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สัมภาษณ์พิเศษ!
‘เรียงถ้อยร้อยค�ำ-ลำว ค�ำหอม’ 

นักเขียนชั้นครูผู้สร้ำงผลงำนชั้นเยี่ยม ‘ฟ้ำบ่กั้น’
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สารคดีพิเศษ!
‘วัฒนธรรมรอบกระติบ’

สำรคดีที่จะพำคุณไปท�ำควำมรู้จักกับชีวิต 

และลมหำยใจของลูกข้ำวเหนียวผ่ำนข้ำวเหนียว
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ถ้าคุณก�าลังอ่านหน้านี้ นั่นแปลว่าคุณก�าลังอ่าน 
ตัวอักษรของอดีต

โปรดอย ่า เสียเวลา กรุณาพลิกหน ้าถัดๆ ไป  
ตัวอักษรแห่งอนาคตก�าลังรอคุณอยู่

พวกเขาและเธอ คืออนาคต คุณฝากความหวังไว้ 
ที่พวกเขาได้เต็มที่

แม ้ ในวันนี้พวกเขาจะยังเป ็นคนท�าหนังสือแบบ  
‘ฝึกหัด’ 

อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง หรืออาจพบริ้วรอย 
ของแนวตะเขบ็ทีย่งัเยบ็ไม่เรยีบร้อย ได้โปรดอภยัพวกเขา  
และอย่างที่บอก, โปรดคาดหวังถึงวันพรุ่งนี้ 

เดิมพันกับอนาคต
เพราะพวกเขาและเธอ จะเป็นตัวอักษรของวันพรุ่งนี้

จ.ขวัญมงคล
พฤษภาคม 59
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นัยหนึ่ง ‘โบม’ คือภาชนะไม้ของอีสาน รูปทรงคล้าย 
กระทะแบนและมีด้ามจับสั้น ใช้ส�าหรับส่ายหรือคน 
ข้าวเหนยีวสกุใหม่เพือ่ไล่ไอความร้อนก่อนน�าไปใส่กระตบิ 
ข้าว ท�าให้รสสัมผัสยังคงสดใหม่และน่ารับประทาน

แต่นัยของพวกเรา ‘โบม’ คือหนังสือที่รวบรวม  
‘ความเป็นลูกข้าวเหนียว’ หรือความเป็นชาวอีสาน  
จากหลากหลายแง่มุมเข้าไว้ด้วยกัน ส่ายวนไปเพื่อไล ่
เน้ือความที่ไม่จ�าเป็น จนเหลือเพียงแก่นส�าคัญที่ยังคง 
ความสดใหม่ และน่าพลิกอ่าน

ก่อนกล่าวอ�าลาจากกันกับ ‘โบม’ ท่านผู้อ่านคง 
ได้เห็นคู่มิติส�าคัญคู่หนึ่ง ที่สะท้อนแนวคิดไปสู่สิ่งหนึ่ง 
ร่วมกันคือ ‘ความเป็นลูกข้าวเหนียว’ 

มิติหน่ึงคือ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ 
ชาวอีสาน ซึ่งเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับธัญพืช ‘ข้าวเหนียว’  
อันเป็นศูนย์กลางแห่งถิ่นบ้านเกิด ทั้งที่เป็นหลักปฏิบัติ 
สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตกาล จนถึงแบบประยุกต์ 
ร่วมสมัย รวมทั้งบทบาทส�าคัญของข้าวเหนียวใน 
ประเทศไทย

ส่วนอีกมิติคือ มโนคติของลูกข้าวเหนียวส�าคัญ 
อย่างยิ่งของประเทศไทยผู ้หนึ่งอย่าง คุณค�าสิงห์  

ศรีนอก หรือผูท้ีเ่รารู้จักกันในนามปากกา ‘ลาว ค�าหอม’ 
ท่านคือผู ้มีอุดมการณ์คืนความเท่าเทียมให้แก ่

ประชาชนและชาวชนบทผู้แร้นแค้น และเขียนเรื่องสั้น 
ของตนเสมือนเป็น ‘ค�าร้องทุกข์’ เพื่อประชาชนผู้ถูก 
กดขี่โดยอ�านาจปกครอง และโดยเหล่านายทุน

ยังมีอีกหนึ่งมิติแฝงอยู่ในเนื้อหาของ โบม
มิตินี้สะท้อนถึงลักษณะสังคมปัจจุบันในประเทศไทย 

ทั้งด้านดีและร้าย ขาวและด�า จากมุมมองและประสบ- 
การณ์ของ โบม

ในที่สุด สามมิติดังกล่าวจึงหล่อหลอมรวมกันเป็น  
โบม 

กองบรรณาธิการแห่ง โบม ขอขอบคุณผู ้อ่าน 
ทกุคนทีต่ดิตามนติยสารของเราตัง้แต่ต้นจนจบ และหวงั 
ว่าคุณผู้อ่านจะมีความสุขและเพลิดเพลินกับการอ่าน  
หากมีข้อบกพร่องใด กองบรรณาธิการขออภัยมา ณ  
ทีน่ี ้และในฐานะนกัเขยีนเยาวชน พวกเราขอให้ค�าสญัญา 
ว่าจะพัฒนาความสามารถให้มากขึ้น และสร้างผลงาน 
ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ก้องสกล เหลืองสอาด
พฤษภาคม 59

‘โบม’ หมายถึงอะไร?
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เปิบข้าวทุกคราวค�า           จงสูจ�าเป็นอาจิณ

เหงื่อ กู ที่ สู กิน                จึงก่อเกิดมาเป็นคน

ข้าวนี้นะมีรส                    ให้ชนชิมทุกชั้นชน

เบื้องหลังสิทุกข์ทน           และขมขื่นจนเขียวคาว

จากแรงมาเป็นรวง           ระยะทางนั้นเหยียดยาว

จากรวงเป็นเม็ดพราว       ล้วนทุกข์ยากล�าเค็ญเข็ญ

เหงื่อหยดสักกี่หยาด         ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น

ปูดโปนกี่เส้นเอ็น               จึงแปรรวงมาเป็นกิน

น�้าเหงื่อที่เรื่อแดง             และน�้าแรงอันหลั่งริน

สายเลือด กู ทั้งสิ้น           ที่สูซดก�าซาบฟัน

บทประพันธ์ เปิบข้าว โดย จิตร ภูมิศักดิ์
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‘ข้ำวเหนียว’ คอือำหำรหลกัส�ำคญัของชำวอสีำน 

ท่ีให้พลังงำนสงู และสำมำรถน�ำไปใช้ได้ตลอดทัง้วนั 

เพ่ือท�ำกำรเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในอำชีพหลักของชำว 

อสีำน เหมอืนค�ำพูดตดิปำกหำกไปถำมชำวบ้ำนท่ีว่ำ 

“กินเข่ำจ้ำวมันบ่อยู่ท้องคือเข่ำเหนียว (กินข้ำวเจ้ำ 

มนัไม่อิม่ท้องเท่ำกับข้ำวเหนียว)” เหตดัุงน้ีพ้ืนท่ีไร่นำ 

ข้ำวส่วนใหญ่ของอีสำนจึงไม่พ้นเป็นต้นข้ำวเหนียว

และด้วยควำมที่ข้ำวเหนียวคือส่ิงที่ชำวอีสำน 

ให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก แต่ละขั้นตอนในกำร 

ปลูกต้นข้ำวเหนียวของอีสำนจึงมีเรื่องรำวน่ำสนใจ 

และแตกต่ำงไปจำกภูมภิำคอืน่ๆ ด้วยกิจกรรมต่ำงๆ 

ทีช่ำวบ้ำนช่วยกันคิดขึน้ขณะเตรยีมหน้ำดิน ไปจนถึง 

หลงัเกบ็เกีย่ว ทีส่บืทอดกันมำจนเป็นฮตี (ประเพณ)ี  

โดยแบ่งออกได้ดังนี้

TEXT_ปรีชญำ ขยนักจิ, ทรงกลด ลมิปิพฒัน์, ธสุีวรรณ ปิตภิำกร,  

วัชระ พระวิเศษ, ก้องสกล เหลืองสอำด
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ก่อนลงดิน

1. พิธีทำ�บุญเบิกบ้าน 

พิธนีีท้�ำขึน้เพ่ือบอกกล่ำวแก่ผีปูต่ำผู้ปกปักดแูล 

ชำวบ้ำนว่ำ ในตอนนีถ้งึฤดทู�ำนำแล้ว ชำวบ้ำนจะน�ำ 

เครื่องเซ่น ได้แก่ เหล้ำไห ไก่ตัว หรือ โตว ของ 

ส�ำเนียงอีสำน และของหวำนมำถวำย ก่อนจะ 

เสี่ยงทำย ‘คำงไก่’

2. พิธีเสี่ยงทำายคางไก่
คือกำรเส่ียงทำยว่ำฟ้ำฝนปีนี้จะอุดมสมบูรณ์ 

จนพืชผลท่ีปลูกออกมำงอกงำมหรอืไม่ โดยดไูด้จำก 

กำรหกัคอไก่ต้ม หลงัน�ำมำสงัเวยแก่ผีปู่ตำ หำกปีใด 

ให้ผลผลิตดี คำงไก่ที่ดึงออกจะมีลักษณะโค้งงอ 

เหมอืนเคียวเกีย่วข้ำว แต่ถ้ำปีไหนจะแล้ง คำงไก่ทีดึ่ง 

ออกมำจะมลีกัษณะสัน้ไม่โค้ง เป็นอนัว่ำปีนัน้ผลผลติ 

จะน้อย

3. ไหว้ผีตาแฮก 

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่สถิตอยู่ในศำลขนำดเล็ก ตั้งอยู่ 

ตรงด้ำนหน้ำของไร่นำ กำรไหว้เช่นนีเ้ป็นกำรขอขมำ 

และขอให้ผีตำแฮกช่วยดูแลท่ีนำให้ผลผลิตอุดม 

สมบูรณ์ โดยมีเครื่องเซ่นไหว้ คือ ดอกไม้ ธูปเทียน  

เหล้ำ 1 ขวด ไก่ต้ม และเข่ำเหนียวที่เป็นผลผลิต 

จำกปีก่อน

หน้ำนำจะเริม่ประมำณเดือนหกของอีสำน (พฤษภำคม) หลำยๆ 

บ้ำนจะเร่ิมเตรียมดินส�ำหรับกำรเพำะปลูก และนอกเหนือจำก 

กำรเตรียมดินแล้ว อีกสิ่งส�ำคัญที่ชำวบ้ำนต้องเตรียมก็คือ 

ของส�ำหรับกำรไหว้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ผู้ดูแลรักษำกำรท�ำนำแต่ละครั้ง 

ให้ผ่ำนไปด้วยดี ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 พิธี
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1. ลงนา
“ลงนำกันไหม” ค�ำเชิญชวนภำษำอีสำน ที่หมำยถึง 

กำรร่วมแรงของชำวนำในกำรลงไปปักไถ ด�ำหว่ำน ส่วนใหญ่ 

จะใช้วธิกีำรด�ำนำมำกกว่ำวธิอีืน่ เพรำะกำรปักด�ำจะท�ำให้ 

ข้ำวอยูด้่วยกนัเป็นเหล่ำ เป็นกอ ท�ำให้เกบ็เกีย่วง่ำยเมือ่ถึง 

หน้ำเกี่ยว ซึ่งเสน่ห์ของกำรด�ำนำน้ัน อยู่ที่เวลำด�ำนำ  

หนุ่มสำวชำวบ้ำนจะมำรวมตัวกันและมีกำรร้อง ‘ล�ำ’  

หรือหมอล�ำกลอนหยอกเล่นกันระหว่ำงคนหนุ่มคนสำว 

มำช่วยกนัปักด�ำ บำงคร้ังมีลูกหยอดอ้อนเก้ียวสำวจำกหนุม่ 

บำงทีก็เป็นกลอนตัดพ้อผู้ชำยบ้ำง เมื่อถึงเวลำพักก็จะท�ำ 

อำหำรกินร่วมกัน วัตถุดิบที่น�ำมำประกอบอำหำรก็จะหำ 

มำจำกริมชำยทุ่ง เช่น ปลำที่อยู่ตำมน�้ำขอดนำ ไข่มดแดง  

ผักแนม มำท�ำกินร่วมกันยำมพัก เป็นต้น  

2. พิธีไหว้แม่โคสก (พระแม่โพสพในภาษาอีสาน)
เมือ่ข้ำวเริม่ออกใบเขยีวงำม ชำวนำอีสำนจะเลือกข้ำว 

ทีส่วยทีส่ดุจำกนำผนืใหญ่ มำแต่งโฉมให้สวยงำม คล้ำยกบั 

กำรเสริมสวยให้กับคนเพื่อท�ำพิธีไหว้แม่โคสก ซึ่งวิธีกำร 

เสรมิสวยข้ำวนัน้มตีัง้แต่กำรหวต้ีนข้ำวด้วยกำรลบู กำรปะ 

แป้ง และพรมน�้ำหอมให้กลิ่นนั้นอัญเชิญเทพีแห่งข้ำวมำ 

ปกปักรกัษำข้ำวเพือ่ให้ผลติผลจำกนำนัน้ออกรวงสวยงำม

3. ปลงคาย หรือ ปลงข้าว 
เป็นพิธีที่ท�ำขึ้นเพื่อขอขมำแม่โคสกก่อนจะน�ำข้ำวมำ 

นวด (ตี) ที่ลอมเพ่ือให้เม็ดข้ำวร่วงออกจำกรวง โดยใช้ 

เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ มัดฟำงข้ำวเหนียว ก่องข้ำว ไข่ต้ม  

มำจดัไว้ข้ำงลอมข้ำวเพือ่ขอขมำ แล้วจงึจะเริม่กระบวนกำร 

นวดข้ำวได้

ช่วงด�นา
จนถึงเก็บเกี่ยว
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1. บุญคูณลาน หรือ พิธีสู่ขวัญข้าว 
เป็นพิธีที่อยู ่ในข้ันตอนก่อนกำรเอำข้ำวเก็บ 

ขึ้นเล้ำ จะมีกำรน�ำข้ำวที่นวดแล้วมำกองขึ้นให้สูง 

เรียกว่ำ ‘คูณลำน’ จำกน้ันจึงนิมนต์พระสงฆ์มำ 

เจริญพระพุทธมนต์ จัดน�้ำอบ น�้ำหอม ไว้ประพรม 

ขึงด้ำยสำยสิญจน์รอบกองข้ำว หลังเสร็จสิ้นพิธี  

ก็จะมีกำรจัดเลี้ยงคนที่มำเข้ำร่วมพิธี ซึ่งส่วนใหญ่ 

ก็คือคนที่ได้ร่วมแรงกันปลูกผลผลิตเหล่ำนี้ข้ึนมำ  

จึงถือว่ำเป็นกำรเลี้ยงขอบคุณ

2. ไหว้ผีตาแฮก
และท้ำยทีส่ดุของกระบวนกำร ชำวบ้ำนจะท�ำพิธี 

‘ไหว้ผตีำแฮก’ อกีครัง้ เพือ่ขอบคณุทีช่่วยดแูลผนืนำ 

มำตลอดฤดกูำลเพำะปลกู ทีค่อยช่วยดแูลเหล่ำสตัว์ 

น้อยใหญ่ที่อำศัยในนำ และดูแลผู้คนให้กำรท�ำนำ 

ลลุ่วงไปได้ด้วยดี และเม่ือฤดกูำรท�ำนำเวยีนกลบัมำ 

ใหม่อกีครัง้ ชำวบ้ำนกจ็ะเริม่ต้นท�ำพธิตีัง้แต่ต้นใหม่

หลังเก็บเกี่ยว
หลังจำกได้ข้ำวเหนียวเป็นเม็ดๆ แลก�ำลังจะเตรียมเก็บข้ึนเล้ำข้ำว  

พธิกีรรมทีเ่กดิข้ึนในขัน้ตอนนี ้ จะเป็นกำรขอบคณุทกุๆ คนทีไ่ด้มำ 

ช่วยออกแรงกนัต้ังแต่ขัน้ตอนแรก
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กลาง 
ขาวเหนียว

อีสาน

ขาวนึ่ง

ข้าวนึ่ง ข้าวเหนียว
เราเรียกอะไรดี

เรำจะเห็นว่ำคนภำคกลำงและคนภำคอีสำนเรียกข้ำวเหนียวด้วยช่ือ 

ที่แตกต่ำงกัน คนภำคกลำงจะเรียกข้ำวเหนียวด้วยลักษณะเฉพำะ 

ของมนั นัน่คอื เหนียว ส่วนคนภำคอสีำนจะเรียก ข้ำวนึง่ ตำมวธีิกำรปรุง 

ที่ต้องนึ่งให้สุก ฉะนั้นเรำมำดูกันดีกว่ำว่ำคนไทยในภูมิภำคต่ำงๆ  

เรียกข้ำวเหนียวกันว่ำอย่ำงไรบ้ำง

แล้วเราจะรูไ้ด้อย่างไรว่าข้าวนึง่ไหนเป็นข้าวนึง่ภาคเหนอื ข้าวนึง่ไหนเป็นข้าวนึง่อสีาน ข้าวเหนยีวไหนเป็นข้าวเหนยีวภาคกลาง 
เรำสำมำรถฟังจำกส�ำเนียง ข้ำวนึ่งภำคเหนือจะออกเสียงสูงกว่ำของภำคอีสำน คือข้ำวนึ่งในภำคเหนือนั้นจะออกเสียงวรรณยุกต์โทควบตรี 

ทั้งในค�ำว่ำ ‘ข้ำว’ และค�ำว่ำ ‘นึ่ง’ ในขณะที่ข้ำวนึ่งของภำคอีสำนจะออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ต�่ำกว่ำเสียงเอก ส่วนกำรจ�ำแนกข้ำวเหนียว 

ส�ำเนียงภำคกลำงออกจำกข้ำวเหนียวส�ำเนียงภำคใต้นั้น เรำจะรู้ได้จำกค�ำว่ำ ‘เหนียว’ ในส�ำเนียงภำคใต้นั้นจะออกเสียงวรรณยุกต์ที่สูงกว่ำตรี 

แต่ไม่ถึงจัตวำ
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กลาง 
ขาวเหนียว

อีสาน

ขาวนึ่ง
วยีนหเวา้ข 

 ยทไ

วยีนหเ า้ขเลาว

า้ตเ ว่ันนีจ

 ษฤกงัอ
์ซรไ สันิทูลก ecir suonitulG

สศเง่ัรฝ
์ตงอ็อูลก ีฆ tnaulg ziR

สเปน 
Arroz glutinoso 

ซโนโิตุลก  สรโาอ

 ีลาติอ
ซโนโิตุลก ซโิร osonitulg osiR

 สกเุตรปโ
Arroz glutinoso 

ซโนโิตุลก สฮโาอ

สีร ีกีลค
ยีซเสัร

ซเีร าวาคพเ
ก็ชเ

Lepkavá rýže

 ยีซเีนดโนิอ
Beras ketan เบอราส เกอตาน

 ์รตสาศายทิวอ่ืช
Oryza sativa var. glutinosa 

าซนโิตุลก าวิตาซ าซิรอโ

สิฆอบเลฺคเก์รามนดเ

ะมเ ะกโ ิจ ะมโนุ่ป่ีญ

ลาซ บัฉเกาหลี

สิรทรกโนดเีวส

บนเ วายฺกมานดยีวเ

คนบานพูน เพิ่นเอิ้นจังซี่
 นอกจำกภูมิภำคต่ำงๆ ในประเทศไทยจะเรียกข้ำวเหนียวแตกต่ำงกันแล้ว 

ประเทศต่ำงๆ บนโลกยังเรียกข้ำวเหนียวแตกต่ำงกันอีกด้วย

13
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ภาชนะเก็บความร้อนมหัศจรรย์
กระติบ

เมื่อพูดถึงข้ำวเหนียวก็คงไม่พ้นกระติบ ภำชนะจักสำนมหัศจรรย์ที่เก็บควำมร้อน 

ได้นำนถึงประมำณ 2 ชั่วโมง ควำมลับของควำมสำมำรถนี้อยู่ที่โครงสร้ำงของมัน
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1. กระติบอุ่นทำิพย์
กระติบโฉมใหม่ มีแผ่นฟอยล์บุด้ำนในช่วยเก็บควำมร้อนนำนถึง 6-7 ชั่วโมง  

จำกเดิมได้แค่ 2 ชั่วโมง เรียกว่ำอุ่นทิพย์กันยำวๆ

2. กระติบไฟฟ้าหุงข้าวเหนียว
เมื่อหม้อข้ำวกับกระติบผสมกันก็สบำยข้ึนเยอะ กระติบแนวใหม่ไม่ต้องใช้ถ่ำน  

เสยีบปลัก๊ปุบ๊ พร้อมหงุข้ำวเหนยีวป๊ับ แค่ 15 นำทไีอหอมของข้ำวเหนยีวกโ็ชยมำแล้ว

3. ซองกระตบิ The Roots of Thai Funk
สำนไผ่เหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิมคือเก็บซีดีเพลงหมอล�ำ ส่งออกขำยนอก  

เพลงหมอล�ำกโ็กอินเตอร์ไปอกี ขอคำรวะดเีจมำฟต์ไซ (Maft Sai) ส�ำหรบัไอเดยีนีจ้รงิๆ

4. โคมไฟกระติบ
มติิใหม่แห่งกระติบ ใส่หลอดไฟเข้ำไป เปิดฝำด้ำนหนึง่ กก็ลำยเป็นโคมไฟวำงโต๊ะ 

เฉยเลย

5. ปิ่นโตกระติบ
กระติบรุ่นอัพเกรด กลำยเป็นปิ่นโต ขำ้วเหนียวจะได้มีกับข้ำวมำอยู่เป็นเพื่อน  

ยกเครดิตให้ชำวขอนแก่นหัวใส ลำยงำมไม่ลดควำมประณีต ส่งออกต่ำงประเทศ 

ก็เยอะไป

เวลาผ่านไป กระติบเองก็วิวัฒนาการไปด้วยเช่นกัน 
ตอนนี้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สารพัด ใช้ทำ�งานได ้
มากกว่าเพยีงเกบ็ข้าวเหนยีว เหล่าน้ีคือตัวอย่างกระตบิ 
โฉมใหม่แห่งปัจจุบัน

1

2
3

4

5
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หำกพูดถงึ ข้ำวเหนยีว หลำยๆ ท่ำนคงเกิดมโนนกึถงึอำหำรหลำยอย่ำง 

ที่มีข้ำวเหนียวเป็นส่วนประกอบหนึ่ง เช่น ไก่ย่ำงกับข้ำวเหนียว ข้ำวเหนียว 

กับส้มต�ำ ข้ำวเหนียวมะม่วง ข้ำวเหนียวเปียกล�ำไย ข้ำวเหนียวมูน ฯลฯ  

และอีกหลำยเมนูที่ไม่ใช่จ�ำเพำะแต่คนอีสำนที่ชอบรับประทำนเมนูที่ท�ำ 

มำจำกข้ำวเหนียว  

เปิดกระติบแล้วหยิบขึ้นมำ ใครๆ ก็ท�ำได้ เรื่องง่ำยๆ ที่ใครก็ท�ำ สิ่งที่จะ 

กล่ำวถึงต่อไปนี้คือกำรเปิบข้ำวเหนียวอย่ำงไรให้ได้กลิ่นอำยแท้ๆ อย่ำง 

อสีำน กำรเปิบข้ำวด้วยมอืของคนภำคอืน่กับคนภำคอสีำนนัน้ต่ำงกนัแน่นอน    

เพรำะภูมิภำคอื่นที่ไม่ใช่คนอีสำนแท้ๆ มักจะมีวิธีกินข้ำวเหนียวด้วยกำรใช้ 

ช้อนส้อม กัดโดยไม่เอำข้ำวเหนียวออกจำกถุง หรือเปิบด้วยมือ แต่กำรเปิบ 

ด้วยมืออย่ำงไรให้ได้ใจคนอีสำน คุณผู้อ่ำนเองอำจยังไม่ทรำบแน่แท้ว่ำ  

เปิบแบบอีสำนแท้เป็นเช่นไร  

กินอย่างไร ?

ให้ถงึอาย

อีสาน
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กำรเปิบข้ำวเหนียวคือกำรกินโดยใช้มือปั้นข้ำวเหนียวขึ้นมำจิ้มกิน 

กับอำหำรที่เป็นเครื่องเคียง แต่กำรกินข้ำวเหนียวอย่ำงถูกวิธีในแบบฉบับ 

ของคนอีสำนแท้ๆ มีอยู่ว่ำจะต้องปั้นข้ำวเหนียวให้เป็น ‘ก้อนจนกลม’  

และต้องปั้นค�ำข้ำวนั้นด้วยมือข้ำงที่ถนัดเพียงข้ำงเดียวเท่ำนั้น ใครท�ำได ้

นัน่จะเป็นเคร่ืองยนืยันทีจ่ะบ่งบอกและแสดงถงึว่ำคุณมเีลอืดเนือ้เช้ือไขอสีำน 

อย่ำงแท้แน่นอน เหตุท่ีต้องปั้นข้ำวเหนียวเป็นก้อนกลมจนแน่นติดกันน้ัน 

ก็เพรำะว่ำเวลำกินข้ำวคู่กับ ‘ป่น’ (อำหำรอีสำนชนิดที่ต�ำเนื้อปลำใส่น�้ำ 

จนแหลก) หำกป้ันข้ำวไม่แน่น ข้ำวเหนยีวทีก่นิกจ็ะละลำยลงถ้วยป่น จนท�ำให้ 

ป่นหรืออำหำรนั้นๆ ไม่น่ำรับประทำน และกำรกินข้ำวเหนียวนี้เองท�ำให้คน 

อสีำนมแีรงขบัชสููง้ำนไม่ว่ำหนกัหรอืเบำกส็ูไ้หว เพรำะกนิข้ำวเหนยีวจะหนกั 

ท้อง (อยู่ท้อง) ไม่หิวบ่อยอย่ำงข้ำวสวย จึงมีค�ำกล่ำวที่สำมำรถแทนตัว 

คนอีสำนว่ำ แรงงำนข้ำว หรือ ลูกข้ำวเหนียว

 แรงงานข้าว
ลูกข้าวเหนียว

หรือ
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พูดถึงกำรใช้แรงงำนคนในภำคอีสำนส่วนมำกไม่ค่อยท�ำมำหำกินที่บ้ำน 

ของตน แต่มกัจะหนัเหเข้ำกรงุเทพฯ เพ่ือแสวงหำงำนท�ำให้เกิดมีรำยได้ส่งเงิน 

กลบับ้ำน ทีพ่วกเขำเหล่ำนัน้ต้องจำกคนทีร่กั จำกลกู จำกสำมภีรรยำ จึงท�ำให้ 

เวลำกินข้ำวต้องเกิดระมัดระวังเป็นอย่ำงยิ่ง อย่ำงที่ว่ำนั้นก็คือ กำรปิดฝำ 

กระติบข้ำวให้สนิทหลังจำกกินเสร็จ นั่นเอง 

คุณผู้อ่ำนอำจสงสัยและเกิดค�ำถำมว่ำ แค่ปิดและเปิดฝำกระติบเท่ำนี้  

ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังเลย นอกจำกกำรปั้นข้ำวให้กลมเป็นก้อน 

โดยใช้มือข้ำงเดียวที่เป็นกำรกินข้ำวเหนียวให้ได้รสชำติและถูกต้องตำมแบบ 

ฉบับดั้งเดิมของอีสำนอย่ำงแท้จริง
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ยังมีอีกหนึ่งข้อบ่งช้ีท่ีสำมำรถบอกได้ว่ำนี่ส ิ

เป็นกำรกินตำมแบบฉบับวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมของ 

คนอีสำนที่แท้จริงเกี่ยวกับกำรกินข้ำวอีกข้อนั่นคือ  

กินข้ำวเหนียวเสร็จแต่ละครั้งจะต้องปิดฝำกระติบ 

ข้ำวให้สนิท เพรำะมีค�ำบอกค�ำสอนจำกผู้เฒ่ำผู้แก่ 

บอกสอนไว้ว ่ำ หำกปิดฝำกระติบข้ำวไม่สนิท  

หนุ ่มสำวชำยหญิงที่มีคนรักหรือคู ่ครองกันอยู ่  

ไปท�ำงำนอยูท่ำงไกล หำกคนเหล่ำนัน้กนิข้ำวเหนยีว 

แล้วไม่ปิดกระติบข้ำวจะท�ำให้คนรักหนีหน่ำยจำก 

จรไปไม่กลับมำ เหมือนข้ำวเหนียวท่ีถูกเปิดฝำไว ้

แล้วปั้นไม่เป็นก้อน  

หำกคณุผูอ่้ำนสงัเกตดีๆ  จะเหน็ว่ำนัน่เป็นควำม 

ฉลำดอย่ำงหนึง่ของคนอสีำน เพรำะเป็นกศุโลบำย  

โดยกำรน�ำเอำเรื่องควำมรักมำเป็นข้ออ้ำงให้คน 

หนุ่มสำวปฏิบัติตำมและยังได้ใช้ควำมรักในทำง 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรถนอมข้ำวเหนยีว ไม่ให้โดนลม 

โดนอำกำศ เพรำะหำกโดนสิ่งเหล่ำนั้นแล้วข้ำว 

ในกระติบจะไม่นุ่ม ไม่เหนียว เวลำปั้นข้ำวก็จะไม ่

เป็นก้อน กลำยเป็นข้ำวที่แข็งและแห้งจนกินไม่ได้ 

คนอีสำนสร้ำงกุศโลบำยทั้งสองขึ้นมำโดยม ี

วัตถุประสงค์เพียงเพ่ือถนอมอำหำรให้น่ำกินชวน 

รบัประทำนอยูต่ลอดเวลำ ส่วนเรือ่งว่ำถ้ำป้ันไม่กลม 

จะไม่ใช่คนอสีำน หรอืปิดฝำกระตบิไม่แน่นจะท�ำให้ 

คนที่รักหนีหน่ำยไปนั้น เป็นเพียงเรื่องหลอกเด็ก 

หรือกลอุบำยท่ีอยำกให้ลูกหลำนได้ปฏิบัติตำม 

เท่ำนั้นเอง
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ลืมอำหำรอีสำนกลำงกรุงตำมร้ำนแผงลอย หรือร้ำนในห้ำงสรรพสินค้ำ 

ไปได้เลย วันนี้เรำมี 2 เมนูแปลกใหม่ที่หำทำนที่ไหนไม่ได้นอกจำก 

แดนลูกข้ำวเหนียวมำแนะน�ำ

บ่ายโบก-ข้าวจี่วาเลนไทำน์

บ่ายโบก

1

2
3

5

4

‘บ่ำยโบก’ ขนมพื้นบ้ำน ท�ำจำกเข่ำหนึ่ง (ข้ำว 

เหนยีว) และผลไม้ท้องถิน่ท่ีชำวอีสำนเอิน้ (เรยีก)  

ว่ำ ‘บักมวงน้อย’ (มะม่วงน้อยท้องถ่ินชนิดหนึ่ง)  

มักทำนกันหน้ำร้อน เพรำะเป็นหน้ำมะม่วงพอดี  

ดูๆ แล้ว มันก็คือข้ำวเหนียว-มะม่วงดีๆ นี่เอง  

แต่ส�ำหรบั ‘บ่ำยโบก’ เรำไม่ได้วำงเข่ำหนึง่คูบ่กัมวง 

แต่ยัดเข่ำหนึ่งเข้ำไปในบักมวงและบีบกินเลย 

ต่ำงหำก ค�ำว่ำ ‘บ่ำย’ ในทีน่ีห้มำยถงึป้ำย ในเมนนูี ้

กค็อืน�ำเข่ำหนึง่ไปป้ำยบกัมวง ส่วน ‘โบก’ หมำยถึง 

ช่องว่ำง กค็อืช่องว่ำงในบกัมวงนีเ่อง พอรู้จกั ‘บ่ำย 

โบก’ กันแล้ว เรำก็ลองไปเบิ่ง (ดู) ว่ำ ‘บ่ำยโบก’  

ท�ำอย่ำงไร

สองเมนูข้าวเหนียวหากินไม่ง่าย!

คัดสรรบักมวงน้อยที่สุกแล้ว 

ยิ่งสุกจนตกลงมำเองจำกต้นยิ่งดี

ปำดส่วนหัวบักมวงน้อยออกเสีย 

แล้วควักแกนกลำงบักมวงออกให้เบิด  

(หมด) จนเป็นช่อง

เตรียมเข่ำหนึง่สกุร้อนๆ ทีเ่พิง่ข้ึน

หลงัไล่ไอน�ำ้ยัดไส้บกัมวงพอหลวมๆ

ใช้สองมือบีบบักมวงน้อยไส้เข่ำหนึ่ง 

อย่ำงเบำมือ ให้คลุกเคล้ำเข้ำกับเนื้อ 

ผลไม้

พอเวลำทำน กบ็บีเอำเข่ำหนึง่ในบกัมวง 

เข้ำปำก แค่นี้ก็จะได้ลิ้มรสขนมหวำน 

กลิ่นหอมร้อนๆ ที่จะติดลิ้นติดใจไป 

อีกนำน
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ข้าวจี่วาเลนไทำน์
เมนขู้ำวจีท่ี่เรำๆ ต่ำงน่ำจะรูจั้กกนัด ีแต่ข้ำวจ่ี 

นี้มีชื่อเท่ๆ ต่อท้ำยว่ำ ‘ข้ำวจี่วำเลนไทน์’ เมนูนี้ 

เกดิขึน้จำกไอเดียผสมผสำนวฒันธรรมร่วมสมัย 

อย่ำง ‘วันวำเลนไทน์’ และประเพณีดั้งเดิมของ 

ลูกข้ำวเหนียว ‘ตักบำตรข้ำวจี่’ เกิดเป็นเทศกำล  

‘บุญข้ำวจ่ีวำเลนไทน์’ โดยมีกุศโลบำย ‘ไม่หลง 

ของเก่ำไม่เมำของใหม่’ เพื่อรักษำอำหำรอีสำน 

อย่ำงข้ำวจ่ีเอำไว้ ในวันงำน ตอนเช้ำก็เชื้อเชิญ 

คนมำตักบำตรกัน หลังจำกนั้นวัยรุ่นที่มำงำน 

ก็จะปั้นข้ำวจี่เป็นรูปหัวใจให้แก่คนพิเศษแทน 

ดอกกุหลำบ งำนนี้นอกจำกจะอ่ิมใจแล้วก็ยัง 

อิ่มท้องอีกด้วย ส่วนใครที่อยำกลองท�ำข้ำวจี่ 

วำเลนไทน์ดูบ้ำงก็ลองตำมวิธีกำรดังนี้

น�ำเข่ำหนึ่งมำปั้นเป็นก้อนกลมแบนๆ  

ขนำดประมำณฝ่ำมือ

น�ำก้อนเข่ำหนึ่งไปพันรอบๆ ไม้เสียบ2

ดงึส่วนบนสองข้ำงของเข่ำหนึง่ออกมำ 

นิดหนึ่ง พอเป็นรูปทรงหัวใจ

โรยเกลือตำมรสชำติที่ต้องกำร

น�ำไปจีบ่นเตำ พลกิไปมำพอให้เข่ำหนึง่  

แห้งพอกรอบทั้งสองฝั่ง

ชุบไข่ที่ตีเตรียมไว้ให้ทั่วๆ

น�ำไปจี่บนเตำอีกครั้ง จนสีเริ่มออกเหลือง 

ทอง ก็เป็นอันว่ำได้สัญญำณเวลำลิ้มรส 

ควำมกรอบ มัน เค็มปะแล่ม ของข้ำวจี ่

วำเลนไทน์กันแล้ว

ทัง้ที ่‘บ่ำยโบก’ และ ‘ข้ำวจี’่ เป็นเมนทู้องถ่ิน 

ที่น่ำอร่อยขนำดนี้ น่ำเสียดำยที่ทั้งสองเมนูนี ้

กลับค่อยๆ หำยไป แม้แต่ในถ่ินอีสำนเองก็หำ 

สองเมนูนีย้ำกขึน้เรือ่ยๆ และอำจรวมถงึเมนอ่ืูนๆ 

ด้วย เรำกเ็หน็เพยีงคนในท้องถิน่พยำยำมยือ้ชีวติ 

เมนูข้ำวจี่นี้ไว ้ด้วยเทศกำลอย่ำง ‘บุญข้ำวจี่ 

วำเลนไทน์’
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ข้าวเหนียวก�่า 
ด�แต่ดี

TEXT_วัชระ พระวิเศษ



23

ข้ำว หนึ่งอำหำรที่นับว่ำอยู่คู่กับสังคมไทยมำ 

นำนหลำยร้อยปี จงึนบัได้ว่ำข้ำวนัน้เป็นอำหำรหลกั 

ที่หล่อเล้ียงชีวิตคนไทยมำทุกยุคทุกสมัยเพรำะ 

คนไทยบริโภคมำโดยตลอดเพื่อบ�ำรุงร่ำงกำยให้มี 

เรีย่วแรงในกำรท�ำงำนและพฒันำบ้ำนเมอืง ข้ำวนัน้ 

มหีลำยประเภททีอ่ยูใ่นไทย เช่น ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว 

และข้ำวกล้อง เป็นต้น ข้ำวที่นิยมบริโภคกันมำก

หลำยมักจะได้แก่ ข้ำวเจ้ำที่รับประทำนกันอย่ำง 

แพร่หลำยในภำคกลำงของประเทศ และข้ำวเหนยีว 

ที่ถือว่ำเป็นรวงแรงแห่งกำรให้พลังงำนของชำว 

ภำคเหนือและภำคอีสำนนั่นเอง เม่ือเรำนึกภำพ 

ข้ำวเหนียว ทุกท่ำนอำจจะเห็นเพียงแค่ภำพของ 

เม็ดข้ำวสขีำวมันทีเ่วลำนึง่แล้วเหนยีวตดิกนั แต่นัน่ 

ยังไม่หมด ยังมีข้ำวเหนียวอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับกำร 

ขนำนนำมว่ำเป็นพญำข้ำว นั่นคือ ข้ำวเหนียวก�่ำ  

หรือข้ำวเหนียวด�ำ

กำรที่ข้ำวเหนียวก�่ำถูกยกให้เป็นพญำแห่งข้ำว 

กเ็นือ่งจำกว่ำ ข้ำวก�ำ่หรอืข้ำวเหนยีวด�ำมคีณุสมบติั 

พิเศษที่แตกต่ำงจำกข้ำวเหนียวสีขำวนวลธรรมดำ 

นั่นคือสำรสีม่วงแดงของเปลือกหุ ้มเมล็ด คือ  

แอนโทไซยำนิน (Anthocyanin) และแกมมำ- 

โอไรซำนอล (Gamma Oryzanol) ซึ่งสำร  

แอนโทไซยำนินชนิดนี้ในข้ำวก�่ำที่ มีคุณสมบัติ 

คือต้ำนกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิแดนท์ ช่วยในกำร 

ไหลเวยีนโลหติ ต่อต้ำนอนมุลูอสิระ ส่วนสำรแกมมำ 

โอไรซำนอล นอกจำกจะมีคุณสมบัติในกำรต้ำน 

กำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชันเช่นเดียวกันแล้ว  

ยังสำมำรถลดคอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์ และ 

เพิ่มระดับของ High Density Lipoprotien (HDL)  

ในเลือด และยังมผีลต่อกำรท�ำงำนของต่อมใต้สมอง  

ยบัยัง้กำรหลัง่กรดในกระเพำะอำหำร และยบัยัง้กำร 

รวมตัวของเกล็ดเลือด ลดน�้ำตำลในเลือด และเพิ่ม 

ระดบัของฮอร์โมนอนิซลูนิของคนเป็นโรคเบำหวำน  

สำรชนดิที ่2 ในข้ำวก�ำ่ยงัช่วยยบัยัง้กำรเจรญิเติบโต 

ของเซลล์มะเรง็กระเพำะ นอกจำกนียั้งมหีน้ำทีต้่ำน 

กำรหนืของไขมนัในร�ำข้ำว และของนมผงไขมนัเตม็ 

รวมทั้งกระตุ้นภูมิคุ้มกันในคนด้วย เรำคงจะเคย 

ได้ยินวลี ‘ดินด�ำคือดินดี’ นี้บ่อยๆ วันนี้จึงขอ 

เปลี่ยนวลีนั้นเป็น ‘ข้ำวด�ำคือข้ำวดี’ ที่มีสำรพัด 

ประโยชน์อย่ำงข้ำวเหนียวก�่ำซึ่งนับได้ว่ำหำกใคร 

ได้รับประทำนก็คงจะสุขภำพดีมีอำยุขัยยืนนำน 

กันถ้วนหน้ำทีเดียว    

สุขภำพดีเป็นสิ่งที่ไม่มีขำย อยำกได้ต้องท�ำเอง     

ซ่ึงแน่นอนเรำเองนั้นก�ำหนดได้คือ กำรนอนหลับ 

พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ  

ดื่มน�้ำสะอำดอย่ำงน้อยวันละ 8 แก้ว และที่ส�ำคัญ 

รับประทำนอำหำรที่ดีและมีประโยชน์ ดังน้ันกำร 

เลือกรับประทำนอำหำร โดยเฉพำะข้ำวที่คนส่วน 

ใหญ่เห็นว่ำเป็นเรื่องธรรมดำสำมัญ ไม่ได้ใส่ใจ 

และให้ควำมส�ำคญั แต่ทีจ่รงินัน้เป็นเรือ่งส�ำคญัมำก 

ในปัจจุบัน เพรำะในแต่ละวันเรำเองไม่ทรำบว่ำ 

เรำรับประทำนอำหำรที่ให้คุณหรือโทษแก่ร่ำงกำย 

ของเรำ ทำงที่ดีเรำควรเลือกรับประทำนแต่อำหำร 

ที่มีประโยชน์ เช่น จ�ำพวกผักปลอดสำรพิษ ผลไม้ 

ตำมฤดูกำล ดื่มน�้ำที่สะอำด หนึ่งในอำหำรสุขภำพ 

ทีจ่ะแนะน�ำนัน่คอื ข้ำวเหนยีวก�ำ่ ทีอุ่ดมไปด้วยคณุค่ำ 

ทำงโภชนำกำรมำกกว่ำข้ำวธรรมดำทัว่ไป เมือ่ทรำบ 

เช่นนี้ หำกมีไว้ติดครัวคงไม่เสียหำยอะไร เก็บไว้ 

ท�ำให้คนที่ท่ำนรักได้รับประทำนเพื่อสุขภำพของ 

ครอบครัวและตัวท่ำนเอง

www.oknation.net/blog/ed/2008/07/14/entry-1
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นอกจำกเนื้อหำที่ โบม ได้บอกกล่ำวกับคุณ 

ผู้อ่ำนในส่วนท่ีคุณอำจจะไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยิน 

มำก่อน คุณรู้หรือไม่ว่ำ ในแถบประชำคมอำเซียน  

หรือที่เรำจะรู้จักกันในชื่อย่อว่ำ AEC ประเทศไทย 

ของเรำนัน้เป็นอนัดบัหนึง่ในกำรส่งออก ‘ข้ำวเหนยีว’

จำกข้อมูลกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจกำรส่งออก 

ข้ำวของประเทศไทยในปี 2557 โดย ผศ.ดร.อรวรรณ 

ศรีโสมพันธ์ และ ทัตพิชำ เจริญรัตน์ จำกภำควิชำ 

เทคโนโลยีกำรเกษตร คณะเทคโนโลย ีมหำวทิยำลยั 

มหำสำรคำม คุณสมบัติของข้ำวเหนียวบ้ำนเรำนั้น 

มีรูปร่ำงที่เรียวยำวและมีควำมหอมนุ่มกว่ำที่อ่ืน  

ท�ำให้กลุม่ประเทศผูน้�ำเข้ำข้ำวเหนยีวกว่ำร้อยละ 50  

ในตลำดโลก เลือกน�ำเข้ำข้ำวเหนียวจำกไทย 

มำกที่สุดในแถบประชำคมอำเซียน และอันดับ 2  

ของโลก รองจำกประเทศอนิเดยี ทัง้ๆ ทีข้่ำวเหนยีว 

จำกไทยมีรำคำสูงกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำง 

เวียดนำม เนื่องจำก ‘คุณสมบัติจ�ำเพำะ’ และม ี

ต้นทุนกำรผลิตที่สูงกว่ำ เมื่อเทียบกับรำคำกำร 

ส่งออกข้ำวเหนียวของเวียดนำมที่เป็นอันดับ 2  

กำรส่งออกในแถบประชำคมอำเซียนที่มีรำคำ 

ในตลำดต�่ำกว่ำประเทศไทยถึงร้อยละ 30-50  

และถงึแม้ว่ำประเทศลำวจะมข้ีำวเหนยีวคณุภำพดี 

เทียบเท่ำกับเรำ แต่พื้นท่ีในกำรท�ำเกษตรกรรม 

เพื่อกำรส่งออกนั้นยังถือว่ำมีน้อยกว่ำไทย

นอกจำกนี้พื้นที่ในกำรผลิตข้ำวเหนียวในไทย 

ประมำณร้อยละ 80 นั้น จะกระจุกตัวอยู่ในภำค 

อสีำนบ้ำนเฮำ โดยเฉพำะในพืน้ทีร่ำบลุม่แม่น�ำ้โขง 

จึงเกิดประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป ัญญำของ 

บทำสรุป
ข้าวเหนียวไทำย
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อำรยธรรมลุ่มแม่น�้ำโขงท่ีมีสีสันและรำยละเอียด 

เล็กๆ น่ำรัก ที่รอให้คุณผู้อ่ำนได้เข้ำไปศึกษำและ 

เรียนรู้อีกมำกมำย โดยที่อำจไม่เคยรู้จักมำก่อน

แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม หำกคุณผู้อ่ำนยังไม่เคยได้ 

ไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมเหล่ำนี้ อำจต้องรีบสักหน่อย  

เพรำะคุณคงจะทรำบกันมำบ้ำงแล้วว่ำ กำรอพยพ 

ย้ำยถิ่นฐำนของชำวอีสำนที่ออกไปท�ำงำนในพ้ืนที ่

ต่ำงๆ โดยเฉพำะเมอืงหลวงอย่ำงกรุงเทพฯ ทีเ่กดิมำ 

จำกจ�ำนวนของสมำชิกในครอบครวัชำวอีสำนทีเ่ป็น 

ครอบครวัขนำดใหญ่ทีเ่รยีกร้องค่ำครองชพีทีส่งู และ 

เนื่องจำกกำรท�ำเกษตรกรรมที่ได้ผลผลิตไม่ค่อย 

ดีนักตำมสภำพอำกำศที่แปรปรวน จึงท�ำให้ผู้คน 

ที่เคยท�ำกิจกรรมประเพณีร่วมกันนั้น ถูกบังคับให้ 

ต้องแยกย้ำยกนัไปประกอบอำชีพหำเลีย้งครอบครวั 

ของตนเองในเมืองใหญ่ที่มีโอกำสมำกกว่ำ จึงท�ำให้ 

กำรรวมตัวของชำวอีสำนในพื้นที่เริ่มถูกถ่ำงระยะ 

ออกไปเรือ่ยๆ เหล่ำลูกหลำนทีจ่ำกบ้ำนเมอืงตนเอง 

มำก็เริ่มลืมเลือนสิ่งที่เคยท�ำร่วมกันมำต้ังแต่สมัย 

ปู่ย่ำ รวมถึงวัฒนธรรมเมืองและเทคโนโลยีที่เข้ำไป 

ยงัชมุชน ทีท่�ำให้ผูค้นเริม่เปลีย่นวถิชีีวติไปหำส่ิงใหม่ 

ทีค่ดิว่ำดกีว่ำ ประเพณหีรอืฮตีทีท่�ำด้วยกนัมำ จึงเริม่ 

จำงหำยไปตำมยุคสมัย 

และจำกหน้ำกระดำษทีผ่่ำนมำ คณุผูอ่้ำนคดิว่ำ 

วัฒนธรรมภูมิปัญญำเหล่ำนี้ มันมีควำมน่ำสนใจ 

พอที่จะกลับไปศึกษำและสืบต่อไปยังลูกหลำน 

หรือไม่ ...ก็สุดแล้วแต่ใจท่ำนจะพิจำรณำ
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ลาว ค�าหอม ศิลปินแห่งชาติประจ�าปี 2535 นักเขียนผู้สร้าง ฟ้าบ่กั้น 

ผลงานยิง่ใหญ่อันเปรยีบเสมอืนจดหมายร้องทกุข์ของชาวนาอสีานเมือ่ครัง้ 

กึง่พทุธกาล หนงัสอืทีค่รัง้หนึง่เคยถกูแปะป้าย ‘หนงัสือต้องห้าม’ ถกูเผา 

และถูกก�าจัดทิ้ง จนเจ้าตัวถูกแปะป้ายเป็นบุคคลอันตรายและจ�าเป็น 

ต้องลี้ภัยทางการเมืองเป็นเวลาหลายปี

แต่ฟ้าของ ฟ้าบ่กั้น นั้นก็กว้างใหญ่ และมิอาจกีดกั้นความดีงามของ 

หนงัสอืเล่มนีไ้ด้ เพราะ ฟ้าบ่กัน้ ได้รบัการยกย่องจากนกัอ่าน นกัวชิาการ  

รวมท้ังได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศตีพิมพ์ในอีกหลายประเทศ  

เพราะฟ้ามิอาจกั้นนักเขียนที่มีนามจริงว่า ค�าสิงห์ ศรีนอก ได้

ในโอกาสทีโ่ครงการ TK Young Writer 2016 จดัการอบรมทีป่ากช่อง 

เราจงึสบช่องงามในการพาว่าทีน่กัเขยีนตวัน้อย ไปพบกบันกัเขยีนทีเ่ปรยีบ 

เสมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงากับนักเขียนรุ่นหลัง

บ้านของ ลาว ค�าหอม เป็นบ้านหลังเล็กแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ท่ี 

ส่วนใหญ่ยนืต้นสงูตระหง่าน แผ่ราก ชอนไชลงไปในผนืดนิ ให้ความร่มรืน่ 

แม้ในวันที่อะไรๆ รอบตัวดูเร่าร้อนและรุนแรงกว่าท่ีเคย ต้นไม้เหล่านี้  

ลุงลาว ค�าหอม เป็นผู้ปลูกด้วยตัวเองเมื่อราว 50 ปีก่อน

และให้ร่มเงามาจนทุกวันนี้ เป็นร่มเงาให้ทั้งชีวิต เป็นร่มเงาให้ทั้ง 

ปัญญา

เรียงถ้อยร้อยค�-ลาว ค�หอม
TEXT_กนกวรรณ พวนันำ, ภำนชุนำถ สงัข์ฆะ, ศวิชัญำ แก้วพลงำม
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เม่ือต้นเดอืนทีแ่ล้วมีสมัมนำใหญ่เรือ่งชำติพนัธ์ุ 

เขำระดมนักวิชำกำรมำมำกมำยนะครับ จัดที ่

มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีวิทยำกรมำอภิปรำย 

ร่วมงำน มีศำสตรำจำรย์หญิงคนหนึ่ง เธอสอน 

หนังสืออยู่ท่ีมหำวิทยำลัยในลอนดอน เธอสอน 

วรรณกรรมเอเชีย แล้วเธอเลือกหนังสือของ 

นักเขียนเอเชียหลำยเรื่อง เพื่อน�ำไปสอนเป็น 

วชิำกำรเขยีนเรือ่งสัน้ แล้วเธอกเ็ลอืกเรือ่ง ฟ้ำบ่ก้ัน  

ผมถำมถึงเหตุผล เธอบอกว่ำตั้งแต่เร่ิมสอนก็ใช ้

เร่ือง เขียดขำค�ำ ทีอ่ยูใ่นนัน้แหละ เป็นตวัแทนของ 

นักเขียนไทย เรื่องสั้นไทย ญี่ปุ่นก็เอำ รำโชมอน  

ที่เขำเลือกเรื่องใน ฟ้ำบ่กั้น ก็เพรำะลุงจงใจเพื่อจะ 

ให้เห็นชีวิตชำวนำ ที่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่ ชำวนำที่มี 

ชีวิตล�ำบำกยำกเย็นต่อสู้กับสำรพัดอ�ำนำจรอบตัว  

ต่อสูก้บัควำมหิวโหย ควำมแห้งแล้ง ต่อสูก้บัอ�ำนำจ  

เจ้ำหน้ำที่ก็วำงตัวเคร่งขรึม ไปอ�ำเภอก็ต้องกลำย 

เป็นเบี้ยล่ำง ประเด็นก็อยู่ตรงนี้ คนชอบพูดถึงคน 

อีสำน ว่ำเป็นคนยำกคนจน ไร้กำรศกึษำ อะไรทกุสิง่ 

ทุกอย่ำง แต่พูดอย่ำงนั้นมันไม่เห็นภำพ เรื่องสั้น 

ของลุงเพื่อจะเขียนให้เป็นรูปธรรมของควำมอด 

อยำก รปูธรรมของควำมจน รปูธรรมระหว่ำงอ�ำนำจ 

ชำวบ้ำนกับเจ้ำนำย ทั้งหมดฉำยภำพให้เห็นโดย 

อำศัยกำรเขียนเรื่องสั้นสะท้อนภำพเหล่ำนี้ 

แล้วก็อยำกจะเล่ำต่ออีกนิดหน่อยนะครับ  

เรื่องนี้หลังจำกพิมพ์ออกมำแล้ว ก็ถูกแปลเป็น 

ภำษำอังกฤษ และแปลเป็นภำษำต่ำงๆ เกือบทุก 

มหำวิทยำลัยที่มีแผนกไทยคดีศึกษำ จะใช้เรื่องสั้น 

เร่ืองนีส้อนเรือ่งองค์ประกอบของวรรณกรรมเอเชยี 

ส�ำหรับลุง คิดว ่ำตัวเองได ้ท�ำหน ้ำที่แล ้ว  

วรรณกรรมหรือเรื่องสั้นหรือนวนิยำยน้ี ถ้ำเขียนดี 

ในระดับหนึ่ง มันก็มีอิทธิพลฝังอยู่ในใจ เมื่ออ่ำนจบ 

ภำพมันก็ฝังใจ โดยเจตนำของลุงต้องกำรจะเขียน 

สิ่งเหล่ำนี้ บอกกล่ำวถึงชีวิตของเพื่อนร่วมแผ่นดิน 

ของเรำ ขณะที่ลุงเขียนนั้นอำยุ 20 ปลำยๆ นะก็มี 

ควำมรู้สึกรุนแรงมำก ว่ำประเทศไทยท�ำไมมีควำม 

แตกต่ำงกนัเหลอืเกนิ ลงุเขยีนตอนทีล่งุไปกรงุเทพฯ  

ก็ได้เห็นกรุงเทพฯ เป็นอีกแบบหนึ่งที่เขำเรียกว่ำ 

เมืองสวรรค์ ลุงก็ได้คิดว่ำมันเป็นอย่ำงนั้นจริงๆ  

ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่ำง มันก็มีควำมสมบูรณ์พูนสุข 

คนม่ังมี อิม่เอบิ แต่งตัวสวย เหน็แล้วก็คิดถึงหมูบ้่ำน  

มนัช่ำงแตกต่ำง ควำมแตกต่ำงอนันีเ้ป็นแรงผลกัดัน 

ให้ลุงในฐำนะเป็นลูกชำวบ้ำนจะน�ำเรื่องนี้ไปบอก 

เพื่อนร่วมชำติ ร่วมแผ่นดิน จะได้เห็นอกเห็นใจว่ำ 

ปัญหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมรวยกับควำมจน  

จะต้องเป็นปัญหำของแผ่นดนิแน่นอน ลงุคดิอย่ำงนัน้ 

ก็เลยบรรจงเขียน โดยมีจุดมุ่งหมำยชัดเจน จะพูด 

อกีอย่ำงว่ำ ท�ำงำนควำมคิดก็ได้นะครบั แต่ลงุใช้ศิลปะ 

ของเรื่องสั้น เพื่อบอกกล่ำวควำมรู้สึก ที่ลุงใช้ค�ำว่ำ  

ลุงเขียนค�ำร้องทุกข์ เรื่องสั้นทุกเร่ืองที่เขียนเป็น 

ค�ำร้องทุกข์ของชำวบ้ำน

ภาพวาดของสังคมชนบทำไทำย
ฟ้าบ่กั้น“

”
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“

”

การเปลีย่นแปลงทำางวรรณกรรมมนัต้อง 
เปลี่ยนแปลงความคิดของคนนะ เรื่องนี้มัน 
เกิดช้า ไม่เหมือนกับออกกฎหมายบังคับ  
แต่ว ่าวรรณกรรมมันสะสมความส�นึก  
มันจะมีพลังการเปลี่ยนแปลงจากจิตส�นึก  
นักเขียนต้องสนใจรู้ปัญหาทำุกอย่าง ปัญหา 
ของประเทำศไม่ใช่ปัญหาเฉพาะ พวกนักเขยีน 
จงึเป็นคนฉลาด งานของนกัเขยีนจงึเป็นงาน 
ของคนฉลาด มีศักดิ์มีศรี เพราะการทำ�ให ้
คนมีการศึกษา ผู้ท่ีำได้รับผลประโยชน์คือ 
รฐับาล รฐับาลมพีลเมอืงทำีม่คุีณภาพ มกีาร 
ศึกษา เรื่องอะไรจะให้พ่อแม่เขารับเคราะห ์
รับผิดชอบ รัฐบาลต้องให้การศึกษาฟรี
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แต่ไม่ใช่หนังสือเล่มเดียวหรือเรื่องเดียว ไม่ใช่   

ไม่ใช่ เขยีดขำค�ำ เรือ่งเดียว ไม่ใช่ ฟ้ำบ่กัน้ เรือ่งเดียว  

มันต้องสะสม ต้องมีคนอ่ำนมำก อย่ำงประเทศจีน  

ก็มีปัญหำควำมล้ำหลัง เขำจะเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร  

เขำใช้วรรณกรรมเป็นกองหน้ำ ปลุกเร้ำให้คนเห็น 

ภำพ เหน็ปัญหำสังคม จีนเขำมนีกัเขยีนเก่งๆ อย่ำง  

หลูซิ่น ลองไปหำอ่ำนดู กระบวนกำรคิดแบบนีท้�ำให้ 

เกดิกำรเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่ แล้วหนจูะเข้ำใจว่ำ 

ท�ำไมวรรณกรรมมนัสร้ำงมำให้เหน็ภำพว่ำควำมเละ  

มันเหลวแหลก คนส่วนน้อยมีอ�ำนำจเหนือคนส่วน

มำกอย่ำงไร นำยทุนกับคนจนสัมพันธ์กันอย่ำงไร  

ท�ำไมขณะทีป่ระเทศจนีกมี็ควำมยิง่ใหญ่ วรรณกรรม 

ก็ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

กำรเปลีย่นแปลงทำงวรรณกรรมมันต้องเปล่ียน- 

แปลงควำมคดิของคนนะ เรือ่งนีม้นัเกดิช้ำ ไม่เหมอืน 

กับออกกฎหมำยบังคับ แต่ว่ำวรรณกรรมมันสะสม 

ควำมส�ำนึก มันจะมีพลังกำรเปลี่ยนแปลงจำก 

จิตส�ำนกึ จติส�ำนกึเป็นสิง่ทีต้่องสร้ำงขึน้ มนัไม่เหมอืน 

วตัถพุวกเงนิ มนัต้องใช้เวลำยำวนำน นกัเขยีนก็ก�ำลงั 

ท�ำหน้ำทีน่ัน้เหมอืนกนั เรำสะสมส�ำนกึควำมผดิชอบ 

ชั่วดี รู้ถูกรู้ผิด รู้ด�ำรู้ขำว โดยอำศัยศิลปะของงำน 

เขียน

งำนเขียนส�ำหรับสังคมไทยเรำอำจจะไม่ชัดเจน 

มำกนะ แต่ส�ำหรับสังคมประเทศสังคมนิยมเรื่องนี้ 

เป็นเรื่องใหญ่มำก ลุงเคยพบกับท่ำน ภูมี วงศ์วิจิตร  

ท่ำนเป็นนักปรำชญ์ เคยเป็นรักษำกำรประธำน 

ประเทศลำว ลุงพบท่ำนตอนที่ท่ำนยังเป็นหัวหน้ำ 

ขบวนกำรปฏิวัติ พบกับ เสนีย์ เสำวพงศ์ (ศักดิ์ชัย  

บ�ำรุงพงศ์) ตอนนั้นสำมสิบปีมำแล้ว ไปพบพวก 

นกัปฏิวตัลิำว ค�ำแรกทีเ่ขำทกัทำย เขำบอกว่ำ ค�ำสงิห์ 

ผมดีใจมำกที่คุณกับเสนีย์ เสำวพงศ์มำ ได้พบกับ 

นกัเขยีนผู้มีชือ่เสยีงของประเทศไทย เพรำะนกัเขียน 

นัน้เป็นอำชพีทีพ่เิศษ เขียนให้คนรกักันก็ได้ เขียนให้ 

คนโกรธกันก็ได้ เขียนให้เกิดสงครำมก็ได้ เขียนให้ 

เกิดสันติภำพก็ได้ เพรำะปำกกำของนักเขียนมี 

อทิธพิลมำกสำมำรถจะสร้ำงสิง่เหล่ำนีไ้ด้ พวกยโุรป 

ก็บอกว่ำปำกกำคมกว่ำดำบ ควำมหมำยลึกๆ ก็คือ 

อย่ำงเดียวกัน สำมำรถท�ำอะไรได้เยอะ 

ควำมจริงศิลปะนี้มันกินลึก ลุงจะเล่ำให้ฟังนะ 

รัฐมนตรีวัฒนธรรมของลำวบอกว่ำเขำเป็นคนเมือง 

อัตปือ เป็นคนลำวลุม่สดุ (ลำวแม่น�ำ้โขง) เขำอยำก 

ต่อสูก้บันำยทนุ แต่ขณะนัน้กำรปฏิวตัลิำวมนัก่อตวั 

อยูท่ีท่ำงเหนอื เขำใช้เวลำเดนิทำงสีเ่ดอืนจำกอตัปือ 

ขึ้นไปทำงเหนือ ไปถึงก็ไปร่วมขบวนกำรปฏิวัติ  

หัวหน้ำปฏิวัติตอนนั้นก็คือเจ้ำสุภำนุวงศ์ก็ถำม 

ประวัติ เขำก็บอกว่ำตอนที่อยู่บ้ำน ก็ชอบเป่ำแคน  

ฟังหมอล�ำ เจ้ำสุภำนุวงศ์ก็บอกว่ำมำร่วมนี่ดีแล้ว  

เจ้ำเดินทำงมำนี่แหละ เจ้ำจะได้จัดกำรปฏิวัติสมใจ  

เพรำะฉะนั้นก็เป่ำแคนเอำ เป่ำดีๆ แต่งกลอนร�ำดีๆ  

ตอนนั้นรัฐมนตรีบอกว่ำ ผมมำผมก็อยำกจะจับปืน  

ท�ำไมให้แคนผม เขำก็บอกว่ำศิลปะน่ะมันกินลึก 

กินหัวใจ เรำอำจจะยิงคนโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อ  

ที่คนมันมีหัวใจไม่ดี ควำมคิดเป็นเหมือนโดนพยำธิ 

กิน ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะฆ่ำพยำธิได้นอกจำกศิลปะ  

เอำศิลปะนี้ล่ะไปฆ่ำพยำธิ เรำท�ำดีๆ เรำกล่อมมัน 

ให้เห็น ในท่ีสุดเรำก็จะฆ่ำพยำธิ แล้วเรำก็ได้คน  

เรำเอำปืนไปยิงมันไม่ได้หรอก เพรำะประชำกร 

เรำมีน้อย หลังจำกนั้นแกก็เลยคิดว่ำเอำงั้นก็เอำ  

เขำจึงตั้งเป็นกองคนวรรณคดี

เรื่องวรรณกรรมส�ำคัญมำก ลุงจ�ำที่ศรีบูรพำ 

(กหุลำบ สำยประดษิฐ์) บอกได้ว่ำ ทหำรกจ็ะรูเ้รือ่ง 

ทหำรดีสุด รู้เรื่องปืนผำหน้ำไม้ รู้ยุทธวิธี รู้ก�ำลังคน 

เขำก็รู้แค่นั้น เป็นหมอก็รู้โรค รู้อนำโตมี แต่เขำก็รู้ 

แค่นัน้ เอนจิเนยีร์ก็รูเ้รือ่งจกัรกล ประกอบเครือ่งจักร 

ขับรถขับเครื่องบินได้ แต่ถ้ำเป็นนักเขียน ถ้ำท�ำได้ 

ก็ขอให้รู ้ให้มำกนะ นักเขียนต้องสนใจรู ้ปัญหำ 

ทุกอย่ำง ปัญหำของประเทศไม่ใช่ปัญหำเฉพำะ  

พวกนักเขียนจึงเป็นคนฉลำด งำนของนักเขียน 

จงึเป็นงำนของคนฉลำด มีศกัดิมี์ศร ีนักเขยีนทัง้หลำย 

จะได้รับกำรยกย่อง ถ้ำหนูไปรัสเซีย หนูจะเห็น 

จตัรุสัทกุถนนใหญ่ๆ มชีือ่นกัเขยีน ถนนกอร์กีต่้ำงๆ  

นำนำ ถ้ำเป็นอเมริกัน เขำถือว่ำเป็นงำนมันสมอง 

นะหนู เขำมองไปข้ำงหน้ำ

วรรณกรรมมีอิทำธิพลสามารถเปลี่ยนแปลงสังคม“ ”
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สวีเดนเป็นประเทศที่น่ำสนใจ ตอนที่ลุงไปอยู ่

สวีเดนมำสำมปีนะ วันหนึ่งเพ่ือนที่เขำเป็นผู้หลัก 

ผูใ้หญ่ในประเทศสวเีดน เขำจะอบรมเดก็ๆ ทกุเสำร์ 

อำทิตย์ จะพำเด็กๆ ไปอบรมเรียนเรื่องสังคม 

ประชำธิปไตย เพื่อจะได้รู้ว่ำรัฐบำลจะท�ำงำนยังไง 

จัดกำรประเทศแบบไหน เขำใช้เด็กๆ มำเป็นตัววำง 

แผนงำน ลุงก็ติดตำมไปด้วย ลุงเห็นตำแก่คนหนึ่ง 

กับผู้หญิงคนหนึ่งแก่ๆ ลุงสังเกตเห็นคนแก่สองคน 

ผัวเมียต่อแถวเด็กก็สงสัยว่ำเป็นใคร ลุงเลยถำม 

เพื่อน เขำบอก อ้ำว! คุณไม่รู้เหรอว่ำคนนั้นน่ะคือ 

คุณทัค แอเลนเดอร์ (Tage Erlander) เป็นอดีต 

นำยกของสวีเดน ทัค แอเลนเดอร์นี่เป็นนำยก 

รัฐมนตรีติดต่อกัน 24 ปี สร้ำงระบบรัฐสวัสดิกำร 

ให้กับสวีเดน แต่ตอนนี้แกเกษียณแล้ว รัฐบำลมี 

อพำร์ตเมนต์ให้แกหนึ่งห้องในสตอกโฮล์ม แต่แก 

ไม่ค่อยชอบ แกชอบมำอยู่บ้ำนนอกเหมือนอย่ำงนี้ 

เพรำะอยู่ในสตอกโฮล์มเนี่ยเวลำอยำกลงมำเดิน 

ถนน คนก็ทักทำย สวัสดีคุณทัค ขอบคุณที่ท�ำให้มี 

รฐัสวสัดกิำร ให้คนอยูด่กีนิดี เป็นได้แบบนีเ้พรำะท่ำน 

คณุทคัเขำร�ำคำญกเ็ลยมำอยูน่อกเมอืง ผมก็ถำมทคั 

คุณท�ำได้ไง? เขำก็บอกเป็นอย่ำงนี้นะคุณค�ำสิงห์  

เมื่อผมเป็นนักกำรเมือง แต่ก่อนสวีเดนก็เหมือน 

ประเทศหลำยๆ ประเทศนัน่แหละ ประเทศสวเีดนนี้ 

ยำกจนคนท�ำงำนหนัก ประเทศสวีเดนมันหนำว 

มำกนะ มนัอยูข่ัว้โลกเหนอื เดือนเมษำเนีย่ยงัมีหมิะ 

ตก เพรำะฉะนัน้เวลำท�ำงำนท�ำไร่ท�ำนำกม็เีวลำสัน้ๆ  

2-3 เดือน พอปลูกเสร็จเขำก็เก็บๆ หุงเก็บเป็นห่อๆ 

แล้วขุดหลุมฝังไว้ เดี๋ยวหิมะมำก็ท�ำอะไรไม่ได้แล้ว  

กค่็อยๆ ไปเปิดเอำเพรำะมนัไม่เน่ำ เขำยังไม่มีตูเ้ยน็ 

นะสมัยนั้นน่ะ 

ทคั แอเลนเดอร์กเ็ลยคดิว่ำถ้ำต่อไปชำวไร่ชำวนำ 

หรือคนงำนท�ำงำนหนักแล้วก็สะสมเงินเดือน 

ตลอดชีวิตไว้พอครบเกษียณแล้วออกมำก็มีชีวิต 

สะดวกสบำย เพรำะตัวเองท�ำงำนหนักตลอดเวลำ  

พออำยุ 60 ปีแล้วก็อยำกจะพำลูกพำเมียไปเที่ยว 

เมอืงนอก แต่พอเข้ำไปโรงพยำบำลตรวจโรคกพ็บว่ำ 

เป็นโรคสำรพัด หลำยคนเลยเอำเงนิทีส่ะสมทัง้หมด 

น�ำมำจ่ำยค่ำรักษำตัวเองหมด ทัคก็เลยคิดว่ำท�ำไม 

ประเทศสวเีดนซ่ึงเป็นประเทศอยูย่นืยงมำได้ขนำดนี ้

ต้องอำศัยแรงงำนคนพวกนี้ พวกเขำท�ำงำนหนัก  

แต่พอเขำเกษียณเจบ็ป่วยไปกต้็องดแูลตวัเอง รฐับำล 

มหีน้ำทีต้่องรบัภำระนีส้ ิต้องรกัษำฟร ีแกเลยคดิต่อ 

ว่ำจะท�ำยังไง ก็เลยออกไปพูดตอนไปหำเสียงว่ำ  

ต่อไปประชำชนทุกคน รัฐบำลจะรับผิดชอบเรื่อง 

กำรดูแลค่ำรักษำพยำบำลฟรีตั้งแต่เกิดเอง

แต่จะเอำเงนิจำกไหนล่ะ? กต้็องเกบ็ภำษพีวกคณุ  

ผมจะเก็บภำษสีวสัดิกำร ภำษช่ีวยให้ทกุคนได้รกัษำ 

ฟรี เกษียณแล้วก็รักษำฟรีเพื่อที่จะได้มีเงินพำลูก 

พำเมียไปเที่ยว ที่ท�ำแบบนี้เพรำะรัฐบำลอยู่ได้จำก 

แรงงำนของคนเหล่ำนี้ คนสวีเดนนี่เสียสละนะ  

เขำจะวำงระบบดี ในที่สุดก็ได้รักษำฟรี 

แล้วเขำก็เคยพูดกับลุงนะ แกถำมว่ำมำจำก 

เมืองไทยเหรอ? แกจึงพูดว่ำนอกจำกเร่ืองกำร 

รักษำฟรีแล้ว กำรศึกษำก็ส�ำคัญ แกเคยสัมภำษณ์ 

แม่ค้ำขำยกล้วยแขกแถวดินแดง เขำก็บอกว่ำขำย 

กล้วยแขกดี ขำยได้ทุกวัน อำชีพของแกเนี่ยดีนะ 

สำมำรถจะส่งลูกเรียนจนจบมหำวิทยำลัยแล้ว 

สองคน ถือเป็นข่ำวใหญ่ซึ่งสวีเดนถือว่ำเรื่องอย่ำงนี้ 

เป็นเรือ่งใหญ่นะ เพรำะเขำเป็นรฐัสวสัดกิำร กำรออก 

ข่ำวแม่ค้ำขำยกล้วยแขกแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือ 

จบปริญญำ พอลูกจบปริญญำแล้วก็หวังว่ำลูกจะมำ 

ช่วยเลีย้งดพู่อแม่ แต่โศกนำฏกรรมก็เกิดข้ึน เพรำะ 

ลูกสำวเขำโตขึ้นก็แต่งงำนมีครอบครัว เขำก็จำกไป  

แม่ก็ขำยกล้วยแขกอยู่เหมือนเดิม เขำบอกสภำพ 

อย่ำงนี้รัฐบำลน่ำจะเป็นคนรับผิดชอบ เพรำะกำร 

ท�ำให้คนมีกำรศึกษำ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือ 

รัฐบำล รัฐบำลมีพลเมืองที่มีคุณภำพ มีกำรศึกษำ  

เรื่องอะไรจะให้พ่อแม่เขำรับผิดชอบ รัฐบำลต้องให้ 

กำรศึกษำฟรี

ท่ำนกส็รรค์สร้ำงจนได้รฐักำรศกึษำฟร ีฟรตีัง้แต่ 

แรกจนจบ จบแล้วกเ็ข้ำมหำวทิยำลยั ไม่ฟรแีต่รฐับำล 

ให้กู้เงิน พอจบแล้วได้ท�ำงำนหำเงินส่งคนื อำย ุ50 ปี 

ยังใช้ไม่หมด ยกให้ฟรีอีก เพรำะฉะนั้นทุกคนจึงได้ 

เรียนฟรี ทุกคนที่ท�ำงำนก็มีหลักประกัน

คนสวีเดนทุกคนมีบ�ำนำญ มีวิธีคิดบ�ำนำญของ 

เขำประหลำดมำก เขำจะคิดว่ำคุณเป็นหนี้เท่ำไหร่  

กู้มำเท่ำไหร่ เหมือนลุงแต่ก่อนเลี้ยงวัวก็กู้เงินกู้ทอง 

มำ พอเกษียณแล้วเนี่ย ผมเป็นหนี้เท่ำไหร่รัฐบำล 

จะจ่ำยให้คืน หมำยควำมว่ำถ้ำลุงมีหนี้เท่ำไหร่  

รัฐบำลก็จะจ่ำยให้คืน เพรำะถือว่ำตลอดเวลำที่ 

ท�ำงำนมำ รัฐบำลก็ได้ประโยชน์ ได้เก็บภำษี

ที่จริงในเมืองไทย รัฐสวัสดิกำรก็ดีเทียบเท่ำกับ 

สวเีดนนะ โดยเฉพำะคนทีเ่ป็นข้ำรำชกำร แต่สวเีดน 

เขำหมำยถึงทุกคนได้รับสิทธิ์เท่ำเทียมกัน ประเทศ 

ไทยไม่ใช่ไม่มีสวสัดกิำรนะ พวกรฐัวสิำหกจิ พวกกำร 

ไฟฟ้ำ พวกนี้ใช้ไฟฟ้ำก็ฟรีนะ พวกน�้ำประปำก็ฟรี 

พวกนีเ้ป็นรฐัวสิำหกิจทีเ่หน็แก่ตัวเฉพำะส่วน ทำงนูน้ 

เขำจึงไม่ให้มีอย่ำงนี้ เขำบอกว่ำท้ังหลำยทั้งปวง 

เป็นของประชำชน ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

ประเทศไทยคนที่มีปัญหำคือชำวบ้ำน ชำวไร่ 

ชำวนำต้องกระเสอืกกระสน ดิน้รน พวกรฐัสวสัดกิำร 

ก็มีแต่พวกข้ำรำชกำร

ไลฟ์ อิน สวีเดน“ ”
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กลิ่นควันธูปและเส้นสำยของควันลอยพลิ้วไหวไปรอบศำลไม้เล็กๆ ที่เต็ม 

ไปด้วยกองพวงมำลยัเหลอืงๆ แดงๆ อร่ำมตำ จนบดบงัวตัถมุงคลตำมควำมเชือ่ 

หรอืควำมนยิมของยคุสมยัสิง่ศักดิส์ทิธ์ิครองโลก ใครจะเช่ือว่ำ สิง่ทีอ่ยูใ่นศำลไม้ 

นั่น ที่ผู้คนก�ำลังก้มลงกรำบด้วยพวงมำลัยธูปเทียนกันไม่ขำดสำย จะเป็นเพียง 

กระติบข้ำวเก่ำคร�่ำคร่ำ

พินิจ ชำยหนุ่มร่ำงเล็กในชุดสีขำว ยืนเฝ้ำมองกำรเคลื่อนไหวของผู้คน 

อยูข้่ำงศำล คนแล้วคนเล่ำทีเ่ดินทำงดัน้ด้นมำกรำบไหว้บชูำกระตบิข้ำว ด้วยเช่ือ 

ว่ำมีวิญญำณเจ้ำพ่อเจ้ำแม่สิงสถิตให้โชคลำภบันดำลให้ร�่ำรวย

“จะร�ำ่รวยได้อย่ำงไร เมือ่ไม่รู้จกัท�ำมำหำกนิ เทีย่วออกมำกรำบกระติบข้ำว”  

พินิจบ่นอย่ำงเหนื่อยหน่ำย เมื่อมองเห็นแม่ค้ำในตลำดสดออกมำนั่งขอตัวเลข 

สองตัวสำมตัวทีห่น้ำศำล แม่ค้ำคนนี ้พนิจิเหน็หน้ำแทบทกุวนั จนอดสงสยัไม่ได้ว่ำ 

หล่อนเลิกขยันท�ำมำค้ำขำยโดยสุจริตแล้วหรือ ถึงหวังรวยทำงลัดง่ำยๆ เช่นนี่  

แต่พนิจิไม่รู้หรอกว่ำเสยีงบ่นนัน้ ถูกกลบไปด้วยเสยีงควำมเช่ือของผู้คนทีรุ่มล้อม 

อยู่รอบศำลกระติบ

พินิจจ�ำไม่ได้เสียแล้วว่ำกระติบข้ำวใบนี้เดินทำงมำยังหมู่บ้ำนนี้ได้อย่ำงไร  

แต่จ�ำตำฉ�่ำ สัปเหร่อประจ�ำหมู่บ้ำนที่มำลงแรงปักเสำท�ำศำลไม้ให้กระติบข้ำว 

อยู่ได้ดี แกเที่ยวพร�่ำบอกใครต่อใคร ว่ำนี่คือกระติบข้ำวศักด์ิสิทธ์ิดลบันดำล 

ให้ร�ำ่รวย ผูค้นทัง้หมูบ้่ำนพำกันหวัเรำะเยำะ เพรำะตำฉ�ำ่กย็งัเป็นตำฉ�ำ่สปัเหร่อ 

คนเดิมที่ยำกจนไม่เปลี่ยนแปลง แต่แล้วไม่ช้ำไม่นำนแกก็ถูกหวยก้อนใหญ่  

เป็นต�ำนำนลือลั่นของหมู่บ้ำน ผู้คนแห่แหนหล่ังไหลมำกรำบไหว้บูชำศำลเจ้ำ 

กระตบิ มบ้ีำงทีไ่ด้โชคลำภ มบ้ีำงทีต้่องกลบัไปมอืเปล่ำ และหลงัจำกนัน้ไม่นำน 

ตำฉ�่ำก็ตำยเพรำะโดนฆ่ำชิงทรัพย์จับฆำตกรไม่ได้

ถึงอย่ำงนั้นกระแสควำมศรัทธำก็ไม่ได้ลดน้อยลงไป ต่ำงฝ่ำยต่ำงโทษว่ำ  

เป็นเพรำะตำฉ�่ำท�ำกรรมช่ัวมำกกว่ำกรรมดี แกจึงอดใช้เงินท่ีได้มำ บ้ำงก็ว่ำ  

กระติบ-กระตุก
TEXT_ภำนชุนำถ สังข์ฆะ
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แกท�ำบญุมำน้อยนดิ จงึได้รบัผลเช่นนัน้ กลิน่อำยควำมเชือ่มำกมำยอบอวลไปทัว่หมูบ้่ำน โดยเฉพำะควำมเชือ่ในกฎแห่งกรรมทีค่รอบง�ำ 

ชีวิตพวกชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนแห่งนี้ และหมู่บ้ำนน้อยใหญ่ในอำณำบริเวณเดียวกัน มีสิ่งเดียวที่พอเป็นที่พึ่งทำงใจได้ก็คือ ศำลกระติบ

“เพ้ียง เจ้ำพ่อคะ ถ้ำลกูถูกหวยสกัล้ำน ลกูจะกลบัมำแก้ทัง้บนทัง้ล่ำง” เสยีงเลก็แหลมของสตรีวยักลำงคนดงัปลกุเขำออกจำกควำม 

ทรงจ�ำในอดีต มือของเจ้ำหล่อน คว้ำกระป๋องแป้งเทลงที่ฝ่ำมือ ก่อนจะลูบถูไปมำที่เสำของศำลอย่ำงตั้งอกตั้งใจ แข่งกับเสียงขอพร 

น้อยใหญ่ของผู้แสวงโชครำยอื่นๆ

เดก็หนุม่คนหนึง่เดนิเก้ๆ กงัๆ เข้ำมำในบรเิวณศำล ในมอืของเขำไม่มพีวงมำลยัธปูเทยีน พนิจิหนัไปมองเดก็หนุม่ เขำจ�ำได้ดเีหมอืน 

เช่นเหน็เงำตวัเองในอดตี เดก็หนุม่นัง่ลงปะปนกบัผูค้นทีเ่ข้ำมำกรำบไหว้ แววตำหลกุหลกิไปมำ บอกอะไรกบัพนิจิได้มำกมำยเหลอืเกนิ 

“คนใหม่” พนิจิพดูเบำๆ อกีคร้ัง ก่อนเดินหำยไปหลบในควำมมดืครึม้ของเงำร่มไม้ใหญ่หลงัศำลกระตบิทีอ่ดุมไปด้วยต้นไม้ทัง้ต้นโพธิ ์

ต้นไทรรกครึม้ ขบับรรยำกำศควำมศักดิส์ทิธิใ์ห้เข้มขลงัข้ึนไปอกี แต่จรงิๆ แล้วไม่มีผีหรอืสิง่ศักดิส์ทิธ์ิใดๆ หรอกนอกจำกตัวของเรำเอง 

ยำมดึกค�่ำคืนที่พินิจรอคอยก็มำถึง เขำยืนอยู่ข้ำงศำล เฝ้ำรอเวลำส�ำคัญ เด็กหนุ่มคนนั้นที่พินิจเห็นท่ำทำงหลุกหลิกกลับมำที่ศำล 

อีกครั้ง เขำมองซ้ำยทีขวำที แต่ไม่ได้สนใจพินิจเลยแม้แต่น้อย รีบวิ่งไปที่ตู้บูชำอันเต็มไปด้วยเงิน ก่อนจะดึงไขควงจำกกระเป๋ำ ลงมือ 

งัดอย่ำงแผ่วเบำ อดมองไปรอบๆ อย่ำงหวำดระแวงไม่ได้ เมื่อเห็นปลอดคน เขำก็ถอนหำยใจ ลงมือโกยเงินจำกตู้ เงินทั้งนั้น ทั้งแบงก์ 

ทั้งเหรียญอัดแน่น ใครว่ำคนไม่มีจะกินกัน มีนะมี แต่ไม่ได้เอำมำกินหรอก เด็กหนุ่มเอำเงินใส่ย่ำม แต่ดูเหมือนใส่ไปเท่ำไรก็ไม่มี 

ทำงหมด รำวกับยิ่งหยิบฉวยก็ยิ่งเพิ่มเติมไม่หมด 

เด็กหนุ่มเริ่มแปลกประหลำดใจ แต่ก็ยังไม่หยุดกำรกระท�ำ เขำละมือจำกกองเงินไปที่ตัวศำล กระติบข้ำวเก่ำคร�่ำคร่ำเด่นชัด 

ในกองพวงมำลัย เขำเอำมือปัดป่ำยพวงมำลัยทิ้ง เอื้อมมือไปคว้ำกระติบข้ำวออกจำกศำล

“เงนิกไ็ด้ กระติบข้ำวศกัดิส์ทิธิก์ไ็ด้ ไม่รวยวนันี ้จะรวยวนัไหนกัน” เดก็หนุม่คิดพลำงยิม้กว้ำง หำรูไ้ม่ว่ำควำมคิดนีไ่ม่ใช่มีเพยีงตัวเอง 

ทีร่บัรู ้เด็กหนุม่เอำเงินยัดลงไปในย่ำมอกี บำงส่วนก็ยดัใส่กระตบิข้ำว แต่กไ็ม่หมดเสยีท ีเสยีงหมำหอนทอดยำวกนักรเูกรยีวชวนขนลกุ  

ท�ำให้เด็กหนุ่มหน้ำเริ่มซีดเซียว ผละออกจำกกองเงินไปพร้อมกระติบข้ำวในมือ โดยมีพินิจที่ยิ้มอย่ำงเยือกเย็นเดินตำมหลังไปช้ำๆ

“ท�ำอะไรน่ะไอ้หน”ู พนิจิส่งเสยีงทกัทำย เม่ือเดนิไล่หลงัจนทนั เดก็หนุม่สะดุง้สดุตวั หนักลบัมำมองข้ำงหลงั ชำยหนุม่ในชดุสขีำว 

ห่ำงจำกหลังไม่เท่ำไร ก�ำลังส่งยิ้มให้เขำ แต่เป็นยิ้มที่แปลกประหลำดและชวนขนลุกที่สุด ท่ำมกลำงเสียงหมำหอนที่รับกันเป็นทอด 

ยำวในขณะนี้

“ง่ำ กไ็ม่ได้ท�ำอะไรหรอกครบั แค่ออกมำเดนิเล่น” เสียงเดก็หนุม่ตะกุกตะกัก มือกระชับกระติบข้ำวไว้แน่น พยำยำมซุกให้แนบอก 

หลบสำยตำที่พินิจมองมำ ก่อนจะมองหำทำงหนี ไอ้บ้ำนี่มันต้องเห็นเรำขโมยกระติบแน่ เด็กหนุ่มคิด มันคงจะมำทวงคืน ไม่ก็ตะโกน 

บอกคนทั้งหมู่บ้ำนมำไล่จับ จะท�ำอย่ำงไรดี 

“จริงๆ ศำลกระติบก็ไม่มีอะไรหรอก นอกจำกกระติบกับควำมเชื่องมงำยที่หำกินกับผู้คนมำเนิ่นนำน” พินิจเริ่มต้นเล่ำเรื่องรำว 

“ถ้ำไม่มอีะไร คนจะมำกรำบไหว้ท�ำไม หลำยสบิปีก่อนกม็คีนถูกหวยไม่ใช่เหรอครบั” เดก็หนุม่กลัน้ใจตอบ เขำจ�ำเร่ืองเล่ำชำยสปัเหร่อ 

ที่สร้ำงศำลกระติบแล้วถูกหวยได้ดี แต่จ�ำชื่อและเรื่องรำวต่อจำกนั้นไม่ได้

“ใช่แกถกูหวย แต่หลงัจำกนัน้แกกต็ำยอย่ำงน่ำกลวัเพรำะโดนชงิทรพัย์ ควำมร�ำ่รวยอำจไม่ใช่ควำมสขุ และควำมทกุข์ในกำรเฝ้ำรอ 

หำตัวแทนที่หลงผิดก็เนิ่นนำน น้องรู้ไหม หลังจำกแกเสียไม่กี่ปีก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งหลงผิดมำขโมยกระติบข้ำว” พินิจเล่ำด้วยน�้ำเสียง 

เรียบ แต่สะกิดใจคนฟังอย่ำงเด็กหนุ่ม

เด็กหนุ่มน่ิงฟัง ใบหน้ำเริ่มเผือดซีดลง ตั้งสติคิดทบทวน ในกระติบข้ำวมีผีสัปเหร่อ หรือไอ้บ้ำนี่แต่งเรื่องหลอกให้กลัวกันแน่  

ไม่ทันคิดให้ถี่ถ้วน เขำก็ตัดสินใจหมุนตัวยื่นกระติบข้ำวที่อัดแน่นไปด้วยเงินให้ชำยหนุ่ม

“ผมแบ่งให้พี่ ผมรู้ว่ำพี่อยำกได้ส่วนแบ่ง พี่จะไม่บอกใครว่ำเงินหำยไปไหน กระติบหำยไปไหน” เด็กหนุ่มยัดกระติบข้ำวใส่มือ 

ชำยหนุม่ เสยีดำยควำมร�ำ่รวยทีจ่ะตำมมำจำกกำรขอพรกระตบิตำมทีค่นเขำร�ำ่ลอื เงนิทีเ่ขำปรำรถนำจะน�ำไปใช้จ่ำยให้ควำมสขุตวัเอง  

เมื่อเอำกระติบข้ำวใส่มือชำยหนุ่มแล้ว เด็กหนุ่มก็วิ่งหนีทันที เงินในย่ำมมำกพอแล้ว เด็กหนุ่มคิดก่อนจะวิ่งหนีไปตำมถนน แต่ถนน 

ที่เคยเดินดูทอดยำวอย่ำงไร้จุดหมำยปลำยทำง ย่ำมที่ใส่เงินก็หนักขึ้นเรื่อยๆ จนนึกอยำกเขวี้ยงทิ้ง 
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“เดก็หนุ่มคนหนึง่เคยขโมยเงินและกระตบิข้ำวใบนี ้ด้วยควำมเช่ือถึงโชคลำภและควำมร�ำ่รวย แต่โชคไม่ดท่ีีดนัไปประสบอบุติัเหตุ 

ตำยริมถนนเพรำะควำมโลภของตัวเอง” เสียงของพินิจตำมหลังมำหำเด็กหนุ่ม พร้อมกับร่ำงที่เคล่ือนเข้ำมำประชิดได้อย่ำงรวดเร็ว 

ผิดปกติ เขำเอำมือส่งกระติบข้ำวให้เด็กหนุ่ม 

“รับไปสิควำมร�่ำรวย โชคลำภอยู่ในนี้” พินิจส่งกระติบข้ำวให้

“ไม่ๆ มันมีผี” เด็กหนุ่มปำกคอสั่นไปหมด เขำผลักพินิจอออกไป ก่อนจะวิ่งไปสู่แสงไฟดวงกลมโตจำกรถบรรทุกสิบล้อคันใหญ่  

สว่ำงวำบเข้ำที่ใบหน้ำ สำยไปเสียแล้ว เสียงดังโครมกึกก้องไปทั่วบริเวณ

พินิจเดินตำมมำดูร่ำงของเด็กหนุ่มที่แหลกเหลวริมถนน ในมือมีเพียงอดีตกระติบข้ำวที่ยับเยิน และย่ำมที่อัดแน่นไปด้วยใบไม้  

พนิจิยิม้เศร้ำๆ หวนคิดถงึ เม่ือไม่ก่ีปีมำนี ้เดก็หนุม่คนหนึง่กม็ำพบจดุจบอย่ำงง่ำยดำย สมกบัควำมต้องกำรอะไรง่ำยๆ ไม่ลงทนุลงแรง 

ให้เหนื่อย เมื่อได้อย่ำงก็ต้องเสียอย่ำง เหมือนที่ดวงวิญญำณตำฉ�่ำ สัปเหร่อเคยบอกเขำไว้ ไม่มีสิ่งใดได้มำง่ำยดำยบนโลก เหมือนแก 

ที่ได้เงินมำ แต่ก็ต้องพบจุดจบอันน่ำอนำถ วนเวียนอยู่ที่ศำลกระติบ เฝ้ำมองผู้คนที่หลั่งไหลเข้ำมำกรำบไหว้กระติบข้ำวคนแล้วคนเล่ำ

แสงสีทองยำมเช้ำสำดส่องลงมำแล้ว ชำวบ้ำนมำมงุดูศพเดก็หนุม่เพยีงครูเ่ดียว กว็ิง่กรูไปตำมเสยีงร้องระงมตกใจจำกศำลกระตบิ  

นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่ำ กระติบข้ำวหำยไป ชำวบ้ำนพำกันส่งเสียงโวยวำย ใครกันมันมำขโมยกระติบข้ำวศักดิ์สิทธิ์ 

“เรำมำบูชำไอ้ตัวนี้ก็ได้วะ” ชำวบ้ำนคนหนึ่งกระหืดกระหอบวิ่งมำแก้ปัญหำ วำงตุ๊กตำหัวกลมโต ตำโต ผมยำว วำงไว้ที่ศำลแทน 

กระติบข้ำวที่หำยไป 

“มันชือ่ลูกเทพ ขอให้รวยกไ็ด้ อำจจะรวยไวกว่ำขอกระตบิข้ำวเก่ำๆ ใบนัน้” เสยีงชำวบ้ำนคนเดมิอธบิำย ชำวบ้ำนท่ีเหลอืมองหน้ำกัน 

ก่อนจะส่งเสียงเฮออกมำอย่ำงพึงพอใจ พวกเขำลืมกระติบข้ำวไปแล้ว ชั่วเดี๋ยวเดียวขบวนกำรบูชำสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใหม่ก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง 

พนิจิอดมองด้วยควำมประหลำดใจไม่ได้กบัภำพตรงหน้ำ แต่หน้ำทีข่องเขำหมดแล้ว เดก็หนุม่แววตำหลกุหลกิคนน้ันมำแล้ว ถงึเวลำ 

ที่จะมีคนมำท�ำหน้ำที่เฝ้ำมองโลกของควำมเชื่อและควำมศักดิ์สิทธิ์แทนเขำเสียที หลังจำกที่เขำรับท�ำหน้ำที่แทนตำฉ�่ำมำหลำยปี  

ร่ำงทีป่รำศจำกขำของพินจิเคล่ือนลอยห่ำงออกไปจำกกลุม่ควนัธูป กลิน่แป้งน�ำ้อบ กล่ินพวงมำลยัสำรพนั และจำกผูค้นทีก่�ำลงัรมุล้อม 

ขอพร
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   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�านวยแรงกาย

   เมื่อแม่แก่เฒ่า
ฟันแม่ร่วงเอา  ขอเจ้าอย่าคาย
ชีวิตแสนโศก  โลกอันตราย
ขอเจ้าอย่าคาย  เสียดายชีพเอย

กินเถิดทำูนหัว
TEXT_ธสีวุรรณ ปิตภิำกร
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ฉันถูกขังอยู่ในนี้มำสิบเอ็ดปีแปดเดือนแล้ว อย่ำงน้อยก็ตำมท่ีไอ้พัศดี 

เสง็เครง็บอกกบัฉันล่ะนะ ดูเหมอืนฉนัจะหำควำมจรงิจำกปำกคนพวกนีไ้ม่ได้เลย 

ตั้งแต่ที่เดินเข้ำเรือนจ�ำนี้มำ ฉันก็ถูกหลอกได้ซะหนักหน่วงพอดู พวกเขำบอก 

ฉันว่ำจะได้อยู่อำคำรเดียวกับนักโทษชำย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี เพรำะอย่ำงน้อย  

‘คนเลว’ ก็ได้รบักำรปฏบิติัเท่ำเทยีมกนั แต่กต็ำสว่ำงทนัทเีมือ่รู้ว่ำบรเิวณห้องขงั 

ฝ่ำยหญงิตัง้อยูท่ีช่ัน้ใต้ดนิ ซ�ำ้ร้ำยคอือยูใ่ต้ห้องน�ำ้รวมของไอ้พวกต�ำรวจหน้ำใส 

ด้วยนี่สิ ช่องระบำยอำกำศจำกเหนือพื้นดินมีเพียงช่องแคบๆ ติดกับผนังของ 

แต่ละห้องขังเท่ำนั้น แน่นอนว่ำกล่ินท่อส้วมทั้งหลำยตลบอบอวลทั่วปอดของ 

ผู้หญิงทุกคนในนี้เลยทีเดียว นี่สินะ ‘ควำมเท่ำเทียม’

แต่อย่ำงน้อยควำมเท่ำเทียมก็จัดกำรนักโทษประหำรอย่ำงพวกฉันได้ 

เหมอืนกนัทัง้ชำยหญงิ อย่ำงน้อยกต็ำยเหมอืนกนั แต่ฉนักไ็ม่รูอ้ยูด่ว่ีำเขำประหำร 

ด้วยวธิอีะไรกนั เพรำะไม่เคยมกีำรถ่ำยทอดภำพกจิกรรมใดทีเ่กิดข้ึนในเรอืนจ�ำนี้ 

เหตผุลอะไรฉันไม่เคยจะหยัง่รู้ มนัสำยเกนิไปแล้ว แต่วนันีค้อืวนัส�ำคัญ วนัทีฉั่น 

จะได้แสดงให้พวกสงูใหญ่ทัง้หลำยและใครกต็ำมทีอ่ยูข้่ำงนอกนัน้ได้เหน็ อำหำร 

มื้อสุดท้ำยก�ำลังรอฉันอยู่

เสยีงชำยนรินำมประกำศให้นกัโทษหญงิทกุคนออกมำยนืหน้ำห้องขงักบัคู ่

ของตน กรงเหลก็แต่ละห้องเลือ่นออกไปด้ำนข้ำงพร้อมกบัต�ำรวจยนืคมุห้องละ 

สองนำย เขำเดินเข้ำมำขนำบข้ำงฉันพร้อมกับกระบองไฟฟ้ำในมือ แล้วทันใด 

ฉนักถ็กูครอบหวัด้วยผ้ำบำงอย่ำง มดืสนทิ อึดอดั แต่ยงัไม่ขดัลมหำยใจ จำกนัน้ 

ข้อมอืทัง้สองกส็มัผสัได้ถงึควำมเยน็ของกญุแจมอืมำลอ็กไว้ แล้วต�ำรวจทัง้สอง 

ก็น�ำทำงฉันไป พร้อมกับเพื่อนหญิงของฉันอีกทั้งหมดร้อยกว่ำชีวิตตำมหลังมำ 

โดยมีต�ำรวจขนำบทั้งสองข้ำง ฉันได้ยินเสียงกรงเหล็กและประตูไม้นับไม่ถ้วน 

เปิดปิดอย่ำงไม่ขำดช่วง รำวกบักลองชุดตีเพลงแจ๊ซพร้อมกนัสบิเพลงท่ีแตกต่ำง 

กันทั้งจังหวะและควำมเร็ว รำวกับว่ำเป็นเพลงที่บรรเลงโดยพวกที่ไม่รู้จักค�ำว่ำ  

‘ดนตรี’ ด้วยซ�้ำ สมองอันน้อยนิดของฉันคงไม่อำจประมวลจังหวะให้จรรโลงใจ 

ฉันเองได้

มื้อสุดทำ้าย
TEXT_ก้องสกล เหลอืงสอำด
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ห้ำนำทีผ่ำนไปเหมือนชั่วโมง พวกเรำก็มำหยุดอยู่ที่ ณ จุดหนึ่ง แล้วต�ำรวจคู่นั้นก็กดให้ฉันนั่งลงกับเก้ำอี้พลำสติกไม่มีพนักพิง  

จำกนัน้เขำกด็งึผ้ำคลุมหวัออก พร้อมปลดกญุแจมอื เผยให้เหน็ห้องสขีำวสะอำด ไม่มหีน้ำต่ำงใด แต่มแีสงจำกหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ 

สเีหลืองทะมนึ ต�ำรวจทีค่มุตวัพวกเรำมำค่อยๆ เดนิออกไปจำกห้อง ผ่ำนประตเูหลก็บำนใหญ่ตดิกนัสองบำน เปิดได้ทัง้ฝ่ังซ้ำยและขวำ 

ที่ผนังที่อยู่สุดห้องด้ำนหนึ่งมีกระจกเงำบำนใหญ่และยำวหลำยเมตรปกคลุมเกือบทั้งก�ำแพงนั้น ทั้งห้องเต็มไปด้วยนักโทษหญิงที่ฉัน 

ไม่เคยคิดจะท�ำควำมรู้จัก นั่งล้อมโต๊ะกลมกว่ำย่ีสิบโต๊ะ มีด้วยกันโต๊ะละหกคน พร้อมกับอำหำรที่วำงอยู่ภำยหน้ำคนละหนึ่งส�ำรับ  

ตำมที่แต่ละคนได้ขอไว้ตั้งแต่วันแรกที่พวกเรำลงทะเบียนเข้ำมำให้ถูกทรมำนในที่แห่งนี้ 

อำหำรมหีลำกชนดินบัไม่ถ้วนทีว่ำงเรยีงรำยบนแต่ละโต๊ะชวนให้น�ำ้ลำยสอเหลอืเกิน เช่น ส้มต�ำไก่ย่ำงพร้อมข้ำวเหนยีวและจ้ิมแจ่ว  

ส่งกลิ่นหอมเย้ำยวน ท�ำให้ฉันหวนนึกถึงยำมที่ฉันไปเยี่ยมแม่ที่กำฬสินธุ์ ผัดไทยกุ้งแม่น�้ำที่ใช้เส้นจันท์ผัดกับน�้ำกะทิสด น�้ำพริกอ่อง 

จัดพร้อมผักสดนำนำพรรณ ผัดพริกแกงมะระและสะตอ ชุดอำหำรทะเลพร้อมน�้ำพริกเผำครบเครื่อง และอำหำรอีกมำกมำยจำก 

ทั่วทุกถิ่นประเทศไทย เหตุผลเพรำะนโยบำยผู้น�ำประเทศตอนนี้ต้องกำรให้อนุรักษ์ควำมเป็นไทยไว้ให้มำกที่สุดผ่ำนทำงวัฒนธรรม 

อำหำร มื้อสุดท้ำยของพวกเรำจึงจ�ำกัดอยู่ในจ�ำพวกอำหำรไทยเท่ำนั้น มิใช่ด้วยเหตุผลอื่นใดเลย อย่ำงไรก็ตำม ก็มีหลำยคนเช่นกัน 

ที่ไม่ต้องกำรทำนอะไรเลย อำจเป็นเพรำะควำมกดดัน โศกเศร้ำ หวำดกลัว ควำมตำยที่ก�ำลังจะมำเยือนในอีกไม่ก่ีช่ัวโมงนี้เอง  

ควำมอยำกอำหำรจงึถกูกลนืหำยไปด้วย ย่อมเป็นเรือ่งทีเ่ข้ำใจกนัทัว่ไป ส่วนอำหำรมือ้สดุท้ำยของฉนั ไข่ไก่สคีรมีนวลสำมฟอง ยงัไม่ได้ 

ตอก วำงอยู่ในชำมอย่ำงเรียบง่ำย ไม่มีกำรประดับตกแต่งแต่อย่ำงใด

เมื่อทุกคนนั่งลงประจ�ำที่ของตนแล้ว เสียงหนึ่งก็ดังออกมำจำกล�ำโพงที่มุมห้องทั้งสี่ด้ำน

สวัสดีนักโทษประหำรหญิงทุกคน กำรรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้ว ควำมทรมำนในตะรำงจบลงเพียงเท่ำนี้

ถึงแม้เสียงล�ำโพงจะแตกและอุดอู้ไปบ้ำง แต่นั่นคือเสียงของพัศดี ‘นวดี’ อย่ำงไม่ต้องสงสัย เขำมักจะพยำยำมใช้ค�ำที่ดูเลิศหร ู

เสมอทุกครำวที่พูดต่อที่ชุมชนเช่นนี้

เอำล่ะ ขอต้อนรบัทกุคนสูห้่องพกัดนิเนอร์ก่อนประหำร มัน่ใจได้ว่ำอำหำรทกุจำนจะถกูปำกพวกคณุทกุคน เพรำะทัง้หมดนีม้ำจำก 

ฝีมือพ่อครัวชั้นน�ำของแฟรนไชส์ร้ำนอำหำร ‘ปลำยจวัก’ ที่มีอยู่ทั่วทุกสำรทิศประเทศไทย ก็แหม คุณก็รู้อยู่ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น่ะ  

เป็นส่ิงที่ผมยึดถือในชีวิตมำโดยตลอด ฉะนั้นต่อให้พวกคุณจะก่ออำชญำกรรมที่น่ำสมเพชแค่ไหน ผมก็ไม่ปล่อยให้พวกคุณหิว  

‘ก่อนตำย’ หรอก เรือ่งปำกท้องน่ะ ผมเข้ำใจหวัอกคนรำกหญ้ำอยูแ่ล้ว ทีว่ำงอยูต่รงหน้ำของคณุน่ะ เงนิภำษขีองพวกคณุทัง้นัน้ ทกุบำท 

ทกุสตำงค์ทีไ่ด้เป็นแรงสนับสนนุพวกเรำ กลบัมำตอบแทนพวกคณุทกุคนจนวนิำทสีดุท้ำยเลย นัน่ไม่ท�ำให้พวกคณุรูส้กึกระอกักระอ่วนใจ 

บ้ำงเลยเหรอ

แต่เอำเถอะ ผมจะถือซะว่ำพวกคณุได้ชดใช้โทษเรยีบร้อยแล้ว และปล่อยให้คณุได้เสพสขุเสยีให้เตม็ทีก่บัอำหำรมือ้สดุท้ำยของคณุ 

ก็แล้วกัน สนทนำปรำศรัยกันได้ แต่ให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้สมกับควำมเป็นกุลสตรี ให้สมกับที่คุณเป็นคนไทย รำตรีสวัสดิ์

สนุทรพจน์ของพศัดจีบลงแล้ว จำกนีถ้งึครำวของฉนัแล้ว ฉันสดูหำยใจเข้ำเต็มปอดพร้อมเปล่งเสยีงออกมำเต็มที ่ด้วยสดุชีวติของฉนั

ขอเสยีงปรบมอืให้กบัท่ำนพศัดนีวดด้ีวยค่ะทกุท่ำน และในโอกำสนีข้อโอกำสให้ดฉินักล่ำวสนุทรพจน์ทีด่ฉินัได้เรยีบเรยีงมำด้วยค่ะ

ทุกสำยตำในห้องจับจ้องมำที่ตัวฉัน รำวกับว่ำฉันคือตัวประหลำด ฉันลุกขึ้นพร้อมหยิบชำมใส่ไข่ไก่สำมฟองนั้นขึ้น แล้วเดินหน้ำ 

ไปยังกระจกเงำแผ่นใหญ่ที่อยู่สุดผนังนั้น ฉันหยุดเดินและยืนจ้องไปยังกระจกเพรำะฉันเชื่อสุดใจว่ำนี่คือกระจกสองด้ำนที่มองทะลุ 

ได้เพยีงอกีฟำกหนึง่ทีไ่ม่เป็นกระจกเงำ และอีกฟำกหนึง่หลงักระจกบำนนีต้้องมพัีศดแีละนำยต�ำรวจคนสนทิยนืชมตู้กระจกขนำดใหญ่นี ้

อยู่อย่ำงแน่นอน

ฉนัหยบิไข่ทัง้สำมฟองขึน้มำพร้อมกนัเพือ่เทยีบน�ำ้หนกั จำกนัน้วำงกลับลงไปในชำมสองฟอง เหลอืฟองทีเ่บำทีส่ดุอยูใ่นมือ ฉันจบัด้วย 

นิ้วโป้ง ชี้ และกลำง ยื่นออกไปข้ำงหน้ำกระจกเงำบำนนั้น แล้วเริ่มพูดอย่ำงเสียงดังตั้งมั่น

ในมือของดิฉันคือไข่ไก่ดิบ ซึ่งจะเป็นตัวแทนให้กับบุคคลผู้ไร้ซึ่งมลทินและสติปัญญำ ผู้ที่ปรำศจำกควำมชั่วร้ำยในจิตใจ โง่เขลำ  

และไม่ใส่ใจว่ำกฎเกณฑ์สังคมจะบังคับกดขี่เขำหรือไม่ก็ตำม เพรำะเขำพอใจในสถำนะของตน และสัมผัสได้ถึงควำมปลอดภัยรอบตัว  

เปรียบเหมือนไข่ดิบบริสุทธิ์ ที่ถูกลิดรอนอิสระจำกเปลือกไข่ที่ห้อมล้อม แต่ก็ได้รับกำรปกป้องจำกมันเช่นกัน

ฉนัปล่อยไข่ฟองนัน้จำกมือ ไข่ดบิและเปลือกไข่นัน้แตกกระจำยไปทัว่ทศิทำงบนพืน้กระเบ้ืองขำว จำกนัน้ฉันหยบิไข่อกีฟองจำกชำม 

ที่หนักกว่ำฟองแรกที่แตก แต่เบำกว่ำไข่อีกฟองในชำม แล้วยื่นออกไปข้ำงหน้ำกระจกเงำบำนนั้น

ต่อมำในมือของดิฉันคือไข่ต้มสุก ซึ่งจะเป็นตัวแทนให้กับบุคคลผู้บริสุทธิ์เหมือนกับไข่ดิบในภำยภำคแรก แต่ถูกอบรมสั่งสอน 



43

หรอืกระทัง่หลอกให้เชือ่ด้วยกำรขูเ่ขญ็บงัคบั จนกระทัง่เขำเช่ืออย่ำงสนทิใจว่ำกฎเกณฑ์ทีเ่ขำถูกยดัเยียดนัน้คือผู้พทัิกษ์ภยนัตรำยแท้จรงิ 

และจะไม่มีวันเปลี่ยนควำมคิดอีกต่อไป เปรียบเหมือนไข่ที่ถูกต้มด้วยควำมร้อนจนไข่ดิบจับตัวกันเป็นก้อนแข็ง อัดแน่นเต็มฟองใน 

เปลือกไข่ เป็นสถำนะที่ตำยตัวเรียบร้อยแล้ว

ฉนัปล่อยไข่ฟองนัน้จำกมือ เปลอืกไข่แตกร้ำวเลก็น้อย แต่ไข่ขำวและไข่แดงสุกยังคงอยู่ในสภำพเกอืบสมบรูณ์แบบ จำกนัน้ฉนัหยบิ 

ไข่ฟองสุดท้ำยจำกชำม แล้วยื่นออกไปข้ำงหน้ำกระจกเงำบำนนั้น

ส่วนฟองสุดท้ำยนี้ คือไข่ฟองที่แปลกแยกมำกที่สุด ซึ่งจะเป็นตัวแทนให้กับบุคคลที่ได้รับกำรศึกษำอย่ำงซับซ้อน จนพัฒนำควำม 

สำมำรถกำรใช้เหตุผล และตระหนักได้ถึงควำมชั่วร้ำยของกฎเกณฑ์ที่ได้กดขี่พวกร่วมชำติพันธุ์เดียวกับเขำ เขำพร้อมแล้วที่จะเติบโต 

ไปเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ำ และออกไปเผชิญหน้ำโลก ‘ภำยนอก’ แม้จะต้องฝ่ำผ่ำนก�ำแพงที่จ�ำกัดให้เขำอยู่ในระเบียบก็ตำม

ฉนับรรจงตอกไข่ฟองนัน้กบัขอบชำมเบำๆ ให้พอมรีอยแตกร้ำว วำงชำมลงบนพืน้ แล้วลงมอืแกะเปลอืกอย่ำงนิม่นวลจนเกลีย้งเกลำ 

เผยร่ำงอันน่ำสยดสยองบิดเบี้ยวของสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ำยกับลูกเจี๊ยบ บริเวณเนื้อไข่มีสีออกเหลืองและร่ำงของลูกเจี๊ยบมีสีครีม  

พร้อมพำดด้วยเส้นเลือดสีแดงก�่ำอีกหลำยแขนง

ส่ิงทีค่ณุเห็นอยูใ่นมือดฉินัเรยีกว่ำ ‘ไข่ข้ำว’ ซ่ึงเป็นกำรน�ำไข่ไก่ทีไ่ด้รบักำรปฏสินธแิล้วเป็นเวลำอย่ำงน้อยแปดวนั แน่นอนว่ำตัง้แต่ 

ที่เซลล์ไข่ผสมกับอสุจิ ชีวิตใหม่ก็ได้ถือก�ำเนิดแล้ว เมื่อเติบใหญ่และแข็งแรงเพียงพอแล้ว ลูกเจี๊ยบตัวน้อยก็จะใช้จะงอยปำกของมัน 

จิกกระแทกเปลือกไข่ออกมำด้วยตัวของมันเอง และจะกลำยเป็นไก่ตัวเต็มวัยในภำคหน้ำ รอเวลำสืบพันธุ์ของตนสืบไป

ฉันทนกลั้นควำมรู้สึกอึดอัดและสิ้นหวังไม่ได้อีกต่อไป ฉันจึงปล่อยให้น�้ำตำรินไหลออกมำอำบแก้มทั้งสองข้ำง เข่ำทั้งสองอ่อนแรง 

เหลือเกิน รู้สึกแรงกดทับที่หน้ำอก ฉันหำยใจติดขัด ปำกสั่นระริกจำกควำมหนำวเย็นในหัวใจของฉัน แต่ฉันต้องพูดต่อไป สำนต่อ 

อุดมกำรณ์ตนเองให้สิ้นสุดเป็นครั้งสุดท้ำยก่อนจะจำกโลกใบนี้ไป สู่โลกภำยหน้ำที่อำจมีหรือไม่มีก็ไม่อำจพิสูจน์ได้

แต่คงไม่มโีอกำสอกีต่อไปแล้ว เพรำะท้ำยทีส่ดุแล้ว ไข่ทัง้สำมแบบ คนท้ังสำมประเภท กถ็กูกมุชะตำกรรมไว้เช่นนี ้ในมอืของดิฉนัเอง 

หำกฉันใช้อ�ำนำจเพื่อควบคุมชีวิตของผู้อื่น ย�่ำยีเขำอย่ำงไม่ไยดี หรือกระทั่งทำรุณพวกเขำเยี่ยงสัตว์ดิรัจฉำน ดังเช่นไข่ดิบฟองแรก 

ที่ฉันปล่อยให้แตกไป ไข่ฟองที่สองที่ถูกต้มจนรวมเป็นเนื้อแน่น และไข่ฟองที่สำมที่ถูกต้มให้ตำยทั้งเป็นก่อนจะมีโอกำสมำเผชิญโลก 

ด้วยซ�ำ้ มนักไ็ม่ต่ำงกับกำรห้ำมมิให้พวกเขำมีอยูต่่อไปอย่ำงเช่นสิง่มชีีวติควรจะเป็น ค�ำถำมคอืพวกคณุนัน่แหละ เสพสขุกนัพอหรอืยงั 

กับกำรลดทอนควำมเป็นมนุษย์อย่ำงพวกเรำเช่นนี้ พอหรือยังกับกำรฆ่ำเรำทั้งเป็น!?

ฉันทรุดเข่ำลงกับพื้นทันทีที่พูดจบประโยคนั้น อย่ำงน้อยที่สุดฉันก็ระบำยควำมทุกข์อันล้นหลำมจำกอกและรู้สึกกลับมำเป็นคน 

อีกครั้ง ถึงแม้จะไม่ได้รับสิทธิหรือกำรยอมรับจำกผู้ประเสริฐกว่ำก็ตำม

นกัโทษหญงิทกุคนลกุขึน้จำกท่ีนัง่ของตน แล้วเดินเข้ำมำใกล้ฉันอย่ำงช้ำๆ ฉันรูส้กึถึงสมัผัสบนเนือ้ผ้ำทีไ่หล่ขวำ ฉันหนัหลงัไปกอด 

ทันทีโดยไม่เงยขึ้นมองหน้ำ ฉันโอบกอดเธอผู้นั้นไว้แน่นอย่ำงไม่เกรงใจอะไรทั้งสิ้น ท้ำยที่สุดแล้วฉันยังคงปรำรถนำไออุ่นจำกเพื่อน 

มนุษย์ด้วยกัน เป็นเครื่องเตือนใจว่ำฉันไม่ได้อยู่อย่ำงโดดเดี่ยว

ประตูเหล็กของห้องดินเนอร์ได้เปิดขึน้ พศัดนีวดแีละต�ำรวจอกีห้ำสบิกว่ำนำยเดนิเข้ำมำหำฉัน พร้อมกดีกนัมิให้ผูใ้ดเข้ำใกล้ตวัฉนัได้ 

ฉนัลุกขึน้ยนืแล้วมองหน้ำพัศด ีดทู่ำทจีะเฉยชำไร้ควำมรูส้กึ ฉนัมองเขำลกึเข้ำไปในดวงตำสนี�ำ้ตำลคูน่ัน้ แล้วยกมอืขวำท่ียังคงก�ำไข่ข้ำว 

ฟองนั้นไว้อยู่ คว้ำมือขวำของเขำแล้วยัดไข่ฟองนั้นไป

ขอบคุณส�ำหรับอำหำรมื้อที่เลิศรสนะคะ ดิฉันพร้อมจะรับโทษประหำรแล้วค่ะ

ต�ำรวจอีกสองนำยก็ใส่กุญแจมือให้ฉันพร้อมผ้ำคลุมหน้ำสีด�ำ แล้วน�ำทำงฉันไปยังห้องประหำรที่ฉันรอคอย จะเจ็บปวดมำกน้อย 

เพียงใด หรือใช้เวลำเท่ำไรก่อนฉันจะตำย ฉันไม่สำมำรถหยั่งรู้ได้ แล้วฉันก็ไม่คิดว่ำมันส�ำคัญด้วย ฉันได้บรรลุจุดหมำยในชีวิตแล้ว
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ส�ำหรับผู้หญิงที่ต้องกำรควำมสวยงำม ชำเขียว 

เป็นทำงเลอืกทีน่่ำสนใจเพรำะว่ำมนัมสีำรต้ำนอนมูุล 

อสิระ ท่ีมสีรรพคณุท�ำให้ชะลอควำมแก่ ท�ำให้สวยเด้ง 

หน้ำเต่งตึงขึ้น อีกทั้งชำเขียวยังมีต้นก�ำเนิดมำจำก 

ญีปุ่น่ ซึง่ได้รบัควำมนยิมอย่ำงแพร่หลำย ฉะนัน้กำร 

บริโภคอย่ำงสม�่ำเสมอจะท�ำให้เห็นผลชัดเจนใน 

ระยะเวลำอันสั้น

และถ้ำหำกคุณเริ่มลังเล ว่ำเรื่องที่พูดเป็นเรื่อง 

จริงหรือไม่ แสดงว่ำขณะนี้คุณต้องเป็นเหยื่อของ 

โฆษณำชวนเชื่อเสียแล้ว

เพรำะโฆษณำชวนเชื่อเป็นกำรสื่อสำรรูปแบบ 

หนึ่งที่มุ่งเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คน เน้นชักจูง 

โดยน�ำเสนอกำรให้เหตุผลเพียงข้ำงเดียว แม้จะดูมี 

ควำมหมำยเป็นลบ หรอืเป็นเครือ่งมอือนัตรำย แต่มนั 

ยังสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนสำธำรณสุข  

กำรท�ำป้ำยกระตุน้ให้พลเมอืงเข้ำร่วมในกำรเลอืกตัง้  

บำงอย่ำงเรำกเ็ลอืกเชือ่อย่ำงหวัปักหวัป�ำโดยไม่พนิจิ 

พิเครำะห์ให้ถ่องแท้เสียก่อน

และตัวอย่ำงทีเ่ห็นได้ชดั คอืฝีมอืกำรชกัจงูผูค้น 

ของตวัละคร โจ๊กเกอร์ ในภำพยนตร์เรือ่ง แบทแมน  

อัศวินรัตติกำล หรือ The Dark Knight ที่ก�ำกับโดย  

อาวุธทำี่แสนร้ายกาจ?

คริสโตเฟอร์ โนแลน เนื้อหำของ แบทแมน อัศวิน 

รัตติกำลจะเป็นกำรเผชิญหน้ำกันของแบทแมน 

และโจ๊กเกอร์อำชญำกรตัวฉกำจสมองใส ที่ท�ำให ้

ชำวเมอืงกอตแธมต้องหวำดกลวั และตวัละครอย่ำง 

โจ๊กเกอร์ ก็เป็นดำวร้ำยตัวส�ำคญั ทีส่ร้ำงสสีนัให้กบั 

เรื่อง เขำเป็นเจ้ำพ่อแห่งอำชญำกรรมที่มีบุคลิกยิ้ม 

ตลอดเวลำเสมือนตัวโจ๊กเกอร์ในเกมไพ่ แต่แฝง 

ไปด้วยควำมชั่วร้ำย มีควำมรู้ด้ำนศิลปะ เคมี และ 

ชกัจงูจติใจคนเก่ง เป็นคนทีเ่หน็ทกุอย่ำงเป็นเรือ่งสนกุ 

โดยเฉพำะเรือ่งควำมตำย ควำมกลวั ควำมโกลำหล 

ควำมวุ่นวำย ปั่นป่วน เขำไม่ต้องกำรสิ่งใดเลย 

นอกจำกได้เห็นโลกนี้ลุกเป็นไฟ

ฉำกส�ำคัญที่แสดงถึงกำรชักจูงได้อย่ำงแยบยล 

ที่สุดของโจ๊กเกอร์ เห็นจะเป็นในตอนท่ีโจ๊กเกอร์  

ได้เข้ำมำหำและกล่อมให้เดนท์แก้แค้นคนที่ท�ำลำย 

ชวีติของตนเองและ รำเชล ภรรยำของเขำทีเ่สยีไปแล้ว 

ประโยคสนทนำที่บอกควำมจริงเพียงแค่ส่วนเดียว 

มีกำรส่งสำรที่คลุมเครือ บิดเบือน มีกำรใช้อำรมณ์ 

ร่วมโดยเอำปืนให้เดนท์ยิงตัวเองเพ่ือท�ำให้เดนท ์

ไว้วำงใจ ด้วยทักษะกำรจูงใจข้ันเทพส่งผลให้กำร 

วำงแผนทีแ่ยบยลของโจ๊กเกอร์ ท�ำให้กำรด�ำเนนิเรือ่ง 

น�ำไปสู ่ควำมพ่ำยแพ้ของแบทแมนอย่ำงน่ำสลด 

โจ๊กเกอร์มีกลยุทธ์และจิตวิทยำในกำรเล่นกับจิตใจ 

คนเก่ง เพรำะแบทแมนมคีวำมหวงัท่ีจะให้ประชำชน 

ชำวกอตแธมยงัมศีรทัธำในกฎหมำยอยู่ เป็นกำรเสยี 

เหลี่ยมให้กับโจ๊กเกอร์ แม้ตนเองจะต้องถูกตำมล่ำ 

จำกต�ำรวจหรอืถกูประชำชนรงัเกยีจกต็ำม เขำยอม 

เพรำะอยำกให้เมืองสงบสุข

ดังนั้นจะเห็นได้ชัดว ่ำกำรโน้มน้ำวใจหรือ 

โฆษณำชวนเช่ือถือเป็นอำวุธที่ทรงพลัง อันตรำย  

และก็ควรถูกน�ำไปใช้อย่ำงถูกที่ถูกทำง

เหมือนทีบ่ำงครัง้เรำเลอืกศรัทธำอะไรบำงอย่ำง 

ที่โคตรปัญญำอ่อน ไร้เหตุผล โดยไม่คิดตั้งค�ำถำม 

กับมันเลย เรำเช่ือถึงหวัจิตหวัใจเพยีงแค่ผูใ้หญ่บอก 

ตำมกันมำ หลงรักใครบำงคนอย่ำงไม่ลืมหูลืมตำ 

เพียงดูเย้ำยวนชวนให้อำรมณ์พลุ่งพล่ำน เพียงด ู

ภูมิฐำนมีสง่ำรำศี จงอย่ำเชื่ออะไรง่ำยๆ เหมือนดั่ง 

ค�ำสอน กำลำมสตูรกงัขำนยิฐำน 10 ทีพ่ระพทุธเจ้ำ 

เคยกล่ำวไว้

โปรดอย่ำเช่ือที่ข้ำพเจ้ำบอกเช่นกัน เคยสงสัย 

บ้ำงไหมว่ำเป้ำประสงค์ในกำรเขียนให้ท่ำนอ่ำน 

ในครั้งนี้ คืออะไรกันแน่

Propaganda
TEXT_กนกวรรณ พวนันำ
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ศิวัชญา แก้วพลงาม (อองฟองต์)
กองบรรณาธิการ

ทรงกลด ลิมปิพัฒน์ (ข้าวโอ๊ต)
กองบรรณาธิการ

ปรีชญา ขยันกิจ (เนย)
กองบรรณาธิการ

วัชระ พระวิเศษ (แซ้งค์)
กองบรรณาธิการ

ธิดารัตน์ ศิวะบูรณ์ (พลอย)
บรรณาธิการศิลปกรรม

ภานุชนาถ สังข์ฆะ (แป้งร�่า)
กองบรรณาธิการ

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
บรรณาธิการที่ปรึกษา

อนิรุทร์ เอื้อวิทยา
ผู้ช่วยบรรณาธิการที่ปรึกษา

กนกวรรณ พวันนา (น�้าฝน)
กองบรรณาธิการ

ธีสุวรรณ ปิติภากร (แตงไทย)
กองบรรณาธิการ

ก้องสกล เหลอืงสอาด (เจมส์)
บรรณาธิการ
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ผลิตโดย
ส�นักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดส�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคารส�นักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2264 5963-5 โทรสาร 0 2264 5966

ทำี่ปรึกษา
นายราเมศ พรหมเย็น

รักษาการรองผู้อ�นวยการส�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อ�นวยการส�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
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TK Young Writer 2016: เขียนฝัน

โครงกำรทีเ่ปิดโอกำสให้เยำวชนนกั (อยำก) เขยีนได้มพีืน้ทีใ่นกำรแสดงผลงำนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนทีส่ร้ำงสรรค์และช่วยจดุประกำย 

ค้นหำตัวตนให้กับเยำวชน ซึ่งในครั้งนี้มำกับคอนเซปต์ ‘เขียนฝัน’

ในที่สุด นิตยสำรทั้ง 3 เล่ม คือ สมศรี, ผนังสือ, โบม (BAUM) ผลงำนเขียนของเยำวชน TK Young Writer 2016 ที่ทุ่มเท 

กำรท�ำงำนผ่ำนกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรูท้ีเ่น้นสำระแบบเข้มข้น ทัง้กระบวนกำรคิด วำงแผน และลงมอืท�ำจรงิ จำกทีมวทิยำกรมอือำชพี 

มำร่วมเป็นก�ำลังใจ และติดตำมอ่ำนนิตยสำรฉบับพิเศษทั้ง 3 เล่มนี้กันได้ฟรี 3 ช่องทำงคือ

http://readme.tkpark.or.th, แอพพลิเคชั่น TK app, แอพพลิเคชั่น TK Public Online Library




