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ตอนที่มีน้องๆ ทีม Read Me เสนอว่า 
จะทำาธีมเล่มเกี่ยวกับ ‘อาชีพแปลกๆ’  
ผมรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างท่ีสะดุดใจ
มากๆ 

ต่อไปนี้เป็นประเด็นที่ผมสะดุดใจครับ
- ปัญหาใหญข่องวยัรุน่ทีก่ำาลงัจะตอ้ง 

เป็นผู้ใหญ่ ต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง 
ต่อไป ก็คือหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำา 
อาชีพอะไร

- พูดถึงคำาวา่อาชีพแลว้บางคนมองว่า 
เป็นแค่งานหาเลี้ยงชีพ แต่บางคนมองว่า 
เป็นงานท่ีบ่งบอกตัวตน งานที่ทำาด้วย
ใจรัก บางคนมองว่าเป็นงานที่ทำาเพื่อ 
คั่นเวลา หรือเพื่อเก็บเงิน แต่ไม่ว่าจะมอง 
อย่างไร การที่ใครสักคนจะเลือกทำาอาชีพ 
อะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ดู  
ธรรมดาหรอืดแูปลก ไมว่า่จะเปน็อาชพีท่ีมี 
รายไดเ้ยอะหรอืไมม่าก ก็ลว้นตอ้งมเีหตผุล 
บางอย่างสำาหรับการตัดสินใจใช้เวลาแห่ง 
ชีวิตไปกับอาชีพน้ันๆ ...เหตุผลเหล่านั้น 
เป็นเรื่องที่ล้วนควรค่าให้เวลารับฟัง

- เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไป ทุกวันนี้ 
เลยมอีาชพีใหม่ๆ  เกดิขึน้อกีมากมาย บางท ี
การสำารวจอาชีพใหม่ๆ เหล่านี้ก็ทำาให้เรา 
มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลก 
ได้ในอีกมุมมองหนึ่ง

ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ทำาให้ผมคิดว่า 
Read Me เล่มนี้น่าจะน่าอ่านเลยล่ะ

ไมเ่ชือ่ลองคลกิไปอา่นกนัดไูดเ้ลยครบั

วิภว์ บูรพ�เดชะ
บรรณาธิการบริหาร

ผมเชื่อว่าทุกคนย่อมเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองหมดแรง ท้อแท้  
เนื่องมาจากปัญหาต่างๆ รอบกาย สำาหรับตัวผมเองเมื่อถึงเวลานั้นมักจะ 
เยยีวยาตวัเองด้วยการสวมหฟูงัแลว้หลบออกมาจากโลกภายนอกชัว่คราว  
เพลงโปรดเพลงหนึ่งของผมในช่วงเวลาย่ำาแย่เช่นนี้คือเพลง  LIGHT MY  
FIRE ของ T.M.Revolution ที่เนื้อเพลงสื่อถึงการให้กำาลังใจคนที่กำาลัง 
จะหมดไฟ กำาลังจะยอมแพ้ บอกกับคนเหล่าน้ันว่าอย่าเพิ่งท้อถอย  
จงพยายามเตมิเชือ้ไฟทีก่ำาลงัจะดบัมอด แลว้จดุไฟฝนัใหล้กุโชตช่ิวงข้ึนมา 
อีกครั้ง โดยเฉพาะท่อนสุดท้ายที่ว่า All right! Fire away ที่บอกกับคนที่ 
ชาร์จกำาลังใจจนเต็มเปี่ยมแล้วว่า ‘จงลุยต่อไป’ 

Read Me เลม่ที ่13 นีท้ีเ่ตม็ไปดว้ยการสมัภาษณค์นทำาอาชีพแปลกเอง 
ก็เช่นเดียวกัน ชีวิตของพวกเขาทำาให้ผมรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดี 
ประสบความสำาเร็จมาตั้งแต่แรก บางคนต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลาน  
ผา่นการแพ้ ผ่านการหมดไฟมากอ่น กอ่นทีจ่ะฮดึสูข้ึ้นมาอกีครัง้ แลว้เดนิหนา้ 
ไปพร้อมกับไฟฝันที่จุดด้วยตัวเอง ไปถึงจุดที่บอกกับตัวเองได้ว่า 
ประสบความสำาเร็จ

เพลง LIGHT MY FIRE จบลง ผมถอดหูฟังเก็บเข้าที่ กลับมาสู่โลก 
แห่งความเป็นจริง และให้กำาลังใจกับตัวเองว่ายังไงก็ต้องลุยต่อไป!

อภิลักษณ์ ธัญประทีป 
บรรณาธิการ

Read Me แตล่ะฉบบัทีผ่า่นมามคีวามยากงา่ยในการทำางานแตกตา่งกนั 
นับตั้งแต่ขั้นวางแผนที่กองบรรณาธิการต้องคุยกันซ้ำาแล้วซ้ำาอีก  
เพือ่เลอืกสรรประเดน็เนือ้หาทีน่า่สนใจและเปน็ประโยชนม์านำาเสนอผู้อา่น  
จากนัน้จงึเปน็การเสาะหาข้อมูลให้ได้ตามแนวทางท่ีวางไว ้บางครัง้พวกเรา 
ต้องค้นข้อมูลจากหนังสือหลายเล่ม บ้างก็ต้องออกไปสัมภาษณ์ผู้คน 
มากหน้าหลายตา เพื่อนำาประสบการณ์เหล่าน้ันมาถ่ายทอดเป็นความรู้ 
อกีทอดหนึง่ ไหนจะตอ้งพสิจูนอ์กัษรและยงัตอ้งจดัวางรปูแบบใหส้วยงาม
อกี เรยีกไดว้า่กวา่จะเปน็นติยสารฉบบัหนึง่นัน้ไมง่า่ยเลยทเีดยีว แตท่กุครัง้ 
ทีเ่หน็ Read Me ฉบบัใหม่ออกมาให้ดาวน์โหลด ความเหนือ่ยมนัก็ลอ่งหน 
ไปอย่างไร้ร่องรอยทุกที รู้อย่างนี้ก็น่าจะตั้งใจทำางานให้เสร็จโดยเร็วเพื่อ
จะไดส้มัผสัความรูส้กึหายเหน่ือยแบบน้ันซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า คงนา่ชืน่ใจไมน่อ้ย

การทำางานเล่มนี้ทำาให้รู้ว่ายังมีการทำางานอีกหลายรูปแบบที่เหนื่อย 
กว่าผมมาก แต่พวกเขาก็มีความสุขกับมัน เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เขาเลือก 
จะเป็นในแบบของตน ผมเรียนรู้ความสุขง่ายๆ ตรงนี้ และกำาลังยิ้มให้กับ 
สิ่งที่ตัวเองเลือกอยู่เหมือนกัน แอบหวังเล็กๆ ในใจว่าคุณผู้อ่านก็คงรู้สึก 
ไม่ต่างไปจากนี้เมื่ออ่าน Read Me เล่มที่ 13 จบ

ธีรวัฒน์ กล่�วเกลี้ยง
บรรณาธิการ

Editor’s talk [บท บก.]
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สมัยเรายังเด็ก ผู้ใหญ่มักถาม 
พ ว ก เ ร า อ ยู่ เ ส ม อ ว่ า  “ โ ต ขึ้ น 
หนูอยากเป็นอะไร” จนกลายเป็น 
คำ าถามคลาสสิกไปโดยปริยาย  
คำ าตอบที่ ได้ มั กวน เวี ยนอยู่ กับ 
อาชีพที่ เด็ก ในวัยนั้ นรู้ จัก  เช่น  
คุณหมอ คุณครู ทหาร ตำารวจ  
ฯลฯ แต่เม่ือโตข้ึน แนวทางในการ 
ให้คำาตอบก็เปลี่ยนไปตามโอกาส 
แ ล ะ ค ว า ม ช อ บ ข อ ง แ ต่ ล ะ ค น 
โดยอิงอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้น 

อา ชีพบนโลก เรา มี เ ป็นร้อย 
เป็นพัน มากมายก่ายกองจนจดจำา 
กันไม่หวาดไม่ไหว แต่เรามักรู้จัก 
เพียงอาชีพที่อยู่ใกล้ตัวไม่กี่อาชีพ  
และหลงลืมไปว่าบนโลกนี้ก็ยังมีคน 
ที่ทำาอาชีพแปลกๆ ที่เรายังไม่รู้จัก 
เดินสวนกับเราอยู่ทุกวัน 

Read Me เล่มนี้จะพาคุณไป  
‘แหวกดงอาชีพแปลก’ กันพอ 
หอมปากหอมคอสัก 13 อาชีพ  
ดูซิว่าอาชีพที่ว่าแปลก เขาแปลก 
กันอย่าง ไร แล้วแบบไหนถึงจะ 
เรียกว่าแปลก ไม่แน่ว่าอ่านจบแล้ว 
คุณอาจจะได้ ไอเดียติดไม้ติดมือ 
ไปสร้างอาชีพแปลกของตัวเอง 
บ้างก็ได้

บุกอาชีพ ‘แปลก’
แหวกขนบไอเดีย
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“Food Stylist ที่ดีควรมีความรู้เรื่องกรรมวิธีการปรุงอาหาร 
อยู่บ้าง นอกจากนี้ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ทั้งในตัวอาหาร 
และพร็อพที่นำามาใช้ อาหารหนึ่งจานมีรายละเอียดมากมาย  
การจะจัดวางให้ออกมาสวย ต้องดูทั้ งสี สันและรูปทรง 
ของตัวอาหารและพร็อพให้กลมกลืนกัน โดยที่ไม่แย่งความเด่น
ของตัวอาหารไป มันจึงไม่ใช่แค่การนำาอาหารหนึ่งจานมาวาง  
ถ่ายรูปแล้วก็จบ”

พ่ีบ๊ิกบอกว่าเสน่ห์ของอาชีพน้ีคือความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้น
ทุกครั้งที่เขาได้รับโจทย์ การได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับ
ความรูด้า้นศลิปะทีต่วัเองถนดั แถมยงัไดค้ลกุคลอียูก่บัอาหารจาน
อร่อยที่รอให้เขาตกแต่งเพิ่มความสวยงามทุกวันอีกด้วย

บื้องหลังอาหารจานสวยที่เราเห็นบ่อยๆ ตามหน้านิตยสาร  
รา้นอาหาร หรอืแม้แตใ่นรายการโทรทัศน์ ล้วนผา่นขัน้ตอน 
การออกแบบและจัดวางอย่างพิถีพิถันโดย Food Stylist  

หรอืนกัออกแบบอาหาร ผูเ้นรมติใหอ้าหารธรรมดาๆ มเีสนห่ช์วนกิน 
มากขึ้นไปอีก

“ตอนที่ เพิ่งเรียนจบ เราไม่รู้ด้วยซ้ำาว่ามีอาชีพนี้ด้วย”  
สทุธศิกัดิ ์ยอนถวลิ หรอื พีบ๊ิ่ก Food Stylist คนเกง่ของ Gourmet  
& Cuisine นิตยสารอาหารชั้นนำาเล่มหนึ่งในบ้านเรา เล่าย้อนถึง 
จุดเริ่มต้นในสายงานนี้อย่างอารมณ์ดี 

หลงัจากเรยีนจบจากคณะมัณฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร  
เขาเริ่มต้นการทำางานด้วยอาชีพดีไซเนอร์ ออกแบบของแต่งบ้าน 
อยูพ่กัใหญ ่จนกระทัง่มโีอกาสไดเ้ขา้ไปเปน็ผูช้ว่ยใหก้บั Food Stylist 
ของนิตยสารชื่อดังเล่มหน่ึง จึงเร่ิมเรียนรู้งานด้านการตกแต่ง 
อาหาร บวกกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่ชอบเข้าครัวอยู่เป็นทุนเดิม  
อาชีพ Food Stylist จึงเหมาะกับเขามากที่สุด

“กวา่จะออกมาเปน็งานหน่ึงช้ิน Food Stylist จะตอ้งรบัโจทย ์
มากอ่นวา่ คอนเซปตข์องงานคอือะไรและหาจดุเดน่ของคอนเซปต ์
นั้นออกมาให้ได้ เช่น ถ้าพูดถึงความเป็นโมรอคโค ก็ต้องนึกถึง 
ลวดลายและสีสันเฉพาะตัวแบบโมรอคคัน ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้อง 
ทำาการบ้าน”

หลังจากทำาความเข้าใจกับโจทย์แล้ว พี่บิ๊กเล่าว่าขั้นตอนต่อ 
มาคือการศึกษาลักษณะของอาหารที่จะใช้ว่าเป็นอย่างไร เป็น 
แบบน้ำาหรือแห้ง จากนั้นจึงเลือกของประกอบฉากหรือ ‘พร็อพ’  
ให้สอดคล้องกัน เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยวกับตะเกียบ เส้นสปาเก็ตตี้กับ 
สอ้ม นอกจากนี ้วตัถดิุบทีจ่ะนำามาใชก้ต็อ้งคดัสรรเปน็อยา่งดเีพ่ือ 
ให้หน้าตาของอาหารออกมาสวยน่ากินมากที่สุด

“อย่างเช่นการเลือกมะเขือเทศ เราต้องเลือกลูกสีแดง  
มีข้ัวสีเขียว ไม่ช้ำา เวลาถ่ายรูปออกมาจะได้ดูฉ่ำา อิ่มและน่าสนใจ  
ซึ่งเรื่องพวกนี้จะโยงเข้ากับเรื่องของศิลปะที่เราเรียนมา ทั้งเรื่อง 
องค์ประกอบ สีสันและการจัดวาง ซึ่งนำามาใช้ได้ทั้งหมด”

แม้ว่าในช่วงหลัง คนไทยจะเริ่มรู้จักอาชีพ Food Stylist  
มากขึ้น แต่พี่บิ๊กบอกว่าการจะเป็น Food Stylist ที่ดีได้นั้นต้องมี 
คุณสมบัติหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็นความชำานาญ ความพิถีพิถันและ 
มีพื้นฐานด้านศิลปะมากพอสมควร

FOOD STYLIST
ผู้แต่งแต้มศิลปะบนจานอาหาร

“อาหารหนึ่งจาน
มีรายละเอียดมากมาย 

การจะจัดวางให้ออกมาสวย 
ต้องดูทั้งสีสันและรูปทรง
ของตัวอาหารและพร็อพ

ให้กลมกลืนกัน โดยที่ไม่แย่ง
ความเด่นของตัวอาหารไป 
มันจึงไม่ใช่แค่การนำาอาหาร

หนึ่งจานมาวาง ถ่ายรูป
แล้วก็จบ”

เรื่อง:  ศิลา ชมบุญ
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มใ้นแวดวงของกลุม่คนรกัการปารต์ีจ้ะเรยีกชาย 
หนุม่สดุเทค่นน้ีวา่เป็น Mixologist ท่ีมีช้ันเชิงใน 
การคิดค้นสูตรเครื่องดื่มรสเลิศได้หลากหลาย  

แต่ ณิกษ์ อนุมานราชธน แห่ง Vice Versa Cocktail กลับ 
ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า 

“ผมคิดว่าตัวเองเป็นบาร์เทนเดอร์คนหนึ่งเท่านั้น”
คำาวา่ Mixologist อาจฟงัดไูม่คุน้หนัูกสำาหรบัคนทีไ่ม่ได ้

คลุกคลีอยู่กับงานปาร์ตี้ คุณณิกษ์เล่าให้ฟังว่า Mixologist  
เป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เริ่มต้นจากใน 
ตา่งประเทศ กอ่นจะขยายวงกวา้งออกไปในแทบทกุมุมโลก

หากอธิบายให้เข้าใจง่าย Mixologist คืออีกก้าวหนึ่ง 
ของคำาว่าบาร์เทนเดอร์ หน้าที่หลักคือการคิดค้นสูตร 
เคร่ืองด่ืม หยิบนั่น ผสมนี่ จนได้เครื่องดื่มชนิดใหม่  
ซ่ึงนอกจากรสชาตจิะตอ้งถกูปากคนดืม่แลว้ สสีนั การเสริฟ์  
รวมไปถงึการจัดวางยังเป็นหน้าทีส่ำาคญั อาชีพ Mixologist  
จึงใช้ทักษะด้านศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง

“เรารบัออกแบบสตูรเครือ่งดืม่ทีใ่ชจ้ดังานอเีวนตต์า่งๆ  
เครือ่งดืม่ทีใ่ชต้อ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการของเจา้ของงาน  
เช่น ในงานแต่งงาน เราต้องดูแลตั้งแต่เครื่องดื่มหน้างาน  
โทนส ีรสชาต ิใหต้รงกบัคอนเซปต ์สว่นเรือ่งปารต์ีห้ลงังาน 
เลกิ… นัน่กเ็ปน็อกีเรือ่งหนึง่” คณุณกิษเ์ลา่อยา่งอารมณด์ ี

หลังจากเรียนจบจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คุณณิกษ์และกลุ่มเพื่อนสนิทได้ลงขันกัน
เปิดตัวบริษัทออกแบบสูตรเครื่องดื่มที่ชื่อ Vice Versa  
Cocktail พรอ้มกบัแนวคดิดืม่อยา่งรบัผดิชอบและสงัสรรค ์
อย่างพอดี เริ่มต้นจากงานปาร์ตี้ขนาดเล็ก ค่อยๆ สั่งสม 
ประสบการณ์ ฝึกปรือฝีไม้ลายมือ จนถึงวันนี้ Vice Versa  
Cocktail กลายเปน็ทอ็ปลิสตข์องผูจ้ดังานอเีวนตใ์หญ่ๆ  ไป 
เป็นที่เรียบร้อย

MIXOLOGIST
คิดสูตรเครื่องดื่ม
อย่างมีรสนิยม
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อีกหนึ่งความน่าสนใจของ Mixologist ที่นอกเหนือ 
จากการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในแก้วนั่นก็คือ 
การชงเครือ่งดืม่ใหต้รงกับรสนิยมและอารมณข์องลกูคา้  
คุณณิกษ์บอกว่าเป็นเทคนิคที่เรียนรู้จากประสบการณ์ 
บวกกับการคาดเดา มองเพียงครู่เดียวก็รู้แล้วว่าใคร 
เหมาะสมกับเครื่องดื่มชนิดไหน นอกจากนี้เจ้าตัวแอบ 
บอกเราว่าอารมณ์ของ Mixologist เองก็สำาคัญ วันไหน 
ที่เขาอารมณ์ไม่ดี ย่อมส่งผลต่อรสชาติของเครื่องดื่ม 

“ผมจึงต้องยิ้มก่อนทำางานทุกครั้ง…”
หลายคนคงอดสงสัยไม่ได้ว่า เหตุใดชายหนุ่ม 

นามสกุลดังจึงหันมาจับงานที่หลายคนคิดว่าเป็นอาชีพ 
ด้านลบ คุณณิกษ์ตอบเราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอคติ 
ล้วนๆ

“ผมยอมรับว่าในบ้านเรา ภาพลักษณ์ของอาชีพนี้ 
ถูกมองในแง่ลบ หลายคนเรียกบาร์ เทนเดอร์ว่า 
เดก็บารน์้ำา ซึง่สำาหรบัตวัผมเอง ผมมองวา่อาชพีไหนกไ็ม่
ต่างกันครับ ทุกคนทำางานเพื่อแลกกับเงินทั้งนั้น แต่ไม่ 
วา่คณุจะทำาอาชพีอะไร สิง่หนึง่ทีต่อ้งมคีอืความหลงใหล 
และความรักในอาชีพของคุณก่อน คุณจะทำาออกมาได้ดี  
เหมือนที่ผมรักในสิ่งที่ผมทำาและผมสนุกกับมัน”

เร็วๆ นี้ เราจะได้เห็นโปรเจคใหญ่ของชายหนุ่ม 
สุดเท่แห่ง Vice Versa Cocktail ที่ขอบอกว่าหากสำาเร็จ 
เป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ จะมี Mixologist มืออาชีพเดิน 
เข้าสู่วงการน้ีอีกหลายคน ส่วนจะเป็นอะไรนั้น เจ้าตัว 
ขออุบเอาไว้ก่อน

ณกิษ ์อนุมานราชธน ในวันที่พว่งหน้าที ่Mixologist 
มือหนึ่ง ยังคงตื่นแต่เช้าเพื่อออกกำาลังกาย ดูแลตัวเอง
ให้แข็งแรง หลังจากที่ใช้พลังมหาศาลไปกับงานปาร์ตี้
ในตอนกลางคืน ก่อนจะแวะเข้าออฟฟิศเพื่อเตรียมตัว
สำาหรับงานใหญ่ในครั้งต่อไป 

“ข้อสำาคญัก็คอืเราตอ้งดืม่อยา่งมีความรบัผดิชอบ”
เขาทิ้งท้ายเอาไว้อย่างนั้น…

“ไม่ว่าคุณจะทำาอาชีพอะไร สิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือความหลงใหล
และความรักในอาชีพของคุณก่อน คุณจะทำาออกมาได้ดี

เหมือนที่ผมรักในสิ่งที่ผมทำาและผมสนุกกับมัน”

เรื่อง:  ศิลา ชมบุญ
ภาพ:  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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าลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...
เราหลงรกันทิาน ตัง้แตน่อนในออ้มกอด 
อุ่นๆ ฟังนิทานของแม่ นิทานของแม่คือ 

เรื่องของพ่อนกกับแม่นก ออกไปหาอาหาร เจอสัตว์ 
ต่างๆ ระหว่างทางมากมาย แล้วก็บินกลับมาป้อน 
อาหารใหล้กูเลก็ๆ ของพวกเขา วนันีเ้ราอยากกลบัมา 
ฟังนิทานอีกครั้ง ครั้นจะฟังจากปากแม่ ท่านคงเขิน 
อายเกนิกวา่ท่ีจะเล่าใหเ้ดก็โขง่คนนีฟ้งั เลยถอืโอกาส 
ไปฟังนิทานจากปากของกลุ่มนิทานแต้มฝัน 
นักเล่านิทานมือฉมังของวงการ

พ.ศ. 2541 นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวรรณกรรม 
สำาหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมตัว 
กันออกไปเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง สิ่งที่พวกเขาได้คือ 
ความสุขและความสนุกสนานจนติดใจทำาต่อเรื่อยมา  
เมื่อเรียนจบก็ขยับมาทำาอาชีพ นักสร้างกิจกรรม 
สำาหรับเด็กอย่างเต็มตัว จนถึงทุกวันน้ีก็ก้าวมาถึง 
ปีที่ 14 ที่นักเล่านิทานมือฉมังกลุ่มนี้อยู่ในวงการ

“อยา่งเด็กอนบุาลนอ้งเลก็ ตอ้งเลา่เกีย่วกบัเรือ่ง 
ใกล้ๆ  ตวั การดำาเนนิเรือ่งเป็นข้ันตอนชัดเจน เข้าใจงา่ย 
มีตัวละครที่เขาสนใจอย่างพวกสัตว์ต่างๆ ส่วนเด็ก 
ที่โตขึ้นมาหน่อย จะเริ่มมีโครงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น  
มีตัวละครเยอะขึ้น เช่น เพิ่มเรื่องการผจญภัยเข้าไป 
ให้ตื่นเต้น น่าสนใจ ให้เหมาะกับวัยเขามากขึ้น”  
พี่เพิ้ง เพลิกา โลหารชุน, พี่นุ่น ภรณี แทนสวัสดิ์ 
และพี่บี ดารา มาศปกรณ์ เล่าให้ฟังถึงหลักการใน
การเลือกนิทาน

กลุ่มนิทานแต้มฝัน พัฒนารูปแบบกิจกรรม
หลากหลาย แยกออกมา 3 ส่วน คือ 

กลุ่มนิทานแต้มฝัน
เราจะแต่งแต้มฝัน
ให้เด็กๆ
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1. ส่วนการแสดง ประกอบด้วยละครนิทาน 
นิทานดนตรี และละครหุ่นหรรษา 2. กิจกรรมเด็ก 
ประกอบด้วย ศิลปะประดิษฐ์ โบโซ่ลูกโป่ง และค่าย  
3. การฝึกอบรม คือการแลกเปลี่ยนกันของกลุ่ม 
นิทานแต้มฝันกับคุณครูหรือนางพยาบาล 

“ลกูคา้สว่นใหญข่องแตม้ฝนัคอืบรษิทัผลติภณัฑ์
สำาหรับเด็ก สำานักพิมพ์ และโรงเรียน ซึ่งเมื่อได้โจทย์ 
มาแลว้พวกพีจ่ะสอบถามวา่เดก็ๆ อยูใ่นวยัไหน สถานที ่
เป็นอย่างไร เป้าหมายคืออะไร เพื่อเลือกเรื่องและ 
กิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็ก และอีกส่วนคือมูลนิธิ  
ที่เราอาสาไปทำาให้ด้วยใจ ไม่คิดสตางค์”

สิง่ทีก่ลุม่นทิานแตม้ฝนัใหค้วามสำาคญั นอกจาก 
เลอืกนทิานตามวยัแลว้ ยงัมเีรือ่งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง 
ผู้ฟังและผู้เล่า เพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงออก และใช้ 
จินตนาการที่มีอย่างเต็มที่ 

“โดยส่วนตัวนะ ถ้าไม่มีอาชีพนี้ชีวิตมันก็ดำาเนิน 
ตอ่ไปตามไปปกตนิัน่แหละ แตว่า่ในดา้นจติใจ ความคดิ 
หรือคำาว่าจินตนาการ นิทานจะมีมากกว่าการเปิด 
แท็บเล็ต เปิดโทรทัศน์ หรือเปิดเล่นอะไรนั่นนี่ เพราะ 
ในการเลา่นทิานเราจะมองหนา้กัน ไดส้มัผัสหุน่ทีเ่ขา 
เห็นในภาพ แต่ถ้าดูจากภาพอย่างเดียวเขาก็ไม่รู้ว่า 
ของจริงเป็นอย่างไร เหมือนเคยเจอไหม เด็กๆ มา 
เล่นหุ่นมือ ตี ดึง เราก็บอกไม่ดึงแรงนะคะ เด๋ียวหุ่น 
เจ็บ เขาจะรู้ไหมถ้าดูแต่ในโทรทัศน์ ไม่รู้หรอก ก็มัน 
แบนๆ ธรรมดา แตน่ีเ่ขาไดส้มัผัส น่ีคอืการสอนใหเ้ขา 
รูแ้ตเ่ดก็วา่เขาตอ้งดแูลสิง่ของแบบไหน มนัอาจะเปน็ 
เรือ่งไมใ่หญม่าก ไม่สำาคญั แตพ่ีบ่วีา่มนัมคีวามสำาคญั 
ระดับหนึ่ง คือเด็กๆ ทุกคนมีความฝัน มีจินตนาการ 

ของตวัเอง แตม้ฝนัก็จดุประกาย เขา้ไปเตมิเตม็ใหเ้ปน็ 
จริงมากขึ้น ในรูปแบบที่จับ ขยำา ขยี้ ได้” พี่บีขยาย 
ความถึงความสำาคัญของนิทานให้ฟัง 

“ถ้าเปรียบเทียบระหว่างสื่อสมัยใหม่กับนิทาน 
เด็ก มันมีประโยชน์เหมือนกัน อย่างแท็บเล็ตมันเป็น 
อุปกรณ์ มันไม่ได้ไออุ่นความรู้สึก แต่การเล่านิทาน 
จะทำาให้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล มีเน้ือท่ี 
สัมผัสกัน ลองให้เด็กจับมือคุณแม่ กับให้เด็ก 
จับอุปกรณ์มันก็ต่างแล้ว” 

โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมของอาชีพนี้ มีเพียง 
ข้อเดียวคือ ใจรัก ส่วนนอกเหนือจากนั้น กลุ่มนิทาน
แต้มฝัน ยินดีท่ีจะเป็นติวเตอร์ฝึกทักษะต่างๆ ให้  
“พดูถึงเรือ่งการเลา่นทิาน พีไ่มไ่ดอ้ยากใหเ้ดก็ทัง้หมด 
มาฟังจากพวกพี่ อยากให้ฟังจากคุณครูเล่าไปสู่เด็ก  
จากพ่อแม่เล่าไปสู่ลูก พ่ีเชื่อว่าการเล่านิทานน่าจะมี 
ประโยชน์กับเด็กมาก และจำาเป็นต้องมี พี่ เชื่อ 
อย่างนั้น” กลุ่มนิทานแต้มฝันกล่าวทิ้งท้าย 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ใครที่รักเด็กและหลง 
รักนิทานอย่างสุดขีด อาชีพนี้เหมาะกับคุณแล้วล่ะ  
เพราะทกุครัง้ทีจ่บงานคณุจะไดร้อยยิม้ เสียงหัวเราะ  
ความเบิกบานของเด็กๆ พกกลับบ้านให้ชุ่มฉ่ำาหัวใจ 

จบบริบูรณ์...

กลุ่มนิทานแต้มฝัน เปิดรับสมัครทีมงาน
กิจกรรมสำาหรับเด็ก เพียงมีใจรัก สมัครไปได้เลยที่  
t am fung r oup@yahoo . c om  หรื อ โ ท ร .  
08-9202-1196 จ้า

 เรื่อง:  กมลพร สุนทรสีมะ
ภาพ:  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย “ถ้าเปรียบเทียบระหว่างสื่อสมัยใหม่กับนิทานเด็ก 

มันมีประโยชน์เหมือนกัน อย่างแท็บเล็ตมันเป็น
อุปกรณ์ มันไม่ได้ไออุ่นความรู้สึก แต่การเล่านิทาน

จะทำาให้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล มีเนื้อที่
สัมผัสกัน ลองให้เด็กจับมือคุณแม่ กับให้เด็ก

จับอุปกรณ์มันก็ต่างแล้ว”
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ฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา หรือที่เหล่านิสิต 
เรียกกันสั้นๆ ว่า ครูปุ๊ แม้ปัจจุบันจะเป็นอาจารย์ 
ประจำาภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่บทบาทอีกด้านหน่ึงของครูคือ 
ผู้ออกแบบสร้างสรรค์ภาพที่จะปรากฏสู่สายตาผู้ชมบนเวที 
การแสดงทัง้หลาย ไม่วา่จะเป็นละครเวที บัลเลต ์โมเดิรน์แดนซ ์ 
คอนเสิร์ต หรือการประกวดนางงาม  ท่ามกลางข้อจำากัด 
มากมายที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่สำาหรับนักออกแบบภาพ 
บนเวท ีเขาจะตอ้งสรา้งทุกอยา่งให้เกดิข้ึน เสมือนผูมี้เวทมนตร ์
ที่พร้อมจะเนรมิตทุกสิ่งให้เป็นจริงได้ตลอดเวลา

ครปูุก๊ล่าวขยายความถงึบทบาทของนกัออกแบบภาพบน 
เวทีว่า “เป็นผู้ดูแลและจัดการเกี่ยวกับภาพรวมของเทคนิค 
ทั้งหมดที่จะทำาให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ บนเวที ไม่ว่าจะเป็น 
ฉาก แสง เสียง และเทคนิคพิเศษ บางกรณีอาจรวมถึงเสื้อผ้า 
ของนกัแสดงดว้ย  ท้ังน้ีนักออกแบบภาพบนเวทีอาจมีชือ่เรยีก 
ได้หลากหลาย แต่คำาหน่ึงที่ใช้กันเป็นสากลจะตรงกับภาษา 
อังกฤษว่า Scenographer (ผู้ทำาภาพให้เกิดมิติ)” 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักออกแบบภาพบนเวทีจะมี 
หน้าที่ออกแบบเพียงอย่างเดียว เหมือนสถาปนิกที่เขียน  
แปลน แล้วส่งให้ช่างก่อสร้างไปทำางานต่อ แต่ในเมืองไทย  
นักออกแบบภาพบนเวทีจะมีความสามารถหลากหลาย  
เพราะนอกจากจะเขยีนแบบให้เกดิภาพบนเวทแีลว้ ยงัสามารถ 
กระโดดมาสร้างฉาก จัดไฟ ตัดต่อเสียงและทำาเทคนิคพิเศษ
ต่างๆ ได้เองอีกด้วย 

“ภารกิจหลักคือต้องศึกษาบทละครหรือรายละเอียด 
การแสดงทั้งหมดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนจะใช้จินตนาการ 
แปรตัวหนังสือเหล่านั้นออกมาเป็นภาพให้ได้ แล้วจึงคิดต่อไป 
ว่าจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรหรือทำาอย่างไรจึงจะทำาให้ภาพ 
ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง”

ดังประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ครูปุ๊ต้องทำางานให้การแสดง 
บนเวทีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยงบประมาณเพียง 
ห้าหมื่นบาท ทั้งที่เป็นเวทีขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 
ตัง้แตห่ลกัแสนข้ึนไป “แตเ่ม่ือตอ้งถ่ายทอดภาพความวิจติรของ 
ป่าหิมพานต์ออกมาให้ได้ จึงสร้างต้นไม้โดยใช้ลวดมาดัดแล้ว 
ขึงด้วยผ้ามุ้ง จัดแสงจัดไฟเข้าช่วย จนเกิดเงาและภาพลวงตา 
กลายเป็นป่าเนรมิตท่ีน่าท่ึง เพราะสามารถยอ่ขยายขนาดปา่ได ้
เพียงเพิ่มลดขดลวด เหมือนประกอบตัวจิ๊กซอว์” 

“แมง้บประมาณจะมนีอ้ยมาก แตน่กัออกแบบภาพบนเวท ี
จะต้องบริหาร จัดการ และสร้างทุกอย่างให้เกิดขึ้นจริงได้  
ไม่ว่าจะมีข้อจำากัดเพียงไรก็ตาม”

สำาหรับใครท่ีอยากเป็นนักออกแบบภาพบนเวที ครูปุ๊ 
ก็แนะนำาเคล็ดลับพิเศษว่า “จะต้องเป็นคนที่มีจินตนาการสูง  
มองทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย อย่าไปเครียด เพราะยิ่งเครียด  
ความคิดสร้างสรรค์ยิ่งเหือดหาย”

นักออกแบบ-
ภาพบนเวที
ทุกอย่างสร้างได้ได้...
แค่ใช้ความคิด

เรื่อง:  ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
ภาพ:  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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“มองทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่าย
อย่าไปเครียด เพราะยิ่งเครียด
ความคิดสร้างสรรค์ยิ่งเหือดหาย”
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ลายคนมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นช่างภาพมืออาชีพ  
และหลายคนสามารถบรรลุความใฝฝ่นัน้ันไดโ้ดยไมย่าก  
ทวา่ยงัมอีกีหลายคนท่ีทำาความฝนัตกค้างไวร้ะหวา่งทาง 

ไมว่า่จะด้วยเหตผุลใดๆ กต็าม สำาหรบัอาชพี Stock Photographer  
ที่กำาลังจะกล่าวถึงถัดไปน้ีอาจจะพอเป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคน 
หันกลับมาพิจารณาความฝันของตนเองใหม่ เพราะในสายอาชีพนี้ 
บางคนอาจไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพ ทว่าเป็น ‘ช่างภาพมีอาชีพ’ 

คเณศวร์  ไชยนาพงศ์ หรือ พี่คะน้า ของคนในวงการ เจ้าของ 
ภาพสวยๆ ที่ขายในเว็บไซต์ซื้อขายภาพออนไลน์ช่ือดังหลายแห่ง 
และผูก้อ่ตัง้เวบ็ไซต ์www.pixpros.net หน่ึงในคนท่ียดึการขายภาพ 
ออนไลน์เป็นอาชีพได้อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับอาชีพชื่อแปลกหูนี้ว่า 

“การขายภาพออนไลน์ก็คือการส่งภาพถ่ายหรืองานอื่นๆ ที่เรา 
สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวเอง ส่งไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะ 
อยู่ต่างประเทศ โดยเขาจะเป็นคนกลางในการคัดเลือกภาพของเรา 
ไปขายให้กับลูกค้าที่เข้ามาตามหาภาพถ่ายไปใช้งาน เราจะได้ 
สว่นแบง่จากการขายประมาณ 15 - 50% แลว้แตเ่วบ็ไซตแ์ละระดบั 
ฝีมือของเรา ซึ่งแตกต่างกันไป”

โดยขั้นตอนของการขายภาพนั้น พี่คะน้าเล่าให้ฟังว่าเพียงแค่
ลงมือสมัครเป็นสมาชิกในส่วนของ Contributor (ผู้ขาย) จากนั้น 
ในบางเว็บไซต์ก็อาจจะมีการสอบโดยให้ส่งผลงานเข้าไปให้ทาง 
เว็บไซต์นั้นคัดเลือกว่างานผ่านมาตรฐานการเข้าเป็น Contributor  
ของเว็บไซต์นั้นๆ หรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้บางเว็บไซต์ก็ไม่ต้องสอบ  
และหลังจากสอบผ่าน ก็จะมาถึงขั้นตอนของการส่งขาย โดยผู้ขาย 
ต้องส่งงานเข้าไปให้ตรวจทุกชิ้น หากผ่านการตรวจก็จะได้ผ่านขึ้น 
ขายออนไลน์ 

STOCK
PHOTOGRAPHER
เส้นทางแห่ง 
‘ช่างภาพมีอาชีพ’
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ความน่าสนใจของอาชีพนี้อยู่ตรงที่ผู้ขายจะต้องทำาทุกอย่าง 
ดว้ยตวัเอง ทัง้ถา่ยภาพ ตกแตง่ภาพ รวมถงึวเิคราะหต์ลาด โดยหาก 
ยิ่งสร้างงานในแนวทางที่แตกต่างจากคนอื่นและเป็นที่สนใจของ 
ลกูคา้ ประกอบกับผลติงานอยา่งสม่ำาเสมอ โอกาสทำารายไดใ้นอาชพี 
นีก็้ยิง่สงู โดยพีค่ะนา้ไดเ้ลา่ถึงรายไดข้องอาชพีนีไ้วว้า่ “ขอบเขตของ 
รายได้กว้างมาก เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระ รายได้มาจาก 
ความสามารถและความขยันของแต่ละคน มีตั้งแต่ศูนย์ คือ 
ขายไม่ได้เลย ไปจนถึงเดือนละหลายล้านบาท”

Stock Photographer อาจจะเปน็อาชพีทีค่อ่นขา้งใหมส่ำาหรบั 
คนทีไ่มเ่คยคุน้กบัวงการการถา่ยภาพ ทวา่สำาหรบัชา่งภาพหลายคน 
ที่หันไปจับอาชีพน้ีเป็นอาชีพหลักต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 
ชว่งนีถ้อืวา่เปน็ชว่งขาขึน้ของอาชพีเลยทเีดยีว เพราะนอกจากหลาย 
เว็บไซต์จะเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดขายแล้ว ตลาดยังคง 
เปดิกวา้งและขยายตวัอยูต่ลอดเวลา สำาหรบัหลายๆ คนทีม่คีวามฝนั 
อยากจะเป็นช่างภาพ อาชีพนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีสำาหรับเส้นทาง 
เดินตามหาฝัน การได้ถ่ายภาพในแนวทางของตัวเองทั้งยังสร้าง 
รายได้ให้ควบคู่กันไปถือว่าเป็นจุดนัดพบของความฝันที่ลงตัว 
พอดิบพอดี

หากเช้าวันหนึ่งคุณตื่นมาพร้อมกับพบว่า คงไม่เลวหากจะมี 
ภาพไปวางขายบนแกลลอรีออนไลน์บ้าง ลองแวะเข้าไปศึกษา 
ตัวอย่างจากพ่ีคะน้าดูเบื้องต้นได้ที่  www.facebook.com/ 
PaperboxStockphoto รุ่นพี่หนุ่มใหญ่ใจดีพร้อมจะตอบทุกข้อ
ซักถามของเหล่า Stock Photographer รุ่นใหม่อย่างเป็นกันเอง

“ขอบเขตของรายได้กว้างมาก 
เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระ 
รายได้มาจากความสามารถ 
และความขยันของแต่ละคน  

มีตั้งแต่ศูนย์ คือขายไม่ได้เลย 
ไปจนถึงเดือนละหลายล้านบาท”

เรื่อง: จารุวรรณ ชื่นชูศรี 
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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นี่คือร้านรับปั้นต้นแบบภาพผนังหินทราย ตั้งต้น ๑  
ร้านที่มีผู้ประกอบการค้าหินทรายเทียม จองคิวให้เขา 
ปั้นงานกันข้ามปี โดดเด่นด้วยความมีชีวิตของตัวละคร 

ในภาพ ไมว่า่จะเปน็คน สตัว ์หรอืความพลิว้ไหวของพุม่ไม ้พวกเขา 
ลุกออกมามีชีวิตและลมหายใจของตัวเอง ซึ่งแม้แต่ก้อนดินก็ไม่ 
สามารถขวางกั้นจิตวิญญาณนั้นได้

อาจารย์สมาน แสงทอน หนุ่มใหญ่เจ้าของเสียงเนิบช้า  
วัย 54 ปี คือผู้สร้างชีวิตพวกเขา ด้วยการทำางานอยู่ในร้าน 
ชือ่ดงัอยา่ง รา้นดนิเผา ซึง่มอีาจารยพ์ศิ ปอ้มสนิทรพัย ์เปน็ผู้ก่อตัง้ 
สมยัเปน็นกัศึกษา จึงสะสมประสบการณเ์รือ่ยมา จนเปดิรา้นขาย 
เครื่องประดับ กรอบรูป แจกัน และที่ฮิตที่สุด คือตัวอักษร 
ดินเผาภาษาไทย เจ้าแรกในด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา  
อยู่ช่วงหนึ่ง แต่หลังจากเกิดการลอกเลียนแบบ ประกอบกับ 
ดินเผาหมดความนิยม ร้านจึงปิดตัวลง 

หลังจากนั้น ร้านตั้งต้น ๑ จึงถือกำาเนิดขึ้น พร้อมกับการรับ 
ปั้นต้นแบบผนังหินทราย โดยนำาดินที่ปั้นเสร็จแล้วไปเผา แล้ว 
สรา้งบลอ็กดว้ยยางพารา กอ่นจะถกูเทดว้ยปนูขาวผสมทรายลง 
ในบล็อก ออกมาเป็นสินค้า นำาไปตกแต่งผนัง กำาแพงบ้าน ตาม 
ความนิยมในยุคนี้ 

“งานต้นแบบเป็นงานที่ต้องเรียนพื้นฐานทางด้านศิลปะ  
ซึ่งต้องมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติประกอบกันจึงจะทำางานได้ดี  
ทฤษฎีก็ยกตัวอย่างเช่น กายวิภาค คือเรื่องสรีระของคน สัตว์  
หรือสิ่งของ เป็นต้น ส่วนปฏิบัติ คือวิชาวาดเส้น ไม่ว่าสิ่งของใดๆ  
ก็ตามที่เราจะปั้น เราต้องทำาให้มันรู้สึกมีรูปทรงงดงาม บางชิ้น 
มีความแข็ง ความหนา ความนิ่มนวล”

ส่วนสิ่ง ท่ีสำา คัญอีกอย่างหนึ่งของการทำางาน ก็คือ 
แรงบนัดาลใจ เพือ่ตอบโจทยท่ี์ผูจ้า้งสัง่ไว ้เช่น เรือ่งเลา่ครอบครวั
ช่างปั้นดินเผา ต้องมีพ่อขึ้นรูปเครื่องปั้น แม่หมุนพะมอน  

(แป้นหมุน) ลูกคนเล็กนอนในอู่ ลูกชายลูกสาวเอาโอ่งขึ้นเกวียน  
เตาเผา เป็นต้น อาจารย์ก็สร้างเรื่องเพิ่มว่าพ่อต้องแต่งตัวเก่าๆ  
ขาดๆ อยู่ในท่าทางชันเข่า ใช้เท้าคอยหยุดการหมุนของพะมอน  
มีปิ่นโต แขวนอยู่บนกิ่งไม้ มีสุนัขไทย เป็นต้น 

“เราเป็นตัวกลางระหว่างดินและคน เวลาเราปั้นพุ่มไม้  
เราเหมือนหลงอยู่ในเขาวงกต เวลาเราป้ันลิง เราคือลิงตัวนั้น  
ถ้าคนมองแล้วรู้สึกเหมือนที่เรามองได้ นั่นคือเราสื่อสารได้”  
อาจารย์เปรียบเปรยความรู้สึกเวลาปั้นงานให้ฟัง

ด้วยความที่งานปั้นต้นแบบคือการสร้างบล็อกเพื่อทำาซ้ำา  
เนื้องานจึงต้องมีความแข็งแรง และละเอียดละอ่อนใน 
รายละเอียด จนสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า บางครั้ง 
การสรา้งตอ่ชิน้กใ็ชเ้วลาเกอืบเดอืน งานสว่นใหญเ่ปน็งานส่ือสาร 
เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม เช่น ช้างไทย ต้องมีจำานวนเป็นเลขคี่  
หน้าตายิ้มแย้ม มีความสุข บันไดต้องมีจำานวนขั้นเป็นเลขคี่  
ม้าตอ้งควบโจนทะยานและมี 8 ตวั ตำานานดา่นเกวยีนตอ้งสือ่ถงึ 
วัฒนธรรมสมัยก่อน เช่น ใช้เกวียนเดินทาง เป็นต้น

“งานดินเผามีโอกาสที่จะสูญเพราะไม่มีคนทำาต่อ และมีวัสดุ 
อืน่มาแทนที ่เชน่ ไฟเบอร ์พลาสตกิ เราเปน็ชา่งปัน้ ก็ตอ้งทำางาน 
ให้ดี เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น เวลาเราทำาแล้วมีคนรู้สึกเหมือนเรา  
ชมว่าสวย เอ๊ะ... ตรงนี้ทำายังไง เราจะมีความสุข แต่ถ้าบอกว่า 
อย่างง้ัน อย่างง้ันแหละ ไม่เห็นสวยเลย แบบนั้นเราไม่มี 
ความสุขหรอก เพราะเราไม่สามารถสื่อสารได้”

 

ร้านตั้งต้น ๑ อำาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
โทร. 08-1669-2889
 

ช่างปั้นต้นแบบ
นักสื่อสารวัฒนธรรม
ผ่านก้อนดิน

 เรื่อง:  กมลพร สุนทรสีมะ
ภาพ:  ศรัทธา แสงทอน
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“เราเป็นตัวกลางระหว่างดิน
และคน เวลาเราปั้นพุ่มไม้ 
เราเหมือนหลงอยู่ในเขาวงกต 
เวลาเราปั้นลิง เราคือลิงตัวนั้น 
ถ้าคนมองแล้วรู้สึกเหมือนที่เรา
มองได้ นั่นคือเราสื่อสารได้”
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ความไม่รู้ ’ เป็นโจทย์ท่ีว่าท้าทายแล้ว แต่มันยิ่งท้าทาย  
ถ้าคนๆ นั้นเป็น ‘ครู’ หากไม่รู้จะสอนเด็กอย่างไร

ในวันที่ อาจารย์เชวง ดุริยางคเศรษฐ์ เลือกมาเป็นครู 
โรงเรียนสอนคนตาบอด ในรั้วสีส้มย่านราชวิถีแห่งนี้ ภาระหนักอึ้งที่ 
คุณครูมือใหม่ต้องรับมือไม่ใช่เรื่องความรู้ท่ีจะนำามาสอน แต่จะสอน 
อย่างไรให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นเข้าใจ บทเรียนแรก 
จึงเป็นครูเองท่ีต้องเรียนรู้ เรียนรู้โลกของคนตาบอด ซึ่งมีทั้งที่ 
ตาบอดสนิท และท่ีสายตาเลือนราง เขาจึงต้องเริ่มทำาความเข้าใจ 
ในธรรมชาติของเด็กๆ เป็นอย่างแรก “คนทั่วไปจะใช้สายตาประมาณ 
70% ในการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ขณะที่คนตาบอดใช้ประสาทสัมผัส 
ทางกาย การดมกลิ่น และการฟัง เป็นส่วนมากในการรับข้อมูล 
แล้วจดจำา เด็กเหล่านี้จึงมีข้อจำากัดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งข้อจำากัด 
นี้เองทำาให้คนทั่วไปมักเลือกปฏิบัติต่อผู้มีความบกพร่องทางการเห็น 
ด้วยความเห็นอกเห็นใจหรือสงสารเขามากเกินไป สิ่งที่เราควรทำาคือ 
ปฏบิตัติอ่เขาเชน่คนธรรมดาและชว่ยเหลอืตามโอกาส เพราะคนตาบอด 
ก็มีความรู้สึกชอบไม่ชอบ มีความนึกคิด ความสนใจใคร่รู้   
อยากแสดงความคิดเห็นไม่ต่างจากเรา”  

การที่อาจารย์เชวงอยู่กับเด็ก ทำาให้เขาซึมซับในธรรมชาติเหล่านี้  
ทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนจบการศึกษาภาคพิเศษโดยตรง แต่เริ่มจากการเป็น 
ครูพลศึกษา สอนกีฬา จนกระทั่งปัจจุบันมาสอนวิชา ความคุ้นเคย 
กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility)

หลายคนจงึเริม่ตัง้คำาถามวา่นีค่อืวชิาอะไร อาจารยเ์ชวงอธบิายวา่  
สำาหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นแล้ว น่ีเป็นวิชาที่จำาเป็น 
ต่อการดำาเนินชีวิตของพวกเขาและเป็นวิชาเบ้ืองต้นที่ต้องหัด  
ไม่ต่างจากการคัดตัวอักษร ก - ฮ ท่อง A - Z เลย ในชั้นอนุบาล เด็กๆ 
จะต้องเรียนเรื่อง Body Concept รู้จักตัวเองให้ดีเสียก่อนที่จะเรียนรู้ 
เร่ืองอื่นๆ รู้จักอวัยวะบนร่างกาย ฝึกหัดการใช้ประสาทสัมผัส 
โดยเฉพาะการได้ยิน เมื่อแม่นยำาแล้วก็เริ่มเรียนการจับทิศทาง 
แยกแยะซ้าย ขวา หน้า หลัง เพื่อให้ช่วยเหลือตนเองได้ ในวัยนี้

ครูสอนคนตาบอด
แม่พิมพ์สีดำา
ผู้สร้างฝันสีสัน
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เรื่อง: ธัญรัตน์ ตันติวงศ์ 
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

เด็กๆ ก็เริ่มเรียนตัวหนังสือผ่านนิ้วมือ หรืออักษรเบรลล์แล้วเช่นกัน  
ในระดับชั้นประถม อาจารย์เชวงจะเริ่มสอนวิธีการเดินทางให้เด็กๆ 
ได้แก่ การเดินกับคนนำาทาง ใช้ไม้เท้าขาว ใช้สุนัขนำาทาง และไม้เท้า
อิเล็กทรอนิกส์ เด็กก็จะขึ้นรถเมล์เองได้ เดินทางได้ไกลขึ้น

ความท้าทายประการที่สองคือ สิ่งที่ครูสอนกับสิ่งที่เด็กๆ 
จินตนาการจะเหมือนกันหรือไม่ สำาหรับเด็กที่ตาบอดภายหลัง  
กับเดก็ท่ีสายตาเลอืนราง อาจจะพอทำาความเข้าใจตามได ้แตก่บัเดก็ที ่
ตาบอดโดยกำาเนิดแล้ว คนเป็นครูยิ่งต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้น 
“สมมตใิหเ้ขานึกถึงช้าง แม้เราจะอธบิายวา่ช้างมีรปูรา่งหนา้ตาแบบนี ้ 
แต่มันก็อยู่เหนือความคาดเดาของเราว่าเขาจะคิดถึงช้างไว้อย่างไร 
เราจึงทำาได้เพียงใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีหุ่นจำาลองรูปช้างให้เขา 
สัมผัสเอา” 

แม้ตอนน้ีเด็กๆ ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวง 
และมีเกณฑ์เท่าเด็กปกติแล้ว แต่สิ่งที่อาจารย์เชวงยังเป็นห่วงอยู่ 
ไม่น้อยคือเนื้อหาที่เรียนนั้นค่อนข้างหนัก ซึ่งจะทำาให้เด็กเหนื่อยง่าย  
เพราะข้อจำากัดนั่นเองที่มีผลต่อการเรียนรู้ เช่นการอ่านหนังสือ 
หนึง่หนา้ของเรา เดก็ทีบ่กพรอ่งทางการมองเหน็ตอ้งอา่นเปน็อกัษร 
เบรลล์ถึงสามหน้า

กอ่นบทสนทนาจะปดิฉากลง  คำาถามทกุขอ้ถกูไขจนคลายสงสยั 
หมดแล้ว เหลือเพียงข้อเดียว คือ “ทำาไมอาจารย์จึงเลือกมาประจำา 
โรงเรยีนสอนคนตาบอดแหง่น้ีเรือ่ยมา” อาจารยต์อบเราอยา่งสัน้ๆ ว่า 
“ผมคิดว่าอาจเพราะตัวเองเป็นคนใจเย็น การอยู่กับเด็กเรื่องนี้เป็น
เรือ่งสำาคญั เวลาทีเ่ขาทำาอะไรไมท่นัใจเรา อยากใหเ้ดก็ทำาเรว็ๆ มนัยอ่ม 
เป็นไปไม่ได้ คนเป็นครูสอนคนตาบอดต้องใจเย็น เย็นกว่าครูสอน 
คนทั่วไป ต้องอดทนและทำาให้เขาพยายามไปกับเรามากที่สุด” 

หลายคนมคีวามฝนัทีจ่ะมอีาชพีแตกตา่งกนั ตามความถนดัและ 
แรงบนัดาลใจทีต่า่งกัน แตส่ำาหรบัอาจารยเ์ชวงแลว้ เขาเลอืกเปน็คน 
แต่งแต้มฝันให้เด็กๆ ตาบอด แม้อาจารย์จะเป็นแม่พิมพ์ที่มีสีดำา  
แต่แบบพิมพ์ที่เขาตั้งใจสร้างไว้นั้นกลับสร้าง ‘สีสัน’ ให้กับเด็กๆ ที่จะ 
เติบโตไปสู่โลกภายนอก

“คนเป็นครูสอนคนตาบอดต้องใจเย็น 
เย็นกว่าครูสอนคนทั่วไป ต้องอดทนและทำาให้เขา

พยายามไปกับเรามากที่สุด”
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ายใต้ร่างเล็กที่คล้ายตุ๊กตาบาร์บ้ีและชุด
กระโปรงสีหวานนั้นใครจะรู้ว่าอาชีพที่  
คุณแนน อรัฐา บุญวัฒนสุนทร ทำาอยู่  

จะเป็นอาชีพท่ีต้องติดต่องานกับผู้บริหารระดับสูง  
อกีทัง้ในบางครัง้อาจตอ้งใช้ความสามารถสว่นบุคคลใน 
การสืบหาและล้วงข้อมูลจากบริษัทเป้าหมายหลาย
แห่ง ภายใต้งานที่มีชื่อว่า Executive Recruitment 
Consultant หรืออธิบายออกมาเป็นภาษาไทยได้ว่า  
ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรในระดับผู้บริหาร 
ถึงผู้บริหารระดับสูง หรือแปลไทยเป็นไทยอีกทีคือ  
นักติดต่อซื้อตัวผู้บริหาร 

คุณแนนเล่าให้ฟังถึงการทำางานในอาชีพน้ีว่าเป็น 
ไปในลักษณะที่ลูกค้าของบริษัทจะระบุตำาแหน่งงานที่ 
ต้องการสรรหา ซึ่งเป็นตำาแหน่งงานในระดับผู้บริหาร   
รวมถงึรายละเอยีดและคุณสมบตัทิีต่อ้งการ Executive 
Recruitment Consultant กจ็ะมหีนา้ทีส่รรหาบคุลากร 
ที่ตรงตามตำาแหน่งนั้นมาให้ลูกค้า โดยเริ่มจากการ 
ค้นหาที่ฐานข้อมูลของบริษัทหรือสรรหาด้วยวิธีต่างๆ  
แล้วจึงติดต่อไปยังบุคลากรคนน้ันเพื่อยื่นข้อเสนอ 
และทำาหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ลูกค้าและบุคลากร 
คนดังกล่าวได้มาทำาข้อตกลงกัน หากสามารถตกลง 
กนัไดท้ัง้สองฝา่ยกถ็อืวา่เป็นอนัเสรจ็สิน้งาน แตถ่า้หาก 
ลูกค้าไม่พอใจบุคลากรที่สรรหามา ก็ต้องกลับ 
ไปเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่

“หากจะพูดง่ายๆ งานนี้ก็คล้ายๆ คนกลางเจรจา 
ซื้อตัวผู้บริหารจากบริษัทเก่าเพื่อมาทำางานให้กับ

นักติดต่อ
ซื้อตัวผู้บริหาร
ภารกิจสรรหา
บุคลากรตามใบสั่ง



 | July-August  2012 21

ลูกค้าเรา สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การเจรจากับผู้บริหาร 
แต่เป็นการสรรหาผู้บริหารที่ตรงตามสเปคลูกค้า 
ให้เจอต่างหาก” คุณแนนเล่าเพิ่มเติมถึงประสบการณ์
จริงในการทำางานให้ฟังว่า หลายครั้งที่บุคลากร 
ตามคุณสมบัติที่ ลู กค้ าต้ องการมีอยู่ น้ อยมาก 
ในประเทศไทยโดยคนเหล่าน้ันมักจะไม่มีประวัติ 
ใ นฐานข้ อมู ลทำ า ให้ ก า รสรรหาบุ คลากรตาม 
ความตอ้งการของลกูคา้เปน็เรือ่งลำาบาก จนอาจจะตอ้ง 
ใช้วิธี Head Hunter นั่นคือการเจาะเข้าไปยังตัว
บุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเพ่ือทาบทามให้ออก 
จากบริษัทเก่ามาทำางานให้กับลูกค้าแทน ซึ่งวิธีการ 
เจาะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคล ซึ่งคุณแนน 
เล่าให้ฟังว่าเคยปลอมตัวโทรศัพท์เข้าไปยังบริษัท 
เป้าหมายเพื่อสืบชื่อและเบอร์ติดต่อของบุคลากร 
ที่ต้องการมาดำาเนินการเจรจาทาบทามให้กับลูกค้า  
ซึ่งในการที่จะทำาเช่นนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีไหวพริบและ 
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในระดับหนึ่ง

เมื่อลองสอบถามถึงเงินเดือน น่าแปลกใจที่ระดับ
เงินเดือนของอาชีพนี้อยู่ในระดับเดียวกับพนักงาน 
บริษัททั่วไป ทว่าคุณแนนแอบกระซิบว่าสิ่งที่ดึงดูดใจ 
คือค่าคอมมิชชั่นต่างหาก เพราะบางครั้งอาจได้ถึง 
หลักหลายแสนเลยทีเดียว

อาชพี Executive Recruitment Consultant อาจจะ 
เป็นอาชีพที่ค่อนข้างประสบกับปัญหามากมาย 
ในสายงาน ต้องอาศัยไหวพริบและทักษะในการ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่บ่อยๆ ทั้งยังต้องอดทนและ 
กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทว่าข้อดีอย่างหนึ่งของ 
อาชีพนี้ที่จะลืมไปเสียมิได้เห็นจะเป็นการที่ได้พบปะ 
และรูจ้กัผู้คนมากมาย ไดเ้รยีนรูง้านและวธิกีารทำางาน 
ของคนหลากหลายอาชีพ ทั้งยังเป็นการฝึกตัวเอง 
ให้แข็งแกร่งพร้อมจะเผชิญกับปัญหาต่างๆ อยู่ตลอด
เวลา 

สำาหรับอาชีพที่ฟังดูแล้วหลายคนยังคงมองภาพ 
ไม่ออกว่าควรจะต้องเรียนในแนวทางหรือสายไหน  
คุณแนนให้คำาตอบไว้ดังนี้  “สำาหรับอาชีพน้ีมัน
ไม่สามารถระบุช้ีชัดลงไปได้ว่าควรจะจบอะไรมา  
เพราะคนทีบ่รษิทักม็ตีัง้แตว่ารสารศาสตรฯ์ ศิลปศาสตร ์
ไปจนถึงคณะทางสายวิทย์ แต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่ 
ค่อนข้างจำาเป็นคือภาษาอังกฤษและทักษะในการ
สื่อสารประสานงาน แต่เราก็เคยคิดนะว่า จริงๆ แล้ว 
สิ่งที่สำาคัญที่สุดใน สายงานนี้ อาจจะเป็นไหวพริบ 
ก็เป็นได้”

เรื่อง:  จารุวรรณ ชื่นชูศรี 
ภาพ:  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัยนักติดต่อ

ซื้อตัวผู้บริหาร
ภารกิจสรรหา
บุคลากรตามใบสั่ง

“เราก็เคยคิดนะว่าจริงๆ แล้ว
สิ่งที่สำาคัญที่สุดในสายงานนี้
อาจจะเป็นไหวพริบก็เป็นได้”
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การมองเห็นเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัส 
ที่สำาคัญและใช้มากที่สุดของมนุษย์ แค่ตื่นมา 
เราก็ต้องใช้แล้ว ถ้าเกิดว่ามันบกพร่อง 

ผิดเพี้ยนไปก็จะทำาให้เราใช้ชีวิตลำาบากขึ้น หรือใช้ชีวิต 
ได้ไม่สมบูรณ์ ซ่ึงบางครั้งบางคนอาจไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำา 
ไปว่าการมองเห็นของตัวเองด้อยกว่าคนอื่น อีกท้ัง 
แนวโน้มคนไทยเริ่มมีปัญหาสายตากันตั้งแต่อายุน้อยๆ  
กันมากขึ้น ซึ่ งคาดว่ามาจากการใช้สายตาอย่าง 
ไม่เหมาะสมตั้งแต่เด็ก และไม่ได้รับการรักษาที่ดีพอ  
ช่างแว่นตาจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้างมีความสำาคัญ
มาก” คณุกอลฟ์ จกัรพงศ ์มงคลศริวิฒันา เจา้ของรา้นแวน่ 
ห้างเที่ยงตรง กล่าวแสดงความห่วงใยต่อเด็กไทย 
เมื่อเราเริ่มคุยกันถึงอาชีพช่างแว่นตา

ด้วยความที่ห้างเที่ยงตรงเป็นธุรกิจของครอบครัว 
มาช้านาน กอปรกับความอยากช่วยเหลือผู้คน ทำาให้ 
คุณกอล์ฟเลือกที่จะศึกษาในสาขาทัศนมาตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ซึ่งยังเป็นสาขาและศาสตร์ 
ทีใ่หมต่อ่คนไทย ท้ังยังไม่คอ่ยแพรห่ลาย แตเ่รยีนเจาะลกึ 
ในศาสตร์ทางการแพทย์ที่ เกี่ยวกับดวงตาทั้งหมด  
คุณกอล์ฟเล่าว่าช่างแว่นตาสมัยก่อนเปรียบได้กับ 
คนทำางานในร้านขายยา อาจพอทราบว่าโรคลักษณะไหน 
ควรใช้ยาแบบไหน แต่ไม่ทราบว่ายาทำางานอย่างไร  
ออกฤทธิ์ท่ีส่วนไหน แต่นักทัศนมาตรน้ันเปรียบเหมือน
เภสัชกรที่มีความรู้ลึกในเรื่องของยา คือต้องรู้เหตุผลท่ี 
จะต้องจา่ยยา รูฤ้ทธิแ์ละลกัษณการทำางานของยาแตล่ะตวั 
นักทัศนมาตรจึงต้องรู้ว่าแว่นตาอันหน่ึงมีที่มาอย่างไร 
ต้องคำานวณสมการอย่างไร ควรประกอบแว่นตา 
ลักษณะไหนจึงจะมีผลดีต่อสายตาคนไข้มากที่สุด เลนส์ 
ชนดิใดเหมาะกบัคนประเภทไหน โครงแวน่แบบใดทีเ่หมาะ 
กบัโครงสรา้งใบหนา้ของแตล่ะคน  ซึง่ปจัจบุนัชา่งแวน่ตา 

หลายๆ คนก็เริ่มมีความรู้ทางทัศนมาตรศาสตร์กันแล้ว  
และถึงแม้คุณกอล์ฟจะไม่ได้ทำางานเป็นนักทัศนมาตร 
ในโรงพยาบาลโดยตรง แต่ความรู้ด้านทัศนมาตรศาสตร์ 
ก็ช่วยให้คุณกอล์ฟประกอบแว่นตาที่เหมาะสมกับลูกค้า 
ที่มาใช้บริการที่ห้างเที่ยงตรงได้เป็นอย่างดี

คุณกอล์ฟเล่าว่าในยุคเริ่มแรกที่เทคโนโลยีการผลิต 
แว่นตายังอยู่ในวงจำากัด จำานวนผู้ที่มีปัญหาทางสายตา 
ก็ยังมีจำานวนไม่มาก ส่วนใหญ่มักเป็นคนที่อ่านหนังสือ
หรือใช้สายตามากรวมถึงผู้สูงอายุ “แว่นตาในสมัยนั้น 
มีแตล่ายเรยีบๆ   เลนสห์นาเตอะ มีน้ำาหนักมาก และยงัไม่คอ่ย 
มีความแม่นยำา ผู้ที่มีปัญหาสายตาไม่มากหรือไม่รู้ว่า 
ตนเองมีปัญหาสายตาจึงหลีกเลี่ยงการสวมแว่นตา  
แต่เทคโนโลยีในการผลิตแว่นตายังพัฒนาต่อไปไม่หยุด  
แ ว่ นต า ในปั จ จุ บั น ไ ด้ รั บ ก า รออกแบบ ให้ เ ลนส์  
มีความแม่นยำามากข้ึน บางลง มีน้ำาหนักเบา ทนทานและ 
ปกป้องดวงตาของผู้สวมใส่มากข้ึน รวมการออกแบบ 
ที่เน้นความสวยงามตามยุคสมัย ผู้ที่มีปัญหาสายตาจึง 
มีทางเลือกในการเลือกแว่นตาตามรสนิยมโดยไม่ต้อง 
ปิดบังหรืออายอีกต่อไป” 

แม้ว่าปัจจุบันธุรกิจร้านแว่นตามีอัตราการขยายตัว 
สูงขึ้นและทำาให้ผู้รับบริการมีตัวเลือกมากขึ้น แต่จำานวน 
ช่างแว่นตาที่มีความรู้ด้านทัศนมาตรศาสตร์และมี 
ความเชี่ยวชาญมากพอในการดูแลสุขภาพสายตา 
กลับสวนทางกนัอยู่ “งานของชา่งแวน่ตาจงึไม่ได้มองแค่ 
ธรุกิจ แตส่ิง่ทีส่ำาคญักวา่น้ันคอืการคำานึงถึงคณุภาพชีวติ 
ของผู้คน ตราบใดที่ยังไม่มีนวัตกรรมที่ทำาให้คนมองเห็น 
ชัดได้ถาวรโดยไม่ต้องใส่แว่นหรือคอนแทกเลนส์ หน้าที่
ของช่างแว่นตาก็ยังไม่หมดไป” คุณกอล์ฟกล่าวย้ำา 
ในตอนท้ายของบทสนทนา

ช่างแว่นตา
เพราะแว่นตากับการ
มองเห็นแยกกันไม่ได้

เรื่อง:  อภิลักษณ์ ธัญประทีป 
ภาพ:  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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“ตราบใดที่ยังไม่มีนวัตกรรม 
ที่ทำาให้คนมองเห็นชัดได้ถาวร 

โดยไม่ต้องใส่แว่นหรือคอนแทกเลนส์ 
หน้าที่ของช่างแว่นตาก็ยังไม่หมดไป”
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คนซ่อมหนังสือ
ต่ออายุ(ข้อ)ความ
สานใยรักนักอ่าน

เรื่อง:  ธัญรัตน์ ตันติวงศ์ 
ภาพ:  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

“การเริ่มทำาอาชีพ ถ้าเราคิดจะบุกเบิกอะไรก็ตาม
เมื่อเห็นเป็นโอกาสก็ต้องลองพิสูจน์ไปสักหกเดือน
ถ้าผ่านหกเดือนนี้ไปได้ แสดงว่ามันก็พออยู่ได้”
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องหนังสือของเราที่นอนคลุกฝุ่นอยู่ในตู้  
ร่ างถูกปลวกแมลงแทะจนมีสภาพ 
ฉีกขาดรุ่งริ่งอยู่ในวันนี้ พวกเขาคงอยาก 

ได้รับการดูแลรักษาไม่ต่างจากเสื้อผ้าตัวโปรดที่เรา 
เพียรซ่อม เพียงแต่ ‘คนซ่อมหนังสือ’ นั้น มีไม่มาก 
เหมือนคนซ่อมแซมเสื้อผ้าทั่วไป

นี่ เองจึง เป็นจุด เริ่มต้นของ คุณภัทรพล  
ฉัตรชลาวิไล หรือพี่กุ๊ก เจ้าของร้าน Book Clinic ผู้ที่ 
ชุบชีวิตให้หนังสือด้วยการหมั่นขัดรอยกาวออกจาก 
สันปก ตัดขอบหนังสือจนเรียบกริบ แล้วเย็บตัวเล่ม
เข้ากับปกเอาไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนา จนหนังสือ 
ทีเ่คยปว่ยกลบัมสีภาพฟืน้คนืดงัเดมิอกีครัง้ พีกุ่ก๊เลา่ 
ถึงอดีตว่า เขาเคยทำาอาชีพถ่ายเอกสารแบบแปลน 
พมิพเ์ขียวมากอ่น จนกระท่ังเกดิวกิฤตป ี40 ขึน้ ทำาให ้
จำาต้องผันตัวเองมาเป็นช่างซ่อมหนังสือ ตอนเริ่ม 
ตัง้ตน้ มีอปุกรณ์เพยีงไม่กีช้ิ่น คอื สวา่นมอื คอ้น และ 
เชือกด้ายเท่าน้ัน การเย็บก็เป็นรูปแบบง่ายๆ อาศัย 
เดินเข้าร้านหนังสือบ่อยๆ สังเกตวิธีการเย็บเข้าเล่ม 
แบบต่างๆ คอยฝึกปรือฝีมือก็อยู่หลายเดือน  
โดยไมม่ัน่ใจเลยวา่ คนซอ่มหนงัสอื จะทำาเปน็อาชพีได ้
หรือไม่ และช่วยต่อทางเดินชีวิตของตนได้หรือเปล่า  
“ช่วงแรกๆ ก็ท้อนะ แต่การเริ่มทำาอาชีพ ถ้าเราคิด 
จะบุกเบิกอะไรก็ตาม เมื่อเห็นเป็นโอกาสก็ต้องลอง 
พสิจูน์ไปสกัหกเดือน ถา้ผา่นหกเดอืนนีไ้ปได ้แสดงวา่ 
มันก็พออยู่ ได้  และทุกครั้งที่ เราเปลี่ยนสินค้า  
เปลี่ยนวิธีการ มันก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง”

พี่กุ๊กเริ่มม่ันใจในทางเดินของตัวเองมากขึ้น  
ในวันที่มีชาวอังกฤษคนหนึ่งติดต่อขอให้เขาซ่อม 
หนังสือให้ หนังสือเล่มน้ันเคยผ่านการซ่อมแซม
มาแล้วจากคนอังกฤษด้วยกัน มันถูกซ่อมไว้อย่าง 
ประณีตเรียบร้อย ทั้งยังมีราคาค่าซ่อมถึง 600  
ปอนด์เลยทีเดียว น้ันจึงทำาให้เขาสนใจในอาชีพนี้ 
อย่างจริงจัง และเห็นมุมมองของคนต่างประเทศ 
ท่ีให้ความสำาคัญต่ออาชีพน้ี และความตั้งใจของคน 
ต่างชาติที่เขาอนุรักษ์หนังสือกันจริงๆ  

ตลอดเวลา 13 ปทีีท่ำางาน หนงัสอืเกอืบ 10,000 
เลม่ ทีเ่ขาซอ่มทำาใหเ้กดิการเรยีนรู ้และคน้หาวธิกีาร 
ซ่อมหนังสือในแบบต่างๆ ซึ่งวิธีในการซ่อมหนังสือ 
นั้นมีหลายแบบ แต่ที่มักเห็นโดยทั่วไป ได้แก่ การอัด 
ด้วยกาว เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ ร้อยด้วยเชือก  
หรือแม้แต่การเย็บแบบยกก่ี บางชิ้นขอบหนังสือ 
จะตรง บางชิ้นขอบก็โค้งเว้า ซึ่งรูปแบบการเย็บ 

บางอย่าง ยังสามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ใน 
การประกอบหนังสือของแต่ละชนชาติได้ด้วย เช่น  
การเยบ็แบบญีปุ่น่ (Japanese Style) ทีร่อยเชอืกจะ
มดัอยูด่า้นนอกเปน็ตน้ ส่วนราคาคา่ซอ่มของหนงัสอื
นั้น ก็มีตั้งแต่ 80 - 2,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับลูกค้า
ว่าต้องการให้ซ่อมเพื่ออะไร ถ้าซ่อมให้กลับมาอ่านได้ 
รปูเลม่คงทน ก็จะราคาหน่ึง แตถ้่าซอ่มเพือ่พยายาม
รักษารูปแบบเดิมให้กลับคืนมามากที่สุด ก็จะมีราคา
ที่สูงขึ้น

ขณะพูดคุยกัน พ่ีกุ๊กเอื้อมมือไปหยิบกล่อง 
หนงัสือชดุสแีดง เลา่ทีม่าของหนงัสือ วา่เปน็หนงัสอื 
ที่ค่าซ่อมแพงมากที่สุดกล่องหนึ่ง ราคาอยู่ที่ 3,500  
บาท ลูกค้าเป็นทันตแพทย์ นำาหนังสือมาให้ซ่อม 
เพราะหนังสือเล่มนี้ทำาให้พ่อของเขาตั้งตัวมีชีวิตที่ดี 
ข้ึนมาได้ พ่อจึงอยากจะคืนหนังสือเล่มนี้ให้กับพระ 
ที่ให้มา โดยไม่เกี่ยงราคาค่าซ่อม พร้อมกับสำาเนา 
เอกสารอกีชดุหนึง่ เพือ่ใชท้ำาหนงัสือขึน้ใหมใ่หเ้หมอืน 
ต้นฉบับ เก็บเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจ “เราคิดว่า 
คนทีเ่ขารกัหนงัสือ เขายงัอยากใหเ้รามอีาชพีนีต้อ่ไป  
ในชว่งชวีติทีเ่ราขาดทนุชว่งหนึง่ มลีกูคา้ทีร่กัหนงัสอื 
มากๆ เขาพยายามหาหนังสือมาให้เราซ่อม อยากให้ 
ทำางานต่อไป มีลูกค้าคอยให้กำาลังใจ ช่วยติชมฝีมือ  
จนเราพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ตอนที่ 
เราทำาหนังสือแต่ละเล่มเสร็จแรกๆ เราก็จะคิดว่า  
แหม… มนักส็วยดนีะ” เขาหวัเราะ พรอ้มถอืหนงัสือ  
ยืดมือไปสุดแขน ใบหน้าชื่นชมผลงานด้วยรอยยิ้ม 
กว้าง สำาหรับคนที่คิดจะเริ่มต้นทำาอาชีพนี้  พี่กุ๊ก 
ไดฝ้ากขอ้คดิดีๆ  ไวว้า่ “ตอ้งเริม่จากมคีวามสนใจจรงิๆ  
รักในงานฝีมือ และหมั่นฝึกฝนบ่อยๆ นานๆ เข้าก็จะ 
ทำาให้เราเกิดทักษะ และที่สำาคัญคือ มีความสุขกับ 
การซ่อมหนังสือ”  

การมาเยอืนของหนงัสอืที ่Book Clinic แตล่ะเลม่  
มีมากกว่าหน่ึงเหตุผล ทั้งมาจากคนสำาคัญให้มา 
เป็นหนังสือเล่มโปรดท่ีหยิบอ่านอย่างไม่รู้ เบื่อ  
เป็นตำาราวิชาการท่ีสำาคัญ หรือเป็นหนังสือเก่าแก่ 
แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม สำาหรับคนรักหนังสือ 
แล้ว อย่าทอดทิ้งหนังสือให้นอนคลุกฝุ่นอยู่ในตู้  
หรอืปลอ่ยใหถู้กปลวกแมลงแทะ สภาพฉกีขาดรุง่ริง่  
อยู่เลย พาพวกเขามารักษาให้มีสภาพดีดังเดิม  
เหมือนตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเถอะนะ 

www.facebook.com/bookclinic 

คนซ่อมหนังสือ
ต่ออายุ(ข้อ)ความ
สานใยรักนักอ่าน
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เปิดร้านมาทำาผมให้ ฝ่ายชายจึงไปเรียนทำาผมเพื่อจะกลับมาทำาให้ 
คนรักด้วยตนเอง” คุณเป๋ายกตัวอย่างเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่มา 
ออกรายการ “ตอนท่ีผู้ชายเลา่เรือ่งใหที้มงานฟัง เราไดเ้หน็ประกาย 
ความมุ่งม่ันในแววตาของเขา ตอนน้ันเรารูแ้ลว้วา่ตอ้งทำาเซอรไ์พรส ์
ครั้งนี้ให้ได้ เราอยากช่วยให้คู่นี้สมหวัง”

“ทุกคนมีความรัก และทุกความรักมีเรื่องราว ทำาอย่างไรจึงจะ 
ถ่ายทอดความรักระหว่างคนสองคนให้สื่อถึงกันได้อย่างน่าซาบซึ้ง 
และทรงพลงั ผูห้ญงิคนหนึง่มหีนุม่คนรกัเปน็ทหาร ทกุครัง้ทีค่นรกั 
ถกูส่งไปประจำาหนว่ยรบกไ็มรู่ว้า่จะไดก้ลบัมาเจอกนัอกีหรอืไม ่คนรกั 
บอกให้เธอเข้าใจว่าอาชีพทหารต้องเสียสละ และคนที่ต้องเสียสละ 
ไปดว้ยกค็อืครอบครวัของทหาร ผูห้ญงิคนนัน้จงึเขยีนอเีมลมาขอให ้
ทมีงานชว่ยเหลอื เพราะเธออยากใหค้นรกัรูว้า่เธอพรอ้มจะเสยีสละ 
และยินดีที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขา” คุณเอเล่าถึงคู่รักอีกคู่

สิ่งที่สำาคัญสำาหรับกามเทพเดินดินทุกคนคือความอดทน  
และใจที่อยากจะเห็นคนที่รักกันสองคนได้ตอบตกลงเป็นคู่ชีวิต  
ความคดิแบบนัน้จะเปน็แรงผลกัดนัใหพ้วกเขาทุม่เทแรงกายแรงใจ  
รีดเร้นความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดที่มี เพื่อสร้างเซอร์ ไพรส์ 
สำาหรับคู่รักคู่นั้น บ่อยครั้งทีมงานต้องตื่นตั้งแต่ตีห้ามาเตรียมงาน
เพ่ือทำาเซอรไ์พรสต์อนหา้โมงเยน็ แมว้า่การขอแตง่งานครัง้นัน้จรงิๆ 
จะใชเ้วลาไมเ่กนิหา้นาท ีแตช่ว่งระหวา่งตหีา้ถงึหา้โมงเยน็ ทกุอยา่ง
จะต้องเตรียมแล้วเตรียมอีก ซ้อมแล้วซ้อมอีกเพื่อให้มั่นใจว่างาน
จะออกมาดีที่สุด เพราะการเซอร์ไพรส์มีได้เพียงครั้งเดียว กามเทพ
เดินดินทุกคนต้องทนอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลนั้นให้ได้ “แต่ใน
วินาทีที่คนถูกเซอร์ไพรส์ตอบตกลงแต่งงานด้วย มันก็หายเหน่ือย 
เป็นปลิดทิ้งเมื่อได้เห็นภาพอันน่าซาบซึ้ง ไม่ใช่แค่ทีมงานเท่านั้น 
เพราะผู้ชมรอบข้างที่อยู่ในเหตุการณ์จริงก็ยังน้ำาตาไหลไปกับการ
เซอร์ไพรส์ของเรา” คุณเป๋ากล่าวทิ้งท้าย

เรื่อง:  ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
ภาพ:  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ามเทพตวันอ้ยทีค่อยแผลงศรใหใ้ครๆ สมหวงัในความรกั 
อาจเป็นเพียงเรื่องราวที่ปรากฏในเทพปกรณัม  
แต ่วราวธุ เจนธนากลุ และ อทิธิพล อำาพา แห่ง Zense  

Entertainment ผู้ผลิตรายการศึกน้ำาผึ้งพระจันทร์ ได้พิสูจน์ 
ให้เห็นแล้วว่าคนธรรมดาก็สวมบทบาทกามเทพได้ ขอแค่ใส่ใจ 
ในรายละเอียดของคู่รักอย่างแท้จริง

 วราวธุ หรอืคณุเอ ประธานกรรมการของ Zense Entertainment  
เลา่จดุเริม่ตน้ของไอเดียน้ีวา่ “เพราะอยากนำาเสนอเรือ่งราวความรกั 
ในแง่มุมที่ชัดเจนและแปลกใหม่ยิ่งกว่าเดิม จึงเกิดความคิดจะจัด 
เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้ผู้ชมทางบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น 
มาก่อนในแวดวงโทรทัศน์ จึงกลายเป็นที่มาของสกู๊ปพิเศษชุด  
CP Will you marry me? แต่งงานกันเถอะ ที่ออกอากาศเป็นช่วง
สัน้ๆ ในรายการศึกน้ำาผึง้พระจนัทร ์ทางโทรทศันส์กีองทพับกชอ่ง 5  
ซึ่งเรียกความประทับใจได้เสมอทั้งผู้ชมและคู่รักที่ได้เซอร์ไพรส์”

 อิทธิพล หรือคุณเป๋า Senior Production Manager  
เล่ากระบวนการทำางานของกามเทพเดินดินว่า ผู้ชมทางบ้าน 
ที่อยากมีเซอร์ไพรส์ให้คนรักของตนจะติดต่อรายการทางโทรศัพท์
หรืออีเมลที่ให้ไว้ จากนั้นทีมงานก็จะส่งแบบสอบถามกลับไป  
เพื่อทดสอบ หากเขากรอกข้อมูลได้ครบ ก็แสดงว่าเขาใส่ใจ 
รายละเอียดท่ีแฟนเขาต้องการจริงๆ “คำาถามจะมีตั้งแต่ส่ิงที่ 
แฟนชอบ ดอกไม้ที่ชอบ อาหารท่ีชอบ เพลงท่ีชอบ สีที่ชอบ  
อยากไปไหน อยากทำาอะไร หลงัจากไดข้อ้มลูเบือ้งตน้แลว้ ทมีงานกจ็ะ 
ขอพบตัวจริงเพื่อพูดคุยทำาความคุ้นเคย จนแน่ใจว่าข้อมูลท่ีได้รับ 
มานั้นเชื่อถือได้ แผนการก็จะเริ่มจากการเอารายละเอียดดังกล่าว 
มาสร้างสถานการณ์เซอร์ไพรส์ต่อไป”

“ผู้ชายคนหนึ่งมีคนรักที่ต้องตื่นไปทำางานตั้งแต่ตีสี่ เธอต้อง 
โทรไปปลุกช่างเสริมสวยซึ่งเวลาเช้าขนาดนั้นก็ไม่ค่อยมีใครยอม 

กามเทพเดินดิน
กับภารกิจขอแต่งงาน
ผ่านจอโทรทัศน์
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“ทุกคนมีความรัก และทุกความรักมีเรื่องราว 
ทำาอย่างไรจึงจะถ่ายทอดความรักระหว่างคนสองคน
ให้สื่อถึงกันได้อย่างน่าซาบซึ้งและทรงพลัง”

[วราวุธ เจนธนากุล]

[อิทธิพล อำาพา]
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“การปลูกต้นไม้เราต้องปลูกที่หัวใจก่อน 
ถ้าเราไม่รักมัน ต้นไม้ถูกตัดเราก็จะเฉย 

แต่ถ้าเป็นคนรักต้นไม้จะคิดว่า อ๋อ... ต้นไม้
ต้นนี้อายุร้อยปีแต่คุณตัดห้านาที มันน่าเศร้าใจ”

นักขุดล้อมต้นไม้
นักย้ายธรรมชาติ
มาใกล้ชิดคน

เรื่อง:  อภิลักษณ์ ธัญประทีป 
ภาพ:  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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พ.ศ. 2530 ลุงกลับจากทำางานที่อิรัก  
จ้างรถแท็กซี่กลับบ้านที่สระบุรี ในใจ 
คิดว่าจากนี้จะทำาอะไรดี พอดีเหลือบ 

ไ ป เ ห็ น โ ค ร ง ก า รส่ ง เ ส ริ ม ก า รปลู กป่ า ต าม 
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระราชินี คิดในใจว่า
เออ... เรารู้เรื่องต้นไม้นี่หว่า ลุงคิดคอนเซปต์ออก
เดีย๋วน้ันเลย” ลงุสายบัว พาศกัดิ ์เจา้ของสวนสายบวั 
แห่งตำาบลชะอม อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
เล่าถึงจุดเริ่มต้นของความสนใจในการทำาอาชีพ 
ไมข้ดุลอ้ม ซึง่ปจัจบุนัเราอาจคุน้ตากันดกัีบภาพของ
ต้นไม้ใหญ่ที่ส่วนโคนมีตาข่ายล้อมไว้พร้อมดินรอบ 
โคนต้น เตรียมสำาหรับการขนย้ายไปปลูกต่อ นั่นเอง 
คือไม้ขุดล้อมที่เรากำาลังพูดถึง 

พื้นเพเดิมของลุงสายบัวเป็นชาวไร่ชาวนาจึงมี
ท่ีดินของตนเองและมีความรู้เรื่องต้นไม้ จากความ
สนใจในครั้งนั้น ลุงสายบัวจึงเริ่มปลูกต้นประดู่ 
กิง่ออ่น ภายใตก้ารแนะนำาของกรมปา่ไม ้“พ.ศ. 2533  
ท่านมีชัย วีระไวธยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากร 
และชุมชนเข้ามาช่วยเหลือด้านเงินทุนและหางานให้ 
ชาวบ้านทีย่ากจนและไม่มีงานทำา โดยสอนชาวตำาบล 
ชะอมปลูกไม้ขุดล้อม ท่านบอกนี่คือต้นไม้ประดับ 
อาคารสถานที่ มีรีสอร์ทสร้างใหม่มากมายต้องการ 
ต้นไม้ ให้ชาวบ้านตั้งเป็นกลุ่มไม้ขุดล้อม ท่านมีชัย 
สอนให้ทำาระบบกลุม่ดแูลกนัเอง ในชว่งแรกมปีญัหา 
ถูกโกงบ้าง แต่ลุงก็ต่อสู้ เป็นผู้นำาในการดึงชาวบ้าน 
ไม่ให้ ล้มเลิก โดยประสานกับท่านมีชัยตลอด  
จนกระท่ังเปิดร้านขายต้นไม้ได้เป็นเจ้าแรกในตำาบล 
ชะอมเม่ือ พ.ศ. 2536 เม่ือเห็นว่าปลูกต้นไม้ขายได้
เงนิจรงิ ชาวตำาบลชะอมทกุคนจงึหนัมาทำาไมข้ดุลอ้ม 
อย่างจริงจัง” ลุงสายบัวเล่าที่มาด้วยความภูมิใจ

วันเวลาผ่านไป กิจการไม้ขุดล้อมเป็นที่นิยม
ในตำาบลชะอมมากข้ึนและกลายเป็นอาชีพหลัก 
ในทีส่ดุ ดว้ยพืน้ทีก่วา่ 5,000 ไร ่แผงไมท้ีม่รีวมกนัถงึ 

261 แผง ทุกวันนี้ตำาบลชะอมกลายเป็นแหล่ง 
ไมข้ดุลอ้มทีใ่หญท่ีสุ่ดในประเทศไทย และดว้ยความที ่
ลุงสายบัวเป็นผู้ริเริ่มในการทำาอาชีพนี้ ปัจจุบัน 
นักศึกษามหาวิทยาลัยตลอดจนผู้ที่มีความสนใจใน 
ไม้ขุดล้อมจากทั่ วประเทศก็จะมาศึกษาเรื่ อง 
ไม้ขุดล้อมจากลุงสายบัว ลุงสายบัวเองก็ไม่เคย 
หวงวิชา คอยให้ความรู้กับทุกคนตลอด 

“การปลูกต้นไม้เราต้องปลูกที่หัวใจก่อน ถ้าเรา 
ไม่รักมัน ต้นไม้ถูกตัดเราก็จะเฉย แต่ถ้าเป็นคนรัก 
ต้นไม้จะคิดว่า อ๋อ... ต้นไม้ต้นนี้อายุร้อยปีแต่คุณตัด 
หา้นาท ีมนันา่เศรา้ใจนะ เพราะปา่อยูคู่ค่นมานานแลว้  
ป่าดูแลคน คนดูแลป่าอยู่คู่กันมาหลายศตวรรษ  
แต่เดี๋ยวนี้เรามองไม่เห็นค่าของต้นไม้ เอามาทำาลาย 
เสียหมดจนจะไม่มีใครมาดูแลเรา เดี๋ยวน้ีคนทิ้งป่า  
ไม่ใช่ป่าทิ้งคน” 

ลุงสายบัวเล่าว่างานปลูกต้นไม้ของลุงเริ่มทำา 
ตั้งแต่ขั้นตอนเพาะเมล็ด ปลูกไปจนกระทั่งต้นไม้สูง 
สองเมตรขึ้นไปจึงจะเริ่มขาย คนซื้อไปจึงกลายเป็น  
‘มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อม’ เพราะสามารถปลูก 
วันเดียวโต เหมือนลูกค้าจ่ายเงินเพ่ืออนาคต ทำาให้ 
ทุกคนมีต้นไม้ใหญ่เป็นของตนเองได้โดยไม่ต้อง 
รอนาน “ต้นไม้ที่ขุดล้อมไปปลูกจะงามสวยกว่าที่อยู่ 
ในปา่ตามธรรมชาตแิละดกีวา่การปลกูปา่ ตรงทีแ่นใ่จ 
ได้ว่าต้นไม้ที่ปลูกและดูแลอย่างใกล้ชิดจะโตได้ ทำาให้ 
สภาพแวดล้อมสมบูรณ์ แน่ใจได้ว่าไม่มีคนลักลอบ 
ตัดไปขายเหมือนต้นไม้ในป่าที่ถูกลับลอบตัดไปแล้ว 
ไม่มีการปลูกทดแทน หรือปลูกทิ้งไว้แล้วไม่มีใคร 
ไปเหลียวแล แต่ลุงล้อมต้นไม้ขายให้คนไปปลูกต่อ  
และลงุเองก็จะยงัปลกูตอ่ไปเรือ่ยๆ ไมห่ยดุ เจอพนัธุไ์ม ้
แปลกๆ ที่ไม่เคยเจอก็จะเอามาปลูก เพราะต้นไม้มี 
แต่ประโยชน์อย่างเดียว ไม่มีโทษเลย ตราบใดที่โลก 
ยงัรอ้น ลงุเชือ่วา่ตน้ไมไ้มม่ทีางขายไมไ่ด้” ลงุสายบวั 
กล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง

หากใครสนใจอยากรู้ เรื่องไม้ขุดล้อมเพิ่ม
เติม ติดต่อคุณลุงสายบัว ได้ที่ เบอร์ โทรศัพท์   
08-1373-9793 หรือที่แหล่งไม้ขุดล้อมที่ใหญ่ที่สุด 
ในประเทศไทย ตำาบลชะอม อำาเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี

“การปลูกต้นไม้เราต้องปลูกที่หัวใจก่อน 
ถ้าเราไม่รักมัน ต้นไม้ถูกตัดเราก็จะเฉย 

แต่ถ้าเป็นคนรักต้นไม้จะคิดว่า อ๋อ... ต้นไม้
ต้นนี้อายุร้อยปีแต่คุณตัดห้านาที มันน่าเศร้าใจ”
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ณรูห้รอืไมว่า่บรรพบรุษุของเรามเีทา้ทัง้หมด  
4 เท้า 
70 ล้านปีแห่งห้วงเวลาของการวิวัฒนาการ

ของมนุษย์ จากสายพันธุ์ซึ่งเคยเป็นลิงไม่มีหาง 
เดินหลังค่อม ค่อยๆ พัฒนาเป็นการเดินตัวตรงตั้งฉาก 
กับพื้น พร้อมกับมีมันสมองท่ีใหญ่ข้ึน นอกจากน้ียัง 
ยอมเสียสละขาหน้าทั้ง 2 ข้างเพื่อวิวัฒนาการมาเป็น 
มือของเรา เท้าท่ีเปรียบเสมือนหัวใจของการเดินจึง 
ต้องทำาหน้าที่แบกรับน้ำาหนักทั้งตัว 

คุณรู้หรือไม่ว่าแพทย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านเท้าใน
ประเทศไทยมีเพียงแค่ 5 คนเท่านั้น

หอ้งสีเ่หลีย่มเลก็ๆ ของโรงพยาบาลบางกอกเนิรส์ 
ซิ่งโฮม (บีเอ็นเอช) ย่านศาลาแดงห้องนี้ แลดูจะแตก 
ต่างจากห้องตรวจโรคของโรงพยาบาลอื่นๆ เพราะ 
หน้าห้องนี้มีตู้โชว์รองเท้า ซึ่งรองเท้าเหล่าน้ีออกแบบ 
โดย นายแพทยเ์ชดิพงศ ์หังสสตู ชายร่างสงูผูมี้รอยยิม้ 
ต้อนรับคนไข้เป็นเอกลักษณ์ คุณหมอท่านนี้มีความ 
เชี่ยวชาญทางด้านเท้า และเป็นบุคคลท่ีเรียนเฉพาะ 
ทางทางด้านนี้ เป็นคนที่ 3 จาก 5 คนของประเทศไทย

คุณหมอ เ ชิ ดพงศ์ จบกา รศึ กษ าจ ากคณะ
แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั เมือ่ พ.ศ. 2535 
และได้ศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์
ฟืน้ฟ ูทีค่ณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลใน พ.ศ. 2541  
ด้วยความชอบในสาขาฟิสิกส์บวกกับความสนใจ 
ในเรื่องของ Mechanics หรือ กลศาสตร์ ที่เกี่ยวกับ 
ร่างกายของมนุษย์ การเคลื่อนไหวของเท้า และสนใจ 
อย่างยิ่ง เกี่ยวกับการถูกตัดเท้าอันเนื่องมาจาก 
โรค ต่างๆ  จึงทำ า ให้ คุณหมอเชิ ดพงศ์ เดินทาง

หมอรักษาเท้า
ผู้พิทักษ์หัวใจ
ของการเดินทาง

“ทุกๆ วันมีเพื่อนมนุษย์เรา
สูญเสียขาถึงร้อยกว่าคน 

ทว่าเราสามารถช่วยพวกเขา
ไว้ได้ถึงร้อยละ 85 เพื่อไม่ให้
พวกเขาเหล่านั้นสูญเสียขา

ที่ต้องใช้เดิน”
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ไปศึ กษาแพทย์ เฉพาะทางด้ าน เท้ าที่ บอสตัน  
ประเทศสหรฐัอเมรกิาใน พ.ศ. 2542 และใชเ้วลาศึกษา
ประมาณหนึ่งปี ซึ่งศาสตร์ทางด้านนี้ไม่มีหลักสูตร 
การเรียนการสอนในประเทศไทย

“ผมเคยทำางานในมูลนิธิขาเทียมของสมเด็จย่า 
รู้สึกว่าตัวเองมีแรงบันดาลใจและสนุกในสิ่งที่ตนเอง 
กำาลังทำา หลายคนบ่นกับผมว่าอยากทำาอย่างโน้น  
อยากทำาอย่างนี้ แต่ก็ไม่เห็นมีใครทำาสักที น้อยคนนัก 
ที่จะทำาในสิ่งที่ตนเองชอบ”

ความสนุกของคุณหมอเชิดพงศ์ในการเป็นหมอ 
รกัษาเทา้อยูต่รงทีก่ารทำาในสิง่ทีย่ากและไมม่ใีครทำาได ้ 
คนไขบ้างคนของคณุหมอคอืคนไขข้องหมอคนอ่ืนทีส่่ง 
มารักษาโดยตรงกับคุณหมอเชิดพงศ์

“เมือ่คนไขห้ายผมก็มคีวามสุข และโดยเฉพาะคนไข ้
ที่มาขอร้องว่า “ฉันขอโอกาสไม่ให้เท้าของฉันโดนตัด 
ได้ไหม” เมื่อเขาไม่โดนตัดเท้าทิ้ง ผมจะรู้สึกมีความสุข 
เป็นพิเศษ”

จำ านวน โ รค ในปั จจุ บั นมี เพิ่ ม ขึ้ นทุ ก วิน าที   
บางส่วนเกิดจากการใช้ชี วิตปล่อยปละละเลย  
และไลฟ์สไตลท่ี์เปลีย่นไป ในอนาคตผู้คนจะเริม่เจบ็ปว่ย 
มากขึ้น  คุณหมอเชิดพงศ์บอกว่า ศาสตร์อีกหนึ่ง
ศาสตร์ในอนาคตซึ่งเก่ียวข้องกับเท้าท่ีควรจับตามอง
นั่นคือ ‘วิศวกรรมชีวการแพทย์’ เพราะเครื่องมือต่างๆ 
ที่ใช้รักษาในวงการแพทย์นั้น หากเราอยากจะพัฒนา
ให้ทันสมัยก็ต้องพ่ึงศาสตร์นี้ นอกจากนี้คุณหมอ 
เชิดพงศ์ยังเป็นอาจารย์พิเศษของคณะวิศวกรรม 
ชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบังอีกด้วย

หากจะเปรียบแล้ว คุณหมอเชิดพงศ์ก็คือ 
แสงเทียนท่ีคอยส่องให้โลกอันมืดมิดและสิ้นหวัง 
ของผู้ป่วยให้มีแสงสว่าง ด้วยการต่อโอกาสให้พวกเขา
ได้เห็นหนทางแห่งความสุขของการเดินด้วยขาของ
ตนเองต่อไป คุณหมอต่อเวลาให้หลายชีวิตที่ฝากไว้ 
ในมือของคุณหมอมามากมาย ทำาให้รอยยิ้มสดใส 
ที่เคยจางหายทยอยกลับคืนมา และทุกวันน้ีคุณหมอ
ก็ยังคงพยายามทำาทุกวิถีทาง เพื่อต่อแสงเทียนให้กับ
คนไข้ให้มากที่สุดแม้เพียงคนเดียวก็ตาม...

เรื่อง:  จิรวงศ์ ศรีสมบูรณ์ 
ภาพ:  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

“ทุกๆ วันมีเพื่อนมนุษย์เรา
สูญเสียขาถึงร้อยกว่าคน 

ทว่าเราสามารถช่วยพวกเขา
ไว้ได้ถึงร้อยละ 85 เพื่อไม่ให้
พวกเขาเหล่านั้นสูญเสียขา

ที่ต้องใช้เดิน”



 | Read Me 1332

หลังจาก ‘แหวกดงอาชีพแปลก’  
กันจนรู้จักกับอาชีพแปลกทั้ง 13  
อาชีพไปแล้ว เชื่อได้ว่าหลายๆ คน  
คงจะมีคำาถามในใจว่า แล้วอย่าง 
ฉั น ล่ ะ  จ ะ ส ร้ า ง อ า ชี พ แปลกๆ  
กับเขาบ้างได้ไหม หรืออาจสงสัยว่า 
อ า ชี พ ข อ ง ฉั น จ ะ ถื อ ว่ า แ ป ล ก 
หรือ เปล่ า  อั นที่ จริ ง แล้ วคำ า ว่ า  
‘อาชีพแปลก’ ก็ เป็นเพียงนิยาม 
นิยามหนึ่งที่มนุษย์ตั้งให้กับอาชีพ 
ที่เขาเห็นว่า ไม่เหมือนใคร ไม่ค่อย 
มี ใครทำา อย่างไรก็ดี  เราเชื่อว่า 
ขีดจำากัดจินตนาการของมนุษย์  
เรานั้นมีไม่จำากัด ยังมีอาชีพแปลก 
อีกมากมายหลายร้อยหลายพัน 
อาชีพที่เราไม่สามารถนำามาเสนอให้ 
กับนักอ่านชาว Read Me ของเรา 
รู้จักได้หมด 
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แ ต่ เ ห นื อ อื่ น ใ ด แ ล้ ว . . .  
นั่ น ก็ เ ป็ น เ พี ย ง อ า ชี พ ที่ ม นุ ษ ย์  
คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งทำา เพื่อหา 
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
ให้อยู่รอดในสังคมเหมือนกับคน 
ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ มิ ใ ช่หรือ  
ส่ิ ง สำ า คั ญ ห รื อ ค ว า ม สุ ด ย อ ด 
จึ ง ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ คุ ณ ส า ม า ร ถ คิ ด 
ไอเดียสร้างอาชีพออกมาได้แปลก 
แหวกแนวหรือสุดยอดขนาดไหน  
แต่อยู่ที่ว่าคุณประกอบอาชีพน้ันๆ  
เลี้ยงตนเอง และดูแลครอบครัว 
ให้มีความสุขได้ ไหม ซึ่งหากคุณ 
ทำาได้ ก็ขอให้ภูมิใจเถอะว่าคุณน่ะ  
‘สุดยอด’ แล้ว  
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เชื่อว่าทุกคนเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ย่อมฝันจะมีบ้านสักหลังไว้พักพิงและ
สร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะหลังเล็กหรือใหญ่บ้านก็เป็นไออุ่นให้
กับทุกคนเสมอ การใส่ใจในรายละเอียดของบ้านจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญ ไม่ว่า
จะเป็นห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำา หรือแม้แต่สวน เรียกได้ว่าทุกอย่างเป็น
องค์ประกอบสำาคัญแห่งความสุข อย่างที่เคยมีคนกล่าวไว้ว่า บ้านคือวิมาน
ของเรา

วันนี้ SCG Experience Mega Bangna บนถนนบางนา – ตราด กม.8  
คงตอบโจทยค์วามฝนัสำาหรบัคนท่ีวางแผนอยากจะมีบ้านสกัหลงั ดว้ยจดุเดน่ 
ในด้านการสร้างภาพสามมิติเสมือนจริง 

SCG Experience ตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งใกล้กับโรบินสัน หากเดินชม
โดยรอบจะสะดุดตากบัหอ้งกระจกใสทีข่า้งๆ มกีลอ่งปรซิมึรปูทรงตา่งๆ วาง
เรยีงราย มรีายละเอยีดของเทคโนโลยเีพือ่ธรรมชาตไิวใ้หค้วามรู ้ส่วนน้ีเรยีก
ว่า Demo Wall @XP Play Space คล้ายกับแผนกต้อนรับ และมีมุมให้ถ่าย
รูปอัพโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์คไว้เป็นที่ระลึก 

ถัดเข้ามาอีกหน่อยจะมีกล่องสี่เหลี่ยมที่ฉายภาพบ้านสวยๆ เรียกว่ามุม 
XP Interactive ทีจ่ะบอกรายละเอยีดของอปุกรณ์ในบ้านผา่นการเคลือ่นไหว
ของร่างกายเรา ถัดไปทางซ้ายมือ พบกับมุมแสดงพื้นและผนังสวยๆ XP 
Floor/Wall /Ceiling ที่จัดแต่งสไตล์อาร์ตแกลเลอรีพร้อม QR Code ที่ผู้ใช้
สมาร์ทโฟนสามารถสแกนโค้ดรับข้อมูลจากสินค้าที่จัดแสดงได้ 

เปลีย่นมาสำารวจบา้นสวยผา่นกลอ้งสอ่งทางไกลกนับ้างในโซน XP Roof 
Solution ที่จำาลองบ้านสวยหลายหลังรวมกันเป็นเมือง Experience City 
ที่สามารถซูมดูบ้านสวยที่ถูกใจผ่านแท็บเล็ตได้ตามสะดวก ต่อกันกับความ
สนุกในห้อง XP Intrend ห้องที่ฉายภาพความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านลง
บนผนัง เพียงแค่เลือกเหยียบรูปภาพจากบนพื้นก็จะมีข้อมูลการสร้างบ้าน
ที่ทันสมัยตามที่ต้องการออกมา

SCG Experience 
เปิดประสบก�รณ์คว�มสุขแบบ 3D

เรื่อง: สิรวิชญ์ ทิพย์สกุลเจริญ
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

My Space [ส�ระบันเทิงสถ�น]
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 ตรงเข้าไปเป็นโซนสุขภัณฑ์ที่มีความล้ำายุคทั้งการออกแบบและการ 
ใช้งาน โดยมีความพิเศษตรงห้อง 3D Bathroom ที่เราเลือกสุขภัณฑ์ 
ของ SCG สร้างเป็นภาพห้องน้ำาในแบบเสมือนจริงได้และจะผสมผสาน 
กี่สไตล์ก็ได้ แถมยังคอยคำานวณราคาให้เสร็จสรรพ นอกจากนี้ด้านข้าง 
ยังมีแกลเลอรีสุขภัณฑ์กับโซนของ Ceramic Touch Table ที่เปิดแสดง
ข้อมูลของกระเบ้ืองเซรามิกผ่านหน้าจอสัมผัส เพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่
ให้เดินชมกันอีก 

เสรจ็ส้ินจากชมวสัดแุตง่บ้าน อยา่ลมืนำาเอาของถูกใจท่ีเลอืกไวม้ารวม 
เป็นห้องโปรดของเราได้ในโซน XP Virtual Room (3D Mix & Match)  
ซึ่งจะฉายภาพห้องและอุปกรณ์ตกแต่งที่เราเลือกไว้ในโซนที่ผ่านมาลงบน 
ผนังและควบคุมผ่าน Application ใน iPad โดยเปิดให้ดาวน์โหลดข้อมูล 
วสัดแุละหอ้งในฝันทีอ่อกแบบไวใ้นรปูแบบสามมติ ิทำาใหก้ารออกแบบหอ้ง 
กลายเป็นเรื่องง่ายไปเลย

ออกจากมุมไฮเทค เปลี่ยนมาดูมุมพักผ่อนน่ารักๆ กันบ้าง โดยจะมี 
สองมุม แยกเป็นมุมที่ตกแต่งด้วยไม้สีเข้ม และมุมที่ตกแต่งแบบสว่างๆ  
ทั้งสองมุมมีโต๊ะและโซฟาเข้าชุดไว้รองรับผู้ที่เหนื่อยล้าจากการเที่ยวชม  
ให้ได้ผ่อนคลายหายเหนื่อย มีชั้นหนังสือตลอดจนกาแฟหอมกรุ่น 
ไว้คอยบริการ ในส่วนนี้ยังมีมุม XP Intrend ที่รวมเอาเทรนด์บ้านต่างๆ  
จากทุกมุมโลกมารวมเอาไว้ให้ได้หยุดยืนชม ใกล้ๆ ยังมีแท็บเล็ตไว้คอย 
ให้ข้อมูลสำาหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการดูแลรักษาบ้าน และมี Dream 
Driving หรอืผู้ทีค่อยใหค้ำาปรกึษาในการแตง่บ้านคอยใหค้ำาแนะนำาตวัตอ่ตวั 
หรือหากไม่สะดวกก็มีบริการ Consult online สำาหรับให้คำาปรึกษา 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

ปดิทา้ยความพเิศษของเทคโนโลยสีามมติกิบั 3D Home Visualization  
ห้องพิเศษที่จะช่วยสร้างบ้านในฝันออกมาเป็นรูปแบบสามมิติสมจริง  
ทั้ งยังคำานวณทิศทางแสงแดดและแรงลมที่ ถือเป็นเรื่องสำาคัญ 
สำาหรับใครหลายคนในการกำาหนดแปลนบ้าน ตลอดจนบอกทริค 
ในการต่อเติมบ้านตามฤดูในรูปแบบภาพจำาลองเสมือนจริง

ถึงแม้พื้นที่โดยรอบจะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ SCG Experience  
ก็อัดแน่นไปด้วยไอเดียดีๆ เกี่ยวกับการจัดแต่งบ้านที่มีสไตล์และเทคโนโลยี
สะอาด เต็มไปด้วยความรู้ ในการดูแลรักษาบ้านที่คนส่วนใหญ่มัก 
จะมองข้าม พร้อมทั้งสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เรียกได้ว่าทุกจุดเต็มไปด้วย 
อุปกรณ์ไอที เหมาะสำาหรับผู้ที่อยากได้คำาแนะนำาและตัวอย่างในการ 
สร้างบ้านใหม่ ให้กลายเป็น My Space ที่คงทนและสวยงาม ตอบโจทย์ 
ทุกความต้องการของใครหลายคนได้จริงๆ

SCG Experience Mega Bangna 

ที่อยู่ โครงการเมกาบางนา (บางนา-ตราด กม.8)
ห้องเลขที่ 1516, 1518 ชั้น 1 39 หมู่ 6 ตำาบลบางเเก้ว 
อำาเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 0-2186-8899
เวลาเปิดทำาการ: 11.00 – 20.00 น.
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เรื่อง:  จารุวรรณ ชื่นชูศรี

Review

Dexter

หากจะพูดถึงซีรีย์แนวอาชญากรรมของ 
อเมริกา หนึ่งในเรื่องที่ต้องถูกหยิบยกขึ้นมา 
พูดถึงในวงสนทนาคงไม่พ้น Dexter เป็นแน่ 
เพราะนอกจากเนื้อเรื่องจะเข้มข้นเร้าใจแล้ว  
ความพิเศษอีกอย่างของเรื่องนี้เห็นจะไม่พ้น 
บทของตัวเอกหนุ่มอย่าง Dexter Morgan  
ที่ นอกจากจะมีอาชีพ เป็น ‘นักวิ เคราะห์  
การกระจายตั วของ เลื อด ’  ที่ ทำ า งาน ให้  
กรมตำารวจในไมอามี่แล้ว ในอีกตัวตนหนึ่ง 
ของเขาน้ันคือฆาตกรที่ตามพิพากษาฆาตกร 
อีกทอดหนึ่ง โดยเขาจะมีกระบวนการสืบสวน 
และแยกแยะที่ได้รับการฝึกฝนจากพ่อเลี้ยง 
ที่เป็นตำารวจเก่ามาตั้งแต่เด็ก จนกระท่ังเจอ 
ตัวคนร้ายและมั่นใจว่าไม่ผิดคน เขาจึงลงมือ 
พิพากษาด้วยวิธีการต่างๆ กัน ซีรีย์เรื่องนี้ได้ 
นำาเสนอในอีกแง่มุมของการต้ังตนเป็นศาลเต้ีย 
ได้อย่ างน่ าสนใจและอาจเรียก ได้ ว่ า เ ป็น 
การสะท้อนมุมมองของคนในสังคมทุกวันนี้ 
ในอีกแง่หนึ่ง โดยในปัจจุบัน Dexter มีถึง 
ซีซั่น 6 และถูกวางแผนไว้ว่าจะจบเพียง 8 ซีซั่น
เท่านั้น

Dexter

Before and after: 
Plastic surgery clinic

สุธี: ประภ�ส ชลศร�นนท์

หลังจากท่ีตัวละคร สุธี ได้ เคยออกมาโลดแล่นบนหน้าหนังสือเป็นเวลานานนับสิบปี 
ผ่านปลายปากกาของ ประภาส ชลศรานนท์ ด้วยคาแรกเตอร์ที่ไม่เคยซ้ำากันในแต่ละเร่ืองสั้น  
ทว่าคงความตลกเฮฮาเอาไว้ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ในวันนี้สุธีได้กลับมาเพื่อปลุกเสียงหัวเราะ 
แ ล ะ ค ว า ม วั ย เ ย า ว์ ข อ ง ชี วิ ต ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ห นั ง สื อ ร ว ม เ รื่ อ ง สั้ น ที่ ร ว ม จ า ก  
ขอชื่อสุธีสามสี่ชาติ และ สุธีเสมอ เข้าไว้ด้วยกัน ทำาให้เด็กรุ่นใหม่ที่อาจเกิดไม่ทันยุคของสุธี 
ได้ทำาความรู้จักกับตัวละครแสนน่าเอ็นดูนี้อย่างใกล้ชิด ภายในหนังสือประกอบด้วยเรื่องสั้น 13 เรื่อง 
ท่ีไมม่คีวามเชือ่มต่อใดๆ กนันอกจากตวัเอกอยา่ง สธุ ีและดว้ยความทีเ่รือ่งส้ันหลายเรือ่งถกูเขยีนไวน้าน
มาแลว้ ทำาใหน้อกจากความสนกุแลว้เนือ้เรือ่งยงัสะทอ้นภาพวฒันธรรมตา่งๆ ในสมยักอ่น เชน่ ในตอน
หนึ่งที่สุธีมีอาชีพเป็น ‘นักพากย์ (สด) หนังกลางแปลง’ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ไม่มีใครจะรู้จักกันแล้วในสมัยนี้

Before and after: 
Plastic surgery clinic 

เมื่อพูดถึงอาชีพที่ เกี่ ยวกับความสวย 
ความงาม ในสมัยก่อนหลายคนอาจนึกถึงแต่ 
ช่างแต่งหน้าหรือสไตล์ลิสต์ ทว่าภายในไม่กี่ปี 
มานี้ อีกอาชีพในวงการความงามที่เพิ่งจะเป็น 
ที่นิยมในการใช้บริการในหมู่สาวๆ เห็นจะ 
หนไีมพ่น้ ‘หมอศลัยกรรมความงาม’ ซรียีเ์กาหล ี 
Before and after: Plastic surgery clinic  
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคลินิกศัลยกรรม 
ความงามที่มีคุณหมอหนุ่มหล่อ ฮันกอนซู  
(Lee Jin Wook) เปน็เจา้ของ พรอ้มดว้ยเพือ่นหมอ 
และนางพยาบาลสาวต้นเหตุแห่งเรื่องราว 
รักสามเส้า ซีรีย์เรื่องนี้ ไม่เพียงแต่นำาเสนอ 
เรื่องราวเกี่ยวกับศัลยกรรมในมุมมองท่ีสาวๆ  
หลายคนอาจไม่เคยเห็นทั้งขั้นตอนการผ่าตัด 
ที่น่าหวาดเสียวและความไม่พึงพอใจในรูปร่าง 
หนา้ตาของตนเองของคนหลายๆ รปูแบบแตย่งั 
สะท้อนภาพให้เห็นถึงสังคมปัจจุบันท่ีคนเลือก 
ที่จะสร้างคุณค่าให้ตัวเองด้วยวิธีการท่ีแลกมา 
ซึ่งความเจ็บปวดนับเป็นซีรีย์แนววงการแพทย์ 
ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว
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The King’s Speech

The King’s Speech เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่กวาดรางวัล
ออสการ์ ในปี 2010 ไปถึง 4 รางวัล คือ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,  
บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม, ผู้กำากับยอดเยี่ยม (Tom Hooper)  
และดารานำาชายยอดเยี่ยม (Colin Firth) ตัวบทสร้างจากเร่ืองจริง 
ของพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งอังกฤษเมื่อครั้งที่ยังทรงเป็นรัชทายาท 
อันดับ 2 โดยเนื้อเรื่องเล่าถึงปมปัญหาในด้านการพูดของรัชทายาท  
เมือ่พระองคท์รงประชวรดว้ยโรคตดิอา่ง ทำาใหเ้ปน็ปญัหาเม่ือต้องตรัส 
ในที่สาธารณะ จนกระทั่งได้มาพบกับไลโอเนล ‘นักบำาบัดการพูด’  
ชาวออสเตรเลียผู้มีวิธีการรักษาแบบใหม่ การต่อสู้กับอุปสรรค 
อันแสนยากลำาบากของเจ้าชายและผู้ทำาการรักษาจึงนำามาซึ่ง 
มิตรภาพอันลึกซึ้ง และแม้ว่าเรื่องราวจะถ่ายทอดผ่านบรรยากาศ 
อันแสนเรียบเรื่อยไม่หวือหวา ทว่ากลับสร้างความประทับใจ 
และอาจถึงขั้นสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนลุกขึ้นมาจัดการ 
กับปัญหาที่อาจเคยคิดว่าไม่มีทางแก้ 

คว�มจำ�สั้นแต่รักฉันย�ว

หลายคนรู้จกัอาชีพ ‘นกัลอ้มตน้ไม’้ เปน็ครัง้แรกจากภาพยนตรร์กั 
อิ่มเอมหัวใจเรื่องนี้ ความจำาสั้นแต่รักฉันยาว เรื่องราวบอกเล่า 
ความรักในสองรูปแบบของคนทั้งสองคู่ ‘รักที่อยากลืมกลับจำา’  
ของสัตวแพทย์หนุ่มที่รับบทโดยนักร้องอินดี้ที่กำาลังเป็นที่นิยม  
เป้ อารักษ์ และนักล้อมต้นไม้สาวที่เป็นอดีตคนรักของเพื่อนและเป็น  
‘รักครั้งแรก’ ของเขา ซึ่งโชคชะตากลับเล่นตลกพัดพาให้คนทั้งคู่ 
กลับมาเจอกันอีกครั้ง ซ้ำายังนำาคนทั้งคู่เข้าไปพัวพันกับความรัก 
รุน่ใหญท่ีเ่รยีกรอยน้ำาตาจากผูช้มของป้าสมพิศและลงุจำารสัในรปูแบบ  
‘รกัทีอ่ยากจำากลบัลมื’ เมือ่ความชรานำามาซึง่อาการของโรคอลัไซเมอร ์
ประกอบกบัคนทัง้คูต่อ้งหา่งกนัไปไกล ความรกัท่ีกอ่ตัวอยา่งออ่นโยน 
และเงยีบเชยีบ ทา่มกลางอุปสรรคในเรือ่งอายโุดยมต้ีนชมพูม่า่เหมีย่ว 
เปน็สือ่กลางระหว่างคนทัง้คู ่จะทำาใหค้ณุน้ำาตาไหลดว้ยใบหนา้ทีเ่ปือ้น 
รอยยิ้ม

Abby Cooper, Psychic Eye แอ๊บบี้ นักสืบส�วพลังจิต: 
Victoria Laurie เขียน, Granta แปล

“บางครั้งการรู้อนาคตก็ไม่ได้ช่วยทำาให้ชีวิตสามารถหลีกหนีเรื่องเลวร้ายได้เสมอไป” นั่นเป็นข้อเท็จจริงที่  
แอบ๊บี ้คเูปอร ์‘นกัพลงัจติสาว’ มกัจะบอกลกูคา้และทกุคนทีอ่ยูร่อบตวัเธอเสมอ เนือ้เรือ่งเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบั 
คดีฆาตกรรมปริศนาที่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายบังเอิญเป็นลูกค้าคนหนึ่งของแอ๊บบี้ เรื่องราวเต็มไปด้วยเงื่อนงำา 
ทีท่ำาใหท้างตำารวจไมส่ามารถระบตุวัคนรา้ยได ้จงึทำาใหแ้อบ๊บีต้อ้งเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคลีค่ลายปรศินา 
ด้วยพลังพิเศษทางจิตท่ีเธอมีอยู่ เรื่องราวดำาเนินไปด้วยบรรยากาศที่ไม่ได้หม่นทึบเหมือนนิยายนักสืบหรือ 
ฆาตกรรมเลือดสาด ติดจะสดใส ด้วยความรักกุ๊กกิ๊กระหว่างแอ๊บบ้ีกับหัวหน้าหน่วยสืบสวนหนุ่มหล่อ 
และแทรกด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพลังจิตที่ผู้เขียนนำาประสบการณ์ตรงจากการทำาอาชีพนักพลังจิตออกมา
ถ่ายทอดให้เห็นแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องความคิดและจิตของคนได้อย่างเข้าใจง่ายและน่าสนใจ 
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เรื่อง: ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
ภ�พ: จันทวรรณ สุทวีทรัพย์

Outlet [ปล่อยของ]
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พวกเราเป็นนักศึกษาที่ต้องใช้โต๊ะเขียนแบบเป็นอวัยวะ 
ที่  33 และใช้ชีวิตช่วงปลายภาคเรียนราวกับวันหนึ่ง 
มีมากถึง 25 ชั่วโมง 

จะว่าไปวันหนึ่งคงไม่ต้องมีชั่วโมงมากมายขนาดนั้น  
เพียงแค่เราทยอยทำางานที่อาจารย์สั่ งมาตั้งแต่ เมื่อ 
ตน้ภาคเรยีน  เผอญิวา่เราเปน็หมทูีช่อบสะสมดนิไวป้ลายหาง 
กว่าจะรู้สึกตัว เราก็ไม่สามารถลุกไปจากโต๊ะเขียนแบบ 
ได้อีกแล้ว เป็นอย่างน้ีวันละ 25 ช่ัวโมง อาทิตย์ละ 8 วัน
เลยทีเดียว

 เวลานานขนาดนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำาให้เสบียง 
ทุกอย่ างหมดไปได้หากยัง ไม่มี ใครออกไปข้ างนอก  
ผมกับเพื่อนรู้ดีว่าอาหารเช้าวันน้ีเป็นม้ือสุดท้ายเท่าที่ 
ตู้เย็นจะมีให้

ไว้ถึงมื้อหน้าค่อยคิดกันว่าจะไปหาอะไรกิน
ขณะเรง่ทำางานอยูน่ัน้  เสยีงโทรศพัทม์อืถอืของเจ้าเพ่ือน 

ตัวดีก็ดังขึ้น
“ไม่คิดจะไปเรียนหนังสือหนังหากันบ้างรึไง” เสียงจาก 

ปลายสายตวาดมา ดังขนาดที่คนนั่งข้างๆ อย่างผมยังได้ยิน 
ไปด้วย ผมจำาได้ทันทีว่าเป็นเสียงของอาจารย์พิเชษฐ์  
คนท่ีเฮ้ียบท่ีสดุแลว้ในภาควชิานี ้หากไมเ้รยีวยงัไดร้บัอนุญาต 
ให้ใช้กันอยู่ อาจารย์ท่านนี้ก็ครูไหวใจร้ายคนนั้นนั่นเอง

“ผะ... ผมไม่สบายครับ” เพื่อนตอบเสียงอ่อย
“ไม่สบายกับผีสิ  พวกเธอกำาลังนั่งปั่นงานมาส่งฉันอยู่ 

ใช่ไหม” เสียงปลายสายเอ่ยอย่างรู้ทัน “งานนั่นฉันสั่งมา 
ตั้งนานแล้ว ทำาไมถึงเพิ่งคิดจะทำา” เสียงอาจารย์เทศนาอีก 
ยืดยาว ล้วนแล้วแต่เป็นคำาที่ไม่อาจผ่านกองเซ็นเซอร์ 
เพื่อออกอากาศได้  เพื่อนผมจึงวางโทรศัพท์ลงกับโต๊ะ  
ปล่อยให้อาจารย์พูดคนเดียวไปหวังว่าเขาจะเหนื่อยไปเอง  
ถึงกระนั้นเสียงตวาดก็ยังดังลอดโทรศัพท์ออกมาอยู่ดี

“ตกลงวันนี้พวกเธอจะไม่มาเรียนกันใช่ไหม” สิ้นคำาถาม  
เพื่อนผมรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยต่อทันที 

“ต้องขอโทษจริงๆ ครับอาจารย์”
เสียงปลายสายเงียบไป คล้ายกำาลังใช้ความคิด   
“เฮ้ย อาจารย์คงโกรธว่ะ” เพื่อนหันมากระซิบ ผมได้แค่ 

พยักหน้ารับรู้
“ดี ถ้าพวกเธอไม่มา เย็นนี้ฉันจะไปหาเธอเอง” 
ผมกับเพื่อนมองหน้ากันแบบเลิกลั่ก อาจารย์จะมา 

ถึงบ้านเย็นนี้คงตั้งใจจะมาเก็บงาน ถ้าไม่มีส่งพวกเราแย่แน่  
จะทำายังไงกันดี

“ชุ่ยก็ชุ่ยล่ะวะงานนี้” เพื่อนผมบอก พลางก้มหน้าก้มตา 
ทำางานอยา่งรบีเรง่ มเีวลาอกีสามสีช่ัว่โมงกวา่จะถึงตอนเยน็  

เรื่องฉุกละหุกขนาดนี้ทำาให้แผนการออกไปหาอะไรกิน 
มื้อเที่ยงต้องถูกพับทิ้งไป ไม่มีทางเลือก ต้องรีบทำางาน 
ให้เสร็จก่อนอาจารย์จะมาถึง

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดวงตะวันคล้อยต่ำาลงเป็น 
สัญญาณให้รู้ว่าเส้นตายขยับใกล้เข้ามาแล้ว

ถึงนาทีนี้ เราก็ยังไม่มีงานสมบูรณ์จะส่งอยู่ดี
เสียงรถยนต์คันหน่ึงมาหยุดตรงหน้าบ้าน ตามด้วย 

สัญญาณกดกริ่งหนึ่งครั้ง
“เขามาแลว้” ผมบอกเพือ่นทีพ่ยกัหนา้เชงิรบัรู้ หัวใจเต้น 

ระทึก ไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไร ผมแข็งใจเดินอย่างกล้าๆ กลัวๆ  
ออกไปเปิดประตู แต่พอไปถึง รถก็แล่นจากหน้าบ้านไปแล้ว

“ไม่ใช่อาจารย์เหรอ” เสียงเพื่อนถามมา ผมส่ายหน้าไม่รู้  
แต่ก่อนจะหันหลังกลับเข้าบ้าน ผมก็เห็นอะไรบางอย่าง 
ห้อยอยู่ท่ีประตูรั้ว เป็นบะหม่ีหมูแดงสองถุงอยู่ตรงนั้น  
ทั้งยังมีกระดาษข้อความแนบมาด้วย

ฉันรู้ว่าพวกเธอกินแต่บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปมาหลายวันแล้ว  
กลัวจะลืมรสชาติของบะหมี่ที่แท้จริง เอาไปเติมพลังกันซะ  
ที่ชวนพวกเธอออกมาเรียนหนังสือก็เพราะอยากให้ 
เห็นเดือนเห็นตะวันกับเขาบ้าง คนเขียนแบบที่ขลุกอยู่ 
แตโ่ตะ๊ทำางานมันก็ไม่ตา่งอะไรจากเครือ่งถ่ายเอกสารน่ันละวา้  
ทำางานได้แต่ไร้ชีวิตสิ้นดี กินบะหมี่ซะ แล้วเอางานมาส่ง 
อาทิตย์หน้า  
      ครูไหว (ที่เธอแอบเรียก)

    
ผมยื่นกระดาษให้เพื่อนดู  “แกต้องไม่เชื่อแน่ๆ”  
“ทำาไมจะไม่เชื่อล่ะวะ นี่มันบะหมี่ของจริงนะโว้ย” ว่าแล้ว 

เจ้าเพ่ือนตัวดีก็คว้าถุงบะหม่ีวิ่งเข้าไปในบ้าน ผมรีบวิ่งตาม 
ไปปกป้องส่วนแบ่งของตนเองทันที

เพิ่งรู้สึกว่าบะหมี่จริงๆ อร่อยกว่าบะหมี่ใส่ซอง
  
จรรยาบรรณ, น้ำาใจ, ความกรุณา ผมไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งที่

อาจารย์จอมเฮี้ยบมีต่อเราว่าอย่างไร
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อาชีพแต่ละอาชีพย่อมมีบทบาทหน้าที่และประโยชน์ต่อสังคมแตกต่างกันออกไป บางอาชีพได้รับ 
ความสำาคัญมาก บางอาชีพได้รับความสำาคัญน้อย เราลองมาฟังเสียงสะท้อนจากสมาชิก TK park 

หลากอาชีพหลายช่วงวัยกันซิว่า... อาชีพอะไรที่พวกเขาเห็นว่าสังคมไทยยังหลงลืม  
ขาดการใส่ใจ หรือไม่ได้ให้ความสำาคัญมากเท่าที่ควร

มองอน�คตประเทศไทย 
กับอ�ชีพที่ข�ดก�รใส่ใจในปัจจุบัน

“ครู เพราะครูคือจุดเริ่มต้นของอาชีพต่างๆ 
ที่สามารถช่วยเหลือคนต่อไปได้  

หากเราไม่มีครูก็จะไม่มีอาชีพอื่นๆ ในวันนี้”

พรรณวิภา มณีทุม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนศึกษานารี 

“ครูหรืออาจารย์ เพราะครูคือรากฐาน 
ที่สำาคัญของประเทศที่มีหน้าที่สร้างเยาวชน
ให้เป็นกำาลังของประเทศชาติ แต่ปัจจุบัน 
คนไม่ค่อยสนใจเป็นครู เนื่องจากอาชีพครู 

ได้เงินเดือนน้อย”
พล เนื่องจำานงค์ 

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“ศิลปินหรืออาชีพที่ให้ความสร้างสรรค์ 
เพราะหลักสูตรการเรียนรู้ส่วนใหญ่

ในปัจจุบันมีแต่การให้ท่องจำาไม่ค่อยได้
ให้คนเรียนได้ใช้ความคิด”

รุ่งโรจน์ ศิรินทร์ 
Freelance Programmer

“ตำารวจตระเวณชายแดน เพราะรู้สึกว่า 
เป็นอาชีพที่มีความสำาคัญต่อการป้องกัน 
ประเทศชาติ แต่เพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่า  

ก็เลยเหมือนถูกลืม”
วาสนา บุญยิ้ม 
พนักงานขาย

“เกษตรกร เพราะเป็นอาชีพที่ขาดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 

ขาดสาธารณูปโภคและการศึกษาที่เหมาะสม 
โดนเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน 

และพ่อค้าคนกลางเสมอมา”
วณิชยา ศรีอรุณสว่าง 
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

“ชาวนา เพราะข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของ 
คนไทย ใครๆ ก็ต้องบริโภคข้าวหรืออาหารที่

ทำาจากข้าว แต่ประเทศไทยปัจจุบัน 
ให้ความสำาคัญกับภาคอุตสาหกรรม 

มากเกินไป วิ่งตามต่างประเทศมากเกินไป 
ทั้งที่ประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรม”

ภูมิทัต แผนสมบูรณ์
วิศวกร

เรื่อง: จิรวงศ์ ศรีสมบูรณ์   ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

TK Voice [เสียงของสม�ชิก]
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11.00 - 17.00 น.  
นิทรรศการ ผ่าเปลือกสับปะรด...
ผลไม้ร้อยตา

10.30 - 16.00 น.  
School Package for Family

ลับสมองประลองปัญญา  
สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 7

11.00 - 17.00 น.
อบรม IT: สร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย 
Blogger ของ Google ให้กับธุรกิจตนเอง

14.00 น.  
TK Movie: ภาพยนตร์เรื่อง 
The Adventures of Tintin

14.00 น.  
TK Movie: ภาพยนตร์เรื่อง 
Garuda Di Dadaku (อินโดนีเซีย)

14.00 น.  
TK Movie: ภาพยนตร์เรื่อง 
ข้างหลังภาพ

11.00 - 17.00 น. 
US Mini Film Fest

14.00 น.  
TK Movie: ภาพยนตร์เร่ือง 
เพื่อนไม่เก่า

11.00 - 17.00 น.  
เทศกาลศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน 
ตอน The Little BIG Project

11.00 - 17.00 น.  
อบรม IT: สร้างเว็บด้วย  
Dreamweaver และ Adobe Flash

11.00 - 17.00 น.  
อบรม IT: ออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย 
โปรแกรม Adobe Indesign CS5
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สงกร�นต์ ป้องบุญจันทร์:
คำ�ตอบของคำ�ถ�ม

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ หรือ ‘การณ์’ ทนายความรุ่นใหม่ประจำาโครงการนิติธรรม 
ส่ิงแวดล้อม (EnLAW) และสมาชิกเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จบการศึกษาจาก 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2549 ชีวิตการทำากิจกรรมใน
มหาวิทยาลัยของเขา เริ่มต้นขึ้นจากการชักชวนของเพื่อนๆ นักกิจกรรมทำาให้เขามีโอกาส 
เข้าร่วมกิจกรรมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) กิจกรรมแรกของเขา
คือการทำาค่ายที่บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำาลังจะมีการสร้างโรงไฟฟ้า  
การร่วมกิจกรรมครั้งนั้นทำาให้เขาตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตและฐานในการ 
ดำารงชีวิตของประชาชน และเข้าใจได้ว่าเหตุใดชาวบ้านจึงคัดค้านกันอย่างหนัก หลังเสร็จค่าย  
เขาและเพื่อนๆ จากหลายมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มกิจกรรมรณรงค์ แจกแผ่นพับ และตั้งเวที
ปราศรัย เพื่อชี้แจงผลกระทบจากโรงไฟฟ้าที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นับแต่นั้นเขาก็ได้ทำา 
กิจกรรมทางสังคมและการเมืองร่วมกับกลุ่มกิจกรรมอิสระทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเพื่อน 
ต่างสถาบันเรื่อยมา 
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การได้เข้าร่วมทำากิจกรรมกับเพื่อนนักศึกษา รวมทั้งได้ไป 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านที่ประสบปัญหาในพ้ืนท่ี 
ต่างๆ ถือเป็น ‘จุดเปลี่ยน’ สำาคัญของชีวิตการณ์ เขาคิดว่า 
‘พื้นที่’ สำาหรับพูดคุยถึงประเด็นทางสังคมเป็นสิ่งจำาเป็น  
‘การเรียนรู้นอกห้องเรียน’ ผ่านการทำากิจกรรมนักศึกษา 
ถือ เป็น ‘ปัจจัย ’  สำ า คัญในการเ ปิด โลกทัศน์ของเขา  
และสั่นคลอนความเช่ือเดิมๆ ที่เคยยึดถือ เขาเล่าว่า แต่เดิม 
เขาไม่เคยมองว่าสังคมมีปัญหา คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา  
แต่เมื่อได้ออกไปสัมผัสกับความเป็นจริงแล้ว เขาพบว่า 
สังคมมีปัญหาเกือบทุกส่วน ทั้งในการออกแบบโครงสร้าง 
สังคมและในระดับการปฏิบัติ แทนที่จะนิ่งเฉยต่อสิ่งเหล่านี้  
การณ์เลือกที่จะลงมือแก้ไขปัญหาในส่วนที่เขาสามารถทำาได้

“เราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่การทำากิจกรรมมีผลต่อการใช้ชีวิต
อย่างชัดเจนก็คือ มันทำาให้เราถามคำาถามที่ตรงจุดมากขึ้น 
ในการใช้ชีวิต แต่ก่อนเรามักจะตอบคำาถามที่สังคมตั้งไว้ให้...  
แต่พอเราได้มาทำากิจกรรมและแลกเปลี่ยนกับคนที่ทำากิจกรรม
ด้วยกัน มันทำาให้เรากลายเป็นคนที่จะริเริ่มตั้งคำาถามในการใช้ 
ชีวิตของเราเอง และพยายามตอบไปตามนั้น”

เมื่อจบการศึกษา การณ์มุ่งม่ันที่จะทำางานที่เป็นประโยชน์ 
กับสังคม ชีวิตการทำางานของเขาเริ่มต้นที่โครงการนิติธรรม 
สิ่งแวดล้อม และยังทำาอยู่จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 5 ปี  
องค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำาคดีช่วยเหลือ 
ประชาชนในทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม  
แม้จะ เน้นแก้ปัญหา ท่ี เกิ ดจากการบัง คับ ใ ช้กฎหมาย  
แต่ก็ไม่ได้ละเลยปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยมีการรณรงค์ 
เพื่อแก้ ไขกฎหมายบางเรื่องด้วย ระหว่างการทำางาน  
การณ์ได้ เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิ 
มนุษยชนของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ได้รับการอบรม 
และผ่านกระบวนการต่างๆ ร่วมกับเพื่อนนักกฎหมายรุ่นใหม่
เป็นเวลา 1 ปี แม้โครงการจะสิ้นสุดแล้ว แต่ยังมีการรวม
ตัวกันของอาสาสมัครกลุ่มนี้อยู่ พวกเขาได้ก่อตั้งเครือข่าย 
นักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนข้ึน ปัจจุบันมีท้ังหมด 4 รุ่น  
รวมสมาชิกกว่า 100 คน มีการจัดองค์กร มีเจ้าหน้าที่ประจำา  
และระดมสมาชิกมาทำางานร่วมกันในแต่ละปี ซ่ึงเกิดขึ้นจาก 
การสร้างพื้นที่ที่รวมเอานักกฎหมายรุ่นใหม่เข้ามาทำางาน 
ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน โดยโครงการที่มูลนิธิอาสาสมัคร 
เพื่อสังคมริเริ่มขึ้น นอกจากน้ีเพื่อนนักกฎหมายท่ีรวมตัวกัน 
ต่างก็มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำาคัญของการมีองค์กร 
เครือข่ายดังกล่าวด้วย

เมื่อนึกย้อนกลับไป การณ์คิดว่าตัดสินใจถูกที่เลือกเรียน 
กฎหมาย เพราะสามารถทำาประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างเป็น 
รูปธรรม ผ่านการทำาคดีต่างๆ ซึ่งก็เริ่มจาก “โอกาส” ที่เขา 
ได้ทำากิจกรรมทางสังคมตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา อีกความ
ประทับใจหน่ึงในการทำางานของการณ์คือ เขาได้ใช้ ‘ความรู้’ 
ทางกฎหมายในการทำาคดีที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เช่น  
การฟ้องร้องให้มีการประกาศเขตควบคุมมลพิษที่นิคม 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งในที่สุด ศาลได้ประกาศให้มีเขต 
ควบคุมมลพิษ รวมทั้งมีกระบวนการดำาเนินการให้มีการแก้ไข 
ปัญหามลพิษในพื้นที่ระยอง ความสำาเร็จนี้การณ์เห็นว่า 
เกิดจากการมีองค์กรที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน 
และกฎหมายสิ่ งแวดล้อมรองรับ รวมทั้ งมี เครือข่ าย 
ผู้เช่ียวชาญด้านอื่นๆ เข้าร่วมเป็นคณะทำางาน ท้ังยังเป็นคดี 
ที่สื่อและสังคมให้ความสนใจ 

จากประสบการณ์เป็นอาสาสมัครสมัยเรียนหนังสือ 
จนกระทั่งได้มาทำางานภาคสังคม การณ์พบว่าการตั้งคำาถาม 
ในชีวิตได้เปลี่ยนไป แรกเริ่มอาจเป็นความรู้สึกร่วมกับประเด็น 
ปัญหาที่พบเจอ และต้องการจะทำาอะไรบางอย่าง แต่ในท้าย
ที่สุด เขาเห็นว่าความรู้และความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งจำาเป็น  
ซึ่งต้องผ่านการสั่งสมประสบการณ์ ดังนั้น ณ วันนี้ คำาถาม 
ของเขาจึงเปลี่ยนไป เขาไม่ได้ถามตัวเองแล้วว่าทำาไมเลือก 
ทำางานแนวทางนี้ แต่จะถามว่าจะทำาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 
ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 

เขาทิ้งท้ายถึงคนรุ่นก่อนว่า จำาเป็นต้องมีส่วนในการ  
‘สร้างพื้นที่ ’  ที่คนรุ่นใหม่สามารถทำางานทางสังคมได้   
โดยคำานึงถึงเงื่อนไขที่พวกเขาเผชิญอยู่ด้วย เช่น ปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น เพราะเขาเชื่อว่ายังมีคนรุ่นใหม่ที่ 
ต้องการทำางานทางสังคมอยู่มากมาย

มูลนิธิอ�ส�สมัครเพื่อสังคม

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
โทร. 08-4016-6152
e-mail: kansft@hotmail.com
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