผู้คน ไม่ว่าจะเป็นหญ้าฮียุ่ม หรือสมุนไพรชนิด
ใด มันมีอยู่ในแผ่นดินของเรา ฝังแฝงอยู่ในตัวคน
มันอยู่ในสังคมเรา เราเอาความรู้ที่อยู่ในแผ่นดิน
ของเรามาให้ผู้คนใช้”
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ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
เภสัชกรผู้สอนคนจนผลิตยา
ประวัติ
ชื่อ : ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
วันเกิด : 21 กุมภาพันธ์ 2495
ประสบการณ์ :
• หลังเรียนจบปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมี
มหาวิทยาลัยบาธ (Bath) ประเทศอังกฤษ เป็น
ผู ้ บุ ก เบิ ก แผนกวิ จั ย และพั ฒ นา องค์ ก าร
เภสัชกรรมในประเทศไทยที่คิดค้นพัฒนา
ผลิตยาต้านเอสด์มากกว่า 10 ชนิด ได้รับ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์โลก, ปี 2551ได้รับ
รางวัลบุคคลแห่งปีของเอเชียจากนิตยาสาร
รีดเดอร์ ไดเจส, ปี 2552 รางวัลแมกไซไซ
สาขาบริการสาธารณะ ฯลฯ และเรื่องราว
ของเธอถูกน�ำไปสร้างเป็นภาพยนต์เรื่อง
A Right to Live-AIDS medication for Millions
(2006) ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งประธานมูลนิธิ
กฤษณา ไกรสินธุ์ (Krisana Kraisintu Foundations, KKF) ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ จากทุนส่วนตัวเพือ่
ท�ำงานให้กับสังคม
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“ตัวคนเดียวคงไม่สามารถท�ำให้ทุกคน
เท่าเทียมกันได้ ความยุตธิ รรมก็ไม่มอี ยูแ่ ล้ว แต่
ถ้าเราเป็นจุดๆ หนึ่งที่เราจะช่วยได้สักคนเดียว
ก็ยังดี ดีกว่าไม่ท�ำอะไรเลย”
ความร�่ำรวยและความยากจน เป็นช่อง
ว่างส�ำคัญที่ท�ำให้คนจนจ�ำนวนมากบนโลก
ใบนี้จ�ำนนต่อความทุกข์อย่างไม่มีทางเลือก
เพราะไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่มีราคา
แพง ซึ่งในมุมมองของ ศ.ภญ.ดร.กฤษณา
ไกรสินธุ์ ความไม่เท่าเทียมเช่นนี้ก็ไม่ต่างจาก
“อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้าง
คนจน” และนั่นท�ำให้เธออุทิศชีวิตท�ำงานด้าน
การวิจัย ค้นคว้า ผลิตยา ที่มากกว่าการช่วย
ชีวิตคน คือสร้างความยุติธรรมทางสังคมด้วย
การสอนคนจนผลิตยา
หลั ง จากประเทศไทยโด่ ง ดั ง ไปทั่ ว โลก
ในฐานะประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาประเทศแรก
ที่ ส ามารถคิ ด ค้ น พั ฒ นาผลิ ต ยาต้ า นเอดส์
มากกว่ า 10 ชนิ ด ช่ ว ยเหลื อ คนไทยและ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นให้ มี ย ารั ก ษาคุ ณ ภาพดี
ราคาถูก ซึ่งเป็นความส�ำเร็จที่ ดร.กฤษณา
ต้องเผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน ทั้งรัฐบาล
ไม่สนับสนุน การต่อสู้ทางกฎหมายเรื่องสิทธ
บัตร แต่เมื่อใจความส�ำคัญอยู่ที่การช่วยเหลือ
ไม่ให้คนต้องตาย เพราะเข้าไม่ถึงยารักษา
ดร.กฤษณา ก็น�ำศักยภาพออกมาต่อสู้อย่าง

ไม่ ข ลาดกลั ว กระทั่ ง ผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื้ อ เอดส์ ใ น
ไทยได้รับยารักษาอย่างทั่วถึงจึงออกเดินทาง
ล�ำพังไปสู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยความยากจน
อย่างแอฟริกา ด้วยเหตุผลเดียว คือเคารพใน
ความเป็นคนที่ ดร.กฤษณา มองว่าทุกคนมี
สิทธิทจี่ ะได้รบั ยา และถ่ายทอดองค์ความรูด้ ว้ ย
ความเข้าใจต่อความทุกข์ ข้อจ�ำกัด ซึ่งท�ำให้
ดร.กฤษณา ค้นพบวิธกี ารทีช่ ว่ ยให้คนแอฟริกา
เรียนรู้กระบวนการจนสามารถก่อตั้งโรงงาน
ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์และยารักษามาลาเรีย
ด้วยตัวเองได้ถึง 17 ประเทศ
การท�ำงานทีข่ า้ มพ้นจากพรมแดนประเทศ
ที่มุ่งไปสู่การช่วยเหลือเพื่อมนุษย์อย่างไม่รู้
จักเหน็ดเหนื่อยและไม่หวาดกลัวต่ออันตราย
ของ ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้สร้างแรง
บันดาลใจให้แก่ลกู ศิษย์ เพือ่ นร่วมวิชาชีพทัง้ ใน
ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกที่รับ
รู้เรื่องราวของดร.กฤษณาให้ตระหนักในความ
ส�ำคัญของวิชาชีพเภสัชกร ที่ไม่ใช่แค่การผลิต
คิดค้นยา แต่คอื การช่วยท�ำให้ยาสามารถรักษา
ได้ทั้งโรคและความยุติธรรมทางสังคม
“ที่ที่เรามีความสุข คือที่ที่เราท�ำงาน ที่ที่
เราได้สนับสนุนช่วยเหลือคน ไม่ว่าเขาจะเป็น
คนชาติไหน ศาสนาไหนก็คนเหมือนกัน ไม่มี
อะไรส� ำ คั ญ เท่ า กั บ ช่ ว ยให้ เ ขาเข้ ม แข็ ง และ
พึ่งตนเองได้”

การช่วยให้คนจนเข้าถึง
ยารั ก ษาโรคได้ ใ นราคา
ไม่แพง คือหลักแห่งความ
ยุตธิ รรมในสังคม และสิง่ นี้
คือเหตผลทีด่ ฉิ นั ต้องการ
สอนให้คนท้องถิน่ ผลิตยา
เพื่ อ พวกเขาจะได้ พึ่ ง พา
ตนเองได้
ศ.ภญ.ดร.กฤษณา
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ทุกๆ คนมีความฝัน
แต่จะมีสักกี่คนที่ท�ำฝัน
ให้เป็นจริง ถ้าเราไม่เริม่
ท�ำจากตัวเอง ก็ไม่มี
ใครมาท�ำให้เราหรอก
อย่ า อ้ า งโน่ น อ้ า งนี่
ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ
ตัวเรา
โอ๊ต ชัยสิทธิ์
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ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี
ช่างภาพระดับโลก
สัญชาติไทย

ประวัติ
ชื่อ : ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี
ประสบการณ์ :
• ติ ด 1 ใน 20 ของการจั ด อั น ดั บ
ช่างภาพทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก จาก ISPWP
(International Societyof professional
wedding photographers) ปี 2015
• ได้รางวัลชนะเลิศภาพถ่ายเวดดิ้ง
หัวข้อ First dance จากการประกวด
ของ ISPWP
• ช่างภาพนิตยสาร งานบิลบอร์ดของ
ห้าง harrods และงานแต่งงานคนดัง
ในลอนดอน

“เราถ่ายรูปด้วยการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ที่
มักตีความว่า รูปที่ดีต้องสวย ต้องชัด แต่ความจริง
แล้วรูปอะไรก็ได้ ส�ำคัญที่ว่าสามารถสื่อสารกับ
คนดูได้หรือเปล่า”
ในบรรดารายชื่อช่างภาพมืออาชีพที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โอ๊ต ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี
คือช่างภาพชาวไทยหนึ่งเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 20
ช่างภาพเวดดิ้งที่ดีที่สุดของโลก ปี 2558 ซึ่งแจ้งเกิด
ได้อย่างงดงามและมาแรงสุดๆ ในวงการถ่ายภาพ
งานแต่ง โฆษณาสินค้าแฟชั่น และปกนิตยาสาร
ในลอนดอน
โอ๊ตฝันอยากเป็นช่างภาพระดับโลกตั้งแต่วัย
20 กว่าๆ แม้หลายคนอาจมองเป็นเรื่องตลกเพราะ
เป้าหมายของเขาดูยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเป็นจริงแต่
โอ๊ตก็ไม่เคยเปลี่ยนความคิด เขาเรียกตัวเองว่าช่าง
ภาพมืออาชีพตั้งแต่สามารถส่งเสียเลี้ยงดูตัวเองได้
สมัยเรียนมหาวิทยาลัย และเก็บหอมรอมริบเงิน
ก้อนหนึง่ เพือ่ เดินตามความฝันโดยการน�ำพาตนเอง
ไปสู่พื้นที่แห่งโอกาสในสนามช่างภาพระดับโลกที่
เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ แม้เส้นทางจะไม่
ง่ายดายอย่างที่คิดแต่โอ๊ตพยายามผลักดันตัวเอง
ทุกทางเพื่อพัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับและส่ง
ผลงานเข้าประกวดในสนามต่างๆ มากมาย จาก
พอร์ตโฟลิโอทีม่ แี ต่งานว่าจ้างจนไม่เห็นคาแร็กเตอร์

โอ๊ตเริ่มค้นหาตัวตนและสร้างความแตกต่างด้วย
การดึงวิธีคิด มุมมอง และอารมณ์ขึ้นมาใช้น�ำหน้า
เทคนิคในทุกครั้งของการลั่นชัตเตอร์ โดยเฉพาะ
ภาพงานแต่งงานของเขาที่เปรียบเสมือนมุมมอง
ของผูแ้ อบสังเกตการณ์ทสี่ ามารถสือ่ สารถึงอารมณ์
ของผู้คนในสถานการณ์นั้นออกมาจนท�ำให้คนที่
เห็นภาพรูส้ กึ ราวกับว่าได้อยูร่ ว่ มในวินาทีประทับใจ
นั้นด้วยกระทั่งกลายเป็นลายมือเฉพาะตัว และ
ผลงานภาพถ่ า ยที่ ใ ห้ น�้ ำ หนั ก กั บ ความหมายให้
มากกว่าความสวยงามนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนท�ำให้
เขาโดดเด่นขึ้นมาในวงการช่างภาพสากล
การพาตัวเองไปสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่
เรื่องง่าย บางครั้งอุปสรรคก็ท�ำให้หลายคนเลือก
ทิ้งความฝันไปและกอดความกลัวไว้จนไม่กล้าก้าว
การคว้าฝันด้วยความเพียรของโอ๊ต ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี
จึงเป็นเสมือนจุดประกายส�ำคัญทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ
ให้ นั ก ฝั น ทั้ ง หลายกล้ า ที่ จ ะมี ฝ ั น อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข อง
ตัวเองสักครั้งและมุ่งมั่นเพื่อพิชิตมันมากกว่าแค่
นึกคิดอยู่เพียงในใจ
“ศิลปะไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะสอนกันได้ มันเกิดขึน้ จาก
การซึมซับ และประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากตัวเราเอง
ซึ่งการถ่ายภาพก็เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ เลย
ท�ำให้เราต้องเรียนรู้ ต้องเสพมากขึ้น และพยายาม
หาประสบการณ์เพื่อเข้าใจศิลปะให้ชัดเจน”
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นพดล ปัญญาวุฒิไกร

หัวใจถ่ายภาพ

มันจ�ำเป็นนักหรือที่คนด้อยโอกาสจะต้องไร้
โอกาส สิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ผมคิดว่า มันเป็น
ไปได้
ด้วยแรงบันดาลใจจากอาจารย์ธวัช มะลิลา
บุคคลผูอ้ ยากเห็นการถ่ายภาพสามารถสร้างความสุข
ให้กับคนทุกกลุ่มในสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
ได้จดุ ประกายให้ศษิ ย์อย่าง ครูฉนุ นพดล ปัญญาวุฒิไกร และเพื่อนกลุ่ม PICT4ALL ตั้งใจที่จะใช้
ความรู ้ ด ้ า นการถ่ า ยภาพที่ พ วกเขารั ก เพื่ อ สร้ า ง
คุณค่าและประโยชน์ให้กับสังคมให้มากที่สุด โดย
ริเริม่ ท�ำโครงการ “สอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ”
ภายใต้ชื่อ “หัวใจถ่ายภาพ” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้
ผูพ้ กิ ารทางสายตาได้เรียนรูท้ กั ษะการถ่ายภาพเพือ่
ทีจ่ ะมีเครือ่ งมือส�ำหรับถ่ายทอดความรูส้ กึ นึกคิดกับ
สังคม ทัง้ ยังเป็นการสร้างพืน้ ทีแ่ สดงศักยภาพทีช่ ว่ ย
เรียกคืนความมั่นใจให้ผู้พิการทางสายตากล้าที่จะ
ยืดหยัดใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองในสังคมอีกครั้ง
แม้ว่าการถ่ายภาพที่ต้องอาศัยการมองเห็น
ส�ำหรับคนตาบอดนัน้ เป็นเรือ่ งทีค่ นทัว่ ไปมองว่าเป็น
ไปได้ยากยิง่ แต่ครูฉนุ กลับมีความเชือ่ อย่างแน่วแน่
ว่าความพิการไม่อาจท�ำลายโอกาสการเรียนรู้ของ
มนุษย์ได้ เขาใช้เวลาค้นคว้าวิธีการสอนคนตาบอด
ถ่ายภาพจากสื่อต่างๆ กว่า 3 เดือน แต่ก็ไม่พบคู่มือ
ใดๆ จนสุดท้ายครูฉุนได้ทดลองปิดตาออกตระเวน
ถ่ า ยรู ป ในสถานที่ ที่ ไ ม่ คุ ้ น เคยเป็ น เวลากว่ า 27
ชั่วโมงใน 3 วัน เพื่อค้นหาวิธีการจากประสบการณ์
ตรง จนได้คน้ พบวิธถี า่ ยภาพทีอ่ าศัยประสาทสัมผัส
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ที่เหลืออยู่ทั้ง หู จมูก และอวัยวะต่างๆ ซึ่งเมื่อน�ำ
มาพัฒนาเข้ากับทักษะการถ่ายภาพขั้นพื้นฐานที่
เขามีก็ท�ำให้ได้เทคนิคการถ่ายภาพส�ำหรับหรับคน
ตาบอดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนีค้ รูฉนุ ยังน�ำหลัก
วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพมาปรับใช้โดยการเลือก
ใช้เลนส์ 28 มม. และใช้วิธีนับก้าวในการถ่าย การ
กะระยะด้วยอวัยวะในแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสม
กับทักษะด้านประสาทสัมผัสของนักเรียนมากที่สุด
จนออกมาเป็นนวัตกรรมการสอนที่เกิดประโยชน์
และสร้างความสุขให้กับผู้พิการทางสายตายกว่า
300 คนที่ได้ผ่านการเรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพจาก
ครูฉุนและเพื่อนในนามกลุ่ม PICT4ALL มาแล้ว
ภาพถ่ายจากนักเรียนของครูฉุนคือผลลัพธ์
อย่างเป็นรูปธรรมที่พลิกมุมมองของสังคมที่มีต่อ
ผู้พิการไปอย่างสิ้นเชิง แต่มากกว่านั้นคือการปลด
ล็อคมุมมองของผูพ้ กิ ารทางสายตาทีเ่ คยมีตอ่ ตนเอง
ว่าแท้จริงแล้วเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและเปี่ยม
ด้วยศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าใคร นอกจากนี้ครูฉุน
และโครงการสอนคนตาบอดถ่ายภาพยังกลายเป็น
แรงบันดาลใจให้จิตอาสามากมายเข้ามาฝึกอบรม
เพื่อเป็นเรี่ยวแรงส�ำคัญในการถ่ายทอดวิชาให้กับ
ลูกศิษย์ผู้พิการทางสายตาจนสามารถสื่อสารกับ
คนรอบข้างได้ด้วยภาพถ่ายจากความสามารถของ
เขาเองอย่างภาคภูมิใจ
“ความงามของภาพเกิดจากการทีค่ นตาดีบอก
เขาว่าภาพที่ถ่ายสวยเพียงใด นั่นล่ะคือความสุขที่
เขาได้รับ”

ประวัติ
ชื่อ : นพดล ปัญญาวุฒิไกร
ประสบการณ์ :
• ผู ้ ดู แ ลโครงการสอนนั ก เรี ย น
ตาบอดถ่ายภาพ
• ติ ด ตามกิ จ กรรมของกลุ ่ ม ได้
ทาง www.pict4all.com และทาง
Facebook : สอนคนตาบอดให้
ถ่ายภาพ
• ติ ม ตามผลงานภาพถ่ า ยของ
นักเรียนผู้พิการทางสายตาได้
ทางFacebook : ๙ ปิดตา เปิด
ใจ ให้โอกาส ผลงานภาพถ่าย
ของนักเรียนในโลกมืด

หัวใจถ่ายภาพคือการปลูกต้นไม้ดอกไม้งามๆ ในหัวใจ
เด็ก เพื่อที่สุดแล้วเขาจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เห็นคุณค่าและ
ศักยภาพความดีงามที่มีอยู่ในตนเอง สามารถที่จะพึ่งพิง
และยืนหยัดด้วยตัวเองได้ ไม่เป็นภาระให้กับสังคม
นพดล
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จักรวาล เสาธงยุติธรรม
โปรดิวเซอร์มือทอง
ผู้ขีดเส้นทางชีวิตด้วยดนตรี

“เราต้องตั้งใจ กล้าเล่นกล้าท�ำ เต็มที่กับทุกๆ
งาน พัฒนาตัวเองเตรียมพร้อมตลอดเวลา เพราะ
ไม่รู้ว่าโอกาสจะผ่านมาตอนไหน ไม่แน่ว่าโอกาสนั้น
อาจเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยก็ได้”
จักรวาล เสาธงยุติธรรม นักดนตรีแนวหน้า
ของเมืองไทย ได้รับยกย่องว่าเป็นนักเปียโนระดับ
อัจฉริยะ ชีวติ ของเขาไม่เคยออกห่างจากดนตรีตงั้ แต่
จ�ำความได้เขาเล่นดนตรีทุกวัน แม้ไม่ได้เรียนดนตรี
อ่านโน้ตไม่ออก เขาใช้ความรักและความเพียร ฟัง
เพลง แกะเพลง ซ้อมเพลงทุกวันจนเล่นได้ เขาไต่เต้า
จากการเล่นดนตรีสนุกๆ แถวบ้านในชุมชนคลองเตย
จนตั้งวงไปเล่นงานวัด ขยับไปเล่นที่คาเฟ่ เล่นในผับ
ในโรงแรมห้าดาวไปจนถึงเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ให้กับ
ศิลปินดังเรียกได้ว่าดนตรีคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขา
หนึง่ จักรวาล เป็นผูส้ ร้างนวัตกรรมทางดนตรีให้
กับประเทศไทย โมเลดี้เสียงที่อยู่ในเพลงคาราโอเกะ
ในยุคแรกหลายพันเพลงเป็นฝีมือของเขาทั้งหมด
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการเขาเรียบเรียงดนตรี
เพลงมาแล้ ว นั บ หมื่ น เพลง เป็ น โปรดิ ว เซอร์ ผู ้ อ ยู ่

เบื้ อ งหลั ง ความส� ำ เร็ จ ของศิ ล ปิ น นั ก ร้ อ งชั้ น น� ำ ใน
เมืองไทยหลายร้อยคนตลอดระยะเวลากว่าสามสิบปี
และยั ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น มิ ว สิ ค ไดเรคเตอร์ อ อกแบบ
สร้างสรรค์งานคอนเสิร์ตส�ำคัญๆ มากมาย
หนึ่ ง จั ก รวาลคื อ ต้ น แบบบุ ค คลที่ ส ร้ า งแรง
บันดาลใจให้กับคนที่อยากเป็นนักดนตรีอาชีพและ
เป็นพลังใจให้กับคนที่หวังจะประสบความส�ำเร็จใน
ชีวิต เขาท�ำให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าจะมีแหล่งก�ำเนิด
มาจากไหน ต้นทุนชีวิตขาดพร่องเพียงใดก�ำแพง
อุ ป สรรคเหล่ า นั้ น ก็ ส ามารถถู ก ท� ำ ลายลงได้ ด ้ ว ย
ความรัก ความหวัง และความตัง้ ใจจริง หนึง่ จักรวาล
ถีบตัวจากเด็กสลัมมาเป็นโปรดิวเซอร์ระดับแนวหน้า
ของวงการดนตรี แ ละในวั น ที่ เ ขามี ทุ ก อย่ า งที่ ฝ ั น
ไว้แล้ว สิง่ ทีเ่ ขาพยายามท�ำเสมอคือการส่งต่อโอกาส
ดีๆ ไปให้กับคนรุ่นหลังให้มีโอกาสได้เดินไปสู่ฝั่งฝัน
เช่นเดียวกันกับที่เขาเคยท�ำได้
“ผมอยากแบ่งปันโอกาส อยากส่งผ่านก�ำลังใจ
ให้กับน้องๆ รุ่นหลัง ชีวิตคนเราเกิดมามีไม่เท่ากัน
แต่เราสามารถสร้างชีวติ ให้กบั ตัวเองได้อย่างทีผ่ มท�ำ”
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ประวัติ
ชื่อ : จักรวาล เสาธงยุติธรรม (หนึ่ง)
วันเกิด : 20 เมษายน 2515
การศึกษา :
• จบการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์
เอกไวโอลินแต่ได้รับยกย่องให้เป็น
นักเปียโนอัจฉริยะ
ประสบการณ์ :
• เริม่ เล่นดนตรีตอนอายุ 3 ปี อายุ 7 ปี
มีวงดนตรีเป็นของตัวเองและเป็น
นายวงร่ ว มซ้ อ มดนตรี กั บ ชั ย ชนะ
บุญนะโชติ และไวพจน์ เพชรสุพรรณ
ตอนหัดร้องเพลง ซึ่งต่อมาได้เป็น
ศิลปินแห่งชาติ
• มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 เริ่ ม เล่ น ดนตรี
เป็ น อาชี พ และยึ ด เป็ น อาชี พ หลั ก
มาจนถึงปัจจุบัน

ผมรั ก ดนตรี ชอบทุ ก อย่ า ง
ทุกยุค ทุกแนว ดนตรีส�ำหรับผม
เหมือนอาหารต้องกินทุกๆ วัน แต่
เปลี่ยนชนิดไปแต่ละมื้อเท่านั้นเอง
หนึ่ง จักรวาล
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ท�ำไมเราต้องซื้อ
ลิขสิทธิ์อย่างเดียว
ท� ำ ไ ม เ ร า ไ ม ่ ข า ย
ลิขสิทธิ์บ้าง
นพพร
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นพพร วาทิน

ผู้น�ำโมเดล “สปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเมนท์”
สู่การเป็นแบรนด์ชาติ
“คุณนพพร วาทิน” ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยไฟท์ จ�ำกัด อดีตผู้ผลิตภาพยนตร์และ
รายการโทรทัศน์ ผู้มากความสามารถที่คนในวงการ
บันเทิงต่างให้การยอมรับ
ด้ ว ยความรั ก ในความเป็ น ไทย และมี ค วาม
หลงใหลในศิลปวัฒนธรรมไทย จึงมีเจตนารมณ์ที่จะ
น�ำความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกและ
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล จึ ง ก่ อ ก� ำ เนิ ด แบรนด์
“THAI FIGHT” ด้วยแนวความคิดในการสร้างแบรนด์
ให้แข็งแรงเพื่อเป็นที่จดจ�ำภายใต้คอนเซ็ป “เราจะ
บอกความเป็นไทยไปทั่วโลก”
“มวยไทย” คือกีฬาประจ�ำชาติไทย ที่ทั่วโลกต่าง
รู้จัก จึงเป็นสิ่งเลือกอันดับหนึ่งที่ทาง THAI FIGHT
น�ำเสนอออกสู่สายตาชาวโลก ด้วยรูปแบบสปอร์ต
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ซึ่งเป็นมิติใหม่ของวงการมวยไทย
อย่างแท้จริง นับเป็น “โมเดลสปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเมนท์”
ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงสุดในประเทศไทย
“THAI FIGHT ไม่ใช่อีเวนท์ THAI FIGHT คือ
แบรนด์” เป็นอีกหนึ่งในแนวความคิดของคุณนพพร
วาทิน “ผมอยากให้คนไทยมองว่า เรามีสิ่งที่ดีอยู่ใน
ชาติมากมาย มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีย่ งิ่ ใหญ่
ทีส่ ดุ ในโลก มีกฬี ามวยไทยเป็นกีฬาประจ�ำชาติ เราอยู่
กันมาได้ทุกวันนี้ ก็เพราะมวยไทย ปกป้องรักษาชาติ
ไม่มีกีฬาชนิดไหน บ่งบอกความเป็นไทยได้เหมือน
มวยไทยอีกแล้ว และเรากล้าพูดอย่างเต็มปากว่าเรา
คือเจ้าของ และเรื่องการต่อสู้ เราไม่เป็นรองชาติใด”
เพียงไม่กี่ปีชื่อของ THAI FIGHT ก็โด่งดังไป
ทัว่ โลก เป็นทีย่ อมรับจากต่างประเทศว่า THAI FIGHT
เป็ น แบรนด์ ข องคนไทย นั บ ว่ า เป็ น การเปิ ด ประตู

ประกาศความยิ่ ง ใหญ่ ข องความเป็ น ไทยได้ อ ย่ า ง
ภาคภูมิ
การที่ THAI FIGHT ประสบความส�ำเร็จสามารถ
สร้างแบรนด์เป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลก จนกลายเป็นแบรนด์
ชาติ เพราะการบริหารจัดการด้านการตลาดและสื่อ
อย่างถูกวิธี ดังนั้น “คุณนพพร วาทิน” จึงต้องการ
ต่อยอดความส�ำเร็จดังกล่าว ด้วยการจัดตั้งสถาบัน
Thai Fight Academy ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง เปิ ด สอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
กีฬา สื่อ และบันเทิง โดยมีเจตนารมณ์น�ำเอา การ
ศึกษา นวัตกรรม วัฒนธรรม และกีฬา มาผนวกเข้า
ด้วยกัน ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการผลิตบุคลากร เพื่อ
มาบริหารจัดการทางด้านกีฬาอย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมถึง
การผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
สร้างแบรนด์ขององค์กร ให้เป็นที่รู้จักและให้เป็นที่
ยอมรับต่อวงการ ดังนั้นการสร้างแบรนด์ให้มีคุณค่า
ถือเป็นสิง่ ใหม่ของวงการศึกษา เพราะในยุคไทยแลนด์
4.0 แบรนด์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพย่อมพาองค์กรสูค่ วามส�ำเร็จได้
จากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้ คุณนพพรยังคงมุ่งมั่น
พยายามหาสิง่ ใหม่ๆ ทีจ่ ะน�ำพา THAI FIGHT และภาพ
ความเป็นไทยออกสู่สายตาชาวโลก จนกลายเป็นต้น
แบบคนส� ำ คั ญ ของประเทศไทยคนหนึ่ ง ที่ ผ ลั ก ดั น
กีฬามวยไทยให้คงอยู่อย่างไร้ที่ติ และสร้างชื่อเสียง
ให้กับประเทศไทยได้อย่างภาคภูมิ จนสามารถเป็น
โมเดลต้นแบบส�ำหรับวงการกีฬาไทยในอนาคต และ
สร้างให้ THAI FIGHT กลายเป็นแบรนด์ชาติ เรียกได้
ว่าคุณนพพรเป็นผู้น�ำทางนวัตกรรมความคิดได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ

ประวัติ
ชื่อ : นพพร วาทิน
วันเกิด : 6 พฤศจิกายน 2506
การศึกษา :
• มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์ :
• เป็นผู้มีส่วนร่วมและด�ำรงต�ำแหน่ง
ด้านต่างๆ ในวงการบันเทิง สื่อ และ
ภาครัฐบาลมากมาย
• ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
บริหารบริษัท ไทยไฟท์ จ�ำกัด
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วันฉัตร ผดุงรัตน์

ผู้เปิดโลกสังคมออนไลน์
เว็บบอร์ดยอดฮิต Pantip.com

ถ้าหากถามหาเว็บไซต์ยอดฮิตติดลมบนที่อยู่
เป็นอันดับหนึ่งของสังคมไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลง
มา 21 ปี คงต้องยกให้ Pantip.com ที่มีคุณวันฉัตร
ผดุงรัตน์ เป็นผู้ก่อตั้งและเรียกได้ว่าเป็น “ผู้เปิด
โลกสั ง คมออนไลน์ ” ให้ กั บ ประเทศไทยอย่ า ง
แท้จริง แม้จะต้องต่อสู้ฝ่าวิกฤตการณ์การแข่งขัน
บนแพลตฟอร์มทีย่ งิ่ ใหญ่ระดับโลกและเติบโตอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน แต่ Pantip.com ก็เป็นเว็บไซต์
ที่ยืนอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางสมรภูมิ Digital
world กว่า 21 ปี ที่เว็บไซต์ Pantip.com ให้บริการ
สื่อสังคมออนไลน์กับชาวไทย ปัจจุบันมีคนเข้าออก
ไม่ต�่ำกว่าวันละ 4,200,000 คน ซึ่งเป็นหลักฐานที่
สะท้อนให้เห็นว่า Pantip.com มีจุดแข็งที่ไม่มีใคร
โค่นล้มได้
ด้วยอิทธิพลจากหนังสือหลายๆเล่มทีบ่ งั เอิญได้
อ่านสมัยประถม เช่นเรื่องจากเครื่องปั่นฝ้ายถึงยาน
อวกาศ ซึ่งเล่าเรื่องราวของการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งปัน่ ฝ้าย รถจักรไอน�ำ้ รถยนต์
หลอดไฟ เครื่องบิน ฯลฯ รวมถึงหนังสือชีวประวัติ
นักประดิษฐ์ส�ำคัญ เช่น เฮนรี ฟอร์ด, โธมัส อัลวา
เอดิสัน, แซมมวล มอร์ส ฯลฯ หนังสือเหล่านั้นท�ำให้
สนุกสนานไปกับการติดตามเรือ่ งราวของสิง่ ประดิษฐ์
อันทรงคุณค่า ที่มักจะเริ่มต้นจากความคิดที่ฟังดูไม่
เข้าท่า น่าขบขัน หรือ ไม่น่าเป็นไปได้ ในสายตาของ

ผูค้ นร่วมสมัย แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ ต่อประโยชน์ทผี่ อู้ นื่
จะได้รับ บวกกับความอดทนกับความล้มเหลวและ
อุปสรรคมากมายหลายครั้ง จึงท�ำให้นักประดิษฐ์ทั้ง
หลายสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ข้ึนมาในตอนจบ
เรื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจและผลักดันต่อ
แนวคิดในการท�ำงานอยู่ตลอด
เมื่อมีโอกาสได้สร้างงานนวัตกรรมของตนเอง
ก็ได้ข้อสรุปที่ไม่แตกต่างกันนัก “เส้นทางเดินของ
ผูส้ ร้างนวัตกรรมไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบ มีหลาย
ปัญหาที่ต้องจัดการไปพร้อมกัน เช่น การแก้ปัญหา
ของชิ้นงานซึ่งยังไม่ลงตัว การถูกมองว่าเป็นเรื่อง
ไม่น่าเป็นไปได้ การถูกเลียนแบบ การตอบโจทย์
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ความเสี่ยงในการลงทุน
ที่ไม่เห็นฝั่ง ฯลฯ โดยสรุปแล้ว ชีวิตนักประดิษฐ์แม้
จะทุ่มเท 100% แต่โอกาสที่ประสบความส�ำเร็จใน
เชิงธุรกิจก็ไม่เคยมากไปกว่า 20% แต่เชือ่ ว่าส�ำหรับ
ผู้มีหัวใจเป็นนักประดิษฐ์แล้ว ความส�ำเร็จของงาน
ประดิษฐ์ มีความส�ำคัญเหนือกว่าความส�ำเร็จทาง
ธุรกิจมากมาย” คุณวันฉัตรกล่าวทิ้งท้าย
ความส�ำเร็จของ Pantip.com เป็นสิง่ ทีส่ ะท้อน
ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ในการบริหารงาน บริหารคน
บนโลกสังคมออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาที และ
เป็นพื้นที่ส�ำคัญที่ท�ำให้คนกล้าแสดงตัวตน และ
มุมมองความคิดบนพื้นที่สาธารณะ
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ประวัติ
ชื่อ : วันฉัตร ผดุงรัตน์
การศึกษา :
• มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ประสบการณ์ :
• Medical Instrument Engineer
บริษัท วิทยาคม จ�ำกัด
• System Programmer
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• หุ้นส่วนบริษัท Macrocare Co.,Ltd.
• ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ
บริษทั อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติง้ จ�ำกัด
• pantip.com

ความท้าทายของ
นวั ต กรรม ไม่ ใ ช่ เ พี ย ง
การค้นคว้าสิ่งใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ ใ ห้ พ บ ส่ ว นที่
ยากกว่าคือต้องปรับสิง่ ที่
ค้นพบนั้นให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลา ให้สอดคล้อง
กับสภาพรอบตัว และตอบ
สนองความต้องการของ
ผู้คนอย่างแท้จริง
วันฉัตร
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อาชีพท�ำงานฟรีเป็น
อาชี พ ที่ มี คุ ณ ค่ า และ
มั่นคงที่สุดในโลก
หมอเขียว
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ดร.ใจเพชร กล้าจน
ชายผู้รักษาชีวิตผู้คน
ด้วยต�ำราพระไตรปิฎก

ประวัติ
ชื่อ : ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
การศึกษา :
• ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
สาธารณสุขศาสตร์ มสธ.
• ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
บริหารสาธารณสุข มสธ.
• ส�ำเร็จการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การ
แพทย์แผนไทย
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ส า ข า พั ฒ น บู ร ณ า ก า ร ศ า ส ต ร ์
(เศรษฐกิจพอเพียง) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
• ปริ ญ ญาเอก ปรั ช ญาดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต
หลั ก สู ต รยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ภู มิ ภ า ค ( ส า ธ า ร ณ สุ ข ชุ ม ช น )
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประสบการณ์ :
• ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
แพทย์ ท างเลื อ กวิ ถี ธ รรมเพื่ อ การ
พึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

“ผมอยากให้คนที่รักษาสบายใจที่สุด ไม่ต้อง
โดนกดดันด้วยเรื่องเงิน ผมคิดว่าคนป่วยก็มีวิบาก
กรรมของเขามากพออยูแ่ ล้ว”
ชือ่ เดิม “ส�ำเริง มีทรัพย์” เปลีย่ นเป็น “ใจเพชร
กล้าจน” ชื่อใหม่ของหมอเขียวซึ่งสะท้อนถึงความ
คิดที่สวนทางกับคนส่วนใหญ่ในสังคมบริโภคนิยม
หมอเขียวเป็นชาวมุกดาหาร ใฝ่ฝันจะเป็นทหาร
ตั้งแต่เด็กแต่โชคชะตาท�ำให้ไม่สามารถไปรายงาน
ตัวทีก่ องทัพอากาศได้ทนั จนมาสอบทุนสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหารและเรียนจนจบมารับราชการที่
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัด
มุกดาหาร เมือ่ ปี 2535 เมือ่ ท�ำงานนานขึน้ หมอเขียว
ก็เกิดความคิดว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์กา้ วหน้าขึน้
แต่ท�ำไมถึงรักษาโรคหลายๆ โรคให้หายขาดไม่ได้
ขณะทีค่ นไข้กต็ อ้ งแบกภาระค่าใช้จา่ ยในการรักษา
พยาบาลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลเองก็ปว่ ยกันถ้วนหน้า
เขาสนใจเรื่องแพทย์แผนไทยและแพทย์ทาง
เลือก เพราะหลักการของแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก ส่วนใหญ่คอื การพึง่ ตัวเอง อ่านตัวเองให้
ออก วิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกาย จะแก้ไข
อย่างไร การบุกเบิกโครงการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกขึ้นในโรงพยาบาลหว้านใหญ่ จึง
เริ่มขึ้น วันหนึ่งหมอเขียวได้ค�ำตอบจากการอ่าน
พระไตรปิฎกบทหนึ่งว่า “ความเจ็บป่วยต่างๆ มี
สาเหตุหลักมาจากความเครียด ซึง่ ก็มาจากตัวโกรธ
ตัวโลภ ตัวหลงโลกธรรม การปรับสมดุลร้อน-เย็น
กายใจ จะท�ำให้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย มีทุกข์น้อย”
เพราะเมื่อเกิดความไม่สมดุลในร่างกายและจิตใจ

ก็จะท�ำให้เกิดอาการไม่สบายและโรคภัยไข้เจ็บ
ขึ้นมา มีการพัฒนาศึกษาและช่วยเหลือผู้คนด้วย
หลักดังกล่าวตลอด 22 ปีต่อเนื่อง และรวบรวม
ความรูเ้ ก็บไว้เป็นข้อมูล ปรากฏในดุษฎีนพิ นธ์เรือ่ ง
“จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ” พบ
ว่าผู้ป่วย 63,399 ราย ร้อยละ 90.41 อาการทุเลา
รู้สึกสบายขึ้น โดยใช้วิธีปฏิบัติในการถอนพิษปรับ
สมดุลตามเทคนิค 9 ข้อ หรือที่เรียกว่า “ทฤษฎี
ยา 9 เม็ด” หรือ “หลักการแพทย์วิถีธรรม” เช่น
การดื่ ม นํ้ า สมุ น ไพรปรั บ สมดุ ล ร้ อ นเย็ น การ
รับประทานอาหารปรับสมดุลร้อนเย็น การกัวซาหรือ
ขูดพิษออกจากร่างกาย การท�ำสวนล้างล�ำไส้ใหญ่
(ดีท๊อกซ์) การโยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหาร
การใช้ธรรมะผ่อนคลายความเครียด เป็นต้น
หมอเขียวเดินทางเผยแพร่นวัตกรรมแห่งการ
พึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม ตามสโลแกน
“หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเอง” แบบฟรีๆ หรือ
ศู น ย์ บ าท และสร้ า งจิ ต อาสาแพทย์ วิ ถี ธ รรมมา
ร่ ว มสร้ า งสั ง คมแห่ ง การพึ่ ง ตนและช่ ว ยคนให้
พ้นทุกข์ด้วยการแพทย์วิถีธรรม แพร่กระจายไป
อย่างกว้างขวางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เป็น
แนวทางที่น�ำพาผู้คนหันมาสนใจลงมือปฏิบัติตาม
ในการพึ่งตนและช่วยเหลือผู้อ่ืนให้เกิดสุขภาวะที่ดี
อย่างต่อเนือ่ ง
“ตัวเราในฐานะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า เรา
ก็ต้องด�ำเนินชีวิตตามอาจารย์ คือพยายามศึกษา
ความรู้นี้ให้ลึกซึ้งแตกฉาน ปฏิบัติกับตัวเองก่อน
เมือ่ ได้ผลก็นำ� ไปเผยแพร่ชว่ ยเหลือคนอืน่ ต่อเหมือน
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าเคยท�ำ”
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ค น เ ร า มี เ ลื อ ด
นั ก สู ้ ติ ด ตั ว มาทุ ก คน
อยู ่ ที่ ว ่ า เราจะเจอกั บ
บททดสอบแบบไหนที่
จะท�ำให้ลกุ ขึน้ สู้ ส�ำหรับ
ผมโปลิโอท�ำให้ผมสูท้ กุ
วินาที
ประวัติ
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ประวัติ วะโฮรัมย์

แชมป์เหรียญทองพาราลิมปิก
ยอดนักสู้หัวใจเกินร้อย
ประวัติ
ชื่อ : ประวัติ วะโฮรัมย์ (วัติ)
วันเกิด : 24 มีนาคม 2524
ประสบการณ์ :
• เป็นนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย
ตั้งแต่อายุ 14 ปี แข่งขันพาราลิมปิก
ทั้งหมด 5 ครั้ง
• ปี 2543, 2547, 2551, 2555, 2559
ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดทั้งหมด 14
เหรียญ 7 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง

“คนเราถ้าตั้งใจจะเดินไปหาสิ่งใด แม้ยังมอง
ไม่เห็นหนทาง ถ้าเราไม่ท้อ ไม่ถอยเสียก่อน
ถ้าตั้งใจจริงเชื่อว่าอย่างไรก็ส�ำเร็จถึงแม้เป้า
หมายนั้นอาจไม่ได้มาในเร็ววัน”
ประวัติ วะโฮรัมย์ คือนวัตกรเป็นบุคคลแห่ง
ประวัติศาสตร์ผู้สร้างสถิติคว้าเหรียญรางวัลมาก
ที่สุดของประเทศไทย โดยคว้ามาได้ 7 เหรียญทอง
ในการแข่งขันพาราลิมปิก 5 ครั้งซึ่งถือเป็นการ
แข่งขันกีฬาที่ย่ิงใหญ่รายการหนึ่งของโลกเทียบ
เท่ากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค จากเด็ก
ทีเ่ ป็นโปลิโอขาลีบเดินไม่ได้ โดนล้อและดูถกู เหยียด
หยามในความขาดพร่องของร่างกายมาตลอดแล้ว
ชีวิตก็เปลี่ยนเมื่อได้พบกับกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง
ประวัติ ตั้งเป้าหมายใช้กีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเป็น
จุดหมายในการด�ำเนินชีวิตเพื่อท�ำให้ทุกคนเห็นว่า
ร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่อุปสรรคของความฝัน
และความตั้งใจ เพื่อที่จะก้าวไปเป็นที่ 1 เขามุ่งมั่น
ฝึกฝนเอาจริงเอาจังกับการเตรียมพร้อมร่างกายให้
แข็งแกร่งและรวดเร็วกว่าคนอืน่ ๆ เขาตัง้ ใจฝึกในจุด

ที่ยากที่สุดและซ้อมให้หนักกว่าที่โค้ชสั่งอย่างน้อย
3 เท่า และผลลัพธ์ก็แสดงผลออกมาเมื่อลงสนาม
แข่งขันเขาได้รับชัยชนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงแข่งขัน
ในวัยเพียง 15 ปี
“ผมตัง้ ใจไว้แล้วว่าจะท�ำให้ได้ไปให้สดุ ผมเคย
ท้อแต่ไม่เคยถอย เราเท่านั้นที่ต้องท�ำตัวของเรา
เติมเต็มชีวิตของเราเองขึ้นมา”
ประวัติ วะโฮรัมย์ เป็นแรงบันดาลใจให้กับคน
ที่รู้สึกท้อถอย หมดหวัง ขาดก�ำลังใจ จากนานา
อุปสรรคและความไม่สมบูรณ์ของชีวิต ให้ลุกขึ้นสู้
และก�ำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองเหมือนอย่างที่
เขาฟันฝ่าอุปสรรคจากเหตุปัจจัยที่ติดลบ สู้สุดชีวิต
จนประสบความส�ำเร็จได้ในวันนี้ เขาใช้หัวใจที่เกิน
ร้อยเติมเต็มร่างกายทีข่ าดพร่องลิขติ ชีวติ ของตัวเอง
เป็นแบบอย่างของนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
“อยากบันทึกสิ่งที่เราท�ำเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้ศึกษา เป็นแรงบันดาลใจให้คนอย่างเรา คนที่
ท้อแท้ในชีวติ เขาจะได้มแี รงจูงใจให้ลกุ ขึน้ สูแ้ ละยืน
ได้อย่างพวกเรา”
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ชานนท์ เรืองกฤตยา
เจ้าของอนันดา

ผู้น�ำองค์กรสู่การเป็น Tech Company
หากเอ่ยถึง ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) แน่นอน
ว่าเป็นผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงทางด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่น่าจับตาที่สุด เพราะนอกจาก
ความรู ้ ค วามสามารถทางด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญแล้ว คุณชานนท์
ยังเป็นผูบ้ ริหารหนุม่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยี
ทีก่ า้ วล�ำ้ ในปัจจุบนั และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ�
ด้านบริษัทพร็อพเทค หรือ Property Technology
นั่นเอง
คุณชานนท์ ผ่านสมรภูมริ บกับภาวะเศรษฐกิจ
ไทยมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยทั้งยุคสมัยรุ่งเรือง
และยุคฟองสบู่แตก จึงท�ำให้ความคิดที่ตกผลึก
ของคุณชานนท์ในวันนี้คือการเดินไปพร้อมๆ กับ
เทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย และถ้าสามารถท�ำให้
ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นผู้น�ำได้ก่อนก็ถือว่าเป็น
สุดยอดแห่งการบริหารงานที่ประสบความส�ำเร็จ
“เราต้ อ งรู ้ ว ่า ปั จ จุ บั นเราอยู ่ ใ นยุ คสึ นามิ การ
สื่อสารบนออนไลน์ก่อตัวอย่างเข้มข้น และก�ำลัง
เปลี่ยนโฉมหน้าโลกทั้งใบไปตลอดกาล วงการธุรกิจ
มีค�ำอุบัติใหม่เกิดขึ้นแทบตลอดเวลา อาทิ ฟินเทค
(Financial Technology) ฟูด้ เทค (Food Technology)
ในวงการอสังหาริมทรัพย์กจ็ ะได้ยนิ ค�ำว่า พร็อพเทค
(Property Technology) เช่นกัน”
นี่จึงเป็นแนวคิดที่ท�ำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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อย่างอนันดาดีเวลลอปเม้นก่อเกิด อนันดา แคมปัส
ซึ่งเป็นออฟฟิศแนวใหม่ของประเทศไทยและอาจ
เป็ น แห่ ง แรกในเอเชี ย ที่ น� ำ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
อย่างระบบ Workplace by Facebook ติดตั้งบน
สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ให้พนักงานใช้เป็น
ช่องทางสื่อสารภายในองค์กร นับเป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ใช้ระบบนี้ รวมทั้งยังน�ำ AI Bot มา
ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์โอกาส
ในการซื้อช่วยให้เก็บข้อมูลได้ดีขึ้นแม่นย�ำมากขึ้น
คุ ณ ชานนท์ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ส มกั บ ความเป็ น
นักบริหารรุน่ ใหม่ โดยมุง่ ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจกลุม่
Start up มีการจัดตัง้ Digital Ventures Accelerator
batch0 (DVAb0) หรือศูนย์บัญชาการบ่มเพาะ
สตาร์ตอัพ เพราะมองเห็นว่าจะเป็นกลุม่ คนทีเ่ ปลีย่ น
ประเทศไทย
คุณชานนท์ เป็นหนุม่ นักบริหาร ทีห่ วั ใจทันสมัย
และไม่เคยหยุดนิ่ง พร้อมที่จะเรียนรู้และก้าวไปข้าง
หน้า พร้อมๆ กับการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ให้โอกาส
สังคม บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ จึงนับได้ว่าคุณ
ชานนท์เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย และ
เป็นบุคคลต้นแบบทีไ่ ม่ได้มองแค่รอบตัวหรือรอบธุรกิจ
แต่หากยังมองไกลและลึกถึงการพัฒนาประเทศ
สังคม ชุมชน และบุคคลไปพร้อมกัน คุณชานนท์
ผู้บริหารหนุ่มมาดเท่ท่านนี้ มีทัศนคติและปรัชญาที่
น่าสนใจคือ “ตื่นมาทุกวัน ท�ำในสิ่งที่ดีที่สุด”

ประวัติ
ชื่อ : ชานนท์ เรืองกฤตยา
การศึกษา :
• ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก
University of California at Berkeley,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริ ญ ญาโท ด้ า นการเงิ น และการ
บัญชีระหว่างประเทศ จาก London
School of Economics ประเทศ
อังกฤษ
ประสบการณ์ :
• ปัจจุบัน ประธานและ CEO บริษัท
Ananda Development, CEO และ
หั วหน้ า ที มปรั บ โครงสร้ า ง บริ ษัท
Windmill Park and Green Valley
Group, นักวิเคราะห์ด้านการลงทุน
และการธนาคาร บริ ษัท Finance
One Public

อนั น ดาฯ ต้ อ งการ
สร้ า งความพึ ง พอใจ
สูงสุดให้ลูกค้า และทีมงาน
ของเราจะต้องท�ำทุกอย่าง
ด้วยใจจริงๆ
ชานนท์
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อยากให้คนไทย หัน
มาสนใจลงทุ น กั บ การ
สร้างความรู้ วิจยั พัฒนา
สร้างนวัตกรรมเป็นของ
ตั ว เอง ปรั บ ตั ว ให้ ทั น
โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วให้ได้จริงๆ
ดร.สมเกียรติ
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ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
สร้างสรรค์ความรู้

ส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศ
ประวัติ
ชื่อ : ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
วันเกิด : 18 พฤศจิกายน 2508
ประสบการณ์
• เป็ น คนเรี ย นหนั ง สื อ ดี ตั้ ง แต่ เ ด็ ก
เคยสอบได้ที่หนึ่งของประเทศ จบ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกด้ า น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Tokyo
Institute of Technology ประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ชื่ น ชอบการเรี ย นรู ้ แ ละ
พัฒนาตัวเอง มีความสุขกับการได้
ทดลองท�ำสิ่งใหม่ๆ และอยากช่วย
เหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด จึงสนใจ
การท�ำงานด้านนโยบายเพราะจะ
ได้ ใ ช้ ทั ก ษะของตั ว เองอย่ า งเต็ ม
ที่ แ ละช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ค นได้ ม ากกว่ า
ปัจจุบนั ดร.สมเกียรติ เป็นประธาน
สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาแห่ ง
ประเทศไทย TDRI ท�ำงานค้นคว้า
วิ เ คราะห์ วิ จั ย เพื่ อ หวั ง ยกระดั บ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนใน
ระดับนโยบาย

“ผมชอบหาความรู้ ค้นคว้าทดลองและอยาก
ท�ำให้ประเทศดีขึ้น อยากช่วยคนให้ได้เยอะๆ โชค
ดีที่ความชอบ ความอยากและงานที่ท�ำเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผมเลยรู้สึกท้าทายและมีความสุข
กับสิ่งที่ท�ำอยู่”
ดร.สมเกี ย รติ ตั้ ง กิ จ วานิ ช ย์ ประธาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand
Development Research Institute: TDRI)
หน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้านการค้นคว้า วิจัย ทดลอง
และรวบรวมเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่สู่สาธารณชน
เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเชิงนโยบาย ถือเป็น
สถานบันที่เป็นคลังสมองแห่งชาติที่ส�ำคัญสถาบัน
หนึ่งของประเทศไทย
ดร.สมเกียรติ และสถาบัน TDRI ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมทุกรูปแบบทีจ่ ะน�ำพาไปสูก่ ารพัฒนา
ในระดับองค์รวมของประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยี
การปฏิรูประบบการศึกษา การส่งเสริมการค้าและ
เศรษฐกิจ รวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาด้าน
สั ง คมและการเมื อ ง ดร.สมเกี ย รติ และสถาบั น
TDRI ท�ำการรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าวิจัยเพื่อหา
แนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อหวัง
ให้ประชาชนทั่วไปมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น พยายามศึกษาทดลองหาวิธีการแปล
ความรู้ ข้อมูลที่เชิงวิจัยที่เป็นภาษาวิชาการสื่อสาร
ออกมาให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้งา่ ย ในลักษณะ

รูปแบบและช่องทางทีเ่ หมาะสมทันกับยุคสมัย และ
ต่อยอดเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
น�ำเสนอต่อสาธารณะ เพื่อผลักดันและสนับสนุน
ให้หน่วยราชการและฝ่ายการเมืองการปกครอง
น�ำไปพิจารณาออกแบบแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ในระดับนโยบาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม
เข้าใจและยึดถือปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สร้างการพัฒนาทีย่ งั ประโยชน์ไปสูป่ ระชาชนทุกคน
ในประเทศ
ดร.สมเกี ย รติ เป็ น แรงบั น ดาลใจและเป็ น
ตั ว อย่ า งของคนที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการหา
วิธีใช้ความชอบ ความถนัดและทักษะที่ตัวเองมี
สร้างประโยชน์ในหน้าที่การงานให้กับตัวเองและ
ยังสามารถใช้ทักษะความรู้ช่วยเหลือคนอื่นได้อีก
จ�ำนวนไม่น้อย ขอเพียงไม่หยุดที่จะเรียนรู้พัฒนา
ตัวเองในแบบที่เป็นตัวเอง ช่วยเหลือคนอื่นตามที่
เห็นสมควรไม่เบียดเบียนต่อทั้งตัวเองและผู้อื่น เท่า
นี้ความภาคภูมิใจในตัวเองก็จะเกิด สังคมก็จะเกิด
การพัฒนาและน่าอยู่ขึ้น
“พาตัวเองไปอยูใ่ นทีท่ เี่ หมาะ เป็นตัวของตัวเอง
หาสิ่งที่ตัวเองชอบและทุ่มเทฝึกฝนกับสิ่งนั้นจริงๆ
แล้วพยายามหาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่
ตัวเองมี ใช้จุดนั้นช่วยสังคมมุมใดมุมหนึ่ง เราก็จะ
ได้ประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและต่อสังคมประเทศชาติ
อีกด้วย”
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เดชา ศิริภัทร

ผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณ
ชาวนาด้วยเมล็ดข้าว
“อาชีพที่เป็นของชาติมีอยู่ไม่กี่อาชีพ อันแรกก็รั้ว
ของชาติกค็ อื ทหาร สองก็คอื ครู...เราเรียกว่าเป็น แม่พมิ พ์
ของชาติ ส่วนสุดท้ายก็ชาวนากระดูกสันหลังของชาติ”
มู ล นิ ธิ ข ้ า วขวั ญ จ.สุ พ รรณบุ รี สถานที่ พั ฒ นา
เมล็ดพันธุ์ข้าวและระบบการปลูกข้าวปลอดสารเคมี
ที่ให้ผลผลิตสูง ต้นทุนต�่ำ เป็นทั้งโรงเรียนชาวนาที่
สามารถสร้างชาวนาให้มคี ณ
ุ ภาพสามารถลืมตาอ้าปาก
ในอาชีพของตนได้หลายต่อหลายชีวิต บ่มเพาะจิต
วิญญาณแห่งการกสิกรรมอันเป็นรากของชนชาวไทย
มาหลายร้อยปีให้ยังคงหยัดยืนในผืนแผ่นดิน คือความ
ส�ำเร็จอันเกิดจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ตกอยู่ในความทุกข์ของอาจารย์เดชา ศิริภัทร ชาย
ผู้อยู่กับเมล็ดข้าวมาตั้งแต่จ�ำความได้ ที่เกษตรกรต่าง
พากันยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวนา
ร่มเงาพุทธศาสนาและท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
คือครูความคิด ทีส่ ร้างจุดเปลีย่ นชีวติ ให้ อ.เดชา หันหลัง
ให้กับการท�ำปศุสัตว์ที่คร่าชีวิต หมู ปลา ปีละหลาย
พันตัว และมุ่งหน้าสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น ด้วยการน�ำ
ความรูค้ วามสามารถทีม่ มี าหาทางออกให้กบั เกษตรกร
ที่ก�ำลังหลังชนฝาด้วยหนี้สินและผลผลิตที่ด้อยราคา
อ.เดชา ตั้งให้สุพรรณบุรีบ้านเกิดเป็นโมเดลเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีคนปลูกข้าว โรงสีข้าว และคนกิน
ข้าวให้สอดคล้องสมประโยชน์กันในทุกฝ่าย ท่านใช้
เวลากว่า 10 ปี ในการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยน�ำ
เอาคุณสมบัติเด่นของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านและพันธุ์ข้าว
สมัยใหม่มาผสมรวมกัน เกิดเป็นคุณสมบัติเด่นคือ ทน
โรค ไม่ตอ้ งใช้ปยุ๋ หรือยาทีเ่ ป็นเคมี แต่ได้ผลผลิตถึง 100
ถัง ต่อแปลงใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก ต้นเตี้ยดูแลไม่ยาก
และที่ส�ำคัญปลูกได้ทั้งปี ทั้งยังมีรสดีกลิ่นหอมถูกปาก
ถูกใจคนกินข้าวอีกด้วย ด้วยคุณสมบัตนิ จี้ งึ ท�ำให้ชาวนา
หันมาปลูกข้าวที่ท่านพัฒนาพันธุ์กันอย่างแพร่หลาย
ส่งผลให้โรงสีเล็งเห็นความส�ำคัญและถือโอกาสในการ
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รับซื้อข้าวมาสีและจัดจ�ำหน่ายเองในราคายุติธรรม
โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดของการปลูกข้าวแบบ
ไร้สารเคมี คนสุพรรณจึงมีขา้ วดีกนิ ในราคาถูก ชาวนามี
แหล่งขายข้าวในราคาดีทแี่ น่นอน เกิดเป็นโมเดลเฉพาะ
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ใช้พันธุ์ข้าวของสุพรรณ ปลูกใน
สุพรรณ สีในสุพรรณ และคนสุพรรณกินเอง เมือ่ เหลือจึง
ขายออกไป จนท�ำให้ชาวนาทีเ่ ลือกวิถกี ารปลูกข้าวตาม
แบบอย่าง อ.เดชา สามารถลืมตาอ้าปากและมีความสุข
กับอาชีพภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ นอกจากนี้
ยังก่อตั้งโรงเรียนชาวนาขึ้นเพื่อขยายองค์ความรู้ให้
เข้าถึงเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาแนวคิด
เพื่อพึ่งพาตนเองเป็นส�ำคัญสร้างลูกศิษย์ชาวนามา
แล้วหลายต่อหลายรุ่น กระทั่งศิษย์ชาวนาอย่างชัยพร
พรหมพันธุ์ และทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ประสบความ
ส�ำเร็จกับอาชีพชาวนาจนได้ชื่อว่า ชาวนาเงินล้าน
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาท�ำนา จาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
วิ ถี ช าวนา ของ อ.เดชา ศิ ริ ภั ท ร คื อ นวั ต กรรม
ชิน้ ใหญ่ทพี่ ลิกฟืน้ ชีวติ และจิตวิญญาณอันแห้งแล้งของ
บรรดากระดูกสันหลังของชาติที่ต้องทนทุกข์ยากอยู่ใน
วังวนความยากจนอย่างไม่สิ้นสุดให้กลับมีความหวัง มี
พลังและความสุขในการปลูกข้าวให้คนไทยได้กนิ อีกครัง้
ทั้งยังจุดประกายความหวังให้อาชีพซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ของชาติได้มีลมหายใจต่อไปด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มี
อ.เดชา ศิรภิ ทั ร เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการ
ท�ำเกษตรอย่างมีวิธีคิดเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
“วิธีคิดท�ำนาแบบเดิม ที่ต้องรอพึ่งพาเมล็ดพันธุ์
ปุ๋ยเคมี แล้วรอขายให้โรงสีแบบเก่ามันพิสูจน์แล้วว่า
ไปไม่รอด เพราะเกือบทั้งหมด คือ เจ๊ง ขาดทุน จนต้อง
ขายที่นา ชาวนาแบบเก่าจึงค่อยๆ หมดไป จากนี้ไป
คือโอกาสของชาวนารุ่นใหม่ วิธีคิดใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่า
จากผลผลิตได้”

ประวัติ
ชื่อ : เดชา ศิริภัทร
ประสบการณ์ :
• เป็นประธานและผูก้ อ่ ตัง้ มูลนิธิ
ข้าวขวัญขึน้ ที่ จ.สุพรรณบุรี ใน
ปี 2541 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
เกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
พัฒนาพันธุกรรมข้าวและพืช
พื้ น บ้ า น วิ จั ย และพั ฒ นาผล
กระทบของสารเคมี ท างการ
เกษตร ตลอดจนค้ น หาทาง
เลือกร่วมกับเกษตรกรในการ
ท�ำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี

ถ้าชาวนาสูญพันธุ์หรือหายไป ความ
มั่นคงทางอาหารก็จะไม่มี ข้าวเป็นบ่อ
เกิดวัฒนธรรม วัฒนธรรมบ่งบอกถึง
ความเป็นชาติ เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีข้าว
วัฒนธรรมก็สูญและจะสูญชาติไปด้วย
เดชา
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สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์
ทนายความมหาชน

ฉายาเปาบุ้นจิ้นเมืองไทย
“อย่าเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างลูกความโดย
ไม่รับฟังเหตุผลและพยานหลักฐานของอีกฝ่าย
ตามกระบวนการยุติธรรม เพราะความเป็นธรรม
ต้องเกิดทัง้ สองฝ่าย ตรงนีเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญมากทีจ่ ะ
ท�ำให้เรายืนอยู่ได้อย่างสง่างาม”
ฉายา “เปาบุ้นจิ้นเมืองไทย” ของทนาย
สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ มาจากบุคลิกทีจ่ ริงจัง
ดุดันเวลาให้สัมภาษณ์ถึงคดีความที่เขาอาสา
เข้าไปช่วย และการประกาศตัวที่จะต่อสู้ทาง
คดีความซึ่งจ�ำนวนมากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้มีอิทธิพล มีผลกระทบต่อผู้เสียหายในวงกว้าง
โดยเฉพาะคดีที่ส่อเค้าถึงความไม่เป็นธรรมกับ
ประชาชนที่ไม่มีหนทางสู้ ชื่อทนายสงกานต์คือ
ที่พึ่งทางกฎหมายคนแรกๆ ที่ประชาชนนึกถึง
ทนายสงกานต์รับว่าจ้างคดีความประมาณ
10 คดีต่อปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีวิต
เวลาว่างที่เหลือจากการว่าความที่ศาล คือ การ
ใช้ความตั้งใจและสติปัญญาช่วยเหลือเป็นที่พึ่ง
ทางกฎหมายให้กับประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก
นอกจากนี้ยังน�ำประสบการณ์ทางกฎหมายมา
จัดท�ำรายการทีวี “คลายทุกข์ชาวบ้าน” ทางช่อง
อั ม ริ น ทร์ ที วี เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ท างกฎหมายกั บ
สังคมในวงกว้าง เส้นทางนักกฎหมายของทนาย
สงกานต์ไม่ได้มุ่งสู่การชนะคดีความ หากกลับ

ทอดยาวออกไปสู่สังคมโดยรวมเพื่อสร้างความ
เป็นธรรมทางกฎหมายให้จบั ต้องได้จริง หลายคดี
ความทีเ่ ข้าไปรับผิดชอบต้องใช้ความกล้าหาญใน
การเผชิญหน้ากับอ�ำนาจมืดโดยยึดความถูกต้อง
ตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบใน
ทางคดีได้เข้าสูก่ ระบวนการพิสจู น์อย่างเป็นธรรม
ซึ่งนับเป็นกลไกส�ำคัญที่มีส่วนเปลี่ยนแปลงให้
มาตรฐานทางกระบวนการยุตธิ รรมได้เกิดขึน้ กับ
คนทุกกลุ่มในสังคม
การเป็นที่พึ่งทางกฎหมายแก่มวลชนด้วย
ความบริสทุ ธิใ์ จของทนายสงกานต์ ได้สร้างความ
เชือ่ มัน่ ในกระบวนการยุตธิ รรมให้เกิดขึน้ ในสังคม
เป็ น แรงบั น ดาลใจให้ ค นในแวดวงกฎหมาย
กล้าหาญที่จะยืนข้างความถูกต้อง ตลอดจนน�ำ
ความรู้ความสามารถเข้ามามีบทบาทเรียกร้อง
สิทธิ ให้ความช่วยเหลืออันหมายถึงการท�ำให้
กระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
อย่างแท้จริง
“การให้ค�ำปรึกษาหรือช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมายของผมนั้นไม่ได้มุ่งหวังค่าตอบแทนที่
เป็นเงินเสมอไป เพราะการช่วยเหลือให้คนอื่น
ได้พ้นทุกข์นั้นมีคุณค่ายิ่งใหญ่ ยิ่งกว่าเงินตรา
ใดๆ เป็นความสุขที่ไม่อาจซื้อหาได้ ผมจะท�ำต่อ
เรื่อยๆ จนกว่าชีวิตจะหาไม่”
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ประวัติ
ชื่อ : สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์
วันเกิด : 29 มีนาคม 2511
การศึกษา :
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
• ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ประสบการณ์ :
• มีบทบาทในหลายคดีส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนา อาทิ ฟ้องร้องด�ำเนินคดี
คดี พ ระภิ ก ษุ ก ระท� ำ อนาจารสามเณร
จังหวัดเลย, เสีย่ อูด๊ สิทธิกร บุญฉิม ในคดี
พระสมเด็จเหนือหัว, คดีหมอเสน่ห์ชื่อ
ดังย่านรังสิตคลอง 8, คดีหลวงปู่เณรค�ำ
และช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมให้มีโอกาสต่อสู้ทางกฎหมาย
โดยไม่เกรงกลัวผูม้ อี ทิ ธิพล เช่น ช่วยเหลือ
“น้องก้อย” เหยื่อลูกจ้างหญิงไก่ มณตา
หยกรั ต นกาญ นายจ้ า งที่ อ ้ า งตนว่ า มี
ฐานันดรศักดิ์เป็นถึง “คุณหญิง”,คดีน้อง
ปอนด์ ทีถ่ กู กลุม่ วัยรุน่ ซึง่ เป็นลูกต�ำรวจใน
พืน้ ทีใ่ ช้ไขควงแทงศีรษะ เป็นต้น ปัจจุบนั
เป็นประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อน
ท�ำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

การที่สื่อบอกเราว่า
เหมื อ น “เปาบุ ้ น จิ้ น ”
นั้นไม่ได้หมายความว่า
เราเป็นผู้พิพากษา แต่
หมายถึ ง เรามี ค วาม
ยุติธรรมในจิตใจ
ทนายสงกานต์
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วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัว ผมอยากสื่อสาร
ความรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้
คนทั่วไปเข้าใจ ให้ตระหนัก
แต่ไม่ตระหนก
รศ.ดร.พลังพล
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รศ.ดร.พลังพล คงเสรี

สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประวัติ
ชื่อ : รศ.ดร.พลังพล คงเสรี
วันเกิด : 4 พฤษภาคม 2513
ประสบการณ์ :
• ดร.พลั ง พล เป็ น คนที่ มี ค วาม
ตั้ ง ใจสู ง ท� ำ ให้ มี ผ ลการเรี ย นที่ ดี
ตลอดตั้ ง แต่ เ ด็ ก เลื อ กเรี ย นด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ เพราะคิ ด ว่ า เป็ น
สิ่ ง ท ้ า ท า ย แ ล ะ เ ป ็ น พื้ น ฐ า น
ในการพั ฒ นาชาติ ภายใต้ ทุ น
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ส ่ ง เ ส ริ ม
ผู ้ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
(พสวท.) ต้ อ งการสื่ อ สารความรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ค นทั่ ว ไปมองว่ า
ยากให้เข้าใจได้ อยากเห็นสังคมที่มี
คุณภาพชีวติ ดี โดยเริม่ จากการศึกษา
อาหาร และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน
เป็ น อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าเคมี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ท� ำ งานวิ จั ย
พร้อมไปกับการสอนหนังสือและยัง
คงมุง่ มัน่ ท�ำงานสือ่ สารวิทยาศาสตร์
โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มจาก
สิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว ไม่มีซุปเปอร์ฮีโร่ที่
จะเปลี่ยนอะไรได้ทันทีทันใด

“ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนต้องเริ่มท�ำจากจุดเล็กๆ
สิ่งเล็กๆ แล้วค่อยๆ เติบโต มันมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้
เราต้องโฟกัสสิ่งที่เราท�ำได้ก่อน ท�ำจากจุดของเรา
แก้ปัญหาจากจุดของเรา แล้วค่อยขยายไปยังภาพ
ใหญ่ของสังคม”
รองศาสตราจารย์ ดร.พลั ง พล คงเสรี
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เพียงแค่สอนหนังสือ
นักวิชาการที่ไม่เพียงแค่ชี้น�ำสังคม นักวิทยาศาสตร์
ที่ไม่ได้ท�ำงานเพียงแค่ในห้องทดลอง นักสื่อสาร
ที่ไม่เพียงแค่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดร.พลังพล
ยังเป็นนักปฏิบตั ิ ลงมือท�ำ ทดลอง เรียนรู้ พัฒนา และ
ผลิตผลงานโดยมุง่ หวังให้เกิดสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ด้วย
วิชาความรู้และทรัพยากรที่ตัวเองมี
“งานหลักของผมคือท�ำวิจยั ท�ำการทดลอง สอน
หนังสือ รักษาสุขภาพ ดูแลครอบครัว งานอดิเรกผม
คือการท�ำให้สังคมดีขึ้นด้วยต้นทุนความรู้และสรรพ
ก�ำลังที่ผมมี”
ดร.พลังพล ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เคมี
ผลิตนวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย
ผลงานจากแนวคิดวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมที่ดีขึ้น
2 ชิ้น คือชุดตรวจสอบฟอร์มาลีนขนาดพกพา ที่ใช้
ตรวจสอบฟอร์มาลีนทีเ่ ป็นอันตรายในอาหาร และชุด
ตรวจสอบสารอันตรายในครีมทาผิวขาว เป็นเครื่อง
มือที่ใช้งานได้ทันที สะดวกและสามารถงานใช้ได้
จริงในชีวิตประจ�ำวัน

เพื่อสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ
สังคม ดร.พลังพล ร่วมกับเพื่อนๆ สร้างเพจความรู้
บนเฟสบุ๊กที่มีผู้ติดตามกว่าแสนคนในชื่อ “วิทย์สนุก
รอบตัว” ใช้สอื่ อินโฟกราฟิกเพือ่ อธิบายปรากฏการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันแบบง่ายๆ แต่อ้างอิงด้วย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สื่อสารความรู้ที่ถูกต้อง
ด้ ว ยความมุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะสร้ า งความเข้ า ใจใหม่ ว ่ า
วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่เข้าใจ
ยาก แต่ ต ้ อ งอาศัย ผู ้ รู ้ จ ริ ง และสื่ อ สารข้ อ เท็ จ จริ ง
เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ดร.พลั ง พล เป็ น แรงบั น ดาลใจให้ กั บ นั ก
วิ ท ยาศาสตร์ รุ ่ น ใหม่ ข องประเทศไทย เป็ น แบบ
อย่างนักวิชาการที่มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ทถี่ กู ต้องและเข้าใจ
ง่าย ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของผู้คน เป็นหนึ่งในความหวังของสังคมในการร่วม
สร้างสังคมทีน่ า่ อยู่ เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ทีจ่ ะขับเคลือ่ น
พัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าไปอย่างมีคุณภาพ
“เป้าหมายผมคือท�ำสิ่งเล็กๆ ให้เป็นประโยชน์
กับสังคม ผมอยากเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผมมี
ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ผมสอนหนังสือ ผมมีชอ่ งทาง ผม
เชื่อว่าถ้าการศึกษาดี อาหารมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย สังคมก็พฒ
ั นา คุณภาพชีวติ ทุกๆ คนก็ดขี นึ้
ผมก็เริ่มท�ำจากตรงนั้น”
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ผมอยากท�ำในเรื่องสินค้าใหม่
ตลาดใหม่ บริหารให้เป็นมืออาชีพ
ท�ำทุกอย่างให้เติบโตแข็งแรง และ
มั่นคง
อนุรุธ
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อนุรุธ ว่องวานิช

ทายาทรุ่นที่ 3 ผู้สานต่อ “อังกฤษตรางู”

อยู่คู่คนไทยกว่า 100 ปี

ประวัติ
ชื่อ : นายอนุรุธ ว่องวานิช
การศึกษา :
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์
จากประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ :
• ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู

“แป้ ง เย็ น ตรางู ” แบรนด์ แ ป้ ง ของคนไทย
ตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายที่หลายคนรู้จักดี คุณอนุรุธ
ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท
อังกฤษตรางู ทายาทธุรกิจรุ่นที่ 3 ตระกูลว่องวานิช
เรือธงส�ำคัญที่ต้องน�ำธุรกิจฝ่ามรสุมการแข่งขันใน
ยุคดิจติ อล และยุค Emotional change ของผูบ้ ริโภค
ท�ำให้ตอ้ งท�ำงานอย่างหนัก เพือ่ น�ำพาองค์กร น�ำพา
พนักงาน และน�ำพาสินค้า เข้าสู่กระแสการแข่งขัน
โดยมีปรัชญาส�ำคัญคือ “คุณธรรมน�ำธุรกิจ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย”
คุณอนุรุธวางยุทธศาสตร์ทางออกของแบรนด์
เพื่อความอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนไว้ใน 5
เรื่ อ งหลั ก คื อ เป้ า หมาย Family Professional
หมายถึงการบริหารงานแบบมืออาชีพ สร้าง New
Product เน้นการใส่นวัตกรรมเข้าไปในตัวสินค้า
รวมทั้งการปรับแพ็คเกจจิ้งให้มีความทันสมัย การ
คิดค้นสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของคน
ยุคใหม่ แสวงหา New Market เน้นการขยายช่อง
ทางใหม่ๆ สู่ตลาดโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
ใส่ใจลูกค้าหรือผู้บริโภคอย่างตั้งใจ โตด้วย New
Business คุณอนุรุธ เพียรพยายามในการศึกษา

รูปแบบ การแตกไลน์สนิ ค้า และการศึกษาสินค้าใหม่ๆ
เพื่อต่อยอดการขยายกลุ่มธุรกิจให้มีความหลาก
หลายในยุคการแข่งขันที่มีมากขึ้น และคุณธรรม
น�ำธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของการบริหารงานที่
มุ่งเน้นการสร้าง การให้ ควบคู่กับการท�ำธุรกิจ
คุ ณ อนุ รุ ธ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ งานพั ฒ นาจิ ต
โดยการจัดอบรมและพัฒนาจิตใจของพนักงานใน
องค์กรอย่างสม�่ำเสมอ เช่น การจัดกิจกรรมธรรมะ
บันเทิง ส่งพนักงานเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ ธรรม
สถานว่องวานิช โดยไม่ถือเป็นวันลา เพราะเขา
เชื่อมั่นว่าในโลกอนาคต สินค้าที่มาจากองค์กรที่ดี
มีความคิดดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม จะสามารถ
สร้างการยอมรับให้กบั ผูบ้ ริโภคได้อย่างแน่นอนไม่มี
วันตาย
คุณอนุรุธ จึงเป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ
ที่ดีให้กับนักบริหารในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขัน
กันสูง เน้นการบริหารที่สอดคล้องควบคู่ไปกับหลัก
ศีลธรรม เพื่อให้เกิดจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
อาชีพ ในความส�ำคัญกับการบริหารแบบธรรมาภิบาล
จึงไม่แปลกที่ “แป้งเย็นตรางู” จะครองใจคนไทย
ได้อย่างยาวนานจวบจบวันนี้
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การเป็ น ครู ที่ ดี ไ ม่ ใ ช่
เรือ่ งยาก รักเด็กทุกคน
ให้เกียรติเขา หาส่วนดี
ของเขาเสริ ม พลั ง ให้
เขาเป็นคนดียิ่งขึ้น และ
วุฒภิ าวะสูงสุดของครู
คือ การไม่ต้องการสิ่ง
ใดๆ จากเด็กแม้แต่การ
เคารพหรือการจดจ�ำ
วิเชียร
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วิเชียร ไชยบัง

ครูใหญ่นอกกะลา
ประวัติ
ชื่อ : วิเชียร ไชยบัง
ประสบการณ์ :
• ผูก้ อ่ ตัง้ โรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์
• ผู้พัฒนานวัตกรรมจิตศึกษาพัฒนา
ภายใน เพือ่ พัฒนาความฉลาดด้าน
จิตวิญญาณของมนุษย์
• ผลงานเขี ย นวรรณกรรมเยาวชน
เรือ่ งสายลมกับทุง่ หญ้าได้รบั รางวัล
ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจ�ำ
ปี 2552 โดยกระทรวงศึกษาธิการ,
นิทานภาพส�ำหรับเด็กเรือ่ งแมวแต้ม
ห้าจุด กวีนพ
ิ นธ์เรือ่ ง ณ ริมธารแห่ง
กาลภพ และอื่นๆ อีกมากมาย

“ความกรุณาสูงสุดของครูที่ควรมีต่อเด็กๆ คือ
การท�ำการศึกษาอย่างมีสมั มาทิฐดิ ว้ ยความกล้าหาญ
ยืนหยัดเพื่อเขา อยู่เคียงข้างพวกเขา”
การขาดโอกาสทางการศึกษาในวัยเด็ก ท�ำให้
ครูวิเชียร ไชยบัง เกิดแรงบันดาลใจในการสร้าง
โรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา ขึ้นที่ อ.ล�ำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นโรงเรียนแห่งความหวังของ
ครอบครัวในชนบทให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาฟรี
ที่มีคุณภาพ
ทีน่ ไี่ ม่ใช่เพียงโรงเรียนเพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส หากแต่
คือโรงเรียนต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ของระบบการศึกษาไทย ด้วยการสร้างขนบใหม่ของ
การศึกษาที่ฉีกกฏของโรงเรียนทั้งหมดที่เคยมีมา
โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีแบบเรียน ไม่มีการสอบ ไม่จัด
อันดับของนักเรียน ไม่มีเสียงระฆัง ไม่บังคับทรง
ผม และไม่อีกสารพัดที่อยู่นอกขนบแบบเดิม จน
ได้รับสมญาว่า โรงเรียนนอกกะลา โดยปรัชญาที่
เชื่อว่า “การศึกษาคือการปลดปล่อยผู้คนให้เป็น
อิสระ อิสระจากความไม่รู้ และสิ่งครอบทั้งมวล”
ทั้งนี้เขาได้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ส�ำคัญ
คือ “จิตศึกษา” ซึ่งมุ่งพัฒนาปัญญาภายในหรือ
ความฉลาดทางจิตวิญญาณเพื่อสร้างให้เด็กทุกคน
เห็นคุณค่าในตัวเองและคนอื่น มีสติรู้ตัวเท่าทัน
มีความคิด และมีจินตนาการที่ละเอียดอ่อน รวมทั้ง
ปลูกฝังหลักการใช้ชวี ติ ทีเ่ รียบง่ายแต่งดงามร่วมกัน
ให้กับนักเรียนและครอบครัว เขาเองก็คือครูใหญ่
นอกกะลาที่เชื่อว่าเด็กทุกคนไม่ว่าจะมีต้นทุนทาง
ร่างกายหรือฐานะมาเท่าไรก็ล้วนมีศักยภาพที่จะ

เรียนรูแ้ ละยกระดับตนเองให้สงู ขึน้ ครูมหี น้าทีส่ ำ� คัญ
คือช่วยมองหา สร้างความเชือ่ มัน่ และดึงความพิเศษ
นั้นออกมา ครูวิเชียรไม่ได้หวังให้การเรียนการสอน
ในรูปแบบของเขาเป็นเพียงแค่ทางเลือกเท่านั้น
แต่เป้าหมายคือการสร้างทางหลักให้กับระบบการ
ศึ ก ษาของชาติ โ ดยให้ โ รงเรี ย นนอกกะลาแห่ ง นี้
เป็นต้นแบบของโรงเรียนที่เปิดทางให้เด็กทุกคนได้
มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย่างเท่าเทียมและยึด
การสร้างความงอกงามในจิตใจของเด็กๆ เป็นส�ำคัญ
ปัจจุบันโรงเรียนนอกกะลาได้เป็นกลายเป็น
ต้นแบบของโรงเรียนทั่วประเทศกว่าสามร้อยแห่ง
และวิ ธี คิ ด รวมถึ ง ความเป็ น ครู โ ดยจิ ต วิ ญ ญาณ
ของครูวิเชียรเองก็ได้กลายเป็นต้นแบบผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้กับแม่พิมพ์ของชาติอีกหลายคนได้
ปลุกพลังใจให้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเป็นครู
ที่ดีผู้รับหน้าที่ปลุกปั้นอนาคตของชาติด้วยน�้ำมือ
และจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง
เด็กๆ ทุกคนเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์งดงาม
เสมื อ นเป็ น สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ จั ก รวาลได้ ม อบให้ กั บ
โลก มือของครูมีโอกาสได้สัมผัสปั้นแต่งต่อเติมให้
งดงามขึ้นให้ดีขึ้น และต้องไม่ให้สิ่งที่มีอยู่เดิมต้อง
เสียหาย งานครูจงึ เป็นงานศักดิส์ ทิ ธิ์ การปฎิบตั ติ อ่ สิง่
ศักดิ์สิทธิ์นั่นมักจะเป็นความนอบน้อม ความเคารพ
ความศรัทธา และจะกระท�ำด้วยความระมัดระวัง
ต่อผล
“การวิง่ ตามความรูแ้ ล้วมาสอนเด็กเป็นวิธที ไี่ ม่
ถูกต้องแล้ว แต่การสร้างให้เด็กเป็น Active Learner
นั้นส�ำคัญยิ่ง”
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ห้องเรียนห้องนี้ไม่เครียด
ชั้ น เรี ย นกระเพื่ อ มไปตาม
จังหวะดนตรี มีแต่รอยยิ้ม
และเสียงร้องเพลงของพวก
เรา ที่ท�ำให้เราจดจ�ำศัพท์ และ
Grammar ได้อย่างฝังลึก
สะบัดอย่างไรก็ไม่หลุด
ครูพี่แนน
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อริสรา ธนาปกิจ

ครูผู้สร้าง Edutainment
แห่งแรกของเมืองไทย
ประวัติ
ชื่อ : อริสรา ธนาปกิจ
ประสบการณ์ :
• ผู้ร่วมก่อตั้ง Enconcept E-Academy
และผู้คิดค้น Magicores นวัตกรรม
การเรียนที่ประกอบด้วย Memolody
(การใช้ เ พลงช่ ว ยจ� ำ ค� ำ ศั พ ท์ และ
ไวยากรณ์ ) Strategic Structure
(โครงสร้างเชิงกลยุทธ์) และ Tree
Tactics (วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ โ ครงสร้ า ง
ประโยคอย่างเป็นระบบโดยใช้ภาพ
ต้นไม้เป็นสื่อ) Memologic (การใช้
ภาพและเสียงช่วยจ�ำศัพท์ยาก)
• ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ช ่ ว ยคนตาบอดแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินปู ถัมภ์
จัดท�ำโครงการ “Visible Love …เมื่อ
ความรักท�ำให้ตามองเห็น ตอน THE
GREAT BLIND” พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เรียนเสริมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง
เวอร์ชั่นพิเศษในชื่อ “Basic English
for Visible Love” โดยสื่อการเรียน
ประกอบด้วย หนังสือเสียง ซีดี หนังสือ
อักษรเบรลล์ และการสอนสดโดย
ที ม ครู จ ากเอ็ น คอนเส็ ป ท์ มอบให้
นักเรียนผูพ
้ กิ ารทางสายตาโดยไม่คดิ
ค่าใช้จ่าย

“ตอนแรกมันแค่เป็นความท้าท้ายว่าจะท�ำ
ยังไงให้เด็กไทยที่ไม่สนใจภาษาอังกฤษรักและ
เก่งภาษาอังกฤษได้ จนกระทั่งเราได้มาท�ำ เริ่ม
คิดหลักสูตร ได้คลุกคลี และพบว่าความทุ่มเทที่มี
ให้กับเด็ก ระยะห่างที่ไม่มีกับเด็ก ความตั้งใจจริง
ท�ำให้ค้นพบว่าจริงๆ เราเกิดมาเพื่อเป็นคุณครู”
เอ่ยชือ่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept
E-Academy เด็กนักเรียนทั้งหลายที่รักการเรียน
ภาษาเป็นต้องร้องอ๋อ เพราะสถาบันแห่งนี้สร้าง
ความรักในภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานที่ดีให้เด็ก
ไทยมาแล้วไม่ต�่ำกว่า 23 ปี ที่ก่อตั้งขึ้นโดย อริสรา
ธนาปกิจ หรือครูพี่แนน หญิงสาวผู้หลงรักภาษา
และการเป็นครูมาตั้งแต่วัยเพียง 18 ปี ซึ่งปัจจุบัน
มีสาขากว่า 37 แห่งทั่วประเทศ
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept
ได้ชอื่ ว่าเป็น edutainment แห่งแรกในประเทศไทย
ซึ่งเริ่มต้นจากการที่ครูพ่ีแนนได้สร้างวิธีการสอน
ที่แปลกใหม่โดยน�ำเอาหลักไวยกรณ์การใช้ภาษา
รวมทัง้ ค�ำศัพท์ตา่ งๆ มาจัดหมวดหมูแ่ ละผนวกเข้ากับ
ท่วงท�ำนองดนตรีเกิดเป็นบทเพลงและกลอนทีเ่ รียก
ว่า Memolody เพื่อการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างความสุข
สนุกเพลิดเพลินขณะเรียน เป็นเทคนิคซึง่ ส่งผลดีตอ่
ประสิทธิภาพในการจดจ�ำของเด็กอย่างมาก จนเรียก
ได้ว่าเป็นนวัตกรรมการสอนภาษาแบบใหม่ท่ีให้
ความสนุกสนานเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่การจดจ�ำ
บทเรียนอย่างถึงกึ๋นแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ด้วยความสุขจากการเป็นครูที่ได้เห็นนักเรียนของ
เธอน�ำความรู้ภาษอังกฤษที่เธอรักนี้ไปใช้ได้อย่าง
แข็งแรง ท�ำให้ครูพี่แนนไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรม
การสอนอยูเ่ พียงเท่านี้ ปัจจุบนั เธอได้นำ� ความรูเ้ รือ่ ง

การท�ำงานของสมองผนวกกับความรูภ้ าษาอังกฤษ
มาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยเหลือการเรียนอีกมาก
ไม่วา่ จะเป็นการเชือ่ มภาพ เสียง และศัพท์เข้าด้วยกัน
เกิดเป็นเทคนิคช่วยจ�ำเรียกว่า Memologic หรือการ
ท�ำให้เนื้อหาไวยกรณ์ที่มีจ�ำนวนมากและซับซ้อน
เข้าใจได้ง่ายขึ้นผ่านการเปรียบเทียบกับแผนภาพ
ต้นไม้ Tree Tactics แต่ความรูไ้ ม่ควรจะหยุดอยูเ่ พียง
ในห้องเรียนเท่านั้น เธอจึงได้ออกแบบเครื่องมือ
ในการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยในการฝึกฝน
ตนเองนอกห้องเรียนของเด็กๆ ตลอดจนพัฒนา
ต่ อ ยอดการสอนไปสู ่ พื้ น ที่ ต ่ า งๆ ทั้ ง ในรู ป แบบ
หนังสือการ์ตูน เว็บไซต์ วีดิโอ แอพลิเคชั่น โร้ดโชว์
และการถ่ายทอดสด เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้
กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย
20 ปีก่อน ภาษาอังกฤษอาจดูเป็นเรื่องใหม่
ที่น่าหวาดกลัวส�ำหรับคนไทย แต่วันนี้ครูพี่แนน
ได้ ส ร้ า งสรรค์ ก ารเรี ย นที่ ส นุ ก สนานและเต็ ม ไป
ด้วยความรู้ จนท�ำให้เด็กหลายคนมีความมั่นใจ
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุข
เป็นการจุดประกายให้เด็กไทยหันมาสนใจเรียน
ภาษาอังกฤษด้วยใจรักกันมากขึ้น ทั้งยังเป็นแรง
บันดาลใจกระตุ้นให้ครูไทยในหลากหลาย
“ส�ำคัญที่สุดของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คือ
เราจะต้องลงมือท�ำด้วยตัวเอง ให้ทอ่ งว่า “Just do it.”
แล้วลุยมันเลย ถึงแม้จะผิดก็ไม่เป็นไร เพราะเรา
สามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดและแก้ไขมันให้ถูกต้อง
จงสนุกไปกับมัน ให้คิดซะว่าเรามาเรียนเพือ่ เรียนรู้
เมือ่ เรารูแ้ ละเข้าใจแล้ว ก็จะสามารถเป็นคนเก่งได้
แล้วหลังจากนั้น การสอบได้คะแนนดีๆ ก็จะเป็น
ผลพลอยได้ทตี่ ามมาหาเราเองโดยอัตโนมัต”ิ
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ธชย ประทุมวัน
ศิลปินรากไทย

“ผมไม่ได้เกิดมาแล้วเห็นดนตรีไทยเลย ไม่ใช่
คนยุคเก่าที่เกิดมาก็เห็นคนเล่นปี่พาทย์อยู่ในวัด
ดนตรีไทยจึงเป็นสิง่ ใหม่สำ� หรับผม ไม่ได้เก่าโบราณ
อย่างที่คนอื่นคิด”
เก่ง ธชย ประทุมวัน เป็นที่รู้จักในนามแชมป์
คนแรกของการประกวด The Voice Thailand ความ
โดดเด่นของเขาไม่ได้มีเพียงเสียงร้องเท่านั้น แต่
เขายังเป็นผู้ที่สามารถน�ำเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ทัง้ ดนตรี การร้อง และท่วงท�ำนองภาษามาผสมผสาน
เป็นโชว์เพลงไทยประยุกต์ที่มีลีลาการร้องสุดแหวก
แนวจนเป็นที่จดจ�ำของคนดูทั่วประเทศ
กว่าจะถึงวันนี้เก่งผ่านเวทีการประกวดมานับ
ครั้งไม่ถ้วน ผ่านการแสดงโชว์พลังเสียงในฐานะ
ศิลปินมาแล้วมากมาย แต่กลับไม่เป็นที่จดจ�ำของ
ใคร กระทั่งได้ตกผลึกในตัวตนสร้างจุดเด่นของ
ตัวเองขึ้นจากความหลงใหลในดนตรีไทย ซึ่งเมื่อ
บวกกับต้นทุนทักษะและการใช้ส�ำเนียงภาษาได้
อย่างมีชีวิต ทั้งยังเปลี่ยนแปลงโฉมตัวเองทั้งหมด
มาในลุคใหม่ทจี่ ดั จ้าน ส่งให้ผลงานของเขามีทศิ ทาง
กว่าที่ผ่านมา จนก้าวขึ้นสู่วันแห่งความส�ำเร็จจาก

การคว้า 14 เหรียญทองจากการประกวด World
Championships of Performing Arts ครั้งที่ 20
ที่สหรัฐอเมริกา ด้วยตัวตนอันมีเอกลักษณ์ภายใต้
จิตวิญญาณความเป็นไทยที่ผสมผสานกับความ
เป็นสากลจนเป็นที่ยอมรับในสายตาโลก เป็นคลื่น
ลู ก ใหม่ ที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ มรดกของชาติ ไ ทย
ได้อย่างภาคภูมิ
ความเป็นไทยทั้งตัวตนและผลงานของเก่ง
ไม่ได้เป็นเพียงความสุขในชีวิตเขาเท่านั้นแต่วันนี้
มันได้กลายเป็นความสุขของคนไทยหลายคนที่ได้
พบกับเสน่หข์ องดนตรีไทย กลายเป็นแรงบันดาลใจ
ที่เปลี่ยนแปลงทัศนะคนรุ่นใหม่ที่มีต่อความเป็น
ไทยให้ลุกขึ้นมาให้เชิดชูและหวงแหนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติอย่างภาคภูมิใจ
“ดนตรี ไ ทยมั น คื อ ดนตรี ที่ ป นอยู ่ ด ้ ว ยความ
เชื่อ บางอย่างที่มันไม่ใช่ยุคสมัยเรา เรามีสิทธิที่จะ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสมัยของเรา แต่ว่าเราก็ต้อง
ยังรักษาสิ่งที่เป็นรากเหง้าเดิมอยู่ เราต้องเรียนรู้ให้
ถึงแก่นแท้มัน ถ้าคุณไม่รู้แก่นแท้คุณจะไปพัฒนา
ไม่ได้หรอก”
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ประวัติ
ชื่อ : ธชย ประทุมวัน
ประสบการณ์ :
• ครู ส อนดนตรี ไ ทยเด็ ก อนุ บ าล
และเจ้ า ของโรงเรี ย นสอนศิ ล ป์
G-RAPHE (ยี-ราฟ)
• สร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยร่วม
สมัย สักวาเปิด๊ สะก๊าด ร่วมกับศิลปิน
แห่งชาติ ครูพินิจ ฉายสุวรรณ
• ได้รับรางวัลครูของแผ่นดิน สาขา
ศิลปะการแสดง ประจ�ำปี 2559 โดย
สภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ
• ได้รับรางวัลมาลัยสยาม ประจ�ำปี
2560 สาขาศิลปินนักร้องผูเ้ ผยแพร่
วัฒนธรรมไทยดีเด่น

ผมก็ไม่รู้จะไปเป็นคนอื่น
ท�ำไม ในเมื่อความเป็นไทย
มันก็คือผม
เก่ง ธชย
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บรรจง สมบูรณ์ชัย
หมอต้นไม้
ผู้เพียรรักษาต้นไม้
ไว้ในใจคน
“เวลาที่รักษาต้นไม้ที่ป่วยไข้เสร็จ ถามว่า
เหนือ่ ยไหมก็เหนือ่ ย แต่กภ็ มู ใิ จตรงทีเ่ ห็นต้นไม้
ยังอยู่ได้เห็นผลงานกลับคืนมา อยากให้คน
ส่วนใหญ่คดิ ว่าเลือ่ ยแรกหรือดาบแรกทีค่ ณ
ุ ลงไป
มันเท่ากับปลิดชีวิตต้นไม้ซึ่งบางต้นอายุเกิน
ร้อยปีภายในสิบนาที ผมอยากขอโอกาสตรงนัน้
โอกาสที่จะรักษาชีวิตมัน”
10 กว่าปีก่อนอาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
อาจารย์ ป ระจ� ำ สาขาเทคโนโลยี ภู มิ ทั ศ น์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มศึกษางานรักษาต้นไม้จาก
จากอาจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียวผู้เชี่ยวชาญชาว
ญี่ปุ่น จนได้รับความรู้ แต่งานรักษาต้นไม้ใหญ่นับ
พันต้นกับแค่คนกลุ่มเล็กๆ แทบไม่มีทางเป็นไปได้
อ.บรรจงเริ่มฝึกนักศึกษา ม.แม่โจ้ รวบรวมความรู้
และลงมือส�ำรวจเก็บข้อมูลและรักษาต้นไม้ใหญ่
ในเมืองเชียงใหม่มุ่งเป้าไปที่ต้นยางและต้นฉ�ำฉา
ข้างถนนที่มีนับพันต้น โดยไม่มีงบประมาณ ไม่มี
อุปกรณ์ แรงงานเป็นเพียงอาจารย์กับนักศึกษา

ด้วยพืน้ ฐานหัวใจทีเ่ ป็นคนอาสาสร้างปรากฏการณ์
ลูกแม่โจ้ งานหนักไม่เคยฆ่าคน สร้างทีมหมอต้นไม้
อาสาขึ้นต่อเนื่องจากนักศึกษาสู่ โรงเรียน องค์กร
หน่วยงานและภาคประชาชนในเมืองเชียงใหม่
ผลของการท�ำงานของหมอต้นไม้ โดยการน�ำ
ของอ.บรรจงได้สร้างความเปลีย่ นแปลงขึน้ ในพืน้ ที่
อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ต้นยางอายุ 100 ปีบนถนน
สายสารภี และต้นฉ�ำฉาในถนนสายสันก�ำแพงได้
ส�ำเร็จ และประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง นับเป็นงาน
ทีก่ ระตุน้ ความรับผิดชอบของคนเชียงใหม่หนั มาให้
ความส�ำคัญกับต้นไม้ในชุมชนของตนเอง อาจารย์
บรรจง สมบูรณ์ชัย เป็นทั้งผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
การรักษาอาการป่วยต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่และ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ และเครือข่ายคน
รักต้นไม้กลุ่มต่างๆ กระทั่งพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบความส�ำเร็จการดูแลรักษา
ต้นไม้ในเมือง
“เราสร้ า งชี วิ ต ใหม่ ใ ห้ ต ้ น ไม้ ที่ เ จ็ บ ป่ ว ยอายุ
100 ปี ให้อยู่ไปต่ออีก 3 หรือ 5 ปีผมก็ภูมิใจแล้ว”
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ประวัติ
ชื่อ : บรรจง สมบูรณ์ชัย
วันเกิด : 11 กันยายน 2506
การศึกษา :
• ปี 2528 เทคโนโลยี ก ารเกษตร
บัณฑิต (ทษ.บ.) สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้
• ปี 2548 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
(ศศ.ม.) นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
ประสบการณ์ :
• ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง ที ม ห ม อ ต ้ น ไ ม ้ อ า ส า
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ข ยายเครื อ
ข่ายทั่วเมืองเชียงใหม่พัฒนาเป็น
หลักสูตรการเรียนวิชาหมอต้นไม้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• รณรงค์ขับเคลื่อนปกป้องต้นยาง
นาบนถนนสายสารภี-เชียงใหม่จน
ได้ประกาศเป็นเขต คุ้มครองจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
• ห นั ง สื อ ห ม อ ต ้ น ไ ม ้ ค ณ ะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการ
ออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
• รั บ ร า ง วั ล บุ ค ค ล อ นุ รั ก ษ ์
สถาปัตยกรรมดีเด่นภาคเหนือ ด้าน
สภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ ประจ�ำ
ปี พ.ศ.2558

คุ ณ ภาพต้ น ไม้ ที่ ดี นั้ น
เชื่ อ มโยงโดยตรงกั บ
คุ ณ ภาพของคนที่ ดู แ ล
และคุ ณ ภาพของคนใน
ชุมชนนั่นเอง
อาจารย์บรรจง
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อนันตา อินทรอักษร
BIG Trees Project

กลุ่มคนที่ท�ำเรื่องใหญ่ของต้นไม้ในเมือง
“การรวมตัวของเราทุกคนมาจากหลากหลาย
อาชีพ ความถนัดไม่เหมือนกัน แต่มีมุมมองตรงกัน
ว่าการพัฒนาเมืองในบ้านเราต้นไม้มักเป็นโจทย์
อุ ป สรรคของการพั ฒ นา หากมนุ ษ ย์ เ ราสามารถ
สร้างโอกาสท�ำให้ต้นไม้อยู่ร่วมกับถนน อาคารต่างๆ
ที่สร้างขึ้นใหม่ได้ เพราะมนุษย์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อม แต่มนุษย์คือสิ่งแวดล้อม”
ความเชื่อว่าเมืองที่จะเจริญเติบโตทางมูลค่า
จ�ำต้องแลกกับพื้นที่สีเขียวนั่นท�ำให้ต้นไม้ในเมือง
จ�ำนวนมากถูกแทนที่ด้วยตึกรามบ้านช่อง ขณะที่
มลภาวะทางอากาศและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น กลาย
เป็นอีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตพื้นฐานของคนเมือง ซึ่ง กบ อนันตา
อินทรอักษร หนึ่งในกลุ่มคนเมือง เธอเชื่อว่ามนุษย์
มีศักยภาพที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาให้อยู่
ร่วมกับต้นไม้ได้หากเกิดความเข้าใจ
พฤษภาคม 2553 เธอเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง
BIG Trees Project หลังจากทราบข่าวว่าจะมีการ
ตัดต้นไม้บริเวณพื้นที่ปากซอยสุขุมวิท 35 ที่ก�ำลัง
ด�ำเนินการก่อสร้าง ได้เกิดการเข้าเจรจากับเจ้าของ
พื้นที่เพื่อหาหนทางร่วมกันในการรักษาต้นไม้ใหญ่
ไว้ แต่ไม่เป็นผล 4 ธันวาคม 2553 วันสิ่งแวดล้อม
ไทยต้นจามจุรียักษ์อายุเกือบร้อยปีถูกโค่นลงพร้อม
กับไม้ต้นอื่น จากความสูญเสียต้นไม้ใหญ่ใจกลาง
เมือง เพียงพอให้เกิดแรงผลักดันร่วมกันตัง้ กลุม่ BIG
Trees ทางโซเชียลมีเดีย ท�ำหน้าที่ปกป้องต้นไม้ใน
เมือง โดยใช้ช่องทางเฟซบุ๊ค (BIG Trees) เป็นพื้นที่
สื่อสารสาระส�ำคัญเรื่องต้นไม้ ที่สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง
บอกว่าพวกเขาไม่ได้ปลูกต้นไม้ แต่ก�ำลังปลูกความ
เข้าใจให้ผู้คน โดยใช้ต้นไม้เป็นเชิงสัญลักษณ์ เพื่อ
การมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนให้กับ
เมืองและสร้างเครือข่ายต้นไม้ในเมือง ชวนประชาชน
มาเป็นสายตรวจต้นไม้ในพื้นที่อยู่อาศัยของตน โดย
มีเป้าหมายอยากเห็นเมืองร่มรื่นเชิงคุณภาพด้วย
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การตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีอีกหลาก
หลายโครงการทีข่ บั เคลือ่ นเรือ่ งใหญ่ๆ ของต้นไม้ อาทิ
โครงการ 100 ต้นไม้มหานคร โดยสร้างกระบวนการ
การมีสว่ นร่วม ชวนผูค้ นส่งภาพต้นไม้ใหญ่ทวั่ กรุงเทพ
เข้าประกวด โครงการออกแบบสวนสาธารณะใน
เมืองไทย โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง โรงเรียนต้นไม้
เพื่อสร้างนักดูแลต้นไม้ใหญ่ที่มีความรู้ท้ังศาสตร์
และศิลป์ โครงการรักษ์คงุ้ บางกะเจ้า เพือ่ สร้างความ
ตระหนักในพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ กั ถูกเรียกว่า “ปอดของคน
กรุงเทพฯ” โครงการต้นไม้มรดก โดยให้ผู้คนช่วยกัน
ตามหาต้นไม้ใหญ่ทั่วประเทศไทย ซึ่งทุกโครงการ
มีการสร้างรูปแบบซึ่งต้องเกิดมาจากกระบวนการ
ท�ำงานร่วมกันของเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษา องค์กร ผู้เชี่ยวชาญ ชุมชน และ
ภาคประชาชน
วันนีก้ ลุม่ BIG Trees ทีอ่ นันตา อินทรอักษร เป็น
ทั้งผู้ร่วมก่อตั้งและแรงขับเคลื่อนส�ำคัญได้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นตั้งแต่ในระดับความสัมพันธ์
ของคน ต้นไม้และเมือง ชุมชนและป่า รวมไปถึง
องค์กรหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลสิง่ แวดล้อม
ส่วนหนึ่งของการท�ำงาน BIG Trees คือ การท�ำงาน
ร่วมกับเครือข่ายต้นไม้ในเมือง ซึง่ คุณช่อผกา วิรยิ านนท์
เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง เพื่อการผลักดันเชิงนโยบายเรื่อง
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง สร้างแนวโน้มให้
กรุงเทพเป็นมหานครแห่งความร่มรื่นได้ในอนาคต
และนี่ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนเล็กๆ ที่อยาก
เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของตัวเองให้ดีขึ้นเชื่อมั่น
ว่าการเปลีย่ นแปลงทีย่ งิ่ ใหญ่แท้จริงแล้วก็มกั จะเกิด
ขึ้นจากคนธรรมดาๆ ที่ไม่หยุดลงมือท�ำ
“ถ้าปกป้องต้นไม้ช้ากว่านี้ก็ไม่มีเวลาแล้ว เลย
พลิกชีวิตด้วยการลาออกจากงานประจ�ำแล้วมาอยู่
กับต้นไม้เต็มตัว ตอนนีเ้ หมือนได้เดินเข้าไปในป่าใหญ่
แล้วมีเสียงกระซิบจากต้นไม้บอกกลับมาว่า นี่คือสิ่ง
ที่ใช่ที่สุดซึ่งเราเลือกใช้ชีวิต”

ประวัติ
ชือ่ : อนันตา อินทรอักษร
การศึกษา :
• จบจากสาขาวิ ช านิ เ ทศศิ ล ป์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และ Academy of Art University
ประสบการณ์ :
• อดีตผู้จัดการโครงการหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ และเกื อ บ 10 ปี
กั บ การเป็ น นั ก จั ด การความรู ้ อ าวุ โ ส
ฝ่ า ยพั ฒ นาการออกแบบและธุ ร กิ จ
สร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
(TCDC) มีประสบการณ์การท�ำงานอาสา
อย่างต่อเนื่อง อาทิ อาสาสมัครสึนามิ
โครงการสึนามิคลาสรูม, ภัยพิบตั ติ า่ งๆ
กระทั่งปี 2557 ลาออกจากงานประจ�ำ
มาขับเคลือ่ น BIG Trees Project เต็มตัว
• BIG Trees Project มีผรู้ ว่ มก่อตัง้ ทัง้ หมด
6 คน ได้แก่ พงศ์พรหม ยามะรัต / อนันตา
อินทรอักษร / พงศ์ภัทร กลีบจันทร์ /
อรยา สูตะบุตร / สันติ โอภาสปกรณ์กจิ
/ธนบูรณ์ สมบูรณ์
• ปัจจุบนั กลุม่ BIG Trees Project ขยาย
บทบาทไปสู ่ ก ารท� ำ ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม
(Social Enterprise) จัดตัง้ บริษทั รุกขกร
ด�ำเนินงานการจัดการและฟื้นฟูต้นไม้
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญและผลักดันเชิงนโยบาย
เพือ่ การดูแลคุม้ ครองต้นไม้ใหญ่ในเมือง

BIG Trees ไม่ใช่เรื่อง
ของต้ น ไม้ ใ หญ่ แต่ เ ป็ น
เรื่องใหญ่ของต้นไม้
อนันตา
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จรงค์ศักดิ์ รองเดช
เรียนรู้และถ่ายทอด
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ผ่านรายการอาหาร

“ผมเป็นเด็กบ้านนอก เคยวิ่งไล่จับกบจับเขียด
ในทุ่งนามาท�ำเป็นอาหาร รู้สึกสนุกและมีคุณค่า ผม
จึงอยากผลิตสื่อที่สะท้อนสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ของคนในชนบทที่สวยงามเหล่านั้นออกมาให้คน
ทั่วๆ ไปได้ดู”
สตังค์ ครีเอทีฟ พิธีกรประจ�ำรายการภัตตาคาร
บ้านทุ่ง รายการอาหารที่บอกเล่าวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประจ�ำถิ่นเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากวัตถุดิบ
พื้ น บ้ า นของผู ้ ค นทั่ ว ประเทศไทย ออกอากาศ
ทาง ThaiPBS องค์กรสื่อสาธารณะแห่งเดียวใน
ประเทศไทย สตังค์เป็นคนเปิดมิติในการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ประเภทรายการอาหาร รายการของเขา
มีลักษณ์เฉพาะโดยใช้ภาษาที่เรียงร้อยคล้องจอง
สละสลวย คล้ายบทกลอนในการอธิบายขั้นตอน
กรรมวิธีในการท�ำอาหารแทนการเขียนบทบรรยาย
แบบทั่วไป สตังค์สมมุติตัวเองเป็นเพื่อนน�ำทางพา
ผู้ชมไปพบปะกับชาวบ้านเจ้าของพื้นที่และร่วมเดิน
ทางเสาะหาวัตถุดิบในพื้นที่ชนบทมาท�ำเป็นอาหาร
แทนการว่าจ้างดาราหรือพิธีกรมืออาชีพมาถ่ายท�ำ
ในสตูดิโอ แม้จะแลกมาด้วยเวลา งบประมาณ และ
การท�ำงานที่ยากล�ำบากขึ้น แต่เขาก็ยินดีแลกเพื่อ
ให้สามารถถ่ายทอดรายละเอียด อารมณ์ความรู้สึก
และวิถีชีวิตของชาวบ้านได้อย่างเป็นธรรมชาติและ
แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดบิ ทีม่ ที งั้
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พืชพันธุแ์ ละสัตว์ประจ�ำถิน่ รายการของเขาจึงเปรียบ
เหมือนนวัตกรรมด้านสื่อโทรทัศน์ชิ้นใหม่ที่โดดเด่น
สวยงามและทรงคุณค่า การันตีได้จากแฟนรายการ
จ�ำนวนมากที่เฝ้าติดตามชมจากทั่วประเทศ
“ผมอยากให้ ร ายการภั ต ตาคารบ้ า นทุ ่ ง เป็ น
เหมือนบันทึกประวัติศาสตร์ ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบบ้านๆ อยากเอาอาหาร
พืน้ บ้านไปขึน้ จานบนภัตตาคารหรูให้ทกุ คนได้ภมู ใิ จ”
สตังค์ เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนผลิตรายการ
เป็นเหมือนกระบอกเสียงของคนตัวเล็กๆ ในสังคม
ให้มีโอกาสได้น�ำเสนอภูมิปัญญาวิถีชีวิตท้องถิ่นที่
สืบทอดมาช้านานและแสดงออกถึงความรุม่ รวยของ
ทรัพยากรธรรมชาติเปิดแง้มพื้นที่สื่อกระแสหลักให้
ชาวบ้านชนบทได้เหยียบยืน สตังค์ลงแรงกายผสม
แรงใจเติมใส่ความคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานที่เป็น
เหมือนต�ำราเล่มใหญ่ ที่ช่วยเปิดมิติที่หลากหลาย
ในพื้ น ถิ่ น ทุ ร กั น ดารท� ำ ให้ เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างให้เกิดคุณค่าและส่งเสริม
ให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม
“เราต้องการถ่ายถอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะ
ว่าในอาหารเหล่านัน้ มันมีกรรมวิธี มีเรือ่ งราว มีความ
เชื่อ มีศาสนา มีวิถีมีประวัติศาสตร์ มันมีทุกอย่าง
เราเองก็ได้เรียนรูไ้ ด้ชว่ ยสืบสาน ท�ำงานก็สนุกและยัง
ได้ชิมอาหารอร่อยด้วย”

ประวัติ
ชื่อ : จรงค์ศักดิ์ รองเดช (สตังค์)
วันเกิด : 7 กันยายน 2524
ประสบการณ์ :
• สตั ง ค์ เด็ ก เกเรที่ เ ติ บ โตมาในวิ ถี
ชนบทในจั ง หวั ด ตรั ง ฉุ ก คิ ด และ
เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหลังจากที่
ไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่จังหวัด
สุโขทัย เพราะเห็นวิถกี ารกินอยูท่ แี่ ตก
ต่างระหว่างวัฒนธรรมเหนือกับใต้
ท�ำให้สตังค์เริ่มมองเห็นแง่งามและ
ท�ำความเข้
าใจความแตกต่างเกิดเป็น
ชื่อ : จรงค์
ศักดิ์ รองเดช
นทีจ่ ะน�
ำเสนอความงามเหล่า
เกิด : ความฝั
7 กันยายน
2524
นี้ เลยพาตั
ประสบการณ์
: ว เองไปเรี ย นรู ้ เ ริ่ ม จาก
่วยช่างภาพ ครีเอทีฟ พิธีกร
• ผูเป็
้ช่วนยช่ผู้ชางภาพรายการสารคดี
เจ้าของบริ
• ครีจนเป็
เอทีฟนและพิ
ธีกร ษัทผู้ผลิตรายการ
านทุษ่ง”ทั ผลิ
รายการอาหาร
• ปั“ภั
จจุตบตาคารบ้
นั เจ้าของบริ
ตรายการ
ขวั
ญ
ใจมหาชน
โทรทัศน์รายการ “ภัตตาคารบ้านทุง่ ”
รายการอาหารขวัญใจมหาชน

ประวัติ

อาหารแต่ละชนิดมันมีรากเหง้า มีภูมิปัญญาอยู่
ในนั้น ที่ส�ำคัญต้องฟังอร่อยหู ดูอร่อยตา แล้วพา
อร่อยใจ
สตังค์
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นิติ ชัยชิตาทร

ผู้ค้นพบ
ความภาคภูมิใจตัวตน
“คนเรานิยามตัวเองว่าเป็นอะไร มันไม่ได้
นิยามจากสิ่งที่เราอยาก มันก็ต้องนิยามจากสิ่งที่
เราท�ำ เราอยากเป็นนักเขียน เราก็เป็นนักเขียนได้
ถ้าเราได้เขียน”
เราเป็นใคร? คือค�ำถามที่มีค�ำตอบให้ตัวเอง
อย่างชัดเจนเสมอ ส�ำหรับ ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร
โปรดิวเซอร์และพิธีกรอารมณ์ดีที่ดังเป็นพลุแตก
กับรายการท่องเที่ยวแหวกแนวสุดฮาอย่างเทย
เที่ยวไทย
คาแรกเตอร์ของป๋อมแป๋มสร้างเสียงหัวเราะ
และสีสนั ให้กบั วงการโทรทัศน์ทเี่ รียกได้วา่ สุดจริง ๆ
จนสามารถผุ ด รายการเดี่ ย วที่ มี ค นติ ด ตามเป็ น
ล้านคน อย่าง Talk-กะ-เทย Tonight และต่อปาก
ต่อค�ำติดไฟแดง
ป๋ อ มแป๋ มสร้างผลงานจากตัวตนจนเป็นที่
ยอมรับทั้งในไอเดียสร้างสรรค์ รวมถึงมุมมองและ

วิธีคิด มากกว่าแค่ความตลกโปกฮาของเพศที่สาม
เขาเปิดมุมมองสร้างความเปลีย่ นแปลงให้กบั ภาพ
จ�ำเก่าๆ ที่ว่ากระเทยคือตัวตลกให้มีพื้นที่ที่ควรให้
ค่า และไปไกลถึงขั้นที่ท�ำให้ครอบครัวคนรอบข้าง
รับรู้และเริ่มเรียนรู้ได้ว่าจะเข้าใจพวกเธออย่างไร
ความชัดเจนกับตัวเองและมีความสุขกับชีวิต
เปลี่ยนเรื่องหงุดหงิดให้เป็นอารมณ์ขัน คือตัวตน
ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนมากมาย อยากค้นพบ
รัก และภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้อย่างเธอ
ซึ่งไม่ได้จ�ำกัดแค่ในวงของคนที่ถูกเรียกว่ากระเทย
“ก่อนที่เราจะไปโวยวายว่าอันนี้ไม่ดี อันโน้น
ไม่ดี จนท�ำให้เราหงุดหงิด เราต้องคิดก่อนว่าเราจะ
รับมือกับปัญหานั้นอย่างไร เราจึงเป็นคนที่ไม่ค่อย
ทุกข์โศก ร้องไห้น้อยลง โกรธใครก็จะหายโกรธ
เร็วมาก ความคิดแบบนี้มันท�ำให้เราเป็นคนไม่
เกลียดโลกและมองเห็นความสวยงามได้ง่ายขึ้น”

087
218

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers

ประวัติ
ชื่อ : นิติ ชัยชิตาทร (ป๋อมแป๋ม)
วันเกิด : 7 ตุลาคม 2524
การศึกษา :
• บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ เอกบาลีสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ :
• นั ก เขี ย นเจ้ า ของผลงานหนั ง สื อ
มะงุมมะงาหรา, โปรดิวเซอร์พธิ กี าร
รายการ เทยเทีย่ วไทย, Talk-กะ-เทย
Tonight, ต่อปากต่อค�ำติดไฟแดง,
ผู้เข้าชิงรางวัลพิธีกรแห่ง ปี 2017
จาก Nine entertain awards

บางครั้ ง ถ้ า เรารู ้ จั ก บิ ด
ตัวเองเข้าหาแสง เราอาจจะ
พบศักยภาพ ทีม่ นั สวยงาม
ที่มันยิ่งใหญ่ ที่มันเจ๋งมาก
แต่ เ ราไม่ เ คยรู ้ เ ลยว่ า เรามี
เพราะมันแค่ซอ่ นอยูใ่ นความ
มืดเท่านั้นเอง
ป๋อมแป๋ม
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ความอิ่ ม เอิ บ ใจใน
การที่เราได้ช่วยเหลือ
ชีวิตอื่นๆ เป็นรางวัล
ทีเ่ งินซือ้ ไม่ได้ ได้เรียนรู้
ยิง่ กว่าการรักษาสัตว์
แต่เป็นการเคารพต่อ
ชีวิตของสัตว์
ดร.นันทริกา
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รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ
นางฟ้าของสัตว์น�้ำ
ประวัติ
ชื่อ : รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ
การศึกษา :
• จบการศึกษาปริญญาเอกด้านสัตว์น�้ำ
โดยเฉพาะที่ The College of William
& Mary รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ :
• จัดตั้งชมรมรักษ์เต่าร่วมกับทางกลุ่ม
บริษัทซีพี เพื่อรณรงค์และให้ความรู้
เรือ่ งการปล่อยเต่าคืนสูธ่ รรมชาติอย่าง
ถูกต้องตามหลักสายพันธุ์
• ออกแบบและร่วมจัดตั้ง รพ.เต่าทะเล
ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล กองทัพเรือ
สัตหีบ และ โรงพยาบาลสัตว์ของกลาง
ที่สถานีเพาะพันธุ์นกน�้ำ บางพระ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
• วิจัยและช่วยชีวิตกระเบนเจ้าพระยา
และสัตว์ทะเลหายาก (พะยูน โลมา
วาฬ และเต่าทะเล)
• ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ วิ จั ย โรคสั ต ว์ น�้ ำ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสัตว์น้�ำ
สวยงามและสัตว์น�้ำเพื่อการอนุรักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“แม้งานที่ท�ำจะเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์
แต่การท�ำงานกับสัตว์ เรื่องของจิตใจและความ
รู้สึกของสัตว์ถือว่ามีความส�ำคัญมาก” “ชีวิตไม่ว่า
จะเล็กหรือใหญ่ก็คือหนึ่งชีวิตเช่นเดียวกัน” คือค�ำ
สอนจากพ่อที่ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ
หรือ หมอหนิง่ จ�ำจดไว้ในหัวใจเสมอ เธอเป็นลูกไม้
ใต้ต้นของ รศ.นสพ.ดร.รท.ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ ผู้รัก
สัตว์เป็นชีวิตจิตใจและสอนให้ลูกสาวเห็นคุณค่า
ของทุกชีวิตมาตั้งแต่วัยเด็ก จนวันนี้เธอได้กลาย
เป็นผู้ช่วยชีวิตสัตว์น�้ำทั้งหลายที่ได้รับความเดือด
ร้อน และก�ำลังตกอยูใ่ นสถานการณ์ทมี่ ผี ลต่อความ
อยู่รอดของชีวิต
อาการป่ ว ยของเต่ า ออมสิ น ที่ ก ลื น เหรี ย ญ
เข้าไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนท�ำให้ป่วย
อวัยวะภายในมีปญ
ั หาอย่างหนักจนต้องเข้ารับการ
รักษาโดยด่วนคือเคสส�ำคัญ สร้างความสะเทือนใจ
คนในสังคมไทยและโลกอย่างมากท�ำให้เธอเป็น
ที่สนใจและรู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะทีมหมอ
ผู้ผ่าตัดรักษาเต่าตนุเพศเมียวัย 25 ปี ตัวนี้ด้วย
ความเอาใจใส่ หมอหนิ่งได้ให้การช่วยเหลือชีวิต
สัตว์น�้ำมามากมาย อาทิ ปลากระเบนราหูที่ได้รับ
สารพิษจากแม่น�้ำแม่กลอง วาฬเพชรฆาตด�ำมา
เกยตื้นที่นครศรีธรรมราช กระทั่งการผ่าตัดแยก
ปลาอโรวาน่าแฝดสยามอายุเพียง 2 เดือนออก
จากกัน ซึ่งถือว่าประสบผลส�ำเร็จเป็นครั้งแรกของ
ไทยอีกด้วย นอกจากเป้าหมายในการใช้ความรู้
ในการรักษาชีวิตสัตว์แล้วแนวคิดส�ำคัญของหมอ

หนิง่ คือการเปลีย่ นแปลงความแตกตืน่ ของมวลชน
ที่ท�ำให้สัตว์เกิดความเครียดให้กลายเป็นแนวร่วม
ในการรักษาของเธออีกด้วย เห็นได้จากกรณีช่วย
เหลือวาฬเพชรฆาตด�ำเกยตื้นที่นครศรีธรรมราช
ซึ่งมีประชาชนมามุงล้อมอย่างหนาแน่น หมอหนิ่ง
สร้างความสงบด้วยการให้ทุกคนที่มามุงดูเคี้ยว
หมากฝรัง่ ให้หมดรสหวานและน�ำมาใช้แปะสายน�ำ้
เกลือบนผิวหนังของวาฬ ท�ำให้บริเวณนั้นเหลือ
เพียงเสียงที่จ�ำเป็นเป็นการพลิกวิกฤติเป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อการรักษาให้กับทั้งสัตว์และแพทย์อีกด้วย
การช่วยชีวิตสัตว์น�้ำของหมอหนิ่งมีความรัก
ความเมตตาเป็นหลักส�ำคัญท�ำให้เธอทุ่มเทให้กับ
การรักษาสัตว์ทุกตัวอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
เสมอ ทั้งยังพยายามเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางการ
รักษาให้กับตนเองอยู่ไม่ขาดเพื่อหาหนทางที่จะ
เพิม่ โอกาสชีวติ ให้กบั สัตว์นำ�้ ทีเ่ ธอรักและสงสารให้
มากทีส่ ดุ และนอกเหนือจากการช่วยเหลือสิง่ มีชวี ติ
ให้มลี มหายใจยืนยาวขึน้ แล้ว สิง่ ทีเ่ ธอท�ำนีไ้ ด้กลาย
เป็นแรงบันดาลใจจุดประกายความรักความเมตตา
ในหัวใจของใครหลายคนให้หันมาเห็นคุณค่าและ
ให้ความส�ำคัญกับสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยูร่ ว่ มโลกใบเดียวกัน
กับเรามากขึ้นอีกด้วย
“การท�ำงานเกี่ยวกับสัตว์ ไม่ว่าตัวเราจะเป็น
สัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ต้องตระหนัก
เสมอว่าเราไม่ได้ทำ� เพราะเป็นหน้าทีเ่ ท่านัน้ แต่ตอ้ ง
มีความรักในงาน อันหมายถึงจิตที่มีเมตตาอย่าง
จริงใจต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต”
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นิรันดร์ บุญยรัตพันธ์
ผู้สร้างต�ำนานซุปเปอร์ฮีโร่
ในดวงใจเด็กๆ

“ฮีโร่ในดวงใจของผมคือตัวละครหน้ากากเสือ
เขาเป็นพระเอกคนแรกที่ท�ำให้ผมรักงานพากย์
การ์ ตู น พระเอกที่ยอมเสียสละตนเองเพื่อ ผู้อื่น
หน้ากากเสือเป็นแรงบันดาลใจให้ผมพากย์เสียง
การ์ตูนตลอดมา เพราะท�ำให้ผมรู้ว่าการ์ตูนก็มี
สาระมีประโยชน์”
กว่ า 40 ปี บ นเส้ น ทางนั ก พากษ์ น้ า ต๋ อ ยคื อ
สุดยอดฮีโร่ที่ได้ใช้น�้ำเสียงและลีลาอารมณ์ขันอัน
เป็นเอกลักษณ์ปลุกชีวิตตัวการ์ตูนต่างๆ ให้ออกมา
โลดแล่น จนกลายเป็นการ์ตูนระดับต�ำนานในหัวใจ
เด็กไทยหลายเรื่อง ทั้งหน้ากากเสือ ดราก้อนบอล
ดร.สลัมป์กบั หนูนอ้ ยอาราเล่ ไปจนถึงการ์ตนู ร่วมสมัย
อย่างโดราเอม่อน เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกให้การ์ตูนเด็ก
ให้มีพื้นที่ในวงการโทรทัศน์เมืองไทย
น้าต๋อยมองว่า การ์ตูนมีมิติที่มากกว่าความ
สนุกสนาน เขาเชื่อว่ามันคือเครื่องมือแสนวิเศษที่
สร้างช่วงเวลาอบอุ่นให้กับครอบครัวและเป็นสื่อ

แห่งความสุขที่แสดงต้นแบบด้านบวกทั้งความไม่
ย่อท้อในการท�ำความดี ความมุมานะ ความกตัญญู
และความรัก ให้ซมึ ซับเข้าสูเ่ ด็กๆ ได้อย่างแนบเนียน
น้าต๋อยเชื่อว่าการ์ตูนในจินตนาการสามารถ
เป็นต้นแบบที่ดีให้กับชีวิตจริงได้ตลอดชีวิตของ
นักพากย์ เขาจึงตั้งปณิธาณไว้ว่าจะส่งเสียงผ่าน
จิตวิญญาณของนักพากษ์ไปรับใช้ตวั การ์ตนู เฉพาะ
ในทางสร้างสรรค์เท่านั้น จึงท�ำให้วันนี้น้าต๋อยได้
กลายเป็นต้นแบบให้กับนักพากย์การ์ตูนมืออาชีพ
รุ่นใหม่ๆ และกลายเป็นยอดมนุษย์ที่สร้า งแรง
บันดาลใจให้เด็กหลายคนอยากเติบโตขึ้นมาเป็น
ฮีโร่ในแบบฉบับของตัวเอง
“การ์ตูนญี่ปุ่นรุ่นเก่าๆ ได้สอนอะไรมากมาย
สอนให้อดทนกับความยากล�ำบาก ตัวละครทุก
ตัวมีจุดอ่อนเพราะผู้วาดต้องการสอนให้เรารู้จัก
ความผิดหวัง และรูจ้ กั การกลับมาลุกขึน้ ต่อสูน้ เี่ ป็น
สัจธรรมของโลก”
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ประวัติ
ชื่อ : นิรันดร์ บุญยรัตพันธ์
เกิด : 9 มีนาคม 2498
ประสบการณ์ :
• มีชอื่ เสียงจากการพากย์การ์ตนู ในบท
ดร.โนริมากิ เซมเบ้ ผู้สร้างอาราเล่
ใน ดร.สลัมกับหนูน้อยอาราเล่ จน
เป็นที่มาของฉายา “น้าต๋อม เซมเบ้”
• มีผลงานพากย์การ์ตูนกว่า 100 เรื่อง
ผลงานพากย์อันเป็นที่จดจ�ำคือ บท
ซุนโงคูในดราก้อนบอล บทไจแอนท์
ในโดราเอม่อน

เสี ย งเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น
ข อ ง จิ น ต น า ก า ร
ก่อให้เกิดความรู้สึก
ความคิด และให้ผลที่
ลึกซึ้ง ถ้าเราสามารถ
ใช้ เ สี ย งได้ อ ย่ า งถู ก
ต้องเหมาะสม เสียง
จะเป็ น สิ่ ง ที่ มี อ� ำ นาจ
สูงมาก
น้าต๋อย
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นุศรา ต้อมค�ำ

เซตเตอร์อันดับ 1 ของโลก
ขวัญใจชาวไทย
“เราเป็นมือเซตถือว่าเป็นหัวใจของทีม ต้อง
คอยคุมจังหวะช้าเร็ว ต้องมีไหวพริบ ดูทมี เราดูคแู่ ข่ง
ทักษะเราต้องแน่น พืน้ ฐานต้องดีเราต้องซ้อมให้หนัก
ยิ่งเราตัวเล็กกว่าคนอื่นๆ เรายิ่งต้องซ้อมให้หนัก”
นุศรา ต้อมค�ำ คือนักกีฬาหนึ่งในไม่กี่คนที่
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติทั้งในระดับเอเชียและ
ระดับโลก ทั้งในนามนักกีฬาทีมชาติไทยและใน
นามสโมสรลีกอาชีพ กระทัง่ ได้รบั การยอมรับว่าเป็น
มือเซตอันดับ 1 ของโลก นุศราเป็นผู้น�ำการสร้าง
สปิรติ ในทีมนักวอลเล่ยบ์ อลหญิงทีมชาติไทย เพือ่ น
ร่ ว มที ม ของนุ ศ ราจะเต็ ม ไปด้ ว รอยยิ้ ม และเสี ย ง
หัวเราะให้กำ� ลังใจซึง่ กันและกัน เป็นมิตใิ หม่ของการ
แข่งขันกีฬาที่เล่นกันเป็นทีม จนท�ำให้ทีมวอลเล่ย์
บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นขวัญใจมหาชนภายใน
ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี
“เราเล่นกันเป็นทีม ทุกคนมีโอกาสที่จะพลาด
ได้ตลอด เราต้องไม่โทษกันเดี๋ยวจะท�ำให้เสียความ
มัน่ ใจ เราต้องให้กำ� ลังใจกัน ยิม้ ให้กนั ผิดพลาดเรียน
รู้แล้วสู้ใหม่ มองไปข้างหน้า”

นุศรา เป็นแบบอย่างของนักกีฬามืออาชีพ ที่
เสียสละชีวิตส่วนตัว มุ่งมั่นฝึกฝนตนเองอย่างหนัก
ตั้งแต่วันที่เริ่มเล่นจวบจนวันนี้ นุศราก็ยังซ้อมอย่าง
หนักเพื่อรับผิดชอบต�ำแหน่งเซตเตอร์ซึ่งถือว่าเป็น
ต�ำแหน่งมันสมองของทีมให้ดีที่สุด
นุศรา ต้อมค�ำเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬา
รุ่นน้องและแฟนวอลเล่ย์บอลชาวไทย จากฝีมือ
ความสามารถทีก่ ารันตีดว้ ยรางวัลระดับโลกมากมาย
และการประพฤติตนทีเ่ ป็นต้นแบบของนักกีฬาอาชีพ
คือดูแลสมรรถนะร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ ฉลาดมี
ไหวพริบ เป็นนักสู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ประพฤติตนทั้งในและนอกสนามไม่เคยบกพร่อง
เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและสร้างความสุขให้
กับแฟนกีฬาชาวไทยที่คอยติดตามเชียร์ให้ก�ำลังใจ
“การเป็ น นั ก กี ฬ าที ม ชาติ ไ ม่ เ พี ย งฝึ ก ฝนเรา
เรื่องของความสามารถและความสามัคคีแต่เรายัง
ได้เรียนรู้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันด้วย นุชดีใจที่ได้รับ
โอกาสนี้ทุกคนทุกอาชีพมีโอกาส เมื่อได้รับโอกาส
แล้วต้องท�ำโอกาสนั้นให้ดี ดีขึ้น ดีกว่าและดีที่สุด”
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ประวัติ
ชื่อ : นุศรา ต้อมค�ำ
วันเกิด : 7 กรกฎาคม 2528
ประสบการณ์ :
• แชมป์ ว อลเลย์ บ อลหญิ ง ชิ ง แชมป์
เอเชีย 2009, 2013
• ต� ำ แหน่ ง มื อ เซตยอดเยี่ ย มในการ
แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์
เอเชียปี 2007, 2009, 2013, 2017
• ผู ้ เ ล่ น ทรงคุ ณ ค่ า ในการแข่ ง ขั น
วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์
เอเชีย 2010
• ต� ำ แหน่ ง มื อ เซตยอดเยี่ ย มศึ ก ชิ ง
แชมป์สโมสรยุโรป 2014
• ต� ำ แหน่ ง มื อ เซตยอดเยี่ ย มในการ
แข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์
2012, 2016

นุ ช รั ก วอลเล่ ย ์ บ อล
แบบเต็มตัวเต็มใจ สามารถ
อยูก่ บั มันได้ตลอดไม่มเี บือ่
วอลเล่ยบ์ อลคือทุกอย่าง
ท�ำให้นุชเป็นนุชในวันนี้
นุศรา
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Trash Hero ไม่ ไ ด้
ต้องการเปลีย่ นโลก Trash
Hero ก� ำ ลั ง พยายาม
เปลี่ยนคนให้ได้ก่อน เพื่อ
มาช่วยกันเปลี่ยนโลก
ศักดาเดช
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ประวัติ
ชื่อ : ศักดาเดช สุดแสวง
ประสบการณ์ :
• Trash Hero โรมัน ปีเตอร์ Managing
Director Trash Hero World
• ศักดาเดช สุดแสวง Country Coordinator Trash Hero Thailand
• Trash Hero มีเครือข่ายในไทย ตัง้ แต่
เกาะลันตา อ่าวนาง สมุย เกาะพะงัน
จันทบุรี ไร่เลย์บีช หัวหิน บ้านกรูด
ปราณบุรี เขาสามร้อยยอด บางสะพาน
เกาะเต่า สงขลา ปัตตานี ตรัง เชียงใหม่
กรุงเทพฯ และในต่างประเทศทีพ
่ ม่า
สาธารณรัฐเชค ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
สิงค์โปร จีน และอินโดนีเซีย

ศักดาเดช สุดแสวง
Trash Hero Thailand

อินดี้จอมพลังบนกองขยะ
“ทุกคนถูกปลูกฝังเรื่องขยะมาตั้งแต่เด็ก เพียง
แต่เราไม่ท�ำกันเท่านั้นแหละ เมื่อก่อนทิ้งลงที่ ลงถัง
ตอนนี้เราควรจะรู้เรื่องเกี่ยวกับปัญหาขยะที่ส่งผล
กระทบระดับโลกได้แล้ว ขยะพลาสติกและขยะใน
ทะเลก็เป็นปัญหาระดับโลก วาฬหรือเต่าทะเลและ
สัตว์อื่นๆ ตายเพราะขยะในทะเลปีนึงเป็นพันตัว”
ภาพขยะจากทะเลกว่าพันกิโลกรัมต่อวันที่ถูก
พัดพามาสูช่ ายหาดตามเกาะต่างๆ รอบเกาะหลีเป๊ะ
จ.สตูล บวกกับข่าวร้ายของเหล่าสัตว์ทะเลที่ต้อง
ตายจากขยะทะเลเข้าไปด้วยความไม่รู้ สร้างความ
รู้สึกเศร้าใจให้กับ หมึก ศักดาเดช สุดแสวงและ
กลุม่ เพือ่ นจนท�ำให้พวกเขาต้องลุกขึน้ มารวมตัวกัน
ตั้งกลุ่ม Trash Hero Thailand เพื่อตะลุยพิชิตกอง
ขยะในท้องทะเลไทยเมื่อปี 2556 จนปัจจุบันกลาย
เป็นจุดศูนย์กลางทีร่ วมเหล่าอาสาสมัครนักท�ำความ
สะอาดผู้รักทะเลจากทั่วประเทศและขยายไปใน
หลายประเทศทั่วโลก
หมึ ก มองว่ า ขยะคื อ ปั ญ หาระดั บ โลกที่ ไม่
สามารถแก้ ไ ด้ ด ้ ว ยการไล่ เ ก็ บ หากแต่ ต ้ อ งแก้ ที่
พฤติกรรมการสร้างขยะของคน เขาและเพื่อนๆ จึง
ปรับกลยุทธ์เปลีย่ นพฤติกรรมคนจากอาสาทีม่ าเข้า
ร่วมและให้สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมถึงการน�ำ
สิง่ ของทีม่ อี ายุใช้งานได้นานเข้ามาใช้แทนพลาสติก
เช่น แคมเปญการน�ำขวดน�ำ้ สแตนเลสไปให้รสี อร์ท
ขายและตัง้ ตูใ้ ห้สามารถน�ำขวดนีม้ ากดน�ำ้ ดืม่ ได้ฟรี
ซึ่งวิธีการแทรกซึมเพื่อปรับพฤติกรรมอย่างละมุน

ละม่อมนีส้ ามารถลดจ�ำนวนการใช้ขวดน�ำ้ พลาสติก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีห้ มึกและเพือ่ นๆ
ยังคิดถึงวงจรการเดินทางของขยะที่ไม่อยากให้
เป็นการย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้น เขา
จึงเพิม่ งานจัดแยกขยะเพือ่ ส่งไปรีไซเคิลและแปรรูป
ให้ขยะมีชีวิตขึ้นมาใหม่ ทั้งยังให้ความรู้เพื่อกระตุ้น
ให้ชุมชนต่างๆ เกิดความรักและความหวงแหน
สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ที่ พ วกเขาอาศั ย อยู ่ อี ก ด้ ว ย
การเดินหน้าด้วยวิธีคิดที่เป็นรูปธรรมท�ำให้วันนี้
Trash hero ได้ชื่อว่าเป็นคนจิตอาสากลุ่มหนึ่งที่
พลิกบทบาทการจัดการขยะในภาคประชาชนของ
เมืองไทยที่น่าจับตามอง
การขับเคลือ่ นของกลุม่ Trash Hero ทีห่ ยิบยก
ปัญหาขยะขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่และลุยแก้ปัญหา
ด้ ว ยการกระท� ำ อย่ า งสนุ ก สนานแต่ ท ว่ า จริ ง จั ง
ไร้ผลประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ผคู้ นมากมาย
หันมาสนใจปัญหาขยะและยืน่ มือเข้ามามีสว่ นร่วม
จนท�ำให้ตอนนี้ Trash Hero Thailand ได้กลาย
เป็นโมเดลการจัดการขยะของคนรุ่นใหม่ที่ขยาย
เครือข่ายไปทัว่ อ่าวไทยและอันดามัน กระทัง่ กว้างไกล
ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกกว่า 10 ประเทศ
“เราไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ขยะหมด
เพราะมันไม่มที างท�ำได้ แต่เราก�ำลังเปลีย่ นพฤติกรรม
ของอาสาที่เข้ามาร่วมกับ Trash Hero ให้ลดการ
เพิม่ ขยะทีร่ ไี ซเคิลไม่ได้ในชีวติ ประจ�ำวัน เราใช้การก
ระท�ำให้เข้าถึงผู้คน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”

091
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ตอนนีเ้ ด็กๆ คลองเตย
กลายเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับพื้นที่อื่นๆ แล้ว และ
เด็ ก ๆ ก� ำ ลั ง ถู ก พั ฒ นา
ให้เป็นผู้ให้จากที่เคยเป็น
ผู้รับ
ศิริพร
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ศิริพร พรมวงศ์

ครูอาสากับการเปลี่ยนแปลง
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงด้วยเสียงดนตรี

ประวัติ
ชื่อ : ศิริพร พรมวงศ์
การศึกษา :
• จบจากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล รักดนตรีและ
ท� ำ งานอาสามาตั้ ง แต่ ส มั ย เรี ย น
แรงบันดาลใจจากเสียงเพลงของ
กลุ่มสลึง ท�ำให้เธอสนใจงานภาค
สังคมอย่างจริงจัง
ประสบการณ์ :
• ผูก้ อ่ ตัง้ Klong Toey Music Program
ย่านชุมชน 70 ไร่ ถนนอาจณรงค์
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ได้รบั การ
สนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ Playing for change สากล
• ผู้ดูแลโครงการ Music Sharing ซึ่ง
พัฒนาจากพื้นที่ชุมชนคลองเตย
ขยายออกไปสู ่ ก ลุ ่ ม เยาวชนใน
พื้นที่ห่างไกลอื่นๆ ที่ขาดโอกาส
ในการเข้าถึงการเรียนดนตรี

“เรารู้สึกว่าถ้าเรายิ่งย�้ำเรื่องแย่ๆ เข้าไปมัน
ก็จะท�ำให้เขาซึมซับแล้วกลายเป็นว่าเรื่องแบบนี้
เท่ดว้ ย ก็เลยอยากจะดึงงานทีม่ นั เป็นงานเชิงบวก
ออกมาแล้วให้เขารู้สึกว่าเล่นดนตรีก็เท่นะ เรามี
พื้นที่เท่ๆ ให้เด็ก”
ในภาพจ�ำของผูค้ น คลองเตยคือชุมชนแออัด
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในกรุ ง เทพฯ ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งยาเสพติ ด
การพนัน และความรุนแรงในหลายรูปแบบ เป็น
พืน้ ทีส่ แี ดงทีเ่ ต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัยในสายตา
ของคนภายนอก นี่เป็นสิ่งที่ศิริพร พรมวงศ์ หรือ
ครูแอ๋ม รู้อยู่แก่ใจ แต่เมื่อ 5 ปีที่แล้วเธอกับเพื่อน
ครู ต ่ า งชาติ เ ลื อ กที่ จ ะพาตั ว เองมาที่ นี่ ใ นฐานะ
ครูอาสา พร้อมกับกีต้าร์ที่ขอรับบริจาคมาได้ บน
ความเชื่อเดียวกันว่า ดนตรีจะช่วยเด็กๆ ได้อีก
หลายคน ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะมีเด็กกี่คนที่สนใจจะมา
เรียนดนตรีกับเธอ
จากกีตาร์เพียง 5 ตัว วันนี้มีอูกูเลเล่ ไวโอลิน
คียบ์ อร์ด เบส กลอง และการสอนร้องเพลง เครือ่ ง
ดนตรีทั้งหมดมาจากการรับบริจาคจนเกิดเป็น
Klong Toey Music Program โรงเรียนดนตรี
ซึ่งจะเป็นพื้นที่ให้เด็กเข้ามาเรียนรู้ฟรี เป็นพื้นที่
สร้างสรรค์ทา่ มกลางพืน้ ทีเ่ สีย่ งทีเ่ ด็กสามารถเลือก
ได้ สิง่ ทีค่ รูแอ๋มให้ความส�ำคัญมากกว่าทักษะทาง
ดนตรีคอื ท�ำอย่างไรให้เด็กๆ มีทกั ษะในการใช้ชวี ติ
Klong Toey Music Program ที่ครูแอ๋มร่วม
ก่อตัง้ มากับจีจี้ Geraldine Nemrod เพือ่ นครูอาสา
ชาวต่างชาติ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
จากเด็กกลุ่มเสี่ยงไปสู่เด็กที่รู้จักทางเลือกและมี
ทักษะการใช้ชีวิต หลายคนที่เคยก้าวร้าวใช้ความ

รุนแรง ไม่มีความสุข ขาดความอบอุ่น ไม่เห็น
คุณค่าของตัวเองมีทิศทางที่ดีมีความสุขมากขึ้น
จากชุมชนคลองเตยครูแอ๋มและเพือ่ นครูอาสา
พัฒนาไปสู่กลุ่ม Music Sharing ที่มีการขยาย
โอกาสไปยังชุมชนต่างๆ ทั้งกลุ่มชาวเขา กลุ่ม
ลูกหลานแรงงาน และกลุ่มสถานสงเคราะห์เด็ก
ซึ่งมีอีกหลายพื้นที่ต้องการใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ
ในการพั ฒ นาเด็ ก Music Sharing จึ ง เปรี ย บ
เสมื อ น Hub ที่ ใ ห้ ค�ำ ปรึ ก ษา สนั บ สนุ น เครื่ อ ง
ดนตรีและครูอาสา รวมถึงพัฒนาเด็กคลองเตย
ที่มีความสามารถทางดนตรีในระดับหนึ่งไปเป็น
ครูอาสาสอนดนตรี ด้วยเชื่อว่าจากเด็กคลองเตย
ที่เป็นผู้รับมาโดยตลอด การที่พวกเขารู้จักการ
แบ่งปันและการเป็นผู้ให้ จะสามารถสร้างคุณค่า
และความภาคภูมิใจต่อพวกเขาในอนาคต
Klong Toey Music Program และ Music
Sharing นับเป็นบทเรียนรู้ส�ำคัญของงานพัฒนา
เด็กและเยาวชนในโลกความเป็นจริงที่แสนจะ
ซับซ้อน ควรค่าแก่การร่วมกันสังเคราะห์เพื่อน�ำ
บทเรียนไปต่อยอดสร้างการเปลีย่ นแปลงในพืน้ ที่
อื่นๆ เพราะหากพื้นที่ที่ยากที่สุดอย่างคลองเตย
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ นี่นับ
เป็นแรงบันดาลใจทีค่ นท�ำงานด้านด้านพัฒนาเด็ก
และเยาวชนรวมถึงจิตอาสาเกิดพลังทีจ่ ะขับเคลือ่ น
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นต่อไป
“จากครู อ าสาที่ ใ ช้ ด นตรี ส อนและพั ฒ นา
เด็กๆ ในชุมชนคลองเตย วันนี้เด็กๆ ที่เป็นผู้รับ
ได้กลายเป็นผู้ให้และสร้างแรงบันดาลใจต่อคน
อื่นๆ ในสังคม”
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ล้ า งพระธาตุ คื อ
งานที่ เ รี ย บง่ า ยที่ สุ ด
อย่ า งหนึ่ ง เป็ น การ
ภาวนาที่ ทุ ก คนท� ำ ได้
เพื่ อ ขั ด เกลาตนเอง
และถวายเป็นพุทธบูชา
โดม
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สัมพันธ์ เณรรอด

คนล้างพระธาตุผู้เปลี่ยนศรัทธาสู่วิถีภาวนา
เพื่อความสะอาดของสถูป เจดีย์ ทั่วล้านนา

ประวัติ
ชื่อ : สัมพันธ์ เณรรอด
วันเกิด : 29 กรกฎาคม 2525
การศึกษา :
• ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
ประสบการณ์ :
• ปัจจุบันอาชีพ Producer สารคดี
โทรทัศน์ เดินทางออกล้างพระธาตุ
ทุกเดือน เดือนละ 2-3 พระธาตุ
• เพจ : คนล้างพระธาตุ

“งานล้างพระธาตุ คือการท�ำความสะอาดสถูป
เจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธาตุหรืออัฐธิ าตุ
ของพระอริยสาวก พระอรหันต์สมัยพุทธกาลจวบ
จนปัจจุบัน สิ่งที่เราท�ำจึงไม่เพียงช�ำระล้างความ
ไม่สะอาด แต่ยังคือการสืบสานพระพุทธศาสนาอีก
ทางหนึ่ง”
จากค�ำมั่นสัญญากับพี่ชายขณะที่พี่ชายป่วย
หนัก ว่าหายป่วยจะเดินทางไหว้พระธาตุดว้ ยกันทัว่
ภาคเหนือ แต่สุดท้ายพี่ชายก็สิ้นอายุขัย แม้พี่ชาย
จากไปแต่สญ
ั ญายังคงอยู่ โดยตัง้ ปฏิปทาสร้างกุศล
ให้พี่ชายด้วยการเดินทางสักการะ ขณะเดียวกันก็
ถือโอกาสท�ำความสะอาดพระธาตุตามวัดวาอาราม
และภูเขาลูกต่างๆ เพราะพระธาตุทขี่ าดการดูแลยัง
มีอยู่มาก วิถีภาวนาด้วยการล้างพระธาตุไม่เพียง
เป็นไปเพือ่ ความสะอาด หากแต่ยงั เป็นหนทางแห่ง
การขัดเกลาตนเองของโดมให้กล้าหาญ อดทน เพียร
พยายามและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นมาก
ยิ่งขึ้น โดยเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลง
รองรับอุปกรณ์ท�ำความสะอาดและสัมภาระเท่าที่
จ�ำเป็น ยึดแนวทางธุดงควัตร 13 สมาทานบางข้อ
เพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางภาวนา อาทิ ถือศีล
8 ทานมื้อเดียว อาศัยป่าเขาหรือวัดวาอารามหลับ
นอนเพียงชั่วข้ามคืน และลดการเบียดเบียนทั้งปวง
ตั้งเป้า 300 พระธาตุ ในล้านนาและภูมิภาคอื่นๆ
ทั่ ว ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี เริ่ ม ตั้ ง แต่
พฤษภาคม 2557 ถึงวันนี้โดมล้างพระธาตุไปแล้ว

รวม 113 พระธาตุ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
พะเยา ล�ำปาง ล�ำพูน เชียงใหม่ และเชียงราย
จากการล้างพระธาตุเพียงล�ำพัง กระทั่งวันนี้
มีผพู้ บเห็นและอาสาร่วมบุญกับเขาจ�ำนวนมาก เกิด
เป็นต้นแบบการท�ำความดีที่เรียบง่ายแต่แยบยล
ด้วยกุศโลบายเพื่อมุ่งเอาชนะกิเลสในตน ช�ำระล้าง
ภายนอกคือองค์พระธาตุ ขณะเดียวกันก็ขัดเกลา
จิตใจด้านในตนเอง เวลา 3 ปีที่ผ่านมาเขากลาย
เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจ�ำนวนมากให้ลุกขึ้น
มาดูแลพระธาตุ โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ
กระตุ้นทั้งจิตอาสาและหน้าที่ของหน่วยรับผิดชอบ
ให้หนั กลับมาดูแลอย่างจริงจัง ไม่ละทิง้ ให้เสือ่ มทรุด
ทุกครั้งที่โดมออกล้างพระธาตุก็จะมีกัลยาณมิตร
อาสาร่วมบุญกับเขาจ�ำนวนมาก ขณะเดียวกันโดม
ยังท�ำงานคู่ขนานด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระธาตุ และข้อธรรมต่างๆ ที่ค้นพบจาก
การเดินทางล้างพระธาตุในเพจคนล้างพระธาตุ
วิถีภาวนาด้วยการล้างพระธาตุของโดม จึง
เป็นการปฏิบตั บิ ชู าทีท่ ำ� แล้วเห็นผลทันที เพือ่ รองรับ
การสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนตามพระธาตุ
ต่างๆ ความสะอาดไม่เพียงปรากฎต่อองค์พระธาตุ
หากแต่ยงั ปรากฎในจิตใจของทุกคนทีอ่ าสาร่วมบุญ
และขยายผลไปตามที่ต่างๆ ทั่วภาคเหนืออยู่วันนี้
“งานที่ผมท�ำ กุศลผลบุญเป็นสิ่งที่ผมนึกถึง
เป็นเรื่องท้ายๆ ส�ำคัญคือการท�ำให้ผู้คนหันมาช่วย
กันดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุไม่ให้ถูกทิ้งร้าง
ในฐานะชาวพุทธเป็นสิ่งที่ควรท�ำอย่างยิ่ง”
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อภิชัย อินทัตสิงห์

นวัตกรรม วีลแชร์ DIY
เพื่อผู้ยากไร้
“ปิ๊งไอเดียว่ารถเข็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เหลือ
ใช้ น่าจะน�ำมาปรับเป็นรถเข็นวีลแชร์ DIY ได้ ถ้าท�ำ
แล้วมันถูกมันก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้คนได้เยอะ
ก็เลยลงมือท�ำกันเลย พอน�ำไปให้เขาคนทีเ่ ขาต้องการ
จริงๆ เขารู้สึกว่ามันมีค่า มันดีกับชีวิตเขามาก”
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวแล้ว วีลแชร์มีความส�ำคัญและ
ท�ำหน้าที่ทดแทนอวัยวะให้สามารถเคลื่อนที่เดิน
ทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ หากแต่โอกาสในการเข้า
ถึงวีลแชร์ของคนบางกลุ่มก็นับเป็นเรื่องยาก ไม่ว่า
จะด้วยเหตุผลทางด้านราคา รวมไปถึงความช่วย
เหลือที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงของหน่วยงานที่มีส่วน
รับผิดชอบ การปิ๊งไอเดียของกลุ่มครีเอทีฟ บริษัท
โฆษณา น�ำรถเข็นเหลือใช้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตมา
ออกแบบดัดแปลงเป็นรถเข็นวีลแชร์ DIY จึงนับว่า
เป็นความหวังและโอกาสของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และ
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวยากไร้ รวมถึงผู้ดูแล
ให้แจ้งความประสงค์ต้องการรับบริจาคได้ฟรี และ
ยินดีจะช่วยขนส่งให้ถึงบ้าน
อภิชัย อินทัตสิงห์ เจ้าของบริษัทเคซี่ เอเจนซี่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หัวขบวนผู้ปิ๊งไอเดียน�ำรถเข็น
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหลือใช้มาทดลองประดิษฐ์เป็น
รถเข็นวีลแชร์ DIY โดยใช้แรงและทุนทรัพย์ส่วนตัว
เมื่อส�ำเร็จได้รถเข็นวีลแชร์เอนกประสงค์คันแรก
จึงประกาศโพสต์เฟซบุ๊กออกไปพบว่ามีคนเข้ามา
ขอบริจาค เมื่อไอเดียสามารถช่วยเหลือผู้ยากไร้
ได้จริง ครีเอทีฟในบริษัทที่มีอภิชัยเป็นแกนน�ำ ใช้
วันหยุดรวมตัวกันอาสาท�ำรถเข็นวีลแชร์แจกฟรีให้
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ผู้ยากไร้ภายใต้โครงการ Cart Wheelchair 2017
ด้วยแนวคิด “ยิง่ ต้นทุนต�ำ่ ยิง่ ช่วยคนได้มาก” ต้นทุน
การผลิตอยู่ที่ 500-1,500 บาท ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้พิการที่มีผู้ดูแลได้เป็น
อย่างดี มีทวี่ างเท้า พักแขน สามารถใส่ของด้านหลัง
ได้และรับน�้ำหนักได้สูงสุดถึง 150 กิโลกรัม แม้ไม่
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการออกแบบ หรือหลัก
การแพทย์อย่างสมบูรณ์ แต่ทุกคันล้วนผ่านการ
ทดสอบสมรรถนะความแข็งแรง ทนทานและใช้งาน
ได้จริงก่อนจะส่งถึงมือผูร้ บั บริจาค ภายในระยะเวลา
3 เดือนได้บริจาครถเข็นวีลแชร์ไปแล้วกว่า 20 คัน
การคิดและลงมือท�ำเองของอภิชัย อินทัตสิงห์
และกลุ่มอาสาสมัคร Cart Wheelchair Donate
ได้เปลีย่ นแปลงซากรถเข็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเหลือใช้
ทีห่ าซือ้ ได้ในราคาถูกและเสือ้ ผ้าเก่าให้เป็นนวัตกรรม
รถเข็นวีลแชร์ DIY ช่วยเหลือผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร
ทางการเคลือ่ นไหวยากไร้ ลดอุปสรรคในการเคลือ่ น
ย้ายผู้ป่วย ผู้พิการให้กับผู้ดูแล เป็นที่ยอมรับของ
วงการนวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการระดับ
ประเทศ ทั้งยังได้เผยแพร่วิธีการท�ำรถเข็นวีลแชร์
ผ่านทางเฟซบุก๊ kzyagency เพือ่ ให้อาสาสมัครกลุม่
อืน่ ๆ สามารถน�ำไปต่อยอดกระจายความช่วยเหลือ
ออกไปได้อีกด้วย
“ในประเทศไทยเรามีผปู้ ว่ ยและผูพ้ กิ ารทางการ
เดินเยอะมาก ผมอยากเผยแพร่วิธีการท�ำเพราะเรา
สามารถให้คนอื่นไปสร้างประโยชน์ต่อได้อีกเยอะ
ถ้าคนอื่นเห็นแล้วท�ำได้เราก็จะสามารถกระจาย
ความช่วยเหลือออกไปได้ทั่ว”

ประวัติ
ชื่อ : อภิชัย อินทัตสิงห์
การศึกษา :
• จบจากคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ท�ำงานด้านครีเอทีฟ
โฆษณา
ประสบการณ์ :
• สนใจศึกษาธรรมะและฝึกปฏิบัติ
ธรรม เรียนรูแ้ ง่คดิ จากพุทธศาสนา
โดยเฉพาะเรื่องการให้ และท�ำ
กิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม
ท�ำจัดกิจกรรมจิตอาสาสอนคุณแม่
ท�ำของเล่นส่งเสริมพัฒนาการให้
เด็กออทิสติก ทดลองท�ำวีลแชร์
DIY จนส� ำ เร็ จ และก่ อ ตั้ ง กลุ ่ ม
Cart Wheelchair Donate เพื่อท�ำ
วีลแชร์ DIY ช่วยเหลือผู้ยากไร้

เราตั้ ง ต้ น จากการคิ ด ว่ า เรา
จะท�ำให้คนอื่น ท�ำให้ใคร แล้วเขา
ได้ประโยชน์อะไร ไอเดียมันก็จะ
ออกมา แล้วก็มีผลแล้วท�ำให้เกิด
ประโยชน์กับคนที่รับไปได้
อภิชัย
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ผมไม่ได้รักษาสัตว์ป่า
เพียงอย่างเดียวแต่ภารกิจ
ของผมช่วยดูแลคุม้ ครอง
คนด้วย เพราะปัญหาสัตว์
ป่าบาดเจ็บส่วนใหญ่จะเกิด
จากคน ฉะนัน้ ผมจะต้องหา
วิธีให้ทั้งคนและสัตว์ป่าอยู่
ร่วมกันได้
หมอล็อต
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นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน
สัตวแพทย์
ผู้พิทักษ์สัตว์ป่า

ประวัติ
ชื่อ : ภัทรพล มณีอ่อน (ล็อต)
วันเกิด : 22 กันยายน 2522
ประสบการณ์ :
• หลั ง จบการศึ ก ษาท� ำ งานเป็ น หมอ
รั ก ษาช้ า งที่ บ ้ า นเกิ ด ปั จ จุ บั น นอก
เหนือจากเป็นสัตวแพทย์ที่ต้องเดิน
ตามหาคนไข้ในห้องพยาบาลที่เป็น
ป่าเขาแล้ว ยังเป็นอาจารย์พิเศษและ
วิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู ้ ใ นการดู แ ลรั ก ษาสั ต ว์ ใ นถิ่ น
อาศัยกว่าสิบปีให้คนทัว่ ไปได้รบั รูเ้ พือ่
ประโยชน์ในงานอนุรักษ์

“ผมใช้เข็มฉีดยาช่วยสัตว์ได้หนึ่งตัว แต่ถ้าผม
ใช้ปากกาและไมค์ผมช่วยสัตว์ได้เป็นร้อย แต่ต้อง
ท�ำควบคูก่ นั ไป และถ้าผมสร้างคนสร้างความเข้าใจ
สุดท้ายมันจะช่วยทุกชีวิตรวมถึงเราด้วย”
นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน หรือหมอล็อต นาย
สัตวแพทย์สัตว์ป่า ข้าราชการของกรมอุทยานสัตว์
ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ป่าเต็มเวลา
หมอล็อต เป็นผู้บุกเบิกการปฏิบัติงานด้าน
การรักษาพยาบาลสัตว์เจ็บป่วยในเขตพื้นที่อนุรักษ์
หรือในเขตที่สัตว์ป่าอาศัยอยู่จริง ไม่ใช่สวนสัตว์
หรือเขตปศุสัตว์แบบทั่วไป จึงถือได้ว่าหมอล็อต
เป็ น หมอสั ต ว์ ป ่ า ในถิ่ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย คนแรกของ
ประเทศไทย งานที่ เ ขาท� ำ เต็ ม ไปด้ ว ยความไม่
พร้อมทั้งด้านความรู้เพราะไม่มีใครเคยท�ำมาก่อน
อุปกรณ์เวชภัณฑ์สำ� หรับสัตว์ปา่ การลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั ิ
งานในถิ่นทุรกันดาร อันตรายจากสัตว์ป่าและคน
ที่ลักลอบฆ่าสัตว์และตัดไม้ รวมทั้งค�ำติฉินนินทา
จากชาวบ้านในพื้นที่ ที่ยังไม่เข้าใจ สิ่งเหล่านี้ถือ
เป็นด่านสุดหินทีห่ มอล็อตต้องใช้สรรพก�ำลังทัง้ พลัง
กายพลังใจและความรู้ทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ความเชื่อ
ทีว่ า่ งานสัตวแพทย์สตั ว์ปา่ เป็นส่วนหนึง่ ของภารกิจ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย
เกิดการยอมรับบทบาทวิชาชีพสัตวศาสตร์ในงาน

อนุรักษ์ มีการเพิ่มอัตราบุคคลากรสัตว์แพทย์ใน
กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถือเป็นหนึ่งในแรง
กระเพื่อมที่เกิดจากหมอสัตว์ป่าคนนี้
ด้วยบุคลิกที่เชื่อมั่นและการท�ำงานที่จริงจัง
แต่เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานของหมอล็อต
จึ ง ท� ำ ให้ เ ขาเป็ น แรงบั น ดาลใจของสั ต วแพทย์
รุ่นใหม่ เป็นแบบอย่างของคนที่ชัดเจนในเป้าหมาย
และทุ ่ ม เทท� ำ หน้ า ที่ ข องตั ว เองอย่ า งสุ ด ความ
สามารถโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ว่าจะหนักหนา
สักเพียงใด
หมอล็อต สร้างการยอมรับและขยายขอบเขต
งานด้านสัตวแพทย์ให้กว้างและลึกเข้าไปในป่า เป็น
คนช่วยเปิดมุมมองใหม่ในสังคมโดยใช้ความรูค้ วาม
สามารถและความมีชื่อเสียงเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารให้ผู้คนในสังคมหันมาสนใจและท�ำความ
เข้าใจ พร้อมทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของการอยู่
ร่วมกันของสัตว์ป่า มนุษย์และสิ่งแวดล้อม แบบ
พึ่งพาอาศัยและไม่เบียดเบียนกัน ไม่ใช่เพียงเพื่อ
รักษาชีวิตสัตว์ป่าแต่เพื่อการดูแลป้องกันทุกๆ ชีวิต
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขให้ได้นานที่สุด
“ผมเป็ น หั ว หน้ า ที ม เป็ น คนสื่ อ ความหมาย
ให้สังคมเข้าใจ แต่ผมไม่ใช่พระเอกคนเดียว การ
ท�ำงานในป่าเรามีทีมงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เจ้าหน้าที่ ชาวบ้านในพื้นที่ พวกเขาช�ำนาญกว่าผม
เราช่วยกัน”
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ธีรภาพ โลหิตกุล

นักเขียนสารคดีให้มีชีวิต
ส� ำ หรั บ คนในวงการนั ก เขี ย นแล้ ว รางวั ล
ศรีบรู พา ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแถวหน้าของสังคม
คุณธีรภาพ โลหิตกุล ได้รับรางวัลนักเขียนรางวัล
ศรีบูรพาคนที่ 25 และยังได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ซึ่งเป็น
เครื่องพิสูจน์ความรู้ความสามารถและความตั้งใจ
ทุ่มเทด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง
คุ ณ ธี ร ภาพ เป็ น ต้ น แบบคนส� ำ คั ญ ของนั ก
เขียนสารคดีในทุกยุคทุกสมัย เป็นผู้ที่สามารถเปิด
พรมแดนความรู้เกี่ยวกับชีวิตและธรรมชาติ เป็น
ผู้บุกเบิกงานเขียนสารคดีเกี่ยวกับชีวิต วัฒนธรรม
และสั ง คมของผู ้ ค นในภู มิ ภ าคอุ ษ าคเนย์ อย่ า ง
ต่อเนื่อง ด้วยลีลาภาษาการเขียนที่เข้าใจง่าย จน
ท�ำให้งานเขียนสารคดีกลายเป็นบันเทิงสารคดีได้
อย่างไม่มีที่ติ โดยเฉพาะผลงานสารคดีเกี่ยวกับ
อาเซียน เขามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวใน
มุมที่ไม่มีใครเคยรู้จัก ไม่มีใครเคยเห็น หรือให้ความ
ส�ำคัญ อาทิ อารยธรรมประวัติศาสตร์ โบราณคดี
สถาปัตยกรรม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความคิดการ
ใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เห็นความงาม
ของวิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านมากขึ้น จนได้รับการ
พิจารณาจากเครือข่ายสมาคมนักเขียนลุ่มแม่น�้ำ
โขง (ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนยูนนาน ไทย)

ให้ได้รับรางวัล “Mekong Literature Award 2014”
ประเภทนักเขียนสารคดี
นอกจากความตัง้ ใจถ่ายทอดเรือ่ งราวแล้ว คุณ
ธีรภาพยังสร้างสรรค์ผลงานสารคดีที่นับได้ว่าเป็น
มาตรฐานของสารคดีในยุคต่อมา เพื่อใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงข้อมูลในการต่อยอดของนักท�ำสารคดีในยุค
ใหม่ๆ ด้วยการท�ำงานเชิงลึก ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาแสวงหา
ข้อมูล ความรู้ และข้อเท็จจริงต่างๆ ก่อนที่จะน�ำมา
ร้อยเรียงเรื่องราวประกอบด้วยภาพ ท�ำให้สารคดี
ของคุณธีรภาพ เป็นสารคดีที่มีชีวิต
“คุ ณ สมบั ติ อั น โดดเด่ น ของนั ก เขี ย นสารคดี
ประการหนึ่ ง คื อ การเดิ น ทางคื อ การเก็ บ ข้ อ มู ล
ชั้ น ยอด การได้ พู ด คุ ย กั บ คนต่ า งถิ่ น พบปะกั บ
บรรยากาศอันแปลกตา คือความตืน่ ตาตืน่ ใจทุกครัง้
ที่ลงพื้นที่ หากไม่เดินทางก็ย่อมขาดประสบการณ์
ขาดวัตถุดิบในการมาสร้างสรรค์งานสารคดี”
คุ ณ ธี ร ภาพ คื อ นั ก เปลี่ ย นนวั ต กรรมวงการ
สารคดี อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เป็ น ผู ้ ที่ มี มุ ม มองที่ ต ่ า งไป
ผู้ที่มองเห็นว่าสารคดีที่ดีต้องมีชีวิต ต้องถ่ายทอด
อารมณ์ความรูใ้ ห้คนทีต่ ดิ ตามมีมมุ มองใหม่ เปิดฐาน
ความรู้ที่กว้างขึ้นบนความเป็นจริง และต้องสื่อสาร
ง่ายเข้าถึงทุกกลุ่ม จึงนับได้ว่าเป็นตัวจริงของงาน
สารคดีที่ส�ำคัญของประเทศไทยมากที่สุดท่านหนึ่ง
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ประวัติ
ชื่อ : ธีรภาพ โลหิตกุล
วันเกิด : 3 มิถุนายน 2501
การศึกษา :
• มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรนิ ทร์
• ปริ ญ ญาตรี สั ง คมศาสตร์ บั ณ ฑิ ต
สาขาประวัตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ :
• กองบรรณาธิการนิตยสารหลายฉบับ
• ผู ้ ค วบคุ ม การผลิ ต และเขี ย นบท
รายการ “โลกสลับสี”
• นักเขียนอิสระ
• คอลัมนิสต์
• บรรณาธิการเฉพาะกิจ
• มั ค คุ เ ทศก์ แ ละจั ด รายการวิ ท ยุ ที่
มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นประวั ติ วิ ถี
วัฒนธรรมอาเซียน

สารคดีต้องมีชีวิต ถึงแม้จะ
น�ำข้อมูลมาเขียน แต่เป็นการ
น�ำข้อมูลมากลั่นกรองผ่าน
จินตนาการ ผ่านการน�ำเสนอ
อย่างมีศิลปะ สารคดีไม่ใช่สิ่ง
ที่ น� ำ ข้ อ มู ล มาเขี ย นแบบไม่ มี
ศิลปะ หรือไร้จนิ ตนาการอย่าง
แน่นอน
ธีรภาพ

photo : สมคิด ชัยจิตวณิช
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อาชี พ นั ก เขี ย นค่ า
ตอบแทนไม่ ไ ด้ สู ง และ
ค่อนข้างโดดเดี่ยว แต่
มันได้ท�ำในสิ่งที่อยากท�ำ
ได้ เ ขี ย นในสิ่ ง ที่ เ ชื่ อ และ
ชอบ มีความสุขกับมัน
ซื่อสัตย์กับมัน นั่นถือ
เป็นรางวัลแล้วส�ำหรับ
นักเขียน
วินทร์

242

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers

วินทร์ เลียววาริณ

นักเขียนอาชีพผู้สร้างสรรค์

สื่ออักษรเพื่อส่องสะท้อนสังคม
ประวัติ
ชื่อ : วินทร์ เลียววาริณ
วันเกิด : 23 มีนาคม 2499
ประสบการณ์ :
• ได้ รั บ รางวั ล จากสมาคมภาษาและ
หนังสือแห่งประเทศไทย
• ได้ รั บ รางวั ล ช่ อ การะเกดยอดนิ ย ม
สามสมัย
• ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนา
หนังสือแห่งชาติ
• ได้รับรางวัลซีไรต์สองสมัย
• ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์
• วินทร์ ยึดการเขียนหนังสือเป็นอาชีพ
โดยจัดการกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่
เขียน จัดหน้า ออกแบบปก จัดพิมพ์
ท�ำการตลาดจัดจ�ำหน่ายโดยมีส�ำนัก
พิมพ์ของตัวเองชื่อ 113

“ทุกอย่างบนโลกนี้ อะไรที่เราไม่รู้ เราเรียนรู้
ได้เสมอ ผมไม่รู้เรื่องอะไรผมก็ศึกษาเรื่องนั้นจนรู้
ผมถือว่าเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลา”
วินทร์ เลียววาริณ นักเขียนอาชีพ ศิลปิน
แห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เจ้าของรางวัลซีไรท์สองครัง้
วินทร์ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้บุกเบิกผลงาน
เชิงทดลองด้านวรรณกรรมที่ล�้ำสมัย และเป็นนัก
เขียนทีส่ ามารถเขียนงานได้หลากหลายทัง้ นวนิยาย
เรื่องสั้น สารคดีหรือความเรียง ลักษณะงานเขียน
ของวินทร์จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว เขามัก
จะสร้างสรรค์รูปแบบการน�ำเสนอที่แตกต่างจาก
ขนบวิธีของงานวรรณกรรมทั่วไป ใช้เทคนิคที่เขา
เรียกว่า “แนวทดลอง” คือไม่เพียงใช้ตวั หนังสือในการ
เล่าเรือ่ งทีป่ ระกอบด้วยศาสตร์ความรูท้ หี่ ลากหลาย
ทั้งวิทยาศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา สังคม และความรู้
เฉพาะ แต่ยังใช้รูปภาพ สัญลักษณ์ สีสัน ช่องว่าง
หรื อ แม้ แ ต่ ลั ก ษณะเนื้ อ กระดาษที่ แ ตกต่ า งกั น
ผสมผสานกันด้วยกลวิธีเฉพาะตัวสอดแทรกด้วย
อารมณ์ขนั เสียดสี เศร้าหมอง ตื่นเต้นหรืออิ่มเอม
เพื่อสื่อความหมายประเด็นของหนังสือเหล่านั้น
ออกมาให้สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด เกิดเป็นผลงานที่
แปลกใหม่กลมกล่อมและลงตัว ได้รบั การยกย่องว่า

เป็นผูส้ ร้างนวัตกรรมใหม่ให้วงการนักเขียนของไทย
“มันคงน่าเบื่อมากที่กินอาหารที่เต็มไปด้วย
คุณค่าแต่ไม่อร่อย ปรัชญาในการท�ำงานผมคือต้อง
สนุกและดีด้วย คนอ่านควรได้กินอาหารทั้งอร่อย
และมีคุณค่า”
วินทร์ เลียววาริณ ถือเป็นหนึ่งในแรงบันดาล
ใจของนักเขียนรุ่นใหม่ เขาเป็นแบบอย่างของคนที่
ซือ่ สัตย์กบั ความเชือ่ และความฝันของตัวเอง สัง่ สม
เรียนรู้ ทุม่ เทฝึกฝนอย่างมีวนิ ยั สม�ำ่ เสมอจนสามารถ
ยึ ด การเขี ย นหนั ง สื อ เป็ น อาชี พ เลี้ ย งตั ว ได้ จ ริ ง ๆ
สร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการนักเขียนอาชีพโดย
มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานประณีต ให้ความส�ำคัญกับ
การศึกษาค้นคว้าให้รจู้ ริงในสิง่ ทีจ่ ะเขียน เขาหวังให้
งานเขียนของเขาได้มีส่วนส่องสะท้อนแง่มุมของ
สังคมเพือ่ เรียนรูแ้ ละตัง้ ค�ำถาม เป็นหนึง่ แหล่งอ้างอิง
สรรพวิ ช าสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของ
คนอ่าน เป็นแหล่งพลังงานและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนในสังคม
“การเขียนหนังสือเป็นงานชัว่ ชีวติ เป็นกระบวน
การที่เริ่มจากการอ่าน ศึกษา ใช้ชีวิต เปรียบเหมือน
การหว่านเมล็ดลงดิน รอแตกรากแตกกิ่งก้านใบ
และผลิดอกออกผล นักเขียนคือกรรมกรชีวิต”
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สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

นักเขียนผู้สะท้อนมุมมองชีวิต
ผ่านความคิดสร้างสรรค์
“กระบวนการของการเขียนคือการปะทะของ
ความคิด เหตุการณ์ หนังสือ ผู้คนที่เราเจอในชีวิต
ประจ�ำวัน เราไม่ได้เขียนถึงสิ่งนั้น แต่เราเขียนถึง
ความคิดความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งนั้นมากกว่า”
ในแวดวงของนักอ่าน “นิ้วกลม” นามปากกา
ของ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ถือว่าเป็นที่รู้จักกันในวง
กว้าง เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการนักเขียน
ในยุคนี้ก็ว่าได้ นิ้วกลมถือเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์
ให้วงการนักเขียนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา งานของ
เขาได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งสู ง ติ ด อั น ดั บ หนั ง สื อ
ขายดีเกือบทุกเล่ม
เขาสามารถหยิ บ เรื่ อ งราวธรรมดาในชี วิ ต
ประจ�ำวันมาเล่าให้เห็นถึงความพิเศษ ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดมุมมองกับสิ่ง
รอบตัวด้วยท่วงท�ำนองที่ชวนกันตั้งค�ำถาม ขบคิด
กับเหตุการณ์และประเด็นทางสังคม กลั่นกรอง
ออกมาเป็นงานเขียนกระชับ เข้าใจง่าย ทั้งทาง
คอลัมน์ในนิตยสาร หนังสือ และโซเชียลมีเดีย ซึ่ง
มีผู้ติดตามและส่งต่อจ�ำนวนมากจนเป็นที่พูดถึง
ในหลายวาระ จึงถือว่านิ้วกลมเป็นผู้เปิดมิติใหม่
ของการสร้างสรรค์งานเขียนทีเ่ ข้ากับยุคการสือ่ สาร

สมัยใหม่ซึ่งไม่จ�ำกัดเฉพาะหนังสือที่เป็นรูปเล่ม
เพียงอย่างเดียว
นิ้วกลมคือแรงบันดาลใจของนักเขียนรุ่นใหม่
ที่อยากผลิตงานสร้างสรรค์ เขาเป็นแบบอย่างของ
คนที่เปิดใจเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นคนช่างสังเกต
และตั้งค�ำถามกับสิ่งรอบตัว เป็นนักเดินทางไป
เรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้คนเพื่อเปิดโลกและเปิดใจ ขณะเดียวกันเขา
ยังเป็นนักแสวงหาแรงบันดาลใจ รวบรวมความรู้
วิธีคิด มุมมอง สั่งสม กลั่นกรอง แล้วถ่ายทอดออก
มาเป็นงานสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ทั้งเบื้อง
หน้าและเบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นบทความ หนังสือ
รายการโทรทั ศ น์ โฆษณา หนั ง สั้ น งานพิ ธี ก ร
วิทยากร หรือกระทั่งทอล์กโชว์เพื่อส่งต่อความคิด
และมุมมองดีๆ ไปยังผู้อื่น โดยหวังเป็นพลังใจให้
ผูค้ นลุกขึน้ มาท�ำสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า และเป็นแรงบันดาล
ใจเล็กๆ ให้ผู้คนเหล่านั้นได้ขับเคลื่อนชีวิตและ
ความฝันต่อไป
“คนที่มีความฝันแล้วได้ลงมือท�ำตามฝันนั้น
แม้ผลลัพธ์อาจไม่สมบูรณ์แบบ แต่การลงมือท�ำ
นั้นย่อมมีพลังในการขับเคลื่อนความฝันนั้นต่อไป”
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ประวัติ
ชื่อ : สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
วันเกิด : 15 ตุลาคม 2521
ประสบการณ์ :
• จากคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น
ท� ำ งานเป็ น ครี เ อที ฟ และผู ้ ก� ำ กั บ
ภาพยนตร์ โ ฆษณา สถานที่ โ ปรด
แห่งหนึ่งขณะเรียนที่จุฬาฯ คือหอ
สมุดกลาง ความรักในการอ่านท�ำให้
อยากเขียนหนังสือ หนังสือสร้างชื่อ
ของเขาคือ “โตเกียวไม่มีขา” ซึ่งเป็น
งานเขียนเล่มแรก และผลงานเล่ม
ล่าสุดคือ “หิมาลัยไม่มีจริง”
• งานปัจจุบัน คือ งานเขียนคอลัมน์
พิ ธี ก รรายการสารคดี ครี เ อที ฟ
คิ ด งานสื่ อ สารความรู ้ ก� ำ กั บ คลิ ป
ออนไลน์ และเป็นวิทยากรเพื่อแลก
เปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นหั ว ข้ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์และมุมมองในการใช้ชวี ติ
ตามสถาบันศึกษาและองค์กรต่างๆ

ผมอยากตื่นขึ้นทุกเช้า
เพื่อเรียนรู้ ทุกคน ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ทุกประสบการณ์
เป็ น ครู ข องเราได้ ทั้ ง สิ้ น
หากเราท�ำตัวเป็นนักศึกษา
ตลอดชีวิต
นิ้วกลม
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อรสม สุทธิสาคร

ผู้ปลดปล่อยพันธนาการ
แห่งถ้อยค�ำ ณ แดนประหาร

“‘ข้าพเจ้าอยากเป็นนักประพันธ์’ และความฝัน
นี้ก็ดูจะมั่นคงยาวนานมาตลอดชั่วชีวิต”
อรสม สุทธิสาคร คือหนึ่งในนักเขียนสารคดี
รุ่นใหญ่ของเมืองไทย เจ้าของผลงานเขียนมากมาย
เช่น สนิมดอกไม้, ชีวิตคู่(ไม่)รู้กัน, นักโทษประหาร
หญิง มือปืน...ชีวิตจริงของคนรับจ้างฆ่า ดอกไม้ใต้
ภูเขาน�้ำแข็ง ฯลฯ ที่ถ่ายทอดชีวิตผู้คนจากมุมมืด
ของสังคมมากว่า 30 ปี อาทิ กลุ่มคนชายขอบที่ถูก
ละเลย หญิงบริการ อาชญากรหรือแม้กระทัง่ นักโทษ
ประหาร โดยผ่านการค้นคว้าและลงพื้นที่เจาะลึก
เคีย่ วกร�ำข้อมูลชนิดทีบ่ างเรือ่ งเป็นสารคดีชวี ติ ทีเ่ ข้า
ถึงยากเสียจนไม่มีใครเคยล่วงรู้ เพื่อมาเป็นสารคดี
ชีวิตที่มีมุมมองหลากมิติได้อย่างเป็นธรรมชาติและ
เต็มไปด้วยสาระ ทั้งยังดึงดูดผู้อ่านได้อย่างดีด้วย
เทคนิคการเล่าเรื่องที่ชวนติดตาม ถือได้ว่าเธอเป็น
นักเขียนสารคดีสะท้อนสังคมคนแรกๆ ที่ปรากฏตัว
ตนอันเด่นชัดในวงการนักเขียนไทย
ปี 2553 อรสมได้เริ่มลงมือท�ำในสิ่งที่เฝ้าคิด
มาตลอด 10 ปี คือการน�ำประสบการณ์และความ
สามารถที่สั่งสมมานานเข้าไปช่วยให้นักโทษแดน
ประหารที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนรอวันที่วาระ
สุดท้ายแห่งชีวิตจะมาถึงให้ได้รับการเยียวยาจิตใจ
มองเห็นค่าความเป็นมนุษย์ของตนเองจากการให้
ค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยท�ำโครงการ “เรื่อง
เล่ า จากแดนประหาร” ร่ ว มกั บ หลายหน่ ว ยงาน
เช่น โครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เครือข่ายพุทธิกา โดย
พระไพศาล วิสาโล กรมราชทัณฑ์ และเรือนจ�ำ
กลางบางขวาง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องโทษจากแดน
ประหารให้ได้มีพื้นที่แห่งความสุข และมีกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ทำ� ร่วมกัน อีกทัง้ ยังช่วยเปิดโอกาส
ให้พวกเขาได้สื่อสารผ่านตัวหนังสือสู่คนภายนอก
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตออกมาเป็นอุทาหรณ์ให้
กับสังคม โดยอรสมได้เชิญ พระ นักเขียน กวี และ
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นักพูดผูส้ ร้างแรงบันดาลใจเข้าไปร่วมท�ำกิจกรรมกับ
นักเรียนผู้ถูกจองจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งยังได้ขอรับ
บริจาคหนังสือจากส�ำนักพิมพ์ต่างๆ ไปมอบให้ห้อง
สมุดในเรือนจ�ำ เพือ่ เปิดโลกความคิดและความรู้ ซึง่
ตลอดระยะเวลาราว 4 เดือนของโครงการท�ำให้เธอ
และนักเรียนต่างมองเห็นความงามของชีวิต ทั้งยัง
ได้เรียนรู้คุณค่าความรักของความเป็นเพื่อนมนุษย์
จนนักเรียนของเธอได้กล่าวถึงความรู้สึกจากการได้
เข้าร่วมโครงการนีใ้ นวันรับประทานประกาศนียบัตร
จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ว่า
“ผมภูมใิ จมากทีไ่ ด้เรียนในชัน้ เรียนทีว่ เิ ศษ มหัศจรรย์
ผมจะปฏิบัติบูชาครูด้วยการเขียนต่อไป” และ “การ
เข้ามาฝึกฝนการเขียนในชั้นเรียนนี้ ท�ำให้ผมค้นพบ
อิสรภาพทางใจอย่างที่ไม่เคยได้พบมาก่อน”
ผลงานหนั ง สื อ 7 เล่ ม จากลู ก ศิ ษ ย์ ใ นแดน
ประหาร นอกจากจะเป็นเครือ่ งยืนยันพัฒนาการของ
นักเขียนผู้ถูกจองจ�ำแล้ว ยังเป็นเครื่องการันตีความ
ส�ำเร็จของการเปิดมิติให้ผู้คนได้เห็นถึงอ�ำนาจแห่ง
จิตใจ ที่สามารถพัฒนาจากการเยียวยาด้วยการให้
ค่าจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย วันนี้ อรสม สุทธิ
สาคร จึงไม่ได้เป็นเพียงนักเขียนสารคดีแถวหน้า
ผู้หาตัวจับได้ยากเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เธอคือ
ผู้ที่ได้เรียนรู้ความทุกข์ของตนเองและผู้อื่น กระทั่ง
ตกผลึกเป็นความเข้าอกเข้าใจในความเป็นมนุษย์
จนได้กลายเป็นแบบอย่างของผูท้ เี่ ชือ่ มโลกแห่งการ
ตีตราแบ่งแยกให้หันกลับมามองคุณค่าของเพื่อน
มนุษย์ให้รอบด้านด้วยหัวใจที่เปิดกว้างมากกว่าที่
เคยเป็น
“ไม่ว่าเขาจะเป็นใครในสายตาของสังคม แต่
เขาก็คือลูกศิษย์ของเรา เราได้มองเห็นสุขเห็นทุกข์
ของกันและกัน เราไม่ได้สอนแค่การเขียน แต่ทงั้ เรา
และลูกศิษย์ตา่ งได้เรียนรูถ้ งึ ความเป็นมนุษย์จากกัน
และกัน พูดง่ายๆ คือเราต่างเรียนรูม้ ติ อิ นั งดงามของ
ความเป็นมนุษย์จากกัน”

ประวัติ
ชื่อ : อรสม สุทธิสาคร
ประสบการณ์ :
• ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์
ประจ�ำปี 2552
• ก่ อ ตั้ ง กลุ ่ ม จิ ต อาสา “เพื่ อ นหลั ง
ก� ำ แพง” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท� ำ
กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ใ นเรื อ นจ� ำ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นั ก เรี ย นได้ เ รี ย น
รู้งานจิตอาสาผ่านกิจกรรมดีๆ 5
กิจกรรม คือ การเขียนอักษรเบรลล์
ส�ำหรับคนตาบอด การท�ำหุ่นมือ
ให้ เ ด็ ก ตามต่ า งจั ง หวั ด ท� ำ การ์ ด
ให้กับผู้ป่วย การถักหมวกให้เด็ก
ที่ เ ป็ น มะเร็ ง ท� ำ ผ้ า พั น คอถวาย
พระภิ ก ษุ หรื อ มอบให้ กั บ คนแก่
ตามต่างจังหวัดในฤดูหนาว
• ประธานโครงการปั ้ น ดิ น ให้ เ ป็ น
บุญ โดยเปิดให้ผู้สนใจและมีจิต
ศรัทธาหล่อหรือเช่าพระพุทธรูป
ผลงานนั ก เรี ย นในเรื อ นจ� ำ กลาง
บางขวาง น�ำไปถวายวัดและมอบ
แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ
รายได้ ส ่ ว นนี้ เ พื่ อ ตั้ ง เป็ น กองทุ น
ส� ำ หรั บ ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ พ ้ น โทษออกไป
ตั้งต้นชีวิตใหม่

การเป็นนักเขียนสารคดี
ชี วิ ต สิ่ ง ห นึ่ ง ที่ ต ้ อ ง
ท� ำ ความเข้ า ใจให้ ถ ่ อ งแท้
คื อ ตนเอง เพราะการที่
เราจะสามารถเข้าอกเข้าใจ
ตนเองได้ย่อมน�ำไปสู่การ
เข้าใจอีกหลายชีวิต
อรสม
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วันนี้เขาเป็นคนปลายน�้ำ
เขาเป็นผู้พ่ายแพ้แต่อีกมิติ
ที่เรามองไม่เห็นเพราะยังมา
ไม่ ถึ ง คื อ ในอนาคตเขาจะ
เป็นคนสร้างคนต้นน�้ำของ
สังคม
ทิชา
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ทิชา ณ นคร

ครูผู้ปลูกมโนธรรมในหัวใจเยาวชน
ผู้ก้าวพลาดแห่งบ้านกาญจนาภิเษก

ประวัติ
ชื่อ : ทิชา ณ นคร
วันเกิด : 11 สิงหาคม 2495
การศึกษา :
• จบปริญญาตรี ด้านจิตวิทยาแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ประสบการณ์ :
• รับราชการครูที่จังหวัดสุราษร์ธานี
• รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาสหทัย
มูลนิธิ
• ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
• 1 ใน 12 หญิงไทยซึ่งถูกเสนอชื่อใน
โครงการ “ผูห้ ญิง 1,000 คน เพือ่ สร้าง
กระแสรณรงค์ให้พิจารณาผู้หญิงรับ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 2548”
• รางวัลดีเด่น “ผูห้ ญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน” จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2548
• รางวัลผู้หญิงแห่งปี 2551 ในงานการ
ประชุมสัปดาห์สตรีสากล ปี 2551
• ปี 2560 รั บ รางวั ล “เพชรงามการ
สาธารณะสงเคราะห์ ” จากสมเด็ จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

“ไม่มีใครเกิดมาแล้วอยากเป็นคนเลว ไม่มี
เมล็ดพันธุ์ความเลวในตัวใคร แต่ตัวช่วยในชีวิต
ของเขาไม่มี ท�ำให้เดินผิดทาง เมื่อเราเชื่อแบบนี้
เลยต้องท�ำหน้าที่ดึงเมล็ดพันธุ์ที่ดีในตัวเขาออกมา
และดูแลให้เติบโต”
ทิชา ณ นคร เป็นชาวจังหวัดพังงา จบการศึกษา
ด้านจิตวิทยาแนะแนวจาก ม.ราชภัฏจันทรเกษม
และเข้ารับราชการครูอยู่ที่สุราษฏร์ธานี ต่อมาถูก
ให้ออกจากราชการด้วยข้อหาทางการเมืองตาม
เงื่อนไขของยุคสมัยและเริ่มต้นอีกครั้งด้วยภารกิจ
ส�ำคัญด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับส่วน
ราชการต่างๆ ที่สหทัยมูลนิธิซึ่งเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาหรื อ เพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กั บ
เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและติดตาม
ขับเคลื่อนงานด้านเยาวชนจนถูกขอให้รับหน้าที่
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
บ้านกาญจนาภิเษก หรือคุกเยาวชนตัง้ แต่พฤษภาคม
2546 ในระบบ Out source
ทิชา ณ นคร หรือ ป้ามล แห่งบ้านกาญจนาภิเษก
ซึ่งเป็น 1 ใน 19 สถานควบคุมเด็กและเยาวชน
ตามกฎหมายแต่เป็นแห่งเดียวที่ประกาศล้มระบบ
ความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่คุกของอาชญากร
เด็กไม่มีความเป็นคุกทั้งก�ำแพง กรงขัง กุญแจมือ
ผู้คุมถูกขจัดให้หมด ขณะเดียวกันก็ใช้การมีส่วน
ร่ ว มใช้ ค วามเชื่ อ ในพลั ง ด้ า นดี ข องเยาวชนเป็ น
ตัวขับเคลื่อนภารกิจและ 10 กว่าปีที่ผ่านมาบ้าน
หลังนีไ้ ด้สร้างนวัตกรรมต้นแบบการพัฒนาเยาวชน
ผู ้ ก ้ า วพลาดที่ ไ ด้ รั บ การเยี ย วยาจนสามารถคื น
เยาวชนที่ก้าวพลาดสู่ครอบครัว สู่สังคมในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น ศึกษาต่อ ท�ำงานสุจริต การเป็นวิทยากร
เพื่ อ น� ำ เพื่ อ นเยาวชนที่ อ ่ อ นแอกลั บ คื น สู ่ สั ง คม
กระทัง่ ขยายผลในการแก้ไขปัญหาเยาวชนในกรอบ
คิดใหม่ๆ ที่แตกต่าง
บทพิสูจน์จากภาคปฏิบัติอันเกิดจากความ
มุ่งมั่นทุ่มเทกับงานด้านเด็กและเยาวชนรวมถึง
งานผู้หญิงที่ถูกละเมิดสิทธิได้น�ำไปสู่การพิจารณา
ให้เธอเป็น 1 ใน 12 ผู้หญิงไทย และผู้หญิง 1,000
คน จากทั่วโลกในปี 2548 เพื่อสร้างกระแสรณรงค์
ให้พิจารณาผู้หญิงรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ถือเป็นการการันตีการท�ำงานของเธอแต่กไ็ ม่สำ� คัญ
เท่ากับการเป็นคนต้นแบบงานด้านพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในสถานพินจิ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ สามารถ
เปลีย่ นวิธคี ดิ เยาวชนทีก่ า้ วพลาดและเปลีย่ นแปลง
วิธคี ดิ ในสังคมให้มองปัญหาเยาวชนในมิตทิ ตี่ า่ งจาก
อดีตโดยใช้กระบวนการทีป่ ราศอคติและความรุนแรง
“ความภูมิใจไม่ได้อยู่ที่รางวัลหรือสถานภาพ
อะไร แต่ภูมิใจที่ได้นั่งอยู่ข้างหน้าเยาวชนคนหนึ่ง
ที่ก้าวพลาดและท�ำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่า เขา
ไม่ใช่ผู้แพ้ของสังคมที่ต้องถูกซ�้ำเติม ที่ส�ำคัญเขา
เห็นแสงเล็กๆ ในตัวเองจากแสงที่เราส่งมอบให้เขา
จนเกิดเป็นจุดเปลีย่ นในชีวติ อีกครัง้ หลัง ‘ก้าวพลาด”
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001 Onchuma Yuthavong

004 Wiroj Chimmee

007 Kulapat Kanokwatanawan

Associate Professor Onchuma Yuthavong, aka Kru Aew, is
a legendary acting coach who is behind the success of several
famous actors and actresses. Kru Aew believes that performing arts
profoundly revolve around human and life and that through acting,
events, actions and thoughts can be conveyed to the audience.
Kru Aew introduces the idea that all of us have 3 selves. The first
one is who we really are. The second one is how we behave in
front of others and the third one is our social roles that we have to
fulfill. Performers, therefore, have to be aware of those selves in
order to really understand the characters.
“In performing arts, we are trained to observe life and to
understand causes and effects of our actions. We perform each
role and each scene without judgment. Instead, it’s the people,
their emotions, ideas, actions and relationships with others that
we focus on.”

Wiroj Chimmee is a successful architect who left behind his
fancy life in the big city in order to realise his childhood dream of
building a home for his parents and his younger sister. His mother’s
accident made him realise that time doesn’t wait for anyone. With
this in mind, he decided to turn away from a life void of happiness
and use his expertise to develop his hometown, turning it into a
loving vegetable farm. His courage and perseverance inspired
people in the community to dare to dig deep in their heart to find
true happiness and to build their own life from it.
“Those who lead a different life aren’t crazy; it is those who
choose to spend their lifetime suffering from a life they don’t want
that are.”

Kullapat Kanokwattanawan, a young entrepreneur, creates
a success story of “Dessert Café” in Thailand. A great success
of her dessert café, After You, has proven that her encouraging
passion has made her a shiny star in Thai food market. She is an
inspiration for the new generation to be brave to think and take
action in order to achieve the set goal.
“The good point of having an opportunity to start doing something early since you are young and naïve is that you don’t feel
afraid of any failure. You only have encouragement and dream
in doing this and that. Any failure can’t stop you.”

ACTING COACH

ARCHITECT

BAKER

008 Banthoon Lamsam
005 Korkiat Thongphud
002 Krirk Meemungkit

AGRARIAN

Dr. Krirk Meemungkit, inspired by HM King Bhumibol Adulyadej,
has perseveringly researched and implemented agroforestry to his
homeland. Successfully, he established the Agroforestry Centre in
Sa Kaeo promoting development of the local farming. Dr. Krirk’s
principles of agroforestry allows those who dream of becoming
professional agriculturists to follow him.
“Agriculture equals wealth. Being wealthy doesn’t mean you
have to become rich, for you merely prioritise an abundance of money.
Instead, being wealthy adheres to an abundance of happiness.”

ARTIST

Korkiat Thongphud is a designer and architect of Fine Arts
Department whose design is selected to be the Royal Crematorium. With all his efforts, pride and loyalty to the king, The Royal
Crematorium with nine-spire-roofed pavilions known as Busaboks
is praised to be the masterpiece of a century. Modeled after a
mythical mountain Sumeru under a concept of a devine king, it
perfectly combines Rattanakosin architecture and contemporary
architecture during the reign of King Rama 9. Korkiat wants his
creation to make a mark in a history in dedication to the late King
who performed enormously for the country.
“I have never thought I would have a chance to create something this great in the era of King Rama 9”

BANKER

Banthoon Lamsam, currently the Chairman of the Board
and Chief Executive Officer of Kasikorn Bank, is one of the most
successful business executives in Thailand. He is well-known for
his transformational leadership. Banthoon has initiated the concept
of “reengineering” and courageously applied it to the country’s
banking industry despite the wave of resistance from those who
were still in doubt.
“Reengineering is not a magic spell which would transform
neither black to white nor bad to good. The whole concept is about
management of change.”

009 Nawat Itsaragrisil

BEAUTY PAGEANT ORGANISER
003 Wiwat Salyakamthorn

006 Ratchanok Intanon

AGRICULTURAL SCIENTIST

BADMINTON PLAYER

Wiwat Salyakamthorn, a farmer teacher, trusts in the late King’s
sufficiency economy philosophy and believes that it can lead Thai
people to a better life. Throughout the years, he has proven that
what he has upheld is practical and fruitful for others. Wiwat is an
inspiration for the new generation of digital farmers who want to
live their life by self-sufficiency economy.
“The government’s policies on agriculture in the past were on a
misleading track as they emphasised only industrialised agriculture.
I want to change people’s attitudes by turning their interest to follow
the late King’s philosophy”.

May Rachanok, a professional badminton player, has proved
that discipline and endeavour, rather than talent, are a key to
success. With her hard work and persistence, she became world’s
number one at the age of only 18, making her the youngest player
who achieved number one position of women’s singles. She has
also been praised for her humble and respectful manner in the court.
For May, Badminton is not just sports; it’s her life. As she puts it, “I
breathe Badminton. Even though one day I may stop playing, I will
still wish to pass on my skills and share my experiences with the
new generation. I want them to be better than I am. That is my goal.”
“There is no excuse. Just do it. I am not a talented person.
I spend 70% of my life training. Being a champion, you have to
train harder.”
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Originally from Damnoen Saduak, Ratchaburi, Nawat
Itsaragrisil made his way to Bangkok to obtain an academic degree
on his own efforts. Started out as a participant in a game show
program, he gradually made his way to the entertainment industry
though various roles such as TV host, news reporter, producer and
most notably his role as the director and the founder of Thailand’s
franchise of Miss Grand International in 2013. He has remarkably
turned the beauty pageant circle of Thailand to its peak within a
relatively short period of time and made the stage a true success.
Nawat always believes in putting full effort in whatever he does
and bringing about the new dimensions to what was done before.
Undoubtedly, dedication and creativity are Nawat’s major keys to
his success in the industry.
“Whoever earns the title from this competition must be well
aware that this is the greatest point in life that she really deserves
and is pledged to not damage the title that is earned.”

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers
010 Shakrit Chanrungsakul

016 Sorakon Adunyanon
(Noom Muang Chan)

013 Wassana Laturas

BUSINESS TRAINER

CLOTH BAG MAKER

Shakrit Chanrungsakul, or P’White, is the founder of Fire
One One, a software developing company. Well known for his
versatility in creating, thinking and taking action, Shakrit admits that
it all started from his desire to do and to experiment. Having long
anticipated the infuences of digital technology on the business
world, he established a school for modern entrepreneurs called
Wecosystem to help them develop their businesses. It can
really be said that P’White is our country’s agent of change and
definitely a role model for Thai youths in the realm of technological
advancement.
“If we could increase the success rate of Thai entrepreneurs, it
would definitely have an impact on the country’s economic system.
We have to look for new business owners who understand the
terms New Economy.”

Wasana Laturus is the owner of Naraya, a Thai brand that
has been internationally recognized for more than 27 years. She
once thought of suicide due to her previous business failure that
made her over 20 million baht in debt. She, however, made a
successful comeback, having a key in making a difference. Her
brand focuses on novelty, variety and customer satisfaction. Its
principle is to never stop looking for new innovation of colours and
materials, care for every stitch, price reasonably, and make the
products usable in all occasions. The growth of Naraya not only
makes good reputation for Thailand but also lifts Thai craft industry
to the next level and creates consistent income for more than 3,500
local people in all regions. Inspiring and passing on the idea to the
next generation, Wasana believes that a good business cares for
not only its benefits but also the people.
“There’s a marketing term: Brand Loyalty which means when
you love this brand, you have to use this brand. But to me, I prefer
the term Customer Loyalty which means when you love the customers, you make the best products.”

COLUMNIST

Sorakon Adunyanon aka Noom Muang Chan has been working
as newspaper columnist since his graduation from Thammasat
University. Best known for his weekly column, Fast food business,
in Matichon, he becomes a phenomenal inspiration for countless
people. It is widely agreed that his writing is, although simple, easy
to understand and even funny, is filled with ideas and reflections.
“My two ideas of living are that first, I always hope that whatever
happens is good and second, tomorrow will be better than today.”

017 Winyu Wongsurawat

COMEDIAN

011 Pon Tantasatien

CHEF

Pon Tantasatien was already a leading TV celebrity before
he decided to pursue his other passion-cooking. He stepped
down from the acting career to take culinary lessons seriously.
Despite his lack of experience and many other obstacles, he
remained faithful to his goal and finally managed to set up his own
restaurant, Spring & Summer. He feels thankful for all the help
he had received along the way; therefore, his next goal is to help
others achieve their dream. He truly believes that chances come
to those who look for them.
“When you’ve decided to work on something, give it your best
shot, but always back it up with a plan B. Success is the feeling
of satisfaction. It depends on what we expect. Some expects to
see it in numbers, but for others, success is abstract.”

014 Kiatisuk Senamuang

COACH

Kiatisuk Senamuang aka Zico, national soccer coach, has
awoken faith and brought back great team spirit in Thai national
soccer. He is considered the modern pioneer who navigates the
Thai soccer team to the world class. Besides, he has inspired those
who have passion for this sport including players and coaches
nationwide. With efficient techniques, team spirit, and sportsmanship, Zico assures that the World Cup can never be out of reach.
“You can fall but always rise again. Life is life sport. Sometimes
you lose and sometimes you win. If you don’t give up, victory will
becomes yours.”

Famous for his iconic ‘dark humor’, Winyu Wongsurawat, or
better known as ‘John Winyu’, is no doubt a pioneer of Thailand’s
Internet TV. Experienced in various platforms of the entertainment
industry, he has shaped his views and accumulated various skills
into doing what he is passionate about: to come up with his own
news reporting program that is easy-to-understand and entertaining. It is never an overstatement to say that he has opened a
new door for Thailand’s mass media and the cyber world. Being
unafraid to speak out and bring new perspectives to the public, he
now stands the symbolic inspirer of the people of this generation.
“Once you are disobedient enough, you can become
‘someone’ who paves a new way for what you are doing.”

018 Trisdee na Patalung

CONDUCTOR

012 Pongtawat Chalermkittichai

CHEF

Pongtawat Chalermkittichai, or Chef Ian, is the first Thai to work
as an executive chef in a five-star hotel in Thailand. His restaurant
is also ranked by international media as one of the best in the word.
Growing up in a food shop, Pongtawat knew full well that cooking
was very demanding. However, he realized how much he loved
cooking after taking a proper culinary course while being abroad.
He then acquired more work experience from world-famous chefs
before returning to Thailand. Today, Chef Ian is an inspiration for
those who want to succeed as a professional chef.
“Every day is a new day—a new beginning of everything. If
you think you are already successful today then there is nothing
left for you to do anymore.”

015 Soontorn Jaimabut

COACH

Soontorn Jaimabut, a former Thailand’s national athlete,
discovers the value of his new life through this disabled body. He
had faced paralysis – just lying on his bed for the rest of his life,
said by a doctor. He admitted his bad luck but he has never given
up searching for the true value of living life through the perspective
of a disabled man. He kept doing physical therapy and made what
other people say “impossible” become “possible”. He always shares
his positive thinking and inspires others to have encouragement
in living a life.
“As long as we still can breathe and can do something for
others, I consider that is my value.”

Trisdee na Patalung is the world’s youngest conductor. He
started to play the piano at 13 and later decided to give up his
formal education in order to follow his dream. At 18, he already
taught opera singing and conducted in Amsterdam and Italy. He
was the only Thai conductor to conduct for Royal Scottish National
Orchestra, and Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI (Italy). He
is also the only Thai artist who got to sign a contract with Columbia
Artists Management Inc.
“A conductor doesn’t just wave the baton. It’s all about controlling the whole orchestra. He needs to show the musicians that
he understands the piece and elicits the emotions and the fun that
they don’t know are there.”
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019 Chokniti Kongchum

022 Thanawat Maneenawa

DESIGNER

DEDICATED MEDICAL TECHNOLOGIST

Chokniti Kongchum is the leading co-founder of the Bai Mai
Group, the group of voluntary new-generation conservationists that
have been working together to raise public concern on conservation
of natural landscapes in Thailand since 2008. Notable works of
Chokniti and his group include knowledge transfer and outreach
activities, fundraising for construction of dikes, supplying necessary
equipment for on-site officials, and assisting those officials in the
prevention and suppression of illegal inland fisheries. No wonder
the Bai Mai Group has become highly influential in getting various
sectors to contribute in conservation activities, either directly or
indirectly, and making the conservation activities more reachable
even to those outside the conservation circle. Chokniti further
adds that he sees his group’s work more as a duty rather than a
volunteer or a hobby.
“Do what you are capable, right here where you are, and with
whatever you have.”

Thanawat Maneenawa, the owner/web administrator of TAM:DA brand, declares he is not a conservationist or environmentalist.
Instead, he just cannot stand seeing usable materials being turned
into rubbish. Simplicity, observation and critical thinking are what
inspires him to contribute to our planet. TAM:DA values things that
people take for granted and gives them a creative spin.
“Whether we succeed or fail begins from ‘doing’; To
succeed, however, means you have to keep doing without thinking
of surrendering.”

With more than 1.5 million followers, medical technologist
Pakpoom Dejhasadin aka Panda Lab Doctor is the owner of a
Facebook page of the same name whose content is widely read and
shared. Inspiring others to integrate their profession with a benefit
of social media, Pakpoom advocates health facts and medical
knowledge in a funny and easy-to-understand way, hence creating a phenomenon of correct consumption of health knowledge.
“Thinking without a box is more powerful than thinking outside
a box. This is because our boxes are not the same.”

023 Singh Intrachooto

026 Sirichai Namtatsanee

Assistant Professor Dr. Singh Intrachooto, positions himself as
a designer who is determined to protect the environment. He brings
life back to the unused, overlooked materials from constructions
sites, factories and houses and use them in his product and interior
design. His reputed, award-winning eco products under the brand
Osisu have made him one of the eco-friendly pioneers in Thailand.
Aware of the problems of litter and their significant impact on the
environment, Singha believes that the solution starts from all of
us. Separating rubbish and changing our consuming behaviours
are just a few examples.
“Good ideas that are not used will become wasted. If you could
turn one good idea into action every day, you definitely should do
it. Thinking without implementing is just a waste.”

It was Dr. Sirichai Namtatsanee, together with his team from
Kuchinarai Crown Prince Hospital in Kalasin, who initiated Team
Mailuay. The name Mailuay, translated as climber plants, connotes
the team’s determination to help those in need without fear of
hardship or burden. Regarded as a model for the country’s public
health organisations, Dr. Sirichai and his team have continuously
lending a hand to the disabled and the elderlys.
“We need to look past their diseases, disabilities, sadness or
thinking. It’s their life opportunity that we have to take into account.”

CONSERVATIONIST

ECO-FRIENDLY DESIGNER

020 Sala Khunnawut

COUNTRY MUSIC MASTER
Sala Khunnawat, aka Kru Sala, has authored more than 1,000
country songs over the course of 30 years. A former civil servant,
song composer, producer and singer, Kru Sala represents the
unique styles of Northeastern country music. His songs appeal to
a lot of fans because of their poignant messages: social inequality,
villagers’ impoverished lives and Northeastern migrants pursuing
their big dreams in the capital. With the deployment of local vernacular in his songs, he would like to make his Esarn audiences
proud of their cultural heritage.
“I am who I am today because I have the heart of a teacher. I
may have quit my teaching job but I’ve never quit being a teacher.”

025 Parkpoom Dejhutsadin

DOCTOR

027 Suthipong Thamawuit

DOCUMENTARIAN

024 Surasak Pongsorn

FILM DIRECTOR

021Pongsak Chingsuwannaroj

CURATOR

Pongsak Chingsuwannaroj is a toilet expert who travels all
over the country to give talks. His toilet theme park (Suan-NaiDum) aims to erase the negative image of the toilet by offering a
variety of toilets for visitors to enjoy. His innovation has not only
set a positive attitude towards the toilet, but has also highlighted
its importance which has led to the improvement of the country’s
public toilets.
“People call me Mr. Toilet. I’m not upset. Instead, I’m proud.
I advertise my toilets, making them known to the public. Toilets
have to do with our well-being. They are a necessity.”
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Creator of Thai Baan the Series, Surasak Pongsorn, or Sak, is
a young director who has made a name for himself from his ability
to exploit creativity and problem solving skills. His movie, made
with a lower-than-usual budget, saw high returns because of its
innovative depiction of love and art as well as transition from old
to new in the context of Northeastern way of life. Employing digital
advertisements and careful PR planning, Surasak has set a great
example for his generation.
“I always believe that I can do it. I can reach my goal and my
dream. I just have to find ways and start doing.”

One of the first TV producers whose preoccupations lie in
social documentaries, Suthipong Thamawuit has become a model
for other producers and hosts. His famous documentaries such
as Kon Kon Kon (men search men), Kob Nok Kala (frogs outside
coconut shells) and Paendin Deaw Kan (the same land) shed light
onto overlooked ordinary people and projects which are significant
to Thai farmers and consumers. He is also admired for his articulate,
poetic language. Above all, he believes in goodness and follows
our late King Rama 9’s philosophy of sufficiency economy.
“Documentaries have never disappeared. It’s the producers
who haven’t fought hard enough. Documentaries can respond to
social needs and answer business questions.”

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers
028 Thongchai Chewpreecha

031 Itthipat Peeradechapan

ENTREPRENEUR

FITNESS INSTRUCTOR

Having realised the importance of science education as a key
to development of the country, Thongchai Chewpreecha pushed
forward the foundation of Mahidol Wittayanusorn School (MWIT)
as the model of science-based secondary school in Thailand
and became the school’s first director in 2000. He sees science
potential in Thai students and finds it crucial to provide them with
optimal supports. He strives to see more innovators coming from
Thai nationality, which has motivated him to dedicate his life in
educating the young genius. He further adds that being able to see
the advancement science in Thailand and to witness the dedication
of the ‘future scientists’ are what he means by ‘true happiness’.
“We have to improve our education to the full potential. Our
students are nothing but the valuable ‘assets’ of the nation, who
will contribute towards enhancement of our intellectual properties.”

While most people of his own age were busy with
school, hanging out with friends or traveling the world, Itthipat
Peeradechapan started to generate income from what he loved as
a teenager: on-line gaming. From that point onwards, he extended
to other products such as roasted chestnuts and more. The peak of
his success is inevitably fried seaweed which earned him the title
‘young millionnaire entrepreneur’. He claimed that his success is
largely the result of having faith in what he does and not giving up
on it. With such a way of thinking which goes beyond his physical
age, no wonder he has now become an inspirer and a role model
for the people of this generation.
“Obstacles are a part of the learning process and initiate
problem-solving. The bigger obstacle you face, the closer you
are to success.”

Fasai, a fitness key opinion leader, trainer, Youtuber and owner
of Fit Junction, a Facebook page that is followed by more than half
a million people, was once a boy who was unattractive and out of
shape. Having been teased by friends and refused by girls time
after time, he decided to change himself, that is, to build muscles
and keep fit. After 15 years of experimenting and learning by trial
and error, he now has the figure he desired for. He was one of
the first Thais who showed figures on social media, encouraging
others to follow and creating the fitness and nutritious food trends
in the country.
“It’s your confidence in your figure after all that determines
whether or not you are shapely. I used to be skinny. But once I
stayed in shape, I took a selfie and posted it on social media every
day. I then realised that I did it because I had not had a good
figure before. People started to find this boring, and I thought that
what I should do instead was making them admire my capability,
not my figure.”

029 Paron Israsena Na Ayudhya

032 Apichet Madaew Atilattana

Paron Israsena Na Ayudhya sees education as the root and the
strategic key to development of the country. He is the key founder
of Darunsikkhalai School for Innovative Learning (DSIL). The
idea of DSIL is based on the concept of ‘Constructionism’ by Fred
Kofmanand Peter Senge. This makes DSIL more of the ‘learning
entity’ where students are encouraged to be initiative and more
of a proactive learner. He truly believes that human is a precious
resource of any organizations, so itis more than crucial for human to
cooperate systematically and have a good will towards one another.
“Human is the most valuable and important resource. All
problems start with human and have to be solved by human.”

One of the youngest fashion designers in Thailand, Madaew
started off from literally nothing, as he puts it himself. His mind
blowing mix-and-match skills and strong passion for design make
it hard to believe that Apichet is still a high school student from
Khon Kaen. Collecting local, sometimes used, items and turning
them into high fashion is no easy task but Madaew has made it
not just nationally but internationally.
“I know what I love and I’m not afraid to pursue it. Thinking
outside the box is definitely my most important drive.”

EDUCATOR

EDUCATOR

034 Fasai Puengudom

FASHIONISTA

035 Suthipong Suriya

FOOD STYLIST

The first and only Thai to ever win 9 consecutive Gourmand
World Cookbook Awards, Suthipong Suriya or Karb is a wellrespected, pioneering food stylist and owner of Karb Studio where
art and design meet food. He has become an inspiration to food
and art enthusiasts for his attention to details from choosing raw
materials to packaging. With his experience and hard work, he has
managed to promote local agricultural products to the world stage.
“I believe in simplicity, in our way of life. We are a nation
of agriculture. That’s the unique beauty. We have to use art to
communicate and elevate it. If we can do it, we can become a super
power and we will definitely have a prosperous and stable life.”

033 Buakaw Bunchamek
030 Chadchart Sittipunt

ENGINEER

Assoc. Prof. Chadchart Sittipunt, once called “the toughest
minister on Earth”, has left the parliament to work as the President
and Chief Executive Officer of Quality Houses Public Company
Limited. Despite his retirement from politics, the image of his
transformational leadership still remains. Chadchart applies interdisciplinary approach in management combining knowledge and
experience from transportation and real estate for these two are
impartible. Besides, he places importance on “manpower” for it
is a key to success.
“You have to set a good example to your employees and
work with them closely so that they learn how to take good care
of customers themselves. I don’t care much about earning great
profits since we are a service industry. Profits, however, depend
on how happy our customers and employees are.”

FIGHTER

A boxer from Surin who has brought Thai boxing to the world
stage, Buakaw Bunchamek never forgets where he comes from.
Through his determination and faith in what he loves, the small
country boy fought on stage and in life to get to where he is today.
He founded a boxing camp in his hometown to teach Muay Thai
to young children and those who want to pursue the path of a
professional boxer, as nothing of the kind was available when he
was young. He also transformed the image of a typical boxing camp
by introducing exercise inspired by Muay Thai in his new training
school in Bangkok. He is the image of a professional athlete, always
making himself ready both physically and mentally for any match.
The name “Buakaw” never disappoints his fans. He keeps Muay
Thai alive and will never stop doing so.
“If you want to be above them, to be better than them, then
you have to do more. If you do what the average do, you’ll never
stand out.”

036 Ariya Jutanugarn

GOLFER

Ariya Jutanugarn is the first Thai professional golfer to earn
several Major and LPGA championships. At the age of only
twenty-one, A-Reeya rose to be the world’s number one female
golfer. Her determination and perseverance has pulled her from the
bottom leading her to rise proudly to the top. She is an inspiration
to fellow male and female Thai golfers, reaffirming that Thai people
have a chance to compete on the world stage. Ariya never stops
training and never abandons her discipline. She does not only her
family but also her nation proud.
“I sometimes fail and lose in life. It is not any different in golfing.
The important thing is we have to learn to accept failure and to
never give up. One day, we will reach our dream.”
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GRAPHIC DESIGNER

HOMESCHOOLING PARENT

040 Pongsakorn Saipetch

043 Jaturong Sukeid

Starting out as the founder of Aommoney, a graphic-design
website aimed to promote easy-to-understand knowledge about
finance, Thanachot Wisuttismarn is well experienced in responding to a diverse range of clients’ behaviour, and he realises how
important it is to deliver complete messages to the audience in
an easy-to-understand way. Now, as the CEO of ‘Infographic
Thailand’, he initiated the ‘Infographic’ trend in Thailand in the
past 3-5 years, which has totally painted a new picture of how to
engage audience to online contents.
“I am rather confident that I am the initiator of the Infographic
trend in Thailand. Nowadays, Infographic is inevitably a part of the
mainstream media just like radio, TV, newspaper, etc.”

Dr. Pongsakorn Saipetch is both a medical physicist from
Cal Tech and father of three. He selects education for his children
himself using experience obtained while working as a university
lecturer. He found out that Thai educational system provided by the
government is not effective; students are unable to apply science
in real life, which hence sabotages human capability. When his
children started kindergarten, he started to teach science for kids.
His way of teaching is different from other teachers, he designs
and creates tools that allow children to play and think simultaneously, igniting their curiosity, encouraging them to ask questions
and enabling them to understand scientific methods without the
need to memorize. Through absorbing the scientific concept since
young, these students will grow up to be rational, smart adults.
“We should help students to study and grow in a way that they
can still keep their curiosity and hunger to learn, so that they can
create a future that we can never imagine.”

Honesty and justice are the work ethics that Jaturong has
adhered to throughout his 23-year career as a journalist and editor.
Bribery is what he loathes. Not fearing danger, he is well-known
for presenting news accurately and sincerely without any bias. His
aim is to make the society a better and healthier place. In his view,
a journalist’s duties are not only presenting news but also bringing
justice to people in the society.
“I didn’t help them to be released. I brought them to justice so
that they were judged accordingly.”

037 Thanachot Wisuttismarn

JOURNALIST

044 Ejan

JOURNALIST
038 Rouechawepat Jirawatmongkol

HAIR STYLIST

Ruechaweepat Jirawatmongkul, aka Golffy, is a famous hair
stylist who recently won Thailand Trend Vision Award 2015. But
it is not so much his fame and work as his kind heart that makes
him memorable and loved by the Thais. Golffy volunteers for the
underprivileged, the disabled and the senior citizens, offering free
haircuts, donating living necessities and publicising calls for help on
his webpage, Nangfa Salon (literally translated as salon of fairies).
His social concern and responsibility for those in need encourage
all of us to see the values of human beings.
“I do good deeds and if whoever thinks I want to be famous,
let them. I just want to create a beautiful image, the sort of which
makes the world a pleasant place to live in.”

041 Vikrom Kromadit

INDUSTRIAL PARK DEVELOPER
Vikrom Kromadit is regarded a business innovator from
founding gigantic Amata Corporation Public Company. He does
not only focus on gaining business profits but also on building
a sustainable community provided with public utilities in which
people can live and make a living concurrently. Vikrom is a billionaire whose ideas of life and experience inspire businesspeople and
those who struggle to survive financially. He also enjoys solitary
life in his cave house amidst valleys. Here, Vikrom spends his time
writing books for hours in hope of passing on his direct experience
to the next generations.
“Conducting business requires systematic planning which
consists of 3 stages: short-term, medium-term and long-term.
Success is not only about money. It is when those who embark
on a journey with you are mutually happy with a common goal.”

039 Nuttawut Srimhok

HIP HOP SINGER
Nuttawut Srimork or better known as Golf Fukking Hero, is best
known for his ability to rap on the spot and for his sharp ideas and
wordings. His fans also admire the songs that he has composed for
the words are beautifully selected. The meanings of those songs
mirror social realism, stimulating the listener to reflect on their life
and experience. One of his most famous songs, Ratreesawad
(good night) put him on the forefront of Thai music industry and
he took this opportunity to donate his earning to the soldiers in the
three southernmost provinces.
“For us, it’s not the talent; it’s the desire and the effort.”
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042 Pongsuk Hiranprueck

IT COMMUNICATOR
Pongsuk Hiranprueck, a new-gen management, has been
referred to as an IT wizard in Thailand. He is be able to analyse
and simplify whatever related to advance technological innovations
to be something understandable and applicable to the public. He
is the very first Thailand’s IT innovator with a constantly proactive
working style. As he himself puts it, his success comes from doing
his best and maximising his thoughts.
“Some people believe doing a business is the same as gambling. I don’t agree. We can always reduce the risk by learning from
other people’s success stories. Success is not easy; we have to
fight for it. Without planning or preparation, we won’t succeed.”

Ejan Webpage, Thailand’s leading crime news site, has rapidly
become a favorite site among online news surfers. The site working
team believes that when doing an online media, the actual needs
of the viewers must be thoroughly analysed and fulfilled with what
the surfers are looking for.
“We believe that as reporters we need to present facts and stick
to the fairness without biases and hidden benefits. It is substantially
important for our today society.”

045 Karuna Buakamsri

JOURNALIST

A highly experienced journalist, Karuna Buakamsri has been
reporting news for over 16 years. She is widely accepted by
the Thai media as one of the most capable news reporters. Her
working style is well reflected in a TV documentary, Rob Lok
(Around the World) on PPTV HD where she travels to foreign
countries to talk to people, witness scenes and capture authentic
stories. The report itself is highly analytical yet easy to digest and
refreshing. Karuna wants nothing more than to encourage the Thai
public to be vigilant and well-rounded when it comes to what is
going on in today’s world.
“The charm of visiting the scenes is not only useful for getting
authentic stories but it does make me less selfish.”
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046 Wiriya Namsiripongpun

049 Ravis Han-usaha

052 Phramaha Vudhijaya Vajiramedhi

Prof. Wiriya Namsiripongpun, visually impaired since childhood, is a law professor at Thammasart Univerity. He has empowered equal rights of the visually impaired in Thailand. Prof. Wiriya
inspires those who have physical challenges to go beyond physical
impairment to fulfil their potential as human beings.
“Each individual has the ability to do all kinds of things. They
just need to be inspired to seek their own potential. Disabled people
actually cause no problem to the society; however, we need to learn
and understand them in order to create equality.”

Ravis Han-usaha, Chief Executive Officer of Srichan United
Dispensary and Thailand’s leading marketer, has an encouraging
brave to create a new historic chapter to his own long lasting
product. He adds a new life to the family’s 70 year-old cosmetic
product to for the millennial market. He is a new gen management
with a brave heart to rebrand something traditional to suit the
current trend preference. He is indeed a role model executive in
the digital age.
“If you want to become successful, you must face some failure.
It is considered another important chapter in your life. When you fail,
don’t be too discouraged not to learn something from that failure”.

Phramaha Vudhijaya Vajiramedhi, a teacher monk and Buddhism-related writer who is internationally well-recognized, views
that Buddhism or Dhamma is universal. He has created innovation
in promoting Buddhist teachings globally with creative and comprehensible strategies. He is an inspiration for those wishing to develop
themselves, make a difference and bring knowledge to help people.
“I like to teach Dhamma with easy and understandable terms.
Dhamma is a beautiful thing. I have studied and practised it and I
want to share it to general public with up-to-date language that is
easy to understand for people in this era.”

LAWYER

MARKETER

MONK

047 Somthai Wongcharoen

BUSINESSPERSON

Dr. Somchai Wongcharoen has made a name for himself from
trash, literally. Born to a Chinese family of 11, Somthai was almost
disowned by his parents for spending time collecting rubbish and
selling it. That was the beginning of Somthai’s prosperous career
in recycling. He has been invited to give a talk at several national
and international organisations where he emphasises the values
of rubbish for human and the world.
“Whatever innovations we produce, they will eventually
become trash.”

053 Somdet Phra Buddhakosajarn
(Prayudh Payutto)

050 Korn Chatikavanij

MONETARY ECONOMIST

MONK

When it comes to finance, Korn Chatikavanich, a financial
guru, former Finance Minister and the first president of Fin Tech
Association Thailand, is undeniably the first on everyone’s mind.
Korn played an important role in Thailand’s 2009 stimulus package which focused on investment in Thailand basic structure and
increased capability to compete with public sectors. Today, Korn’s
challenge is to build a new model that makes way for Thai people
to have more options and better quality of life.
“Industry 4.0 is an era of Sharing Economy. Obstruction to
this means obstruction to development. We have to change this
attitude and prioritise benefits of the people, then we can overcome
many obstacles.”

Somdet Phra Buddhakosajarn, also P.A. Payutto, is one
of the most respectable Thai Buddhist monks whose intellect in
preaching and writing Dhamma is very well-known. All his life, he
has dedicated himself to the Sangha’s education and ameliorated
Dhamma curriculum. He authored Buddha Dhamma, recognised as
a masterpiece among Buddhist scholars. Ven. Payutto constantly
plays a major role in clarifying the misinterpretations of the Dhamma
among the Sangha.
“The world has been mistakenly bringing in war to keep peace.
This is fruitless and instead causes another battle anyhow. We’d
better cultivate eduction to resolve the world’s problems.”

048 Walter Lee

LIFE COACH
Full of a spirit of fatherhood, Walter Lee is a man who brought
his son with movement disability to summit Mt. Kilimanjaro, making
the boy the youngest disabled child to do so. Walter always believes
that human mental capability is free from limitations and wants
to create a new perception towards the disabled to the society.
Organizing “Climb to change a life” activity, he established a Zy
Movement Foundation in order to create a network of families with
disabled children and to encourage the children to start moving
and confidently live their lives without parents.
“There are about 200,000 people with disability in Thailand. I
don’t want them to be pitied because that brings about an aiding
model. I prefer a social model which people understand and
accept that the disabled are human and can live freely together
in the society.”

051 Phra Paisal Visalo

054 Nattapon Siangsukon

MONK

MOR LAM MUSICIAN

Phra Paisal Visalo, a well-educated and promising son of
a middle class family, had left his layman life before entering
monkhood in remote Wat Pasukato monastery. He has been
engaged in social services and environmental preservation for
decades. In the midst of social conflict, Ven. Visalo’s non-violent
approach has been put to use nationwide.
“Buddhadasa Bhikkhu said that the heart of any religion is to
love others. Your ego is diminished when you think more about
others instead of yourself. Hence things will become less
complicated.”

Nattapon Siangsukon aka DJ Maft Sai, the manager of a music
record company who falls in love with “Mor Lam”, a northeastern-style song genre, creates a new trend for music listeners by
introducing typical northeastern music style “Mor Lam” blended it
with some western musical instrument flavors to add more charms
to it. He believes that any kind of music is a language that can
reach different kinds of listeners.
“Culture is a part of a society. If an old culture is frozen and
not connected with the way of life of the new generation, it will be
left behind and forgotten. It will only exist through learning in school
and exhibition in some particular cultural events.”

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers
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055 Nitcharee Peneakchanasak

058 Thon Thamrongnawasawat

OCEANOLOGIST

ONLINE BUSINESSPERSON

Nitcharee Peneakchanasak had an accident which changed
her life completely, one may dare say, for the better. Losing both
her legs from an accident at the age of only fourteen, Nicharee
has never lost that bright smile on her face. She never sees the
accident as a bad luck, as many do. Quite the contrary, she sees
the good in the bad and believes that it allows her to know herself
and the world more deeply. Nicharee became an inspiring voice
that helped bring about a better society for the handicapped. She
became a Positive Thinking public speaker, as well as a writer
who never stops aiming to inspire people through her valuable
life experience.
“A good pair of prosthetic legs can help us walk but if the
person they are made for isn’t ready to wear them, walking won’t
be an easy task.”

Assoc. Prof. Dr. Thon Thamrongnawasawat, an oceanologist,
has been advocating himself to conserve Thai oceans. He has
raised concerns over environmental problems of the oceans to
the interest of the public. His research work has served to create
awareness for people to turn their attention to the surrounding
environment.
“We have to think of how much benefit human beings can
gain from the ocean; not how much benefit the ocean can give us.”

A co-founder of Flow Account and winner of AIS The StartUp
2015, Kritsada Chutinatorn, got an idea from his own limitation
that one needs to understand not only his business but also
accountancy. He believes that there should be a basic accounting
program which anyone can work on, so Flow Account is created to
help business starters with numbers. Apart from a simple and easy
to use online accounting program, Kritsada establishes a hotline
team that gives advice in accounting, tax as well as business. Flow
Account therefore grows gradually and strongly, with dedication
to see through real problems and solve them as well as intention
to help people and the society.
“When you’re building a solution, build it from your experience
as a user. If you are not a user, it is hard to understand the real
problem.”

MOTIVATIONAL SPEAKER

061 Kridsada Chutinaton

059 Titipong Pisitwuttinun

ONLINE BUSINESSPERSON
056 Cheewin Kosiyabong

MUSIC COMPOSER

Cheewin Kosiyabong, a Thai singer-songwriter and music
producer of the R&B genre, releases songs that are created from
the love of the God. He is a music innovator whose inspirational
songs and romantic ballads mirror the love and positive attitudes
towards people and the world. His work inspires other musicians
to create work for others.
“Life is not only for winning but it is also featured with losses
and mistakes for us to correct and stand up again to overcome the
obstacles. We should live with what we have and try to find ways
to live happily with what we have.”

Titipong ‘Big’ Pisitwuttinun is a co-founder and CEO of Skill
Lane, an online course provider that allows self-paced learning.
Now there are more than 350 programmes in various fields including
finance, computer, business and marketing, all of which are taught
by the subject experts.
“The value of what we do is to help promote education for the
new generation, not to be limited only inside the classrooms. We
believe that new skills can create big impacts. The more fields we
have, the wider the impacts can spread.”

062 Yod Chinsupakul

ONLINE BUSINESSPERSON
Yod Chinsupakul is the founder of our favourite Wongnai.com
where we look, search and research the best restaurants for our
next meal. Pioneering the first restaurant website requires hard
work and that was what Yod had to overcome. He experimented
and learnt by trial and error to create a website that would be able
to attract as many restaurant owners as possible to participate.
His philosophy is powerfully simple—Don’t compete with others.
Compete with yourself.
“You must have goals and don’t care about competitors.
Go forward and achieve your goals.”

060 Suratchana Pakavaleetorn

ONLINE BUSINESSPERSON

057 Kraisid Tontisirin

NUTRITIONIST

Kraisid Tontisirin has dedicated more than half of his life in
search of a solution for malnutrition problems in developing countries. His notable works include development of supplementary
food and dietary guidelines for pregnant women and infants, and
his effort on getting the government to realise the importance of
proper nutrition towards development of the country and formulate
policies accordingly. In 2013, he was awarded The IUNS Lifetime
Achievement Award from the International Congress of Nutrition
(ICN) for his dedication.
“Everyone in every country has the equal right to receive
proper nutrition, no matter what societal group he/she belongs
to. As an academician, the point of greatest success in the life
of a nutritionist is when he/she brings about nutritional change.”
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Inspired by a homestay and charms of in-depth travel within
a local community, Suratchana ‘Nune’ Pakavaleetorn co-founded
Local Alike, a new business on a new platform based on today
technology with an objective to build a community along with
sustainable tourism. Success of Local Alike is an example of a
small business that is full of perseverance to make a change in a
local community, encouraging it to depend on itself in a long run.
“Future is always more challenging. The problem is how to
keep the spirit we have at the beginning.”

063 Arch Wongchindawest

ONLINE BUSINESSPERSON
Arch Wongchindawest is the founder of Socialgiver, a social
enterprise, and dreams that he can help make the world a better
place. His online business uses GiveCard vouchers for transactions
of services and products, supported by partners such as hotels,
restaurants and shops. 70% of income is donated for social
projects and charities. GiveCard users therefore get to shop and
take part in social development at the same time. Arch is definitely
an inspiration for the new generation owing to his determination
and willingness to give and help those in need.
“I’ve been trying to discover simple ways to help society, the
sort of which we can do every day.”
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064 Walaiphan Chanmithkul

067 Krisana Kraisintu

070 Jakkawal Saothongyuttitum

Walaiphan Chanmithkul invented ZeekDoc, an innovative
website and application, to help both local and foreign patients
locate doctors, medical specialists and hospitals. Users can read
doctors’ expertise and make appointments online for free. This
first ever healthtech innovation truly benefits the patient and the
doctor and has a strong impact on our society. Walaiphan hopes
for no financial gain; it is the patients’ smile and encouragement
that matter most to her.
“I want to use my expertise that not only pays but also helps
people and gives values to life.”

She is a pioneer who invented anti-HIV medication for Thai
people and increased an access to life-saving medicines in Africa,
particularly in the area of HIV-related drug production. She considers
the gap between the rich and the poor the major obstruction of
receiving the treatment. Therefore, she has devoted her life to the
research and experiment to produce anti-HIV medication which
everyone can have access to. Her devotion and passion for working
for the society inspires her students and colleagues to realise how
important of pharmaceutical consultant is.
“Only me, I cannot make equality happen but I love my job
and still do it. It’s better than sit and do nothing.”

Jakkawal Saothongyuttitum, one of Thailand’s most talented
and inspiring music producers and pianists, creates music
innovation to benefit his homeland. He is looked up to and respected
by those who wish to become a professional musician and those
who want to achieve their life’s goals.
“We need to have a strong determination and encouragement in doing anything. Full attention must be paid to all work.
Be prepared at all times to face a new coming opportunity since
we never know whether that particular opportunity would possibly
change our whole life.”

ONLINE BUSINESSPERSON

065 Pichet Klunchun

PERFORMING ARTIST
Pichet Klanchuen is referred as an out-of-the-box artist who
takes Khon - a classical high art form of performance to new
interpretation and design. He brings back the art of Khon to the
modern society, emphasising the art of body movement rather
than other components such as embellished costume. At his
performance, he diminishes the fancy dressing to a t-shirt and jeans
or even nothing but underpants yet perfectly communicates to his
audience the essence of the story through exquisite movement and
gesture. Despite criticisms from every corner, Pichet does not see
his creation as a destruction of Thai art and culture. Rather, he
wants to keep it alive, just like any other patriots, but in a different
style of presentation. The aim of his creation is not to receive
honours but to maintain and preserve the root of Thai dancing
art and gracefully immortalise Thai culture through time. Today,
he provides more channels to people of this generation to admire
ancient Thai art and inspires new artists to bring out its beauty and
make advancement while preserving its root.
“My career is artistic, not commercial. Artists make creations
and development, not sale. I respond to my own needs of what I
want to communicate to people in the society, not the customers.”

PHARMACIST

PIANIST

071 Nopporn Watin

PRODUCER

068 Chaiyasith Junjuerdee

PHOTOGRAPHER

Chaiyasith Junjuerdee is a multi-disciplined photographer
based in Bangkok and London. He has been trying hard to push
himself forward in developing himself to become well-recognised
and ranked among the world’s top wedding photographers.
Exploring his notion of self and differentiating his work though
new perspectives and emotions are his keys to success beyond
photography techniques.
“Everyone has a dream. How many people can make their
dream come true? We should start from ourselves as nobody does
it for us. Indeed, everything depends on us.”

072 Wanchat Padungrat

PROGRAMMER CREATOR OF PANTIP.COM
069 Noppadon Panyawuttikrai

PHOTOGRAPHER

066 Suphaporn Pitiporn

PHARMACIST

Dr. Suphaporn Pitiporn or Dr. Tom has devoted all her energies
and her life to study Thai folk medicine. With such devotion, she
finally brought indigenous wisdom in medicine back to life. She
has proved that Thai medicinal herbs can be an effective primary
medical care instead of relying on costly medication from overseas.
“Conventional medicine has just been introduced for a short
time. However, human have been living in harmony with nature for
ages. We commonly learn how to survive by utilising those herbs.”

Nopporn Watin, a world’s famous Thai Fight event founder,
sets an excellent example of running sport entertainment to
showcase Thai national sport of boxing. Through the international
popularity of the Thai Fight, Nopporn Watin inspires the local Thai
people to turn their attention to their traditional sport and conserve
Thai boxing as a national asset.
“Why do we have to only buy rights from others? Why don’t
we start to sell rights to others?”

Kru Choon or Noppadon Panyawuttikrai initiated the project
Huajai Tai Pap (literally translated as ‘hearts taking photos’) in which
he and his PICT4ALL friends teach the blind to take photos. This
kind-hearted and passionate photographer believes that physical
disabilities should not become obstacles to learning. Without any
existing manual, teaching visually-impaired people to take photos
was certainly a challenge but Kru Choon worked hard to develop
techniques, making full use of human senses to create lessons for
his students. His project has undeniably brought back the blind’s
pride, allowing them to communicate with other people confidently.
“Huajai Tai Pap is like growing beautiful trees in the children’s
hearts. Eventually, they will learn to see the values, potentials and
beauty within themselves and be able to stand on their own feet
in order not to become society’s burdens.”

Wanchat is the man who officially opened up Thailand to an
online community. The number of visitors of Pantip.com is the
solid evidence of the success no one can defeat. When working,
Wanchat considers himself a gardener, not an architect. As a
gardener, he needs to prepare the soil, grows different plants and
takes good care of them making sure that his garden are free from
weeds and unhealthy plants. Wanchat always thinks of the place
he works for as his own business. He said that it is pointless to
compare the amount of money he receives with the amount of work
he does because with the mindset of the business owner, he gains
experience and knowledge that become the asset for his future.
“I want to be responsible for the job that nobody wants to do
because I believe that if I get that job, I will become a valuable
labour for the community.”
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073 Jaiphet Klajon

076 Somkiat Tangkitvanich

RESEARCHER

UNIVERSITY LECTURER

Jaiphet Klajon, a native of Mukdahan, started off with a simple
question as in why today’s medical advancement was still unable
to cure so many diseases while the patients have to bear the
higher cost of treatment. Interested in Thai traditional medicine, he
initiated a project at Wanyai Hospital where he worked in which the
approach of healing was self-reliance and self-analysis. Inspired
by one teaching in Tripitaka stating that illnesses derived from
anger and greed, he instructed his patients to adjust their spiritual
balance and miraculously, 90% recovered well. For 15 years, Jaipet
or Dr. Keaw has extensively travelled the country and shared with
other people what he has achieved. And of course, he has done
it for no financial gain.
“I want my patients to feel most comfortable without financial
pressures. They’ve already suffered enough from their karmic
deeds.”

Dr. Somkiat Tangkitvanich is currently the president of Thailand Development Research Institute (TDRI) where knowledge,
research and experimentation are compiled and disseminated to
the public. Somkiat and TDRI staff support all kinds of innovations
that can lead to the country’s development in education, technology,
society and economy. He believes that we should never stop improving ourselves and that all of us can contribute to a better society.
“I want the Thais to invest in knowledge building, researching
and creating their own innovations. We need to be able to adjust
to the rapidly changing world.”

Associate Professor Dr. Palangpon Kongsaeree is not an
ordinary university lecturer; he is also a great scientist who has
exploited science to develop society. One of his renowned projects
is a portable kit for formalin verification in food and dietary products.
In addition, he created a Facebook page, Wit Sanook Rob Tua (Fun
science around us) to explain everyday phenomena with simple,
easy-to-understand scientific rules. Palangpon’s dream is to see
our society move forward stably and prosperously.
“Science is not far-fetched. I want to convey scientific
knowledge to the public, to be aware but not to be scared.”

PUBLIC HEALTH PROMOTER

077 Decha Siripat

074 Prawat Wahoram

RACER

Prawat Wahoram, a seven gold medalist of Paralympic
Games, inspires those feeling discouraged, and hopeless with
to have positive attitudes. A physically disabled athlete, Prawat
shows his full-hearted power to win all obstacles in his life and
he designs his own destiny in order to achieve his own set goal.
“We want to record what we have done for the following
generations to study and take it as an inspiration for those
who are disabled and discouraged in living life to stand up
and fight for the better life with smile as we used to be.”

TALCUM POWER MAKER

Khaokwan Foundation and Learning Centre in Sapanburi
was founded by Decha Siripat with the goal to develop rice seeds
and chemical-free rice cultivation methods. The foundation also
serves as a learning centre for impoverished farmers. Decha
uses Sapanburi, his hometown, as a model for rice growing and
mills and he has spent over 10 years inventing rice strains that
are disease-resistant and require no chemical fertilisers. With his
innovation, he has helped improve the quality and standard of life of
Thai farmers considered the backbones of our agricultural society.
“If farmers disappeared, food production wouldn’t be stable.
Rice is the origin of culture that represents nationhood. Without it,
our culture and nation would vanish, too.”

“Ethics are more important than profits” is the work motto of
Anurut Vongvanij, the Chief Executive Officer of Prickly Heat, the
brand that has been with Thais for more than a century. He has
worked extremely hard to maintain and develop his business in a
tough market. Building family professional, making new products,
entering new markets, initiating new business, and holding on to
ethics are the business strategies he holds on to. Anurut also gives
importance to the development of the mind of his staff, believing that
a product that is created by high-minded people will be accepted
and loved by consumers.
“I want to make new products, enter new markets and run
my business professionally. I want to make my business grow
and stable.”

SAMARITAN

REAL ESTATE DEVELOPER
Chanond Ruangkritiya, a real-estate-executive-turn-CEO,
believes in the integration of modern technology into workplace
communication and business operations. Young at heart, he is
open to new innovations, refuses to stand still and embraces social
change for a better future.
“I wake up every morning and always do my best.”
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080 Anurut Vongvanij

RICE FARMER

078 Songkan Atchariyasap
075 Chanond Ruangkritya

079 Palangpon Kongsaeree

Songkan Atchariyasap is a lawyer known for his fight against
injustice. He dedicates much of his time helping the underprivileged deal with cases that often involve influential people. Songkan
also host a TV program to educate the public about the law. His
courage to stand against injustice has built hope and trust in the
country’s legal system.
“I don’t always charge for a legal consultation because being
able to help other people out of their misery is greater than any
financial gain. It’s happiness money can’t buy. I will continue doing
this until the last day of my life.”

081 Wichian Chaibung

TEACHER

Bring deprived of education in his childhood has driven Wichian
Chaibung to found Lumplaimatpattana School in Buriram. His aim
for the school is that it will provide hope for children from poor
families in the area. Wichian’s goal is to change the norms of the
Thai education system, which focuses too heavily on academic
results and too little on the spiritual side of life. He believes that
each child has the potential to learn, and that it is a teacher’s job to
help them discover their talent. He wants to see equal opportunity
education in Thailand. Lumplaimatpattana School has already
been a model for over a hundred schools throughout the nation.
His true spirit as a teacher has touched the hearts of many others
in the same profession.
“Being a good teacher is simple. Love and respect your
students. Find their strength and help them to cultivate that. Never
let them fail.”
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082 Arisara Tanapakit

TUTOR

TREE PROTECTOR

085 Anunta Intra-aksorn

088 Nantarika Chansue

Arisara Tanapakit, better known as Kru Pee Nan, is the first
edutainer of Thailand. Her well-loved Enconcept E-Academy is
hard to miss, with 35 branches all over the country. Arisara’s
unique teaching styles are through songs composed of words and
grammatical rules. According to her students, the songs are fun,
efficient and easy to remember. Without a doubt, Nan’s method
of teaching encouraged other English teachers to change the way
they had taught. As for students, they have become more confident
and happier to learn and use English.
“My classroom is not stressful. We move along the rhythms.
We smile and sing the songs that help us remember words and
grammar so well we’ll never fotget.”

Anunta Intra-aksorn, co-founder of Big Trees Project, a campaign to protect trees and environment in the urban areas, believes
that attitudes of human beings can be changed and developed to
live with trees. The working team of this project has been trying
to communicate with people and encourage them to create green
areas for the big cities.
“We argue not to just keep the trees without development of
the community. We can create buildings. However, what should we
do in order to harmonise these two things? Human beings are not
a part of the environment but they are the environment themselves.

Associate Professor Dr. Nantarika Chansue remembers her
father’s words well. He taught her to value all lives and so she
has since she was young. Nantarika became widely known for her
treatment of a sick giant turtle Omsin diagnosed with coins in the
stomach. Treating sick animals is not the only thing this kind-hearted
doctor is concerned about. She has also focused on ways in which
animals stress could be alleviated during the treatment. In one
case, she asked onlookers to chew gums and stick them on an IV
tube on a whale’s skin. It is Nantarika’s compassion that captures
and inspires us to love other living creatures.
“We cannot use money to buy feelings of happiness that come
from saving lives. It’s not just treating animals; it’s respecting them.”

VETERINARIAN

086 Charongsak Rongdet
083 Tachaya Pathumwan

THAI MUSICIAN

Publicly known as The Voice Thailand Winner, Thachaya
‘Keng’ Pratumwan is not only famous for his singing but also his
unique, creative style. He beautifully blends music, singing and
Thai uniqueness into a number of outstanding performances that
capture everyone’s attention. His passion in Thai music together
with his strong sense of Thainess, Thachaya became internationally recognised by winning 14 gold medals from the 20th World
Championships of Performing Arts. He introduces people to the
charm of Thai music and inspire as well as change attitudes of
the young generation to proudly admire and preserve this national
cultural heritage.
“Thai music comes with beliefs. Some beliefs that are not
modern can be adapted to fit our generation. But we need to keep
the root. We have to learn the core. If you can’t get to the core,
you can’t develop it.”

TV HOST

089 Niran Bunyarattaphan

Satang Jarongsak Rongdech was once an upcountry boy,
growing up in a farm and chasing frogs and toads for food.
Enveloped in a local way of life and captivated by its charm, he
portrays it in his television programme, Pattakarn Bantung (literally
translated as farmhouse restaurant), in which local wisdom and
culture are transmitted to his audience through food. Satang sees
himself as a companion and guide, showing his fans different
villagers and materials for food recipes. Attention to details,
emotions and local ways of life are his reward.
“Each type of food has its origin and local wisdom. What’s
important is it has to attract the ears, look scrumptious to the eyes
and be soothing to the heart.”

VOICE TALENT

Niran is one of the pioneers who introduced Japanese anime
to Thai children. For more than 40 years, he has used his voice
and his humour to give life to various characters in many legendary
anime series including Doraemon and Tiger Mask. Niran believes
that anime offers more than just meaningless enjoyment. He
considers anime as a tool to create warmth with the family and as a
model to tactfully foster positive personalities in children. He trusts
that anime from imagination can be a good model for children in
their real life. Throughout his life as a voice actor, he resolves to
use his voice only to serve creative anime.
“Voice is the threshold to imagination. It makes us feel and
think. If we express a right voice in a right situation, voice will
become greatly powerful.”

087 Niti Chaichitathorn

TV HOST

084 Banjong Somboonchai

TREE DOCTOR

Banjong Somboonchai has worked together with his students
at the Faculty of Architecture, Maejo University (Chiang Mai) to
treat wounded trees especially the old ones to be recovered again.
Their good intention and attempt makes the impossible possible.
The social responsibilities of the locals in Chiang Mai have been
aroused. They are now trying to conserve the big trees and build
green space area in the old city of Chiang Mai.
“To be able to help wounded hundred-year-old trees to live
3 or 5 years longer, I’m indeed proud.”

Niti Chaichitathorn aka Pompam is a famous TV host whose
humour captures everyone’s attention. He has opened the society’s
worldview on “the third sex or gays and kathoeys”, claiming that
these people possess creative ability and intelligence rather than
being a clown. Pompam himself inspires them to happily grow
self-esteem and turn vexation to good humor.
“You can’t define who you are by what you want to be, but
from what you really do. Before you get mad with anything, better
examine yourself how you are going to handle it further.”

090 Nootsara Tomkom

VOLLEYBALL PLAYER
Nootsara Tomkom, one of the best world ranking volleyball
setters and a beloved public figure of Thailand. Her volleyball
team is filled with smiles and laughter. Nootsara has inspired
many young volleyball players and Thai fans due to her good
discipline and her wit.
“To be a national athlete, not only have I been trained in
athletic skills and unity, but I have also experienced how to live and
to be together. I’m so grateful to have the opportunity. Everyone
can receive the opportunity and when you have it, you need to do
it well, better and do your best.”
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261

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers
091 Sakdadej Sudsawaeng

VOLUNTEER

ADVERTISING CREATIVE

094 Apichai Inthutsingh

097 Win Liewwarin

Sakdadej Sudsawaeng, one of the founders of Trash Hero
Thailand group, has a strong determination to clean the ocean and
make it trash-free. The Trash Hero Thailand cleaning campaign
has received attention and cooperation from both volunteers and
general public to take necessary actions and to be aware of the
environmental problems caused by the trash. He claims that we
can’t clear out all the trash from this world unless we change our
behaviour in causing trash.
“We need to pay more attention to our environment.
Almost all provinces in Thailand are now facing a garbage
handling problem. We still have mountains of trash. We
have to help reduce the trash by starting it from ourselves.”

Apichai Inthutsingh, owner of KZYAgency, is a living example
of how creativity can be put in great use for those in need. It was
his spontaneous idea to turn used trolleys in supermarkets into
DIY wheelchairs for the disabled, the sick and the elderly. On
weekends, Apichai and volunteers gather to make wheelchairs
and give them to whoever needs one for free. The wheelchairs
are widely accepted for their high quality and durability. To pay it
forward, Apichai posts the steps for making the wheelchairs on
his company’s website so that more help can be further provided.
“We started from thinking of whom we could help and what
we would give them. Then ideas came and were useful to other
people who received them.”

Win Liewwarin, a professional writer, national literary artist and
twice winner of SEA Write awards, has authored several widely
accepted pieces of writing including short stories, documentaries
and essays. He is distinct from other contemporary writers for
his experimental writing, filled with emotions, from humour and
sarcasm to excitement and melancholy. His writings capture a
lot of subject matters such as religion, philosophy and sociology
and employ symbols, colours and signs to convey the messages.
Win is certainly an inspiration for young writers. His honesty,
industriousness and discipline have set a new standard for the
Thai literary circle.
“Being a writer doesn’t earn much and it’s quite secluded. But
my rewards come from getting to do what I want to do, to write what
I believe in and to be happy. That’s enough for a writer.”

092 Siriporn Promwong

WILDLIFE VETERINARIAN

VOLUNTEER TEACHER
Siriporn Promwong, a volunteer teacher who has brought
light into the lives of underprivileged children, believes that music
and musical instruments can change the children’s worldviews
and create opportunities for those children to live and learn in the
community happily.
“I see so many problems in the society that are hard to handle.
I have personally liked music since I was young. I feel that I should
apply something I like and love to benefit people in the society.”

WRITER

095 Patarapol Maneeorn

Patarapol Maneeorn, or Dr. Lot, is a civil servant, stationing
full-time at the Department of National Park, Wildlife and Plant
Conservation. He is the first vet who actually works in the national
park and therefore has learnt of several challenges and hardships
such as lack of knowledge, understanding and equipment for the
treatment of wild animals. Working under pressure from local
residents and putting himself in danger from wild animals are one
of the toughest things Dr. Lot has to overcome. With his determination and dedication, he has become a role model for young vets
all over the country.
“I’m not only treating the animals but I’m also protecting the
people. Most animals’ injuries are caused by people so I’m trying
to find a way for both animals and people to coexist.”

098 Sarawut Hengsawad

WRITER

In the midst of national reading crisis, Roundfinger, reputed
pseudonym of Sarawut Hengsawad, has definitely made a splash.
A contemporary author, thinker and inspirer, Sarawut picks up
ordinary, everyday stories and tells them with perspectives and
creativity. Most, if not all, of his books are not-to-be-missed
bestsellers; they provoke thorny social questions and make us
confront them head-on.
“I’d like to wake up every morning and learn more about
the world. Everyone and everything are my teachers, making
me a perpetual student. For those who have a dream and have
managed to do something about it, that’s the power that drives
the dream forward.”

093 Sampan Nenrod

PRODUCER

Sampan Namerod, aka Dome Sampan, made a promise
to his brother that they would travel the northern region to visit
temples together but his brother did not make it. Dome travelled
on his own and started to clean the relics of Buddha at the temples
that he visited. Today, many people have joined him. The act of
cleaning gives them the opportunity to purify their souls and train
their self-discipline. As for Dome, he created a webpage Kon Lang
Pratad (A cleaner of Buddha relics) to disseminate dharma and
knowledge about the relics.
“Cleaning the relics is one of the simplest jobs. Everyone can
do it to train themselves and to offer it as a merit to Lord Buddha.”
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096 Teeraparb Lohitkun

099 Orasom Sutisakorn

Teeraparb Lohitkun, a Thai national artist, is regarded a role
model for all generation feature writers. He gives life to people’s
ways of life and cultures through his artistic writing style that is
friendlily accessible and comprehensible to all readers with newly
presented perspectives and worldviews.
“A feature needs to have a life. Although we write a feature
based on information, we need to use that information wisely
through our imagination and present it artistically. Do not write just
by information without imagination.”

Orasom Sutisakorn depicts the lives of the forgotten in her
writings. For over 30 years, she has written about low-lives,
prostitutes, criminals and even prisoners awaiting executions.
With her captivating style of writing, Orasom has become one of
the best documentarians in the country. Her 2010 project, Tales
from Death Rows, gave her the opportunity to meet inmates who
had been sentenced to death and heal their spirits. She helped
them see the values of life through the act of giving. Undeniably,
her work reminds us of the beauty of embracing sadness in order
to understand ourselves and others.
“As a documentary writer, we need to truly understand
ourselves. That’s the first step that leads to understanding many
other lives.”

WRITER

WRITER
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100 Ticha na Nakorn

YOUTH PSYCHOLOGIST
Ticha na Nakorn, director of juvenile detention centre, Baan
Kanjanapisek, innovatively initiates a model training centre that
uses both love and trust to rehabilitate young offenders. Under her
care, young members of society who have made “mistakes” are
encouraged to study and join various activities in order to prepare
them to live happily in the society.
“No one wants to be born a bad person. They are short of
supporters and that makes them choose the wrong track. As that’s
what I truly believe , it is my job to bring their good part out and
make them grow.”
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