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เป็นประจำ�ทุกวันที่ฉันได้ยินเสียงรถเข็นขูดกับพื้นถนนเป็นจังหวะๆ  
ตั้งแต่พระอ�ทิตย์ยังไม่ขึ้น ต�มด้วยเสียงคนกว�ดถนนและเสียงเทขยะ  
พวกเข�ทำ�ง�นอย�่งมอือ�ชพี เพ่ือชว่ยกำ�จดัของทีท่ิง้ระเกะระกะบนทอ้งถนน  
ขจดัขยะหน�้บ�้นแตล่ะหลงัใหเ้หลอืแตถั่งขยะเปล�่ๆ ในขณะทีห่ล�ยคนกำ�ลงั 
นอนหลับ หรือบ�งคน (อย่�งฉัน) ยังไม่ทันได้เข้�นอนด้วยซ้ำ� แต่นอกจ�ก 
คนเก็บขยะ ฉันยังเห็นผู้คนจำ�นวนหนึ่งกำ�ลังออกจ�กบ้�นไปทำ�ม�ห�กิน 
กันแล้ว โลกนี้จึงเนืองแน่นไปด้วยอ�ชีพม�กม�ย ตั้งแต่นักก�รเมือง ทห�ร  
ตำ�รวจ ทันตแพทย์ อ�จ�รย์ พนักง�นบริษัท ผู้กำ�กับ ช่�งภ�พ นักม�ย�กล  
นักร้องในบ�ร์เล็กๆ ยันคนส่งของ...

แต่ในอ�ชีพหลักๆ เหล่�นี้ยังมีอีกอ�ชีพหนึ่งที่หล�ยคนอ�จมองข้�มไป 
เพร�ะอ�ชีพที่กำ�ลังจะกล่�วถึงไม่มีผลง�นของตนเองออกม�อย่�งเด่นชัด 
แถมบ�งครั้งผลง�นก็ไปประจักษ์ที่ผู้อื่น

Read Me ฉบับน้ีจึงขอนำ�เสนอบทบ�ท หน้�ท่ีก�รทำ�ง�นของ ‘อ�ชีพผู้ช่วย’ 
หรืออีกชื่อที่ฉันขออนุญ�ตเรียกเอ�เองว่� ‘อ�ชีพคุณอำ�นวย’  

คอยเอื้ออำ�นวยคว�มสะดวก สบ�ย สนับสนุน เกื้อกูล ช่วยเหลือ 
ผู้บังคับบัญช�ในด้�นต่�งๆ ให้ทำ�ง�นได้ง่�ยและเร็วขึ้น 

ชีวิตของคุณอำ�นวยทำ�ง�นเหมือนเครื่องจักรรุ่นโบร�ณ ต้องสนับสนุน 
เกื้อกูลคนที่เดินนำ�หน้�ทุกอย่�ง บ�งครั้งทำ�ง�นเหมือนแบทแมนแต่ถูก 
เรียกว่�โรบิน พวกเข�คล้�ยๆ จะเกิดม�เพื่อเป็นตัวประกอบและหมดโอก�ส 
แสดงเป็นนักแสดงนำ� 

ห�กคณุกำ�ลงัสงสัยอยูว่�่คณุอำ�นวยทำ�ง�นกันอย�่งไร หรอืหนกัขน�ดไหน  
ลองพลิกอ่�นหน้�ต่อไป

ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล
บรรณาธิการ

Editor’s talk [บท บก.]

ในก�รทำ�ง�นกับน้องๆ ทีม Read Me  
ผมมีหน้�ท่ีเป็นเหมือน ‘ผู้ช่วย’ ของน้องๆ  
คอยให้คำ�ปรึกษ�ให้หนังสือเล่มนี้ออกม� 
ได้ดีที่สุดเท่�ท่ีองค์ประกอบทุกอย่�งจะอำ�นวย 
นะครับ

ก�รได้ม�เป็น ‘ผู้ช่วย’ ให้กับน้องๆ นับเป็น 
ประสบก�รณ์ที่สนุกไม่น้อย นอกจ�กจะได้เห็น 
คว�มคิดมุมมองและได้คลุกคลีกับคนรุ่นใหม่
แลว้ ยงัเปน็ก�รท้�ท�ยตวัเองว�่จะมคีำ�แนะนำ� 
อะ ไรดี ๆ  ให้กับน้องๆ ไ ด้สักแค่ ไหนด้วย  
และประสบก�รณน์ียั้งทำ�ใหผ้มเหน็คว�มสำ�คญั 
ของก�รเปน็ผูช้ว่ย ว�่หล�ยๆ ครัง้ก�รช่วยเหลอื 
ก็ทำ�ให้เร�ได้รับอะไรกลับม�ไม่น้อย

หล�ยๆ ครั้งคำ�ว่� ‘ผู้ช่วย’ ก็เป็นแค่ตำ�แหน่ง  
เพร�ะคนที่เข�ช่วยเหลือก็ส�ม�รถหันม�ช่วย  
‘ผู้ช่วย’ ได้อยู่เสมอ ผมเองก็ได้น้องๆ Read Me  
ช่วยทั้งท�งตรงและท�งอ้อมอยู่เหมือนกัน  
ที่เป็นก�รช่วยตรงๆ ก็คือน้องๆ บ�งคนต�มไป 
ฝึกง�นต่อกับนิตยส�ร happening ที่ผม 
ดูแลอยู่ ซึ่งเป็นก�รม�ช่วยง�นผมเพื่อห� 
ประสบก�รณ์ที่กว้�งไกลขึ้นนั่นเอง ส่วนที่ 
เป็นก�รช่วยอ้อมๆ คือหล�ยหนผมก็ ได้  
คว�มผ่อนคล�ยและได้กลับไปทบทวนก�รทำ� 
หน้�ที่สื่อของตัวเองจ�กก�รที่ได้ม�ประชุม 
กับน้องๆ เหมือนกัน

จ�กประสบก�รณ์ท่ีผมเล่�ม�ไม่กี่ย่อหน้�นี้  
ผมอย�กสรุ ปว่ � ในชี วิ ตก�รทำ � ง �นนั้ น  
มันเป็นเรื่องดีนะครับถ้�เร�จะมี ‘ผู้ช่วย’  
เป็นของตัวเอง แล้วก็จะยิ่งเป็นเรื่องดีม�กๆ  
เลยถ้�เร�ได้เป็น ‘ผู้ช่วย’ ใครสักคนไปด้วย 
ในเวล�เดียวกัน

ก�รได้ช่วยไปช่วยม�แบบน้ี มันทำ�ให้ชีวิต 
ก�รทำ�ง�นของเร�มีคว�มเต็มอิ่มน่ะครับ

วิภว์ บูรพาเดชะ
บรรณาธิการบริหาร
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Cover Story [เรื่องจ�กปก]

“จะให้คนดูมาจำาชื่อเรา มันก็ไม่ใช่ เพราะหนังมันมีเจ้าของอยู่ไม่กี่คน” - เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ //  “คอรัสก็คงจะเป็นผงชูรส ถ้าไม่มี

ก็ได้ ถ้าไม่มี แสดงว่ามันอร่อยในตัวมันเอง คนๆ นั้นต้องทำาต้มยำาอร่อยโคตรเลย แต่ว่าบางทีคนอาจจะทำาอร่อยมากอยู่แล้วก็ได้ 

แต่เขาต้องการเพิ่มผงชูรสให้มันล้นมันเต็มก็ใส่ บางทีมันอาจจะไม่อร่อยเลย แต่ใส่ผงชูรสไปแล้วอร่อยก็ใส่” - ตฤณ ใบเงิน // 

“ทำ�ไมง�นปร�บปร�มย�เสพติด ถึงต้องพึ่งแรงสุนัขเป็นส่วนใหญ่ เพร�ะสุนัขมันไม่รับซองข�ว รับเงินไม่ได้ ใครมีย�มันจับหมด” 

- ร้อยตำารวจตรี ธนาศักดิ์ บุญพึ่ง //  “เวลาเราเห็นเด็กเขางอกงาม เห็นผู้ปกครองงอกงาม เห็นคุณครูเขางอกงาม เราก็มี 

ความสุข ถามว่าไม่เกิดผล เราก็ไม่ทุกข์ เพราะการทำางานกับคนมันมีความหลากหลาย” - อาภาภัทร ไชยประสิทธิ์ // “ตอนแรก 

ก็ไม่ได้อยากทำางานแบบนี้หรอก แต่แม่บอกว่�ดี บอกให้ไปทำ�ง�นกับหมอ ทำ�ง�นโรงพย�บ�ล มันดูมีเกียรติ ได้ช่วยคนอื่นด้วย  

ทำาแล้วดี ตอนนั้นพี่ตุ๊กไม่อยากขัดใจแม่ ก็เลยลองเรียนลองฝึกทำาดู แล้วพอทำาไปได้สักระยะก็รู้สึกชอบ เออ มันจริงอย่างที่แม่ว่า 

ทำาแล้วรู้สึกดี รู้สึกได้บุญ” - เพชรไพลิน ชัยธนะ // “การเป็นผู้ช่วยถือว่าเป็นอีกบันไดหนึ่งที่ทำาให้เขยิบไปเป็นช่างภาพได้  

ถ้าไม่มัวแต่เป็นผู้ช่วยอยู่ ส่วนตัวมองว่าถ้าฝันอยากเป็นช่างภาพจริงๆ ต้องกำาหนดเวลาตัวเอง จากนั้นค่อยขยับตัวเองออกมา

จากการเป็นผู้ช่วยไม่อย่างนั้นมันจะจม” - ธนุรหัสช์ ธนพุทธพิทักษ์ // “ก�รที่เร�เป็นผู้ช่วย เร�ต้องทำ�หน้�ที่ให้ดีที่สุด เพราะ 

ถ้าเกิดว่านักแสดงหน้าแตกขึ้นมา ไม่ใช่แค่นักแสดงจะเสียหน้า แต่เราก็เสียใจ” - อุมา ไพบูลย์พันธ์ // “หน้าห้องดูแลทุกย่างก้าว 

ของเจ้านาย และรักษาทุกความลับของเจ้านาย ความซื่อสัตย์จึงสำาคัญมากที่หน้าห้องจะไม่เอาความลับแพร่งพรายออกไป  

สิ่งเหล่านี้เรียกง่ายๆ ว่าจรรยาบรรณหน้าห้อง” - วรพรรณ จรจำารัส // “คนที่เป็นโค้ชด้วยกันหรือคนที่ดูฟุตบอลเป็นจะดูว่า 

ทีมไหนมีการพัฒนา เขาจะรู้ว่าการมองคุณค่าหรือผลงานของโค้ชต้องมองที่ตรงนี้ บางคนกลับมองโดยเอาผลการแข่งขัน 

เป็นที่ตั้ง ถ้าผลงานดีแสดงว่าโค้ชคนนี้เก่ง บางทีมันอยู่ที่วิธีคิดของคนมากกว่า” พล ชมชื่น //           [ ใครๆ ก็ต้องการ ‘ผู้ช่วย’ ]
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“จะให้คนดูมาจำาชื่อเรา มันก็ไม่ใช่ เพราะหนังมันมีเจ้าของอยู่ไม่กี่คน” - เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ //  “คอรัสก็คงจะเป็นผงชูรส ถ้าไม่มี

ก็ได้ ถ้าไม่มี แสดงว่ามันอร่อยในตัวมันเอง คนๆ นั้นต้องทำาต้มยำาอร่อยโคตรเลย แต่ว่าบางทีคนอาจจะทำาอร่อยมากอยู่แล้วก็ได้ 

แต่เขาต้องการเพิ่มผงชูรสให้มันล้นมันเต็มก็ใส่ บางทีมันอาจจะไม่อร่อยเลย แต่ใส่ผงชูรสไปแล้วอร่อยก็ใส่” - ตฤณ ใบเงิน // 

“ทำ�ไมง�นปร�บปร�มย�เสพติด ถึงต้องพึ่งแรงสุนัขเป็นส่วนใหญ่ เพร�ะสุนัขมันไม่รับซองข�ว รับเงินไม่ได้ ใครมีย�มันจับหมด” 

- ร้อยตำารวจตรี ธนาศักดิ์ บุญพึ่ง //  “เวลาเราเห็นเด็กเขางอกงาม เห็นผู้ปกครองงอกงาม เห็นคุณครูเขางอกงาม เราก็ม ี

ความสุข ถามว่าไม่เกิดผล เราก็ไม่ทุกข์ เพราะการทำางานกับคนมันมีความหลากหลาย” - อาภาภัทร ไชยประสิทธิ์ // “ตอนแรก 

ก็ไม่ได้อยากทำางานแบบนี้หรอก แต่แม่บอกว่�ดี บอกให้ไปทำ�ง�นกับหมอ ทำ�ง�นโรงพย�บ�ล มันดูมีเกียรติ ได้ช่วยคนอื่นด้วย  

ทำาแล้วดี ตอนนั้นพี่ตุ๊กไม่อยากขัดใจแม่ ก็เลยลองเรียนลองฝึกทำาดู แล้วพอทำาไปได้สักระยะก็รู้สึกชอบ เออ มันจริงอย่างที่แม่ว่า 

ทำาแล้วรู้สึกดี รู้สึกได้บุญ” - เพชรไพลิน ชัยธนะ // “การเป็นผู้ช่วยถือว่าเป็นอีกบันไดหนึ่งที่ทำาให้เขยิบไปเป็นช่างภาพได้  

ถ้าไม่มัวแต่เป็นผู้ช่วยอยู่ ส่วนตัวมองว่าถ้าฝันอยากเป็นช่างภาพจริงๆ ต้องกำาหนดเวลาตัวเอง จากนั้นค่อยขยับตัวเองออกมา

จากการเป็นผู้ช่วยไม่อย่างนั้นมันจะจม” - ธนุรหัสช์ ธนพุทธพิทักษ์ // “ก�รที่เร�เป็นผู้ช่วย เร�ต้องทำ�หน้�ที่ให้ดีที่สุด เพราะ 

ถ้าเกิดว่านักแสดงหน้าแตกขึ้นมา ไม่ใช่แค่นักแสดงจะเสียหน้า แต่เราก็เสียใจ” - อุมา ไพบูลย์พันธ์ // “หน้าห้องดูแลทุกย่างก้าว 

ของเจ้านาย และรักษาทุกความลับของเจ้านาย ความซื่อสัตย์จึงสำาคัญมากที่หน้าห้องจะไม่เอาความลับแพร่งพรายออกไป  

สิ่งเหล่านี้เรียกง่ายๆ ว่าจรรยาบรรณหน้าห้อง” - วรพรรณ จรจำารัส // “คนที่เป็นโค้ชด้วยกันหรือคนที่ดูฟุตบอลเป็นจะดูว่า 

ทีมไหนมีการพัฒนา เขาจะรู้ว่าการมองคุณค่าหรือผลงานของโค้ชต้องมองที่ตรงนี้ บางคนกลับมองโดยเอาผลการแข่งขัน 

เป็นที่ตั้ง ถ้าผลงานดีแสดงว่าโค้ชคนนี้เก่ง บางทีมันอยู่ที่วิธีคิดของคนมากกว่า” พล ชมชื่น //           [ ใครๆ ก็ต้องการ ‘ผู้ช่วย’ ]
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เรื่อง/ภ�พ: สรพงศ์ อ่องแสงคุณ
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เรื่อง: ปริญญ� ก้อนรัมย์
ภ�พ: กัษม� เรืองง�ม  

ท่ามกลางเสียงบทเพลงขับขาน ไม่น่าแปลกใจที่ใครๆ ก็ต่างรู้ว่า 

เสียงกีต้าร์ กลองเบส และนักร้องนำา เป็นส่วนประกอบเรียงร้อย 

ให้บทเพลงเกิดขึ้น หากทว่าเบื้องหลังระหว่างเพลง กลับมีนำ้าเสียง 

ที่ถูกหลงลืมและทอดสายตาข้ามไป เสียงที่คอยแผ่วเสริมเติมเต็ม 

อยู่เบื้องหลัง เสียงของพวกเขา ‘คอรัส’

คอรัส เสียงเบื้องหลัง
ส่วนเติมเต็ม
ของบทเพลง
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วันนี้เร�จะพ�ไปรู้จักเบื้องลึกของน้ำ�เสียง 
ที่เป็น ‘ผู้ช่วย’ ของเหล่�นักร้อง และคอยเติม 
เต็มบทเพลง คุณตฤณ ใบเงิน หรือ พี่ตฤณ  
คอรัสส�วม�กประสบก�รณ์ที่คร่ำ�หวอด 
อยู่ในวงก�รเพลงม�อย่�งย�วน�น เธอเคย 
ร่วมง�นกับศิลปินดังๆ ม�แล้วม�กม�ย 
เช่น วงพอส, เจ เจตริน, ด� เอนโดรฟิน หรือ 
แม้กระทั่งศิลปินขั้วแม่เหล็กอย่�ง พี่เบิร์ด  
ธงไชย นอกจ�กจะเปน็คอรสัใหก้บันกัรอ้งดงัๆ  
หล�ยคนแล้ว เธอเองยังจบัส�ยง�นด�้นอืน่ๆ  
ในวงก�รดนตรี โดยเป็นทั้งนักแต่งเพลง  
ทำ�ง�นสตูดิโอ และเป็นครูสอนเปียโนอีกด้วย

แรกเร่ิมเจอหน้�เร�ไม่ยอมให้เสียเวล�
หลังจ�กท้ิงตัวนั่งบนเก้�อี้กันเรียบร้อย  
เร�กจ็ดัแจงโยนคำ�ถ�มให ้พีต่ฤณ อธบิ�ยทนัท ี
คอรัสคืออะไร “ภ�ษ�อังกฤษเข�จะเรียกว่�  
background vocal รองอยู่ข้�งหลังเพื่อให้ 
สมบรูณ์ยิ่งขึ้น ทำ�ให้เสียงมีมิติม�กขึ้น มีไลน์ 
ประส�นท่ีสวยง�ม เร�ไมค่ดิว�่เร�เปน็ศลิปนิ  
เร�แค่ไปเสริมให้ง�นมันสมบูรณ์เท่�น้ันเอง  
เร�ไม่ได้มีเพลงของเร� เร�เป็นเพียงคน 
ทำ�ง�นศิลปะ และนั่นคือหน้�ที่ของเร�”

พี่ตฤณ พูดถึงคอรัสสมัยนี้เรื่องบทบ�ท 
ก�รทำ�ง�น “คนท่ีรอ้งคอรสัสมยัใหม่พย�ย�ม 
ทำ�ตัวเด่นกว่�ศิลปิน โดยก�รแสดงบทบ�ท 
ก�รทำ�ง�นคอรัสของเร�มันเป็นก�รยืนอยู่ 
ในมุมมืดไม่มีใครรู้ว่�เร�เป็นใคร บ�งคน 
พย�ย�มจะร้องทุกคำ� ตั้งแต่คำ�แรกยันคำ� 

สดุท�้ยของเพลง พ่ีรูส้กึว�่มันไม่ใช่ ผิดหน้�ที ่ 
เร�ควรจะเสรมิใหม้นัเยอะขึน้ แตไ่ม่เฝือ คอรสั 
ท่ีดีต้องไม่เด่น ไม่ทำ�ตัวเทียบเท่�ศิลปิน  
ง�นของเร�แคเ่สรมิศิลปิน” พ่ีตฤณเริม่พูดถึง 
ลักษณะท่ีดีของคอรัส เร�เลยขอให้เธอ 
ขย�ยคว�มต่ออีกหน่อย “คอรัสที่ดีต้อง 
ยืดหยุ่น เร�ต้องปรับตัวให้ได้ เข�สั่งอะไรม� 
เร�ก็ต้องทำ� เร�ไม่มีสิทธิเถียง คนที่เป็น 
เจ้�ของเพลงจะเป็นคนบอกว่�เข�อย�กได้ 
แบบไหน เพร�ะฉะนั้นต้องรู้จักที่จะปรับ 
เปลี่ยนตัวเองให้เข้�กับทุกคน” 

เร�ลองให้เธอเปรียบเทียบอ�ชีพของเธอ
กบัสิง่ของสกัชิน้ เธอกล�่วกบัเร� “คอรสักค็ง 
จะเป็นผงชูรส ถ้�ไม่มีก็ได้ ถ้�ไม่มีแสดงว่� 
มันอร่อยในตัวมันเอง คนๆ นั้นต้องทำ�ต้มยำ� 
อร่อยโคตรเลย แต่ว่�บ�งทีอ�จจะทำ�อร่อย 
ม�กอยูแ่ลว้กไ็ด ้แตเ่ข�ตอ้งก�รเพิม่ผงชรูสให ้
มันล้นมันเต็มก็ใส่ บ�งทีมันอ�จจะไม่อร่อย 
เลย แต่ถ้�ใส่ผงชูรสไปแล้วอร่อยก็ใส่” 

“บ�งทีก�รร้องกับศิลปินที่มีเสียงร้อง 
ที่เร้นจ์ หรือช่องเสียงของเร�กับนักร้องไม่ 
ตรงกัน เสียงสูงไปสำ�หรับเร�ทำ�ให้ลำ�บ�กใน 
ก�รรอ้ง ลงต่ำ�ก็ต่ำ�ไปอกี สูงก็สูงไป ถ้�เร�เจอ 
นักร้องเสียงสูงม�กๆ แค่เร�ร้องได้เท่�เข� 
กเ็กง่แลว้ นีเ่ร�ยงัตอ้งไปรอ้งอยูข้่�งบนเข�อกี 
เร�จะไม่ร้องทับเค้� สมมติเค้�ร้องโน้ตตัวมี 
เร�ก็จะร้องไม่โดก็ซอล” เธอเล่�ถึงคว�มย�ก 
ของง�นจ�กประสบก�รณ์

คอรัสก็คงจะเป็น 
ผงชูรส ถ้าไม่มีก็ได้ 

ถ้าไม่มีแสดงว่า 
มันอร่อยในตัว 
มันเอง คนๆ นั้น 

ต้องทำาต้มยำาอร่อย 
โคตรเลย แต่ว่า 
บางทีอาจจะทำา 

อร่อยมากอยู่แล้ว 
ก็ได้ แต่เขาต้องการ 

เพิ่มผงชูรส 
ให้มันล้นมันเต็ม 

ก็ใส่ บางทีมันอาจจะ 
ไม่อร่อยเลย แต่ใส่

ผงชูรสไปแล้ว 
อร่อยก็ใส่
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เม่ือถ�มถึงสิ่งที่ได้รับจ�กก�รเป็นคอรัส  
เธอตอบทันทีว่� “ก�รทำ�ง�นกับศิลปิน 
แต่ละคน เข�จะช่วยให้เร�โตข้ึน โตในแง่ 
ลักษณะของก�รทำ�ง�น อย�่ง พีเ่บริด์ ทำ�ใหพ้ี ่
เห็นถงึคว�มรบัผดิชอบ เร�นบัถอืวนิยัของเข� 
เข�มวีนิยัไมเ่คยม�ส�ย เข�ม�รอ เข�กนิอะไร
ก็ได้ เข�ทำ�ได้ทุกอย่�ง เข�ทำ�ให้เร�รู้สึกว่� 
เร�อย�กทำ�เพื่อเข�” 

 เร�ขออนญุ�ตถ�มเธอถงึเรือ่งร�ยไดข้อง 
อ�ชพีนี ้“แล้วแตง่�น อย่�งคอนเสริต์ พีเ่บริด์  
รอบหนึง่กไ็ดห้มืน่ห�้ คอนเสริต์ พีเ่บิรด์ มียีส่บิ 
รอบอยู่ได้ไหมล่ะ” แต่เธอบอกว่�ก็มีบ�งช่วง 
ที่ง�นน้อย “มีข�ดเหมือนกันช่วงก่อน 
จะปล�ยปี คอนเสิร์ตจะน้อย ถ้�ไม่ใช่แบบ  
พี่เบิร์ด เต็มที่แค่ส�ม ต้องดังม�กๆ อย่�ง 
ด� เอน็โดฟนิไมก่ ็บอดีแ้ลม แตเ่ตม็ทีก่แ็คส่�ม” 
สุดท้�ยเธอยกตัวอย่�งคนรู้จักที่ทำ�เอ�เร� 
หมดสงสั ยถึ งสถ�นภ�พของอ� ชีพ น้ี  
เลยทีเดียว “พี่รู้จักคนหนึ่งนะ เค้�เป็นผู้หญิง 
ตัวคนเดียว ผ่อนคอนโดเดือนละส�มหมื่น  
ผ่อนรถทุกเดือนๆ ละแปดพัน กินใช้ทุกวัน  
ถ้�รับง�นเยอะๆพอค่ะ อยู่ได้เนียนๆ” 

เร�ถ�มถึงวิธีก�รจะก้�วม�เป็นคอรัส 
ควรทำ�ยังไง “เรียนดนตรีค่ะ เพื่อท่ีจะได้รู้ 
ทฤษฎีดนตรี ทฤษฎีฮ�ร์โมนี่ มันจำ�เป็นม�ก 
สำ�หรบัคอรสั นกัรอ้งไปเรยีนรอ้งเพลงไม่ตอ้ง 
รู้ โ น้ตซักตัวเลยก็ ได้อย่�งเ ช่น พุ่มพวง  
ดวงจันทร์ แต่คอรัสไม่ใช่ คอรัสต้องรู้โน้ต 
รู้ทฤษฎีฮ�ร์โมนี่ในก�รใส่เสียงประส�น” 

ระหว่�งพูดคุยกันอย่�งออกรสช�ติ   
บทสนทน�ของเร�ก็พ�ดไปถึงเรื่องวงก�ร 
ดนตรีที่เปลี่ยนแปลงไป “คนสมัยก่อนตั้งใจ 
ทำ�ง�นกันม�กกว่�นี้ พี่มีคว�มรู้สึกว่�เข� 
ไม่ได้ทำ�เพื่อรีบๆ ให้มันออกม�แล้วก็ข�ย 
เพือ่จะเอ�ยอด เข�ตัง้ใจทำ�เพลง ทุกอย�่งมัน 
เกีย่วกบัธรุกจิ  แตก่อ่นศลิปินหน่ึงคนมีอลับ้ัม  
หนึ่งปีต่อหนึ่งอัลบั้ม เดี๋ยวนี้สอง เข้�ห้องอัด 
กันเดือนเดียว ดีไม่ดีไม่ถึงเดือน ทุกอย่�งรีบ  
ไมรู่จ้ะรบีกนัไปไหน” แตง่�นของคอรสักไ็มไ่ด ้
เปลี่ยนไปเท่�ไหร่ เธอบอก “ง�นคอรัสก็ 
เหมือนเดิม ไม่ค่อยมีใครม�แตะต้องเร�  
อย่�งสมัยก่อนพ่ีอ�จจะไม่เคยร้องเพลงของ 
ศิลปินอย่�ง กอล์ฟ ไมค์ หรือ บี้ เดอะสต�ร์ 
แต่เร�ก็ต้องไปกับมันให้ได้ บอกแล้วว่� 
เร�ต้องยืดหยุ่น พร้อมที่ปรับตัวต�ม”

เร�ขอให้ เธอพูดถึงแง่มุมของคอรัส 
ที่อย�กให้คนอื่นรับรู้ “คนส่วนม�กไม่รู้ว่� 
คอรัสคืออะไร มีทำ�ไม เข�มักจะนึกว่�ผู้หญิง 
ส�มคนท่ีอยู่ ในร�ยก�รชิงร้อยชิงล้ �น 
แลว้รอ้ง จรงิหรอืปล�๊วว... ว�่น่ันนะคอืคอรสั  
แกอย่�ม�ทำ�อ�ชีพฉันเสียได้ไหม น่ันไม่ใช่ 
คอรสั แกอย�่ไปเรยีกว�่คอรสัไดไ้หม เร�ไมใ่ช ่
ตุ๊กต�ที่ม�ยืนแล้วโยกเพื่อให้ทุกอย่�งดูครบ 
บนเวท ีเร�ม�ทำ�ง�นใหเ้พลงมันเตม็ เร�ไม่ได ้
ม�ยืนให้ภ�พมันเต็ม นั่นคือหน้�ที่ของเร�”

สดุท�้ยเร�ก็อดท่ีจะถ�มไม่ไดถึ้งคว�มรูส้กึ 
ของคอรัส ที่ได้แต่อยู่ข้�งหลังศิลปิน “พ่ีรัก 

ในง�นนี้ ไม่ได้อย�กดัง ไม่ได้อย�กใช้ชีวิตย�ก 
คว�มดงัมันสร�้งโอก�สและคว�มง�่ยให้ชวิีต  
แต่มันก็แค่นั้นเอง แต่ถ้�ถ�มว่�อย�กเป็น 
เพร�ะดังไหม ไม่เลย เพื่อนพี่อย่�ง คิง  
เดอะว๊อยท์ มีคนถ�มพี่ว่�ทำ�ไมไม่ไปแบบนั้น 
พีไ่มไ่ดอ้ย�กใหค้นรูจ้กัพี ่ไมไ่ดอ้ย�กใหค้นรูจ้กั 
ว่�ฉันเป็นคอรัสให้คนนี้ ไม่ต้องม�รู้ว่�ฉัน 
เป็นใคร” น้ำ�เสียงสุดท้�ยของเธอท่ีกล่�ว 
กับเร�จบลง ทั้งหมดนี้คือเบื้องลึกที่สะท้อน 
ออกม� ของผู้อยู่เบื้องหลังคว�มสำ�เร็จของ 
นักร้องอย่�ง ‘คอรัส’
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“ผมขอฝึกงานเป็นผู้ช่วยช่างภาพได้ไหม เงินไม่เอาก็ได้ คือตอนนั้น 

เราอยากเห็นความเป็นจริงว่า ช่างภาพเขาทำางานกันอย่างไร”

นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของ ธนุรหัสช์ ธนพุทธพิทักษ์ หรือ เติ้ล ผู้ชายที่ส่ง 

ตัวเองเรียนจบด้วยภาพถ่าย และฝันอยากเป็นช่างภาพแฟชั่น  

ปัจจุบันเขาเป็นผู้ช่วยช่างภาพชื่อดังอย่าง จอร์จ ธาดา วาริช 

คว�มจริง คว�มฝัน
ของผู้ช่วยช่างภาพ
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เรื่อง: ศศิก�นต์ เอื้อวิทย�วุฒิกุล
ภ�พ: กัษม� เรืองง�ม  
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‘ ผู้ช่ วยช่ �งภ�พ’ อ�จเป็นตำ�แหน่ง 
ของคนทีใ่ฝฝ่นัอย�กเปน็ช�่งภ�พ ซึง่รูจ้กักนัด ี
อยู่แล้ว แต่บ�งคนอ�จยังงงๆ ว่�ขอบเขต 
ที่ชัดเจนในก�รทำ�ง�นตำ�แหน่งนี้มีอะไรบ้�ง 

ธนุรหัสช์ เล่�ให้เร�ฟังว่� “สมัยฝึกง�น 
แรกๆ ไดจ้ดัไฟ ไดถ้�่ยภ�พ ได้เห็นเวล�ทีมง�น 
ออกกองกันว่�เป็นอย่�งไร และต้องแบก 
ทุกอย่�งที่ส�ม�รถขนได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่รู้สึก 
ภูมิใจม�กและคิดว่�มีเงินก็ซื้อไม่ได้ คือก�รได้ 
ลงเครดิตในหัวภ�พหรือท้�ยภ�พ แต่พอ 
ฝึกง�นม�ได้สักพักหนังสือที่ฝึกมีแนวโน้ม 
จะปิดตัว พี่ที่รู้จักเลยชวนให้ไปฝึกง�นกับ 
พีจ่อรจ์ตอนนัน้เข�เพ่ิงกลบัม�จ�กเมืองนอก  
ค่อนข้�งมีชื่อเสียง เร�เลยรู้สึกว่�ต้องคว้� 
โอก�สไว้ แต่พ่ีจอร์จมีผู้ช่วยอยู่แล้ว พอทำ� 
ม�ไดส้กัพักพ่ีคนนัน้เข�กมี็แผนจะออกไปเป็น 
ช�่งภ�พ พ่ีจอรจ์กเ็ลยถ�มว�่คณุจะทำ�ประจำ� 
กับผมไหม เร�ก็ตอบตกลง”

ลักษณะง�นผู้ ช่ วยช่ �งภ�พสำ �หรับ  
ธนุรหัสช์ ค่อนข้�งไม่มีขอบเขตแน่ชัด  
เน่ืองจ�กปัจจบุนัเข�เปน็ผูช้ว่ยสว่นตวั จอรจ์  
ธ�ด� ว�ริช จ�กตอนแรกดูแค่เรื่องอุปกรณ์ 
ทีช่่�งภ�พตอ้งใชใ้นง�นนัน้ๆ เชน่ กลอ้ง เลนส ์ 
หรือต้องใช้ฟิล์มจำ�นวนเท่�ไร ล้�งฟิล์ม  
อัดภ�พ ส่งให้ลูกค้� แต่ปัจจุบันต้องจัดก�ร 
เรื่องต�ร�งง�นด้วย

“บ�งทีก็ต้องเอ�รถพี่จอร์จไปซ่อมด้วย  
(หัวเร�ะ) คือช่วยทุกอย่�งเท่�ที่ช่วยได้  
คอยแกป้ญัห�ทีเ่ข�้ม�แตล่ะวนั เชน่ ก่อนออก 
กองฟ้�โปร่ง แต่พอไปถึงที่หม�ยฝนตก  
เร�ก็ต้องคิดแล้วว่�จะเตรียมพร้อมในก�ร 
ปก ป้องอุ ปกรณ์ แล ะที ม ง �นอย่ � ง ไ ร  
และที่สำ�คัญง�นผู้ช่วยช่�งภ�พเป็นอะไรที่ 
รู้เวล�เริ่ม แต่ไม่รู้เวล�เลิก”

“ผูช่้วยทีด่คีวรรูเ้กีย่วกบัง�นทีต่วัเองทำ�ให ้
เยอะท่ีสุด พย�ย�มเตรียมคว�มพร้อมให้ได้ 
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ม�กทีส่ดุ อย�่ประม�ท อย�่งน้อยเพือ่ปกป้อง 
ตัวเองและไม่สร้�งปัญห�ให้กับกองถ่�ย  
แต่ถ้�เจอปัญห�ก็ต้องแก้ไขสถ�นก�รณ์ 
เฉพ�ะหน้�ให้ได้ รู้ จักดัดแปลงอุปกรณ์  
ทำ�ทุกอย่�งให้ใช้ได้ก่อนถึงตัวช่�งภ�พ”

ส่วนเรื่องจำ�นวนผู้ช่วยขึ้นอยู่กับลักษณะ 
ง�นแต่ละชิ้ น  ยิ่ งปั จจุ บันพอเ ป็น โลก 
ดิจิตอล จะมีตำ�แหน่งโอเปอร์เรต (Operate) 
เพิ่ ม ขึ้ นม �  เ พ่ื อดู แล เ รื่ อ ง โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ ในก�รลิงค์อุปกรณ์ 
ถ่�ยภ�พ หรืออ�จต้องใช้คนเยอะขึ้นในก�ร 
แบกห�มอุปกรณ์ไฟต่�งๆ เพร�ะของแต่ละ 
อย่�งค่อนข้�งมีน้ำ�หนัก 

ง�นผู้ช่วยช่�งภ�พเป็นง�นท่ีใช้คว�ม 
ละ เอี ยด อ่อนและคว�มรอบคอบเป็น 
อย่�งม�ก ต้องเป็นหูเป็นต�แทนช่�งภ�พได้  
เรียกว่�ต้องทำ�ทุกอย่�งยกเว้นกดชัตเตอร์  
(ตอนถ่�ยจริง) ซึ่งผู้ช�ยตรงหน้�ที่เร�กำ�ลัง 
พดูคยุดว้ยนัน้ เข�ทำ�ง�นแบบนีม้�เกอืบ 8 ป ี

“ถ้�ถ�มว่�ตั้งแต่เป็นผู้ช่วยม�มีอะไร 
ประทบัใจท่ีสดุ ตอบย�กม�ก แตเ่ร�มองแบบน้ี 
ดีกว่� ก�รเป็นผู้ช่วยช่�งภ�พพี่จอร์จหรือ 
ไม่ว่�จะเป็นผู้ช่วยใครก็ต�มเป็นโอก�สที่ดี  
ทำ�ให้เร�ได้เห็นอะไรหล�ยๆ อย่�ง ที่บ�งคน 
อ�จไมม่โีอก�สไดเ้หน็ดว้ยซ้ำ� อย�่งเร�เคยคิด 
ว�่ชวีตินีค้งไมไ่ด้ไปต�่งประเทศกไ็ดไ้ป หรอืถ�้ 

ถ�มว�่มปีญัญ�นอนโรงแรมห�้ด�วของภเูกต็ 
ไหม ไม่มีปัญญ� แต่ก�รเป็นผู้ช่วยช่�งภ�พ 
ทำ�ให้เร�ได้ไปนอนอยู่ในห้องนั้น”

ส่วนเรื่องปัญห�ทะเล�ะเบ�ะแว้งกับ 
ช่�งภ�พ ธนุรหัสช์ ยอมรับว่� “ต้องมีบ้�ง 
อยู่แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่คนเร�จะทำ�ได้ถูกใจกัน 
ทกุอย�่ง แตเ่ร�กต็อ้งยอ้นกลบัม�ถ�มตวัเอง 
ด้วยว่�เหตุก�รณ์นั้นเกิดจ�กอะไร เพร�ะเร� 
เตรียมอุปกรณ์ไม่พร้อมหรือถ้�เตรียมพร้อม 
ครบทกุอย�่งแลว้กส็�ม�รถเกดิปญัห�ไดอ้ยูด่ ี 
ผมเรียกว่� วันง�นเข้� แล้วเวล�ง�นเข้�มัน 
ก็จะเข้�อยู่ทั้งวันนั่นแหละ เช่น กดชัตเตอร์ 
แล้วไม่ลิงก์กับคอม แฟลชไม่ติด ฝนตก  
คอมฯรวน กล้องค้�ง ซึ่งอยู่ที่ เร�ว่�จะ 
รับผิดชอบในชั่วโมงง�นได้ม�กแค่ไหน”

หล�ยคนเริ่ มต้นจ�กก�รเป็นผู้ ช่ วย 
ช่�งภ�พ เพือ่เดนิเข�้สู่ถนนช�่งภ�พ เข�ก็เชน่ 
เดียวกัน แต่ก�รได้ทำ�ง�นกับ ช่�งภ�พชื่อดัง 
ทำ�ให้เข�ยอมรบัว�่ตวัเองไมส่�ม�รถเปน็ไปได้

“ตอนนั้นรูปถ่ �ยยัง เป็นโพล�รอยด์   
แล้วคนที่เห็นเฟรมแรกในหัวพ่ีจอร์จคือเร�  
พอเห็นปุ๊บ รู้สึกว่�เร�คิดไม่ถึง ทั้งๆ ที่อยู่ใน 
สถ�นที่เดียวกัน ยืนตรงจุดเดียวกัน นั่นเป็น 
จุดเปลี่ยนที่ เร�ยอมรับตัวเองว่� เออว่ะ  
เร�เป็นได้จริงหรือเปล่�  แต่เร�ยังคงชอบ 
ถ่�ยรูปอยู่ดี เพร�ะยังมีช่�งภ�พอีกหล�ย 
แขนงใหเ้ร�ไดท้ำ� ซึง่ไม่ใช่อ�จไม่ใช่ภ�พแฟช่ัน  
แต่ก็ดีใจม�กที่ได้เป็นผู้ช่วยพ่ีจอร์จเพร�ะ
ทำ�ให้ได้รู้จักคนเก่งๆ ในวงก�ร ได้เห็นว่�เข� 
ทำ�ง�นอย่�งไร ได้รู้จักตล�ดในวงก�รนี้   
ซึ่งก�รเป็นผู้ช่วยถือว่�เป็นอีกบันไดหนึ่ง 
ท่ีทำ�ให้เขยิบไปเป็นช่�งภ�พได้ ถ้�ไม่มัวแต่ 
เป็นผู้ช่วยอยู่ ส่วนตัวมองว่�ถ้�ฝันอย�กเป็น 
ช่�งภ�พจริงๆ ต้องกำ�หนดเวล�ตัวเอง  
จ�กน้ันค่อยขยับตัวเองออกม�จ�กก�รเป็น 
ผู้ช่วย ไม่อย่�งนั้นมันจะจม” 

ก่อนที่ผู้ช�ยตรงหน้�ต้องกลับไปสวมชุด 
ผู้ช่วยช่�งภ�พเหมือนเดิม เข�บอกกับเร�ว่�

“มีคำ�หนึ่งที่เคยได้ยินจ�กป�กพี่จอร์จ 
และจำ�ได้ขึ้นใจม�ตลอด คือ คนเร�มีโอก�ส 
อยู่ 2 อย่�ง โอก�สที่เข้�ม�ห�เร� กับเร�เดิน 
เข้�ไปห�มัน”

การเป็นผู้ช่วย 
ถือว่าเป็นอีกบันได

หนึ่งที่ทำาให้ 
เขยิบไปเป็น 
ช่างภาพได้  

ถ้าไม่มัวแต่เป็น 
ผู้ช่วยอยู่  

ส่วนตัวมองว่า 
ถ้าฝันอยากเป็น 

ช่างภาพจริงๆ  
ต้องกำาหนดเวลา 

ตัวเอง จากนั้น 
ค่อยขยับตัวเอง 

ออกมาจาก 
การเป็นผู้ช่วย 

ไม่อย่างนั้น 
มันจะจม
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เรื่อง: นลินี ฐิตะวรรณ
ภ �พ: กัษม� เรืองง�ม  
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“พอดีมีพี่ที่รู้จักกันเขาแนะนำาให้มาลองทำาโรงเรียนดูไหม 

ตอนนั้นก็บอกว่าเราไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษาเลยนะ 

แต่ก็จะลองดู คงมีบุญมีกรรมแต่ก่อนมา มาสมัครเขาก็รับ 

ก็ทำาตั้งแต่ตอนนั้น ทำานู่นทำานี่ ทำาไปเรื่อยๆ เปลี่ยนงานอะไรก็อยู่ในนี้ 

ทำาหลายอย่าง จนมาถึงตอนนี้ก็คือทำาผู้ช่วยผู้อำานวยการ“

ผู้ช่วยโรงเรียนวิช�ชีวิต
ผู้(ช่วย)เพาะเมล็ดพันธุ์
วิถีพุทธให้เติบโต
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อ�ภ�ภัทร ไชยประสิทธิ์ หรือ ครูแหม่ม  
ของเดก็ๆ เล่�ใหฟั้งถงึท่ีม�ของก�รม�ทำ�ง�น 
ที่โรงเรียนทอสี โรงเรียนที่มีจุดยืนชัดเจนว่� 
เป็นโรงเรียนพุทธปัญญ� หรือโรงเรียน 
วิถีพุทธท่ีไม่ได้มุ่งสอนแต่เนื้อห�ท�งด้�น 
วิช�ก�รเท่�นั้น ห�กคุณธรรม และจริยธรรม 
อันดีง�ม ยังเป็นสิ่งที่โรงเรียนแห่งน้ีปลูกฝัง 
ให้งอกง�มในหัวใจเด็กๆ ทุกคน 

กว่�จะม�ถึงตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร  
ครูแหม่มผ่�นก�รทำ�ง�นเพื่อพัฒน�คุณภ�พ 
ชีวิตเด็กๆ ในโรงเรียนทอสีอย่�งหล�กหล�ย  
ไม่ว่�จะเป็นก�รประส�นง�นให้โรงเรียน 
จนส�ม�รถเปดิก�รเรยีนก�รสอนในระดับช้ัน 
ประถมศึกษ�ได้ ร่�งหลักสูตรก�รสอน  
ก�รเปิดรับสมัครครู  เรียนรู้ง�นทุกง�นใน 
โรงเรียนทอสี หรือแม้กระทั่งก�รกำ�กับดูแล 
วิช�ชีวิตของนักเรียนทอสี ก็เป็นหน้�ที่ของ 
ครูแหม่ม 

“ตัวตำ�แหน่งผู้ช่วยจริงๆ แล้ว ตำ�แหน่งที่ 
เป็นท�งก�รคือรองผู้อำ�นวยก�ร แต่ว่� 
ครูแหม่มไม่มีวุฒิท�งก�รบริห�รก�รศึกษ�  
เลยใช้ตำ�แหน่งท�งก�รไม่ได้ ต้องเลี่ยงม�ใช้ 
ว่�เป็นผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร แต่ก็ไม่ได้ต่�งกัน 
หรอก คือทำ �ง�นเป็นผู้ ช่ วยทุกอย่ �ง  
หัวใจของก�รทำ�โรงเรียนก็คือเด็กและเรื่อง 
ของประสทิธภิ�พ เพร�ะฉะนัน้ง�นหลกัๆ ทีเ่ร� 
ต้องช่วยนอกเหนือจ�กนั้นก็คือเรื่องก�ร 
ทำ � ก � รศึ กษ �กั บ เ ด็ ก  ง �นหลั ก สู ต ร  
ง�นพฒัน�วชิ�ชวีติของเดก็ ดูวชิ�พฒัน�ชีวติ 
ของครู ถ้�เร�เอ�เด็กเป็นเป้�หม�ยใหญ่ 
ทีจ่ะทำ�ก�รศึกษ� กต็อ้งผ�่นท�งคร ูเพร�ะคร ู
เป็นคนที่จะลงไปคลุกคลีกับเด็ก เอ�นโยบ�ย 
ลงไปปฏิบัติ เพื่อให้ไปถึงเด็ก เร�ก็ต้องทำ�ให้
เป้�หม�ยที่ท�งผู้อำ�นวยก�รกำ�หนดไว้ให้มัน 
เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นม�ให้ได้ ด้วยก�รส่งต่อ 
ไปให้คนที่เข�จะทำ�มันให้เป็นรูปธรรมให้เร� 
ได้อีกทีหนึ่ง”

ไม่ปล่อยให้สงสัยน�น ครูแหม่มก็รีบเล่� 
ให้ฟังถึงวิช�ชีวิตทันที “วิช�ชีวิตก็คือวิช�ที่ 
จะทำ�ให้ชีวิตของเร�ดำ�เนินไปได้อย่�งดีง�ม  
แล้วก็สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่�จะเป็นวิช�ที่ 
มันเกี่ยวข้องกับคุณธรรมของตัวเร� วิช� 
อดทน วิช�พ�กเพียร วิช�มุ่งมั่น วิช�มีน้ำ�ใจ 
ศลีต�่งๆ คือวชิ�ชวีติท่ีเด็กตอ้งเรยีนรูว้�่จะอยู ่
บนโลกนี้ได้อย่�งมีคว�มสุข ในขณะเดียวกัน 

ก็อยู่อย่�งที่เข�ได้เรียนรู้แล้วพัฒน�ตนเอง 
ด้วย ไม่ ใช่ว่ �อยู่ ไปต�มกระแสไปเรื่อย  
เพร�ะฉะนั้นวิช�ชีวิตมันจะเป็นภูมิ หรือเป็น 
ตัวหลักที่จะทำ�ให้เด็กเข้�ใจชีวิตตัวเอง เข้�ใจ 
คนอื่น เข้�ใจสังคม แล้วก็รู้ว่�ตัวเองควร 
จะยนือยูต่รงไหน ดว้ยวธิไีหน แบบไมเ่ดอืดรอ้น 
ตัวเอง ไม่เดือดร้อนคนอื่น แล้วพัฒน�ตัวเอง 
ไปได้ด้วย”

ยิ่งเป็นก�รทำ�โรงเรียนวิถีพุทธที่ เป็น 
น�มธรรม ใหแ้ปรผลม�เปน็เดก็ๆ ทีม่คีณุภ�พ 
อย�่งเปน็รปูธรรม กย็ิง่เปน็คว�มท�้ท�ยหนึง่ 
ที่ทำ�ให้ครูแหม่มสนุกกับก�รทำ�ง�น 

“คว�มท้�ท�ยคือตอนที่เร�ต้องแปลง 
คว�ม เ ป็นน�มธรรม ให้ เ ป็ น รู ปธรรม  
แล้วออกม�ได้จริงๆ แล้วเร�ไม่ได้หวังผล  
เพร�ะก�รทำ�ง�นกับคนมันทำ�ง�นย�ก  
ก�รทำ�โรงเรียนคือก�รทำ�ง�นกับคนไม่ใช่ 
ทำ�ง�นกับเครื่องที่ เร�กำ�หนดได้  ไม่ ใช่
สิ่งของที่ เร�ปั้นได้ว่�จะออกม�เป็นยังไง  
แต่คนน่ี เหตุปัจจัยมันเยอะ หม�ยถึงที่ม� 
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อย่�งครูแหม่มบอกว่�โรงเรียนวิถีพุทธ  
อย�กให้ที่สุดแล้ว เด็กส�ม�รถที่จะรักษ� 
ศีลห้� แล้วจะทำ�อย่�งไรล่ะ ก็ต้องม� 
ป ร ะส �นง �น กับครู  ซึ่ ง ค รู แ ต่ ล ะ คน 
ไม่ เหมือนกัน ไปสอนเด็กไม่เหมือนกัน 
เด็กกลับบ้�นไปเจอพ่อแม่ ก็ไม่เหมือนกัน  
ผลก็ออกม�คนละแบบ เร�หวังรูปธรรม 
ขน�ดนั้นไม่ ได้  แต่ เร�หวังแค่ว่�มันเกิด
กระบวนก�รที่กำ�ลังขับเคลื่อน แค่นี้ก็รู้สึกว่� 
โอเคแล้ว เวล�เร�เห็นเด็กเข�งอกง�ม  
เห็นผู้ปกครองงอกง�ม เห็นคุณครูเข� 
งอกง�ม เร�ก็มีคว�มสุข ถ�มว่�ไม่เกิดผล  
เร�ก็ไม่ทุกข์  เพร�ะก�รทำ�ง�นกับคนมันมี 
คว�มหล�กหล�ย”

ครแูหมม่เล�่ว�่ ประเดน็ก�รนับถือศ�สน� 
ที่แตกต่�งไม่ใช่อุปสรรคของก�รม�เรียน 
ที่โรงเรียนทอสี เพร�ะตั้งแต่กระบวนก�ร 
รับนักเรียนเข้� ต้องผ่�นก�รคัดกรอง  
ก�รทำ�คว�มเข้�ใจทั้งตัวเด็กและผู้ปกครอง 
เป็นอย่�งดี โดยครูแหม่มจะช้ีให้เห็นชัด 
ถึงแนวท�งปฏิบัติ ก�รเรียนก�รสอนของ 
โรงเรียน ในเบื้องต้นก่อน

“เร�รู้สึกว่�ทำ�ไมโรงเรียนพุทธจะอยู่ใน 
ประเทศพทุธไมไ่ดอ้ย�่งภ�คภมู ิทำ�ไมโรงเรยีน 
สเุหร�่ โรงเรยีนครสิตย์งัอยูไ่ด ้แตพ่อโรงเรยีน 
พทุธปัญญ� ดมูนั อุย๊ ปญัห�เยอะม�ก มเีดก็ 
ศ�สน�อื่นม�อยู่ไหม จะอยู่ได้ไหม เร�เลยตั้ง

ปณธิ�นไวเ้ลยว�่ ตอ้งอยูใ่หไ้ดใ้นประเทศพุทธ  
มีคนให้คำ�จำ�กัดคว�มว่�เร�เป็นกลุ่มก�ร 
ศึกษ�ท�งเลือก คือมีลักษณะเฉพ�ะที่แตก 
ต่�งจ�กก�รศึกษ�ในระบบกระแสหลัก  
เ ร � ก็ ไ ม่ ไ ด้ อ ย � ก ย อ ม รั บ คำ � นี้ เ ท่ � ไ ร  
แตเ่อ�เถอะ อย�กเรยีกอะไรก็เรยีก เพร�ะว่�เร� 
รู้สึกว่�เร�ไม่ใช่ท�งเลือก เร�เป็นท�งหลัก”

“อย�กให้ก�รศึกษ�พุทธปัญญ�เติบโต 
มีร�กทีแ่ข็งแรงในประเทศไทย อย�กไดค้รดูีๆ   
เพร�ะครูเป็น keywords ที่สำ�คัญม�ก  
ซึ่งปัญห�ที่โรงเรียนประสบหนักตอนนี้คือ 
เรื่องครู และเรื่องก�รบริห�ร ก�รทำ�ง�น 
โรงเรียนมันจุกจิก มีสถ�นก�รณ์ที่ต้อง 
ยืดหยุ่นตลอดเวล� คือเป็นก�รทำ�ง�นกับคน 
ล้วนๆ  เร�ไม่มีอุปกรณ์ทุ่นแรงใดๆ ถ่�ยรูป 
ยังส่ังจัดก�รซื้อกล้องรุ่นที่ดีที่สุดได้ แต่เร� 
ส่ังว่�เอ�ครูที่ดีที่ สุดม�คนหนึ่งสั่ง ไม่ ได้   
เร�อย�กได้ครูที่ดีที่สุดเหมือนกัน แต่ก็ไม่รู้ 
จะสั่งจ�กไหน เร�เลยต้องยอมรับว่�ไม่มี
ใครดีที่ สุดหรอก นอกจ�กพระพุทธเจ้�  
คือทำ�ไมถึงมั่นใจว่�ท่�นดีที่สุด เพร�ะท่�น 
ตรัสรู้แล้ว ท่�นละกิเลสโลภโกรธหลงได้แล้ว  
คนไม่มีโลภ ไม่มีโกรธ ไม่มีหลงก็ค�ดเด�ไว้ว่� 
น่�จะดีที่สุด เพร�ะคนเลวก็เลวเพร�ะโลภ 
โกรธหลง โชคดีที่โรงเรียนเร�ก็ได้ครูลักษณะ 
ทีด่มี�เยอะ แตถ่�มว�่พอไหม  ยงัไมพ่อหรอก  
เพร�ะว่�เหนื่อย ครู เหนื่อย ก�รศึกษ� 
เป็นง�นที่เหนื่อย”

ในคว�มเหน่ือยของง�นผู้ช่วยผูอ้ำ�นวยก�ร 
สถ�นศึกษ�นั้น รอยยิ้มที่ปร�กฏบนใบหน้� 
สะท้อนให้เร�เห็นถึงคว�มสุขของก�รทำ�ง�น  
ก�รดูแลเมล็ดน้อยๆ อย่�งเด็กนักเรียน  
ให้เติบโตงอกง�มไปเป็นต้นไม้ใหญ่ ใช้ชีวิต 
อย่�งสมดุล และมีคว�มสุขโดยมีธรรมะ 
นำ�ท�ง

ครูแหม่มจบบทสนทน� ด้วยก�รอ�ส� 
พ�เร�เดินเยี่ยมชมรอบๆ โรงเรียนทอสี 

คว�มตั้งใจของคุณครู ผู้สอนทุกท่�น  
รวมถงึรอยยิม้ และเสยีงหวัเร�ะของนกัเรยีน  
ช่วยตอกย้ำ�ให้คำ�สอนของท่�น ป.อ. ปยุตโต  
ทีเ่ขยีนไวบ้นรัว้โรงเรยีนทอสเีดน่ชดัขึน้ จนเร� 
อดยิ้มต�มเด็กๆ ไม่ได้ 

“โลกตอ้งการคนด ีมใิชเ่พือ่ให้มารบัรางวัล
แต่เพื่อมาช่วยทำาชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น”

เวลาเราเห็นเด็กเขางอกงาม  
เห็นผู้ปกครองงอกงาม 
เห็นคุณครูเขางอกงาม 

เราก็มีความสุข 
ถามว่าไม่เกิดผล เราก็ไม่ทุกข์ 

เพราะการทำางานกับคน
มันมีความหลากหลาย
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เรื่อง: ธิติ ปลีทอง
ภ�พ: กัษม� เรืองง�ม  

ในความรู้สึกของคนทั่วไป ใครหลายคนอาจมองว่า ภาพสุนัขจู่โจม 

ค้นหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำารวจ สายพันธุ์ร็อตไวเลอร์

เยอรมัน เชพเพิร์ด และลาบาดอร์ ดูดุร้าย น่ากลัว หรือมากกว่านั้น 

คงหลบไม่พ้น หน่วยรักษาการที่ถูกผลิตมาเพื่อเป็นอาวุธพร้อมฉีกขยำ้า  

แต่นั่นกลับเป็นเพียงทัศนะที่สวนทางกับคำานิยามของคนอีกกลุ่มหนึ่ง 

ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในหน่วยงานที่ถูกเรียกขานกันว่า  

“กองกำากับการสุนัขและม้าตำารวจ” เพราะสำาหรับพวกเขา  

สุนัขทุกตัวไม่ใช่สัตว์ หากแต่เป็นมากกว่า อาวุธมีชีวิต

บ๊อก บ๊อก ฮีโร่
ภารกิจนี้ด้วยชีวิต
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บ�่ยคล้อยวนัหนึง่ ท่�มกล�งล�นโลง่แจง้ 
ภ�ยในกองกำ�กับก�รสุนัขและม้�ตำ�รวจ  
ทันทีที่น�ยตำ�รวจร่�งสันทัดวัยกล�งคน 
ผู้หน่ึงเอ่ยขึ้น “ฮอลลี่! โก!” พร้อมกับส่ง 
สญัญ�ณผ�ยมอืร�บไปด�้นหน�้ขน�บลำ�ตวั  
เจ้�สุนัขส�ยพันธุ์ล�บ�ดอร์วัยหนุ่มที่กำ�ลัง 
เล่นซุกซนก็หยุดชะงัก มันเริ่มกว�ดส�ยต� 
ไปยังบริเวณโดยรอบอย่�งช้�ๆ... รูจมูก 
ทัง้สองของมนัเริม่ขยบัถีข่ึน้เปน็ระยะ จ�กนัน้ 
กอ็อกตวัพุง่กระโจนไปยงัล�นสน�มหญ�้โล่ง 
กว้�ง เพือ่คน้ห�ย�ไอซ ์ขน�ด 4 จท่ีีถกูซกุซอ่น 
ไว้ในมุมลับ... ก�รฝึกค้นห�ส�รเสพติดของ 
เจ้�ฮอลลี่ในครั้งนี้ เป็นไปอย่�งตึงเครียด  
มันต้องเดินวนรอบสน�มหญ้�อยู่น�น 
หล�ยน�ที และตะกุยดงพงหญ้�อยู่น�น 
หล�ยจุด และถึงแม้ครั้งน้ีเป็นซ้อมก็ต�ม  
แต่มันรู้ดีว่� คว�มสำ�เร็จของเจ้�หน้�ที่  
เฉพ�ะกิจหน่วยปร�บปร�มย�เสพติดต้อง 
ขึ้นอยู่กับมัน เพร�ะมันคือ สุนัขตำ�รวจตรี 
หรอื สตต. ฮอลลี ่แหง่กองกำ�กบัก�รสนุขัและ 
ม้�ตำ�รวจ ส�ยหน่วยง�นสะกดรอยคนร้�ย 
และค้นห�ส�รเสพติด

“ไม่ว่�จะกัญช� ย�บ้� เฮโรอิน หรือสิ่ง 
เสพติดผิดกฎหม�ยทุกชนิด ฮอลลี่มันไม่เคย 
ทำ�พล�ดนะ” รอ้ยตำ�รวจตร ีธน�ศกัด์ิ บุญพึง่  

วัย 54 ปี ครูฝึกประจำ�ตัว สตต. ฮอลลี่  
กล�่วก�รนัตีคว�มสำ�เรจ็ของลกูทีมท่ีผ่�นก�ร 
ปฏบัิตภิ�รกจิรว่มกนัม�แลว้กว�่ 2 ป ีพรอ้มกบั 
ลูบหัวมันด้วยใบหน้�อิ่มเอิบ ภูมิใจ ซึ่งใน 
ส�ยต�คนรอบข�้ง ภ�พผูส้อน ปลอบโยนสุนขั 
อ�จดูคล้�ยว่�ทั้งคู่คือครูและศิษย์ แต่ใน 
คว�มเป็นจริง ผู้เป็นพ่อพิมพ์กลับบอกว่�  

   “เร�เป็นคู่หูกัน ลุยด้วยกัน ไปไหนไปกัน” 
หล�ยครัง้ทีก่�รออกปฏบิตัภิ�รกจิ พ�ชวีติ 

ของทัง้คูต่อ้งตกอยูใ่นจดุเสีย่งอนัตร�ย ไมเ่วน้ 
แม้กระทั่งก�รสล�ยม็อบชุมนุมบริเวณหน้� 
ล�นรฐัสภ� ทีท่ัง้เจ�้ฮอลลี ่และรอ้ยตำ�รวจตร ี
ธน�ศักดิ์ บุญพึ่ง ได้รับบ�ดเจ็บม�ร่วมกัน  
“ในวนัชมุนมุ มคีนป�ขวดใสผ่ม พอเจ�้ฮอลลี ่
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เห็น ก็วิ่งกระโดดเข้�ไปงับแขนคนป�เลย  
กัดไม่ยอมปล่อย ทั้งๆ ที่มันก็โดนรุมตีหัวอยู่  
ผมเห็นท่�ไม่ดี กลัวมันจะเป็นอะไร เลยวิ่ง 
เข้�ไปช่วย เลยโดนชกกลับม�ทั้งคนทั้งหม�  
กว่�จะตกลงกันได้เล่นเอ�ผมเหนื่อย”

ในบรรด�ง�นเสี่ยงภัยที่ท�งเจ้�หน้�ที่ 
ตำ�รวจจำ�ต้องพึ่งแรงของสุนัข ไม่ได้มีแต่ 
เพียงภ�รกิจสล�ยม็อบชุมนุม หรือค้นห� 
ย�เสพติดเท่�นั้นที่เป็นเหตุให้กองกำ�กับก�ร 
สนุขัและม�้ตำ�รวจตอ้งจัดตัง้ขึน้ แตย่งัรวมถงึ 
หน้�ที่หลักอย่�งแกะรอยโจร ค้นห�วัตถุ 
ระเบิด หรือปฏิบัติภ�รกิจในพื้นที่ที่คนไม่อ�จ 
เข้�ถึง อย่�งป่�รกทึบ และใต้ เศษซ�ก 
สิ่งก่อสร้�ง ฯลฯ 

ด้�นเกณฑ์ก�รคัดเลือกสุนัข เพื่อบ่มเพ�ะ 
ใหก้ล�ยเปน็เจ้�หน�้ท่ีสีข่� ท�งรอ้ยตำ�รวจตร ี
บุญพึ่ง เล่�ว่�

“สุนัขของเร�จะแบ่งเป็น 3 ส�ย ซึ่งใช้ 
เกณฑ์ก�รคัดเลือกที่ต่�งกันไป คือ ถ้�ตัวไหน 
ไมก่ลวัเสยีง ไมก่ลัวคน แลว้ด ุเร�จะให้ปฏบัิต ิ
หน้ �ที่ สล�ยก�รชุมนุม  จู่ โ จมคนร้ �ย  

เพราะตำารวจสุนัขมันไม่รู้จักซองขาว 
ไม่รู้จักเส้นสาย ใช้เงินไม่เป็น 

ใครมียาหรือทำาผิด มันจับหมด

เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จ�กซ่อนที่ง่�ยๆ เป็นซ่อนที่ 
ย�กๆ ต�มใตร้ถ ต�มใตด้นิ สุนัขมนัจมกูดกีว�่ 
เร� 40 เท่� ยังไงมันก็ห�ให้เร�ได้ ก�รห� 
ย�เสพติดก็เหมือนกัน เร�ต้องหัดให้มัน 
ดมกลิ่นให้คุ้น ส่วนสุนัขจู่โจม เร�จะเน้นฝึก 
ให้มันกัดจุดสำ�คัญ แต่ไม่ใช่จุดต�ย เช่นแขน  
และข� พอหยุดก�รเคลื่อนไหวของเป้�หม�ย 
ได้พอ ท�งเร�ใช้เทคนิคนี้สอนสุนัขม�เป็น 
สิบปีแล้ว”

สำ�หรับครูฝึกสุนัขให้มีประสิทธิภ�พ 
ม�กกว�่แคก่�รเป็นสุนัข  คว�มอดทนอดกลัน้ 
ขณะฝึกอ�จเป็นเรื่ องไม่หอมหว�นนัก  
แต่ห�กเทียบกับคว�มสัมพันธ์ในวันข้�งหน้�  
ที่กำ�ลังจะหมดไปจ�กอ�วุธมีชีวิตที่ตนเอง 
เป็นผู้ปลูกปั้นขึ้นกับมือ คงย�กเกินทำ�ใจ   
“ผมก็ฝึกหม�ม�ตัง้ 3 ตวัแลว้ ตวัหนึง่กห็ล�ยป ี
น่ีก็อีกไม่ก่ีปีจะเกษียณแล้ว เจ้�ฮอลลี่ตัวนี้ก็ 
ประจำ�ก�รได้อีกแค่ไม่เกิน 6 ปี พอมัน 
เลื่อนขั้นเป็น สุนัขตำ�รวจเอก อ�ยุครบ 10 ปี  
ท�งรัฐก็คงจะประมูลข�ย คงหมดอ�ยุก�รใช้ 
ง�นไปพร้อมๆ กับผม”

เคยมีผู้กล่�วว่� “อ�วุธที่ดีอ�จไม่ใช่อ�วุธ  
หรือยุทโธปกรณ์ที่มี ไว้ เพื่อทำ�ล�ยล้�ง 
เม่ือผู้เป็นน�ยสั่ง แต่เป็นอ�วุธที่พร้อมจะ 
ต�ยแทนได้ทุกเมื่อ เพื่อเจ้�น�ยที่มันรัก”

จ�กด�บตำ�รวจกองทะเบียนพลของ 
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ 
ช้ันยศธรรมด�ๆ ที่วันๆ ต้องคลุกคลีอยู่กับ 
ตัวอักษรและรหัสบัญชีร�ยรับ-ร�ยจ่�ย 
น�น 8 ชั่วโมง เมื่อวันหนึ่งเข�เกิดคิด 
ข้ึนไดว้่� เกียรตแิละศักดิศ์รอีนัแทจ้รงิในแบบ 
ฉบับของผู้พิทักษ์สันติร�ษฎร์ คือก�รปฏิบัติ 
หน้�ที่อย่�งลูกผู้ช�ย ต้องสู้รบปรบมือโจร  
จึงตัดสินใจสลัดเครื่องคิดเลข แล้วลุกขึ้น 
หยิบปลอกคอสุนัขขอย้�ยไปทำ�หน้�ที่เป็น 
ส�ยตรวจชุดปฏบัิตกิ�รพิเศษกองบญัช�ก�ร 
ตำ�รวจนครบ�ล ประจำ�กองกำ�กับก�รสุนัข 
และม้�ตำ�รวจ ทว่�ก�รขอย้�ยตำ�แหน่งของ 
เข�เมื่อ 12 ปีก่อน กลับไม่ได้มีแต่เพียงคำ�ว่� 
‘ลูกผู้ช�ย’ ประทับบนอก ห�กแต่ เป็น 
มิตรภ�พระหว่�งเพื่อนต่�งส�ยพันธุ์ที่หัวใจ 
ส�ม�รถเตน้ไดเ้ป็นจงัหวะเดยีวกนั เพือ่นต�่ง 
พนัธุท์ีพ่รอ้มจะต�ยแทนกนัไดท้กุเม่ือ… ไม่ใช่
แค่อ�วุธมีชีวิต...

ซึง่สว่นใหญส่�ยนีจ้ะคดัแตสุ่นขัพนัธุเ์ยอรมนั  
เชพเพริด์ และรอ็ตไวเลอร ์สว่นหน�้ทีแ่กะรอย 
คนร้�ย หรือค้นห�ย�เสพติด ต้องยกให้ตัวที่ 
ซน ข้ีเล่น อย�่งเจ�้ฮอลลี ่หรอืไมก่พ็นัธุบ์เีกิล้  
เพร�ะสุนัขพวกน้ีมีคว�มกระตือรือร้นสูง  
ไม่ข้ีเบ่ือ ให้ห�อะไร มันวิ่งห�ให้ได้ทั้งวัน  
ไม่รู้จักเหนื่อย แล้วตัวไหนที่เงียบ รักสันโดษ  
และมทีกัษะก�รดมกลิน่สงูอย�่ง โดเบอรแ์มน  
เร�จะ ใ ห้ค้นห�ระ เบิด  ซึ่ งง�นนี้ เสี่ ยง  
จะใช้หม�ซนแบบเจ้�ฮอลลี่ไม่ได้”

นอกจ�กก�รคัดเลือกสุนัขจ�กหน่วยก้�น  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในคว�มสำ�เร็จของ 
ภ�รกิจแล้ว ปัจจัยสำ�คัญอีกข้อคือก�รฝึก

“ก�รจะฝึกให้สุนัขท่ีฟังภ�ษ�คนไม่รู้เรื่อง 
เร�ต้องเริ่มจ�กก�รเล่น อย่�งก�รจะฝึกให้ 
สุ นัขห�ของ ก่อนอื่นเร�ต้องเริ่มให้มัน 
ดมกลิน่ของชิน้นัน้ แลว้ป�ไปไกลๆ ใหม้นัคดิว�่ 
เร�เล่นกับมัน พอมันไปค�บกลับม� เร�ก็ป� 
ไปใหม่ ทำ�ซ้ำ�ไปซ้ำ�ม�ทุกวัน พอหลังๆ ที่มัน 
เริ่มชิน เร�ก็ลองให้มันดมของของชิ้นนั้น  
แล้วเปลี่ยนจ�กก�รป� เป็นก�รเอ�ไปซ่อน  
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ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายคนที่ติดตามวงการฟุตบอลคงไม่มีใคร 

ปฏิเสธได้ว่า ‘กิเลนผยอง-เมืองทอง ยูไนเต็ด’ คือสโมสรที่ประสบ 

ความสำาเร็จมากที่สุดทีมหนึ่งในประเทศไทย ยืนยันจากผลงาน 

ในฤดูกาลล่าสุดที่คว้าแชมป์ ‘ไทย พรีเมียร์ลีก’ มาครองได้อย่าง 

สมภาคภูมิ พร้อมกับการทะลุถึงรอบรองชนะเลิศ ‘เอฟเอคัพ’  

และรอบ 8 ทีมสุดท้าย ‘โตโยต้าลีกคัพ’

ผู้ช่วยโค้ชทีมฟุตบอล
อาชีพที่ลงตัว
ของ ‘พล ชมชื่น’
ท้าทายแต่ไม่กดดัน
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เรื่อง: ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ 
ภ�พ: กัษม� เรืองง�ม  
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แนน่อนว�่คว�มสำ�เรจ็เหล�่น้ีไม่ใช่แค่ฝเีท้� 
ของนกัเตะ 11 คน ท่ีใชห้้ำ�หัน่กบัคูแ่ขง่ในสน�ม 
เท่�น้ัน ห�กยังรวมถึงเบ้ืองหลังที่สำ�คัญ 
อย่�งฝ่�ยบริห�ร สปอนเซอร์ หัวหน้�โค้ช  
โคช้ฟติเนส ตลอดจนผูท้ีท่ำ�หน้�ท่ีเป็น ‘ผูช่้วย 
โค้ช’ ซึ่ง Read Me จะพ�ไปรู้จักกันในฉบับนี้

คุณ ‘พล ชมชื่น’ หรือที่แฟนบอลและ 
สื่อมวลชนเรียกกันว่� ‘น้�ยศ’ เป็นอดีต 
นกัเตะทมีช�ตไิทยชดุใหญเ่มือ่ป ี2526 ในน�ม  
‘สมพล ชมขื่น’ ชื่อเดิม หลังจ�กปลดระว�ง 
จ�กทีมช�ติ ชีวิตก็ผกผันไปเป็นพนักง�น 
ธน�ค�รกรุงไทยระยะหน่ึง จนได้มีโอก�ส 
เข้�อบรมผู้ฝึกสอนจนผ่�น A License และ 
หลักสูตร Futaro II จึงได้หวนกลับสู่วงก�ร 
ฟุตบอลอีกครั้ ง ในฐ�นะของผู้ ฝึ กสอน  
ก่อนหน้�นี้ น้�ยศ เคยทำ�หน้�ท่ีผู้ช่วยโค้ช 
ทีมช�ติไทย และเคยได้รับโอก�สเป็นโค้ช 
สโมสรเอสซีจี สมุทรสงคร�ม ปัจจุบันเป็น 
ผู้ช่วยโค้ชและผู้อำ�นวยก�รอะค�เดมี่ของ 
สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด

หน้ � ท่ี ของก�ร เป็ นผู้ ช่ ว ย โค้ ชนั้ นมี  
คว�มสำ�คัญม�ก และถือเป็นกุญแจดอก 
สำ�คัญในคว�มสำ�เร็จของทีมก็ว่�ได้ น้�ยศ  
เล่�ว่� หน�้ทีท่ัว่ไปสว่นใหญเ่ปน็ก�รชว่ยเหลอื 
หัวหน้�โค้ช ‘สล�วีช� วอค�นอวิช’ (Slaviša  
Jokanović) ในก�รว�งโปรแกรมก�รฝกึซอ้ม  
ป ร ะ ส �นง �น เ รื่ อ ง เ ว ล � แล ะสถ �นที่   
ตลอดจนก�รเสริมแท็กติกให้นักเตะในภ�ค 
สน�มเป็นหลัก

หน้�ที่สำ�คัญอีกอย่�งของ น้�ยศ ก็คือ 
ก�รเป็นตัวกล�งในก�รส่ือส�รระหว่�งโค้ช 
ใหญ่กับนักเตะ และนักเตะกับนักเตะด้วยกัน  
เนื่องจ�กโค้ช สล�วีช� เป็นช�วเซอร์เบีย  
ส่วนนักเตะเมืองทองฯ เองก็มีทั้งช�วไทย 
และช�วต่�งช�ติ คว�มท้�ท�ยของง�น 
ผูช้ว่ยโคช้สำ�หรบัเมอืงทองฯ จงึไมใ่ชแ่คก่�รใช ้
ภ�ษ�อังกฤษให้เป็นเท่�นั้น แต่ยังต้องใช้ 
ให้เกิดคว�มผิดพล�ดในก�รสื่อส�รให้น้อย 
ที่สุด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผลก�รฝึกซ้อมและ 
ผลก�รแข่งขันด้วย 

นอกจ�กนี้  คว�มสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับ 
นกัเตะของผูท่ี้คร่ำ�หวอดในวงก�รฟตุบอลไทย 
ม�หล�ยสิบปีอย่�ง น้�ยศ ก็กล�ยเป็นองค์ 
ประกอบสำ�คญัอย�่งหนึง่ทีเ่รยีกว�่ ‘ข�ดไมไ่ด’้ 
เลยสำ�หรับคว�มยิ่งใหญ่ของเมืองทองฯ 
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“สำ�หรับโค้ชเอง (โค้ช สล�วีช�) เรื่องของ 
ร�ยละเอียดของผู้ เล่นเข�จะรู้ไม่ค่อยลึก 
ประวัติของเด็ก อุปนิสัย เรื่องของฟิตเนส  
สภ�วะอ�รมณ์ต่�งๆ ฟอร์มก�รเล่น หรือแม้ 
กระทั่งตำ�แหน่งที่เหม�ะสมของแต่ละคน  
บ�งคนเล่นได้สองตำ�แหน่ง บ�งคนเล่นได้ 
หล�ยตำ�แหนง่ กคื็อในเรือ่งร�ยละเอยีดต�่งๆ  
พวกนีข้องเดก็ เร�จะมรี�ยละเอยีดท่ีม�กกว�่ 
และส�ม�รถทีจ่ะเสรมิขอ้มลูเพือ่ไปนำ�ไปสูก่�ร 
ตัดสินใจของโค้ชว่�ผู้เล่นคนไหนเหม�ะสม 
ในแต่ละแมตช์” อดีตผู้ช่วยโค้ชทีมช�ติไทย
กล่�ว

เม่ือถ�มย้อนไปถึงครั้งที่ น้�ยศ คุมทีม 
สมทุรสงคร�มในฤดกู�ล 2011 เลกแรก โดยจบ 
ที่อันดับ 11 ใน ไทยพรีเมียร์ลีก  ซึ่งไม่เป็นไป 
ต�มเป้�หม�ยของฝ่�ยบริห�รและเป็นผลให้ 
โดนปลดออกจ�กตำ�แหน่งนั้น เข�เล่�ว่�  
จริงๆ แล้วตนพอใจอย่�งม�กกับผลง�น 
ของทีมเกิดใหม่และเต็มไปด้วยนักเตะ 
เกรดบไีปจนถงึซอีย่�งสมทุรสงคร�ม แตเ่ม่ือ 
อันดับในต�ร�งไม่เป็นไปต�มที่ฝ่�ยบริห�ร 
ได้ให้สัญญ�ไว้กับแฟนบอล ตนจึงยินดี 
ยอมรบัสิง่ท่ีเกดิขึน้ ท้ังท่ีจรงิๆ คณุค�่ของทมี 
ฟตุบอลตลอดจนตวัโค้ชเองน้ันมีร�ยละเอยีด 
ที่ม�กกว่�เรื่องของผลก�รแข่งขันอีกม�ก

อดตียอดโค้ชแหง่สมทุรสงคร�มยงัไดฝ้�ก 
ข้อคิดถึงแฟนบอลทีมต่�งๆ อีกด้วยว่�  
“แฟนบอลบ�งคนไปเชียร์เพื่อให้ทีมชนะ 
อย่�งเดียว ซึ่งจริงๆ แล้วในสูตรสำ�เร็จมัน 
ไม่ใช่เลย เร�ไปเชียร์ฟุตบอลแล้วมีคว�มสุข 
ไหม ฟุตบอลแพ้แต่เล่นดีม�ก ยิงเกือบได้ 

คนที่เป็น
โค้ชด้วยกัน
หรือคนที่ดู

ฟุตบอลเป็น
จะดูว่าทีมไหน
มีการพัฒนา 

เขาจะรู้ว่า
การมองคุณค่า

หรือผลงาน
ของโค้ช

ต้องมองที่ตรงนี้ 
บางคนกลับมอง
โดยเอาผลการ
แข่งขันเป็นที่ตั้ง 

ถ้าผลงานดีแสดงว่า
โค้ชคนนี้เก่ง 
บางทีมันอยู่

ที่วิธีคิดของคน
มากกว่า

ตั้งหล�ยลูก ได้มีเฮ ได้มีเสียว แต่ปร�กฏว่� 
มันแพ้ กลับกล�ยเป็นว่�ก�รที่ฟุตบอลแพ้ 
แต่ทีมมีม�ตรฐ�นดีขึ้นต้องเอ�ม�วัดกับก�ร 
ที่ทีมเล่นแย่ม�กเลยแต่ไปได้เอ�ลูกฟลุ้ค  
โตก้ลบัแลว้ยงิไดห้นึง่ประตแูลว้ชนะ อนันีต้อ้ง 
ฝ�กว�่ แฟนคลบัทกุทมี ไมว่�่คณุเชยีรท์มีไหน  
จังหวัดไหน คุณก็ไปเชียร์ทีมที่รักของคุณ 
แค่นั้นเอง อย่�ไปเพื่อไปค�ดหวังให้ทีมต้อง 
ชนะอย่�งเดียวไม่ว่�จะด้วยวิธีก�รใด” 

“คนที่เป็นโค้ชด้วยกันหรือคนที่ดูฟุตบอล 
เป็นจะดูว่�ทีมไหนมีก�รพัฒน� เข�จะรู้ว่� 
ก�รมองคุณค่�หรือผลง�นของโค้ชต้องมอง 
ที่ตรงนี้ บ�งคนกลับมองโดยเอ�ผลก�ร 
แข่งขันเป็นที่ตั้ง ถ้�ผลง�นดีแสดงว่�โค้ช 
คนนี้ เก่ ง  บ�งทีมันอยู่ที่ วิ ธีคิดของคน 
ม�กกว่�” น้�ยศเสริม

น้�ยศ ยังได้เปิดเผยถึงร�ยได้ด้วยว่�  
ค่�ตอบแทนของผู้ช่วยโค้ชของเมืองทองฯ  
รวมทั้งสโมสรใหญ่ๆ ในประเทศไทยอยู่ที่  
‘หกหลัก’ ซึ่งถือว่�เป็นร�ยได้ที่น่�พอใจ  
ส่วนเรื่องคว�มเสี่ยงที่จะถูกปลดออกเมื่อไร 
ก็ได้นั้น เข�มองว่�เป็นธรรมช�ติของวงก�ร 
ผู้ฝึกสอนและเป็นคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้  
เพร�ะเชื่อว่�เครือข่�ยในวงก�รฟุตบอลไทย 
ที่ตนมีอยู่ ประกอบกับผลง�นที่ได้พิสูจน์ 
ตัวเองม�ตลอดชีวิตจะทำ�ให้ไม่ตกง�นง่�ยๆ  
อย่�งแน่นอน

“ผมคิดว่�ในสถ�นภ�พ ณ ตรงนี้ที่เป็น 
ผู้ช่วยโค้ช คว�มกดดันมันน้อย แต่ร�ยได้ 
ก็ ไม่ถือว่�น้อย แล้วผมยังมี เวล�อยู่กับ 
ครอบครวัซึง่ไมต่อ้งเดนิท�งไปอยู่ต�่งจงัหวัด  
มีเวล�ได้ทำ�ง�นอย่�งอื่น และมีคุณภ�พชีวิต 
ที่ดี ผมถือว่�ผมพอใจกับตรงนี้ม�กกว่�”  
อดตีนกัเตะและผู้ชว่ยโคช้ทมีช�ติไทยวัย 53 ป ี
กล่�วทิ้งท้�ยด้วยใบหน้�ยิ้มแย้ม

อนึ่ง ในฤดูก�ล 2013 ที่กำ�ลังจะถึงนี้  
เมืองทอง ยูไนเต็ด มีเป้�หม�ยในก�รรักษ� 
แชมป์ ไทยพรีเมียร์ลีก ไว้ ให้ได้อีกสมัย  
และทำ�ผลง�นในอีก 4 ถ้วยให้ได้ดีที่ สุด  
โดยเฉพ�ะถว้ยชงิแชมปส์โมสรเอเชยี ‘เอเอฟซ ี
แชมเปีย้นส์ลกี’ นบัเปน็คว�มท�้ท�ยใหมข่อง  
‘พล ชมชื่น’ หรือ ‘น้�ยศ’ ตลอดจนทีมง�น 
ทุกคนที่จะต้องทำ�ง�นให้หนักขึ้นเพ่ือนำ�ทีม 
ไปสู่คว�มสำ�เร็จดังเช่นที่ผ่�นม�
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เรื่อง:  สรพงศ์ อ่องแสงคุณ
ภ�พ: กัษม� เรืองง�ม  
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‘หน้าห้อง’ หากผมพูดคำานี้ออกไปลอยๆ หลายคนอาจสงสัยว่า 

ผมพูดถึงอะไร แต่หากเปลี่ยนคำาพูดใหม่เป็น ‘เลขานุการ’ หลายคน 

ที่สงสัยก็จะหันมาอ๋อกับผมทันที ว่ากำาลังพูดถึงคนที่อำานวย 

ความสะดวกให้แก่เจ้านายในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว  

ซึ่งมีความหมายเดียวกับคำาว่าหน้าห้อง เพียงแต่เราจะได้ยินคำาว่า 

หน้าห้องบ่อยๆ ในแวดวงราชการเสียมากกว่า

เลข�หน้�ห้อง
ชีวิตทำางานกับแฟ้ม
เอกสาร ประสานงาน
และการดูแลเจ้านาย
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ณ ทำ�เนียบรัฐบ�ล อัครสถ�นก�รเมือง 
ก�รปกครองของประเทศไทย ผมได้ มี  
โอก�สพูดคุยกับ ‘หน้�ห้อง’ ท่�นหน่ึง ซึ่งมี 
ป ร ะสบก�รณ์ ก � รทำ �หน้ �ที่ ดั ง กล่ � ว 
ม�เน่ินน�น ชื่อของเธอนั้นคือ วรพรรณ  
จรจำ�รัส หรือที่นับจ�กบรรทัดน้ีเป็นต้นไป  
จะขอเรียกสั้นๆ ว่� พี่กบ

พี่ ก บ ทำ � ง � น อ ยู่ ที่ สำ � นั ก ง � น ส ภ � 
คว�มมัน่คงแหง่ช�ต ิ(สมช.) ในตำ�แหนง่ฝ�่ย 
อำ�นวยก�รของท่�นรองเลข�ธกิ�ร หรอืทีเ่ร� 
เข้�ใจตรงกันในบรรทัดแรกว่� หน้�ห้อง 
ท่�นรองฯ เส้นท�งชีวิตก�รทำ�ง�นของพี่กบ  
ก่อนจะม�เป็นหน้�ห้องน้ันแม้ไม่หวือหว�  
แต่ก็เติบโตอย่�งมั่นคง เริ่มจ�กก�รสอบ 
ร�ชก�รเข้�ม�ที่ สมช. ในตำ�แหน่งธุรก�ร  
จัดทำ�และรับ-ส่งเอกส�รระหว่�งสำ�นักต่�งๆ 
ภ�ยใน สมช. ซึ่งช่วยบ่มเพ�ะประสบก�รณ์ 
ให้พี่กบได้เป็นอย่�งม�ก จนกระทั่งได้มี 
โอก�สขึ้นม�เป็นหน้�ห้องให้กับท่�นรองฯ  
ถึงปัจจุบันนี้ นับเวล�ได้เกือบสิบปีแล้ว จ�ก
ชีวติข้�ร�ชก�รท้ังหมดของพีก่บกว�่ส�มสบิปี

พี่กบเริ่มต้นบทสนทน�อย่�งยิ้มแย้ม 
แจม่ใส ดว้ยก�รเล�่ถงึองคก์รทีเ่ธอทำ�ง�นอยู ่
“สมช.ดูแลด้�นคว�มมั่นคงของประเทศ 
ทั้งหมด ท้ังภ�ยในและภ�ยนอก รวมทั้ง 
ก�รเตรียมตัวป้องกันภัยคว�มมั่นคงที่จะ 
เกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวล� คำ�ว่� 
คว�มมั่นคงไม่ได้หม�ยถึงด้�นก�รเมือง 
ก�รปกครองเพียงอย่�งเดียว แต่อ�จรวม 

ไปถึงเศรษฐกิจ สังคม ถ้�เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ข�ดคว�มมั่นคง ก็อ�จส่งผลกระทบต่อ 
ประเทศได้ สมช.จึงต้องร่�งนโยบ�ยและ 
ยทุธศ�สตรเ์พือ่นำ�ม�ปรบัใชใ้นก�รเสรมิสร�้ง 
คว�มมั่นคงด้�นต่�งๆ ของประเทศให้มี 
คว�มเข้มแข็ง”

ระหว่�งที่พ่ีกบอธิบ�ยองค์กร ผมสังเกต
โต๊ะทำ�ง�นไม้สีครีมอันเรียบง่�ยของพี่กบ  
มีอุปกรณ์สำ�นักง�นหล�ยชิ้นที่บอกเล่�ก�ร 
ทำ�ง�นของ พี่กบ ได้เป็นอย่�งดี ทั้งตะแกรง 
เหลก็สชีมพทูีเ่อ�ไวเ้กบ็เอกส�รทีจ่ะใชใ้นว�ระ 
ง�นต�่งๆ ของท่�นรองฯ และสมุดแฟ้มรบัส่ง 
เอกส�รที่เข้�ม�ในแต่ละวัน 

“หน้�ห้องต้องตรวจสอบเอกส�รหนังสือ 
ทุกอย�่งท่ีเสนอเข�้ม�ใหท้�่นรองฯ พจิ�รณ�  
ไม่ว่�จ�กภ�ยใน สมช.หรือจ�กภ�ยนอก  
ตรวจดูว่ � เอกส�รมีคำ�ผิดตรงไหนบ้�ง  
ห�กเป็นเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุม  
เร�จะต้องจัดเตรียมไว้ในตะแกรง เมื่อถึงวัน 
ประชุมจะได้นำ�ให้ท่�นรองฯ ได้อย่�งสมบูรณ์  
ในเอกส�รแต่ละฉบับมีร�ยละเอียดที่เร�ต้อง 
ตรวจไม่ให้ตกหล่น โดยเฉพ�ะห�กท่�นรองฯ  
เซ็นคำ�สั่งออกไปแล้ว หนังสือถูกส่งต่อไปยัง 
หนว่ยง�นอืน่ ห�กมคีว�มผดิพล�ด กจ็ะดไูมด่ ี
ไม่สง่�ง�ม”

ผมสะดุดกับคำ�ว่� ‘ไม่สง่�ง�ม’ ของพี่กบ  
เพร�ะคว�มสง่�ง�มนั้น มีคว�มหม�ยที่ 
กว้�งม�ก ไม่ใช่เฉพ�ะเพียงแต่เรื่องก�รเซ็น 
คำ�สั่งเพียงอย่�งเดียว
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“ใช่ คว�มสง่�ง�มของท่�นรองฯ ที่เร� 
ต้องดูแลนอกเหนือจ�กหนังสือต่�งๆ แล้ว  
ยกตัวอย่�งเช่น ชุดข�วท่ีท่�นรองฯ จะใส่ 
ออกง�น เ ร�ก็ ต้ อง เอ�ม�ตรวจดู ว่ �  
เคร่ืองหม�ยติดครบหรือไม่ เสื้อก�งเกง  
มีรอยยับหรือเปล่� เพร�ะห�กท่�นรองฯ  
ใส่ก�งเกงท่ีมีรอยยับออกง�น แล้วมีคนพบ 
เห็นเข้� นอกจ�กจะไม่สง่�ง�มกับท่�นรองฯ  
แล้ว สิง่แรกทีค่นจะพดูถงึกคื็อ ทำ�ไมหน้�ห้อง 
ถึงไม่ดูแลชุดของท่�นรองฯ ให้เรียบร้อย”

ผมเหลือบต�ไปท่ีโต๊ะทำ�ง�นของ พี่กบ  
อีกคร้ัง นอกจ�กอุปกรณ์สำ�นักง�นแล้ว  
ที่ผนังห้องยังมีกระด�ษแผ่นย�วๆ บรรจุ 
เบอรโ์ทรศพัทจ์ำ�นวนม�ก พีก่บบอกว�่ เบอร ์
โทรศัพท์พวกนี้คือเครื่องมือชิ้นสำ�คัญอีกชิ้น 
ที่หน้�ห้องต้องใช้ประส�นง�นต่�งๆ

“หน�้หอ้งตอ้งมคีว�มกระตนืรอืรน้ในก�ร 
ประส�นง�น ง�นเอกส�รไม่ใช่รับม�ส่งไป 
แล้วจบ บ�งครั้งต้องต�มเรื่องด้วยว่�ไปถึง

ไหนแลว้ เชน่ เอกส�รเชิญประชุม เม่ือไดร้บัม� 
ก็ต้องดูว่ �ท่ �นรองฯจะเข้ �ร่วมหรือไ ม่   
ถ้�เข้�ร่วมแล้วจะประชุมที่ ไหน วันไหน  
ถ้�ง�นน้ันท่�นรองฯเป็นประธ�น ก็ต้อง 
ติดต�มเรื่องว่� มีเอกส�รช้ีแจงก�รประชุม 
หรือเปิดก�รประชุมให้ท่�นรองฯ หรือเปล่�  
ถ้ �มีแต่ยั ง ไ ม่ ได้ รับ ก็ต้องประส�นง�น  
เรียกได้ว่�เร�ต้องจำ�ว�ระทุกอย่�งที่จะม�ถึง  
และแจ้งให้ท่�นทร�บเม่ือใกล้เวล�” พ่ีกบ  
ยังอธิบ�ยอีกว่� นอกจ�กเบอร์โทรศัพท์ 
ภ�ย ในแล้ ว  ยั งต้ องมี เบอร์ ภ�ยนอก  
เผื่อท่�นรองฯ มีธุระ แล้วต้องก�รติดต่อ 
หรือเรียกเข้�พบ เช่น เบอร์ธน�ค�รต่�งๆ  
แม้กระทั่งเบอร์สน�มบินสุวรรณภูมิ เร�มี 
หน้�ที่โทร. ประส�นง�นกับหน่วยง�นน้ันๆ  
ต�มที่ท่�นรองฯ มอบหม�ยให้ดำ�เนินก�ร

นอกจ�กร�ยชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่แปะอยู่ 
ข้�งผนังแล้ว ผมหันหลังไปเห็นแฟ้มเอกส�ร 
จำ�นวนม�กทีเ่สียบไวใ้นตูเ้อกส�ร ผมเหน็แฟม้ 
เอกส�รอยูเ่ลม่หนึง่ มขีน�ดใหญก่ว�่เลม่อืน่ๆ  
มีกระด�ษแปะตรงสันแฟ้มว่� คำ�สั่งภ�ยใน

“หน้�ห้องไม่ใช่แค่รู้หลักง�นส�รบรรณ 
อย�่งเดียว ห�กแตค่ำ�สัง่ภ�ยในต�่งๆ หน�้หอ้ง 
ต้ อ ง แ ม่ น ไ ม่ ต่ � ง ไ ป จ � ก ท่ � น ร อ ง ฯ  
หรือในบ�งครั้งต้องแม่นกว่� เพร�ะเวล�มี 

เอกส�รต่�งๆ ที่ต้องให้ท่�นรองฯ พิจ�รณ�  
เช่น ขอเบิกงบประม�ณ เบิกรถส่วนกล�ง  
ขออนุมัติก�รประชุมต่�งๆ จะต้องมีคำ�ส่ัง 
รองรบัดว้ยว�่ ท�่นรองฯ ส�ม�รถอนมุตัเิรือ่ง 
ใดได้บ้�ง หน้�ห้องก็ต้องตรวจสอบโดยก�ร 
เอ�คำ�ส่ังม�นั่งดูว่� จ�กเอกส�รที่ได้รับม�  
ท่�นรองฯ มีอำ�น�จเซ็นได้หรือไม่ เพร�ะถ้� 
ไม่มีอำ�น�จ ล�ยเซ็นที่ท่�นรองฯ เซ็นไป  
อ�จส่งผลเสียได้ในภ�ยหลัง บ�งทีอ�จถึง 
คุกได้เลย แล้วคำ�สั่งเหล่�นี้เปลี่ยนแปลงได้ 
เรื่อยๆ มีคำ�สั่งใหม่ ยกเลิกคำ�ส่ังเก่�ม� 
แทบทุกวัน หน้�ห้องต้องทำ�คว�มเข้�ใจ 
ให้ม�กๆ ว่�จะต้องดำ�เนินก�รอย่�งไร”

ถึงตรงนี้ พี่กบ ยกคำ�พูดที่ท่�นรองฯ  
เคยสอนพี่กบไว้ว่� “ท่�นรองฯ จะบอกเสมอ  
ให้พี่ทำ�ง�นแบบสวมวิญญ�ณท่�นรองฯ  
คือลองคิดว่� ถ้�พี่เป็นท่�นรองฯ จะตัดสินใจ 
อย่�งไร สิ่งเหล่�นี้ช่วยทำ�ให้วิธีคิดของพี่ 
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ แม้จะทำ�ง�นม�หล�ย 
สิบปีแล้ว”

ถึงช่วงท้�ย ผมยังคงมองไปรอบห้อง 
ของพี่กบ ห�กไม่นับผมและท่�นรองฯ  
ก็จะเหลือพ่ีกบที่นั่งทำ�ง�นเพียงคนเดียว  
แล้วพี่กบไม่รู้สึกเหง�บ้�งเหรอ พ่ีกบตอบ 
อย่�งยิ้มแย้ม “ไม่เลย พี่ไม่เคยรู้สึกเหง�  
เวล�นอกเหนือจ�กง�น พี่ก็ออกไปพูดคุยกับ 
คนอื่นใน สมช. ได้ เวล�ง�นพี่จะจริงจัง  
แต่ ถ้�นอกง�นไปแล้ว พ่ีจะเป็นคนตลก  
และพูดคุยได้กับทุกคน อัธย�ศัยที่ดีก็เป็นสิ่ง 
ที่ดีต่อก�รทำ�ง�นร่วมกัน” 

หน้าห้องดูแลทุกย่างก้าวของเจ้านาย  
และรักษาทุกความลับของเจ้านาย  

ความซื่อสัตย์จึงสำาคัญมากที่หน้าห้อง 
จะไม่เอาความลับแพร่งพรายออกไป  

สิ่งเหล่านี้เรียกง่ายๆ ว่า 
จรรยาบรรณหน้าห้อง
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เราอาจจะคุ้นหูกับชื่อของผู้กำากับอย่าง จอห์น วู โอลิเวอร์ สโตน 

หรือ เป็นเอก รัตนเรือง ...แต่ถ้าหากไม่มีชื่อของคนที่เราจะเอ่ยถึง

ต่อไปนี้ ผลงานภาพยนตร์ของพวกเขาเหล่านั้นอาจไม่ปรากฏออกมา

เคลื่อนไหว หากขาดความช่วยเหลือจาก เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ 

ผู้อยู่เบื้องหลังวงการภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ ในตำาแหน่ง

ผู้ช่วยผู้กำากับที่นับเวลาการเดินทางในจักรวาลของวงการนี้

ก็ร่วมกว่า 24 ปีแล้ว แต่ก่อนจะเข้าสู่วงโคจรเราคงต้องถามถึง

จุดเริ่มต้น...

เชิดพงษ์ เหล่�ยนตร์
ผู้ช่วยผู้กำากับ
ศูนย์กลางจักรวาล

เรื่อง:  อนัญญ� คูเอี่ยม
ภ�พ: กัษม� เรืองง�ม  
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“เรื่องมันเกิดจ�กเหตุบังเอิญท่ีพี่ส�วผม 
ประไพพรรณ เหล่�ยนตร์ เข�จบภ�พยนตร์ 
จ �กธรรมศ�สตร์  แล้ ว ก็ ทำ � หนั ง สื อ 
เอนเตอร์เทน ซีเนแม็ก แล้วแต่ก่อนที่ AUA  
เข�มีสอนภ�ษ�อังกฤษ มีฉ�ยหนังให้ดู  
ตอนนัน้ประม�ณ ม.3 ได ้กม็เีทศก�ลหนงัญีปุ่น่ 
ของมูลนิธิญี่ปุ่นม�ฉ�ย เร�ก็ไปดู แล้วก็ 
หลงเสน่หม์นั อย�กทำ�หนัง อย�กเห็นเรือ่งร�ว 
ทีต่วัเองทำ�ปร�กฏอยู่ในหนัง ...แตว่�่ตอนจบ 
มัธยมครู เข�ก็แนะให้ ไปสอบหมอสอบ 
สถ�ปนิก เร�ก็ไปสอบแต่ไม่ติด หลังจ�กนั้น 
ก็ เลยมุ่งมั่นว่�จะสอบเข้�ธรรมศ�สตร์  
ในส�ข�ภ�พยนตร์ ใ ห้ ได้  ก็ เ รี ยก ได้ ว่ � 
ค่อนข้ �งประหล�ดท่ีผมมีจุด มุ่งหม�ย 
ม�ตั้งแต่ช่วงนั้น” 

เริ่มต้นที่ตำาแหน่งผู้ช่วยผู้กำากับ
“พอเข�้ไปเรยีนเร�ก็ไม่ไดค้ดิว�่จบออกม� 

ต้องทำ�หนัง แต่พอปี 4 ก็มีพี่ที่รู้จักกันดึงตัว 
เร�ออกไปทำ�ง�น คือพี่สมพล สังขะเวช  
เข�คือผู้ช่วยผู้กำ�กับมือหนึ่งของประเทศ 
ตลอดก�ลและไดเ้สยีชวีติไปแลว้ เปน็คนสอน 
ทุกอย่�งที่ควรรู้ในก�รทำ�ง�นให้กับผม” 

“ผมอ�จเป็นคนโชคดีหรือโชคร้�ยก็ไม่รู้  
เพร�ะว่ �ทำ �อ�ชีพ เดี ยวม�ตลอดชี วิ ต  
ตั้งแต่แรกเลยเร�เป็น รันเนอร์ แปลเป็นไทย 
ก็คือ ขี้ข้� ไปชงก�แฟ ไปห้�มรถ ไปกันตัว 
ประกอบ เพร�ะผู้ช่วยผู้กำ�กับจะวิ่งไปไหน 
ไม่ได้ก็ต้องใช้รันเนอร์วิ่งให้ ง�นมันเริ่ม 
จ�กก�รที่เร�ต้องรับผิดชอบม�กขึ้นเรื่อยๆ  
จะพูดไปแล้วคนที่ เรียนภ�พยนตร์จะมี  
จุดประสงค์อยู่ไม่กี่อย่�ง สิ่งที่คุณอย�กเป็น 
ก็คงไม่พ้นผู้กำ�กับ ไม่ก็อย�กเขียนบท ไม่ก็ 

ตดัตอ่ ซึง่กถ็กูตอ้งทีค่นเร�ควรมจีดุมุง่หม�ย 
ที่สูง แต่ในระบบก�รเรียนก�รสอนจนถึง 
ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงผู้ช่วยผู้กำ�กับ”

คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นตำาแหน่งนี้
“ผมไมไ่ดอ้ย�กดงัขน�ดนัน้ ไมไ่ดอ้ย�กเปน็

ที่รู้จักขน�ดนั้น ในส่วนของเร�คือตำ�แหน่ง
ของทีมง�น ไม่ว่�จะเป็นตำ�แหน่งไหนมัน
เป็นก�รสนับสนุนให้ตัวง�นมันเดินไป จะให้
คนดูม�จำ�ชื่อเร�มันก็ไม่ใช่ เพร�ะหนังมันมี
เจ้�ของอยู่ไม่กี่คน ถ้�หนังดีเข�ก็ได้คำ�นิยม 
ชมชอบ หนังเลว แย่ หนังห่วยแตก เข�ก็คง
ไม่ม�ด่�ผมแน่ๆ เข�ก็ต้องไปว่�ผู้กำ�กับ” 

การงานและหน้าที่ของผู้ช่วยฯ
“หล�ยคนที่เข้�ใจว่�ผู้ช่วยผู้กำ�กับต้องไป 

ช่วยเข�กำ�กับ นั่นเป็นคว�มคิดที่ผิด เพร�ะ 
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ผู้ช่วยผู้กำ�กับก็มีง�นของตัวเอง นั่นคือก�ร 
กำ�กับก�รช่วยเหลือ มันคือ Assistance  
Director ไม่ใช่ Assistance to Director  
มนัแยกกนั เป็นสมองคนละส่วน ...ผมชว่ยสัง่ 
แอก็ช่ันได้ แตห่�้มสัง่คทั ในกองจะมแีค ่4 คน 
ที่สั่งคัทได้ คือ ผู้กำ�กับ ต�กล้อง คอนทินิวตี้ 
คนทำ�เสียง แต่ผู้ช่วยไม่มีสิทธิ์ แล้วจะให้ไป 
ช่วยกำ�กับนักแสดงนี่ก็ไม่ได้ ไม่ใช่หน้�ที่”

“ในกระบวนก�รทำ�ภ�พยนตร์ อย่�งง่�ยๆ  
แบ่งเป็น พรโีปรดกัชัน่  โปรดกัชัน่   โพสโปรดกัชัน่ 
แตใ่นหน้�ทีข่องผูช้ว่ยผูก้ำ�กับทีเ่ร�ตอ้งเข�้ไป 
เกี่ยวข้องคือ 2 ขั้นตอนแรก คือ ก�รเตรียม 
ง�นและก�รถ�่ยทำ� มหีน�้ทีห่ลกัคอืจดัต�ร�ง 
ในก�รถ่�ยทำ� ด้วยศ�สตร์กลไกและเงื่อนไข 
ท่ีเยอะม�ก ตอ้งเอ�ทกุอย�่งออกม�กองแลว้ 
ก็จดัก�รใหทุ้กอย่�งร�บลื่น จะจัดคิวทกุคนที่ 
แทบจะไมต่รงกนัใหต้รงกนัอย่�งไรกเ็ปน็สิง่ที ่
ท้�ท�ยแล้ว ผู้ช่วยผู้กำ�กับแทบจะเป็นเพียง 
คนเดียวในกองที่รู้ว่�องค์ประกอบต่�งๆ  
ที่จะปร�กฏในฉ�กน้ันจะต้องมีอะไรบ้�ง  
ไมใ่ชว่�่คนอ่ืนไม่รู ้แตผู้่ช่วยผู้กำ�กับตอ้งรูห้มด 
ทุกอย่�ง แบบแผนก�รทำ�ง�นก็จะกำ�หนด 
ด้วยผู้ช่วยผู้กำ�กับ เอ�นะ ทุกคนพร้อมนะ  
เลีย้วซ�้ย ทกุคนก็ตอ้งเลีย้วซ�้ย ผูช้ว่ยผูก้ำ�กบั 
จะเป็นคนกำ�หนดแนวท�งก�รทำ�ง�นในแต่ 
ละวัน เป็นก�รทำ�ง�นบนพื้นที่และก็เวล�”

แล้วอย่างนี้ผู้กำากับจะทำาอะไร
“ผู้กำ�กับก็อยู่หลังมอนิเตอร์แล้วสั่งคัท  

(หวัเร�ะ) คอื ผูช้ว่ยผูก้ำ�กบักไ็มไ่ดท้ำ�ทกุอย�่ง  
ต้องพูดถึงหนังสือที่ผมเขียน ‘ผู้ช่วยผู้กำ�กับ  
ศนูยก์ล�งจกัรว�ล’ อย�่งทีบ่อกว�่มนัจำ�เปน็ 
ต้องรับรู้ ทุกปัญห�ท่ีเกิดข้ึนในกองถ่�ย  
แล้วปัญห�ทุกอย่�งมันก็วิ่งเข้�ม�ห�เร�  
แล้วตัวผู้กำ�กับเข�จะไม่ส�ม�รถควบคุม 
ภ�พยนตร์ได้อย่�งเต็มที่ถ้�ไม่ได้ถูกกำ�จัด 
เรื่องเหล่�นี้ออกไป วิธีก�รทำ�ภ�พยนตร์ที่ดี  
ก็คือก�รให้พ้ืนที่ผู้กำ�กับในก�รทำ�ง�นในเชิง 
สร้�งสรรค์ของเข�ให้เต็มที่ ผมเองเป็นพื้นที่ 
ของก�รบริห�รจัดก�ร”

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ช่วยฯ และผู้กำากับ
“คนเร�มีคว�มแตกต่�ง มดง�นก็ต้องทำ� 

ในสิ่งที่มดง�นทำ�ได้ สิ่งที่ส�นเร�ให้รวมกัน 
ก็คือภ�พยนตร์ เร�ต้องมองหนังเรื่อง

เดียว กัน ไ ม่อย่ �ง น้ันเร�ทำ �หนัง ไม่ ได้   
เร�ต้องเห็นด้วยกับผู้กำ�กับว่�ทำ�ไมเร�ถึง 
ต้องทำ�หนังเรื่องนี้ ใจคว�มของมันมีอะไร 
อยู่ในนั้น” 

ถ้าอยากจะเป็นผู้ช่วยผู้กำากับ
“ง�นภ�พยนตร์จะม�ใช้คว�มรู้สึกหรือ 

อ�รมณ์ ในก�รทำ�ง�นอย่�งเดียวไ ม่ ได้   
ส่วนใหญ่คนที่ม�ฝึกง�นเข�ก็ไม่เข้�ใจตรงนี้  
ในคว�มเป็นจริง  คุณไปเสิร์ฟก�แฟสิ   
อะไรจะใหผ้มไปเสริฟ์ก�แฟไดไ้ง ผมจะทำ�หนงั  
เอ�่แลว้ทำ�ไมไมไ่ปเสริฟ์ก�แฟ เข�กว่็�แลว้มนั 
เกี่ยวยังไงกับหนัง ผมก็ว่�อ�ชีพแรกที่ผมทำ� 
คือเสิร์ฟก�แฟ เพร�ะคุณเข้�ม�คุณยังช่วย 
เหลือใครไม่ได้ คุณส่งเสริมกองถ่�ยไม่ได้  
ถ้�คุณไม่รู้ว่�ใครกินก�แฟเม่ือไหร่ กินยังไง  
ผมและคนอื่นๆ ที่เป็นผู้ช่วยผู้กำ�กับระดับ 
เดียวกันเสิร์ฟก�แฟเป็นหมดทุกคน”

“ต้องมีคว�มจริงใจในก�รทำ�ง�นแน่ๆ  
แลว้ก็ตอ้งเป็นคนทีข่ยนั ผมเช่ือว�่ผมเปน็คน 
หัวอ่อน เป็นเด็กโง่ แต่ว่�สังคมสมัยนี้ หรือ 
เด็กในยุคน้ีเ ก่งฉล�ด แล้วก็มีทุกอย่�ง 
อยู่ในตัวของเข�เอง ซึ่งผมมองว่�นั่นแหละ 
คือปัญห� พอเข�รู้สึกว่�มีทุกอย่�งแล้ว  
เข�ก็เลยไม่เข้�ใจว่�ทำ�ไมต้องเรียนรู้อีก” 

ยุคสมัยเปลี่ยน อนาคตเปลี่ยน
“ ส มั ย น้ี มั น เ ป็ น แ ฟ ช่ั น ห รื อ เ ป ล่ �  

เป็นเทรนดห์รอืเปล�่ทีค่นอย�กจะม�ทำ�หนงั 
ทำ�ให้คนทำ�หนังกล�ยเป็นอีกแบบหน่ึง                       
แล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไป ผมมองว่�คือ 
คว�มคล�สสคิ เม่ือก่อนเร�ทำ�หนงัดว้ยคว�ม 
ระวังเพร�ะเร�ใช้เงินเยอะ เร�เลือกคนในก�ร 
ทำ�ง�น แล้วมันทำ�ย�ก ทุกวันนี้คุณส�ม�รถ 
ทำ�หนังได้เลยด้วยกล้องดิจิตอลตัวเล็กๆ   
ไม่เหมือนสมัยก่อนที่นักทำ�หนังแต่ละคน 
กว่�จะทำ�ได้ก็ต้องใช้เวล� สิ่งหนึ่งที่มันเกิด 
ข้ึนก็คอืคนทุกคนส�ม�รถทำ�หนังได ้แตม่นักม็ ี
ประเด็นตรงที่ว่� เมื่อง�นมันเยอะขึ้นมันก็มี 
ขยะเพิ่มม�กขึ้นด้วยเช่นกัน คือ มันง่�ยขึ้น  
คุณเล่�เรื่องโดยที่ไม่รู้ว่�แก่นแท้มันคืออะไร  
...แต่ในอน�คตอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย  
ผมเชื่อว่�มันจะดีขึ้น แล้วมันก็กำ�ลังดีขึ้น 
จริงๆ”

จะให้คนดู
มาจำาชื่อเรา
มันก็ไม่ใช่ 

เพราะหนัง
มันมีเจ้าของ
อยู่ไม่กี่คน
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เรื่อง:  จ�รุวรรณ ชื่นชูศรี 
ภ�พ: กัษม� เรืองง�ม  
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ถ้าคุณรู้สึกตื่นตาตื่นใจในภาพการเสียบดาบเข้าไปในกล่องที่มี 

สาวสวยอยู่ภายใน ตื่นเต้นกับการเสกฝูงนกพิราบออกจากหมวก  

หรือรู้สึกประหลาดใจไปกับบรรดาดอกไม้ที่ถูกเสกขึ้นเพียง 

การดีดนิ้วดัง เป๊าะ! คงมีสักแวบหนึ่งที่คุณต้องแอบสงสัยว่า 

ภาพมายาเหล่านั้นมีความลับเบื้องหลังเป็นอย่างไร  

และเพียงความสงสัยนั้นก็พลันจุดประกายให้สาวน้อยคนหนึ่ง 

ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยนักมายากลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย  

ลิซ่า ไปรพิศ 

ผู้ช่วยนักม�ย�กล
เบื้องหลัง
แห่งกลมายา
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อุม� ไพบูลย์พันธ์ หรือที่เร�รู้จักกันในชื่อ  
ลซิ�่ ส�วนอ้ยเจ้�เสนห่ผู้์ชว่ยของนักม�ย�กล 
ชื่อดัง ฟิลิป ได้เล่�ถึงหนท�งในก�รเข้�ม�ทำ� 
อ �ชี พผู้ ช่ ว ยนั กม �ย�กล ให้ เ ร �ฟั ง ว่ �  
ต้ังแต่เด็กๆ แล้วที่ตัวเองใฝ่ฝันอย�กจะ 
ทำ�อ�ชีพนักแสดงเพร�ะชอบก�รแสดง  
ชอบก�ร เป็นที่ จั บ จ้องสนใจของผู้ คน  
และแน่วแน่ในเส้นท�งนี้ม�ตลอด จนกระทั่ง 
วันหนึ่งที่ได้ไปดูก�รแสดงโชว์ม�ย�กลท่ีมี 
นักม�ย�กลและผู้ช่วยส�วออกม�ให้คว�ม 
บันเทิงแก่คนดู เมื่อนักม�ย�กลขอให้คนดู 
ข้ึนไปรว่มโชวล์ซิ�่กไ็มล่งัเลทีจ่ะยกมอืขออ�ส� 
เพร�ะคว�มสงสัยและต้องก�รห�คำ�ตอบ 
คว�มลับของม�ย�กล หลังจ�กเหตุก�รณ์ 
ครั้งน้ันลิซ่�ก็รู้สึกแน่ชัดว่�ตำ�แหน่งผู้ช่วย 
นกัม�ย�กลนีล่ะ่ทีจ่ะตอบโจทยค์ว�มตอ้งก�ร 
ของเธอได้

ส�วน้อยลิซ่� เริ่ม เข้�ม�เป็นลูกศิษย์  
คนสำ�คัญของฟิลิปตั้งแต่อ�ยุเพียงสิบกว่� 
ขวบและได้หัดก�รเป็นผู้ช่วยแสดงม�ย�กล 
ตั้งแต่นั้นม� “เมื่อก่อนเวล�เร�ดูโชว์ม�ย�กล 
กเ็หน็ว�่ผูช้ว่ยนกัม�ย�กลไมค่อ่ยจะมอี�รมณ ์
ร่วมไปกับโชว์เลย เพลงที่เปิดก็มันจะต�ย 
แต่ผู้ช่วยกลบัทำ�หน�้หน�้นิง่ สง่ของเสรจ็กไ็ป 
ยืนเฉยๆ เร�ก็เลยคิดว่�ไม่ได้ละเวล�เพลง
ข้ึนเร�ก็จะต้องเต้น ต้องทำ�ให้คนดูไม่รู้สึกว่�  
นี่นักม�ย�กลนะ นี่แค่ผู้ช่วยส่งของนะ  
แต่ทำ�ให้คนดูรู้สึกสนุกรู้สึกเอนเตอร์เทนไป 
กับโชว์ของเร� สมัยก่อนตอนเด็กๆ เร�ก็คิด 
เองทำ�เองหมดแต่งตัวแต่งหน้� เอ�ให้มันดู 
เซ็กซี่นิดๆ ตอนเด็กๆ หน้�อกหน้�ใจก็ไม่ค่อย 
จะมีหรอก อ�ศัยยัดกระด�ษเอ� (หัวเร�ะ)  

คุณฟิลิปยังแซวเลยว่�ไม่กลัวหลุดเหรอ  
พอดงัม�กเข�้มงี�นเข�้เยอะเร�กไ็ดต้ดัชดุใหม ่
เรื่อยๆ แต่งให้เข้�คู่กับคุณฟิลิป อย่�งถ้�คุณ 
ฟลิปิแตง่เป็นเจ�้พ่อเซีย่งไฮเ้ร�ก็จะแตง่ก่ีเพ้� 
ให้เข้�กัน”

หน้�ท่ีผู้ช่วยนักม�ย�กลในส�ยต�ของ 
คนภ�ยนอกอ�จมีแค่คอยแต่งตัวสวยม�ยืน 
เป็นสีสันของโชว์เท่�นั้น แต่ในคว�มเป็นจริง 
แลว้ลซิ�่เล�่ใหเ้ร�ฟงัว�่ หน�้ทีน่กัม�ย�กลนัน้ 
หนักม�กทั้งยังเสี่ยงต่อก�รบ�ดเจ็บอีกด้วย 
นอกจ�กก�รคอยสง่ของใหน้กัม�ย�กลทีต่อ้ง 
ผ่�นก�รฝึกซ้อมไม่ให้ผิดคิวแล้ว ก�รช่วยใน 
ก�รแสดงโชว์บ�งชุดที่ต้องเอ�ตัวเองเข้�ไป 
อยู่ในโชว์ก็นับว่�เหนื่อยม�ก “พอถึงโชว์ 

การที่เราเป็นผู้ช่วย 
เราต้องทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด 

เพราะถ้าเกิดว่านักแสดงหน้าแตกขึ้นมา 
ไม่ใช่แค่นักแสดงจะเสียหน้า 

แต่เราก็เสียใจ

ชุดใหญ่ๆ  นักเลน่กลจะเป็นผู้วเิศษ แทบไมต่อ้ง 
ทำ�อะไรเลย ทีน้ีง�นหนักก็จะม�ตกที่ผู้ช่วย  
อย่�งชุดเสียบมีด เร�ต้องเข้�ไปอยู่ในลังนั่น 
ใหเ้ข�เอ�มีดเสยีบ ลงัเลก็แคไ่หนกต็อ้งเข�้ไป 
อยู่ให้ได้ บ�งทีเสียบม�ไม่มีเบ�มือเลยโดนข� 
โดนแขนเร�บ่อยไป โดยเฉพ�ะที่เป็นตะกร้� 
เคยพล�ดม�โดนเร�ครัง้หน่ึงเป็นแผลเปน็กว่� 
จะรักษ�ห�ย ดังนั้นพอเร�จะต้องขึ้นโชว์  
เร�จะตืน่เตน้แลว้ว�่จะทำ�ไดเ้หมอืนทีซ่อ้มไหม  
เร�จะอยูใ่นตำ�แหน่งทีถู่กตอ้งรเึปล�่ หน�้ทีน่ี ้
มันเหนื่อยนะ เหนื่อยจริงๆ”

ลิซ่�ยังเล่�ให้ฟังอีกว่�ก�รทำ�หน้�ที่ของ 
ผู้ช่วยนักม�ย�กลไม่ได้แบ่งแยกออกจ�ก 
นกัม�ย�กลอย�่งชดัเจนเสยีทเีดยีวแตเ่รยีกว�่ 
เป็นก�รทำ�ง�นร่วมกันม�กกว่� ต้องผ่�น 
ก�รฝึกซ้อมอย่�งหนักเพื่อให้ เข้�ข�กัน  
ยิ่งจับคู่กันน�นเท่�ไหร่ ฝึกซ้อมให้เข้�ใจ 
ตรงกันไดม้�กเท�่ไหร ่โอก�สผดิพล�ดกจ็ะยิง่ 
น้อยเท่�นั้น ทั้งยังต้องอ�ศัยคว�มเชื่อใจ 
ซึ่ ง กั น แล ะ กั น  “บ � ง ที ท่ี โ อ ก �สหรื อ 
สภ�พแวดลอ้มไมเ่อือ้อำ�นวย คณุฟิลปิแคหั่น 
ม�มองต� เร�ก็จะรู้แล้วว่�กลนี้เล่นได้เล่น 
ไมไ่ด ้มคีรัง้หนึง่ทีห่ลงัเวทลีมแรงม�กแลว้เร� 
กำ�ลังจะเล่นกลหนังสือพิมพ์ คุณฟิลิปหันม� 
มองเร�แค่น้ันเร�ก็รู้แล้วว่�กลนี้เล่นไม่ได้ 
ต้องเปลี่ยนกลใหม่ออกม�เล่น ผู้ช่วยกับ
นักม�ย�กลต้องเข้�ใจกัน เพร�ะถ้�เกิดก�ร 
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สื่อส�รกันผิดพล�ดอย่�งนักม�ย�กลจะเสก 
นก แตเ่ร�ไปหยบิแมวออกม� คว�มผดิพล�ด 
ที่เกิดจ�กเร�ก็จะทำ�ให้เข�เสียหน้�”

ในก�รทำ�หน้�ที่ผู้ช่วยนักม�ย�กลของ 
ลิซ่�ไม่ ได้จบลงแค่ก�รช่วยส่งของหรือ 
เข้�ร่วมในโชว์อุปกรณ์ ทว่�ผู้ช่วยนักม�ย�กล 
ในคว�มหม�ยของลิซ่�ยังรวมถึงก�รช่วย 
เอนเตอร์เทนลูกค้� ด้วยบุคลิกเซ็กซี่ ขี้เล่น 
ที่ทำ�ให้ส�ม�รถจับใจคนดูได้อย่�งไม่ย�ก  
และใช้ก�รสงัเกต จบัอ�รมณ์ลกูค�้ คอยระวงั 
เรือ่งคำ�พดูคำ�จ�ใหต้ลก มเีสนห่ ์ทว�่ไมก่�้วร�้ว 
ทัง้ยงัตอ้งอ�ศัยไหวพรบิ เชน่ ระหว่�งทีก่ำ�ลงั 
เล่นกลคนดูผละคว�มสนใจไปจ�กกลก็ต้อง 
พย�ย�มห�ท�งเรียกร้องคว�มสนใจกลับคืน

สำ�หรบัผู้ช่วยในอ�ชีพอืน่อ�จมบี�้งทีอ่ย�ก 
จะก้�วขึ้นม�เป็นเบอร์หนึ่ง แต่สำ�หรับลิซ่� 
แล้วเธอเล่�ว่�ในช่วงที่ดังม�กๆ ในตอนที่คุณ 
ฟลิปิไปต�่งประเทศหรอืลกูค�้มงีบไมม่�กนกั 
ก็เคยม�จ้�งเธอไปเล่นกล ซึ่งเธอก็บอกต�ม 
ตรงว่�กลที่ไม่ย�กม�กก็พอเล่นได้ แต่ถ้�ให้ 
ม�เล่นกลย�กๆ ขน�ดคุณฟิลิป ลิซ่�บอกว่� 
ไม่ถนัด ขอเป็นผู้ช่วยแบบเดิมจะดีกว่�

“เวล�ทีค่ณุฟลิปิไมอ่ยูแ่ลว้รบัง�นไวม้�กโข 
เคยมีครั้งนึงที่มีจดหม�ยม�ว่�คุณฟิลิป 
ต้องไปแข่งขันเมจิกโชว์ที่ญี่ปุ่น แต่ว่ � 
รับง�นไว้แล้วคุณฟิลิปก็ถ�มลูกค้�ว่�เอ�ไหม  
แตเ่ปน็คณุลซิ�่กบัทมีง�นนะ ทนีีเ้ร�กม็�คดิว่� 
เร�จะทำ�ไงดี ถ้�จะให้เร�ไปเล่นก็ไปได้ แต่เร� 
ตอ้งถ�มใจลกูค�้กอ่นว�่เข�รบัไดไ้หม ไมใ่ชเ่อ� 
อะไรยัดเยียดให้เข�ไปก็ไม่รู้ ถ้�เข�โอเคเร�ก็ 
โอเคด้วย แต่ก็ต้องเป็นกลที่ ไม่ย�กม�ก  
พวกกลไพ่บินอะไรยงัง้ันเอ�ไวก่้อน (หวัเร�ะ)”

แม้จะฟังดูหนักหน�เอ�ก�รแต่ลิซ่ � 
ก็ยังคงยืนยันว่�อ�ชีพนี้เป็นอ�ชีพที่สนุก  
ได้ประสบก�รณ์ม�กม�ย โดยที่ก่อนจ�กกัน 
เธอได้ทิ้งท้�ยเกี่ยวกับหน้�ที่ของผู้ช่วย 
นักม�ย�กลเอ�ไว้ว่�

“ก�รท่ีเร�เป็นผู้ช่วย เร�ตอ้งทำ�หน�้ทีใ่หด้ี
ทีส่ดุ เพร�ะถ�้เกดิว�่นกัแสดงหน�้แตกขึน้ม� 
ไม่ใช่แค่นักแสดงจะเสียหน้� แต่เร�ก็เสียใจ  
ให้พึงสังวรณ์ไว้เสมอว่�เร�ต้องจำ�ให้หนัก  
ซ้อมให้เยอะ และอะไรที่เร�ช่วยเข�ได้เร�ต้อง 
ช่วยให้ม�กที่สุด ทำ�ให้ลูกค้�สนุกม�กที่สุด  
นั่นเป็นคว�มพึงพอใจสูงสุดของทั้งคนดูและ
นักม�ย�กล”
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ฉันทะ...จะทำาการใดให้สำาเร็จ ปัจจัยแรกซึ่งพระพุทธองค์

ทรงสอนไว้ คือ สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรารักและทำาโดยใส่ใจลงไป 

ทว่าหลายคนก็ประกอบอาชีพการงาน โดยปราศจากปัจจัยนี้ 

เพราะมีเหตุอื่นซึ่งมีนำ้าหนักมากกว่ามาชนะคะคานกันได้ 

รัก...
ของผู้ช่วย
ทันตแพทย์
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เรื่อง: แพรว� มั่นพลศรี
ภ�พ: กัษม� เรืองง�ม  
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แต่สำ�หรับวันนี้ Read Me ขอพ�ทุกท่�น 
ม�สัมผัสอีกอ�ชีพหนึ่ง อ�ชีพซึ่งต้องมี 
‘ฉันทะ’ อยู่เต็มหัวใจ

Read Me ได้มี โอก�สเดินท�งไปยัง 
จังหวัดจันทบุรี เข้�ไปที่วงเวียนตล�ดน้ำ�พุ  
ใจกล�งเมืองท่องเท่ียวแห่งนี้และได้พบ 
สถ�นพย�บ�ลซึง่เป็นคลนิิกทันตกรรมเอกชน 
ตั้งอยู่ที่นั่น เมื่อสังเกตจำ�นวนคนไข้จ�ก 
ภ�ยนอก จึงใคร่อย�กพูดคุยกับผู้ที่ เป็น 
ส่วนหนึ่งซึ่งทำ�ให้คลินิกแห่งนี้เป็นที่ไว้ว�งใจ 
แก่ประช�ชนเมืองจันท์ และแล้วก็ได้พบ 
และพูดคุยกับสองส�วผู้ช่วยทันตแพทย์ 
ผู้เป็นกำ�ลังหลักของง�นหนักอึ้งภ�ยใน 
คลินิกแห่งนี้

พี่จิ๋ม หอมจันทร์ ศ�สตร์ศิริ และพ่ีตุ๊ก  
เพชรไพลิน ชัยธนะเพิ่มพูล ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
ซึ่งมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในตำ�แหน่งนี้ 
ม�อย่�งย�วน�น ทั้งในโรงพย�บ�ลใหญ่ๆ  
และในคลินิกเล็กๆ

จ�กก�รพูดคุย ประสบก�รณ์ยี่สิบกว่�ปี 
ของพ่ีทั้งสองบอกและตอกย้ำ�ให้เร�รู้ว่�  
ง�นในอ�ชีพส�ยก�รแพทย์และพย�บ�ลนี้ 
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ไม่ง่�ยและไม่เบ� โดยเฉพ�ะผู้อยู่เบ้ืองล่�ง 
และเบื้องหลัง

ผูช้ว่ยทนัตแพทยจ์ำ�เป็นอย�่งยิง่ทีจ่ะตอ้ง 
รู้ใจทันตแพทย์ที่ตนทำ�ง�นด้วย ต้องรู้ว่� 
ข้ันตอนของคุณหมอแต่ละคนเป็นยังไง  
เพร�ะ เคสอย่ �ง เดียวกัน คุณหมอทำ� 
ไม่เหมือนกันมีม�กม�ย ขึ้นอยู่วิจ�รณญ�ณ 
และก�รวินิจฉัยของแต่ละท่�น เห็นเคสแล้ว 
ต้องรู้ว่�จำ�เป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้�ง  
อนัไหนกอ่น อนัไหนหลงั ตอ้งยืน่เครือ่งมือให ้
ในจงัหวะไหน ทัง้ยงัตอ้งทำ�คว�มเข�้ใจอ�ก�ร 
ของคนไข้ที่ม�รักษ� ต้องซักถ�มประวัติ 
เบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณหมออีกด้วย

พีจ่ิม๋เล่�ว�่ ง�นทีค่ลนิกิเอกชนนี ้หนกักว�่ 
ง�นในโรงพย�บ�ลหล�ยเท่� เพร�ะผู้ช่วย 
ตอ้งทำ�เองทกุอย�่งตัง้แตต่น้จนจบ ตอ้งเป็น 
คนเตรียมอุปกรณ์ ช่วยหมอตอนรักษ�  
ล้�งทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องมือ บ�งคลินิก 
ตอ้งไปซือ้ข�้ว คอยปรนนบิตัหิมอ ชีแ้จงคนไข ้
ว่�ทำ�ไมรอคิวน�น คนไข้เด็กร้องไห้งอแง 
ก็ต้องคอยปลอบ รักษ�เสร็จก็ล้�งเครื่องมือ  
ทำ�คว�มสะอ�ดกว�ดถูยูนิตทำ�ฟัน ส�รพัด 
ง�นยิบย่อยที่เล่�ส�มวันก็ไม่หมด แต่ถ้�ทำ� 
ที่ โรงพย�บ�ล จะแบ่งหน้�ที่ กันไปเลย  
เร�ทำ�แค่ไหน ใครทำ�แค่ไหน

ใช่แล้วล่ะ Read Me เคยเห็นคลินิก 
บ�งแห่ง คนไข้นั่งรอคิวย�วเหยียด บ�งครั้ง 
ก็รอได้ แต่บ�งครั้งก็ไม่ เด็กหล�ยคนร้องไห้ 
กระจองอแง คนไข้บ�งคนปวดฟันม�ก 
ก็โวยว�ย ทำ�ไมไม่ถึงคิวเข�เสียที ก็ต้องเป็น 
หน้ �ที่ ผู้ ช่ วยทันตแพทย์ม�ปลอบเด็ ก  
ม�อธิบ�ยให้คนไข้ ใจเย็น เช่นนั้นแล้ว  
Read Me อดสงสยัไมไ่ด้ว่� ถ้�หน้�ทีก่�รเป็น 
ผู้ ช่วยทันตแพทย์แลดูหนักหน่วงขน�ดนี้  
คนที่ ทำ �หน้ �ที่ นี้ ยั งมี ค ว �มสุ ขอยู่ ไ หม  
ยังสบ�ยดีอยู่หรือเปล่� กับก�รต้องแบกรับ 
ทั้ ง อ � รมณ์ คุณหมอ เ ว ล � ไ ม่ ไ ด้ ดั่ ง ใ จ 
และอ�รมณ์คนไข้เวล�โวยว�ยเหวี่ยงวีน  
ก�รเป็นคนกล�งมันน่�เหนื่อยนะ

พี่ ๆ  ทั้งสองพูดเป็นเสียงเดียวกันว่� 
เพร�ะใจรัก... คว�มวุ่นว�ย คว�มขัดแย้ง  
ลว้นมอียูใ่นทุกก�รทำ�ง�น ทุกอ�ชีพ แตแ่คเ่ร� 
อยู่ตรงนี้ ทำ�ตรงนี้ แล้วมีคว�มสุข อย�กม� 
ทำ�ง�นทกุวัน อย�กทำ�อย�่งน้ีทกุวนั ก็เพียงพอ 
แล้วสำ�หรับก�รฝ่�ฟันคว�มลำ�บ�ก

ตอนแรก
ก็ไม่ได้อยากทำางาน

แบบนี้หรอก 
แต่แม่บอกว่าดี 

บอกให้ไปทำางาน
กับหมอ 

ทำางานโรงพยาบาล
มันดูมีเกียรติ 

ได้ช่วยคนอื่นด้วย
 ทำาแล้วดี 

ตอนนั้นพี่ตุ๊ก
ไม่อยากขัดใจแม่ 
ก็เลยลองเรียน

ลองฝึกทำาดู 
แล้วพอทำาไปได้

สักระยะก็รู้สึกชอบ 
เออ มันจริง
อย่างที่แม่ว่า 
ทำาแล้วรู้สึกดี 

รู้สึกได้บุญ

นอกจ�กนี้ พี่ตุ๊กยังเล่�ประสบก�รณ์ดีๆ  
ให้ฟังว่� ตอนแรกก็ไม่ได้อย�กทำ�ง�นแบบนี้ 
หรอก แต่แม่บอกว่�ดี บอกให้ไปทำ�ง�น 
กับหมอ ทำ�ง�นโรงพย�บ�ลมันดูมีเกียรติ  
ได้ช่วยคนอื่นด้วย ทำ�แล้วดี ตอนนั้นพี่ตุ๊ก 
ไม่อย�กขัดใจแม่ ก็เลยลองเรียนลองฝึกทำ�ดู 
แ ล้ ว พ อทำ � ไ ป ไ ด้ สั ก ร ะ ย ะ ก็ รู้ สึ ก ช อบ  
เออ มันจริงอย่�งที่แม่ว่� ทำ�แล้วรู้สึกดี  
รู้สึกได้บุญ แล้วก็มีเคสหนึ่งเป็นคนไข้เด็ก 
ท่ีมีประสบก�รณ์ไม่ดฝัีงใจเก่ียวกบัก�รทำ�ฟนั  
พอเข้�ม�ในคลินิกก็ร้องไห้เลย พี่ตุ๊กก็ไปเล่น 
กับน้อง ไปปลอบน้อง พอถึงตอนทำ�ฟัน  
พี่ตุ๊กก็อยู่กับน้อง พูดคุยจนน้องยอมอยู่นิ่งๆ  
ให้คุณหมอทำ�ฟันได้โดยไม่ร้องไห้ พ่อแม่น้อง 
ก็ปลื้มสุดๆ ลูกส�วทำ�ฟันได้โดยไม่ร้องไห้  
ก็ม�ขอบคุณพ่ีตุ๊กกันยกใหญ่ คว�มปลื้มใจ 
ในตอนนั้นยังฝังใจพี่ตุ๊กม�ถึงตอนนี้ 

ก�รได้ทำ�อะไรเพื่อคนอื่น มันมีเสน่ห์ 
อย่�งนี้นี่เอง Read Me จินตน�ก�รเห็นหน้� 
เหยเกของคนไข้ตอนเข้�ม� เปรียบเทียบกับ 
หน�้ต�สดใส ยิม้ไดต้อนออกไป ถ�้รอยยิม้นัน้ 
เป็นผลม�จ�กสิ่งที่ เร�ทำ� ใครๆ ก็อย�ก 
ยิม้ต�ม Read Me เชือ่ว�่ นีแ่หละคอืคว�มรกั 
ที่พี่จิ๋มและพี่ตุ๊กพูดถึง เพร�ะคงไม่มีใครรัก 
ง � นหนั ก  ไ ม่ มี ใ ค ร รั ก ค ว �มสกปรก  
รั กคร�บ เลื อดคร�บน้ำ � ล �ย  หรื อรั ก 
สถ�นก�รณ์อันวุ่นว�ยที่น่�ปวดหัว แต่สิ่งที่ 
ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ดีทั้ งหล�ยรัก ก็คือ  
คว�มรู้สึกอิ่มเอมใจจ�กก�รได้ทำ�อะไรๆ  
เพื่อให้ผู้อื่นพ้นจ�กคว�มทุกข์ต่�งห�ก

Read Me เคยได้ยินทันตแพทย์ท่�นหนึ่ง 
พูดว่� คลินิกเอกชนถ้�ข�ดผู้ช่วยทันตแพทย์ 
ดี ๆ  ก็ มี แต่ รอวั น เจ๊ ง เท่ �นั้ น  ครั้ งนั้ น  
Read Me ไม่ค่อยเข้�ใจนักว่�เพร�ะอะไร  
ทำ � ไ ม แค่ ก � ร ไ ม่ มี ผู้ ช่ ว ย จ ะทำ � ใ ห้ เ กิ ด 
คว�มเสียห�ยได้ขน�ดนั้น ครั้งนี้ Read Me  
รู้แล้วว่� ไม่ เ พียงคลินิกเอกชนเท่�นั้น  
แม้ในโรงพย�บ�ลใหญ่ๆ ก�รที่จะทำ�ให้ก�ร 
รักษ�ของทันตแพทย์เป็นไปด้วยดี นอกจ�ก 
คว�มรู้คว�มส�ม�รถของตัวทันตแพทย์ 
เองแล้ว ส่ิงสำ�คัญท่ีข�ดเสียมิได้เลยก็คือ 
เครื่องมือแพทย์ที่ดี และผู้ช่วยทันตแพทย์ 
ที่ดีนั่นเอง
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เรื่อง/ภ�พ: สรพงศ์ อ่องแสงคุณ
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เรื่อง: พุทธิพงศ์ อึงคะนึงเวช
ภ�พ: เขมชาติ ไขว้พันธุ์

My Space [ส�ระบันเทิงสถ�น]
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Hidden Stuff
ร้�นที่บอกเล่�เรื่องร�ว

คงไม่ผิดแผกนัก ห�กจะกล่�วว่�ร้�นเล็กๆ ภ�ยใต้บรรย�ก�ศเป็นกันเอง  
และตั้งใจหลบเร้นตัวเองจ�กโลกภ�ยนอกอย่�ง Hidden Stuff เป็นแหล่ง 
แรงบันด�ลใจชั้นดี ท่ีมีส่วนประกอบจ�กเรื่องร�วคละเคล้�ประสบก�รณ์ 
แตกต่�ง ที่ส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดคว�มคิดสร้�งสรรค์ได้ไม่สิ้นสุด

Hidden Stuff อ�จไม่ได้เป็นร้�นอ�ห�รที่มีพ่อครัวชั้นเลิศ ทำ�อ�ห�ร 
สุดแสนอร่อยเหมือนร้�นอื่นๆ ในย่�นสุขุมวิท ห�กแต่สิ่งแรกท่ีจะกระโจน 
เข้�สู่ห้วงคว�มรู้สึกทันทีที่ย่�งก้�วม�ถึงหน้�ร้�นคือ คว�มแปลกใหม่และ 
น่�ค้นห� พี่ลี อัญชลี นิมม�นวัฒน� เจ้�ของร้�น Hidden Stuff บอกกับ 
เร�ว่� “พ่ีต้องก�รทำ�ให้ร้�น Hidden Stuff เหมือนเป็นบ้�นของทุกคน  
ทุกคนส�ม�รถม�นั่งคุย นัดเจอกัน ภ�ยใต้บรรย�ก�ศอบอุ่น ที่สำ�คัญ  
อ�ห�รต้องไม่แพง” เมื่อเร�ถ�มว่�องค์ประกอบหลักที่ทำ�ให้เกิดร้�นนี้ขึ้น 
คืออะไร พี่ลีหัวเร�ะเสียงใสก่อนตอบว่� “ร้�น Hidden Stuff เต็มไปด้วย 
เรื่องร�ว ประกอบขึ้นด้วยเรื่องร�ว และเป็นร้�นที่บอกเล่�เรื่องร�ว” 

หลังจ�กประสบคว�มสำ�เร็จระดับหนึ่งจ�กร้�น อัล ม�ฮ์จิส เธออย�ก 
มีร้�นที่บอกเล่�เรื่องร�วของตัวเอง ถ่�ยทอดประสบก�รณ์บ�งอย่�ง 
ให้แก่ผู้ที่ม�กินอ�ห�รที่ร้�น จึงออกแบบร้�นสองชั้นแห่งนี้ ให้เป็น 
เหมือนบ้�น ขณะเดียวกันก็นำ�ของที่เธอรู้สึกว่� ชอบ และ อย�กบอกเล่� 
ม�เป็นสิ่งที่ใช้ตกแต่งร้�น 

สิง่ท่ีบง่บอกคว�มคิดสร�้งสรรคข์องร�้นน้ีไดอ้ย�่งด ีคอืเมนตู�่งๆ ทีม่ชีือ่ 
เรียกว่� “อ�ห�รฟิวชั่น” ซ่ึงเป็นก�รนำ�อ�ห�รหล�กสัญช�ติม�ผสมกัน 
แล้วออกม�เป็นเมนูใหม่ที่มีหน้�ต�และรสช�ติที่น่�รับประท�น 

พี่ลีเล่�ว่� ช่วงแรกท่ีทำ�ร้�นนี้เมื่อส�มปีที่แล้ว ร้�นอ�ห�รในกรุงเทพฯ  
ทีม่กี�รออกแบบเปน็เอกลกัษณ์ถงึข้ัน ‘เตะต�’ ยงัมีไม่ม�กนัก Hidden Stuff  
เป็นร้�นแรกๆ ที่เน้นก�รออกแบบในสไตล์ของตัวเอง แต่ปัจจุบันร้�นที่เน้น 
ก�รออกแบบมีเยอะขึ้น ผู้บริโภคจึงมีท�งเลือกม�กขึ้น 

อ�จเป็นเพร�ะเปี่ยมด้วยประสบก�รณ์ และจัดเจนท�งด้�นธุรกิจ 
ร้�นอ�ห�ร ทำ�ให้ทุกถ้อยคำ�ของพี่ลีเปี่ยมไปด้วยคว�มเข้�ใจ 

“เมื่อร้�นมันม�กขึ้น ไม่ได้หม�ยคว�มว่�เร�ต้องม�แย่งลูกค้�กัน  
เข�มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้ว ชอบร้�นไหนก็เข้�ไปกินร้�นนั้น แต่ถ้�ต้องก�ร 
บรรย�ก�ศอบอุ่น เป็นกันเอง ได้ เห็นร้�นอ�ห�รอีกรูปแบบหนึ่ง  
Hidden Stuff ยินดีต้อนรับ” พี่ลีกล่�วสรุปพร้อมรอยยิ้ม

Hidden Stuff

72 ซอยเอกมัย 22 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร: 0-2713-2162 
เปิดบริการ: 16.30-24.00 น. [หยุดวันอังคาร]
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Q: เริ่มจากการแนะนำาตัวก่อน เชิญเลยครับ
A: กูชื่อซิ่ง! 

Q: ขอรายละเอียดที่เจาะลึกกว่านี้ได้ไหมครับ
A: มันจะอะไรหนักหน�วะ มึงให้แนะนำ�ตัว ก็บอกแล้วนี่ไง กูชื่อซิ่ง! จะให้พูดอะไรเยอะแยะ
ม�กม�ย น่�รำ�ค�ญ

Q: เอ่อ...บทสัมภาษณ์นี้จะนำาไปลงหนังสือที่มีผู้อ่านเป็นผู้หญิงน่ารักๆ ด้วยนะครับ
A: เฮ้ย! จริงเหรอวะ งั้นเอ�ใหม่ๆ สวัสดีครับ ผมชื่อซิ่ง สุภ�พสตรีหล�ยๆ ท่�นคงจะไม่รู้จัก
หรือสัมผัสผมม�ก่อน ผมทำ�ง�นที่ยิ่งใหญ่ม�กเลยนะครับ เพร�ะถ้�ไม่มีผู้ช่วยอย่�งผม 
คว�มหล่อของบุคคลในเครื่องแบบคงจะลดลงไปม�กกว่�ครึ่ง เอ่อ แล้วที่สำ�คัญ คุยได้ 
สัมผัสได้ ลองสวมใส่ได้ ผมไม่หยิ่งนะครับ 
A: (เสียงกระซิบ) มึงอย่�เอ�อันที่พูดจ�หย�บค�ยไปลงนะ ภ�พพจน์กูเสียหมด

Q: ได้ครับ ผมรับรอง เมื่อสักครู่คุณบอกว่าคุณเป็นผู้ช่วยและทำางานอันยิ่งใหญ่  
หน้าที่หรืองานของคุณคืออะไรครับ
A: อะแฮ่ม! หน้�ที่ของผมคือช่วยให้เครื่องแบบทห�รดูเป็นท�งก�ร เรียบร้อย สง่�ง�ม 
มีวินัย และดูเท่ในส�ยต�ส�วๆ ยังไงล่ะครับ

Q: นี่ยิ่งใหญ่แล้วเหรอครับ?
A: โธ่ ไอ้ฉิบห�ย! นี่มันยังไม่ยิ่งใหญ่อีกเหรอวะ โดยเฉพ�ะอย่�งมึง ที่เป็นนักศึกษ�วิช�ทห�ร
ยิ่งแล้วใหญ่ เพร�ะถ้�มึงไม่ใส่กูไป มึงก็จะโดนจ่�รับประท�น วิดพื้นบ้�ง ลุกนั่งบ้�ง  
กระโดดกบบ้�ง นี่กูช่วยพวกมึงให้อยู่อย่�งสุขสบ�ยนะเนี่ย ยังไม่สำ�นึกอีก เนรคุณจริงๆ ห่�เอ๊ย!

Q: เอิ่ม…ขอโทษด้วยครับ ยิ่งใหญ่จริงๆ
A: เฮ้ย! มึงอย่�เอ�คำ�พูดตะกี้ไปลงนะ กูลืมตัวไปเล็กน้อย คว�มจริงกูเป็นสุภ�พบุรุษ  
เดี๋ยวส�วๆ จะเข้�ใจผิดกันหมด

Q: ได้ครับ ผมสัญญา คำาถามของผมก็หมดลงแล้ว คุณมีอะไรจะฝากให้ผู้ที่กำาลังอ่านอยู่
บ้างไหมครับ
A: มีครับ แต่ไอ้พวกผู้ช�ยทั้งหล�ยมึงไม่ต้องอ่�นเลยนะ ข้อคว�มนี้เฉพ�ะส�วๆ เท่�นั้น  
คือผมอย�กให้ส�วๆ หันม�เรียน นศท.หรือเข้�ม�เป็นทห�รให้ม�กขึ้นกว่�นี้ ผมอย�กสัมผัส
ข�อ่อนของพวกคุณม�กกว่� ทุกวันนี้ได้แต่สัมผัสข�อันแข็งกระด้�งของเหล่�ช�ยฉกรรจ์ 
ให้ต�ยเหอะ! ผมล่ะเบื่อจริงๆ

ชื่อ: ซิ่ง 
สถานที่ทำางาน: 
ซ่อนอยู่บริเวณปล�ย
ข�ก�งเกงของทห�ร
ชั้นประทวน, สัญญ�บัตร
และนักศึกษ�วิช�ทห�ร

What is this
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ชื่อ: ตัวหนอน
สถานที่ทำางาน: 
คั่นกล�งระหว่�งเสื้อ
กับยศ เหรียญตร� 
เข็มกลัด ป้�ยชื่อ

Q: ครั้งนี้มากันเป็นแพ็คคู่ แนะนำาตัวเลยครับ
A1: สวัสดีครับ พวกเร�ฝ�แฝดตัวหนอน แต่เร�เกิดจ�กเส้นด้�ยนะครับไม่ได้เกิดจ�ก
ไข่ของผีเสื้อ รู้สึกยินดีที่มีคนม�สัมภ�ษณ์ผู้ช่วยในซอกหลืบอย่�งเร�ครับ 
A2: สวัสดีครับ…

Q: ยินดีเช่นกันครับ แล้วพวกคุณสองคนช่วยในเรื่องอะไรครับ
A1: พวกเร�ทำ�หน้�ที่แบกรับทั้งคว�มภ�คภูมิใจ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี อีกทั้งบ่งบอก
ตำ�แหน่งหรือชื่อเสียงเรียงน�มของผู้ที่สวมใส่ ง�นนี้เป็นง�นสำ�คัญและศักดิ์สิทธิ์ม�ก 
ก�รทำ�ง�นนี้คนเดียวคงเป็นเรื่องที่หนักหน�ส�หัส เร�จึงต้องร่วมมือกัน เมื่อมีคนช่วยกัน
คิดช่วยกันทำ� จ�กที่ต้องเครียดกล�ยเป็นสนุกขึ้นม�ซะอย่�งงั้น ง�นที่ออกม�ก็มี
ประสิทธิภ�พอีกต่�งห�ก ใช่มั้ยคู่หู
A2: ใช่…

Q: คำาถามต่อไปเลยนะครับ เท่าที่ฟังพวกคุณเล่า หน้าที่นี้มันเป็นการปิดทองหลังพระ
ชัดๆ เพราะจะมีแต่คนชื่นชมสรรเสริญเกียรติยศรางวัลที่คุณแบกอย่างเหน็ดเหนื่อย 
แต่ไม่มีคนใดชื่นชมพวกคุณเลย บางคนยังไม่รู้ถึงการมีอยู่ของคุณทั้งสองด้วยซ้ำา 
ผมอยากรู้จริงๆ ว่าพวกคุณรู้สึกอย่างไร ครั้งนี้ขอให้แฝดคนน้องตอบบ้างนะครับ
A2: เป็นเกียรติเสียม�กกว่�ที่ได้อยู่เบื้องหลังคว�มสำ�เร็จของคนดีและคนเก่ง ตอนแรกๆ 
มีแอบน้อยใจบ้�ง แต่แค่ได้เห็นคนที่เร�รักมีคว�มสุข เร�ก็มีคว�มสุขแล้ว เข�ยิ้มเร�ก็ยิ้ม 
เข�ภูมิใจเร�ก็เบิกบ�น ก�รปิดทองหลังพระช่วยทำ�ให้โลกสวยง�ม และยังมีบ�งคนที่ม�ชม
คว�มง�มของทองที่อยู่บริเวณหลังพระ คุณก็เป็นหนึ่งในนั้น ดังนั้นถ้�ตั้งใจยึดมั่นที่จะทำ�ดี 
ซักวันต้องมีคนม�เห็นแน่นอน 

Q: พวกคุณอยู่ด้วยกัน ทำางานด้วยกันตลอด มีทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าครับ
A1: ก็มีบ้�งครับ แต่เร�มักจะให้อภัยและคืนดีกันภ�ยในเวล�ไม่น�น เร�เป็นคนมีเหตุผล
ทั้งคู่ ไม่โกรธกันน�นหรอกครับ 
A2: ใช่ๆ เร�อ�จจะมีทะเล�ะเบ�ะแว้งกันบ้�ง แต่เร�รับฟังกัน ใครผิดก็จะยอมรับผิด
และขอโทษ ถ้�เถียงกันแบบห�ข้อสรุปไม่ได้ ก็จะมีใครคนหนึ่งยอม เร�สองพี่น้อง
มีกันแค่สองคน ถ้�ไม่รักกันจะให้ไปรักใครที่ไหนล่ะครับ 

Q: โห! ผมรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่มาสัมภาษณ์พวกคุณ ไม่ธรรมดาจริงๆ

เรื่อง/ภ�พ: อมร จินดาทองดี
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เรื่อง:  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

Review

Dancing
ศิลปิน: Musketeers

ทีแ่ลว้อย�่ง ของขวญั และ แคบ่�งคำ� กลบัม�คร�วนีพ้วกเข�ไดน้ำ� 
ประสบก�รณอ์นัเลวร�้ย ในชว่งพกัจ�กอลับัม้แรกม�เขยีนเปน็เพลงทีม่ ี
เนือ้ห�สร�้งแรงบนัด�ลใจในอลับ้ัมน้ี ซ่ึงเพลง Dancing เป็นเพลงรอ็ก 
จังหวะสนุกๆ ที่ชวนทุกคนออกม�เต้นรำ� ซิงเกิลเปิดตัวของอัลบ้ัม 
ที่สองที่ชื่อว่� Uprising ของ Musketeers วงโมเดิร์นร็อกจ�กจังหวัด 
เชียงใหม่ เจ้�ของเพลงดังในอัลบั้มเพื่อผ่อนคล�ยจ�กเรื่องร�วร้�ยๆ  
ที่ผ่�นเข้�ม�ในชีวิต เนื้อห�ยังสะท้อนถึงโลกทุนนิยมที่ได้กดดัน 
คว�มฝันของคนเร�ให้มีค่�เป็นเพียงแค่เงิน แต่ถ้�ยังไม่ย่อท้อเกินไป 
ก่อนก็ลุกออกม�ต่อสู้ ใช้ชีวิตให้สนุก และปล่อยใจไปต�มเสียงเพลง 
ของพวกเข�

ตัวเร� ของเร�
ศิลปิน: ภูมิจิต

เพลงดีเพลงหนึ่งในอัลบั้ม Bangkok Fever ของ ภูมิจิต  
วงดนตรีแนวไซคีเดลิก ร็อก ที่มีเนื้อห�เพลงสะท้อนสังคมและชีวิต 
ได้อย่�งลึกซึ้ง สำ�หรับเพลง ตัวเร� ของเร� ก็เป็นก�รเตือนสติ 
ให้คนที่กำ�ลังอ่อนล้�และสับสนในชีวิต ได้ลุกขึ้นม�ทบทวนตัวเอง  
เพือ่ตอ่สูก้บัปญัห�ต�่งๆ เพร�ะขึน้ชือ่ว�่เปน็มนษุยต์อ้งลกุขึน้ยนืใหม ่
ต�มเนื้อเพลงที่กล่�วไว้ชัดเจน ในแง่ดนตรีก็มีคว�มน่�สนใจ  
โดยก�รนำ�เสียงร้องประส�นเสียงสร้�งคว�มฮึกเหิม ซ่ึงช่วยเสริม 
กับเนื้อห�ของเพลงได้อย่�งลงตัว ในย�มที่เร�กำ�ลังท้อแท้หรือ 
หมดกำ�ลังใจ เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เหม�ะแก่ก�รหยิบม�ฟัง
อย่�งยิ่ง

No More No Less
เขียน: วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

หนังสือเล่มเล็กขน�ดพอดีมือเล่มนี้เต็มไปด้วยแรงคำ�คมสร้�งบันด�ลใจม�กม�ย  
ที่ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ หรือ โหน่ง a day ได้จดบันทึกไว้ในหล�ยปีที่ผ่�นม�  
ก่อนจะคัดสรรเพื่อนำ�ม�ส่งต่อให้กับคนอ่�น นอกจ�กนั้นยังมีบทคว�มสั้นๆ ท่ีช่วยเสริม 
คว�มหม�ยคำ�คมเหล่�นี้ให้กระจ่�งม�กขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเหม�ะแก่ก�รหยิบม�อ่�น 
ในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ไม่ว่�จะสุข จะทุกข์ กำ�ลังคึก หรือกำ�ลังท้อแท้ เพร�ะคำ�คม 
ต่�งๆ นั้นให้ทั้งกำ�ลังใจและเตือนสติไปพร้อมๆ กัน และบ�งครั้งเพียงแค่ถ้อยคำ�สั้นๆ  
ก็อ�จเปลี่ยนแปลงชีวิตเร�ให้ดีขึ้นได้   
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The Dark Knight Rises
กำากับ: คริสโตเฟอร์ โนแลน

ปิดฉ�กไตรภ�คของแบทแมนเวอร์ชันท่ีดีท่ีสุด กำ�กับโดย คริสโตเฟอร์ 
โนแลน เจ้�เก่� กล่�วถึงเรื่องร�วอีก 8 ปีต่อม�หลังจ�กก�รห�ยตัวไปของ 
อศัวนิรตัตกิ�ลใน The Dark Knight (2008) ภ�คทีแ่ลว้ ซึง่เข�ตกเปน็นกัโทษ 
หลบหนีในเหตุก�รณ์ต�ยของอัยก�รเขต ฮ�ร์วี่ย์ เดนท์ และก�รปร�กฏตัว 
ของ เบน (ทอม ฮ�ร์ดี) ผู้ก่อก�รร้�ยสวมหน้�ก�กท่ีม�พร้อมกับแผนร้�ย 
ทำ�ล�ยเมอืงกอทแธม แบทแมนจงึกลบัม�อกีครัง้ หนงัไดต้ัง้คำ�ถ�มถงึเรือ่ง 
ศลีธรรมอนัหม่ินเหม่ของ บรซู เวนย ์(ครสิเตียน เบล) ท่ีใชค้ร�บของแบทแมน 
ทำ�คว�มดีปร�บเหล่�อ�ชญ�กร แต่ก็เกือบจะทำ�คว�มชั่ว เพร�ะเข�ใช้ 
คว�มรูส้กึแคน้สว่นตวัเข�้รว่มดว้ย ซึง่ในภ�คนีย้งักล�่วถงึตวัละครใหมอ่ย�่ง 
แคทวูแมน (แอนน์ เฮทธ�เวย์) ที่เข้�ม�ปั่นป่วนภ�รกิจของแบทแมน  
และอีกหนึ่งตัวละครสำ�คัญอย�่ง จอห์น เบลค (โจเซฟ กอร์ดอน-เลวิตต์)  
น�ยตำ�รวจหนุ่มที่มีบทบ�ทต่อเมืองกอทแธมและแบทแมน ส่วนจะม�ก 
แค่ไหนนั้น ต้องติดต�มในหนังกันเอ�เอง

The Intouchables
กำากับ: เอริก โตเลดาโน, โอลิวิเยร์ นากาช

หนังฝรั่งเศสม้�มืดแห่งปีที่คนทั่วโลกเทใจให้กับคว�ม 
ซ�บซึ้ง ว่�ด้วยเรื่องร�วอันเหลือเชื่อของ ฟิลิปป์ (ฟรองซัวส์  
กลเูซต)์ เศรษฐผีวิข�วช�วฝรัง่เศสทีป่ระสบอุบัตเิหตจุนพกิ�ร  
จึงต้องก�รผู้ดูแลที่ม�คอยปรนนิบัติรับใช้เข�ตลอดเวล�  
แต่ก็ไม่มีใครเลยที่ทำ�ให้เศรษฐีผู้นี้พอใจได้และถูกไล่ออกไป 
ทุกคน จนกระทั่ง ดริสส์ (โอม�ร์ ซี) หนุ่มผิวดำ�ช�วเซเนกัล 
สุดแสบได้เข้�ม�ดูแลเข�ด้วยคว�มบังเอิญ แต่กลับสร้�ง 
มิตรภ�พอันไม่น่�เกิดขึ้นได้ระหว่�งทั้งคู่ และได้ก้�วข้�มผ่�น 
เรื่องของชนขั้น สีผิว รวมไปถึงข้อจำ�กัดท�งก�ยและใจได้  
หนังสร้�งจ�กเรื่องจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงคว�มต้องก�ร 
ที่แท้จริงของคนพิก�ร ว่�พวกเข�ไม่ได้ต้องก�รคว�มน่�ส�ร 
หรือเห็นใจ แต่สิ่งที่ต้องก�รคือคว�มเข้�ใจและปฏิบัติต่อ 
พวกเข�เฉกเช่นคนปกติทั่วไปเท่�นั้น 

เกร็ดคว�มคิดบนก้�ววิ่ง
เขียน: ฮารูกิ มูราคามิ

เร�ต่�งรู้จัก ฮ�รูกิ มูร�ค�มิ ในฐ�นะนักเขียนช�วญี่ปุ่นที่เขียนวรรณกรรมได้แตกต่�ง แปลกแยก  
และน่�สนใจม�กในก�รกล่�วถึงคว�มเป็นมนุษย์ในโลกทุนนิยม แต่หนังสือเล่มนี้ของเข�ได้นำ�เสนอ 
แง่มุมหนึ่งซึ่งเป็นแง่มุมใหญ่ในชีวิตของเข�ที่ใครหล�ยคนไม่เคยรู้ม�ก่อน นั่นคือก�รเป็นนักวิ่งม�ร�ธอน  
เข�เล่�เรื่องผ่�นบทบันทึกที่อ่�นง่�ยและสะท้อนตัวตนของเข�ได้ชัดเจนที่สุด ทำ�ให้เห็นถึงคว�มพย�ย�ม 
อันแรงกล้�ของนักเขียนผู้นี้ ซึ่งก�รสร้�งสรรค์ผลง�นเขียนในแต่ละชิ้นนั้นมีผลม�จ�กก�รฝึกฝน 
และซ้อมว่ิงอย�่งหนัก เปน็ก�รเชือ่มโยงระหว�่งก�รเขยีนหนงัสอืและก�รวิง่ สำ�หรบัใครทีจ่ะนำ�บทบนัทึกน้ี 
เป็นแบบอย่�งในก�รเขียนหนังสือหรือวิ่งม�ร�ธอน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดทั้งสิ้น  
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[27 เมษายน ค.ศ. 1521]

เรอืของเร�แลน่ออกจ�กหมูเ่ก�ะฟิลิปปินส ์
เมื่อย�มใกล้รุ่งที่ผ่�นม� ก่อนจ�กล� ข้�พเจ้� 
อดเหลียวกลับไปมองดูผืนแผ่นดินและ 
พระอ�ทิตย์ดวงโตที่เพิ่งโผล่พ้นขึ้นม�จ�กน้ำ� 
เปน็ครัง้สดุท�้ยไมไ่ด ้ในใจกน็กึว�่ช�ตนิีค้งไมม่ ี
โอก�สได้กลับม�ที่นี่อีกแล้ว แต่ข้�พเจ้�กลับ 
โล่งอกที่เป็นเช่นนั้นเมื่อนึกย้อนถึงเหตุก�รณ์ 
หฤโหดน�น�ที่ได้เผชิญม�ตลอดช่วงเวล� 
หล�ยเดือนนับแต่ออกเดินท�งจ�กสเปน  
ลูกเรือส่วนใหญ่ซึ่งเดินท�งม�พร้อมกับ 
ข้�พเจ้�หมดโอก�สที่จะได้กลับไปเหยียบ 
ม�ตุภูมิอีกเป็นครั้งที่สอง และหน่ึงในบรรด� 
ผูโ้ชคร�้ยเหล�่นัน้กไ็มใ่ชผู่ใ้ดทีไ่หน ห�กแต่เป็น 
กับปิตันของข้�พเจ้�

ข้�พเจ้�ทิ้งร่�งของเข�เอ�ไว้บนช�ยห�ด 
ด้�นตะวันตกของหมู่เก�ะฟิลิปปินส์ต�มที่ 
พิก�เฟตต้�[1] บอก หัวใจรู้สึกไม่ใคร่จะสบ�ย 
เมื่อคิดว่�ตนได้ทิ้งร่�งวีรบุรุษผู้เกรียงไกรของ 
ประเทศช�ติไว้ในแดนศัตรู แต่ท้ังหมดก็เพ่ือ 
อ�ณ�จักรสเปนของเร� พิก�เฟตต้�ย้ำ�ต่อ 
ข้�พเจ้�ซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่� 

ข้ �พเจ้ � เองก็ ไม่ควรยึดติดกับ ร่�งไ ร้  
วิญญ�ณของเข�ม�กนัก เพร�ะตลอดช่วง 
เวล�หล�ยสัปด�ห์ทีผ่�่นม�นบัจ�กท่ีเร�นำ�ศพ 
ของเข�เผ่นแผล้วจ�กเก�ะขโมย[2] รอนแรม 
ข้�มน้ำ�ข้�มทะเลม�จนถึงหมู่เก�ะฟิลิปปินส์ 
แห่งนี้ ร่�งของเข�ก็ยิ่งบวมฉุพองอืดขึ้นทุกที  
เมื่อพิศดูชวนให้รู้สึกขนพองสยองเกล้� 
เหลือประม�ณ เค้�หน้�อ�จห�ญและรูปก�ย 
อั น กำ � ยำ � ไ ม่ ห ล ง เ ห ลื อ ใ ห้ เ ห็ น อี ก  
แมกเจลแลน [3]  ผู้ปรีช�กลับกล�ยเป็น 
สังข�รเน่�เฟะที่ใครเห็นก็ต้องอย�กขย้อน

ก�รต�ยของเข�ทำ � ให้ลูก เรือทุกคน 
หว�ดผว� ผู้ ใดเล่�จะเชื่อว่�ยอดช�ยเช่น 
แมกเจลแลนจะม�ส้ินชีวิตอย่�งน่�อน�ถ 
เช่นนี้ ก�รเป็นลูกทะเลทำ�ให้เร�ทุกคนเตรียม 
ใจรับคว�มต�ยไว้ทุกครั้งก่อนจะออกเรือ  
แต่คร�วนี้นับเป็นครั้งแรกที่ข้�พเจ้�รู้สึกว่� 

เรื่อง: วรพล ถาวรวรานนท์
ภ�พ: grandesexploradoresbbva.comOutlet [ปล่อยของ]

จ�กบันทึก
ของกระท�ช�ย
ผู้เดินท�งรอบโลก
ได้สำ�เร็จ
เป็นคนแรก



 | January-February  2013 53

คว�มต�ยช่�งอยู่ใกล้ตัวกว่�ท่ีค�ดคิด เพร�ะ 
แม้กระทั่งยอดคนอย่�งแมกเจลแลนก็ยัง 
พล�ดท่�เสียทีถูกพร�กชีวีไปได้อย่�งง่�ยด�ย

ตอนทีเ่หน็ศพเข�นัน้ ข�้พเจ้�รูส้กึเสยีขวญั 
ยิ่งนัก มือไม้ปั่นป่วนทำ�อะไรไม่ถูกแม้แต่น้อย  
ห�กไม่ได้พิก�เฟตต้�ช่วยควบคุมสถ�นก�รณ์ 
ทั้งหมดไว้คงย่ำ�แย่ เข�เรียกประชุมและบอก 
แก่ลูกเรือทุกคนว่�เร่ืองร�วที่เกิดขึ้นบนเก�ะ 
ขโมยเป็นคว�มลับที่มิอ�จแพร่งพร�ยอย่�ง 
เดด็ข�ด หมอนีม่กัมคีว�มคดิท่ีแยบยลรวมถงึ 
ว�จ�คมค�ยสมกับที่ใครๆ ก็ยกย่องให้เป็น 
ปร�ชญอ์ยูเ่สมอ วนันัน้เข�กล�่วย้ำ�ใหเ้ร�ระลกึ 
ถึงภ�รกิจที่พวกเร�ร�ชน�วีสเปนได้รับม�  
พวก เ ร �มี ห น้ �ที่ ส ร้ � งตำ �น �นวี รบุ รุ ษ  
และชีวิตของวีรบุรุษก็ไม่อ�จสิ้นสุดด้วยน้ำ�มือ 
โจรสวะทั้งหล�ยบนเก�ะโสโครกนั่น

องค์สมเด็จพระร�ช�คงต้องไม่พอพระทัย 
เปน็แนแ่ทห้�กไดส้ดบัรบัฟงัข�่วนี ้พระองคร์กั 
แมกเจลแลนเป็นที่ยิ่ง และยังสนับสนุน 
แผนก�รน้ีของแมกเจลแลนยิ่งกว่�ใครอีก 
ต่�งห�ก ตอนที่แมกเจลแลนเข้�เฝ้�เพื่อ 
ขันอ�ส�นำ�กองเรือแห่งร�ชอ�ณ�จักรออก 
สำ�รวจดินแดนซีกโลกตะวันออกด้วยตนเอง  
พระองค์ก็ถึงกับกระโดดโลดเต้นกล�งท้อง 
พระโรงทีเดียว แต่แมกเจลแลนก็กลับม�ต�ย 
เสียกอ่น ต�ยทัง้ทีย่งัเดนิท�งไดไ้ม่ถงึครึง่ท�ง 
เสียด้วย 

ดังนั้นเร�จึงตัดสินใจเก็บร่�งของกับปิตัน 
เอ�ไว้บนเรือ พ�เดินท�งม�ด้วยจนกระทั่งถึง 
หมู่เก�ะฟิลิปปินส์ โดยที่ข้�พเจ้�ผู้เป็นรอง 
กับปิตันต้องรับหน้�ที่บัญช�ก�รแทนในน�ม 
ของเข� 

แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนส�หัส พิก�เฟตต้�เอง
ก็คงรู้สึกเช่นกัน

เร�ทั้งสองคุยกันในเรื่องนับเป็นก�ร 
สนทน�อย่�งผ่อนคล�ยครั้งแรกในรอบเดือน  
เร�คุยกันจนหมดสิ้น หลังจ�กทิ้งให้คว�ม 
เงียบงันปกคลุมน�นเนิ่น พิก�เฟตต้�ก็เอ่ย
ถ�มขึ้นม�

“ท่�นจะเสียใจหรือไม่ ห�กไม่มีผู้ใดจดจำ� 
น�มของท�่น ทัง้ทีท่�่นต�่งห�กทีเ่ปน็ผูพ้�เร� 
เดินท�งรอบโลกจนลุถึงที่หม�ยที่ เร�ได้ 
จ�กม�”

เสียใจหรือไม่? นี่เป็นคำ�ถ�มที่ข้�พเจ้� 
ไม่เคยได้คิด ข้�พเจ้�พย�ย�มค้นห�คำ�ตอบ 
จ�กภ�ยใน แล้วตอบไป

“ไมเ่ลยสกันดิ” ข�้พเจ�้ตอบอย�่งสตัยจ์ริง  
“พิก�เฟตต้�ที่รัก ก�รเป็นที่จดจำ�คือหน้�ท่ี 
ของวีรบุรุษ แต่ข้�พเจ้�ไม่เคยนึกอย�กเป็น 
วีรบุรุษ ข้�พเจ้�เพียงอย�กเป็นลูกทะเล  
และลูกทะเลไม่ค�ดหวังอะไรนอกจ�กก�ร 
ไดท้อ่งไปทัว่ทกุค�บสมทุรและไดฝ้งัร�่งตนเอง 
ไว้ใต้ท้องทะเล”

จ�กนั้นไม่น�น เร�ก็แยกย้�ยกลับม�ยัง 
ห้องของตน ก่อนจ�ก พิก�เฟตต้�เอื้อมมือ 
ม�จับไหล่ข้�พเจ้�

“ท่�นเองก็เป็นวีรบุรุษ แม้ว่�ใครๆ รวมทั้ง 
ตัวท่�นเองจะไม่ล่วงรู้เลยก็ต�ม” เข�กล่�ว 
ด้วยรอยยิ้มละไม

แปลจากส่วนหนึ่งในบันทึกของ 
ฮวน เซบาสเตียน เดลคาโน่ [5]

เป็นโชคดีของเร� หรืออ�จกล่�วว่�เป็น 
โชคดขีองแมกเจลแลน เพร�ะดเูหมอืนพระเจ�้ 
ไดล้ขิติใหเ้ข�เปน็วรีบรุษุม�แตแ่รก พกิ�เฟตต�้ 
ห�รอืกบัข�้พเจ�้อย�่งเครง่เครยีดแทบทกุคนื 
ว่� ห�กเมื่อกลับถึงบ้�นแล้วนั้น ผู้คนคงต้อง 
นึกสงสัยถึงส�เหตุก�รต�ยของแมกเจลแลน 
เป็นแน่ พวกเร�จึงต้องเตรียมส�เหตุชั้นดี 
เพื่อที่จะเชิดชูก�รต�ยของเข�ให้กล�ยเป็น 
ก�รต�ยอันยิ่งใหญ่และมีค่�ควร และในทันที 
ท่ีพวกเร�บรรลุถึงหมู่เก�ะฟิลิปปินส์ที่ซึ่ง 
พวกเร�ได้เผชิญหน้�กับสงคร�มระหว่�ง 
ชนเผ�่อน�รยะ[4] ข�้พเจ�้กบัพกิ�เฟตต�้กเ็กดิ 
ปฏิภ�ณขึ้นโดยพลัน เร�เห็นต้องตรงกันว่� 
จะท้ิงร่�งของเข�เอ�ไว้ที่นี่ ด้วยคิดว่�มัน 
สมเหตุสมผลที่สุดห�กวีรบุรุษผู้บุกเบิก 
ดินแดนจะสิ้นชีวิตในสงคร�มของนักรบเถื่อน 
เจ้�ของเก�ะ เป็นก�รเสียสละเพื่อคว�ม 
เกรียงไกรแห่งร�ชอ�ณ�จักรสเปนของเร� 
โดยแท ้ดวงวญิญ�ณของเข�จะไดร้บัก�รเชดิช ู
อย่�งสูงส่งจ�กเหล่�ทห�รห�ญผู้ฮึกเหิม 
ซ่ึงสักวันจะกรีธ�ทัพกลับม�ยึดครองดินแดน 
แห่งนี้อีกครั้งเพื่อเป็นก�รล้�งแค้น

ข้�พเจ้�รวบรวมผู้รอดชีวิตจ�กก�รปะทะ 
กับพวกคนป่�ได้สิบแปดคน เร�ทั้งหมด 
ล�่ถอยลงเรอื ชว่ยกนัขนย�้ยร�่งของกบัปตินั 
ลงม�แล้วสั่งออกเรืออย่�งเร็วรี่ ระหว่�งนั้น 
ข้�พเจ้�รู้สึกคล้�ยยกเข�ออกจ�กอก

เม่ือครู่ ก่อนที่พวกเร�ทั้งหมดจะแยกย้�ย
กลับเข้�ห้องพัก ข้�พเจ้�ได้สนทน�กับ 
พิก�เฟตต้�ที่ด�ดฟ้�เรือ คืนนี้อ�ก�ศแจ่มใส 
มองเห็นเทห์ฟ�กฟ้�ได้แจ่มชัด คลื่นลมก็สงบ 
อ ย่ � ง ยิ่ ง  ข้ � พ เ จ้ � รู้ สึ ก ป ล อ ด โ ป ร่ ง 

[หมายเหตุบรรณาธิการ]
 

[1] อันโตนิโย พิก�เฟตต้� (ค.ศ.1491-ค.ศ.
1534) หนึ่ง ในคณะลูกเรือที่ออกเดินท�ง 
รอบโลกไปพร้อมกับกองเรือของแมกเจลแลน  
บันทึกก�รเดินเรือของเข�กล�ยเป็นหลักฐ�น 
ท�งประวัติศ�สตร์ที่ได้รับคว�มเชื่อถืออย่�งยิ่ง

[2] เก�ะขโมย เป็นชือ่ทีแ่มกเจลแลนตัง้ใหแ้ก ่
เก�ะกวมเมื่อเดินเรือผ่�นเป็นครั้งแรก 

[3] เฟอร์ดิน�นด์ แมกเจลแลน (ค.ศ.1480-

ค.ศ.1521) ผู้เสนอแผนก�รณ์เดินท�งรอบโลก 
ครั้งแรก อ้�งอิงจ�กบันทึกของพิก�เฟตต้�  
แมกเจลแลนถูกสังห�รในสงคร�มระหว่�ง 
ชนเผ่�บนหมู่เก�ะฟิลิปปินส์

[4] สงคร�มระหว�่งชนเผ�่อน�รยะ หม�ยถงึ 
กรณีพิพ�ทระหว่�งชนพื้นเมืองฟิลิปปินส์  
เผ่�ล�ปูล�ปูและเผ่�มัคต�น อ้�งอิงจ�กบันทึก 
ของพิก�เฟตต้� แมกเจลแลนได้อ�ส�ไกล่เกลี่ย 
และถูกช�วมัคต�นสังห�รในที่สุด

[5] ฮวน เซบ�สเตียน เดลค�โน่ (ค.ศ.1476-

ค.ศ.1526) รองกับปิตันในคณะลูกเรือของ 
แมกเจลแลน อ้�งอิงจ�กบันทึกของพิก�เฟตต้�  
หลังจ�กท่ีแมกเจลแลนสิ้นชีวิต เดลค�โน่เป็น 
ผู้คุมกองเรือเดินท�งสู่หมู่เก�ะเคร่ืองเทศและ 
กลับสู่สเปนได้ในที่สุด จึงนับว่�เข�เป็นบุคคล 
ท่ีส�ม�รถเดินท�งรอบโลกได้สำ�เร็จเป็นคนแรก  
กระนั้นชื่อของเข�ก็ไม่ได้รับคำ�สรรเสริญใดๆ  
และที่ท�งสำ �นักพิมพ์นำ �ม�แปลเผยแพร่  
ในคร้ังนี้คือส่วนหนึ่งจ�กบันทึกส่วนตัวของเข� 
ที่เพิ่งค้นพบ
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เพราะทุกสรรพสิ่งล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกัน เบื้องหลังความสำาเร็จของเหล่าฮีโร่ บุคคลสำาคัญ 
หรือบรรดาคนดังทั้งหลายก็ย่อมมีใครสักคนคอยสนับสนุน และช่วยดูแล แล้วถ้าสมาชิก TK Park

 มีโอกาสได้เป็น ผู้ช่วย ของใครสักคนล่ะ มาดูกันดีกว่าว่าพวกเขาอยากเป็นผู้ช่วยใคร 

“Spider Man ค่ะ จะช่วยเข�คิดค้น
ส�ยใยรัก เพร�ะจะได้เชื่อมส�ยใย

ให้คนไทยรักกัน”

กมลชนก ติชะวาณิชย์
นักเรียน

“โดเรม่อน เพร�ะมีอุปกรณ์เยอะดี 
สิ่งประดิษฐ์ก็แปลกใหม่”

จุฑารัตน์ วิวัฒน์สมวงศ์
พนักงานบริษัทเอกชน 

“Iron Man ครับ ชอบในตัวฮีโร่คนนี้  
เข�เป็นนักวิทย�ศ�สตร์ที่เก่ง  

ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงตัวเองจ�กที่บ้�เงิน 
ม�ช่วยคน เพร�ะคนที่อยู่ในจุดๆ ใดม�ตลอด 

เข�จะมองไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองทำ�  
อ�จจะต้องก�รที่ปรึกษ� คอยแนะนำ�สักคน” 

ปรัชญา ชื่นใจ-Editor 

“Captain America เพร�ะดูธรรมด� 
ไม่เว่อร์ดีครับ” 

พีรดนย์ เอื้อนศิริกุล
นักเรียน

“คุณตัน เพร�ะอย�กเรียนรู้ระบบ CEO 
เรื่องก�รบริห�รจัดก�ร แล้วก็อย�ก 
ช่วยง�นก�รกุศลของเข�ด้วยครับ”

ศรัณยู สารชัย
แพทย์ประจำาบ้าน 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

“ช่วยผู้บริห�รประเทศดีกว่� 
คิดว่�เร�น่�จะทำ�ให้สังคมดีขึ้นกว่�นี้”

ลดาวัลย์ จีระเรืองรัตนา
เจ้าของสำานักงานบัญชีและกฎหมาย

เรื่อง/ภ�พ:  นลินี ฐิตะวรรณTK Voice [เสียงของสม�ชิก]
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6

20

26

12-13 

24, 26-27

27

14.00 น.  
TK Movie: ฮักนะ ‘สารคาม’ 

14.00 น.  
TK Movie: สัตว์ประหลาด

14.00-16.00 น.  
TK Movie: ชมภาพยนตร์ และร่วมวงเสวนา
กับผู้กำากับรุ่นใหม่  (ห้อง Mini Theater 1) 

16.00-18.00 น.
TK Music Ed. How can a Small Music Label Survive?

11.00-17.00 น.  
“ภารกิจซ่า…ท้าฝัน!” วันเด็กปีนี้ TK park 
ชวนน้องๆ หนูๆ ร่วมค้นหาตัวตนบนเส้นทาง
สู่อาชีพในฝัน

11.00-17.00 น.  
8 ปี TK park การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด 
“งานฉลองครบรอบ 8 ปีทีเค การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด”

14.00-16.00 น.  
TK Movie: จากวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์: 
ผีเสื้อกับดอกไม้ (ห้อง Mini Theater 1)

Activities Calendar [กิจกรรมประจำ�เดือน]
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โลกยุคข้อมูลข่�วส�รก�รพัฒน� ‘เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร’  
เป็นสิ่ งจำ� เป็น แต่ปัจจุบันพบว่�เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร
โทรคมน�คมทั่วไปไม่ส�ม�รถเข้�ถึงผู้ ใช้ ได้ทุกกลุ่ม เช่น  
ผู้บกพร่องท�งก�รได้ยินและผู้บกพร่องท�งก�รพูด จ�กก�ร 
ศึกษ�ข้อมูลของ พีรเดช บ�งเจริญทรัพย์, ฆน� จินด�มัยกุล  
และปิติพงษ์ ปิต�สร�นนท์ 3 หนุ่มจ�กภ�ควิช�วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ระบุว่�  
จ�กก�รสำ�รวจของศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์แห่งช�ติ  ( เนคเทค) ร่วมกับ สำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กทช.) พบว่� 
ในกลุ่มผู้บกพร่องท�งก�รพูดใช้โทรศัพท์มือถือประม�ณ  
24 เปอร์เซ็นต์ แต่ส่วนใหญ่ใช้เพียงระบบข้อคว�มสั่น (SMS)  
ในก�รสื่อส�รเท่�นั้น  

แมป้จัจบุนัจะมีระบบบรกิ�รถ�่ยทอดก�รสือ่ส�ร ซึง่ชว่ยเพิม่ 
โอก�สก�รเข้�ถึงระบบโทรคมน�คม ด้วยก�รให้ผู้พิก�ร 
และคู่สนทน�สื่อส�รผ่�นผู้ช่วยในก�รสื่อส�รที่ทำ�หน้�ที่  
เปน็คนกล�งถ�่ยทอดบทสนทน� โดยผูพ้กิ�รจะสง่ขอ้คว�มม�ยงั 
ศูนย์บรกิ�รฯ (TRS) จ�กนัน้เจ�้หน�้ทีข่องศนูยฯ์  จะอ�่นขอ้คว�ม 
ไปยังปล�ยท�ง  เมื่อคู่สนทน�ตอบกลับ เจ้�หน้�ที่ของศูนย์ฯ  
จะพมิพข์อ้คว�มไปยงัตน้ท�ง   ซึง่ก�รให้บรกิ�รดงักล�่ว ทำ�ใหผู้ใ้ช ้
ไม่มีคว�มเป็นส่วนตัว (Privacy Issues) และที่สำ�คัญระบบนี้ 
ยังไม่มีให้บริก�รในประเทศไทย 

สปี๊ค-อัพ: ระบบถ่�ยทอดก�รสื่อส�รอัตโนมัติ
พลังคว�มคิด เพื่อสังคม  

จ�กข้อมูลข้�งต้น จึงเป็นท่ีม�ของโครงง�นสปี๊ค-อัพ  
ระบบถ่�ยทอดก�รสื่อส�รอัตโนมัติ ที่นักศึกษ�ต้องก�รพัฒน� 
ระบบเพื่อช่วยเหลือผู้พิก�รท�งก�รพูด ให้ส�ม�รถเข้�ถึง 
เทคโนโลยีก�รสื่อส�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อให้ก�รสื่อส�ร 
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อร่วมพัฒน�ประสิทธิภ�พและต่อยอด 
ระบบสังเคร�ะห์เสียงพูดจ�กข้อคว�ม (Text to Speech)

‘พี่ก้อง’ เจษฎ� จงสุขวร�กุล หัวหน้�ง�นพัฒน�วิช�ชีพ 
และ เย�วชนไอ ที  ฝ่ �ยบริห�รและส นับสนุนง�นวิ จั ย  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ มองว่�  
โครงก�รนี้น่�สนใจและน่�ชื่นชม เนื่องจ�กเป็นง�นที่คิดถึงคนที่ 
ด้อยโอก�สในสังคม และยังส่งต่อให้ กทช. นำ�ไปใช้ โดยก�ร 
นำ�โปรแกรมไปขย�ยผลต่อในระบบโทรศัพท์ ซึ่งในอน�คต 
ผลง�นนี้ก็จะถูกต่อยอดและมีก�รพัฒน�ให้ส�ม�รถใช้ง�นได้ 
อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป

พีรเดช บ�งเจริญทรัพย์ หรือ ‘โอ’ เล่�ว่�แรงบันด�ลใจ 
ในก�รทำ�ง�นม�จ�กก�รที่เข�และเพื่อนได้ดูภ�พยนตร์เรื่อง  
I am Sam ซึ่งเป็นเรื่องร�วของพ่อผู้มีปัญห�ท�งสมอง  
ตอ้งเผชญิคดกัีบนักสงัคมสงเคร�ะหท์ีค่ดิว�่เข�ไม่ส�ม�รถเลีย้งด ู
ลูกส�ววัย 7 ขวบได้ ซึ่งอุปสรรคอย่�งหนึ่งระหว่�งไต่สวนคดี 
คือ ก�รข�ดคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รให้ศ�ลเข้�ใจ 

“หนังเรื่องน้ีจุดประก�ยให้พวกเร�อย�กใช้คว�มรู้ด้�น
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ม�พัฒน�ให้แก่ผู้ที่ด้อยโอก�ส เร�มองเห็น 
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คว�มไม่เท่�เทียมกัน เร�คิดว่�พวกเข�เหล่�นั้นมีสิทธิ์ที่จะได้ 
เข้�ถึงเทคโนโลยีต่�งๆ เช่นเดียวกับคนปกติ จึงร่วมกันคิด 
โครงง�นนี้ขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่มีก�รประกวดของ NSC พอดี” 

โครงง�นชิ้นนี้นำ�เสนอแนวท�งแก้ปัญห� โดยพัฒน� 
โปรแกรมเพ่ือจำ�ลองเหมือนเป็นผู้ช่วยในก�รสื่อส�ร เพื่อเชื่อม 
ก�รติดต่อระหว่�งต้นท�งกับปล�ยท�ง โดยอ�ศัยเทคโนโลยี 
ก�รแปลงข้อคว�มเป็นเสียงพูด (Text to Speech: TTS)  
และก�รเชื่อมต่อมือถือผ่�น Bluetooth Hands Free Profile   
โดยอ�ศัยระบบคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกล�ง ทำ�ให้ส�ม�รถตัด 
ปญัห�คว�มเปน็สว่นตวัของผูใ้ช ้ และลดปญัห�ด�้นงบประม�ณ 
ก�รจัดตั้งระบบก�รบริก�รถ่�ยทอดก�รสื่อส�รสำ�หรับ 
ผู้บกพร่องท�งก�รได้ยินและผู้บกพร่องท�งก�รพูดภ�ยใน 
ประเทศ

แต่กว่�ง�นจะออกม�สำ�เร็จ จนได้รับร�งวัลท่ี 2 จ�กก�ร 
ประกวดในโครงก�รแข่งขันพัฒน�โปรแกรมแห่งประเทศไทย 
ครัง้ที ่13 (NSC 2011) ซ่ึงจดัโดยกระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศ 
และก�รสื่อส�รได้นั้น โอและเพื่อน ต้องทำ�ง�นกันอย่�งหนัก  
เร่ิมจ�กก�รสบืค้นขอ้มลูเกีย่วกบัผูพ้กิ�รด�้นต�่งๆ คว�มตอ้งก�ร 
ด�้นเทคโนโลยี ตลอดจนส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก กระทัง่ม�ลงตวั 
ที่โครงง�นสปี๊ค-อัพ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้พิก�รท�งก�ร 
พูดส�ม�รถใช้โทรศัพท์ในก�รสื่อส�รได้ เม่ือได้แนวคิดทีมง�น 
จึงเริ่มแบ่งหน้�ท่ีเพ่ือกระจ�ยง�นต�มคว�มถนัดของแต่ละคน   
โอบอกว่� ก�รทำ�ง�นเป็นทีม และก�รแบ่งง�นที่ชัดเจนมีคว�ม 
สำ�คัญม�ก 

“เคยส่งผลง�นเข้�ประกวดตอนเรียนปี 1 คิดเอง ทำ�เอง 
ทุกอย่�ง เหนื่อยม�ก ได้บทเรียนว่�ก�รทำ�โครงง�น ต้องมี 
คนชว่ยทำ� ครัง้นีจ้งึชวนเพือ่นม�ทำ�ง�นดว้ยกนั ทำ�ใหไ้ดเ้รยีนรูว้�่  
ก�รทำ�ง�นเป็นทีมดีกว่�ก�รทำ�ง�นคนเดียว เพร�ะสิ่งที่เร�คิด 
ไม่ได้ เพื่อนๆ อ�จคิดได้  โดยพวกเร�จะช่วยกันสอบท�นคว�มรู้”

ขณะที่ ฆน� จินด�มัยกุล ‘น�’ และ ปิติพงษ์ ปิต�สร�นนท์  
‘แชมป์’ แม้จะเป็นมือใหม่ไม่เคยส่งโครงง�นเข้�แข่งขันม�ก่อน  
แต่ก็มีคว�มตั้งใจเต็มท่ี เพร�ะสนใจด้�นก�รเขียนโปรแกรม 
ม�ต้ังแต่สมัยเรียนมัธยม เพร�ะอย�กห�ประสบก�รณ์ ฝึกฝน  
พัฒน�ทักษะ และคว�มคิดริเริ่มในก�รพัฒน�โปรแกรม 
คอมพวิเตอรข์องพวกเข�โดยน�รบัหน้�ทีด่�้นฮ�รด์แวรแ์ละชว่ย 
เขียนโปรแกรม ส่วนแชมป์รับหน้�ที่กร�ฟิก ก�รออกแบบ 
ก�รใช้ง�นที่ง่�ย สะดวก และไม่ซับซ้อน

แม้จะช่วยกันส�มแรงแข็งขัน ก็ยังหนีไม่พ้นอุปสรรคปัญห� 
ระหว่�งท�ง เพร�ะโปรแกรมที่นำ�ม�ใช้ เช่น บลูทูธนั้นพวกเข� 
ไ ม่ เคยเรียนม�ก่อน ทีมจึงต้องศึกษ�ห�ข้อมูลม�กข้ึน  

และด้วยภ�ระก�รเรียนที่มีม�ก ทำ�ให้แต่ละคนต้องแบ่งเวล� 
ให้เหม�ะสมเพื่อให้ส�ม�รถเรียนและทำ�โครงง�นควบคู่กันไปได้

สิ่งที่ทั้งส�มคนได้จ�กก�รทำ�ง�นครั้งน้ี อ�จไม่ใช่แค่ร�งวัล  
ห�กแต่เป็นผลแห่งคว�มพย�ย�มที่จะเรียนรู้ สืบค้น ตลอดจน 
ก�รแก้ไขปัญห� ซึ่งแตกต่�งจ�กก�รเรียนจ�กตำ�ร� ที่สำ�คัญคือ 
ส�ม�รถนำ�คว�มรู้จ�กห้องเรียนม�ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อผู้อื่น  ทำ�ให้พวกเข�รู้สึกภ�คภูมิใจและมีคว�มมั่นใจในตัวเอง 
ม�กขึ้น

“เร�ได้เรียนรู้ว่� ห�กเร�กล้�คิด แต่ไม่กล้�ทำ� ก็จะไม่มี 
ประโยชน์อะไรเลย เมื่อเร�เชื่อว่�สิ่งที่ทำ�เป็นสิ่งดี ก็จงกล้�ที่ทำ� 
จะสำ�เร็จแค่ไหน เร�ก็คงไม่เสียใจเพร�ะเร�ได้ลองทำ�แล้ว”

และสิ่งที่ทั้งส�มกล่�วเป็นเสียงเดียวกันถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จ�ก 
ก�รทำ�ง�นครั้งน้ีคือ คว�มรู้ในห้องเรียนเป็นเพียงข้ันพ้ืนฐ�น 
เท่�นั้น แต่อยู่ที่ว่�เร�จะนำ�คว�มรู้นั้นม�ปรับใช้ ม�ประยุกต์กับ 
ส่ิงอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้นั้นต้องมีก�รสืบค้น แสวงห�  
และทกัษะทีไ่ดจ้�กก�รทำ�ง�นจรงิจะซมึซบัอยูใ่นตวัเอง ทำ�ใหเ้กดิ 
คว�มเข้�ใจและจดจำ�ได้ดีที่สุด 

สปี๊ค-อัพ: ระบบถ่�ยทอดก�รสื่อส�รอัตโนมัติ 
โครงก�รก�รแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC 2011)
อาจารย์ที่ปรึกษา:  
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชัยพร ใจแก้ว 
ภ�ควิช�วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สมาชิกในทีมประกอบด้วย 
พีรเดช บ�งเจริญทรัพย์, ฆน� จินด�มัยกุล
และ ปิติพงษ์ ปิต�สร�นนท์  
นักศึกษ�ชั้นปีที่ 2 ภ�ควิช�วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์  
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