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มองมุ ม
มนุษย์ ‘เงินเดือน’
เดินทางตามงบ
LAST SEASON
AT PUTABBERK

“ถ้าเงินเดือนขึ้น
แต่ไม่มีวันลา
ก็ไม่มีประโยชน์”

ก้อง วริทธิ์ มนุษย์เงินเดือน
เที่ยวเอง 100 เมืองในยุ โรป

ท�ำไมเจ้านาย
ต้องไปออกรอบ?
SNAP OUT WITH
THE ORIGINAL
SALARYMAN

n
a
m
y
r
a
l
a
S

30.-

“การท�ำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่ให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งย่อมเป็นไปได้ยาก

เพราะคนจ�ำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้อง
รู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล
โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุผลที่จะท�ำให้เป็นข้อขัดแย้งโต้เถียง เพื่อเอาชนะกัน
แต่เป็นเหตุส�ำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2541
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เคยไหม? เวลาทีเ่ ราพยายามถกเถียงกัน เพือ่ หาค�ำตอบกับอะไรสักอย่าง แต่สดุ ท้ายก็มกั ไม่มขี อ้ สรุป
ทีเ่ ป็นชิน้ เป็นอัน น่าแปลก… ทีพ่ อลองคิดทบทวนให้ดี สาเหตุของปัญหาเหล่านัน้ ล้วนมาจากค�ำว่า ‘เหตุผล’
‘FOR MAGAZINE’ คื อ ผลลั พ ธ์ ที่ เ ราทุ ก คนต่ า งหาเหตุ ผ ลมากมายมาสนั บ สนุ น ความคิ ด
ของตัวเอง และหันหน้ามารับฟังความคิดของคนอื่นจนได้ค�ำตอบที่ออกมาตรงกัน
การสร้างนิตยสารเล่มหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาที่ก�ำลังเรียนรู้ประสบการณ์ คงจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย
สุดๆ ในช่วงเวลาทิ้งท้ายของวัยเรียน เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากศูนย์เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ จนถึงร้อย
แนวคิดที่เปรียบนิตยสารให้เหมือนกับ ‘คน’ ที่จะส่งต่อเรื่องราวไปถึง ‘ผู้คน’ ถูกหยิบยกมาเป็น
แรงขับเคลื่อนในการผลิต และ ‘ประสาทสัมผัสทั้ง 5’ คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นคนได้ที่ดีสุด
และแล้วภาพต่างๆ เริ่มชัดเจนขึ้น ทุกวัน ทุกวัน …
สิ่งที่เราตักตวงมา อาจไม่ใช่สิ่งที่ตกหล่นตามทาง หรือไปเดินสะดุดเจอมาง่ายๆ แต่ทุกครั้งที่ได้
สบโอกาส เราก็มักฉวยคว้าไว้เสมอ จินตนาการ ความคาดหวัง ภาพ ตัวอักษร ถูกน�ำมาร้อยเรียงออกมา
เป็นเรือ่ งราวอย่างตัง้ ใจ และพร้อมถ่ายทอดออกไปสูส่ าธารณชน …ดังนิยามทีว่ า่ “FOR OUR READERS”
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EDITOR’S NOTE

Q : ประโยคค�ำถามที่เปลี่ยนไป

ผมเชื่อว่าในทุกๆ ช่วงเวลาของชีวิตมักจะมีค�ำถามส�ำคัญซ่อน
อยู่เสมอ อย่างประโยคที่ว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” มักผุดขึ้นกลาง
วงสนทนาในวัยเด็กของผมเสมอ เพื่อให้เราทุกคนเริ่มค้นหาค�ำตอบ
ส�ำหรับค�ำถามนั้น
ค�ำตอบของค�ำถามมีหลากหลายตามช่วงอายุทเี่ พิม่ ขึน้ ชีวติ เด็กๆ
ของผมมักจะตอบเสมอว่า โตขึน้ อยากเป็นต�ำรวจ เป็นหมอ เป็นคุณครู
อยากมีอาชีพที่ดูเท่ ดูเก่งเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ
ความฝันมากมายก็ผุดขึ้นมาตลอดเวลา “อยากเรียนแบบนั้น
อยากท�ำงานแบบนี้ อยากใช้ชีวิตแบบคนๆ นี้” นั่นเพราะชีวิตเรามี
แรงบันดาลใจเสมอ
เวลาชีวิตหมุนไปเร็วเหลือเกิน ชีวิตวัยเรียนจะจบลงแล้วในอีกไม่
กี่เดือนข้างหน้า โลกแห่งความเป็นจริงที่แสนวุ่นวายก�ำลังรอให้ผม
เข้าไปเผชิญหน้ากับมัน
ชีวิตต้องเติบโตขึ้นแล้วใช่ไหม?
ช่วงวัยที่ก�ำลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว ผมเริ่มรู้สึก
กังวลระคนตื่นเต้น ต่อไปนี้คงไม่มีห้องเรียน ไม่มีการบ้าน ไม่มีสอบ
ปลายภาค ชีวิตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคงจะมีแต่ความรับผิดชอบ
ความทุ่มเท ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงาน และความมั่นคงใน
ชีวิตที่ทุกคนพยายามสร้าง
ค�ำถามที่เปลี่ยนไปจากวัยเด็ก เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
หลายเดือนที่ผ่านมาแม่ถามผมตลอดว่า “ใกล้จะเรียนจบแล้ว
จะเอาอย่างไรต่อกับชีวติ ท�ำงานหรือจะเรียนต่อ” นีค่ อื ประโยคค�ำถาม
ส�ำหรับชีวิตวัยนี้ใช่ไหม?
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ค�ำตอบของค�ำถามนี้ยากเกินที่จะตอบได้อย่างรวดเร็ว ผมจะเดิน
หิ้วกระเป๋าใบใหญ่ ใส่กางเกงสแล็ค ผูกไท ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่
โหนรถเมล์ไปท�ำงาน หรือจะมีชีวิตตามความพอใจของตัวเอง
ภาพของความเป็นผู้ใหญ่ส�ำหรับชีวิตผมปรากฏขึ้นรางๆ ราวกับ
ชีวิตของตัวเองยังหาพื้นที่ที่เหมาะสมไม่ได้
ประโยคหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของพี่ก้อง วริทธ์ มนุษย์เงินเดือน
ธรรมดาๆ ทีส่ ามารถเทีย่ วเอง 100 เมือง ในทวีปยุโรปกล่าวไว้วา่ “การ
ท�ำงานคือความพอดีของเงินเดือน ปริมาณงาน เนื้อหางาน และ
ปริมาณการใช้ชีวิต” ความ ‘พอดี’ และ ‘ดีพอ’ ส�ำหรับตัวเราจะเป็น
แบบเขาได้เมื่อไหร่กัน ชีวิตของผมจะต้องผ่านบทเรียน อุปสรรค และ
ฝึกฝนวิชาอีกมากแค่ไหน ถึงจะพบกับความพอดีที่แท้จริง
FOR MAGAZINE คือ ประสบการณ์อนั เข้มข้นทีส่ อนให้ผมชิมลาง
รสชาติชีวิตมนุษย์เงินเดือน เป็นนิตยสารฝึกปฏิบัติเล่มแรกที่ใช้การ
ท�ำงานของประสาทสัมผัสมนุษย์ มาสร้างความรู้สึกและการรับรู้สิ่ง
ต่างๆ ให้กับผู้อ่าน เรื่องราวมากมายในนิตยสารถูกร้อยเรียงผ่าน
กระบวนการคิดจากเหล่ากองบรรณาธิการที่ทุ่มเทสุดชีวิต เพื่อสร้าง
เนื้อหาให้กับผู้อ่านทุกคน ประสบการณ์ที่สร้างความท้าทายให้กับตัว
ผมและเพื่อนร่วมกองบรรณาธิการ จะว่าไปแล้ว ผลงานชิ้นนี้คงอยาก
จะสอนให้ผมเรียนรู้การท�ำงานและความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริง
ภาพของความเป็นผู้ใหญ่เริ่มชัดขึ้นบ้างแล้ว ความรับผิดชอบ
ปัญหา และอุปสรรคมากมายในกองบรรณาธิการมีให้เแก้ไขตลอดเวลา
การรับค�ำสั่งจากใครคนหนึ่งมาระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์ไอเดีย
คงไม่ตา่ งจากชีวติ จริงในทีท่ ำ� งาน ฝึกเคารพในการตัดสินใจของหัวหน้า
ยอมรับในความคิดเห็นของทีมงาน เพื่อเตรียมพร้อมชีวิตที่พอดีและ
ดีพอในวันข้างหน้า
“ขอบคุณประสบการณ์ที่สร้างชีวิตผมให้เติบโต”
ธนกร แสงจันทร์
บรรณาธิการ FOR MAGAZINE
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SOFT SERVE
มีน : อรไพลิน ดุลยพิจารณ์

FOR RECOMMEND
คือลมหายใจ ไม่ใช่ อากาศ
-หนุ่มเมืองจันท์-

If You Care Enough
-วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม-

“มีเรื่องมากพอให้ใส่ใจ ถ้าเราใส่ใจกันมากพอ” เคยถามตัวเอง
ไหมว่า ทีผ่ า่ นมาคุณได้ทำ� ร้ายจิตใจผูอ้ นื่ ทัง้ ด้วยความตัง้ ใจและไม่รตู้ วั
ไปมากแค่ไหน? If You Care Enough จากส�ำนักพิมพ์อะบุ๊ก หนังสือ
ขายดี ที่รวบรวมเรื่องของ ‘ความรู้สึก’ ไว้ ในบท Editor’s Note โดย
วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม (บรรณาธิการบริหารนิตยสารแจกฟรี a day
BULLETIN) หากคุณมีเวลามากพอ ลองเปลี่ยนค�ำว่า ‘หลงลืม’
เป็น ‘ห่วงใยใส่ใจ’ แล้วให้หนังสือปก ‘พลาสเตอร์ปิดแผล’ เล่มนี้ เป็น
ตัวแทนลบความชัดของ ‘จุดอ่อน’ ที่คอยตอกย�้ำความเจ็บปวดของ
‘บาดแผล’ ในหัวใจของคนที่คุณควรแคร์ให้เบาบางลงกันเถอะ

มีคนบอกว่า“ถ้าคิดว่าเป็นแค่อากาศคุณจะปล่อยผ่านไป แต่ถ้ารู้
ว่าสิง่ นัน้ คือลมหายใจคุณจะรักษาไว้ยงิ่ ชีพ” คือลมหายใจไม่ใช่อากาศ
ฟาสต์ฟดู้ ธุรกิจล�ำดับที่ 23 จากส�ำนักพิมพ์มติชน หนังสือใหม่ทจี่ ะชวน
ให้คณ
ุ สัมผัสถึงเรือ่ งราวของผูค้ นมากมาย ในแวดวงธุรกิจไปกับมุมมอง
โลกเชิงบวกของ ‘หนุ่มเมืองจันท์’ เพราะชีวิตที่แสนวุ่นวายอาจท�ำให้
เราเผลอทิง้ ลมหายใจไว้ในอากาศ ทว่า... “คุณค่าของทุกสิง่ อยูท่ เี่ ราให้
ความส�ำคัญ สิ่งเดียวกัน แต่
คุณค่าในใจของคนแต่ละคนไม่
เท่ากัน เราจัดเรียงความส�ำคัญ
อย่างไร ชีวิตก็เป็นเช่นนั้น”
หากคุณใช้หวั ใจไปกับการอ่าน
หนังสือเล่มนี้ ก็อาจจะช่วยให้
คุณสามารถน�ำทัศนคติที่ดีมา
ให้น�้ำหนักกับ ‘สิ่งส�ำคัญ’ ใน
ชีวิตได้มากยิ่งขึ้น

-The Lunch Boxเมนูต้องมนต์รัก
จ�ำเป็นไหม? ทีห่ นังอินเดียจะต้องร้องเพลงวิง่ ข้ามภูเขา หรือชูเรือ่ งรักต่างวรรณะ เราก�ำลังพูด
ถึง The Lunch Box เมนูต้องมนต์รัก ภาพยนตร์ต้นปี 2014 ซึ่งถ่ายทอดสภาพสังคมอินเดียที่
มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ตอ้ งนัง่ รถไฟไปท�ำงาน การสร้างความแปลกใหม่ดว้ ยการด�ำเนินเรือ่ งผ่าน
‘ระบบการส่งปิน่ โตบนรถไฟ’ กับ เรือ่ งราวของแม่บา้ นยังสาว ทีว่ นั หนึง่ เธอพบว่าปิน่ โตทีส่ ง่ ให้สามี
ถูกส่งผิดไปให้กับนักบัญชีเมียตายวัยใกล้เกษียณ ข้อความขอบคุณส�ำหรับอาหารอร่อย กลายเป็น
จุดเริ่มให้พวกเขาส่งจดหมายสื่อสารกันผ่านปิ่นโต... บอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้สนับสนุนการมีชู้
แล้วก็ไม่ใช่หนังรักที่ต้องวิ่งตามรถไฟให้ดูโรแมนติกด้วย อ่านถึงตรงนี้ก็ลองไปพิสูจน์ดูว่า เพราะ
อะไร The Lunch Box จึงสามารถคว้ารางวัลขวัญใจมหาชน จากคานส์ฟิล์มเฟสติวัล 2013 ณ
ประเทศฝรั่งเศส และถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์อินเดียที่ดีที่สุดตลอดกาล

Feel Romance in Nagasaki
-ละอองฟอง-

เคยได้ ยินไหม? เสี ย งร้ อ งน่ า รั ก ๆ ว่ า “น๊ า า-นู ว ว์ ! !” Nanu
แอพพลิเคชั่นโทรออนไลน์น้องใหม่ ภายใต้สโลแกน “Free calls for
everyone” แม้วา่ สมาร์ทโฟนของคุณจะเจอะเจอกับปัญหาการรับส่ง
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตต�ำ่ แต่ Nanu จะพาให้คณ
ุ เพลิดเพลินไปกับการโทร
หากันฟรีได้ แม้อยู่ไกลถึงต่างประเทศหรือในสัญญาณ 2G ทั้งนี้คุณยัง
สามารถโทรหาผู้ที่ไม่ใช้ Nanu ได้ โดยกดเครื่องหมายบวก (+) แล้ว
ตามด้วยรหัสประเทศก่อนโทรออกทุกครัง้ (ได้ทงั้ โทรศัพท์บา้ นและมือ
ถือ) นอกจากจะโทรฟรีไม่จ�ำกัดแล้ว ผู้ใช้ 1 ล้านคนแรก ยังจะได้รับ
15 นาทีโทรฟรี ไว้โทรหาผูท้ ไี่ ม่ได้ใช้ Nanu อีกด้วย ดาวน์โหลด Nanu
ฟรีได้แล้ววันนี้ ที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส่วนใครที่ใช้ไอโอเอส
หรือวินโดวส์ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะ ไม่นานเกินรอแล้วล่ะ!

-NANU-

Free Calls for everyone

กลั บ มาอี ก ครั้ ง กั บ ‘ละอองฟอง’ วงดนตรี เ สี ย งใสสไตล์
สแกนดิเนเวีย จากค่ายสไปร์ซซี่ ดิสก์ ซึ่งอัลบั้มที่ 4 หรือ Feel Romance in Nagasaki นี้ ได้รวบรวมเพลงฮิตเวอร์ชั่นญี่ปุ่น ไม่ว่าจะ
เป็นเพลง อะไร แอบชอบ และ รักเปิดเผย พร้อม 2 เพลงใหม่อย่าง
คิด และ ลืมได้แล้ว ไว้เป็นของขวัญส�ำหรับแฟนๆ ด้วยภาพวาดน่ารัก
สีสนั สดใส ทีส่ อดแทรกแผนทีก่ ารเดินทาง สถานทีส่ ำ� หรับนักท่องเทีย่ ว
เมนูขึ้นชื่อ แถมยังมีเนื้อเพลงไว้ให้ร้องคลอตามกันได้ในสมุดภาพ
เล่มเล็ก ที่สื่อสารอิริยาบถของละอองฟอง ผ่านเบื้องหลังการถ่ายท�ำ
มิวสิควิดีโอ ในฐานะทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองนางาซากิ
ประเทศญี่ปุ่น งานนี้... สาวกละอองฟองไม่ควรพลาด!

-CreativeMOVE–

Creative Solutions for Social Innovation

มีเว็บไซต์สำ� หรับคนรุน่ ใหม่ ซึง่ เรียกตนเองว่าเป็นองค์กรนวัตกรรมทางสังคม ลักษณะพิเศษของ CreativeMOVE (www.creativemove.com)
คือการดึงเอาความน้อยแต่เรียบง่ายอย่าง ‘อินโฟกราฟิก’ มาเป็นหัวใจที่มุ่งแก้ไขปัญหาใหญ่ในเชิงบวกเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสังคม การศึกษา
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และสุขภาพ เช่น การให้พื้นที่แสดงไอเดีย กระทั่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากที่จะช่วยเหลือกัน ถ้าผู้คนรับรู้ว่าปัจจุบัน
สังคมก�ำลังพบเจอกับอะไร เมือ่ พวกเขาเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา ก็จะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงเพือ่ สังคมทีด่ ขี นึ้ ดังแนวคิดของ CreativeMOVE
ที่ว่า “Creativity Art and Design can Change the World” ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ และการออกแบบ ก็สามารถเปลี่ยนโลกได้
for our

7 readers

person’s pic(k)

เมย์ : ฉัตรียา ศรีวิชัยรัตน์

Post-it : ในชีวติ ประจ�ำวันทีแ่ สน

จะยุ่งเหยิง สีที่โดดเด่นจากกระดาษ
แผ่นเล็กๆ ของโพสต์-อิท จะช่วยเตือน
ความจ�ำและจัดระเบียบการท�ำงานของคุณ
ให้ง่ายขึ้น

สมุ ด บั น ทึ ก : แค่มีสมุดบันทึก
สั ก เล่ ม ก็ เ หมื อ นมี เ ลขาฯส่ ว นตั ว
นอกจากจะช่วยเตือนความจ�ำแล้ว ยังช่วย
วางแผนการท�ำงานให้เราได้อีกด้วย

บัตรพนักงาน : สัญลักษณ์ในการ

แสดงตัวตนของเหล่ามนุษย์เงินเดือน
เสมือนบัตรประชาชน และง่ายต่อการ
จดจ�ำเวลาพบปะกับผูค้ นใหม่ๆ ไม่วา่ จะเป็น
ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน

สลิปเปอร์ : รองเท้าส�ำหรับใส่เดิน

ในอาคาร ช่วยให้เท้าของคุณเดินได้
สบายขึน้ นอกจากนีย้ งั ช่วยให้ความอบอุน่
และป้องกันฝุ่นละอองมากกว่าการเดินด้วย
เท้าเปล่า

SALARYMAN iTEMS
แฟ้มเอกสาร : การจัดเอกสารเข้า

แฟ้มช่วยให้งานเป็นระเบียบมากขึ้น
โดยเรียงเอกสารตามล�ำดับและวัน
ที่ โดยจัดเอกสารส�ำคัญให้อยูใ่ นส่วน
ที่ค้นหาได้ง่าย เพื่อประหยัดเวลาการ
ค้นหาในครั้งต่อไป

กาแฟ : ควรดื่ ม กาแฟที่ มี ร ะดั บ

คาเฟอีน 50-200 มิลลิกรัม ซึ่งมีส่วน
ช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว
แต่หากดื่มในปริมาณมาก อาจท�ำให้
ร่างกายอ่อนเพลียได้เช่นกัน

พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว : การมี ต ้ น ไม้ เ ล็ ก ๆ

ตั้ ง บนโต๊ ะ ท� ำ งานช่ ว ยคลายความ
เหนื่อยล้าได้ นอกจากจะดูแลง่าย
แล้ว ต้นไม้บางชนิดยังช่วยดูดซับ
รังสีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อกี ด้วย

FACT / FAKE
เอ็กซ์ : สหรัฐ ชิดชม
เมย์ : ฉัตรียา ศรีวิชัยรัตน์ / เอ็กซ์ : สหรัฐ ชิดชม

‘ตรรกะ
วิบัติ’

‘ตรรกะ ตรรกะ ตรรกะ’

ช่วงนี้ได้ยินค�ำนี้บ่อยเหลือเกิน ยิ่งไอ้ค�ำว่า ตรรกะวิบัติ ได้ยินได้เห็น
ผ่านหูผ่านตาเยอะแยะเต็มไปหมด ทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่ยักกะเคยได้ยินค�ำนี้สัก
เท่าไหร่ แล้วความหมายของค�ำนี้คืออะไร? ผมชักจะสงสัย ผมเริ่มหาข้อมูล
และความหมายของค�ำนี้ ตรรกะคืออะไร คือความคิดแบบมีเหตุผลหรือไม่

ี่ 20
วรรษท
อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ทยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในศต

เริ่มแรกที่เปิดพจนานุกรม (แลดูเป็นคน
มุ่งมั่นมาก) ระบุความหมายของ ตรรกะ ไว้ว่า
ตรรก, ความคิด, ความตรึก
อ้าวตายแล้ว! ผมยิ่งงงเข้าไปใหญ่ งั้นถ้า
เป็นค�ำว่า ‘ตรรกศาสตร์’ ล่ะ
ผมจึ ง ค้ น หาความหมาย ได้ ค วามว่ า
ตรรกศาสตร์ คือ ปรัชญาสาขาที่ว่าด้วยการ
วิเคราะห์ และตัดสินความสมเหตุสมผลในการ
อ้างเหตุผล
ผมจึงอ๋อในใจและสรุปไปเองคนเดียวว่า
ค�ำว่า ‘ตรรกะ’ นัน้ หมายถึงความสมเหตุสมผล
หรือการอ้างเหตุผลที่เชื่อถือได้
ถ้าอย่างนั้นเหตุผลที่เราใช้กันอยู่ทุกเมื่อ
เชื่อวันนี้ก็คือตรรกะสินะ และผมก็เสิร์ชหา
ข้อมูลไปเรื่อยๆ จนไปเจอบทความหนึ่งซึ่งเล่า

เรื่องของ ‘ตรรกะ’ ไว้ว่า
ในห้ อ งเรี ย นวั น หนึ่ ง ไอน์ ส ไตน์ ถ าม
นักเรียนว่า “มีคนซ่อมปล่องไฟสองคน ก�ำลัง
ซ่ อ มปล่ อ งไฟเก่ า พอพวกเขาออกมาจาก
ปล่องไฟ ปรากฏว่าคนหนึ่งตัวสะอาด อีกคน
ตัวเลอะเทอะเต็มไปด้วยเขม่า ขอถามหน่อยว่า
คนไหนจะไปอาบน�้ำก่อน”
นักเรียนคนหนึ่งตอบว่า “ก็ต้องคนที่ตัว
สกปรกเลอะเขม่าควันสิครับ”
ไอน์สไตน์ พูดว่า “งั้นเหรอ คุณลองคิดดู
ให้ดีนะ คนที่ตัวสะอาดเห็นอีกคนที่ตัวสกปรก
เต็มไปด้วยเขม่าควัน เขาก็ต้องคิดว่าตัวเอง
ออกมาจากปล่องไฟเก่าเหมือนกัน ตัวเขาเอง
ก็ต้องสกปรกเหมือนกันแน่ๆ ส่วนอีกคน เห็น
ฝ่ายตรงข้ามตัวสะอาด ก็ต้องคิดว่าตัวเองก็
for our
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สะอาดเหมือนกัน ตอนนี้ ผมขอถามพวกคุณ
อีกครั้งว่าใครที่จะไปอาบน�้ำก่อนกันแน่”
นักเรียนคนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยความตื่น
เต้นว่า “อ๋อ! ผมรูแ้ ล้ว พอคนตัวสะอาดเห็นอีก
คนสกปรกก็นกึ ว่าตัวเองต้องสกปรกแน่ แต่คน
ทีต่ วั สกปรก เห็นอีกคนสะอาดก็นกึ ว่าตัวเองไม่
สกปรกเลย ดังนัน้ คนทีต่ วั สะอาดต้องวิง่ ไปอาบ
น�ำ้ ก่อนแน่เลย ถูกไหมครับ” ไอน์สไตน์มองไป
ที่นักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคนต่างเห็นด้วยกับค�ำตอบนี้
ไอน์สไตน์ค่อยๆ พูดขึ้นอย่างมีหลักการและ
เหตุผล
“ค�ำตอบนี้ก็ผิด ทั้งสองคนออกมาจาก
ปล่องไฟเก่าเหมือนกัน จะเป็นไปได้อย่างไรที่
คนหนึ่งสะอาด อีกคนหนึ่งจะสกปรก”

นี่แหละที่เขาเรียกว่า ‘ตรรกะ’ เมื่อความ
คิ ด ของคนเราถู ก ชั ก น� ำ จนสะดุ ด ก็ จ ะไม่
สามารถแยกแยะ และหาเหตุผลแห่งเรื่องราว
ที่แท้จริงออกมาได้
นั่นคือ ‘ตรรกะ’ จะหาตรรกะได้ก็ต้อง
กระโดดออกมาจาก ‘พันธนาการของความ
เคยชิน’ หลบเลี่ยงจาก ‘กับดักทางความคิด’
หลีกหนีจาก ‘สิ่งที่ท�ำให้หลงทางจากความรู้
จริง’ ขจัด ‘ทิฐแิ ห่งกมลสันดาน’ จะหาตรรกะ
ได้ก็ต่อเมื่อ คุณสลัดหมากทั้งหมดที่คนเขาจัด
ฉากวางล่อคุณไว้
พอจะเข้าใจความหมายหรือยังครับ ส่วน
ตัวนะ ย�ำ้ ว่าส่วนตัว นิยามของค�ำว่า ตรรกะ คง
หมายถึงเหตุผลส่วนบุคคล แต่ละคนล้วนมี
ตรรกะเป็นของตนเอง ก�ำหนดโดยตนเอง เป็น
สิง่ ทีว่ เิ คราะห์ออกมาด้วยตัวเอง ถูกหรือผิดคง
ต้องวัดกันอีกเรื่อง
‘เหตุผล’ ค�ำๆ นี้อาจเป็นนิยามอย่างง่าย
ของค�ำว่า ‘ตรรกะ’ การใช้เหตุผลของมนุษย์
เรานั้น ท�ำให้เราเป็นคนดูมีเหตุผล(เอ๊ะยังไง)
กล่าวตามความเข้าใจส่วนตัวของผมคือ ความ
คิดที่เป็นไปตามบรรทัดฐานของความถูกต้อง
ในเรือ่ งนัน้ ๆ เหตุของเรือ่ งต้องสอดคล้องลงตัว
กับผลของเรือ่ ง มิเช่นนัน้ คุณจะกลายเป็นคนที่
ไม่มีเหตุผล(เอาซะเลย)
ดังนัน้ การใช้เหตุผลก็คงจะเหมือนกับการ
แก้โจทย์ปัญหาสักข้อ ทุกคนคิดหาค�ำตอบได้
แต่ค�ำตอบของแต่ละบุคคลจะเป็นไปตามนั้น
หรือไม่ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่กล่าวมานี้ ผมไม่ได้จะหมายความถึง
โจทย์ทางคณิตศาสตร์ง่ายๆ เช่น การบวก ลบ
คูณ หาร นะครับ แต่มันจะมีโจทย์ที่ท�ำให้เรา
ต้องปวดหัว จากการค�ำนวณหาผลลัพธ์ได้อีก
หลายทาง บางครั้งการใช้เหตุผลในเรื่องหนึ่ง
ก็อาจท�ำให้ลุกลามใหญ่โตไปยังเรื่องอื่นๆ ได้
ยกตัวอย่าง เช่น 6÷2(2+1) โจทย์เลขข้อนี้
แหละครับ ที่เคยท�ำให้เกิดปรากฏการณ์การ
ถกเถียงแบบไม่มที สี่ นิ้ สุด ขออนุญาตทวนโจทย์
อีกรอบนะครับ 6÷2(2+1)

ครับ! ตามโจทย์ที่เห็นนี้ผู้อ่านที่รักของผมคิดค�ำนวณค�ำตอบออกมาได้เท่าไหร่กันบ้างโดย
ส่วนตัวผมขอไม่บอกค�ำตอบในหัวของผมนะครับ เดี๋ยวผมกับผู้อ่านจะได้เถียงกันยาว
ตามโจทย์ขอ้ นี้ ชาวเน็ตทัง้ หลายถูกแบ่งออกเป็นสองฝัง่ โดยฝัง่ หนึง่ ได้คำ� ตอบคือ 1 และอีก
ฝั่งได้ค�ำตอบคือ 9 เอาล่ะ! เริ่มสนุกกันแล้ว
เมื่อค�ำตอบที่ได้ออกมาไม่ตรงกัน กล่าวคือเมื่อทุกคนใช้เหตุผลส่วนตัว แล้วเกิดไม่ตรงกับ
เหตุผลของผู้อื่น คราวนี้ก็เริ่มเกิดการถกเถียงเกิดขึ้น
แต่การถกเถียงเกีย่ วกับโจทย์เลขข้อนีน้ นั้ ก็ไม่จบลงง่ายๆ หรอกครับ เกิดการออกนอกทะเล
กันไกลหลายไมล์ ไกลกว่าเกาะที่ทอม แฮงค์ส พลัดไปติดในภาพยนตร์เรื่อง Cast away ซะอีก
เมือ่ ต่างคนต่างไม่ยอมรับเหตุผลของอีกฝ่าย และต่างก็ยกเหตุผลส่วนตัวมาฟาดฟัน หาหลัก
ฐานมายืนยันกันอย่างอลหม่าน โดยส่วนตัวแล้วส�ำหรับเรื่องนี้ ผมยกให้เป็นการตัดสินใจส่วน
บุคคลแล้วกันนะครับ (เพราะไม่อยากจะถกเถียงกันให้วุ่นวาย) ตามหลักของนักคอมพิวเตอร์ก็
จะคิดได้อีกอย่าง ตามหลักสายวิศวะ ก็จะได้อีกอย่าง เอาเป็นว่ายึดตามที่เราสบายใจแล้วกัน
นะครับ

จากการถกเถียงกันของบุคคลโดยใช้เหตุผล หรือ ตรรกะ ส่วนตัวนั้น ก็นั่นล่ะครับ เถียงกัน
ไปมา ยึดถืออีโก้ของตัวเองฝ่ายเดียว ไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นสักเท่าไหร่ หน้ามืดตา
มัว ยึดติดกับการเอาชนะมากกว่าการใช้เหตุผล จนการใช้เหตุผลนั้นกลายเป็นการใช้เหตุผล
อย่างโง่ๆ เถียงกันออกนอกทะเลไปไกลลับตา จนหาหนทางกลับมาตรงจุดเกิดเหตุไม่ได้ และนี่
จึงเป็นที่มาของค�ำว่า ‘ตรรกะวิบัติ’
โดยส�ำหรับตัวผมเองนั้น ค�ำว่า ‘ตรรกะวิบัติ’ มีความหมายคือ ตรรกะวิบัติ หรือ เหตุผล
วิบตั ิ มีศพั ท์เฉพาะว่า ‘Fallacy’ มีชอื่ เรียกภาษาไทยว่า ‘ปฤจฉวาที’ ‘ทุตรรกบท’ หรือ ‘เหตุผล
วิบัติ’ ‘เหตุผลลวง’ เป็นการใช้เหตุผลที่ไม่ดี อาจเป็นการชักน�ำความคิดเพื่อชักจูงคนอื่นแบบ
แกมโกง เป็นเหตุผลที่ผิดเพี้ยนแต่ฟังดูดี (หรืออาจไม่ดูดีเลย) เพื่อการยอมรับ แต่อีกฝ่ายอาจไม่
ยอมรับเลยยยยยยยยยยย (ย�้ำว่าต้องลากเสียงยาวมาก)
การใช้เหตุผลวิบัตินั้น อาจไม่ได้สรุปว่าเหตุผลข้อมูลนั้นจะเป็นเท็จเสมอไป แต่อาจเป็นแค่
การไม่น�ำไปสู่บทสรุปของเรื่องนั้นได้ สมมตินะครับ... สมมติว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งตอนบินไปต่าง
ประเทศแต่ไปเช็คอินเข้าเกทไม่ทัน เธอช้าไปประมาณ 6 นาที เจ้าหน้าที่จึงไม่ให้เช็คอินเพราะ
เกินเวลาก�ำหนดมาแล้ว แต่แทนที่สตรีท่านนี้จะยอมเนื่องจากกฎต้องเป็นกฎ แต่ไม่ครับ เธอ
เถียงกับเจ้าหน้าที่คนนั้นโวยวายโดยอ้างว่า “สายเพียงแค่ 6 นาทีเองนะ” “เป็นคนไทยหรือ
เปล่า ท�ำไมไม่มีน�้ำใจเอาเสียเลย” อุ้ย! งงไหมครับ งงนะครับ ผมงงมากจากเรื่องมาเช็คอินช้า
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(ซึ่งมันเกี่ยวกับวินัยบุคคลล้วนๆ) นี่มันเกี่ยว
อะไรกับความมีน�้ำใจหรือการเป็นคนไทยหรือ
เปล่า (ขอย�้ำอีกครั้งนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเพียง
เรื่องสมมติ)
อ่านแล้วอ๋อกันหรือเปล่าครับ เหตุผลวิบตั ิ
ทีย่ กตัวอย่างมานีค้ งผ่านตาหลายๆ คนมามาก
โดยการถกเถียงนั้นควรน�ำไปสู่ความเข้าใจต่อ
กันของแต่ละฝ่าย แต่กลับกลายเป็นว่าเรานั้น
กลับถกเถียงกันเพือ่ เอาชนะ ซึง่ ไม่ได้ชว่ ยให้เรา
เข้าใจกันขึน้ หรือได้รบั ข้อมูลเพิม่ ขึน้ สักนิดเลย
รังแต่จะท�ำให้มีข้อขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
หรือที่เรียกว่า ‘ดราม่า’ นั่นเอง
‘ดราม่า’ นั้นปัจจุบันถูกน�ำมาใช้อย่าง
กว้างขวางในอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เรียกการถก
เถียงทีไ่ ม่ลงรอย หรือหาข้อสรุปของเรือ่ งไม่ได้
จึงเป็นที่มาของความ ‘ดราม่า’ นั่นเองครับ
ขอยกตัวอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นมาได้นานสัก
พักแล้วล่ะครับ มีศิลปินขวัญใจชาวไทยท่าน
หนึง่ มีภาพหลุดมาในท่าก�ำลังเสพยาไอซ์ ท�ำให้
เกิ ด ข่ า วใหญ่ โ ตว่ า มั น ไม่ เ หมาะสม เพราะ
นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่
ไม่ดีกับเยาวชนอีกด้วย
แต่มนั ก็เกิดเรือ่ งดราม่าขึน้ จนได้ เมือ่ เหล่า
บรรดาแฟนคลับผู้ที่รักศิลปินร็อคสตาร์คนนี้
มาก เรียกได้ว่ารักแบบโงหัวไม่ขึ้นเลยก็ว่าได้
รักแบบไม่รผู้ ดิ รูถ้ กู (พอเถอะ!) ออกมาเถียงกับ
สังคมว่าทีศ่ ลิ ปินคนนีท้ ำ� ก็ไม่เห็นจะผิดนีน่ า จะ
ขอยกตัวอย่างเหตุผลของเหล่าแฟนคลับให้ได้
อ่านกันสักหน่อยนะครับ เช่น “เสพยามันผิด
ตรงไหน ศิลปินทีไ่ หนก็เสพยากันทัง้ นัน้ แหละ”
(โอ๊ยตายแล้ว ผมนีม่ อื ก่ายหน้าผากเลย) “พวก
เมิงร้องเพลงให้ได้อย่างพี่เขาก่อนสิค่อยมาว่า
ตัวอย่างตรรกะวิบัติ
คุณน่ะ ‘โลกสวย’
ทนแค่นี้ยังทนไม่ได้ อนาคตจะท�ำอะไรได้
ถ้าทนไม่ได้ก็ ‘ออกไปอยู่เมืองนอก’ เลยไป๊!
‘วินโดวส์’ บ้านเมิงเป็นของแท้เหรอวะ?
ผมมัน ‘จน’ เลยไม่มีตังค์ซื้อของแท้
ท�ำไม่ได้ก็ ‘อย่าด่าเขา’ ท�ำได้เหมือนเขาป่ะล่าาาา
แกมานนนนนนม่ายยยยยยร้ากกกกชาดดดดด !!
ใครๆ ก็ท�ำกัน

พี.่ .. เขา” (เจอเหตุผลนีเ้ ข้าไป ผมนีย่ กเท้าก่าย
หน้าผากเลย) เพียงสองตัวอย่างที่ยกมานี้ก็
เพี้ยนแบบสุดใจแล้วหรือเปล่าล่ะครับ
ดังทีก่ ล่าวไปก่อนหน้านีว้ า่ ตรรกะวิบตั นิ น้ั
มาจากการใช้เหตุผล เพื่อการเอาชนะเพียง
อย่างเดียว โดยไม่ได้สนใจบทสรุปของหัวข้อที่
ถกเถียงนั้นเลย อาจเรียกได้ว่าจากการชี้แจง

กล่าวไป ไม่วา่ จะเกิดเรือ่ งหรือประเด็นอะไรขึน้
มา ผูค้ นก็ตอ้ งแสดงความคิดเห็นในมุมมองของ
ตนเอง แต่ทว่ามันกลับไม่ถกู ใจผูอ้ นื่ จนต้องมา
ถกเถียงกันแบบยืดยาว นอกเรือ่ ง หลุดประเด็น
ท�ำให้เกิดเรือ่ งดราม่าขึน้ ทุกวัน เอาเป็นว่าหาก
เราจะแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปนั้น ควร
พิจารณาเหตุผลของตนให้ถถี่ ว้ นเสียก่อนดีกว่า

การชี้แจงเหตุผลกลับกลายเป็นการใช้
เหตุผล ‘แถ-ลง’ แถกันไปเรื่อยๆ
ต่างคนต่างแถไม่สิ้นสุด
เหตุผลกลับกลายเป็นการใช้เหตุผล ‘แถ-ลง’
แถกันไปเรื่อยๆ ต่างคนต่างแถ ผู้ที่มีเหตุผล
อ่อนกว่าจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย จากคนที่มี
เหตุผล ก็อาจถูกคนไม่มเี หตุผลลากไปขย�ำ้ เพือ่
ส�ำเร็จตัณหาความอยากเอาชนะ จนกลายเป็น
น�้ำผึ้งหยดเดียวท�ำให้เรื่องเล็กน้อยกลายเป็น
เรื่องใหญ่ไปเสียได้ ผมหรือคุณต่างก็ต้องเคย
เห็นการถกเถียงที่ไร้ซึ่งเหตุผลกันมาบ้างแล้ว
โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่ปัจจุบันช่างกว้าง
ขวางเราจะพูดจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็
ง่ายดายไปหมดโดยที่เราอาจแสดงความคิด
เห็นไปอย่างไม่คิดให้ถี่ถ้วนก่อน
คงจะพอเข้ า ใจความหมายของค� ำ ว่ า
ตรรกะวิบตั ิ กันแล้วไหมล่ะครับ ทุกวันนีส้ งั คม
อินเทอร์เน็ตนั้นเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นตามที่ได้
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หรืออาจเป็นการลดอีโก้ส่วนตัวของตัวเองลง
เปิ ด ใจรั บ ฟั ง เหตุ ผ ลของคนอื่ น ให้ ม ากขึ้ น
เนื่องจากการสื่อสารปัจจุบันมันรวดเร็วทันใจ
(เกินไป) แค่พิมพ์และส่งมันอาจท�ำให้ความ
ถี่ถ้วนในการรับสาร-ส่งสารลดลงได้ และจงใช้
ความมีเหตุผลเพือ่ เพิม่ พูนความรูอ้ ย่าได้ใช้เพือ่
เอาชนะอีกฝ่าย คิดได้ดังนี้เหตุการณ์ดราม่า
คงจะเกิดขึ้นน้อยลง ความผิดเพี้ยนทางความ
คิดก็จะไม่เกิด

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.gotoknow.org/posts/367036
http://pantip.com/topic/30625702

SIDE STORY

จอย : ขวัญหทัย ชาอินทร์
เอ็กซ์ : สหรัฐ ชิดชม / มีน : อรไพลิน ดุลยพิจารณ์
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WORK NICE
LIFE GOOD

เมื่อที่ทำ�งาน
ไม่ได้มีไว้แค่ทำ�งาน

เมื่อพูดถึงมนุษย์เงินเดือน คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงสถานที่
ท�ำงานของพวกเขา ภาพทีเ่ ราเห็นกันจนเจนตาของมนุษย์ออฟฟิศ
คงหนีไม่พ้นห้องสี่เหลี่ยมสีทึมๆ โต๊ะท�ำงานแพทเทิร์นเดียวกันนับ
สิบโต๊ะที่ถูกเรียงต่อกันไว้ บ้างก็กั้นเป็นส่วนๆ บนเพดานติดหลอด
ไฟเรียงกันเป็นแถบ บางที่เป็นห้องกระจกติดมูลี่ นี่ยังไม่รวม
รายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายอย่างทีเ่ ราเห็นและรูส้ กึ ชินตาไปเสีย
แล้ว แต่เคยสงสัยกันบ้างไหมล่ะ ว่าท�ำไมออฟฟิศส่วนใหญ่ถึงได้
มี ลั ก ษณะโครงสร้ า งเช่ น นี้ อาจจะเป็ น เพราะงบประมาณใน
การก่อสร้าง ทัศนคติของเจ้านาย สถานที่ไม่อ�ำนวย
มี ห ลากหลายค� ำ ตอบที่ พ รั่ ง พรู อ อกมา จากข้ อ สงสั ย ที่ ตั้ ง
สมมติฐานไว้ แนวคิด Creative Thinking เป็นอีกหนึ่งค�ำตอบที่
ถูกน�ำมาใช้กับการบริหารองค์กร คือการน�ำเอา Creative และ
Positive มาเปลี่ยนแปลงความคุ้นเคยของค�ำว่า ‘ออฟฟิศ’ ใน
รสนิยมของคนไทย แนวคิดนีจ้ ะช่วยผสมผสานทัง้ ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก พูดง่ายๆ ก็คือการพัฒนาตนเองจากภายใน อย่าง
การบริหารจิตใจให้สดใสซู่ซ่าอยู่เสมอ ไม่มองโลกด้านเดียว รับฟัง
ความเห็น ยอมรับทัศนคติที่แตกต่าง และยังรวมไปถึงสภาพของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองด้วยเหมือนกัน สภาพ
แวดล้อมที่อาศัยอยู่ จึงเป็นเหมือนวิตามินที่คอยหล่อเลี้ยงให้การ
ท�ำงานของมนุษย์เงินเดือนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเอง

for our 13 readers
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นับว่าโชคยังเข้าข้างมนุษย์เงินเดือนอย่างเราอยู่ เมื่อชีวิตในกรอบถึงจุดอิ่มตัว บิ๊กบอสจึงเริ่มเห็นว่าบรรยากาศมีความส�ำคัญต่อการท�ำงาน
ถ้าอยากได้งานคุณภาพ ก็ตอ้ งเปลีย่ นบรรยากาศให้กบั พนักงานด้วย หลายองค์กรได้มกี ารน�ำเอาแนวคิดแบบ Creative Thinking มาปรับใช้กบั
การบริหาร ซึ่งในประเทศไทยก็เริ่มมีหลายบริษัทน�ำแนวคิดนี้ไปใช้กับองค์กรบ้างแล้ว

G

VILLAGE
Co-Creation Hub

‘บรรษัทชุมชนสร้างสรรค์’ หรือ‘หมู่บ้าน
ของนั ก คิ ด ’ คนในหมู ่ บ ้ า นแห่ ง นี้ ป ระกอบ
อาชีพหลากหลาย ไม่ว่าจะเปิดร้านให้เช่า
(โปรดักชั่นเฮ้าส์ ให้เช่าสตูดิโอ-กล้อง) ร้าน
สร้างความสนุกจากเทคโนโลยี (แอพพลิเคชั่น
โซเชียลคอนเทนต์)
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ หลอมละลายทุ ก
คนในบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงเป็นส่วน
หนึ่งที่ถูกให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่า
จะเป็นงานวันเกิด หรือวันส�ำคัญต่างๆ ด้วยทุก
คนในหมู่บ้านเป็นนักคิดการจะจัดงานแบบ

ธรรมดาๆ ก็คงไม่สนุก เช่น วันเกิดหากจะ
อวยพรแค่ “Happy Birthday มีความสุข
มากๆ นะจ๊ะ” แล้วเป่าเค้ก มันคงจะธรรมดา
เกินไปส�ำหรับคนที่นี่ พนักงานทุกคนมีชื่อเล่น
ไว้เรียกกันใช่ไหม? งั้นวันเกิดของใครก็ใช้ชื่อ
เล่นของคนนั้นเป็นธีมของงานไปเลย อย่าง
เจ้าของวันเกิดชือ่ ‘ไอซ์’ ก็จดั งานเป็นธีม ‘ไอซ์
บาร์’ ด้วยการเปิดแอร์ในสตูดโิ อให้หนาวๆ ซือ้
สระน�้ำแบบเป่าลมเทน�้ำแข็งหลอดให้เต็มสระ
เอาเครื่ อ งดื่ ม ลงแช่ แ ละให้ ทุ ก คนเตรี ย มชุ ด
‘หนาว’ ของตัวเองมาจากบ้าน เสริมลูกเล่น
น่ารักน่าหยิกด้วยการให้เจ้าของวันเกิดลงไป
แช่น�้ำแข็งในสระเปิดงานสักหน่อย ถือว่าเอา
ฤกษ์เอาชัย
นอกจากนี้ ห มู ่ บ ้ าน G VILLAGE ยั งมี
บรรยากาศที่ครีเอทีฟสุดๆ ด้วยอาคารสไตล์
Industrial Loft ที่สร้างจากเหล็ก ปูน และไม้
อุปกรณ์ตกแต่งส่วนใหญ่ได้มาจากการถ่ายงาน
for our 14 readers

หรือของเก็บสะสมของพนักงาน การมีพื้นที่
แบบปูนเปลือยท�ำให้วางอะไรก็สวย อีกทั้ง
พื้ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น สตู ดิ โ อที่ มี ค วามร้ อ น
จากการจั ด ไฟและอุ ป กรณ์ ง านโปรดั ก ชั่ น
จึงต้องใช้ความเย็นของปูนมาดับร้อน ส่วนไม้
ก็ จ ะช่ ว ยเสริ ม ไม่ ใ ห้ โ ครงสร้ า งโดยรวมดู
แข็งกระด้างเกินไป
ที่ เ ด็ ด สุ ด ๆ ส� ำ หรั บ ที่ นี่ ก็ ค งจะเป็ น
‘Alphabet Coffee Bar’ สถานที่จับกลุ่มพูด
คุยของสมาชิกในองค์กร หลักของการสื่อสาร
ก็คอื ตัวอักษร (Alphabet) คนทีม่ าทีน่ กี่ จ็ ะมา
แลกเปลี่ ย นตั ว อั ก ษร แชร์ ไ อเดี ย พบปะ
สังสรรค์ เรียกว่าเป็นสถานที่ส�ำหรับการผ่อน
คลายเลยก็ว่าได้
โถงกลาง : 1
Alphabet Coffee Bar : 2
ห้องท�ำงานเผ่าคึกคิด : 3
ห้องรับรองสตูดิโอ : 4
ห้องประชาสัมพันธ์ : 5

Thai PBS
บ้านของคุณเป็นแบบไหน?
ที่ท�ำงานก็เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สอง
ของคนท�ำงาน เป็นสถานที่ที่เราใช้ความคิด
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การต่ อ ยอดในการท� ำ งาน ถ้ า
บรรยากาศในบ้านดี ความคิด สิ่งสร้างสรรค์
ต่างๆ ในสมองของเราก็จะออกมาดี
องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย หรือสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่
ตกแต่งได้น่าอยู่น่าชม ด้วยแนวคิดแบบ New
Factory ที่เปรียบให้องค์กรเป็นดั่งโรงงานที่
คอยผลิ ต สื่ อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องสั ง คม ด้ ว ย
นิยามตัวตนว่า ‘สือ่ สาธารณะ’ จึงมีนโยบายส่ง
เสริมให้องค์กรเป็น Green Office คือเป็นมิตร
ต่อผู้อาศัย สิ่งแวดล้อม และเอื้ออาทรสังคม
ตามหลัก REDUCE, RECYCLE, REUSED,
RETHINKING โดยการแยกและลดปริมาณ
ขยะภายในองค์ ก ร และใช้ พ ลั ง งานให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ทั้ ง นี้ ยั ง น� ำ หลั ก การ
ประหยัดพลังงานเข้ามาเป็นนโยบายพัฒนา
ขององค์กรอีกด้วย

ในพื้ น ที่ 40,000 ตารางเมตร ของ
ไทยพีบเี อส ประกอบไปด้วย อาคารส�ำนักงาน
สตูดิโอ อาคารจอดรถ และสถาบันวิชาการ
สื่อสาธารณะ โดยให้พื้นที่สีเขียวเชื่อมอาคาร
ทั้ง 4 ไว้ด้วยกัน และออกแบบอาคารสไตล์
Industrial Loft เพื่อเน้นโครงเหล็กและปูน
เปลือยมาช่วยระบายความร้อนและกักเก็บ
ความเย็นภายในอาคาร บางพืน้ ทีม่ ผี นังกระจก
เพื่อให้แสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาช่วยลด
การใช้พลังงาน
ภายในอาคารยังมีการประหยัดพลังงาน
ด้วยการปิดไฟขณะพักเทีย่ งเป็นเวลา 1 ชัว่ โมง
ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน และเมื่อ
ครบ 1 เดือน ก็จะท�ำการประเมินความคืบหน้า
ของนโยบายต่างๆ
นอกจากนโยบายทีช่ ว่ ยประหยัดพลังงาน
แล้ว ไทยพีบีเอส ยังเป็นองค์กรที่เฮลท์ตี้สุดๆ
เพราะส่งเสริมให้พนักงานออกก�ำลังกายหลาก
หลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเต้นแอโรบิค
โยคะ หรือถ้าอยากเรียกเหงื่อด้วยกีฬาหนักๆ
ที่นี่ก็ยังมีห้องฟิตเนส สนามฟุตบอล สนาม
เปตอง สนามแบดมินตัน ให้เลือกออกก�ำลังกัน
ได้ตามใจชอบ

ด้านหน้าอาคาร : 1
สถานีประชาชน : 2
สวนระหว่างอาคาร : 3
ชั้น 1 อาคาร A : 4
ทางเชื่อมระหว่างอาคาร : 5

ไทยพีบีเอสยังจัดกิจกรรมกีฬาสีประจ�ำปี
ให้กับพนักงานภายในองค์กร โดยก�ำหนดให้มี
สัปดาห์ Sports Day จัดการแข่งขันฟุตบอล
บาสเกตบอล เปตอง และอื่นๆ อีกมากมาย
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก คนได้ ม าผ่ อ นคลาย
ความเครียดจากการท�ำงานและเพื่อเป็นการ
กระชับความสัมพันธ์ภายใน แถมยังมีชมรมให้
กับพนักงานทีส่ นใจร่วมกิจกรรมเฉพาะทางอีก
ด้วย ไม่วา่ จะเป็นชมรมพระพุทธศาสนา ชมรม
ดนตรี ก็มีให้เลือกตามความถนัด
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CMO
GROUP

แนวคิด Creative Thinking มันดีจริงๆ แต่จะดีกว่านี้ หากทีบ่ ริษทั มีพพิ ธิ ภัณฑ์ศลิ ปะให้พนักงานเดินชมหลังจากประชุมงานเครียดๆ มีพนื้ ที่
เปิดโล่ง ให้นงั่ เล่นเวลาคิดงานไม่ออก มีหอ้ งซ้อมดนตรีเวลาอยากปลดปล่อยหลังผ่านเดดไลน์มหาโหด ถ้ามีทที่ ำ� งานแบบนี้ คงจะดีไม่นอ้ ย หลาย
คนอ่านแล้วคงจะคิดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ออฟฟิศแบบนี้มันจะมีที่ไหนล่ะ?" อย่าเพิ่งคิดว่านี่เป็นแค่ความหวังลมๆ แล้งๆ ในประเทศไทยเรามี
สถานที่ท�ำงานแบบนั้นแล้วนะ
‘CMO Group’ เป็นสถานที่ท�ำงานในฝัน
ของเหล่ามนุษย์เงินเดือนนอกกรอบ ทีไ่ ม่อยาก
ใช้ชีวิตแค่ในห้องท�ำงานสี่เหลี่ยมแคบๆ ด้วย
แนวคิดแบบ ‘Work Live Play’ ที่แห่งนี้จึงใช้
ความสนุกจากการเล่น ช่วยเสริมให้คนท�ำงาน
เกิดแรงบันดาลใจ จนเกิดเป็นอาณาจักรแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์ ‘Bangkok Creative
Playground’
CMO Group แบ่งออกเป็น 3 บริษัท คือ
บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท พีเอ็ม
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด และบริษัท ดิอายส์ จ�ำกัด

อาเซียน มีสไตล์การออกแบบอาคารโดยการ
สร้างพื้นที่ให้เป็น Informal Interaction ใช้
พื้นที่เพื่อเน้นการปฏิบัติสัมพันธ์กันอย่างไม่
เป็นทางการ ด้านหน้าอาคารจัดแสดงงาน
POP ART ไม่ว่าจะเป็น JohnnyAppleSex
แอปเปิล้ อิทธิพลทีม่ ตี อ่ โลก ซึง่ เป็นผลงานของ
คุ ณ ทวี ศั ก ดิ์ ศรี ท องดี ศิ ล ปิ น -นั ก วาดภาพ
ประกอบ หรื อ จะเป็ น Chair-ring 2013
กระต่ า ยสามตา ผลงานของคุ ณ พั ช รพล
แตงรื่น ศิลปินกราฟฟิตี้ ที่หลายคนคงคุ้นหน้า
คุ้นตา บริเวณชั้น 1 ของอาคารเป็นโซนของ
Town Hall ตกแต่งด้วยสไตล์ Informal Inซีเอ็มโอ
teraction มีโถงใหญ่เป็นออฟฟิศและสถานที่
บริหารจัดการด้านงานอีเว้นท์ดว้ ยสือ่ สาร ท�ำกิจกรรมรวม อาทิ โต๊ะพูล, โต๊ะปิงปอง,
การตลาดชั้นน�ำแบบครบวงจรแห่งภูมิภาค เคาน์เตอร์บาร์ เป็นสถานทีร่ วมพล ท�ำงาน เล่น
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และแลกเปลี่ยนความคิดของพนักงาน พื้นที่
บนชั้น 2 เป็นบริเวณของศูนย์ประติมากรรม
กรุงเทพที่เริ่มจากแนวคิดของ คุณเสริมคุณ
คุณาวงศ์ CEO ของ CMO Group ที่ชื่นชอบ
งานศิลปะ จึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยจัดแสดงงานศิลปะของศิลปินไทย
กว่า 200 ชิ้น ผ่านการด�ำเนินงานในรูปแบบ
ขององค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน
และส่วนส�ำนักงานทีเ่ รียกกันว่า สวนเซน (Zen
Garden) เป็นสวนหย่อมทีน่ ำ� แนววิถเี ซนมาใช้
ในการออกแบบ ตัง้ อยูส่ ว่ นหน้าของอาคารบน
ชั้น 3 ข้างสวนเป็นศูนย์ประชุมที่มีด้วยกัน
ทัง้ หมด 13 ห้อง ฝัง่ ซ้ายมีกระจกโปร่งแสงมอง
เห็นบรรยากาศของสวน ฝั่งขวาเป็นห้องทึบ
เก็บแสงเน้นสีให้น่ามองมากขึ้น
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พีเอ็มเซ็นเตอร์
เป็นบริษัทให้บริการด้านระบบภาพ แสง
สี เสียง รวมทั้งติดตั้งและให้เช่าอุปกรณ์ เพื่อ
เข้าไปช่วยเสริมในการจัดการด้านงานอีเวนต์
ตัวอาคารใช้แนวคิดที่น�ำเอากล่อง 3 กล่อง มา
ประกอบเข้าด้วยกัน กล่องแรกอยู่ด้านหน้า
เป็นส่วนของออฟฟิศ กล่องที่สองเป็นกล่อง
กระจกใสอยู ่ ต รงกลาง มองออกไปเห็ น
บรรยากาศภายนอก และกล่องทีส่ ามเป็นส่วน
ของโกดัง ทอดตัวเป็นแนวยาวต่อจากกล่อง
กระจกไปทางด้านหลัง เอาไว้เก็บอุปกรณ์แสง
สี เสียงต่างๆ
ดิอายส์
บริ ษั ท ที่ เ ชี่ ย วชาญการจั ด งานด้ า น
โปรดักชั่น มากว่า 30 ปี ผลิตสื่อประเภทวิดีโอ
มัลติมีเดีย และอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย ที่นี่มี
สตูดิโอทั้งหมด 4 สตูดิโอ โครงสร้างอาคารถูก
ออกแบบให้ประหยัดพลังงานเพราะเป็นโลหะ
หุ้มด้วยกระจก หรือที่เรียกว่า Double Shell
ทั้ง 3 บริษัท มีฟิตเนสให้พนักงานได้ออก
ก�ำลังกาย กีฬายอดฮิตของที่นี่ คือการเล่น
ปิงปอง ทีถ่ กู จัดให้เป็นการแข่งขันประจ�ำปีของ
CMO Group

5

6

7

งานดีไซน์ช่วยให้ผ่อนคลายได้จริงหรือ?
มนุษย์ในสังคมเมืองที่ชีวิตส่วนใหญ่ต้อง
อาศัยอยู่ในอาคารที่ปิดกั้นทางความคิด งาน
ดีไซน์จึงเข้ามาเพื่อขยายกรอบข้อจ�ำกัดทาง
ความคิดของคนทีเ่ ป็นครีเอทีฟ ทีต่ อ้ งการพืน้ ที่
ในการให้ไอเดียมันวิง่ เล่นได้สนุก หากต้องการ
ให้พนักงานโลดแล่นทางความคิด บริษัทควร
ออกแบบพืน้ ที่ ให้เอือ้ ต่อความคิดของพนักงาน
ด้วยเช่นกัน
นอกจากสภาพแวดล้อมที่มีส่วนช่วยให้
เกิดการสร้างสรรค์งานที่ดีแล้ว การจะเป็น
องค์กรแห่งความสุข ยังต้องประกอบไปด้วย
สมดุลของอีกหลายสิ่ง นั่นคือ กาย จิต สังคม
และปัญญา สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาช่วยเสริมใน
ส่วนที่ขาด สร้างในส่วนที่ยังไม่มี ทุกสิ่งคือฟัน
เฟืองส�ำคัญทีม่ สี ว่ นในการขับเคลือ่ นให้องค์กร
เดินหน้าต่อไปได้
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ : 1
Chair-ring 2013 : 2
Zen Garden : 3
บริษัท พีเอ็มเซ็นเตอร์ จ�ำกัด : 4
Town Hall : 5
บริษัท ดิอายส์ จ�ำกัด : 6
ห้องซ้อมดนตรี : 7

เจ้านาย

ออก
นอกรอบ

แล้วท�ำไมต้องเป็นกีฬากอล์ฟ?
‘จากข้อสงสัยที่ว่า ท�ำไมเจ้านาย
ช่วงเวลาธุรกิจ จะไม่สามารถเข้าถึงตัว
ต้องใช้เวลาว่างไปออกรอบ ท�ำไมต้อง
ลู
ก
ค้
าที่เป็นแขกผู้ใหญ่ได้ง่ายในเวลาท�ำงาน
ตีกอล์ฟ ท�ำไมไม่เป็นกีฬาชนิดอืน่ และ
ท�ำไมต้องนัดไปพูดคุยธุรกิจระหว่าง ปกติหรือช่วงเวลาส่วนตัวอื่นๆ
การเล่นกอล์ฟจึงเป็นตัวช่วยให้เข้าถึงได้
การตีกอล์ฟ’
จากประสบการณ์ของใครหลายคน ก็ได้
ค�ำตอบมาว่า ที่เจ้านายต้องใช้เวลาว่างในการ
ไปออกรอบตีกอล์ฟนัน้ ส่วนหนึง่ เป็นการเชือ่ ม
ความสัมพันธ์ของลูกค้า เพื่อให้มีมิตรภาพ
ระหว่างกันมากขึน้ เพราะเมือ่ สนิทกันมากก็จะ
มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และในระหว่าง
การตีกอล์ฟอาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง
ธุรกิจกันเล็กน้อย แต่ใช่วา่ จะไปตีกอล์ฟกันเพือ่
คุ ย แต่ เ รื่ อ งธุ ร กิ จ เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เพราะ
ประเด็นหลักเป็นการกระชับมิตรทั้งสองฝ่าย
ซะมากกว่า ส่วนในการออกรอบตีกอล์ฟถ้าจะ
ได้ใจใครสักคนนัน้ ก็จะต้องรูถ้ งึ มารยาทในการ
ตีหรือการวางตัวในระหว่างการตีกอล์ฟอีก
จากค�ำกล่าวที่ว่า “ตีกอล์ฟสามารถท�ำให้
เราเห็นตัวตนของเขาได้”

ง่าย เหล่านักธุรกิจสามารถสนทนากันระหว่าง
การเล่นหรือการเดินเปลี่ยนหลุม คนเล่นจะ
ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันถึง 5 ชั่วโมง ในการตี
กอล์ฟทั้งหมด 18 หลุม ท�ำให้สามารถใช้เวลา
อยูด่ ้วยกัน และแลกเปลี่ยนความคิด ทัง้ ยังมี
ส่วนช่วยทางธุรกิจ คือสามารถเกริ่นเรื่องที่
ล�ำบากใจให้ลูกค้าได้ทราบก่อน เพื่อผ่อนผัน
หรือให้ความช่วยเหลืออีกด้วย
โดยช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การตี
กอล์ฟ จะแบ่งตามต�ำแหน่งและสไตล์ลกู ค้า ถ้า
เป็นแขกคนส�ำคัญ มักเริ่มออกรอบตอนเที่ยง
แล้วจบด้วยดินเนอร์มื้อเย็น ถ้าเป็นเพื่อนหรือ
คนระดับเดียวกันจะเริม่ ออกรอบตัง้ แต่เช้า จบ
ด้วยการกินข้าวเที่ยงด้วยกัน
หลังจากตีเสร็จ ก็ไปนั่งคุยกันที่คลับเฮาส์
ของสนามกอล์ฟ ไม่ก็หาร้านอาหารใกล้ๆ เพื่อ
ความสะดวก และผ่อนคลายจากการออกรอบ
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ท�ำให้คนเล่นรูส้ กึ ได้พกั ผ่อนจากการเล่นกอล์ฟ
มาตลอดทั้งวัน แทนที่จะต้องเดินทางออกไป
ไหนไกลๆ
การเจรจาธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ มั ก จะได้ ข ้ อ
ตกลงก็ตอนระหว่างทานอาหาร นั่งพักคุยกัน
ทีค่ ลับเฮาส์ เมือ่ รูส้ กึ เหนือ่ ยมาจากการตีกอล์ฟ
พอได้ ม านั่ ง พั ก ในที่ ส บายๆ ก็ จ ะท� ำ ให้ ก าร
ตัดสินใจนั้นลดความตึงเครียดลงอีกระดับ
ทั้ ง หมดนี้ ร ะยะเวลาจะเป็ น ส่ ว นเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ เมื่อได้ใช้เวลาด้วยกันก็ย่อมมี
การเรียนรูก้ นั และกันมากยิง่ ขึน้ ได้สานสัมพันธ์
จากการเล่นกีฬา เพื่อเป็นส่วนให้การเจรจา
ธุรกิจ หรือการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ
ของวงสังคมธุรกิจให้แน่นแฟ้นมากยิง่ ขึน้ หาก
ไม่เล่นจะเข้าไม่ถึงวงสังคมธุรกิจแน่นอน
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บ๊วย : ชัญญาภัค เจริญเปี่ยมไพศาล

ท�ำไมต้องกีฬากอล์ฟ?
หากเปลี่ยนกีฬากอล์ฟเป็นเตะตะกร้อ
แทน เมื่อนึกถึงภาพคนเล่นตะกร้อ จะเห็นได้
ว่าตะกร้อเป็นกีฬาที่จะต้องมีการเคลื่อนที่อยู่
ตลอดเวลา จะให้เตะไปคุยธุรกิจไปคงเป็นเรือ่ ง
ยาก เพราะแค่ วิ่ ง ไปวิ่ ง มารั บ ลู ก ก็ เ หนื่ อ ย
พอแล้ว หากลองเปลี่ยนมาตีเทนนิส ก็คงต้อง
คุยไปหอบไป เพราะเป็นกีฬาที่จะต้องตีโต้กัน
ทั้งยังต้องเดาทางการโต้ตอบของฝ่ายตรงข้าม
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว กอล์ฟจึงเป็น
กี ฬ าที่ ใ ห้ ค วามสะดวกสบายมากกว่ า กี ฬ า
ชนิดอื่น ในการพูดคุยเจรจางานหรือธุรกิจ

ในสนามกอล์ฟคุยเรื่องธุรกิจ
ส่วนหนึง่ อาจจะเป็นเพราะในสนามกอล์ฟ
นั้ น ไม่ มี ก ล้ อ งวงจรปิ ด ที่ จ ะมาคอยจั บ ผิ ด
และยังไม่ต้องระแวงว่าจะมีใครมาแอบฟัง
หรือมาอัดเสียงในระหว่างคุยกัน ท�ำให้ทั้งสอง
ฝ่ายได้พูดคุยกันแบบเต็มที่สบายๆ ไม่เครียด
มากจนเกินไป ทั้งบรรยากาศในการคุยที่ให้
ความผ่ อ นคลาย เหมื อ นการมาสั ง สรรค์
มากกว่ามาท�ำงาน และยิ่งเป็นสนามแบบปิด
ยิง่ ไม่ตอ้ งกังวลใจว่าจะมีใครเข้ามาในสนามได้
ส่วนแคดดี้ถ้าผู้เล่นไม่สะดวกที่จะให้รับรู้เรื่อง
ไหน ก็สามารถบอกไม่ให้ตามเราได้
แม้ แ ต่ ห ้ อ งประชุ ม ห้ อ งที่ ดู เ หมื อ นจะ
ปลอดภัยแต่บางครั้งอาจมีภัยร้ายแอบแฝงอยู่
ภาพในห้องประชุมทีน่ กึ ถึงก็คอื ห้องสีเ่ หลีย่ มที่
มีโต๊ะ เก้าอี้ หน้าจอ และกล้องวงจรปิด ท�ำให้
บรรยากาศอาจดูอดึ อัดไม่รนื่ รมย์ ไม่เหมาะกับ
การสนทนาหรือเจรจาธุรกิจหลายพันล้าน

นักธุรกิจบางคนอาจจะเกิดความระแวง
กังวลใจในการเจรจาธุรกิจ เพราะบางเรือ่ งอาจ
ไม่ตอ้ งการให้บคุ คลภายนอกทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง มา
รับรูเ้ กีย่ วกับแผนธุรกิจ แน่นอนในห้องประชุม
ของทุกทีจ่ ะมีกล้องวงจรปิดคอยตามติด ท�ำให้
ง่ายต่อการดักฟัง แอบติดเครื่องอัดเสียงหรือ
การแอบดูผ่านกล้อง
ปั จ จุ บั น กี ฬ ากอล์ ฟ มี จ� ำ นวนการเล่ น
ทัง้ หมด 18 หลุม โดยจะเริม่ ตีจากทีแ่ ท่นทีออฟ
(Tee-off) และเมือ่ ลูกไปตกอยูท่ ไี่ หนของสนาม
หรือหลุมนั้นๆ ก็จะต้องเริ่มตีต่อจากที่ตรงนั้น

เมือ่ กีฬากอล์ฟเป็นกีฬายอดนิยมชนิดหนึง่
ของคนไทย จึงท�ำให้มีการจัดการเรียนการ
สอนขึ้น โดยมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงเป็นที่
แรกทีเ่ ปิดหลักสูตรทัง้ ในระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ใน ‘สาขาวิชาการบริหารจัดการ
กอล์ฟ’ เมื่อปีการศึกษา 2547 เพื่อรองรับผู้
สนใจทางด้านธุรกิจกอล์ฟ เนื่องจากปัจจุบัน
ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถในด้านการบริหารจัดการกีฬากอล์ฟ
เพราะนอกจากการเล่นกีฬากอล์ฟ ภายใน
สนามกอล์ฟยังมีธุรกิจอื่นๆ ทั้งสนามกอล์ฟ
อุปกรณ์ บุคลากรที่เป็นเชี่ยวชาญทางด้าน
กอล์ฟโดยเฉพาะ
ในห้องประชุมคุยเรื่องกอล์ฟ
กอล์ฟจึงเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง ที่อาจท�ำ
ธุ ร กิ จ ขั บ เคลื่ อ นไปข้ า งหน้ า จนกลายเป็ น
จนกว่ า จะตี ลู ก กอล์ ฟ ลงไปในหลุ ม คนที่ ตี หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย ทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจ
จ�ำนวนครัง้ น้อยทีส่ ดุ ของในแต่ละหลุมก็จะเป็น กอล์ฟในประเทศไทยให้เท่าประเทศอื่น
ผูช้ นะในเกมกอล์ฟนัน้ กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาทีม่ ี
ทั้งการเล่นแบบเดี่ยวและแบบทีม โดยมีผู้ช่วย
ส่วนตัวทีเ่ รียกว่า แคดดี้ ไว้คอยช่วยเหลือผูเ้ ล่น
เราจะเห็นการแข่งขันในระดับโลก ที่นักกีฬา “เราจะรูน
้ สิ ยั ของคนคนหนึง่ ในการ
กอล์ ฟ ทุ ก คนจะมี ผู ้ ช ่ ว ยคู ่ ใ จ ที่ ค อยเป็ น ออกรอบเล่นกอล์ฟด้วยกันเพียง
ที่ปรึกษา ทั้งเทคนิคการตี และทิศทางของลูก
รอบเดียวมากกว่าเล่นการเมือง
เพื่อให้การตีแต่ละครั้งสมบูรณ์แบบที่สุด
ด้วยกันนาน 6 เดือน”
เดวิด ลอยด์ จอร์จ นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของอังกฤษ
ปัจจุบันประเทศไทยมีสนามกอล์ฟรวม
ทั้งหมดมากกว่า 200 สนาม โดยเฉพาะที่
จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีสนามกอล์ฟมาก
ที่สุดในประเทศ ส�ำหรับประโยชน์ด้านการ
พัฒนากอล์ฟถือเป็นกีฬาที่พักผ่อนหย่อนใจ
และท�ำประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
ณข้อมูลจาก www.sportscience.dpe.go.th ,
และประเทศไทยก็เป็นสถานที่แข่งขัน กีฬา ขอบคุ
www.golfprojack.com หลักสูตรบริหารการบริหาร
กอล์ฟระดับโลกหลายครั้ง
จัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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เน็ตโตะ : นันทนาพร อรินทมาโน
เอ็กซ์ : สหรัฐ ชิดชม

แม่บ้าน

พนักงาน A : สวัสดีค่ะป้า (ไหว้)
แม่บ้าน : (รับไหว้) ไหว้พระเถอะหนู ช่วงนี้เป็น
ยังไงบ้าง งานเยอะหน่อยนะจ๊ะ แล้ว...เออ...กับคุณ
F แผนกครีเอทีฟ หนูดีกับเขารึยัง เป็นแฟนกันอย่า
งอนกันนานเลย
พนักงาน A : เฮ้ย! ป้ารูไ้ ด้ยงั ไงคะ ขนาดแม่ยงั ไม่รู้
เลยว่าหนูมีแฟน คนในบริษัทก็ยังไม่มีใครรู้
แม่บ้าน : อ้าวเหรอ...? งั้นถือว่าป้าเป็นคนแรกที่
รู้นะ แต่ไม่ต้องห่วงป้าจะปิดปากเงียบเหยียบมิดจม
ดินจ้า
... 3 ชั่วโมงผ่านไป... รู้กันทั้งบริษัท (แหม... กระจาย
เสียงทั่วถึงยิ่งกว่าคลื่นวิทยุเอฟเอ็มเสียอีก)

เขาว่ากันว่า...

แม่ บ ้ า นตามบริ ษั ท ต่ า งๆ เป็ น ยิ่ ง กว่ า
พนักงานท�ำความสะอาดธรรมดา ท�ำให้เหล่า
มนุษย์ออฟฟิศทั้งหลาย ต่างตั้งข้อสงสัยว่า
อะไรที่ ท� ำ ให้ แ ม่ บ ้ า นเหล่ า นี้ เ ป็ น เหมื อ น
อับดุลถามอะไรตอบได้ เพราะเวลาเราถาม
อะไรไป ค� ำ ตอบที่ ไ ด้ รั บ กลั บ มานั้ น รู ้ ลึ ก
ยิ่งกว่าค้นหาในกูเกิลซะอีก! บางทีก็แปลงกาย
เป็นสายลับ นักข่าว ใครกิ๊กกับใคร คนแผนก
นัน้ มีเรือ่ งกับแผนกนี้ หรือแม้แต่กระทัง่ เส้นผม
ก็ยังรู้ว่าของใคร! เฮ้ยยย! ตกลงเขายังเป็น
พนักงานท�ำความสะอาดธรรมดาๆ กันอยู่
ใช่ไหม?
for our 20 readers

ฟัง ‘เขาว่ากันว่า’ มาเยอะแล้ว เราจึงไป
ค้นคว้าหาค�ำตอบมาไขข้อสงสัยเหล่านี้เพื่อ
ที่จะให้เข้าใจความเป็นแม่บ้านมากยิ่งขึ้น
ค�ำว่า ‘แม่บา้ น’ นัน้ ค่อนข้างคลุมเครือสัก
นิดหน่อย เพราะตามความเข้าใจของทุกคน
อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ‘ภรรยาที่อยู่
บ้าน’ มีหน้าที่คอยดูแลครอบครัว เป็นงาน
ที่ ไ ม่ มี ร ายได้ ท� ำ ตามความสมั ค รใจล้ ว นๆ
(บางคนอาจไม่ ) และ ‘พนั ก งานท� ำ ความ
สะอาดหญิง’ ผู้ที่มีอาชีพท�ำความสะอาดนอก
บ้าน ท�ำงานเพื่อก่อรายได้ เป็นอาชีพของคน
ขยัน ไม่เกีย่ งงาน ทีก่ ารศึกษาอาจไม่จำ� เป็นเท่า
ประสบการณ์

ล้
า
น
ค�ำตอบ

นี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาหาค�ำตอบกันว่า
ท�ำไมพนักงานธรรมดาถึงรอบรู้ครอบบริษัท
ดังนัน้ ค�ำว่า ‘แม่บา้ น’ ทีจ่ ะกล่าวถึงในทีน่ ี้
เราจะหมายถึ ง ‘พนั ก งานท� ำ ความสะอาด
หญิง’ เท่านั้น
ภาพของแม่ บ ้ า นที่ เ ราพอจะนึ ก ออก
มักเป็นหญิงสาวรุ่นคุณแม่ ใบหน้ามีรอยเหี่ยว
ย่นไปตามกาล มาพร้อมเสียงอันเป็นเอกลักษณ์
ช่ า งพู ด ช่ า งเจรจา และมี บุ ค ลิ ก ที่ ก ระฉั บ
กระเฉงพร้อมลุยทุกสถานการณ์ แต่ก็ไม่ใช่
ทุ ก คนที่ เ ป็ น แบบนี้ ห รอกนะ แม่ บ ้ า นที่
เรียบร้อยก็มีเหมือนกัน เพียงแต่ภาพที่เห็น
จนชิ น ตาอาจเป็ น ผลพวงมาจากละคร
หลังข่าวมากกว่า

สังคมแม่บ้านในบริษัทนั้นไม่ได้ซับซ้อน
มากเท่าไหร่ แต่จะมีการรวมตัวอย่างหลวมๆ
ระหว่างล้างห้องน�้ำ(?) ช่วงพักกลางวัน หรือ
ช่วงทีว่ า่ งเว้นจากการท�ำงาน โดยแม่บา้ นทีร่ วม
ตั ว กั น ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมาจากแผนกเดี ย วกั น
เพราะสมาคมเม้ า ท์ ม อยแห่ ง นี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละข้ อ มู ล ของ
องค์กร คอยอัพเดตข่าวสารยิ่งกว่าทวิตเตอร์
ผู้สื่อข่าว
นอกจากจะสานสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนร่วม
ชะตากรรมแล้ว แม่บา้ นยังต้องสานสัมพันธ์กบั
ผู้คนในต�ำแหน่งต่างๆ ของบริษัทเช่นกัน อาทิ
แสวงหาข้อมูล เพื่อเรียนรู้ว่าพนักงานคนอื่นๆ
ชอบหรือไม่ชอบอะไร บางคนก็ให้ความเป็น
มิตรแก่นายจ้างเป็นพิเศษ เพื่อบางทีเจ้านาย
อาจจะเห็นใจช่วยเหลือเขาในยามขัดสนและ
จ้างท�ำงานต่อในปีถัดไป
จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ท�ำไมอาชีพแม่บ้านจึง
สามารถเข้ากับพนักงานบริษัทได้ทุกต�ำแหน่ง
ตั้งแต่ผู้บริหารยันเด็กฝึกงาน ถึงแม้ค�ำตอบจะ
ดูเป็นประโยชน์สว่ นตน แต่เบือ้ งหลังของเหล่า
แม่บ้าน เขาก็เป็นแค่ผู้หญิงที่ต้องท�ำงานหา
เลี้ยงชีพจุนเจือครอบครัวเท่านั้น
คนทั่วไปมักจะมองอาชีพนี้ต�่ำต้อย และ
มักจะเป็นทางเลือกสุดท้ายหากไม่มีงานท�ำ
จริงๆ เพราะต่างคิดว่าไม่จ�ำเป็นต้องเรียนสูงก็
ท�ำได้งา่ ย แต่เราอยากให้ปรับมุมมองความคิด
ใหม่ อี ก ครั้ ง เพราะทุ ก อาชี พ มั น ก็ มี ทั ก ษะ
แตกต่างอยู่ในตัว
เพียงแค่อย่าเกี่ยงงานและค�ำว่าขยันต้อง
มาก่อนขี้เกียจ เพราะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะท่อง

ต� ำ ราเคล็ ด ลั บ ร้ อ ยแปดกระบวนท่ า สู ่ ก าร
เป็ น แม่ บ ้ า นแล้ ว ท� ำ ได้ ใ นทั น ที สั ก หน่ อ ย
แต่ ประสบการณ์ แ ละความช� ำ นาญที่ ท�ำ มา
หลายปีต่างหากที่เป็นเครื่องการันตีได้
นอกจากทักษะเบื้องต้นทางงานบ้านที่
ต้องมีกต็ อ้ งควบคูก่ บั จิตวิทยาอันแกร่งกล้า เธอ
ยังต้องเข้าใจเจ้านาย และเรียนรู้ที่จะอยู่กับ
คนอื่น รวมถึงอดทนต่ออารมณ์ต่างๆ ของ
พนั ก งานหลากรู ป แบบ ต้ อ งมี ค วามรู ้ เ รื่ อ ง
รอบตัวและอดทนต่อสุขภาพของตัวเองเมื่อ
ต้องสัมผัสสารเคมีต่างๆ ต้องดูแลอุปกรณ์
ส�ำนักงาน ห้ามหัก ห้ามแตก ห้ามเสื่อมสภาพ
(โดยไม่ถงไม่ถามสุขภาพป้าสักค�ำ) อีกทั้งยัง
ต้องมาท�ำงานเช้ากว่าคนอืน่ และกลับทีหลังเจ้า
นาย เมื่อถึงเวลาเลิกงานเธอก็ต้องกลับไปท�ำ
หน้าที่แม่บ้านที่บ้านต่อ บางคนยังต้องรับจ้าง
จิปาถะ เพราะรายได้จากบริษทั อาจไม่เพียงพอ
ต่อการใช้ชีวิต
ความจ�ำยอมในสถานภาพทางการเงิน
และการศึกษาไม่อาจท�ำให้เขาเลือกอาชีพที่
สง่างามได้ แต่หากท�ำด้วยความตัง้ ใจและความ
ภูมิใจ แม่บ้านก็ไม่ใช่อาชีพที่ต�่ำต้อย ดังค�ำที่
ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้วา่ “ไม่มงี านไหนต�ำ่
ถ้าท�ำด้วยใจสูง”
ปล. บทสนทนาทัง้ หมดทีท่ กุ ท่านได้อา่ น
ไปนั้น ล้วนเป็นเหตุการณ์สมมติ หากบท
สนทนาดังกล่าว คล้ายกับประสบการณ์ของ
ผู้อ่านท่านใดก็ขอให้เข้าใจ ณ ประโยคต่อไป
นี้ว่า “แค่เรื่องบังเอิญจริงๆ ค่ะ...”

เจ้านาย : ทีผ่ มเรียกมาวันนีเ้ พือ่ ต้องการให้ปา้ เผยตัว
ต่อหน้าทุกคนซะทีว่าเป็นใคร?
แม่บา้ น : โอ้ยยยยย! คุณคะ... ป้าเป็นแค่คนธรรมดา
ที่ชอบดูละครหลังข่าวเท่านั้นเองงง
for our 21 readers

SNAP OUT

ภัส : พรนภัส ช�ำนาญค้า

ทันทีที่ ‘THEME : SALARYMAN’ ถูกก�ำหนดให้เป็นเนื้อหาหลัก
ของ ‘FOR MAGAZINE’ ฉบับเดือนธันวาคม ประเทศซึ่งเป็นเกาะ
ขนาดเล็กอย่างประเทศญีป่ นุ่ จึงกลายเป็นทีห่ มายส�ำคัญทีจ่ ะต้องเดิน
ทางไปสัมผัสกับต้นต�ำรับของเหล่า SALARYMAN หรือทีค่ นญีป่ นุ่ อ่าน
ออกเสียงว่า "ซาลารี่มัง" ที่เรารู้จักกันในนาม ‘มนุษย์เงินเดือน’
เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศไทย หลายคนอาจถามว่า “ท�ำไมต้อง
ประเทศญี่ปนุ่ ?” เพราะทันทีที่เราเอ่ยถึงค�ำว่า ‘มนุษย์เงินเดือน’ ภาพ
ของชายวัยกลางคน หน้าตาเคร่งเครียด สวมสูทสีด�ำ เบียดเสียดกัน
บนรถไฟมักจะปรากฏขึ้นมาเสมอ รวมถึงความทุ่มเทให้กับหน้าที่การ
งาน มนุษย์เงินเดือนของญีป่ นุ่ จึงมีเสน่หใ์ ห้นา่ ค้นหาอย่างน่าประหลาด
แล้วเราจะหาต้นต�ำรับมนุษย์เงินเดือนเจอได้อย่างไร?
หากเป็นในประเทศไทย เราจะสามารถเจอมนุษย์เงินเดือน
รวมตั ว กั น ตามสถานี ร ถไฟและย่ า นเศรษฐกิ จ ส� ำ คั ญ ของประเทศ
เช่นเดียวกับเหล่าซาลารีม่ งั ของประเทศญีป่ นุ่ ทีเ่ ราสามารถพบเจอกับ
ความหนาแน่นของพวกเขาได้ตามสถานีรถไฟ ไม่วา่ จะในช่วงเช้าก่อน

เข้างาน ช่วงพักกลางวันตามร้านอาหาร ช่วงบ่ายตามสวนสาธารณะ
และช่วงเย็นตามสถานบันเทิงต่างๆ (ทีพ่ วกเขามักจะพาเหล่าลูกค้าไป
สังสรรค์) เรียกได้ว่าเราสามารถเห็นพวกเขาได้ตลอดเวลา
เนื่องจากชีวิตของเหล่าซาลารี่มังเร่งรีบจนแทบจะไม่มีเวลาบ่น
หรือหยุดพัก แม้วา่ รถไฟจะแออัดจนแทบไม่มอี ากาศให้หายใจ แต่พวก
เขาก็ไม่ได้ปริปากบ่น ท�ำได้แค่จับจองพื้นบนรถไฟ และเมื่อถึงสถานี
ปลายทาง พวกเขาก็มักไม่รอช้าที่จะก้าวลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เพียง
ไม่ถงึ นาที สถานีรถไฟทีเ่ ต็มไปด้วยชายชุดด�ำก็มลายหายไปในพริบตา
แม้ว่าซาลารี่มังส่วนใหญ่จะแลดูเงียบขรึม คร�่ำเคร่ง และไม่ค่อย
เป็นมิตร แต่ทว่าชีวติ ของพวกเขาก็เต็มไปด้วยเสน่หท์ นี่ า่ หลงใหล แม้วา่
เทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าไปไกลเพียงใด แต่ความดั้งเดิมของพวก
เขายังคงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัว ความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมถึง
ความทุ่มเทที่มีให้กับงาน ท�ำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไมญี่ปุ่นถึงได้
เจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วขนาดนี้ เพราะว่าเขามี ‘ซาลารีม่ งั ’ เป็นเหมือน
แรงขับเคลื่อนนี่เอง!
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ภาพของชายวัยกลางคนสวมเสือ้ เชิต้ สีขาว
ทับด้วยสูทสีดำ� สนิท ถือกระเป๋าเอกสารใบหนา
พร้อมกับหน้าตาเรียบเฉย กลายเป็นภาพชินตา
ของเรานับตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าประเทศเล็กๆ ที่มี
ชื่อว่า ‘ญี่ปุ่น’
‘โตเกี ย ว’ นั บ เป็ น จุ ด หมายยอดนิ ย ม
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศ
ญี่ปุ่น รวมทั้งเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นที่ไม่มีใคร
เหมื อ นแล้ ว โตเกี ย วยั ง เป็ น เมื อ งเศรษฐกิ จ
ส�ำคัญเมืองหนึ่ง ซึ่งขับเคลื่อนประเทศญี่ปุ่น
ท�ำให้ไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนของโตเกียว
ทั้งในย่านชินจูกุ หรือชิบูย่า เราก็มักจะพบกับ
เหล่าซาลารี่มัง ซึ่งเป็นดั่งกระดูกสันหลังของ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลา
ตามสถานีรถไฟสายต่างๆ เหล่าซาลารีม่ งั จะยืน
เรียงกันเป็นแถว ก่อนจะทยอยเดินเข้ารถไฟ
อย่ า งมี ร ะเบี ย บ และมองหาพื้ น ที่ โ ดยสาร
ส�ำหรับตัวเอง นอกจากนี้เราจะเห็นพวกเขา
เบียดเสียดกันอยู่ในร้านอาหาร และเดินอยู่ใน
สถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงโตเกียว

จงคิดเสมอว่างานที่ทำ�
เริ่มทันทีเมื่อคุณก้าวเท้า
ออกจากบ้าน
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หลังจากทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานมาตลอดทั้งวัน เรามักจะเห็น
พวกเขา ‘หลับ’ และไม่ได้เป็นเพียงแค่การงีบหลับธรรมดาทั่วไป เพราะไม่
ว่าจะมีคนเดินผ่านไปมา ลุกจากที่นั่ง หรือกระทั่งรถไฟจอดตามสถานี พวก
เขาก็แทบจะไม่ตื่นขึ้นมา จนกว่าชื่อสถานีปลายทาง(ของพวกเขา)จะถูก
ประกาศขึน้ พวกเขาจึงค่อยๆ ลืมตา ส�ำรวจสัมภาระทีพ่ กติดตัวก่อนก้าวเท้า
ออกไปอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าพวกเขาจะแสดงความเหนื่อยล้าออกมาให้เห็น แต่ก็เป็นเพียงแค่
ช่วงเวลาสั้นๆ เพราะทุกฝีก้าวของพวกเขามั่นคง ไหล่ของพวกเขายังคง
เหยียดตรง และกระฉับกระเฉงเสมอ เหมือนจะบอกเป็นนัยว่าพวกเขาพร้อม
ที่จะก้าวผ่านอุปสรรค และก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อ

ขบวนรถไฟระหว่างไปอาซากุสะ : 1
ย่านฮาราจูกุ ถนนทาเคชิตะ : 2
รูปปั้นสุนัขฮะชิโก ถนนชิบูย่า : 3

2

for our 24 readers

3

HEART CORE

กองบรรณาธิการ

SALARY
มนุษย์
MAN
‘เงินเดือน’

'พรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้ว' ประโยคสัน้ ๆ
่ทีหลายคนอุ ทานขึ้นมา เป็ นประจ�ำในทุกคืน
วันอาทิตย์ก่อนนอน อาจจะดูสุขบ้าง ทุกข์
บ้าง ที่ได้กล่าวออกไป แต่ความรู้สึกเหล่า
นัน้ หมดลง เมื่อเสียงนาฬิ กาปลุกดังขึน้ ในเช้า
วันจันทร์...
ภาพรถจ�ำนวนมากบนท้องถนนต่างบีบแตรใส่กันเป็น
สัญญาณบ่งบอกถึงความเร่งรีบ ผู้คนต่างวิ่งกรูกันขึ้น และ
แย่งกันลงรถโดยสารประจ�ำทาง เสียงอึกทึกครึกโครม และ
ยืนอัดแน่นแบบที่ไม่มีพื้นที่ให้หายใจ ของคนบนรถไฟฟ้า
เพื่อไปเสียบกระดาษแผ่นเดียวบนเครื่องบันทึกเวลาให้ทัน
เสียงโหวกเหวกโวยวายของพนักงานที่ยังไม่ได้รับอาหารที่
สั่งไว้กับเวลาเพียงน้อยนิดในช่วงพักกลางวัน
รวมถึงรอยยิ้มหลังเลิกงานในตลาดนัดใกล้ๆ ออฟฟิศ
อาจดูเป็นความสุขในช่วงเวลาสัน้ ๆ ก่อนจะพบกับช่วงเวลา
อันแสนยาวนานบนท้องถนนที่มีแต่แสงไฟรถเรียงยาวต่อ
กันเป็นหางว่าว ทุกอิริยาบถเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นภาพที่
เห็นได้ทุกวันเป็นประจ�ำจันทร์ถึงศุกร์ของบุคคลที่เรียกว่า
มนุษย์เงินเดือน บุคคลทีย่ อมตืน่ เช้า ฟันฝ่าปัญหาการจราจร
เพื่อให้ทันเวลาเข้างาน ให้ได้มาซึ่งเงินเดือน โบนัส และ
ต�ำแหน่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงขอพาทุกท่านไปรู้จักกับมุมมอง
ปัญหา เรื่องราวต่างๆ และร่วมหาค�ำตอบของความหมาย
ของค�ำว่า มนุษย์เงินเดือน

‘มนุษย์เงินเดือน’ สถานภาพที่จะติดตัวของคุณนับตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโทรให้คุณไปรายงานตัวหลัง
ผ่านการสัมภาษณ์ และคุณเคยสงสัยไหมว่า ‘มนุษย์เงินเดือน’
ความหมายจริงๆ มันคืออะไร? แล้วมีที่มาที่ไปจากไหน?
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 5,000 ปี ก่อน
คริสต์ศักราช จนถึงคริสต์ศักราชที่ 500 ในยุค
สั ง คมระบบทาส ที่ ท าสต้ อ งท� ำ งานรั บ ใช้
เจ้านายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานสร้าง
เทวสถาน พีระมิด วัด เพื่อแลกกับที่พักและ
อาหาร จนกระทัง่ เข้าสูย่ คุ สังคมศักดินาทีม่ กี าร
จ้างงานแบบกรรมกร โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็น
รายเดือน สมัยนัน้ ระบบนีย้ งั ไม่นยิ มกันมากนัก
จนกระทัง่ เกิดการปฏิวตั วิ งการอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 18 ที่ระบบทุนนิยมเริ่มขยายตัว
การจ่ายค่าจ้างแบบรายเดือนจึงเป็นทีน่ ยิ มขึน้

‘มนุษย์เงินเดือน’ เกิดขึ้นครั้งแรกในปี
ค.ศ. 1291 สมัยทีร่ ะบบศักดินาของยุโรปก�ำลัง
รุ่งเรือง การค้าและอุตสาหกรรม เริ่มเติบโต
มนุษย์เงินเดือนในสมัยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคน
ท�ำงานเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านที่ต้องมีความ
เชี่ยวชาญสูง และงานในภาครัฐที่มีระบบการ
เลือกผู้แทนมาท�ำหน้าที่บริหารจัดการเรื่อง
ต่างๆ ในชุมชน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเป็น
รายเดือน และมีระบบเวลาท�ำงานที่ชัดเจน
ลักษณะโดดเด่นของมนุษย์เงินเดือนในยุคนี้
คือ การท�ำงานที่เน้นทักษะทางความคิด
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แต่สำ� หรับค�ำว่า ‘SALARYMAN’ ทีเ่ ราใช้เรียก
กันอยู่ทุกวันนี้ มีต้นก�ำเนิดมาจากประเทศ
ญี่ปุ่น จากค�ำว่า
(SA-RA-RII-MAN)
ที่น�ำค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 ค�ำ มาประยุกต์
เข้าด้วยกัน คือค�ำว่า SALARY ที่หมายถึง
‘เงินเดือน’ และ MAN ใช้แทนค�ำว่า ‘คน’
ส่วนความหมายของ ‘มนุษย์เงินเดือน’
ที่ประเทศญี่ปุ่นจะแบ่งชัดเจนระหว่างผู้ชาย
และผูห้ ญิง คือ พนักงานผูช้ าย ทีร่ บั ค่าจ้างเป็น
รายเดือนจะเรียกว่า ‘SALARYMAN’ ส�ำหรับ
ผู้หญิงที่ท�ำงานจะเรียกว่า ‘OFFICE LADY’

โดยค�ำว่า SALARYMAN ในประเทศญี่ปุ่นไม่ได้รวมความหมาย
ไปถึงคนที่ท�ำงานโรงงาน นักร้อง ศิลปิน แพทย์ ทนายความ หรือแม้
กระทั่งนักการเมือง เพราะในสังคมญี่ปุ่น มนุษย์เงินเดือนคือกลไก
ส�ำคัญของการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมนั่นเอง
ส�ำหรับประเทศไทยก็รับเอาค�ำว่า ‘SALARYMAN’ มาจาก
ประเทศญีป่ นุ่ อีกทอดหนึง่ และได้แปลความหมายตรงตามค�ำศัพท์จน
ได้ค�ำที่ฮิตติดปากมาว่า ‘มนุษย์เงินเดือน’ ที่ใช้เรียกคนท�ำงานและได้
รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากนายจ้าง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ กลุ่มคนที่ท�ำงานในออฟฟิศ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า
‘คนงานคอปกขาว’ และ กลุ่มคนที่ท�ำงานในโรงงาน ใช้ก�ำลังกายเป็น

เครื่องมือหาเลี้ยงชีพ โดยใช้ความรู้ทักษะแบบง่ายๆ เรียกอย่างเป็น
ทางการว่า ‘คนงานคอปกน�้ำเงิน’
และถ้าจะอธิบายความหมายของ มนุษย์เงินเดือนผ่านบริบทต่างๆ
ด้านสังคม มนุษย์เงินเดือนจะถูกมองว่าเป็นคนสองโลก โดยโลกใบแรก
คือโลกแห่งการท�ำงาน โลกทีน่ ายจ้างเปรียบเสมือนพระเจ้า มนุษย์เงิน
เดือนตัวน้อยๆ อย่างเราหมดสิทธิต์ ดั สินใจใดๆ ทัง้ สิน้ ทุกงานทีท่ ำ� ต้อง
ระลึกเสมอว่านายจ้างต้องพอใจเราถึงจะรอด ทว่าโลกใบที่สอง คือ
โลกแห่งการใช้ชวี ติ สังคม สิง่ แวดล้อมรอบตัวคือสิง่ ทีเ่ ราก�ำหนดได้ ซึง่
เหล่ามนุษย์เงินเดือนสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ เพียงแค่ให้อยู่ในกรอบ
ที่สังคมยอมรับได้ก็เพียงพอ

‘ความส�ำเร็จ’ ไม่ลอยมาจากฟ้า
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คุณปกขาวหรือปกน�ำ้ เงิน?

ท�ำงานครอบ ‘จักรวาล’
แต่เงินผ่อน ‘จักรยาน’ ยังหาไม่ได้

จากทีเ่ กริน่ เอาไว้ในตอนต้นว่า ‘มนุษย์เงิน
เดือน’ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ‘คนงาน
คอปกขาว’ (พนักงานออฟฟิศ) และ ‘คนงาน
คอปกน�้ำเงิน’ (พนักงานโรงงาน) โดยการแบ่ง
ประเภทดังกล่าว เกิดจากการน�ำเอกลักษณ์
ของเครื่องแต่งกาย มาใช้เป็นสัญลักษณ์
กล่าวคือ ‘คนงานคอปกขาว’ (WHITE
COLLAR WORKERS) เป็น ‘กลุ่มคนที่ท�ำงาน
ในส�ำนักงาน’ เช่น นักบัญชี ผูบ้ ริหาร พนักงาน
บริษทั ฯลฯ ซึง่ พวกเขาล้วนต้องใช้ความคิดใน
การท�ำงานมากกว่าแรงกาย
โดยค�ำว่า ‘WHITE - COLLAR’ เริ่มใช้มา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 มีที่มาจากนักเขียนนิยาย
นามว่า ‘UPTON SINCLAIR’ ซึ่งคนโดยทั่วไป
มักจะให้ค�ำจ�ำกัดความเอาไว้เพียงแค่ งาน
ต่างๆ ที่ไม่ใช่การใช้แรงงาน แต่ภายในมุมมอง
ของ SINCLAIR ค�ำดังกล่าวหมายถึง พนักงาน
ที่ท�ำงานภายในส�ำนักงาน สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว
และได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
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ในขณะที่ ‘คนงานคอปกน�้ำเงิน’ (BLUE
COLLAR WORKERS) จะเป็นชื่อเรียกของ
‘กลุ่มคนที่ท�ำงานในโรงงาน’ ที่เน้นการใช้แรง
กายท�ำงาน เช่น คนตัดไม้ กรรมกร ช่างเชื่อม
ฯลฯ โดยที่มาของค�ำว่า BLUE - COLLAR มา
จากสีของเครื่องแต่งกายพนักงานที่มีสีน�้ำเงิน
เข้มหรือสีฟ้าอ่อน
โดยวิถชี วี ติ ของเหล่ามนุษย์เงินเดือนทัง้ 2
ประเภท มักจะขาดอิสระทางความคิดและ
การกระท�ำ เนื่องจากชีวิตของพวกเขาจะต้อง
ท�ำงานตามเงื่อนไขขององค์กรเพื่อแลกกับค่า
ตอบแทนอย่างเงินเดือน
ซึ่ง พนักงานออฟฟิศ หรือคนงานคอปก
ขาวนั้น ส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะอาศัยอยู่
ในเมือง และนิยมบริโภคความสะดวกสบายให้
กับตนเอง แตกต่างจาก พนักงานโรงงาน หรือ
คนงานคอปกน�้ำเงิน ที่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขา
มาจากต่างจังหวัดที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เมื่อ
เข้ามาท�ำงานในเมืองพวกเขาจึงน�ำวิถีชีวิตมา
ผสมผสานเข้าด้วยกันและไม่คอ่ ยฟุม่ เฟือยมาก

TIPS
อาชีพที่ใช่...
ตำ�แหน่งที่ชอบ

แน่นอนว่าก่อนที่จะรู้ว่าตัวเราเป็นมนุษย์
เงินเดือนประเภทใดนั้น ทุกคนล้วนต้องผ่าน
กระบวนการ ‘สมัครงาน’ ก่อน ซึ่งการสมัคร
งานในปัจจุบันมีหลายช่องทางให้เลือก ไม่ว่า
จะเป็น การเดินเข้าไปสมัครงานด้วยตนเอง ส่ง
ใบสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต สมัครภายในงาน
จ๊อบแฟร์ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วตามยุคสมัย
เมื่อแบ่งประเภทของมนุษย์เงินเดือนลึก
ลงไปจะพบว่า เหล่ามนุษย์เงินเดือนสามารถ
แบ่งออกได้อีก 2 ประเภท คือ ‘พนักงาน
ประจ�ำ’ และ ‘พนักงานชั่วคราว’
เราจะพบ พนั ก งานประจ� ำ ได้ ต าม
ส�ำนักงาน พวกเขาจะเป็นพนักงานที่ท�ำงาน
เต็มวัน โดยส่วนใหญ่จะเริ่มท�ำงานตั้งแต่เวลา
8 โมงเช้าไปจนถึง 5 โมงเย็น ซึง่ ตลอดเวลาการ
ท�ำงาน พวกเขาต่างก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นราย
เดือน และมีสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วัน
ลาพักร้อน วันลาคลอด ประกันสังคม รถรับส่ง
รวมไปถึงโบนัสทุกสิ้นปี

แตกต่างจาก พนักงานชัว่ คราว ทีพ่ วกเขา
จะท�ำงานเพียงช่วงเวลาหนึ่งตามข้อตกลงกับ
บริษทั พวกเขาอาจจะมีหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรับผิดชอบ
ที่หลากหลายและไม่ค่อยจะแน่นอนนัก เช่น
เดียวกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่แต่ละ
บริษัทจะมีวิธีที่แตกต่างกัน บางบริษัทนับจาก
จ�ำนวนวันทีท่ ำ� งาน บางบริษทั ก็นบั จากชัว่ โมง
ที่ท�ำงาน บางบริษัทก็เป็นแบบเหมาจ่าย
ถึงแม้วา่ สังคมโดยทัว่ ไปจะมองว่า คนงาน
คอปกขาว และคนงานคอปกน�้ำเงิน จะแตก
ต่างทัง้ ในเรือ่ งงานและการด�ำเนินชีวติ แต่พวก
เขาทัง้ หมดก็ลว้ นเป็น ‘บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าของ
องค์กร’ ซึ่งคอยผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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งานนั้นก็น่าจะดี... แต่งานนี้ก็ท่าจะใช่ แล้ว
งานไหนที่เหมาะกับเรา? เพราะการเลือกอาชีพ
ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถตัดสินใจได้ภายในไม่กี่
วินาที แล้วแบบนีจ้ ะมีวธิ ตี ดั สินใจอย่างไรบ้างนะ?
เริ่มจากบริบทของอาชีพและต�ำแหน่งที่คุณ
อยากจะท�ำ ซึ่งคุณจะต้องศึกษาและหาข้อมูล
เสียก่อนว่า ต�ำแหน่งทีค่ ณ
ุ อยากจะสมัครมีหน้าที่
อย่างไร รวมไปถึง สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เพราะหากคุณต้องท�ำงานในสภาพแวดล้อมทีค่ ณ
ุ
ไม่ชอบ การท�ำงานให้สัมฤทธิ์ผลก็คงเป็นไปได้
ยาก นอกจากนีก้ ย็ งั มีเรือ่ งของ รายได้ และ ความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งคุณจ�ำเป็นต้องรู้
เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ในเบื้องต้น
การเลือกงานที่จะปูทางให้คุณไปสู่ความ
ส�ำเร็จ คือ คุณจะต้องรู้จักตัวของคุณเองก่อนว่า
สามารถท�ำในสิ่งที่ต้องการจะท�ำได้หรือไม่ และ
คุณมีความรู้ความเข้าใจในอาชีพของคุณแน่ชัด
มากน้ อ ยแค่ ไ หน หากคุ ณ เลื อ กงานจากค่ า
ตอบแทน หรือค่านิยมผิดๆ โดยไม่ศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพในฝันมากก่อนเลย นอกจากคุณ
จะพบเจอกับความล�ำบากทัง้ กาย ใจ ในภายหลัง
และคุณก็จะไม่สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสม
กับคุณได้

ออมอย่างไรให้มีเงิน?
1. ‘เก็บ’ ก่อน ‘ใช้’ เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าแต่
ละเดือนคุณจะมีเงินส�ำหรับใช้จา่ ยเท่าไหร่และจะ
ต้องควบคุมการใช้เงินอย่างไรไม่ให้บานปลาย
2. แบ่งบัญชีการออมออกเป็น 3 ระยะ
ได้แก่ การออมเงินระยะสัน้ เพือ่ ใช้จา่ ยจุกจิก การ
ออมระยะกลาง เพื่อผ่อนรถยนต์ ผ่อนบ้าน และ
การออมระยะยาว เป็นการออมเพื่ออนาคตใน
ช่วงเกษียณอายุจากการท�ำงาน
3. ท�ำบัญชีฉุกเฉิน เพื่อให้คุณได้อุ่นใจว่า
อย่างน้อยคุณก็มีเงินส�ำรองเอาไว้ใช้ระหว่างที่
ออกจากงานและก�ำลังหางานใหม่

่
24
ชั
ว
โมง
ของมนุษย์เงินเดือน

เข้านอน

สู่ช่วงแห่งการหลับไหลเพื่อตื่นขึ้นมา
เผชิ ญหน้ากับการท�ำงานในวันถัดไป

กิจวัตรประจ�ำวันของมนุษย์เงินเดือนโดยทั่วไปแล้ว พวกเขาใช้เวลา
ตลอดทั้งสัปดาห์ไปกับการท�ำงาน ท�ำให้วงจรชี วิตของพวกเขามักเป็ นไป
อย่างซ�้ ำๆ เดิมๆ ดังนั้นวันหยุ ดสุดสัปดาห์จึงเป็ นเหมือนการกดปิ ดสวิตช์
เพื่อพักผ่อน
หลั ง จากรู ้ จั ก กั บ ความหมายและประเภทของมนุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ นแล้ ว
เรามาดู กั น ว่ า 24 ชั่ วโมงของมนุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ น ใช้ เ วลาไปกั บ อะไรบ้ า ง
แล้วเราใช้ชีวิตอย่างนี้กันบ้างหรือเปล่า

6.00

23.00

ตื่นนอน

เวลาเริ่มต้นแห่งโลกของเหล่ามนุษย์เงินเดือน
ที่ต้องตื่นมาเผชิ ญกับ 1 วัน อันยาวนาน

7.00

อาบน�้ำ แต่งตัว
ทานอาหารเช้า
จัดการธุ ระส่วนตัวก่อนก้าวเท้าออกจากบ้าน

7.30

เดินทางไปท�ำงาน

ช่ วงเวลาเร่งด่วนที่ต้องเผชิ ญกับความวุ ่นวาย
บนท้องถนน และการจราจรที่ไม่พึงประสงค์

8.00

ตอกบัตร
สแกนนิ้ว

ลงทะเบียนเข้าง
ในโลกของมนุษ

ถึงที่พักอาศัย

เลิกงาน กลับบ้าน
สังสรรค์กับเพื่อน

กลับเข้าบ้านอีกครัง้ เติมเต็มให้กับ
เวลาพักผ่อนอันแสนสุข

20.00

ประตูออฟฟิ ศเปิ ดอีกครัง้ เข้าสูช่ ่ วงสังสรรค์
กับเพื่อน หรือหฤหรรษ์กับรถติด

17.00
ท�ำงาน(ภาคบ่าย)

13.00

พักเที่ยงทานอาหาร
เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่ต้องชาร์จแบตเติมพลังสักหน่อย

เริ่มงานช่ วงบ่ายอีกครัง้
กับการท�ำงานคับขันใกล้เดดไลน์

12.00

9.00

รเข้างาน
ว

งาน ตามเวลาสากล
ษย์เงินเดือน

ท�ำงาน(ภาคเช้า)

ครึ่งเช้าอันแสนยาวนาน
กับการท�ำงาน 4 ชั่ วโมงเป็นอย่างต�่ำ

เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น เราจึงได้จัดท�ำ ‘FOR POLL’ เพื่อ
ส� ำ รวจเหล่ า มนุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ นชายและหญิ ง จ� ำ นวน 100 คน ที่ ท� ำ งานใน
กรุงเทพมหานคร ว่าพวกเขามีวถิ ชี วี ติ อย่างไร ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการเดินทาง
กิจกรรมหลังเลิกงาน และการรับประทานอาหาร ซึ่งเราจะพาผู้อ่านไปรู้จักกับ
การใช้ชีวิตของพวกเขาไปพร้อมๆ กัน
จาก 24 ชั่วโมงของมนุษย์เงินเดือน ด่านแรกของพวกเขา คือ การเดินทาง
ไปท�ำงาน (ให้ทันเวลา) เพราะการไปท�ำงานสายอาจหมายถึง ‘เงินเดือน’ ที่จะ
ถูกบั่นทอนลงไป แน่นอนว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจต้องตกใจกับจ�ำนวน
เงินทีถ่ กู หักออกไปเพราะมาสาย งัน้ เรามาดูกนั ดีกว่าว่า เหล่ามนุษย์เงินเดือนเขา
เดินทางไปท�ำงานในช่วงเช้าอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นจาก รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ยานพาหนะที่ตอบโจทย์การเดินทางใน
ช่วงเช้ามากที่สุดกว่า 21.31 เปอร์เซ็นต์ เพราะนอกจากจะไม่ต้องติดสัญญาณ
ไฟจราจรให้เหนือ่ ยใจแล้ว รถไฟฟ้าบีทเี อสยังเปิดให้บริการตัง้ แต่ตี 5 ท�ำให้เหล่า
มนุษย์เงินเดือนทีบ่ า้ นไกลจากบริษทั ไม่ตอ้ งเป็นกังวลกับการเดินทาง แต่ถา้ ออก
จากทีพ่ กั อาศัยช้าไปแม้แต่นดิ ก็เตรียมฟิตโหนห่วง จับเสา หรือราวขณะเดินทาง
กันได้เลย เพราะอย่างที่รู้ๆ กันว่า ช่วงพีคของรถไฟฟ้า ปลากระป๋องยังยอมแพ้
ในขณะที่ รถโดยสารประจ�ำทาง หรือ รถเมล์ ก็เป็นอีกหนึ่งยานพาหนะ
ที่เปอร์เซ็นต์เทียบเท่ากับรถไฟฟ้าบีทีเอส อาจเป็นเพราะเส้นทางที่หลากหลาย
และราคาสบายกระเป๋า จึงท�ำให้เหล่ามนุษย์เงินเดือนยอมทีจ่ ะเบียดตัวเองเข้าไป
ในรถโดยสารประจ�ำทางในตอนเช้า ที่แน่นขนัดไม่ต่างไปจากรถไฟฟ้าบีทีเอส
เพื่อเดินทางไปท�ำงาน
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ชีวิตวุ่นวายกับการเดินทาง
เมื่อมนุษย์เงินเดือนหลายคนอดทนกับ
การแย่งชิงพืน้ ทีบ่ นรถโดยสารสาธารณะกันมา
เป็นเวลานาน จึงท�ำให้พวกเขาตัดสินใจซื้อ
ความสะดวกสบายให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้น
ท�ำให้ รถยนต์ส่วนตัว กลายเป็นยานพาหนะ
ยอดนิ ย มอั น ดั บ 3 ด้ ว ยคะแนน 19.67
เปอร์เซ็นต์ เพราะนอกจากจะไม่ต้องไปเบียด
เสียดกับใครทั้งขาไปและขากลับแล้ว พวกเขา
ยังสามารถเลือกเวลากลับได้ด้วยตัวเอง แต่ก็
ต้องแลกมาด้วยเงินค่าน�้ำมัน (อันมหาศาล)
และเวลาที่เสียเปล่าไปบนท้องถนน
ซึ่งนอกเหนือจากยานพาหนะทั้ง 3 ชนิด
ที่มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เลือกใช้ในการเดิน
ทางไปท�ำงานแล้ว รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
และ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ก็เป็นอีกช่องทาง
ส�ำหรับพวกเขาทีส่ ามารถซอกแซกไปตามซอก
ซอยต่างๆ ในช่วงเวลาทีเ่ ร่งรีบ เช่นเดียวกันกับ
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) และ เรือโดยสาร
ทีม่ นุษย์เงินเดือนต่างใช้เดินทางมาต่อรถไปใน
จุดต่อไป
แต่ก็ใช่ว่าเหล่ามนุษย์เงินเดือนจะต้อง
ผจญกับปัญหาการเดินทางในช่วงเช้าเท่านั้น
เพราะหลังจากที่พวกเขาท�ำงานลากยาวไป
จนถึ ง เวลาเลิ ก งาน (ซึ่ ง บางคนอาจจะต้ อ ง
ท�ำงานล่วงเวลา) พวกเขาก็ต้องเผชิญกับ
ปัญหาการจราจรยามเย็นที่หนักหนาสาหัส
กว่าเดิม จะให้ใช้เวลาเปล่าๆ ไปบนท้องถนนก็
คงจะไม่ดีนัก แล้วเหล่ามนุษย์เงินเดือนมักจะ
ไปท�ำอะไรกันต่อหลังจากเลิกงานกันบ้าง

จากผลส�ำรวจ กว่า 44.44 เปอร์เซ็นต์
พวกเขาเลือกที่จะเดินทาง กลับบ้าน ไปพัก
ผ่อนกายใจ หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการ
ท�ำงานมาทั้งวัน แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหา
รถติ ด แต่ พ วกเขาก็ เ ลื อ กที่ จ ะกลั บ ไป
รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว ดูแลสัตว์
เลีย้ งตัวโปรด และใช้เวลาท่องโลกอินเทอร์เน็ต
คลายเครียด เพือ่ เตรียมความพร้อมให้รา่ งกาย
และจิตใจมีแรงสู้กับงานในวันต่อไป
ในขณะที่ 20 เปอร์เซ็นต์ของเหล่ามนุษย์
เงินเดือน เลือกที่จะใช้เวลาหลังเลิกงานไป
กับ การออกก�ำลังกาย เนื่องจากพวกเขาล้วน
ต้องนั่งจมจ่ออยู่กับที่ตลอดทั้งวัน (หลายคน
อาจจะต้องจ้องอยูแ่ ต่หน้าคอมพิวเตอร์) ท�ำให้
การเคลื่อนไหวขณะท�ำงานมีน้อยมาก ส่งผล
ให้สขุ ภาพของพวกเขาย�ำ่ แย่ลง จึงไม่นา่ แปลก
ใจที่เรามักจะพบเหล่ามนุษย์เงินเดือนตาม
สถานออกก�ำลังกายต่างๆ ในช่วงเย็น เพราะ
นอกจากจะช่วยให้สขุ ภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว
การออกก�ำลังกายก็นบั เป็นการฆ่าเวลาในช่วง
การจราจรหนาแน่นได้เป็นอย่างดี
แต่ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ นก็ ค งไม่ ไ ด้
จืดชืดหรือไร้สสี นั นัก เนือ่ งจากมนุษย์เงินเดือน
กว่า 19.25 เปอร์เซ็นต์ เลือกที่จะผ่อนคลาย
ด้วยการ ออกไปสังสรรค์กบั เพือ่ น หลังเลิกงาน
เพราะเรื่องบางเรื่องก็ไม่อาจจะปรึกษากับ
คนในครอบครั ว ได้ ท� ำ ให้ ก ารสั ง สรรค์ ที่
นอกจากจะได้ผ่อนคลายแล้ว พวกเขายังได้
แลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงประสบการณ์ทั้ง
ดีและไม่ดีไปด้วยกัน

เดินหน้า หรือ ถอยหลัง
ไม่ได้อยู่ที่ขา แต่อยู่ที่ ‘ใจ’
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อันดับ 1 ข้าวราดแกง
ด้วยคุณค่าทางโภชนาการทีอ่ ยูใ่ นสัดส่วนทีพ่ อ
ดิ บ พอดี ทั้ ง จากข้ าว ผั ก และเนื้ อ สั ต ว์ ที่
สามารถเลือกได้ด้วยปลายนิ้ว บวกกับความ
สะดวกรวดเร็ว สามารถประหยัดเวลาในการ
เลือกซื้ออาหาร จึงท�ำให้ข้าวราดแกงกลายเป็น
อาหารยอดนิยมอันดับ 1 ของเหล่ามนุษย์เงินเดือน
ไปอย่างง่ายดาย

5

อันดับ
อาหารยอดฮิต
มนุษย์ออฟฟิศ

หลังจากผ่านมรสุมในช่วงเช้าและ
เริ่มท�ำงานไปได้สักพัก ‘ความหิว’ คือ
ด่ า นต่ อ ไปที่ ม นุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ นจะต้ อ ง
เผชิญ เพราะจากผลส�ำรวจพบว่า 68.35
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของมนุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ นรั บ
ประทานอาหารเช้า ในขณะที่ 31.64
เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า
ซึ่งอาหารเช้าหรือจะสู้กับอาหารกลาง
วันที่เป็นดั่งขุมพลังของเหล่ามนุษย์เงิน
เดือน ท�ำให้เมื่อถึงเวลา ‘พักกลางวัน’
พวกเขาหลายคนจึงสรรหาเมนูทสี่ ะดวก
และรวดเร็ ว เพื่ อ ที่ จ ะได้ มี เ วลาพั ก
สายตาและแรงสู้ต่อช่วงบ่าย

อันดับ 2 ก๋วยเตี๋ยว
อาหารที่มาพร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการเกือบครบทั้ง 5 หมู่
ไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุ
สั่งปุ๊บ ลวกเส้นปั๊บ ปรุงอีกไม่นาน ก๋วยเตี๋ยวชามร้อนๆ หอม
กรุ่นก็มาเสิร์ฟถึงที่ ด้วยเหตุนี้ก๋วยเตี๋ยวถึงสามารถครองใจ
มนุษย์เงินเดือนได้เป็นอันดับที่ 2

อันดับ 3 ข้าวผัดกะเพรา
กะเพราหมูสบั กะเพราไก่ กะเพราเนือ้ สารพัดกะเพรา
ที่เมื่อถึงเวลาพักกลางวันแล้วยังคิดไม่ออกว่าจะรับ
ประทานอะไร สารพัดกะเพราจะช่วยให้เหล่ามนุษย์
เงินเดือนอิม่ ท้อง เพราะนอกจากข้าวและเนือ้ สัตว์จะ
ให้พลังงานแล้ว ใบกะเพรายังเป็นสมุนไพรที่แก้ท้อง
อืดท้องเฟ้อได้ แล้วจะไม่ให้ติดอันดับ 3 ได้อย่างไรกัน!
อันดับ 4 ส้มต�ำ
‘ป๊อก ป๊อก ป๊อก’ เสียงสากกระทบกับครก เปรียบ
เสมือนเสียงเรียกให้เดินเข้าไปลิ้มลองกับความ
อร่อยที่พร้อมเสิร์ฟในเวลาไม่นานนัก อาจเป็น
เพราะรสชาติที่จัดจ้าน (แล้วแต่แม่ค้าและความ
ชอบ) ที่เป็นที่ถูกปากของคนไทย จึงท�ำให้อาหาร
อีสานอย่างส้มต�ำ ครองใจชาวมนุษย์เงินเดือนและ
ติดท็อป 5 มาเป็นอันดับที่ 4 แบบไม่ต้องสงสัย
อันดับ 5 เมนูผัก
จากกระแสการดูแลสุขภาพที่เริ่มฮอตฮิต เมนูผักเพื่อ
สุขภาพ จึงท�ำให้ สลัดผัก ผัดผัก แกงจืดผัก ฯลฯ เฉือน
เอาชนะข้าวผัดมาได้แบบหวุดหวิด เพราะอย่างที่รู้ๆ
กันว่าคุณค่าทางโภชนาการที่แสนเลอค่า ทั้งวิตามิน
และแร่ธาตุ ท�ำให้มนุษย์เงินเดือนทัง้ หลายต้องยอม
ศิโรราบให้กับพวกมัน จนสามารถติดอันดับ 5 ได้
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จากแฟนเพจที่มีผู้ติดตามกว่า 140,000
คน สู่หนังสือนวนิยายภาพจากส�ำนักพิมพ์
สปริงบุ๊กส์ ที่มาพร้อมกับการบอกเล่าชีวิต
ประจ�ำวันของมนุษย์เงินเดือนธรรมดาที่ไม่
ธรรมดา เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน เดินทาง ทะเลาะ
กับเครือ่ งสแกนนิว้ หลบบอส ไปจนถึงเลิกงาน
กับ 3 พาร์ทใหญ่ อย่าง เราจะเริ่มต้นวันใหม่
ด้วยความสดชืน่ ออฟฟิศหลังนีส้ ขุ เี สียจริง และ
เราจะสู้ไปด้วยกันกับ Pondkungz

ยอดมนุษย์เงินเดือน

ภาพยนตร์ไทยส�ำหรับชีวติ คนท�ำงานทีต่ งั้
ค�ำถามให้กับตัวเองว่า “เราก�ำลังท�ำในสิ่งที่
อยากจะท� ำ จริ ง ๆ รึ เ ปล่ า ?” ด้ ว ยความ
สนุกสนานที่บอกเล่าวิถีชีวิตของมนุษย์เงิน
เดือนในสโลแกน “ถึกกว่าคน ทนกว่าควาย
พร้อมตายเพื่อโบนัส” ซึ่งนอกจากจะสะท้อน
ให้ผู้คนรู้จักวางแผนชีวิต ภาพยนตร์เรื่องนี้
ยังสามารถสร้างก�ำลังใจให้กับมนุษย์เงินเดือน
ได้เป็นอย่างดี

เรียนเจ้านายที่เคารพ

แฟนเพจอารมณ์ดเี กือบสองแสนไลค์ ทีม่ า
พร้อมกับความสัมพันธ์ในที่ท�ำงานระหว่าง
หัวหน้างานและลูกจ้าง ภาพการ์ตูนมนุษย์เจ้า
นายใส่ แ ว่ น เหลี่ ย มหั ว บาร์ โ ค้ ด กั บ ความ
ประหลาด ในโทนสีสม้ สดใส ทีส่ อดแทรกความ
ตลกโปกฮา ผ่านการบอกเล่ากวนๆ จากตัว
การ์ตูนพนักงานหน้าง่วง ความน่ารักเหล่านี้ก็
อาจเปลี่ยนความกดดันจากเจ้านายให้กลาย
เป็นเรื่องสนุก

นอกเหนือจากการรวบรวมข้อมู ลของ ‘FOR MAGAZINE’ ที่น�ำเสนอไปแล้ว หากคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่า ‘มนุษย์เงินเดือน’ เป็นเรื่องที่
จับต้องยากและไกลตัว จากนี้เราขอหยิบยกสิ่งที่บริบททางสังคมที่กล่าวถึงมนุษย์เงินเดือน มาให้คุณได้เห็นเรื่องราวกันอย่างชั ดเจนยิ่งขึ้น

LINE SALARYMAN’S Sticker

ขออภัยมือใหม่หัดโต

พวกเขาพร้อมแล้วที่จะมาการันตีความฮาให้คุณ เริ่มจาก ‘A Boss’s Life’ สติ๊กเกอร์เจ้า
นายหน้าเข้มที่อาจท�ำให้คุณอยากที่จะพุ่งเข้ากอด ตามด้วย ‘Cony’s Happy Work Life’ กับ
การถ่ายทอดเรือ่ งราวหลากอารมณ์จากการท�ำงานของเจ้ากระต่ายน้อย ทีม่ าพร้อมกับความเร่ง
รีบที่ต้องเข้าเก้าออกห้าของ ‘มูน ชุดมนุษย์เงินเดือน’ ปิดท้ายด้วย ‘Moon’s Job Hunting
Story’ อีกหนึง่ สติก๊ เกอร์ THEME SALARYMAN จาก LINE ทีจ่ ะมาบอกคุณว่าการหางานไม่ใช่
เรื่องง่ายเสมอไป
for our 37 readers

ซิทคอมที่โด่งดัง ทางช่อง Thai PBS เรื่อง
ราวของเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่ต่างคนต่าง
ความฝัน การสมัครเข้าท�ำงาน ช่วงเวลาผ่าน
โปร และปัญหามากมายส�ำหรับการเป็นมนุษย์
ออฟฟิศ สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวก
เขาจะอดทนกั บ โลกแห่ ง ความจริ ง ซึ่ ง ก็ คื อ
‘ชีวิตของคนท�ำงาน’ ได้หรือไม่
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หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบรบกวนเงินใคร บอกได้เลยว่าเงินนี่
แหละที่จะเปรียบเสมือนคาถาเสกทุกสิ่งที่คุณต้องการ และถ้ายิ่ง
‘ได้รับเงินตรงเวลาทุกเดือน’ อีกล่ะก็! นอกจากจะมีเงินไว้ใช้ประทัง
ชีวิตแล้ว การมีเงินใช้จ่ายในทุกเดือนแบบไม่ขาดมือคืออีกสิ่งหนึ่งที่
สร้างความสบายใจให้กับกระเป๋าสตางค์ จะว่าไป มีเงินใช้ก็ดีนะ!
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“เงินเดือนทีแ่ น่นอนคือความแน่นอน” มนุษย์เงินเดือนกล่าว ด้วย
สูตรตายตัวนี้เองที่ท�ำให้หลายคนเลือกที่จะอยู่บนเส้นทางสายนี้ ด้วย
‘รายได้ทแี่ น่นอน’ ทีจ่ ะเป็นหลักประกันว่าในทุกเดือนคุณจะมีเงินก้อน
จากเงินเดือนประจ�ำ อีกทั้งความสม�่ำเสมอของรายรับที่สามารถเป็น
เครื่องก�ำหนดการควบคุมรายจ่ายของคุณได้อย่างไม่เดือดร้อน

10

ข้อดีจากชี วิตการท�ำงาน

ของมนุษย์ ‘เงินเดือน’
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06ถ้าเกิดท�ำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วเกิดเหน็ดเหนื่อยจากการเดิน
ทางไกล ไม่ชอบใจเพือ่ นร่วมงาน หรือรูส้ กึ ว่า อุย๊ ! เลือกงานสายนีด้ ผู ดิ
ทางไปไหม? หากคุณไม่อยากพบเจอกับความจ�ำเจของผู้คน สถานที่
หรือการท�ำงานในแบบเก่า ไม่จ�ำเป็นที่คุณต้องกล�้ำกลืนฝืนทนต่อไป
เพราะคุณสามารถ ‘ลาออกจากงานได้ตามใจ’ เพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่า

07มาดูอีกมุมดีๆ ที่มนุษย์เงินเดือนได้รับ ว่าด้วยเรื่อง ‘สวัสดิการ’
หลายคนอาจจะสงสัยว่าท�ำไมมนุษย์เงินเดือนถึงได้คลั่งกับเรื่องอะไร
เหล่านี้กันนัก เริ่มจาก ประกันสังคม หลักประกันที่จะช่วยเซฟเงินใน
ยามเจ็ บป่ ว ยหรื อ เกิ ด อุ บัติ เ หตุ อี ก ทั้ งบางออฟฟิ ศ ก็ มี ข ้ า ว-น�้ ำ ฟรี
ส้วมดี ซึ่งบางที่หยุดงานไปก็ยังได้เงินเดือนอีก เรียกได้ว่าสวัสดิการดี
ชีวิตก็ดี จริงไหม?

08เราไม่สามารถรูไ้ ด้เลยว่าชีวติ ในวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึน้ ส�ำหรับ

มนุษย์เงินเดือนแล้วความตั้งใจที่จะมี ‘เงินเก็บ’ จากการรวบรวมเงิน
ไว้ใช้ในอนาคตก็ถอื เป็นอีกสิง่ ส�ำคัญ ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งอะไรทีล่ ำ� บากส�ำหรับ
การเป็นมนุษย์เงินเดือน เพราะความมัน่ คงและแน่นอนจากหน้าทีก่ าร
งาน จะท�ำให้มีเงินเก็บไว้ใช้จ่าย ส่งให้ครอบครัว กระทั่งรักษาตัวเอง
ยามเจ็บป่วย

แน่นอนว่า ‘ความมั่นคงในชีวิต’ คืออีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เงินเดือน
แสวงหา จะมีอะไรดีไปกว่าการมีหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่งและ
มั่นคง แถมยังมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าอาชีพอิสระ ประกอบกับการมี
งานให้ท�ำทุกเดือน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทุ่มเทให้กับงานได้อย่าง
เต็มที่ โดยไม่ตอ้ งมานัง่ เสียเวลากับการค�ำนวณเงินอีกว่า สุดท้ายจะได้
ก�ำไรหรือขาดทุน

09แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากภาระงานมากมาย มนุษย์เงินเดือนเขาก็

การเป็นมนุษย์เงินเดือนจะช่วยให้คุณ ‘รู้จักจัดสรรเวลาชีวิต’ ทั้งใน
แง่ของความมีวินัยและการตรงต่อเวลา เมื่อรู้ว่าชีวิตในแต่ละวันจะ
ต้องท�ำอะไร สิง่ ทีต่ ามมาจึงเป็นเรือ่ งของความรับผิดชอบและการรูจ้ กั
บริหารเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา กระทั่งการวางแผนค่าใช้จ่าย
เพราะอย่างนีส้ นิ ะ! มนุษย์เงินเดือนเขาถึงได้เป๊ะในเรือ่ งของการใช้ชวี ติ
กันเหลือเกิน เพื่อให้ชีวิตของพวกเขาไม่สะดุดล้มเสียก่อน

10หากได้พูดถึงชีวิตมนุษย์เงินเดือน คงจะไม่มีอะไรที่ชัดเจนไปกว่า
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ใช่เหรอ? ที่มนุษย์เงินเดือนจะต้องจมอยู่กับงานเพียงอย่างเดียว
ความจริงแล้วมันมีอะไรทีส่ นุกกว่านะ ‘ความสนุกในอาชีพ’ ทีว่ า่ เริม่
จากการที่ใครคนหนึ่งได้เลือกท�ำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ได้พบเจอกับ
ประสบการณ์และผูค้ นทีห่ ลากหลาย แถมยังได้ฝกึ ฝนทักษะและเรียน
รู้เรื่องราวใหม่ๆ ด้วยอิสระที่เลือกได้จากการท�ำงานของตัวเอง

ยังมี ‘สิทธิพิเศษ’ ไว้ให้ช่ืนใจเหมือนกันนะ เริ่มจากการได้รับเงิน
โบนัส-เงินโอที มีวันหยุดตามปฏิทิน วันหยุดพักร้อน อีกทั้งโอกาสที่
บริษัทจะอนุญาตให้ลางานได้ ซึ่งพวกเขาจะสามารถน�ำสิ่งที่ได้รับ ทั้ง
‘เงิน’ ทัง้ ‘เวลา’ มาเป็นของขวัญเพือ่ ชดเชยช่วงเวลาดีๆ ให้กบั ตนเอง
และคนส�ำคัญในชีวิต

‘เวลาในการท�ำงาน’ ของพวกเขาอีกแล้ว นีเ่ ป็นอีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
ท้องถนนรถติดก็เพราะพวกเขาเข้างานช่วงเช้าและออกงานช่วงเย็น
นั่นเอง แม้จะดูเหน็ดเหนื่อยไปบ้าง แต่นี่ก็คืออีกข้อดีที่จะช่วยให้พวก
เขาสามารถแบ่งเวลาให้กบั การใช้สมองอย่างเต็มทีใ่ นช่วงกลางวัน และ
ยกช่วงเวลาพักผ่อนให้กับกลางคืน
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อย่าปล่อยให้ ‘งาน’ เปลี่ยนเรา
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ตื่นเช้าไปไหม ต้องไปท�ำงานอีกแล้วเหรอ? ความจริงอันแสน
ละเหี่ยใจที่ว่าด้วยเรื่องของการ ‘ก้าวไม่ข้ามข้อจ�ำกัด’ ที่มนุษย์เงิน
เดือนต้อง ‘มาท�ำงานให้ไว-กลับช้าได้เจ้านายไม่บ่น’ ไปสายก็โดน
หักเงิน และถึงแม้ว่างานจะเสร็จแล้วแต่ก็ยังต้องนั่งแช่อยู่ในออฟฟิศ
แถมบางทีเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่ได้หยุดงานอีก

02

เบื่อไหม? กับชีวิตที่วันๆ มีแต่ ‘งาน-งาน-งาน’ ที่ขาดทั้งอิสรภาพ
และไม่สามารถท�ำตามความต้องการของตัวเองได้อย่างอาชีพอิสระ
ค�ำสัง่ ทีต่ อ้ งจ�ำใจแบกรับอาจท�ำให้คณ
ุ ไม่สามารถออกจากวังวนทัง้ จาก
เพื่อนร่วมงานและเจ้านายที่เอาเปรียบ หากคุณยังต้องอยู่กับสิ่ง
เหล่านี้คุณต้องมี ‘ความอดทน’ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

03

ก็จริงอยูท่ ที่ กุ คนมีเวลาเท่ากัน แต่ทำ� ไมค�ำว่า ‘ไม่มเี วลา’ จึงกลาย
เป็นอีกค�ำทีเ่ หล่ามนุษย์เงินเดือนต่างพร้อมใจกันเอ่ย “ไม่มเี วลาให้กบั
ครอบครัว ไม่มเี วลารับส่งลูกทีโ่ รงเรียน ท�ำไมไม่มเี วลาดูแลตัวเองหรือ
มอบสิ่งดีๆ ให้กับคนที่รักบ้างเลย” ด้วยเวลาที่จ�ำกัดและงานที่ไม่
สามารถทิ้งไปได้นี้ จึงเป็นอีกข้อเสียที่พวกเขาต้องละเลยและห่างไกล
คนใกล้ชิดมากขึ้น

04

เคยพบเจอกับปัญหานีไ้ หม? ทีป่ ริมาณงานถาโถมเข้าใส่แบบไม่ทนั
ได้ตั้งตัว เหมือนถูกกระหน�่ำยิง “ปั้งๆๆๆๆๆ” (แต่(แกล้ง)ตายไม่ได้)
ทั้งวงเงินที่ได้รับในบัญชีของแต่ละเดือนก็ยังเท่าเดิม แม้จะนับโอที
ก็ยังเท่าเดิม ด้วยงานเร่งด่วนที่ท�ำให้ต้องท�ำงานล่วงเวลา จึงเป็นอีก
ปัญหาที่ท�ำให้มนุษย์เงินเดือนท้อแท้กันได้ง่ายๆ เพราะเงินเดือนน้อย
เท่าเดิมแต่ ‘งานหนัก’

05

ท�ำไมนะ? ท�ำไมไม่รวย? ท�ำอย่างไรก็ไม่รวย? แปลกใจกันบ้างไหม
ว่า ท�ำไมมนุษย์เงินเดือนถึง ‘ไม่มีโอกาสรวย’ เหตุผลคือมนุษย์เงิน
เดือนเป็นคนท�ำงานที่มีวงเงินจ�ำกัด ด้วยเพราะยังเป็นลูกจ้างที่อยู่ใน
ยุคค่าครองชีพสูงประกอบกับเงินเดือนทีข่ นึ้ บ้างไม่ขนึ้ บ้าง อีกทัง้ โบนัส
ก็ตอ้ งลุน้ เอาจากก�ำไรของบริษทั ในแต่ละปี และเพราะต้องกินเงินเดือน
เขานั่นแหละท�ำแทบตายก็เลยไม่รวย

06

‘ต้นเดือนกินอย่างราชา-สิ้นเดือนมากินมาม่าก็หรูแล้ว’ คุณเคย
ประสบเรื่องราวเหล่านี้กับตัวเองกันบ้างไหม? ปากที่ต้องพูดกับใครๆ
ว่า “เฮ้ย! ไม่มีเงินเลย” เพราะสิ้นเปลืองไปกับสารพัดสิ่งไม่จ�ำเป็นใน
ช่วงเงินเดือนออก จนเกิดปัญหาการ ‘ใช้เงินได้ไม่เต็มที’่ ให้ตอ้ งใช้เงิน
อย่างประหยัดในระหว่างเดือน

07

การอยู่ในโลกที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจ คือสาเหตุที่ท�ำให้เหล่า
มนุษย์เงินเดือนมีความเสียเปรียบในเรื่องของความเป็นอยู่ ด้วยชีวิต
ในแต่ละวันแสนจะวุ่นวาย ประกอบกับภาระงานที่หนัก ส่งผลให้พวก
เขาขาดโอกาสในการท�ำกิจการของตัวเอง เพราะไม่มีเวลาส�ำหรับหา
อาชีพเสริมเพื่อมาขยายช่องทางของรายได้ให้กับตัวเอง เหตุเพราะ
‘มีรายได้เพียงทางเดียว’

08เคยไหม? ไมเกรนขึ้นเพราะเจ้าหนี้ทวงเงิน แถมรายรับก็ไม่เพียง

พอกับรายจ่าย กระทั่งรู้สึกได้ว่าวันเงินเดือนออกที่ได้กาไว้ในวันที่บน
ปฏิ ทิ น นั้ น มาถึ ง ช้ า กว่ า ปกติ เหตุ ก ารณ์ ชั ก หน้ า ไม่ ถึ ง หลั ง อย่ า ง
‘เงินไม่พอใช้’ คืออีกปัญหาหนึง่ ทีอ่ าจพาให้คณ
ุ ประสบกับความเครียด
ระหว่างเดือนได้ ‘ตอนแรกก็มีเงินพอใช้อยู่นะ แต่ไม่พอใช้เท่านั้น
แหละ... ไม่พอใช้เลย’

10

ข้อเสียจากชี วิตการท�ำงาน

ของมนุษย์ ‘เงินเดือน’

09

‘ความแปรปรวนทางอารมณ์ของมนุษย์เจ้านาย’ เจ้านายบาง
คนก็ไม่ได้ชื่นชอบลูกจ้างที่ผลงานหรอกนะ ท�ำดีไปแล้วก็อาจไม่ได้ดี
ว่ากันง่ายๆ คือคุณเจ้านายเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้า ว่ากันว่าการใช้ชีวิต
อยู่ในที่ท�ำงานอย่างมีความสุข ก็คือการท�ำอย่างไรก็ได้ให้เจ้านายไม่
โกรธ เมื่อเจ้านายเขาไม่ซีเรียส เราก็ไม่ต้องมานั่งเป็นที่รองรับอารมณ์
จริงไหม? เมื่อรู้ว่าทุกสิ่งล้วนขึ้นอยู่กับเจ้านายก็ต้องอดทน

10

คุณอาจหงุดหงิดกันได้ง่ายๆ กับ ‘การเดินทาง’ ไม่ว่าจะด้วยรถ
ส่วนตัว รถรับจ้าง รถประจ�ำทาง หรือรถไฟฟ้าก็ตาม โดยเฉพาะใน
กรุงเทพฯ ทีไ่ ม่วา่ จะถนนสายไหนต่างก็มสี ภาวะทางการจราจรทีแ่ ออัด
ความเหนื่อยใจกับปัญหารถติดที่มีผลต่อการเดินทางอาจเป็นอีกเรื่อง
ที่ท�ำให้คุณขุ่นข้องหมองใจก่อนไปท�ำงาน
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TIPS BOX

‘ห้ามลา ห้ามสาย ห้ามตาย ห้ามขาด’

หากท่านทั้งหลายลองตั้งสติ บริหารเวลา ร่างกาย สภาพจิตใจให้สมบูรณ์พร้อมสู้ตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอด และอนาคตที่แสนสดใสของชีวิต

‘ตื่นเช้า’ เป็นกิจวัตร

สิ่งส�ำคัญที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งคือการได้พัก
ผ่อนอย่างเต็มที่ เพื่อตื่นเช้ามาพบความสดใส
แม้วา่ แฟ้มงานทีห่ อบกลับมาท�ำทีบ่ า้ นจะเยอะ
มากแค่ไหน หากจัดสรรเวลาที่ดี พักผ่อนให้
เพียงพอ ก็จะช่วยให้รา่ งกายเราปราศจากโรค
ภัยต่างๆ นานา ลองปรับนาฬิกาชีวติ ไปพร้อม
กับการพยายามตั้งนาฬิกา
ปลุ ก และจั ด สรรเวลา
ของตัวเองให้เป็นระบบ
เพื่อให้มีเวลาการเตรียม
ตัวออกไปท�ำงาน

‘อาหารเช้า’ คือสิ่งสำ�คัญที่สุด

หลังจากทีก่ ารตืน่ เช้าของเรากลายเป็นกิจวัตร
ประจ�ำวันไปแล้ว สิ่งส�ำคัญถัดมาส�ำหรับชีวิต
คื อ การส่ ง อาหารเข้ า ไปบ� ำ รุ ง ทุ ก ส่ ว นของ
ร่างกาย เพื่อสร้างทั้งพลังสมองและพลังกาย
เพราะอาหารเช้าถือเป็นมือ้ ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับ
คนท�ำงานอย่างเรา
ควรทานอาหารที่ให้
คุณค่าทางโภชนาสูง
เพื่ อให้ พลั ง ชี วิตของ
เราเพิ่มขึ้นไปอีก

‘มีสมาธิ’ และจดจ่ออยู่กับงานที่ทำ�

เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เว็บไซต์ซีรี่ส์เกาหลี ฯลฯ มักเป็น
อุปสรรคใหญ่หลวงต่อการท�ำงานตลอดเวลาหลายชัว่ โมงทีโ่ ต๊ะท�ำงาน
ต้องแวะเวียนลากเม้าส์ไปกดแชร์ กดไลค์ แต่หากลองตั้งสติคิด
ทบทวนกับแฟ้มงานที่กองโต ‘เดดไลน์’ ที่ใกล้เวลาส่ง
และลิสรายการงานที่เขียนเอาไว้ 8 ชั่วโมง
ช่างเป็นเวลาทีส่ นั้ เหลือเกิน หากมัวหมกมุน่
อยู่กับโลกออนไลน์ ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ
การต้องเพิ่มชั่วโมงท�ำงาน เวลากลับ
บ้านก็ช้าลงด้วย

‘จัดลำ�ดับงาน’ ก่อนทำ�งาน

สิ่งแรกที่จ�ำเป็นที่สุดส�ำหรับการท�ำงาน ไม่ใช่
ลุกไปทักทายกับเพื่อนโต๊ะข้างๆ หรือชงกาแฟ
แล้วค่อยเริ่มท�ำงาน สิ่งแรกที่พึงต้องท�ำคือ
ล� ำ ดั บ งานว่ า ในหนึ่ ง วั น ต้ อ งท� ำ อะไรบ้ า ง
ประชุมตอนกี่โมง ส่งงานเวลาไหน หรือออก
ไปพบลูกค้าเมื่อไหร่ ไม่ว่าแปะเอาไว้หน้าโต๊ะ
ท�ำงาน หรือจะบันทึกไว้
ในโทรศั พ ท์ เพื่ อ เตื อ น
ความจ�ำก่อนท�ำงาน

‘ขยับเขยื้อนร่างกาย’... อย่าให้ชีวิตนั่งติดอยู่กับเก้าอี้

การนัง่ ท�ำงานในออฟฟิศ นับได้วา่ เก้าอีก้ บั เราแทบจะมีความสัมพันธ์
อย่างแนบแน่น การไม่ขยับเขยื้อนตัวเองหลายชั่วโมง ล้วนท�ำให้
สุขภาพของพนักงานอย่างเราทรุดโทรมลง การขยับ
ร่างกายขยับแขนขา หาท่าบริหารร่างกายที่ไม่ต้องใช้
พืน้ ทีม่ าก จะท�ำให้รา่ งกายนัน้ ได้มกี ารเคลือ่ นไหว
ใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณโต๊ะท�ำงาน หรือเก้าอีน้ งั่ เป็นผูช้ ว่ ย
บิดตัวซ้ายขวา เหวี่ยงตัวไปมา ก�ำมือให้กล้ามเนือ้
และส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ขยับ เท่านี้ก็จะช่วยให้
ร่างกายไม่ตอ้ งพบเจอกับมนุษย์ออฟฟิศ ‘ซินโดรม’

‘เช็คอีเมล์’ และกล่องข้อความเป็นประจำ�

ข้อมูลและข้อความต่างๆ และงานของลูกค้าที่ติดต่อไว้อีกนับร้อย เปรียบเสมือนสิ่งของล�้ำค่าที่ต้องดูแลเป็น
อย่างดี โลกของอินเทอร์เน็ตสร้างความสะดวกสบายให้เราท�ำงานง่ายขึ้น ข้อมูลและข้อความถูกส่งเข้า
คอมพิวเตอร์ ควรหมัน่ เข้าไปเช็คอีเมล์ทที่ ยอยส่งเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ไม่ตกข่าว หรือท�ำข้อมูล
หล่นหาย และอย่าลืมจัดระเบียบอีเมล์ของตนเองให้เรียบร้อย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราต้องการค้นหา
ได้โดยง่าย สุดท้าย... อย่าลืม ตั้งชื่ออีเมล์ให้ดูน่าเชื่อถือในสายตาคนอื่น

‘จัดการแฟ้มงานกองโต’ และงานทั้งหลายก่อนเวลาตอกบัตรกลับบ้าน

หน้าที่รับผิดชอบส�ำหรับมนุษย์เงินเดือนถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดของการท�ำงาน
ส่งงานตรงเวลา และชิ้นงานมีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้เรากลายเป็น
พนักงานคุณภาพดี และได้รับการไว้วางใจจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน ซึ่ง
การเคลียร์งานกองโตบนโต๊ะ ถือเป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งท�ำก่อนหมดเวลาท�ำงาน เร่ง
ท�ำงานทุกชิ้นให้คืบหน้ามากที่สุด เพื่ออนาคตอันสดใสของเรา เพราะมนุษย์
เงินเดือนอย่างเราไม่รู้เลยว่า วันพรุ่งนี้จะมีงานชิ้นไหนถูกส่งลงอีก
for our 40 readers

รู้รักษาตัวรอด
เป็นยอดมนุษย์

“เงินเดือน”

ALL-A-ROUND
เมลาร์ : ช่อผกา คุระแก้ว
ภัส : พรนภัส ช�ำนาญค้า

ปีนี้ฉันจะ...
ถ้าย้อนกลับไป 11 เดือนก่อน สิ่งที่ใครหลายคนเห็นในหน้า News Feed Facebook ก็คงจะหนีไม่พ้นข้อความสั้นๆ บนพื้นที่เล็กๆ ของ
เพื่อนในโซเชียลที่ออกมาบอกเล่าถึงความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะท�ำอะไรสักอย่างในปีที่ก�ำลังจะมาถึงและอื่นๆ บ้างก็ว่า
“ฉันจะลดความอ้วน” “ฉันจะเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศ” “ปีนี้ฉันจะตั้งใจเรียน” อีกมากมายเกินจะนับได้ เพื่อให้คนอื่นได้รู้ถึงสิ่งที่เรา
อยากจะท�ำในปีนี้
ช่วงเวลาที่ผ่านมา หลายคนอาจพยายามท�ำหลายสิ่งหลายอย่าง แล้ว เราก็สามารถเป็นตัวของตัวเอง และคนอื่นสามารถยอมรับในสิ่ง
เพือ่ ให้ตวั เองได้มพี นื้ ที่ ได้มตี วั ตน เป็นทีย่ อมรับในสังคมออนไลน์ บ้าง ที่เราเป็นได้
ก็วาดฝัน วางเป้าหมายว่าจะท�ำโน่นนี่นั่น เช่น ตอนเช้าโพสต์ “ฉันจะ
หลายครั้งที่เราเห็นโพสต์ต่างๆ ตามหน้า Facebook ได้รับความ
ลดความอ้วน” ทั้งวันก็เฝ้าอัพเดตว่าตัวเองออกก�ำลังกาย
นิยมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอล ดาราหรือเซเลบต่างๆ เมื่อพวก
แต่สุดท้ายตอนเย็นกลับโพสต์ ‘รูปอาหาร’ พร้อมค�ำบรรยายว่า เขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่คนทั่วไปให้ความสนใจก็ท�ำให้เกิดการเลียน
แบบ เพื่ออยากเป็นที่ยอมรับบ้างเรากลับ
“ก็มันน่ากินอ่ะ ใครจะอดใจได้!” เพื่อน
ลืมคิดไปเลยว่า นัน่ ไม่ใช่ตวั ตนทีแ่ ท้จริงของ
ก็มากดไลค์ แสดงความคิดเห็นว่า “ไหน
ปีนี้ฉันจะตั้งใจเรียน
เรา นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราเป็น เราเพียงต้องการ
บอกว่าจะลดน�้ำหนัก” “โพสต์เมื่อตอน
ให้คนยอมรับเพียงเท่านัน้ แต่ทำ� ไมเรากลับ
เช้าคืออะไร?” ส่วนตัวเราก็นั่งดูเพื่อน
ไม่คิดที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น หลาย
ไลค์และหัวเราะอย่างมีความสุข ความ
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คนโพสต์ว่าจะลดความอ้วน แต่ท�ำไมถึงไม่
จริง เราคงไม่ได้อยากลดน�ำ้ หนัก เราอาจ
ลองท�ำให้ได้ก่อน แล้วโพสต์ให้เพื่อนใน
อยากมี พื้ น ที่ ใ ห้ ค นในสั ง คมออนไลน์
สนใจ แค่นนั้ รึเปล่า? เพราะ ณ ขณะนี้ ไม่วา่ เราจะเดินไปทางไหนก็ตาม สังคมออนไลน์เห็นผลลัพธ์ที่ออกมา เพื่อหันมาสนใจและปรับเปลี่ยน
สิ่งที่เห็นจนชินตาคือคนรอบข้างที่เดินสวนกัน ต่างก้มหน้าก้มตา ยิ้ม พฤติกรรมต่างๆ ให้ดีขึ้น
กับหน้าจอโดยไม่ใส่ใจจะยิ้มให้กัน การเดินทางได้เปลี่ยนไปแล้ว สิ่ง
วางโทรศัพท์มือถือ แล้วหันมาคุยกับคนในกระจกว่า แท้จริงแล้ว
ที่ควรอยู่กับการเดินทางนั้น กลับไม่ใช่เพื่อนร่วมทาง แต่กลายเป็น ต้องการอะไร ทบทวนกับตัวเองดูวา่ ยังมีอะไรอีกบ้างทีเ่ รายังไม่ทำ� และ
โทรศัพท์มือถือที่อยู่ในมือ
ยังมีอะไรอีกบ้างที่อยากท�ำ ถอยออกมาจากโลกโซเชียลสักนิด จับมัน
TNS หรือ TNS Research International (Thailand) Limited น้อยลง เริ่มจากครั้งละหนึ่งชั่วโมง แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เอาเวลา
(บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ว่ า เป็ น บริ ษั ท วิ จั ย ตลาดที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด อัพเดตเรื่องต่างๆ ไปท�ำในสิ่งที่จะสามารถเป็นจริงได้กันดีกว่า
ในโลก) ได้เผยข้อมูลผลการวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ Facebook
ในประเทศไทย พบว่าคนไทยใช้เวลาบน Facebook ถึง 2 ชั่วโมง
35 นาทีตอ่ วัน มากกว่าสือ่ โซเชียลแบบอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังใช้คน้ หาสิง่ ใหม่ๆ
“เวลาของคุณมีจ�ำกัด อย่าเสียเวลาไปอยู่ในชีวิตของคนอื่น อย่า
โดยเฉพาะแบรนด์สนิ ค้าและบริการ อีกทัง้ ยังชมวิดโี อผ่าน Facebook ไปอยูใ่ นกฎ อย่าให้เสียงของคนอืน่ มาเอาชนะเสียงภายในตัวคุณ และ
สูงถึง 71 เปอร์เซ็นต์
สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ จงมีความกล้าพอ ทีจ่ ะตามสัญชาตญาณและใจของคุณ
ทุกวันนี้เราสนใจแต่ตัวเอง พยายามท�ำทุกอย่างให้คนที่เรารู้จัก เพราะมันรู้อยู่แล้วว่าจริงๆ แล้วคุณต้องการจะเป็นอะไร สิ่งอื่นๆ คือ
บ้าง ไม่รู้จักบ้างยอมรับในตัวเรา เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป หลายคน สิ่งที่รองลงไป” - Steve Jobs
พยายามพาตัวเองให้เข้าไปอยูใ่ นทีท่ คี่ นยอมรับ โดยคิดว่านัน่ คือตัวตน
ที่แท้จริง สร้างพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อให้ได้มีในสิ่งที่คนอื่นมี เพียง
เพราะต้องการจะเป็นเหมือนคนที่มีชื่อเสียง จนเราลืมคิดไปว่าจริงๆ

“

ฉันจะลดความอ้วน

for our 41 readers

”
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ไอซ์ : ชฎากานต์ ศรีสง่า
จอย : ขวัญหทัย ชาอินทร์

คืนพิเศษ... คนพิเศษ
“สวัสดีวนั ปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรืน่ รมย์

ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดชิ์ นื่ ชม ต่างสุขสมนิยมยินดี...”
บทเพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

‘เทศกาลปีใหม่’ ช่วงเวลาแห่งความสนุกสนาน รื่นเริง เวลาที่เรา
จะทิ้งสิ่งไม่ดีตลอด 365 วันที่ผ่านมา แล้วเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีต่อไป แต่
สิง่ หนึง่ ทีถ่ อื ว่าเป็นสัญลักษณ์สำ� คัญของเทศกาลปีใหม่ของทุกประเทศ
ทัว่ ทุกมุมโลก ห้วงเวลาแห่งการนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกัน
ในค�่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม

“เหนื่อยทั้งปี เซ็งและทนเต็มที ถ้าให้ดีคืนนี้ต้องมีเมา
เกิดอยากจะดื่มน�้ำจัณฑ์ ให้กับวันเบาเบา...”

เพลง Slow Motion (ระวังมันส์ชนโอ๋!!) อัลบั้ม วันฟ้าใหม่ Joey Boy

แลนด์มาร์คยอดนิยมในกรุงเทพฯ คงหนีไม่พ้น Central World,
Asiatique The Riverfront และตามเมืองท่องเที่ยว เช่น ขอนแก่น
หาดใหญ่ ภูเก็ต ก็มีการจัดคอนเสิร์ตโดยน�ำศิลปินชื่อดังหลายค่ายมา
ร่วมกันสร้างความบันเทิง อีกทั้งกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ อย่างเทศกาลเบียร์การ์เด้น รวมทัง้ กิจกรรมยอดฮิต‘การ
สวดมนต์ข้ามปี’ ในขณะที่บางคนก็ไปร่วมงานสังสรรค์กับเหล่าเพื่อน
ฝูง บ้างนับถอยหลังข้ามปีกบั คูร่ กั อาจมีบางคนทีน่ บั ถอยหลังอยูท่ บี่ า้ น
อย่างเดียวดาย และเฝ้ารอให้ใครบางคนกลับมาหาเพื่อนับเวลาถอย
หลังข้ามปีไปด้วยกัน…
ตลอด 365 วันที่ผ่านมา เราต่างทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับหน้าที่
การงาน การเรียน ในช่วงเวลาของชีวิตที่ต่างกันไป จะมีเพียงกี่คนที่
โชคดีได้ทำ� งาน ได้เรียนทีใ่ กล้บา้ นของตน มีโอกาสได้พบเจอพูดคุยกับ
คนข้างหลังของคุณในทุกๆ วัน เป็นธรรมดาเมื่อมีพบก็ย่อมมีการจาก
ลา หากต้องพบเจอผูค้ นและสถานทีใ่ หม่ๆ แต่รไู้ หมคนข้างหลังของเรา

คงไม่อยากให้เราออกนอกสายตาแม้แต่เสี้ยววินาที แต่ด้วยความ
จ�ำเป็น รวมถึงเห็นความตั้งใจของเรา พวกเขาจึงยอมให้เราก้าวออก
ไปเรียนรูเ้ ส้นทางชีวติ ของเราเอง แต่เมือ่ เวลาผ่านไป เรากลับยิง่ ทุม่ เท
วันเวลาให้กับการเรียนและการท�ำงาน ให้ความส�ำคัญกับเพื่อนฝูงที่
พาเราไปเข้าสังคมต่างๆ
เราลืมอะไรไปหรือเปล่า?
เราลื ม นึ ก ถึ ง คนข้ า งหลั ง ของเราหรื อ เปล่ า ? พวกเขาจะเป็ น
อย่างไร? สบายดีไหม?
แล้วจ�ำได้หรือเปล่าว่าครั้งสุดท้ายที่กลับไปเยี่ยมพวกเขา เราใช้
เวลาร่วมกับพวกเขานานเท่าไหร่?

“มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิ้นคืนนี้ก็เป็นเวลาของปีใหม่

มองทางใดมีแต่แสงไฟ สวยเพียงไหนหัวใจก็จ�ำได้เลือนลาง...”

เพลง คืนข้ามปี อัลบั้ม ภาพลวงตา ดา เอ็นโดรฟิน

เราก�ำลังปล่อยให้คนข้างหลังรู้สึกแบบนี้หรือเปล่า?
ปีใหม่ที่จะถึงนี้ ลองเปลี่ยนจากการสังสรรค์กับเพื่อน พาคู่รักไป
นับถอยหลังตามต่างจังหวัด มาเป็นการกลับไปใช้เวลาร่วมกับคนข้าง
หลังของเรากันดีไหม? คนทีเ่ ฝ้ารอการกลับมาของเราอยูท่ กุ เวลา กลับ
ไปจัดงานสังสรรค์ที่บ้าน ใช้เวลาร่วมกันเหมือนกับตอนที่เรายังเด็ก
ไม่มีสังคม ไม่มีคนรัก ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ตอนที่ทุกอย่างของ
เราคือคนในบ้าน
‘คนข้างหลัง’ ของเราทุกคนก็คือ ‘ครอบครัว’ ปีใหม่นี้ลองมา
ท�ำให้เทศกาลแห่งความสุขเป็นปีทพี่ เิ ศษกว่าปีทผี่ า่ นๆ มา ร่วมนับถอย
หลังส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกับครอบครัว อย่างทีเ่ นือ้ เพลง
ว่า... “อยากมีคนพิเศษ อยู่ในคืนพิเศษ” (ดา เอ็นโดรฟิน) จริงๆ แล้ว
ของขวัญปีใหม่ทดี่ ที สี่ ดุ ของพ่อแม่ อาจไม่ใช่สงิ่ ของ แต่อาจจะเป็นการ
ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับ ‘เรา’ น่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่พิเศษที่สุด
...ตอนนีเ้ วลาก็ใกล้เข้ามาแล้ว เรามาร่วมนับถอยหลังเข้าสูศ่ กั ราช
ใหม่กันดีกว่า

for our 42 readers

“สิบ เก้า แปด เจ็ด หก ห้า
สี่ สาม สอง หนึ่ง... สวัสดีปีใหม่!”
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สูตรสังคม

มิ้งค์ : จิราพัชร สุทธิประเสริฐ
บอส : ธนกร แสงจันทร์

“มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์โดยธรรมชาติจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ ติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน ไม่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามล�ำพังแต่ผู้เดียวได้ สังคมจึงเกิดขึ้น”
อริสโตเติล นักปรัชญาชาวกรีก

สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ทั้งมนุษย์
และสัตว์มีการด�ำรงชีวิตเหมือนกัน คือ ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงล�ำพัง
ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเพื่อความอยู่รอด การอยู่รวมกันแบบนี้จึง
เกิดเป็น ‘สังคม’ ขึ้นมา
สังคมของมนุษย์ มีประชากรใช้ชีวิตอยู่รวมกันหลายล้านคน
ธรรมชาติของมนุษย์นั้น มีความต้องการทั้งในด้านความคิดและจิตใจ
ของตนเอง ความต้องการในอ�ำนาจและความเป็นใหญ่ ดังนั้นเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้มนุษย์ด�ำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข สังคมจึงต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า ‘กฎ’ ขึ้นมา
กฎ คื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ส ร้ า งเงื่ อ นไขขึ้ น มาเพื่ อ ใช้ ใ นสั ง คม
‘เป็นสิ่งที่เราต้องท�ำ’ เราทุกคนล้วนอยู่ภายใต้กฎ มีหน้าที่ท�ำตาม
อย่างเคร่งครัด พวกเราท�ำตามกฎเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน เนื่องจาก
กฎหมายบังคับใช้กับเราทุกคน เพราะเราท�ำตามกฎ สังคมของเราจึง
เป็นระเบียบ ในสังคมไม่ใช่มีเพียงแค่ ‘กฎ’ ของการอยู่ร่วมกันเท่านั้น
ยังมีระเบียบคอยจัดสรรความเรียบร้อยในสังคมอีกแรง
บางคนอาจสงสัยว่าระเบียบคืออะไร แตกต่างจากกฎอย่างไร
มันคือสิ่งเดียวกันไม่ใช่หรือ ซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง 2 ค�ำนี้ คือ กฎเป็น
สิ่งที่ต้องท�ำ แต่ระเบียบเป็นสิ่งที่ควรท�ำ‘ด้วยจิตส�ำนึก’
หากเราปฏิบัติตามระเบียบ ตัวอย่างเช่น แคมเปญของรถไฟฟ้า
บีทเี อส (BTS) ทีร่ ณรงค์ให้คนขึน้ ลงบันไดเลือ่ น‘ยืนชิดขวา เดินชิดซ้าย’
ซึ่งท�ำให้คนไทยสามารถแบ่งปันทางเดินบนบันไดเลื่อน ให้คนที่มีธุระ
เร่งด่วนได้ไปธุระทันเวลาและยังท�ำให้มีพื้นที่ในการเดินขึ้นและลงได้
มากขึ้น

แคมเปญ ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ’ จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใช้สติ๊กเกอร์รณรงค์ไปติดตามจุดต่างๆ
ตามสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
แคมเปญโพสต์รูป พร้อมเช็คอิน ผ่านแอพพลิเคชั่น ก็ท�ำให้ประชาชน
มีจิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ สร้างพื้นที่ปลอดควันและลดการ
ละเมิดกฎหมาย ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะได้มากขึ้น
จะเห็ น ได้ ว ่ า เราสามารถท� ำ ให้ สั ง คมเป็ น ระเบี ย บได้ ม ากขึ้ น
โดยเริม่ จากการสร้างจิตส�ำนึกส่วนตัว เพือ่ ท�ำให้การอยูร่ ว่ มกันในสังคม
เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ที่ถึงแม้ว่าในสถานที่นั้นจะไม่มีกฎและระเบียบ
แน่ชัด อย่างการยืนบนรถโดยสารประจ�ำทาง แต่ถ้าเราตระหนักว่า
ไม่ควรยืนกีดขวางประตูเพื่อให้ผู้โดยสารท่านอื่นเดินขึ้นลงได้สะดวก
สั ง คมก็ จ ะน่ า อยู ่ ม ากขึ้ น เริ่ ม จากเรื่ อ งเล็ ก ๆ ค่ อ ยๆ สะสมเรี ย นรู ้
ธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
ประภาส ชลศรานนท์ นักคิด นักเขียนชื่อดัง เคยกล่าวไว้ใน
บทความ ‘คุยกับประภาส’ ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สงั คมทีไ่ ม่อาจอยูค่ น
เดียวได้ มนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์สงั คมเหมือนมดทีท่ ำ� หน้าทีข่ องใครของ
มัน แต่ความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์จงึ อยูท่ หี่ วั ใจ แล้วท�ำไมถึง
ไม่ท�ำให้หัวใจของเราเข้มแข็งและอ่อนโยนขึ้นมาเล่า”

ALL-A-ROUND
อชิ : อชิรญาณ์ วัชโร

SAVEเรา
SAVE โลก

เน็ตโตะ : นันทนาพร อรินทมาโน

นับวันโลกเรายิง่ มีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ เนือ่ งจากภาวะเรือนกระจก ทีม่ สี าเหตุมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มนุษย์ตอ้ งการสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น โดยไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมา
ดังนั้นเราควรหันมาใช้แก๊ส LPG และ NGV แทนการใช้น�้ำมัน หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปใช้รถยนต์สาธารณะ ทั้งระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ (BTS) และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว
เรือ่ งใกล้ตวั ทีเ่ ราสามารถท�ำได้งา่ ยๆ เช่น การประหยัดน�ำ้ ประหยัดไฟ คือเลือกเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีม่ ฉี ลากเบอร์ 5 และถอดปลัก๊ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน เมื่อเรากลับถึงบ้าน เราอาจต้องการพักผ่อนเพื่อให้หายเหนื่อยจากการท�ำงานที่แสนวุ่นวาย จนลืมใส่ใจในเรื่องของการ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ไม่ว่าจะเปิดแอร์ ดูโทรทัศน์ เปิดคอมพิวเตอร์ ชาร์จแบตโทรศัพท์ เปิดไฟทุกดวงในบ้านพร้อมกันโดยไม่จ�ำเป็น
ระหว่างอาบน�ำ้ ก็เปิดน�ำ้ ทิง้ ขณะถูสบูแ่ ละล้างหน้าแปรงฟัน ถึงเวลาสิน้ เดือน เมือ่ เห็นบิลค่าน�ำ้ ค่าไฟคงลมแทบจับกับจ�ำนวนเงิน หากเราไม่มกี าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ค่าน�้ำค่าไฟคงทะยานพุ่งสูงขึ้นทุกๆ เดือน เป็นแน่แท้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน(ตับแตก) การหักห้ามใจไม่ให้เปิดแอร์เลยคงจะท�ำใจได้ยาก แต่ใช่ว่าเราจะไม่มีวิธีท่ีจะช่วยให้
ประหยัดน�ำ้ และไฟ จากข้อมูลเว็บไซต์ของส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และเว็บไซต์การประปานครหลวง ระบุวา่ เรา
สามารถประหยัดน�้ำและไฟได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังต่อไปนี้
• ไม่เปิดแอร์ทิ้งไว้ เลือกติดตั้งขนาดแอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่
และควรหมัน่ ท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ เพราะจะช่วยให้เรา
ประหยัดไฟได้ 5-7 เปอร์เซ็นต์ หากเราหยุดการใช้แอร์เพียงวันละ
1 ชั่วโมง ก็จะประหยัดได้เดือนละ 126 บาท 90 สตางค์
• การใช้พัดลมควรปิดพัดลมเมื่อไม่มีคนอยู่ และไม่ควรเปิด
ระดับแรงลมสูงสุด การเปิดพัดลม 5 ชัว่ โมงต่อวัน ด้วยแรงลมสูงสุด
จะท�ำให้เสียค่าไฟ 4 บาท 50 สตางค์ต่อเดือน
• ควรตั้งอุณหภูมิในตู้เย็น 3-6 องศาเซลเซียส และในช่องแช่
แข็งระหว่าง ลบ 15-18 องศาเซลเซียส ถ้าตั้งไว้เย็นกว่าที่ก�ำหนด
1 องศาเซลเซียส จะสิ้นเปลืองไฟเพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์
• ตู้เย็นขนาดกลาง กินไฟ 108 บาทต่อเดือน ค่าไฟจะสูงขึ้น
ตามจ�ำนวนครัง้ ของการเปิด-ปิดประตูตเู้ ย็น และการตัง้ อุณหภูมสิ งู
เกินค่าก�ำหนดจะท�ำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้น 27 บาทต่อเดือน

• ควรอาบน�้ำด้วยฝักบัว หรือใช้ขันตักอาบ เพราะจะประหยัด
น�ำ้ ได้มากกว่าการอาบน�ำ้ ในอ่าง เนือ่ งจากอ่างอาบน�ำ้ ต้องใช้นำ�้ มาก
ถึง 110 ลิตร ต่อคนต่อครั้ง แต่ถ้าอาบด้วยฝักบัว หรือตักอาบจะใช้
เพียง 20 ลิตร ต่อคนต่อครั้ง
• การบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้วน�ำ้ จะใช้นำ�้ เพียง 0.51 ลิตรเท่านั้น การปล่อยให้น�้ำไหลจากก๊อกตลอดการแปรงฟัน จะ
ใช้น�้ำถึง 20-30 ลิตร ต่อครั้ง
• การใช้ชักโครกแบบทั่วไป จะใช้น�้ำถึง 13 ลิตรต่อครั้ง หาก
เรากดชักโครกเฉลี่ยวันละ 4 ครั้ง จะสูญเสียน�้ำทั้งสิ้น 52 ลิตร แต่
ถ้าหากเราเลือกใช้ชักโครกแบบประหยัดน�้ำ ซึ่งสามารถสังเกตจาก
ลักษณะโถเก็บน�ำ้ หลังชักโครกจะเป็นทรงสูงและแคบ ช่วยให้ปล่อย
น�้ำได้แรงกว่าแบบทรงเตี้ยและใช้น�้ำน้อยกว่า จะช่วยลดการใช้น�้ำ
ได้วันละ 24 ลิตรต่อวัน

คงจะเป็นเรือ่ งดีหากเราปฏิบตั สิ งิ่ เหล่านีไ้ ด้จนติดเป็นนิสยั นอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานของโลกแล้ว ยังเป็นการเก็บรักษาพลังงาน
ที่ใกล้หมดไปให้เรายังคงมีใช้ในอนาคต ที่ส�ำคัญเราสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้อีก มาเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้และชักชวนคนรอบข้าง
ให้ร่วมท�ำสิ่งดีๆ ไปด้วยกันนะ
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.eppo.go.th ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
http://www.mwa.co.th การประปานครหลวง
for our 44 readers

SIDE STORY
ภัส : พรนภัส ช�ำนาญค้า

Another SIDE

แตกต่างจากประเทศไทย เพราะ
แต่ละบริษัทจะจัดงานสัมมนา และ
แนะน�ำบริษทั ให้กบั นักศึกษาชัน้ ปีที่
3 และ 4 ท�ำให้นกั ศึกษาส่วนใหญ่ได้
งานก่อนเรียนจบในเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งพวกเขาจะมีเวลาพักระยะสั้น ก่อนเริ่มงาน
พร้อมกันในเดือนเมษายน
เมื่อเปรียบเทียบกับการ ‘หางาน’ ของ
ประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องรอจนกระทั่ง
เรียนจบ จึงจะสามารถยื่นใบสมัครงานได้ แต่
ก็มีบางสายงานที่สามารถยื่นใบสมัครงานได้
ก่อน หรือมีบริษทั ยักษ์ใหญ่เข้ามาเรียกตัวหรือ
จองตัวไปท�ำงานก่อนเรียนจบ แต่ในประเทศ

OF SALARYMAN
หากเอ่ยชื่อ ‘โนะฮาร่า ฮิโรชิ’ หลายคน
อาจร้อง ‘อ๋อ’ เพราะเขาคือผูใ้ ห้กำ� เนิดเด็กชาย
จอมทะลึง่ อย่าง ‘โนะฮาร่า ชินโนะสุเกะ’ หรือ
‘ชินจังจอมแก่น’
ในหนังสือการ์ตนู ‘เครยอนชินจัง’ เรามัก
จะเห็น โนะฮาร่า ฮิโรชิ โวยวายเสียงดังในตอน
เช้าเพราะตื่นสาย รีบเร่งแต่งตัวและวิ่งออก
จากบ้านไปท�ำงานอย่างรวดเร็ว จนกระทัง่ เริม่
งานอย่างคร�่ำเคร่ง พร้อมอยู่ท�ำงานล่วงเวลา
ตลอด รวมถึงออกไปสังสรรค์กบั ลูกค้า และวัน
หยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็ต้องออกไปตีกอล์ฟกับ
ลูกค้าอย่างเลี่ยงไม่ได้
แล้วชีวติ จริงของเหล่ามนุษย์เงินเดือนของ
ญี่ปุ่นเป็นแบบ ‘โนะฮาร่า ฮิโรชิ’ หรือเปล่า?
หากย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 หลังจากญีป่ นุ่ พ่ายแพ้ให้กบั สงคราม ท�ำให้
ชาวญี่ปุ่นเริ่มสร้างประเทศด้วยเศรษฐกิจ โดย
ระบบการจ้างงานของประเทศญี่ปุ่นได้รับการ
สืบทอดมาจากธรรมเนียมโบราณ ซึ่งมักจะ
เป็นการจ้างงานระยะยาวไปจนถึ ง เกษี ย ณ
ท�ำให้เหล่าซาลารีม่ งั มีความมัน่ คงในหน้าทีก่ าร
งานสูง และไม่คอ่ ยเปลีย่ นงานบ่อย โดยการรับ
พนักงานเข้าท�ำงานในบริษทั ของประเทศญีป่ นุ่

และแข่งกันท�ำงานล่วงเวลา โดยสาเหตุที่เป็น
แบบนี้เพราะ ในช่วงยุคฟองสบู่แตก หลาย
บริษัทในญี่ปุ่นได้ปลดพนักงานที่ไม่มีผลงาน
โดดเด่นออก เพื่อลดจ�ำนวนพนักงานลง ท�ำให้
เหล่าซาลารี่มังที่ยังเหลืออยู่ต้องตั้งใจท�ำงาน
มากขึ้นเพื่อสร้างผลงาน และการท�ำงานล่วง
เวลาทีไ่ ม่ได้คา่ ตอบแทน ก็ถอื เป็นหน้าทีท่ พี่ วก
เขาจะต้องท�ำ เพราะถ้าไม่ท�ำพวกเขาจะถูก
มองว่าเป็นคนที่ไม่ทุ่มเทให้กับบริษัท
โดยหน้าที่ของเหล่าซาลารี่มังไม่ใช่เพียง
แค่การท�ำงานในบริษทั เท่านัน้ แต่การพาลูกค้า
ออกไปสังสรรค์ก็เป็นหน้าที่ของพวกเขา ซึ่ง
ต้องดูแลและบริการลูกค้าให้ประทับใจ เพือ่ ให้
ลูกค้าตกลงเซ็นสัญญากับบริษทั แม้กระทัง่ วัน
หยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็ยังต้องออกไปตีกอล์ฟกับ
ลูกค้า ท�ำให้เวลาในการพักผ่อนของพวกเขา
ลดน้อยลง (จากที่ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว)
การพักผ่อนน้อยส่งผลให้หลายคนมีโรค
รุมเร้า และโรคที่น่าเป็นห่วงคือ ‘โรคคะโรชิ’
หรือโรคที่เสียชีวิตจากการโหมงานหนักแบบ
ไม่หยุดพัก คือท�ำงานมากกว่า 90 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (บางคนอาจท�ำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน)
จนร่างกายสะสมความเครียด ก่อให้เกิดโรค
ความดัน และโรคหัวใจ จนท�ำให้หลายคนเสีย
ชีวิตบนรถประจ�ำทาง หรือบางคนก็เสียชีวิต
ขณะก�ำลังนอนพัก

การทำ�งานล่วงเวลาทีไ่ ม่ได้คา่ ตอบแทน ถือเป็น
หน้าที่ที่ต้องทำ� เพราะถ้าไม่ทำ�พวกเขาจะถูกมอง
ว่าเป็นคนที่ไม่ทุ่มเทให้กับบริษัท
ญีป่ นุ่ จะมีระยะเวลาสมัครงานทีช่ ดั เจน หากไม่
สามารถเข้าท�ำงานได้ในปีดงั กล่าว บัณฑิตใหม่
จะต้องรออีก 1 ปี เพื่อกลับมาแก้ตัวใหม่
หลั ง จากได้ รั บ การตอบรั บ จากบริ ษั ท
มนุษย์เงินเดือนของไทยส่วนใหญ่ จะต้องเข้า
งานตรงเวลา (แต่บางคนมาสาย) ท�ำงานที่ได้
รับมอบหมายก่อนเวลาเลิกงาน แตกต่างจาก
เหล่าซาลารีม่ งั ของญีป่ นุ่ ซึง่ พวกเขาจะเข้างาน
ตรงเวลา ตั้งหน้าตั้งตาท�ำงานอย่างแข็งขัน
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เมื่อเปรียบเทียบกับเหล่ามนุษย์เงินเดือน
ของประเทศไทย หลายคนทีก่ ำ� ลังคิดว่าตนเอง
ท�ำงานหนักจนเหนื่อย และท้อแท้ แต่ถ้ามอง
ไปที่เหล่าซาลารี่มังของญี่ปุ่นที่ท�ำงานหนัก
ท่ามกลางปัญหารอบด้าน แต่พวกเขาก็ไม่เคย
ย่อท้อ และยังคงบากบั่น มุ่งมั่น ตั้งใจท�ำงาน
เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สมกับทีพ่ วก
เขาเป็นต้นต�ำรับของมนุษย์เงินเดือนจริงๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ เอ๊ะ! เจแปน
และ http://factsanddetails.com/

KNOCK OUT!
กองบรรณาธิการ

A SALARYMAN
WHO TRAVEL 100 TOWNS IN
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EUROPE
คุณเคยลองคิดเล่นๆ ดูไหมว่า...

‘ชีวิตนี้เราจะได้ไปเที่ยว
ต่างประเทศสักกี่ครั้ง?’
บางคนคิดว่าครัง้ เดียวก็หรูแล้ว บ้างคิดว่าจะไปท�ำไม?
ในประเทศไทยยังเที่ยวไม่ครบเลย
เพราะชีวิตการท�ำงานนอกจากเงินเดือนแล้ว
วันหยุดก็คงเป็นสิ่งล�้ำค่าที่ใกล้เคียงกับเงินเช่นกัน
หลายคนลาได้แต่ไม่มีเงิน บางคนมีเงินแต่ลาไม่ได้
แต่ ‘พีก่ อ้ ง’ วริทธิ์ โอนพรัตน์วบิ ลู เจ้าของเว็บไซต์และ
แฟนเพจ ‘เที่ยวเอง’ ที่มียอดกดไลค์มากกว่า 40,000 คน
มนุษย์เงินเดือนธรรมดาทีส่ ามารถเก็บเงินเทีย่ วเองได้กว่า
100 เมือง ในทวีปยุโรป! ซึ่งการไปเที่ยวของพี่ก้องไม่ได้
หมายถึงการซื้อทัวร์ ‘แวะ แชะ ช็อป’ แล้วบินกลับ
แต่ เ ป็ น การเก็ บ เงิ น เอง วางแผนการเดิ น ทางเอง
และไปเที่ยวด้วยตัวเอง...
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ใช้ชีวิตแบบมนุษย์เงินเดือนมากี่ปีแล้ว

เริม่ ท�ำงานจริงๆ คือเข้ารับราชการตัง้ แต่เดือนมกราคมปี 2546 ได้
เงินเดือนครัง้ แรกประมาณ 6,400 บาท ต่อมาสอบกฎหมายผ่านเลยได้
เพิม่ เงินเดือนอีก 2,000 บาท เก็บได้บา้ งไม่ได้บา้ งใช้จา่ ยก็ไม่คอ่ ยจะพอ
เท่าไหร่ แต่รับราชการอยู่ได้ไม่ถึงปีครึ่งก็ลาออกเพราะเริ่มรู้สึกว่ามัน
ไม่ใช่แนวของตัวเอง
หลังจากนั้นก็กลับไปเรียนปริญญาโท แหกกฎที่บ้านออกมาเรียน
นิเทศฯ ซึง่ เป็นสิง่ ทีอ่ ยากเรียนตัง้ แต่แรก แต่ทบี่ า้ นไม่อยากให้เรียนตอน
ปริญญาตรี เลยต้องเรียนรัฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแทน
ระหว่างรอสอบปริญญาโทก็ไปท�ำงานทีบ่ ริษทั ประกันภัยประมาณ
1 ปี ก็ลาออกไปเรียนต่อปริญญาโทจนจบ ระหว่างเรียนก็ทำ� งานไปด้วย
พอจบปริญญาโทกลางปี 2550 ก็เริ่มท�ำงานอีกครั้งที่นิตยสารอาหาร
เล่มหนึ่ง แต่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนจึงได้รับเงินเดือนทดลองงาน
16,000 บาท พอผ่านช่วงลองงานก็ได้เงินเดือนเพิ่มเป็น 18,000 บาท
ตอนนัน้ ก็รสู้ กึ ว่าเงินเดือนเท่านีเ้ พียงพอส�ำหรับใช้จา่ ยและเก็บเงิน
ไปเที่ยวแล้ว ปลายปี 2552 ย้ายงานออกจากนิตยสาร มาเริ่มงานใหม่
เกี่ยวกับการตลาดและการโฆษณาที่ศูนย์การค้าชื่อดังใจกลางเมืองจน
ตอนนี้ได้ท�ำงานที่นี่มา 5 ปีแล้ว

มีวิธีเลือกงานให้กับตัวเองอย่างไร

ต้องถามตัวเองก่อนว่า ชอบท�ำงานลักษณะไหน ชอบเจอผู้คน
ชอบงานที่ต้องออกไปข้างนอก หรือชอบงานที่ต้องอยู่แต่ในออฟฟิศ
เพราะงานแต่ละอย่างมันมีความแตกต่างกัน แต่สำ� หรับตัวเองสิง่ แรกที่
เลือกคือสถานทีท่ ำ� งาน ต้องใกล้บา้ น เพราะว่าท�ำให้ประหยัดค่าใช้จา่ ย

ในการเดินทางได้ หากการคมนาคมสะดวก มีรถไฟฟ้าถึงมันยิ่งสบาย
ขึน้ อย่างทีส่ องคือ มีสวัสดิการทีจ่ อดรถ การมีทจี่ อดรถให้พนักงานท�ำให้
ประหยัดไปเดือนละหลายบาท
เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกองค์กรที่มีอาคารเป็นของตัวเอง และ
องค์กรทีม่ อี าคารเป็นของตัวเองย่อมหมายถึงความมัน่ คงของบริษทั ด้วย
ต่อมาก็เป็นเรือ่ งของสวัสดิการ โบนัสอาจจะไม่มากแต่ขอให้มเี พราะมัน
จะท�ำให้เราเก็บเงินได้มากขึ้นเหมือนเราท�ำงาน 12 เดือน แต่เราได้เงิน
เดือน 15 เดือน คือเป็นเทคนิคเล็กๆ ทีส่ ามารถท�ำให้มเี วลา ความมัน่ คง
และรายได้ที่เพียงพอ

บริหารเงินที่ได้มาอย่างไร

ตอนที่ได้เงินเดือน 18,000 บาท ตอนนั้นก็ตั้งเป้าไว้ว่าต้องเก็บเงิน
เดือนละ 8,000 บาท และค�ำนวณว่าจะใช้เงินเดือนละไม่เกิน 10,000
บาท ถ้าเดือนไหนเก็บได้ไม่ถงึ เป้า เดือนต่อไปก็ตอ้ งเก็บทบไปอีกให้เงิน
เก็บมันคงที่ถ้าเก็บได้ตลอด 12 เดือน ก็ได้เกือบแสนแล้วนะ สามารถ
เที่ยวยุโรปได้สบายๆ แถมยังมีเงินเหลือเก็บฝากธนาคารอีกด้วย เลย
เริ่มจริงจังว่าต้องเก็บเงินแบบนี้ให้ได้ เพื่อจะได้มีเงินไปเที่ยวเมืองนอก
โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่เที่ยวกลางคืน รู้สึกว่าการดื่มเหล้า
สูบบุหรี่ มันไร้สาระ เป็นการใช้เงินโดยไม่เกิดประโยชน์ การใช้ชวี ติ ของ
หนุ่มสาวในปัจจุบันมักนิยมสร้างภาพลักษณ์ทางสังคม ใช้เงินท�ำ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อโพสต์อินสตาแกรม อัพรูปหรือเช็คอินให้เพื่อนมา
กดไลค์หรือคอมเมนต์ นี่เป็นการเผาผลาญเงินโดยไม่เกิดประโยชน์
หากลดการสร้างภาพลักษณ์ทางสังคมลง ใช้เงินไปกับสิ่งที่คิดว่าท�ำให้
ตั ว เองดู ดี ใ นกลุ ่ ม เพื่ อ นฝู ง คนรู ้ จั ก น้ อ ยลง จะท� ำ ให้ มี เ งิ น มาหา
ประสบการณ์ที่มีคุณค่า และสัมผัสชีวิตแปลกใหม่

หนุ ่ ม สาวในปั จ จุ บั น นิ ย มสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ท าง
สังคม ใช้เงินทำ�กิจกรรมต่างๆ เพือ่ โพสต์อนิ สตาแกรม
อัพรูป หรือเช็คอินให้เพื่อนมากดไลค์หรือคอมเมนต์
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มีคนถามว่าทำ�ไมไม่ลาออกไปหางานที่อื่น
เพื่อจะได้เงินเดือนมากขึ้น ถ้าเงินเดือนขึ้นแต่
ไม่มีวันลาก็ไม่มีประโยชน์ ทุกวันนี้มีท่ีทำ�งานที่
สบายใจมีวันลาเพิ่มขึ้นทุกปีก็โอเคแล้ว

สิ่งใดคือสิ่งส�ำคัญที่สุดของชีวิตการท�ำงาน

ความพอดีระหว่างงานกับชีวติ ประจ�ำวัน และเงินเดือนก็มผี ลท�ำให้
เกิดความพอดีทงั้ หมด ถ้าเงินเดือนเยอะแต่ไม่มคี วามสุข งานเยอะ ไม่มี
เวลาส่วนตัวที่พอดี ลาหยุดไม่ได้ ชีวิตก็ไม่สมดุล เพราะฉะนั้นชีวิตการ
ท�ำงานทีด่ ี คือมีความสมดุลของเงินเดือน ปริมาณงาน เนือ้ หางาน และ
เวลาในชีวิตประจ�ำวัน

ความสุขในแบบชีวิตของมนุษย์เงินเดือนคืออะไร

ความสุขคือการท�ำงานแล้วมีเงิน เมื่อมีเงินก็สามารถใช้ท�ำสิ่งที่ตัว
เองชอบคือการท่องเที่ยวได้ ตั้งตารอวันที่จะได้ไปเที่ยวอีก รอวันที่จะ
ได้เที่ยวตามแผนที่วางไว้ การท�ำงานต้องมีเป้าหมาย ไม่ใช่ท�ำไปวันๆ
ท�ำไปเรื่อยๆ ถ้าเรามีเป้าหมายแล้วท�ำตามเป้าหมายที่วางไว้ส�ำเร็จ เรา
ก็จะมีความสุขในการท�ำงาน เป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บาง
คนท�ำงานเพื่อหาเงินไปช็อปปิ้งซื้อของแบรนด์เนม บางคนท�ำงานเพื่อ
ซื้อรถซื้อบ้าน บางคนใช้เที่ยวเตร่เสเพล บางคนเน้นเก็บไว้ใช้ยาม
แก่เฒ่า แต่เป้าหมายของพี่แตกต่างจากคนอื่นคือเลือกการท่องเที่ยว
ต่างประเทศเป็นจุดหมายปลายทาง

ช่วงปีแรกๆที่เริ่มเที่ยวยังมีเงินเดือนไม่มากเท่าไหร่ ก็จะเที่ยวปีละ
ทริป พอเริม่ เทีย่ วไปสักพักก็เพิม่ เป็นปีละ 2 ทริป บางปีกไ็ ม่ได้ไปเพราะ
เพิ่งเริ่มเข้ามาท�ำงานที่ใหม่ลางานไม่ได้ เที่ยวไปเที่ยวมาตอนนี้เคยไป
ยุโรปมาแล้วเกิน 100 เมือง ใน 27 ประเทศครับ
ปีนี้ก็ใช้วันหยุดช่วงสงกรานต์เที่ยวยุโรปตะวันออก โปแลนด์
เยอรมัน ออสเตรีย เชค 14 วัน และล่าสุดก็เพิ่งกลับจากเที่ยวตุรกีมา
9 วัน

ท�ำไมจึงเลือกเที่ยวในแถบทวีปยุโรป

เป็นคนชอบสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีความคลาสสิกซึ่งเมือง
ไทยไม่มีอาคารบ้านเมืองแบบนี้ ไปยุโรปอากาศก็ไม่ร้อน บ้านเมืองไม่
สกปรก หลายเมืองไม่คอ่ ยมีคนเอเชีย ถ้าไปเทีย่ วอเมริกาก็จะเจอแต่ตกึ
สูงๆ เหมือนอยูใ่ นกรุงเทพฯ ไม่รสู้ กึ แตกต่างเทียบกับยุโรปแล้วมันดูแตก
ต่างได้บรรยากาศใหม่ๆ เช่น แถบสแกนดิเนเวียมีสถาปัตยกรรมที่
ชัดเจน มีบ้านหน้าจั่วสีสันสดใสรัสเซียก็มีโบสถ์หน้าตาประหลาดมี
เอกลักษณ์ ก็เลยชอบไปเที่ยวแถบยุโรปมากกว่า
มีคนชอบถามว่า ท�ำไมถึงท�ำงานทีน่ นี่ าน ท�ำไมไม่ลาออกไปหางาน
ที่อื่น เพื่อจะได้เงินเดือนมากขึ้น ถ้าเงินเดือนขึ้นแต่ไม่มีวันลาก็ไม่มี
มุมมองต่อการใช้ชีวิตจ�ำเจของมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างไร
ประโยชน์นะ ทุกวันนี้มีเงินเดือนพอใช้พอเก็บไปเที่ยวได้มีที่ท�ำงานที่
ส�ำหรับตัวเองคิดว่ามันเป็นเรือ่ งปกติสำ� หรับชีวติ คนท�ำงานออฟฟิศ สบายใจ มีวันลาเพิ่มขึ้นทุกปี ก็โอเคแล้ว
จันทร์-ศุกร์ทำ� งาน ศุกร์เย็นหรือเสาร์ออกไปเทีย่ วกลางคืน หรือเดินห้าง
สรรพสินค้าช็อปปิ้งซื้อของหรือดูหนัง วันอาทิตย์อยู่บ้านกับครอบครัว
กิจวัตรเหล่านี้มันจ�ำเจนะ ตัวเองโชคดีที่ได้ท�ำงานใกล้บ้านและท�ำงาน
ที่ศูนย์การค้า ดังนั้นวันท�ำงานก็สามารถช็อปปิ้งและกินข้าวได้ ท�ำ
ธุรกรรมต่างๆ ก็ได้ในทีเ่ ดียวกัน จึงสามารถหลีกเลีย่ งความซ�ำ้ ซากจ�ำเจ
แบบนีไ้ ด้ วันเสาร์-อาทิตย์กม็ เี วลาท�ำกิจกรรมอืน่ ๆ ทีอ่ ยากท�ำ วันท�ำงาน
ถ้าเบื่อๆ ก็เดินเล่นในห้างหาแรงบันดาลใจในการท�ำงานได้

เริ่มต้นเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่

ชีวิตการทำ�งานที่ดีคือ
มีความสมดุลของเงินเดือน
ปริมาณงาน เนื้อหางาน
และเวลาในชีวิตประจำ�วัน

เที่ยวต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตเมื่อต้นปี 2549 ไปประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เพราะพีส่ าวไปเรียนต่อปริญญาเอกทีน่ นั่ ในทริปนัน้ ก็ไป
เที่ยวเองคนเดียวหลายประเทศเลย ต่อมาก็เริ่มเก็บเงินแบบจริงจังขึ้น
อีก 1 ปีถัดมาก็ไปอังกฤษได้ ตอนนั้นค่าเงินบาทอ่อนตัวมาก 1 ปอนด์
เท่ า กั บ 68 บาทกว่ า เลย ถื อ เป็ น ช่ ว งที่ ค ่ า เงิ น ปอนด์ แ พงที่ สุ ด ใน
ประวัตศิ าสตร์กว็ า่ ได้ แต่ทเี่ ลือกไปอังกฤษก็เพราะเป็นคนชอบดูฟตุ บอล
เชียร์ทีมลิเวอร์พูล ตั้งเป้าหมายว่าต้องไปเหยียบสนามแอนฟิลด์ให้ได้
ก่อนตาย พอได้ไปก็เ ที่ยวให้ ครบทั้ ง ลอนดอน อ็ อกซ์ ฟอร์ ด บาธ
ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ และเมืองท่องเที่ยวหลักอื่นๆ ของอังกฤษแต่
กลับมาก็ยังมีเงินเหลืออยู่นะ

อะไรเป็นแรงผลักดันในการเก็บเงินเที่ยวแต่ละครั้ง

ท่องเที่ยวคือความชอบส่วนตัวอยู่แล้วครับ ตอนเด็กๆ ทุกปีก็จะ
เทีย่ วในประเทศกับครอบครัว เหมารถตูไ้ ปบ้าง นัง่ รถไฟบ้าง ตัวเองเป็น
คนท�ำแผนท่องเทีย่ วให้ทบี่ า้ นตัง้ แต่เรียนชัน้ ประถมแล้ว เป็นคนวางแผน
เองทุกอย่าง ทุกวันหยุดยาวก็จะชวนกันไปเที่ยว เปิดหนังสือท่องเที่ยว
อ่าน จองโรงแรม วางเส้นทางและเลือกสถานที่เที่ยว แต่ละปีจะเที่ยว
ประมาณ 2 ทริป
การจะไปเที่ยวได้ต้องมีความรู้รอบตัวก่อน ส่วนตัวแล้วชอบเรื่อง
ภูมิศาสตร์ท้ังของไทยและของโลกตั้งแต่เด็กแล้ว ประกอบกับเรียน
รัฐศาสตร์การทูตด้วยจึงได้เรียนเรื่องราวต่างๆ ของประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกท�ำให้รู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ พอมันยิ่งรู้
ก็ยิ่งอยากไปสัมผัสในสิ่งที่ตัวเองได้เรียนมา
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การเดินทางแต่ละครั้งให้อะไรกับตัวเองบ้าง

ให้ความรูน้ ะ เพราะเราต้องมีความรูก้ อ่ นเดินทาง ให้ประสบการณ์
ใหม่ เพื่อนใหม่ ได้ความสนุก เหมือนตอบสนองความต้องการของตัว
เองด้วย หากเราชอบประเทศนี้แล้วได้เดินทางไปถึง มันก็รู้สึกว่าส�ำเร็จ
แล้ว พิชิตแล้ว จากนั้นก็ตั้งเป้าหมายต่อว่าจะไปที่ไหน แล้วก็วางแผน
ใหม่ และท�ำงานเก็บเงินเพื่อไปที่แห่งนั้นให้ได้
การได้ไปเทีย่ วแต่ละครัง้ เหมือนได้ความภูมใิ นใจตัวเองนะ สาเหตุ
นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เขียนกระทู้พันทิป แบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้อื่น
สามารถน�ำทริปที่เราเขียนไปท�ำตามได้

สถานที่ที่ไป เมืองนี้ต้องใช้ชีวิตไฮโซก็ใช้ชีวิตแบบไฮโซ เมืองนี้ต้องลุยก็
แบกกระเป๋าเที่ยว เมืองนี้เน้นแนวศิลป์ก็เสพศิลป์เสพวีถีชีวิต ท�ำทุก
อย่างที่ควรจะท�ำให้เข้ากับคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันของแต่ละเมือง
หรือประเทศที่ไป
เมื่อเลือกได้แล้วว่าชอบเที่ยวแบบไหนก็จะรู้ว่าจะไปประเทศไหน
เมืองไหน เพราะอะไร จากนั้นค่อยศึกษาลงรายละเอียด หารีวิวอ่าน
ท�ำแผนการเดินทาง ค�ำนวณจ�ำนวนวันและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ข้อมูลเหล่า
นีห้ าได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำ� เป็นต้องพึง่ ไกด์บกุ๊ ท่องเทีย่ วเล่มละ
หลายร้อยบาทนะครับ

ถ้าอยากใช้ชีวิตแบบนี้ ต้องมีจุดเริ่มอย่างไร

ท�ำไมเลือกเอาเงินไปเที่ยว แทนการเก็บเงินออม

ต้องถามตัวเองก่อนว่ารักที่จะเดินทางสายท่องเที่ยวจริงรึเปล่า?
เพราะถ้าเลือกเดินทางนี้แล้วจะเสพติดนะ จะรู้สึกว่าต้องไปที่อื่นๆ อีก
เรื่อยๆ หาจุดจบยาก มีความพร้อมเรื่องร่างกาย เงิน เวลา และความรู้
เพียงพอหรือไม่ เพราะการจะไปเที่ยวได้จะต้องมี 4 สิ่งคือ แรง เงิน
เวลา และความรู้ ถ้ามั่นใจก็ลุยเลยครับ
เริม่ ต้นด้วยการถามใจตัวเองก่อนว่าชอบเทีย่ วแบบไหน แบบแบ็คแพ็คเกอร์แบกเป้ลุยแหลก เที่ยวแนวศิลปะใช้ชีวิตชิลล์ๆ ดูผู้คนบ้าน
เมือง เที่ยวเน้นถ่ายภาพ หรือเที่ยวแบบไฮโซหนักไปทางช็อปปิ้ง แต่
แนวส�ำหรับตัวเองขอเรียกว่าแบบ ‘เที่ยวเอง’ ไม่เคยนิยามตัวเองว่า
แบ็คแพ็คเกอร์ ไฮโซ หรืออื่นๆ แต่จะเที่ยวโดยดูความเหมาะสมของ

จริงๆ แล้วก็เก็บเงินส่วนหนึ่งนะ ไม่ได้ใช้เงินไปกับการเที่ยวหมด
เราท�ำงานเหนือ่ ยๆ ก็ตอ้ งใช้ทำ� ในสิง่ ทีช่ อบเหมือนเป็นรางวัลให้กบั ชีวติ
อย่างหนึ่ง โชคดีที่ไม่มีภาระทางบ้านที่ต้องรับผิดชอบด้วย เลยไม่ต้อง
ท�ำงานเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตปกติทุกๆ วัน จึงสามารถใช้เงินไปกับ
การท่องเที่ยวได้ค่อนข้างสบาย
ตอนนี้ยังแข็งแรง เดินเที่ยว ลุยแหลก นั่งเครื่องบินนานๆ ได้ มี
โอกาสก็เที่ยวไปก่อน ถ้าแก่ตัวลงอาจจะท�ำเหมือนสมัยหนุ่มๆ ไม่ไหว
และก็ไม่รอู้ นาคตด้วยว่าจะมีชวี ติ อยูอ่ กี ถึงเมือ่ ไหร่ หรือแก่แล้วมีเงินเก็บ
มาก แต่ต้องใช้รักษาตัวจากโรคภัยไข้เจ็บ ถึงตอนนั้นมีเงินก็ไม่มี
ประโยชน์แล้ว
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LAST SEASON
AT PUTABBERK

“ท้องฟ้าที่ไม่ได้บ่งบอกว่ามีสีฟ้าให้เราได้เห็นเหมือนเดิม

อยู่ร�่ำไป บ้างเป็นสีฟ้า บ้างเป็นสีเทา หรือบ้างก็เป็นสีขาว
ก้อนเมฆทีล่ อยเปลีย่ นรูปทรง รูปแบบ ให้เราจินตนาการเล่น
แทบทุกวัน อากาศที่ก�ำลังแปรเปลี่ยนตามฤดูกาล วันเวลา
และความไม่แน่นอน มักเตือนสติเราให้หยุดพัก และค้นหา
ตนเองในจุดหมายที่ไม่มีวันสิ้นสุด กับการเดินทางพักผ่อน
ตามฤดูกาลในวันหยุด ที่แทบจะหาไม่เจอในหน้าปฏิทิน ”

“จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วสินะ” เสียงเตือนในใจดังขึ้น เหมือนเป็นดั่ง
สัญญาณเริม่ ต้นของการเดินทาง เป็นช่วงเวลาแห่งสายลมหนาวทีห่ อบ
พาไอเย็นๆ มามอบความสดชื่นทั้งกาย ทั้งใจ และในช่วงฤดูหนาว
ต้อนรับปีใหม่จะมีอะไรสุขใจเท่ากับการเดินทางไปชมทะเลหมอกยาม
เช้า คอยต้อนรับตะวันก่อนใครบนพืน้ ทีค่ วามสูง 1,768 เมตรจากระดับ
น�้ำทะเล ที่รู้จักในชื่อ ‘ภูทับเบิก’ ด้วยงบค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2,500 บาท
ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน กับเพื่อนหรือคนรู้ใจ
ภูทับเบิก ยอดเขาในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด
ในจังหวัด สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณภาคกลางตอนบน ด้วยธรรมชาติ
อันสวยงามที่ควรค่าแก่การไปเยือนและบันทึกความทรงจ�ำไว้ รวมทั้ง
ภูทับเบิกยังถือเป็น Unseen in Thailand ที่เหล่านักท่องเที่ยวต้อง
เดินทางไปสัมผัสกับ ยอดเขาสูง ทะเลหมอกในตอนเช้าบนยอดเขา
เพชรบูรณ์ ประกอบกับอากาศเย็นสบายและแสนบริสุทธิ์ที่จุดสูงสุด
ของจังหวัดเพชรบูรณ์

“นอนทับเบิก
สัมผัสความหนาว
ดูดาวบนดิน”

http://www.unseentourthailand.com
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BUDGET

มาร์ท : วรพงศ์ บุญอุ้ม
มาร์ท : วรพงศ์ บุญอุ้ม / เอ็กซ์ : สหรัฐ ชิดชม

- ขนมจีนเสวย -

2,000.- รถยนต์ส่วนตัวคู่ใจวิ่งผ่านถนนสายกรุงเทพฯ-สระบุรี-เพชรบูรณ์
(หล่มเก่า) มุ่งหน้ายังจุดหมายชื่อ ‘ภูทับเบิก’ ระยะทางกว่า 500 กิโลเมตร ผมและเพื่อน
ร่วมทางทัง้ หมด 4 คน พร้อมกับน�ำ้ มันรถในราคาสองพันกว่าบาท เตรียมตัวมุง่ หน้าสูท่ ริป
3 วัน 2 คืน ในช่วงปลายปีกับ ‘ภูทับเบิก’
694.-

ทางโค้งขึ้นเขาปราบเซียนนับร้อยโค้ง กับระยะทาง 13 กิโลเมตร
เพื่อขึ้นภูทับเบิก ท�ำให้คนใจร้อนอย่างผมเริ่มอยู่ไม่เป็นสุข ขอเปิดกระจกรถรับอากาศ
บริสทุ ธิ์ และชืน่ ชมกับพืน้ ทีส่ เี ขียวโดยรอบ ในทีส่ ดุ การเดินทางกว่า 6 ชัว่ โมง บนท้องถนน
ก็จบลงเมื่อพาหนะคู่ใจได้มาจอดบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า ‘ภูทับเบิก’
นอกจากนีถ้ า้ ไม่ได้เดินทางมาโดยรถส่วนตัว นักท่องเทีย่ วคนอืน่ ๆ ยังสามารถเดินทาง
ด้วยรถโดยสารประจําทางบริษัทเพชรประเสริฐทัวร์ สาย 14 (กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์หล่มเก่า) ด้วยราคาตั๋วโดยสารทั้งไป-กลับ 694 บาท เดินทางจากสถานีขนส่งหมอชิต 2
ไปลงที่อ�ำเภอหล่มเก่า จากนั้นต้องเหมารถขึ้นไปบนภูทับเบิกในราคา 1,500 บาท หรือ
สามารถต่อรองราคาได้ แต่เพื่อประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายสามารถขอโดยสารรถส่ง
กะหล�่ำปลีของชาวม้งบนภูทับเบิกที่ส่งกะหล�่ำปลีเสร็จแล้วขึ้นไปแทน ซึ่งนักท่องเที่ยว
อย่างเราสามารถขอโดยสารขึ้นมาได้ฟรีทุกคัน

ผ่านมาบนเส้นหล่มสักทัง้ ที
50.ก็ ข อเติ ม พลั ง ก่ อ นขึ้ น ภู ทั บ เบิ ก ซะหน่ อ ย
ส�ำหรับคนที่เดินทางขึ้นภูทับเบิกด้วยรถยนต์
ส่วนตัว ระหว่างการเดินทางหลายชั่วโมง แวะ
พักทานของอร่อยในจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนที่
จะเดินทางกันต่อ
ร้านขนมจีนเสวย (ขยุ้มเจ๊แร่ หล่มสัก)
ของดีอ�ำเภอหล่มสัก ที่ใครผ่านมาแล้วไม่ได้
ทานขนมจีนร้านนี้ คงจะเรียกว่ามาไม่ถงึ อ�ำเภอ
นี้อย่างแน่นอน การันตีความอร่อยกว่า 33 ปี
ด้วยความพิเศษของขนมจีนสมุนไพรเส้นสด
7 สี (ขาว-สูตรโบราณ , เหลือง-ขมิน้ , ชมพู-ต้น
ฝาง , เขียว-ใบเตย , ส้ม-แครอท , ม่วง-อัญชัน
และน�้ำตาล-ข้าวกล้อง) ทานคู่กับน�้ำยาทั้ง
5 อย่าง ที่มีสูตรเฉพาะรับรองความอร่อยที่ไม่
เหมือนเจ้าอื่น
11 ซอยปฏิภาค (วจี 13) ต�ำบลหล่มสัก
อ�ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
เปิดทุกวัน 10.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 05 - 670 - 1988

- วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว -

เมื่อขับรถมาเที่ยวภูทับเบิก(เพชรบูรณ์) ทั้งทีจะพลาดที่จะแวะชม
สถานทีส่ ดุ งดงามอย่าง ‘วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว’ สถานทีห่ นึง่ ในแคมเปญ
"Dream Destination กาลครั้งหนึ่ง... ต้องไป" ที่ทางการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย(ททท.) กล้าการันตีว่าสวยงาม และอยู่ห่างจากภูทับเบิก
ประมาณ 50 กิโลเมตรเท่านั้น
ด้วยความงามจากผลงานศิลปะที่เกิดจากการตกแต่งองค์พระธาตุ
ด้วยกระเบื้อง เครื่องแก้วต่างๆ นานาชนิด บวกกับแสงสีทองสะท้อน
แวววับขององค์เจดีย์ ท�ำให้วัดนี้สวยงามราวกับอยู่ในจินตนาการจริงๆ

for our 53 readers

- โรงแรมโรงเตี๊ยมภูทับเบิก -

1,000.- อาหารเย็นส�ำหรับคืนแรก
หลังจากขึน้ มาเทีย่ วบนภูทบั เบิก ต้องขึน้ มาจัด
หนักกับร้านอาหารชื่อดังที่ตั้งอยู่บนภูทับเบิก
นอกเหนือจากที่พักในคืนแรก โรงแรม
โรงเตีย๊ มภูทบั เบิก ยังมีรา้ นอาหารทีเ่ ป็นไฮไลท์
ของที่นี่ ด้วยอาหารแปลกใหม่ที่ไม่ว่าใครๆ
ต่างเชยชมว่าเด็ด! โดยเฉพาะ ขาหมูหมั่นโถว
เมือ่ มาภูทบั เบิกแล้วต้องมาทานเมนูนใี้ ห้ได้ ไม่
งั้นจะถือว่ามาไม่ถึง ทานคู่กับชาอู่หลงร้อนๆ
น�ำเข้าจากเมืองจีน รับรองน�้ำหนักไม่มีขึ้น
นอกจากนั้นเมนู กะหล�่ำปลีผัดน�้ำปลา ก็เป็น
หนึ่งเมนูที่พ่อครัวกล้ารับประกันความอร่อย
เพราะเรือ่ งกะหล�ำ่ ปลีของทีน่ ไี่ ม่ตอ้ งบอกก็รวู้ า่
ทั้งสด กรอบ หวาน อร่อย แถมยังไปเก็บกัน
มาสดๆ จากไร่แบบนี้จะไม่ให้อร่อยได้อย่างไร
อีกหนึ่งเมนูที่จะขอแนะน�ำคือ เห็ดหอมทอด
ซีอิ๊ว ด้วยสรรพคุณที่เป็นยาอายุวัฒนะรักษา
โรคหัวใจ และหลอดเลือด ท�ำให้เป็นอีกเมนูที่
ไม่ควรพลาด

กะหล�่ำปลีผัดน�้ำปลา

1,500.- หลังจากขึน้ มาบนภูทบั เบิก
และก�ำลังมองหาที่พักส�ำหรับคืนแรก ในช่วง
เวลาที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี โอบล้อมไปด้วย
ไร่กะหล�ำ่ ปลีและกลิน่ อายจากหมอกเย็นๆ กับ
‘โรงแรมโรงเตี๊ยมภูทับเบิก’ ด้วยคอนเซ็ปต์
น่ารักๆ ชวนหลงใหล จิบชา รับลมหนาว ที่
ถูกตกแต่งในสไตล์จนี ตามชือ่ รีสอร์ท ท่ามกลาง
ธรรมชาติบนภูทับเบิก ให้นักท่องเที่ยวสัมผัส
บรรยากาศเหมื อ นอยู ่ ใ นประเทศจี น ที่ ถู ก
การันตีความโด่งดังถึง 2 สาขา (ภูทับเบิก นครนายก)
บ้านพักจ�ำนวน 5 หลัง ที่ให้นักท่องเที่ยว
เลือกพักได้ตามต้องการ ทั้งมาเป็นคู่ หมู่คณะ
หรือครอบครัว ในราคา 1500 บาท/คืน

ขาหมูหมั่นโถว

แม้ตัวห้องพักภายนอกจะดูเหมือนที่พัก
ทั่ ว ไป แต่ ภ ายในนั้ น ไม่ ธ รรมดาเอาซะเลย
เพราะโรงเตี๊ยมภูทับเบิก เพียบพร้อมด้วยสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ที่ส�ำคัญมีเตียง
นุ่มๆ ผ้าห่มหนาๆ ช่วยให้ความอบอุ่นกับ
ร่างกาย แถมยังมีเครือ่ งปรับน�ำ้ อุน่ ไว้ชว่ ยชะลอ
ความหนาวเหน็บจากอุณหภูมิอันแสนจะต�่ำ
ของที่นี่
แถมยั ง มี ทั ศ นี ย ภาพอั น สวยงามและ
อากาศบริสุทธิ์ ไว้ให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลิน
กันอีกด้วย ‘โรงแรมโรงเตีย๊ มภูทบั เบิก’ จึงเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกส�ำหรับ 1 คืน บนยอดเขาที่
เห็ดหอมทอดซีอิ๊ว สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์
for our 54 readers

- วัดป่าภูทับเบิก -

- ไร่กะหล�่ำปลีบนเนินเขา ‘ภูทับเบิก’ -

การบุกไร่กะหล�่ำปลีเข้าไปเก็บภาพ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคน
ต้องลองมาสัมผัสกับพืน้ ทีส่ เี ขียวรายล้อมไปด้วยกะหล�ำ่ ปลีบนเนินเขา บ่งบอก
ว่าระบบนิเวศบริเวณนี้มีความสมบูรณ์มากแค่ไหน ลองสูดหายใจเข้าลึกๆ
เมื่อได้มายืนท่ามกลางไร่กะหล�่ำปลี ทัศนียภาพบริเวณนี้สวยงามจับใจ แบบ
360 องศา เราสามารถมองเห็นทิวเขาสีเขียวสลับซับซ้อนไปไกลสุดลูกหูลูกตา
ภาพของหุบเขาที่ล้อมรอบกะหล�่ำปลีนับร้อย ประกอบกับหมอกบริเวณทั่วทุ่ง
กะหล�่ำปลีที่ลอยบางๆ และภาพวิถีชีวิตที่จะเห็นชาวม้งแบกตะกร้าลงมาเก็บ
กะหล�่ำปลี เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจสุดๆ
นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาถึงภูทับเบิก ต้องลองเข้ามาบุกไร่กะหล�่ำปลีที่จะ
สามารถเห็นได้ตลอดสองข้างทางบนภูทับเบิก
่

‘วัดป่าภูทับเบิก’ อีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดเมื่อได้
มาภูทับเบิก ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านทับเบิก ไฮไลท์
ของวัดนีอ้ ยูท่ พี่ ระมหาธาตุเจดียโ์ พธิปกั ขิยธรรม หรือเจดีย์
เพชร 37 ยอด มีความสูงประมาณ 80 เมตร เจดีย์สูงเด่น
เป็นสง่า ทีส่ ามารถเห็นได้ไกลจากบนภู และหากยืนอยูใ่ น
บริเวณวัดมองลงไปข้างล่างจะเห็นตัวเมืองอ�ำเภอหล่มสัก
และอ�ำเภอหล่มเก่า ใครที่มีโอกาสได้ขึ้นมาบนภูทับเบิก
อย่าลืมขึน้ มาบนวัดป่าภูทบั เบิก และชืน่ ชมความสวยงาม
ของวัดป่าภูทบั เบิกกันนะครับ อยูห่ า่ งจากบนภูทบั เบิกแค่
3 กิโลเมตรเท่านั้นเอง

่

หากคุณเป็นนักท่องเทียวแบกเป้ทีมีงบจ�ำกัด และไม่มีรถยนต์ส่วนตัวส�ำหรับเดินทาง
่ ำปลี คือ อีกทางเลือกหนึ่งที่พาคุณขึ้นไปเที่ยวตามจุ ดต่างๆ บนภูทับเบิก
TIP : รถขนกะหล�

FREE

- ร้านอาหารทับเบิกรีสอร์ท -

- จุดชมวิวหน่วยทับเบิก -

- กางเขนยักษ์ -

เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้
จ่ายส�ำหรับการทานอาหาร ทริปนี้จึงขอฝาก
ท้องให้กับ ‘ร้านทับเบิก รีสอร์ท’ ร้านอาหาร
ตามสัง่ พืน้ บ้านของชาวม้ง ทีม่ เี มนูไม่ควรพลาด
อย่างกะหล�่ำผัดน�้ำปลา ผัดยอดมะระ และน�้ำ
พริกผักชี ทีท่ างร้านแนะน�ำว่ามานีจ่ ะต้องทาน
น�้ำพริกนี้ให้ได้ ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ สัมผัส
อากาศเย็นสบายกับอาหารมือ้ เทีย่ ง ด้วยราคา
เบาๆ 150 บาท เท่านัน้ ส�ำหรับเรือ่ งรสชาติคง
ไม่ตอ้ งพูดอะไรมาก เพราะร้านนีค้ นแน่นทัง้ วัน

‘จุดชมวิวหน่วยทับเบิก’ จุดชมวิวที่เหล่า
นักท่องเทีย่ วห้ามพลาดอีกหนึง่ จุด สังเกตง่ายๆ
คือจะมีแผ่นหินใหญ่ทเี่ ขียนว่า ‘หน่วยทับเบิก’
ความสูงจากระดับน�้ำทะเล 1,667 เมตร อยู่
ตรงบริเวณทางแยกก่อนทีจ่ ะเข้าสูภ่ ทู บั เบิก ซึง่
ตรงจุดชมวิวจะมีรา้ นขายผัก ผลไม้ของชาวม้ง
นอกจากนั้นจุดชมวิวบริเวณนี้ยังมีร้านกาแฟ
สดชื่อว่า ‘ร้านกาแฟคุณกระแต’ ให้นักท่อง
เที่ยวได้แวะพักดื่มกาแฟอุ่นๆ กับบรรยากาศ
เย็นๆ ธรรมชาติสวยๆ ก่อนขึน้ ภูทบั เบิกอีกด้วย

แลนด์มาร์คส�ำคัญอีกจุดหนึง่ บนภูทบั เบิก
คงจะหนีไม่พ้นตรงบริเวณที่มีไม้กางเขนยักษ์
ตั้งเด่นเป็นสง่า ให้บรรดานักท่องเที่ยวได้มา
เก็บภาพ แถมกางเต็นท์นอนดูวิวสวยๆ กันอีก
เป็นสถานทีข่ องสถานคริสเตียนศึกษาภูสวรรค์
อยูใ่ นความดูแลของชาวคริสเตียนภูทบั เบิก ซึง่
นับเป็นอีกหนึง่ ทีท่ ไี่ ม่ควรพลาดในการเดินทาง
มาภูทับเบิก หามีเวลาลองขึ้นมาชมกางเขน
ยักษ์ และชมวิวความสวยงามของธรรมชาติ
จากยอดเขา ‘ภูทับเบิก’

150.-
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- จุดกางเต็นท์บนภูทับเบิก -

สถานทีส่ ดุ ฮอตของภูทบั เบิกทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาก
50.ในหมู่นักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสลมหนาว ชมพระอาทิตย์ตก และ
ชมแสงแรกยามเช้าพร้อมทะเลหมอกสวยๆ ซึ่งลานกางเต็นท์น้ีอยู่ใน
ความดูแลของหน่วยงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูทับเบิก มีบริการ
เต็นท์ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ โดยเต็นท์หนึ่งสามารถนอนได้ 4 คน
ราคา 700 บาท พร้อมเครื่องนอน หรือแบบที่นอนได้ 2 คน ราคา
อยู่ที่ 400 บาท พร้อมเครื่องนอนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าน�ำเต็นท์มาเองก็
สามารถจะน�ำมากางได้

โดยเสียค่าบ�ำรุงสถานที่คนละ 50 บาทต่อคืน เท่านั้น!! รับรองใคร
ที่มากางเต็นท์บริเวณนี้หนาวจับใจแน่นอน และยังได้มองเห็นวิวสวยๆ
ของผืนป่าในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์
นอกจากการกางเต็นท์แล้ว นักท่องเที่ยวส่วนมากเลือกที่จะท�ำ
อาหารทานกันเอง หรือทานอาหารตามสัง่ จากฝีมอื ชาวม้ง และเช้าตรูว่ นั
สุ ด ท้ า ยกั บ การทานข้ า วต้ ม ร้ อ นๆ ไปพร้ อ มกั บ ทิ ว ทั ศ น์ อั น สวยงาม
สนนราคาอาหารตามสั่งไม่เกิน 50 บาท

- ทะเลหมอก - อาคารหอดูดาวและที่วัดอุณหภูมิ -

แลนด์มาร์คส�ำคัญอีกหนึ่งที่ที่ใครมาภูทับเบิกแล้วไม่ได้ขึ้นไปถึง
อาคารหอดูดาวและจุดวัดอุณหภูมินั้น พูดได้ว่า ‘มาไม่ถึง’ ภูทับเบิก
อย่างแน่นอน เพราะอาคารหอดูดาวนีเ้ ป็นจุดสูงสุดของยอดเขาทับเบิก
ทีม่ คี วามสูงถึง 1,768 เมตร แถมยังเป็นจุดทีส่ ามารถวัดอุณหภูมอิ ากาศ
ได้แม่นย�ำ มีระบบไฟระบุอณ
ุ หภูมใิ ห้นกั ท่องเทีย่ วได้ทราบความหนาว
เย็นของอากาศตลอดเวลา พิเศษไปกว่านั้นบริเวณนี้ยังสามารถชม
ทัศนียภาพของภูทับเบิกได้แบบ 360 องศาอีกด้วย

ภาพหมอกสีขาวที่ลอยละล่องอยู่เหนือทิวเขา ผสมปนเปกับ
ก้อนเมฆ จนแทบมองไม่เห็นทัศนียภาพโดยรอบใดๆ บวกกับเสียง
ลมที่ค่อยๆ พัดเอาความหนาวเหน็บมากระทบกาย ราวกับว่าอยู่ใน
บรรยากาศริมชายหาดที่มีเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
ไฮไลท์ที่แขกไปใครมาภูทับเบิกนั้นจะต้องไม่พลาดที่จะตั้งตารอดู
ทะเลหมอกยามเช้า พร้อมเก็บภาพกลับไปเป็นที่ระลึกว่า ทะเล
หมอกที่ภูทับเบิกก็สวยไม่แพ้ทะเลหมอกที่ไหนๆ เช่นกัน
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- ถนนหมายเลข 3 -

อีกหนึ่งสถานที่สุดฮอตฮิตที่ใครหลาย
คนได้ขนึ้ ไปภูทบั เบิกจะต้องแวะเก็บภาพกัน
บ่อยๆ พูดได้ว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
ไม่แพ้จุดชมวิวบนสุดของภูทับเบิก
ด้วยความเป็นธรรมชาติของถนนเส้นนี้
เส้ น ทางที่ ร ถยนต์ ต ้ อ งวิ่ ง ผ่ า น บวกกั บ
ทัศนียภาพบนเขาสูง ท�ำให้พื้นที่ตรงนี้สวย
ไม่แพ้บนภูทับเบิก โดยเวลายืนมองจาก
สถานที่ตรงนี้ จะเห็นภาพถนนคดเคี้ยวที่มี
ลักษณะคล้ายเลขอารบิก หมายเลข 3 จน
นักท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัสต่างเรียกติดปาก
ว่า ‘ถนนหมายเลข 3’ ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ห่าง
จากภูทับเบิกประมาณ 5 กิโลเมตร ทางไป
หมู่บ้านน�้ำเพียงดิน สังเกตง่ายๆ เมื่อถึงคือ
จะมีศาลาไม้ใหญ่ทรงแปดเหลี่ยมตั้งอยู่
นอกเหนือจากถนนหมายเลข 3 หากนัก
ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้ไปสัมผัสเส้นทางของภูทบั เบิก
จะพบว่าเส้นทางขึน้ ภูทบั เบิก ต่างมีลกั ษณะ
คดเคี้ยวไปมา

สรุ ป การเดิ น ทาง
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวกับค่าน�้ำมัน
รถยนต์ 2,000 บาท เฉลี่ยจาก 4 คน เป็นเงิน
500 บาท โดยสามารถแวะทานขนมจีนเสวย
ในราคา 50 บาท ก่อนขึ่้นภูทับเบิก และหาก
เดินทางด้วยรถโดยสารกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์หล่มสัก กับค่ารถทั้งเที่ยวไปและกลับในราคา
694 บาท ต่อคน ซึง่ นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางด้วย
รถโดยสาร สามารถประหยัดงบค่าใช้จ่ายด้วย
การเดินทางขึ้นภูทับเบิกด้วย ‘รถขนกะหล�่ำ’
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- ของฝากภูทับเบิก -

90.-

ช่ ว งเวลาสุ ด ท้ า ยบนภู ทั บ
เบิก คงเป็นการตระเวนหาซื้อของฝากติดไม้
ติดมือกลับบ้าน บริเวณวิสาหกิจชุมชนที่ช่วย
สนองความต้องการ และของฝากทีจ่ ะหอบกลับ
บ้านคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก ‘กะหล�่ำ
ปลี’หัวโตๆ สินค้าขึ้นชื่อของภูทับเบิก กิโลกรัม
ละ 10 บาท ที่จะพลาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือ
‘เบบี้แครอท’ หรือ ‘แครอทจิ๋ว’ ที่มีขนาดเล็ก
ไว้กินกันเแบบสดๆ ได้ทันที จึงเหมาะส�ำหรับ

คื น แรกบนภู ทั บ เบิ ก เลื อ กพั ก โรงแรม
‘โรงเตี๊ยม’ ในราคาค่าห้องต่อ 1 คืนด้วยราคา
1,500 บาท สามารถพักได้ 2 คน เฉลี่ยแล้ว
750 บาท และทานอาหารมื้ อ เย็ น กั บ ร้ า น
อาหาร ‘โรงเตี๊ยม’ กับหลายเมนูขึ้นชื่อในราคา
1,000 บาท โดยออกค่าอาหารมื้อนี้กันคนละ
250 บาท ก่อนแยกย้ายกันพักผ่อน
ท่องเทีย่ วแนวธรรมชาติบนภูทบั เบิก โดย
ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย และหลังจากตะลอนเทีย่ ว
มาครึ่งวันก็แวะทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร
‘ทับเบิกรีสอร์ท’ ในราคาสบายกระเป๋า

การซื้อกลับบ้าน ด้วยราคาที่ถูกแสนถูก ก�ำละ
20 บาทเท่านั้นเอง อีกหนึ่งสิ่งที่ผมจะต้องซื้อ
กลับไปคือ ‘บัวหิมะ’ ของดีภูทับเบิก ที่จะออก
ผลผลิตมาให้ได้เชยชมปีละแค่ 1 ครัง้ แถมภูทบั
เบิกยังเป็นทีเ่ ดียวในประเทศทีป่ ลูกเจ้าบัวหิมะ
ได้ โดยมีลักษณะหน้าตาคล้ายกับมันเทศไม่มี
ผิดเพี้ยน ต่างกันที่รสชาติ แถมยังมีสรรพคุณ
แก้ร้อนใน และแก้ท้องผูก ในราคากิโลกรัมละ
60 บาท

อาหารมื้อนี้ 150 บาท หารกันทั้ง 4 คน
ก็ต้องจ่ายด้วยราคา 38 บาท เดินทางเที่ยวต่อ
รอบๆภูทบั เบิก และน�ำเต็นท์ไปกางในพืน้ ทีข่ อง
วิสาหกิจชุมชน(ค่าพื้นที่) 50 บาท ต่อคน
เช้ า วั น สุ ด ท้ า ยเตรี ย มตั ว เดิ น ทางกลั บ
กรุงเทพฯ โดยแวะหาของฝากท้องถิ่น และผัก
ผลไม้ของดีบนภูทับเบิกด้วยราคา 90 บาท
ส่วนอาหารมือ้ อืน่ ๆ นักท่องเทีย่ วอย่างเรา
เลือกทานอาหารตามสั่งบนภูทับเบิก จากฝีมือ
ชาวม้ง ราคาย่อมเยาไม่เกิน 50 บาท

รถส่ วนตั ว

1,878.-

รถโดยสาร

2,022.-

ในชีวิตเรานั้นต้องพบเจอเรื่องราวอะไร ถึงจะเรียกว่าเป็นจุดตกต�่ำที่สุดของชีวิต เมื่อเกิดปัญหาคุณมีวิธีจัดการกับความทุกข์
ที่ถาโถมเข้ามาอย่างไรกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรัก ครอบครัว หรือเรื่องงาน เราทุกคนต่างได้ค้นพบความหมายของ
การด�ำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป จากเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้น อาจเป็นบทเรียนส�ำคัญที่ท�ำให้เราสามารถยืนได้อีกครั้งด้วย
น�้ำพักน�้ำแรงของตนเอง
นิทานชีวิตเรื่องหนึ่ง ที่กลั่นกรองออกมา
จากประสบการณ์และความรู้สึกทั้งหมดที่มี
นิทานเรื่องอื่นอาจมีการแต่งงานอันแสนวิเศษ
ของเจ้าหญิงแสนสวยกับเจ้าชายรูปงามเป็น
ตอนจบ แต่นิทานเรื่องนี้มีการแต่งงานของ
หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
การเริ่มต้นชีวิตคู่หลังแต่งงานนั้น ไม่ใช่
เรื่องยากเย็นอะไรส�ำหรับเธอ หญิงสาวผู้เต็ม
เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ เธอตัดสินใจแต่งงาน
กับผู้ชายที่เธอรัก และหวังว่าจะมีความสุขกับ
ชีวิตหลังแต่งงาน
เป็นเรื่องปกติที่คนสองคนต้องปรับตัว
เข้าหากัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างท�ำหลังจาก
แต่งงาน มันแตกต่างจากการเป็นคู่รักโดย
สิ้นเชิง เพราะการแต่งงานต้องการมากกว่า
ความรัก นี่คือโลกแห่งความเป็นจริง ที่อาจไม่
ได้มีตอนจบสวยงามดั่งเช่นในนิทานปรัมปรา
หลังจากแต่งงานได้ไม่นานนัก เธอกับสามี
ตัดสินใจเริม่ ต้นท�ำธุรกิจของครอบครัว นีจ่ ะถือ

เป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ เพราะธุรกิจนี้จะ
กลายเป็นสินสมรส และอาจถูกส่งต่อให้เป็น
มรดกสู่ลูกหลาน เธอและสามีไม่ใช่คนร�่ำรวย
อะไรนัก แต่ก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้าง ในแบบที่ว่า
จะเอามาลงทุนลงแรงกับธุรกิจได้โดยไม่เข้า
เนือ้ เท่าไรนัก เมือ่ ผ่านการพูดคุยถกเถียงกันมา
หลายต่อหลายครั้ง จึงได้ผลสรุปที่ว่าจะเปิด
โรงงานแปรรูปเหล็ก เธอรับหน้าทีค่ อยควบคุม
ดูแลบัญชีการเงินทั้งหมดไปโดยปริยาย โดยมี
สามีของเธอเป็นผู้บริหารงานและดูแลภายใน
โรงงานทั้งหมด
โรงงานก็ก�ำลังไปได้ด้วยดี แม้จะมีปัญหา
บ้างในช่วงแรกๆ เธอกับสามีไม่ได้ท�ำอะไรจน
เกินตัว การบริหารงานเป็นไปได้โดยง่ายทุก
อย่างดูราบรื่นและเป็นไปได้ด้วยดี
ต่ อ มา... เธอเริ่ ม ตระหนั ก ได้ ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์บางอย่างของสามี
เธอไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรนัก เพราะคิดว่าอาจ
จะเป็นเรื่องงาน ที่ต้องออกไปติดต่อกับลูกค้า
for our 58 readers

เสียมากกว่า จนเมื่อเขาเริ่มกลับบ้านดึกขึ้น
เรือ่ ยๆ ไม่รวู้ า่ เป็นเรือ่ งปกติของคนทีเ่ ริม่ ติดต่อ
งานกับคนอื่นหรือเปล่า เพราะทุกครั้งที่เธอ
ถามก็จะได้แต่ค�ำตอบเดิมๆ ว่าไปติดต่อกับ
ลูกค้าบ้าง ทานข้าวกับลูกค้าบ้าง ตีกอล์ฟบ้าง
เป็นค�ำตอบสุดคลาสสิกทีถ่ กู น�ำมาใช้เสมอเวลา
เธอเอ่ยปากถาม บางครั้งก็ทะเลาะกันใหญ่โต
เพราะเรื่องนี้ จากที่เคยถามเพราะเป็นห่วง
ความรู้สึกของเธอก็เริ่มเปลี่ยนเป็นระแวง
สามีของเธอก�ำลังมีคนอืน่ ไม่ใช่รจู้ ากปาก
ของใครแต่ เ ธอรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยสองตาของเธอเอง
วินาทีนั้นสิ่งเดียวที่เธอรู้สึกอย่างแน่ชัดก็คือ
ความเสียใจ มันประดังประเดเข้ามาราวกับลม
พายุในฤดูรอ้ น ทัง้ ร้อนใจ กระวนกระวายอย่าง
หาทางออกไม่ ไ ด้ เธออยากจะเดิ น เข้ า ไป
ประกาศชัดว่าเธอคือใครแต่ก็ท�ำไม่ได้ เพราะ
เธอไม่ได้มีความกล้ามากพอที่จะท�ำเช่นนั้น

ONCE UPON

ไหม : มาณิกา เปรมฤทธิ์
เมย์ : ฉัตรียา ศรีวิชัยรัตน์

หญิงสาวได้แต่คิดปลอบใจตัวเองว่าเป็น
ธรรมชาติของผูช้ ายทีเ่ ป็นแบบนี้ แม้มนั จะเป็น
เรื่องยากส�ำหรับตัวเธอที่จะต้องยอมรับและ
ท�ำความเข้าใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด แต่อย่าง
น้อยเขาก็เลือกเธอเป็นที่หนึ่ง เขายังกลับบ้าน
และยังคงอยู่กับเธอไม่ใช่หรือ
เธอก� ำ ลั ง จะมี ลู ก นี่ ถื อ เป็ น ข่ า วดี ที่ สุ ด
ส�ำหรับชีวิตคู่ของเธอ แต่มันช่างน่าเศร้าเสีย
เหลือเกินทีเ่ ขาไม่ได้สนใจไยดีอะไรเธอและลูก
ในท้องมากนัก มิหน�ำซ�ำ้ เขายังหายหน้าหายตา
ไปบ่อยๆ จนถึงขั้นข้ามคืนข้ามวันเลยก็มี เธอ
ทอดถอนใจอย่างไร้ที่พึ่ง

เมื่อจัดการงานศพของสามีเธอได้ไม่นาน ปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอก็ก�ำลังเริ่มต้น สิ่ง
เดียวทีเ่ ป็นรายได้หล่อเลีย้ งชีพของเธอนัน้ มีเพียงแค่โรงงานแปรรูปเหล็ก แต่จะท�ำอย่างไรต่อไป
เมื่อไม่มีสามีคอยบริหารงาน และเธอเองก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับมันเลยสักนิด
โรงงานก�ำลังจะแย่… หากถามว่าแย่แค่ไหนกันก็คงบอกได้แค่ว่า ณ ตอนนี้ เธอไม่มีเงินสัก
แดงจะจ่ายให้กับลูกจ้างในโรงงาน ที่พอจะมีก็แค่เงินส่วนตัวเพียงน้อยนิดให้พอประทังชีวิตเธอ
และลูกชายที่เพิ่งจะมีอายุเพียงไม่กี่เดือน ภาระที่เพิ่มมากขึ้นนั้นกดดันเธอเป็นอย่างมาก เธอ
ต้องเป็นทัง้ แม่และเจ้าของโรงงานในเวลาเดียวกัน โดยสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในตอนนีค้ อื วิธที จี่ ะดึงความ
เชื่อใจจากคนในโรงงาน
เธอต้องท�ำสิง่ ทีใ่ นชีวติ นีเ้ ธอไม่คดิ ว่าจะท�ำ นัน่ คือลงมือแปรรูปเหล็กด้วยตัวเอง การจะเรียก
ความเชื่อมั่นจากทุกคน คือ ต้องพิสูจน์ตนเองว่าเธอสามารถท�ำในสิ่งที่ทุกคนท�ำได้เช่นกันและ
ต้องท�ำได้ดี เธอเรียนรู้ทุกกระบวนการผลิตอย่างละเอียดว่าเหล็กแผ่นที่จะน�ำมาแปรรูปนั้นน�ำ
มาจากที่ไหน มีกระบวนเริ่มต้นแบบไหน เริ่มตัดเข้ารูปและขันน็อตอย่างไร

A NEW PART ...ชีวติ ครัง้ ใหม่
เมื่อมองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้น เธอรับรู้ได้
เลยว่ามันไม่งา่ ยจริงๆ กว่าจะก้าวมายืนจุดนีไ้ ด้
แม้ในตอนนีเ้ รือ่ งราวในอดีตจะผ่านไปแล้ว แต่
มันก็ยังคงฝั่งแน่นในความทรงจ�ำของเธออยู่ดี
เธอท�ำได้เพียงแค่เก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียน
และเป็นแรงผลักดันในการท�ำสิง่ ต่างๆ ของตัว
เธอเอง เพื่อที่ว่าวันหนึ่งลูกของเธอเติบโตขึ้น
เธอจะสามารถเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้ลูกเธอได้
ฟัง และหวังว่ามันจะท�ำให้เขาไม่ยอ่ ท้อเหมือน
เธอที่ไม่เคยยอมแพ้เลยสักครั้ง
หลายครัง้ ทีช่ วี ติ ของคนเราประสบปัญหา
แม้เขาจะไม่ใช่ผู้ชายที่ดี แต่เธอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจของเธอ ที่ไร้ทางออก เราเหนื่อยเราท้อกับเรื่องราว
รักเขามากมายเหลือเกิน มันพาลให้นกึ ไปถึงตอนแรกทีไ่ ด้รกั กันนัน้ มากมายที่เข้ามาชนกันอย่างผิดเวลา แต่เราก็
ต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองด้วยว่า เราได้ลอง
มีความสุขด้วยกันมากแค่ไหน ช่วงเวลาที่ดีของเธอและสามีนั้น แก้ปญั หาอย่างถึงทีส่ ดุ แล้วหรือยัง ไม่วา่ จะเป็น
ยากเกินกว่าจะมีสิ่งใดมาทำ�ลายออกไปจากความทรงจำ�ได้
เรื่องอะไรในชีวิตคุณ คุณต้องเต็มที่ไปกับมัน
และตั้งใจท�ำมันให้ดี วันหนึ่งเมื่อเรื่องราวเลว
เงินที่ได้มานั้นถูกน�ำไปซื้อแผ่นเหล็กจาก ร้ายผ่านพ้นไป คุณจะมองย้อนกลับไปในอดีต
กว่าจะรู้สึกตัว เธอก็ได้แต่นั่งนิ่งไม่ได้ขยับ
ไปไหนอยู่นานโข ปล่อยให้น�้ำตาไหลช้าๆ เพื่อ โรงงานอืน่ มาตัด และขึน้ รูปในทันที จนงานทุก และยิ้มได้ โดยที่มันไม่สามารถย้อนกลับมา
หวังว่ามันชะล้างจิตใจอันบอบช�้ำของเธอได้ อย่างส�ำเร็จได้อย่างทันท่วงที ก�ำไรที่ได้เธอน�ำ ท�ำร้ายคุณได้อีกครั้ง
บ้าง สิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเธอได้ใน ไปแจกจ่ายเป็นเงินเดือนส�ำหรับทุกคน ส่วน
ตอนนี้มีเพียงลูกชายของเธอเท่านั้น เธอเพียร ต้นทุนนั้นก็น�ำไปซื้อเหล็กมาเพิ่มเพื่อน�ำมา
‘เรื่องราวจากชีวิตจริงของคุณพานทอง รุ่งแสง
คิดอยู่ในใจแต่เพียงว่า ยังมีอีกหลายคนที่เจอ แปรรูป ท�ำแบบนั้นอยู่เกือบปีกว่าจนสามารถ เจ้าของโรงงานแปรรูปเหล็ก มารวยเพิม่ พูนคูณซัพพลาย
2006’
ถอนทุนคืน และน�ำเงินที่ยืมมาไปคืนได้
เรื่องราวเลวร้ายยิ่งกว่าเธอ
โชคชะตามักเล่นตลกกับคนเราเสมอ เสียง
โทรศัพท์ดังขึ้นยามหัวค�่ำของวันธรรมดาวัน
หนึ่ง “พี่ฟังแล้วท�ำใจดีๆ ไว้นะ สามีของพี่
ประสบอุบตั เิ หตุเสียชีวติ คาที”่ แต่ละถ้อยค�ำที่
ปลายสายเอื้อนเอ่ยออกมานั้นบาดลึกในใจ
ของผู้ฟังจนมือที่ก�ำโทรศัพท์ไว้นั้นสั่นไปหมด
เธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆ อยู่หลายครั้งเพื่อ
พยายามทีจ่ ะตัง้ สติ ก่อนก้มลงมองดูลกู ของเธอ
เด็กน้อยผู้น่ารักน่าชังหลับตาพริ้มโดยไม่ได้รับ
รู้ถึงความทรมานใจของคนเป็นแม่แม้แต่น้อย

อีกหนึง่ สิง่ ทีท่ ำ� ให้เธอหนักใจนัน่ ก็คอื เงินที่
จะต้องน�ำไปสั่งเหล็กแผ่น เนื่องจากโรงงาน
ของเธอเป็นเพียงโรงงานขึ้นรูปเหล็ก
คิดแล้วก็ปวดหัวไปหมดอย่างไม่รู้จะไป
พึ่งพาใครที่ไหน ของในสต๊อกก็เริ่มหมดลงไป
ทุกวัน มิหน�ำซ�้ำลูกค้าที่ผูกขาดกับโรงงานของ
เธออีกเล่า ถ้าหากปฏิเสธงานหรือส่งของช้าก็
จะท�ำให้โรงงานเริ่มหมดความเชื่อถือ แถมยัง
ไม่ได้รบั เงินทีค่ วรจะได้อกี เช่นกัน เธอตัดสินใจ
บากหน้าไปขอยืมเงินจากโรงงานใกล้เคียง

for our 59 readers

PAY IT FORWARD

ปราย : นิชาภา จิตต์แย้ม
http://www.cif.ro/despre , http://www.psfk.com

ในช่วงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมา ตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หรือสังคม
ออนไลน์ เรามักจะพบกับ ‘แคมเปญ’ หรือ ‘กิจกรรมรณรงค์’ ต่างๆ ซึง่ ชีช้ วนให้ผคู้ นเข้ามาร่วม
ท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแคมเปญที่ประสบความส�ำเร็จ และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อไม่
กีเ่ ดือนทีผ่ า่ นมาคือ ‘Ice Bucket Challenge’ จากสหรัฐอเมริกา ของ พีท ฟราเทส อดีตนักกีฬา
เบสบอล ผู้ซึ่งป่วยเป็นโรค ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อน
แรง โดยผู้เข้าร่วมแคมเปญดังกล่าวจะต้องใช้ถังน�้ำแข็งผสมน�้ำเทรดลงไปบนศีรษะ เพื่อจ�ำลอง
ความรู้สึกของผู้ป่วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเหล่าเซเลบ ดารา และศิลปินชื่อดังมากมาย
ทั่วโลก จนท�ำให้ยอดบริจาคพุ่งสูงถึง 7.6 ล้านเหรียญ ในเวลาเพียงแค่สองสัปดาห์

Cif CLEANS
ROMANIA!
นอกเหนือจาก Ice Bucket Challenge
ของสหรัฐอเมริกาแล้ว ประเทศโรมาเนียเอง
ก็ได้จัดแคมเปญ ‘CIF Cleans Romania’
เพือ่ แก้ปญ
ั หาบนพืน้ ผนังสาธารณะ และผนังที่
ถูกรบกวนจากข้อความหรือภาพทีไ่ ม่เหมาะสม
โดยเชิญชวนให้ผทู้ อี่ ยากมีสว่ นร่วมในการแก้ไข
ปัญหา ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ‘CIF Cleans
Romania’ ลงบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
และเมื่อพบเห็นพื้นผนังที่เป็นปัญหา

SOCIETY

CAMPAIGNS

เพียงแค่ถ่ายภาพ เปิดฟีเจอร์ ‘Location’ เพื่อแสดงต�ำแหน่งของภาพ แล้วโพสต์
ผ่านแอพฯ ดังกล่าว เพียงเท่านี้ในเวลาไม่นานก็จะมีทีมท�ำความสะอาดเข้ามาดูแลและ
จัดการอย่างรวดเร็ว
หลังจากเปิดตัวแคมเปญได้ไม่นานก็กลายเป็นกระแสโด่งดัง เกิดเป็นแฟชั่นยอดฮิต
ของชาวโรมาเนีย จนมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์มากถึง 250,000 ครั้ง ผลตอบรับคือมีสถาน
ที่ที่ได้รับการท�ำความสะอาดไปมากถึง 385 แห่ง นับเป็นอีกหนึ่งแคมเปญง่ายๆ ที่ไม่ว่า
ใครก็สามารถท�ำได้ ขอเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเครื่องเดียวก็สามารถช่วยให้
สภาพแวดล้อมรอบตัวสะอาดขึ้น
ประเทศไทยเองก็นับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว ท�ำให้หลายคนที่
สัญจรไปมาต้องสะดุ้งกับถ้อยค�ำบนก�ำแพงหรือตู้โทรศัพท์ที่มีความหมายล่อแหลมหรือ
หยาบคาย ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไข และนับวันจะยิ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่หาก
มีใครสักคนในสังคมลุกขึน้ มาเปลีย่ นแปลงและสร้างสรรค์แคมเปญดีๆ เหมือนกับประเทศ
โรมาเนียก็คงจะดีไม่น้อย

Blood Charger Poster
แต่ใช่ว่าแคมเปญเหล่านี้จะต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือสังคม
ออนไลน์เท่านัน้ เช่นประเทศบราซิล ในแต่ละปีจะมีการรณรงค์ให้ผคู้ นออกมาบริจาคเลือดตลอด
ทั้งปี แต่ก็มีผู้ให้ความสนใจเพียงน้อยนิด จนก่อให้เกิดปัญหา ‘ขาดแคลนเลือด’ ขึ้น
จากข้อมูลสถิติของ ‘WHO’ (World Health Organization) หรือองค์การอนามัยโลก
ระบุว่า ในแต่ละปีจะต้องมีผู้บริจาคเลือดเป็นประจ�ำอย่างน้อย 5 เปอร์เซ็นต์ ถึงจะเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้เลือด แต่ส�ำหรับประเทศบราซิลกลับมีผู้บริจาคเลือดเป็นประจ�ำเพียง 1.8
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ท�ำให้โจทย์ของการรณรงค์คือ ‘ความขาดแคลน’ และมีความต้องการใช้เลือดเพิ่มมากขึ้น
ท�ำให้บริษทั เอเจนซีโ่ ฆษณา Publicis Saopaulo ของบราซิลน�ำเสนอแคมเปญช่วยกระตุน้ ต่อม
จิตสาธารณะ ให้คนบราซิลตระหนักว่า การบริจาคเลือดไม่นา่ กลัวอย่างทีค่ ดิ รวมถึงการบริจาค
เลือดมีประโยชน์มากแค่ไหน
หากเดินเข้าไปมองใกล้ๆ จะพบว่าสายที่
เริ่มต้นจากชื่อของแคมเปญคือ ‘Blood
Charger Poster’ ซึง่ หากฟังเผินๆ อาจจะคิด ยื่ น ออกมานอกโปสเตอร์ คื อ ‘สายชาร์ จ
ว่าเป็นเพียงแค่การรณรงค์ธรรมดาๆ แต่ทว่า โทรศัพท์’ ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้จริง
โปสเตอร์แคมเปญกลับสร้างความฮือฮาให้กบั โดยทีบ่ ริษทั เอเจนซีข่ า้ งต้นเข้าใจดีวา่ โทรศัพท์
ชาวบราซิลเป็นอย่างมาก เนื่องจากโปสเตอร์ มือถือก็เปรียบเสมือนอวัยวะที่ 33 ของมนุษย์
ทุกแผ่นที่ติดอยู่จะมีสายยางถ่ายเลือดออกมา และแบตเตอรีใ่ นโทรศัพท์กเ็ ปรียบเสมือนเลือด
นอกรูปภาพทีส่ ามารถจับต้องได้ ส่งผลให้คนที่ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของโทรศัพท์ เช่นเดียวกันกับ
เดินผ่านไปผ่านมาสงสัยว่า สายเหล่านั้นคือ เลือดของพวกเราที่ส�ำคัญกับผู้ป่วยคนอื่นๆ
อะไร? และมันสามารถท�ำอะไรได้บ้าง?
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“If you need, We're here for you.
Why not return the favor? We need
blood” เราอยู่ตรงนี้ เมื่อคุณต้องการ ท�ำไม
ไม่ตอบแทนเราบ้าง? เราต้องการเลือด คือ
ข้อความทีป่ รากฏอยูบ่ นโปสเตอร์ของแคมเปญ
ซึง่ แน่นอนว่าหลังจากเปิดตัว ยอดบริจาคเลือด
ของบราซิลก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งการเลือดเพือ่ ต่อชีวติ
เป็นอย่างมาก
ปัญหาขาดแคลนเลือดไม่ได้เกิดขึ้นเพียง
แค่ ใ นประเทศบราซิ ล เท่ า นั้ น แม้ แ ต่ ใ น
ประเทศไทย เราก็สามารถพบเห็นการรณรงค์
ให้บริจาคเลือดตลอดทั้งปีเช่นกัน แคมเปญ
ของประเทศบราซิลนับว่าเป็นตัวอย่างทีด่ แี ละ
น่าสนใจ เพียงแค่ใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไป
จากโปสเตอร์ธรรมดากลับกลายเป็นโปสเตอร์
ทีส่ ามารถช่วยชีวติ เพือ่ นมนุษย์ได้อกี หลายคน
ในประเทศไทยอาจจะไม่จ�ำเป็นต้องรอหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาจัดท�ำ ขอเพียงแค่มคี วาม
คิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม
เท่านี้ก็สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้แล้ว
แน่นอนว่าทุกสังคมทัว่ โลกล้วนประสบกับ
ปัญหาต่างๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะได้รับการ
แก้ไขอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนในสังคมจะ
ร่ ว มมื อ กั น อย่ า งไร จากแคมเปญตั ว อย่ า ง
นอกจากจะเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถ
ท�ำได้แล้ว ยังท�ำประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย

SIDE STORY
ภัส : พรนภัส ช�ำนาญค้า
เมย์ : ฉัตรียา ศรีวิชัยรัตน์

เมือ่ สตรีมชี นชัน้

ในประเทศทีเ่ จริญก้าวหน้าอย่างประเทศญีป่ นุ่ นอกเหนือจากค�ำ
ว่า SALARYMAN แล้ว พวกเขายังมีชื่อเรียกส�ำหรับสาวออฟฟิศโดย
เฉพาะว่า ‘OL’ หรือที่ชาวญี่ปุ่นออกเสียงว่า ‘โอเอหรุ’ ซึ่งย่อมาจาก
ค�ำว่า ‘OFFICE LADY’ ค�ำว่า OL ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เรียกผู้หญิงที่
ท�ำงานธุรการทั่วไปมากกว่าพนักงานผู้หญิงที่ท�ำหน้าที่ในฝ่ายบริหาร
ฝ่ายขาย หรือฝ่ายบัญชี
ส�ำหรับเหล่า OL ของประเทศญีป่ นุ่ พวกเธอจะมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ ง
ของ ‘สัญญาจ้าง’ ที่มีระยะเวลาก�ำหนดเอาไว้แน่ชัด โดยสาเหตุที่ต้อง
เป็นแบบนี้ก็เพราะหน้าที่ของ OL เป็นเพียงแค่การท�ำงานจิปาถะใน
ส�ำนักงานเท่านั้น เช่น การจัดเรียงเอกสาร ถ่ายเอกสาร เตรียมข้อมูล
หรือแม้กระทัง่ ชงชา เสิรฟ์ ชาให้กบั ลูกค้า รวมไปถึงเพือ่ นร่วมงาน ท�ำให้
วุฒิการศึกษาของสาวออฟฟิศไม่จ�ำเป็นต้องสูงมากนัก เนื่องจากงาน
เหล่านี้ใครๆ ก็สามารถท�ำได้ แต่หากจ้างงานในระยะยาว แต่ละปี
บริษทั จะต้องมีการปรับขึน้ เงินเดือน ซึง่ จะต้องเพิม่ ให้กบั ต�ำแหน่งง่ายๆ
(อย่าง OL) ท�ำให้บริษทั มีภาระเพิม่ ขึน้ แต่หากจ้างงานในระยะสัน้ เมือ่
หมดสัญญาก็ยกเลิก และสามารถจ้างคนใหม่เข้ามาแทนได้
ความแตกต่างระหว่าง OL กับสาวออฟฟิศของประเทศไทย คือ
‘อายุในการท�ำงาน’ ส�ำหรับประเทศไทยไม่วา่ จะเป็นเพศชายหรือหญิง
พวกเขาต่างก็สามารถท�ำงานไปได้เรื่อยๆ หากต้องการจะลาออกก็
สามารถยื่นเอกสารลาออกได้ตามกฎของบริษัท
แต่ก็ใช่ว่าการท�ำงานของสาว OL จะเรียบง่ายและสบายไปเสีย
เลยทีเดียว เนื่องจากการท�ำงานในฐานะของ OL พวกเธอจะไม่ค่อยมี
โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากนัก นอกเหนือจากนี้ในส่วนของ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม ในประเทศญี่ปุ่นถือว่าแตกต่างจาก
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพสังคมชายเป็นใหญ่ของ

ญีป่ นุ่ ท�ำให้พวกเขามองว่าผูห้ ญิงทีอ่ อกมาท�ำงานส่วนใหญ่จะเป็นการ
ท�ำเพื่อฆ่าเวลาก่อนแต่งงานเท่านั้น เพราะเมื่อผู้หญิงแต่งงานไปแล้ว
หน้าทีข่ องพวกเธอก็คอื ต้องคอยดูแลครอบครัว เหมือนกับทีเ่ ราๆ เคย
เห็นผ่านละครโทรทัศน์ อย่างเรื่อง สงครามชีวิตโอชิน
เมือ่ เทียบกับประเทศไทยทีถ่ งึ แม้วา่ สมัยก่อนจะมีสภาพสังคมชาย
เป็นใหญ่คล้ายกับประเทศญี่ปุ่น เห็นได้ชัดจากส�ำนวน ช้างเท้าหน้า
ช้างเท้าหลัง ที่มีที่มาจากลักษณะการเดินของช้างที่เยื้องย่างอย่าง
สง่างาม ซึ่งเปรียบเสมือนกับการด�ำเนินชีวิตของสามีภรรยาที่ต้องไป
ด้วยกันเหมือนเท้าหน้าและเท้าหลังของช้าง
ด้วยปัจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ท�ำให้ผู้หญิงสามารถก้าวขึ้น
มาเป็นผู้น�ำ และเดินไปพร้อมกับผู้ชายได้อย่างเต็มภาคภูมิมากยิ่งขึ้น
เช่น อดีตนายกรัฐมนตรีหญิง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่สามารถก้าวขึ้นมา
เป็นผู้น�ำสูงสุดของประเทศ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพ
สินค้า เซ็นทรัล จ�ำกัด และกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด อย่างยุวดี จิราธิวัฒน์ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1
ใน 50 นักธุรกิจหญิงผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย
นับเป็นเรื่องที่น่าแปลกส�ำหรับประเทศที่มีการพัฒนาแล้วแบบ
ประเทศญีป่ นุ่ ว่าท�ำไมพวกเขาถึงยังคงสภาพสังคมชายเป็นใหญ่เอาไว้
ทั้งยังคงมองว่าผู้หญิงมีหน้าที่เพียงแค่ดูแลครอบครัวเท่านั้น
หากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกันกับประเทศ
ญีป่ นุ่ อย่างสหรัฐอเมริกา ทีผ่ ชู้ ายและผูห้ ญิงมีความเสมอภาคเท่าเทียม
กัน ผู้หญิงสามารถท�ำงานในต�ำแหน่งของผู้ชายได้ ดังเช่น ฮิลลารี
คลินตัน ทีเ่ ธอสามารถด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกาในรัฐสภา

for our 62 readers

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ เอ๊ะ! เจแปน
และ บทความ Office Ladies โดย Mizue Sasaki
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