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ถ้าคุณก�ำลังอ่านหน้านี้ นั่นแปลว่าคุณก�ำลังอ่าน
ตัวอักษรของอดีต
โปรดอย่ า เสี ย เวลา กรุ ณ าพลิ ก หน้ า ถั ด ๆ ไป
ตัวอักษรแห่งอนาคตก�ำลังรอคุณอยู่
พวกเขาและเธอ คืออนาคต คุณฝากความหวังไว้
ที่พวกเขาได้เต็มที่
แม้ ใ นวั น นี้ พ วกเขาจะยั ง เป็ น คนท� ำ หนั ง สื อ แบบ
‘ฝึกหัด’
อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง หรืออาจพบริ้วรอย
ของแนวตะเข็บทีย
่ ง
ั เย็บไม่เรียบร้อย ได้โปรดอภัยพวกเขา
และอย่างที่บอก, โปรดคาดหวังถึงวันพรุ่งนี้
เดิมพันกับอนาคต
เพราะพวกเขาและเธอ จะเป็นตัวอักษรของวันพรุ่งนี้

จ.ขวัญมงคล
พฤษภาคม 59

ก้องสกล เหลืองสอาด
พฤษภาคม 59

‘โบม’ หมายถึงอะไร?
ศรีนอก หรือผูท
้ เี่ รารูจ
้ ก
ั กันในนามปากกา ‘ลาว ค�ำหอม’
ท่ า นคื อ ผู ้ มี อุ ด มการณ์ คื น ความเท่ า เที ย มให้ แ ก่
ประชาชนและชาวชนบทผู้แร้นแค้น และเขียนเรื่องสั้น
ของตนเสมือนเป็น ‘ค�ำร้องทุกข์’ เพื่อประชาชนผู้ถูก
กดขี่โดยอ�ำนาจปกครอง และโดยเหล่านายทุน
ยังมีอีกหนึ่งมิติแฝงอยู่ในเนื้อหาของ โบม
มิตินี้สะท้อนถึงลักษณะสังคมปัจจุบันในประเทศไทย
ทั้งด้านดีและร้าย ขาวและด�ำ จากมุมมองและประสบการณ์ของ โบม
ในที่สุด สามมิติดังกล่าวจึงหล่อหลอมรวมกันเป็น
โบม
กองบรรณาธิ ก ารแห่ ง โบม ขอขอบคุ ณ ผู ้ อ ่ า น
ทุกคนทีต
่ ด
ิ ตามนิตยสารของเราตัง
้ แต่ตน
้ จนจบ และหวัง
ว่าคุณผู้อ่านจะมีความสุขและเพลิดเพลินกับการอ่าน
หากมีข้อบกพร่องใด กองบรรณาธิการขออภัยมา ณ
ทีน
่ ี้ และในฐานะนักเขียนเยาวชน พวกเราขอให้คำ� สัญญา
ว่าจะพัฒนาความสามารถให้มากขึ้น และสร้างผลงาน
ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

นัยหนึ่ง ‘โบม’ คือภาชนะไม้ของอีสาน รูปทรงคล้าย
กระทะแบนและมี ด ้ า มจั บ สั้ น ใช้ ส� ำ หรั บ ส่ า ยหรื อ คน
ข้าวเหนียวสุกใหม่เพือ
่ ไล่ไอความร้อนก่อนน�ำไปใส่กระติบ
ข้าว ท�ำให้รสสัมผัสยังคงสดใหม่และน่ารับประทาน
แต่ นั ย ของพวกเรา ‘โบม’ คื อ หนั ง สื อ ที่ ร วบรวม
‘ความเป็ น ลู ก ข้ า วเหนี ย ว’ หรื อ ความเป็ น ชาวอี ส าน
จากหลากหลายแง่มุมเข้าไว้ด้วยกัน ส่ายวนไปเพื่อไล่
เนื้อความที่ไม่จ�ำเป็น จนเหลือเพียงแก่นส�ำคัญที่ยังคง
ความสดใหม่ และน่าพลิกอ่าน
ก่ อ นกล่ า วอ� ำ ลาจากกั น กั บ ‘โบม’ ท่ า นผู ้ อ ่ า นคง
ได้เห็นคู่มิติส�ำคัญคู่หนึ่ง ที่สะท้อนแนวคิดไปสู่สิ่งหนึ่ง
ร่วมกันคือ ‘ความเป็นลูกข้าวเหนียว’
มิติหนึ่งคือ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ
ชาวอีสาน ซึ่งเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับธัญพืช ‘ข้าวเหนียว’
อันเป็นศูนย์กลางแห่งถิ่นบ้านเกิด ทั้งที่เป็นหลักปฏิบัติ
สื บ ต่ อ กั น มาตั้ ง แต่ อ ดี ต กาล จนถึ ง แบบประยุ ก ต์
ร่ ว มสมั ย รวมทั้ ง บทบาทส� ำ คั ญ ของข้ า วเหนี ย วใน
ประเทศไทย
ส่ ว นอี ก มิ ติ คื อ มโนคติ ข องลู ก ข้ า วเหนี ย วส� ำ คั ญ
อย่ า งยิ่ ง ของประเทศไทยผู ้ ห นึ่ ง อย่ า ง คุ ณ ค� ำ สิ ง ห์
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เปิบข้าวทุกคราวค�ำ

จงสูจ�ำเป็นอาจิณ

เหงื่อ กู ที่ สู กิน

จึงก่อเกิดมาเป็นคน

ข้าวนี้นะมีรส

ให้ชนชิมทุกชั้นชน

เบื้องหลังสิทุกข์ทน

และขมขื่นจนเขียวคาว

จากแรงมาเป็นรวง

ระยะทางนั้นเหยียดยาว

จากรวงเป็นเม็ดพราว

ล้วนทุกข์ยากล�ำเค็ญเข็ญ

เหงื่อหยดสักกี่หยาด

ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น

ปูดโปนกี่เส้นเอ็น

จึงแปรรวงมาเป็นกิน

น�้ำเหงื่อที่เรื่อแดง

และน�้ำแรงอันหลั่งริน

สายเลือด กู ทั้งสิ้น

ที่สูซดก�ำซาบฟัน

บทประพันธ์ เปิบข้าว โดย จิตร ภูมิศักดิ์

5

6

7

TEXT_ปรีชญา ขยันกิจ, ทรงกลด ลิมปิพฒ
ั น์, ธีสวุ รรณ ปิตภิ ากร,
วัชระ พระวิเศษ, ก้องสกล เหลืองสอาด

‘ข้าวเหนียว’ คืออาหารหลักส�ำคัญของชาวอีสาน
ทีใ่ ห้พลังงานสูง และสามารถน�ำไปใช้ได้ตลอดทัง้ วัน
เพื่อท�ำการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของชาว
อีสาน เหมือนค�ำพูดติดปากหากไปถามชาวบ้านทีว่ า่
“กินเข่าจ้าวมันบ่อยู่ท้องคือเข่าเหนียว (กินข้าวเจ้า
มันไม่อมิ่ ท้องเท่ากับข้าวเหนียว)” เหตุดงั นีพ้ นื้ ทีไ่ ร่นา
ข้าวส่วนใหญ่ของอีสานจึงไม่พ้นเป็นต้นข้าวเหนียว
และด้วยความที่ข้าวเหนียวคือสิ่งที่ชาวอีสาน
ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก แต่ละขั้นตอนในการ
ปลูกต้นข้าวเหนียวของอีสานจึงมีเรื่องราวน่าสนใจ
และแตกต่างไปจากภูมภิ าคอืน่ ๆ ด้วยกิจกรรมต่างๆ
ทีช่ าวบ้านช่วยกันคิดขึน้ ขณะเตรียมหน้าดิน ไปจนถึง
หลังเก็บเกีย่ ว ทีส่ บื ทอดกันมาจนเป็นฮีต (ประเพณี)
โดยแบ่งออกได้ดังนี้
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ก่อนลงดิน
หน้านาจะเริม่ ประมาณเดือนหกของอีสาน (พฤษภาคม) หลายๆ
บ้านจะเริ่มเตรียมดินส�ำหรับการเพาะปลูก และนอกเหนือจาก
การเตรี ย มดิ น แล้ ว อี ก สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ช าวบ้ า นต้ อ งเตรี ย มก็ คื อ
ของส�ำหรับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ดูแลรักษาการท�ำนาแต่ละครั้ง
ให้ผ่านไปด้วยดี ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 พิธี

1. พิธีทำ�บุญเบิกบ้าน
พิธนี ที้ ำ� ขึน้ เพือ่ บอกกล่าวแก่ผปี ตู่ าผูป้ กปักดูแล
ชาวบ้านว่า ในตอนนีถ้ งึ ฤดูทำ� นาแล้ว ชาวบ้านจะน�ำ
เครื่องเซ่น ได้แก่ เหล้าไห ไก่ตัว หรือ โตว ของ
ส�ำเนียงอีสาน และของหวานมาถวาย ก่อนจะ
เสี่ยงทาย ‘คางไก่’
2. พิธีเสี่ยงทายคางไก่
คือการเสี่ยงทายว่าฟ้าฝนปีนี้จะอุดมสมบูรณ์
จนพืชผลทีป่ ลูกออกมางอกงามหรือไม่ โดยดูได้จาก
การหักคอไก่ตม้ หลังน�ำมาสังเวยแก่ผปี ตู่ า หากปีใด
ให้ผลผลิตดี คางไก่ที่ดึงออกจะมีลักษณะโค้งงอ
เหมือนเคียวเกีย่ วข้าว แต่ถา้ ปีไหนจะแล้ง คางไก่ทดี่ งึ
ออกมาจะมีลกั ษณะสัน้ ไม่โค้ง เป็นอันว่าปีนนั้ ผลผลิต
จะน้อย
3. ไหว้ผีตาแฮก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในศาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่
ตรงด้านหน้าของไร่นา การไหว้เช่นนีเ้ ป็นการขอขมา
และขอให้ผีตาแฮกช่วยดูแลที่นาให้ผลผลิตอุดม
สมบูรณ์ โดยมีเครื่องเซ่นไหว้ คือ ดอกไม้ ธูปเทียน
เหล้า 1 ขวด ไก่ต้ม และเข่าเหนียวที่เป็นผลผลิต
จากปีก่อน
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ช่วงดำ�นา
จนถึงเก็บเกี่ยว
1. ลงนา
“ลงนากันไหม” ค�ำเชิญชวนภาษาอีสาน ที่หมายถึง
การร่วมแรงของชาวนาในการลงไปปักไถ ด�ำหว่าน ส่วนใหญ่
จะใช้วธิ กี ารด�ำนามากกว่าวิธอี นื่ เพราะการปักด�ำจะท�ำให้
ข้าวอยูด่ ว้ ยกันเป็นเหล่า เป็นกอ ท�ำให้เก็บเกีย่ วง่ายเมือ่ ถึง
หน้าเกี่ยว ซึ่งเสน่ห์ของการด�ำนานั้น อยู่ที่เวลาด�ำนา
หนุ่มสาวชาวบ้านจะมารวมตัวกันและมีการร้อง ‘ล�ำ’
หรือหมอล�ำกลอนหยอกเล่นกันระหว่างคนหนุ่มคนสาว
มาช่วยกันปักด�ำ บางครัง้ มีลกู หยอดอ้อนเกีย้ วสาวจากหนุม่
บางทีก็เป็นกลอนตัดพ้อผู้ชายบ้าง เมื่อถึงเวลาพักก็จะท�ำ
อาหารกินร่วมกัน วัตถุดิบที่น�ำมาประกอบอาหารก็จะหา
มาจากริมชายทุ่ง เช่น ปลาที่อยู่ตามน�้ำขอดนา ไข่มดแดง
ผักแนม มาท�ำกินร่วมกันยามพัก เป็นต้น
2. พิธีไหว้แม่โคสก (พระแม่โพสพในภาษาอีสาน)
เมือ่ ข้าวเริม่ ออกใบเขียวงาม ชาวนาอีสานจะเลือกข้าว
ทีส่ วยทีส่ ดุ จากนาผืนใหญ่ มาแต่งโฉมให้สวยงาม คล้ายกับ
การเสริมสวยให้กับคนเพื่อท�ำพิธีไหว้แม่โคสก ซึ่งวิธีการ
เสริมสวยข้าวนัน้ มีตงั้ แต่การหวีตน้ ข้าวด้วยการลูบ การปะ
แป้ง และพรมน�้ำหอมให้กลิ่นนั้นอัญเชิญเทพีแห่งข้าวมา
ปกปักรักษาข้าวเพือ่ ให้ผลิตผลจากนานัน้ ออกรวงสวยงาม
3. ปลงคาย หรือ ปลงข้าว
เป็นพิธีที่ท�ำขึ้นเพื่อขอขมาแม่โคสกก่อนจะน�ำข้าวมา
นวด (ตี) ที่ลอมเพื่อให้เม็ดข้าวร่วงออกจากรวง โดยใช้
เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ มัดฟางข้าวเหนียว ก่องข้าว ไข่ต้ม
มาจัดไว้ขา้ งลอมข้าวเพือ่ ขอขมา แล้วจึงจะเริม่ กระบวนการ
นวดข้าวได้
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หลังเก็บเกี่ยว
หลังจากได้ข้าวเหนียวเป็นเม็ดๆ แลก�ำลังจะเตรียมเก็บขึ้นเล้าข้าว
พิธกี รรมทีเ่ กิดขึน้ ในขัน้ ตอนนี้ จะเป็นการขอบคุณทุกๆ คนทีไ่ ด้มา
ช่วยออกแรงกันตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรก

1. บุญคูณลาน หรือ พิธีสู่ขวัญข้าว
เป็ น พิ ธี ท่ี อ ยู ่ ใ นขั้ น ตอนก่ อ นการเอาข้ า วเก็ บ
ขึ้นเล้า จะมีการน�ำข้าวที่นวดแล้วมากองขึ้นให้สูง
เรียกว่า ‘คูณลาน’ จากนั้นจึงนิมนต์พระสงฆ์มา
เจริญพระพุทธมนต์ จัดน�้ำอบ น�้ำหอม ไว้ประพรม
ขึงด้ายสายสิญจน์รอบกองข้าว หลังเสร็จสิ้นพิธี
ก็จะมีการจัดเลี้ยงคนที่มาเข้าร่วมพิธี ซึ่งส่วนใหญ่
ก็คือคนที่ได้ร่วมแรงกันปลูกผลผลิตเหล่านี้ขึ้นมา
จึงถือว่าเป็นการเลี้ยงขอบคุณ
2. ไหว้ผีตาแฮก
และท้ายทีส่ ดุ ของกระบวนการ ชาวบ้านจะท�ำพิธี
‘ไหว้ผตี าแฮก’ อีกครัง้ เพือ่ ขอบคุณทีช่ ว่ ยดูแลผืนนา
มาตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ทีค่ อยช่วยดูแลเหล่าสัตว์
น้อยใหญ่ที่อาศัยในนา และดูแลผู้คนให้การท�ำนา
ลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี และเมือ่ ฤดูการท�ำนาเวียนกลับมา
ใหม่อกี ครัง้ ชาวบ้านก็จะเริม่ ต้นท�ำพิธตี งั้ แต่ตน้ ใหม่
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ข้าวนึ่ง ข้าวเหนียว

เราจะเห็นว่าคนภาคกลางและคนภาคอีสานเรียกข้าวเหนียวด้วยชื่อ
ที่แตกต่างกัน คนภาคกลางจะเรียกข้าวเหนียวด้วยลักษณะเฉพาะ
ของมัน นัน่ คือ เหนียว ส่วนคนภาคอีสานจะเรียก ข้าวนึง่ ตามวิธกี ารปรุง
ที่ต้องนึ่งให้สุก ฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าคนไทยในภูมิภาคต่างๆ
เรียกข้าวเหนียวกันว่าอย่างไรบ้าง

เราเรียกอะไรดี

อีสาน

ขาวนึ่ง

กลาง
ขาวเหนียว

แล้วเราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าข้าวนึง่ ไหนเป็นข้าวนึง่ ภาคเหนือ ข้าวนึง่ ไหนเป็นข้าวนึง่ อีสาน ข้าวเหนียวไหนเป็นข้าวเหนียวภาคกลาง
เราสามารถฟังจากส�ำเนียง ข้าวนึ่งภาคเหนือจะออกเสียงสูงกว่าของภาคอีสาน คือข้าวนึ่งในภาคเหนือนั้นจะออกเสียงวรรณยุกต์โทควบตรี
ทั้งในค�ำว่า ‘ข้าว’ และค�ำว่า ‘นึ่ง’ ในขณะที่ข้าวนึ่งของภาคอีสานจะออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ต�่ำกว่าเสียงเอก ส่วนการจ�ำแนกข้าวเหนียว
ส�ำเนียงภาคกลางออกจากข้าวเหนียวส�ำเนียงภาคใต้นั้น เราจะรู้ได้จากค�ำว่า ‘เหนียว’ ในส�ำเนียงภาคใต้นั้นจะออกเสียงวรรณยุกต์ที่สูงกว่าตรี
แต่ไม่ถึงจัตวา
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คนบานพูน เพิ่นเอิ้นจังซี่
นอกจากภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยจะเรียกข้าวเหนียวแตกต่างกันแล้ว
ประเทศต่างๆ บนโลกยังเรียกข้าวเหนียวแตกต่างกันอีกด้วย

ไทย

รสัเซยี

ขา้วเหนยีว

คลกีี รสี

ลาว

เขา้ เหนยีว

จนี

นว่ั เตา้

เชก็

Lepkavá rýže เพคาวา รเีซ
อนิโดนเีซยี
Beras ketan เบอราส เกอตาน

องักฤษ

ชอ่ืวทิยาศาสตร์
Oryza sativa var. glutinosa
โอรซิา ซาตวิา กลตุโินซา

Glutinous rice กลทูนิสั ไรซ์
ฝรง่ัเศส
Riz gluant ฆี กลอูอ็งต์

เดนมารก์

สเปน
Arroz glutinoso
อาโรส กลตุโินโซ

ญป่ีนุ่
เกาหลี

อติาลี
Riso glutinoso รโิซ กลตุโินโซ

สวเีดน

โปรตเุกส
Arroz glutinoso
อาโฮส กลตุโินโซ

เวยีดนาม
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เคลฺเบอฆสิ
โมะ จิ โกะ เมะ
ฉบั ซาล

โกรทรสิ
กยฺาว เนบ

กระติบ

ภาชนะเก็บความร้อนมหัศจรรย์
เมื่อพูดถึงข้าวเหนียวก็คงไม่พ้นกระติบ ภาชนะจักสานมหัศจรรย์ที่เก็บความร้อน
ได้นานถึงประมาณ 2 ชั่วโมง ความลับของความสามารถนี้อยู่ที่โครงสร้างของมัน
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เวลาผ่านไป กระติบเองก็วิวัฒนาการไปด้วยเช่นกัน
ตอนนี้ ก ลายมาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ารพั ด ใช้ ทำ�งานได้
มากกว่าเพียงเก็บข้าวเหนียว เหล่านีค้ อื ตัวอย่างกระติบ
โฉมใหม่แห่งปัจจุบัน

1

2

3

4

5

1. กระติบอุ่นทิพย์
กระติบโฉมใหม่ มีแผ่นฟอยล์บุด้านในช่วยเก็บความร้อนนานถึง 6-7 ชั่วโมง
จากเดิมได้แค่ 2 ชั่วโมง เรียกว่าอุ่นทิพย์กันยาวๆ
2. กระติบไฟฟ้าหุงข้าวเหนียว
เมื่อหม้อข้าวกับกระติบผสมกันก็สบายขึ้นเยอะ กระติบแนวใหม่ไม่ต้องใช้ถ่าน
เสียบปลัก๊ ปุบ๊ พร้อมหุงข้าวเหนียวปับ๊ แค่ 15 นาทีไอหอมของข้าวเหนียวก็โชยมาแล้ว
3. ซองกระติบ The Roots of Thai Funk
สานไผ่เหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิมคือเก็บซีดีเพลงหมอล�ำ ส่งออกขายนอก
เพลงหมอล�ำก็โกอินเตอร์ไปอีก ขอคารวะดีเจมาฟต์ไซ (Maft Sai) ส�ำหรับไอเดียนีจ้ ริงๆ
4. โคมไฟกระติบ
มิตใิ หม่แห่งกระติบ ใส่หลอดไฟเข้าไป เปิดฝาด้านหนึง่ ก็กลายเป็นโคมไฟวางโต๊ะ
เฉยเลย
5. ปิ่นโตกระติบ
กระติบรุ่นอัพเกรด กลายเป็นปิ่นโต ข้าวเหนียวจะได้มีกับข้าวมาอยู่เป็นเพื่อน
ยกเครดิตให้ชาวขอนแก่นหัวใส ลายงามไม่ลดความประณีต ส่งออกต่างประเทศ
ก็เยอะไป
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หากพูดถึง ข้าวเหนียว หลายๆ ท่านคงเกิดมโนนึกถึงอาหารหลายอย่าง
ที่มีข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบหนึ่ง เช่น ไก่ย่างกับข้าวเหนียว ข้าวเหนียว
กับส้มต�ำ ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวเปียกล�ำไย ข้าวเหนียวมูน ฯลฯ
และอีกหลายเมนูที่ไม่ใช่จ�ำเพาะแต่คนอีสานที่ชอบรับประทานเมนูที่ท�ำ
มาจากข้าวเหนียว
เปิดกระติบแล้วหยิบขึ้นมา ใครๆ ก็ท�ำได้ เรื่องง่ายๆ ที่ใครก็ท�ำ สิ่งที่จะ
กล่าวถึงต่อไปนี้คือการเปิบข้าวเหนียวอย่างไรให้ได้กลิ่นอายแท้ๆ อย่าง
อีสาน การเปิบข้าวด้วยมือของคนภาคอืน่ กับคนภาคอีสานนัน้ ต่างกันแน่นอน
เพราะภูมิภาคอื่นที่ไม่ใช่คนอีสานแท้ๆ มักจะมีวิธีกินข้าวเหนียวด้วยการใช้
ช้อนส้อม กัดโดยไม่เอาข้าวเหนียวออกจากถุง หรือเปิบด้วยมือ แต่การเปิบ
ด้วยมืออย่างไรให้ได้ใจคนอีสาน คุณผู้อ่านเองอาจยังไม่ทราบแน่แท้ว่า
เปิบแบบอีสานแท้เป็นเช่นไร
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แรงงานข้าว หรือ

ลูกข้าวเหนียว
การเปิบข้าวเหนียวคือการกินโดยใช้มือปั้นข้าวเหนียวขึ้นมาจิ้มกิน
กับอาหารที่เป็นเครื่องเคียง แต่การกินข้าวเหนียวอย่างถูกวิธีในแบบฉบับ
ของคนอีสานแท้ๆ มีอยู่ว่าจะต้องปั้นข้าวเหนียวให้เป็น ‘ก้อนจนกลม’
และต้องปั้นค�ำข้าวนั้นด้วยมือข้างที่ถนัดเพียงข้างเดียวเท่านั้น ใครท�ำได้
นัน่ จะเป็นเครือ่ งยืนยันทีจ่ ะบ่งบอกและแสดงถึงว่าคุณมีเลือดเนือ้ เชือ้ ไขอีสาน
อย่างแท้แน่นอน เหตุที่ต้องปั้นข้าวเหนียวเป็นก้อนกลมจนแน่นติดกันนั้น
ก็เพราะว่าเวลากินข้าวคู่กับ ‘ป่น’ (อาหารอีสานชนิดที่ต�ำเนื้อปลาใส่น�้ำ
จนแหลก) หากปัน้ ข้าวไม่แน่น ข้าวเหนียวทีก่ นิ ก็จะละลายลงถ้วยป่น จนท�ำให้
ป่นหรืออาหารนั้นๆ ไม่น่ารับประทาน และการกินข้าวเหนียวนี้เองท�ำให้คน
อีสานมีแรงขับชูสงู้ านไม่วา่ หนักหรือเบาก็สไู้ หว เพราะกินข้าวเหนียวจะหนัก
ท้อง (อยู่ท้อง) ไม่หิวบ่อยอย่างข้าวสวย จึงมีค�ำกล่าวที่สามารถแทนตัว
คนอีสานว่า แรงงานข้าว หรือ ลูกข้าวเหนียว
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พูดถึงการใช้แรงงานคนในภาคอีสานส่วนมากไม่ค่อยท�ำมาหากินที่บ้าน
ของตน แต่มกั จะหันเหเข้ากรุงเทพฯ เพือ่ แสวงหางานท�ำให้เกิดมีรายได้สง่ เงิน
กลับบ้าน ทีพ่ วกเขาเหล่านัน้ ต้องจากคนทีร่ กั จากลูก จากสามีภรรยา จึงท�ำให้
เวลากินข้าวต้องเกิดระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง อย่างที่ว่านั้นก็คือ การปิดฝา
กระติบข้าวให้สนิทหลังจากกินเสร็จ นั่นเอง
คุณผู้อ่านอาจสงสัยและเกิดค�ำถามว่า แค่ปิดและเปิดฝากระติบเท่านี้
ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังเลย นอกจากการปั้นข้าวให้กลมเป็นก้อน
โดยใช้มือข้างเดียวที่เป็นการกินข้าวเหนียวให้ได้รสชาติและถูกต้องตามแบบ
ฉบับดั้งเดิมของอีสานอย่างแท้จริง
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ยั ง มี อี ก หนึ่ ง ข้ อ บ่ ง ชี้ ที่ ส ามารถบอกได้ ว ่ า นี่ สิ
เป็นการกินตามแบบฉบับวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
คนอีสานที่แท้จริงเกี่ยวกับการกินข้าวอีกข้อนั่นคือ
กินข้าวเหนียวเสร็จแต่ละครั้งจะต้องปิดฝากระติบ
ข้าวให้สนิท เพราะมีค�ำบอกค�ำสอนจากผู้เฒ่าผู้แก่
บอกสอนไว้ ว ่ า หากปิ ด ฝากระติ บ ข้ า วไม่ ส นิ ท
หนุ ่ ม สาวชายหญิ ง ที่ มี ค นรั ก หรื อ คู ่ ค รองกั น อยู ่
ไปท�ำงานอยูท่ างไกล หากคนเหล่านัน้ กินข้าวเหนียว
แล้วไม่ปิดกระติบข้าวจะท�ำให้คนรักหนีหน่ายจาก
จรไปไม่กลับมา เหมือนข้าวเหนียวที่ถูกเปิดฝาไว้
แล้วปั้นไม่เป็นก้อน
หากคุณผูอ้ า่ นสังเกตดีๆ จะเห็นว่านัน่ เป็นความ
ฉลาดอย่างหนึง่ ของคนอีสาน เพราะเป็นกุศโลบาย
โดยการน�ำเอาเรื่องความรักมาเป็นข้ออ้างให้คน
หนุ่มสาวปฏิบัติตามและยังได้ใช้ความรักในทาง
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การถนอมข้าวเหนียว ไม่ให้โดนลม
โดนอากาศ เพราะหากโดนสิ่งเหล่านั้นแล้วข้าว
ในกระติบจะไม่นุ่ม ไม่เหนียว เวลาปั้นข้าวก็จะไม่
เป็นก้อน กลายเป็นข้าวที่แข็งและแห้งจนกินไม่ได้
คนอี ส านสร้ า งกุ ศ โลบายทั้ ง สองขึ้ น มาโดยมี
วัตถุประสงค์เพียงเพื่อถนอมอาหารให้น่ากินชวน
รับประทานอยูต่ ลอดเวลา ส่วนเรือ่ งว่าถ้าปัน้ ไม่กลม
จะไม่ใช่คนอีสาน หรือปิดฝากระติบไม่แน่นจะท�ำให้
คนที่รักหนีหน่ายไปนั้น เป็นเพียงเรื่องหลอกเด็ก
หรื อ กลอุ บ ายที่ อ ยากให้ ลู ก หลานได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
เท่านั้นเอง
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บ่ายโบก-ข้าวจี่วาเลนไทน์
สองเมนูข้าวเหนียวหากินไม่ง่าย!
ลืมอาหารอีสานกลางกรุงตามร้านแผงลอย หรือร้านในห้างสรรพสินค้า
ไปได้เลย วันนี้เรามี 2 เมนูแปลกใหม่ที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจาก
แดนลูกข้าวเหนียวมาแนะน�ำ

บ่ายโบก
‘บ่ายโบก’ ขนมพื้นบ้าน ท�ำจากเข่าหนึ่ง (ข้าว
เหนียว) และผลไม้ทอ้ งถิน่ ทีช่ าวอีสานเอิน้ (เรียก)
ว่า ‘บักมวงน้อย’ (มะม่วงน้อยท้องถิ่นชนิดหนึ่ง)
มักทานกันหน้าร้อน เพราะเป็นหน้ามะม่วงพอดี
ดูๆ แล้ว มันก็คือข้าวเหนียว-มะม่วงดีๆ นี่เอง
แต่สำ� หรับ ‘บ่ายโบก’ เราไม่ได้วางเข่าหนึง่ คูบ่ กั มวง
แต่ ยั ด เข่ า หนึ่ ง เข้ า ไปในบั ก มวงและบี บ กิ น เลย
ต่างหาก ค�ำว่า ‘บ่าย’ ในทีน่ หี้ มายถึงป้าย ในเมนูนี้
ก็คอื น�ำเข่าหนึง่ ไปป้ายบักมวง ส่วน ‘โบก’ หมายถึง
ช่องว่าง ก็คอื ช่องว่างในบักมวงนีเ่ อง พอรูจ้ กั ‘บ่าย
โบก’ กันแล้ว เราก็ลองไปเบิ่ง (ดู) ว่า ‘บ่ายโบก’
ท�ำอย่างไร

1

4

คัดสรรบักมวงน้อยที่สุกแล้ว
ยิ่งสุกจนตกลงมาเองจากต้นยิ่งดี

2

3

ใช้สองมือบีบบักมวงน้อยไส้เข่าหนึ่ง
อย่างเบามือ ให้คลุกเคล้าเข้ากับเนื้อ
ผลไม้

เตรียมเข่าหนึง่ สุกร้อนๆ ทีเ่ พิง่ ขึน้
หลังไล่ไอน�ำ้ ยัดไส้บกั มวงพอหลวมๆ

5

ปาดส่วนหัวบักมวงน้อยออกเสีย
แล้วควักแกนกลางบักมวงออกให้เบิด
(หมด) จนเป็นช่อง
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พอเวลาทาน ก็บบี เอาเข่าหนึง่ ในบักมวง
เข้าปาก แค่นี้ก็จะได้ลิ้มรสขนมหวาน
กลิ่นหอมร้อนๆ ที่จะติดลิ้นติดใจไป
อีกนาน

ทัง้ ที่ ‘บ่ายโบก’ และ ‘ข้าวจี’่ เป็นเมนูทอ้ งถิน่
ที่น่าอร่อยขนาดนี้ น่าเสียดายที่ทั้งสองเมนูนี้
กลับค่อยๆ หายไป แม้แต่ในถิ่นอีสานเองก็หา
สองเมนูนยี้ ากขึน้ เรือ่ ยๆ และอาจรวมถึงเมนูอนื่ ๆ
ด้วย เราก็เห็นเพียงคนในท้องถิน่ พยายามยือ้ ชีวติ
เมนู ข ้ า วจี่ นี้ ไ ว้ ด ้ ว ยเทศกาลอย่ า ง ‘บุ ญ ข้ า วจี่
วาเลนไทน์’

ข้าวจี่วาเลนไทน์
เมนูขา้ วจีท่ เี่ ราๆ ต่างน่าจะรูจ้ กั กันดี แต่ขา้ วจี่
นี้มีชื่อเท่ๆ ต่อท้ายว่า ‘ข้าวจี่วาเลนไทน์’ เมนูนี้
เกิดขึน้ จากไอเดียผสมผสานวัฒนธรรมร่วมสมัย
อย่าง ‘วันวาเลนไทน์’ และประเพณีดั้งเดิมของ
ลูกข้าวเหนียว ‘ตักบาตรข้าวจี่’ เกิดเป็นเทศกาล
‘บุญข้าวจี่วาเลนไทน์’ โดยมีกุศโลบาย ‘ไม่หลง
ของเก่าไม่เมาของใหม่’ เพื่อรักษาอาหารอีสาน
อย่างข้าวจี่เอาไว้ ในวันงาน ตอนเช้าก็เชื้อเชิญ
คนมาตักบาตรกัน หลังจากนั้นวัยรุ่นที่มางาน
ก็จะปั้นข้าวจี่เป็นรูปหัวใจให้แก่คนพิเศษแทน
ดอกกุหลาบ งานนี้นอกจากจะอิ่มใจแล้วก็ยัง
อิ่มท้องอีกด้วย ส่วนใครที่อยากลองท�ำข้าวจี่
วาเลนไทน์ดูบ้างก็ลองตามวิธีการดังนี้

1

น�ำเข่าหนึ่งมาปั้นเป็นก้อนกลมแบนๆ
ขนาดประมาณฝ่ามือ

2
3
4

น�ำก้อนเข่าหนึ่งไปพันรอบๆ ไม้เสียบ

ดึงส่วนบนสองข้างของเข่าหนึง่ ออกมา
นิดหนึ่ง พอเป็นรูปทรงหัวใจ

โรยเกลือตามรสชาติที่ต้องการ

5
6
7
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น�ำไปจีบ่ นเตา พลิกไปมาพอให้เข่าหนึง่
แห้งพอกรอบทั้งสองฝั่ง

ชุบไข่ที่ตีเตรียมไว้ให้ทั่วๆ

น�ำไปจี่บนเตาอีกครั้ง จนสีเริ่มออกเหลือง
ทอง ก็เป็นอันว่าได้สัญญาณเวลาลิ้มรส
ความกรอบ มัน เค็มปะแล่ม ของข้าวจี่
วาเลนไทน์กันแล้ว

ข้าวเหนียวก�่ำ

ดำ�แต่ดี
TEXT_วัชระ พระวิเศษ
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ข้าว หนึ่งอาหารที่นับว่าอยู่คู่กับสังคมไทยมา
นานหลายร้อยปี จึงนับได้วา่ ข้าวนัน้ เป็นอาหารหลัก
ที่ ห ล่ อ เลี้ ย งชี วิ ต คนไทยมาทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย เพราะ
คนไทยบริโภคมาโดยตลอดเพื่อบ�ำรุงร่างกายให้มี
เรีย่ วแรงในการท�ำงานและพัฒนาบ้านเมือง ข้าวนัน้
มีหลายประเภททีอ่ ยูใ่ นไทย เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว
และข้าวกล้อง เป็นต้น ข้าวที่นิยมบริโภคกันมาก
หลายมักจะได้แก่ ข้าวเจ้าที่รับประทานกันอย่าง
แพร่หลายในภาคกลางของประเทศ และข้าวเหนียว
ที่ ถื อ ว่ า เป็ น รวงแรงแห่ ง การให้ พ ลั ง งานของชาว
ภาคเหนือและภาคอีสานนั่นเอง เมื่อเรานึกภาพ
ข้าวเหนียว ทุกท่านอาจจะเห็นเพียงแค่ภาพของ
เม็ดข้าวสีขาวมันทีเ่ วลานึง่ แล้วเหนียวติดกัน แต่นนั่
ยังไม่หมด ยังมีข้าวเหนียวอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นพญาข้าว นั่นคือ ข้าวเหนียวก�่ำ
หรือข้าวเหนียวด�ำ
การที่ข้าวเหนียวก�่ำถูกยกให้เป็นพญาแห่งข้าว
ก็เนือ่ งจากว่า ข้าวก�ำ่ หรือข้าวเหนียวด�ำมีคณ
ุ สมบัติ
พิเศษที่แตกต่างจากข้าวเหนียวสีขาวนวลธรรมดา
นั่ น คื อ สารสี ม ่ ว งแดงของเปลื อ กหุ ้ ม เมล็ ด คื อ
แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) และแกมมาโอไรซานอล (Gamma Oryzanol) ซึ่ ง สาร
แอนโทไซยานิ น ชนิ ด นี้ ใ นข้ า วก�่ ำ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
คือต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิแดนท์ ช่วยในการ
ไหลเวียนโลหิต ต่อต้านอนุมลู อิสระ ส่วนสารแกมมา
โอไรซานอล นอกจากจะมีคุณสมบัติในการต้าน
การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น เช่ น เดี ย วกั น แล้ ว
ยังสามารถลดคอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์ และ
เพิ่มระดับของ High Density Lipoprotien (HDL)
ในเลือด และยังมีผลต่อการท�ำงานของต่อมใต้สมอง

ยับยัง้ การหลัง่ กรดในกระเพาะอาหาร และยับยัง้ การ
รวมตัวของเกล็ดเลือด ลดน�้ำตาลในเลือด และเพิ่ม
ระดับของฮอร์โมนอินซูลนิ ของคนเป็นโรคเบาหวาน
สารชนิดที่ 2 ในข้าวก�ำ่ ยังช่วยยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของเซลล์มะเร็งกระเพาะ นอกจากนีย้ งั มีหน้าทีต่ า้ น
การหืนของไขมันในร�ำข้าว และของนมผงไขมันเต็ม
รวมทั้งกระตุ้นภูมิคุ้มกันในคนด้วย เราคงจะเคย
ได้ ยิ น วลี ‘ดิ น ด� ำ คื อ ดิ น ดี ’ นี้ บ ่ อ ยๆ วั น นี้ จึ ง ขอ
เปลี่ยนวลีนั้นเป็น ‘ข้าวด�ำคือข้าวดี’ ที่มีสารพัด
ประโยชน์อย่างข้าวเหนียวก�่ำซึ่งนับได้ว่าหากใคร
ได้ รั บ ประทานก็ ค งจะสุ ข ภาพดี มี อ ายุ ขั ย ยื น นาน
กันถ้วนหน้าทีเดียว
สุขภาพดีเป็นสิ่งที่ไม่มีขาย อยากได้ต้องท�ำเอง
ซึ่งแน่นอนเราเองนั้นก�ำหนดได้คือ การนอนหลับ
พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
ดื่มน�้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และที่ส�ำคัญ
รับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ ดังนั้นการ
เลือกรับประทานอาหาร โดยเฉพาะข้าวที่คนส่วน
ใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ไม่ได้ใส่ใจ
และให้ความส�ำคัญ แต่ทจี่ ริงนัน้ เป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก
ในปัจจุบัน เพราะในแต่ละวันเราเองไม่ทราบว่า
เรารับประทานอาหารที่ให้คุณหรือโทษแก่ร่างกาย
ของเรา ทางที่ดีเราควรเลือกรับประทานแต่อาหาร
ที่มีประโยชน์ เช่น จ�ำพวกผักปลอดสารพิษ ผลไม้
ตามฤดูกาล ดื่มน�้ำที่สะอาด หนึ่งในอาหารสุขภาพ
ทีจ่ ะแนะน�ำนัน่ คือ ข้าวเหนียวก�ำ่ ทีอ่ ดุ มไปด้วยคุณค่า
ทางโภชนาการมากกว่าข้าวธรรมดาทัว่ ไป เมือ่ ทราบ
เช่นนี้ หากมีไว้ติดครัวคงไม่เสียหายอะไร เก็บไว้
ท�ำให้คนที่ท่านรักได้รับประทานเพื่อสุขภาพของ
ครอบครัวและตัวท่านเอง

www.oknation.net/blog/ed/2008/07/14/entry-1
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บทสรุป

ข้าวเหนียวไทย
นอกจากเนื้อหาที่ โบม ได้บอกกล่าวกับคุณ
ผู้อ่านในส่วนที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยิน
มาก่อน คุณรู้หรือไม่ว่า ในแถบประชาคมอาเซียน
หรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อย่อว่า AEC ประเทศไทย
ของเรานัน้ เป็นอันดับหนึง่ ในการส่งออก ‘ข้าวเหนียว’
จากข้อมูลการวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่งออก
ข้าวของประเทศไทยในปี 2557 โดย ผศ.ดร.อรวรรณ
ศรีโสมพันธ์ และ ทัตพิชา เจริญรัตน์ จากภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คุณสมบัติของข้าวเหนียวบ้านเรานั้น
มีรูปร่างที่เรียวยาวและมีความหอมนุ่มกว่าที่อื่น
ท�ำให้กลุม่ ประเทศผูน้ ำ� เข้าข้าวเหนียวกว่าร้อยละ 50
ในตลาดโลก เลื อ กน� ำ เข้ า ข้ า วเหนี ย วจากไทย
มากที่สุดในแถบประชาคมอาเซียน และอันดับ 2

ของโลก รองจากประเทศอินเดีย ทัง้ ๆ ทีข่ า้ วเหนียว
จากไทยมี ร าคาสู ง กว่ า ประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า ง
เวียดนาม เนื่องจาก ‘คุณสมบัติจ�ำเพาะ’ และมี
ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับราคาการ
ส่งออกข้าวเหนียวของเวียดนามที่เป็นอันดับ 2
การส่ ง ออกในแถบประชาคมอาเซี ย นที่ มี ร าคา
ในตลาดต�่ ำ กว่ า ประเทศไทยถึ ง ร้ อ ยละ 30-50
และถึงแม้วา่ ประเทศลาวจะมีขา้ วเหนียวคุณภาพดี
เทียบเท่ากับเรา แต่พื้นที่ในการท�ำเกษตรกรรม
เพื่อการส่งออกนั้นยังถือว่ามีน้อยกว่าไทย
นอกจากนี้พื้นที่ในการผลิตข้าวเหนียวในไทย
ประมาณร้อยละ 80 นั้น จะกระจุกตัวอยู่ในภาค
อีสานบ้านเฮา โดยเฉพาะในพืน้ ทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ โขง
จึ ง เกิ ด ประเพณี วั ฒ นธรรม ภู มิ ป ั ญ ญาของ
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อารยธรรมลุ่มแม่น�้ำโขงที่มีสีสันและรายละเอียด
เล็กๆ น่ารัก ที่รอให้คุณผู้อ่านได้เข้าไปศึกษาและ
เรียนรู้อีกมากมาย โดยที่อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หากคุณผู้อ่านยังไม่เคยได้
ไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมเหล่านี้ อาจต้องรีบสักหน่อย
เพราะคุณคงจะทราบกันมาบ้างแล้วว่า การอพยพ
ย้ายถิ่นฐานของชาวอีสานที่ออกไปท�ำงานในพื้นที่
ต่างๆ โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ทีเ่ กิดมา
จากจ�ำนวนของสมาชิกในครอบครัวชาวอีสานทีเ่ ป็น
ครอบครัวขนาดใหญ่ทเี่ รียกร้องค่าครองชีพทีส่ งู และ
เนื่องจากการท�ำเกษตรกรรมที่ได้ผลผลิตไม่ค่อย
ดีนักตามสภาพอากาศที่แปรปรวน จึงท�ำให้ผู้คน
ที่เคยท�ำกิจกรรมประเพณีร่วมกันนั้น ถูกบังคับให้
ต้องแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพหาเลีย้ งครอบครัว
ของตนเองในเมืองใหญ่ที่มีโอกาสมากกว่า จึงท�ำให้
การรวมตัวของชาวอีสานในพื้นที่เริ่มถูกถ่างระยะ
ออกไปเรือ่ ยๆ เหล่าลูกหลานทีจ่ ากบ้านเมืองตนเอง
มาก็เริ่มลืมเลือนสิ่งที่เคยท�ำร่วมกันมาตั้งแต่สมัย
ปู่ย่า รวมถึงวัฒนธรรมเมืองและเทคโนโลยีที่เข้าไป
ยังชุมชน ทีท่ ำ� ให้ผคู้ นเริม่ เปลีย่ นวิถชี วี ติ ไปหาสิง่ ใหม่
ทีค่ ดิ ว่าดีกว่า ประเพณีหรือฮีตทีท่ ำ� ด้วยกันมา จึงเริม่
จางหายไปตามยุคสมัย
และจากหน้ากระดาษทีผ่ า่ นมา คุณผูอ้ า่ นคิดว่า
วัฒนธรรมภูมิปัญญาเหล่านี้ มันมีความน่าสนใจ
พอที่ จ ะกลั บ ไปศึ ก ษาและสื บ ต่ อ ไปยั ง ลู ก หลาน
หรือไม่ ...ก็สุดแล้วแต่ใจท่านจะพิจารณา
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เรียงถ้อยร้อยคำ�-ลาว คำ�หอม
TEXT_กนกวรรณ พวันนา, ภานุชนาถ สังข์ฆะ, ศิวชั ญา แก้วพลงาม

ลาว ค�ำหอม ศิลปินแห่งชาติประจ�ำปี 2535 นักเขียนผู้สร้าง ฟ้าบ่กั้น
ผลงานยิง่ ใหญ่อนั เปรียบเสมือนจดหมายร้องทุกข์ของชาวนาอีสานเมือ่ ครัง้
กึง่ พุทธกาล หนังสือทีค่ รัง้ หนึง่ เคยถูกแปะป้าย ‘หนังสือต้องห้าม’ ถูกเผา
และถูกก�ำจัดทิ้ง จนเจ้าตัวถูกแปะป้ายเป็นบุคคลอันตรายและจ�ำเป็น
ต้องลี้ภัยทางการเมืองเป็นเวลาหลายปี
แต่ฟ้าของ ฟ้าบ่กั้น นั้นก็กว้างใหญ่ และมิอาจกีดกั้นความดีงามของ
หนังสือเล่มนีไ้ ด้ เพราะ ฟ้าบ่กนั้ ได้รบั การยกย่องจากนักอ่าน นักวิชาการ
รวมทั้งได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศตีพิมพ์ในอีกหลายประเทศ
เพราะฟ้ามิอาจกั้นนักเขียนที่มีนามจริงว่า ค�ำสิงห์ ศรีนอก ได้
ในโอกาสทีโ่ ครงการ TK Young Writer 2016 จัดการอบรมทีป่ ากช่อง
เราจึงสบช่องงามในการพาว่าทีน่ กั เขียนตัวน้อย ไปพบกับนักเขียนทีเ่ ปรียบ
เสมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงากับนักเขียนรุ่นหลัง
บ้านของ ลาว ค�ำหอม เป็นบ้านหลังเล็กแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ที่
ส่วนใหญ่ยนื ต้นสูงตระหง่าน แผ่ราก ชอนไชลงไปในผืนดิน ให้ความร่มรืน่
แม้ในวันที่อะไรๆ รอบตัวดูเร่าร้อนและรุนแรงกว่าที่เคย ต้นไม้เหล่านี้
ลุงลาว ค�ำหอม เป็นผู้ปลูกด้วยตัวเองเมื่อราว 50 ปีก่อน
และให้ร่มเงามาจนทุกวันนี้ เป็นร่มเงาให้ทั้งชีวิต เป็นร่มเงาให้ทั้ง
ปัญญา
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“

ฟ้าบ่กั้น

ภาพวาดของสังคมชนบทไทย

เมือ่ ต้นเดือนทีแ่ ล้วมีสมั มนาใหญ่เรือ่ งชาติพนั ธุ์
เขาระดมนั ก วิ ช าการมามากมายนะครั บ จั ด ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มี วิ ท ยากรมาอภิ ป ราย
ร่วมงาน มีศาสตราจารย์หญิงคนหนึ่ง เธอสอน
หนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยในลอนดอน เธอสอน
วรรณกรรมเอเชี ย แล้ ว เธอเลื อ กหนั ง สื อ ของ
นั ก เขี ย นเอเชี ย หลายเรื่ อ ง เพื่ อ น� ำ ไปสอนเป็ น
วิชาการเขียนเรือ่ งสัน้ แล้วเธอก็เลือกเรือ่ ง ฟ้าบ่กนั้
ผมถามถึงเหตุผล เธอบอกว่าตั้งแต่เริ่มสอนก็ใช้
เรือ่ ง เขียดขาค�ำ ทีอ่ ยูใ่ นนัน้ แหละ เป็นตัวแทนของ
นักเขียนไทย เรื่องสั้นไทย ญี่ปุ่นก็เอา ราโชมอน
ที่เขาเลือกเรื่องใน ฟ้าบ่กั้น ก็เพราะลุงจงใจเพื่อจะ
ให้เห็นชีวิตชาวนา ที่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่ ชาวนาที่มี
ชีวิตล�ำบากยากเย็นต่อสู้กับสารพัดอ�ำนาจรอบตัว
ต่อสูก้ บั ความหิวโหย ความแห้งแล้ง ต่อสูก้ บั อ�ำนาจ
เจ้าหน้าที่ก็วางตัวเคร่งขรึม ไปอ�ำเภอก็ต้องกลาย
เป็นเบี้ยล่าง ประเด็นก็อยู่ตรงนี้ คนชอบพูดถึงคน
อีสาน ว่าเป็นคนยากคนจน ไร้การศึกษา อะไรทุกสิง่
ทุกอย่าง แต่พูดอย่างนั้นมันไม่เห็นภาพ เรื่องสั้น
ของลุงเพื่อจะเขียนให้เป็นรูปธรรมของความอด
อยาก รูปธรรมของความจน รูปธรรมระหว่างอ�ำนาจ
ชาวบ้านกับเจ้านาย ทั้งหมดฉายภาพให้เห็นโดย
อาศัยการเขียนเรื่องสั้นสะท้อนภาพเหล่านี้
แล้ ว ก็ อ ยากจะเล่ า ต่ อ อี ก นิ ด หน่ อ ยนะครั บ
เรื่องนี้หลังจากพิมพ์ออกมาแล้ว ก็ถูกแปลเป็น
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ภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุก
มหาวิทยาลัยที่มีแผนกไทยคดีศึกษา จะใช้เรื่องสั้น
เรือ่ งนีส้ อนเรือ่ งองค์ประกอบของวรรณกรรมเอเชีย
ส� ำ หรั บ ลุ ง คิ ด ว่ า ตั ว เองได้ ท� ำ หน้ า ที่ แ ล้ ว
วรรณกรรมหรือเรื่องสั้นหรือนวนิยายนี้ ถ้าเขียนดี
ในระดับหนึ่ง มันก็มีอิทธิพลฝังอยู่ในใจ เมื่ออ่านจบ
ภาพมันก็ฝังใจ โดยเจตนาของลุงต้องการจะเขียน
สิ่งเหล่านี้ บอกกล่าวถึงชีวิตของเพื่อนร่วมแผ่นดิน
ของเรา ขณะที่ลุงเขียนนั้นอายุ 20 ปลายๆ นะก็มี
ความรู้สึกรุนแรงมาก ว่าประเทศไทยท�ำไมมีความ
แตกต่างกันเหลือเกิน ลุงเขียนตอนทีล่ งุ ไปกรุงเทพฯ
ก็ได้เห็นกรุงเทพฯ เป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า
เมืองสวรรค์ ลุงก็ได้คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็มีความสมบูรณ์พูนสุข
คนมัง่ มี อิม่ เอิบ แต่งตัวสวย เห็นแล้วก็คดิ ถึงหมูบ่ า้ น
มันช่างแตกต่าง ความแตกต่างอันนีเ้ ป็นแรงผลักดัน
ให้ลุงในฐานะเป็นลูกชาวบ้านจะน�ำเรื่องนี้ไปบอก
เพื่อนร่วมชาติ ร่วมแผ่นดิน จะได้เห็นอกเห็นใจว่า
ปัญหาความแตกต่างระหว่างความรวยกับความจน
จะต้องเป็นปัญหาของแผ่นดินแน่นอน ลุงคิดอย่างนัน้
ก็เลยบรรจงเขียน โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจน จะพูด
อีกอย่างว่า ท�ำงานความคิดก็ได้นะครับ แต่ลงุ ใช้ศลิ ปะ
ของเรื่องสั้น เพื่อบอกกล่าวความรู้สึก ที่ลุงใช้ค�ำว่า
ลุงเขียนค�ำร้องทุกข์ เรื่องสั้นทุกเรื่องที่เขียนเป็น
ค�ำร้องทุกข์ของชาวบ้าน

“

การเปลีย่ นแปลงทางวรรณกรรมมันต้อง
เปลี่ยนแปลงความคิดของคนนะ เรื่องนี้มัน
เกิดช้า ไม่เหมือนกับออกกฎหมายบังคับ
แต่ ว ่ า วรรณกรรมมั น สะสมความสำ�นึ ก
มันจะมีพลังการเปลี่ยนแปลงจากจิตสำ�นึก
นักเขียนต้องสนใจรู้ปัญหาทุกอย่าง ปัญหา
ของประเทศไม่ใช่ปญ
ั หาเฉพาะ พวกนักเขียน
จึงเป็นคนฉลาด งานของนักเขียนจึงเป็นงาน
ของคนฉลาด มีศักดิ์มีศรี เพราะการทำ�ให้
คนมีการศึกษา ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือ
รัฐบาล รัฐบาลมีพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีการ
ศึกษา เรื่องอะไรจะให้พ่อแม่เขารับเคราะห์
รับผิดชอบ รัฐบาลต้องให้การศึกษาฟรี

”
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“

วรรณกรรมมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนแปลงสังคม

แต่ไม่ใช่หนังสือเล่มเดียวหรือเรื่องเดียว ไม่ใช่
ไม่ใช่ เขียดขาค�ำ เรือ่ งเดียว ไม่ใช่ ฟ้าบ่กนั้ เรือ่ งเดียว
มันต้องสะสม ต้องมีคนอ่านมาก อย่างประเทศจีน
ก็มีปัญหาความล้าหลัง เขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เขาใช้วรรณกรรมเป็นกองหน้า ปลุกเร้าให้คนเห็น
ภาพ เห็นปัญหาสังคม จีนเขามีนกั เขียนเก่งๆ อย่าง
หลูซ่ นิ ลองไปหาอ่านดู กระบวนการคิดแบบนีท้ ำ� ให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ แล้วหนูจะเข้าใจว่า
ท�ำไมวรรณกรรมมันสร้างมาให้เห็นภาพว่าความเละ
มันเหลวแหลก คนส่วนน้อยมีอ�ำนาจเหนือคนส่วน
มากอย่างไร นายทุนกับคนจนสัมพันธ์กันอย่างไร
ท�ำไมขณะทีป่ ระเทศจีนก็มคี วามยิง่ ใหญ่ วรรณกรรม
ก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
การเปลีย่ นแปลงทางวรรณกรรมมันต้องเปลีย่ นแปลงความคิดของคนนะ เรือ่ งนีม้ นั เกิดช้า ไม่เหมือน
กับออกกฎหมายบังคับ แต่ว่าวรรณกรรมมันสะสม
ความส� ำ นึ ก มั น จะมี พ ลั ง การเปลี่ ย นแปลงจาก
จิตส�ำนึก จิตส�ำนึกเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งสร้างขึน้ มันไม่เหมือน
วัตถุพวกเงิน มันต้องใช้เวลายาวนาน นักเขียนก็กำ� ลัง
ท�ำหน้าทีน่ นั้ เหมือนกัน เราสะสมส�ำนึกความผิดชอบ
ชั่วดี รู้ถูกรู้ผิด รู้ด�ำรู้ขาว โดยอาศัยศิลปะของงาน
เขียน
งานเขียนส�ำหรับสังคมไทยเราอาจจะไม่ชัดเจน
มากนะ แต่ส�ำหรับสังคมประเทศสังคมนิยมเรื่องนี้
เป็นเรื่องใหญ่มาก ลุงเคยพบกับท่าน ภูมี วงศ์วิจิตร

ท่านเป็นนักปราชญ์ เคยเป็นรักษาการประธาน
ประเทศลาว ลุงพบท่านตอนที่ท่านยังเป็นหัวหน้า
ขบวนการปฏิวัติ พบกับ เสนีย์ เสาวพงศ์ (ศักดิ์ชัย
บ�ำรุงพงศ์) ตอนนั้นสามสิบปีมาแล้ว ไปพบพวก
นักปฏิวตั ลิ าว ค�ำแรกทีเ่ ขาทักทาย เขาบอกว่า ค�ำสิงห์
ผมดีใจมากที่คุณกับเสนีย์ เสาวพงศ์มา ได้พบกับ
นักเขียนผูม้ ชี อื่ เสียงของประเทศไทย เพราะนักเขียน
นัน้ เป็นอาชีพทีพ่ เิ ศษ เขียนให้คนรักกันก็ได้ เขียนให้
คนโกรธกันก็ได้ เขียนให้เกิดสงครามก็ได้ เขียนให้
เกิดสันติภาพก็ได้ เพราะปากกาของนักเขียนมี
อิทธิพลมากสามารถจะสร้างสิง่ เหล่านีไ้ ด้ พวกยุโรป
ก็บอกว่าปากกาคมกว่าดาบ ความหมายลึกๆ ก็คือ
อย่างเดียวกัน สามารถท�ำอะไรได้เยอะ
ความจริงศิลปะนี้มันกินลึก ลุงจะเล่าให้ฟังนะ
รัฐมนตรีวัฒนธรรมของลาวบอกว่าเขาเป็นคนเมือง
อัตปือ เป็นคนลาวลุม่ สุด (ลาวแม่นำ�้ โขง) เขาอยาก
ต่อสูก้ บั นายทุน แต่ขณะนัน้ การปฏิวตั ลิ าวมันก่อตัว
อยูท่ ที่ างเหนือ เขาใช้เวลาเดินทางสีเ่ ดือนจากอัตปือ
ขึ้ น ไปทางเหนื อ ไปถึ ง ก็ ไ ปร่ ว มขบวนการปฏิ วั ติ
หั ว หน้ า ปฏิ วั ติ ต อนนั้ น ก็ คื อ เจ้ า สุ ภ านุ ว งศ์ ก็ ถ าม
ประวัติ เขาก็บอกว่าตอนที่อยู่บ้าน ก็ชอบเป่าแคน
ฟังหมอล�ำ เจ้าสุภานุวงศ์ก็บอกว่ามาร่วมนี่ดีแล้ว
เจ้าเดินทางมานี่แหละ เจ้าจะได้จัดการปฏิวัติสมใจ
เพราะฉะนั้นก็เป่าแคนเอา เป่าดีๆ แต่งกลอนร�ำดีๆ
ตอนนั้นรัฐมนตรีบอกว่า ผมมาผมก็อยากจะจับปืน
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ท�ำไมให้แคนผม เขาก็บอกว่าศิลปะน่ะมันกินลึก
กินหัวใจ เราอาจจะยิงคนโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อ
ที่คนมันมีหัวใจไม่ดี ความคิดเป็นเหมือนโดนพยาธิ
กิน ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะฆ่าพยาธิได้นอกจากศิลปะ
เอาศิลปะนี้ล่ะไปฆ่าพยาธิ เราท�ำดีๆ เรากล่อมมัน
ให้เห็น ในที่สุดเราก็จะฆ่าพยาธิ แล้วเราก็ได้คน
เราเอาปืนไปยิงมันไม่ได้หรอก เพราะประชากร
เรามีน้อย หลังจากนั้นแกก็เลยคิดว่าเอางั้นก็เอา
เขาจึงตั้งเป็นกองคนวรรณคดี
เรื่องวรรณกรรมส�ำคัญมาก ลุงจ�ำที่ศรีบูรพา
(กุหลาบ สายประดิษฐ์) บอกได้วา่ ทหารก็จะรูเ้ รือ่ ง
ทหารดีสุด รู้เรื่องปืนผาหน้าไม้ รู้ยุทธวิธี รู้ก�ำลังคน
เขาก็รู้แค่นั้น เป็นหมอก็รู้โรค รู้อนาโตมี แต่เขาก็รู้
แค่นนั้ เอนจิเนียร์กร็ เู้ รือ่ งจักรกล ประกอบเครือ่ งจักร
ขับรถขับเครื่องบินได้ แต่ถ้าเป็นนักเขียน ถ้าท�ำได้
ก็ ข อให้ รู ้ ใ ห้ ม ากนะ นั ก เขี ย นต้ อ งสนใจรู ้ ป ั ญ หา
ทุกอย่าง ปัญหาของประเทศไม่ใช่ปัญหาเฉพาะ
พวกนักเขียนจึงเป็นคนฉลาด งานของนักเขียน
จึงเป็นงานของคนฉลาด มีศกั ดิม์ ศี รี นักเขียนทัง้ หลาย
จะได้รับการยกย่อง ถ้าหนูไปรัสเซีย หนูจะเห็น
จัตรุ สั ทุกถนนใหญ่ๆ มีชอื่ นักเขียน ถนนกอร์กตี้ า่ งๆ
นานา ถ้าเป็นอเมริกัน เขาถือว่าเป็นงานมันสมอง
นะหนู เขามองไปข้างหน้า

“
สวีเดนเป็นประเทศที่น่าสนใจ ตอนที่ลุงไปอยู่
สวีเดนมาสามปีนะ วันหนึ่งเพื่อนที่เขาเป็นผู้หลัก
ผูใ้ หญ่ในประเทศสวีเดน เขาจะอบรมเด็กๆ ทุกเสาร์
อาทิ ต ย์ จะพาเด็ ก ๆ ไปอบรมเรี ย นเรื่ อ งสั ง คม
ประชาธิปไตย เพื่อจะได้รู้ว่ารัฐบาลจะท�ำงานยังไง
จัดการประเทศแบบไหน เขาใช้เด็กๆ มาเป็นตัววาง
แผนงาน ลุงก็ติดตามไปด้วย ลุงเห็นตาแก่คนหนึ่ง
กับผู้หญิงคนหนึ่งแก่ๆ ลุงสังเกตเห็นคนแก่สองคน
ผัวเมียต่อแถวเด็กก็สงสัยว่าเป็นใคร ลุงเลยถาม
เพื่อน เขาบอก อ้าว! คุณไม่รู้เหรอว่าคนนั้นน่ะคือ
คุณทัค แอเลนเดอร์ (Tage Erlander) เป็นอดีต
นายกของสวีเดน ทัค แอเลนเดอร์นี่เป็นนายก
รัฐมนตรีติดต่อกัน 24 ปี สร้างระบบรัฐสวัสดิการ
ให้กับสวีเดน แต่ตอนนี้แกเกษียณแล้ว รัฐบาลมี
อพาร์ตเมนต์ให้แกหนึ่งห้องในสตอกโฮล์ม แต่แก
ไม่ค่อยชอบ แกชอบมาอยู่บ้านนอกเหมือนอย่างนี้
เพราะอยู่ในสตอกโฮล์มเนี่ยเวลาอยากลงมาเดิน
ถนน คนก็ทักทาย สวัสดีคุณทัค ขอบคุณที่ท�ำให้มี
รัฐสวัสดิการ ให้คนอยูด่ กี นิ ดี เป็นได้แบบนีเ้ พราะท่าน
คุณทัคเขาร�ำคาญก็เลยมาอยูน่ อกเมือง ผมก็ถามทัค
คุณท�ำได้ไง? เขาก็บอกเป็นอย่างนี้นะคุณค�ำสิงห์
เมื่อผมเป็นนักการเมือง แต่ก่อนสวีเดนก็เหมือน
ประเทศหลายๆ ประเทศนัน่ แหละ ประเทศสวีเดนนี้
ยากจนคนท�ำงานหนัก ประเทศสวีเดนมันหนาว
มากนะ มันอยูข่ วั้ โลกเหนือ เดือนเมษาเนีย่ ยังมีหมิ ะ
ตก เพราะฉะนัน้ เวลาท�ำงานท�ำไร่ทำ� นาก็มเี วลาสัน้ ๆ
2-3 เดือน พอปลูกเสร็จเขาก็เก็บๆ หุงเก็บเป็นห่อๆ
แล้วขุดหลุมฝังไว้ เดี๋ยวหิมะมาก็ท�ำอะไรไม่ได้แล้ว
ก็คอ่ ยๆ ไปเปิดเอาเพราะมันไม่เน่า เขายังไม่มตี เู้ ย็น
นะสมัยนั้นน่ะ
ทัค แอเลนเดอร์กเ็ ลยคิดว่าถ้าต่อไปชาวไร่ชาวนา
หรื อ คนงานท� ำ งานหนั ก แล้ ว ก็ ส ะสมเงิ น เดื อ น

ไลฟ์ อิน สวีเดน

”

ตลอดชีวิตไว้พอครบเกษียณแล้วออกมาก็มีชีวิต
สะดวกสบาย เพราะตัวเองท�ำงานหนักตลอดเวลา
พออายุ 60 ปีแล้วก็อยากจะพาลูกพาเมียไปเที่ยว
เมืองนอก แต่พอเข้าไปโรงพยาบาลตรวจโรคก็พบว่า
เป็นโรคสารพัด หลายคนเลยเอาเงินทีส่ ะสมทัง้ หมด
น�ำมาจ่ายค่ารักษาตัวเองหมด ทัคก็เลยคิดว่าท�ำไม
ประเทศสวีเดนซึง่ เป็นประเทศอยูย่ นื ยงมาได้ขนาดนี้
ต้องอาศัยแรงงานคนพวกนี้ พวกเขาท�ำงานหนัก
แต่พอเขาเกษียณเจ็บป่วยไปก็ตอ้ งดูแลตัวเอง รัฐบาล
มีหน้าทีต่ อ้ งรับภาระนีส้ ิ ต้องรักษาฟรี แกเลยคิดต่อ
ว่าจะท�ำยังไง ก็เลยออกไปพูดตอนไปหาเสียงว่า
ต่อไปประชาชนทุกคน รัฐบาลจะรับผิดชอบเรื่อง
การดูแลค่ารักษาพยาบาลฟรีตั้งแต่เกิดเอง
แต่จะเอาเงินจากไหนล่ะ? ก็ตอ้ งเก็บภาษีพวกคุณ
ผมจะเก็บภาษีสวัสดิการ ภาษีชว่ ยให้ทกุ คนได้รกั ษา
ฟรี เกษียณแล้วก็รักษาฟรีเพื่อที่จะได้มีเงินพาลูก
พาเมียไปเที่ยว ที่ท�ำแบบนี้เพราะรัฐบาลอยู่ได้จาก
แรงงานของคนเหล่ า นี้ คนสวี เ ดนนี่ เ สี ย สละนะ
เขาจะวางระบบดี ในที่สุดก็ได้รักษาฟรี
แล้วเขาก็เคยพูดกับลุงนะ แกถามว่ามาจาก
เมื อ งไทยเหรอ? แกจึ ง พู ด ว่ า นอกจากเรื่ อ งการ
รักษาฟรีแล้ว การศึกษาก็ส�ำคัญ แกเคยสัมภาษณ์
แม่ค้าขายกล้วยแขกแถวดินแดง เขาก็บอกว่าขาย
กล้วยแขกดี ขายได้ทุกวัน อาชีพของแกเนี่ยดีนะ
สามารถจะส่ ง ลู ก เรี ย นจนจบมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว
สองคน ถือเป็นข่าวใหญ่ซึ่งสวีเดนถือว่าเรื่องอย่างนี้
เป็นเรือ่ งใหญ่นะ เพราะเขาเป็นรัฐสวัสดิการ การออก
ข่าวแม่ค้าขายกล้วยแขกแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือ
จบปริญญา พอลูกจบปริญญาแล้วก็หวังว่าลูกจะมา
ช่วยเลีย้ งดูพอ่ แม่ แต่โศกนาฏกรรมก็เกิดขึน้ เพราะ
ลูกสาวเขาโตขึ้นก็แต่งงานมีครอบครัว เขาก็จากไป
แม่ก็ขายกล้วยแขกอยู่เหมือนเดิม เขาบอกสภาพ
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อย่างนี้รัฐบาลน่าจะเป็นคนรับผิดชอบ เพราะการ
ท�ำให้คนมีการศึกษา ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือ
รัฐบาล รัฐบาลมีพลเมืองที่มีคุณภาพ มีการศึกษา
เรื่องอะไรจะให้พ่อแม่เขารับผิดชอบ รัฐบาลต้องให้
การศึกษาฟรี
ท่านก็สรรค์สร้างจนได้รฐั การศึกษาฟรี ฟรีตงั้ แต่
แรกจนจบ จบแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัย ไม่ฟรีแต่รฐั บาล
ให้กเู้ งิน พอจบแล้วได้ทำ� งานหาเงินส่งคืน อายุ 50 ปี
ยังใช้ไม่หมด ยกให้ฟรีอีก เพราะฉะนั้นทุกคนจึงได้
เรียนฟรี ทุกคนที่ท�ำงานก็มีหลักประกัน
คนสวีเดนทุกคนมีบ�ำนาญ มีวิธีคิดบ�ำนาญของ
เขาประหลาดมาก เขาจะคิดว่าคุณเป็นหนี้เท่าไหร่
กู้มาเท่าไหร่ เหมือนลุงแต่ก่อนเลี้ยงวัวก็กู้เงินกู้ทอง
มา พอเกษียณแล้วเนี่ย ผมเป็นหนี้เท่าไหร่รัฐบาล
จะจ่ า ยให้ คื น หมายความว่ า ถ้ า ลุ ง มี ห นี้ เ ท่ า ไหร่
รัฐบาลก็จะจ่ายให้คืน เพราะถือว่าตลอดเวลาที่
ท�ำงานมา รัฐบาลก็ได้ประโยชน์ ได้เก็บภาษี
ที่จริงในเมืองไทย รัฐสวัสดิการก็ดีเทียบเท่ากับ
สวีเดนนะ โดยเฉพาะคนทีเ่ ป็นข้าราชการ แต่สวีเดน
เขาหมายถึงทุกคนได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกัน ประเทศ
ไทยไม่ใช่ไม่มสี วัสดิการนะ พวกรัฐวิสาหกิจ พวกการ
ไฟฟ้า พวกนี้ใช้ไฟฟ้าก็ฟรีนะ พวกน�้ำประปาก็ฟรี
พวกนีเ้ ป็นรัฐวิสาหกิจทีเ่ ห็นแก่ตวั เฉพาะส่วน ทางนูน้
เขาจึงไม่ให้มีอย่างนี้ เขาบอกว่าทั้งหลายทั้งปวง
เป็นของประชาชน ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ประเทศไทยคนที่มีปัญหาคือชาวบ้าน ชาวไร่
ชาวนาต้องกระเสือกกระสน ดิน้ รน พวกรัฐสวัสดิการ
ก็มีแต่พวกข้าราชการ
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กระติบ-กระตุก
TEXT_ภานุชนาถ สังข์ฆะ

กลิ่นควันธูปและเส้นสายของควันลอยพลิ้วไหวไปรอบศาลไม้เล็กๆ ที่เต็ม
ไปด้วยกองพวงมาลัยเหลืองๆ แดงๆ อร่ามตา จนบดบังวัตถุมงคลตามความเชือ่
หรือความนิยมของยุคสมัยสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ รองโลก ใครจะเชือ่ ว่า สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นศาลไม้
นั่น ที่ผู้คนก�ำลังก้มลงกราบด้วยพวงมาลัยธูปเทียนกันไม่ขาดสาย จะเป็นเพียง
กระติบข้าวเก่าคร�่ำคร่า
พินิจ ชายหนุ่มร่างเล็กในชุดสีขาว ยืนเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของผู้คน
อยูข่ า้ งศาล คนแล้วคนเล่าทีเ่ ดินทางดัน้ ด้นมากราบไหว้บชู ากระติบข้าว ด้วยเชือ่
ว่ามีวิญญาณเจ้าพ่อเจ้าแม่สิงสถิตให้โชคลาภบันดาลให้ร�่ำรวย
“จะร�ำ่ รวยได้อย่างไร เมือ่ ไม่รจู้ กั ท�ำมาหากิน เทีย่ วออกมากราบกระติบข้าว”
พินิจบ่นอย่างเหนื่อยหน่าย เมื่อมองเห็นแม่ค้าในตลาดสดออกมานั่งขอตัวเลข
สองตัวสามตัวทีห่ น้าศาล แม่คา้ คนนี้ พินจิ เห็นหน้าแทบทุกวัน จนอดสงสัยไม่ได้วา่
หล่อนเลิกขยันท�ำมาค้าขายโดยสุจริตแล้วหรือ ถึงหวังรวยทางลัดง่ายๆ เช่นนี่
แต่พนิ จิ ไม่รหู้ รอกว่าเสียงบ่นนัน้ ถูกกลบไปด้วยเสียงความเชือ่ ของผูค้ นทีร่ มุ ล้อม
อยู่รอบศาลกระติบ
พินิจจ�ำไม่ได้เสียแล้วว่ากระติบข้าวใบนี้เดินทางมายังหมู่บ้านนี้ได้อย่างไร
แต่จ�ำตาฉ�่ำ สัปเหร่อประจ�ำหมู่บ้านที่มาลงแรงปักเสาท�ำศาลไม้ให้กระติบข้าว
อยู่ได้ดี แกเที่ยวพร�่ำบอกใครต่อใคร ว่านี่คือกระติบข้าวศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล
ให้รำ�่ รวย ผูค้ นทัง้ หมูบ่ า้ นพากันหัวเราะเยาะ เพราะตาฉ�ำ่ ก็ยงั เป็นตาฉ�ำ่ สัปเหร่อ
คนเดิมที่ยากจนไม่เปลี่ยนแปลง แต่แล้วไม่ช้าไม่นานแกก็ถูกหวยก้อนใหญ่
เป็นต�ำนานลือลั่นของหมู่บ้าน ผู้คนแห่แหนหลั่งไหลมากราบไหว้บูชาศาลเจ้า
กระติบ มีบา้ งทีไ่ ด้โชคลาภ มีบา้ งทีต่ อ้ งกลับไปมือเปล่า และหลังจากนัน้ ไม่นาน
ตาฉ�่ำก็ตายเพราะโดนฆ่าชิงทรัพย์จับฆาตกรไม่ได้
ถึงอย่างนั้นกระแสความศรัทธาก็ไม่ได้ลดน้อยลงไป ต่างฝ่ายต่างโทษว่า
เป็นเพราะตาฉ�่ำท�ำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดี แกจึงอดใช้เงินที่ได้มา บ้างก็ว่า
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แกท�ำบุญมาน้อยนิด จึงได้รบั ผลเช่นนัน้ กลิน่ อายความเชือ่ มากมายอบอวลไปทัว่ หมูบ่ า้ น โดยเฉพาะความเชือ่ ในกฎแห่งกรรมทีค่ รอบง�ำ
ชีวิตพวกชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ และหมู่บ้านน้อยใหญ่ในอาณาบริเวณเดียวกัน มีสิ่งเดียวที่พอเป็นที่พึ่งทางใจได้ก็คือ ศาลกระติบ
“เพีย้ ง เจ้าพ่อคะ ถ้าลูกถูกหวยสักล้าน ลูกจะกลับมาแก้ทงั้ บนทัง้ ล่าง” เสียงเล็กแหลมของสตรีวยั กลางคนดังปลุกเขาออกจากความ
ทรงจ�ำในอดีต มือของเจ้าหล่อน คว้ากระป๋องแป้งเทลงที่ฝ่ามือ ก่อนจะลูบถูไปมาที่เสาของศาลอย่างตั้งอกตั้งใจ แข่งกับเสียงขอพร
น้อยใหญ่ของผู้แสวงโชครายอื่นๆ
เด็กหนุม่ คนหนึง่ เดินเก้ๆ กังๆ เข้ามาในบริเวณศาล ในมือของเขาไม่มพี วงมาลัยธูปเทียน พินจิ หันไปมองเด็กหนุม่ เขาจ�ำได้ดเี หมือน
เช่นเห็นเงาตัวเองในอดีต เด็กหนุม่ นัง่ ลงปะปนกับผูค้ นทีเ่ ข้ามากราบไหว้ แววตาหลุกหลิกไปมา บอกอะไรกับพินจิ ได้มากมายเหลือเกิน
“คนใหม่” พินจิ พูดเบาๆ อีกครัง้ ก่อนเดินหายไปหลบในความมืดครึม้ ของเงาร่มไม้ใหญ่หลังศาลกระติบทีอ่ ดุ มไปด้วยต้นไม้ทง้ั ต้นโพธิ์
ต้นไทรรกครึม้ ขับบรรยากาศความศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้เข้มขลังขึน้ ไปอีก แต่จริงๆ แล้วไม่มผี หี รือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ ดๆ หรอกนอกจากตัวของเราเอง
ยามดึกค�่ำคืนที่พินิจรอคอยก็มาถึง เขายืนอยู่ข้างศาล เฝ้ารอเวลาส�ำคัญ เด็กหนุ่มคนนั้นที่พินิจเห็นท่าทางหลุกหลิกกลับมาที่ศาล
อีกครั้ง เขามองซ้ายทีขวาที แต่ไม่ได้สนใจพินิจเลยแม้แต่น้อย รีบวิ่งไปที่ตู้บูชาอันเต็มไปด้วยเงิน ก่อนจะดึงไขควงจากกระเป๋า ลงมือ
งัดอย่างแผ่วเบา อดมองไปรอบๆ อย่างหวาดระแวงไม่ได้ เมื่อเห็นปลอดคน เขาก็ถอนหายใจ ลงมือโกยเงินจากตู้ เงินทั้งนั้น ทั้งแบงก์
ทั้งเหรียญอัดแน่น ใครว่าคนไม่มีจะกินกัน มีนะมี แต่ไม่ได้เอามากินหรอก เด็กหนุ่มเอาเงินใส่ย่าม แต่ดูเหมือนใส่ไปเท่าไรก็ไม่มี
ทางหมด ราวกับยิ่งหยิบฉวยก็ยิ่งเพิ่มเติมไม่หมด
เด็กหนุ่มเริ่มแปลกประหลาดใจ แต่ก็ยังไม่หยุดการกระท�ำ เขาละมือจากกองเงินไปที่ตัวศาล กระติบข้าวเก่าคร�่ำคร่าเด่นชัด
ในกองพวงมาลัย เขาเอามือปัดป่ายพวงมาลัยทิ้ง เอื้อมมือไปคว้ากระติบข้าวออกจากศาล
“เงินก็ได้ กระติบข้าวศักดิส์ ทิ ธิก์ ไ็ ด้ ไม่รวยวันนี้ จะรวยวันไหนกัน” เด็กหนุม่ คิดพลางยิม้ กว้าง หารูไ้ ม่วา่ ความคิดนีไ่ ม่ใช่มเี พียงตัวเอง
ทีร่ บั รู้ เด็กหนุม่ เอาเงินยัดลงไปในย่ามอีก บางส่วนก็ยดั ใส่กระติบข้าว แต่กไ็ ม่หมดเสียที เสียงหมาหอนทอดยาวกันกรูเกรียวชวนขนลุก
ท�ำให้เด็กหนุ่มหน้าเริ่มซีดเซียว ผละออกจากกองเงินไปพร้อมกระติบข้าวในมือ โดยมีพินิจที่ยิ้มอย่างเยือกเย็นเดินตามหลังไปช้าๆ
“ท�ำอะไรน่ะไอ้หนู” พินจิ ส่งเสียงทักทาย เมือ่ เดินไล่หลังจนทัน เด็กหนุม่ สะดุง้ สุดตัว หันกลับมามองข้างหลัง ชายหนุม่ ในชุดสีขาว
ห่างจากหลังไม่เท่าไร ก�ำลังส่งยิ้มให้เขา แต่เป็นยิ้มที่แปลกประหลาดและชวนขนลุกที่สุด ท่ามกลางเสียงหมาหอนที่รับกันเป็นทอด
ยาวในขณะนี้
“ง่า ก็ไม่ได้ทำ� อะไรหรอกครับ แค่ออกมาเดินเล่น” เสียงเด็กหนุม่ ตะกุกตะกัก มือกระชับกระติบข้าวไว้แน่น พยายามซุกให้แนบอก
หลบสายตาที่พินิจมองมา ก่อนจะมองหาทางหนี ไอ้บ้านี่มันต้องเห็นเราขโมยกระติบแน่ เด็กหนุ่มคิด มันคงจะมาทวงคืน ไม่ก็ตะโกน
บอกคนทั้งหมู่บ้านมาไล่จับ จะท�ำอย่างไรดี
“จริงๆ ศาลกระติบก็ไม่มีอะไรหรอก นอกจากกระติบกับความเชื่องมงายที่หากินกับผู้คนมาเนิ่นนาน” พินิจเริ่มต้นเล่าเรื่องราว
“ถ้าไม่มอี ะไร คนจะมากราบไหว้ทำ� ไม หลายสิบปีกอ่ นก็มคี นถูกหวยไม่ใช่เหรอครับ” เด็กหนุม่ กลัน้ ใจตอบ เขาจ�ำเรือ่ งเล่าชายสัปเหร่อ
ที่สร้างศาลกระติบแล้วถูกหวยได้ดี แต่จ�ำชื่อและเรื่องราวต่อจากนั้นไม่ได้
“ใช่แกถูกหวย แต่หลังจากนัน้ แกก็ตายอย่างน่ากลัวเพราะโดนชิงทรัพย์ ความร�ำ่ รวยอาจไม่ใช่ความสุข และความทุกข์ในการเฝ้ารอ
หาตัวแทนที่หลงผิดก็เนิ่นนาน น้องรู้ไหม หลังจากแกเสียไม่กี่ปีก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งหลงผิดมาขโมยกระติบข้าว” พินิจเล่าด้วยน�้ำเสียง
เรียบ แต่สะกิดใจคนฟังอย่างเด็กหนุ่ม
เด็กหนุ่มนิ่งฟัง ใบหน้าเริ่มเผือดซีดลง ตั้งสติคิดทบทวน ในกระติบข้าวมีผีสัปเหร่อ หรือไอ้บ้านี่แต่งเรื่องหลอกให้กลัวกันแน่
ไม่ทันคิดให้ถี่ถ้วน เขาก็ตัดสินใจหมุนตัวยื่นกระติบข้าวที่อัดแน่นไปด้วยเงินให้ชายหนุ่ม
“ผมแบ่งให้พี่ ผมรู้ว่าพี่อยากได้ส่วนแบ่ง พี่จะไม่บอกใครว่าเงินหายไปไหน กระติบหายไปไหน” เด็กหนุ่มยัดกระติบข้าวใส่มือ
ชายหนุม่ เสียดายความร�ำ่ รวยทีจ่ ะตามมาจากการขอพรกระติบตามทีค่ นเขาร�ำ่ ลือ เงินทีเ่ ขาปรารถนาจะน�ำไปใช้จา่ ยให้ความสุขตัวเอง
เมื่อเอากระติบข้าวใส่มือชายหนุ่มแล้ว เด็กหนุ่มก็วิ่งหนีทันที เงินในย่ามมากพอแล้ว เด็กหนุ่มคิดก่อนจะวิ่งหนีไปตามถนน แต่ถนน
ที่เคยเดินดูทอดยาวอย่างไร้จุดหมายปลายทาง ย่ามที่ใส่เงินก็หนักขึ้นเรื่อยๆ จนนึกอยากเขวี้ยงทิ้ง
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“เด็กหนุม่ คนหนึง่ เคยขโมยเงินและกระติบข้าวใบนี้ ด้วยความเชือ่ ถึงโชคลาภและความร�ำ่ รวย แต่โชคไม่ดที ดี่ นั ไปประสบอุบตั เิ หตุ
ตายริมถนนเพราะความโลภของตัวเอง” เสียงของพินิจตามหลังมาหาเด็กหนุ่ม พร้อมกับร่างที่เคลื่อนเข้ามาประชิดได้อย่างรวดเร็ว
ผิดปกติ เขาเอามือส่งกระติบข้าวให้เด็กหนุ่ม
“รับไปสิความร�่ำรวย โชคลาภอยู่ในนี้” พินิจส่งกระติบข้าวให้
“ไม่ๆ มันมีผี” เด็กหนุ่มปากคอสั่นไปหมด เขาผลักพินิจอออกไป ก่อนจะวิ่งไปสู่แสงไฟดวงกลมโตจากรถบรรทุกสิบล้อคันใหญ่
สว่างวาบเข้าที่ใบหน้า สายไปเสียแล้ว เสียงดังโครมกึกก้องไปทั่วบริเวณ
พินิจเดินตามมาดูร่างของเด็กหนุ่มที่แหลกเหลวริมถนน ในมือมีเพียงอดีตกระติบข้าวที่ยับเยิน และย่ามที่อัดแน่นไปด้วยใบไม้
พินจิ ยิม้ เศร้าๆ หวนคิดถึง เมือ่ ไม่กปี่ มี านี้ เด็กหนุม่ คนหนึง่ ก็มาพบจุดจบอย่างง่ายดาย สมกับความต้องการอะไรง่ายๆ ไม่ลงทุนลงแรง
ให้เหนื่อย เมื่อได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง เหมือนที่ดวงวิญญาณตาฉ�่ำ สัปเหร่อเคยบอกเขาไว้ ไม่มีสิ่งใดได้มาง่ายดายบนโลก เหมือนแก
ที่ได้เงินมา แต่ก็ต้องพบจุดจบอันน่าอนาถ วนเวียนอยู่ที่ศาลกระติบ เฝ้ามองผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามากราบไหว้กระติบข้าวคนแล้วคนเล่า
แสงสีทองยามเช้าสาดส่องลงมาแล้ว ชาวบ้านมามุงดูศพเด็กหนุม่ เพียงครูเ่ ดียว ก็วงิ่ กรูไปตามเสียงร้องระงมตกใจจากศาลกระติบ
นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า กระติบข้าวหายไป ชาวบ้านพากันส่งเสียงโวยวาย ใครกันมันมาขโมยกระติบข้าวศักดิ์สิทธิ์
“เรามาบูชาไอ้ตัวนี้ก็ได้วะ” ชาวบ้านคนหนึ่งกระหืดกระหอบวิ่งมาแก้ปัญหา วางตุ๊กตาหัวกลมโต ตาโต ผมยาว วางไว้ที่ศาลแทน
กระติบข้าวที่หายไป
“มันชือ่ ลูกเทพ ขอให้รวยก็ได้ อาจจะรวยไวกว่าขอกระติบข้าวเก่าๆ ใบนัน้ ” เสียงชาวบ้านคนเดิมอธิบาย ชาวบ้านทีเ่ หลือมองหน้ากัน
ก่อนจะส่งเสียงเฮออกมาอย่างพึงพอใจ พวกเขาลืมกระติบข้าวไปแล้ว ชั่วเดี๋ยวเดียวขบวนการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใหม่ก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง
พินจิ อดมองด้วยความประหลาดใจไม่ได้กบั ภาพตรงหน้า แต่หน้าทีข่ องเขาหมดแล้ว เด็กหนุม่ แววตาหลุกหลิกคนนัน้ มาแล้ว ถึงเวลา
ที่จะมีคนมาท�ำหน้าที่เฝ้ามองโลกของความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์แทนเขาเสียที หลังจากที่เขารับท�ำหน้าที่แทนตาฉ�่ำมาหลายปี
ร่างทีป่ ราศจากขาของพินจิ เคลือ่ นลอยห่างออกไปจากกลุม่ ควันธูป กลิน่ แป้งน�ำ้ อบ กลิน่ พวงมาลัยสารพัน และจากผูค้ นทีก่ ำ� ลังรุมล้อม
ขอพร
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กินเถิดทูนหัว
TEXT_ธีสวุ รรณ ปิตภิ ากร

			ร้อนร้อนจากครัว
กินเถิดทูนหัว		 เจ้าตัวนิดเดียว
พ่อปั้นข้าวก้อน		
แม่ป้อนข้าวเหนียว
เจ้าตัวนิดเดียว		 ไร้เรี่ยวไร้แรง
						
			กินก่อนชืดหมด
พ่อทรหด			ต้องอดข้าวแลง
หมูตัวอ้วนพี		 ไก่นี้ก็แพง
ต้องอดข้าวแลง		
มาแบ่งเจ้ากิน
					
		
			ครั้นเจ้าเติบใหญ่
สุดขอบฟ้าไกล		 มอบให้เจ้าสิ้น
ดินเปิดฟ้าเปิด		 ให้เกิดให้กิน
มอบให้เจ้าสิ้น		 แดนดินรุ่มรวย
						

			แต่เจ้ายามนี้
ฟันไม่ขึ้นดี		 มานี่แม่ช่วย
จะย่อยข้าวเหนียว		
จะเคี้ยวข้าวสวย
มานี่แม่ช่วย		 อ�ำนวยแรงกาย

			เมื่อแม่แก่เฒ่า
ฟันแม่ร่วงเอา		 ขอเจ้าอย่าคาย
ชีวิตแสนโศก		 โลกอันตราย
ขอเจ้าอย่าคาย		 เสียดายชีพเอย
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มื้อสุดท้าย
TEXT_ก้องสกล เหลืองสอาด

ฉันถูกขังอยู่ในนี้มาสิบเอ็ดปีแปดเดือนแล้ว อย่างน้อยก็ตามที่ไอ้พัศดี
เส็งเคร็งบอกกับฉันล่ะนะ ดูเหมือนฉันจะหาความจริงจากปากคนพวกนีไ้ ม่ได้เลย
ตั้งแต่ที่เดินเข้าเรือนจ�ำนี้มา ฉันก็ถูกหลอกได้ซะหนักหน่วงพอดู พวกเขาบอก
ฉันว่าจะได้อยู่อาคารเดียวกับนักโทษชาย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะอย่างน้อย
‘คนเลว’ ก็ได้รบั การปฏิบตั เิ ท่าเทียมกัน แต่กต็ าสว่างทันทีเมือ่ รูว้ า่ บริเวณห้องขัง
ฝ่ายหญิงตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ ใต้ดนิ ซ�ำ้ ร้ายคืออยูใ่ ต้หอ้ งน�ำ้ รวมของไอ้พวกต�ำรวจหน้าใส
ด้วยนี่สิ ช่องระบายอากาศจากเหนือพื้นดินมีเพียงช่องแคบๆ ติดกับผนังของ
แต่ละห้องขังเท่านั้น แน่นอนว่ากลิ่นท่อส้วมทั้งหลายตลบอบอวลทั่วปอดของ
ผู้หญิงทุกคนในนี้เลยทีเดียว นี่สินะ ‘ความเท่าเทียม’
แต่อย่างน้อยความเท่าเทียมก็จัดการนักโทษประหารอย่างพวกฉันได้
เหมือนกันทัง้ ชายหญิง อย่างน้อยก็ตายเหมือนกัน แต่ฉนั ก็ไม่รอู้ ยูด่ วี า่ เขาประหาร
ด้วยวิธอี ะไรกัน เพราะไม่เคยมีการถ่ายทอดภาพกิจกรรมใดทีเ่ กิดขึน้ ในเรือนจ�ำนี้
เหตุผลอะไรฉันไม่เคยจะหยัง่ รู้ มันสายเกินไปแล้ว แต่วนั นีค้ อื วันส�ำคัญ วันทีฉ่ นั
จะได้แสดงให้พวกสูงใหญ่ทงั้ หลายและใครก็ตามทีอ่ ยูข่ า้ งนอกนัน้ ได้เห็น อาหาร
มื้อสุดท้ายก�ำลังรอฉันอยู่
เสียงชายนิรนามประกาศให้นกั โทษหญิงทุกคนออกมายืนหน้าห้องขังกับคู่
ของตน กรงเหล็กแต่ละห้องเลือ่ นออกไปด้านข้างพร้อมกับต�ำรวจยืนคุมห้องละ
สองนาย เขาเดินเข้ามาขนาบข้างฉันพร้อมกับกระบองไฟฟ้าในมือ แล้วทันใด
ฉันก็ถกู ครอบหัวด้วยผ้าบางอย่าง มืดสนิท อึดอัด แต่ยงั ไม่ขดั ลมหายใจ จากนัน้
ข้อมือทัง้ สองก็สมั ผัสได้ถงึ ความเย็นของกุญแจมือมาล็อกไว้ แล้วต�ำรวจทัง้ สอง
ก็น�ำทางฉันไป พร้อมกับเพื่อนหญิงของฉันอีกทั้งหมดร้อยกว่าชีวิตตามหลังมา
โดยมีต�ำรวจขนาบทั้งสองข้าง ฉันได้ยินเสียงกรงเหล็กและประตูไม้นับไม่ถ้วน
เปิดปิดอย่างไม่ขาดช่วง ราวกับกลองชุดตีเพลงแจ๊ซพร้อมกันสิบเพลงทีแ่ ตกต่าง
กันทั้งจังหวะและความเร็ว ราวกับว่าเป็นเพลงที่บรรเลงโดยพวกที่ไม่รู้จักค�ำว่า
‘ดนตรี’ ด้วยซ�้ำ สมองอันน้อยนิดของฉันคงไม่อาจประมวลจังหวะให้จรรโลงใจ
ฉันเองได้
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ห้านาทีผ่านไปเหมือนชั่วโมง พวกเราก็มาหยุดอยู่ที่ ณ จุดหนึ่ง แล้วต�ำรวจคู่นั้นก็กดให้ฉันนั่งลงกับเก้าอี้พลาสติกไม่มีพนักพิง
จากนัน้ เขาก็ดงึ ผ้าคลุมหัวออก พร้อมปลดกุญแจมือ เผยให้เห็นห้องสีขาวสะอาด ไม่มหี น้าต่างใด แต่มแี สงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
สีเหลืองทะมึน ต�ำรวจทีค่ มุ ตัวพวกเรามาค่อยๆ เดินออกไปจากห้อง ผ่านประตูเหล็กบานใหญ่ตดิ กันสองบาน เปิดได้ทงั้ ฝัง่ ซ้ายและขวา
ที่ผนังที่อยู่สุดห้องด้านหนึ่งมีกระจกเงาบานใหญ่และยาวหลายเมตรปกคลุมเกือบทั้งก�ำแพงนั้น ทั้งห้องเต็มไปด้วยนักโทษหญิงที่ฉัน
ไม่เคยคิดจะท�ำความรู้จัก นั่งล้อมโต๊ะกลมกว่ายี่สิบโต๊ะ มีด้วยกันโต๊ะละหกคน พร้อมกับอาหารที่วางอยู่ภายหน้าคนละหนึ่งส�ำรับ
ตามที่แต่ละคนได้ขอไว้ตั้งแต่วันแรกที่พวกเราลงทะเบียนเข้ามาให้ถูกทรมานในที่แห่งนี้
อาหารมีหลากชนิดนับไม่ถว้ นทีว่ างเรียงรายบนแต่ละโต๊ะชวนให้นำ�้ ลายสอเหลือเกิน เช่น ส้มต�ำไก่ยา่ งพร้อมข้าวเหนียวและจิม้ แจ่ว
ส่งกลิ่นหอมเย้ายวน ท�ำให้ฉันหวนนึกถึงยามที่ฉันไปเยี่ยมแม่ที่กาฬสินธุ์ ผัดไทยกุ้งแม่น�้ำที่ใช้เส้นจันท์ผัดกับน�้ำกะทิสด น�้ำพริกอ่อง
จัดพร้อมผักสดนานาพรรณ ผัดพริกแกงมะระและสะตอ ชุดอาหารทะเลพร้อมน�้ำพริกเผาครบเครื่อง และอาหารอีกมากมายจาก
ทั่วทุกถิ่นประเทศไทย เหตุผลเพราะนโยบายผู้น�ำประเทศตอนนี้ต้องการให้อนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ให้มากที่สุดผ่านทางวัฒนธรรม
อาหาร มื้อสุดท้ายของพวกเราจึงจ�ำกัดอยู่ในจ�ำพวกอาหารไทยเท่านั้น มิใช่ด้วยเหตุผลอื่นใดเลย อย่างไรก็ตาม ก็มีหลายคนเช่นกัน
ที่ไม่ต้องการทานอะไรเลย อาจเป็นเพราะความกดดัน โศกเศร้า หวาดกลัว ความตายที่ก�ำลังจะมาเยือนในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้เอง
ความอยากอาหารจึงถูกกลืนหายไปด้วย ย่อมเป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจกันทัว่ ไป ส่วนอาหารมือ้ สุดท้ายของฉัน ไข่ไก่สคี รีมนวลสามฟอง ยังไม่ได้
ตอก วางอยู่ในชามอย่างเรียบง่าย ไม่มีการประดับตกแต่งแต่อย่างใด
เมื่อทุกคนนั่งลงประจ�ำที่ของตนแล้ว เสียงหนึ่งก็ดังออกมาจากล�ำโพงที่มุมห้องทั้งสี่ด้าน
สวัสดีนักโทษประหารหญิงทุกคน การรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้ว ความทรมานในตะรางจบลงเพียงเท่านี้
ถึงแม้เสียงล�ำโพงจะแตกและอุดอู้ไปบ้าง แต่นั่นคือเสียงของพัศดี ‘นวดี’ อย่างไม่ต้องสงสัย เขามักจะพยายามใช้ค�ำที่ดูเลิศหรู
เสมอทุกคราวที่พูดต่อที่ชุมชนเช่นนี้
เอาล่ะ ขอต้อนรับทุกคนสูห่ อ้ งพักดินเนอร์กอ่ นประหาร มัน่ ใจได้วา่ อาหารทุกจานจะถูกปากพวกคุณทุกคน เพราะทัง้ หมดนีม้ าจาก
ฝีมือพ่อครัวชั้นน�ำของแฟรนไชส์ร้านอาหาร ‘ปลายจวัก’ ที่มีอยู่ทั่วทุกสารทิศประเทศไทย ก็แหม คุณก็รู้อยู่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น่ะ
เป็นสิ่งที่ผมยึดถือในชีวิตมาโดยตลอด ฉะนั้นต่อให้พวกคุณจะก่ออาชญากรรมที่น่าสมเพชแค่ไหน ผมก็ไม่ปล่อยให้พวกคุณหิว
‘ก่อนตาย’ หรอก เรือ่ งปากท้องน่ะ ผมเข้าใจหัวอกคนรากหญ้าอยูแ่ ล้ว ทีว่ างอยูต่ รงหน้าของคุณน่ะ เงินภาษีของพวกคุณทัง้ นัน้ ทุกบาท
ทุกสตางค์ทไ่ี ด้เป็นแรงสนับสนุนพวกเรา กลับมาตอบแทนพวกคุณทุกคนจนวินาทีสดุ ท้ายเลย นัน่ ไม่ทำ� ให้พวกคุณรูส้ กึ กระอักกระอ่วนใจ
บ้างเลยเหรอ
แต่เอาเถอะ ผมจะถือซะว่าพวกคุณได้ชดใช้โทษเรียบร้อยแล้ว และปล่อยให้คณ
ุ ได้เสพสุขเสียให้เต็มทีก่ บั อาหารมือ้ สุดท้ายของคุณ
ก็แล้วกัน สนทนาปราศรัยกันได้ แต่ให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้สมกับความเป็นกุลสตรี ให้สมกับที่คุณเป็นคนไทย ราตรีสวัสดิ์
สุนทรพจน์ของพัศดีจบลงแล้ว จากนีถ้ งึ คราวของฉันแล้ว ฉันสูดหายใจเข้าเต็มปอดพร้อมเปล่งเสียงออกมาเต็มที่ ด้วยสุดชีวติ ของฉัน
ขอเสียงปรบมือให้กบั ท่านพัศดีนวดีดว้ ยค่ะทุกท่าน และในโอกาสนีข้ อโอกาสให้ดฉิ นั กล่าวสุนทรพจน์ทดี่ ฉิ นั ได้เรียบเรียงมาด้วยค่ะ
ทุกสายตาในห้องจับจ้องมาที่ตัวฉัน ราวกับว่าฉันคือตัวประหลาด ฉันลุกขึ้นพร้อมหยิบชามใส่ไข่ไก่สามฟองนั้นขึ้น แล้วเดินหน้า
ไปยังกระจกเงาแผ่นใหญ่ที่อยู่สุดผนังนั้น ฉันหยุดเดินและยืนจ้องไปยังกระจกเพราะฉันเชื่อสุดใจว่านี่คือกระจกสองด้านที่มองทะลุ
ได้เพียงอีกฟากหนึง่ ทีไ่ ม่เป็นกระจกเงา และอีกฟากหนึง่ หลังกระจกบานนีต้ อ้ งมีพศั ดีและนายต�ำรวจคนสนิทยืนชมตูก้ ระจกขนาดใหญ่นี้
อยู่อย่างแน่นอน
ฉันหยิบไข่ทงั้ สามฟองขึน้ มาพร้อมกันเพือ่ เทียบน�ำ้ หนัก จากนัน้ วางกลับลงไปในชามสองฟอง เหลือฟองทีเ่ บาทีส่ ดุ อยูใ่ นมือ ฉันจับด้วย
นิ้วโป้ง ชี้ และกลาง ยื่นออกไปข้างหน้ากระจกเงาบานนั้น แล้วเริ่มพูดอย่างเสียงดังตั้งมั่น
ในมือของดิฉันคือไข่ไก่ดิบ ซึ่งจะเป็นตัวแทนให้กับบุคคลผู้ไร้ซึ่งมลทินและสติปัญญา ผู้ที่ปราศจากความชั่วร้ายในจิตใจ โง่เขลา
และไม่ใส่ใจว่ากฎเกณฑ์สังคมจะบังคับกดขี่เขาหรือไม่ก็ตาม เพราะเขาพอใจในสถานะของตน และสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยรอบตัว
เปรียบเหมือนไข่ดิบบริสุทธิ์ ที่ถูกลิดรอนอิสระจากเปลือกไข่ที่ห้อมล้อม แต่ก็ได้รับการปกป้องจากมันเช่นกัน
ฉันปล่อยไข่ฟองนัน้ จากมือ ไข่ดบิ และเปลือกไข่นนั้ แตกกระจายไปทัว่ ทิศทางบนพืน้ กระเบือ้ งขาว จากนัน้ ฉันหยิบไข่อกี ฟองจากชาม
ที่หนักกว่าฟองแรกที่แตก แต่เบากว่าไข่อีกฟองในชาม แล้วยื่นออกไปข้างหน้ากระจกเงาบานนั้น
ต่อมาในมือของดิฉันคือไข่ต้มสุก ซึ่งจะเป็นตัวแทนให้กับบุคคลผู้บริสุทธิ์เหมือนกับไข่ดิบในภายภาคแรก แต่ถูกอบรมสั่งสอน
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หรือกระทัง่ หลอกให้เชือ่ ด้วยการขูเ่ ข็ญบังคับ จนกระทัง่ เขาเชือ่ อย่างสนิทใจว่ากฎเกณฑ์ทเี่ ขาถูกยัดเยียดนัน้ คือผูพ้ ทิ กั ษ์ภยันตรายแท้จริง
และจะไม่มีวันเปลี่ยนความคิดอีกต่อไป เปรียบเหมือนไข่ที่ถูกต้มด้วยความร้อนจนไข่ดิบจับตัวกันเป็นก้อนแข็ง อัดแน่นเต็มฟองใน
เปลือกไข่ เป็นสถานะที่ตายตัวเรียบร้อยแล้ว
ฉันปล่อยไข่ฟองนัน้ จากมือ เปลือกไข่แตกร้าวเล็กน้อย แต่ไข่ขาวและไข่แดงสุกยังคงอยูใ่ นสภาพเกือบสมบูรณ์แบบ จากนัน้ ฉันหยิบ
ไข่ฟองสุดท้ายจากชาม แล้วยื่นออกไปข้างหน้ากระจกเงาบานนั้น
ส่วนฟองสุดท้ายนี้ คือไข่ฟองที่แปลกแยกมากที่สุด ซึ่งจะเป็นตัวแทนให้กับบุคคลที่ได้รับการศึกษาอย่างซับซ้อน จนพัฒนาความ
สามารถการใช้เหตุผล และตระหนักได้ถึงความชั่วร้ายของกฎเกณฑ์ที่ได้กดขี่พวกร่วมชาติพันธุ์เดียวกับเขา เขาพร้อมแล้วที่จะเติบโต
ไปเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า และออกไปเผชิญหน้าโลก ‘ภายนอก’ แม้จะต้องฝ่าผ่านก�ำแพงที่จ�ำกัดให้เขาอยู่ในระเบียบก็ตาม
ฉันบรรจงตอกไข่ฟองนัน้ กับขอบชามเบาๆ ให้พอมีรอยแตกร้าว วางชามลงบนพืน้ แล้วลงมือแกะเปลือกอย่างนิม่ นวลจนเกลีย้ งเกลา
เผยร่างอันน่าสยดสยองบิดเบี้ยวของสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายกับลูกเจี๊ยบ บริเวณเนื้อไข่มีสีออกเหลืองและร่างของลูกเจี๊ยบมีสีครีม
พร้อมพาดด้วยเส้นเลือดสีแดงก�่ำอีกหลายแขนง
สิง่ ทีค่ ณ
ุ เห็นอยูใ่ นมือดิฉนั เรียกว่า ‘ไข่ขา้ ว’ ซึง่ เป็นการน�ำไข่ไก่ทไี่ ด้รบั การปฏิสนธิแล้วเป็นเวลาอย่างน้อยแปดวัน แน่นอนว่าตัง้ แต่
ที่เซลล์ไข่ผสมกับอสุจิ ชีวิตใหม่ก็ได้ถือก�ำเนิดแล้ว เมื่อเติบใหญ่และแข็งแรงเพียงพอแล้ว ลูกเจี๊ยบตัวน้อยก็จะใช้จะงอยปากของมัน
จิกกระแทกเปลือกไข่ออกมาด้วยตัวของมันเอง และจะกลายเป็นไก่ตัวเต็มวัยในภาคหน้า รอเวลาสืบพันธุ์ของตนสืบไป
ฉันทนกลั้นความรู้สึกอึดอัดและสิ้นหวังไม่ได้อีกต่อไป ฉันจึงปล่อยให้น�้ำตารินไหลออกมาอาบแก้มทั้งสองข้าง เข่าทั้งสองอ่อนแรง
เหลือเกิน รู้สึกแรงกดทับที่หน้าอก ฉันหายใจติดขัด ปากสั่นระริกจากความหนาวเย็นในหัวใจของฉัน แต่ฉันต้องพูดต่อไป สานต่อ
อุดมการณ์ตนเองให้สิ้นสุดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากโลกใบนี้ไป สู่โลกภายหน้าที่อาจมีหรือไม่มีก็ไม่อาจพิสูจน์ได้
แต่คงไม่มโี อกาสอีกต่อไปแล้ว เพราะท้ายทีส่ ดุ แล้ว ไข่ทงั้ สามแบบ คนทัง้ สามประเภท ก็ถกู กุมชะตากรรมไว้เช่นนี้ ในมือของดิฉนั เอง
หากฉันใช้อ�ำนาจเพื่อควบคุมชีวิตของผู้อื่น ย�่ำยีเขาอย่างไม่ไยดี หรือกระทั่งทารุณพวกเขาเยี่ยงสัตว์ดิรัจฉาน ดังเช่นไข่ดิบฟองแรก
ที่ฉันปล่อยให้แตกไป ไข่ฟองที่สองที่ถูกต้มจนรวมเป็นเนื้อแน่น และไข่ฟองที่สามที่ถูกต้มให้ตายทั้งเป็นก่อนจะมีโอกาสมาเผชิญโลก
ด้วยซ�ำ้ มันก็ไม่ตา่ งกับการห้ามมิให้พวกเขามีอยูต่ อ่ ไปอย่างเช่นสิง่ มีชวี ติ ควรจะเป็น ค�ำถามคือพวกคุณนัน่ แหละ เสพสุขกันพอหรือยัง
กับการลดทอนความเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเช่นนี้ พอหรือยังกับการฆ่าเราทั้งเป็น!?
ฉันทรุดเข่าลงกับพื้นทันทีที่พูดจบประโยคนั้น อย่างน้อยที่สุดฉันก็ระบายความทุกข์อันล้นหลามจากอกและรู้สึกกลับมาเป็นคน
อีกครั้ง ถึงแม้จะไม่ได้รับสิทธิหรือการยอมรับจากผู้ประเสริฐกว่าก็ตาม
นักโทษหญิงทุกคนลุกขึน้ จากทีน่ งั่ ของตน แล้วเดินเข้ามาใกล้ฉนั อย่างช้าๆ ฉันรูส้ กึ ถึงสัมผัสบนเนือ้ ผ้าทีไ่ หล่ขวา ฉันหันหลังไปกอด
ทันทีโดยไม่เงยขึ้นมองหน้า ฉันโอบกอดเธอผู้นั้นไว้แน่นอย่างไม่เกรงใจอะไรทั้งสิ้น ท้ายที่สุดแล้วฉันยังคงปรารถนาไออุ่นจากเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน เป็นเครื่องเตือนใจว่าฉันไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
ประตูเหล็กของห้องดินเนอร์ได้เปิดขึน้ พัศดีนวดีและต�ำรวจอีกห้าสิบกว่านายเดินเข้ามาหาฉัน พร้อมกีดกันมิให้ผใู้ ดเข้าใกล้ตวั ฉันได้
ฉันลุกขึน้ ยืนแล้วมองหน้าพัศดี ดูทา่ ทีจะเฉยชาไร้ความรูส้ กึ ฉันมองเขาลึกเข้าไปในดวงตาสีนำ�้ ตาลคูน่ นั้ แล้วยกมือขวาทีย่ งั คงก�ำไข่ขา้ ว
ฟองนั้นไว้อยู่ คว้ามือขวาของเขาแล้วยัดไข่ฟองนั้นไป
ขอบคุณส�ำหรับอาหารมื้อที่เลิศรสนะคะ ดิฉันพร้อมจะรับโทษประหารแล้วค่ะ
ต�ำรวจอีกสองนายก็ใส่กุญแจมือให้ฉันพร้อมผ้าคลุมหน้าสีด�ำ แล้วน�ำทางฉันไปยังห้องประหารที่ฉันรอคอย จะเจ็บปวดมากน้อย
เพียงใด หรือใช้เวลาเท่าไรก่อนฉันจะตาย ฉันไม่สามารถหยั่งรู้ได้ แล้วฉันก็ไม่คิดว่ามันส�ำคัญด้วย ฉันได้บรรลุจุดหมายในชีวิตแล้ว
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Propaganda
อาวุธที่แสนร้ายกาจ?
TEXT_กนกวรรณ พวันนา

ส�ำหรับผู้หญิงที่ต้องการความสวยงาม ชาเขียว
เป็นทางเลือกทีน่ า่ สนใจเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมลู
อิสระ ทีม่ สี รรพคุณท�ำให้ชะลอความแก่ ท�ำให้สวยเด้ง
หน้าเต่งตึงขึ้น อีกทั้งชาเขียวยังมีต้นก�ำเนิดมาจาก
ญีป่ นุ่ ซึง่ ได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย ฉะนัน้ การ
บริโภคอย่างสม�่ำเสมอจะท�ำให้เห็นผลชัดเจนใน
ระยะเวลาอันสั้น
และถ้าหากคุณเริ่มลังเล ว่าเรื่องที่พูดเป็นเรื่อง
จริงหรือไม่ แสดงว่าขณะนี้คุณต้องเป็นเหยื่อของ
โฆษณาชวนเชื่อเสียแล้ว
เพราะโฆษณาชวนเชื่อเป็นการสื่อสารรูปแบบ
หนึ่งที่มุ่งเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คน เน้นชักจูง
โดยน�ำเสนอการให้เหตุผลเพียงข้างเดียว แม้จะดูมี
ความหมายเป็นลบ หรือเป็นเครือ่ งมืออันตราย แต่มนั
ยังสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านสาธารณสุข
การท�ำป้ายกระตุน้ ให้พลเมืองเข้าร่วมในการเลือกตัง้
บางอย่างเราก็เลือกเชือ่ อย่างหัวปักหัวป�ำโดยไม่พนิ จิ
พิเคราะห์ให้ถ่องแท้เสียก่อน
และตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือฝีมอื การชักจูงผูค้ น
ของตัวละคร โจ๊กเกอร์ ในภาพยนตร์เรือ่ ง แบทแมน
อัศวินรัตติกาล หรือ The Dark Knight ที่ก�ำกับโดย

คริสโตเฟอร์ โนแลน เนื้อหาของ แบทแมน อัศวิน
รั ต ติ ก าลจะเป็ น การเผชิ ญ หน้ า กั น ของแบทแมน
และโจ๊กเกอร์อาชญากรตัวฉกาจสมองใส ที่ท�ำให้
ชาวเมืองกอตแธมต้องหวาดกลัว และตัวละครอย่าง
โจ๊กเกอร์ ก็เป็นดาวร้ายตัวส�ำคัญ ทีส่ ร้างสีสนั ให้กบั
เรื่อง เขาเป็นเจ้าพ่อแห่งอาชญากรรมที่มีบุคลิกยิ้ม
ตลอดเวลาเสมือนตัวโจ๊กเกอร์ในเกมไพ่ แต่แฝง
ไปด้วยความชั่วร้าย มีความรู้ด้านศิลปะ เคมี และ
ชักจูงจิตใจคนเก่ง เป็นคนทีเ่ ห็นทุกอย่างเป็นเรือ่ งสนุก
โดยเฉพาะเรือ่ งความตาย ความกลัว ความโกลาหล
ความวุ่นวาย ปั่นป่วน เขาไม่ต้องการสิ่งใดเลย
นอกจากได้เห็นโลกนี้ลุกเป็นไฟ
ฉากส�ำคัญที่แสดงถึงการชักจูงได้อย่างแยบยล
ที่สุดของโจ๊กเกอร์ เห็นจะเป็นในตอนที่โจ๊กเกอร์
ได้เข้ามาหาและกล่อมให้เดนท์แก้แค้นคนที่ท�ำลาย
ชีวติ ของตนเองและ ราเชล ภรรยาของเขาทีเ่ สียไปแล้ว
ประโยคสนทนาที่บอกความจริงเพียงแค่ส่วนเดียว
มีการส่งสารที่คลุมเครือ บิดเบือน มีการใช้อารมณ์
ร่วมโดยเอาปืนให้เดนท์ยิงตัวเองเพื่อท�ำให้เดนท์
ไว้วางใจ ด้วยทักษะการจูงใจขั้นเทพส่งผลให้การ
วางแผนทีแ่ ยบยลของโจ๊กเกอร์ ท�ำให้การด�ำเนินเรือ่ ง
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น�ำ ไปสู ่ความพ่า ยแพ้ข องแบทแมนอย่า งน่า สลด
โจ๊กเกอร์มีกลยุทธ์และจิตวิทยาในการเล่นกับจิตใจ
คนเก่ง เพราะแบทแมนมีความหวังทีจ่ ะให้ประชาชน
ชาวกอตแธมยังมีศรัทธาในกฎหมายอยู่ เป็นการเสีย
เหลี่ยมให้กับโจ๊กเกอร์ แม้ตนเองจะต้องถูกตามล่า
จากต�ำรวจหรือถูกประชาชนรังเกียจก็ตาม เขายอม
เพราะอยากให้เมืองสงบสุข
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ชั ด ว่ า การโน้ ม น้ า วใจหรื อ
โฆษณาชวนเชื่อถือเป็นอาวุธที่ทรงพลัง อันตราย
และก็ควรถูกน�ำไปใช้อย่างถูกที่ถูกทาง
เหมือนทีบ่ างครัง้ เราเลือกศรัทธาอะไรบางอย่าง
ที่โคตรปัญญาอ่อน ไร้เหตุผล โดยไม่คิดตั้งค�ำถาม
กับมันเลย เราเชือ่ ถึงหัวจิตหัวใจเพียงแค่ผใู้ หญ่บอก
ตามกันมา หลงรักใครบางคนอย่างไม่ลืมหูลืมตา
เพียงดูเย้ายวนชวนให้อารมณ์พลุ่งพล่าน เพียงดู
ภูมิฐานมีสง่าราศี จงอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ เหมือนดั่ง
ค�ำสอน กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 ทีพ่ ระพุทธเจ้า
เคยกล่าวไว้
โปรดอย่าเชื่อที่ข้าพเจ้าบอกเช่นกัน เคยสงสัย
บ้างไหมว่าเป้าประสงค์ในการเขียนให้ท่านอ่าน
ในครั้งนี้ คืออะไรกันแน่

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
บรรณาธิการที่ปรึกษา

อนิรุทร์ เอื้อวิทยา
ผู้ช่วยบรรณาธิการที่ปรึกษา

ก้องสกล เหลืองสอาด (เจมส์)
บรรณาธิการ

ภานุชนาถ สังข์ฆะ (แป้งร�่ำ)
กองบรรณาธิการ

ศิวัชญา แก้วพลงาม (อองฟองต์)
กองบรรณาธิการ

กนกวรรณ พวันนา (น�้ำฝน)
กองบรรณาธิการ

ปรีชญา ขยันกิจ (เนย)
กองบรรณาธิการ

ทรงกลด ลิมปิพัฒน์ (ข้าวโอ๊ต)
กองบรรณาธิการ

ธีสุวรรณ ปิติภากร (แตงไทย)
กองบรรณาธิการ

วัชระ พระวิเศษ (แซ้งค์)
กองบรรณาธิการ

ธิดารัตน์ ศิวะบูรณ์ (พลอย)
บรรณาธิการศิลปกรรม
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สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2264 5963-5 โทรสาร 0 2264 5966
ที่ปรึกษา
นายราเมศ พรหมเย็น
รักษาการรองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
อัศรินทร์ นนทิหทัย
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร happening
วิภว์ บูรพาเดชะ
พิสูจน์อักษร
เบญจวรรณ แก้วสว่าง
ประสานงาน
สุพพตา บัวเอี่ยม
ชญาภา โตสุทธิศักดิ์
นวพร มาลาศรี
สิริรัตน์ จันทศรี
อังคณา กาญจนไพศิษฐ์
พัฒนทิพย์ กิจไกรลาศ
www.tkpark.or.th
www.facebook.com/tkparkclub
www.facebook.com/readmemagazine
www.twitter.com/tkpark_TH

TK Young Writer 2016: เขียนฝัน
โครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้เยาวชนนัก (อยาก) เขียนได้มพี นื้ ทีใ่ นการแสดงผลงานด้านการอ่านการเขียนทีส่ ร้างสรรค์และช่วยจุดประกาย
ค้นหาตัวตนให้กับเยาวชน ซึ่งในครั้งนี้มากับคอนเซปต์ ‘เขียนฝัน’
ในที่สุด นิตยสารทั้ง 3 เล่ม คือ สมศรี, ผนังสือ, โบม (BAUM) ผลงานเขียนของเยาวชน TK Young Writer 2016 ที่ทุ่มเท
การท�ำงานผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรูท้ เี่ น้นสาระแบบเข้มข้น ทัง้ กระบวนการคิด วางแผน และลงมือท�ำจริง จากทีมวิทยากรมืออาชีพ
มาร่วมเป็นก�ำลังใจ และติดตามอ่านนิตยสารฉบับพิเศษทั้ง 3 เล่มนี้กันได้ฟรี 3 ช่องทางคือ
http://readme.tkpark.or.th, แอพพลิเคชั่น TK app, แอพพลิเคชั่น TK Public Online Library
47

