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ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ ‘นิตยสาร’ กลายเป็นเอกสารราย
สัปดาห์/ปักษ์/เดือน อันแสนแห้งแล้ง มีรูปแบบ ‘วาไรตี้’ ที่
แทบจะไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นฟรีก๊อปปี้หรือวางขายตาม
แผง ซํ้ายังเป็นแหล่งรวบรวมโฆษณาสินค้าจากผู้สนับสนุน
เพื่อมอมเมาผู้อ่านให้หลงใหลอยู่ในโลกทุนนิยมอีกต่างหาก
ย้อนกลับไปทีร่ ากศัพท์ของคำ�ว่า นิตยสาร (Magazine) คำ�
นีม้ ที ม่ี าจากภาษาอาหรับว่า makhzan แปลว่ายุง้ ฉาง หรือ
โกดังเก็บของ เมือ่ นำ�ไปใช้ในอุปกรณ์บางชนิดจึงหมายถึงช่อง
ว่างหรือที่ว่างสำ�หรับบรรจุบางสิ่งบางอย่าง เช่น ช่องใส่ม้วน
ฟิล์ม หรือตลับลูกปืน เป็นต้น
เช่นเดียวกับการนำ�มาใช้ในความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์
Magazine หมายความถึงคลังเก็บข้อมูลในรูปแบบสือ่ สิง่ พิมพ์
เมื่อคำ�นี้เข้ามาในไทยครั้งแรก กรมหมื่นพิทยาลงกรณทรง
บัญญัตศิ พั ท์นโ้ี ดยการเลียนเสียงว่า ‘มัคสิน’ ซึง่ มีความหมายใน
ทำ�นองเดียวกับศัพท์เดิมมากกว่า แต่ตอ่ มาเมือ่ ใช้ศพั ท์บญ
ั ญัติ
เป็น ‘นิตยสาร’ ที่หมายความตามคำ�เพียงแค่ “หนังสือพิมพ์
ทีอ่ อกเป็นรายคาบ” ความหมายดัง้ เดิมจึงหายไป จนกระทัง่
ปัจจุบันจึงเกิดเป็นความหมายใหม่ดังที่ผมได้นิยามไว้ใน
ย่อหน้าแรก
เมือ่ ผมได้มาทำ� Read Me ฉบับนี้ จึงคิดว่าน่าจะเป็นฤกษ์
งามยามดีท่ี Read Me จะหวนกลับไปสู่ความหมายดั้งเดิม
ของนิตยสาร คือเป็นคลังเก็บข้อมูลของเรือ่ งทีน่ า่ สนใจในแต่ละ
วาระนิตยสาร พูดเป็นภาษาชาว TK ก็ตอ้ งบอกว่าเป็น “การ
รวบรวมองค์ความรูใ้ นรูปแบบนิตยสาร”
Read Me ฉบับนีจ้ งึ อาจไม่ใช่นติ ยสารบันเทิงวาไรตีอ้ นั เปล่า
กลวงอย่างทีค่ นสมัยนีช้ อบอ่านกัน แต่ผมก็มน่ั ใจว่า อย่างน้อย
องค์ความรูท้ พ่ี วกเราได้รวบรวมไว้ในเล่มไม่ใช่ความพยายาม
อันสูญเปล่า และจะไม่สญ
ู หายไปตามกาลเวลาอย่างแน่นอน

วุฒินันท์ ชัยศรี

ในชีวติ การเป็นคนทำ�หนังสือเกือบ 10 ปีทผี่ า่ นมา ช่วงเวลา
สัน้ ๆ ของการประชุมทีมงานนิตยสารออนไลน์ Read Me เป็น
ความทรงจำ�หนึ่งที่ผมประทับใจครับ
มันไม่ได้เป็นช่วงเวลาดราม่านํ้าตาไหลหรือเปี่ยมสุขอะไร
มากมายขนาดนั้น แต่ห้วงขณะที่ความคิดเห็นในการทำ�
หนังสือของน้องๆ กำ�ลังพรั่งพรูออกมาบนโต๊ะประชุมนั้น ผม
ได้ตระหนักถึงความเป็นอิสระและความสดใหม่ในแบบที่คน
ทำ�หนังสือควรมี
คนทีท่ �ำ หนังสือเป็นอาชีพมานานๆ บางทีกม็ ลี า้ หรือมีการยึด
ติดกับกรอบและกฎต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการทำ�งานอยูบ่ า้ ง
แต่กบั น้องๆ Read Me สิบกว่าคนนีด้ เู หมือนว่าพวกเขาจะยัง
รักษาอิสรภาพทางความคิดเอาไว้ได้ไม่นอ้ ย และความจริงแล้ว
หนังสือ Read Me ก็แทบจะไม่คอ่ ยมีกรอบอยูแ่ ล้วด้วย ผมเลย
อดทีจ่ ะอิจฉาสถานภาพของทีมงาน Read Me อยูบ่ า้ งไม่ได้
สิ่งที่ผมได้ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้ก็คือการช่วยคอมเมนต์และ
คอยดึงให้ความคิดของน้องๆ เข้าทีเ่ ข้าทางบ้างเท่านัน้ เอง แต่
เนือ้ หาและการงานต่างๆ ในหนังสือเล่มนีล้ ว้ นเป็นผลงานของ
น้องๆ ทั้งสิ้น
นั บตั้ ง แต่ ห น้ า นี้ ไ ป เมื่ อ คุ ณ ได้ อ่ า น Read Me ฉบั บ นี้
นอกจากเนือ้ หาสาระทีจ่ ะได้รบั ตามสมควรแล้ว ผมหวังอย่าง
ยิ่งว่าคุณจะได้อ่านความคิด ความสดใหม่ และอิสรภาพของ
น้องๆ ทีมงานที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดด้วย
ให้สมกับที่หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Read Me นะครับ

วิภว์ บูรพาเดชะ
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เรื่อง: วัลภา แซ่กัง ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เพราะโลกคือ...
โลกคือทุกสิง่ ทุกอย่างสำ�หรับมนุษย์ เมือ่ มนุษย์เกิดมาโลก คือ
บ้านให้ที่อยู่อาศัย คือซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลือกสรรอาหารและ
เสื้อผ้า คือคลังเก็บยารักษาโรคที่ใหญ่ที่สุด คือสถานที่ที่ให้ความ
รู้สึกมั่นคงและปลอดภัย แต่โลกใบนี้กำ�ลังแสดงอาการต่างๆ
ออกมา ทั้งอย่างค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป หรือแบบเฉียบพลัน เพื่อ
เตือนให้มนุษย์ผู้อาศัยได้ทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่าง
กลมๆ ของโลกที่หมุนอย่างไม่เคยหยุดพัก และหากเปรียบโลก
เป็นเสมือนคนๆ หนึง่ ตอนนีค้ นๆ นัน้ คงมีอาการไม่ตา่ งจากผูป้ ว่ ย
หนัก ที่กำ�ลังต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน
หลายครัง้ หลายหนทีร่ า่ งกายของโลกส่งเสียงประท้วงเรียกร้อง
และทวงถามถึงความยุติธรรมว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่โลกจะได้
รับการรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งอาการแรกที่โลกแสดงออกเพื่อเตือน
ให้รู้ว่ากำ�ลังป่วย คือ ‘โลกเป็นไข้ – ตัวร้อน’ หรือที่นักวิชาการ
แว่นหนาเรียกกันว่า ‘ปรากฏการณ์โลกร้อน’ หรือ ‘Global Warming’

คื อ อาการที่ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ในร่ า งกายของโลกสู ง ขึ้ น โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการที่เชื้อไวรัส (มนุษย์) ในร่างกายสร้างสิ่ง
เป็นพิษที่มีชื่อเรียกว่า คาร์บอนไดออกไซด์ จากการลำ�เลียง
สารอาหาร (สินค้าอุปโภค บริโภค) ของเม็ดเลือดขนาด สองล้อ
สีล่ อ้ หกล้อ แปดล้อ หรือสิบล้อ เป็นต้น มีเทน จากการเผาผลาญ
พลั ง งานประเภทถ่ า นหิ น ของร่ า งกาย ไนตรั ส ออกไซด์ แ ละ
คลอโรฟลูออโร-คาร์บอน จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสิ่ง
เป็นพิษเหล่านี้เป็นตัวดักจับไม่ให้ความร้อนระบายออกจาก
ร่างกาย ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นนั่นเอง โรคนี้มนุษย์
ได้มีความพยายามที่จะรักษาอยู่ช่วงหนึ่งด้วยการปลูกป่า หรือ
ปลูกต้นไม้เพื่อให้อุณหภูมิของโลกเย็นลง แต่ต้นกล้าเล็กๆ หรือ
จะสู้ไม้ใหญ่ เมื่อปลูกต้นเล็ก แต่ตัดต้นใหญ่ไม่หยุด ก็เหมือน
เป็นการพยายามลดไข้ด้วยการใช้ยาแก้ท้องอืด ซึ่งเป็นการ
รักษาที่ไม่ตรงกับอาการของโรคนั่นเอง

เพราะโลกคือ...ผืนดิน
อี ก อาการหนึ่ง ที่แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า โลกมี อ าการป่ ว ยหนั ก ขึ้น
อย่างชัดเจนคือ ‘โลกตั ว สั่น ’ เป็นอาการสั่นอย่างรุนแรงของ
เปลือกโลก โดยปกติจะเรียกว่า ‘แผ่นดินไหว’ ซึง่ เป็นโรคทีส่ ร้าง
ความเสียหายและมีโรคแทรกซ้อนตามมามากมาย โดยทัว่ ไปแล้ว
จุดทีพ่ บโรคนีไ้ ด้บอ่ ยคือประเทศทีต่ ง้ั อยูบ่ ริเวณรอยเลือ่ นของเปลือก
โลก แต่ในช่วงไม่กป่ี ที ผ่ี า่ นมาอาการป่วยของโลกคงกำ�เริบหนักขึน้
เรือ่ ยๆ เพราะเริม่ สัน่ บ่อยขึน้ และสัน่ ในพืน้ ที่ที่แตกต่างออกไป เช่น
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพม่า ซึ่งประเทศหลัง
สุดนี้ ส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยตัง้ แต่จงั หวัดเชียงใหม่จนถึง
กรุงเทพมหานคร
ปกติแล้วแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เป็นการ
สั่นสะเทือนของพื้นดินอันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงาน
หรือระบายความเครียดที่โลกสะสมไว้ออกมา แต่มนุษย์ก็เป็น
ต้ น เหตุ ข องแผ่ น ดิ น ไหวได้ เ ช่ น กั น เช่ น การสร้ า งเขื่ อ นใกล้
รอยเลื่อนของเปลือกโลก นํ้าหนักของนํ้าจะเป็นตัวกระตุ้นให้
เปลือกโลกปลดปล่อยพลังงาน การทำ�เหมืองและการทดลอง
ระเบิ ด นิ ว เคลี ย ร์ ใ ต้ ดิ น ทำ � ให้ เ ปลื อ กโลกเกิ ด การสั่ น สะเทื อ น
แม้กระทั่งการสูบนํ้าใต้ดิน นํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้
ยังทำ�ให้เกิดแผ่นดินไหวได้เนื่องจากชั้นหินเกิดการเคลื่อนตัว
อาการแทรกซ้อนต่อมาคือ ‘โลกคลื่นไส้อาเจียน’ เมื่อเกิด
การสั่นไหวมากเข้าอาการอาเจียนก็จะตามมาเป็นเรื่องปกติ

เหมื อ นตอนเราเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวตามสวนสนุก การ
เคลื่อนที่เร็วๆ อาจทำ�ให้ของเหลวในกระเพาะเคลื่อนที่ย้อนศร
กลับออกมาทางปาก คล้ายกันกับ ‘ภูเขาไฟระเบิด’ เมือ่ ของเหลว
ทีอ่ ยูใ่ ต้เปลือกโลกมีแรงดันสูง ก็จะระเบิดออกมา ภูเขาไฟระเบิด
เป็นภัยธรรมชาติทนี่ า่ กลัวและสร้างความเสียหายได้มากทีส่ ดุ อีก
ชนิดหนึง่ เหตุการณ์หนึง่ ทีโ่ ลกต้องจารึกไว้คอื เหตุการณ์ทภี่ เู ขาไฟ
นี อี ร ากองโกในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยคองโก พ่ น หิ น
หลอมเหลวลงสู่ตัวเมืองถึงสองครั้งสองคราเมื่อปี ค.ศ.1977 ธาร
ลาวาไหลบ่าจากตัวภูเขาด้วยความเร็วกว่า 95 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
นับว่าเร็วที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ ผู้คนหลายร้อยคนต้องสังเวย
ชีวติ แม้วา่ ธารลาวาจะแข็งตัวก่อนมาถึงตัวเมืองก็ตาม ต่อมาในปี
ค.ศ. 2002 ภูเขาไฟลูกเดียวกันนีก้ พ็ น่ ลาวากว่า 11 ล้านลูกบาศก์เมตรลงมายังเมืองโกมา ทำ�ลายบ้านเรือนไปกว่า 14,000 หลัง
ชาวเมือง 350,000 คนต้องอพยพหนี ทว่าการปะทุทั้งสองครั้งนี้
ยังถือว่าเบาะๆ เมื่อเทียบกับฤทธานุภาพที่นีอีรากองโกสามารถ
ปลดปล่อยหรือสำ�แดงออกมาได้เต็มที่ในอนาคต ล่าสุดภูเขาไฟ
ไอยาฟยาพลาเยอร์คูดุลที่ประเทศไอซ์แลนด์ได้เกิดปะทุขึ้นมา
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2553 เป็นเหตุให้ทวีปยุโรปทั้งทวีปต้องตก
อยูภ่ ายใต้กลุม่ หมอกควันอยูน่ านหลายสัปดาห์ การคมนาคมใช้
การไม่ได้ ทว่ามีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดี จึงไม่เกิดเหตุการณ์
น่าเศร้าอย่างที่ผ่านมา
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เพราะโลกคือ...ผืนนํ้า

อีกหนึ่งอาการแทรกซ้อนคือ ‘โลกกรดไหลย้อน’ ร่างกาย
คนเรามีนํ้าเป็นส่วนประกอบหลัก เช่นเดียวกันกับโลกซึ่งมีพื้นที่
ที่เป็นนํ้าถึง 71 เปอร์เซ็นต์ และยังมีพื้นที่ที่เป็นนํ้าแข็งซึ่งกำ�ลัง
ละลายตัวเองอย่างช้าๆ มาเพิ่มปริมาณนํ้าบนโลกให้เราได้มีไว้
เล่นสงกรานต์กันเพิ่มอีก ใต้พื้นนํ้าเหล่านั้นมีเปลือกโลกที่คอย
รองรับนํ้าอยู่ เมื่อแผ่นดินใต้นํ้าไหว โลกเกิดอาการสั่นขึ้นมาจึง
ส่ ง ผลต่ อ นํ้ า ที่ อ ยู่ บ นเปลื อ กโลกบริ เ วณนั้ น ด้ ว ย ถ้ า หากโลก
สั่นเบาๆ คงไม่น่าห่วงมาก แต่หากโลกสั่นมากหรือเกิดอาการที่
ชาวบ้านเรียกว่า ‘เจ้าเข้า’ ขึ้นมาแล้วล่ะก็ อาการกรดไหลย้อน
หรือ ‘สึนามิ’ ก็จะตามมาติดๆ
สึ น ามิ คื อ ปรากฏการณ์ ที่ ค ลื่ น ในทะเลเคลื่ อ นที่ เ ข้ า หา
ฝั่ ง โดยที่ ข นาดของคลื่ น อาจมี ค วามสู ง ถึ ง 30 เมตร และ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 700 – 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อ
ปะทะเข้ า หาฝั่ ง จะทำ � ให้ สิ่ ง ของหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ไ ม่ ค งทน
แข็ ง แรงถู ก พั ด พาไปตามกระแสนํ้ า เช่ น ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ใน
ภาคใต้ของบ้านเราเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในคราวนั้นศูนย์กลาง
แผ่ น ดิ น ไหวอยู่ ที่ ป ระเทศอิ น โดนี เ ซี ย บริ เ วณเกาะสุ ม าตรา
มี ค วามรุ น แรงถึ ง 9-12 ริ ก เตอร์ เป็ น ระดั บ ที่ นั ก วิ ช าการให้
คำ � จำ � กั ด ความว่ า เป็ น ‘มหาวิ บั ต ’ เหตุ ก ารณ์ ค รั้ ง นั้ น สร้ า ง
ความสะเทื อ นใจให้ แ ก่ ค นทั้ ง โลก เพราะผู้ ค นล้ ม ตายเกิ น
หนึ่งแสนคน สิ่งก่อสร้างพังทลายยับเยิน และที่สำ�คัญคือการ
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชนในแถบนั้น ต้องหยุด
ชะงักลงและกว่าจะฟื้นตัวได้ใหม่ก็ใช้เวลานานร่วมปี นอกจาก
‘เจ้าเข้า’ แล้ว ยังมีอีกหลายสาเหตุที่จะทำ�ให้โลกเกิดอาการกรด
ไหลย้อน เช่น การที่ภูเขาไฟที่อยู่ใต้ทะเลระเบิด หรือแผ่นดิน
ขนาดใหญ่ถล่มลงไปในทะเล หรืออุกกาบาตขนาดใหญ่จาก
นอกโลกตกลงมาในทะเล เป็นต้น
อาการกรดไหลย้อนครั้งล่าสุดของโลกเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีความ
รุนแรง 8.9 ริกเตอร์ ซึ่งรุนแรงใกล้เคียงกับที่เคยเกิดขึ้นในบ้าน
เราแต่ด้วยการเตรียมความพร้อมรับมือที่ดีกว่าจึงเกิดการสูญ
เสียน้อยกว่ามาก อาการกรดไหลย้อนของโลกในครั้งนี้ได้สร้าง
อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ากลัวและอันตรายสำ�หรับมนุษย์ นั่นคือ
เหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ส่งผลให้สารกัมมันตภาพรังสี
ไหลรั่วออกมาปนเปื้อนในอากาศและนํ้า ซึ่งอันตรายของสาร
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กั ม มั น ตภาพรั ง สี ก็ มี ห ลากหลายแพ็ ก เกจให้ ไ ด้ เ ลื อ กสรรกั น
แพ็คเกจแรก ‘แบบสบายๆ’ เมือ่ รับสารเข้าสูร่ า่ งกายก็จะเกิดเป็น
บาดแผลตามผิวหนังเพียงเล็กน้อย แพ็กเกจที่สอง ‘แบบสะสม
แต้ม’ คือรับรังสีเพียงวันละนิดแต่สะสมเป็นระยะเวลานานก็จะ
สามารถแลกมะเร็งเป็นของสมนาคุณได้ แพ็กเกจสุดท้าย ภาษา
วัยรุ่นเรียกว่า ‘แบบจัดเต็ม’ คือได้รับรังสีแบบรุนแรงจนทำ�ให้
เสียชีวิตได้ในทันที แต่ไม่ว่าเราจะเลือกแพ็กเกจไหน การที่สาร
ชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายของเราก็เป็นอันตรายแก่ร่างกายอยู่ดี
เมื่อไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาการที่แสดงออกต่อมา
คือ ‘โลกตัวซีดขาว’ หรือที่รู้จักกันดีว่า ‘ปรากฏการณ์ปะการัง
ฟอกขาว’ คือการที่ปะการังซึ่งปกติแล้วจะอวดสีสันสดสวยอยู่
ใต้ทอ้ งทะเลลึกมีสซี ดี จางลงจนถึงขัน้ เป็นสีขาว สีสนั ของปะการัง
เกิดขึน้ มาจากสาหร่ายซูแซนเทลลีและสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ทีอ่ าศัยอยู่
ในปะการัง ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องเนื้อเยื่อของปะการังไม่ให้ถูกแสง
อาทิตย์ท�ำ ร้ายและยังใช้ในการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารให้กบั
ตัวเองและปะการังนั้นๆ อาการนี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น
อุณหภูมิของนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นหรือลดตํ่าลง ความเค็มของนํ้า
ทะเลลดลงเนือ่ งจากนาํ้ จืดเข้าไปผสมมากขึน้ รังสีจากดวงอาทิตย์
หรือการติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น ดังนั้นหากปะการังถูกทำ�ลาย
ลงไป สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในปะการังนับแสนล้านชีวิตก็จะตาย
ลงไปด้วย ทำ�ให้ระบบนิเวศทางทะเลเลวร้ายจนถึงขั้นวิกฤติได้
นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของแนวปะการัง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยพบครั้งแรกบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
และเริ่มแผ่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นในบริเวณทะเลอ่าวไทย ซึ่ง
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุพ์ ชื ได้ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝัง่ อ่าวไทยและ
อันดามัน 7 แห่งเฉพาะบริเวณที่เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอก
ขาวเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ ประกอบด้วยเกาะที่ขึ้นชื่อของ
ไทยมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่ง
ชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะ
พีพี อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ซึ่งล้วน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สร้างรายได้เข้าประเทศไทย
อย่างมากมาย

เพราะโลกคือ...ท้องฟ้า

อาการป่วยครั้งใหม่ล่าสุดของโลกที่เกิดขึ้นคือ ‘โลกภูมิแพ้’
เมื่อมีสิ่งผิดปกติแปลกปลอมเข้ามากระทบ ร่างกายจะมีการ
ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมในลักษณะต่างๆ เช่น คัดจมูก
นํ้ามูกไหล ฯลฯ ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคนี้ คือการที่ลมร้อน
และลมเย็ น มาเจอกั น และก่ อ ตั ว ให้ เ กิ ด ลมหมุ น และเมื่ อ
ลมหมุนในระดับที่ไม่คงที่ ทำ�ให้ปลายข้างหนึ่งลงมาสัมผัส
ที่ พื้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ทอร์ น าโด พายุ ช นิ ด นี้ ส ามารถพั ด พาทุ ก สิ่ ง
ขึ้นไปหมุนในอากาศได้ ตั้งแต่หลังคาบ้านไปจนถึงตัวบ้าน
ทั้งหลัง ระดับความรุนแรงของพายุจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ
คื อ ตั้ ง แต่ F0 - F5 ตามระดั บ ความเร็ ว ลม จากสาเหตุ นี้
ทำ � ให้ เ มื่ อ วั น ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 ร่ า งกายของโลก
ตอบสนองโดยการ ‘จาม’ ออกมาเป็นพายุทอร์นาโดถึง 241
ลู ก ซึ่ ง เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของพายุ เ พี ย งลู ก เดี ย วพั ด กระจาย
ทั่ ว 14 รั ฐ ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข องสหรั ฐ อเมริ ก าใน
ระยะเวลาเพี ย ง 3 วั น โดยพายุ ไ ด้ พั ด ทำ � ลายบ้ า นเรื อ นจน
เสียหาย และคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 40 คน หากพายุชนิดนี้
เกิดขึน้ ในประเทศไทย จะถูกคนไทยเรียกว่า ‘พายุงวงช้าง’ หรือ
‘พายุนาคเล่นนํ้า’ โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณแอ่งนํ้า อาจ
เป็นทะเล หรืออ่างเก็บนํา้ โดยจะมีลกั ษณะคล้ายท่อนํา้ เชือ่ มต่อ
จากบริเวณผิวนํ้ากับท้องฟ้า ท่อนํ้านั้นจะหมุนเป็นวงกลมด้วย
ความเร็วของลมพายุที่พัด พายุชนิดนี้เคยเกิดขึ้นที่บึงบอระเพ็ด
ในจังหวัดนครสวรรค์ แต่ไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายใดๆ เหมือน
อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา

จากอาการแรกจนถึงอาการสุดท้าย ดูเหมือนทุกอย่างเป็น
ฝีมือของ ‘ภัยธรรมชาติ’ สาเหตุเกิดตามชื่อเรียก คือเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ แต่เพราะชื่อเรียกนั่นเองที่ทำ�ให้คนเราหลง
ประเด็นโทษธรรมชาติไปหมดทุกอย่าง โดยลืมคิดไปว่าถ้ามนุษย์
ไม่ตัดต้นไม้ ไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายของตนเองจนสร้าง
สิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ไม่เป็นมิตรกับโลกขึ้นมามากมาย เรา
คงมีก๊าซออกซิเจนในชั้นบรรยากาศมากกว่านี้ และโลกคงมี
ภู มิ ต้ า นทานที่ จ ะคอยป้ อ งกั น ตั ว เองจากภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
ธรรมชาติได้ เราไม่อาจย้อนเวลากลับไปในอดีตที่โลกยังคง
แข็ ง แรงและอุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ด้ และโลกกลมๆ ใบนี้ ก็ มี เ พี ย ง
ใบเดียว เมื่อมีอาการป่วยแทรกซ้อนอยู่เรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้รับ
การเยียวยารักษาอย่างถูกวิธี คงอีกไม่นานทีว่ าระสุดท้ายจะมา
เยือน และลูกหลานของเราคงจะไม่มโี อกาสได้เห็นภาพก้อนเมฆ
ลอยอ้อยอิง่ แสงอาทิตย์ทอี่ บอุน่ สายนํา้ ทีอ่ อ่ นโยน และแผ่นดิน
ที่งดงามอีกต่อไป
ยังไม่สายเกินไปที่เราจะร่วมมือกันปลูกต้นกล้าที่เรียกว่า
‘จิตสำ�นึก’ ให้หยัง่ รากฝังลึกลงในใจของเราและลูกหลาน เพือ่ ที่
สักวันหนึง่ ในอนาคตข้างหน้าต้นกล้าต้นนีจ้ ะเจริญเติบโตกลาย
เป็น ‘ยา’ ที่จะช่วยรักษาอาการป่วยของโลกให้หายขาด กลาย
เป็น ‘วัคซีน’ ที่จะช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อน และกลายเป็น
‘วิตามิน’ ที่จะช่วยบำ�รุงให้ร่างกายของโลกกลับมาแข็งแรงได้
ดังเช่นที่เคยเป็นมา
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เรียนรู้ เข้าใจ
ภัยธรรมชาติ
6

นํ้าท่วมและอากาศหนาวในหน้าร้อน เป็นสิ่งตรงกันข้ามที่
ไม่น่าจะเกิดร่วมกันได้ แต่ก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆ อย่างที่คนไทย
หลายคนได้ประสบด้วยตนเองเมื่อไม่นานมานี้ ขณะพื้นที่
อื่นๆ ในโลกก็ประสบพิบัติภัยจากธรรมชาติอีกหลายรูปแบบ
จนไม่ น่ า เชื่ อ ว่ า โลกต้ อ งประสบภั ย ธรรมชาติ ทั้ ง หมดนี้ ใ น
เวลาเพียงไม่กี่เดือน เราน่าจะมาเรียนรู้และทำ�ความเข้าใจกับ
ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นเสียหน่อย เรื่องนี้ ศ.ดร.ธนวัฒน์
จารุ พ งษ์ ส กุ ล นั ก วิ จั ย จากหน่ ว ยศึ ก ษาพิ บั ติ ภั ย และ
ข้ อ สนเทศเชิ ง พื้ น ที่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีสาระดีๆ มาติดอาวุธทางปัญญา เพื่อการ
ตั้งสติและรับมือกับภัยธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม

กันข้ามคือลานีญา ทำ�ให้ฝนตกหนักที่บ้านเรา
การศึกษาพบว่าช่วง 10 ปีมานี้วงรอบการเกิดจะแคบลง
มา เอลนิโนจะเกิด 1.6 ปีต่อครั้ง และลานีญาจะเกิด 2.6 ปี
ต่อครัง้ เนือ่ งจากภาวะโลกร้อน ทำ�ให้อณ
ุ หภูมผิ วิ นาํ้ ทะเลสูงขึน้
จึงเร่งกลไกให้เกิดเร็วขึ้น สภาพภูมิอากาศจึงแปรปรวนอย่าง
เห็นได้ชัด
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
อ่าวไทยถูกนํ้าทะเลกัดเซาะมานาน โดยเฉพาะบริเวณ
อ่าวไทยตอนบน เริ่มตั้งแต่ปากแม่นํ้าบางปะกงถึงปากแม่นํ้า
เพชรบุรี เป็นระยะทาง 120 กิโลเมตร ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา
แผ่นดินหายไปประมาณ 18,000 ไร่ ถ้าไม่ทำ�อะไรเลย อีก 20 ปี
ข้างหน้า แผ่นดินจะหายไป 60,000 ไร่ และอีก 50 ปี ก็จะหาย
ไปถึง 100,000 ไร่ ตอนนี้เราได้ทำ�เขื่อนรูปแบบใหม่ที่ป้องกัน
การท่วมของนํ้าทะเล มีต้นแบบอยู่ที่บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัด
สมุทรปราการ มีการทำ�โครงสร้างสลายกำ�ลังคลื่น ตามด้วย
การปลูกป่าชายทะเล แล้วกั้นด้วยคันดิน เมื่อระดับนํ้าทะเลสูง
ขึน้ ป่าชายเลนก็จะยกตัว กลายเป็นเขือ่ นธรรมชาติ ซึง่ นอกจาก
จะเป็นการป้องกันระดับนาํ้ ทะเลแล้ว ยังเป็นการฟืน้ ฟูความอุดม
สมบูรณ์ให้ระบบนิเวศชายฝัง่ อีกด้วย ตัวอย่างทีบ่ า้ นขุนสมุทรจีน
สามารถหยุดการกัดเซาะชายฝัง่ ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และยังมีดนิ
ตะกอนงอกออกไปในทะเลปีละ 70-100 เซนติเมตร ฉะนั้น เรา
จะต้องรักษาป่าชายเลนไว้หรือทำ�ให้ปา่ ชายเลนเพิม่ มากขึน้ เพือ่
แก้ปัญหาชายฝั่งถูกกัดเซาะ

ภัยธรรมชาติกับประเทศไทย
มักจะเกีย่ วข้องกับนํา้ เช่น นํา้ ท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม กลุม่
พวกนีจ้ ะเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงมาก และประเทศไทยจะต้อง
ประสบทุกปี จากการศึกษาพบว่าพิบัติภัยที่เกี่ยวกับนํ้าโดยเฉ
พาะนํา้ ท่วมและดินถล่มนัน้ มีความรุนแรงมากขึน้ จาก 2 ปัจจัย
ปัจจัยหนึง่ ก็คอื รูปแบบการตกของฝนมีความเปลี่ยนแปลง เช่น
ตกที ล ะมากๆ แล้ ว ก็ ทิ้ ง ช่ ว งหายไป หรื อ ไม่ ใ ช่ ฤ ดู ฝ นก็ มี ฝ น
เป็นต้น ดินภูเขาซึง่ อุม้ นาํ้ ไม่ไหวก็จะถล่มลงมา ก่อนหน้านีเ้ มือ่ ปี
พ.ศ. 2531 เราเจอแผ่นดินถล่มครัง้ รุนแรงทีส่ ดุ ในประเทศ มีคน
ตายกว่า 500 คนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นเป็นต้น
มา โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีมานี้ เราพบว่ามีแผ่นดินถล่มเกิดขึ้น
ทุกปี กระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นเพราะรูปแบบการ
ตกของฝนทีเ่ ปลีย่ นแปลง อีกปัจจัยหนึง่ ก็คอื กิจกรรมของมนุษย์
แกนโลกกำ�ลังเอียง
ทีเ่ ข้าไปบุกรุกแผ้วถางป่า ปลูกพืช และปลูกบ้านตามไหล่เขา ซึง่
เข้าใจได้วา่ เมือ่ ก่อนคนน้อย ก็จะอยูต่ ามทีร่ าบซึง่ ห่างจากภัย แต่
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พอคนเยอะขึ้น ที่ทางไม่พอ จึงเข้าไปอาศัยใกล้จุดเสี่ยงภัยมาก แต่จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ทั้งนี้ หลายคนเข้าใจกันว่าแกนโลก
ขึ้น เราจึงเห็นว่ามีผู้ประสบภัยธรรมชาติมากขึ้น
เอียงทำ�มุม 23.5 องศา ซึ่งความจริงแล้วแกนโลกไม่ได้เอียง
ในมุมนี้ตลอดเวลา แต่มีการขยับทำ�มุมอยู่ระหว่าง 22.5-24.5
สภาพอากาศกำ�ลังแปรปรวน
องศา ใช้เวลาประมาณ 41,000 ปี โดยขณะนี้แกนโลกกำ�ลัง
เมื่อก่อนถ้าปีไหนนํ้ามากก็มากทั้งประเทศ ถ้านํ้าน้อยก็น้อย ขยับเข้าหามุม 22.5 องศา อีกเป็นหมื่นปีกว่าจะขยับขึ้นไป
ทั้งประเทศ แต่เดี๋ยวนี้เราเจอทั้งภัยแล้ง นํ้าท่วม และแผ่นดิน จนสุด ผลจากแกนโลกขยับทำ�ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคือ
ถล่ม รวมอยู่ในปีเดียวกัน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา หนึง่ สภาพภูมอิ ากาศทีอ่ ยูบ่ นผิวโลกเปลีย่ นไป เพราะมุมรับแสง
เราเจอปัญหาทัง้ หมดเกิดขึน้ ในภาคเดียวกันด้วย เช่นศรีสะเกษ ดวงอาทิตย์มกี ารเปลีย่ นแปลง และทำ�ให้โลกจะเข้าสูย่ คุ นำ�แ้ ข็ง
ในอนาคต และ สอง ทำ�ให้กลไกภายในโลกเปลี่ยน ต้องเข้าใจ
มีภัยแล้ง ในเวลาเดียวกับนํ้าท่วมที่นครราชสีมา	
เอลนิโน (El Nino) และลานีญา (La Niña) เป็นปรากฏการณ์ ว่าโลกมีลักษณะเหมือนไข่ที่ยังเป็นวุ้น เปลือกไข่คือเปลือกโลก
การปรับกลไกของสภาพภูมอิ ากาศโลก โดยมีการเปลีย่ นแปลง ซึ่งไม่แข็งและมีรอยร้าว ไข่แดงคือแกนโลก ไข่ขาวคือลาวา ถ้า
อุ ณ หภู มิ ข องนํ้ า ในมหาสมุ ท รเป็ น ตั ว แปรสำ � คั ญ และมี ผ ล แกนโลกเอียงไป จุดศูนย์ถว่ งก็จะเปลีย่ นตามไป กระทบไปยังผิว
ต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การศึกษาพบว่า ปีไหน ทำ�ให้เปลือกโลกขยับมากขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจหากใน 4 - 5 ปี
อุณหภูมิเฉลี่ยของนํ้าสูงเกิน 27 ํC มากๆ ปีนั้นก็จะมีเอลนิโน มานี้จะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยขึ้น จริงๆ แล้วมันเป็นไปตามกลไก
เกิดขึน้ ประเทศไทยจะได้รบั ผลกระทบคือภัยแล้ง โดยความชืน้ ธรรมชาติ
จะถูกพาจากบ้านเราไปตกแถวอเมริกาใต้ ทีน่ นั่ ก็จะมีฝนตกมาก
แต่ถ้าปีไหนอุณหภูมิต่ำ�กว่า 27 ํC ก็จะเป็นปรากฏการณ์ตรง
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ทุกอย่างต้องมีก้าวแรกเสมอ
ลองสังเกตดู ตอนนี้เริ่มมีคนขี่จักรยานมากขึ้น แต่สังคม
โดยรวมยังมองว่าทำ�ไม่ได้ เราจึงต้องทำ�ให้เขาเริม่ คิดว่ามันเป็น
สิ่งที่เป็นไปได้ก่อน ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมาก็มีความก้าวหน้า
ไปเยอะ เช่น การร่วมกับนิตยสารสารคดีทำ�ฉบับวาระจักรยาน
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้ว ทำ�ให้คนเห็นเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น จากตอนแรกคนใกล้ตัวที่บอกว่าแกอย่าไปคิดเลยก็เริ่มหัน
เหตุผลที่โลกป่วย
มาขี่จักรยานแล้ว ทาง กทม. เขาก็เริ่มมีคนสนใจและจะช่วย
โลกเสียสมดุลอย่างรุนแรง จริงๆ คนที่จะป่วยก็คือเรา โลก ขับเคลื่อนให้
เขามีการปรับสมดุลเราอาจจะไม่รอดกันก็ตอนนั้น (หัวเราะ)
ปรับชีวิตและเปลี่ยนระบบ
สาเหตุคือเราไม่รู้จักที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ทุกวันนี้ถึง
เวลาแล้วที่เราทุกคนต้องปรับความคิดและ ‘ตระหนักเข้าไปใน
การใช้วัตถุของเราทุกวันนี้เป็นการใช้แบบ One Way คือเรา
หัวใจ’ ว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติ หาวิธดี �ำ เนินชีวติ ให้สอดคล้อง ไปสกัดจากธรรมชาติ อย่างปูนก็ไประเบิดภูเขา แล้วสุดท้ายก็น�ำ
กับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทั้งหมด เราแยกตัว กลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ เป็นการเดินทางจากโรงงานอุตสาหกรรม
จากสิ่งเหล่านั้นมาไม่ได้ เพราะทุกวันนี้เราก็ยังหายใจจากสิ่งที่ ออกมาขายใช้แล้วทิ้ง ทีนี้เขาก็ดีไซน์ให้เราทิ้งเร็วขึ้น ดูได้จาก
ธรรมชาติสร้างให้เรา
Story of stuff (www.storyofstuff.com) 20 นาทีแล้วจะเข้าใจ
เลย นี่คือการผลิตแบบ Cradle to Grave จากอู่ซึ่งคือธรรมชาติ
รักษาโลกเราต้องรักษาตัวเองก่อนรักษาโลก
ไปสู่หลุมศพ แต่ถ้าเรากลับมาดูทธี่ รรมชาติเขาจะไม่มขี ยะ ของ
เราต้องกลับมาดูที่ตัวเราว่าจะทำ�อะไรได้บ้าง คือเราก็เป็น เสียจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะเป็นอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ถ้าคุณ
มนุษย์เท่ากันกับคนอืน่ ๆ เราต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง รับผิดชอบ จะอยู่เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติจะอยู่ให้โลกมีสุขภาวะที่ดี เรา
ต่อโลกเอง จึงต้องเริ่มที่เราก่อน เมื่อคนคนหนึ่งสื่อสารออกไป ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุซึ่งคือระบบของเรา แทนที่จะเป็น Cradle to
แล้วพบคนที่คิดคล้ายกันมากขึ้น ในที่สุดความคิดก็จะค่อยๆ Grave เราต้องมองระบบของธรรมชาติแล้วทำ�ให้เป็น Cradle
เป็นกลุ่มก้อนกลายเป็นความคิดกระแสหลักขึ้นมาได้ และถ้า to Cradle จากอู่เวียนกลับมาสู่อู่
ความคิดกระแสหลักของมวลชนเปลี่ยนมากขึ้น คนที่มีหน้าที่
หมดเวลานิ่งเฉย
จัดการระบบต่างๆ เขาก็ตอ้ งเปลีย่ น ในทุกสถานการณ์ไม่วา่ มัน
จะดูมดื มนสิน้ หวังแค่ไหน มันจะมีสงิ่ ทีเ่ ราทำ�ได้เสมอ คือ ถ้าเรา
ตอนนี้เราจำ�เป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติมากกว่า
ยังมองไม่เห็นว่าเราทำ�อะไรได้แสดงว่าเรายังคิดไม่พอหรือว่า ยุคไหนๆ หากไม่รู้เราจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเขาได้ คุณ
ไปมองแต่ส่วนที่ทำ�ไม่ได้
อาจจะมีชีวิตทันสมัยแต่ว่าระบบใหญ่ที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณต้อง
เราพบว่าในเมืองอากาศเป็นพิษ แน่นอนต้นเหตุมาจากการ ดีไซน์ออกมาแล้วว่าต้องไม่ท�ำ ลายธรรมชาติ อยูอ่ ย่างสอดคล้อง
จราจร แต่เราก็อยูแ่ บบยอมรับสภาพ เราก็มาคิดกันว่าจะรณรงค์ กับวิถขี องธรรมชาติทอ้ งถิน่ ได้ นีเ่ ป็นปัญหาใหม่ทบี่ รรพบุรษุ ของ
เรือ่ งจักรยานให้เป็นพาหนะสัญจร คือเราไม่ได้มองว่าทุกคนต้อง เราไม่เคยเจอมาก่อน เราต้องมีความสร้างสรรค์ ถามว่ายาอะไร
ขีจ่ กั รยาน แต่การเป็นเมืองจักรยานหมายความว่าเราอยูร่ ว่ มกับ ทีจ่ ะมารักษาโลกก็คอื ธรรมชาติ เราต้องไปเข้าใจธรรมชาติและ
คนอื่นๆ ในสังคมและชีวิตอื่นๆ ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ คุณ เรียนรู้ธรรมชาติ โจทย์ใหญ่คือเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไร
ขี่จักรยานได้แล้วคุณเดินได้ด้วยและคุณจะขับรถก็ได้เมื่อคุณ
จำ�เป็น ตอนที่เริ่มพูดเรื่องจักรยานคนก็บอกว่า ‘โอ๊ยไอ้นี่ฝันว่ะ’
คนจะหัวเราะและก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ ลืมไปซะเถอะ ไม่ต้อง
ในทุกสถานการณ์
คิดเลย คือไม่ให้โอกาสกับการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย
เมื่อหลากโรคร้ายรุมเร้าโลกจนต้องพบแพทย์เป็นการด่วน
ดร.อ้อย-ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ แพทย์เฉพาะทาง (ด้าน
สิ่งแวดล้อม) ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว มากว่า
16 ปี ได้เปิดบ้านที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ให้เราได้เข้าไป
พูดคุยเปิดและเปลีย่ นมุมมองในการใช้ชวี ติ ให้สมั พันธ์กบั ธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น

ไม่ว่ามันจะดูมืดมนสิ้นหวังแค่ไหน
มันจะมีสิ่งที่เราทำ�ได้เสมอ
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ความเรียบง่าย

บนวิถีมนุษย์
เราเพลิดเพลินกับการบริโภคโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่
เราบริโภคไปคือชีวิตและเลือดเนื้อของเราเอง
10

กาลเวลาทำ�ให้ โ ลกเปลี่ ย นแปลงไปทุ ก วั น วิ ถี ข องมนุ ษ ย์
ก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ต่างกัน เรารับกระแสทุกอย่างที่เกิดขึ้นและ
ไหลตามมันไปอย่างไร้สติ หลายคนเชือ่ ว่าชีวติ ทีเ่ ป็นอยูท่ กุ วันนีค้ อื
สิ่งที่ต้องการและถูกต้องแล้ว จนไม่มีใครหวนกลับมาคิดว่าชีวิต
ที่แท้จริงนั้นต้องการอะไร
โจน จันใด ชายวัยกลางคนจากภาคอีสาน ผู้ที่เคยไหลไปตาม
กระแสบริโภคนิยม ก่อนจะค้นพบว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมาย
อะไรกับชีวิต บ้านดินและไร่พันพรรณของเขาคือการค้นพบว่า
แท้จริงแล้วมนุษย์เราต้องการอะไร ถ้อยคำ�จากชายผู้นี้อาจทำ�ให้
เรามองเห็นบางอย่างที่มนุษย์หลงลืมไป

การทำ�ร้ายธรรมชาติคือการทำ�ร้ายตัวเอง เราไม่เคารพดิน นํ้า
อาหาร ไม่เคารพอะไรเลย ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านี้โบราณเขาบอกว่า
นี่คือแม่ของเรา นี่คือพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ
แม่เหล่านีย้ งิ่ ใหญ่กว่าแม่ทใี่ ห้ก�ำ เนิดเราด้วยซาํ้ ไป เพราะแม่ทงั้
สามต้องดูแลเราตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เราต้องยืนอยู่บนพระแม่
ธรณี ต้องกินพระแม่คงคา พระแม่โพสพ ทุกวัน เพือ่ ทีจ่ ะมีชวี ติ อยู่
แต่วา่ เรากลับมองไม่เห็นตรงนี้ เรากำ�ลังเป็นลูกเนรคุณ นอกจาก
จะมองไม่เห็นแม่แล้วยังทำ�ร้ายแม่อีก ทางที่เราจะมีชีวิตดีขึ้น
คือกลับไปดูแลแม่อีกครั้ง เพื่อฟื้นฟูสุขภาพแม่ให้กลับคืนมา
ซึง่ การดูแลแม่คอื การลดการบริโภคให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้
เพราะสิ่งที่เราบริโภคก็คือแม่ของเรา

ภาวะปัจจุบัน
มนุษย์กำ�ลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติอย่างมาก แต่เรากลับไม่รู้สึก
อย่างนั้น เพราะเราเพลิดเพลินกับการบริโภคโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่
เราบริโภคไปคือชีวิตและเลือดเนื้อของเราเอง เราบริโภคอย่าง
ไร้ ข อบเขตจนทรั พ ยากรต่ า งๆ เริ่ ม หายไป ภั ย พิ บั ติ ต่ า งๆ
ก็มากขึน้ ดินก็เริม่ เสือ่ มสลาย ปลูกอะไรก็ไม่ได้ ป่าไม้กห็ มด นาํ้
ก็เป็นพิษ แต่กอ่ นเราไม่เคยเชือ่ เลยว่าคนจะซือ้ นํา้ กิน เพราะนาํ้ มี
ทุกหนทุกแห่ง อาหารทีก่ นิ กันอยูใ่ นปัจจุบนั ก็เริม่ เป็นพิษ เพราะ
เราพัฒนาอาหารเพื่อตลาด ไม่ได้พัฒนาเพื่อให้คนกิน เรามุ่ง
เป้าหมายของการผลิตเพื่อให้ได้มากในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งลืม
ไปว่าต้องลงทุนสูงมากเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา เรายิ่งบริโภคแล้วยิ่ง
เป็นทุกข์ แล้วเราจะบริโภคต่อไปเพื่ออะไร

สมดุลของบริโภคนิยมกับการพึ่งตนเอง
ความสมดุลในการใช้ชวี ติ ปัจจุบนั ก็คอื อยูเ่ หมือนคนธรรมดา
ยังบริโภคได้อยู่ เพราะฉะนัน้ คนเราจะอยูใ่ นเมืองหรือทีไ่ หนก็ได้
ใช้ชวี ติ อย่างไรก็ได้ เพียงแต่วา่ ต้องบริโภคแบบมีสติ ไม่ใช่ความ
อยาก ถ้าเราบริโภคด้วยความอยาก คือเราตกเป็นทาสของระบบ
ไปแล้ว แต่ถา้ เราซือ้ เพราะความจำ�เป็นต้องใช้คอื เราบริโภคด้วย
สติ แสดงว่าเรามีอิสระจากอำ�นาจที่จะครอบงำ� ทำ�ให้อยาก
ทำ�อะไรมากขึ้นด้วยตนเอง เช่น ทำ�สบู่ แชมพู ปัญหาคือไม่มี
การส่งเสริมให้พงึ่ ตนเอง เรากลับพัฒนาตนเองให้ออ่ นแอลงและ
กลายเป็นคนพิการ สุดท้ายก็ต้องไปพึ่งระบบ

ธรรมชาติกำ�ลังบอกอะไรบางอย่าง
ธรรมชาติกำ�ลังบอกว่าเราเดินผิดทางแล้ว ถ้าเรายังเดิน
ต่อไปคือจุดจบ เราพัฒนามากขึ้น ก็ยิ่งต้องทำ�งานมากขึ้น และ
เจ็บป่วยมากขึ้นทั้งกายและใจ เพราะสมัยก่อนไม่มีใครทำ�งาน
แปดชัว่ โมง ทุกคนก็อยูไ่ ด้มคี วามสุข ทุกวันนีเ้ ราต้องทำ�งานหนัก
ยิ่งกว่าทาส ไม่รู้จักคำ�ว่าอิสรภาพและความรักอีกต่อไปแล้ว
เรามีเวลาให้กับการทำ�งานอย่างเดียว ซึ่งมันทำ�ให้เราเป็นบ้า
บางคนทำ�งานตลอดชีวิต แต่ส่งิ ที่ได้มีแต่เงินอย่างเดียว ความ
รัก ครอบครัว ความสุข สุขภาพที่ดีหายไป ชีวิตเหงาโดดเดี่ยว
แม้จะมีเงินมากมาย เงินก็เป็นแค่เศษผงธุลีไม่มีค่าอะไรเลย
เราจะกระเสือกกระสนไปทำ�ไมกัน มนุษย์เกิดมาไม่ได้มีแค่
เป็นทาสรับใช้ระบบเท่านัน้ เรายังต้องการอิสรภาพในการมีชวี ติ
อยู่ ยังต้องการความสุข
เอาเปรียบธรรมชาติคือเอาเปรียบตัวเอง
เป็นเพราะมนุษย์คิดว่าตนเองฉลาดที่สุด จึงพยายามจะ
เอาเปรียบธรรมชาติให้มากที่สุด ซึ่งเป็นความคิดที่โง่เขลา
มาก เพราะการเอาเปรียบธรรมชาติคือการเอาเปรียบตัวเอง

บทเรียนจากบ้านดิน
ผมมีประสบการณ์มาแล้วว่าชีวิตของคนเราง่ายมาก แต่
เราทำ�ให้ยากเกินไป โดยเฉพาะปัจจัยสี่ คือจะต้องง่ายและถูก
สำ�หรับทุกคน นั่นคือความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ แต่เรา
กลับทำ�ปัจจัยสี่ให้ยากเกินกว่ามนุษย์จะเข้าถึงได้ เรื่องง่ายๆ
เรากลับทำ�ให้มันยาก แค่จะมีบ้านหลังหนึ่งทำ�ไมต้องทำ�งาน
ยี่สิบสามสิบปี แค่จะมีเสื้อผ้าใส่ทำ�ไมต้องทำ�งานทั้งเดือนเพื่อ
จะซื้อกางเกงตัวเดียว แค่จะรักษาสุขภาพตัวเองทำ�ไมค่ารักษา
มันแพงมหาแพงเหลือเกิน ทั้งๆ ที่มันทำ�ให้ง่ายได้ การทำ�บ้าน
จึงเป็นความจำ�เป็นพื้นฐานที่ชีวิตทุกชีวิตต้องเรียนรู้ ถ้าไม่มี
พื้นฐานตรงนี้ก็ทำ�ให้เป็นทุกข์ทั้งกายและใจได้
อีกสิบปีข้างหน้าผมว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียว
เพราะว่าตอนนี้มนุษย์เริ่มเห็นโลงศพมากขึ้นเรื่อยๆ ผมอยู่ที่นี่
(ไร่พนั พรรณ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่) ในแต่ละวัน มีคนมาหาผม
หลายรายมาก เพือ่ ทีจ่ ะมาบอกว่าอยูใ่ นเมืองไม่ไหวแล้ว ทำ�งาน
ต่อไปไม่ไหวแล้ว แสดงให้เห็นว่าอีกไม่นานมนุษย์จะกลับมา
สู่การพึ่งตนเองมากขึ้น ยิ่งกลับมามากเท่าไร มนุษย์ก็ต่างยิ่ง
พัฒนาเทคนิคทำ�ให้ชีวิตง่ายขึ้นเรื่อยๆ ชีวิตก็คงจะเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต เรายังมีโอกาสอยู่
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เมื่อโลกกำ�ลัง

ตั้งคำ�ถามมนุษย์
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การตั้งคำ�ถามมักมาคู่กับการเปลี่ยนแปลงซึ่งมาจากคำ�ตอบ
และการตั้งคำ�ถามอาจไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้น
บางครั้งการสื่อสารอาจเกิดจากธรรมชาติ ที่พยายามตั้งคำ�ถาม
ด้วยการส่งสัญญาณต่างๆ ที่ทำ�ให้มนุษย์ต้องเริ่มตระหนักและหา
คำ�ตอบก่อนที่จะไม่มีโอกาสนั้นอีกต่อไป
โอ๊ ค – สั น ติ สุ ข กาญจนประกร บรรณาธิ ก ารนิ ต ยสาร
WAY (เวย์) ซึ่งอยู่ในแวดวงคนทำ�หนังสือมานาน ซึ่งเรารู้กันดีว่า
ในแวดวงนี้เต็มไปด้วยนักตั้งคำ�ถาม แต่ครั้งนี้ Read Me สลับ
ตำ�แหน่ ง ให้ บ รรณาธิ ก ารหนุ่ ม เป็ น ผู้ ต อบ ซึ่ ง ความสงสั ย อาจ
ไม่ได้มาจากทางเราอย่างเดียว โลกอาจกำ�ลังตัง้ คำ�ถามนีอ้ ยูก่ เ็ ป็นได้

ความคิดสำ�เร็จรูปในโลกออนไลน์
ในคนชนชั้นกลางปัจจุบันเข้าถึงสังคมออนไลน์มาก และมี
การแสดงความคิดเห็นกันเยอะซึ่งเป็นสิ่งดี ก็อาจจะช่วยแพร่
กระจายข่าวสาร ทีม่ ที งั้ เรือ่ งดีและไม่ดี แต่ทนี่ า่ เป็นห่วงคือทุกวัน
นีม้ นั มีความคิดสำ�เร็จรูป เราพยายามสถาปนาความดีส�ำ เร็จรูป
ความคิดสำ�เร็จรูป สนองตัณหาในการคอมเมนต์ ที่โลกเป็น
ปัญหาอยูใ่ นทุกวันนีก้ เ็ กิดจากมนุษย์ การจะเชือ่ หรือตัดสินอะไร
คุณต้องมีความรู้ มีพนื้ ฐานกับมันพอสมควร ไม่อย่างนัน้ ยิง่ แสดง
ความคิดเห็นยิ่งสร้างปัญหาให้กับสังคม

โลกสบายดีหรือควรได้รับการเยียวยา
เท่าที่ผมมองเห็น ถ้าดูจากข่าวสารหรือสิ่งที่เห็นเองก็ต้อง
ยอมรับว่าโลกกำ�ลังป่วย ควรได้รับการเยียวยา แต่การป่วยนี้
ไม่ได้มองในมุมของปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือทางกายภาพ
มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่ความป่วยที่เกิดจากผู้มี
อำ�นาจ เกิดจากความคิดของคนมากกว่าที่ทำ�ให้โลกใบนี้เป็น
ปัญหา อย่างการเอาเรื่องธรรมชาติมาเป็นข้ออ้าง เช่น ใช้ภาวะ
โลกร้อนมาทำ�มาหากิน เหมือนจะช่วยเหลือสังคมด้วยใจจริง
แต่ก็มีโลโก้ตัวเองแปะไว้

เราจะอยู่ร่วมกันบนโลกที่ยังป่วย
เรื่ อ งทั้ ง หลายที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ โลกเกิ ด จากการที่ เ ราไม่ ฟั ง
การไม่รู้จักความแตกต่าง อย่างบางประเทศที่มีปัญหากันอยู่
ตอนนี้ก็เพราะมีความต่างกันทั้งความเชื่อ ความคิด วัฒนธรรม
วัคซีนที่จะช่วยโลกได้ก็คือความใจกว้าง การจะอยู่ร่วมกันบน
โลกใบนี้ได้ต้องรู้จักเปิดใจ คนหนุ่มสาวที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆ จะ
มีความพลุง่ พล่านทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงโลก ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งผิด ผมคิด
ว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนัน้ แต่อย่าลืมว่าเราต้องเรียนรูค้ นทีค่ ดิ
ไม่เหมือนเรา ต้องเรียนรูท้ จี่ ะอยูร่ ว่ มกัน และต้องคิดให้ไกล ไม่ใช่
คิดแค่ผลประโยชน์วันนี้ ต้องนึกถึงอนาคตด้วย

ประสานแนวคิดการช่วยเหลือ
พวกโครงการช่วยโลกเราเห็นเยอะมาก ช่วงหน้าหนาวจะมี
โฆษณาจิตอาสา เห็นคนช่วยกันแจกผ้าห่ม ทั้งที่หนึ่งปีอาจมี
3 - 4 วันที่ไปทำ�เรื่องแบบนี้ จริงๆ มันก็ดีนะ แต่ถ้าเราเชื่อว่าโลก
กำ�ลังป่วยจริงๆ ผมคิดว่าการช่วยเหลือแบบสังคมสงเคราะห์
อาจจะไม่พอ คุณจะต้องประสานแนวคิดเรื่องช่วยเหลือสังคม
กับงานคุณให้ได้ โดยไม่ใช่วา่ เป็นนักธุรกิจโกงเงินชาวบ้านมาห้า
วันแล้ววันอาทิตย์คณ
ุ เข้าวัด แบบนัน้ ไม่ใช่การบำ�บัดสังคม ไม่ได้
เป็นการบำ�บัดให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้น แต่เป็นการบำ�บัดตัวเอง

คนทำ�หนังสือช่วยโลก
ที่ผมทำ�หนังสือก็เพราะความชอบและมีความเชื่อว่ามันจะ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะ ไม่ต้องคิดว่าต้องใส่เนื้อหาที่เป็น
ข้อมูลวิชาการอะไรพวกนั้น อย่างแรกสุดเลยเราต้องมีความ
ปรารถนาดีตอ่ คนเสพ ปรารถนาดีในทุกขัน้ ตอน หาข้อมูล ไม่เมค
ซึ่งผมไม่คิดนะว่าหนังสือดนตรี หนังสือผู้หญิง จะเป็นเรื่อง
ไร้สาระ มันมีข้อดีของมัน ไม่จำ�เป็นต้องเป็นหนังสือสาระอะไร
หรอก ไม่ว่าคุณจะทำ�อาชีพอะไรก็ช่วยโลกได้ทั้งนั้น ถ้าคุณใส่
ความปรารถนาดีเข้าไป มันก็น่าจะทำ�ให้โลกดีขึ้น

สิ่งแรกที่ต้องรักษา
เราควรจะแก้ที่คนนี่แหละ เราจะต้องฟังให้เยอะขึ้น สังคม
เราทุกวันนี้นักแสดงความคิดเห็นเยอะมาก ต่างคนต่างแสดง
ความคิดเห็นของตัวเอง ซึ่งบางส่วนอาจจะฟังมาเฉพาะแค่ใน
ส่วนที่ตัวเองเชื่อ ไม่ฟังข้อมูลรอบด้าน รู้แค่ส่วนเดียวแต่เอาไป
สรุปส่วนที่เหลือทั้งหมด เราเลยจะต้องฟังให้เยอะขึ้น ฟังเสียง
ที่แตกต่างจากคนที่คิดต่าง เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่ไม่เหมือนเรา
เรียนรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วจะเข้าใจ ทำ�ให้สังคมไม่เกิดปัญหา

เรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับโลก
มันเกิดจากการที่เราไม่ฟัง
การไม่รู้จักความแตกต่าง
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ในไทยเองสัตว์ทนี่ า่ เป็นห่วงว่าจะสูญพันธุน์ า่ จะเป็นช้างและ
เสือ แม้จะเสีย่ งสูญพันธ์จากการทีถ่ กู มนุษย์ลา่ แต่ปจั จัยสำ�คัญ
ต่อมาก็เป็นผลจากแหล่งอาหารขาดแคลนจากสภาพอากาศที่
แปรปรวน ช่วงหลังทีมสำ�รวจของเราพบว่าเสือบางตัวแก่ตาย
เพราะไม่มีอาหารกินหรือหิวโซ เนื่องจากแหล่งอาหารและสัตว์
ทีใ่ ช้เป็นอาหารลดจำ�นวนลงอย่างรวดเร็ว และไม่แน่วา่ เสืออาจ
สูญพันธุ์หากยังไม่มีการแก้ไขเรื่องแหล่งอาหารจากภาครัฐ
หลายคนมองว่าการปล่อยสัตว์ที่อยู่ในศูนย์เพาะเลี้ยงคืนสู่
ธรรมชาติเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง แต่อันที่จริงไม่อาจวัด
ได้ว่าสัตว์ที่เราปล่อยไปจะอยู่รอดสักเท่าใด ช้างที่ผ่านศูนย์
เพาะเลี้ยงปล่อยคืนป่าพอเจอช้างในฝูงที่อยู่ในป่าก็ไล่ทำ�ร้าย
ช้างที่ปล่อยไป เพราะโดยธรรมชาติช้างที่อยู่ในฝูงเดียวกันจะ
ไม่ไว้ใจช้างทีแ่ ปลกหน้า และยิง่ ในอนาคตเมือ่ มีพบิ ตั ภิ ยั มากขึน้
ช้างพวกนีก้ จ็ ะหลงฝูงได้ง่ายเนือ่ งจากตกใจ และจะตกไปอยูใ่ น
มือมนุษย์มากขึ้น เนื่องจากราคาซื้อขายช้างในตลาดยังมีราคา
สูง แนวทางการแก้ปญ
ั หาทีด่ คี อื หันมาศึกษาการปล่อยสัตว์ทอี่ ยู่
โลกเปลี่ยนแปลง ป่าเปลี่ยนไป
สิ่งที่เร่งให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นผลมาจากสภาพอากาศ ในศูนย์เพาะเลี้ยงให้คืนสู่ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนจะดีที่สุด
แปรปรวนอย่ า งหนั ก ทำ � ให้ เ กิ ด นํ้ า ท่ ว มหรื อ รอยเลื่ อ นบน
ปัญหาภัยพิบัติที่ภาครัฐมองข้าม
เปลื อ กโลกเคลื่ อ นที่ และปรากฏการณ์ นํ้ า ทะเลมี อุ ณ หภู มิ
เรื่องภัยพิบัติถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้ความสำ�คัญระดับ
ผิดปกติ ทุกสิ่งย่อมส่งผลต่อสัตว์โดยตรง โดยเฉพาะแหล่งที่อยู่
อาศัยไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในพื้นดิน บนต้นไม้หรือในทะเลย่อมเกิด นโยบายแห่งชาติ ไม่ใช่นํ้าท่วมกันครั้งหนึ่งแล้วค่อยมาแก้ แต่
ไม่หาแนวทางป้องกันไว้ก่อน ดูง่ายๆ อย่างการเลือกตั้งที่จะถึง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเอาตัวรอด
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ า งชั ด เจนคื อ ยังไม่เห็นมีพรรคไหนเสนอนโยบายด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ป่าต้นนํ้าซึ่งมนุษย์รักษาไว้เพื่อผลิต์นํ้าให้กับตน แต่ปัญหา และภัยพิบตั อิ อกมาสักคน ความจริงคนไทยต้องเริม่ ตระหนักได้
ส่วนใหญ่เกิดจากป่ารอยต่อซึ่งเชื่อมกับป่าต้นนํ้าถูกชาวบ้าน แล้วไม่อย่างนั้นอนาคตเราก็จะประสบปัญหาเหล่านี้ไปเรื่อยๆ
การดูแลสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ภาครัฐยัง
ที่เข้าไปตั้งบ้านเรือนทำ�ลายลง เมื่อเกิดฝนตกอย่างหนักติดต่อ
กันหลายวันจึงอุม้ นาํ้ ต่อไปไม่ได้และเกิดดินถล่ม แต่ละครัง้ ย่อม มีส่วนอยู่น้อย เอาแค่งานอนุรักษ์ยังมีปัญหาเนื่องจากคนที่อยู่
ส่งผลต่อพืน้ ดินในป่าต้นนํา้ ทีย่ บุ ตัวลงเช่นกัน แม้จะมีตน้ ไม้ใหญ่ ภาคสนามกับคนที่นั่งโต๊ะอนุมัติเป็นคนละคน บางเรื่องภาค
อยูก่ ต็ าม หากปล่อยไว้เช่นนีต้ อ่ ไป ป่าต้นนํา้ จะลดลงเรือ่ ยๆ และ สนามให้เต็มร้อยแต่คนอนุมัติให้แค่ห้าสิบ ทำ�ให้การทำ�งาน
ไม่เต็มที่ แต่ถ้าเมื่อได้คนในภาคสนามมีส่วนอนุมัติในระดับ
ส่งผลต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าต้นนํ้า
นโยบาย จะทำ�ให้งานอนุรักษ์มีพลังมากขึ้น
สิ่งที่มนุษย์ต้องช่วยกันคือหยุดการใช้ชีวิตที่ทำ�ให้โลกร้อน
ป่าทุกป่าคือป่าผืนเดียวกัน
สัตว์ทใ่ี ช้พน้ื ทีใ่ นการดำ�รงชีวติ มากอย่างช้างได้รบั ผลกระทบ ถ้าลองประมวลดูเหตุภัยพิบัติบางส่วนเป็นผลมาจากโลกร้อน
อย่ า งหนั ก จากภาวะโลกร้ อ นทำ � ให้ แ หล่ ง อาหารในป่ า ไม่ มนุษย์เป็นคนทำ�ขึ้นเองทั้งนั้น ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนพฤติกรรม
อุดมสมบูรณ์เหมือนก่อน อย่างช้างในกุยบุรีที่ทาง WWF ได้ ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ช่วยทุกสิ่งมีชีวิตในโลกนี้
เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูแหล่งอาหารในป่ามาหลายปี กลับพบว่า
ตัง้ แต่ตน้ ปีนที้ ผี่ า่ นมาแล้งจัดทำ�ให้แหล่งอาหารไม่เพียงพอ ช้าง
เรื่องภัยพิบัติถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้
จึงกลับมากินใบต้นยางทีช่ าวบ้านปลูกไว้จนเสียหายอย่างหนัก
จะเห็นได้ว่าการทำ�ลายป่าไม้ของมนุษย์ แม้ไม่ได้ทำ�ลายป่า
ความสำ�คัญระดับนโยบายแห่งชาติ
ต้นนํ้าโดยตรง แต่ป่ามันคือผืนเดียวกัน เมื่อสร้างผลกระทบต่อ
ไม่ใช่นํ้าท่วมกันครั้งหนึ่ง แล้วค่อยมาแก้
ผืนป่าผืนหนึ่งย่อมส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง
บางบาดแผลบนเนื้ อ ตั ว ที่ เ รามองผ่ า น อาจไม่ ใ ช่ ล ะเลย
แต่ พ ยายามไม่ เ ก็ บ มารกสมองนั้ น อาจมารู้ สึ ก อี ก ครั้ ง เมื่ อ
ความละเลยกำ�ลังทำ�ร้ายตัวเองเข้าอย่างจัง การละบางเรือ่ งไว้ในฐาน
ที่เข้าใจ อาจเปลี่ยนวงจรชีวิตมนุษย์ ที่กว่าจะรู้สึกตัวบาดแผล
ก็รุกลํ้าสู่ปริมณฑลแห่งความเป็นและความตาย
บางสิ่งที่ว่ากำ�ลังแทะวงจรชีวิตบนห่วงโซ่อาหารอยู่โดยคุณไม่
รูต้ วั สัตว์ปา่ ทีอ่ าศัยบนโลกนีย้ อ่ มได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั เิ ช่น
กัน ตรีรัช ภูคชสารศีล ผู้อำ�นวยการฝ่ายงานอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย
(World Wide Fund for Nature - WWF) ให้ความเห็นว่าสัตว์
ป่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ล ะเลยอย่ า งมาก ไม่ แ น่ อ นาคตสั ต ว์ ป่ า จะได้
รับผลกระทบจนส่งผลต่อมนุษย์ที่อยู่บนห่วงโซ่อาหาร เหตุจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดสมดุลจะส่งผลกระทบเป็นทอดๆ ต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้
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มี ค นเจ็ บ คนหิ ว ขาดแคลนเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคและ
ที่อยู่อาศัยทุกครั้งที่ภัยพิบัติบังเกิด แต่ก็อย่าลืมว่าช่วงเวลา
ที่มนุษย์ต้องเผชิญมรสุมชีวิตจากภัยพิบัติ เจ้าสัตว์ตัวน้อยๆ
เพื่อนรักของมนุษย์เองก็ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อน
ของเขาบ้างไม่ต่างกัน
สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Society for the Protection of Animals) หรือ WSPA เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก
มากกว่า 900 องค์กรใน 150 ประเทศ มีสำ�นักงาน 13 แห่ง
ทั่วโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ในด้านต่างๆ
เช่น การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ การปราบปรามการตักตวง
ผลประโยชน์ เ ชิ ง การค้ า จากสั ต ว์ ป่ า รวมถึ ง กำ � หนดภารกิ จ
หลักข้อหนึ่งไว้ว่า จะต้องให้การช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลจาก
ภัยพิบตั ิ ไม่วา่ จะจากนํา้ มือมนุษย์ หรือภัยธรรมชาติ โดยร่วมงาน
กับ WHO และองค์กรอื่นๆ ในการจัดหาสัตว์แพทย์เข้าไปดูแล
สวัสดิภาพและพยาบาลสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติ
ผลการดำ�เนินงานเรื่องการเข้าช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัย
พิบัติของ WSPA กว่า 40 ปีที่ผ่านมานับว่าน่าพอใจ เฉพาะ
การช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียก็ประสบ
ความสำ�เร็จอย่างดี ประมาณการกันว่า เฉพาะในปีที่ผ่านมา
(2553) องค์กรเข้าช่วยเหลือสัตว์ประเทศต่างๆ ได้มากกว่า
100,000 ตัว เช่น การเข้าไปช่วยเหลือสัตว์กว่า 50,000 ตัวใน
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีป่ ระเทศเฮติ โดยได้รบั คำ�เชิญอย่างเป็น
ทางการจากรัฐบาล การเข้าช่วยเหลือสัตว์ประมาณ 7,000 ตัว
ในเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่เมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย
การช่ ว ยเหลื อ สุ นัข และแมวจำ � นวนกว่ า 2,300 ตั ว ที่ไ ด้ รับ
ผลกระทบจากพายุโซนร้อนกฤษณาที่ฟิลิปปินส์ การจัดส่งเจ้า
หน้าที่อาสาสมัครไปช่วยเหลือพยาบาลสัตว์และอบรมการฉีด
วัคซีนให้กับชาวบ้านร่วมกับกรมปศุสัตว์ ในเหตุการณ์นํ้าท่วม
ที่ อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วยเหลือวัวและหมูได้
กว่า 9,000 ชีวิต
ในเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดในประเทศญี่ปุ่น
WSPA ได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณในการช่ ว ยเหลื อ สั ต ว์ ม ากถึ ง
150,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนทีมงานตอบสนองภัย
พิบัติต่อสัตว์ (Animal Disaster Response Team: ADRT) ซึ่ง
เป็นการรวมตัวของหลายกลุม่ ทีท่ �ำ งานเกีย่ วกับสัตว์ เช่น สมาชิก
ของ WSPA เช่น สมาคมสวัสดิภาพสัตว์ญี่ปุ่น (Japan Animal
Welfare Society: JAWS)
งบประมาณและความช่วยเหลือด้านกำ�ลังคนจาก WSPA
และ ADRT ทำ�ให้จัดส่งสัตวแพทย์ลงไปในพื้นที่เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือบรรดาสัตว์ที่ได้รับผลจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที มีการ
จัดตั้งที่พักฟื้นชั่วคราวจำ�นวน 30 แห่งกับสุนัขและแมว และได้
จัดหาอาหารและนํ้าดื่มกับสัตว์เหล่านั้นอย่างเพียงพอ พร้อม
กันนั้นได้พยายามติดตามครอบครัวของผู้อพยพหนีภัยพิบัติ
ให้กลับมารับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้กลับไปอยู่ในอ้อมอกอีกครั้ง
นอกจากจะช่วยเหลือในเหตุการณ์เฉพาะหน้า WSPA ยัง
ได้เตรียมการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนโดยขยายโครงการหน่วย
สัตว์แพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติเป็นรุ่นที่ 2 จัดส่งเจ้าหน้าที่
อาสาสมั ค รไปอบรมการฉี ด วั ค ซี น ให้ กั บ ชาวบ้ า นร่ ว มกั บ
กรมปศุสัตว์ ครอบคลุม 3 ประเทศ คือ ไทย พม่า และอินเดีย
อีกทัง้ ยังมีการจัดซ้อมหนีภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติในประเทศพม่า
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทีภ่ ยั พิบตั คิ รัง้
ต่อไปจะมาเยือน
ในเหตุ ก ารณ์ นํ้ า ท่ ว มครั้ ง ล่ า สุ ด ที่ ป ระเทศไทยเมื่ อ เดื อ น
เมษายน ทีมงาน WSPA ได้จัดหาสิ่งดำ�รงชีพให้กับปศุสัตว์
จำ�นวน 1,600 ตัว ในอำ�เภอปากพนัง โดยมุ่งเน้นที่หมู่บ้าน
2 แห่ง ที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดจากนํ้าท่วมนาข้าวและ
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ถูกทำ�ลายจนหมดสิ้น ทำ�ให้สัตว์เลี้ยงของ
ชาวบ้านที่ทำ�ปศุสัตว์ไม่มีแม้หญ้าสักต้นเป็นอาหาร นอกจากนี้
ทีมงาน WSPA ยังได้จัดให้มีหน่วยตอบสนองฉุกเฉินเพื่อรักษา
สัตว์ (Veterinary Emergency Response Unit: VERU) ใน
ประเทศไทย และประสานงานกับคลินกิ สัตวแพทย์เคลือ่ นทีเ่ พือ่
ช่วยเหลือและป้องกันโรคติดต่อที่มากับภัยพิบัติ เช่น การถ่าย
พยาธิให้แก่ปศุสัตว์ 1,500 ตัว และการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสุขภาพและการการปศุสัตว์แก่เจ้าของปศุสัตว์
WSPA ยังวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยการตั้งศูนย์
อพยพท้องถิน่ สำ�หรับสัตว์ ซึง่ สร้างขึน้ บนทีส่ งู เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
ที่อยู่อาศัยสำ�หรับปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม และ
เพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือที่ศูนย์แห่งนี้ให้มีมากขึ้น เช่น การ
เตรียมความพร้อมให้มีฟางแห้งอัดก้อน กรณีที่ต้องให้ความ
ช่วยเหลือฉุกเฉินด้านอาหาร หรือเมื่อเกิดเหตุนํ้าท่วมขึ้นอีกครั้ง
ขอปรบมือดังๆ ให้แก่องค์กรทุกองค์กรทีไ่ ม่ยอมทิง้ ให้เพือ่ นที่
ดีที่สุดของเราเผชิญภัยพิบัติเพียงลำ�พัง

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.wspathailand.org
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เรือ่ ง : กองบรรณาธิการ Read Me

บทสรุป: ยา 6 ขนานพาโลกผ่านวิกฤต
เมื่ออ่านทัศนะจากคุณหมอทั้งหลายแล้ว ชาว Read Me อาจจะเริ่มตั้งคำ�ถามว่า “แล้วคน
ตัวเล็กๆ อย่างเราจะช่วยรักษาโรคของโลกได้อย่างไร” วันนี้ทีมงาน Read Me ได้รวบรวมยา 6
ขนาน 6 วิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยเยียวยาโรคร้ายของโลกมาฝาก

เยียวยาจิตใจตนเองเสียก่อน
อย่ า ลื ม ว่ า ตอนนี้ โ ลกป่ ว ยเข้ า ขั้ น
โคม่ า โรคของโลกจึ ง เพิ่ ม มากขึ้ น และ
ทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น ทุ ก วั น วั น ดี คื น ดี
ภัยพิบัติอาจเข้ามากลํ้ากรายเราได้ทุก
ที่ทุกเวลา เราต้องรู้จักเผื่อใจ ใช้ธรรมะ
เข้าข่มเมือ่ ตนเองหรือคนใกล้ตวั พบความ
สูญเสีย หากนับถือศาสนาที่มีพระเจ้าก็
คิดเสียว่า นีเ่ ป็นพระประสงค์ของพระองค์
ทีจ่ ะทดสอบความเข้มแข็งของเรา แต่หาก
นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาก็ ใ ช้ ห ลั ก -ธรรม
ของพระพุทธเจ้า อาจใช้หลัก ตถตา (ทุก
สิ่งเป็นไปเช่นนั้นเอง) หรือคิดเสียว่าเป็น
กรรมเก่ า พบภั ย พิ บั ติ ค รั้ ง นี้ จ ะได้ สิ้ น เคราะห์กันไปเสียที อย่าลืมว่าหากขาหัก
ก็ยังพอใช้ไม้คํ้ายันช่วยเดินได้ แต่หาก
หัวใจแตกสลายไปเสียแล้ว แม้แต่แรงจะ
เดินก็คงไม่เหลือ
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ปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น
ต้ น ไม้ นั บ เป็ น ยาครอบจั ก รวาล
สำ � หรั บ การเยี ย วยารั ก ษาโลกอย่ า ง
แท้ จ ริ ง นอกจากจะช่ ว ยขจั ด ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณต้นละ 1
ตันตลอดอายุขัยของมันแล้ว ยังช่วยยึด
หน้าดินไม่ให้พังทลาย เพิ่มความอุดม
สมบู ร ณ์ ข องป่ า เป็ น แหล่ ง อาหารของ
สัตว์นอ้ ยใหญ่ ทำ�ให้ระบบนิเวศกลับคืนสู่
สมดุลอีกต่างหาก
อย่ า เพิ่ ง คิ ด ว่ า จะปลู ก วั น ละร้ อ ยต้ น
เลยหากยังไม่มีเวลาดูแล ก่อนอื่นเริ่มที่
คนละ 1 ต้น แล้วดูแลให้ดีประหนึ่งเป็น
ลูกของเรา ถ้า 1 คน ได้ 1 ต้น 60 ล้านคน
ก็ 60 ล้านต้น คิดดูสิว่าประเทศที่มีต้นไม้
เพิ่มขึ้นมาอีก 60 ล้านต้นจะเขียวชอุ่ม
น่าอยู่ขนาดไหน

กินน้อยๆ อย่ามูมมาม
ไม่ใช่แค่ไดเอ็ต แต่หมายถึงลดปริมาณ
การบริโภคลงให้เหลือน้อยทีส่ ดุ เช่น เวลา
ไปกิ น ข้ า ว ถ้ า สั่ ง ใส่ ก ล่ อ งโฟมก็ เ ท่ า กั บ
เราบริโภคข้าว 1 จาน และกล่องโฟม
อีก 1 กล่อง ซึ่งใช้เวลาย่อยสลายเป็น
ล้ า นๆ ปี จะดี ก ว่ า ไหมถ้ า เราตั ด กล่ อ ง
โฟมออกไป นั่ ง ลงกิ น ข้ า วในร้ า น เพื่ อ
ที่ โ ลกจะได้ สู ญ เสี ย ทรั พ ยากรเพี ย งแค่
นํ้ายาล้างจาน 1 คน ลดกล่องโฟมไป 1
กล่อง 1 ล้านคนก็ลดกล่องโฟมไป 1 ล้าน
กล่อง เทคนิคกินน้อยๆ แบบนี้ยังนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ได้อีกหลากหลาย เช่น ใช้ถุง
ผ้าเพื่อลดการบริโภคถุงพลาสติก จ่าย
เงิน 40 บาทเป็นค่าตั๋วรถไฟฟ้ามาหานะ
เธอ ประหยัดกว่าจ่ายเงิน 400 บาทเป็นค่า
นํ้ามันรถ แล้วยังได้ของแถมเป็นมลพิษ
กับรถติดให้หงุดหงิดหัวใจอีกต่างหาก

ออกจากห้องมาสัมผัสธรรมชาติบา้ ง
มัวแต่นั่งในห้องแอร์แล้วจะรู้ไหมว่ า
โลกร้อนขึ้นกี่องศาแล้ว ทางที่ดีควรปิด
แอร์แล้วออกมาเดินสำ�รวจนอกบ้าน สูด
ลมหายใจให้เต็มปอด ถ้าร้อนจนทนไม่
ไหวหรือสูดลมหายใจแล้วไอค้อกแค้ก
นั่นหมายความว่ารอบบ้านเรามีปัญหา
เสียแล้ว ลองดูว่าตรงไหนมีปัญหาอะไร
ตรงนี้ขยะย่อยสลายยากหมักหมมจนมี
กลิ่นเหม็น ก็รวบรวมไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จัดการ ตรงนี้ขาดต้นไม้ก็ปลูกเพิ่ม วันดี
คืนดีพอต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มเต็มบ้าน แล้ว
จะรู้ว่าร่มเงาต้นไม้เย็นสบายกว่าอากาศ
แห้งๆ หนาวๆ จากแอร์เสียอีก

ขยายเครือข่ายสีเขียว
แหม...พอบ้ า นเราเป็ น บ้ า นสี เ ขี ย ว
แล้วใครๆ ก็อยากจะเอาอย่าง จะดีกว่า
ไหมหากเราขยายความร่วมมือให้กว้าง
ขึ้นเรื่อยๆ ทุกบ้านร่วมมือกันเป็นชุมชน
สีเขียว ทุกชุมชนร่วมมือกันเป็นอำ�เภอสี
เขียว ทุกอำ�เภอร่วมมือกันเป็นจังหวัดสี
เขียว ทุกจังหวัดร่วมมือกันเป็นประเทศสี
เขียว ทีนคี้ งถึงคราวทีป่ ระเทศมหาอำ�นาจ
ผูป้ ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตดิ อันดับ
โลกคงจะอิจฉาเราบ้างล่ะที่เห็นประเทศ
เราเย็นสบายน่าอยู่ๆ เผลอๆ จะเป็นแรง
บั น ดาลใจให้ ทุ ก ประเทศพร้ อ มใจกั น
เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นประเทศสีเขียว
ก็ได้นะ พอทุกประเทศเป็นสีเขียว คราวนี้
ก็ไม่ตอ้ งกังวลว่าโลกจะป่วยอีกต่อไปแล้ว

สิง่ เล็กเล็กทีเ่ รียกว่า ‘ลงมือทำ�’
สุดท้ายแล้วทุกข้อก็คงเป็นแค่ความฝัน
หากเรายังไม่มีสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ‘ลงมือ
ทำ�’ แม้จะเป็นพลังเล็กๆ ของคนตัวเล็กๆ
ที่ทำ�สิ่งเล็กๆ อย่างการปลูกต้นไม้ หรือใช้
ถุงผ้า แต่หากพลังเล็กๆ เหล่านั้นอีกล้าน
พลังร่วมมือกัน จากพลังเล็กๆ ก็จะกลาย
เป็นพลังยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเยียวยารักษา
โลกให้หายจากโรคร้าย กลับมาเป็นโลก
ที่น่าอยู่ดังเดิม

เป็นอย่างไรบ้างกับ ยา 6 ขนาน วิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยเยียวยาโรคร้ายของโลกที่ไม่ว่าใครก็ทำ�ได้ อยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำ�หรือ
เปล่า หรือจะรอให้โลกที่กำ�ลังป่วยขั้นโคม่าชักแหงกๆ ตายไปต่อหน้าโดยที่เราไม่ได้ทำ�อะไรเลย อย่าลืมนะคะ ลงมือทำ�สิ่งเล็กๆ
เพื่อโลกตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะไม่มีโลกให้เราลงมือทำ�อะไรอีกต่อไป
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MY SPACE สาระบันเทิงสถาน

เรื่อง: เชษฐกิดา ตระกูลกาญจน์ / ภาพ: สุทธิเกียรติ สิงห์คา

กรีนสวนเงินมีมา
ร้านสีเขียวของคนรักโลก

ความสับสนวุ่นวายในเมืองใหญ่ที่เห็นกันจนชินตา
อาจทำ�ให้คนเมืองอยากปลีกตัวออกจากความวุ่นวายสักพัก
กรีนสวนเงินมีมา ร้านเล็กๆ บรรยากาศเย็นสบายย่านพระนคร
ที่คำ�นึงถึงเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง
หากจิตใจเรียกร้องขอเว้นวรรคสักพักจากความวุ่นวายข้างต้น
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เติมเต็มกายใจด้วยอาหาร 4 ประเภท
แม้ ก รี น สวนเงิ น มี ม าเป็ น ร้ า นเล็ ก ๆ
แต่ก็เต็มไปด้วย ‘อาหาร’ ที่มีคุณค่าที่ไม่
เหมือนใคร
1 . อ า ห า ร ใ จ การนำ � เสนองาน
หั ต ถกรรมพื้ น บ้ า นจากภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบ้านที่มีทั้งของตกแต่ง เช่น ตุ๊กตา
ชาวเขา ตุ๊ก ตาปั้น รู ป สั ต ว์ หรื อ เครื่อ ง
นุง่ ห่มทีเ่ ป็นผ้าฝ้ายทอมือทีผ่ ลิตขึน้ ด้วยวิธี
ธรรมชาติทั้งหมด
2.อาหารจิ ต วิ ญ ญาณ ทางร้ า น
รวบรวมเครื่องศาสนพิธีจากชุมชนชาว
ธิเบตและภูฏาน สินค้ามีหลากหลาย เช่น
พระพุทธรูป กระดิง่ ลูกประคำ� เครือ่ งบูชา
ที่ใช้ในการสวดมนต์ภาวนา
3. อาหารสมอง จากหนังสือที่ทาง
ร้ า นคั ด สรรผ่ า นสำ � นั ก พิ ม พ์ ส วนเงิ น
มีมา โดยเป็นหนังสือที่ทางร้านเรียกว่า
‘หนังสือทางเลือก’ เน้นวางรากฐานด้าน
วั ฒ นธรรมการอ่ า นด้ ว ยหนั ง สื อ หลาย
ประเภท เช่น ด้านศาสนา ปรัชญา สังคม
สารคดี สุขภาพ และวรรณกรรม
4.อาหารกาย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ
ทั้ ง อาหาร ของใช้ ที่ คั ด สรรจากผู้ ผ ลิ ต
รายย่อยและชุมชน

ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เช่น นํ้ามัน
มะพร้าวบริสุทธิ์ ชาสมุนไพรหลากรส
สีเขียวอ่อน เป็นกลุม่ ปลอดภัย (safety)
เช่น กลุ่มของใช้และเครื่องสำ�อาง ซึ่งจะ
ต้ อ งไม่ ผ่ า นการสั ง เคราะห์ ท างเคมี ไ ม่
น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มนี้ เช่น แชมพูสมุนไพรมะคำ�ดีควาย
ขิง อัญชัน

เครือข่ายตลาดสีเขียวเพื่อเปลี่ยนแปลง
โลก
คุ ณ กรณ์ ร วี เก่ ง กุ ล ภพ เจ้ า หน้ า ที่
ประสานงานโครงการ เปิ ด เผยที่ ม า
ของการนำ�ผลิตภัณฑ์การเกษตรมาจัด
จำ�หน่ายในร้านว่า
“การเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น
เกษตรแบบเชิงเดี่ยว มีการใช้สารเคมี
จำ�นวนมากจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
โดยตรง คื อ มี ห นี้ สิ น และสุ ข ภาพแย่
ลง ผู้บริโภคได้รับสารเคมี ทางร้านจึง
ร่วมมือกับเกษตรกรทีไ่ ม่ใช้สารเคมีในการ
ผลิตด้วยการช่วยกระจายสินค้าทางการ
เกษตร”
นอกจากนี้ ร้ า นสวนเงิ น มี ม ายั ง ทำ �
โครงการตลาดสีเขียวในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาล
ผลักดันสินค้าเข้าครัวของโรงพยาบาล
เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพทีด่ ขี องผูป้ ว่ ยให้ได้
รับอาหารปลอดสารเคมี
แม้ ร้ า นกรี น สวนเงิ น มี ม าจะเป็ น จุ ด
สินค้าเกษตรสีเขียว
เริ่มต้นเล็กๆ แต่เชื่อแน่ว่าจะขยายความ
สินค้าเกษตรที่ได้รับการคัดสรรแล้ว น่าอยู่ของโลกใบนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆ
ว่ า ปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคและเป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยทางร้านได้จัดแบ่ง
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นมุม ‘สินค้าสีเขียว’
สีเขียวเข้ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ (organic) ที่ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ป ลอดภั ย แต่ ยั ง
ช่ ว ยฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ มและเพิ่ ม ความ
ร้านกรีนสวนเงินมีมา
หลากหลายทางชีวภาพในฟาร์ม
ตั้งอยู่ที่ถนนเฟื่องนคร
สีเขียวกลาง เกษตรภูมิปัญญาชาว
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
บ้านไร้สารเคมี (chemical free) เช่น กลุม่
สอบถามโทร. 0 2622 0955,
อาหารแปรรูปและอาหารปรุงสำ�เร็จจะ
0 2222 5698
ต้องใช้วตั ถุดบิ จากการเกษตรทีไ่ ม่ใช้สาร
www.greenshopcafe.com
เคมีหรือผลผลิตจากธรรมชาติในพื้นที่
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SPEAKER ดาวดลใจ

เรื่อง: พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ / ภาพ: สุทธิเกียรติ สิงห์คา

เดี๋ยวฝนก็ตก เดี๋ยวแดดก็ออก
สภาพอากาศเอาใจยากเหมือนแฟน
ขี้งอนแบบนี้ ประเด็นเรื่องสุขภาพ
ย่ อ มต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่
เป็นลำ�ดับต้นๆ แต่การรักษาสภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงนั้น เรื่องสำ�คัญ
ที่ ข าดไปเสี ย ไม่ ไ ด้ ก็ คื อ ‘อาหาร’
Read Me ฉบั บ นี้ จึ ง ได้ ข อคำ �
แนะนำ�จากพ่อครัวยอดนิยมขวัญใจ
ประชาชน เชฟหมี – คมกฤช
อุ่ยเต็กเค่ง เจ้าของคลิปวิดีโอ ครัว
กากๆ ทีไ่ ด้โพสเทคนิคการทำ�อาหาร
‘กาก’ แต่ ‘เก๋า’ ลงในเว็บไซต์ยูทูป
ซึ่งทำ�สถิติยอดคนดูรวมกันทะลุล้าน  
แล้ ว เชฟหมี จ ะชี้ ท างปรุ ง อาหารใน
สภาวะโลกร้อนอย่างไรนั้นต้องลอง
มาดูกัน

ผมเชื่อว่า การกินปลาตัวหนึ่ง
สามารถบอกได้ว่าโลกเป็นยังไง
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วิธีทำ�อาหารที่ช่วยประหยัดพลังงาน
แบบฉบับเชฟหมี
ผมคิดว่าเราต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้
น้อยลง และกินของสดให้มาก หันมากิน
ผัก ผลไม้ หรือเนือ้ สัตว์ตากแห้ง ทีป่ รุงโดย
พลังงานจากธรรมชาติ ยิ่งในเศรษฐกิจ
ที่เดี๋ยวไข่ก็แพง นํ้าตาลแพง นํ้ามันแพง
เราก็ต้องใช้วิธีพึ่งตัวเอง หาอย่างอื่นมา
ทดแทนเอา อย่างยายผมเนี่ยทำ�นํ้ามัน
หมู กิ น เอง ผมก็ ไ ม่ เ ห็ น ยายตายเพราะ
นํ้ า มั น หมู เ ลย อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ อย่ า
สนับสนุนพวกบรรษัทอาหารข้ามชาติที่
เลีย้ งสัตว์เอง เพราะกระบวนการผลิตของ
พวกนี้จะทำ�ลายธรรมชาติมากที่สุด
นิยามการกินของผู้คนในยุคปัจจุบัน
ทุ ก วั น นี้ เ รากิ น อาหารกั น ด้ ว ยความ
หลากหลายที่สุด เรากินไม่ใช่เฉพาะที่ตัว
อาหารแต่เรากินตัวสัญญะของมันด้วย
คนจำ � พวกหนึ่ ง อยู่ ใ นสั ง คมแบบที่ ต้ อ ง
กินแชมเปญ คาเวียร์ แล้วก็มองคนที่กิน
ลาบว่าเป็นคนละชนชั้น หรือบางคนกิน
เพื่อความอร่อย แพงแค่ไหนก็ยอมจ่าย
ตรงข้ามกับบางคนที่กินเพื่อให้รอด ซึ่ง
ถือเป็นพื้นฐานสำ�คัญในการดำ�รงชีวิต
ของมนุ ษ ย์ แต่ ค นมั ก จะลื ม ประเด็ น นี้
แล้วไปให้ความสำ�คัญกับสิ่งอื่นๆ
กินอย่างไรให้อยูร่ อดในสถานการณ์ที่
โลกเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่
ถ้ า มี นํ้ า ท่ ว มโลก หรื อ ภั ย ธรรมชาติ
รุ น แรง สิ่ ง หนึ่ ง ที่ กิ น ได้ แ ละเป็ น แหล่ ง
โปรตีนสำ�คัญคือแมลง เอ้า! พูดเรื่องจริง
เพราะจากการทีอ่ า่ นหนังสือมา ผมพบว่า
ถ้าโลกสูญสิ้นแมลงจะรอด มนุษย์ตาย
หมดแต่แมลงยังเหลืออยู่ อีกอย่างหนึ่ง
คือ เห็ด เพราะตามซากปรักหักพังน่าจะมี
เห็ด โอย...อย่าไปหวังกับพวกสัตว์เลือดอุ่น หมู เป็ด ไก่ อะไรคงไม่เหลือ อาจ
ตายหมดจากการขาดอาหารหรือปรับตัว
ไม่ได้ อย่างแมลงเนี่ย ถ้ายังหุงต้มได้ ก็

อาจปรุงเป็นต้มแกงเห็ดใส่แมลง แต่ถ้า
นํา้ ท่วมไม่มไี ฟฟ้าก็อาจแปรรูปเป็นแมลง
ตากแห้งเอา ส่วนวิธีจับแมลงต่างๆ เรา
อาจต้องเข้าสู่ยุคภูมิปัญญาแบบลิง คือ
อาศัยสัญชาตญาณ (หัวเราะ) ตอนนี้ผม
คิดว่าผูใ้ หญ่นา่ จะฝึกให้เด็กเล่นหาแมลง
ตามซากไม้ชื้นๆ สอนให้เรียนรู้ว่าแมลง
อะไรกินได้กินไม่ได้ อย่างทางภาคอีสาน
เขากินกันเป็นเรื่องปกติ ภูมิปัญญาแบบ
นี้จำ�เป็นมากนะครับ
ปรัชญาครัวกากๆ กับการใช้ชีวิต
ผมพู ด เสมอว่ า ครั ว กากๆ คิ ด ขึ้ น มา
เพื่ อ เป็ น การประยุ ก ต์ ข องที่ เ หลื อ ที่ มี
อยู่ ใ นบ้ า นมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แต่
การอาศัยวิธีแบบครัวกากๆ เพียงอย่าง
เดี ย วคงไม่ ร อดในสภาวการณ์ ที่ โ ลกมี
ปัญหามาก ในที่สุดเราก็ต้องกินอาหาร
ตามธรรมชาติ เพราะธรรมชาตินี่แหละ
ที่จะเป็นตัวบอกเรา ผมเชื่อว่า การกิน
ปลาตัวหนึ่งสามารถบอกได้ว่าโลกเป็น
ยังไง ทะเลอุดมสมบูรณ์รึเปล่า อากาศ
เปลี่ยนแปลงไหม ถ้าสักวันหนึ่งเราอาจ
ตกไปอยูใ่ นสภาพแบบ Survivor ประเภท
หลงป่า พลัดไปอยู่ต่างถิ่น การเรียนรู้วิธี
การกินแบบธรรมชาติจะสามารถช่วยให้
เราเอาตัวรอดได้ ดังนั้น เราควรหันกลับ
มาใส่ใจอาหารพืน้ บ้านทีม่ าจากรากเหง้า
ของตัวเราเอง
อาหารแบบไหนเหมาะกั บ สภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
แรกสุ ด เลย ผมขอแนะนำ � ให้ ดื่ ม นํ้ า
มากๆ และอาหารก็ควรปรับเปลี่ยนตาม
สภาพอากาศ ผมหมายถึงถ้าสมมติว่า
ร้อนมาก ก็ควรกินอาหารที่เข้าไปช่วยให้
ร่างกายเย็นขึ้น เช่น พวกฟักแฟง แต่ไม่
ได้หมายความว่าให้กินอาหารเย็นจัดๆ
เคีย้ วนาํ้ แข็งเป็นก้อนๆ เราควรกินอาหาร
จากธรรมชาติทอี่ ณ
ุ หภูมไิ ม่สงู หรือตาํ่ เกิน
ไปจนสุดโต่ง และในหนึง่ มือ้ ควรมีของสด

บ้าง เช่น ผักจิ้มกับนํ้าพริก เพราะจะช่วย
ปรับสมดุลของร่างกาย
คำ�ฝากทิ้งท้าย
สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้ คือเมื่อ
เกิดภัยพิบัติโลกถึงกาลวินาศครั้งใหญ่
ผมขอร้องว่า มนุษย์อย่าฆ่าแล้วกินกันเอง
ไม่ เ ช่ น นั้ น ผมอาจตายเป็ น คนแรก
เหมือนล้มวัวตัวหนึ่งกินกันได้ทั้งหมู่บ้าน
(หัวเราะ) ขอเน้นเลยนะครับว่า อย่ากิน
กันเองโดยเด็ดขาด
ถ้ อ ย คำ� แ น ะ นำ� ที่ เ สิ ร์ ฟ โ ด ย
เชฟหมี ค งเป็ น หนึ่ ง แรงบั น ดาลใจ
ให้ใครหลายต่อหลายคนหันกลับมา
ใส่ ใ จกั บ อาหารจากธรรมชาติ ที่ อ ยู่
รอบตัว หรือหากใครต้องการเรียนรู้
เทคนิ ค ประยุ ก ต์ ข องใช้ ที่ เ หลื อ ใน
ค รั ว ม า เ ป็ น อ า ห า ร แ บ บ ง่ า ย ๆ
ก็ ส า มา ร ถ ติ ด ต า มเ ชฟห มี ไ ด้ ใ น
www.gaggag.tv อิ่มอร่อยเต็มที่แล้วก็
อย่าลืมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วย
คุณรู้หรือไม่ว่า ประเทศไทย
นั บ เป็ น เซี ย นนั ก กิ น แมลงทอด
ตั ว ยง ไม่ ว่ า จะเป็ น ตั๊ ก แตน
จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ ดักแด้ไหม
เพี ย งแค่ นำ � ไปทอดเหยาะซอส
ตามด้ ว ยพริ ก ไทยอี ก หน่ อ ยก็
พร้อมส่งกลิน่ หอมชวนทาน แถม
ยังให้คุณค่าพลังงานจากไขมัน
และโปรตีน   โดยแมลงดิบ 100
กรัม จะให้โปรตีนประมาณ 9-65
กรั ม ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ ปริ ม าณ
โปรตีนที่ได้จากไข่ไก่ 1 ฟองเลย
ทีเดียว

เรื่อง / ภาพ : ภาวิณี ริ้วเหลือง

123 STEP วัยฉันฝัน

จะดูแลโลกของเราอย่างไร?

โลกของเราในปัจจุบันนี้ป่วยไข้ขึ้นทุกวัน เดี๋ยวปวดหัว เดี๋ยวตัวร้อน เดี๋ยวไอ เดี๋ยวจาม บ้างก็ครั่นเนื้อ
ครั่นตัว บางทีก็ชักดิ้นชักงอ ทำ�เอาปั่นป่วนไปหมด เวลาแม่ป่วยเราก็ต้องพาแม่ไปหาหมอ คอยดูแล
เช็ดตัว ป้อนยา แต่ถ้าโลกของเราป่วย แล้วคนทั้ง 4 ช่วงวัย จะดูแลรักษาโลกของเราอย่างไร?

Step 1

นชั้น ม.2
ด.ญ.กัลยภรณ์ สิริสิทธิ์ น้องปุ้ย (อายุ 13 ปี) นักเรีย
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ไม่ตดั ไม้ทำ�ลายปา่ ปลกู ต้นไม้และปะการัง
“หนูก็จะชวนเพื่อนๆ
เด็กหญิงครุ่นคิดสักพัก ก่อนจะตอบด้วยเสียงมุ่งมั่นว่า
น ปลูกปะการัง เพื่อลด
และคนใกล้ตัวเรา มาช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อ
ี้ภูเขาบ้านเราหัวโล้น
อุณหภูมิใต้ท้องทะเล และไม่ตัดไม้ทำ�ลายป่า เพราะตอนน
เกือบหมดแล้ว
ุ่นที่เกิดแผ่นดินไหว
“โลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก อย่างประเทศญี่ป
ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์
และสึนามิ ทำ�ให้สูญเสียผู้คนไปเยอะ ถ้าหากเกิด
่า เพราะบ้านเราไม่มี
เช่นนั้นขึ้นกับประเทศไทยเรา คงจะมีการสูญเสียเยอะกว
อะไรที่ป้องกันได้มากนัก
้อมกับรอยยิ้ม
“หนูจะช่วยลดโลกร้อนเท่าที่หนูจะทำ�ได้” น้องปุ้ยกล่าวพร
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Step 2

นายชลัช ศรีวิเชียร (อายุ 20
ปี) นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
มหานคร
อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งโล
ก แค่วันนี้เราได้ทำ�อะไรเพื่อโล
กก็พอ
ชายหนุ่มยํ้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ไม
่ใช่เรื่องที่ไกลตัวหรือไม่ใช่เรื่องส
ำ�คัญอีกต่อไป
เพราะว่ามันยิ่งทวีความรุนแรงข
ึ้นทุกๆ วัน เพียงแต่เราไม่ได้ให้
ความสำ�คัญเพราะ
ยังคิดว่าคนเดียวคงเปลี่ยนแปล
งโลกไม่ได้
“โลกกำ�ลังส่งสัญญาณเตือนในห
ลายๆ เหตุการณ์ในช่วงไม่กี่ปีม
านี้ ทั้งภาวะโลก
ร้อน มลพิษที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสิ่งมี
ชีวิตบนโลก ถ้าเป็น
เช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ความเป็นอย
ู่ของทุกคนก็ยิ่งลำ�บากมากขึ้น
“เรมิ่ จากตวั เราก่อนสงิ่ เลก็ ๆ ทำ�อะ
ไรก็ได้ เชน่ ลดการใช้พลังงานแล้
วก็ใช้อย่างคมุ้ ค่า
ไมไ่ ปท�ำ ลายธรรมชาติ ถ้าทุกคน
ร่วมกนั แคน่ โี้ ลกก็นา่ อยขู่ นึ้ แลว้
อาจจะเปลยี่ นแปลง
ไม่ได้ทั้งโลก แค่วันนี้เราได้ทำ�อะ
ไรเพื่อโลกได้ก็พอ”

Step 3

(อายุ 32 ปี)
นายรัตนชัย มูลประหัส
ฤกษ์
ผู้จัดการร้านชัยเจริญราชพ
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วร
็
ค
าก
เร
ง
ริ
กจ
โล
ั
ก
าร
เร
ถ้าหาก
ตวั เอง
อเพียงของในหลวง
พ
จ
ิ
ฐก
ษ
ศร
เ
ฎี
ฤษ
ท
ม
ตา
ต
ิ
ว
“ผมจะดำ�รงชี
สิง่ ทีน่ �ำ มาจากธรรมชาติ
ทน
ดแ
ะท
แล
่
ยู
ี
อ
ี
่
ม
มท
้
อ
ดล
ไมท่ �ำ ลายสง่ิ แว
ไมไ้ ปปลูกทดแทนสกั 3 ต้น
น
ต้
ำ
�
ะน
จ
ก็
น
ต้
1
า
้
ม
ไม
น
ต้
ด
อยา่ งเช่น ตั
อ่ื ลดภาวะโลกรอ้ น
เพ
ง
นล
งา
ง
ลั
้
พ
ใช
าร
ดก
ยล
่
ว
และจะช
ริ่มจากตัวเราก่อน
เ
้
ให
ๆ
่
หญ
งใ
ื
อ
่
เร
ง
ถึ
ง
ั
หว
ป
งไ
“เราไม่จำ�เป็นต้อ
้อมจะไม่ได้ดีดังเดิม
ดล
แว
าพ
สภ
า
่
ว
้
แม
น
ั
ยก
ว
ช่
แค่พวกเราทุกคน
ริงเราก็ควรดูแลเขาให้
กจ
โล
ก
รั
รา
กเ
หา
ม
ิ
เด
า
่
กว
ป
แต่คงไม่แย่ไ
เหมือนดแู ลตวั เอง”

Step 4
นางจิตต์ผจง สุขะคะ (อายุ 54 ปี) อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย
ถ้าทุกคนหยุดทำ�ลาย สุดท้ายโลกจะกลับคืนสู่สภาพเดิม
“ถ้าทุกคนหยุดทำ�ลาย มันจะเชื่อมต่อกันเอง เพราะโลกของ
เราจะมีรอยแยกหยัก ซึ่งเลื่อนและเปลี่ยนแปลงได้ ก็เปรียบเสมือน
คนหกล้มกระดูกแตกต้องเข้าเฝือก โดยอาศัยระยะเวลาในการรักษา
สุดท้ายมันก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้งานได้ตามปกติ
“ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นการลดประชากรลงเพื่อปรับสมดุลโลก
และเราต้องทำ�ใจยอมรับการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ป้องกันมิให้มนั เลวร้าย
ไปกว่านี้ โดยการ ‘หยุดทำ�ลาย’ และลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด
เพื่อให้โลกกลับสู่สมดุลเร็วที่สุด
“สิ่งที่เราจะช่วยกันต่อไปคือ รณรงค์การประหยัดทั้งนํ้า-ไฟ
หันมาใช้รถสาธารณะ หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ผลิตมาจากไม้ เพราะ
จะได้ไม่ตอ้ งไปตัดไม้ท�ำ ลายป่า เพียงเท่านีก้ ช็ ว่ ยลดการทำ�ลายโลกลง
ได้ และมนุษย์เราก็จะได้ดำ�รงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างเป็นสุข”
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เรื่อง / ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

REVIEW

ปลูกไร่ ปลูกรัก
อั ล บั้ ม อี พี 6 เพลงที่ ไ ด้ แ รงบั น ดาล
ใจมาจาก ไร่ปลูกรัก ฟาร์มเกษตรอินทรีย์
ในจังหวัดราชบุรีของคู่รักอย่าง อโณทัย
ก้ อ งวั ฒ นา และ กานต์ ฤทธิ์ข จร ที่มุ่ง
มั่นทำ�การเกษตรแบบไร้สารเคมีมากว่า
สิ บ ปี บทเพลงฟั ง สบายเหล่ า นี้ เป็ น ผล
งานของ TK band เยาวชนผลผลิตจาก
อุทยานการเรียนรู้ TK park ของเรานี่เอง
โดยมี พ่ี เ ลี้ ย งมากประสบการณ์ อ ย่ า ง
จุย้ -ศุ บุญเลีย้ ง นักเขียน/นักแต่งเพลงชือ่ ดัง
เป็นผูค้ วบคุมการผลิต เนือ้ หาของเพลงกล่าว
ถึงอุดมการณ์ของไร่ปลูกรัก ต้นไม้ นิทานอีสป
ความรัก เด็กน้อย รวมไปถึงปรัชญาจากการ
ทำ�ไข่เค็ม สะท้อนผ่านบทเพลงแนวป๊อปใสๆ
ทีฟ่ งั แล้วชวนให้หลับตานึกถึงธรรมชาติใน
ชนบท เช่น ท่อนหนึง่ ของเพลง ปลูกไร่ ปลูกรัก
ทีว่ า่ “มองฟ้า เมฆลอยแดดทาทอ ไผ่แตกกอ
ลิว่ ลมริมบึง โชยกลิน่ ลมหอม พัดมาจากแดน
ใด เหลือบเห็นได้ เจ้าคือมะลิรมิ ทาง” ก็ท�ำ ให้
เราอมยิม้ และร้องฮัมตามได้แล้ว
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To the Sea: Jack Johnson
อัลบั้มล่าสุดที่วางแผงไปเมื่อปีที่แล้ว
ของ แจ๊ก จอห์นสัน ศิลปินลูกนํ้าเค็มจาก
ฮาวาย ผลงานสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 5 ของ
เขานี้มีไอเดียเก๋ๆ ในการผสานแนวคิด
เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย คือ
การใช้วสั ดุรไี ซเคิลผลิตแผ่นซีดี การบันทึก
เสียงในสตูดโิ อของเขาเองทีม่ ชี อื่ ว่า Mango Tree Studio ซึ่งสตูดิโอนี้ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในการทำ�งาน ที่สำ�คัญเขา
ยังได้บริจาครายได้ 1 เปอร์เซ็นต์ ของการ
ขายอัลบั้มนี้ให้กับเครือข่าย 1% For The
Planet ที่สมทบทุนบริจาครายได้ให้แก่
องค์กรสิ่งแวดล้อมทั่วโลกอีกด้วย
เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงเรื่องราวของ
พ่ อ ที่ พ าลู ก ชายไปทะเล ซึ่ ง ก็ ห มายถึ ง
ตัวเขาและลูกชาย โดยใช้นาํ้ เป็นสือ่ กลาง
ในการค้นหาจิตใต้ส�ำ นึกของตัวเอง เพลง
ฮิตอย่าง You And Your Heart และ To
the Sea ที่เขาใช้เวลาแต่งเพียงสิบกว่า
นาที ให้อารมณ์เพลงริมทะเลแบบที่ไม่
ชิลล์เสียทีเดียว อีกทัง้ ยังแฝงปรัชญาคมๆ
เข้าให้คิดตามด้วย ถือได้ว่าเป็นอัลบั้มที่
ฟังแล้วไม่รู้สึกว่าผ่านเลย เพราะตะกอน
ความคิดที่ได้เหมาะแก่การนำ�ไปเปลี่ยน
โลกเสียจริงๆ

2022 สึนามิ วันโลกสังหาร
หนั ง ไทยฟอร์ ม ยั ก ษ์ ว่ า ด้ ว ยภั ย พิ บั ติ
สึนามิ ผลงานกำ�กับของ ทรนง ศรีเชื้อ
ที่ อ อกฉายเมื่ อ สองปี ก่ อ น แต่ ก ลั บ ไม่
ประสบความสำ�เร็จด้านรายได้มากนัก
หากมองข้ามในเรือ่ งของเทคนิคด้านภาพ
ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ แล้วมาลงรายละเอียด
ในด้ า นเนื้ อ หาแทน ถื อ ว่ า หนั ง สื่ อ ถึ ง
ประเด็นหนักๆ ในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมได้ดที -ี
เดียว โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในปี
ค.ศ. 2022 เมือ่ กรุงเทพฯ กำ�ลังจะถูกคลืน่
ยักษ์สึนามิพัดเข้าทำ�ลาย นายกรัฐมนตรี
หนุ่ ม ไตรภพ (ภาณุ เ ดช วั ฒ นสุ ช าติ )
ต้องแบกรับหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ
จากภัยพิบัติครั้งนี้ ภายใต้ค�ำ แนะนำ�จาก
ดร.สยาม (สุเชาว์ พงษ์วไิ ล) ซึ่งจำ�ลองมา
จาก ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ผู้ที่เคยทำ�นาย
ล่ วงหน้ า ถึ ง เหตุ ก ารณ์ สึน ามิ เ มื่ อ ปลาย
ปี พ.ศ. 2547 แต่ไม่มีใครเชื่อ เนื้อหา
พยายามสะท้อนปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
ให้เห็นอย่างจริงจัง และยังได้เชื่อมโยง
กับเรือ่ งการเมืองทีม่ ผี ลกระทบโดยตรงต่อ
การช่วยเหลือประเทศชาติ หากใครที่ยัง
ไม่เคยชม รีบเปิดใจให้กว้าง เพราะนานๆ
จะมีหนังไทยใจกล้าเช่นนี้ให้ชมกันสักที

2012
หนังวันสิ้นโลกโปรดักชั่นสุดยิ่งใหญ่
ผลงานกำ�กับของ โรแลนด์ เอ็มเมอริค
ทีเ่ คยฝากผลงานในทำ�นองเดียวกันอย่าง
The Day After Tomorrow มาแล้ ว
หนั ง เรื่ อ งนี้ ไ ด้ แ นวคิ ด หลั ก มาจากคำ �
ทำ�นายถึงเหตุการณ์วันสิ้นโลกที่จะเกิด
ขึ้นในปี ค.ศ. 2012 ของชาวมายา ซึ่งก็
คือในปีหน้านี้เอง โดยมุ่งนำ�เสนอภาพ
ความเสียหายของภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่
ที่สุดของโลก ทั้งภูเขาไฟระเบิด แผ่นดิน
ไหว รวมไปถึงคลืน่ ยักษ์สนึ ามิทที่ �ำ ลายทุก
สิง่ ทุกอย่างทีม่ นุษย์ในยุคนีส้ ร้างขึน้ มาจน
ราบเป็นหน้ากลอง ทว่าก็มีกลุ่มประเทศ
G8 ที่มีโครงการลับในการสร้างเรือเพื่อ
บรรทุกผูร้ อดชีวติ โดยการจ่ายเงินจำ�นวน
1,000 ล้ า นยู โร เพื่ อ แลกกับ ตั๋ว ขึ้นเรือ
นอกจากประเด็นเรือ่ งสิง่ แวดล้อมทีท่ �ำ ให้
คนดู ไ ด้ ต ระหนั ก กั น แบบช็ อ กโลกแล้ ว
ประเด็นเรื่องความเห็นแก่ตัวของมนุษย์
ที่ทำ�ทุกหนทางเพื่อให้ตนเองมีชีวิตรอด
โดยไม่ได้คำ�นึงว่าตนเป็นต้นเหตุ ก็ทำ�ให้
คนดูต้องสะอึกและหวนกลับมาทบทวน
ถึงสิ่งที่ตนได้ทำ�เอาไว้

ติสตู นักปลูกต้นไม้: โมรีส ดรูอง
วรรณกรรมเยาวชนเรื่ อ งเยี่ ย มจาก
ฝรั่ ง เศสเรื่ อ งนี้ ได้ รั บ การกล่ า วขานว่ า
สร้ า งความประทั บ ใจและให้ แ ง่ คิ ด
แก่ผู้อ่านได้ ไ ม่ แ พ้ เจ้ าชายน้ อ ย เลยที
เดี ย ว โดยเป็ น ผลงานแปลของคนคน
เดียวกันคือ อำ�พรรณ โอตระกูล ผู้ที่ได้
รับยกย่องเป็นดั่งทูตวรรณกรรมฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรือ่ งราวของ ติสตู
เด็กน้อยผู้ไม่ยอมให้ความคิดสำ�เร็จรูป
ของผู้ใหญ่เข้ามาครอบงำ� ด้วยมุมมองที่
แตกต่างจากผู้ใหญ่ ทำ�ให้ติสตูสามารถ
ใช้ความสามารถพิเศษของตนเองในการ
เปลี่ยนแปลงโลกได้ นั่นก็คือนิ้วหัวแม่มือ
วิเศษที่เมื่อนำ�ไปปักไว้ที่ใด ดอกไม้ก็จะ
ผลิ บ านออกมา พรสวรรค์ ข องเขาได้
นำ � ความหวั ง มาสู่ ผู้ ค นและสร้ า งความ
สวยงามให้กบั โลก หรือแม้กระทัง่ สงคราม
ก็สามารถยุติลงได้ด้วยนิ้ววิเศษของเขา
เรื่องราวเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดผ่าน
มุ ม มองการเล่ า เรื่ อ งด้ ว ยทั ศ นคติ อั น
สดใสของวัยเด็ก เชื่อว่าหากใครที่ได้อ่าน
วรรณกรรมเรื่องนี้จบลง สายตามองโลก
แบบเด็กอาจหวนกลับมาอีกครั้ง

Slow Book: ต้องการ
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำ�หรับคนเมือง
ที่ กำ � ลั ง มี ชี วิ ต ห่ า งไกลธรรมชาติ เ ข้ า ไป
ทุ ก ที จนบางคนอาจกำ � ลั ง คิ ด จะเริ่ ม
เปลีย่ นแปลงชีวติ หนังสือเล่มนีจ้ งึ เป็นจุด
เริม่ ต้นทีด่ ใี นการเปลีย่ นแปลงชีวติ ให้เป็น
หนึง่ เดียวกับธรรมชาติ ผูเ้ ขียนเป็นเจ้าของ
ผลงานเดียวกับหนังสือ Going Places
และ ความสุขของมะลิ 1, 2 หนังสือเล่ม
นี้เป็นการถ่ายทอดสิ่งที่เธอพบหลังจาก
ต้องพบกับวิกฤติด้านสุขภาพอย่างร้าย
แรง เธอจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยเองด้วย
การเข้าคอร์สธรรมชาติบำ�บัด เรียนรู้ที่
จะใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งการปลูกผักกิน
เอง กินอาหารปลอดสารพิษ และสร้าง
บ้านดิน อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่เธอ
ก็ทำ�ให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านการแนะนำ�ด้วย
ภาพประกอบสวยงาม หากได้อา่ นหนังสือ
เล่มนี้ดูสักครั้ง การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ว่า
อาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็ได้
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OUTLET

เรื่อง : พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ

สวัสดีค่ะ  พบกับพลอยบุษราและรายงานอากาศสภาพประจำ�วันนี้
ช่วงเช้านับตั้งแต่เวลา 04.00 - 09.00 น. นํ้าแข็งขั้วโลกพัดผ่านปกคลุม
ทั้งบริเวณ ส่งผลให้อุณหภูมิลดตํ่าลงเสมือนท่านนอนอยู่ในช่องแช่แข็ง
ไปไหนมาไหน อย่าลืมอุปกรณ์ป้องกันความหนาวติดตัวไปด้วยนะคะ

ต่อมาในช่วงระยะเวลาการทำ�งานของมนุษย์เงินเดือน อุณหภูมิจะมี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุเพราะความร้อนของเครื่อง
ใช้กระแสไฟฟ้าได้ถูกปล่อยออกมาเป็นจำ�นวนมาก ส่งผลให้ประเทศไทย
กลายสภาพเป็นเนื้อบนกระทะย่าง หากไม่อยากเกรียมเกินไป
ก็ป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ
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หลังจากเลิกงานในช่วงเย็น อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ
เรื่อยไปจนคํ่ามืด พอให้ท่านหงุดหงิดกับอาการรถติด และเป็นหวัด
กันเล็กน้อยถึงปานกลาง ควรพกร่มติดตัวไว้เพื่อความไม่ประมาท

หนึ่งวันกับสามอากาศอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไร  มาจะบอกให้ว่านี่คือ
‘ฤดูรักษ์’ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องใส่ใจกับสภาพแวดล้อม
หันกลับมามองธรรมชาติรอบตัว เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
อย่าคิดว่าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ เริ่มเลย! ง่ายๆ จากตัวเราก่อน
ร่วมมือกันคอยดูแล ‘โลก’ ให้หายป่วย เพือ่ พวกเราทุกคนในวันข้างหน้า
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เรื่อง : รวีวรรณ ธีรวัฒนาพงษ์

TKVOICE เสียงของสมาชิก TK

ยารักษา (โรค) โลก         

โลกร้อน สึนามิ แผ่นดินไหว น้�ำ ท่วม สภาพอากาศแปรปรวน และอีกสารพัดอาการทีก่ �ำ ลังส่งสัญญาณเตือนให้
มนุษย์รู้ว่าโลกของเรากำ�ลังป่วย คงถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องช่วยกันเยียวยารักษาโลกใบนี้ก่อนที่จะสายเกินไป
เราลองไปฟังเสียงความคิดจากบรรดาสมาชิก TK park กันดีกว่า ว่าแต่ละคนคิดว่าอะไรน่าจะเป็นยารักษาโลก
ได้ดีที่สุด ในภาวะที่โลกกำ�ลังถูกสารพัดโรครุมเร้าเช่นนี้

“ปลูกต้นไม้เยอะๆ เพราะ
ช่วยลดโลกร้อนได้”

“มนุษย์นี่แหละครับ เพราะธรรมชาติ
ไม่เคยทำ�ร้ายเราก่อน ปัญหาทุกอย่างเกิด
ขึน้ มาจากน้ำ�มือมนุษย์แทบทัง้ สิน้ จึงต้อง
เริ่มต้นแก้ไขที่ตัวเราเป็นอันดับแรก”

ด.ญ. ทัศนพรรณ มาใจแก้ว
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ ชั้น ป. 5

จุ ท าพงศ์ คุ ณ วงศ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 2

“การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดย
เฉพาะประเด็นโลกร้อน เพราะเป็นปัญหาสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงอื่นๆ ตามมา”
สุ ท ธ์ สิ นี นิ ทั ศ น์ เ อก คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

วิทยาการและความรู้หลากหลายสาขา
ที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และจะต้อง
พัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน”
คุณปิติ อนนตพันธ์ ธุรกิจส่วนตัว
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“ช่วยกันอนุรกั ษ์ธรรมชาติ

ปลู ก ป่ า ใช้ ถุ ง ผ้ า แทนถุ ง
พลาสติก”
ด.ญ. ศศิวิมล พรหมขัติแก้ว
โรงเรี ย นสามั ค คี วิ ท ยาคม
จังหวัดเชียงราย ชั้นม. 2

“จิตสำ�นึกของทุกคนทีจ่ ะช่วย
กันรักษาโลกใบนี้”
สมชาย การะพิทักษ์
พนักงานบริษัทขนส่ง จำ�กัด

กรกฎาคม 2554 /July 2011        

กิจกรรมประจำ�เดือน ACTIVITIESCALENDAR

02-03
11.00 – 17.00 น.
นิทรรศการมหัศจรรย์สีกินได้

03

14.00 น.
ภาพยนตร์เรื่อง Good Morning
President อรุณสวัสดิ์รักประธานาธิบดี

09-10
11.00 – 17.00 น.
ศิลปะการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข

09-10 /16-17
14.00 น. และ 16.00 น.
เทศกาลหนังของเด็กครั้งที่ 3

09-10
11.00 – 17.00 น.

23-24

2414.00 น.

30-31

30

31

หลักสูตรสร้าง E-book ด้วย
Flip Album @ห้องอบรม IT
Workshop 1-2

ภาพยนตร์เรือ่ ง
รถไฟฟ้า มาหานะเธอ

16.30 – 18.00 น.
การแสดงดนตรีแนว Dub โดย
แก๊ป ทีโบน นักร้องนำ�ของวง ทีโบน

11.00 – 17.00 น.
โครงการลับสมอง ประลองปัญญา
สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 6

13.00 – 18.00 น.
เทศกาลละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

14.00 น.
ภาพยนตร์เรื่อง
เรา สองสาม คน

เรื่อง : วุฒินันท์ ชัยศรี

UNSEEN READ

1. การเติบโต
ไม่ว่าจะอย่างไร ผมก็ยังถือเป็น “หน้าใหม่” ของนิตยสาร
Read Me Egazine แม้จะมีชื่อโผล่อยู่แวบ ๆ ในเล่ม 1 แต่ก็เป็น
แค่บทบาทเล็ก ๆ ในซอกหลืบของเล่มเท่านั้น ประสบการณ์เมื่อ
เทียบกับคนอืน่ ๆ ในทีมแล้วยังถือว่าห่างไกลจากเพือ่ นๆ เหมือน
มวยคนละรุ่น
การกลับเข้ามาร่วมงานกับเพื่อนๆ หลังจากที่หายไปนานจึง
ทำ�ให้ผมเห็นอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป
ทุกคนเติบโตขึ้น
ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องอายุ แต่หมายถึง ‘ประสบการณ์’ พูดเป็น
ภาษานักบินก็คงต้องพูดว่า ‘ชั่วโมงบิน’ พูดเป็นภาษายุทธจักร
ก็ต้องพูดว่า ‘วรยุทธ’ ของทุกคนล้วนผ่านการฝึกปรือมาจนล้ำ�
ลึกยิ่ง
จากนักบินฝึกหัด วันนี้หลายคนเป็นพยัคฆ์ร้ายแห่งห้วงเวหา
จากศิษย์น้องไม่เอาไหน วันนี้หลายคนกลายเป็นจอมยุทธผู้มี
ยอดวิชาสะท้านสะเทือนยุทธจักร!
แน่ล่ะ, ทั้งหมดทั้งมวลอาจมาจากการผ่านเรื่องราวมากมาย
ในชีวิตของเจ้าตัว บางคนอาจกำ�ลังศึกษาเรื่องการทำ�นิตยสาร
ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี บางคนก็ท�ำ งานโดยตรงในสายงาน
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ แต่ใครเลยจะปฏิเสธว่า
Read Me Egazine ทุกฉบับไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของประสบการณ์
ที่ทำ�ให้พวกเขาเติบโตขึ้น
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2. ปมปัญหา
การเปลี่ยนผ่านจากเล่ม 6 มาสู่เล่ม 7 มีปัญหาภายในอยู่
หลายประการ ประการแรก การเปลี่ยนบรรณาธิการอำ�นวย
การจากพี่โทน – กิตติพจน์ อรรถวิเชียร เป็นพี่วิภว์ บูรพาเดชะ
การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกย่อมนำ�มาซึ่งการปรับตัว การ
เปลีย่ นแปลงบรรณาธิการอำ�นวยการก็ยอ่ มนำ�มาซึง่ การปรับตัว
ของคนในกองบรรณาธิการเช่นกัน เราไม่อาจทำ�งานด้วยความ
เคยชินดังที่เคยเป็นมา แต่นั่นก็นับเป็นเรื่องดี เพราะเราจะได้ไม่
ต้องใช้ความเคยชินในการทำ�งาน ซึง่ ผลของการใช้ความเคยชิน
คงได้อะไรไม่มากไปกว่าผลงานที่แห้งแล้งไร้ความสดใหม่
ส่ ว นปั ญ หาภายในประการที่ ส องก็ คื อ การที่ ผ มเป็ น
บรรณาธิการของเล่มนี้ อย่างที่บอกไปในตอนต้นว่า ผมยัง
มีประสบการณ์เกี่ยวกับนิตยสารไม่ว่าจะเป็นนิตยสารทั่วไป
หรือ Read Me ไม่มากนักเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ในทีม จึงทำ�ให้
กระบวนการทำ�งานหลาย ๆ อย่างในเล่มติดขัด เช่น การกำ�หนด
จำ�นวนหน้าผิดจนจัดวางดัมมี่ไม่ลงตัว ทำ�ให้บางครั้งต้องลด
ทอนข้อความหรือเรื่องราวดีๆ บางส่วนออกไปอย่างน่าเสียดาย
หรื อ การทำ � บรรณาธิ ก ารโดยเอานิ สั ย ของการบรรณาธิ ก าร
หนังสือเล่มมาใช้ โดยลืมไปว่านี่คือ ‘นิตยสาร’ ซึ่งมีรายละเอียด
แตกต่างกันพอสมควร

3. ความเปลี่ยนแปลง
แต่ไม่ว่าจะอย่างไร พวกเราก็ผ่านมันมาได้ และออกมาเป็น
Read Me Egazine เล่ม 6 ที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกท่าน
ในขณะนี้
Read Me ฉบับนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร แม้
จะไม่ถงึ ขนาดหน้ามือเป็นหลังมือ แต่กน็ า่ จะทำ�ให้คนทีต่ ดิ ตาม
มาโดยตลอดรู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่ Read Me ที่ตนคุ้นเคย
การคิดเนื้อหาเล่ม แบ่งคอลัมน์ จัดวางรูปเล่ม ฯลฯ ทั้งหมด
นี้บรรณาธิการอำ�นวยการคนใหม่และพวกเราต่างช่วยกันคิด
และพยายามสร้างสรรค์ขึ้นที่จะเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ข้อ
จำ�กัดของตัวนิตยสาร เพื่อให้ Read Me ‘เคลื่อนไหว’ และ
‘เปลี่ยนแปลง’ ไม่เดินซ้ำ�รอยเดิมที่เคยเป็นมา
หลายคนหวาดกลั ว ความเปลี่ ย นแปลง แต่ ห ากไม่ ล อง
เปลีย่ นแปลงอะไรบางอย่างสักครัง้ เราคงต้องจมจ่อมอยูก่ บั เรือ่ ง
ราวเดิมๆ จนอาจไม่เห็นโลกในมุมมองใหม่ๆ
เราไม่รู้หรอกว่าความเปลี่ยนแปลงที่มีดอกผลมาจากความ
เติบโตครั้งนี้จะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี เพียงแค่พยายามทำ�ให้
เต็มที่เท่าที่จะทำ�ได้เหมือนเช่นทุกครั้ง ส่วนคนที่จะตัดสินก็คือ
ผู้อ่านนั่นเอง

4. บางสิ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลง
แต่ทา่ มกลางความเปลีย่ นแปลงของนิตยสาร ผมเห็นบางสิง่
บางอย่างที่ยังคงเหมือนเดิม
ทุกคนยังคงทำ�งานด้วยความเอื้ออาทร มีปัญหาอะไรก็ช่วย
เหลือเกือ้ กูลกันตลอด เมือ่ เกิดข้อผิดพลาดใดขึน้ ก็ไม่โทษว่าเป็น
ความผิดของใครคนใดคนหนึ่ง แต่จะหาทางแก้ไขร่วมกัน สาย
การบังคับบัญชาของทีมไม่ใช่ต�ำ แหน่งหรืออาวุโส แต่เป็นสายใย
แห่งความผูกพันและมิตรภาพของทุกคนในทีม
เราทุกคนยังเป็นพี่น้องกันเสมอ
นี่คงจะเป็นสิ่งเดียว และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของ Read Me ที่ไม่
เคยเปลี่ยนแปลง
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