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ฮีโร่ของคุณคือใครครับ

ถ้าเป็นตอนเด็กในมโนทีไ่ ร้ซงึ่ สาระคงมีหน้าของซูเปอร์แมน ไม่กย็ อดมนุษย์ในการ์ตนู ลอยมา
ถ้าถามตอนผมอยู่ช่วงวัยแตกเนื้อหนุ่ม ฮีโร่น่าจะเป็นนักดนตรีเจ๋งๆ ถ้าอยู่ในช่วงวัยเริ่มท�ำงาน
นักวิชาการเก่งๆ หรือบุคคลทีป่ ระสบความส�ำเร็จในชีวติ คงท�ำให้ผมตืน่ เต้นทุกครัง้ ทีต่ ดิ ตามเรือ่ ง
ราวของคนเหล่านั้น
แต่ถ้าถามตอนนี้ ผมคงระบุรูปพรรณสัณฐาน บุคลิกท่าทาง หรือกลุ่มอาชีพได้ไม่ชัดนัก
จนกระทั่งได้ไปชมภาพยนตร์เรื่อง เดอะดาวน์ เป็นคนธรรมดามันง่ายไป หนังที่ว่าด้วยเรื่องของ
กลุ่มคนที่เป็นดาวน์ซินโดรม ความรู้สึกตอนเดินออกมาจากโรงภาพยนตร์ราวกับคนที่ค้นพบ
สัจธรรมอะไรสักอย่างในชีวิต เหตุใดชีวิตของคนที่สังคมมองว่าไม่น่าจะท�ำอะไรได้ แต่พวกเขา
กลับด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีความสุข และมีความสุขมากกว่าคนอย่างเราๆ ที่อ้างตน
ว่าฉลาดและเก่งไปซะทุกเรื่อง เมื่อเทียบกับคนในภาพยนตร์เรื่องนี้คนธรรมดาอย่างเราๆ นี่เอง
ที่เขลาเรื่องการใช้ชีวิตมาก ถ้าถามผมตอนนี้อีกครั้ง ขอตอบดังๆ ว่า พวกเขาคือฮีโร่ของผมครับ
นัน่ จึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมคอนเซปต์ BE HERO เราจึงเลือกวงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ มาพูดคุย
กันใน Cover Story เหตุผลแรกคือ หากนึกถึงคนที่เป็นไอดอลของเด็กไทย ชื่อของเขาลอยล�ำ
แน่นอน เหตุผลต่อมาภาพยนตร์ทผี่ มพูดถึงเมือ่ สักครูเ่ ป็นผลงานของวงศ์ทนงครับ และในปีหน้า
เราจะได้เห็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่เป็นดาวน์ซินโดรมในรูปแบบเรียลลิตี้ 16 ตอน ทางช่องไทย
พีบีเอส แน่นอนครับมันคือผลงานของวงศ์ทนงเช่นกัน บทสัมภาษณ์อันว่าด้วยที่มาของการ
ท�ำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ หรือเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อให้พอมี
กลิ่นอายเดือนของพ่อเข้าไปหน่อย น่าจะท�ำให้มุมมองที่คุณมีต่อเพื่อนมนุษย์เปลี่ยนไป
ผมเองก็เคยคิดว่าฮีโร่ ต้องเป็นคนที่ท�ำอะไรพิเศษกว่าคนอื่น เมื่อการท�ำงานต้องพบเจอคน
หลากหลายประเภท ท�ำให้ผมเห็นพลังพิเศษในตัวคนธรรมดามากมาย จนถึงวันหนึ่งผมถึงได้
เข้าใจว่าฮีโร่ก็คือคนเดินถนนทั่วไป พ่อที่อดหลับอดนอนขับแท็กซี่หาเงินส่งเสียลูก แม่ที่ตื่นแต่
เช้าเตรียมอาหารให้ทุกคนในบ้าน หรือแม้แต่คนไร้บ้านที่ยังเรียนรู้ที่จะต่อสู้เพื่อมีชีวิตต่อไป คน
เหล่านี้ล้วนเป็นฮีโร่ในแบบของเขา แม้แต่ตัวคุณเองก็เป็นฮีโร่ได้
เพื่อให้สมกับคอมเซปต์ BE HERO เราจะพาคุณไปพูดคุยกับ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ แต่ไม่ใช่
ในบทบาทพิธีกรทะเล้นๆ ครั้งนี้เขาสวมบทเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงของคุณพ่อลูก 4 ฮีโร่ในแบบเขา
เป็นเช่นไรพลิกไปอ่านได้ในคอลัมน์ To be continued ครับ และถ้าคุณรูเ้ หตุผลทีค่ ณ
ุ ฟูจิ ฟูจซิ ากิ
พิธีกรและเจ้าของรายการดูให้รู้ ผลิตรายการเนื้อหาดีๆ ให้กับผู้ชม คุณอาจจะยกให้เขาเป็นฮีโร่
อีกคน ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวใน in-depth coverage ฉบับนี้อาจสร้างแรงผลักดันให้คุณอยาก
จะเป็นฮีโร่เสียเองเลยก็ได้
และเมื่อฉบับเดือนธันวาคมเวียนมาถึง หมายความว่าใกล้จะผ่านพ้นปี 2558 เข้าไปทุกที
ปีทผ่ี า่ นมา ใครตัง้ เป้าอะไรไว้แล้วก็ปล่อยให้มนั เป็นเพียงตัวหนังสือทีเ่ ขียนลงบนกระดาษแปะไว้
บนตูเ้ ย็นหรือบอร์ดบนโต๊ะท�ำงาน จนตัวหนังสือซีดจางก็ยงั ไม่ลงมือท�ำให้เกิดผล ช่างมันเถอะครับ
อย่าลืมว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ และไม่เห็นต้องรอฤกษ์งามยามดี พร้อมวันนี้ก็เริ่มวันนี้
ฮีโร่ตัวจริงเขาไม่เสียเวลากับการวางแผนหรอกครับ ลงสนามเลย....ไม่ตาย ก็เติบโต ชีวิตก็
เท่านี้ และขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับเหล่าฮีโร่ทุกท่าน
บรรณาธิการ
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STAY TUNED
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STORY l

กองบรรณาธิการ

สารคดี มนุษย์พน
ั ธุก์ ล้า...ฝ่าองศาโลก
Ice Road Trucker

สุดยอดสารคดี ตามติดการเดินทางที่เสี่ยง
อั น ตรายของเหล่ า สิ ง ห์ นั ก ขั บ รถบรรทุ ก
ผู้กล้าหาญพวกเขาต้องฝ่าพายุและหิมะ
ท่ามกลางความทุรกันดารของเขตทุนดราใน
ขัว้ โลกเหนือของแคนาดา ท่ามกลางสภาพ
อากาศทีแ่ สนจะหนาวเหน็บและพายุหมิ ะที่
เลวร้าย พวกเขาต้องฝึกฝนทักษะในการเอา
ตัวรอด เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ส�ำคัญคือน�ำ
อุปกรณ์และเสบียงอาหาร ไปส่งให้กลุม่ คน
งานเหมืองทีอ่ ยูห่ า่ งไกลออกไปหลายร้อยไมล์
ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30-23.30 น.
ทางไทยพีบเี อส
When > 8 มกราคม 2559
Stay Tuned >

คนสูโ้ รค

รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขวิธีแบบไทย ใน
การเอาชนะโรควิถชี วี ติ ทัง้ โรคทางกายและโรค
ทางจิต ซึง่ เป็นการส่งเสริมการเรียนรูท้ จี่ ะป้องกัน
โรค และดูแลสุขภาพตนเอง อันจะน�ำไปสู่ “การ
มีสขุ ภาพดีตามวิถชี วี ติ ไทย”
Stay Tuned > ทุกวันจันทร์- ศุกร์, เวลา 7.00-07.30 น.

ทางไทยพีบเี อส
When > 4 มกราคม 2559

News

ติดตามความจริงในทุกชั่วโมงข่าวกับ
ไทยพีบเี อส ทันทุกเหตุการณ์ตงั้ แต่เช้า
วันใหม่ อัพเดตข่าวทั่วไทยและทั่วโลก
พร้อมสรุปสถานการณ์เด่นรอบวัน
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.

กินอยู่คือ

เมื่ออาหารกลายเป็นสื่อกลางในการบอกเล่า
เรื่องราวชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรม
การสืบสานประเพณี ผ่านอาหารของชุมชน
พื้นถิ่นที่แตกต่าง เปิดโลกทัศน์ ด้วยความรู้
อั น หลากหลาย ที่ แ ฝงแง่ คิ ด สร้ า งค่ า นิ ย ม
เชิงบวก ทั้งต่อตนเองและสังคม อาหารเพียง
จานเดียว จะสามารถสะท้อนโลกกว้างได้ทั้งใบ
และสร้างสรรค์โลกได้อย่างไร เพราะอาหาร
แต่ ล ะจานล้ ว นบอกเล่ า ที่ ม าที่ ไ ปของโลก
ได้แตกต่างกัน
Stay Tuned >

ทางไทยพีบเี อส

ทุกวันอาทิตย์, เวลา 16.00-16.30 น.

ซีรี่ส์ละครเด็กนานาชาติ
Children from Somewhere 2

26 เรื่องราวจาก 17 ประเทศ ที่สะท้อนทัศนคติ
วัฒนธรรม ผ่านมุมมองของเด็กๆ ทีม่ ตี อ่ สิง่ รอบตัว
ของพวกเขา จากความร่วมมือระหว่างสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับ Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) ในโครงการ Children
Drama Co-Production Series ซึ่งเป็นการ
ผลิตละครเด็กเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม
ประเทศสมาชิก ABU ในระดับประเทศนานาชาติ
ทุกวันเสาร์, เวลา 09.30-10.00 น.
ทางไทยพีบเี อส
When > 2 มกราคม 2559
Stay Tuned >
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STORY
STORY
l กองบรรณาธิ
l mini_journey
การ

GIFT
FOR MY HERO
แบ่งเบาหน้าที่ให้กับแก็ดเจ็ตเหล่านี้คอยดูแล
และให้ความสะดวกสบายกับคนที่คุณรัก
1.Jabra Eclipse

หูฟงั บลูทธู ทีอ่ ดั แน่นทัง้ คุณภาพ
เสียงและดีไซน์เรียบหรูแบบเดนิส
ดีไซน์ เพราะควบคุมด้วยระบบสัมผัส
แทนปุ่มกด เบาเพียง 5.5 กรัม มี
เทคโนโลยีชว่ ยตัดเสียงรบกวนรอบ
ข้าง Advanced Noise Blackout
แบบ 2 ไมโครโฟน และยังสามารถ
บอกหมายเลขโทรเข้าด้วยเสียง ใช้
งานร่วมกับ Application Jabra
Assist ให้คณ
ุ ค้นหาตัวเครือ่ งแม้ลมื
ทิง้ ไว้ผา่ น Google map และตัง้ ค่า
การใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ
มาพร้อมตลับชาร์จแบบพกพา ใช้
งานได้นาน 10 ชัว่ โมง

2.MagCable

โปรเจกต์ระดมทุนจาก Kickstarter ทีเ่ ข้าใจหัวอกของคนทีช่ อบ
เดินสะดุดสายชาร์จจนโทรศัพท์
หล่นอยู่บ่อยๆ จึงคิดค้นสายชาร์จ
พร้อมหัวเสียบแม่เหล็ก ความยาว
1 เมตร กันน�้ำ กันฝุ่น ข้อดีคือ ส่วน
ทีต่ อ่ กับมือถือจะต่อกับขัว้ ของสาย
ชาร์จโดยใช้แม่เหล็ก คราวนี้ต่อให้
บังเอิญเดินสะดุด สายชาร์จก็หลุด
ออกง่ายดายโดยไม่ทำ� ให้ตวั เครือ่ ง
หล่นพื้นตามไปด้วย ที่เด็ดไปกว่า
นัน้ ตัวสายยังมีสวิตช์ให้เลือกว่าจะ
ชาร์จอย่างเดียวหรือจะซิงค์ข้อมูล
กับคอมพิวเตอร์

3.Nut smart tracker

ของขวั ญ ที่ เ หมาะส� ำ หรั บ คน
ขี้ ลื ม ปล่ อ ยให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อง
อุ ป กรณ์ ตั ว จิ๋ ว ช่ ว ยตามหาของ
ส�ำคัญ เพียงแค่กดโทรออกจาก
แอพฯ NUT เครื่อง NUT ที่คุณ
คล้องไว้กับพ่วงกุญแจ ใส่ไว้ใน
กระเป๋ า สตางค์ หรื อ คล้ อ งไว้ ที่
ปลอกคอสัตว์เลีย้ งก็จะส่งเสียงร้อง
บอกต� ำ แหน่ ง ที่ อ ยู ่ สามารถดู
ต�ำแหน่งผ่านแอพฯ ได้ในระยะ
50 เมตร โทรศัพท์ 1 เครื่องเชื่อม
ต่อ NUT ได้ถึง 6 เครื่อง แบตเตอรี่
ใช้งานได้นาน 3 เดือนต่อการชาร์จ
1 ครั้ง

4.Garmin Varia

เรดาร์อัจฉริยะ อุปกรณ์ที่จะ
ช่ ว ยเพิ่ ม ความปลอดภั ย ให้ กั บ
นักปั่นเครื่องแรกของโลก สามารถ
แจ้งเตือนเมื่อมีรถขับมาจากด้าน
หลั ง ในระยะ 140 เมตร พร้ อ ม
กราฟิ ก แสดงระยะห่ า งและ
ความเร็วของรถที่เข้ามาใกล้ เพื่อ
ให้นักปั่นได้เตรียมตัวหลบหลีกได้
ทันการณ์ อีกทัง้ ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นไฟ
ท้ายปรับความสว่างและกระพริบ
เตือนให้ผู้ขับรถที่ขับตามหลังได้
เห็น ใช้งานได้นาน 5 ชัว่ โมง กันน�ำ้ ได้
และเชื่ อ มต่ อ กั บ จี พี เ อสของ
Garmin Edge 1000 ได้

3
2
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โครงการ ไทยพีบเี อสและเครือข่าย มอบไออุน
่ ให้พน
ี่ อ้ งชาวจังหวัดบึงกาฬ

ไทยพีบเี อส ร่วมกับกองทัพเรือและเครือข่าย จัดโครงการ ไทยพีบเี อส และ
เครือข่าย มอบไออุน่ ให้พนี่ อ้ งชาวอ�ำเภอบุง้ คล้า จังหวัดบึงกาฬ เพือ่ เป็นตัวแทน
ส่งมอบผ้าห่ม เครือ่ งนุง่ ห่มกันหนาว ยารักษาโรค และอุปกรณ์การเรียน ทีไ่ ด้
รับบริจาคผ่านรายการสถานีประชาชน ให้แก่ผปู้ ระสบภัยหนาวกว่า 3,000 คน
ทีอ่ ำ� เภอบุง่ คล้า จังหวัดบึงกาฬ ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม ศกนี้
เช็คอินอ้อมกอดธรรมชาติบา้ น
แม่กำ� ปอง ถวายบุญอุน
่ ธรรมะ

กลุม่ อาสา “โรงบ่มอารมณ์สขุ ”
ชวนกันไปเช็คอินประเทศไทย ด้วย
การถวายเสือ้ กันหนาวส�ำหรับพระ
ภิ ก ษุ - สามเณรในพื้ น ที่ ภั ย หนาว
ดอยสูงในภาคเหนือ โดยถวายผ่าน
วัดอุโมงค์และน�ำไปถวายต่อในพืน้ ที่
ต่างๆ ท�ำดีแล้วก็ชวนทุกคนไปโอบ
กอดแนบชิดธรรมชาติกนั ต่อทีบ่ า้ นแม่กำ� ปอง ส�ำราญชน โฮมสเตย์ ในวันที่
25 - 27 ธันวาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 08-1515-8564

ค่ายพุทธอาสา รุน
่ ที่ 3 (ฅนทาสีรวั้ วัด)

อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม ขอเชิญชาวพุทธจิตอาสาเข้าร่วมบูรณ
ปฏิสังขรณ์ ด้วยการทาสีรั้วรอบโบสถ์ที่วัดใหญ่ จ. สมุทรสงคราม ในวันที่
26-27 ธันวาคม 2558 ซึง่ จัดเป็นครัง้ ที่ 3 เพือ่ เป็นการบูรณปฎิสงั ขรณ์และ
ยังเป็นการขัดเกลาจิตใจ และยังได้รว่ มท�ำกิจกรรมสันนทนาการต่างๆ ล่อง
เรือชมหิ่งห้อย เดินตลาดน�้ำท่าคา นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม ชม
พระอาทิตย์ตกดินที่ดอนหอยหลอด โดยมีค่าใช้จ่ายสมทบทุน 450 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 082-779-2256
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LOOK AT
THE WORLD
เปิดตา เปิดใจ เปิดไอเดีย

แม้ว่าปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตจะมีอิทธิพลมากต่อ
คนยุคนี้ แต่สื่อโทรทัศน์ก็ยังทรงอิทธิพล
ต่อความคิดของผู้ชมรายการในวงกว้าง เพราะ
เข้าถึงง่ายกว่า ดังนั้นรายการโทรทัศน์และ
ผู้ผลิตจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่
นำ�เสนอไม่มากก็น้อย

• T V PROGR AM •

ดูให้รู้
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 17.30 – 18.00 น.

โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง รายการโทรทั ศ น์ ที่
ปรากฏอยู่ในช่องทีวีสาธารณะยิ่งต้องมากด้วย
ประโยชน์ อัดแน่นด้วยคุณภาพ เหนือสิ่งอื่นใด
หากได้แรงบันดาลใจหลังจบรายการ ก็นับเป็น
ความส�ำเร็จของคนท�ำรายการและเป็นก�ำไรแก่
คนดูเช่นกัน
น่ายินดีที่มีรายการโทรทัศน์ไม่น้อยในเมือง
ไทยท�ำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ หนึ่งใน
นั้นก็คือรายการ “ดูให้รู้” ทางช่องไทยพีบีเอส
รายการที่มีคุณฟูจิ ฟูจิซากิ รับหน้าที่พิธีกร ชวน
คนดูไปรู้และเห็นวัฒนธรรม ความคิด วิถีชีวิต
และจุดเริ่มต้นความส�ำเร็จของคนญี่ปุ่น ตาม
คอนเซปต์ “ดู ใ ห้ เ ห็ น เป็ น ความรู ้ ดู ใ ห้ รู ้ เ ป็ น
ไอเดีย” โดยหวังที่จะสร้างประโยชน์และแรง
บันดาลใจไปในทุกตอนที่น�ำเสนอตลอด 4 ปี

“ประเทศญี่ปุ่นมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่น่าจะ
น�ำมาปรับใช้กบั ประเทศไทยได้ ถ้าเราจะเก่งเร็ว
ให้เราเจอคนทีเ่ ก่งทางนัน้ เรามักมองคนอืน่ ตอน
ทีเ่ ขาเก่งแล้ว แต่สงิ่ ส�ำคัญคือ เก่งได้ยงั ไง แต่ละ
ตอนที่ผมเลือกมาน�ำเสนอ อยากให้ดูลึกลงไป
กว่านั้น เช่น เด็ก 5 ขวบฝึกท่าทางเหมือนบูซลี
5 ขวบวัยนี้ขี้เบื่อ แล้วคุณพ่อคุณแม่เขาสอนยัง
ไง นัน่ คือจุดทีน่ า่ สนใจ ไม่ใช่ดแู ล้วเก่ง แล้วก็จบ”
คุณฟูจิ ยังบอกอีกว่าแต่ละตอนที่เลือกมาน�ำ
เสนอ มีหลักที่ว่า จะต้องเป็นเรื่องที่คนต้นเรื่อง
ผ่านความยากล�ำบากมาได้อย่างไร เกีย่ วโยงกับ
การพัฒนาคน พัฒนาประเทศ เพียงหวังว่าคน
ที่ดูจะเกิดค�ำถามกับตัวเองว่า “คนเหล่านั้นมา
ถึงจุดนี้ได้อย่างไร แล้ววันนี้เราท�ำหน้าที่ของ
ตัวเองได้ดีหรือยัง

อย่างเช่น ตอน ลายแทงมืออาชีพ คุณฟูจิ
พาเราไปดูสนามบินฮาเนดะทีม่ คี วามสะอาดติด
อั น ดั บ โลกได้ เ พราะคุ ณ Niitsu Haruko ผู ้
เชี่ยวชาญด้านท�ำความสะอาดและผู้ฝึกอบรม
พนักงานบริษัท Japan Airport Techno เธอ
ท�ำงานของตัวเองอย่างมีเกียรติ ซื่อสัตย์ เคารพ
ในสิ่งที่ตัวเองท�ำ รายการเชื่อว่าตัวอย่างของ
คนทีท่ ำ� งานด้วยความจริงจัง จริงใจ สนุกกับงาน
ทีท่ ำ� ผลของมันจะปรากฏออกมาให้คนรอบข้าง
เห็น หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ ในหัวใจของคนท�ำก็จะ
มีความสุขเอง
คนจ�ำนวนไม่น้อยมีข้ออ้างมากมายให้กับ
ตัวเอง คิดว่าตัวเองไม่เก่ง เรียนมาน้อย อายุมาก
แล้ว ท�ำไม่ได้หรอก เป็นค�ำพูดที่คุณฟูจิได้ยิน
เสมอ “ผมอยากให้ดรู ายการตอน นักร้องไร้แขนขา
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เรามักมองคนอืน
่ ตอนที่เขา
เก่งแล้ว แต่สงิ่ ส�ำคัญคือ
เก่งได้ยังไง

น้ อ งเขาไม่ มี มื อ ไม่ มี เ ท้ า ตั้ ง แต่ เ กิ ด แต่ เ ขา
สามารถท�ำทุกอย่างได้ หรือตอน สุดยอดคุณ
ยาย ท่านตัง้ บริษทั ตอนอายุ 80 จากแม่บา้ น เกิด
มาไม่ เ คยท� ำ งาน ความรู ้ ไ ม่ มี สามี เ สี ย ชี วิ ต
สุดท้ายได้กำ� ลังใจจากหลานจึงตัดสินใจไปเรียน
อสังหาริมทรัพย์ จนได้ใบรับรอง ใช้เวลาปีเดียว
เปิดบริษัท แนะน�ำบ้าน ท�ำยอดขาย 300 ล้าน
ต่อปี ดูตอนนี้แล้วคุณแก้ตัวไม่ได้เลยนะ เขา
ท�ำได้ แล้วเราท�ำไม่ได้ได้ยังไง”
ในขณะทีอ่ กี หลายตอน เผยให้เห็นถึงทางออก
ในแง่มมุ ทีเ่ ราไม่เคยฉุกคิด “ญีป่ นุ่ มีปญ
ั หาคล้ายๆ
ประเทศไทย อย่างตอนนีป้ ระเทศไทยมีปญ
ั หาข้าว
ขายไม่ได้ ประเทศเพือ่ นบ้านข้าวราคาถูกกว่า ข้าว
ขายสูเ้ ขาไม่ได้กอ็ ยูใ่ นโกดังเน่าเสีย คนไทยท�ำยัง
ไง...จบ...ไม่มไี อเดียแล้ว รายการพาไปดูชาวไร่ที่
ญีป่ นุ่ ปัญหามะเขือเทศราคาแพงกว่าเกาหลี จีน
ชาวไร่ญปี่ น่ ุ แย่เหมือนกัน แต่เขาคิดใหม่ ท�ำมะเขือเทศ
ให้หวานขึน้ สองเท่า มีวติ ามินซีอยูใ่ นมะเขือเทศ
สองเท่า เพิ่มมูลค่าสินค้าเข้าไป จ่ายเพิ่มอีก
10 บาทผมยังซือ้ เลย”
ดัชนีชี้วัดว่ารายการนั่นกระทบใจคนดูได้
มากน้อยแค่ไหน คงต้องดูไปถึงการเปลีย่ นแปลง
ทีต่ ามมา คุณฟูจเิ ล่าว่า มีหลายองค์กรทีน่ ำ� เรือ่ ง
ราวในรายการเป็นแบบอย่าง และคนจ�ำนวน

ไม่น้อยก็มองเห็นทางเลือกหลังจากดูรายการ
เช่น การต่อใบขับขี่ที่มีระเบียดรัดกุมมากขึ้น
เหมือนดังเช่นทีญ
่ ปี่ นุ่ ผูท้ จี่ ะมีใบขับขีไ่ ด้ตอ้ งเรียน
ขับรถ 100 ชั่วโมง หรือนวัตกรรมการรักษาโรค
มะเร็งที่ญี่ปุ่น ก็เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจ�ำนวนไม่
น้อยมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น
การหยิ บ ยกญี่ ปุ ่ น มาเป็ น พระเอก ไม่ ไ ด้
ต้องการเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใคร เพียงแค่
ต้องการสร้างแรงกระตุน้ ให้คนดูเห็นถึงสิง่ ทีท่ ำ� ให้
ญีป่ นุ่ ท�ำ “ ทีเ่ ขาน�ำเราไปเป็นเพราะคนญีป่ นุ่ ให้

ความส� ำ คั ญ แม้ จุ ด เล็ ก น้ อ ย ผมไปถ่ า ยนั ก
ฟุตบอลทีอ่ ยูใ่ นเจลีค ดูเขาฝึกเชือ่ มัย้ ว่าเขาฝึกท่า
เดิมๆ เบสิคง่ายๆ จนเก่ง ไม่ได้ฝกึ ท่าเท่ๆ ยากๆ
เบสิคคือสิ่งที่ท�ำให้คุณเป็นมืออาชีพได้เลยนะ
ความส�ำเร็จไม่ได้ยากอะไร ทุกคนรูแ้ ต่ทำ� ไม่ได้”
เพราะอยากเห็นคนไทยได้ลองน�ำสิง่ ทีไ่ ด้จาก
รายการมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และเขาเชื่อว่า หากท�ำได้จริง ประเทศไทยจะ
สามารถก้าวไปได้ไกลกว่าญี่ปุ่น “คนญี่ปุ่นถ้ารู้
เรือ่ งอะไรก็จะรูเ้ รือ่ งนัน้ อย่างเดียว ในขณะทีค่ น
ไทยจะมีความรูร้ อบตัวเยอะ แต่เชีย่ วชาญเฉพาะ
ทางอาจจะน้อย พอเฉพาะทางน้อยมันก็ดอี ย่าง
เสียอย่าง ถ้าเราลงลึกอีกหน่อยจะเก่งมากเลย”
จนถึงบรรทัดนี้ เผื่อหลายคนยังไม่รู้ กว่าจะ
ได้มาซึง่ เนือ้ หารายการแต่ละตอนนัน้ ไม่งา่ ยเลย
การเสาะหาคนที่มีเรื่องราวกระทบใจคนดูจริงๆ
ยิง่ ยาก แม้แต่ขนั้ ตอนการท�ำจดหมายขอถ่ายท�ำ
ในประเทศญี่ ปุ ่ น ก็ มี ก ระบวนการสุ ด ซั บ ซ้ อ น
เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดคุ ณ ฟู จิ ก็ ไ ม่ เ คยลดละความ
พยายามที่จะน�ำเสนอเนื้อหาที่ดีเพื่อคนดู เพียง
เพราะ...
“การได้เห็นคนอื่นมีความสุขเราก็จะสุข
ด้วย ท�ำให้คนประสบความส�ำเร็จ ท�ำให้คน
เกิดการเปลีย่ นแปลง เท่านีก้ ม็ คี วามสุขแล้ว”
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EVERYONE

CAN BE A HERO
วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์

“สำ�หรับผมใครก็เป็นฮีโร่ได้ ไม่จำ�เป็นต้องเป็นคนยิ่งใหญ่ เป็น Somebody หรือเป็นคนมีชื่อเสียง
แค่คนธรรมดาๆ ที่ทำ�อะไรเล็กๆ มีคุณค่า ทำ�ด้วยจิตใจที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำ�อะไรเพื่อคนอื่น
คนที่มีอุดมการณ์บางอย่างเพื่อสังคม ผมว่านี่ล่ะคนที่น่ายกย่องชื่นชม”
คนที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง เดอะดาวน์ เป็นคนธรรมดามันง่ายไป น่าจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดเป็นอย่างดี
แต่ถ้าใครยังไม่มีโอกาสดู บทสัมภาษณ์นี้อาจทำ�ให้คุณนิยามคำ�ว่า “ฮีโร่” ต่างไปจากเดิม
ประการแรก ถ้าคุณวาดฝันว่าฮีโร่คอื คนทีไ่ ม่
เคยพ่ายแพ้ เสียน�ำ้ ตาไม่ได้ วงศ์ทนงไม่ใช่คนคน
นัน้ แน่นอน เพราะเขายอมรับแบบแมนๆ ว่า เขา
แพ้มากกว่าชนะ บอบช�ำ้ มาก็เยอะ ผิดบ้าง ถูกบ้าง
เหมือนมนุษย์เดินดินทัว่ ไป จะต่างก็แค่ทกุ อย่าง
ในชีวติ ทีท่ ำ� เขาภูมใิ จว่าได้ลงมือเลือกเอง เช่นนัน้
แล้ว ถ้าฮีโร่ของคุณคือผูก้ ล้าทีจ่ ะเดินบนทางชีวติ
ลิขติ เอง เขานีแ่ หละฮีโร่ตวั จริง
ประการทีส่ อง คุณอาจต้องลบความเชือ่ เดิมๆ
ว่า ฮีโร่ผูกโยงกับการท�ำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพราะ
รายการเรียลลิตี้ตามติดชีวิตชาวดาวน์ซินโดรม
ก�ำลังจะพาคุณไปรูจ้ กั ฮีโร่กลุม่ ใหม่ทกี่ อบกูโ้ ลกไม่
ได้ สร้างนวัตกรรมไม่ได้ ขณะเดียวกันสังคมยัง
ตราว่าเป็นภาระ แต่วงศ์ทนงกลับเชื่ออย่างเต็ม
หัวใจว่า คนกลุม่ นีเ้ ป็นฮีโร่ในแบบของเขา เพราะ
เขาสอนให้คนธรรมดาอย่างเราได้เรียนรูว้ า่ การมี
ความสุขกับเรือ่ งง่ายๆ ใช้ชวี ติ อยูก่ บั ปัจจุบนั ไม่
จมอยูก่ บั อดีต ไม่ทรุ นทุรายกับอนาคตเป็นเช่นไร
และถ้าคนกลุ่มนี้สร้างพลังให้กับคนจ�ำนวน
มากได้โดยไม่ตอ้ งลุกขึน้ มาท�ำสิง่ ยิง่ ใหญ่ใดๆ เลย
คงจริงอย่างทีว่ งศ์ทนงกล่าว “ใครก็เป็นฮีโร่ได้”
อะไรท�ำให้คณ
ุ สนใจกลุม
่ คนทีเ่ ป็นดาวน์ซน
ิ โดรม

โดยพืน้ ฐานผมเป็นคนสนใจเรือ่ งมนุษย์ และ
มนุษย์กลุม่ หนึง่ ทีผ่ มสนใจก็คอื คนทีม่ อี ยูใ่ นสังคม
จริงๆ แต่สงั คมมองข้ามหรือมองไม่เห็นพวกเขา
ชาวดาวน์ซนิ โดรมคือหนึง่ ในนัน้ ยิง่ ได้มารับรูเ้ รือ่ ง
ของคนเป็นดาวน์ซนิ โดรมในเมืองไทยก็ยงิ่ กระทบ
ใจ ดาวน์ซนิ โดรมในประเทศไทยมีหลายแสนคน

แต่สาเหตุหนึง่ ทีเ่ ราไม่คอ่ ยเห็นเขาออกมาใช้ชวี ติ
ข้างนอก นอกจากครอบครัวเป็นห่วงก็คอื หลาย
ครอบครัวทีม่ ลี กู เป็นดาวน์รสู้ กึ อาย รูส้ กึ อึดอัดกับ
สายตาของผูค้ น ยิง่ ได้มารับรูข้ อ้ มูลบางอย่างจาก
คุณหมอ ว่าพ่อแม่ทมี่ ลี กู เป็นดาวน์จำ� นวนไม่นอ้ ย
ทิง้ ลูกไว้ทโี่ รงพยาบาล เรือ่ งอย่างนีม้ นั สะเทือนใจ
ผม ก็เลยอยากจะน�ำเสนอเรือ่ งนีใ้ ห้สงั คมได้รบั รู้
คุณตั้งใจที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์
และรายการโทรทัศน์ตงั้ แต่แรก?

เดอะดาวน์ มันเป็น Big Idea ส�ำหรับผมเลย
ล่ะครับ ระยะหลังผมไม่ได้จำ� กัดตัวเองแค่เป็นคน
ท�ำหนังสือ งานของผมมันขยายขอบเขตไปในสือ่
ต่างๆ ไม่วา่ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย อีเวนท์ หรือการ
ไปบรรยายตามสถาบันการศึกษา ฉะนัน้ ถ้ามีเรือ่ ง
ดีๆ แล้วน�ำมาถ่ายทอดผ่านสือ่ ใดสือ่ หนึง่ แล้วจบ
ผมเสียดาย ผมอยากให้ของดีๆ เผยแพร่ออกไป
ให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ ความคิดตัง้ ต้นคือ
จะท�ำเป็นรายการโทรทัศน์ แต่พอถ่ายท�ำไปได้สกั
สองเทป ผมดูฟตุ เทจแล้วรูส้ กึ มันดีมาก ดีจนคิด
ว่าถ้าเราเริม่ ต้นด้วยรายการโทรทัศน์กอ่ นมันอาจ
ถูกบดบังโดยรายการโทรทัศน์อกี ร้อยรายการแล้ว
จมหายไป รู้สึกเสียดาย ก็เลยคิดกลับกันว่ามัน
สามารถเป็นภาพยนตร์ได้ โปรเจกต์ภาพยนตร์จงึ
มาก่อน ซึง่ เมือ่ ภาพยนตร์ออกฉายก็ได้รบั ฟีดแบ็ก
ที่ ดี ม าก ระหว่ า งนั้ น ผมก็ ไ ด้ ไ ปคุ ย คอนเซปต์
รายการโทรทัศน์กบั ทางไทยพีบเี อส เขาก็อยากให้
เราท�ำเรื่องนี้เพราะมันเป็นประเด็นที่ทางช่องให้
ความส�ำคัญอยูแ่ ล้ว จึงกลายเป็น เดอะดาวน์ซรี สี ์

รายการเรียลลิตที้ จี่ ะท�ำให้คนเข้าใจคนเป็นดาวน์
ซินโดรมอย่างทีไ่ ม่เคยเข้าใจมาก่อน และเวอร์ชนั่
ทีวไี ม่เหมือนกับภาพยนตร์ เราตัดต่อ เรียบเรียง
เล่าแบบใหม่ ให้เหมาะกับการเป็นซีรสี ์ 16 ตอน
เชื่อว่าผู้ชมดูแล้วจะได้แรงบันดาลใจและความ
ประทับใจไม่นอ้ ยไปกว่ากัน
ท�ำไมคุณถึงอยากให้สงั คมเข้าใจคนกลุม
่ นี้ หรือ
การเข้าใจคนทีต
่ า่ งจากเรานัน
้ ท�ำไปเพือ่ อะไร

ผมคิดว่าที่สังคมเราเกิดความขัดแย้ง เกิด
ความรูส้ กึ แบ่งแยกก็เพราะว่าเรารูจ้ กั กันน้อยไป
เราเลยไม่ค่อยเข้าใจกัน คนในสังคมมีแนวโน้ม
บางอย่างทีบ่ างทีเราก็ทำ� ไปโดยอัตโนมัติ เช่นเรา
มักจะคบหาคนทีม่ สี ถานะทางสังคมใกล้ๆ กับเรา
อาจเพราะเรารูส้ กึ เท่าๆ กัน เป็นพวกเดียวกัน พูด
ภาษาเดี ย วกั น แล้ ว เราก็ อ ยากคบกั บ คนที่ มี
สถานะสูงกว่า เพราะหวังประโยชน์บางอย่าง
ในทางกลับกันคนทีเ่ รามองว่าเขาด้อยกว่าเรา เขา
ไม่มปี ระโยชน์กบั เรา หรือดูแล้วเป็นภาระ เราก็จะ
ผลักเขาออกไปจากวงโคจรชีวติ ของเรา พอเป็น
แบบนี้เราก็จะไม่รู้จักเขา ไม่เข้าใจเขา เมื่อไม่
เข้าใจก็อาจก่อให้เกิดอคติความเชือ่ ผิดๆ คนเป็น
ดาวน์ซนิ โดรมก็อยูใ่ นอคตินขี้ องสังคม ตัวอย่าง
เช่นอคติหนึ่งที่ชัดมากที่ฝังแน่นอยู่ในความคิด
ของผู ้ ค นคื อ เรามั ก เรี ย กคนเหล่ า นี้ ว ่ า “คน
ปัญญาอ่อน” ซึง่ ถ้าคุณรูจ้ กั และเข้าใจคนกลุม่ นี้
จริงๆ นิยามนีไ้ ม่ถกู ต้องนัก ผมจึงอยากสร้างสือ่ ที่
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้คน และสร้างความ
เข้าใจระหว่างกัน ผมเชือ่ ว่าถ้าเรารูจ้ กั เขามากขึน้
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เข้าใจในความจริงของเขา จะรูส้ กึ ทึง่ เขาท�ำอะไร ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพ่อเป็นอย่างไร
ได้มากกว่าทีเ่ ราคิด มันจะเปลีย่ นเป็นความรูส้ กึ
ตอนผมเด็กๆ ผมสนิทกับพ่อมาก อาจเพราะ
ชื่นชม อยากช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ผมว่าสังคมที่ ผมเป็นลูกชายคนเล็ก พ่อมักพาผมไปไหนมาไหน
น่าอยูน่ า่ จะเป็นสังคมแบบนี้
ด้วย มีอยูช่ ว่ งหนึง่ พ่อท�ำงานขับรถส่งของ เขาก็จะ
พาผมติดรถไปต่างจังหวัด ท�ำให้ผมติดใจการเดิน
คุณเคยมีมุมมองกับคนที่เป็นดาวน์ซินโดรม ทางตัง้ แต่เด็กๆ พ่อสอนผมหลายอย่าง สอนให้ผม
อย่างไร
ชอบผจญภัย กล้าทีจ่ ะไปไหนมาไหนคนเดียว ถึง
คุณหมอท่านหนึง่ บอกกับผมว่า ถ้าไม่มหี นัง พ่อจะไม่ได้เรียนสูง แต่พอ่ เป็นปัญญาชนจากการ
เรือ่ ง เดอะดาวน์ กว่าทีค่ นในสังคมจะสนใจและ อ่าน เขาอ่านหนังสือเยอะ พ่อชอบพาผมเข้าร้าน
เข้าใจคนกลุม่ นีอ้ าจต้องใช้เวลาไม่ตำ�่ กว่า 10 ปี หนังสือ ผมอยากได้เล่มไหนพ่อก็ซอื้ ให้ พ่อยังชอบ
เป็นค�ำชมทีผ่ มรูส้ กึ ชืน่ ใจมาก ก่อนหน้านีผ้ มก็รจู้ กั พาผมไปดูหนังอีกด้วย ผมว่ารสนิยมความชอบ
พวกเขาผิวเผินพอๆ กับคนอืน่ ๆ สารภาพตรงๆ ผม ส่วนหนึ่งของผม ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ
ก็รู้สึกว่าเขาน่าสงสาร ต้องดูแล แต่พอได้ไป ดูหนัง ฟังเพลง มาจากพ่อ พ่อผมเป็นคนแมนๆ
คลุกคลีกบั พวกเขาเป็นปี มันเปลีย่ นความคิดผม ลุยๆ ผมคิดว่าความเป็นผูน้ ำ� ความอดทน ไม่ยอม
ไปอย่างสิน้ เชิง ผมพบว่าเขาท�ำอะไรได้มากกว่าที่ แพ้ เข้มแข็ง ไม่ฟมู ฟาย เป็นลูกผูช้ าย เป็นสิง่ ทีผ่ ม
เราคิด เขามีอารมณ์ความรูส้ กึ นึกคิดเหมือนเรา ได้รบั ถ่ายทอดมาจากพ่อ ซึง่ เป็นคุณสมบัตทิ เี่ อือ้
มีความฝัน มีพลัง มีอารมณ์ขนั ความคิดเขาใส ต่อการใช้ชวี ติ และการท�ำงานของผมมาจนทุกวัน
กว่าความคิดขุน่ ๆ ของคนอย่างเราๆ เขาไม่ทกุ ข์นาน นี้ ตั้งแต่เด็กผมก็เป็นหัวหน้าห้อง เป็นประธาน
มีความสุขกับเรื่องอะไรง่ายๆ ไม่จมอยู่กับอดีต นักเรียน ประธานชมรม กัปตันทีมฟุตบอล ท�ำงาน
ไม่ทุรนทุรายกับอนาคต ชีวิตเขาอยู่กับปัจจุบัน หนังสือผมก็อยากเป็น บก. พ่อสอนให้กล้าแล้วก็
แต่แน่นอนเขาก็มขี อ้ จ�ำกัดหลายอย่าง ถ้าสรุปก็ ทะเยอทะยาน แต่ผมก็มอี กี ด้านทีไ่ ด้อทิ ธิพลจาก
คือหลังจากที่ได้คลุกคลีกับพวกเขามา 1 ปีเต็ม แม่คอื การรูจ้ กั เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เห็นอกเห็นใจคนอืน่
ความรูส้ กึ ว่าคนเหล่านีผ้ ดิ ปกติหรือเป็นคนพิเศษ ความละเอียดอ่อนโยน ผมเชื่อว่าพ่อแม่มีส่วน
มันแทบจะจางหายไป
ส�ำคัญอย่างมากในการทีจ่ ะหล่อหลอมให้ลกู เป็น
คนยังไง
คุณเรียนรูอ้ ะไรจากคนเหล่านีบ
้ า้ ง?

ผมพบว่าถึงแม้พวกเขาจะมีขอ้ จ�ำกัดมากมาย
เขายังท�ำได้ แล้วเราล่ะมีครบทุกอย่าง ท�ำไมเรา
ยังบ่นเหนื่อย บ่นท้อ ชาวดาวน์ซินโดรมเปลี่ยน
ชีวติ ผมไม่นอ้ ยนะ มันแปลกมากทีท่ กุ คนได้รบั แรง
ส่งเรือ่ งนีเ้ หมือนกันหมดเลย ไม่วา่ จะเป็นทีมงาน
หรือคนทีไ่ ด้ดู เดอะดาวน์ ทุกคนรูส้ กึ มีพลังใจใน
ชีวิตมากขึ้น รู้สึกรักเพื่อนมนุษย์มากขึ้น เดอะ
ดาวน์มนั ละลายอคติทมี่ ตี อ่ คนรอบข้างและสังคม
รูส้ กึ ว่าเราควรจะใส่ใจกันและกันมากขึน้ ถ้าโดย
ส่วนตัวผมรูส้ กึ ว่าตัวเองใจเย็นขึน้ มีอยูเ่ รือ่ งหนึง่ ที่
แปลกมากคือ ผมมักจะคิดถึงพวกเขาอยูบ่ อ่ ยๆ
ไม่รเู้ ป็นเสน่หอ์ ะไรของคนเหล่านีน้ ะครับ อาจเป็น
เพราะว่าในชีวติ ประจ�ำวันเราเจอแต่คนทีม่ นั ซับซ้อน
เดายาก คนที่ยิ้มๆ แต่ข้างในไม่ได้ยิ้ม
คนที่ พู ด กั บ เราอย่ า งแต่ ค วามหมาย
จริงๆ เป็นอีกอย่าง ในขณะทีด่ าวน์ซนิ โด
รมชัดเจน ดูออกง่ายมาก เห็นอย่างไรก็
อย่างนัน้ มันเลยท�ำให้รสู้ กึ สบายใจเมือ่
ได้อยู่กับพวกเขา อีกอย่างคือผมรู้สึก
ชื่นชมครอบครัวของพวกเขา พ่อแม่ผู้
ปกครองทีม่ ลี กู หลานเป็นเด็กพิเศษต้อง
ผ่านอะไรมาเยอะมาก ผมรู้สึกนับถือ
หัวใจของพวกเขา

เคยถามพ่อมัย
้ ว่า ภูมใิ จในตัวคุณมากแค่ไหน

ไม่เคยครับ เราเป็นบ้านปากหนัก พ่อไม่เคย
ชมผมเลยนะ แต่ผมรับรูไ้ ด้วา่ เขาภูมใิ จในตัวผม
ผมมีชว่ งชีวติ ทีข่ ดั แย้งกับพ่อ ไม่คยุ กันเลย ไม่เจอ
กันเป็นปีๆ จนวันหนึง่ พีส่ าวผมโทรมาบอกว่าพ่อ
เข้าโรงพยาบาล อยากให้ไปเยีย่ ม ผมก็ไปเยีย่ ม
แบบเสียไม่ได้ ไปถึงเห็นพ่อนอนหลับอยูบ่ นเตียง
สักพักเขาก็ตื่นขึ้นมา ค�ำแรกที่เขาพูดกับผมคือ
“คุณหมอถามว่าเป็นอะไรกับวงศ์ทนง” ผมนั่ง
ร้องไห้ตรงนัน้ เลย ความหมายมันไม่ตอ้ งอธิบาย
ผมรูว้ า่ เขาภูมใิ จในตัวผม เขาติดตามผลงานของ
ผมเสมอ เหตุการณ์นนั้ คือค�ำอธิบายทุกอย่าง แม้
ไม่ได้บอกรักกันแต่เรารูว้ า่ เรารักกัน ทุกวันนีผ้ มลืม
ไปหมดแล้วว่าผมกับพ่อเคยขัดแย้งอะไรกัน
ฮีโร่ของคุณคือใคร

ส�ำหรับผมใครก็เป็นฮีโร่ได้ ไม่จำ� เป็นต้องเป็น
คนยิง่ ใหญ่ เป็น Somebody หรือเป็นคนมีชอื่ เสียง
แค่คนทีท่ ำ� อะไรเล็กๆ มีคณ
ุ ค่า ท�ำด้วยจิตใจทีด่ ี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนทีท่ ำ� อะไรเพือ่ คนอืน่ คนที่
มีอดุ มการณ์บางอย่างเพือ่ สังคม ผมว่านีล่ ะ่ คนที่
น่ายกย่องชืน่ ชม
เหมือนเรือ่ งราวในหนังสือเล่มล่าสุด “ท�ำอะไร
เล็กๆ ง่ายๆ ก็มค
ี วามสุขได้”

ใช่ครับ ช่วงหลังค�ำถามทีผ่ มมีกบั ตัวเองเสมอ
ค�ำสอนของพ่อทีย
่ งั จดจ�ำ
คือความต้องการในชีวติ คืออะไร อะไรทีท่ ำ� ให้เรา
อย่าไปรังแกใครแล้วอย่าให้ใครมารังแก ใคร มีความสุข ตอนทีเ่ ราเด็กกว่านี้ นิยามความสุขคือ
ท�ำดีกบั เราต้องหาทางตอบแทนเขา ผมว่ามันคือ การท�ำอะไรส�ำเร็จ คือการได้พสิ จู น์ตวั เองว่าเรา
คุณธรรมของลูกผูช้ ายอย่างหนึง่
เก่ง เราเจ๋ง มีคนมายกย่อง ผมก็เคยอยูใ่ นภาวะ
แบบนัน้ ใช้เวลา 10 กว่าปียดึ อยูก่ บั นิยามนี้ แต่
ในช่วง 4-5 ปีให้หลังผมไม่ได้ให้คา่ กับเรือ่ งพวกนี้
สักเท่าไหร่ ผมให้คา่ กับการได้ชว่ ยเหลือคนเล็กๆ
น้อยๆ มากกว่า แต่ละวันผ่านไปเราได้ชว่ ยเหลือ
อะไรใครบ้างรึเปล่า นั่นคือคุณค่าของชีวิต คือ
ความสุขของชีวติ
อะไรท�ำให้คณ
ุ คิดแบบนี้

มันคงไม่ได้มีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใด
เปลีย่ นผมไปอย่างสิน้ เชิง ช่วง 15 ปีทผี่ ม
ท�ำ a day ผมใช้พลังไปเยอะมาก ทัง้ พลัง
กาย พลังใจ ช่วงนัน้ พลังเยอะ พุง่ พล่าน
อยากโชว์พลัง ซึง่ สิง่ ทีผ่ มทุม่ เทท�ำลงไป
มันก็ดำ� รงอยูอ่ ย่างมัน่ คงจนวันนี้ แต่พอ
ผ่านมาช่วงหนึ่ง อาจเพราะผมไม่ต้อง
พิสูจน์ตัวเองมากมายอีกแล้ว ก็เลย
นึกถึงสิง่ ทีท่ ำ� แล้วมีความสุขกับมันอย่าง
แท้จริง คงเป็นช่วงเดียวกับทีผ่ มก่อตัง้ a
day Foundation เป็นองค์กรทีพ่ ยายาม
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ถึงแม้พวกเขาจะมี
ข้อจ�ำกัดมากมาย
เขายังท�ำได้ แล้วเราล่ะ
มีพร้อมทุกอย่าง
ท�ำไมเราต้องอ้างนู่น
อ้างนี่ ต้องเหนือ่ ย
ต้องท้อ

จะหาทางช่วยเหลือผูค้ นไม่ทางใดก็ทางหนึง่ แล้ว
ผมก็คดิ ว่า สิง่ ทีผ่ มจะท�ำเป็นงานหลักในช่วงชีวติ
นับจากนีก้ ค็ อื พยายามทีจ่ ะให้ความรู้กระตุน้ โน้มน้าว
คนให้มาท�ำเพือ่ คนอืน่ ท�ำเพือ่ สังคม ซึง่ ผมเชือ่ ว่า
นีจ่ ะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยประคับประคองให้สงั คมไม่ดบั
สลาย สิง่ หนึง่ ทีผ่ มพยายามบอกผูค้ นเสมอคือ ให้
เขาเห็นคุณค่าและรู้สึกดีกับชีวิตของตัวเอง มัน
เป็นเรือ่ งส�ำคัญมากและเป็นจุดตัง้ ต้นทีจ่ ะท�ำให้
ชีวติ มีความสุข ผมได้รบั รูว้ า่ คนจ�ำนวนมากไม่ได้
ชอบสิง่ ทีท่ ำ� อยู่ ไม่ชอบสภาพทีเ่ ป็นอยู่ แต่สมัครใจ
ที่จะอยู่กับความไม่ชอบนั้น เพราะพวกเขาขาด
ความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนแปลง
ชีวติ ได้แต่ทนอยูไ่ ปเรือ่ ยๆ กับชีวติ ทีไ่ ม่คอ่ ยชอบ
รอวันทีพ่ ลังชีวติ จะหมดไป ซึง่ เป็นเรือ่ งน่าเสียดาย
ผมอยากให้ทุกคนมาถึงจุดที่ชอบชีวิตตัวเอง
เหมือนที่ผมเป็น บอกได้เลยว่าผมชอบชีวิตผม
มากเลยนะ ผมไม่ได้รวยทีส่ ดุ ผมไม่ได้ดงั ทีส่ ดุ แต่
ผมรูส้ กึ ดีกบั ชีวติ ผมมาก เพราะว่าทุกอย่างทีท่ ำ�
มาในชีวิตจนถึงนาทีนี้ผมเป็นคนเลือกเองหมด
และผมภูมใิ จกับมัน

เราถอยออกมาปัญหาและอุปสรรคที่เราเห็นที
แรกว่าใหญ่โต ขนาดของมันจะเล็กลงๆ ถึงเวลา
นัน้ เราก็ลงมือจัดการกับมันด้วยสติปญ
ั ญา ผมชอบ
ให้ชีวิตมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง มันท�ำให้เรา
แกร่งขึ้น สังเกตว่าเวลาที่พาชีวิตผ่านอุปสรรค
อะไรไปได้ ผมจะเติบโตขึน้ และรูส้ กึ ดีกบั ตัวเอง
ยอมรับความพ่ายแพ้ได้

สิง่ แรกทีค่ นแพ้ตอ้ งท�ำคือ ยอมรับความพ่าย
แพ้นนั้ มันไม่มปี ระโยชน์อะไรทีค่ ณ
ุ แพ้แล้วคิดว่า
คุณชนะ นัน่ ยิง่ ท�ำให้คณ
ุ ทุรนทราย ผมเป็นคนแพ้
ได้พา่ ยเป็น ผมไม่มฟี อร์ม จะว่าไปผมชอบนักมวย
ทีแ่ พ้บา้ ง ชนะบ้างนะ ดูเป็นมนุษย์ดี พวกนักมวย
ประเภทไร้พา่ ย ผมว่าเขาจะไม่ได้เรียนรูค้ วามจริง
ของชีวติ สักเท่าไหร่
คนมักเข้าใจว่าจะเป็นผูน
้ ำ� ได้ตอ้ งแข็งแกร่งเสมอ

ผมกลับคิดว่า ผูน้ ำ� ทีแ่ ข็งแกร่ง ควรผ่านการ
พ่ายแพ้มาก่อน ถ้าคุณเอาแต่ชนะหรือส�ำเร็จอย่าง
เดียว ชีวติ คุณไม่ได้เรียนรูอ้ ะไรมากนักหรอกครับ
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมมักได้บทเรียนที่
คุณเจอความพ่ายแพ้มากมากขนาดไหน
ส�ำคัญตอนทีผ่ มแพ้ ตอนทีผ่ ดิ หวัง ตอนทีไ่ ม่สำ� เร็จ
เยอะแยะมากมาย เรือ่ งหนึง่ ทีค่ นเข้าใจผิดคือ ลองนึกดูนะ ตอนทีเ่ ราส�ำเร็จ สิง่ ทีเ่ ราได้ไม่มอี ะไร
คิดว่าผมท�ำอะไรก็สำ� เร็จไปหมด ความจริงคือชีวติ มากกว่าการสรรเสริญ การชืน่ ชม การยกย่อง การ
ผมแพ้มากกว่าชนะอีกนะ แต่เรือ่ งทีด่ ที สี่ ดุ อย่าง ได้ดอกไม้สวยๆ มันก็ชมุ่ ชืน่ ใจดี แต่การได้ลมิ้ รส
หนึง่ คือ ผมถูกฝึกมาไม่ให้เป็นคนอ่อนแอ ผมถูก ความพ่ายแพ้ลม้ เหลวบ้าง ผมว่ามันเหมือนเราได้
สอนให้หดั แก้ปญ
ั หาด้วยตัวเองมาตัง้ แต่เด็ก เวลา ลงทะเบียนเรียนเรือ่ งฮาวทูสคู่ วามส�ำเร็จนะ
เจอเรือ่ งอะไรทีเ่ ป็นอุปสรรคปัญหา คนมักจะตกใจ
ท�ำอะไรไม่ถกู สิง่ ทีค่ วรท�ำคือ ตัง้ สติ ทิง้ ระยะกับ มีเรือ่ งอะไรทีค่ ณ
ุ อยากกลับไปแก้มอื
มันสักนิดแล้วเราจะเห็นหน้าตามันชัดขึ้น ขณะ
ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ ผมคิดว่าผมได้กลับไป
เดียวกันก็จะเห็นความรูส้ กึ ของเราชัดขึน้ ด้วย พอ แก้ไขสิ่งที่ผมเคยท�ำผิดพลาดหมดแล้ว เรื่อง

ครอบครัวก็ไม่มอี ะไรขุน่ มัว ทุกวันนีผ้ มหาเวลาไป
เจอพ่อกับแม่ทกุ สัปดาห์ นัง่ คุยกันในสวน จูงมือ
กันเดินเล่น เท่านีก้ ม็ คี วามสุขละ เรือ่ งงาน ผมเคย
ท�ำหนังสือรายสัปดาห์ฉบับหนึ่งเจ๊งคามือ ตอน
แรกผมก็จมอยูก่ บั ความพ่ายแพ้ แล้ววันหนึง่ พอ
มีสติปญ
ั ญาครบกว่าตอนนัน้ ผมก็ลกุ ขึน้ มาท�ำ a
day BULLETIN ออกมา ซึง่ มันกลายเป็นสิง่ พิมพ์
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จเร็วทีส่ ดุ ในชีวติ ผมคิดว่าผม
ได้แก้มอื แล้ว เรือ่ งอืน่ ๆ ก็ไม่มอี ะไรคาค้างใจ
ชี วิ ต ที่ เ หลื อ นั บ จากนี้ คุ ณ วางแผนจะใช้ มั น
อย่างไร

เรือ่ งหนึง่ ทีผ่ มรูส้ กึ ดีกบั ตัวเองคือ ผมยังไม่เคย
คิ ด เรื่ อ งเลิ ก ท� ำ งานเลย ผมเคยอ่ า นคนหนุ ่ ม
บางคนให้สมั ภาษณ์วา่ อายุ 40 จะเกษียณ ผมรูส้ กึ
เสียดายแทน อายุขนึ้ เลข 4 เป็นวัยทีค่ ณ
ุ ถึงพร้อม
ที่ สุ ด ทั้ ง ประสบการณ์ ความคิ ด สติ ป ั ญ ญา
อารมณ์ เพราะฉะนัน้ คุณควรเอาคุณสมบัตดิ ๆี นี้
ไปท�ำอะไรให้เกิดประโยชน์ ถ้าเบื่อที่จะท�ำให้
ตัวเองก็ทำ� เพือ่ คนอืน่ สิ ผมยังชอบท�ำงาน ผมรูส้ กึ
ว่าผมยังได้อยู่ จากนีต้ อ่ ไปงานของผมคงไม่พน้ ไป
จากสิ่งที่ผมสนใจ คือยังคงเป็นงานด้านสื่อสาร
มวลชน แต่ถ้าให้บอกตรงๆ ผมก็รู้สึกว่างาน
สิง่ พิมพ์ไม่คอ่ ยท้าทายผมสักเท่าไหร่แล้ว ความ
สนใจของผมตอนนีไ้ ปในทางงานภาพยนตร์ งาน
โทรทัศน์ แล้วก็งานวิชว่ ลต่างๆ เสียมาก มันอาจ
จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตที่มีอะไรน่าสนุก
ตืน่ เต้น แล้วก็ทา้ ทายรออยู่ ผมคิดว่าชีวติ ทีด่ คี วร
ถูกท้าทายโดยงานทีน่ า่ ท�ำ
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DADDY
IS HAPPINESS
สุผจญ กลิ่นสุวรรณ

“ความสุขเป็นสิง่ ทีท
่ ก
ุ คนแสวงหานะ
แต่นอ้ ยคนนักทีจ่ ะเจอ น้อยคนนักทีจ่ ะ
นิยามได้ และน้อยคนนักทีจ่ ะอยูก
่ บ
ั มัน
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ” สุผจญ พูด
ในฐานะคุณพ่อลูกสีท
่ ก
่ี ำ�ลังเฝ้าดูการ
เติบโตของพวกเขาอย่างมีความสุข
เมือ่ เรามองชีวต
ิ คนหนึง่ เราเห็นความ
สำ�เร็จเบ็ดเสร็จทีเ่ ขามีในวันนีแ้ ละเหมา
รวมว่าการมีพร้อมทุกอย่างคือนิยาม
“ความสุข” รูปแบบหนึง่ แต่นน
่ั อาจไม่ใช่
ทัง้ หมดทีเ่ ราเห็น สุผจญ กลิน
่ สุวรรณ
พิธกี รมากความสามารถเมือ่ สวมหมวก
เป็นพิธกี รทำ�รายการสอนภาษาอังกฤษ
นัน
่ เป็นเพียงความสุขเสีย้ วเดียวในชีวต
ิ
เพราะในวันทีส
่ ผ
ุ จญกลายเป็นคุณพ่อ...
จนถึงวันนีเ้ ขากลายเป็นคุณพ่อลูกสี่
ความสุขของเขาก็หน้าตาเปลีย่ นไป
มวลความสุขของเขาจะต้องมีมวล
ความสุขของทุกคนในครอบครัว
รวมอยูด
่ ว้ ย นัน
่ เป็นเหตุผลทีเ่ ราอยาก
คุยกับเขาในฐานะ “คุณพ่อ”
วัยเด็กของคุณเป็นอย่างไร

ผมย้ายไปอยูอ่ เมริกาตัง้ แต่ผม 6 ขวบ เพราะ
คุณพ่อได้ทุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ไปเรียน
ต่อระหว่างนั้นท่านก็ท�ำงานไปด้วย ผมไปโดย
ไม่มีความพร้อมภาษาอังกฤษเลย แต่พออยู่
เกือบ 5 ปี ทุกอย่างก็ลงตัว พอกลับมาอยู่เมือง
ไทย ภาษาไทย ก็ต้องตั้งหลักใหม่ ตอนเรียนอยู่
ที่สวนกุหลาบผมรู้ว่าภาษาไทยไม่เก่งก็เลยเข้า
ชมรมโต้ ว าที เลยกลายเป็ น นั ก โต้ ว าที ข อง
โรงเรียน เล่นละครเวที ท�ำกิจกรรมเยอะ พอเข้า
มหาลัยฯ ผมเลือกคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ตอน
นั้นยังหาตัวเองไม่เจอว่าอยากเป็นอะไร รู้แค่ว่า

รัฐศาสตร์จบมาเป็นทูต ภาษาเราก็ได้อยู่แล้ว
เป็นทูตก็คงดี ปรากฏว่าคะแนนไม่ถงึ เลยต้องไป
เรียนด้านการปกครองแทน
นัน
่ ท�ำให้คณ
ุ มาเป็นนักข่าวสายการเมือง?

ตอนเรียนรัฐศาสตร์ การปกครองก็ยงั ไม่ชดั
ขนาดนัน้ ว่าจบมาจะท�ำอะไร มีชว่ งหนึง่ อยากเป็น
นายอ�ำเภอ เพราะได้เล่นละครเวทีเป็นปลัดอ�ำเภอ
ประจวบกับปูใ่ ห้ปนื นายอ�ำเภอมา โหเท่มากเหมือน
คลิ น ต์ อี ส ต์ วุ ด เลย แต่ ห ลั ง จากนั้ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างในกระทรวงมหาดไทย
ก็คดิ ว่าคงไม่สนุกแล้ว เรียนจบก็เลยไปบวช ช่วง
นั้นเริ่มได้ใช้ภาษาอังกฤษเพราะมีฝรั่งมาบวช
บวชอยู่ 5 เดือนก็สกึ เคว้งอยู่ 2 เดือน มาทราบ
ข่าวว่าทีเ่ นชัน่ ฯ ประกาศรับผูส้ อื่ ข่าว คุณสมบัติ
คือ ผูช้ าย เพือ่ ท�ำข่าวสายการเมือง ภาษาอังกฤษ
ต้องได้ เราคุณสมบัตคิ รบไปสมัครปรากฏว่าได้

งานพิธก
ี รรายการโทรทัศน์เริม
่ ต้นตอนไหน

มันมีจดุ เปลีย่ นในชีวติ คือ วันทีม่ สี อบกระทรวง
การต่างประเทศเป็นวันทีผ่ มต้องรับงานพิธกี ร ต้อง
เลือกว่าจะไปสอบหรือจะรับงาน สรุปผมก็เลือก
รับงานพิธกี ร จากนัน้ ผมก็มโี อกาสได้ทำ� รายการ
ล้านเจ็ดเศรษฐกิจ แล้วก็เริม่ มีงานพิธกี รมากขึน้
เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ได้มาอยูท่ ไี่ ทยพีบเี อส วันหนึง่ เรา
ก็ไปเสนอผู้ใหญ่ว่าอยากท�ำรายการสอนภาษา
อังกฤษ ตอนนัน้ มีเพือ่ นฝรัง่ ชือ่ บ็อบ ซึง่ พูด อ่าน
เขียน ไทยได้คล่องมา ก็คุยกันว่าจะท�ำอะไรดี
ปรากฏว่าเราได้เวลาตอน 8.30 เช้าวันเสาร์
รายการครึง่ ชัว่ โมง ก็เลยใช้ชอื่ รายการ English
Breakfast
จาก English Breakfast มาสู่ Itchy Feet

English Breakfast เป็นรายการทีเ่ น้นความ
สนุก ตลก และเป็นภาษาอังกฤษที่ยากขึ้น ท�ำ
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แรกๆ คนดูหลักพัน หลังๆ ฟีดแบ็กเริม่ ดี มีอาจารย์
สัง่ ลูกศิษย์ให้ดเู ป็นการบ้าน ผ่านไปสัก 50 เทป
ผมก็ยา้ ยตัวเองจากฝ่ายข่าวมาท�ำรายการเต็มตัว
จนกระทัง่ ธันวาคมปีทแี่ ล้ว (2557) บ็อบเสียชีวติ
ทีมงานก็เสียศูนย์กนั ไปพักใหญ่ กระทัง่ กลับมา
ตัง้ หลักได้และพร้อมทีจ่ ะกลับมาอีกครัง้ แต่ครัง้ นี้
กลับมาในชือ่ รายการใหม่ Itchy Feet ออกอาการ
มกราคมปีหน้า (2559) ทางช่องไทยพีบเี อส คอน
เซปต์คอื พาเทีย่ ว ทุกอาทิตย์จะพาออกไปทีต่ า่ งๆ
ความรูแ้ ละความสนุกสนานเหมือนเดิม

ว่าทุกคนมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่อยากจะ
ให้ลูกเป็น ลูกชายผมสองคน คนหนึ่งผมอยาก
ให้เป็นพระ เพราะมันเป็นชีวิตที่มีความสุขมาก
อีก คนอยากให้เ ป็นนักกีฬาอาชีพ เพราะผม
อยากเป็ น แต่ เ ล่ น กี ฬ าไม่ เ ป็ น ลู ก สาวผมไม่
ซีเรียสอยากเป็นอะไรก็เรื่องของเขา

รายการสอนภาษาอังกฤษในเมืองไทยมีโอกาส
เติบโตขนาดไหน

กติกาในบ้านคืออะไร

มีเด็กไทยจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีเ่ ก่งแล้ว อีกประเภท
หนึง่ คือ บัวปริม่ น�ำ้ สามารถโผล่พน้ น�ำ้ ได้ถา้ ได้รบั
การแนะแนวดีๆ อีกประเภทคือ อยูใ่ นตม ปิดรับ
ทุกอย่าง เรือ่ งภาษาไม่เอา ยาก ไม่สนุก เพราะ
ฉะนัน้ การท�ำรายการภาษาอังกฤษมันไม่ได้มสี ตู ร
ส�ำเร็จทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนแฮปปีไ้ ด้ ถึงจะท�ำให้สนุก
ขนาดไหนถ้าท�ำให้กลุม่ คนข้างล่างเข้าใจได้ กลุม่
คนข้างบนจะเบือ่ ถ้าท�ำยากจนเกินไปข้างล่างก็ปดิ
เพราะเดิมเขาก็หาเรือ่ งปิดรับอยูแ่ ล้ว
แล้วคุณสอนภาษาอังกฤษลูกด้วยวิธไี หน

ให้ดูการ์ตูนเน็ตเวิร์ก แล้วก็พูดกับเขาเป็น
ภาษาอังกฤษ ผมว่าเราไม่ควรจะปลูกฝังตัว
ภาษาให้กบั ลูก แต่ปลูกฝังวิธคี ดิ ว่าอย่าไปกังวล
ที่จะต้องไปเข้าถึงมัน สมมติลูกผมอยากกินไอ
ติม ผมจะบอกลูกให้ไปบอกพี่คนนั้นเลย Can
I have one ice-cream please เขาก็ไปพูดแล้ว
ก็ ไ ด้ กิ น ผมไม่ ไ ด้ ส อนองค์ ค วามรู ้ ผมสอน
กระบวนการมากกว่า
เป็นความตัง้ ใจทีจ่ ะมีลก
ู เยอะอยูแ่ ล้วหรือเปล่า

อยู่ใกล้เด็กเยอะๆ แล้วมันสนุก ท�ำให้เรามี
ชีวติ ชีวาตลอดเวลา ผมมีลกู คนแรกน้องแองเคอร์
ตอนอายุ 27 ตอนนัน้ ออกจาก ITV พอดี คนทีส่ อง
แองเจิล้ มีเขาหลังจากท�ำรายการ English Breakfast ได้ระยะหนึง่ คนทีส่ ามเกิดช่วงทีผ่ มรับงาน
พิธกี รเยอะมากก็เลยตัง้ ชือ่ เขาว่าเอ็มซี คนสุดท้าย
ก�ำลังจะ 2 ขวบ ชือ่ แอเรียล ก็สนุกดีครับเลีย้ งลูก
4 คน เหมือนมีฝงู อะไรสักอย่างวิง่ ไปวิง่ มา
วางแผนอนาคตให้พวกเขาบ้างไหม

หลายคนชอบถามว่าโตมาอยากให้ลูกเป็น
อะไร ซึ่งค�ำตอบสุดฮิตงามโลกก็คือ เป็นอะไร
ก็ได้แล้วแต่เขา เรารับได้หมด แต่จริงๆ เชือ่ ลึกๆ

เป็นพ่อแบบไหน

ดุ เวลาเล่นก็เล่นนะ ถึงเวลาใครไม่ฟังกติกา
หรือผิดระเบียบก็ดุเลย
พีน่ อ้ งต้องรักกัน ห้ามหวงของกิน ลูกผมชอบ
หวงขนมกัน หลักๆ มีแค่นี้ เวลาสั่งให้นอนต้อง
นอน วิธีลงโทษแล้วแต่จังหวะแล้วแต่คน ถ้าไม่
นอนบางทีกป็ ดิ ไฟเลย บางทีกม็ ตี บี า้ ง ยังเป็นพ่อ

เรื่องสอนเด็กให้เก่งผม
ไม่ซีเรียสนะ เพราะผม
เชื่อลึกๆ ว่า การทีเ่ ขาอยู่
ใกล้สิ่งแวดล้อมแบบไหน
เขาก็จะซึมซับ

โบราณอยู ่ ถ้ า ช่ ว งไหนอยากจะสอนอะไรที่
เป็นการปลูกฝัง เป็นการโน้มน้าวให้เขาท�ำ ต้อง
ใช้ความครีเอทนิดนึง
เป้าหมายชีวต
ิ เปลีย่ นไปเยอะไหม หลังจากมีลก
ู

ผมเคยอยากเล่นการเมืองนะ อยากเข้าไป
เป็นนักการเมืองแกะด�ำ เรารู้ว่าเราอยู่ได้โดยไม่
ต้องอาศัยเงินเยอะแยะ ความรู้สึกเวลาเราท�ำ
อะไรดีๆ ให้ใครเวลาไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง
ผมเห็นความรูส้ กึ ดีๆ กลับมาผ่านสายตาของคน
เหล่านั้น อย่างตอนที่เราไปบรรยายที่ปัตตานี
สายตาเด็กๆ ทีส่ ง่ กลับมาว่าเขาขอบคุณทีเ่ รามา
เขาได้แรงบันดาลใจ สายตาตรงนัน้ มันมีคา่ มาก
แต่พอมีลูกความมั่นคงทางการเงินต้องมาก่อน
คงรอให้ธุรกิจหรืออะไรบ้างอย่างเดินต่อไปเอง
ได้โดยที่เราไม่ต้องไปดูแลมัน หลังจากนั้นค่อย
ดูอีกทีว่าจะสานฝันส่วนตัวของเราหรือเปล่า
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คุณมีหลักการเลีย
้ งลูกให้เป็นเด็กเก่งและเด็กดี
อย่างไร

ต้องถามว่าจะเก่งไปไหน ภรรยาผมก็เป็นนะ
เคีย่ วเข็ญลูก ถามว่าโรงเรียนมีแพ้คดั ออกมัย้ ? ผม
บอกเขาอย่าไปอะไรกับลูกมาก ปล่อยให้เขาเป็น
ไป เรือ่ งสอนเด็กให้เก่งผมไม่ซเี รียสนะ เพราะผม
เชือ่ ลึกๆ ว่า การทีเ่ ขาอยูใ่ กล้สงิ่ แวดล้อมแบบไหน
เขาก็จะซึมซับ เขาเห็นอยูว่ า่ ผมสามารถท�ำอะไร
หลายๆ อย่างทีเ่ ขาเห็นเป็นแบบอย่าง ตัวเขาเองก็
อยากทีจ่ ะพัฒนาตัวเองเหมือนกัน ผมอ่านหนังสือ
บางทีลกู ก็มานัง่ ด้วย ชวนเขาไปวิง่ ไปเล่นกีฬาเขา
ก็ไป ขึน้ อยูก่ บั ว่าผูน้ ำ� จะน�ำไปทางไหนแล้วเด็กจะ
พัฒนาตาม แล้วการเป็นเด็กดีมนั ก็กลับมามองที่
พ่อแม่ตอ้ งเป็นตัวอย่างทีด่ ี ผมเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ให้ลกู ไม่ได้เลยเรือ่ งการพูดจา เพราะผมเป็นคนที่
พูดจาหยาบคายมาก แต่เรือ่ งการแบ่งปันเขาเป็น
กันเองนะโดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปเคีย่ วเข็ญ
อยากให้พวกเขาเติบโตมาเป็นคนแบบไหน

อย่าไปโกงใคร อย่าไปท�ำนาบนหลังคน แต่
ต้องไม่บื้อพอที่จะโดนคนอื่นหลอก
ค�ำสอนทีค
่ ณ
ุ อยากให้พวกเขาจดจ�ำ

ผมพยายามให้ลกู หาค�ำตอบของค�ำว่าความ
สุขให้เร็วที่สุด และเป็นความสุขที่ยั่งยืน ความ
สุขเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนแสวงหานะแต่นอ้ ยคนนักทีจ่ ะ
เจอ น้อยคนนักที่จะนิยามได้ และน้อยคนนักที่
จะอยู่กับมันได้อย่างสมบูรณ์แบบ อยากให้เขา
หาทิศทางความสุขของตัวเองให้ชัดที่สุด เร็ว
ที่สุด แล้วพุ่งเป้าไปเลย
แล้วคุณล่ะเจอความสุขทีว่ า่ หรือยัง

ยัง การประสบความส�ำเร็จในชีวติ เป็นเพียง
ส่วนหนึง่
ในอนาคตอันใกล้คุณยังค้นพาความสุขกับ
เรื่องใด

Angel Show จะต้องเป็นบริษทั ทีผ่ ลิตสือ่ ดีๆ
ให้กบั สังคมไทย โดยเน้นเรือ่ งภาษาอังกฤษ เป็น
แนว Edutainment ทีอ่ ร่อย มีประโยชน์ให้กบั
สังคมไทยมากขึน้ เรือ่ ยๆ และอยากจะเกษียณตัว
เองเร็วๆ เพือ่ ไปท�ำตามความฝันโดยทีไ่ ม่ตอ้ งหัน
ไปดูวา่ สถานะการเงินเราเป็นไง อาจจะไปอยูบ่ น
เขาสักเดือนหนึ่ง หรือกลับไปบวชอีกรอบ ส่วน
เป้าหมายของครอบครัวไม่ได้วางไว้ ก็คงดูพวก
เขาเติบโต ให้เขาหาเป้าหมายซึ่งก็คือความสุข
ของพวกเขาให้ได้ ผมว่าอันนีส้ ำ� คัญสุดแล้ว
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SPECIAL ONE
ศ.พญ.พรสวรรค์ วสันต์

ประเทศไทยมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์เกิดขึ้นประมาณ
ปีละ 800 – 1,000 คน ตัวเลขข้างต้นยังไม่น่าใจหาย
เท่ากับข้อเท็จจริงที่ว่า ในอดีตเด็กกลุ่มนี้ถูกพ่อแม่ทิ้งไว้
ทีโ่ รงพยาบาลเป็นจำ�นวนมาก เพราะคิดว่าพวกเขาเป็นภาระ
ที่เป็นเช่นนี้เพราะพวกเขาขาดความรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง
ศ.พญ.พรสวรรค์ วสั น ต์ ประธานชมรม
ผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์ โรงพยาบาล
ศิริราช และยังเป็นอาจารย์แพทย์ กุมารแพทย์
และนักพันธุศาสตร์ สาขาเวชพันธุศาสตร์ อุทศิ
เวลากว่า 25 ปี เพือ่ ให้พอ่ แม่ แพทย์ พยาบาล
ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้จักและเข้าใจ “ดาวน์”
ดวงน้อยทีเ่ ปล่งประกายอยูใ่ นมุมลับๆ ของสังคม
“หมอดูแลเด็กโรคพันธุกรรมทุกประเภท ดูแล
ตัง้ แต่แรกเกิด วินจิ ฉัยโรค ให้ความรูแ้ ละอธิบาย
พ่อแม่ให้เข้าใจว่ากลุ่มอาการดาวน์เกิดจาก
โครโมโซม เมือ่ ทราบแล้วเขาจะได้ไม่โทษตัวเอง
เพราะส่วนใหญ่พ่อแม่มักจะโทษตัวเองว่าเป็น
สาเหตุทำ� ให้ลกู พิการ”
ในอดีตเด็กกลุ่มอาการดาวน์บางคนไม่มี
สิทธิใ์ นชีวติ ของตัวเอง เด็กบางคนถูกพิพากษา
ให้จบชีวติ เพียงเพราะเขา “แตกต่าง” มีจำ� นวน
ไม่น้อยที่ถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล ท�ำให้ ศ.พญ.
พรสวรรค์ ลุกขึน้ มาต่อสูเ้ พือ่ กลุม่ เด็กดาวน์ให้ได้
ใช้ชีวิตมีสิทธิเท่าเทียมกับเพื่อนมนุษย์ “เด็ก
ดาวน์ถกู ทิง้ ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าชเดือนเว้นเดือน
เพราะจริงๆ แล้ว พ่อแม่ขาดความรู้ หมอและ
พยาบาลเองก็ขาดความรูว้ า่ เด็กดาวน์ฝกึ ได้ เป็น
ทีม่ าให้รเิ ริม่ โครงการให้การศึกษาแก่ครอบครัว
เด็ ก กลุ ่ ม อาการดาวน์ แ ละบุ ค ลากรทางการ
แพทย์ประจ�ำปี ตัง้ แต่ปี 2534 หมอและพยาบาล
สมัยก่อนยังมีทศั นคติในทางลบกับเด็กดาวน์คอื
ถ้าเกิดมาไม่เพอร์เฟกต์ก็ไม่ต้องอยู่ หรือครูที่
โรงเรียนเองก็เช่นกัน บางทีพอ่ แม่ฝกึ เด็กมาดีแต่
ครูไม่รบั มองเด็กพวกนีเ้ ป็นภาระ แต่พอหลังจาก
ท�ำโครงการนีห้ ลายฝ่ายก็เริม่ เข้าใจมากขึน้
“เด็กดาวน์เรียนรูด้ ว้ ยการฝึก ต้องท�ำแล้วท�ำ
อีก ช่วง 3 ปีแรกของชีวติ ส�ำคัญมาก โดยจะเริม่
ตัง้ แต่อายุ 2 เดือน ต้องคุยกับพ่อแม่ให้เข้าใจว่า
จะดูแลยังไง แนวทางการดูแลเด็กดาวน์คอื ต้อง

ดูตงั้ แต่เกิด ดูแลสุขภาพ หัวใจ ไทรอยด์ หลังจาก
นัน้ ก็ฝกึ พัฒนาการเรือ่ ยไปจนถึง 3 ขวบปีแรก ที่
ศิรริ าชจะมีหน่วยพัฒนาการเด็ก สอนพ่อแม่วา่ ให้
ฝึกลูกยังไง อาจจะมาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ หรือ
เดือนละครั้ง พออายุ 3 ปี เราจะประเมินเชาว์
ปัญญาของเด็ก เพื่อดูว่าเด็กมีศักยภาพในการ
เรียนหนังสือหรือไม่ การเรียนจะมีสองแบบคือ
เรียนร่วมกับเด็กปกติ อีกแบบคือถ้าเรียนไม่ได้ก็
ต้ อ งเข้ า ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ หมอจะบอก
ผูป้ กครองว่าเป้าหมายคือ ต้องให้เด็กได้เรียนร่วม
เพราะเด็กดาวน์มีลักษณะพิเศษคือชอบเลียน
แบบ ถ้าไปอยูส่ งิ่ แวดล้อมแบบใดเขาก็จะได้แบบ
นั้นกลับมา ไอคิวก็จะลดนะ มีการศึกษาวิจัยที่
สหรัฐอเมริกาพบว่า สิ่งแวดล้อมส�ำคัญ เชาว์
ปั ญ ญาของคนเราได้ ม าจากพ่ อ แม่ และสิ่ ง
แวดล้อมด้วย ดังนัน้ ถ้าพ่อแม่ฝกึ ลูกให้ดี มาตาม
แพทย์นดั ส่วนใหญ่กจ็ ะถึงเป้าหมายได้เรียนร่วม
กับเด็กปกติ หมอเองก็มีโอกาสผลักดันจนเกิด
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติปี 42 ขึน้ ใช้
เวลาผลักดันอยู่ 3 ปี กว่าจะออกมาเป็นกฎหมาย
ร่วมมือกับองค์กรคนพิการหลายๆ องค์กร พอเป็น
กฎหมาย กระทรวงศึกษาก็อบรมครูทวั่ ประเทศก็
เริ่มมีความเข้าใจ พอมีพระราชบัญญัติออกมา
ครูกจ็ ะต้องรับเข้าเรียน
กระแสภาพยนตร์เรือ่ ง “เดอะ ดาวน์” เป็นอีก
หนึง่ ทางทีช่ ว่ ยให้สงิ่ ที่ ศ.พญ.พรสวรรค์ ต่อสูม้ า
ตลอดเห็นเป็นภาพชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง
ความสามารถด้านการศึกษาและการท�ำงาน

ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ น้องแพน ในภาพยนตร์ เดอะ ดาวน์
“แพนเป็นเด็กที่หมอดูแลตั้งแต่อายุ 2 สัปดาห์
หมอแนะน�ำอะไรไปคุณแม่นอ้ งแพนท�ำตามหมด
น้องแพนเป็นคนเดียวทีจ่ บ ป.ตรี และเราก็ยงั มีเด็ก
ดาวน์หลายคนทีเ่ รียน จบ ปวส. ท�ำงานได้ มีเด็ก
ผูช้ ายคนหนึง่ ตอนนีท้ ำ� งานทีโ่ รงพยาบาลเอกชน
อยูห่ อ้ งเวชระเบียน อีกคนแม่เป็นช่างตัดเสือ้ เขา
ก็ตดั เสือ้ ขายเก็บได้หลายแสน เด็กทีส่ มองช้าแบบนี้
ต้องมีการสอนทุกวัน สอนเรือ่ ยๆ เขาสามารถจะ
ท�ำงานง่ายๆ ได้ แต่หนทางก็ไม่ได้งา่ ยพ่อแม่ตอ้ ง
สู้จริงๆ และต้องได้รับการสนับสนุนจากสังคม
ญาติพนี่ อ้ งต้องเอาใจช่วย ครู โรงเรียน เพือ่ นก็ตอ้ ง
ช่วยกันถึงจะผ่านไปได้
เราต้องปฏิบตั กิ บั เขาเหมือนคนปกติคนหนึง่
นัน่ คือสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ ราจะให้เขาได้ อย่าไปมองว่า
เขาท�ำอะไรไม่ได้ ต้องให้โอกาสเขา ต้องให้เขาลอง
เด็กพวกนีค้ าดเดาไม่ได้นะ คือศักยภาพของคนเรา
ถ้าคุณไม่ดสี งิ่ นี้ จะมีอกี สิง่ ทีค่ อยช่วยอยู่ คนทีเ่ รียน
ดีศลิ ปะอาจตก ธรรมชาติไม่ได้ให้มาทุกคนพร้อม
เราก็ตอ้ งหยิบยกสิง่ ทีเ่ ด่นของเราออกมาใช้”
ความพิเศษบางอย่างบนโลกใบนี้ อาจถูก
ค้นพบโดยคนที่มีหัวใจแสนพิเศษ ศ.พญ.
พรสวรรค์ วสันต์ คือบุคคลธรรมดาที่ใช้
หัวใจแทนสายตาจึงมองเห็นความพิเศษ
เหล่านี้ “คนเรามีความหลากหลายมาก ถ้าจะ
ให้เหมือนกันหมดก็เป็นหุ่นกระบอก ถ้าให้
เปรียบเหมือนดอกไม้ในแจกัน มันก็มหี ลาก
สีสนั ถึงจะท�ำให้โลกสวยงาม”
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ด้านมืดของไส้กรอก!

ไส้กรอก อาหารแปรรูปเมนูโปรดของใครหลายๆ คน นอกจากอร่อยลิ้นแล้ว ยังหาซื้อง่าย
แค่ฉีกห่อก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อ แต่ของแถมที่มากับความอร่อยของอาหารประเภทนี้คืออะไร
คุณธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีอีกหนึ่งข้อเท็จจริง
ที่จะเผยให้เห็นถึงด้านมืดของไส้กรอกยั่วลิ้นพวกนั้น

ความ
เชื่อ

ไส้กรอกเป็นอาหารแปรรูปทีม
่ ีความ
ปลอดภัยสูง รับประทานได้บ่อยครั้ง
ตามต้องการจริงหรือไม่?

ความ
จริง

ไส้กรอกมีการเติมสารปรุงแต่งบางอย่าง
หากสะสมในร่างกายปริมาณมากจะมี
ผลร้ายเกิดสารก่อมะเร็งได้

ในขั้นตอนการผลิตอาหารแปรรูปประเภทนี้จะมีการเติมสาร
บางอย่าง เช่น ไนไตรท์ หรือไนเตรท เพื่อสงวนสี กลิ่น และรสของ
อาหารเหล่านั้นไว้ได้นานขึ้น ซึ่งสารเหล่านี้หากได้รับในปริมาณ
เกินก�ำหนดหรือสะสมในร่างกายมากๆ ก็เกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้
โดยทั่วไปองค์การอาหารและยาจะก�ำหนดให้ผู้ประกอบการ
สามารถใช้สารเหล่านี้ในปริมาณที่เหมาะสม นั่นคือ “ห้ามใช้
ไนไตรท์ หรือไนเตรท เกิน 125 มิลลิกรัม ต่อเนื้อสัตว์ 1 กิโลกรัม”
แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าร่างกายเราจะไม่สะสมสารเหล่านี้
จนก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็ง มีการวิจัยระบุว่า ถ้าเรารับประทาน

เกินจากปริมาณทีก่ ำ� หนดไว้หรือรับประทานบ่อยเกินไป ก็อาจก่อ
ให้เกิดโรคมะเร็งได้ เนื่องจากสารเหล่านี้เมื่อเกิดปฏิกิริยากับสิ่งที่
อยูเ่ นือ้ สัตว์หรือสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นร่างกายก็จะเกิดเป็นสารก่อมะเร็งนัน่ เอง
การห้ามรับประทานอาหารเหล่านีเ้ ลยอาจเป็นเรือ่ งยาก สิง่ ทีผ่ ู้
บริโภคอย่างเราๆ ควรท�ำคือ รับประทานให้นอ้ ยทีส่ ดุ หรือหาวิธที ชี่ ว่ ย
ในการรับประทานเพือ่ ลดผลเสียต่อร่างกาย ควรจะกินอาหารทีม่ ี
ใยอาหารเพือ่ ช่วยในการซับไขมัน รวมถึงซับสารพิษต่างๆ ในอาหาร
เพราะใยอาหารยังช่วยขจัดสารพิษออกจากล�ำไส้ได้ดว้ ย ง่ายทีส่ ดุ
คือการรับประทานร่วมกับผักสดหรือน�ำไปปรุงร่วมกับอาหารอืน่ เช่น
ย�ำกับผัก หรือแกงจืด เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้ความร้อนสูงๆ กับ
อาหารแปรรูปกลุม่ นี้ ยิง่ เพิม่ โอกาสเสีย่ งให้เกิดสารก่อมะเร็งมากขึน้
หมายความว่า ควรหลีกเลีย่ งการน�ำไส้กรอกไปปิง้ ย่าง หรือทอด
ทางทีด่ ที สี่ ดุ คือ ท�ำให้สกุ ด้วยการลวกหรือการต้ม
ส่วนภัยแฝงสุดท้ายทีเ่ ชือ่ ว่าคุณสาวๆ อาจจะเริม่ หันหลัง
ให้ไส้กรอกทันที คือ ไส้กรอกล้วนอุดมไปด้วยไขมันและ
โซเดี ย มในปริ ม าณสู ง กิ น มากและบ่ อ ยเท่ า ไรก็ อ ้ ว นขึ้ น
แน่นอน

P.17

HIGH ANGLE VIEW

P.18

ทุง่ บัวตอง
ผืนพรมทีธ่ รรมชาติถก
ั ทอ

ถ้าธรรมชาติสรรค์สร้างให้มนุษย์เป็นสิง่ มีชวี ต
ิ ทีเ่ หยียบยืนอยูบ
่ นโลกใบนี้ ก็ตอ้ ง
ขอบคุณธรรมชาติดว้ ยทีท
่ ำ�ให้สง่ิ แวดล้อมอันสดสวยเกิดขึน
้ มาเพือ่ ให้มนุษย์
ได้เก็บเลเวลประสบการณ์ชวี ต
ิ ดัง่ เช่น ผืนพรมดอกบัวตองผืนใหญ่ ทีบ
่ านสะพรัง่
ปูรอรับผูค
้ นจากทัว่ ทุกสารทิศ ให้มาผ่อนคลายความเครียด ขัดเกลาความหยาบ
กร้านในจิตใจ โดยมีเงือ่ นไขของเวลามาช่วยสร้างคุณค่าให้สถานทีท
่ อ่ งเทีย่ วแห่งนี้
ควรค่าแก่การมาเยือนให้ได้ เพราะเป็นสมบัตธิ รรมชาติแบบนานทีปห
ี นจึงจะได้เห็น
ใครเป็นคนปลูกดอกบัวตองเหล่านี้ ไม่มหี ลัก
ฐานปรากฏแน่ชดั นอกจากการคาดการณ์วา่ น่า
จะเป็นการหว่านเมล็ดปลูกของกลุม่ มิชชันนารีที่
ขึน้ มาเผยแพร่ศาสนาบนเมืองเหนือ เพราะดอกไม้
ดังกล่าวมีถิ่นก�ำเนิดอยู่ทางแถบทวีปอเมริกา
กลางและหมูเ่ กาะอินเดียตะวันตก หาใช่พชื พรรณ
ธรรมชาติของไทยแท้ แต่ทรี่ แู้ น่คอื ทุกๆ ปลายปี
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ฤดูหนาวได้
นัดหมายให้ทงุ่ ดอกบัวตองสีเหลืองสดใส ซึง่ รูจ้ กั
กันในนาม Mexican Sunflower หรือทานตะวันป่า
เบ่งบานเหนือภูเขาที่อยู่สูงจากระดับน�้ำทะเล
ปานกลางประมาณ 1,000 ฟุต ท่ามกลางการชูชอ่
ของกิง่ ก้านใบสีเขียวท�ำให้เกิดเป็นภาพพรมเหลือง
อร่ามผืนใหญ่ปกคลุมภูเขาที่ซ้อนสลับกัน กิน
เนือ้ ทีป่ ระมาณ 1,500 ไร่ จนดูคล้ายเกลียวคลืน่
ในทะเลบัวตอง ณ ดอยแม่อคู อ จ.แม่ฮอ่ งสอน ไป
โดยปริยาย ทีน่ จี่ งึ กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่อง

เทีย่ วให้แวะมาเก็บภาพความประทับใจในความ
สวยงามของดอกไม้เล็กๆ ทีร่ วมใจกันชูชอ่ ให้สม
กับทีห่ นึง่ ปีจะคงความงามอยูแ่ ค่ประมาณ 40 วัน
หากอยากเห็นภาพทัว่ ทุง่ แบบ 360 องศา ต้องขึน้
ไปบนศาลาชมวิวแล้วมองลงมา ภาพที่เห็นจะ
ท�ำให้ดวงตาของคุณเป็นประกายและมีรอยยิ้ม
ออกมาโดยไม่รู้ตัว โดยในแต่ละช่วงเวลา เช้า
กลางวัน เย็น บรรยากาศ ทุง่ กว้างของราชินดี อกไม้
สีเหลืองแห่งขุนเขาก็จะสลับสับให้อารมณ์ความ
รูส้ กึ แตกต่างกันไป หากแต่เป็นฉากทีธ่ รรมชาติ
ล้วนจัดสรรขึน้ ทัง้ หมด กล่าวคือ ถ้ามาเยือนในช่วง
เช้า ก็อาจจะมีหมอกสีทมึ ลอยคลุง้ ปกลุมอยูท่ วั่
บริเวณ ในช่วงกลางวันก็จะมีแดดจ้าคอยต้อนรับ
ให้ถา่ ยรูปสดใส หลังบ่ายไปแสงอาทิตย์เปลีย่ นมุม
ก็ทำ� ให้ได้ภาพทีอ่ บอุน่ ยวนตาไปอีกแบบ แล้วแต่
ความชอบส่วนบุคคล
ไม่เพียงแค่การแวะเวียนมาเพื่อเก็บภาพ
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นิรวนา

ประทับใจเพียงเท่านัน้ เพราะเมือ่ ทุง่ ดอกไม้แห่งนี้
เป็นทีร่ จู้ กั ในหมูน่ กั ท่องเทีย่ ว ทางการจึงสนับสนุน
ให้ชาวพืน้ เมืองจัดจ�ำหน่ายสินค้า OTOP ทีท่ ำ� จาก
ดอกบัวตอง อีกทัง้ วนอุทยานทุง่ บัวตองก็ยงั เปิด
โอกาสส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด�่ำกับ
ธรรมชาติให้นานยิง่ ขึน้ โดยมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับให้กาง
เต๊นท์ ผู้สนใจสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้
โดยตรง แน่นอนว่าถ้ามีพนื้ ทีใ่ ห้พกั ค้างอ้างแรม
แปลว่าบริเวณนี้ต้องไม่ได้มีแค่ทุ่งดอกบัวตอง
เพียงอย่างเดียว หากแต่ยงั มีความงามตามธรรม
ชาติอนื่ ๆ ทีร่ อให้เข้าไปสัมผัส ไม่วา่ จะเป็น ”น�ำ้ ตก
แม่อูคอ” น�้ำตกชั้นเดียวที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก
บริเวณทุง่ ดอกไม้ “น�ำ้ ตกแม่ยวมหลวง” น�ำ้ ตก
ขนาดเล็ ก ทางทิ ศ ใต้ ข องทุ ่ ง บั ว ตอง “น�้ ำ ตก
แม่ สุ ริ น ทร์ ” น�้ ำ ตกไซส์ ใ หญ่ ขึ้ น มาหน่ อ ย
อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติแม่สรุ นิ ทร์ ห่างจากทุง่
บัวตองประมาณ 11 กิโลเมตร “โครงการอนุรกั ษ์
กล้วยไม้รองเท้านารี” ไม้ดอกทีเ่ ป็นพืชเศรษฐกิจ
ส�ำคัญของไทย รวมถึง
มีปา่ ทีย่ งั คงความอุดม
• CHECK IN •
วนอุทยานทุง่ บัวตองดอย สมบูรณ์ทงั้ ต้นไม้และ
แม่อคู อ ตัง้ อยูใ่ นเขตป่า
สิงสาราสัตว์ และถ้า
สงวนแห่งชาติปา่
แม่สรุ นิ ทร์ หมูท่ ี่ 6 ต�ำบล มาถูกจังหวะเวลา ก็
แม่อคู อ อ�ำเภอขุนยวม
อาจได้เห็นการแสดง
จ.แม่ฮอ่ งสอน
ดนตรีพนื้ บ้านของชาว
โทร. 0 5369 1108
บ้านในท้องถิน่ ทีจ่ ะมา
หรือ การท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทยส�ำนักงาน
ร้องร�ำท�ำเพลงสร้าง
แม่ฮอ่ งสอน
บรรยากาศความสุข
โทร. 0 5361 2982-3
ให้ครึกครืน้ ยิง่ ขึน้
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บัวลอยสีทอง

แต่โบราณเมื่อลมหนาวพัดมา
บนโต๊ะอาหารชาวไทยไม่เคยขาดเมนู
คาวหวานที่ให้ความอบอุ่น หนึ่งในนั้น
ก็คือ บัวลอย แม้วันนี้ลมหนาวจะยัง
ไม่พัดผ่าน ก็ใช่ว่าเราจะตั้งกระทะ
เคี่ยวน้ำ�ตาล ต้มกะทิ เพื่อทำ�บัวลอย
อร่อยๆ ไม่ได้ และยังเพิ่มคุณค่าด้วย
การนำ�ฟักทองมาเป็นส่วนผสมหลัก

1

ส่วนผสม (ส�ำหรับ 10 - 15 ถ้วย)

ฟักทองนึ่งสุก
200 กรัม
แป้งข้าวเหนียว
1 ถ้วยตวง
แป้งมันส�ำปะหลัง
2 ช้อนโต๊ะ
หัวกะทิ
2 ถ้วยตวง
เกลือ
1 ช้อนชา
น�้ำแป้งมัน
1 - 2 ช้อนโต๊ะ
น�้ำตาลมะพร้าว
1 ถ้วยตวง
น�้ำเปล่า
2 ถ้วยตวง
วิธีท�ำ

1. น�ำฟักทองไปนึ่งในซึ้งประมาณ 15-20 นาที
พักไว้ให้เย็น
2. ขูดเนื้อฟักทองใส่ในกะละมัง ใส่แป้งข้าว
เหนียวและแป้งมันส�ำปะหลังตามลงไป เติมน�ำ้
นิดหน่อยเพือ่ ช่วยให้นวดง่ายขึน้ นวดส่วนผสม
ทัง้ หมดเข้าด้วยกันจนไม่มแี ป้งติดทีก่ ะละมัง
3. คลุกเม็ดบัวลอยกับแป้งมันส�ำปะหลัง (ใช้
แทนแป้งนวลจะช่วยให้เม็ดบัวลอยใสขึ้น)

บัวลอย
ข้อพิสจู น์ทยี่ นื ยันว่า
“บัวลอย” เป็นขนมทีอ่ ยูค่ ู่
ชาวไทยมาเนิน่ นานนัน้
มีจากหลายแหล่งทีม่ า
อาทิ ในกาพย์หอ่ โคลงเห่เรือ
เครือ่ งคาวหวาน บท
พระราชนิพนธ์ในพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย กล่าวถึงเครือ่ ง
หวานหรือขนมไทยหลาย
ชนิด หนึง่ ในนัน้ คือ ขนม
บัวลอย หรือแท่งศิลา
จารึกก็ปรากฏชือ่ ของ
บัวลอยถูกจารึกไว้ หาก
สืบค้นเชือ่ มโยงกับวิถชี วี ติ
คนไทยทีเ่ ป็นสังคมเกษตร
มีผลิตผลทางธรรมชาติ
มากมาย หากต้องการใช้
แป้งท�ำอาหารก็แค่นำ� ข้าว
ไปโม่เป็นแป้ง เมือ่ ได้แป้ง
ก็นำ� มาท�ำอาหารหรือขนม
อย่างเช่น บัวลอย ท�ำจาก
ส่วนประกอบหลักคือ แป้ง
กะทิ และน�ำ้ ตาล มักท�ำ
กินกันเฉพาะงานเลีย้ ง
งานบุญ หรืองานมงคล

เชฟบุค
๊ - บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต
พิธกี รรายการ Foodwork ทางช่อง
ThaiPBS ออกอาการทุกวันอาทิตย์ เวลา
17.05 - 17.30 น. เชฟทีเ่ ปลีย่ นเมนูธรรมดา
ให้กลายเป็นเมนูฟวิ ชัน่ ได้อย่างง่ายดาย

2
3

4

4. น�ำกระทะใส่นำ�้ เปล่าตัง้ ไฟส�ำหรับลวกบัวลอย
สังเกตหากเม็ดลอยขึน้ มาแสดงว่าสุกแล้ว ตัก
ขึน้ แช่ทงิ้ ไว้ในน�ำ้ เย็น
5. ตั้งกระทะไฟอ่อนเพื่อท�ำน�้ำเชื่อม ใส่น�้ำตาล
มะพร้าวและน�้ำเปล่าลงไปเคี่ยวให้น�้ำตาล
ละลายหรื อ จนเป็ น สี น�้ ำ ตาลใส (น�้ ำ ตาล
มะพร้าวจะท�ำให้ได้รสชาติทไี่ ม่หวานแหลมแต่
จะหวานนวลๆ และมีกลิน่ ของน�ำ้ ตาลมะพร้าว
ขณะรับประทาน)
6. ตั้งไฟอ่อนใส่หัวกะทิและเกลือลงไป จากนั้น
น�ำแป้งมัน 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน�้ำ 2 ช้อนโต๊ะ ใส่
ลงไปในกะทิตอนที่ยังไม่ร้อนแล้วคนให้เข้า
กัน เมื่อกะทิร้อนได้ที่จะได้กะทิที่เหนียวและ
ไม่เกาะกันเป็นเม็ด
7. ตักเม็ดบัวลอยที่พักไว้ในน�้ำเย็นใส่ลงในถ้วย
ราดน�้ำกะทิและน�้ำเชื่อม น�ำเนื้อฟักทองติด
เปลือกหั่นเต๋าโรยหน้าเพื่อความกรุบกรอบ
เวลารับประทาน
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บีโธเฟ่น ...คริสต์มาสอลวน
BEETHOVEN’S
CHRISTMAS ADVENTURE
ออกอากาศทุกวันเสาร์
เวลา 22.00 - 24.00 น. เริ่ม
24 ตุลาคม 2558

FAMILY TIME
ดูหนังทัง้ ครอบครัว

เอาเข้าจริงๆ แล้ว ก็ใช่ว่าหนังทุกเรื่องเหมาะที่จะดูกันทั้งครอบครัว ผู้ใหญ่คงดูหนังรักวัยรุ่นอย่างไม่อินเท่าไหร่
หนังดราม่าหนักๆ ก็อาจไม่ถูกใจคนที่ต้องการความบันเทิงเริงใจ และหนังบู้สะบั้นก็อาจทำ�ให้คุณแม่รู้สึก
เบื่อได้เหมือนกัน
หนั ง ฮอลลี วู ด ที่ ถู ก จั ด อยู ่ ใ นหมวด ‘หนั ง
ครอบครัว’ ก็เลยมักจะดูคล้ายๆ เป็นหนังส�ำหรับ
เด็ก คือเป็นเรื่องราวของเด็ก ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว หรือไม่ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหล่าสัตว์
เลีย้ งทัง้ หลายไปเลยก็มี
และอี ก ประเด็ น ที่ ถู ก หยิ บ ยกมาพู ด ถึ ง
บ่อยๆ ในหนังครอบครัวก็คือเรื่องของเทศกาล
คริสต์มาส เพราะเป็นเทศกาลของครอบครัว เป็น
วันทีท่ กุ คนในครอบครัวจะกลับมาเจอกันพร้อม
หน้าพร้อมตา
ลองมาดูพล็อตเรือ่ งของหนังครอบครัวทีเ่ รา
จะได้ดูกันทางไทยพีบีเอสสักเรื่องหนึ่ง คือเรื่อง
บีโธเฟ่น ...คริสต์มาสอลวน BEETHOVEN’S
CHRISTMAS ADVENTURE ครับ
พูดถึงชื่อบีโทเฟนแล้วคนส่วนหนึ่งคงนึกถึง
คีตกวีสดุ คลาสสิกคนนัน้ แต่เชือ่ ว่าคนอีกไม่นอ้ ย
จะคุ ้ น เคยกั บ หมาพั น ธุ ์ เ ซนต์ เ บอร์ น าร์ ด ใน
ภาพยนตร์ชดุ นีท้ ถี่ กู ผลิตต่อเนือ่ งมาแล้วหลายตอน

เรี ย กว่ า เป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย งคุ ้ น เคยของครอบครั ว
ตัวหนึง่ ก็วา่ ได้
เรื่องราวในหนังบีโทเฟนตอนนี้เล่าไปถึงตัว
ละครในต�ำนานวันคริสต์มาสเลยครับ เรือ่ งเกิดขึน้
เมือ่ เอลฟ์ (หรือภูต) ตนหนึง่ ของ ซานต้าครอส รูส้ กึ
ว่าถูกมองข้ามผลงาน เลยพานหนีจากขั้วโลก
เหนือพร้อมแอบขโมยถุงของเล่นวิเศษมาด้วย แต่
แล้วดันเผลอท�ำถุงแสนส�ำคัญหายไป เอลฟ์กเ็ ลย
มาขอความช่วยเหลือจากสุนขั เซนต์เบอร์นาร์ดที่
ทุกคนคุน้ เคย เรือ่ งราวก็จะตืน่ เต้นขึน้ เมือ่ ทัง้ สอง
ต้องตามหาถุงที่ว่ากลับคืนมาจากเจ้าของร้าน
ของเล่นผูช้ ว่ั ร้ายทีเ่ จอมันเข้าโดยบังเอิญ
ด้วยพล็อตไม่มีอะไรซับซ้อนมาก แบ่งแยก
ฝ่ายดีฝ่ายร้ายชัดเจน ดูแล้วก็น่าจะมอบความ
สนุกสนาน น�ำเสนอความน่ารักน่าชังให้กบั คนดู
ได้ทงั้ ครอบครัว
แต่จากการเล่าพล็อตแค่นี้ ก็ยงั ถือเป็นความ
น่าสนใจตรงทีก่ ารน�ำเอาสัตว์เลีย้ งทีเ่ ป็นเหมือน

ศูนย์รวมจิตใจรูปแบบหนึง่ ในบ้าน มาเชือ่ มโยง
เข้ากับกลิ่นอายและต�ำนานของเทศกาลแห่ง
ครอบครัว เลยถือเป็นการเพิม่ มิตใิ ห้กบั การเรียนรู้
ในครอบครัวได้อกี ระดับ
ผมคิดว่าถ้าไม่มีธุระส�ำคัญต้องไปท�ำที่ไหน
ก็นา่ จะเป็นโอกาสดีทเี่ ราจะได้อยูบ่ า้ นพักผ่อนกัน
ในคืนวันเสาร์ ช่วงทีเ่ ทศกาลคริสต์มาสยังอุน่ อวล
อยู่ แล้วดูหนังแบบนีพ้ ร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่
ลูก ชวนคุยถึงเรือ่ งราวทีป่ รากฎในหนัง ความเชือ่
ของตะวันตกเขาเป็นแบบนี้ แล้วของบ้านเราเป็น
อย่างไร ชวนคุยกันถึงแง่คดิ ทีไ่ ด้จากหนัง แล้วก็
นั่งหัวเราะไปกับความสนุกสนานที่หนังมอบให้
พร้อมๆ กัน โดยทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องฝ่าผูค้ นออกไปดู
ถึงในโรงหนังทีค่ า่ ตัว๋ ก็ไม่ใช่ถกู ๆ
บางทีการผจญภัยและบทเรียนทีถ่ กู สมมติ
ของเอลฟ์และบีโทเฟนในหนังเรื่องนี้ อาจ
เป็นเรือ่ งราวทีม่ สี ว่ นสร้างประสบการณ์ทดี่ ใี น
ชีวติ จริงๆ ของครอบครัวเราก็เป็นได้
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THE PERSON BEHIND

VOICE
OF CITIZEN
สมเกียรติ จันทรสีมา

หากพื้นที่สื่อเป็นภาพสะท้อนของสังคมปัจจุบัน และสังคมหมายความถึง
คนทุกชนชั้น การมีพื้นที่ให้กับประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะนำ�เสนอ
ปัญหาภายในพื้นที่ หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ภาพของสังคม
ประชาธิปไตยโดยคนไทย เพื่อคนไทย คงจะชัดเจนขึ้น

นับตั้งแต่ปี 2534 ที่สมเกียรติ จันทรสีมา
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก เครื อ ข่ า ยสื่ อ สาธารณะ
ไทยพีบเี อส เข้าสูเ่ ส้นทางของสือ่ สารมวลชนใน
ฐานะนักข่าว หนังสือพิมพ์ผจู้ ดั การรายวัน การ
ท�ำงานที่คลุกคลีอยู่ในสายการเมือง เศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อม ต้นทุนจากการท�ำงานบรรณาธิการ
ของเว็บไซต์ขา่ วประชาไท และการท�ำงานทีศ่ นู ย์
ข่าวอิศราที่ปัตตานี จนกระทั่งออกมาท�ำส�ำนัก
ข่าวอิสระ สิง่ เหล่านัน้ เป็นดัง่ คลังข้อมูลทีร่ อเวลา
น�ำมันออกมาปลุกปัน้ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
“ช่ ว งที่ ผ มเข้ า มาดู แ ลงานด้ า นนั ก ข่ า ว
พลเมืองที่ไทยพีบีเอสยังเป็นยุคที่คนทั่วไปเข้า
ไม่ถึงเครื่องมือการสื่อสารเหมือนยุคนี้ที่ใครก็
สามารถแชร์ขอ้ มูลผ่านโซเชียลได้ แนวคิดตัง้ ต้น
ในตอนนัน้ คือ เราเชือ่ ว่าทุกคนสือ่ สารได้และเป็น
สิทธิของทุกคน จึงให้พนื้ ทีก่ บั ชาวบ้านหรือกลุม่
คนที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อให้เขามีพื้นที่ในการ
สือ่ สารโดยเรียกคนกลุม่ นัน้ ว่า นักข่าวพลเมือง”

ที่ เ ชื่ อ เช่ น นั้ น เพราะเขาเองมี โ อกาสได้
คลุกคลีและทดลองให้คนในพื้นที่สวมบทบาท
เป็นผู้บอกข่าวเล่าเรื่องเอง “ผมเคยไปจัดเวิร์ก
ช็อปทีพ่ ทั ลุง ให้เด็กมัธยมทีท่ ะเลน้อยได้สวมบท
เป็นนักข่าว เด็กทุกคนเป็นคนในพืน้ ทีเ่ ขารูว้ า่ เกิด
อะไรขึน้ ใครเป็นใคร ก็ให้เขาลองพัฒนาสิง่ ทีเ่ ห็น
จากมุมมองของเขา เราแค่เตรียมกระบวนการให้
เขาเก็บข้อมูลและเติมความรูเ้ รือ่ งการใช้อปุ กรณ์
จนออกมาเป็นชิน้ งานนักข่าวพลเมือง นับว่าเป็น
จุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เห็นว่า การสื่อสารยุคใหม่ไม่
จ�ำเป็นต้องเป็นสื่อมวลชนอิสระ แม้กระทั่งเด็ก
มัธยมก็สอื่ สารได้”
ในขณะที่ ไ ทยพี บี เ อสเองวางตั ว เองเป็ น
องค์กรสื่อสาธารณะที่ไม่เพียงมอบพื้นที่ให้กับ
พลเมืองแต่ยงั ต้องมีสว่ นช่วยสร้างการเรียนรูแ้ ละ
รับรูใ้ ห้กบั นักข่าวพลเมืองด้วย “เมือ่ เราสร้างการ
รับรู้ให้พลเมืองเขาก็สามารถพัฒนาการสื่อสาร
ของพวกเขาแล้วกลับมาใช้พนื้ ทีข่ องไทยพีบเี อส

P.2 1

เพือ่ จะบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมนะ เขา
คิดยังไงกับประเด็นนี้ เขาแสดงความรับผิดชอบ
ร่วมกันกับสังคมยังไงบ้าง หรือกระทั่งช่วยเติม
เต็มความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สังคมเข้าใจด้าน
เดียวมาตลอด เราเรียกว่าการเป็นเจ้าของร่วม”
หากเป็ น ดั่ ง เช่ น ที่ ส มเกี ย รติ ก ล่ า ว วั น นี้
สือ่ มวลชนอาจจะต้องย้ายต�ำแหน่งตัวเองมาอยู่
เบื้ อ งหลั ง และท� ำ หน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นนั ก ข่ า ว
พลเมืองก็เป็นได้ “ค�ำว่า นักข่าวพลเมือง คือชาว
บ้านเป็นพระเอก เรามีหน้าที่ในการท�ำให้เขา
มัน่ ใจว่า เรือ่ งทีเ่ ขาอยากจะเล่าภายใต้ทกั ษะที่
เขามีอยู่มันเพียงพอที่จะสื่อสารให้คนในสังคม
เข้าใจได้ บอกให้เขารู้ว่า ถ้าต้องการใช้สื่อเพื่อ
สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงควรจะต้ อ งท� ำ ยั ง ไง
กระบวนการแรกเราจะชวนเขาวิเคราะห์ให้เห็น
รากของปัญหา ท�ำไมสังคมถึงต้องสนใจเรือ่ งของ
คุณ เขาก็จะต้องกลับไปหาจุดแข็งของประเด็น
และถ้าจะแก้ปญ
ั หาให้ตรงประเด็นต้องออกแบบ
การสื่อสารให้คนเข้าใจ เราจะช่วยดีไซน์การ
สือ่ สารให้กบั พวกเขา”
“บทบาทสือ่ มันเปลีย่ นไปแล้ว พวกเราไม่ใช่
พระเอกเหมือนเดิม หลายเรื่องสื่อยังต้องตาม
พวกเขา ไม่มีค�ำว่าโปรเฟสชั่นนอลในสังคม
ปัจจุบัน ทุกวันนี้เราอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆ ไม่
จ�ำเป็นต้องมาจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงแล้ว
มันมาจากใครก็ได้เพราะข้อมูลต่างๆ เข้าถึงได้
ง่าย และฝีมือในการสื่อสารบางคนก็ท�ำได้ดีไม่
แพ้นกั ข่าว มันเป็นจุดเปลีย่ น ขึน้ อยูก่ บั เราแล้วว่า
คนท�ำงานสื่อจะปรับตัวยังไงเพื่อท�ำงานร่วม
กับเขา ถ้าเราไม่ปรับเราเองก็จะสูญพันธุ”์
เหนือสิ่งอื่นใด นอกจากความหวังที่จะเห็น
คนในสังคมมีพื้นที่ในสื่อเท่าเทียมกันแล้ว ใน
ฐานะของคนเบือ้ งหลังทีค่ อยกลัน่ กรองประเด็น
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็หวังว่า
หากทุกคนได้รไู้ ด้เห็นถึงปัญหาทีแ่ ท้จริงแล้ว จะ
น�ำพาไปสูค่ วามเข้าอกเข้าใจกันของคนในสังคม
ไม่ว่าสารนั้นจะมาจากนักสื่อสารมวลชนหรือ
พลเมืองก็ตาม
“ถ้าเรามีธงว่า สังคมจะอยูร่ ว่ มกันได้อย่าง
มีความสุขก็เพราะมีความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน แม้วา่ เราจะแตกต่างกันก็ใช่วา่ จะอยูร่ ว่ ม
กันไม่ได้ มันควรจะมีพนื้ ทีส่ าธารณะในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การที่ไทยพีบีเอสมาท�ำ
ตรงนี้ก็เป็นเพียงพื้นที่ส่วนน้อย แต่ก็เป็น
ตัวเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้สงั คมเห็นความส�ำคัญของ
การมีพื้นที่สาธารณะ ในฐานะเครื่องมือที่
ท�ำให้คนเข้าใจกันได้”
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สพป. ร่วมออกแบบหลักสูตรด้วยกัน แบ่งเป็น 8
กลุ ่ ม สาระ การประเมิ น ก็ แ บ่ ง เป็ น ทางบ้ า น
ประเมิน 80% กระทรวงศึกษา 20% คอนเซปต์
ของผมคือให้ความส�ำคัญกับความสามารถใน
การอยูร่ อดในอนาคต รูจ้ กั การจัดการตัวเองให้อยู่
รอดในชุมชน ต้องรูต้ วั เองและรูร้ อบตัว ผมจึงสอน
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ เยอะ มีทกั ษะในการเลีย้ งชีพ
ถ้าดูแลตัวเองไม่เป็นก็อย่าคิดไปดูแลคนอื่น
ให้เขาท�ำงานจิตอาสา ต้องท�ำงานบ้านเป็น ดูแล
ตัวเองให้ดพี อทีจ่ ะไปดูแลคนอืน่ ได้ดว้ ย แล้วค่อย
เติมความถนัดของเขา วิชาพืน้ ฐาน เลข ภาษาไทย
ส่วนภาษาอังกฤษเราให้ความส�ำคัญแต่ไม่ได้
เชิดชู เราไม่ได้สุดโต่งและก็ไม่ได้จะสร้างลูกให้
เป็นอัจฉริยะ ในประถมวัยเราสอนลูกเองได้
เรียนตามกฎกระทรวงก็งา่ ยๆ บวก ลบ คูณ หาร

พิภพ พานิชภักดิ์
นักสื่อสารมวลชนอิสระ /
คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

ความสุ
ข
ออกแบบได้

ความสุขของลูกๆ เห็น
ได้ชัด เขาไม่เกลียดการ
เรียนรู้ เขามีเสรีภาพใน
การเลือกทีจ่ ะเป็น
วิชาสังคมศึกษา

ค�ำถามที่ได้ยินบ่อยคือ เด็กจะมีสังคมหรือ
เปล่า เหงามั้ย นั่นเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องออกแบบ
เวลาพูดถึงสังคม อย่าคิดถึงแต่คนวัยเดียวกัน
เรายังเชื่อในสังคมแบบ บ้าน วัด โรงเรียน คือ
อยากให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่หลากหลาย
เด็กเหล่านีจ้ ะคุยกับคนแก่ คุยกับคนต่างวัยได้ดี
กว่า แต่เราก็ต้องพาไปเข้ากิจกรรมวัยเดียวกัน
ใช้กิจกรรมทางกีฬา สันทนาการ
วิชาความสุข

หากครอบครัวคือโรงเรียนแห่งแรกที่
ทำ�หน้าทีบ
่ ม
่ เพาะเมล็ดพันธุท
์ ด
่ี ี
Home School อาจจะเป็นทางเลือก
ใหม่สำ�หรับครอบครัวทีอ่ ยากให้ลก
ู
มีเสรีภาพในการเลือกทีจ่ ะเติบโตใน
แบบทีอ่ ยากเป็น โดยมีพอ่ แม่รบ
ั หน้าที่
เป็นครูคอยชีแ้ นะแนวทาง ดัง่ ที่
พิภพ พานิชภักดิ์ เลือกทีจ่ ะส่งลูกทัง้
สองคนขึน
้ ฝัง่ ผ่านการเรียนรูแ้ บบ
Home School
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วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

10 กว่าปีทแี่ ล้วผมมีโอกาสได้ทำ� ข่าวเกีย่ วกับ
คนกลุม่ หนึง่ ทีต่ อ้ งการผลักดัน ครบ. การจัดการ
ศึกษาด้วยครอบครัว พอได้ทำ� รายงานพิเศษเกีย่ ว
กับเรื่องนี้ได้เจอหลายครอบครัวก็เริ่มสนใจ จน
กระทัง่ มีลกู ก็คดิ ว่า Home School น่าจะเหมาะ
แต่จะท�ำแบบนั้นได้คือ พ่อแม่ต้องช่วยกัน จึง
ตัดสินใจลาออกจากงานประจ�ำ ย้ายไปอยูพ่ งั งา
แล้วก็เริ่มจากไม่ส่งลูกเข้าเรียนอนุบาล ไปจด
ทะเบียนกับส�ำนักงานประถมศึกษาของจังหวัด

ความสุขของผมไม่รนู้ ะแต่ความสุขของลูกๆ
เห็นได้ชดั เขาไม่เกลียดการเรียนรู้ เขามีเสรีภาพใน
การเลือกทีจ่ ะเป็น เราเปิดโอกาสให้เขาแสวงหา
ความสุขในทิศทางของเขา และสนับสนุนในสิง่ ที่
เขาต้องการ การหาความสุขมันทางใครทางมัน
บางคนฟังเพลงก็สขุ บางคนนัง่ ดูพระอาทิตย์กส็ ขุ
แต่ ก ระบวนการนั้ น ต้ อ งไม่ ล ะเมิ ด ผู ้ อื่ น ไม่
เบียดเบียนตัวเอง จะดียงิ่ กว่าถ้าความสุขนัน้ มันได้
ช่วยผูอ้ นื่ มันมีจริงๆ นะ การเห็นคนอืน่ มีความสุข
แล้วสุขด้วย ส�ำคัญทีส่ ดุ คือทุกวันนีค้ รอบครัวเรามี
ความสุข เพราะเราได้ใช้เวลาร่วมกันตลอด

FOCUS QUOTES

สตีฟ จ็อบส์
เคยกล่าวไว้วา่ ...
“ผมมองหน้าตัวเองใน
กระจกทุกวัน แล้วถาม
ตัวเองว่า ‘ถ้าวันนีเ้ ป็นวัน
สุดท้ายของผม ผมจะ
อยากท�ำสิง่ ทีผ
่ มก�ำลัง
จะท�ำวันนีห
้ รือเปล่า?’
แล้วเมือ่ ไหร่คำ� ตอบ
คือ ‘ไม่’ ติดกันหลายวัน
ผมจะรูต
้ วั ว่าผมต้อง
เปลีย่ นอะไรบางอย่างแล้ว
พิศาล แสงจันทร์
ยอด หนังพาไป

คนเราเกิดมามีแค่ชวี ต
ิ เดียว
จงไปในทีๆ
่ อยากไป...
จงท�ำในสิง่ ทีอ่ ยากท�ำ...
เพราะนีค
้ อื ‘โอกาสเดียว’
ทีเ่ รามีขอ้ ความทีไ่ ม่รแู้ หล่งทีม
่ า
แต่จำ� ได้แม่นเพราะมันบังเอิญ
แปะอยูบ
่ นโต๊ะอ่านหนังสือ สมัย
เรียนมหาวิทยาลัยของผมครับ
ทายาท เดชเสถียร
บอล หนังพาไป

เราไม่อาจมองเห็น
กาลเวลา แต่กาลเวลา
เคลือ่ นทีอ่ ยูใ่ นเรา
พระเจ้า ความตาย
และความเปลีย
่ นแปลง
ก็เป็นเช่นนัน
้
โตมร ศุขปรีชา
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‘จุดหมาย’ บนแผนที่
เป็นเพียง...
จุดเริม
่ ต้นของ
การเดินทาง
แต่... ‘การเดินทาง’
ต่างหาก คือ...
จุดหมาย ทีแ่ ท้จริง
หลิว/ขิม...
สองข้างทาง Along way home
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STAY TUNED

STORY l

ไทยพีบีเอสกับบริการสื่อดิจิตอลบนระบบปฏิบัติการ iOS ทั้ง iPhone, iPod Touch และ iPad ที่ให้คุณไม่พลาด
ทุกความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ข่าวในรอบวันแบบนาทีต่อนาที, สามารถรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการ
วิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบ Online Streaming, สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media), เลือกชมและฟังรายการโทรทัศน์
และวิทยุยอ้ นหลังและข่าวสารล่าสุดของทางไทยพีบเี อส

กองบรรณาธิการ

