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สวัสดีครับคนไทยทุกท่าน

เหมือนว่าเพิ่งจะทักทายกันไปไม่นานก็กลับมาพบเจอกันอีกครั้ง ช่วงที่ผ่านมาประเทศ
เพือ่ นบ้านต่างประสบปัญหาภัยพิบตั กิ นั อย่างสาหัส ประเทศไทยเองก็โดนพายุไต้ฝนุ่ มูจแี กเล่นงาน
ด้วยเช่นกัน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเช่นนี้ผู้อ่านทุกท่านอย่างลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
ฉบั บ นี้ เ ราได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ มาโนช พุ ฒ ตาล มาร่ ว มแลกเปลี่ ย นทรรศนะเกี่ ย วกั บ
ความเป็น “คนไทย” ครับ ในยุคหนึง่ คุณมาโนชเป็นผูท้ มี่ อี ทิ ธิพลทางด้านดนตรีในฐานะทีท่ ำ� หน้า
เป็นสื่อ น�ำข้อมูลดนตรีสากลที่หาชมได้ยากมาบอกเล่าผ่านทางโทรทัศน์และนิตยสารที่รู้จักกัน
ในชื่อ “บันเทิงคดี” เรียกว่าถ้าอยากฟังเรื่องราวของดนตรีสากลต้องให้คุณมาโนชเป็นคนเล่าถึง
จะได้อรรถรสครับ มาถึงตอนนี้เขาก็ยังคงท�ำหน้าที่เป็นผู้เล่าเรื่องที่ดีเช่นเคย ด้วยเหตุนี้เองเมื่อ
เราต้องการอรรถรสในเรื่องของคนไทยเราจึงยกหน้าที่นี้ให้กับเขาแต่เพียงผู้เดียว
และเมื่อพูดถึงคนไทยแล้วผมก็อยากให้คุณผู้อ่านได้รู้จักกับคนไทยที่คว้ารางวัลผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์โฆษณาอันดับหนึ่งของโลกติดกัน 6 ปีซ้อน เชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยติดตามเรื่อง
ราวของเขามาบ้าง นอกจากความเก่งกาจในด้านการก�ำกับภาพยนตร์โฆษณา คุณธนญชัย
ศรศรีวิชัย ยังมีแง่มุมเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ที่น่าศึกษาวิธีคิดของเขาเพื่อเป็นแบบอย่าง เหตุใด
เขาถึงซื้อที่ดินกว่า 200 ไร่เพื่อปลูกป่าและสร้างป่าล้อมรอบบ้านใจกลางกรุงเทพฯ มุมมองและ
วิธคี ดิ ของเขาคงจะน�ำไปสูค่ ำ� ตอบของชีวติ ส�ำหรับคนเมืองทีก่ ำ� ลังหลงป่า (คอนกรีต) อยูก่ เ็ ป็นได้
พลิกไปที่คอลัมน์ To be continued ได้เลยครับ
เมืองไทยของคนไทยในวันนี้ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว อย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทย
จะต้องเตรียมตัวก็คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่อง
เศรษฐกิจ ความรู้รอบตัว ศาสนา วัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้าน นั่นจึงเป็นที่มาของ
รายการ ใกล้ตาอาเซียน ที่ไทยพีบีเอสร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ พาคุณผู้ชมไป
“รู้ในความเหมือน เห็นในความต่าง รู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจ” รายการนี้ไม่เพียงแต่จะน�ำคุณ
ไปพบปะเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อท�ำความรู้จักเขาอย่างถ่องแท้ การดูสิ่งที่รายการ
น�ำเสนอแล้วน�ำกลับมาท�ำความเข้าใจ ก็เพือ่ ทีจ่ ะเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี หรือเป็นผูไ้ ปเยือนทีด่ ี
ให้สมศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยครับ
หวังว่าบทสัมภาษณ์และเนื้อหาที่น�ำเสนอในฉบับนี้คงจะท�ำให้ “คนไทย” รู้จักและเข้าใจ
คนไทยด้วยกันเองมากขึ้นนะครับ
บรรณาธิการ

ธาม เชือ้ สถาปนศิริ

CONTACT US
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STORY l

กองบรรณาธิการ

ซีรส
ี ์ ยอดหญิงนักออกแบบ Carnation

สุดยอดซีรสี่ ญ
์ ปี่ นุ่ ทีจ่ ะมาสร้างความประทับใจให้กบั
ผูช้ ม การันตีดว้ ยรางวัล Television Drama Academy
Awards สาขาดราม่ายอดเยีย่ ม และนักแสดงน�ำหญิง สร้างจากชีวติ จริงของดีไซเนอร์ชอื่ ดัง โอฮาระ
ฮิโตโกะ ทีฝ่ นั อยากจะเป็นช่างตัดเย็บเสือ้ ผ้าตะวันตก ในยุคทีก่ โิ มโนก�ำลังได้รบั ความนิยม น�ำแสดง
โดย โอโนะ มาจิโกะ , นิโนมิยะ อาคาริ ,โคบายาชิ คาโอรุ
Stay Tuned > ทุกวันจันทร์ - ศุกร์, เวลา 18.30-19.00 น. ทางไทยพีบเี อส

Thai PBS Kids Club

คลับแห่งความสนุกโฉมใหม่ที่ยังอัดแน่นไปด้วยความสนุก
อย่างสร้างสรรค์ ให้สมาชิก Thai PBS Kids ได้มาร่วมเรียนรู้
และแสดงความสามารถไปพร้อมกับพิธกี รทีจ่ ะหมุนเวียนมาให้
ความบันเทิง
Stay Tuned > ทุกวันเสาร์-อาทิตย์, เวลา 9.05- 10.00 น.

ทางไทยพีบีเอส

Animation Club

รายการที่จะพาคุณไปค้นหา ทดลอง
ผ่านเกมโชว์โดยน�ำเนื้อหาจากการ์ตูน
แอนิเมชั่นมาเป็นโจทย์สนุกๆ ให้เด็กๆ
ได้ออกไปเรียนรูแ้ ละค้นหาค�ำตอบจาก
พืน้ ทีต่ า่ งๆ นอกจากจะสนุกไปกับเรือ่ ง
ราวในการ์ตูนแล้วยังได้เรียนรู้ประเด็น
ต่ า งๆ ที่ ส อดแทรกในการ์ ตู น ด้ ว ย
ตัวเอง
Stay Tuned > ทุกวันศุกร์,

เวลา17.30-18.00 น. ทางไทยพีบเี อส

Animals Speak

สารคดีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก น�ำ
เสนอเรื่องราวของสัตว์ชนิดต่างๆ ในมุมมองที่
หลากหลาย ร่วมสังเกตพฤติกรรมและการดูแล
รักษาเมือ่ สัตว์ปว่ ยอย่างใกล้ชดิ
Stay Tuned > ทุกวันเสาร์, เวลา 08.02 - 08.30 น.

ทางไทยพีบเี อส

สารคดี “ใกล้ตาอาเซียน”

ออกเดินทางไปค้นหาเรือ่ งราวความสัมพันธ์
ระหว่างผู้คนในภูมิภาคอาเซียนผ่านมิติ
วัฒนธรรมและสังคม “รู้ในความเหมือน
เห็นในความต่าง รูจ้ กั เพือ่ นบ้านอย่างเข้าใจ”
Stay Tuned > ทุกวันอาทิตย์,

เวลา 22.05-22.30 น. ทางไทยพีบเี อส

News

ติดตามความจริงในทุกชัว่ โมงข่าวกับไทยพีบเี อส
ทันทุกเหตุการณ์ตงั้ แต่เช้าวันใหม่ อัพเดตข่าว
ทัว่ ไทยและทัว่ โลก พร้อมสรุปสถานการณ์เด่น
รอบวัน
Stay Tuned >

ข่าวเช้า จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 05.45 น.
ข่าว 09.00 น. จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.
ข่าวเทีย่ ง จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 12.00 - 13.00 น.
ข่าว 16.00 น.จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 17.00 น.
ข่าวค�ำ่ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 19.00 - 20.15 น.
ข่าวดึก จันทร์ - ศุกร์ เวลา 23.30 - 00.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 00.00 - 00.30 น.
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STORY l

กองบรรณาธิการ

เราอยู่ในยุคที่สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมกลาย
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างน่าอัศจรรย์
1.Upcycle

นี่อาจเป็นไอเดียให้กับซากรถเก่าในเมืองไทยว่าควรจะ
น�ำมาดัดแปลงเป็นอะไรดี ที่ประเทศอิสราเอล Tali Shaul
และ Hagit Morevski เสนอไอเดียน�ำรถบัสที่เลิกใช้แล้วมา
ดัดแปลงเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่
อาศัยในอิสราเอล โดยรถต้นแบบนี้ออกแบบและตกแต่ง
ภายในโดย Vered Sofer Drori พื้นที่ภายในครบถ้วนทั้งห้อง
นอน ห้องน�้ำ ห้องครัว พื้นที่รับประทานอาหาร เป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับของที่เคยไร้ประโยชน์และยังลดปริมาณขยะได้
อีกด้วย
2.Soccket II

1
2

ยิ่งเตะยิ่งสว่าง น่าจะนิยามประโยชน์ของลูกบอลกลมๆ
นวัตกรรมของบริษัทสตาร์ทอัพ Uncharted Play น�ำทีมโดย
เจสซิก้า แมทธิว นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ต้องการ
สร้างแรงกระตุ้นให้คนลุกขึ้นมาออกก�ำลังกายพร้อมทั้งยัง
สร้างความตระหนักปัญหาด้านพลังงานของโลก ลูกบอลที่
ว่าเป็นลูกบอลสุญญากาศผลิตจากโฟม EVA เมือ่ เตะลูกบอล
กลไกภายในจะเก็บพลังงานจลน์และเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าสะสมไว้ในแบตเตอรี่ ตกดึกก็น�ำโคมไฟ LED มาเสียบ
บนลูกบอล เท่านี้ก็ได้โคมไฟไว้ใช้งานตอนกลางคืนโดยไม่
ต้องเสียบปลั๊กไฟ เมื่อปี 2013 ลูกบอลเวอร์ชั่นแรกได้ผลิต
และแจกจ่ายให้กบั เด็กด้อยโอกาสได้ทดลองใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หา
การขาดแคลนไฟฟ้า
3.Memobottle

3

ลองนึกดูว่าในหนึ่งวันหากเราพกน�้ำดื่มไปดื่มเองนอก
บ้านจะลดปริมาณขวดพลาสติกไปได้เยอะขนาดไหน ปัญหา
ที่เราไม่ค่อยพกขวดน�้ำเพราะดีไซน์ขวดที่เทอะทะใส่กระเป๋า
ล�ำบาก ยกเว้นว่าขวดน�ำ้ ถูกดีไซน์ใหม่ให้พกพาง่ายคล้ายกับ
หนังสือขนาด A5 โปรดักซ์ดไี ซน์ชน้ิ นีผ้ ลิตจากวัสดุ BPA-free
Tritan™ coplyester เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุน�้ำได้ถึง
420 ml.
4.AirWheel

4

อีกหนึง่ ทางเลือกของการเดินทางในอนาคตทีค่ นต้องการ
ความเร่งรีบและต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้มากทีส่ ดุ
ดังนัน้ การผลิตเทคโนโลยีเคลือ่ นทีแ่ ละยังใช้พลังงานไฟฟ้าได้
เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อย่างดี AirWheel ใช้งานง่ายแค่
เอียงตัวไปมาหรือโยกตัวเพียงเล็กน้อยหากต้องการเปลี่ยน
ทิศทาง และหยุดการใช้งานแค่คุณกระโดดลงจากเครื่อง
น�ำ้ หนักเบาพกพาสะดวก ทีส่ ำ� คัญมันกันน�ำ้ ได้ดว้ ยจึงใช้งาน
ได้แม้ฝนตก ส�ำหรับการชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ไปได้ไกลถึง
28 ไมล์เลยทีเดียว
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ปันกัน ๑ne วัน หนีกรุงไปปรุงดิน
ตอน แปลงบ้านดินเป็นเรือนนอนเด็กปูทะเลย์

เชิ ญ ชวนอาสาสมั ค รร่ ว มเดิ น ทางไปยั ง
โรงเรียนปูทะเลย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือ้ ง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ไปกับเครือข่ายอาสาอิสระ “โรง
บ่มอารมณ์สขุ ” เพือ่ ช่วยกันท�ำก้อนดินเพือ่ น�ำไป
สร้างบ้านดิน ไว้เป็นเรือนนอนของนักเรียนโรงเรียน
ปูทะเลย์ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร. 081-515-8564
ปลูกป่าต้นกล้า ถ�ำ้ ธารลอด จ.กาญจนบุรี

อาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงาม เปิดรับผู้มีจิต
อาสา ร่วมกันเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ในกิจกรรม
ปลูกต้นกล้าคืนสูป่ า่ ณ ถ�ำ้ ธารลอด อุทยานแห่ง
ชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
เพือ่ ดูแลและตอบแทนให้กบั ธรรมชาติ วันอาทิตย์ที่
18 ตุลาคม 2558 สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร.082-779-2256

Thai PBS Kids Camp

ไทยพีบีเอสเตรียมกิจกรรมดีๆ ช่วยน้องๆ
ทีม่ อี ายุระหว่าง 6 - 12 ปี มาร่วมสนุก สร้างสรรค์
และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเดือน
ตุลาคม
เสาร์ที่ 17 ตุลาคม English creative kids
กับรายการ Good Morning ฝึกการใช้ภาษา
อังกฤษรอบตัวด้วยเกมสนุกๆ
อาทิ ต ย์ ที่ 18 ตุ ล าคม สอนศิลป์ สอน
ประดิษฐ์ กับรายการสอนศิลป์ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ฝึกทักษะการวาดและประดิษฐ์
เสาร์ที่ 31 ตุลาคม นักอ่านตัวนิด พิชิตข่าว
กับรายการท้าให้อา่ น เรียนรูภ้ าษาไทยในอาชีพ
นักข่าว และ Walk Rally พิชิตข่าว
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 0 27902399 หรือ www.thaipbs.or.th/kids
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l รายการใกล้
l กองบรรณาธิ
ตาอาเซีกยาร
น

ARE YOU READY FOR

ASEAN
เปิดตา ขยายหัวใจ เข้าใกล้อาเซียน

คุณเคยถามตัวเองบ้างไหม “เราออกเดินทางทำ�ไม?” เราเดินทางเพื่อไปเห็นสิ่งที่แตกต่าง
จากที่ที่เราจากมา หรือการเดินทางนำ�พาเราไปพบเจอความเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงของผู้คน
ที่อยู่ห่างกันเกือบพันไมล์แท้จริงแล้วคำ�ว่า “บ้านพี่เมืองน้อง” อาจไม่ใช่แค่คำ�เปรียบเปรยเมื่อเอ่ยถึง
ประเทศเพื่อนบ้าน ความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณีอาจเป็นกุญแจสำ�คัญ
ที่ไขไปสู่ที่มาของบรรพบุรุษ รากเหง้าเก่าแก่ที่ของชาวอุษาคเนย์ก็เป็นได้

น่ า ยิ น ดี ยิ่ ง นั ก ที่ เ ราไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งแบก
กระเป๋าลางานออกไปค้นหาค�ำตอบเหล่านั้น
ด้ ว ยตนเอง เมื่ อ ไทยพี บี เ อสและกระทรวง
วัฒนธรรม มีเจตนารมณ์ทตี่ อ้ งการให้คนไทยตืน่
ตัวเรือ่ งอาเซียนมากขึน้ จึงเกิดรายการ A Touch
of Asean ใกล้ตาอาเซียน รายการสารคดีที่ท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางร้อยโยงโครงข่ายของผูค้ นใน
กลุ่มประเทศอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านภาษา
อาหาร วิถีชีวิต วัฒนธรรม หรือเรื่องราวของคน
กลุ่มเล็กๆ ท�ำให้คุณเห็นลึกเข้าไปถึงความคิด
ของคนในกลุ่มอาเซียน เคี่ยวกร�ำเนื้อหาและ
ข้ อ มู ล จากที ม งานมื อ อาชี พ น� ำ ที ม โดย
คุณพรรณี รุ่งสว่าง บรรณาธิการกลุ่มข่าวศิลป
วัฒนธรรม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ซึง่ ตีความ

ค�ำว่า “อาเซียน” เปรียบดั่งเพื่อนบ้านที่ควร
เข้าไปท�ำความรูจ้ กั และต้องเป็นการรูจ้ กั ที่ “รูใ้ น
ความเหมือน เห็นในความต่าง รู้จักเพื่อนบ้าน
อย่างเข้าใจ”
คุณพรรณี บอกเล่าถึงที่มาของชื่อรายการ
“ใกล้ตาอาเซียน” นั้นเกิดขึ้นจากความสงสัยว่า
เหตุใดประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนซึ่งดู
เหมือนใกล้ตาแต่กลับไกลใจเหลือเกิน หรือเพียง
เพราะเราไม่ได้ขยายพืน้ ทีใ่ จเปิดรับคนบ้านใกล้
เรือนเคียงอย่างแท้จริง “เวลา 25 นาที รายการ
ไม่สามารถพาผูช้ มไปรูจ้ กั ทัง้ ประเทศได้ จึงเลือก
หยิบเรื่องราวของคนบางกลุ่มมาให้เห็น เช่น
ไปที่ต้นทางมะละแหม่ง เราไม่ได้กลับไปเล่น
สงกรานต์กับคนมอญ แต่ไปตามหาว่ามอญ

อยู่ที่ไหน เพราะมอญไม่มีแผ่นดิน ไม่มีประเทศ
เขาเป็นคนกลุ่มหนึ่งในพม่า ที่ส�ำคัญไปกว่านั้น
จะพาไปเห็นทีม่ าทีไ่ ป ความรุง่ เรือง ความยิง่ ใหญ่
ของมอญ แม้วา่ มอญไม่มปี ระเทศแต่วฒ
ั นธรรม
มอญกลับเป็นใหญ่ในพม่า ในประเทศไทยก็มี
หลายประเพณีที่คล้ายกับมอญ สิ่งเหล่านี้คือ
ความด�ำรงอยู่ของวัฒนธรรม”
เธอยังเล่าเสริมอีกว่า กรอบของอาเซียน
ส�ำหรับรายการนี้ถูกล้อมรอบไว้ด้วยเรื่องของ
วัฒนธรรมมากกว่าเรื่องของพรมแดน อย่างที่
ทราบกันดีว่าสามสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการก้าว
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนคือ หนึง่ การเมืองความ
มั่นคง สอง เศรษฐกิจ ส่วนที่สามคือวัฒนธรรม
และสังคม ประเทศไทยปักธงเรือ่ งเศรษฐกิจเป็น
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ใกล้ตาอาเซียน
ออกอากาศทุกอาทิตย์
เวลา 22.05 น.

ศิปปชัย กุลนุวงศ์ และ อัญชลี โปสุวรรณ พิธีกรรายการ

อั น ดั บ หนึ่ ง เพราะการวั ด ค่ า ความส� ำ เร็ จ ถู ก
ประมวลออกมาเป็นตัวเลข ในขณะที่เรื่องของ
วัฒนธรรมและสังคมดูไม่เป็นรูปธรรม “น่าสนใจ
ว่าในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ไม่วา่ จะเป็นอังกฤษ
เกาหลี หรือญีป่ นุ่ สิง่ ทีเ่ ขาใช้นำ� ทางก่อนทีเ่ ขาจะ
ผลักดันอุตสาหกรรมคือ Soft Power ซึ่งก็คือ
วัฒนธรรม จะออกมาให้รปู การ์ตนู ละคร ดูอย่าง
ตอนที่ บ ้ า นเราฮิ ต กระแสเกาหลี แด จัง กึม
เขาก็ ส ่ ง ดารามาขายสิ น ค้ า ผลั ก ดั น อาหาร
เกาหลี จ นกลายเป็ น ที่ นิ ย ม นี่ คื อ พลั ง ของ
วัฒนธรรม เป็นวิธีการที่ฉลาดมาก ในขณะที่
เรือ่ งเศรษฐกิจต่อให้เราบอกถึงความร่วมมือยังไง
คนมั น ก็ ตี กั น มั น คื อ การลงทุ น การแข่ ง ขั น
พอเราใช้วฒ
ั นธรรมน�ำ มันจะได้รบั ความร่วมมือ

เป็นพิเศษ ไม่มีใครมาตั้งค�ำถามมากเหมือน
ความร่ ว มมื อ ทางการเมื อ งหรื อ เศรษฐกิ จ ”
คุณพรรณีกล่าวเสริม
นอกจากวัฒนธรรมจะเป็นสะพานเชื่อมใจ
ระหว่างประเทศหนึง่ ไปสูป่ ระเทศหนึง่ วัฒนธรรม
ทีแ่ ตกต่างยังจุดไฟแห่งความใคร่รใู้ ห้กบั ผูช้ มได้
อย่างดี หากคุณเป็นแฟนรายการอยูแ่ ล้ว ปีทผี่ า่ น
มาน่าจะจ�ำการเดินทางไปอินโดนีเซียเพื่อดูพิธี
บวงสรวงบูชาเทพเจ้าภูเขาไฟโบรโม่ จะว่าไปก็
คล้ายกับพิธบี ชู าผีหลวงในบ้านเรา หรือตอนทีพ่ า
ไปชมพิธีแต่งงานที่บรูไนซึ่งเป็นการแต่งงาน
ระหว่างเจ้าบ่าวคนไทยและเจ้าสาวชาวบรูไน สิง่
ทีน่ า่ สนใจก็คอื คนต่างชาติทจี่ ะแต่งงานกับคน
บรูไนจะต้องผ่านการทดสอบแรมปีเพือ่ ให้แน่ใจ
ว่าสามารถดูแลคนของประเทศเขาได้ดีเทียบ
เท่ากับทีป่ ระเทศเขาดูแล
ค�ำพูดที่ไ ด้ยินเสมอเมื่อออกเดินทางคือ
เราเดินทางเพื่อค้นหาอะไร? และค้นพบอะไร

ระหว่างทางบ้าง? แง่มุมที่ใกล้ตาอาเซียนสอด
แทรกให้ผู้ชมได้ย้อนคิดคือ การไปค้นหาเพื่อน
บ้านด้วยสายตาทีเ่ ป็นมิตร มองหาความเหมือน
น้อมรับความต่างและความดีงามของแต่ละ
ประเทศ เพือ่ ปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเข้าใจ “เรา
ไม่จำ� เป็นต้องบอกผูช้ มว่าไปประเทศนีอ้ ะไรควร
ไม่ควรท�ำ ทุกอย่างถูกบอกผ่านภาพทีไ่ ด้เห็นใน
รายการ เช่น ทีบ่ รูไนเวลาข้ามถนน รถยนต์จะจอด
รอไกลจากทางม้าลายหลายเมตรโดยอัตโนมัติ
มันเป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่ดี พอรู้จักเพื่อน
บ้านแล้วเมือ่ มองย้อนกลับมาดูบา้ นเรา ก็มแี ง่มมุ
ทีด่ นี ะเช่น จิตใจแห่งการบริการเมืองไทยกินขาด
หรือถ้ามองให้กว้างว่านั้นคนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มีความเหมือนกันมากโดยเฉพาะความ
นุม่ นวล ประนีประนอม อ้อมน้อม ยิง่ ตามชนบท
ไม่วา่ จะทีไ่ หนทุกคนเหมือนกันหมด ใจดี ยิม้ แย้ม”
ยังมีเรือ่ งราวน่าพิสมัยทัว่ อาเซียนทีย่ งิ่ เสาะหา
ก็ยิ่งค้นพบ รายการใกล้ตาอาเซียนปีที่สามจึง
ตั้งใจเดินเรื่องเสาะหาความเชื่อมโยงระหว่าง
กลุม่ เช่น การไปยังเมืองท่าซึง่ เป็นต้นตอของการ
ค้าขาย การย้ายถิ่นฐาน และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนแต่ละประเทศที่น�ำไปสู่วัฒนธรรมที่
คล้ายกันตามเส้นทางการเดินเรือ เป็นต้น
การเดินทางในทุกตอนของรายการไม่ได้มอบ
เพียงความบันเทิงเท่านัน้ แต่ยงั สร้างคุณปู การให้
กับสังคมมากมาย อาทิ เทปรายการทุกตอนถูกน�ำ
ไปถ่ายทอดเป็นวีดีทัศน์หมุนเวียนอยู่ท่ีศูนย์
วัฒนธรรมอาเซียน ถนนราชด�ำเนิน อีกทัง้ ยังผลิต
เป็นสือ่ การสอนมอบให้กบั โรงเรียนต่างๆ ทีอ่ ยาก
ให้เยาวชนได้รจู้ กั กับกลุม่ ประเทศอาเซียนอย่าง
แท้จริง เพือ่ ให้คนไทยทุกคนได้กา้ วเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนแบบผูร้ ใู้ นความเหมือน มองเห็นในความ
ต่าง และรูจ้ กั เพือ่ นบ้านอย่างเข้าใจ
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IT’S ALL ABOUT

THAINESS
มาโนช พุฒตาล

หากผูอ้ า่ นทุกท่านเป็นคนยุค 70 คงไม่ตอ้ งอธิบายอะไรมากนักเกีย่ วกับ
มาโนช พุฒตาล แต่ถา้ ไม่ใช่และขอให้เขาแนะนำ�ตัวคุณจะต้องได้ยน
ิ ประโยคนี้
“ผม มาโนช พุฒตาล บุตรของนายเฉลียวกับนางอำ�ไพ” ไม่แน่...เขาอาจจะ
หยิบกีตาร์ขน
้ึ มาบรรเลงเพลงสักสามสีท
่ อ่ นแล้วค่อยแนะนำ�ตัวก็เป็นได้
ข้อมูลทีเ่ กีย
่ วข้องกับบทสัมภาษณ์ชน
้ิ นีท
้ ส
่ี ด
ุ คือ ปัจจุบน
ั เขาเป็นพิธก
ี รรายการ
สามัญชนคนไทย ช่องไทยพีบเี อส รายการทีน
่ ำ�เสนอปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้
ในประเทศไทย ไม่มอี ะไรเหมาะสมเท่ากับการให้นก
ั เล่าเรือ่ งโอภาปราศรัยกันด้วย
เรือ่ งของ “คนไทยและความเป็นไทย” นัน
่ จึงเป็นเหตุผลทีค
่ วรแบ่งพืน
้ ทีห
่ น้า
กระดาษให้กบ
ั ทรรศนะต่างๆ ทีน
่ า่ สนใจ มากกว่าไล่เรียงประวัตแิ ละผลงาน
ทีห
่ าอ่านได้ในอินเตอร์เน็ต
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แบบไหนคือ “คนไทย”

คนไทยในสายตาผม ก็เป็นอย่างทีผ่ มเป็น ผม
เป็นคนไทยเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เพียงแต่
นับถือศาสนาอิสลาม แต่ความคิด ความศรัทธา
ในความเป็นชาติไทย ไม่แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็น
คนจีนขายของในตลาด ชาวนาทีท่ ำ� นา หรือมุสลิม
ทีค่ า้ ขายบนเรือ ก็รกั ชาติเหมือนกัน พร้อมทีจ่ ะไป
เกณฑ์ทหารเหมือนกัน ปฏิบัติตามกฎหมาย
เหมือนกัน เพียงแต่มีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ทีต่ า่ งกัน ผมเป็นคนอยุธยาเติบโตมาจากชุมชนที่
คนไทยมีความหลากหลาย สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
มีคน 40 กว่าเผ่ามาท�ำมาหากินทัง้ ญีป่ นุ่ ฮอลันดา
อินเดีย จีน ฝรัง่ เศส โปรตุเกศ เปอร์เซีย ฯลฯ แม้วา่
จะผ่านไป 600 ปี ก็ยงั มีคนเชือ้ สายเหล่านีอ้ ยูบ่ า้ ง
ผมมีเพือ่ นเชือ้ สายโปรตุเกศ มีเพือ่ นเป็นคนญวน
อินเดีย แต่ว่าอยู่ในความเป็นคนไทยหมดแล้ว
พอเอยแบบนีจ้ งึ พูดยากว่าอะไรคือคนไทยแท้
เคยถามเพื่ อ นต่ า งชาติ บ ้ า งหรื อ ไม่ ว ่ า มอง
คนไทยเป็นเช่นไร

ขึน้ อยูก่ บั ว่าเขามาเจอคนไทยคนไหน เกิดมา
เจอคนขับรถตุก๊ ตุก๊ ขีโ้ กง มันก็เป็นประสบการณ์แรก
พบทีเ่ ป็นความทรงจ�ำว่าคนไทยขีโ้ กง แต่ถา้ มาเจอ
คนไทยทีม่ เี มตตาให้ความช่วยเหลือ เขาก็จะรูส้ กึ ว่า
คนไทยเป็นคนทีช่ อบช่วยเหลือคน แต่โดยภาพรวม
ผมเชื่อว่าคนต่างชาติจะรู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิม้ ง่าย ยินดีให้ความช่วยเหลือ
แล้วความเป็น “คนไทย” ในตัวคุณล่ะ

ผมก็คนไทยทุกอย่างนะ มีมนุษย์สัมพันธ์
และก็ชอบทีจ่ ะคุยกับคนแปลกหน้า เขาขออะไร
มาถ้าให้ได้ผมก็ให้
ในฐานะที่ คุ ณ เป็ น คนหนึ่ ง ที่ ค ลุ ก คลี อ ยู ่ กั บ
วงการเพลงสากลมายาวนาน พอจะสรุปได้
หรือไม่ว่ารสนิยมในการฟังเพลงของคนไทย
ในยุคก่อนจนถึงตอนนี้เป็นเช่นไร

รสนิยมการรับวัฒนธรรมตะวันตกเราเป็นมา
ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 ลูกหลานพระมหากษัตริย์
หรือชนชัน้ สูงทีไ่ ปเรียนเมืองนอก ก็นำ� เอารสนิยม
เรือ่ งอาหารการกิน การแต่งงาน และรสนิยมเพลง
ยุคหนึ่งเราก็นิยมรับมาจากยุโรป โดยเฉพาะ
ฝรัง่ เศสเนือ่ งจากเราส่งลูกหลานไปเรียนฝรัง่ เศส
และอังกฤษ แต่พอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
อเมริ ก ามี บ ทบาทเยอะเพราะเขาเป็ น ผู ้ น� ำ
สัมพันธมิตรและชนะสงครามโลกครัง้ ที่ 2 คนไทย
ยุคใหม่กห็ นั มานิยมอเมริกา เริม่ ไปเรียนอเมริกา
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รับเอาเพลงเข้ามา รับหนังอเมริกนั เข้ามา เพลง
ฝรั่ ง มั น ครอบง� ำ สั ง คมไทยมายาวนานหลั ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 แล้ว และมันครอบง�ำโดยเข้า
มามีสว่ นผสมในความบันเทิงของไทย เพลงลูกทุง่
ไทยทีแ่ ท้จริงแล้วลึกๆ มันก็คอื เพลงพืน้ บ้านผสม
กับเพลงแจ๊สอเมริกนั เพลงของสุนทราภรณ์มนั ก็
คือเพลงไทยแต่มโี ครงสร้างแจ๊สอเมริกนั
แล้วเพลงไทยแท้ๆ คืออะไร

เพลงไทยแท้ ๆ มั น อาจจะต้ อ งไปดู เ พลง
พื้นบ้าน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Folk Song ค�ำว่า
Folk หมายถึง ชาวบ้าน ประชาชน Folk Song
คือเพลงของชาวบ้าน ซึ่งมีกันทุกชาติทุกภาษา
ของไทยก็พวกเพลงกล่อมเด็ก แต่สยามประเทศ
ในอดีตมันเป็นพื้นที่ที่มีการไปมาหาสู่ของคน
หลากหลายชนชาติ หลายวัฒนธรรม มันเป็น
เรือ่ งยากมากทีเ่ ราจะหาความเป็นไทยแท้ ทุกวันนี้
เราจะให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความเพลงไทยแท้ ๆ คื อ
เพลงไทยเดิม ซึ่งมันก็ไม่ใช่ไทยเดิมแท้ๆ หรอก
เพราะเรารับอิทธิพลจากเขมร จากอินเดียเยอะ
และก็ไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะหาอะไรทีม่ นั บริสทุ ธิ์
แบบนั้ น ได้ ในโลกนี้ เ ลื อ ดที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ข อง
วัฒนธรรมไม่น่าจะหาได้ เพราะโลกเรามีการ
ปฏิสัมพันธ์อพยพข้ามกันไปมานับพันปีมาแล้ว
ในความเห็นของผมนะ น่าจะยากมากที่เราจะ
หาค�ำว่า “ไทยแท้” และยิง่ เราเป็นประเทศทีเ่ ปิดรับ
ความเชือ่ เปิดรับวัฒนธรรมง่าย เขาบอกอย่างนี้
ครับ เด็กยิวไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนผ่านไปกี่พันปี
ก็ยังเป็นยิวอยู่ แต่เด็กไทยไปอยู่อเมริกาแค่สอง
เจเนอเรชัน่ ก็ไม่มคี วามเป็นไทยเหลือแล้ว แต่ถงึ
จะไม่มีไทยแท้ ผมก็ไม่ได้มองเห็นว่ามันจะเป็น
ปัญหาอะไรตราบใดที่เรายังคงด�ำรงความเป็น
สังคมของเราไว้ได้ อยู่กันสบายๆ ไม่ทุบตีกัน
ไม่เกิดสงครามกลางเมือง มีภาษาใช้ มีอาหาร
การกิน มันก็ดพี อสมควรแล้ว แต่ทกุ วันนีเ้ ราชอบ
เอามาใช้ทางการเมืองมากกว่า เอาไว้ปอ้ งกันไม่
ให้ใครมาแบ่งแยกดินแดน เอาไว้โฆษณาเบียร์
รายการสามัญชนคนไทยที่คุณเป็นพิธีกรอยู่
เป็ น รายการที่ ห ยิ บ ยกปั ญ หาสั ง คมไทยมา
สะท้อนให้เห็นใช่ไหม นัน
่ แสดงว่าสังคมไทยเรา
มีปัญหามากมาย?

ผมคิดว่าหลายๆ สังคมในโลกนีม้ ปี ญ
ั หาทัง้ นัน้
เราเป็ น คนไทยก็ ต ้ อ งดู ป ั ญ หาของสั ง คมไทย
รายการสามัญชนคนไทยท�ำหน้าทีป่ า่ วประกาศ
ว่าเรามีปญ
ั หานีอ้ ยูแ่ ละปัญหานีม้ นั แก้ไขอย่างไร
สามัญชนคนไทยตอบคนเดียวไม่ได้หรอก แต่เรา
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ต้องช่วยกัน มองปัญหานี้กันให้มากขึ้น เข้าใจ
ปัญหาอย่างถูกต้องเท่าที่จะท�ำได้ เพราะเวลา
เกิดปัญหาขึน้ ถ้าเราแก้ปญ
ั หาไม่ตรงจุด ปัญหา
ไม่ได้รบั การแก้ไขอาจจะยิง่ ท�ำให้ปญ
ั หานัน้ แย่ลง
ไปกว่าเดิม

ปลูกข้าวโพด การหยุดปลูกข้าวโพดก็ไม่ได้ทำ� ให้
พื้นป่าฟื้นคืน โดยปัจเฉกบุคคลท�ำอะไรได้บ้าง
สิง่ ทีท่ ำ� ได้เลยและผมมักพูดเสมอคือ การประหยัด
ซึง่ มันก็ชว่ ยไม่ได้ทงั้ หมด ทุกภาคส่วนต้องมาคุยกัน
ต่างคนต่างช่วยกันแก้ปญ
ั หาคนละไม้ละมือ

เป็นการชี้ให้เห็นปัญหาแล้วให้ผู้ชมไปคิดต่อ?

ปัญหาอะไรเรื้อรังทีส
่ ุด?

ใช่ครับ...เพราะล�ำพังรายการโทรทัศน์ หนึ่ง
รายการคงไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ แต่มัน
สามารถอธิบายได้ว่าที่มาของปัญหามีมากกว่า
ที่คิด ทีมงานจะไปค้นคว้าหาข้อมูลที่ลึกและ
เชื่ อ มโยงไปเรื่ อ ยๆ สมมติ เ กิ ด ปั ญ หาแม่ น�้ ำ
เจ้าพระยาแล้ง สังคมมองว่า น�้ำแล้งเพราะฝน
ไม่ตก รายการก็ชี้ให้เห็นที่มาที่ลึกซึ้งกว่านั้น
เพราะเจ้าพระยามาจาก ปิง วัง ยม น่าน ในเมือ่
แม่นำ�้ น่าน 40% เป็นของเจ้าพระยา ถ้าเจ้าพระยา
หายไปครึง่ หนึง่ เราไปดูซวิ า่ แม่นำ�้ น่านเกิดอะไรขึน้
พอไปดูถงึ พบว่าทีแ่ ม่นำ�้ น่านเกิดปัญหาเพราะป่า
ถูกท�ำลาย แล้วป่าถูกท�ำลายเพราะอะไร ก็เพราะ
มีการปลูกข้าวโพดซึ่งกินพื้นที่ป่าไปเกือบครึ่ง
แล้วปลูกข้าวโพดท�ำไม ก็เพราะเอามาท�ำอาหาร
สัตว์ เอามาเลีย้ งไก่ ก็เพราะเรากินไก่ ต้นตอของ
ปัญหามันเชือ่ มโยงกันหมด รายการโทรทัศน์คง
ไม่สามารถบอกให้เลิกกินไก่หรือบอกให้หยุด

มันเรือ้ รังทุกปัญหา เพราะปัญหาทีห่ นึง่ น�ำไป
สูป่ ญ
ั หาทีส่ อง สองน�ำไปสูส่ าม สุดท้ายมันเกีย่ วกัน
หมด ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มก็ ส ่ ง ผลไปสู ่ ป ั ญ หา
สาธารณะสุข ปัญหาสาธารณะสุขก็ส่งไปถึง
ปัญหาเรือ่ งงบประมาณ มันก็มหี ลายปัญหาทีแ่ ก้
ได้บา้ งแล้ว เรามาดูจากผลลัพธ์บา้ ง ในอดีต 70 80 ปีมาแล้ว ประเทศไทยเคยมีปา่ อยูก่ ว่า 70%
ของพืน้ ที่ จนเข้าสูย่ คุ ทีม่ ผี กู้ อ่ การร้ายคอมมิวนิสต์
มีปัญหาจากการพยายามจะเปลี่ยนสถานภาพ
ประเทศจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม ส่งผล
ให้มกี ารท�ำลายป่า ทัง้ จากการส่งคนไปท�ำลายป่า
เพือ่ จะได้ไม่มที หี่ ลบซ่อนของคอมมิวนิสต์ และการ
จะเปลีย่ นจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมด้วย
การท�ำให้ภาคเกษตรกรรมอ่อนแอ จึงท�ำให้การ
ท�ำนาขาดทุน แรงงานเกษตรก็มาสูอ่ ตุ สาหกรรม
ผลทีต่ ามมาสภาพป่าจาก 70% จึงเหลือแค่ 10%
จนกระทัง่ ในสมัยของนายแพทย์บญ
ุ ส่ง เลขะกุล
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มีการผลักดันกฎหมายคุม้ ครองสัตว์ปา่ คุม้ ครอง
ป่า ล่วงเลยมาถึงยุคของคุณสืบ นาคะเสถียร การ
อนุรกั ษ์ปา่ ได้รบั การพูดถึงและเป็นกระแสสังคม
พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ส่งผลให้ตอนนีพ้ บว่า
พืน้ ป่าเมืองไทยอาจจะกลับมาเกือบๆ 30% ซึง่ เป็น
ตัวเลขที่ดีมาก แต่การบุกรุกท�ำลายป่าก็เกิดขึ้น
อยูเ่ สมอ ก็แปลว่าเราแก้ปญ
ั หาได้บา้ ง
เป็น ไปได้ห รือไม่ที่คนไทยจะมองเห็ นปั ญหา
ได้ เ องโดยไม่ ต ้ อ งรอให้ ใ ครลุ ก ขึ้ น มากระตุ ้ น
เตือนเหมือนทีน
่ ายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล และ
คุณสืบ นาคะเสถียร ท่านท�ำ

มันก็ตอ้ งย้อนไปทีก่ ารศึกษา ถ้าเราท�ำให้การ
ศึกษาเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง คนเราพอได้
อ่าน ได้เห็น ได้เข้าใจ มันก็จะมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ ทุกวันนีอ้ ะไรมีบทบาทในความเชือ่
ของประชาชน? โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต หรือ
สิง่ พิมพ์สงิ่ เหล่านีไ้ ม่คอ่ ยพูดเรือ่ งนีก้ นั เราพูดแต่
เรือ่ งตลาดหุน้ ความสวยความงาม ท�ำให้ตวั ขาว
ขึน้ ดูแลทรงผม เราให้ความส�ำคัญกับการดูแล
ทรงผมมากกว่าการดูแลป่า แล้วมาตกอกตกใจ
กันตอนน�ำ้ แล้ง ไม่วา่ น�ำ้ จะแล้งหรือไม่แล้ง เราก็
จะบอกให้สระผมให้นวดผม เพราะฉะนัน้ ถ้าเรา
ให้การศึกษาจนคนมีความรู้จริงๆ เขาก็จะรู้ว่า
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ผมเจอคนจากหลายๆ ที่
ในประเทศทีไ่ ด้ชื่อว่า
มีคุณภาพชีวิตทีด
่ ี
พวกเขาอยากอยู่
เมืองไทยนะ แสดงว่า
เมืองไทยต้องมีเสน่ห์
อะไรสักอย่าง
การสระผมบ่อยเกินไปผมก็แห้ง การท�ำให้ผวิ ขาว
แท้จริงท�ำให้ผิวหนังเราอ่อนแออาจเป็นมะเร็ง
ผิวหนังได้ แต่เราไม่ได้ขอ้ มูลตรงนี้ เราได้แต่ขอ้ มูล
ว่า ขาวแล้วจะได้งาน ขาวแล้วจะมีเงินใช้ สังคม
ถูกป้อนแต่ขอ้ มูลแบบนี้
แล้ววันนีป
้ ญ
ั หาสิง่ แวดล้อมเข้าขัน
้ วิกฤตขนาด
ไหน

ผมก็ตอบไม่ได้นะมันต้องมีสถิติ ต้องมีภาพ
รวมจริงๆ พูดไปเดีย๋ วมันจะเป็นการเดาสุม่ เปล่าๆ
แต่เรือ่ งแบบนีเ้ ป็นเรือ่ งทีแ่ ก้ไขได้ ถ้าการบังคับใช้
กฎหมายถูกน�ำมาใช้อย่างจริงจัง ส่วนประชาชน
เองก็ทำ� หน้าทีร่ ณรงค์มนั ต่อไป ซึง่ เราก็ทำ� ส�ำเร็จ
หลายเรื่อง สูบบุหรี่ เมืองไทยก็ท�ำได้ดีมากนะ
ฝรัง่ มายังอึดอัดว่าท�ำไมหาทีส่ บู บุหรีย่ าก
ถึงเวลาทีค
่ นไทยควรจะเปลีย
่ นแปลง?

ผมไม่ได้อยากให้คนไทยเปลี่ยน เรื่องคน
เปลี่ยนมันเปลี่ยนยาก เราเคยตัวเสียแล้ว แต่
อยากให้การบังคับใช้กฎหมายเปลีย่ นให้มนั เข้ม
งวดจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น ไทยพีบีเอสชวนให้ท�ำ
รณรงค์เรื่องใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง ผมก็มี
ความเห็นว่า กับประชาชนทัว่ ไปมันยากทีจ่ ะเกิด
ขึน้ เพราะว่าในเมือ่ การใช้ถงุ พลาสติกมันสะดวก
กว่า มันสบายกว่า แล้วมันมีอยู่ทั่วถึงใครจะไม่
อยากใช้ แต่ถ้ามันกลายเป็นวัสดุที่อยู่ในความ
ควบคุมเหมือนฝิน่ หรือมอร์ฟนี เราพิสจู น์แล้วว่า
ถ้าประชาชนใช้ตามอ�ำเภอใจสังคมเราล่มสลาย
เพราะมันเป็นยาเสพติดร้ายแรง แต่เมื่ออยู่ใน
ความควบคุ ม ประชาชนเข้ า ถึ ง ไม่ ไ ด้ ย กเว้ น
แพทย์ ฝิ่นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม
ถุงพลาสติกก็เช่นกัน ถ้าเราพิจารณาแล้วว่า
ถุงพลาสติกสุดท้ายแล้วเป็นปัญหาต่อโลกมันก็
ต้องกลายเป็นวัสดุควบคุมให้ได้ เมือ่ มันควบคุม

ก็อาจจะราคาแพง ไม่มขี ายทัว่ ไป ถึงวันนัน้ เราก็
พร้อมที่จะกลับไปหิ้วปิ่นโต ผมเกิดมาตอนไม่มี
ถุงพลาสติกท�ำไมผมอยู่ได้ ผมเกิดมาตอนไม่มี
โทรศัพท์มือถือท�ำไมผมอยู่ได้ เพราะมันไม่มีไง
แต่มันควรจะมีไหม...ควรจะมี แต่อยู่ในความ
ควบคุม เพราะมันเป็นนวัตกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าถ้าถูก
ใช้ให้มีประโยชน์จริง หลักการนี้มันใช้ได้กับทุก
เรื่อง ไม่ใช่พอไปถามก็บอกว่าแก้ที่ประชาชน
อย่ า งเดี ย ว ผมว่ า มั น ต้ อ งแก้ ที่ ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย ท�ำไมฝรั่งพอมาอยู่เมืองไทยถึงขับรถ
ย้อนศร ท�ำไมอยู่บ้านเขาถือแก้วเหล้าเดินตาม
ถนนยังไม่กล้าเพราะกฎหมายบ้านเขาจริงจัง

ถ้าเราท�ำได้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่อยู่
สบายประเทศหนึง่ มีเรือ่ งน่ายินดีทวี่ า่ ผมเจนคน
จากหลายๆ ทีใ่ นประเทศทีไ่ ด้ชอื่ ว่ามีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี พวกเขาอยากอยูเ่ มืองไทยนะ แสดงว่าเมือง
ไทยต้องมีเสน่หอ์ ะไรสักอย่าง บางครัง้ การอยูใ่ น
ประเทศทีส่ มบูรณ์แบบอย่างสิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ มันก็ต้องแลกแรงกดดันบ้าง
อย่างกับคุณภาพชีวิตที่ดีที่มาพร้อมกับระเบียบ
วินัย และระเบียบวินัยมันก็มาพร้อมกับความ
อึดอัน เพราะฉะนัน้ เขาจึงอยากมาเมืองไทย ถ้าเรา
ท�ำให้ความไม่มีระเบียบวินัยของคนไทยมีพื้นที่
เหมาะเจาะเมืองไทยจะน่าอยู่มาก ถ้าเราดูแล
สิ่งแวดล้อมดีๆ สาธารณะสุขดีๆ การศึกษาดีๆ
เข้าข่าย “ท�ำอะไรตามใจคือไทยแท้”
ไม่ตอ้ งเป็นแชมป์บอลโลก ไม่ตอ้ งมีเด็กได้เหรียญ
เรื่องบางเรื่องเราตามสบายได้ แต่เรื่องบาง ทองโอลิมปิกคณิตศาสตร์ ไม่ตอ้ งเป็นเลิศในทางใด
เรือ่ งไม่ได้กต็ อ้ งไม่ได้จริงๆ เช่น วินยั บนท้องถนน เลย เป็นพอดีๆ จะอยูส่ บายๆ
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ถ้าให้คนทีร่ จู้ ก
ั ธนญชัย ศรศรีวชิ ย
ั
พูดถึงเขาสัน
้ ๆ ทุกคนคงบอกว่า
“เขาคือผูก
้ ำ�กับโฆษณาอันดับหนึง่ ของ
โลก” ถ้ารูล้ ก
ึ อีกหน่อยอาจเติมประโยค
ด้วยคำ�ว่า “6 ปีซอ้ น” แต่ถา้ รูใ้ ห้ลก
ึ
กว่านัน
้ ต้องรูว้ า่ นอกจากความสุข
ในการทำ�หนังโฆษณา จิตวิญญาณ
อีกส่วนเขามอบให้กบ
ั การปลูกป่าที่
แม่แตง จ.เชียงใหม่ และการสร้างป่า
ให้เป็นบ้านใจกลางอ่อนนุช
เขายืดอกรับว่าเป็นสายอนุรก
ั ษ์ทไ่ี ร้
ความโรแมนติก แต่ตอ้ งรักด้วยปัญญา
และความเข้าใจ “ต้นไม้เป็นสิง่ ทีม
่ ค
ี า่ แต่
ตัดได้ ตัดแล้วต้องปลูกเพิม
่ เราคิดเรือ่ ง
การอนุรก
ั ษ์ในเชิงเก็บไว้ไม่ให้แตะต้อง
เราต้องเปลีย่ นมุมมองเป็นส่งเสริมให้
เห็นว่าต้นไม้มค
ี ณ
ุ ยังไงกับมนุษย์” เมือ่
เขายืนกรานว่าจะเดินในสายอนุรก
ั ษ์
ด้วยปัญญาจึงนำ�มาซึง่ คำ�ถามทีว่ า่ ...
ตากก�ำลังจะเพิกถอนพืน
้ ทีป
่ า่ สงวนแห่งชาติให้
กับเอกชน คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้

ถ้าเราดูแค่วา่ ตากจะเพิกถอนพืน้ ทีป่ า่ สงวน
เราจะรู ้ สึ ก ว่ า เออมั น เลว แต่ ถ ้ า เราคิ ด และ
พิจารณาจะเห็นว่า ปัจจุบนั พืน้ ทีป่ า่ ถูกชาวบ้าน
บุกรุกมาหลายสิบปีแล้ว ท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม
พอมันเสือ่ มโทรมก็ขายให้เอกชน เอกชนก็ซอื้ เก็ง
ก�ำไร พอเอกชนจะมาขายรัฐไม่จา่ ย รัฐเวนคืนเลย
ถามว่ารัฐท�ำถูกไหม?...ถูก เหตุการณ์ต่อมาคือ
เมือ่ รัฐเวนคืนแล้ว รัฐเพิกถอนพืน้ ทีป่ า่ สงวนด้วย
ค�ำถามต่อไปคือ รัฐจะเอาพืน้ ทีไ่ ปท�ำอะไร อะไร
คือสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับพืน้ ทีน่ นั้ ต้องพิจารณพืน้ ที่
โดยภูมิศาสตร์ว่าเหมาะจะท�ำอะไร มันเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ทางการค้าอันนีเ้ ข้าใจได้ ถ้ามันควร
จะต้องท�ำเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือท�ำโรงงาน
อุตสาหกรรม ถ้าถามผม ผมว่าไม่ควรท�ำ เพราะ
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มันท�ำลายสิง่ แวดล้อม ท�ำได้แต่มนั ดีทสี่ ดุ ส�ำหรับ
พืน้ ทีแ่ ล้วหรือยัง
ถ้าจะบอกว่าท�ำไปเพือ่ พัฒนาประเทศ?

ต้องถามว่า การพัฒนาส่งผลอะไรกับเรา
บ้าง ชีวติ เราดีขนึ้ ไหม กระทรวงสาธารณสุขงาน
น้อยลงไหม การศึกษาของเรา คนของเรามี
ปัญญามากขึ้นไหม ถ้าค�ำตอบคือไม่ใช่และ
ทุกอย่างแย่ลง นั่นเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศเรามี
ปัญหา ถ้าเรามองทุกสิ่งด้วยปัญญา เราจะพบ
ว่าอะไรคือสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในความเป็นมนุษย์ ถ้า
เราเอาเงินเป็นที่ตั้งเราก็จะมีปัญหา แต่ถ้าเอา
ความเป็นอยู่เป็นที่ตั้งการพัฒนาจะเป็นอีกรูป
แบบหนึ่ง เหมือนที่พระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า อยู่เย็น
เป็นสุข สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ ความคิด ความรู้
ความเข้าใจในชีวติ รัฐต้องรูว้ า่ อะไรคือสิง่ ส�ำคัญ
ส�ำหรับประเทศจึงต้องมีการจัดระเบียบและ
วางแผนจัดล�ำดับความส�ำคัญ ถ้าคุณเห็นความ
ส�ำคัญของป่า คิดว่าออกซิเจนส�ำคัญก็ต้องเพิ่ม
ป่า ถ้าคิดว่าน�้ำส�ำคัญก็ต้องเพิ่มป่า การจัด
ล�ำดับความส�ำคัญจึงต้องใช้ปัญญา คนที่มี
ปัญญาจะคิดถึงลูกหลาน คิดถึงอนาคต คิดถึง

ประเทศ ไม่มองแคบ ไม่มองใกล้ ต้องมองไกล
และคิดให้ลึก ซึ่งผมยังมีความหวังอยู่ว่าคนใน
รัฐบาลนี้ มีเจตนาทีด่ ี มีปญ
ั ญาทีส่ งู และมีความ
กล้าหาญในการตัดสินใจ ซึง่ ขอเอาใจช่วยถ้ามัน
เป็นแบบนั้นจริงๆ
คุณเคยบอกว่า การเปลีย่ นแปลงควรจะเริม
่ ต้น
ทีต
่ วั เอง นัน
่ เป็นเหตุผลให้คณ
ุ ซือ้ ทีด
่ น
ิ ทีเ่ ชียงใหม่
เพื่อปลูกป่า และสร้างป่าในเมืองบนพื้นที่ที่
อ่อนนุชใช่หรือไม่

ผมมีพื้นฐานของความรักธรรมชาติเป็นทุน
เดิมอยู่แล้ว พ่อผมเป็นนายอ�ำเภอ เขาไปลุยป่า
ก็จะพาผมไปด้วย เห็นพ่อไปล�ำบากรู้สึกว่าเท่ดี
แม่ผมก็รกั ธรรมชาติ เป็นประสบการณ์วยั เด็กที่
จ�ำและฝังแน่นอยู่ในใจ และไม่เคยหายไปเลย
นะ จนกระทั่งวันหนึ่งมันก็เริ่มหลอมเรา แต่ผม
ไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลย จุดก�ำเนิดการสร้าง
ป่าไม่ได้มาจากผมเอง แต่ อ.จุลพร นันทพานิช
(อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.) ท่าน
จุดประกายให้ผม ท่านบอกว่า ป่าสร้างได้ในช่วง
อายุขัยของเรา ผมเชื่อทันที ความหวังลุกโชน
มันคือสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นใจผมมาตลอด อยากเห็นต้นไม้
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เยอะๆ พออาจารย์บอกท�ำได้ผมกับอาจารย์ก็
ร่วมมือกัน เดิมทีเคยคิดจะท�ำรีสอร์ต ตอนนี้ไม่
สนใจมันอีกต่อไป ผมพบโลกทีก่ ว้างขึน้ ปัญญา
ที่สูงขึ้นจากการท�ำป่า สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีค่า
มาก ยิ่งท�ำยิ่งรู้ เราก็เริ่มซื้อมากขึ้น ได้เงินจาก
การท�ำงานก็เอาไปซือ้ และขยายให้มนั ใหญ่ทสี่ ดุ
ท�ำไมก่อนหน้านีค
้ ณ
ุ ถึงหมดหวัง?

คิดว่าต้นไม้คงโตช้า มันคงไม่ทนั แล้วล่ะ ท�ำ
ไม่ได้ แต่ อ.จุลพร บอกว่าท�ำได้ ผมก็เชือ่ เลย และ
ผมได้เห็นสิง่ ทีอ่ าจารย์ทำ� ก่อนหน้านีท้ กุ ปีผมจะ
ไปนอนทีบ่ า้ นแม่นำ�้ ของคุณสาธิต กาลวัลตวานิช
ซึ่งบ้านหลังนี้อาจารย์เป็นคนสร้างและก็ปลูก
ต้นไม้ทนี่ จี่ ากเมล็ด ผมไปมา 6 ปี เห็นว่าต้นไม้
โตขึน้ จริง เราจึงคุยเรือ่ งต้นไม้ทกุ ปีจนเริม่ ไม่ไหว
แล้วก็เลยเริม่ ซือ้ ที่ 5 ไร่แถวขุนคง แล้วก็ไปซือ้ ที่
แม่แตง 17 ไร่ ท�ำมา 7 ปีแล้ว ตอนนีม้ ี 200 ไร่
7 ปีทผ
ี่ า่ นเรียนรูอ้ ะไรจากการท�ำป่า

ที แ รกผมตั้ ง ใจจะท� ำ เป็ น แหล่ ง รวม
พั น ธุ ก รรม ปี แ รกที่ ซื้ อ ตั้ ง โจทย์ ใ ห้ ตั ว เองท� ำ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ออกจากบ้านเลยหนึ่ง
เดือน สามารถหากินอยูใ่ นนัน้ ได้ แต่พอไปเดินป่า
กับ อ.จุลพร เรื่อยๆ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
กับตัวผมเอง ผมเกิดปัญญามากขึน้ จากการเดิน
ป่า มันเป็นความปิติ มหัศจรรย์ มันช่างเต็มไป
ด้วยสิง่ ทีน่ า่ สนใจ มีสตั ว์เข้ามาท�ำลายต้นไม้แต่
ก็มีสัตว์มาจัดการมัน เริ่มพบว่ามีงูหลาม มีนก
ต่างๆ ที่หายากเข้ามา มีเสือปลามาออกลูก
ปรากฏการณ์นี้ยากมาก เพราะว่าเสือปลามัน
ต้องไว้วางใจถิ่นฐานมันถึงจะออกลูก แสดงว่า

ถ้าเรามองทุกสิง่ ด้วย
ปัญญา เราจะพบว่า
อะไรคือสิง่ ส�ำคัญที่สุด
ในความเป็นมนุษย์
ถ้าเราเอาเงินเป็นทีต
่ ั้ง
เราก็จะมีปัญหา แต่ถ้า
เอาความเป็นอยูเ่ ป็นทีต
่ งั้
การพัฒนาจะเป็น
อีกรูปแบบหนึง่

มันคิดว่าคือป่าจริงๆ มันท�ำให้ผมรูส้ กึ มหัศจรรย์
และเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า
บ้านทีอ่ อ่ นนุชเริม
่ ต้นได้อย่างไร

พอมี พื้ น ที่ ที่ เ ชี ย งใหม่ เ ราเริ่ ม กลั บ มามอง
ตัวเองแล้วพบว่า เราใช้ชีวิตผิด เราอยู่คอนโด
เราอ่อนแอลง เต็มไปด้วยสภาวะแวดล้อมที่
ท�ำให้เรามีความโลภ ดิน้ รน แก่งแย่ง เริม่ รูส้ กึ แย่
กับมันไปเรื่อยๆ แต่ขณะเดียวกันผมยังต้อง
ท�ำงานโฆษณาซึง่ เป็นงานทีผ่ มรักและมีความสุข
ทีไ่ ด้ทำ� ถ้าผมท�ำหนังผมก็ตอ้ งอยูใ่ นเมือง ถ้าจะ
ต้องไปอยู่ป่าก็ต้องไม่ท�ำหนัง ผมรู้สึกว่าโดน
บังคับให้เลือก สุดท้ายกูไม่เลือก กูเอาทัง้ คู่ เลย
ไปซือ้ ทีแ่ ปลงหนึง่ ทีอ่ อ่ นนุช วันๆ อยูแ่ ต่เอาท์ดอร์
ปลูกต้นไม้ไปเรือ่ ย เฝ้าสังเกต ผักบุง้ มันขึน้ กิง่ ก่า
มันมา ตกดึกมีคา้ งคาวด้วย ผมก็ตอ้ งเตรียมพืน้ ที่
ให้พร้อมส�ำหรับสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาและต้นไม้ที่
ปลูก ต้องดูวา่ ดินเป็นยังไง น�ำ้ เป็นยังไง แล้วตัด
ตัวเองออกไป ไม่มีตัวกูของกู แล้วพิจารณาว่า
พืน้ ทีน่ เี้ หมาะกับอะไร ไม่เอาต้นไม้ตา่ งทีต่ า่ งถิน่
มาปลูก เพราะเขาไม่เหมาะจะไปบังคับเขาท�ำไม
การสร้างสภาพแวดล้อมเช่นนีม
้ ผ
ี ลอะไรกับงาน
ของคุณไหม?

มี..มันท�ำให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างได้ลึกซึ้ง
ขึน้ เวลาเรามองปัญหาต่างๆ เราจะมองเห็นทะลุ
ถึงเนื้อใน ถึงแก่นสารของมัน เพราะสิ่งที่เราอยู่
มันจริงมาก เมื่อเราเข้าใจความจริงแล้ว เราจึง
มองทุกอย่างตามความเป็นจริง ปลูกต้นไม้ตดิ ๆ
กัน ต้นก็พงุ่ ขึน้ สูง เห็นต้นไม้บางต้นพุง่ เร็วเพราะ
มันต้องแย่งแดดกัน ผมเห็นการต่อสู้ เห็นเลยว่า
มนุษย์ถ้าอยู่ในสภาวะที่ล�ำบากมันจะดิ้นรน
เห็นนกตายผมเห็นว่าวันหนึ่งมันเคยบินวันหนึ่ง
มั น ก็ ต าย ผมค่ อ ยน� ำ พุ ท ธศาสนามาผสม
ปราชญ์ชาวบ้านหลายท่านที่เก่งจะเชื่อมโยง
เกษตรกับพุทธด้วยกัน เพราะพุทธก็คือธรรม
ธรรมก็คือความจริง ความจริงอยู่ที่ธรรมชาติ
คุณอยากให้สงั คมรับรูอ้ ะไรเกีย่ วกับปราชญ์
ชาวบ้านบ้าง

ในประเทศเรามีคนทีน่ า่ เคารพเยอะมาก เช่น
อ.จุลพรหรือปราชญ์ชาวบ้านทัว่ ประเทศ คนพวกนี้
เขาอาจไม่หล่อ อยู่ภายใต้ชุดหม้อฮ่อม พูดจา
โผงผาง แต่เขาเป็นปราชญ์ เป็นครู เป็นไอดอล
ของผม คนเหล่านี้มองชีวิตตามความเป็นจริง
ฉลาดจริง รูจ้ ริง ไม่ใช่เรือ่ งเกษตรอย่างเดียว แต่
เป็นเรือ่ งความคิด การจัดการ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือเรือ่ ง
การใช้ชีวิต ผมจะท�ำป่าในกรุงเทพฯ หลายคน
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ตืน่ เต้น แต่ผมอยากให้ไปตืน่ เต้นกับคนเหล่านัน้
เขาท�ำมานานแล้วและท�ำดีกว่าผมด้วย ในประเทศ
มีคนเก่งกว่าผมร้อยเท่า อย่างพ่อค�ำเดือ่ ง ท่าน
บอกว่า “ไม่มหี รอกครับต้นไม้โตช้า โตเร็ว มันมี
แต่ปลูกช้า ปลูกเร็ว คุณปลูกวันนีม้ นั ขึน้ เลย” เนีย้
ค�ำพูดแบบนี้ มันเป็นถ้อยค�ำชาวบ้าน เข้าใจง่าย
คิดว่าการรณรงค์คือการแก้ปัญหาที่แท้จริง
หรือเปล่า

การรณรงค์คอื การชวนหรือบอกให้คนไปช่วย
กัน ช่วยแก้ปญ
ั หาได้ไหมอันนีไ้ ม่รู้ แต่จติ ทีค่ ดิ เรือ่ ง
รณรงค์เป็นจิตทีด่ ี ในเมือ่ เป็นจิตทีด่ กี ค็ วรจะท�ำ
ท�ำภายใต้จติ และความคิดทีม่ ปี ญ
ั ญา ประเทศเรา
แก้ไขปัญหาด้วยการชีใ้ ห้เห็นโทษ เพ่งโทษแต่เรา
ไม่คอ่ ยส่งเสริมให้คนเห็นคุณค่าของสิง่ ทีม่ ี ถ้าเรา
อยากให้คนอนุรกั ษ์หรือรักษาต้นไม้ ต้องให้เขารู้
ว่าต้นไม้มีคุณยังไง ทุกวันนี้คนคิดว่าต้นไม้ให้
ร่มเงา ให้ออกซิเจนแค่นั้น คุณลองปลูกสะเด่า
ปลูกลองกองริมถนนสิ เมือ่ ชาวบ้านเห็นมันออก
ผลเขาเก็บกิน เมือ่ กินได้เขาจึงรักมันและรูค้ ณ
ุ
เหมือนทีค
่ ณ
ุ พูดในงานเสวนาครัง้ หนึง่ ว่า คน
เปรียบดัง่ ฟืนทีพ
่ ร้อมจะลุกเป็นไฟกับฟืนทีเ่ ปียก
คุณก็เป็นฟืนทีพ
่ ร้อมจะลุกเป็นไฟ แล้วสัดส่วน
คนไทยเป็นฟืนเปียกหรือฟืนพร้อมใช้มากกว่ากัน

ฟืนทีเ่ ปียกก็นา่ จะเยอะกว่าแต่มนั ท�ำให้แห้งได้
ต้องใช้เวลา อย่าไปหมดหวัง และอย่าไปทุกข์ อย่า
ไปกล่าวโทษเขา เขาก็มเี หตุผลและภารกิจของเขา
ทีท่ ำ� ให้เขาเป็นฟืนทีเ่ ปียก เขาไม่มพี นื้ ที่ หรือเขาไม่
เห็น หรืออยูใ่ นสภาวะแวดล้อมทีท่ ำ� ให้เขาไม่มที าง
เลือกมากนัก ผมเชือ่ ในมนุษย์ทกุ คน ไม่มใี ครเลว
ไม่มใี ครเกลียดธรรมชาติ
อะไรท�ำให้คณ
ุ เชือ่ มัน
่ ว่ามันแก้ไขได้

ในความเป็นมนุษย์มนั มีทง้ั ดีและเลว หลาย
คนชอบพูดว่าในความเป็นจริงมนุษย์มันเลว
ก็ถูก...แต่คุณมองไม่ครบ มันมีความดีอยู่ แต่
คุณไม่เห็น เพราะคุณปิด คุณตัดสิน มองต้อง
มองให้ครบ ถ้าคุณเห็นความดีของเขา มนุษย์
ทุกคนจะมีเมล็ดพันธุท์ ดี่ ี มันมีความดีงามอยู่ เรา
ขยายพันธุ์ตรงนั้น สร้างให้เขาเชื่อในคุณงาม
ความดี เขาเปลี่ยนแปลงได้
เมล็ดพันธุแ์ ห่งความดีงามทีธ่ นญชัยหวัง
จะขยายพันธุ์ จะเติบโตงดงามเหมือนผืนป่า
ของเขาหรือไม่นนั้ ค�ำตอบอยูท่ ตี่ วั คุณว่าจะ
รดน�้ ำ ให้ ค วามดี ง อกงาม หรื อ ปล่ อ ยให้
อีกด้านแย่งพื้นที่ในตัวคุณ

STAY TUNED
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STORY l

กองบรรณาธิการ

SUNSHINE
FOR
KIDS
วิวฒ
ั น์ วงศ์ภท
ั รฐิติ
ชื่อของ “พี่ซุป” กลายเป็นโลโก้ความสุขของเด็กไทยมากว่า 25 ปี เชื่อเถอะว่า
ผู้ใหญ่ในวันนี้หลายคนเติบโตมากับรายการซูเปอร์จิ๋ว
ถามว่านีค่ อื อาชีพทีเ่ ขาฝันมาตัง้ แต่เด็กหรือไม่
เขาบอก...แรกๆ ไม่แน่ใจ จนวันที่รู้ว่าซูเปอร์จิ๋ว
ก�ำลังจะหายไปจากผังรายการ เขาถึงได้รู้ว่า
รายการโทรทัศน์ส�ำหรับเด็กที่เขาท�ำอยู่ กลาย
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปเสียแล้ว นั่นเป็น
เหตุผลว่าท�ำไมรายการซูเปอร์จวิ๋ และพีซ่ ปุ ถึงยัง
ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์จนถึงทุกวันนี้
“เรารู้สึกว่างานที่ท�ำอยู่ เป็นงานที่ท�ำให้เรา
มีคณ
ุ ค่า และก็เป็นงานทีท่ ำ� แล้วรูส้ กึ มีความสุข
รู้สึกภูมิใจ รู้สึกว่านี่แหละที่เราตามหามาโดย
ตลอด วั น หนึ่ ง เราพบว่ า วิ ธี คิ ด ของเราไม่
สามารถตอบโจทย์ผู้ชมได้ เช่น ท�ำรายการเด็ก
ในต้นทุนต�่ำที่สุดเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุด และวิธี
คิดของผู้ใหญ่ที่ท�ำรายการเด็กคือ อยากจะให้
โดยที่ลืมคิดไปว่าเด็กอยากรับมั้ย ไม่ต่างจาก
การพยายามป้อนยา เราก็เปลี่ยนความคิดใหม่
จากการท�ำรายการเหมือนยาให้มาเป็นวิตามิน
คือยังมีคณ
ุ ค่าแค่เคลือบให้เด็กรับได้งา่ ย เราท�ำ
วิจยั พูดคุยกับเด็กเสมอ เพือ่ ให้รวู้ า่ ตอนนีเ้ ทรนด์
ของเด็กอยู่ตรงไหน สิ่งไหนชอบ สิ่งไหนไม่ชอบ
ผมบอกที ม งานเสมอว่ า ถ้ า เอาเทปรายการ
สมัยเก่ามาดู รายการปัจจุบันต้องดีกว่า เมื่อไร
ก็ตามทีร่ ายการสมัยก่อนสนุกกว่าปัจจุบนั นัน่ คือ
เราล้มเหลวแล้ว เราต้องดีขึ้นในทุกวัน
ผมเชื่อว่า รายการโทรทัศน์ส�ำหรับเด็กสิ่งที่
ท�ำได้คอื เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กได้คน้ หาพลัง
ในตัวเอง เช่น น�ำเสนอเด็กที่เล่นกีฬาเก่ง เล่น
ดนตรีเก่ง เก่งวิทยาศาสตร์เพื่อให้เพื่อนๆ เกิด
แรงบันดาลใจและค้นหาสิ่งที่ตัวเองมีพลังซ่อน

เร้นอยู่ในใจ เราท�ำงานมานานจนรู้ว่าสารที่เรา
สื่อออกไปต้องน่าสนใจ ต้องมีประโยชน์และ
ไม่มพี ษิ มีภยั พ่อแม่สามารถทิง้ ลูกให้อยูห่ น้าจอ
ล�ำพังได้หรือจะนั่งดูไปกับลูกก็ได้
จริงอยู่ถ้าย้อนกลับไปในยุคที่ความบันเทิง
เดียวในบ้านอยูห่ น้าจอโทรทัศน์ ถึงพ่อแม่จะไม่มี
เวลาเล่นกับลูกอย่างน้อยก็มีทีวีเป็นเพื่อน ต่าง
กับยุคนี้ที่เด็กมีความบันเทิงทางเลือกรอบตัว
งานหนักคงอยู่ที่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส�ำหรับ
เด็กว่าจะท�ำเช่นไรให้เด็กวางตาจากเครื่องมือ
อืน่ ๆ แล้วหันกลับมาจ้องหน้าจอ “เรายิง่ ต้องท�ำ
รายการให้นา่ สนใจมากทีส่ ดุ สร้างการมีสว่ นร่วม
ให้คนสนุกไปกับรายการ และไม่วา่ จะเป็นมือถือ
คอมพิวเตอร์ เราก็ไปอยูต่ รงนัน้ ด้วย เราจึงมีเฟสบุค๊
ยูทบู ถ้ามองในแง่บวก ต่อไปนีเ้ ด็กๆ ดูรายการ
ท้าให้อา่ นในยูทบู ตอนกีโ่ มงก็ได้ ถ้าเรามองด้าน
เดียวช่องทางใหม่ๆ คือ คูแ่ ข่ง แต่ถา้ มองอีกด้าน
นีค่ อื เครือ่ งมือในการเข้าถึงเด็กมากขึน้ ”
การท�ำหน้าที่ผู้ผลิตรายการเด็ก “ที่ดี” ยังไม่
หมดเพียงเท่านี้ ช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาพีซ่ ปุ ยังจับ
มือกับไทยพีบเี อสร่วมกันผลิตรายการดีๆ ให้กบั
เด็กอีก 3 รายการ “ต้องชมต้นความคิดคือไทย
พีบีเอส สถานีให้โจทย์มาว่าท�ำอย่างไรให้เด็ก
รั ก การอ่ า น จึ ง เกิ ด รายการท้ า ให้ อ ่ า น เป็ น
รายการเกมเชิงวิชาการ คอนเซปต์คือ “เราจะรู้
รอบด้าน ถ้าเราอ่านรอบตัว” การอ่านคือการเปิด
ประตูไปสูค่ วามรู้ เราก็ทา้ ทายเด็กๆ แน่จริงอ่าน
เลย แล้ ว เดี๋ ย วมาเจอกั น รายการได้ เ ข้ า ชิ ง
รายการเด็กในต่างประเทศหลายปีด้วย ต่อมา

คือรายการสนามเด็กเล่น สถานีก็ให้โจทย์คือ
ต้ อ งการมี เ วลาที่ เ ด็ ก มี ค วามสุ ข เหมื อ นเป็ น
สนามเด็กเล่น เราก็ตโี จทย์วา่ เดีย๋ วนีเ้ วลาพูดถึง
ความสนุกเด็กก็จะนึกถึงเกม ในขณะทีย่ คุ เราจะ
สนุกกับกิจกรรมทางกายที่เล่นกับเพื่อน ก็เลย
เอาการละเล่นมาท�ำเป็นเกมโชว์ เช่น วิ่งกะลา
หมากเก็บ ให้เป็นเกมที่ใหญ่ขึ้น สนุกขึ้น เพื่อให้
เด็กมีช่วงเวลาที่สนุกสนานร่วมกัน ซึมซับไปกับ
การละเล่ น แบบไทยสมั ย ก่ อ น และล่ า สุ ด
รายการ Thailand Science Challenge ท้า
ประลองวิ ท ย์ เราต้ อ งการให้ ค นเข้ า ใจว่ า
วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว วิทยาศาสตร์อยู่
รอบตัว เราน�ำวิทยาศาสตร์ที่ยากๆ มาน�ำเสนอ
ให้เข้าใจง่าย คนที่ไม่มีความรู้มาก่อนก็เกิด
ความเข้าใจได้”
“ท� ำ รายการเด็ ก ในประเทศนี้ ไ ม่ เ คยง่ า ย
เด็กคือสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับประเทศ ทุกคนพูด
แต่ไม่เคยท�ำ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตาม
เด็ ก เป็ น กระบอกเสี ย งที่ ไ ม่ มี ก� ำ ลั ง ในการ
เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่รายการเด็กมีอยู่ทุกวันนี้
เป็นปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของไทยพีบีเอส
ซึง่ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้เด็กอย่างแท้จริง เป็นคุณปู การต่อ
เด็กจริงๆ ถ้าไทยพีบีเอสยังมีนโยบายนี้อยู่เราก็
อุน่ ใจกับอนาคตของรายการเด็ก
เราเชื่ อ ว่ า ผู ้ ผ ลิ ต รายการเด็ ก ทุ ก คน
มีอดุ มการณ์เดียวกัน ทุกคนรูว้ า่ งานที่ท�ำอยู่
ไม่ใช่งานทีไ่ ด้กำ� ไร แต่กำ� ไรทีไ่ ด้คอื ก�ำไรทาง
ความรู ้ สึ ก งานที่ เ ราท� ำ ท� ำ ให้ ตั ว เรามี
คุณค่า”
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กินคลีน
เสีย
่ งขาดสารอาหารจริงหรือ?

กระแสเรื่อง ‘อาหารคลีน’ (Clean Food)
กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่หนุ่มสาวยุคนี้ให้ความ
สนใจ แต่หลายคนเข้าใจว่า การกินคลีนอาจ
เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร สำ�หรับ
ประเด็นนี้ แพทย์หญิงวรรณี เกตุมาลาศิริ
แพทย์ประจำ�แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ มีคำ�แนะนำ�ที่
น่าสนใจและจะทำ�ให้คุณเข้าใจความหมาย
ของการกินคลีนมากขึ้น

Q

การรับประทานคลีน
จะท�ำให้เราขาดสารอาหารจริงหรือไม่

A

การรับประทานคลีนอย่างเข้าใจ
และถูกต้อง ไม่ท�ำให้ขาดสารอาหาร
และไม่จ�ำเป็นต้องกินวิตามินเสริม

คนส่ ว นหนึ่ ง อาจจะเข้ า ใจว่ า การกิ น คลี น เป็ น การกิ น
อาหารที่เน้นผัก แต่ความจริงแล้วการกินคลีนมีความหมาย
ครอบคลุมมากกว่านั้น ซึ่งหลักการที่ถูกต้องก็คือ การรับ
ประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ แต่ให้ความส�ำคัญมากขึ้นด้วย
การเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่มีการ
จ�ำกัดปริมาณ หรือแคลอรี่ ดังนัน้ การรับประทานอาหารคลีน
อย่างถูกต้อง จึงไม่ท�ำให้ร่างกายขาดสารอาหาร หรือจ�ำเป็น
ต้องรับประทานวิตามินเสริมแต่อย่างใด
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการ
กินคลีนมากขึ้น ขอให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมดังนี้

1.ลดการกินอาหารส�ำเร็จรูป เนือ่ งจากอาหารกลุม่ นีม้ กั มี
เกลือ ไขมัน หรือน�ำ้ ตาลในปริมาณมาก ดังนัน้ หากปรุงอาหาร
กินเอง จะท�ำให้เราควบคุมปริมาณสารปรุงรสและเลือก
วัตถุดิบได้ดีกว่า
2.เพิ่มปริมาณผักซึ่งจะท�ำให้ร่างกายได้รับวิตามิน และ
ใยอาหารในปริมาณที่มากขึ้น โดยเฉพาะผักสด มีข้อแนะน�ำ
ให้กินผักวันละ 2 1/2 ถึง 3 ถ้วย
3.ลดปริมาณไขมันอิ่มตัว เช่น เนย ชีส เนื้อแดง และ
เปลี่ยนเป็นไขมันคุณภาพ เช่น น�้ำมันมะกอก น�้ำมันคาโนล่า
ไขมันจากปลา เป็นต้น
4.ลดการบริโภคน�้ำตาล ข้อแนะน�ำคือ ไม่เกินวันละ 6
ช้อนชาส�ำหรับผู้หญิง และ 9 ช้อนชาส�ำหรับผู้ชาย
5.ไม่ควรกินเกลือเกิน 1 ช้อนชาต่อวัน
6.เลือกธัญพืชเต็มเมล็ด (Whole Grains) แทนธัญพืช
ทีผ่ า่ นการขัดสี เพราะเป็นแหล่งของวิตามินและใยอาหารทีด่ ี
7.งดธัญพืชขัดสีและผลิตภัณฑ์ เช่น แป้ง เบเกอรี่ต่างๆ
8.กินเนื้อแดงให้น้อยลง จะช่วยลดปริมาณไขมันอิ่มตัว
ที่ติดมา
9.กินผลไม้สดให้มากขึ้น
10.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่า อาหารคลีน
(Clean Food) ไม่ใช่การลดปริมาณอาหาร แต่ในทางตรง
กันข้ามจะเป็นการเพิม่ สัดส่วนของอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
ไปจนถึงความสะอาดและคุณภาพของสิง่ ทีเ่ ราจะน�ำเข้า
สู่ร่างกาย ดังนั้นถ้ายังสามารถรักษาสัดส่วนของอาหาร
ได้ครบทั้ง 5 หมู่ การกินคลีนก็จะไม่ขาดสารอาหารและ
ไม่มีความจ�ำเป็นต้องรับประทานอาหารเสริมใดๆ
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ถนนเนินลูกรังผสมกับดินแดงลาดยาวไปตลอดเส้นทางของภูเขา
บางครั้งเรียบ บางคราขรุขระ บางคราวมีหลุมบ่อ จนทำ�ให้ผู้คนบนรถโดยสาร
โคลงเคลงไปตามการเคลื่อนไหวของล้อรถยามบดกับพื้นดิน

ซึ่งหากสภาพเส้นทางแบบนี้เกิดขึ้นในเมือง
หลวง ก็คงไม่วายโดนร้องเรียนจากประชาชนไป
แล้วเพราะมันไม่ราบเรียบสะดวกสบายอย่างที่
คนเมืองปรารถนา ทว่า ความไม่ราบเรียบของ
ถนนทีน่ ี่ กลับไม่สร้างความขุน่ ข้องหมองใจใดๆ
ให้แก่ผคู้ นบนรถอีแต๊ก ซึง่ เป็นรถแบบฉบับท้องถิน่
แม้จะไม่มีแอร์เย็นจากเครื่องปรับอากาศก็จริง
แต่ก็รู้สึกเย็นได้จากการปะทะของสายลมเย็นๆ
ที่ส่งตรงมาจากธรรมชาติ ระหว่างที่รถก�ำลัง
แล่นไป บนใบหน้าของพวกเขาเปื้อนไปด้วย
รอยยิ้ ม บอกเป็ น นั ย ๆ ว่ า ทางที่ ก� ำ ลั ง มุ ่ ง ไป
ข้างหน้านั้น มันคือความสุข
พิกัดของทริปนี้ ปักหมุดที่หมู่บ้านที่ยังมีป่า
นามว่า “คีรวี งกต” อ�ำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ
125 กิโลเมตร ยามใดที่มีผู้มาเยือนมาถึงถิ่นคีรี
วงกต เจ้าบ้านประจ�ำท้องถิ่นจะต้อนรับอย่าง

อบอุ่น หลังจากนั้นจึงเป็นการตามรอยวิถีชาว
บ้าน โดยมีรถอีแต๊กซึง่ ก็คอื รถขนพืชผลทางการ
เกษตรทีถ่ กู ดัดแปลงให้มที นี่ งั่ สะดวกสบายเป็น
พาหนะน�ำทาง ไม่กนี่ าทีทลี่ อ้ อีแต๊กขับเคลือ่ นไป
ความประทับใจก็บังเกิด เมื่อได้เห็นธรรมชาติ
สองข้างทางทีย่ งั คงเปีย่ มเสน่ห์ คุณจะตกหลุมรัก
ภูเขา ธารน�ำ้ ต้นไม้ น�ำ้ ตกห้วยช้างพลาย ซึง่ นัน่
คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้าง แว่วว่าในช่วงฤดูหนาว
อากาศที่น่ีจะหนาวเย็นจนเห็นแม่คะนิ้ง ใครที่
อยากท้าทายความหนาวเย็นถึงจุดเยือกแข็ง
คงชืน่ ชอบน่าดู จากวิวธรรมชาติสลับสับเปลีย่ น
เป็นทิวทัศน์สเี ขียวจากสิง่ แวดล้อมทีม่ นุษย์สร้าง
อย่ า ง เทื อ กสวน ไร่ น า สวนยาง, นาข้ า ว,
ไร่สตรอเบอรี่, สวนล�ำไย, สวนเงาะ, สวนลิ้นจี่
ฯลฯ สะท้อนอาชีพของชาวบ้านคีรวี งกตทีย่ งั คง
อยู่กับการเกษตรอย่างเรียบง่ายตามครรลอง
เห็ น แล้ ว ก็ อ ดรู ้ สึ ก ดี กั บ ความโชคดี ข องผู ้ ค น
ที่นี่ไม่ได้ เพราะยาม
ใดที่ อ ยากกิ น ผลไม้
• CHECK IN •
สดๆ ตามฤดู ก าล
หมูบ่ า้ นคีรวี งกต
อ.นายูง จ.อุดรธานี
พวกเขาก็ ส ามารถ
สอบถามเส้นทางหรือ
เดิ น เข้ า ไปในสวน
รายละเอียดได้ที่
เด็ ด ผลไม้ จ ากต้ น
083-147-9004 หรือ
มากิ น ได้ เ ลย โดย
facebook.com/
ไม่ต้องผ่านมือพ่อค้า
OonSonkeeree
คนกลาง

อี ก หนึ่ ง ความสนุ ก ที่ เ รี ย กแขกให้ ก ลั บ มา
เยือนได้หลายครั้งหลายหน คือ ล่องแก่ง ซึ่งให้
อารมณ์แตกต่างจากล่องแก่งทีค่ ณ
ุ เคยประสบมา
อย่างสิ้นเชิง ที่นี่ไม่มีแพ ไม่มีเรือ มีแต่รถอีแต๊ก
ที่วิ่งไปตามทาง หากเจอล�ำน�้ำก็ต้องฝ่าไป ชวน
ให้ลุ้นว่า จะมีใครแพ้กับอ�ำนาจแรงโน้มถ่วงจน
ตกน�้ำไป หรือสายน�้ำจะเกรี้ยวกราดจนท�ำให้
เครื่องยนต์ดับหรือไม่ เป็นความลุ้นระทึกปน
ความมันส์ที่เหล่านักท่องเที่ยวสายลุยต่างชอบ
อกชอบใจ หากอยากท�ำความรูจ้ กั ท้องถิน่ สีเขียว
แห่งนีม้ ากขึน้ แนะน�ำให้อยูต่ อ่ กางเต๊นท์ กินข้าว
ป่าสักคืนสองคืน ยืดเวลาให้ได้ท�ำความรู้จักกับ
คีรีวงกตในด้านอื่นๆ อย่าง นครปูหิน, งานศิลป์
พื้นถิ่นของผู้คน และอีกมากมาย เผื่อโอกาสดี
บรรยากาศเป็นใจก็อาจจะได้พบกับทะเลหมอก
สวยๆ ยามตื่นตอนเช้า
นอกจากธรรมชาติ แ ละผู ้ ค นที่ น ่ า รั ก แล้ ว
ความดีงามตามท้องเรือ่ งอีกอย่างทีต่ อ้ งเอ่ยปาก
คือ อาหารการกิน เมนูอาหารของทีน่ เี่ ป็นผลผลิต
จากวิถีชีวิตเรียบง่าย อย่าง ไก่ย่าง ปลาเผา
ปลาช่อนต้มย�ำ ส้มต�ำปลาร้า ฯลฯ ทีน่ า่ สนใจคือ
ภาชนะที่ท�ำจากระบอกไม้ไผ่ อย่าง ช้อน และ
แก้วน�ำ้ รวมถึงใบตองรองอาหาร ให้อารมณ์ของ
การปิคนิคในป่าที่ครื้นเครงไม่เบา
ความชอบใจในธรรมชาติ ข องสิ่ ง เหล่ า นี้
ท�ำให้หลายคนหลงรักบ้านคีรวี งกต จนต้องย้อน
กลับมาย�้ำความคิดถึงอีกหลายระลอก เพราะ
ผู้คนที่นี่ยังคงกักกอดธรรมชาติเอาไว้ได้อย่าง
น่าชืน่ ใจ ขณะเดียวกันก็ไม่ทำ� วิถชี วี ติ ท้องถิน่ ของ
ตนหล่นหายไปกับความเจริญตามกาลเวลา

TV PROGRAM

มัสมัน
่
หัวปลาแซลมอน
เพื่อให้เข้ากับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน จึงนำ�แกงกระหรี่หัวปลา
จากประเทศมาเลเซียมาเป็น
แรงบันดาลใจ เปลี่ยนวัตถุดิบเดิมๆ
ที่เคยเห็นในมัสมั่นมาเป็นหัวปลา
แซลมอน โดยมีเครือ่ งเทศมากมายใน
มัสมัน
่ ทีช่ ว่ ยดับกลิน
่ คาวปลาได้อย่างดี
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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

ส่วนผสม

หัวปลาแซลมอน
มันเทศ
หัวกะทิ 		 1
เกลือป่น 		 1
ข่าแก่หั่นละเอียด 		 1
ตะไคร้ซอย 		 1
กระเทียม
2-3
หอมแดง
4-5
ลูกผักชี 		 1
ยี่หร่า 		 1
พริกไทย 		 1
กานพลู 		 2
กะปิ 		 1
พริกชี้ฟ้าแห้งเม็ดใหญ่ 3-4
ใบกระวาน
ถั่วลิสง
หอมใหญ่

ถ้วยตวง
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
หัว
หัว
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ช้อนชา
ดอก
ช้อนชา
เม็ด

1

2

3

4

วิธีท�ำ

1. น�ำข่าแก่หนั่ ละเอียด ตะไคร้ซอย กระเทียม
หอมแดง ลูกผักชี ยีห่ ร่า พริกชีฟ้ า้ และกะปิ โขลก
เครื่องแกงทั้งหมดให้ละเอียด พักไว้
2. ตั้งกระทะไฟอ่อน ใส่หัวกะทิและเครื่อง
แกง 2-3 ช้อนโต๊ะลงไป คนหัวกะทิและเครื่อง
แกงให้เข้ากัน เทคนิคคือ ควรจะคนเป็นพักๆ
เพื่อให้กะทิแตกมัน เมื่อเริ่มเดือดจึงใส่หัวปลา
แซลมอน คนเป็นพักๆ หากกะทิเริ่มแตกมันให้
ใส่ใบกระวานเพื่อเพิ่มกลิ่นหอม
3. ต้มสักพักจึงใส่มันเทศ ถั่วลิสง และหอม
ใหญ่ลงไป ตั้งต่อสักพักใช้ไฟอ่อนจนได้ที่ตัก
ใส่ชามพร้อมเสิร์ฟ

มัสมัน่ เป็นอาหารไทยทีต่ ดิ อันดับ 1 ใน 10
อาหารทีอ่ ร่อยทีส่ ดุ ในโลก (จัดอันดับเมือ่ ปี
2011) คนไทยคุน้ ชือ่ มัสมัน่ จากกาพย์เห่ชม
เครือ่ งคาวหวาน ของสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย เดิมทีมสั มัน่ เป็นอาหารของ
ชาวอินเดีย คนไทยรับเอาวัฒนธรรมการ
กินของชาวอินเดียมาตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ข้อมูลนี้ ม.ร.ว คึกฤทธิ์
ปราโมทย์ ก็เคยกล่าวไว้วา่ “อาหารประเภท
แกงเผ็ดซึง่ มีการใช้เครือ่ งเทศในการปรุงรส
นัน้ คาดว่ามาจากอินเดีย” ซึง่ มัสมัน่ เป็น
แกงทีใ่ ส่เครือ่ งเทศไม่นอ้ ยเลย ต�ำรับเดิม
นิยมใช้เนือ้ วัวแต่ปจั จุบนั ดัดแปลงและปรับ
สูตรให้ถกู ปากคนไทยสามารถใส่วตั ถุดบิ
อืน่ ๆ แทนได้ เช่น เนือ้ หมู เนือ้ ไก่ เป็นต้น จะ
ท�ำมัสมั่นให้อร่อยต้องให้ได้รสชาติเผ็ด
หวาน เค็ม เปรีย้ ว และมัน ครบทัง้ 5 รสใน
ค�ำเดียว และต้องเคีย่ วจนน�ำ้ แกงเข้าเนือ้
ระยะเวลาในการท�ำไม่นานเพียงแต่ตอ้ งให้
เวลากับการเคีย่ วสักพัก สมัยก่อนจึงนิยม
ท�ำแกงมัสมัน่ ในโอกาสพิเศษและท�ำทีละ
มากๆ เพือ่ ให้คมุ้ เวลาในการท�ำ

STAY TUNED
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INTO THE WEST
โจทย์ของการย้อนประวัตศ
ิ าสตร์

มินิซีรี่ส์เรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นสุดยอดในดวงใจของผมก็คือ The Pacific
(2010) ที่เล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 2 ในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่ถือว่า
เป็นด้านมืดที่สุดของมหาสงครามครั้งนั้น มินิซีรี่ส์เรื่องนี้มีความยาว
ทั้งหมด 10 ตอน แต่เป็น 10 ตอนที่เล่าเรื่องได้อย่างทรงพลัง ฉายภาพ
ความน่ากลัวของสงครามได้อย่างสะเทือนใจ ที่สำ�คัญคือมันเป็นการนำ�
ประวัติศาสตร์หน้าสำ�คัญของโลก จากมุมมองของทหารอเมริกัน
และญี่ปุ่น มาบอกเล่าอย่างเข้าใจง่ายและน่าติดตาม

• MOVIE •

Into The West
ออกอากาศทุกวันเสาร์
เวลา 22.00 - 24.00 น.
เริ่ม 24 ตุลาคม 2558

สิง่ ทีน่ า่ ประทับใจก็คอื คนทีเ่ ป็นเอ็กเซ็กคูทฟี
โปรดิวเซอร์ของ The Pacific คือ สตีเวน สปีลเบิรก์
ครับ - สปีลเบิรก์ สุดยอดผูก้ ำ� กับและเจ้าพ่อแห่ง
วงการฮอลลีวู้ดที่เป็นเจ้าของหนังระดับถล่ม
บ็อกซ์ออฟฟิศและหนังรางวัลหลายต่อหลายเรือ่ ง
คนนัน้ นัน่ แหละ
ต้องชมสปีลเบิร์กที่กล้าสร้างมินิซีรี่ส์ระดับ
คุณภาพอย่างนี้ออกมา แต่ที่ต้องชมยิ่งกว่าคือ
เขายังสร้างงานท�ำนองนีอ้ อกมาหลายต่อหลาย
เรื่องเสียด้วย มินิซีรี่ส์อีกเรื่องหนึ่งที่ สปีลเบิร์ก
นั่งแท่นเอ็กเซ็กคูทีฟโปรดิวเซอร์แล้วถือว่าเป็น
งานทีม่ คี วามทะเยอทะยานยิง่ กว่าเรือ่ งเกีย่ วกับ
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีเ่ ขาเคยท�ำ ก็คอื Into The
West (2005) ครับ
Into The West เป็ น มิ นิ ซี รี่ ส ์ ที่ เ ล่ า เรื่ อ ง
ครอบคลุมประวัติศาสตร์ในยุคก่อตั้งประเทศ
อเมริกาเป็นระยะเวลา 65 ปี ตัง้ แต่การอพยพใหญ่

ไปทางตะวันตกครัง้ แรกตอนกลางทศวรรษ 1820
จนถึงการสังหารหมูอ่ นั น่าสะเทือนใจทีว่ นู เด็ดนี
ตอนต้นทศวรรษ 1890 เรื่องราวส่วนใหญ่ถูก
ถ่ายทอดผ่านกลุม่ ตัวละครเอกสองครอบครัว คือ
ครอบครัวคนขาวของ จาค็อบ วีลเลอร์ (แมทธิว
เซทเทิล) ช่างท�ำล้อทีอ่ อกจากบ้านเกิดและธุรกิจ
ครอบครัวทีเ่ วอร์จเิ นียในปี 1827 กับครอบครัว
คนพืน้ เมืองนาม เลิฟด์บายเดอะบัฟฟาโล (จอร์จ ลีช)
หมอผีลาโกต้าซูทใี่ ช้เวลาทัง้ ชีวติ แสวงหาค�ำตอบ
ให้กับภาพนิมิตน่าสะเทือนใจเกี่ยวกับอนาคต
ของประเทศและผูค้ นของเขา
ด้วยความยาว 6 ตอน ตอนละ 2 ชัว่ โมง รวม
ความยาวทั้งหมดก็ 12 ชั่วโมง ท�ำให้มินิซีรี่ส์
ฟอร์มยักษ์เรือ่ งนีม้ พี นื้ ทีใ่ นการเล่าเรือ่ งเหลือเฟือ
แต่กระนั้นการที่เรื่องราวครอบคลุมถึง 65 ปีก็
ท� ำ ให้ มิ นิ ซี รี่ ส ์ เ รื่ อ งนี้ เ ป็ น ดั่ ง บทบั น ทึ ก ถึ ง
ประวัติศาสตร์ช่วงต้นๆ ของประเทศอเมริกาที่
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กองบรรณาธิการ

จ�ำเป็นต้องพูดถึงเรือ่ งราวส�ำคัญๆ มากมาย เช่น
การตื่นทอง สงครามกลางเมืองระหว่างฝ่าย
เหนือกับฝ่ายใต้ ความขัดแย้งระหว่างชนพืน้ เมือง
อเมริกันกับคนขาว การที่โลกตะวันตกถูกรุกคืบ
ด้วยทางรถไฟ ฯลฯ รวมทั้งยังมีบุคคลที่มีตัวตน
จริงในประวัตศิ าสตร์มาปรากฏกายปะปนอยูก่ บั
ตัวละครสมมติอกี เป็นจ�ำนวนมาก นับดูตวั ละคร
ที่มีบทพูดได้กว่า 250 ตัว และความบ้าพลังอีก
อย่างของงานนี้ก็คือในตัวละครหลักๆ ที่ต้อง
ผ่านช่วงวัยต่างๆ ทางผูส้ ร้างยังเลือกใช้นกั แสดง
หลายคนมารับบทต่อเนื่องกันโดยไม่ใช้เทคนิค
การแต่งหน้าเข้าช่วยเสียด้วย อย่างบท เลิฟด์
บายเดอะบัฟฟาโล ก็ใช้นกั แสดงถึง 4 คนมารับบท
ในแต่ละช่วงชีวิต ถือว่าเป็นการสร้างงานที่
ทีมงานต้องใช้เรีย่ วแรงและความพิถพี ถิ นั อย่าง
มหาศาล
จะว่าไปแล้วการน�ำเรือ่ งในประวัตศิ าสตร์มา
ท�ำเป็นละครนัน้ ถือเป็นเรือ่ งทีม่ อี ยูใ่ นทุกประเทศ
ในบ้านเราเองก็มกี ารน�ำเรือ่ งประวัตศิ าสตร์มาท�ำ
กันจนปรุ แถมเรายังเคยดูหนังฮอลลีวดู้ หนังจีน
หนังญีป่ นุ่ ทีเ่ อาเรือ่ งในประวัตศิ าสตร์มาบอกเล่า
หลายต่อหลายเรือ่ ง แต่ผมคิดว่าแทบทุกครัง้ การ
เอาเรือ่ งประวัตศิ าสตร์มาเล่าในจอหรือบนแผ่น
ฟิลม์ มักจะต้องตอบสนองกับโจทย์ยากๆ หลาย
โจทย์ทกุ ทีไป อย่างเช่นโจทย์ทางการตลาด โจทย์
เรือ่ งความสมจริง ความถูกต้องทางประวัตศิ าสตร์
เรือ่ งความสนุกสนานชวนติดตาม หรือกระทัง่ เรือ่ ง
การถูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการโฆษณาชวนเชือ่ ใน
ประเด็นชาตินยิ ม ดังนัน้ เราจึงได้เห็นงานบันเทิง
เชิงประวัติศาสตร์น้อยชิ้นนักที่จะไม่ถูกต�ำหนิ
ติเตียน ไม่วา่ จากมุมใดมุมหนึง่ ก็ตาม
แต่ทอดตาทัว่ แผ่นดินแล้ว ผมคิดว่าหากจะมี
ใครสักคนที่มีพลังในการท�ำเรื่องแบบนี้ให้ตอบ
โจทย์ ไ ด้ ค รอบคลุ ม มี เ รี่ ย วแรงในการสร้ า ง
โปรดักชัน่ สุดอลังการ มีอทิ ธิพลพอทีจ่ ะดึงดารา
เก่งๆ มาร่วมงาน และมีเครดิตพอทีจ่ ะหาเงินทุน
และช่องทางในการเผยแพร่ชิ้นงานได้อย่าง
ทรงพลัง คนๆ นัน้ ก็นา่ จะเป็นเจ้าพ่อวงการบันเทิง
อย่าง สตีเวน สปีลเบิรก์ นีเ่ อง
ดังนัน้ นอกจากความบันเทิงเชิงสาระแล้ว การ
ติดตามมินซิ รี ส่ี อ์ ย่าง Into The West จึงเป็นเหมือน
การได้ดูตัวอย่างที่น่าศึกษาของ ‘ละครย้อน
ประวัติศาสตร์’ ที่สร้างโดยผู้สร้างที่ถึงพร้อมทั้ง
เงินทุน ฝีมอื ประสบการณ์ และความเข้าใจในศิลปะ
ส่วนเขาจะตอบโจทย์ต่างๆ ได้ดีแค่ไหน
เราคงต้องพิสูจน์กันด้วยการชมมินิซีรี่ส์เรื่องนี้
กันเสียก่อน
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ภาพกราฟิกที่ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์เพียงไม่กี่วินาที
ต้องผ่านกระบวนการคิดและสร้างจาก “ทีมกราฟิก”
จำ�นวนไม่นอ้ ย รวมถึงระยะเวลาในการทำ�ให้เกิดภาพหนึง่ ภาพ
เพื่อสร้างสีสันให้กับรายการโทรทัศน์และรายการข่าว บาง
ชิ้นงานต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง และในงานที่ต้องใช้เทคนิค
ที่ซับซ้อนและความละเอียดในงาน อาจต้องใช้เวลามากกว่า
1 วันเพื่อให้ได้ภาพไม่กี่วินาที
นิธศิ สิรวิ รกมล หัวหน้างานกราฟิกของไทย
พีบีเอส คือหนึ่งในก�ำลังส�ำคัญของทีมกราฟิก
ผู้ท�ำหน้าที่ย่อยข้อมูล แตกความคิด คิดไอเดีย
แล้วสื่อสารออกมาเป็นภาพ “กราฟิก” ผ่าน
เทคโนโลยีมากมายเพื่อให้งานกราฟิกมีความ
หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะในงานข่าวที่ต้อง
สื่อสารกับผู้ชมอย่างตรงประเด็นและรวดเร็ว
หนึ่ ง ในเทคโนโลยี ที่ ก� ำ ลั ง ได้ รั บ ความสนใจ
อย่างมาก และไทยพีบเี อสเองก็นำ� มาใช้รว่ มกับ
การรายงานข่าว ดัง่ ทีเ่ ห็นล่าสุดก็เช่น ข่าวระเบิด
ที่ราชประสงค์ ภาพกราฟิกเสมือนจริงที่จำ� ลอง
เหตุการณ์ได้ราวกับผู้ประกาศข่าวเข้าไปอยู่ใน
เหตุการณ์นั้น เรียกว่าเทคโนโลยี Immersive
Graphic
“เริม่ แรกไทยพีบเี อสน�ำเทคโนโลยี Immersive
มาใช้ในการรายงานข่าวเลือกตัง้ หรืองานอีเวนท์
ใหญ่ๆ เช่น การน�ำเสนอเรือ่ งคะแนนเสียง แทนที่
จะเป็นข้อมูลตัวเลข เราสามารถสร้างกราฟแท่ง
ขึน้ มาตรงหน้าผูป้ ระกาศข่าวได้ ช่วยเพิม่ ลูกเล่น
ความน่าสนใจให้ผปู้ ระกาศข่าวได้มสี ว่ นร่วมใน
การพรีเซนต์ จากเมื่อก่อนเวลาพูดถึงเนื้อข่าวก็
ต้องตัดไปยังภาพข่าว แต่เทคโนโลยีนี้ช่วยให้

ผูช้ มเห็นภาพเสมือนจริงได้ทนั ทีโดยมีผปู้ ระกาศ
ข่าวเข้ามาอยูใ่ นฉาก หลายปีมานีไ้ ทยพีบเี อสก็
น�ำเทคโนโลยีนมี้ าใช้ในงานข่าวทีห่ ลากหลายขึน้
เวลาฟังข่าวเราก็เข้าใจเรือ่ งราวระดับหนึง่ แต่ถา้
ได้เห็นภาพจะเข้าใจมากกว่า และบางข่าวผูช้ ม
ก็อยากจะรูถ้ งึ ล�ำดับเหตุการณ์ Immersive ช่วย
ให้ผู้ประกาศข่าวสามารถเดินไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
ผู้ชมเองก็เหมือนกับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น
จริงๆ ผมว่ามันเหมาะกับข่าวที่ต้องย่อยข้อมูล
เยอะๆ ข่าวทีต่ อ้ งสร้างสถานการณ์จำ� ลอง”
“ยกตัวอย่างเหตุการณ์ระเบิดทีร่ าชประสงค์
เมื่อเราพูดถึงระเบิดลูกปลาย บางคนไม่รู้ว่า
สะเก็ดระเบิดมันเป็นยังไง เราก็ท�ำให้เห็นว่า
สะเก็ดของมันเป็นลูกเหล็กกลมๆ เพิม่ ลูกเล่นให้
ลูกเหล็กผ่านหน้าผูป้ ระกาศข่าว ให้เห็นว่าเวลา
ระเบิดมันลอยอยู่กลางอากาศจะกระจายไปใน
ทิศทางไหน ระเบิดท�ำงานยังไง แม้แต่บรรยากาศ
รอบๆ ศาลท้าวมหาพรหม จุดไหนที่มีความ
ส�ำคัญต่อเหตุการณ์เราก็ตอ้ งสร้างขึน้ มา เช่น ตึก
เอราวัณ โรงพยาบาลต�ำรวจ เสาไฟบางส่วน และ
รัว้ ซึง่ เป็นจุดทีซ่ บั แรงระเบิด ดีเทลเล็กๆ เหล่านี้
จะช่วยเรื่องการเคลื่อนที่ของกล้องและจัดองค์

ประกอบของมุมภาพ”
“Immersive Graphic เป็นกราฟิกทีต่ อ้ งมีการ
วางแผนการท�ำงาน ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องลง
พืน้ ทีจ่ ริง แต่ปจั จุบนั เราสามารถจ�ำลองสถานที่
ผ่าน Google Earth เพือ่ สร้างมุมจ�ำลองขึน้ มา
เรามีทมี งานทีส่ ร้างโมเดล ทีมงานอินทีเรีย และ
คนที่จัดเรียงข้อมูล ไทยพีบีเอสเองก็ให้ความ
ส�ำคัญกับงานกราฟิกมาก ตลอด 7 ปีทที่ ำ� งาน
กราฟิกให้กบั ไทยพีบเี อสผมเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ
อยูเ่ สมอทัง้ ในรายการทัว่ ไปหรือในงานข่าว งาน
กราฟิ ก ทุ ก ชิ้ น มี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ก ารน� ำ เสนอมี
ประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะงานข่าว ผมคิด
เสมอว่าหน้าทีข่ องกราฟิกไม่ได้สร้างชิน้ งานเพือ่
ความสวยงามเท่านั้น แต่กราฟิกคือการสร้าง
เหตุการณ์จ�ำลองเพื่อเน้นย�้ำข้อมูลให้คนเข้าใจ
มากขึน้ ด้วยภาพ มันคือการสร้างงานให้ผชู้ มเข้าถึง
ข่าวได้ตรงประเด็นภายในระยะเวลาเพียงไม่กนี่ าที”
คราวหน้าหากคุณเห็นภาพกราฟิกปรากฏ
บนจอโทรทัศน์เมื่อใด ภาพของคนหลังจอ
ที่ตั้งใจสร้างงานคุณภาพคงจะปรากฏในใจ
ผูช้ ม ให้คนหลังบ้านได้รวู้ า่ ยังมีคนจ�ำนวนมาก
ที่เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้น
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เพราะน�ำ้ ข้างในทีม่ นั ขังจนเน่าเสียท�ำให้หงิ่ ห้อย
วางไข่ขยายพันธุไ์ ม่ได้ ปี 51 เราตัง้ กลุม่ อนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม “ล�ำพูบางกระสอบ” ขึ้นมา ได้เงิน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้า
จึงเริม่ พัฒนา จุดมุง่ หมายคือ อนุรกั ษ์หงิ่ ห้อยเอาไว้
อยากเห็นมันเพิม่ ปริมาณ ถ้าช่วยกันรักษาแหล่ง
น�ำ้ เราก็จะได้หงิ่ ห้อยกลับคืนมา ผมเลือกอนุรกั ษ์
พื้นที่ที่หิ่งห้อยเลือก พอท�ำระบบน�้ำดีหิ่งห้อยก็
กลับมาเกาะกลุ่มใหม่และหมุนเวียนอย่างนี้
ตลอด เพราะอยากให้ที่นี่เ ป็นแหล่งอนุรักษ์
หิ่งห้อยให้กับเยาวชนและคนรุ่นหลังได้เข้ามา
เรียนรูเ้ รือ่ งราวของหิง่ ห้อย
ทีส
่ ด
ุ ของความภูมใิ จ...เมือ่ หิง่ ห้อยไทยบินไกล
ถึงต่างแดน

เมื่อก่อนคิดว่าแสงสีใน
เมืองคือความสุข แต่มัน
คือของเทียม แสงของ
หิ่งห้อยต่างหาก
คือความสุขทีแ่ ท้จริง

ยามพิทก
ั ษ์หง่ิ ห้อย

ความสุขใจของหน้าที่นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขในบัญชี แต่ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณแสงระยิบระยับที่แปล่งแสงออกมาจากหิ่งห้อย ยิ่งส่องแสงมากเท่าไร
หัวใจของเขาก็พองโตมากเท่านั้น
แสงกระพริบในวัยเยาว์

พื้นเพผมเป็นคนที่นี่ (บางกระเจ้า) พอโตก็
ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ จนกระทั่ง 20 ปี
ก่อน ตัดสินใจย้ายกลับมาก็เริม่ สังเกตว่าต้นล�ำพู
ในบ้านมีหงิ่ ห้อย พอได้เห็นเหมือนไปสะกิดความ
ทรงจ�ำวัยเด็กทีฝ่ ง่ั อยูใ่ นใจมาตลอด จ�ำได้วา่ ตอน
เด็กๆ พ่อพานั่งเรือจากตลาดพระประแดงสอง
ข้างทางมืดสนิทเลยนะ แต่พอมาถึงจุดหนึง่ มันก็
สว่างว๊าบไปหมด ผมจ�ำภาพที่แสงของหิ่งห้อย
กระพริบอยูต่ ามต้นล�ำพูใหญ่ๆ 4-5 ต้น มีหงิ่ ห้อย

ตั้งแต่โคนจรดยอดทุกต้น มันเยอะขนาดที่ว่า
สะท้อนไปครึง่ แม่นำ�้ เป็นภาพทีส่ วยมาก
อาสาพาหิง่ ห้อยคืนถิ่น

วันหนึง่ หิง่ ห้อยเริม่ หายไป ตอนนัน้ รูส้ กึ เหมือน
ชีวติ ขาดอะไรไปจากเดิมทีเ่ ห็นหิง่ ห้อยทุกวัน ผม
ก็เฝ้ารอไปเรือ่ ยๆ จนขึน้ ปีทสี่ ามรูส้ กึ ว่าต้องมีอะไร
ผิดปกติแน่ๆ คิดว่าถ้าปลูกต้นล�ำพูเพิม่ หิง่ ห้อยจะ
กลับมา ก็ชวนเพือ่ นให้มาช่วยถางที่ พอลงมือขจัด
วัชพืชก็เริม่ เห็นว่าไม่ใช่ตน้ ล�ำพูทนี่ อ้ ยเกินไปแต่

กลุม่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม “ล�ำพูบางกระสอบ”
ใช้ยุทธวิธีเมืองล้อมป่ามาตลอด เราร่วมมือกับ
คนนอกพื้นที่หลายกลุ่ม จนกระทั่งปีที่ผ่านมา
คนเริม่ รูจ้ กั บางกระสอบเยอะขึน้ ทีน่ า่ ยินดีกค็ อื
มี บ ริ ษั ท ที่ ถ ่ า ย ท� ำ
สารคดี สิ่ ง แวดล้ อ ม
แ ล ะ สั ต ว ์ ป ่ า ข อ ง
ฝ รั่ ง เ ศ ส เ ห็ น ภ า พ
หิ่ ง ห้ อ ยที่ ผ มโพสต์
เขาก็ ติ ด ต่ อ เข้ า มา
ถ่ายท�ำ และก็มศี ลิ ปิน
ไทยคุณอริญชย์ รุง่ แจ้ง
สุกิจ พลับจ่าง
ผู้ริเริ่มโครงการ
มาถ่ า ยภาพหิ่ ง ห้ อ ย
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่ อ จั ด แสดงงานที่
“ล�ำพูบางกระสอบ”
หอศิ ล ป์ ร ่ ว มสมั ย
เมืองเกียวโต ล่าสุด
นั ก ดนตรี จ ากสวิ ส เขามาถ่ า ยแสงหิ่ ง ห้ อ ยไป
ประกอบจังหวะดนตรี มันเป็นความภาคภูมใิ จนะ
ทีเ่ ราท�ำให้หงิ่ ห้อยคุง้ บางกระเจ้าบินไปไกลขนาดนัน้
รอยยิ้มใต้แสงหิง่ ห้อย

ความสุขของผมคือได้เห็นแสงระยิบระยับ
ของหิง่ ห้อย ยิง่ เราท�ำให้คนทีไ่ ด้มาเห็นมีความสุข
เขาตื่นตาตื่นใจผมดีใจมาก หิ่งห้อยท�ำให้ผม
ค้นพบความสุขของชีวติ เมือ่ ก่อนคิดว่าแสงสีใน
เมืองคือความสุข แต่มันคือของเทียม แสงของ
หิง่ ห้อยต่างหากคือความสุขทีแ่ ท้จริง มันท�ำให้ผม
พบความสงบ และมันยังสอนให้เราหันกลับมา
ดูตัวเอง วงจรชีวิตหิ่งห้อยจะมีเพียง 2 อาทิตย์
ทีจ่ ะกระพริบแสงแต่มนั ก็ทำ� ภารกิจผสมพันธุเ์ ต็มที่
ในขณะทีม่ นุษย์มกั ประมาทคิดว่ายังเหลือเวลา
อีกเยอะ ซึ่งเราควรจะถามตัวเองว่าในขณะที่มี
ชีวติ อยูเ่ ราได้ทำ� ภารกิจเต็มทีห่ รือยัง

TV PROGRAM

การหมกมุน
่ กับวิธี
คิดเดิม ความคิดเห็น
เดิมๆ นอกจาก
ไม่ชว่ ยให้เห็นทาง
เลือกใหม่แล้ว หลาย
ครัง้ ยังน�ำพาเรากลับ
ไปสูว่ งจรอุบาทว์และ
วิกฤตซ�ำ้ ซาก นัน
่ คือ
ความผิดพลาด
เชิงโลกทัศน์ ซึง่ ปรับ
เปลีย
่ นไม่ทน
ั ความ
เปลีย
่ นแปลงของโลก
และนีค
่ อื ทุกข์โศกของ
ผูค
้ น และผูน
้ ำ� หลาย
ประเทศในโลก ซึง่
ไม่สามารถตอบโจทย์
โลกทีเ่ ปลีย
่ นไป

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
รายการ โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก

เมือ่ ก่อนข้ารู้
แต่การใช้กำ� ลัง
สยบศัตรู แต่
ตอนนีก
้ ลับพบ
ว่ามีเพียงสันติ
ทีแ่ ท้จริงจะเป็น
ทางทีย
่ งั่ ยืน
มู่หลาน,
ซีรีส์ มู่หลาน จอมทัพหญิงกู้แผ่นดิน
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เราอาจจะลด
ไม่ได้ 100%
แต่ไม่ใช่เรือ่ งยาก
เพียงแค่เดินเข้า
ร้านสะดวกซือ้ และ
ไม่รบ
ั ถุงพลาสติก
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

การรูค
้ วามจริงน่ะไม่ยาก
ทีย
่ ากคือการยอมรับความจริง
พิทยากร ลีลาภัทร์ (@aston_ed)
นักเขียนเจ้าของผลงาน ถามตามใจตอบตามจริง และเติมธรรมในช่องว่าง
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ไทยพีบีเอสกับบริการสื่อดิจิตอลบนระบบปฏิบัติการ iOS ทั้ง iPhone, iPod Touch และ iPad ที่ให้คุณไม่พลาด
ทุกความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ข่าวในรอบวันแบบนาทีต่อนาที, สามารถรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการ
วิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบ Online Streaming, สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media), เลือกชมและฟังรายการโทรทัศน์
และวิทยุยอ้ นหลังและข่าวสารล่าสุดของทางไทยพีบเี อส

กองบรรณาธิการ

