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ขอต้อนรับผูอ้ า่ นทุกท่านสูก
่ ารเปลีย่ นแปลงครับ

เวลาพูดถึงการเปลีย่ นแปลง เรามักคิดไปว่านีค่ อื ภารกิจอันยิง่ ใหญ่ การจะเปลีย่ นแปลงอะไร
สักอย่างต้องใช้พละก�ำลัง (ใจ) มหาศาล แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว ไว้ค่อยเปลี่ยนแปลงตอนมีพลัง
ดีกว่า....ใช่หรือไม่ครับ
น่าแปลกทีค่ นส่วนมากจะรับรูถ้ งึ ความเปลีย่ นแปลงก็ตอ่ เมือ่ มันมีผลกระทบกับเราไม่ทางใด
ก็ทางหนึง่ อย่างช่วงต้นปีทผี่ า่ นมาประเทศไทยประสบวิกฤติภยั แล้ง เราจึงได้เห็นภาพของหลาย
หน่วยงานลุกขึน้ มารณรงค์ให้ชว่ ยกันประหยัดน�ำ้ และหวังว่ามันจะช่วยได้ทนั .....หรือเปล่านัน่ ต้อง
ลองไปอ่านทัศนะของ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ และคุณดาริน คล่องอักขระ สองพิธกี รจากสารคดี
เชิงข่าว รูส้ ภู้ ยั พิบตั ิ ได้วเิ คราะห์สถานการณ์ทผี่ า่ นมา บทเรียนทีค่ นไทยทุกคนควรตระหนักรู้ และ
แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตไว้อย่างน่าสนใจในคอลัมน์ In-depth coverage
แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ทันสังเกตเพราะมันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใจวันละนิดๆ กว่าจะรู้ตัว มันก็สร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับตัวเราแล้ว การ
เปลีย่ นแปลงทีว่ า่ นัน้ มักจะเกิดขึน้ เมือ่ เราได้อา่ น ได้ดู ได้เห็น แล้วมันมีบางอย่างเข้าไปกระทบ
จิตใจให้เราได้ฉกุ คิด เมือ่ ไรทีเ่ ราได้ “ฉุกคิด” เมือ่ นัน้ การเปลีย่ นแปลงเล็กๆ ได้เกิดขึน้ แล้วครับ
การตัง้ ค�ำถามน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงเสมอ อย่างน้อยก็ในใจผูถ้ ามเมือ่ ต้องการหาค�ำตอบ
จากสิง่ ทีส่ งสัย นิว้ กลม - เอ๋ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักเขียนทีไ่ ด้ชอื่ ว่ามีอทิ ธิพลต่อวงการนักอ่านได้สละ
เวลามาร่วมพูดคุยกับเราถึงความเปลีย่ นแปลงทีแ่ ท้จริงใน Cover Story ไว้อย่างน่าสนใจ
และอีกหนึง่ ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ราก�ำลังจะบอกผูอ้ า่ นทุกท่านก็คอื การพลิกโฉม Free Copy
ที่ท่านก�ำลังอ่านอยู่ตอนนี้ ถ้ายังจ�ำกันได้ ThaiPBS เคยมีสื่อสิ่งพิมพ์น�ำเสนอเรื่องราวดีๆ
ที่น่าสนใจให้กับผู้อ่านในชื่อ “เพื่อน” หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ เราเชื่อมั่นเสมอว่า ThaiPBS
ยังคงเป็นเพื่อนที่พร้อมจะท�ำหน้าที่มอบแต่สิ่งที่ดีให้กับประชาชนเสมอ วันนี้เมื่อเราอยากจะ
เปลีย่ นแปลงบางสิง่ บางอย่างเราก็ตอ้ งการเพือ่ นร่วมเดินทางไปกับเราเพือ่ จะเดินหน้าไปสูส่ งิ่ ทีด่ ี
ด้วยกัน
M4C Media for Change สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงเล่มนี้พร้อมที่จะท�ำหน้าที่สื่อที่ดีให้แก่
ผูอ้ า่ นทุกท่าน เราหวังเพียงว่าให้ทกุ ท่านได้รบั สิง่ ดีๆ ทีเ่ ราตัง้ ใจน�ำเสนอ และเราก็พร้อมทีจ่ ะรับฟัง
ทุกความคิดเห็นของผูอ้ า่ นทุกท่าน เราเชือ่ มัน่ ว่าหากตัวอักษรใดในหนังสือเล่มนีจ้ ะสามารถท�ำให้
ผูอ้ า่ น “ฉุกคิด” ได้สกั หน่อย การเปลีย่ นแปลงของคุณได้เกิดขึน้ แล้วครับ
มันดูเหมือนไม่นา่ เชือ่ แต่มนั คือเรือ่ งจริง “เมือ่ ตัวคุณเปลีย่ น” โลกรอบตัวจะเปลีย่ นไปเอง
ขอต้อนรับสูก่ ารเปลีย่ นแปลงอีกครัง้ ครับ
บรรณาธิการ

ธาม เชือ้ สถาปนศิริ

CONTACT US
ช่องทางการติดต่อนิตยสาร M4C
สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบเี อส (ThaiPBS)
อาคารส�านักงานใหญ่ 145
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2790-2000
โทรสาร 0-2790-2020
ตู้ ปณ 5 ปณฝ. เสนานิคม กรุงเทพฯ 10902
E-mail: m4c@thaipbs.co.th
WEBSITE
www.thaipbs.or.th
FACEBOOK
www.facebook.com/ThaiPBSFan
TWITTER
www.twitter.com/ThaiPBS
YOUTUBE
www.youtube/ThaiPBS
รับชมสดผ่านทาง WEBSITE
www.thaipbs.or.th/Live

สรางสรรคและผลิต

Lifestyle and Travel Media Co., Ltd.
บริษท
ั ไลฟ์สไตล์
แอนด์
ทราเวลมีเดีย จ�ำกัด

ร่วมสนุกชิงรางวัลกับ M4C เพียงแค่ “ถ่ายรูป
กับ M4C แล้วบอกว่าคุณหยิบหนังสือจาก
ทีไ่ หน และคอลัมน์ไหนทีค่ ณ
ุ ชอบทีส่ ดุ เพราะ
อะไร พร้อมข้อเสนอแนะเพิม่ เติม”
ส่งค�ำตอบของคุณมาที่ E-mail : activity@
thaipbs.or.th หรื อ โพสต์ ที่ Page FB
www.facebook.com/ThaiPBSFan ลุ้นรับ
Shopping bag ลายนก จาก ไทยพีบีเอส
จ�ำนวนจ�ำกัด หมดเขต 30 กันยายน 2558
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STAY TUNED
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STORY l

กองบรรณาธิการ

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด

การกลับมาของรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดในธีม
“ความฝัน ความจริง ประเทศไทย” มุ่งส�ำรวจมิติเชิง
วัฒนธรรมของสภาพปัญหาต่างๆ ของสังคมไทย ผ่าน
ปรากฏการณ์ ปัญหา กรณีศกึ ษา และข้อถกเถียงทีเ่ กิด
ขึน้ จริงในปัจจุบนั ค้นหาค�ำตอบทีว่ า่ ความจริงของสังคม
ไทยวันนี้จะพาเราไปสู่ “ฝันร้าย”แบบไหน และหากเรา
ต้องการสร้างสังคมไทยในฝันของทุกคนเราต้องเข้าใจ
อะไร เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยจาก “ความจริง” ไปสู่
“สังคมไทยในฝัน” ทีส่ ร้างสังคมทีด่ ไี ด้อย่างยัง่ ยืน
Stay Tuned > ทุกวันพุธ, เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบเี อส

Thailand Science Challenge
ท้าประลองวิทย์

News

Bike Story

ติดตามความจริงในทุกชัว่ โมงข่าวกับไทยพีบเี อส
ทันทุกเหตุการณ์ตั้งแต่เช้าวันใหม่ อัพเดตข่าว
ทั่วไทยและทั่วโลก พร้อมสรุปสถานการณ์เด่น
รอบวัน

ออกเดินทางไปกับเหล่านักปัน่ คนพิเศษ
พร้อมจักรยานคู่ใจและไดอารี่ 1 เล่ม
กับโจทย์ที่นักปั่นต้องปฏิบัติระหว่าง
เดินทาง พร้อมบันทึกมุมมอง ความคิด
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ จ ากการปั ่ น
จักรยานและสถานทีท่ ไี่ ป เพือ่ ส่งต่อให้
กับนักปัน่ คนต่อไป

Stay Tuned >

วันใหม่ Thai PBS จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 06.15 น.
ทันข่าว Thai PBS จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.
ข่าวเทีย่ ง Thai PBS ทุกวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
ชัว่ โมงข่าว 16.00 น. จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 17.00 น.
ข่าวค�ำ่ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.10 - 20.30 น.
/ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 19.10 - 20.15 น.
ข่าวดึก จันทร์ - ศุกร์ เวลา 23.30 - 00.00 น.
/ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 00.00 - 00.30 น.

Stay Tuned > ทุกวันอาทิตย์,
เวลา 22.05-22.30 น. ทางไทยพีบเี อส

สนามเด็กเล่น

พืน้ ทีค่ วามสนุกแห่งใหม่ทจี่ ะสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ เ ด็ ก ไทยทั้ ง ประเทศ ได้ ม าร่ ว มไขปั ญ หา
ประลองไอคิวกับค�ำถามสนุกๆ เกมการละเล่นไทย
และโชว์ความสามารพิเศษทีห่ ลากหลาย
Stay Tuned >

ทางไทยพีบเี อส

ทุกวันอาทิตย์, เวลา 09.20-09.50 น.

ร่วมค้นหา “สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น
ของประเทศไทย “ และยังได้สนุกไปกับเรือ่ งราว
ของวิ ท ยาศาสตร์ พร้ อ มทั้ ง เชี ย ร์ ผู ้ แ ข่ ง ขั น ที่
ชืน่ ชอบ ผูช้ นะจะเป็นคนทีค่ ณ
ุ เชียร์หรือไม่ และ
วิทยาศาสตร์จะสนุก เข้าถึงง่ายกว่าที่คุณคิด
หรือเปล่า ต้องติดตาม
Stay Tuned > ทุกวันอาทิตย์, เวลา 11.00-12.00 น.

ทางไทยพีบเี อส

TV PROGRAM
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STORY l

THE NEXT
BEST THING

โลกไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยี โลกเปลี่ยนแปลงจาก
ไอเดียของคนที่สร้างเทคโนโลยีต่างหาก

mini_journey

1.Gett

ความน่ า สนใจของ แอพฯ เรี ย กแท็ ก ซี่ ตั ว นี้
อยู่ที่ฟังก์ชั่น VoiceOver หรือการสั่งงานด้วยเสียง
ถูกคิดค้นโดยเด็กหนุม่ อิสราเอลวัย 17 ปี ทีพ่ กิ ารทาง
สายตาตั้งแต่กำ� เนิด Adi Kushner สนใจเทคโนโลยี
ตัง้ แต่ 5 ขวบ พออายุ 12 ก็ได้เข้าไปมีสว่ นช่วยพัฒนา
เทคโนโลยีชว่ ยการอ่านให้มปี ระสิทธิภาพ ตอนนีเ้ ขา
ได้ชอื่ ว่าเป็นหนุม่ น้อยนักพัฒนาในวงการเทคโนโลยี
เพื่อคนตาบอดอีกด้วย
2.Edyn Smart

มาท� ำ ให้ ก ารเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วของคุ ณ เป็ น
เรื่องง่ายด้วยอุปกรณ์สุดไฮเทคชิ้นนี้ มันสามารถ
รายงานความแรงของแสงแดด อุณหภูมทิ พี่ อเหมาะ
ของพืชที่ปลูกผ่านแอพพลิเคชั่น แค่น�ำเจ้าเครื่องนี้
ไปติ ด ตั้ ง ในสวน มั น ก็ จ ะตรวจจั บ ค่ า ต่ า งๆ
ผ่านเซนเซอร์ส่งมายังสมาร์ทโฟนของคุณ

1

3.GoPro HERO4 Session

3

กล้องโกโปรที่เล็กที่สุด บางที่สุด และใช้งาน
สะดวกที่สุด ความเจ๋งยังอยู่ที่กันน�้ำลึก 10 เมตร
ควบคุมด้วยปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว ง่ายต่อการบันทึก
ทุกเหตุการณ์ส�ำคัญ ไฟล์วีดีโอความละเอียดสูงสุด
1440p30 และบันทึกภาพนิง่ ขนาด 8 เมกะพิกเซลได้
สามารถบันทึกภาพในสภาวะแสงน้อย ควบคุมและ
ตั้งค่าผ่านแอพฯ
4.Short Throw LightStream Projector
รุน
่ PJD6352LS

2

โปรเจกเตอร์ดีไซน์ล�้ำ มาพร้อมฟีเจอร์ easy
wireless streaming ฐานปรั บ ระดั บ ได้ 4 จุ ด
หมดปัญหาภาพบิดเบี้ยว ให้ความสว่างของหลอด
ฉายภาพถึง 3200 lumen ผ่านเลนส์แบบ Short
Throw ปรับสีและความสว่างตามสภาพแวดล้อม
ฉายภาพขนาด 80 นิ้วด้วยระยะเพียงหนึ่งเมตร

4

5.3Dsimo mini

5

ปากกาที่จะท�ำให้คุณสร้างโมเดล 3D ได้ง่ายๆ
แค่กดหมึกก็ไหลออกมาคุณก็แค่ดีไซน์ทิศทางเพื่อ
ขึน้ รูปให้กบั มัน ทิง้ ไว้สกั พักหมึกก็แข็งตัว เจ๋งยิง่ กว่า
คือมันมีอปุ กรณ์เสริมทีต่ อ่ เข้าไปกับตัวเครือ่ งเพือ่ ให้
กลายเป็นที่ตัดโฟม หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ สามารถ
เลือกโหมดการท�ำงานต่างๆ หรืออุณหภูมิของหมึก
ให้เหมาะกับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.3dsimo.com
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โครงการ “หนึง่ เล่ม หนึง่ เรือ่ งดีๆ ให้นอ้ ง”

ไทยพีบีเอสและรายการท้าให้อ่าน สนับสนุนให้เด็ก
รักการอ่านเชิญชวนผู้ชมเสนอแนวคิดที่จะผลิตหนังสือ
และนิทานท�ำมือคนละหนึ่งเล่ม ด้วยแนวคิด “หากคุณ
จะท�ำหนังสือด้วยมือตัวเองสักหนึ่งเล่ม คุณคิดว่าจะท�ำ
หนังสื่อเรื่องอะไร แนวไหน เพื่อให้น้องๆ ได้รับประโยชน์
ไปพร้อมๆ กับความบันเทิง” โดยจะคัดเลือก 30 แนวคิด
เพื่อผลิตเป็นรูปเล่มส่งต่อให้กับเด็กในชุมชนคลองเตย
มูลนิธิดวงประทีป ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ 12 กันยายน 2558
โครงการ Give & Get ผ้าม่านเก่าแลกใหม่

23

โฮมโปรร่วมกับพาซาญ่าเชิญร่วมบริจาคผ้าม่านเก่า
ผ่านโครงการ “Give & Get ผ้าม่านเก่าแลกใหม่” เพื่อ
ส่งมอบผ้าม่านเก่าให้กับมูลินิธิบ้านนกขมิ้น เพียงน�ำ
ผ้าม่านยี่ห้อใดก็ได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนมาแลกซื้อผ้าม่าน
ใหม่ของ PASAYA รับส่วนลด On Top ทันที 15%
พิเศษลูกค้า Home Card ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 7% ร่วม
บริจาคได้ตงั้ แต่วนั นี้ - 23 กันยายน 2558 ทีโ่ ฮมโปรสาขา
ที่ร่วมรายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.homepro.
co.th

26

เทศกาลดนตรีโคตรอินดี้ ครัง้ ที่ 11

11

เตรียมดินเพาะกล้า ปลูกป่าชายเลน

กันยายน

กันยายน

ตุลาคม

เครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ (Kodindy) ร่วมกับ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัด
กิจกรรมเทศกาลดนตรีโคตรอินดีค้ รัง้ ที่ 11 “ใครไม่ฟงั แต่
เราฟัง” พบกับวงดนตรีอินดี้ทั่วประเทศกว่า 100 วง
ระเบิดความมันส์วันที่ 26 กันยายน 2558 ณ สนามม้า
นางเลิ้ง ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน บัตรราคา 199 บาท

อาสาสมัครอนุรกั ษ์สงิ่ ดีงาม เชิญชวนอาสาสมัคร่วม
เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมชาติบำ� บัดป่าชายเลน หมู่ 10
ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม และดอนหอยหลอด เพื่อ
ร่วมปลูกป่าชายเลน สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชายฝั่งและ
อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น�้ำ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ที่ โทร. 082-779-2256
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RAISE YOUR

AWARENESS
“วิกฤติภัยแล้ง” ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้น
นับเป็นบทเรียนครั้งสำ�คัญที่คนไทย
ทั้งประเทศต้องหันมาตระหนักถึง
ความสำ�คัญของภัยพิบัติที่เข้าใกล้
เข้ามาทุกที แม้สถานการณ์ตอนนี้
เข้าสู่ภาวะปกติ ฝนตกลงมาในหลาย
พื้นที่ แต่ในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญที่
คลุกคลีอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติ
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ และ คุณดาริน
คล่องอักขระ สองพิธีกรจากสารคดี
เชิงข่าว รู้สู้ภัยพิบัติ กลับมองเห็น
สัญญาณบางอย่างจากภัยพิบัติครั้ง
นี้ว่า แม้สถานการณ์จะดูเบาบางลง
แต่ต้นตอของปัญหายังคงอยู่ เราอาจ
คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตแต่
การคาดการณ์ก็คือการคาดการณ์
สิ่งที่ประชาชนทุกคนควรจะทำ�ก็คือ
ตระหนักแต่ไม่ตระหนกต่อวิกฤตที่
ผ่านไป เรียนรู้จากทุกบทเรียนและ
นำ�ความรู้ที่ได้มาสู้กับภัยพิบัติที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

จริงอยู่ที่ว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นใน
ขณะนี้มีอิทธิพลมาจากเอลนินโญ (El Nino)
และผลกระทบจากภาวะโลกร้อน แต่หากมอง
ย้อนกลับไปเมือ่ ปี 2554 ประเทศไทยประสบภัย
น�ำ้ ท่วมซึง่ เป็นปรากฏการณ์ลานินญา (La Nina)
เท่ากับว่าประเทศไทยได้รับสัญญาณเตือนภัย
จากธรรมชาติมาแล้วไม่ใช่เหรอ? “เราควรเรียนรู้
ตั้งแต่ตอนวิกฤตน�้ำท่วมว่าภัยพิบัติเป็นเรื่อง
ใกล้ตวั มาก ถึงคนไทยจะตืน่ ตัวมากขึน้ หลังปี 54
ก็ตาม แต่กต็ นื่ ตัวเฉพาะกลุม่ ใครไม่เคยอยูพ่ นื้ ที่
น�้ำท่วมก็ไม่รู้สึก แต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้เจอแค่
ภัยน�ำ้ ท่วม ตอนนีเ้ ราเจอภัยแล้งอยู่ จากแนวโน้ม
การคาดการณ์ จั ด การระยะยาวของข้ อ มู ล
วิชาการ ข้อมูลต่างประเทศตอนนี้เอลนินโญ
ก็ยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ถึงฝนตกแต่ก็ไม่ได้
ตกกระจาย เลยเห็นข่าวว่ามีน�้ำท่วมเป็นจุดๆ
แต่นำ�้ เข้าเขือ่ นน้อย แล้วมีหลายพืน้ ทีใ่ นภาคอีสาน
ทีน่ ำ�้ ใช้การได้ของเขือ่ นยังอยูร่ ะดับต�ำ่ กว่า 10%
รวมทัง้ เขือ่ นใหญ่ของลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา เขือ่ นภูมพิ ล
เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เขือ่ นป่าสัก น�ำ้ ยังอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย”
คุณดารินแสดงทัศนะ
“เหตุการณ์หลังน�ำ้ ท่วมปี 54 เราอยูใ่ นภาวะ
เปราะบางมาตลอด เพียงแต่วา่ 3 ปีทผี่ า่ นมาเรา
โชคดีที่เวลาหน้าฝนแล้วฝนตก จริงๆ แล้วเรามี

ต้นทุนน�ำ้ อยูไ่ ม่มาก ฝนจะมาไม่มาไม่มใี ครรู้ แม้
หน่วยงานราชการเองก็ตาม เขายังคิดว่าน�้ำน่า
จะมาแบบเฉลี่ย แล้วก็ไปบอกเกษตรกรว่าให้
ปลูกข้าวเดือนพฤษภาคม เมือ่ ลงพืน้ ที่ เกษตรกร
ก็แสดงหลักฐานให้ดูว่าราชการบอกให้ปลูก
สุดท้ายแล้วก็มาบอกให้หยุดใช้น�้ำ แล้วข้าวที่
ปลูกไปแล้วจะท�ำยังไง เหตุการณ์แบบนีเ้ กิดขึน้
จากการไม่บริหารความเสีย่ ง คุณคิดว่าฝนจะตก
แล้ ว ถ้ า ฝนไม่ ต กล่ ะ มั น ต้ อ งมี แ ผนรองรั บ ”
รศ.ดร.เสรี ให้เหตุผล
คุณดารินเสริมข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “ตั้งแต่
วิกฤตน�ำ้ ท่วมปี 54 น�้ำมันน่าจะเหลือ แต่ตอนปี
55 รั ฐ บาลประกาศให้ ท้ิ ง น�้ ำ ไปเยอะมาก
ปริมาณน�ำ้ ทีท่ งิ้ ไปเกือบเท่าเขือ่ นภูมพิ ล 1 เขือ่ น
เพราะกลัวน�ำ้ ท่วมในปีถดั ไป เลยท�ำให้ตน้ ทุนน�ำ้
ของเราไม่ค่อยมี ถ้าก้อนนั้นเราไม่ได้ทิ้งไป วันนี้
คงจะไม่แล้งขนาดนี้ หน่วยงานราชการจะมี
ข้อมูลเรือ่ งนีอ้ ยู่ เพียงแค่เราบริหารภัยพิบตั หิ รือ
บริหารน�ำ้ โดยใช้การเมืองน�ำ้ ไม่ได้ใช้วชิ าการน�ำ้
สุดท้ายการตัดสินใจอยูท่ นี่ กั การเมือง ซึง่ อาจจะ
ไม่มีข้อมูลมากพอประกอบการตัดสินใจ”
ปัญหาที่ตามมาคือ เกิดการแย่งน�้ำกัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากวันนี้คนกรุงเทพฯ ไม่หันมา
ตระหนักถึงวิกฤตและยังมองเป็นเรื่องไกลตัว
อาจน� ำ ไปสู ่ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า งภาค
เกษตรกรรมและผู้บริโภค รศ.ดร.เสรี อธิบายว่า
“น�้ำ 100% ของเมืองไทย 70% มันใช้ในภาค
การเกษตร ที่ เ หลื อ คื อ อุ ป โภค บริ โ ภค
อุตสาหกรรม เราจะเห็นว่าภาคเกษตรใช้น�้ำสูง
มาก เพราะข้าวเป็นพืชกินน�ำ้ เยอะ แต่ประชาชน
ทั่วไปก็ต้องกินข้าว ฉะนั้นเราต้องสงวนรักษา
อาชีพท�ำนาไว้ การรณรงค์ประหยัดน�ำ้ เป็นเรือ่ งดี
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เพราะการประปานครหลวงเวลาเขาผลิตน�้ำ
เขาก็ ใ ช้ น�้ ำ ต้ น ทุ น เดี ย วกั น จากเจ้ า พระยา
ถ้าเกษตรกรรมลด คนเมืองลด น�ำ้ ทีจ่ ะปล่อยมา
ก็ลดลง เขาก็จะมีน�้ำมากขึ้น เขาบอกว่าน�้ำที่
ปล่อยมาล�ำดับแรกคือให้อปุ โภคบริโภคซึง่ ก็คอื
คนทางด้านล่าง คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ถ้าคนในเมืองไม่ประหยัดเกษตรกรเขาก็จะมองว่า
ผมไม่มีน�้ำท�ำนาเพื่อเอาน�้ำมาให้คุณ แต่คุณก็
ไม่ประหยัด มันจะส่งผลเชิงจิตวิทยา ว่าชาวนา
ประหยัดแล้วแต่คนเมืองไม่ประหยัด มันจะเกิด
ความคิดเห็นที่แตกต่าง คนในเมืองต้องเริ่ม
ประหยัดน�ำ้ แต่ประหยัดแล้วจะได้ผลยังไงก็ตอ้ ง
มาคิดตาม ถ้าประหยัดน�้ำจะท�ำให้การประปา
นครหลวงสูบน�้ำให้จะไม่เป็นน�้ำกร่อย เพราะว่า
กรุงเทพฯ เวลาสูบน�้ำจะสูบตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่ได้ ช่วงน�ำ้ ทะเลหนุนสูงต้องหยุด ฉะนัน้ ช่วงที่
น�้ำทะเลหนุนสูงคนกรุงเทพฯ ประหยัดเขาก็จะ
ไม่สูบ มันก็ช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหมด และ
การประหยัดของเรามันส่งผลตรงให้ชาวนาเห็นว่า
คนในเมืองไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะ เกษตรกร
เขารู้แล้วว่าเขาใช้น�้ำมากแต่ประชาชนก็ต้อง
ประหยั ด ด้ ว ย เพื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า มั น เกิ ด ความ
เป็นธรรม”
ด้านคุณดารินเองมองว่าการประหยัดน�้ำ
อย่างเดียวอาจไม่พอ การเตรียมตัวให้พร้อมเพือ่
ตัง้ รับสถานการณ์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตเป็น
เรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องเริ่มตระหนักอย่าง
จริงจัง “จริงๆ ถ้าเราช่วยกันทุกภาคส่วนใช้นำ�้ ให้
น้อยลง เราก็จะใช้น�้ำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตอนนี้ความเสี่ยงของเราคือ น�้ำจะพอไหม กว่า
น�้ำจะเต็มเขื่อนใช้เวลานานมาก อย่างเขื่อน
ศรีนครินทร์กว่าน�้ำจะเต็มใช้เวลา 5 ปี แล้ว

• NEWS •

รู้สู้ภัยพิบัติ
ออกอากาศทุกวันจันทร์
เวลา 13.05 - 13.30 น.

แบบนี้เมื่อไหร่น�้ำจะเต็ม มันยังคงมีความเสี่ยง
สูงมาก ที่เราจะแล้งมากในช่วงฤดูแล้งที่ก�ำลัง
จะมาถึง ถ้าถามว่าการประหยัดน�้ำมันช่วยได้
มัย้ อย่างน้อยก็ชว่ ยให้ความต้องการใช้นำ�้ ลดลง
แต่ไม่ใช่เฉพาะคนในกรุงเทพฯ หรอกที่ต้อง
ช่ ว ยกั น ประหยั ด ทุ ก ภาคส่ ว นต้ อ งช่ ว ยกั น
ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งคุ ย กั น มากขึ้ น ว่ า แนวโน้ ม
จะเป็นอย่างไร”
“ประชาชนเองจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนือ่ ง ต้องปรับตัว จะไปคิดว่าพฤษภาคม
และสิงหาคมฉันเคยปลูกข้าวทุกปีฉันก็จะปลูก
เพราะแต่ละปีมคี วามแปรปรวน รัฐบาลก็ตอ้ งให้
ข้อมูลอย่างเทีย่ งตรงและแม่นย�ำ แต่วกิ ฤตครัง้ นี้
รัฐบาลเป็นผู้ให้ข้อมูลเอง และเป็นข้อมูลที่ผิด
ประชาชนก็เลยเรียกร้องต่อรัฐบาล ฉะนัน้ ในปีหน้า
ข้อมูลทีร่ ฐั บาลให้กต็ อ้ งระมัดระวัง ประชาชนเอง
ก็ ต ้ อ งฟั ง ข้ อ มู ล จะไปปลู ก ด้ ว ยการใช้ ค วาม
เคยชินไม่ได้แล้ว” รศ.ดร.เสรี กล่าวเสริม
ทางออกของปัญหานีต่ อ้ งได้รบั ความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย และดูทที า่ ว่าวิกฤตน�ำ้ ท่วมครัง้ นี้
อาจจะเรื้อรังไปถึงกลางปีหน้า ทว่าการคาด
การณ์กค็ อื การคาดการณ์ สิง่ ทีป่ ระชาชนทุกคน
หน่วยงานทุกภาคส่วนท�ำได้ตอนนี้คือ น�ำสิ่งที่
ผ่านมาเป็นบทเรียน “มันเป็นบทเรียนที่คนไทย
ไม่เคยได้รับในแง่ของการแย่งน�้ำกันในภาค
เกษตรกรรม บทเรียนนี้มันสะท้อนกลับมาว่า
น�้ำมันมีอยู่จ�ำกัด ในเมื่อน�้ำมีจ�ำกัด ถ้าเราไม่
วางแผนล่วงหน้าการแบ่งปันน�้ำให้มีความเป็น
ธรรมมันจะเกิดปัญหา ภาครัฐต้องมีการบริหาร
จัดการบริหารความเสี่ยงของน�้ำต้นทุนจากนี้
ต่อไป ประเด็นที่สองคือ ที่เรากังวลว่าจะเกิด
สงครามน�้ำมากขึ้น ขณะนี้เขาเกิดการแย่งน�้ำ
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ดาริน คล่องอักขระ

ระหว่างเกษตรกันเอง แต่อนาคตไม่ใช่เฉพาะ
ภาคเกษตรกรรมแล้ว จะเป็นการแย่งน�ำ้ ระหว่าง
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม เกษตรกรรมกับ
อุปโภค บริโภค ในต่างประเทศมันเกิดขึ้นแล้ว
ถ้ า มั น เกิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยเราไม่ มี ก าร
วางแผนรองรับไว้กอ่ นมันจะมีปญ
ั หา” รศ.ดร.เสรี
เสนอแนะแนวทาง
ในขณะที่คนกรุงเทพฯ ยังคิดว่าวิกฤติภัย
แล้งยังเป็นเรื่องไกลตัว “คนกรุงเทพฯ อาจจะ
กระทบไม่เยอะเท่าไร แต่คนที่กระทบมากกว่า
คือเกษตร นาข้าวเสียหาย เป็นหนีส้ นิ คนฆ่าตัวตาย
เพราะไม่มีรายได้ จุดนี้ต่างหากที่คนยังไม่ค่อย
เข้าใจมากนัก ดังนั้นคนกรุงเทพฯ น่าจะช่วยกัน
เพราะกรุงเทพฯ ใช้น�้ำเยอะเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศ เมื่อไรก็ตามที่มันยังไม่กระทบตัวเรา
ตรงๆ เราก็จะไม่รู้สึก”
“มันเป็นสัญญาณเตือนว่า อีกสัก 4 -5 ปี
จะมาอี ก ” รศ.ดร.เสรี ให้ ข ้ อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะน�ำไปสู่สถานการณ์ใน
อนาคต “มันเริ่มบอกให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่ปรับตัว
เราจะไม่รอด สิ่งที่เราไม่คาดคิดหรือไม่เคยคิด
มันจะเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ถามว่าพอรู้แนวโน้ม
ได้หรือไม่...ได้ มันมีสญ
ั ญาณบอกในธรรมชาติอยู่
เพียงแต่ว่าเราตระหนักหรือยัง แล้วเราเตรียม
พร้อมกับมันจริงๆ หรือยัง”
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คงไม่ตอ้ งอธิบายให้มากความว่า
ผูช้ ายคนนีเ้ ป็นใคร ในแวดวงนักอ่าน
นิว้ กลมคือผูป
้ ลุกกระแสการอ่าน
ให้กลับมามีพลังอีกครัง้ และยังมี
พลังมากพอทีจ่ ะส่งต่อไปยังวงการ
โทรทัศน์ผา่ นการทำ�รายการน้ำ�ดี
มุง่ สร้างแรงบันดาลใจและร่วมนำ�
ความเปลีย
่ นแปลงมาสูส
่ งั คม อาทิ
วัฒนธรรมชุบแป้งทอด พืน
้ ทีช่ วี ต
ิ
ทุกสิง่ ทีเ่ ขาทำ�มักสร้างความ
เปลีย
่ นแปลงให้กบ
ั ผูร้ บ
ั สารไม่มาก
ก็นอ้ ย นัน
่ เป็นเรือ่ งน่ายินดีสำ�หรับเขา
เมือ่ คนกลุม
่ หนึง่ เกิดการเปลีย
่ นแปลง
ไปในทางทีด
่ ี
แต่เดีย
๋ วก่อน....อย่าลืมตัง้ คำ�ถาม
กับตัวเองด้วยว่า “คุณเปลีย
่ นไป
เพือ่ อะไร?” นิว้ กลมกล่าวเช่นนัน
้
ตอนที่คุณเริ่มเขียนหนังสือ เคยคิดไหมว่า
สิ่งที่คุณคิดจะสามารถเปลี่ยนอะไรสักอย่าง
บนโลกได้

ตอนเริม่ เขียนหนังสือก็คดิ อย่างนัน้ ครับ คิดว่า
เราคงเปลี่ยนโลกได้ เปลี่ยนสังคมได้ พอเขียน
ไปได้สักพัก เราค่อยๆ เติบโตขึ้น อ่านหนังสือ
มากขึน้ รูจ้ กั คนมากขึน้ สังเกตสังคมมากขึน้ เรา
ก็หดอัตตาตัวเองลงว่าเราคงไม่สามารถเปลี่ยน
ได้ขนาดนัน้ เราก็เปลีย่ นได้บา้ งส่วนแต่ไม่ถงึ กับ
เปลีย่ นโลก สอดแทรกสิง่ ทีค่ ดิ ว่ามีประโยชน์ สิง่ ที่
คิดว่ามันน่าจะดีในมุมของเรา มันอาจจะไป
เปลีย่ นแปลงบางคนทีเ่ คมีคล้ายๆ เรา แล้วก็อาจ
จะสร้างชุมชนแบบที่เราชอบขึ้นมาได้ เกิดเป็น
สังคมเล็กๆ ที่เราอยากเห็น เมื่อก่อนเราอาจจะ
รู้สึกว่าฉันเป็นผู้ประกาศสัจธรรม คิดไปว่าถ้า
ทุกคนเชือ่ ในสิง่ นี้ ถ้าโลกมันเป็นไปตามทีฉ่ นั คิด
มั น คงเป็ น โลกที่ ดี พอโตขึ้ น ก็ รู ้ สึ ก ว่ า มั น เป็ น
ความคิดที่ดูเด็กไปหน่อย สิ่งที่เราเชื่อมันไม่ใช่
ความจริงหนึง่ เดียว และมันไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ ราจะไป
บังคับหรือโน้มน้าวใครให้คิดเหมือนเรา

ไม่ได้หมดศรัทธากับสิง่ ที่เชื่อ?

เราไม่ได้หมดศรัทธากับสิง่ ทีช่ อบหรือเชือ่ แต่
มันเป็นความพยายามที่จะไปยึดพื้นที่คนอื่น
น้อยลง เวลาทีเ่ ราเชือ่ มัน่ มากๆ ว่าเราจะเปลีย่ น
อะไรหลายๆ อย่างได้มันจะมีพลัง แต่ในขณะ
เดี ย วกั น มั น ก็ มี ค วามหลงผิ ด อยู ่ ใ นนั้ น ด้ ว ย
เหมือนกัน สิง่ ทีน่ า่ กลัวคือ เวลาทีเ่ ราคิดว่าเราจะ
เปลี่ยนโลกมันอาจจะเผลอไปกินพื้นที่ความดี
ความงาม ความเชื่อของคนอื่น มันไม่จ�ำเป็นว่า
เขาต้องคิดแบบเรา

ตอนนีค
้ ณ
ุ ยังรับหน้าทีพ
่ ธิ กี รรายการวัฒนธรรม
ชุบแป้งทอด ทางช่อง ThaiPBS กลุม
่ คนทีร่ จู้ ก
ั
คุณก็กว้างขึ้น รู้สึกอย่างไรที่คำ� พูดของคุณ
อาจจะมีอท
ิ ธิพลต่อความคิดของคนมากขึน
้

จริงๆ ก็ไม่ควรเชื่อ ผมพยายามบอกผ่าน
สารพัดสิง่ ทัง้ งานทีวี งานเขียน และทุกงานทีท่ ำ�
สิ่งที่ผมย�้ำเสมอคือ อย่าเชื่อ คุณต้องตั้งค�ำถาม
กับทุกสิ่ง ตั้งค�ำถามกับทุกคน ยิ่งกับตัวผมเอง
ยิ่งต้องตั้งค�ำถามหนัก เหมือนที่พระพุทธเจ้า
บอกครับ หลักกาลามสูตร ไม่ควรเชื่อไม่ว่า
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เขาจะเป็นใคร การตั้งค�ำถามมันน�ำมาซึ่งข้อดี
ของผู้ตั้งค�ำถาม ผู้ที่ถูกตั้งค�ำถาม และสังคม
มั น ท� ำ ให้ เ ราได้ คิ ด ไตร่ ต รองทบทวนอย่ า ง
รอบคอบกับสิ่งที่เราเชื่อ ตั้งค�ำถามกับทุกคนที่
เราฟังมาแล้วประมวลด้วยตัวเราเอง เกิดความเชือ่
ด้วยตัวเราเอง อีกอย่างที่ผมย�้ำเสมอคือ ให้เห็น
ว่าโลกใบนี้มันมีความดี ความงาม ความจริงที่
หลากหลายมาก ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราเคารพ
ในสิ่งนี้ เราก็จะไม่รีบเชื่อว่าอันนี้ดี อันนี้สวยงาม
เพรามันอาจจะมีแบบอืน่ ก็ได้ แล้วแบบทีเ่ ราเชือ่
ก็ไม่ผิดถ้าไม่ตรงกับคนอื่น มันยังท�ำให้เราได้
ส�ำรวจหาความเป็นไปได้ของสิ่งอื่นๆ ที่เราอาจ
ไม่ เ คยเชื่ อ การเชื่ อ ในความหลากหลายมั น
ส�ำคัญมาก ท�ำให้เรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงและ
ยืดหยุน่ ไปสูส่ งิ่ ใหม่ๆ เป็นทิศทางให้ตวั เรากว้างขึน้
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หลากหลายขึ้น กลมขึ้น และพัฒนาขึ้น อีกมุม
หนึ่งมันจะท�ำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับคนโดย
ไม่ ต ้ อ งขั ด แย้ ง มั น น� ำมาซึ่ ง สั ง คมที่ เ ป็ น มิ ต ร
เวลาเราเป็นเพื่อนกันไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย
เหมือนกันหมด เราเป็นเรา เขาเป็นเขา แต่เรา
คุยกันได้ นัน่ คือสิง่ ทีผ่ มพยายามท�ำตลอดไม่วา่ จะ
งานเขียนหรืองานทีวี

ส่วนมันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนก็อีกเรื่อง
หนึ่ง ซึ่งผู้ผลิตสื่อทุกคนมันก็มีความต้องการ
เจตนารมณ์ หรืออุดมคติบางอย่างที่ต้องการจะ
ส่งออกไป แต่อย่างทีบ่ อกไปคือ อย่าไปเชือ่ อะไร
ง่ายๆ ต้องตัง้ ค�ำถามกับหลายๆ อย่าง มันมีความดี
ความงาม ความจริงทีห่ ลากหลายมาก ถ้าสิง่ ทีเ่ รา
ส่งออกไปแล้วมันเปลี่ยนสังคมให้คิดแบบที่เรา
ชอบได้กด็ อี ยูแ่ ล้วเพราะมันคือโลกทีเ่ ราอยากเห็น
รายการที่คุณท�ำล้วนเป็นรายการที่สร้างแรง แต่คนจะอยากเห็นหรือเปล่าก็ไม่เป็นไร เราท�ำ
บันดาลใจ และให้แง่คิดดีๆ กับสังคม คุณเชือ่
อย่างทีเ่ ราต้องการนีแ่ หละ เราเชือ่ แบบนีเ้ ราก็ทำ�
หรือไม่วา่ สิง่ ทีท
่ ำ� อยูจ่ ะน�ำไปสูก
่ ารเปลีย
่ นแปลง
บางอย่างในสังคมได้

คิดว่าทีวีมีอิทธิพลกับสังคมสูงมาก พอมันมี
อิทธิพลมันก็เปลีย่ นแปลงคน เปลีย่ นแปลงสังคม
ได้ และนั่นก็เป็นเหตุผลที่เรามาท�ำงานทีวีกัน

จากที่ มี ก ารตั้ ง ค� ำ ถามต่ อ งบประมาณของ
องค์กรสาธารณะทีไ่ ด้รบ
ั จากภาษีสรรพสามิต
ในช่วงที่ผ่านมา หากเกิดการเปลี่ยนแปลง
คิดว่าจะมีผลกระทบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหน

เวลาคนเราเปลีย
่ น
มันเหมือนมีพลังบางอย่าง
แล้วพลังนี้มันดึงดูด
คนใกล้ๆ ให้ลุกขึ้นมาท�ำ
ในแบบที่เราท�ำ ซึง่ เจตนา
ตอนแรกไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า
อยากจะเปลีย
่ นโลกหรือเปล่า
แต่โลกเปลีย
่ นเพราะเขา
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วั น นี้ พื้ น ที่ สื่ อ กั บ ลั ก ษณะของสื่ อ มั น ไม่
เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว คนมันมีพลังมากขึ้น
คนตัวเล็กๆ สามารถมีพื้นที่สื่อของตัวเองได้ แต่
ถามว่าองค์กรสือ่ ทีเ่ ป็นสือ่ สาธารณะแน่นอนครับ
มี มั น ก็ ดี ก ว่ า อยู ่ แ ล้ ว แต่ อ งค์ ก รเองก็ ต ้ อ งท� ำ
หน้าที่ ผมว่าโจทย์กค็ อื มันเป็นเรือ่ งทีส่ มั พันธ์กนั
อยู่ ถ้าองค์กรสื่อสาธารณะมีคุณภาพมาก ไม่มี
ประชาชนในสังคมไหนที่จะยอมให้มันหายไป
เราต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าแล้วคุณภาพของ
เรามันถูกใจประชาชนหรือยัง มันบริการซึ่งกัน
และกัน ค�ำถามนี้มันตอบด้วยคุณภาพ ถ้าเรา
เป็นสื่อที่มีคุณภาพ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เป็นสื่อ
สาธารณะ องค์กรสือ่ เอกชน หรือประชาชนทัว่ ไป
ที่อยากผลิตสื่อ ถ้าคุณท�ำสิ่งที่มีคุณภาพ สิ่งที่มี
ประโยชน์กับสังคม กับประชาชน มันโดนใจ

ผมคิดว่าคุณไม่ตาย โอกาสที่เราจะอยู่รอดเรา แล้วมันเบื่อ คุณก็ต้องเป็นคนใหม่ตลอดเวลา
ต้องมีประโยชน์ เราต้องท�ำให้เขารู้สึกว่าฉันไม่ คุณต้องเปลีย่ นรถ เปลีย่ นยาสีฟนั เราอยูใ่ นโหมด
อยากเสียเธอไป
ของโลกที่บอกเราตลอดเลยว่ามันต้องเปลี่ยน
ผมว่าค�ำถามแรกที่ต้องถามคือ เราต้องเปลี่ยน
บางคนอาจคิดว่าการเปลีย
่ นแปลงสิง่ รอบตัว จริงๆ หรือเปล่า เปลีย่ นเพราะอะไร เปลีย่ นไปเพือ่
จ�ำเป็นต้องมีพื้นที่เพื่อแสดงออกหรืออยู่ใน อะไร ถ้าตอบว่าฉันไม่อยากเปลีย่ น ฉันโอเคกับ
ที่แจ้งก่อนหรือเปล่า?
สิง่ ทีเ่ ป็น...ก็จบ แต่ถา้ ตอบว่าอยากเปลีย่ น แต่เรา
คนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจะไม่มี กลับไม่เปลี่ยน อันนี้น่าจะถามว่าแล้วเราจะท�ำ
ค�ำถามแบบนีค้ รับ เพราะเขาจะเปลีย่ นแปลงเลย ยังไงต่อดี ผมว่าคนเรามันจะเปลีย่ นอะไรสักอย่าง
ผมพบว่าคนที่เอาจริงกับชีวิตและความฝันของ มั น ต้ อ งการพลั ง มหาศาลเลยนะ แรงจู ง ใจ
ตัวเองจะไม่รออะไรเลย มันจะวิง่ เข้าไปหาสิง่ นัน้ แรงบั น ดาลใจ เป้ า หมายดี ๆ คนที่ อ ยากจะ
ด้วยตัวมันเอง มองไปข้างหน้าหาสิ่งที่ต้องท�ำ เปลีย่ นแปลงตัวเองแต่กลับไม่เปลีย่ น มันจะเกิด
ท�ำโดยไม่กลัวว่าจะท�ำไม่ได้ จะล้มเหลวหรือจะ ความรูว้ า่ เซ็งตัวเอง เบือ่ ตัวเอง แต่เราก็ไม่เปลีย่ น
โง่ ก็ ไ ม่ ย อมแพ้ จนกระทั่ ง ตั ว เขานั่ น แหละที่ เราไม่มีพลังแล้วแต่เราอยากเปลี่ยนนะ วันนั้น
เปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ เวลาคนเราเปลีย่ นมันเหมือนมี ผมดูคลิปตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นค�ำตอบที่ดี เขาบอก
พลังบางอย่าง แล้วพลังนี้มันดึงดูดคนใกล้ๆ ว่าคนเรามักชอบคิดว่าสิง่ ทีอ่ ยูต่ รงข้ามกับความ
ให้ลกุ ขึน้ มาท�ำในแบบทีเ่ ราท�ำ ซึง่ เจตนาตอนแรก ทุกข์ระทมคือความสุข แต่ส�ำหรับเขามันไม่ใช่
ไม่ รู ้ ด ้ ว ยซ�้ ำ ว่ า อยากจะเปลี่ ย นโลกหรื อ เปล่ า ความสุข มันคือความสงสัย และความสงสัยมัน
แต่โลกเปลีย่ นเพราะเขา ฉะนัน้ คุณต้องหยุดถาม เป็นแรงผลักให้เรามีชีวิตต่อ ซึ่งผมว่านี่อาจจะ
และไม่ตอ้ งฝันว่าจะเปลีย่ นโลก เปลีย่ นตัวคุณเอง เป็นค�ำแนะน�ำทีพ่ อจะแนะน�ำได้วา่ คุณต้องถาม
ให้มพี ลัง จริงจังกับความฝัน สุดท้ายพลังของคุณ ตั ว เองก่ อ นว่ า คุ ณ มี ค วามอยากรู ้ เ รื่ อ งอะไร
หรือเปล่า คุณไปรูม้ นั ให้ได้ เอาแค่วา่ จะขับรถไป
มันจะเปลี่ยนคนอื่นได้
ออฟฟิศยังไงให้เร็วทีส่ ดุ ท�ำไมแม่คา้ หมูปง้ิ ร้านนี้
จะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปิง้ อร่อยจัง ต้องรูใ้ ห้ได้ หรือจะก�ำจัดสิวบนหน้า
ยังไง เพียงสงสัยครับ และค�ำถามนีแ่ หละมันจะ
อะไรบางอย่างแล้ว
จริงๆ ต้องถามก่อนว่าเราอยากเปลี่ยนไหม เปลีย่ นเรา ค�ำถามเหมือนเป็นกุญแจสตาร์ทรถถึง
ทุกวันนีเ้ ราอยูใ่ นโลกทีเ่ ราให้คณ
ุ ค่ากับสิง่ ใหม่ มัน จะไม่รู้ว่าจะขับไปยังไง แต่เมื่อเราเคลื่อนตัว
เป็นโลกยุคโมเดิร์นอะไรๆ มันต้องใหม่ พอเก่า จากจุดสตาร์ทเราก็เปลีย่ นแล้ว
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THE MAN
UNDER
THE
SPOTLIGHT
เปอร์ - สุวิกรม อัมระนันทน์
“ผมไม่เคยมีมุมมองอะไรต่ออาชีพ
พิธีกรเลยครับ ก็แค่มองว่ามันคือ
อาชีพหนึ่ง แต่วันหนึ่งพอเรามีโอกาส
ได้มาสัมผัส ถึงรู้ว่าตั้งแต่เด็กจนโต
เราเป็นคนนิสัยแบบนี้ มันนำ�พามาซึ่ง
อาชีพนี้” เปอร์ สุวิกรม พูดถึงตัวเอง
และอาชีพที่เขารักเช่นนั้น
ชีวติ ของเขาหลังจาก Final Score 365 วัน
ตามติดชีวติ เด็กเอ็นท์ ปิดฉากลง ก็โลดแล่นอยู่
ในวงการบันเทิงทัง้ เล่นเอ็มวี ชิมลางภาพยนตร์
เป็นดีเจ แต่ทกุ อย่างทีไ่ ด้ลองท�ำมีเพียงงานพิธกี ร
เท่านั้นที่ดูเข้าขากับตัวตนของเขาที่สุด ล่าสุด
พิธกี รวัย 27 ปีคนนี้ ก�ำลังได้รบั โจทย์ใหม่นนั่ คือ
การเป็นพิธีกรรายการที่อัดแน่นไปด้วยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ Thailand Science Challenge
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 -12.00 น.
ทางช่อง ThaiPBS และยังมีรายการ Perspective
วาไรตี้ว่าด้วยการสร้างแรงบันดาลใจรายการที่
เขารับหน้าทีท่ งั้ โปรดิวเซอร์และพิธกี รพร้อมกัน
อะไรท�ำให้คณ
ุ ลุกขึน
้ มาท�ำรายการของตัวเอง

ผมท�ำพิธกี รมาเกือบ 10 ปี ท�ำมาหลากหลาย
รูปแบบ มีโอกาสเจอแขกรับเชิญที่สร้างแรง
บันดาลใจหลายคน รู้สึกว่าเขายังมีอีกหลาก
หลายแง่มุมที่เราอยากจะน�ำเสนอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความคิดและทัศนคติที่มีต่อโลกและ
สถานการณ์ปจั จุบนั รายการ Perspective จึงว่า
ด้วยเรื่องมุมมองของคนที่แตกต่างกัน เราจึง
อยากรูว้ า่ ถ้าคนทีแ่ ตกต่างกับเรา แล้วเขาดันเป็น
คนที่เราชื่นชอบ เป็นบุคคลที่เราอยากจะน�ำไป
เป็นแบบอย่าง เวลาเขาไปเจอสถานการณ์เดียว
กับเรา เขาคิดยังไง

คิดว่าอะไรท�ำให้ผจ้ ู ด
ั รายการเลือกคุณเป็นพิธกี ร

อาจจะเป็ น เพราะว่ า คนจดจ� ำ เราได้ จ าก
Final Score เห็นว่าเรามีลกั ษณะนิสยั เป็นยังไง
และอาจจะเป็นที่ตัวเราเองด้วย สมัยเด็กๆ ผม
เคยให้สัมภาษณ์ว่า ทุกครั้งที่ผมจะท�ำอะไรผม
จะนึกอยูเ่ สมอว่า ผมท�ำแล้วมีความสุขหรือเปล่า
ผมอยากใช้ เ วลาไปกั บ การศึ ก ษาหาความรู ้
ค้นหาสิง่ ใหม่ๆ รอบตัว ฉะนัน้ สิง่ ทีท่ ำ� มันท�ำให้ผม
รูม้ ากขึน้ กว่าเดิมหรือเปล่า และมันให้ประโยชน์
อะไรกับผมในการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นบ้าง เมื่อ
ตอบโจทย์ขอ้ แรก ข้อสองคือเมือ่ ผมมีโอกาสได้
รับรู้มากกว่าคนอื่นแล้วผมมีโอกาสได้เผยแพร่
และเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ คนดู ม ากน้ อ ยแค่ ไ หน
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ฉะนัน้ มันต้องเป็นประโยชน์ตอ่ ตัวผมเองและเป็น
ประโยชน์ตอ่ คนอืน่
คุณบอกว่าการเป็นพิธก
ี รต้องให้ประโยชน์กบ
ั
ผูช้ ม แล้วตัวคุณเองได้อะไรจากการเป็นพิธก
ี ร
ตลอด 10 ปี

ผมได้รอู้ ะไรหลายๆ อย่างทีไ่ ม่รวู้ า่ ถ้าไม่ได้ทำ�
พิธกี รจะได้รขู้ นาดนีห้ รือเปล่า ผมมีโอกาสได้พบ
เจอผูค้ น เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้ทำ� อาชีพนีก้ ไ็ ม่รจู้ ะ
ได้พบเจอไหม และมันก็นำ� มาซึง่ ประสบการณ์ที่
เราน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เหมือนเรามีคู่มือ
การใช้ชวี ติ หลายแบบมาก ทัง้ การสัมภาษณ์หรือ
การหาความรู้เพิ่มเติมที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ
แขกรับเชิญ แต่เป็นเรือ่ งราวใหม่ๆ ทีเ่ ราต้องการ
จะน�ำเสนอ และก็แนะน�ำให้ผชู้ มได้รจู้ กั ผมเป็น
คนอยากรู้อยากลองอยู่แล้วแต่ก็คงไม่ได้อยาก
ลองถีแ่ บบนี้ แต่นที่ กุ สัปดาห์เราคาดเดาไม่ได้วา่
จะไปเจอกับอะไร พิธีกรน�ำพาให้ชีวิตผมได้รู้
อะไรใหม่ๆ เสมอ

เลีย้ ง 500 ตัวซือ้ ทุกวัน พอเบือ่ ก็เลิกเลีย้ ง ปล่อย
ตายหมดเลย อยากเป็นเด็กวัด ผมก็ไปเป็นเด็ก
วัด ท�ำอยู่สามสี่เดือนเบื่อก็เลิกท�ำ ตอนเช้าเล่น
ดนตรีไทย ตกเย็นซ้อมดนตรีสากลกับเพื่อน ผม
มีความขัดแย้งในตัวเองสูงและเป็นความขัด
แย้งที่หลากหลาย ท�ำให้เราเข้าใจคนหลาก
หลายประเภท สื่อสารกับใครก็จะเข้าใจเขาไป
หมด จะเป็นคนทีม่ ตี รรกะสูงก็เข้าใจ หรือมีความ
เป็นศิลปินในตัวเองสูงก็เข้าใจ ผมได้ลองเป็น
พิธีกรหลายแบบ ทั้งพิธีกรในสตูดิโอ ในเกมโชว์
พิธีกรภาคสนาม แต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือ การออก
ไปเปิ ด โลกท� ำ ให้ ผ มมี ค วามสุ ข ที่ สุ ด มั น เกิ ด
เหตุการณ์ทไี่ ม่จำ� เจ มันคือเหตุผลทีผ่ มรักอาชีพ
นี้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยอยากท�ำอาชีพนี้มา
ก่อน แล้ววันหนึ่งมีโอกาสได้มาสัมผัสถึงได้รู้ว่า
นี่แหละคือสิ่งที่ตอบโจทย์เรา ตั้งแต่อดีตจนถึง
วันนี้นะ...แต่อนาคตไม่รู้
คุณมักจะได้รบ
ั โอกาสให้ทำ� งานกับพิธก
ี ร
รุน
่ ใหญ่เสมอ เคยคิดไหมว่าท�ำไมถึงเป็นเรา

การได้มาเป็นพิธก
ี รรายการ Thailand Science
Challenge มันน�ำพาคุณไปพบอะไรบ้าง

ส่วนหนึง่ คือได้รเู้ รือ่ งวิทยาศาสตร์ทเี่ ราอาจะ
เรียนมาตัง้ แต่มธั ยม หลายอย่างเราก็ลมื ไปแล้ว
หลายอย่ า งเราก็ ไ ม่ เ คยเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง
บางอย่างอาจจะน�ำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิต
ได้ เพราะชี วิ ต ในยุ ค นี้ เ ราปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันเกี่ยวข้องอย่าง
มาก ในรายการผูช้ มจะได้เห็นการวิเคราะห์เหตุ
และผลร่วมกัน เห็นน้องๆ รุ่นใหม่เขามีมุมมอง
ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งไรและสื่ อ สารให้ ค นดู
เข้าใจมากขึ้นได้อย่างไร

ผมโชคดีทไี่ ด้รบั โอกาสเหล่านัน้ ได้ทำ� งานกับ
พิธีกรระดับประเทศทั้ง พี่ดู๋ สัญญา คุณากร,
อาต้อย เศรษฐา ศิระฉายา, พี่แหม่ม สุริวิภา
ที่ ต อบรั บ เพราะผมชอบท� ำ งานกั บ คนที่ มี
ประสบการณ์มากกว่า เพราะท�ำให้ผมได้เรียนรู้
และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าคนที่
ประสบการณ์นอ้ ยกว่าจะไม่ชอบนะ จริงๆ พิธกี ร
ทุกคนในประเทศทัง้ รุน่ น้อง รุน่ พี่ เป็นต้นแบบให้
ผมหมดเลย ผมคอยสังเกตและศึกษาวิธีการ
ท�ำงาน มุมมองความคิดของทุกคน อันไหนที่
ผมว่าดีผมก็น�ำมาปรับใช้กับตัวผม อันไหนที่
ผมเห็นว่าไม่เหมาะสม ก็หลีกเลีย่ ง

ทีบ
่ อกว่าไม่เคยอยากท�ำอาชีพนีม
้ าก่อน ถ้าเช่น
นัน
้ ก่อนหน้านีค
้ ณ
ุ มีมม
ุ มองต่ออาชีพนีอ้ ย่างไร

ถ้าให้คณ
ุ ตัง้ ค�ำถามถามตัวเอง ตอนนีค
้ ณ
ุ
อยากจะถามอะไรตัวเองทีส
่ ด
ุ

ผมไม่เคยมีมุมมองอะไรต่ออาชีพพิธีกรเลย
ครับ ก็แค่มองว่ามันคืออาชีพหนึง่ แต่วนั หนึง่ พอ
เรามีโอกาสได้มาสัมผัส ถึงรู้ว่าตั้งแต่เด็กจนโต
เราเป็นคนนิสัยแบบนี้ มันน�ำพามาซึ่งอาชีพนี้
เช่น ตอนเด็กๆ ผมเป็นคนที่ชอบอยากรู้อะไร
เยอะแยะมากกว่าเพือ่ น แต่ทกุ เรือ่ งทีอ่ ยากรูผ้ ม
จะเดินทางไปแบบสุดโต่งแต่ไม่เคยไปถึงสุดทาง
คือบ้าอะไรผมบ้ามากแต่บา้ อยูช่ ว่ งหนึง่ ผมหาย
บ้า เช่น เพื่อนเขาเลี้ยงปลากัดกันตัวสองตัวผม

ผมคงถามตัวเองว่า “คุณคิดว่าคุณจะเป็นคน
แบบนี้ไปได้นานแค่ไหน” ซึ่งผมก็ยังตอบไม่ได้
จริงๆ ผมก็ถามตัวเองทุกวัน เวลาย้อนดูตัวเอง
บางช่วงก็รสู้ กึ ว่าเรามีการพัฒนาและเปลีย่ นแปลง
ที่ต่างไปจากเดิมมาก แต่พอมองย้อนกลับไป
10 ปี กลับรูส้ กึ ว่าเราไม่ได้เปลีย่ นแปลงอะไรเลย
ยังเหมือนเดิมมาก เรือ่ งบางเรือ่ ง มุมบางมุมเราก็
เป็นของเราอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร แต่เราอาจ
หลงลื ม ตั ว เองไปว่ า สิ่ ง ที่ เ ราเป็ น มั น คื อ อะไร

P.15

และเราก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองสลับไป
สลับมาตลอดเวลาเหมือนคนที่สับสนตัวเองอยู่
ตลอดเวลา ผมก็ไม่รวู้ า่ ผมจะหยุดสับสนในตัวเอง
แบบนีเ้ มือ่ ไร
เหมือนคุณสงสัยตัวเอง สงสัยทุกสิง่ ทุกอย่าง
รอบตัว

ใช่ เหมือนจะเป็นโรคจิตครับ บางช่วงเหมือน
ตกผลึก บางช่วงเหมือนรูท้ กุ อย่าง บางช่วงเวลา
ผ่านไปเหมือนเราไม่รอู้ ะไรเลย ผมเชือ่ ว่าคนทุก
คนไม่วา่ จะอายุเท่าไรพอถึงช่วงเวลาหนึง่ มันจะ
เกิดค�ำถามแล้วสงสัยกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา
เช่น เราจะเรียนอะไรต่อดี จบแล้วเราจะท�ำงาน
อะไรดี ท�ำงานแล้วเราจะท�ำงานนี่ต่ออีกนาน
แค่ไหน มันเป็นค�ำถามในใจมนุษย์ทกุ คนเมือ่ พบ
ค�ำตอบก็เดินทางต่อเพือ่ ไปเจอค�ำถามใหม่
แล้ววันนีค
้ ณ
ุ ค้นพบค�ำตอบอะไรบ้าง

ผมไม่ได้ค�ำตอบอะไรเลย ผมรู้เพียงว่าสิ่งที่
ผมเป็น สิ่งที่ผมท�ำ สิ่งที่ผมเชื่อ และผมยังไม่
ค้นพบค�ำตอบ ผมจะท�ำมันให้ดที สี่ ดุ ให้นานทีส่ ดุ
ตราบใดก็ตามทีผ่ มยังมีโอกาสท�ำเพือ่ จะค้นพบ
ค�ำตอบเหล่านั้น หลายครั้งที่เรามีค�ำถามและ
ยังไม่เข้าใจมันอย่างถ่องแท้ด้วยตัวเอง มักจะมี
ผู้หวังดีอยากให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เลย
พยายามหยิบยื่นค�ำตอบให้เรา แต่ผมเชื่อว่า
ถ้าบางสิ่งที่เขาพูดก�ำลังขัดกับบางสิ่งที่ผมคิด
ผมขอรู้ด้วยตัวผมเองว่าสิ่งนั้นจะไม่สามารถ
เกิดขึ้นจริง ผมจะไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจ
“เห้ย...ไม่เอาแล้ว คิดแบบคนอื่นดีกว่าจะได้
สบาย มันคงเป็นแบบนี้สินะมันถึงไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ” ผมจะขอท�ำจนวันสุดท้ายของชีวติ
ให้วันสุดท้ายของชีวิตเป็นค�ำตอบว่าเรื่องที่เชื่อ
ไม่สามารถเกิดขึ้นจริง
“ใครจะรู้ถ้าผมท�ำต่ออีกหน่อยอาจจะ
ประสบความส�ำเร็จก็ได้” เปอร์กล่าวด้วย
สายตามุง่ มัน่
แน่นอน....ไม่มใี ครรูว้ า่ อนาคตเป็นเช่นไร
แต่หากคุณอยากรู้ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะค้นพบ
ค�ำตอบอะไรบ้าง ต้องให้เวลาเป็นเครื่อง
พิสูจน์ ส่วนเราในฐานะคนดูคงท�ำได้เพียง
ติดตามเขาในตอนต่อไป
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THE TALE OF

THE STORYTELLER
ธนะชัย สุนทรเวช

เย็นวันศุกร์ใต้โถงอาคารเรียนของ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กลุม
่ นักเล่านิทาน
นำ�ทีมโดย พ่อเมฆ-ธนะชัย สุนทรเวช
กำ�ลังวุน
่ อยูก
่ บ
ั การเตรียมฉากสำ�หรับ
เล่าละครหุน
่ มีเด็กกว่า 40 ชีวต
ิ นัง่ รอ
ตาแป๋ว ยังไม่นบ
ั เด็กทีเ่ ดินไปมา
เมียงมองอยูห
่ า่ งๆ เมือ่ ได้เวลาเหมาะสม
ชัว่ โมงต้องมนต์ของเด็กๆ ก็เริม
่ ต้นขึน
้
พ่อเมฆ เล่าว่า เขาจัดกิจกรรมเล่านิทานตาม
โรงเรียนต่างๆ มาหลายปีแล้ว เริ่มจากเปิด
หนังสือเล่าเรื่อยมาจนพัฒนามาเป็นละครหุ่น
ไม่ได้เล่าอย่างเดียว ยังมีเกมตอบค�ำถามชิง
รางวัลสนุกๆ อีกด้วย “เวลาไปเล่านิทานตาม
โรงเรียน ผมจะสื่อสารสองทาง เด็กก็จะสนุก
ตัง้ แต่ตน้ จนจบ” นอกจากนัน้ ยังมีโครงการพิเศษ
เล่านิทานให้เด็กสมาธิสนั้ ฟัง เพราะเชือ่ ว่า นิทาน
จะช่วยให้เด็กสมาธิสนั้ ใจเย็นและมีสมาธิมากขึน้
ขณะเดียวกันเด็กปกติก็มีพัฒนาการที่ดีอย่าง
ชัดเจน “ผมจะเล่านิทานให้ลกู ชายฟังตัง้ แต่เขา
ยังเล็ก จะเห็นเลยว่าสติปญ
ั ญาเรือ่ งระบบความคิด
ค�ำศัพท์ การจับประเด็นมีพัฒนาการที่ดีมาก
ผมว่าเด็กทีฟ่ งั นิทานบ่อยๆ พอให้เขาเล่าอะไรเขา
จะสือ่ สารได้ดี เพราะเวลาฟังนิทานเขาจะรูว้ า่ ใคร
ท�ำอะไร ทีไ่ หน สิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่ควรท�ำคือลองทบทวน
โดยให้เขาเป็นผูเ้ ล่าบ้าง”

การเลือกนิทานให้เหมาะสมกับวัยก็ส�ำคัญ
พ่อแม่รดู้ ที สี่ ดุ ว่าลูกของเราชอบอะไร เช่น ถ้าลูก
ชอบสุนขั ก็เริม่ จากนิทานสุนขั เขาจะรูส้ กึ คุน้ เคย
และสนใจอยากจะฟังนิทานมากขึ้น “สามารถ
เล่านิทานให้เด็กฟังตัง้ แต่อยูใ่ นท้อง 5 เดือนเลย
นะครับ เรียกว่าวัยศูนย์ พอเป็นวัยศูนย์ - 3 ขวบ
ลองหานิทานค�ำกลอน ค�ำคล้องจองเพราะจะมี
จังหวะเหมือนเสียงดนตรี มีสัมผัสเด็กจะจ�ำได้
แม่น ถึงเขาจะอ่านไม่ได้แต่ถา้ เราอ่านให้เขาฟัง
บ่อยๆ เขาก็จะเรื่องราวได้ โตขึ้นมาหน่อยอายุ
4-6 ขวบ นิทานจะสนุกขึน้ มีเรือ่ งของการผจญภัย
จะช่วยเสริมจินตนาการได้มาก”
ยุ ค นี้ เ ด็ ก สามารถดู แ ละฟั ง นิ ท านได้ จ าก
อุปกรณ์ไอทีหรือโทรทัศน์มากขึน้ การอ่านนิทาน
จากหนังสือกลายเป็นเรื่องที่ถูกละเลยอย่าง
น่ า เสี ย ดาย “เดี๋ ย วนี้ มี นิ ท านให้ โ หลดอ่ า น
มากมาย มีนิทานเสียงที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้อง
เล่าเลย มีปุ่มให้กดเล่นได้ แต่ก็ต้องระวังเพราะ
แทนที่เขาจะไปจดจ่อกับเนื้อเรื่อง เขาก็อยาก
เล่นกับปุ่มพวกนั้นแทน สมาธิก็ไม่ได้อยู่กับ
เนือ้ หา หรือการนัง่ ดูรายการโทรทัศน์สำ� หรับเด็ก
ก็เหมือนกัน พ่อแม่ควรจะนั่งดูไปพร้อมกับลูก
และลองตั้งค�ำถามจากสิ่งที่ได้ดู เพื่อเช็คว่าเขา
เข้าใจมากน้อยแค่ไหน ตัวผมเองก็ยังอยากให้
เด็กเล็กๆ อ่านนิทานจากหนังสือมากกว่า ค่อยๆ
เปิดทีละหน้ามันได้สมั ผัส จะมีนทิ านเด็กทีเ่ รียก
ว่า Touch & Fell เช่น พูดถึงขนแกะก็จะมีขน

นุม่ ๆ ให้เขาสัมผัส นีก่ ็
ช่วยเสริมพัฒนาการ
เหมือนกัน”
“นิ ท านนอกจาก
จะให้ความบันเทิง ยัง
สอดแทรกความรู้เข้า
ไปได้” พ่อเมฆอธิบาย
ให้ฟงั ถึงข้อดีจากนิทาน
ทีผ่ ใู้ หญ่มกั จะมองข้าม
“บางครั้งเราอยากให้
เด็กเรียนรู้อะไร การ
บอกตรงๆ หรือบอกให้
เขาจ�ำ บ่นมากๆ เด็กก็ไม่อยากฟัง แต่ถา้ บอกผ่าน
นิทานหาเรือ่ งทีใ่ กล้เคียงกับเรือ่ งทีเ่ ราอยากจะสอน
ลูกมาเล่าให้เขาฟัง มันเป็นการสือ่ สารทีน่ มุ่ นวล
แล้วเด็กจะเปิดรับเอง การอ่านนิทานยังสร้างความ
อบอุน่ ในครอบครัว ลองดูสวิ า่ ใครอ่านนิทานให้ลกู
ฟังบ่อยๆ ลูกจะอยากอยู่ใกล้ชิด แค่ 10 นาที
จะก่อนนอนหรือหลังจากกินข้าวหยิบนิทานมาอ่าน
ให้ลกู ฟัง เด็กจะประทับใจและมันเป็นความทรงจ�ำ
ทีด่ วี า่ ทุกคืนคุณพ่อคุณแม่เล่านิทานให้ฟงั ตอนเด็กๆ
พ่อก็แต่งนิทานให้ผม มันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจ
ทีท่ ำ� ให้ผมแต่งนิทานให้ลกู ผมในวันนีก้ ไ็ ด้”
เด็กไม่วา่ ยุคสมัยไหนก็อยากจะหลับฝันดีไป
พร้อมกับนิทานเรื่องโปรด แต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่เริ่ม
เปิดกระดาษหน้าแรก แล้วพวกเขาจะฟังนิทาน
จากทีไ่ หนกัน
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HEALTH CLOSE UP

สุขภาพดีหรือไม่?

สี “ปัสสาวะ”
บอกคุณได้

ใครเลยจะเคยคิดว่าสีของปัสสาวะสามารถชี้วัด
ปัญหาสุขภาพได้ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยตั้ง
คำ�ถามเมื่อก้มลงมองสีของปัสสาวะ นึกสงสัย
ตลอดว่าตอนเช้าสีนี้ เหตุใดตอนบ่ายสีเปลี่ยนไป
แพทย์หญิงฐิติมา กลมเกลียว อายุรแพทย์
ประจำ�หน่วยเคมีบำ�บัด Cancer Excellent Center
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิป
์ ระสงค์
จะช่วยไขข้อข้องใจว่าสีของปัสสาวะบอกอะไร
คุณบ้าง?

Q

สีของปัสสาวะบ่งบอกโรคและความ
ผิดปกติในร่างกายได้จริงหรือ?

A

สีของปัสสาวะสามารถบ่งบอกได้ถึง
การเกิดโรคและความผิดปกติภายใน
ร่างกายได้จริง

โดยทั่วไปปัสสาวะในภาวะปกติมักจะมีสีเหลืองคล้าย
ฟางข้าวและไม่ขนุ่ ข้น แต่ทงั้ นีส้ ขี องปัสสาวะก็สามารถเปลีย่ น
ได้เล็กน้อยตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะภายในร่างกาย
สีของปัสสาวะอาจเป็นสีเหลืองเข้มขึน้ ได้เล็กน้อย เมือ่ เราดืม่
น�้ำน้อย หรือร่างกายอยู่ในภาวะขาดน�้ำ รวมถึงสูญเสียเหงื่อ
มาก เนื่องจากไตจะช่วยรักษาระดับความสมดุลของน�้ำ
ภายในร่างกาย เราจึงปัสสาวะน้อยลง และสีของปัสสาวะก็
อาจเข้มขึน้ แต่นอกจากปัสสาวะทีม่ สี เี หลืองเข้มขึน้ กว่าปกติ
แล้ว ในภาวะทีร่ า่ งกายมีความผิดปกติอย่างอืน่ หรืออาจเป็น
โรคใดโรคหนึ่งอยู่ สีของปัสสาวะก็สามารถแปรเปลี่ยนไปได้
หลายสีเช่นกัน อาทิ สีเหลืองปนเขียว อาจหมายถึงการเป็น
โรคตับ สีเหลืองปนส้มหรือสีเขียว อาจเกิดจาการเป็นโรค
เลือดทีม่ กี ารแตกตัวของเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ สีนำ�้ เงิน
อาจเกิดจากการรับประทานยาบางชนิด สีแดง (รวมถึงมีเลือด
ปน) อาจหมายถึงการเป็นนิ่ว หรือติดเชื้อบริเวณทางเดิน
ปัสสาวะ
ความจริ ง แล้ ว ปั ส สาวะของเรานั้ น มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
โดยตรงกับ ‘ระบบทางเดินปัสสาวะ’ แพทย์หญิงฐิติมาได้ให้
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ า ระบบทางเดิ น ปั ส สาวะประกอบด้ ว ย
‘ทางเดินปัสสาวะส่วนบน’ ที่มีอวัยวะส�ำคัญได้แก่ ไตและ

ท่อไต กับ ‘ทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง’ ทีม่ อี วัยวะคือ กระเพาะ
ปัสสาวะและท่อปัสสาวะ ซึ่งโรคหนึ่งที่พบได้มากที่สุดใน
คนทัว่ ไปก็คอื โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ทีก่ ล่าวได้วา่ เป็น
ภัยเงียบอย่างหนึง่ ส�ำหรับผูห้ ญิง เนือ่ งจากผูห้ ญิงมีโอกาสเกิด
โรคนีไ้ ด้มากกว่าผูช้ าย 8-10 เท่า และสามารถเกิดได้ซำ�้ เพียง
แค่อนั้ ปัสสาวะเป็นเวลานานๆ เท่านัน้ เหตุทเี่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะ
ท่อปัสสาวะของผู้หญิงนั้นสั้นและอยู่บริเวณเดียวกันกับ
อวัยวะเพศและทวารหนัก ดังนั้นหากอั้นปัสสาวะนานๆ ก็จะ
ท�ำให้เกิดการคั่งค้างของเชื้อแบคทีเรียและติดเชื้อบริเวณ
ทางเดินปัสสาวะได้ง่ายมาก โดยอาการของโรคกระเพราะ
ปัสสาวะอักเสบที่พบมักได้แก่ ปวดท้องน้อย แสบขัดบริเวณ
ท่อปัสสาวะขณะปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อยแต่รสู้ กึ ไม่สดุ รวมถึง
ปัสสาวะเริม่ ขุน่ มีหนอง หรือมีสแี ดงของเลือดปนด้วย ในกรณีนี้
ปัสสาวะสีแดง จึงเป็นสีที่สามารถสังเกตเห็นได้ หากเป็นโรค
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
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นิรวนา

สูดไอดิน ดืม
่ งานศิลป์ ทีเ่ ชียงดาว

แสงแรงกล้าของดวงตะวันสาดทอมาปะทะกับลมเย็นๆ ที่เกิดจาก
การกักกอดของดอยหลวงเชียงดาว ยังผลให้สภาพอากาศบริเวณ
กว้างของ อ.เชียงดาว มีอากาศหนาวเย็นเป็นระลอกสลับกับอบอุ่น
กระปรี้กระเปร่าตลอดทั้งหน้าฝนและหน้าหนาว อากาศดีๆ
ที่ธรรมชาติมอบให้ ทำ�ให้ชาวชุมชนเชียงดาวยังคงมีชีวิตเรียบง่าย
อย่างที่เรียกว่า Slow Life นั่นแหละ
แต่ทว่า เป็น Slow Life ในแบบทีจ่ บั ต้องได้จากชีวติ จริงๆ
หาใช้พฤติกรรมประดิษฐ์แบบที่เราน�ำมาเล่นลิ้นกัน ซึ่งอาจ
จะเป็นเพราะนาฬิกาแห่งความเจริญอันมีเทคโนโลยีทนั สมัย
เป็นกลไก ยังไม่อาจเข้ายึดคืนพืน้ ทีข่ องเมืองทีน่ า่ รักแห่งนีไ้ ด้
เต็มใบ เมือ่ ชือ่ เสียงเรือ่ งความสวยงามน่าสัมผัสของเชียงดาว
กระจายสู่การรับรู้ของเหล่านักท่องเที่ยวที่เบื่อหน่ายความ
ศิวไิ ลซ์ของเมืองและอยากหันหน้าหาอ้อมกอดชนบทของแท้
อ�ำเภอเชียงดาวจึงค่อยๆ แง้มประตูบา้ นต้อนรับผูม้ าเยือนให้
มาดื่มด�่ำความงามตามวิถีของผู้คนที่เคารพความยิ่งใหญ่
ของธรรมชาติ แน่นอนว่าความงามดังกล่าว ต้องอาศัยการ
ฝ่าวงล้อมของบริบทสังคมเมือง ต้องนัง่ รถข้ามเขาและข้ามเขต
หลายอ�ำเภอในเชียงใหม่นานนับชั่วโมง ต้องเอาชนะอาการ
วิงเวียนศีรษะจากร้อยโค้งที่เลียบไปตามแนวเขา กว่าจะมา
ถึงจุดที่ทำ� ให้รู้สึกหายเหนื่อยได้
แล้วก็ไม่ผิดหวัง เชียงดาวน่ารักและงดงามจนท�ำให้เรา
รู้สึกฟิน น่ารักทั้งธรรมชาติ และการเป็นอยู่ การเดินทาง
เสาะหาประสบการณ์รอบนี้จึงให้ความหมายที่มากกว่าแค่
รูปภูเขา รูปท้องฟ้ายามตะวันลับขอบฟ้า แต่เราได้ซึมซับกับ
ความหมายของศิลปะการใช้ชีวิต ท�ำให้ตระหนักรู้ว่า ศิลปะ
นั้นทรงพลังถึงขั้นที่สามารถกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ได้
จริง ในสถานที่ที่ให้ค่าศิลปะ ธรรมชาติ และชีวิต นั่นคือ

• CHECK IN •

สตูดโิ อศิลปะด้านใน
เลขที่ 505 หมู่ 7 หมูบ่ า้ น
บ้านดง ต�ำบลเชียงดาว
อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ เพิม่ เติมคลิก
www.arttherapythai.
com
หมูบ่ า้ นมะขามป้อม
เลขที่ 477 หมู่ 7 ต�ำบล
เชียงดาว อ�ำเภอ
เชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ เพิม่ เติมคลิก
www.makhampom.net
ดาราดาเล บ้านดิน
ฟาร์ม เลขที่ 189 บ้าน
ห้วยลึก ต�ำบลปิงโค้ง
อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ เพิม่ เติมคลิก
www.daradalay.com

“๗ Arts Inner Place” สตูดิโอศิลปะด้านใน สถานที่ที่ให้เรา
ซึมซับกับจิตใจตัวเองผ่านงานศิลปะ โดยอาศัยหลักการ
มนุษยปรัชญา (Anthroposophy) ของ รูดอล์ฟ สไตเนอร์
นักปรัชญาชาวเยอรมัน เป็นแนวทาง มีเจ้าของบ้าน คือ
ครูมอส-อนุพนั ธ์ พฤกษ์พนั ธ์ขจี นักศิลปะบ�ำบัดแนวหน้าของ
ไทยเป็นผู้ให้การบ�ำบัด เน้นการระบายสีบ�ำบัด (Painting
Therapy) ด้วยสีน�้ำธรรมชาติภายใต้แบรนด์ Anupan’s
ซึ่งผลิตเพื่อใช้ในการบ�ำบัดโดยเฉพาะ ร่วมกับการลากเส้น
รูปทรง (Form Drawing) และการปั้น (Clay) นอกจากนี้ยัง
ได้นำ� ศาสตร์การแพทย์องค์รวมถ่ายทอดผ่านการแช่เท้าด้วย
สมุนไพรธรรมชาติ (Foot Bath) ซึง่ เป็นการบ�ำบัดรักษาทีเ่ กิด
จากหลักคิดเดียวกันกับการใช้สบี ำ� บัดเพือ่ บรรเทาอาการหรือ
โรคนั้นๆ
รอบๆ บริเวณสตูดโิ อ โอบล้อมด้วยผืนนาสีเขียวขจี เหมาะ
กับการทอดอารมณ์ชลิ ๆ กับเครือ่ งดืม่ ดีๆ สักแก้ว ซึง่ ทีส่ ตูดโิ อ
แห่งนี้ก็มี Coffee Shop เล็กๆ เสิร์ฟกาแฟดริปแห่งแรกใน
เชียงดาว รวมถึงมีนำ�้ ผลไม้และสมุนไพรให้ดบั กระหายชืน่ ใจ
พร้อมกับอาหารออแกนิคมื้อเล็กๆ ทั้งภายในยังเป็นเหมือน
พืน้ ทีส่ ำ� หรับปัญญาชนคนรักมนุษยปรัชญา โดยมีรา้ นหนังสือ
จ�ำหน่ายหนังสือด้านนีโ้ ดยเฉพาะ ถ้ามาในช่วงเดือนมกราคม
จะได้กำ� ไรเป็นนิทรรศการประจ�ำฤดูหนาว ซึง่ จะหมุนเวียนมา
ให้ชมเป็นประจ�ำทุกปี
หากยังมีแรงต่อ ไม่ไกลจากสตูดิโอศิลปะด้านในนัก เป็น
ที่ ตั้ ง ของชุ ม ชนศิ ล ปะเพื่ อ การสร้ า งสรรค์ สั ง คมอี ก ที่ ห นึ่ ง
คือ หมู่บ้านมะขามป้อม Living Theatre หรือชุมชนละคร
บนดอย และถ้าอยากพิสจู น์ความอร่อยของอาหารเหนือแบบ
เชียงดาว ต้องมุ่งหน้าไปที่ ดาราดาเล บ้านดินฟาร์ม
ย�้ำรสชาติความสุขเดิมๆ ที่เชียงดาวอีกหลายระลอก
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เชฟบุค
๊ - บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต
พิธกี รรายการ Foodwork ทางช่อง
ThaiPBS ออกอาการทุกวันอาทิตย์ เวลา
17.05 - 17.30 น. เชฟทีเ่ ปลีย่ นเมนูธรรมดา
ให้กลายเป็นเมนูฟวิ ชัน่ ได้อย่างง่ายดาย

FOOD STORY
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หมีก
่ รอบ
ผัดไทย

เมนูคค
ู่ รัวไทยตัง้ แต่สมัย จอมพล ป.
นำ�มาเล่าใหม่ให้สนุกกว่าเดิม
แค่เปลี่ยน “เส้นจันท์” มาเป็น
“หมี่กรอบ” แต่ยังคงส่วนผสมเดิม
ตามสูตรต้นตำ�รับ

ผัดไทย...เพือ่ ชาวไทย

ผัดไทยถือก�ำเนิดในยุคของ จอมพล
ป. พิบลู สงคราม เนือ่ งด้วยยุคนัน้ กิจการ
ของไทยหลายอย่างตกอยู่ภายใต้การค้า
ของชาวต่ า งชาติ รวมทั้ ง อิ ท ธิ พ ลของ
อาหารจีน จอมพล ป. อยากให้ประเทศไทย
มีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยบ้าง
จึงคิดค้นอาหารเส้นที่ต่างจากอาหารจีน
ใช้ “เส้นจันท์” มาผัดแห้ง อีกทัง้ สมัยนัน้
คนไทยยังไม่นิยมกินหมู และอาหารจีน
ส่วนมากนิยมใส่หมู เมือ่ จะต้องคิดเมนูทมี่ ี
เอกลักษณ์ความเป็นไทยจึงต้องไม่มีหมู
เป็นส่วนประกอบ และเพือ่ ให้ประชาชนคน
ไทยได้ภาคภูมใิ จว่านีค่ อื อาหารของคนไทย
ท่านจึงตั้งชื่อว่า “ผัดไทย” บ้างก็ว่าที่
จอมพล ป. รณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภค
ผัดไทยก็เพื่อลดปริมาณการบริโภคข้าว
เนือ่ งจากอยูใ่ นยุคสงคราม อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ไฟสงครามจะดับลงไปนานแล้วแต่
ไฟบนกระทะผัดไทยจะยังคงโชติชว่ งอยูใ่ น
ครัวไทยไปอีกนานเท่านาน

ส่วนผสม

เส้นหมี่ขาวแห้ง
กุ้งกุลาขาว
ไข่ไก่		
เต้าหู้แผ่น
ถั่วงอก		
ใบกุยช่าย		
หอมแดง		
วิธีทำ�

100
5
1
¼
20
10
1

กรัม
ตัว
ฟอง
แผ่น
กรัม
กรัม
หัว

1. น�ำเส้นหมี่ขาวไปแช่น�้ำประมาณ 3 นาที
น�ำมาพักไว้ให้สะเด็ดน�้ำแล้วค่อยน�ำไปทอดใน
น�้ำมันท่วมไฟแรงจนกรอบได้ที ตักขึ้นมาพักไว้
จนสะเด็ดน�้ำมัน
2. ผัดหอมแดง เต้าหู้ แล้วจึงตอกไข่ไก่
ถั่วงอก และใบกุยช่าย ปรุงรสแล้วผัดให้เข้ากัน
3. เร่งไฟให้แรงแล้วใส่หมี่กรอบลงไป คลุก
ให้ทั่วอย่างรวดเร็ว ตักใส่จาน พร้อมเสิร์ฟ
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มู่หลาน จอมทัพหญิงกู้แผ่นดิน
ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 20.15 - 21.10 น.

มูห
่ ลานตะวันตก
มูห่ ลานตะวันออก
ตำ�นานเรื่อง ‘มู่หลาน’ เป็นเรื่องเล่าจากประเทศจีนที่ ‘ป๊อป’ มากๆ เรื่องหนึ่ง
สำ�หรับชาวโลก สาเหตุที่ตำ�นานของหญิงสาวชาวจีนโบราณที่อาสาออกรบ
แทนบิดาชราเรื่องนี้ป๊อปปูลาร์มากๆ ก็เพราะเคยมีการนำ�ไปสร้างเป็นแอนิเมชั่น
โดยสตูดิโอดิสนีย์มาแล้ว ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Mulan (1998) ซึ่งตอนนั้น
ก็น่าประหลาดใจพอควรที่สตูดิโออเมริกันจ๋าอย่างดิสนีย์หยิบเอาเรื่องเล่า
ที่สุดแสนตะวันออกเรื่องนี้มาทำ�เป็นการ์ตูนสีสันสดใส และยิ่งน่าประหลาดใจ
เข้าไปอีกที่มันประสบความสำ�เร็จขนาดที่ทำ�รายได้ทั่วโลกถึง 300 ล้านดอลลาร์
แต่ถา้ ใครได้ดู Mulan ของดีสนีย์ ก็จะพบว่า
มู่หลานเวอร์ชั่นนี้ดูเป็นตะวันตกมาก ตัวละคร
พูดภาษาอังกฤษหน้าตาเฉย มีความเป็นมิวสิคลั
ตามขนบดิสนีย์ แถมในเพลงเอก Reflection
(ร้องโดย คริสตินา อากีเลรา) ยังพูดถึงการยืนยัน
ความคิดความเชือ่ ของปัจเจก ดูไปก็นกึ ถึง โจนส์
ออฟ อาร์ ก (Joan of Arc) วี ร สตรี กู ้ ช าติ
ในประวัตศิ าสตร์ของฝรัง่ เศสเหมือนกัน
แต่ ค วามจริ ง ก็ คื อ เรื่ อ งมู ่ ห ลานนั้ น เป็ น
ต�ำนานจีนโบราณทีเ่ ป็นเรือ่ งแต่งครับ ‘ฮัวมูห่ ลาน’
ไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ มี ตั ว ตนจริ ง แต่ เ ป็ น ตั ว ละคร
ในเรื่องเล่าที่โบราณขนาดที่หาต้นฉบับไม่เจอ
แต่ ก็เ ป็ น ที่ นิ ย มจนมี ก ารน�ำมาเล่า ในแวดวง
วรรณกรรมจีนอยู่หลายเวอร์ชั่น มีตั้งแต่บทงิ้ว
ไปถึงในนิยายเรือ่ ง ‘ซุยกัง’ จนในยุคหลังๆ ชาวจีน
ยั ง เอาเรื่ อ งนี้ ม าท� ำ เป็ น สื่ อ บั น เทิ ง แล้ ว แทบ
ทุกรูปแบบ

การที่แอนิเมชั่น Mulan ได้รับความนิยมใน
ตะวันตกนั้น จริงๆ พอจะวิเคราะห์ได้ไม่ยาก
เพราะแก่ น ของเรื่ อ งมั น สะท้ อ นเรื่ อ งตั ว ตน
มีแนวคิดสตรีนยิ ม (Feminism) แถมยังน่าตืน่ ใจ
(Exotic) ในความเป็นจีนโบราณอีกด้วย แต่การ
ที่ ต� ำ นานมู ่ ห ลานได้ รั บ ความนิ ย มในจี น มา
เนิ่นนานต่างหากที่น่าคิด อย่างที่รู้กันว่าจีนนั้น
เป็นสังคมทีช่ ายเป็นใหญ่มาแต่ไหนแต่ไร เรือ่ งเล่า
ของหญิงสาวคนหนึง่ ทีป่ ลอมเป็นชายแล้วกอบกู้
แผ่นดินมันจะดูแปลกแยกจากต�ำนานวีรบุรุษ
เรื่องอื่นของจีนหรือเปล่า?
ไม่ผิดที่ผิดทางหรอกครับ เพราะประเด็น
ส� ำ คั ญ ในต� ำ นานมู ่ ห ลานของจี น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง
บทบาทของเพศ แต่ที่เรื่องนี้จับใจชาวจีนมา
เนิ่นนานก็เพราะมันว่าด้วยเรื่อง ‘ความกตัญญู’
ต่างหาก ยิง่ ย้อนกลับไปค้นเรือ่ งมูห่ ลานในเวอร์ชนั่
แรกๆ ก็ ยิ่ ง พบว่ า มั น แทบไม่ ไ ด้ เ น้ น เรื่ อ ง

ความเก่ ง กาจของเธอว่ า เป็ น ฮี โ ร่ สั ก เท่ า ไหร่
เพิ่งมาในเวอร์ชั่นหลังๆ ที่มีการแต่งเติมมากขึ้น
เรื่อยๆ
ล่าสุด มีการสร้างละครโทรทัศน์เรือ่ งมูห่ ลาน
ในเวอร์ ชั่ น ใหม่ เ อี่ ย ม (มู ่ ห ลาน รั บ บทโดย
โฮ่วหม้งเหยา ที่หน้าตาสะสวยแบบร่วมสมัย)
และมีการน�ำมาฉายในไทยพีบเี อสในชือ่ เรือ่ งว่า
‘มู่หลาน..จอมทัพหญิงกู้แผ่นดิน’ (Legend of
Mulan) ทุกคืนวันเสาร์-อาทิตย์ ซึง่ จากการทีไ่ ด้
ลองดูบา้ งแล้ว ผมคิดว่าเวอร์ชนั นีน้ า่ สนใจไม่เบา
มีการใส่ความเป็นดราม่าแบบละครโทรทัศน์
มี คิ ว บู ๊ ที่ ไ ม่ ดู เ หนื อ จริ ง เกิ น ไป มี ก ารเสริ ม
รายละเอียดต่างๆ เข้ามาอีกไม่นอ้ ย แถมดนตรี
ประกอบยังมีสสี นั เอามากๆ
เรือ่ งเล่าดัง้ เดิมของชาวจีนเรือ่ งนีไ้ ด้ถกู น�ำไป
เล่าใหม่โดยชาวตะวันตกมาแล้ว การที่วงการ
บันเทิงจีนน�ำกลับมาท�ำเป็นละครฟอร์มใหญ่
อีกครัง้ จึงน่าติดตามว่ามุมมองแบบตะวันตกได้
เข้ า มาอยู ่ ใ นละครเวอร์ ชั่ น นี้ แ ค่ ไ หน หรื อ ว่ า
ทีมงานชาวจีนจะสามารถน�ำเอาค่านิยมรวมทัง้
รสนิ ย มแบบตะวั น ออกมาน� ำ เสนอได้ อ ย่ า ง
ร่วมสมัยได้หรือไม่
เรือ่ งของมูห่ ลาน จะเป็นเรือ่ งเล่าของชาวโลก
หรือของชาวจีนต่อไป บางทีละครเรือ่ งนีอ้ าจเป็น
บทพิสูจน์
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THE PERSON BEHIND

BEHIND THE

VOICE ACTORS
จักรกฤษณ์ หาญวิชย
ั

อาชีพ “นักพากย์” คนไม่รู้อาจฟังดูง่าย แค่อ่านตามบทให้ทันจังหวะปากของ
ตัวละคร ดัดเสียงสักหน่อยเป็นอันเสร็จ แต่คนที่รู้จะเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายอย่าง
ที่คิด การเข้าถึงอารมณ์ตัวละครและถ่ายทอดบทพูดผ่านน้ำ�เสียงได้อย่างมี
อรรถรสจนคนดูเชื่อสนิทใจว่านี่คือคำ�พูดที่มาจากความรู้สึกของตัวละครจริงๆ
แท้จริงมันคืองานศิลปะอย่างหนึ่ง
กว่า 36 ปี (ตัง้ แต่ปี 2522 โดยประมาณ) ของ
จักรกฤษณ์ หาญวิชัย นักพากย์ระดับต�ำนาน
คว้ารางวัลในสายอาชีพมาแล้วมากมาย อาทิ
รางวัลโทรทัศน์ทองค�ำ ครัง้ ที่ 24 รางวัลผูบ้ รรยาย
ดีเด่น จากรายการ ท่องโลกกว้าง สารคดีชุด
สวรรค์ธรรมชาติแห่งนิวยอร์ก ทางช่อง Thai PBS
และครัง้ ที่ 25 รายการเดียวกัน จากสารคดีเรือ่ ง
อัศจรรย์แห่งชีวิต ทางช่อง Thai PBS รางวัล
เมขลาพากย์ภาพยนตร์ดเี ด่นชาย จากภาพยนตร์จนี
เรือ่ ง เหนือลิขติ และภาพยนตร์ฝรัง่ เรือ่ ง Love
Boat (เรือิ รักเรือส�ำราญ)

มีเพียงทีมงานเบือ้ งหลังภาพยนตร์ไทยและ
เทศ ซีรีส์ การ์ตูน สารคดี เท่านั้นที่จะรู้ว่าเขาคือ
ฟันเฟืองชิ้นส�ำคัญของวงการบันเทิงเมืองไทย
สารคดีท่องโลกกว้าง (เสียง ดร.ออซ) แด จัง กึม
(เสี ย งมิ น จุ น โฮ) เปาบุ ้ น จิ้ น (เสี ย งจั่ น เจา)
เณรน้อยเจ้าปัญญา (เสียงชิเนมอนและโชกุน)
นี่แค่น�้ำจิ้ม... เพราะหากจะให้ไล่เรียงผลงานที่
ผ่านมาหนึ่งหน้ากระดาษคงไม่พอ
เสี ย งพากย์ ใ นสายตาคนเสพสื่ อ อาจดู ไ ร้
ความหมาย ส�ำหรับรุน่ ใหญ่ทนี่ งั่ ท�ำงานอยูห่ ลัง
จอมาเกือบ 4 ทศวรรษ บอกกับเราอย่างถ่อมตน
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ว่า “รายการดีไม่ได้มาจากผมคนเดียว รายการดี
เวลาต้องเหมาะ คนแปลต้องดี คนบรรยายต้อง
เข้าท่า ทุกอย่างต้องแจ็คพอร์ตกัน”
สิ่งที่คนดูไม่เคยรู้คือ การพากย์หนังสักเรื่อง
หรือสารคดีสักตอนมีความรับผิดชอบมากกว่า
การอ่านไปตามบท “ส�ำหรับคนอื่นอาจจะอ่าน
บทเหมื อ นอ่ า นหนั ง สื อ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
สารคดีที่ ThaiPBS น�ำเสนอมันสามารถน�ำไป
อ้างอิงได้ ฉะนั้นทุกถ้อยค�ำที่พูดต้องถูกต้อง
บางทีพมิ พ์ผดิ มาเราจะต้องมากรองอีกที เพราะ
นักพากย์คอื ด่านสุดท้าย ผมถือว่าการท�ำสารคดี
เป็นโจทย์ที่ยากนะ ยิ่งเราอยู่ในทีวีสาธารณะ
ด้วย ในขณะที่ช่องอื่นฉายละครกันหมด แต่เรา
รู้ว่าของเราดี เราอยากให้คนดูเชื่อก็ต้องสื่อให้
เขาเข้าใจง่ายเหมือนเขานั่งดูแล้วเล่าให้เขาฟัง
สารคดีมันเป็นดราม่า มีพระเอก มีผู้ร้าย เสียงที่
ได้ ยิ น ในหู เ ราฟั ง ออกว่ า ฝรั่ ง คนนี้ ขี้ เ ล่ น เราก็
พากย์ให้มันขี้เล่นได้ แต่ต้องอยู่ในกรอบ อยู่ใน
บททีเ่ ขาให้ เพียงแต่ใช้การทอดเสียงอีกแบบให้
ฟังดูแตกต่าง ทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมด ตาดู
หูฟัง”
หากคุณเคยเข้าใจว่าจะเป็นนักพากย์ได้ตอ้ ง
เสียงดีหรือสามารถดัดเสียงได้หลากหลายอาจ
จะไม่ ถู ก ต้ อ งนั ก หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการเป็ น
นั ก พากย์ ที่ ดี ใ นทั ศ นะของจั ก รกฤษณ์ คื อ
“ต้ อ งอดทนนะครั บ ต้ อ งฝึ ก มี ค วามบ้ า พอ
สมควร กล้าแสดงออก อ่านหนังสือเก่ง ผมไม่
คิดว่าการเป็นนักพากย์เป็นพรสวรรค์ ผมเคย
คุกเข่าถามป้าจุ๊ (จุรี โอสิริ) ว่าท่านพูดให้ตรงกับ
ปากตัวละครได้ยังไงเป๊ะๆ ภายในรอบเดียว
ป้าบอกว่า “ฝึกสิลูก” คุณเองเท่านั้นที่จะรู้ว่ามี
ปมด้อยอยูต่ รงไหน ทุกวันนีผ้ มไม่เคยคิดว่าผมเก่ง
เพราะงานมันไม่ซ�้ำเลยสักวัน อย่างวันนี้มา
พากย์สารคดีท่องโลกกว้าง 6 เทป ก็เป็นเรื่องที่
ผมไม่เคยรู้มาก่อน มันได้ฝึกฝนทุกวัน”
เมือ่ ถามว่ารูส้ กึ เช่นไรกับค�ำว่า “คนเบือ้ งหลัง”
เขาตอบว่าได้ยินบ่อยครั้งที่คนพูดว่า “หนังดี
ใครพากย์กด็ งั ” แต่นนั่ ก็ไม่ได้ทำ� ให้เขาลดคุณค่า
ต่อวิชาชีพของตัวเองแต่อย่างใด เพราะหัวใจ
ส� ำ คั ญ ของการเป็ น นั ก พากย์ ส� ำ หรั บ เขาคื อ
“ผลงานของเราได้รับการยอมรับก็คือความสุข
ถึ ง คนจะไม่ รู ้ ว ่ า เป็ น ผลงานเราก็ ช ่ า งมั น
เราปิดทองที่ก้นพระอยู่แล้ว”
ในฐานะคนเสพสื่อคงจะดีไม่น้อยถ้าเราจะ
เห็นถึงคุณค่าของฟันเฟือ่ งชิน้ นี้ เพราะหากไร้ซงึ่
เงาเสียงของ “นักพากย์” ที่ช่วยปรุงรสให้งาน
ศิลปะกลมกล่อมสมบูรณ์แบบ ภาพที่ปรากฏ
บนหน้าจอโทรทัศน์คงไร้ซงึ่ อรรถรสในการชม

ZOOM IN HAPPINESS
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นักบุญโลงศพ
รวยก็ใช่ว่าจะมีความสุข
ทุกคน แต่ถ้าเราได้
ช่วยคนมันมีความสุข
มากกว่า มีเงินเยอะ
ก็วุ่นวายสุดท้าย
ก็ตายเหมือนกัน
ส�ำคัญนะ ตอนนีเ้ รายังไม่ได้ทำ� โลงศพเองไปรับ
เขามาก็จะเลือกโลงศพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แต่อกี หน่อย
จะท� ำ โลงศพเองก็ ต ้ อ งท� ำ ให้ คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด
เพราะไม่ว่าใครก็ต้องอยากให้พ่อแม่หรือคนที่
เรารักได้นอนทีท่ ดี่ ที สี่ ดุ เป็นครัง้ สุดท้ายของชีวติ
“อิ่มใจ” จากค�ำขอบคุณทีไ่ ร้เสียง

คนหนุ่มรุ่นใหม่ผู้ค้นพบความสุขจาก
การช่วยเหลือร่างไร้วิญญาณที่ไร้แม้
โลงศพให้ขึ้นสวรรค์
เกิดมาเพือ่ เป็นพ่อพระในป่าช้า

ผมไปเป็นสัปเหร่อตั้งแต่ ป.5 ไม่มีใครชวน
อยากไปเอง รู้สึกว่ามันท้าทาย ตอนเจอศพแรก
ก็กลัว ท�ำไปนานๆ ก็ชิน แต่กว่าจะท�ำเป็นก็ยาก
ต้องท�ำตัง้ แต่มดั ตราสัง รดน�ำ้ ศพ ยันเก็บกระดูก
ท�ำอยูน่ านกว่าเขาจะยอมรับ แล้วก็ตงั้ ใจว่าเรียน
จบจะเปิดร้านขายโลงศพ เป็นความใฝ่ฝัน ผม
สอบเข้ า เรี ย น มช. ด้ ว ยการเอาความรู้เรื่อง
สัปเหร่อไปสอบ ไปสาธิตการท�ำศพให้เขาดู มัน
มีโครงการรับนักศึกษาพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม
ระหว่ า งเรี ย นก็ เ ป็ น สั ป เหร่ อ ไปด้ ว ย ท� ำ ให้
บุคลากรในคณะ พ่อแม่เพือ่ น ใครมาบอกก็ชว่ ย

หมด ตอนจบก็ท�ำธีสิสด้วยโลงศพ เป็นโลงศพ
ย่อมุมไม้สิบสอง ใช้เศษไม้ชิ้นเล็กๆ มาเรียง
ต่อกันเป็นลวดลายใหม่ อาจารย์ก็ถามว่าท�ำไม
ท�ำโลงศพ ผมก็บอกว่าจบไปผมจะเปิดร้านโลงศพ
สุขสุดท้ายของชีวิต

เพราะเราเป็นสัปเหร่อมานานก็รู้ว่าปัญหา
ที่เจอหลังจากงานศพคืออะไร อย่างพวงหรีดที่
ใช้ดอกไม้ท�ำอย่างเดียวพอเผาศพแล้วก็กลาย
เป็นขยะ เหมือนกับคนตายก็สร้างมลพิษให้กับ
โลก ก็เปลี่ยนใหม่เป็นเอาของที่มีประโยชน์มา
ท�ำเป็นพวงหรีด ทัพพี ถ้วย ถาดใส่ของ นาฬิกา
แล้วก็มีดอกไม้ตกแต่งพอเสร็จงานพระก็เอาไป
ใช้งานต่อได้ คนทีซ่ อื้ ให้กบั คนตายก็ได้บญ
ุ คนตาย
ไปแล้วก็ได้บุญ เพราะของเอาไปถวายวัดได้
ก็ ไ ด้ บุ ญ หลายต่ อ แล้ ว โลงศพผมก็ ใ ห้ ค วาม

ได้ชว่ ยเหลือเขาเราก็มคี วามสุข เราเข้าใจว่า
เวลาคนตายมันใช้เงินเยอะ ขอให้บอกค�ำเดียว
ว่าไม่มีเราให้ได้หมด ไม่มีโลงเราก็ให้ ศพไม่มี
เงินเราก็รบั ส่งฟรี จะเทีย่ งคืนตีหนึง่ ตีสองโทรมา
เราไปให้หมด เงินไม่มเี ราก็ชว่ ย ถัวเฉลีย่ จากโลง
ทีม่ เี จ้าภาพ ไม่วา่ จะจนขนาดไหนทุกศพต้องเท่า
เทียมกันหมด เขาก็คนเหมือนเรา เพียงแต่เขา
ไม่มเี งินทีจ่ ะจัดงานศพ เห็นแล้วหดหูห่ วั ใจเราก็
ช่วยให้งานศพเขาดูดี
ให้ได้ เข้าเนื้อตัวเอง
ก็ เ ยอะ แต่ ไ ม่ ส นใจ
อย่าไปคิดว่าเปิดร้าน
ต้องรวยเสมอไป รวย
ก็ใช่ว่าจะมีความสุข
ทุ ก คน แต่ ถ ้ า เราได้
ช่วยคนมันมีความสุข
เฉลิมชัย อ้วนโพธิก์ ลาง
มากกว่า มีเงินเยอะก็
อายุ 25 ปี
อาชีพ: เจ้าของร้านโลงศพ วุ่นวายสุดท้ายก็ตาย
เหมือนกัน

FOCUS QUOTES

พืน
้ ทีก
่ ารสือ่ สาร
คือเครือ่ งมือทีเ่ พิม
่
อ�ำนาจการต่อรองให้กบ
ั คน
ทีไ่ ร้อำ� นาจ เมือ่ มีพน
ื้ ทีแ่ ล้ว สือ่ สาร
ด้วยข้อมูลทีด
่ ี ท�ำให้มองเห็นเหตุผล
และทางเลือก เมื่อมีความเข้าใจ
ที่ดีแล้ว ก็จะน�ำไปสู่ทศ
ั นคติ และใช้
อ�ำนาจตัดสินใจเรือ่ งของคนชายขอบ
ได้ดขี น
ึ้
ณาตยา แวววีรคุปต์,
พิธีกรรายการเวทีสาธารณะ และเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย

เก่งน้อยกว่า...
เป็นเรือ่ งของ
ฝีมอื แต่การ
ช่วยชาติ
นอกจากฝีแล้ว
ยังต้องมีใจ
ปาเป้ยฉาย, ซีรีส์ มู่หลาน
จอมทัพหญิงกู้แผ่นดิน
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ความดีของข้า
ทีใ่ ครมองเห็น
ขอให้เป็น
แค่ดงั่ เงา
เล่าขาน...
ต�ำนานแผ่นดิน
มู่หลาน, ซีรีส์ มู่หลาน
จอมทัพหญิงกู้แผ่นดิน

เราท�ำรายการชือ่ สามัญชนคนไทย
เพราะเราคนส่วนใหญ่คอื สามัญชน
เราพบกับปัญหาด้วยกัน
เราเรียนรูป
้ ญ
ั หาด้วยกัน และเรา
จะร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรค
ไปด้วยกัน
มาโนช พุฒตาล, พิธีกรรายการสามัญชนคนไทย

ไทยพีบีเอสกับบริการสื่อดิจิตอลบนระบบปฏิบัติการ iOS ทั้ง iPhone, iPod Touch และ iPad ที่ให้คุณ
ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ข่าวในรอบวันแบบนาทีต่อนาที, สามารถรับชมรายการ
โทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบ Online Streaming, สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media), เลือกชมและฟังรายการโทรทัศน์และวิทยุยอ้ นหลังและข่าวสารล่าสุดของทางไทยพีบเี อส

