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เที่พไที่ช็ิอคกัับัข่�วของศิลปินคนโปรดืเมื�อปี 2547 ลิ�นชัิกั

คว�มที่รงจำำ�ได้ืออโต้้ล็อค และไม่เคยเปิดือ่กัเลยตั้�งแต่้นั�นม� พร้อม

กัับัคำ�ถ�มค�ใจำ “น�ยเป็นบ้ั�อะไรถ้งที่ำ�อย่�งนั�น?!?” 

ช่ิวงต้้นปี 2564 เป็นต้้นม� สื�อโซเช่ิยลเกืัอบัทุี่กัช่ิองทุี่กั

ร�ยกั�รนำ�เสนอเรื�องร�วแง่มุมต่้�งๆ ของอด่ืต้นักัร้องหนุ่มผ้้โด่ืงดัืง 

ยุค 90 คด่ืม่ย�เสพติ้ดืไว้ในครอบัครองเพื�อจำำ�หน่�ย และเสพ

“แพที่ พ�วเวอร์แพที่” เต้ร่ยมพ้นโที่ษ 4 ม.ค.64 สิ�นสุดืช่ิวิต้

ในเรือนจำำ� 16 ปี 6 เดืือน

ร้้จัำกั “แพที่ พ�วเวอร์แพที่” จำ�กัจุำดืส้งสุดื ส่้ 16 ปี ในเรือนจำำ�

“แพที่ พ�วเวอร์แพที่” อด่ืต้ท่ี่�เคยผิดืพล�ดื ส่้ช่ิวิต้ปัจำจุำบัันท่ี่�

ต้้องด่ืกัว่�เดิืม หลังได้ืรับัโอกั�สจำ�กัสังคม

ภ�พนักัร้องวง POWER PAT สไต้ล์ J-Rock สไลด์ืออกัม�

จำ�กัลิ�นชัิกัคว�มที่รงจำำ�อ่กัครั�ง  

เมื�อน้กัย้อนกัลับัไปในวัยแสวงห�ตั้วต้น น�ยเที่พไที่เคยไว้

หัวเหลือง ต้อนนั�นน้กัว่�เท่ี่สุดืในช่ิวิต้ เดิืนไปไหนต้้องม่คนเหล่ยว

แสงอรุณ พูนพิพัฒธ์นศุรี

นักพััฒนาที่รึัพัยากรึมนุษย์

ปรัับใจ...ปรัับทััศนคติิ
ให้้งานและชีีวิิตเป็็นสุุข
Time to Change Yourself x Be Brave

หลัง ขับัรถไปไหน คนต้้องมองรถปล�ว�ฬเป็นต้�เด่ืยวกััน กั�รเป็น

จุำดืสนใจำ...นับัเป็นคว�มภ้มิใจำอย่้ล้กัๆ   

น้กัขำ� (ตั้วเอง) ที่ำ�ไปได้ืยังไง!!!

เข�กัดืไล่ต้�มด้ืเกืัอบัทุี่กัข่�วทุี่กัคลิปสัมภ�ษณ์์ของอด่ืต้

นักัร้องคนโปรดืด้ืวยคว�มอย�กัร้้ เข�ท้ี่�งกัับัคว�มคิดื และทัี่ศนคติ้

กั�รใช้ิช่ิวิต้ในท่ี่�ไร้อิสรภ�พอันย�วน�นเกืัอบั 17 ปี ถ้�เป็นเข�คง

หมดือ�ลัยต้�ยอย�กั มองไม่เห็นแสงสว่�ง ไม่ม่ใจำจำะที่ำ�อะไร และ

ไม่ร้้ว่�จำะที่ำ�ไปเพื�ออะไร

แต่้น�ยวรยศกัลับัคิดื และที่ำ�แต้กัต้่�ง...เข�อย่้อย่�งม่

คว�มหวัง ประพฤติ้ต้นจำนได้ืเป็นนักัโที่ษชัิ�นด่ืเย่�ยม และได้ืรับักั�ร

อภัยโที่ษถ้ง 8 ครั�ง 

ฉันสงสัยว่�น�ยที่ำ�ได้ืยังไง?!?

ไม่ง่�ยท่ี่�จำะมองโลกัด้ืวยส�ยต้�ด่ืง�มแบับันั�นกัับัโที่ษ

จำองจำำ�ท่ี่�ส้งถ้ง 50 ปี และต้้องอย่้กัับัคว�มกัดืดัืน กัฎระเบ่ัยบัท่ี่�

เคร่งครัดื คว�มย�กัลำ�บั�กั และใจำท่ี่�พรอ้มจำะฟุ้ังซ่�นได้ืต้ลอดืเวล� 

ต้้องอดืที่นม�กัๆ 

ทัี่�งหมดืทัี่�งมวล...มันผ่�นช่ิวงเวล�ม�กัพอท่ี่�ได้ือย่้กัับัตั้วเอง

อย่�งแท้ี่จำริง ได้ืม่โอกั�สที่บัที่วน และไต้ร่ต้รองจำริงจัำง จำนต้กัผล้กั

เป็นใจำท่ี่�เปิดืกัว้�ง น้อมรับักั�รปรับัเปล่�ยนต้นเอง โดืยใช้ิช่ิวิต้อย่�ง

ม่คุณ์ค่� และที่ำ�ประโยชิน์เพื�อผ้้อื�น 

เมื�อม่เป้�หม�ยชิัดืเจำน ที่�งเดืินค่อยๆ สว่�งข้�น เข�ฝ่ึกัฝี่ 

มือในสิ�งท่ี่�ชิอบั รวมถ้งพัฒิน�ศักัยภ�พต้นเองในมิติ้ต่้�งๆ เร่ยน 

จำบัปริญญ� 1 ใบั เร่ยนวิชิ�ช่ิพจิำต้รกัรรม และธุรรมศ้กัษ�ขั�นต้ร่+ 

โที่+เอกั อ�ส�เป็นคร้สอนดืนต้ร่ สอนว�ดืร้ป ให้กัับัเพื�อนท่ี่�อย่้ข้�งใน  

ใช้ิศิลปะ และดืนต้ร่เย่ยวย�จำิต้ใจำต้นเองไปพร้อมๆ กััน ต้ลอดืจำน

ช่ิวยกิัจำกั�รง�นทุี่กัอย่�งท่ี่�ส�ม�รถที่ำ�ได้ื  

สิ�งสำ�คัญ คือ เชืิ�อมั�น และศรัที่ธุ�ในกั�รที่ำ�คว�มด่ื คิดือย่้

เสมอ “ยังม่วันด่ืๆ รออย่้ อย่�ท้ี่อถอย”

และวันท่ี่�รอคอยก็ัม�ถ้ง...ภ�พฝั่นเป็นจำริง ฉันเห็นนำ��ต้�ของ

ล้กัผ้้ชิ�ยอย่�งน�ย ฟ้ั�หลังฝ่นสวยง�มเสมอ

16 ปีกัับักั�รเปล่�ยนแปลงของโลกัภ�ยนอกั...เที่คโนโลย่ 

และวิถ่ช่ิวิต้ใหม่ท่ี่�เข�ต้้องปรับัตั้ว และเร่ยนร้้อ่กัม�กั  

วิวพุ่ง 1 ล้�น เพ่ยงข้�มคืน หลัง “พ�วเวอร์แพที่” ปล่อย 

“ต้้องคำ�ส�ป” ซิงเกิัลแรกั (เม.ย.12 ล้�นวิว) 

ด่ืใจำกัับัน�ยด้ืวยใจำจำริง !!! ช่ิวงเวล�ท่ี่�ห�ยไปอ่กัโลกัหน้�ง 

เหมือนน�ยเข้�ไปฝึ่กัวิที่ย�ยุที่ธ์ุ และเติ้มเสน่ห์ให้กัับัตั้วเอง พอออกั

ม�ส่้โลกัภ�ยนอกั น�ยพร้อมท่ี่�จำะลุย และเปิดืใจำเร่ยนร้้ 

กัร�ฟัช่ิวิต้ของน�ยกัำ�ลังข้�น 

มันช่ิ�งสวนที่�งกัับักัร�ฟัช่ิวิต้ของใครบั�งคน 
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Special Thank: ภ�พสวยจำ�กัเพจำวิชิ�ใจำ

3-4 ปี ม�น่� เที่พไที่มักัม่อ�กั�รเคร่ยดื ปวดืหัว ท้ี่องเส่ยบ่ัอย 

นอนไมห่ลับั ง�นท่ี่�ที่ำ�ประจำำ� ส่อแววม่ปญัห�ม�กัข้�น ร�ยไดืเ้ริ�มลดื

น้อยลง ซ้�งอ�จำม�จำ�กัหล�ยปัจำจัำย ม่เรื�องระหองระแหงกัับัเพื�อน

ร่วมง�นหล�ยครั�ง 

++++++++++++ >>>

“เร�คงที่ำ�ง�นร่วมกัันลำ�บั�กั ผมร้้ว่�คุณ์เก่ังรอบัด้ื�น แต่้

ผมอย�กัได้ืคนท่ี่�ส�ม�รถสนับัสนุนง�นได้ืทุี่กัสถ�นกั�รณ์์ โดืยไม่ม่

ข้อแม้ ถ้�ที่ำ�ไม่ได้ื...ผมก็ัคงไม่จำำ�เป็นต้้องม่ท่ี่ม” 

“คุณ์ไม่เข้�ใจำท่ี่�ผมพ้ดืใช่ิไหม ผมหม�ยคว�มอย่�งนั�นจำริงๆ 

ผมที่ำ�คนเด่ืยวไดื ้ไม่ต้้องม่ท่ี่ม” นำ��เส่ยง และแววต้�ของคนพ้ดืชิ�่ง

น่�กัลัว ด้ืเห่�ยมโหดืกัว่�ปกัติ้ 

น�ยเที่พไที่...เข�เป็นคนยังไง ใครพอจำะบัอกัเล่�ได้ืบ้ั�ง 

+ ม่่ีงมัี�น อยืากได้สิ่�งใด จัะม่ีหาที่างที่ำาจันได้ อย�กั

ประสบัคว�มสำ�เร็จำ อย�กัสร้�งฐ�นะให้มั�นคง ม่โลกัส่วนตั้วส้ง 

จัำดืเป็นคนประเภที่ Introvert ก็ัว่�ได้ื น้อยคนนักัท่ี่�จำะร้้จัำกัตั้วต้นท่ี่�แท้ี่

จำริงของน�ยเที่พไที่ เข�เป็นคนท่ี่�อ่�นย�กัคนหน้�ง

+ ม่ีคิวามีเชื้�อมัี�นในตััวเองสู่ง เป็นคิน Perfectionist 

เมื�อม่คน Feedback ไม่ว่�จำะที่�งต้รงหรือที่�งอ้อม จำ�กั

เพื�อนร่วมง�นหรือจำ�กัคนใกัล้ชิิดืท่ี่�รักั และปร�รถน�ด่ื น�ยเที่พไที่

มักัจำะปิดืห้ ปิดืใจำที่ันท่ี่ ได้ืยินแต่้ไม่รับัฟััง บั�งครั�งต้อบักัลับัอย่�ง

ไม่พอใจำด้ืวยคว�มฉุนเฉ่ยว 

“ถ้�ยังจำะคบัห�เป็นเพื�อนกัันต่้อไป...ไม่ต้้องม�เล่�หรือพ้ดื

เรื�องที่ำ�นองน่�ให้ฟัังอ่กั”    

เที่พไที่ชิอบัฟัังแต่้คำ�ชิม คำ�สรรเสริญ คำ�คล้อยต้�ม คำ�

ยินยอม คำ�เห็นพ้อง  ใช่ิสิ!!! คำ�เหล่�น่�มันม�ห่อหุ้มพอกัพ้นอัต้ต้�

หรืออ่โก้ัให้แข็งกัร้�วข้�นอย่�งไม่ร้้ตั้ว จำนกัล�ยเป็นไม่ฟัังใคร ไม่

คำ�น้งถ้งคว�มร้้ส้กัผ้้อื�น คนอื�นไม่สำ�คัญ

“ฉันเก่ัง ฉันส�ม�รถที่ำ�ได้ืด้ืวยตั้วเอง” “ฉันที่ำ�ม�กั...ฉัน

เหนื�อยกัว่� ฉันต้้องได้ืม�กักัว่�ถ้งจำะถ้กั”

กั�รไม่รับัฟััง และนำ� Feedback ม�ไต้ร่ต้รอง ที่ำ�ให้เส่ย

โอกั�สปรับัปรุง และพัฒิน�ศักัยภ�พในมิติ้ต่้�งๆ ท่ี่�ตั้วเองมองข้�ม 

หรือมองไม่เห็น 

+ ยึืดคิวามีเห็นของตันเป็นหลัก (Self Center)

เมื�อคิดืจำะที่ำ�อะไร...ต้้องที่ำ�ในแนวที่�งของต้น แต่้อ่โก้ั 

เที่พไที่ก็ัฉล�ดืลำ�� มักัจำะแสดืงออกัว่� ม่คว�มยืดืหยุ่น ให้ที่�งเลือกั ถ�ม 

คว�มคดิืเหน็...ม่คว�มเปน็ประชิ�ธุปิไต้ย คิดือย่�งไร เอ�ยงัไงกัันด่ื

ครับั จำริงๆ ม่คำ�ต้อบัอย่้ในใจำ แบับัปักัหมุดืไว้เร่ยบัร้อยแล้ว     

ห�กัใครคิดืเห็นไม่ต้รงกััน เข�จำะพย�ย�มหว่�นล้อมด้ืวย

หลักักั�รหรือเหตุ้ผลต่้�งๆ น�น� ถ้�โน้มน้�วไม่สำ�เร็จำ จำะใช้ิวิธุ่กัดืดัืน

ร้ปแบับัต่้�งๆ หรือหักัดิืบั หรือเผด็ืจำกั�รในท่ี่�สุดื  

เข้�ข่�ย...เอ�ตั้วเองเป็นศ้นย์กัล�งจัำกัรว�ล ไม่เห็นแก่ัดื�ว

เคร�ะห์น้อยใหญ่ คุณ์คิดืว่�พฤติ้กัรรมอย่�งน่� เหม�ะสมท่ี่�จำะเอื�อให้

เกิัดืสิ�งด่ืๆ หรือไม่ ในระยะย�วจำะรอดืไหม เข�จำะไดืเ้ร่ยนร้้อะไรบ้ั�ง 

+ ฉัันถููกเส่มีอ (I’m always right.)

เมื�อม่ปัญห� หรือข้อผิดืพล�ดืเกัิดืข้�น คนอื�นผิดืต้ลอดื ท่ี่�

สำ�คัญไม่ยอมรับัผิดืทัี่�งท่ี่�เป็นคนที่ำ�ผิดื เที่พไที่มักัจำะเขินอ�ย

กัับัคว�มผิดืพล�ดืของต้นเอง อย่�งด่ืก็ัเฉยๆ ต่้เน่ยนไป เป็นคน

ข�ดืแคลนคำ� “ขอโที่ษ”

ด้ืวยทัี่ศนคติ้ และคุณ์ลักัษณ์ะท่ี่�เข�เป็นอย่้ ย�กัท่ี่�จำะที่ำ�ง�น

เป็นท่ี่มได้ืด่ืม่ประสิที่ธิุภ�พ ห�กัง�นใดื ท่ี่มคิดืเห็นไปในทิี่ศที่�ง

เด่ืยวกััน ง�นนั�นจำะม่พลัง และเวิร์คม�กั ซ้�งเป็นไปไม่ได้ืทุี่กัครั�ง 

เพร�ะคนม่คว�มแต้กัต่้�งหล�กัหล�ย จ้ำงจำำ�เป็นต้้องใช้ิ “ศิลปะกั�ร

ที่ำ�ง�น และกั�รอย่้รว่มกััน” ด้ืวยกั�รรับัฟัังคว�มคิดืเห็น ให้เก่ัยรติ้กััน 

รวมถ้งสร้�งคว�มไว้ว�งใจำ และรักัษ�สัมพันธุภ�พท่ี่�ด่ืต่้อกััน 

คว�มสำ�เร็จำ และคว�มสุขย่อมเกิัดืข้�น

ง�นใหญ่ และสำ�คัญเป็นง�นท่ี่�ต้้องอ�ศัยกั�รที่ำ�ง�นเป็น

ท่ี่มทัี่�งนั�น  

“ใครอย�กัจำะรว่มง�นกัับัคนแบับัน่�???” ทุี่กัคนลกุัฮืือออกัไป 

จำ�กัห้องประชุิม ภ�ยในพริบัต้�เหลือแต่้คว�มว่�งเปล่� ปล่อย 

ให้เข�ยืนเพ่ยงลำ�พัง “ใครอย�กัจำะร่วมง�นด้ืวย???” เข�ร้้ส้กั 

โดืดืเด่ื�ยว และหน�วเข้�ไปถ้งขั�วหัวใจำอย่�งประหล�ดื

เที่พไที่สะดุ้ืงตื้�นกัล�งด้ืกั “มนัเป็นฝั่นร้�ยหรือภ�พจำ�กัหนัง 

Netflix กัันแน่” แต่้ที่ำ�ไมถ้งม่คนหน้�ต้�คล้�ยเข�ปร�กัฏิอย่้ทุี่กัซ่น 

เข�กัรอกัต้�ไปรอบัๆ อย่�งช้ิ�ๆ คอแห้งจำนขม พย�ย�มขยับัตั้วแต่้

แสนย�กั เหมือนถ้กัต้ร้งไว้ นั�นส�ยนำ��เกัลือ เครื�องวัดืคว�มดัืน และ

คลื�นหัวใจำ เร�ม�ที่ำ�อะไรท่ี่�น่� 

จำำ�ได้ืว่�...กัำ�ลังจำะเข้�ที่ำ�ง�นในเบัรคต่้อไป ร้้ส้กัเหงื�อแต้กั

ท่ี่วมตั้ว หน้�มืดื ต้�พร่� ห�ยใจำติ้ดืขัดื นั�งไม่ติ้ดื ม่ใครคนหน้�งท่ี่�

คุ้นเข้�ม�ถ�ม จำ�กันั�นก็ัจำำ�อะไรไม่ได้ื คว�มร้้ส้กัสุดืท้ี่�ยเหมือน

ล่องไปไหนสักัท่ี่�หน้�ง แล้วม่มือหน้�งไปกัดืปุ่ม Shut Down ก่ัอนท่ี่�

จำะดัืบัว้บัไป

“น�ยเป็นบ้ั�อะไรถ้งที่ำ�อย่�งนั�น?!?” คำ�ถ�มนั�นได้ืย้อน

กัลับัม� 

ถ้งเวล�ท่ี่�จำะต้้องปรับัเปล่�ยนตั้วเองอย่�งจำริงจัำงก่ัอนเวล�

จำะหมดืลง หน่ตั้วเองม�น�น จำงกัล้�ท่ี่�จำะยอมรับั และเผชิิญคว�ม

จำริง เป็นเร�ในเวอร์ชัิ�น “ให้” ท่ี่�ที่ำ�ให้คนรอบัข้�งม่คว�มสุข และ 

ได้ืรับัประโยชิน์




