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ได้ยินเรื่องการแบ่งคนเป็นรุ่นต่างๆ มาตั้งนานแล้ว  
แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองเป็นคนรุ่นไหน 

ถ้าว่ากันตามปีเกิดแล้วผมก็น่าจะเป็นรุ่นเจนเอ็กซ์  
เติบโตผ่านประสบการณ์หลายๆ อย่างที่เขาว่าพวกคน 
รุ่นเอ็กซ์ประสบพบเจอมาค่อนข้างครบ แต่ใช้ชีวิต 
มาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ก็ต้องนับว่าผ่านประสบการณ์ 
ของคนเจนวายมาเหมือนกัน อาจจะเป็นประสบการณ์ 
ตรงบ้าง เป็นประสบการณ์ที่ได้ยิน ได้คุยกับน้องๆ  
หลายๆ คนบ้างก็มี เพราะด้วยวิถีชีวิตการงานทำาให้ 
พบเจอกับคนรุ่นที่เด็กกว่าหลายๆ คนอยู่เสมอน่ะครับ

แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วด้วยความที่สนใจอ่านหนังสือ 
ดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยเปื่อย ผมมาพบว่าเพลงแนวที่ 
ตัวเองชอบที่สุด หนังสือบางเล่มที่ เป็นเล่มโปรด  
หรือกระทั่งหนังบางเรื่องที่ประทับใจ ก็ล้วนเป็นงาน 
ที่ถูกสร้างมาก่อนที่ผมจะเกิดทั้งนั้น และเพลงเก่าๆ  
หนังเก่าๆ หรือวรรณกรรมในยุคเบบี้บูมนั้นก็มีเสน่ห์ 
บริสุทธิ์ในแบบที่รุ่นไหนๆ ก็คงทำาไม่ได้อีกแล้ว

แต่ใช้ชีวิตแบบเรียนรู้ข้ามรุ่นไปมาอย่างนี้ ผมบอกได้ 
เลยว่าเรื่องรุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องซีเรียสจริงจังจนต้องยึดติด  
หรือแบ่งว่ารุ่นไหนดีกว่าแย่กว่ากันในเรื่องไหน เรื่องรุ่น 
นั้นฝรั่งเขามีเอาไว้ให้เรียกรวมง่ายๆ ตามประสาที่ชอบ 
จัดหมวดหมู่น่ะ แต่จริงๆ แล้วการกระโดดเรียนรู้ 
ข้ามรุ่นไปมา เรียนรู้ความเหมือนและความต่าง  
ยอมเปิดใจให้เกิดการส่งต่อประสบการณ์ ความคิด  
และความรู้จากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง ไม่ว่าใครจะเป็น 
รุ่นไหนก็ตาม มันอาจจะทำาให้เราได้เรียนรู้ชีวิตในมุม 
ที่กว้างกว่าเดิมก็เป็นได้

ไม่เชื่อลองอ่าน Read Me ฉบับนี้ที่น้องๆ ไปเรียน 
รู้ข้ามรุ่นกันดูได้เลยครับ

วิภว์ บูรพ�เดชะ
บรรณ�ธิก�รบริห�ร

Editor’s talk [บท บก.]

ผมเพิง่ได้ดูหนงัเรือ่ง เราสองสามคน เป็นครัง้แรก ท้ังๆ ทีห่นังเรือ่งน้ี 
ผ่านโรงจนเกือบจะสองปีอยู่แล้ว 

สิ่งหนึ่งในหนังเรื่องนี้ ที่ทำาให้ผมรู้สึกประทับใจ (เอาป่านนี้) คือ  
หนึ่งหนุ่มและสองสาวท่ีต้องมาร่วมเดินทางด้วยกันในกองคาราวาน 
รถออฟโรด ซึ่งประกอบไปด้วย หญิงสาวหูตึง เพื่อนสาวสายตาสั้น  
และหนุ่มพูดน้อย หัวใจรวนๆ

ทั้งสามคนนั้นต่างมี ความ ‘พร่อง’ เป็น ‘เสน่ห์’ 
เมื่อหนุ่มสาวทั้งสามต้องมาเจอกัน ความ ‘พร่อง’ ของพวกเขา 

และเธอ กลับกลายเป็นความ ‘แตกต่าง’ ที่ทำาให้แต่ละคนเลือกจะรับรู้ 
ตัดสินใจ และสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปด้วยภาวะที่มีอยู่อย่างจำากัด 

ทำาให้ต่างคนต่างคิดกันไปเอง 
บนโลกที่ผมนั่งอยู่ ‘อายุ’ ก็เป็นความ ‘พร่อง’ ที่ทำาให้ คนรอบๆ ตัว

เราดูแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
แค่เกิดคนละพ.ศ. โตมาคนละยุค เรียนกันคนละปี รอยต่อเล็กๆ  

ของกาลเวลากท็ำาใหเ้กดิ ‘ชอ่งวา่งระหวา่งวยั’ ขึน้มา และนัน่กเ็ปน็สาเหตุ
หนึ่งที่ทำาให้คนต่างวัยกลายเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันในทันที 

คำาพูดอบรมของปู่ย่าคงเป็นคำาบ่นสำาหรับหลาน ความคิดของพ่อแม่ 
คอืเรือ่งเชยๆ ของลกู ความฝนัของนอ้งดเูปน็เรือ่งไรส้าระในสายตาของพี ่

ถ้าเราปล่อยให้ความแตกต่างของวัยคือช่องว่าง ปล่อยให้อายุ  
คือความพร่อง 

สักวันหนึ่ง คนในสังคมคงรู้จักกัน เพราะ ‘หน้าที่’ ไม่ใช่เพราะ 
‘ความสัมพันธ์’

การถมทับพื้นที่ ในช่องว่างระหว่างวัย คงเป็นสิ่งที่คนทุกวัย 
ตา่งตอ้งช่วยเหลอืกนั เพราะสงัคมทีแ่ทจ้รงินัน้ ไมไ่ดข้ับเคลือ่นดว้ยพลงั
ของหนุ่มสาวเพียงอย่างเดียว ต้องมีผู้อาวุโสคอยประคอง และมีเด็กๆ  
คอยก้าวตาม 

ได้แต่หวังลึกๆ ว่าเราคงจะ หา ‘ความเข้าใจ’ มาเติมเต็มช่องว่าง
ระหว่าง ‘วัย’ ได้ 

แม้ว่าช่องว่างระหว่าง ‘ใจ’ นั้นจะถมเท่าไรก็อาจไม่รู้จักพอ

คธ�พล ตรัยรัตนทวี
บรรณ�ธิก�ร
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เราทุกคนไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว!
แม้เราจะอยู่ร่วมกัน แต่เราทุกคนนั้นแตกต่างกัน 

ด้วยสิ่งที่เรียกว่า ‘ประสบการณ์’ ซึ่งแปรผันตรงตาม 
‘อายุ’

ในขณะที่เราเพิ่งลืมตาดูโลก ก็มี ‘คนรุ่นก่อน’  
คอยต้อนรับจัดเตรียมทุกสรรพสิ่งไว้อยู่แล้ว และเมื่อ
เราจะหลบัตาลมืโลก... ‘คนรุน่หลงั’ นัน้ยงัอยูร่บัจดัการ
ภาระที่ค้างคาเอาไว้ให้เสร็จสิ้น คนเราจึงไม่ได้โตมา
พร้อมกับคนในวัยเดียวกันเท่านั้น เพราะยังมีคนอีก
หลายวัยทั้ง ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ พี่น้อง และลูกหลาน 
ที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา

ทางการตลาดหรือทางสังคมศาสตร์จึงได้มีการ
ศึกษาแบ่งประเภทบุคคล โดยใช้ช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่าง
การมีลูกคนแรกของแม่ กับการมีลูกของลูกเธอ 
(รุ่นหลาน) เรียกกันง่ายๆ ว่าเป็น ‘Generation’ หรือ  
‘รุ่น’ เพื่อศึกษาพฤติกรรม วิถีชีวิตของบุคคลซึ่งเกิด 
ในช่วงเดียวกันและมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน ที่จะส่ง 
ผลกระทบต่อโลกในห้วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งช่วงระยะห่าง 
ของคนแต่ละรุ่นในแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไป 
ตามบริบทของสังคม 

ในประเทศไทย เราได้แบ่งคนแต่ละวัยเป็นรุ่น 
ไว้ดังนี้ คือ Gen-B คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489-2507  
ส่วน Gen-X คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508-2524   
และ Gen-Y คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2525-2542  
(ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย อ้างถึงในนิตยสาร  
Marketeer ฉบับ มิ.ย. 2552)

คนทุกคน  ต่ า ง เติ บ โตมา ในสภาพสั งคมที่  
แตกต่างกัน ผ่านเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและนำาสมัย 
ตกอยู่ ในห้วงที่วัฒนธรรมเก่าๆ ถูกลืมและฟื้นฟู 
ประเพณีใหม่ๆ ขึ้นมา รวมถึงเรียนรู้และใช้นวัตกรรม
ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาท้าทายยุคสมัย ในห้วงเวลาของ
ตนเอง

สิ่งที่ได้พบเห็น และตัวเลขของอายุที่เพิ่มพูน ทำาให้
ประสบการณข์องคนแตล่ะรุน่ แตล่ะวยันัน้แตกตา่งกนั 

ระหว่างคนสองรุ่นนั้นคงจะพอมีช่วงห่างของชีวิต 
ที่พอจะได้เห็น ได้ยิน ได้รู้สึก และมีประสบการณ์ร่วม 
ที่คล้ายคลึงกัน แต่ถ้าเขยิบไปถึงคนอีกรุ่นหนึ่งล่ะ 
พวกเขาและเธอจะรู้ประสบการณ์ของคนรุ่นก่อน 
ที่ได้พบเจอกันมาบ้างหรือเปล่า?

ลองมาคดิกนัเลน่ๆ วา่ถา้มมีมุใดมมุหนึง่บนโลกใบนี ้
จัดงานเลี้ยง แล้วมีคนสองสามวัย ได้มาพูดคุยสังสรรค ์ 
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ อย่างไม่
ถือตน ไม่ถือวัย

ก็คงเป็นงาน ‘รวมรุ่น’ ที่น่า ‘รื่นเริง’ อยู่ไม่น้อย
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หากคณุจำาความรูส้กึเมือ่รูว้า่ อ�ภสัร�  
หงสกุล คว้าตำาแหน่งนางงามจักรวาล 
แ ส ด ง ว่ า คุ ณ เ ข้ า ข่ า ย เ ป็ น ค น ก ลุ่ ม 
Generation B แล้ว แต่ถ้าจะให้ชัดเจน
กว่านั้นต้องอ่านบรรทัดต่อๆ ไป 

Generation B หรอื Baby Boom มคีำา 
เต็มว่า Baby Boomer Generation  
เปน็กลุม่คนทีเ่กดิในระหวา่ง พ.ศ. 2489–
2507 (อายุ 47-65 ปี) ซึ่งเป็นช่วงหลัง 
สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อความสันติสุข 
คืนมา การสร้างครอบครัวของนานา 
ประเทศก็มีมากขึ้นรวมถึงประเทศไทย  
ทำาใหม้เีดก็เกดิใหมจ่ำานวนมาก กลายเปน็ 
ที่มาของชื่อ Generation นี้ 

คน Gen-B มีลักษณะร่วมกันในเรื่อง 
ความทุ่มเทในการทำางานอย่างหนัก 
เพื่ อสร้ าง เนื้ อสร้ างตัว  และมีความ 
อดทนสูง เพราะพวกเขาเติบโตมาในช่วง
การฟืน้ฟปูระเทศ เมือ่กวาดสายตามองด ู
พนักงานในที่ทำางานสักแห่ง จะพบว่า 
คนในกลุ่ มนี้ อยู่ ในกลุ่ มของหั วหน้ า  
ผู้บริหาร มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด 
ทิ ศ ท า ง ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ห รื อ สั ง ค ม  
ซึ่งนอกจากอายุและหน้าที่การงานแล้ว  
ยังมีอีกหลายสิ่งที่เมื่อเราพูดถึง พวกเขา
จะพยักหน้า พร้อมที่จะดึงความทรงจำา 
ในช่วงเวลานั้นออกมาปัดฝุ่น 

ปัดฝุ่น
คว�มทรงจำ�
ร่วมกันของคน 
Generation B 
เรื่อง: ธิดารัตน์ มูลลา 

คว�มทรงจำ�ร่วมกัน
ของคน Generation B

“เย็นนี้เจอกันที่เดิม”

ยา่นวงับรูพาภิรมยไ์ปจนถงึยา่นบางลำาพ ูเปน็แหลง่รวม 
สถานที่นัดพบของคน Gen-B ในยุคที่พวกเขายังแรกรุ่น  
คนกลุ่มนี้มีภาพความหลังฝากไว้กับโรงภาพยนตร์อย่าง  
ศาลาเฉลิมไทย, ศาลาเฉลิมกรุง, คิงส์, ควีนส์, แกรนด์และ  
เอม็ไพร ์ทีเ่หลา่จิก๊โก-๋จิก๊กี ๋ใชน้ดัพบปะเพือ่นฝงู หรอืออกเดท 
ด้วยการดูหนังสักเรื่อง หากเป็นร้านอาหาร คน Gen-B  
จะนึกถึงกลิ่นหอมๆ ของบะหมี่อัศวิน เมนูยอดนิยม 
ของรา้นสฟีา้ ทีส่ัง่มาทานคนละชามใหอ้ิม่ทอ้งกอ่นออกเดนิ
จบัจา่ยซ้ือของทีถ่นนสบิสามหา้ง ตลาดบางลำาพ ูเรยีกไดว้า่
เป็นสยามสแควร์ของคนยุคนั้น

เหตุก�รณ์ในช่วงปี 
2489-2507 (Gen-B)

พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ 
ยึดอำานาจรัฐบาล 

พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ 
นายกรัฐมนตรี

จัดงานวันแม่
ครั้งแรก

ในประเทศไทย

8 พฤศจิก�ยน 2490 15 เมษ�ยน 2493 8 ธันว�คม 2496
2489

•  http://www.marketeer.co.th/inside_detail 

อ้างอิง
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เพลงโปรดของฉันทั้งนั้นเลย

“ก่อนจากกัน คืนนั้นสองเรา แนบซบเนาเคล้าคลอ 
พ้อพลอดภิรมย์...” เสียงทุ้มหวานของ เอื้อ สุนทรสนาน  
ในเพลงรักอมตะ ขอให้เหมือนเดิม ของวงสุนทราภรณ์  
เป็นเพลงโปรดอันดับต้นๆ ของคนวัย 50+ พวกเขาเติบโต 
มากบัทำานองเย็นๆ ภาษาสวยๆ ของเพลงลกูกรุง นอกจาก
นี้ยังมีบทเพลงซึ้ง ผสานนำ้าเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ของ  
สุเทพ วงศ์กำาแหง อย่างเพลง เพียงคำาเดียว ที่พวกเขา
ร้องตามได้ สำาหรับคน Gen-B ที่เกิดหลัง พ.ศ. 2505  
พวกเขาคุ้นเคยกับแนวเพลงป๊อปที่ได้รับอิทธิพลจากฝั่ง
ตะวันตก อย่างเพลง เป็นไปไม่ได้ ของวงดิอิมพอสซิเบิ้ล 
หรือ โอ๊ย โอ๊ย ของ แจ้-ดนุพล แก้วกาญจน์ 

“โห..แฟชั่นทันสมัยกันจริงๆ” 

คน Gen-B เติบโตมากับสีสันของแฟชั่น ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก 
ดาราไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะในยุค 60 ที่แฟช่ันจัดจ้าน  
ผู้ชายสวมเชิ้ตรัดรูปสีสดเล่นลวดลายเรขาคณิต กางเกงขาบาน ขาม้า  
ขาเดฟ ใสร่องเทา้มนัวาวหุม้ขอ้เทา้ ผมไวท้รงเดียวกบั เอลวสิ เพรสลยี ์ 
หรือ คลิฟฟ์ ริชชาร์ด ผู้หญิงสวมเดรสสั้นคาดเข็มขัดเส้นโต กระโปรง 
ทรงสุ่ม กางเกงเอวสูง ถุงน่องหลากสีคู่กับกางเกงขาสั้น สวมแว่นตา 
ขนาดใหญ่ ไว้ผมทรงสวอนปลายกระดก หรือตัดทรงบ๊อบสั้น 
แค่ต้นคอ อีกทรงผมหนึ่งซึ่งนิยมทั้งชายและหญิงคือ ทรงอัฟโฟร  
ที่หยิกฟูเหมือนรังนก  

เป็นความทรงจำา ร่วมกันของคน Gen-B ที่หลายอย่าง 
ได้กลายเปน็อดีต แตห่ลายสิง่ได้หวนกลบัมาใน Generation ตอ่ๆ ไป

“นี่แหละ ดาราในดวงใจ”
มิตร-เพชรา, สมบัติ-อรัญญา, สรพงษ์-จารุณี 3 คู่ขวัญ 

ดารา ในภาพยนตร์ไทยยุคฟิล์ม 16 มม. พวกเขาคือดารา 
ในดวงใจของกลุม่ Gen-B สมยัยงัหนุม่ยงัสาว และยาวนาน 
มาจนถึงทุกวันนี้ ภาพยนตร์เป็นความบันเทิงที่ได้รับ 
ความนิยมมากในครึ่งทศวรรษก่อน โดยเฉพาะในยุคทอง 
ของคู่ขวัญ มิตร ชัยบัญชา และ เพชรา เชาวราษฎร์  
โดยหลังจากการเสียชีวิตของมิตร ก็ได้เกิดดาราคู่ขวัญ 
ใหม่ๆ  เขา้มาในวงการอกีหลายคู่ นีเ่องจงึเปน็เหตผุลสำาคญั 
ที่ทำาให้คนกลุ่ม Gen B เลือกชมภาพยนตร์สักเรื่อง  
หากเป็นดาราคู่ขวัญที่เราพูดถึงไปทั้งหมดนั้น พวกเขา 
จะเต็มใจจ่ายค่าตั๋วเพื่อดูดาราในดวงใจสวมบทบาท 
ผ่านจอเงิน

ก่อตั้งสนามมวย
ลุมพินี

เปิดศูนย์การค้าและโรงภาพยนตร์
สามแห่ง ย่านวังบูรพา 
คือโรงภาพยนตร์ คิงส์ 

ควีนส์ และแกรนด์

จัดงานวันครู
ครั้งแรก

 การบินไทย 
เปิดให้บริการ

เที่ยวบินเที่ยวแรก

8 ธันว�คม 2496 30 มกร�คม 2497 8 ธันว�คม 2496 8 ธันว�คม 2496
2507



Extraordinary  
Generation 

 | Read Me 108

ในบรรดาศัพท์สากลทั้งหลายที่เรา 
รู้จักกัน คำาที่มีความหมาย ‘เป็นที่สุด’  
มักจะขึ้นต้นด้วยเสียง “เอ็กซ์” (X) เสมอ  
ไม่ว่าจะเป็น Excellence (ดีเลิศ), Extra  
(พิเศษ), Extreme (สุดขีด) หรือแม้แต่  
Extraordinary (เกนิธรรมดา) อนัเปน็ชือ่ 
ที่แท้จริงของ Generation X  ก็เช่นกัน 

Generation X หรือ Extraordinary   
Generation เป็นคำาที่บัญญัติขึ้นเพื่อ
กล่าวถึงกลุ่มคนในสังคมปัจจุบันที่มีอายุ 
ระหว่าง 30–46 ปี หรือคนที่เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2508–2524  ซึ่งเป็นเวลาต่อเนื่อง 
จากยุค Baby Boom ช่วงนี้แนวคิด 
การคุมกำาเนิดเริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลก  
เดก็ทีเ่กดิมาจงึนอ้ยกวา่ยคุกอ่นอยา่งเหน็
ได้ชัด และใครบางคนยังเรียกเด็กกลุ่ม 
นี้ว่า Baby Bust เพื่อให้พ้องกับ Baby 
Boom (ซะงั้น)

เติมสีสัน
กับคนพันธุ์ X
เรื่อง: ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

ชาว Generation X แม้จะเป็นลูกหลานของคนยุค Baby Boom  
แต่แนวทางการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้แตกต่างจากบรรพบุรุษของตน 
ไม่น้อย เพราะพวกเขามีโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า จึงทำาให้เป็น 
คนทีม่คีวามมัน่ใจสงู มคีวามคดิสรา้งสรรค ์และรกัอสิระ พวกเขาจะ 
จัดสรรเวลางานกับเวลาพักผ่อนอย่างลงตัว ให้ความสำาคัญกับชีวิต 
ครอบครัวมากขึ้น ไม่ได้ทุ่มเทให้งานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป  
คนกลุ่มนี้เชื่อว่าชีวิตมีหลายด้านให้เลือกใช้ และนั่นเองอาจเป็นที่มา 
ของความ ‘เกินธรรมดา’ ในแบบ Extraordinary Generation

ชวีติของพวกเขาจงึมสีสีนั และเปน็สสีนัทีจ่ะไม ่Expire (หมดอาย)ุ 
ลงง่ายๆ อีกด้วย

เหตุก�รณ์ในช่วงปี 
2508-2524 (Gen-X)

 มิตร ชัยบัญชา เสียชีวิต ขณะถ่ายทำา
ฉากโหนบันไดเชือกเฮลิคอปเตอร์ 

ในภาพยนตร์เรื่อง อินทรีทอง

นักศึกษาและประชาชน 
รวมตัวกันเพื่อเรียกร้อง
รัฐธรรมนูญ จากรัฐบาล
จอมพลถนอม กิตติขจร

8 ตุล�คม 2513 14 ตุล�คม 2516
2508
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แบบทดสอบคนพันธุ์ X
คุณประสบเรื่องราวต่อไปนี้ในช่วงชีวิตก่อนเรียนจบ
มหาวิทยาลัยหรือไม่  ทำาเครื่องหมายกากบาท (X)  
หนา้ขอ้ทีใ่ช ่แลว้นบัเครือ่งหมายกากบาท (X) ทีไ่ดท้ัง้หมด  
ยิ่งมีมากเท่าไร คุณก็เข้าใกล้ความเป็นคนพันธุ์  X  
มากเท่านั้น

  1. ได้ดู บ้านทรายทอง และ จำาเลยรัก ทั้งเวอร์ชั่นละคร 
   และภาพยนตร์

   2. รูจ้กัเพลงในอลับัม้แรกของ เบริด์-ธงไชย ,อสัน-ีวสนัต ์ 
   ไมโคร และคาราบาว

   3. มีนายกรัฐมนตรีคนเดียวกันดำารงตำาแหน่งต่อเนื่อง 
   นานถึง 8 ปี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์)

  4. เป็นคนกลุ่มแรกที่เรียนชั้นประถมศึกษาจบที่ ป.6  
   แทนที่จะเป็น ป.7 อย่างในอดีต

   5. ตื่นเต้นกับข่าวดาวหางฮัลเล่ย์โคจรผ่านโลก

  6. เห็นการก่อสร้างและเปิดใช้สะพานพระราม 9 

  7. จะ ‘มิสเตอร์โดนัท’ หรือ ‘ดังกิ้นโดนัท’ ถ้าได้นั่งกิน 
   ในร้านถือว่าเท่สุดๆ

  8. รู้จักยาสีฟันวาว ใช้แชมพูแฟซ่าแบบผง

  9. ฟังเพลงจากซาวน์อะเบาท์ ไปไหนต้องพกเทป
   คาสเซ็ทไปด้วยหลายตลับ

  10. ได้เห็นโทรศัพท์มือถือยุคแรกที่เป็นกระเป๋าหิ้ว 
   หนักตั้งแต่ 1-5 กิโลกรัม

พระธาตุพนม
ในจังหวัดนครพนม พังทลายลง 
เนื่องจากความเก่าแก่ และมีพายุ
พัดแรงติดต่อกันนานหลายวัน

ตั้งจังหวัดพะเยา 
ขึ้นเป็นจังหวัดที่ 72 

โดยแยกมาจากจังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษา
และประชาชน ภายในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

11 สิงห�คม 2518 6 ตุล�คม 2519 29 มกร�คม 2519
2524

•  Extraordinary Generation : Generation X,   
 Gen X สืบค้นจาก www.sara-dd.com 
• http://th.wikipedia.org

อ้างอิง
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เหตุก�รณ์ในช่วงปี 
2525-2542 (Gen-Y)

พระราชพิธีสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ 

200 ปี

วงการแพทย์ไทย
สามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

สำาเร็จเป็นครั้งแรก

6 เมษ�ยน 2525 19 กุมภ�พันธ์ 2531
2525

หากจะเอ่ยถึง ‘คลื่นลูกใหม่’  ในพ.ศ.นี้    
คงไม่อาจปฏิ เสธได้ว่า  โลกกำาลังถูก 
ซัดซาดด้วยฝีมือของกลุ่มคนจำานวนมาก  
ซึ่ งมีพลังที่จะก่อให้ เกิดแรงผลักดัน 
ให้โลกหมุนเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ 
ไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่อง เศรษฐกิจ 
การเมือง หรือสังคม ก็ล้วนแล้วแต่ 
ได้รับผลจากแนวคิดของพวกเขาผู้ถูก 
ขนานนามว่า ‘Generation Y’

Generation Y คอื กลุม่คนผูเ้กดิในชว่ง
ระหว่าง พ.ศ. 2525–2542  หรือผู้มีอายุ 
12-29 ปี ซึ่งได้รับการการันตีว่าเป็นวัยที่
เกิดมากับความเพียบพร้อมในทุกด้าน  
ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาที่ดี สภาพสังคม 
ที่พัฒนา และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไป 
อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรม 
ของกลุ่มคนเหล่านี้ โดดเด่นและเป็น 
เอกลักษณ์ 

อยา่งไรกต็าม เนือ่งดว้ย  Generation Y  
ได้กลายมาเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีแนวโน้ม
ส่งอิทธิพลต่อทั้งการตลาดและการขาย
สินค้าบริการต่างๆ ซึ่งอาจทำาให้ใครหลาย
คนสงสยัในพฤตกิรรมของกลุม่คนเหลา่นี้
วา่มคีวามแตกตา่งจากคนรุน่กอ่นอยา่งไร

ล อ ง ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ กั น ดู กั น ว่ า  
เพราะเหตุใด Generation Y จึงต้องทำา
สิ่งเหล่านี้?

เรื่อง: พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ 

ทำาไมต้องโซเชียลเน็ตเวิร์ก?     
อนัเนือ่งมาจาก กลุม่คน Gen-Y เตบิโตมาพรอ้มกับความเปลีย่นแปลง 

ทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง จึงส่งผลให้พวกเขาเป็นคนที่ทันโลกอยู่ 
ตลอดเวลา และสามารถเรียนรู้อุปกรณ์เคร่ืองมอืทนัสมยั อาท ิคอมพิวเตอร ์ 
กล้องดิจิตอล iPhone  iPod  ซึ่งใช้งานอย่างคล่องแคล่ว และเพราะความ 
สะดวกรวดเร็วของเทคโนโลยีนี้ จึงทำาให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่าย  
แมจ้ะอยูก่นัคนละมมุโลก แตเ่มือ่อยูใ่นสถานะ ‘ออนไลน’์ พวกเขากพ็รอ้ม 
เปิดรับเพื่อนใหม่ๆ ที่พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองผ่าน บล็อก หรือเว็บไซต์ 
ยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น Pantip, Dek-d, Kapook, Sanook ฯลฯ ซึ่งจะก่อ 
ให้เกิดการสานสัมพันธ์ของมิตรภาพตามมา ด้วยเหตุนี้โซเชียลเน็ตเวิร์ก  
จงึกลายมาเปน็โลกอกีใบทีส่ำาคญัสำาหรบัเหลา่ Gen-Y ทีเ่อาไวใ้ชป้ลดปลอ่ย 
ความเป็นตัวของตัวเองบนพื้นที่เสมือนจริง

Why 
Generation 
Y?

•  http://sara-dd.com/

อ้างอิง



 | January-February 2012 11

2525-2542

น.ส.ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก (ปุ๋ย) 
นางสาวไทยคนที่สอง ที่คว้าตำาแหน่ง
นามงามจักรวาล (Miss Universe)

ราชินีลูกทุ่ง  
พุ่มพวง ดวงจันทร์  

เสียชีวิตด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง

รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) 

เปิดบริการเป็นครั้งแรก

24 พฤษภ�คม 2531 13 มิถุน�ยน 2535 5 ธันว�คม 2542
2542

ทำาไมต้องทานอาหาร
ฟาสต์ฟู้ด?

พฤติกรรมบริโภคนิยมนับเป็นสิ่งสำาคัญประการหนึ่งที่หล่อหลอม 
ให้ชาว Gen-Y กลายมาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ตามกระแสสังคม  
และเมื่อผนวกเข้ากับความสะดวกสบายแล้ว จึงทำาให้ร้านอาหาร  
ฟาสต์ฟู้ด ร้านอาหารแฟรนไชน์ต่างๆ ที่เปิดขายในห้างสรรพสินค้า 
เลยไปจนถึงการขายอาหารกล่องแช่แข็งสำาเร็จรูปใน 7-eleven ได้รับ
ความนยิมเพิม่มากขึน้ นอกจากนีช้าว Gen-Y ยังเปดิรับความแตกตา่ง 
ของอาหารหลากหลายเชื้อชาติได้มากกว่าคนช่วงวัยก่อนหน้า  
ไม่ว่าจะเป็นอาหารตะวันตก จีน หรือญี่ปุ่น เนื่องจากพวกเขาล้วน 
มีความเข้าใจและยอมรับในคำาว่า ‘โลกไร้พรมแดน’ จึงส่งผลให้ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไป

 
คำาถามและคำาตอบข้างต้นนี้คงจะช่วยคลายความสงสัยเกี่ยว 

กับพฤติกรรมของชาว Generation Y ซึ่งกลายมาเป็นกลุ่มคนหลัก 
ผู้ขับเคลื่อนโลกของเราต่อไปในอนาคตได้ไม่น้อย และหากคุณมีข้อ
สงสัยเพิ่มเติมว่า ทำาไม Gen-Y ต้องเป็นแบบนั้น? ทำาไม Gen-Y  
ต้องเป็นเช่นนี้? ลองสำารวจคนรอบกายหรือตัวคุณเองว่ามีพฤติกรรม 
ดังที่กล่าวไปหรือไม่ เพราะไม่แน่ว่า คุณเองก็อาจจะค้นพบคำาตอบ
นั้นอยู่ในใจก็เป็นได้

ทำาไมต้องรักการช้อปปิ้ง?
Generation Y เป็นกลุ่มคนที่รักการจับจ่าย แต่ปฏิ เสธการ  

ช้อปป้ิง แบบเดิมๆ พวกเขาจะแสวงหาการจับจ่ายหลากหลายช่องทาง  
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองให้ได้ใกล้เคียงที่สุด เหตุผลที่เป็น 
เช่นนั้น ก็เนื่องมากจากพฤติกรรมของคน Gen-Y มักชอบแสวงหาความ 
ท้าทายใหม่ๆ  แม้จะเป็นการซื้อสินค้าเดิมๆ หากแต่เมื่อได้รับการปฏิบัติ 
จากแบรนด์อื่นที่แตกต่าง พวกเขาก็จะเลือกเปลี่ยนการบริโภคสินค้าทันที 
ตามความพึงพอใจ โดยไม่ยึดติดกับแบรนด์เดิม หากคุณต้องการหาคน  
Gen-Y สามารถพบพวกเขาได้ ไม่ยากในวันหยุดพักผ่อนตาม 
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำา สยามสแควร์ หรือตลาดนัดสวนจตุจักร

ทำาไมต้องยึดติดกับอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย?
อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายได้กลายเป็นปัจจัยสำาคัญ 

ของชาว Gen-Y เนื่องจาก ปัจจุบันความบันเทิงไม่ได้ถูก 
จำากัดอยู่แค่ในโทรทัศน์อีกต่อไปแล้ว เกือบครึ่งของคน  
Gen-Y มองว่าโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันอยู่นั้นก็เป็นเครื่องมือ 
สำาหรับความบันเทิงเช่นเดียวกัน ทั้งยังถูกพัฒนาไปให้มี 
ความสะดวกรวดเรว็และมลีกูเลน่ แอพพลเิคช่ัน หลากหลาย 
เหมาะแก่กลุ่มคน Gen-Y ผู้ชื่นชอบการทำางานหลายอย่าง 
ในเวลาเดียวกัน และด้วยการเปิดรับความบันเทิงที่ใกล้
ตัวมากขึ้น ชาว Gen-Y จึงรักบรรยากาศของความสนุก  
ชอบสีสันสดใส และความมีชีวิตชีวา แต่กระนั้นการยึดติด
กบัอปุกรณ์เชือ่มตอ่แบบไรส้ายนีก้จ็ะสง่ผลตอ่บคุลกิของคน 
Gen-Y ทำาให้กลายมาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากกว่า
กลุ่มคนรุ่นก่อนๆ  
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ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2450 การเดิน
ทางด้วย ‘เรือเมล์’ เริ่มชักช้าไม่ทันใจ 
ชาวกรุง…

จากคลองเปลี่ยนเป็นถนนและ 
‘รถเมล์’ ได้ถือกำาเนิด เมื่อแรกเริ่ม 
รถเมล์ยั ง ใช้แรง ‘ม้ าลาก’  จาก 
กษัตริย์ศึกถึงประตูน้ำ าสระปทุม 
เป็นสายปฐมฤกษ์  โดยมี  น�ย
เลิศ เศรษฐบุตร เป็นผู้ก่อตั้ง แล้ว
แรงม้าก็ช้าไม่ทันใจ... บริษัท นายเลิศ 
จำากัด จึงต้องสั่งรถยนต์เครื่องฟอร์ด  
10 ที่นั่งมาตอบรับวิถี หลังจากนั้น 
ใครที่คิดจะเดินทางไปไหนก็ต้องใช้
บรกิาร ‘รถเมลข์าว’ จนเมือ่ พ.ศ. 2519  
ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา 
รวมกิจการรถโดยสารทั้งหมดจัดตั้ง
เปน็ ‘องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพฯ’ 
...’รถเมล์ ขสมก.’ จึงได้เริ่มเดินรถมา
ตั้งแต่นั้น

เรื่อง: อนัญญา คูเอี่ยม
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 

เปิดอู่
รถเมล์คุย
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ต่อมาอีก 13 ปี น้อย-นิภา เรืองสมุทร ได้สมัครเข้า
ทำางานที่องค์การนี้ และรับตำาแหน่งกระเป๋ารถเมล์สาย 25 
ปากนำ้า-ท่าช้าง ...อีก 2 ปีให้หลัง ทุเรียน ทันแจ้ง หันหลัง 
ให้ท้องนาและเข้ามาเป็นคนขับรถเมล์ในสายเดียวกัน  
และเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว สมิธ มูลสาร จากที่เคยขับรถเมล์
มา 14 ปี ก็ได้สอบผ่านการคัดเลือกนายท่าและเข้าทำา
หน้าที่ปล่อยรถเมล์สาย 25 จนมาถึงวันนี้...พวกเราทั้งหมด
กำาลังเดินไปยังห้องจัดคิวปล่อยรถของกองเดินรถที่ 1  
อู่แพรกษา สมุทรปราการ เพ่ือร่วมพูดคุยกันถึงหน้าที่ 
การงานในยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านมาเป็นเวลากว่า 20 ปี 

ถ้าพร้อมแล้ว...ก็ขอเชิญท่านผู้โดยสารเปิดกระจกชม
ถนนหนทาง และแอบเหลือบกระจกมองข้างดูวิถีชีวิต 
คนเมือง “เอ้า...ชิดในเลยพี่ คันนี้ขึ้นฟรี! ลงเก็บตังค์!”

“เลี้ยวซ้ายตลอด จอดตรงป้าย คอยรับ-ส่งผู้โดยสาร” 
นายท่าสมิธพูดออกมาเหมือนบอกกลอน จากคนขับที่
ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสาร มาเป็นนายท่าคอยปล่อยรถ 
เปน็ตำาแหนง่งานทีส่บายกวา่เดมิ ดา้นนา้ทเุรยีนพนกังานขบั
ผู้หญิงคนเดียวของสาย 25 เล่าถึงการทำางานที่ไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ส่วนป้าน้อยบอกว่า
เป็นกระเป๋าสบายที่สุด เพราะได้เดินขยับร่างกายไม่ต้อง
นั่งอยู่กับที่เหมือนนายท่าและคนขับ เพียงแค่เก็บตั๋วคอยดู
ผู้โดยสารเวลาขึ้น-ลงเท่านั้นเอง

ในการทำาหนา้ท่ีของพวกเขาตลอดระยะเวลาการทำางาน
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป 
กลับเป็นสิ่งที่อยู่รอบเส้นทางการทำางานของพวกเขา

รถ ถนน และคนเมือง

เ พี ย ง แ ค่ เ ก ริ่ น ม า ว่ า ถ น น สมั ย นี้ ร ถ ค ง ไ ม่ ติ ด 
เหมือนแต่ก่อน ป้าน้อยก็แย้งมาทันทีว่า “โอ้ย...ติด! แต่ติด
นอ้ยกวา่เดีย๋วนีน้ะ (หัวเราะ) สดุๆ เลยกส็ขุุมวิท...เยาวราช 
เอกมัย ทองหล่อ” สามที่หลัง พี่สมิธช่วยเสริม ป้าน้อยว่า
แต่ก่อนบ้านคอนโดในเมืองยังไม่ผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ด
หนา้ฝน ปา้ยงับอกอกีวา่แตก่อ่นคนขึน้รถเมลเ์ปน็พนัๆ คน 
(1คัน/วัน) แต่หายไปเกือบครึ่ง หลังจากมีรถไฟฟ้า “รถติด
หนักกว่าเดิมอีก เพราะรถวิ่งกันเยอะกว่าเดิม แล้วถนนก็
เล็กลง” คำาให้การของน้าทุเรียนช่วยยืนยันว่าบ้านเมืองเรา
ยังครองแชมป์เรื่องรถติด

พูดถึงถนนก็ต้องพูดถึงตำารวจ เรื่องนี้น้าทุเรียนมี
ประสบการณ์ตรง เพราะหากเมื่อใดที่ตำารวจให้ ‘ใจสั่งมา’ 
เอ้ย! ใบสั่งมา คนขับต้องเป็นคนรับผิดชอบเงินค่าปรับเอง 
ซึ่งน้าทุเรียนบอกว่าเดี๋ยวนี้ครั้งนึงเป็นพัน “ยังโดนจับ
กันเหมือนเดิม จะมีก็วิธีที่เปลี่ยนไป เพราะเดี๋ยวนี้เขาใช้ 
ถ่ายรูปเอา” ครั้งยังเป็นคนขับ นายท่าสมิธก็โดนจับโดน
ปรับมาไม่แพ้กัน

‘คนไทยมีน้ำาใจ’ อาจใช้ไม่ได้บนรถเมล์!?

“เปลี่ยนไปเยอะ” น้าทุเรียนเปิดประเด็นว่าด้วยเรื่อง
นำ้าใจ 

“โอ้โห...ไม่ค่อยจะมีหรอก คนเฒ่าคนแก่ บางทีชี 
พระ ขึ้นมายังไม่ลุกให้นั่งเลย” ป้าน้อยคงจะอัดอั้นมานาน  
“คนท้องขึ้นมาเขาทำาที่ไว้ให้ยังไม่ยอมลุก เราต้องบอก 
ต้องตะโกน...เอ้า! ขอที่คนท้องหน่อย!” ป้าน้อยไม่ได้ทำาท่า
เหมอืนนกัรอ้งบนคอนเสริต์ บางครัง้กระเปา๋ตอ้งปากจดักบั
ผู้โดยสารที่อ่านป้าย ‘โปรดเอื้อเฟื้อแก่ เด็ก คนชรา ผู้พิการ 
และสตรีมีครรภ์’ ไม่ค่อยเข้าใจ

“ตอนนี้เลิศแล้ว 
มีแต่คนอยากเข้า
แต่เขาไม่รับ”
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เรื่องริมทางประทับใจ

“เด็กตีกันนี่ประทับใจสุดๆ (หัวเราะ) อยู่มานาน 
ลืมไม่ลง ทั้งมีดทั้งปืน 20 กว่าปีปัญหานี้ไม่เคยเปลี่ยน” 
ป้าน้อยยืนยันว่าไม่เคยโดนลูกหลงเพราะว่าหลบทันเสมอ  
หากยังจำาข่าวกันได้เมื่อไม่นานมานี้รถเมล์สาย 45 พังยับ 
ไปทั้งคันที่สุขุมวิท 101/1 ด้วยเหตุการณ์ข้างต้น 

อี กข่ า วที่ มั กจะ เกิ ด คู่ กั บ รถ เมล์  คื อ  ชนคน !  
“ฝรั่ ง ข้ามถนนตรงนานา กระจกหน้าเราแตกเลย  
ตอนนั้นก็ทำาอะไรไม่ถูก” น้าทุเรียนเล่าถึงอุบัติเหตุ  
ครั้ ง ขั บรถ เมล์ ชนชายฝรั่ งคนหนึ่ งที่ วิ่ งตั ดหน้ า รถ 
ทั้ ง ที่ ต ร งนั้ น มี ส ะพานลอย  ผลคื อ เ จ้ า ทุ ก ข์ ต้ อ ง 
เข้าเฝือกทั้งตัว น้าทุเรียนไม่ได้โดนยึดใบอนุญาตและยังคง 
ขับรถเมล์ต่อไป หลังจากได้ไปเยี่ยม องค์การจ่ายค่ารักษา 
พยาบาลและค่าทำาขวญัรวมแลว้กว่าแสนบาท ซ่ึงนา้ทเุรยีน 
โดนหักเดือนละ 2,000 จนครบทุกบาททุกสตางค์ 

หนักลบัมาถามพีส่มธิวา่เปน็อยา่งไรบา้งกับการทำางานที ่ 
ขสมก. “เขามีสวัสดิการทำาให้เราและครอบครัวมั่นคง”  
ป้าน้อยเองก็มีความสุข ป้าเล่าว่าแต่ก่อนเคยมีคนดูถูกว่า
เป็นกระเป๋ารถเมล์ไม่มีเกียรติ แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว “ตอนนี้
เลศิแลว้ มแีตค่นอยากเขา้แตเ่ขาไมร่บั!” นา้ทเุรียนชว่ยเสริม 

มข่ีาวมาว่ารถเมลจ์ะมีตู้เกบ็เงนิอัตโนมตั!ิ? พีส่มธิบอกวา่ 
เมือ่ 10 ปกีอ่นรถเมลแ์อรเ์คยทำาแตก่เ็จง๊ เพราะผูโ้ดยสารโกง  
แต่ตอนนี้ทาง ขสมก. เองได้มีโครงการส่งพนักงานกระเป๋า 
ไปเรียนขับรถ เผื่ออนาคตข้างหน้ามีการยกเลิกตำาแหน่ง

เมื่อถามถึงอนาคต “คำาตอบสุดท้าย คือ จะขออยู่ 
จนเกษียณ” น้าทุเรียนและพี่สมิธยิ้มรับกับป้าน้อยอย่าง 
เห็นด้วย ป้าน้อยได้ฝากถึง ขสมก. ว่า “อยากได้รถใหม่ 
แต่ไม่เอาแบบหยอดเหรียญนะ (หัวเราะ)” น้าทุเรียนว่า 
รถเก่าดีอยู่แล้ว รถใหม่เกิดพาไปชนก็จะจ่ายแพงและ 
ดูแลยาก สว่นพีส่มธิอยากใหน้ำาเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาจดัการ
กับระบบปล่อยรถให้ทันสมัย

บอกต่อถึงพนักงาน ขสมก. รุ่นใหม่ ก็อยากให้ช่วยกัน
รักษากฎระเบียบ ภาพลักษณ์ และต้องขยันทำางานด้วย  
ทั้งสามบอกเป็นเสียงเดียวกัน ส่วนผู้โดยสารอย่างเราๆ  
ป้าน้อยขอฝากว่า อย่านึกจะโบกตรงไหนก็โบก ช่วยยืนรอ
ให้ตรงป้าย ขึ้นมาแล้วให้ชิดในอย่าขวางประตู แล้วดูให้ดี
ว่ารถฟรีหรือเก็บเงิน ป้าจะได้ไม่ต้องว่า... 

งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรา วงสนทนาก็เช่นเดียวกัน... 
อกีสกัพกันา้ทเุรยีนตอ้งกลบัไปประจำาทีต่ำาแหนง่คนขบัแลว้ 
กอ่นทีจ่ะลกุออกไปนา้ได้พดูทิง้ทา้ยไวว้า่ “เราตอ้งทำาหนา้ที่
ของตัวเองให้ถูกต้อง แค่นั้นแหละ!”

ทุเรียน ทันแจ้ง 
สมิธ มูลสาร

นิภา เรืองสมุทร
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ท่ามกลางวิกฤตภัยธรรมชาติ  
วันนี้เป็นวันหนึ่งที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง  
มีแดดอุ่นๆ พร้อมกับลมอ่อนๆ กำาลัง 
พัดกิ่งมะขามรอบสนามหลวงให้ปลิว 
โอนเอนไปตามแรงลม เรามนีดัลอ้มวง 
สนทนากับคนธรรมดา ที่ ไม่ เคย 
เ ป็ น ข่ า ว  ไ ม่ เ ค ย ถู ก สั ม ภ า ษ ณ์   
พวกเขาขี่พาหนะเก่าแก่ธรรมดา 
อย่าง ‘จักรยาน’ ซึ่งเป็นของใช้ที่กำาลัง 
ม า แ ร ง ใ น ภ า ว ะ น้ำ า มั น แ พ ง หู ฉี่   
และเข้ากับสถานการณ์โลกร้อนใน
ขณะนี้

มีหลายภาพที่เราคุ้นชินกับคนใช้
จักรยาน เช่น สาวยาคูลท์  คนปั่น
ไปซื้อปาท่องโก๋ พี่ปั่นไปรับน้องที่  
หน้าปากซอย ฯลฯ นอกจากวัตถุ- 
ประสงค์ที่แตกต่าง จักรยานยังมี
หลากประเภทด้วยเช่นกัน สำาหรับ 
ปกรณ์  แตงหอม  อายุ  60  ปี   
ปั่นจักรยานทัวร์ริ่งมา 20 กว่าปี  
โดยวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพและ  
ท่องเที่ยว ส่วน ธน� คูศิวิไลส์ อายุ 
41 ปี เลือกจักรยานพับ เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน เพราะความสะดวก 
ทำาให้เขาปั่นมานานถึง 24 ปี และเด็ก
รุ่นใหม่ที่อายุ 23 ปี  อย่าง ภ�คภูมิ  
เตชะวเิศษ เลอืกใชจ้กัรยานฟกิเกยีร ์
โดยเหน็วา่ไดอ้อกกำาลงักาย ประหยดั
ค่ารถ ค่าน้ำามัน เดินทางสะดวก  
ลดปัญหารถติด

เรื่อง: ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 

แบ่งปั่น คว�มพิเศษ
ของพ�หนะอมตะ  

กับส�มหนุ่ม ส�มวัย
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สามหนุ่ม สามวัย หัวใจไม่ต่างกัน

 ประสบการณ์ชีวิตเฉพาะตัวของแต่ละคนกับกิจกรรม 
บางอย่าง ปรับเปลี่ยนไปตามช่วงวัย แต่พวกเขาทั้ง 
สามรุ่นกลับมองว่า อายุไม่ใช่ปัจจัยหลักในการขี่จักรยาน  
โดยเฉพาะรุ่นใหญ่สุด เชื่อว่าจักรยานใช้ได้กับคนทุกวัย  
ถึงแม้บางคนจะคิดว่าจักรยานทัวร์ร่ิงที่เขาใช้ เหมาะกับ 
คนแก่ แตเ่ขายนืยนัวา่ปจัจบุนัวยัรุน่กห็นัมาขีท่วัรร์ิง่กนัเยอะ  
เพราะทำาให้ได้ท่องเที่ยว ได้ซึมซับธรรมชาติทีละนิด 
ทีละน้อย เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่หลายคนแสวงหา     

 ส่วนธนาเห็นด้วยกับเรื่องนี้และเสริมว่า พาหนะ 
จักรยานมันตอบได้หลายโจทย์ ถึงช่วงวัยเปลี่ยนไป  
ก็ยังมีจักรยานที่รองรับรูปแบบกับวัยที่เปลี่ยนตามไปด้วย  
ขึ้นอยู่กับวิธีใช้ของแต่ละคน คนสูงอายุบางคนถ้ามีกำาลัง 
มากพอ ก็ปั่นฟิกซ์เกียร์ได้ ต้องดูความเหมาะสมของตัว
เองด้วย 

หลายคนเห็นว่าวัย รุ่นต้องคู่กับฟิกซ์ เกียร์ ตรงน้ี 
ภาคภูมิ บอกว่า “เป็นเรื่องจริงที่วัยรุ่นชอบฟิกซ์ เพราะด้วย
ความเป็นวัยรุ่น ก็จะจับมาแต่งสี เปลี่ยนล้อ มีลูกเล่นเยอะ  
เหมือนเด็กได้ เล่นของเล่น แต่วัยรุ่นก็ปั่นอย่างอื่น 
ได้เหมือนกัน เรื่องจักรยานเป็นเรื่องของความชอบ 
ส่วนบุคคล ไม่ได้จำากัดว่าวัยไหน ต้องใช้อะไร” 

ปกรณ์ แตงหอม 
ธนา คูศิวิไลส์ 

ภาคภูมิ เตชะวิเศษ

“เรื่องจักรยานเป็นเรื่องของ
ความชอบส่วนบุคคล 
ไม่ได้จำากัดว่าวัยไหน 

ต้องใช้อะไร”
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จากอดีตถึงปัจจุบัน และเมืองนอกถึงบ้านนา

 ตลอดการล้อมวงคุยกัน มีเรื่องหนึ่งที่พวกเขาพยายาม 
พูดอยู่ตลอด คือจักรยานมีประโยชน์ที่สุด เมื่อเทียบกับ 
พาหนะชนิดอื่น ไม่ต้องการเชื้อเพลิงใดๆ ในการเคลื่อนที่  
ใช้เพียงพลังของมนุษย์  เป็นพาหนะที่เหมาะสำาหรับชุมชน 
ทกุแหง่ จงึทำาใหม้นัพฒันาอยู่ทกุวัน เช่น สมัยกอ่นจักรยาน  
ก็ไม่ได้มีเกียร์มากเหมือนตอนนี้ อีกทั้งวัสดุที่ใช้พัฒนา 
ขึ้ นมาก  ซึ่ ง นั ก ขี่ รุ่ น ใหม่ เ ห็ นด้ ว ย เป็ นอย่ า งมาก  
พร้อมยกตัวอย่างว่าปัจจุบันนี้มีรถไฟฟ้าบีทีเอส จึงทำาให้ 
สะดวกสบาย ไม่ต้องปั่นไกลมาก เพราะเราสามารถหิ้ว 
จักรยานขึ้นบีทีเอสได้เลย   

 แต่ถึงแม้จักรยานจะเป็นที่นิยมมากขึ้น และกระแส 
สีเขียวกระพือโลกขนาดไหน แต่เราก็ยังเห็นจักรยานบน 
ทอ้งถนนนอ้ยอยู่ด ีปกรณใ์หค้วามเหน็ว่า “บา้นเรายงัรณรงค์
นอ้ยอยู ่ไม่เหมอืนญีปุ่น่ ทีใ่หค้วามสำาคญักบัคนปัน่จกัรยาน
มาก เพราะเขาคิดว่า จักรยานช่วยลดมลภาวะ ช่วยเรื่อง 
สุขภาพ แต่บ้านเรายังมองไม่เห็น คิดว่าเป็นคนส่วนน้อย 
ทางจักรยานบนท้องถนนก็เลยน้อยตามไปด้วย พอไม่มี
ทางจักรยาน ก็ขี่บนท้องถนนลำาบาก อีกอย่างบ้านเราพอ
มีทางจักรยาน ก็ใช้เลนจักรยานไม่ถูกอีก ใช้เป็นทางเดิน 
เป็นที่จอดรถไปหมด คือเขาอุตส่าห์ทำาให้แต่เราก็ใช้ไม่ได้”

 ในกรณทีางจกัรยาน ธนายอมรับว่าเมืองไทยยงัจัดการ
ถนนสูต้า่งประเทศไม่ได ้เช่น ถนนดนิสอ ซึง่เปน็ถนนเลก็ๆ 
จะเห็นรถมาจอดทับทางจักรยานเสียส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าเป็น
ต่างประเทศจะมีการปรับปรุงให้ใช้ได้จริงๆ เมืองไทย 
ยั งอยู่ ใ นขั้ น เ ริ่ มต้ น  และคนปั่ นจั ก รยานทุ ก วันนี้  
เป็นเหมือนคนนำาร่องที่พยายามปรากฏตัวให้บ่อยขึ้น  
และอยู่ร่วมบนถนนให้ได้ เขายังพูดด้วยนำ้าเสียงติดตลก 
อีกว่า ”ถ้ามีคนปั่นเยอะกว่านี้ มันก็จะเติบโตขึ้น หวังว่า 
วนัหนึง่มนัจะมีท่ีอยู่ ตอนนีย้งัเปน็แคค่วามฝนัอยู ่(หวัเราะ)”

อนาคตพาหนะสุดคลาสสิก สู่เด็กยุคใหม่
 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงแผดที่ดังลั่นจากท่อไอเสีย  

และควันพิษที่พ่นฟุ้งออกมาทำาให้สุขภาพผู้คนทรุดโทรม  
ซึ่งเรื่องนี้ทั้งสามรุ่นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้เด็ก 
รุ่นใหม่หันมาใช้จักรยานให้เยอะขึ้น เพราะไม่ใช่แค่ได้เรื่อง 
สุขภาพ แต่จะทำาให้แวดวงจักรยานกว้างขึ้น 

 ในขณะที่พวกเขาสาธยายถึงความดีของจักรยาน ก็ยัง 
มีอีกเร่ืองหนึ่งที่พวกเขาเห็นตรงกัน คือกระแสฟิกซ์เกียร์ 
ในหมู่วัยรุ่นว่าเป็นกระแสที่ดี โดยธนามองว่า ไม่ควรไป 
ต่อต้าน เพราะเป็นการเพิ่มจำานวนให้คนหันมาใช้จักรยาน 
ใหเ้ยอะขึน้ได ้อาจมบีา้งทีเ่ดก็ฟกิซเ์กยีรซ์นไปตามวยั เวลาอยู่ 
บนถนนร่วมกับรถอื่น ซึ่งอาจดูคล้ายแว้นในบางลีลา  
เพือ่นรว่มถนน ก็จะเหมารวมวา่ จกัรยานเปน็พวกปว่นถนน  
สว่นนีต้อ้งปรบักนัหนอ่ย เชน่ ควรมลีานโลง่ๆ สำาหรบัใหเ้ดก็ 
วัยรุ่นได้แสดงออก ซึ่งเขายังแนะนำาให้เด็กรุ่นใหม่ลองให้ 
หลากหลาย อย่าไปยึดติดกับรูปแบบของรถไม่กี่แบบ  
เพื่อจะได้เรียนรู้ และเข้าใจมากขึ้น 

 นอกจากนี้นักขี่รุ่นใหญ่ยังฝากทิ้งท้ายให้เด็กรุ่นใหม่ใช้ 
จักรยานอย่างถูกต้อง เคารพกฎจราจร ทำาให้น่ารัก  
ชวนมอง และให้กับคุณค่ากับจักรยานบ้าง

ดูเหมือนว่า จักรยานจะเป็นพาหนะที่คนจำานวนมาก 
ในยุคสมัยนี้ไม่ค่อยให้ความสนใจ หรืออาจไม่เคยสัมผัส 
อย่างจริงจัง และแม้ยุคสมัยเปลี่ยนไปตามช่วงวัย จักรยาน 
ก็คงเปน็พาหนะเฉพาะกลุม่ แต่ไมแ่นเ่มือ่วิกฤตภยัธรรมชาต ิ
กำาลังคุกคามโลกเราอยู่ พาหนะชนิดนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดี  
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะในอนาคต อาจต้องใช้ 
จักรยานแทนรถยนต์ก็เป็นไปได้ ถ้าเชื้อเพลิงในโลก 
หมดลงไป

“เรื่องจักรยานเป็นเรื่องของ
ความชอบส่วนบุคคล 
ไม่ได้จำากัดว่าวัยไหน 

ต้องใช้อะไร”
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อินเทอร์เน็ตเคยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมี 
กไ็ด ้แตท่กุวนันีห้ลายคนขาดมนัไมไ่ด ้
เสียแล้ว อินเทอร์ เน็ตเข้ามาเป็น 
ตัวช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่าง 
ผู้ คน  นับตั้ ง แต่ โปรแกรมแชท  
เว็บบอร์ด และปรากฏการณ์สำาคัญ 
อย่าง ‘เฟซบุ๊ก’ ที่สั่นสะเทือนแวดวง 
ออนไลน์ครั้งใหญ่ 

เ ฟ ซ บุ๊ ก ก ล า ย เ ป็ น พื้ น ที่  
บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่เดินคู่ขนาน 
ไปกับชี วิตจริ ง  เดิม เรา เคยถูก 
พร่ำาเตอืนพร่ำาสอนมาวา่ การเปดิเผย 
ตัวตนบนอินเทอร์ เน็ต เป็น เรื่ อง 
อันตรายมาก ข่ าวแชทลวงขึ้ น 
พาดหัวใหญ่หนังสือพิมพ์อยู่ เป็น 
ระยะๆ 

แ ต่ ทุ ก วั น นี้ เ ร า อ ย า ก บ อ ก 
ทกุสิง่ทกุอยา่งใหช้าวโลกรบัรู ้บางคน 
อยากบอกแม้กระทั่งตัวเองขับถ่าย 
ออกมาเป็นสีอะไร 

เรื่อง: สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 

ส�มเซียน
มองพลเมือง
อินเทอร์เน็ตไทย
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หนุม่สาวเอยเคยฉกุคดิกนับา้งไหมวา่ เราโพสตก์ระหนำา่ 
แชร์กระจาย ไลค์กระฉูด กันอย่างเพลิดเพลิน จนละเลย
อะไรไปบ้างหรือเปล่า ในฐานะพลเมืองเน็ตคนหนึ่ง จึงขอ
ชักชวนตัวแทนเซียนเน็ตสามวัย มาพูดคุยถึงสิ่งที่พวกเขา 
พบเจอและตั้งข้อสังเกตร่วมกัน 

คนแรก อ.ดร.ณรงค์ ขำาวิจิตร์ หัวหน้าภาควิชา 
วารสารสนเทศ คณะนเิทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่ 
ในงานวารสาร เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ท่านแรกๆ  
ในประเทศไทยที่ต้องเริ่มสอน ตั้งแต่วิธีการจับเมาส์ให้กับ 
นสิติปรญิญาตร ีคนตอ่มา ปรชัญา สงิห์โต เจา้ของเวบ็ไซต ์

ชื่อดังอย่าง f0nt.com และ fail.com ที่คนส่วนใหญ่รู้จัก 
กันในชื่อ ‘ไอ้แอนนนนน (iannnnn)’ แอนเติบโตมาในยุค 
ที่ใครเล่นเน็ตเป็นก่อนเพื่อน จะได้รับการซูฮกว่านำาเทรนด์
มาก ดว้ยความอยากเทเ่ขาจงึเริม่ศกึษาอยา่งจรงิจงั จนไดด้บิ 
ได้ดีมาถึงทุกวันนี้ และสุดท้าย วาลัด เสน่ห์ นิสิตชั้นปีที่ 2  
ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คอลัมน์นิสต์ตัวพ่อแห่งการรีวิวอุปกรณ์ไอที
ต่างๆ จากเว็บไซต์ unlimitpc.com พ่วงตำาแหน่งกูรูด้าน
ไอทีประจำาช่อง Play Channel ยุคของวาลัดใครๆ ก็เล่น
เน็ตเป็นกันหมดแล้ว เขาจึงขอเหนือชั้นไปอีกขั้น ด้วยการ
หัดประกอบคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองตั้งแต่อยู่ชั้นประถม

“อินเทอร์เน็ตเปิด-ปิดได้ตลอดเวลา 
แต่ชีวิตเราเปิด-ปิด
กันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น”
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เมื่อถามถึงเรื่องราวน่าสนใจที่แต่ละวัยพบจากการใช้ 
โซเชียลเน็ตเวิร์ก อ.ดร.ณรงค์ เล่าว่า เฟซบุ๊กทำาให้เขาได้
เจอเพื่อนสมัยมัธยมต้นอีกครั้ง “ใช้อินเทอร์เน็ตมาเกือบ 
20 ปี มันไม่เคยลงไปถึงเพื่อนสมัยมัธยมที่เราจะไปค้นเจอ  
แต่เฟซบุ๊กมันทำาให้เราล้วงไปถึงตรงนั้นได้ ตรงนี้คือ 
ความหมายของโซเชยีลมเีดยี มนัมคีณุคา่มากทีเ่ราสามารถ
เข้าไปถึงกลุ่มคนต่างๆ แม้แต่เพื่อนลูกก็มาขอเป็นเพื่อน 
ครูบนเฟซบุ๊ก”

ทางด้านแอนขอเกาะกระแส ด้วยการแชร์เรื่องนำ้าท่วม  
“ช่วงนำ้าท่วมที่ผ่านมาแปลกใจมากที่เราไม่เคยคุยกับเพื่อน
บา้นเลย แตไ่ปคยุกบัใครกไ็ม่รู้ทีไ่ม่รู้จกั เรารู้ข้อมูลข้างนอก
มากกวา่ขอ้มูลขา้งบ้าน และพฤตกิรรมทีซ่บัซอ้นกว่านัน้คือ 
เราดนัมารูจ้กัเพือ่นบา้นจากเฟซบุก๊ มีคนไปต้ังเปน็กรุ๊ปของ
หมูบ่า้นขึน้มา ทุกคนไปรูจ้กักนัผา่นตรงนัน้กอ่น แลว้ค่อยมา
เจอตัวจริง เป็นความสัมพันธ์แบบประหลาดที่เพิ่งเคยเจอ”

ส่ ว น ว าลั ด เ ส ริ ม เ ร่ื อ งที่ ไ ม่ ค ว รมอ ง ข้ ามอย่ า ง  
‘ลัทธิล่าแม่มดไซเบอร์’ ผ่านเฟซบุ๊กโดยการตั้งกลุ่มเกลียด
คนนู้น ไม่ชอบคนนี้ “ด้วยธรรมชาติของเฟซบุ๊กที่สามารถ
โน้มน้าวใจให้คนรู้สึกร่วมกันได้มากขึ้น มันจึงถูกใช้ 
เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความเกลียดชัง ชักชวนคน
เข้าไปร่วมกรุ๊ปแล้วก็ด่าๆๆ กันด้วยอารมณ์ ซึ่งเรากำาลัง 
ใช้พื้นท่ีสาธารณะตรงน้ีอย่างผิดที่ผิดทางหรือเปล่า” 
หากมองในแง่พฤติกรรมการเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี  
อาจต้องบอกว่ า  บุตรหลานควรให้คำ าแนะนำ าแก่  
ผูป้กครองดว้ย เพราะอนิเทอร์เนต็เปน็สือ่ทีเ่ติบโตตาม พ.ศ.  
ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นคนเกิดก่อนจึงไม่ได้มีประสบการณ์สูงกว่า 
เสมอไป และใน อีกแง่ มุมหนึ่ ง โซ เ ชียล เน็ ต เ วิ ร์ ก 
ก็เปรียบเสมือนการจบั อ.ดร.ณรงค ์แอน และวาลดั มาเรยีง 
บนกระดานเดียวกันรับรู้สารเดียวกัน ทั้งที่มีพื้นฐาน 
ความรู้และวิจารณญาณคนละระดับ ทำาให้บางคนเอาอยู่ 
แต่บางคนก็เอาไม่อยู่ หลายครั้งเรารับข้อมูลมหาศาล  
พลางยิม้กระหยิม่ใจวา่ ตอนนีฉ้นัรูม้ากกวา่คนอืน่แลว้นะจะ๊ 
แต่ถ้าขุดลงไปใต้ข้อมูลกองพะเนินเทินทึก เราจะพบ 
ส่ิงที่ เ รียกว่าอารมณ์และอุดมการณ์ของแต่ละบุคคล 
แฝงอยู่ในนั้นมากมาย ความท้าทายของผู้ปกครองยุคใหม่ 
จึงไม่ได้อยู่ท่ีเราจะทำาอย่างไรให้ลูกใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง 
(เพราะเอาจริงๆ แม่ก็ยังติดเฟซบุ๊กเลยลูก) แต่สำาคัญที่ว่า 
เราจะปลูกฝังภูมิต้านทานในการมีวิจารณญาณให้แก่ 
พวกเขาได้อย่างไร 

ส่วนในประเด็นที่คนสมัยนี้ต่างอยากแสดงความเห็น
กับแทบทุกเรื่อง หรือบอกเล่าความเป็นไปในชีวิตให้ 
คนอืน่รบัรูต้ลอดเวลา ทัง้สามคนตา่งใหค้วามเหน็ตรงกนัวา่ 
พฤตกิรรมเหลา่นีห้ลายคนทำาเพือ่ไมใ่หต้วัเองรูส้กึโดดเดีย่ว
เกินไป อันเป็นปัญหาคลาสสิกของสังคมเมือง และไม่ว่า
แตล่ะคนจะรูต้วัหรอืไมรู่ต้วัก็ตาม แตโ่ซเชยีลเนต็เวริก์กำาลงั
ทำาให้เรารับข้อมูลข่าวสารมากเกินพอดี ประดุจมวลนำ้า
ก้อนใหญ่ที่ล้นทะลัก แน่นอนว่า เมื่อรับมามากเราก็ต้องหา 
ช่องทางระบายออกมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งข้อดีคือ เราได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น แต่ต้องตระหนักเสมอ
ว่า เราควรระบายออกในช่องทางที่เหมาะสม และไม่ก่อให้
เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้อื่น

สำ า ห รั บ ก า รดำ า ร งตน เป็ นพล เมื อ ง เ น็ ตที่ ดี นั้ น  
อ.ดร.ณรงค์แนะว่าอย่าแสดงอารมณ์ส่วนตัวมากเกินไป 
เพราะเราอาจทำาร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ส่วนพี่แอนอยากให้ 
ทุกคนยึดหลัก โยนิโสมนสิการ เท่ากับ ‘ไม่เกรียน’ เอาไว้ 
ให้มั่น เพื่อความสงบสุขของทุกฝ่าย และถึงแม้เรา 
จะติดหนึบกับอินเทอร์เน็ตกันขนาดไหน วาลัดก็ขอฝาก 
คำาคมน่าคิดทิ้งท้ายว่า อย่ามัวแต่จิ้มเน็ตเพลินจนละเลย 
ชี วิตจริง เพราะอินเทอร์เน็ตเปิด-ปิดได้ตลอดเวลา  
แต่ชีวิตเราเปิด-ปิดกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

วาลัด เสน่ห์ 
อ.ดร.ณรงค์ ขำาวิจิตร์ 
ปรัชญา สิงห์โต
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‘ เ ล ข ใ น ใ จ ’  นั้ น คิ ด แ ส น ง่ า ย 
เสียยิ่งกว่าปอกกล้วย แต่ ‘ความคิด
ในใจ’ ไม่ได้คิดง่ายเช่นนั้น ไม่ได้ใช้ 
เวลาสั้นๆ เพียงอึดใจ แต่ต้องผ่าน 
ประสบการณแ์ละการคดิพลกิแพลง 
มากมาย เพือ่มองโลกใหถ้ีถ่ว้นยิง่กวา่  
วนันีห้อ้งเรยีน TK park มโีอกาสเชญิ 
คณุครกูวดวชิาสามรุน่สามวยัมาเผย  
‘ความในใจ’ เรื่องค่านิยมการเรียน 
พิ เ ศ ษ ข อ ง เ ด็ ก ไ ท ย  อ . พิ สิ ฏ ฐ์   
วัฒนผดุงศักดิ์ สถาบันกวดวิชา 
N e o - P h y s i c s  C e n t e r  
ผู้มีประสบการณ์การสอนมานาน 
กว่า 30 ปี ตั้งแต่สมัยเรียน ม.ศ. 4  
เ ป็ น ค น ข ยั น ทำ า โ จ ท ย์ แ ล ะ ค รู  
ที่ โ ร ง เ รี ย น มั ก เ รี ย ก ใ ห้ เ ป็ น 
ผู้ เฉลยคำาตอบหน้าห้องอยู่บ่อยๆ 
จนกระทั่ งมี โอกาสได้ติว เพื่อนๆ  
ใ ห้ ส อ บ เ ข้ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยวิกรม (อ.โจ้) 
สถาบนักวดวชิา บา้นบณัฑติ ตวิเตอร์
ผู้มีความสามารถในการถ่ายทอด 
ได้ดี จนเพื่อนๆ วางใจให้เป็นผู้นำา 
ติวสอบเข้า และสอบผ่านสำาเร็จ 
ทุกคน ก่อนสุดท้ายจะผันตัวเอง 
มาเป็นครูกวดวิชาคณิตศาสตร์   
อ . ศุ ภ ฤ ก ษ์  ส กุ ล ชั ย พ ร เ ลิ ศ 
(อ.ซุป) วัยรุ่นขวัญใจเด็กๆ เริ่มสอน
คณิตศาสตร์อย่างจริงจังเมื่อที่บ้าน 
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
ปี พ.ศ. 2540 จากสอนตามโต๊ะเล็กๆ  
ตอนนี้ เขามีอาคารเรียน Sup’K 
Center เป็นของตัวเองได้ในเวลา 
ไม่ถึง 10 ปี  

ครูฟิสิกส์-คณิต 
คิดในใจ

เรื่อง: ธัญรัตน์ ตันติวงศ์ 
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 
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เด็กไทยเรียนพิเศษยกกำาลังสอง

อ.พิสิฏฐ์ เล่าให้ฟังว่าการเรียนกวดวิชาสมัยก่อน 
กับปจัจบุนัแตกตา่งกนัคอ่นขา้งมาก ในยคุแรก กวดวชิานัน้ 
มีค่อนข้างน้อย เด็กจะเรียนจบจากที่โรงเรียนมาหมดก่อน 
แล้วจึงมาเรียนกวดวิชา เพื่อเน้นเรื่องที่จะนำาไปใช้สอบเข้า 
มหาวิทยาลัยเท่านั้น ฉะนั้นเด็กจะเรียนพิเศษกันเฉพาะ 
ชั้นปีสุดท้าย ต่างจากเด็กสมัยนี้ที่ต้องเรียนกันทุกช้ันปี 
และเนื้อหาที่เรียนก็ละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะในยุค 
หลังๆ มีการใช้ ‘เกรด’ เป็นส่วนหนึ่งของการสอบเข้า

เมื่อเด็กเรียนเพ่ือเพ่ิมคะแนนด้วย อ.โจ้ จึงเสนอว่า  
“เราควรสอนในสิง่ท่ีเขาอยากรู ้ใหต้รงกบัวตัถปุระสงคท์ีเ่ขา
อยากได้” เรียกว่าเป็นการเรียนแบบ Learning By Objec- 
tive ซึ่งทำาให้เด็กรู้สึกว่าได้ความรู้ที่กระชับและตรงจุด 
แตป่จัจบุนัการเรยีนกวดวชิามหีลากหลายวตัถปุระสงคม์าก 
ยิ่งขึ้น ที่แปลกใหม่ไปกว่านั้นก็คือ การติวเพื่อสอบแข่งขัน 
โอลิมปิกวิชาการ อ.ซุป อธิบายว่าสำาหรับเด็กเหล่านี้ 
เขา รักคณิตศาสตร์มาก อยู่กับโจทย์ เลขได้ตลอด 
เหมือนตนเองซึ่งเคยเป็นเด็กโอลิมปิกและกลับมาติวให้ 
น้องๆ ที่โรงเรียนด้วยเช่นกัน นอกจากพวกเขาต้องการ 
เสริมความรู้จากในห้องเรียนแล้ว เด็กเหล่านี้ยังต้องการ 
เทคนคิและวธิกีารคดิเรว็จากผูท้ีม่ปีระสบการณก์ารแขง่ขนั
มาก่อน เพื่อถอดรากวิธีการเรียนการสอน 

ในสมัยที่ อ.พิสิฏฐ์ เรียนหนังสือนั้น นอกจากโรงเรียน
กวดวิชามีน้อย แบบเรียนก็ไม่ค่อยมีด้วย สื่อการเรียน 
การสอนค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับเด็กสมัยนี้จึงต้องหา 
แบบเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษมาแปล และคิด 
โจทยเ์อง ซึง่มทีัง้ อนิเทอร์เนต็ วิดโีอ ดวีีด ีทีช่่วยทำาใหเ้ลอืก 
เวลาและสถานที่เรียนเมื่อไร ที่ใดก็ได้   

ตรงนี้เองทำาให้ อ.โจ้ เห็นด้วยว่าเมื่อระบบวิธีการเรียน 
การสอนเปลี่ยนไป ย่อมทำาให้ตัวคนเปลี่ยนตามไปเช่นกัน  
อาจารยค์ดิวา่คนรุน่กอ่นๆ ตอ้งชว่ยเหลอืตวัเองและคน้ควา้

มาก พอเรียนจบมาคนในยุคนั้นจึงรับผิดชอบงานของ 
ตัวเองได้ดี แต่การเรียนของเด็กในรุ่นหลังๆ ใช้วิธีการอัด 
ใส่สมองแล้วไปสอบ เมื่อจบมาถ้าไม่มีคนป้อนงานให้ก็จะ 
ลงมือทำาด้วยตนเองไม่ได้ นั่นเพราะความคิดของเด็กยุคนี้ 
มีความเป็น ‘ระบบ’ น้อยลง 

เมื่อสื่อการเรียนการสอนนั้นมีมากขึ้น อ.ซุปเร่ิมใช้ 
เทคนิคใหม่ๆ ที่เรียกว่า ‘Edutainment’ ซึ่งมาจากคำาว่า  
Education (การศึกษา) รวมกับ Entertainment (ความ 
บันเทิง) เช่น สอนคณิตศาสตร์ด้วยเพลง (Math Melody) 
แต่ถึงอย่างนั้น ก่อนจะสอนร้องเพลง อ.ซุป จะสอนที่มา 
ที่ไปของสูตรพิสูจน์ให้เด็กเข้าใจก่อน ซึ่งนักเรียนในชั้นต่าง 
ชื่นชอบวิธีการเรียนแบบนี้ นอกจากจะไม่เครียดแล้วยัง
ทำาให้สามารถช่วยจำาเนื้อหาที่เรียนได้อย่างแม่นยำา อีกทั้ง
หอ้งเรยีนยงัตกแตง่ด้วยสสีนัทีส่วยงาม ซ่ึงทำาใหบ้รรยากาศ
ดูสดชื่นขึ้นในเวลาเรียน

นอกจากนี้ อ.ซุป ไม่ได้สอนเฉพาะเนื้อหาคณิตศาสตร์
เพยีงอย่างเดียว แต่ยังแทรกเร่ืองธรรมะไปด้วย เปน็การสอน 
ใหเ้ด็กเรยีนรูก้ารใชช้วีติ ซ่ึง อ.ซุป ได้ทำาหนงัสอืการต์นูเรือ่ง  
‘ความลบัของ…’ ใหวั้ยรุ่นหนัมาสนใจธรรมะ ดังนัน้นกัเรียน
จึงได้ทั้งความรู้ ความบันเทิง และสาระการใช้ชีวิตไป
พร้อมๆ กัน  

อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยวิกรม
อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ 
อ.พิสิฏฐ์ วัฒนผดุงศักดิ์ 

“ถ้าวันใดที่เราคัดแม่พิมพ์เป็นหัวกะทิได้ 
เด็กจะออกมามีคุณภาพ 
วันนั้นประเทศไทยถึงเจริญ”
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หลักการความน่าจะ (อยากให้) เป็น

เหนือสิ่งอื่นใดที่ อ.พิสิฎฐ์ อยากจะบอกกับเรา คือคนที่ 
จะมาเปน็ครกูวดวชิาตอ้งมสีำานกึความเปน็ครู ต้องทำาหนา้ที ่
สอนด้วยความตั้งใจ ไม่หวังเงินอย่างเดียว และที่สำาคัญ 
ต้องไม่พูดต่อว่าครูในโรงเรียน เพราะครูทุกคนต่างทุ่มเท 
อยากใหเ้ดก็ไดด้ ีสว่นเดก็ทีเ่รียนพิเศษมาแลว้กอ็ยากใหเ้ขา
ตั้งใจเรียนในห้องเรียนด้วย อย่าไปคิด ‘ลองของ’ กับครู
ในโรงเรียน เพราะถ้าเราตั้งใจเรียนทั้งสองที่ก็จะได้เนื้อหา
ที่ครบถ้วน

นอกจากนี้คนเป็นครูกวดวิชาไม่ใช่มีเพียงแต่ความรู้ 
อย่างเดียวแล้วจะสอนได้ แต่ต้องมีความสามารถในการ 
ถ่ายทอดได้ดีพอสมควร นี่ เป็นสิ่ งที่  อ.โจ้ เน้นยำ้ า 
เป็นอย่างมาก ยิ่ งไปกว่านั้นอาจารย์ยังพูดถึงเรื่อง 
การคัดเลือกครูด้วยว่า 

“วธิกีารกลัน่กรองระบบการศกึษาไทยนัน้ผดิ เราบอกว่า 
เด็กจะดี แม่พิมพ์ต้องดี ถ้าวันใดที่ เราคัดแม่พิมพ์ 
เป็นหวักะทไิด ้เดก็จะออกมามคุีณภาพ วนันัน้ประเทศไทย
ถึงเจริญ”

และก่อนวงสนทนาของเราจะปิดฉากลง อ.ซุป ตัวแทน 
ครูรุ่นใหม่ ได้บอกถึงคุณสมบัติความเป็นครูข้อสุดท้ายคือ  
ครทูีด่ตีอ้งเขา้ใจเด็กและยดึเดก็เปน็ศนูยก์ลาง ตอ้งใสใ่จวา่ 
เขามีความสุขที่จะเรียนรู้แบบไหน เด็กวัยนี้ต้องการเรียนรู้  
ต้องเข้าใจเขาและสอนให้เขาเข้าใจ ที่สำาคัญต้องทำาให้เขา 
แสดงความคิดเห็นกลับมาได้ด้วย

“อะไรที่เป็นความสุขของเด็กๆ ผมก็พยายามทำาให้ 
เพราะผมเชื่อในทฤษฎี ความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ” 
นอกจากนี้ไม่อยากให้ครูในอนาคตคิดว่าเป็นครูกวดวิชา
แล้วรวย เพราะเรากำาลังสร้างคน ต้องสร้างครู “ที่ไม่เห็น
แก่ตัว”

ไมว่่าคุณครูทัง้สามจะสอนฟสิกิสห์รือคณิตศาสตรก์ต็าม 
แต่วิชาที่แฝงอยู่ในตัวของพวกเขาทุกคน คือวิชา ’ศิลปะ’ 
วิชาว่าด้วย ‘การปั้นคน’ อยากให้ตนเป็นส่วนหนึ่งในความ
สำาเร็จของเด็กๆ เป็นวิชาที่หาเรียนกันไม่ได้เพราะสิ่งนี้อยู่
ในใจของคนเป็นครูทุกคน
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‘เป๊ะเวอร์’ เป็นศัพท์ในวงการ 
นางโชว์สาวประเภทสองใช้การันตี 
คนทีแ่สดงไดย้อดเยีย่ม ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย 
ที่คำานี้จะหลุดออกจากปาก ‘แม่ติ๋ม 
นันทิด�’ หรือ นิวัตร ยศเจริญ  
วัย 51 ปี นางโชว์รุ่นแรก ซึ่งผันตัว 
มาเป็นเบื้องหลังที่แผ้วถางทางให้รุ่น 
ต่อมาอย่าง สมฤกษ์ ก�ญจนกันทร  
(หมู) วัย 40 ปี เติบโตในรุ่นกลาง 
ของวงการ ก่อนแสงไฟจะสาด
ส่องมายังดาวเด่น รุ่นใหม่อย่าง  
กัญจนีศิริด� เพชรมณีกุลย� 
(แอร์) วัย 30 ปี ทั้งสามรุ่นต่างผ่าน
ร้อนหนาวมาต่างกัน แต่ด้วยใจรัก 
ในวิชาชีพ พวกเธอพยายามพา 
ตั ว เองและ เพื่ อนๆ วิ่ ง ไปสู่ หลัก 
กิโลเมตรแห่งการยอมรับของผู้ชม 
แน่นอนว่าหลักกิโลเมตรที่ผ่านๆ มา 
อาจทำาให้เสียน้ำาตาหรือยิ้มไม่หุบ... 
ถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมออกวิ่งไปฟัง
พวกเธอเม้าท์ในหลักกิโลถัดไป 

เรื่อง/ภ�พ: ศราวุธ ชื่นรส 

ขอบคุณ ทิฟฟ�นี่โชว์ พัทย�  

หลังม่�น
น�งโชว์ 
กี่ร้อนหน�ว
กว่�จะ ‘เป๊ะเวอร์’ 
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ใ น ส า ยต า แม่ ติ๋ ม  ม อ ง ว่ า ฉ า ย า เ ป็ น ผ ล จ า ก 
ความเปลี่ยนแปลงการแสดงแต่ละรุ่น เพราะรุ่นแรก 
ส่วนใหญ่เน้นหาจุดเด่นของตัวเองให้เหมือนดาราหรือ 
นกัร้องเพือ่เลยีนแบบ และผลกัดันตวัเองสูก่ารเปน็ตวันำาโชว ์ 
ต่างจากรุ่นกลางที่เน้นโชว์ลิปซ้ิงตามเนื้อเพลงแต่ละชาติ  
เช่น จีน อินเดีย ซึ่งยุคปัจจุบันก็อิงตามแนวทางยุคกลาง
เช่นกัน 

ยคุกลางอยา่งหม ูใหค้วามเหน็ถงึแขกทีม่าชมสว่นใหญ ่
เป็นทัวร์จีน ชอบความงดงามอ่อนช้อย จึงเป็นตัวกำาหนด 
กลายๆ ให้การแสดงส่วนใหญ่ของยุคกลางเป็นเพลงจีน  
และต้องรำาสวยงาม เช่นเดียวกับฉากเครื่องแต่งตัวต้อง 
อ่อนช้อย ผิดจากยุคใหม่ของแอร์ จะเน้นใสๆ สไตล์เกาหลี  
ไม่แต่งหน้าเข้มแต่แต่งพอให้ดูไม่น่าเกลียดจนเกินไป 

พูดถึงเสื้อผ้าหน้าผม แม่ติ๋มถึงกับร้องโอ้โฮพร้อมย้อน
ไปยุคแรกๆ “รุ่นพี่นี่มันดุเดือด หน้านี้ต้องแต่งให้เข้ม  

นิวัตร ยศเจริญ 
สมฤกษ์ กาญจนาจันทร์

กัญจนีศิริดา เพชรมณีกุล

เมื่อเริ่มออกสตาร์ทในวงการ ฉายาถือเป็นเรื่องที่ทำาให้ 
หลายคนรู้จัก สำาหรับ ‘ติ๋ม นันทิดา’ ฉายานี้ไม่ได้มาง่ายๆ  
แต่ต้องผ่านวันเวลาบ่มเพาะ เนื่องจากยุคแรกสาวประเภท 
สองหลายคนชื่อซำ้ากัน เลยเกิดฉายาขึ้นเพื่อจำาแนกให้รู้ว่า 
คนไหนกันแน่  ตอนแรกเพื่อนเรียก ‘ติ๋ม กราม’ เพราะ 
กรามท่ีใหญ่ ก่อนเริ่มหาแนวการแสดงยุคนั้นนางแบบ 
ชิเซโด้ดังในไทย ถ้าอยากรู้ว่าแต่งยังไงให้ดู ‘ม้า อรนภา’  
เป็นตัวอย่าง พอเริ่มตัดผมแต่งตัวอย่างนั้นมีแต่คนทักว่า 
เหมือน ‘ตู่ นันทิดา’ แต่ยังไม่ได้นำาแสดงโชว์บนเวที  
จนนันทิดาได้แผ่นเสียงทองคำา พอดีตัวแสดงนำาโชว์ 
เลียนแบบไม่สบายเลยได้เล่นแทน ตอนนั้นเป็นการแสดง
ภายนอกไม่ไดอ้ยู่ในโปรแกรมของทฟิฟานีโ่ชว์ แสดงครัง้แรก 
คนดชูอบต่อมาเลยยดึเป็นตวัเอกจนไดฉ้ายา ‘ติม๋ นนัทดิา’

สว่นรุน่กลางของ ‘หม’ู ฉายามาจากพฤติกรรมหรือการ
แสดงโชว์ที่เป็นจุดเด่น อย่างตัวเองจะถนัดแสดงแบบจีน 
แต่ไม่มีฉายาเหมือนรุ่นพี่ๆ ที่ชัดเจนขนาดนั้น ส่วนรุ่นใหม่
อย่าง ‘แอร์’ ฉายาที่ได้รับมาจากการแสดงที่โดดเด่น ด้าน
การเต้นอินเดียจนได้ฉายาว่า ‘แอร์ อินเดีย’

“สมัยก่อนเวทีมันเล็ก
เต้นสี่คนก็เต็มเวที คนดูใกล้มาก 

ถ้าทาปากหนา คนดูจะจับไม่ค่อยได้
ว่าร้องผิดหรือถูก ยุคนั้นคนที่แสดง

ต้องเป๊ะเวอร์มาก”
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เพลงทีน่ำามาแสดงมสีว่นสำาคญัไมน่อ้ย รุน่แรกแมต่ิม๋ใช ้
เพลงของทนีา่ เทอรเ์นอร ์โชวท์ไีรทกุคนตอ้งสนกุตาม รุน่นี ้
เพลงแทบทุกวงนำามาแสดงโชว์ได้หมดเพราะเป็นทำานอง 
ดิสโก้ มีการรับส่งของทำานอง ต่างจากเพลงสมัยนี้ที่ต้อง 
คัดเลือกอย่างมากกว่าจะนำามาแสดงโชว์ เพราะทำานอง 
หลายเพลงเป็นแบบเรียบๆ ยังไม่รับส่งกันชัดเจน แล้วยิ่ง 
ดนตรีที่ดังทำาให้กลบเสียงคนร้องจนหมด หมูช่วยเสริมว่า 
รุน่กลางจนถึงปจัจบุนัเพลงจากละครหรอืภาพยนตรเ์ริม่เขา้ 
มามีบทบาทมากขึ้นอย่างเพลงจากภาพยนตร์เกาหลี

“รุ่นแรกใครไปทำานมมา อู้ย..แห่มาขอดู มาขอจับ 
ว่าเหมือนผู้หญิงจริงหรือเปล่า ตัวพี่ตอนนั้นกินยาคุม 
เป็นเข่งๆ ตั้งแต่แผงละ 5 บาท สมัยนั้นเรื่องศัลยกรรม 
ยังไม่แพร่หลาย ใครทำามาแทบได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์  
ย่ิงไปแปลงเพศมานี่แห่กันมาดูย่ิงกว่าทำานม การดูแล 
สุขภาพตอนนั้นปล่อยไปเรื่อยเปื่อยไม่สบายก็ไปซื้อยา 
ตามรา้นมากิน เพราะยงัไมม่รีปูแบบบรษิทัดูแลเรือ่งประกนั 
สังคมอย่างตอนนี้” นางโชว์รุ่นแรกหัวเราะร่วน 

รุ่นกลางเสริมว่า ทำานมเสริมจมูกเริ่มเป็นเรื่อง 
ธรรมดา แต่ร้านศัลยกรรมยังไม่ค่อยออกมาเปิดตัว 
โจ่งแจ้งนัก ผิดจากปัจจุบันที่แอร์มองว่าศัลยกรรมได้รับ 
การยอมรบั ในสว่นของนางโชวต์อนแรกอาจมาโดยไมผ่า่น 
มีดหมอ แต่พอเริ่มเก็บเงินได้จึงเริ่มไปเสริมแต่งเพิ่มเติม

ความรักนอกเวทีหลายคนมองว่าพวกเธอห่างไกล 
จากความสมหวัง แต่สำาหรับหมูและแอร์ระบายยิ้ม 
อย่างมั่นใจว่าพวกเธอใช้ชี วิตเหมือนหนุ่มสาวทั่วไป  
จะไปเทีย่วหรอืกินอยูด้่วยกันเปน็เรือ่งปกตทิีส่งัคมสว่นใหญ ่
ยอมรับ แต่จะมีบ้างถ้าออกไปนอกพัทยาที่คนอื่นอาจ 
มองแปลกๆ นอกจากนี้ยังพาแฟนไปพบครอบครัวเหมือน 
ผู้หญิงธรรมดาอีกด้วย  

ผิดจากรุ่นใหญ่อย่างแม่ติ๋ม ที่ เริ่มมีสีหน้าจริงจัง  
“เรากร็กัผูช้ายเหมอืนกะเทยทัว่ไป แตย่คุนัน้ไมค่อ่ยประสบ- 
ความสำาเร็จสักเท่าไหร่ มีผู้ชายน้อยคนมากที่จะยอมรับ
กะเทยเป็นแฟนอย่างเปิดเผย บางครั้งไปเท่ียวด้วยกัน 
ต้องเดินห่างกันเพราะกลัวคนอื่นเห็น ผู้ชายที่มาคบกะเทย 
พอถึงเวลาเขาก็ไปมีครอบครัวเป็นผู้หญิงตามแบบของเขา  
พอมายคุนีเ้หน็รุน่นอ้งมแีฟนอยา่งเปดิเผยกภ็มูใิจเพราะเรา 
เป็นกะเทยผมยาวด้วยกัน อะไรที่น้องได้ดีต้องมีความสุข
เป็นเรื่องธรรมดา” 

ความฝันก่ีร้อนหนาวยังสวยงาม หากไม่ท้อจนปล่อย 
ใหห้ลดุมอืเสยีก่อน วงการนางโชว์ก็เชน่กัน แมต้อ้งชำา้เพราะ 
นำ้าตาในอกหรือยิ้มจนแก้มปริ แต่ทุกข์สุขก็ผลักให้พวกเธอ 
ยืนเด่นสง่าท้าแสงไฟ และส่งต่อรอยยิ้มให้กับผู้ชมเสมอๆ  

กรีดอายไลเนอร์หนาแล้วลากยาวถึงขมับ คิ้วเข้มดำา  
ปากสีมะเหมี่ยว แก้มนี่นะไล่เฉดสีแดง นำ้าตาล ส้ม ปากทา 
ลปิสติกใหห้นาเพราะสมยักอ่นเวทมีนัเลก็ เตน้สีค่นกเ็ตม็เวท ี 
คนดใูกลม้าก ถา้ทาปากหนาคนดจูะจบัไมค่่อยได้วา่รอ้งผดิ
หรือถูก ยุคนั้นคนที่แสดงต้องเป๊ะเวอร์มาก” เสียงหัวเราะ
ครืนลั่นวงสนทนา เช่นเดียวกับหมูเสริมว่ารุ่นกลางยังได้รับ
อิทธิพลจากการแตง่หนา้เข้มบางสว่น แตเ่ริม่เบาลง จะเนน้
ท่ีเครือ่งแตง่ตวัและฉากมากขึน้ สว่นการทำาผมจะเนน้เกลา้
สไตล์นางงามมากกว่า   

หากมองถึงบันไดขั้นแรกเพื่อก้าวสู่เวทีนางโชว์ แม่ติ๋ม 
เล่าอย่างออกรสถึงรุ่นแรกใครอยากเป็นก็ได้ขอให้มี 
ความสามารถ และความตั้งใจที่เกินร้อย ตอนนั้นใครเป็น 
ตัวเอกก็ได้แต่ต้องหัดเป็นลูกคู่ก่อน ในวงการเกือบทุกคน 
ยังเต้นแบบแข็งๆ ยิ่งช่วงนั้นคนที่มาเต้นเป็นผู้ชาย 
เหมือนสมัยนี้ยังไม่มี เราพอเต้นเป็นผู้หญิงเสร็จก็รวบมัด 
ผมยาวให้ตึงไปเต้นเป็นผู้ชายหน้าเวทีต่อ ต่างจากรุ่นกลาง 
ของหมูที่เร่ิมแยกแนวเพลงว่าคนนี้เหมาะจะเต้นเพลง
ประเภทไหน เริ่มแรกทุกคนต้องเป็นลูกคู่ก่อน พอเริ่ม 
ไปสักพักผู้ใหญ่เร่ิมเห็นแววว่าคนไหนพอจะแสดงนำาได้ถึง 
จะดึงตัวไป การจะเข้ามาแสดงได้ทุกคนต้องผ่านการโชว์ 
ความสามารถให้ทางผู้ ใหญ่ดูก่อนเข้ามารับทำ างาน  
ซึ่งไม่ต่างจากรุ่นปัจจุบัน   

“สไตลก์ารเลอืกเดก็มาแสดงยคุแรกจะมภีาพแบบผูช้าย 
อยู่ยังไม่เหมือนผู้หญิงจริงๆ ตอนนั้นหัวเกรียนมายังได้เลย 
ขอให้มีความสามารถแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลัง พอมา 
ยุคกลางนีเ่ร่ิมคลา้ยผูห้ญงิมากข้ึนจากรปูรา่งหนา้ตา ยิง่พอ 
ปัจจุบันเด็กที่เข้ามาเร่ิมมีลักษณะเหมือนผู้หญิงจนแยก 
ไม่ออก ที่สำาคัญต้องสวยเก่งเอนเตอร์เทนคนดูให้เป๊ะเวอร์” 
แม่ติ๋มอธิบาย    

การโชว์ลิปซิ้งถือเป็นยาขมที่ทำาให้นักร้องตกม้าตาย 
มาหลายราย สำาหรับพวกเธอในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่มี 
ยิ่งต้องกำาหนดลมหายใจการร้องเป็นท่อนๆ โดยต้องไม่ 
ทำาให้การเต้นนั้นเสียด้วย แม่ติ๋มเม้าท์ต่อว่า เพลงพวกนั้น 
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ภาษาของเราเอง ถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ถาม 
เพ่ือนหรือซือ้หนงัสอืรวมเพลงมาหดัร้อง ถา้รอ้งยงัไมถ่กูอกี 
ก็อาศัยเพื่อนที่มีแฟนฝรั่งให้สะกดทับศัพท์ออกมาเป็นไทย  
ยิ่งพวกเพลงที่มีลูกคู่ วู้ โว้ เย้ หรือมีบทพูดต้องแม่นมาก  
เพราะสมัยก่อนคนดูจะจับตาอยู่ที่ตัวนำาแสดง เพราะเวที 
ใกล้และฉากต่างๆ ยังไม่เหมือนตอนนี้ 

หมกูลา่วว่า ดา่นหนิในการแสดงจะอยูท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ให้เต้นในเพลงที่ตัวเองไม่ถนัดเช่น เราถนัดเต้นเพลงจีน 
แตต่อ้งไปโชว์เพลงอินเดยี การลปิซิง้อาจไมต่อ้งเกบ็ทกุเมด็ 
เหมือนรุ่นพ่ียุคแรก แต่ต้องไม่ให้น่าเกลียดจนเกินไป  
ไม่ต่างจากแอร์ที่เห็นสอดคล้องกัน  
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เสียงฝ่ามือกระทบวัตถุทรงกลม 
ดังสนั่นหวั่นไหว บวกเสียงรองเท้าผ้าใบ 
เสียดสีกับพื้นดังเอี้ยดอ้าด ในเวลาเดียว 
กับเสียงเชียร์ของผู้ชมในโรงยิมกู้ร้อง 
ด้วยความยินดี บนป้ายสกอร์บอร์ด 
ปรากฏสัญลักษณ์ของ ทีมสุพรีม- 
นครศรี มีแต้มนำา ทีมสวนสุนันทา 3-1  
เซ็ต 

เป็นการกำาชัยชนะนัดที่สองแล้ว 
ของนักตบสาวจากทีมสโมสรสุพรีม- 
นครศรี  ในการแข่งขันวอลเลย์บอล 
อาชีพ ไทยแลนด์ลีก 2012 ซึ่ งเป็น 
สัญญาณดีที่ทีมนี้จะทะยานสู่อันดับ 
ต้นๆ ของตารางในไม่ช้า 

ในขณะที่วงการวอลเลย์บอลไทย 
กำ าลั งรักษามาตรฐานอยู่ ในอันดับ 
ต้นๆ ของโลกเช่นกัน ในการจัดอันดับ 
โลกล่ าสุดนักตบหญิ งทีมชาติ ไทย 
อยู่ในอันดับ 10 ของโลก โดยสหพันธ์ 
วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ประกาศ 
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ฝีมือของนักตบ 
ไทยจะก้าวไกลได้ขนาดนี้ ทุกสิ่งล้วนเกิด 
ขึ้นจากสามัญสู่สูงสุดทั้งสิ้น เราจึงพา 
ไปสำารวจต้นตอความสำาเร็จบนรากฐาน 
ที่แข็งแกร่งของระดับสโมสรอย่างทีม 
สุพรีม-นครศรี ผ่านคำาบอกเล่าของ 
นักกีฬาสามรุ่นอย่าง โค้ชหน่อง-นิพน 
แจ่มแจ้ง นักตบทีมชาติชุดเอเชียนเกมส์ 
อยา่ง นชุ-สทุตัต� เชือ้วูห้ลมิ และนกัตบ 
รุ่นใหม่ที่อายุเพียงสิบหกปีอย่าง เพียว- 
อัจฉร�พร คงยศ ว่ากว่าที่นักกีฬา 
แต่ละคนจะก้าวไปสู่ทีมชาติและพา 
ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ก ลั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ นั้ น  
เขาและพวกเธอต้องผ่านอะไรมาบ้าง

เรื่อง/ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 

ตบให้ไกล 
ไปให้ถึง
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แรกก้าวเข้ามาตบ

จดุเริม่ตน้ของโคช้หนอ่งในเสน้ทางการเปน็โคช้ เริม่ตน้ 
จากการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลมาก่อน “สมัยผมยังไม่มี 
การแข่งขันรุ่นเยาวชน มีแต่แข่งระดับนักเรียน กีฬาเขต  
กฬีาแหง่ชาต ิก็มทีัง้ตกรอบ ได้เหรยีญทองบา้ง” โคช้หน่อง 
เล่าย้อนความหลังไปถึงช่วงที่มีการแข่งขันกลางแจ้ง 
แถวเสาชิงช้า ก่อนท่ีเขาจะเบนเข็มไปสู่การเป็นครูสอน 
พลศึกษา หลังเรียนจบที่ มศว ประสานมิตร เอกพลศึกษา  
จึงตั้งใจที่จะปลุกปั้นทีมวอลเลย์บอลของตนเองขึ้นมา  
ถึงขนาดต้ังปณิธานไว้ว่าต้องทำาทีมให้สำาเร็จก่อนถึงจะ 
แตง่งานได ้จนกระทัง่มาประสบความสำาเร็จกบัทมีโรงเรียน 
บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แล้วก้าวสู่สถานะโค้ช 
ของทีมลีกอาชีพอย่างสโมสรสุพรีม-นครศรี ในปัจจุบัน

ทางด้านนุชก็ เป็นนักวอลเลย์ดาวรุ่ งจากจังหวัด 
กาญจนบุรี ที่ใช้เวลาหลังเลิกเรียนเล่นกีฬาเหมือนเด็ก
นักเรียนทั่วไป ด้วยความสนใจในกีฬาวอลเลย์บอล 
เปน็พเิศษ เธอจึงกา้วเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิ 
ฝมีอืจงึไปตอ้งตาโคช้ทมีชาตไิทย กอ่นจะเรยีกไปตดิทมีชาต ิ
ชุดเอเชียนเกมส์ที่กว่างโจวในที่สุด  

ปิดท้ายท่ีเส้นทางของน้องเล็กอย่างเพียว ที่เร่ิมจับลูก 
วอลเลย์บอลครั้งแรกต้ังแต่เรียนอยู่ชั้น ป.3 เพราะว่าโค้ช 
กับพ่อรู้จักกัน จึงชวนเธอมาเล่น ด้วยความที่ร่างกายสูง 
กว่าเพื่อนในชั้นเรียนและมีทักษะที่ดี เพียวจึงเป็นตัวแทน 

ไปแข่งขันทั่วประเทศกับโรงเรียน กระทั่งพัฒนาตนเองใน 
ระดบัการแขง่ขนัลกีอาชพีกบัทมีสพุรมี-นครศร ีดว้ยวยัเพยีง 
สบิหกปเีทา่นัน้ จนได้รบัการกลา่วขานวา่เธอเปน็ความหวงั
ใหม่ของทีมชาติในอนาคตอย่างแน่นอน   

จะเห็นได้ว่าเส้นทางชีวิตของแต่ละคนล้วนมีจุดเริ่มต้น
ไม่ต่างกัน นั่นคือความรักในกีฬาชนิดนี้ 

เพียว-อัจฉราพร คงยศ
โค้ชหน่อง-นิพน แจ่มแจ้ง

นุช-สุทัตตา เชื้อวู้หลิม

“เกิดเป็นคนต้องรู้จักหน้าที่ มีหน้าที่ 
เป็นนักกีฬาก็ต้องทำาหน้าที่ตรงนั้น

ให้เต็มที่ อยู่ข้างหน้าต้องบล็อก ต้องตบ 
แต่พออยู่ข้างหลังก็ทำาไม่ได้แล้ว  

ต้องรับ ต้องลงไปเสิร์ฟแทน”
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ตบสนั่นสู่ฝัน

“อยากติดทมีชาติ เพราะนีเ่ปน็เปา้หมายของนกัวอลเลย ์
ทุกคน จะได้มีรายได้เยอะๆ เลี้ยงตัวเราเองและพ่อแม่ได้  
ในเมื่อเลือกจะเดินเส้นทางนี้แล้ว ก็อยากจะเดินให้มัน 
สุดทาง” เพียวตอบอย่างมั่นใจ เมื่อเราถามถึงเส้นทาง 
ของเธอในอนาคต ซึ่งนุชเองก็ให้คำาตอบที่ไม่ต่างกัน 

ส่วนเร่ืองการจะนำาพาตัวเองให้ไปสู่จุดหมายได้นั้น  
โค้ชหน่องได้ เน้นยำ้ าถึ งคำ าว่ า  ‘หน้ าที่ ’  เป็นหลัก  
“เกิดเป็นคนต้องรู้จักหน้าที่ มีหน้าที่เป็นนักกีฬาก็ต้องทำา 
หน้าที่ตรงนั้นให้เต็มที่ อยู่ข้างหน้าต้องบล็อก ต้องตบ  
แต่พออยู่ขา้งหลงัก็ทำาไมไ่ด้แลว้ ต้องรับ ต้องลงไปเสริฟ์แทน  
ถ้าเราเข้าใจบริบทหน้าที่ของเรา จะไม่มีปัญหา อยู่ที่ไหน 
ก็แล้วแต่ จะทำาให้คนรอบข้างมีความสุข”  

แต่ด้วยปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาไทยมาทุกยุค 
ทุกสมัยอย่างเรื่องสรีระ ก็อาจกลายเป็นอุปสรรคดับฝันได้  
โค้ชหน่องจึง เสนอทางออกในเรื่ องนี้ ว่ า “ถ้า เรามี 
นักวอลเลย์บอลตัวเล็ก เราก็ต้องมีวิธีการสำาหรับเล่นกับทีม 
ตวัใหญ ่คนเปน็โคช้ตอ้งชว่ยกนัคดิวา่จะทำาอยา่งไร สมมตวิา่ 
นักวอลเลย์บอลทีมชาติตัวสูงร้อยแปดสิบ แต่ไม่มี 
ความคลอ่งตวั ตหีนกัอยา่งเดยีว รบับอลไดไ้มด่ ีกไ็มป่ระสบ- 
ความสำาเร็จระดับโลกอย่างนี้หรอก ตัวเล็กจึงมีความเร็ว
คล่องแคล่ว ว่องไวก ว่า มี รูปแบบเฉพาะของเรา”  
จากคำากล่าวของเขา แสดงให้เห็นว่าปัญหาทุกอย่าง 
มี ไว้ ให้แก้จริ งๆ ในเมื่ อมีความตั้ งใจเต็มร้อยแล้ว  
อุปสรรคต่างๆ ก็ย่อมเป็นเรื่องรอง 

เสียงตบลูกวอลเลย์บอลกระทบพื้นเพื่อทำาแต้มสุดท้าย
ในแต่ละแมตช์นั้น ดังได้เพียงครั้งเดียว แต่เสียงนี้ก็อาจดัง 
ไดอ้กีหลายครัง้ในแมตชต์อ่ๆ ไป เราจงึหวงัใหเ้สียงนีด้งัสนัน่ 
ในวันที่ทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้แต้มสุดท้าย  
ก่อนจะเป็นแชมป์โลก 

ตบด้วยแรงกายแรงใจ

เมื่อเอ่ยถึงความเป็น ‘อาชีพ’ ขึ้นมา หลายๆ อย่าง 
ก็ดูเหมือนจะยากกว่าการเป็น ‘มือสมัครเล่น’ ซึ่งการเป็น 
นักกีฬาอาชีพโดยที่ยังมีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษา  
อาจฟังดูไม่ง่ายนักสำาหรับคนทั่วไป แต่สำาหรับเจ้าตัวกลับ 
รู้สกึวา่เป็นเรือ่งปกตไิปแลว้ “การเปน็นกัวอลเลยไ์มก่ระทบ 
ชีวิตส่วนตัวนะ เพราะทำาเป็นกิจวัตรประจำาวันไปแล้ว  
ทำามาตั้งแต่ประถม มีทั้งสุขและทุกข์ มีหลายอารมณ์มาก  
ช่วงไหนซ้อมหนักๆ เราก็ทุกข์ ช่วงไหนแข่งได้แชมป์ 
เราก็ดใีจ เคยคดิเหมือนกนัวา่ถา้เราไมเ่ลน่วอลเลยเ์ราจะทำา
อะไรอยู่ตอนนี้” เพียวแสดงความเห็น ซึ่งเธอเป็นนักเรียน 
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่มีผลการเรียนดี 
ทีเดียว ท้ังๆ ท่ีต้องซ้อมหนักตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 
ทุกสัปดาห์

ทางด้านนุชก็ต้องอาศัยการดูแลตัวเองค่อนข้างสูง  
เพราะกำาลังเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย 
รัตนบัณฑิต บวกกับฐานะที่บ้านไม่ค่อยดีนัก เธอจึงต้องนำา 
เงินที่ได้จากการแข่งขันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ความสำาเร็จ 
ในอนาคตต้องแลกมาด้วยชีวิตวัยรุ่นอันสนุกสนาน  
“เมื่อก่อนเคยคิดอยากไปเที่ยวบ้าง แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แล้ว  
เรียนก็เหนื่อย ซ้อมก็เหนื่อย แล้วต้องไปเที่ยวอีกคงไม่ไหว  
ถ้าดูแลตัวเองไม่ได้ เราก็ไม่รุ่ง” เจ้าตัวกล่าวด้วยนำ้าเสียง 
จริงจัง

สถานะความเป็นโค้ชของโค้ชหน่องเองก็ ไม่ ใ ช่ 
การทำางานง่ายๆ เหมือนบางอาชีพ เพราะต้องมีความเป็น  
‘ครู’ อยู่สูง ท้ังครูวิชาและครูชีวิต ถึงขนาดในทีมเขา 
ต้องสั่งห้ามนักกีฬาทุกคนใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาด  
เพราะจะทำาให้เสียสมาธิในการซ้อม 

เร่ืองของช่องว่างระหว่างวัย ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โค้ชหน่อง 
ยึดเป็นหลักในการทำาความเข้าใจในตัวนักกีฬาทุกคน  
“ เ ด็ ก สมั ยนี้ จ ะคุ ย กั บคนสมั ยก่ อน ไ ม่ ค่ อ ย รู้ เ ร่ื อ ง  
เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขา ซึ่งถ้าเป็นระดับอนุบาล 
จะเชือ่ครรูอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ พอประถมเหลอืเกา้สบิหา้ แตก่ย็งั 
กลวัครอูยู่ มามธัยมต้นเหลอืแปดสบิ เริม่มคีวามเปน็ตวัของ 
ตวัเองมากขึน้ พอมัธยมปลายเหลอืแคห่กสบิ เรากต็อ้งบอก 
เขาวา่ เมือ่ถงึวยัหนึง่คนเราสามารถทำาอะไรกไ็ด ้แต่สำาหรับ
วยันีย้งัทำาไมไ่ด ้เราตอ้งบอก แต่จะทำาไม่ทำามันเร่ืองของเขา 
หน้าที่ของครูต้องเป็นคนจุดเทียนนำาทาง” ความเข้มงวด 
กวดขันของเขา สามารถเห็นผลได้จากผลการแข่งขันอัน 
ยอดเยี่ยมของทีมนั่นเอง

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน โค้ชหรือนักกีฬา เร่ืองของ  
‘ความทุ่มเท’ ทั้งแรงกายแรงใจ ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง  
จึงจะประสบความสำาเร็จได้ในสายอาชีพนี้ได้



 | Read Me 1036

เรื่องราวชีวิตมนุษย์นั้นมีแง่มุม 
ที่ ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ซั บ ซ้ อ น ม า ก
เกินกว่าจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้   
แม้ แต่ ชี วิ ตของ เ ร า เ อ งบา งครั้ ง 
ก็ พู ด ไ ม่ ไ ด้ เ ต็ ม ป า ก ว่ า เ ร า รู้ จั ก 
ตั ว เ อ ง ห รื อ ไ ม่  แ ต่ สำ า ห รั บ ทั้ ง 
ส า ม ค น ที่ นั่ ง อ ยู่ ต ร ง ห น้ า  คื อ  
อ ร ส ม  สุ ท ธิ ส � ค ร  นั ก เ ขี ย น
สารคดีรางวัลศิลปาธร ปี  2552  
ผู้ได้รับฉายาจากเพื่อนนักเขียนว่า  
‘ เ จ้ า แ ม่ ส า ร ค ดี ชี วิ ต ด้ า น มื ด ’ 
ปองธรรม สุทธิส�คร นักเขียน 
ส า ร ค ดี อิ ส ร ะ  อ ดี ต หั ว ห น้ า 
กองบรรณาธิการนิตยสาร ฅ คน  
แ ล ะ  เ ส ฏ ฐ วุ ฒิ  อุ ด � ก � ร  
นักเขียนรุ่นใหม่ ผู้เข้ารอบ 10 คน
สดุทา้ยการประกวดการเขยีนสารคด ี
ชีวประวัติจากโครงการ ibook TK  
Young Writer Academy 2009  
อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาคือคนที่รู้จัก 
ความหมายของคำาว่าชีวิตมากกว่า 
ใครอื่น เพราะพวกเขาคือ ‘นักเขียน
สารคดีชีวิต’ ที่เคยคลุกคลีกับผู้คน
และเขียนถึงเรื่องราวชีวิตของมนุษย์
มานับหมื่นพัน วันนี้พวกเขาจะมา
แบ่งปันบางแง่มุมของชีวิตที่มองผ่าน 
ส า ย ต า ข อ ง  ‘ นั ก บั น ทึ ก ชี วิ ต ’  
ทั้งสามรุ่นสามวัยให้เราฟัง

เรื่อง: วุฒินันท์ ชัยศรี
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

บ�งแง่มุมชีวิต
จ�กป�กคำ�ของ 
นักบันทึกชีวิต
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อยากให้นิยามถึงคนรุ่นเดียวกันกับตัวเอง

อรสม: พี่คิดว่าคนรุ่นพี่ถือว่าเป็นวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาว 
มาคอ่นชวีติ เปน็ชว่งวยัทีก่ำาลงัหอมหวาน แตไ่มใ่ชห่อมหวาน 
แบบวัยรุ่นนะ มันเป็นความหอมหวานที่เกิดจากการ 
บ่มด้วยวันเวลาอันยาวนาน จึงเป็นชีวิตที่ รู้สุขรู้ทุกข์ 
ในทกุแงมุ่ม นัน่ทำาให้คนในวัยเรามคีวามสขุุม แขง็แกรง่ดว้ย 
ประสบการณ์ และถ้าสำาหรับคนที่ยังมีความกระตือรือร้น 
กับชีวิตอยู่อย่างตัวเองนี่ก็จะรู้สึกว่าชีวิตยังมีความสนุก  
ไมใ่ชค่วามสนกุดว้ยการโลดโผน แตส่นกุเพราะเราไดม้เีวลา 
พินิจชีวิต เห็นคุณค่าของชีวิตมากข้ึน ทั้งชีวิตของตัวเอง 
และผู้อื่น และพบว่าชีวิตยังมีสิ่งสวยงามอีกมากมายให้เรา 
เก็บเกี่ยว ขณะเดียวกันเราก็พร้อมที่จะหว่านโปรยความสุข 
จากการเรียนรู้ชีวิตให้คนรุ่นต่อไป

ปองธรรม: ถ้าให้นิยามกว้างๆ ถึงคนวัยเดียวกัน ก็น่าจะ 
เรียกได้ว่าเป็นวัยท่ีกำาลังแสวงหา แต่เราก็ได้เรียนรู้ชีวิต 
มาแล้วช่วงเวลาหนึ่ง ได้เห็นอะไรมาบ้างแล้วแต่ยังไม่หมด  
จึงต้องการพิสูจน์ตัวเอง ไม่ใช่แค่พิสูจน์ว่าทำาได้นะ สำาหรับ 
วัยนี้แค่ทำาได้ไม่พอ จะต้องทำาให้ดีด้วย เช่นอย่างตอนที่เรา 
ทำางานแรกๆ เราก็อยากจะพิสูจน์ว่า เออ เราทำาได้ แต่เมื่อ 
ทำาไปสักพักเราจะพ้นจุดของการทำาได้ หลังจากนี้จะเป็น 
ความกดดันว่าจะต้องทำาให้ดีข้ึน เกิดการสร้างมาตรฐาน 
ของตัวเองขึ้นมาแล้วพยายามรักษาหรือทำาให้ดีกว่านั้น  
ถ้าถามว่าทำาไมคนรุ่นนี้ถึงพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเอง  
ต้องการประสบความสำาเร็จ เท่าที่เคยคุยมา พวกเขามีฮีโร่  
มีไอดอลของเขาที่อยากจะเป็น เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
แล้วพยายามก้าวไปให้ถึง

สภาพสังคมมีส่วนกดดันเรื่องความต้องการ
ประสบความสำาเร็จหรือเปล่า เช่นว่า ต้องมีบ้าน 
มีรถขับ จึงจะเรียกว่าประสบความสำาเร็จ

ปองธรรม: ก็มีส่วนนะ ความสุขของหลายคนบางที 
ก็เป็นรูปแบบมาตรฐาน อย่างเพื่อนเราหลายคนที่เคยเห็น 
ก็เดินไปตามทางท่ีว่า คือทำางานเก็บเงินซื้อบ้าน ซื้อรถ  
ซื้อไอแพด แต่เอาเข้าจริงเราหมุนตามมันไม่รู้จบหรอก 
เพราะเทคโนโลยีมันมาใหม่อยู่เรื่อยๆ มันก็จะกลายเป็น 
ชีวิตที่ถูกบังคับให้ทำา เช่นว่า คุณไปผ่อนบ้านไว้สองล้าน  
แน่นอนว่าคุณอาจจะมีความสุขที่ได้มีบ้านของตัวเอง  
แต่ชีวิตคุณจะถูกบีบให้จ่ายค่าผ่อนเดือนละสองหมื่นไปอีก 
แปดเก้าปี มันถือว่าได้อย่างเสียอย่าง เราได้บ้านมาก็จริง  
แต่ชีวิตก็จะถูกแรงกดดันบีบคั้น มันเป็นชีวิตที่คนรุ่นเรา 
ต้องเลือกที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้

นิยามชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างเสฏฐวุฒิเป็น
อย่างไร

เสฏฐวุฒิ: ผมชอบที่มีใครสักคนเรียกคนรุ่นผมว่าเป็น  
‘ฤดูใบไม้ผลิแห่งชีวิต’ หรืออย่างที่พี่อรสมเรียกว่าเป็นวัย  
‘หน้าต่างบานแรก’ คือเพิ่งจะได้ออกมาเผชิญชีวิตในระยะ 
สัน้ๆ เพิง่จะเปดิหนา้ตา่งออกไปมอง ดอกไมเ้พิง่จะผลบิาน 
ใหม่ๆ โดยที่ยังไม่เจออีกสามฤดูที่เหลือ และมักจะคิดว่า 
ชวีติเปน็เรือ่งงา่ยๆ ผมมองวา่ชวีติของคนในรุน่นีถ้กูสรา้งมา 
หรือถูกดีไซน์มา เหมือนว่าพ่อแม่เป็นสถาปนิกที่สร้างเขา 
ขึ้นมา กำาหนดเส้นทางชีวิตให้เสร็จสรรพ เพื่อไปสู่เส้นทาง 
ความสำาเรจ็อยา่งทีน่ยิามไวเ้มือ่กี ้คอืทำางานไดเ้งนิเดอืนสงูๆ 
มีบ้านมีรถ ใช้ชีวิตแบบในโฆษณา ซ่ึงผมคิดว่าบางครั้ง 
สิ่งเหล่านี้อาจถ่ายทอดมาจากคนรุ่นพ่อแม่ที่ไม่เคยได้ 
ไม่เคยมีในสิ่งนั้น

ปองธรรม: เราคิดวา่เรือ่งนีอ้นัตรายมากเลยนะ เราสงัเกต 
ว่าหลายๆ ครอบครัว พ่อแม่ผ่านชีวิตมาด้วยความ 
ยากลำาบาก เขาได้เรียนรู้จากความยากลำาบากจนประสบ- 
ความสำาเร็จ ซ่ึงอันที่จริงบทเรียนของการประสบ- 
ความสำาเร็จคือความยากลำาบากนั่นแหละ แต่พอทำาไม 
ตัวเองเลี้ยงลูกดันเลี้ยงอีกแบบหนึ่ง คือเลี้ยงแบบกลัว 
เขาลำาบาก ออกแบบทางเดินชีวิตให้เขาหมด บางคนเรียน 
โรงเรียนวัด กลายเป็นมหาเศรษฐี แต่พอมีเงินก็ส่งลูกไป 
เรียนโรงเรียนไฮโซหรือไปเมืองนอก ซึ่งจริงๆ มันปิดกรอบ 
การเรียนรู้ของลูกหมดเลยนะ โอเคมันอาจจะดีด้วย 
สภาพแวดล้อม แต่มันก็ จะทำ า ให้ลู ก ไม่ ได้ เ รี ยนรู้  
จากความเป็นจริงของชีวิต ไม่ได้แก้ปัญหาที่จะเกิดในชีวิต  
เช่นมีเพื่อนเสพยาในห้อง จะแก้ไขยังไง หลีกเลี่ยงยังไง  
มีครูเจ้าระเบียบที่ไม่ยอมลงให้เรา แต่นี่ไปเรียนโรงเรียน 
ซึ่งมีครูปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนรับใช้ แล้วคิดดูว่าชีวิต 
จริงจะมีคนตามใจเราได้สักกี่คน คนเราจะเรียนรู้ชีวิต 
แ ต่ ส า ย ส ว ย ง า ม ไ ม่ ไ ด้ ห ร อ ก  ต้ อ ง เ รี ย น รู้ ชี วิ ต 
ในอีกด้านหนึ่งด้วย ไม่งั้นชีวิตมันก็ไม่เป็นชีวิต

{ เรื่องราวของคนสามรุ่น ในมุมมองของนักบันทึกชีวิต}

“ผมชอบที่มีใครสักคน
เรียกคนรุ่นผมว่าเป็น 
ฤดูใบไม้ผลิแห่งชีวิต”

เสฏฐวุฒิ
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มุมมองที่มีต่อคนต่างรุ่นต่างวัยเป็นอย่างไร

อรสม: พี่คิดว่าคนวัยหลังจากเราถือเป็นวัยแห่งความหวัง  
เรามองคนรุ่นนีด้ว้ยความรักความเมตตา และหวงัวา่คนรุน่ 
เขาจะก้าวไปไกลกว่าคนรุ่นเรา ถ้าคนรุ่นหลังไม่ก้าวไปไกล 
กว่าคนรุ่นก่อน โลกจะพัฒนาไปได้อย่างไร ยกตัวอย่าง 
ในเรือ่งของการเขยีน คนรุน่ใหมจ่ะมคีวามสดใหม ่มเีทคนคิ  
ลีลาการเขียนในแบบของเขา เรามองแล้วเราก็มีความหวัง
ว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากขึ้น 
ตามวัยแล้วมาพัฒนาวงการสารคดีให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก

ปองธรรม: เรานับถือคนรุ่นเก่ามากๆ ดูการทำางานของ 
คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นี่เรียกได้ว่าคนละเรื่อง ยกตัวอย่าง  
อย่าง ‘รงค์ วงษ์สวรรค์’ ช่วงสุดท้ายของชีวิตยังทำางาน 
เป็นระเบยีบอยูเ่ลย แลว้เวลาเขียนอะไร ถา้ไมรู่จ้รงิไมเ่ขยีน  
เขาค้นคว้าอย่างจริงจังมาก บางคำาที่สงสัยเก่ียวกับเร่ือง 
การตา่งประเทศยงัโทรไปถามสถานทตู ซ่ึงสิง่เหลา่นีแ้ทบจะ 
ไม่มีในคนรุน่ใหม ่เราคดิวา่คนรุน่ใหมอ่ยากเดนิเรว็ แตจ่ะเดนิ 
ไปหาอะไรบางทีก็ไม่รู้ แต่บางทีก็โทษเขาไม่ได้ เพราะ 
กระแสของโลกมันผลักมันกดให้เขาเป็นแบบนั้น อย่าว่าแต่ 
คนรุ่นใหม่เลย บางทีคนรุ่นเราก็มีอยู่เยอะที่ทำาตัวแบบนั้น 
และที่เราสังเกตนะ การทำางานของคนรุ่นใหม่จะรักษา 
จรรยาบรรณในอาชพีนอ้ยลง อาจจะเพราะความเรว็ของโลก 
เป็นเพราะที่คนก็ไม่รู้ เช่นในวงการคนทำาสารคดี อย่างคน 
รุ่นแม่ นี่ไม่ได้แกล้งชมนะ (หัวเราะ) แต่แม่เราดูแลเคส 
ทุกเคสดมีากๆ เขาถอืเคสเปน็เหมอืนอาจารย ์เคสมปีญัหา 

ก็ปรึกษาได้ทุกเมื่อ แม้แต่เคสของแม่ที่เป็นนักโทษ แม่ก็ยัง 
คอยไปไถ่ถามทุกข์สุขอยู่เป็นประจำา แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่  
ส่วนมากที่เราเห็น พอถึงเวลาคุณไปสัมภาษณ์จากเคส  
คุณไปตักตวงจากเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำาเร็จในหน้าที่ 
การงาน แต่หลังจากนั้นคุณไม่ได้ดูแลเคสคุณเลยแม้แต่ 
นิดเดียว แม้แต่ตอนเขาตายคุณก็ไม่ไปเผาเขาเลย ส่งแต่
พวงหรีดไป หรือบางทีก็ไม่ได้ส่งไปด้วยซำ้า ทำาไมเวลาคุณ 
ไปเอาจากเขาคณุไปได้ แตท่ำาไมเวลาทีเ่ขาจากไปคณุไปหา
เขาไมไ่ด้ เขาไมไ่ด้ตายทกุวันนะ เขาตายแค่คร้ังเดยีวเทา่นัน้

เสฏฐวุฒิ: ที่พี่โดม (ปองธรรม) พูดเมื่อกี้ทำาให้ผมนึกถึง
หนังเรื่อง Departure พระเอกในหนังเรื่องนี้เป็นสัปเหร่อที่
จดัการศพด้วยวธีิโบราณ ประณตีงดงามเหมอืนจติรกรวาด
ภาพ พอถึงตอนท้ายเรื่องเขาก็จะมีการจัดการศพแบบใหม่ 
ที่เอาเข้าเตาเผาให้เสร็จไปอย่างรวดเร็ว มันเห็นความ 
แตกต่างกันอย่างชัดเจน ถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็จะประณีต 
งดงามกับทุกอย่าง โดยเฉพาะในงานศพซ่ึงเป็นงานที่จัด 
ให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต แต่สำาหรับสมัยใหม่คือการ 
เอาความสะดวกเข้าว่า มันก็เหมือนกับชีวิตของคนรุ่นผมที่ 
ฉาบฉวย รวดเร็ว ชอบอ่านอะไรไม่ยาว อย่างเช่นในสื่อ 
โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเฟซบุ๊ก ถ้าใครโพสต์อะไรยาวๆ 
เขาก็จะไม่อ่าน อย่างทวิตเตอร์ก็กำาหนดตัวอักษรยาว 
ไมเ่กนิ 140 เทา่นัน้เอง ไมม่คีวามละเมยีดละไมกบัทกุอยา่ง  
เคยชินกับความรวดเร็วจนชีวิตเป็นฟาสต์ฟู้ดไปหมด
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อยากให้เล่าถึงประสบการณ์การสัมภาษณ์ 
หรือคนที่เคยสัมภาษณ์แล้วประทับใจมากที่สุด

อรสม: พีค่ดิวา่ชว่งเวลาทีป่ระทบัใจทีส่ดุของการทำาสารคด ี
กค็อืการไดน้ัง่คยุกับแหลง่ขอ้มลูนีแ่หละ ดงันัน้จงึบอกไมไ่ด ้
วา่ครัง้ใดท่ีประทับใจท่ีสดุ เพราะในการสมัภาษณแ์ตล่ะครัง้ 
ก็จะมีความประทับใจแตกต่างกันออกไป พ่ีคิดว่าความ 
น่าประทับใจของการคุยกับแหล่งข้อมูลไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า 
เราคยุกบัใคร แตม่นัขึน้อยูก่บัวา่เราคยุกนัดว้ยอะไร พีจ่ะบอก 
ลูกศิษย์ของพี่เสมอว่าเวลาที่คุยกับแหล่งข้อมูล อย่าคิดว่า 
เราไปเอาอะไรจากเขา แตม่นัเปน็การทำางานรว่มกนัระหวา่ง 
เรากับแหล่งข้อมูล ดังนั้นต้องทำาให้เขารู้สึกวางใจเหมือน 
ญาตมิติร เราตอ้งฟงัเขาด้วยใจ แลว้เขาจะพูดกบัเราดว้ยใจ  
เร่ืองแบบนี้เกิดขึ้นยากนะในชีวิตปกติของเรา บางทีคนที่ 
รู้จักกันมาสิบปี เอาเข้าจริงๆ เป็นใครก็ไม่รู้ มันเป็นเหมือน 
คนคุ้นหน้าแต่ไม่คุ้นใจ เพราะไม่เคยคุยกันด้วยใจเหมือนที่ 
เราไปสมัภาษณแ์หลง่ขอ้มลู ซึง่พีค่ดิวา่นีค่อืความสขุของคน 
ทำาสารคดี  มีแต่คนทำาสารคดีเท่านั้นที่จะได้อภิสิทธิ์ตรงนี้

ทราบมาว่าช่วงนี้คุณอรสมทำางานเกี่ยวกับเรื่อง
ของนักโทษ มีคนน่าประทับใจที่จำาได้ไหม?

อรสม: ถ้าจะให้นึกคนที่ประทับใจเมื่อเร็วๆ นี้ก็พอจะนึก 
ได้อยู่หนึ่งคน คือเคสอดีตผู้คุมนักโทษบางขวางคนหนึ่ง  
แล้วก็เป็นเพชฌฆาตของเรือนจำา ตอนนี้เขาเป็นสัปเหร่อ  
แล้วก็คอยช่วยงานวัด จะเห็นว่างานของเขามีแต่เร่ืองที่ 
โหดร้ายน่ารังเกียจและอยู่กับความตายตลอด ตอนที่เป็น 
สัปเหร่อก็ถูกมองว่าอยู่กับความสกปรกโสมม ไม่อยากอยู่ 
ใกล้ ทั้งที่จริงแล้วเราเองก็ต้องเดินทางไปสู่ความสกปรก 
นั้นในวาระสุดท้าย แล้วก็ไม่มีใครอยากนับญาติ ตอนที่ไป 
เยี่ยมญาติท่ีป่วยก็ถูกหาว่ากูยังไม่ตายแล้วมึงมาทำาไม  
จะมาแช่งกูเหรอ (หัวเราะ) ตอนเป็นเพชฌฆาต คนก็จะ 
มองว่าจะต้องเป็นคนที่ใจคอโหดเหี้ยม ไม่เช่นนั้นคง 
ไม่สามารถยิงคนที่ไม่รู้จักได้ แต่เม่ือเราได้คุยแล้วเรารู้ว่า 
ข้างในของเขาเป็นคนจิตใจดี น่ารัก คุยสนุก ประทับใจ 
เพราะชีวิตของเขามีหลายมิติมาก ทั้งจากการที่ เขา 
มีเปลือกนอกท่ีไม่น่าพิสมัย แต่ข้างในเป็นคนจิตใจดีงาม 
และการท่ีเขาไดพ้บผูค้นมากมายในคกุซึง่แตล่ะชวีติในคกุก็
มเีร่ืองราวของตัวเอง เขากห็ยบิมาคุยอยา่งออกรส จำาไดว้า่ 
ตอนที่ไปคุย คุยกันตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็น เทปที่
เตรียมไปนี่ไม่พอเพราะคิดว่าอย่างดีก็สี่ชั่วโมง

ประสบการณ์การสัมภาษณ์ที่ประทับใจที่สุดของ
เสฏฐวุฒิคือครั้งไหน 

เสฏฐวฒุ:ิ สำาหรับผมนา่จะเปน็การเขยีนสารคดีขนาดยาว 
ครั้งแรก คือการไปสัมภาษณ์คนถีบสามล้อที่กาดหลวง  
จ.เชยีงใหม ่คือปกตทิีน่ีผ่มผา่นแทบทกุวันอยูแ่ลว้ แตเ่พิง่มา 
ทำางานเป็นครั้งแรก กว่าจะเข้าไปได้ก็ต้องไปดูลาดเลา 
อยู่นาน เหมือนจะไปปล้นเขาเลย (หัวเราะ) เพราะไม่กล้า 
เข้าไปคุย แต่เมื่อถึงกำาหนดส่งก็ไม่มีทางเลือก เลยต้องลุย 
เข้าไป คนที่สัมภาษณ์เรียกได้ว่าเป็นรุ่นปู่แล้ว เกือบ 80 ปี 
แต่ยังแข็งแรงดีอยู่เลย แล้วก็เมตตาผมมาก ทั้งที่การที่ผม 
จะเข้าไปคุยนี่ทำาให้เขาเสียเวลาทำามาหากิน แต่เขา 
ก็เต็มใจให้สัมภาษณ์ ซึ่งครั้งนั้นคุยกันยาวมาก เรื่องที่คุย 
กันน่าสนใจกว่าการที่เราไปนั่งอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ 
เชียงใหม่ทั้งเล่มเสียอีก เพราะคุณปู่คนถีบสามล้อเป็น
ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต เราได้รู้สิ่งที่ไม่มีบันทึกไว้ที่ไหน  
โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สามล้อซ่ึงเป็นประวัติศาสตร์ 
ทีไ่มค่่อยมคีนสนใจ หลงัจากทีคุ่ยวันนัน้ ภาพของกาดหลวง 
ที่เคยรู้จักก็เปลี่ยนไปเลย มันทำาให้เรามองเห็นประวัติ 
ที่มาของสถานที่ที่เราคุ้นเคยมาแต่เด็กมากขึ้น เห็นอดีต  
เห็นความเชื่ อมโยงตามที่ คุณปู่ เล่ า  การมองเห็น
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทำาให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น

การได้สัมภาษณ์คนนับร้อยเพื่อทำางานใน
นิตยสาร ฅ คน สำาหรับคุณปองธรรม มีใครเป็น
ที่สุดในใจ

ปองธรรม: จริงๆ มีอยู่สามสี่คนที่รู้สึกว่า เฮ้ย ชีวิตนี้เกิด 
มาได้เจอคนคนนี้แล้วคุ้มว่ะ คุยเสร็จกลับไปทำางานที่บ้าน  
รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เสียทีที่ เกิดมาได้เจอคนคนนี้  
ยกตวัอยา่งคนเดียวกแ็ลว้กนัคอืปา๋เทพ โพธ์ิงาม คดิวา่ชวีติ 
แกนี่สุดๆ จริงๆ แต่ก่อนเราก็มองอย่างคนทั่วไปที่เห็นว่า 
ป๋าเทพเป็นนักแสดงตลกที่ทำาธุรกิจล้มเหลวบ่อยๆ พอเห็น 
แกในโทรทัศน์ทีไรก็จะบ่นกับเพื่อนว่า เฮ้ย แกทำาธุรกิจล้ม 
อีกแล้ว แต่พอมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์แก เรียกว่าแก 
เหนือชั้นจริงๆ ตอนที่เราถามว่าคิดยังไงตอนทำาธุรกิจเจ๊ง  
แกบอกวา่การเจง๊ทำาใหก้เูปน็คนลม้ ไมไ่ดท้ำาใหก้เูปน็คนตาย 
แกบอกเราว่าชีวิตคนเราไม่มีคำาว่าเจ๊งหรอก เพราะตั้งแต่ 
เกิดมามีชีวิตก็ถือว่ากำาไรอยู่แล้ว เราเกิดมามีอะไร มีมาแต่ 
ตวัเปลา่ๆ ตอนกลบัไปก็กลบัไปแตต่วัเปลา่ๆ ทกุวนิาททีีอ่ยู ่
บนโลกคือกำาไร เสื้อผ้าก็คือกำาไร รองเท้าก็คือกำาไร  
แตเ่ราไมเ่คยมองมมุนี ้เรามองแตว่า่เราขาดทนุ แตไ่มม่องวา่ 
สุดท้ายเราก็ไปแต่ตัว ในเมื่อชีวิตเราคือกำาไรอยู่ทุกวินาที  

{มองชีวิตผ่านสายตาของนักบันทึกชีวิต}



 | January-February 2012 41

สู้เรามาสนุกกับชีวิตดีกว่า อยากทำาอะไรก็ทำา ซึ่งเรารู้สึกว่า 
มุมมองแบบนี้มันเหนือชั้น มันทำาให้เรากล้าที่จะทำาอะไร 
ที่อยากทำา ในขณะท่ีเศรษฐีบางคนมีเรื่องอีกตั้งมากมาย 
ที่อยากทำาแต่ไม่ได้ทำาก่อนตาย ป๋าเทพแกยังมีมุมมอง 
เหนือชั้นอะไรแบบนี้อีกเยอะ เช่นเรื่องการกินเนื้อสัตว์  
แกบอกชีวิตเราทำาไมต้องเบียดเบียนคนอื่น เราก็ถามแกไป 
แบบกวนๆ ว่า เอ้า มันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารเราไม่ใช่เหรอ  
แกก็สวนกลับเลยว่า หมูมันเคยมากระซิบข้างหูมึงเรอะว่า 
กรุณามากนิกหูนอ่ย มนษุยไ์ปอนมุานกนัเอาเอง แกบอกวา่ 
มนษุยน์ีเ่ก่งจรงิๆ เรือ่งเบียดเบยีนสตัวอ์ืน่ ขนาดงพูษิอยูใ่นร ู
มันยังล้วงมากินจนได้ แล้วมาเรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐ  
ประเสริฐบ้าอะไรวะกินตั้งแต่ช้างยันเขียด (หัวเราะ)  
เรากถ็ามต่อวา่ เอ้า ถ้าไมก่นิเนือ้สตัว์จะเอาแรงมาจากไหน 
แกก็บอก กูก็เห็นวัวกินแต่หญ้า มึงไปปลำ้ากะมันไหมล่ะ  
กตูอ่ใหส้ามคน มงึสูม้นัไมไ่ดห้รอก แกสรุปว่ามันไม่ไดเ้กีย่ว 
กับความแข็งแรง มันอยู่ที่ว่าคนเราจะไม่ไปเบียดเบียน 
สัตว์อื่นได้ไหม ความคิดพวกนี้มันเหนือช้ัน มันทำาให้เรา 
จากที่เคยมองป๋าเทพเป็นคนล้มเหลว กลายเป็นว่าแกเป็น 
คนที่ลด ละ วางได้หลายอย่างมากในชีวิต ถ้าสมมติว่า 
จุดหมายของคนเราคือนิพพาน โอเคว่าป๋าเทพกับเรา 
มันยังไม่ถึงทั้งคู่ แต่ถ้าถามว่าเส้นทางของใครอยู่ใกล้ 
กว่ากัน เราว่าป๋าเทพอยู่ใกล้กว่าเราเยอะ

อะไร ร้อยทั้งร้อยเลือกอ่านจากหนังสือที่เขียนโดยนักเขียน
สารคดี มันถ่ายทอดได้เยอะกว่า หลายแง่มุมกว่า ทำาให้
มนุษย์คนหนึ่งเป็นมนุษย์จริงๆ เอาง่ายๆ เลยว่า ถ้าคุณ
เป็นคนดีจริงๆ การที่คุณพูดเองว่าคุณเป็นคนดี กับคนอื่น
พูด อย่างไหนที่คนจะเชื่อมากกว่า

สำาหรับคนรุ่นเสฏฐวุฒิที่เกิดมาในยุคของโลก
ออนไลน์มองเรื่องนี้อย่างไร?

เสฏฐวุฒิ : ผมคิ ดว่ า ว งการวรรณกรรมยั งขาด 
นักบันทึกชีวิตไม่ได้ บางทีการที่เราเล่าเรื่องตัวเอง อัพเดต
เฟซบุ๊ก โพสต์สถานะ เขียนบล็อก บางครั้งเหมือนกับ
การโฆษณาชวนเชื่อ มันไม่ได้เป็นการเขียนเพื่อให้คนรู้จัก
เราจริงๆ ในทุกแง่มุม ชีวิตของคนที่จะได้รับการบันทึก
เป็นชีวประวัติมันต้องผ่านการจัดการหลายอย่าง ทั้งการ
รวบรวมข้อมูล การแบ่งหัวข้อ และการเขียนให้น่าอ่าน 
ซ่ึงไม่ใช่ว่าเป็นใครก็จะเขียนได้ดี บางทีมันก็ฉาบฉวย 
เกินไป บางครั้งก็ดิบเกินไป เปรียบไปก็เหมือนการทำา
อาหาร แน่นอนว่าในโลกการสื่อสารสมัยใหม่ ใครก็เป็น
พ่อครัวแม่ครัวได้ แต่พ่อครัวฝีมือดีที่ปรุงอาหารอร่อยก็ยัง
จำาเป็นต้องมีอยู่

ชีวิตในมุมมองที่แตกต่างกันจากปากคำาของ ‘นักบันทึก
ชีวิต’ ทั้งสามวัย ทำาให้เราเห็นแง่มุมชีวิตในหลากหลาย
ช่วงวัยได้ชัดเจนขึ้น แม้ว่าแง่มุมเล็กๆ เหล่านี้อาจจะไม่พอ
ให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ได้ในทุกแง่มุม แต่ถ้ามันทำาให้
มนุษย์เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย เท่านั้น
ก็ถือว่าเป็นความสำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วสำาหรับนักเขียน
สารคดีชีวิตอย่างพวกเขา

ในสั งคมยุคใหม่ที่ ใครๆ ก็ เป็นนัก เขียนได้   
ใครๆ ก็บอกเล่ า เรื่ อ งราวชี วิตตัว เองผ่ าน 
สื่อสังคมออนไลน์ได้ คิดว่านักบันทึกชีวิตจะยังม ี
ความจำาเป็นอยู่ไหม

อรสม: การที่ชีวิตของคนรุ่นใหม่มันเร็ว ทำาให้ชีวิต 
ขาดความละเมียดละไม ไม่ใส่ใจในรายละเอียด ซึ่งสิ่งที่
เป็นรายละเอียดนี่แหละคือสิ่งสำาคัญท่ีจะทำาให้เรารู้จักกัน
มากขึ้น สำาหรับนักเขียนสารคดี สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือสิ่งที่
จำาเปน็ตอ้งสงัเกต ยงัถอืเปน็หนา้ทีท่ีเ่ราตอ้งทำาเพือ่ทำาใหค้น
อ่านไดรู้้จกัชีวิตของแตล่ะเคส ทำาใหเ้ข้าใจมนษุยม์ากยิง่ขึน้

ปองธรรม: ในสังคมปัจจุบัน นักเขียนสารคดีจำาเป็น
อยู่ไหม เราว่าโคตรจำาเป็น เพราะชีวิตที่ฉาบฉวยที่แสดง
บนสื่อออนไลน์ มันสั้น ง่าย แป๊บเดียว แต่พวกเราตอนที่
ทำางานคือต้องคุยกับเคสให้รู้ลึกไปยันขนตูด (หัวเราะ) คือ
ต้องรู้ละเอียดทุกแง่มุม อย่างถ้าเราไปเล่าเรื่องตัวเองออก
สื่อออนไลน์ เราคงไม่บอกหรอกว่าเราเลวอย่างนั้นอย่างนี้ 
สมมติเราอยากรู้จักคนคน หนึ่งจริงๆ เราจะเลือกอ่านจาก

{ก้าวต่อไปของนักบันทึกชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง}

“คนเราจะเรียนรู้ชีวิต
แต่สายสวยงามไม่ได้หรอก 

ต้องเรียนรู้ชีวิตในอีกด้านหนึ่งด้วย 
ไม่งั้นชีวิตมันก็ไม่เป็นชีวิต”

ปองธรรม
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ในปจัจบุนั ขณะทีค่น 3 วยั ทัง้ Gen–B, 
X และ Y เป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมอย่างมี 
นัยสำาคัญตามภาระหน้าที่ ในด้านการ
งาน การเรยีน รวมถงึบทบาทในครอบครวั 
อยู่นั้น ได้มีช่วงวัยของคนรุ่นใหม่กำาลัง
ก่อร่างสร้างตัวขึ้น พวกเขาและเธออยู่ใน
ช่วงกำาลังเรียนรู้และค่อยๆ ก้าวเข้ามามี
บทบาทในสังคมอย่างรวดเร็ว

เราเรียกขานคนเหล่านี้ว่า ‘Gen-M’
Generation M หรือ Millennial  

Generation เหล่า เด็กรุ่นใหม่แห่ง
สหัสวรรษนี้ คืนคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 
2543 (ค.ศ. 2000) ถึงปัจจุบัน งานวิจัย
บางกลุ่มเรียกคนในช่วงวัยนี้ว่า Gen–Z 
เพื่อให้สอดคล้องกับ รุ่น X และ Y 

ปั้น M 
ให้เป็นตัว?
เรื่อง: คธาพล ตรัยรัตนทวี 

วิถีชวิีตของคนในยุค Gen - M เปน็เด็กรุ่นใหม ่
ที่โตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ทั้งคอมพิวเตอร์  
โทรศพัทม์อืถอื เรยีกวา่อยูใ่นยคุทีส่ขุสบาย เพราะม ี
พ่อแม่ พี่น้อง และเหล่าญาติมิตรที่อยู่ ใน 
สามวัยก่อน ได้วางแผน และจัดเตรียมสิ่งอำานวย
ความสะดวกเหล่านี้ไว้พร้อมแล้ว คนในช่วงวัยนี้ 
จึงได้รับการดูแลจากครอบครัวราวกับไข่ในหิน   
และเลี้ยงดูอย่างเอาอกเอาใจมาตั้งแต่ เ ด็ก  
แต่ขณะเดียวกันผู้คนเหล่านี้กลับต้องเผชิญ 
ความท้าทายรูปแบบใหม่ที่คนในยุคก่อนหน้า 
ไมเ่คยไดพ้บเจอ นัน่คอื สงัคมทีเ่ตม็ไปดว้ยสิง่ยัว่ยุ 
และอันตรายที่เข้าถึงได้รวดเร็วมากขึ้นผ่าน ‘สื่อ’ 

• Millennium Generation (Gen M) 
 สืบค้นจาก www.sara-dd.com
• ’Y หลบไป M มาแล้ว’, กรุงเทพธุรกิจ 6 มกราคม 2553
• งานวิจัยเรื่อง Gen-M Lifestyle โดย ณัฐพล จิตประไพ 
 ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ‘ต่อจาก generation Y’ สืบค้นจาก 
 http://kororo.exteen.com/20080306/generation-y
• ’Y หลบไป M มาแล้ว’, กรุงเทพธุรกิจ 6 มกราคม 2553
• งานวิจัยเรื่อง Gen-M Lifestyle โดย ณัฐพล จิตประไพ 
 ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ‘ต่อจาก generation Y’ สืบค้นจาก 
 http://kororo.exteen.com/20080306/generation-y

อ้างอิง

ลักษณะเด่นๆ ของคนรุ่น  M

1.ทันทุกสื่อ พร้อมจะเรียนรู้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ 
อย่างคอมพวิเตอร์ อินเทอร์เนต็ สมาร์ทโฟน รวมถงึแทบ็เลต็  
ส่วนหนึ่งเพราะเขาเติบโตมากับของเหล่านี้ ยิ่งในยุค 
ของดิจิตอลที่มีการพัฒนาเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ก  
อย่าง เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือกูเกิลพลัสด้วยแล้ว
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4.ไม่เคยตกเทรนด์ เป็นผู้นำาและผู้ตามแฟชั่น
อยู่ตลอด นวัตกรรมทุกอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นบนโลก
ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า ทรงผม หนังสือ ภาพยนตร์ 
เพลง และการท่องเที่ยว พวกเขาไม่เคยพลาด

อีกไม่นาน คน Gen-M จะเติบโตและก้าว 
เข้าสู่สังคมตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป  
ซึ่ง ‘สังคม’ ที่คนใน Gen-B, X และ Y ได้สร้าง
เอาไว้นั้นจะกลายเป็นเหมือนโรงงานปั้นแต่งพวก
เขาให้สร้างบุคลิก รสนิยม ความเชื่อ รวมถึง 
ระบบความคิดที่ทำ าให้วิถีชีวิตของพวกเขา 
แตกต่างกับคนรุ่นก่อน 

ก้าวเล็กๆ ของคน Gen ใหม่นี้ อาจนำาสังคม 
ไปสู่ความแตกต่าง เกินกว่าที่คนสามรุ่นก่อนจะ
คาดถึง

อนาคตขา้งหนา้ทีฝ่ากความหวงัไวว้า่ คนรุน่นี ้
จะเติบโตมาช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับ 
สังคม จะสำาเร็จหรือไม่นั้น ก็ต้องดูว่าฝีมือ 
ของคนใน Gen-B, X และ Y จะช่วยกันปั้น 
พวกเขาให้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไร

2.อัตตาสูง มักจะชอบการมีอิสระ ไม่คำานึงถึง 
บรรทัดฐานที่ เคยมีมาในอดีต เรียกร้องความเป็น 
ตัวเองสูง ชอบทำากิจกรรมกับคนในกลุ่มกิจกรรมเดียวกัน  
และพยายามสร้างความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
ตนเองขึ้นมา จึงชอบคิดจะเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่เด็กๆ  
มากกว่าจะเป็นลูกจ้างใคร 

3.รักความสนุก เพราะเติบโตมากับความสะดวกสบาย 
จึงทำาให้ คน Gen-M ชอบความสนุกสนาน ความบันเทิง  
ไมว่า่จะทำาอะไรกต็ามขอใหส้นกุไวก้อ่น แมก้ระทัง่เรือ่งเรยีน  
จึงทำาให้เกิดการเรียนการสอนแบบ ‘edutainment’  
ท่ีรวมเอา ‘education’ (การศกึษา) รวมกบั ‘entertainment’  
(ความบันเทิง)

Millennial  
Generation
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ในสมัยเป็นนักเรียนประถมวัยกระเตาะ ใครหลายคนคงจำาได้ว่า 
ตัวเองเคยมานอนแหงนมองท้องฟ้ามืดมิดดูดาวนับล้านดวงที่นี่ ตอนนั้น 
โลกของท้องฟ้าจำาลองมีแค่ครึ่งซีก คือ ‘ซีกกลางคืน’ 

ณ วันนี้เราสามารถใช้เวลา ‘ซีกกลางวัน’ ในท้องฟ้าจำาลองได้ด้วย 

โลกกล�งคืน
แน่นอนว่าเราใช้เวลาในซีกโลกยามคำ่าคืนได้ที่ ‘ท้องฟ้าจำาลอง’  

หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ซึ่งอาคารส่วนนี้สร้างในปี พ.ศ. 2505 
และเปิดแสดงให้บริการประชาชน เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 
2507 ในสมัยนั้น มล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
อนุมัติโครงการท้องฟ้าจำาลองเพื่อเปิดเป็นแหล่งศึกษาวิทยาศาสตร์สำาหรับ
เยาวชน โดยมีห้างกริม แอนโก กรุงเทพ จำากัด ร่วมกับตัวแทนบริษัท  
คาร์ล ไซส์ ประเทศเยอรมันเป็นผู้ดำาเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์  
ดังนั้นอาคารนี้จึงอยู่กับเรามานานเกือบ 50 ปี โดยมีนักแสดงใหญ่  
เป็น ‘เจ้าเครื่องฉายดาวสีดำา’ กลางห้องโถง 360 องศา เครื่องฉายดาวเครื่อง
นี้เป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวของท้องฟ้าจำาลอง มันจึงเป็นพระเอกของเรา
ตลอดกาล 

เมื่อประมาณเกือบครึ่งศตวรรษที่แล้วเครื่องฉายดาวไซส์ รุ่นที่ 4  
นับเป็นประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมาก ทั่วโลกหลายแห่ง 
ให้การยอมรับและนำาไปใช้ติดตั้ง ทำางานด้วยระบบไฟฟ้าและควบคุมด้วยมือ 
ของนักดาราศาสตร์ผู้บรรยาย 

ในขณะที่ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่หันมาใช้เครื่องฉายดาวระบบดิจิทัล 
กันหมดแล้ว แต่ถึงกระนั้นพระเอกของเราก็ยังใช้การได้ดีไม่เปลี่ยนแปลง  
เลนส์ยังชัดแจ๋วและยิงลำาแสงฉายหมู่ดาวต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ทั้งดาวฤกษ์ 
กลุ่มดาว ดาวหาง ดาวตก แสดงการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
ได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้  

โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลาหนึ่งวัน 
แต่วันนี้เราจะใช้เวลาหนึ่งวันพาตัวเอง

หมุนรอบท้องฟ้าจำาลองกรุงเทพแห่งนี้กันดูบ้าง

เรื่อง: ธัญรัตน์ ตันติวงศ์ 
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 

My Space [ส�ระบันเทิงสถ�น]
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โลกกล�งวัน
ถ้าคุณปู่คุณย่าหรือพ่อแม่ของเราได้จู งลูกพาหลานกลับมาที่นี่  

อีกครั้ง พวกเขาอาจต้องแปลกใจเมื่อพบกับ ‘อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์’  
ที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งส่วนนี้ได้ก่อสร้างเพิ่มเติมในภายหลังเพราะเล็งเห็นว่าท้องฟ้า 
จำาลองยังมีพื้นที่อีกมากที่ยังไม่ได้ใช้สอย รวมทั้งวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้มีแค่ 
สาขาดาราศาสตร์เท่านั้น นั่นเองจึงทำาให้โครงการนี้ริเริ่มขึ้น อาคารส่วนนี้ 
จัดแสดงความรู้ทางด้านฟิสิกส์ เคมี และชีวะ มีเครื่องเล่นมากมายให้เด็กๆ  
ได้ลองใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ค้นหาคำาตอบวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตัวเอง  
นี่จึงทำาให้ผู้ใหญ่หลายคนบ่นอิจฉาความโชคดีของเด็กสมัยนี้เสียจริงๆ

ด้านตรงข้ามกับอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ยังมีอาคาร ‘นิทรรศการ 
โลกใต้นำ้า’ เป็นอควาเรียมชั้นเดียว ขนาดย่อม ที่ทำาให้เราเพลิดเพลินไปกับ 
โลกสฟีา้ของเพือ่นสตัวน์ำา้ ไมว่า่จะเดก็หรอืผูใ้หญต่า่งกต็ืน่เตน้ อดไมไ่ดท้ีจ่ะเอา 
นิ้วจิ้มตามตู้กระจกให้เป็นรอย อาคารนี้ทำาให้เราเข้าใจระบบนิเวศน์ 
ของธรรมชาติ ความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตใต้นำ้า และเมื่อเกิดความเข้าใจก็
ย่อมที่จะเข้าถึงวิธีการอยู่ร่วมกัน

เดินมาเรื่อยๆ อาจคิดว่าที่นี่มีเพียง 3 อาคารเท่านั้น แต่ถ้าใครที่ช่าง 
สังเกตหน่อยจะเห็นตึกสูงๆ ติดกับท้องฟ้าจำาลองอยู่ด้วย แต่เดิมพ้ืนที่ตรงนี้ 
เป็นของกรมพลศึกษาและมีการขอแลกเปลี่ยนกับพื้นที่รังสิต ทำาให้เขตของ 
ท้องฟ้าจำาลองกรุงเทพฯ ได้ขยับขยายใหญ่ขึ้น จนเปิดเป็นอาคาร ‘ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม’    

จุดเด่นในอาคารนี้ที่พลาดไม่ได้เลย คือ ‘นิทรรศการไดโนเสาร์’  
บรรยากาศสองข้างทางนั้นครึ้มไปด้วยต้นไม้ เถาวัลย์ ทำาให้รู้สึกเหมือน 
อยู่ในป่าจริงๆ มีเด็กหลายคนส่งเสียงร้องขอถ่ายรูปคู่กับเจ้าไดโนเสาร์จำาลอง  
ยิ่งถ้าเป็นเด็กผู้ชายแล้ว ไดโนเสาร์ยิ่งเป็นขวัญใจของพวกเขามากๆ  
นอกจากนั้นยังมีซากฟอสซิล โครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทย  
รวมถึงสัตว์ที่อยู่รอดจากยุคดึกดำาบรรพ์มาให้ชมกันอีกด้วย

มองดูแล้วชีวิตของคนเราไม่แตกต่างกับวิทยาศาสตร์ คนเราต้อง 
พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง แต่ไม่ควรลืมที่จะเรียนรู้ชีวิตและเท่าทัน 
ความคิดตัวเอง ไม่ต่างจากธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
แต่เราต้องรู้จักปรับตัวให้ชีวิตสมดุล และให้คุ้มค่ากับทุกนาทีที่ผ่านไป 

ในเวลาหนึ่งวัน นอกจากเราจะได้โคจรท้องฟ้าจำาลองครบรอบแล้ว  
ยังช่วยปลุกวันคืนเก่าๆ เมื่อครั้งตัวเรายังเป็นเด็ก สถานที่นี้จึงเป็นพื้นที่เล็กๆ  
ที่ช่วยยำ้าเตือนความทรงจำา ให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจ และยำ้าเตือนถึงสิ่งต่างๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ท้องฟ้�จำ�ลอง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงที่สถานีเอกมัย 

หรือรถประจำาทางสาย 2, 23, 25, 38 ดูรายละเอียดได้ที่ 
www.sciplanet.org 
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ในหลวงของแผ่นดิน

เปน็เพลงพเิศษของละครเวทเีรือ่ง สีแ่ผน่ดนิ  
เดอะมิวสิคัล ที่เปิดการแสดงอยู่ ณ ตอนนี้ที่  
เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ แต่งคำาร้องโดย  
วเิชยีร ตนัติพิมลพันธ ์ประพนัธท์ำานองและเรยีบ 
เรียงเสียงประสานโดย สราวุธ เลิศปัญญานุช

นอกจากนี้ยังเป็นเพลงที่จัดทำาขึ้นเพื่อ 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ 
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา  
5 ธันวาคม 2554 

ขบัรอ้งโดยศลิปิน นกัรอ้ง นกัแสดงกวา่ 123 
คน ที่เคยร่วมงานกับแกรมมี่ และนักแสดงจาก  
สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล อาทิ น้องพินต้า,  
นัท มี เ รี ย ,  นักร้ องจากเวที เดอะสตา ร์  
(รุจ , กัน, ตูมตาม, สิงโต, อาร์และบี้ )  
ห นู น า - ห นึ่ ง ธิ ด า ,  ม อ ส - ป ฏิ ภ า ณ ,  
กบ-ทรงสิทธิ์, แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์, แบงค์-วงแคลช,  
มัดหมี่-พิมดาว, นก-สินจัย ฯลฯ เชื่อว่าเมื่อคุณ 
ได้ฟังเพลงนี้แล้วจะรู้สึกปลื้มปิติที่แผ่นดินไทย 
ของเราได้มีพ่อหลวงอย่าง ในหลวงของแผ่นดิน  
ลองหามาฟังและชมกัน

Love Status 

ปรากฏการณ์รวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรก 
และครั้งเดียวของ 10 คนดัง 10 เพลงรัก  
จากอัลบั้ม Love Status ของค่าย บิ๊ก อายส์  
ในเครือ จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่  ที่ห่ างหาย 
จากวงการไปนาน ไม่ว่าจะเป็น น้องพลับ- 
จุฑาภัทร กับเพลง ช่างโชคดีท่ีโลกนี้มีเธอ  
นาวิน ต้าร์ เพลง รักแท้หรือคนแก้เหงา  
ที่ หั น ก ลั บ ม า จั บ ไ ม ค์ ร้ อ ง เ พ ล ง อี ก ค รั้ ง  
อัลบั้ม Love Status เป็นเพลงรักบอกสถานะ 
ท า ง ค ว า ม รู้ สึ ก  ที่ ส า ม า ร ถ นำ า ไ ป แ ช ร์  
ห รื อ โ พ ส ต์ ใ น โ ซ เ ชี ย ล เ น็ ต เ วิ ร์ ก  
เป็นสเตตัสแทนความรู้สึกต่างๆ และเป็นการ 
จั บ ไม ค์ ร้ อ ง เพลงอย่ า ง เ ต็ มตั วค รั้ ง แ รก 
ของ เต้ย-จรินทร์พร กับเพลง ชอบที่เธอยิ้มมา  
และยังมีนักร้องคุณภาพดีอีกหลายท่านอย่าง  
เซน เดอะสตาร์ ,  อุ๋ งอิ๋ ง กรกช, ชาช่า 
อริต์ตา, พลอย พรทิพย์, ป๊อบ-กิตติพงศ์, 
ฮัง่ ทฆีทศัน ์และ เกมส-์ศภุสติ มารว่มถา่ยทอด 
บทเพลงแทนความรู้สึก ที่พวกคุณก็สามารถ 
หาฟังได้เช่นกัน บางทีเนื้อหาเพลงในอัลบั้มนี้ 
อาจจะโดนใจใครหลายๆ คนก็เป็นได้ 

3 น�ยแบงค์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต: บุญชัย ใจเย็น 

เคยฝากผลงานไว้ด้วยกันหลายเล่ม ไม่ ว่าจะเป็นแนวจิตวิทยาการจัดการ,  
การบริหาร, ชีวประวัติบุคคล และหนึ่งในนั้นก็คือ เรื่อง 3 นายแบงก์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต  
เป็นหนังสือแนวประวัติศาสตร์-ชีวประวัตินักธุรกิจ ได้นำาเสนอเรื่องราวใน บางมุมที่คุณ 
ผู้อ่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนถึงความเป็นสุดยอดแห่งนักธนาคารอย่างพวกเขาเหล่านี้   
คือ ชิน โสภณพนิช เจ้าของธนาคารกรุงเทพ, บัญชา ลำ่าซำา ผู้ก่อตั้งธนาคาร
กสิกรไทย, ชวน รัตนรักษ์ เจ้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยภายในเล่มมีเนื้อหา 
รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติ แนวคิด แนวการบริหารของ 3 ท่าน เมื่ออ่านแล้วคุณจะรู้จัก
พวกเขามากยิ่งขึ้น อย่าลืมไปหาอ่านกัน

เรื่อง: ภาวิณี ริ้วเหลือง

ในหลวงของแผ่นดิน

Review

Love Status
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The Expendables: โคตรคนทีมมห�ก�ฬ

ภาพยนตร์แนวแอ็คชั่นระดับโลก The Expendables ทำารายได้ 
ไปกว่า 34.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และขึ้นอันดับ 1 ของบ๊อกซ์ออฟฟิศ  
ในป ี2010 ของ ผูก้ำากบัซลิเวสเตอร ์สตอลโลน เปน็การรวมดาราแอค็ชัน่  
ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่หลายๆ คนมาอยู่รวมกันในเรื่องเดียว แสดงนำา โดย 
ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน, เจสัน สเตแธม, เจ็ท ลี, บรูซ วิลลิส,  
อาร์โนลด์ ชวาร์ เซเน็กเกอร์ เป็นเรื่องราวการต่อสู้ของชาย 
ที่ไม่กลัวอะไรและปราศจากอารมณ์ใดๆ เขาจึงเป็นหัวหน้ากลุ่ม  
เป็นผู้ รู้ และเป็นนักวางแผน ของกลุ่มคนที่ ใช้ชีวิตเสี่ยงตาย 
ที่มีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น สิ่งที่เขาห่วงใยคือรถปิคอัพ  
เคร่ืองบินสะเทิ้นนำ้าและลูกทีมนักรบสมัยใหม่ที่จงรักภักดีของเขา  
เขาเปน็คนมองโลกในแง่รา้ยตวัจรงิ ทีอ่ธบิายถงึสิง่ทีเ่ขาทำาวา่ เปน็การ 
ขจดัรอยเป้ือนท่ีกำาจัดออกยาก สำาหรบัเดก็ๆ ทีจ่ะชมภาพยนตร์เร่ืองนี ้ 
ควรได้รับคำาแนะนำาจากผู้ปกครองขณะรับชมด้วย

The Way Home: คุณย�ยผมดีที่สุดในโลก

ภาพยนตร์แนวดราม่าเป็นหนังเก่าตั้งแต่ปี 2545 ผ่านมาแล้ว 
เกือบจะ 10 ปี แต่ยังคงติดตา ติดใจผู้ชมมาจนทุกวันนี้ โดยเรื่องราว 
เป็นชีวิตของยายที่เป็นใบ้ หลังงองุ้ม กับหลานจอมดื้อและซน  
ของลกูสาวทีห่นอีอกจากบา้นไป แลว้ได้พาลกูชายวัย 7 ขวบ ทีช่ือ่ ซงัว ู 
มาฝากไว้ให้เลี้ยง เขาเกิดและเติบโตในเมืองใหญ่ เคยชินกับโลก 
ที่ ทันสมัยและหรูหรา ในขณะที่ คุณยายกลับใช้ชี วิตอยู่ ใน 
หมู่บ้านเล็กๆ ในต่างจังหวัด หลังจากซังวูถูกบีบให้ต้องไปใช้ชีวิต 
กับคุณยาย เด็กชายซังวู ได้มโีอกาสเรียนรู้ความหมายของชีวติมากข้ึน  
ส่ วนคุณยายแม้ ว่ าจะต้ อ ง เผชิญกับความดื้ อของ เด็ กชาย 
มากเทา่ใด หญิงชราก็ทนได้เสมอ แถมบางครัง้ ยงัคอยปลอบประโลม 
เมื่อเด็กชายท้อใจเสียใจอีก ภาพยนตร์เรื่องนี้ The Way Home  
จะพาคุณผู้ชมสัมผัสกับภูมิปัญญาแห่งชีวิต และทรัพยากรที่มี 
คา่ทีส่ดุของเรา นัน่กค็อืธรรมชาตนิัน่เอง หากใครทีย่งัไมเ่คยมโีอกาส
ได้ชมลองหามาดู หรือใครที่ห่างไกลครอบครัว คิดถึงครอบครัว  
หนังเรื่องนี้ทำาให้คุณอบอุ่นหัวใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

1Q84 หนึ่งคิวแปดสี่ เล่ม 1 : 
Haruki Murakami (ฮ�รูกิ มูร�ค�มิ)

นยิายยิง่ใหญจ่ากปลายปากกา ฮารกู ิมรูาคาม ิทีห่ลายคนรอคอย  1Q84 เปน็หนงัสอื 
ที่ต้องอ่านเพื่อทำาความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน 3 เล่ม  
และใช้เวลากว่า 3 ปี ในการเขียนเร่ืองราวของโลกสองใบที่ เคลื่อนมาบรรจบ  
ของชายหญิงคู่หนึ่งที่ต่างก็มีใจให้กันตั้งแต่เยาว์วัย ทว่าชะตาชีวิตกลับทำาให้ทั้งคู่ 
ต้องพลัดพรากจากกันไป แต่ในโลกคู่ขนาน โลกแห่ง 1Q84 โลกที่มีพระจันทร์ 
สองดวง โชคชะตาก็ดึงคนทั้งคู่ให้กลับมาใกล้กันอีกครั้ง ใครที่กำาลังมองหาหนังสือ 
สักเล่มมาอ่าน ลองเลือก 1Q84 มาอ่านดูแล้วคุณจะไม่ผิดหวังจริงๆ
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ครึ่งทางกึ่งกลางสะพานฝั่งทางขึ้นไม่มีลมและดอกตะแบก  
ผู้คนมากหน้าต่างเบียดเสียดมุ่งเดินไปยังทิศเดียวกัน บ้างเดินเร็ว 
เดินช้า แต่นั่นไม่มีผลต่อจุดหมาย 

กฎข้อเดียวของการเดินบนสะพานแห่งนี้ คือ ใครก็ตามที่ ‘หยุด’  
เขาจะไม่ได้กลับมาอีก ผมก้มมองเท้าตัวเองที่แทรกอยู่ในกลุ่มเท้า 
นับไม่ถ้วนคู่ ผมทั้งรักทั้งเกลียดเท้าคู่นี้ บางครั้งมันกระหายที่จะเดิน 
อย่างไม่รู้อ่ิม แต่บางครั้งมันก็ล้าจนไม่มีแรงขยับ ผมมองเท้าคู่นี้ 
และถามมันว่า เรากำาลังเดินไปเพื่ออะไร?

“อย่าหันกลับไป นายจะหลงทาง” เสียงหนึ่งที่ฟังคุ้นตะโกนมา  
เราพบกนัครัง้แรกทีป่ระตฝูัง่ทางขึน้ เขาอยูใ่นวยัหนุม่และผมเป็นเด็ก
แรกเกิด เขาคนนี้เองที่แนะนำาให้ผมได้รู้จักกับ ‘การเดิน’

“ผมเดินมาไกลพอ พอที่คุณไม่ต้องมาคอยบอกว่า ผมควรจะ
ก้าวเท้าซ้ายหรือว่าเท้าขวา!” พักหลังมานี้ผมฉุนเฉียวกับเขาเสมอ  

เขาเดินอยู่ข้างหน้าผมห่างออกไปประมาณสองช่วง ผมมองเห็นเขา 
ไม่ถนัดนัก แต่ใบหน้าในความทรงจำาที่มักเหลียวมามองผม  
ในสายตาคู่นั้นผมจะกลายเป็นเด็กอ่อนที่กำาลังหัดคลานอยู่เสมอ

“ผมรู้ว่าปลายสะพานอยู่ตรงไหน” ผมตะโกนกลับไปอีก
“เดินอย่างนั้น นายจะไม่มีวันได้พบมัน”
ผมคิดว่าผม ‘เข้าใจ’ เขา แต่คำาตอบที่ถูกคือ ‘ไม่’ 

เวลาเดินนำาฝีเท้าเราเสมอ เขาได้เปลี่ยนจากคนวัยหนุ่มเข้าสู่อีก
วัยหนึ่งที่แตกต่าง ผมเองก็เช่นกัน ผมต้องหรี่ตาลงทุกครั้งเมื่อมอง
หาเขา ด้วยทางข้างหน้าสว่างจนแทบจะมองไม่เห็น เขาเดินไปไกล
จนถงึจดุสงูสดุของสะพานแลว้ ตรงระยะทางพเิศษนีท้กุคนจะไดห้ยดุ
พักหายใจ (ในชั่วขณะหนึ่ง) ผมกำาลังมองดูเขาอยู่ที่ครึ่งทางสะพาน
ฝั่งทางขึ้น ผมกำาลังจะเดินขึ้นและเขากำาลังจะเดินลง ในระยะทาง 
ทีเ่พิม่ขึน้มากเทา่ไหรค่วามเขา้ใจของเรากดู็จะเหลอืนอ้ยลงไปเทา่นัน้

เรื่อง/ภ�พ: อนัญ’ นฤที

Outlet [ปล่อยของ]

เวล�ระหว่�งสะพ�น
.
.
.
.

คล้ายว่าวันนั้นใบแก่ที่โคนกิ่งตะแบกกำาลังถอดสีและปลิดขั้ว
สายลมอ่อนไหวต้องกลีบตะแบกนุ่มนวล จนกลีบบางเริ่มช้ำา 
ตามแรงเวลา ทว่าการจากไปของสิ่งหนึ่งย่อมทำาให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง
เสมอ กล้าอ่อนจากอดีตดอกตะแบกทำาหน้าที่ของชีวิต เกิด เติบโต  
และตายจาก หมุนเวียนไปตามลมหายใจของ ‘เวล�’ ผู้ทำาหน้าที่ 
กลืนกินปัจจุบันและทิ้งเบื้องหลังให้เป็นอดีต
‘ผม (หรือเขา) ไม่เข้าใจ’ เรื่องนี้อาจเริ่มที่ตรงนั้น
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“คณุไมม่สีทิธิม์าตดัสนิผมจากจดุทีค่ณุยนือยู.่..คณุไมเ่คยมอง
เห็นหลังตัวเองและคุณก็มองไม่เห็นผมด้วยซำ้า...คุณอาจจะลืม
ไปแล้วว่ารอยเท้าของตัวเองเป็นยังไง” ผมกระแทกเสียงสั่นตาม
อารมณ์ เว้นแต่ประโยคสุดท้ายที่ผมพูดกับตัวเอง

ตอนนี้คนบนสะพานนับไม่ถ้วน หลากหน้ามากตากลายเป็น
เงาวูบไหวลางเลือน เว้นก็แต่เขา ถึงแม้จะไม่แจ่มชัดเหมือน 
แต่ก่อน

“นายกำาลังมองหาอะไร” ผมรู้ว่านั่นคือเสียงของเขา
“...คุณหมายถึงอะไร ผมไม่เข้าใจ” ผมแสร้งตอบ 
“รู้ไว้ด้วย...ว่าฉันเดินมาก่อนนาย มองเห็นผู้คนบนสะพานนี้ 

มาก่อน ทุกคนถอยกลับไปไม่ได้ และถ้านายเกิดพลาดตก 
ลงไป นายจะไมไ่ดก้ลบัมาอีก เขา้ใจใชม้ั่ย?” ทา้ยประโยคเหมอืน
เขาจะถาม

“แล้วถ้าผมตั้งใจที่จะพลาด...” ผมเลิกคิ้วตะโกนถาม ทั้งที่
รู้ว่าเขาไม่เห็น

“ฉันรู้ว่านายจะไม่ทำาอย่างนั้น” นำ้าเสียงเขาไม่บอกอารมณ์
“ครั้งนี้คุณอาจจะรู้มาผิด!”
“เทา้คูน่ัน้มนัเปน็ของนาย แตฉ่นัฝกึใหม้นัเดนิ จำาเอาไว!้” เขา

กำาลังโกรธ ผมยิ้มสะใจ แต่ลึกลงไปผมไม่สนุก ผมถอนหายใจ
ยาวและก้าวเดินต่อไปโดยไม่ได้สนใจทุกสิ่ง

เสียงจากอีกฝั่งของสะพาน ถึงจะไม่เห็นหน้าแต่ผมม่ันใจว่า
เป็นเขา แม้การพูดครั้งนี้จะเบาจนแทบไม่ได้ยิน

“จำาไดม้ัย้...นายตอ้งคลานกอ่นแลว้คอ่ยเดนิ คนทีอ่ยูข่า้งหนา้ 
ฉนัเขาบอกมาวา่ พอใกลถ้งึปลายสะพานเราจะไดค้ลานอกีครัง้... 
นายว่ามันตลกม้ัย?” เขาเคยพรำ่าทำานองนี้มานับครั้งไม่ได้  
และผมก็ไม่ตลกด้วย

ผมพยายามถามตวัเองเสมอวา่ เราเดนิไปเพือ่อะไร? ระหวา่ง
คำาถาม ผมเดินผิด เดินถูก พบความสุข หัวเราะ หกล้ม  
และเสียนำ้าตา

“คุณเองก็เคยล้ม” ผมตะโกนออกไป เมื่อเสียงหัวเราะเยาะ
ดังมาจากอีกฝั่ง

“เพราะฉันไม่อยากให้นายล้มเหมือนฉัน” นำ้าเสียงเขาจริงจัง
เกินความจำาเป็น

“เวลากำาหนดทุกอย่างไว้แล้ว จะเร็วหรือช้า สุดทางปลาย
สะพานก็อยู่ที่เดิม”

“นายก็รู้นี่ แล้วนายจะดิ้นรนหาวิธีเดินที่แตกต่างไปทำาไม!?” 
เหมือนจะถามแต่เขาไม่ต้องการคำาตอบ

ผมบอกตัวเองว่าผม ‘เข้าใจ’ เขา ทั้งที่คำาตอบ คือ ‘ไม่’  

ยิ่งนานวันเราเหมือนเดินห่างกันไปเรื่อย ท้ังท่ีระยะห่างน้ัน 
ยังเท่าเดิม หรือว่าจุดกึ่งกลางสะพานจะสร้างเส้นบางๆ ลวงเรา
ให้เข้าใจผิด 

“ผมเบื่อที่จะเดินในทิศเดิมๆ และก็เบื่อที่ฟังคุณด้วย”  
ผมพูดด้วยอารมณ์

“นั่นมันเรื่องของนาย ฉันถูกกำาหนดให้มีหน้าที่พูด ไม่ใช่ว่า
ฉันไม่อยากเห็นนายมีรอยเท้าเป็นของตัวเอง แต่การเดินแบบ 
ที่นายทำาอยู่มันเสี่ยงเกินไปและนายจะเจ็บเปล่าๆ” เขาพยายาม
อธิบายเหตุผล แต่ผมไม่อยากเข้าใจ

“อ้อ! อีกอย่าง ถ้าถึงวันที่ฉันเดินลงไปจนสุดปลายสะพาน 
นายกไ็ม่ตอ้งทนฟงัฉันอีก” ความนอ้ยใจหลบไม่มิดในนำา้เสยีงนัน้

“อยา่งนอ้ยผมจะรูเ้องวา่ความเจบ็เปน็ยงัไง!...โอย้!!” ผมไมไ่ด ้
ล้ม แต่เลือดกำาลังไหลมาตามขมับ ผมก้มมองก้อนหินที่พื้น  
และพยายามมองไปที่เขา เขาตั้งใจเขวี้ยงก้อนหินนั่นใส่ผม! 

“นายเจ็บมั้ย! ...” เขาเค้นถามและไม่เปิดโอกาสให้ผมตอบ 
“...แต่รู้เอาไว้ว่าฉันเจ็บกว่า!”

ผมกำาลังเดินขึ้นสะพาน เขากำาลังเดินลงสะพาน เราเดินไป
พร้อมกันจากคนละฝั่งจากคนละที่ เวลาเปลี่ยนทุกสิ่งเปลี่ยน  
บนสะพานบางคนมีรอยยิ้ม บางคนมีนำ้าตา บ้างล้ม บ้างลุก  
และบ้างเลือกที่จะ ‘หยุด’ ไม่ใช่ทุกคนที่ขึ้นสะพานมาแล้วจะได้ 
ไปถงึจดุหมาย ท่ีแห่งนัน้จะเลวรา้ยหรอืงดงาม ผมไมรู่ ้เขาเองกไ็มรู่ ้ 
จะมีก็แต่คำาบอกเล่าจากผู้ที่เดินไปก่อนเท่านั้น

“นายเห็นผู้ชายคนที่อยู่เยื้องขวามือนายไปสิบก้าวมั้ย?”  
เขาผู้เดิมตะโกนมาด้วยเสียงเหนื่อยหอบ ผมมองหาคนที่เขาว่า 
และเหมือนว่าผมจะเห็นคนผู้นั้นแล้ว

“คนนั้นแหละ นายเห็นเท้าเขามั้ย? ...ก่อนหน้านี้เขาไม่มีคน 
คอยฝึกให้คลานให้ เดินเหมือนนาย เขาถึงได้ เหลือแค่  
‘ขาข้างเดียว’...นายคิดเอาเองแล้วกัน” เขาทิ้งประโยคสุดท้าย
และหัวเราะลั่นด้วยความรู้สึกที่เดาได้ยาก

“คุณไม่เคยเข้าใจผมเลย” ผมตะโกนออกไปจนสุดเสียง  
ขณะที่ตายังมองชายผู้นั้น ที่ใบหน้าของชายพิการมีรอยยิ้ม 
และคราบนำ้าตาเปรอะเปื้อนอยู่

“ทำาไมคุณไม่มองผม จากจุดที่ผมยืนอยู่บ้าง ...คุณไม่เคย
เข้าใจผมเลย” ครั้งนี้เป็นผมท่ีเสียนำ้าตาและเท้าคู่นั้นกำาลังหมด
แรง 

“วันไหนที่นายเดินมาถึงจุดที่ฉันเคยเดิน วันนั้นนายจะเข้าใจ
ทุกอย่างเอง” 
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ในชีวิตของคนเรา ย่อมต้องเคยผ่านช่วงเวลาของการหลงใหลได้ปลื้ม ชื่นชมใครบางคนเป็นไอดอล 
หรือบุคคลต้นแบบในดวงใจ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไปในทางที่ดี ทั้งในด้านความคิด

และพฤติกรรม เรามาลองฟังเสียงสมาชิก TK park หลากหลาย Generation กันว่า 
คนดังในดวงใจ ของพวกเขาคือใคร

“หนูชอบโดราเอมอน 
เพราะมันน่ารัก แล้วก็มีกระเป๋า

ใส่ของวิเศษ” 

ด.ญ.นาเดีย กุลรนา 
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ชั้นอนุบาล 3 

“สตีเว่น เจอร์ราร์ด  
เพราะเป็นนักฟุตบอลที่มีทักษะ

การเล่นบอลขั้นเทพ”

อภินันท์ ทองเฟื่อง
โรงเรียนทวีธาภิเษก 

ชั้น ม.4

“คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน  
เพราะเป็นนักการเมืองที่เก่ง  
และทำางานช่วยเหลือสังคม”

ด.ญ.ดวงรัตน์ พรมทะบุตร
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ชั้น ป.6 

“คุณบัณฑิต อึ้งรังษี  
เพราะเป็นวาทยกร ระดับโลก  

ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลัง
กล้าทำาในสิ่งที่ตัวเองรัก 
ให้ประสบความสำาเร็จ”

ปริมลดา พิมพ์โคตร
คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปี 1 

“บอดี้สแลม เพราะเป็นวงดนตรีร็อก
ที่ทำาเพลงโดนใจคนฟัง  

โดยเฉพาะวัยรุ่น”

ศุภกิจ โตถา 
โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ ปวช. ปี 1

“คุณประภาส ชลศรานนท์  
เพราะเป็นนักคิดนักเขียนที่มี 

ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเปลี่ยน 
มุมมองในการใช้ชีวิตของเรา 

หลายๆ เรื่อง”

รุ่งโรจน์ ลีสินสวัสดิ์
สถาปนิก บริษัทเอกชน 

เรื่อง/ภ�พ: รวีวรรณ ธีรธนาพงษ์

TK Voice [เสียงของสม�ชิก]
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7-8 

18-31 

28-29 28-29 

14-15 

21-22 

8 

19 

11.00-17.00 น.  

ห่อล้านรอยยิ้ม ชวนกันเกี่ยวก้อย 
มาร่วมแบ่งปันความสุข 
ในบรรยากาศ การห่อของขวัญ 
แสนอบอุ่นเพื่อมอบแต่น้องๆ  
ผู้ด้อยโอกาส 

11.00-17.00 น.  

เทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 7

11.00-16.00 น.  

“แจ่มเจิด” 
แจ้งเกิด Festival

11.00-17.00 น.

ทำาการตลาดด้วย  
Social Media

10.30–17.00 น.  

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2555
Zero to Hero รวมพลังโชว์ 
ฮีโร่วัยคิดส์

11.00–16.00 น.  

นิทรรศการและกิจกรรม 7 ปี TK

14.00 น.  

TK Movie: 
บ้านฉันตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้)    

13.00-15.00 น.  

งานประกาศผลและมอบรางวัล
การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ 
ประเภท E-Learning 
ระดับอุดมศึกษา ปี 2554

Activities Calendar [กิจกรรมประจำ�เดือน]
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การเรียนรู้ที่แท้จริงคืออะไร?... 

การศึกษาจากในชั้นเรียนแค่นั้นเพียงพอ 
แลว้หรอืเปลา่? คำาตอบทีไ่ดเ้หน็จะ ‘ไม’่ แลว้การ 
ศึกษาจากโจทย์ปัญหา การเรียนรู้จากชุมชน  
สังคม และชีวิตจริงล่ะจะช่วยเติมเต็มช่องว่าง 
การเรียนรู้นี้ของเยาวชนได้หรือไม่? เรื่องราว 
ของ ‘โอม’ วีระ น�กระโทก นักศึกษาพันธุ์ใหม่  
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำาปาง หน่ึงในแกนนำา 
อาสาสมัครของศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ อาจช่วยให้คำาตอบ... 

‘โอม’ วีระ น�กระโทก: 
นักศึกษาพันธุ์ใหม่ 
เรียนรู้จากชุมชน...เพื่อเติบโตสู่ภายใน
มูลนิธิสยามกัมมาจล
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โอมเล่าว่า ปัจจุบันเขารับผิดชอบดูแลแหล่งเรียนรู้บ้านดิน 
และวิถีพึ่งตนเองที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ก่อนหน้านี้โอมเคยทำางาน 
อาสาสมัครทำากิจกรรมสันทนาการโครงการสร้างสุขภาวะให้เด็ก 
ชาวเขาในภาคเหนือ และอีกโครงการที่ทำาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี 
คอื โครงการ ‘กลา้ใหม.่..ใฝรู้่’ สนบัสนนุโดยธนาคารไทยพาณชิย ์จำากดั 
(มหาชน) ซึ่งเขาและเพื่อนๆ ได้เข้าไปทำาเตาเผาขยะให้กับชุมชน 
ในจงัหวดัลำาปางเพือ่แกป้ญัหาการจดัการขยะทีพ่วัพนับัน่ทอนคุณภาพ 
ชีวิตชาวบ้าน จนวันนี้โอมได้ก้าวมาเป็นกำาลังสำาคัญในกลุ่มแกนนำา 
อาสาสมัครที่วิทยาเขตลำาปาง ทำางานขับเคลื่อนกิจกรรมที่นักศึกษา 
สนใจ ชว่ยจดักระบวนการเรยีนรูใ้หช้มุชน ตลอดจนเพือ่นๆ พี่ๆ  นอ้งๆ  
ในมหาวิทยาลัย เช่น การถอดบทเรียนจากการทำางาน หรือรวบรวม 
อาสาสมัครในการทำากิจกรรมเพื่อชุมชนโดยรอบ  

ข้อดีจากการเข้าร่วมโครงการ ‘กล้าใหม่...ใฝ่รู้’ หนุ่มน้อยรายนี้ 
เผยว่า ทำาให้เขาได้มีโอกาสทำางานกับชุมชนในชนบทเป็นครั้งแรก 
ของชวีติ และถือเป็น ‘จุดเปลีย่น’ คร้ังสำาคัญในชีวิตของเขาทีไ่ดล้งพืน้ที ่
สำารวจชมุชน พูดคยุกับคนในทอ้งที ่และไดท้ำางานร่วมกนั การทำางาน 
ในลักษณะเช่นนี้เองทำาให้โอมได้รับความรู้ใหม่ๆ จากชุมชนเติมเต็ม 
สิ่งที่ได้ศึกษามาแล้วจากในห้องเรียนก่อนหน้านี้

สิง่ท่ีโอมคดิวา่เป็นความสำาเรจ็ของการทำางาน หาใชร่างวลัการันต ี 
หากแต่คือ ‘ความรักกันฉันครอบครัว’ ที่เกิดข้ึนในหมู่เพื่อนๆ  
ที่ทำ างานร่ วมกัน เพราะมิตรภาพถือ เป็นความสุขอย่ างยิ่ ง  
คนรุ่นใหม่ อย่าง ‘โอม’ เชื่อว่าต้องใช้ ‘ใจ’ ในการทำางานมากกว่า 
การออกคำาสั่ ง เพราะทุกคนต่างต้องการทำาสิ่ งที่สร้างสรรค์  
ขณะเดียวกันการทำางานร่วมกับคนหมู่มากก็ทำาให้เขารู้จักเรียนรู้ 
เพื่อเข้าใจตัวเองมากยิ่งข้ึน หากไม่มีการทำางานเป็นหมู่คณะที่ดี  
โอมคิดว่าจะไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้มากเช่นนี้ 

อกีปัจจัยหนึง่ท่ีสำาคญัตอ่ความสำาเร็จทีเ่กดิข้ึนคือ ความ ‘ศรทัธา’  
ทีม่ตีอ่การทำางาน เพราะทำาใหเ้ขาพร้อมจะทุม่เทใหก้บังานอยา่งเตม็ที ่ 
และแก้ไขปัญหาทุกอย่างผ่านความศรัทธา เกิดจากศรัทธาที่มี 
ต่อสิ่งที่ทำา สิ่งที่จะทุ่มเทให้ โดยใช้ความศรัทธาแก้ปัญหาทุกอย่าง  
รวมถึง ‘ทีมเวิร์ค’ ก็มีความสำาคัญไม่น้อยกว่าการขวยขวาย 
รักเรียนรู้อยู่เสมอก็ช่วยพัฒนาศักยภาพและทำาให้เข้าใจตนเอง 
มากขึ้นเรื่อยๆ

โอมสะทอ้นวา่ ผลจากการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนนีท้ำาใหเ้ขามโีอกาส 
ไดท้ำางานในชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง ทำาใหเ้ขาเรยีนรูว้า่ชมุชนสว่นใหญ่นัน้ 
มี ‘ทุนทางสังคม’ อยู่เป็นจำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทุนทางปัญญา  
ทุนวัฒนธรรม หรือทุนมนุษย์ ซึ่งช่วยให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเอง 
ไดโ้ดยไมต่อ้งพ่ึงหนว่ยงานรฐัแตเ่พยีงอยา่งเดยีว หากม ี‘กระบวนการ’  
สรา้งการมสีว่นรว่มระหวา่งคนในชุมชนกจ็ะสามารถมองเหน็แนวทาง 
ในการจัดการปัญหาในชุมชนของตนเองได้ รวมทั้งจะก่อให้เกิด 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่เรือ่งเหลา่นีล้ว้นแตป่ฏวิตัคิวามคดิและความเชือ่ 
ที่เขาเคยมีมาก่อนหน้านี้  

“ก่อนหน้านี้ที่ ผมเคยคิดว่าชุมชนต้องเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว  
เช่น การบริจาคสิ่งของต่างๆ เป็นผลมาจากความคิดท่ีว่าคนเมือง 
มีศักยภาพมากกว่าชนบท แต่ในความเป็นจริงแล้วคนในพื้นที่เองก็มี 
ความคดิทีดี่ มศีกัยภาพไมด้่อยไปกวา่กนั การใหค้วามเชือ่เหลอืโดยที่ 
ผู้รับไม่ต้องการอาจเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ก็เป็นได้ จากจุดนี้เอง  
ถา้จะมองวา่คนชนบทด้อยกวา่คนในเมอืงกค็งหนไีมพ่น้ความจรงิทีว่า่ 
คนชนบทระยะหลังมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้น้อยกว่า”

อกีบทเรยีนและประสบการณส์ำาคญัทีต่อกยำา้ความจรงิเรือ่งทีโ่อม 
พูดมานี้ ยังเป็นตอนที่ทำาเตาเผาขยะในชุมชน โอมพบว่าภูมิปัญญา 
ชาวบ้านนั้นมีดีกว่าที่เขาเองและเพื่อนๆ ช่วยกันสืบค้น คิดวิเคราะห์  
และวางแผนกันไว้มาก 

เตาเผาที่เกิดขึ้นนี้จึงไม่ได้มาจากความคิดของนักศึกษาอย่าง 
พวกเขาเพียงอย่างเดียว แต่มีความคิดของคนในพื้นที่เป็นหลัก  
เป็นวิธีการที่ชาวบ้านผสมภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการสั่งสม 
มานานและมีความเหมาะสมมากกว่าลำาพังทฤษฎีต่างๆ ที่เขาเคย 
รำ่าเรียนในตำาราเป็นไหนๆ นอกจากนั้น กระบวนการมีส่วนร่วม 
ดังกล่าวยังช่วยให้คนในพื้นที่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของมากขึ้นด้วย   

“แรงบันดาลใจในการทำากิจกรรมเพื่อสังคมของผม ส่วนหนึ่ง 
มาจากครอบครวัทีใ่หอ้สิระในการทำาสิง่ตา่งๆ โดยมเีง่ือนไขอยา่งเดยีว 
คือ ต้องไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน ครอบครัวมีส่วนอย่างมากในการให้ 
คำาแนะนำาในการทำากิจกรรมเพือ่สงัคมและชมุชน แลว้อีกสว่นทีม่คีวาม 
สำาคัญคือ เพื่อนอาสาสมัครซึ่งร่วมด้วยช่วยกันทำางาน รวมถึงคนใน 
พื้นที่ชุมชนที่เขาได้เข้าไปทำางานด้วย ก็เป็นแรงใจสำาคัญที่ทำาให้เรา 
รู้สึกว่าต้องทำาให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นได้อย่างแท้จริง” โอมกล่าว

ทั้งนี้ เรื่องราวของ ‘โอม’ ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างคนหนุ่มสำานึกใหม่  
ที่ไม่เพียงแต่รอคอยการเรียนรู้จากในห้องเรียน แต่ยังเสาะแสวงหา 
การเรียนรู้ชีวิตจาก งานรับใช้สังคม ที่พาให้เขาไปพบกับโจทย์ปัญหา 
ของชมุชน ทีผ่ลสะทอ้นของมนัยงัทำาใหเ้ขา ‘ได้รบั’ การเตมิเตม็ทกัษะ  
ความรู ้ประสบการณ ์ตลอดจนโลกทศันใ์หม่ๆ  ตอ่ชวีติ และตอ่สงัคม  
ซึ่งไม่อาจหาซื้อได้จากที่ไหน และเป็นกระแสใหม่มาแรงสำาหรับ 
การเรียนรู้ของเยาวชนไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้นำามาใช้เป็น 
แนวทางในการพฒันาบณัฑติเพือ่เปน็พละกำาลงัสำาคญัของการพฒันา 
ประเทศในศตวรรษใหม่
อย่างแท้จริง
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