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The World and I

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 ผมโตมากับ ดรุณสาร ชัยพฤกษ และวทิยาสาร คนรุนผมยังมีโอกาสพานพบ
นิตยสารสํ าหรับเด็กและเยาวชนที่มีสาระและใหความรู ตางกับเด็กและเยาวชนสมัยนี้ที่ไมมี
นิตยสารเฉพาะกลุมที่ทรงคุณภาพ จะมีก็แตนิตยสารสํ าหรับเด็กวัยรุนที่เปนกลไกของระบบ
จกัรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism)

ผมมงีานเขียนปรากฏสูบรรณพิภพครั้งแรกใน ดรุณสาร  เมือ่เรียนหนังสืออยูชั้น
มธัยมศกึษาปที่ 3 (เทียบเทาประถมศึกษาปที่ 6 ในปจจุบัน)  จํ าไดวาเขียนเรื่องโรงรับจํ านํ า 
แหงแรกในเมืองไทย  โดยอาศัยขอมูลจากหนังสือพิมพ วชิรญาณวิเศษ ผมคงมีบทความตีพิมพ 
ใน ดรุณสาร หลายเรื่อง  แตบัดนี้จํ ามิไดแลว  เมื่อ ดรุณสาร ถงึแกกรรม  ผมรูสึกโศกาอาดูร  เพราะ
ดรุณสาร เปนสนามบมเพาะวิทยายทุธในการขีดเขียนของผม  นิตยสารสํ าหรับเด็กและเยาวชน
ฉบับอ่ืนๆทยอยเดินลง ‘หลมุฝงศพ’  รวมทัง้ วิทยาศาสตรมหัศจรรย ของอาจารยจันตรี ศิริบุญรอด 
โดยทีรั่ฐบาลรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการมิไดสนใจสงเสริมกิจกรรมในดานนี้แมแตนอย

เมือ่ผมพานพบนิตยสาร The World and I  เมือ่กวาครึ่งทศวรรษที่ผานมานี้  
ผมบอกกับตัวเองวา  ผมไดพบนิตยสารในฝนแลว  The World and I มโีครงสรางเนื้อหาอยางที่
ผมตองการบริโภค  ทุกฉบับจํ าแนกเนื้อหาออกเปน 7 ภาค

ภาคแรกตั้งชื่อวา Current Issues  อันเปนเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน 
ทัง้ดานการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากจะมีรายงานขาวแลว ยังมีบทวิเคราะหขาวอีกดวย 
บุคคลในขาวและปริทัศนวาดวยบทบาทของสื่อมวลชนเปนคอลัมนนาสนใจในภาคนี้ บางครั้ง 
กองบรรณาธิการเชื้อเชิญนักวิชาการหรือผูนํ าทางปญญาเปดเวที ‘วิวาทะ’ ในประเด็นปญหาตางๆ 
อาทิเชน ควรใหมีการทํ าแทงโดยเสรีหรือไม ควรใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการครอบครอง 
อาวุธปนหรือไม ฯลฯ

ภาคที่สองตั้งชื่อวา The Arts อันเปนเรื่องราวดานศิลปะ ซึ่งมีต้ังแตละครเวที 
อุปรากร การแสดงดนตรี ภาพยนตร งานแสดงศิลปะทั้งดานปฏิมากรรม จิตรกรรม และภาพพิมพ 
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รวมตลอดจนสถาปตยกรรม ผูอานมีโอกาสอานบทความเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของศิลปน 
นามอุโฆษทั้งในอดีตและปจจุบัน  ดนตรแีละภาพยนตรมีทั้งงานคลาสสิกและงานรวมสมัย

ภาคที่สามตั้งชื่อวา Life อันเปนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผูคนในภูมิภาคตางๆ 
เนือ้หาในสวนนีเ้หมาะแกผูอานที่เปนนักทองเที่ยวมากเปนพิเศษ เพราะมีบทความแนะนํ าสถานที่
ทองเทีย่วและอาหารการกินในแดนดินตางๆ บางฉบับเคยมีบทความเกี่ยวกับประเทศไทยดวย

ภาคที่ส่ีต้ังชื่อวา Natural Science แปลวา วิทยาศาสตรธรรมชาติ เนื้อหาในภาค
นีป้ระกอบดวยบทความที่รายงานความกาวหนาของวิทยาศาสตรแขนงตางๆ ทั้งฟสิกซ เคมี และ
ชีววิทยา บางฉบับมีบทความวาดวยชีวิตและผลงานของนักวิทยาศาสตรคนสํ าคัญ ทั้งที่ลวงลับ 
ไปแลวและที่ยังมีชีวิตอยู นอกจากนี้ ยังมีบทความที่นํ าเสนอการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
วทิยาศาสตรกับสังคมและวัฒนธรรมอีกดวย

ภาคที่หาตั้งชื่อวา Culture อันเปนเรื่องราวเกี่ยวกับวฒันธรรมของผูคนในดินแดน
ตางๆ เนื้อหาในภาคนี้มีความสัมพันธกับภาคที่สาม (Life) เพียงแตมีจุดเนนแตกตางกัน โดย 
ในภาคนี้ใหความสํ าคัญกับประเด็นเรื่องมรดกทางวัฒนธรรม รูปแบบของวัฒนธรรม และ 
วฒันธรรมบนทางสองแพรง

ภาคที่หกตั้งชื่อวา Book World แปลวา โลกหนังสือ ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน 
สวนที่หนึ่งเลือกหนังสือและตัดตอนเนื้อหาบางสวนมาพิมพใหอาน ตามดวยบทวิเคราะหและ
วจิารณ สวนทีส่องเปนบทวิจารณหนังสือ ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
สวนที่สามนํ าเสนอชีวิตและผลงานของนักเขียนคนสํ าคัญ เนื้อหาในภาคนี้ถูกใจบรรดา 
หนอนหนังสือทั้งหลาย

ภาคที่เจ็ดตั้งชื่อวา Modern Thought ประกอบดวย บทความที่หนักสมอง 
ทัง้สาขาวทิยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร โดยทั่วไปมักจะมีการกํ าหนดกรอบหัวขอ
ของบทความในแตละฉบับ อาทิเชน อนาคตของสังคมสารสนเทศ (Information Society) 
ประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา วฒันธรรมอินเตอรเน็ต ฯลฯ

The World and I มนีกัเรยีนโรงเรยีนมัธยมศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเปน
กลุมเปาหมาย ผูที่ไดรับเชิญใหเขียนบทความในภาคตางๆสวนใหญเปนอาจารยมหาวิทยาลัย 
หรือมฉิะนัน้ก็เปนผูนํ าทางปญญา แมวาคณะผูจัดทํ า The World and I อันมีมอรตัน แคปแปลน 
(Morton A. Kaplan) เปนบรรณาธิการจะมีจุดยืนเอียงไปขางอนุรักษนิยม (Conservative) แต
นิตยสารรายเดือนฉบับนี้พยายามถวงดุลยมิใหเอียงซายหรือเอียงขวามากเกินไป ผูอานจึงได
ประโยชนจากความคิดเห็นอันหลากหลายของผูเขียนที่มีอุดมการณแตกตางกัน
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โครงสรางเนื้อหาของ The World and I ดังทีผ่มกลาวถึงขางตนนี้ ถูกใจผมมาก
เปนพิเศษ เพราะสามารถตอบสนองความอยากรูของผมไดในเกือบทุกดาน ผมไดรับประโยชน
อยางมากจากภาค Natural Science เพราะเปนสาขาที่ผมมีความรูนอย มิอาจติดตามอานจาก
วารสารหรอืนติยสารเฉพาะสาขาได โดยที่นิตยสารโดยทั่วไปไมมีรายงานขาวหรือบทความในดาน
นี้  ภาค Book World ใหประโยชนแกผมมากในดานวรรณกรรม  สวนบทวิจารณหนังสือนั้น 
ผมสามารถหาอานจากแหลงอื่นๆไดอยูแลว  ภาค The Arts, Life และ Culture ชวยใหผมเปดหู
เปดตา  และเปนประโยชนในการศึกษาพัฒนาการของทุนวฒันธรรม (Cultural Capital)  สวนภาค
Current Issues แมผมจะสามารถหาอานจากแหลงตางๆได  แต The World and I มีจุดเดน 
ในการประมวลขอมูลและประเด็นปญหาอยางคอนขางครบถวน

The World and I เร่ิมออกฉบับปฐมฤกษในเดือนมกราคม 2529 และมีอายุครบ 
15 ปเมือ่เดอืนมกราคม 2544 ในปจจุบันมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามากกวา 7,000 โรงเปน
สมาชิก  The World and I มใิชแบบเรียนหรือตํ าราเรียน  แตสามารถใชประกอบการศึกษา
ไดอยางดีเยี่ยม  จนถงึกับมีการจัดทํ า Teachers’ Guide เพือ่เปนคูมือสํ าหรับครูที่ตองการนํ า The 
World and I ประกอบการเรียนการสอนวิชาตางๆ  ผูอาน The World and I มไิดมีแตนักเรียน
นกัศกึษาเทานั้น ผูนํ าในรัฐสภาและผูนํ าดานอื่นๆก็เปนผูอานดวย

จุดเดนของ The World and I มไิดมเีฉพาะแตดานเนื้อหา การจัดพิมพดวย
กระดาษอารตอยางดี รวมตลอดจนการจัดรูปเลมและภาพประกอบอันงดงาม นับเปนจุดเดน
สํ าคัญดวย  ภาพจติรกรรมของจิตรกรผูมีชื่อเสียงและภาพการแสดงอุปรากรในภาค The Arts  
ภาพชีวิตของผูคนในภาค Life เสริมความโดดเดนของ The World and I มากยิ่งขึ้น

ผมฝนที่จะไดเห็น The World and I ฉบับภาษาไทย  มใิชการแปล The World 
and I เปนภาษาไทย  หากแตเปนการผลิตนิตยสารวิชาการโดยมี The World and I เปน 
แบบจํ าลอง แตนิตยสารวิชาการที่เยี่ยมยอดนี้จะอุบัติในสังคมไทยก็แตโดยการสนับสนุนของ 
รัฐบาล เพยีงดวยการใหเงินอุดหนุนแกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนในการ
เปนสมาชิก The World and I ฉบับภาษาไทย  โดยที่มีเงินอุดหนุนการผลิตในระยะแรกเริ่มดวย 
หากรัฐบาลไมเห็นอานิสงสการสงเสริมการผลิตนิตยสารวิชาการ นิตยสารประเภทนี้ถือกํ าเนิด 
ในบรรณพภิพไดยาก เพราะใชเงินลงทุนสูง มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง และอัตราผลตอบแทนตํ่ า

แมวาเอกชนจะสามารถผลิตนิตยสาร สารคดี  และ National Geographic ได 
แต The World and I เปนมากกวา สารคดี และ National Geographic
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