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ถาถามวาหากจะเปลี่ยนแปลงโลกไปสูโลกแหงการอยูรวมกันดวย
สันติระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับธรรมชาติแลว อะไร
สำคัญที่สุด คำตอบอาจจะมีหลากหลาย แตคงจะไมลงตัวถาไมใชการมี
“หัวใจของความเปนมนุษย”
ไมมสี ตั วชนิดใดทีส่ ามารถทำลายโลกได เพราะสัตวอยูต ามธรรมชาติ
ธรรมชาติไมทำลายธรรมชาติ แตมนุษยเปนสัตวทผ่ี ดิ ธรรมชาติไดจงึ ทำลาย
โลกได มนุษยมีความโลภมากผิดธรรมชาติ และสามารถคิดเทคโนโลยี
ที่ขยายความโลภใหมากอยางไมมที ส่ี น้ิ สุด เทคโนโลยีทว่ี า นัน้ คือเงิน ในขณะ
ทีอ่ าหารเปนของจริง แตเงินไมใชของจริง ลองนึกภาพดูวาจำนวนเงินนั้น
เราสามารถเติมตัวเลขเพิม่ เขาไปเทาไรก็ได เชน ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐…
เติมไปจนสุดขอบฟาเลยก็ได แสดงวามันไมใชของจริง แตเปนมายาคติ
ที่มาขยายความโลภออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
เมื่อมนุษยมาถือการพัฒนาที่เอาเงินเปนตัวตั้ง ก็เทากับเอาความ
โลภอันไมมีที่สิ้นสุดเปนตัวตั้ง การพัฒนาแบบนี้จึงไปทำลายทรัพยากร
นานาชนิดเพื่อเปลี่ยนใหเปนตัวเลขใหมากขึ้นๆ โลกจึงถูกทำลายมากขึ้น
รบกวนธรรมชาติและรบกวนการอยูรวมกันจนวิกฤติและเครียดไปหมด
จนไมมีทางออกดวยการ “พัฒนา”
แตมนุษยกม็ ธี รรมชาติทว่ี เิ ศษสุดอยูอ ยางหนึง่ ตามคำวา “มนุษย”
นั้นเอง มนุษยแปลวาจิตใจสูง มนุษยตางจากสัตวตรงที่มีจิตใจสูง

5/19/09 5:20:42 PM

คำนิยม
จิตใจสูง หมายถึง จิตใจที่เห็นแกคนอื่นและสิ่งอื่นอยางไมนาเชื่อ เพราะ
อยางนี้ มนุษยจึงมีความดีที่สามารถทำเรื่องดีดีไดอยางสูงสุดเนื่องจาก
ความดีสุดๆ นี้เปนศักยภาพในความเปนมนุษยเทานั้น เราจึงเรียกกันวา
“หัวใจของความเปนมนุษย” ทุกคนเคยสัมผัสหัวใจของความเปนมนุษย
มาดวยกันทุกคนและรูวามันใหความรูสึกที่อบอุนและเปนสุขอยางล้ำลึก
เพียงใด
ในกระแสธารของอารยธรรมวัตถุนยิ ม บริโภคนิยม เงินนิยม ก็ยงั
มีเรื่องดีดี หรือเรื่องที่มีหัวใจของความเปนมนุษยอยูในทุกพื้นที่ เพราะมัน
เปนธรรมชาติอกี ดานหนึง่ ของมนุษย ถาเราบันทึกเรือ่ งราวดีดมี าเผยแพรกนั
มนุษยก็จะมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้น ความสุขและความดีเปนเรื่องที่
ระบาดได สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) พยายามเคลือ่ นไหว
“สังคมไทยหัวใจมนุษย” และพยายามสงเสริมใหมี “ธนาคารของเรือ่ งราวดีด”ี
หวังวาเรื่องราวดีดีเลมนี้ จะเขาไปสัมผัสสวนลึกในจิตใจของผูคนอยาง
กวางขวาง ดวยสัมผัสสวนลึกในจิตใจเทานั้น ที่จะชวยใหโลกงดงามนาอยู
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
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แมเราจะเพียรพยายามสรางและรณรงค สงเสริม “สังคมแหง
สุขภาวะ” ในรูปแบบตางๆ มากมายเพียงใด แตสงั คมแหงสุขภาวะทีแ่ ทจริง
ยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากมนุษยซึ่งเปนผูขับเคลื่อนสังคมปราศจากเสียซึ่ง
“หัวใจของความเปนมนุษย” หรืออาจสรุปคราวๆ ไดวา “คนที่มีคุณงามความ
ดีอยูในหัวใจ” ยอมมีจิตสำนึกหวงใยทั้งตอตนเอง ผูอื่น สรรพชีวิตทั้งมวล
และสิ่งแวดลอม และเมื่อบุคคลผูนั้นลงมือกระทำการใดๆ เขาก็จะกระทำ
อยูบ นพืน้ ฐานของการไมสรางความเดือดรอนใหแกทกุ คนและทุกสิง่ เหลานั้น
เมื่อราวตนปที่ผานมา คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด
และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรผลการวิจัยใน
วารสารการแพทยบริติช เมดิคัล มีเนื้อหาสำคัญสรุปไดวา จากการศึกษา
พฤติกรรมกลุม ตัวอยางกวา 4,700 คน เปนเวลา 20 ป พบวา “ความสุข”
สามารถติดตอแพรจากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ ได ดวยการไดรบั ทราบ
เรื่องราวและพบเห็นบุคคลที่มีความสุข และเมื่อบุคคลหนึ่งไดเขาไปอยูใน
เครือขายแหงความสุขแลว เขาก็จะทำใหเพือ่ นฝูง ญาติพน่ี อ ง และคนใกลชดิ
มีโอกาสที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปดวย เพราะภาวะทางอารมณของคนเรา
ไมไดขึ้นอยูกับตัวเราเพียงคนเดียว แตยังเกี่ยวพันกับการกระทำและ
ประสบการณของผูอื่นดวย ไมวาจะเปนบุคคลที่เราเกี่ยวของดวยโดยตรง
หรือไมไดรูจักเปนการสวนตัวก็ตาม ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา ความสุขเปน
โรคติดตออยางหนึ่ง
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คำนำ
ดวยนัยเดียวกันนี้ “หัวใจของความเปนมนุษย” ก็นาจะเปนโรค
ติดตอไดเชนกัน และเรือ่ งราวดีดที ส่ี ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(สช.) ไดรวบรวมมาไวในหนังสือเลมนี้ รวมถึงอีกหลายเรื่องราวที่รวบรวม
ไวในธนาคารเรื่องราวดีดีแหงชาติ ก็นาจะชวยทำให “หัวใจของความเปน
มนุษย” ติดตอแพรขยายไปยังคนไทยทุกคนไดอยางกวางขวาง และเมื่อนั้น
ก็คงจะกลาวไดเต็มปากเต็มคำวา “สังคมไทยคือสังคมแหงสุขภาวะ”
นพ.มงคล ณ สงขลา

ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
การสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย
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การเปลี่ยนแปลง - วลียอดฮิตแหงป 2551
แทจริงแลวการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาแหงการ
ดำรงอยูของมนุษยชาติ ภายใตนามที่อาจเรียกไดวา “การพัฒนา”
นับแตที่มีการพัฒนาเกิดขึ้น วิถีชีวิตของมนุษยยิ่งออกหางจาก
“ธรรมชาติ” อันเปนตนกำเนิดของชีวิตและวัฒนธรรมมากขึ้นทุกที จนทำให
“ธรรมชาติแหงหัวใจของความเปนมนุษย” เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
…………………..
ธรรมชาติแหงความเคารพและเกรงกลัวในปรากฏการณธรรมชาติ เปลี่ยน
ไปเปนความมั่นใจและความอหังการที่จะเขาควบคุมธรรมชาติ
ธรรมชาติแหงความเอื้อเฟอเผื่อแผและชวยเหลือแบงปนระหวางเพื่อ
นมนุษย เปลี่ยนไปเปนการคากำไรและเอารัดเอาเปรียบ
ธรรมชาติแหงการดำรงอยูดวยความเรียบงาย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว
พึ่งพิงและตางตอบแทนกับธรรมชาติ เปลี่ยนไปเปนการผลิตดวยเทคโนโลยี
ทันสมัยที่คำนึงถึงปริมาณมากกวาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและสรรพชีวิต
ธรรมชาติแหงการมองเห็นความงามของภูเขา ปาไม ลำธาร ทองฟา
ฯลฯ ในฐานะของทรัพยากรเพื่อสวนรวม เปลี่ยนไปเปนการครอบครองและ
ตีมูลคาในรูปของตัวเงิน
…………………..
ทายที่สุดแลว ความเปลี่ยนแปลงที่มีเศรษฐกิจและเงินเปนตัวตั้ง
กลับนำสังคมมนุษยไปสูผลกระทบมากมาย
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ปาไมที่ลดลง มลพิษที่เพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง การขาดแคลน
อาหารและแหลงน้ำ
ความลมสลายของชุมชน ความเจ็บปวย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม
หนี้สินทวมหัว ฯลฯ
มนุษยทุกคนลวนไดรับผลกระทบนี้ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง
เพราะตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ หลาย ทัง้ ปวง
จึงมีผูคนกลุมเล็กๆ หลากหลายกลุม ไดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง
อีกครั้ง บนแนวทางของการกลับคืนสูธรรมชาติใหมากที่สุด
เชนเดียวกับผูคนจากทุกภาคสวนในสังคมไทยที่มีสวนรวมในการราง
“พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550” เพือ่ มุง หวังใหเปนกฎหมายทีเ่ ปน
เครือ่ งมือ กลไกในการเชือ่ มประสานและขับเคลือ่ นสังคมไทยไปสู “สังคมสุขภาวะ”
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดดำเนิน “โครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย”
ขึ้น โดยเล็งเห็นวา สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษยนั้นตองอาศัย
การพัฒนาประเทศอยางสมดุล ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป ภายใต
บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสรางการมีสวนรวมจาก
กัลยาณมิตรทุกภาคสวนในสังคม เขามารวมขับเคลื่อนดวยหัวใจของความเปน
มนุษยเปนพื้นฐาน
ดวยยุทธศาสตรของโครงการ ที่มุงเนนการพัฒนาเครือขายการเรียนรู
รวมกัน พัฒนากระบวนการสรางและจัดการความรูที่เนนในทางสรางสรรค
สิ่งดีงามใหเกิดขึน้ โดยผานกระบวนการสือ่ สารทางสังคมและนำไปสูคานิยมใหม
ของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการพัฒนาไปสูสังคม
สุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย
…………………..

จากผูพ ยายามควบคุมธรรมชาติ จึงเปลีย่ นมาเปนผูเ รียนรู เขาใจ
และยอมรับในความยิ่งใหญของธรรมชาติ
จากผูขาย จึงเปลี่ยนมาเปนผูให
จากมุง คากำไรสูงสุด จึงเปลีย่ นมาเปนการพึง่ พาบนรากฐานของ
ความหวงใยตอชีวิตและสังคม
จากทีเ่ คยทำงานเพือ่ เงินและการถีบตัวไปสูส ถานภาพที่ (คิดวา)สูงขึน้
จึงเปลี่ยนมาเปนความใสใจตอเพื่อนมนุษยและผูดอยโอกาสในสังคม เคารพกัน
ในฐานะเพื่อนมนุษย
…………………..
เมื่อการเปลี่ยนแปลงนำพาผูคนใหคืนกลับมาสูการเปน “มนุษยที่มี
หัวใจของความเปนมนุษย” อีกครั้ง “เรื่องราวดีดี” มากมายที่กระจายตัวเกิดขึ้น
ณ มุมเล็กมุมนอย ทั่วไทย ทั่วโลก จึงเริ่มปรากฏขึ้น
เรื่องราวดีดีสวนหนึ่งจะนำมาเก็บไวใน “ธนาคารขอมูลเรื่องราว
ดีดีแหงชาติ” ซึ่งจะเปนฐานขอมูลเพื่อประโยชนของสาธารณะเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในวงกวาง เปนการสรางเสริมกำลังใจใหแกผูคนที่มุงมั่น
ในการสราง “สังคมที่ตองการ” และที่สำคัญ เปนแรงบันดาลใจใหผูคนอีก
กลุมหนึ่งที่กำลังมุงมั่นในสิ่งเดียวกัน
เมื่ออาน “เรื่องราวดีดี” ในหนังสือเลมนี้จบลง คุณอาจคนพบวา…
ทายที่สุดแลว สุดทายของการเปลี่ยนแปลง จะนำพาผูคนกลับคืนสู
ธรรมชาติ
สูการมองเห็นคุณคาของทุกสรรพสิ่งดวยหัวใจ
อันเปนหัวใจที่แทจริงของความเปนมนุษย
และเปนความหมายที่แทจริงของการพัฒนา
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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บันทึกบานสรวล
(บทบรรณาธิการ)

นี่

คือสารคดีที่
นำเสนอเรื่องราวของนิตยสาร
สานแสงอรุณ หรือหากจะ
เรียกวา สานแสงอรุณ ฉบับพิเศษ
ก็คงไมขัดเขินเกินจริง
แต…คนไทยสวนใหญอาจงุนงงสงสัย อะไรกัน-สานแสงอรุณ?
มีนิตยสารชื่อนี้อยูดวยหรือ? และ ฯลฯ คำถาม?
คำตอบ-สานแสงอรุณ เปนนิตยสารทางเลือกราย 2 เดือน
เนื้อหานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแนวความคิดและรูปธรรมของวิถีชีวิต
ทางเลือก การศึกษา เกษตรกรรมทางเลือก โดยมีเปาหมาย-ดุลยภาพในความงามของชีวิต
เนื้อหาหลักของแตละเลมจะอยูในคอลัมนเดน ๆ อยาง แสงอรุณ
เล็กนั้นงาม คนของเสนขอบฟา ไปจนถึงคอลัมนที่เปดรับตนฉบับจาก
นักเขียนและผูอานทั่วไป อาทิ แขกรับเชิญ ดาลใจจากผูอาน
เดินตามหัวใจ หนังสือ-เปลี่ยน-ฉัน
เดิมรูปเลมของ สานแสงอรุณ มีขนาด 8 หนายก
ดังนิตยสารทั่วๆ ไป จนกระทั่งในฉบับครบรอบหนึ่งทศวรรษ สานแสงอรุณ
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ก็ปรับรูปโฉมมาอยูในขนาดหนังสือเลม (พ็อคเก็ตบุก) 16 หนายกพิเศษ
ความหนา 11 ยก (176 หนา)
ยอหนาถัดจากนี้คือเรื่องราวของนิตยสารทางเลือกฉบับหนึ่งฉบับนี้ ซึ่งยืนระยะตอเนื่องมาไดเกินทศวรรษ และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อยางโดดเดน
สานแสงอรุณ ยังไมมีระบบการวางจำหนายในรานหนังสือทั่วไป
เนนเผยแพรโดยระบบสมาชิกประจำเปนหลัก และไมมีรายไดจากการขาย
หนาโฆษณาอยางนิตยสารกระแสหลักตามทองตลาด ในสวนของเนื้อหา
จึงสามารถพุงตรงสูเปาหมายที่ตองการจะสื่อสารโดยไมตองพะวงหรือขึ้น
ตอเจาของสินคาผูใหการอุดหนุน ทุกตัวอักษรใน สานแสงอรุณ เพื่อผูอาน
โดยตรง และเพื่อเปาหมาย ดุลยภาพในความงดงามของชีวิต
หนอนหนังสือที่เปนแฟนอานของ สานแสงอรุณ อยูกอนแลว
หรือที่ยังไมเคยเห็นหนานิตยสารนอกกระแสเลมเล็กๆ ฉบับนี้เลยสักครั้ง
ก็ตาม คงจะไมเสียเปลากับการทีจ่ ะทำความรูจ กั ตัวตนและทีม่ าของนิตยสาร
ทางเลือกแนวสรางสรรคที่งามสงาอยางสมศักดิ์ศรีคนทำ-และคนอาน
ทำไม สื่อทางเลือกอยางสานแสงอรุณ จึงถือกำเนิด และอยูรอด
ไดนานกวาทศวรรษ? และ 12 ป ทีผ่ า นมา สือ่ ทางเลือกฉบับนี้ ใหเนือ้ หา
สาระและทางเลือกอะไรแกผูอาน?
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เล็กนั้นงาม

ส

านแสงอรุณ ยุคปจจุบัน ในเลมจะมีคอลัมนใหมคอลัมนหนึ่ง
ที่โดดเดนเปนที่กลาวถึงของคนอาน ชื่อคอลัมน “เล็กนั้นงาม” นำเสนอ
เรือ่ งราวของคนเล็กๆ ทีท่ ำเรือ่ งดีๆ ทีน่ า สนใจ แตยงั ไมเปนทีร่ จู กั ในวงกวาง
หากเอาคอลัมนนี้ยอนยุคกลับไปเมื่อสิบกวาปกอน คง
สอดรับเขากับเนื้อหาเรื่องการกอเกิดของนิตยสาร สานแสงอรุณ
ไดอยางเหมาะเจาะลงตัว
เพราะ สานแสงอรุณ ก็เกิดขึ้นจากคนกลุมเล็กๆ เพียง 7 คน
ที่คิดฝนอยากทำสิ่งดีๆ มีประโยชนตอสังคม
“ตั้งแตเราตั้งออฟฟศจนผานมาเกือบ 20 ป เราก็บอกวาตั้งใจ
จะทำงานเพื่อประโยชนของสังคม จนกระทั่งถึงป 2535 ก็ถามกันจริงๆ
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แลวเราไดทำหรือยัง การที่เราหยิบสตางค ใหใคร แลวบอกวาเราทำ
เราพูดไดเต็มปากไหม นี่คือสิ่งที่เปนคำถามที่เกิดขึ้นกับพวกเรา เราจึง
ทำองคกรที่ทำงานเพื่อสังคมจริงๆ ขึ้นมา”
พระสันติพงศ เขมปญโญ หรือ สันติพงศ ธรรมธำรง
เมื่อ 30 กวาปกอน ซึ่งเปนคนหนึ่งในกลุมผูรวมกอตั้งบริษัทแปลน
กับเพื่อนที่เรียนจุฬาฯ มาดวยกัน ซึ่งสวนใหญจบมาทางสถาปตย
พวกเขาเริม่ มาจากการคิดรวมกัน ตกลงรวมกันวา 60 เปอรเซ็นต
ของผลกำไรทางธุรกิจ จะเอามาทำประโยชนใหกับสังคม ซึ่งกอนหนานั้น
เคยทำในรูปของการใหทุนอุดหนุนคนที่คิดทำโครงการดีๆ อยางกลุม
นักศึกษาที่มาขอทุนทำคาย หรือคนที่สนใจจะทดลองใชชีวิตทางเลือก
จนมีการตั้งคำถามเพื่อทบทวนกันวา นั่นเปนการทำประโยชน
เพื่อสังคมจริงแลวหรือ?
กระทั่งนำมาสูการจัดตั้งมูลนิธิสานแสงอรุณ ตามคำบอกเลาของ
ครองศักดิ์ จุฬามรกต ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมผูรวมกอตั้ง
“จากขอตกลงรวมกันในทางธุรกิจวา 60 เปอรเซ็นตของผลกำไร
เอามาทำประโยชนเพื่อสังคม แตอยูในรูปตัวเลขมาตลอด จนวันหนึ่ง
ผมคิดวาไมใชแลว เพราะเราไมไดทำสักที มัวแตคร่ำเครงทำธุรกิจ
ผมเสนอวาควรตั้งมูลนิธิ เพื่อกันเงินออกมาเปนเรื่องเปนราว การเปน
มูลนิธิเรื่องหลักชัดเจนคือ การเผยแพรความคิดทางเลือก แตไมยุงกับ
การเมือง เรื่องนิตยสารจึงตองทำ พยายามผลักดันใหทำออกมา
เพราะตองการเผยแพร สรางกระแสใหสังคมรับรูความคิดใหมๆ เลยใหมี
ทีมงานทำ ผมใหแนวคิดแตไมไดไปมีบทบาทมาก”
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ตอแนวทางของมูลนิธิสานแสงแสงอรุณที่วา ไมยุงเกี่ยวกับ
การเมืองนั้น พระสันติพงศบอกวา
“ในทางการเมืองจะมีเรื่องของผลประโยชนเฉพาะกลุม จะมีคน
สองคน มีขอ เสนอ อีกคนก็คา น ถาสองสวนเขามีนำ้ หนักทีเ่ ทากันตลอดเวลา
สังคมจะกาวไปไดอยางไร เราอยากเปนอีกหนึ่งหนวยที่ไมเหมือนสอง
สวนนี้ จะขอเดินไปขางหนา ไมเพียงแตเสนอความคิด เพราะมันมีแตการ
ตอสูทางความคิด แตไมไดลงมือทำ เรามองวาในสังคมนาจะมีอีกสวนหนึ่ง
ที่ไมใชแคคอยเสนอความคิด เปนสวนหนึ่งในการกระทำ และเราเองก็ขอ
เปนสวนนั้น คิดวานี่คือทางเลือกของเรา เราเลือกขออยูในสวนที่ลงมือทำ”
แลวเมื่อตั้งมูลนิธขิ ึ้น
“เราก็ลงมือทำดวยการพัฒนาพื้นที่ ที่อำเภอบานสราง สวน
แสงอรุณ เปนพืน้ ทีส่ ำหรับทำกิจกรรมขึน้ มา ความคิดของเรา มีเปาหมาย
หลักของมูลนิธิอยูสามอยางคือ หนึ่ง-ทำเรื่องการศึกษา สอง-ทำเรื่อง
เยาวชน สาม-ทำเรื่องธรรมชาติ”
จากนั้นจึงเกิดความคิดที่จะทำ จุลสารสานแสงอรุณ เพื่อเปน
กระบอกเสียงของมูลนิธิ
“จุลสารเกิดจากความคิดรวมกันวา นาจะมีสื่อที่ชวยเผยแพร
ความคิดของเราดวย เพราะทำในวงแคบๆ คงไมเพียงพอ มีสื่อกระจาย
ความคิด ชวยประชาสัมพันธ ใหคนรูวามีสิ่งนี้อยู เปนสื่อกลางใหผูคนได
พบเจอแลกเปลี่ยนกัน” เรืองพิลาศ ธรรมวิเศษ บรรณาธิการจุลสาร
สานแสงอรุณ พูดถึงจุดมุงหมายของการทำจุลสาร และเลาถึงที่มา
“คุยกันวาอยากมีงานสักชิ้นที่จะใหคนหันกลับมามองดานในของ
ตัวเอง มองสิง่ ดีงามในชีวติ และทำใหชวี ติ เกิดความสมดุล เราเปนคนเล็กๆ
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ในกลุมบริษัทแปลน แตมีความตั้งใจเยอะที่จะทำ และเห็นแงมุม คนเรา
มีเมล็ดพันธุดีๆ อยูในตัวเองแลว เพียงแตบางคนอาจไมมีโอกาสทำใหมัน
งอกงามขึ้น หรือไมมีแรงบันดาลใจมากพอ หรือไมมีทางเลือกพอที่จะทำ
หรือบางคนอาจรูสึกวามีพลังทำสิ่งตางๆ ใหสังคม แตไมมีเวที ไมมีเพื่อน
ไมมีการรวมกลุมกันใหเกิดพลัง ก็คิดวาอยากใหกิจกรรมของมูลนิธิมีสวน
สรางแรงบันดาลใจใหคนเห็นแงมุมดีๆ ในชีวิต ทำชีวิตตัวเองใหดี ใหเกิด
ความสมดุล ใหเกิดความสวยงาม และเผื่อแผพลังใจอันนี้ไปสูสังคม
วงกวางดวยพลังของพวกเรา”
มูลนิธิสานแสงอรุณ กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2536
หนึ่งปถัดจากนั้น จุลสารสานแสงอรุณ ฉบับปฐมฤกษ ปที่ 1 ฉบับที่ 1 “…
สานฝนวันใหม” ก็ออกสูสายตาผูอานในเดือนกันยายน 2537 ดวยรูปแบบ
จุลสารเลมบางๆ ขนาด 16 หนายกพิเศษ
เรืองพิลาส บรรณาธิการจุลสารสานแสงอรุณ ใหขอมูลวา
ชวงแรกสุดพิมพเผยแพรโดยการแจกฟรี ซึ่งหากคนที่ไดรับเห็นวาไมมี
ประโยชนกับตัวเองก็ขอใหชวยสงตอใหกับคนที่คิดวานาจะเกิดประโยชน
ดวยความคาดหวังวา จะมีผูอานเห็นความตั้งใจของคนทำ ผานไป 2-3
ฉบับ เริ่มมีคนตอบกลับทั้งในรูปของจดหมาย โทรศัพทเขามาพูดคุย
รวมทั้งการสมัครสมาชิก
สายธารแหงมิตรภาพเริ่มตนขึ้น
“เปนสังคมทีน่ า ทึง่ บางคนไมเคยรูจ กั กันเลย แตเขาเขียนจดหมาย
มาเลาเรื่องตางๆ ใหฟง เหมือนกับวาเขาไดไปเห็นเรื่องสนุก และอยาก
บอกเลาสูกันฟง บางคนคนพบตัวเองในสิ่งดีๆ ก็เขียนมาเลา คลายกับวา
มีบางอยางที่คนปรารถนาหามาเติมเต็ม และเราชวยเติมคำตอบใหเขา
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เปนความคาดหวังของเราวาเขาจะได มองเห็นวาชีวิตมีสิ่งดีงามอยู
สิ่งสมดุลที่อยูรอบตัวเรา ธรรมชาติ การศึกษา เรียนรู ศิลปวัฒนธรรม
ที่อยูรอบตัวเรา ฉะนั้นกิจกรรมของมูลนิธิก็จะอยูกับเรื่องเหลานี้
เราพยายามคิดและจัดกิจกรรมที่ใหคนตระหนักวา มีอะไรดีๆ
อยูตลอดเวลา และสิ่งเหลานั้นก็ถูกถายทอดลงจุลสาร ทั้งเรื่องราวขบขัน
สวยงาม เศรา พยายามมองดวยแงมุมใหม มองเปนการเรียนรู
สรางพลังขึ้นมา สรางโอกาสใหตัวเองในการลงมือทำ”
แวดวงสื่อทางเลือก

ช

วงนั้นมีสื่อทางเลือกของกลุมองคกรลักษณะเดียวกันใน
ตางจังหวัดที่ผลิตสื่อในแนวเดียวกันนี้สงมาแลกเปลี่ยนกันอาน
“บรรยากาศชวงนั้นมี ผลิใบ ดอกติ้วปา สะพาน เขาทำใน
พื้นที่ของเขา อยูร อบนอก พวกเขาจะสงมาแลกกันอาน เราก็มองวา
เขาทำสิง่ ดีๆ ในองคกรของเขา เห็นวาจุลสารเล็กๆ เปลีย่ นแปลงโลก หรือ
ถาเปลีย่ นแปลงใครสักคนก็ยังดี ในครอบครัว ในสังคม ในที่ทำงานเขา
ไมตองยิ่งใหญอะไร เขาบอกวา ‘แคเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนแลว’
จุลสารสานแสงอรุณ เปนสื่อที่สื่อสารความคิดที่มีตอสังคม ตอคน ขณะ
เดียวกันก็ทำตัวเปนเพื่อนที่ชักชวน ไปหาไปเจอ ไปทำ เหมือนเปดชอง
ทางใหเติบโต”
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ขณะที่บรรณาธิการจุลสารสานแสงอรุณ บอกวา จุลสารเกิดใหม
เลมนี้เปรียบเหมือนตัวตนของเธอ ที่ใชความคิดกับมันอยูตลอดเวลา และ
จริงใจที่สุดกับการทำ คิดอยางไรก็เขียนออกไป ทวงทำนองในการนำเสนอ
จึงคอนขางใกลชิดกับคนอาน
เธอรูสึกวาขณะที่เนื้อหาของหนังสือมุงไปที่การทำใหคนอาน
งอกงาม ตัวคนทำเองก็ควรจะงอกงามไปดวย เธอจึงทำงานไปอยางมี
ความสุขตลอดเวลา แมงานจะหนักเพราะตองออกไปสัมภาษณและทำ
ภาพประกอบซึ่งเปนภาพวาดเองดวย
“การงานมันเบิกบานในตัวเอง ทำใหตัวเองเติบโต ทำใหเราปลอด
โปรงตรงที่วาไมตองคาดหวังผลกำไรจากการจำหนาย ไมตองคาดหวัง
จำนวนสมาชิก หรือหาคอลัมนที่ดึงดูดคน อยากใหอะไรดีๆ ก็ใหเลย
เราจึงไมกดดัน แตเรามีแรงจูงใจที่จะทำใหชีวิตมันงอกงาม เหมือนตนไม
ที่เติบโตตามธรรมชาติ มีความตั้งใจทุกฉบับเลยนะ ใสลงไปทุกเม็ด
“อยางหลังจากอานฉบับนี้เขาอาจจะอยากปลูกตนไมสักตน อาน
ฉบับนี้เขาอาจเลิกใชถุงพลาสติกสักใบ อานฉบับนี้เขาอาจชวยคนตาบอด
ขามถนน เราทำไดตลอดเวลาในชีวิตของเรา อยูที่วาเราฉุกคิดไหม
การฉุกคิดเปนผลบุญของแตละคน เราสื่อออกไปเราก็ทำไดแคสื่อ แตการ
ฉุกคิดมันเปนเรื่องของแตละคน เหมือนเรารักใครสักคน เราซื้อดอกไมให
นั่นบรรลุผลแลว แตเขาจะเอาไปปกแจกัน เอาไปตากแหง หรือเหวี่ยง
ลงถังขยะ เราก็ไมรู แตเราไดสงความปรารถนาดีไปแลว ถาเขาฉุกคิดได
ถึงน้ำใจของเรา เขาอาจเอาดอกไมไปทะนุบำรุง ก็เปนประโยชนของเขา
ไดดมกลิ่นดอกไม”
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จากจุลสารสูนิตยสาร

จุ

ลสารรายเดือนของมูลนิธิสานแสงอรุณฉบับนี้
เดินทางมาจนถึงฉบับที่ 22 กันยายน-ตุลาคม 2539 “ยิ้มกลางสายฝน”
เปนฉบับสุดทาย รวมอายุจุลสาร 2 ป
หลังจากนั้นก็ไมมีจุลสารสานแสงอรุณอยูอีกตอไป
แตมีนิตยสารอีกฉบับหนึ่งเกิดขึ้นแทนในตนปถัดมา ในชื่อเดิมวา
สานแสงอรุณ
ที่มาของชื่อ ฟงดูใหความหวังและกำลังใจนี้ ธีรพล นิยม
ประธานมูลนิธิสานแสงอรุณ คนปจจุบัน บอกวามีที่มาสองนัย
อยางหนึง่ คือ เปนการระลึกถึงอาจารยแสงอรุณ รัตกสิกร อาจารย
ของพวกเขาเมื่อครั้งเรียนคณะสถาปตยกรรม จุฬาฯ ซึ่งเปนผูจุดพลังทาง
ความคิดเชิงอุดมคติ และจิตสำนึกทางสิ่งแวดลอมใหกับบรรดาลูกศิษย
ในเรื่องนี้ ครองศักดิ์ จุฬามรกต ผูรวมกอตั้งมูลนิธิสานแสงอรุณ
และเปนศิษยคนหนึ่งของอาจารยแสงอรุณ เลาวา
“พวกเราที่จบสถาปตยกันมา มีความคิดอาน มีอุดมการณ มีคติ
มีจิตวิญญาณขบถ เพราะมีอาจารยแสงอรุณเปนแรงบันดาลใจ อาจารย
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แสงอรุณเปนครูที่ดีมากๆ ซึ่งหาไดยาก เปนครูที่ทำใหลูกศิษยมีแรง
บันดาลใจ คิดอะไรดีๆ ซึ่งผมคิดวาสำคัญ คนแบบนี้มีบทบาทตอความคิด
อานของคนอื่น
“ทานเคยออกหนังสือ อนาคต เขียนบทความนำเสนอความคิด
ซึ่งในสมัยนั้นมีไมกี่คนหรอกที่กลาพูดความจริง ก็มีความนิยมนับถือ
ชื่อ แสงอรุณ เปนมงคล ถาใชชื่อนี้จะมีความหมายที่สุด บอกที่มาที่ไป
ของพวกเราดวยวาเปนสถาปนิก เปนสวนเล็กๆ ที่สามารถสรางสรรคอะไร
ใหกับสังคมได”
ความรักในธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของอาจารยแสงอรุณ รัตกสิกร
นั้นมีเรื่องเลาจากคนรวมยุคสมัยเดียวกับทานวา อาจารยเคยขอซื้อชีวิต
ของตนไมไวจากคมขวานของชาวบาน! เมื่อไปพบพวกเขากำลังจะตัด
ตนไทรใหญ ที่ดอยโปงแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ตามคำเลาของ ’รงค วงษสวรรค ที่โมน สวัสดิ์ศรี นำมาเขียน
ไวใน สานแสงอรุณ ฉบับพฤษภาคม-มิถุนายน 2550 วา
“ตอนมาสำรวจที่ดินแถวนี้กับเพื่อนเมื่อสามสิบปกอน เพื่อนคนนี้
เขารักทีน่ ม่ี าก…พอแสงอรุณเขาซือ้ ทีด่ นิ ไปไดสกั พัก ก็มนี ายทุนใหญเขามา
กวานซื้อที่ดินเอาไปทำรีสอรทกันหมด จำไดวาแสงอรุณโกรธมาก เขาขาย
ที่ดินที่ซื้อไวหมดเลย…สิ่งที่เหลืออยูของแสงอรุณก็มีแคไทรสองตนนี่แหละ
ชาวบานแถวนี้อยากตัดตนไทรเพราะตองการขยายถนน ดีนะที่แสงอรุณ
เขาขอซื้อตนไทรสอง
ไทรสองตนนี้กับชาวบาน ใหชาวบานสัญญาปากเปลาวาจะ
ไมโคนมัน…””

ธี

แสงอรุณ

รพล นิยม อดีตผูรวมกอตั้ง ซึ่งกลายมาเปนประธานมูล
นิธิสานแสงอรุณในปจจุบัน กลาวถึงความหมายของชื่อ สานแสงอรุณ
อีกนัยหนึ่งวา หมายถึงแสงอาทิตยที่เปนบอเกิดแหงพลังอันยิ่งใหญ
สองเดือนหลัง จุลสารสานแสงอรุณ ฉบับสุดทาย นิตยสาร
สานแสงอรุณ ฉบับแรก “ทำดวยหัวใจ” ก็ปรากฏโฉมออกมาแนะนำตัวกับ
ผูอาน ในรูปเลมขนาดนิตยสาร 8 หนายก มีภาพลายผาบาติกรูปนกกำลัง
สรางรังเปนภาพปก โดยมียทุ ธชัย เฉลิมชัย เปนบรรณาธิการ (บ.ก.) คนแรก
เขาเขียนไวในบทบรรณาธิการของนิตยสารฉบับแรกวา
“ความฝนของเรา เปนนิตยสารสาระทางเลือก ใหคุณคาและกำลังอยาง
สอดคลองกับวิถีการดำรงชีวิตปจจุบัน นำเสนอเรื่องจริง ประสบการณจริง
ของชีวิตที่กลาคิด กลาทาทาย พรอมๆ กับการเปนเวที เปดไวสำหรับ
ความหลากหลายทางความคิดและจินตนาการของผูอาน เพื่อการ
สรางสรรคและเปนเจาของรวมกัน…”
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แตกวาจะสำเร็จออกมาเปนรูปเลม เขาเลาเบื้องหลังที่ทุลักทุเล
เนื่องจากเริ่มตนทำกันแบบยังไมมีประสบการณ
ไดขอมูลการทำนิตยสารจากเอกสาร แลวลองทำเปนเลมออกมา
เชิญผูหลักผูใหญในแวดวงหนังสือมาเปนที่ปรึกษา ขอความเห็นวานิตยสาร
ควรจะเปนอยางไร “ตนรางถูกวิจารณเละเลย แกไปแกมาจนไมไหวแลว
สุดทายเนื้อหาเลมแรกก็ออกมา ทำดวยหัวใจ”
การเผยแพร ยังคงใชฐานสมาชิกกลุมเดิมของจุลสาร และตัว
บ.ก. ใชสายสัมพันธของความเปนเพื่อนชักชวนใหเขามาสมัครเปนสมาชิก
จนเพิ่มจำนวนขึ้นเปนหลักพันในชวงแรก และถึงพันกวาคนในปถัดมา

ชีวิตทางเลือกในทัศนะเชิงบวก

บ

รรณาธิการ สานแสงอรุณ คนแรก บอกวา จุดยืนหลักของ
นิตยสาร คือการนำเสนอสาระของชีวิตทางเลือกในทัศนคติเชิงบวก
เนนเนื้อหาในเมืองไทยวามีใครทำอะไรดีๆ อยูที่ไหน ใหผูอานไดเกิด
ความหวังกำลังใจ เห็นโลกเห็นมุมชีวิตที่งดงาม
จุดมุงหมายตอเนื่องตอมาคืออยากใหสานแสงอรุณ มีลักษณะ
เปนชุมชนที่มีความสัมพันธผานหนังสือ
“ระหวางผูอานกับหนังสือ อยากใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยการพยายามจัดกิจกรรมบอยๆ เนื้อหาหลักของเลมก็มาจากกิจกรรม
เสวนาพูดคุย ภายใตแนวคิดวากอง บ.ก. ก็ไมใชคนที่รอู ะไรมากมาย
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ใชวิธีเชิญคนที่คิดวานาจะใหแงมุมดีๆ ไดมาเสวนากันและเชิญผูอานมาฟง
เสวนา จากนัน้ ก็สรุป เรียบเรียงออกมาเปนตนฉบับตีพมิ พในนิตยสาร และ
ชวนผูอานมาทำเรื่องดีๆ เหลานั้นดวย พยายามเนนในเรื่องอาสาสมัคร
“การทำตนฉบับบางเรื่องไมเฉพาะกอง บ.ก. อยางเดียว
เราชวนอาสาสมัครไปดวย อาจไปชวยถายรูป ชวยสัมภาษณ ถอดเทป
และยังไดเจอแหลงขอมูลดวย ไมใชรออานในหนังสืออยางเดียว ก็ทำ
หลายครั้ง มีคนสนใจ หรือบางทีสัมภาษณ ใครแลวนาสนใจเราก็จัด
กิจกรรมสัญจร ใหคนอานไดไปเจอจริงๆ อยางที่อำเภอพะโตะ มีโรงเรียน
เล็กๆ แหงหนึ่งนาสนใจก็จัดสัญจรไป หรือไปสวนฝากดินที่ฉะเชิงเทรา
ก็ทำใหผูอานไดสัมผัสดวย ซึ่งลึกซึ้งกวาการอานอยางเดียว ก็พยายาม
ทำใหนิตยสารมีความเปนชุมชนในตัวดวย”
กิจกรรมตอเนื่องนี้ยังถือเปนการแสวงหากัลยาณมิตรเขามา
รวมไมรวมมือ ซึ่งยุทธชัยบอกวาเปนการชักชวนกันมาสรางสรรคใน
แงของวิทยาทานความรู บทความ หรือขอเขียนตางๆ ที่ตีพิมพใน
สานแสงอรุณ ก็ถือเปนการเผยแพรเพื่อสาธารณะ
“สานแสงอรุณ ไมมที ี่บอกวา หามนำไปเผยแพรกอนไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษร คือเราเห็นวาเปนเรื่องที่คนตองรู ขอเขียน
ทั้งหมดจึงไมเคยบอกวาหามเผยแพรกอนไดรับอนุญาต นี่เปนนโยบายที่
เราบอกกับคนที่เขียน เราถือวาเนื้อหาของเราตองการการเผยแพรอยูแลว
เราจะสงวนลิขสิทธิ์ทำไม ฉะนั้นจึงบอกไวแตตนวายินดีใหนำไปเผยแพร
เพียงใหชว ยอางอิงวานำไปจากตรงนี้ ตามมารยาททีต่ อ งอางถึงผูเ ขียนดวย
ไมตองขออนุญาตก็ไดเพราะยินดีใหเผยแพรอยูแลว”
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ในชวงแรกนี้ นอกจากกระจายนิตยสารในระบบสมาชิกประจำแลว
ยังมีการนำสานแสงอรุณออกวางจำหนายตามแผงผานระบบสายสงดวย
แตทำไดราว 2 ป ก็ตอ งยุติ เพราะยอดขายต่ำ มีหนังสือตีกลับมาจำนวนมาก
ปเดียวกับการเกิดของนิตยสารสานแสงอรุณ ประเทศไทย
ประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบูแตก ในปตอมาพลอยทำให
สานแสงอรุณ ไดรับผลกระทบไปดวย ในแงของการสนับสนุนที่ขาดหายไป
มีการคุยกันวาอาจจำเปนตองปดมูลนิธิ แตผูสนับสนุนบางคนไมอยากให
นิตยสารตองยุติ เพราะมีสมาชิกตอบรับดี และทีมกองบรรณาธิการก็
ไมอยากใหเลิกทำ ยุทธชัยจึงยอมรับภาระยายที่ทำการกองบรรณาธิการ
นิตยสารไปอยูที่บานของเขา โดยเขาทำหนาที่บรรณาธิการตอมาจนถึงป
2543 “ตอนนั้นผมเอาลูกออกจากโรงเรียนมาทำบานเรียน ไมสามารถเปน
บ.ก. ตอได ก็ไดพจน กริชไกรวรรณ มาเปน บ.ก. ตอ”

“ม

บรรณาธิการคนที่สองกับบริโภคนิยม

าเริ่มทำเลมสุดทายของป 2543 ตอนนั้นกิจกรรมของ
มูลนิธิเริ่มฟน”
พจน กริชไกรวรรณ บรรณาธิการคนที่สองของนิตยสาร เลา
จุดเริ่มตนของตัวเองกับงานในนิตยสารสานแสงอรุณ และพูดถึงความ
เปนมาระหวางตัวเขากับ สานแสงอรุณ วา
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“ชวงที่พี่เรืองพิลาศทำจุลสาร ทำไดนารักดี เราอานและเก็บสะสม
มีอยูครั้งเคยเขียนและแปลงานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสงมาลง ป 2542
ตอนบวชอยูวัดปามหาวัน ชัยภูมิ ผูใหญในมูลนิธิสานแสงอรุณแวะไปที่วัด
พระไพศาล วิสาโล เจาอาวาส ก็เลยแนะนำใหรูจัก พอสึกมา ป 2543
พีย่ ทุ ธชัยไปทำโฮมสคูล หาคนมาทำแทน ก็เลยดึงผมมาเปน บ.ก.”
สานแสงอรุณ ในยุคของ บ.ก. พจน กริชไกรวรรณ เนื้อหาจะ
เนนที่เรื่องบริโภคนิยม การเดินทาง ซึ่งในเวลานั้นการเดินทางกำลังเปน
กระแสในสังคมอยูดวย และเขามองวาการเดินทางบางแบบก็เปนเรื่องการ
บริโภคนิยมดวย เขาไดไปรวมเดินธรรมยาตรา ที่เนนเรื่องความเรียบงาย
เรื่องจิตวิญญาณภายใน จึงนำเรื่องนี้เขามาเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา
แตนง่ั ประจำตำแหนงบรรณาธิการอยูไ ด 8 เดือน เขาก็พบวาตัวเอง
ทำตอไมไหว
“ตอนนั้นจัดหนานิตยสารเองดวย เหนื่อยมาก ชวงที่ทำ 8 เดือน
ทำกันตลอดเวลา ระดมความคิดของทีมงาน ทำกันหลายอยางทำไดสี่เลม
รูสึกวาไปไมถึงที่สุด เปนเพราะภูมิปญญาไปไมถึง เวลาที่จำกัดทีมงานที่
จำกัด เปาหมายที่อยากใหนิตยสารไปถึงที่สุดมันก็ไดเทานี้ ชวงนั้นผูใหญ
อยากทำหลายอยาง จึงมีเรื่องเยอะ เราไมไหว บอกเขาวาผมทำงาน
นอนไมหลับสักคืน กลับไปบานก็คิด คิดตลอด กลายเปนความหมกมุน
สวนตัว เลยไมแฮปป เปนเรื่องความสมดุลที่บกพรอง
“ทางผูใหญเขาใจนะ เรื่องงานไดผล คนก็เปนสุข เพราะทุกคน
ตางโหยหาเรื่องที่เปนแกนแกนขางใน มันเปนสิ่งที่ทำยากมาก
การทำนิตยสารที่มีแนวคิด มีความนาสนใจ เหมือนคำโปรย ดุลยภาพใน
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ความงดงามของชีวิต ทำกันไดไหม เปนเรื่องทาทาย แตสุดทาย
เราก็รูสึกวาไมเหมาะกับงานนิตยสาร”
กอนหนานั้นเขาเคยเสนอแนวคิดที่เขาประเมินเองวา เปนแนวคิด
แปลกๆ เรื่องหนึ่งวา ใหบรรดานิตยสารที่อยูในกลุมสื่อทางเลือกที่มีเนื้อหา
ใกลเคียงกันวา อาทิ ปาจารยสาร สารโกมล สานแสงอรุณ นาจะมารวม
กันทำเปนเลมเดียวกัน เอาคนทำและฐานสมาชิกมารวมกัน ซึ่งเขามองวา
นาจะทำใหเกิดพลังขึ้นมา โดยมีแนวคิดวาอาจแบงเนื้อหาออกเปนสวนๆ
แลวแบงกันรับผิดชอบ และใหทุกฝายรับได ซึ่งนาจะชวยลดตนทุนทั้งในแง
คาใชจายและการดำเนินงาน และยังไดกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นดวย
ผานบทบาทคนทำนิตยสารมานานหลายป อดีตบรรณาธิการ
นิตยสารทางเลือกเพื่อดุลยภาพในความงดงามของชีวิต มองภาพรวมของ
วงการนิตยสารในปจจุบันวา
“เราเปนสมาชิก สารคดี คุมคาที่สุด ลบเดือนออกไปเลย คนมัก
คิดกันวาพอพนเดือนแลวนิตยสารจะลาสมัย โอเพน (open) ขึ้นเปนตัวเลข
ถือวาเปนพ็อคเก็ตบุค นิตยสารที่แปลงกายเปนรูปพ็อคเก็ตบุกเวลาอยูใน
ชั้นจะอยูไดนาน ถาหนังสือนาสนใจ มันอยูบนชั้นไดนาน สมัยนี้ไมตอง
นั่งในออฟฟศก็ทำหนังสือไดทุกอยาง และนิตยสารใหมๆ แทรกเรื่องทาง
เลือกอยูดวย แมแตสำนักพิมพ ใหญๆ ทำนิตยสารทั่วไป ยังมีเรื่องราวกึ่งๆ
ทางเลือก”
ตอนิตยสาร สานแสงอรุณ เขามองวา
“บทบาทตอไป ขึ้นอยูกับคนรุนนี้และตอไป วาเขาตองการ
ใหเกิดอะไร คอนเซ็ปตนี้ไมลาสมัยหรอก เพียงแตบางยุคสมัยคนแกลง
มองไมเห็น พอถึงยุคที่เกิดวิกฤติก็จะหันกลับมาทีหนึ่ง สวนรูปแบบเนื้อหา

ประเด็น ตองปรับใหเหมาะกับยุคนั้นๆ สามารถทำไดไมจบไมสิ้น มนุษย
ยังโหยหาเรื่องพวกนี้อยู แตบางทีเราหลงลืม”
สวนที่วาเขาจะยังคงมีเยื่อใยหรือสนับสนุนอยางไรไดบาง
“ชวยใหกำลังใจ ใหคำแนะนำ หรืออาจเขียนมาลงบาง หรือแนะ
แหลงที่ทำใหเกิดตนฉบับดีๆ ได คงไมมีเงินสนับสนุน”
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“ไ

ทางเลือกของบรรณาธิการหญิง

ดอาน สานแสงอรุณ ฉบับหนึ่ง ชื่อกอง บ.ก. ขาดไป
หนึ่งคนก็ดีใจมาก คิดวานาจะรับคนเพิ่ม เลยโทรศัพทไปสมัครเปนกอง
บรรณาธิการ” วันไททิพย ดานตระกูล บรรณาธิการคนที่ 3 เลาความรูสึก
แตหนหลังใหกองบรรณาธิการ สานแสงอรุณ ยุคปจจุบันฟง เมื่อวาระครบ
หนึ่งทศวรรษของ สานแสงอรุณ
เมือ่ ไดมาคุยกัน ยุทธชัย เฉลิมชัย ซึง่ เปนบรรณาธิการอยูใ นขณะนัน้
ก็ตกลงรับวันไททิพยเขารวมงานในกองบรรณาธิการ
เธอตัดสินใจลาออกจากงานบรรณารักษภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปนงานที่รายไดดีและมั่นคง ออกมาทำสิ่งที่
อยากทำ
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วันไททิพยอยูในกองบรรณาธิการไดชวงหนึ่งเมื่อ พจน
กริชไกรวรรณ ลาออก เธอไดเขารับหนาที่ตอ เปนบรรณาธิการคนที่ 3
และไดปรับปรุง สานแสงอรุณ ใหดูสดใสไฉไลขึ้นในดานรูปลักษณ สวน
เนื้อหาก็มีเรื่องใหมๆ และมีคอลัมนใหมเพิ่มขึ้น แตยังคงประเด็นหลัก
ของนิตยสารคือ ดุลยภาพในความงดงามของชีวิต ที่เนนการบอกเลา
เรื่องราวของคนเล็กๆ ทีก่ ลาทำสิง่ ดีๆ ทีอ่ าจแตกตางจากชีวติ กระแสหลัก
ใหความหวังกำลังใจ และเปนเวทีสำหรับคนที่อยากแบงปนทัศนะและ
ความคิดเห็นในทุกรูปแบบงานเขียน
ในวันที่ผานหนาที่ในนิตยสาร สานแสงอรุณ ไปแลว อดีต
บรรณาธิการคนที่ 3 มองนิตยสารในเมืองไทยทุกวันนี้วา
“นิตยสารหลายสิบหัวบนแผงทุกวันนี้ 9 ใน 10 มีแตพยายาม
จะขายเรื่องเนื้อหนังมังสา ไมเวนแมกระทั่งหนังสือพิมพ…แตก็มีนิตยสาร
บางหัวที่ใหความรู ที่ใหประโยชนกับคนอานและอยูไดดี อยาง สารคดี
หรือนิตยสารแนวสุขภาพอยาง ชีวจิต”
เธอยังหวังวา
“วันหนึ่ง สานแสงอรุณ นาจะอยูแบบนั้นได คือทั้งมีคุณคา
และขายได”
สานแสงอรุณ อาจเปนนิตยสารเล็กๆ ที่มีคนรูจักนอย แตเธอ
คอนขางแนใจวาถาใครลองไดรูจักก็มักจะติดตามกันตลอด และอยาก
ใหผูอานที่เปนแฟน สานแสงอรุณ อยาเพียงแตอานอยูคนเดียว ใหชวย
สื่อสารกลับมาใหทีมกอง บ.ก. ทราบดวย อานแลวเปนอยางไร ชอบหรือ
ไมชอบอะไร อยากใหปรับปรุงสวนไหน เพราะทุกเสียงของผูอานคือ
กำลังใจที่ดีใหกับทีมงาน และถาอานแลวถูกใจก็ขอใหชวยบอกตอดวย
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วันไททิพย ดานตระกูล ประจำการในตำแหนงบรรณาธิการอยู
2 ป ก็จำเปนตองลาออกเพราะเธอตัง้ ครรภ และตัง้ ใจจะเลีย้ งลูกดวยตัวเอง
ยุทธชัยเขามาทำหนาที่ บ.ก. อยูอีก 1 ป ก็ไดนิพนธ แจมดวง มาเปน
บรรณาธิการคนที่ 4

บรรณาธิการคนที่สี่ เปลี่ยนรูปลักษณ

ชื่

อของนิพนธ แจมดวง อาจไมเปนที่รูจักในวงการ เพราะเขา
บอกวาไมเคยอยากออกมายืนหนาชั้น ทั้งที่จริงก็เคยทำหนังสือมากอน
“อยาง ปาจารยสาร ผมชวยเต็มที่ แตยืนกรานไมใหใสชื่อผม
เพราะไมอยากเอาใจตัวเองดวยชื่อเสียง ผมอาจมองตางจากคนอื่นที่ทำ
หนังสือวาตองมีอีโกเขาไว”
สำหรับนิตยสาร สานแสงอรุณ เขาเลาวาไดผานตามาตั้งแตฉบับ
แรกๆ แตยังไมไดอานเพราะยังไมใชแนวที่ตัวเองสนใจ จนเมื่อไดมานั่ง
เปนบรรณาธิการจึงตองถลกแขนเสื้อคุยเอามาอานมาศึกษา
“เมือ่ ไดมาทบทวนดูของเกา จึงไดรวู า ตอนหลังมันมีลกั ษณะพราๆ
มัวๆ บุคลิกของหนังสือไมปรากฏชัดเจนเทาไหร ดูคลุมๆ เครือๆ ไปหมด
ผมอาจจะเห็นตางจากคนทำรุนกอนๆ อยางปกเปนภาพอาจารยเทพศิริ
ลงตอเนื่องไป เลยแยกไมออกวาปกไหนเปนปกไหน ซึ่งในความเปนจริง
นิตยสารมันทำอยางนั้นไมได”
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โดยวิธีการของเขา ในฐานะ บ.ก. เขาจึงเริ่มจากการยอนกลับไป
ดูรากของหนังสือ
“เวลาผมทำหนังสือผมก็จะไปดูวาตัวรากเหงาของเขาคืออะไร
แลวพยายามจับประเด็นใหไดวาเขาถูกสรางขึ้นมาเพื่อตอบสนองอะไร
อยาง สานแสงอรุณ ก็เปนปากเสียงของมูลนิธิสานแสงอรุณ และจับ
ประเด็นไดวาเริ่มแรกที่คุณเรืองพิลาศเปนคนทำ ก็เปนจุลสารสะทอน
กิจกรรม ความคิดเห็นของบริษัทแปลนที่ไปทำงานเพื่อสังคม และสมัยนั้น
บริษัทเอกชนที่มีบทบาททางสังคมก็จะมีแปลนกรุปดวย จึงมีภาพกิจกรรม
ตางๆ มากมาย ก็เหมือนจุลสารหรือจดหมายขาวชาวคายนั่นเอง ตอมา
ก็ทำเปนรูปเลมแบบนิตยสาร ไดสักสองสามฉบับฟองสบูก็แตก จากนั้น
ก็มีการปรับตัวอยางชัดเจน
“สรุปไดวา เริ่มตนเปนจุลสารคาย มีความโรแมนติก ตอมา
ปรับเปนชีวิตคนเมือง จะอยูในเมืองอยางไรไมใหแหงแลงมากนัก หา
แงงามในชีวิตคนทำงาน คนชั้นกลาง…แตผมพยายามจะมองหาวา
สิ่งที่เขาไมไดคดิ คืออะไร และไดขอ สรุปวานาจะเปนเรือ่ งของคนกับ
บริบทรอบๆ ตัว เหมือนปรัชญาของสถาปนิกทีว่ า จะสรางอาคารแบบไหน
จะวางคนไวตรงไหนในอาคาร จัดสเปซอยางไร มีตนไมตรงไหนอยางไร
ใหชีวิตชุมชื่น มีความงามดวย มีประโยชน ใชสอยดวย
“เทาที่ผมเห็นหลังๆ เนื้อหามาดานการศึกษาคอนขางเยอะ
ซึ่งตอบสนองคนอานมาก แตผมไมสนใจเรื่องพวกนี้เลยแมแตนอย
ก็ไมสามารถมาตอเรื่องนี้ได”
สานแสงอรุณ จึงเปลี่ยนหนาตาไปอีกครั้งในชวงที่มีบรรณาธิการ
นิพนธ แจมดวง เปนผูกุมบังเหียน

“ผมมีสายสัมพันธกับศิลปนหลายคน ก็พยายามดูวามีรูปอะไร
นาสนใจก็ติดตอ รูปลักษณก็เปลี่ยนไปมาก และตองคุยกับคนจัดหนาวา
บางอยางไมตองตีกรอบ นี่ปญหาใหญของนิตยสารเลยนะ ตอนนั้นก็คอย
มีเสียงชมวาปกดีขึ้น สวยขึ้น”
ดานเนื้อหา มีการเสริมเรื่องแปลเขามามาก ซึ่งคนเปนบรรณาธิการบอกวา เปนเรื่องหญาปากคอกที่งายตอคนทำ เรื่องไหนที่ยังไมมี
ตนฉบับ ก็แปลเรื่องที่ตรงกับประเด็นมาลง
หนาที่ของ บ.ก. เขาเห็นวานอกจากการตามทวงตนฉบับจาก
นักเขียน ควรมีอะไรที่กลั่นออกมาจากความคิดของตัวเอง ซึ่งถาจะใหดี
ก็ควรรวมกันเขียนในกอง บ.ก. ดูวามีประเด็นหรือปญหาอะไรที่นาสนใจ
แลวแสดงออกมาวาคิดเห็นตอประเด็นเหลานั้นอยางไร
“การทำงานเรื่องหนังสือหรือทำงานเรื่องความคิดนี่ไมจบ
พอเสร็จไปเลมหนึ่งแลวจะมีเรื่องใหมที่แวบขึ้นมาใหอยากทำตอ
เหมือนการสงลูกรับลูก และเราตองคิดถึงคนอานวาพอทำเรื่องนี้แลว
นาจะทำเรื่องอะไรตอใหสมบูรณขึ้น”
บรรณาธิการคนที่ 4 ของ สานแสงอรุณ มีมุมมองตอ
สานแสงอรุณ ยุคปจจุบันที่ผานมือเขาไปแลววา
“ผมวาหนังสือถาทำตอเนื่องมาถึงสิบปไดจะตองมีอะไรที่เปน
แกนสารอยู การที่หนังสือสามารถอยูตอเนื่องยาวนานขนาดนี้ ยอมมี
ขอดีของตัวเอง มีปรัชญาทีซ่ อ นอยู ซึง่ ถาคนใหเจอก็เปนประโยชน อาจจะทำ
ใหกาวกระโดดไปสูคุณภาพแบบใหม เชน อาจจะเปนเรื่องของจิตใจที่แนว
แนของคนทำ และเจาของทุน เปนขอเดนและเปนองคประกอบใหหนังสือ
อยูได เพราะหนังสือแนวทางเลือกทุกวันนี้ลมงายมาก เปรียบเทียบกับ
นิตยสารกระแสหลัก ซึ่งมีโฆษณาเยอะ ไมตองกังวลเรื่องความอยูรอด
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“นอกจากนี้หนังสือยังไปเกี่ยวพันกับสื่ออื่น เชน โทรทัศน ที่ทำให
คนอานหนังสือนอยลง แตแนนอนวาคนยังคงอานหนังสือที่มีเนื้อหาสาระ
ผมคิดวาภาษามีที่ทางของตัวเอง ขอแคคนใหเจอก็จะแสดงแสนยานุภาพ
ออกมาเอง ตองยอมรับวาโดยภาพรวม เราเอาวิธีการทำนิตยสารมาจาก
ฝรั่ง หนังสือหนาๆ ภาพสวยๆ ลงทุนเยอะๆ โฆษณามากๆ กระดาษดีๆ
แลวมีสาระนอยๆ ประกอบพอไมใหนาเกลียด ขายโฆษณางาย
“แตสมัยคนที่ทำหนังสืออยางรุน ศรีบูรพา หรือหลังมาอยาง
จิตร ภูมิศักดิ์ ก็ทำในวงไมกวางนัก แตขอเขียนที่ปรากฏในที่ตางๆ ทำให
คนพูดตอกัน อานเลมนี้หรือยัง สังคมศาสตรปริทัศนเลมใหมมีบทความนี้
นะเวย…สมัยกอนคุณก็ตองไปหาซื้อ ไมไดยืมมาซีร็อก ซึ่งทำใหหนังสือ
อยูได ไมใชวาทำหนังสือแถมซีดี หรืออะไรอยางอื่น อยากไดซีดีแลว
ไปซื้อหนังสือ
“เหมือนวาตัวหนังสือเองไมมีพลังพอที่จะโนมใหเราอยากได
อยากเปนเจาของบทความนั้นหรือวาประโยคนั้นๆ คุณคาของหนังสือมัน
อยูตรงนี้เอง เกิดการพูดตอ คิดตอ เห็นดวย ไมเห็นดวย เกิดความคิดใหม
คือ ความคิดเดียวมันไมดหี รือสมบูรณหรอก แตจะดีหรือสมบูรณกวานัน้ ได
ก็ตอ เมือ่ เกิดการคิดตอคิดใหม ดังนัน้ เวลาจะทำหนังสือตองคิดวาคนอานเขา
คิดอะไร เขาเปนอยางไร ตองตีใหแตก”
ทำมาไดชวงหนึ่งนิพนธก็เกิดคำถามกับตัวเอง ซึ่งเขาบอกวามัน
อาจเปนการแสวงหาวาตัวตนของตัวเองอยูตรงไหน
“ทำมาปกวาผมรูสึกวาสานแสงอรุณไมใชหนังสือที่คนวัยผมจะทำ
มันควรเปนคนวัยไมเกิน ๓๕ มาทำ เพราะลักษณะของสานแสงอรุณ
เริ่มตนมาอยางนั้น ซึ่งผมมองวา สานแสงอรุณอาจจะอยากกลับไปสู
บรรยากาศแบบจุลสารก็ได”

อีกเหตุผลหนึ่งคือ
“การอยูทามกลางบรรยากาศที่หอมลอมดวยบริษัทธุรกิจ ทั้งที่
ผานมาชีวิตผมไมเคยคิดฝน ทั้งนี้ไมใชวาเขาผิด เราถูก หรือเราผิดเขาถูก
แตชัดเจนวาไมใชตัวเรา อีกเรื่องคือ การเมือง หรืออุดมคติ และเสียง
สะทอนตอนนั้นก็ออกมาวา อยากไดเรื่องเบาๆ ไปลงเว็บไซต อะไรทำนอง
นี้ซึ่งผมรับไมได ผมวาไมวาจะเปนหนังสือเบา หรือหนักอยางไร จุดยืน
หรือความคิดทางการเมืองตองชัดเจน เชน เราไมเห็นดวยกับทักษิณก็จะ
อัดตลอด แตผูใหญเขาไมอยางนั้นเพราะเราอยูในองคกรธุรกิจ จะทำใหมี
ผลกระทบหรือเปลา เขาวาไมได ถาจะวิจารณก็ใหทำดวยเมตตา ซึ่งผม
ยังไมเขาใจ
“แตในฐานะทีเ่ ราคุมหนังสืออยู เราก็ตอ งมีสทิ ธิท์ จ่ี ะตีฆอ งรองปาว
อยางที่ผมชอบใจคำพูดของอาลักษณฝายอวนเสี้ยวที่เขียนหนังสือดาปูดา
พอโจโฉในเรื่อง สามกก นะ ที่ตอนจับไดถูกถามวาคิดยังไงถึงไดเขียนดา
แรงนัก เขาบอกวา วรรณกรรมดั่งศร นาวมาจนเต็มเหนี่ยวแลวจะปลอย
ออกไปเบาๆ กระไรได แตหนวยงานบอกวา เราจะไมตีรัฐบาล เวลาเรา
ทำหนังสือไมวาจะพูดถึงแงงามของชีวิตอะไรก็ตาม แตตองเกี่ยวโยงกับ
ปญหาใหญๆ ดวย”
นั่นเองที่ทำใหบรรณาธิการหนุมคนปจจุบันไดเขามารับไมตอ
จากการทาบทามของบรรณาธิการคนที่ 4
“ผมวามันเปนโอกาสที่ดีนะ ที่จะไดทำสิ่งที่เรารัก”
บรรณาธิการคนที่ 4 พูดกับชายหนุมที่เขาอยากชวนมาเปน บ.ก.
ตอจากเขา
ชายหนุมก็ตกลงรับคำชักชวนโดยไมลังเล
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เมื่อมองกลับไปจากปจจุบัน บรรณาธิการคนที่ 5 ของ
สานแสงอรุณ บอกวา “ตองขอบคุณพี่นิพนธ แจมดวง ที่ทำใหมาอยูตรงนี้
และเรียนรูอะไรมากมาย ทั้งความสุขและความทุกข เพราะงานนิตยสาร
เปนความรูใหมสำหรับผม ผมเคยทำหนังสือเลมมาบาง แตงานนิตยสาร
นั้นแตกตางโดยสิ้นเชิง มันไมเคยจบจริงๆ สักฉบับเดียว ตองคิดอะไร
ใหมๆ และหาแงมุมสรางสรรคตลอดเวลา”
บรรณาธิการลาสุดกับรูปแบบ Bookazine

ท

วีศักดิ์ แกวเขม เขามารับหนาที่บรรณาธิการ สานแสงอรุณ
คนที่ 5 เมื่อป 2548 เขาเลาถึงเบื้องหลังการทำงานวา เนื่องจากไมเคยทำ
นิตยสารมากอนเลย เมือ่ เขามารับหนาที่ สิง่ แรกทีท่ ำคือการกลับไปศึกษาดู
สานแสงอรุณ ฉบับเกาๆ ก็พบวา เนื้อหาหลักเปนแนวชีวิตทางเลือก
เกษตรกรรมธรรมชาติ การศึกษาทางเลือก ซึ่งคำวา ทางเลือก ในที่นี้จะ
หมายถึงพื้นที่ที่ชีวิตไมถูกจำกัดวาตองไปทางใดทางเดียวเทานั้น
“สังคมกระแสหลักอาจนำชีวติ คนไปทางใดทางหนึง่ สานแสงอรุณ
เหมือนเปนทางเลือกที่ใหคนรูสึกวามีทางอีกทางที่อาจไมจำเปนตองไป
ซายหรือขวา ทางเล็กๆ ตรงนี้สวนใหญเนนการปฏิบัติ คือการเอามา
ทดลองใชในชีวิตจริง การศึกษาทางเลือกก็ตองปฏิบัติ เกษตรธรรมชาติ
อาหารสุขภาพ ก็ตองทดลองดู หรือแมแตโยคะหรือการปฏิบัติธรรมก็เนน
ไปที่การปฏิบัติ”
- 38 .indd 38-39

ทวีศักดิ์ แกวเขม
บรรณธิการสานแสงอรุณ
คนปจจุบัน

เขายังมองตอไปวา
ความงามความสมดุลในชีวิตคน
ประกอบขึ้นจากปจจัยหลายอยาง
ไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ ศิลปะ
วรรณกรรม ฯลฯ ซึ่งสวนหลังนี้
ยังขาดอยูใน สานแสงอรุณ เขาจึง
คิดที่จะนำเสนอสิ่งเหลานี้ใหคนทุก
ชนชั้นไดเห็นวา ศิลปะ วรรณกรรม
ก็เปนสิ่งจำเปนตอความสุขของชีวิต

“ผมคิดวาเดิมเปาหมายของ สานแสงอรุณ มุงตอบสนองชนชั้นกลางที่ตอง
การแสวงหาวิถีชีวิตที่มากไปกวาการทำมาหากิน เมื่อเพิ่มเนื้อหาในเรื่อง
ศิลปะวรรณกรรมเขามา ก็ไมมั่นใจหรอกวาจะดีขึ้นหรือเปลา ตองดูกันตอ
ไปวาเปลี่ยนแลวจะเปนอยางไร พี่ที่เขาทำมาแตเดิมก็ไมมีกรอบวาตอง
ทำไปอยางนั้นอยางนี้ ผมก็เอาฐานเดิมทีม่ อี ยู แลวเอาความสนใจของเรา
เพิม่ เขามา เพราะเชือ่ วานาจะใหความสำคัญกับคนอานรุนใหม
“เรื่องประเภทศิลปะวรรณกรรมนาจะมีสวนกระตุนใหเขารูสึก
อยากอาน แตก็ยังรักษาฐานเดิม ยังกลับไปหาคนในแบบเกษตรกรรม
ทางเลือก นักคิดสายทางเลือก ซึ่งคงตองใหมีเรื่องราวเหลานี้อยูตอไป
ผสมกับเรื่องจากกลุมใหมๆ ที่เปนนักเขียน กวี และเพิ่มเรื่องหนัง
เรื่องศิลปะเขามาดวย”
ความเปลี่ยนแปลงนี้ มีเสียงสะทอนกลับมาทั้งจากภายในองคกร
และผูอานทั่วไป
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“ภายในมีบางคนสะทอนใหฟงวาชอบ เราก็ไดทำไปตามหนาที่
ตามสภาพการที่คิดวาเหมาะสม โดยจะปรึกษากับพี่ยุทธชัย ผูจัดการมูลนิธิ
และเปนบรรณาธิการอำนวยการ สวนคนนอก เสียงตอบรับจากคนรุนใหม
รูสึกจะมีมาก ในแงวานาจับตองมากขึ้น มีอะไรกระตุนความคิดเขา ไดเอา
ขอคิดคำพูดบางประโยคบางเรื่องไปเผยแพรตอในที่ตางๆ สวนสมาชิกเดิม
ที่เปนรุนเกา ยังสนับสนุนอยู แตผมไมแนใจวาการอานและความสนใจใน
เนื้อหามีมากนอยเพียงใด เขาใจวานาจะนอยลงนะ”
ธีรพล นิยม ในฐานะผูรวมกอตั้ง และเปนประธานมูลนิธสิ าน
แสงอรุณคนปจจุบัน มองความเปลี่ยนแปลงนี้วา “ออกไปทางวรรณกรรม
บ.ก. เปนอยางไรก็เปนอยางนั้น อยาไปฝนตัวเอง เพียงแตใหสิ่งที่เราเปน
ทำใหชาวบานเขาใจงาย เอาไปใชประโยชน ไดมากขึ้น วรรณกรรมดีๆ
ก็มีอิทธิพลกับชีวิตผม ในดานกระตุนความคิด ทำใหเขาใจสังคม
เรื่องราวอะไรตางๆ ไดชัดเจน เชน คนขี่เสือ แม นารซิสซัสกับโกลมุนต
สำหรับคนยังไมไดศึกษาธรรม วรรณกรรมก็มีสวนในการสอนศีลธรรม
จริยธรรมไดดี และที่จริงมูลนิธิสานแสงอรุณก็ไดอิทธิพลจากหนังสือของ
พระไพศาล วิสาโล ถาจำไมผิดนาจะเปนเรื่อง แลขอบฟาเขียว ถือวาเปน
แรงบันดาลใจใหกับคนแปลน”
ทวีศักดิ์ แกวเขม เขามารับหนาที่บรรณาธิการ ในขวบปที่ 9
ของ สานแสงอรุณ เมื่อเดินทางมาถึงขวบปที่ 10 เขาใชวาระโอกาสครบ
รอบหนึ่งทศวรรษนั้นเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนรูปเลมของนิตยสารเสียใหม
จากขนาดเดิม 8 หนายก (18.3 x 26.3 เซนติเมตร) เปนขนาดพ็อคเก็ตบุก
16 หนายกพิเศษ (14.5 x 21 เซนติเมตร) ทำใหหนังสือเพิ่มขึ้นในดาน
ความหนาเปน 176 หนา พิมพขาวดำทั้งเลมบนกระดาษปรูฟโรเนียว
60 แกรม เพียงปกที่พิมพสี่สี กระดาษอารตหนา (230 แกรม)
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บรรณาธิการหนุมใหเหตุผลในการขอปรับเปลี่ยนรูปโฉมของ
สานแสงอรุณ ในครั้งนี้วา “เพราะสานแสงอรุณ ไมไดเปนนิตยสารที่อาน
แบบเปดดูภาพสวยๆ เนื้อในก็เปนขาวดำ คือเนนการอานแบบจริงจัง
ก็คิดถึงขนาดเลมแบบหนังสือเลม วานาจะชวนอานมากขึ้น ไมถึงกับเปน
หนังสือที่เปนแบบรวมขอเขียน คือมีความเปนนิตยสารผสมหนังสือเลม
ที่อาจเรียกกันวา บุกกาซีน (bookazine) เห็นความตอเนื่องของแตละฉบับ
แตโดยรูปลักษณสไตลการอานแลว ใหอานไดนานกวา ก็ใชโอกาสที่
สานแสงอรุณ ครบรอบ 10 ป เปนจุดเปลี่ยน”

ใ

เหลียวหนา แลหลัง 1 ทศวรรษ

นวาระที่นิตยสารเดินทางอยางตอเนื่องมาไดถึงหนึ่งทศวรรษ
ครองศักดิ์ จุฬามรกต ซึ่งมีสวนรวมมาตั้งแตยุคกอราง มองนิตยสาร
ทางเลือกนอกกระแสที่รวมสรางมากับมือวา
“การทำอะไรที่ทวนกระแส มีประโยชนอยูแลว สุดแทแตใครจะ
รับไปยังไง การทำหนังสือพวกนีเ้ ปนการสรางคุณคาอีกอยางหนึง่ กับ
ความเชือ่ ของทีมที่ทำ ถาไมมีความเชื่อ ไมมีการคนควา ทำไปก็หลอกเขา
เปลาๆ คนทำตองมีความสุขในการทำ ไมใชการรับจางทำ ขณะทีท่ ำอยูใหมี
ความสุขตามความเชื่อ”
ความเชื่ออยางหนึ่งที่เขาเนนคือเรื่อง ความเมตตา
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“สิ่งที่สังคมตองการ ผมเชื่อวาตองการความมีเมตตา ไมตองการ
ความคิดกฎเกณฑอะไรมากมาย ผมเนนความเมตตา ความเปนเพื่อน
พูดคุยแลกเปลี่ยน อยาไปยึดมั่นถือมั่นวาความคิดของตัวเองสมบูรณที่สุด
ฉะนั้นอยาสั่งสอน พยายามเปนเพื่อน ไมใชความคิดเห็นของเราจะถูกตอง
เสมอไป ถานิตยสารถายทอดเรื่องนี้ได นาจะมีประโยชนเพิ่มขึ้น หนังสือ
ทางความคิดมันเยอะ แทนที่จะเอาไปพูดขูคนอื่น สูทำใหเห็นความเมตตา
ดีกวา ถาทำไดคนอานจะยอมรับแนวความคิดของเราได มันตองรูสึก
อบอุนนะ ไมใชเรื่องของการแสดงความรูภูมิปญญาอะไรมากมาย หรือแม
แตการยกยองภูมปิ ญ ญาชาวบานจนเปนแฟชัน่ เราทำใหเขาถึงชีวติ ดีกวา”
ขณะที่ยุทธชัย เฉลิมชัย บรรณาธิการ สานแสงอรุณ คนแรก
มองนิตยสาร สานแสงอรุณ ในยุคปจจุบันวา “มีชีวิตขึ้น มีความหวังขึ้น
สะสวยขึ้น เหมือนจะเปนสาวขึ้น อาจเปนอีกชวงเวลาหนึ่งที่เบงบาน
มันอาจมีชะตากรรมไมตางจากผูคน ขึ้นอยูกับสังคม ผูคน สภาพแวดลอม
และอาจกลับไปสูภ าวะกระพรองกระแพรงอีกก็ได วันหนึง่ อาจไปถึงเวลาใหม
ก็อาจเปลงปลัง่ หรือผจญชะตากรรมแบบเกา หรือหยุดตัวไป ผมอยาก
เชิญชวนใหตดิ ตามตอไป ยอมรับความเปนจริงของมัน ถาใครเปนเพือ่ นของ
สานแสงอรุณ เขานาจะเห็นอะไรบางอยางทีเ่ กิดขึน้ และเขาก็ยงั เปนเพือ่ นอยู”
สวนธีรพล นิยม ผูรวมกอตั้ง พูดถึงหลักคิดสำคัญที่ สานแสง
อรุณ เนนมาตั้งแตตน คือการลงมือทำ
“ความคิดก็สำคัญ แตความคิดมันจะมีประโยชนก็ตองผานการ
ลงมือทำ ถาความคิดลวนๆ ก็มีโอกาสวนเวียนอยูในวัฏจักรแหงความคิด
และนี่เปนจุดออนของความคิดที่ไมผานการลงมือทำ มันตองมีปริยัติ
ปฏิบัติ ปฏิเวธ อยากใหนำการทำจริงมานำเสนอ เพราะบางทีปญญาชน
อยางเราก็อยูกับการอานการคิดเสียเยอะ”

ในการกาวเดินตอไปขางหนาอยางไมตกสมัย และคงความเปน
นิตยสารสาระทางเลือกสำหรับผูอานอยางแทจริง ครองศักดิ์ จุฬามรกต
ฝากแนวทางถึงทีมงานที่ทำอยูในปจจุบันวา
“ผมอยากใหอินเทรน เขากับผูคนในยุคปจจุบัน ไมใชสื่อสารแต
กับกลุมตัวเอง ตามสมัยใหทัน เขาใจอารมณความรูสึกของผูคน ตอง
แสวงหาดุลยภาพตรงนี้ ไมจำกัดกรอบความคิดของคนทำ ศึกษาความเปน
ไปของสังคมอยางปลอยวาง แตเราเชือ่ วาคนมีโอกาสทีจ่ ะเปลีย่ นความคิดได
แตตองอาศัยเวลา ยังไงก็ตองตั้งเปาหมายขยายกลุมผูอาน เพราะเราใช
ทรัพยากรตองใหคมุ คากับคนอาน ตองเกีย่ วกับการสรางเครือขายใหมากขึน้ ”
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วันนี้ของสานแสงอรุณ

ป

จจุบันสำนักงานกองบรรณาธิการสานแสงอรุณ อยูในซอย
สาทร 10 ยานบางรัก กรุงเทพฯ ในอาณาจักรของกลุมบริษัทแปลน บนชั้น
2 ของอาคารหองสมุดประชาชนสานแสงอรุณ
ทุกวันทำงาน บรรณาธิการ ทวีศักดิ์ แกวเขม กับสมาชิกกอง
บรรณาธิการ อีก 2 คน คือ วุฐิศานติ์ จันทรวิบูล และวิทยากร โสวัตร
รวมถึงชางภาพ รุงโรจน ไกรบุตร สุมหัวกันระดมความคิดและนั่งทำงาน
กันอยูในหองนั้น โตะทำงานของแตละคนมีจอคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะวาง
เดนอยูต รงกลาง ซึง่ อาจถูกขนาบดวยกองเอกสารและหนังสือเลมทีก่ ำลังใช
หรือแฟมตนฉบับในความรับผิดชอบของแตละคน โตะบรรณาธิการตั้งอยู
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มุมในสุด บนโตะมีหนังสือเลมวาง
อยูหนาแนนกวาโตะอื่น มากมาย
จนลามออกไปถึงบนชั้นที่วางอยู
ชิดผนัง
“คนทำงานจริงๆ มีอยู
เทานี้” บ.ก. ทวีศักดิ์ พูดตอมาหลัง
(ซาย) บรรณาธิการทวีศักดิ์
แนะนำใหรจู กั กองบรรณาธิการแตละ
(กลาง) ยุทธชัย เฉลิมชัยกิจ
บรรณาธิการคนแรก
คน “การคิดงานและการตัดสินใจ
(ขวา) วุฐิศานติ์ จันทรวิบูล
กองบรรณาธิการ
ตางๆ ก็ระดมกันในกอง พี่ยุทธชัย
ซึ่งเปนบรรณาธิการอำนวยการ
ชวยอำนวยความสะดวก ถายังคิดกันไมตกไมลงตัว บางทีก็เชิญพี่เขาเขา
รวม แตโดยการตัดสินใจแกก็ให บ.ก. ตัดสินใจ”
นิตยสารกระแสหลักตามทองตลาดโดยทั่วไปมักกระมิดกระเมี้ยน
ที่จะบอกยอดพิมพจริงกับใครๆ ถาไมปดบังจนดูเหมือนเปนเรื่องเรนลับ
สุดยอด ก็มักอวดอางยอดพิมพเกินจริงไปเปนหมื่นเปนแสนเลม ทั้งนี้เพราะ
นิตยสารกระแสหลักมีรายไดหลักจากการขายโฆษณา ซึ่งเปนตัวควบคุมไม
เพียงแตเรื่องยอดขาย แตรวมถึงรูปเลม และเนื้อหา ทำใหนิตยสารสวน
ใหญจึงมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ ขาย ดารา คนดัง และไลฟสไตล
ตางจากนิตยสารสานแสงอรุณซึ่งอยูไดดวยเงินสนับสนุนสวนหนึ่ง
จากกลุมบริษัทแปลนที่เห็นความสำคัญของการตองมีสื่อทางเลือกเพื่อ
สรางดุลยภาพใหความคิดของคนในสังคม ทำให บ.ก. สานแสงอรุณ
สามารถบอกตรงไปตรงมาวา นิตยสารทีเ่ ขาดูแลอยูพ มิ พฉบับละ 2,000 เลม
ลดลงจากเดิมที่เคยพิมพ 2,500 เลม ตามจำนวนสมาชิกที่ลดลง

เขายังเปดเผยยอดสมาชิกทีจ่ า ยเงินจริงวาตอนนีม้ อี ยูร าว 500 ราย
ที่เหลือเปนหองสมุดตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสงใหเปลาเปนประจำอยูราว
1,000 แหง กับสมาชิกอภินันทนาการ และคาตอบแทนนักเขียนซึ่งจาย
ใหเปนตัวนิตยสารเชนกัน
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กวาจะถึงมือผูอาน

ทุ

กสองเดือนจะมี สานแสงอรุณ เลมใหมเดินทางออกไปหาผูอ า น
กวาจะออกมาเปนนิตยสารฉบับใหมแตละเลม บรรณาธิการ
คนปจจุบันฉายภาพใหเห็นอยางละเอียดตั้งแตเริ่มคิดเรื่อง
“จะมีประชุมใหญประจำปของกอง บ.ก. เพื่อกับหนดธีมหลักของ
ทั้งป 6 เรื่อง วาในปถัดไปจะทำเรื่องอะไรบาง ก็แลกเปลี่ยนระดมความคิด
ไดหัวเรื่องมาก็วางเปนแผนงานของทั้งป 6 ฉบับ”
จากนั้นในการทำงานแตละฉบับก็จะมาลงรายละเอียดกันวาจะเอา
เรื่องอะไรมาเปนเรื่องเดน จะสัมภาษณใครบาง
“พยายามจะใหแตละเลมมีความเปนเอกภาพ ใหมีเรื่องเดนของ
แตละเลม สัมภาษณก็ใหสอดรับกับเรื่องหลัก”
จากโครงรางแนวความคิดมาสูการผลิตและสรรหาตนฉบับ บ.ก.
หนุมลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเขาวา กองบรรณาธิการจะมี
จดหมายแจงไปยังนักเขียนประจำวา ในแตละฉบับประเด็นหลักเปนเรื่อง
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อะไร เพื่อใหเนื้อหาของคอลัมนประจำเหลานั้นสอดรับกับเรื่องหลักในเลม
เทาที่จะเปนไปได ซึ่ง บ.ก. หนุมยังบอกดวยความคารวะอีกวา นักเขียน
ประจำเหลานั้นเขียนตนฉบับใหโดยไมมีคาเรื่องตอบแทน มีเพียงการ
อภินันทนาการเปนหนังสือ
ขอเขียนอีกสวนเปนตนฉบับจากนักเขียนรับเชิญในหลากหลายแนว
ซึ่งกองบรรณาธิการจะมีรายชื่อนักเขียนที่นาสนใจอยูในมือ ฉบับไหนมี
เรื่องที่เหมาะสมหรือตรงกับความสนใจของนักเขียนคนใด ก็จะเชิญให
เขียนตนฉบับมาลงพิมพ
สวนตนฉบับที่กอง บ.ก. ตองทำเอง หลักๆ ไดแก คอลัมน
สัมภาษณ และสกูปพิเศษของแตละเลม ทวีศักดิ์เลาถึงการระดมกันทำงาน
ในสองสวนหลักนี้วา
“บุคคลที่จะสัมภาษณมาลงในคอลัมน คนของเสนขอบฟา
เราจะดูวาใครบางที่นาสัมภาษณ อาจเปนคนที่เราสนใจ หรือแมจะมี
คนสัมภาษณมากอนแลว แตยังมีแงมุมที่ไมมีคนเจาะลึกเขาไป เราก็
เลือกมา แลวมาแลกเปลี่ยนกันในกลุมวาจะคุยไปทิศทางไหน ผูรับ
ผิดชอบการสัมภาษณตอ งทำประเด็นสำคัญมาเสนอเพือ่ นในกอง บ.ก.
แลวชวยกันเพิ่มเติม
“สวนอีกคอลัมนที่กองบรรณาธิการทำเองคือ สกูปพิเศษประจำ
ฉบับ จะวางวาใครเปนคนเขียน ซึ่งเราจะรวมกันแลกเปลี่ยนประเด็นและ
หาขอมูลมานั่งอภิปรายกัน คนรับผิดชอบจะตองจับสาระไวเปนเหมือน
ขอตกลงรวม แลวเอาไปขยายเพิ่มเติม เวลาพูดคุยกัน เราใชวิธีอัดเสียง
ไวดวย หลงลืมประเด็นก็มาเปดฟงได ใหเขาไดเอาไปคิดไปทำ ไปเพิ่มเติม
เพื่อใหอยูในทิศทางเดียวกัน ก็จะออกมาเปนคอลัมนแสงอรุณ ซึ่งเปน
คอลัมนสำคัญหลักของเลม”

ตนฉบับเนื้อหาทั้งหมดจะนำมาวางลงในคอลัมนตางๆ ซึ่ง
ประกอบขึ้นเปนโครงสรางหลักของเลม ดังนี้
“แขกรับเชิญ”
เปนคอลัมนสำหรับตนฉบับของนักเขียนรับเชิญ
“คนของเสนของฟา”
คอลัมนสำหรับบทสัมภาษณพิเศษ นำเสนอในลักษณะถาม-ตอบ
ใหผูอานไดบรรยากาศของการพูดคุย
“แสงอรุณ”
เปนสกูปพิเศษ หรืออาจเปนบทความขนาดยาว มีวิธีเลาเรื่อง
ที่นาสนใจ โดยเอาเนื้อหาหลักประจำเลมที่วางไว มานำเสนอในเชิง
วรรณศิลปอยางลงตัว
“เล็กนั้นงาม”
เนนที่เรื่องราวคนเล็กๆ ที่ทำอะไรดีๆ แตอาจไมคอยมีคนรูจัก
กอง บ.ก. จะไปพูดคุยเก็บสาระมานำเสนอใหเห็นถึงความนาสนใจและ
ความงดงามในสิ่งที่เขาทำ
รวมถึงคอลัมนปกิณกะอื่นๆ อาทิ
“อรุโณวาท” -หนาแรกของ สานแสงอรุณ เปนพื้นที่สำหรับ
คำคม วาทะ วรรคทอง ที่คมคายกินใจ ใหขอคิดและแรงบันดาลใจ
“อาทิตยทรงกลด” -แนะนำเรื่องเดนประจำฉบับ
“หองสมุดสานแสงอรุณ” -เปนคอลัมนแนะนำหนังสือที่นาสนใจ
“บันทึกบานสรวล” -บทบรรณาธิการ
สวนคอลัมนที่เปนพื้นที่เปดรับตนฉบับ ไดแก
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“หนังสือ-เปลี่ยน-ฉัน”
ใหผอู า นเขียนถึงหนังสือทีส่ ง ผลสะเทือนตอความคิดและชีวติ ของตน
“เดินตามหัวใจ”
คอลัมนสำหรับงานสารคดี
“ดาลใจจากผูอาน”
สำหรับเรื่องราวไมจำกัดแนวที่ผูอานจะเขียนเขามา ถือเปนสีสัน
และการมีสวนรวมจากคนอาน
และคอลัมนจดหมายถึงบรรณาธิการ ที่มีชื่อวา-“สาทร 10”
สวนแผนการทำงานของแตละฉบับ บรรณาธิการคนปจจุบัน
บอกวาจะทำลวงหนา 2 เดือน โดยในเดือนแรกอยูในขั้นตอนของการ
รวบรวมตนฉบับ แลวเขาสูกระบวนการผลิตคือ การจัดหนา พิสูจนอักษร
และการพิมพ ในชวงเดือนหลัง
“ผมรวบรวมตั้นฉบับจากทั้งกอง บ.ก. และจากนักเขียน เอามา
ทำหนาที่บรรณาธิการ ตรวจแกตนฉบับ ดูความถูกตองของเนื้อหาขอ
มูลและภาษา แกไขเสร็จก็สงไฟลตนฉบับทั้งหมดใหฝายศิลปจัดหนา”
บรรณาธิการ สานแสงอรุณ เลาถึงงานหลักสวนหนึ่งของบรรณาธิการ
“ราว 2 สัปดาห คนจัดหนาจะสงตนฉบับอารตเวิรคกลับมาก็
พิสูจนอักษร ใช 3 คน โดยแบงครึ่งใหกอง บ.ก. 2 คน อานกันคนละครึ่ง
เสร็จแลวก็สลับกัน จากนั้นผมก็จะเปนคนอานทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งทั้ง
พิสูจนอักษรและปรับแกอารตเวิรคไปดวย จากนั้นก็สงกลับไปใหคนจัด
หนาแกรวดเดียวจบ
“วิธีการทำงานแบบนี้เพิ่งมาปรับกันตอนหลังนี้เอง แตกอน
ตรวจกัน 3 รอบ คือปรูฟครั้งแรก สงไปใหคนจัดหนา เขาแกกลับมา

ปรูฟอีก แลวสงกลับไป เขาสงกลับมา ถายังมีอะไรผิดพลาดก็แกอีก
ทีนี้เวลาไมพอ เราเลยใชวิธีการปรูฟครั้งเดียว แตใชคนอาน 3 คน
ก็เทากับ 3 รอบเหมือนเดิม แตจบในเที่ยวเดียว คนจัดหนาเอาไปแกแลว
ไรท ไฟลอารตเวิรคใสแผนซีดมี าเลย
“เราย้ำกับเขาวากระบวนการมันเทีย่ วเดียว ขอใหเขาชวยพิถพี ถิ นั
เปนพิเศษดวย ถายังมีคำผิดหลุดมาเล็กๆ นอยๆ ผมก็โนตใหโรงพิมพ
ชวยแก และกอนจะพิมพจริงโรงพิมพจะมีปรูฟมาใหเราตรวจ กระบวนการ
ตรวจของเราก็แบบบานๆ เขาสงมาเปนกระดาษแผนใหญ 11 ยก (แผน)
แผนละ 16 หนา เราก็มาพับ ตัดเปนแผน ทำเปนเลมตัวอยางขึ้นมาเอง
แลวมาตรวจดูวา รูปถูกตำแหนง กราฟฟกตางๆ ถูกตอง จากนั้นก็เขาสู
กระบวนการพิมพ ซึ่งใชเวลาราว 2 สัปดาห”
ทันทีที่นิตยสารจากโรงพิมพสงมาถึงสำนักงานกองบรรณาธิการ
ทีมงานทุกคนจะลงมาที่หองสมุดสานแสงอรุณ ไมเวนแมแตแมบานและ
ผูจัดการมูลนิธิฯ ชวยกันคนละไมละมือเอา สานแสงอรุณ ใสซองขนขึ้นรถ
ไปยังไปรษณียกลาง ยานสี่พระยา เพื่อสงหนังสือไปใหถึงมือคนอานโดย
เร็วที่สุด อยางที่เปรียบกันวา แกะซองออกมาหนังสือยังอุนๆ อยูเลย
พนจากมือคนทำไปถึงมือคนอานแลว พระสันติพงศ เขมปญโญ
ฝากขอคิดเรื่องหนึ่งวา
“ใหอานเอาเรื่อง หาสาระจากสิ่งที่ตัวเองอาน อยาอานสงๆ ไป
เรานาจะไดทำอะไรใหเคลื่อนตัวไปจากการอานนั้นๆ ถาเราชอบอาน
หนังสือ เราอานเปนรอยๆ เลม ถามวาความรูจากที่เราอานหนังสือนั้น
เราไดใชแลวหรือยัง หรือวาที่เรานั่งอานหนังสือแตยังไมไดใชประโยชน
จากหนังสือเลมนั้นเลย เปนการเปลาประโยชนและเสียเวลา แตถาเรา
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ไดใชประโยชนจากหนังสือเลมนั้น เอาไปใชทันที มันเปนความรูที่นาสนใจ
ความรูใดๆ ที่เก็บดองเอาไวยังไมเปนความรู แตที่เราเอาไปใชนั่นคือ
ความรูจริงๆ เราตองพยายามตรงนี้ ตัวหนังสือจะมีประโยชนเมื่อเราเอา
ไปใช หรือเอาไปเลาใหคนอื่นฟงก็ยังดี ดีกวาอานแลวก็เก็บเอาไว”

สาทร 10
(จดหมายถึงบรรณาธิการ)

ส

วัสดีครับ นอย-ทวีศักดิ์ แกวเขม เพื่อนรัก
ไดรับ สานแสงอรุณ แลวเมื่อชวงสายๆ นี้เอง ผมเพิ่งไลเปด
อานดูคราวๆ นาสนใจทีเดียวครับ คงตองนั่งลงอานอยางจริงจัง หนังสือ
บางเลมไมใชวาจะอานเอาแบบลวกๆ ได โดยเฉพาะหนังสือที่คนทำ
ตั้งใจทำ ตั้งใจเขียนอยางประณีต
สานแสงอรุณ ดีขึ้นมากครับ กอนนี้ผมก็ไดอานมาทุกฉบับแหละ
ไมเฉพาะแตขนาดเลมที่ปรับเปลี่ยน แตเนื้อหาก็ดีขึ้นอยางเห็นไดชัดครับ
แตละเลมมีธีมชัดและก็ทำออกมาไดดี นาสนใจ และนาตื่นเตนทีเดียว
แมกระทั่งคอลัมนเล็กๆ นอยๆ ที่สุด อยางหนาสารบัญ แนะนำเรื่องเดน
หรือคอลัมนแนะนำหนังสือ ก็เห็นถึงความตั้งใจทำ ไมใชทำแบบสุกเอาเผา
กินพอใหผานไป
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ผมวาทั้งหมดนี้แหละที่ทำใหนิตยสารบางเลมตางจากบางเลม
บางเลมนั้นเหมือนเปนหนังสือที่ชุมนุมนักเขียน ไดตนฉบับที่ดีแลวก็มา
พิมพรวมกัน แตนิตยสารที่เปนของคนทำหนังสือนั้น จะหลากหลาย
มีชีวิตชีวา มีรสของความเปนนิตยสาร จะถูกปากคนอานและอยูในความ
นิยมของคนอานนานกวา
ผมจะสงใหเพื่อนพองที่บานอานดวย เพราะสัมผัสแลวรูสึก
เหมือนกันวา สานแสงอรุณ นั้นนาจะพาไปเปดอานกลางธรรมชาติ
ในสวนที่รมรื่น ตามเถียงนา หรือกระทอมสวนยาง ผมรูสึกวามันนาจะ
ไดบรรยากาศและความรูสึกที่ดี
ดวยความชื่นชม
วีระศักดิ์ จันทรสงแสง
ขอบคุณสำหรับคำชืน่ ชม รวมถึงความคิดเห็นทีม่ ตี อ สานแสงอรุณ
ทำใหพวกเรามีพลังใจขึ้นเยอะเลยและรูสึกหายเหนื่อยเปนปลิดทิ้ง คนที่
ศรัทธาในการทำหนังสือ เสียงจากผูอานนั้นมีคามีความหมายยิ่งกวาการ
ไดขึ้นเงินเดือนหรือไดรับโบนัสตอนสิ้นปเปนไหนๆ แมวาเสียงนั้นจะเปน
คำติหรือคำชมก็ตาม-ขอบคุณอีกครั้งเพื่อนรัก
(จาก สานแสงอรุณ ปที่ 12 ฉบับ 1 มกราคม-กุมภาพันธ 2550)
นิตยสารฉบับนี…
้ ดิฉนั หยิบขึน้ อานไดสบายใจโดยไมรสู กึ วาตัวเองโง
สานแสงอรุณ อยูมาสิบป มีหนุมสาวรุนใหมๆ เขามาเรียนรูงาน สวนรุนพี่
ที่บุกเบิกกันมาก็กำลังจะแกไปแลว แตจุดยืนของการเปนสื่อกลางนำธรรมะ
นำสิ่งดีสูชุมชนและผูคนรอบตัว ก็ยังดูเติบโตมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ
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คนเรานั้นถาใชชีวิตอยางสัตยซื่อ ไมคดโกงใคร ไมโกหกใคร
ไมใสรายห้ำหั่นใคร อยูกับปจจุบันใหเปน และการทำงานนำไปสูความ
เมตตา ความเขาใจในคนรอบขาง ปญญาจากการงานประจำวันเกิดขึ้น
ไดทุกขณะอยูแลว
นิพัทธพร เพ็งแกว
(คัดลอกและตัดทอนจาก สานแสงอรุณ ปที่ 11 ฉบับที่ 1
มกราคม-กุมภาพันธ 2550)
ดิฉันเองก็ไมทราบวา สานแสงอรุณ จะแกตางใหตนไดอยางไรวา
แรงหนุนหนึ่งที่ดาลใจใหลงถั่วพู ใหถามหามหาบุรุษนาม ปาโบล เนรูดา
ใหตามหาชีวิตของมหาตมาแหงอินเดีย ใหขุดคนกนบึ้งความคิดของ
ชาวนารัสเซียผูสูงศักดิ์ผูนั้น จนกระทั่งการเริ่มเปนคนสวนปลูกดอกไมใน
หมอดินนี้ ก็เปนเพราะถอยคำธรรมดาเหลานั้น มิใชหรือ
สุวรรณนภา คำไร
แนวทางของ สานแสงอรุณ เปนแรงบันดาลใจใหแกชีวิตขาพเจา
เปดโลกทัศน เปดมุมมอง เปดวิธีคิดของขาพเจาใหกวางขึ้น ขาพเจาจะ
ตอยอดดวยการนำไปประยุกต ใชใหเกิดประโยชน ในชีวิตประจำวันตอ
ตนเองและตอผูอ น่ื ชอบและประทับใจสุดๆ ในการออกแบบปก ทัง้ ดานนอก
ดานในทุกเลม สีกระดาษอาจหมนและบาง แตเมื่อไดทำหนาที่รองรับการ
เดินทางของตัวอักษรที่มีคุณคาทางดานเนื้อหาสาระยอดเยี่ยม มีประเด็น
เรื่องราวที่เกี่ยวของกับชีวิตและจิตใจ มีความหลากหลายของเรื่องราว
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เพื่อดุลยภาพในความงดงามของชีวิต กระดาษทุกแผนก็ทำหนาที่ของ
กระดาษไดสมบูรณแลว
ชาลี คงเคว็จ
สานแสงอรุณ ทำหนาที่ดีเพียงพอแลวครับสำหรับผม
ถาจะใหปรับไปแนวใด ผมนาจะหาจากเลมอื่นๆ ได คุณอยาเปลี่ยนนะ
ผมกลัวจะเสียดุล (ภาพในความงดงามของชีวิต)
กวี พงศโสภา
ความรูสึกและคำวิจารณที่มีตอ สานแสงอรุณ เพื่อรวมในวาระ
ครบรอบ “10 ปสานแสงอรุณ” ไดนำความปติปลาบปลื้มใจมาสูคณะทำงาน
เปนอยางยิ่ง หลายความคิดเห็นเปนกระจกสะทอนการทำงานของเราได
อยางดีเยี่ยม จึงตัดทอนบางสวนของความคิดเห็นมาตีพิมพ ในที่นี้ หวังใจ
วาคุณผูอานเมื่อไดอานแลวจะไดรวมปติไปกับเราดวย
(จาก สานแสงอรุณ ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ
2550)

คนของเสนขอบฟา

ส

านแสงอรุณ เปนนิตยสารทางเลือกฉบับเล็กๆ ซึง่ บัดนีเ้ ดินทาง
มาถึงปที่ 12 แลว จำนวนคนอานอาจไมมากหากเปรียบกับนิตยสาร
กระแสหลักในตลาดหนังสือ แตในบรรดานิตยสารนอกกระแสดวยกัน คง
ไมมีใครปฏิเสธไดวา สานแสงอรุณ เปนฉบับหนึ่งที่โดดเดนที่สุดของยุคนี้
เปนที่กลาวถึงกันมากวา สานแสงอรุณ ดูดีและนาจับตองมากขึ้น
นับตัง้ แตยา งเขาสูท ศวรรษทีส่ องของตัวเอง ในดานเนือ้ หาก็หนักแนนเขมขน
หลากหลาย แตมคี วามเปนเอกภาพ ในแตละเลมจะมีประเด็นหลักทีช่ ดั เจน
ทุกหนาของนิตยสารสะทอนถึงความตั้งใจของทีมงาน แม
คอลัมนเบ็ดเตล็ดเล็กๆ นอยๆ อยางคอลัมนแนะนำหนังสือ (หองสมุด
สานแสงอรุณ) ก็ยังไดรับการใสใจอยางประณีต หนาสารบัญมีการแบง
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หมวดหมูอยางประณีต สรรคำมาเปนชื่อหมวดหมูอยางบรรจงเหมาะเจาะ
(มณฑลแหงความคิด ละอองทองแสงแดด สีสันพันศิลป)
บรรณาธิการเปนอยางไร หนังสือก็เปนอยางนั้น เปนคำกลาวที่
สะทอนวาตัวตนและแนวคิดของคนทำยอมสงทอดมาถึงผลงาน (หนังสือ)
ที่เขาทำ
ในทางกลับกัน หากเราไดรูเห็นหนังสือ/นิตยสารฉบับหนึ่งแลววา
เปนอยางไร--แลวเราจะอนุมานไดไหมวาตัวตนของบรรณาธิการจะเปน
อยางนั้น?
ฟงปากคำของ บ.ก. สานแสงอรุณ คนปจจุบนั (ทวีศกั ดิ์ แกวเขม)
คงไดคำตอบบาง
เขาเลาวา เรื่องราวระหวางเขากับ สานแสงอรุณ มีแงที่เปรียบ
เหมือนเปนบุพเพสันนิวาส เขาไดมารูจักและประทับใจใน สานแสงอรุณ
ตั้งแตฉบับแรกๆ จากนั้นก็หางหายไปตามยถาวิถีของตัวเอง กระทั่ง
ผานไปเกือบสิบป ถึงไดกลับมานั่งเปนคนทำนิตยสารฉบับนี้-โดยผาน
ความเกี่ยวพันกับใครหลายคนจนนาอมยิ้มเมื่อรื้อฟนกันขึ้นมา
# คุณรูจัก สานแสงอรุณ มาเกือบสิบปหรือ-กอนไดมาเปนคนทำ?
ใช ผมรูจัก สานแสงอรุณ มาตั้งแตเปนนักศึกษา ตอนมาเปน
อาสาสมัคร ผมเรียนเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ก็สนใจเรื่องหนังสือ และชอบทำกิจกรรม รูขาววามีกิจกรรม
เชิงแสวงหาที่ไหนนี่พลาดไมได จะเฮโลกันไปเลย บางทีเพื่อนชวนกันมา
อีกที พอทีม่ ลู นิธสิ านแสงอรุณมีงานเราก็มา มาชวยเตรียมงานกันอยูท ง้ั คืน
นอนกันที่นี่เลย ชวงที่เขาไปในหองสมุดนั่นเองที่ไดเห็นนิตยสาร
สานแสงอรุณเปนครั้งแรก
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ถือเปนโอกาสที่ดีมากครั้งหนึ่งในชีวิต ไดมาเห็น คุนเคย เรียนรู
กับสานแสงอรุณ ตั้งแตเลมแรกๆ จำความรูสึกแรกตอนหยิบจับปก
สานแสงอรุณ ฉบับปฐมฤกษ ขึ้นมาเปดอานไดวา นิตยสารเลมนี้สวย
และชวนเปดอานเสียจริง
จนเรียนจบในป 2540 ก็ไปทำโนนทำนี่อยูหลายอยาง
ขายหนังสือเกา อยูร า นขายผัก ขายเครือ่ งเดินทาง จนเจอพีส่ พุ จน
ศรีไสยเพชร ซึ่งเคยทำสานแสงอรุณมากอน ผมเคยรูจักแกตอนมาเปน
อาสาสมัครกับวุฐิศานติ์ ตั้งแตตอนเปนนักศึกษารามฯ ตอนเจอกันครั้งนี้
เขาออกจากมูลนิธิแลว ไปทำสารโกมล และกำลังหาคนชวย ก็ชวนผมไป
ทำดวยที่มูลนิธิโกมลคีมทอง ในฐานะอาสาสมัครนะไมใชเจาหนาที่ประจำ
ซึ่งตอนนั้นผมทำงานเปนลูกจางรายวันอยูรานโปะผัก ทาเรือวังหลัง
ขายอาหารสุขภาพ จุดนี้ถือไดวาผมมีโอกาสทำหนังสือจริงๆ จังๆ เปนที่
แรกก็ที่สารโกมลนี่เอง สมัยเปนนักศึกษาเคยทำแตหนังสือทำมือกับ
เพื่อนๆ คาตอบแทนก็ไมกพ่ี นั บาทหรอก แตมนั ไดประสบการณ ทำอยู
ราว 8 เดือน ก็รูขาววาบริษัทสวนเงินมีมา เขารับเจาหนาที่ใหมมาทำ
สำนักพิมพ ก็ไดเขาไปทำอยูเกือบ 3 ป ไดวิชาทำหนังสือ รูกระบวน
การผลิต เปนที่ฝกฝนโดยธรรมชาติเพราะไมมีใครสอน ก็ลองผิดลองถูก
เรียนรูและฝกฝนวิชาการทำหนังสือเองมาโดยตลอด
ชวงนั้นไดสัมพันธกับสานแสงอรุณโดยออม เนื่องจากเขาเอาไป
ฝากขายที่รานศึกษิตสยาม ของบริษัทสวนเงินมีมา ไดรูจักกับพี่นิพนธ
ในชวงนี้เอง ซึ่งตอมากลายเปน บ.ก. สานแสงอรุณ คนที่ 4 ทำอยูไดสัก
2 ป ก็หาคนทำตอ ซึ่งตอนนั้นผมออกจากบริษัทสวนเงินมีมาไปแลว
เนื่องจากผมทำอะไรที่เรงรอนและถูกจำกัดเวลามากไมได รูสึกเหมือน
ตัวเองเปนคนปมหนังสือไปแลว ก็ออกไปทำรานกาแฟกับหญิงสาวของผม
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อยูเกือบ 2 ป ก็มาบรรจบกับตอนที่เลาไปแลววาพี่นิพนธกำลังจะออกจาก
สานแสงอรุณ อยากหาคนทำตอ โทรมาชวนใหผมไปทำ ตอนนั้นสถาน
การณรานไมคอยดีดวย ก็อยากทำ แตไมมั่นใจเพราะไมเคยทำนิตยสาร
แตพี่นิพนธก็โนมนาวดวยถอยคำประมาณวา เปนโอกาสดีที่จะไดทดลอง
ทำหนังสือ จากครั้งแรกที่รูจัก ผานไปเกือบ 10 ป จึงไดหวนกลับมาทำก็เปนเรื่องที่แปลกดีเหมือนกัน
# มาเริ่มงานนิตยสารครั้งแรก เอาอะไรเปนแบบเรียน?
เอาสานแสงอรุณเลมเกาๆ มาเปดดูวาสวนผสมของสานแสงอรุณ
ที่มีอยูสัดสวนเปนอยางไร เราจะเอาอะไรผสมเขามาได โดยสวนตัวแลว
ผมชอบดานวรรณกรรม นิตยสารที่เปนแรงบันดาลใจก็พวก โลกหนังสือ
ถนนหนังสือ ไรเตอร และเฟองนคร ซึ่งเลมหลังอาจเรียกไดวาเปน
บุกกาซีนรายเดือนที่กาวหนามากในสมัยนั้น รวมทั้งนิตยสารในปจจุบัน
อยาง สารคดี อันเดอรกราวน ผมก็เอามาดู แตผมตองการทำใหมันมีสวน
ผสมระหวางศิลปะวรรณกรรม กับสาระทางเลือกของชีวิต ซึ่งผมอยากให
ปรากฏในสานแสงอรุณ แตคงยากทีจ่ ะไปเปลีย่ นบุคลิกทีม่ นั เปนมา มันจำ
เปนตองคงฐานเดิมที่เปนบุคลิกของสานแสงอรุณเอาไว ผมทำไดแคเสริม
ใหมันดูกระฉับกระเฉงขึ้น
แตเทาที่ทำมาก็ยังไมเคยถูกเซ็นเซอรนะ สานแสงอรุณมีกติกา
อยูขอหนึ่งวาไมยุงเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งผมตีความวา คือการเมืองแบบที่
ถือขางชัดเจน แตผมวาการเมืองมันมีมากกวานั้น การที่สามัญชนลุกขึ้น
มาทำบางเรื่องมันก็เปนการเมืองเหมือนกัน ผมพยายามจะขยายการเมือง
ไปมากกวาการเลือกขาง โดยการนำเสนอในลักษณะทาทีที่นุมนวลแบบเรา
แตมีความทาทาย
- 58 .indd 58-59

# ในแงของคนทำไดอะไรกับตัวเองบาง?
ทำใหชีวิตไดเรียนรู ผมบอกคนในกองบรรณาธิการเสมอวา
เราไมใชคนที่รูแจง แลวมาสั่งสอนบอกกลาวคนอาน แตคิดวาเราไดเรียนรู
ไปพรอมกับคนอาน การไดสัมภาษณ ใครบางคน ไดลงรายละเอียดเรื่อง
บางเรื่องทำใหเราไดเรียนรูขึ้นเยอะ ทำเรื่อง 3 ศาสนา ทำใหเราเรียนรู
อะไรตัง้ หลายอยางเกีย่ วกับคริสต อิสลาม และพุทธ ทีเ่ ราพอรูจ กั อยูแ ลวบาง
เมื่อไดรูก็พยายามใชชีวิตที่ไมขัดแยงกับสิ่งที่เรานำเสนอ อยางเราเรียนรู
เรื่องทุนนิยม บริโภคนิยม ก็พยายามประหยัดมัธยัสถขึ้น รูเทาทันโดยไม
ตกอยูใตอิทธิพล ขอดีคือมูลนิธิฯ เปนองคกรที่ไมไดเนนทางธุรกิจ ก็ทำให
เรามีเวลาที่จะใครครวญเรื่องชีวิตมากพอสมควร ไมตองกดดันมากในแง
การเพิ่มยอดขายยอดสมาชิก
# คุณธีรพล นิยม ที่เปนหนึ่งในผูกอตั้งบอกวา นิตยสารแนวนี้ตองมี
ผูสนับสนุน เพราะจะไปหารายไดจากธุรกิจหรือหวังกำไรคงไมได เพราะ
สิ่งที่นำเสนอมันเปนการลดกิเลสเสียเปนสวนใหญ คงไมมีใครเจาของ
สินคารายไหนมาเปนสปอนเซอรให หมายความวานิตยสารในกลุม
ทางเลือกยากที่จะอยูไดดวยตัวเองหรือ?
ตามขอเท็จจริงอยูไมได เพราะมีคนอานเฉพาะกลุม ตองไดรับ
การสนับสนุนจากองคกรหรือบุคลใดที่รูสึกวาอยากใหมีหนังสือ/นิตยสาร
แบบนี้ดำรงอยู ในอุดมคติเราก็อยากใหอยูไดดวยตัวมันเอง แตในความ
เปนจริงมันยากมาก
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# ดูเหมือนเปนความขัดแยงอยูในตัวนะ เนื้อหาดี สรางสรรค
ไมมีโฆษณามอมเมา แตทำไมอยูเองไมได?
มันเปนคุณภาพพลเมืองของประเทศเรา ที่การอานยังไมเขมแข็ง
ในเชิงคุณภาพ อาจไดในแงปริมาณ นิตยสารเพื่อดูนะเยอะ แนวแฟชั่น
ผูหญิง มีมากมายลนแผง อันนี้คนซื้อ เปนสมาชิกกันมาก สังคมบานเรา
ไมเขมแข็งเพราะคนสวนใหญไมอานอะไรที่เปนสาระ ไมรูสึกวาตองอาน
เพื่อมีสาระ แตเนนการดูและแสวงหาความบันเทิงกันมากกวา เหมือนที่
สุชาติ สวัสดิ์ศรี เคยใหสัมภาษณทำนองวา สังคมไทยเปนสังคมอุดมบันเทิง
ไมใชสังคมอุดมปญญา ซึ่งมันจริงเสียยิ่งกวาจริง เลยทำใหคุณคาที่หนังสือ
พวกนี้ควรไดรับก็นอยลงกวาที่ควรจะเปน นี่เปนชะตากรรมของประเทศเรา
เปนปญหาลูกโซลามไปถึงคุณภาพชีวิตของนักเขียนดวย คงตองใชเวลา
และรอเวลาสักวันหนึง่ ซึง่ ไมรวู า จะมีหรือเปลานะ คนคงตื่นรูขึ้นมาในวันหนึ่ง
วา เขาตองโหยหาสิ่งที่เปนสาระใหกับชีวิตที่โชคดีไดเกิดมาเปนมนุษย
ซึ่งถือกันวามีสติปญญาที่ชาญฉลาดที่สุด ถาหนังสือหรือนิตยสารพวกนี้
ไมลมหายตายจากไปเสียกอน หรือคนทำไมตายไปเสียกอน เราอาจโชคดี
ไดเห็นวันนั้นก็เปนได

ที่ไดรับการสนับสนุนโดยกลุมแปลน ก็ดูเหมือนมั่งคั่ง การที่คนภายนอก
จะมาสนับสนุนก็คงเปนเรื่องยากเพราะดูเหมือนใหคนที่มีอยูแลว
# สานแสงอรุณ ตอนนี้ดูดีขึ้นทั้งเนื้อหาและหนาตา คิดจะลองเอาเขาสู
ตลาดดูบางหรือไม?
ทุกวันนี้ก็ฝากขายตามรานหนังสือหลายแหง ในกรุงเทพฯ
ก็ที่รานศึกษิตสยาม รานายอินทร ทาพระจันทร รานหนังสือริมขอบฟา
รานหนังสือเดินทาง รานโกมล ของมูลนิธิโกมลคีมทอง รานโปะผัก
รานสานอักษร ของโรงเรียนรุงอรุณ ราน Book Green รานหนังสือประตู
สีฟา ตางจังหวัดก็มีรานบานหนังสือดี-อุบลราชธานี เกสตเฮาสตำมิละเชียงราย รานเลา-เชียงใหม รานทุงกาแฟ-ตลาดน้ำอัมพวา
รานเพื่อนสุขภาพ-สงขลา

# แลวถาผูสนับสนุนยุติการสนับสนุนไปละ?
กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน และการสนับสนุนลดลง
ก็คงตองมาหาวิธีการ ซึ่งไมรูจะทำไดหรือไม เพราะภาพติดไปแลววา
สานแสงอรุณอยูภายใตกลุมบริษัทแปลน เปนมูลนิธิของกลุมนักธุรกิจ
ที่มีรายไดสูง ซึ่งในความเปนจริงในปจจุบันการสนับสนุนไมไดมากมาย
เหมือนยุคแรก ในขอเท็จจริงก็ไมคอยเพียงพอดวยซ้ำ แตโดยภาพลักษณ

# ทำไมไมผานระบบสายสงไปเลย?
ตอนนี้ก็พยายามผลักดันและเตรียมการใหสานแสงอรุณไดเขา
สายสงหนังสืออีกครั้งหนึ่ง สิ่งสำคัญคือรูสึกวาเรื่องราวที่เราพยายามเลือก
สรรมานำเสนอ คนที่ไปสัมภาษณมา รูสึกวานาเสียดายถาไดอานกันแคใน
กลุมคนเพียงไมกี่คน อยางนอยเนื้อหาที่เรานำเสนอก็นาจะเปนประโยชน
ตอคนวงกวางมากขึ้น กวาแคสมาชิกประจำที่มีอยูไมมาก แตกอนนี้ตอน
เปนเลมใหญก็เคยเขาสูระบบการขายผานสายสงมาแลวหนังสือตีกลับมา
เยอะมาก ก็ไดขอสรุปในชวงนั้นวาคงไมเหมาะที่จะจัดจำหนายโดยสายสง
ก็ยุติมานาน แลวมาคุยกันอีกทีตอนที่ผมเขามาทำนี่แหละวา นาจะผลักดัน
สานแสงอรุณขึ้นแผง แตผูใหญวาใหคิดใหรอบคอบ
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# แตอยางนั้นจะไมเปนการพานิตยสารทางเลือกเขาไปสูกระแสหรือ?
กระแสหลักนาเปนเรื่องแนวคิดปรัชญามากกวาที่จะเปนในแง
รายละเอียด เพราะไมอยางนั้นมันก็ตั้งแตการพิมพมาแลวที่เราตองเกี่ยวของ
กับระบบทุน เพียงแตเราจะเอาเครื่องมือในระบบเหลานั้นมารับใชเราได
แคไหน คำวาทางเลือกนาจะอยูที่เนื้อหามากกวาที่รูปแบบหรือระบบ
# ชีวิตลงตัวกับงานนี้ไหม?
ผมรักหนังสือก็อยากทำหนังสือ แตงานเขียนก็ไมทิ้งนะ ยังอยาก
เขียนงานดีๆ เขียนบทกวี เรื่องสั้น ความเรียงในแบบที่ถนัด แตงานที่ชอบ
อยางหนึ่งคือทำหนังสือ ไดทำหนังสือแบบที่อยากทำออกมาได
มีความสุขมาก
เมื่อคราวที่ สานแสงอรุณ เดินทางมาครบหนึ่งทศวรรษ ทวีศักดิ์
แกวเขม กลาวถึงความรูสึกตอ สานแสงอรุณ ดวยความภาคภูมิใจวา
“มีนิตยสารไมมากเลมนักหรอกที่สามารถฟนฝาอุปสรรคนานา
มาไดจนตลอดรอดฝง โดยเฉพาะสามารถรอดผานรสนิยมการอานที่ผันผวน
ปรวนแปร ของพลเมืองสวนใหญในประเทศที่รักชอบการ ‘ดู’ นิตยสาร/
หนังสือ มากกวาการ ‘อาน’ ผมขอนอมคารวะและขอบคุณอดีต
บรรณาธิการและคนทำงานทุกทาน ที่ไดอุทิศพลังสรางสรรค ใหกับสาน
แสงอรุณอยางเต็มที่มาตลอด 1 ทศวรรษ การงานที่ ‘เล็ก’ แต ‘งดงาม’
ยอมดีกวาทำการงาน ‘ใหญ’ แต ‘เปลากลวง’ หรือไมทำอะไรเสียเลย…”
กอนจะเดินตอไปขางหนาบนหนทางของการทำหนังสือซึ่งขรุขระ
ทุรกันดาร เขายังหันมาบอกกับคนอาน
- 62 .indd 62-63

“ผมและคณะทำงานปจจุบันก็จะสวมชุดเกราะเกาคร่ำ กระชับ
ทวนบนหลังอาชาแกตัวนี้ เหยาะยางไปตามเสนทางทุรกันดารตอไป
เยี่ยงเดียวกับที่ ดอนกิโฆเต แหงลามันชา เคยกระทำและเปนมา…เปน
กำลังใจใหพวกเราดวยก็แลวกัน”
ทามกลางสื่อสารมวลชนกระแสหลักที่มีอยูมากมายหลายรูปแบบ
กำหนดชีวิตผูคน สานแสงอรุณ ยังยืนระยะอยูไดจากการสนับสนุนของ
บริษัทธุรกิจขนาดยอมที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีสายตาที่ยาวไกล
บวกกับแรงใจของคนทำหนังสือทีเ่ วียนเขามารับผิดชอบ อาจถูกบางผิดบาง
ผานการสั่งสมประสบการณรวมทั้งคนทำ และคนอาน จนวันนี้ นอกจาก
จุดยืนเพื่อสรางสมดุลชีวิตและดวยการลงมือทำ สานแสงอรุณยังเปนหนึ่ง
ในสือ่ ทางเลือกเพือ่ สรางดุลยภาพ กลางหวงมหาสมุทรของขอมูลขาวสาร
ที่พัดพาผูคนใหแหวกวายไปตามคลื่นยักษ เปนเรือลำนอยอีอกลำห
กลำหนึ่งที่
แลนไปอยางมีเสนทางของตัวเองและเปนทางเลือกอีกสายย
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หองสมุดสานแสงอรุณ
สานแสงอรุณ ฉบับ ทำดวยหัวใจ
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ 2550
สานแสงอรุณ ฉบับปฐมฤกษ ปกเปนภาพ
ลายผาบาติกรูปนกกำลังสรางรัง ฝมือของ นิยม
เจริญโท ซึ่งเขาบอกวาภูมิใจที่ไดมีสวนรวม
ในการเริ่มตน สำหรับการเดินทางอันยาวไกล
และเลาที่มาของภาพปกเลมแรกวา เมื่อไดชื่อ
เลมมาแลวก็คิดหาสัญลักษณที่จะใชสื่อแทน
คำและความหมายไดชัดเจน “บังเอิญผมไปเห็นรังนก ก็คิดวานาจะใชได
เพราะรังนกถาไมมีใจ ไมมีความรักความผูกพัน ไมมีทางสรางไดสำเร็จ…
ตองใชทั้งความเสียสละและความอุตสาหะอยางมาก”
ดานเนื้อหานั้น ยุทธชัย เฉลิมชัย เขียนไวในบทบรรณาธิการวา
“ความฝนของเรา เปนนิตยสารสาระทางเลือก ใหคุณคาและกำลังใจอยาง
สอดคลองกับวิถีการดำรงชีวิตปจจุบัน นำเสนอเรื่องจริง ประสบการณจริง
ของชีวิตที่กลาคิด กลาทาทาย พรอมๆ กับการเปนเวที เปดไวสำหรับ
ความหลากหลายทางความคิดและจินตนาการของผูอาน เพื่อการสราง
สรรคและเปนเจาของรวมกัน…”
เขาเลาเบื้องหลังที่มากอนจะสำเร็จออกมาเปนรูปเลมวา
ไดขอมูลการทำนิตยสารจากเอกสาร แลวลองทำเปนเลมออกมา เชิญ
ผูหลักผูใหญในแวดวงหนังสือมาเปนที่ปรึกษา ขอความเห็นวานิตยสาร
ควรจะเปนอยางไร “ตนรางถูกวิจารณเละเลย แกไปแกมาจนไมไหวแลว
สุดทายเนื้อหาเลมแรกก็ออกมา ทำดวยหัวใจ”
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สานแสงอรุณ ฉบับ ๑๐ ป สานแสงอรุณ
“ยังสานตอ”
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ 2550
สานแสงอรุณ ฉบับวาระครบรอบ 10 ป
รวบรวมขอเขียน คำอำนวยพร คำวิจารณ
จากกวี นักคิดนักเขียน และนักปฏิบัติการทาง
สังคมในดานตางๆ ซึ่งทุกคนลวนถือเปนบุคคล
สำคัญในแนวทางเลือกทั้งสิ้น อาทิ พระไพศาล
วิสาโล, ระพี สาคริก, ระวี ภาวิไล, ประสาน ตางใจ, ส.ศิวรักษ, คำสิงห
ศรีนอก, เนาวรัตน พงษ ไพบูลย, รุงอรุณ ณ สนธยา, ศิเรมอร อุณหธูป,
ศิวกานท ปทุมสูติ, พจนา จันทรสันติ, ผอง เซงกิ่ง, ชัชวาลย ทองดีเลิศ,
มาโนช พรหมสิงห ฯลฯ เนื้อหาแบงเปน 3 กลุม ตีพิมพอยูใน 3 ภาค
ของหนังสือเลมนี้ ไดแก
พรตะวัน เปนขอเขียนเชิงคำอำนวยพร
ฝนเจิดจา แนวคิดแนวทางและเรื่องราวเกี่ยวกับความเปนมาของ
สานแสงอรุณ จากมุมมองความเห็นของคนนอก
ทางทาทาย เสนทางความเปนมาของ สานแสงอรุณ จากกลุม
ผูกอตั้ง บรรณาธิการ และอื่นๆ
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สานแสงอรุณ ฉบับ ดวยรักและเมตตา
ปที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2551
สานแสงอรุณ ฉบับปจจุบัน เรื่องหลักของเลม
เปนสกูปเรื่อง พลังแหงความรักและเมตตา,
บทสัมภาษณ ส.ศิวรักษ ตอทัศนะในเรื่อง
ความรักความเมตตา, เดินตามหัวใจเรื่อง
ชีวิตทางเลือกที่นิมบิน, ขอเขียนรับเชิญของมุฮัม
มัด สาเหล็ม และเรื่องราวอีกหลากหลาย
ที่คงเสนคงวาในเรื่องความเขมขน สามารถหาอานไดจากรานหนังสือ
บางแหงในกรุงเทพฯ อาทิ รานนายอินทร ทาพระจันทร,
รานหนังสือริมขอบฟา ถนนราชดำเนินกลาง, รานหนังสือเดินทาง
ถนนพระสุเมรุ หรือติดตอโดยตรงที่ สานแสงอรุณ
64 ซอยสาทร 10 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
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