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นิตยสาร Read Me ฉบับนี้พวกเราทำ เล่ม “เช้า” 
กันครับ เช้าในความหมายทั่วไป ก็คงไม่จำ เป็นต้อง
อธิบายซ้ำ  พวกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้ว แต่เช้าในอีก
ด้านหนึง่อาจหมายถงึการมาถงึของสิง่ใหม่ๆ  โดยนยัยะ
แลว้ “สิง่ใหม่ๆ ” นีม่กัจะเปน็เรือ่งทีด่มีากกวา่ไมด่นีะครบั 

รองเท้าคู่เก่ามันเก่าแล้ว พื้นสึก ก็เลยซื้อรองเท้า
ใหม่ นาฬิกาเรือนเก่า ลานขาด สภาพทรุดโทรม เราก็
จำ เป็นต้องมองหานาฬิกาเรือนใหม่ เป็นต้น ของใหม่
ย่อมมาพร้อมกับความหวังใหม่ๆ ดังนั้น ในอีกความ
หมายหนึ่ง เช้าวันใหม่จึงไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์วนมาอีก
คราหนึ่งในรอบ 24 ชั่วโมง แต่มันหมายถึงการถึง
ของความหวังใหม่

นี่แหละครับ สิ่งที่พวกเราคิดเอาเองว่ามันคงจะดี 
หากเราจะนำ เสนอเรื่องราวแบบนี้ในนิตยสาร Read 
Me ฉบับต้อนรับปีใหม่

ในฐานะพี่ใหญ่ ขออนุญาตกล่าว “สวัสดีปีใหม่” 
แทนน้องๆ ทุกคนด้วย โดยส่วนตัวอยากอวยพรท่าน
ในสิ่งที่เรียบง่าย ทำ ได้เลย และส่งผลดี 

ขอให้ทุกท่านตื่นแต่เช้า ได้ทานอาหารเช้า บ่อย
กว่าปีที่แล้ว เริ่มต้นวันแบบนี้ ผมเชื่อว่าท่านจะมีวันที่ดี
แน่นอนครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ 

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
บรรณาธิการบริหาร

      “พรุ่งนี้เช้าเจอกันตอน 6 โมงนิดๆ ที่สวนลุมนะพี่” เป็นเสียงคำ นัดหมายจาก
น้องคนหนึ่งที่ร่วมทำ  Read Me เล่มนี้ด้วยกัน เรากำ ลังนัดกันไปเจอบรรยากาศ
ยามเชา้ทีส่วนลมุพนิ ีดว้ยความตัง้ใจทีว่า่ เมือ่ทำ หนงัสอืในกรอบทีว่า่ด้วยเรือ่งของ
การอยากปลกุให้คนอืน่ลองมาตืน่เชา้ดว้ยกัน เราก็นา่จะตืน่เชา้ขึน้มาหาไอเดียจรงิๆ 
ถ้ายังคงตืน่สาย ตืน่บา่ยเราอาจจะไมเ่หน็แสงบางแสง หรอือาจจะไมไ่ด้สดูกลิน่บาง
กลิ่น ที่คนรักการตื่นเช้าคุ้นเคยที่จะได้เจอมัน เราอาจจะไม่เข้าใจ ‘เช้า’ ที่แท้จริง
         ค่ำ นั้นฉันเข้านอนในเวลาเดิมอย่างทุกคืน สิ่งหนึ่งที่ฉันได้รู้จากการโดยสาร
รถไฟฟ้าเที่ยวแรกที่วิ่งออกจากสถานีหมอชิตซึ่งเป็นสายสีเขียวอ่อน ไปยังสถานี
ศาลาแดงซึ่งเป็นสีเขียวแก่ คือผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางที่สถานีสยาม ถ้า
วันนี้ฉันไม่ตื่นเช้า ฉันคงจะไม่รู้ ฉันพบว่าตัวเองมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าทุกวัน 
จึงได้ทำ อะไรเพื่อใครเพิ่มขึ้นกว่าที่เคย ได้คุยกับคนที่ในวันปกติคงไม่มีเวลาพอที่
จะคิดถึงเขา ได้เห็นแสงแรกของวันที่เชื่อแล้วว่ามันทำ ให้เราเห็นความสวยงามของ
ชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม และได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างที่ช่วงเวลาเที่ยง เย็น และ
ค่ำ  คงให้ฉันไม่ได้ แรงบันดาลใจเหล่านั้นถูกบีบอัดออกมาเป็น Read Me เล่มนี้ 
โดยที่พวกเราไม่รู้หรอกว่าหลังจากอ่านทุกหน้าจบลงไป คุณผู้อ่านจะอยากขยับ
เวลาของนาฬิกาปลุกให้มันสั่นปลุกเช้าขึ้นสักหน่อยไหม แต่ก็ยังคงหวังใจว่า คง
มีตัวอักษรบางประโยคในเล่มนี้ ผลักคุณลุกจากเตียงเช้ากว่าเดิมอีกนิด เพื่อไป
แง้มม่านหน้าต่างสัมผัสแดดยามเช้า กินโจ๊กอุ่นควันกรุ่น หรือเริ่มวิ่งเหยาะๆ ออก
กำ ลัง ได้เพียงแค่หนึ่งเช้า...ก็ยังดี 

พิมพ์พร คงแก้ว
บรรณาธิการ

 ผมลงมอืเขยีนบทบรรณาธกิารชิน้นีใ้นชว่งเวลาเดอืนสดุทา้ยปลายปีที่
ผ่านมา เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกไม่ต่างจากผมสักเท่าไหร่ กับสถานการณ์การบ้าน
การเมืองที่ร้อนระอุ พาลพาบรรยากาศทั่วประเทศอบอ้าวกว่าที่ควรจะเป็นทั้งที่ยัง
อยู่ในช่วงฤดูหนาวกันแท้ๆ
 ทุกเช้าที่ตื่นมา รอบกายตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ของผมล้วนเต็มไปด้วย ‘การ
สือ่สาร’ แตแ่ย่หนอ่ยตรงทีม่นัเปน็การสือ่สารที ่‘ไมเ่ขา้ใจ’ โดยเฉพาะในฟากโลกของ 
Social network เพือ่นพีน่อ้งทีรู่จ้กัหนา้คา่ตา ตา่งโพสแสดงจดุยืน่และทรรศนะ
ของตนเองกันอย่างร้อนแรง จนหลายๆ คนบอกลา เลิกคุยเลิกคบกันไปก็มี 
 หากการสื่อสารถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิด ‘ความเข้าใจ’ เราผิดพลาดอะไร
กันไปหรอืเปลา่ //สง่ – แตไ่มร่บั,หรอื รบั – แตไ่มส่ง่กลบั สารตัถะของการสือ่สาร
คือการแลกเปลีย่น มผู้ีพดูก็ควรจะมผู้ีฟัง มผู้ีฟังก็ควรจะมกีารเปดิรบัทรรศนะกนั
และกันอย่างใจกว้าง มีเหตุมีผล หากทุกคนเอาแต่พูดไม่มีใครฟัง การสื่อสารที่มี
คงจะเรียกได้ว่าไร้ประสิทธิภาพเหมือนเวลานี้
 ผมไม่รู้ว่าหลังเขียนบทบรรณาธิการชิ้นนี้จบลง เช้าวันพรุ่งนี้ตื่นมา
ประเทศของเราจะเป็นอย่างไร แต่หวังลึกๆ ว่าทุกคนจะหันกลับมาพูดและฟังกัน
ด้วยหัวจิต หัวใจ แล้วอะไรๆ ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คงจะดีขึ้น 
หวังว่านะครับ...

ปริญญา ก้อนรัมย์
บรรณาธิการ

editor’s talk



I have always been delighted 
at the prospect of a new day, 
a fresh try, one more start, 
with perhaps a bit of magic 
waiting somewhere behind 
the morning. ”

“ 

“ผมมักรู้สึกดีกับภาพของเช้าวันใหม่ เสมอ 
ทั้งความพยายามที่แสนสดใสและการเริ่มต้นใหม่
อีกครั้ง นี่กระมังคงเป็นเวทมนตร์ของเวลาเช้า” 

เจ.บี. พรีสต์ลีย์ / นักประพันธ์ชาวอังกฤษ



Good Morning

อรุณสวัสดิ์
おはよう ございます

早安

안녕히 주무셨 어요

доброе утро 

Guten Morgen 
Selamat pagi
Καλημέρα

Buenos días
Bom dia
सुप्रभात 

Chào buổi sang 
 ريخلا حابص

buon giorno 
labas rytas

goeie more

(โอะฮะโย โกะไซมัส)

(เจ่าอาน)

(โชอึ้นอ่ะชิมอิมนีดะ)

(โดบระเยะ อูตระ)

(กู้ดเท่น มอร์เก่น)

(เซอลามัต ปากี)

(กาลีเม๊หระ)

(บ๊วยโนส ดี๊อาส)

(บง เดีย)

(ซูปราบัต)

(จ่าว บ่วย สาง)

(ซาบาห์ เฮลคาร์เยะร์)

(บวนจอร์โน)

(ลาบัส รีตัส)

(คูอี ม๊อร่ะ)

English

Thai 

Japan

China 

Korea 

Russia 

German 

Malay 

Greek 

Spain 

Portugal 

Hindu 

Vietnam

Arab

Italy 

Lithuania 

Africa
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แตเ่ราพบวา่ การลกุออกจากเตยีงในเชา้ตรู่
เปน็งานหนิ ทีไ่มว่า่จะผา่นเวลาไปนานเทา่ใด 
‘การตืน่’ กย็งัคงเปน็ยาขมของชวีติอยูด่ ีดู
เหมอืนไมว่า่ใครกไ็มอ่าจทำ ใหเ้ปน็สิง่เคยชนิ
ได้โดยง่าย 
 มีผลส� ารวจหนึ่ งที่ ว ่ าด ้ วย เรื่ อง
ประโยชน ์ของการตื่น เช ้ ารายงานว ่า 
กลุ ่มคนที่ตื่นนอนตอนเช้าเป็นกลุ ่มที่มี
สัญญาณบ่งชี้ว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง
ความเครียดหรือวิตกกังวล เพราะคน
กลุ่มนี้มักให้ความส�าคัญกับอาหารเช้า ซึ่ง
นับเป็นม้ือส�าคัญ เพราะม้ือเช้าช่วยเติม
กระเพาะท่ีว่างมาท้ังคืน ท�าให้ร่างกายได้
รับสารอาหาร ร่างกายสดชื่น สมองปลอด
โปร่ง นอกจากนั้นคนกลุ่มนี้จะน�าเวลาที่มี
มากกว่าคนตื่นสายไปออกก�าลังยามเช้า 
อันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายด้วย

ด็อกเตอร์จอร์ช ฮูเบอร์ ผู้ศึกษาวิจัยกล่าว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า  
 “แม้นีจ่ะเป็นเพยีงปัจจยัเลก็ ๆ  ประการ
หนึ่ง ในการมีรูปร่างและสุขภาพที่ดี แต่ก็
นับว่ามันเป็นปัจจัยที่ส่งผลส�าคัญ ที่ท�าให้
คุณภาพชีวิตของคนที่รักในการตื่นเช้า ดี
กว่าคนอื่นทั่วไป”  
 Read Me จงึขอท�าหน้าทีเ่ป็นนาฬิกา 
ปลกุให้ท่านผูอ่้านทีร่กั ได้ลองเปิดใจมาร่วม
ค้นคว้าหาแรงบันดาลใจที่จะช่วยกระตุ้นให้
คณุอยากลองตืน่เช้ากว่าเดมิดสูกัวนั ไม่กด 
Snooze เลื่อนเวลาของนาฬิกาปลุกดูสัก
ครั้ง และมีความตั้งใจอยากลุกไปยื่นมอง
แสงแรกของวันที่สวยงาม พร้อมกับ
ท�าความรูจ้กัความหมายของชวีติทีด่ ีทีเ่ริม่
ต้นตั้งแต่เช้า
ไปด้วยกัน...

ผู้คนมากมายต้องต่ืนเช้าเพ่ือออกไปปฏิบติัภารกจิประจำ วนัไมว่า่
จะประกอบอาชีพ เรียนหนังสือ พบเจอผู้คน หรือทำ หน้าที่ที่ได้
รับมอบหมาย 
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 หลายคนยังคงมีอคติกับการต่ืนเช้า ยามแสงแรกของวัน

เริ่มพ้นขอบฟ้า ไก่โต้งและนาฬิกาปลุกเริ่มร้องระงม บางคนอาจ

อุทธรณ์ร้องขึ้นภายในใจไม่อยากให้ยามเช้ามาฉุดดึงตนออกจาก

เตียงอันแสนสบาย วันนี้เราจะมาเปลี่ยนทัศนคติของคุณเกี่ยวกับ 

‘ยามเช้า’ เสียใหม่ จะตะโกนบอกให้รู้ว่าว่ายามเช้าที่หลายคนต่าง

พยายามหลีกหน้ามันมีดีอย่างไร!

เช้านี้ดีอย่างไร?
good morning

เรื่อง :  รุจรวี นาเอก
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สมอง

ช่วงเวลา 5-10 โมงเช้าเป็นเวลาที่สมอง

กระปรี้กระเปร่ามากที่สุดหลังจากได้รับ

การพักผ่อนอยา่งเหมาะสม ประสิทธภิาพ

การจำาและการเรียนจะมากขึ้น เหมาะ

อย่างยิ่งกับหนูๆในวัยเรียน

ระบบย่อยอาหาร

การย่อยอาหารจะทำางานได้ดีในช่วงเวลา

ประมาณ 7 โมงเช้า สารอาหารต่างๆ จะ

ถูกดูดซึมและนำาไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์

ขับถ่ายของเสีย

การขับถ่ายในเวลา 5 – 7 โมงเช้านั้น เป็น

เวลาที่ลำาไส้ใหญ่ของมนุษย์ทำางานได้ดี

ที่สุดและการขับถ ่ายในตอนเช ้านั้น

เป็นการลดของเสียในร่างกายได้ดี เพราะ

หากไม่ขับถ่าย ร่างของมนุษย์จะทำาการ

ดูดซึมสารอาหารจากอุจจาระและ

ปัสสาวะ ทำาให้รู้สึกไม่สดชื่น ผิวหนัง

หมองคลำ้า เกิดอาการอ่อนล้าระหว่างวัน

การนอนหลับ

การต่ืนเช้าน้ันส่งผลต่อนาฬิกาชีวิตของ

ร ่างกาย นอกจากอวัยวะภายในจะ

สามารถทำางานได้อย่างเต็มท่ีและไม่รวน

แล้ว ยังทำาให้นอนหลับสนิทและตื่นเช้า

อย่างสดชื่นในวันถัดไป 

สุขภาพจิตดี

การต่ืนเช้านอกจากจะลดความเครียดใน

การเรง่รบีทำากจิวตัประจำาวนัแล้ว คนท่ีต่ืน

เชา้สว่นใหญน่ัน้ มกัเปน็คนทีค่ดิในแงบ่วก

และพึงพอใจกับชีวิต สามารถวางแผน

และแก้ปัญหาได้ดีกว่า แล้วยังเส่ียงต่อ

การเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าคนท่ีเป็นใช้

ชีวิตเหมือนนกฮูกอีกด้วย

ได้รับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ

การต่ืนเช้าย่อมหมายถึงมีเวลาท่ีมากขึ้น 

เวลาที่จัดเตรียมอาหารเช้าก็มากขึ้นไป

ด้วย คุณอาจจะลองเปลี่ยนจากขนมปัง

กับกาแฟ มาทานโจ๊กหรือข้าวแกงที่มีสาร

อาหารครบ 5 หมู่แทน

แสงแดด

แสงแดดอ่อนๆยามเช้านั้นนอกจากมี

วิตามินดี ซึ่งคอยบำารุงกระดูก และฟัน

ให้แข็งแรงแล้วยังช่วยให้ระบบการย่อย

อาการทำางานได้ดีขึ้น แสงแดดในยาม

เชา้ยงัชว่ยลดการสรา้งฮอรโ์มนเมลาโตนนิ 

สาเหตุของอาการซึมเศร้า ไม่สดชื่น ทำาให้

ผิวหนังแข็งแรง มีสุขภาพดี

อากาศบริสุทธิ์

ในช่วงเช้าน้ันเป็นช่วงที่อากาศเกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เกิดความ

สมดุลของอุณหภูมิและความสะอาดใน

อากาศมมีาก การแลกเปลีย่นแกส๊ในปอด

จึงทำางานได้ดี จึงรู้สึกสดชื่น

ความสงบ

นอกจากสุขภาพแล้ว ความสงบก็เป็นสิ่ง

หน่ึงท่ีได้รับจากยามเช้า คุณสามารถใช้

เวลาในช่วงนี้สำารวจตัวเอง หรือทำาสมาธิ

เพื่อความสงบและการทำางานที่ดียิ่งขึ้น

ของวัน
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Morning dishes
เรื่อง :  รุจรวี นาเอก 

อาหารเช้า
ดียังไง?

สมอง สมองเป็นอวัยวะของร่างกายที่ใช้
พลังงานมากที่สุด และไม่สามารถกักเก็บ
พลงังานได้เหมอืนอวยัวะอ่ืนๆ ดังน้ันพลงังาน
จากการรับประทานอาหารเช้านั้นเป็นสิ่ง
สำาคัญต่อระบบสมอง นำ้าตาลกลูโคสจาก
สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะเป็น
พลังงานทำาให้สมองน้ัน สามารถทำางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทำาให้อารมณ์
แจ่มใส  และยังลดความเสี่ยงจากโรคสมอง
เสื่อมได้อีกด้วย

ตับอ่อน การรับประทานอาหารเช้า
เป็นประจำาทุกวัน จะช่วยลดภาวะ
ฮอร์โมนอินซูลินไม่ปกติ เป็นภาวะ
ที่ฮอร ์โมนอิซูลินซึ่งถูกสร ้างจาก
ตับอ่อน ที่มีหน้าที่ลำาเลียงกลูโคส
ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่
สามารถทำางานได้ ทำาให้ปริมาณ
นำ้าตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคเบาหวาน 

ระบบขับถ่าย อาหารเช้าน้ันให้
พลังงานสำาคัญแก่ร่างกายเป็นมื้อ
แรกของวัน หากไม่รับประทาน
อาหารเช้าจะทำาให้ร่างกายนั้นไป
ดูดสารอาหารและนำ้าจากอุจจาระ 
ในทวารหนัก ทำาให้อุจจาระแข็ง
และขับถ่ายไม่สะดวก กลายเป็น
โรคท้องผูกได้

 หล ายคนอ าจจ ะ
เคยชนิกบัพฤตกิรรมการกนิที่
ละเลยความสำ คัญของอาหาร
เช้า ด้วยวิถีชีวิตที่รีบเร่งหรือ
อาจด้วยความไม่ใส่ใจ บ่อย
ครั้ง ‘อาหารมื้อแรกของวัน’ 
ก็ถูกรวบรัดกลายไปเป็นมื้อ
อาหารยามเที่ยง หรือเย็น
ส�าหรับบางคน ทั้งที่ความ
เป็นจริงอาหารเช้ามีประโยชน์
ต่อร่างกายของเราเป็นอย่าง
มาก ถ้าอยากรู้ว่ามื้ออาหาร
ที่ถูกทอดทิ้งอย่างมื้อเช้ามี
ประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
อย่างไร ไปดูกันและบางครั้ง
คุณอาจหันมาสนใจมันมาก
ขึ้นเป็นแน่

หัวใจและหลอดเลือด ในตอนเช้า
น้ันปริมาณนำ้าตาลในเลือดจะลด 
ตำา่ลงเพราะถกูนำาไปใช้เป็นพลงังาน
ใน ยามทีเ่ราหลบั ทำาให้เลอืดมคีวาม
เข้มข้นสงูขึน้ เลอืดจงึไปเลีย้งอวยัวะ
ได้ยากและอาจเกิดการอุดตัน

รอบเอว การไม่รับประทาน
อาหารเช้านั้นจะส่งผลให้การ
นำ้าตาลในเลือดลดลง ส่งผล
ให้สมองหลั่งสาร นิวโรเพป
ไทด์วาย ซึ่งทำาให้เกิดภาวะหิว
ตลอดเวลา ทำาให้เราต้องการ
รับประทานอาหารที่พลังงาน
และไขมันมากขึ้น เกิดเป็นโรค
อ้วนและนำ้าหนักที่มากขึ้น

ตบั การรบัประทานอาหารเช้านัน้จะไปกระตุน้
ให้ตบัปล่อยนำา้ดอีอกมาละลายคอเรสตอรอล
ในถุงนำา้ด ี ซึง่เป็นหากคอเรสตอรอลสะสมใน
ปรมิาณมากจะกลายเป็นโรคนิว่ได้

กระเพาะ การรับประทานอาหาร
เช้าจะทำาให้กระเพาะนั้นแข็งแรง
และสามารถทำางานได้ตามปกติ 
ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรค
กระเพาะ

หั ว เ ข่ า  ลดอาการปวดหัว
เข่า เนื่องจากอาการปวดเข่า
สามารถบ่งบอกได้ถึงสภาพ
ของความผิดปกติในร่างกาย 
อย่างเช่น กระเพาะ หรือการ
บริโภคที่ไม่ถูกต้อง

ใบหน้าและผิวหนัง การรับ
ประทานอาหารเช้าจะทำาให้
หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดและ
ออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะ และ
เนื้อเยื่อได้ดี ทำาให้ใบหน้าและ
ผิวหนังยังเยาว์วัย ไม่แก่ ไม่
เหี่ยวเร็ว ไม่หมองคลำ้า
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อันดับที่ 2 ปาท่องโก๋และน้ำ เต้าหู้
 รองจ่าฝูงของเราได้แก่ ปาท่องโก๋กับกับนำ้าเต้าหู้ ทางเลือกที่ไม่
หนกัท้องเกนิไปสำาหรบัมือ้เช้า แต่กย็งัเรยีกได้ว่ามอีะไรให้รองท้องอยู่
บ้าง ปาท่องโก๋รสชาติหวานนิดๆ แป้งนุ่มๆ กับ นำ้าเต้าหู้ 1 ถุงอุ่นๆ ที่
เป็นแหล่งของโปรตีน ทั้งยังพบว่าในนำ้าเต้าหู้มีสารอาหารที่ครบถ้วน 
มีวิตามินอี และวิตามินบี 6 อีกด้วย นี่ถ้าเป็นเช้าวันที่อากาศเย็นลม
พัดหนาวๆ เมนูง่ายเมนูนี้ คงกลายเป็นเมนูชั้นเลิศที่ราคาไม่เกิน 20 
บาท (ปาท่องโก๋ 1 ตัวให้พลังงาน 88 กิโลแคลอรี่, นำ้าเต้าหู้ 1 ถุงให้
พลังงาน 70 กิโลแคลอรี่)

อันดับที่ 3 โจ๊กหมู+ไข่ลวก
 โจ๊กเจ้าเด็ดเขาว่าวันว่าต้อง ‘โจ๊กสามย่าน’ แต่เอาเข้าจริงไม่
ว่าจะเป็นร้านไหนก็กินง่าย อร่อยและสะดวกทั้งนั้น ว่าด้วยเรื่องของ
คุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับ ทั้งคาร์โบไฮเดรตจากข้าว โปรตีนจาก
หมแูละไข ่ตอ้งทำาใหเ้ชา้ของคณุ เปน็เชา้ทีม่ัน่ใจวา่จะไมม่อีาการทอ้ง
ร้องประท้วงตอน 11 โมงแน่นอน (โจ๊กหมู+ตับ+ไข่ลวก ให้พลังงาน 
230 กิโลแคลอรี่)

อันดับที่ 4 กาแฟดำ กับขนมปังปิ้ง
 เมนูฮิตของบรรดาพระเอกหนุ่มนักธุรกิจในละคร และในโลก
แห่งความเป็นจริง เมนูน้ีก็ฮิตติดโผเข้ามาเป็นอันดับท่ี 4 แม้ว่ากาแฟดำา
ไม่จะไม่ได้ให้พลังงานมากมาย แต่ก็พอจะช่วยให้ท้องโล่งๆ ยามเช้า 
ไดพ้ออุน่อยูบ่า้ง เมือ่ทานคูก่นักบัขนมปงัปิง้กรอบๆ กน็า่จะทำาใหก้าร
ทำางานในชว่งเชา้ของคณุ ไมใ่ชช่ว่งเวลาแหง่ความทรมานงว่งงนุมาก
อย่างเช่นวันก่อนๆ (เมนูนี้ให้พลังงานไม่เกิน 100 กิโลแคลอรี่) 

เรื่อง : พิมพ์พร คงแก้ว 
ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

อาหารเช้ามื้อง่ายๆ
ในวันอันยุ่งยาก 

“ไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้ว ค่อยกินม้ือเท่ียงทีเดียวเลยแล้วกัน” !

 ถ้าในทุกเช้าคุณมีความคิดนี้ปิ๊งขึ้นในหัว นั่นเป็นความคิดที่ผิด

มหันต์ เพราะจากข้อมูลด้านหน้า ก็ทำาให้เรารู้ได้อย่างชัดเจนได้ว่า 

อาหารเช้าเป็นมื้อที่สำาคัญที่สุดของแต่ละวัน เพราะเป็นมื้ออาหาร

แห่งพลัง และสุขภาพร่างกายก็เรียกร้องให้เราได้ทานอาหารเช้าเช่น

กัน เราจึงของร่วมคัดค้านการงดมื้อเช้า! คุณไม่จำาเป็นต้องหาเมนู

ยากลำาบากพิถีพิถันมากมาย เพียงแค่หามื้อเช้าง่ายๆ ซื้อตามรถเข็น 

กส็ามารถเตมิพลงัใหก้ารดำาเนนิชวีติของเราไดแ้ลว้ แคล่องตืน่เชา้ขึน้

ประมาณ 40 นาท ีเพือ่ทีจ่ะไปถงึทีเ่รยีน ทีท่ำางาน หรอืยา่นชมุชนใกล้ๆ

บา้นเร็วขึน้หนอ่ย แลว้ลองหาซือ้ของกนิงา่ยๆ มารบัประทาน เชือ่เถอะ

ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ร่างกายคุณพร้อมกับการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเป็น

กอง สุขภาพและจิตใจก็จะแข็งแรงขึ้นอีกเยอะเชียว

 ถ้าคุณเริ่มมีความคิดอยากจะลองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็น

หนึ่งคนที่ได้ทานอาหารเช้าในทุกวัน แต่หัวยังตื๊อ ไม่มีไอเดียว่าเช้านี้ 

จะเริ่มลิ้มรสอาหารง่ายๆ จากรถเข็นเมนูไหนก่อนดี เรามีผลสำารวจ 4 

อันดับอาหารเช้ายอดนิยมประจำาวันจันทร์ถึงศุกร์ ไปดูกันเลยดีกว่า 

ว่าเมนูไหนจะเข้าชาร์ต Read Me Poll ของเราบ้าง

อันดับที่ 1 ข้าวเหนียวหมูทอด-ข้าวเหนียวหมูปิ้ง 
 แชมปเ์ปน็ของขา้วเหนยีวหมทูอด-ขา้วเหนยีวหมปูิง้ อาหารทีซ่ือ้

ง่าย มีสารอาหารทั้ง คาร์โบไฮเดรตจากข้าวเหนียว ที่อิ่มท้องและให้

พลังงานสูง แน่นอนว่าเช้านั้นคุณจะมีแรงต่อสู้ฟาดฟันกับการเรียน

และการทำางานในภาคเช้าได้อย่างสบาย บวกกับหมูทอดหรือหมูปิ้ง

กลิ่นหอมๆ ซัก 2-3 ไม้ รับรอง มื้อเช้าง่ายๆ ของคุณมื้อนี้ จะเป็นเช้าที่

เตม็ไปดว้ยพลงัแนน่อน (หมปูิง้ไมต่ดิมนั 5 ไม+้ขา้วเหนยีวใหพ้ลงังาน 

400 กิโลแคลอรี่) 
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 กว่าจะผ่าน5วันอันเหนื่อยยากมาได้ พอถึงเช้าวันเสาร์ทั้งที เรา
น่าจะใช้วันพักผ่อนของเราให้เต็มที่ นอกจากจะออกไปผ่อนคลายทำา
กจิกรรมในวนัหยดุทัง้ ดหูนงัตอนสาย นัง่อ่านหนงัสอืในร้านกาแฟยาม
บ่าย ทานมือ้เยน็ร่วมกบัครอบครวั แต่มนัคงจะดกีว่าเดมิ ถ้าเราลองตืน่
เช้าขึ้นอีกสักหน่อย เพื่อใช้วันหยุดให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นไปอีก ลองออกไปหา
อาหารเช้ามื้อพิถีพิถันทานพร้อมกับคนที่เรารัก บางทีนี่อาจจะเป็นอีก
ทางที่เติมเต็มชีวิตดีๆ ให้คุณก็เป็นได้ 
 ไม่พูดพรำ่าทำาเพลงแล้วดีกว่า เราจะขอพาคุณผู้อ่านไปพบกับ ‘4 
อันดับ’ เมนูอาหารเช้ายอดนิยมประจำาวันหยุดพักผ่อน มาเช็คกันดูดี
กว่า ว่า Read Me Poll ของเรา จะโดนใจคุณบ้างไหม

อันดับที่ 1 American Breakfast 
 แม้จะดูเป็นเมนูง่ายๆ แต่พอเอาเข้าจริง กลับเป็นเมนูที่ต้องใช้
เวลาทำาไม่น้อย จึงเหมาะกับการทำาและทานในวันหยุดมากกว่า ใน
จานประกอบด้วย ไข่ดาวหรือไข่คน ไส้กรอกทอด เบคอนทอด และกิน
พร้อมขนมปังปิ้งแผ่นกรอบสักแผ่นสองแผ่นเพื่อตัดรสชาติไม่ให้เล่ียน
จนเกินไป ยิ่งถ้าจานนี้ได้ทานกับนำ้าส้มคั้น หรือ นมสดสักแก้ว ก็ยิ่งจะ
เพิม่ให้คณุสมัผสั ถงึวนัพกัผ่อนทีส่ดชืน่ของคณุได้อย่างแน่นอน อาหาร
เช้าจานนี้นอกจากจะเสิร์ฟความอร่อยให้คุณแล้ว ยังให้พลังงานและ
โภชนาการกับร่างกายคุณอย่างครบถ้วนด้วย  (ให้พลังงานประมาณ 
750 กิโลแคลอรี่)

อันดับที่ 2 ไข่กระทะ 
 เป็นอีกเมนูที่ไม่ว่าใครก็คงชอบ จึงทำาให้เข้ามาอยู่ในผลสำารวจ
เมนูอาหารเช้ายอดนิยมของเราได้อย่างไม่ยากเย็น ด้วยเหตุผลที่ว่า
เป็นเมนูสวยๆ ที่ไม่ได้สวยแค่หน้าตาอาหาร เพราะรสชาติก็ยังดีไม่แพ้
หน้าตาด้วย ‘ไข่กระทะ’ มส่ีวนผสมของไข่ไก่  2 ฟอง หมสูบั และ กนุเชยีง

แล้วนำาส่วนผสมทั้งหมดลงไปปรุงในกระทะใบจิ๋ว เมื่อได้ลองชิมดูแล้ว
แนน่อนวา่ตอ้งอรอ่ยกวา่ไขเ่จยีว ไขด่าวธรรมดาทีไ่ดท้านกนัเปน็ประจำา 
และยิง่เคีย้วแลว้จะยิง่ไดร้สชาตกิรบุๆ หวานๆ ของกนุเชยีง จนอยากจะ

กินอีกสักกระทะหนึ่งแน่ (ให้พลังงาน 430 กิโลแคลอรี่)
 

อันดับที่ 3 ข้าวต้มกุ้ง
 ความละเมียดของอาหารเช้าในวันหยุด ไม่ได้หมายความว่าจะ
เป็นอาหารที่ปรุงยาก ใช้เวลาปรุงนานอย่างเดียวเสียเม่ือไหร่ เพราะ
อันดับ 3 ของเรานี่เป็นของอาหารทานง่ายๆ ดูขั้นตอนไม่วุ่นวาย แต่
จะทำาให้อร่อยก็อาจจะยากไม่น้อย ไม่ว่าใครถ้าได้ทานข้าวต้มกุ้งกลิ่น
หอม รสชาติอร่อยๆ มีควันลอยกรุ่นอุ่นยามเช้า เราขอคอนเฟิร์มว่าจะ
ต้องเป็นอีกทางที่จะให้เป็นอีกหนึ่งเช้าที่สมบูรณ์แบบของคุณแน่ และ
ถ้าเสิร์ฟพร้อมกับโกโก้ร้อนสักแก้วแล้วล่ะก็ จะให้เอาอะไรมาแลกก็คง

ไม่ยอม (ให้พลังงาน 230 กิโลแคลอรี่)

อันดับที่ 4 Croisant Breakfast 
 ลอยลำาเขา้มาเปน็ 1 ใน 4 ของโพลไดอ้ยา่งนา่ประหลาดใจสำาหรบั
เมนูนี้ แต่เมื่อเราลงไปสำารวจแล้วก็พบว่า เรานิยมทานครัวซองกัน
มากกว่าที่คิด ก็ด้วยเนื้อแป้งที่หนานุ่ม หวานมันกำาลังดี ทานพร้อมกับ
ผักสลัด แฮมต้ม และไข่ดาวหรือไข่คน ก็คงทำาให้เป็นเมนูเพิ่มพลังให้
คุณอิ่มท้องไปยันบ่ายได้เลยทีเดียว (ให้พลังงาน 650 กิโลแคลอรี)

 ถา้เชา้วนัหยดุนีค้ณุมไีอเดยีอยากทานอาหารเชา้ดีๆ  สกัมือ้แตไ่มรู่้
จะไปทานที่ไหนดี เราขอแนะนำาให้ลองไปล้ิมชิมรสอาหารเช้าท่ีร้าน 
‘Folklift Cafe’ ที่โรงแรม The Warehouse Bangkok รับรองว่าคุณจะ
ได้พบ เมนูทั้ง 4 อันดับที่ติดโพล และบางเมนูที่ถูกใจอย่างแน่นอน

อาหารเช้ามื้อละเมียด
กับวันหยุดอันรื่นรมย์

เรื่อง : พิมพ์พร คงแก้ว 
ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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 รู้หรือไม่ว่าการนอนดกึนัน้มผีลเสยีทัง้ทางสขุภาพกาย และสขุภาพ
ใจ จะทำาให้คุณมีอาการเบลอๆ มึนๆ ขี้หลงขี้ลืม พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง 
ร่างกายผิวพรรณไม่สดใส อ่อนเพลีย ไม่มีแรง การนอนดึกจะทำาให้
คุณอ้วนขึ้นด้วย! นอกจากนี้การนอนดึกนั้นมีโทษที่มองไม่เห็นอีกมาก
ทั้งเรื่องระบบทางเดินอาหาร การย่อยอาหารผิดปกติ ระบบทางเดิน
หายใจ หายใจไม่ออก ปอดทำางานไม่สะดวก และระบบภูมิคุ้มกัน การ
นอนดึกส่งผลต่อความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาว และกลไกการตอบ
สนองภมูคิุม้กนัต่างๆ ของร่างกาย ซึง่มหีน้าทีใ่นการต่อสูก้บัเชือ้โรค ดงั
นั้นการนอนดึกจึงทำาให้ป่วยง่าย ร่างกายไม่แข็งแรง ซีดเซียว ไม่มีชีวิต
ชีวา ตลอดจนอาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง เนื่องจากวงจร
การหลั่งฮอร์โมนของร่างกายแปรปรวน
 ถึงเวลาแล้ว! ที่คุณจะต้องเปลี่ยนวงจรชีวิตใหม่ การเข้านอนเร็ว
และตื่นเช้าถือว่าเป็นสุขลักษณะที่ดีเพราะก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ 
มากมาย การออกกำาลังกายเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คุณตื่นเช้าได้อย่าง
สมำ่าเสมอ เช่น การร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน 
การเต้นแอโรบิกเช้า หรือเล่นโยคะ ที่จะต้องทำาเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะช่วย

ให้คุณมีแรงใจในการลุกออกจากที่นอนยามเช้ามืดเพราะได้ไปพบกับ

เพื่อนคนอื่นๆ ที่ตื่นเช้ามาด้วยกันเพื่อร่วมทำากิจกรรมร่วมกัน
 ถ้าคุณอยากลองเปล่ียนวงจรชีวิตนอนดึกตื่นสายแล้วละก็ การ
ออกกำาลังกายตอนเช้าถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำาให้ชีวิตของ
คุณเปล่ียนไป การได้ออกไปเจอกับผู้คนที่มาออกกำาลังกายตอนเช้าๆ 
จะทำาให้คุณมีพลัง แต่เรื่องทัศนคตินั้นถึงเป็นเรื่องมองข้ามไม่ได้ต่อ
การออกกำาลังกาย หากคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะทำามันได้ไปตลอด 
แต่ถ้ามีทัศนคติที่ไม่ดีอยู่แล้วนั้น ก็เป็นเรื่องยากที่ทำาให้คุณจะออก               
กำาลังกายไปได้นาน
 อาจจะเริ่มต้นด้วยการลองหากิจกรรมกีฬาท่ีคุณสนุกไปกับ
มัน สนใจกับส่ิงนั้นได้นานๆ หาความรู้ เทคนิคต่างๆ จากหนังสือ 
อนิเทอร์เนต็ หรอืคนทีม่คีวามสนใจคล้ายๆ กนั ถ้าคณุมคีวามเชือ่ ความ
มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆ พอออกกำาลังกายไปได้ระยะหนึ่ง คุณอาจรู้สึกได้ว่า
ยามเช้าให้อะไรดีๆ กับชีวิตคุณแบบพวกเขาเหล่านี้ 

ขยับตัวเช้าอีกนิด
แล้วชีวิตคุณอาจเปลี่ยนไป

Morning exercise
เรื่อง : สหรัฐ นาสีเคน , ธนิสรา เรืองเดช

ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ท่านก�าลังประสบปัญหานอนดึก ตื่นเที่ยงใช่หรือไม่? 

พอกันที กับปัญหาโลกแตกที่ยากจะแก้ไข! เราไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มาน�าเสนอ
แต่เรามีข้อเท็จจริงจะมาเสนอแนะส�าหรับวงจรชีวิตแบบเดิมๆ ที่จะก่อให้เกิดโทษมหันต์!
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พี่มาเล่นยิมได้ 15 ปีแล้ว เล่นตั้งแต่ 

7-9 โมงทุกวัน อยากให้ร่างกายแข็งแรง 

สุขภาพดี สมัยก่อนก็คิดว่าไม่ว่างไม่มี

เวลา เพราะนอนดึกตื่นสาย แต่พอปรับ

เวลานอนให้เร็วขึ้น ก็ตื่นเช้ามาออกกำาลัง

กายได้ อยากให้ตื่นเช้ามาออกกำาลังกาย

กันแพราะดีต่อสุขภาพ
เฮียเล้ง สุรพงศ์ แพเพิ่มสิน

พี่เล่นโยคะมา 5 ปีแล้ว แรกๆ เล่นในฟิตเนส

แล้วมาเจอที่นี่เลยเปลี่ยนมาเล่นที่นี่ (สวน

ลุมฯ) เพราะอากาศดีมากตอนเช้าๆ พี่คิดว่า

โยคะทำาให้ไม่เจ็บข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และ

เชื่อว่าทำาให้ระบบอวัยวะภายในทำางานได้ดี
 คุณจุ๋ม ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

พี่มาช่วยฝึกสอนให้สมาชิกชมรมสิริรัตน์

ลลีาศ เตน้กันทุกวนัตัง้แตต่ ี5-9 โมง บางคนก็

เขา้แขง่ขนัของสมาคมลลีาศแหง่ประเทศไทย

ด้วย ท่ีจัดฝึกซ้อมช่วงเช้าเพราะนอกจาก

เปน็การออกกำาลังกายเพือ่สุขภาพแล้ว จะได้

มานั่งกินกาแฟ พูดคุยกัน เต้นในสวนแบบนี้

ก็ไดอ้ากาศดีๆ  ชว่งเวลาเยน็หรอืกลางคนืเปน็

ช่วงที่เหมาะกับการพักผ่อนมากกว่า
คุณเก๋ ปิยะนาถ โตขริบ

ชมรมไท้เก๊กของเราจัดเต้นกันทุกวันต้ังแต่

เช้าถึงเที่ยง เราจัดสอนเป็นวิทยาทาน อยาก

ให้ทุกคนฝึกแล้วมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ

ป่วยก็ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของ

ครอบครัวและสังคม ไท้เก๊กป้องกันได้หลาย

โรค เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ และ

เต้นได้ตั้งแต่หนุ่มยันแก่ คนมาเต้นนี่มีตั้งแต่

อายุสิบกว่าถึงเก้าสิบกว่า ตัวผมเองเล่นมา

สามสิบกว่าปีแล้ว นอกจากช่วยเรื่องสุขภาพ 

ยังช่วยเรื่องสมาธิและอารมณ์ บางท่ายังเป็น

ศิลปะป้องกันตัวได้อีกด้วย 
คุณสุรศักดิ์ ศิริพจนากุล

มาออกกำาลังเต้นแอโรบิกแล้วก็วิ่งค่ะ 

เดี๋ยวประมาณ 8 โมง ก็ทานอาหารเช้า 

แล้วก็กลับไปทำางาน เลือกเต้นแอโรบิก

เพราะสนุก ทำาให้ตืน่ตวัตัง้แตเ่ชา้เลย การ

ทีเ่ราไดม้เีวลาเชา้ทกุวัน เป็นคุณภาพชีวิต

ดีๆ ที่เราเลือกให้ตัวเองได้ การออกกำาลัง

กายมันดีต่อสุขภาพอยู่แล้ว แต่การได้

ตื่นเช้าด้วย มันยิ่งทำาให้เรารู้สึกว่าชีวิตมี

ค่ามากขึ้นค่ะ
คุณตะวัน

พี่ตื่นเช้ามาออกกำาลังตั้งแต่ทำางานอยู่ ตอน

นี้เกษียณแล้วเลยมีเวลามาสวนลุม พี่ออก

จากบ้านตี 4 กว่า มาทุกวัน ที่เลือกเต้นแอโร

บกิเพราะมนัได้ออกกำาลังกายทุกส่วน ส่ิงท่ีได้

จากการออกกำาลังกาย คือสุขภาพดี นำ้าหนัก

ลดลง และที่สำาคัญคือได้สังคม จากการรวม

กลุ่มจากเพื่อนๆ ที่เต้นด้วยกัน พี่ว่ามันอยู่ที่

การเริ่มต้นนะ แค่กล้าตื่นเช้า กล้าออกจาก

บ้านมาออกกำาลงักาย ทำาไปเรือ่ยๆ วนัหนึง่มนั

ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปเลย
คุณกาญจน์ 

รำาบวักจ็ะคล้ายๆ กบัไท้เก๊กแต่จงัหวะท่าทาง

จะเรว็กว่า นีก่เ็ป็นกลุม่เพือ่นๆ มารำากนัทกุเช้า 

ตั้งแต่ 6-7 โมง รำาเพื่อสุขภาพและอารมณ์

ที่ดี เช้าๆ แบบนี้อากาศก็ดี พอเล่นเสร็จก็

นั่งคุย จิบนำ้าชาสังสรรค์กัน เป็นความสุขใน

ยามสูงวัย 
คุณสมภร ชัยนำ วงศ์

“ “

“

“ “
“

”
” ”

”

””

“

”
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ลองขยับตัวออกจากเตียงให้เช้า

อีกนิด ถึงเวลานั้นคุณอาจอยาก

อุทานว่า

“ โอ้ พระเจ้าจ๊อด 
  มันยอดมาก! ”

มาวิ่งตอนเช้าทุกวันค่ะ จันทร์ถึงศุกร์ การ

ออกกำาลังกายตอนเช้าๆ ทำาให้เราสดชื่น เดิน

ทางมาก็สะดวกเพราะรถไม่ติด จึงอยากจะ

ชวนเพื่อนๆ มาออกกำาลังกายตอนเช้า เพื่อ

สุขภาพ มารับอากาศแจ่มใส ให้สมองปลอด

โปร่งกันค่ะ
คุณอุ๋ย งามจิตร อุดมสุนทรสกุล

“

”

ลุงแข็งแรง คล่องแคล่ว มีสติดีก็เพราะการ

ออกกำาลังกาย ปกติท้ังเดินจ็อกกิ้งและเต้น

แอโรบิก ตื่นประมาณตี 4 เมื่อก่อนตอนเรา

เป็นหนุ่ม ต้องตื่นเช้ารู้สึกไม่ชอบ แต่แก่ๆมา

แล้วเข้าใจเลยว่า ตื่นเช้าดีกว่า ได้มีเวลาทำา

อะไรมากขึ้น สมองปลอดโปร่ง ตลอด 20 ปี 

ทีต่ืน่เชา้มาออกกำาลงักาย ลงุคดิวา่ใหอ้ะไรลงุ

หลายอย่างนะ ให้กำาลังวังชา กระชุ่มกระชวย 

ให้ความเบิกบานสดชื่น และอาจจะทำาให้เรา

ดูหนุ่มกว่าวัย
คุณชัยวิทย์

“

”
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วันที่ 5 ธันวาคม 2542
รถไฟฟ้าบีทีเอสเที่ยวแรกเปิด

ให้บริการ 2 สาย ได้แก่ สาย

สุขุมวิทและสีลม ค่าโดยสาร 

10-40 บาท

วันที่ 7 ธันวาคม 2475
เพลงชาติไทยบรรเลงคร้ังแรก 

เป็นฝีมือการประพันธ์ของพระ

เจนดุริยางค์ โดยมีแต่ทำานอง 

ไม่มีเน้ือร้อง

Good morning history           
เรื่อง : กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

วันท่ี 2 มิถุนายน 2546
รายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ออก
อากาศครั้ งแรกทางสถานี
โ ท ร ทั ศ น์ ไ ท ย ที วี สี ช่ อ ง  3

06.30 น.06.00 น.

วันท่ี 27 มิถุนายน 2475 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้
อยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงลงพระ
ปรมาภไิธยในรฐัธรรมนญูถาวร
ฉบับแรกของสยาม

05.00 น.

วันที่ 12 เมษายน 2504
ยานอวกาศวอสตอค 1 ของ
สหภาพโซเวียตถูกส่งขึ้นสู่วง
โคจรโลกพร้อมกับ “ยูริ กากา
ริน” ทำาให้เขากลายเป็นมนุษย์
คนแรกของโลกท่ีขึ้นสู่อวกาศ

06.07 น.

วันที่ 26 ธันวาคม 2547
เ กิ ด เ ห ตุ แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว ใ น

มหาสมุทรอินเดีย ใกล้เกาะ

สุมาตรา อินโดนีเซีย ทำาให้เกิด

คลื่นยักษ์สึนามิซัดเข้าชายฝั่ง

จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และ

ระนอง

07.58 น.

08.00 น.

วันที่ 6 สิงหาคม 2488
สหรัฐฯ เริ่มทำาการทิ้งระเบิด
ปรมาณูลูกแรก “ลิต เ ต้ิล 
บอย” ลงไปยังเมืองฮิโรชิมา
ของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สอง

08.15 น.



16 17

วันที่ 11 สิงหาคม 2544
เ ค รื่ อ ง บิ น ข อ ง ส า ย ก า ร บิ น
อเมริกันแอร์ไลน์ พุ่งเข้าชนตึก
เหนือของตึกแฝด เวิลด์เทรด 
เซ็นเตอร์ ก่อนที่อีกลำาหนึ่งจะ
พุ่งเข้าชนตึกใต้ในอีกไม่กี่นาที
ถัดมา

วันที่ 15 ธันวาคม 2509
วอลต์ ดิสนี่ย์ เสียชีวิตในวัย 65 
ปี ด้วยอาการระบบหมุนเวียน
โลหิตล้มเหลวจากโรคมะเร็ง
ปอด ที่โรงพยาบาลตรงข้ามกับ
สตูดิโอของดิสนี่ย์

วันที่ 24 มกราคม 2548
อุทยานการเรียนรู้  TK park 
เปดิใหบ้รกิารครัง้แรก ณ อาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8

วันที่ 18 สิงหาคม 2548
เกิดเหตุไฟดับที่เกาะชวาและ
บาหลีของอินโดนีเซียเป็นเวลา
นานกว่า 7 ชั่วโมง กระทบ
ประชาชนกว่า 100 ล้านคน 
กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์
ไ ฟ ดั บ ค รั้ ง ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น
ประวัติศาสตร์

วันที่ 5 ธันวาคม 2470
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราช
สมภพ ณ โรงพยาบาลเมาต์
ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐ

แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

08.45 น.

วันที่ 31 ธันวาคม 2527
อินธิรา คานธี นายกรัฐมนตรีคน

ท่ี 3 ของอินเดีย ถูกองครักษ์ 2 

คนลอบสังหารด้วยกระสุนกว่า 

30 นัด ท่ีบริเวณสวนในทำาเนียบ

นายกรัฐมนตรีจากเหตุการณ์

ความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดู

กับชาวซิกข์

09.20 น.

วันที่ 4 มีนาคม 1893
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 หรือ
พระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

09.45 น.

วันที่ 5 กันยายน 2525
การ์ตูน “โดราเอมอน” ออก
อากาศครัง้แรกในประเทศไทย 
ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

08.46 น. 09.30 น.

10.00 น.

10.00 น. 10.23 น.
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คนตอนเช้า

 ในยามที่บางคนนอนหลับอุตุอยู่บนเตียงอันแสนนุ่ม รู้หรือไม่ว่าบางมุมของโลกใบนี้ ยังมี
บางผู้คนที่ยามเช้าไม่ใช่ ‘เวลาพักผ่อน’ หากแต่เป็นช่วงเวลาประกอบอาชีพและดำ รงชีวิต วันนี้เรา
จะพาไปพดูคยุกบัผูค้นหลากหลายอาชีพ เกีย่วกบัชีวติทีอ่าบไปด้วยแสงแรกยามเช้าอยูเ่ปน็ประจำ 
ว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไร

Man in the morning
เรื่อง :  สรพงศ์ อ่องแสงคุณ, วรพล ถาวรวรานนท์, ปิยภัทร นันทนรเศษฐ์
ภาพ :  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย, ธีรภัทร กระจ่างวุฒิชัย
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นิพาดา ดีสมบูรณ์ (คุณกุ้ง) และ
อ.ธรรมนูญ คูหา ( เจ้าของร้านกะหรี่
พัฟคุณกุ้ง สถานีรถไฟหัวหมาก)
 
“เราขายกะหรี่พัฟมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว 
และทำาตามจำานวนที่สั่ง หากเกินหรือลูกค้าไม่
มารับในช่วงเวลาที่กำาหนดก็จะขายให้คนที่มา
ตอ่ควิรอ เพือ่ไมใ่หเ้ปน็การเสยีโอกาส สมยักอ่น
ตืน่มาทำาตัง้แตต่หีนึง่ ตสีอง แตเ่มือ่อายมุากขึน้
จะตืน่เช้าแบบนัน้กไ็มไ่หว จงึเปลีย่นเปน็ทำาชว่ง
ตีสี่แทน ในการทำาก็ช่วยกันกับสามี เมื่อเสร็จ
ก็นำาใส่กล่องมาต้ังขายที่สถานีรถไฟหัวหมาก 
บางทีกม็ลีกูคา้มารออยูก่อ่นแลว้ (หวัเราะ) และ
ใช้เวลาไม่นานก็ขายหมด”
 “มลีกูคา้ถามเยอะเหมอืนกนัวา่ไมล่องทำา
ขนมอย่างอื่นเพิ่มล่ะ จะได้เป็นการเพิ่มรายได้
ด้วย แต่เราคิดว่าถ้าอยากจะเชี่ยวชาญด้าน
ไหนแล้ว ก็เชี่ยวชาญด้านนั้นให้ถึงที่สุดไปเลย 
ดังน้ันจึงตั้งใจทำาเพียงกะหรี่พัฟเพียงอย่าง
เดียว” 

สมศรี หิรัญวาทิต (เจ้าของขนมเบื้อง
แพร่งนราร้านเดิม)

“ช่วงเช้าของทุกวันนี้เริ่มต่างจากเช้าในสมัย
กอ่นคอืเราตืน่ขึน้มาทำาแตเ่ชา้ได ้แตต่อนนีอ้ายุ
เยอะแลว้ กต็อ้งตืน่ชา้หนอ่ย แตก่จิวตัรยามเชา้
ของเราก็ยังเหมือนๆ เดิม ไม่เปลี่ยนแปลง แค่
เช้าของเราช้าลงนิดหน่อย” 
 “ขนมเบื้องที่เห็นตามท้องตลาดเป็นขนม
เบื้องสูตรประยุกต์ ที่ใช้วัตถุดิบและวิธีทำาที่
รวบรัดเหมาะสำาหรับอาชีพค้าขาย เน้นการ
สร้างอาชีพ แต่สำาหรับเรา บ้านเราอยู่ที่นี่ อยู่
ใกล้วัง ก็ทำาสูตรดั้งเดิมต่อไปเพราะไม่ต้องไป
แข่งกับใคร ไม่เร่งรีบ และยังคงมีลูกค้าแวะ
เวียนมาซื้อเป็นประจำา”

“Guest Service Agent มีหน้าท่ีโดยรวมคือ
ดูแลแขกและตอบสนองความต้องการของ
แขก ต้ังแต่เดินเข้ามาในโรงแรม ไปจนถึงออก
จากโรงแรม เรียกได้ว่าหน้าท่ีจิปาถะท้ังหลาย 
พนักงานตำาแหน่งน้ีจะต้องเรียนรู้ เข้าใจ อำานวย
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้มาพักได้
ทุกสถานการณ์”
 “ในส่วนของการทำางานกะเช้าจะอยู่ท่ี    
6.30 – 15.30 สำาหรับกะเช้าจะมีความแตกต่าง
จากกะอ่ืนเร่ืองการดูแลแขก check out เสียเป็น
ส่วนใหญ่ น่ันหมายความว่า อาจจะต้องเน้นงาน
ด้านแคชเชียร์มากกว่ากะอ่ืนๆ ต้องมีการคำานวณ
ตัวเลข แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะก่อนทำางานจริง
เราจะมีการฝึกอบรมทุกภาคส่วนอยู่แล้ว” 
 “เคสท่ีน่าประทับใจในการทำางานคือเม่ือ
แขก Check out ในช่วงเช้า เราได้รับคำาชมว่า
เป็นโรงแรมท่ีไม่ใหญ่ เงียบ ตกแต่งและดีไซน์
สวยงาม พนักงานย้ิมแย้มตลอดและพร้อมให้
บริการ และการบริการระหว่างการเข้าพักก็เป็น
ท่ีประทับใจ ทำาให้รู้สึกมีกำาลังใจในการทำางาน”
 “จะเห็นได้ว่าช่วงเช้า เวลาจะผ่านไปเร็ว
มากค่ะ เราไปทำางานรถก็ไม่ติดเพราะออกจาก
บ้านต้ังแต่ตีห้า เลิกงานรถก็ยังไม่มาก รถไฟฟ้า
ก็โล่ง มีเวลาให้ทำาอะไรเหลือเฟือ อย่างท่ีเค้าว่า 
“คนต่ืนเช้าได้กำาไรกว่าคนต่ืนสาย” และคนเลิก
งานเร็วก็ได้กำาไรเหมือนกันค่ะ”

นวพร มารุ่งเรือง (ท๊อฟฟี่) 
(guest Service Agent 
@ Hansar Bangkok hotel)
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 “แต่ก่อนบ้านป้าอยู่แถวสะพานสอง ทุกวันนี้ย้ายไปอยู่ลาดพร้าว 101 แต่ยัง
ขายทีร่า้นนีเ้หมือนเดมิมา 30 ป ีมันยา้ยไมไ่ดเ้พราะทีท่ำากนิมนัหายาก ยิง่ขายของ
ชว่งเชา้แลว้เนีย่ ถา้มลีกูคา้แลว้ อยูไ่กลกต็อ้งยอม ปกตติอ้งตืน่ตสีามครึง่ มาเตรยีม
ของ อย่างช้าสุดคือตีสี่ และต้องเข้านอนเร็ว ถึงกับต้องเลิกดูละครหลังข่าว ไม่งั้น
ตื่นไม่ไหว เวลาดูข่าวก็ดูช่วงห้าโมงเย็น กินข้าวหนึ่งทุ่ม กินเสร็จก็ไหว้พระ ขึ้นนอน
เลย พอตีสองมันจะรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติ ข้าวเช้าก็ต้องเลิกกิน เพราะตอนขายไม่มี
เวลากิน ต้องเปล่ียนมากินกาแฟกับปาท่องโก๋แทน กินเหมือนเดิมมาย่ีสิบกว่าปีแล้ว” 
 “ตื่นมาเตรียมของก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาก ยุ่งสุดคือตอนเปิดร้าน ต้องแข่งกับ
เวลา ภายในครึง่ชัว่โมง แลว้กต็ม้น้ำา ตัง้กระทะใหเ้ดอืด เตรยีมแปง้ปาทอ่งโกท๋ีน่วด
หมกัไวต้ัง้แตเ่ยน็วาน มาตดัแบง่รอทอด พอเชา้ตรูป่ับ๊คนเริม่มา กพ็รอ้มขายพอด”ี
 “ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นครูกับนักเรียน เพราะร้านป้าอยู่ใกล้โรงเรียน พอเด็ก
เข้าโรงเรียนหมดแล้ว ก็เปล่ียนมานั่งเย็บผ้า เช้าของป้าอาจจะเป็นเช้าที่ดูวุ่นวาย
หน่อย แต่ก็ส่งลูกๆ เรียนจบกันทุกคน อีกอย่างคือเช้าของป้าก็ไม่ได้แปลกไปกว่า
ของใคร เพราะต่างต้องตื่นมาเจอหน้าลูกค้าพร้อมๆ กัน ได้ขายของให้ลูกค้าอิ่ม
ท้อง มีพลังไปทั้งวัน ก็มีความสุขดี”

 “พี่ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ต้องตื่นตีสาม กรณีบ้านใกล้ แต่เพื่อนพี่
บางคนอยู่ปริมณฑล ก็ต้องตื่นตีสอง เพื่อมาเริ่มกวาดถนนตอนตีห้า เสร็จงานอีก
ทีประมาณบ่ายโมง ลำาพังเงินเดือนจาก กทม ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไร หลังบ่ายโมง
ก็ไปค้าขายต่อ เข้านอนจริงๆ ก็เที่ยงคืนกว่าๆ” 
 “พนักงานแต่ละคนจะมีบริเวณแนวถนนที่กำาหนดไว้ให้กวาดเป็นประจำา คน
หนึ่งยาวประมาณ 500 เมตร อย่างพี่ก็กวาดตรงนี้มาสิบสี่ปีแล้ว คนส่วนใหญ่มัก
เห็นพนักงานกวาดเฉพาะแนวฟุตบาท แต่จริงๆ แล้ว หน้าที่รับผิดชอบมันเยอะ 
กวาดพื้นมันรวมไปถึงสะพานลอย เกาะกลางถนนมีหญ้าขึ้นรก ก็ต้องข้ามถนน
ไปดึงออก บางทีกลางถนน มีซากหมาแมวโดนรถชน ก็ต้องไปเก็บซากออกมา ไม่
งัน้มนัจะแหง้กรงัอยูต่รงนัน้ ตอ้งคอยดทูอ่ระบายน้ำาวา่มนัตนัหรอืเปลา่ ไมง่ัน้ตอน
หน้าฝน น้ำาขังมากๆ ลำาบากเราต้องมากวาดน้ำาเพิ่มอีก ถ้าปล่อยให้สกปรก หรือมี
คนรอ้งเรยีน จะมคีนตรวจสอบวา่พืน้ทีต่รงนัน้เปน็ของใคร แตเ่ดีย๋วนีด้ ีทีค่นทิง้ขยะ
ลงพื้นน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะ”
 “ตอนเช้าสำาหรับพ่ี บางคร้ังไม่อยากต่ืนหรอก อากาศดีจะตาย แต่มันชินแล้วล่ะ 
คนทำางานแต่เช้ามาเป็นสิบๆ ปีมันชินกับการตื่นเช้าทุกคนแหล่ะ เช้าสำาหรับพี่มัน
ไม่ต่างไปกว่าใครหรอก ทุกคนต้องตื่นเช้าขึ้นมาทำาอะไรซักอย่าง บางคนอาจจะ
ตืน่เชา้กวา่พีด่ว้ยซ้ำา เพือ่ออกเดนิทางไปถงึทีท่ำางานชา้กวา่พี ่เชา้สำาหรบัทกุคนมนั
ก็คือการเริ่มต้นใหม่ อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้กับเมื่อวาน วันนี้มาเริ่มทำาสิ่งใหม่ๆ อาจจะ
เป็นการกระทำาเหมือนเดิม แต่ทำาให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น”    

พรรนิภา ทวีสุข (เจ้าของร้านกาแฟโบราณ ซอยลาดพร้าว 62)

ศรีไพร คล้ายทอง (พนักงานกวาดถนน กทม.)
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นิคม กสิกรรม (บริการรับเข็นผักในตลาดโอเดียน
หน้าองค์พระปฐมเจดีย์)

 “ทำางานเข็นของในตลาดมาสิบสองปีแล้ว เดี๋ยวนี้เริ่มงานประมาณเจ็ด

โมง เสร็จประมาณเที่ยงเกือบบ่าย แต่เมื่อก่อนตอนที่เริ่มทำางานนี้ใหม่ๆ ผม

ต้องเข้าตลาดตั้งแต่ห้าทุ่มโน่นเลย แล้วก็ทำาจนเจ็ดโมงเช้าถึงจะได้กลับไปอยู่

กับเมียกับลูก จริงๆ แล้วส่วนใหญ่เขาก็เข็นกันตอนกลางคืนนั่นแหละ เพราะ

ตลาดจะเปิดตั้งแต่ตอนนั้น และช่วงดึกๆ คนไม่พลุกพล่านเหมือนตอนเช้า 

คนที่มาซื้อของก็จะเป็นพวกร้านอาหาร มาไม่กี่เจ้า แต่สั่งทีละเยอะๆ มันเลย

ทำางานง่ายกว่า เขาสั่งผักจากแม่ค้าเจ้าไหน เราก็เอาผักใส่รถเข็นประจำาตัว

ที่เอามาเอง แล้วเข็นไปส่งที่รถลูกค้าเลย ได้เที่ยวละห้าบาทบ้าง สิบบาทบ้าง

ตามจำานวนผัก รวมๆ แล้วคืนหนึ่งก็ได้สองสามร้อย” 

 “แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเริ่มงานตอนเช้าแล้วครับ ไม่ใช่เพราะมันได้เงินดี

กว่าหรอกครับ มันก็ยังได้เที่ยวละห้าละสิบเหมือนเดิมน่ีแหละ แต่มันสบาย

ผมมากกว่า เมื่อก่อนนะ ผมเริ่มจากการมีรถเข็นคันเดียว เดินเข็นมันมาจาก

บา้นทกุคนื ทำางานไมพ่กัจนเชา้ ไดต้งัคก์ก็ลบับ้านเลย ไมเ่อาไปลา้งผลาญ ผม

อยากใหล้กูสบายนะครบั กเ็ลยพยายามเก็บตงัคใ์หไ้ดม้ากๆ จนตอนนีผ้มถอย

รถกระบะมาได้คันหนึ่ง มันช่วยผมได้เยอะเลย ผมไม่ต้องเข็นผักส่งในตลาด

อย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อน แต่สามารถรับเอาผักครั้งละมากๆ ไปส่งให้ลูกค้า

ถึงที่ จากเมื่อก่อนได้วันละสามร้อย เดี๋ยวนี้ได้เพิ่มเป็นสี่ห้าร้อยแถมไม่เมื่อย

ขาแบบเมื่อก่อนอีกต่างหาก”

 “อีกอย่างหนึ่งคือผมอยากอยู่กับลูก เมื่อก่อนผมแทบไม่มีเวลาอยู่กับ

ลูกเลยเพราะกว่าจะเลิกงานลูกก็ไปโรงเรียนแล้ว พอถึงบ้านก็หลับ ตื่นอีกที

ลูกก็นอนเสียแล้ว เดี๋ยวนี้ผมมีเวลาอยู่กับลูกเต็มที่ เลิกงานผมก็รอไปรับลูกที่

โรงเรียน ได้กินข้าว เข้านอนพร้อมกับมัน เช้าตื่นมาผมได้ไปส่งมันเรียนก่อน

มาทำางาน ได้หอมแก้มมันบ้าง ทำาให้ผมมีความสุขกว่าเมื่อก่อนเยอะ”

 “หากนิกบัพระมาสบิกวา่ปแีลว้ อยูม่าตัง้แตส่มยัท่ีเณรในวดัยงัมรีอ้ยหา้

สบิถงึรอ้ยเจ็ดสบิรปู จนเดีย๋วน้ีเหลอืแคร่อ้ยรปู บา้นผมอยูแ่ถวๆ วดันีแ่หละ พอ

เจ็ดโมงกข็ีม่อเตอรไ์ซคม์าวดั พระรปูไหนจะใช้บรกิารกเ็รยีก ผมกจ็ะพาทา่นไป

บณิฯ ทีโ่นน่บา้งนีบ่า้ง ไมไ่ดเ้งนิหรอกครบั ผมทำาแลกขา้วทีท่า่นบณิฯ มาได้นัน่

แหละ แตเ่ดีย๋วนีใ้ชว่า่ญาตโิยมจะถวายเยอะเหมอืนแตก่อ่น ได้มาทีกป็ระมาณ

สองถุงหูหิ้วเท่านั้นแหละ พระท่านก็จะเจียดให้ผมมาหน่อยหนึ่ง” 

 “มบีางคนเขาจะรบัใชพ้ระเฉพาะรปู คอืเปน็คนขบัรถประจำาตัวไปเลย แต่

ผมนี่รับหมด ใครใช้ก็ไป พอนอกเวลาบิณฯ ผมก็อยู่วัด เพราะถ้ามีพระรูปไหน

ท่านจะเอาอะไรอีกผมจะได้ไปซื้อให้ ไอ้การไปซื้อของยิบย่อยแบบนี้จะได้เงิน

เที่ยวละยี่สิบบ้างสามสิบบ้าง ทำาให้พอมีเงินติดตัวไว้ซื้อข้าวเย็นกิน ผมอยู่วัด

ถึงสี่โมงก็กลับ พักผ่อนบ้าง”

 “จริงๆ แล้ว อยากให้มองว่าผมก็เหมือนกับเด็กวัดนั่นแหละ มันไม่มีเด็ก

วดัแบบเมือ่กอ่นอกีแลว้ สมยันีเ้ดก็วดัคอืเดก็ทีม่าอาศยัอยูใ่นวดั อยา่งทีว่ดันีก้็

มีเด็กวัด แต่พวกมันไม่ได้ช่วยงานพระสักอย่าง มันมาอยู่เพื่อเรียนหนังสือ ที่นี่

มใีห้เรยีนฟรจีนจบ ม.๖ มนักเ็รยีนอยา่งเดยีว จบปุบ๊กไ็ปตอ่ราชภฏัฯ ผมอยูม่า

นาน เหน็มาหลายคน เพราะอยา่งนีแ้หละ หนา้ทีข่องเดก็วดัมนัถงึมาตกอยูก่บั

รถรับจ้างแล้วก็พวกผม”

 “ถา้ถามวา่รูส้กึยงัไงกบัคำาวา่หากนิกบัพระ ผมไมรู่ส้กึอะไรเลย เดีย๋วนีม้นั

เปลี่ยนไปหมดแล้ว เช้าๆ รถเต็มถนนไปหมด จะปล่อยพระท่านไปเดินให้โดน

รถโฉบก็คงไม่ได้หรอก ผมรู้สึกว่าที่ทำาอยู่นี่มันก็คือการรับใช้ศาสนาอย่างหนึ่ง

นะ่แหละ ไมม่เีราพระกล็ำาบาก ญาตโิยมทีจ่ะถวายของกล็ำาบาก เราเหมือนคน

ที่คอยช่วยให้การบิณฑบาตดำาเนินต่อไปได้ทุกๆ เช้า”

ขวัญเมือง จรรยาวงศ์ (คนขับรถพระ ณ วัดแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครปฐม)
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ขนส่งมวลชน

ออกตัวเร็ว : แน่นอนว่าในช่วงเวลาที่คุณเร่งรีบไปเรียนหรือไปทำางานให้ทันนั้น ขนส่ง

มวลชนอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่หากคุณไม่มีรถเป็นของตัวเอง นี่ก็คงเป็นอะไรที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้น อย่างแรก จงออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

แต่ก็อย่าลืมอาบน้ำา ใส่เสื้อผ้า ทำาธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนล่ะ

ฉลาดเลือกพาหนะ : ตัดสินใจเลือกวิธีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว สำาหรับ

กรุงเทพฯ ชั้นใน  BTS หรือ MRT คงเป็นคำาตอบที่ดีที่สุด ด้วยระยะเวลาการเดินทาง

เพียง 10-45 นาที (แลว้แตร่ะยะทาง) แตห่ากจดุหมายปลายทางของคุณไมม่เีครอืขา่ย

เหล่านี้เข้าไปถึงล่ะก็ แท็กซี่หรือรถตู้คงเป็นวิธีการที่ประหยัดเวลาที่สุด นอกจากนี้แล้ว 

รถเมล์สายพิเศษบางสายที่ขึ้นทางด่วนก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ

พรอ้มเสมอ : ถา้เปน็ไปได ้ควรจดัขา้วของทีต่อ้งใชใ้นวนัถดัไปไวล้ว่งหนา้ใหเ้รยีบรอ้ย 

เพื่อที่คุณจะได้หยิบจับและออกเดินทางได้ทันทีในเช้าของวันที่เร่งรีบ นอกจากจะไม่

เสียเวลาในการเดินทางตอนเช้าแล้ว ยังป้องกันการลืมสิ่งของจำาเป็นสำาหรับการเรียน

หรือทำางานไว้ที่บ้านอีกด้วย

ศกึษาเส้นทาง : การรูเ้สน้ทางของขนสง่สาธารณะแตล่ะชนดิยอ่มชว่ยใหค้ณุวางแผน

การเดินทางที่ต้องการความรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คุณสามารถเข้าไป

เสาะหาได้ด้วยตัวคุณเองตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ขสมก. (www.bmta.co.th) เรือด่วน

เจา้พระยาและเรอืขา้มฟาก (www.chaophrayaexpressboat.com) BTS (www.bts.

co.th) MRT (www.bangkokmetro.co.th) รวมไปถึงเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์อย่าง 

www.transitbangkok.com และ bkkt.4t.com เป็นต้น

เลือกของถูก : การขนส่งสาธารณะมีหลายประเภท หลายระดับราคา การเดินทางที่คุ้มราคาคงหนีไม่

พ้นรถเมล์ท่ีสามารถพาคุณไปได้แทบทุกที่ในกรุงเทพฯ ด้วยอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นเพียง 6 บาท 50 

สตางค์เท่านั้น หรือจะเป็นเรือข้ามฟากที่เก็บค่าบริการเพียงครั้งละ 3 บาท ตามมาด้วยเรือคลองแสน

แสบอัตราค่าโดยสาร 10-20 บาท เรือด่วนเข้าพระยา 10-40 บาท MRT 16-40 บาท และ BTS 15-52 

บาท ส่วนการเดินทางด้วยแท็กซี่และตุ๊กตุ๊กนั้นถือว่าไม่เหมาะกับการเซฟเงินในกระเป๋าคุณเท่าไรนัก

หมั่นคำานวณ : การเดินทางที่สะดวกสบายกว่าไม่ได้แพงกว่าเสมอไป คุณควรหมั่นคิดคำานวณค่า

โดยสารของแตล่ะวธิกีารเดนิทางและนำามาเปรยีบเทยีบกนัอยา่งรอบคอบเพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ เชน่ 

การเดินทางจากอโศกไปจตุจักรโดย BTS คุณจะเสียค่าบริการ 42 บาท ขณะที่ถ้าคุณใช้บริการ MRT 

คุณจะเสียค่าโดยสารเพียง 34 บาท และไปถึงที่หมายในระยะเวลาที่เร็วกว่าเล็กน้อยด้วย

เผื่อเวลา : การเดินทางที่ประหยัดเงินย่อมแลกมาด้วยการเสียเวลาเพิ่มในบางครั้ง ดังนั้น ในการเดิน

ทางแบบประหยดัคณุตอ้งเผือ่เวลาไวใ้หม้ากกวา่คนอืน่ ยอมเสยีเวลาไดแ้ตไ่มย่อมเสยีคา่โดยสารแพงๆ 

นัน่คอืปณธิานของคณุ และถา้คณุฝกึตวัเองใหเ้ปน็คนไมห่งดุหงดิกับการเสยีเวลาบนทอ้งถนนได้ละ่ก ็

ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของคุณจะลดลงไปเยอะมาก

พร้อมลุยตลอดเวลา : การแต่งกายของคุณมีผลเช่นกัน เพราะถ้าคุณเลือกที่จะเดินทางในกรุงเทพฯ 

แบบชั้นประหยัดแล้ว ย่อมจำาเป็นที่จะต้องแต่งกายให้ตัวเองรู้สึกกระฉับกระเฉงตลอดเวลา เพื่อให้ตัว

คุณเองพร้อมทุกเมื่อสำาหรับการโหนรถเมล์ การกระโดดขึ้นเรือ การเดินตกหลุมน้ำาบนฟุตปาท และ

อืน่ๆ อกีมากมาย ชดุสดุสวยสุดเทส่ำาหรับออกงานนัน้ไม่เหมาะอยา่งแนน่อนสำาหรบัการเดนิทางแบบนี้

ขับให้สั้นที่สุด : ระยะทางที่มากขึ้นหมายถึงค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น การศึกษา

ระยะทางของเส้นทางแต่ละเส้นจึงเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับผู้ขับขี่กระเป๋าแฟบ

เช่นคุณ เครื่องมือที่จะช่วยคุณได้นั้นก็ง่ายมาก เพียงแค่มี GPS นำาทางซัก

เครื่องหนึ่ง หรือแม้กระทั้ง Google Maps ที่สมัยนี้ใครก็มีใช้ขอแค่มีสมาร์ท

โฟนติดตัวก็พอ

หลีกเลี่ยงรถติด : การหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีรถติดอย่างหนักเป็นประจำาเป็น

สิ่งที่ผู้ที่ต้องการประหยัดเชื้อเพลิง (ซึ่งหมายถึงประหยัดเงิน) สมควรที่จะ

ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง แม้มันจะไกลกว่าเส้นทางเดิมก็เถอะ เพราะระยะทางที่

ไกลขึ้นเพียงนิดหน่อยแต่ถนนโล่ง ไม่มีรถติด รถว่ิงได้ล่ืนไหลด้วยความเร็ว

สม่ำาเสมอ ย่อมทำาให้รถของคุณซดน้ำามันในอัตราที่ต่ำากว่าการขับบนถนน

ที่รถติดและเคลื่อนตัวไปได้ทีละนิดๆ นั่นเอง

ดับเครื่องบนแยกใหญ ่ : บนทางแยกใหญ่ๆ ทั่วกรุงเทพฯ อย่างลาดพร้าว

หรอือนสุาวรยีช์ยัฯ เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ถา้คณุโชครา้ยเจอไฟแดง คณุจะตดิไป

แดงนานประมาณอยา่งนอ้ย 2-5 นาท ีซึง่ถา้คุณดบัเครือ่งยนตร์ะหวา่งตดิไฟ

แดงบนแยกและเปิดกระจกรบัอากาศยามเชา้กจ็ะชว่ยลดการเผาผลาญเชือ้

เพลิงและเงินในกระเป๋าได้อีกทางหนึ่ง

รถยนต์ส่วนตัว

หลีกเลี่ยงช่วงขับคัน : ช่วงเวลามหันตภัยของคนขับรถคือช่วง 7-8 โมงเช้า เพราะฉะนั้น 

ถา้คณุอยากขบัรถแบบคลอ่งตวัหนอ่ยกค็งตอ้งออกจากบา้นเรว็กวา่คนอืน่สกั 30-40 นาท ี

หรือไม่ก็ออกเดินทางหลังช่วงหลัง 8 โมงไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงความจอแจบนท้องถนนไป

ได้ระดับหนึ่ง (ในกรณีที่คุณคิดว่าจะไปถึงที่หมายได้ทันเวลาเหมือนเดิม)

วิเคราะห์สถานการณ์ : ระหว่างขับรถควรเปิดวิทยุท่ีรายงานสภาพจราจรตอนเช้าอย่าง จส.

100 ไว้ด้วย หากเส้นทางท่ีคุณจะใช้มีรถติดหนาแน่นมาก หรือเกิดมีอุบัติเหตุใดๆ ข้ึน คุณจะ

ได้รู้ทางหนีทีไล่หันไปใช้เส้นทางใกล้เคียงได้ทันการณ์ นอกจากน้ี บอร์ดอิเล็กทรนิกส์แสดง

สภาพการจราจรบนถนนสายสำาคัญๆ ก็เป็นอีกตัวช่วยท่ีสำาคัญในช่ัวโมงอันเร่งรีบของคุณ

ใช้ทางด่วน : ปัจจุบันมีเครือข่ายทางด่วนทั้งสิ้น 8 สายครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ซึ่งก็จะช่วยอำานวยความสะดวกให้กับคนเมืองที่ขับรถส่วนตัวอย่างคุณได้เป็น

อย่างดี ค่าบริการแต่ละช่วงประมาณ 10-45 บาทแลกกับความสะดวกรวดเร็ว แต่อย่า

วางใจไปล่ะ เพราะรถติดบนทางด่วนก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำาเหมือนกัน

รู้จักทางลัด : หมั่นศึกษาทางลัดต่างๆ ที่ทำาให้คุณทะลุเข้าสู่ถนนอีกเส้นแบบไม่ต้องเสีย

เวลาตดิไฟแดง ทางลดับางเสน้กเ็ปน็ถนนใหญส่ภาพด ีแตบ่างเส้นก็เป็นแคซ่อยเล็กๆ ลัด

เลาะไปตามตึกรามบ้านชอ่ง บางแหง่มป้ีายบอกชดัเจน แต่บางแหง่ก็ตอ้งอาศยัความคุน้

เคย ซึ่งถ้าคุณรู้จักเส้นทางลัดเหล่านั้นและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ก็จะ

ยิ่งช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางให้สั้นลงไปอีก

พึง่พาขนสง่สาธารณะ : บางครัง้ คณุกไ็มจ่ำาเปน็ตอ้งขบัรถสว่นตวัไปไกลถึงทีห่มาย หาก

ที่ที่คุณจะไปอยู่ใจกลางเมือง การขับรถไปจอดที่สถานี BTS หรือ MRT แล้วขึ้นรถไฟต่อ

ก็เป็นอีกวิธีการที่ช่วยประหยัดเวลาได้มาก และปัจจุบันสถานี BTS และ หลายแห่งก็มี

ที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงไว้คอยบริการแล้ว เช่นที่ BTS หมอชิต, MRT สามย่าน, MRT 

สุขุมวิท, MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ เป็นต้น

1.เดินทางตอนเช้าอย่างไรให้ประหยัดเวลา

2.เดินทางตอนเช้าอย่างไรให้ประหยัดเงิน
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อ่ืนๆ

สญัจรทางน้ำา : การสญัจรทางน้ำาโดยเรอืคงเป็นตัวเลอืกทีคุ่ณอาจไม่

ค่อยนึกถึงเท่าไร อาจจะด้วยความแออัด หรือความเน่าเหม็นของน้ำา 

หรอือะไรกต็ามท ีแตว่า่ถา้ตอ้งการความเรว็ในการเดนิทาง ปฏเิสธไม่

ไดเ้ลยวา่เรอืเปน็หน่ึงในการเดินทางทีป่ระหยดัเวลาทีส่ดุของกรงุเทพฯ 

มีให้เลือกทั้งเรือข้ามฟาก เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือคลองแสนแสบ

อนัเลอืงชือ่ (เรือ่งน้ำาเนา่เหมน็) ซึง่เรอืโดยสารเหลา่นีช้ว่ยคณุสามารถ

เดินทางในกรุงเทพฯ จากด้านเหนือลงด้านใต้ หรือจากด้านตะวันตก

ไปสู่ตะวันออกได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

ปั่นจักรยาน : วิธีที่กำาลังมาแรงในช่วงนี้ นั่นคือ การปั่นจักรยานไป

เรยีนหรอืทำางาน เพราะถา้หากคณุอาศยัอยูไ่มไ่กลจากจดุหมายปลาย

ทางแต่ดันมีรถติดข้ันสาหัสให้ต้องหงุดหงิดและเสียเวลาในทุกเช้าๆ 

การลงทุนซื้อจักรยานเล็กๆ ซักคันและปั่นไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย 

หรือไปท่ีทำางานของคุณก็จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยระยะทาง

ใกล้ๆ  ประมาณ 1-2 กโิลเมตรในชว่งทีร่ถตดิ จกัรยานสามารถทำาเวลา

ได้ดีอย่างแน่นอน 

เดินกินลมชมวิว  :  แน่นอนที่สุด การเดินทางในตอนเช้าที่ไม่เสียค่า

ใชจ้า่ยเลยนัน่คอืการใชส้องเทา้ของคณุย่ำาไปเรือ่ยๆ อยา่งสบายใจ บน

ถนนบางสายกม็กีารสรา้งสกายวอลค์ไวใ้หค้นเดนิโดยเฉพาะอกีดว้ย 

เช่น สกายวอลค์สยาม-ชดิลม สกายวอลค์หนา้โรงพยาบาลรามาธบิด ี

เปน็ตน้ อยา่งไรกต็าม ทางเดนิสว่นใหญใ่นกรงุเทพฯ ยงัขรขุระขาดการ

ดแูลรกัษาอยูม่าก วธินีีจ้งึไม่เหมาะกบัคนทีส่ขุภาพไม่แข็งแรงหรือคน

ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง

ปั่นจักรยาน : และสุดท้าย การป่ันจักรยานคู่ใจ นอกจากจะเป็น

วิธีที่รวดเร็วสำาหรับระยะทางสั้นๆ แล้ว การปั่นจักรยานยังถือเป็น

วิธีที่ประหยัดเงินในระยะยาวอีกด้วย กล่าวคือ คุณจะลงทุนเพียง

ครั้งเดียวนั่นคือตอนที่ซื้อมันมา หลังจากนั้นคุณปั่นได้ฟรีบนทุกที่ที่

มีถนน ประหยัดเงินในกระเป๋า ได้ออกกำาลังกาย และไม่ทำาลายสิ่ง

แวดล้อมด้วย ซ่ึงคาดกันว่าในอนาคต หากกรุงเทพฯ ทำาการสร้าง

เลนจักรยานให้มีมากขึ้นกว่านี้ นี่จะเป็นวิธีการเดินทางที่น่าสนใจ

มากอย่างหนึ่งทีเดียว 

Morning ways
เรื่อง :  ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์, ชินภัทร ศรีบุญญเกษ

3. เดินทาง
ตอนเช้าอย่างไร

ให้มีความสุข
หลายๆ คนคงทราบเกี่ยวกับการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพกัน    

ไปแล้ว แต่ตอนเช้าในทุกวันของเราควรจะมีอะไรที่สดใสกว่านี้หรือเปล่า 
ไม่ใช่เช้าของหนุ่มสาวออฟฟิศที่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความเครียด

ที่สะสมมาจากเมื่อวาน ไม่ใช่เช้าของเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เครียดเรื่องการบ้านหรือการ
สอบ ไม่ใช้เช้าของคนเมืองที่สภาพทุกคนเหมือนซอมบี้เนื่องจากการทำาโอทีหรือไปเที่ยวเมื่อคืน 
จะทำาอย่างไรให้เช้าของเราเป็นเช้าที่สดใสสวยงามราวกับในนิยาย ที่เราตื่นขึ้นมาท่ามกลางความ
อบอุ่นของไอแดดทีล่อดมาชอ่งหนา้ต่างสอ่งลงมาถงึเตียงนอน ปลกุเรากบัคนรกัใหต้ืน่ขึน้มาพรอ้ม
กนั พรอ้มกบัไปทำางานดว้ยความรูส้กึสดใส กระตอืรอืรน้ทีจ่ะทำางาน แมส่ิ้งเหล่านีอ้าจดเูกินจรงิแต่
เราก็พอจะทำาให้เกิดขึ้นได้ เราลองพักเรื่องเครียดๆ ไว้ก่อน ลองปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง เปิดใจให้

กว้าง แล้วลองอ่านวิธีการเดินทางตอนเช้าอย่างมีความสุขกัน

อย่านอนดึก ตื่นสาย : อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการนอนดึกไม่ได้ส่งผลดีต่อเช้าของคุณเลย
แม้แต่น้อย การนอนดึกอาจทำาให้คุณตื่นสายจนต้องเครียดเรื่องการไปทำางานให้ทัน การนอนดึก
อาจทำาให้คุณต่ืนมาแล้วมีสภาพเหมือนซอมบี้ คุยกับใครก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ทุกอย่างดูงงไปหมด 
ถ้าคุณลองปรับไลฟ์สไตล์ของคุณ ปรับเวลานอนและเวลาตื่นของคุณให้เร็วขึ้น คงจะทำาให้เช้าวัน
ใหม่ของคุณเป็นเช้าที่สดใสแน่นอน

ทางเดียวกันไปด้วยกัน : นอกจากจะช่วยให้ประหยัดน้ำามันแล้ว การไปด้วยกันยังทำาให้คุณได้ 
‘สมัพนัธไมตร’ี ทีด่อีกีดว้ย ไมว่า่คณุจะใชร้ถสว่นตวัหรอืรถประจำาทาง ไมว่า่คณุจะเปน็พอ่แมล่กูหรอื
เพื่อนร่วมงาน การเดินทางด้วยกันจะทำาให้คุณสนิทกับคนรอบข้างมากขึ้น และการพูดคุยระหว่าง

การเดินทางน้ีเอง ท่ีจะทำาให้เช้าของคุณเต็มไปด้วยรอยย้ิมพร้อมกับคนรอบข้างของคุณ 

เปิดหูเปิดตา : สิ่งรอบตัวของคุณมากมายในยามเช้า ที่รอคุณมาดูหรือมาฟัง ไม่ว่าจะเป็นรายการ
วทิยยุามเชา้ เพลงทีร่อคณุอยูใ่นโทรศพัท ์ขอ้มลูขา่วสารในสงัคมออนไลน ์หนงัสอืสกัเลม่ทีร่อใหค้ณุ
อ่าน หรือแม้กระทั่ง ท้องฟ้าหรือผู้คนยามเช้า ที่อาจรอให้คุณ ‘หยุด’ ถ้าคุณหยุด คุณอาจเห็นความ
สวยงามของสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัวก็ได้นะครับ ลองนึกภาพตัวคุณเองกำาลังหยุดยืนอยู่ที่สถานีรถ
ไฟฟ้าบีทีเอส มีผู้คนมากหน้าหลายตาที่ต่างก็เร่งรีบเดินสวนเราไปด้วยความรวดเร็ว มีแต่คุณที่
เหน็ความสวยงามของสิง่รอบตวั เหน็เพือ่นทีค่ยุกนัอยา่งออกรส เหน็แม่ทีส่่งลูกทีห่นา้โรงเรยีน เหน็
ท้องฟ้าที่ไล่สีราวกับงานศิลปะ ได้ยินเสียงรถรา เสียงผู้คนที่ผ่านไปมา เชื่อว่าทุกคนมีความอาร์ต
อยู่ในตัว บรรยากาศต่างๆ อาจทำาให้คุณรู้สึกสดชื่น อาจสวยงามจนคุณอดไม่ได้ที่จะเอาโทรศัพท์
ขึ้นมาถ่ายรูปแล้วแชร์ในสังคมออนไลน์ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัวเหล่านี้เอง ที่อาจจะเติมเต็มให้ทุกๆ
เช้าของคุณมีความหมาย

ปีใหม่นี้ ลองทำ�สิ่งใหม่ๆ ดู ง่�ยๆ เพียงเท่�นี้ ก็ทำ�ให้เช้�ของคุณ

เป็นเช้�ที่สดใสเบิกบ�น และพร้อมที่จะสู้กับกิจกรรมระหว่�งวันได้อย่�งเต็มที่แล้ว

คู่มือคนเมือง...ว่าด้วยเรื่องเดินทางตอนเช้า
ใบหน้ายามเช้าในชีวิตของคนเมืองจะมีสักกี่ครั้งที่ยิ้มได้ เมื่อทุกวันต้อง

ตืน่ขึน้มาตอ้งพบกบัสภาพการจราจรทีแ่สนลำาบาก รถตดิทอดยาวสดุ

ลูกหูลูกตาบนท้องถนน มวลประชาชนมหาศาลเบียดเสียด

กนัขึน้รถขนสง่สารธารณะ อกีท้ังปญัหามากมายนับ

ไม่ถ้วนที่ชวนบึ้งตึง วันนี้เราชวนคุณมาเจอ

ทางออก กบัคูม่อืการเดนิทางฉบบั

คนเมืองที่จะทำาให้การ

เดนิทางเปน็เรือ่ง

สิวๆ
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 ในอีกแง่ของความหมายที่นอกจากการวนมาบรรจบกับแสงแรกของอีกวัน 
เช้า...อาจหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิต หลายคนอาจเริ่มใหม่กับความสุข 

บางคนอาจเริ่มต้นใหม่กับความทุกข์ แต่อย่างไรแสงแรกของวันใหม่ย่อมคงคุณค่า
แห่งการเริ่มต้น ไม่ว่าจะดีหรือร้าย วันนี้เราจึงพาไปพบกับเหล่าผู้คนที่ชีวิตเปลี่ยนผัน
ยามวันใหม่ได้มาถึง ลองไปดูกันซิว่าชีวิตในเช้าวันใหม่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร

A new morning  เช้าวันใหม่...

 “วิศวกร รูปถ่าย ความสุข”

 ‘ความฝัน’ คำาๆ นี้ของใครหลายคนอาจจะเป็นคำาพูดที่ดูมีพลัง เป็น

เรื่องที่คิดแล้วอมยิ้มไปกับความสุข แต่ในขณะที่เรายืนอยู่บนโลกของ

ความเป็นจริง ความฝันของใครหลายๆ คนก็มักจะถูกบดบังด้วยเง่ือนไข

ต่างๆ นานา ทั้งเรื่องการเอาตัวรอด หน้าที่การงาน หรือแม้กระทั่งคนใกล้

ตัวที่เรารัก ใช่, ความฝันใครๆ ก็มี แต่จะมีสักกี่คนที่ได้ทำาตามเสียงในใจ

ท่ามกลางเงื่อนไขเหล่านี้

 ก่อนที่เราจะพบกับ ดิว หรือ กรดล แย้มสัตย์ธรรม เราได้ยินเพียง

ว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่จบมาทางด้านวิศวรรมศาสตร์ เขาตัดสินใจพลิก

เรื่อง/ภาพ : ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์ 

ชีวิตจากการเรียน 4 ปี และงานวิศวกรรมที่ทำามาเป็นเวลา 1 ปี ลาออก

เพื่อที่จะมาเป็นช่างภาพสารคดี ดูเผินๆ แล้วมันก็คงจะดูเท่และน่าอิจฉา

ไม่น้อยในสายตาคนที่ยังต้องติดอยู่ในเงื่อนไขทางสังคม แต่ใครจะรู้ว่า

ความจริงข้อหนึ่งที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแม้แต่น้อย ก็เมื่อเรา

ถามถึงอนาคตช่างภาพของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป เขาพูดออกมาด้วย

เสียงปกติราวกับว่านี่คือเรื่องแสนสามัญธรรมดา

 เขาบอกกับเราว่า “ไม่รู้” 
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“ผมรู้สึกดีมากจากการออกจากงาน มันทำาให้ผมรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่า
มากขึน้ แตก่อ่นผมไดเ้งนิเดอืนๆ ละสองหมืน่ บางทนีัง่เลน่เฟซบุ๊กทัง้เดอืน
ก็ได้สองหมื่น ผมทำาโอทีก็ได้สองหมื่น ผมรู้สึกว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของเงิน
เลย แต่พอออกจากงานมาแล้ว ทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มามันสำาคัญมาก 
แลว้มนัจะไมม่แีบบวา่เงนิใช้ๆ  ไปเถอะ ผมรูส้กึวา่เงนิไมส่ำาคญักบัชวีติ แต่
ผมไม่ได้บอกนะว่าเงินไม่สำาคัญต่อการดำารงชีวิต ผมยังไม่ประสบความ
สำาเร็จหรอก แต่ผมประสบความสำาเร็จแล้วในการคิด ว่าต้องไปยังไงต่อ 
ส่วนเรื่องจริงจะสำาเร็จมั้ย ผมก็ยังตอบไม่ได้”
 เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบวิศวกร เพียงแต่ว่าวิศวกรที่เขาชอบกลับ
เป็นวิศวกรที่ทำาเพื่อสังคมจริงๆ โดยไม่มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือถ้าจะ
เกี่ยวข้อง มันก็ต้องไม่ใช่สิ่งที่สำาคัญที่สุดในงานนั้นๆ ซึ่งเราก็เห็นได้ว่าไม่
เพียงแต่วิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านสาขาอื่นๆ ก็ดูจะหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ 
กับงานที่ปราศจากธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนเส้น
ทางในการดำาเนินชีวิต แต่แก่นที่เขาอยากทำาอะไรเพื่อสังคมจริงๆ มันก็
ยังคงติดตัวเขาออกมาด้วย
 “ผมเคยไปอ่านหนังสือของ ปองพล อดิเรกสาร เขาบอกว่าให้ยึด
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นอันดับที่หนึ่ง แต่ให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับ
ที่ศูนย์ พออ่านแล้วรู้สึกว่ามันครบมากเลย การเกิดเป็นคนๆ หนึ่ง ไม่ได้
หมายความว่ามึงไม่ต้องเอาผลประโยชน์ มึงก็เอาเพื่อความอยู่รอด แต่
ว่ามึงต้องให้คนอื่นบ้าง ถ้ารู้จักให้คนอื่นปุ๊บ ผมว่ามันมีความสุขมาก” 
 “ล่าสุดผมไปกาญจนบุรี ผมแค่ไปหาเด็กๆ ที่เป็นชาวเขา ไปนั่งเล่น
กันกับเพื่อนเพื่อให้เด็กมาดูเราเหมือนเป็นตัวตลก แล้วเด็กๆ ก็ขำา ความ
รู้สึกตอนนั้นคือมีเงิน 50-100 ล้าน ก็ไม่มีใครให้ได้จริงๆ ผมกลับมานั่งคิด
กบัตวัเองวา่ โห ชวีติตวัเองมคีวามสขุขนาดนีเ้ลยหรอ มใีครมคีวามสขุแบบ
เรามั้ย ถ้ามีโอกาสผมก็อยากให้คนอื่นมีความสุขแบบนี้บ้าง” 
 หรืออย่างงานถ่ายรูปที่เขายกตัวอย่างมาให้ฟัง

 “อยา่งลา่สดุ งานทีผ่มชอบมากคอืงานประกวด 10 ภาพเลา่เร่ืองของ 
national geographic มีคนหน่ึงเขาทำาเรือ่งขยะ 9,000 ตนั รู้สกึวา่เจง๋มาก
ตรงท่ีมันเปน็เรือ่งใกลต้วัมาก เราใชข้ยะอยูท่กุวนั แตไ่มเ่คยมใีครบอกเลย
วา่เราตอ้งหว่งเรือ่งขยะนะ พอมภีาพถา่ยชดุนีข้ึน้มา มนัทำาใหค้นกลุม่หนึง่
อย่างน้อย 10-20 คนรู้สึก ที่สุดของชีวิตคือแค่ให้คนกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่าภาพ
เรามันสำาคัญ ดูภาพเราแล้วรู้สึกอะไรบ้าง ผมว่าก็พอแล้ว”
 และแน่นอนว่า ถ้าเพียงแค่การถ่ายรูปเล่นเฉยๆ มันก็คงจะไม่มีพลัง
มากพอ ที่จะทำาให้เขาเลือกเปลี่ยนถนนสายชีวิตมาเป็นอีกเส้นหน่ึง อะไร
กันเล่า ท่ีมาจุดประกายให้เขามีไฟท่ีจะทำาในส่ิงท่ีชอบถึงขนาดน้ี
 “ผมชอบถ่ายรูปตั้งแต่ประถม น่าจะประมาณป.5-6 พ่อผมเป็นครู
ประถม แตว่า่ตอนเรยีนเขาเรยีนเอกถา่ยภาพมา เขากเ็ลยเป็นครูสอนถ่าย
ภาพด้วย ตอนน้ันยังใช้กล้องฟิล์ม พ่อเขาก็มีกล้องตัวหน่ึงคือ nikon fm2 ผมก็
อยากรูว้า่มันทำางานยงัไง เพราะวา่ตวักลอ้งสวยมาก กเ็ลยขอลองถา่ย แต่
ตอนนัน้ไม่ได้เหมือนถา่ยรูปอยา่งตอนนี ้ผมยงัไม่เขา้ใจเลยวา่คำาว่าโฟกสั
คอือะไร แครู่ส้กึวา่มันเจง๋มาก ชอบมาก ยิง่ตอนน้ันพอมนัเป็นฟลิม์ มนัเลย
ยิ่งรู้สึก โห มันยากมาก
 

“การชอบถา่ยภาพชว่งม.ปลายของผมมนันอ้ยลง ผมเพิง่จะมามกีลอ้งเปน็
ของตวัเองตอนมหา’ลยั  เพราะวา่เหมอืนสงัคมสอนใหเ้รารูจ้กัวา่มงึอยาก
เรยีนอะไร แลว้มงึตอ้งเรยีนแบบนัน้ แตพ่อขึน้มหา’ลยัมา ผมรูส้กึวา่กอูยาก
เป็นวิศวกร แล้วกูจะถ่ายรูปด้วยไม่ได้หรอ ผิดหรอ มันก็ไม่  ผิดนี่หว่า ผม
ก็เลยขอพ่อซื้อกล้องเลย พอซื้อกล้องมาทีนี้ไปใหญ่เลย ตะเลิดเปิดเปิง”
 นีค่อืจดุเริม่ตน้ทีท่ำาใหเ้ขาเริม่ถา่ยภาพเลน่ๆ แลว้โพสลงเฟซบุ๊กใหค้น
กดไลก์ หรือการถ่ายรูปรับปริญญาเพื่อหาเงินด้วยตัวเอง เสพงานจากคน
เกง่ๆ ทีเ่ขาเริม่ตัง้คำาถามวา่ทำาไมรปูบางรปูถงึมพีลงัขนาดนัน้ ทัง้หมดนีม้นั
กเ็ร่ิมทีจ่ะทำาใหเ้ขาเร่ิมฟังเสยีงข้างในตวัเองมากข้ึนเร่ือยๆ จนในทีส่ดุเขาก็
มาพบกับภาพถ่ายแนวสารคดี
 “ตอนนั้นผมรู้สึกว่าภาพสารคดีน่าสนใจมาก ก็เลยลองสมัครเข้าไป
ที่ค่ายสารคดี แต่ว่ามันมีการคัดเลือก ต้องตอบคำาถาม แล้วก็ส่งภาพไป
ชุดหนึ่ง ผมก็ส่งภาพเก่าๆ ที่เคยถ่ายไป ทีนี้มันดันติด มันเลยเพิ่มพลังว่า
จริงๆ มันก็ไม่ได้ยากนี่หว่า พอได้มาลองเข้าค่ายสารคดี ค่ายมีสี่เดือน
แต่พอผมเข้ามาได้สักวันสองวันนั่นแหละ ผมเลยรู้สึกว่าลองออกมา                          
ทำางานมัย้ แลว้ตอนนัน้กม็รีุน่นอ้งคนหนึง่เดก็กวา่กำาลงัจะจบพอดี กไ็ปนัง่
แฮงกเ์อา้ทก์นั มนักบ็อกวา่พี ่ผมไมอ่ยากทำางานประจำา ผมกเ็ลยบอกว่ามงึ
มาถ่ายรูปกับกูมั้ย ถ้ามึงมา กูออกเลยจากงาน พอพูดเรื่อยๆ สรุปคือออก
จริง ทีนี้พอมีเพื่อนมันก็เลยไม่อ้างว้าง โอเค ถ้ากูไม่มีคนยอมรับไม่เป็นไร 
มงึดรููปกกูนัสองคนนีแ่หละ ดกูนัไปดกูนัมา (หวัเราะ) ค่ายสารคดีกเ็หมอืน
กบัชว่ยพฒันาแนวคดิ พอเราเอามาบูรณาการกบัชวีติเรา ผมกเ็ลยรูส้กึวา่
จริงๆ มันไปได้นะ แต่ปัญหาที่คนอื่นเขารู้สึกว่ามันไปไม่ได้ เพราะเขารู้สึก
วา่มนัไกลไป ผมเลยตัง้คำาถามกบัตวัเองวา่ ถา้มนัไกลไปทำาไมมงึไมเ่อาตวั
เองเข้าไปลึกๆ แล้ววันหนึ่งเดี๋ยวมันใกล้เอง ก็เลยเอาเลย หักดิบเลยดีกว่า 
ลุยเลย”
 “ผมจำาวันนั้นได้เลย นึกตอนนี้ยังมีความสุข รู้สึกเลยว่ารู้งี้กูออกมา
ตั้งนานแล้ว (หัวเราะ)”
 ถา้มองยอ้นกลบัไปทีค่ำาตอบในตอนแรกทีเ่ขาบอกวา่ “ไมรู่”้  แวบแรก
เราอาจจะคิดอย่างหยาบๆ ว่ามันคือการไม่รู้เพราะว่าเขาคิดแล้วก็ทำาเลย 
แต่จากที่เราได้พูดคุยกันแล้ว คำาพูดว่าเขาไม่คิดอะไรดูจะเป็นความผิดที่
ไม่น่าให้อภัยได้ ทั้งความคิดแล้วคิดอีกที่จะพยายามทำาอย่างที่ใจร้อง ทั้ง
ความกดดนัจากครอบครัวทีเ่ป็นหว่งวา่จะใชช้วีติยงัไงกบัชีวิตช่างภาพ ยงั
ไม่นับคำาครหาจากผู้คนรอบข้างที่เราคาดเดาไม่ได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้จะมา
ตอนไหน
 อยา่งนอ้ยทีส่ดุนีค่งเป็นเชา้วนัใหมข่องเขา ทีไ่ดต้ืน่ขึน้มาเพือ่ทีจ่ะทำา
ตามความฝันและต่อสู้บนทางที่เขาได้เลือกเดิน
ส่วนตัวผมก็คงจะตอบเหมือนๆ กัน หากมีคนถามว่าเขาจะเป็นยังไงใน
ความคิด ก็ในเมื่อคนที่รู้ดีที่สุดอย่างตัวเขาเองบอกว่าไม่รู้
แล้วคนอื่นๆ ที่ได้แต่เฝ้าดู จะบอกว่ารู้ดีกว่าเขาได้อย่างไร 
 แต่ถ้าถามว่าชีวิตคนอย่างเขาจะมีชีวิตท่ีมีความสุขม้ัยในถนนเส้นน้ี
 ผมคิดว่าคำาตอบนี้ ผมรู้
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 “มะเร็งร้ายที่หายไป”

 ถ้าถามว่าโรคอะไรท่ีผู้คนในประเทศไทย หรือแม้กระท่ังท่ัวโลกหวาด

กลัวมากท่ีสุดในตอนน้ี คำาตอบส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นโรคมะเร็งท่ีคร่าชีวิต

คนไปแล้วนับไม่ถ้วน ผู้ป่วยมะเร็งในไทยส่วนใหญ่ เราจะพบว่าเป็นมะเร็ง

ปอดมาเป็นอันดับหน่ึงในส่วนของผู้ชาย และในส่วนของผู้หญิงท่ีพบบ่อย 

ก็คิือมะเร็งเต้านม ท่ีตีไปร้อยละ 47.8 หรือเรียกว่ากว่าคร่ึงของผู้ป่วยท้ังหมด 

โดยความน่ากลัวของโรคน้ี ทุกคนต่างรู้ดีจากคนรอบๆ ตัว จนทำาให้เราต้ัง

คำาถามในหลายๆ คร้ังว่าโรคน้ีมันหายได้หรือเปล่า แล้วมันมีคนท่ีหายจริงๆ 

ใช่ม้ัย

 วันนี้เรานัดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เธอต่อสู้กับโรคนี้มากว่า 5 ปี และ

ในท้ายท่ีสุด ไม่แน่ใจว่าจะมีสักกี่คนที่ทำาได้ แต่อย่างน้อยวันนี้ เธอคือ 

'อดีต' ผู้ป่วยที่สลัดจากโรคร้ายกลับมาใช้ชีวิตอย่างสามัญชน

 คุณแม่ดวงเดือน พุทธวรรณ แม่บ้านในชุดไปรเวทกำาลังบอกเล่า

โรคร้ายในอดีตกับเราด้วยรอยยิ้ม ที่ดูไม่เหมือนคนเคยป่วยมาก่อน “5 ปี

ที่แล้ว ตอนอาบน้ำาเราไปคลำาถูกก้อนเน้ือท่ีหน้าอก จับแล้วยังชิวๆ อยู่

นะ ทีนี้ลูกสาวคนโตเขาบอกว่าให้ไปหาหมอ แม่ก็โอเคๆ เขาก็เป็นคนนัด

หมอให้ ตอนแรกชิวมาก ไม่สนใจ เพราะไม่รู้ว่าจะเป็นไง ก็เลยไปตรวจที่

ร.พ.ภูมิพล”

 ลืมบอกไปว่าที่ๆ เรานัดคุยกันคือร้านอาหารฟาสฟู๊ดแห่งหนึ่งย่าน

ถนนลาดพร้าว เธอนั่งเล่าให้เราฟังสลับกับละเลียดอาหารที่อยู่บนโต๊ะ 

บรรยากาศการสนทนาครั้งนี้ ราวกับว่าเป็นเหมือนเรื่องที่เธอเดินชนขอบ

โต๊ะเมื่อวันก่อน

 “ร้องไห้เลย พอรู้ว่าเป็น (หัวเราะ) ปกติจะมีหลานเป็นพยาบาลอยู่

ที่โรงพยาบาล ก็ไปหาเขานั่นแหละ วันนั้นไปคนเดียวเพราะไม่นึกว่าเป็น

อะไรไง  ตอนแรกยังร้องไม่เยอะนะ แค่น้ำาตาคลอๆ เฉยๆ แต่พอตอนที่

ขับรถกลับบ้าน ร้องไห้หนักเลย ก็โทรไปหาแฟน บอกว่าเราป่วยนะ พูด

ไม่รู้เรื่องเลย ร้องไห้ไปขับรถไป ตอนนั้นหมอเขาบอกว่าดูแล้วน่าจะเป็น 

แต่ยังไม่ฟันธง ให้ไปเอ๊กเรย์ อัลตร้าซาวน์อะไรให้เรียบร้อยก่อน เขาก็คง

ไมก่ลา้พดู จนหลานเขากม็ากระซบิบอกวา่เปน็แหละ แต่ว่ามนัเป็นแค่ไหน

ไมรู้่  ตอนหลงัหลงัจากทีต่รวจแลว้ มะเร็งมนัจะม ี4 ข้ันใชม่ัย้ แมเ่ปน็ขัน้ที ่3 

แล้วแต่ละขั้นมันจะมีเชื้อมะเร็ง 1 2 3 4 ของแม่เป็นมะเร็ง 4 คือเป็นมะเร็ง

ที่ร้ายแรงที่สุดของข้ันนั้น” ลองนึกภาพตามว่าอยู่ๆ จากที่เราทำาตัวปกติ 

ชิวๆ ไม่คิดอะไร ในวันเดียวกันนั้นเองเรากลับพบว่าเราเป็นโรคร้ายที่คร่า

ชีวิตคนไปไม่รู้กี่คน แถมยังเป็นมะเร็งขั้นสูงสุดของมะเร็ง ‘ยอดฮิต’ ที่พบ

มากทีส่ดุในบรรดาผูห้ญงิอกี เราสิน้สดุการคดิตามไดเ้พยีงเทา่นี ้เพราะเรา

ไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ภายในใจของคนที่ป่วยตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่บ้าง

เรื่อง/ภาพ : ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์ 

26



26 27

 “คดิเรือ่งลกูอยา่งเดยีวเลย เขาตอ้งมเีรา ไมง่ัน้ใครจะมาดแูลพวกเขา 

เพราะวา่แฟนกท็ำางาน ไมม่เีวลามาดแูลแบบทีเ่ราดแูลทกุวนันี ้ระหวา่งนัน้

กไ็ปตรวจรกัษาตามกระบวนการนานเปน็ป ีผา่ตดัอยูโ่รงพยาบาลประมาณ 

2 อาทติย ์ออกมามนัตอ้งรอใหแ้ผลหาย รอใหน้้ำาเหลอืงหมด แลว้กต็อ้งให้

คีโมประมาณ 5-6 เดือน เวลาให้เขาก็ให้ทางเส้นเลือดเหมือนให้น้ำาเกลือ 

มันจะทำาลายเซลทุกอย่างในร่างกายเรา เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงก็จะ

ถกูทำาลายหมด เพราะมนัไมรู่ว้า่มะเรง็อยูต่รงไหน ชว่งนัน้รา่งกายมนักจ็ะ

ทรุดมาก”

 ด้วยร่างกายที่อ่อนแรงระหว่างการรักษา เราคงจะนึกภาพการนอน

อยูบ่นเตยีงนอน แลว้กใ็ชช้วีติท่ีอ่อนลา้ ไม่มีแรง ไปไหนกไ็มไ่ด ้ตอ้งอยูแ่ต่

ทีบ่า้นเพือ่นรกัษาตวั แตส่ำาหรบัคณุแมด่วงเดอืนแลว้ ถา้คณุคดิวา่ชวีติแม่

บ้านคนนี้จะเป็นแบบนั้น ผิดถนัด

 “เหมือนเดิม ไปห้าง ไปอะไร (หัวเราะ) ขนาดตอนนั้นออกจากโรง

พยาบาลมีท่อน้ำาเหลอืงตดิอยูท่ีต่วั มนัเสยีบอยูต่รงแผลใหร้ะบายออกมา 

จรงิๆ กอ่นออกจากโรงพยาบาลมนัตอ้งหมดแลว้ แตข่องแมม่นัมเียอะ มนั

ยังไม่หมด เขาก็เลยถามว่างั้นเอายังไง อยู่ต่อมั้ย แม่บอกไม่อยู่ เขาบอก

ว่าถา้ไม่อยูก่ต้็องมถีงุอนันีห้อ้ยนะ แมบ่อกโอเค กเ็อากระเปา๋เลก็ๆ สะพาย

ขา้ง เอาถงุน้ำาเหลอืงใสไ่ปในกระเปา๋ แลว้กเ็ดนิชอปปิง้ ไมม่ใีครรู ้เขากน็กึ

ว่าเราสะพายกระเป๋า แต่จริงๆ แล้วนั่นเป็นที่ใส่น้ำาเหลือง (หัวเราะ) เพียง

แต่ว่าเวลาไปไหนเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี เพราะร่างกายเรามันอ่อนแอ” 

แตร่ะหวา่งรกัษา กม็เีรือ่งเฉยีดตายเขา้มาใหค้นฟงัตืน่เตน้ตกใจอยูเ่หมอืน

กัน

 “ตอนน้ันคดิวา่จะตอ้งตายแลว้ เพราะวา่เปน็โรคหวัใจทีเ่กดิจากยาท่ี

ให้ ตอนน้ันให้คีโมเสร็จ กลับมาท่ีบ้านยืนแล้วมันหายใจไม่ทัน ก็เลยน่ัง ก็ดีขึ้น 

เรากส็งสยัเราเหนือ่ยหรอืเปลา่ พออกีวนัหนึง่ เรานัง่ไมไ่ดล้ะ่ ตอ้งนอน พอ

อกีวนันอนกไ็มไ่ด ้ทำาอะไรกไ็ม่ได ้มันจะขาดใจ น่ีคอืกำาลังอยูใ่นชว่งใหค้โีม 

เขาจะให ้3 อาทติยใ์ห้ทีหน่ึง ยงัให้ไม่ครบ กเ็ลยไปหาหมอ ทนีีต้รวจออกมา

เขาก็บอกว่าไม่มีอะไร ที่เขาไม่ได้ดูหัวใจเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกับตับ

กับปอด 1 ใน 1,000 ถึงจะมีผลกระทบที่หัวใจ น้อยคนมากที่จะเป็น แล้ว

ก่อนที่จะให้ยาคีโม เขาเช็คหัวใจ ของแม่นี่เพอร์เฟ็คเลย ทีนี้หมอก็ให้กลับ 

แมบ่อกวา่กลบัไมไ่ด ้ถา้กลบัไปตาย เพราะมนัหายใจไม่ไดจ้ริงๆ ตอนหลงั

เขาเลยเอาใบเอก๊เรยก์ลบัเขา้ไปดใูหม ่กเ็ลยเหน็หวัใจรัว่ น้ำาทว่มหวัใจ พอ

เขาเจอปั๊บ เขาเอาเข้า ICU เลยนะ คือถ้ากลับบ้านไปนี่เสร็จเลย”

 หรือจะเป็นเรื่องนี้

 “มีช่วงหนึ่งที่ผมร่วง ตอนนั้นตกใจมาก จับหลุดเป็นกระจุกออกมา

เลย แม่ก็ไปตัดผมสั้น ขนาดผมสั้นนะ มันก็ยังหลุดเป็นกำามือ พอมันหลุด

เป็นกระจุกมันจะเหมือนคนเป็นโรคใช่มั้ย ตรงนี้ล้าน ตรงนี้มีผม แม่ก็เลย

ไปให้ช่างเขาโกนให้เลย ขณะที่เขาโกนสกีนเฮด มันก็จะหลุดด้วยไง โล้น

เป็นหัวมันๆ เลย ช่างเขาก็ตกใจ พี่มันหลุด (หัวเราะ) เขาบอกเขาไม่เคย

ตัดผมให้คนที่เป็นมะเร็ง เขาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิต เรารู้มาก่อนแล้ว

ไงว่ามันจะหลุดแบบนี้ เพราะว่าตอนที่รักษาอยู่ก็จะมีคนที่เคยเป็นมะเร็ง

แล้วหายมาก่อน มาพูดให้เราฟังว่ามันจะมีอาการยังไงบ้าง ทุกคน

ก็จะใส่วิก แม่ก็มีวิกนะ แต่ใส่แล้วมันร้อน หมวกด้วยยังไม่ใส่ด้วยซ้ำา”

ถึงตอนนี้ เวลาที่ผ่านมาแม่ดวงเดือนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การฝ่าความ

ยากลำาบากในการรักษาและตอ่สูก้บัมนัจนถงึทีส่ดุ ผลลพัทท์ีอ่อกมามนัก็

คุ้มกับที่เราได้พยายามไป แต่หลายๆ คนคงสงสัยเป็นคำาถามเดียวกันว่า 

เพราะอะไรมันถึงหายไป เพราะอะไรถึงฟังดูแล้วเหมือนเป็นโรคที่ไม่ร้าย

แรงอะไร ถ้าไม่นับว่าหมอที่ทำาการรักษาแล้ว อะไรคือสิ่งที่ทำาให้แม่บ้าน

คนนี้ยังนั่งหัวเราะกับเราในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้

 “ปกติเราก็รักครอบครัวที่สุดอยู่แล้ว แต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเขารักเรา

ขนาดนี้ ทุกคนไม่มีใครมานั่งโศกเศร้าให้เราเห็น เราก็ไม่โศกเศร้าให้เขา

เห็นเหมือนกัน ต่างคนต่างไม่โศกเศร้าเข้าหากัน ทำาเหมือนปกติ แล้วเรา

ก็โชคดีที่เรามีสามี มีลูกที่ดีเป็นห่วงเรา เขาไม่เคยทำากับข้าวก็ทำาให้ เปิด

เว็บไซต์ดูวิธีทำาซุป ทำาอะไรให้ จากไม่ยอมขับรถ ก็ขับไปซื้อข้าวดูแลเรา 

ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะหายหรือเปล่าเป็นขนาดนี้ หมอโกหกเราหรือ

เปลา่ แตส่ดุทา้ยหมอบอกวา่เราหายแลว้ ทกุอยา่งมนัสดใส มนัเหมอืนได้

ชีวิตใหม่”

 ถ้าถามว่าตอนนี้ มียาตัวไหนที่รักษาโรคร้ายนี้ได้บ้าง ในทาง

วิทยาศาสตร์และศูนย์วิจัยของโลกปัจจุบันก็คงจะยังหาคำาตอบให้ไม่ได้ 

แต่คุณแม่ดวงเดือนเหมือนจะบอกกับเราผ่านบทสนทนาที่คุยกันว่า ต่อ

ให้เรามียาดีแค่ไหน หรือมีการรักษาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดของยุคก็ตาม

แต่ มันก็คงจะไร้ค่าและไม่ช่วยบรรเทาอะไร หากปราศจากคนรอบข้าง

ที่รักและให้กำาลังใจเรา

 มันเป็นย�ที่ไม่ต้องไปห�ที่ร้�นข�ยย�ที่ไหน 

 ไม่ต้องไปสั่งย�จ�กโรงพย�บ�ลชื่อดังที่ใด

 เร�ผลิตย�นี้ได้จ�กข�้งในตัวเร�เอง
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 “หลังจากที่ตัวผมถูกแอดมิดเข้าห้องไอซียู พอตื่นเช้าข้ึนมาวันแรก 

ผมจำาได้เลยว่าภาพที่เห็นคือคุณแม่ของผม ท่านยืนเกาะกระจกอยู่นอก

ห้องไอซียู ตอนน้ันเราเองนอนอยู่บนเตียง ร่างกายก็ยังใส่สายออกซิเยน 

สายท่ออาหารอะไรต่างๆ อยู่ พูดสื่อสารอะไรก็ไม่ได้ แต่เราก็พยายามจะ

สื่อสารและบอกเขาว่าไม่ได้เป็นอะไรนะ” 

 ในชว่งเวลากอ่นท่ีโสภณประสบอุบตัเิหตจุนเสยีขาทัง้สองข้างไปนัน้ 

ทางบา้นของเขากก็ำาลงัประสบกบัปญัหาใหญ่ เมือ่ธรุกจิขนสง่ทีเ่ปน็อาชพี

หลักหล่อเลี้ยงครอบครัวต้องตกอยู่ในสภาวะล้มละลาย แต่ถึงแม้วิกฤติ

ต่างๆ จะพุ่งเข้ามาราวกับจะเล่นตลกกับชีวิตเขาแค่ไหน โสภณก็ยังมอง

เห็นแง่งามภายใต้ละลอกคลื่นซัดกระหน่ำาอยู่

 “กอ่นท่ีทุกอยา่งจะพังลงมาผมเจอเรือ่งราวทีท่ำาใหต้วัเองทกุขม์าเยอะ 

ผมคดิวา่มันเปน็แบบฝกึหดัครัง้ใหญท่ีท่ำาใหเ้ราไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจชวีติ สิง่

ทีเ่กดิขึน้ตอนนีค้อืวา่มนัทำาใหเ้รารูส้กึไมไ่ปทกุขท์อ้กบัมัน ซึง่ผมรู้สกึวา่พอ

ลบกับลบมาเจอกันมันจะทำาให้เรากลายเป็นคนที่บวก” 

 เม่ือผ่านกระบวนการรักษาท่ีโรงพยาบาลได้เดือนกว่า โสภณตัดสินใจ

ละท้ิงการกายภาพฟ้ืนฟูรา่งกายทกุอยา่งหลงัจากรบัรูว้า่รา่งกายของตนเอง

ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว ในช่วงท่ีกลับมาใช้ชีวิตจรงิๆ ทีบ่า้น

ของตน เวลานัน้เองทีค่ำาวา่ ‘ภาระ’ แวบขึน้มาในจติใจของเขา ทำาใหโ้สภณ

รูส้กึตวัวา่จะตอ้งทำาอะไรสกัอยา่ง เพือ่ทีจ่ะกลบัมาใชช้วีติใหไ้ดด้ว้ยตนเอง

อีกครั้ง

 “ทกุวนัเราตืน่มาตอ้งมาเห็นคณุแม่น่ังแกะปลา เพือ่ใชโ้ขลกทำาน้ำายา

ขนมจนีอยูป่ลายตนีเตยีง แลว้ออกไปขายของตัง้แตเ่ชา้เพ่ือทีจ่ะหาเงินมา

ดูแลเรา ยังจำาได้เลยว่ามีอยู่วันหน่ึงผมเองจำาเป็นจะต้องใช้เงินประมาณ 

70 บาทในการเปลี่ยนสายปัสสาวะที่โรงพยาบาล ในตอนนั้น

แค่ 70 บาทเรายังไม่มีอยู่กับบ้าน ตอนนั้นมันเลยเป็นความรู้สึกว่าเรา จะ

ตอ้งทำายงัไงกไ็ด ้ทีจ่ะทำาใหเ้รากลบัมายนืและเดนิตอ่ไปใหไ้ดโ้ดยเรว็ทีส่ดุ” 

แมจ้ะเร่ิมตน้ดว้ยความหวงั แตค่วามพิการทีต่นเองเผชิญอยูก่เ็ปน็อปุสรรค

ใหญ่ที่ไม่อาจผ่านไปได้ง่ายๆ

 “ผมก็เลยมาตั้งโจทย์กับตัวเองก่อนว่าเราเหลืออะไร ขาเดินไม่ได้ใช่

ไหม มือฉันยังทำางานได้ สมองฉันยังทำางานได้ แล้วจะมีงานอะไรที่จะซับ

พอรต์ตวัผมเองได ้กไ็ดค้ำาตอบวา่งานดา้นคอมพวิเตอรก์ราฟฟคินา่จะเปน็

อะไรที่ซับพอร์ตเราได้ดีที่สุด ตอนนั้นเองก็เริ่มโฟกัสว่าเอาวะ เดี๋ยวเราจะ

เริ่มทำางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิค” 

 เมือ่ตดัสนิใจและกำาหนดทศิทางใหก้บัตนเองไดชั้ดเจนแลว้ โสภณก็

ไปปรึกษาทางโรงพยาบาลว่ามีสถานที่ใดบ้างที่เปิดการเรียนการสอนให้

กับคนพิการ และคำาตอบที่ได้รับก็ทำาให้เขามุ่งหน้าไปยังโรงเรียนอาชีวะ

พระมหาไถ่ จังหวัดพัทยา

 “ตอนทีเ่ราอยูท่ีโ่รงเรียนอาชีวะพระมหาไถม่องไปทางไหนกม็ีแตค่น

พิการไปหมด เราเลยไม่รู้สึกแปลกหรือน้อยกว่าคนอื่น และเราก็ได้เรียนรู้

การใช้ชีวิตจากคนที่พิการเหมือนกันกับเรา ซึ่งการที่อยู่ที่มหาไทยถือเป็น

ช่วงฝึกตัวเอง เพราะทุกอย่างมันเป็นแบบฝึกหัดที่เราต้องหัด เราจะเข้า

ห้องน้ำายังไง ต้องขึ้นลงรถเข็นยังไง” 

 โสภณใช้เวลาอยู่ท่ีโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่เป็นเวลาส่ีปี แม้ว่าท่ีน้ัน

จะไม่มีหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิคท่ีตนเองอยากเรียน แต่ครูของ

เขาก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน CD ช่วยสอน, หนังสือกราฟฟิค และ

อินเตอร์เน็ต ในระหว่างน้ันโสภณก็ทำางานช่วยทางโรงเรียนไปด้วยพร้อม

กัน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโบว์ชัวร์, แผ่นพับ, หรือวิดีโอพรีเซนเทช่ัน

ต่างๆ จนขยับขยายไปเป็นงานสเกลใหญ่อย่าง งานมหกรรมกีฬา

 จะเปน็อยา่งไร หากในเชา้วนัหนึง่ตอ้งตืน่มาพบว่า ขาทัง้สองข้างของตนทีเ่คยปกตกิลบักลายเปน็อวัยวะทีไ่รซ้ึง่ความรูส้กึ 
ปฏกิริยิาตอบรบัอนัคาดเดาไดธ้รรมดายอ่มจะเปน็เสยีงร่ำาไหฟ้มูฟายของผูท้ีพ่บเจอเหตกุารณน์ัน้ แตส่ำาหรบั ‘โสภณ ฉมิจนิดา’ 
พิธีกรรายการโทรทัศน์ทางช่อง Thai PBS คนนี้ ความพิการที่ได้รับมานั้น ไม่ใช่การกลั่นแกล้งจากโชคชะตา แต่ทว่ามันเป็น
บันไดก้าวแรกที่นำาพาชีวิตของเขาไปสู่ความสำาเร็จ...
 ...ปี 2546 โสภณเดินทางไปจังหวัดตาก ด้วยเป้าหมายเพื่อสำารวจเส้นทางและสภาพโรงเรียนที่ตนและน้องๆ จะไปทำา
โครงการอาหารกลางวนัใหเ้ดก็ ขากลบัจากเสรจ็ธรุะเขาและนอ้งๆ ผูร้ว่มทางเหน็ดจีงึถอืโอกาสโบกรถไปเทีย่วกนัตอ่ทีจ่งัหวดั
แม่ฮ่องสอน ระหว่างการเดินทางจากทางอำาเภอท่าสองยางไปยังอำาเภอแม่สะเรียง รถที่เขาขออาศัยมาด้วยนั้นเกิดเสียหลัก
และพุ่งตกจากถนนลงไหล่เขา จากอุบัติเหตุครั้งนั้น ผลเอ็กซเรย์บอกว่ากระดูกไขสันหลังของโสภณถูกกระแทกและฉีกขาด
ออกจากกัน ทำาให้ร่างกายท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปของเขาไม่มีความรู้สึกและกลายเป็นอัมพาตไปร้อยเปอร์เซ็นต์ 

“เช้าวันใหม่กับหัวใจที่ไม่พิการ”

เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์
ภาพ : พิมพกานต์ จำ รัสโรมรัน
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นานาชาติพัทยา ที่เขาเองเป็นคนออกแบบงานแทบทั้งหมด

 “ผมคิดว่าที่มหาไถ่มันให้โอกาสและหลายๆ อย่างกับชีวิตผมมาก 

จากจุดแรกท่ีมันเริม่จากงานกราฟฟิค งานสิง่พิมพ์แผน่พบัโบชวัร ์เรากเ็ริม่

คยุกบัอาจารยใ์หญใ่นเรือ่งศกัยภาพของคนพกิาร เริม่คยุถงึเรือ่งการผลติ

รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับผู้พิการเอง เพราะเราคิดว่าพื้นที่สื่อในปัจจุบัน

เวลาเราเปิดไปในช่องไหน คนพิการก็มักจะถูกพูดถึงในมุมของความน่า

สงสาร พูดถึงในมุมของการช่วยเหลือ เปิดขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดจะต้องมี

หมายเลขบญัชใีหโ้อนเงินไปชว่ย เรากเ็ลยคดิวา่มนัจะมพีืน้ทีไ่หนนะทีค่น

พิการจะได้บอกเล่าเรื่องราวของคนพิการด้วยตัวเราเอง” 

 จากความคดินีน้ำาไปสูก่ารทีโ่สภณเขยีนโครงการขอรบัทนุจาก ส.ว.พ. 

ผา่นโรงเรยีนอาชวีะพระมหาไถ ่แลว้กไ็ดง้บมาทำาเปน็รายการโทรทศันท์าง

ช่องสบิเอ็ด (ช่อง NBT เกา่) กลายเปน็จดุเริม่ตน้ใหโ้สภณไดเ้ขา้มาสูว่งการ

โทรทศัน ์จนตอ่มากลายเปน็ผูผ้ลติรายการทวีทีัง้เบือ้งหนา้เบือ้งหลงัหลาย

รายการ และภาพท่ีผูค้นจดจำาเขาไดด้คีอืในฐานะพิธีกรบนรถวลีแชร์ทีโ่บก

รถพาท่านผู้ชมเที่ยวในรายการ ‘ล้อเล่นโลก’ นั่นเอง

 “ผมจะรูส้กึอยูเ่สมอวา่ชวีติเราไม่ไดมี้โชคมีดวง หรือฟลุค๊อะไรทัง้นัน้ 

แตท่กุอยา่งมนัเปน็การกำาหนดเปา้หมายชวีติของตวัเราเอง วา่เราเลอืกจะ

เป็นอะไร ซึ่งการกลับมายื่นในสังคมด้วยข้อแตกต่างที่เราเดินไม่ได้

 มนัอาจจะเป็นอปุสรรค แตผ่มกบ็อกตวัเองวา่ถา้หากเราทำาสิง่ทีม่อียู่

ในสมองกค็อืกระบวนคดิของเราใหแ้ข็งแรง การกลบัมาเดินมายนืในสงัคม

ของเราจะเป็นก้าวย่างที่มั่นคงกว่าการใช้ขายืน นั่นคือการใช้หัวยื่น” 

 “ชวีติทกุคนสามารถเลอืกทีจ่ะประสบความสำาเรจ็กบัชวีติของตนเอง

ได้ แต่คนเราเวลาทุกข์เวลาท้อ ชอบจะคิดว่าชีวิตตัวเองเจอกับวิกฤติ โชค

ชะตามนัแยอ่ยา่งนัน้อยา่งนี ้ผมกำาลงัจะบอกกบัทกุคนทีก่ำาลงัแยก่บัตวัเอง

ว่า ขอให้คุณมั่นใจเถอะ ว่าถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้ ไอ้กระบวนการทุกข์ท้อ

ต่างๆ มันคือบันไดขั้นหนึ่งที่จะทำาให้เราก้าวไปสู่ความสำาเร็จ เมื่อใดที่เรา

ทกุข์เราทอ้บอกกบัตวัเองไดเ้ลยวา่ถา้เราผา่นมนัไปได ้มนัจะทำาใหเ้รากา้ว

เข้าไปใกล้ความสุขนั้นอีกหนึ่งขั้น ผมบอกได้เลยชีวิตของผมที่ผ่านมามัน

ถูกทำาให้สำาเร็จได้ด้วยกระบวนการทุกข์ต่างๆ ผมไม่เคยเจอใครที่ประสบ

ความสำาเร็จในชวีติโดยทีเ่ขาไมเ่คยทกุข์ ไมเ่คยลม้ ไมเ่คยทอ้ ทกุขค์นผา่น

กระบวนการเหล่านี้มาหมด”

 โสภณกล่าวปิดท้ายกับเราไว้อย่างนั้น แม้คำาว่า ‘ยืน’ ในชีวิตของ

โสภณวนันีจ้ะไมต่รงตามความหมายในพจนานกุรมทีบั่ญญติัไว้ แค่ตรวจ

สอบความถูกต้องด้วยหัวใจก็บอกได้เลยว่าชายคนนี้ยืนอยู่ในสังคมได้

อย่างเต็มภาคภูมิ... 
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“เช้าวันใหม่และเราสอง...”
เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์

 คงไม่ใช่เรื่องง่ายดายนักที่ชีวิตคนเราต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีเงื่อนไขแค่เราเป็นส่วนประกอบ แต่กลับผูกพันกับคนอีกคนที่เราเรียกว่า 

‘คู่ชีวิต’ 

 ‘ออ๋ง’ – สรุชาต ิปญัจธรรมวทิย ์อาจารยส์อนอฐัมณศีาตรป์ระจำาสถาบนัอญัมณศีาสตรแ์หง่เอเชยี (AIGS) 

และ ‘ออ้’ - ฐติารีย์ รุ่งรัตนเ์กษม อาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์มหาวิยาลัยศรีนครินทร์วิโรต เป็นตัวอยา่งหนึ่งของ

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคู่ เมื่อทั้งสองต่างตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยา หลังคบหา

ดูใจกันมากว่า 15 ปี

 ......15 ปีที่แล้วภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชายหนุ่มและหญิงสาวได้มีโอกาสพบกัน 

30



30 31

 “ตอนน้ันเราเป็นรุ่นพี่ปี 3 ส่วนเขาเป็นน้องปี 1 เรียนที่คณะ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรตเหมือนกัน แต่อยู่คนละเอก 

เราเรยีนเอกอัญมณีศาสตร ์สว่นเขาเรยีนเอกคณิตศาสตร ์เจอกนัครัง้แรก

ในกิจกรรมเชียร์ของคณะ พอเจอหน้าก็เหมือนเป็นรุ่นพี่แอบมองรุ่นน้อง 

รุ่นน้องแอบมองรุ่นพ่ี” ชายหนุ่มหวนไปถึงเร่ืองราวในอดีตพร้อมรอยย้ิมบน

ใบหน้า

 “เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงคบกันตอนไหน เพราะตอนเจอกัน

ครัง้แรกเห็นหนา้แลว้รูส้กึวา่ตา่งคนตา่งชอบ กค็ยุกนัไปเรือ่ยๆ พอออกเดต

ทีนี้มันก็เหมือนเป็นแฟนกันไปโดยปริยาย” หญิงสาวกล่าวสำาทับตามมา 

 ถึงแม้แรกเริ่มอาจจะไม่วูบวาบหวือหวาเหมือนความรักของใคร

หลายคู่ แต่คงต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นในการพบกันของทั้งคู่ ต่อมาได้ผลิ

ดอกออกผลทีเ่รยีกวา่ความรกัเสยีจนงดงาม ถงึอยา่งไรเสน้ทางของความ

รักยอ่มไม่เคยโรยไวแ้ตเ่พยีงกลบีกหุลาบ หากแต่มีหนามแหลมและหลบ

หลุมให้ทั้งสองได้พลั้งพลาดและเรียนรู้กันและกันเสมอ

 “มันจะมีการทะเลาะกันบ่อยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคน 

อย่างช่วงเวลาปีแรกท่ีคบกันก็โอเค เรากับพ่ีอ๋องต่างก็ยังเรียนกันอยู่ แต่

พอเข้าปีที่สอง พี่อ๋องเรียนจบออกไปทำางาน แต่เรายังเรียนอยู่ ก็เกิดการ

เปลีย่นแปลง แลว้ทกุครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลงกจ็ะมปีญัหาตามมาเสมอ เพราะ

ชวีติประจำาวนัของแตล่ะคนกจ็ะไม่เหมือนเดมิ” อ้อบอกถงึชว่งเวลาทีท่ัง้คู่

เผชิญหน้ากับปัญหา

 การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของทั้งคู่ต่างก็เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ซึ่งส่งผลก

ระทบต่อความสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ครั้งหนึ่งเมื่อฝ่ายชายเรียน

จบมหาวิทยาลัยและก้าวออกสู่โลกการทำางาน ครัง้สองเมือ่หญิงสาวเรียน

จบมหาวิทยาลัยแล้วไปเรียนต่อปริญญาโทต่อที่มหาวิทยาลัยจุฬา และ

ครั้งที่สามเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬารในความสัมพันธ์ เมื่อทั้งสอง

ต้องอยู่ห่างไกลกันคนละฟากโลกเป็นเวลาถึง 6 ปี เพราะหญิงสาวเดิน

ทางไปเรียนต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดู (Purdue University) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 “ตอนนัน้เดอืนเดยีวเราน้ำาหนกัลดลงไป 8 กิโล มันเหมือนกับว่าเราอยู่

ด้วยกันกับเขาทุกวัน แล้วอยู่ดีๆ วันหนึ่ง เขาหายไปจากชีวิตเรา ความรู้สึก

ตอนน้ันมันไม่ไดเ้ลกิกนันะ แตม่นัเปน็ความรูส้กึทีว่า่เหงา แลว้กเ็ศรา้ และ

กร็ูเ้ริม่สกึกลวัเริม่คดิมาก เพราะมนัมเียอะไงทีเ่ปน็อยา่งนีแ้ลว้สดุทา้ยกเ็ลกิ

กนั” ชายหนุ่มเลา่ถงึความกงัวลทีพ่บเจอตอนนัน้ใหฟั้ง แตก่ไ็มใ่ชเ่พยีงตวั

เขาช่วงเวลานั้นฝ่ายหญิงก็ตกอยู่ในสภาพที่ยากลำาบากเช่นกัน

 “ในความรู้สึกของเราตอนน้ันพ่ีอ๋องเขาเยอะมาก พ่ีไปเรียนใหม่ๆ มัน

เครียดนะ มันต้องเปล่ียนชีวิตใหม่ เจอแต่ฝร่ัง เรียนก็ยาก มันกลับกลาย

เป็นว่าเราต้องมาน่ังรายงานเขา ต้องกลับห้องมาเพ่ือสไกด์กันตลอดเวลา 

งานเราเองก็เยอะ จนพ่ีเองบอกไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอย่างน้ีต่อไป เราเรียนไม่

จบแน่ คิดอย่างน้ันเลย เราก็เลยมาคุยกันตรงๆ ว่าถ้าเป็นอย่างน้ีต่อไปคง

ไม่ไหว มันเยอะไป ก็คุยกันดีๆ พอสักพักพ่ีเร่ิมอยู่ตัว เขาเองก็เร่ิมชิน ช่วงท่ี

ต้องอดทน มันก็มีแต่พอผ่านช่วงน้ันไปทุกอย่างก็เร่ิมโอเคเหมือนเดิม” เฉก

เช่นความสัมพันธ์ของคู่รักทุกคู่ ท่ีต่างต้องใช้เวลาและการพูดคุยในการปรับ

ตัว หากแต่ในความสัมพันธ์ของหลายๆ คนท่ีล้มเหลวน้ัน ในทรรศนะของ

อ่องเขาให้ความเห็นไว้ว่า “แทบทุกคู่ท่ีเลิกกัน มันเกิดจากการทะเลาะกัน

แล้วปากไวนะ ถ้าต่างคนต่างอารมณ์ร้อน บอกจะเลิกกัน มันก็เลิก แต่ถ้า

ทะเลาะกันแล้วหยุดคิดก่อน ใจเย็นค่อยๆ แล้วค่อยพูดค่อยคุยปัญหามัน

ก็จะไม่บานปลาย เพราะชีวิตคู่มันต้องปรับตัวกันตลอด กี่ปีๆ ที่ผ่านมัน

ต้องผ่านกระบวนการปรับ”

 “มนัเหมอืนกบัการขับรถ ทีเ่ราตอ้งรู้จงัหวะการเร่งการผอ่นเราตอ้งทำา

ยงัไง คอืเราใชช้วีติดว้ยกนัมนักต็อ้งดจูงัหวะ อยา่งตอนนีเ้ขาใช้ชีวิตเครยีด 

เราก็ต้องรู้ว่าเราจะงอแงเอาแต่ใจเยอะไม่ได้ หรือว่าช่วงไหนเรามีปัญหา

เราก็ต้องบอกเขา หรือช่วงไหนที่รู้สึกว่าน่าเบื่อกันแล้ว ก็ต้องหาอะไรมา

เติมไม่ให้เบื่อกันบ้าง” อ้อกล่าวถึงวิธีการใช้ชีวิตคู่เพิ่มเติม

 กระบวนการปรับตวัทีว่า่ หากใหเ้ดนิไปใหถ้งึข้ันตอนปฏบิติัคงจะยาก

กวา่การพูดดว้ยปากเปลา่มากนกั แตถ่า้ชวีติคูส่ามารถผา่นจุดนั้นไปได้ จะ

กล่าวว่าคนที่ยืนอยู่ข้างกายใน เวลานั้นเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริง เหมือนอย่าง

ที่อ้อและอ๋องได้เจอกันและกันก็ไม่แปลกนัก

 ...เมื่อเวลาหกปีที่ห่างไกลกันจบลง หญิงสาวอย่างอ้อสำาเร็จการ

ศึกษาและบินกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย อ๋องที่รอเวลานี้มาตลอดก็ตัดสิน

ใจขอเธอแต่งงาน วิธีการขอแต่งงานที่แสนวิเศษจึงเกิดขึ้น ในวันเกิดของ

หญงิสาวชายหนุม่ซือ้ตูเ้ยน็เปน็ของขวญัวนัเกดิใหเ้ธอ ภายในบรรจเุตม็ไป

ด้วยดอกไม้ และแหวนแต่งงานที่วางอยู่ตรงกลาง

 “สำาหรับเราสองคนการแต่งงานมันอาจไม่ใช่เรื่องสำาคัญที่สุด แต่ว่า

เรายังอยู่ในสังคม เรามีผู้หลักผู้ใหญ่ ถ้ายังคบกันไปเรื่อยๆ มันเป็นการ

ไม่ให้เกียรติเขา” อ๋องกล่าวถึงความคิดของตน ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะพูด

ต่อว่า“แต่มันอยู่ที่เรามองการแต่งงานว่าคืออะไรด้วยนะ คือถ้ามองการ

แต่งงานว่าเป็นการสร้างครอบครัว ที่ต้องอาศัยอยู่ด้วยกันมีลูกมีอะไรต่อ

มิอะไร การแต่งงานก็คือสิ่งจำาเป็น แต่ถ้าถามในแง่ของความรู้สึก คนสอง

คนคบกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราว่ามันไม่ต้องมีพิธีก็ได้ แต่อย่างเรามอง

ว่าการแต่งงานคืออีกก้าวหนึ่งของความสัมพันธ์ คือคบกันแล้วให้พ่อแม่

รู้สึกว่า โอเคลูกของเราประสบความสำาเร็จแล้วนะ แต่งงานมีครอบครัว

แล้ว” 

 หลงัการแตง่งาน แนน่อนยอมเปน็กา้วของการเปลีย่นแปลงคร้ังใหญ่

ในชีวิตของทั้งสอง ทั้งอ้อและอ๋องยอมรับว่าความเป็นส่วนตัวของตนเอง

เป็นสิ่งที่ต้องสูญเสียไป และหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการปรับตัวกันครั้ง

ใหญ่

 “ตอนนี้มีคนมาแชร์นู่นแชร์นี่ด้วย เราก็ยังไม่ชิน ห้องก็ต้องกับคนอื่น 

ตู้เสื้อผ้าเราก็ต้องแชร์ ตอนนี้เรามาอยู่ด้วยกันมันต้องแชร์กัน มาจูนกัน 

เพราะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันต้องทำาอะไรร่วมกันหลายๆ อย่าง ชีวิตมัน

ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่เราพร้อมที่จะรับมันหรือเปล่า ถ้าเมื่อไหร่

ทีเ่ราไมอ่ยากเปลีย่นมนักไ็มม่ทีางไปกนัได ้เพราะการคบกนัมนัตอ้งมกีาร

ปรับเข้าหากัน อาจจะมีเสียความเป็นส่วนตัว แต่ถามว่าอึดอัดไหมมันไม่

ถึงกับอึดอัด เพราะเราเต็มใจให้เขามาอยู่ด้วย” หญิงสาวกล่าวออกมา เธอ

หันไปมองหน้าชายหนุ่มเล็กน้อยก่อนจะกล่าวต่อ

 “อน�คตก็อยู่ดูแลกันไปเร่ือยๆ อย่�งน้ี” 
แมจ้ะเปน็ก�รจบบทสนทน�ดว้ยถอ้ยคำ�ทีส่ัน้กระชบั แตใ่จคว�มทีส่ะทอ้น
ออกม�จ�กแววต�ของคนทั้งสอง ล้วนเต็มไปด้วยคว�มหม�ยอันยิ่งใหญ่ 

ที่ ‘คู่ชีวิต’ คู่หนึ่งจะมอบให้แก่กันได ้
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นางแบบ : เพชรลดา เกียรติมงคลกุล 
ขอบคุณสถานที่ : The Warehouse Bangkok ถ.บุญศิริ 
ศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพ
T : 02 622 2935
F : www.facebook.com/TWHBKK?fref=ts
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 My Space ฉบับนี้เราอยากชวนผู้ที่มีใจอยากออกไปเที่ยวพัก
ผ่อนหย่อนใจ แต่หาเวลาหยุดงานหรือลาเรียนนานๆไม่ได้ ด้วยภารกิจ
ท่ีแน่นเสียจนไม่มีเวลาเดินทางไปไหนไกล เราจึงมีไอเดียท่องเท่ียวง่ายๆ 
มานำ�เสนอ� เพียงแค่เดินเล่นเลียบชุมชนเก่าแก่แห่งเกาะรัตนโกสินทร์� ใน
ยา่นพระนครเพื่อซึมซับประวตัิศาสตร�์แล้วลองจนิตนาการวา่เรายอ้นยคุ
กลับไปเกือบร้อยปีก่อน� โดยทริปนี้เราจะเริ่มต้นกันที่บริเวณถนนเยื้อง
กับพระบรมมหาราชวัง� เพื่อเลาะเลียบกำ�แพงวังเดินเพลินใจไปกับความ
วิจิตรตระการตากับสถานที่อันเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์
สมัยรัตนโกสินทร์� ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช�จนถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั�และ
ปัจจุบันถูกจัดอันดับให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมอันดับท่ี�
16�ของโลก�

ต้ องมนต์ ไ ปกั บ
ชุมชนเก่าแห่งย่าน
พระนคร

My space
เรื่อง : พิมพ์พร คงแก้ว
ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 
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 เพียงคุณข้ามฝั่งถนนมาเพียงนิดเดียว ก็จะเห็น
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปหรือที่เราเรียกกันว่าตึกสไตล์           
โคโรเนียล อันได้แก่ ‘ที่ทำาการกระทรวงกลาโหม’ และหาก
มุ่งหน้าไปทางถนนกัลยาณไมตรีก็จะพบอีกสถานที่หนึ่ง
คือ ‘กรมแผนที่ทหารกองบัญชาการกองทัพไทย’ สำาหรับ
ตึกกระทรวงกลาโหมนั้นถือว่าเป็นที่ยอดนิยมในการถ่าย
ทำาละครและภาพยนตร์พีเรียด เพราะด้วยลักษณะของตึก
ทีม่สีเีหลอืงสดแมจ้ะผา่นการปลกูสรา้งมากวา่รอ้ยป ีแตย่งั
คงตระหงา่นอยา่งสงา่งามทอดแนวยาวไปตามถนน ขณะที่
กรมแผนทีท่หารเองนัน้ แมจ้ะทรดุโทรมกวา่อยูบ่า้ง แตก่ย็งั
สะท้อนความงามที่คงคุณค่าสู่ปัจจุบัน จนคุณจะต้องหยิบ
กล้องขึ้นมารัวชัตเตอร์ไว้เป็นที่ระลึกอย่างมากมายเป็นแน่
 ไปจากถนนตะนาวได้ไม่ไกล เราจะพบ ‘เสาชิงช้า’ 
หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า ‘Giant Swing’ แม้ปัจจุบันเสาชิงข้า
จะไม่ได้ทำาหน้าที่ตาม function ของมันอย่างเคย แต่อดีต
เสาชิงช้าเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ประกอบพิธี
โล้ชิงช้า ในพระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวายของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปในรัชกาลที่ 7 และ
ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ ‘เสาชิงช้า’ 
เป็นโบราณสถานที่สำาคัญของชาติ ไปเป็นที่เรียบร้อย
 ถดัจากเสาชงิชา้ เราขออนญุาตจงูมอืคณุเดนิยอ้นกลบั
มาแวะไหวพ้ระขอพรที ่‘ศาลเจา้พอ่เสอื’ ดว้ยความเชือ่ของ
ชาวจีนที่ว่า ‘เสือ’ เป็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มาก และสามารถ
ปราบผีมารได้ การกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือจึงจะช่วยใน
การขจัดโชคร้าย หรือเคราะห์ร้ายที่จะเข้ามากร่ำากรายใน
ครอบครัวและชีวิตให้บรรเทาลงได้

 และถ้าวันนี้คุณอยากได้สัมผัสบรรยากาศของนัก
ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง เราขอแนะนำาให้คุณหาที่พักในย่าน
ชุมชนเก่าแห่งนี้พักผ่อนดูสักคืนเพราะนอกจากจะมีสถาน
ที่สำาคัญมากมาย มีชุมชนเก่าแก่ที่น่าเรียนรู้วัฒนธรรมราย
ลอ้มแลว้ ยงัม ี‘โรงแรมนา่นอน’ ทีห่นึง่ทีร่บัรองวา่ถา้คณุผา่น
ไป เป็นอันต้องมนต์ที่พักอันทรงเสน่ห์แฝงความอบอุ่นแห่ง
นี้แน่นอน เพราะที่นี่เป็นโรงแรมสไตล์โกดังเก่า ตั้งเด่นอยู่
บนถนนบญุศริ ิซึง่หา่งจากศาลเจา้พอ่เสอืไมเ่กนิ 300 เมตร 
แมว้า่จะอยูท่า่มกลางชมุชนแพรง่ภธูร แตก่ลบัใหค้วามรูส้กึ
เงียบสงบ เป็นส่วนตัวเป็นที่สุด ที่นี่คือ “The Warehouse 
Bangkok” โดยเจ้าของคือคุณ ณัฐพล วรทรัพย์ ได้เล่า
แนวคิดของโรงแรมแห่งนี้ว่า 
 “โรงแรมแห่งนี้เกิดจากความชอบและความตั้งใจท่ี
ดี ด้วยมองเห็นว่าที่ตั้งตรงนี้เป็นโลเคชันท่ีดีเพราะเป็นท่ี
ระหวา่งขา้วสาร วดัพระแกว้ และยา่นชมุชนเกา่ จงึพฒันาที่
ตรงนีจ้ากตกึแถวธรรมดา 2 ชัน้ ทบุแลว้สรา้งใหมท่ัง้หมดให้
เปน็ทีพ่กัทีต่กแตง่คลา้ยโกดงัเกา่” เมือ่เราไดล้องเดนิสำารวจ
รอบโรงแรม กพ็บวา่โรงแรมไซสก์ระทดัรดัแหง่นี ้ซอ่นความ
น่าประทับไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นลิฟต์โดยสารสีเหลือง ที่
เปิดเปลือยให้เห็นโครงเหล็กเผยความเท่ ภายในห้องพัก
ตา่งๆ กม็คีำาเตอืนตา่งๆ ทีม่กัใชใ้นโกดงัมาทำาใหเ้ปน็จดุเดน่
ของโรงแรมแห่งนี้ 
         เราขอการันตีเลยว่าถ้าคุณได้ลองเดินทางตามแบบ 
My Space เลม่นี ้คณุจะตอ้งหลงใหลตอ้งมนตแ์ละตกหลมุ
รกัยา่นพระนคร สถานทีแ่หง่ประวตัศิาสตรแ์หง่นีม้ากขึน้อกี
เป็นเท่าตัว จนแทบอยากขอลางานลาเรียน และร้องขออยู่
ต่อเลยได้ไหมเป็นแน่นอน 



speaker
เรื่อง: ปริญญา ก้อนรัมย์
ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 



30 ปี สารคดี : 
ถนนของคนบันทึกสังคม 

 หากย้อนกลับไปในอดีต บนถนนของงานเขียนสายเรื่องจริง อาจกล่าวได้ว่า 
‘สารคดี’ เป็นนิตยสารที่เดินทางมาบนเส้นทางสายนี้ยาวนานที่สุดในประเทศไทย แถม
ตลอดเวลายงัรกัษาจุดยืนในการเปน็พืน้ทีท่ีบ่นัทกึและสะทอ้นเรือ่งราวของสงัคมไดอ้ยา่ง
เข้มข้นตรงไปตรงมา นับกันเป็นตัวเลขกลมๆ ในปี พ.ศ. 2557 นี้ นิตยสารสารคดี
กำ ลังก้าวเข้าสู่ขวบปีที่ 30 ถ้าเทียบเป็นคนๆ หนึ่งก็คงต้องเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มวัย 
พรั่งพร้อมไปด้วยเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดให้ผู้อ่านทุกคนได้รับฟัง
 เส้นทางที่ผ่านมากว่าสามสิบปีของสารคดีได้พบเจออะไรมาบ้าง สิ่งใดกันที่ทำ ให้
พวกเขาเชื่อมั่นในงานเขียนเรื่องจริงที่เรียกว่าเป็นยาขมของผู้คนมาได้กว่าสามสิบปี วัน
นี้เราถือโอกาสมานั่งซักถามกันให้หายสงสัย และถามใครก็คงจะไม่รู้ดีไปกว่าหัวเรือใหญ่
คนนี้ ‘สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ’ บรรณาธิการนิตยสารสารคดีคนปัจจุบัน
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คุณก้าวเข้ามาในบ้านหลังที่ชื่อว่า ‘สารคดี’ ได้ยังไง
 ตอนนั้นเราเบื่อกับงานประจำา (เป ็นวิศวกรคอมพิวเตอร ์ที่

การบินไทย) เราก็ไปซื้อกล้องแล้วเดินทางท่องเที่ยวถ่ายรูปของเราไป 

ก็รู้สึกว่าสนุกดี ชีวิตแบบนี้ก็น่าสนใจ ในขณะเดียวกันเราก็ติดตามข่าว

สารหลายๆ อย่างเช่นเรือ่งของ Greenpeace เรื่องของเรือรบ Rainbow 

Warrior ซ่ึงพอดีกับสารคดีเปิดรับฝ่ายวิชาการ เราก็ตัดสินใจถ้ายัง

ทำางานที่เดิมมันก็เดินต่อไปได้แหละ เพราะบริษัทใหญ่ๆ มันก็จะมีช่อง

ทางให้คุณก้าวต่อไป แต่เราก็คิดว่าถ้าเราก้าวต่อไปเราจะเอาตัวออก

จากจุดนี้ไม่ได้เพราะจะเริ่มถลำาลึกมากขึ้น แต่แม้สิ่งใหม่ที่เราเลือกมัน

ไม่ใช่สิ่งที่เรารำ่าเรียนมา มันเป็นการกระโดดข้ามวงการเข้าไปหาส่ิงที่

อยู่ในตัวเราตั้งแต่เด็ก นั้นคือความรักในหนังสือ

ในยุคสมัยนั้นใครๆ ก็ต่างมองสารคดีเป็นยาขม เป็นเรื่องน่าเบื่อ อ่าน
ยาก ตอนนั้นคุณเองรู้สึกยังไง
 สำาหรับคนทำางานมันไม่สนใจหรอกว่าคนอ่านมีมากน้อยแค่ไหน 

คนทำางานในยุคเริ่มต้น มันคือการทำาสิ่งที่ตัวเองอยากทำา เราเชื่อว่าจุด

ก่อเกิดของคนทำาหนังสือทุกคนส่วนใหญ่เริ่มต้นขึ้นจากตรงนี้ทั้งนั้น คือ

ทำาสิ่งที่เช่ือมั่นและอยากทำา แต่ในความรู้สึกของตัวเราเองหนังสือเชิง

ความรู้เชิงสารคดีในเมืองไทยมันมีน้อยมาก คนที่ทำาเชิงสารคดีส่วน

มากก็จะเป็นเรื่องสั้นๆ เข้าไปแทรกอยู่ในนิตยสารผู้หญิง ในยุคโน้นพอ

สารคดีออกมาได้พักหนึ่งก็มีคนทำาหนังสือแนวสารคดีตามออกมาบ้าง

เหมือนกัน แต่ก็ล้มหายตายจากไป เช่น the Earth 2000, กรุงเทพฯ วัน

นี้  ฯลฯ ก็มีคนพยายามทำาหนังสือแนวแบบนี้ออกมา แต่ก็มีแค่สารคดี

นั่นแหละที่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้

ถามจริงๆ ว่าในยุคสมัยนั้นเรื่องจริงขายได้ไหม
 ไมไ่ด ้(หวัเราะ) จรงิๆ เรามารูท้ีห่ลงัวา่สารคดมีนัอยูไ่มไ่ดด้ว้ยตวัมนั
เอง หมายถงึวา่ยอดขาย และคา่ใชจ้า่ยในการทำางาน เรยีกไดว้า่ขาดทนุ 
จนมาถงึอายสุบิกวา่แลว้นัน่แหละทีถ่งึจดุทีเ่รยีกวา่ยอดขายเลีย้งตวัเอง
ได้แล้ว  

ทนอยู่กับสภาวะติดลบอย่างนั้นมาเป็นสิบปี ท�าไมถึงได้พยายามฝืนท�า
กันมาขนาดนั้น
 ก็ต้องย้อนไปขอบคุณกับเจ้าของคือคุณสุวพร ทองธิว ซึ่งถ้าให้
สัมภาษณ์เราก็จะพูดทุกครั้งว่าถ้าไม่มีแกที่เชื่อมั่นในทีมงานชุดนั้น ว่า
เราเดินและทำางานในสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมมาโดยตลอด ถ้าไม่มีคนที่
เชือ่มัน่อยา่งนีแ้ลว้ยอม (ทำาทา่ควกัเงนิและหยบิจา่ยใหเ้ราด)ู มาเรือ่ยๆ 
มันก็คงเหมือนหนังสือเล่มอื่นๆ ที่ทำาไปได้สี่ห้าปีก็คงล้มหายไป

เขา้ใจวา่ธรรมชาตขิองนติยสารยอ่มตอ้งมคีนทำ งานหลายฝา่ย ทัง้ฝา่ย
กองบรรณาธิการ ฝ่ายขาย ฯลฯ แต่ไม่เคยได้ยินฝ่ายวิชาการ ตอนนั้น
คุณทำ หน้าที่อะไร 
 อย่างที่ว่างานสารคดีมันคือการพยายามทำาเรื่องยากให้เป็นเรื่อง

ง่าย แล้วในขณะเดียวกันเราพยายามบุกเบิกความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจริงๆ มัน

มอียูแ่ลว้ แตไ่มม่คีนเอามานำาเสนอให้คนได้อ่านกัน เม่ือเราเข้าไปทำางาน

พบว่าหน่วยงานสมัยก่อน กรมป่าไม้ หรือหน่วยงานอื่นๆ ก็ตาม มันก็จะ

มีนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ป่า ศึกษาเกี่ยวกันพันธ์ไม้ มีนักวิจัย

ที่ทำางานพวกนี้อยู่ เพียงแต่ว่าไม่มีคนเข้าไปติดตามพวกเขาและนำา

งานพวกนี้มานำาเสนอ อย่างยุคแรกก็จะเห็นได้เลยว่าสารคดีไปตาม

เรื่องค้างคาวกิตติ ตามเรื่องของนกยูงในห้วยขาแข้ง ซึ่งฝ่ายวิชาการก็

ทำาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมกับคนเหล่านี้ ว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรอยู่ เรื่องนี้น่า

สนใจไหม เสร็จแล้วก็คาบข่าวกลับมาบอกทางกองอีกที   

ทำ ฝ่ายวิชาการอยู่นานไหม
 นาน...นานมาก พอทำานิตยสารไปเรื่อยๆ สารคดีมันก็เกิดแนวคิด

ว่าเอาเรื่องที่ลงในสารคดีมารวมเล่ม ซึ่งเล่มแรกที่ทำาชื่อว่า ‘ก่อนจะไม่

เหลือความทรงจำา-สัตว์ป่าเมืองไทย’ มีขนาดแปดหน้ายกซึ่งเป็นการ

รวมเอาสารคดีที่เคยลงในนิตยสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยสัตว์ป่าเช่น 

นกยูง, กระทิง ฯลฯ อันนี้ต้องถือเป็นหนังสือเล่มแรกของเมืองไทยเลยที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ป่า แล้วก็มีทั้งเรื่องที่เขียนในเชิงงานวิจัยและเชิง
สารคดี ใช้ภาษาสละสลวยอ่านง่าย และที่สำาคัญคือรูปถ่ายที่ถือว่าหา
ดูที่ไหนไม่ได้ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จุดประกายให้วงการสัตว์ป่า
เลย แต่คนก็คงลืมไปแล้วเพราะมันนานมาก แต่เชื่อว่าถ้าใครเป็นนัก
วิจัยสัตว์ป่าในปัจจุบันจะต้องรู้จักแน่นอน 

เรยีกไดว้า่ตรงนัน้เปน็จดุเริม่ตน้ของพอ็กเก็ตบุค๊ภายใตน้ามสำ นกัพิมพ์
สารคดี

 ใชเ่ปน็จดุเริม่ตน้ พอตอนหลงัจากฝา่ยวชิาการกก็ลายมาเปน็สำานกั
พิมพ์สารคดี ช่วงเวลาที่เริ่มทำาเล่มแรกเมื่อประมาณปี 34-35 ตอนนั้น
เองยงัไมไ่ดต้ัง้เปน็สำานกัพมิพน์ะ ยงัใชช้ือ่คลา้ยๆ วา่ ‘สารคดเีลม่พเิศษ’ 
แลว้กท็ำามาเรือ่ยๆ พอไอน้ัน้กท็ำา ไอน้ีก่ท็ำา กเ็ริม่รูส้กึวา่ตอ้งแยกออกมา
ตั้งหัวเป็นสำานักพิมพ์สารคดี แต่จริงๆ เริ่มต้นมีพี่สุดารา สุจฉายา ที่เป็น
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ เราเองทำางานภายใต้พี่แอนอีกที

แล้วคุณขึ้นมาเป็นบรรณาธิการสำ นักพิมพ์สารคดีได้ยังไง
 ตอนนั้นพี่แอน (สุดารา สุจฉายา) ทำาไปถึงจุดหน่ึงก็รู้สึกอิ่มตัว น่าจะ

ประมาณปี 38 หลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาทำา และทำาต่อมาเรื่อยๆ

“ส�าหรับคนท�างานมันไม่สนใจหรอกว่าคนอ่านมีมากน้อยแค่ไหน คนท�างานในยุคเริ่มต้น 
มันคือการท�าสิ่งที่ตัวเองอยากท�า เราเชื่อว่าจุดก่อเกิดของคนท�าหนังสือทุกคนส่วนใหญ่

เริ่มต้นขึ้นจากตรงน้ีท้ังน้ัน คือท�าสิ่งท่ีเชื่อม่ันและอยากท�า”
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มาถงึจดุเปลีย่นครัง้ใหญค่รัง้หนึง่ของทัง้นติยสารสารคดีและชวีติคณุ 
การรับไม้ผลัดต่อจากวันชัย ตัน ตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไร 
 รู้สึกไม่ค่อยอยากรับ (หัวเราะ) คือเราทำาพ็อกเก็ตบุ๊คมานาน แล้ว
กย็งัสนกุกบัการทำามนั เราทำาคูม่อืนก, คูม่อืธรรมชาต,ิ คูม่อืแมลง, คูม่อื
ผเีสือ้ จนไปถงึคูม่อืเทีย่วอทุยานแหง่ชาตติา่งๆ เรากส็นกุและรูว้า่ตวัเรา
ชอบตรงนั้น แต่พอต้องมาทำามันก็ต้องทำา เพราะพอถึงวันพี่จอบตัดสิน
ใจออกไป เราเองกถ็อืวา่เปน็ผูใ้หญใ่นนีแ้ลว้ อกีทัง้จดุเริม่ตน้การทำางาน
ของเราเองกเ็ริม่ทีน่ติยสารสารคด ีและเรากร็กันติยสารสารคดมีาตลอด 
ในฝัง่สำานกัพมิพเ์รากค็อืหวัหนา้ใหญส่ดุ ฝัง่นติยสารก ็คอืพีจ่อบ ถา้พดู
ถงึศกัดิศ์รกีค็อืเทา่กนั ซึง่กต็อ้งรบันัน่แหละ เพราะสารคดมีนัเปน็องคก์ร
ที่เติบโตมากจากคนข้างใน มันไม่ใช่องค์กรธุรกิจที่หัวไปปุ้ป แล้วเราจะ
ไปเชญิคนขา้งนอกเขา้มาเปน็แทนได ้วธิคีดิแบบนัน้มนัไมอ่ยูใ่นหวัพวก
เราสักเท่าไหร่

กดดันไหมเพราะบ.ก.คนก่อนก็เรียกว่าสร้างมาตรฐานไว้สูงมาก
 ที่ผ่านมาสารคดีมันจะมีสไตล์ความเป็นพี่จอบอยู่ อย่างที่เขาว่า
หนังสือเล่มไหนมันก็จะสะท้อนรสนิยมของบ.ก. ซึ่งสารคดีมันก็มีความ
เป็นพี่จอบอยู่พอสมควร พอเราเข้ามาโดยธรรมชาติเราก็ต้องใช้ความ
เป็นตัวเราในระดับหนึ่ง และเราอยู่มาจนรู้ว่าแนวคิดและแนวทางของ
สารคดีมันคืออะไร ปัญหาในช่วงเริ่มต้นที่กังวลอยู่ที่การเข้ามาทำางาน
ร่วมกับน้องๆ ในกองบรรณาธิการมากกว่า

คุณจัดการกับความปัญหาที่ว่านั้นยังไง
 คือต้องชมพ่ีจอบว่าสร้างทีมงานท่ีเข้มแข็งเอาไว้ อันน้ีคือจุดท่ีทำาให้

สารคดีมันยังเดินต่อมาได้ เราก็ให้น้องๆ ทำางานและแสดงความคิดเห็นกัน

เต็มท่ี พยายามฟัง ความคิดเห็นของทุกคน และสนับสนุนการทำางานของ

พวกเขา และทีมงานชุดนี้ ค่อนข้างเข้มแข็ง นักเขียนเข้าใจงานและก็มี

จติวญิญาณของ การเขยีนสารคด ีสว่นชา่งภาพจรงิๆ กม็ปีญัหาเหมอืน

กัน เพราะตอนนี้ช่างภาพเราแก่กว่านักเขียน ความกระตือรือร้นของ

นักเขียนใหม่ๆ จะสูงกว่า อย่างตอนนี้ถ้าพูดเทียบน้องในกองอายุเฉลี่ย

ประมาณ 28-29 หลายคน แตเ่ราเอง 50 แลว้ ตา่งกนัอยูย่ีส่บิป ีเชน่เดยีว

กบับรรณาธกิารฝา่ยภาพทีก่เ็ริม่มอีายมุากแลว้ พดูถงึจงัหวะกา้วตอ่ไป

อันนีก้เ็ปน็เรื่องสำาคญั ทีอ่งคก์รตอ้งปรบัตวั คอืไม่รู้วา่หวัหนา้งานจะแก่

ไปไหม (หวัเราะ) คอืสารคดอียูม่านานเกนิไป ตอนนีจ้ะขึน้ปทีี ่30 พอเรา

เข้ามารับตำาแหน่งบรรณาธิการก็ตั้งโจทย์เอาไว้สามอย่าง 

มีอะไรมั่ง
 หนึ่งสารคดีต้อง Look young คือแก่ไม่ได้ แม้พี่จอบจะทำาไว้ดี แต่

ในช่วงสี่ห้าปีหลังมันแก่ ในแง่ความร่วมสมัยกับวงการหนังสือเล่มอื่นๆ 

อยา่งเชน่ ยงัมงีานสารคดทีีเ่ขยีนระดบัยาวมากๆ การนำาเสนอภาพถา่ย

ระยะหลังๆ น้อยไป มันเป็น text เยอะ ซึ่งโลกปัจจุบันไม่รับกับ Look 

แบบนั้นแล้ว ถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนตอนเราเรียนมหาลัยเราอ่าน

สารคด ีเพือ่นเรากอ็า่น ในตอนนัน้อายปุระมาณ 21-22 เรากอ็า่นสารคดี

กนัอยา่งมคีวามรูส้กึทีว่า่ เฮย้! ไอค้นกลุม่นีม้นัทำาอะไรกนัวะ หนงัสอืมนั

เจง๋วะ แตถ่ามคนยคุนีใ้นรุน่อายเุดยีวกนัวา่เขาจบัสารคดเีมือ่หา้หกปทีี่

แล้วไหม ก็อาจจะมี แต่คงน้อย เขาก็ไปอ่าน a day กันหมด

ถา้เปรยีบเทยีบสมยักอ่นตอนเราเรยีนมหาลยั
เราอา่นสารคด ีเพือ่นเรากอ็า่น ในตอนนัน้อายุ
ประมาณ 21-22 เรากอ็า่นสารคดกีนัอยา่ง
มีความรู้สึกที่ว่า เฮ้ย! ไอ้คนกลุ่มนี้มันทำ อะไร
กันวะ หนังสือมันเจ๋งวะ แต่ถามคนยุคนี้ในรุ่น
อายุเดียวกันว่าเขาจับสารคดีเมื่อห้าหกปีท่ี
แล้วไหม ก็อาจจะมี แต่คงน้อย เขาก็ไปอ่าน 
a day กันหมด”

“
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ต้นเดือน แต่ตอนนี้สารคดีมันยังออกปลายเดือน ผมตั้งใจไว้มา 3 ปี
แล้วก็ยังทำาไม่ได้ ซึ่งก็ต้องขออภัยผู้อ่านทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วย (หัวเราะ) 
ปีหน้าคงต้องหาวิธีการใหม่อย่างน้อยคือต้องไม่เกินครึ่งเดือน หรือสอง
สัปดาห์แรกของเดือน อันนี้จะดูแฮปปี้กับทุกฝ่ายเพราะหนังสือมันจะ
ได้ดูสดใหม่ อย่างฉบับเดือนตุลาแต่ได้มาอ่านพฤศจิกายนอย่างนี้มัน
ก็ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่  

พูดถึงหน้าตาหรือเนื้อในของสารคดีบ้าง หลังจากวันชัย ตัน ออกไป
คุณปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้าง
 ปีแรกที่เรามาทำาก็คงสภาพเดิมไปก่อน แต่พอเข้าปีท่ีสองเราก็

เริ่มปรับโลโก้ของนิตยสาร จากเดิมที่มันอ้วนๆ ป้อมๆ ซึ่งหลายคนบอก

ว่ามันเป็นหัวที่ดีที่สุดของนิตยสารสารคดี แต่ในมุมมองของเราในเชิง

ยุทธศาสตร์คือมันต้องเปล่ียน เพ่ือให้ผู้อ่านได้รู้ว่าสารคดีเปลี่ยนบาง

อย่างไปแล้วนะ ก็ใช้ความเป็นดิจิทัลของเส้นและขีดเป็นกราฟฟิคท่ี

มีความเป็นโลโก้ในตัวมันเอง ไม่ใช่ฟอนต์ตัวอ่าน ทำาให้ดูร่วมสมัยขึ้น 

จริงๆ ถ้ากลับไปมองสารคดีหัวแรกก็คล้ายกันมาก มันก็ดีในแง่หนึ่งที่

เราไดย้อ้นกลบัไปเอาสิง่ทีเ่คยเปน็ตวัเรามาคลีค่ลายเปน็ของยคุปจัจบุนั

อธิบายโม้ๆ นะ (หัวเราะ)

 ส่วน Look young กับ Go green ก็เป็นโจทย์ใหญ่ สองอย่างนี้

นำาไปสู่การปรับอะไรหลายๆ อย่างภายในเล่ม คือถ้าเปรียบเทียบพ็อก

เก็ตบุ๊คมันจะเหมือนอาหารจานเดียว คือมันมีคอนเซปเฉพาะเล่ม เช่น 

มีการเขียนด้วยนักเขียนคนเดียว การดีไซน์ก็ใช้คอนเวปต์เดียวทั้งเล่ม 

แต่แม็กกาซีนเรามองว่ามันเป็นเหมือนอาหารชุดหรือการไปกินโต๊ะจีน 

ที่มันจะต้องมีออเดิร์ฟ มีจานที่หนึ่ง จานที่สอง ต่อด้วยอาหารหลัก ปิด

ดว้ยของหวาน และทีผ่า่นมาเรามองวา่การจดัการเลม่ขา้งในของสารคดี

มนัออกจะดเูละๆ ไมเ่หน็ความชดัเจนของอาหารแตล่ะจานเทา่ไหร ่เราก็

มาจดัระบบตรงนี ้ถา้สงัเกตดีๆ  ตอนนีจ้ะเหน็วา่เซคชัน่ตา่งๆ ของสารคดี

จะค่อนข้างแข็งแรงและชัดเจนมาก

 สว่นเนือ้หาตอ้งยอมรบัวา่เดีย๋วนีค้นเราไมอ่า่นอะไรยาวๆ กนัแลว้ 

อย่างคอลัมน์นิสต์แต่ก่อนเขียนยาวมาก คนหนึ่งอาจจะ 4-5 หน้า ก็

เปลีย่นใหมใ่หเ้ปน็คนละ 2 หนา้ กำาลงัด ีเพราะฉะนัน้หนา้ตาของสารคดี

ตอนนีค้อ่นขา้งอา่นงา่ย และตอบโจทยค์นยคุปจัจบุนั อา่นแลว้ไมเ่หนือ่ย 

และกม็จีดุเดน่ของความเปน็สารคดทีี ่Main course ตรงกลาง สว่น Go 

green เราก็มาตอกย้ำาด้วยเซคชั่นที่เรียกว่า Green planet อันนี้เดิมมี

ประมาณ 12-16 หน้า เราก็ขยายให้เป็นยี่สิบกว่าหน้า ให้มันเป็นปึกที่

มันแข็งแรง

 อีกอย่างคนสมัยนี้ต้องการดูภาพมากกว่าอ่าน พอเราเข้ามาแก้

ก็มีคอลัมน์ที่เป็นการดูมากขึ้น มีอินโฟกราฟิค มีการ์ตูน ในเรื่องการ

จัดหน้าของสกู๊ปเราก็พยายามให้มีรูปใหญ่ค่อนข้างมากขึ้น เราเปิด

เซคชั่นภาพพูดใหม่ เป็นการโชว์ภาพถ่ายเป็นบิ๊กพิคเจอร์ประมาณ

สามภาพ หรืออีกคอลัมน์ก็คือ Photo essay เล่าเรื่องอะไรสักเรื่องด้วย

ชุดภาพหลายๆ ภาพ เวลาไปเจอเพื่อนช่างภาพเราก็จะบอกเสมอว่า
มีพื้นที่ตรงนี้นะ อันนี้ก็คิดว่ามันจะทำาให้สดใหม่ขึ้น สารคดีจะไม่จมอยู่
กับตัวเอง

มันแก่เพราะอะไร ด้วยเนื้อหาที่หนักเกินไปหรือเปล่า
 เนื้อหาก็อาจจะมีส่วน แต่ที่จริงสารคดีมันมีความพยายามที่จะ
ปรับเปลี่ยนอยู่หลายครั้ง ตอนครบรอบยี่สิบปีตอนนั้นที่มีการปรับไป
คร้ังหนึ่ง เราเองเป็นคนในก็คิดว่าเปลี่ยนไปได้ดี น่าสนใจ อย่างเช่นมี
คอลัมน์ Living together ที่เฉพาะเจาะจงว่าต้องไปคุยกับเด็ก เอาเรื่อง
ราวของพวกเขามาเลา่ หรอืไปคยุกบัมอือาชพีเรือ่งโนน้เรือ่งนี ้แตท่ำาอยู่
ได้ไม่กี่ปีก็กลับมาแกว่งๆ โครงสร้างของสารคดีในตอนนั้น มันไม่แข็ง
แรงในความเห็นของเรา คล้ายๆ ว่ามันขาดคาแร็คเตอร์อะไรบางอย่าง
ในความร่วมสมัย

การทำ หนังสือให้ร่วมสมัยน้ันเป็นปัญหาข้อแรกท่ีคุณเห็น แล้วโจทย์
ข้อที่สองละ
 สองเราต้องตอกยำ้าเรื่อง Go green

ทำ ไมต้อง go green?
 ตอ้งบอกวา่สารคดเีปน็นติยสารเลม่แรกๆ ทีพ่ดูถงึเรือ่งนี ้ตัง้แตเ่รา
เขา้มาอยูใ่นช่วงแรกๆ กระแสสิง่แวดลอ้ม, มลพษิ, มลภาวะ, ปา่ไม,้ สตัว์
ป่า ฯลฯ พี่จอบแกเป็นคนบุกเบิกทั้งนั้น แต่ในช่วงหนึ่งมันหายไป บางที
ไปทำาเรื่องประวตัศิาสตรน์ูน้นีเ่ยอะๆ เขา้ มันเหมือนคนแกท่ีม่าเลา่เรือ่ง
เก่าๆ ให้คนอ่านฟังแต่ถึงตอนนี้การทำาเรื่องทางธรรมชาติเองมันก็เป็น
ปัญหานะ เพราะคนทำางานวิจัยเรื่องสัตว์ป่าน้อยลงเรื่อยๆ ไม่เหมือน
สมัยแรกๆ ที่เราเสนอเรื่องพวกนี้ออกมา มันจะมีงานวิจัยเรื่องค้างคาว
มั่ง ช้างมั่ง วัวแดง, กวางผา ฯลฯ แต่ว่าหลังๆ หาคนทำางานวิจัยพวกนี้
ได้น้อยมาก

ทำ ไมถึงมีคนทำ งานวิจัยพวกนี้น้อยลง
 เพราะประเทศเราไม่ค่อยสนับสนุนงานวิจัยพวกนี้ คนทำางานวิจัย
เองถา้ไมเ่หน็อนาคตตวัเองวา่อยูต่รงไหนแลว้ใครจะมาทำา คอืงานพวก
เชิงวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ งานที่มันเป็นเชิงศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มันได้รับการสนับสนุนน้อยมาก คุณไม่มีแผนรองรับให้ว่าถ้า
คุณมาเป็นนักวิจัยสัตว์ป่า คุณเป็นนักวิจัยพันธุ์ไม้แล้วต่อไปชีวิตคุณ
โอเคนะ ใครมันจะมาทำา ฉะนั้นในขณะที่มันมีเรื่องที่ให้เราทำาในป่าอีก
เยอะ แต่เรารู้จักป่าของเราน้อยมาก
 ย้อนมาเรื่อง Go green ตอนหลังนี้มีปัญหาใหญ่คือภาวะโลก
รอ้น สารคดกีเ็ปน็คนเสนอสกูป๊เรือ่งนีเ้ปน็คนแรกๆ จนมาถงึเรือ่งการใช้
จกัรยานในเมอืงกเ็ชน่กนั พวกนีเ้ปน็ประเดน็ทีส่ารคดพียายามนำาเสนอ
แนวคิดและพฤติกรรมใหม่ๆ เพื่ออยู่ร่วมกับโลกที่กำาลังเปล่ียนแปลง 
อย่างเรื่องการปลูกผัก สถาปัตยกรรมสีเขียว ที่เรานำาเสนอไปในช่วงปี
ที่ผ่านมา อยากบอกว่าปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศจะเป็นเรื่องสำาคัญและมีผลต่อคนทั้งโลก อย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ และการรักษาป่าที่เหลืออยู่น้อยนิดจึงเป็นประเด็นที่ต้อง
รณรงค์กันอย่างเต็มที่ เราถึงทำาสารคดีที่ต้านเขื่อนแม่วงก์มาตั้งแต่ปีที่
แล้ว ไม่เป็นกลางนะเรื่องนี้ (หัวเราะ)

อย่างสุดท้ายที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงคืออะไร
 อันสดุทา้ยนีย่งัทำาไมไ่ด ้คอืการพยายามปรบัใหส้ารคดกีลบัมาออก
ทันต้นเดือน (หัวเราะ) คือ ธรรมชาติของแม็กกาซีนมันควรจะออกตอน
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การพยายามเปล่ียนแปลงตัวเองไปตามโลก ไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าที่
สั้นลง ภาพที่เยอะขึ้น แล้วอย่างนี้ตัวแก่นสารคดีที่เคยเข้มข้นจะลด
น้อยลงไปหรือไม่ 
 ไม่ ที่พูดนั่นไปเป็นส่วนของออเดิร์ฟ เหมือนกับอาหารจานเล็กๆ 
Main course หลักเรายังคงความเข้มข้นรักษาความเป็นสารคดีไว้
เหมือนเดิมในขณะเดียวกันการออกแบบหน้าตาของมัน ในยุคหนึ่งรูป
ถ่ายทำางานน้อยไป ทีนี้เราก็อัดให้เต็ม ถ้าโชว์ก็โชว์ให้เต็มที่ 12 หน้าไม่
ตำา่กว่านัน้ คดัภาพทีด่จีรงิๆ มานำาเสนอ บางครัง้มถีงึยีส่บิหน้าด้วยซำา้ ซึง่
วิธีการเล่าเรื่องของสารคดี การเขียนการคัดภาพชุดหนึ่งในแต่ละเล่มมี
วิธีคิดไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเล่มอาจารย์ศศินเราต้องการจะสื่อให้
เห็นความเป็นมนุษย์ของเขา เขาก็เหนื่อยล้า เมื่อยขา เวลาหิวเขาก็กิน 
คอืเขาเป็นคนๆ หนึ่งทีก่ล้าทำาเรื่องนี ้ไมไ่ด้เป็นซุปเปอร์แมน เขามชีีวติที่
เป็นคนธรรมดาที่คุณจะเห็นได้เลย อันนี้คือคอนเซปที่เราเลือก คือต้อง
คิดว่าเราจะสื่ออะไรในเรื่องนั้น ภาพมันจะสะท้อนอะไร ตัวหนังสือมัน
จะบอกอะไรคนอ่าน แต่ละเดือนๆ เราต้องคิด และเราพยายามยืนอยู่
บนความเป็นจริง เป็นธรรมชาติจริงๆ ของทุกสิ่งที่เราเข้าไปจับ 

ภายใต้ความพยายามเปลี่ยนแปลงที่กำ ลังทำ อยู่ตอนนี้คุณพอใจมัน
หรือยัง
 สภาวะนีอ้ยูไ่ดอ้กีประมาณหนึง่ปใีนหนา้ตารปูเลม่ลกัษณะนี ้แลว้
เข้าปีที่ 31 จะต้องปรับ อันนี้เป็นเชิงยุทธศาสตร์ แต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่า

จะปรับเปลี่ยนอย่างไร ตอนนี้ก็เก็บข้อมูลและคิดไปเรื่อยๆ

จากในอดีตถึงปัจจุบันความนิยมของสารคดีเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
 ถ้าพดูถงึยอดขาย พดูไดว้า่ไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ อนันีก้เ็ปน็โจทยข์องธรุกจิ
การจัดจำาหน่ายหนังสือ ต้องยอมรับว่าโจทย์ของแม็กกาซีนทั่วๆ ไป ใน
เมืองไทยมันอยู่ได้ด้วยโฆษณา ยอดขายบางทีเขาอาจจะไม่พิมพ์มาก
แต่พิมพ์ในปริมาณที่พอไปได้กับค่าโฆษณา และเราพบว่ามันเป็น
เรื่องยาก ที่เราจะเพิ่มยอดการพิมพ์เพื่อให้หนังสือไปถึงมือผู้อ่าน

อันนี้ก็เป็นโจทย์ของปีที่สามสิบ คือสารคดีค่อนข้าง
จะเป็นองค์กรปิด เทียบกับนิตยสารอื่นๆ ก็ได้ เขา
ทำ กิจกรรมเยอะแล้วก็มีการสื่อสาร โลกยุคใหม่มัน
ต้องสื่อสารกับคนอ่าน มีกิจกรรมกับคนอ่าน แต่ที่
ผ่านมาสารคดีทำ ตัวเหมือนฉันทำ หนังสือฉันก็ทำ แต่
หนังสือ ฉันตั้งใจทำ สิ่งที่ดีท่ีสุดแล้ว คนอ่านก็ต้อง
มาหยิบไปอ่าน ซึ่งธรรมชาติของยุคใหม่มันไม่ได้แล้ว

ไม่จมอยู่กับตัวเองหมายความว่ายังไง
 อันนี้ก็เป็นโจทย์ของปีที่สามสิบ คือสารคดีค่อนข้างจะเป็นองค์กร
ปิด เทียบกับนิตยสารอื่นๆ ก็ได้ เขาทำากิจกรรมเยอะแล้วก็มีการสื่อสาร 
โลกยุคใหม่มันต้องสื่อสารกับคนอ่าน มีกิจกรรมกับคนอ่าน แต่ที่ผ่าน
มาสารคดีทำาตัวเหมือนฉันทำาหนังสือฉันก็ทำาแต่หนังสือ ฉันตั้งใจทำาสิ่ง
ที่ดีที่สุดแล้ว คนอ่านก็มาหยิบไปอ่าน ซึ่งธรรมชาติของยคุใหม่มันไม่ได้
แลว้ คนอา่นยคุใหมก่อ็าจอยากรูจ้กันกัเขยีน อยากรูว้า่เราทำาอะไรยงัไง 
แล้วโลกมันก็กว้างขึ้น ไอ้การที่เราไปทำาอะไรอยู่คนเดียวมันจะคับแคบ
เกนิไปหรอืเปลา่ การเปดิพืน้ทีส่ือ่สารหลายๆ เวทเีราเชือ่วา่มนัจะเปน็จดุ
หนึ่งที่ทำาให้สารคดีได้ Refresh ตัวเอง

พื้นที่ที่สารคดีพยายามเปิด มันจำ กัดอยู่แค่เพียงบนหน้ากระดาษอย่าง
เดียวหรือเปล่า หรือมีกิจกรรมอื่นด้วย
 ก็มี ปีที่แล้วก็เริ่มทำากิจกรรม มันก็เป็นไฟของน้องๆ รุ่นใหม่ด้วย ที่
ถามขึน้มาวา่ทำาไมสารคดไีมจ่ดัเสวนา เรากเ็อาเลยจดัเปน็ Sarakadee 
Talk no.1 แล้วก็มีจัดกิจกรรม Sarakadee FC อันนี้ก็เป็น activity นิด
หน่อยท่ีไม่ใช่แค่มานั่งฟังเฉยๆ เราจัดให้ไปดูผีเสื้อที่ปางสีดา ให้ได้ไป
สมัผสักบัธรรมชาตจิรงิๆ หรอืกจิกรรมลา่สดุ กเ็ปน็จดัประกวดภาพถา่ย 
‘มวลเมฆขยับกาย’

จะบอกว่าคนท�าหนังสือท�าแค่หนังสืออย่างเดียวไม่เพียงพอแล้ว
 ไม่พอ ก้าวต่อไปของคนทำาหนังสือคุณจะอยู่แค่กับตัวหนังสือไม่
พอ คุณจะต้องสร้างกลุ่มคนอ่านและคนที่ชอบพอในส่ิงเดียวกันมาทำา
กิจกรรมร่วมกันมาพูดคุยกัน เพราะบางทีการเรียนรู้จากวิธีการฟังมัน
รวดเร็วกว่าการอ่าน เพราะการอ่านมันต้องมีความละเลียด อย่าง
ถ้าคุณได้ไปดูผีเสื้อจริงๆ มันก็คงจะดีกว่าดูแค่สกู๊ปในหนังสือเฉยๆ 
ประสบการณ์ตรงมันอาจจะเปิดพื้นที่ทางความคิดและจุดประกาย
ความรักธรรมชาติขึ้นมาทันที

”

“
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บนโลกใบนี้ ถ้าเราไม่เอาความจริงมาพูดกันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันได้ยัง
ไง ฉะนั้นเรายังเชื่อว่าไม่ว่าสังคมจะหันหน้าไปทิศทางไหน ความจริง
ยังเป็น เรือ่งสำาคญัทีส่ดุ และการทำาหนา้ทีถ่า่ยทอดความจรงินัน้ตอ้ง
ยอมรบัวา่ขอ้จำากดัของคนทำาสารคดมีนัม ีไมใ่ชว่า่เราประกนัวา่สิง่ทีเ่รา
พูดนั้นถูกต้องที่สุด แต่เรายังมีข้อจำากัดของความเป็นมนุษย์ มีความ
เหน็สว่นตวั บางทขีอ้มลูทีม่อีาจจะนอ้ยเกนิไป แตส่ิง่ทีเ่ราถา่ยทอดออก
ไปแน่นอนว่าเราได้มาจากการไปลงพื้นที่จริง ได้เข้าไปคุยรับรู้จริงๆ ว่า
คนทีเ่ราไปทำาเรือ่งของเขา เขาคดิเขารูส้กึอะไร เราพยายามจะถา่ยทอด
ตรงนีใ้หม้นัรอ้ยเปอรเ์ซน็ตท์ีส่ดุ แตม่นัไมม่หีรอกรอ้ยเปอรเ์ซน็ตเ์ราตอ้ง
ยอมรับ
 แล้วจริงๆ เรื่องราวพวกนี้มันสนุกนะ ย้อนกลับไป เราเคยไปทำา
เรือ่งปลวกในหว้ยขาแขง้ จบวศิวกรมาแตต่อ้งไปจบัจอบทบุจอมปลวก
ฤๅษี ที่มันสูงสองเมตร ซึ่งมันแข็งมากก็ทุบๆ จนมันแตกออกมา เรา
ก็ได้รู้ว่าข้างในมันมียานเอ็นเตอร์ไพรซ์ แบบ star trek ซึ่งเป็นที่พักของ
นางพญาปลวก มันมหัศจรรย์โคตรๆ เรื่องราวแบบนี้ยังมีอีกเยอะ แถม
เรายังได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ย่ิงใหญ่คนเดียวบนโลกใบนี้หรอก 
มันมีสติปัญญาและก็ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ที่เขามีสติปัญญาในแบบของเขา 
ถา้เราเขา้ใจถงึจดุนัน้ไดเ้รากค็งอยูบ่นโลกนีไ้ดโ้ดยไมท่ำาลายมนัจนเกนิ
ไป ซปุเปอรไ์ตฝุ้น่ไหเ้หยยีน นกัวทิยาศาสตรก์ฟ็นัธงแลว้วา่มนัคอืปญัหา
โลกรอ้น ความพนิาศตรงนัน้กต็อ้งยอมรบัวา่ทกุคนทีป่ลอ่ยสาร c02 ขึน้
ไปกม็สีว่นรว่มกนัหมด และตอ่ไปจะเกดิแคต่รงนัน้หรอืเปลา่ คณุกต็อ้ง
ยอมรับความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ ไม่ใช่เอาแต่หนี

ปีหน้าสารคดีเข้าปีที่ 30 จะมีอะไรใหม่ หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร
บ้าง
 ปีหน้าคิดว่าอาจจะยังไม่เปล่ียนอะไรมาก คิดเอาไว้ว่าอาจจะไป
เปล่ียนในปีที่ 31 ส่วนโจทย์หลายอย่างเช่น ออกหนังสือให้ทันในสอง
สัปดาห์แรกก็พยายามจะแก้ให้ได้ แล้ว Look young คิดว่าแก้แล้ว 
Go green ก็ทำาอยู่  สิ่ งที่ เพิ่มเติมก็อาจจะมีส่วนของกิจกรรม 
Sarakadee Talk, Sarakadee FC อะไร ต่างๆ แต่ที่สำาคัญ คือสิ่งที่เรา
เตรียมไว้สำาหรับปีหน้าที่เราจะตอบแทนสมาชิกนิตยสารสารคดีที่ช่วย
เหลือเรามายาวนาน คือตัว ‘สารคดีออนไลน์ย้อนหลัง’ ทั้งหมด สำาหรับ
แฟนประจำาสารคดีก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นไฮไลต์

คำ ถามสุดท้ายอะไรที่คุณคิดว่าทำ ให้สารคดียืนอยู่มาได้จนเข้าปีที่ 30
 คุณภาพของมันครับ หรือถ้าตอบอย่างคำาเชยๆ อีกอย่างคือมันมี
คุณค่าของมัน สองอย่างน้ีเป็นส่ิงท่ีสมดุลมันอยู่ สารคดีได้ทำาส่ิงท่ีเป็น
มาตรฐานของคนทำาหนังสือ ด้านการออกแบบรูปเล่ม การเขียน การ
ถ่ายทอดด้วยภาพถ่าย การเลือกเร่ืองมานำาเสนอท้ังหมดน้ันได้ผ่านการก
ล่ันกรองการคิดของคนทำางานมาตลอด การเขียนเร่ืองแต่ละเร่ือง ถ่ายภาพ
แต่ละภาพก็ลงพ้ืนท่ีจริงใช้เวลากับมันจริงๆ ตรงน้ีก็เป็นจุดแข็งท่ีทำาให้คน
ยอมรับ แล้วก็ไม่ใช่เร่ืองบันเทิงท่ีอ่านแล้วก็สามารถท้ิงได้ รู้ไปวันน้ีพรุ่งน้ี
ท้ิงไปก็ไม่เป็นไร เร่ืองท่ีเรานำาเสนอมันเป็นเร่ืองท่ีจะติดอยู่ในใจคุณ และ
ทำาให้คุณรู้สึกว่าคุณเองก็ทำาอย่างน้ันได้ ส่วนจุดอ่ืนท่ีอยู่ได้ก็อย่างท่ีบอก
ไปว่าคือสมาชิก และก็นายทุนผู้เป็นเจ้าของ คุณศิวพร ทองทิว ท่ีช่วยให้
เราผ่านพ้นช่วงต้ังไข่ถ้าเป็นท่ีอ่ืนก็คงเลิกไปแล้ว (หัวเราะ)”

ตามแผงหนังสือ คือกลุ่มคนอ่านสารคดีมันก็จะมีตั้งแต่สมาชิก, คนที่
ซ้ืออ่านประจำาตามแผงหนังสือ, หรือบางคนที่เลือกซื้อตามปก แล้วก็
กลุม่คนทีไ่มรู่จ้กัสารคดเีลย (หวัเราะ) แตอ่ยา่งไรสารคดมีนักย็นืไดด้ว้ย
ตั้ง 2-3 ขา ตั้งแต่รายได้จากสมาชิกประจำา, โฆษณา, และยอดขายใน
ตลาด แตว่า่ยอดขายในตลาดมนัเปน็เรือ่งทีจ่ดัการยากมาก การจะเพิม่
ยอดพิมพ์ก็เลยเป็นเรื่องยากไปตามกัน เพราะฉะนั้นส่ิงที่เราพอทำาได้
คือพยายามเพิ่มยอดสมาชิก นี่คือเป้าหมายในระยะต่อไปของสารคดี
ที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 30

ต้องยอมรับเลยว่าอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อโลกสมัยนี ้
สารคดีเคยคิดไปถึงการขยายตัวเป็น E-Magazine บ้างหรือเปล่า
 ก็เป็นทิศทางที่จับตาดูอยู่และเป็นไปได้ที่จะทำา แต่ก็ยังเชื่อว่าแรง
ของกระดาษยังมีอยู่ คือมันมีข้อจำากัดหลายอย่างสำาหรับการเป็นอีแม็
กกาซีน

มันขัดแย้งกันยังไง
 คือมันมีหลายสัดหลายส่วนที่ขัดแย้งกัน อย่าง Main course ของ
เรานีค่อืความเปน็สารคด ีคณุตอ้งอา่นไมอ่า่นไมไ่ด ้แตใ่ครจะมานัง่อา่น
เนื้อหาที่จัดเต็มตั้งแต่ 12-16 หน้าเอสี่ แล้วอยู่บนอุปกรณ์แบบไอโฟน
หรือไอแพด หรอืจะใหเ้หลอืแตร่ปู ถา้เหลอืแตร่ปูมนักไ็มใ่ชส่ารคดอีกีนัน่
แหละ เพราะสารคดมีนัควรมงีานเขยีนประกอบดว้ย แตถ่า้เปน็คอลมัน์
ที่เราปรับมาแล้วเป็น 1-2 หน้า มันก็พอไปได้แต่พวกนั้นมันเหมือนเป็น
ตัวประกอบที่ทำาให้สารคดีมันดู Look young มีความหวือหวา แต่ไม่ใช่
หัวใจของสารคดีจริงๆ 

แต่ก็เถียงไปไม่ได้ว่าเด็กยุคต่อไปที่เขาจะมีเวลาอยู่บนหน้าจอมากกว่า
บนหน้ากระดาษ ถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆ สารคดีจะเป็นยังไงต่อไป กลัว
ว่าสารคดีจะตายไปหรือเปล่า
 ไม่กลัว คือว่าถ้าถึงตอนนั้นมันต้องไปถึงขนาดนั้นจริงๆ ทุกคนก็
คงต้องไปนั่นแหละ แต่ว่าการดีไซน์บนกระดาษมันก็มีรูปแบบของมัน 
มีชีวิตอยู่บนกระดาษในแบบของมัน
 เมื่อใดวันหนึ่งที่มันไปอยู่บนอุปกรณ์อีกแบบ มันก็จะมีทิศทางให้
คนท่ีตอ้งออกแบบหรอืทำางานกบัมนัตอ้งปรบัตวัเขา้กบัวธิกีารตา่งๆ ของ
มันอยู่ดี เพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มมีชีวิตของมันเอง และเราเองก็บอกไม่
ได้ว่ามันจะเป็นยังไง 
 ซึ่งเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ มันมาเร็วมาก ความน่ากลัวของมัน
เห็นได้อย่างตอนเริ่มต้นสารคดีเราถ่ายรูปโดยใช้ฟิล์มสไลด์ เรื่องหนึ่ง
ถ่ายกันหกสิบม้วน คัดเหลือสิบรูป แต่เดี๋ยวนี้มีกล้องดิจิทัล กดไปสิ ยิง
ไปเหอะ แถมบริษัทฟิล์มเดี๋ยวนี้ก็ตายไปแล้ว กระบวนการแยกสีฟิล์ม
สไลด์ในโรงพิมพ์ คนที่เคยทำางานอยู่ในนั้นก็หมดอาชีพ ต้องเปล่ียน
ไปทำาอยา่งอ่ืนกนัหมด ซึง่นีเ่ปน็ตวัอยา่งหนึง่ของอาชพีทีเ่คยอยูใ่นวงการ
หนังสือ แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว ถ้าจะบอกว่าถึงจุดหนึ่งเทคโนโลยีทำาให้
อะไรๆ เปลี่ยนไปก็ต้องยอมรับ

สำ หรับคุณคิดว่าเรื่องจริงมันมีความสำ คัญอย่างไร
 จะพูดยังไงดีล่ะ สังคมมันอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่เราไม่เรียนรู้เรื่องจริง
สังคมรอบด้านนับวันมันยิ่งซับซ้อนขึ้น คือเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
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เราได้รู้ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่
คนเดียวบนโลกใบนี้หรอก มันมี
สติปัญญาและก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่
เขามีสติปัญญาในแบบของเขา ถ้า
เราเข้าใจถึงจุดนั้นได้เราก็คงอยู่บน
โลกนี้ได้โดยไม่ทำ ลายมันจนเกินไป”

“
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release Me
เรื่อง ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

แปดโมงเช้าในวันวิกฤติ
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release Me

 ปัจจุบัน เวลา ๗.๕๕ น.
 ผมยนือยูบ่นดาดฟา้ตกึสงูสีส่บิหา้ชัน้ดว้ยความอดิโรย หายใจ
โรยริน แค่ยนืยังแทบไม่มีแรง ยิง่มองลงไปเบื้องล่างแล้วเหน็ “พวก
มัน” ยั้วเยี้ยแล้วเรี่ยวแรงยิ่งหดหาย และถ้าเห็นพวกมันกรูไปที่จุด
ใดจุดหนึ่งมากเกินเหตุ ถึงจะไม่ได้ยินเสียงร้องแต่ก็เดาได้เลยว่า 
พวกมันต้องกำาลังไล่รุมกินโต๊ะร่างของผู้รอดชีวิตอย่างผมนี่แหละ 
และอีกไม่กี่อึดใจ ผู้เคราะห์ร้ายรายนั้นก็จะกลายเป็น “พวกมัน” 
ในบัดดล 
 ปึ้ง ปึ้ง ปึ้ง!
 เสียงทุบประตูทางออกดังระรัวไม่เป็นจังหวะอยู่เป็นระยะ ผม
เลกิสนใจไปนานแลว้ เบือ้งหลงัประตทูีป่ดิตายดว้ยโต๊ะ เกา้อีนั้บสิบ 
ก็คงเป็นพวกมันอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งตึกนี่คงเต็มไปด้วยพวกมัน 
หรือเผลอๆ ก็ทั้งเมืองนี้แล้วก็ได้ ส่วนผมเองก็ได้แต่นั่งถอนหายใจ
ทิ้งไปวันๆ รอสิ่งที่เรียกว่า “โลกหน้า” ที่กำาลังคืบคลานเข้ามาหาผม
ทุกอึดใจ

เมื่อสามวันก่อน เวลา ๘.๐๐ น. 
 ผมเดินฝ่าฝูงคนที่ยืนนิ่งเป็นหุ่นขี้ผึ้งเต็มสถานีรถไฟฟ้า ช่วง
เวลาเพียงไม่ก่ีอึดใจนี่แหละที่ทำาให้ผมลงจากสถานีแล้วเปล่ียน
ไปขึ้นรถไฟใต้ดินขบวนถัดไปได้ทันท่วงที หากผมหยุดยืนตัวตรง
เหมือนคนอื่นๆ ก็คงไม่ทันรถไฟใต้ดินขบวนนี้ แถมยังต้องเบียด
เสียดกับผู้คนที่กรูกันออกมาพร้อมกันกับผมเม่ือเพลงจบ และที่
สำาคัญ...ผมจะไปทำางานไม่ทัน
 วันนั้นผมทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานที่ช่ือ “ก้อง” เราเจอกันบน
รถไฟฟ้า เมื่อมันเดินออกมาจากขบวนรถ มันและคนอื่นๆ ก็หยุด
ทันทีเมื่อได้ยินเสียงเพลง แต่ผมเดินตัวปลิวนำามันมา และลงรถไฟ
ใต้ดินนำามันไปขบวนหนึ่ง ถึงมันจะตามมาทันเวลาเข้างาน แต่วัน
นั้นมันก็ด่าผมไม่หยุด
 “ทำาไมแกไม่หยุดเดินเหมือนคนอื่นวะ แกไม่รักชาติหรือไง”
 “แค่ไม่หยุดเดินนี่ถือว่าไม่รักชาติเลยเหรอวะ แล้วแกแสดง
ความรกัชาตอิยา่งอืน่นอกจากการยนืเฉยๆ บา้งมัย้ละ่” ผมสวนกลบั
ไปทนัควนั แตไ่มรู่ว้า่ทีม่นัไมต่อบ เพราะมนัตอบไมไ่ด ้หรอืไมอ่ยาก
ตอ่ความยาวสาวความยดืกบัผมกนัแนค่นเรามสีทิธิแ์สดงความรกั
ชาตไิดต้ัง้หลายวธิ ีกบัแคก่ารไมย่นืทำาความเคารพในชว่งเวลาท่ีเรง่
รีบ มันจะกลายเป็นคนอกตัญญู ไม่รู้คุณแผ่นดินไปได้อย่างไร 
 แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อมีกลุ่ม
จลาจลเกดิขึน้หลายจดุทัว่เมอืงอยา่งฉบัพลนั เนือ่งจากมผีูผ้ดิปกติ
เปน็จำานวนมากทีแ่สดงกริยิาดัง่สตัวร์า้ยกระหายเลอืด วิง่ไลเ่ขน่ฆา่ 
ทำาร้าย กัดกินมนุษย์ด้วยกันอย่างไร้ความปราณี  หากเคยดูหนัง
ระทึกขวัญกันมาบ้าง เราคงรู้จักสิ่งไม่น่ามีชีวิตเหล่านี้ว่า “ซอมบี้”

 ในสว่นของตกึทีผ่มทำางานอยู ่เริม่จากรปภ.รายหนึง่ถกูพวกมนั
กดัเขา้ทีต่น้คอ และวิง่กระเสอืกกระสนเขา้มาดา้นใน และหลงัจาก
นั้นเพียงไม่นาน เขาก็เกิดการติดเชื้อจนกลายเป็นพวกมันไปโดย
ปริยาย ผมและก้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดี รปภ.คนนั้นกระโจน
เข้าใส่ก้องทันทีเหมือนล็อคเป้าหมายไว้แล้ว นาทีนั้นผมวิ่งอย่าง
ไม่คิดชีวิตและไม่ใส่ใจจะช่วยก้องอีกต่อไป เพราะขืนอยู่ตรงนั้น ก็
คงชว่ยไดแ้คก่ารเปน็อาหารใหก้บักอ้ง และทำาใหผ้มกลายเปน็พวก
มันไปด้วย
 เสียงกรีดร้องและความโกลาหล ทำาให้ผมใส่เกียร์หมาวิ่งขึ้น
บนัไดให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีแรงของหนุ่มออฟฟศิธรรมดาคนหนึง่จะทำาได ้
ลฟิตเ์ปน็สิง่ตอ้งหา้ม เพราะถา้มนัเขา้ไปไดแ้มส้กัตนหนึง่ ทกุคนใน
น้ันถูกฆาตกรรมหมู่แน่นอน ไม่มีเวลาแม้แต่จะสนใจใครทั้งนั้น 
โทรศพัทม์อืถอืรว่งหลน่ไปตอนไหนกจ็ำาไมไ่ด ้และเมือ่รูต้วัอกีท ีผม
กม็าอยูบ่นชัน้ดาดฟา้ของตกึสงูสีส่บิหา้ชัน้ และรบีปดิตายทางออก
ในทันที 
 ปัจจุบัน เวลา ๗.๕๙ น.
 ปึ้ง ปึ้ง ปึ้ง!
เสียงทุบประตูดังถี่ขึ้น ตามมาด้วยเสียงเอี๊ยดอ๊าดแสบแก้วหู อีก
ไม่นานประตูบานนั้นคงถูกแรงอันมหาศาลผลักออกมาได้ ผมมอง
เขม็นาฬกิาทีย่งัคงเดนิอยา่งไมม่วีนัหยดุหยอ่น ตรงกนัขา้มกบัเวลา
ชวีติของผมทีเ่หลอืนอ้ยลงไปทกุท ีชว่งเวลานีใ้นสภาวะปกต ิผมทำา
อะไรอยู่นะ?
 ใช่แล้ว ผมคงง่วนอยู่บนรถไฟฟ้า เดินผ่านผู้คนที่ยืนหยุดนิ่ง
เหมือนทุกที เพลงท่ีจะได้ยินทุกวันเวลาแปดโมงเช้าและผู้คนส่วน
ใหญ่แสดงความเคารพด้วยการยืนตรง อืม...ผมไม่ได้ทำาตามพวก
เขาเหล่าน้ันมานานเท่าไหร่แล้วนะ หรือจริงๆ แล้วผมมันก็แค่คน
ขวางโลก อยากทำาอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำากันเฉยๆ ก็แค่นั้น?  
 เวลา ๘.๐๐ น.
 ทุกอย่างยังคงเงียบกริบ ส่วนพวกเบื้องล่างก็ยังคงเคลื่อนไหว
ด้วยท่วงท่าแปลกๆ ตามแบบฉบับของพวกมัน พวกนั้นไม่มีความ
รู้สึกนึกคิดอีกต่อไป มีแต่สัญชาติญาณความหิวกระหายเท่านั้น
 ผมตะโกนกู่ก้องร้องเพลงชาติอย่างสุดเสียง เส้นเสียงที่คอสั่น
จนแทบปรแิตก ตวัโกง่ไปขา้งหนา้จนเกอืบจะตกตกึ ไมรู่ว้า่หากรอ้ง
เพลงนี้จบ ผมจะยังมีเสียงสำาหรับพูดอีกต่อไปหรือไม่ และที่สำาคัญ 
ผมยืนตัวตรง มือชิดลำาตัวเหมือนสมัยประถมที่ถูกครูบังคับให้ทำา
แบบนี้ 
 นาทีนี้มีเพียงสิ่งนี้เท่านั้น ที่เป็นเครื่องยืนยันว่าผมยังมีความ
เป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่
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ทัศน | ศึกษา : ชนพัฒน์ เศรษฐโสรัถ
ลกัษณะของเรือ่งเลก็ๆ นอ้ยๆ ในวถิชีวีติเมืองน้ันๆ ไม่วา่จะเปน็ 
ภาพผูค้นท่ีกำาลงัอาศยัอยู ่หรอืเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ระหวา่งทาง ที่
ถา้เรามโีอกาสไดไ้ปทอ่งเทีย่วกบัทวัร ์เรากอ็าจจะพลาดและไม่
ได้สังเกตจุดเล็กๆ เหล่านี้ ทั้งหมดให้อารมณ์เหมือนเราได้เห็น 
‘ชีวิต’ มากกว่าภาพถ่ายที่สวยจนเราตกใจ แทรกด้วยเน้ือหา
ประกอบท่ีคล้ายๆ เป็นเกร็ดความรู้ท่ี ‘ไม่ต้องรู้ก็ได้’ ซึ่งหลาย
เรื่องราวก็ทำาให้เรารู้สึกสนุกและอิ่มไปกับหนังสือภาพเล่มน้ี
มากขึ้น โดยรวมแล้ว น่ีเป็นหนังสือ 368 หน้าที่อ่านได้หลาย
รอบ และไม่รู้สึกเลี่ยนกับความหนาเลยแม้แต่น้อย

ถา้อยากจะหาหนงัสอืสกัเลม่ ทีพ่กัสายตาจากการอา่นหนงัสอื
เลม่หนาทีแ่นน่เอยีดไปดว้ยตวัหนังสอื ‘ทัศน | ศกึษา’ น่าจะเปน็
อีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย ทันศ | ศึกษา ของ ชนพัฒน์ 
เศรษฐโสรถั—ชา่งภาพประจำานิตยสาร A DAY เปน็หนงัสอืท่ีพา
เราไปทอ่งเทีย่ว 6 ประเทศ อนัไดแ้ก ่จีน ฝรัง่เศส รสัเซีย อนิเดยี 
อิตาลี และญี่ปุ่น ทั้งเล่มส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยภาพถ่ายที่
ผู้เขียนได้สั่งสมไว้ระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยว เป็นภาพถ่าย
ที่ไม่ได้แสดงรูปแลนด์มาร์กสำาคัญของประเทศ หรือมีความ
สวยงามขนาดในหนังสือโฟโต้บุ๊ก แต่ภาพถ่ายในเล่มจะอยู่ใน
ภาพผู้คนที่กำาลังอาศัยอยู่ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทาง 

ตัวกูของกู : สันติ แต้พานิช
ธาดา วารชิ ช่างภาพท่ีมกีารถา่ยภาพทีเ่ปน็เอกลกัษณ ์และนอ้ย
คน ในวงการท่ีจะไมรู่จั้กเขา ท้ังหมดในหนงัสารคดถีกูรวบรวม
มาอยูใ่นรปูแบบของหนงัสอืทีม่ลีกัษณะไมต่า่งจากในหนงั แต่
ก็ไม่ได้เหมือนเป๊ะเสียทีเดียว อาจจะด้วย ‘ดู’ กับ ‘อ่าน’ ด้วย
สมัผสัท่ีแตกตา่งกนัตรงน้ี ความรูส้กึท่ีเราไดร้บัสารเขา้ไปกอ็าจ
จะทำาให้รู้สึกแตกต่างไปบ้างเล็กน้อย แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ไหนก็ตามแต่ ตัวกูของกู ก็มี ‘อะไร’ อยู่ในตัวของมันเอง ทั้งใน
แง่แรงบันดาลใจ ทั้งข้อคิดดีๆ ดิบๆ ตรงๆ ไม่อ้อมค้อม หรือแม้
กระทัง่เปน็กำาลงัใจในยามทีเ่ราทอ้แทไ้มม่หีนทาง ถา้จะเปรยีบ
เทียบให้เห็นภาพ ตัวกูของกู ให้ชัดเจน ก็คงจะต้องเปรียบให้
ฟังว่า นี่มันหนังสือที่เป็นตัวจุดชนวนไฟ (ในตัวเรา) ดีๆ นี่เอง

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของหนังสารคดีช่ือ ‘ตัวกูของกู’ ท่ี
ถ่ายทำาโดย สันติ แต้พานิช โดยในเรื่องก็จะเป็นการพูดคุย
เปิดอกกับบุคคลต่างๆ ท่ีได้ขึ้นช่ือว่ามีเส้นทางในการดำาเนิน
ชีวิตเป็นของตัวเองค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น พิเชษฐ์ กลั่น
ชื่น นักเต้นที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเขาสามารถเลี้ยงชีวิตอยู่ได้
ด้วยการเต้นเพียงอย่างเดียว, อุดม แต้พานิช ผู้บุกเบิก stand 
up comedy ในไทยท่ีแสดงมาแล้ว 10 รอบ, เป็นเอก รัตน
เรอืง ผูก้ำากับภาพยนตรโ์ฆษณาท่ีผนัตวัมาเปน็ผูก้ำากบัและนัก
เขียนบทภาพยนตร์ ที่ปัจจุบันขึ้นชื่อว่ามีหนังเป็นเอกลักษณ์
มากที่สุด, โมเดิร์นด็อก วงดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกที่จุด
ประกายดนตรทีางเลอืกเปน็ทีส่นใจมากขึน้ในประเทศไทย และ

ชุดประดาน้ำ และผีเสื้อ : ฌ็อง-โดมินิก โบบี้
ดไีดห้รอืเปลา่ เขาฟืน้ขึน้มาทา่มกลางความดีใจของคนรอบขา้ง 
แต่ในขณะเดียวกัน โบบี้ก็พบกับความจริงที่โหดร้าย เขาเป็น
อัมพาตทั้งร่างกาย ยกเว้นศรีษะที่ขยับได้เพียงเล็กน้อย บวก
กับตาซ้ายที่ยังกระพริบได้อยู่ หนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่น่าทึ่ง
ที่สุดเล่มหนึ่งในโลก เพราะเขาเริ่มต้นโดยการให้คนท่องชุดตัว
อักษรฝรั่งเศส และโบบี้ก็เริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยการกระ
พริบตาข้างซ้าย ทีละตัว ทีละตัว.. มันคงเป็นเรื่องปกติสำาหรับ
นักเขียนทั่วโลกที่จะเขียนอะไรสักอย่างขึ้นมาให้เป็นเล่ม แต่
สำาหรับหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นความพยายาม ความลึกซึ้ง
ในอารมณ์ของผู้เขียน ท่ีอ่านแล้วก็รู้สึก ‘อิน’ ไปกับตัวอักษร 
พลางคิดภาพโบบี้กระพริบตาทีละตัวๆ นี่คือหนังสือสองร้อย
กว่าหน้าท่ีอ่านแล้วทำาให้เราฉุกคิด นิ่งงัน และให้ความรู้สึก
ยาวนานกว่าหนังสือนิยายที่มีภาคต่อหลายเท่ายิ่งนัก

ถ้าพูดถึงนิตยสาร ELLE หลายๆ คนก็คงจะนึกออกถึง
แมกกาซีนแฟชั่น ที่มีต้นกำาเนิดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้ไม่ยาก 
หนังสือเล่มนี้กำาลังพูดถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหน่ึง ท่ีเป็น
ทั้งนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ และบรรณาธิการของนิตยสาร 
ELLE ในขณะนั้น ด้วยหน้าที่และความสามารถในการทำางาน
ของ ฌ็อง-โดมินิก โบบี้ตอนนั้น คงเป็นเรื่องธรรมดาหากจะ
บอกว่าเขาเพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นฐานะ
การงาน ตำาแหน่งหน้าที่ต่างๆ รวมไปถึงครอบครัวที่อบอุ่น ที่
กำาลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศฝรั่งเศส หากแต่ในวัน
ที่ 8 ธันวาคม 1995 ที่ โบบี้ขณะนั้นมีอายุ 43 ปี เขาประสบกับ
อาการเส้นเลือดในสมองแตก จนทำาให้ก้านสมองเสียหายเป็น
อย่างมาก เขาสลบไปถึง 20 วันและมีทีท่าว่าจะไม่กลับมาอีก
ในโลกแห่งความจริง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังพอเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นโชค

review เรื่อง: ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์
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BECK ปุปะจังหวะฮา : ฮาโรลด์ ซาคุอิชิ (34 เล่มจบ)

MARRY IS HAPPY, MARRY IS HAPPY.

ถ้าใครชื่นชอบในเสียงดนตรีหรือเคยมีประสบการณ์ในการ
ซ้อมวงดนตรีกับเพื่อนๆ ในห้องซ้อมแถวโรงเรียนมัธยม ดูท่า
แล้วการ์ตูนเรื่องนี้คงมัดใจคนที่มีประสบการณ์แบบนี้ได้ไม่
ยาก BECK เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับดนตรีที่เริ่มโดยตัวเอกที่ชื่อว่า 
โคะยูกิ ที่ตามสไตล์การ์ตูนหลายๆ เรื่องทั่วไปคือ เป็นพระเอก
ที่ไม่เอาไหน ทำาอะไรไม่เป็นสักอย่าง จนโคะยูกิได้มาพบกับ
หมาหน้าตาประหลาดที่กำาลังถูกอันธพาลรุมแกล้งอยู่ และได้
พยายามช่วย (อย่างท่ีตัวเอกไม่เอาไหนพอจะช่วยได้) น่ีเลย
เป็นการจุดประกายที่ทำาให้ได้พบกับ มินามิ ริวสุเกะ ผู้ที่เป็น
คนเปิดโลกให้โคยูกิได้รู้จักกับวงการเพลง และค่อยๆ ทำาให้
ชวีติของโคยกูเิปลีย่นๆ ไป แตน่อกจากเรือ่งดนตรใีนเรือ่งทีเ่ปน็ 
main หลักในการเล่าเรื่องแล้ว ความสนุกของ BECK กลับอยู่

ที่เรื่องราวของปัญหาที่สุมกันเข้าในวง ที่ โคะยูกิ ต้องเจอเรื่อง
ที่ทำาให้หนักใจอยู่บ่อยๆ เช่น เรื่องในมุมมืดของวงการ หรือเรา
จะเรยีกง่ายๆ วา่เปน็มาเฟยีในวงการเพลงญ่ีปุน่ทีค่อยควบคุม 
และทำาใหว้งของโคะยกูติอ้งมปีญัหาจนถงึข้ันวงแตก หรอืเรือ่ง
ทัศนคตขิองคนในวงท่ีบางครัง้กถ็งึจุดระเบดิจนตอ้งมามปีญัหา
กัน รวมไปถึงเรื่องราวความรักของโคะยูกิ ที่มีให้กับ มินามิ มา
โฮะ หรือน้องสาวแท้ๆ ของ ริวสุเกะ ที่บางตอนเราก็แอบบิดตัว
เพราะความเขนิอาย โดยรวมแลว้ BECK เปน็การต์นูทีร่วบรวม
ทุกรส ทุกอารมณ์ และไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะพลาดอ่าน
การ์ตูนดีๆ ด้วยประการทั้งปวง ( ปัจจุบัน BECK ได้กลายเป็น
ภาพยนตร์แล้ว กำากับโดย ยูกิฮิโกะ ทสึทสึมิ ผู้กำากับหนังที่มา
จากหนังสือการ์ตูนเรื่อง 20 century boy)

เกีย่วกบัการเอาสงัคมมาเสยีดสหีรอืลอ้เลยีน กท็ำาออกมาในรปู
แบบของการเสยีดสท่ีีทำาใหเ้ราตอ้งอมยิม้และพยกัหนา้เบาๆใน
ใจไปด้วย ส่วนสถานที่ที่ใช้ในการแสดงก็ให้ความรู้สึกเหมือน
เป็นอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จัก เป็นโลกที่เงียบๆ 
เหงาๆ และรู้สึกย้อนยุคอยู่หน่อยๆ แต่โดยรวมแล้วก็ไปได้ดี
กับเรื่องแบบไม่มีอะไรสะดุดอะไรนัก นอกจากนี้ยังมีนักแสดง
ที่ออกมาทำาให้เราอมยิ้ม เพราะด้วยบทบาทแล้ว เราอาจจะ
คุ้นในด้านอื่นของพวกเขามากกว่า เช่น ปราบดา หยุ่น, เล็ก 
Greasy Cafe, คงเดช จาตุรันต์รัศมี, น้อย วงพรู เป็นต้น และนี่
นา่จะเปน็หนงัไทยทีเ่รยีกไดว้า่แหกกฎเกณฑทุ์กอยา่งของหนัง
ที่ควรจะมีไปอย่างสิ้นเชิง และที่สำาคัญ มันสนุก!

หนังลำาดับที่ 2 ของ เต๋อ—นวพล ธำารงรัตนฤทธิ์ ที่มาพร้อมกับ
การเอาโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมาเล่น โดยยกเอาทวีตของ แมรี่ 
มาโลนี่ จำานวน 410 ทวีตมาทำาเป็นภาพยนตร์ โดยในเรื่องน้ี
นำาแสดงโดยเด็กผู้หญิง 2 คน ที่ชื่อว่า แมรี่ และ ซูริ มาเป็น
ตัวหลักในการเดินเรื่อง ภาพยนตร์ทั้งเรื่องเป็นการนำาเอาทวี
ตแต่ละอันมาลำาดับเหตุการณ์ และปล่อยให้สองสาวดำาเนิน
ชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิตมัธยมตามทวีตของ แมรี่ มาโลนี่  
ซึ่งก็นำามาซึ่งเรื่องราวหลากหลายอารมณ์จนทำาให้เราหลุดขำา
ออกมาเสียงดัง ด้วยเรื่องเพี้ยนๆ บ้าบิ่นๆ บางเรื่องก็ทำาให้เรา
หยุดคดิตาม หลายๆ ครัง้กท็ำาใหเ้รา ‘จม’ อยูก่บัอารมณข์องนกั
แสดง จนบางทอีา่นทวตีท่ีขึน้มาไม่ทันกย็งัมี หรอืจะเปน็เรือ่งท่ี
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ต้อนรับฉบับปีใหม่อย่างสดชื่นและมีชีวิตชีวา อยากถามว่า 
ช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวคุณ และกำ ลังตื่นเต้นกับสิ่งนั้นอยู่ ? 

“ก�าลังฝึกภาษาสเปน ภูมิใจที่ได้ฝึกจาก youtube 

เพราะชอบภาษาและส�าเนียงน่ารัก ลูกเป็นนักเรียน

แลกเปลี่ยนจะได้คุยกับลูกได้”
วรวรรณี บุญดีสกุลโชค 

อาชีพ แม่บ้าน

“ประมาณช่วงต้นปี 2557 จะเปิดร้านขายเสื้อ (เป็น

เจ้าของกิจการมือใหม่ค่ะ)”
อาณภา ลิ้มบรรเจิด (นุ๊ก)

อาชีพ พนักงานบริษัท  

“ช่วงนี้ก�าลังเริ่มออกก�าลังกายและพบว่าการสละ

เวลาเพ่ือออกก�าลังกายวันละ 30-60 นาทีต่อวัน

ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงข้ึน และท�าให้น�้าหนักลดลง”
สุกัญญา สุขสม (แหม่ม) 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

“การค้นคว้าเพ่ิมเติมและทบทวนความรู ้ในสิ่งที่

น�าไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬา พบว่า การท�างาน

ให้ประสบความส�าเร็จได้ จะต้องมีความพยายาม 

อดทน และรอคอย”
สุภาพ พลอยแหวน (Black) 

อาชีพ ครูสอนว่ายน�า้

“การได้หาประสบการณ์ใหม่ๆจากห้องเรียน ได้

รู้จักกับประสบการณ์ การท�างานจริง”
วราภรณ์ ช�านาญวงษ์ (บี)  

อาชีพ นิสิต

“1. เรื่องการเมือง โอกาสที่จะมีการปฏิรูปประเทศ 

และ 2. ได้หาข้อมลูการเดนิทางท่องเทีย่วด้วยตวัเอง”
เยาวลักษณ์ สุวรรณาลัย (ป้าตุ้ม) 

อาชีพ เกษียณ

“ลูกๆก�าลังจะเข้าโรงเรียนอนุบาล ทั้งครอบครัว

รู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆและ

เห็นลูกๆเติบโต”
Nina

“สิ่งที่เกิดข้ึนใหม่ๆนั้นเหรอครับ คือผมจะได้เดิน

ทางไปยังยุโรปคร้ังแรกในชีวิต คือประเทศอิตาลี 

ผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ ที่ท�าให้ผมได้

รู้ได้เห็นเก่ียวกับชีวิตต่างแดน มันคงตื่นเต้นน่าดู!”
จักรกฤษ ปินตาวะนา (ไกด์) 

อาชีพ นักศึกษา

“การเตรียมงานหยดน�้าปิดภาคเรียนที่ 2 ของลูก 

เนือ่งจากเทอมนีเ้ขาเรียนเก่ียวกับท�านา และได้ลงมอื

ปลูกข้าวเอง โดยตัง้แต่การคัดเลือกเมล็ดพนัธ์ุ ไถนา 

ด�านา จนถึงการเกี่ยวข้าว จึงอยากเห็นผลลัพธ์

สดุท้าย และมองดคูวามภาคภมูใิจในผลงานของเขา”
ลดาวัลย์ ศรีอดิศักดิ์ (หมี) 

อาชีพ แม่บ้าน

“เริ่มต้นใหม่กับงานใหม่ พบเจอคนใหม่ๆ สถานที่
แห่งใหม่ และก�าลังตื่นเต้นกับการเรียนรู้พฤติกรรม 
และสไตล์การท�างานของแต่ละคนซึ่งมีความแตก
ต่างกันไป”

พรผกา อังกูรสุทธิพันธ์ (น�า้) 
อาชีพ พนักงานรัฐ

(เสียงของสมาชิก)tk voice
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