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EDITOR’S TALK
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ไม่รู้ว่�ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ ‘นิตยส�ร’ กล�ยเป็นเอกส�รร�ย
สัปด�ห์/ปักษ์/เดือน อันแสนแห้งแล้ง มีรูปแบบ ‘ว�ไรตี้’ ที่
แทบจะไม่ต่�งกันไม่ว่�จะเป็นฟรีก๊อปปี้หรือว�งข�ยต�ม
แผง ซำ้�ยังเป็นแหล่งรวบรวมโฆษณ�สินค้�จ�กผู้สนับสนุน
เพื่อมอมเม�ผู้อ่�นให้หลงใหลอยู่ในโลกทุนนิยมอีกต่�งห�ก

ย้อนกลับไปท่ีร�กศัพท์ของคำ�ว่� นิตยส�ร (Magazine) คำ�
น้ีมีท่ีม�จ�กภ�ษ�อ�หรับว่� makhzan แปลว่�ยุ้งฉ�ง หรือ
โกดังเก็บของ เม่ือนำ�ไปใช้ในอุปกรณ์บ�งชนิดจึงหม�ยถึงชอ่ง
ว่�งหรือที่ว่�งสำ�หรับบรรจุบ�งสิ่งบ�งอย่�ง เช่น ช่องใส่ม้วน
ฟิล์ม หรือตลับลูกปืน เป็นต้น

เช่นเดียวกับก�รนำ�ม�ใช้ในคว�มหม�ยของส่ือส่ิงพิมพ์  
Magazine หม�ยคว�มถึงคลังเก็บข้อมูลในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ 
เม่ือคำ�น้ีเข้�ม�ในไทยคร้ังแรก กรมหม่ืนพิทย�ลงกรณทรง
บัญญัติศัพท์น้ีโดยก�รเลียนเสียงว่� ‘มัคสิน’ ซ่ึงมีคว�มหม�ยใน
ทำ�นองเดียวกับศัพท์เดิมม�กกว่� แต่ต่อม�เม่ือใช้ศัพท์บัญญัติ
เป็น ‘นิตยส�ร’ ท่ีหม�ยคว�มต�มคำ�เพียงแค่ “หนังสือพิมพ์
ท่ีออกเป็นร�ยค�บ” คว�มหม�ยด้ังเดิมจึงห�ยไป จนกระท่ัง
ปัจจุบันจึงเกิดเป็นคว�มหม�ยใหม่ดังที่ผมได้นิย�มไว้ใน
ย่อหน้�แรก

เม่ือผมได้ม�ทำ� Read Me ฉบับน้ี จึงคิดว่�น่�จะเป็นฤกษ์
ง�มย�มดีท่ี Read Me จะหวนกลับไปสู่คว�มหม�ยด้ังเดิม
ของนิตยส�ร คือเป็นคลังเก็บข้อมูลของเร่ืองท่ีน่�สนใจในแต่ละ
ว�ระนิตยส�ร พูดเป็นภ�ษ�ช�ว TK ก็ต้องบอกว่�เป็น “ก�ร
รวบรวมองค์คว�มรู้ในรูปแบบนิตยส�ร”

Read Me ฉบับน้ีจึงอ�จไม่ใช่นิตยส�รบันเทิงว�ไรต้ีอันเปล่�
กลวงอย่�งท่ีคนสมัยน้ีชอบอ่�นกัน แต่ผมก็ม่ันใจว่� อย่�งน้อย
องค์คว�มรู้ท่ีพวกเร�ได้รวบรวมไว้ในเล่มไม่ใช่คว�มพย�ย�ม
อันสูญเปล่� และจะไม่สูญห�ยไปต�มก�ลเวล�อย่�งแน่นอน

 

วุฒินันท์ ชัยศรี วิภว์  บูรพ�เดชะ

ในชวีติก�รเปน็คนทำ�หนงัสอืเกอืบ 10 ปทีีผ่�่นม� ชว่งเวล�
สัน้ๆ ของก�รประชมุทมีง�นนติยส�รออนไลน ์Read Me เปน็
คว�มทรงจำ�หนึ่งที่ผมประทับใจครับ

มันไม่ได้เป็นช่วงเวล�ดร�ม่�นำ้�ต�ไหลหรือเป่ียมสุขอะไร
ม�กม�ยขน�ดน้ัน แต่ห้วงขณะท่ีคว�มคิดเห็นในก�รทำ�
หนังสือของน้องๆ กำ�ลังพรั่งพรูออกม�บนโต๊ะประชุมนั้น ผม
ได้ตระหนักถึงคว�มเป็นอิสระและคว�มสดใหม่ในแบบที่คน
ทำ�หนังสือควรมี

คนท่ีทำ�หนังสือเป็นอ�ชีพม�น�นๆ บ�งทีก็มีล้�หรือมีก�รยึด
ติดกับกรอบและกฎต่�งๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่�งก�รทำ�ง�นอยู่บ้�ง 
แต่กับน้องๆ Read Me สิบกว่�คนน้ีดูเหมือนว่�พวกเข�จะยัง
รักษ�อิสรภ�พท�งคว�มคิดเอ�ไว้ได้ไม่น้อย และคว�มจริงแล้ว
หนังสือ Read Me ก็แทบจะไม่ค่อยมีกรอบอยู่แล้วด้วย ผมเลย
อดท่ีจะอิจฉ�สถ�นภ�พของทีมง�น Read Me อยู่บ้�งไม่ได้

สิ่งที่ผมได้ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้ก็คือก�รช่วยคอมเมนต์และ
คอยดงึใหค้ว�มคดิของนอ้งๆ เข�้ทีเ่ข�้ท�งบ�้งเท�่น้ันเอง แต่
เนือ้ห�และก�รง�นต�่งๆ ในหนงัสอืเลม่นีล้ว้นเปน็ผลง�นของ
น้องๆ ทั้งสิ้น

นับตั้งแต่หน้�น้ีไป เมื่อคุณได้อ่�น Read Me ฉบับนี้ 
นอกจ�กเนือ้ห�ส�ระทีจ่ะไดร้บัต�มสมควรแลว้ ผมหวงัอย่�ง
ยิ่งว่�คุณจะได้อ่�นคว�มคิด คว�มสดใหม่ และอิสรภ�พของ
น้องๆ ทีมง�นที่ซ่อนอยู่ระหว่�งบรรทัดด้วย

ให้สมกับที่หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่� Read Me นะครับ
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อีกอ�ก�รหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่�โลกมีอ�ก�รป่วยหนักข้ึน
อย่�งชัดเจนคือ ‘โลกตัวส่ัน’ เป็นอ�ก�รส่ันอย่�งรุนแรงของ 
เปลือกโลก โดยปกติจะเรียกว่� ‘แผ่นดินไหว’ ซ่ึงเป็นโรคท่ีสร้�ง
คว�มเสียห�ยและมีโรคแทรกซ้อนต�มม�ม�กม�ย โดยท่ัวไปแล้ว
จุดท่ีพบโรคน้ีได้บ่อยคือประเทศท่ีต้ังอยู่บริเวณรอยเล่ือนของเปลือก
โลก แต่ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่�นม�อ�ก�รป่วยของโลกคงกำ�เริบหนักข้ึน
เร่ือยๆ เพร�ะเร่ิมส่ันบ่อยข้ึนและส่ันในพ้ืนท่ีท่ีแตกต�่งออกไป เช่น 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพม่� ซึ่งประเทศหลัง
สดุนี ้ส่งผลกระทบม�ถงึประเทศไทยตัง้แตจ่งัหวดัเชยีงใหมจ่นถงึ
กรุงเทพมห�นคร

ปกติแล้วแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมช�ติ เป็นก�ร 
สั่นสะเทือนของพื้นดินอันเน่ืองม�จ�กก�รปลดปล่อยพลังง�น
หรือระบ�ยคว�มเครียดที่โลกสะสมไว้ออกม� แต่มนุษย์ก็เป็น 
ต้นเหตุของแผ่นดินไหวได้เช่นกัน เช่น ก�รสร้�งเขื่อนใกล้ 
รอยเล่ือนของเปลือกโลก นำ้�หนักของนำ้�จะเป็นตัวกระตุ้นให้
เปลือกโลกปลดปล่อยพลังง�น ก�รทำ�เหมืองและก�รทดลอง
ระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินทำ�ให้เปลือกโลกเกิดก�รสั่นสะเทือน  
แม้กระทั่งก�รสูบนำ้�ใต้ดิน นำ้�มัน และก๊�ซธรรมช�ติขึ้นม�ใช้ 
ยังทำ�ให้เกิดแผ่นดินไหวได้เนื่องจ�กชั้นหินเกิดก�รเคลื่อนตัว 

อ�ก�รแทรกซ้อนต่อม�คือ ‘โลกคลื่นไส้อาเจียน’ เมื่อเกิด
ก�รสั่นไหวม�กเข้�อ�ก�รอ�เจียนก็จะต�มม�เป็นเรื่องปกติ 

เหมือนตอนเร�เล่นเครื่องเล่นหว�ดเสียวต�มสวนสนุก ก�ร
เคลื่อนที่เร็วๆ อ�จทำ�ให้ของเหลวในกระเพ�ะเคล่ือนที่ย้อนศร
กลบัออกม�ท�งป�ก คล�้ยกนักบั ‘ภเูขาไฟระเบดิ’ เมือ่ของเหลว
ทีอ่ยูใ่ตเ้ปลอืกโลกมแีรงดนัสงู กจ็ะระเบดิออกม� ภูเข�ไฟระเบดิ
เปน็ภยัธรรมช�ตทิีน่�่กลวัและสร�้งคว�มเสยีห�ยไดม้�กทีส่ดุอกี
ชนดิหนึง่ เหตกุ�รณห์นึง่ทีโ่ลกตอ้งจ�รกึไวค้อื เหตกุ�รณท์ีภ่เูข�ไฟ 
นีอีร�กองโกในส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยคองโก พ่นหิน
หลอมเหลวลงสู่ตัวเมืองถึงสองครั้งสองคร�เมื่อปี ค.ศ.1977 ธ�ร
ล�ว�ไหลบ�่จ�กตวัภเูข�ดว้ยคว�มเรว็กว�่ 95 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 
นับว่�เร็วที่สุดเท่�ที่มีก�รบันทึกไว้ ผู้คนหล�ยร้อยคนต้องสังเวย
ชวีติ แมว้�่ธ�รล�ว�จะแขง็ตวักอ่นม�ถงึตวัเมอืงกต็�ม ตอ่ม�ในป ี
ค.ศ. 2002 ภเูข�ไฟลกูเดยีวกนันีก้พ็น่ล�ว�กว�่ 11 ล�้นลกูบ�ศก-์
เมตรลงม�ยังเมืองโกม� ทำ�ล�ยบ้�นเรือนไปกว่� 14,000 หลัง 
ช�วเมือง 350,000 คนต้องอพยพหนี ทว่�ก�รปะทุทั้งสองครั้งนี้
ยังถือว่�เบ�ะๆ เมื่อเทียบกับฤทธ�นุภ�พที่นีอีร�กองโกส�ม�รถ
ปลดปล่อยหรือสำ�แดงออกม�ได้เต็มที่ในอน�คต ล่�สุดภูเข�ไฟ
ไอย�ฟย�พล�เยอร์คูดุลที่ประเทศไอซ์แลนด์ได้เกิดปะทุขึ้นม�
เมื่อวันที่ 14 เมษ�ยน 2553 เป็นเหตุให้ทวีปยุโรปทั้งทวีปต้องตก
อยูภ่�ยใต้กลุม่หมอกควันอยูน่�นหล�ยสปัด�ห ์ ก�รคมน�คมใช้
ก�รไม่ได้ ทว่�มีก�รเตรียมพร้อมรับมือที่ดี จึงไม่เกิดเหตุก�รณ์ 
น่�เศร้�อย่�งที่ผ่�นม�

โลกคอืทกุสิง่ทกุอย�่งสำ�หรบัมนษุย ์เมือ่มนษุยเ์กดิม�โลก คือ
บ้�นให้ที่อยู่อ�ศัย คือซูเปอร์ม�ร์เก็ตให้เร�เลือกสรรอ�ห�รและ
เสื้อผ้� คือคลังเก็บย�รักษ�โรคที่ใหญ่ที่สุด คือสถ�นที่ที่ให้คว�ม
รู้สึกมั่นคงและปลอดภัย แต่โลกใบนี้กำ�ลังแสดงอ�ก�รต่�งๆ  
ออกม� ทั้งอย่�งค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป หรือแบบเฉียบพลัน เพื่อ
เตือนให้มนุษย์ผู้อ�ศัยได้ทร�บถึงคว�มผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่�ง 
กลมๆ ของโลกที่หมุนอย่�งไม่เคยหยุดพัก และห�กเปรียบโลก
เปน็เสมอืนคนๆ หนึง่ ตอนนีค้นๆ นัน้คงมอี�ก�รไมต่�่งจ�กผูป้ว่ย
หนัก ที่กำ�ลังต้องก�รก�รรักษ�อย่�งเร่งด่วน

หล�ยครัง้หล�ยหนทีร่�่งก�ยของโลกส่งเสียงประท้วงเรยีกรอ้ง
และทวงถ�มถึงคว�มยุติธรรมว่�ถึงเวล�แล้วหรือยังท่ีโลกจะได้
รับก�รรักษ�อย่�งถูกวิธี ซึ่งอ�ก�รแรกที่โลกแสดงออกเพื่อเตือน
ให้รู้ว่�กำ�ลังป่วย คือ ‘โลกเป็นไข้ – ตัวร้อน’ หรือที่นักวิช�ก�ร 
แว่นหน�เรียกกันว่� ‘ปรากฏการณ์โลกร้อน’ หรือ ‘Global Warming’   

คืออ�ก�รที่อุณหภูมิเฉลี่ยในร่�งก�ยของโลกสูงขึ้น โดยมี
ส�เหตุหลักม�จ�กก�รที่เชื้อไวรัส (มนุษย์) ในร่�งก�ยสร้�งสิ่ง
เป็นพิษที่มีชื่อเรียกว่� ค�ร์บอนไดออกไซด์ จ�กก�รลำ�เลียง 
ส�รอ�ห�ร (สินค้�อุปโภค บริโภค) ของเม็ดเลือดขน�ด สองล้อ 
สีล่อ้ หกลอ้ แปดลอ้ หรอืสบิลอ้ เปน็ตน้ มเีทน จ�กก�รเผ�ผล�ญ
พลังง�นประเภทถ่�นหินของร่�งก�ย ไนตรัสออกไซด์และ 
คลอโรฟลูออโร-ค�ร์บอน จ�กโรงง�นอุตส�หกรรมต่�งๆ ซึ่งสิ่ง
เป็นพิษเหล่�นี้เป็นตัวดักจับไม่ให้คว�มร้อนระบ�ยออกจ�ก
ร่�งก�ย ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นนั่นเอง โรคนี้มนุษย ์
ได้มีคว�มพย�ย�มที่จะรักษ�อยู่ช่วงหนึ่งด้วยก�รปลูกป่� หรือ
ปลูกต้นไม้เพื่อให้อุณหภูมิของโลกเย็นลง แต่ต้นกล้�เล็กๆ หรือ
จะสู้ไม้ใหญ่ เมื่อปลูกต้นเล็ก แต่ตัดต้นใหญ่ไม่หยุด ก็เหมือน
เป็นก�รพย�ย�มลดไข้ด้วยก�รใช้ย�แก้ท้องอืด ซึ่งเป็นก�ร
รักษ�ที่ไม่ตรงกับอ�ก�รของโรคนั่นเอง

เพราะโลกคือ...ผืนดิน
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อีกหน่ึงอ�ก�รแทรกซ้อนคือ ‘โลกกรดไหลย้อน’ ร่�งก�ย 
คนเร�มีนำ้�เป็นส่วนประกอบหลัก เช่นเดียวกันกับโลกซึ่งมีพื้นที่
ที่เป็นนำ้�ถึง 71 เปอร์เซ็นต์ และยังมีพื้นที่ที่เป็นนำ้�แข็งซึ่งกำ�ลัง
ละล�ยตัวเองอย่�งช้�ๆ ม�เพิ่มปริม�ณนำ้�บนโลกให้เร�ได้มีไว้
เล่นสงกร�นต์กันเพิ่มอีก ใต้พื้นนำ้�เหล่�น้ันมีเปลือกโลกที่คอย 
รองรับนำ้�อยู่ เมื่อแผ่นดินใต้นำ้�ไหว โลกเกิดอ�ก�รสั่นข้ึนม�จึง 
ส่งผลต่อนำ้�ที่อยู่บนเปลือกโลกบริเวณน้ันด้วย ถ้�ห�กโลก 
สั่นเบ�ๆ คงไม่น่�ห่วงม�ก แต่ห�กโลกส่ันม�กหรือเกิดอ�ก�รที่
ช�วบ้�นเรียกว่� ‘เจ้�เข้�’ ขึ้นม�แล้วล่ะก็ อ�ก�รกรดไหลย้อน
หรือ ‘สึนามิ’ ก็จะต�มม�ติดๆ

สึน�มิ คือปร�กฏก�รณ์ที่คลื่นในทะเลเคลื่อนที่ เข้�ห�
ฝั่ง โดยที่ขน�ดของคลื่นอ�จมีคว�มสูงถึง 30 เมตร และ
เคลื่อนที่ด้วยคว�มเร็ว 700 – 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อ
ปะทะเข้�ห�ฝั่งจะทำ�ให้สิ่งของหรือสิ่งก่อสร้�งที่ไม่คงทน
แข็งแรงถูกพัดพ�ไปต�มกระแสนำ้� เช่นที่ เคยเกิดขึ้นใน
ภ�คใต้ของบ้�นเร�เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในคร�วนั้นศูนย์กล�ง
แผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย บริเวณเก�ะสุม�ตร� 
มีคว�มรุนแรงถึง 9-12 ริกเตอร์ เป็นระดับที่นักวิช�ก�รให้
คำ�จำ�กัดคว�มว่�เป็น ‘มห�วิบัต’ เหตุก�รณ์ครั้งนั้นสร้�ง
คว�มสะเทือนใจให้แก่คนทั้งโลก เพร�ะผู้คนล้มต�ยเกิน 
หนึ่งแสนคน สิ่งก่อสร้�งพังทล�ยยับเยิน และที่สำ�คัญคือก�ร 
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นร�ยได้หลักของประช�ชนในแถบนั้น ต้องหยุด
ชะงักลงและกว่�จะฟื้นตัวได้ใหม่ก็ใช้เวล�น�นร่วมปี นอกจ�ก 
‘เจ้�เข้�’ แล้ว ยังมีอีกหล�ยส�เหตุที่จะทำ�ให้โลกเกิดอ�ก�รกรด
ไหลย้อน เช่น ก�รที่ภูเข�ไฟที่อยู่ใต้ทะเลระเบิด หรือแผ่นดิน
ขน�ดใหญ่ถล่มลงไปในทะเล หรืออุกก�บ�ตขน�ดใหญ่จ�ก
นอกโลกตกลงม�ในทะเล เป็นต้น

อ�ก�รกรดไหลย้อนครั้งล่�สุดของโลกเกิดขึ้นท่ีประเทศญี่ปุ่น 
เม่ือเดือนมีน�คมที่ผ่�นม� จ�กเหตุก�รณ์แผ่นดินไหวที่มีคว�ม
รุนแรง 8.9 ริกเตอร์ ซึ่งรุนแรงใกล้เคียงกับที่เคยเกิดขึ้นในบ้�น
เร�แต่ด้วยก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือท่ีดีกว่�จึงเกิดก�รสูญ
เสียน้อยกว่�ม�ก อ�ก�รกรดไหลย้อนของโลกในครั้งนี้ได้สร้�ง
อีกหนึ่งเรื่องร�วที่น่�กลัวและอันตร�ยสำ�หรับมนุษย์ นั่นคือ
เหตุก�รณโ์รงไฟฟ�้นวิเคลียรร์ะเบดิ ส่งผลให้ส�รกมัมนัตภ�พรงัส ี
ไหลรั่วออกม�ปนเปื้อนในอ�ก�ศและนำ้� ซ่ึงอันตร�ยของส�ร

กัมมันตภ�พรังสีก็มีหล�กหล�ยแพ็กเกจให้ได้เลือกสรรกัน 
แพค็เกจแรก ‘แบบสบ�ยๆ’  เมือ่รบัส�รเข�้สูร่�่งก�ยก็จะเกิดเปน็
บ�ดแผลต�มผิวหนังเพียงเล็กน้อย แพ็กเกจที่สอง ‘แบบสะสม
แต้ม’ คือรับรังสีเพียงวันละนิดแต่สะสมเป็นระยะเวล�น�นก็จะ
ส�ม�รถแลกมะเร็งเป็นของสมน�คุณได้ แพ็กเกจสุดท้�ย ภ�ษ�
วัยรุ่นเรียกว่� ‘แบบจัดเต็ม’ คือได้รับรังสีแบบรุนแรงจนทำ�ให้ 
เสียชีวิตได้ในทันที แต่ไม่ว่�เร�จะเลือกแพ็กเกจไหน ก�รที่ส�ร
ชนิดนี้เข้�สู่ร่�งก�ยของเร�ก็เป็นอันตร�ยแก่ร่�งก�ยอยู่ดี

เม่ือไม่ได้รับก�รรักษ�อย่�งถูกวิธีอ�ก�รที่แสดงออกต่อม�  
คือ ‘โลกตัวซีดขาว’ หรือที่รู้จักกันดีว่� ‘ปรากฏการณ์ปะการัง
ฟอกขาว’ คือก�รที่ปะก�รังซ่ึงปกติแล้วจะอวดสีสันสดสวยอยู่
ใตท้อ้งทะเลลกึมสีซีดีจ�งลงจนถงึขัน้เปน็สขี�ว สสีนัของปะก�รงั
เกดิขึน้ม�จ�กส�หร�่ยซแูซนเทลลแีละสิง่มชีวีติต�่งๆ ทีอ่�ศยัอยู่
ในปะก�รัง ซึ่งมีหน้�ที่ปกป้องเนื้อเยื่อของปะก�รังไม่ให้ถูกแสง
อ�ทติยท์ำ�ร้�ยและยงัใช้ในก�รสงัเคร�ะหแ์สงสร้�งอ�ห�รใหกั้บ
ตัวเองและปะก�รังนั้นๆ อ�ก�รนี้เกิดขึ้นได้จ�กหล�ยส�เหตุ เช่น 
อุณหภูมิของนำ้�ทะเลเพ่ิมสูงขึ้นหรือลดตำ่�ลง คว�มเค็มของนำ้�
ทะเลลดลงเนือ่งจ�กนำ�้จดืเข�้ไปผสมม�กขึน้ รงัสจี�กดวงอ�ทติย์ 
หรือก�รติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น ดังนั้นห�กปะก�รังถูกทำ�ล�ย 
ลงไป สิ่งมีชีวิตที่อ�ศัยอยู่ในปะก�รังนับแสนล้�นชีวิตก็จะต�ย
ลงไปด้วย ทำ�ให้ระบบนิเวศท�งทะเลเลวร้�ยจนถึงขั้นวิกฤติได้ 

นักวิทย�ศ�สตร์ได้สังเกตเห็นคว�มผิดปกติของแนวปะก�รัง
ม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยพบครั้งแรกบริเวณมห�สมุทรแปซิฟิก
และเริ่มแผ่ขย�ยเป็นวงกว้�งม�กขึ้นในบริเวณทะเลอ่�วไทย ซึ่ง
เม่ือวันที่ 20 มกร�คม 2554 กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่�และ
พนัธุพ์ชื ไดป้ระก�ศปดิอทุย�นแหง่ช�ตทิ�งทะเลฝัง่อ�่วไทยและ
อันด�มัน 7 แห่งเฉพ�ะบริเวณที่เกิดปร�กฏก�รณ์ปะก�รังฟอก
ข�วเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ ประกอบด้วยเก�ะที่ขึ้นชื่อของ
ไทยม�กม�ย เช่น อุทย�นแห่งช�ติหมู่เก�ะสิมิลัน อุทย�นแห่ง
ช�ติหมู่เก�ะสุรินทร์ อุทย�นแห่งช�ติห�ดนพรัตน์ธ�ร�-หมู่เก�ะ 
พีพี อทุย�นแหง่ช�ติห�ดเจ้�ไหม อทุย�นแหง่ช�ติหมูเ่ก�ะเภตร� 
อุทย�นแห่งช�ติตะรุเต� อุทย�นแห่งช�ติหมู่เก�ะชุมพร ซึ่งล้วน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติที่สร้�งร�ยได้เข้�ประเทศไทย
อย่�งม�กม�ย
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อ�ก�รป่วยคร้ังใหม่ล่�สุดของโลกที่เกิดข้ึนคือ ‘โลกภูมิแพ้’ 
เมื่อมีสิ่งผิดปกติแปลกปลอมเข้�ม�กระทบ ร่�งก�ยจะมีก�ร
ตอบสนองต่อส่ิงแปลกปลอมในลักษณะต่�งๆ เช่น คัดจมูก  
นำ้�มูกไหล ฯลฯ ซึ่งส�เหตุของก�รเกิดโรคนี้ คือก�รที่ลมร้อน
และลมเย็นม�เจอกัน และก่อตัวให้เกิดลมหมุน และเมื่อ 
ลมหมุนในระดับที่ไม่คงที่ ทำ�ให้ปล�ยข้�งหนึ่งลงม�สัมผัส
ที่ พ้ืนก่อให้เกิดทอร์น�โด พ�ยุชนิดนี้ส�ม�รถพัดพ�ทุกสิ่ง
ขึ้นไปหมุนในอ�ก�ศได้ ตั้งแต่หลังค�บ้�นไปจนถึงตัวบ้�น
ทั้งหลัง ระดับคว�มรุนแรงของพ�ยุจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ 
คือ ตั้งแต่ F0 - F5 ต�มระดับคว�มเร็วลม จ�กส�เหตุนี้
ทำ�ให้เมื่อวันที่ 18 เมษ�ยน พ.ศ. 2554 ร่�งก�ยของโลก
ตอบสนองโดยก�ร ‘จาม’ ออกม�เป็นพ�ยุทอร์น�โดถึง 241 
ลูกซึ่งเกิดจ�กอิทธิพลของพ�ยุเพียงลูกเดียวพัดกระจ�ย
ทั่ว 14 รัฐในภ�คตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริก�ใน
ระยะเวล�เพียง 3 วัน โดยพ�ยุได้พัดทำ�ล�ยบ้�นเรือนจน 
เสียห�ย และคร่�ชีวิตผู้คนม�กกว่� 40 คน  ห�กพ�ยุชนิดน้ี 
เกดิขึน้ในประเทศไทย จะถกูคนไทยเรยีกว�่ ‘พายงุวงชา้ง’ หรอื 
‘พายุนาคเล่นนํ้า’ โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณแอ่งนำ้� อ�จ
เปน็ทะเล หรืออ่�งเก็บนำ�้ โดยจะมลีกัษณะคล�้ยทอ่นำ�้เชือ่มตอ่
จ�กบริเวณผิวนำ้�กับท้องฟ้� ท่อนำ้�นั้นจะหมุนเป็นวงกลมด้วย
คว�มเร็วของลมพ�ยุที่พัด พ�ยุชนิดนี้เคยเกิดขึ้นที่บึงบอระเพ็ด
ในจงัหวดันครสวรรค ์แตไ่มก่อ่ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยใดๆ เหมอืน
อย่�งประเทศสหรัฐอเมริก�

จ�กอ�ก�รแรกจนถึงอ�ก�รสุดท้�ย ดูเหมือนทุกอย่�งเป็น
ฝีมือของ ‘ภัยธรรมชาติ’ ส�เหตุเกิดต�มชื่อเรียก คือเกิดขึ้น
เองต�มธรรมช�ติ แต่เพร�ะชื่อเรียกน่ันเองท่ีทำ�ให้คนเร�หลง
ประเดน็โทษธรรมช�ตไิปหมดทกุอย�่ง โดยลมืคดิไปว�่ถ้�มนุษย์
ไม่ตัดต้นไม้ ไม่เห็นแก่คว�มสะดวกสบ�ยของตนเองจนสร้�ง
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่ไม่เป็นมิตรกับโลกขึ้นม�ม�กม�ย เร�
คงมีก๊�ซออกซิเจนในชั้นบรรย�ก�ศม�กกว่�นี้ และโลกคงมี 
ภูมิต้�นท�นท่ีจะคอยป้องกันตัวเองจ�กภัยที่ เกิดขึ้นต�ม
ธรรมช�ติได้ เร�ไม่อ�จย้อนเวล�กลับไปในอดีตที่โลกยังคง
แข็งแรงและอุดมสมบูรณ์ได้ และโลกกลมๆ ใบน้ีก็มีเพียง 
ใบเดียว เมื่อมีอ�ก�รป่วยแทรกซ้อนอยู่เรื่อยๆ โดยท่ีไม่ได้รับ
ก�รเยยีวย�รักษ�อย�่งถกูวธิ ีคงอกีไมน่�นท่ีว�ระสดุท�้ยจะม�
เยอืน และลูกหล�นของเร�คงจะไมม่โีอก�สไดเ้ห็นภ�พก้อนเมฆ
ลอยออ้ยอิง่ แสงอ�ทติยท์ีอ่บอุน่ ส�ยนำ�้ทีอ่อ่นโยน และแผน่ดนิ 
ที่งดง�มอีกต่อไป 

ยังไม่ส�ยเกินไปท่ีเร�จะร่วมมือกันปลูกต้นกล้�ที่เรียกว่� 
‘จิตสํานกึ’ ให้หยัง่ร�กฝังลึกลงในใจของเร�และลูกหล�น เพือ่ที่
สักวนัหน่ึงในอน�คตข�้งหน้�ตน้กล้�ตน้น้ีจะเจริญเตบิโตกล�ย
เป็น ‘ยา’ ที่จะช่วยรักษ�อ�ก�รป่วยของโลกให้ห�ยข�ด กล�ย
เป็น ‘วัคซีน’ ท่ีจะช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อน และกล�ยเป็น 
‘วิตามิน’ ที่จะช่วยบำ�รุงให้ร่�งก�ยของโลกกลับม�แข็งแรงได้
ดังเช่นที่เคยเป็นม�
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กันข้�มคือล�นีญ� ทำ�ให้ฝนตกหนักที่บ้�นเร� 
 ก�รศึกษ�พบว่�ช่วง 10 ปีม�นี้วงรอบก�รเกิดจะแคบลง

ม� เอลนิโนจะเกิด 1.6 ปีต่อครั้ง และล�นีญ�จะเกิด 2.6 ปี 
ตอ่ครัง้ เนือ่งจ�กภ�วะโลกรอ้น ทำ�ใหอ้ณุหภมูผิวินำ�้ทะเลสงูขึน้ 
จึงเร่งกลไกให้เกิดเร็วขึ้น สภ�พภูมิอ�ก�ศจึงแปรปรวนอย่�ง
เห็นได้ชัด

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

 อ่�วไทยถูกนำ้�ทะเลกัดเซ�ะม�น�น โดยเฉพ�ะบริเวณ
อ่�วไทยตอนบน เริ่มตั้งแต่ป�กแม่นำ้�บ�งปะกงถึงป�กแม่นำ้�
เพชรบุรี เป็นระยะท�ง 120 กิโลเมตร ในรอบ 30 ปีที่ผ่�นม� 
แผ่นดินห�ยไปประม�ณ 18,000 ไร่ ถ้�ไม่ทำ�อะไรเลย อีก 20 ปี
ข้�งหน้� แผ่นดินจะห�ยไป 60,000 ไร่ และอีก 50 ปี ก็จะห�ย
ไปถึง 100,000 ไร่ ตอนนี้เร�ได้ทำ�เขื่อนรูปแบบใหม่ท่ีป้องกัน
ก�รท่วมของนำ้�ทะเล มีต้นแบบอยู่ท่ีบ้�นขุนสมุทรจีน จังหวัด
สมุทรปร�ก�ร มีก�รทำ�โครงสร้�งสล�ยกำ�ลังคลื่น ต�มด้วย
ก�รปลูกป่�ช�ยทะเล แล้วกั้นด้วยคันดิน เมื่อระดับนำ้�ทะเลสูง
ขึน้ ป�่ช�ยเลนกจ็ะยกตวั กล�ยเปน็เขือ่นธรรมช�ติ ซึง่นอกจ�ก 
จะเปน็ก�รปอ้งกนัระดบันำ�้ทะเลแลว้ ยงัเปน็ก�รฟืน้ฟูคว�มอุดม
สมบรูณใ์หร้ะบบนเิวศช�ยฝัง่อกีดว้ย ตวัอย�่งทีบ่�้นขนุสมทุรจนี
ส�ม�รถหยดุก�รกดัเซ�ะช�ยฝ่ังได ้100 เปอร์เซน็ต ์และยงัมดีนิ
ตะกอนงอกออกไปในทะเลปีละ 70-100 เซนติเมตร ฉะนั้น เร�
จะตอ้งรกัษ�ป�่ช�ยเลนไวห้รอืทำ�ใหป้�่ช�ยเลนเพิม่ม�กขึน้เพือ่ 
แก้ปัญห�ช�ยฝั่งถูกกัดเซ�ะ

แกนโลกกําลังเอียง

เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
แต่จะเกิดขึ้นอย่�งช้�ๆ ทั้งนี้ หล�ยคนเข้�ใจกันว่�แกนโลก
เอียงทำ�มุม 23.5 องศ� ซึ่งคว�มจริงแล้วแกนโลกไม่ได้เอียง
ในมุมนี้ตลอดเวล� แต่มีก�รขยับทำ�มุมอยู่ระหว่�ง 22.5-24.5 
องศ� ใช้เวล�ประม�ณ 41,000 ปี โดยขณะนี้แกนโลกกำ�ลัง
ขยับเข้�ห�มุม 22.5 องศ� อีกเป็นหมื่นปีกว่�จะขยับขึ้นไป
จนสุด ผลจ�กแกนโลกขยับทำ�ให้เกิดคว�มเปลี่ยนแปลงคือ  
หนึง่ สภ�พภมูอิ�ก�ศทีอ่ยูบ่นผวิโลกเปลีย่นไป เพร�ะมมุรบัแสง
ดวงอ�ทิตยม์กี�รเปล่ียนแปลง และทำ�ให้โลกจะเข�้สูย่คุนำ�แ้ขง็
ในอน�คต และ สอง ทำ�ให้กลไกภ�ยในโลกเปลี่ยน ต้องเข้�ใจ
ว่�โลกมีลักษณะเหมือนไข่ที่ยังเป็นวุ้น เปลือกไข่คือเปลือกโลก
ซึ่งไม่แข็งและมีรอยร้�ว ไข่แดงคือแกนโลก ไข่ข�วคือล�ว� ถ้�
แกนโลกเอยีงไป จดุศนูยถ์ว่งกจ็ะเปล่ียนต�มไป กระทบไปยังผวิ
ทำ�ให้เปลือกโลกขยับม�กขึ้น จึงไม่น่�แปลกใจห�กใน 4 - 5 ปี
ม�นี้จะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยขึ้น จริงๆ แล้วมันเป็นไปต�มกลไก
ธรรมช�ติ

นํ้าท่วมและอากาศหนาวในหน้าร้อน เป็นสิ่งตรงกันข้ามที่
ไม่น่าจะเกิดร่วมกันได้ แต่ก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆ อย่างที่คนไทย
หลายคนได้ประสบด้วยตนเองเมื่อไม่นานมานี้ ขณะพื้นที่
อื ่นๆ ในโลกก็ประสบพิบัติภัยจากธรรมชาติอีกหลายรูปแบบ 
จนไม่น่าเชื่อว่าโลกต้องประสบภัยธรรมชาติทั้งหมดนี้ใน
เวลาเพียงไม่กี่เดือน เราน่าจะมาเรียนรู้และทําความเข้าใจกับ
ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นเสียหน่อย เรื่องนี้ ศ.ดร.ธนวัฒน	์ 
จารุพงษ์สกุล	 นักวิจัยจากหน่วยศึกษาพิบัติภัยและ
ข้อสนเทศเชิงพื้นที่ 	 คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีสาระดีๆ มาติดอาวุธทางปัญญา เพื่อการ
ตั้งสติและรับมือกับภัยธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม

ภัยธรรมชาติกับประเทศไทย

 มักจะเก่ียวข้องกับนำ�้ เช่น นำ�้ท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม กลุ่ม
พวกน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีมีคว�มเส่ียงสูงม�ก และประเทศไทยจะต้อง
ประสบทุกปี จ�กก�รศึกษ�พบว่�พิบัติภัยท่ีเก่ียวกับนำ้�โดยเฉ
พ�ะนำ�้ท่วมและดินถล่มน้ัน มีคว�มรุนแรงม�กข้ึนจ�ก 2 ปัจจัย 
ปัจจัยหน่ึงก็คือรูปแบบก�รตกของฝนมีคว�มเปลี่ยนแปลง เช่น 
ตกทีละม�กๆ แล้วก็ทิ้งช่วงห�ยไป หรือไม่ใช่ฤดูฝนก็มีฝน 
เปน็ตน้ ดนิภเูข�ซึง่อุม้นำ�้ไมไ่หวกจ็ะถลม่ลงม� กอ่นหน�้นีเ้มือ่ป ี
พ.ศ. 2531 เร�เจอแผ่นดนิถลม่ครัง้รนุแรงทีส่ดุในประเทศ มคีน
ต�ยกว่� 500 คนที่จังหวัดนครศรีธรรมร�ช หลังจ�กนั้นเป็นต้น
ม� โดยเฉพ�ะในช่วง 10 ปีม�นี้ เร�พบว่�มีแผ่นดินถล่มเกิดขึ้น
ทุกปี กระจ�ยในหล�ยพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นเพร�ะรูปแบบก�ร
ตกของฝนทีเ่ปลีย่นแปลง อกีปจัจยัหนึง่กค็อืกจิกรรมของมนุษย์
ทีเ่ข�้ไปบกุรกุแผ้วถ�งป�่ ปลกูพชื และปลกูบ�้นต�มไหลเ่ข� ซึง่
เข�้ใจไดว้�่เมือ่ก่อนคนนอ้ย กจ็ะอยูต่�มทีร่�บซึง่ห�่งจ�กภยั แต่
พอคนเยอะขึ้น ที่ท�งไม่พอ จึงเข้�ไปอ�ศัยใกล้จุดเสี่ยงภัยม�ก
ขึ้น เร�จึงเห็นว่�มีผู้ประสบภัยธรรมช�ติม�กขึ้น 

สภาพอากาศกําลังแปรปรวน

 เมื่อก่อนถ้�ปีไหนนำ้�ม�กก็ม�กทั้งประเทศ ถ้�นำ้�น้อยก็น้อย
ทั้งประเทศ แต่เดี๋ยวนี้เร�เจอทั้งภัยแล้ง นำ้�ท่วม และแผ่นดิน
ถล่ม รวมอยู่ในปีเดียวกัน โดยเฉพ�ะในปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่�นม� 
เร�เจอปญัห�ทัง้หมดเกดิข้ึนในภ�คเดยีวกนัดว้ย เชน่ศรสีะเกษ
มีภัยแล้ง ในเวล�เดียวกับนำ้�ท่วมที่นครร�ชสีม�  

เอลนโิน (El Nino) และล�นญี� (La Niña) เปน็ปร�กฏก�รณ์
ก�รปรับกลไกของสภ�พภมูอิ�ก�ศโลก โดยมกี�รเปลีย่นแปลง
อุณหภูมิของนำ้�ในมห�สมุทรเป็นตัวแปรสำ�คัญ และมีผล
ต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศไทย ก�รศึกษ�พบว่� ปีไหน
อุณหภูมิเฉลี่ยของนำ้�สูงเกิน 27  ำC ม�กๆ ปีนั้นก็จะมีเอลนิโน
เกดิขึน้ ประเทศไทยจะไดร้บัผลกระทบคอืภยัแลง้ โดยคว�มชืน้
จะถกูพ�จ�กบ�้นเร�ไปตกแถวอเมรกิ�ใต ้ทีน่ัน่กจ็ะมฝีนตกม�ก 
แต่ถ้�ปีไหนอุณหภูมิต่ำ�กว่� 27   ำC ก็จะเป็นปร�กฏก�รณ์ตรง
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เมื่อหลากโรคร้ายรุมเร้าโลกจนต้องพบแพทย์เป็นการด่วน 

ดร.อ้อย-ดร.สรณรัชฎ์	กาญจนะวณิชย์	แพทย์เฉพาะทาง	(ด้าน

สิ่งแวดล้อม) ผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว มากว่า 

16 ปี ได้เปิดบ้านที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ให้เราได้เข้าไป

พดูคุยเปดิและเปลีย่นมมุมองในการใชช้วีติใหส้มัพันธ์กับธรรมชาติ

มากยิ่งขึ้น 

เหตุผลที่โลกป่วย

โลกเสียสมดุลอย่�งรุนแรง จริงๆ คนที่จะป่วยก็คือเร� โลก
เข�มีก�รปรับสมดุลเร�อ�จจะไม่รอดกันก็ตอนนั้น (หัวเร�ะ) 
ส�เหตุคือเร�ไม่รู้จักที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมช�ติ ทุกวันน้ีถึง
เวล�แล้วที่เร�ทุกคนต้องปรับคว�มคิดและ ‘ตระหนักเข้�ไปใน
หวัใจ’ ว่�เร�ตอ้งเข�้ใจธรรมช�ต ิห�วธีิดำ�เนนิชวีติใหส้อดคล้อง
กับธรรมช�ติและส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศทั้งหมด เร�แยกตัว
จ�กสิ่งเหล่�นั้นม�ไม่ได้ เพร�ะทุกวันนี้เร�ก็ยังห�ยใจจ�กสิ่งที่
ธรรมช�ติสร้�งให้เร�

รักษาโลกเราต้องรักษาตัวเองก่อนรักษาโลก

เร�ต้องกลับม�ดูที่ตัวเร�ว่�จะทำ�อะไรได้บ้�ง คือเร�ก็เป็น
มนษุย์เท�่กนักบัคนอืน่ๆ เร�ตอ้งรบัผดิชอบตอ่ตวัเอง รบัผิดชอบ
ต่อโลกเอง จึงต้องเริ่มที่เร�ก่อน  เมื่อคนคนหนึ่งสื่อส�รออกไป
แล้วพบคนที่คิดคล้�ยกันม�กขึ้น ในที่สุดคว�มคิดก็จะค่อยๆ 
เป็นกลุ่มก้อนกล�ยเป็นคว�มคิดกระแสหลักขึ้นม�ได้ และถ้�
คว�มคิดกระแสหลักของมวลชนเปลี่ยนม�กข้ึน คนที่มีหน้�ที่
จดัก�รระบบต�่งๆ เข�กต็อ้งเปลีย่น ในทกุสถ�นก�รณไ์มว่�่มนั
จะดมูดืมนส้ินหวังแคไ่หน มนัจะมสีิง่ทีเ่ร�ทำ�ไดเ้สมอ คอื ถ�้เร�
ยังมองไม่เห็นว่�เร�ทำ�อะไรได้แสดงว่�เร�ยังคิดไม่พอหรือว่� 
ไปมองแต่ส่วนที่ทำ�ไม่ได้

เร�พบว�่ในเมืองอ�ก�ศเปน็พษิ  แนน่อนตน้เหตมุ�จ�กก�ร
จร�จร แตเ่ร�กอ็ยูแ่บบยอมรบัสภ�พ เร�กม็�คดิกนัว�่จะรณรงค์
เรือ่งจกัรย�นใหเ้ปน็พ�หนะสญัจร คอืเร�ไมไ่ดม้องว�่ทกุคนตอ้ง
ขีจ่กัรย�น แตก่�รเปน็เมอืงจกัรย�นหม�ยคว�มว�่เร�อยูร่่วมกบั
คนอ่ืนๆ ในสังคมและชีวิตอื่นๆ ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ คุณ
ขี่จักรย�นได้แล้วคุณเดินได้ด้วยและคุณจะขับรถก็ได้เมื่อคุณ
จำ�เป็น ตอนที่เริ่มพูดเรื่องจักรย�นคนก็บอกว่� ‘โอ๊ยไอ้นี่ฝันว่ะ’ 
คนจะหัวเร�ะและก็บอกว่�เป็นไปไม่ได้ ลืมไปซะเถอะ ไม่ต้อง
คิดเลย คือไม่ให้โอก�สกับก�รเปลี่ยนแปลงอะไรเลย 	ในทุกสถานการณ์	 

ไม่ว่ามันจะดูมืดมนสิ้นหวังแค่ไหน	

มันจะมีสิ่งที่เราทำาได้เสมอ

ทุกอย่างต้องมีก้าวแรกเสมอ

ลองสังเกตดู ตอนน้ีเริ่มมีคนขี่จักรย�นม�กขึ้น แต่สังคม 
โดยรวมยงัมองว�่ทำ�ไมไ่ด ้เร�จงึตอ้งทำ�ใหเ้ข�เริม่คดิว�่มนัเปน็
สิ่งที่เป็นไปได้ก่อน ภ�ยใน 6 เดือนที่ผ่�นม�ก็มีคว�มก้�วหน้�
ไปเยอะ เช่น ก�รร่วมกับนิตยส�รส�รคดีทำ�ฉบับว�ระจักรย�น
เมื่อเดือนพฤศจิก�ยนที่แล้ว ทำ�ให้คนเห็นเป็นรูปธรรมม�ก
ขึ้น จ�กตอนแรกคนใกล้ตัวที่บอกว่�แกอย่�ไปคิดเลยก็เริ่มหัน
ม�ขี่จักรย�นแล้ว ท�ง กทม. เข�ก็เริ่มมีคนสนใจและจะช่วย 
ขับเคลื่อนให้

ปรับชีวิตและเปลี่ยนระบบ

ก�รใช้วัตถุของเร�ทุกวันนี้เป็นก�รใช้แบบ One Way คือเร�
ไปสกดัจ�กธรรมช�ต ิอย�่งปนูกไ็ประเบดิภูเข� แล้วสดุท�้ยก็นำ�
กลับม�ใช้ใหม่ไม่ได้ เป็นก�รเดินท�งจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม
ออกม�ข�ยใช้แล้วท้ิง ทีน้ีเข�ก็ดีไซน์ให้เร�ท้ิงเร็วขึ้น ดูได้จ�ก 
Story of stuff (www.storyofstuff.com) 20 น�ทีแล้วจะเข้�ใจ
เลย นี่คือก�รผลิตแบบ Cradle to Grave จ�กอู่ซึ่งคือธรรมช�ติ
ไปสู่หลมุศพ แตถ่้�เร�กลับม�ดทูีธ่รรมช�ตเิข�จะไม่มขียะ ของ
เสียจ�กส่ิงมีชีวิตหน่ึงจะเป็นอ�ห�รให้กับส่ิงมีชีวิตหนึ่ง ถ้�คุณ
จะอยู่เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมช�ติจะอยู่ให้โลกมีสุขภ�วะที่ดี เร�
ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุซึ่งคือระบบของเร� แทนที่จะเป็น Cradle to 
Grave เร�ต้องมองระบบของธรรมช�ติแล้วทำ�ให้เป็น Cradle 
to Cradle จ�กอู่เวียนกลับม�สู่อู่

หมดเวลานิ่งเฉย

ตอนนี้เร�จำ�เป็นจะต้องเรียนรู้และเข้�ใจธรรมช�ติม�กกว่�
ยุคไหนๆ ห�กไม่รู้เร�จะไม่ส�ม�รถปรับตัวเข้�กับเข�ได้ คุณ
อ�จจะมีชีวิตทันสมัยแต่ว่�ระบบใหญ่ที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณต้อง
ดไีซน์ออกม�แล้วว�่ตอ้งไมท่ำ�ล�ยธรรมช�ต ิอยูอ่ย�่งสอดคลอ้ง
กบัวถิขีองธรรมช�ตท้ิองถิน่ได ้น่ีเปน็ปญัห�ใหมท่ี่บรรพบรุษุของ
เร�ไมเ่คยเจอม�กอ่น เร�ตอ้งมคีว�มสร�้งสรรค ์ถ�มว�่ย�อะไร
ท่ีจะม�รักษ�โลกกค็อืธรรมช�ต ิเร�ตอ้งไปเข�้ใจธรรมช�ตแิละ
เรียนรู้ธรรมช�ติ โจทย์ใหญ่คือเร�จะอยู่กับธรรมช�ติอย่�งไร
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เราเพลิดเพลินกับการบริโภคโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่

เราบริโภคไปคือชีวิตและเลือดเนื้อของเราเอง

เรื่อง: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย / ภาพ: ศราวุธ ชื่นรส 

ความเรียบง่าย
บนวิถีมนุษย์
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กาลเวลาทําให้โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน วิถีของมนุษย์ 

ก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ต่างกัน เรารับกระแสทุกอย่างที่เกิดขึ้นและ

ไหลตามมนัไปอยา่งไรส้ต ิหลายคนเชือ่วา่ชวีติทีเ่ปน็อยูท่กุวนันีค้อื 

สิ่งที่ต้องการและถูกต้องแล้ว จนไม่มีใครหวนกลับมาคิดว่าชีวิต

ที่แท้จริงนั้นต้องการอะไร 

โจน	จันใด	ชายวัยกลางคนจากภาคอีสาน ผู้ที่เคยไหลไปตาม

กระแสบริโภคนิยม ก่อนจะค้นพบว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมาย

อะไรกับชีวิต บ้านดินและไร่พันพรรณของเขาคือการค้นพบว่า

แท้จริงแล้วมนุษย์เราต้องการอะไร ถ้อยคําจากชายผู้นี้อาจทําให้

เรามองเห็นบางอย่างที่มนุษย์หลงลืมไป

ภาวะปัจจุบัน 
มนุษย์กำ�ลังเข้�สู่ภ�วะวิกฤติอย่�งม�ก แต่เร�กลับไม่รู้สึก

อย่�งนั้น เพร�ะเร�เพลิดเพลินกับก�รบริโภคโดยที่ไม่รู้ว่�สิ่งที่
เร�บริโภคไปคือชีวิตและเลือดเนื้อของเร�เอง เร�บริโภคอย่�ง 
ไร้ขอบเขตจนทรัพย�กรต่�งๆ เริ่มห�ยไป ภัยพิบัติต่�งๆ  
ก็ม�กขึน้ ดนิกเ็ริม่เส่ือมสล�ย ปลกูอะไรกไ็มไ่ด ้ป�่ไมก้ห็มด นำ�้
กเ็ปน็พษิ แตก่อ่นเร�ไมเ่คยเชือ่เลยว�่คนจะซือ้นำ�้กนิ เพร�ะนำ�้มี
ทกุหนทกุแหง่ อ�ห�รทีก่นิกนัอยูใ่นปจัจบุนักเ็ริม่เปน็พษิ เพร�ะ
เร�พัฒน�อ�ห�รเพื่อตล�ด ไม่ได้พัฒน�เพ่ือให้คนกิน เร�มุ่ง 
เป้�หม�ยของก�รผลิตเพื่อให้ได้ม�กในเวล�อันรวดเร็ว ซึ่งลืม
ไปว่�ต้องลงทุนสูงม�กเพื่อให้ได้สิ่งนั้นม� เร�ยิ่งบริโภคแล้วยิ่ง
เป็นทุกข์ แล้วเร�จะบริโภคต่อไปเพื่ออะไร

ธรรมชาติกําลังบอกอะไรบางอย่าง
ธรรมช�ติกำ�ลังบอกว่�เร�เดินผิดท�งแล้ว ถ้�เร�ยังเดิน 

ต่อไปคือจุดจบ เร�พัฒน�ม�กขึ้น ก็ยิ่งต้องทำ�ง�นม�กขึ้น และ
เจ็บป่วยม�กขึ้นทั้งก�ยและใจ เพร�ะสมัยก่อนไม่มีใครทำ�ง�น
แปดชัว่โมง ทกุคนกอ็ยูไ่ดม้คีว�มสขุ ทกุวนันีเ้ร�ตอ้งทำ�ง�นหนัก
ยิ่งกว่�ท�ส ไม่รู้จักคำ�ว่�อิสรภ�พและคว�มรักอีกต่อไปแล้ว  
เร�มีเวล�ให้กับก�รทำ�ง�นอย่�งเดียว ซึ่งมันทำ�ให้เร�เป็นบ้� 
บ�งคนทำ�ง�นตลอดชีวิต แต่ส่ิงท่ีได้มีแต่เงินอย่�งเดียว คว�ม
รัก ครอบครัว คว�มสุข สุขภ�พที่ดีห�ยไป ชีวิตเหง�โดดเดี่ยว
แม้จะมีเงินม�กม�ย เงินก็เป็นแค่เศษผงธุลีไม่มีค่�อะไรเลย 
เร�จะกระเสือกกระสนไปทำ�ไมกัน มนุษย์เกิดม�ไม่ได้มีแค่ 
เปน็ท�สรับใชร้ะบบเท�่นัน้เร�ยงัตอ้งก�รอสิรภ�พในก�รมชีวีติ
อยู่ ยังต้องก�รคว�มสุข

เอาเปรียบธรรมชาติคือเอาเปรียบตัวเอง
เป็นเพร�ะมนุษย์คิดว่�ตนเองฉล�ดที่สุด จึงพย�ย�มจะ

เอ�เปรียบธรรมช�ติให้ม�กที่สุด ซึ่งเป็นคว�มคิดที่โง่เขล�
ม�ก เพร�ะก�รเอ�เปรียบธรรมช�ติคือก�รเอ�เปรียบตัวเอง 

ก�รทำ�ร้�ยธรรมช�ติคือก�รทำ�ร้�ยตัวเอง เร�ไม่เค�รพดิน นำ้� 
อ�ห�ร ไม่เค�รพอะไรเลย ท้ังๆ ท่ีส่ิงเหล่�น้ีโบร�ณเข�บอกว่�
นี่คือแม่ของเร� นี่คือพระแม่ธรณี พระแม่คงค� พระแม่โพสพ 
แมเ่หล่�น้ียิง่ใหญก่ว�่แมท่ี่ให้กำ�เนิดเร�ดว้ยซำ�้ไป เพร�ะแมท่ัง้
ส�มต้องดูแลเร�ตลอดยี่สิบส่ีชั่วโมง เร�ต้องยืนอยู่บนพระแม่
ธรณี ต้องกินพระแม่คงค� พระแม่โพสพ ทุกวัน เพ่ือท่ีจะมีชีวิตอยู่  
แต่ว่�เร�กลบัมองไมเ่หน็ตรงนี ้เร�กำ�ลงัเปน็ลกูเนรคณุ นอกจ�ก
จะมองไม่เห็นแม่แล้วยังทำ�ร้�ยแม่อีก ท�งที่เร�จะมีชีวิตดีขึ้น
คือกลับไปดูแลแม่อีกครั้ง เพื่อฟื้นฟูสุขภ�พแม่ให้กลับคืนม�  
ซึง่ก�รดแูลแมค่อืก�รลดก�รบริโภคให้ม�กท่ีสุดเท�่ทีจ่ะม�กได ้
เพร�ะสิ่งที่เร�บริโภคก็คือแม่ของเร�

สมดุลของบริโภคนิยมกับการพึ่งตนเอง
คว�มสมดลุในก�รใชช้วีติปจัจบุนักค็อื อยูเ่หมอืนคนธรรมด� 

ยงับรโิภคไดอ้ยู ่เพร�ะฉะน้ันคนเร�จะอยูใ่นเมอืงหรอืทีไ่หนกไ็ด ้
ใชช้วีติอย�่งไรกไ็ด ้เพยีงแตว่�่ตอ้งบรโิภคแบบมสีต ิไมใ่ชค่ว�ม
อย�ก ถ�้เร�บรโิภคดว้ยคว�มอย�ก คอืเร�ตกเปน็ท�สของระบบ
ไปแลว้ แตถ่�้เร�ซือ้เพร�ะคว�มจำ�เปน็ตอ้งใชค้อืเร�บรโิภคดว้ย
สติ แสดงว่�เร�มีอิสระจ�กอำ�น�จที่จะครอบงำ� ทำ�ให้อย�ก 
ทำ�อะไรม�กขึ้นด้วยตนเอง เช่น ทำ�สบู่ แชมพู ปัญห�คือไม่มี 
ก�รสง่เสรมิใหพ้ึง่ตนเอง เร�กลบัพฒัน�ตนเองใหอ้อ่นแอลงและ
กล�ยเป็นคนพิก�ร สุดท้�ยก็ต้องไปพึ่งระบบ

บทเรียนจากบ้านดิน
ผมมีประสบก�รณ์ม�แล้วว่�ชีวิตของคนเร�ง่�ยม�ก แต่

เร�ทำ�ให้ย�กเกินไป โดยเฉพ�ะปัจจัยสี่ คือจะต้องง่�ยและถูก
สำ�หรับทุกคน นั่นคือคว�มเจริญก้�วหน้�ของมนุษย์ แต่เร�
กลับทำ�ปัจจัยสี่ให้ย�กเกินกว่�มนุษย์จะเข้�ถึงได้ เรื่องง่�ยๆ 
เร�กลับทำ�ให้มันย�ก แค่จะมีบ้�นหลังหนึ่งทำ�ไมต้องทำ�ง�น
ยี่สิบส�มสิบปี แค่จะมีเสื้อผ้�ใส่ทำ�ไมต้องทำ�ง�นท้ังเดือนเพ่ือ
จะซื้อก�งเกงตัวเดียว แค่จะรักษ�สุขภ�พตัวเองทำ�ไมค่�รักษ�
มันแพงมห�แพงเหลือเกิน ทั้งๆ ที่มันทำ�ให้ง่�ยได้ ก�รทำ�บ้�น
จึงเป็นคว�มจำ�เป็นพื้นฐ�นที่ชีวิตทุกชีวิตต้องเรียนรู้ ถ้�ไม่มี 
พื้นฐ�นตรงนี้ก็ทำ�ให้เป็นทุกข์ทั้งก�ยและใจได้ 

อีกสิบปีข้�งหน้�ผมว่�อ�จจะเปล่ียนแปลงไปม�กทีเดียว 
เพร�ะว่�ตอนนี้มนุษย์เริ่มเห็นโลงศพม�กขึ้นเรื่อยๆ ผมอยู่ที่นี่ 
(ไร่พนัพรรณ อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม)่ ในแตล่ะวนั มคีนม�ห�ผม
หล�ยร�ยม�ก เพือ่ทีจ่ะม�บอกว�่อยูใ่นเมอืงไมไ่หวแลว้ ทำ�ง�น
ต่อไปไม่ไหวแล้ว แสดงให้เห็นว่�อีกไม่น�นมนุษย์จะกลับม�
สู่ก�รพึ่งตนเองม�กขึ้น ยิ่งกลับม�ม�กเท่�ไร มนุษย์ก็ต่�งย่ิง
พัฒน�เทคนิคทำ�ให้ชีวิตง่�ยขึ้นเรื่อยๆ ชีวิตก็คงจะเปลี่ยนไปใน
ทิศท�งที่ดีขึ้นในอน�คต เร�ยังมีโอก�สอยู่ 
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เรื่อง: ธิดารัตน์ มูลลา / ภาพ: สุทธิเกียรติ สิงห์คา 

เมื่อโลกกำาลัง
ตั้งคำาถามมนุษย์ 
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เรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับโลก	 

มันเกิดจากการที่เราไม่ฟัง	 

การไม่รู้จักความแตกต่าง

ความคิดสําเร็จรูปในโลกออนไลน์

ในคนชนชั้นกล�งปัจจุบันเข้�ถึงสังคมออนไลน์ม�ก และมี
ก�รแสดงคว�มคิดเห็นกันเยอะซึ่งเป็นสิ่งดี ก็อ�จจะช่วยแพร่
กระจ�ยข�่วส�ร ทีม่ทีัง้เรือ่งดแีละไมด่ ีแตท่ีน่�่เปน็หว่งคอืทกุวนั
นีม้นัมคีว�มคดิสำ�เรจ็รปู เร�พย�ย�มสถ�ปน�คว�มดสีำ�เรจ็รปู 
คว�มคิดสำ�เร็จรูป สนองตัณห�ในก�รคอมเมนต์ ท่ีโลกเป็น
ปญัห�อยูใ่นทกุวนันีก้เ็กดิจ�กมนษุย ์ก�รจะเชือ่หรอืตดัสนิอะไร 
คณุตอ้งมคีว�มรู ้มพีืน้ฐ�นกบัมนัพอสมควร ไมอ่ย�่งนัน้ยิง่แสดง
คว�มคิดเห็นยิ่งสร้�งปัญห�ให้กับสังคม

เราจะอยู่ร่วมกันบนโลกที่ยังป่วย

เรื่องท้ังหล�ยท่ีเกิดขึ้นกับโลกเกิดจ�กก�รที่ เร�ไม่ฟัง  
ก�รไม่รู้จักคว�มแตกต่�ง อย่�งบ�งประเทศที่มีปัญห�กันอยู่
ตอนนี้ก็เพร�ะมีคว�มต่�งกันทั้งคว�มเชื่อ คว�มคิด วัฒนธรรม 
วัคซีนที่จะช่วยโลกได้ก็คือคว�มใจกว้�ง ก�รจะอยู่ร่วมกันบน
โลกใบนี้ได้ต้องรู้จักเปิดใจ คนหนุ่มส�วที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆ จะ
มคีว�มพลุง่พล�่นทีจ่ะเปลีย่นแปลงโลก ซึง่ไมใ่ชเ่รือ่งผดิ ผมคดิ
ว�่มนักค็วรจะเปน็อย�่งน้ัน แตอ่ย�่ลืมว�่เร�ตอ้งเรยีนรูค้นทีค่ดิ 
ไมเ่หมอืนเร� ตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกนั และตอ้งคดิใหไ้กล ไมใ่ช่
คิดแค่ผลประโยชน์วันนี้ ต้องนึกถึงอน�คตด้วย

คนทําหนังสือช่วยโลก

ท่ีผมทำ�หนังสือก็เพร�ะคว�มชอบและมีคว�มเชื่อว่�มันจะ
เปล่ียนแปลงอะไรได้เยอะ ไม่ต้องคิดว่�ต้องใส่เนื้อห�ที่เป็น
ข้อมูลวิช�ก�รอะไรพวกน้ัน อย่�งแรกสุดเลยเร�ต้องมีคว�ม
ปร�รถน�ดีต่อคนเสพ ปร�รถน�ดีในทุกข้ันตอน ห�ข้อมูล ไม่เมค 
ซึ่งผมไม่คิดนะว่�หนังสือดนตรี หนังสือผู้หญิง จะเป็นเรื่อง 
ไร้ส�ระ มันมีข้อดีของมัน ไม่จำ�เป็นต้องเป็นหนังสือส�ระอะไร
หรอก ไม่ว่�คุณจะทำ�อ�ชีพอะไรก็ช่วยโลกได้ทั้งน้ัน ถ้�คุณใส่
คว�มปร�รถน�ดีเข้�ไป มันก็น่�จะทำ�ให้โลกดีขึ้น

การต้ังคําถามมักมาคู่กับการเปลี่ยนแปลงซึ่งมาจากคําตอบ 

และการตั้งคําถามอาจไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่าน้ัน 

บางครั้งการสื่อสารอาจเกิดจากธรรมชาติ ที่พยายามตั้งคําถาม

ด้วยการส่งสัญญาณต่างๆ ที่ทําให้มนุษย์ต้องเริ่มตระหนักและหา 

คําตอบก่อนที่จะไม่มีโอกาสนั้นอีกต่อไป 

โอ๊ค	 –	 สันติสุข	 กาญจนประกร	 บรรณาธิการนิตยสาร	

WAY	 (เวย์) ซึ่งอยู่ในแวดวงคนทําหนังสือมานาน ซึ่งเรารู้กันดีว่า 

ในแวดวงนี้เต็มไปด้วยนักตั้งคําถาม แต่ครั้งนี้ Read Me สลับ

ตําแหน่งให้บรรณาธิการหนุ่มเป็นผู้ตอบ ซ่ึงความสงสัยอาจ 

ไมไ่ดม้าจากทางเราอยา่งเดยีว โลกอาจกําลงัตัง้คําถามนีอ้ยูก่เ็ป็นได ้

โลกสบายดีหรือควรได้รับการเยียวยา  

เท่�ที่ผมมองเห็น ถ้�ดูจ�กข่�วส�รหรือสิ่งที่เห็นเองก็ต้อง
ยอมรับว่�โลกกำ�ลังป่วย ควรได้รับก�รเยียวย� แต่ก�รป่วยนี้ 
ไม่ได้มองในมุมของปร�กฏก�รณ์ธรรมช�ติหรือท�งก�ยภ�พ 
มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่คว�มป่วยที่เกิดจ�กผู้มี
อำ�น�จ เกิดจ�กคว�มคิดของคนม�กกว่�ที่ทำ�ให้โลกใบน้ีเป็น
ปัญห� อย่�งก�รเอ�เรื่องธรรมช�ติม�เป็นข้ออ้�ง เช่น ใช้ภ�วะ
โลกร้อนม�ทำ�ม�ห�กิน เหมือนจะช่วยเหลือสังคมด้วยใจจริง 
แต่ก็มีโลโก้ตัวเองแปะไว้

ประสานแนวคิดการช่วยเหลือ

พวกโครงก�รช่วยโลกเร�เห็นเยอะม�ก ช่วงหน้�หน�วจะมี
โฆษณ�จิตอ�ส� เห็นคนช่วยกันแจกผ้�ห่ม ทั้งที่หนึ่งปีอ�จมี 
3 - 4 วันที่ไปทำ�เรื่องแบบนี้ จริงๆ มันก็ดีนะ แต่ถ้�เร�เชื่อว่�โลก
กำ�ลังป่วยจริงๆ ผมคิดว่�ก�รช่วยเหลือแบบสังคมสงเคร�ะห์
อ�จจะไม่พอ คุณจะต้องประส�นแนวคิดเรื่องช่วยเหลือสังคม
กับง�นคณุใหไ้ด ้โดยไมใ่ชว่�่เปน็นกัธรุกจิโกงเงนิช�วบ�้นม�ห้�
วันแล้ววันอ�ทิตย์คุณเข้�วัด แบบน้ันไม่ใช่ก�รบำ�บัดสังคม ไม่ได้
เป็นก�รบำ�บัดให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้น แต่เป็นก�รบำ�บัดตัวเอง

สิ่งแรกที่ต้องรักษา

เร�ควรจะแก้ที่คนนี่แหละ เร�จะต้องฟังให้เยอะขึ้น สังคม
เร�ทุกวันนี้นักแสดงคว�มคิดเห็นเยอะม�ก ต่�งคนต่�งแสดง
คว�มคิดเห็นของตัวเอง ซึ่งบ�งส่วนอ�จจะฟังม�เฉพ�ะแค่ใน
ส่วนที่ตัวเองเชื่อ ไม่ฟังข้อมูลรอบด้�น รู้แค่ส่วนเดียวแต่เอ�ไป
สรุปส่วนที่เหลือทั้งหมด เร�เลยจะต้องฟังให้เยอะข้ึน ฟังเสียง
ที่แตกต่�งจ�กคนที่คิดต่�ง เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่ไม่เหมือนเร� 
เรียนรู้ว่�เข�เป็นแบบนี้แล้วจะเข้�ใจ ทำ�ให้สังคมไม่เกิดปัญห�
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เรื่อง: ศราวุธ ชื่นรส / ภาพ: สุทธิเกียรติ สิงห์คา 

บาดแผลที่มองผ่าน
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เรื่องภัยพิบัติถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้

ความสำาคัญระดับนโยบายแห่งชาติ	 

ไม่ใช่นำ้าท่วมกันครั้งหนึ่ง	แล้วค่อยมาแก้

ในไทยเองสัตวท่ี์น่�เปน็ห่วงว�่จะสูญพนัธุน่์�จะเปน็ช�้งและ
เสือ แมจ้ะเส่ียงสูญพนัธจ์�กก�รท่ีถกูมนุษยล่์� แตป่จัจยัสำ�คญั
ต่อม�ก็เป็นผลจ�กแหล่งอ�ห�รข�ดแคลนจ�กสภ�พอ�ก�ศที่
แปรปรวน ช่วงหลังทีมสำ�รวจของเร�พบว่�เสือบ�งตัวแก่ต�ย
เพร�ะไม่มีอ�ห�รกินหรือหิวโซ เนื่องจ�กแหล่งอ�ห�รและสัตว์
ทีใ่ชเ้ปน็อ�ห�รลดจำ�นวนลงอย�่งรวดเรว็ และไมแ่น่ว�่เสอือ�จ
สูญพันธุ์ห�กยังไม่มีก�รแก้ไขเรื่องแหล่งอ�ห�รจ�กภ�ครัฐ

หล�ยคนมองว่�ก�รปล่อยสัตว์ท่ีอยู่ในศูนย์เพ�ะเลี้ยงคืนสู่
ธรรมช�ติเป็นก�รแก้ปัญห�อย่�งหนึ่ง แต่อันที่จริงไม่อ�จวัด
ได้ว่�สัตว์ที่เร�ปล่อยไปจะอยู่รอดสักเท่�ใด ช้�งที่ผ่�นศูนย์ 
เพ�ะเลี้ยงปล่อยคืนป่�พอเจอช้�งในฝูงที่อยู่ในป่�ก็ไล่ทำ�ร้�ย
ช้�งที่ปล่อยไป เพร�ะโดยธรรมช�ติช้�งที่อยู่ในฝูงเดียวกันจะ
ไมไ่วใ้จช�้งทีแ่ปลกหน�้ และยิง่ในอน�คตเมือ่มพีบิตัภิยัม�กขึน้ 
ช�้งพวกนีก้จ็ะหลงฝงูไดง้่�ยเนือ่งจ�กตกใจ และจะตกไปอยู่ใน
มือมนุษย์ม�กขึ้น เนื่องจ�กร�ค�ซื้อข�ยช้�งในตล�ดยังมีร�ค�
สงู แนวท�งก�รแกป้ญัห�ทีด่คีอืหนัม�ศกึษ�ก�รปลอ่ยสตัวท่ี์อยู่
ในศูนย์เพ�ะเลี้ยงให้คืนสู่ธรรมช�ติได้อย่�งกลมกลืนจะดีที่สุด

ปัญหาภัยพิบัติที่ภาครัฐมองข้าม

เรื่องภัยพิบัติถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้คว�มสำ�คัญระดับ
นโยบ�ยแห่งช�ติ ไม่ใช่นำ้�ท่วมกันคร้ังหน่ึงแล้วค่อยม�แก้ แต่
ไม่ห�แนวท�งป้องกันไว้ก่อน ดูง่�ยๆ อย่�งก�รเลือกตั้งที่จะถึง
ยงัไมเ่ห็นมพีรรคไหนเสนอนโยบ�ยด�้นก�รอนุรักษส์ิง่แวดลอ้ม
และภยัพบิตัอิอกม�สกัคน คว�มจรงิคนไทยตอ้งเริม่ตระหนกัได้
แล้วไม่อย่�งนั้นอน�คตเร�ก็จะประสบปัญห�เหล่�นี้ไปเรื่อยๆ 

ก�รดูแลสัตว์ป่�ท่ีได้รับผลกระทบจ�กภัยพิบัติ ภ�ครัฐยัง 
มีส่วนอยู่น้อย เอ�แค่ง�นอนุรักษ์ยังมีปัญห�เน่ืองจ�กคนที่อยู่
ภ�คสน�มกับคนท่ีน่ังโต๊ะอนุมัติเป็นคนละคน บ�งเรื่องภ�ค
สน�มให้เต็มร้อยแต่คนอนุมัติให้แค่ห้�สิบ ทำ�ให้ก�รทำ�ง�น
ไม่เต็มที่ แต่ถ้�เมื่อได้คนในภ�คสน�มมีส่วนอนุมัติในระดับ
นโยบ�ย จะทำ�ให้ง�นอนุรักษ์มีพลังม�กขึ้น 

สิ่งท่ีมนุษย์ต้องช่วยกันคือหยุดก�รใช้ชีวิตท่ีทำ�ให้โลกร้อน 
ถ้�ลองประมวลดูเหตุภัยพิบัติบ�งส่วนเป็นผลม�จ�กโลกร้อน
มนุษย์เป็นคนทำ�ขึ้นเองท้ังน้ัน ดังน้ันจึงต้องเปล่ียนพฤติกรรม
ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ช่วยทุกสิ่งมีชีวิตในโลกนี้

บางบาดแผลบนเนื้อตัวที่ เรามองผ่าน อาจไม่ ใ ช่ละเลย  

แต่พยายามไม่เก็บมารกสมองนั้น อาจมารู้สึกอีกครั้งเมื่อ 

ความละเลยกาํลงัทาํรา้ยตวัเองเขา้อย่างจงั การละบางเรือ่งไวใ้นฐาน 

ที่เข้าใจ อาจเปลี่ยนวงจรชีวิตมนุษย์ ที่กว่าจะรู้สึกตัวบาดแผล 

ก็รุกลํ้าสู่ปริมณฑลแห่งความเป็นและความตาย   

บางสิ่งที่ว่ากําลังแทะวงจรชีวิตบนห่วงโซ่อาหารอยู่โดยคุณไม่ 

รูตั้ว สตัวป์า่ทีอ่าศยับนโลกนีย่้อมไดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัเิชน่

กัน ตรีรัช	ภูคชสารศีล	ผู้อำานวยการฝ่ายงานอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล	 ประเทศไทย	

(World	Wide	Fund	for	Nature	-	WWF) ให้ความเห็นว่าสัตว์

ป่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ละเลยอย่างมาก ไม่แน่อนาคตสัตว์ป่าจะได้

รับผลกระทบจนส่งผลต่อมนุษย์ที่อยู่บนห่วงโซ่อาหาร เหตุจาก

ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดสมดุลจะส่งผลกระทบเป็นทอดๆ ต่อ

สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้

โลกเปลี่ยนแปลง ป่าเปลี่ยนไป

สิ่งที่เร่งให้เกิดภัยพิบัติต่�งๆ เป็นผลม�จ�กสภ�พอ�ก�ศ
แปรปรวนอย่�งหนัก ทำ�ให้เกิดนำ้�ท่วมหรือรอยเลื่อนบน 
เปลือกโลกเคลื่อนที่ และปร�กฏก�รณ์นำ้�ทะเลมีอุณหภูมิ 
ผิดปกติ ทุกสิ่งย่อมส่งผลต่อสัตว์โดยตรง โดยเฉพ�ะแหล่งที่อยู่
อ�ศัยไม่ว่�สัตว์ที่อยู่ในพื้นดิน บนต้นไม้หรือในทะเลย่อมเกิด
ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเอ�ตัวรอด

ที่อยู่อ�ศัยของสัตว์ที่ ได้รับผลกระทบอย่�งชัดเจนคือ  
ป่�ต้นนำ้�ซึ่งมนุษย์รักษ�ไว้เพื่อผลิต์นำ้�ให้กับตน แต่ปัญห� 
ส่วนใหญ่เกิดจ�กป่�รอยต่อซึ่งเชื่อมกับป่�ต้นนำ้�ถูกช�วบ้�น
ที่เข้�ไปตั้งบ้�นเรือนทำ�ล�ยลง เมื่อเกิดฝนตกอย่�งหนักติดต่อ
กันหล�ยวนัจงึอุม้นำ�้ตอ่ไปไมไ่ดแ้ละเกดิดนิถลม่ แตล่ะคร้ังยอ่ม 
สง่ผลต่อพืน้ดนิในป�่ตน้นำ�้ทีย่บุตวัลงเชน่กนั แมจ้ะมตีน้ไมใ้หญ่
อยู่ก็ต�ม ห�กปล่อยไวเ้ชน่นีต้อ่ไป ป�่ตน้นำ�้จะลดลงเรือ่ยๆ และ
ส่งผลต่อสัตว์ป่�ที่อ�ศัยอยู่ในป่�ต้นนำ้�

ป่าทุกป่าคือป่าผืนเดียวกัน

 สัตว์ท่ีใช้พ้ืนท่ีในก�รดำ�รงชีวิตม�กอย่�งช้�งได้รับผลกระทบ
อย่�งหนักจ�กภ�วะโลกร้อนทำ�ให้แหล่งอ�ห�รในป่�ไม่ 
อุดมสมบูรณ์เหมือนก่อน อย่�งช้�งในกุยบุรีที่ท�ง WWF ได้
เข้�ไปช่วยเหลือฟื้นฟูแหล่งอ�ห�รในป่�ม�หล�ยปี กลับพบว่�
ตัง้แตต่น้ปนีีท้ีผ่�่นม�แลง้จดัทำ�ใหแ้หลง่อ�ห�รไมเ่พยีงพอ ช�้ง
จงึกลบัม�กินใบตน้ย�งทีช่�วบ�้นปลกูไวจ้นเสยีห�ยอย�่งหนกั  
จะเห็นได้ว่�ก�รทำ�ล�ยป่�ไม้ของมนุษย์ แม้ไม่ได้ทำ�ล�ยป่� 
ต้นนำ้�โดยตรง แต่ป่�มันคือผืนเดียวกัน เมื่อสร้�งผลกระทบต่อ
ผืนป่�ผืนหนึ่งย่อมส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้�ง
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อย่ามัวแต่ช่วยคน	จนลืมพวกผมนะครับ!

เรื่อง: วุฒินันท์ ชัยศรี  

โฮ่งๆ	เหมียวๆ 
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ช่วยเหลือบรรด�สัตว์ท่ีได้รับผลจ�กภัยพิบัติได้ทันท่วงที มีก�ร
จัดตั้งที่พักฟื้นชั่วคร�วจำ�นวน 30 แห่งกับสุนัขและแมว และได้
จัดห�อ�ห�รและนำ้�ดื่มกับสัตว์เหล่�นั้นอย่�งเพียงพอ พร้อม
กันนั้นได้พย�ย�มติดต�มครอบครัวของผู้อพยพหนีภัยพิบัติ 
ให้กลับม�รับสัตว์เลี้ยงเหล่�นี้กลับไปอยู่ในอ้อมอกอีกครั้ง

นอกจ�กจะช่วยเหลือในเหตุก�รณ์เฉพ�ะหน้� WSPA ยัง
ได้เตรียมก�รช่วยเหลืออย่�งยั่งยืนโดยขย�ยโครงก�รหน่วย
สัตว์แพทย์ฉุกเฉินในภ�วะภัยพิบัติเป็นรุ่นที่ 2 จัดส่งเจ้�หน้�ท่ี
อ�ส�สมัครไปอบรมก�รฉีดวัคซีนให้กับช�วบ้�นร่วมกับ 
กรมปศุสัตว์ ครอบคลุม 3 ประเทศ คือ ไทย พม่� และอินเดีย 
อกีท้ังยงัมกี�รจดัซอ้มหนีภัยพบิตัทิ�งธรรมช�ตใินประเทศพม�่
อย�่งตอ่เน่ืองเพือ่เปน็ก�รเตรียมคว�มพร้อมกอ่นทีภ่ยัพบิตัคิรัง้
ต่อไปจะม�เยือน

ในเหตุก�รณ์นำ้�ท่วมครั้งล่�สุดที่ประเทศไทยเมื่อเดือน
เมษ�ยน ทีมง�น WSPA ได้จัดห�ส่ิงดำ�รงชีพให้กับปศุสัตว์
จำ�นวน 1,600 ตัว ในอำ�เภอป�กพนัง โดยมุ่งเน้นท่ีหมู่บ้�น  
2 แห่ง ที่ได้รับคว�มเดือดร้อนที่สุดจ�กนำ้�ท่วมน�ข้�วและ 
ทุ่งหญ้�เลี้ยงสัตว์ถูกทำ�ล�ยจนหมดสิ้น ทำ�ให้สัตว์เลี้ยงของ
ช�วบ้�นที่ทำ�ปศุสัตว์ไม่มีแม้หญ้�สักต้นเป็นอ�ห�ร นอกจ�กนี้
ทีมง�น WSPA ยังได้จัดให้มีหน่วยตอบสนองฉุกเฉินเพื่อรักษ�
สัตว์ (Veterinary Emergency Response Unit: VERU) ใน
ประเทศไทย และประส�นง�นกบัคลินิกสัตวแพทยเ์คลือ่นทีเ่พือ่
ช่วยเหลือและป้องกันโรคติดต่อที่ม�กับภัยพิบัติ เช่น ก�รถ่�ย
พย�ธิให้แก่ปศุสัตว์ 1,500 ตัว และก�รส่งเสริมคว�มรู้คว�ม
เข้�ใจเรื่องสุขภ�พและก�รก�รปศุสัตว์แก่เจ้�ของปศุสัตว์

WSPA ยังว�งแผนแก้ไขปัญห�อย่�งยั่งยืนโดยก�รตั้งศูนย์
อพยพท้องถิน่สำ�หรบัสัตว ์ซึง่สร�้งขึน้บนท่ีสูงเพือ่เปน็ศนูยก์ล�ง
ที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจ�กนำ้�ท่วม และ
เพิ่มศักยภ�พก�รช่วยเหลือที่ศูนย์แห่งนี้ให้มีม�กขึ้น เช่น ก�ร 
เตรียมคว�มพร้อมให้มีฟ�งแห้งอัดก้อน กรณีที่ต้องให้คว�ม
ช่วยเหลือฉุกเฉินด้�นอ�ห�ร หรือเมื่อเกิดเหตุนำ้�ท่วมขึ้นอีกครั้ง

ขอปรบมอืดงัๆ ใหแ้กอ่งคก์รทกุองคก์รทีไ่มย่อมท้ิงให้เพ่ือนท่ี
ดีที่สุดของเร�เผชิญภัยพิบัติเพียงลำ�พัง

มีคนเจ็บ คนหิว ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคและ 

ที่อยู่อาศัยทุกครั้งที่ภัยพิบัติบังเกิด แต่ก็อย่าลืมว่าช่วงเวลา 

ที่มนุษย์ต้องเผชิญมรสุมชีวิตจากภัยพิบัติ เจ้าสัตว์ตัวน้อยๆ 

เพื่อนรักของมนุษย์เองก็ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อน

ของเขาบ้างไม่ต่างกัน

สม�คมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Society for the Protec-
tion of Animals) หรือ WSPA เป็นองค์กรขน�ดใหญ่ที่มีสม�ชิก
ม�กกว่� 900 องค์กรใน 150 ประเทศ มีสำ�นักง�น 13 แห่ง 
ทั่วโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภ�พของสัตว์ในด้�นต่�งๆ 
เชน่ ก�รปอ้งกนัก�รท�รณุกรรมสตัว ์ก�รปร�บปร�มก�รตกัตวง
ผลประโยชน์เชิงก�รค้�จ�กสัตว์ป่� รวมถึงกำ�หนดภ�รกิจ
หลักข้อหนึ่งไว้ว่� จะต้องให้ก�รช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลจ�ก 
ภัยพิบัติ ไม่ว่�จะจ�กนำ�้มือมนุษย์ หรือภัยธรรมช�ติ โดยร่วมง�น
กับ WHO และองค์กรอื่นๆ ในก�รจัดห�สัตว์แพทย์เข้�ไปดูแล
สวัสดิภ�พและพย�บ�ลสัตว์ที่ได้รับบ�ดเจ็บจ�กภัยพิบัติ

ผลก�รดำ�เนินง�นเรื่องก�รเข้�ช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัย
พิบัติของ WSPA กว่� 40 ปีที่ผ่�นม�นับว่�น่�พอใจ เฉพ�ะ
ก�รช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติในภูมิภ�คเอเชียก็ประสบ
คว�มสำ�เร็จอย่�งดี ประม�ณก�รกันว่� เฉพ�ะในปีที่ผ่�นม� 
(2553) องค์กรเข้�ช่วยเหลือสัตว์ประเทศต่�งๆ ได้ม�กกว่� 
100,000 ตัว เช่น ก�รเข้�ไปช่วยเหลือสัตว์กว่� 50,000 ตัวใน
เหตกุ�รณแ์ผ่นดนิไหวทีป่ระเทศเฮต ิโดยไดร้บัคำ�เชญิอย�่งเปน็
ท�งก�รจ�กรัฐบ�ล ก�รเข้�ช่วยเหลือสัตว์ประม�ณ 7,000 ตัว
ในเหตุก�รณ์ภูเข�ไฟระเบิดที่เมืองป�ดัง ประเทศอินโดนีเซีย 
ก�รช่วยเหลือสุนัขและแมวจำ�นวนกว่� 2,300 ตัว ท่ีได้รับ 
ผลกระทบจ�กพ�ยุโซนร้อนกฤษณ�ท่ีฟิลิปปินส์ ก�รจัดส่งเจ้�
หน้�ท่ีอ�ส�สมัครไปช่วยเหลือพย�บ�ลสัตว์และอบรมก�รฉีด
วัคซีนให้กับช�วบ้�นร่วมกับกรมปศุสัตว์ ในเหตุก�รณ์นำ้�ท่วม 
ที่ อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วยเหลือวัวและหมูได้
กว่� 9,000 ชีวิต

ในเหตุก�รณ์ภัยพิบัติที่เกิดข้ึนครั้งล่�สุดในประเทศญี่ปุ่น 
WSPA ได้อนุมัติงบประม�ณในก�รช่วยเหลือสัตว์ม�กถึง 
150,000 เหรียญสหรัฐ เพ่ือสนับสนุนทีมง�นตอบสนองภัย
พิบัติต่อสัตว์ (Animal Disaster Response Team:  ADRT) ซึ่ง
เปน็ก�รรวมตวัของหล�ยกลุม่ทีท่ำ�ง�นเกีย่วกบัสตัว ์เชน่ สม�ชกิ
ของ WSPA เช่น สม�คมสวัสดิภ�พสัตว์ญี่ปุ่น (Japan Animal 
Welfare Society: JAWS)

งบประม�ณและคว�มช่วยเหลือด้�นกำ�ลังคนจ�ก WSPA 
และ ADRT ทำ�ให้จัดส่งสัตวแพทย์ลงไปในพ้ืนที่เพ่ือให้คว�ม

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.wspathailand.org

เรื่อง: วุฒินันท์ ชัยศรี  
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เมื่ออ่านทัศนะจากคุณหมอทั้งหลายแล้ว ชาว Read Me อาจจะเริ่มตั้งคําถามว่า “แล้วคน

ตัวเล็กๆ อย่างเราจะช่วยรักษาโรคของโลกได้อย่างไร” วันนี้ทีมงาน Read Me ได้รวบรวมยา 6 

ขนาน 6 วิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยเยียวยาโรคร้ายของโลกมาฝาก

บทสรุป: ยา 6 ขนานพาโลกผ่านวิกฤต

เร่ือง : กองบรรณาธิการ Read Me

เยียวยาจิตใจตนเองเสียก่อน

อย่�ลืมว่ �ตอนนี้ โลกป่วยเ ข้� ข้ัน

โคม่� โรคของโลกจึงเพ่ิมม�กข้ึนและ

ทวีคว�มรุนแรงขึ้นทุกวัน วันดีคืนดี  

ภัยพิบัติอ�จเข้�ม�กลำ้�กร�ยเร�ได้ทุก

ที่ทุกเวล� เร�ต้องรู้จักเผื่อใจ ใช้ธรรมะ 

เข�้ขม่เมือ่ตนเองหรือคนใกลต้วัพบคว�ม 

สูญเสีย ห�กนับถือศ�สน�ที่มีพระเจ้�ก็

คดิเสยีว�่ นีเ่ปน็พระประสงคข์องพระองค์

ทีจ่ะทดสอบคว�มเขม้แข็งของเร� แตห่�ก

นับถือพระพุทธศ�สน�ก็ใช้หลัก-ธรรม

ของพระพุทธเจ้� อ�จใช้หลัก ตถต� (ทุก

สิ่งเป็นไปเช่นนั้นเอง) หรือคิดเสียว่�เป็น

กรรมเก่� พบภัยพิบัติครั้งนี้จะได้สิ้น-

เคร�ะห์กันไปเสียที อย่�ลืมว่�ห�กข�หัก

ก็ยังพอใช้ไม้คำ้�ยันช่วยเดินได้ แต่ห�ก

หัวใจแตกสล�ยไปเสียแล้ว แม้แต่แรงจะ

เดินก็คงไม่เหลือ

ปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ	1	ต้น

ต้ น ไ ม้ นั บ เ ป็ น ย � ค ร อ บ จั ก ร ว � ล

สำ�หรับก�รเยียวย�รักษ�โลกอย่�ง

แท้ จ ริ ง  นอ กจ�กจะช่ วยขจั ดก๊ �ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์ได้ประม�ณต้นละ 1 

ตันตลอดอ�ยุขัยของมันแล้ว ยังช่วยยึด

หน้�ดินไม่ให้พังทล�ย เพิ่มคว�มอุดม

สมบูรณ์ของป่� เป็นแหล่งอ�ห�รของ

สตัวน์อ้ยใหญ ่ทำ�ใหร้ะบบนเิวศกลบัคนืสู ่

สมดุลอีกต่�งห�ก

อย่�เพิ่งคิดว่�จะปลูกวันละร้อยต้น

เลยห�กยังไม่มีเวล�ดูแล ก่อนอื่นเริ่มท่ี

คนละ 1 ต้น แล้วดูแลให้ดีประหนึ่งเป็น

ลูกของเร� ถ้� 1 คน ได้ 1 ต้น 60 ล้�นคน 

ก็ 60 ล้�นต้น คิดดูสิว่�ประเทศที่มีต้นไม้

เพิ่มขึ้นม�อีก 60 ล้�นต้นจะเขียวชอุ่ม 

น่�อยู่ขน�ดไหน

กินน้อยๆ	อย่ามูมมาม

ไมใ่ชแ่คไ่ดเอต็ แตห่ม�ยถงึลดปรมิ�ณ

ก�รบรโิภคลงใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ เชน่ เวล�

ไปกินข้�ว ถ้�ส่ังใส่กล่องโฟมก็เท่�กับ

เร�บริโภคข้�ว 1 จ�น และกล่องโฟม

อีก 1 กล่อง ซึ่งใช้เวล�ย่อยสล�ยเป็น

ล้�นๆ ปี จะดีกว่�ไหมถ้�เร�ตัดกล่อง

โฟมออกไป นั่งลงกินข้�วในร้�น เพื่อ

ท่ีโลกจะได้สูญเสียทรัพย�กรเพียงแค่ 

นำ้�ย�ล้�งจ�น 1 คน ลดกล่องโฟมไป 1 

กล่อง 1 ล้�นคนก็ลดกล่องโฟมไป 1 ล้�น

กล่อง เทคนิคกินน้อยๆ แบบนี้ยังนำ�ไป

ประยุกต์ใช้ได้อีกหล�กหล�ย เช่น ใช้ถุง

ผ้�เพื่อลดก�รบริโภคถุงพล�สติก จ่�ย

เงิน 40 บ�ทเป็นค่�ตั๋วรถไฟฟ้�ม�ห�นะ

เธอ ประหยดักว�่จ�่ยเงนิ 400 บ�ทเปน็ค�่ 

นำ้�มันรถ แล้วยังได้ของแถมเป็นมลพิษ

กับรถติดให้หงุดหงิดหัวใจอีกต่�งห�ก
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ออกจากหอ้งมาสัมผสัธรรมชาตบิา้ง

มัวแต่นั่งในห้องแอร์แล้วจะรู้ไหมว่�

โลกร้อนขึ้นกี่องศ�แล้ว ท�งที่ดีควรปิด

แอร์แล้วออกม�เดินสำ�รวจนอกบ้�น สูด

ลมห�ยใจให้เต็มปอด ถ้�ร้อนจนทนไม่

ไหวหรือสูดลมห�ยใจแล้วไอค้อกแค้ก 

นั่นหม�ยคว�มว่�รอบบ้�นเร�มีปัญห�

เสียแล้ว ลองดูว่�ตรงไหนมีปัญห�อะไร 

ตรงนี้ขยะย่อยสล�ยย�กหมักหมมจนมี

กลิ่นเหม็น  ก็รวบรวมไปให้ผู้เชี่ยวช�ญ

จัดก�ร ตรงนี้ข�ดต้นไม้ก็ปลูกเพิ่ม วันดี

คืนดีพอต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มเต็มบ้�น แล้ว

จะรู้ว่�ร่มเง�ต้นไม้เย็นสบ�ยกว่�อ�ก�ศ

แห้งๆ หน�วๆ จ�กแอร์เสียอีก

ขยายเครือข่ายสีเขียว

แหม...พอบ้�นเร�เป็นบ้�นสีเขียว

แล้วใครๆ ก็อย�กจะเอ�อย่�ง จะดีกว่�

ไหมห�กเร�ขย�ยคว�มร่วมมือให้กว้�ง

ขึ้นเรื่อยๆ ทุกบ้�นร่วมมือกันเป็นชุมชน

สีเขียว ทุกชุมชนร่วมมือกันเป็นอำ�เภอสี

เขียว ทุกอำ�เภอร่วมมือกันเป็นจังหวัดสี

เขียว ทุกจังหวัดร่วมมือกันเป็นประเทศสี

เขยีว ทนีีค้งถงึคร�วท่ีประเทศมห�อำ�น�จ

ผูป้ลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดต์ดิอนัดบั

โลกคงจะอิจฉ�เร�บ้�งล่ะที่เห็นประเทศ

เร�เย็นสบ�ยน่�อยู่ๆ เผลอๆ จะเป็นแรง

บันด�ลใจให้ทุกประเทศพร้อมใจกัน

เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นประเทศสีเขียว

ก็ได้นะ พอทุกประเทศเป็นสีเขียว คร�วนี้

กไ็มต่อ้งกงัวลว�่โลกจะปว่ยอกีตอ่ไปแลว้

ส่ิงเล็กเล็กท่ีเรียกว่า	‘ลงมือทำา’

สุดท้�ยแล้วทุกขอ้กค็งเปน็แคค่ว�มฝนั 

ห�กเร�ยังไม่มีส่ิงเล็กๆ ท่ีเรียกว่� ‘ลงมือ

ทำ�’ แม้จะเป็นพลังเล็กๆ ของคนตัวเล็กๆ 

ที่ทำ�สิ่งเล็กๆ อย่�งก�รปลูกต้นไม้ หรือใช้

ถุงผ้� แต่ห�กพลังเล็กๆ เหล่�นั้นอีกล้�น

พลังร่วมมือกัน จ�กพลังเล็กๆ ก็จะกล�ย

เป็นพลังยิ่งใหญ่ท่ีจะช่วยเยียวย�รักษ�

โลกให้ห�ยจ�กโรคร้�ย กลับม�เป็นโลก

ที่น่�อยู่ดังเดิม

เป็นอย่�งไรบ้�งกับ ย� 6 ขน�น วิธีก�รง่�ยๆ ที่จะช่วยเยียวย�โรคร้�ยของโลกที่ไม่ว่�ใครก็ทำ�ได้ อยู่ที่ว่�เร�จะลงมือทำ�หรือ

เปล่� หรือจะรอให้โลกท่ีกำ�ลังป่วยข้ันโคม่�ชักแหงกๆ ต�ยไปต่อหน้�โดยที่เร�ไม่ได้ทำ�อะไรเลย อย่�ลืมนะคะ ลงมือทำ�สิ่งเล็กๆ 

เพื่อโลกตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะไม่มีโลกให้เร�ลงมือทำ�อะไรอีกต่อไป
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เร่ือง : กองบรรณาธิการ Read Me



กรีนสวนเงินมีมา	 
ร้านสีเขียวของคนรักโลก

ความสับสนวุ่นวายในเมืองใหญ่ที่เห็นกันจนชินตา  

อาจทําให้คนเมืองอยากปลีกตัวออกจากความวุ่นวายสักพัก  

กรีนสวนเงินมีมา ร้านเล็กๆ บรรยากาศเย็นสบายย่านพระนคร 

ที่คํานึงถึงเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง 

หากจิตใจเรียกร้องขอเว้นวรรคสักพักจากความวุ่นวายข้างต้น

เรื่อง: เชษฐกิดา ตระกูลกาญจน์ / ภาพ: สุทธิเกียรติ สิงห์คา MY SPACE
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สาระบันเทิงสถาน



เติมเต็มกายใจด้วยอาหาร	4	ประเภท

แม้กรีนสวนเงินมีม�เป็นร้�นเล็กๆ 
แต่ก็เต็มไปด้วย ‘อ�ห�ร’ ที่มีคุณค่�ที่ไม่
เหมือนใคร

1 .อาหารใจ  ก�รนำ � เสนอง�น
หัต ถ ก ร รมพื้ นบ้ �นจ�กภูมิ ปัญญ� 
ช�วบ้�นที่มีทั้งของตกแต่ง เช่น ตุ๊กต� 
ช�วเข� ตุ๊กต�ป้ันรูปสัตว์ หรือเคร่ือง 
นุ่งห่มทีเ่ปน็ผ�้ฝ�้ยทอมอืทีผ่ลติขึน้ดว้ยวธิี
ธรรมช�ติทั้งหมด 

2.อาหารจิตวิญญาณ  ท�งร้�น
รวบรวมเครื่องศ�สนพิธีจ�กชุมชนช�ว
ธเิบตและภฏู�น สนิค�้มหีล�กหล�ย เชน่ 
พระพทุธรปู กระดิง่ ลูกประคำ� เคร่ืองบชู�
ที่ใช้ในก�รสวดมนต์ภ�วน�

3. อาหารสมอง จ�กหนังสือที่ท�ง
ร้�นคัดสรรผ่�นสำ�นักพิมพ์สวนเงิน 
มีม� โดยเป็นหนังสือท่ีท�งร้�นเรียกว่� 
‘หนังสือท�งเลือก’ เน้นว�งร�กฐ�นด้�น
วัฒนธรรมก�รอ่�นด้วยหนังสือหล�ย
ประเภท เช่น ด้�นศ�สน� ปรัชญ� สังคม 
ส�รคดี สุขภ�พ และวรรณกรรม 

4.อาหารกาย  ผลิตภัณฑ์ต่�งๆ 
ทั้งอ�ห�ร ของใช้ท่ีคัดสรรจ�กผู้ผลิต 
ร�ยย่อยและชุมชน 

สินค้าเกษตรสีเขียว

สินค้�เกษตรท่ีได้รับก�รคัดสรรแล้ว
ว่�ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยท�งร้�นได้จัดแบ่ง
ผลิตภัณฑ์ต่�งๆ เป็นมุม ‘สินค้�สีเขียว’ 

สีเขียวเข้ม สินค้�เกษตรอินทรีย์ (or-
ganic) ที่ไม่เพียงแต่ปลอดภัย แต่ยัง
ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคว�ม 
หล�กหล�ยท�งชีวภ�พในฟ�ร์ม 

สีเขียวกล�ง เกษตรภูมิปัญญ�ช�ว
บ�้นไรส้�รเคม ี(chemical free) เชน่ กลุ่ม
อ�ห�รแปรรูปและอ�ห�รปรุงสำ�เร็จจะ
ตอ้งใชว้ตัถดุบิจ�กก�รเกษตรท่ีไมใ่ชส้�ร
เคมีหรือผลผลิตจ�กธรรมช�ติในพื้นที่ 

ไม่น้อยกว่� 50 เปอร์เซ็นต์ เช่น นำ้�มัน
มะพร้�วบริสุทธิ์ ช�สมุนไพรหล�กรส 

สเีขยีวออ่น เปน็กลุม่ปลอดภยั (safety) 
เช่น กลุ่มของใช้และเครื่องสำ�อ�ง ซึ่งจะ
ต้องไม่ผ่�นก�รสังเคร�ะห์ท�งเคมีไม่
น้อยกว่� 50 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มนี้ เช่น แชมพูสมุนไพรมะคำ�ดีคว�ย 
ขิง อัญชัน

เครือข่ายตลาดสีเขียวเพ่ือเปลี่ยนแปลง
โลก

คุณกรณ์รวี เก่งกุลภพ เจ้�หน้�ท่ี
ประส�นง�นโครงก�ร เปิดเผยที่ม�
ของก�รนำ�ผลิตภัณฑ์ก�รเกษตรม�จัด
จำ�หน่�ยในร้�นว่�

 “ก�รเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น
เกษตรแบบเชิงเดี่ยว มีก�รใช้ส�รเคมี
จำ�นวนม�กจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
โดยตรง คือ มีหน้ีสินและสุขภ�พแย่
ลง ผู้บริโภคได้รับส�รเคมี ท�งร้�นจึง 
รว่มมอืกบัเกษตรกรทีไ่มใ่ชส้�รเคมใีนก�ร
ผลิตด้วยก�รช่วยกระจ�ยสินค้�ท�งก�ร
เกษตร” 

นอกจ�กนี้ร้�นสวนเงินมีม�ยังทำ�
โครงก�รตล�ดสเีขยีวในพืน้ท่ีโรงพย�บ�ล 
ผลักดันสินค้�เข้�ครัวของโรงพย�บ�ล
เพือ่สร�้งเสรมิสขุภ�พทีด่ขีองผูป้ว่ยให้ได้
รับอ�ห�รปลอดส�รเคมี

แม้ร้�นกรีนสวนเงินมีม�จะเป็นจุด 
เริ่มต้นเล็กๆ แต่เชื่อแน่ว่�จะขย�ยคว�ม
น่�อยู่ของโลกใบนี้ให้ม�กขึ้นเรื่อยๆ

ร้านกรีนสวนเงินมีมา

ตั้งอยู่ที่ถนนเฟื่องนคร	

แขวงวัดราชบพิธ	เขตพระนคร

สอบถามโทร.	0	2622	0955,

0 2222 5698

www.greenshopcafe.com	
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	 เดี๋ยวฝนก็ตก	 เดี๋ยวแดดก็ออก	

สภาพอากาศเอาใจยากเหมือนแฟน

ขี้งอนแบบนี้	 ประเด็นเรื่องสุขภาพ

ย่อมต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ 

เป็นลำาดับต้นๆ	 แต่การรักษาสภาพ

ร่างกายให้แข็งแรงนั้น	 เรื่องสำาคัญ

ที่ขาดไปเสียไม่ได้ก็คือ	 ‘อาหาร’	 

Read	 Me	 ฉบับนี้ 	 จึ ง ได้ขอคำา

แนะนำาจากพ่อครัวยอดนิยมขวัญใจ

ประชาชน	 เชฟหมี 	 –	 คมกฤช	 

อุ่ยเต็กเค่ง	 เจ้าของคลิปวิดีโอ	 ครัว

กากๆ	ทีไ่ด้โพสเทคนคิการทำาอาหาร	

‘กาก’	 แต่	 ‘เก๋า’	 ลงในเว็บไซต์ยูทูป	

ซึ่งทำาสถิติยอดคนดูรวมกันทะลุล้าน		

แล้วเชฟหมีจะชี้ทางปรุงอาหารใน

สภาวะโลกร้อนอย่างไรนั้นต้องลอง

มาดูกัน

เรื่อง: พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ / ภาพ: สุทธิเกียรติ สิงห์คา SPEAKER
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ผมเชื่อว่า	การกินปลาตัวหนึ่ง

สามารถบอกได้ว่าโลกเป็นยังไง

ดาวดลใจ



วิธีทําอาหารที่ช่วยประหยัดพลังงาน
แบบฉบับเชฟหมี

ผมคิดว่�เร�ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้�ให้
น้อยลง และกินของสดให้ม�ก หันม�กิน
ผกั ผลไม ้หรอืเนือ้สัตวต์�กแหง้ ทีป่รงุโดย
พลังง�นจ�กธรรมช�ติ ยิ่งในเศรษฐกิจ
ที่เดี๋ยวไข่ก็แพง นำ้�ต�ลแพง นำ้�มันแพง 
เร�ก็ต้องใช้วิธีพึ่งตัวเอง ห�อย่�งอื่นม�
ทดแทนเอ� อย่�งย�ยผมเน่ียทำ�นำ้�มัน
หมูกินเอง ผมก็ไม่เห็นย�ยต�ยเพร�ะ 
นำ้�มันหมูเลย อีกอย่�งหนึ่งคือ อย่�
สนับสนุนพวกบรรษัทอ�ห�รข้�มช�ติที่
เลีย้งสตัวเ์อง เพร�ะกระบวนก�รผลติของ
พวกนี้จะทำ�ล�ยธรรมช�ติม�กที่สุด 

 
นิยามการกินของผู้คนในยุคปัจจุบัน 

ทุกวันนี้เร�กินอ�ห�รกันด้วยคว�ม
หล�กหล�ยที่สุด เร�กินไม่ใช่เฉพ�ะที่ตัว
อ�ห�รแต่เร�กินตัวสัญญะของมันด้วย 
คนจำ�พวกหนึ่งอยู่ในสังคมแบบที่ต้อง
กินแชมเปญ ค�เวียร์ แล้วก็มองคนที่กิน
ล�บว่�เป็นคนละชนชั้น หรือบ�งคนกิน
เพื่อคว�มอร่อย แพงแค่ไหนก็ยอมจ่�ย  
ตรงข้�มกับบ�งคนที่กินเพ่ือให้รอด ซึ่ง
ถือเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญในก�รดำ�รงชีวิต 
ของมนุษย์ แต่คนมักจะลืมประเด็นนี้
แล้วไปให้คว�มสำ�คัญกับสิ่งอื่นๆ   

กนิอยา่งไรใหอ้ยูร่อดในสถานการณท์ี่
โลกเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ 

ถ้�มีนำ้�ท่วมโลก หรือภัยธรรมช�ติ
รุนแรง ส่ิงหนึ่งที่กินได้และเป็นแหล่ง
โปรตีนสำ�คัญคือแมลง เอ้�! พูดเรื่องจริง 
เพร�ะจ�กก�รทีอ่�่นหนงัสอืม� ผมพบว�่
ถ้�โลกสูญส้ินแมลงจะรอด มนุษย์ต�ย
หมดแต่แมลงยังเหลืออยู่ อีกอย่�งหนึ่ง
คอื เหด็ เพร�ะต�มซ�กปรกัหกัพงัน�่จะมี
เห็ด โอย...อย่�ไปหวังกับพวกสัตว์เลือด-
อุ่น หมู เป็ด ไก่ อะไรคงไม่เหลือ อ�จ
ต�ยหมดจ�กก�รข�ดอ�ห�รหรือปรับตัว 
ไม่ได้ อย่�งแมลงเนี่ย ถ้�ยังหุงต้มได้ ก็

อ�จปรุงเป็นต้มแกงเห็ดใส่แมลง แต่ถ้�
นำ�้ทว่มไมม่ไีฟฟ�้กอ็�จแปรรปูเปน็แมลง
ต�กแห้งเอ� ส่วนวิธีจับแมลงต่�งๆ เร�
อ�จต้องเข้�สู่ยุคภูมิปัญญ�แบบลิง คือ
อ�ศัยสัญช�ตญ�ณ (หัวเร�ะ) ตอนนี้ผม
คดิว�่ผูใ้หญ่น่�จะฝึกให้เดก็เล่นห�แมลง
ต�มซ�กไม้ชื้นๆ  สอนให้เรียนรู้ว่�แมลง
อะไรกินได้กินไม่ได้ อย่�งท�งภ�คอีส�น
เข�กินกันเป็นเรื่องปกติ ภูมิปัญญ�แบบ
นี้จำ�เป็นม�กนะครับ 

ปรัชญาครัวกากๆ กับการใช้ชีวิต
ผมพูดเสมอว่�ครัวก�กๆ คิดขึ้นม�

เพื่อเป็นก�รประยุกต์ของที่ เหลือที่มี
อยู่ในบ้�นม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่
ก�รอ�ศัยวิธีแบบครัวก�กๆ เพียงอย่�ง
เดียวคงไม่รอดในสภ�วก�รณ์ที่โลกมี
ปัญห�ม�ก ในที่สุดเร�ก็ต้องกินอ�ห�ร
ต�มธรรมช�ติ เพร�ะธรรมช�ตินี่แหละ
ที่จะเป็นตัวบอกเร� ผมเชื่อว่� ก�รกิน
ปล�ตัวหนึ่งส�ม�รถบอกได้ว่�โลกเป็น
ยังไง ทะเลอุดมสมบูรณ์รึเปล่� อ�ก�ศ
เปลี่ยนแปลงไหม ถ้�สักวันหนึ่งเร�อ�จ
ตกไปอยูใ่นสภ�พแบบ Survivor ประเภท 
หลงป่� พลัดไปอยู่ต่�งถิ่น ก�รเรียนรู้วิธี
ก�รกินแบบธรรมช�ติจะส�ม�รถช่วยให้
เร�เอ�ตัวรอดได้ ดังนั้น เร�ควรหันกลับ
ม�ใสใ่จอ�ห�รพืน้บ�้นทีม่�จ�กร�กเหง�้
ของตัวเร�เอง 

อาหารแบบไหนเหมาะกับสภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย 

แรกสุดเลย ผมขอแนะนำ�ให้ดื่มนำ้� 
ม�กๆ และอ�ห�รก็ควรปรับเปลี่ยนต�ม
สภ�พอ�ก�ศ ผมหม�ยถึงถ้�สมมติว่�
ร้อนม�ก ก็ควรกินอ�ห�รท่ีเข้�ไปช่วยให้
ร่�งก�ยเย็นขึ้น เช่น พวกฟักแฟง แต่ไม่
ได้หม�ยคว�มว่�ให้กินอ�ห�รเย็นจัดๆ 
เคีย้วนำ�้แขง็เปน็กอ้นๆ  เร�ควรกนิอ�ห�ร
จ�กธรรมช�ตทิีอ่ณุหภมูไิมส่งูหรอืตำ�่เกนิ
ไปจนสดุโต่ง  และในหน่ึงมือ้ควรมขีองสด

คุณรู้หรือไม่ว่า	 ประเทศไทย

นับเป็นเซียนนักกินแมลงทอด 

ตัวยง	 ไม่ว่าจะเป็น	 ตั๊กแตน	

จิ้งหรีด	 หนอนไม้ไผ่	 ดักแด้ไหม	

เพียงแค่นำาไปทอดเหยาะซอส

ตามด้วยพริกไทยอีกหน่อยก็

พร้อมส่งกล่ินหอมชวนทาน	แถม

ยังให้คุณค่าพลังงานจากไขมัน

และโปรตีน	 	 โดยแมลงดิบ	 100	

กรมั	จะให้โปรตนีประมาณ	9-65	

กรัม	 ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณ

โปรตีนที่ได้จากไข่ไก่	1	ฟองเลย

ทีเดียว

บ้�ง เช่น ผักจิ้มกับนำ้�พริก เพร�ะจะช่วย
ปรับสมดุลของร่�งก�ย

คําฝากทิ้งท้าย
ส่ิงสุดท้�ยท่ีผมอย�กฝ�กไว้ คือเมื่อ

เกิดภัยพิบัติโลกถึงก�ลวิน�ศครั้งใหญ่ 
ผมขอรอ้งว�่ มนษุยอ์ย�่ฆ�่แลว้กนิกนัเอง  
ไม่ เ ช่ น น้ันผมอ�จต�ย เป็นคนแรก 
เหมือนล้มวัวตัวหนึ่งกินกันได้ทั้งหมู่บ้�น 
(หัวเร�ะ) ขอเน้นเลยนะครับว่� อย่�กิน
กันเองโดยเด็ดข�ด

ถ้ อ ย คํ า แ น ะ นํ า ที่ เ สิ ร์ ฟ โ ด ย 
เชฟหมีคงเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
ให้ใครหลายต่อหลายคนหันกลับมา
ใส่ใจกับอาหารจากธรรมชาติที่อยู่ 
รอบตัว หรือหากใครต้องการเรียนรู้
เทคนิคประยุกต์ของใช้ที่ เหลือใน
ค รั ว ม า เ ป็ น อ า ห า ร แ บ บ ง่ า ย ๆ  
ก็ สามารถติดตามเชฟหมี ได้ ใน  
www.gaggag.tv อิ่มอร่อยเต็มที่แล้วก็
อย่าลืมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วย



จะดูแลโลกของเราอย่างไร?
โลกของเร�ในปัจจุบันนี้ป่วยไข้ขึ้นทุกวัน เดี๋ยวปวดหัว เดี๋ยวตัวร้อน เดี๋ยวไอ เดี๋ยวจ�ม บ้�งก็ครั่นเนื้อ 

ครั่นตัว บ�งทีก็ชักดิ้นชักงอ ทำ�เอ�ปั่นป่วนไปหมด เวล�แม่ป่วยเร�ก็ต้องพ�แม่ไปห�หมอ คอยดูแล

เช็ดตัว ป้อนย� แต่ถ้�โลกของเร�ป่วย แล้วคนทั้ง 4 ช่วงวัย จะดูแลรักษ�โลกของเร�อย่�งไร?

ด.ญ.กัลยภรณ์ สิริสิทธิ์ น้องปุ้ย (อายุ 13 ปี) นักเรียนชั้น ม.2 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ไม่ตัดไม้ทําลายป่าปลูกต้นไม้และปะการัง

เด็กหญิงครุ่นคิดสักพัก ก่อนจะตอบด้วยเสียงมุ่งมั่นว่� “หนูก็จะชวนเพื่อนๆ 

และคนใกล้ตัวเร� ม�ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อน ปลูกปะก�รัง เพื่อลด

อุณหภูมิใต้ท้องทะเล และไม่ตัดไม้ทำ�ล�ยป่� เพร�ะตอนนี้ภูเข�บ้�นเร�หัวโล้น

เกือบหมดแล้ว

“โลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปม�ก อย่�งประเทศญี่ปุ่นที่เกิดแผ่นดินไหว

และสึน�มิ ทำ�ให้สูญเสียผู้คนไปเยอะ  ถ้�ห�กเกิดภัยพิบัติหรือเหตุก�รณ์ 

เช่นนั้นขึ้นกับประเทศไทยเร� คงจะมีก�รสูญเสียเยอะกว่� เพร�ะบ้�นเร�ไม่มี

อะไรที่ป้องกันได้ม�กนัก

“หนูจะช่วยลดโลกร้อนเท่�ที่หนูจะทำ�ได้” น้องปุ้ยกล่�วพร้อมกับรอยยิ้ม

นายชลัช ศรีวิเชียร (อายุ  20 ปี) นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งโลก แค่วันนี้เราได้ทําอะไรเพื่อโลกก็พอช�ยหนุ่มยำ้�ว่�สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวหรือไม่ใช่เรื่องสำ�คัญอีกต่อไป  เพร�ะว่�มันยิ่งทวีคว�มรุนแรงขึ้นทุกๆ วัน เพียงแต่เร�ไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญเพร�ะ ยังคิดว่�คนเดียวคงเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้

“โลกกำ�ลังส่งสัญญ�ณเตือนในหล�ยๆ เหตุก�รณ์ในช่วงไม่กี่ปีม�นี้ ทั้งภ�วะโลกร้อน  มลพิษที่เพิ่มม�กขึ้นทุกวัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตบนโลก ถ้�เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ คว�มเป็นอยู่ของทุกคนก็ยิ่งลำ�บ�กม�กขึ้น“เร่ิมจ�กตัวเร�กอ่นสิง่เลก็ๆ ทำ�อะไรกไ็ด ้เชน่ ลดก�รใชพ้ลงัง�นแลว้กใ็ชอ้ย�่งคุม้ค�่ไมไ่ปทำ�ล�ยธรรมช�ต ิถ�้ทกุคนรว่มกนัแคน่ีโ้ลกกน็�่อยูข่ึน้แลว้ อ�จจะเปลีย่นแปลง ไม่ได้ทั้งโลก แค่วันนี้เร�ได้ทำ�อะไรเพื่อโลกได้ก็พอ”

Step 1

Step 2

123 STEP
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นายรัตนชัย  มูลประหัส (อายุ 32 ปี)

ผู้จัดการร้านชัยเจริญราชพฤกษ์

ถ้าหากเรารักโลกจริง เราก็ควรดูแลเขาให้เหมือนกับดูแล

ตัวเอง

“ผมจะดำ�รงชีวิตต�มทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  

ไม่ทำ�ล�ยส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่ และทดแทนส่ิงท่ีนำ�ม�จ�กธรรมช�ติ 

อย่�งเช่น ตัดต้นไม้ม� 1 ต้น ก็จะนำ�ต้นไม้ไปปลูกทดแทนสัก 3 ต้น 

และจะช่วยลดก�รใช้พลังง�นลง เพ่ือลดภ�วะโลกร้อน

“เร�ไม่จำ�เป็นต้องไปหวังถึงเร่ืองใหญ่ๆ ให้เร่ิมจ�กตัวเร�ก่อน 

แค่พวกเร�ทุกคนช่วยกัน แม้ว่�สภ�พแวดล้อมจะไม่ได้ดีดังเดิม  

แต่คงไม่แย่ไปกว่�เดิม ห�กเร�รักโลกจริงเร�ก็ควรดูแลเข�ให้

เหมือนดูแลตัวเอง” 

Step 3

นางจิตต์ผจง สุขะคะ (อายุ 54 ปี) อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย 

 ถ้าทุกคนหยุดทําลาย สุดท้ายโลกจะกลับคืนสู่สภาพเดิม 

 “ถ้�ทุกคนหยุดทำ�ล�ย มันจะเชื่อมต่อกันเอง เพร�ะโลกของ

เร�จะมีรอยแยกหยัก ซึ่งเลื่อนและเปลี่ยนแปลงได้ ก็เปรียบเสมือน

คนหกล้มกระดูกแตกต้องเข้�เฝือก โดยอ�ศัยระยะเวล�ในก�รรักษ� 

สุดท้�ยมันก็จะกลับคืนสู่สภ�พเดิม ใช้ง�นได้ต�มปกติ

 “ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนเป็นก�รลดประช�กรลงเพ่ือปรับสมดุลโลก 

และเร�ตอ้งทำ�ใจยอมรบัก�รเปลีย่นแปลง เพือ่ปอ้งกนัมใิหม้นัเลวร�้ย

ไปกว่�นี้ โดยก�ร ‘หยุดทำ�ล�ย’ และลดก�รใช้ทรัพย�กรให้น้อยที่สุด 

เพื่อให้โลกกลับสู่สมดุลเร็วที่สุด

 “สิ่งที่เร�จะช่วยกันต่อไปคือ รณรงค์ก�รประหยัดทั้งนำ้�-ไฟ 

หันม�ใช้รถส�ธ�รณะ หลีกเลี่ยงก�รใช้สิ่งของที่ผลิตม�จ�กไม้ เพร�ะ

จะไดไ้มต่อ้งไปตดัไมท้ำ�ล�ยป�่ เพยีงเท�่นีก้ช็ว่ยลดก�รทำ�ล�ยโลกลง

ได้ และมนุษย์เร�ก็จะได้ดำ�รงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่�งเป็นสุข”

Step 4

25

เรื่อง / ภาพ : ภาวิณี ริ้วเหลือง



ปลูกไร่	ปลูกรัก

อัลบ้ัมอีพี 6 เพลงท่ีได้แรงบันด�ล
ใจม�จ�ก ไร่ปลูกรัก ฟ�ร์มเกษตรอินทรีย์
ในจังหวัดร�ชบุรีของคู่รักอย่�ง อโณทัย 
ก้องวัฒน�  และ  ก�นต์ ฤทธ์ิขจร ท่ีมุ่ง
ม่ันทำ�ก�รเกษตรแบบไร้ส�รเคมีม�กว่�
สิบปี บทเพลงฟังสบ�ยเหล่�น้ี เป็นผล
ง�นของ TK band เย�วชนผลผลิตจ�ก
อุทย�นก�รเรียนรู้ TK park ของเร�น่ีเอง 
โดยมีพ่ีเ ล้ียงม�กประสบก�รณ์อย่�ง  
จุ้ย-ศุ บุญเล้ียง นักเขียน/นักแต่งเพลงช่ือดัง
เป็นผู้ควบคุมก�รผลิต เน้ือห�ของเพลงกล่�ว
ถึงอุดมก�รณ์ของไร่ปลูกรัก ต้นไม้ นิท�นอีสป 
คว�มรัก เด็กน้อย รวมไปถึงปรัชญ�จ�กก�ร
ทำ�ไข่เค็ม สะท้อนผ่�นบทเพลงแนวป๊อปใสๆ 
ท่ีฟังแล้วชวนให้หลับต�นึกถึงธรรมช�ติใน
ชนบท เช่น ท่อนหน่ึงของเพลง ปลูกไร่ ปลูกรัก 
ท่ีว่� “มองฟ้� เมฆลอยแดดท�ทอ ไผ่แตกกอ 
ล่ิวลมริมบึง โชยกล่ินลมหอม พัดม�จ�กแดน
ใด เหลือบเห็นได้ เจ้�คือมะลิริมท�ง” ก็ทำ�ให้
เร�อมย้ิมและร้องฮัมต�มได้แล้ว

To	the	Sea:	Jack	Johnson	

อัลบั้มล่�สุดที่ว�งแผงไปเมื่อปีที่แล้ว
ของ แจ๊ก จอห์นสัน ศิลปินลูกนำ้�เค็มจ�ก
ฮ�ว�ย ผลง�นสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 5 ของ
เข�นี้มีไอเดียเก๋ๆ ในก�รผส�นแนวคิด
เรื่องก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมเข้�ไปด้วย คือ
ก�รใชว้สัดรุไีซเคลิผลติแผน่ซดี ีก�รบนัทกึ
เสยีงในสตดูโิอของเข�เองทีม่ชีือ่ว�่ Man-
go Tree Studio ซึ่งสตูดิโอนี้ใช้พลังง�น
แสงอ�ทิตย์ในก�รทำ�ง�น ที่สำ�คัญเข�
ยังได้บริจ�คร�ยได้ 1 เปอร์เซ็นต์ ของก�ร
ข�ยอัลบั้มนี้ให้กับเครือข่�ย 1% For The 
Planet ที่สมทบทุนบริจ�คร�ยได้ให้แก่
องค์กรสิ่งแวดล้อมทั่วโลกอีกด้วย 

เนื้อห�ของเพลงกล่�วถึงเรื่องร�วของ
พ่อที่พ�ลูกช�ยไปทะเล ซึ่งก็หม�ยถึง 
ตวัเข�และลกูช�ย โดยใชน้ำ�้เปน็สือ่กล�ง
ในก�รคน้ห�จติใตส้ำ�นึกของตวัเอง เพลง
ฮิตอย่�ง You And Your Heart และ To 
the Sea ที่เข�ใช้เวล�แต่งเพียงสิบกว่�
น�ที ให้อ�รมณ์เพลงริมทะเลแบบที่ไม่
ชลิลเ์สยีทเีดยีว อกีทัง้ยงัแฝงปรชัญ�คมๆ 
เข้�ให้คิดต�มด้วย ถือได้ว่�เป็นอัลบั้มท่ี
ฟังแล้วไม่รู้สึกว่�ผ่�นเลย เพร�ะตะกอน
คว�มคิดที่ได้เหม�ะแก่ก�รนำ�ไปเปลี่ยน
โลกเสียจริงๆ

2022	สึนามิ	วันโลกสังหาร 

หนังไทยฟอร์มยักษ์ว่�ด้วยภัยพิบัติ
สึน�มิ ผลง�นกำ�กับของ ทรนง ศรีเชื้อ 
ที่ออกฉ�ยเมื่อสองปีก่อน แต่กลับไม่
ประสบคว�มสำ�เร็จด้�นร�ยได้ม�กนัก 
ห�กมองข�้มในเร่ืองของเทคนคิด�้นภ�พ
ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ แล้วม�ลงร�ยละเอียด
ในด้�นเนื้อห�แทน ถือว่�หนังสื่อถึง
ประเดน็หนกัๆ ในเรือ่งสิง่แวดลอ้มไดด้ทีี-
เดยีว โดยกล�่วถงึเหตกุ�รณท์ีเ่กดิขึน้ในป ี
ค.ศ. 2022 เมือ่กรงุเทพฯ กำ�ลงัจะถูกคลืน่
ยักษ์สึน�มิพัดเข้�ทำ�ล�ย น�ยกรัฐมนตรี
หนุ่ม ไตรภพ (ภ�ณุเดช วัฒนสุช�ติ)   
ต้องแบกรับหน้�ที่ปกป้องประเทศช�ติ
จ�กภัยพิบัติครั้งนี้ ภ�ยใต้คำ�แนะนำ�จ�ก 
ดร.สย�ม (สุเช�ว์ พงษ์วิไล) ซึ่งจำ�ลองม�
จ�ก ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ผู้ที่เคยทำ�น�ย
ล่วงหน้�ถึงเหตุก�รณ์สึน�มิเมื่อปล�ย
ปี พ.ศ. 2547 แต่ไม่มีใครเชื่อ เนื้อห�
พย�ย�มสะท้อนปัญห�เรื่องสิ่งแวดล้อม
ให้เห็นอย่�งจริงจัง และยังได้เชื่อมโยง
กบัเรือ่งก�รเมอืงทีม่ผีลกระทบโดยตรงตอ่
ก�รช่วยเหลือประเทศช�ติ ห�กใครที่ยัง
ไม่เคยชม รีบเปิดใจให้กว้�ง เพร�ะน�นๆ 
จะมีหนังไทยใจกล้�เช่นนี้ให้ชมกันสักที 

REVIEW
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2012

หนังวันสิ้นโลกโปรดักชั่นสุดยิ่งใหญ่  
ผลง�นกำ�กับของ โรแลนด์ เอ็มเมอริค  
ทีเ่คยฝ�กผลง�นในทำ�นองเดยีวกนัอย�่ง 
The Day After Tomorrow ม�แล้ว 
หนังเรื่องนี้ได้แนวคิดหลักม�จ�กคำ�
ทำ�น�ยถึงเหตุก�รณ์วันสิ้นโลกที่จะเกิด
ขึ้นในปี ค.ศ. 2012 ของช�วม�ย� ซึ่งก็
คือในปีหน้�นี้เอง โดยมุ่งนำ�เสนอภ�พ 
คว�มเสียห�ยของภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่
ที่สุดของโลก ทั้งภูเข�ไฟระเบิด แผ่นดิน
ไหว รวมไปถงึคลืน่ยกัษส์นึ�มทิีท่ำ�ล�ยทกุ
สิง่ทกุอย�่งทีม่นษุยใ์นยคุนีส้ร�้งข้ึนม�จน
ร�บเป็นหน้�กลอง ทว่�ก็มีกลุ่มประเทศ 
G8 ที่มีโครงก�รลับในก�รสร้�งเรือเพื่อ
บรรทกุผู้รอดชวิีต โดยก�รจ�่ยเงนิจำ�นวน 
1,000 ล้�นยูโร เพื่อแลกกับตั๋วขึ้นเรือ 
นอกจ�กประเดน็เร่ืองส่ิงแวดลอ้มทีท่ำ�ให้
คนดูได้ตระหนักกันแบบช็อกโลกแล้ว 
ประเด็นเรื่องคว�มเห็นแก่ตัวของมนุษย์
ที่ทำ�ทุกหนท�งเพื่อให้ตนเองมีชีวิตรอด
โดยไม่ได้คำ�นึงว่�ตนเป็นต้นเหตุ ก็ทำ�ให้ 
คนดูต้องสะอึกและหวนกลับม�ทบทวน
ถึงสิ่งที่ตนได้ทำ�เอ�ไว้

Slow	Book:	ต้องการ

หนังสือเล่มน้ีเหม�ะสำ�หรับคนเมือง
ท่ีกำ�ลังมีชีวิตห่�งไกลธรรมช�ติเข้�ไป
ทุกที จนบ�งคนอ�จกำ�ลังคิดจะเริ่ม
เปล่ียนแปลงชวีติ หนังสือเลม่นีจ้งึเปน็จดุ
เริม่ตน้ทีด่ใีนก�รเปลีย่นแปลงชวีติให้เปน็
หน่ึงเดยีวกบัธรรมช�ต ิผู้เขยีนเปน็เจ�้ของ
ผลง�นเดียวกับหนังสือ Going Places 
และ ความสุขของมะลิ 1, 2 หนังสือเล่ม
นี้เป็นก�รถ่�ยทอดสิ่งที่เธอพบหลังจ�ก
ต้องพบกับวิกฤติด้�นสุขภ�พอย่�งร้�ย
แรง เธอจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยเองด้วย
ก�รเข้�คอร์สธรรมช�ติบำ�บัด เรียนรู้ที่
จะใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับธรรมช�ติและ 
สิ่งแวดล้อมม�กขึ้น ทั้งก�รปลูกผักกิน
เอง กินอ�ห�รปลอดส�รพิษ และสร้�ง
บ้�นดิน อ�จฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่เธอ
ก็ทำ�ให้เข้�ใจง่�ยขึ้นผ่�นก�รแนะนำ�ด้วย
ภ�พประกอบสวยง�ม ห�กไดอ่้�นหนังสอื 
เล่มนี้ดูสักครั้ง ก�รเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ว่�
อ�จจะไม่ได้ย�กอย่�งที่คิดก็ได้

ติสตู	นักปลูกต้นไม้:	โมรีส	ดรูอง

วรรณกรรมเย�วชนเรื่องเยี่ยมจ�ก
ฝรั่งเศสเรื่องนี้ ได้รับก�รกล่�วข�นว่�
สร้�งคว�มประทับใจและให้แง่คิด
แก่ผู้อ่�นได้ไม่แพ้ เจ้าชายน้อย เลยที
เดียว โดยเป็นผลง�นแปลของคนคน
เดียวกันคือ อำ�พรรณ โอตระกูล ผู้ท่ีได้
รับยกย่องเป็นดั่งทูตวรรณกรรมฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย ว่�ด้วยเร่ืองร�วของ ติสตู 
เด็กน้อยผู้ไม่ยอมให้คว�มคิดสำ�เร็จรูป
ของผู้ใหญ่เข้�ม�ครอบงำ� ด้วยมุมมองที่
แตกต่�งจ�กผู้ใหญ่ ทำ�ให้ติสตูส�ม�รถ
ใช้คว�มส�ม�รถพิเศษของตนเองในก�ร
เปลี่ยนแปลงโลกได้ นั่นก็คือนิ้วหัวแม่มือ
วิเศษที่เมื่อนำ�ไปปักไว้ที่ใด ดอกไม้ก็จะ 
ผลิบ�นออกม� พรสวรรค์ของเข�ได้
นำ�คว�มหวังม�สู่ผู้คนและสร้�งคว�ม
สวยง�มใหก้บัโลก หรอืแมก้ระทัง่สงคร�ม
ก็ส�ม�รถยุติลงได้ด้วยน้ิววิเศษของเข� 
เรื่องร�วเหล่�น้ีได้รับก�รถ่�ยทอดผ่�น
มุมมองก�รเล่�เรื่องด้วยทัศนคติอัน
สดใสของวัยเด็ก เชื่อว่�ห�กใครที่ได้อ่�น
วรรณกรรมเร่ืองน้ีจบลง ส�ยต�มองโลก
แบบเด็กอ�จหวนกลับม�อีกครั้ง 
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ต่อมาในช่วงระยะเวลาการทำางานของมนุษย์เงินเดือน	อุณหภูมิจะมี

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	สาเหตุเพราะความร้อนของเครื่อง

ใช้กระแสไฟฟ้าได้ถูกปล่อยออกมาเป็นจำานวนมาก	ส่งผลให้ประเทศไทย

กลายสภาพเป็นเนื้อบนกระทะย่าง	หากไม่อยากเกรียมเกินไป 

ก็ป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ

สวัสดีค่ะ		พบกับพลอยบุษราและรายงานอากาศสภาพประจำาวันนี้

ช่วงเช้านับตั้งแต่เวลา	04.00	-	09.00	น.	นำ้าแข็งขั้วโลกพัดผ่านปกคลุม

ทั้งบริเวณ	ส่งผลให้อุณหภูมิลดตำ่าลงเสมือนท่านนอนอยู่ในช่องแช่แข็ง	

ไปไหนมาไหน	อย่าลืมอุปกรณ์ป้องกันความหนาวติดตัวไปด้วยนะคะ

OUTLET
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หนึ่งวันกับสามอากาศอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไร		มาจะบอกให้ว่านี่คือ	

‘ฤดูรักษ์’	ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องใส่ใจกับสภาพแวดล้อม	 

หันกลับมามองธรรมชาติรอบตัว	เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	 

อย่าคิดว่าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้	เริ่มเลย!	ง่ายๆ	จากตัวเราก่อน	 

ร่วมมือกันคอยดูแล	‘โลก’	ให้หายป่วย	เพ่ือพวกเราทุกคนในวันข้างหน้า	

หลังจากเลิกงานในช่วงเย็น	อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ	

เรื่อยไปจนคำ่ามืด	พอให้ท่านหงุดหงิดกับอาการรถติด	และเป็นหวัด

กันเล็กน้อยถึงปานกลาง	ควรพกร่มติดตัวไว้เพื่อความไม่ประมาท
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ยารักษา	(โรค)	โลก									
โลกรอ้น สึน�ม ิแผน่ดนิไหว น้ำ�ทว่ม สภ�พอ�ก�ศแปรปรวน และอกีส�รพดัอ�ก�รท่ีกำ�ลังส่งสัญญ�ณเตอืนให้

มนุษย์รู้ว่�โลกของเร�กำ�ลังป่วย คงถึงเวล�แล้วที่ทุกคนจะต้องช่วยกันเยียวย�รักษ�โลกใบนี้ก่อนที่จะส�ยเกินไป 
เร�ลองไปฟงัเสยีงคว�มคดิจ�กบรรด�สม�ชกิ TK park กนัดกีว�่ ว�่แตล่ะคนคดิว�่อะไรน�่จะเปน็ย�รกัษ�โลก

ได้ดีที่สุด ในภ�วะที่โลกกำ�ลังถูกส�รพัดโรครุมเร้�เช่นนี้

“ปลูกต้นไม้เยอะๆ เพราะ
ช่วยลดโลกร้อนได้”

ด.ญ. ทัศนพรรณ ม�ใจแก้ว 
โรงเรียนวัดสุคันธ�รมย์ ชั้น ป. 5 

“การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดย
เฉพาะประเดน็โลกรอ้น เพราะเป็นปญัหาสาํคญั

ที่ทําให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงอื่นๆ ตามมา”
สุทธ์สินี นิทัศน์เอก คณะศิลปศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ ชั้นปีที่ 2 

“จติสาํนกึของทกุคนทีจ่ะช่วย
กันรักษาโลกใบนี้”

สมช�ย ก�ระพิทักษ์
พนักง�นบริษัทขนส่ง จำ�กัด 

“ช่วยกนัอนรุกัษธ์รรมชาต ิ
ปลูกป่า ใช้ถุงผ้าแทนถุง

พลาสติก”
ด.ญ. ศศิวิมล พรหมขัติแก้ว 

โ ร ง เ รี ย น ส � มั ค คี วิ ท ย � ค ม 
จังหวัดเชียงร�ย ชั้นม. 2 

วิทยาการและความรู้หลากหลายสาขา
ที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และจะต้อง
พัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจในการ

แก้ไขปัญห�อย่�งยั่งยืน”
คุณปิติ อนนตพันธ์ ธุรกิจส่วนตัว

“มนุษย์นี่แหละครับ เพราะธรรมชาติ
ไมเ่คยทํารา้ยเรากอ่น ปญัหาทกุอยา่งเกดิ
ขึน้มาจากน้าํมอืมนษุยแ์ทบทัง้สิน้ จงึตอ้ง

เริ่มต้นแก้ไขที่ตัวเราเป็นอันดับแรก”
จุท�พงศ์  คุณวงศ์  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

บ้�นสมเด็จเจ้�พระย� ชั้นปีที่ 2 
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ACTIVITIESCALENDAR
กรกฎาคม	2554	/July	2011								

02-03 09-10

09-10

30-31

09-10 23-24

24

/16-1703

 11.00	–	17.00	น.	 
นิทรรศการมหัศจรรย์สีกินได้ 

14.00	น.

ภาพยนตร์เรื่อง Good Morning 

President อรุณสวัสดิ์รักประธานาธิบดี

14.00	น.	และ	16.00	น.

 เทศกาลหนังของเด็กครั้งที่ 3 

11.00	–	17.00	น.

ศิลปะการใช้ชีวิต

อย่างมีความสุข 

11.00	–	17.00	น.

หลักสูตรสร้าง E-book ด้วย 

Flip Album @ห้องอบรม IT 

Workshop 1-2

11.00	–	17.00	น.

โครงการลับสมอง ประลองปัญญา

สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 6

13.00	–	18.00	น.

เทศกาลละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

30
16.30	–	18.00	น.

การแสดงดนตรีแนว Dub โดย 

แก๊ป ทีโบน นักร้องนําของวง ทีโบน

31
14.00	น.

ภาพยนตร์เรื่อง 

เรา สองสาม คน

14.00	น.

ภาพยนตร์เร่ือง 

รถไฟฟ้า มาหานะเธอ

กิจกรรมประจําเดือน



1. การเติบโต

ไม่ว่�จะอย่�งไร ผมก็ยังถือเป็น “หน้�ใหม่” ของนิตยส�ร 
Read Me Egazine แม้จะมีชื่อโผล่อยู่แวบ ๆ  ในเล่ม 1 แต่ก็เป็น
แค่บทบ�ทเล็ก ๆ  ในซอกหลืบของเล่มเท่�นั้น ประสบก�รณเ์มื่อ
เทยีบกับคนอืน่ๆ ในทมีแลว้ยงัถอืว�่ห�่งไกลจ�กเพ่ือนๆ เหมอืน
มวยคนละรุ่น

ก�รกลับเข้�ม�ร่วมง�นกับเพ่ือนๆ หลังจ�กที่ห�ยไปน�นจึง
ทำ�ให้ผมเห็นอะไรหล�ยอย่�งที่เปลี่ยนแปลงไป

ทุกคนเติบโตขึ้น
ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องอ�ยุ แต่หม�ยถึง ‘ประสบก�รณ์’ พูดเป็น

ภ�ษ�นักบินก็คงต้องพูดว่� ‘ชั่วโมงบิน’ พูดเป็นภ�ษ�ยุทธจักร
ก็ต้องพูดว่� ‘วรยุทธ’ ของทุกคนล้วนผ่�นก�รฝึกปรือม�จนล้ำ�
ลึกยิ่ง

จ�กนักบินฝึกหัด วันนี้หล�ยคนเป็นพยัคฆ์ร้�ยแห่งห้วงเวห� 
จ�กศิษย์น้องไม่เอ�ไหน วันนี้หล�ยคนกล�ยเป็นจอมยุทธผู้มี
ยอดวิช�สะท้�นสะเทือนยุทธจักร!

แน่ล่ะ, ทั้งหมดทั้งมวลอ�จม�จ�กก�รผ่�นเรื่องร�วม�กม�ย
ในชีวิตของเจ้�ตัว บ�งคนอ�จกำ�ลังศึกษ�เรื่องก�รทำ�นิตยส�ร
ในระดับสูงกว�่ปรญิญ�ตร ีบ�งคนกท็ำ�ง�นโดยตรงในส�ยง�น
นิตยส�ร ว�รส�ร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ แต่ใครเลยจะปฏิเสธว่� 
Read Me Egazine ทกุฉบบัไมไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ของประสบก�รณ์
ที่ทำ�ให้พวกเข�เติบโตขึ้น

2. ปมปัญหา

ก�รเปลี่ยนผ่�นจ�กเล่ม 6 ม�สู่เล่ม 7 มีปัญห�ภ�ยในอยู่
หล�ยประก�ร ประก�รแรก ก�รเปล่ียนบรรณ�ธิก�รอำ�นวย
ก�รจ�กพี่โทน – กิตติพจน์ อรรถวิเชียร เป็นพี่วิภว์ บูรพ�เดชะ 
ก�รเปล่ียนแปลงทุกอย่�งในโลกย่อมนำ�ม�ซึ่งก�รปรับตัว ก�ร
เปลีย่นแปลงบรรณ�ธกิ�รอำ�นวยก�รกย็อ่มนำ�ม�ซึง่ก�รปรบัตวั
ของคนในกองบรรณ�ธิก�รเช่นกัน เร�ไม่อ�จทำ�ง�นด้วยคว�ม
เคยชินดังที่เคยเป็นม� แต่นั่นก็นับเป็นเรื่องดี เพร�ะเร�จะได้ไม่
ตอ้งใชค้ว�มเคยชนิในก�รทำ�ง�น ซึง่ผลของก�รใช้คว�มเคยชนิ
คงได้อะไรไม่ม�กไปกว่�ผลง�นที่แห้งแล้งไร้คว�มสดใหม่

ส่วนปัญห�ภ�ยในประก�รที่สองก็คือ ก�รที่ผมเป็น
บรรณ�ธิก�รของเล่มนี้ อย่�งที่บอกไปในตอนต้นว่� ผมยัง
มีประสบก�รณ์เกี่ยวกับนิตยส�รไม่ว่�จะเป็นนิตยส�รทั่วไป
หรือ Read Me ไม่ม�กนักเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ในทีม จึงทำ�ให้
กระบวนก�รทำ�ง�นหล�ย ๆ  อย�่งในเลม่ตดิขดั เชน่ ก�รกำ�หนด
จำ�นวนหน้�ผิดจนจัดว�งดัมมี่ไม่ลงตัว ทำ�ให้บ�งครั้งต้องลด
ทอนข้อคว�มหรือเรื่องร�วดีๆ บ�งส่วนออกไปอย่�งน่�เสียด�ย 
หรือก�รทำ�บรรณ�ธิก�รโดยเอ�นิสัยของก�รบรรณ�ธิก�ร
หนังสือเล่มม�ใช้ โดยลืมไปว่�นี่คือ ‘นิตยส�ร’ ซึ่งมีร�ยละเอียด
แตกต่�งกันพอสมควร

เรื่อง : วุฒินันท์ ชัยศรีUNSEEN READ
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3. ความเปลี่ยนแปลง

แต่ไม่ว่�จะอย่�งไร พวกเร�ก็ผ่�นมันม�ได้ และออกม�เป็น 
Read Me Egazine เล่ม 6 ที่ประจักษ์แก่ส�ยต�ของทุกท่�น
ในขณะนี้

Read Me ฉบับนี้มีคว�มเปลี่ยนแปลงไปม�กพอสมควร แม้
จะไมถึ่งขน�ดหน�้มอืเปน็หลงัมอื แตก่น็�่จะทำ�ใหค้นทีต่ดิต�ม
ม�โดยตลอดรู้สึกได้ว่�นี่ไม่ใช่ Read Me ที่ตนคุ้นเคย

ก�รคิดเนื้อห�เล่ม แบ่งคอลัมน์ จัดว�งรูปเล่ม ฯลฯ ทั้งหมด
นี้บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รคนใหม่และพวกเร�ต่�งช่วยกันคิด
และพย�ย�มสร้�งสรรค์ข้ึนที่จะเท่�ที่จะเป็นไปได้ภ�ยใต้ข้อ
จำ�กัดของตัวนิตยส�ร เพื่อให้ Read Me ‘เคลื่อนไหว’ และ 
‘เปลี่ยนแปลง’ ไม่เดินซ้ำ�รอยเดิมที่เคยเป็นม�

หล�ยคนหว�ดกลัวคว�มเปลี่ยนแปลง แต่ห�กไม่ลอง
เปลีย่นแปลงอะไรบ�งอย�่งสกัครัง้ เร�คงตอ้งจมจอ่มอยูก่บัเรือ่ง
ร�วเดิมๆ จนอ�จไม่เห็นโลกในมุมมองใหม่ๆ

เร�ไม่รู้หรอกว่�คว�มเปลี่ยนแปลงที่มีดอกผลม�จ�กคว�ม
เติบโตครั้งนี้จะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี เพียงแค่พย�ย�มทำ�ให้
เต็มที่เท่�ที่จะทำ�ได้เหมือนเช่นทุกครั้ง ส่วนคนที่จะตัดสินก็คือ 
ผู้อ่�นนั่นเอง

4. บางสิ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลง

แตท่�่มกล�งคว�มเปลีย่นแปลงของนติยส�ร ผมเห็นบ�งสิง่
บ�งอย่�งที่ยังคงเหมือนเดิม

ทุกคนยังคงทำ�ง�นด้วยคว�มเอื้ออ�ทร มีปัญห�อะไรก็ช่วย
เหลอืเกือ้กลูกนัตลอด เมือ่เกดิขอ้ผดิพล�ดใดขึน้กไ็มโ่ทษว�่เปน็
คว�มผิดของใครคนใดคนหนึ่ง แต่จะห�ท�งแก้ไขร่วมกัน ส�ย
ก�รบงัคบับญัช�ของทีมไมใ่ชต่ำ�แหน่งหรอือ�วโุส แตเ่ปน็ส�ยใย
แห่งคว�มผูกพันและมิตรภ�พของทุกคนในทีม

เร�ทุกคนยังเป็นพี่น้องกันเสมอ
นี่คงจะเป็นสิ่งเดียว และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของ Read Me ที่ไม่

เคยเปลี่ยนแปลง
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