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  ตอนเป็นเด็กวัยรุ่น ผมมีง�นประจำ�
คือเรียนหนังสือ ง�นอดิเรกคือฟังเพลง 
  ตอนนั้นผมพกซ�วนด์อะ เบ�ต์  
(ยังจำ�กันได้อยู่ไหม) ติดตัวจนกล�ยเป็น
อวัยวะ เช้�ฟัง เย็นฟัง ทั้งเพลงไทย เพลง
ส�กล ทั้งร็อค ทั้งป๊อบ ทั้งวง ทั้งเดี่ยว 
ฯลฯ ผมฟังอย่�งมีคว�มสุข อุทิศตัวให้
เสียงเพลง จนกล�ยเป็นผู้เชี่ยวช�ญ เป็น
นักวิจ�รณ์เพลง (ผมไม่ได้อย�กเป็น มัน
เป็นของมันเอง)
  ในเวล�ต่อม� ทำ�ม�ห�กินกับเสียง
เพลงหล�ยปีดีดัก จนกระทั่งปัจจุบันนี้ 
หล�ยครั้งผมสงสัย นี่มันง�นอดิเรกของ
ผมไม่ใช่หรือ ทำ�ไมมันพ�ผมม�ไกลขน�ด
นี้ กล�ยเป็นง�น กล�ยเป็นหน้�ที่ บ่อย
หนกล�ยเป็นภ�ระและคว�มหนักใจ ส่วน
ง�นอดเิรกนัน้กไ็มม่อีะไรเปน็ชิน้เปน็อนัสกั
อย่�ง 
  ผมทำ�อะไรผดิพล�ดไปหรอืเปล�่ ผม
ถ�มตัวเองซ้ำ� ยังไม่มีคำ�ตอบ อ�จไม่มีคำ�
ตอบเลยกเ็ปน็ได ้ผมแคเ่ล�่ใหฟ้งัเท�่นัน้ ถ�้
คุณเป็นคนที่มีทั้งง�นประจำ�อันเป็นหน�้ที่
และมีง�นอดิเรกไว้ชโลมหัวใจให้ชุ่มชื่น เจอ
ผมเมือ่ไหร ่สะกดิเรยีกแลว้บอกผมทวี�่คณุ
ผส�นสมดุลของทั้งสองสิ่งนี้ได้อย�่งไร 

จ.	ขวัญมงคล

 สำ�หรับฉันแล้ว เมื่อได้ยินคำ�ว่� ‘เล็ก’ หรือคำ�อื่นๆ ที่มีคว�มหม�ยใกล้เคียง

กนั ฉนักม็กัจะนกึสิง่ทีม่ขีน�ดน้อยนดิกว่�ใครเข� ดนู่�รกัน่�เอน็ด ูดเูป็นคว�มลบัส่วน

ตัวที่เร�รู้กันแค่ไม่กี่คน (หรืออ�จมีแค่ฉันคนเดียวที่รู้ก็ได้) อ�จเพร�ะคว�มคิดเช่นนั้น

ที่ชวนให้ใครๆ ก็ลืมมองห�เจ�้ ‘เล็ก’ นี้ไปง่�ยด�ย และมันอ�จน้อยใจ จนจู่ๆ ก็ห�ยตัว

โดยไม่มีใครสังเกตถึงมันเลยสักคน

 แต่สำ�หรับ ‘มุมเล็กๆ’ ของ Read Me ฉบับนี้ มันดูใหญ่โตกว่�ขน�ดของมัน

เองเสียอีก เจ�้ ‘เล็ก’ ได้ม�กระซิบบอกกับฉันว่� ไม่ว่�ใครก็มีมุมนี้เป็นของตัวเองทั้ง

นั้น เป็นมุมที่ใช้หลบลี้จ�กบทบ�ทหน้�ที่ในแต่ละวัน และสนุกอยู่กับคว�มรักและคว�ม

ชอบอย่�งเตม็ท่ี เจ้� ‘เล็ก’ ว่�มุมท่ีว่�นีแ้ตกต่�งไปต�มคว�มชอบแต่ละคน บ�งคนชอบ

ต้นไม้ มุมนี้ก็จะเต็มไปด้วยสีเขียว บ�งคนชอบเขียนหนังสือหรือว�ดภ�พ มุมก็จะเต็ม

ไปด้วยรอยย�งลบและเศษดนิสอกดุๆ ม�กม�ย นอกจ�กจะเป็นมมุลบัๆ แล้ว มมุนีย้งั

เป็นมุมแห่งคว�มหวงั เป็นมุมท่ีเป็นพลังสร้�งสรรค์และมอบชวีติให้กับใครๆ หล�ยคน

ที่ได้ใช้ชีวิตกับมุมเล็กๆ ทั้ง 12 คนในฉบับนี้

 เจ้� ‘เล็ก’ บอกกับฉันไว้เท่�นี้ มันทิ้งปริศน�เอ�ไว้ (แถมยังหันม�แล่บลิ้นปลิ้น

ต�ใส่) และกำ�ชับให้ฉันไปเปิดอ่�นและสนุกกับมุมเล็กๆ ที่ว�่ให้เต็มที่ ทุกคนก็เช่นกัน 

ม�สนุกกับมุมเล็กๆ ของตัวเองด้วยกันนะคะ

รุจรว	ีนำเอก
บรรณำธิกำร

 เมื่อน�นม�แล้วผมเคยสงสัยกับคำ�ว่� ‘คนใหญ่คนโต’
 จำ�ไม่ได้แล้วว�่เมื่อไหร่ เผลอๆ น�่จะมี 10 ปีเป็นอย�่งตำ่� คำ�ถ�มที่สงสัยคือ 
ทำ�ไมไอ้ 2 คำ�นี้มันต้องติดกันด้วย “ใหญ่ไม่พอ มึงต้องโตด้วยหรือไง” ตอนเด็กก็คิด
ซื่อๆ แบบนี้
 พออ�ยุท่ีเพ่ิมม�กขึน้ต�มปีท่ีผ่�นไป ก็ยังไม่เข้�ใจอยู่ดว่ี�ทำ�ไมมันต้องตดิกนั 
จนกระท่ังได้ไปมีโอก�สฟังบรรย�ยของพ่ีวนัชยั ตนัตวิทิย�พิทักษ์ อดตี บ.ก. ส�รคดี
ที่ปัจจุบันได้ย�้ยค่�ยไปอยู่ไทยพีบีเอส
 พีว่นัชยัพดูถงึคำ�ว่� ‘เชือ่ฟัง’ และยงัได้บอกต่อไปอกีว่�คำ� 2 คำ�น้ีมนัไม่เหมือน
กนัโดยสิน้เชงิ แต่พวกเร�โดยเฉพ�ะคนไทยหล�ยๆ คนชอบเอ�ไปอยูด้่วยกัน “เร�ควร
ฟังทุกคนในโลกใบนี้ แต่คว�มเชื่อเป็นเรื่องของเร�” อ�จจะไม่ได้ตรงเป๊ะ แต่ส่ิงที่ผม
ได้ยินม�คือประม�ณนี้
 นี่คือประโยคที่เปลี่ยนชีวิตผมจนถึงทุกวันนี้
 มันทำ�ให้ผมฟังม�กขึ้น ตั้งคำ�ถ�มม�กขึ้น และเปิดใจกว�้งม�กกว�่ที่เป็นอยู่ 
จนผมเริ่มกลับม�ตั้งคำ�ถ�มกับคำ�ว่� ‘คนใหญ่คนโต’ อีกครั้ง
 ผมเชื่อว�่ Read Me เล่มนี้ (มุมเล็กของคนใหญ่) เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่เร�เริ่ม
ตั้งคำ�ถ�มกับสิ่งที่มันมีม�ก่อนแล้ว และก็เริ่มห�มุมมองที่แปลกใหม่ม�นำ�เสนอให้แก่
ผู้อ่�น 
 ซ่ึงหน้�ทีข่องช�ว Read Me ในเล่มนีก้เ็พยีงแค่อย�กจะเอ�สิง่ทีค่ดิว่�มันน่�สนใจ
ม�บอกต่อ เผื่อว�่มันจะได้ส่งต่อไปให้ใครอีกหล�ยๆ คน ที่มันอ�จจะทำ�ให้เข�หรือเธอ
คนนั้นได้อะไรจ�กเรื่องร�วตรงนี้บ้�ง
 และแน่นอน Read Me เล่มนีก้ค็งจะไม่ได้เดนิไปบอกให้ผูอ่้�นทกุคนเชือ่ในสิง่ที่
เร�ได้เอ�ม�นำ�เสนอ แต่กลบักนั, เพยีงแค่ผูอ่้�นได้อ่�นเรือ่งร�วทีน่่�สนใจ กน่็�จะเป็น
เรื่องน�่ดีใจที่สุดแล้ว สำ�หรับเรื่องร�วในคร�วนี้
 ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อ 
 ลองฟัง Read Me เล่มนี้ดูก่อนก็ได้ครับ

ปิยฤทธิ์	ปัญจธรรมวิทย์
บรรณำธิกำร
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 ภาพเดิมๆ ของคนที่เรายกให้เขาเป็น ‘คนใหญ่’ หรือเป็นคนที่มีช่ือเสียงในสังคม ที่สุดแล้วก็คงจะ
หนีไม่พ้นภาพของคนที่ประสบความส�าเร็จในด้านต่างๆ อาจจะไม่ได้รวยร้อยล้านพันล้าน แต่พวกเขา
ก็มีอิทธิพลต่อความคิดใครหลายคนไม่มากก็น้อย ทัง้การใช้ชีวิตหรือประสบการณ์ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นใน
แขนงไหนก็ตามแต่ และนี่น่าจะเป็นภาพรวมของค�าว่า ‘คนใหญ่’ ในความเข้าใจของ Read Me ฉบับนี้
 Read Me ฉบับนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของ ‘50 ข้อ ท�าอย่างไรจึงจะประสบความส�าเร็จ’ หรือบอก
เคล็ดลับสูตรส�าเร็จใดๆ ทัง้สิ้น
 เปล่า, เราไม่บอกว่าสิ่งเหล่านัน้ไม่ดี เพียงแต่เราชาว Read Me มองในมุมที่แตกต่างออกไปจาก
ตรงนี้
 เรามองกันว่ากว่าคนๆ หนึ่งจะเป็นคนใหญ่จนถึงทุกวันนี้ นอกจากความมุมานะและการต่อสู้
อุปสรรคในชีวิตแล้ว ส่วนประกอบเล็กๆ ที่ผสมกันนัน้ มันมีอะไรอยู่ในตัวพวกเขาบ้าง มันอาจจะไม่ได้มี
สว่นช่วยใหเ้ขาเป็นอยูท่กุวนันี ้แตเ่รากป็ฏเิสธไมไ่ด้เหมอืนกันว่านี่ก็เป็นสว่นหนึ่งในตัวของพวกเขาเช่นกัน 
 และถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพ นี่ก็คงคล้ายจะเป็นค�าถามว่าผืนป่าที่ เขียวชอุ่มนั้น เต็มไป
ด้วยต้นไม้อะไรบ้าง
 ซ่ึงต้นไม้ที่เราพร้อมจะลงไปส�ารวจในป่ากว้างของความส�าเร็จคราวนี้ ก็เป็นต้นไม้เล็กๆ ที่ช่ือว่า 
‘งานอดิเรก’
 มนัเป็นตน้ไมท้ี่เลก็ไมม่าก แตก่เ็ลก็พอที่จะท�าใหค้นหลายๆ คนมองขา้มมนัไป ทัง้ๆ ที่ความจรงิแลว้ 
ต้นไม้หนึ่งต้นกับป่าหนึ่งผืน บางทีความส�าคัญและคุณค่าอาจจะมีอยู่ไม่แพ้กัน
 ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังของว๊ากเกอร์ในกลุ่มนักร้องช่ือดัง แท้จริงแล้วกลับกลายเป็นคุณครูประถม
ใจดี ที่มีเด็กเดินตามมาส่งการบ้าน และหยอกล้อกันเล่น
 ใครจะรูว้า่ทา่มกลางงานวชิาการและงานเขยีนหนงัสอื คนหนึ่งคนจะสามารถเอาเวลาไปเลน่เกมท่ี
เข้าขัน้เรียกได้ว่า ‘บ้าพลัง’ ได้ไม่แพ้คนที่มีเวลาว่าง
 และบุคคลอื่นๆ อีกหลายคน ที่ Read Me เล่มนี้อยากจะภูมิใจน�าเสนอ
 อย่ามัวรีรอให้เสียเวลา
 พวกเขาพร้อมกันมานานแล้ว
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	 หากคุณรู้จัก	ภูมิชาย บุญสินสุข	 ก็คงจะเริ่มจากหน้าตัวหนังสือบนหน้ากระดาษที่ผ่านการปรุง-ปรับ	

ดัด-แปลง	ให้เกิดรสชาติที่กลมกล่อม	บางคำาอาจทำาให้เรามีความสุขจนอมยิ้ม	บางคำาอาจทำาให้เราขำาก๊ากจน

กรามค้าง	และทุกคำาที่ผ่านมือของ	ภูมิชาย	รับรองได้เลยว่ามันต้องมีคุณประโยชน์แฝงอยู่	จึงไม่แปลกหนังสือ

หลายเล่มที่เขาปรุง	ได้ขึ้นหิ้ง	best	seller	อยู่หลายเล่ม	แต่นั่นก็เป็นเพียงหน้าตาของอาหารที่คุณได้กิน	แต่	ณ	

ที่นี้เราจะขอมาทำาความรู้จักกับนักปรุงคนนี้ในมุมที่ต่อให้	พลิก	ตะแคง	ตั้ง	ท่าไหนก็คงไม่มีทางได้เห็นในหน้าที่

มีตัวหนังสือ	แต่มันอยู่ใน	หน้าที่	.	ว่าง	.	ไว้

หน้าที่ . ว่าง . ไว้ ของ 

ภูมิชาย บุญสินสุข
เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์ / ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 
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 หนึ่ง ฟิตเนส 
	 “สิ่งแรกที่ทำาให้พี่อยากไปฟิตเนสคืองานที่ทำาอยู่นี้มันเป็นงาน
ที่เคลื่อนไหวน้อยอยู่แล้ว	 เริ่มเกิดอาการปวดหลังเริ่มรู้สึกว่าอ้วนจน
สุขภาพไม่ดี	 จนรู้สึกว่าไม่ไหว	แย่แล้ว	พอถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันต้อง
ออกไปทำาอะไรสักอย่างแล้ว	ก็เลยไปออกกำาลังกาย	ทีแรกเทรนเนอร์มา
ชวนลองชกมวยไหม?	ทีแรกพี่ก็ไม่เอา	มวย?	ดูยังไม่ดูเลย	จะให้มาชก	
แต่เทรนเนอร์มันก็ฉลาด	ถ้าอย่างนั้นท่าออกกำาลังกายวันนี้เตะกระสอบ
ทราย	ก็เตะไป	ป๊าบ!	โห	เม่งแจ๋วว่ะ	ผมว่าคนเราจะมีอารมณ์นี้อยู่ในตัว	
คือเราได้แสดงความรุนแรงแล้วจะ	 ‘รู้สึกฟิน’	ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	บางคน
ไม่ใช่ทางกาย	แต่ขอไปหยาบคายบนอินเทอร์เน็ต	ผมว่าอันนี้ก็เป็นการ
แสดงความรุนแรงอย่างหนึ่งนะ”	เขาเล่าด้วยความสนุก	
	 พอครั้งแรกที่เตะกระสอบทราย	ป๊าบ!	มันเหมือนสัญชาตญาณ
ดิบของเรามันถูกปลุกขึ้นมา	เออว่ะ	แข้งขา	แขนของเรามันเอาไว้ทำาสิ่ง
เหล่านี้	 มานึก	 เออใช่	 แขนและนิ้วของเรามันเอาไว้พิมพ์งานก็ถูก	 แต่
มนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนมันก็วิ่งฆ่าแมมมอธด้วยแขนขานี้นี่แหละ	 มันก็
เริ่มพบอีกฟังค์ชั่นหนึ่งของแขนขาที่เราไม่เคยใช	้เตะไปสักพักหนึ่งก็เริ่ม
ชก	ล่อเป้า	เออว่ะ	มันสนุก!	ชีวิตผมก็ฟอร์แมตเดิม	เมื่อไหร่ก็ตามที่พบ
อะไรใหม่ๆ	กับตัวเอง	แม่งรู้สึกดี”
	 เขาทำาท่าตกใจเมือ่ได้พบความชอบใหม่ๆ	ในตวัและเมือ่ถามถงึ
สิง่ท่ีได้จากการต่อยมวย	“กอ็ย่างทีบ่อกเป็นงานทีเ่คลือ่นไหวน้อยพอเรา
นั่งนานๆ	มันก็จะปวด	แต่พอเราได้ไปเคลื่อนไหวมันก็ทำาให้ร่างกายเรา
ได้ผ่อนคลาย	 ได้บริหารกล้ามเนือ้	มนักจ็ะเกดิบาลานซ์	ผมว่าบาลานซ์
กเ็ป็นสิง่สำาคญัเหมอืนกนั	 ไม่ใช่ว่าจะทำาอย่างอย่างเดยีว	 เหมอืนกบัเรา
ต้ังใจทำางาน	ตัง้ใจทำางานๆ	มนักต้็องมไีปเทีย่วบ้าง		
	 มี	“work	ก็ต้องม	ีplay”	พูดจบก็จิบกาแฟต่อ
	 “ผมว่าเราทุกคนก็เป็นอย่างนี้นะ	 พอสักพักเราจะเบื่อตัวเอง	
พออะไรทุกอย่างมันเข้าที่	 รู้แล้วว่าเป็นแบบนี้ชอบกินอะไร	 รู้ว่าชอบ
ผู้หญิงแบบไหน	ผู้ชายแบบไหน	รู้หมด	ชีวิตมันไม่มีอะไรใหม่	แต่พอเรา

เริ่มค้นพบอะไรใหม่ๆ	กับตัวเองมันจะเริ่มรู้สึก	“เฮ้ย!ใช่หรอวะ!	มันจะมี

อะไรให้เริ่มนับหนึ่งใหม่	ผมถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งเหล่านี	้หนึ่ง	ความสนุก	

สอง	อะไรใหม่ๆ	ก็เริ่มรู้สึกว่า	เออ	ก็สนุกดีนะ”	เมื่อมองเข้าไปในตาเขา	

มันก็บอกถึงความสนุก	ไม่แพ้คำาที่พูดออกมาแม้แต่น้อย

 สอง เที่ยว 

	 “ปีหนึง่พีจ่ะไปเทีย่ว	1	ทรปิใหญ่ๆ	กจ็ะลาไปสัก	2-3	อาทิตย	์แล้ว

ก็ไปเทีย่วเอง	บางครัง้กจ็ะมเีพือ่นตามไปบ้างหรอืกไ็ปเจอเพือ่นทีโ่น้นบ้าง	

แต่ชอบไปคนเดยีวมากกว่า”	เมือ่เราถามถงึความเหงา	ในทรปิทีส่ดุแสน

จะ	Alone	นี้	 เขาก็ตอบกลับมาว่า	 “ถามว่าเหงาไหม	 มันก็ไม่เชิงว่าไม่

เหงา	โดยธรรมชาติพี่เป็นคนไม่เหงาง่าย	ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้ด	ีพี่ว่า

ส่วนใหญ่คนที่อ่านหนังสือก็เป็นอย่างนี้กันนะ	เที่ยวคนเดียวมันก็มีข้อดี

หลายอย่าง	อย่างน้อยมันเลยทำาให้เราคิดและหาทางเอง”	

	 “ในทริปที่ไปกับเพื่อนก็ไม่รีบไม่เร่งไปไหน	เดินตามเขาไปเรื่อย	

แล้วเวลาไปกับเพ่ือนก็จะลงเอยด้วยการเดินตามเขาไปเรื่อย	ไม่ได้คิด

เอง	 ไม่ได้ดูแผนที่เอง	 ไม่ได้หลงเอง	 ไม่ได้หาทางกลับมาเอง	 ก็มีคน

จัดการอยู่แล้วนี้หว่า	แต่พอไปคนเดียวเวลาหลงพ่ึงใครไม่ได้แล้ว	มัน

สนุกที่สุดตรงนี้	แล้วเราจะทำาไงต่อ	ไม่มีใครคิดตารางเที่ยวให้เลยต้อง

ตัดสินใจเอง	เฟลเอง	ฟินเอง”	เขาเล่าถึงความลำาบากด้วยรอยยิ้ม

	 บางทีรู้สึกว่าเวลาเราใช้ชีวิตปกติ	เราพึ่งพาเราพาดเกี่ยวคนอื่น

เยอะบางที่เกินไป	

	 “อยากไปกินข้าวร้านนี้	แต่ว่าเพื่อนอีก	7	คน	เถียงกันอยู่แล้ว

ตกลงไปกินอีกร้านหนึ่ง	จะเจออารมณ์อย่างน้ีบ่อย	 ซ่ึงก็ไม่ใช่เรื่องแย่

อะไร	 แต่บาลานซ์มันก็ต้องมี	 ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้	 มึงก็อยู่ตัวคนเดียว

ไม่ได้เลย

	 ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องรู้จักอยู่ตัวคนเดียวบ้าง	เราจะได้รู้จัก

พ่ึงตัวเองบ้าง	มาบริหารการตัดสินใจสิ	ตกลงจะไปไหนขึ้นเขาหรือลง

ทะเล	 โอเคข้ึนภูเขาแล้วกัน	ปรากฏว่าพอขึ้นไปเจอนำ้าป่าอะไรท่ีคาด

ไม่ถึงอย่างนี้	แต่ตัดสินใจเองไม่ใช่หรือไม่มีใครให้โทษ	พอไม่มีใครให้

โทษก็ต้องแก้ปัญหาเอง	พี่เลยรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวให้เป็นมันจำาเป็น

เหมือนกัน”	แววตาเขาจริงจังเมื่อพูดประโยคสุดท้าย

	 “ทุกวันนี้คนเราวุ่นวายแต่กับเรื่องคนอื่น	ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ	

แต่พอมีเวลาคุยกับตัวเอง	 เราจะได้รู้จริงๆ	 ว่าเราต้องการอะไร	 เรามี

ความสุขไหมตอนนี้	ส่ิงที่ทำาอยู่ชอบไหม”	เขาทำาสีหน้าครุ่นคิด

	 และเมื่อ เราถามถึงปลายทางต ่อไปก็ได ้คำาตอบมาว ่า	

“ทุกปีจะไปญี่ปุ ่นแต่ก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อย	 ปีนี้จะไปเยอรมันต้ังใจ

จะไปงานเวิลด์บุ ๊กแฟร์ที่แฟรงก์เฟิร ์ต	 ก็จะถือโอกาสเท่ียวต่อ”	

เมื่อพูดจบเราก็ขอตัวกลับ	 ทางระหว่าง	 เอกมัยซอย	 10	 กับสถานี

รถไฟฟ้าเอกมัยมันไม ่ไกล	 แต่เหมือนจงใจเว ้นว ่างไว ้ 	 คงเป ็น	

หน้าที่	 .	 ว่าง	 .	 ไว้	 ของวันนี้	 เพื่อให้เราได้หยุดคิดและทบทวนถึง

หลายส่ิงที่ผ่านมา...



8

	 เม่ือพูดถึงครีเอทีฟรุ่นใหญ่ยุคบุกเบิกวงการโฆษณาไทย	ต่อ สันติศิริ	 คงเป็นหนึ่งใน

ชื่ออันดับต้นๆ	ที่หลายคนนึกถึง	เขาคือผู้ก่อตั้งบริษัทโฆษณาชื่อดังอย่าง	TBWA	และครำ่าหวอด

อยู่ในแวดวงสร้างสรรค์มา	 30	 กว่าปี	 ทุกวันนี้ในขณะที่คนวัยเดียวกันเริ่มเกษียณตัวเองและ

พักผ่อน	แต่ต่อยังคงทำางานสร้างสรรค์ในตำาแหน่งแชร์แมน	บริษัทโฆษณา	NudeJEH	และมี

อีกมุมของชีวิตเป็นการออกกำาลังกาย	และเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง	

	 “ผมไปเรียนต่ออังกฤษตั้งแต่อายุ	14-15	 เลยมีโอกาสได้เดินทางคนเดียวมากขึ้น	 เพราะ

เมืองไทยสมัยเกือบ	50	ปีก่อน	 เด็กไทยไปไหนต้องไปกับพ่อแม่	 อย่างมากก็นั่งรถไปเชียงใหม	่

หัวหิน”	สถานที่แรกที่ต่อเริ่มแบกเป้คือ	Lake	District	อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ	ซึ่ง

เต็มไปด้วยทะเลสาบและภูเขามากมาย	จากนั้นการเดินทางก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและ

ช่วยเปิดมุมมองของนักสร้างสรรค์คนนี้ให้กว้างขึ้น

	 สถานที่ที่ต่อเลือกไปมักเป็นดินแดนที่นักท่องเที่ยวทั่วไปย่างกรายไปถึงน้อย	 วัฒนธรรม

ท้องถิ่นยังมีความแปลกใหม่	หรือพูดง่ายๆ	ว่า	 adidas	กับ	NIKE	 ยังบุกเข้าไปไม่ถึง	 เพราะเขา

ต้องการซึมซับบรรยากาศดั้งเดิมที่สักวันอาจเปล่ียนแปลงไปตามโลกาภิวัฒน์และไม่สามารถ

หาดูได้อีกแล้ว	 “การเดินทางทำาให้เห็นว่ายังมีวิธีการใช้ชีวิตอีกเยอะมาก	 ที่ๆ	 เราอยู่มันแค่

เศษส่วนหนึ่งของโลก		คำาว่าถูกผิดมันกว้างกว่าที่อยู่ในหัวเรามาก	เช่น	ที่ภูฏานเราเคยได้เข้าเฝ้า

แม่และน้าของท่านจิ๊กมี่	เราก็ถอดรองเท้าคลานเข้าไปเฝ้า	ปรากฏว่าถ้ามาร่วมพิธีต้องใส่รองเท้า

เข้าไปพวกคนใช้เท่านั้นถึงจะถอด	และต้องเดินเข้าไปหาถึงจะสุภาพไม่ใช่คลาน”

เที่ยวแบบ 
ต่อ 

สันติศิริ
เรื่อง: สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
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	 ทริปล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาต่อเลือกไปเยือนชนเผ่านาก้า	(Naga)	ทางตอนเหนือของ

พม่าติดกับชายแดนอินเดีย	ซึ่งต้องนั่งเครื่องบินแล้วต่อรถยนต์ตะลุยป่าเข้าไปอีกถึง	2	วัน	และ

ต้องให้รัฐบาลพม่าอนุญาตเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้	“รัฐบาลพม่าเพ่ิงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดู

นาก้า	ป่าที่นั่นยังใหญ่โตมาก	แต่ก็มีความเจริญเข้าไปบ้างแล้ว	เช่น	ชาวบ้านเริ่มมีการใช้แผ่นซีด	ี

เชือกฟาง	มาตกแต่งเสื้อผ้า	เพราะถือว่าเป็นของที่แปลกใหม่สวยงามสำาหรับเขา”

	 นอกจากน้ีก็ยังมีทริปน่าสนใจอย่างเอธิโอเปีย	ที่ต่อเก็บมาเล่าให้เราฟังอย่างออกรสว่า	

“เอธิโอเปียนี่ดีมาก	ผมชอบความดิบแบบนี้	 บ้านยังเป็นดินอยู่	 ความเจริญเข้าไปช้ามากเพราะ

ไม่มีทรัพยากรให้นักลงทุนเข้าไปกอบโกย	ชาวพื้นเมืองยังแก้ผ้า	 ใส่จานที่ปากเป็นเครื่องประดับ

กันอยู่เลย	มีอะไรแปลกๆ	 เยอะ	 เช่น	ผู้หญิงต้องจีบผู้ชายด้วยการเอาไม้เรียวไปให้ผู้ชายฟาดจน

หนังแตกเลือดไหล	ยิ่งแตกมากก็ยิ่งแสดงว่ารักมาก”	หรือทริปเปรูที่แม้จะผ่านมาเกือบ	30	ป	ีก็ยัง

อยูใ่นความทรงจำา	เพราะเป็นทรปิทีท่ัง้เมามนัและเกอืบเอาชวีติไปทิง้จากการป่วย	“ผมไปคนเดยีว

เลย	ครั้งแรกอยู่สองเดือน	ครั้งที่สองหนึ่งเดือน	เปรูมีอะไรให้ดูเยอะมาก	อยู่เป็นเดือนออกไปเที่ยว

ได้ทุกวันไม่หยุดเลยนะ	มันเป็นประเทศที่ยาวจากเหนือลงไปใต้	ทางเหนือเป็นหิมะ	หุบเขา	ลงมา

ก็จะเริม่เป็นป่าดงดบิ	ข้างล่างเป็นทะเลทราย	ทีพ่กัสมยันัน้ต้องนอนกบัชาวบ้านคนืหนึง่ตก	40-50	

บาท	เจออะไรแปลกๆ	เยอะ	ไปที่นึงเจอลูกครึ่งคนป่าผมทองเป็นลูกของคนป่าผสมกับเยอรมันที่

หนีมาจากการแพ้สงคราม	หรือที่รู้มาว่า	Goats	Head	Soup	เป็นชื่ออัลบั้มของวง	The	Rolling

Stones	ก็ไม่คิดว่าจะได้มาเห็นหม้อซุปที่มีหัวแพะลอยเป็นหัวอยู่จริงๆ	

	 แต่ข้อเสียของเปรูคือ	เมืองหลวงช้ืนและฝุ่นเยอะ	ฝุ่นเข้าปอดจนป่วยเป็นหอบหืดอย่าง

หนัก	ไปคนเดียวพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่อง	นอนไม่หลับหลายคืน	ทุกลมหายใจเหมือนเป็นงานหนัก	

ต้องกระเสือกกระสนไปถิ่นที่เป็นทะเลทรายแห้งๆ	พักหนึ่งจนหายดี”	

	 ไม่เพียงแต่การออกไปเห็นโลกกว้างเท่านั้นที่ทำาให้ทุกทริปมีความหมาย	สิ่งหนึ่งที่ต่อ

มักจะเก็บเกี่ยวมาจากการเดินทางอยู่เสมอนั่นก็คือมิตรภาพดีๆ	 ที่อุปสรรคด้านภาษาพูดไม่อาจ

ขวางกั้น	 “ข้อดีของการเดินทางบ่อยคือทำาให้เราเข้าใจการสื่อสารมากขึ้น	 เพราะหลายครั้งต้อง

สื่อสารกับชาวบ้านที่พูดคนละภาษา	เราต้องหาสารพัดวิธีมาทำาให้เขาเข้าใจ	ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็

ต้องใช้ภาษาใบ้	ท่าทาง	วาดรูป	เขียน	หรืออะไรก็ตาม	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นว่าเป็นยังไง	

บางคำาเราต้องเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น	เช่น	นำ้า	อาหาร	ปลา	ไก่	ข้าว	ไว้บ้างเพื่อความอยู่รอด	บางคน

พูดคนละภาษาแต่ก็เป็นเพื่อนกันได	้พาผมไปกินข้าวที่บ้าน	พาไปเที่ยวได้หมดเลย	ในขณะที่บาง

คนพดูภาษาเดยีวกนัยงัคยุกนัไม่รูเ้รือ่งเลย	เราต้องเข้าใจก่อนว่าคนทีส่ือ่สารด้วยกำาลงัคดิอะไรอยู่		

เขาเข้าใจเราแค่ไหน	บางคนชอบเร่ิมทีต่วัเอง	พดูภาษาองักฤษคดิว่าเขาต้องเข้าใจ	พอเขาไม่เข้าใจ

ก็พูดซำ้าๆ	มากขึ้น	ดังขึ้นๆ	แบบนั้นมันไม่ใช่”

	 นอกจากการเดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่เมื่อมีโอกาสแล้ว	 การออกกำาลังกายก็เป็น

อีกส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีขาดไม่ได้	 “ออกกำาลังกายเป็นสิ่งที่ต้องทำาและทำาประจำามาแต่ไหนแต่ไร

แล้ว”	ต่อชอบเล่นกีฬาหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นสควอช	มวยไทย	กอล์ฟ	จ็อกกิ้ง	ว่ายนำ้า	ด้วย

เหตุผลที่น่าสนใจว่า	“เวลาทำางานแล้วเกิดความเครียดจะมีสารบางอย่างหมักหมมอยู่ในร่างกาย	

แต่ร่างกายเอามันไปใช้ประโยชน์ไม่ได้	เราจงึต้องออกกำาลงักายให้ร่างกายเผาผลาญสารเหล่านัน้

ออกไปบ้าง	ช่วงที่ออกกำาลังกายน้อยจะรู้สึกเลยว่าร่างกายป่วยง่ายขึ้น”

ด้วยลักษณะการทำางานในเอเจนซี่โฆษณาที่

ต้องใช้ความคดิสร้างสรรค์อยูต่ลอดเวลา	การ

ท่องเท่ียวและออกกำาลงักายจงึเป็นปัจจยัหน่ึง

ที่เอื้อต่อการทำางานได้มากทีเดียว	 “สภาพที่

จะคิดงานครีเอทีฟได้ดีที่สุดคือตอนที่สมอง

ปลอดโปร่งไม่เครยีด	แต่เราต้องคดิถงึปัญหา

นี้อย่างหนักมากก่อนนะ	 แล้วมันจะตันจน

คิดไม่ออก	 ทุกคนเป็นแบบนี้หมด	 จากน้ัน

ควรไปออกกำาลังกาย	 ไปเที่ยว	 ไปทำาอะไรก็

แล้วแต่ทีเ่ปลีย่นสภาพไป	เพือ่ให้สมองได้ผ่อน

คลาย	สงัเกตไหมว่าคนชอบคดิไอเดยีได้ตอน

อาบนำา้หรอืนัง่เล่น	 เวลาทีร่แีลกซ์ความคดิมนั

จะออกมาง่าย	แต่เราต้องหมกไว้ก่อนนะ	คดิ

เยอะๆ	แล้วพอเราไปผ่อนคลายปุ๊บมนัจะมทีาง

แก้ปัญหาออกมาง่ายกว่าคนที่นั่งเครียดแล้ว

คดิๆๆๆ	อย่างเดยีว	 ซ่ึงต้องเข้าใจกระบวนการ

นี้ให้ถูกต้องนะ	บางคนคิดว่าอาบนำ้าอยู่แล้ว

ไอเดยีมนัออกมา		ได้โจทย์มางัน้เราอาบนำา้ดกีว่า	

มันไม่ใช่นะ	ต้องผ่านหนึง่ก่อนแล้วถงึจะไปสอง”



10

‘บอร์ดเกม 
เกมที่ มากกว่า เกม ’

ดูผ่านสายตาคร่าวๆ	แล้ว	 หลายๆ	กล่องหน้าตาสีสันสดใส	บางกล่องมี
หน้าตาดุดันคล้ายกับหน้าปกเกม	RPG	ชื่อดัง	หรือบางกล่องก็ดึงออกมา
จากซีรีย์ชื่อดัง	 จนเราแยกมันด้วยสายตาไม่ออกจริงๆ	 ว่ามันมีประเภท
ของบอร์ดเกมอย่างไรบ้าง
	 “ในโลกของบอร์ดเกม	หลักๆ	จะแบ่งได้เป็น	 3	ประเภทใหญ่	 อัน
แรกก็คือเกมที่เขาเรียกว่า	party	games	ก็คือเกมที่กฎกติกาง่ายมาก	เล่น
เอาสนุกๆ	สามารถคุยกฎจบภายใน	10	นาทีแล้วก็สามารถที่จะให้คนร่วม
เล่นกัน	30-40	คนก็ได้	 เป็นเกมที่ชวนคนมาสังสรรค์	ส่วนประเภทที่	 2	ซึ่ง
ถือเป็นประเภทที่ทำาให้คนชอบเล่นเยอะมาก	เขาเรียก	family	games		จะ
เล่นตั้งแต่	 2-5	คน	คนมันจะน้อยกว่าเยอะ	ก็จะเป็นสไตล์ที่กฎจะซับซ้อน
กว่า	party	games	หน่อยหนึ่ง	แต่ก็ยังไม่ได้ยากมากต่อการทำาความเข้าใจ		
ก็คือเขาออกแบบมาตั้งใจให้ครอบครัวเล่นด้วยกัน”

	 ไม่ได้พูดเกินเลย,	 เธอเป็นนักเล่นบอร์ดเกมเข้าขั้นบ้าพลังที่มี
ครอบครองกว่า	300	กล่องเกม
	 “ก่อนหน้านี้พวกบอร์ดเกมมันก็มีมานานแล้ว	 แต่สมัยก่อน
มันไม่ได้สวยขนาดน้ี	 แล้วมันก็ไม่ได้น่าเล่นขนาดนี้ 	 พูดง่ายๆ	 มัน
เป็นเกมท่ีฮาร์ดคอร์พอสมควร	ส่วนใหญ่จะเป็นเกมสงคราม	กติกาหนา	
60	 หน้า	 คือคุณอ่านจบเหมือนคุณอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง	 แล้วก็ต้องมา
นั่งจำาอีก	การลงทุนที่จะต้องใช้ในการที่จะเล่นรู้เรื่องมันเยอะมาก	ซึ่งอันนั้น
ไม่ใช่เกมที่เราสนใจ	 แต่เขาก็จะมีกลุ่มท่ีเขาเล่นกันเป็นวงเล็กๆ	 ทีนี้พอ
ระดับของ	 family	games	มา	มันก็เพิ่งเป็นกระแสเมื่อประมาณ	20	ปีให้
หลงั	เทคโนโลยกีารพมิพ์มันกเ็ริม่มีความสวยงาม	มันกมี็ของน่าเล่นเพิม่ข้ึน”
	 ในห้องนั่งเล่นของบ้านย่านเอกมัย	 ผนังฝั่งหน่ึงของห้องเต็มไป
ด้วยกองกล่องบอร์ดเกมทีว่างทบัซ้อนกนัท่ามกลางของตกแต่งภายในบ้าน

	 หากเราลองหลับตาจินตนาการถึงคนๆ	หนึ่ง	 ที่เขาสามารถเป็น
ทั้งนักเขียน	นักแปลหนังสือ	นักวิจัย	เจ้าของสำานักพิมพ์	กรรมการบริษัท	
ให้ว่ากันตามจริง	 เราคงนึกภาพกันแทบจะไม่ออกว่าเธอคนนั้นสามารถ
จัดการกับเวลาชีวิตได้อย่างไร	 แต่หากจะให้ลองไล่ชื่อคนที่สามารถทำา
สิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมด	เห็นทีว่าในเวลานี้	ชื่อของ	สฤณี อาชวานันทกุล	ดู
จะเป็นช่ือแรกๆ	ที่กระโดดออกมาให้เราคิดถึงเป็นอันดับต้นๆ
	 เธอจบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด	ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก	 จนได้
ทำางานเป็นวาณิชธนกรที่ฮ่องกงอยู่	 8	ปี	 ปัจจุบันเธอมีผลงานหนังสือ	ทั้ง
งานเขียนและแปลที่เยอะจนนับไม่ถ้วน	 รวมไปถึงเป็นหน่ึงในผู้ก่อตั้งกลุ่ม
เครือข่ายพลเมืองเน็ต,	 เครือค่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย,	 สำานัก
พิมพ์ชายขอบ,	สำานักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ส์,	สำานักข่าวออนไลน	์ไทยพับลิก้า	
และล่าสดุกบับรษิทัป่าสาละ	ทีเ่ป็นบรษิทัทีท่ำาการวจิยัในประเดน็ทีเ่กีย่วกบั
ความยั่งยืน
	 ทั้งหมดนี้	เธอทำามันในเวลาเดียวกัน	และทำาไปพร้อมๆ	กัน
	 ทำาไหวหรือทำาได้อย่างไรน่าจะเป็นคำาถามที่ทุกคนสงสัย	เอาง่ายๆ	
แค่ให้คนที่ทำางานประจำาเพียงอาชีพเดียวลองตอบตัวเองดู	 ว่าเราเหนื่อย
และ	หมดพลังไปกบังานแค่ไหน	บางทหีน้าเบ้ๆ	ทีเ่ป้ือนเหงือ่ของเรากค็งจะ
ตอบคำาถามนีไ้ด้ไม่ยาก
	 แต่น่ันไม่ใช่สิ่งสำาคัญ	ประเด็นอยู่ที่คนๆ	หนึ่งที่ทำาอะไรมากมาย
ขนาดนี้	 เขามีงานอดิเรกหรือกิจกรรมพักผ่อนอะไรบ้างท่ามกลางการงาน
ที่รุมล้อมอยู่ทุกวันนี้

เรื่อง: ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์ / ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 
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	 แน่นอนว่าการเล่นบอร์ดเกม	การเล่นคนเดียวอาจจะพอทำาได้ไม่
ต่างกับกฎกติกาเกมอื่นๆ	แต่พูดถึงความสนุกแล้ว	 ก็คงจะเทียบกันไม่ได้
หากเรานั่งเล่นล้อมวงเล่นกับเพื่อนฝูง	เหมือนกับวันที่เรานัดคุยกัน	ที่เธอได้
ชกัชวนเพือ่นๆ	ในก๊วนบอร์ดเกมท่ีพวกเขาเรยีกตวัเองว่า	‘ก๊วนบอร์ดเกมรุ่น
ที	่1’	มาเล่นด้วยกนั	หน่ึงในนัน้คอื	โตมร	ศขุปรชีา	ท่ีเธอบอกเองว่าก๊วนนีเ้ล่น
แทบจะทุกเกมในบรรดา	300	กว่าเกมที่เธอเคยมีแล้ว	ส่วนเกมที่ชอบเล่น
และเล่นกนับ่อยทีส่ดุไม่ใช่เกม	2	ประเภทแรกท่ีพูดไป	แต่กลับเป็นประเภทที่
ต้องใช้ความคิด	ใช้การวางแผน	และใช้มันสมองมากกว่าแบบอื่น	หรือเป็น
บอร์ดเกมที่เรียกกันว่า	‘Strategy	Games’
	 “Strategy	Games	 เป็นระดับคนเล่นที่เล่นมาประมาณหนึ่งแล้ว	
กฎกจ็ะซบัซ้อน	บางทอีธิบายกฎใช้เวลาครึง่ชัว่โมง	ก่อนทีจ่ะเล่นกนัได้	และ
ระหว่างการเล่นก็ต้องคอยดูดีๆ	 	 มันจะมีแบ่งเป็นธีมเหมือนนวนิยายที่ม	ี
si-fi,	 สยองขวัญ,	ดราม่า	ยกตัวอย่างเช่น	บอร์ดเกมที่เอามาจากเรื่องของ
เลฟิคราฟท์	(Howard	Phillips	Lovecraft)	ซึง่เป็นนักเขยีนนิยายสยองขวญั	
กจ็ะมีสตัว์ประหลาด	มีนู่นนีอ่อกมา	บางเกมกอ็าจจะไม่ได้เน้นเรือ่งราว	มนัก็
จะเน้นท่ีตัว	Strategy	บางเกมกจ็ะเป็นการจดัการทรพัยากร	กจ็ะมคีนทีเ่ก่ง
การออกแบบเกมด้านการออกแบบทรัพยากรมาออกแบบ”
	 “ซึ่งบอร์ดเกมดังๆ	นี่เขาใช้คำาว่าดีไซน์เนอร์บอร์ดเกม	คือชื่ออยู่บน
กล่องเลย	แล้วก็จะมคีนตดิตามเหมอืนนกัเขยีนชือ่ดงั	เพราะว่าแต่ละคนกจ็ะ
มีสไตล์ของเขา	อย่างบอร์ดเกมที่ชอบก็คือของคุณ	Uwe	Rosenberg	คนนี้
ชอบมาก	เพราะว่าเขาออกแบบบอร์ดเกมทีจ่ะเน้นเรือ่งการจดัการทรัพยากร	
คือมนัจะเป็นเชงิเศรษฐศาสตร์เยอะ	อย่างเช่น	มีเกมทีใ่ห้เราเป็นนกัธรุกจิทำา
แก้ว	แล้วเราก็ต้องแข่งกันทำาธุรกิจแก้ว	ทีนี้แก้วมันทำามาจากอะไร	มันก็ทำา
มาจากทราย	ถ่านหิน	นู่นนี่	เราก็ต้องพัฒนาธุรกิจแก้ว	แล้วก็สร้างตึกใหม่ๆ	
บนที่ดินของตัวเอง”

	 ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองของก๊วนบอร์ดเกมรุ่นที่	 1	บวก
กับบรรยากาศภายในบ้านที่ปลอดโปร่งโล่งกว้าง	 เกมที่ถูกยกมาเล่นในวัน
นี้เป็นเกมที่มาจากซีรีย์ชื่อดังอย่าง	 game	of	 throne	ที่เพียงแต่เปิดกล่อง
ออกมาให้เห็นของข้างใน	เราก็จะเห็นถึงอุปกรณ์การเล่นที่มีความสวยงาม	
ทัง้ฉากแผนทีท่ีว่าดลวดลายอยูบ่นกระดานหลกั	ทัง้อปุกรณ์จปิาถะต่างๆ	ที่
ใช้ในเกม	ไม่รูว่้าคดิไปเองคนเดยีวหรอืเปล่า	แค่เหน็ของพวกนี้	กด็เูหมอืนว่า
ความสนุกได้เริ่มทำางานแล้ว
	 “รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่าง	 เพื่อนเราที่ไม่ชอบเล่นเกมอะไร	
เกมคอมก็ไม่เล่น	มันยังชอบเลย	ตอนนั้นไปเจอร้าน	Polar	 play	games	
ตรง	CDC	 เขาก็เน้นพวก	 family	games	 เราก็เอ้ย	 เกมอะไรวะ	มันก็ดูน่า
เล่นไง	เลยถามเพื่อนว่าอย่างนี้จะเล่นด้วยกันอีกมั้ย	เพื่อนก็บอกว่าเล่น”
	 จำาไม่ได้ว่าเราเล่น	game	of	throne	กันไปกีช่ัว่โมง	แม้จะกนิเวลาไป
พอสมควร	แต่กย็งัไม่นานเท่าสถติทิีก๊่วนรุน่ที	่1	เคยทำาไว้สงูสดุที	่12	ชัว่โมง	
	 อะไรบางอย่างที่เธอพูดถึง	 ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างเดียวกับที่เกิด
ข้ึนในการเล่นบอร์ดเกมคร้ังนี้หรือเปล่า	แต่ถ้าใช่	 มันก็เป็นอะไรบางอย่าง
อย่างที่เธอพูดจริงๆ	 ไม่มีชื่อเรียก	 ไม่มีที่มา	 ไม่มีที่ไป	มันเกิดขึ้นแล้วก็จบ
ลงราวกับว่าเวลาถูกใครปรับให้เดินไวข้ึน	 รู้สึกตัวอีกที	 เราทุกคนที่ล้อมวง
กระดานก็พบว่าความสนุกกำาลังจะปิดฉากลง
	 สรปุแล้ววนันีถ้อืว่าเป็นวนัทีส่นกุและตืน่ตาตืน่ใจอกีวนัหนึง่	แต่จะ
มตีดิกต็รงเร่ืองแย่ๆ	นดิหน่อยทีเ่กดิข้ึนในหวัในตอนทีผ่มกำาลงัจะรำา่ลาแยก
กับก๊วนบอร์ดเกมรุ่นที	่1	
	 ไม่ใช่อะไรหรอกครับ	
	 ก็ในหัวตอนนี้มันชักเร่ิมฝันอยากมีผนังฝั่งหนึ่งเป็นทะเลบอร์ดเกม
กับเขามั่งเสียแล้วสิ

ลานละเล่น บอร์ดเกมคาเฟ	่-	เปน็รา้นทีเ่หมาะสำาหรบัผูท้ีส่นใจการเลน่บอรด์เกมแบบ

ครบวงจรกว่า	400	เกม	ทั้งนั่งเล่นในบริเวณร้าน	และสามารถเช่ากลับไปเล่นที่บ้านได	้

หรือหากอยากจับจองเป็นเจ้าของ	ก็มีบอร์ดเกมให้เลือกซื้อกลับไปได้เช่นกัน

(เวลาเปิด-ปิด	10.00	น.	–	21.00	น.	ถนนพุทธมณฑลสาย	4	

ตรงข้ามมหิดล	ศาลายา	นครปฐม	73170	/	tel.	081	850	1453,	081	559	5016)

battlef ieldbangkok	–	ร้านขายบอร์ดเกมย่านสุขุมวิท	ที่มีเกมให้เลือกทั้งสรรมากมาย	
รวมไปถึงยังสามารถส่ัง	pre-oder	สินค้าต่างได้จากร้านน้ีด้วย	

(เวลาเปิด-ปิด	พุธ-ศุกร์	15.00	น.	–	23.00	น.	เสาร	์-	อาทิตย์	12.30	น.	–	24.00	น.		

สุขุมวิท	101/1	บางจาก	พระโขนง	10260	/	tel.	02	747	9719)
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	 ถ้าพูดถึงวงพาราด็อกซ์	 (Paradox)	 หลายๆ	 คนก็คงนึกถึงวงดนตรีร็อคชาวไทยที่มีเอกลักษณ์ของการ
แสดง	ใครเคยได้ดูคอนเสิร์ตสดๆ	ที่มีทั้งการพ่นไฟ,	สาดนำ้า,	โยนลูกโป่งใส่คนดู	วันนี้	Read	Me	มีโอกาสสัมภาษณ์	
คุณชาญณรงค์ วังเย็น	หรือที่รู ้จักกันดีในนาม	อ๊อฟ พาราด็อกซ์	ชายร่างใหญ่ผู้มาพร้อมกับความบ้าคล่ังบนเวที
คอนเสิร์ต	ทำาหน้าที่เป็นว๊ากเกอร์ตัวโหดสำาหรับวง	แต่จะมีสักก่ีคนที่รู้จักอีกบทบาทของของเขาจริงๆ	เรานัดกับอ๊อฟ
ที่โรงเรียนประถมที่เขาสอน	ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน	หลังจากทักทายกันและหาที่นั่งพูดคุย	บทสนทนาของเราก็เริ่มขึ้น

	 “ชื่อ	 อ๊อฟ	 ชาญณรงค์	 	 วังเย็น	 	 ตำาแหน่ง	 ว๊ากเกอร์วงพาราด็อกซ์และอีกตำาแหน่งก็คือเป็นอาจารย์สอนที่
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ายประถม)”	 เราถามถึงที่ไปที่มาของแต่ละตำาแหน่ง	 อ๊อฟจึงเล่าให้เราฟัง
ว่า	 “จริงๆ	แล้วเริ่มต้นคือการเป็นเพื่อนกับต้ากับสอง(วงพาราด็อกซ์)เป็นเพ่ือนรุ่นเดียวกันมาตั้งแต่สมัยเรียน	ในช่วง
เรียนอยู่ก็จะมีช่วงหนึ่งว่าง	 ก็จะนัดกันไปซ้อมดนตรีกัน	 สองทำาโปรเจคจบทำาเทปโปรโมท	 ก็เลยทำาเทปขึ้นมาจริงๆ	
อัดเพลงเป็นตลับจริงๆ	เพื่อเอาไปวางขาย	แล้วคราวนี้อยากได้เสียงว๊ากโหดๆ	ในเพลง	ก็เลยชวนผม	ว่างไหม?	ก็เลย
ไปก็ไป	เพ่ือนกัน	เลยได้อัดเสียงร้องต้ังแต่ตอนนั้นมา”

มิ ติ ข อ งความ เ ป็นค รู  ของ 

อ๊อฟ พาราด็อกซ์ 
เรื่อง: สหรัฐ นาสีเคน / ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 
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ทำางานนี่สิที่ครูควรจะต้องคำานึงถึงอยู่ตลอด
เวลา”	อ๊อฟเล่ากระบวนการทำาหมดให้ฟัง
	 เราถามยำา้ถงึการทำางานทีแ่ท้จรงิของ
อ๊อฟ	 จึงเห็นอีกมุมหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคย
เห็น	 นั่นคืออ๊อฟเป็นอาจารย์ที่รักเด็กๆ	มาก	
อ๊อฟบอกว่า	 “ชอบสอนเด็กอยู่แล้วตั้งแต่สมัย
เรียน	 เด็กมันน่ารัก	 เด็กเล็กเล่นอะไรก็เพลิน

สอนเด็ก	 ป.1	 ชอบ	น่ารัก	 เดินมาเกาะ
แกะเดินไปเรื่อยเปื่อย	หลอกอะไรก็เชื่อ
พดูอะไรกฟั็ง	บอกเงียบนะ	จะได้เล่นเกม
ก็นั่งนิ่งเลย	เออ	ก็น่ารักดี	บางทีเด็กก็จะ
มีอะไรขำาๆ	 ให้เรา	 เช่น	 ดุๆ	 อยู่เด็กเดิน
เข้ามาทำาตาละห้อยบ้องแบ๊ว	 เราก็ดุไม่
ได้แล้ว	(ฮา)”
	 แล้วถ้าจะถามว่าเด็กๆ	 รู้ไหมว่า
เป็นว๊ากเกอร์อยูใ่นพาราดอ็กซ์	อ๊อฟตอบ
ว่า	“แรกๆไม่รูเ้ลย	มารูก้ต็อนมเีฟสบุก๊	แต่
เรากไ็ม่รบัแอดเดก็ประถมเลย	ตอนน้ีเดก็
ประถมก็รู้ว่าอยู่ในวงแต่ไม่รู้ว่าทำาขนาด
ไหน”	 พาราด็อกซ์เคยมาเล่นในจุฬาฯ	
ครั้งนั้นอ๊อฟก็จัดเต็มตามปกติ	 อาจารย์
บางท่านกเ็พิง่รูว่้าอ๊อฟทำาอะไรบ้างกว็นันี้	
บางท่านกถ็งึกบัอึง้	แต่กไ็ม่มอีะไรเพราะ
ทุกคนเข้าใจ”
	 เราถามคำาถามส่งท้ายท่ีคนส่วน
ใหญ่ไม ่ค ่อยรู ้จากว ๊ากเกอร ์ตัวโหด
คนนี้	 เราได้อะไรจากการเป็นครูบ้าง?	
อ๊อฟตอบอย่างใจดีว่า	 “ถึงแม้ว่าตัว
งานมันจะเครียดหรือว่ามีเรื่องอะไรท่ี
ให้เครียดก็ตามแต่	 พอได้ไปสอนเด็ก

เจอเด็กทำางานได้ย้ิมแย้มก็โอเคแล้ว	 เพราะ
การเป็นครูจริงๆ	 สำาคัญสุดคืออย่าดูถูกเด็ก	
อย่าคิดว่าเด็กทำาไม่ได้	 บางทีเขาทำาได้แต่บาง
คนทำาได้ดี	 บางคนทำาได้ดีมาก	 หน้าที่เราคือ
จะดึงความสามารถของเด็กอย่างไร	มันสนุก
ดีตรงที่เรามานั่งคิดว่าเด็กบางคนทักษะเลื่อย
ไม้ไม่มี	 ทำาไม่ได้เลย	 งั้นทำาแค่นี้พอ	 ให้เขา
ภูมิใจกับส่ิงที่เขาทำาได้คอยเสริมแรงให้เขา
ทำาเรื่อยๆ	 เห็นอาจารย์ชมก็มานั่งทำาทุกเย็น”	
(อาจารย์ชาญณรงค์ตอบพร้อมรอยยิ้ม)

	 อ๊อฟเล่าเร่ืองราวของวงพาราดอ็กซ์เสยี
ยาว	 จนเราขัดจังหวะเพ่ือถามถึงอีกตำาแหน่ง
หน้าที	่เขาจงึเล่าให้เราฟังว่า	“หลงัจากต้าเรยีน
จบ	ต้าเลยมาเป็นครู	คราวน้ีมีครูเกษียณ	ต้า
เลยมาถามว่าสอนวิชางานไม้ได้ไหม	 สรุปเรา
ก็ทำาได้	เพราะตอนสมยัเรยีนกท็ำามาตลอด	เลย
มาเป็นครูตั้งแต่ปี	2542”
	 อ๊อฟยังเล่าให้เราฟังอีกว่า	 เขา
มาเป็นครูประถมก่อนวงจะเข้าแกรมมี่
เสียอีก	ถามต่อถึงชีวิตที่แท้จริงของเขา	
อ๊อฟตอบว่า	“งานหลกัของเราคอืการเป็น
คร”ูแถมยงัเสรมิอกีว่า	“จรงิๆ	มนักเ็หมอืน
ว่าที่นี่คือการทำางานจริงๆ	 คือชีวิตจริง
ของเรา	 เราเป็นคร	ู ส่วนงานพาราดอ็กซ์
เป็นเหมือนงานที่เราไปปาร์ตี้กับเพื่อน	
ไปเฮฮากับเพื่อนมากกว่า	 เพราะว่าเรา
ไม่ค่อยคิดว่ามันคืองาน	อย่างสมมุติว่า
เราเป็นครู	 เราสอนอยูท่ีน่ี	่ ถ้ามีงานไหน
ที่พาราด็อกซ์ต้องเล่นแล้วโรงเรียนต้อง
สอนเรากเ็ลอืกสอน”…แต่ดเูหมอืนภาพ
ที่คนนอกจดจำา	 คือภาพของผู้ชายร่าง
ใหญ่ถอดเสื้อ	 ที่ถอดเสื้อ	 เล่นเลือดบน
เวทีมากกว่า	
	 เราเลยถามเจาะลกึถงึมติคิวาม
เป็นครูของเขาว่าการสอนวิชางานไม้		มี
กระบวนการอย่างไรบ้าง	 คุณครูอ๊อฟ	
จึงอธิบายอย่างละเอียดว่า	 “เรียนโปร
เจคยาวประมาณ	 2	 เดือนครับ	 ทำา
กรอบรูปคนละ	1	ชิ้น	 เริ่มจาก	1.	 เรียน
ทฤษฎีออกแบบเบ้ืองต้น	 2.	 เขียนแบบ	
Sketch	Design	 3.ลงมือปฏิบัติ	 โดยเรียนรู้
การใช้เครื่องมือช่างในการทำากรอบรูป	4.	สรุป
ผลการทำางานด้วยการออกมานำาเสนอผลงาน
หน้าห้องให้เพื่อนๆ	ฟัง	 เรามองว่าการสอนให้
เด็กมีทักษะด้านงานช่างนั้นสำาคัญ	แต่จะให้
เชี่ยวชาญเลยคงจะต้องใช้เวลา	 เลยคิดว่าให้
เด็กๆ	ได้ฝึกใช้เครื่องมือให้พอเป็น	ถ้าเขาชอบ
ก็ค่อยฝึกทักษะให้มากขึ้น	 แต่การสอนเป็น
แบบโปรเจค	 เด็กจะได้เรียนรู้ต้ังแต่วิธีคิด	 ว่า
จะออกแบบกรอบรูปอย่างไรให้น่าสนใจ	แล้ว
นำาความคิดมาเขียนเป็น	Sketch	Design	เพื่อ

ให้เขาฝึกการถ่ายทอดความคดิทีเ่ป็นนามธรรม	
ว่าเขาจะเขียนภาพออกมาได้อย่างที่คิดไหม	
เมื่อถ่ายทอดเป็นภาพ	2	มิติแล้ว	จึงค่อยลงมือ
ทำาผลงานขึ้นมาเป็น	3	มิติจริงๆ	โดยเขาจะได้
เรียนรู้การแก้ปัญหาว่าจะทำาผลงานอย่างไร
ให้ตรงตามที่คิด	 โดยช่วงนี้ครูมีหน้าที่สำาคัญ
ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน	 เพื่อให้การ

แนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน	
จึงต้องเปิดห้องงานไม้นอกเวลา	 ให้นักเรียน
ได้มาทำางานนอกเวลา	 ได้พบ	 ได้ปรึกษากับ
คร	ูรวมถึง	 เพื่อนๆ	ที่เข้ามาทำางานด้วย	จนถึง
กำาหนดเวลาส่งผลงานและนำาเสนอ”
	 คุณครูอ๊อฟเสริมต่ออีกว่า	 “ครูต้อง
คอยกระตุ้น	 แนะนำาแนวทางสรุปผลสุดท้าย
ให้นกัเรยีนฟังว่า	ทำาอย่างไรถงึจะสำาเรจ็	ในบาง
ครัง้กระตุน้ให้เพือ่นๆ	ช่วยกันระดมสมอง	ว่าจะ
ช่วยเพื่อนได้อย่างไร	ทักษะมันฝึกเพิ่มเติมกัน
ได้	 แต่การสอนที่ให้เด็กเข้าใจในกระบวนการ



มี work 
ก็ต้องมี play

“

” ภูมิชาย บุญสินสุข (บิ๊ก) 
 บรรณาธิการส�านักพิมพ์ a book



“ผมว่าการดูของตกแต่งบ้าน 

มันคือความสุขแบบง่ายๆ อีก

แบบหนึ่งเลยนะ อาจไม่ต้อง

ซ้ือก็ได้ แค่เดินดูก็เพลินแล้ว”
 ปกรณ์ สันติสุนทรกุล(ปอนด์) 
เจ้าของเว็บไซต์ Dek-d.com
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	 นอกจากที่ 	 มินิ -ณฐิตา เปรมภูติ 	 ลูกสาวคนสนิทของ	

พ.ต.ต. พีรพันธุ ์ เปรมภูติ	 อดีตปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 และ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ปปง.)	

จะทำางานในตำาแหน่งที่เรียกว่า	 เลขาตรี	 หรือนักการทูตปฏิบัติการ	

กองกฏหมาย	กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย	กระทรวงการต่างประเทศ	

ที่ต้องใช้ทักษะเป็นอย่างสูงทั้งทางด้าน	 ภาษา	การทูต	 และกฎหมาย

รวมกันแล้ว	 มินิยังแสดงให้เห็นว่างานอดิเรกของเธอนั้นมีความน่า

สนใจไม่แพ้งานหลักของเธอเลย

	 เมือ่ให้เธอเล่าเกีย่วกบัทีม่าของงานอดเิรกของเธอ	เธอเลอืกทีจ่ะ

เล่าถึงคนที่สนิทที่สุด	และบอกว่า	“ตั้งแต่เด็กจะได้รับอิทธิพลมาจากพ่อ

เยอะ”	นั่นเป็นเพราะเธอมักจะไปไหนมาไหนกับพ่อของเธอตลอด	หาก

พ่อไปทำางานในต่างแดนก็จะพาเธอไปด้วย	นอกจากนี้ยังเล่าเรื่องต่างๆ	

ที่ประสบให้เธอฟังอย่างสมำ่าเสมอ	“ตอนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย	พ่อ

ก็เป็นคนแนะนำาให้เลือกเรียนกฎหมาย	 เพราะเป็นสิ่งที่จะทำาให้เราได้

เปรียบ	เป็นสิ่งที่จำาเป็นในอนาคต	ซึ่งตัวเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว	

เป็นคนที่ชอบเรียนรู้	เรียนรู้ทุกอย่าง	แล้วก็เป็นคนซีเรียสกับการเรียนมา

ต้ังแต่เด็ก”	มินิเป็นคนที่เชื่อในการศึกษา	จึงสอบได้คะแนนลำาดับต้นๆ	

ในทุกช่วงชีวิตของการเรียน	และไม่ได้มีงานอดิเรกทำาจริงจัง	 จนตัดสิน

ใจมาจับกระบอกปืนและเริ่มเอาจริงเอาจังตอนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

หญิงสาว
ประเภทสอง

เรื่อง: พุทธิพงศ์  อึงคนึงเวช



17

	 “เมื่อก่อนอยู่กับตำาราเรียนตลอดพอเข้าช่วงปิดเทอมก็ยังต้อง

อ่านหนังสือ	 เริ่มมามีงานอดิเรกจริงจังก็ตอนที่เอนทรานซ์เข้าคณะ

นิติศาสตร์	จุฬาฯ	แล้ว”	เธอเล่าพร้อมกับรอยยิ้มน้อยๆ	ที่มอบให้กับการ

ระลึกถงึอดตี	ทีท่ำาให้เราอดไม่ได้ทีจ่ะรูส้กึตดิตามเรือ่งราวของเธอ	“ตอน

ท่ีเข้ามหา’ลยัใหม่ๆ	จะมกีฬีาเฟรชชี	่เราไม่รูจ้ะไปแข่งอะไรด	ีกเ็ลอืกทีจ่ะ

แข่งยิงปืน	แล้วก็เข้าชมรมยิงปืน	ตอนน้ันไม่รู้จะเลือกชมรมอะไรดี	 แต่

ยิงปืนเป็นกีฬาที่เราเล่นอยู่ก่อนแล้ว	แต่ไม่ได้จริงจังกับมันมากนัก	ก็ได้

รับอิทธิพลจากพ่ออีกนั่นแหละ	พ่อเป็นคนที่ชอบสะสมปืน	 เราก็ชอบที่

จะไปค้นไปด	ูถามพ่อว่าปืนนี้เป็นยังไง	ถามนู่นถามนี่ไปเรื่อย	พอถึงวัน

นงึ	พ่อกจ็ะไปยงิปืนทีส่นามตามปกต	ิพ่อก็เลยชวนเราไปลองเล่นดดู้วย”

	 กีฬายิงปืนที่เธอเล่นอยู่ในปัจจุบันนั้น	คือ	การยิงปืน	IPSC	หรือ

เป็นแบบที่มาจาก	 International	Practical	Shooting	Confederation	

(สมาพันธ์ยิงปืนรณยุทธนานาชาติ)	 ซ่ึงมีจุดเริ่มต้นจากรัฐแคลิฟอร์เนีย	

ในประเทศสหรัฐอเมรกิา	ก่อนทีจ่ะมกีารจดัประชมุใหญ่และจดัตัง้อย่าง

เป็นทางการในป	ีค.ศ.	1976	ที่เมืองโคลัมเบีย	ในรัฐมิสซูรี่

	 คำาขวัญที่ถือเป็นหัวใจของกีฬาชนิดนี้คือ	 ‘DVC’	 โดยมีรากฐาน

จากภาษาละตินที่สามารถถอดความได้ว่า	D-	Deligentia	หรือความ

แม่นยำา	V-Vis	หรือความรุนแรง	และ	C-	Celeritas	หรือความรวดเร็ว	

นักกีฬาหรือผู้ที่จะประสบความสำาเร็จในการยิงปืนแบบ	 IPSC	จะต้อง

ประสานความสามารถทั้งสามด้านนี้ให้สมดุลย	์และอยู่บนพื้นฐานของ

การเคลื่อนไหวประดุจสายนำ้าและนิ่งสงบจากภายใน

	 มินิเล่าว่าหากถามว่าเธอเริ่มคลุกคลีกับปืนตอนไหน	ตัวเธอเอง

ก็ไม่อาจระบุได้แน่ชัดนัก	 แต่หากพูดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะยิงปืน	

หรือความรู้สึกทุกครั้งที่ลั่นไก	กลับแจ่มชัดในความรู้สึก	 “มันเป็นความ

ท้าทาย”	คือคำาอธิบายสั้นๆ	ที่มินิมอบให้กับกีฬาชนิดนี้	“หากว่ากันตาม

จริงแล้ว	 เราไม่ได้รู้เร่ืองปืนละเอียดนักหรอก	 ว่าปืนแบบไหนเป็นยังไง	

หรืออธิบายได้ว่าสถานการณ์ไหนควรใช้ปืนรุ่นไหนดี	 เราแค่ตามพ่อไป

ยิงปืน		ทุกวันนี้ยังประกอบปืนเองไม่เป็นเลย”	มินิเล่าพร้อมเสียงหัวเราะ

ไปกับสิ่งที่เธอกล่าวว่าเป็นความ	‘อ่อนหัด’	อย่างหนึ่ง

	 “เพราะการยงิปืนต้องอาศยัความนิง่ภายในตวัเรา	ต้องการสมาธิ

สงูขณะเดยีวกนักอ็าศยัความมัน่คงของจติใจทีจ่ะไม่หวัน่ไหวขณะลัน่ไก	

มันจึงเป็นกีฬาที่เราคิดว่าท้าทาย	นอกจากนี้คนที่จะเริ่มยิงปืนได้	 เราว่า

มันต้องมคีวามกล้าด้วยนะ	ถ้าไม่มคีวามกล้าพอประมาณ	อยู่ๆ	จะมายงิ

ปืนไม่ได้หรอก”	เธอกล่าวด้วยสายตาที่เรามักจะสังเกตเห็นจากใครบาง

คนที่ถูกความตั้งใจและมุ่งมั่นหล่อหลอมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	

	 “บางทีการยิงปืนแบบนี้	 คนคิดว่ามันไม่เหมาะกับผู้หญิง	 แต่

ความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่”

	 กีฬายิงปืนบางครั้งถูกนำาไปโยงเกี่ยวกับความรุนแรงและมัก

ถูกให้คำาจำากัดความว่าเป็นกีฬาเฉพาะของผู้ชาย	แต่มินิไม่คิดเช่นนั้น	

นอกจากนี้เธอยังให้มุมมองเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ไว้อย่างน่าสนใจ

	 “กีฬายิงปืนมันต้องใช้ทักษะ	ความแม่นยำา	 ความเร็ว	 ยิ่งเป็น

สนามที่มีเป้าเคลื่อนไหว	ในสเตจที่แตกต่างกัน	สติปัญญาและไหวพริบ

ต้องพร้อมมาก	ผู้ชายและผูห้ญงิมไีด้ไม่ต่างกนัเลย	แต่ต้องผ่านการฝึกฝน	

บางทีเขาเห็นเรายิงปืน	ก็จะมีคนคิดว่าเราเป็นผู้หญิงห้าวๆ	จัดเราอยู่ใน

ผู้หญิงอีกประเภทนึงเลย	แต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น	ออกจะหวาน”	

เธอหัวเราะ	 เว้นจังหวะเล็กน้อย	 ก่อนนำาแง่มุมในการยิงปืนมาเปรียบ

เทียบกับการศึกษา

	 “บางทีการที่เราเรียนมาเรื่อยๆ	 และได้มาอยู่ในจุดน้ีก็อาจจะ

เทยีบกบัการยงิปืนได้เหมอืนกนันะ	ในแง่ทีเ่ราต้องรูจ้งัหวะ	รูว่้าเวลาไหน

ควรทำาอะไร	 เหมือนกับรู้ว่าระยะนี้ควรใช้ปืนนี้	 เล็งแบบนี้	 เพื่อให้ได้ผล

ตามที่ต้องการ	บางจังหวะเร็วบ้างช้าบ้าง	แต่ใจต้องนิ่งไว้ก่อน	นอกจาก

นีม้นัอาจเป็นกฬีาทีต้่องการส่วนผสมของความแขง็แกร่งกล้าหาญ	ขณะ

เดยีวกนักต้็องมคีวามอ่อนโยนจากข้างใน	ทกุวนันีเ้รากช็อบเสน่ห์ของมนั

ตรงนี้	เวลาได้ไปยิงปืนก็จะตื่นเต้นทุกครั้ง	ส่วนเรื่องที่ว่าผู้หญิงจะยิงปืน

มันไม่ปลอดภัยก็ไม่จริงนะ	แค่ไม่ไปยิงคนที่ยืนข้างๆ	กันอยู่ในสนามก็

พอแล้ว”	

	 และด้วยส่วนผสมเหล่านี้เองที่ทำาให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่อาจ

ไปไกลเกินกว่าภาพฝันของใครหลายคน
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กิจกรรม
ส่งมอบความสุข

	 จะมีสักกี่คนที่ชื่นชอบกิจกรรมอาสาสมัครอันข้องเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่เป็นชีวิตจิตใจ	หนึ่งในน้ัน

ต้องมีชื่อของ	‘เหมียว-ธิดามนต์ พิมพาชัย	ติดอยู่ลำาดับต้นๆ	เพราะด้วยลักษณะการงานที่ทำาในปัจจุบันเอื้อ

ต่อสิ่งที่เธอชอบ	ทำาให้งานทั้ง	2	อย่างน้ีเดินควบคู่ไปด้วยกันอย่างสมดุล	งานประจำาของเธอคือผู้ดูแลร้านดอย

ไตแลงเฮาส์	 ร้านกาแฟเล็กๆ	 ที่เกิดจากการร่วมหุ้นกับกลุ่มเพื่อน	 ตั้งอยู่ในซอยวิภาวดี	 64	 ส่วนกิจกรรมอาสา

สมัครนั้นคืองานอดิเรกของเธอ	 และล่าสุดกับกิจกรรมขึ้นไปมอบสิ่งของให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่บนดอยไต

แลง	เขตรัฐฉาน	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา-ทำาให้เราสนใจอยากพูดคุย

กับเธอในประเด็นนี้	

เรื่อง: ทินกร บุญแจด / ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 
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	 “ที่เลือกไปบริจาคบนดอยไตแลงเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไป	คน

ทั่วๆ	 ไปบางคนไม่เคยรับรู้การมีอยู่ของพื้นที่ตรงนั้นด้วยซำ้า	 แล้วเรารู้ว่า

เขาต้องการสิง่ไหน	ถ้าไม่ใช่เราเอาไปให้จะเป็นใครเอาไปให้	มันกเ็หมอืน

กบัพืน้ทีท่ัว่ๆ	ไปนั่นแหละ่	สมมุติวา่เราไปเที่ยวต่างจังหวดัไกลๆ	แล้วเรา

ไปเจอสถานท่ีหน่ึงที	่เฮ้ย	มนัน่าช่วยเหลอืนะ	เราไปเจอไง	มนัอยูท่ีว่่าเลอืก

ที่จะช่วยหรือไม่ช่วย	ถ้าเรามองแบบไม่เห็นปัญหาเลยก็ได้นะ	อย่างเรา

ขึ้นไปจะไม่ทำาอะไรเลยก็ได้	แต่บังเอิญได้มีโอกาสไปเจอต้องมองว่ามัน

คือโอกาส”

	 ตอนที่เหมียวขึ้นไปสถานที่จริงครั้งแรก	 เธอได้รับรู้ข้อมูลและ

ความต้องการของผู้คนที่นั่น	 จึงต้ังกล่องรับบริจาคสิ่งของที่จำาเป็นและ

เกิดประโยชน์สูงสุด	 “เป็นเครื่องกันหนาวเพราะที่นั่นอากาศหนาวเย็น

ตลอดทั้งปี	 เน้นพวกเครื่องนุ่งห่มกันหนาว	 เสื้อกันหนาว	ถุงเท้า	 ผ้าพัน

คอ”	เพราะต้องคดิถงึการลำาเลยีงสิง่ของเหล่านีข้ึน้ไปบนดอยไตแลงด้วย	

จงึจำากดัสิง่ของรบับรจิาค	“เราต้องคดิถงึตอนขนขึน้ไปด้วย	เพราะต้นทนุ

ในการเดนิทางสงู	รถทีเ่ราเอาไปมพีืน้ทีใ่นการบรรจสุิง่ของจำากดั	แต่โดน

ด่ามาก	คนก็จะบอกว่ารับแต่ของใหม่เหรอคะ	หรืออะไรแบบนั้นเป็นต้น	

เรากต้็องอธบิายไปว่าไม่ได้รบัแต่ของใหม่อย่างเดยีวของทีย่งัสภาพดอียู่

กร็บั	เพราะว่าต้นทนุขนส่งมนัจำากดัด้วยปัจจยัหลายๆ	อย่าง	เราเอาอะไร

ไปเราก็อยากให้มันอยู่ที่นั่นได้นานๆ”

	 ส่วนเร่ืองงบประมาณทีใ่ช้ในการจดักจิกรรมนี	้เธอและกลุม่เพือ่น

ปันรายได้จากร้านกาแฟออกมาส่วนหนึง่	และอกีส่วนหนึง่จากคนบรจิาค

สมทบ	ซ่ึงส่วนใหญ่พยายามรบัเป็นสิง่ของเพราะไม่อยากกดดนัเรือ่งเงนิ

มากเกินไป	อยากเน้นเรื่องกิจกรรมบนดอยไตแลงมากกว่า

	 “มีกิจกรรมอยู่	 3	ส่วน	กิจกรรมที่	 1	 ‘เก็บความประทับใจไปให้

เธอ’	นกึถงึเวลาเราไปเทีย่วสถานทีแ่ห่งหนึง่แล้วเราไปถ่ายรปูกบัคนทีน่ัน่	

มีความประทับใจในสถานที่	 เราได้แต่เปิดดูรูปลุงคนโน่นถ่ายกับลุงคน

นี	้โอ้วน่ารกัมาก	ซึง่เรามรีปูเขาแต่เขาไม่เคยมรีปูตวัเองเลย	แล้วอกีอย่าง

บนดอยไตแลงมีต้นทุนในการเดินทางสูง	 บางคนไม่เคยลงจากดอยก็มี	

ฉะนั้นเขาจึงไม่เคยเห็นรูปตัวเอง	 ไอเดียนี้เกิดขึ้นจากภาพประดับที่ร้าน	

เมื่อก่อนจะมีอยู่รูปหนึ่งเป็นรูปทหารถือปืน	วันหนึ่งทหารบนดอยไตแลง

แวะมาที่ร้าน	 เขาบอกว่ารูปคนนี้เป็นเพื่อนของเขาขอเอาไปให้เพื่อนได้

ไหม	 เราก็ไม่กล้าให้เพราะว่ามันเป็นของพ่ีอีกคนหนึ่งอัดมา	 แล้วพอ

เราไปเล่าให้พี่เขาฟัง	 พ่ีเขาบอกว่าเออเอาดิ	 เราก็เลยมานึกว่าเออคนนี้

อยากได้	คนอื่นเขาก็อยากได้เหมือนกัน	ก็เลยไปนั่งเรื้อไฟล์รูปเก่าๆ	ว่า

ตัวเองถ่ายภาพอะไรไว้บ้างแล้วก็อัดไปให้ฟร	ีกิจกรรมที	่ 2	 ‘แจกกาแฟ’	

อันนี้จะให้เฉพาะทหาร	 ด้วยคอนเซ็ปร้านเราเป็นร้านกาแฟก็เลยแจก

กาแฟ	แรกๆ	เขาก็ไม่กล้ารับเท่าไหร	่เพราะเขาอาจจะไม่ได้มีวัฒนธรรม

แบบนี้	 กิจกรรมที่	 3	 ‘ฉายหนังให้เด็กๆ	ดู’	 ไปฉายหนังฉายการ์ตูนด้วย

จอโปรเจคเตอร์”

	 ระหว่างจัดกิจกรรมบนดอยไตแลงเธอได้รับฟีดแบ็คจากคนใน

พืน้ทีอ่ยูเ่รือ่ยๆ	“เขาบอกว่าเป็นกจิกรรมทีน่่ารกั	แล้วก็ขอบคณุ	ทหารดีใจ

มาก	จากที่ไม่เคยมีรูปของตัวเองเขาก็ได้มี”	อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	

แต่สามารถสร้างรอยย้ิมให้กบัเธอตลอดเวลาทีอ่ยูท่ีน่ัน่	“เวลาเราทำาอะไร

แบบนีใ้ห้เพือ่นมนษุย์ด้วยกนั	ไม่ได้ทำาเพราะว่ามคีนมาชมว่าเราเป็นคน

ด	ีจะบอกตวัเองตลอดเลยว่าเราไม่ใช่คนดนีะ	ไอ้งานทีเ่ราทำาเนีย่เราเลอืก

แล้วว่า	มันทำาให้เรามีความสุขด้วย	มันก็แลกมากับอะไรหลายๆ	อย่าง	

อย่างบางคนเขาอาจจะไปทำางานกับองค์กรดีๆ	เงินเดือนสูงๆ	อะไรแบบ

นีม้นัอาจเป็นความสขุของเขา”	แต่คงไม่ใช้สำาหรบัเธอ	เพราะเธอบอกกบั

เราด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุขในประโยคส่งท้ายที่ว่า	

	 “ความสขุของเราคอืการทำาเพือ่คนอืน่	แต่เราไม่ได้ทำาเพือ่คนอืน่

อย่างเดยีวนะเราไม่ใช่แม่พระ	มีอะไรกส็งเคราะห์มอบให้	แต่เราทำาเพราะ

เรามคีวามสขุ	เราได้เดนิทาง	เราได้คยุกบัคน	งานตรงนีม้นัเอือ้ต่อเราแล้ว	

มันก็ถือว่าเป็นความสุขของเรา”

‘ดอยไตแลง’	 คือฐานที่มั่นของกองกำาลังกู้ชาติไทใหญ่	 (Shan	Stat	

Army	-SSA)	ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต	้เขตรัฐฉาน	สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา	ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมียวเคยขึ้นไปกับกลุ่มเพื่อน

สายองค์กรพัฒนาเอกชน	 (NGOs)	จึงเกิดแนวคิดทำาร้านกาแฟร่วม

กัน	โดยใช้ชื่อว่า	‘ดอยไตแลงเฮาส์’	เพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำาหรับจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยไตแลง
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	 จะมใีครสกัคนกีค่นทีก่รอกในช่องงานอดเิรกว่า	‘ทำางานอาสา

สมัคร’	แต่หนึ่งในไม่กี่คนนั้นคงต้องนับชื่อของ	‘กบ-อนันตา อินทร

อักษร’	หรือ	‘พี่กบ Big Tree’	ที่หลายคนรู้จักรวมไปด้วย

	 ในวันที่เราสนใจอยากพูดคุยกับเธอในเรื่องมุมเล็กของคน

ใหญ่	ตามแนวคิดหลักของ	Read	Me	เล่มนี้	เธอบอกกับเราว่า	“ถ้า

ถามว่างานอดิเรกทั่วไปเรามีไหม	 เมื่อก่อนมันมีนะ	แต่ซึนามิสิบปี

ก่อนมันเปลี่ยนความคิดเราไปแล้ว	 เสาร์อาทิตย์	 หรือเวลาว่างจาก

การทำางานของเรา	เราเอาเวลา	ไปช่วยเหลือคน	ไปเดินทางเพื่อเจอ

คน	และพบเรื่องราวระหว่างทางดีกว่า”

	 ประโยคด ้านบนนั้นพาเรามาเจอกับเธอที่ 	 ‘ชุมชน

พระเจน’	 ชุมชนเล็กบนถนนสายใหญ่อย่างถนนวิทยุ	 สถาน

ที่ ที่ หากไม ่ ได ้ ให ้ ความสำาคัญ	 และเป ็นคนเ ช่ียวชาญใน

พ้ืนที่	 ไม่มีทางที่จะอยู่ในความสนใจของใครก็ตาม	 เราถามเธอ

ถึงสาเหตุของการนัดหมายกัน	ณ	ที่นี้

	 “จริงๆ	มีหลายงานที่เราเข้าไปด้วยใจอาสา	แต่ที่นี่มีเร่ืองที่

เราประทบัใจ	ตอนนัน้คอืช่วงปี	53	ชุมชนนีถ้กูล้อมรอบไปด้วยมอ็บ	มี

การเผาชมุชนย่านนี	้ชาวชมุชนพระเจนเองก็ลำาบาก	ได้รับความเดือด

ร้อนไปด้วย	จดุนัน้เองเราและกลุม่อาสากช่็วยกนัระดมทนุในการทำา

ตลาดนำา้ใจผ่านทางโซเชยีลมเีดยีข้ึนมา	เพ่ือหาเงนิมาช่วยทำาอาหาร	

HER 
LEISURE 

TIME:
คุ ยกั บ ผู้ หญิ ง
ที่มอบเวลาว่าง
ของเธอให้ผู้อื่น

เรื่อง: พิมพ์พร คงแก้ว
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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ความคิดเห็นเรื่องปุ ๋ยอินทรีย์	 และปุ๋ยเคมีกับ

ผูห้ญงิคนหนึง่ทีป่ลกูผกัสวนครวัไว้หน้าบ้าน	“เรา

เรียกงานอาสาว่าเป็นงานอดิเรก	 งานอาสาพา

เราไปพบปะผู้คนในหลากหลายระดับ	 ตั้งแต่	

CEO	ศิลปินแห่งชาติ	มอเตอร์ไซค์รับจ้าง	จนถึง

เด็กดมกาว	คนเหล่านี้คือระหว่างทาง	นี่คือสิ่งที่

เราได้จากงานอดิเรกของเรา	เราไม่ได้มองแค่ว่า

มันคือการทำาอาสาสมัคร	 แต่มันเป็นการไม่ยึด

ติดอยู่กับที่	เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปในตัว”	

	 ปัจจบุนักบหยดุการทำางานแห่งความสขุ

และเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ลำ้าค่าตลอด	8	ปี	

8	เดือน	ที่	TCDC	ไปแล้ว	เธอกำาลังสนุกกับงาน

ใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาในชีวิตเธอไม่นานนี้ในบทบาท

การเป็น	 Content	 Development	 ให้กับช่อง	

Digital	TV	ชื่อว่า	PPTV	(People	TV)	หน้าที่ของ

กบคือ	 พัฒนาสารสาระ	ลงรายละเอียดและหา

วิธีการนำาเสนอความคิดให้ออกไปสู่ผู้ชม	เพื่อจะ

บอกว่าทุกคนในสงัคมล้วนเป็นคนสำาคญั	และใน

ทุกสังคมก็ต่างมีจุดเชื่อมโยงกัน

	 กบอธิบายประโยชน์จากมุมเล็กที่เกิด

จากเวลาว่างของเธอสู่มุมใหญ่ในการประกอบ

อาชีพว่า	 งานอาสาทำาให้พบเจอคน	 สอนให้

เคารพความคิดของคน	ทำาให้เธอเข้าใจความคดิ

และความรู้สกึเบ้ืองหลงัของการกระทำาของเพือ่น

ร่วมงานได้ง่ายขึ้น

	 เคร่ืองอัดเสียงกำาลังแสดงตัวเลขว่า

พาเรามาสู่นาทีที่	 59	 ของการพูดคุย	กบพูดยำ้า

กับเราก่อนการจบลงของบทสนทนาว่า	“อย่าคิด

ว่าการทำาอาสาสมคัรเราจะต้องออกไปในสถานที่

ไกลๆ	หรอืกนัดาร	จรงิๆ	แล้วมนัอาจจะอยูใ่กล้ตวั

เรามาก	การทำาอาสาจะทำาให้เราฉุกคิดถึงความ

งดงามของสังคม	 เพราะเราต่างก็ลงไปเป็นส่วน

ช่วยในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้มากกว่ายืน

มองอยู่เฉยๆ”	

	 ถ ้าคุณได้อ ่านเร่ืองราวที่ว ่าด้วยมุม

เล็ก	(ที่เราว่าไม่เล็กเลย)	ของเธอคนนี้จบ	แล้ว

อยากจะออกไปเป็นอาสาสมัครในบางกิจกรรม	

หรือจะออกไปช่วยชุมชนในบางแห่ง	 บางทีเรา

อาจจะได้เจอกัน	 หวังใจว่าเราจะได้เป็นผู้คน

ระหว่างทางของกันและกัน

ส่งข้าวส่งนำ้าให้คนในชุมชนนี้	 และให้พวกเขา

เป็นกองทุน	หลังจากน้ันก็มีกิจกรรมอื่นๆ	ตาม

มาอีก	 โดยมีชาวบ้าน	และเด็กในชุมชนช่วยกัน

ปรับปรุงพัฒนาที่อยู่ของพวกเขาเอง”

	 กบไม่ได้มองว่าเธออยูใ่นฐานะผูใ้ห้	 เธอ

บอกกับเราว่ามันไม่ใช่เพียงแค่อาสาสมัครจะ

เป็นฝ่ายเยียวยาจิตใจพวกเขา	 แต่การพบเจอ

พวกผู้คนเหล่าน้ันเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจ

ของเธอด้วย	 เธอยืนยันว่าการใช้เวลายามว่าง

ของเธอไปกับการออกช่วยเหลือผู้อื่น	 ทำาให้เธอ

มีพลัง	และได้แรงบันดาลใจมากมายที่พวกเขา

เหล่านั้นถ่ายทอดคืนให้แก่เธอ

	 ใจรักการเป็นจิตอาสาของเธอเริ่มตอน

ที่เกิดซึนามิที่อันดามัน	 “ตอนนั้นเราลงไปช่วย	

ได้ทำาอะไรหลายอย่างมาก	ตรงนั้นเราเริ่มเห็น

ถึงศักยภาพของตัวเรา	และศักยภาพของคน	ที่

สามารถจะทำาอะไรกไ็ด้ในเชงิสร้างสรรค์	 เราต่าง

มีความเป็นฮีโร่ในตัวเอง	 เรามีช่องทางให้ช่วย

เหลือผู้คนได้เสมอ”

	 ‘You	are	what	you	breath’		คอืประโยค

ที่แปะอยู่บนภาพหน่ึงภาพที่ใช้เป็นสื่อแรกของ	

‘Big	 Tree’	 กลุ่มคนที่อยากชวนให้คนเมืองหัน

มาฟังเสยีงของต้นไม้ในเมอืงให้มากขึน้สกัหน่อย	

ทุกวันน้ีถ้าหากจะมีการณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม

ผ่านทางสังคมโลกออนไลน์	 	Big	 Tree	คงเป็น

ชื่อแรกๆ	ที่ผู้คนจะคิดถึงและรู้จัก

	 “ต้องขอบคุณพี่ต้นไม้ใหญ่ที่สุขุมวิท	35	

ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่อยู่แล้ว	แต่เราว่าเขาทำา

หน้าที่ต่อยอดให้กับความคิดของคนในสังคม

จริงๆ	ถ้าไม่มีเขา	Big	 Tree	ก็คงไม่เกิด	แต่ทุก

วันนี้	 Big	 Tree	มันไม่ใช่งานอดิเรกของเราแล้ว	

มันกลายเป็นกิจกรรมที่เราต้องทำาให้มีโปรเจกต์

ออกมาเรื่อยๆ”

	 ระหว่างท่ีเราและเธอเดินผ่านชุมชน

พระเจน	 เราเห็นว่ากบหยุดคุยกับคนนู้นคนนี้

ระหว่างทาง	หยดุชวนคยุกบัพีม่อเตอร์ไซค์รบัจ้าง

คนหนึง่ถงึโครงการธนาคารขยะ	หยดุแลกเปลีย่น
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ป่ั น ไ ป กั บ รั ก 
ซ่ิ ง ไ ป กั บ ฝั น 

	 หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ	 5-6	 ปีก่อน	 น้อยนักที่วัยรุ ่นไทยคนไหนจะ

ไม่รู้จักเว็บบล๊อค	Exteen	และนักเขียนบล๊อคชื่อดังอย่าง	‘ภูภู่ฯ’	หรือ	คุณวิศรุต วิสิทธิ์ 

นักเขียน	 นักวาดการ์ตูน	 และนักวาดภาพประกอบที่ผลงานออกมามากมายทั้ง	

‘บั่นทอนสติปัญญาสามัญประจำาบ้าน’	‘เรียกผมว่า	Rookie’	ภาพประกอบหนังสือชุด	

‘วันก่อนครับ’	และในปัจจุบันยังทำางานเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร	e-magazine	

ของสำานักพิมพ์	a	book	ฉบับแรกของประเทศไทยอย่าง	‘Monday’

	 สำาหรบัในเวลาว่างจากการทำางาน	งานอดเิรกของเขากค็อืการวาดรปู	อ่านหนงัสอื

การ์ตนู	นยิายเชิงสารคด	ีและการเล่นเกมส์เพือ่ผ่อนคลายความเครยีดเหมอืนกบัคนอืน่ๆ	

แต่ยงัมอีกีงานอดเิรกอกีหนึง่อย่างซึง่ได้กลายเป็นชวีติประจำาวนัของชายผูม้ากอารมณ์ขนั

อย่างวศิรตุไปแล้วนั่นก็คือ	‘การปั่นจักรยาน’

	 ในวัยเด็กของวิศรุต	 เขาเล่าให้ฟังว่าเขาชอบปั่นจักรยานเดินทางไปไหนมา

ไหนเสมอ	แต่ก็หยุดไปพักหนึ่ง	 เพราะระยะการเดินทางที่ไกลขึ้น	 จึงต้องเปลี่ยนมาขับ

มอเตอร์ไซค์แทน	จนเมื่อเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ในการเดินทางก็มากขึ้น	

เขาจึงคิดหาวิธีในการเดินทาง	ประจวบเหมาะกับที่กองนิตยสาร	a	day	ในเวลานั้นนิยม

การป่ันจักรยานมาทำางาน		วศิรตุพดูถงึการตดัสินใจครัง้นัน้ว่า	“เหน็แลว้กป็ั่นได้	ไม่ตาย

กันนะ	ก็ปั่นได้โดยไม่บาดเจ็บ	ไม่โดนรถชนน่ะ	เเสดงว่าจักรยานมันปั่นได้”	และนั่นก็คือ

จุดเริ่มต้นของชีวิตนักปั่นของเขา

	 สำาหรับยามเช้าที่เร่งรีบของใครๆ	หลายคนในเมืองกรุง	ที่ต้องคอยแย่งกนัไปถงึ

จดุหมายของวนั	สำาหรบัวศิรตุแล้ว	 ปัญหาเหล่านีไ้ม่ได้กระทบชีวิตต่างอย่างใด	 เมื่อไม่

ต้องไปแย่งโหนรถเมล์กับใคร	นั่นทำาให้เขาได้พบกบัรายละเอยีดของเมอืงฟ้าอนัวุน่วาย

นี	้ “สิง่ทีเ่ราเหน็คอืข้างทาง	ตามรายทางจะมีมุมมองที่น่าสนใจของกรุงเทพอยู่	บางครั้ง

ก็ได้เห็นคนที่อยู่ในอากัปกริยาต่างๆ	ได้เห็นอะไรน่ารักๆ	เห็นหมา	เห็นแมว	เห็นนก	ซึ่ง

ถ้านั่งรถปกติไม่มีทางได้เห็นแน่นอน”		นอกจากรายละเอียดที่น่าสนใจเหล่านี้		วิศรุตยัง

บอกว่ายังมอีกีงานอดเิรกทีเ่ขาชอบทำาเวลาป่ันจกัรยาน	“พีช่อบดสูหีน้าคนทีน่ัง่อยูใ่นรถ

เรื่อง: รุจรวี นาเอก
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 
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ที่ติดอยู่	นั่งหน้าเครียด”	เขาหัวเราะ	“บางทีพี่โดนแท็กซี่กวนตีน	โดนบีบแตรไล	่แล้วพอ

เจอรถติด	พี่ก็หันไปเยาะเย้ยมัน	อ้อ	มาได้แค่นี้ล่ะสิ”	เสียงหัวเราะของเขาดังขึ้นอีก	แต่

คราวนีฟั้งแล้วเสยีวสนัหลงั	และแฝงไปด้วยความสะใจสมกับเป็น	 ‘งานอดเิรกของความ

ซาดิส’	อย่างที่เขาเปรียบให้ได้ฟัง

	 นอกจากการปั่นจักรยาน	การขับมอเตอร์ไซด์ท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในงานอดิเรก

ของเขาเช่นกนั	สมยัยงัทำางานอยูท่ีเ่ชยีงใหม่	เม่ือคดิงานไม่ออก	วศิรตุจะคว้ามอเตอร์ไซค์

คูก่ายขบัออกไปนอกเมอืง	ไปยังจดุหมายซึง่ห่างไกลผูค้น	และใช้เวลาขบคดิและหาแรง

บนัดาลใจซึง่ซ่อนตวัในเงาของป่าเขา	ซ่อนตามหนิธารนำา้ตก	แต่เสน่ห์ทีแ่ท้จรงิของการขบั

มอเตอร์ไซค์	 วศิรตุว่ามนัไม่ใช่จดุหมายของการเดนิทาง	แต่เป็นสิง่ทีไ่ด้มาระหว่างทาง

	 “พ่ีชอบลมปะทะหน้า”	 ใบหน้าของเขาดูมีความสุขเมื่อนึกถึงสายลมแรงๆ	

ปะทะผ่านหน้าตามความเรว็ของเครือ่งยนต์	และยงัเสรมิถงึเสน่ห์ทีน่่าเร้าใจของการขบั

มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยว	“อีกอย่างความสนุกของมอเตอร์ไซค์ก็คือ	เจอสถานการณ์ที่ต้อง

แก้ไขบ่อย	บางทีก็รถตกเขาบ้าง	ฝนตกบ้าง	ฝนตกนี่สำาคัญมาก	ฝนตกนี่จะสนุก	คนอื่น

อาจจะมองว่าไปลำาบากทำาไม	แต่ฝนนี่ฟีลความสนุกของคนขับมอเตอร์ไซค์เลย”

	 เมื่อถามถึงความแตกต่างระหว่างเกลียวโซ่และเครื่องยนต์	 เขาตอบกลับมาว่า	

“มอเตอร์ไซค์ไปถงึทีห่มายเรว็กว่าจกัรยาน	ไปถงึเรว็กว่า	สะดวก	แต่อาจจะเกบ็รายละเอยีด

ไม่ได้เท่าจักรยาน	แต่จักรยานไปถึงจุดหมายช้ากว่า	แต่เก็บรายละเอียดได้มากกว่า”	

และเพราะความช้าของจกัรยาน	ยงัทำาให้เขาตระหนกัได้ถงึบางสิง่ทีส่ำาคญั	ในการอยูก่บั

ความช้าของจักรยาน	“ไม่รู้จะใช้คำาถูกไหม	แต่พี่ใช้คำาว่า	‘ฝึกจิต’	ปกติพี่เป็นคนใจร้อน	

มันเหมือนจักรยานมันไม่ใช่พาหนะที่เร็ว	มันเป็นยานพาหนะที่ช้า	 เราเลยต้องใช้สมาธิ

กับมันเรื่อยๆ	 เราจะไปเร่งมันก็ไม่ได้	 เร่งก็เหนื่อย	 ก็ต้องใช้วิธีฝึกจิต	พี่ก็ใจเย็นลงเยอะ

เลย”	นอกจากสมาธิแล้ว	ชายหนุ่มอารมณ์ดียังบอกกับเราด้วยรอยยิ้มขันๆ	ว่าจักรยาน

ยงัมส่ีวนให้เขาทำางานได้นานขึน้เพราะยิง่ป่ันกลา้มก้นยิง่แขง็แรง	คล้ายกบัเป็นมขุตลก

ของนกัป่ันจกัรยาน	แต่แท้จรงิแล้วมขุตลกกลบัสร้างผลประโยชน์มหาศาลให้กบัชวีติการ

ทำางานบนโต๊ะของเขาเลยทีเดียว

	 สำาหรับวิศรุตแล้ว	 งานอดิเรกอาจนำามาทั้งความสุขและหนทางในการยึดงาน

อดิเรกนั้นๆ	 เป็นอาชีพ	และส่ิงที่เขาเน้นยำ้ามากที่สุด	 ก็คือหัวใจสำาคัญของมัน	นั่นก็คือ	

‘ความชอบ’	ขอแค่ให้ชอบในสิง่ทีท่ำากพ็อ	ไม่ใช่ไปหวงัผลได้จากมนัเสยีทเีดยีว	อย่างการ

ป่ันจักรยานกไ็ม่ใช่การป่ันเพราะอยากลดนำา้หนกั	แต่เป็นการป่ันทีม่าจากใจรกั	เพราะไม่

ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหน	จะพบอปุสรรคปานใด	รอยยิม้ย่อมมบีนใบหน้าเสมอ	และสิ่ง

ที่ตามมาก็เป็นผลพลอยได้จากการความรักในการทำาสิ่งนั้นเอง

	 “ต่อให้เหนือ่ยแค่ไหนกไ็ม่ท้อ	เพราะสิง่ทีเ่ราทำาเรารกัมนัอยูแ่ล้ว”	และนีค่อืคำาตอบ

ของวศิรตุ	วสิทิธิ	์ทีม่ต่ีองานอดเิรกทัง้หมดของเขา	ทัง้การขบัมอเตอร์ไซด์ไปตามถนนของ

จงัหวดัเชยีงใหม่	จนถงึจกัรยานทีว่ิง่ผ่านถนนในกรงุเทพ	ล้อของจักรยานคนันัน้กย็งัหมนุ

ต่อไปพร้อมกบัความฝัน	และความรกัในสิง่ทีท่ำา	ใช้ชวีติเหมอืนกบัวลยีอดฮติวลหีนึง่ของ

นิตยสาร	Monday
	 สู้ต่อไปทาเคชิ	!
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ออกแบบ 
และการลงท ุน 
งานอดิ เรก
เพื่องานหลัก
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 ปอนด์ - ปกรณ์ สันติสุนทรกุล	 คงมีน้อยคนนักที่จะคุ้นหู

กับชื่อนี้	 แต่ถ้าบอกว่าเขาคือ	พี่ปอนด์	 เว็บมาสเตอร์เด็กดีดอทคอม	

เว็บไซต์วัยรุ่นอันดับหน่ึงของไทย	หลายๆ	คนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างด	ี

วันนี้เราจะมาค้นหามุมเล็กๆ	 ของเว็บมาสเตอร์ช่ือดังคนนี้	 ที่ประกอบ

และผลักดันให้เขาพัฒนาเว็บไซต์เด็กดีดอทคอมประสบความสำาเร็จ

ครองใจวัยรุ่นไทยมาถึง	14	ปี

	 เมื่อเราไปถึงออฟฟิศของเด็กดีดอทคอมย่านคลองสาน	ปอนด์

เชิญเราเข้านั่งคุยกันในห้องประชุมของทีมโปรแกรมมิ่ง	แค่เดินเข้ามา

นั่งได้ไม่กี่นาทีก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศการทำางานที่มีพลัง	 เฟอร์นิเจอร์

หรือของตกแต่งทุกอย่างผ่านการคิด	ออกแบบ	และจัดวางอย่างลงตัว	

	 “ตอนเด็กๆ	 ผมเป็นเด็กเรียนครับ	 ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวา	

เป็นเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไป	 แต่ชอบคอมพิวเตอร์มาก	 คุณพ่อซื้อ

คอมพวิเตอร์ให้ตัง้แต่ตอนอาย	ุ10	ขวบ	ผมลองใช้ทกุสิง่ทกุอย่างทีอ่ยูใ่น

คอม	จำาได้หมดเลยว่าอะไรอยูต่รงไหน	ประกอบกบัผมพอจะมทีกัษะวาด

รูปอยู่บ้าง	ตอนนั้นก็ใช้คอมทำาอยู่สองอย่าง	 เล่นเกม	กับ	ทำากราฟฟิก”

	 เมือ่เราถามถงึกจิกรรมยามว่าง	หลงัจากปิดคอมพวิเตอร์	ปอนด์

ใช้เวลานกึสกัครูห่นึง่	แล้วกข็อตวัไปทีโ่ต๊ะทำางาน	แล้วกลบัมาพร้อมกบั

หนงัสือสอนลงทุนสองสามเล่ม	ด้วยความสงสยัเราจึงถามออกไปทันทีที่

เห็นหนังสือว่า	หนังสือสอนลงทุนที่ปอนด์หยิบมาจากโต๊ะทำางานมีที่มา

อย่างไร	และทำาไมถึงสนใจ	

	 “เพราะเราขายบรรยากาศภายในเว็บ	 ขายโอกาสท่ีสินค้าของ

สปอนเซอร์เราจะเข้าถึงผู้ชมจำานวนมาก	มันเป็นการตลาดอีกแบบหนึ่ง	

ความคดิแบบน้ีผมกไ็ด้จากหนงัสอืพวกนี	้ตอนน้ีพอมเีวลาว่าง	ผมจะอ่าน

หนังสือเกี่ยวกับการลงทุน	ตอนนี้ที่บ้านมีหนังสืออยู่ประมาณ	30	–	40	

เล่ม	พออ่านหนงัสอืพวกนี	้มนัทำาให้เริม่มคีวามคิดในมมุมองของผูป้ระกอบ

การมากขึน้	ทำาให้การบริหารงานของเรามั่นคงขึ้น	เพราะเราคิดอยู่เสมอ

ว่า	ชวีติเรามคีวามเสีย่งนะ	วนันีเ้ราได้เงนิเยอะ	แต่ถ้าวนัหนึง่มนัล้มลงเรา

จะทำาอย่างไรต่อ	 เมือ่คดิได้แบบนีเ้รากต้็องหาวธิหีรอืช่องทางการลงทุน

ที่มั่นคง”

	 พอเราทราบว่าออฟฟิศนีป้อนด์เป็นคนตกแต่ง	และออกแบบเอง	

ปอนด์จงึเล่าให้ฟังเกีย่วกับความสนใจในด้านการตกแต่งสถานที่

	 “หลักๆ	แล้วผมสนใจอยู่สองเรื่อง	หนึ่งคือ	 การลงทุน	สองคือ	

ศิลปะ	และการออกแบบ	วันหยุดเสาร์อาทิตย์	 ผมจะชอบไปเดินดูของ

ตกแต่งบ้าน	 อาจเป็นเพราะผมจบสถาปัตยกรรมมา	 ก็เลยค่อนข้าง

คลกุคลกีบัเรือ่งพวกนี	้และผมว่าการดขูองตกแต่งบ้าน	การได้ออกแบบ	

หรือ	เลือกของมาตกแต่งเอง	มันคือความสุขแบบง่ายๆ	อีกแบบหนึ่งเลย

นะ	อาจจะไม่ต้องซื้อก็ได	้แค่เดินดูก็เพลินแล้ว”	

	 “ผมว่าศิลปะหรือการออกแบบ	มันทำาให้เราละเอียดอ่อนมาก

ขึ้น	 มันไม่ได้มีประโยชน์กับผมแค่ช่วยเรื่องออกแบบเว็บให้สวยงาม	

แต่จริงๆ	มันช่วยให้ผมมีนิสัยในการออกแบบทุกๆ	อย่าง	เช่น	การคุย

ส่ือสารกับทีม	 การศึกษาพฤติกรรมผู้ชมเว็บ	 สองอย่างนี้ต้องพิถีพิถัน

มาก		ย่ิงผมเป็นคนชอบดูของตกแต่งบ้าน	ผมก็นำาความละเอียดอ่อน

ตรงนี้ไปใช้ในการตกแต่งออฟฟิศด้วย	ผมคิดถึงขนาดที่ว่านั่งประชุมกัน

อย่างไร	คนที่อยู่ในออฟฟิศจะเห็นอะไรบ้าง	จะสนิทกันได้อย่างไรเม่ือ

เราอยู่คนละแผนกกัน	ผมจึงมีคล้ายๆ	กล้องเว็บแคมติดอยู่ที่ทุกแผนก	

ไว้สำาหรับการติดต่อแบบเห็นหน้า	 เพราะผมว่าบรรยากาศการทำางาน

เป็นส่ิงสำาคัญ”

	 ปอนด์เล่าอีกว่า	ศิลปะการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่

อยากสร้างเวบ็ไซต์	 เพราะเขาอยากจะให้ความสามารถในการออกแบบ

ของเขาเผยแพร่สูส่าธารณะ	 ส่วนเรือ่งการลงทนุนัน้	คือ	 การบำารุงรักษา

เว็บไซต์ให้แข็งแรงอยู่ตลอด

	 	“ผมมองว่าทัง้เรือ่งศลิปะ	และการศกึษาการลงทนุ	ทีเ่ป็นมมุเลก็ๆ	

ทีผ่มสนใจและคลุกคลีอยู่ด้วยนั้น	 เป็นเพราะมันเป็นศาสตร์ที่สำาคัญใน

ชีวิตของคนยุคนี้	 อีกทั้งมันยังส่งผลไปถึงงานเว็บมาสเตอร์ของผมด้วย	

ทั้งแง่มุมมอง	และไอเดีย	ผมคิดว่าพอได้ทำางานหรือทำาบางอย่างที่ชอบ	

เราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการทำางาน	แต่จะรู้สึกว่าเราทำางานอดิเรกอยู่	

และเจ้างานอดิเรกของเราจริงๆ	มันก็กลายเป็นความรู้ที่เราเติมเข้าไป

ในตัว	เพื่อเอาไปใช้ในงานจริงๆ”	

	 แค่บทสนทนากว่า	45	นาที	ก็ทำาให้เราเห็นแล้วไม่ว่าจะผ่านไป

กี่ปี	 เว็บเด็กดีดอทคอมก็ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของวัยรุ่น

ไทยได้ในทุกๆ	ด้าน	ด้วยวิสัยทัศน์ของเว็บมาสเตอร์พี่ปอนด์	ด้วยความ

สมดุลทั้งศาสตร์	และศิลป	์	ทั้งการลงทุน	และศิลปะการออกแบบ



การมองความ เศร้ าจาก

อีกมุมหนึ่ง เหมือนเรามอง

ใบหูของคนอื่นแล้วอธิบาย

รูปร่างของมันได้ถนัดกว่า

เจ้าของ

ปิยวัฒน์ มีเครือ (ปู๋) 
ศิลปิน นักแต่งเพลง มือกีตาร์วง 25 hours

“

”



เราไม่ได้มองแค่ว่ามันคือการท�าอาสาสมัคร 

แต่มันเป็นการไม่ยึดติดอยู่กับที ่

เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปในตัว

อนันตา อินทรอักษร (กบ) 
ผู้ก่อตัง้กลุ่ม BIG trees

“

”
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Jukkoo Wong :
Another side of Tattoo Legend

อีกมุม...ท่ีรัก

	 หากคุณเป็นที่สนใจในศิลปะการสัก	เชื่อว่าคุณจะต้องคุ้นหูกับชื่อ	“Jimmy	Wong”	ไม่มากก็น้อย	

ในฐานะที่เป็นร้านสักชื่อดังเเละเก่าแก่ที่สุดร้านหนึ่งในประเทศไทย	Read	Me	ฉบับนี้	จะขออาสาพาคุณ

ไปทำาความรู้จักกับทายาทนักสักมือหนึ่งของประเทศ	นักสักฝืมือเทพที่เป็นที่รู้จักในวงการสัก	ศิลปิน	ดารา	

ทั้งไทย	เเละเทศ	ต่างก็ยอมรับในฝีมือ	กับอีกมุมเล็กๆ	ของเขาคนน้ี พี่จุ๊กกรู หว่อง

เรื่อง: จารุวรรณ เเซ่ลี  
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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	 ณ	ร้าน	Jimmy	Wong	ในย่านประตูนำา้	

พี่จุ ๊กกรูในชุดเสื้อยืด	 กางเกงผ้ามัดย้อมดู

สบายๆ	 กล่าวต้อนรับด้วยนำ้าเสียงกันเอง	

รอยยิม้สดใสปนขีเ้ล่น	 บ่งบอกถงึความเป็นคน

อารมณ์ด	ีพีจุ๊่กกรูเล่าท่ีมาของชือ่เก๋ๆ	นีว่้า	“คุณ

พ่อพี่ชื่อ	จิมมี่	ก็มีตัว	J	เเละก็ตัว	จ.	พี่เกิดตอน

เช้า	ช่วงที่นกร้อง	กุ๊กกรู	กุ๊กกรู	กุ๊กกรู	ก็เลยเป็น	

จุ๊กกรู	ครับผม”

	 ด้วยความหลงใหลในศิลปะ	 ‘การ

วาดรูป’	 จึงเป็นกิจกรรมยามว่างของพี่จุ๊กกรู		

รูปภาพต่างขนาด	หลายสไตล์	ตั้งเรียงรายอยู่

ภายในห้อง	“พีช่่วยคณุพ่อวาดรปูมาตัง้เเต่เดก็

อยู่เเล้ว	สมัยก่อนลูกค้าต้องการรูปที่จะสัก	พี่ก็

จะช่วยออกแบบ	คณุครูบอกว่าพีม่พีรสวรรค์ใน

การวาดรปู	พีเ่ป็นคนเด่นคนดงัในชัว่โมงศลิปะ	

คอืจะเด่นเร่ืองน้ีเร่ืองเดยีว	พอเเข่งกฬีาส	ีปิดตา

วาดรูปบนกระดาน	พี่วาดได้	 คือคนที่เขาเห็น

เขาดูออกว่าเป็นรูปอะไร”	พี่จุ๊กกรูกล่าวเพิ่ม

เติมว่า	 “เเน่นอนว่าศิลปินทุกคนต้องฝึกเเละ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	สิ่งที่เรายังไม่รู้จัก	ก็จะเริ่มลอง

ทดลองวาดรูปดู	 จนมาปัจจุบัน	 ก็มีโอกาสได้

เรียนวาดภาพกับครูโต-มล.	 จิราธร	จิรประวัต	ิ

เรียนการวาดภาพประกอบเกี่ยวกับอารมณ์	

เเสดงความรู้สึก	 ภาพที่สนุกสนาน	 ไม่ได้เป็น

พอร์ทเทรต”

	 พี่จุ๊กกรูเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของงาน

อดิเรก	 “มันเริ่มจากปากกาเมจิกก่อน	 เขียนๆ	

เป็นเส้น	 เเล้วก็เอาดินสอสีระบาย	พอโตขึ้น

มา	ก็เป็นสีนำ้า	สีโปสเตอร	์ณ	ปัจจุบันนี้ก็เป็นสี

นำ้ามัน	สีอะคริลิค	มันค่อยๆ	เปลี่ยนไปตามช่วง

เวลา	พอได้รูป	 เราก็เริ่มเห็นเเนวตัวเราเเล้วว่า	

เราเป็นคนชอบสีที่มันฟี๊ดฟ๊าด	ฟี๊ดฟ๊าด	ก็เป็น

เรื่องของรสนิยม”

	 	 เเม้ว่า	 ‘การวาดรูป’	 จะเป็นเพียงงาน

อดเิรกของพีจุ่ก๊กร	ู เเต่ลกูค้าหลายต่อหลายคน

ก็สนใจขอซื้อผลงานไปแล้ว	“เราก็รู้สึกประทับ

ใจเเละภาคภูมิใจว่า	 เราผลิตเเละมีคนเห็นว่า

มันสวยงาม	 เเละเขายินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อมัน	

เรารู้สึกว่าความฝัน	 เเละฝีมือเรามันขายได้อีก

เเนวหนึ่งเหมือนกัน”

	 อีกมุมที่น ่าสนใจมากของพี่จุ ๊กกร	ู

คือ	 การ	 ‘สะสมเอกสาร	 เเละภาพถ่ายโบราณ’	

“อันนี้เหมือนบุญนำากรรมเเต่งนะ	 คือของทั้ง	

2	 ส่ิงมันดึงดูดกัน	 คือเราชอบอ่านเรื่องเก่ียว

กับประวัติศาสตร์	 ความเป็นมาของบุคคล	

เอกสารเหล่านี้เราก็เลยสะสมมา	คือเริ่มจาก

เเผ่นเลก็ๆ	ก่อน	สะสมมาเรือ่ยๆ	ทลีะเเผ่น	สอง

แผ่น	พอเราเริม่เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์	 เรากจ็ะรู้

ว่าความรู้สึกของคนในสมัยนั้นน่ะ	 เขาคิดกัน

ยังไง?	 อย่างภาพถ่ายบางภาพเนี่ยที่มันเป็น

ภาพบุคคล	 (พ่ีจุ ๊กกรูสะสมภาพถ่ายกษัตริย	์

เช้ือพระวงศ์ไทย)	 มันทำาให้เรารู ้สึกว่าอยู่ใน

ช่วงเวลาเดียวกับพระองค์ท่าน	 เรารู้สึกว่ามัน

น่าประทับใจตรงที่ว่า	 ผ่านไปร้อยกว่าปีเเล้ว	

เราก็มีโอกาสอยู่ในช่วงเวลาเล็กๆ	นั้น	 ต่อให้

พวกท่านเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ที่นี่เเล้ว	 ท่าน

ก็ยังมีตัวตนอยู่	 ทำาให้เราซาบซ้ึงใจ	 เหมือน

ภาพถ่ายพวกนี้มันหยุดเวลาเอาไว้น่ะ	 เวลา

ท่ีเรามองภาพพวกท่าน	 มันเหมือนมีแรง

บันดาลใจบางอย่าง	 ท่ีทำาให้เราอยากจะเป็น

คนดีขึ้น	 เพราะเวลามันเป็นของมีค่า	 พอมัน

ผ่านไปแล้ว	 มันไม่กลับมาไง	 บุคคลเหล่าน้ี

ท่านเป็นคนที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

เเละสังคม	 เเละมันก็ทำาเรามีเเรงบันดาลใจใน

การทีจ่ะอยากมชีวีติอยูเ่พือ่ประเทศชาต	ิสงัคม	

ทำาให้มนัดขีึน้น่ะ	ถ่ายทอดความดี	ความทรงจำา

ดีๆ	กับรุ่นลูก	รุ่นหลานต่อไป”		พี่จุ๊กกรูกล่าวทิ้ง

ท้ายด้วยเสียงเบิกบาน	สีหน้าอิ่มใจ

	 หลังจากได้พูดคุยกับพ่ีจุ๊กกรู	 เราไม่

สงสัยเลยว่า	‘การทำาในสิ่งที่รัก’	เเละ	‘รักในสิ่ง

ทีท่ำา’	นัน้	เป็นความรูส้กึสดุวเิศษทีส่ร้างเเรงบนั

ดาลใจชั้นเยี่ยม	ที่สำาคัญ	‘งานอดิเรก’	ก็ไม่ต่าง

กับกระจกเงาที่สะท้อนตัวตนอีกด้านหนึ่งของ

เรา	 เพราะมนุษย์ทุกคนไม่จำาเป็นต้องมีด้าน

เดียวเสมอไป	

พี่จุ๊กกรุกล่าวอย่างถ่อมตัวกับฉายา	 ‘นัก

สักอันดับหน่ึงของเมืองไทย’	 ว่า	 “เร่ืองของ

ความทะเยอะทะยาน	หรือความรู้สึกว่าเรา

คือท๊อปเนี่ย	เราถือว่าเป็นเรื่องไม่ควรคิด	เรา

เเค่ดำาเนินชีวิตของเราให้มันเป็นปกติสุข	มัน

ก็โอเคเเล้วนะ	 เรารู้ว่าเราทำาอะไรอยู่เเละเรา

ก็มีความภาคภูมิใจของเราอยู่เเล้ว	มันซึ้งใจ

กว่า	ดีกว่าให้คนอื่นมาชม”
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	 รางวัล ชีวิตที่หลายๆ	 คนคิดอาจ

เป ็นเพียงแค ่มูลค ่าของเงิน	 แต ่สำาหรับ

นักกีฬาบาสเกตบอลอย่าง	 ‘แฟร์ - อนัสวีย์ 

แกล้วณรงค์’	 แล้ว	 อาจจะไม่ใช่จำานวนเงิน

เหล่านั้น	โดยรางวัลชีวิตที่เขา	ได้มาเป็นอย่าง

แรก	นัน่กค็อื	การตดิเป็นนกักฬีาบาสเกตบอล

ทีมชาติตัวจริงในชุดซีเกมส์ปี	2013	ที่จัดขึ้น	ณ	

กรุงเนปิดอว์	เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศ

เมียนมาร์	 ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตของ

เขาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่นี้	 แต่

รางวัลชีวิตของเขาก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น	

ซึง่นอกจากจะได้เป็นทมีชาตติวัจรงิแล้ว	อกีสิง่

หนึ่งที่ถือเป็นรางวัลชีวิตของเขา	นั่นก็คือ	การ

สะสมรองเท้าบาสเกตบอลคู่ใจที่ได้ลงแข่ง

ไปในแต่ละครั้ง	 โดยการสะสมของเขานั้นก็

เพื่อเป็นกำาลังใจให้กับตัวเอง	 รวมถึงเป็นการ

มอบความสุขในการเล่นครั้งต่อไปให้กับเขา

รองเท้าคือรางวัลของชีวิต

‘แฟร์ - 
อนัสว ีย ์ แกล้วณรงค์’

เรื่อง: ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย / ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 
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	 จุดนัดพบที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องการ

สะสมรองเท้าบาสเกตบอลของเขานั้นอยู ่ที่

หอพกัจำาปี	หอพกันกัศกึษาภายในจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ซ่ึงทางเรานัดแนะให้เขาแต่งชุด

นักกีฬาบาสเกตบอลลงมาด้วย	เพื่อให้เข้ากับ

การสัมภาษณ์	 และการสะสมรองเท้าของเขา	

โดยชายหนุม่รูปร่างสงู	199	เซนติเมตรได้ลงมา

พร้อมกับรองเท้าบาสเกตบอลอีกหลายคู่เพื่อ

ให้เราถ่ายภาพหลังจากสัมภาษณ์จบ	 รวมถึง

นั่งลงตรงม้าหินอ่อนใต้หอพักด้วยสีหน้าสดใส

พร้อมตอบคำาถามเราทุกเมื่อ	

	 “เริ่มต้นสะสมรองเท้าบาสเกตบอลมา

ต้ังแต่เมื่อไหร่”	 เราเปิดคำาถามแรกแบบเบาๆ	

สบายๆ

	 “เริม่สะสมตอนประมาณช้ัน	ม.5	 -	ม.6	

ครับแบบค่อยเป็นค่อยไป	 (ยิ้ม)	 ซึ่งตอนนี้ผม

มีรองเท้าบาสเกตบอลอยู่กับตัวประมาณ	8	คู่

ครับ	 แต่ก็เป็นเพียงแค่รองเท้าบาสเกตบอล

เพียงอย่างเดียว	 ไม่นับรวมกับรองเท้าอื่น	

(หัวเราะ)”

		 เป็นท้ังนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติ

และนักสะสมรองเท้าบาสเกตบอลตัวยงแบบ

นี	้น่าจะพอบอกได้ว่า	อะไรทีท่ำาให้เราหลงเสน่ห์

รองเท้าประเภทนี้ที่ถึงขั้นคิดที่จะเริ่มสะสม

อย่างจริงจัง

	 “หลายอย่างเลยครับ”	 เราขอให้เขา

ขยายความคำาว่า	‘หลายอย่าง’	เพิ่มเติม

		 	 “เวลาใส่คู่เดียว	 ผมจะใส่หนักมาก	

ซ้อมเช้าถงึเยน็	3	-	4	เดอืนกพ็งัแล้ว	เพราะพืน้

ไม่ค่อยดี	แต่ถ้าเรามีหลายคู่	และใส่สลับกันก็

จะยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก	รวมถึงสีของ

รองเท้าด้วย	รุ่นใหม่ๆ	ทีอ่อกมากส็วย	อกีทัง้การ

ออกแบบ	และความสบายของแต่ละรุ่นก็ไม่

เหมือนกัน	 ซึ่งเราจะรู้สึกได้จากการใส่นี่แหละ

ครับ	บางคู่ข้อตำ่า	ใส่แล้วจะกระโดดได้ไม่ค่อย

ดี	 เพราะไม่ซัพพอร์ตนำ้าหนักเรา	 แต่พอใส่ข้อ

สูงแบบมีแอร์แม็ครับนำ้าหนัก	โดยเป็นตัวเสริม

และรองรับแรงกระแทกแล้ว	 จังหวะลงมาจะ

เหมาะมาก	ทำาให้เสริมความมั่นใจในการเล่น

ของผมได้เป็นอย่างดี”

	 รองเท้า	 1	คู่ใช่ว่าจะถูกๆ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งรองเท้าสำาหรับนักกีฬาด้วยแล้ว	 น่า

จะมีราคาสูงอยู่พอสมควร	 แล้วนักกีฬาอย่าง

แฟร์เองไม่รู้สึกเหรอว่า	 รองเท้าประเภทน้ีมัน

แพงเกินไปสำาหรับตัวเอง

	 “ช่วงแรกๆ	ตอนเรียนชั้น	 ม.5	 ผมซื้อ

รองเท้ามาในราคา	 3,000	 บาท	 รู ้สึกว่ามัน

แพงครับ	 (หัวเราะ)	 แต่พอเป็นช่วงที่เรียน

มหาวิทยาลัยปี	1	-	2	เริ่มมีรายได้จากการเล่น

บาสเกตบอลมากขึ้น	เมื่อซื้อรองเท้าคู่ใหม่	ผม

กลับรู ้สึกว่า	 ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่	 เพราะผม

ซ้ือมาเพื่อใช้มัน	 รวมถึงใช้ทุกคู่ที่ซื้อมา	 อย่าง	

‘Lebron X’	 คู่นี้ที่เป็นรองเท้าคู่ใจของผม	ผม

ซ้ือเมื่อตอนไปแข่งขันในงาน	 ‘ฟีบ้าเอเชีย’ 

ที่ประเทศฟิลิปปินส์มาครับ	 สนนราคาอยู่

ที่	 9,000	บาท	 ซึ่งเป็นคู่ที่แพงที่สุดในบรรดา

รองเท้าที่ผมสะสมมาทั้งหมด	แต่ผมซื้อมาใช้

ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า	มันแพงถึงขนาดนั้น	 อีกทั้ง

รองเท้าคู่นี้ผมชอบมากเป็นการส่วนตัว	 เพราะ

มันเหมาะที่สุดสำาหรับตัวเอง	และเวลาไปแข่ง

ส่วนใหญ่ก็จะใช้คู่นี้เป็นหลักครับ”

	 เราถามเขาแบบตรงไปตรงมาว่า	 ได้

อะไรจากการสะสมรองเท้ากีฬาบาสเกตบอล

พวกนี้

	 “มันให้ความสุขและความสนุกกับผม

นะ”	เราเลยถามสำาทบัเขาไปว่า	แล้วมนัสขุ	และ

สนุกอย่างไร

	 “เพื่อนมักจะชอบทักตลอดว่า	ทำาไมมี

หลายคู่จัง	อย่างวันนี้ใส่คู่นี้	และอีกวันก็ใส่อีก

คู่หนึ่ง	 ถือเป็นสีสันของชีวิตครับ	 ใส่ให้แมทช์

กันหรือสลับกันบ้าง	 แล้วแต่อารมณ์ของตัว

เอง	 อย่างรองเท้าคู ่สีชมพูก็ซ้ือมาให้แมทช์

กับสถาบันที่ผมเรียน	ซึ่งรองเท้าทั้งหมดนี้	 ถือ

เป็นการให้รางวัลกับตัวเองหลังจากแข่งขัน

เสร็จครับ	 เวลาไปแข่งแล้วได้เงินมา	 ก็นำาเงิน

ส่วนนั้นไปซื้อมาเพ่ือสร้างความสุขให้กับตัว

เองต่อไป”	

	 แฟร์บอกกับเราไปในตอนต้นว่า	 เขา

สะสมรองเท้าบาสเกตบอลมาได	้8	คู่แล้ว	

		 เราเลยถามเขาเล่นๆ	ว่า	คู่ที่	9	จะตาม

มาอีกเมื่อไหร่	 เขาตอบพร้อมกับรอยยิ้มว่า	

“เร็วๆ	นี้แน่นอนครับ”

 เราหวังว่าจะได้เห็นรองเท้าคู่ที่ 9 

ของเขาก้าวเข้าไปในสนามระดับทีมชาติ

ที่เขาแข่งในอีกเร็ววัน
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	 “หมดเวลาแล้วเธอคงต้องไป	แต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่	คือความคิดถึงที่เธอนั้นไม่รู้...”

	 ท่อนฮกุเพลงทำาได้เพยีงของวง	25	hours	ซึง่เชือ่ว่าหลายคนคงรูจ้ะจกักนัด	ีในเนือ้หาถ้อยคำาทีก่ระทบใจเหล่า

นั้นจะมีใครนึกเล่นๆ	กันมั้ยว่า	คนที่แต่งเพลงนี้พบประสบการณ์อกหักมาแต่ไหนอย่างไรกัน	หมดเวลาแล้วเธอคง

ต้องไป..	แต่ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รู้จักกับบางมุมของชายคนนี้ ปิยวัฒน์ มีเครือ	หรือ	ปู๋	ศิลปิน	นักแต่งเพลง	

มือกีตาร์วง	25	hours

	 จดุเริม่ต้นของ	25	hours	เริม่จากส่วนของนกัดนตร	ี4	คนในวงเป็นเพือ่น	รุ่นพี	่รุน่น้อง	จากวิทยาดุริยางค์ศิลป	์

มหาวิทยาลัยมหิดล	และได้มาเจอกับเจอแหลม	นักร้องนำา	 โดยการแนะนำาของน้าๆ	ที่แกรมมี่คือ	น้าตุ่น	พลเทพ	

สุวรรณบุญ	กับ	พี่เป่า	กมลศักดิ์	สุนทรานนท์	โปรดิวเซอร์แกรมมี่	นั้นคือจุดเริ่มต้นที่พวกเขาได้เจอกัน	จนกลายเป็น	

25	hours	

‘ ปู๋  ปิยวัฒน์  มี เครือ ’ 
มือกีตาร์ ผู้ เสพติดแรงบันดาลใจจากความเศร้า 

เรื่อง: ปาริฉัตร แทนบุญ
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	 ส่วนจดุเริม่ต้นของการเรยีนดนตร	ีปูบ๋อกว่าตอนแรกเริม่หดัเล่น

คีย์บอร์ดทีบ้่านก่อน	 ส่วนกีตาร์	 เริ่มเรียนจริงจังตอน	ม.3	 จากนั้นก็เข้า

เรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	 ตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรี	 เรียน

ดนตรี	 ทำางานก็ดนตรี	 ว่าไปแล้วดนตรีจะดูเป็นการผ่อนคลายมากกว่า

เป็นงานหลกั	อย่างคนอืน่ๆ	ทีไ่ม่ได้ทำางานด้านดนตร	ีบางคนก็เล่นดนตรี

ได้	 ว่างๆ	ก็จับกีตาร์มานั่งดีดนั่งร้อง	 เป็นงานอดิเรกหรืออะไรก็ว่ากันไป	

แล้วแบบนี้ปู๋ที่คลุกคลีอยู่กับดนตรีอยู่แล้ว	 เขาทำาอะไรเพื่อผ่อนคลาย

หรือเป็นงานอดิเรก?

	“เสพความเศร้าครับ”	

	 วลีน้ียังไงก็ต้องขยายความ	 ซักไซ้จนได้ความมาว่า	 “ทำาเพ่ือ

การผ่อนคลายมันคงไม่ถกูนัก	งานของผมมันเป็นการผ่อนคลายอยู่แล้ว		

กิจกรรมยามว่างของผมมันก็เลยสลับขั้วไป	 แล้วนั่นก็คือการเสพความ

เศร้า	ผมมคีวามสขุทีไ่ด้เสพความเศร้า	อาจจะดโูรคจิตไมป่กตหิรอืเปล่า

ไม่รูน้ะ	โดยเฉพาะการดหูนงัเศร้า	เวลาที่ดูแล้วอารมณ์ของเรามันร่วมไป

กับหนัง	 จนถึงตอนที่เน้ือเรื่องกำาลังถึงจุดสูงสุดที่ทำาให้อารมณ์ถูกบีบ	

ผมคิดว่าตอนนั้นร่างกายมันหลั่งสารอะไรบางอย่างที่ทำาให้ผมรู้สึกมี

พลัง	เกิดแรงบันดาลใจอย่างดีเยี่ยม”

	 “ส่วนหนังที่ดูเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกพีคคือเรื่อง	Forest	Gump	เรื่อง

นี้ได้คิดหลายแง่มุม	นอกจากความเศร้า	ยังได้ความคิดหลายๆ	อย่าง	

มันอิ่มเอม	อย่างตอนเปิดเรื่องด้วยขนนกที่ลอยเคว้งตามลม	อะไรมัน

จะเกิดขึ้นก็ได้	 ซึ่งในเรื่องมันก็ดำาเนินไปในลักษณะนั้น	 อีกเรื่องก็คือ	

คุณยายผมดีที่สุดในโลก	ประเด็นคือตอนเด็กผมอยู่กับยายด้วย	 เลย

ทำาให้อินเข้าไปอีก	เรื่องนี้บ่อนำ้าตาแตกสุดๆ	เวลาเสพอะไรท่ีทำาให้เกิด

อารมณ์เศร้าแล้วนำ้าตาไหลออกมา	พอนำ้าตาแห้ง	สูดหายใจลึกๆ	มันจะ

รู้สึกว่ามีความสุขสุดๆ	ถ้าจะเรียกว่าการผ่อนคลาย	ก็นี่แหละการผ่อน

คลายของผม	การร้องไห้คือการผ่อนคลาย”

	 “จริงๆ	ชอบดหูนงัมาตัง้นานแล้ว	แต่เพิง่มารูต้วัเองหลงัๆ	 ว่าเสพ

ตดิความเศร้า	คอืเราแต่งเพลงเศร้าด้วย	กต้็องตามหาแรงบนัดาลใจ	เรือ่ง

ของเรือ่งเป็นเพราะว่าเรือ่งเศร้าไม่ค่อยเข้ามาหาเลยต้องออกไปตามหา”	

ปูบ๋อกอีกว่า	 ชอบคุยกับคนอกหัก	 เวลาได้ดูแววตาได้ดูสิ่งที่เขาระบาย

ออกมา	แต่ยังเป็นหนังอยู่หลักๆ	เพราะหนังมันหาง่ายกว่าคนอกหัก”

	 “ผมดหูนังเป็นส่วนใหญ่	แต่จรงิๆ	แล้วกเ็สพทกุอย่าง	ทกุอย่างที่

ทำาให้เราเศร้าได้	 ให้เราเข้าถงึอารมณ์บางอย่างได้	อย่างล่าสดุต้องนีเ่ลย	

mv	เพลง	‘ขอ’	ของ	Lomosonic	ซึง่ทมีงานเป็นทมีงานเดยีวทีท่ำา	mv	เพลง

เทีย่งคนืสบิห้านาทขีอง	25	hours	ช่ือทมี	Hello	f	ilmmaker	ผมถอืว่าเป็น

มาสเตอร์พชีเลย	(ถึงตรงนีปู้ก๋ำาชบั	2	คร้ังแล้ว	ว่าให้เขยีนเรือ่งนีล้งไปด้วย)	

ดูแล้วมันจุก	มันค่อยๆ	ชน	ค่อยๆ	เตะเราไปเรื่อยๆ	จนพีค”	

	 ปูเ๋ป็นคนแต่งเพลงโปรโมทของวงเกอืบทัง้หมด	อย่างเช่น	ยนิดทีี่

ไม่รูจ้กั	เลดี	้ถามจนัทร์	ทำาได้เพยีง	เทีย่งคืนสิบห้านาท	ี

	 ถามถงึทีม่าของเพลง	ทำาได้เพยีง	ว่าได้แรงบนัดาลใจมาจากไหน	

ปู๋บอกว่าก็คุยกับคนอกหักนั่นแหละ	เขาแต่งเนื้อร้อง	ส่วนคนอกหักก็คือ

แหลม-นักร้องนำาของวงทีแ่ต่งทำานองเพลงนี	้แหลมบอกว่าไม่โกรธหรอก

ที่เขาไปเข้าใจว่ามนัคอือะไร	 เป็นการเศร้าแบบเข้าใจ	และคงเป็นเพราะ

เพลงมันมาจากเหตกุารณ์จรงิ	สดุท้ายมนัก็เลยไปกระทบใจหลายคน

	 “เพลงเศร้าที่ผมแต่ง	มันไม่ได้มีที่มาจากตัวผมเอง	ถ้าถามว่า

ทำาไมคนถึงชอบกันเยอะ	ทำาไมเนื้อเพลงถึงโดนใจหลายๆ	คน	ก็อาจจะ

เพราะมันไม่ใช่ความเศร้าของผมก็ได้”

“การมองความเศร้าจากอีกมุมหนึ่ง	 เหมือนเรามองใบหู

ของคนอื่นแล้วอธิบายรูปร่างของมันได้ถนัดกว่าเจ้าของ”

	 “การกระตุ้นแรงบันดาลใจมาสร้างสรรค์เนื้อเพลง	โดยมากแล้ว

มักจะมาจากการดูหนัง	แต่จริงๆ	แล้วความเศร้าสามารถเสพติด	และ

ซึมซบัเข้ามาได้หลายช่องทาง	ไม่เสมอไปท่ีจะมาจากเรือ่งราวในชวีติตวั

เองโดยตรง	แต่การรบัฟังจากคนรอบข้าง	สิง่แวดล้อมคอืช่องทางการเสพ

ความเศร้าที่เป็นวัตถุดิบที่ดีในการเขียนเพลง”	

	 ปู๋ยำ้า	และทิ้งท้ายความเศร้าไว้กับเรา







 นักฟิสิกส์ทฤษฎี อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า “สิ่งเดียวที่คุณจะต้องรู้เอาไว้ 

คือ สถานที่ตั้งของห้องสมุด” 

 ส�าหรับฉัน ห้องสมุดเป็นสถานที่พิเศษ ไม่ใช่เพียงเเค่ความรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็น

หนังสือมากมาย, ความสับสนลังเลเพราะไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนก่อนดี? หากเเต่เป็น 

‘ความรู้สึกยินดี’ ยามที่ได้ก้าวเข้าไปในห้องสมุด ซึ่งมักจะเกิดข้ึนกับฉันทุกครั้งยามที่ได้ไปเจอ

เธอคนนี้ ‘เนียลสัน เฮส์’

Neilson Hays 
   Library :  ด้วยรักแด่เนียลสัน 

เร่ือง/ภ�พ: จ�รุวรรณ เเซ่ลีMy space



	 นอกเหนือจากที่ 	 TK	 park	 เเล้ว	

‘เนียลสัน	 เฮส์’	 เป็นห้องสมุดอีกแห่งที่ฉันมัก

จะเเวะเวียนไปเยี่ยมเยือนเกือบทุกอาทิตย์	

ห้องสมุดเล็กๆ	 ท่ีสวยงาม	 เเละอบอวลไปด้วย

ความรกัแห่งนี	้ ตัง้อยูย่่านสลีม	 รมิถนนสรุวงศ์	

มานานนับเกือบศตวรรษ	

	 พื้น ท่ีบริ เวณห้องสมุดนั้นร ่มรื่น	

เต็มไปด้วยต้นไม้	 บรรยากาศโปร่ง	 โล่งสบาย	

ภายนอกอาคารมีสนามหญ้า,	 พื้นที่จอดรถ,	

เเละร้าน	café	ของห้องสมุดไว้บรกิาร	ตวัอาคาร

ห้องสมุดเป็นตึกสีขาวชั้นเดียว	 ในสไตล์ยุโรป

ขนาดกะทัดรัดท่ีบรรจุหนังสือไว้กว่าหนึ่งหมื่น

เล่ม	 เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในห้องสมุด	ฉันสัมผัส

ได้ถึงความรักของนายเเพทย์โธมัส	 เฮย์เวิร์ด	

เฮส์	 (Dr.	 Thomas	Heyward	Hays)	 ที่มีต่อ

นางเจนนี่	 เนียลสัน	 เฮส์	 (Jennie	 Neilson	

Hays)	ภรรยาของเขา	ผ่านสถาปัตยกรรมเเบบ

คลาสสิคอันอบอุ่น	 เครื่องเรือนโบราณเเละ

กลิ่นหนังสือเก่าๆ	 เมื่อเธอได้เสียชีวิตลงนาย

เเพทย์โธมัสได้สร้างห้องสมุดเพื่อเป็นอนุสรณ์

ถงึภรรยาผูโ้ปรดปรานการอ่านหนงัสอืไม่แปลก

ใจเลยทีใ่ครหลายคนจะเรยีกห้องสมดุแห่งนีว่้า	

‘ห้องสมุดแห่งความรัก’

	 หนงัสอืภายในห้องสมดุเป็นหนงัสอื

ภาษาองักฤษหลากหลายเเนว	ทัง้หนงัสอืหายาก	

จำาพวกประวตัศิาสตร์,	วรรณกรรมต่างประเทศ

รวมถึงหนังสือภาพอาร์ตเก๋ๆ	 เเละอีกมากมาย	

นับเป็นแหล่งหนังสือชั้นเยี่ยมสำาหรับคนที่

สนใจการอ่านหนังสือต่างประเทศ	 เเละอยาก

ฝึกฝนภาษาอังกฤษ	มีมุมสงบๆ	เหมาะสำาหรับ

การนั่งอ่านหนังสือหรือทำารายงานเป็นอย่าง

ยิ่ง	ด้านในมีมุมหนังสือเด็กซึ่งมักจะคึกคักเป็น

พเิศษในวนัเสาร์	 เพราะจะมกีจิกรรมเล่านทิาน	

หรอื	‘Saturday	Storytelling’	จดัขึน้เป็นประจำา

ทีม่มุนี	้เมือ่นทิานจบ	จะต่อด้วยกจิกรรมจำาพวก

การประดษิฐ์,	งานศลิปะ	ผู้ปกครองหลายคนจงึ

มกัจะพาลกูหลานของตนมาทีห้่องสมดุเพือ่ทำา

กิจกรรมร่วมกันในวันหยุด

 สำาหรับคนที่ชื่นชอบงานศิลปะ 

ภายในห้องสมุดมี	 ‘Rotunda	Gallery’	 ห้อง

เเสดงนิทรรศการทรงกลมขนาดเล็กไว้สำาหรับ

จัดเเสดงผลงานของศิลปินทั้งไทย	 เเละเทศ

ให้ได้ชมกันตลอดทั้งปีในหลายโอกาส	ก็จะไป

จัดเเสดงเพ่ิมที่	 ‘The	Garden	Gallery	 and	

Café’	 ซ่ึงตัง้อยูถ่ดัจากตวัอาคารห้องสมดุ	รวม

ไปถึงบริเวณสนามหญ้าอีกด้วย	 นอกจากนั้น

ด้วยประวัติความเป็นมา	 เเละบรรยากาศอัน

เเสนโรเเมนติก	 ‘เนียลสันเฮส์’	 จึงเป็นสถานที่

สำาหรบัจดังานเเต่งงาน,	ถ่ายทำาโฆษณา,	ละคร

เเละภาพยนตร์มาเเล้วมากมาย	

	 หลงัจากทีไ่ด้มาทีน่ี	่เฉกเช่นเดยีวกบั	

นายเเพทย	์โธมัส	ฉันตกหลุมรัก	‘เนียลสันเฮส์’	

เข้าเสียเเล้ว	เเม้ว่าเธอจะจากไป	หากแต่ความ

รักของเธอที่มีต่อหนังสือยังคงดำารงอยู่เรื่อยมา	

เธอได้มอบความรักการอ่านอันไม่มีวันดับสูญ

ไว้	ณ	ทีแ่ห่งนี	้อาจกล่าวได้ว่า	‘เนยีลสนัเฮส์’	คือ

ทัชมาฮาลแห่งหนังสือนั่นเอง

•	 ห้องสมุด	 ‘เนียลสัน	 เฮส์’	 จดทะเบียน

ก่อตั้งในวันที่	 25	 มกราคม	พ.ศ.2412	 โดย

สมาชิกสมาคมสตรีของกลุ่มThe	 Ladies’	

Bazaar	Association	ซ่ึงเปน็การรวมกลุม่ของ

สภุาพสตรชีาวตา่งชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ

ในระยะแรกห้องสมุดยังไม่มีที่ทำาการถาวร

ต้องย้ายไปตามที่ต่างๆ	จนกระทั่งนายเเพทย์

ชาวอเมริกัน	โธมัส	เฮย์เวิร์ด	เฮส์	(Dr.	Thomas	

Heyward	Hays)	 ได้ซ้ือท่ีดิน	 เเละสร้างห้อง

สมุดถาวรขึน้	โดยเปลีย่นช่ือจาก	‘สมาคมหอ้ง

สมุดกรุงเทพ’	 (The	Bangkok	 Library	 As-

sociation)	เป็น‘ห้องสมุดเนียลสัน	เฮส์’	อุทิศ

แด่นางเจนนี	่เนียลสัน	เฮส์	(Jennie	Neilson	

Hays)	ภรรยาชาวเดนมาร์กผู้ล่วงลับไปด้วย

โรคอหิวาตกโรค	 โดยได้เปิดทำาการในเดือน

มิถุนายน	พ.ศ.2465

•	 ด้วยอายุกว่า92	 ปี	 ‘เนียลสัน	 เฮส์’	 จึงนับ

เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของ

เมืองไทย	 โดยเป็นท่ีพักของทหารญี่ปุ่นใน

สมัยสงครามโลกครั้งท่ี	 2	 มีชุดโต๊ะเครื่อง

เขียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นท่ีระลึกแก่

ห้องสมุด

•	แฟนหนังสอืภาษาองักฤษ	ไม่ควรพลาด	งาน	

Book	Sale	หนังสือมือสองในราคาย่อมเยาว	์

ซึ่งจะจัด	2	ครั้งต่อปี	คือ	ราวเดือนพฤษภาคม	

เเละพฤศจิกายน

•	ห้องสมุด	‘เนียลสัน	เฮส์’	เปิดให้บริการ	วัน

อังคาร-วันอาทิตย์	ตั้งเเต่เวลา	9.30-17.00	น.	

(ปิดวันจันทร์)	 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่เบอร์	 02-233-1731	 เว็บไซต์	www.

neilsonhayslibrary.comเเละ	 Facebook:	

Neilson	Hays	Library
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speaker

ย้อนรำ�ลึก 100 ปี 
สงคร�มโลกครั้งที่ 1

กับ ศ�สตร�จ�รย์สัญชัย สุวังบุตร
และ ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
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เร่ือง: ทินกร บุญแจด, สหรัฐ น�สีเคน
ภ�พ: คริสนัน วิสวะน�ธ�น

 ย ้อนกลับไปค.ศ.1908-1914 กลุ ่มประเทศในยุโรปเกิด

คว�มขัดแย้ง และวิกฤตก�รณ์ระหว่�งประเทศหล�ยแห่ง ส่งผลให้

เกิดภ�วะตึงเครียดระหว่�งประเทศ จนกระทั่งในวันที่ 28 มิถุน�ยน 

1914 ขณะที่อ�ร์ชดุ๊กฟร�นซิส เฟอร์ดิน�นด์ (Archduke Francis 

Ferdinand) มกุฎร�ชกุม�รแห่งจักรวรรดิออสเตรีย–ฮังก�รี เสด็จ

เยือนกรุงซ�ร�เจโว เมืองหลวงของบอสเนียพร้อมด้วยพระช�ย� ได้

ถูกกัฟริโล ปรินซิบ นักศึกษ�ช�วเซิร์บช�ตินิยมหัวรุนแรงลอบปลง

พระชนม์โดยยิงกระสุนใส่จนสิ้นพระชนม์  

 ออสเตรียเชื่อว่�เซอร์เบียอยู ่เบื้องหลังเหตุก�รณ์ครั้งนี้จึง

ยื่นคำ�ข�ดให้ตอบรับข้อเรียกร้องหล�ยข้อภ�ยใน 48 ชั่วโมง แม้

เซอร์เบียพย�ย�มช้ีแจงทุกข้อเสนอ และให้นำ�กรณีพิพ�ทขึ้นสู ่

ศ�ลโลกที่กรุงเฮก ออสเตรียก็ไม่สนใจ และประก�ศสงคร�มต่อ

เซอร์เบียจนกล�ยเป็นชนวนแห่งสงคร�ม หลังจ�กนั้นกลุ่มประเทศ

พันธ มิต ร ต ่� ง ๆ  ของ คู ่กรณีก็ท ย อย ป ระก�ศ สงค ร� ม ต ่อกัน 

‘สงคร�มโลกครั้งที่ 1’ (World War I) จึงถือกำ�เนิดขึ้น กล�ยเป็น

มห�สงคร�มแห่งศตวรรษที่โลกต้องจ�รึกไว้ในหน้�ประวัติศ�สตร์

 ปีนี้นับเป็นว�ระครบรอบ 100 ปี ของก�รเกิดสงคร�มโลก

ครั้งที่  1 (ค.ศ.1914-2014) ReadMe ฉบับนี้จึงได้ไปพูดคุยกับ

ศ�สตร�จ�รย์สัญชัย สุวังบุตร และผศ.ดร.วรพร ภู ่พงศ์พันธุ ์ 

อ�จ�รย์ภ�ควิช�ประวัติศ�สตร์ คณะอักษรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ศิลป�กร เกี่ยวกับประเด็นสงคร�มครั้งนี้ เพื่อจะพ�ทุกท่�นร่วมย้อน

กลับไปรำ�ลึกถึงเหตุก�รณ์สำ�คัญที่เกิดขึ้นใน ค.ศ.1914



ส�เหตุของสงคร�มโลกครั้งที่ 1 เกิดจ�กอะไร
 อ.สัญชยั:	ในภาพกว้างๆ	ของยุโรป	ผมเหน็ว่าช่วงก่อน	ค.ศ.	

1914	ตัง้แต่	ค.ศ.	1908	ลงมาจนถึงค.ศ.	1914	มีวกิฤตการณ์หลายๆ	

อย่างเกดิขึน้ในยโุรปอยูแ่ล้ว	ทัง้วกิฤตการณ์ทางการเมอืง	และความ

ขัดแย้งระหว่างประเทศ	ตอนนั้นยุโรปแบ่งออกเป็น	 2	กลุ่มท่ีค่อน

ข้างชัดเจน	กลุ่มหนึ่งมีเยอรมนี,	 ออสเตรีย-ฮังการี,	 อิตาล	ีส่วนอีก

กลุม่หนึง่เป็นองักฤษ,	ฝรัง่เศส,	รัสเซีย	ปัญหาความขดัแย้งระหว่าง

ประเทศที่มันเกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นส่วนท่ีเก่ียวกับวิกฤตการณ์ใน

บอลข่าน	ปัญหาความขดัแย้งด้านอาณานคิม	และการขยายกำาลังรบ	

ลทัธทิหารนยิม	ลทัธชิาตนิยิม	และอืน่ๆ	ปัญหาต่างๆ	เหล่านีไ้ด้นำาไป

สูก่ารเกดิบรรยากาศการเมอืงโลกทีค่่อนข้างจะอมึครมึ	เป็นสภาวะ

ท่ีทกุคนบอกว่าเป็นสนัตภิาพตดิอาวธุ	 วกิฤตการณ์แต่ละเรือ่งเกีย่ว

โยงกันเป็นลูกโซ่แม้จะมีการพยายามเจรจาด้วยการจัดประชุม

ระหว่างประเทศ	แต่ก็ไม่ได้ผล	ทุกฝ่ายถูกกดดันและรู้สึกอึดอัดต่อ

สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในขณะนั้น	ดังนั้นเมื่อ

อาร์ชดุ ๊กฟรานซิส	 เฟอร์ดินานด์	 มกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิ

ออสเตรีย-ฮังการี	 เสด็จประพาสกรุงเซราเยโว	 แล้วถูกลอบปลง

พระชนม์ในบอสเนีย	 จึงกลายเป็นชนวนเหตุสำาคัญของสงคราม	

ออสเตรยีได้ยืน่คำาขาดต่อเซอร์เบยีให้หาคนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการลอบ

ปลงพระชนม์แต่ล้มเหลว	เซอร์เบยีจงึขอให้รสัเซยีช่วย	จึงทำาให้เกดิ

การการระดมพลและความตึงเครียดระหว่างประเทศจนนำาไปสู่

สงครามระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในที่สุด

บรรย�ก�ศอึมครึมยังไง
 อ.สัญชยั:	หากดูในบรรยากาศของยโุรป	หลงัจากทีเ่ยอรมนี

ซึง่ก่อนหน้านัน้คอืดนิแดนเยอรมนรีวมตวัเป็นประเทศเป็นจกัรวรรดิ

เยอรมนี	 ในปลายคริสต์ศตวรรษที่	 19	 ประมาณ	 ค.ศ.	 1870	

เยอรมนีขึ้นมามีอำานาจแทนฝร่ังเศสและพยายามทำาลายอิทธิพล

ของฝรั่งเศสลงโดยโดดเดี่ยวฝรั่งเศสไม่ให้มีบทบาททางการเมือง

ระหว่างประเทศ	ช่วง	ค.ศ.1870-1890	และประสบความสำาเรจ็	ช่วง

เวลาดงักล่าวเรยีกว่าเป็นสมยัระบบบสิมาร์คหรอืระบบพนัธมติรอนั

ซับซ้อนโดยมีเยอรมนีเป็นศูนย์กลาง

	 แต่หลงั	ค.ศ.1890	เยอรมนีมกีารเปลีย่นตวัของกษตัรย์ิองค์

ใหม่ก็คือไกเซอร์วิลเลียมที่	2	ขึ้นครองบัลลังก	์พระองค์มีนโยบายที่

ต้องการขยายอทิธพิลของจกัรวรรดเิยอรมนอีอกไป	โดยไม่เห็นด้วย

กับนโยบายการสร้างสันติภาพ	ทรงเห็นว่าหากขณะนั้นอังกฤษซึ่ง

มีอาณานิคมทั่วโลก	และได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่ลับ

ขอบฟ้า	เยอรมนีเองก็ต้องการขยายอำานาจและอิทธิพลแข่งขันกับ

อังกฤษโดยมีแนวความคิดว่าที่ไหนมีแสงอาทิตย์สาดแสงไปถึง	

เยอรมนีก็ต้องไปถึงท่ีน่ันด้วย	 เยอรมนีจึงเริ่มขยายแสนยานุภาพ

และกำาลังรบ	แต่การที่เยอรมนีละทิ้งนโยบายการโดดเดี่ยวฝรั่งเศส	

จึงเปิดโอกาสให้ฝรั่งเศสไปผูกมิตรกับรัสเซีย	 แล้วในเวลาต่อมา

ฝรั่งเศส	 รัสเซีย	 อังกฤษ	ก็เป็นพันธมิตรกัน	 ในส่วนของเยอรมนีก็

พยายามกระชับมิตรกับออสเตรีย-ฮังการี	และอิตาลี

ยุโรปแบ่งออกเป็น 2 ค่�ยหลักๆ ยังไงบ้�ง
 อ.สัญชัย:	 การแบ่งค่ายของมหาอำานาจยุโรปในปลาย

คริสต์ศตวรรษที่	 19	 เริ่มจากระบบการผูกมิตรและนโยบายการ

ต่างประเทศของเยอรมนีที่เรียกว่าระบบบิสมาร์ค	ในการสร้างพันธ

ไมตรีกับประเทศมหาอำานาจยุโรปอื่นๆ	เพื่อป้องกันไม่ให้ฝรั่งเศสมี

พนัธมติร	แต่หลงับสิมาร์คอคัรเสนาบดเียอรมนหีมดอำานาจใน	ค.ศ.

1890	 ไกเซอร์วิลเลียมที่	 2	ทรงปฏิเสธที่จะต่อสนธิสัญญาประกัน

พันธไมตรีกับรัสเซียท่ีหมดอายุลงใน	ค.ศ.1890	 รัสเซียจึงเห็นว่า

เยอรมนี	 ออสเตรีย-ฮังการี	 เป็นคนละฝ่ายกับตนจึงหันไปผูกมิตร

กับฝรั่งเศส	ต่อมามีการทำาความตกลงฝรั่งเศส-รัสเซีย	 ค.ศ.1894	

สนธิสัญญาฉบับนี้ทำาให้การโดดเดี่ยวฝรั่งเศสของเยอรมนีสิ้นสุด

ลง	โดยรสัเซยีเป็นประเทศทีเ่ป็นพนัธมติรของฝรัง่เศส	ต่อมาใน	ค.ศ.

1907	อังกฤษซึ่งไมพ่อใจทัง้นโยบายการส่งเสรมิกำาลังทพั	และการ

ขยายแสนยานุภาพทางทะเลท่ีก้าวร้าวและความทะเยอทะยาน

ของเยอรมนีก็ยุตินโยบายอยู่อย่างโดดเดี่ยว	(Splendid	Isolation)	

และเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสและรัสเซีย	 สนธิสัญญา

พันธไมตรีฝรั่งเศส-รัสเซีย	จึงขยายเป็นฝรั่งเศส	รัสเซีย	อังกฤษ	โดย

เรยีกว่ากลุม่ประเทศความตกลงไตรภาค	ี(Triple	Entente)	และเป็น

ค่ายมหาอำานาจสำาคัญที่คานอำานาจกับกลุ่มประเทศสนธิสัญญา

พันธไมตรีไตรภาคี	(Triple	Alliance)	ที่มีเยอรมนี	ออสเตรีย-ฮังการี	

และอติาลทีีบ่สิมาร์คจดัตัง้ขึน้ในค.ศ.1882	ยุโรปจงึแบ่งเป็น	2	ค่าย

และต่างไม่ไว้วางใจกันทั้งแข่งขันกันโน้มน้าวประเทศเล็กอื่นๆ	เข้า

เป็นพันธมติรของตน	เมือ่ทัง้	2	ค่ายต้องเผชิญหน้ากนัในวกิฤตการณ์

ต่างๆ	ก็มักไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กัน	ยิ่งเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่าง

ประเทศใดๆ	ขึ้นแต่ละฝ่ายก็ไม่ยอมร่วมแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นและ

จะสนับสนุนพันธมิตรของตนจนท้ายท่ีสุดนำาไปสู่การเกิดสงคราม	

มีผลกระทบที่ต�มม�ไหม
 อ.สัญชัย:	 ผลท่ีตามมาคือเยอรมนีซึ่งแน่ใจมาตั้งแต่ต้น

ว่าสงครามอาจเกิดข้ึนแน่นอน	จึงวางแผนว่ากรณีท่ีเกิดสงคราม

เยอรมนีจะใช้ยุทธศาสตร์การรบแบบไหน	 เยอรมนีคิดว่าจะบุก

เบลเยียมเพื่อมุ่งพิชิตฝรั่งเศสก่อนโดยหวังมีชัยชนะฝรั่งเศสให้ได้

ภายในระยะเวลา	6	สัปดาห์	ในช่วงที่เยอรมนีบุกฝรั่งเศส	เยอรมนี



ก�รเริ่มต้นสงคร�มแห่งศตวรรษ

ใหม่ ศตวรรษที่ 20 ที่กำ�ลังจะเร่ิม

ขึ้น เป็นสงคร�มที่ไม่มีใครค�ดคิด

ว่�จะพัฒน�เป็นมห�สงคร�ม (The 

Great War) สงคร�มไม่ได้เกิดขึ้น

เฉพ�ะในยุโรป แต่ประเทศอื่นๆ 

ท่ีเป็นพันธมิตรของคู่สงคร�มก็

ถูกดึงเข้�ม�ร่วมในสงคร�มด้วย

จนสงคร�มขย�ยขอบเขตกล�ยเป็น

สงคร�มโลก ยุทธวิธียุทธศ�สตร์

ของก�รรบก็เปลีย่นแปลงไป มีก�ร

เอ�เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้�ม�ใช้ เช่น 

แก๊สพิษ รถถัง ลวดหน�ม ระเบิด 

ปืนกล รวมทั้งอ�ก�ศย�นหรือ

เรือเห�ะม�ซ่ึงตอนหลังกล�ยเป็น

เครื่องบิน และอื่นๆ

คาดว่ารัสเซียระดมพลไม่ทันเพราะรัสเซียเป็นประเทศที่กว้างใหญ	่

เมือ่พชิติฝรัง่เศสได้กจ็ะหนัไปโจมตรีสัเซียในแนวรบด้านตะวนัออก

เยอรมนีไม่ต้องการเปิดศึกสองด้านในช่วงแรก	 แต่เยอรมนี

คาดการณ์ผิดพลาด	แผนพิชิตฝรั่งเศสล้มเหลว	 เพราะว่าฝรั่งเศส

สามารถต้านทานอย่างเหนียวแน่นในยุทธศาสตร์ลุ่มแม่นำ้ามาร์น

ครัง้ที	่1	ซึง่เป็นการรบครัง้สำาคญัเพราะเป็นทีม่ัน่สดุท้ายทีจ่ะป้องกนั

กรุงปารีสจากเงื้อมมือข้าศึก	 จากน้ันเยอรมนีต้องแบ่งกำาลังรบไป

ด้านแนวรบรัสเซียตะวันออก	สถานการณ์สงครามจึงพลิกผัน	แผน

ของเยอรมนีทีจ่ะพชิติฝรัง่เศสในระยะเวลาอนัรวดเรว็นัน้ล้มเหลวลง	

ว�ระ 100 ปี ก�รเกิดสงคร�มโลกครั้งที่ 1 

(ค.ศ.1914) มีเหตุก�รณ์สำ�คัญๆ อะไรบ้�ง

 อ.สัญชัย:	 ในแง่ของ	100	ปี	ของการเกิดสงครามโลกครั้ง

ที่	 1	ประเด็นสำาคัญคือสงครามครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นสงครามแห่ง

ศตวรรษใหม่	ศตวรรษที	่20	ทีก่ำาลงัจะเริม่ขึน้	เป็นสงครามทีไ่ม่มใีคร

คาดคิดว่าจะพัฒนาเป็นมหาสงคราม	(The	Great	War)	สงคราม

ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยุโรป	แต่ประเทศอ่ืนๆ	ที่เป็นพันธมิตรของคู่

สงครามกถ็กูดงึเข้ามาร่วมในสงครามด้วย	จนสงครามขยายขอบเขต

กลายเป็นสงครามโลก	ยทุธวธิยีทุธศาสตร์ของการรบกเ็ปลีย่นแปลง

ไป	มกีารเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ	เข้ามาใช้	เช่น	แก๊สพษิ	รถถัง	ลวดหนาม	

ระเบดิ	ปืนกล	รวมทัง้อากาศยานหรอืเรอืเหาะมา	ซ่ึงตอนหลงักลาย

เป็นเครื่องบินและอื่นๆ	 เยอรมนียังเร่ิมใช้เรือดำานำ้า	 และดำาเนิน

นโยบายทำาสงครามเรอืดำานำา้โดยไม่มขีดีจำากดั	การยุทธทางทะเลจงึ

ดเุดอืด	การรบในสงครามมทีัง้	3	มิตคิอื	ทางบก	ทางเรือและอากาศ	

สงครามจึงนองเลือดและรุนแรง	 มีลักษณะเป็นสงครามเบ็ดเสร็จ	

(Total	War)		ผูค้นกต็ายมากข้ึน	เป็นสงครามศตวรรษใหม่	ศกัยภาพ

ของเทคโนโลย	ีและความก้าวหน้าทางอตุสาหกรรมยงัทำาให้ชยัชนะ

ในสงครามไม่ได้ตัดสินเพียงการรบในสมรภูมิเท่านั้นแต่ยังรวมถึง

ขดีความสามารถทางอตุสาหกรรมของรฐัซึง่เป็นปัจจยัช้ีขาดต่อการ

แพ้หรือชนะอีกด้วย	นี่เป็นสงครามที่เปิดฉากของการเปลี่ยนแปลง

ครัง้ใหม่		กล่าวกนัว่าคนๆ	เดยีวแค่ใช้ปืนกลหรอืปืนต่างๆ	กส็ามารถ

สงัหารทหารทัง้กองได้		ดงันัน้การสงัหารชีวติอย่างไร้ค่า	ยังทำาให้ใน

เวลาอันรวดเร็วทัศนคติของผู้คนต่อสงครามเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป	

	 เหตุการณ์สำาคัญในค.ศ.1914	 คือ	 หลังยุทธการที่แม่นำ้า

มาร์นครั้งที่	1	(5	กันยายน-12	กันยายน	1914)	เริ่มมีการขุดสนาม

เพลาะ	และสร้างป้อมค่ายป้องกันตัวเป็นแนวยาวเหยียดพร้อมติด

ตัง้ปืนใหญ่เป็นระยะ	สนามเพลาะกลายเป็นแนวรบและนำาไปสูก่าร

เริม่ต้นสงครามลกัษณะใหม่ทีเ่รยีกว่าสงครามสนามเพลาะทีท่ำาให้

การรบถกูตรงึกบัที	่ทีส่ำาคญัอกีเรือ่งคอืการพกัรบทีเ่กดิขึน้ในช่วงวนั
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สงคร�มคร้ังนี้สิ้นสุดลงด้วยก�รล่มสล�ยของประเทศมห�อำ�น�จ

ของยุโรป ทั้งจักรวรรดิรัสเซีย จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังก�รี 

จักรวรรดิเยอรมนี และจักรวรรดิออตโตมัน ชนช�ติส่วนน้อยที่

เคยอยู่ในก�รปกครองของจักรวรรดิดังกล่�วแยกตัวออกม�เป็น

ประเทศใหม่ท�งยุโรปตะวันออก อีก 7 ประเทศ ยกตัวอย่�งเช่น 

โปแลนด์
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คริสต์มาส	ค.ศ.1914		ทหารของทั้ง	2	ฝ่ายร่วมฉลองคริสต์มาสร่วม

กนั	 ซ่ึงต่อมาเป็นเรือ่งราวทีเ่ล่าขาน	และเป็นภาพอันน่ารืน่รมย์และ

สดใสของสงครามอันนองเลือดครั้งนี้

แล้วท�งด�้นเศรษฐกิจของยุโรปเป็นอย�่งไร
 อ.สญัชยั:	แน่นอนว่าสงครามส่งผลต่อเศรษฐกจิและสงัคม

ของทุกประเทศ	มีการระดมทรัพยากรทางเศรษฐกิจ	 และกำาลัง

คนเข้าสู่สงคราม	 เมื่อสงครามยืดเย้ือ	สถานะเศรษฐกิจของแต่ละ

ประเทศก็เริ่มยำ่าแย่ลง	 เกิดการขาดแคลนอาหาร	 ไร่นาถูกท้ิงร้าง	

เงินเฟ้อ	และอื่นๆ	จนท้ายที่สุดประชาชนต่างพากันเหนื่อยหน่าย

สงคราม	

ก่อนหน้�น้ันมีกระแสก�รต่อต้�นสงคร�มหรือเปล่�
 อ.สัญชัย:	 โดยข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครอยากจะให้เกิด

สงคราม	มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดสงครามด้วยการ

จัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อหาทางควบคุมและลดกำาลังอาวุธ	

รวมท้ังแก้ไขข้อพพิาทระหว่างประเทศ	แต่การประชมุไม่มข้ีอสรปุที่

ชดัเจน	และเป็นเพียงการคลีค่ลายความขดัแย้งระหว่างประเทศใน

ระดับหนึ่งเท่านั้น	 ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองต้ังแต	่

ค.ศ.1890	จนถงึ	ค.ศ.1914	เกิดข้ึนมาเป็นระยะๆ	รวมท้ังปัญหาของ

ระบบพันธมิตรระหว่างกลุ่มประเทศมหาอำานาจด้วยกันเอง	และ

ปัญหาอื่นๆ	ที่เข้ามาเก่ียวข้อง	ท้ายที่สุดเม่ือมีประเด็นที่กลายเป็น

ชนวนเหตสุงครามใน	ค.ศ.1914	จากการลอบปลงพระชนม์	ทกุฝ่าย

กเ็หน็ว่าอะไรจะเกดิกต้็องเกดิ	 บ้างรูส้กึโล่งอก	 บ้างรูส้กึปีตยินิดแีละ

อืน่ๆ	 ส่วนการต่อต้านสงครามคงมีเฉพาะจากกลุม่ปัญญาชนฝ่ายซ้าย

และพวกสงัคมนยิมยโุรปทีต่่อต้านและมกีารจดัประชมุกนัระหว่าง	

ค.ศ.1915-1916	 เรียกร้องให้เคลื่อนไหวคัดค้านสงครามในหมู่

กรรมกรของประเทศต่างๆ	 กรณีนี้ต้องไปดูในประเด็นของการ

เคลือ่นไหวของฝ่ายซ้ายยโุรปโดยเฉพาะพวกบอลเชวคิในรสัเซยี	

ทัง้ๆ ทีม่บีทเรยีนจ�กสงคร�มโลกครัง้ที ่1 แล้วทำ�ไม

ถึงเกิดสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ขึ้นม�อีก

 อ.สัญชัย:	 หลังจากสงครามสิ้นสุดลง	 ไม่มีใครต้องการให้

เกิดสงครามขึ้นอีก	 เพราะทุกคนตระหนักว่าสงครามที่ผ่านมาคือ

ความพนิาศหายนะครัง้ใหญ่	และความบอบชำา้ทางใจของพลเมอืง

ประเทศต่างๆ	กไ็ม่อาจประเมนิค่าได้	ผูค้นล้มตายมากกว่า	10	ล้านคน

ไม่รวมที่บาดเจ็บและทุพลภาพ	ความคิดของคนต่อสงครามเริ่ม

เปลีย่นแปลง	และต่างปรารถนาสนัตภิาพ	ความสงบสขุ	ดงันัน้การ

จัดต้ังองค์การสันนิบาตชาติขึ้นเพื่อเป็นองค์การระหว่างประเทศ

องค์การแรก	 ในการธำารงและรักษาสันติภาพ	 รวมทั้งแก้ปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างประเทศ	 โดยยึดหลักการประกันความมั่นคง

ร่วมกนั	(Collective	security)	คือสิง่ทีท่กุคนต้องการเหน็ในประเดน็

สันติภาพ	 แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือ	 สถานการณ์ของยุโรปใน

ช่วง	20	ปีหลังสงคราม	ทุกประเทศเผชิญกับปัญหาเรื่องการบูรณะ

ฟ้ืนฟปูระเทศและวกิฤตการณ์ทางสงัคมและการเมอืงครัง้ใหม่	 เมือ่

เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกตำ่าใน	ค.ศ.1929	 	 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน

ของประเทศต่างๆ	 เพราะนำาไปสู่การสถาปนาอำานาจของระบอบ

เผด็จการในเยอรมนี	 อิตาลี	 สเปน	และรัสเซีย	ประเทศเผด็จการ

เหล่าน้ีในเวลาต่อมาได้จุดชนวนชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่นำาไป

สู่การเกิดมหาสงครามอีกครั้งในเวลาต่อมา		(สงครามโลกครั้งที่	2	

ค.ศ.1939	-1945)

สงคร�มสิน้สดุลงแล้วเรือ่งสนธสิญัญ�แวร์ซ�ยเป็น

อย่�งไรบ้�ง
 อ.สัญชัย:	 สนธิสัญญาแวร์ซายส์เป็นผลจากการประชุม

สันติภาพที่กรุงปารีสใน	ค.ศ.1918	ก่อนสงครามสิ้นสุดลงเยอรมนี

ซึ่งตระหนักว่ากำาลังจะปราชัยในสงครามคาดหวังว่าในการเจรจา

สนธสิญัญาสนัตภิาพจะมกีารใช้หลกัการ	14	ข้อของประธานาธบิดี

วดูโรว์	วิลสัน	แห่งสหรฐัอเมรกิาเป็นกรอบของการเจรจาทำาข้อตกลง	

ประเด็นสำาคัญคือปรับปรุงเส้นเขตแดนใหม่โดยให้สิทธิพลเมือง

ประเทศต่าง	ๆ	ในยุโรปเลอืกกำาหนดการปกครองด้วยตนเอง	การจัด

ต้ังองค์การระหว่างประเทศเพือ่ป้องกนัการเกดิสงคราม	และรกัษา

สันติภาพโลก	 การกำาหนดหลักการพื้นฐานในการดำาเนินกิจการ

ระหว่างประเทศ	 แต่ระหว่างการเจรจาทำาสนธิสัญญาสันติภาพ	

อังกฤษ	และฝรั่งเศสต้องการลงโทษเยอรมนีอย่างมาก	ผลท่ีตาม

มาคอื	สนธสิญัญาแวร์ซายทีก่ำาหนดเงือ่นไขทีร่นุแรงเพือ่บบีบงัคบั

เยอรมนีซึ่งไม่อยู่ในสภาวะที่จะต่อรองได้	 ประเด็นนี้คือปัญหาที่

ติดตามมาเพราะเยอรมนีเห็นว่าสนธิสัญญาไม่เป็นธรรม	 สนธิ

สัญญาแวร์ซายจึงกลายเป็นชนวนเหตุหนึ่งของการเกิดสงคราม

ในเวลาต่อมา	

หลงัจ�กสงคร�มสิน้สดุลงมอีะไรเปลีย่นแปลงไปบ้�ง
 อ.สัญชัย:	 หากเรามองในภาพรวมกว้างๆ	 โดยสรุปคือ

สงครามครั้งนี้สิ้นสุดลงด้วยการล่มสลายของประเทศมหาอำานาจ

ของยุโรป	ทั้งจักรวรรดิรัสเซีย	จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี	จักรวรรดิ

เยอรมนี	และจักรวรรดิออตโตมัน	ชนชาติส่วนน้อยที่เคยอยู่ในการ

ปกครองของจกัรวรรดิดังกล่าวแยกตัวออกมาเป็นประเทศใหม่ทาง
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ยุโรปตะวันออก	อีก	7	ประเทศ	ยกตัวอย่างเช่น	โปแลนด์	ที่เคยเป็น

มหาอำานาจในยุโรปตะวันออก	และดินแดนถูกแบ่งและผนวกเข้า

เป็นส่วนหนึ่งของปรัสเซีย	ออสเตรีย	และรัสเซียจนสูญเสียความ

เป็นรัฐชาติ	 และหายไปจากแผนที่ยุโรปกว่าร้อยปี	 เป็นประเทศ

เอกราชใหม่		ใน	ค.ศ.1918		มีการจัดเส้นพรมแดนใหม่ของยุโรป	

เห็นการก่อตัวของประเทศยุโรปตะวันออกในการก่อร่างสร้าง

ประเทศทางการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคม	นอกจากนี้	 ชัยชนะ

ของการปฏิวัติเดือนตุลาคม	ค.ศ.1917	ในรัสเซียทำาให้รัสเซียเป็น

ตำานานและต้นแบบของการปฏิวัติ	 และทำาให้ความขัดแย้งใหม่

เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างแนวความคิดสังคมนิยมกับแนวความคิด

ประชาธิปไตย	ซ่ึงมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน	รัสเซียยังต้องพิสูจน์

ตัวเองว่าจะรักษาชัยชนะของการปฏิวัติและสร้างสังคมนิยมให้

เข้มแข็งได้หรือไม่	 อุดมการณ์ลัทธิมากซ์	(Marxism)	ที่เป็นเพียง

ทฤษฎีในคริสต์ศตวรรษที่	19	ได้ถูกนำามาประยุกต์เป็นการปฏิบัติ

ในการสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคที่ปราศจากชนชั้น	 ความ

สำาเร็จของรัสเซียบนเส้นทางสู่สังคมนิยมทำาให้ลัทธิคอมมิวนิสต์

มีบทบาทและอิทธิพลสำาคัญในคริสต์ศตวรรษที่	20		

กลุ่มประเทศโซนเอเชียมีจุดยืนอย�่งไร
 อ.สัญชัย:	 สงครามเกิดขึ้นในยุโรปผลที่มีต่อเอเชียอาจมี

ไม่มากนัก	มีจีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	 ซ่ึงเข้าร่วมซึ่งอาจมีผลได้เสียบ้าง

แต่ก็น้อยมาก	 ส่วนประเทศที่เป็นอาณานิคมของประเทศยุโรป

ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแนวนโยบายของประเทศที่ตนสังกัด	 แต่

ในกรณีของไทยเอง	สภาวการณ์แตกต่างกัน	รัชกาลที่	6	อาจจะ

เห็นว่าสงครามที่เกิดขึ้นจะทำาให้ไทยมีโอกาสที่แก้ไขปัญหาการ

ต่างประเทศที่ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบ	 สงครามอาจให้ประโยชน์

กับไทยไม่มากก็น้อย	คงต้องถาม	อ.วรพร	ครับ

ประเทศไทยมจีดุยนือย่�งไรต่อสงคร�มโลกครัง้ที ่1
 อ.วรพร:	ช่วงสงครามโลกคร้ังที่	1	ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี	6	

เมื่อเกิดสงครามขึ้นพระองค์วางตัวเป็นกลางและทรงติดตาม

ข่าวสารตลอด	ส่วนหนึ่งเพราะทรงจบมาจากอังกฤษ	อีกท้ังสมัย

นั้นมีการติดต่อกันกว้างขวาง	 แต่ก็จะมีฝ่ายที่เอาใจช่วยเยอรมนี	

เพราะมีเจ้านายบางพระองค์ทรงสำาเร็จการศึกษาจากเยอรมน	ี	

ส่วนหนึ่งรอดูสถานการณ์และเห็นว่าเป็นเร่ืองไกลตัวที่สงคราม

เกิดในยุโรปไม่น่าจะมีผลมาถึงเมืองไทย	 แล้วถ้ามองกันจริง	 ๆ	

เยอรมนีไม่เคยทำาให้อะไรให้เราต้องเจ็บชำ้านำ้าใจเหมือนอังกฤษ

และฝรั่งเศส	

ชัยชนะของก�รปฏิวัติเดือนตุล�คม 

ค.ศ.1917 ในรัสเซียทำ�ให้รัสเซียเป็น

ตำ�น�นและต้นแบบของก�รปฏิวัติ 

ทำ�ให้คว�มขัดแย้งใหม่เริ่มก่อตัวขึ้น

ระหว่�งแนวคว�มคิดสังคมนิยมกับ

แนวคว�มคิดประช�ธิปไตย ซึ่งมี

อุดมก�รณ์ท่ีแตกต่�งกัน รัสเซียยัง

ต้องพิสูจน์ตัวเองว่�จะรักษ�ชัยชนะ

ของก�รปฏิวัติและสร้�งสังคมนิยม

ให้เข้มแข็งได้หรือไม่ อุดมก�รณ์ลัทธิ

ม�กซ์ (Marxism) ที่เป็นเพียงทฤษฎี

ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้ถูกนำ�ม�

ประยุกต์เป็นก�รปฏิบัติในก�รสร้�ง

สงัคมแหง่คว�มเสมอภ�คทีป่ร�ศจ�ก

ชนชั้น คว�มสำ�เร็จของรัสเซียบน

เ ส้ น ท � ง สู่ สั ง ค ม นิ ย ม ทำ � ใ ห้ ลั ท ธิ

คอมมิวนิสต์มีบทบ�ทและอิทธิพล

สำ�คัญในคริสต์ศตวรรษที่ 20  
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ประเทศไทยส่งทห�รไปร่วมรบด้วย ?
 อ.วรพร:	 ใช่ค่ะ	 เพราะรัชกาลที่	 6	 ส่งทหารไปร่วมรบช่วง

ปลายสงครามแล้วคือ	พ.ศ.	2460	(ค.ศ.1917)	พระองค์อาจมองดู

สถานการณ์และพิจารณาหลายอย่าง	 ความที่ทรงเรียนจบจาก

ยุโรป	 อาจจะมองว่าส่ิงที่เยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการีทำาเหมือน

เป็นการรุกรานประเทศเล็ก	 ขณะเดียวกันพระองค์ก็อาจจะคิดว่า	

ถ้าเข้าร่วมสงครามอาจจะมีโอกาสแก้ไขสนธิสัญญาที่ยังไม่เสมอ

ภาคอยู่	ซึ่งพระองค์ก็มองถูก	โดยส่งกองบินทหารบก	และกองทัพ

บกยานยนต์ไปร่วมรบเม่ือไปถึงฝ่ายกองบินไม่ได้ร่วมปฏิบัติการ	

เพราะสงครามยุติลงก่อน	 แต่ฝ่ายยานยนต์ได้ทำาหน้าที่ลำาเลียง

ยุทโธปกรณ์ต่างๆ		

แล้วประเทศไทยส�ม�รถแก้ไขสนธิสัญญ�ในเรื่อง

ที่เร�เสียเปรียบต่�งช�ติได้ไหม
 อ.วรพร:	 ได้ค่ะ	 สนธิสัญญาที่ทำากับเยอรมนี	 ออสเตรีย-

ฮงัการ	ีถอืว่าเป็นการยกเลกิไปเลย	ส่วนทีป่ระเทศอืน่ๆ	เช่น	องักฤษ	

ฝร่ังเศส	ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกัน	แต่อาศัยฟรานซิส	บี.	 แซร์	

(Francis	B.	Sayre)	หรือพระยากัลยาณไมตรีซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษา

การต่างประเทศของไทยช่วยเจรจา	และสหรัฐอเมรกิาเป็นประเทศ

แรกที่ยกเลิกสนธิสัญญา	 เมื่อสหรัฐอเมริกายกเลิก	 อังกฤษกับ

ฝรัง่เศสจงึยกเลกิตามมาโดยมข้ีอแม้เรือ่งอำานาจศาลกงสลุว่าตราบ

ใดทีไ่ทยยงัไม่มปีระมวลกฎหมายครบถ้วนบรบิรูณ์ขอให้คงไว้ก่อน	

อำานาจศาลกงสุลมีมาตั้งแต่เราเซ็นสัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษใน

รัชกาลที่	 4	 เนื่องจากชาติตะวันตกมองว่ากฎหมายของเราล้าหลัง	

นอกจากนี้ยังมีข้อแม้เรื่องการยกเลิกการเก็บภาษีขาเข้าร้อยละ	3	

โดยขอยืดเวลาไปอีก	 10	ปีกับสินค้าบางรายการ	 เช่น	ฝ้าย	 เหล็ก	

ท้ายที่สุดเราแก้สนธิสัญญาได้อย่างสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่	 8	 ใน

ปีพ.ศ.2480	(ค.ศ.1937)

ท�งด้�นเศรษฐกิจของไทยในช่วงนั้นเป็นอย�่งไร
 อ.วรพร:	 เศรษฐกิจของไทยในช่วงนั้นยังไม่ค่อยได้รับผล

กระทบโดยตรง	 ว่าตามจริงสงครามโลกที่กำาลังเกิดข้ึนในยุโรปอยู่

ห่างไกลจากเรามาก	แต่เรากจ็ะได้อะไรบางอย่างจากสงครามครัง้น้ี	

ถงึแม้ว่าทหารทีไ่ปจะไม่ได้มส่ีวนร่วมในการรบทัง้หมด	แต่เป็นครัง้

แรกทีก่องทหารของเราไปถงึตะวนัตกได้เรยีนรูเ้ทคนคิ	ยุทโธปกรณ์

ต่างๆ	ทำาให้เกดิการพฒันาในกองทพั	เช่น	กองบินทหารบกพฒันามา

เป็นกรมอากาศยาน	 ต่อมากก็ลายเป็นกองทพัอากาศ	 ส่วนกองทัพ

บกส่วนที่เป็นยานยนต์	 ก็พัฒนามาเป็นกรมการขนส่งทหารบก	
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แต่ช่วงปลายรัชกาล	 เกิดภาวะฝนแล้งนำ้าท่วมเมื่อมาผนวกกับการ

เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าท่ัวโลกซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่	 7	 ทรง

แก้ปัญหาด้วยการดุลข้าราชการ	 การเก็บภาษีเพิ่ม	 เป็นส่วนหนึ่ง

ท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีเรียกกันว่าการปฏิวัติ	

พ.ศ.	2475	(ค.ศ.1932)	

ทห�รไทยทีส่่งไปร่วมรบคร้ังนัน้มกี�รสูญเสียหรอืไม่
 อ.วรพร:	 ไทยส่งทหารไปร่วมรบประมาณ	1,200	 นาย	

เสียชีวิต	19	นาย	รัชกาลที	่6	โปรดเกล้าฯ	ให้นำาอัฐิทหารอาสาทั้ง	

19	นายมาบรรจุท่ีอนุสาวรีย์ทหารอาสาบริเวณมุมตะวันตกเฉียง

เหนือของสนามหลวง

บทสรุปของสงคร�มโลกคร้ังที ่1 และบทเรียนต่�งๆ 

ที่ต�มม�
	 ความล้มเหลวของรัฐบาลชาติยุโรปต่างๆ	 ในช่วงหลัง

สงครามในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและ

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม	 ได้ทำาให้สันติภาพและความ

สงบสุขของยุโรปดำารงอยู่เป็นช่วงเวลาส้ันๆ	 ซึ่งเรียกกันว่าเป็น

สันติภาพที่เปราะบาง	ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปลายทศวรรษ	

1920	 ได้ทำาให้วิกฤตการณ์ทางการเมืองและสังคมก่อตัวขึ้นอีก

ครั้ง	 ชื่อของสตาลินผู้นำาสหภาพโซเวียต	มุสโสลินีผู้นำาอิตาลี	 และ

ฮิตเลอร์ผู้นำาเยอรมนีซึ่งแทบจะไม่เป็นที่รู้จักกันเริ่มมีบทบาทและ

ความสำาคญัมากขึน้ในการเมอืงของยโุรป	และนำาไปสูก่ารสถาปนา

อำานาจรฐัเผดจ็การทีค่กุคามสนัตภิาพและความมัน่คงของยโุรปจน

กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศครั้งใหม่	ท้ายท่ีสุด	 ก็เกิด

สงครามอกีครัง้	ตราบใดทีม่นษุย์ยงัไม่สามารถสรปุบทเรยีนและข้อ

ผดิพลาดของอดตีได้	ประวตัศิาสตร์กอ็าจจะหวนกลบัมาซำา้รอยเดมิ	

(ที่ไม่เหมือนเดิม)	ได	้และเกิดบทเรียนที่ต้องหาบทสรุปอีก	

รชัก�ลที ่6 ส่งทห�รไปรว่มรบชว่งปล�ย

สงคร�มแล้วคือ พ.ศ.2460 (ค.ศ.

1917) พระองคอ์�จมองดูสถ�นก�รณ์

และพิจ�รณ�หล�ยอย่�ง คว�มที่ทรง

เรียนจบจ�กยุโรป อ�จจะมองว่�ส่ิง

ที่เยอรมนีและออสเตรีย-ฮังก�รีทำ�

เหมือนเป็นก�รรุกร�นประเทศเล็ก 

ขณะเดียวกันพระองค์ก็อ�จจะคิด

ว่� ถ้�เข้�ร่วมสงคร�มอ�จจะมีโอก�ส

แก้ไขสนธิสัญญ�ที่ยังไม่เสมอภ�คอยู่ 

ซึ่งพระองค์ก็มองถูก โดยส่งกองบิน

ทห�รบก และกองทัพบกย�นยนต์ไป

ร่วมรบ เม่ือไปถึงฝ่�ยกองบินไม่ได้ร่วม

ปฏิบัติก�ร เพร�ะสงคร�มยุติลงก่อน
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clipmusic Yellow Fang
The  greatest

อ�ำนำจ
เขียน: ประภัสสร เสวิกุล
	 ผลงานนยิายเรือ่งแรกของประภสัสร	เสวิกลุ	ศลิปินแห่งชาต	ิสาขาวรรณศิลป์	พ.ศ.2554	ตพีมิพ์ครัง้

แรกเม่ือปี	พ.ศ.2526	แต่ยงัคงได้รบัความนยิมอย่างไม่เสือ่มคลายและพมิพ์ซ�า้หลายครัง้มาจนถงึปัจจบุนั	ฉาก

หลงัของนิยายการเมอืงเรือ่งนีเ้กดิขึน้ใน	 ‘เอญเควญญ่า’	 ประเทศสมมติในละตนิอเมรกิาทีเ่ปลีย่นขัว้อ�านาจ

ด้วยการปฏิวัติซ�า้แล้วซ�า้เล่าซึง่นอกจากจะมปีระเดน็ความขดัแย้งทางการเมอืงทีเ่ข้มข้นแล้ว	ผูป้ระพนัธ์ยงัใช้

ภาษาเข้าใจง่ายแต่คมคาย	วางโครงเรือ่งได้กระชับชวนตดิตาม	และเต็มไปด้วยตวัละครทีล่ะเอยีดอ่อนมมีติลิุม่

ลึกสมจรงิ	มีท้ังความรกั	ความฝัน	ความทะเยอทะยาน	และอารมณ์ทีห่ลากหลายซบัซ้อน	ความตลกร้ายของ

นยิายเรือ่งน้ีคอืแม้อ�านาจจะเดนิทางผ่านกาลเวลามากว่า	30	ปีแต่บรบิททีส่ะท้อนภาพการเมอืงไทยยงัคงร่วม

สมัยมาก	น่ันอาจแสดงให้เหน็ว่าพฒันาการของการเมอืงบ้านเรามาไกลจากจดุเดมิน้อยจนน่าใจหาย

	 หลังจากปล่อยซิงเกิ้ลและตระเวนแจมผลงานทางดนตรีกับ
ศิลปินอื่นอยู่พักใหญ่	ในที่สุดสามสาวเท	่แป๋ง	(ร้องน�า,	กีต้าร์)	พิม	(เบส,	
ร้องประสาน)	และแพรวา	(มอืกลอง,	ร้องประสาน)	กอ็อกอัลบัม้เตม็ของ
ตวัเองมาให้แฟนๆ	ได้สะสมกนัเสยีท	ีวงอินดีร้อ็คแบบสาวๆ	วงน้ีเกดิจาก
การรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนสาวสมัยเรียนอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาฯ	Yellow	 Fang	 โดดเด่นเรื่องของการร้องเพลงร็อคเสียงประสาน
และมีฝีไม้ลายมือในการเรียบเรียงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ�้าใคร	 จน
ออกมาเป็นผลงานเพลงรอ็คฟังสบายให้อารมณ์ฟุง้ฝันในแบบทีค่อเพลง
อินดี้หลายคนชื่นชอบ

reView เรื่อง: สุธ�สินี เลิศวัชระส�รกุล

Dumb	Way	To	Die

	 แอนิเมชันประกอบเพลงจัดท�าโดยเอเจนซ่ี	 McCANN
ซึ่งมีลูกค้าเป็น	 Melbourne	 Railway	 Operator	 Metro	 ประเทศ
ออสเตรเลีย	 มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยของระบบ
รถไฟใต้ดินในเมืองหลวงศิลปะอย่างกรุงเมลเบิร์น	 เนื่องจากในช่วงปี	
ค.ศ.	2011-2012	มอีบัุตเิหตุจากความประมาทของผูใ้ช้งานรถไฟเกดิขึน้
มากถงึ	979	ครัง้	แอนเิมชันนา่รกันา่ชังวา่ดว้ยหลากหลายหนทางสูค่วาม
ตายช้ินนีม้ยีอดววิบนยทูปูมากถงึ	70	ลา้นววิ	และกวาดรางวัลเพยีบจาก
เวทีคานส์	ไลออนส์	ปี	2013	(เวทีประกวดสุดยอดงานสร้างสรรค์ระดับ
โลกที่ประเทศฝรั่งเศส)โดยได้รับ	5	รางวัลสูงสุด	อย่าง	Grand	Prix	ใน
หมวด	 Film,	 Integrated,	 Radio,	 Direct	 และ	 PR	 แถมพ่วงด้วย	 18	
รางวัล	Gold,	3	รางวัล	Silver	และอีก	2	รางวัล	Bronze	ความส�าเร็จ
ของแคมเปญนี้ส่วนหนึ่งมาจากเพลงที่ติดหู	ร้องตามง่าย	การออกแบบ
ตัวการ์ตูนที่เรียบแต่เก๋จัดอีกทั้งเนื้อเรื่องยังแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขัน	 และ
สามารถดงึดดูความสนใจใหก้ลุม่เปา้หมายหนัมาตระหนกัเรือ่งอบุตัเิหตุ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ	ใครสนใจงานสรา้งสรรค์ระดบัโลกทีต่ลกรา้ยจน
ชนะใจกรรมการคานส์	สามารถรับชมได้โดยค้นหาว่า	Dumb	Way	To	
Die	ในยูทูปหรือคลิก	www.dumbwaystodie.com
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movie series

Dallas Buyers Club 
สอนโลกให้รู้จักกลำ้	(2013)
กำ�กับ: Jean-Marc Vallée

My Love 
From	The	Stars

	 ภาพยนตร์เร่ืองนี้สร้างจากชีวิตจริงของรอน	 วูดรูฟ	 (แมทธิว	

แมค็คอนาเฮย์)	คาวบอยลูกผูช้ายจ๋าในเทก็ซัสทีเ่ป็นผูต้ดิเช้ือเอชไอวี	

ช่วงปี	 ค.ศ.1985	 ซ่ึงในยุคนั้นมีทัศนคติว่าเอดส์แพร่ระบาดหนัก

มาจากกลุ่มรักร่วมเพศเป็นหลัก	 หนังจึงมีประเด็นหนักๆ	 ให้เล่น

หลายเรื่องท้ังเรื่องเอดส์	 รักร่วมเพศและวงการแพทย์กับทุนนิยม	

โดยในเรื่องแพทย์ได้วินิจฉัยว่า	 รอน	 วูดรูฟ	 จะมีอายุอยู่ได้เพียง	

6	 เดือนเท่าน้ัน	 แต่ด้วยความสู้ไม่ถอยรอน	 วูดรูฟ	 จึงร่วมมือกับ	

เรยอน	(เจเร็ด	เลโต้)	สาวประเภทสองที่เป็นผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกัน	

เพือ่ท�าการตระเวนหายาผดิกฎหมายจากนอกสหรฐัอเมรกิาเข้ามา

ใช้รักษาตัวและขายให้แก่ผู้ป่วยคนอื่นๆ	ที่ก�าลังสิ้นหวัง		โทนของ

หนงัออกไปทางเสยีดสจีกิกดัความน่าอดสขูองโชคชะตา	และเบือ้ง

หลังวงการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาที่ถูกครอบง�าโดยระบบทุนนิยม

ซึ่งนักแสดงน�าคุณภาพอย่าง	แมทธิว	แม็คคอนาเฮย	์ลงทุนลดน�า้

หนกัเกอืบ	20	กโิลกรมัเพือ่มารบับทนีโ้ดยเฉพาะ	อกีทัง้ยงัมเีจเรด็	

เลโต้	ที่ต้องรีดน�า้หนักไม่แพ้กัน	ในการหวนคืนจอมารับบทหนักๆ	

อย่างกะเทยแปลงเพศติดเอดส์	หลงัจากห่างหายจากวงการไป	5	ปี

เต็ม	สุดยอดการแสดงของทั้งคู่ท�าให้พวกเขาเดินสายกวาดรางวัล

เพียบจากหลายเวที	รวมถึงได้เป็นนักแสดงตัวเต็งที่น่าจับตามอง

ของเวทีใหญ่ระดับโลกมากมาย

	 ซีรี่ย์เกาหลีสุดฮอตที่กวาดเรตติ้งถล่มทลาย	จากการหวน

คนืวงการโทรทศัน์อกีครัง้ของนางเอกชือ่ดงั	จอนจีฮยอน	(ทีค่นไทย

คุ้นเคยกันในชื่อ	จวนจีฮุน	หรือ	ฉายายัยตัวร้าย)	หลังจากเล่นซีรี่ย์

เรื่องสุดท้ายไปเมื่อ	 14	ปีก่อน	ครั้งนี้เธอกลับมารับบท	ชอนซงอี	

ซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่ขี้วีน	 ท่ีมาตกหลุมรักกับ	 โทมินจุน	 (คิมซูฮ

ยอน)	มนษุย์ต่างดาวอาย	ุ400	ปี	ท่ีมาอาศยัอยูบ่นโลกมนษุย์ตัง้แต่

สมัยราชวงศ์โชซอน	 และก�าลังจะเดินทางกลับดาวของตัวเองใน

อีก	3	เดือนข้างหน้า	ด้วยพล็อตเรื่องสนุกสนานเข้มข้น	ปนความ

โรแมนติกคอมเมดี้	 และนักแสดงน�าแม่เหล็กท่ีตีบทแตกคุ้มค่า

กับการรอคอยของแฟนๆ	 ในขณะออกอากาศช่วงเดือนธันวาคม	

พ.ศ.2556	ถึง	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.2557	My	Love	From	The	

Stars	 จึงได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจนมีสติ๊กเกอร์ไลน์ออก

มาให้แฟนๆ	ได้โหลดฟรถีงึ	3	เวอร์ชัน่	ท้ังกระต่ายโคนี	่หมีบราวน์	

และรูปจอนจฮียอน!	รวมถงึมเีวอร์ชัน่ขายตามมาอกีหลายชดุ	ส่วน

ก�าหนดการเข้าฉายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั้น	 ยังไม่มี

ข่าวว่าค่ายไหนสอยลิขสิทธิ์มาหรือยัง	 แต่คาดว่าคงไม่นานเกิน

รออย่างแน่นอน	

reView



50

release me เรื่อง: โมกสีน�ำ้เงิน

“น่ากลัวจะตายไป”	แนนพูดอย่างหวาดกลัว

	 “เอาน่าสักครั้งในชีวิต”	แซนให้ก�าลังใจเพื่อนอีกคน

	 “แค่เสียงลมไกวชิงช้าหน้าบ้าน	ก็ขนลุกแหละ”	แนนพูดส�าทับความกลัวขึ้นมาอีกครั้ง

	 “ถ้าเรื่องมาก	เดี๋ยวฉันกับมิ้มจะเข้าไปเอง	แกรออยู่ตรงนี้แหละ”		แซนพูดแบบปัดร�าคาญ

	 “เออ	เข้าไปกันเถอะ	ฉันไม่ขอร่วมด้วยคน”	แนนพูดอย่างหวาดๆ

	 “งั้นแกก็รออยู่แถวหน้าบ้านแล้วกัน”	

		 ม้ิมยังพูดไม่ทันจบประโยคดี	 แซนก็ปีนประตูเข้าบ้านน�าไปก่อน	 ตามด้วยมิม้ทีเ่ลกิกระโปรงให้สูงขึน้	 ตามแซน

เข้าบ้านไปด้วยอกีคน	ปล่อยให้แนนอยู่บริเวณหน้าบ้านเพียงล�าพัง

	 แนนอยากจะด่าเพือ่นๆ	กลบัไปว่า	มาท�าอะไรกนัทีน่ีเ่วลานี	้นกึอยากจะมาลองของอะไรกนัป่านนี	้เพราะบ้านน้ีมนั

มีผ!ี	และทีส่�าคญัแนนกลวัผยีิง่กว่าใครทัง้หมดในกลุม่	แถมแถวน้ียงัเป็นซอยตนั	บ้านหลงันีก้อ็ยูล่กึ	อกีทัง้เงยีบซะจนได้ยนิ

เสยีงลมหายใจของตวัเองลอดออกมา	แนนรูส้กึไม่ดกีบับรรยากาศตรงนีเ้อามากๆ	เลยโทร.ไปบอกเพือ่นข้างในว่า	ให้ออก

มาได้แล้ว	แต่ปลายสายกลบัตะคอกมาหาแนนว่า

	 “ไม่ออก!	ก�าลังเข้าด้ายเข้าเข็มอยู่	ใกล้จะถึงห้องครัวที่คนใช้พม่าถูกฆ่ายัดตู้เย็นแล้ว”

	 “ตู๊ด	ตู๊ด	ตู๊ด	ตู๊ด”	แซนตัดสายของแนนทิ้ง

	 แนนไม่อยากอยูต่รงนีค้นเดยีว	จึงจดัการเลกิกระโปรงและปีนประตขูึน้ไป	ลมจากในบ้านพดัวบูเข้ามาทีใ่บหน้าอย่าง

จงั	ท�าให้แนนรู้สึกขนลุกอย่างประหลาด	อีกทั้งเสียงลมที่ไกวชิงช้าหน้าบ้านก็แสบแก้วหูมาก	เนื่องจากเหล็กขึ้นสนิมที่

เสียดสีกันดังสนั่น	ยิ่งเพิ่มความน่าขนลุกขึ้นไปอีก

	 พอเข้าไปถงึในตวับ้าน	กลิน่เหมน็โชยเข้ามาแนนอย่างจงั	เพราะซากอาหารทีม่คีนกนิเหลอืไว้อยูใ่นห้องรบัแขก

เริ่มบูดเน่า	ข้างๆ	กันมีเฉาก๊วยที่ถูกยึดครองด้วยฝูงทะเลมดที่ก�าลังอร่อยกับน�้าเชื่อมแสนหวานอยู่เต็มชาม	จนบังไม่

เห็นเนื้อเฉาก๊วยแม้แต่นิดเดียว

	 แนนก�าลังจะเดินเข้าไปในห้องครัว	ซึ่งประตูในห้องครัวได้แง้มเปิดเอาไว้อยู่แล้ว	และภายในห้องนั้นก็มีเงาของ

ใครบางคนยืนอยู่	 แนนสันนิษฐานว่าต้องเป็นเพื่อนของเธอแน่ๆ	 จึงค่อยๆ	 แง้มประตูด	ู แต่ยังไม่ทันเปิดให้สุด	 แนนก็

เฟสไหน ?เฟสไหน ?
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ตกใจกับเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้น	มิ้มนั่นเองที่โทรมา	แนนจึงไม่รีรอที่จะรีบรับสายนั้นโดยทันที	

	 “โทรมาท�าไม	อยู่หน้าห้องครัวแล้วเนี่ย”

	 “อ้าว	อยูด้่านล่างเหรอ	มิน่าถงึไม่เหน็แกจากชัน้	2	ฉนักะไอ้แซนมองหาแกอยูต้ั่งนาน	นกึว่าหนกีลบับ้านไปแล้ว”

	 “แนน	แนน	แนน”	มิ้มเรียกซ�้าหลายครั้ง	โสตประสาทแนนในตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกแล้ว	 แนนถามตัวเอง

ในใจว่า	แล้วเงาที่อยู่ในห้องครัวเมื่อครู่นี้เป็นใคร	แนนนึกถึงบรรยากาศในหนังผีร้อยล้านหลายๆ	เรื่องที่เธอเคยดู	แล้ว

พบว่าเม่ือตวัเอกในเรือ่งหนัหลงักลบัไปต้องเจออะไรแน่ๆ	และไม่รูว่้าจมกูแนนไวเกนิไปหรอืเปล่า	เพราะเธอได้กลิน่คาว

เลือดบริเวณใกล้ๆ	แถวนี	้แนนค่อยหันกลับมาอย่างช้าๆ	สิ่งที่แนนเห็นจะๆ	คือใบหน้าโชกเลือดของหญิงสาวคนหนึ่ง	

ผมด�าปรกหน้า	เนื้อตัวเปียกโชก	และร่างกายที่เดินไม่สมประกอบ	แนนกรี๊ดออกมาสุดเสียง	จนมิ้มและแซนวิ่งลงมาดู

ข้างล่างว่าเกิดอะไรขึ้น	แต่สิ่งที่แซนและมิ้มเห็นก็ไม่ได้ต่างจากแนนสักเท่าไหร่	

	 พอแนน	มิ้ม	และแซน	ท�าท่าเหมือนจะวิ่ง	กลับมีเสียงๆ	หนึ่งที่ฟังดูไม่ชัดและไม่เต็มเสียงเท่าไหร่นักดังขึ้น

	 “โช้โด	้โช้โด้	โช	้มะขี่	โด้”

	 ทั้ง	3	คนหยุดนิ่ง	และแทบจะหันหลังกลับไปพร้อมๆ	กัน

	 “มะขี่เจ่ะ	พามะขี่ปะโส่โรบาที”

	 ทั้ง	3	คนได้แต่ท�าหน้างงกับสิ่งที่เกิดขึ้น	แล้วทันใดนั้นไฟในบ้านก็ถูกเปิดขึ้น

	 “พวกเธอเข้ามาท�าอะไรกันที่นี่”	ผู้เป็นเจ้าของบ้านถาม

	 “ที่บ้านนี้มีคนอยู่ด้วยเหรอวะ”	แซนถามอย่างอดสงสัยไม่ได้

	 “ไหนบอกว่าบ้านหลังนี้มีคนตายไง”	มิ้มงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

	 ผู้เป็นเจ้าของบ้านยังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า	เลยอ้อมไปดูด้านหลังกลุ่มของแนน	ก็เจอเข้ากับผู้หญิงเนื้อตัว

เปียกและใบหน้าโชกเลือดยืนพิงอยู่ที่ประตูห้องครัว

	 “อ้าว	มะขิ่นแกเป็นอะไรนะ”	

	 เจ้าของบ้านพอจับใจความได้ว่า	มะขิ่นหยิบเฉาก๊วยมากินจากช่องแช่แข็ง	แต่น�้าแข็งเกาะช่องแช่แข็งหนามาก

เลยจะล้างตู้เย็นให	้แต่ดันพลาดท�าถาดน�้าที่น�า้แข็งละลายหก	และเผลอไปเหยียบเข้า	เลยลื่นล้มหัวแตก	พอฟื้นขึ้นมา

อีกทีเห็นเด็กพวกนี้เข้ามาในบ้าน	ก็เลยจะให้พวกเขาพาไปส่งที่โรงพยาบาล

	 “แล้วพวกหนูเข้ามาท�าไมคะ”	ผู้เป็นเจ้าของบ้านถามขึ้นมาอีกครั้ง

	 “พอดีหนูกับกลุ่มเพื่อนหนูจะมาลองของที่บ้านหลังนี้ค่ะ”	แนนตอบด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

	 “ลองของ	ลองของอะไรกันจ๊ะ”	ผู้เป็นเจ้าของบ้านสงสัย

	 “ได้ข่าวว่า	สาวใช้พม่าที่นี่ถูกฆ่าตาย	ก็คนนี้ไม่ใช่เหรอคะ”	มิ้มตอบพร้อมหลบสายตาเจ้าของบ้าน

	 “นี่พวกเธอจะบ้าเหรอ	บ้านฉันไม่มีใครตายทั้งนั้นแหละ	เธอมาผิดหมู่บ้านหรือเปล่า”	ผู้เป็นเจ้าของบ้านเริ่มขึ้น

เสียงด้วยความโมโห

	 “ก็ที่นี่	บ้านเลขที	่8	หมู่บ้านลัดดาแลนด	์ไม่ใช่เหรอครับ”	แซนถามเสียงอ่อย

	 “ใช่	ที่นี่บ้านเลขที่	8	หมู่บ้านลัดดาแลนด	์แต่บ้านของหนูน่ะเฟสไหน	1	หรือ	2”	เสียงผู้เป็นเจ้าของบ้านเริ่มผ่อน

คลายลงบ้าง	แต่ยังเจือไปด้วยอารมณ์โกรธอยู่

	 “หืม!!!”	ทั้ง	3	คนเปล่งออกมาเป็นเสียงเดียวกัน

	 “ก็เนี่ยโครงการใหม่	เฟส	2	แต่ถ้าบ้านที่เกิดเรื่อง	โน้น	เฟส	1	เชิญพวกเธอเลย”	ผู้เป็นเจ้าของบ้านไล่อย่างไม่

ปรานี

	 “ขอบคุณค่ะ/ครับ	ขอตัวก่อน”	

		 กลุ่มของแนนตอบเสียงอ่อย	เดินคอตกออกจากบ้านหลังนี้	และรีบบึ่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนสามออกไปทันที
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unseen tk

 ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ 
กระทรวงศกึษาธกิาร และ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) และหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ลออ 
ตั้งคารวคุณ) และ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป		จัดงานประกาศผลรอบชิงชนะเลิศและ
มอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 	สยามบรมราชกุมารี	 ให้กับ
โรงเรียนท่ีชนะเลศิ	ในโครงการ		“Read Thailand : อ่านเถดิ...เดก็ไทย อ่านถวาย
เจ้าฟ้านักอ่าน”	 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 	สยาม
บรมราชกุมาร	ีเนื่องในศุภวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ	60	พรรษา		ในวันที	่
2	เมษายน	พ.ศ.2558	นี้	โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2556-เมษายน	
2557	เพือ่กระตุน้การส่งเสรมิการอ่าน	การเรยีนรูใ้นเดก็นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา
ปีที	่5	ของโรงเรียนในทุกสังกัดทั่วประเทศ	มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดรวม	3,932	
แห่ง	และได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย		37	แห่ง	
 ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการส�านักงานอุทยาน
การเรียนรู้ (สอร.) และ กรรมการบริหารส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู ้(องค์กรมหาชน)	กล่าวว่า	“โครงการนีป้ระสบความสำาเรจ็ด้านการมีส่วน
ร่วมของ	โรงเรียนจากทุกสังกัด	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชนท้องถิ่น	และโรงเรียน	ตชด.	
รวมเกือบ	 4,000	แห่งท่ัวประเทศ	ซึ่งนักเรียนที่อยู่ในข่ายวัดผลโดยตรงนับแสน
คน	และส่งผลดีต่อนักเรียนอีกนับล้านคน	ถือว่าเราขับเคลื่อนการจุดประกายใน
การรักการอ่านหนังสือได้สำาเร็จ	คือการปลูกฝังการรักการอ่าน	 เพ่ือถวายเจ้าฟ้า
นักอ่าน	หากแต่จะไม่ประสบผลสำาเร็จ	ถ้าเราไม่ทำาต่อเนื่อง	เพราะว่าเรื่องนี้จะทำา
ในครั้งเดียว	ปีเดียว	คงจะเป็นไปไม่ได้	เราในฐานะที่เป็นองค์กร	ส่งเสริมการอ่าน

และการเรียนรู้	 ก็อยากจะทำาต่อเนื่อง	 เพื่อที่จะไม่เป็นลักษณะไฟไหม้ฟาง	 อีกท้ัง
การประกวดในครั้งนี้	ทำาให้เห็นประจักษ์ถึง	โรงเรียนที่มีความพร้อมและโรงเรียน
ท่ีค่อนข้างจะขาดโอกาส	 เช่น	 โรงเรียนบ้านตะบิงติงง	ีที่มาจากอำาเภอบันนังสตา	
จังหวัดยะลา	หรือโรงเรียน	บ้านเกาะโพธิ	์จังหวัด	ชลบุรี	เป็นต้น	
	 ในขณะท่ี	 เราเห็นบันทึกรักการอ่านของเด็กๆ	แม้กระทั่งจากบันนังสตา	
ที่ต้องใช้ภาษามลายูท้องถิ่น	และต้องเรียน	3-4	ภาษา	ควบคู่กันไป	แต่พวกเขา
ได้สัมผัสหนังสือพระราชนิพนธ์	 และอ่านแล้วก็มาทำาเป็นบันทึกรักการอ่านบ้าง	
มาเป็นผลงานที่เราเห็นประจักษ์กับตา	เช่น	หนังสือป๊อบอัพ	หรือบางโรงเรียนก็มี
ความคดิรเิริม่	ทำาเป็นเหมอืนจิก๊ซอว์ภาพต่อ		จากหนงัสอืพระราชนพินธ์ทีเ่มือ่ก่อน
เด็กๆ	อาจจะไม่กล้าเข้าใกล้	แต่ตอนนี้เด็กได้อ่านหนังสือจริงๆ	ในการประกวดเรา
ได้ซักถามเด็กจนเห็นได้ว่า	พวกเขาได้อ่านหนังสือจริงๆ	ไม่ใช่ผักชีโรยหน้า	เด็กจะ
เอ่ยชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ที่เรานึกไม่ถึงว่าจะอ่าน	อย่างเช่นเรื่องโรมันสัญจร	
เป็นต้น	สำาหรับในบทบาทของ	TK	park	 ท่ีเราอยากจะกระตุ้นให้สังคมภาพรวม	
ทัง้เดก็เลก็	และเดก็โต	รกัการอ่านหนงัสอืไปด้วย	ในโลกทีม่อีนิเทอร์เนต็	มโีซเชยีล
มีเดีย	และสื่อทีวี	ก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย	เราคงจะต้องเคลื่อนทัพในปีนี	้เพื่อพยายาม
จะจดุประกายการรกัการอ่านในเดก็โตและหมูว่ยัรุน่ต่อไป	สำาหรบั	โครงการ	Read	
Thailand	 	 เราก็กำาลังวางแผนจะดำาเนินการในระดับเด็กโต	 และจะเอ้ือในกลุ่ม
ของเด็กที่ขาดโอกาส	 เพราะวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราดีใจมาก	คือหลายโรงเรียน	 ได้ชนะ
ใจกรรมการ	อย่างหนึ่งว่า	 ได้มีการทำาการส่งเสริมการอ่านกับเด็กแอลดี	 จำานวน
มาก	หยิบยื่นโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน	ทั้งเด็กท่ีปกติ	 และเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา	เป็นที่น่าปลื้มใจค่ะ”

	  

โครงการ  Read Thailand : 
อ ่านเถิด. . . เด็กไทย อ ่านถวายเจ ้าฟ ้านักอ ่าน                                                                                     

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

TK park ประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศ 
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 บุญริ ตา  น�้ าหอม  คุณค รูผู ้ น� า ทีม โร ง เ รี ยนป ัณณวิชญ ์ 

จ.พระนครศรีอยุธยา	 สู ่รางวัลชนะเลิศของโรงเรียนประเภทขนาดใหญ่ใน

โครงการ	Read	Thailand	ได้กล่าววว่า	“ดีใจมาก	สมกับที่เราเหนื่อยกันมาตลอด	

แต่ถงึจะได้หรอืไม่ได้อย่างไรกแ็ล้วแต่	เรามคีวามรูส้กึภาคภมูใิจ	เพราะผลท่ีเกดิขึน้	

ได้เกดิกบัตวัเดก็จรงิๆ	ผมสมัฤทธิข์องเดก็ดขีึน้	เราได้พัฒนาในเรือ่งของเดก็ท่ีอ่าน

หนงัสอืไม่ได้	จนอ่านได้	มนัเป็นความรูส้กึทีย่ิง่ใหญ่	เหมอืนกบัเราได้ทำาบญุอะไรที่

มหาศาล	และหัวใจหลักในการส่งเสริมการอ่านของโครงการ	Read	Thailand	ใน

โรงเรียนเรา	คือ	เรามองเห็น	สมเด็จพระเทพฯ	เป็นต้นแบบการอ่านจริงๆ	ประกอบ

กับผู้บริหารก็เป็นต้นแบบนักอ่าน	และคุณครูทุกระดับชั้นก็เป็นต้นแบบการอ่าน	

ซ่ึงเป็นนโยบายของผู้อำานวยการโรงเรียนว่า	 ถ้าเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างไร	

เราต้องเป็นแบบน้ันให้ลูกเห็นค่ะ	ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลักของโรงเรียน

เราที่โดดเด่นคือ	มหัศจรรย์วันภาษาไทย	คือเป็นลักษณะของการวิ่งชนความรู้ทุก

มุมของโรงเรียน	นอกจากในห้องสมุดแล้ว	เรามีสื่อไอทีต่างๆ	เรามีมุมการอ่านใน

ห้องเรียน	ลานนักอ่าน	หลบมุมอ่านในห้องนำ้าก็มี	 เป็นนโยบายที่ว่า	 เดินไปทาง

ไหนให้เด็กวิ่งชนความรู	้ทำาให้เด็กได้พัฒนา	ซึ่งถ้ามีโครงการ	Read	Thailand	อีก	

เราต้องเข้าร่วมอย่างแน่นอน	เพราะเป็นโครงการที่ดี	อย่างน้อย	จากที่เราได้ทราบ

ผลว่าเด็กไทยเราอ่านหนังสือน้อยมาก	เรารู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย	แต่

โครงการนี้จะเป็นประโยชน์สำาหรับเด็ก	โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เราได้เห็น

คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กดีขึ้นมากๆ	ค่ะ”

 ด.ญ.นภัสวรรณ อุ่นศิริ	 นักเรียนคนเก่งผู้ร่วมเสนอผลงานต่อคณะ

กรรมการของโรงเรียนปัณณวิชญ์	 จ.พระนครศรีอยุธยา	ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ของโรงเรียนประเภทขนาดใหญ่ในโครงการ	Read	Thailand	 ได้กล่าวอย่างตื่น

เต้นว่า	“หนูดีใจมากค่ะ	ตื่นเต้นด้วย	ไม่คิดว่าจะได้	ก่อนจะมานำาเสนอผลงานใน

วันนี้	 หนูจะเตรียมตัวโดยการอ่านหนังสือของพระเทพฯ	 เพิ่มอีกค่ะ	และฝึกตอบ

คำาถามต่างๆ	มาอย่างเต็มที	่ซึ่งปกติหนูก็ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วด้วย	โครงการนี้

ทำาให้ห้องสมุดหนูมีหนังสือดีๆ	มากมายเพิ่มขึ้น	ทำาให้รู้เรื่องต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น	ตัว

หนูเองก็อ่านคล่องขึ้น	เขียนได้	พูดเป็น	กล้าแสดงออกมากขึ้นด้วยค่ะ”

 นิตยา ต่อประสิทธิ์กุล คุณครูผู้ดูแลโครงการ Read Thailand จาก

โรงเรียนบ้านดอนสูง จังหวัดตราด	 เผยถึงความรู้สึกเมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศ

กลุม่โรงเรยีนขนาดกลางว่า	“รูสึ้กดใีจและภาคภมูใิจทีม่โีครงการดีๆ 	เช่นนี	้โครงการ

นีส้ร้างประโยชน์	ไม่เพยีงเฉพาะโรงเรยีน	แต่ผูท้ีไ่ด้ประโยชน์ทีแ่ท้จรงิคอืตวันกัเรยีน	

โดยส่วนตวัมคีวามเชือ่ว่าการอ่านคอืพืน้ฐานของการพฒันาคน	ยิง่อ่านออกเขยีน

ได	้การพัฒนาด้านต่างๆ	ก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เพราะพื้นฐานที่สำาคัญ

คือการอ่าน	 ผลของการดำาเนินงานในครั้งนี้	 ทำาให้เห็นพฤติกรรมของนักเรียนที่

เปลี่ยนแปลงไป	 โดยมีวิถีชีวิตของการอ่านท่ีมากขึ้น	จากท่ีเคยอ่านแต่การ์ตูน	ก็

เริ่มรู้จักอ่านวรรณกรรมต่างๆ	 เวลาว่างที่เคยปล่อยให้เปล่าประโยชน์	 เปลี่ยนมา

หยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน	 นับเป็นความสำาเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรม	 และจากความ

เปลี่ยนแปลงนี้เอง	จึงทำาให้ทราบว่าเด็กประถมชั้นปีที่	5	จะชื่นชอบกิจกรรม	“อ่าน

ไป	เขยีนไป”	มากทีส่ดุ	เพราะนักเรยีนจะต้องอ่านหนงัสอื	แล้วนำามาสร้างสรรค์เป็น

ชิน้งานทีเ่รยีกว่า	หนงัสอืส่งเสรมิการอ่านผ่านจนิตนาการของเดก็ๆ	ทีเ่ด็กๆ	จะสรุป

ใจความสำาคัญและถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือทำามือ	ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของการ

เขียน	หรือการวาดภาพ	แล้วให้คนอื่นๆ	มาอ่านต่อ	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำาให้เด็กๆ	ภูมิใจ

เป็นทีส่ดุ	ดงัน้ันกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน	จงึไม่ใช่กจิกรรมท่ียาก	หากมคีวามตัง้ใจ

และได้รบัความร่วมมอืกนัภายในองค์กรอย่างด	ีจะทำาให้เกดิการส่งเสรมิการอ่าน

ทีม่ีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	เพราะการอ่านคอืพืน้ฐานของการพฒันาคน	และการ

อ่านคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ทำาเมื่อไรก็ไม่มีสาย”

	 	 ภายในงานประกาศผลโครงการ	Read	Thailand	ยงัมีการจดันทิรรศการ

จากทัง้	37	โรงเรยีน	ท่ีเข้ารอบ	ซึง่ต่างกจั็ดแสดงผลงานอนัสร้างสรรค์	จากกจิกรรม

ส่งเสริมการอ่านที่มีความน่าสนใจ	 และในระหว่างรอการประกาศผล	 ยังได้	

ศุ บุญเลี้ยง	ศิลปินและนักเขียนชื่อดัง	มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการอ่าน

อย่างสนุกสนานอบอุ่น	ก่อนจะเข้าสู่การประกาศผล	 โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศการ

ประกวดทั้ง	3	ประเภท	ได้แก่ โรงเรียนปัณณวิชญ์	จ.พระนครศรีอยุธยา	ได้รับ

รางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดใหญ	่(มีนักเรียน	300	คนขึ้นไป) โรงเรียน

บ้านดอนสงู	จ.ตราด	ได้รบัรางวลัชนะเลศิโรงเรยีนประเภทขนาดกลาง	(มนีกัเรยีน	

150	 -	 300	คน)	และ	 โรงเรยีนวดัท่าแค	 จ.ลพบรุ	ี ได้รบัรางวลัชนะเลศิโรงเรยีน

ประเภทขนาดเลก็	(มีนักเรียนไม่เกิน	150)	ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	พร้อมรางวัลเงินสด	40,000	บาท	และการ

ไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ	นอกจากนี้	 นักเรียนที่เป็นผู้นำาเสนอผลงานชนะ

เลิศ	 จะได้รับรางวัล	 5,000	บาท	 เป็นทุนการศึกษาอีกด้วย	ท่ามกลางการแสดง

ความยนิดขีองเหล่ากองเชียร์ด้วยความปลืม้ปริม่ใจในผลรางวลัท่ีทุม่เทมาตลอดปี

	 นับเป็นความภาคภูมิใจของ	TK	park	ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รณรงค์ส่ง

เสริมการอ่านตามภารกจิหลกัขององค์กร	คอืการทีว่นันี	้ได้เหน็หวัใจรกัการอ่านของ

เดก็ไทย	ได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จรงิ	การเพิม่พนูความรูท้างปัญญาข้ึนเรือ่ยๆ	เป็น

สิ่งที่เด็กๆ	ทุกโรงเรียนได้รับในวงกว้าง	พร้อมกับนิสัยรักการอ่าน	ที่จะเป็นใบเบิก

ทางสู่ความสำาเร็จได้อย่างไม่รู้สิ้น....



I love to watch movies in my free time because 

they show me the world, different people, different 

cultures, and I like to observe and learn things 

from movies! 
Ellen Sasha, อำชีพ นกัศึกษำปรญิญำโท ถ้ามีเวลาว่างจะหาสูตรอาหารมาอ่าน เป็นการใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ต่องาน บางทีอ่านแล้วก็จดไว้ฝึก

ท�าบ้าง ยิง่เราอ่านเยอะเรยีนรูเ้ยอะ กท็�าให้เราแตกต่าง

จากกุ๊กคนอื่นๆ ที่เขาไม่ศึกษาเพิ่มเติม 

มำรศร ีโชคณัฐ, อำชีพ กุก๊ชอบอ่านหนังสือยามว่าง เพราะว่าเป็นการสร้าง

จินตนาการและช่วยเปิดโลก การอ่านหนังสือบ่อยๆ 

ช่วยให้มีทักษะในการอ่านมากขึ้น เวลาอ่านหนังสือ

สอบก็อ่านได้ไวขึ้น

กญัญว์รำ นลิมยั, อำชีพ นกัเรยีนมธัยมปลำย

ผมใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือกฎหมาย การ

อ่านท�าให้เรามีโอกาส และก็ช่วยเพิ่มความรู้ใหม่ๆ ให้

อาชีพของผมด้วย

ธนำวุฒ ิวรรณมำศ, อำชีพ ทนำยควำม

ผมชอบติดตามข่าวสาวบ้านเมือง ทั้งอ่านข่าว ฟังข่าว 

มนัท�าให้เรารูท้นัสภาพสงัคม เราจะได้ก้าวทนัโลก ปรบั

ตัวให้เข้ากับภาวะของโลกได้อย่างรู้เท่าทัน

วทิยำ เมธำอำภำนนท,์ อำชีพ วศิวกร
ตัดต่อคลิปวิดีโอ เป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมาก ช่วย

ท�าให้ผมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะและการ

ออกแบบ ได้ใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับส่ิงที่ท�า ท�าให้ลืม

เรื่องเครียดๆ ได้ดี

สำรนิ นิเวศน์รงัสรรค,์ อำชีพ นกัเรยีนงานอดิเรกคือการไปท่องเที่ยว ถ้ามีเวลามีจังหวะดีก็

จะไปเที่ยวตลอดทั้งเอเชีย ยุโรปและในประเทศ การ

เที่ยวท�าให้เราได้ประสบการณ์ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 

และการด�าเนินชีวิตของคนในแต่ละชาติ ท�าให้ชีวิตเรา

คุ้มค่ามากขึ้น

บุษกร เดชวชิยั, อำชีพ ธุรกจิสว่นตวั ชอบออกก�าลงักาย เช่น เต้นแอโรบกิ หรอื วิง่ มันท�าให้

มีสมาธิ ได้เข้าใจร่างกายของตัวเอง ได้อยู่กับตัวเอง

มากขึ้นในตอนที่ทุกอย่างมันหมุนไปไวมาก ที่ส�าคัญ

คือท�าให้เราสุขภาพดีด้วย

รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ, อำชีพ นิสิต ชอบถ่ายรูปประเภทกล้องฟิล์ม จริงๆ คือทั้งชอบถ่าย

และชอบสะสมกล้องด้วย การถ่ายรูปมันช่วยท�าให้

ผ่อนคลาย ยิ่งได้เห็นภาพตอนที่เราล้างอัดแล้วก็มี

ความสุข กล้องฟิล์มท�าให้ตื่นเต้นกับการอดใจรอคอย

จะเห็นภาพนั้น

อรวรำ พูลสมบัต,ิ อำชีพ นกัศึกษำ

(เสียงของสม�ชิก)tk VOice เรื่อง/ภ�พ: พิมพ์พร คงแก้ว

ท่�มกล�งภ�ระง�นและหน้�ที่ในก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันที่หนักหน่วง เร�ต่�งต้องก�ร
ที่จะมีมุมเล็กๆ ที่จะได้ใช้เวล�อยู่กับตัวเอง และมีโอก�สได้ทำ�ในสิ่งที่รักที่ชอบ 

ม�ถ�มช�ว TK Park กันดีกว่� ว่�ย�มว่�ง พวกเข�ใช้เวล�ไปกับก�รทำ�ง�นอดิเรกอะไรกัน ? 



อ่าน Read Me
ผ่าน TK App 
ได้แล้ววันนี้

ติดตามความรู ้อื่นๆ ของ TK park ได้ที่ http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเข้าใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL : 

http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK App และเน้ือหาในแอพพลิเคช่ัน ได้ฟรี

TK App 
แหล่งรวมสาระความรู ้และความเพลิดเพลิน 
ให้เด็กไทยเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์
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