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editor’s talk

นิตยสาร Read Me ฉบับนี้พวกเราทำ�เล่ม “เช้า”
กันครับ เช้าในความหมายทั่วไป ก็คงไม่จำ�เป็นต้อง
อธิบายซ้ำ� พวกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้ว แต่เช้าในอีก
ด้านหนึง่ อาจหมายถึงการมาถึงของสิง่ ใหม่ๆ โดยนัยยะ
แล้ว “สิง่ ใหม่ๆ” นีม่ กั จะเป็นเรือ่ งทีด่ มี ากกว่าไม่ดนี ะครับ
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
ยามเช้าทีส่ วนลุมพินี ด้วยความตัง้ ใจทีว่ า่ เมือ่ ทำ�หนังสือในกรอบทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งของ
การอยากปลุกให้คนอืน่ ลองมาตืน่ เช้าด้วยกัน เราก็นา่ จะตืน่ เช้าขึน้ มาหาไอเดียจริงๆ
ถ้ายังคงตืน่ สาย ตืน่ บ่ายเราอาจจะไม่เห็นแสงบางแสง หรืออาจจะไม่ได้สดู กลิน่ บาง
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

ผมลงมือเขียนบทบรรณาธิการชิน้ นีใ้ นช่วงเวลาเดือนสุดท้ายปลายปีที่
ผ่านมา เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกไม่ต่างจากผมสักเท่าไหร่ กับสถานการณ์การบ้าน
การเมืองที่ร้อนระอุ พาลพาบรรยากาศทั่วประเทศอบอ้าวกว่าที่ควรจะเป็นทั้งที่ยัง
อยู่ในช่วงฤดูหนาวกันแท้ๆ
ทุกเช้าที่ตื่นมา รอบกายตั้งแต่เช้าจรดค่ำ�ของผมล้วนเต็มไปด้วย ‘การ
สือ่ สาร’ แต่แย่หน่อยตรงทีม่ นั เป็นการสือ่ สารที่ ‘ไม่เข้าใจ’ โดยเฉพาะในฟากโลกของ
Social network เพือ่ นพีน่ อ้ งทีร่ จู้ กั หน้าค่าตา ต่างโพสแสดงจุดยืน่ และทรรศนะ
ของตนเองกันอย่างร้อนแรง จนหลายๆ คนบอกลา เลิกคุยเลิกคบกันไปก็มี
หากการสื่อสารถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิด ‘ความเข้าใจ’ เราผิดพลาดอะไร
กันไปหรือเปล่า //ส่ง – แต่ไม่รบั ,หรือ รับ – แต่ไม่สง่ กลับ สารัตถะของการสือ่ สาร
คือการแลกเปลีย่ น มีผพ
ู้ ดู ก็ควรจะมีผฟ
ู้ งั มีผฟ
ู้ งั ก็ควรจะมีการเปิดรับทรรศนะกัน
และกันอย่างใจกว้าง มีเหตุมีผล หากทุกคนเอาแต่พูดไม่มีใครฟัง การสื่อสารที่มี
คงจะเรียกได้ว่าไร้ประสิทธิภาพเหมือนเวลานี้
ผมไม่รู้ว่าหลังเขียนบทบรรณาธิการชิ้นนี้จบลง เช้าวันพรุ่งนี้ตื่นมา
ประเทศของเราจะเป็นอย่างไร แต่หวังลึกๆ ว่าทุกคนจะหันกลับมาพูดและฟังกัน
ด้วยหัวจิต หัวใจ แล้วอะไรๆ ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คงจะดีขึ้น
หวังว่านะครับ...

ปริญญา ก้อนรัมย์
บรรณาธิการ
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“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.”
“ผมมั ก รู้ สึ ก ดี กั บ ภาพของเช้ า วั น ใหม่ เ สมอ
ทั้งความพยายามที่แสนสดใสและการเริ่มต้นใหม่
อีกครั้ง นี่กระมังคงเป็นเวทมนตร์ของเวลาเช้า”
เจ.บี. พรีสต์ลีย์ / นักประพันธ์ชาวอังกฤษ

Good Morning English

อรุณสวัสดิ์ Thai
おはよう ございます

Japan

(โอะฮะโย โกะไซมัส)

早安 China
(เจ่าอาน)
안녕히 주무셨 어요

Korea

(โชอึ้นอ่ะชิมอิมนีดะ)

доброе утро Russia
(โดบระเยะ อูตระ)

Guten Morgen German
(กู้ดเท่น มอร์เก่น)
Selamat pagi Malay
(เซอลามัต ปากี)

Καλημέρα Greek
Buenos días Spain

(กาลีเม๊หระ)
(บ๊วยโนส ดี๊อาส)

Bom dia Portugal
(บง เดีย)

सुप्रभात Hindu
(ซูปราบัต)

Chào buổi sang Vietnam
(จ่าว บ่วย สาง)
 ريخلا حابصArab
(ซาบาห์ เฮลคาร์เยะร์)

buon giorno Italy
labas rytas Lithuania
(บวนจอร์โน)

(ลาบัส รีตัส)

goeie more Africa
(คูอี ม๊อร่ะ)

cover story (เรื่องจากปก)
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ผูค้ นมากมายต้องตืน่ เช้าเพือ่ ออกไปปฏิบตั ภิ ารกิจประจำ�วันไม่วา่
จะประกอบอาชีพ เรียนหนังสือ พบเจอผู้คน หรือทำ�หน้าที่ที่ได้
รับมอบหมาย
แต่เราพบว่า การลุกออกจากเตียงในเช้าตรู่
เป็นงานหิน ทีไ่ ม่วา่ จะผ่านเวลาไปนานเท่าใด
‘การตืน่ ’ ก็ยงั คงเป็นยาขมของชีวติ อยูด่ ี ดู
เหมือนไม่วา่ ใครก็ไม่อาจทำ�ให้เป็นสิง่ เคยชิน
ได้โดยง่าย
มี ผ ลส� ำ รวจหนึ่ ง ที่ ว ่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
ประโยชน์ ข องการตื่ น เช้ า รายงานว่ า
กลุ ่ ม คนที่ ตื่ น นอนตอนเช้ า เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี
สัญญาณบ่งชี้ว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพ
ร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ ค ่ อ ยมี ป ั ญ หาเรื่ อ ง
ความเครี ย ดหรื อ วิ ต กกั ง วล เพราะคน
กลุ่มนี้มักให้ความส�ำคัญกับอาหารเช้า ซึ่ง
นับเป็นมื้อส�ำคัญ เพราะมื้อเช้าช่วยเติม
กระเพาะที่ว่างมาทั้งคืน ท�ำให้ร่างกายได้
รับสารอาหาร ร่างกายสดชื่น สมองปลอด
โปร่ง นอกจากนั้นคนกลุ่มนี้จะน�ำเวลาที่มี
มากกว่าคนตื่นสายไปออกก�ำลังยามเช้า
อั น จะเป็ น ผลดี ต ่ อ สุ ข ภาพร่ า งกายด้ ว ย
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ด็อกเตอร์จอร์ช ฮูเบอร์ ผู้ศึกษาวิจัยกล่าว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า
“แม้นจี่ ะเป็นเพียงปัจจัยเล็ก ๆ ประการ
หนึ่ง ในการมีรูปร่างและสุขภาพที่ดี แต่ก็
นับว่ามันเป็นปัจจัยที่ส่งผลส�ำคัญ ที่ท�ำให้
คุณภาพชีวิตของคนที่รักในการตื่นเช้า ดี
กว่าคนอื่นทั่วไป”
Read Me จึงขอท�ำหน้าทีเ่ ป็นนาฬิกา
ปลุกให้ทา่ นผูอ้ า่ นทีร่ กั ได้ลองเปิดใจมาร่วม
ค้นคว้าหาแรงบันดาลใจที่จะช่วยกระตุ้นให้
คุณอยากลองตืน่ เช้ากว่าเดิมดูสกั วัน ไม่กด
Snooze เลื่อนเวลาของนาฬิกาปลุกดูสัก
ครั้ง และมีความตั้งใจอยากลุกไปยื่นมอง
แสงแรกของวั น ที่ ส วยงาม พร้ อ มกั บ
ท�ำความรูจ้ กั ความหมายของชีวติ ทีด่ ี ทีเ่ ริม่
ต้นตั้งแต่เช้า
ไปด้วยกัน...

good morning

เช้านี้ดีอย่างไร?

เรื่อง : รุจรวี นาเอก

หลายคนยังคงมีอคติกับการตื่นเช้า ยามแสงแรกของวัน
เริ่มพ้นขอบฟ้า ไก่โต้งและนาฬิกาปลุกเริ่มร้องระงม บางคนอาจ
อุทธรณ์ร้องขึ้นภายในใจไม่อยากให้ยามเช้ามาฉุดดึงตนออกจาก
เตียงอันแสนสบาย วันนี้เราจะมาเปลี่ยนทัศนคติของคุณเกี่ยวกับ
‘ยามเช้า’ เสียใหม่ จะตะโกนบอกให้รู้ว่าว่ายามเช้าที่หลายคนต่าง
พยายามหลีกหน้ามันมีดีอย่างไร!
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สมอง

การนอนหลับ

แสงแดด

ช่วงเวลา 5-10 โมงเช้าเป็นเวลาที่สมอง
กระปรี้กระเปร่ามากที่สุดหลังจากได้รับ
การพักผ่อนอย่างเหมาะสม ประสิทธิภาพ
การจำ�และการเรียนจะมากขึ้น เหมาะ
อย่างยิ่งกับหนูๆในวัยเรียน

การตื่นเช้านั้นส่งผลต่อนาฬิกาชีวิตของ
ร่ า งกาย นอกจากอวั ย วะภายในจะ
สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มที่และไม่รวน
แล้ว ยังท�ำให้นอนหลับสนิทและตื่นเช้า
อย่างสดชื่นในวันถัดไป

ระบบย่อยอาหาร

สุขภาพจิตดี

แสงแดดอ่ อ นๆยามเช้ า นั้ น นอกจากมี
วิตามินดี ซึ่งคอยบำ�รุงกระดูก และฟัน
ให้แข็งแรงแล้วยังช่วยให้ระบบการย่อย
อาการทำ �งานได้ดีขึ้น แสงแดดในยาม
เช้ายังช่วยลดการสร้างฮอร์โมนเมลาโตนิน
สาเหตุของอาการซึมเศร้า ไม่สดชื่น ทำ�ให้
ผิวหนังแข็งแรง มีสุขภาพดี

การย่อยอาหารจะทำ�งานได้ดีในช่วงเวลา
ประมาณ 7 โมงเช้า สารอาหารต่างๆ จะ
ถูกดูดซึมและนำ�ไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์

การตื่นเช้านอกจากจะลดความเครียดใน
การเร่งรีบทำ�กิจวัตประจำ�วันแล้ว คนทีต่ นื่
เช้าส่วนใหญ่นนั้ มักเป็นคนทีค่ ดิ ในแง่บวก
และพึงพอใจกับชีวิต สามารถวางแผน
และแก้ปัญหาได้ดีกว่า แล้วยังเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าคนที่เป็นใช้
ชีวิตเหมือนนกฮูกอีกด้วย

ขับถ่ายของเสีย
การขับถ่ายในเวลา 5 – 7 โมงเช้านั้น เป็น
เวลาที่ล�ำไส้ใหญ่ของมนุษย์ท�ำงานได้ดี
ที่ สุ ด และการขั บ ถ่ า ยในตอนเช้ า นั้ น
เป็นการลดของเสียในร่างกายได้ดี เพราะ
หากไม่ขับถ่าย ร่างของมนุษย์จะท�ำการ
ดู ด ซึ ม สารอาหารจากอุ จ จาระและ
ปัสสาวะ ท�ำให้รู้สึกไม่สดชื่น ผิวหนัง
หมองคล�้ำ เกิดอาการอ่อนล้าระหว่างวัน

อากาศบริสุทธิ์
ในช่วงเช้านั้ นเป็นช่วงที่อ ากาศเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศ เกิ ด ความ
สมดุลของอุณหภูมิและความสะอาดใน
อากาศมีมาก การแลกเปลีย่ นแก๊สในปอด
จึงทำ�งานได้ดี จึงรู้สึกสดชื่น

ได้รบั ประทานอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพ

ความสงบ

การตื่นเช้าย่อมหมายถึงมีเวลาที่มากขึ้น
เวลาที่จัดเตรียมอาหารเช้าก็มากขึ้นไป
ด้วย คุณอาจจะลองเปลี่ยนจากขนมปัง
กับกาแฟ มาทานโจ๊กหรือข้าวแกงที่มีสาร
อาหารครบ 5 หมู่แทน

นอกจากสุขภาพแล้ว ความสงบก็เป็นสิ่ง
หนึ่งที่ได้รับจากยามเช้า คุณสามารถใช้
เวลาในช่วงนี้สำ�รวจตัวเอง หรือทำ�สมาธิ
เพื่อความสงบและการทำ�งานที่ดียิ่งขึ้น
ของวัน
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Morning dishes
เรื่อง : รุจรวี นาเอก

อาหารเช้า
ดียังไง?
หลายคนอาจจะ
เคยชินกับพฤติกรรมการกินที่
ละเลยความสำ�คัญของอาหาร
เช้า ด้วยวิถีชีวิตที่รีบเร่งหรือ
อาจด้วยความไม่ใส่ใจ บ่อย
ครั้ง ‘อาหารมื้อแรกของวัน’
ก็ ถู ก รวบรั ด กลายไปเป็ น มื้ อ
อาหารยามเที่ ย ง หรื อ เย็ น
สำ�หรั บ บางคน ทั้ ง ที่ ค วาม
เป็นจริงอาหารเช้ามีประโยชน์
ต่อร่างกายของเราเป็นอย่าง
มาก ถ้าอยากรู้ว่ามื้ออาหาร
ที่ ถู ก ทอดทิ้ ง อย่ า งมื้ อ เช้ า มี
ประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
อย่างไร ไปดูกันและบางครั้ง
คุ ณ อาจหั น มาสนใจมั น มาก
ขึ้นเป็นแน่

สมอง สมองเป็นอวัยวะของร่างกายที่ใช้
พลังงานมากที่สุด และไม่สามารถกักเก็บ
พลังงานได้เหมือนอวัยวะอืน่ ๆ ดังนัน้ พลังงาน
จากการรั บ ประทานอาหารเช้ า นั้ น เป็ น สิ่ ง
ส�ำคั ญ ต่ อ ระบบสมอง น�้ำ ตาลกลู โ คสจาก
สารอาหารประเภทคาร์ โ บไฮเดรตจะเป็ น
พลังงานท�ำให้สมองนั้น สามารถท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ท�ำให้อารมณ์
แจ่มใส และยังลดความเสี่ยงจากโรคสมอง
เสื่อมได้อีกด้วย

ใบหน้าและผิวหนัง การรับ
ประทานอาหารเช้ า จะท�ำให้
หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดและ
ออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะ และ
เนื้อเยื่อได้ดี ท�ำให้ใบหน้าและ
ผิวหนังยังเยาว์วัย ไม่แก่ ไม่
เหี่ยวเร็ว ไม่หมองคล�้ำ
ตับอ่อน การรับประทานอาหารเช้า
เป็นประจ�ำทุกวัน จะช่วยลดภาวะ
ฮอร์โมนอินซูลินไม่ปกติ เป็นภาวะ
ที่ ฮ อร์ โ มนอิ ซู ลิ น ซึ่ ง ถู ก สร้ า งจาก
ตับอ่อน ที่มีหน้าที่ล�ำเลียงกลูโคส
ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่
สามารถท�ำงานได้ ท�ำให้ปริมาณ
น�้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคเบาหวาน
ตับ การรับประทานอาหารเช้านัน้ จะไปกระตุน้
ให้ตบั ปล่อยนำ�้ ดีออกมาละลายคอเรสตอรอล
ในถุงนำ�้ ดี ซึง่ เป็นหากคอเรสตอรอลสะสมใน
ปริมาณมากจะกลายเป็นโรคนิว่ ได้
กระเพาะ การรับประทานอาหาร
เช้าจะทำ�ให้กระเพาะนั้นแข็งแรง
และสามารถทำ�งานได้ตามปกติ
ลดความเสี่ ย งจากการเป็ น โรค
กระเพาะ
หั ว เ ข่ า ลดอาการปวดหั ว
เข่า เนื่องจากอาการปวดเข่า
สามารถบ่ ง บอกได้ ถึ ง สภาพ
ของความผิดปกติในร่างกาย
อย่างเช่น กระเพาะ หรือการ
บริโภคที่ไม่ถูกต้อง

หัวใจและหลอดเลือด ในตอนเช้า
นั้ น ปริ ม าณน�้ ำ ตาลในเลื อ ดจะลด
ตำ�่ ลงเพราะถูกน�ำไปใช้เป็นพลังงาน
ใน ยามทีเ่ ราหลับ ท�ำให้เลือดมีความ
เข้มข้นสูงขึน้ เลือดจึงไปเลีย้ งอวัยวะ
ได้ยากและอาจเกิดการอุดตัน
ระบบขั บ ถ่ า ย อาหารเช้านั้นให้
พลังงานส�ำคัญแก่ร่างกายเป็นมื้อ
แรกของวั น หากไม่ รั บ ประทาน
อาหารเช้าจะท�ำให้ร่างกายนั้นไป
ดูดสารอาหารและน�้ำจากอุจจาระ
ในทวารหนั ก ท�ำให้ อุ จ จาระแข็ ง
และขับถ่ายไม่สะดวก กลายเป็น
โรคท้องผูกได้
รอบเอว การไม่รับประทาน
อาหารเช้านั้นจะส่งผลให้การ
น�้ ำ ตาลในเลื อ ดลดลง ส่ ง ผล
ให้ ส มองหลั่ ง สาร นิ ว โรเพป
ไทด์วาย ซึ่งท�ำให้เกิดภาวะหิว
ตลอดเวลา ท�ำให้เราต้องการ
รับประทานอาหารที่พลังงาน
และไขมันมากขึ้น เกิดเป็นโรค
อ้วนและน�้ำหนักที่มากขึ้น
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เรื่อง : พิมพ์พร คงแก้ว
ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

อาหารเช้ามื้อง่ายๆ
ในวันอันยุ่งยาก
“ไม่ทนั แล้ว ไม่ทนั แล้ว ค่อยกินมือ้ เทีย่ งทีเดียวเลยแล้วกัน” !
ถ้าในทุกเช้าคุณมีความคิดนี้ปิ๊งขึ้นในหัว นั่นเป็นความคิดที่ผิด
มหันต์ เพราะจากข้อมูลด้านหน้า ก็ทำ�ให้เรารู้ได้อย่างชัดเจนได้ว่า
อาหารเช้าเป็นมื้อที่สำ�คัญที่สุดของแต่ละวัน เพราะเป็นมื้ออาหาร
แห่งพลัง และสุขภาพร่างกายก็เรียกร้องให้เราได้ทานอาหารเช้าเช่น
กัน เราจึงของร่วมคัดค้านการงดมื้อเช้า! คุณไม่จำ�เป็นต้องหาเมนู
ยากลำ�บากพิถีพิถันมากมาย เพียงแค่หามื้อเช้าง่ายๆ ซื้อตามรถเข็น
ก็สามารถเติมพลังให้การดำ�เนินชีวติ ของเราได้แล้ว แค่ลองตืน่ เช้าขึน้
ประมาณ 40 นาที เพือ่ ทีจ่ ะไปถึงทีเ่ รียน ทีท่ �ำ งาน หรือย่านชุมชนใกล้ๆ
บ้านเร็วขึน้ หน่อย แล้วลองหาซือ้ ของกินง่ายๆ มารับประทาน เชือ่ เถอะ
ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ร่างกายคุณพร้อมกับการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเป็น
กอง สุขภาพและจิตใจก็จะแข็งแรงขึ้นอีกเยอะเชียว
ถ้าคุณเริ่มมีความคิดอยากจะลองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็น
หนึ่งคนที่ได้ทานอาหารเช้าในทุกวัน แต่หัวยังตื๊อ ไม่มีไอเดียว่าเช้านี้
จะเริ่มลิ้มรสอาหารง่ายๆ จากรถเข็นเมนูไหนก่อนดี เรามีผลสำ�รวจ 4
อันดับอาหารเช้ายอดนิยมประจำ�วันจันทร์ถึงศุกร์ ไปดูกันเลยดีกว่า
ว่าเมนูไหนจะเข้าชาร์ต Read Me Poll ของเราบ้าง

อันดับที่ 2 ปาท่องโก๋และน้ำ�เต้าหู้

รองจ่าฝูงของเราได้แก่ ปาท่องโก๋กับกับน�้ำเต้าหู้ ทางเลือกที่ไม่
หนักท้องเกินไปส�ำหรับมือ้ เช้า แต่กย็ งั เรียกได้วา่ มีอะไรให้รองท้องอยู่
บ้าง ปาท่องโก๋รสชาติหวานนิดๆ แป้งนุ่มๆ กับ น�้ำเต้าหู้ 1 ถุงอุ่นๆ ที่
เป็นแหล่งของโปรตีน ทั้งยังพบว่าในน�้ำเต้าหู้มีสารอาหารที่ครบถ้วน
มีวิตามินอี และวิตามินบี 6 อีกด้วย นี่ถ้าเป็นเช้าวันที่อากาศเย็นลม
พัดหนาวๆ เมนูง่ายเมนูนี้ คงกลายเป็นเมนูชั้นเลิศที่ราคาไม่เกิน 20
บาท (ปาท่องโก๋ 1 ตัวให้พลังงาน 88 กิโลแคลอรี่, น�้ำเต้าหู้ 1 ถุงให้
พลังงาน 70 กิโลแคลอรี่)
อันดับที่ 3 โจ๊กหมู+ไข่ลวก

โจ๊กเจ้าเด็ดเขาว่าวันว่าต้อง ‘โจ๊กสามย่าน’ แต่เอาเข้าจริงไม่
ว่าจะเป็นร้านไหนก็กินง่าย อร่อยและสะดวกทั้งนั้น ว่าด้วยเรื่องของ
คุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับ ทั้งคาร์โบไฮเดรตจากข้าว โปรตีนจาก
หมูและไข่ ต้องทำ�ให้เช้าของคุณ เป็นเช้าทีม่ นั่ ใจว่าจะไม่มอี าการท้อง
ร้องประท้วงตอน 11 โมงแน่นอน (โจ๊กหมู+ตับ+ไข่ลวก ให้พลังงาน
230 กิโลแคลอรี่)
อันดับที่ 4 กาแฟดำ�กับขนมปังปิ้ง

อันดับที่ 1 ข้าวเหนียวหมูทอด-ข้าวเหนียวหมูปิ้ง

เมนูฮิตของบรรดาพระเอกหนุ่มนักธุรกิจในละคร และในโลก
แห่งความเป็นจริง เมนูนก้ี ฮ็ ติ ติดโผเข้ามาเป็นอันดับที่ 4 แม้วา่ กาแฟดำ�
ไม่จะไม่ได้ให้พลังงานมากมาย แต่ก็พอจะช่วยให้ท้องโล่งๆ ยามเช้า
ได้พออุน่ อยูบ่ า้ ง เมือ่ ทานคูก่ นั กับขนมปังปิง้ กรอบๆ ก็นา่ จะทำ�ให้การ
ทำ�งานในช่วงเช้าของคุณ ไม่ใช่ชว่ งเวลาแห่งความทรมานง่วงงุนมาก
อย่างเช่นวันก่อนๆ (เมนูนี้ให้พลังงานไม่เกิน 100 กิโลแคลอรี่)

แชมป์เป็นของข้าวเหนียวหมูทอด-ข้าวเหนียวหมูปงิ้ อาหารทีซ่ อื้
ง่าย มีสารอาหารทั้ง คาร์โบไฮเดรตจากข้าวเหนียว ที่อิ่มท้องและให้
พลังงานสูง แน่นอนว่าเช้านั้นคุณจะมีแรงต่อสู้ฟาดฟันกับการเรียน
และการทำ�งานในภาคเช้าได้อย่างสบาย บวกกับหมูทอดหรือหมูปิ้ง
กลิ่นหอมๆ ซัก 2-3 ไม้ รับรอง มื้อเช้าง่ายๆ ของคุณมื้อนี้ จะเป็นเช้าที่
เต็มไปด้วยพลังแน่นอน (หมูปงิ้ ไม่ตดิ มัน 5 ไม้+ข้าวเหนียวให้พลังงาน
400 กิโลแคลอรี่)
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อาหารเช้ามื้อละเมียด
กับวันหยุดอันรื่นรมย์
เรื่อง : พิมพ์พร คงแก้ว
ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

กว่าจะผ่าน5วันอันเหนื่อยยากมาได้ พอถึงเช้าวันเสาร์ทั้งที เรา
น่าจะใช้วันพักผ่อนของเราให้เต็มที่ นอกจากจะออกไปผ่อนคลายท�ำ
กิจกรรมในวันหยุดทัง้ ดูหนังตอนสาย นัง่ อ่านหนังสือในร้านกาแฟยาม
บ่าย ทานมือ้ เย็นร่วมกับครอบครัว แต่มนั คงจะดีกว่าเดิม ถ้าเราลองตืน่
เช้าขึ้นอีกสักหน่อย เพื่อใช้วันหยุดให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นไปอีก ลองออกไปหา
อาหารเช้ามื้อพิถีพิถันทานพร้อมกับคนที่เรารัก บางทีนี่อาจจะเป็นอีก
ทางที่เติมเต็มชีวิตดีๆ ให้คุณก็เป็นได้
ไม่พูดพร�่ำท�ำเพลงแล้วดีกว่า เราจะขอพาคุณผู้อ่านไปพบกับ ‘4
อันดับ’ เมนูอาหารเช้ายอดนิยมประจ�ำวันหยุดพักผ่อน มาเช็คกันดูดี
กว่า ว่า Read Me Poll ของเรา จะโดนใจคุณบ้างไหม

แล้วนำ�ส่วนผสมทั้งหมดลงไปปรุงในกระทะใบจิ๋ว เมื่อได้ลองชิมดูแล้ว
แน่นอนว่าต้องอร่อยกว่าไข่เจียว ไข่ดาวธรรมดาทีไ่ ด้ทานกันเป็นประจำ�
และยิง่ เคีย้ วแล้วจะยิง่ ได้รสชาติกรุบๆ หวานๆ ของกุนเชียง จนอยากจะ
กินอีกสักกระทะหนึ่งแน่ (ให้พลังงาน 430 กิโลแคลอรี่)
อันดับที่ 3 ข้าวต้มกุ้ง

ความละเมียดของอาหารเช้าในวันหยุด ไม่ได้หมายความว่าจะ
เป็นอาหารที่ปรุงยาก ใช้เวลาปรุงนานอย่างเดียวเสียเมื่อไหร่ เพราะ
อันดับ 3 ของเรานี่เป็นของอาหารทานง่ายๆ ดูขั้นตอนไม่วุ่นวาย แต่
จะทำ�ให้อร่อยก็อาจจะยากไม่น้อย ไม่ว่าใครถ้าได้ทานข้าวต้มกุ้งกลิ่น
หอม รสชาติอร่อยๆ มีควันลอยกรุ่นอุ่นยามเช้า เราขอคอนเฟิร์มว่าจะ
ต้องเป็นอีกทางที่จะให้เป็นอีกหนึ่งเช้าที่สมบูรณ์แบบของคุณแน่ และ
ถ้าเสิร์ฟพร้อมกับโกโก้ร้อนสักแก้วแล้วล่ะก็ จะให้เอาอะไรมาแลกก็คง
ไม่ยอม (ให้พลังงาน 230 กิโลแคลอรี่)

อันดับที่ 1 American Breakfast

แม้จะดูเป็นเมนูง่ายๆ แต่พอเอาเข้าจริง กลับเป็นเมนูที่ต้องใช้
เวลาท�ำไม่น้อย จึงเหมาะกับการท�ำและทานในวันหยุดมากกว่า ใน
จานประกอบด้วย ไข่ดาวหรือไข่คน ไส้กรอกทอด เบคอนทอด และกิน
พร้อมขนมปังปิ้งแผ่นกรอบสักแผ่นสองแผ่นเพื่อตัดรสชาติไม่ให้เลี่ยน
จนเกินไป ยิ่งถ้าจานนี้ได้ทานกับน�้ำส้มคั้น หรือ นมสดสักแก้ว ก็ยิ่งจะ
เพิม่ ให้คณ
ุ สัมผัส ถึงวันพักผ่อนทีส่ ดชืน่ ของคุณได้อย่างแน่นอน อาหาร
เช้าจานนี้นอกจากจะเสิร์ฟความอร่อยให้คุณแล้ว ยังให้พลังงานและ
โภชนาการกับร่างกายคุณอย่างครบถ้วนด้วย (ให้พลังงานประมาณ
750 กิโลแคลอรี่)

อันดับที่ 4 Croisant Breakfast

ลอยลำ�เข้ามาเป็น 1 ใน 4 ของโพลได้อย่างน่าประหลาดใจสำ�หรับ
เมนูนี้ แต่เมื่อเราลงไปสำ�รวจแล้วก็พบว่า เรานิยมทานครัวซองกัน
มากกว่าที่คิด ก็ด้วยเนื้อแป้งที่หนานุ่ม หวานมันกำ�ลังดี ทานพร้อมกับ
ผักสลัด แฮมต้ม และไข่ดาวหรือไข่คน ก็คงทำ�ให้เป็นเมนูเพิ่มพลังให้
คุณอิ่มท้องไปยันบ่ายได้เลยทีเดียว (ให้พลังงาน 650 กิโลแคลอรี)

อันดับที่ 2 ไข่กระทะ

ถ้าเช้าวันหยุดนีค้ ณ
ุ มีไอเดียอยากทานอาหารเช้าดีๆ สักมือ้ แต่ไม่รู้
จะไปทานที่ไหนดี เราขอแนะนำ�ให้ลองไปลิ้มชิมรสอาหารเช้าที่ร้าน
‘Folklift Cafe’ ที่โรงแรม The Warehouse Bangkok รับรองว่าคุณจะ
ได้พบ เมนูทั้ง 4 อันดับที่ติดโพล และบางเมนูที่ถูกใจอย่างแน่นอน

เป็นอีกเมนูที่ไม่ว่าใครก็คงชอบ จึงท�ำให้เข้ามาอยู่ในผลส�ำรวจ
เมนูอาหารเช้ายอดนิยมของเราได้อย่างไม่ยากเย็น ด้วยเหตุผลที่ว่า
เป็นเมนูสวยๆ ที่ไม่ได้สวยแค่หน้าตาอาหาร เพราะรสชาติก็ยังดีไม่แพ้
หน้าตาด้วย ‘ไข่กระทะ’ มีสว่ นผสมของไข่ไก่ 2 ฟอง หมูสบั และ กุนเชียง
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Morning exercise

เรื่อง : สหรัฐ นาสีเคน , ธนิสรา เรืองเดช
ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ขยับ ตัว เช้า อีก นิด
แล้ ว ชีวิตคุณอาจเปลี่ย นไป

ท่านก�ำลังประสบปัญหานอนดึก ตื่นเที่ยงใช่หรือไม่?
พอกันที กับปัญหาโลกแตกที่ยากจะแก้ไข! เราไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มาน�ำเสนอ
แต่เรามีข้อเท็จจริงจะมาเสนอแนะส�ำหรับวงจรชีวิตแบบเดิมๆ ที่จะก่อให้เกิดโทษมหันต์!
รูห้ รือไม่วา่ การนอนดึกนัน้ มีผลเสียทัง้ ทางสุขภาพกาย และสุขภาพ
ใจ จะท�ำให้คุณมีอาการเบลอๆ มึนๆ ขี้หลงขี้ลืม พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
ร่างกายผิวพรรณไม่สดใส อ่อนเพลีย ไม่มีแรง การนอนดึกจะท�ำให้
คุณอ้วนขึ้นด้วย! นอกจากนี้การนอนดึกนั้นมีโทษที่มองไม่เห็นอีกมาก
ทั้งเรื่องระบบทางเดินอาหาร การย่อยอาหารผิดปกติ ระบบทางเดิน
หายใจ หายใจไม่ออก ปอดท�ำงานไม่สะดวก และระบบภูมิคุ้มกัน การ
นอนดึกส่งผลต่อความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาว และกลไกการตอบ
สนองภูมคิ มุ้ กันต่างๆ ของร่างกาย ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการต่อสูก้ บั เชือ้ โรค ดัง
นั้นการนอนดึกจึงท�ำให้ป่วยง่าย ร่างกายไม่แข็งแรง ซีดเซียว ไม่มีชีวิต
ชีวา ตลอดจนอาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง เนื่องจากวงจร
การหลั่งฮอร์โมนของร่างกายแปรปรวน
ถึงเวลาแล้ว! ที่คุณจะต้องเปลี่ยนวงจรชีวิตใหม่ การเข้านอนเร็ว
และตื่นเช้าถือว่าเป็นสุขลักษณะที่ดีเพราะก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ
มากมาย การออกก�ำลังกายเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คุณตื่นเช้าได้อย่าง
สม�่ำเสมอ เช่น การร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
การเต้นแอโรบิกเช้า หรือเล่นโยคะ ที่จะต้องท�ำเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะช่วย

ให้คุณมีแรงใจในการลุกออกจากที่นอนยามเช้ามืดเพราะได้ไปพบกับ
เพื่อนคนอื่นๆ ที่ตื่นเช้ามาด้วยกันเพื่อร่วมท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ถ้าคุณอยากลองเปลี่ยนวงจรชีวิตนอนดึกตื่นสายแล้วละก็ การ
ออกก�ำลังกายตอนเช้าถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท�ำให้ชีวิตของ
คุณเปลี่ยนไป การได้ออกไปเจอกับผู้คนที่มาออกก�ำลังกายตอนเช้าๆ
จะท�ำให้คุณมีพลัง แต่เรื่องทัศนคตินั้นถึงเป็นเรื่องมองข้ามไม่ได้ต่อ
การออกก�ำลังกาย หากคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะท�ำมันได้ไปตลอด
แต่ถ้ามีทัศนคติที่ไม่ดีอยู่แล้วนั้น ก็เป็นเรื่องยากที่ท�ำให้คุณจะออก
ก�ำลังกายไปได้นาน
อาจจะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการลองหากิ จ กรรมกี ฬ าที่ คุ ณ สนุ ก ไปกั บ
มัน สนใจกับสิ่งนั้นได้นานๆ หาความรู้ เทคนิคต่างๆ จากหนังสือ
อินเทอร์เน็ต หรือคนทีม่ คี วามสนใจคล้ายๆ กัน ถ้าคุณมีความเชือ่ ความ
มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆ พอออกก�ำลังกายไปได้ระยะหนึ่ง คุณอาจรู้สึกได้ว่า
ยามเช้าให้อะไรดีๆ กับชีวิตคุณแบบพวกเขาเหล่านี้
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จงั หวะท่าทาง
“ร�ำบัจะเร็ววก็กว่จะคล้า นีก่ าเ็ ยๆป็นกลุกับม่ ไท้เพืเก๊อ่ กนๆแต่มาร�ำกั
นทุกเช้า

ตั้งแต่ 6-7 โมง ร�ำเพื่อสุขภาพและอารมณ์
ที่ดี เช้าๆ แบบนี้อากาศก็ดี พอเล่นเสร็จก็
นั่งคุย จิบน�้ำชาสังสรรค์กัน เป็นความสุขใน
ยามสูงวัย

”

คุณสมภร ชัยนำ�วงศ์

ส มาชิ ก ชมรมสิ ริ รั ต น์
“พีลีล่มาศาช่เต้วยฝึนกักนทุสอนให้
กวันตัง้ แต่ตี 5-9 โมง บางคนก็

เก๊กของเราจัดเต้นกันทุกวันตั้งแต่
“ชมรมไท้
เช้าถึงเที่ยง เราจัดสอนเป็นวิทยาทาน อยาก

ให้ทุกคนฝึกแล้วมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ
ป่วยก็ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของ
ครอบครัวและสังคม ไท้เก๊กป้องกันได้หลาย
โรค เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ และ
เต้นได้ตั้งแต่หนุ่มยันแก่ คนมาเต้นนี่มีตั้งแต่
อายุสิบกว่าถึงเก้าสิบกว่า ตัวผมเองเล่นมา
สามสิบกว่าปีแล้ว นอกจากช่วยเรื่องสุขภาพ
ยังช่วยเรื่องสมาธิและอารมณ์ บางท่ายังเป็น
ศิลปะป้องกันตัวได้อีกด้วย

เข้าแข่งขันของสมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย
ด้ ว ย ที่ จั ด ฝึ ก ซ้ อ มช่ ว งเช้ า เพราะนอกจาก
เป็นการออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพแล้ว จะได้
มานั่งกินกาแฟ พูดคุยกัน เต้นในสวนแบบนี้
ก็ได้อากาศดีๆ ช่วงเวลาเย็นหรือกลางคืนเป็น
ช่วงที่เหมาะกับการพักผ่อนมากกว่า

”

คุณเก๋ ปิยะนาถ โตขริบ

”

คุณสุรศักดิ์ ศิริพจนากุล

คุณกาญจน์

“

พี่เล่นโยคะมา 5 ปีแล้ว แรกๆ เล่นในฟิตเนส
แล้วมาเจอที่นี่เลยเปลี่ยนมาเล่นที่นี่ (สวน
ลุมฯ) เพราะอากาศดีมากตอนเช้าๆ พี่คิดว่า
โยคะทำ�ให้ไม่เจ็บข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และ
เชื่อว่าทำ�ให้ระบบอวัยวะภายในทำ�งานได้ดี
คุณจุ๋ม ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

”

สุ ข ภาพดี สมั ย ก่ อ นก็ คิ ด ว่ า ไม่ ว่ า งไม่ มี
เวลา เพราะนอนดึกตื่นสาย แต่พอปรับ
เวลานอนให้เร็วขึ้น ก็ตื่นเช้ามาออกกำ�ลัง
กายได้ อยากให้ตื่นเช้ามาออกกำ�ลังกาย
กันแพราะดีต่อสุขภาพ

”

เฮียเล้ง สุรพงศ์ แพเพิ่มสิน

มาออกก�ำลังตั้งแต่ท�ำงานอยู่ ตอน
“พีนี้เ่ตกษีื่นเช้ยาณแล้
วเลยมีเวลามาสวนลุม พี่ออก

จากบ้านตี 4 กว่า มาทุกวัน ที่เลือกเต้นแอโร
บิกเพราะมันได้ออกก�ำลังกายทุกส่วน สิง่ ทีไ่ ด้
จากการออกก�ำลังกาย คือสุขภาพดี น�้ำหนัก
ลดลง และที่ส�ำคัญคือได้สังคม จากการรวม
กลุ่มจากเพื่อนๆ ที่เต้นด้วยกัน พี่ว่ามันอยู่ที่
การเริ่มต้นนะ แค่กล้าตื่นเช้า กล้าออกจาก
บ้านมาออกก�ำลังกาย ท�ำไปเรือ่ ยๆ วันหนึง่ มัน
ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปเลย

15 ปี แ ล้ ว เล่ น ตั้ ง แต่
“พี7-9่มาเล่โมงทุนยิกมวันได้อยากให้
ร่างกายแข็งแรง

”

� ลั ง เต้ น แอโรบิ ก แล้ ว ก็ วิ่ ง ค่ ะ
“เดีมาออกกำ
๋ยวประมาณ 8 โมง ก็ทานอาหารเช้า

แล้วก็กลับไปทำ�งาน เลือกเต้นแอโรบิก
เพราะสนุก ทำ�ให้ตนื่ ตัวตัง้ แต่เช้าเลย การ
ทีเ่ ราได้มเี วลาเช้าทุกวัน เป็นคุณภาพชีวติ
ดีๆ ที่เราเลือกให้ตัวเองได้ การออกกำ�ลัง
กายมันดีต่อสุขภาพอยู่แล้ว แต่การได้
ตื่นเช้าด้วย มันยิ่งทำ�ให้เรารู้สึกว่าชีวิตมี
ค่ามากขึ้นค่ะ

”

คุณตะวัน
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ลองขยับตัวออกจากเตียงให้เช้า
อีกนิด ถึงเวลานั้นคุณอาจอยาก
อุทานว่า

งแข็งแรง คล่องแคล่ว มีสติดีก็เพราะการ
“ ลุออกกำ
�ลังกาย ปกติทั้งเดินจ็อกกิ้งและเต้น
แอโรบิก ตื่นประมาณตี 4 เมื่อก่อนตอนเรา
เป็นหนุ่ม ต้องตื่นเช้ารู้สึกไม่ชอบ แต่แก่ๆมา
แล้วเข้าใจเลยว่า ตื่นเช้าดีกว่า ได้มีเวลาทำ�
อะไรมากขึ้น สมองปลอดโปร่ง ตลอด 20 ปี
ทีต่ นื่ เช้ามาออกกำ�ลังกาย ลุงคิดว่าให้อะไรลุง
หลายอย่างนะ ให้กำ�ลังวังชา กระชุ่มกระชวย
ให้ความเบิกบานสดชื่น และอาจจะทำ�ให้เรา
ดูหนุ่มกว่าวัย

”

คุณชัยวิทย์

“ โอ้ พระเจ้าจ๊อด
มันยอดมาก! ”
่งตอนเช้าทุกวันค่ะ จันทร์ถึงศุกร์ การ
“มาวิ
ออกกำ�ลังกายตอนเช้าๆ ทำ�ให้เราสดชื่น เดิน

ทางมาก็สะดวกเพราะรถไม่ติด จึงอยากจะ
ชวนเพื่อนๆ มาออกกำ�ลังกายตอนเช้า เพื่อ
สุขภาพ มารับอากาศแจ่มใส ให้สมองปลอด
โปร่งกันค่ะ

”

คุณอุ๋ย งามจิตร อุดมสุนทรสกุล
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วันที่ 27 มิถนุ ายน 2475
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญถาวร
ฉบับแรกของสยาม

วันที่ 12 เมษายน 2504
ยานอวกาศวอสตอค 1 ของ
สหภาพโซเวี ย ตถู ก ส่ ง ขึ้ น สู่ ว ง
โคจรโลกพร้อมกับ “ยูริ กากา
ริน” ทำ�ให้เขากลายเป็นมนุษย์
คนแรกของโลกที่ ขึ้ น สู่ อ วกาศ

06.07 น.

05.00 น.

06.00 น.

วันที่ 5 ธันวาคม 2542
รถไฟฟ้าบีทีเอสเที่ยวแรกเปิด
ให้บริการ 2 สาย ได้แก่ สาย
สุขุมวิทและสีลม ค่าโดยสาร
10-40 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2547
เ กิ ด เ ห ตุ แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว ใ น
มหาสมุ ท รอิ น เดี ย ใกล้ เ กาะ
สุมาตรา อินโดนีเซีย ทำ�ให้เกิด
คลื่นยักษ์สึนามิซัดเข้าชายฝั่ง
จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และ
ระนอง

07.58 น.

06.30 น.

วันที่ 2 มิถนุ ายน 2546
รายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ออก
อากาศครั้ ง แรกทางสถานี
โทรทั ศ น์ ไ ทยที วี สี ช่ อ ง 3

Good morning history
เรื่อง : กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
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วันที่ 6 สิงหาคม 2488
สหรัฐฯ เริ่มทำ�การทิ้งระเบิด
ปรมาณู ลู ก แรก “ลิ ต เติ้ ล
บอย” ลงไปยังเมืองฮิโรชิมา
ของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สอง

08.15 น.

08.00 น.

วันที่ 7 ธันวาคม 2475
เพลงชาติไทยบรรเลงครั้งแรก
เป็นฝีมอื การประพันธ์ของพระ
เจนดุริยางค์ โดยมีแต่ทำ�นอง
ไม่มเี นือ้ ร้อง

วันที่ 31 ธันวาคม 2527
วันที่ 5 ธันวาคม 2470
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราช
สมภพ ณ โรงพยาบาลเมาต์
ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐ
แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

08.45 น.

อินธิรา คานธี นายกรัฐมนตรีคน
ที่ 3 ของอินเดีย ถูกองครักษ์ 2
คนลอบสังหารด้วยกระสุนกว่า
30 นัด ทีบ่ ริเวณสวนในทำ�เนียบ
นายกรั ฐ มนตรี จ ากเหตุ ก ารณ์
วันที่ 4 มีนาคม 1893
ความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดู
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 หรือ
กับชาวซิกข์
พระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

09.20 น.

08.46 น.

วันที่ 11 สิงหาคม 2544
เครื่ อ งบิ น ของสายการบิ น
อเมริกันแอร์ไลน์ พุ่งเข้าชนตึก
เหนื อ ของตึ ก แฝด เวิ ล ด์ เ ทรด
เซ็นเตอร์ ก่ อนที่ อีกลำ� หนึ่ ง จะ
พุ่งเข้าชนตึกใต้ในอีกไม่กี่นาที
ถัดมา

09.45 น.

09.30 น.

วันที่ 5 กันยายน 2525
การ์ ตู น “โดราเอมอน” ออก
อากาศครัง้ แรกในประเทศไทย
ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

10.00 น.

10.00 น.

วันที่ 15 ธันวาคม 2509
วอลต์ ดิสนี่ย์ เสียชีวิตในวัย 65
ปี ด้วยอาการระบบหมุนเวียน
โลหิ ต ล้ ม เหลวจากโรคมะเร็ ง
ปอด ที่โรงพยาบาลตรงข้ามกับ
สตูดิโอของดิสนี่ย์
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วันที่ 24 มกราคม 2548
อุ ท ยานการเรี ย นรู้ TK park
เปิดให้บริการครัง้ แรก ณ อาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8

10.23 น.

วันที่ 18 สิงหาคม 2548
เกิ ดเหตุ ไ ฟดั บ ที่ เ กาะชวาและ
บาหลีของอินโดนีเซียเป็นเวลา
นานกว่ า 7 ชั่ ว โมง กระทบ
ประชาชนกว่ า 100 ล้ า นคน
กลายเป็ น หนึ่ ง ในเหตุ ก ารณ์
ไ ฟ ดั บ ค รั้ ง ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น
ประวัติศาสตร์

Man in the morning
เรื่อง : สรพงศ์ อ่องแสงคุณ, วรพล ถาวรวรานนท์, ปิยภัทร นันทนรเศษฐ์
ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย, ธีรภัทร กระจ่างวุฒิชัย

คนตอนเช้า
ในยามที่บางคนนอนหลับอุตุอยู่บนเตียงอันแสนนุ่ม รู้หรือไม่ว่าบางมุมของโลกใบนี้ ยังมี
บางผู้คนที่ยามเช้าไม่ใช่ ‘เวลาพักผ่อน’ หากแต่เป็นช่วงเวลาประกอบอาชีพและดำ�รงชีวิต วันนี้เรา
จะพาไปพูดคุยกับผูค้ นหลากหลายอาชีพ เกีย่ วกับชีวติ ทีอ่ าบไปด้วยแสงแรกยามเช้าอยูเ่ ป็นประจำ�
ว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไร
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นิพาดา ดีสมบูรณ์ (คุณกุ้ง) และ
อ.ธรรมนูญ คูหา ( เจ้าของร้านกะหรี่
พัฟคุณกุ้ง สถานีรถไฟหัวหมาก)

สมศรี หิรัญวาทิต (เจ้าของขนมเบื้อง
แพร่งนราร้านเดิม)

นวพร มารุ่งเรือง (ท๊อฟฟี่)
(Guest Service Agent
@ Hansar Bangkok hotel)

“เราขายกะหรี่พัฟมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว
และทำ�ตามจำ�นวนที่สั่ง หากเกินหรือลูกค้าไม่
มารับในช่วงเวลาที่กำ�หนดก็จะขายให้คนที่มา
ต่อคิวรอ เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียโอกาส สมัยก่อน
ตืน่ มาทำ�ตัง้ แต่ตหี นึง่ ตีสอง แต่เมือ่ อายุมากขึน้
จะตืน่ เช้าแบบนัน้ ก็ไม่ไหว จึงเปลีย่ นเป็นทำ�ช่วง
ตีสี่แทน ในการทำ�ก็ช่วยกันกับสามี เมื่อเสร็จ
ก็นำ�ใส่กล่องมาตั้งขายที่สถานีรถไฟหัวหมาก
บางทีกม็ ลี กู ค้ามารออยูก่ อ่ นแล้ว (หัวเราะ) และ
ใช้เวลาไม่นานก็ขายหมด”
“มีลกู ค้าถามเยอะเหมือนกันว่าไม่ลองทำ�
ขนมอย่างอื่นเพิ่มล่ะ จะได้เป็นการเพิ่มรายได้
ด้วย แต่เราคิดว่าถ้าอยากจะเชี่ยวชาญด้าน
ไหนแล้ว ก็เชี่ยวชาญด้านนั้นให้ถึงที่สุดไปเลย
ดั ง นั้ น จึ ง ตั้ ง ใจทำ � เพี ย งกะหรี่ พั ฟ เพี ย งอย่ า ง
เดียว”

“ช่วงเช้าของทุกวันนี้เริ่มต่างจากเช้าในสมัย
ก่อนคือเราตืน่ ขึน้ มาทำ�แต่เช้าได้ แต่ตอนนีอ้ ายุ
เยอะแล้ว ก็ตอ้ งตืน่ ช้าหน่อย แต่กจิ วัตรยามเช้า
ของเราก็ยังเหมือนๆ เดิม ไม่เปลี่ยนแปลง แค่
เช้าของเราช้าลงนิดหน่อย”
“ขนมเบื้องที่เห็นตามท้องตลาดเป็นขนม
เบื้องสูตรประยุกต์ ที่ใช้วัตถุดิบและวิธีทำ�ที่
รวบรัดเหมาะสำ�หรับอาชีพค้าขาย เน้นการ
สร้างอาชีพ แต่สำ�หรับเรา บ้านเราอยู่ที่นี่ อยู่
ใกล้วัง ก็ทำ�สูตรดั้งเดิมต่อไปเพราะไม่ต้องไป
แข่งกับใคร ไม่เร่งรีบ และยังคงมีลูกค้าแวะ
เวียนมาซื้อเป็นประจำ�”

“Guest Service Agent มีหน้าที่โดยรวมคือ
ดู แ ลแขกและตอบสนองความต้ อ งการของ
แขก ตัง้ แต่เดินเข้ามาในโรงแรม ไปจนถึงออก
จากโรงแรม เรียกได้ว่าหน้าที่จิปาถะทั้งหลาย
พนักงานตำ�แหน่งนีจ้ ะต้องเรียนรู้ เข้าใจ อำ�นวย
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผูม้ าพักได้
ทุกสถานการณ์”
“ในส่ ว นของการทำ � งานกะเช้ า จะอยู่ท่ี
6.30 – 15.30 สำ�หรับกะเช้าจะมีความแตกต่าง
จากกะอืน่ เรือ่ งการดูแลแขก check out เสียเป็น
ส่วนใหญ่ นัน่ หมายความว่า อาจจะต้องเน้นงาน
ด้านแคชเชียร์มากกว่ากะอืน่ ๆ ต้องมีการคำ�นวณ
ตัวเลข แต่กไ็ ม่เป็นปัญหาเพราะก่อนทำ�งานจริง
เราจะมีการฝึกอบรมทุกภาคส่วนอยูแ่ ล้ว”
“เคสที่น่าประทับใจในการทำ�งานคือเมื่อ
แขก Check out ในช่วงเช้า เราได้รบั คำ�ชมว่า
เป็นโรงแรมที่ไม่ใหญ่ เงียบ ตกแต่งและดีไซน์
สวยงาม พนักงานยิ้มแย้มตลอดและพร้อมให้
บริการ และการบริการระหว่างการเข้าพักก็เป็น
ทีป่ ระทับใจ ทำ�ให้รสู้ กึ มีก�ำ ลังใจในการทำ�งาน”
“จะเห็นได้ว่าช่วงเช้า เวลาจะผ่านไปเร็ว
มากค่ะ เราไปทำ�งานรถก็ไม่ตดิ เพราะออกจาก
บ้านตัง้ แต่ตหี า้ เลิกงานรถก็ยงั ไม่มาก รถไฟฟ้า
ก็โล่ง มีเวลาให้ท�ำ อะไรเหลือเฟือ อย่างทีเ่ ค้าว่า
“คนตืน่ เช้าได้ก�ำ ไรกว่าคนตืน่ สาย” และคนเลิก
งานเร็วก็ได้ก�ำ ไรเหมือนกันค่ะ”
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พรรนิภา ทวีสุข (เจ้าของร้านกาแฟโบราณ ซอยลาดพร้าว 62)
“แต่ก่อนบ้านป้าอยู่แถวสะพานสอง ทุกวันนี้ย้ายไปอยู่ลาดพร้าว 101 แต่ยัง
ขายทีร่ า้ นนีเ้ หมือนเดิมมา 30 ปี มันย้ายไม่ได้เพราะทีท่ ำ�กินมันหายาก ยิง่ ขายของ
ช่วงเช้าแล้วเนีย่ ถ้ามีลกู ค้าแล้ว อยูไ่ กลก็ตอ้ งยอม ปกติตอ้ งตืน่ ตีสามครึง่ มาเตรียม
ของ อย่างช้าสุดคือตีสี่ และต้องเข้านอนเร็ว ถึงกับต้องเลิกดูละครหลังข่าว ไม่งั้น
ตื่นไม่ไหว เวลาดูข่าวก็ดูช่วงห้าโมงเย็น กินข้าวหนึ่งทุ่ม กินเสร็จก็ไหว้พระ ขึ้นนอน
เลย พอตีสองมันจะรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติ ข้าวเช้าก็ต้องเลิกกิน เพราะตอนขายไม่มี
เวลากิน ต้องเปลีย่ นมากินกาแฟกับปาท่องโก๋แทน กินเหมือนเดิมมายีส่ บิ กว่าปีแล้ว”
“ตื่นมาเตรียมของก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาก ยุ่งสุดคือตอนเปิดร้าน ต้องแข่งกับ
เวลา ภายในครึง่ ชัว่ โมง แล้วก็ตม้ น้ำ� ตัง้ กระทะให้เดือด เตรียมแป้งปาท่องโก๋ทนี่ วด
หมักไว้ตงั้ แต่เย็นวาน มาตัดแบ่งรอทอด พอเช้าตรูป่ บั๊ คนเริม่ มา ก็พร้อมขายพอดี”
“ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นครูกับนักเรียน เพราะร้านป้าอยู่ใกล้โรงเรียน พอเด็ก
เข้าโรงเรียนหมดแล้ว ก็เปลี่ยนมานั่งเย็บผ้า เช้าของป้าอาจจะเป็นเช้าที่ดูวุ่นวาย
หน่อย แต่ก็ส่งลูกๆ เรียนจบกันทุกคน อีกอย่างคือเช้าของป้าก็ไม่ได้แปลกไปกว่า
ของใคร เพราะต่างต้องตื่นมาเจอหน้าลูกค้าพร้อมๆ กัน ได้ขายของให้ลูกค้าอิ่ม
ท้อง มีพลังไปทั้งวัน ก็มีความสุขดี”

ศรีไพร คล้ายทอง (พนักงานกวาดถนน กทม.)
“พี่ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ต้องตื่นตีสาม กรณีบ้านใกล้ แต่เพื่อนพี่
บางคนอยู่ปริมณฑล ก็ต้องตื่นตีสอง เพื่อมาเริ่มกวาดถนนตอนตีห้า เสร็จงานอีก
ทีประมาณบ่ายโมง ลำ�พังเงินเดือนจาก กทม ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไร หลังบ่ายโมง
ก็ไปค้าขายต่อ เข้านอนจริงๆ ก็เที่ยงคืนกว่าๆ”
“พนักงานแต่ละคนจะมีบริเวณแนวถนนที่กำ�หนดไว้ให้กวาดเป็นประจำ� คน
หนึ่งยาวประมาณ 500 เมตร อย่างพี่ก็กวาดตรงนี้มาสิบสี่ปีแล้ว คนส่วนใหญ่มัก
เห็นพนักงานกวาดเฉพาะแนวฟุตบาท แต่จริงๆ แล้ว หน้าที่รับผิดชอบมันเยอะ
กวาดพื้นมันรวมไปถึงสะพานลอย เกาะกลางถนนมีหญ้าขึ้นรก ก็ต้องข้ามถนน
ไปดึงออก บางทีกลางถนน มีซากหมาแมวโดนรถชน ก็ต้องไปเก็บซากออกมา ไม่
งัน้ มันจะแห้งกรังอยูต่ รงนัน้ ต้องคอยดูทอ่ ระบายน้ำ�ว่ามันตันหรือเปล่า ไม่งนั้ ตอน
หน้าฝน น้ำ�ขังมากๆ ลำ�บากเราต้องมากวาดน้ำ�เพิ่มอีก ถ้าปล่อยให้สกปรก หรือมี
คนร้องเรียน จะมีคนตรวจสอบว่าพืน้ ทีต่ รงนัน้ เป็นของใคร แต่เดีย๋ วนีด้ ี ทีค่ นทิง้ ขยะ
ลงพื้นน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะ”
“ตอนเช้าสำ�หรับพี่ บางครัง้ ไม่อยากตืน่ หรอก อากาศดีจะตาย แต่มนั ชินแล้วล่ะ
คนทำ�งานแต่เช้ามาเป็นสิบๆ ปีมันชินกับการตื่นเช้าทุกคนแหล่ะ เช้าสำ�หรับพี่มัน
ไม่ต่างไปกว่าใครหรอก ทุกคนต้องตื่นเช้าขึ้นมาทำ�อะไรซักอย่าง บางคนอาจจะ
ตืน่ เช้ากว่าพีด่ ว้ ยซ้ำ� เพือ่ ออกเดินทางไปถึงทีท่ �ำ งานช้ากว่าพี่ เช้าสำ�หรับทุกคนมัน
ก็คือการเริ่มต้นใหม่ อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้กับเมื่อวาน วันนี้มาเริ่มทำ�สิ่งใหม่ๆ อาจจะ
เป็นการกระทำ�เหมือนเดิม แต่ทำ�ให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น”
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นิคม กสิกรรม (บริการรับเข็นผักในตลาดโอเดียน
หน้าองค์พระปฐมเจดีย์)

ขวัญเมือง จรรยาวงศ์ (คนขับรถพระ ณ วัดแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครปฐม)

“ทำ�งานเข็นของในตลาดมาสิบสองปีแล้ว เดี๋ยวนี้เริ่มงานประมาณเจ็ด
โมง เสร็จประมาณเที่ยงเกือบบ่าย แต่เมื่อก่อนตอนที่เริ่มทำ�งานนี้ใหม่ๆ ผม
ต้องเข้าตลาดตั้งแต่ห้าทุ่มโน่นเลย แล้วก็ท�ำ จนเจ็ดโมงเช้าถึงจะได้กลับไปอยู่
กับเมียกับลูก จริงๆ แล้วส่วนใหญ่เขาก็เข็นกันตอนกลางคืนนั่นแหละ เพราะ
ตลาดจะเปิดตั้งแต่ตอนนั้น และช่วงดึกๆ คนไม่พลุกพล่านเหมือนตอนเช้า
คนที่มาซื้อของก็จะเป็นพวกร้านอาหาร มาไม่กี่เจ้า แต่สั่งทีละเยอะๆ มันเลย
ทำ�งานง่ายกว่า เขาสั่งผักจากแม่ค้าเจ้าไหน เราก็เอาผักใส่รถเข็นประจำ�ตัว
ที่เอามาเอง แล้วเข็นไปส่งที่รถลูกค้าเลย ได้เที่ยวละห้าบาทบ้าง สิบบาทบ้าง
ตามจำ�นวนผัก รวมๆ แล้วคืนหนึ่งก็ได้สองสามร้อย”
“แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเริ่มงานตอนเช้าแล้วครับ ไม่ใช่เพราะมันได้เงินดี
กว่าหรอกครับ มันก็ยังได้เที่ยวละห้าละสิบเหมือนเดิมนี่แหละ แต่มันสบาย
ผมมากกว่า เมื่อก่อนนะ ผมเริ่มจากการมีรถเข็นคันเดียว เดินเข็นมันมาจาก
บ้านทุกคืน ทำ�งานไม่พกั จนเช้า ได้ตงั ค์กก็ ลับบ้านเลย ไม่เอาไปล้างผลาญ ผม
อยากให้ลกู สบายนะครับ ก็เลยพยายามเก็บตังค์ให้ได้มากๆ จนตอนนีผ้ มถอย
รถกระบะมาได้คันหนึ่ง มันช่วยผมได้เยอะเลย ผมไม่ต้องเข็นผักส่งในตลาด
อย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อน แต่สามารถรับเอาผักครั้งละมากๆ ไปส่งให้ลูกค้า
ถึงที่ จากเมื่อก่อนได้วันละสามร้อย เดี๋ยวนี้ได้เพิ่มเป็นสี่ห้าร้อยแถมไม่เมื่อย
ขาแบบเมื่อก่อนอีกต่างหาก”
“อีกอย่างหนึ่งคือผมอยากอยู่กับลูก เมื่อก่อนผมแทบไม่มีเวลาอยู่กับ
ลูกเลยเพราะกว่าจะเลิกงานลูกก็ไปโรงเรียนแล้ว พอถึงบ้านก็หลับ ตื่นอีกที
ลูกก็นอนเสียแล้ว เดี๋ยวนี้ผมมีเวลาอยู่กับลูกเต็มที่ เลิกงานผมก็รอไปรับลูกที่
โรงเรียน ได้กินข้าว เข้านอนพร้อมกับมัน เช้าตื่นมาผมได้ไปส่งมันเรียนก่อน
มาทำ�งาน ได้หอมแก้มมันบ้าง ทำ�ให้ผมมีความสุขกว่าเมื่อก่อนเยอะ”

“หากินกับพระมาสิบกว่าปีแล้ว อยูม่ าตัง้ แต่สมัยทีเ่ ณรในวัดยังมีรอ้ ยห้า
สิบถึงร้อยเจ็ดสิบรูป จนเดีย๋ วนีเ้ หลือแค่รอ้ ยรูป บ้านผมอยูแ่ ถวๆ วัดนีแ่ หละ พอ
เจ็ดโมงก็ขมี่ อเตอร์ไซค์มาวัด พระรูปไหนจะใช้บริการก็เรียก ผมก็จะพาท่านไป
บิณฯ ทีโ่ น่นบ้างนีบ่ า้ ง ไม่ได้เงินหรอกครับ ผมทำ�แลกข้าวทีท่ า่ นบิณฯ มาได้นนั่
แหละ แต่เดีย๋ วนีใ้ ช่วา่ ญาติโยมจะถวายเยอะเหมือนแต่กอ่ น ได้มาทีกป็ ระมาณ
สองถุงหูหิ้วเท่านั้นแหละ พระท่านก็จะเจียดให้ผมมาหน่อยหนึ่ง”
“มีบางคนเขาจะรับใช้พระเฉพาะรูป คือเป็นคนขับรถประจำ�ตัวไปเลย แต่
ผมนี่รับหมด ใครใช้ก็ไป พอนอกเวลาบิณฯ ผมก็อยู่วัด เพราะถ้ามีพระรูปไหน
ท่านจะเอาอะไรอีกผมจะได้ไปซื้อให้ ไอ้การไปซื้อของยิบย่อยแบบนี้จะได้เงิน
เที่ยวละยี่สิบบ้างสามสิบบ้าง ทำ�ให้พอมีเงินติดตัวไว้ซื้อข้าวเย็นกิน ผมอยู่วัด
ถึงสี่โมงก็กลับ พักผ่อนบ้าง”
“จริงๆ แล้ว อยากให้มองว่าผมก็เหมือนกับเด็กวัดนั่นแหละ มันไม่มีเด็ก
วัดแบบเมือ่ ก่อนอีกแล้ว สมัยนีเ้ ด็กวัดคือเด็กทีม่ าอาศัยอยูใ่ นวัด อย่างทีว่ ดั นีก้ ็
มีเด็กวัด แต่พวกมันไม่ได้ช่วยงานพระสักอย่าง มันมาอยู่เพื่อเรียนหนังสือ ที่นี่
มีให้เรียนฟรีจนจบ ม.๖ มันก็เรียนอย่างเดียว จบปุบ๊ ก็ไปต่อราชภัฏฯ ผมอยูม่ า
นาน เห็นมาหลายคน เพราะอย่างนีแ้ หละ หน้าทีข่ องเด็กวัดมันถึงมาตกอยูก่ บั
รถรับจ้างแล้วก็พวกผม”
“ถ้าถามว่ารูส้ กึ ยังไงกับคำ�ว่าหากินกับพระ ผมไม่รสู้ กึ อะไรเลย เดีย๋ วนีม้ นั
เปลี่ยนไปหมดแล้ว เช้าๆ รถเต็มถนนไปหมด จะปล่อยพระท่านไปเดินให้โดน
รถโฉบก็คงไม่ได้หรอก ผมรู้สึกว่าที่ท�ำ อยู่นี่มันก็คือการรับใช้ศาสนาอย่างหนึ่ง
น่ะแหละ ไม่มเี ราพระก็ล�ำ บาก ญาติโยมทีจ่ ะถวายของก็ล�ำ บาก เราเหมือนคน
ที่คอยช่วยให้การบิณฑบาตดำ�เนินต่อไปได้ทุกๆ เช้า”
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1.เดินทางตอนเช้าอย่างไรให้ประหยัดเวลา

หลีกเลี่ยงช่วงขับคัน : ช่วงเวลามหันตภัยของคนขับรถคือช่วง 7-8 โมงเช้า เพราะฉะนั้น
ถ้าคุณอยากขับรถแบบคล่องตัวหน่อยก็คงต้องออกจากบ้านเร็วกว่าคนอืน่ สัก 30-40 นาที
หรือไม่ก็ออกเดินทางหลังช่วงหลัง 8 โมงไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงความจอแจบนท้องถนนไป
ได้ระดับหนึ่ง (ในกรณีที่คุณคิดว่าจะไปถึงที่หมายได้ทันเวลาเหมือนเดิม)

ออกตัวเร็ว : แน่นอนว่าในช่วงเวลาที่คุณเร่งรีบไปเรียนหรือไปทำ�งานให้ทันนั้น ขนส่ง
มวลชนอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่หากคุณไม่มีรถเป็นของตัวเอง นี่ก็คงเป็นอะไรที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้น อย่างแรก จงออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แต่ก็อย่าลืมอาบน้ำ� ใส่เสื้อผ้า ทำ�ธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนล่ะ

วิเคราะห์สถานการณ์ : ระหว่างขับรถควรเปิดวิทยุทร่ี ายงานสภาพจราจรตอนเช้าอย่าง จส.
100 ไว้ดว้ ย หากเส้นทางทีค่ ณ
ุ จะใช้มรี ถติดหนาแน่นมาก หรือเกิดมีอบุ ตั เิ หตุใดๆ ขึน้ คุณจะ
ได้รทู้ างหนีทไี ล่หนั ไปใช้เส้นทางใกล้เคียงได้ทนั การณ์ นอกจากนี้ บอร์ดอิเล็กทรนิกส์แสดง
สภาพการจราจรบนถนนสายสำ�คัญๆ ก็เป็นอีกตัวช่วยทีส่ �ำ คัญในชัว่ โมงอันเร่งรีบของคุณ

ฉลาดเลือกพาหนะ : ตัดสินใจเลือกวิธีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว สำ�หรับ
กรุงเทพฯ ชั้นใน BTS หรือ MRT คงเป็นคำ�ตอบที่ดีที่สุด ด้วยระยะเวลาการเดินทาง
เพียง 10-45 นาที (แล้วแต่ระยะทาง) แต่หากจุดหมายปลายทางของคุณไม่มเี ครือข่าย
เหล่านี้เข้าไปถึงล่ะก็ แท็กซี่หรือรถตู้คงเป็นวิธีการที่ประหยัดเวลาที่สุด นอกจากนี้แล้ว
รถเมล์สายพิเศษบางสายที่ขึ้นทางด่วนก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ

ใช้ทางด่วน : ปัจจุบันมีเครือข่ายทางด่วนทั้งสิ้น 8 สายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ซึ่งก็จะช่วยอำ�นวยความสะดวกให้กับคนเมืองที่ขับรถส่วนตัวอย่างคุณได้เป็น
อย่างดี ค่าบริการแต่ละช่วงประมาณ 10-45 บาทแลกกับความสะดวกรวดเร็ว แต่อย่า
วางใจไปล่ะ เพราะรถติดบนทางด่วนก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ�เหมือนกัน

พร้อมเสมอ : ถ้าเป็นไปได้ ควรจัดข้าวของทีต่ อ้ งใช้ในวันถัดไปไว้ลว่ งหน้าให้เรียบร้อย
เพื่อที่คุณจะได้หยิบจับและออกเดินทางได้ทันทีในเช้าของวันที่เร่งรีบ นอกจากจะไม่
เสียเวลาในการเดินทางตอนเช้าแล้ว ยังป้องกันการลืมสิ่งของจำ�เป็นสำ�หรับการเรียน
หรือทำ�งานไว้ที่บ้านอีกด้วย

รู้จักทางลัด : หมั่นศึกษาทางลัดต่างๆ ที่ทำ�ให้คุณทะลุเข้าสู่ถนนอีกเส้นแบบไม่ต้องเสีย
เวลาติดไฟแดง ทางลัดบางเส้นก็เป็นถนนใหญ่สภาพดี แต่บางเส้นก็เป็นแค่ซอยเล็กๆ ลัด
เลาะไปตามตึกรามบ้านช่อง บางแห่งมีปา้ ยบอกชัดเจน แต่บางแห่งก็ตอ้ งอาศัยความคุน้
เคย ซึ่งถ้าคุณรู้จักเส้นทางลัดเหล่านั้นและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ก็จะ
ยิ่งช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางให้สั้นลงไปอีก

ศึกษาเส้นทาง : การรูเ้ ส้นทางของขนส่งสาธารณะแต่ละชนิดย่อมช่วยให้คณ
ุ วางแผน
การเดินทางที่ต้องการความรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คุณสามารถเข้าไป
เสาะหาได้ด้วยตัวคุณเองตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ขสมก. (www.bmta.co.th) เรือด่วน
เจ้าพระยาและเรือข้ามฟาก (www.chaophrayaexpressboat.com) BTS (www.bts.
co.th) MRT (www.bangkokmetro.co.th) รวมไปถึงเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์อย่าง
www.transitbangkok.com และ bkkt.4t.com เป็นต้น

พึง่ พาขนส่งสาธารณะ : บางครัง้ คุณก็ไม่จ�ำ เป็นต้องขับรถส่วนตัวไปไกลถึงทีห่ มาย หาก
ที่ที่คุณจะไปอยู่ใจกลางเมือง การขับรถไปจอดที่สถานี BTS หรือ MRT แล้วขึ้นรถไฟต่อ
ก็เป็นอีกวิธีการที่ช่วยประหยัดเวลาได้มาก และปัจจุบันสถานี BTS และ หลายแห่งก็มี
ที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงไว้คอยบริการแล้ว เช่นที่ BTS หมอชิต, MRT สามย่าน, MRT
สุขุมวิท, MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ เป็นต้น

รถยนต์สว่ นตัว

ขนส่งมวลชน
2.เดินทางตอนเช้าอย่างไรให้ประหยัดเงิน
เลือกของถูก : การขนส่งสาธารณะมีหลายประเภท หลายระดับราคา การเดินทางที่คุ้มราคาคงหนีไม่
พ้นรถเมล์ที่สามารถพาคุณไปได้แทบทุกที่ในกรุงเทพฯ 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

ขับให้สั้นที่สุด : ระยะทางที่มากขึ้นหมายถึงค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น การศึกษา
ระยะทางของเส้นทางแต่ละเส้นจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับผู้ขับขี่กระเป๋าแฟบ
เช่นคุณ เครื่องมือที่จะช่วยคุณได้นั้นก็ง่ายมาก เพียงแค่มี GPS นำ�ทางซัก
เครื่องหนึ่ง หรือแม้กระทั้ง Google Maps ที่สมัยนี้ใครก็มีใช้ขอแค่มีสมาร์ท
โฟนติดตัวก็พอ

หมั่นคำ�นวณ : การเดินทางที่สะดวกสบายกว่าไม่ได้แพงกว่าเสมอไป คุณควรหมั่นคิดคำ�นวณค่า
โดยสารของแต่ละวิธกี ารเดินทางและนำ�มาเปรียบเทียบกันอย่างรอบคอบเพือ่ ให้ได้ประโยชน์สงู สุด เช่น
การเดินทางจากอโศกไปจตุจักรโดย BTS คุณจะเสียค่าบริการ 42 บาท ขณะที่ถ้าคุณใช้บริการ MRT
คุณจะเสียค่าโดยสารเพียง 34 บาท และไปถึงที่หมายในระยะเวลาที่เร็วกว่าเล็กน้อยด้วย

หลีกเลี่ยงรถติด : การหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีรถติดอย่างหนักเป็นประจำ�เป็น
สิ่งที่ผู้ที่ต้องการประหยัดเชื้อเพลิง (ซึ่งหมายถึงประหยัดเงิน) สมควรที่จะ
ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง แม้มันจะไกลกว่าเส้นทางเดิมก็เถอะ เพราะระยะทางที่
ไกลขึ้นเพียงนิดหน่อยแต่ถนนโล่ง ไม่มีรถติด รถวิ่งได้ลื่นไหลด้วยความเร็ว
สม่ำ�เสมอ ย่อมทำ�ให้รถของคุณซดน้ำ�มันในอัตราที่ต่ำ�กว่าการขับบนถนน
ที่รถติดและเคลื่อนตัวไปได้ทีละนิดๆ นั่นเอง

เผื่อเวลา : การเดินทางที่ประหยัดเงินย่อมแลกมาด้วยการเสียเวลาเพิ่มในบางครั้ง ดังนั้น ในการเดิน
ทางแบบประหยัดคุณต้องเผือ่ เวลาไว้ให้มากกว่าคนอืน่ ยอมเสียเวลาได้แต่ไม่ยอมเสียค่าโดยสารแพงๆ
นัน่ คือปณิธานของคุณ และถ้าคุณฝึกตัวเองให้เป็นคนไม่หงุดหงิดกับการเสียเวลาบนท้องถนนได้ละ่ ก็
ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของคุณจะลดลงไปเยอะมาก
พร้อมลุยตลอดเวลา : การแต่งกายของคุณมีผลเช่นกัน เพราะถ้าคุณเลือกที่จะเดินทางในกรุงเทพฯ
แบบชั้นประหยัดแล้ว ย่อมจำ�เป็นที่จะต้องแต่งกายให้ตัวเองรู้สึกกระฉับกระเฉงตลอดเวลา เพื่อให้ตัว
คุณเองพร้อมทุกเมื่อสำ�หรับการโหนรถเมล์ การกระโดดขึ้นเรือ การเดินตกหลุมน้ำ�บนฟุตปาท และ
อืน่ ๆ อีกมากมาย ชุดสุดสวยสุดเท่ส�ำ หรับออกงานนัน้ ไม่เหมาะอย่างแน่นอนสำ�หรับการเดินทางแบบนี้
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ดับเครื่องบนแยกใหญ่ : บนทางแยกใหญ่ๆ ทั่วกรุงเทพฯ อย่างลาดพร้าว
หรืออนุสาวรียช์ ยั ฯ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ถ้าคุณโชคร้ายเจอไฟแดง คุณจะติดไป
แดงนานประมาณอย่างน้อย 2-5 นาที ซึง่ ถ้าคุณดับเครือ่ งยนต์ระหว่างติดไฟ
แดงบนแยกและเปิดกระจกรับอากาศยามเช้าก็จะช่วยลดการเผาผลาญเชือ้
เพลิงและเงินในกระเป๋าได้อีกทางหนึ่ง

Morning ways
เรื่อง : ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์, ชินภัทร ศรีบุญญเกษ

คู่มือคนเมือง...ว่าด้วยเรื่องเดินทางตอนเช้า
สัญจรทางน้ำ� : การสัญจรทางน้ำ�โดยเรือคงเป็นตัวเลือกทีค่ ณ
ุ อาจไม่
ค่อยนึกถึงเท่าไร อาจจะด้วยความแออัด หรือความเน่าเหม็นของน้ำ�
หรืออะไรก็ตามที แต่วา่ ถ้าต้องการความเร็วในการเดินทาง ปฏิเสธไม่
ได้เลยว่าเรือเป็นหนึง่ ในการเดินทางทีป่ ระหยัดเวลาทีส่ ดุ ของกรุงเทพฯ
มีให้เลือกทั้งเรือข้ามฟาก เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือคลองแสนแสบ
อันเลืองชือ่ (เรือ่ งน้ำ�เน่าเหม็น) ซึง่ เรือโดยสารเหล่านีช้ ว่ ยคุณสามารถ
เดินทางในกรุงเทพฯ จากด้านเหนือลงด้านใต้ หรือจากด้านตะวันตก
ไปสู่ตะวันออกได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
ปั่นจักรยาน : วิธีที่กำ�ลังมาแรงในช่วงนี้ นั่นคือ การปั่นจักรยานไป
เรียนหรือทำ�งาน เพราะถ้าหากคุณอาศัยอยูไ่ ม่ไกลจากจุดหมายปลาย
ทางแต่ดันมีรถติดขั้นสาหัสให้ต้องหงุดหงิดและเสียเวลาในทุกเช้าๆ
การลงทุนซื้อจักรยานเล็กๆ ซักคันและปั่นไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย
หรือไปที่ทำ�งานของคุณก็จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยระยะทาง
ใกล้ๆ ประมาณ 1-2 กิโลเมตรในช่วงทีร่ ถติด จักรยานสามารถทำ�เวลา
ได้ดีอย่างแน่นอน

อืน่ ๆ

เดินกินลมชมวิว : แน่นอนที่สุด การเดินทางในตอนเช้าที่ไม่เสียค่า
ใช้จา่ ยเลยนัน่ คือการใช้สองเท้าของคุณย่�ำ ไปเรือ่ ยๆ อย่างสบายใจ บน
ถนนบางสายก็มกี ารสร้างสกายวอล์คไว้ให้คนเดินโดยเฉพาะอีกด้วย
เช่น สกายวอล์คสยาม-ชิดลม สกายวอล์คหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทางเดินส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ยังขรุขระขาดการ
ดูแลรักษาอยูม่ าก วิธนี จี้ งึ ไม่เหมาะกับคนทีส่ ขุ ภาพไม่แข็งแรงหรือคน
ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง
ปั่นจักรยาน : และสุดท้าย การปั่นจักรยานคู่ใจ นอกจากจะเป็น
วิธีที่รวดเร็วสำ�หรับระยะทางสั้นๆ แล้ว การปั่นจักรยานยังถือเป็น
วิธีที่ประหยัดเงินในระยะยาวอีกด้วย กล่าวคือ คุณจะลงทุนเพียง
ครั้งเดียวนั่นคือตอนที่ซื้อมันมา หลังจากนั้นคุณปั่นได้ฟรีบนทุกที่ที่
มีถนน ประหยัดเงินในกระเป๋า ได้ออกกำ�ลังกาย และไม่ทำ�ลายสิ่ง
แวดล้อมด้วย ซึ่งคาดกันว่าในอนาคต หากกรุงเทพฯ ทำ�การสร้าง
เลนจักรยานให้มีมากขึ้นกว่านี้ นี่จะเป็นวิธีการเดินทางที่น่าสนใจ
มากอย่างหนึ่งทีเดียว

ใบหน้ายามเช้าในชีวิตของคนเมืองจะมีสักกี่ครั้งที่ยิ้มได้ เมื่อทุกวันต้อง
ตืน่ ขึน้ มาต้องพบกับสภาพการจราจรทีแ่ สนลำ�บาก รถติดทอดยาวสุด
ลูกหูลูกตาบนท้องถนน มวลประชาชนมหาศาลเบียดเสียด
กันขึน้ รถขนส่งสารธารณะ อีกทัง้ ปัญหามากมายนับ
ไม่ถ้วนที่ชวนบึ้งตึง วันนี้เราชวนคุณมาเจอ
ทางออก กับคูม่ อื การเดินทางฉบับ
3. เดินทาง
คนเมื อ งที่ จ ะทำ � ให้ ก าร
เดินทางเป็นเรือ่ ง
ตอนเช้าอย่างไร
สิวๆ

ให้มีความสุข

หลายๆ คนคงทราบเกี่ยวกับการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพกัน
ไปแล้ว แต่ตอนเช้าในทุกวันของเราควรจะมีอะไรที่สดใสกว่านี้หรือเปล่า
ไม่ใช่เช้าของหนุ่มสาวออฟฟิศที่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความเครียด
ที่สะสมมาจากเมื่อวาน ไม่ใช่เช้าของเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เครียดเรื่องการบ้านหรือการ
สอบ ไม่ใช้เช้าของคนเมืองที่สภาพทุกคนเหมือนซอมบี้เนื่องจากการทำ�โอทีหรือไปเที่ยวเมื่อคืน
จะทำ�อย่างไรให้เช้าของเราเป็นเช้าที่สดใสสวยงามราวกับในนิยาย ที่เราตื่นขึ้นมาท่ามกลางความ
อบอุน่ ของไอแดดทีล่ อดมาช่องหน้าต่างส่องลงมาถึงเตียงนอน ปลุกเรากับคนรักให้ตนื่ ขึน้ มาพร้อม
กัน พร้อมกับไปทำ�งานด้วยความรูส้ กึ สดใส กระตือรือร้นทีจ่ ะทำ�งาน แม้สงิ่ เหล่านีอ้ าจดูเกินจริงแต่
เราก็พอจะทำ�ให้เกิดขึ้นได้ เราลองพักเรื่องเครียดๆ ไว้ก่อน ลองปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง เปิดใจให้
กว้าง แล้วลองอ่านวิธีการเดินทางตอนเช้าอย่างมีความสุขกัน
อย่านอนดึก ตื่นสาย : อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการนอนดึกไม่ได้ส่งผลดีต่อเช้าของคุณเลย
แม้แต่น้อย การนอนดึกอาจทำ�ให้คุณตื่นสายจนต้องเครียดเรื่องการไปทำ�งานให้ทัน การนอนดึก
อาจทำ�ให้คุณตื่นมาแล้วมีสภาพเหมือนซอมบี้ คุยกับใครก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ทุกอย่างดูงงไปหมด
ถ้าคุณลองปรับไลฟ์สไตล์ของคุณ ปรับเวลานอนและเวลาตื่นของคุณให้เร็วขึ้น คงจะทำ�ให้เช้าวัน
ใหม่ของคุณเป็นเช้าที่สดใสแน่นอน
ทางเดียวกันไปด้วยกัน : นอกจากจะช่วยให้ประหยัดน้ำ �มันแล้ว การไปด้วยกันยังทำ�ให้คุณได้
‘สัมพันธไมตรี’ ทีด่ อี กี ด้วย ไม่วา่ คุณจะใช้รถส่วนตัวหรือรถประจำ�ทาง ไม่วา่ คุณจะเป็นพ่อแม่ลกู หรือ
เพื่อนร่วมงาน การเดินทางด้วยกันจะทำ�ให้คุณสนิทกับคนรอบข้างมากขึ้น และการพูดคุยระหว่าง
การเดินทางนีเ้ อง ทีจ่ ะทำ�ให้เช้าของคุณเต็มไปด้วยรอยยิม้ พร้อมกับคนรอบข้างของคุณ
เปิดหูเปิดตา : สิ่งรอบตัวของคุณมากมายในยามเช้า ที่รอคุณมาดูหรือมาฟัง ไม่ว่าจะเป็นรายการ
วิทยุยามเช้า เพลงทีร่ อคุณอยูใ่ นโทรศัพท์ ข้อมูลข่าวสารในสังคมออนไลน์ หนังสือสักเล่มทีร่ อให้คณ
ุ
อ่าน หรือแม้กระทั่ง ท้องฟ้าหรือผู้คนยามเช้า ที่อาจรอให้คุณ ‘หยุด’ ถ้าคุณหยุด คุณอาจเห็นความ
สวยงามของสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัวก็ได้นะครับ ลองนึกภาพตัวคุณเองกำ�ลังหยุดยืนอยู่ที่สถานีรถ
ไฟฟ้าบีทีเอส มีผู้คนมากหน้าหลายตาที่ต่างก็เร่งรีบเดินสวนเราไปด้วยความรวดเร็ว มีแต่คุณที่
เห็นความสวยงามของสิง่ รอบตัว เห็นเพือ่ นทีค่ ยุ กันอย่างออกรส เห็นแม่ทสี่ ง่ ลูกทีห่ น้าโรงเรียน เห็น
ท้องฟ้าที่ไล่สีราวกับงานศิลปะ ได้ยินเสียงรถรา เสียงผู้คนที่ผ่านไปมา เชื่อว่าทุกคนมีความอาร์ต
อยู่ในตัว บรรยากาศต่างๆ อาจทำ�ให้คุณรู้สึกสดชื่น อาจสวยงามจนคุณอดไม่ได้ที่จะเอาโทรศัพท์
ขึ้นมาถ่ายรูปแล้วแชร์ในสังคมออนไลน์ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัวเหล่านี้เอง ที่อาจจะเติมเต็มให้ทุกๆ
เช้าของคุณมีความหมาย
ปีใหม่นี้ ลองทำ�สิ่งใหม่ๆ ดู ง่ายๆ เพียงเท่านี้ ก็ทำ�ให้เช้าของคุณ
เป็นเช้าที่สดใสเบิกบาน และพร้อมที่จะสู้กับกิจกรรมระหว่างวันได้อย่างเต็มที่แล้ว
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A new morning เช้าวันใหม่...
ในอีกแง่ของความหมายที่นอกจากการวนมาบรรจบกับแสงแรกของอีกวัน
เช้า...อาจหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิต หลายคนอาจเริ่มใหม่กับความสุข
บางคนอาจเริ่มต้นใหม่กับความทุกข์ แต่อย่างไรแสงแรกของวันใหม่ย่อมคงคุณค่า
แห่งการเริ่มต้น ไม่ว่าจะดีหรือร้าย วันนี้เราจึงพาไปพบกับเหล่าผู้คนที่ชีวิตเปลี่ยนผัน
ยามวันใหม่ได้มาถึง ลองไปดูกันซิว่าชีวิตในเช้าวันใหม่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร

เรื่อง/ภาพ : ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์

“วิศวกร รูปถ่าย ความสุข”
‘ความฝัน’ คำ�ๆ นี้ของใครหลายคนอาจจะเป็นคำ�พูดที่ดูมีพลัง เป็น
เรื่องที่คิดแล้วอมยิ้มไปกับความสุข แต่ในขณะที่เรายืนอยู่บนโลกของ
ความเป็นจริง ความฝันของใครหลายๆ คนก็มักจะถูกบดบังด้วยเงื่อนไข
ต่างๆ นานา ทั้งเรื่องการเอาตัวรอด หน้าที่การงาน หรือแม้กระทั่งคนใกล้
ตัวที่เรารัก ใช่, ความฝันใครๆ ก็มี แต่จะมีสักกี่คนที่ได้ท�ำ ตามเสียงในใจ
ท่ามกลางเงื่อนไขเหล่านี้
ก่อนที่เราจะพบกับ ดิว หรือ กรดล แย้มสัตย์ธรรม เราได้ยินเพียง
ว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่จบมาทางด้านวิศวรรมศาสตร์ เขาตัดสินใจพลิก

ชีวิตจากการเรียน 4 ปี และงานวิศวกรรมที่ทำ�มาเป็นเวลา 1 ปี ลาออก
เพื่อที่จะมาเป็นช่างภาพสารคดี ดูเผินๆ แล้วมันก็คงจะดูเท่และน่าอิจฉา
ไม่น้อยในสายตาคนที่ยังต้องติดอยู่ในเงื่อนไขทางสังคม แต่ใครจะรู้ว่า
ความจริงข้อหนึ่งที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแม้แต่น้อย ก็เมื่อเรา
ถามถึงอนาคตช่างภาพของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป เขาพูดออกมาด้วย
เสียงปกติราวกับว่านี่คือเรื่องแสนสามัญธรรมดา
เขาบอกกับเราว่า “ไม่รู้”
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“ผมรู้สึกดีมากจากการออกจากงาน มันทำ�ให้ผมรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่า
มากขึน้ แต่กอ่ นผมได้เงินเดือนๆ ละสองหมืน่ บางทีนงั่ เล่นเฟซบุก๊ ทัง้ เดือน
ก็ได้สองหมื่น ผมทำ�โอทีก็ได้สองหมื่น ผมรู้สึกว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของเงิน
เลย แต่พอออกจากงานมาแล้ว ทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มามันสำ�คัญมาก
แล้วมันจะไม่มแี บบว่าเงินใช้ๆ ไปเถอะ ผมรูส้ กึ ว่าเงินไม่ส�ำ คัญกับชีวติ แต่
ผมไม่ได้บอกนะว่าเงินไม่สำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิต ผมยังไม่ประสบความ
สำ�เร็จหรอก แต่ผมประสบความสำ�เร็จแล้วในการคิด ว่าต้องไปยังไงต่อ
ส่วนเรื่องจริงจะสำ�เร็จมั้ย ผมก็ยังตอบไม่ได้”
เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบวิศวกร เพียงแต่ว่าวิศวกรที่เขาชอบกลับ
เป็นวิศวกรที่ท�ำ เพื่อสังคมจริงๆ โดยไม่มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือถ้าจะ
เกี่ยวข้อง มันก็ต้องไม่ใช่สิ่งที่สำ�คัญที่สุดในงานนั้นๆ ซึ่งเราก็เห็นได้ว่าไม่
เพียงแต่วิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านสาขาอื่นๆ ก็ดูจะหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ
กับงานที่ปราศจากธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนเส้น
ทางในการดำ�เนินชีวิต แต่แก่นที่เขาอยากทำ�อะไรเพื่อสังคมจริงๆ 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 ก็ขำ� ความ
รู้สึกตอนนั้นคือมีเงิน 50-100 ล้าน ก็ไม่มีใครให้ได้จริงๆ ผมกลับมานั่งคิด
กับตัวเองว่า โห ชีวติ ตัวเองมีความสุขขนาดนีเ้ ลยหรอ มีใครมีความสุขแบบ
เรามั้ย ถ้ามีโอกาสผมก็อยากให้คนอื่นมีความสุขแบบนี้บ้าง”
หรืออย่างงานถ่ายรูปที่เขายกตัวอย่างมาให้ฟัง
“อย่างล่าสุด งานทีผ่ มชอบมากคืองานประกวด 10 ภาพเล่าเรือ่ งของ
national geographic มีคนหนึง่ เขาทำ�เรือ่ งขยะ 9,000 ตัน รูส้ กึ ว่าเจ๋งมาก
ตรงทีม่ นั เป็นเรือ่ งใกล้ตวั มาก เราใช้ขยะอยูท่ กุ วัน แต่ไม่เคยมีใครบอกเลย
ว่าเราต้องห่วงเรือ่ งขยะนะ พอมีภาพถ่ายชุดนีข้ นึ้ มา มันทำ�ให้คนกลุม่ หนึง่
อย่างน้อย 10-20 คนรู้สึก ที่สุดของชีวิตคือแค่ให้คนกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่าภาพ
เรามันสำ�คัญ ดูภาพเราแล้วรู้สึกอะไรบ้าง ผมว่าก็พอแล้ว”
และแน่นอนว่า ถ้าเพียงแค่การถ่ายรูปเล่นเฉยๆ มันก็คงจะไม่มีพลัง
มากพอ ที่จะทำ�ให้เขาเลือกเปลี่ยนถนนสายชีวิตมาเป็นอีกเส้นหนึง่ อะไร
กันเล่า ทีม่ าจุดประกายให้เขามีไฟทีจ่ ะทำ�ในสิง่ ทีช่ อบถึงขนาดนี้
“ผมชอบถ่ายรูปตั้งแต่ประถม น่าจะประมาณป.5-6 พ่อผมเป็นครู
ประถม แต่วา่ ตอนเรียนเขาเรียนเอกถ่ายภาพมา เขาก็เลยเป็นครูสอนถ่าย
ภาพด้วย ตอนนัน้ ยังใช้กล้องฟิลม์ พ่อเขาก็มกี ล้องตัวหนึง่ คือ nikon fm2 ผมก็
อยากรูว้ า่ มันทำ�งานยังไง เพราะว่าตัวกล้องสวยมาก ก็เลยขอลองถ่าย แต่
ตอนนัน้ ไม่ได้เหมือนถ่ายรูปอย่างตอนนี้ ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าคำ�ว่าโฟกัส
คืออะไร แค่รสู้ กึ ว่ามันเจ๋งมาก ชอบมาก ยิง่ ตอนนัน้ พอมันเป็นฟิลม์ มันเลย
ยิ่งรู้สึก โห มันยากมาก

“การชอบถ่ายภาพช่วงม.ปลายของผมมันน้อยลง ผมเพิง่ จะมามีกล้องเป็น
ของตัวเองตอนมหา’ลัย เพราะว่าเหมือนสังคมสอนให้เรารูจ้ กั ว่ามึงอยาก
เรียนอะไร แล้วมึงต้องเรียนแบบนัน้ แต่พอขึน้ มหา’ลัยมา ผมรูส้ กึ ว่ากูอยาก
เป็นวิศวกร แล้วกูจะถ่ายรูปด้วยไม่ได้หรอ ผิดหรอ มันก็ไม่ ผิดนี่หว่า ผม
ก็เลยขอพ่อซื้อกล้องเลย พอซื้อกล้องมาทีนี้ไปใหญ่เลย ตะเลิดเปิดเปิง”
นีค่ อื จุดเริม่ ต้นทีท่ �ำ ให้เขาเริม่ ถ่ายภาพเล่นๆ แล้วโพสลงเฟซบุก๊ ให้คน
กดไลก์ หรือการถ่ายรูปรับปริญญาเพื่อหาเงินด้วยตัวเอง เสพงานจากคน
เก่งๆ ทีเ่ ขาเริม่ ตัง้ คำ�ถามว่าทำ�ไมรูปบางรูปถึงมีพลังขนาดนัน้ ทัง้ หมดนีม้ นั
ก็เริม่ ทีจ่ ะทำ�ให้เขาเริม่ ฟังเสียงข้างในตัวเองมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ เขาก็
มาพบกับภาพถ่ายแนวสารคดี
“ตอนนั้นผมรู้สึกว่าภาพสารคดีน่าสนใจมาก ก็เลยลองสมัครเข้าไป
ที่ค่ายสารคดี แต่ว่ามันมีการคัดเลือก ต้องตอบคำ�ถาม แล้วก็ส่งภาพไป
ชุดหนึ่ง ผมก็ส่งภาพเก่าๆ ที่เคยถ่ายไป ทีนี้มันดันติด มันเลยเพิ่มพลังว่า
จริงๆ มันก็ไม่ได้ยากนี่หว่า พอได้มาลองเข้าค่ายสารคดี ค่ายมีสี่เดือน
แต่พอผมเข้ามาได้สักวันสองวันนั่นแหละ ผมเลยรู้สึกว่าลองออกมา
ทำ�งานมัย้ แล้วตอนนัน้ ก็มรี นุ่ น้องคนหนึง่ เด็กกว่ากำ�ลังจะจบพอดี ก็ไปนัง่
แฮงก์เอ้าท์กนั มันก็บอกว่าพี่ ผมไม่อยากทำ�งานประจำ� ผมก็เลยบอกว่ามึง
มาถ่ายรูปกับกูมั้ย ถ้ามึงมา กูออกเลยจากงาน พอพูดเรื่อยๆ สรุปคือออก
จริง ทีนี้พอมีเพื่อนมันก็เลยไม่อ้างว้าง โอเค ถ้ากูไม่มีคนยอมรับไม่เป็นไร
มึงดูรปู กูกนั สองคนนีแ่ หละ ดูกนั ไปดูกนั มา (หัวเราะ) ค่ายสารคดีกเ็ หมือน
กับช่วยพัฒนาแนวคิด พอเราเอามาบูรณาการกับชีวติ เรา ผมก็เลยรูส้ กึ ว่า
จริงๆ มันไปได้นะ แต่ปัญหาที่คนอื่นเขารู้สึกว่ามันไปไม่ได้ เพราะเขารู้สึก
ว่ามันไกลไป ผมเลยตัง้ คำ�ถามกับตัวเองว่า ถ้ามันไกลไปทำ�ไมมึงไม่เอาตัว
เองเข้าไปลึกๆ แล้ววันหนึ่งเดี๋ยวมันใกล้เอง ก็เลยเอาเลย หักดิบเลยดีกว่า
ลุยเลย”
“ผมจำ�วันนั้นได้เลย นึกตอนนี้ยังมีความสุข รู้สึกเลยว่ารู้งี้กูออกมา
ตั้งนานแล้ว (หัวเราะ)”
ถ้ามองย้อนกลับไปทีค่ �ำ ตอบในตอนแรกทีเ่ ขาบอกว่า “ไม่ร”ู้ แวบแรก
เราอาจจะคิดอย่างหยาบๆ ว่ามันคือการไม่รู้เพราะว่าเขาคิดแล้วก็ทำ�เลย
แต่จากที่เราได้พูดคุยกันแล้ว คำ�พูดว่าเขาไม่คิดอะไรดูจะเป็นความผิดที่
ไม่น่าให้อภัยได้ ทั้งความคิดแล้วคิดอีกที่จะพยายามทำ�อย่างที่ใจร้อง ทั้ง
ความกดดันจากครอบครัวทีเ่ ป็นห่วงว่าจะใช้ชวี ติ ยังไงกับชีวติ ช่างภาพ ยัง
ไม่นับคำ�ครหาจากผู้คนรอบข้างที่เราคาดเดาไม่ได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้จะมา
ตอนไหน
อย่างน้อยทีส่ ดุ นีค่ งเป็นเช้าวันใหม่ของเขา ทีไ่ ด้ตนื่ ขึน้ มาเพือ่ ทีจ่ ะทำ�
ตามความฝันและต่อสู้บนทางที่เขาได้เลือกเดิน
ส่วนตัวผมก็คงจะตอบเหมือนๆ กัน หากมีคนถามว่าเขาจะเป็นยังไงใน
ความคิด ก็ในเมื่อคนที่รู้ดีที่สุดอย่างตัวเขาเองบอกว่าไม่รู้
แล้วคนอื่นๆ ที่ได้แต่เฝ้าดู จะบอกว่ารู้ดีกว่าเขาได้อย่างไร
แต่ถา้ ถามว่าชีวติ คนอย่างเขาจะมีชวี ติ ทีม่ คี วามสุขมัย้ ในถนนเส้นนี้
ผมคิดว่าคำ�ตอบนี้ ผมรู้
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“มะเร็งร้ายที่หายไป”
เรื่อง/ภาพ : ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์

ถ้าถามว่าโรคอะไรทีผ่ คู้ นในประเทศไทย หรือแม้กระทัง่ ทัว่ โลกหวาด
กลัวมากทีส่ ดุ ในตอนนี้ คำ�ตอบส่วนใหญ่คงหนีไม่พน้ โรคมะเร็งทีค่ ร่าชีวติ
คนไปแล้วนับไม่ถว้ น ผูป้ ว่ ยมะเร็งในไทยส่วนใหญ่ เราจะพบว่าเป็นมะเร็ง
ปอดมาเป็นอันดับหนึง่ ในส่วนของผูช้ าย และในส่วนของผูห้ ญิงทีพ่ บบ่อย
ก็คอิื มะเร็งเต้านม ทีต่ ไี ปร้อยละ 47.8 หรือเรียกว่ากว่าครึง่ ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมด
โดยความน่ากลัวของโรคนี้ ทุกคนต่างรูด้ จี ากคนรอบๆ ตัว จนทำ�ให้เราตัง้
คำ�ถามในหลายๆ ครัง้ ว่าโรคนีม้ นั หายได้หรือเปล่า แล้วมันมีคนทีห่ ายจริงๆ
ใช่มย้ั
วันนี้เรานัดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เธอต่อสู้กับโรคนี้มากว่า 5 ปี และ
ในท้ายที่สุด ไม่แน่ใจว่าจะมีสักกี่คนที่ทำ�ได้ แต่อย่างน้อยวันนี้ เธอคือ
'อดีต' ผู้ป่วยที่สลัดจากโรคร้ายกลับมาใช้ชีวิตอย่างสามัญชน
คุณแม่ดวงเดือน พุทธวรรณ แม่บ้านในชุดไปรเวทกำ�ลังบอกเล่า
โรคร้ายในอดีตกับเราด้วยรอยยิ้ม ที่ดูไม่เหมือนคนเคยป่วยมาก่อน “5 ปี
ที่แล้ว ตอนอาบน้ำ�เราไปคลำ�ถูกก้อนเนื้อที่หน้าอก 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 แค่น้ำ�ตาคลอๆ เฉยๆ แต่พอตอนที่
ขับรถกลับบ้าน ร้องไห้หนักเลย ก็โทรไปหาแฟน บอกว่าเราป่วยนะ พูด
ไม่รู้เรื่องเลย ร้องไห้ไปขับรถไป ตอนนั้นหมอเขาบอกว่าดูแล้วน่าจะเป็น
แต่ยังไม่ฟันธง ให้ไปเอ๊กเรย์ อัลตร้าซาวน์อะไรให้เรียบร้อยก่อน เขาก็คง
ไม่กล้าพูด จนหลานเขาก็มากระซิบบอกว่าเป็นแหละ แต่วา่ มันเป็นแค่ไหน
ไม่รู้ ตอนหลังหลังจากทีต่ รวจแล้ว มะเร็งมันจะมี 4 ขัน้ ใช่มยั้ แม่เป็นขัน้ ที่ 3
แล้วแต่ละขั้นมันจะมีเชื้อมะเร็ง 1 2 3 4 ของแม่เป็นมะเร็ง 4 คือเป็นมะเร็ง
ที่ร้ายแรงที่สุดของขั้นนั้น” ลองนึกภาพตามว่าอยู่ๆ จากที่เราทำ�ตัวปกติ
ชิวๆ ไม่คิดอะไร ในวันเดียวกันนั้นเองเรากลับพบว่าเราเป็นโรคร้ายที่คร่า
ชีวิตคนไปไม่รู้กี่คน แถมยังเป็นมะเร็งขั้นสูงสุดของมะเร็ง ‘ยอดฮิต’ ที่พบ
มากทีส่ ดุ ในบรรดาผูห้ ญิงอีก เราสิน้ สุดการคิดตามได้เพียงเท่านี้ เพราะเรา
ไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ภายในใจของคนที่ป่วยตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่บ้าง
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“คิดเรือ่ งลูกอย่างเดียวเลย เขาต้องมีเรา ไม่งนั้ ใครจะมาดูแลพวกเขา
เพราะว่าแฟนก็ท�ำ งาน ไม่มเี วลามาดูแลแบบทีเ่ ราดูแลทุกวันนี้ ระหว่างนัน้
ก็ไปตรวจรักษาตามกระบวนการนานเป็นปี ผ่าตัดอยูโ่ รงพยาบาลประมาณ
2 อาทิตย์ ออกมามันต้องรอให้แผลหาย รอให้น้ำ�เหลืองหมด แล้วก็ตอ้ งให้
คีโมประมาณ 5-6 เดือน เวลาให้เขาก็ให้ทางเส้นเลือดเหมือนให้น้ำ�เกลือ
มันจะทำ�ลายเซลทุกอย่างในร่างกายเรา เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงก็จะ
ถูกทำ�ลายหมด เพราะมันไม่รวู้ า่ มะเร็งอยูต่ รงไหน ช่วงนัน้ ร่างกายมันก็จะ
ทรุดมาก”
ด้วยร่างกายที่อ่อนแรงระหว่างการรักษา เราคงจะนึกภาพการนอน
อยูบ่ นเตียงนอน แล้วก็ใช้ชวี ติ ทีอ่ อ่ นล้า ไม่มแี รง ไปไหนก็ไม่ได้ ต้องอยูแ่ ต่
ทีบ่ า้ นเพือ่ นรักษาตัว แต่ส�ำ หรับคุณแม่ดวงเดือนแล้ว ถ้าคุณคิดว่าชีวติ แม่
บ้านคนนี้จะเป็นแบบนั้น ผิดถนัด
“เหมือนเดิม ไปห้าง ไปอะไร (หัวเราะ) ขนาดตอนนั้นออกจากโรง
พยาบาลมีทอ่ น้ำ�เหลืองติดอยูท่ ตี่ วั มันเสียบอยูต่ รงแผลให้ระบายออกมา
จริงๆ ก่อนออกจากโรงพยาบาลมันต้องหมดแล้ว แต่ของแม่มนั มีเยอะ มัน
ยังไม่หมด เขาก็เลยถามว่างั้นเอายังไง อยู่ต่อมั้ย แม่บอกไม่อยู่ เขาบอก
ว่าถ้าไม่อยูก่ ต็ อ้ งมีถงุ อันนีห้ อ้ ยนะ แม่บอกโอเค ก็เอากระเป๋าเล็กๆ สะพาย
ข้าง เอาถุงน้�ำ เหลืองใส่ไปในกระเป๋า แล้วก็เดินชอปปิง้ ไม่มใี ครรู้ เขาก็นกึ
ว่าเราสะพายกระเป๋า แต่จริงๆ แล้วนั่นเป็นที่ใส่น้ำ�เหลือง (หัวเราะ) เพียง
แต่ว่าเวลาไปไหนเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี เพราะร่างกายเรามันอ่อนแอ”
แต่ระหว่างรักษา ก็มเี รือ่ งเฉียดตายเข้ามาให้คนฟังตืน่ เต้นตกใจอยูเ่ หมือน
กัน
“ตอนนัน้ คิดว่าจะต้องตายแล้ว เพราะว่าเป็นโรคหัวใจทีเ่ กิดจากยาที่
ให้ ตอนนัน้ ให้คโี มเสร็จ กลับมาทีบ่ า้ นยืนแล้วมันหายใจไม่ทนั ก็เลยนัง่ ก็ดีขึ้น
เราก็สงสัยเราเหนือ่ ยหรือเปล่า พออีกวันหนึง่ เรานัง่ ไม่ได้ละ่ ต้องนอน พอ
อีกวันนอนก็ไม่ได้ ทำ�อะไรก็ไม่ได้ มันจะขาดใจ นีค่ อื กำ�ลังอยูใ่ นช่วงให้คโี ม
เขาจะให้ 3 อาทิตย์ให้ทหี นึง่ ยังให้ไม่ครบ ก็เลยไปหาหมอ ทีนตี้ รวจออกมา
เขาก็บอกว่าไม่มีอะไร ที่เขาไม่ได้ดูหัวใจเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกับตับ
กับปอด 1 ใน 1,000 ถึงจะมีผลกระทบที่หัวใจ น้อยคนมากที่จะเป็น แล้ว
ก่อนที่จะให้ยาคีโม เขาเช็คหัวใจ ของแม่นี่เพอร์เฟ็คเลย ทีนี้หมอก็ให้กลับ
แม่บอกว่ากลับไม่ได้ ถ้ากลับไปตาย เพราะมันหายใจไม่ได้จริงๆ ตอนหลัง
เขาเลยเอาใบเอ๊กเรย์กลับเข้าไปดูใหม่ ก็เลยเห็นหัวใจรัว่ น้ำ�ท่วมหัวใจ พอ
เขาเจอปั๊บ เขาเอาเข้า ICU เลยนะ คือถ้ากลับบ้านไปนี่เสร็จเลย”
หรือจะเป็นเรื่องนี้
“มีช่วงหนึ่งที่ผมร่วง ตอนนั้นตกใจมาก จับหลุดเป็นกระจุกออกมา
เลย แม่ก็ไปตัดผมสั้น ขนาดผมสั้นนะ มันก็ยังหลุดเป็นกำ�มือ 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 หมวกด้วยยังไม่ใส่ด้วยซ้ำ�”
ถึงตอนนี้ เวลาที่ผ่านมาแม่ดวงเดือนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การฝ่าความ
ยากลำ�บากในการรักษาและต่อสูก้ บั มันจนถึงทีส่ ดุ ผลลัพท์ทอี่ อกมามันก็
คุ้มกับที่เราได้พยายามไป แต่หลายๆ คนคงสงสัยเป็นคำ�ถามเดียวกันว่า
เพราะอะไรมันถึงหายไป เพราะอะไรถึงฟังดูแล้วเหมือนเป็นโรคที่ไม่ร้าย
แรงอะไร ถ้าไม่นับว่าหมอที่ทำ�การรักษาแล้ว อะไรคือสิ่งที่ทำ�ให้แม่บ้าน
คนนี้ยังนั่งหัวเราะกับเราในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้
“ปกติเราก็รักครอบครัวที่สุดอยู่แล้ว แต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเขารักเรา
ขนาดนี้ ทุกคนไม่มีใครมานั่งโศกเศร้าให้เราเห็น เราก็ไม่โศกเศร้าให้เขา
เห็นเหมือนกัน ต่างคนต่างไม่โศกเศร้าเข้าหากัน ทำ�เหมือนปกติ แล้วเรา
ก็โชคดีที่เรามีสามี มีลูกที่ดีเป็นห่วงเรา เขาไม่เคยทำ�กับข้าวก็ทำ�ให้ เปิด
เว็บไซต์ดูวิธีทำ�ซุป ทำ�อะไรให้ จากไม่ยอมขับรถ ก็ขับไปซื้อข้าวดูแลเรา
ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะหายหรือเปล่าเป็นขนาดนี้ หมอโกหกเราหรือ
เปล่า แต่สดุ ท้ายหมอบอกว่าเราหายแล้ว ทุกอย่างมันสดใส มันเหมือนได้
ชีวิตใหม่”
ถ้ า ถามว่ า ตอนนี้ มี ย าตั ว ไหนที่ รั ก ษาโรคร้ า ยนี้ ไ ด้ บ้ า ง ในทาง
วิทยาศาสตร์และศูนย์วิจัยของโลกปัจจุบันก็คงจะยังหาคำ�ตอบให้ไม่ได้
แต่คุณแม่ดวงเดือนเหมือนจะบอกกับเราผ่านบทสนทนาที่คุยกันว่า ต่อ
ให้เรามียาดีแค่ไหน หรือมีการรักษาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดของยุคก็ตาม
แต่ มันก็คงจะไร้ค่าและไม่ช่วยบรรเทาอะไร หากปราศจากคนรอบข้าง
ที่รักและให้ก�ำ ลังใจเรา
มันเป็นยาที่ไม่ต้องไปหาที่ร้านขายยาที่ไหน
ไม่ต้องไปสั่งยาจากโรงพยาบาลชื่อดังที่ใด
เราผลิตยานี้ได้จากข้างในตัวเราเอง
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เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์
ภาพ : พิมพกานต์ จำ�รัสโรมรัน

“เช้าวันใหม่กับหัวใจที่ไม่พิการ”
จะเป็นอย่างไร หากในเช้าวันหนึง่ ต้องตืน่ มาพบว่า ขาทัง้ สองข้างของตนทีเ่ คยปกติกลับกลายเป็นอวัยวะทีไ่ ร้ซงึ่ ความรูส้ กึ
ปฏิกริ ยิ าตอบรับอันคาดเดาได้ธรรมดาย่อมจะเป็นเสียงร่ำ�ไห้ฟมู ฟายของผูท้ พ
ี่ บเจอเหตุการณ์นนั้ แต่สำ�หรับ ‘โสภณ ฉิมจินดา’
พิธีกรรายการโทรทัศน์ทางช่อง Thai PBS คนนี้ ความพิการที่ได้รับมานั้น ไม่ใช่การกลั่นแกล้งจากโชคชะตา แต่ทว่ามันเป็น
บันไดก้าวแรกที่นำ�พาชีวิตของเขาไปสู่ความสำ�เร็จ...
...ปี 2546 โสภณเดินทางไปจังหวัดตาก ด้วยเป้าหมายเพื่อสำ�รวจเส้นทางและสภาพโรงเรียนที่ตนและน้องๆ จะไปทำ�
โครงการอาหารกลางวันให้เด็ก ขากลับจากเสร็จธุระเขาและน้องๆ ผูร้ ว่ มทางเห็นดีจงึ ถือโอกาสโบกรถไปเทีย่ วกันต่อทีจ่ งั หวัด
แม่ฮ่องสอน ระหว่างการเดินทางจากทางอำ�เภอท่าสองยางไปยังอำ�เภอแม่สะเรียง รถที่เขาขออาศัยมาด้วยนั้นเกิดเสียหลัก
และพุ่งตกจากถนนลงไหล่เขา จากอุบัติเหตุครั้งนั้น ผลเอ็กซเรย์บอกว่ากระดูกไขสันหลังของโสภณถูกกระแทกและฉีกขาด
ออกจากกัน ทำ�ให้ร่างกายท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปของเขาไม่มีความรู้สึกและกลายเป็นอัมพาตไปร้อยเปอร์เซ็นต์

“หลังจากที่ตัวผมถูกแอดมิดเข้าห้องไอซียู พอตื่นเช้าขึ้นมาวันแรก
ผมจำ�ได้เลยว่าภาพที่เห็นคือคุณแม่ของผม ท่านยืนเกาะกระจกอยู่นอก
ห้องไอซียู ตอนนั้นเราเองนอนอยู่บนเตียง ร่างกายก็ยังใส่สายออกซิเยน
สายท่ออาหารอะไรต่างๆ อยู่ พูดสื่อสารอะไรก็ไม่ได้ แต่เราก็พยายามจะ
สื่อสารและบอกเขาว่าไม่ได้เป็นอะไรนะ”
ในช่วงเวลาก่อนทีโ่ สภณประสบอุบตั เิ หตุจนเสียขาทัง้ สองข้างไปนัน้
ทางบ้านของเขาก็ก�ำ ลังประสบกับปัญหาใหญ่ เมือ่ ธุรกิจขนส่งทีเ่ ป็นอาชีพ
หลักหล่อเลี้ยงครอบครัวต้องตกอยู่ในสภาวะล้มละลาย แต่ถึงแม้วิกฤติ
ต่างๆ จะพุ่งเข้ามาราวกับจะเล่นตลกกับชีวิตเขาแค่ไหน โสภณก็ยังมอง
เห็นแง่งามภายใต้ละลอกคลื่นซัดกระหน่ำ�อยู่
“ก่อนทีท่ กุ อย่างจะพังลงมาผมเจอเรือ่ งราวทีท่ �ำ ให้ตวั เองทุกข์มาเยอะ
ผมคิดว่ามันเป็นแบบฝึกหัดครัง้ ใหญ่ทที่ ำ�ให้เราได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจชีวติ สิง่
ทีเ่ กิดขึน้ ตอนนีค้ อื ว่ามันทำ�ให้เรารูส้ กึ ไม่ไปทุกข์ทอ้ กับมัน ซึง่ ผมรูส้ กึ ว่าพอ
ลบกับลบมาเจอกันมันจะทำ�ให้เรากลายเป็นคนที่บวก”
เมือ่ ผ่านกระบวนการรักษาทีโ่ รงพยาบาลได้เดือนกว่า โสภณตัดสินใจ
ละทิง้ การกายภาพฟืน้ ฟูรา่ งกายทุกอย่างหลังจากรับรูว้ า่ ร่างกายของตนเอง
ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว ในช่วงทีก่ ลับมาใช้ชวี ติ จริงๆ ทีบ่ า้ น
ของตน เวลานัน้ เองทีค่ �ำ ว่า ‘ภาระ’ แวบขึน้ มาในจิตใจของเขา ทำ�ให้โสภณ
รูส้ กึ ตัวว่าจะต้องทำ�อะไรสักอย่าง เพือ่ ทีจ่ ะกลับมาใช้ชวี ติ ให้ได้ดว้ ยตนเอง
อีกครั้ง
“ทุกวันเราตืน่ มาต้องมาเห็นคุณแม่นงั่ แกะปลา เพือ่ ใช้โขลกทำ�น้ำ�ยา
ขนมจีนอยูป่ ลายตีนเตียง แล้วออกไปขายของตัง้ แต่เช้าเพือ่ ทีจ่ ะหาเงินมา
ดูแลเรา ยังจำ�ได้เลยว่ามีอยู่วันหนึ่งผมเองจำ�เป็นจะต้องใช้เงินประมาณ
70 บาทในการเปลี่ยนสายปัสสาวะที่โรงพยาบาล ในตอนนั้น

แค่ 70 บาทเรายังไม่มีอยู่กับบ้าน ตอนนั้นมันเลยเป็นความรู้สึกว่าเรา จะ
ต้องทำ�ยังไงก็ได้ ทีจ่ ะทำ�ให้เรากลับมายืนและเดินต่อไปให้ได้โดยเร็วทีส่ ดุ ”
แม้จะเริม่ ต้นด้วยความหวัง แต่ความพิการทีต่ นเองเผชิญอยูก่ เ็ ป็นอุปสรรค
ใหญ่ที่ไม่อาจผ่านไปได้ง่ายๆ
“ผมก็เลยมาตั้งโจทย์กับตัวเองก่อนว่าเราเหลืออะไร ขาเดินไม่ได้ใช่
ไหม มือฉันยังทำ�งานได้ สมองฉันยังทำ�งานได้ แล้วจะมีงานอะไรที่จะซับ
พอร์ตตัวผมเองได้ ก็ได้ค�ำ ตอบว่างานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคน่าจะเป็น
อะไรที่ซับพอร์ตเราได้ดีที่สุด ตอนนั้นเองก็เริ่มโฟกัสว่าเอาวะ เดี๋ยวเราจะ
เริ่มทำ�งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิค”
เมือ่ ตัดสินใจและกำ�หนดทิศทางให้กบั ตนเองได้ชดั เจนแล้ว โสภณก็
ไปปรึกษาทางโรงพยาบาลว่ามีสถานที่ใดบ้างที่เปิดการเรียนการสอนให้
กับคนพิการ และคำ�ตอบที่ได้รับก็ทำ�ให้เขามุ่งหน้าไปยังโรงเรียนอาชีวะ
พระมหาไถ่ จังหวัดพัทยา
“ตอนทีเ่ ราอยูท่ โี่ รงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่มองไปทางไหนก็มีแต่คน
พิการไปหมด เราเลยไม่รู้สึกแปลกหรือน้อยกว่าคนอื่น และเราก็ได้เรียนรู้
การใช้ชีวิตจากคนที่พิการเหมือนกันกับเรา ซึ่งการที่อยู่ที่มหาไทยถือเป็น
ช่วงฝึกตัวเอง เพราะทุกอย่างมันเป็นแบบฝึกหัดที่เราต้องหัด เราจะเข้า
ห้องน้ำ�ยังไง ต้องขึ้นลงรถเข็นยังไง”
โสภณใช้เวลาอยูท่ โ่ี รงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่เป็นเวลาสีป่ ี แม้วา่ ทีน่ น้ั
จะไม่มีหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิคที่ตนเองอยากเรียน แต่ครูของ
เขาก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน CD ช่วยสอน, หนังสือกราฟฟิค และ
อินเตอร์เน็ต ในระหว่างนั้นโสภณก็ทำ�งานช่วยทางโรงเรียนไปด้วยพร้อม
กัน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโบว์ชัวร์, แผ่นพับ, หรือวิดีโอพรีเซนเทชั่น
ต่ า งๆ จนขยั บ ขยายไปเป็ น งานสเกลใหญ่ อ ย่ า ง งานมหกรรมกี ฬ า
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นานาชาติพัทยา ที่เขาเองเป็นคนออกแบบงานแทบทั้งหมด
“ผมคิดว่าที่มหาไถ่มันให้โอกาสและหลายๆ อย่างกับชีวิตผมมาก
จากจุดแรกทีม่ นั เริม่ จากงานกราฟฟิค งานสิง่ พิมพ์แผ่นพับโบชัวร์ เราก็เริม่
คุยกับอาจารย์ใหญ่ในเรือ่ งศักยภาพของคนพิการ เริม่ คุยถึงเรือ่ งการผลิต
รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับผู้พิการเอง เพราะเราคิดว่าพื้นที่สื่อในปัจจุบัน
เวลาเราเปิดไปในช่องไหน คนพิการก็มักจะถูกพูดถึงในมุมของความน่า
สงสาร พูดถึงในมุมของการช่วยเหลือ เปิดขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดจะต้องมี
หมายเลขบัญชีให้โอนเงินไปช่วย เราก็เลยคิดว่ามันจะมีพนื้ ทีไ่ หนนะทีค่ น
พิการจะได้บอกเล่าเรื่องราวของคนพิการด้วยตัวเราเอง”
จากความคิดนีน้ �ำ ไปสูก่ ารทีโ่ สภณเขียนโครงการขอรับทุนจาก ส.ว.พ.
ผ่านโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ แล้วก็ได้งบมาทำ�เป็นรายการโทรทัศน์ทาง
ช่องสิบเอ็ด (ช่อง NBT เก่า) กลายเป็นจุดเริม่ ต้นให้โสภณได้เข้ามาสูว่ งการ
โทรทัศน์ จนต่อมากลายเป็นผูผ้ ลิตรายการทีวที งั้ เบือ้ งหน้าเบือ้ งหลังหลาย
รายการ และภาพทีผ่ คู้ นจดจำ�เขาได้ดคี อื ในฐานะพิธกี รบนรถวีลแชร์ทโี่ บก
รถพาท่านผู้ชมเที่ยวในรายการ ‘ล้อเล่นโลก’ นั่นเอง
“ผมจะรูส้ กึ อยูเ่ สมอว่าชีวติ เราไม่ได้มโี ชคมีดวง หรือฟลุค๊ อะไรทัง้ นัน้
แต่ทกุ อย่างมันเป็นการกำ�หนดเป้าหมายชีวติ ของตัวเราเอง ว่าเราเลือกจะ
เป็นอะไร ซึ่งการกลับมายื่นในสังคมด้วยข้อแตกต่างที่เราเดินไม่ได้

มันอาจจะเป็นอุปสรรค แต่ผมก็บอกตัวเองว่าถ้าหากเราทำ�สิง่ ทีม่ อี ยู่
ในสมองก็คอื กระบวนคิดของเราให้แข็งแรง การกลับมาเดินมายืนในสังคม
ของเราจะเป็นก้าวย่างที่มั่นคงกว่าการใช้ขายืน นั่นคือการใช้หัวยื่น”
“ชีวติ ทุกคนสามารถเลือกทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จกับชีวติ ของตนเอง
ได้ แต่คนเราเวลาทุกข์เวลาท้อ ชอบจะคิดว่าชีวิตตัวเองเจอกับวิกฤติ โชค
ชะตามันแย่อย่างนัน้ อย่างนี้ ผมกำ�ลังจะบอกกับทุกคนทีก่ �ำ ลังแย่กบั ตัวเอง
ว่า ขอให้คุณมั่นใจเถอะ ว่าถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้ ไอ้กระบวนการทุกข์ท้อ
ต่างๆ มันคือบันไดขั้นหนึ่งที่จะทำ�ให้เราก้าวไปสู่ความสำ�เร็จ เมื่อใดที่เรา
ทุกข์เราท้อบอกกับตัวเองได้เลยว่าถ้าเราผ่านมันไปได้ มันจะทำ�ให้เราก้าว
เข้าไปใกล้ความสุขนั้นอีกหนึ่งขั้น ผมบอกได้เลยชีวิตของผมที่ผ่านมามัน
ถูกทำ�ให้สำ�เร็จได้ด้วยกระบวนการทุกข์ต่างๆ ผมไม่เคยเจอใครที่ประสบ
ความสำ�เร็จในชีวติ โดยทีเ่ ขาไม่เคยทุกข์ ไม่เคยล้ม ไม่เคยท้อ ทุกข์คนผ่าน
กระบวนการเหล่านี้มาหมด”
โสภณกล่าวปิดท้ายกับเราไว้อย่างนั้น แม้คำ�ว่า ‘ยืน’ ในชีวิตของ
โสภณวันนีจ้ ะไม่ตรงตามความหมายในพจนานุกรมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ แค่ตรวจ
สอบความถูกต้องด้วยหัวใจก็บอกได้เลยว่าชายคนนี้ยืนอยู่ในสังคมได้
อย่างเต็มภาคภูมิ...
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“เช้าวันใหม่และเราสอง...”
เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์

คงไม่ใช่เรื่องง่ายดายนักที่ชีวิตคนเราต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีเงื่อนไขแค่เราเป็นส่วนประกอบ แต่กลับผูกพันกับคนอีกคนที่เราเรียกว่า
‘คู่ชีวิต’
‘อ๋อง’ – สุรชาติ ปัญจธรรมวิทย์ อาจารย์สอนอัฐมณีศาตร์ประจำ�สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS)
และ ‘อ้อ’ - ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิยาลัยศรีนครินทร์วิโรต เป็นตัวอย่างหนึ่งของ
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคู่ เมื่อทั้งสองต่างตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยา หลังคบหา
ดูใจกันมากว่า 15 ปี
......15 ปีที่แล้วภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชายหนุ่มและหญิงสาวได้มีโอกาสพบกัน
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“ตอนนั้ น เราเป็ น รุ่ น พี่ ปี 3 ส่ ว นเขาเป็ น น้ อ งปี 1 เรี ย นที่ ค ณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรตเหมือนกัน แต่อยู่คนละเอก
เราเรียนเอกอัญมณีศาสตร์ ส่วนเขาเรียนเอกคณิตศาสตร์ เจอกันครัง้ แรก
ในกิจกรรมเชียร์ของคณะ พอเจอหน้าก็เหมือนเป็นรุ่นพี่แอบมองรุน่ น้อง
รุน่ น้องแอบมองรุน่ พี”่ ชายหนุม่ หวนไปถึงเรือ่ งราวในอดีตพร้อมรอยยิม้ บน
ใบหน้า
“เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงคบกันตอนไหน เพราะตอนเจอกัน
ครัง้ แรกเห็นหน้าแล้วรูส้ กึ ว่าต่างคนต่างชอบ ก็คยุ กันไปเรือ่ ยๆ พอออกเดต
ทีนี้มันก็เหมือนเป็นแฟนกันไปโดยปริยาย” หญิงสาวกล่าวสำ�ทับตามมา
ถึงแม้แรกเริ่มอาจจะไม่วูบวาบหวือหวาเหมือนความรักของใคร
หลายคู่ แต่คงต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นในการพบกันของทั้งคู่ ต่อมาได้ผลิ
ดอกออกผลทีเ่ รียกว่าความรักเสียจนงดงาม ถึงอย่างไรเส้นทางของความ
รักย่อมไม่เคยโรยไว้แต่เพียงกลีบกุหลาบ หากแต่มีหนามแหลมและหลบ
หลุมให้ทั้งสองได้พลั้งพลาดและเรียนรู้กันและกันเสมอ
“มันจะมีการทะเลาะกันบ่อยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคน
อย่างช่วงเวลาปีแรกที่คบกันก็โอเค เรากับพี่อ๋องต่างก็ยังเรียนกันอยู่ แต่
พอเข้าปีที่สอง พี่อ๋องเรียนจบออกไปทำ�งาน แต่เรายังเรียนอยู่ ก็เกิดการ
เปลีย่ นแปลง แล้วทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงก็จะมีปญ
ั หาตามมาเสมอ เพราะ
ชีวติ ประจำ�วันของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนเดิม” อ้อบอกถึงช่วงเวลาทีท่ งั้ คู่
เผชิญหน้ากับปัญหา
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของทั้งคู่ต่างก็เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ซึ่งส่งผลก
ระทบต่อความสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ครั้งหนึ่งเมื่อฝ่ายชายเรียน
จบมหาวิทยาลัยและก้าวออกสู่โลกการทำ�งาน ครัง้ สองเมือ่ หญิงสาวเรียน
จบมหาวิทยาลัยแล้วไปเรียนต่อปริญญาโทต่อที่มหาวิทยาลัยจุฬา และ
ครั้งที่สามเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬารในความสัมพันธ์ เมื่อทั้งสอง
ต้องอยู่ห่างไกลกันคนละฟากโลกเป็นเวลาถึง 6 ปี เพราะหญิงสาวเดิน
ทางไปเรียนต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดู (Purdue University)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
“ตอนนัน้ เดือนเดียวเราน้ำ�หนักลดลงไป 8 กิโล มันเหมือนกับว่าเราอยู่
ด้วยกันกับเขาทุกวัน แล้วอยู่ดีๆ วันหนึ่ง เขาหายไปจากชีวิตเรา ความรู้สึก
ตอนนัน้ มันไม่ได้เลิกกันนะ แต่มนั เป็นความรูส้ กึ ทีว่ า่ เหงา แล้วก็เศร้า และ
ก็รเู้ ริม่ สึกกลัวเริม่ คิดมาก เพราะมันมีเยอะไงทีเ่ ป็นอย่างนีแ้ ล้วสุดท้ายก็เลิก
กัน” ชายหนุม่ เล่าถึงความกังวลทีพ่ บเจอตอนนัน้ ให้ฟงั แต่กไ็ ม่ใช่เพียงตัว
เขาช่วงเวลานั้นฝ่ายหญิงก็ตกอยู่ในสภาพที่ยากลำ�บากเช่นกัน
“ในความรูส้ กึ ของเราตอนนัน้ พีอ่ อ๋ งเขาเยอะมาก พีไ่ ปเรียนใหม่ๆ มัน
เครียดนะ มันต้องเปลีย่ นชีวติ ใหม่ เจอแต่ฝรัง่ เรียนก็ยาก มันกลับกลาย
เป็นว่าเราต้องมานัง่ รายงานเขา ต้องกลับห้องมาเพือ่ สไกด์กนั ตลอดเวลา
งานเราเองก็เยอะ จนพีเ่ องบอกไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอย่างนีต้ อ่ ไป เราเรียนไม่
จบแน่ คิดอย่างนัน้ เลย เราก็เลยมาคุยกันตรงๆ ว่าถ้าเป็นอย่างนีต้ อ่ ไปคง
ไม่ไหว มันเยอะไป ก็คยุ กันดีๆ พอสักพักพีเ่ ริม่ อยูต่ วั เขาเองก็เริม่ ชิน ช่วงที่
ต้องอดทน มันก็มแี ต่พอผ่านช่วงนัน้ ไปทุกอย่างก็เริม่ โอเคเหมือนเดิม” เฉก
เช่นความสัมพันธ์ของคูร่ กั ทุกคู่ ทีต่ า่ งต้องใช้เวลาและการพูดคุยในการปรับ
ตัว หากแต่ในความสัมพันธ์ของหลายๆ คนทีล่ ม้ เหลวนัน้ ในทรรศนะของ
อ่องเขาให้ความเห็นไว้วา่ “แทบทุกคูท่ เ่ี ลิกกัน มันเกิดจากการทะเลาะกัน

แล้วปากไวนะ ถ้าต่างคนต่างอารมณ์ร้อน บอกจะเลิกกัน มันก็เลิก แต่ถ้า
ทะเลาะกันแล้วหยุดคิดก่อน ใจเย็นค่อยๆ แล้วค่อยพูดค่อยคุยปัญหามัน
ก็จะไม่บานปลาย เพราะชีวิตคู่มันต้องปรับตัวกันตลอด กี่ปีๆ ที่ผ่านมัน
ต้องผ่านกระบวนการปรับ”
“มันเหมือนกับการขับรถ ทีเ่ ราต้องรูจ้ งั หวะการเร่งการผ่อนเราต้องทำ�
ยังไง คือเราใช้ชวี ติ ด้วยกันมันก็ตอ้ งดูจงั หวะ อย่างตอนนีเ้ ขาใช้ชวี ติ เครียด
เราก็ต้องรู้ว่าเราจะงอแงเอาแต่ใจเยอะไม่ได้ หรือว่าช่วงไหนเรามีปัญหา
เราก็ต้องบอกเขา หรือช่วงไหนที่รู้สึกว่าน่าเบื่อกันแล้ว ก็ต้องหาอะไรมา
เติมไม่ให้เบื่อกันบ้าง” อ้อกล่าวถึงวิธีการใช้ชีวิตคู่เพิ่มเติม
กระบวนการปรับตัวทีว่ า่ หากให้เดินไปให้ถงึ ขัน้ ตอนปฏิบตั คิ งจะยาก
กว่าการพูดด้วยปากเปล่ามากนัก แต่ถา้ ชีวติ คูส่ ามารถผ่านจุดนั้นไปได้ จะ
กล่าวว่าคนที่ยืนอยู่ข้างกายใน เวลานั้นเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริง เหมือนอย่าง
ที่อ้อและอ๋องได้เจอกันและกันก็ไม่แปลกนัก
...เมื่อเวลาหกปีที่ห่างไกลกันจบลง หญิงสาวอย่างอ้อสำ�เร็จการ
ศึกษาและบินกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย อ๋องที่รอเวลานี้มาตลอดก็ตัดสิน
ใจขอเธอแต่งงาน วิธีการขอแต่งงานที่แสนวิเศษจึงเกิดขึ้น ในวันเกิดของ
หญิงสาวชายหนุม่ ซือ้ ตูเ้ ย็นเป็นของขวัญวันเกิดให้เธอ ภายในบรรจุเต็มไป
ด้วยดอกไม้ และแหวนแต่งงานที่วางอยู่ตรงกลาง
“สำ�หรับเราสองคนการแต่งงานมันอาจไม่ใช่เรื่องสำ�คัญที่สุด แต่ว่า
เรายังอยู่ในสังคม เรามีผู้หลักผู้ใหญ่ ถ้ายังคบกันไปเรื่อยๆ มันเป็นการ
ไม่ให้เกียรติเขา” อ๋องกล่าวถึงความคิดของตน ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะพูด
ต่อว่า“แต่มันอยู่ที่เรามองการแต่งงานว่าคืออะไรด้วยนะ คือถ้ามองการ
แต่งงานว่าเป็นการสร้างครอบครัว ที่ต้องอาศัยอยู่ด้วยกันมีลูกมีอะไรต่อ
มิอะไร การแต่งงานก็คือสิ่งจำ�เป็น แต่ถ้าถามในแง่ของความรู้สึก คนสอง
คนคบกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราว่ามันไม่ต้องมีพิธีก็ได้ แต่อย่างเรามอง
ว่าการแต่งงานคืออีกก้าวหนึ่งของความสัมพันธ์ คือคบกันแล้วให้พ่อแม่
รู้สึกว่า โอเคลูกของเราประสบความสำ�เร็จแล้วนะ แต่งงานมีครอบครัว
แล้ว”
หลังการแต่งงาน แน่นอนยอมเป็นก้าวของการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่
ในชีวิตของทั้งสอง ทั้งอ้อและอ๋องยอมรับว่าความเป็นส่วนตัวของตนเอง
เป็นสิ่งที่ต้องสูญเสียไป และหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการปรับตัวกันครั้ง
ใหญ่
“ตอนนี้มีคนมาแชร์นู่นแชร์นี่ด้วย เราก็ยังไม่ชิน ห้องก็ต้องกับคนอื่น
ตู้เสื้อผ้าเราก็ต้องแชร์ ตอนนี้เรามาอยู่ด้วยกันมันต้องแชร์กัน มาจูนกัน
เพราะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันต้องทำ�อะไรร่วมกันหลายๆ อย่าง ชีวิตมัน
ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่เราพร้อมที่จะรับมันหรือเปล่า ถ้าเมื่อไหร่
ทีเ่ ราไม่อยากเปลีย่ นมันก็ไม่มที างไปกันได้ เพราะการคบกันมันต้องมีการ
ปรับเข้าหากัน อาจจะมีเสียความเป็นส่วนตัว แต่ถามว่าอึดอัดไหมมันไม่
ถึงกับอึดอัด เพราะเราเต็มใจให้เขามาอยูด่ ว้ ย” หญิงสาวกล่าวออกมา เธอ
หันไปมองหน้าชายหนุ่มเล็กน้อยก่อนจะกล่าวต่อ
“อนาคตก็อยูด่ แู ลกันไปเรือ่ ยๆ อย่างนี”้
แม้จะเป็นการจบบทสนทนาด้วยถ้อยคำ�ทีส่ นั้ กระชับ แต่ใจความทีส่ ะท้อน
ออกมาจากแววตาของคนทั้งสอง ล้วนเต็มไปด้วยความหมายอันยิ่งใหญ่
ที่ ‘คู่ชีวิต’ คู่หนึ่งจะมอบให้แก่กันได้
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Good
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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
เรื่อง : พิมพ์พร คงแก้ว
ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ต้ อ งมนต์ ไ ปกั บ
ชุมชนเก่าแห่งย่าน
พระนคร

My Space ฉบับนี้เราอยากชวนผู้ที่มีใจอยากออกไปเที่ยวพัก
ผ่อนหย่อนใจ แต่หาเวลาหยุดงานหรือลาเรียนนานๆไม่ได้ ด้วยภารกิจ
ที่แน่นเสียจนไม่มีเวลาเดินทางไปไหนไกล เราจึงมีไอเดียท่องเที่ยวง่ายๆ
มานำ�เสนอ เพียงแค่เดินเล่นเลียบชุมชนเก่าแก่แห่งเกาะรัตนโกสินทร์ ใน
ย่านพระนครเพื่อซึมซับประวัติศาสตร์ แล้วลองจินตนาการว่าเราย้อนยุค
กลับไปเกือบร้อยปีก่อน โดยทริปนี้เราจะเริ่มต้นกันที่บริเวณถนนเยื้อง
กับพระบรมมหาราชวัง เพื่อเลาะเลียบกำ�แพงวังเดินเพลินใจไปกับความ
วิจิตรตระการตากับสถานที่อันเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์
สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และ
ปัจจุบันถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอันดับที่
16 ของโลก
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เพี ย งคุ ณ ข้ า มฝั่ ง ถนนมาเพี ย งนิ ด เดี ย ว ก็ จ ะเห็ น
สถาปั ต ยกรรมแบบยุ โ รปหรื อ ที่ เ ราเรี ย กกั น ว่ า ตึ ก สไตล์
โคโรเนียล อันได้แก่ ‘ที่ทำ�การกระทรวงกลาโหม’ และหาก
มุ่งหน้าไปทางถนนกัลยาณไมตรีก็จะพบอีกสถานที่หนึ่ง
คือ ‘กรมแผนที่ทหารกองบัญชาการกองทัพไทย’ สำ�หรับ
ตึกกระทรวงกลาโหมนั้นถือว่าเป็นที่ยอดนิยมในการถ่าย
ทำ�ละครและภาพยนตร์พีเรียด เพราะด้วยลักษณะของตึก
ทีม่ สี เี หลืองสดแม้จะผ่านการปลูกสร้างมากว่าร้อยปี แต่ยงั
คงตระหง่านอย่างสง่างามทอดแนวยาวไปตามถนน ขณะที่
กรมแผนทีท่ หารเองนัน้ แม้จะทรุดโทรมกว่าอยูบ่ า้ ง แต่กย็ งั
สะท้อนความงามที่คงคุณค่าสู่ปัจจุบัน จนคุณจะต้องหยิบ
กล้องขึ้นมารัวชัตเตอร์ไว้เป็นที่ระลึกอย่างมากมายเป็นแน่
ไปจากถนนตะนาวได้ไม่ไกล เราจะพบ ‘เสาชิงช้า’
หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า ‘Giant Swing’ แม้ปัจจุบันเสาชิงข้า
จะไม่ได้ท�ำ หน้าที่ตาม function ของมันอย่างเคย แต่อดีต
เสาชิงช้าเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธี
โล้ชิงช้า ในพระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวายของศาสนา
พราหมณ์ - ฮิ น ดู ซึ่ ง ได้ ถู ก ยกเลิ ก ไปในรั ช กาลที่ 7 และ
ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ ‘เสาชิงช้า’
เป็นโบราณสถานที่สำ�คัญของชาติ ไปเป็นที่เรียบร้อย
ถัดจากเสาชิงช้า เราขออนุญาตจูงมือคุณเดินย้อนกลับ
มาแวะไหว้พระขอพรที่ ‘ศาลเจ้าพ่อเสือ’ ด้วยความเชือ่ ของ
ชาวจีนที่ว่า ‘เสือ’ เป็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มาก และสามารถ
ปราบผีมารได้ การกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือจึงจะช่วยใน
การขจัดโชคร้าย หรือเคราะห์ร้ายที่จะเข้ามากร่ำ �กรายใน
ครอบครัวและชีวิตให้บรรเทาลงได้
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และถ้าวันนี้คุณอยากได้สัมผัสบรรยากาศของนัก
ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง เราขอแนะนำ�ให้คุณหาที่พักในย่าน
ชุมชนเก่าแห่งนี้พักผ่อนดูสักคืนเพราะนอกจากจะมีสถาน
ที่สำ�คัญมากมาย มีชุมชนเก่าแก่ที่น่าเรียนรู้วัฒนธรรมราย
ล้อมแล้ว ยังมี ‘โรงแรมน่านอน’ ทีห่ นึง่ ทีร่ บั รองว่าถ้าคุณผ่าน
ไป เป็นอันต้องมนต์ที่พักอันทรงเสน่ห์แฝงความอบอุ่นแห่ง
นี้แน่นอน เพราะที่นี่เป็นโรงแรมสไตล์โกดังเก่า ตั้งเด่นอยู่
บนถนนบุญศิริ ซึง่ ห่างจากศาลเจ้าพ่อเสือไม่เกิน 300 เมตร
แม้วา่ จะอยูท่ า่ มกลางชุมชนแพร่งภูธร แต่กลับให้ความรูส้ กึ
เงียบสงบ เป็นส่วนตัวเป็นที่สุด ที่นี่คือ “The Warehouse
Bangkok” โดยเจ้าของคือคุณ ณัฐพล วรทรัพย์ ได้เล่า
แนวคิดของโรงแรมแห่งนี้ว่า
“โรงแรมแห่งนี้เกิดจากความชอบและความตั้งใจที่
ดี ด้วยมองเห็นว่าที่ตั้งตรงนี้เป็นโลเคชันที่ดีเพราะเป็นที่
ระหว่างข้าวสาร วัดพระแก้ว และย่านชุมชนเก่า จึงพัฒนาที่
ตรงนีจ้ ากตึกแถวธรรมดา 2 ชัน้ ทุบแล้วสร้างใหม่ทงั้ หมดให้
เป็นทีพ่ กั ทีต่ กแต่งคล้ายโกดังเก่า” เมือ่ เราได้ลองเดินสำ�รวจ
รอบโรงแรม ก็พบว่าโรงแรมไซส์กระทัดรัดแห่งนี้ ซ่อนความ
น่าประทับไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นลิฟต์โดยสารสีเหลือง ที่
เปิดเปลือยให้เห็นโครงเหล็กเผยความเท่ ภายในห้องพัก
ต่างๆ ก็มคี �ำ เตือนต่างๆ ทีม่ กั ใช้ในโกดังมาทำ�ให้เป็นจุดเด่น
ของโรงแรมแห่งนี้
เราขอการันตีเลยว่าถ้าคุณได้ลองเดินทางตามแบบ
My Space เล่มนี้ คุณจะต้องหลงใหลต้องมนต์และตกหลุม
รักย่านพระนคร สถานทีแ่ ห่งประวัตศิ าสตร์แห่งนีม้ ากขึน้ อีก
เป็นเท่าตัว จนแทบอยากขอลางานลาเรียน และร้องขออยู่
ต่อเลยได้ไหมเป็นแน่นอน

speaker
เรื่อง: ปริญญา ก้อนรัมย์
ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

30 ปี สารคดี :
ถนนของคนบันทึกสังคม
หากย้อนกลับไปในอดีต บนถนนของงานเขียนสายเรื่องจริง อาจกล่าวได้ว่า
‘สารคดี’ เป็นนิตยสารที่เดินทางมาบนเส้นทางสายนี้ยาวนานที่สุดในประเทศไทย แถม
ตลอดเวลายังรักษาจุดยืนในการเป็นพืน้ ทีท่ บี่ นั ทึกและสะท้อนเรือ่ งราวของสังคมได้อย่าง
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

คุณก้าวเข้ามาในบ้านหลังที่ชื่อว่า ‘สารคดี’ ได้ยังไง

เข้าใจว่าธรรมชาติของนิตยสารย่อมต้องมีคนทำ�งานหลายฝ่าย ทัง้ ฝ่าย
กองบรรณาธิการ ฝ่ายขาย ฯลฯ แต่ไม่เคยได้ยินฝ่ายวิชาการ ตอนนั้น
คุณทำ�หน้าที่อะไร

ตอนนั้ น เราเบื่ อ กั บ งานประจ�ำ (เป็ น วิ ศ วกรคอมพิ ว เตอร์ ที่
การบินไทย) เราก็ไปซื้อกล้องแล้วเดินทางท่องเที่ยวถ่ายรูปของเราไป
ก็รู้สึกว่าสนุกดี ชีวิตแบบนี้ก็น่าสนใจ ในขณะเดียวกันเราก็ติดตามข่าว
สารหลายๆ อย่างเช่นเรือ่ งของ Greenpeace เรื่องของเรือรบ Rainbow
Warrior ซึ่งพอดีกับสารคดีเปิดรับฝ่ายวิชาการ เราก็ตัดสินใจถ้ายัง
ท�ำงานที่เดิมมันก็เดินต่อไปได้แหละ เพราะบริษัทใหญ่ๆ มันก็จะมีช่อง
ทางให้คุณก้าวต่อไป แต่เราก็คิดว่าถ้าเราก้าวต่อไปเราจะเอาตัวออก
จากจุดนี้ไม่ได้เพราะจะเริ่มถล�ำลึกมากขึ้น แต่แม้สิ่งใหม่ที่เราเลือกมัน
ไม่ใช่สิ่งที่เราร�่ำเรียนมา มันเป็นการกระโดดข้ามวงการเข้าไปหาสิ่งที่
อยู่ในตัวเราตั้งแต่เด็ก นั้นคือความรักในหนังสือ

อย่างที่ว่างานสารคดีมันคือการพยายามทำ�เรื่องยากให้เป็นเรื่อง
ง่าย แล้วในขณะเดียวกันเราพยายามบุกเบิกความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจริงๆ มัน
มีอยูแ่ ล้ว แต่ไม่มคี นเอามานำ�เสนอให้คนได้อา่ นกัน เมือ่ เราเข้าไปทำ�งาน
พบว่าหน่วยงานสมัยก่อน กรมป่าไม้ หรือหน่วยงานอื่นๆ ก็ตาม มันก็จะ
มีนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ป่า ศึกษาเกี่ยวกันพันธ์ไม้ มีนักวิจัย
ที่ทำ�งานพวกนี้อยู่ เพียงแต่ว่าไม่มีคนเข้าไปติดตามพวกเขาและนำ �
งานพวกนี้มานำ�เสนอ อย่างยุคแรกก็จะเห็นได้เลยว่าสารคดีไปตาม
เรื่องค้างคาวกิตติ ตามเรื่องของนกยูงในห้วยขาแข้ง ซึ่งฝ่ายวิชาการก็
ทำ�หน้าที่เป็นตัวเชื่อมกับคนเหล่านี้ ว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรอยู่ เรื่องนี้น่า
สนใจไหม เสร็จแล้วก็คาบข่าวกลับมาบอกทางกองอีกที

ในยุคสมัยนั้นใครๆ ก็ต่างมองสารคดีเป็นยาขม เป็นเรื่องน่าเบื่อ อ่าน
ยาก ตอนนั้นคุณเองรู้สึกยังไง

ทำ�ฝ่ายวิชาการอยู่นานไหม

สำ�หรับคนทำ�งานมันไม่สนใจหรอกว่าคนอ่านมีมากน้อยแค่ไหน
คนทำ�งานในยุคเริ่มต้น มันคือการทำ�สิ่งที่ตัวเองอยากทำ� เราเชื่อว่าจุด
ก่อเกิดของคนทำ�หนังสือทุกคนส่วนใหญ่เริ่มต้นขึ้นจากตรงนี้ทั้งนั้น คือ
ทำ�สิ่งที่เชื่อมั่นและอยากทำ� แต่ในความรู้สึกของตัวเราเองหนังสือเชิง
ความรู้เชิงสารคดีในเมืองไทยมันมีน้อยมาก คนที่ทำ�เชิงสารคดีส่วน

นาน...นานมาก พอทำ�นิตยสารไปเรื่อยๆ สารคดีมันก็เกิดแนวคิด
ว่าเอาเรื่องที่ลงในสารคดีมารวมเล่ม ซึ่งเล่มแรกที่ทำ�ชื่อว่า ‘ก่อนจะไม่
เหลือความทรงจำ�-สัตว์ป่าเมืองไทย’ มีขนาดแปดหน้ายกซึ่งเป็นการ
รวมเอาสารคดี ที่ เ คยลงในนิ ต ยสารที่ เ กี่ ย วกั บ งานวิ จั ย สั ต ว์ ป่ า เช่ น

“ส�ำหรับคนท�ำงานมันไม่สนใจหรอกว่าคนอ่านมีมากน้อยแค่ไหน คนท�ำงานในยุคเริ่มต้น
มันคือการท�ำสิ่งที่ตัวเองอยากท�ำ เราเชื่อว่าจุดก่อเกิดของคนท�ำหนังสือทุกคนส่วนใหญ่
เริ่มต้นขึ้นจากตรงนี้ทั้งนั้น คือท�ำสิ่งที่เชื่อมั่นและอยากท�ำ”
นกยูง, กระทิง ฯลฯ อันนี้ต้องถือเป็นหนังสือเล่มแรกของเมืองไทยเลยที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ป่า แล้วก็มีทั้งเรื่องที่เขียนในเชิงงานวิจัยและเชิง
สารคดี ใช้ภาษาสละสลวยอ่านง่าย และที่สำ�คัญคือรูปถ่ายที่ถือว่าหา
ดูที่ไหนไม่ได้ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จุดประกายให้วงการสัตว์ป่า
เลย แต่คนก็คงลืมไปแล้วเพราะมันนานมาก แต่เชื่อว่าถ้าใครเป็นนัก
วิจัยสัตว์ป่าในปัจจุบันจะต้องรู้จักแน่นอน

มากก็จะเป็นเรื่องสั้นๆ เข้าไปแทรกอยู่ในนิตยสารผู้หญิง ในยุคโน้นพอ
สารคดีออกมาได้พักหนึ่งก็มีคนทำ�หนังสือแนวสารคดีตามออกมาบ้าง
เหมือนกัน แต่ก็ล้มหายตายจากไป เช่น the Earth 2000, กรุงเทพฯ วัน
นี้ ฯลฯ ก็มีคนพยายามทำ�หนังสือแนวแบบนี้ออกมา แต่ก็มีแค่สารคดี
นั่นแหละที่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้
ถามจริงๆ ว่าในยุคสมัยนั้นเรื่องจริงขายได้ไหม

เรียกได้วา่ ตรงนัน้ เป็นจุดเริม่ ต้นของพ็อกเก็ตบุค๊ ภายใต้นามสำ�นักพิมพ์
สารคดี

ไม่ได้ (หัวเราะ) จริงๆ เรามารูท้ หี่ ลังว่าสารคดีมนั อยูไ่ ม่ได้ดว้ ยตัวมัน
เอง หมายถึงว่ายอดขาย และค่าใช้จา่ ยในการทำ�งาน เรียกได้วา่ ขาดทุน
จนมาถึงอายุสบิ กว่าแล้วนัน่ แหละทีถ่ งึ จุดทีเ่ รียกว่ายอดขายเลีย้ งตัวเอง
ได้แล้ว

ใช่เป็นจุดเริม่ ต้น พอตอนหลังจากฝ่ายวิชาการก็กลายมาเป็นสำ�นัก
พิมพ์สารคดี ช่วงเวลาที่เริ่มทำ�เล่มแรกเมื่อประมาณปี 34-35 ตอนนั้น
เองยังไม่ได้ตงั้ เป็นสำ�นักพิมพ์นะ ยังใช้ชอื่ คล้ายๆ ว่า ‘สารคดีเล่มพิเศษ’
แล้วก็ท�ำ มาเรือ่ ยๆ พอไอ้นนั้ ก็ท�ำ ไอ้นกี่ ท็ �ำ ก็เริม่ รูส้ กึ ว่าต้องแยกออกมา
ตั้งหัวเป็นสำ�นักพิมพ์สารคดี แต่จริงๆ เริ่มต้นมีพี่สุดารา สุจฉายา ที่เป็น
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ เราเองทำ�งานภายใต้พี่แอนอีกที

ทนอยู่กับสภาวะติดลบอย่างนั้นมาเป็นสิบปี ท�ำไมถึงได้พยายามฝืนท�ำ
กันมาขนาดนั้น

ก็ต้องย้อนไปขอบคุณกับเจ้าของคือคุณสุวพร ทองธิว ซึ่งถ้าให้
สัมภาษณ์เราก็จะพูดทุกครั้งว่าถ้าไม่มีแกที่เชื่อมั่นในทีมงานชุดนั้น ว่า
เราเดินและทำ�งานในสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมมาโดยตลอด ถ้าไม่มีคนที่
เชือ่ มัน่ อย่างนีแ้ ล้วยอม (ทำ�ท่าควักเงินและหยิบจ่ายให้เราดู) มาเรือ่ ยๆ
มันก็คงเหมือนหนังสือเล่มอื่นๆ ที่ทำ�ไปได้สี่ห้าปีก็คงล้มหายไป

แล้วคุณขึ้นมาเป็นบรรณาธิการสำ�นักพิมพ์สารคดีได้ยังไง
ตอนนั้นพี่แอน (สุดารา สุจฉายา) ทำ�ไปถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกอิ่มตัว น่าจะ
ประมาณปี 38 หลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาทำ� และทำ�ต่อมาเรื่อยๆ
38

ยบเทียบสมัยก่อนตอนเราเรียนมหาลัย
“ ถ้เราอ่าเปรีานสารคดี
เพือ่ นเราก็อา่ น ในตอนนัน้ อายุ
ประมาณ 21-22 เราก็อา่ นสารคดีกนั อย่าง
มีความรู้สึกที่ว่า เฮ้ย! ไอ้คนกลุ่มนี้มันทำ�อะไร
กันวะ หนังสือมันเจ๋งวะ แต่ถามคนยุคนี้ในรุ่น
อายุเดียวกันว่าเขาจับสารคดีเมื่อห้าหกปีที่
แล้วไหม ก็อาจจะมี แต่คงน้อย เขาก็ไปอ่าน
a day กันหมด

”

มาถึงจุดเปลีย่ นครัง้ ใหญ่ครัง้ หนึง่ ของทัง้ นิตยสารสารคดีและชีวติ คุณ
การรับไม้ผลัดต่อจากวันชัย ตัน ตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไร

สารคดีมนั ยังเดินต่อมาได้ เราก็ให้นอ้ งๆ ทำ�งานและแสดงความคิดเห็นกัน
เต็มที่ พยายามฟัง ความคิดเห็นของทุกคน และสนับสนุนการทำ�งานของ
พวกเขา และทีมงานชุดนี้ ค่อนข้างเข้มแข็ง นักเขียนเข้าใจงานและก็มี
จิตวิญญาณของ การเขียนสารคดี ส่วนช่างภาพจริงๆ ก็มปี ญ
ั หาเหมือน
กัน เพราะตอนนี้ช่างภาพเราแก่กว่านักเขียน ความกระตือรือร้นของ
นักเขียนใหม่ๆ จะสูงกว่า อย่างตอนนี้ถ้าพูดเทียบน้องในกองอายุเฉลี่ย
ประมาณ 28-29 หลายคน แต่เราเอง 50 แล้ว ต่างกันอยูย่ สี่ บิ ปี เช่นเดียว
กับบรรณาธิการฝ่ายภาพทีก่ เ็ ริม่ มีอายุมากแล้ว พูดถึงจังหวะก้าวต่อไป
อันนีก้ เ็ ป็นเรื่องสำ�คัญ ทีอ่ งค์กรต้องปรับตัว คือไม่รู้วา่ หัวหน้างานจะแก่
ไปไหม (หัวเราะ) คือสารคดีอยูม่ านานเกินไป ตอนนีจ้ ะขึน้ ปีที่ 30 พอเรา
เข้ามารับตำ�แหน่งบรรณาธิการก็ตั้งโจทย์เอาไว้สามอย่าง

รู้สึกไม่ค่อยอยากรับ (หัวเราะ) คือเราทำ�พ็อกเก็ตบุ๊คมานาน แล้ว
ก็ยงั สนุกกับการทำ�มัน เราทำ�คูม่ อื นก, คูม่ อื ธรรมชาติ, คูม่ อื แมลง, คูม่ อื
ผีเสือ้ จนไปถึงคูม่ อื เทีย่ วอุทยานแห่งชาติตา่ งๆ เราก็สนุกและรูว้ า่ ตัวเรา
ชอบตรงนั้น แต่พอต้องมาทำ�มันก็ต้องทำ� เพราะพอถึงวันพี่จอบตัดสิน
ใจออกไป เราเองก็ถอื ว่าเป็นผูใ้ หญ่ในนีแ้ ล้ว อีกทัง้ จุดเริม่ ต้นการทำ�งาน
ของเราเองก็เริม่ ทีน่ ติ ยสารสารคดี และเราก็รกั นิตยสารสารคดีมาตลอด
ในฝัง่ สำ�นักพิมพ์เราก็คอื หัวหน้าใหญ่สดุ ฝัง่ นิตยสารก็ คือพีจ่ อบ ถ้าพูด
ถึงศักดิศ์ รีกค็ อื เท่ากัน ซึง่ ก็ตอ้ งรับนัน่ แหละ เพราะสารคดีมนั เป็นองค์กร
ที่เติบโตมากจากคนข้างใน มันไม่ใช่องค์กรธุรกิจที่หัวไปปุ้ป แล้วเราจะ
ไปเชิญคนข้างนอกเข้ามาเป็นแทนได้ วิธคี ดิ แบบนัน้ มันไม่อยูใ่ นหัวพวก
เราสักเท่าไหร่

มีอะไรมั่ง

หนึ่งสารคดีต้อง Look young คือแก่ไม่ได้ แม้พี่จอบจะทำ�ไว้ดี แต่
ในช่วงสี่ห้าปีหลังมันแก่ ในแง่ความร่วมสมัยกับวงการหนังสือเล่มอื่นๆ
อย่างเช่น ยังมีงานสารคดีทเี่ ขียนระดับยาวมากๆ การนำ�เสนอภาพถ่าย
ระยะหลังๆ น้อยไป มันเป็น text เยอะ ซึ่งโลกปัจจุบันไม่รับกับ Look
แบบนั้นแล้ว ถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนตอนเราเรียนมหาลัยเราอ่าน
สารคดี เพือ่ นเราก็อา่ น ในตอนนัน้ อายุประมาณ 21-22 เราก็อา่ นสารคดี
กันอย่างมีความรูส้ กึ ทีว่ า่ เฮ้ย! ไอ้คนกลุม่ นีม้ นั ทำ�อะไรกันวะ หนังสือมัน
เจ๋งวะ แต่ถามคนยุคนีใ้ นรุน่ อายุเดียวกันว่าเขาจับสารคดีเมือ่ ห้าหกปีที่
แล้วไหม ก็อาจจะมี แต่คงน้อย เขาก็ไปอ่าน a day กันหมด

กดดันไหมเพราะบ.ก.คนก่อนก็เรียกว่าสร้างมาตรฐานไว้สูงมาก

ที่ผ่านมาสารคดีมันจะมีสไตล์ความเป็นพี่จอบอยู่ อย่างที่เขาว่า
หนังสือเล่มไหนมันก็จะสะท้อนรสนิยมของบ.ก. ซึ่งสารคดีมันก็มีความ
เป็นพี่จอบอยู่พอสมควร พอเราเข้ามาโดยธรรมชาติเราก็ต้องใช้ความ
เป็นตัวเราในระดับหนึ่ง และเราอยู่มาจนรู้ว่าแนวคิดและแนวทางของ
สารคดีมันคืออะไร ปัญหาในช่วงเริ่มต้นที่กังวลอยู่ที่การเข้ามาทำ�งาน
ร่วมกับน้องๆ ในกองบรรณาธิการมากกว่า
คุณจัดการกับความปัญหาที่ว่านั้นยังไง

คือต้องชมพีจ่ อบว่าสร้างทีมงานทีเ่ ข้มแข็งเอาไว้ อันนีค้ อื จุดทีท่ �ำ ให้
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มันแก่เพราะอะไร ด้วยเนื้อหาที่หนักเกินไปหรือเปล่า

ต้นเดือน แต่ตอนนี้สารคดีมันยังออกปลายเดือน ผมตั้งใจไว้มา 3 ปี
แล้วก็ยังทำ�ไม่ได้ ซึ่งก็ต้องขออภัยผู้อ่านทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วย (หัวเราะ)
ปีหน้าคงต้องหาวิธีการใหม่อย่างน้อยคือต้องไม่เกินครึ่งเดือน หรือสอง
สัปดาห์แรกของเดือน อันนี้จะดูแฮปปี้กับทุกฝ่ายเพราะหนังสือมันจะ
ได้ดูสดใหม่ อย่างฉบับเดือนตุลาแต่ได้มาอ่านพฤศจิกายนอย่างนี้มัน
ก็ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่		

เนื้อหาก็อาจจะมีส่วน แต่ที่จริงสารคดีมันมีความพยายามที่จะ
ปรับเปลี่ยนอยู่หลายครั้ง ตอนครบรอบยี่สิบปีตอนนั้นที่มีการปรับไป
ครั้งหนึ่ง เราเองเป็นคนในก็คิดว่าเปลี่ยนไปได้ดี น่าสนใจ อย่างเช่นมี
คอลัมน์ Living together ที่เฉพาะเจาะจงว่าต้องไปคุยกับเด็ก เอาเรื่อง
ราวของพวกเขามาเล่า หรือไปคุยกับมืออาชีพเรือ่ งโน้นเรือ่ งนี้ แต่ท�ำ อยู่
ได้ไม่กี่ปีก็กลับมาแกว่งๆ โครงสร้างของสารคดีในตอนนั้น มันไม่แข็ง
แรงในความเห็นของเรา คล้ายๆ ว่ามันขาดคาแร็คเตอร์อะไรบางอย่าง
ในความร่วมสมัย

พูดถึงหน้าตาหรือเนื้อในของสารคดีบ้าง หลังจากวันชัย ตัน ออกไป
คุณปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้าง

ปีแรกที่เรามาทำ�ก็คงสภาพเดิมไปก่อน แต่พอเข้าปีที่สองเราก็
เริ่มปรับโลโก้ของนิตยสาร จากเดิมที่มันอ้วนๆ ป้อมๆ ซึ่งหลายคนบอก
ว่ามันเป็นหัวที่ดีที่สุดของนิตยสารสารคดี แต่ในมุมมองของเราในเชิง
ยุทธศาสตร์คือมันต้องเปลี่ยน เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่าสารคดีเปลี่ยนบาง
อย่างไปแล้วนะ ก็ใช้ความเป็นดิจิทัลของเส้นและขีดเป็นกราฟฟิคที่
มีความเป็นโลโก้ในตัวมันเอง ไม่ใช่ฟอนต์ตัวอ่าน ทำ�ให้ดูร่วมสมัยขึ้น
จริงๆ ถ้ากลับไปมองสารคดีหัวแรกก็คล้ายกันมาก มันก็ดีในแง่หนึ่งที่
เราได้ยอ้ นกลับไปเอาสิง่ ทีเ่ คยเป็นตัวเรามาคลีค่ ลายเป็นของยุคปัจจุบนั
อธิบายโม้ๆ นะ (หัวเราะ)
ส่วน Look young กับ Go green ก็เป็นโจทย์ใหญ่ สองอย่างนี้
นำ�ไปสู่การปรับอะไรหลายๆ อย่างภายในเล่ม คือถ้าเปรียบเทียบพ็อก
เก็ตบุ๊คมันจะเหมือนอาหารจานเดียว คือมันมีคอนเซปเฉพาะเล่ม เช่น
มีการเขียนด้วยนักเขียนคนเดียว การดีไซน์ก็ใช้คอนเวปต์เดียวทั้งเล่ม
แต่แม็กกาซีนเรามองว่ามันเป็นเหมือนอาหารชุดหรือการไปกินโต๊ะจีน
ที่มันจะต้องมีออเดิร์ฟ มีจานที่หนึ่ง จานที่สอง ต่อด้วยอาหารหลัก ปิด
ด้วยของหวาน และทีผ่ า่ นมาเรามองว่าการจัดการเล่มข้างในของสารคดี
มันออกจะดูเละๆ ไม่เห็นความชัดเจนของอาหารแต่ละจานเท่าไหร่ เราก็
มาจัดระบบตรงนี้ ถ้าสังเกตดีๆ ตอนนีจ้ ะเห็นว่าเซคชัน่ ต่างๆ ของสารคดี
จะค่อนข้างแข็งแรงและชัดเจนมาก
ส่วนเนือ้ หาต้องยอมรับว่าเดีย๋ วนีค้ นเราไม่อา่ นอะไรยาวๆ กันแล้ว
อย่างคอลัมน์นิสต์แต่ก่อนเขียนยาวมาก คนหนึ่งอาจจะ 4-5 หน้า ก็
เปลีย่ นใหม่ให้เป็นคนละ 2 หน้า กำ�ลังดี เพราะฉะนัน้ หน้าตาของสารคดี
ตอนนีค้ อ่ นข้างอ่านง่าย และตอบโจทย์คนยุคปัจจุบนั อ่านแล้วไม่เหนือ่ ย
และก็มจี ดุ เด่นของความเป็นสารคดีที่ Main course ตรงกลาง ส่วน Go
green เราก็มาตอกย้ำ�ด้วยเซคชั่นที่เรียกว่า 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 อันนี้ก็คิดว่ามันจะทำ�ให้สดใหม่ขึ้น สารคดีจะไม่จมอยู่
กับตัวเอง

การทำ�หนังสือให้ร่วมสมัยนั้นเป็นปัญหาข้อแรกที่คุณเห็น แล้วโจทย์
ข้อที่สองละ

สองเราต้องตอกย�้ำเรื่อง Go green

ทำ�ไมต้อง Go green?

ต้องบอกว่าสารคดีเป็นนิตยสารเล่มแรกๆ ทีพ่ ดู ถึงเรือ่ งนี้ ตัง้ แต่เรา
เข้ามาอยูใ่ นช่วงแรกๆ กระแสสิง่ แวดล้อม, มลพิษ, มลภาวะ, ป่าไม้, สัตว์
ป่า ฯลฯ พี่จอบแกเป็นคนบุกเบิกทั้งนั้น แต่ในช่วงหนึ่งมันหายไป บางที
ไปทำ�เรื่องประวัตศิ าสตร์นนู้ นีเ่ ยอะๆ เข้า มันเหมือนคนแก่ทมี่ าเล่าเรือ่ ง
เก่าๆ ให้คนอ่านฟังแต่ถึงตอนนี้การทำ�เรื่องทางธรรมชาติเองมันก็เป็น
ปัญหานะ เพราะคนทำ�งานวิจัยเรื่องสัตว์ป่าน้อยลงเรื่อยๆ ไม่เหมือน
สมัยแรกๆ ที่เราเสนอเรื่องพวกนี้ออกมา มันจะมีงานวิจัยเรื่องค้างคาว
มั่ง ช้างมั่ง วัวแดง, กวางผา ฯลฯ แต่ว่าหลังๆ หาคนทำ�งานวิจัยพวกนี้
ได้น้อยมาก
ทำ�ไมถึงมีคนทำ�งานวิจัยพวกนี้น้อยลง

เพราะประเทศเราไม่ค่อยสนับสนุนงานวิจัยพวกนี้ คนทำ�งานวิจัย
เองถ้าไม่เห็นอนาคตตัวเองว่าอยูต่ รงไหนแล้วใครจะมาทำ� คืองานพวก
เชิงวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ งานที่มันเป็นเชิงศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มันได้รับการสนับสนุนน้อยมาก คุณไม่มีแผนรองรับให้ว่าถ้า
คุณมาเป็นนักวิจัยสัตว์ป่า คุณเป็นนักวิจัยพันธุ์ไม้แล้วต่อไปชีวิตคุณ
โอเคนะ ใครมันจะมาทำ� ฉะนั้นในขณะที่มันมีเรื่องที่ให้เราทำ�ในป่าอีก
เยอะ แต่เรารู้จักป่าของเราน้อยมาก
ย้อนมาเรื่อง Go green ตอนหลังนี้มีปัญหาใหญ่คือภาวะโลก
ร้อน สารคดีกเ็ ป็นคนเสนอสกูป๊ เรือ่ งนีเ้ ป็นคนแรกๆ จนมาถึงเรือ่ งการใช้
จักรยานในเมืองก็เช่นกัน พวกนีเ้ ป็นประเด็นทีส่ ารคดีพยายามนำ�เสนอ
แนวคิดและพฤติกรรมใหม่ๆ เพื่ออยู่ร่วมกับโลกที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลง
อย่างเรื่องการปลูกผัก สถาปัตยกรรมสีเขียว ที่เรานำ�เสนอไปในช่วงปี
ที่ผ่านมา อยากบอกว่าปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศจะเป็นเรื่องสำ�คัญและมีผลต่อคนทั้งโลก อย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ และการรักษาป่าที่เหลืออยู่น้อยนิดจึงเป็นประเด็นที่ต้อง
รณรงค์กันอย่างเต็มที่ เราถึงทำ�สารคดีที่ต้านเขื่อนแม่วงก์มาตั้งแต่ปีที่
แล้ว ไม่เป็นกลางนะเรื่องนี้ (หัวเราะ)
อย่างสุดท้ายที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงคืออะไร

อันสุดท้ายนีย่ งั ทำ�ไม่ได้ คือการพยายามปรับให้สารคดีกลับมาออก
ทันต้นเดือน (หัวเราะ) คือ ธรรมชาติของแม็กกาซีนมันควรจะออกตอน
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็เป็นโจทย์ของปีที่สามสิบ คือสารคดีค่อนข้าง
“ อัจะเป็นนีน้กองค์
กรปิด เทียบกับนิตยสารอื่นๆ ก็ได้ เขา
ทำ�กิจกรรมเยอะแล้วก็มีการสื่อสาร โลกยุคใหม่มัน
ต้องสื่อสารกับคนอ่าน มีกิจกรรมกับคนอ่าน แต่ที่
ผ่านมาสารคดีทำ�ตัวเหมือนฉันทำ�หนังสือฉันก็ทำ�แต่
หนังสือ ฉันตั้งใจทำ�สิ่งที่ดีที่สุดแล้ว คนอ่านก็ต้อง
มาหยิบไปอ่าน ซึ่งธรรมชาติของยุคใหม่มันไม่ได้แล้ว

”

การพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามโลก ไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าที่
สั้นลง ภาพที่เยอะขึ้น แล้วอย่างนี้ตัวแก่นสารคดีที่เคยเข้มข้นจะลด
น้อยลงไปหรือไม่

ไม่จมอยู่กับตัวเองหมายความว่ายังไง

อันนี้ก็เป็นโจทย์ของปีที่สามสิบ คือสารคดีค่อนข้างจะเป็นองค์กร
ปิด เทียบกับนิตยสารอื่นๆ ก็ได้ เขาทำ�กิจกรรมเยอะแล้วก็มีการสื่อสาร
โลกยุคใหม่มันต้องสื่อสารกับคนอ่าน มีกิจกรรมกับคนอ่าน แต่ที่ผ่าน
มาสารคดีทำ�ตัวเหมือนฉันทำ�หนังสือฉันก็ทำ�แต่หนังสือ ฉันตั้งใจทำ�สิ่ง
ที่ดีที่สุดแล้ว คนอ่านก็มาหยิบไปอ่าน ซึ่งธรรมชาติของยุคใหม่มันไม่ได้
แล้ว คนอ่านยุคใหม่กอ็ าจอยากรูจ้ กั นักเขียน อยากรูว้ า่ เราทำ�อะไรยังไง
แล้วโลกมันก็กว้างขึ้น ไอ้การที่เราไปทำ�อะไรอยู่คนเดียวมันจะคับแคบ
เกินไปหรือเปล่า การเปิดพืน้ ทีส่ อื่ สารหลายๆ เวทีเราเชือ่ ว่ามันจะเป็นจุด
หนึ่งที่ทำ�ให้สารคดีได้ Refresh ตัวเอง

ไม่ ที่พูดนั่นไปเป็นส่วนของออเดิร์ฟ เหมือนกับอาหารจานเล็กๆ
Main course หลักเรายังคงความเข้มข้นรักษาความเป็นสารคดีไว้
เหมือนเดิมในขณะเดียวกันการออกแบบหน้าตาของมัน ในยุคหนึ่งรูป
ถ่ายท�ำงานน้อยไป ทีนี้เราก็อัดให้เต็ม ถ้าโชว์ก็โชว์ให้เต็มที่ 12 หน้าไม่
ต�ำ่ กว่านัน้ คัดภาพทีด่ จี ริงๆ มาน�ำเสนอ บางครัง้ มีถงึ ยีส่ บิ หน้าด้วยซำ�้ ซึง่
วิธีการเล่าเรื่องของสารคดี การเขียนการคัดภาพชุดหนึ่งในแต่ละเล่มมี
วิธีคิดไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเล่มอาจารย์ศศินเราต้องการจะสื่อให้
เห็นความเป็นมนุษย์ของเขา เขาก็เหนื่อยล้า เมื่อยขา เวลาหิวเขาก็กิน
คือเขาเป็นคนๆ หนึ่งทีก่ ล้าท�ำเรื่องนี้ ไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมน เขามีชีวติ ที่
เป็นคนธรรมดาที่คุณจะเห็นได้เลย อันนี้คือคอนเซปที่เราเลือก คือต้อง
คิดว่าเราจะสื่ออะไรในเรื่องนั้น ภาพมันจะสะท้อนอะไร ตัวหนังสือมัน
จะบอกอะไรคนอ่าน แต่ละเดือนๆ เราต้องคิด และเราพยายามยืนอยู่
บนความเป็นจริง เป็นธรรมชาติจริงๆ ของทุกสิ่งที่เราเข้าไปจับ

พื้นที่ที่สารคดีพยายามเปิด มันจำ�กัดอยู่แค่เพียงบนหน้ากระดาษอย่าง
เดียวหรือเปล่า หรือมีกิจกรรมอื่นด้วย

ก็มี ปีที่แล้วก็เริ่มทำ�กิจกรรม มันก็เป็นไฟของน้องๆ รุ่นใหม่ด้วย ที่
ถามขึน้ มาว่าทำ�ไมสารคดีไม่จดั เสวนา เราก็เอาเลยจัดเป็น Sarakadee
Talk no.1 แล้วก็มีจัดกิจกรรม Sarakadee FC อันนี้ก็เป็น activity นิด
หน่อยที่ไม่ใช่แค่มานั่งฟังเฉยๆ เราจัดให้ไปดูผีเสื้อที่ปางสีดา ให้ได้ไป
สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ หรือกิจกรรมล่าสุด ก็เป็นจัดประกวดภาพถ่าย
‘มวลเมฆขยับกาย’

ภายใต้ความพยายามเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังทำ�อยู่ตอนนี้คุณพอใจมัน
หรือยัง

สภาวะนีอ้ ยูไ่ ด้อกี ประมาณหนึง่ ปีในหน้าตารูปเล่มลักษณะนี้ แล้ว
เข้าปีที่ 31 จะต้องปรับ อันนี้เป็นเชิงยุทธศาสตร์ แต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่า
จะปรับเปลี่ยนอย่างไร ตอนนี้ก็เก็บข้อมูลและคิดไปเรื่อยๆ

จะบอกว่าคนท�ำหนังสือท�ำแค่หนังสืออย่างเดียวไม่เพียงพอแล้ว

ไม่พอ ก้าวต่อไปของคนทำ�หนังสือคุณจะอยู่แค่กับตัวหนังสือไม่
พอ คุณจะต้องสร้างกลุ่มคนอ่านและคนที่ชอบพอในสิ่งเดียวกันมาทำ�
กิจกรรมร่วมกันมาพูดคุยกัน เพราะบางทีการเรียนรู้จากวิธีการฟังมัน
รวดเร็วกว่าการอ่าน เพราะการอ่านมันต้องมีความละเลียด อย่าง
ถ้าคุณได้ไปดูผีเสื้อจริงๆ มันก็คงจะดีกว่าดูแค่สกู๊ปในหนังสือเฉยๆ
ประสบการณ์ตรงมันอาจจะเปิดพื้นที่ทางความคิดและจุดประกาย
ความรักธรรมชาติขึ้นมาทันที

จากในอดีตถึงปัจจุบันความนิยมของสารคดีเพิ่มขึ้นหรือเปล่า

ถ้าพูดถึงยอดขาย พูดได้วา่ ไม่ได้เพิม่ ขึน้ อันนีก้ เ็ ป็นโจทย์ของธุรกิจ
การจัดจำ�หน่ายหนังสือ ต้องยอมรับว่าโจทย์ของแม็กกาซีนทั่วๆ ไป ใน
เมืองไทยมันอยู่ได้ด้วยโฆษณา ยอดขายบางทีเขาอาจจะไม่พิมพ์มาก
แต่พิมพ์ในปริมาณที่พอไปได้กับค่าโฆษณา และเราพบว่ามันเป็น
เรื่ อ งยาก ที่ เ ราจะเพิ่ ม ยอดการพิ ม พ์ เ พื่ อ ให้ ห นั ง สื อ ไปถึ ง มื อ ผู้ อ่ า น
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ตามแผงหนังสือ คือกลุ่มคนอ่านสารคดีมันก็จะมีตั้งแต่สมาชิก, คนที่
ซื้ออ่านประจำ�ตามแผงหนังสือ, หรือบางคนที่เลือกซื้อตามปก แล้วก็
กลุม่ คนทีไ่ ม่รจู้ กั สารคดีเลย (หัวเราะ) แต่อย่างไรสารคดีมนั ก็ยนื ได้ดว้ ย
ตั้ง 2-3 ขา ตั้งแต่รายได้จากสมาชิกประจำ�, โฆษณา, และยอดขายใน
ตลาด แต่วา่ ยอดขายในตลาดมันเป็นเรือ่ งทีจ่ ดั การยากมาก การจะเพิม่
ยอดพิมพ์ก็เลยเป็นเรื่องยากไปตามกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอทำ�ได้
คือพยายามเพิ่มยอดสมาชิก นี่คือเป้าหมายในระยะต่อไปของสารคดี
ที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 30

บนโลกใบนี้ ถ้าเราไม่เอาความจริงมาพูดกันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันได้ยัง
ไง ฉะนั้นเรายังเชื่อว่าไม่ว่าสังคมจะหันหน้าไปทิศทางไหน ความจริง
ยังเป็น เรือ่ งสำ�คัญทีส่ ดุ และการทำ�หน้าทีถ่ า่ ยทอดความจริงนัน้ ต้อง
ยอมรับว่าข้อจำ�กัดของคนทำ�สารคดีมนั มี ไม่ใช่วา่ เราประกันว่าสิง่ ทีเ่ รา
พูดนั้นถูกต้องที่สุด แต่เรายังมีข้อจำ�กัดของความเป็นมนุษย์ มีความ
เห็นส่วนตัว บางทีขอ้ มูลทีม่ อี าจจะน้อยเกินไป แต่สงิ่ ทีเ่ ราถ่ายทอดออก
ไปแน่นอนว่าเราได้มาจากการไปลงพื้นที่จริง ได้เข้าไปคุยรับรู้จริงๆ ว่า
คนทีเ่ ราไปทำ�เรือ่ งของเขา เขาคิดเขารูส้ กึ อะไร เราพยายามจะถ่ายทอด
ตรงนีใ้ ห้มนั ร้อยเปอร์เซ็นต์ทสี่ ดุ แต่มนั ไม่มหี รอกร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้อง
ยอมรับ
แล้วจริงๆ เรื่องราวพวกนี้มันสนุกนะ ย้อนกลับไป เราเคยไปทำ�
เรือ่ งปลวกในห้วยขาแข้ง จบวิศวกรมาแต่ตอ้ งไปจับจอบทุบจอมปลวก
ฤๅษี ที่มันสูงสองเมตร ซึ่งมันแข็งมากก็ทุบๆ จนมันแตกออกมา เรา
ก็ได้รู้ว่าข้างในมันมียานเอ็นเตอร์ไพรซ์ แบบ star trek ซึ่งเป็นที่พักของ
นางพญาปลวก มันมหัศจรรย์โคตรๆ เรื่องราวแบบนี้ยังมีอีกเยอะ แถม
เรายังได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่คนเดียวบนโลกใบนี้หรอก
มันมีสติปัญญาและก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่เขามีสติปัญญาในแบบของเขา
ถ้าเราเข้าใจถึงจุดนัน้ ได้เราก็คงอยูบ่ นโลกนีไ้ ด้โดยไม่ทำ�ลายมันจนเกิน
ไป ซุปเปอร์ไต้ฝนุ่ ไห้เหยียน นักวิทยาศาสตร์กฟ็ นั ธงแล้วว่ามันคือปัญหา
โลกร้อน ความพินาศตรงนัน้ ก็ตอ้ งยอมรับว่าทุกคนทีป่ ล่อยสาร c02 ขึน้
ไปก็มสี ว่ นร่วมกันหมด และต่อไปจะเกิดแค่ตรงนัน้ หรือเปล่า คุณก็ตอ้ ง
ยอมรับความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ ไม่ใช่เอาแต่หนี

ต้องยอมรับเลยว่าอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อโลกสมัยนี้
สารคดีเคยคิดไปถึงการขยายตัวเป็น E-Magazine บ้างหรือเปล่า

ก็เป็นทิศทางที่จับตาดูอยู่และเป็นไปได้ที่จะทำ� แต่ก็ยังเชื่อว่าแรง
ของกระดาษยังมีอยู่ คือมันมีข้อจำ�กัดหลายอย่างสำ�หรับการเป็นอีแม็
กกาซีน
มันขัดแย้งกันยังไง

คือมันมีหลายสัดหลายส่วนที่ขัดแย้งกัน อย่าง Main course ของ
เรานีค่ อื ความเป็นสารคดี คุณต้องอ่านไม่อา่ นไม่ได้ แต่ใครจะมานัง่ อ่าน
เนื้อหาที่จัดเต็มตั้งแต่ 12-16 หน้าเอสี่ แล้วอยู่บนอุปกรณ์แบบไอโฟน
หรือไอแพด หรือจะให้เหลือแต่รปู ถ้าเหลือแต่รปู มันก็ไม่ใช่สารคดีอกี นัน่
แหละ เพราะสารคดีมนั ควรมีงานเขียนประกอบด้วย แต่ถา้ เป็นคอลัมน์
ที่เราปรับมาแล้วเป็น 1-2 หน้า มันก็พอไปได้แต่พวกนั้นมันเหมือนเป็น
ตัวประกอบที่ทำ�ให้สารคดีมันดู Look young มีความหวือหวา แต่ไม่ใช่
หัวใจของสารคดีจริงๆ

ปีหน้าสารคดีเข้าปีที่ 30 จะมีอะไรใหม่ หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร
บ้าง

แต่ก็เถียงไปไม่ได้ว่าเด็กยุคต่อไปที่เขาจะมีเวลาอยู่บนหน้าจอมากกว่า
บนหน้ากระดาษ ถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆ สารคดีจะเป็นยังไงต่อไป กลัว
ว่าสารคดีจะตายไปหรือเปล่า

ปีหน้าคิดว่าอาจจะยังไม่เปลี่ยนอะไรมาก คิดเอาไว้ว่าอาจจะไป
เปลี่ยนในปีที่ 31 ส่วนโจทย์หลายอย่างเช่น ออกหนังสือให้ทันในสอง
สัปดาห์แรกก็พยายามจะแก้ให้ได้ แล้ว Look young คิดว่าแก้แล้ว
Go green ก็ ทำ � อยู่ สิ่ ง ที่ เ พิ่ ม เติ ม ก็ อ าจจะมี ส่ ว นของกิ จ กรรม
Sarakadee Talk, Sarakadee FC อะไร ต่างๆ แต่ที่สำ�คัญ คือสิ่งที่เรา
เตรียมไว้สำ�หรับปีหน้าที่เราจะตอบแทนสมาชิกนิตยสารสารคดีที่ช่วย
เหลือเรามายาวนาน คือตัว ‘สารคดีออนไลน์ย้อนหลัง’ ทั้งหมด สำ�หรับ
แฟนประจำ�สารคดีก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นไฮไลต์

ไม่กลัว คือว่าถ้าถึงตอนนั้นมันต้องไปถึงขนาดนั้นจริงๆ ทุกคนก็
คงต้องไปนั่นแหละ แต่ว่าการดีไซน์บนกระดาษมันก็มีรูปแบบของมัน
มีชีวิตอยู่บนกระดาษในแบบของมัน
เมื่อใดวันหนึ่งที่มันไปอยู่บนอุปกรณ์อีกแบบ มันก็จะมีทิศทางให้
คนทีต่ อ้ งออกแบบหรือทำ�งานกับมันต้องปรับตัวเข้ากับวิธกี ารต่างๆ ของ
มันอยู่ดี เพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มมีชีวิตของมันเอง และเราเองก็บอกไม่
ได้ว่ามันจะเป็นยังไง
ซึ่งเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ มันมาเร็วมาก ความน่ากลัวของมัน
เห็นได้อย่างตอนเริ่มต้นสารคดีเราถ่ายรูปโดยใช้ฟิล์มสไลด์ เรื่องหนึ่ง
ถ่ายกันหกสิบม้วน คัดเหลือสิบรูป แต่เดี๋ยวนี้มีกล้องดิจิทัล กดไปสิ ยิง
ไปเหอะ แถมบริษัทฟิล์มเดี๋ยวนี้ก็ตายไปแล้ว กระบวนการแยกสีฟิล์ม
สไลด์ในโรงพิมพ์ คนที่เคยทำ�งานอยู่ในนั้นก็หมดอาชีพ ต้องเปลี่ยน
ไปทำ�อย่างอืน่ กันหมด ซึง่ นีเ่ ป็นตัวอย่างหนึง่ ของอาชีพทีเ่ คยอยูใ่ นวงการ
หนังสือ แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว ถ้าจะบอกว่าถึงจุดหนึ่งเทคโนโลยีทำ�ให้
อะไรๆ เปลี่ยนไปก็ต้องยอมรับ

คำ�ถามสุดท้ายอะไรที่คุณคิดว่าทำ�ให้สารคดียืนอยู่มาได้จนเข้าปีที่ 30

คุณภาพของมันครับ หรือถ้าตอบอย่างคำ�เชยๆ อีกอย่างคือมันมี
คุณค่าของมัน สองอย่างนี้เป็นสิ่งที่สมดุลมันอยู่ สารคดีได้ทำ�สิ่งที่เป็น
มาตรฐานของคนทำ�หนังสือ ด้านการออกแบบรูปเล่ม การเขียน การ
ถ่ายทอดด้วยภาพถ่าย การเลือกเรือ่ งมานำ�เสนอทัง้ หมดนัน้ ได้ผา่ นการก
ลัน่ กรองการคิดของคนทำ�งานมาตลอด การเขียนเรือ่ งแต่ละเรือ่ ง ถ่ายภาพ
แต่ละภาพก็ลงพืน้ ทีจ่ ริงใช้เวลากับมันจริงๆ ตรงนีก้ เ็ ป็นจุดแข็งทีท่ �ำ ให้คน
ยอมรับ แล้วก็ไม่ใช่เรือ่ งบันเทิงทีอ่ า่ นแล้วก็สามารถทิง้ ได้ รูไ้ ปวันนีพ้ รุง่ นี้
ทิง้ ไปก็ไม่เป็นไร เรือ่ งทีเ่ รานำ�เสนอมันเป็นเรือ่ งทีจ่ ะติดอยูใ่ นใจคุณ และ
ทำ�ให้คณ
ุ รูส้ กึ ว่าคุณเองก็ท�ำ อย่างนัน้ ได้ ส่วนจุดอืน่ ทีอ่ ยูไ่ ด้กอ็ ย่างทีบ่ อก
ไปว่าคือสมาชิก และก็นายทุนผูเ้ ป็นเจ้าของ คุณศิวพร ทองทิว ทีช่ ว่ ยให้
เราผ่านพ้นช่วงตัง้ ไข่ถา้ เป็นทีอ่ น่ื ก็คงเลิกไปแล้ว (หัวเราะ)”

สำ�หรับคุณคิดว่าเรื่องจริงมันมีความสำ�คัญอย่างไร

จะพูดยังไงดีล่ะ สังคมมันอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่เราไม่เรียนรู้เรื่องจริง
สังคมรอบด้านนับวันมันยิ่งซับซ้อนขึ้น คือเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
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“

เราได้รู้ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่
คนเดี ย วบนโลกใบนี้ ห รอก มั น มี
สติปัญญาและก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่
เขามีสติปัญญาในแบบของเขา ถ้า
เราเข้าใจถึงจุดนั้นได้เราก็คงอยู่บน
โลกนี้ได้โดยไม่ทำ�ลายมันจนเกินไป

”
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release me
เรื่อง ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

แปดโมงเช้าในวันวิกฤติ
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ในส่วนของตึกทีผ่ มทำ�งานอยู่ เริม่ จากรปภ.รายหนึง่ ถูกพวกมัน
กัดเข้าทีต่ น้ คอ และวิง่ กระเสือกกระสนเข้ามาด้านใน และหลังจาก
นั้นเพียงไม่นาน เขาก็เกิดการติดเชื้อจนกลายเป็นพวกมันไปโดย
ปริยาย ผมและก้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดี รปภ.คนนั้นกระโจน
เข้าใส่ก้องทันทีเหมือนล็อคเป้าหมายไว้แล้ว นาทีนั้นผมวิ่งอย่าง
ไม่คิดชีวิตและไม่ใส่ใจจะช่วยก้องอีกต่อไป เพราะขืนอยู่ตรงนั้น ก็
คงช่วยได้แค่การเป็นอาหารให้กบั ก้อง และทำ�ให้ผมกลายเป็นพวก
มันไปด้วย
เสียงกรีดร้องและความโกลาหล ทำ�ให้ผมใส่เกียร์หมาวิ่งขึ้น
บันไดให้สงู ทีส่ ดุ เท่าทีแ่ รงของหนุม่ ออฟฟิศธรรมดาคนหนึง่ จะทำ�ได้
ลิฟต์เป็นสิง่ ต้องห้าม เพราะถ้ามันเข้าไปได้แม้สกั ตนหนึง่ ทุกคนใน
นั้นถูกฆาตกรรมหมู่แน่นอน ไม่มีเวลาแม้แต่จะสนใจใครทั้งนั้น
โทรศัพท์มอื ถือร่วงหล่นไปตอนไหนก็จ�ำ ไม่ได้ และเมือ่ รูต้ วั อีกที ผม
ก็มาอยูบ่ นชัน้ ดาดฟ้าของตึกสูงสีส่ บิ ห้าชัน้ และรีบปิดตายทางออก
ในทันที
ปัจจุบัน เวลา ๗.๕๙ น.
ปึ้ง ปึ้ง ปึ้ง!
เสียงทุบประตูดังถี่ขึ้น ตามมาด้วยเสียงเอี๊ยดอ๊าดแสบแก้วหู อีก
ไม่นานประตูบานนั้นคงถูกแรงอันมหาศาลผลักออกมาได้ ผมมอง
เข็มนาฬิกาทีย่ งั คงเดินอย่างไม่มวี นั หยุดหย่อน ตรงกันข้ามกับเวลา
ชีวติ ของผมทีเ่ หลือน้อยลงไปทุกที ช่วงเวลานีใ้ นสภาวะปกติ ผมทำ�
อะไรอยู่นะ?
ใช่แล้ว ผมคงง่วนอยู่บนรถไฟฟ้า เดินผ่านผู้คนที่ยืนหยุดนิ่ง
เหมือนทุกที เพลงที่จะได้ยินทุกวันเวลาแปดโมงเช้าและผู้คนส่วน
ใหญ่แสดงความเคารพด้วยการยืนตรง อืม...ผมไม่ได้ท�ำ ตามพวก
เขาเหล่านั้นมานานเท่าไหร่แล้วนะ หรือจริงๆ แล้วผมมันก็แค่คน
ขวางโลก อยากทำ�อะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำ�กันเฉยๆ ก็แค่นั้น?
เวลา ๘.๐๐ น.
ทุกอย่างยังคงเงียบกริบ ส่วนพวกเบื้องล่างก็ยังคงเคลื่อนไหว
ด้วยท่วงท่าแปลกๆ ตามแบบฉบับของพวกมัน พวกนั้นไม่มีความ
รู้สึกนึกคิดอีกต่อไป มีแต่สัญชาติญาณความหิวกระหายเท่านั้น
ผมตะโกนกู่ก้องร้องเพลงชาติอย่างสุดเสียง เส้นเสียงที่คอสั่น
จนแทบปริแตก ตัวโก่งไปข้างหน้าจนเกือบจะตกตึก ไม่รวู้ า่ หากร้อง
เพลงนี้จบ ผมจะยังมีเสียงสำ�หรับพูดอีกต่อไปหรือไม่ และที่สำ�คัญ
ผมยืนตัวตรง มือชิดลำ�ตัวเหมือนสมัยประถมที่ถูกครูบังคับให้ทำ�
แบบนี้
นาทีนี้มีเพียงสิ่งนี้เท่านั้น ที่เป็นเครื่องยืนยันว่าผมยังมีความ
เป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่

ปัจจุบัน เวลา ๗.๕๕ น.
ผมยืนอยูบ่ นดาดฟ้าตึกสูงสีส่ บิ ห้าชัน้ ด้วยความอิดโรย หายใจ
โรยริน แค่ยนื ยังแทบไม่มีแรง ยิง่ มองลงไปเบื้องล่างแล้วเห็น “พวก
มัน” ยั้วเยี้ยแล้วเรี่ยวแรงยิ่งหดหาย และถ้าเห็นพวกมันกรูไปที่จุด
ใดจุดหนึ่งมากเกินเหตุ ถึงจะไม่ได้ยินเสียงร้องแต่ก็เดาได้เลยว่า
พวกมันต้องกำ�ลังไล่รุมกินโต๊ะร่างของผู้รอดชีวิตอย่างผมนี่แหละ
และอีกไม่กี่อึดใจ ผู้เคราะห์ร้ายรายนั้นก็จะกลายเป็น “พวกมัน”
ในบัดดล
ปึ้ง ปึ้ง ปึ้ง!
เสียงทุบประตูทางออกดังระรัวไม่เป็นจังหวะอยู่เป็นระยะ ผม
เลิกสนใจไปนานแล้ว เบือ้ งหลังประตูทปี่ ดิ ตายด้วยโต๊ะ เก้าอีน้ บั สิบ
ก็คงเป็นพวกมันอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งตึกนี่คงเต็มไปด้วยพวกมัน
หรือเผลอๆ ก็ทั้งเมืองนี้แล้วก็ได้ ส่วนผมเองก็ได้แต่นั่งถอนหายใจ
ทิ้งไปวันๆ รอสิ่งที่เรียกว่า “โลกหน้า” ที่กำ�ลังคืบคลานเข้ามาหาผม
ทุกอึดใจ
เมื่อสามวันก่อน เวลา ๘.๐๐ น.
ผมเดินฝ่าฝูงคนที่ยืนนิ่งเป็นหุ่นขี้ผึ้งเต็มสถานีรถไฟฟ้า ช่วง
เวลาเพียงไม่กี่อึดใจนี่แหละที่ทำ�ให้ผมลงจากสถานีแล้วเปลี่ยน
ไปขึ้นรถไฟใต้ดินขบวนถัดไปได้ทันท่วงที หากผมหยุดยืนตัวตรง
เหมือนคนอื่นๆ ก็คงไม่ทันรถไฟใต้ดินขบวนนี้ แถมยังต้องเบียด
เสียดกับผู้คนที่กรูกันออกมาพร้อมกันกับผมเมื่อเพลงจบ และที่
สำ�คัญ...ผมจะไปทำ�งานไม่ทัน
วันนั้นผมทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานที่ชื่อ “ก้อง” เราเจอกันบน
รถไฟฟ้า เมื่อมันเดินออกมาจากขบวนรถ มันและคนอื่นๆ ก็หยุด
ทันทีเมื่อได้ยินเสียงเพลง แต่ผมเดินตัวปลิวนำ�มันมา และลงรถไฟ
ใต้ดินนำ�มันไปขบวนหนึ่ง ถึงมันจะตามมาทันเวลาเข้างาน แต่วัน
นั้นมันก็ด่าผมไม่หยุด
“ทำ�ไมแกไม่หยุดเดินเหมือนคนอื่นวะ แกไม่รักชาติหรือไง”
“แค่ไม่หยุดเดินนี่ถือว่าไม่รักชาติเลยเหรอวะ แล้วแกแสดง
ความรักชาติอย่างอืน่ นอกจากการยืนเฉยๆ บ้างมัย้ ล่ะ” ผมสวนกลับ
ไปทันควัน แต่ไม่รวู้ า่ ทีม่ นั ไม่ตอบ เพราะมันตอบไม่ได้ หรือไม่อยาก
ต่อความยาวสาวความยืดกับผมกันแน่คนเรามีสทิ ธิแ์ สดงความรัก
ชาติได้ตงั้ หลายวิธี กับแค่การไม่ยนื ทำ�ความเคารพในช่วงเวลาทีเ่ ร่ง
รีบ มันจะกลายเป็นคนอกตัญญู ไม่รู้คุณแผ่นดินไปได้อย่างไร
แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อมีกลุ่ม
จลาจลเกิดขึน้ หลายจุดทัว่ เมืองอย่างฉับพลัน เนือ่ งจากมีผผู้ ดิ ปกติ
เป็นจำ�นวนมากทีแ่ สดงกิรยิ าดัง่ สัตว์รา้ ยกระหายเลือด วิง่ ไล่เข่นฆ่า
ทำ�ร้าย กัดกินมนุษย์ด้วยกันอย่างไร้ความปราณี หากเคยดูหนัง
ระทึกขวัญกันมาบ้าง เราคงรู้จักสิ่งไม่น่ามีชีวิตเหล่านี้ว่า “ซอมบี้”
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เรื่อง: ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์

books
ทัศน | ศึกษา : ชนพัฒน์ เศรษฐโสรัถ
ถ้าอยากจะหาหนังสือสักเล่ม ทีพ่ กั สายตาจากการอ่านหนังสือ
เล่มหนาทีแ่ น่นเอียดไปด้วยตัวหนังสือ ‘ทัศน | ศึกษา’ น่าจะเป็น
อีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย ทันศ | ศึกษา ของ ชนพัฒน์
เศรษฐโสรัถ—ช่างภาพประจำ�นิตยสาร A DAY เป็นหนังสือทีพ่ า
เราไปท่องเทีย่ ว 6 ประเทศ อันได้แก่ จีน ฝรัง่ เศส รัสเซีย อินเดีย
อิตาลี และญี่ปุ่น ทั้งเล่มส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยภาพถ่ายที่
ผู้เขียนได้สั่งสมไว้ระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยว เป็นภาพถ่าย
ที่ไม่ได้แสดงรูปแลนด์มาร์กสำ�คัญของประเทศ หรือมีความ
สวยงามขนาดในหนังสือโฟโต้บุ๊ก แต่ภาพถ่ายในเล่มจะอยู่ใน
ภาพผู้คนที่กำ�ลังอาศัยอยู่ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

ลักษณะของเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ในวิถชี วี ติ เมืองนัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็น
ภาพผูค้ นทีก่ �ำ ลังอาศัยอยู่ หรือเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างทาง ที่
ถ้าเรามีโอกาสได้ไปท่องเทีย่ วกับทัวร์ เราก็อาจจะพลาดและไม่
ได้สังเกตจุดเล็กๆ เหล่านี้ ทั้งหมดให้อารมณ์เหมือนเราได้เห็น
‘ชีวิต’ มากกว่าภาพถ่ายที่สวยจนเราตกใจ แทรกด้วยเนื้อหา
ประกอบที่คล้ายๆ เป็นเกร็ดความรู้ที่ ‘ไม่ต้องรู้ก็ได้’ ซึ่งหลาย
เรื่องราวก็ทำ�ให้เรารู้สึกสนุกและอิ่มไปกับหนังสือภาพเล่มนี้
มากขึ้น โดยรวมแล้ว นี่เป็นหนังสือ 368 หน้าที่อ่านได้หลาย
รอบ และไม่รู้สึกเลี่ยนกับความหนาเลยแม้แต่น้อย

ตัวกูของกู : สันติ แต้พานิช
หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของหนังสารคดีชื่อ ‘ตัวกูของกู’ ที่
ถ่ายทำ�โดย สันติ แต้พานิช โดยในเรื่องก็จะเป็นการพูดคุย
เปิดอกกับบุคคลต่างๆ ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีเส้นทางในการดำ�เนิน
ชีวิตเป็นของตัวเองค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น พิเชษฐ์ กลั่น
ชื่น นักเต้นที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเขาสามารถเลี้ยงชีวิตอยู่ได้
ด้วยการเต้นเพียงอย่างเดียว, อุดม แต้พานิช ผู้บุกเบิก stand
up comedy ในไทยที่แสดงมาแล้ว 10 รอบ, เป็นเอก รัตน
เรือง ผูก้ �ำ กับภาพยนตร์โฆษณาทีผ่ นั ตัวมาเป็นผูก้ �ำ กับและนัก
เขียนบทภาพยนตร์ ที่ปัจจุบันขึ้นชื่อว่ามีหนังเป็นเอกลักษณ์
มากที่สุด, โมเดิร์นด็อก วงดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกที่จุด
ประกายดนตรีทางเลือกเป็นทีส่ นใจมากขึน้ ในประเทศไทย และ

ธาดา วาริช ช่างภาพทีม่ กี ารถ่ายภาพทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ และน้อย
คน ในวงการทีจ่ ะไม่รจู้ กั เขา ทัง้ หมดในหนังสารคดีถกู รวบรวม
มาอยูใ่ นรูปแบบของหนังสือทีม่ ลี กั ษณะไม่ตา่ งจากในหนัง แต่
ก็ไม่ได้เหมือนเป๊ะเสียทีเดียว อาจจะด้วย ‘ดู’ กับ ‘อ่าน’ ด้วย
สัมผัสทีแ่ ตกต่างกันตรงนี้ ความรูส้ กึ ทีเ่ ราได้รบั สารเข้าไปก็อาจ
จะทำ�ให้รู้สึกแตกต่างไปบ้างเล็กน้อย แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ไหนก็ตามแต่ ตัวกูของกู ก็มี ‘อะไร’ อยู่ในตัวของมันเอง ทั้งใน
แง่แรงบันดาลใจ ทั้งข้อคิดดีๆ ดิบๆ ตรงๆ ไม่อ้อมค้อม หรือแม้
กระทัง่ เป็นกำ�ลังใจในยามทีเ่ ราท้อแท้ไม่มหี นทาง ถ้าจะเปรียบ
เทียบให้เห็นภาพ ตัวกูของกู ให้ชัดเจน ก็คงจะต้องเปรียบให้
ฟังว่า นี่มันหนังสือที่เป็นตัวจุดชนวนไฟ (ในตัวเรา) ดีๆ นี่เอง

ชุดประดาน้ำ�และผีเสื้อ : ฌ็อง-โดมินิก โบบี้
ถ้ า พู ด ถึ ง นิ ต ยสาร ELLE หลายๆ คนก็ ค งจะนึ ก ออกถึ ง
แมกกาซีนแฟชั่น ที่มีต้นกำ�เนิดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้ไม่ยาก
หนังสือเล่มนี้กำ�ลังพูดถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่ง ที่เป็น
ทั้งนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ และบรรณาธิการของนิตยสาร
ELLE ในขณะนั้น ด้วยหน้าที่และความสามารถในการทำ�งาน
ของ ฌ็อง-โดมินิก โบบี้ตอนนั้น คงเป็นเรื่องธรรมดาหากจะ
บอกว่าเขาเพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นฐานะ
การงาน ตำ�แหน่งหน้าที่ต่างๆ รวมไปถึงครอบครัวที่อบอุ่น ที่
กำ�ลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศฝรั่งเศส หากแต่ในวัน
ที่ 8 ธันวาคม 1995 ที่ โบบี้ขณะนั้นมีอายุ 43 ปี เขาประสบกับ
อาการเส้นเลือดในสมองแตก จนทำ�ให้ก้านสมองเสียหายเป็น
อย่างมาก เขาสลบไปถึง 20 วันและมีทีท่าว่าจะไม่กลับมาอีก
ในโลกแห่งความจริง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังพอเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นโชค
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ดีได้หรือเปล่า เขาฟืน้ ขึน้ มาท่ามกลางความดีใจของคนรอบข้าง
แต่ในขณะเดียวกัน โบบี้ก็พบกับความจริงที่โหดร้าย เขาเป็น
อัมพาตทั้งร่างกาย ยกเว้นศรีษะที่ขยับได้เพียงเล็กน้อย บวก
กับตาซ้ายที่ยังกระพริบได้อยู่ หนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่น่าทึ่ง
ที่สุดเล่มหนึ่งในโลก เพราะเขาเริ่มต้นโดยการให้คนท่องชุดตัว
อักษรฝรั่งเศส และโบบี้ก็เริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยการกระ
พริบตาข้างซ้าย ทีละตัว ทีละตัว.. มันคงเป็นเรื่องปกติสำ�หรับ
นักเขียนทั่วโลกที่จะเขียนอะไรสักอย่างขึ้นมาให้เป็นเล่ม แต่
สำ�หรับหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นความพยายาม ความลึกซึ้ง
ในอารมณ์ของผู้เขียน ที่อ่านแล้วก็รู้สึก ‘อิน’ ไปกับตัวอักษร
พลางคิดภาพโบบี้กระพริบตาทีละตัวๆ นี่คือหนังสือสองร้อย
กว่าหน้าที่อ่านแล้วทำ�ให้เราฉุกคิด นิ่งงัน และให้ความรู้สึก
ยาวนานกว่าหนังสือนิยายที่มีภาคต่อหลายเท่ายิ่งนัก

review

cartoon
BECK ปุปะจังหวะฮา : ฮาโรลด์ ซาคุอิชิ (34 เล่มจบ)
ถ้าใครชื่นชอบในเสียงดนตรีหรือเคยมีประสบการณ์ในการ
ซ้อมวงดนตรีกับเพื่อนๆ ในห้องซ้อมแถวโรงเรียนมัธยม ดูท่า
แล้วการ์ตูนเรื่องนี้คงมัดใจคนที่มีประสบการณ์แบบนี้ได้ไม่
ยาก BECK เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับดนตรีที่เริ่มโดยตัวเอกที่ชื่อว่า
โคะยูกิ ที่ตามสไตล์การ์ตูนหลายๆ เรื่องทั่วไปคือ เป็นพระเอก
ที่ไม่เอาไหน ทำ�อะไรไม่เป็นสักอย่าง จนโคะยูกิได้มาพบกับ
หมาหน้าตาประหลาดที่ก�ำ ลังถูกอันธพาลรุมแกล้งอยู่ และได้
พยายามช่วย (อย่างที่ตัวเอกไม่เอาไหนพอจะช่วยได้) นี่เลย
เป็นการจุดประกายที่ทำ�ให้ได้พบกับ มินามิ ริวสุเกะ ผู้ที่เป็น
คนเปิดโลกให้โคยูกิได้รู้จักกับวงการเพลง และค่อยๆ ทำ�ให้
ชีวติ ของโคยูกเิ ปลีย่ นๆ ไป แต่นอกจากเรือ่ งดนตรีในเรือ่ งทีเ่ ป็น
main หลักในการเล่าเรื่องแล้ว ความสนุกของ BECK กลับอยู่

ที่เรื่องราวของปัญหาที่สุมกันเข้าในวง ที่ โคะยูกิ ต้องเจอเรื่อง
ที่ทำ�ให้หนักใจอยู่บ่อยๆ เช่น เรื่องในมุมมืดของวงการ หรือเรา
จะเรียกง่ายๆ ว่าเป็นมาเฟียในวงการเพลงญีป่ นุ่ ทีค่ อยควบคุม
และทำ�ให้วงของโคะยูกติ อ้ งมีปญ
ั หาจนถึงขัน้ วงแตก หรือเรือ่ ง
ทัศนคติของคนในวงทีบ่ างครัง้ ก็ถงึ จุดระเบิดจนต้องมามีปญ
ั หา
กัน รวมไปถึงเรื่องราวความรักของโคะยูกิ ที่มีให้กับ มินามิ มา
โฮะ หรือน้องสาวแท้ๆ ของ ริวสุเกะ ที่บางตอนเราก็แอบบิดตัว
เพราะความเขินอาย โดยรวมแล้ว BECK เป็นการ์ตนู ทีร่ วบรวม
ทุกรส ทุกอารมณ์ และไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะพลาดอ่าน
การ์ตูนดีๆ ด้วยประการทั้งปวง ( ปัจจุบัน BECK ได้กลายเป็น
ภาพยนตร์แล้ว กำ�กับโดย ยูกิฮิโกะ ทสึทสึมิ ผู้ก�ำ กับหนังที่มา
จากหนังสือการ์ตูนเรื่อง 20 century boy)

movie
MARRY IS HAPPY, MARRY IS HAPPY.
หนังลำ�ดับที่ 2 ของ เต๋อ—นวพล ธำ�รงรัตนฤทธิ์ ที่มาพร้อมกับ
การเอาโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมาเล่น โดยยกเอาทวีตของ แมรี่
มาโลนี่ จำ�นวน 410 ทวีตมาทำ�เป็นภาพยนตร์ โดยในเรื่องนี้
นำ�แสดงโดยเด็กผู้หญิง 2 คน ที่ชื่อว่า แมรี่ และ ซูริ มาเป็น
ตัวหลักในการเดินเรื่อง ภาพยนตร์ทั้งเรื่องเป็นการนำ�เอาทวี
ตแต่ละอันมาลำ�ดับเหตุการณ์ และปล่อยให้สองสาวดำ�เนิน
ชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิตมัธยมตามทวีตของ แมรี่ มาโลนี่
ซึ่งก็นำ�มาซึ่งเรื่องราวหลากหลายอารมณ์จนทำ�ให้เราหลุดขำ�
ออกมาเสียงดัง ด้วยเรื่องเพี้ยนๆ บ้าบิ่นๆ บางเรื่องก็ทำ�ให้เรา
หยุดคิดตาม หลายๆ ครัง้ ก็ท�ำ ให้เรา ‘จม’ อยูก่ บั อารมณ์ของนัก
แสดง จนบางทีอา่ นทวีตทีข่ นึ้ มาไม่ทนั ก็ยงั มี หรือจะเป็นเรือ่ งที่
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เกีย่ วกับการเอาสังคมมาเสียดสีหรือล้อเลียน ก็ท�ำ ออกมาในรูป
แบบของการเสียดสีทที่ �ำ ให้เราต้องอมยิม้ และพยักหน้าเบาๆใน
ใจไปด้วย ส่วนสถานที่ที่ใช้ในการแสดงก็ให้ความรู้สึกเหมือน
เป็นอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จัก เป็นโลกที่เงียบๆ
เหงาๆ และรู้สึกย้อนยุคอยู่หน่อยๆ แต่โดยรวมแล้วก็ไปได้ดี
กับเรื่องแบบไม่มีอะไรสะดุดอะไรนัก นอกจากนี้ยังมีนักแสดง
ที่ออกมาทำ�ให้เราอมยิ้ม เพราะด้วยบทบาทแล้ว เราอาจจะ
คุ้นในด้านอื่นของพวกเขามากกว่า เช่น ปราบดา หยุ่น, เล็ก
Greasy Cafe, คงเดช จาตุรันต์รัศมี, น้อย วงพรู เป็นต้น และนี่
น่าจะเป็นหนังไทยทีเ่ รียกได้วา่ แหกกฎเกณฑ์ทกุ อย่างของหนัง
ที่ควรจะมีไปอย่างสิ้นเชิง และที่ส�ำ คัญ มันสนุก!

tk voice (เสียงของสมาชิก)

ต้อนรับฉบับปีใหม่อย่างสดชื่นและมีชีวิตชีวา อยากถามว่า

ช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวคุณ และกำ�ลังตื่นเต้นกับสิ่งนั้นอยู่ ?
“ก�ำลังฝึกภาษาสเปน ภูมิใจที่ได้ฝึกจาก youtube
เพราะชอบภาษาและส�ำเนียงน่ารัก ลูกเป็นนักเรียน
แลกเปลี่ยนจะได้คุยกับลูกได้”

“1. เรื่องการเมือง โอกาสที่จะมีการปฏิรูปประเทศ
และ 2. ได้หาข้อมูลการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัวเอง”
เยาวลักษณ์ สุวรรณาลัย (ป้าตุ้ม)
อาชีพ เกษียณ

วรวรรณี บุญดีสกุลโชค
อาชีพ แม่บ้าน

“ประมาณช่วงต้นปี 2557 จะเปิดร้านขายเสื้อ (เป็น
เจ้าของกิจการมือใหม่ค่ะ)”

“ลูกๆก�ำลังจะเข้าโรงเรียนอนุบาล ทั้งครอบครัว
รู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆและ
เห็นลูกๆเติบโต”

อาณภา ลิ้มบรรเจิด (นุ๊ก)
อาชีพ พนักงานบริษัท

Nina

“สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆนั้นเหรอครับ คือผมจะได้เดิน
ทางไปยังยุโรปครั้งแรกในชีวิต คือประเทศอิตาลี
ผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ ที่ท�ำให้ผมได้
รู้ได้เห็นเกี่ยวกับชีวิตต่างแดน มันคงตื่นเต้นน่าดู!”

“ช่วงนี้ก�ำลังเริ่มออกก�ำลังกายและพบว่าการสละ
เวลาเพื่อออกก�ำลังกายวันละ 30-60 นาทีต่อวัน
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น และท�ำให้น�้ำหนักลดลง”

จักรกฤษ ปินตาวะนา (ไกด์)
อาชีพ นักศึกษา

สุกัญญา สุขสม (แหม่ม)
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

“การค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม และทบทวนความรู ้ ใ นสิ่ ง ที่
น�ำไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬา พบว่า การท�ำงาน
ให้ประสบความส�ำเร็จได้ จะต้องมีความพยายาม
อดทน และรอคอย”

“การเตรียมงานหยดน�้ำปิดภาคเรียนที่ 2 ของลูก
เนือ่ งจากเทอมนีเ้ ขาเรียนเกีย่ วกับท�ำนา และได้ลงมือ
ปลูกข้าวเอง โดยตัง้ แต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ไถนา
ด�ำนา จนถึงการเกี่ยวข้าว จึงอยากเห็นผลลัพธ์
สุดท้าย และมองดูความภาคภูมใิ จในผลงานของเขา”

สุภาพ พลอยแหวน (Black)
อาชีพ ครูสอนว่ายน�ำ้

ลดาวัลย์ ศรีอดิศักดิ์ (หมี)
อาชีพ แม่บ้าน

“เริ่มต้นใหม่กับงานใหม่ พบเจอคนใหม่ๆ สถานที่
แห่งใหม่ และก�ำลังตื่นเต้นกับการเรียนรู้พฤติกรรม
และสไตล์ การท� ำ งานของแต่ ล ะคนซึ่ งมี ค วามแตก
ต่างกันไป”

“การได้หาประสบการณ์ใหม่ๆจากห้องเรียน ได้
รู้จักกับประสบการณ์ การท�ำงานจริง”
วราภรณ์ ช�ำนาญวงษ์ (บี)
อาชีพ นิสิต

พรผกา อังกูรสุทธิพันธ์ (น�ำ้ )
อาชีพ พนักงานรัฐ
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