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เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ผมเคยเขียนจดหมายถึงตัวเอง 
ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งก็คือตอนนี้นั่นเอง ตอนนั้นผมถาม 
ตัวเองว่าชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไร สมหวังในส่ิงที่หวังไว้หรือไม่  
และมองตัวเองในวันนี้ว่าเป็นเช่นไร แต่เมื่อเวลาปัจจุบันมาถึง  
หลายส่ิงไม่ได้เป็นอย่างท่ีผมคิดไว้ และหลายอย่างก็ยังไม่ 
เกิดขึ้น แต่การกลับมาอ่านจดหมายฉบับดังกล่าวก็ทำาให้ผม 
ใกล้ชิดกับอดีตและอนาคตในอดีต (ปัจจุบัน) ของผมมากข้ึน  
และทำาให้ผมเห็นว่าแท้จริงแล้ว อดีต ปัจจุบัน อนาคตของเรา 
ใกล้ชิดกันมากจนแทบแยกจากกันไม่ออก ทั้งยังเรียงร้อย 
เชื่อมต่อสัมพันธ์เป็นห่วงโซ่ท่ีไม่ว่าจะเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด  
ก็กระทบถึงช่วงเวลาอื่นเสมอ

นิตยสาร เสนอหน้า ฉบับแรกนี้ เกิดขึ้นจากความคิด 
หลากหลายของพวกเราท่ีนำามาร้อยเรียงกันภายใต้แนวคิด  
หลัก ‘อนาคต’ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้าง ‘หน้า’ ซึ่งเรา 
อาจยังไม่รู้ หรืออาจคาดเดาได้จากเหตุการณ์ที่เป็นมาและ 
เปน็อยู ่หรอืนยิามคำาวา่อนาคตนัน้อาจแตกตา่งและสรา้งสรรค ์
ได้อีกมากมายตามมุมมองและความคิดของคนต้นเรื่อง 
ในแต่ละคอลัมน์ หรือแม้แต่สถานที่อย่าง หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์  
หรือวัตถุ เช่น เครื่องปั้นเซรามิก ก็ให้ เรื่องราวในอดีต 
จวบจนปัจจุบันและความเป็นไปได้ในอนาคตแก่เรา

และหวังว่าแต่ละหน้าของเราคงจุดประกายความคิดผู้อ่าน  
รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ไม่สุดสิ้น ดั่งอนาคตท่ีไม่มีวันสิ้นสุด 
หรือหยุดให้เราตั้งคำาถามนั่นเอง

วินัย ชัยชนะ
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โครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนัก (อยาก) เขียน ได้มีพื้นที่ 
ในการแสดงผลงานและช่วยจุดประกายค้นหาตัวตนให้กับเยาวชน  
โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะ ได้เรียนรู้และไอเดียจากผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน รวมถึงเป็นเวทีการแสดงผลงานด้านการอ่านการเขียน 
ที่สร้างสรรค์ ซึ่งในครั้งนี้มากับคอนเซปต์ ‘กล้าเขียน’

ในที่สุด นิตยสารทั้ง 3 เล่ม ผลงานจากฝีมือการเขียนของเยาวชน  
TK Young Writer 2015 ที่ทุ่มเทการทำางาน ผ่านกระบวนการถ่ายทอด 
ความรู้ที่เน้นสาระแบบเข้มข้นจากทีมวิทยากร ทั้งกระบวนการคิด  
วางแผน และลงมือทำาจริง จนสร้างสรรค์ผลงานในสไตล์ของตัวเอง 
ออกมาเพื่อพิสูจน์ตัวตนในเส้นทางนักเขียน

มาร่วมเป็นกำาลังใจ และติดตามอ่านนิตยสารฉบับพิเศษทั้ง  
3 เล่มนี้ ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th
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ภูมิใจเสนอหน้า

สวสัดคีะ่ เราชือ่ ญาดา แซเ่จยีง ชือ่เลน่ หญงิ  

เราเขียนคอลัมน์ ‘หน้าเดิน’ เรื่อง วิจิตรรจนา... 

จิตรกรรมฝาผนังท่ีเดินทางมาสู่อนาคต ท่านผู้อ่าน  

ไดโ้ปรดเปดิเขา้อา่น ยงัไงผูเ้ขยีนเชือ่วา่บทความ 

ของเราดไีมแ่พข้องคนอืน่อยา่งแนน่อน! อยา่ลมื 

เรานะ

สวัสดีครับ ผมช่ือ มอสจัน-ณัฐพัชธ์ สุมา  

ขอยกมือเสนอหน้าพาคุณเดินทางฝ่าวิกาลไป 

‘หน้าคุย’ กับคนน่าคุย พ่ีต้ิว-วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์  

ศิลปินป๋าดันคนสำาคัญเจ้าของ Tao Hong Tai :  

d Kunst ทีพ่ยายามปลกุปัน้เมอืงโอง่มงักรใหก้ลาย 

เปน็เมอืงศลิปะของประเทศ มนัเดด็มาก ฮปิสเตอร ์

เขาอ่านกัน!!

สวัสดีครับ ผมหนุน ชื่อจริงก็คือ กฤตชนิศ  

เชื้อแก้ว เกิดมาได้สิบแปดปีแล้วครับ ผมเขียน 

เรื่องสั้นอยู่แถวๆ หน้าสิบสี่ ตามด้วยหน้าสิบห้า  

สิบหก แล้วก็หน้าสิบเจ็ดเป็นหน้าสุดท้าย สนุกดีนะ  

อ่านดูสิ อย่าลืมเรานะ ชะวิ้ง…

เบนซ์-พงศธร ธิติศรัณย์ ประจำาอยู่ที่คอลัมน์  

‘คมแล้วไปไหน?’ ที่คอยฉกฉวยคำาคม วาทะ 

เด็ดคนดัง มาคลี่คลาย ตีแผ่ให้กระจาย เผยให้ 

เห็นกลเม็ดเด็ดพราย และเชิญชวนสายตา 

ไปต่อกับคอลัมน์ ‘หน้าเก่า หน้าใหม่’ ที่เขียน 

ถามเอง ตอบเอง กบัวยัเดก็วยัหนุม่ในคนเดยีวกนั  

สนุกกว่าคอลัมน์ของไอ้คนข้างบนอีกครับ

เรา วิชัย สว่างพงศ์เกษม เป็นพ่อหมอจำาเป็น 

ในคอลัมน์ดูดวง ‘เรื่องหน้าเช้านี้’ แล้วแอบหนี 

ไปเขียนบทความในคอลัมน์ ‘ความหน้าจะเป็น’  

ส่วนช่ือเล่นช่ืออะไรให้ลองทาย พิมพ์ หนุ่ม_ 

ตามด้วยคำาตอบ แล้วส่งมาที่  08045070xx  

ส่งมากันเยอะๆ นะครับ

เรา กันติชา วาณิชย์เจริญชัย ชื่อเล่น ม้ินท์  

(กัชชี่) เขียนคอลัมน์  ‘Add Face’ และ ‘ชาติหน้า’  

กับมิน อยากรู้หรือเปล่าว่าคนรุ่นใหม่มองโซเชียล- 

เนต็เวริก์กนัอยา่งไร โดยผูเ้ชีย่วชาญการมองหน้า

ว่าไง เราจะไม่บอกเธอหรอกนะว่าเราชื่อ  

ภัทราภรณ์ รัชตะกิตติสุนทร หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า  

ไข่มุก แต่มาถึงขนาดนี้แล้วก็จะใบ้ให้ว่าเรา 

เขียนคอลัมน์  ‘10 ปีข้างหน้า ’  กับคอลัมน์   

‘หลงยุค’ บอกเลยว่าอ่านแค่ 2 คอลัมน์แรก 

ของเราก็เอาอยู่ละจริง

อ๊ะ อ๊ะ เราเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการด้วยแหละ   

ถ้าอยากรู้ว่าเราช่ือจริงว่าอะไร แนะนำาให้ลองเปิดไป  

‘หน้าคยุ’ แตก่อ่นจะคยุกบัเรากต็อ้งมภีาพเดนิหนา้  

‘หน้าเดิน’ เข้าไปถามเสียหน่อย อย่างว่าแหละนะ  

บางทีเขาก็ว่ากันว่าดวงตาเป็น ‘หน้าต่าง’ ของ 

หัวใจ แต่ใครใคร่รู้เล่าว่าภายใต้ใบหน้าที่ฉาบ 

ไปด้วยรอยยิ้มน้ัน จะมีความ ‘หน้าเนื้อใจเสือ 

เชื่อไม่ได้’ ขนาดไหน

หญิง

มิ้นท์

หนุน

เบนซ์

หนุ่ม

ไข่มุก

สวัสดีครับกระผม สถาพร วันอ่อน ชื่อเล่น มิน  

ขอเชิญทุกท่านติดตามผลงานของกระผมได้ใน 

คอลัมน์ ‘หน้าสัมผัส’ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึก 

ภายในใจผ่านบทกวี และในคอลัมน์ ‘ชาติหน้า’  

หวังว่าจะถูกใจท่านผู้อ่าน ขอขอบคุณทุกท่าน 

ที่ติดตามผลงานครับ

มิน มอสจัน

น้ำ หอม

สวัสดีครับ  ผมชื่ อ  หนุ่ ย -วินัย  ชัยชนะ  

เขียนคอลัมน์ ‘กาลครั้งหน้า’ ขอฝากนิทานเรื่อง  

หิ่งห้อยกับพระจันทร์ ไว้ด้วยนะครับ

หนุ่ย



10 ปีข้างหน้า

ไทยในอกี 10 ปขีา้งหนา้ เป็นแฮชแทก็ 
ที่ผู้คนต่างพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง  
เพราะประเทศไทยในอกี 10 ปขีา้งหนา้นี ้
จะเป็นบ้านเมืองที่โคตรเจ๋ง เพื่อนบ้าน 
อาเซยีนทัง้บวกสามบวกหา้ตา่งพดูกนั 
เป็น เสียงเดียวว่า  ฟักกล้ิงออซั่ม  
ทุกโพสต์ที่ติดแฮชแท็กนี้จะแสดงให้เห็น 
ถึงความเป็นไปของสังคมและความ 
เป็นอยู่ของประชาชนที่ไม่ต้องอยู่เย็น 
ก็เป็นสุขได้ ดังนั้นไทยจึงถือเป็นที่หนึ่ง 
ในเรื่องของประเทศที่พัฒนาไปไกล๊ 
ไ ก ล ล ล ล ล ล  แ ล ะ นี่ คื อ ตั ว อ ย่ า ง 
บางส่วนจากหลายๆ โพสต์ที่ติด 
แฮชแท็กนี้

ทุกเช้า กิจวัตรประจำาวันของคนไทยคือ 

การรีบเปิดหนังสือพิมพ์ไปประมาณหน้า 6 

หน้า 7 แถวเรื่องข่าวเศรษฐกิจ หรือไม่ 

บางรายก็เข้าขั้นถึงขนาดคอยเช็กดัชนีหุ้น 

อยู่ตลอด ถ่ีแทบจะบ่อยกว่าการกะพริบตา  

เร่ืองหุ้นถือเป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกที่ขนาดว่า 

คนไม่มีหุ้นฉันใดก็เหมือนกับแก้วที่ไม่มีนำ้า 

ฉันนั้น ในสมัยน้ีใครท่ีรอลุ้นผลผู้โชคดี หรือ 

บริษัทไหนที่จัดโปรโมชั่นแจกโชคลุ้นทอง 

ลุ้นรถลุ้นไปญ่ีปุ่นเป็นอะไรท่ีเชยมาก ท่ีแน่ๆ คือ 

เจ๊งร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะคนสมัยน้ีมีหัวคิด  

ไม่มัวแต่งอมืองอเท้ารอให้โชคเข้าหา แต่กลับ  

เปน็คนทีก่ลา้ลงทนุและวิง่เขา้หาโอกาสแทน  

สว่นกระดาษทีต่กคา้งจากการกวาดลา้งหวย  

รัฐบาลก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็น 

ประโยชน์แก่สังคม โดยนำาไปรีไซเคิลและ 

นำามาผลิตกระดาษเพื่อจัดทำาวรรณกรรม  

ซึ่งเป็นส่ิงท่ีคนยุคน้ีชอบอ่านกันมาก จนแทบ 

จะเรียกได้ว่าเป็นสังคมก้มหน้า (อ่าน)

ทุกครั้งท่ีเราต้องการพวกเขาไม่ว่า 

จะกรณีใดๆ พาหมาไปหาหมอ พ่อเรียก 

ตัว ผัวคิดถึง ผ้ึงต่อย หรือนำ้ามันหอย 

ท่ีบา้นหมด เรากส็ามารถเดินทางไดอ้ยา่ง 

สะดวกสบายท้ังกายท้ังใจและกระเป๋า 

ตังค์ เพราะพวกเขาจะปรากฏตัวพร้อม 

รถคู่ใจเหลืองเขียวชมพูขาวอย่างรวดเร็ว  

แก๊สจะเต็ม ไฟจะเขียว และคำาว่าว่าง 

จะรอเราอยูเ่สมอ มเิตอรจ์ะเดนิชา้เหมอืน 

กบัเตา่ เพราะผูป้ระกอบการตา่งต้องการ 

มอบความประหยัดให้ กับผู้บริ โภค  

ชาวต่างชาติหรือท่ีเรียกกันว่า ฝร่ัง ปล้ืมใจ 

กบัแทก็ซี่ไทยมาก เพราะสามารถสือ่สาร 

กันได้อย่างถูกต้อง มารยาทดีสมเป็น 

คนไทยและไม่มีการโกงใดๆ เกิดขึ้น  

รวมถึงประชาชนต่างก็พูดกันเป็นเสียง 

เดยีววา่ เดีย๋วนีพ้ีค่นขบัแทก็ซีเ่ขาไมส่ง่รถ 

กันแล้ว มีแต่อยากจะส่งผู้โดยสารให้ถึง 

ที่หมายแทน

เรื่อง: khukmai

10 ปี 
ข้างหน้า

รหัสชีวิต แท็กซี่ไทยหัวใจบริการ

 # ไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า  # ไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า



ทุกลมหายใจเข้าออกของคนยุคน้ี 

คือการทำากรรมดีละเว้นกรรมชั่ว ต้องขาว 

สะอาดทั้งภายนอกและภายใน ดังน้ัน 

คนสว่นใหญจ่ะหันมากนิมงัสวริติั เครง่ครดั 

ขึ้นมาหน่อยก็กินเจ เป็นเทรนด์ท่ีวัยรุ่น 

เรยีกกนัวา่ ‘กนิคลนี’ ปิง้ยา่งชาบกูลายเปน็ 

เรื่องน่ารังเกียจ และเชื่อกันว่าการกิน 

บุฟเฟ่ต์ เป็นวิถีทางของคนที่ตะกละ- 

ตะกลามเท่าน้ัน สรรพสัตว์น้อยใหญ่ 

เป็นอิสระอีกครั้ง กิจการปศุสัตว์ ฟาร์มกุ้ง  

บอ่ปลาคอ่ยๆ ทยอยปดิตวัลง นกัการเมอืง 

ส่วนใหญ่ท่ีแต่ก่อนกินบ้าน กินเมือง  

กินถนน กินสะพาน ก็เปลี่ยนมากินข้าว 

เป็นม้ือถือศีลกันถ้วนหน้า นอกจากคน 

ส่วนใหญ่จะกินพืชผักเป็นอาหารกายแล้ว  

พวกเขายังเสพวรรณกรรมเป็นอาหาร 

สมอง และงานศิลป์เป็นอาหารใจอีกด้วย

ทุกวันนี้ตามข่าวหนังสือพิมพ์มีแต่ 

เรื่องนักการเมืองอุทิศตนเพื่อสังคม  

คนเก็บกระเป๋าแล้วส่งคืนเจ้าของถึง 

บ้านท้ังๆ ท่ีในกระเป๋ามีเพียงห้าบาท 

สิบบาท โจรผู้ร้ายก่ออาชญากรรมต่างๆ  

ได้หายไปหมดจนอาชีพตำารวจใกล้จะ 

สูญพันธุ์ ร้อนถึงรัฐบาลที่ต้องเข้ามาช่วย 

แก้ไขปัญหานี้โดยงดการเซ็นเซอร์ในสื่อ 

ทุกชนิด เพื่อให้คนไทยได้เห็นด้านมืด 

กันบ้าง นอกจากน้ีห้างสรรพสินค้า  

ตลาดมืด และบ่อนทั้งหลายก็ตกตำ่า 

ขาดทุนไปตามๆ กันเพราะร้างผู้คน 

มานาน แต่ในทางกลับกัน วัดกลับเต็ม 

ไปด้วยพุทธศาสนิกชนท่ีมารอต่อคิว 

ฟังธรรมกันตั้งแต่เช้ามืด ถึงขนาดมีการ 

เรียกร้องให้มีเทศกาลเทศนามาราธอน 

กันเลยทีเดียว 

ทุกปีในอดีตที่ผ่านมานักเรียนแพทย์ 

ถือเป็น 2 ใน 10 อันดับสาขาที่หางาน 

ง่ ายที่ สุด  แต่ ในยุคที่ ศิ ลปะรุ่ ง เ รื อง 

ประเทืองจิตใจแบบนี้ ส่งผลให้ปัญหา 

การขาดแคลนแพทย์เข้าขั้นวิกฤติ เพราะ 

พ่อแม่ส่วนใหญ่จะแห่พาลูกพาหลาน 

ไปสอบเข้าเรียนที่ โรงเรียนเพาะช่าง 

กันหมด บางคนก็ลงเรียนจิตรกรรม 

หามรุ่งหามคำ่า นักศึกษาจบใหม่มีงานกัน 

เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่งานมา 

เงินดีมีเวลาเที่ยวสังสรรค์กันทั้งนั้น ไม่ว่า 

ใครๆ ก็อยากเป็นศิลปิน คำาว่า ‘ไส้แห้ง’  

กลายเป็นเรื่องที่ถ้าพูดถึงก็คงจะนึกถึง 

พวกอาชพีวศิวกร แพทย ์นกัวทิยาศาสตร ์ 

เป็นต้น เดี๋ยวนี้เพียงแค่มีหัวและมีใจ 

ที่จะเสพศิลป์กินสีกินเงาแสงแล้วนั้น  

อนาคตไส้เปียกก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม

ข่าวหน้าหนึ่งR / Jศิลปินไส้เปียก

 # ไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า  # ไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า  # ไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า



หลงยุค 

เรื่อง: khukmai

@กรุงธน.com 
ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 9  โ ล ก ข อ ง เ ร า 

มีวิ วัฒนาการทั้ งด้ านพลังพิ เศษและ 
เรื่องของการใช้โทรจิตเพื่อการสื่อสาร  
น่ีคืออีเมลฉบับเดียวที่ตกค้างอยู่ในกล่อง 
ขาเข้าของโทรศัพท์เครื่องสุดท้ายของโลก 
ท่ีขุดพบบริเวณเมืองราชบุรี ซึ่งในปัจจุบัน 
ก็คือ เดอะซิตี้ออฟรอยัลทาวน์นั่นเอง อีเมล 
ฉบับน้ีจะเป็นหลักฐานชิ้นสำาคัญที่ยืนยัน 
การมีตัวตนของมนุษย์ที่ เ ป่ียมไปด้วย 
อารยธรรมและภมูปิญัญาความเชือ่ รวมถงึ 
การดำารงชีวิตของมนุษย์ยุคสุดท้าย 
บนโลกเรา
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  ถึง เรือน แล้ว รู้ ยัง ? ฉันเบอรี่เอง   
(17/7/177-)

ถึงแม่แวววาวเพื่อนรัก
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*หมายเหตุ: เรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้ 

มีทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและแต่งเพิ่มเติมทีหลัง ซึ่งบาง 

ส่วนได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม  

(พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6), จุลปทุมชาดก,  

การดำาเนินชีวติของชาวบา้นในสมัยธนบรุ,ี พพิธิภณัฑ ์

พื้นบ้านวัดคงคารามและการรับสมัครเอฟซี
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คุ ณ อ ย า ก บ อ ก
อะไรกับตัว เองใน

อ น า ค ต

หน้าต่าง

“มันยังไม่แน่นอน มันยังไม่ถึง มีชาวบ้านบอกเราว่าหลวงพี่ 

อยู่ต่อไปเรื่อยๆ นะ เราก็บอกว่าไม่ได้ มันไม่แน่นอน ถ้ามันมีเหตุ 

ให้เราต้องสึกเราก็สึก อย่างพระดังๆ บวชมาสามสิบพรรษา บางที 

ก็มีเหตุให้ต้องสึกก็สึกเลย คือเขาส้ินบุญทางด้านน้ี สิ้นบุญทางการ 

บวชแล้ว มันไม่แน่นอน”

“ถ้าเลือกได้อยากบอกกับตัวเองในปัจจุบันมากกว่า เพราะเรา 

ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง ในปัจจุบันเราคิดอยู่ตลอดว่าควรจะทำา 

อะไร ทำาไปเพื่ออะไร เลือกอยู่กับปัจจุบัน เพราะว่าเราไม่รู้อนาคต  

แต่สุดท้ายปัจจุบันก็จะส่งผลถึงอนาคต เราเช่ือว่ามันเป็นห้วงเวลา 

เดียวกัน”

“อยากบอกหลายอย่างนะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงวัยที่ใช้ชีวิต 

มาเยอะพอสมควร ก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะ อย่างแรกเลยคือ 

อยากขอโทษที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งอนาคตก็อาจสุขภาพ 

ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ (หัวเราะ) แล้วถ้าในอนาคตมีอายุมากๆ ก็อยาก 

ขอบคุณท่ีสามารถรักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยและเติบโตขึ้นได้ 

ทั้งเรื่องวุฒิภาวะและอะไรหลายๆ อย่าง”

พระอนุวัตร สุจิตตฺโต
พระภัณฑารักษ์

ตูน-อนัญญา คูเอี่ยม
งานอิสระ

วิพ-วิภว์ บูรพาเดชะ
นักเขียน/บรรณาธิการ
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ครูหนู-สกุล บุณยทัต
อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักเขียน

“พ่ีบอกกับตัวเองทุกวันว่า เวลาเราต่ืนข้ึนมาตอนเช้า เราก็ทำาทุกวัน  

ของเราให้เต็มที่ที่สุด เพราะเวลาเราทำาอะไรที่มันเต็มที่แล้ว เราก็จะ 

ประสบความสำาเร็จแน่นอน”

“ในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นยังไง แต่อยากบอกว่าสมัย 

ดึกดำาบรรพ์ สมัยที่เรายังมีชีวิต มีแรง มีความสุข สนุกสนาน เราใช้ 

ทกุวนัอยา่งมคีวามสขุทีส่ดุ เราเตม็ทีก่บัชวีติ เราไมท่ำาความเดอืดรอ้น 

ให้กับคนอื่น เราทำาประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองและแผ่นดิน  

เราอยากให้คนรอบๆ มีความสุข ถ้าในอนาคตคนที่ยังเป็นเรายังมี 

แรงอยู่ ขอทำาให้คนรอบข้างยิ้มเหมือนในปัจจุบัน”

“อยากบอกตัวเองว่า ขอให้อยู่ดูแลลูกไปอีกนานๆ ยายมีลูก 

2 คน คนแรกมีครอบครัวไปแล้ว อีกคนยังไม่มี คนแรกเป็นผู้ชาย 

อายุ 46 ปี คนน้องอายุ 45 ปี แต่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังเป็นห่วง 

เหมือนเดิมแหละ เขาเป็นลูกของเรา ไม่ห่วงเขาจะให้ไปห่วงใครล่ะ  

คนเป็นพ่อเป็นแม่ห่วงลูกทุกคนแหละไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ก็ห่วง 

ไปจนกว่าเราจะไม่มีชีวิตนั่นแหละ ถึงขอให้อยู่ต่อได้อีกนานๆ  

เพราะยายก็ยังห่วงอยู่เสมอ”

พฤษ ปีละออ
เจ้าของร้านกาแฟสวนศิลป์บ้านดิน ราชบุรี

เอมิโกะ-ไชยวิทย์ แจ่มเที่ยงตรง ติ๋ว-สมพรรณ ภู่ระหงส์ 
ขายหอยทอด
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“ความคิดแบบอนาคตเป็นเร่ืองสำาคัญมาก ผมมองชีวิตไปสู่ 

อนาคตเสมอ ผมร่างภาพจริงที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 10 ปี  

เช่น ตอนนี้ผมอายุ 60 ปี ผมก็จะมองถึง 70 ปี และอยู่กับภาวะโลก 

สมัยใหม่อย่างเข้าใจและรื่นรมย์กับมัน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่”

วิทยากรฝึกอบรมด้านทีมเวิร์ก 
Team Building ให้องค์กรเอกชน



ความหน้าจะเป็น

100 เทราฯ น้อยเกินกว่าจะจดจำ 
เรื่อง: วิชัย สว่างพงศ์เกษม

หากมีคนเสนอขายแฟลชไดรฟ์ความจุ 128 เมกะไบต์  

ในราคา 1,250 บาท คุณจะซื้อหรือเปล่าครับ?  

ในยุคท่ีแฟลชไดรฟ์ 8 กิกะไบต์ ราคาเพียง 300 กว่าบาท  

และแฟลชไดรฟ์ในท้องตลาดมีความจุสูงสุดทะลุหน่วย 

เทราไบต์ไปแล้ว คงจะไม่มีใครบ้าจี้ซื้อแฟลชไดรฟ์ความจุ 

ไมถ่งึกิก๊ฯ ในราคาเหยยีบพนั แตน่ัน่คอืราคาของมนัในชว่ง  

10 ปทีีแ่ลว้ ทกุวนันีเ้ครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิสไ์ดร้บัการพฒันา 

หน่วยความจุเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับข้อมูลจำานวนมหาศาล 

ที่แย่งกันทะลักไหลเข้ามาในโลกดิจิทัล

แล้วคุณล่ะครับ มีหน่วยความจุเท่าไร?

ยคุสมยัทางประวตัศิาสตรส์มยัใหมส่ามารถแบง่ออก 

ตามการพัฒนาได้เป็น 3 ยุค คือยุคเกษตรกรรมที่ที่ดิน 

มีค่าและคนทำาการเกษตรเป็นหลัก ยุคอุตสาหกรรม 

ท่ีนอกจากท่ีดินแล้วต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัย 

การผลิตด้วย และยุคปัจจุบัน ยุคของข้อมูลข่าวสาร  

ซึ่งแตกต่างจาก 2 ยุคที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิง เพราะใน 

ยุคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมน้ันจำาเป็นต้องมี  

‘พื้นที่’ สำาหรับขยายการพัฒนาออกไป ในขณะที่ที่ว่าง 

บนโลกนั้นมีอยู่จำากัด พื้นที่ในเมืองใหญ่ต่างถูกจับจอง 

ดว้ยตกึระฟา้ทีพ่ยายามขยบัขยายตวักนิพืน้ทีท่างอากาศ 

เน่ืองจากราคาท่ีดินท่ีแพงขึ้นและพื้นท่ีท่ีจับจองได้ 

ก็ลดน้อยลง แต่ในยุคของข้อมูลข่าวสารนี้ พื้นที่ก็คือหน่วยความจำา จึงขยายไปได้เรื่อยๆ ตามหน่วย 

ความจำาที่พัฒนา เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จึงได้รับการพัฒนาความจุเพื่อรองรับมวลข้อมูล 

มหาศาล ทวา่ในความเปน็จรงิแลว้ทีท่ีข่อ้มลูเหลา่นัน้หยัง่รากของตวัเองลง ไมใ่ชใ่นหนว่ยความจำาดจิทิลั 

แต่เป็นสมองของมนุษย์ต่างหาก ข้อมูลนั้นจะมีอยู่เมื่อมีมนุษย์รับรู้ และ ฟอร์เรสต์ วิกแมน บรรณาธิการ 

อาวุโสแห่งนิตยสาร สเลท ประมาณความจุข้อมูลของสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์โดยนับจาก 

เซลล์ประสาทไว้ว่ามนุษย์มีความจุอยู่ในช่วงประมาณ 100 เทราไบต์ แต่หน่วยความจำาขนาดนี้อาจจะ 

ไม่เพียงพอ ในอนาคตที่ข้อมูลมีจำานวนมากเกินกว่านับ



บางที ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหม่ ผู้สูงวัยหลายคน 

ในยุควงดนตรีสุนทราภรณ์ดังก็ยังคงชื่นชอบเพลงในสมัยนั้น  

และไมเ่ข้าใจวยัรุน่ท่ีสะบดัหัวอยา่งเอาเปน็เอาตายขณะฟงัเพลง 

รอ็ก ในขณะท่ีนักอา่นหลายคนท่ีต้ังคำาถามกบัตัวเองวา่เคยชอบ 

หนังสือท่ีอ่านสมัยก่อนไปได้อย่างไร เพื่อนของผมที่บอกว่า 

ชอบวงดนตรีเกาหลี เช่น Super Junior หลายคนก็เปลี่ยน 

ความชอบของตัวเองไปตามเวลา และย้ายไปอยู่ ‘เผ่า’ อื่น  

บางทีมนุษย์อาจมีวิธีการจัดการข้อมูลในสมองเช่นเดียวกับ 

ทีจ่ดัการกบัขอ้มลูคอมพวิเตอร ์เกบ็ สิง่ทีช่อบในอดตีไว ้แมอ้าจ 

ไม่มีท่ีพอสำาหรับข้อมูลใหม่ ลบ ส่ิงท่ีชอบน้อยลงเพื่อเปิดรับ 

ส่ิงต่างๆ ตามแต่ทางเลือกของแต่ละบุคคล แม้ในตอนนี้เรา 

อาจจะคิดว่าในอนาคตเราจะยังชอบสิ่งที่ตอนนี้เราชอบอยู่ 

เชน่เดมิ แตก่ม็กีารยนืยนัแลว้วา่ความเชือ่นัน้ผดิ แดน  กลิเบิรต์  

ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้นำา 

เสนอผลการทดลองไว้ว่า คนมีแนวโน้มที่จะคาดการณ์ผิดว่า 

สิ่งใดสำาคัญกับตัวเองในอีก 10 ปีข้างหน้า และเข้าใจผิดว่า 

ส่ิงท่ีตัวเองสนใจให้คุณค่าในตอนน้ี จะยังคงเป็นเช่นเดิม 

เมื่อเวลาผ่านไป 

ในอนาคตท่ีข้อมูลทวีตัวขึ้นเรื่อยๆ เราอาจจะไม่ต้องบรรจุ 

ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในหน่วยความจำาอันจำากัด เราอาจไม่ต้องรู้ว่า 

น้องล่าถูกขโมยเหนียวไก่อย่างไร ใครคือครูอังคณา ดารา 

คนไหนท้องก่อนแต่งกับดาราอีกคนเมื่อไร ไม่ต้องรู้จัก เดอะ 

บีเทิลส์ อ่าน มุราคามิ หรืออะไรก็ตามท่ี ‘คิดว่า’ คนส่วนใหญ่ 

นิยมและความแปลกแยกจากข้อมูลที่รู้ต่างกันก็คงลดลง 

เมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่สำาคัญกับเราจริงนั้นคืออะไร

บางที คำาถามที่เราควรถามตัวเองอาจไม่ใช่ ‘เรามีหน่วย 

ความจำาเทา่ไร’ แตเ่ปน็ ‘เราจะใชห้นว่ยความจำาทีม่อียูจ่ำากดันัน้ 

ทำาอะไร’ ก็เป็นได้ 

มาร์แชล แม็กลูฮาน นักสื่อสารมวลชนนำาเสนอความคิด 

ของเขาไว้ว่าเทคโนโลยีได้เช่ือมโลกทั้งใบเข้าถึงกันกลายเป็น 

หมู่บ้าน (Global Village) และความคิดของเขาก็ได้รับการ 

ยืนยันแล้วในปัจจุบันที่โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเฟซบุ๊กก็ทำาให้ 

ข่าวสารแพร่กระจายถึงกันทั่วโลกได้เพียงลัดนิ้วมือคลิก  

โลกก็ได้เชื่อมถึงกันแล้วทางกายภาพ ในขณะที่ตัวตนของเรา 

กำาลังห่างกันขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อข้อมูลซึ่งแย่งกันก่อตัวข้ึนเร็วเสียย่ิงกว่าสัตว์เซลล์เดียว 

พากันช่วงชิง ‘พื้นที่’ ในหน่วยความจำาของมนุษย์ สิ่งที่ผู้คนรับรู้ 

และก่อร่างตัวตนให้เป็นอย่างที่เป็นก็แตกต่างกันไปตาม 

แต่ละบุคคล สัมพันธ์ร่วมที่เชื่อมเราเริ่มน้อยลงอย่างต่อเนื่อง  

และโดดเดี่ยวจากมนุษย์ด้วยกันมากขึ้น เมื่อข้อมูลสะสมตัว  

และอดตีกท็บัถมกนัมากขึน้เรือ่ยๆ เมือ่พดูถงึคนทีช่อบเพลงของ 

วงองักฤษสมยัเกา่ในตอนนี ้หลายคนอาจจะนกึถงึ เดอะ บเีทลิส ์ 

แต่เพลงในวันนี้ ก็จะกลายเป็นเพลงเก่าในอนาคต วันหนึ่ง 

ในอนาคตเมื่อคนคนหนึ่งพูดถึงเพลงเก่า ก็อาจจะไม่ได้นึกถึง  

เดอะ บีเทิลส์ เหมือนกัน แต่กลับนึกถึง โอเอซิส หรือ วันไดเร็กชัน  

แทน  หรือแม้แต่ในวันนี้เอง ผู้อ่านบางท่านก็อาจจะไม่ได้นึกถึง  

เดอะ บีเทิลส์ อยู่แล้วก็เป็นได้ อนาคตได้มาถึงแล้ว

หนังสือของ ฮารูกิ มุราคามิ ที่มีความโดดเด่นที่ความรู้สึก 

แปลกแยกของตัวละครต่อสังคมก็ขายดีในระดับสากล เฟซบุ๊ก 

ของแต่ละคนต่างเต็มไปด้วยสเตตัสท่ีหิวโหยไลค์และคอมเมนต์ 

เรยีกรอ้งการยอมรบัจากผูอ้ืน่ ตอ้งการคนทีบ่อกวา่เขานัน้เหมอืน 

กับเรา แม้กระทั่งจากตัวละครในเรื่องแต่ง ก็เพราะข้อมูลที่ก่อ 

ร่างเป็นเราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน และแตกต่างกันมากขึ้น 

เรื่อยๆ ตามความหลากหลายของข้อมูล บางทีโลกอาจจะไม่ได้ 

เปน็หมูบ่า้นโลกอยา่งทีแ่มก็ลฮูานบอกอกีตอ่ไป แตเ่ปน็เผา่โลก  

(Global Tribe) ที่คนเร่ิมแตกกระจายและจับกลุ่มกันเล็กลง 

เรื่อยๆ และเลือกบูชานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างกันไปตามแต่ละ 

ความเชือ่ของชนเผา่ บา้งอาจมศีาสดาเปน็ดาราเกาหล ีนกัเขียน 

ชือ่ดัง แกนนำาทางการเมอืง หรอืแมแ้ตต่วัละครในหนงัสอืการตู์น  

ด้วยความที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ก่อร่างสิ่งยึดเหนี่ยวของ 

คนหมู่เรา



เรื่องสั้นฉันเสนอ



เรื่อง: หนุนเองจ้ะ

เศษชิ้นส่วนสีฟ้า เล็กจิ๋ว

ถ้าเกิดชื่อเปลี่ยนไปตามนั้นจริงๆ เหล่าแม่ค้า พ่อค้า รวมถึง 

ลูกค้าคงพากันเฉลิมฉลอง จัดงานวันเกิดครบร้อยย่ีสิบขวบให้กับ 

ตลาด แล้วเจ้าตลาดแห่งนี้ก็คงจะมีชื่อใหม่ให้เปลี่ยนทุกปี

ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่เบื่อ

ผมพยักหน้าหงึกๆ จนแม่ค้าที่ยื่นนมถุงให้เกิดแปลกใจ ท่าทาง 

ของผมคงเหมือนคนที่เพิ่งแก้ปัญหาระดับจักรวาลได้ ผมจ่ายเงิน  

รับเงินทอน เอ่ยคำาขอบคุณตามมารยาท จากนั้นก็เดินออกมา

ที่แห่งนี้คงมีของสักอย่างที่เข้าท่าเข้าที แหงล่ะ คุณป้าให้เงิน 

คา่เทีย่วมาตัง้พนันงึ จะกลบัไปมอืเปลา่กก็ระไรอยูใ่ชไ่หม แคห่ยบิ 

ของสักอย่างจากที่นี่ไปฝาก ยื่นให้แล้วบอกว่า “นี่ของฝากจาก 

ราชบรุแีนะ่!” ผูเ้ปน็ปา้เหน็หลานทำาแบบนีค้งปลืม้ใจจนนำา้ตาคลอ

ความกตญัญแูละความนบนอบมกัใหค้ณุมากกวา่โทษ คนเฒา่ 

คนแก่มักจะอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้เสมอ

ผมยิ้มกรุ้มกริ่มอยู่คนเดียว จนคนที่เดินสวนไปมาเกิดแปลกใจ 

เอ๊ะ! เจ้าหนูนี่เขายิ้มให้เราอยู่หรือเปล่า สีหน้าของพี่สาวคนหนึ่ง 

บ่งบอกว่ากำาลังคิดอย่างนั้น แล้วเธอก็เดินผ่านไป ทิ้งกล่ินหอมๆ  

ชวนคิดถึงไว้เบื้องหลัง

วันนี้ที่ตลาดร้อยสิบเก้าขวบ อำาเภอเจ็ดเสมียน รู้สึกจะมีคน 

แนน่เปน็พเิศษจนทำาใหเ้ดนิเหนิคอ่นขา้งลำาบาก อากาศรอ้นสุดยอด  

แดดเปรี้ยงปานนรกแตก คนกลุ่มหนึ่งกำาลังยืนเบียดเสียดขวาง 

ทางเดินเพื่อที่จะทำาอะไรสักอย่างกัน แล้วหนึ่งในนั้นก็ดันหันมา 

เห็นผมที่กำาลังยืนดูดนมถุงรสวานิลลา ทำาหน้าเบ่ือๆ เซ็งๆ อยู่  

พี่คนนั้นตรงรี่เข้ามา แล้วขอเวลาที่ผมไม่ค่อยจะมีให้มากนัก

ตอนแรกพี่ถามชื่อ นามสกุล แล้วตามด้วยอายุ พอผมบอกไป  

แล้วพวกเขาก็ก้มหน้าจด

จากน้ันพ่ีเขาก็ถามตามด้วยคำาถามท่ีว่า “คุณอยากจะเสนอหน้า  

บอกอะไรกับตัวเองในอนาคตครับ”

แวบแรกผมนกึถงึแมวสฟีา้ตวักลมๆ แลว้กเ็ดก็ชายใสแ่วน่ทีท่ำา 

อะไรไม่เอาอ่าวสักเรื่อง

“ส่ิงท่ีอยากจะบอกกับตัวเองในอนาคต” ผมทวนคำาแล้วทำาท่านึก  

น่ีเป็นคำาถามท่ียาก คงเป็นการป้องกันการหลงลืมอะไรสักอย่าง 

หน่ึงของตนเองกระมัง แล้วเรื่องทางบ้านก็ผุดขึ้นมาในหัวสมอง  

ผมนึกถึงปัญหาของตัวผมขึ้นมา ปัญหาที่กำาลังประสบอยู่ตอนนี้

ผมมักถูกดุเรื่องท่ีตัวเองเอาแต่อ่านหนังสือไร้สาระในเวลาว่าง  

สมมติว่าหากวันใดวันหน่ึงในอนาคตผมกลายเป็นคนแก่ๆ ขี้หลง 

ขี้ลืมคนหนึ่ง เอาแต่ทำางานไปวันๆ เพื่อหาเงิน แต่ดันไม่รู้ถึงความ 

สนุกของการ์ตูนหรือนิยายเสียแล้ว ผมคงกลายเป็นหนึ่งใน  

‘พวกผูใ้หญน่า่เบือ่’ ไปเสยีแลว้ตอนนัน้ ผมคงทัง้เสยีดาย ทัง้เสยีใจ

“น้องมีอะไรท่ีอยากบอกกับตัวเองในอนาคตไหมครับ” พี่ถาม 

ยำ้าด้วยท่าทีกระตือรือร้น “อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง”

ผมไม่เข้าใจว่าพวกเขาต้องการคำาพูดของเด็กอย่างผมไปทำา 

อะไร แต่ถ้าต้องการจริงๆ ก็จะตอบให้แล้วกัน

ฉับพลันผมเห็นดอกไม้ดอกหน่ึงตกอยู่ตรงทางเท้า แต่โชคดี 

ของมนัท่ียงัไมม่ใีครไปเหยยีบเข้า สีฟา้สดใสของมนัจงึยงัดสูดใหม่ 

ไม่บอบชำ้า

น่าเสียดายที่ผมลืมชื่อของมันไปแล้ว

ตลาดเก่าชื่อร้อยสิบเก้าปี ถ้าเป็นปีหน้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นร้อยยี่สิบหรือเปล่านะ



ตลาดร้อยสิบเก้าปี จะกี่ปีผ่านไปก็คือร้อยสิบเก้า

ผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งกระมัง นานมาก เท่าที่นึกออกคือแดด 

ยังคงร้อนวายวอดเหมือนเดิม แล้วก็มีอยู่หนึ่งร้านที่ขายนมถุง 

รสชาติพอใช้ได้อยู่ ให้เยอะจนกินจุใจ แต่เวลาผ่านไปสภาพตลาด 

ก็เปลี่ยนไปมากเหลือเกิน จนจำากลิ่นอายวันเก่าๆ ไม่ได้สักนิด  

ดีไม่ดีในวันนี้ร้านนั้นอาจไม่อยู่แล้วก็ได้

รูส้ึกวา่ชือ่ร้อยสบิเกา้นีไ้ม่ใช่การนบัปกีารเกดิของตลาด แตเ่ป็น 

รอ้ยสบิเกา้มาตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ไหนสกัครัง้ หรอือาจนาน 

กว่านั้นไปอีก จะกี่ปีผ่านไป ร้อยสิบเก้าก็คือร้อยสิบเก้า

และปีนี้มันก็ยังชื่อร้อยสิบเก้าอยู่

วันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเจ้าตัวจ้อย กี่ขวบแล้วนะ สิบสอง  

หรือว่าสิบสาม ซนเหมือนลิงแถมยังติดการ์ตูนไร้สาระงอมแงม  

เจ้าแมวสีฟ้าน่ันชื่ออะไรนะ เจ้ายอดมนุษย์หลากสีน่ันอีก มัวเอา 

สมองไปจดไปจำาชื่อของเจ้าพวกนี้ล่ะซี เกรดถึงตกลงฮวบฮาบ  

แต่ของขวัญวันเกิดของเจ้าตัวจ้อยเป็นอะไรพวกนี้ก็ไม่เลว  



เป็นหน้ากากดีไหม เห็นอยู่ข้างทางอันละ 

สามสิบ

เสยีงตกึตกัดงัขึน้ ฝุน่ตลบมาเทยีว วยัรุน่ 

คนหนึ่งวิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือเหมือนหนีตาย 

อะไรมาสักอย่าง การกระทำานั้นถือว่าสร้าง 

ความวุ่นวายให้ทั้งกับตัวเอง ทั้งกับผู้อื่น  

ผมนึกถึงเจ้าตัวจ้อยข้ึนมาเม่ือมันสะดุด 

อะไรสักอย่างเข้าจนเสียหลัก บวกกับแรงว่ิง  

ทำาให้ร่างแทบจะบินไปข้างหน้า มันไถล 

ไปกับพื้นด้วยไหล่ข้างหนึ่ง แล้วก็แน่นิ่งไป 

ท่านั้นเลย

คนที่เดินผ่านหยุดเดิน หยุดการกระทำา 

ไปอึดใจ ชายคนหนึ่งเงยหน้าจากโทรศัพท์  

หันมามอง แต่ก็กลับไปอยู่ท่าเดิมในที่สุด  

บางคนทำาเสียง อุ๊ย! ทำาท่าสนอกสนใจ 

คนที่นอนนิ่งอยู่กับพื้น แต่ก็แค่นั้น บางคน 

ยิ่งหนักคือไม่แม้แต่จะเหลียวมอง ถ้าเกิด 

มาล้มอยู่ตรงหน้าคงเดินข้ามไปแล้ว

แล้วถ้าหากสงสัย...

ทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับหน้าที่ของ 

นักบุญ ในชีวิตนี้ผมเห็นคนล้มมาแล้วเป็น 

พันคน เห็นคนเจ็บกว่านี้อีกสักหม่ืนคนได้  

การล้มแบบนี้จึงไม่ใช่เร่ืองใหญ่โตอะไร 

ที่ดึงดูดให้ผมสนใจได้ ขนาดเจ้าตัวจ้อย 

เล่นซนจนหกล้มหกคะเมน ผมยังปล่อย 

ให้มันลุกเองเลย

คนอื่นๆ ก็คงคิดไม่ต่างจากผมนัก  

เพราะไม่เห็นมีใครยื่นมือเข้าไปช่วยสักคน

แล้วผมก็เดินอ้อมร่างของเขาไป

...การกระทำาของผมคงจดัอยูใ่นกลุม่คน 

ประเภทสุดท้าย ก็ตัวเองล้มเองก็ลุกเองซี

เราผ่านโลกมาหลากหลาย ผ่านการ 

คดโกง ปลิ้นปล้อน การหลอกลวงมามาก 

ต่อมาก ทำาให้รู้ถึงสัจธรรมอะไรหลายๆ  

อยา่ง ทัง้ๆ ทีไ่มค่อ่ยจะอยากรูน้กั จติใจสาก 

แขง็หยาบกระดา้งเหมอืนผวิทราย บทเรยีน 

ที่เจ็บแสบเปลี่ยนผมให้แกร่งขึ้นเร่ือยๆ  

จนในทีส่ดุกล็มืวธิรีอ้งไหห้ลัง่นำา้ตาไปถาวร

ในโลกที่มีเงินตราเป็นพระเจ้านี้ ความ 

โลภอำามหิตพอที่จะทำาคนตายได้โดย 

ไม่ต้องลงมือฆ่า หน่ึงคนสามารถอยู่เหนือ 

ทกุคน สามารถกมุบงัเหยีน มอีำานาจชีช้ะตา  

ช้ีอนาคต อาจมีคนลุกขึ้นเถียงว่า “เงินซื้อ 

ทุกอย่างไม่ได้หรอก” แต่โถๆ เจ้าหนูเอ๋ย  

ถ้าไม่มีเงินก็ซื้ออะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเล่า

ยกตัวอย่าง เมื่อวานน้ีเพิ่งมีคนสูญ 

เลขหกหลักไปจากบัญชี เพราะความ 

ประมาทเลินเล่อท่ีไม่น่าให้อภัย ลูกน้อง 

ผมเองน่ันล่ะ มันเครียดเสียจนอยากกระโดด  

ถลาจากตึกชั้นสิบแปด ผมบอกมันไปว่า 

เอ็งไม่มีปีก มนุษย์เกิดมามีได้อย่างมาก 

ก็แค่ขาสองข้าง ซำ้าเอ็งยังโง่เง่าไม่รู้ตัว  

ถ้าเอ็งโดด เอ็งก็จะร่วงลงไปตายทั้งๆ ที่ยัง 

ไม่รู้วิธียืน

“สวัสดีครับ”

ความคดิผมถกูขดัจงัหวะดว้ยเสยีงเรยีก

“ขอเวลาสักห้านาทีจะได้ไหมครับ”   

เจ้าหนูคนน้ียืนบิดตัวไปมา ขวางอยู่ตรงหน้า 

ผมพอดี มือซ้ายหนีบสมุดจดกับปากกา  

มือขวามี โทรศัพท์มือถือที่ เปิดระบบ 

บันทึกเสียงค้างเอาไว้ จะสัมภาษณ์สินะ  

ทำาการบา้นวนัหยดุอยูห่รอืไง ปากผมคลีย่ิม้ 

ไปตามหน้าท่ีโดยไม่ต้องส่ัง เพื่อสร้างมาด 

ผู้ใหญ่ที่ดูใจดี

“ว่าไง”

“ผมจะมาสัมภาษณ์คุณลุงเรื่อง เอ่อ… 

เร่ือง คุณอยากจะบอกอะไรกับตัวเองใน 

อดีตครับ”

“ฮะ อะไรนะ” อันที่จริงผมได้ยินชัดเจน 

อยู่แล้ว แต่จู่ๆ เกิดนึกอยากแกล้งขึ้นมา 

เสียอย่างน้ัน เจ้าหนูตรงหน้ามีอาการ 

เลิ่กลั่ก พยายามพูดเสียงท่ีดังขึ้นกว่าเดิม  

แต่มันกลับทำาให้ฟังออกยากกว่าเดิมเสีย 

อย่างนั้น

“ถ้าสามารถบอกได้…คุณอยากบอก 

อะไรกับตัวเองในอดีตครับ”

สิ่งที่อยากบอกกับตัวเองในอดีต เราจะ 

บอกกับตัวเองในอดีตไปทำาไม เพื่อใบ้หวย 

หรืออะไรทำานองนั้นหรือเปล่า แต่ขืนตอบ 

ไปแบบน้ัน เจ้าหนูคงไม่ได้อะไรจาก 

การบ้านนี้ เลย แล้วก็ดูออกจะไร้สาระ 

ไปเสียหน่อย

“ถ้าบอกได้จริงๆ นะ” ผมว่า แล้วทำาท่านึก 

ตอนน้ันเองท่ีทางเท้า ผมเห็นเศษซากของ 

อะไรสักอย่างที่น่าจะเคยมีสีฟ้ามาก่อน  

มนัเลก็จอ้ยเทา่อุง้มอื เปือ้นดนิโคลนสกปรก  

มีแต่รอยเหยียบจนดูเหมือนเศษขยะ 

ไม่น่ามอง

พอผมมองมัน ผมก็เห็นอดีตของตนเอง

ในนิยายเรื่องหน่ึงรู้สึกจะพูดถึงเรื่อง 

ดอกไม้แห่งความโรแมนติก มันมีสีฟ้า 

เหมือนกันนี่  นึกไปนึกมา แล้วผมก็ร้องอ๋อ 

ออกมาจนพี่ตรงหน้าถึงกับสะดุ้ง

“อย่าลืมเรานะ” ผมตอบไป

 

เจ้าสิ่งนี้น่าจะเคยเป็นดอกไม้มาก่อน  

แต่มันไม่อาจยืนหยัดอยู่บนผืนโลกได้อีก 

ต่อไป สูญเสียปณิธานเดิม รอวันกลับไป 

เป็นปุ๋ยอีกครั้ง

“ตอนเด็กๆ ลุงเป็นคนขี้แหย จะบอกให้ 

ตัวเองเข้มแข็งเข้าไว้ก็แล้วกัน” ผมตอบไป  

เจ้าหนูตรงหน้าก้มหน้าจดงุดๆ ทุกวันนี้ 

มีงูพิษหลบซ่อนตัวอยู่ในทุกหนทุกแห่ง 

หากพลัง้เผลอ กอ็าจถกูมนัฉกเอาจนลม้ตงึ

“ให้เซรุ่มต้านพิษงูไว้ด้วยก็น่าจะดี”

ถัดไปไม่ไกล ในตลาดร้อยสิบเก้านั่นล่ะ 

หญิงสาวร้านดอกไม้กำาลังจัดเรียงดอก 

ฟอร์เก็ตมีน็อตลงแจกัน เธอไม่ทันสังเกต 

ว่ามันหายไปจากถุงดอกหนึ่ง

สีฟ้าสดใสของมันรับกับแสงแดด แลดู 

สงบเหมือนกำาลังหลับใหล 



เมื่อพูดถึงงานศิลปะ หลายคนคงนึกถึงศิลปะ 
ในรปูแบบนามธรรม เขา้ถงึยาก จบัตอ้งไมไ่ด ้เปน็เรือ่ง 
ไกลตัว นอกจากศิลปินผู้คลั่งไคล้งานเหล่าน้ีแล้ว  
คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีประสบการณ์ร่วมกับ 
ศิลปะในชวีติมากอ่น ทำาใหเ้ขามองไมเ่หน็ความสำาคญั 
ของศิลปะ ทุกวันนี้ศิลปะจึงกลายเป็นเรื่องของ 
คนเพียงกลุ่มเดียวที่มีรสนิยมชื่นชอบสุนทรียะ แต่ใน 
ความเลือนรางยังมีความพยายามหน่ึงที่ทำาให้เรา 
พอจะมองเห็นหนทางการเติบโตของศิลปะ

หน้าคุย

: วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

สร้ า งศิ ลป์ ใ ห้ กิ น ใ จ 
สร้างวันใหม่ให้ราชบุรี 

เรื่อง/ภาพ: ณัฐพัชธ์  สุมา, วรัญญา บูรณากาญจน์ 





กลางดึกคืนวันเสาร์ท่ี 30 พฤษภาคม  

2558 เราได้รับโอกาสสุดพิเศษจาก พี่ติ้ว-  

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ซึ่งเป็นถึงศิลปิน 

ศลิปาธร สาขาการออกแบบ ประจำาปี 2553  

และยังเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของเถ้าฮงไถ่  

โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่คู่เมือง 

ราชบุรี ให้มาพูดคุยกันถึงความพยายาม 

ที่จะปลุกปั้นเมืองโอ่งมังกรให้กลายเป็น 

เมืองศิลปะของประเทศในอนาคต พี่วิพ- 

วิภว์  บู รพาเดชะ จึ งขับรถยนต์สีดำ า 

คันกะทัดรดัของตัวเอง พาพวกเราออกจาก 

ท่ีพักสวนศิลป์บ้านดินแล่นตรงไปยัง 

ใจกลางเมืองราชบุรี มุ่งหน้าสู่หอศิลป์ 

แห่งแรกประจำาราชบุรี คือ Tao Hong Tai : 

d Kunst เป็นอาคารไม้สูงสามชั้นทรง 

มะนิลาโดดเด่นท่ามกลางความเงียบสงบ 

ยามวิกาล เราก้าวเข้าไปยังโลกแห่งศิลปะ 

ขนาดยอ่ม เสยีงบรรเลงดนตรเีสนาะหไูปทัว่ 

ทุกอณูของหอศิลป์แห่งน้ี บรรยากาศยาม 

คำ่าคืนภายในห้องสมุดศิลปิน ซึ่งถูกจัดวาง 

เอาไว้ในชั้นหนึ่งของตัวอาคารเก่าแก่   

ชวนให้นึกย้อนกลับไปยังอดีต พ่ีติ้วเดิน 

ออกมายิ้มต้อนรับพวกเราอย่างเป็นกันเอง  

ทำาใ ห้รู้ สึกว่าการมาเ ยือน d Kunst  

กลางดกึของพวกเราอบอุน่และพเิศษมากๆ  

พี่ติ้วเริ่มพูดถึงวันวานของตัวเองที่เติบโต 

มาทา่มกลางสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็ศลิปะ แต่ไม ่

เคยรู้ตัวเลยว่าสิ่งนั้นเป็นงานศิลปะ



ชีวิตเป็นนักศึกษาอยู่ที่ขอนแก่นอย่าง 

ติดตลกว่า 

“ตอนท่ีพีไ่ปขอนแกน่ พีเ่จอโฆษณาวทิย ุ

อันหนึ่งน่าขำามาก คือมีห้างหนึ่งชื่อ Fairy  

เป็นห้างที่หรูหรามาก แล้วมีโฆษณาว่า  

ห้าง Fairy มีบันไดเลื่อน เลื่อน เลื่อน  

(หัวเราะ) ซึ่งขำามาก เราไปที่ห้างวันเสาร์ 

อาทิตย์ คนมาห้างกัน มาดูบันไดเล่ือนกัน  

มันคือช่วงเวลาที่เร็วมากที่สิ่งที่มันทันสมัย 

มากๆ กลายเป็นเรื่องปกติ ศิลปะที่ราชบุรี  

พี่ก็หวังว่าวันนี้มันอาจเป็นเรื่องบันไดเลื่อน 

เลื่อน เลื่อน แล้ววันหน่ึงมันจะกลายเป็น 

เรื่องปกติ” 

แต่แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้ งใหญ่  

ก็เกิดขึ้นกับศิลปินผู้มุ่งมั่นคนนี้

“วนัหนึง่พอ่ถามวา่อยากไปเยอรมนัไหม  

เราก็บอกว่าอยากไปทันที นึกออกไหม 

ถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษ เยอรมันไม่เอา  

เพราะข้ีเกียจเรียนภาษาใหม่ แต่เราห่วย 

ภาษาอังกฤษมาก เลยทำาให้รู้สึกว่าเรา 

ไม่มีอะไรจะเสีย ก็เรียนภาษาที่เกอเธ่เกือบ 

หกเดือน แล้วค่อยไปเยอรมันเรียนคอร์ส 

ภาษาอีกสิบเดือนจนจบ” และด้วยการ 

สนบัสนนุของครอบครวัทำาใหพ้ีต่ิว้สามารถ 

เข้าเรียนที่โรงเรียนเทคนิคทางเครื่องปั้น 

ดินเผาได้สำาเร็จ ชีวิตการเรียนท่ีเยอรมัน 

มองผิวเผินหลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่อง 

น่าสนุก การได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่  

บรรยากาศรื่นรมย์ แต่สำาหรับพี่ติ้วคือช่วง 

เวลาวัดใจ หลายครั้งที่เขาต้องอดทนต่อ 

ความเครียดความกดดันมากมาย 

“ช่วงปีแรกเป็นช่วงที่กดดันมาก เพราะ 

เยอรมันเป๊ะมาก ให้ทำาแท่นเขาก็ตีฉาก 

ดูเลยว่าตรงไหม โจทย์ก็น่าเบื่อ เลยกลาย 

เป็นเครียดจนลมพิษขึ้น เครียดมาก หาทุก 

เหตุผลเพื่อจะกลับบ้านให้ได้ พ่อบอก 

ไม่เป็นไรทนไป เราก็ต้องทน ครูสอนปั้น 

ถึงขนาดมากระซิบข้างหูว่า ถ้าคริสต์มาส 

ยังปั้นไม่ได้ไปหาอาชีพอื่นเถอะ”

ความทอ้แทก้บัการเรยีนและบรบิททาง 

สังคมในเยอรมันทำาให้พี่ติ้วพยายามหา 

เหตุผลต่างๆ นานามาเป็นข้ออ้างในการ 

กลับประเทศไทย แต่แล้ววันหนึ่งศิลปิน 

หนุม่ใหญก่เ็กดิแรงบนัดาลใจขึน้มา เปน็จดุ 

พลิกชะตาและมุมมองทางศิลปะของเขา 

ไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้

“พอจบปีหน่ึง ปีสองก็จะมีวิชาศิลปะ 

นอกเหนือจากหัดปั้น ทำาพิมพ์ มีครูคนหนึ่ง 

เซอร์มาก คุณนึกถึง Dead Poets Society  

โรบิน วิลเลียมส์ ครูคนนี้ เหมือนโรบิน  

วิลเลียมส์ เขาพาพวกเราไปดูงานที่มิวนิก  

ได้เห็นงานดาลี ปิกัสโซ่ มาร์ก แอนโทนี่ 

เป็นครั้งแรกในชีวิตเลย รู้สึกประทับใจ  

ตื่นตาตื่นใจกับงานศิลปะเป็นครั้งแรก

ประจวบกบัตอนนัน้มเีพือ่นสนทิคนหนึง่  

ชื่อ สเตฟาน เขาชอบขโมยดินจากโรงเรียน 

ไปปั้น วันนั้นไปที่บ้านเขา เห็นงานเขาเป็น 

แบบเซอร์เรียลิสม์มาก สวย ทำาไมเรา 

ไม่ทำาอย่างน้ันบ้าง น่ันเป็นจุดพลิกผัน 

ที่ทำาให้พี่เริ่มขโมยดินจากโรงเรียนไปบ้าง  

(หวัเราะ) หลงัจากนัน้เชือ่ไหม ความเครยีด  

ความเกร็งที่มีหายไปหมด ช่างมันละ ครูที่ 

สอนศิลปะให้ป้ันงาน ให้โหวต ให้คอมเมนต์  

เพื่อนเลือกว่างานของพี่สวย พี่รู้สึกเหมือน 

เปิดโลกอีกใบ ทำาให้รู้ว่าศิลปะเครื่องปั้น 

ดินเผาไม่ใช่แค่เครื่องปั้นดินเผาอย่างที่ 

อากงหรือพ่อแม่ทำา แต่เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่า 

เราสามารถบันดาลได้”

เมื่อค้นพบตัวตนท่ีแท้จริงและถ่ายทอด 

ออกมาทางงานศิลปะได้อยา่งลงตวั ศลิปนิ 

ผู้มุ่งมั่นคนน้ีก็จับหลักยึดได้และสนุกกับ 

การเรียนมากขึ้น จนสำาเร็จการศึกษา 

ปริญญาโทท่ี University of Kassel,  

Department of  Fine Arts  with Major  

“ต้องบอกว่าอยู่กับสภาวะแวดล้อม 

ที่เป็นศิลปะอย่างยิ่งแต่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่า 

สิ่งนี้เป็นงานศิลปะ สำาหรับพี่มันเป็นแค่ 

สถานที่ที่เราคุ้นเคย ผูกพัน เหมือนสนาม 

เด็กเล่น เอาไว้เล่นซ่อนหา ทั้งยังเป็นความ 

กดดนั เปน็ความเครยีดดว้ยซำา้ไป เพราะวา่ 

สมัยก่อนการทำางานเครื่องปั้นดินเผา 

ก า ร แ ข่ ง ขั น สู ง ม า ก  คุ ณ พ่ อ ต้ อ ง ตื่ น 

หกโมงเช้าทำางานจนถึงเที่ยงคืนทุกวัน 

ทำาให้ไม่รู้สึกว่ามันคืองานศิลปะ

นอกจากนั้นก็มีประสบการณ์จากวิชา 

ศิลปะ คือสมัยก่อนวิชาศิลปะเป็นวิชา 

ที่ครูคนไหนว่างก็จะมาสอน มีครูสอน 

ประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งมาสอนตอน ป.5  

ซึ่งวันนั้นครูมอบโจทย์ให้วาดอะไรก็ได้  

สำาหรบัเดก็ทีไ่มม่พีืน้ฐานศลิปะมากอ่นเลย 

มนัยากมากกบัคำาวา่อะไรกไ็ด ้พีเ่ลยวาดรปู 

เรือลำาหนึ่ง ทะเล ภูเขา มีนกตัวเล็กๆ  

และพระอาทิตย์ แล้วพี่ได้  0 คะแนน  

มันเลยกลายเป็นภาพจำาว่าเราโดนหัวเราะ  

น่าอายมาก ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำาให้เกลียด 

ศิลปะมากๆ พอไม่มีการปลูกฝังเ ร่ือง 

ทักษะการแสดงออกมาก่อน จึงทำาให้เรา 

รู้สึกกดดันมากกว่าสนุกหรือผูกพัน”

เมื่อนึกถึงการเรียนศิลปะในสมัยเด็ก 

แล้ว พี่ติ้วก็กล่าวถ้อยคำาที่น่าสนใจขึ้นมา  

“บางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่เคยจำาอดีตที่ 

ผา่นมา แตอ่ดตีบางอยา่งกว็บูวาบอยูใ่นหวั 

ตลอดไม่เคยลืม”

หลังจากช่วงนั้น การเดินทางได้พาให้ 

ศิลปินเมืองราชบุรีต้องเผชิญกับหนทาง 

ท่ีไม่เคยมีคำาตอบให้ตัวเองว่าชอบอะไร  

ตอ้งการทำาอะไร และดว้ยเหตผุลบางอยา่ง 

ทำาให้พี่ติ้วเอนทรานซ์ติดสาขาบรรณา- 

รักษศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ศิลปินหนุ่มใหญ่เล่าถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ใช้ 



in  Ceramics นอกจากนี้ พี่ติ้วก็เริ่มมี 

ผลงานเข้าตากรรมการ ส่งงานเข้า 

ประกวดงานศิลปะจนได้รับรางวัลต่างๆ  

เริ่มเป็นที่รู้จักมากข้ึน แต่ด้วยความที่  

ห่างไกลจากบ้านมานานนับ 10 ปี แม้ว่า 

โปรเฟสเซอรข์องเขาจะทาบทามใหอ้ยูต่อ่  

แต่พี่ติ้วก็ตัดสินใจทิ้งชื่อเสียงและความ 

ก้าวหน้ากลับมาเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่ที่  

บ้านเกิดของตัวเอง

“ตอนนั้นคิดว่าสงสารพ่อ และมันถึง 

ชว่งเวลาเกอืบสบิปแีลว้ กบ็อกวา่ ขอบคณุ 

มาก แต่เราอยากจะกลับ เป็นการตัดสินใจ 

ที่ค่อนข้างยากเหมือนกัน เพราะรู้สึก 

ผูกพันและเสียดายถ้าไม่มีคนทำาต่อ 

ในสิ่งที่พ่อแม่หรืออากงสร้าง แค่นั้นเอง 

เป็นเหตุผลที่ว่าทำาไมพี่ไปเรียนเซรามิก  

ทั้งที่ไม่เคยชอบ ทำาไมเรียนจบแล้วเรา 

ต้องกลับมา”

และนั่นจึงเป็นการนำาเอาองค์ความรู้  

ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจของ 

ตนเองมาเริ่มต้นสร้างงานศิลปะอย่าง 

จริงจังในบ้านเกิดของตัวเอง จนเป็นที่มา 

ของ d Kunst

“จุดเริ่มของศิลปะของเรามันเริ่มที่  

เยอรมัน พี่ก็ คิดว่าเราน่าจะเอาภาษา 

เยอรมนัมาทำาใหม้นัคุน้เคยสำาหรบัคนทัว่ไป  

ดคีุน้ เปน็คำาพอ้งเสียงด้วย ดีแล้วกคุ้็น จรงิๆ  

อ่านเยอรมันต้องเป็น เดคุ้น แต่ก็อ่านผสม 

กับภาษาอังกฤษเป็น ดีคุ้น ภาษาไทย 

พ้องเสียง ดีและคุ้น ถ้าให้ต้ังช่ือจริงๆ อาจจะ 

เปลี่ยน เพราะเป็นอัปมงคลต่อตัวเองที่ว่า  

แค่ดีแล้วก็คุ้น แต่มันไม่คุ้มเลย (หัวเราะ)”

“มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวท่ีว่าทำาไม 

ตอนเด็กๆ เราไม่มีโอกาสอย่างนี้ พอเรา 

กลับมาเมื่อปี 1999 (พ.ศ. 2542) ก็ยังไม่มี 

โอกาสนี้่ที่ราชบุรี กรุงเทพฯ ก็มีแค่หอศิลป์ 

เจ้าฟ้า (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 

เจ้าฟ้า) ท่ีเปิดมาก็มีคนเดินหน้าตาเดิมๆ  

แล้วจังหวัดเล็กๆ อย่างราชบุรีจะมีได้ไง  

พอกลับมาปุ๊บก็คุยเลยว่าจะกลับมาแล้ว 

เอางานเพื่อนมาแสดง ด้วยความรู้สึกว่า 

คนไทยเวลาไปแฟรงก์เฟิร์ต จะไปดูศาลา 

ไทย ไปดูทำาไมวะในแฟรงก์เฟิร์ต แต่ว่า 

จริงๆ ต้องไปดูเพราะเป็นศาลาไทยท่ี 

รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้ เราเลยคิดว่า 

ถ้ามีงานศิลปะยุโรป นักท่องเท่ียวท่ีไป 

ตลาดอาจจะกลับมาน่ีเพราะว่ามีงาน 

เยอรมัน งานของเพื่อนหลายๆ คนเป็นงาน 

ของคนทีเ่ปน็ศลิปนิหนุม่สาวทีเ่ริม่ดงัขึน้มา 

แล้วในเยอรมัน

“พอตกลงกันเรียบร้อย พี่ก็เลยเอางาน 

ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 23 ชิ้นกลับมา 

ดว้ย พอมาถงึท่ีน่ีเขากลับบอกวา่จะเปล่ียน 

นโยบาย จะทำาเป็นสำานักงาน ข้างล่าง 

จะแสดงงานพืน้เมอืง แตด่ว้ยความทีเ่พือ่น 

ให้เรามาเปล่าๆ ถา้ขอมาฟรโีดยเหตผุลทีว่า่ 

ราชบุรีไม่มี หรือท่ีไทยไม่มี เราก็น่าจะเอา 

งานของเพื่อนไปบริจาคให้ที่อื่นไป พี่เลย 

มอบงานใหห้อศลิปเ์จา้ฟา้ซึง่พีก่เ็สยีดายนะ  

เพราะอยากให้งานนี้อยู่ที่ราชบุรีมากกว่า  

อยากไปขอบริจาคคืนเหมือนกัน”

อุปสรรคในการเริ่มต้นลุกขึ้นมาทำา 

บางสิ่งบางอย่างมีอยู่มากมาย มันสอย 

ผูพ้ชิติฝนัใหห้ลดุไปจากถนนเสน้นีไ้ดอ้ยา่ง 

งา่ยดาย แตน่ัน่ไมใ่ชเ่รือ่งทีเ่กดิขึน้กบัพีต้ิ่ว-  

วศนิบรุ ีสพุานชิวรภาชน ์คนนี ้พีต่ิว้ตอ้งตอ่สู ้

กับการหาแหล่งเงินทุนเพื่อหมุนเวียนใน 

โครงการงานศิลปะ ต้องแบ่งเวลาบริหาร 

จัดการกิจการโรงงานเซรามิกซึ่งเป็นธุรกิจ 

สืบทอดจากครอบครัว แต่ก็ยังคงสร้าง 

โครงการดีๆ ข้ึนมาให้เมืองราชบุรีแห่งนี้ 

อย่างไม่ขาดสาย

“ติดศิลป์บนเริ่มจากตอนเปิดแกลเลอรี 

ใหม่ๆ ได้เจอกับเด็กราชบุรีที่เอนทรานซ์ 

หมอ วิศวะ มัณฑนศิลป์ แล้วมานั่งกันห้อง 

ข้างบน ก็เลยชวนมาทำางานศิลปะ จัดเป็น 

งานติดศิลป์บนราชบุรี เป็นเหตุการณ์แรก 

ท่ีเอาคนในชุมชนมาสร้างศิลปะบนท้อง 

ถนน (street art) ประมาณ 5 ปีแล้ว  

จัดงานก็ประสบความสำาเร็จ เป็นการ 

ปล่อยอิสระทางความคิดให้เด็ก

“ส่วนปกติศิลป์มาจากแนวความคิดว่า 

จะเอาศิลปะมาทำาให้คนเข้าถึงง่าย ก็เลย 

คิดว่าเราจะทำายังไงให้มีคนเข้ามา ทำาไม 

เราไม่ทำาเหมือนท่ีเราเรียนพุทธศาสนา 

ท่ีบอกว่าเราเอาเสมาไปปักส่ีมุม แล้วก็ทำา 

พิธีกรรมทางศาสนาได้เลย ไม่ต้องมีอะไร 

มากก็ได้  เลยเป็นที่มาของปกติศิลป์  

“ทุกบ้านคือแกลเลอรี่ ทุกที่คือหอศิลป์”  

ขึน้มา นัน่เปน็ครัง้แรกในประเทศไทย ที ่75  

พื้นที่ทั่วเมืองราชบุรีกลายเป็นพื้นที่ที่แสดง 

งานศิลปะ เช่น ร้านโชห่วย ร้านก๋วยเต๋ียว  

รถเมล์ สันเขื่อน ซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่เราทำา 

แล้วเราไม่ทำาแค่ตอบสนองคนที่สนใจ 

Tao Hong Tai : 
d Kunst



พี่จะสร้างความรู้พื้นฐานทางศิลปะให้กับชุมชน  
สร้างเครือข่ายในชุมชน สร้างการเรียนรู้  
ความผูกพันให้เกิดขึ้นในชุมชนผ่านศิลปะ

งานศลิปะ แตเ่ราพยายามสรา้งคนทีไ่มเ่คย 

ทำางานศลิปะใหม้พีืน้ฐาน ชวนคนขบัรถเมล ์

มาหัดถ่ายรูป ชวนป้าร้านทำาผม เด็ก  

มาเพ้นต์รูป เพื่อให้คนในชุมชนเดินไปกับ 

เราได้ด้วยความเข้าใจ เป็นจุดที่ศิลปะเป็น 

แค่ตัวเชื่อมให้คนในชุมชนรู้จักสิ่งที่ตัวเอง 

เป็นและมีมากขึ้น

“พี่จะสร้างความรู้พื้นฐานทางศิลปะให้ 

กบัชุมชน สรา้งเครอืขา่ยในชมุชน สรา้งการ 

เรียนรู้  ความผูกพันให้เกิดขึ้นในชุมชน 

ผ่านศิลปะ ติดศิลป์บนราชบุรี เป็นงานที่ 

พีว่า่จะเชญิควิเรเตอร ์(curator) ทีแ่ตกตา่ง 

กัน จากบริบทของความร่วมสมัยที่อยู่ใน 

ปัจจุบัน ในการทำางานติดศิลป์บนซึ่งจะ 

เปลี่ยนไปตามบริบท ต้องขอความร่วมมือ 

จากเพื่อนค่อนข้างมาก เพราะเราไม่ค่อยมี 

งบประมาณ เรารู้สึกขอบคุณ แล้วก็ดีใจ 

Wasinburee



มากที่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เข้าใจบริบทที่เรา 

ทำาให้ราชบุรี

ต่อจากนี้ก็มีแนวคิดใหม่ที่คิดขึ้นมา 

สำาหรับปกติศิลป์ 2 ซ่ึงจะต่างจากปกติ 

ศิลป์ 1 เราจะสร้างแกลเลอร่ีถาวรข้ึนมา 

ด้วย พี่ไปคุยกับเครือข่ายที่คุ้นเคย ร้านข้าว 

หมูแดง ร้านทำาผมข้างๆ ขอพื้นที่ในบ้าน 

นดินงึไดไ้หม แลว้ชวนนกัออกแบบมาเลอืก 

พื้นที่ ครั้งต่อไปเราจะมีพื้นที่ที่ใช้แสดงงาน 

ต่อได้เลย เราก็จะมีผัง (art map) ว่าแต่ละ 

จุด เราจะมี 20 พื้นที่สร้างใหม่ อีก 15 พื้นที่ 

เหมือนเดิม รวมเป็น 35 พื้นที่ ทำาเป็น 

ทางจักรยานแบบปกติศิลป์ แต่หลังจาก 

งานปกติศิลป์ 2 เราก็ให้ใครก็แล้วแต่ที่ 

ต้องการใชพ้ืน้ที ่อยากทำาแกลเลอรีม่าแสดง 

ที่ราชบุรี เพราะฉะน้ันก็จะกลายเป็นว่า 

เรามีแกลเลอรี่เล็กๆ ที่เอาไว้แสดงงานได้ 

ทัง้ป ีเช่ือวา่มนัสรา้งความผกูพนัอยา่งยัง่ยนื 

ได ้ชาวบา้นทีม่สีว่นรว่มกบัปกตศิลิปป์แีรก  

สิ่งที่เขาสนุกมากคือการมีปฏิสัมพันธ์กับ 

คนที่เข้ามาดูงาน และส่ิงน้ีทำาให้เขาพูดถึง 

สิง่ทีเ่ขาเปน็ สิง่ทีต่วัเองม ีสิง่ทีต่วัเองเคยคดิ  

สิ่งที่ตัวเองเคยฝัน สิ่งที่อยากได้ ผ่านคำาพูด 

ออกมากับบางคนท่ีเข้ามารับฟัง ทำายังไง 

ให้เขาอยู่กับสิ่งที่เขาผูกพันอย่างไม่รู้ตัว”

เราเร่ิมเห็นภาพการชุบชีวิตศิลปะของ 

ศิลปินหนุ่มใหญ่คนน้ีแล้ว แนวความคิด 

ที่ต้องการผนวกศิลปะเข้ากับวิถีชีวิตชุมชน 

คนราชบุรีทำาให้เขามองเห็นศิลปะอย่าง 

แท้จริง สร้างความผูกพันและความตระหนัก  

รู้อย่างยั่งยืน ซึ่งเราก็หวังว่าทฤษฎีที่พี่ติ้ว 

เชื่อนั้นจะเป็นคำาตอบสำาคัญของสิ่งที่เขา 

กำาลังมุ่งมั่นลงแรงทำาอยู่ในตอนนี้ 

“ครั้งหน่ึงชีวิตของพี่อยู่แต่ในโรงงาน 

คอืตืน่เชา้มา เขา้ไปดเูตา เสรจ็แลว้ชงกาแฟ  

มีมุมหน่ึงน่ังอ่านหนังสือพิมพ์ ไปดูเตา  

เสร็จแล้วก็ไปกินกาแฟ วนไปอย่างนี้  

จนนอน เป็นชีวิตประจำาวันที่ปกติมาก  

แต่ตอนนี้ชีวิตพี่ที่ควรจะอยู่ในโรงงานบ้าง 

กลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ สมัยหนึ่งพี่มองว่า 

บา้นของพีค่อืโรงงานกวา้งใหญ ่แตปั่จจุบัน 

ความรู้สึกของพี่กว้างมากขึ้น บ้านพี่ไม่ใช่ 

แคโ่รงงานอกีตอ่ไป ความรบัผดิชอบกม็าก 

ขึ้น ทำาให้เราไม่อาจให้เวลากับสิ่งที่เรา 

จริงๆ สำ หรับอนาคต  
พี่ว่าไม่จำ เป็นต้องเกิดขึ้นใน 
มหัพภาค พี่ว่าอนาคตขึ้นอยู่กับ
จิ๊กซอว์หลายๆ ส่วนที่จะต่อเชื่อม 
โยงกัน ถ้าอนาคตของที่ใดที่หนึ่ง 
เป็นไปในรูปแบบที่มันควรจะเป็นได้  
ก็ไม่ต้องมองเป็นภาพกว้างไกล  
แต่มองสิ่งที่เราเหยียบใต้เท้านี่แหละ  
ว่าคืออนาคตของเรา



ควรให้มันมากที่สุด หลังๆ พี่ถูกดึงตัวไป 

อีกหลายภาคส่วน ไม่ใช่เฉพาะราชบุรี  

ทำาให้ระบบการจัดการในชีวิตพี่ค่อนข้าง

สับสน แต่หลักๆ คือ ต้องวางฐานให้กับ

เมอืงราชบรุใีหด้ทีีส่ดุ เพือ่จะเดนิหนา้ตอ่ไป

ด้วยตัวมันเองได้

ครั้ งหนึ่ งที่ บอกว่ า เป็น เ รื่ อ งความ 

ไม่คุ้นเคยอย่างบันไดเลื่อน แล้ววันหนึ่ง 

หากกลายมาเป็นเรื่องปกติธรรมดา วันนั้น 

เราก็จะเดินขึ้นบันไดอย่างไม่ต้องรู้สึกว่า 

เรามาดูบันไดเลื่อน หรือว่าศิลปะเป็นเร่ือง 

ที่เราต้องใช้ความพยายามในการทำาความ 

เข้าใจ ถ้าวันใดมันขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้  

วันนั้นภารกิจของเราก็จบ”

พี่ติ้วพูดถึงภารกิจบางอย่างที่เขาตั้งใจ 

ไว้ว่าจะทำาให้สำาเร็จในสักวัน เราเลยนึกขึ้น 

ได้ว่าโลกนี้มีคนมากมายที่อยากปีนภูเขา 

แห่งความฝันอันสูงชัน แต่ก็เลิกล้มไป 

กลางคันเพราะเหนื่อยล้า ไม่เข้าใจสิ่งที่ 

ตัวเองทำา มองไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจนของ 

ตัวเอง และเหตุผลอีกมากมายที่ทำาให้เขา 

เหล่านั้นไปไม่ถึงฝันอย่างที่ตัวเองคาดไว้ 

ในอนาคต พี่ติ้วพูดถึงมุมมองต่ออนาคต 

ให้เราฟังว่า

“จะไปปลกูผม (หวัเราะ) แตก่อ่นผมยาว 

นะ (หัวเราะ) ไม่หรอก สิ่งที่ทำาในปัจจุบัน 

ก็คือสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้ว แต่ถ้าใน 

อนาคตกอ็ยากใหต้วัเองทำาในสิง่ทีช่อบมาก  

เคยทำาโมเสกชุดหนึ่ง บริจาคเซรามิกให้ 

ท้ังหมด แล้วก็ชวนคนมาบริจาคเงินซื้อ 

โมเสก แต่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนั้น  

แลว้กใ็หเ้ดก็ยากจนมากๆ ในจงัหวดัราชบรุ ี 

60 กว่าคน ตอนนั้นกุศโลบายก็คือ จะทำา 

ยังไงให้คนรู้สึกมีส่วนร่วมกับงานศิลปะ 

ทีเ่กดิขึน้ มากกวา่แคใ่หศ้ลิปนิเอางานมาตัง้  

ก็เลยอยากทำางานศิลปะขึ้นมาช้ินหนึ่ง  

เพือ่ใหท้กุคนมสีว่นรว่มโดยใชโ้มเสก ใหค้น 

ซื้อโมเสก ติดโมเสก แล้วก็สร้างโมเสก 

ข้ึนมาเปน็พืน้ทีข่นาดใหญเ่พือ่เดก็ในชมุชน  

แล้วก็พูดกับเด็กทั้ง 63 คนว่า อยากให้จำา 

ไว้เสมอว่าต่อไปหนูอาจไม่ได้โตไปเป็น 

ศลิปนิ อาจไมไ่ดส้นใจศลิปะ แตข่อใหจ้ำาไว ้

เสมอว่าศิลปะทำาให้ชีวิตหนูในช่วงเวลา 

หนึ่งดีขึ้น ตอนนั้นคิดเป็นทฤษฎีว่ามันน่า 

จะเป็นทางออกที่ดี ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี 

อย่างไรไม่รู้  จนได้มีโอกาสไปดูงานท่ี 

คางาวะ (Kagawa) กับวิพ (วิภว์ บูรพาเดชะ)  

งานหลายชิ้นที่ประสบความสำาเร็จคืองาน 

ทีใ่หช้มุชนมสีว่นรว่ม งานทีย่งัจำาไดท้กุวนันี ้

คอืงานทีค่นในชมุชนมารว่มสรา้งกบัศลิปนิ  

เป็นงานนาฬิกาดิจิทัล อยู่ในบ้านเก่า 

สองร้อยกว่าปี ให้ 125 ครอบครัวมาต้ัง 

เวลากันเอง แล้วก็วางตามจุดต่างๆ  

ซึ่งแต่ละครอบครัวจะรู้กันเองว่าตัวเอง 

อยู่ตรงไหน แล้วมีปู่คนหนึ่งบอกญาติๆ ว่า

เมือ่ตายไปใหไ้ปเยีย่มทีส่สุานกไ็ด ้แตอ่ยาก 

ให้มาเยี่ยมที่นี่มากกว่า เพราะชีวิตของปู่ 

อยู่ที่นี่  นี่คือคำาตอบของทฤษฎีที่พี่คิด 

มาตลอดว่าศิลปะมันสร้างความทรงจำา  

ความผูกพันให้คนในชุมชนได้จริง 

“พี่อยากให้คนราชบุรีเป็นอย่างที่เขา 

อยากเป็นให้มากที่สุด บนพื้นฐานที่ไม่เห็น 

แก่ตัว มองเห็นพื้นฐานโดยรวมของสภาพ 

สังคมปัจจุบัน ทุกวันน้ีทุกคนพูดในส่ิงท่ี 

ตัวเองชอบ แต่เราไม่มีความชอบที่เป็น 

ส่วนกลาง เป็นจุดที่อยากให้คนราชบุรี 

เป็นเหมือนเดิมบนพื้นฐานร่วมกัน พอเรามี 

พื้นฐานร่วมกัน เราก็สร้างความแตกต่าง 

ให้เกิดขึ้นร่วมกันได้ สมมติเราชอบเด็กดิน  

เพราะมองว่าเราไม่จำาเป็นต้องทำางาน 

ศิลปะที่อิงกับคำาขวัญของเมือง น่ี คือ 

พื้นฐานของความต้องการที่แตกต่างกัน  

เราพยายามสร้างทางเลือกให้ตรงกับคน 

ทุกกลุ่มให้มากที่สุด งานศิลปะที่ทำาเด็กดิน  

มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ แต่ถ้าเรามีโอกาส 

ได้ทำาไปเรื่อยๆ เราเชื่อว่าทุกส่ิงทุกอย่าง 

ที่เป็นงานศิลปะร่วมสมัย จะทำาให้คุณเจอ 

บางสิ่งที่คุณชอบขึ้นมาในอนาคต

“จรงิๆ สำาหรบัอนาคตพีว่า่ไมจ่ำาเปน็ตอ้ง 

เกิดขึ้นในมหัพภาค พี่ว่าอนาคตขึ้นอยู่กับ 

จิ๊กซอว์หลายๆ ส่วนที่จะต่อเชื่อมโยงกัน  

ถ้าอนาคตของที่ใดที่หนึ่งเป็นไปในรูปแบบ 

ท่ีมันควรจะเป็นได้ ก็ไม่ต้องมองเป็นภาพ 

กว้างไกล แต่มองส่ิงท่ีเราเหยียบใต้เท้า 

นี่แหละว่าคืออนาคตของเรา”

สำาหรับบางคน ชีวิตอาจมีไว้ เพื่ อ 

เปา้หมายท่ีต้ังไว ้แล้วไขวค่วา้มาใหไ้ดก้อ่น 

หมดลมหายใจ แตเ่มือ่พชิติเปา้หมายนัน้ได ้ 

สุดท้ายกลับเหลือเพียงตัวเองยืนอยู่บน 

ยอดเขาสูงเสียดฟ้าเพียงลำาพัง แต่เป้าหมาย 

พี่ต้ิวต่างจากคนอื่นๆ เมื่อเรามองเข้าไป 

ในแววตาของชายผู้น้ี เราเห็นความฝันที่ 

ยิ่งใหญ่ ฝันที่อยากพาทุกคน (เท่าที่จะ 

ทำาได้) ก้าวขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นอย่างช้าๆ  

เพื่อสุดท้ายเขาจะเป็นผู้ที่มองดูความสุข 

ของทุกคนในราชบุรีจากด้านล่างของภูเขา

เมื่อการสนทนาระหว่างเรากับพี่ติ้ว 

จบลง พี่ติ้วพาพวกเราออกจากห้องสมุด 

ศิลปนิท่ีอบอุน่ เดินไปตามถนนเลียบแมน่ำา้

แมก่ลอง บรรยากาศกลางดกึชา่งเงยีบสงบ  

มีแสงไฟสีส้มนวลตาขนาบสองข้างทาง  

พี่ติ้วพาเราไปที่ศิลปะเด็กดิน พร้อมกับชี้ 

ใหด้เูขือ่นรมิแมน่ำา้ทีก่ำาลงัถกูทบุเพือ่ทำาเปน็ 

ลานจอดรถขนาดใหญ่ ภาพท่ีเห็นทำาให้ 

เราคิดว่า ขณะที่คนคนหนึ่งพยายามสร้าง 

ศิลป์ให้กินใจ คนอีกพวกหน่ึงก็พยายาม 

สรา้งใจ (โดยมคีวามเจรญิเปน็ตวัหลอกลอ่) 

ให้กลืนศิลป์ เราหวังว่าความพยายาม 

ของพี่ติ้วที่เขาทุ่มเทด้วยแรงกายแรงใจ 

จะทำาให้เขาฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้  

ทำาให้เขาสร้างเมืองราชบุรีให้กลายเป็น 

เมืองศิลปะท่ีย่ิงใหญ่ของประเทศไทย 

อย่างที่เขาตั้งใจไว้  



คมแล้วไปไหน?

เรื่อง: พงศธร ธิติศรัณย์

จดหมายถึงกาลเวลา

นายจะรูไ้หมวา่ ครัง้ทีพ่น่คำาพดูนีอ้อกมา 

ในคราทีรู่ส้กึกบัมนัจรงิๆ นายคงไมค่ดิหรอก 

ว่าคำาพูดเพียงไม่กี่คำาจะออกเดินทางยาว 

ไกลไปยังอนาคต มันถูกหยิบยกข้ึนมา 

พูดถึงบ่อยครั้ง จนบางทีคนพูดเองก็คง 

ไม่รู้ด้วยซำ้าว่า แท้จริงแล้วประโยคนั้น 

หมายความว่าอย่างไร

ก็นายฉลาดเกินคนจริงๆ นี่ ความรู้ที่มี 

ถือว่ามีมากที่สุดในสายงานที่นายจะมีได้  

เห็นแบบนี้จึงบอกได้เลยว่า แทบไม่มีสิ่ง 

ที่นายไม่รู้ในสายอาชีพของนายอีกต่อไป  

และควรพยักหน้าให้ด้วยว่า การที่นาย 

เขา้ไปยงัความรูท้ีไ่มเ่คยมใีครเขา้ถงึมากอ่น  

คำาว่า ‘จินตนาการ’ จึงเป็นเรื่องจำาเป็น 

อย่างยิ่ง

หากลองคุ้ยดูสิ่งที่นายเคยพบเจอมา  

นับได้ว่าเป็นส่ิงท่ีเขย่าโลกใบน้ีเลยทีเดียว  

ซ่ึงหากแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล (พ.ศ.  

2558) มแีรงสะเทอืนใหส้ิง่กอ่สรา้งทัง้หลาย 

พังครืนลงมา สิ่งที่นายค้นพบก็เป็นการ 

สะเทือนโลกไม่แพ้กัน

ทว่า ยังสะเทือนถึงใจมนุษย์ท่ีอยู่ใน  

‘อนาคต’ อีกด้วย

หลังจากนายเสียชีวิตลง หลักความรู้ 

ฟิสิกส์ของนายก็ยังคงถูกต่อยอดออกไป 

ในอนาคตเช่นเดียวกับวาทะอันโด่งดัง  

ในสายตาของนายท่ีรู้แทบทุกอย่างในสาย 

อาชีพแล้ว ไม่แปลกใจเลยท่ีนายจะปล่อย 

ประโยคนั้นออกมาจากปาก

 เมือ่ลองขดุใหล้กึลงไป กพ็บอกีหลายคน 

ท่ีนำาคำาพูดนายมาขบคิดต่อ ลองอ่าน 

ประโยคถัดจากนี้แบบช้าๆ ดูสิ

“ ไ อ น์ ส ไ ต น์ อ า จ ไ ม่ ไ ด้ บ อ ก เ พี ย ง  

จินตนาการสำาคัญกว่าความรู้  แต่ เขา 

บอกเต็มๆ ว่า หากต้องการสร้างสรรค์ 

ส่ิงใหม่ จงมีความรู้ท่ีเพิ่มพูน หาความรู้ 

ให้ถ่องแท้ มีความรู้ที่หลากหลาย และมี 

ความเข้าใจลำ้าลึกให้พอ หากยังคิดอะไร 

ไม่ออกจงวางความรู้ นั้ นลง  แล้ ว ใ ช้  

จินตนาการแห่งความเป็นมนุษย์ เพราะ  

ณ วินาทีนั้น จินตนาการสำาคัญกว่าความรู้  

และเมื่อจินตนาการเสร็จ จงเอาความรู้ 

“จินตนาการ สำ คัญกว่าความรู้”
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - นักฟิสิกส์

ถึง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์



พวกคุณว่า วาทะ 3 ประโยคข้างต้นนี้ 

มีอะไรคล้ายกันบ้างครับ?

ไม่ ว่าเราจะอยู่ ในยุคสมัยใด อดีต  

ปัจจุบัน หรืออนาคตที่กำาลังจะเดินทาง 

เข้ามา ทั้ง 3 ประโยคนี้ยังคงทำาหน้าที่  

ได้อย่างซื่อสัตย์ ผู้คนในยุคสมัยอดีตมี 

อนาคตไวใ้หน้กึถงึ ความเปน็เราในปจัจบุนั 

มีอนาคตไว้ให้จ้องมอง และแม้แต่อนาคต 

เองก็ยังคงมีอนาคตไว้ให้ไขว่คว้าหาเสมอ

จงทะนุถนอมสิ่งที่อยู่ในอนาคต-คนดัง 

ทั้ง 3 คนอาจบอกกับพวกเราเช่นนั้น

ลองเลื่อนสายตากลับข้ึนไปประโยค 

ด้านบนสุดดูอีกรอบ วิศวกรไฟฟ้าคนแรก 

แนะนำาว่า ให้ชายตาไปมองอนาคต เพราะ 

เขาเห็นคุณค่าของชีวิตที่อยู่ในนั้น รัฐบุรุษ 

คนที่ 2 บอกให้นิ่งเฉยกับอดีต เพราะอดีต 

จะคอยขีดข่วนอนาคตให้ เป็นรอยจน 

เสียสภาพไป นักเขียนคนที่ 3 บอกให้อยู่ 

กับปัจจุบันตรงหน้าให้ดี แล้วอนาคตก็จะ 

ดูแลตัวเองได้

ชายทั้ง 3 คนกำาลังให้ค่ากับสิ่งที่อยู่ใน  

‘อนาคต’

คล้ายบอกคนอ่านอย่างเราว่า ส่ิงท่ีอยู่ 

ในอนาคตเป็นสิ่งสำาคัญควรค่าแก่การเดิน 

ไปหา แตม่นัเปน็เชน่นัน้จรงิหรอืเปลา่ มใีคร 

บ้างเคยยืนยันว่าอนาคตเคยเดินทางมาหา 

เราให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน

สำาหรบัคณุผูอ้า่น (ในอนาคต) สิง่ทีอ่ยาก 

จะบอกกคื็อ สำาหรบัผม-แท้จรงิแล้วอนาคต 

ที่พวกคุณกำาลังครอบครองอยู่ มันก็คือ 

ปัจจุบันของพวกคุณนั่นแหละ พวกคุณได้ 

เดินทางผ่านช่วงเวลาปัจจุบันของผมไปสู่ 

อนาคต แตม่นักค็อืการลว่งเขา้ไปสูป่จัจบุนั 

ของพวกคุณแต่ละคนเช่นเดิม เราต่าง 

หยุดอยู่ในปัจจุบันของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น

ผมว่าเราไม่ควรมองอนาคตและให้ค่า 

กับมันมากมายนัก หากอนาคตจะสามารถ 

ถนอมตัวเองได้ นั่นก็เป็นเพราะพวกเรา 

ได้มองย้อนกลับไปยังอดีตแล้วก็ปะติด- 

ปะตอ่เรือ่งราวขดีลากเสน้ทางมายงัปจัจบุนั  

แล้วก็ทึกทักเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ 

เปน็อนาคตของอดตี ทีเ่มือ่ลงมอืกระทำาเหต ุ

แบบน้ี จึงเกิดผลอย่างน้ีข้ึน และก็พลัน 

บอกกับใครต่อใครว่า หากเล้ียงดูปูเสื่อ 

ปจัจบุนัใหด้ ีอนาคตกค็งจะเตบิโตออกดอก 

ออกผลโดยสมบูรณ์

ด้วยเหตุน้ีผมจึงเป็นตัวแทนส่งข้อความ 

ผ่านยุคสมัยไปถึงอนาคตว่า ทำาปัจจุบัน 

ของพวกคุณที่อยู่ในอนาคตให้เป็นที่พอใจ 

ดีกว่า เพราะอนาคตไม่มีทางเข้ามาถึง 

แบบให้จับเนื้อต้องตัวได้  

ผู้อ่านในอนาคตไม่มีจริงหรอก มีแต่ 

กำาลังอ่านอยู่ในปัจจุบัน (ของตัวเอง)  

ด้วยกันท้ังน้ัน เพราะทันทีท่ีข้อความนี้  

ส่งถึงพวกคุณในอนาคต มันก็คงถูกแปรรูป 

เป็นปัจจุบันโดยทันท่วงที

เลิกสนใจอนาคต แล้วมาให้คุณค่ากับ 

ลมหายใจในปัจจุบันกันดีกว่าครับ

จาก คนในอนาคต

“เราควรห่วงใยเกี่ยวกับอนาคต เพราะเราต้องใช้ชีวิตที่เหลือของเราในอนาคต” 
ชาร์ลส์ เคดเดอริง-วิศวกรไฟฟ้า ชาวอเมริกัน

“ถ้าเรามัวทะเลาะกันด้วยเรื่องเมื่อวานนี้ เราจะสูญเสียวันพรุ่งนี้” 
เซอร์วินสตัน เชอร์ชิลล์-อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษของประเทศอังกฤษ

“จงถนอมนาทีให้ดี แล้วชั่วโมงจะถนอมมันเอง”
จิมเบิร์ต คีธ เชสเดอร์ตัน-นักเขียนชาวอังกฤษ

จาก คนในอดีต

ถึง คุณผู้อ่านในอนาคต

ทั้งมวลที่เรามี มาทำาให้จินตนาการนั้น 

กลายเป็นความจริง”

อ่านจบเริ่มมีเค้าลางบางอย่างก่อตัว 

ข้ึนมาในรอยหยักสมอง เช่ือมโยงกับประโยค 

ที่นายพูดไว้ด้านบนสุดได้อย่างชัดเจน  

แ ต่ ก า ร ที่ มั น ถู ก ตั ด ท อ น ย่ อ ค ว า ม ล ง 

ให้เหลือเพียงไม่กี่คำานั้น ทำาให้สมองมนุษย์ 

ที่ความรู้ยังไม่เทียบเท่ากับนายตีความ 

ไปตามความรู้ที่เขามี แต่จะพูดก็พูดเถอะ  

หากนำาประโยคยาวยืดมาพูดกันแทน ผู้คน 

คงจะพากันเบ้ปากหนีหมด ด้วยความยาว 

ของมันและการที่ต้องนั่งทำาความเข้าใจ 

ให้ลึกซึ้งกับยุคที่ต้องการอะไรเพียงสั้นๆ  

และซัดเข้าเป้า

คำาคมของนายจึงมีคนพูดกันเอิกเกริก  

แต่ใช่ว่าจะมีใครเข้าใจมันจริงๆ

เช่นนาย



หน้าเดิน 



เรื่อง: หญิง ญาดา
ภาพ: ณฐัพชัธ ์ สุมา, วรญัญา บรูณากาญจน์

วิจิตรรจนา...
จิตรกรรมฝาผนัง
ที่เดินทางมาสู่อนาคต

‘ไม่เคยมีสักครั้งที่ศิลปะจะปล่อย 

ใหค้ณุเดนิผา่นไปโดยปราศจากคำาสอน’

สวัสดีค่ะ วันนี้หญิงอยากมาบอกเล่า 

เร่ืองราวและความเป็นมาที่เราไม่เคยรู้ 

ของภาพเขียนบนฝาผนังที่มีอายุยาวนาน 

ไม่ตำ่ากว่า 250 ปี ของ ‘วัดคงคาราม’ 

วัดคงคาราม ตั้งอยู่ที่อำาเภอโพธาราม  

จังหวัดราชบุรี เป็นวัดที่มีมาแต่โบราณ  

จากการเล่าสืบต่อกันมาของชาวบ้านซึ่งมี 

เชื้อสายมอญพอจะจับเค้าได้ว่า ในสมัย 

ปลายกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีจนถึง 

ชว่งตน้รตันโกสนิทร ์ชาวมอญอพยพเข้ามา 

ตามลำานำ้าแม่กลองมาตั้งถ่ินฐานอยู่เหนือ 

เขตอำาเภอโพธารามขึ้นไปจรดใต้อำาเภอ 

บ้านโป่ง ซึ่งสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นอำาเภอ  

และสร้างวัดนี้ขึ้น หรือวัดนี้อาจจะสร้างมา 

ก่อนที่ชาวมอญจะอพยพเข้ามาก็เป็นได้  

และหลังจากเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก็ทำานุ- 

บำารุงเป็นวัดมอญสืบต่อมา ปัจจุบันมี 

พระอธิการสันติ สนฺติกโร เป็นเจ้าอาวาส

‘คนในอดีตอาจไม่ได้มองถึงอนาคต 

ทีย่าวไกลมากนกั ภาพเขยีนทีด่ธูรรมดา 

ในเวลานั้น เมื่อเวลาล่วงเลยจนถึง 

ปัจจุบัน ภาพเขียนในวันวานได้มาถึง 

อนาคต และปรากฏสู่สายตาของ 

พวกเราคนรุ่นหลัง’

แล้ววันนี้ก็มาถึง!

วันนี้ เป็นวันที่หญิงรอคอยมาตลอด 

ทัง้สปัดาห ์เพราะเปน็วนัทีเ่ราจะไดล้งพืน้ที ่

ไปเก็บข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวให้ 

ทุกคนได้อ่านกัน วันนี้เราตื่นแต่เช้าเพื่อเข้า 

อบรม แต่พอเข้าอบรมแล้วไม่มีสมาธิที่จะ 

ฟังเลยแม้แต่น้อย เพราะอะไรคงไม่ต้อง 

ถามกัน หลายๆ คนอาจเคยเป็นแบบนี้ 

มาก่อน ตัวเองนั่งอยู่ในห้องอบรม แต่ใจ 

ล่องลอยไปแล้วค่ะ ลอยไปกับลม ไปถึงวัด 

เรียบร้อยแล้ว 

ในที่สุดเวลาแห่งการเดินทางก็มาถึง!

พอถงึเวลานีว้ิง่เลยคะ่ขอบอก เขา้ไปเกบ็ 

ของในห้องแล้วมาน่ังรอรถตู้กันสักพักหน่ึง 

ก็ขึ้นรถออกเดินทาง จุดหมายปลายทาง 

ของเราคือวดัคงคารามน่ันเอง เดินทางจาก 

กรุงเทพฯ มาถึงราชบุรีใช้เวลาประมาณ  

2 ชั่วโมง แล้วขับรถจากอำาเภอเมืองราชบุรี 

มาที่วัดคงคารามประมาณ 15 นาที   

ระยะทางทั้งหมดราวๆ 122 กิโลเมตร

ถึงแล้วค่ะทุกท่าน!

หญิงลงจากรถมา ส่ิงแรกท่ีรู้สึกได้คือ 

ร้อนค่ะ ร้อนมากๆ แต่ฟ้าครึ้มๆ เหมือนฝน 

จะตกลงมาได้ทุกเมื่อ รถไฟสายใต้ผ่านไป 

หน่ึงขบวน เสียงดังมากเลย และหลังจาก 

ลงมาถึง เราก็เดินชมรอบๆ พิพิธภัณฑ์ 

ประมาณชั่วโมงกว่า โดยมีพระอนุวัตร  

สุจิตตฺโต เป็นมัคคุเทศก์ให้เรา ท่านเป็น 

คนพูดเก่ง บรรยายประวัติศาสตร์ให้ข้อมูล 

แนน่มาก ขา้งในพพิธิภณัฑอ์ากาศคอ่นขา้ง 

อบอา้ว สิง่ของสมยัโบราณมมีนตข์ลงัดงึดดู 

ให้เราเข้าไปชม



เมื่อเดินจนทั่วเราก็ได้ไปที่พระอุโบสถ 

สักที ตอนเดินไปเจอไก่สองตัวเดินตัดหน้า  

ถนนไม่ใช่ของเรา เราจึงหยุดให้ไก่ไปก่อนค่ะ  

หลังจากนั้นเราก็ เดินไปที่พระอุโบสถ  

ตัวพระอุโบสถเป็นมหาอุตม์ คือเป็นโบสถ์ 

ที่มีประตูเข้า-ออกเพียงประตูเดียว ภายใน 

พระอุโบสถมีพระประธานซึ่งสร้างด้วย 

ศิลาแลงและปิดทอง ฐานชุกชีทำาเป็น 

บัวควำ่า บัวหงาย นอกจากด้านข้างทั้ง 2 

ด้านจะมีชาดกทั้ง 11 ชาติแล้ว ผนังด้าน 

หลังพระประธานมภีาพเรือ่ง ไตรภมูพิระรว่ง  

สว่นผนงัดา้นหนา้พระประธานมภีาพพทุธ- 

ประวตัติอนมารผจญ เชน่เดยีวกบัวดัทัว่ไป  

ด้านบนพระประธานหรือเพดานอุโบสถ

มีจิตรกรรมห้อยลงมาจากเพดานซ่ึงมี 

ไมก้ระดานขนาดใหญล่อ้มกรอบทัง้ 4 ดา้น 

ซึ่งภาพนั้นเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับจักรวาล 

ที่มีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและดวงดาว 

เป็นบริวาร ความวิจิตรบรรจงที่หญิง 

ได้ประจักษ์จากจิตรกรรมฝาผนังนั้น  

ภาพแต่ละภาพเหมือนถ่ายทอดจาก 

ต้นแบบที่มีชีวิตจริงซ่ึงเขียนขึ้นในสมัย 

ต้นรัตนโกสินทร์  หญิงอยากให้ผู้อ่าน 

ทุกท่านมาสัมผัสด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่าภาพ 

เขียนหลายภาพจะชำารุดและเสียหายไป 

ตามกาลเวลา แต่ก็ไม่อาจลบเลือนความ 

งามและความตั้งใจของช่างฝีมือที่เขียน 

ภาพเหล่านี้ขึ้นมาได้เลยแม้แต่น้อย

สมัยก่อนทางวัดไม่อนุญาตให้ผู้หญิง 

เข้าไปในโบสถ์ เพราะเป็นโบสถ์มหาอุตม์  

ไม่มีหน้าต่าง หลังคามุงด้วยกระเบื้อง 

ดินเผา พัทธสีมาเป็น 2 ชั้นไม่ปรากฏว่า 

ก่อสร้างขึ้นมาสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าคง 

สร้างข้ึนมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น 

ซึ่งผ่านมากว่า 400 ปี และเป็นโบสถ์ 

พื้นเดียวที่ไม่มีอาสน์สงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ.  

2521 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม- 

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเป็น 

ประธานในพธิยีกชอ่ฟา้วดัคงคาราม อำาเภอ 

โพธาราม จังหวัดราชบุรี พระองค์ทรงเป็น 

สตรีคนแรกที่เข้าไปในโบสถ์แห่งนี้

“จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามเป็นดั่ง 

จดหมายจากคนในอดีตมาสู่อนาคต” 

เป็นคำานิยามที่หญิงคิดขึ้นมาเล่นๆ  

วา่ภาพเขยีนเหล่าน้ีอาจเปน็ด่ังสารบอกเล่า 

เร่ืองราวทั้งคำาสอน ความเชื่อ หรือแม้แต่ 

คำาเตือนเรื่องต่างๆ ไม่ให้เราหลงเดินไป 

ผิดทาง เมื่อเราเป็นคนท่ีอยู่ในอนาคต 

เราสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากภาพ 

เหล่านี้ จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามมี 

ภาพเขียนท่ีเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้า  

11 ชาติสุดท้ายก่อนท่ีจะทรงกำาเนิดเป็น 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่หลายๆ  

คนคงสงสัยว่า 

เอ๊ะ...ทำาไมถึงมี 11 ชาติ ปกติต้องเป็น 

10 ชาตสิดุทา้ยหรอืทศชาตชิาดกไมใ่ชเ่หรอ

“ใช่ค่ะ ปกติท่ีเราเคยได้ยินกันมาคือ 

ทศชาติชาดก แต่ท่ีน่ีต่างออกไป เพราะเรือ่ง 

ท่ี 11 คือ ‘จุลปทุมชาดก’ เป็นเรื่องที่ว่า 

ด้วยการลงโทษหญิงชายท่ีเป็นชู้กัน ซึ่งไม่ 

ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก แต่เป็นชาติที่เปิด 

มมุมองหลายๆ แงม่มุ และให้คำาสอนทีเ่ปน็ 

ข้อเตือนใจอย่างมากค่ะ” 

พระอนุวัตรเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ 

วัดคงคาราม พิธีกรรม และวัฒนธรรม 

ของชาวมอญมากมาย บอกเล่าเรื่องต่างๆ  

ท่ีเรายังไม่เคยรู้หรือไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ 

ในอินเทอร์เน็ต เป็นเรื่องราวท่ีเราจะต้อง 

มาสมัผสัดว้ยตนเอง และในระหวา่งทีห่ญงิ 

เดินชมภาพเขียนอยู่น้ัน ในหัวของหญิง 

ก็ผุดความคิดหนึ่งขึ้นมาว่า

“ภาพเขียนเหลา่นี ้เราจะประเมนิคา่ 

ของมันได้หรือไม่ ผนังเปื้อนอดีตกว่า  

250 ปีนี้จะประเมินได้มากมายเท่าไร 

กันแน่นะ”

พระอุโบสถและภาพเขียนเหล่านี้ไม่ได้ 

จิตรกรรมฝาผนัง 
วัดคงคาราม เ ป็นดั่ ง 
จดหมายจากคนในอดีต 
มาสู่อนาคต



วัดคงคาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรี  

22 กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชม 

ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ราคา 10 บาท สอบถามเพิ่มเติม 

ได้ที่ โทร. 0-3223-1770, 0-3223-1933

ถูกสร้างขึ้นพร้อมกันทั้งหมด พระอุโบสถ 

มีอายุประมาณ 400 ปี เพราะใต้พื้น 

พระอุโบสถมีฐานเป็นท่อนซุงวางสลับเป็น 

ฟันปลา และทางวัดพบลูกนิมิตสี่เหลี่ยม 

ท่ีคาดว่านิยมใช้กันในช่วงสุโขทัยตอนปลาย  

ถงึอยธุยาตอนกลาง ภาพเขยีนนัน้ถกูเขยีน 

ขึ้นในช่วงอยุธยาตอนกลางและมีการวาด 

เสริมเติมลูกเล่นของช่างฝีมือ (หรือที่  

เรียกว่า ‘ภาพกาก’) ในช่วงสมัยต่างๆ  

มาเรื่อยๆ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ภาพเขียน 

เหล่านี้ เป็นดั่ งคำาสอนรวมถึงบอกเล่า 

เรื่องราวของสังคมในยุคสมัยนั้น

ซึ่งจริงๆ หากเราจะกล่าวถึงมูลค่า 

ของสิ่ ง เหล่านี้คงมิอาจประเมินค่าได้   

แต่หากประเมินเป็นคุณค่าทางศิลปะ 

หรือคุณค่าทางจิตใจ คงพูดได้เต็มปากว่า 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังและสิ่งของต่างๆ  

ท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เหล่านี้มีคุณค่า 

อย่างยิ่ง ดั่งศูนย์รวมจิตใจของพระภิกษุ 

สงฆ์เชื้อสายรามัญทุกรูป เป็นของลำ้าค่า 

ที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาเปรียบได้ และแม้ว่า 

จะหาสิ่งอื่นใดมาทดแทน คุณค่าทางจิตใจ 

คงจะลดลงไปไม่มากก็น้อย

เมื่อหญิงเดินชมด้านในตัวพระอุโบสถ 

จนทั่วแล้ว ก็ออกมาชมด้านนอก รอบๆ  

แสงแดดเริ่มหมด รถไฟสายใต้ผ่านไปอีก 

หนึ่งขบวน เสียงของรถไฟทำาให้รู้สึกถึง 

ความเปน็ชนบทจรงิๆ ทัง้ทุง่หญา้และตน้ไม ้

พลิว้ไปตามลม กลิน่อายของชนบทอยูร่อบ 

ตัวเรา รอบๆ พระอุโบสถมีเจดีย์ทรงรามัญ  

7 องค์ล้อมรอบพระอุโบสถวัดคงคาราม  

เป็นตัวแทนของพระยามอญ ซึ่ ง เป็น 

บรรพบุรุษของชาวไทยรามัญราชบุรี   

คือ พระนิโครธาภิโยค เจ้าเมืองไทรโยค  

พระชินษณติษฐบดี เจ้าเมืองท่าตะก่ัว  

พระปัณษณติษฐบดี เจ้าเมืองท่าขนุน  

พระพลติษฐบดี เจ้าเมืองท่ากระดาน  

พระนินษณติษฐบดี  เจ้า เมืองลุ่มสุ่ม  

พระเสลภมูบิด ีเจา้เมอืงทองผาภมู ิพระสมงิ 

สิงคิบุรินทร์ เจ้าเมืองสิงห์บุรี ตามลำาดับ  

แต่เจดีย์ทั้ง 7 องค์นี้ก็ไม่เป็นที่ เก็บอัฐิ 

หรือสิ่งของแต่อย่างใด เป็นเพียงเจดีย์ 

ที่สร้างเอาไว้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึก 

ถึงเจ้าเมืองมอญท้ัง 7 หัวเมืองเท่านั้น  

และซุ้มประตูด้านหน้าพระอุโบสถเป็น 

แบบสมัยสุโขทัย โดยใช้ปูนตำาก่อสร้าง

นอกจากพระอุโบสถท่ีน่าสนใจแล้ว  

ยังมีศาลาการเปรียญซึ่งเป็นศาลาทรงไม้  

ส่วนประกอบทุกชิ้นเต็มไปด้วยศิลปะ  

บรรจงแต่งไว้มีทั้งเทพชุมนุมปางผจญมาร 

และทศชาติ และลายเพดานเป็นลวดลาย 

เดียวกับวัดชมภูเวก อ.เมือง จ.นนทบุรี  

ที่มีแม่พระธรณีบีบมวยผมที่สวยที่สุด 

ในประเทศไทย และเป็นวัดรามัญเก่าแก่ 

เช่นเดียวกับวัดคงคาราม และเรือนไทย 

ที่มีค่ามหาศาล 2 หลัง คือ กุฏิ 7 ห้อง  

และกุฏิ 9 ห้อง เป็นเรือนไทยที่ใหญ่ 

และงามท่ีสุดในประเทศไทยในขณะนี้   

ซึ่งปัจจุบัน กุฏิ 9 ห้องนั้นถูกจัดให้เป็น  

‘พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม’ ไว้ให้ 

คนรุ่นหลังศึกษาหาความรู้กันต่อไป

เราเดนิออกจากพระอโุบสถกลบัไปทีร่ถ 

ตอนนั้นเป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็น ทุกอย่าง 

เงียบสงบ มีแต่เสียงลมและความร้อน 

ของไอแดดเล็กน้อย ก่อนข้ึนรถเราหัน 

กลับไปมองรอบด้าน ซึมซับความรู้สึกนี้ 

ไว้ เพราะในอนาคตบรรยากาศแบบนี้  

อาจไม่มีอีกแล้ว

เรื่องราวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียง 

ส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ และเป็น 

ความวจิติรงดงามทีไ่มอ่าจบรรยายออกมา 

เป็นตัวอักษรได้ทั้งหมด 

ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านมาซึมซับความ

งามนี้ด้วยตัวเอง...  

ภาพกาก [ขวา]
คือ ภาพเขียนที่เป็นตัวประกอบในเรื่อง  
ภาพเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่างฝีมือวาดเสริม 
เข้าไปนอกเหนือจากภาพหลัก ส่วนใหญ่ 
มีลักษณะขำาขัน เพราะช่างฝีมือต้องการ 
ความบันเทิงหรือคลายเครียดจากการ 
วาดภาพหลัก ภาพเขียนเหล่าน้ีเป็นดั่ง 
คำาสอน รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวของสังคม 
ในยุคสมัยนั้น เช่น หญิงไทยสมัยก่อน 
ใส่สายเด่ียวหรือกระโจมอก, การรักร่วมเพศ  
หญิงกับหญิงหรือชายกับชาย และภาพ 
เขียนของพระแม่ธรณีบีบมวยผม ในภาพ 
มีการเขียนภาพบุคคลที่มีลักษณะหน้าตา 
หลายชาติพันธุ์ เป็นต้น

จุลปทุมชาดก [ซ้าย]
เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการลงโทษหญิงชาย 
ที่ทำาชู้กัน



ว่าด้วยวัฒนธรรมการขู่เด็ก
เรื่อง: พงศธร ธิติศรัณย์

คำ�ถ�ม 1:  “อย่าดื้อนะ ลูก  
เดี๋ยวตุ๊กแกจับกินตับ”

วันนี้และหลายวันที่ผ่านมา คุณแม่ 

พูดกับกระผมด้วยประโยคแบบนี้ครับ  

กระผมเลยเป็นคนหวงตับตัวเองมาก  

ในแต่ละครั้ งที่ กระผมรู้ ตั วว่ าซุกซน  

เมื่ อไปไหนมาไหนจึงเดินเอามือกุม 

ชอ่งทอ้งตลอดเวลา หันซา้ยหันขวา สายตา 

ระแวง เพราะกลัวตับหาย ทั้งที่ก็ยังไม่รู้ว่า 

ก้อนตับอยู่ส่วนไหนของพุงกลมๆ เสียง 

ตุ๊กแกที่ดังขึ้นมาโดยไม่คาดคิด ทำาให้ 

กระผมหวิวช่องท้องเวลาได้ยินเสียง 

ของมัน

ตั๊บแอ่ ตั๊บแอ่ ตั๊บแอ่!

เสียงของมัน ทำาให้ผมจินตนาการถึง 

แววตาที่โหดร้าย ลำาตัวปุปะ ตีนท่ีเหนียว 

หนึบ คลานมาฉกตับไปจากช่องท้อง  

และหันหน้ามาเคี้ยวตับโชว์ก่อนคลานหนี 

ไป ตอนนั้นกระผมเองก็ยังไม่รู้ว่าหากตับ 

แหว่งหายไป จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย  

ไม่ เคยรู้สรรพคุณและหน้าที่ของตับ 

มาก่อน แต่ก็คิดเอาเองนะครับว่า หากตับ 

หายไปคงจะมีอะไรผิดปกติแน่นอน

เวลาไปโรงเรียนกระผมมักจะย่องเข้า 

ไปจิม้พงุเพือ่นคนโนน้ทคีนนีท้ ีและถามวา่  

“นายยังมีตับเหลืออยู่หรือเปล่า” “เธอโดน 

ตุ๊กแกกินตับไปหรือยัง” คำาตอบที่กระผม 

ได้รับคือ “ยัง” กระผมเลยคิดว่าเพื่อนๆ  

ยังไม่ถึงขั้นดื้อครับ แค่ ‘ซุกซน’ เท่านั้น

กระผมเลยส่งจดหมายมาถามพี่ว่า  

ด้ือแค่ไหนตุ๊กแกถึงมากินตับ แล้วพี่ยังมี 

ตับเหลืออยู่หรือเปล่าครับ

คำ�ถ�ม 2: วันนี้ผมเดินชนโต๊ะ 
มาครับพี่

เจ็บมากถึงขั้นยกมือขึ้นมาประคบหัว 

ใบหน้ายับยู่ ยี่ เกิด ร้ิวรอยด้วยความ 

เจบ็ปวด ขณะนัน้คณุแมข่องกระผมหนัมา 

เจอพอดีจึงรี่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ขาก้าว 

ฉบัๆ สลบัซา้ยขวา พอแมเ่ขา้มาประชดิตวั 

ได ้ไมรู่ท้ำาไมกระผมตอ้งออ้นทนัทดีว้ยการ 

คั้นนำ้าตาออกมา แล้วมันก็ได้ผล แม่พุ่ง 

เข้าดูส่วนที่กระแทกกับโต๊ะ แล้วก็เริ่ม 

คลึงให้คลายจากอาการเจ็บปวด

แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น แม่ยกมือ 

ขึ้นตีโต๊ะทันที แล้วพูดว่า “นี่แน่ะ นี่แน่ะ  

ทำาลูกฉันเจ็บทำาไม” จากนั้นก็ยิ้มและหัน 

มาหาผมเพื่อปลอบว่า “แม่ตีโต๊ะให้แล้ว 

นะลูก” ลมจากปากของแม่ค่อยๆ บรรจง 

เป่าลงมาบนหัว

“เพี้ยง! หาย”

เหมือนมายากลเลยครับ แล้วกระผม 

ก็รู้สึกว่ามันเจ็บน้อยลงไป อาจเป็นเพราะ 

แมไ่ดแ้กแ้คน้ใหก้ระผมดว้ยการตโีตะ๊แลว้ 

พี่ว่าจริงไหมครับ เวลาเราเจ็บจากการ 

เดินชนอะไรสักอย่าง เราควรตีสิ่งนั้นคืน 

แล้วจะค่อยๆ หายเจ็บไปเอง

จาก น้องเบนซ์

จาก เด็กชายเบนซ์

หน้าเก่า หน้าใหม่



เริ่มต้นจากจดหมายฉบับแรกของ 

เด็กชายเบนซ์ก่อนนะครับ จากประโยค 

คำาพูดแรกนั้น หากลองนั่งลงครุ่นคิด 

วิเคราะห์แยกแยะดูแล้วเนี่ย คำาว่า ‘ดื้อ’  

กบั ‘ตุก๊แก’ ไมน่า่จะเขา้มาขอ้งเกีย่วกนัได ้ 

หรือถ้าหากเราดื้อแล้วตุ๊กแกจะมาจับกิน 

ตับจริง ตุ๊กแกมีเรดาร์อะไรที่คอยช้ีว่า 

เด็กประเภทไหนคือเด็กดื้อ และดื้อถึง 

ขั้นไหนถึงจะถูกกระซวกตับกิน

เก็บคำาถามเมื่อกี้ทดไว้ในใจก่อน 

นะครับเด็กชายเบนซ์ แล้วเราลองมา 

ตีแผ่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าตุ๊กแกดูนะครับ 

ว่ามันชอบกินตับจริงหรือ และถ้าใช่จริง  

ตุ๊กแกรู้ตำาแหน่งที่วางของตับในท้องเรา 

ได้อย่างไร หรือมีตัวไหนบ้างที่เก่งกาจ 

จนกลายเป็นมือวางอันดับหนึ่งแห่งการ 

กินตับ แบบที่ว่าถ้าใครดื้อก็จะดุ่มเข้าไป 

โซ้ยตับอย่างเอร็ดอร่อยได้ทันที

ยอมรบัครบัวา่ พีเ่องกไ็มใ่ชผู่เ้ชีย่วชาญ 

เรื่องตุ๊กแกศาสตร์ ที่จะรู้เรื่องลับลวงพราง 

ของมันทั้งหมด พี่เลยจะใช้เท่าที่เซลล์ 

สมองจะอำานวยในการตอบว่า เสียงของ 

ตุ๊กแกนั้นมีพลังด้านลึกลับ มีอารมณ์แห่ง 

ด้านมืดแฝงอยู่ ทุกคนคงเคยได้ยินเสียงนี้ 

มาตั้งแต่เด็ก ทุกครั้งท่ีได้ยินเสียง เรามัก 

ไม่ได้เห็นตัวมันด้วย ราวกับเป็นสไนเปอร์ 

ซุ่มยิง แต่นี่เป็นการซุ่มร้องโหยหวน

ด้วยเหตุน้ี ตุ๊กแกจึงถูกหยิบยกขึ้นมา 

เป็นตัวร้ายของเรื่องท่ีจะคอยกินตับเด็ก  

แต่ทำาไมต้องตับล่ะ ไม่เป็นม้าม หัวใจ  

ลำาไส้เล็ก กระเพาะ นำา้ดี หรือหลอดเลือดดำา  

พ่ีว่ามันเป็นอารมณ์ของคำามากกว่านะครับ  

ลองนกึดคูำาวา่ ตุก๊แกจบักนิมา้ม ตุก๊แกจบั 

กินลำาไส้เล็ก ก็ไม่ค่อยได้อารมณ์เท่าไหร่  

แต่พอใช้คำาว่า ‘ตับ’ นำ้าเสียงของคำาว่า 

ตับ มันมีการอัดอั้นท่ีหลอดลมและปล่อย 

ออกมาดว้ยความรวดเรว็พรอ้มเปล่งเสียง- 

ตับ! จึงถือว่าใช้ได้ มีความเซอร์เรียล 

(สมจริง) แฝงอยู่

ขอตอบคำาถามเลยนะครับว่า ด้ือแค่ไหน  

ตุ๊กแกก็ไม่มากินตับหรอกครับ แต่มัน 

อาจกัดเราในบางทีที่ถึงคราวซวยจริงๆ  

แล้วจะดึงออกได้ตอนท่ีฟ้าร้องฟ้าผ่า 

เท่านั้น ซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าทำาไมเหมือนกัน  

เดี๋ยวคงไปต่อกันฉบับหน้า เพราะต้อง 

จับเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยตุ๊กแก 

เข้ามาเปิดดูมาตราท้ายๆ ส่วนพี่มีตับ 

เหลืออยู่ไหมก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับ

...

มาถึงจดหมายของน้องเบนซ์ที่ถาม 

เข้ามานะครับ พี่เห็นว่ามันเป็นเรื่อง 2 

มาตรฐานระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงท่ีไม่มี 

ชีวิต เราเป็นส่ิงมีชีวิตแต่ดันโน้มเข้าไป 

กระแทกส่ิงไม่มีชีวิต เช่น โต๊ะ สุดท้าย 

ต้องมาน่ังเจ็บชำ้าทุรนทุรายดีดดิ้นเกลือก- 

กล้ัวกับความเจ็บปวด มันก็สมควรแล้ว 

นะครับ ไม่ใช่สิ ต้องตอบคำาถามสินะ  

เหตุการณ์คือ ‘โต๊ะ’ ต้ังอยู่น่ิงๆ แต่เราดัน 

เข้าไปกระทำากับโต๊ะ คำาถามคือ ใครผิดครับ  

เรื่องนี้ลองตอบในใจดู

เราเป็นคน เรามีพ่อแม่ โต๊ะเป็นสิ่งของ  

โต๊ะไม่มีพ่อแม่ ซึ่งหากลองจินตนาการว่า 

หากโต๊ะมีพ่อแม่ แล้ววันหน่ึงเกิดมีเด็ก 

เซอ่ซา่เหวีย่งตัวเข้าชน แมโ่ต๊ะไมพุ่ง่เขา้มา 

ทุ่มใส่เด็กคนน้ันตอบเพือ่แกแ้ค้นเหรอครบั  

ไม่มีนะครับ ดังนั้นเนี่ย เราเจ็บเพราะการ 

กระทำาของเราเอง เราก็ต้องรับผิดชอบ 

การกระทำาของเราครับ วันหลังถ้าแม่วิ่ง 

เข้ามาจะช่วยตีโต๊ะให้ก็ยกมือปรามไว้  

และบอกกบัแมไ่ปวา่ ไมต้่องตีโตะ๊ครบัแม ่ 

ผมซุ่มซ่ามเอง ยอมรับมันเลยครับ คนเรา 

มีผิดพลาดได ้ไม่เคยมีใครทีไ่ม่เคยชนโต๊ะ 

นะครับ ทุกคนล้วนผ่านกันมาหมดแล้ว

และการท่ีเรารู้สึกเจ็บน้อยลงเพราะ 

แม่ตีโต๊ะเพื่อแก้แค้นให้เนี่ย พี่ว่ามันเป็น 

ความรู้สึกท่ีว่ายังมีคนคอยปกป้องเรา 

อยู่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เราจึงรู้สึก 

ปลอดภัย และค่อยๆ หายเจ็บไปเอง

ตอบคำาถามของน้องเบนซ์เลยนะครับ 

ว่า เวลาเดินชนอะไรสักอย่าง สิ่งที่เรา 

ควรตีคือ ‘ตัวเอง’ ครับ 

จาก พี่เบนซ์

คำ�ตอบ: อันดับแรก พี่เบนซ์ 
ต้ อ ง ข อ บ คุ ณ เ ด็ ก ช า ย เ บ น ซ์  
และน้องเบนซ์มากนะครับ สำาหรับ 
ความไว้วางใจที่มอบให้กันในการ 
เริม่ตน้ตอบจดหมายสองฉบบัแรก 
ของพี่ ซึ่งเป็นการตอบคำาถาม 
ครั้งแรกในชีวิตเลยครับ



หน้าเนื้อใจเสือเชื่อไม่ได้

เรื่อง: วรญ วรัญ

อ น า ค ต

*คำาเตือน งานเขียนนี้เป็นงานเขียน 

เชิงทดลองโดยหยิบบทความมาผสมกับ 

วรรณกรรม โปรดใช้วิจารณญาณในการ 

เสพอย่างรื่นรมย์

ANALOGUEFUTURE ANARCHY
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ในอดตียคุทีอ่นิเทอรเ์นต็ยงัมใีช้กนัทัว่ไปนัน้ มคีำากลา่วคำาหนึง่ 

ที่ฉันรู้สึกประทับใจหลังจากที่ได้อ่านข่าวเก่าๆ ในเว็บไซต์หน่ึง 

ที่ถูกถ่ายโอนกลับมาเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์อีกครั้งหลังจาก 

ท่ีเกิดการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ในวงการเทคโนโลยี จากดิจิทัล 

จึงกลับกลายมาเป็นอนาล็อก คำากล่าวนั้นเป็นของ อีริค ชมิดท์  

(Eric Schmidt) ประธานกรรมการบริหารของบริษัทกูเกิลท่ีผลิต 

เวบ็สบืคน้ขอ้มลูยอดนยิมวา่ “อนิเทอรเ์นต็นัน้คอืสิง่แรกทีพ่วกเรา 

สรา้งขึน้มา แตพ่วกเราไมรู่เ้ลยวา่ นีค่อืการทดลองเรือ่งอนาธปิไตย 

ครั้งยิ่งใหญ่ที่พวกเราประสบพบเจอ” อนาธิปไตย มาจาก ‘อน’  

ที่แปลว่า ไม่ กับ ‘อธิปไตย’ ที่แปลว่า อำานาจการปกครอง ดังนั้น 

อนาธปิไตยกค็อืสงัคมในรปูแบบทีไ่รร้ฐั ไรซ่ึ้งอำานาจในการบงัคบั  

และเปน็สงัคมทีอ่ยูร่ว่มกนัไดภ้ายใตข้อ้ตกลงทีท่กุคนพรอ้มใจกนั 

ในสังคมนั้นๆ เชื่อกันว่าเป็นความเพ้อฝัน ไม่อาจเป็นจริงได้ไม่ว่า 

จะเป็นในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม 

ฉัน-มนุษย์ขี้สงสัยที่ไม่พอใจกับปัจจุบัน ชอบคิดว่าอนาคต 

มันมีจริงหรือไม่ ใครกันที่กำาหนดไว้ว่าพวกเรามีอดีต ปัจจุบัน 

และอนาคต ฉันหมกมุ่นอยู่กับห้วงเวลาในจินตนาการเป็นพักๆ  

บางห้วงฉันก็หลุดไปอยู่กับอนาคต บางห้วงฉันก็กลับมายังอดีต  

ฉันเดินทางข้ามกาลเวลาโดยการสมมติเรื่องราวต่างๆ มากมาย  

ไม่ว่าจะเป็นการมองดูนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กล่าวโอ้อวดตัวเองว่ามี 

เพื่ออนาคตของมวลมนุษยชาติ ทั้งที่ตัวของคุณเป็นเพียง 

เศษเสี้ยวที่หลงเหลือในห้วงลึกของอารยธรรมยุคก่อน

ณ ห้วงเวลานี้ความเป็นไปไม่ได้ของอนาธิปไตยเปล่ียนไป  

เมื่อโลกของเราได้กระโดดข้ามผ่านเวลาจากจุดนั้นมาจนถึงจุดนี้  

จุดที่กล่าวกันว่าเป็นอนาคตอันไกลโพ้นของจุดนั้น จากประเทศ 

ใหญ่ก็ค่อยๆ เกิดการแตกออกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อย  

จนกลายเป็นนครรัฐ และบางแห่งถึงกับกลายเป็นเพียงหมู่บ้าน 

ของแต่ละชนเผ่า เนื่องจากมนุษย์ได้เข้าสู่ยุคสมัยแห่งปัจเจก

ฉันครุ่นคิดเรื่องราวที่สับสนอยู่ข้างใน ปัจจุบันที่ฉันอาศัยอยู่ 

คงเคยเป็นอนาคตของใครสักคนในอารยธรรมยุคอินเทอร์เน็ต 

เฟื่องฟู และปัจจุบันก็คงเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ในอนาคตของ 

สกัคนในอดตี มนษุยก์ลายเปน็ปจัเจกทีต่า่งจากสงัคมเมือ่เนิน่นาน 

มาแลว้ทีถ่กูกลา่วโทษวา่เปน็สงัคมขีอ้วด มคีนโตแ้ยง้หลากหลาย 

ว่าการโอ้อวดดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไร เกิดความคิดที่แตกต่าง 

กันมากมาย คนโต้แย้งเริ่มค่อยๆ ลดลง ความอยากอวดก็ค่อยๆ  

ลดลงไปด้วย ประเด็นที่มีปัญหากันยาวนานอย่างเร้ือรัง คนเริ่ม 

เกลยีดและถากถางการโออ้วด ทำาใหเ้กดิกลุม่ทีไ่มก่ลา้และคอ่ยๆ  

กลายเป็นปกติที่ว่า ไม่มีผู้ใดอวดอะไรกันอีกแล้ว และค่อยๆ  

ปฏิสัมพันธ์ลดลงไปตามๆ กัน

“คุณเคยสงสัยอะไรบ้างไหม” ฉันถามผู้หญิงท่ีเดินอย่างกระมิด- 

กระเมี้ยนผ่านหน้าบ้านของฉัน “...” ไม่มีการตอบรับจากผู้หญิง 

คนน้ันและเธอยังเดินหนีไป ท้ิงให้ฉันสงสัยเพียงลำาพังว่าทำาไม 

เราถึงไม่ใส่ใจพูดคุยหรือบอกเล่าเปลือยความคิดความรู้สึกกัน 

ท้ังๆ ท่ีอยู่ในละแวกเดียวกัน สังคมในปัจจุบันทำาให้คนหมกมุ่น 

อยู่กับตัวเองมากเกินไป

 สิ่งที่เข้าใจง่ายที่สุดคือคำาพูด เมื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่ง 

ที่แพงเกินจำาเป็นในภาวะที่เกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า  

การส่งสารเป็นเรื่องที่ลำาบากเกินไปพอๆ กับการรับสาร กระดาษ 

กลายเป็นส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดในการส่งสารไปยังแดนใกล้ไกล และดินสอ  

คืออาวุธชั้นดีลูกมือกระดาษ

ตัดไปท่ีอดีตก่อนหน้ายุคโลกาภิวัตน์ ไปถึงยุคท่ีเรายังใช้ 

เครือ่งพมิพด์ดีซึง่เปน็ของเกา่ ปจัจบุนัเริม่มคีนนำามนักลบัมาใช้อกี 

เพื่อปลดเปล้ืองความรู้สึกลงบนกระดาษแทนการเขียนมากมาย  

อยา่งไรกต็ามงานเขียนในปจัจบุนัน้ันไมใ่ชก่ารเขียนเพือ่ใครคนใด 

คนหนึง่ แตเ่ปน็การเขยีนเพือ่ตวัเองและไมไ่ดต้อบสนองตอ่สงัคม 

ฉันถามสาวเพื่อนบ้านว่า “เฮ้ย อนาคตมีจริงหรือเปล่า”  

แล้วจู่ๆ ฉันก็มีความคิดวูบเข้ามาในหัว อย่างคำากล่าวที่ว่า  

“ตราบใดที่มีอนาคต ก็ยังมีความหวัง” อาจเป็นแค่วาทกรรม 

ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใหเ้กดิความหวงัแกม่วลมนษุยชาต ิในขณะเดยีวกนั 

น้ันเราได้ผ่านอนาคตมาหลายรอบ เหมือนกับข้ึนภูเขาที่ช่ือว่า 

อนาคต แล้วรู้สึกไม่พอใจในความหนาวเมื่ออยู่ถึงจุดสุดยอด  

เรากลบัลงมาจากเขา แลว้พบวา่สดุทา้ย ความหนาวนัน้ทำาใหเ้รา 

ปรับตัวไปเรื่อยๆ เราวนเวียนอยู่กับภูเขาลูกเดียว ไม่ข้ามพ้นภูเขา 

แห่งความหวังที่ชื่ออนาคตอย่างคำากล่าวของใครสักคน หรืออาจ 

เป็นฉันคิดเองที่กล่าวว่าอดีตเคยเป็นอนาคตมาก่อน เหมือนเช่น 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่กำาลังสร้างสังคมขึ้น มนุษย์อาจอาศัย 

อยู่อย่างโดดเด่ียวเป็นปัจเจกและมีการตกลงร่วมกันโดยไม่มีใคร 

มีอำานาจมากกว่า หรือท่ีเรียกกันในยุคประวัติศาสตร์ว่า อนาธิปไตย

อนาคตของปัจจุบันคงไม่แตกต่างกับยุคท่ีทุกคนได้รับข้อมูล 

ข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก หรือยุคแห่งข่าวสารอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งเป็นอดีต และปัจจุบันน้ีก็ไม่ได้แตกต่างกับอดีตยุคอนาล็อก  

วนไปวนมาเป็นวัฏจักรการเดินข้ึนลงภูเขาท่ีกล่าวไป และถ้าคุณ 

ถามว่าอนาคตมีจริงหรือไม่ 

“…”   



 

บรรดาเว็บไซต์เหล่านี้ทำาให้เราเข้าถึงข้อมูลด้วยความรวดเร็ว  

สามารถแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเปิดเผยและสื่อสาร 

กับคนอื่นได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส แต่ก็มีผลกระทบด้านลบ 

จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคม ต้ังแต่ 

เสยีสมาธใินการทำางาน มปีฏสิมัพนัธก์บัคนรอบขา้งลดลง จนเกดิ 

ความห่างเหินในครอบครัว ซ่ึงมีการยืนยันว่าผลกระทบเหล่าน้ี 

เกิดขึ้นจริงจากงานวิจัยของ Sherry Turkle ศาสตราจารย์จาก 

สถาบันเทคโนโลยแีมสซาชเูซตส ์(MIT) ถงึขนาดมกีารนยิามสังคม 

ปัจจุบันว่า ‘สังคมก้มหน้า’ หรือ ‘ความบ้าคลั่งของยุคสมัยใหม่’  

เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาในช่วง 

ไม่กี่ทศวรรษ และเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตตอนที่คนส่วนใหญ่อาย ุ

ราว 30-60 ทำาให้หลายคนเกิดความกลัว กลัวว่าเด็กๆ ในบ้าน 

จะเข้าสู่โลกส่วนตัวจนไม่ยอมคุยกับพ่อแม่ กลัวว่าเพื่อนรอบข้าง 

เอาแต่กดมือถือทุกครั้งที่นัดทานข้าว จนความสัมพันธ์ในกลุ่ม 

ยำ่าแย่ กลัวว่าความอดทนของผู้คนตกตำ่าจนนำาไปสู่ปัญหาต่างๆ  

คนส่วนใหญ่รู้สึกไม่ดีที่สังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิต 

มากเกินไป แต่สภาพสังคมในปัจจุบันพัฒนาข้ามยุคสมัยมาถึง 

จดุหน่ึงแล้ว จงึยากท่ีจะกลับไปเปน็เหมอืนเกา่ ขณะท่ีสังคมกำาลงั 

ดำาเนินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว คุณมองเห็นอนาคตที่มีเครือข่าย 

สังคมออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือเปล่า 

ย้อนกลับมาดูจุดเริ่มต้นของบรรดาเว็บไซต์สังคมออนไลน์  

ยกตัวอยา่งเวบ็ไซต์ท่ีนับวา่เปน็การเปดิศักราชของสังคมออนไลน ์

อย่างเป็นทางการ นั่นก็คือ ‘เฟซบุ๊ก’ 

Add Face

เรื่อง: กันติชา วาณิชย์เจริญชัย

Next Generation: 
The Social Network

คณุรูส้กึใชไ่หมวา่การเขา้มาของเฟซบุก๊  
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม รวมถึงเว็บไซต์ 
สงัคมออนไลนต์า่งๆ ไดเ้ปลีย่นชวีติของเรา 
ไปอย่างสิ้นเชิง



The Social Network ภาพยนตร์ที่กระแสแรงติดอันดับต้นๆ  

ในช่วงปลายปี 2010 มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก ได้กล่าวแนวคิดหลัก 

ทีเ่ปน็จดุกำาเนดิของเฟซบุก๊วา่ “ใครๆ กอ็ยากเข้าเนต็ดวูา่ชวีติเพือ่น 

เป็นยังไง ทำาไมเราไม่สร้างเว็บไซต์ที่เสนอสิ่งเหล่านี้ล่ะ”

เพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยมีใครอีกที่เรายังไม่รู้จัก บรรดาเพื่อน 

เก่าของเราแยกย้ายไปที่ไหน และกำาลังเรียนคณะอะไรอยู่ สาวๆ  

ที่เราแอบชอบมีตารางเรียนตอนไหน สนใจหนังเรื่องอะไรบ้าง 

ปัจจุบันเราใช้เฟซบุ๊กมากกว่าจุดประสงค์หลักที่มาร์กวาง 

เอาไว้ทั้งในด้านดีและไม่ดี เฟซบุ๊กมีช่องที่เขียนว่า ‘คุณกำาลังคิด 

อะไรอยู่’ ลองสังเกตว่าแต่ละคนใช้ช่องนี้บ่อยแค่ไหน ซ่ึงการเล่น 

เฟซบุ๊กของคนไทยมีส่วนที่แตกต่างจากชาวต่างชาติอย่างเห็น 

ได้ชัดคือ คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ชอบโพสต์ของกิน โพสต์เรื่อง 

ยิบย่อยตั้งแต่ปวดหัวตัวร้อนรถติดยันส้วมตัน และคอยมานั่งคิด 

สเตตัสเท่ๆ เฟซบุ๊กของวัยรุ่นอเมริกา เกาหลี และพม่า จะโพสต์ 

แคห่นา้เวบ็ไซตท์ีเ่ขาสนใจ อเีวนตต์า่งๆ รปูถา่ยพรอ้มกบัขอ้ความ 

สั้นๆ หรือไม่ก็เล่าเรื่องคล้ายเขียนบล็อก โดยช่วงระยะห่างในการ 

โพสต์ไม่ถี่นัก อันนี้จะค่อนข้างตรงกับวัตถุประสงค์ที่มาร์กวางไว้  

พวกเขามีปัญหาเหมือนกันคือเรื่องคนไม่ไลค์แล้วรู้สึกแย่ แต่ว่า 

ลักษณะการเล่นเฟซบุ๊กของคนไทยทำาให้ในบ้านเราเผชิญกับ 

ปัญหานี้หนักกว่า ซึ่งการโพสต์ในเฟซบุ๊กถึงความไม่พอใจเล็กๆ  

น้อยๆ ในชีวิตประจำาวัน ถ้าไม่ใช่ในหมู่เพื่อนสนิท มันทำาให้เกิด 

ความรำาคาญมากกว่าความเห็นใจ ย่ิงระบายอารมณ์โกรธหรือ 

เสียใจโดยไมร่ะวงัคำาพดู คนอืน่จะเริม่ตัง้แงก่บัการควบคมุอารมณ ์

ของผู้โพสต์

ปัญหาที่มาร์กคาดไม่ถึงคือเฟซบุ๊กที่เขาสร้างทำาให้คนติดกัน 

งอมแงม ยิ่งช่วงที่เข้ามาใหม่ๆ ทำาให้หลายคนถึงกับเสียการงาน 

เลยทีเดียว เพราะงั้นถ้าเราฝึกการแบ่งเวลาออนไลน์กับเวลา 

ทำางานจะช่วยให้เราจัดการชีวิตตนเองดีขึ้น มองหาตัวอย่างดีๆ  

อย่างกรณีของผู้เขียน ในบรรดารูมเมทมีคนหนึ่งที่เรียนเก่งมาก 

และตอนนี้เรียนแพทย์ศิริราช ปกติเธอเล่นเฟซบุ๊กวันละหลาย 

ชั่วโมง แต่พอใกล้สอบก็จะลดเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงต่อวัน ย่ิงช่วง 

ที่กำาลังจะเข้ามหาวิทยาลัย เธอสามารถออนไลน์รวมทั้งวันแล้ว 

ไมถ่งึครึง่ชัว่โมง ปกตใินหอจะมชีว่งเวลาประมาณสองทุม่ทีท่กุคน 

เล่นเฟซฯ พร้อมกัน พอเธอเลิกเล่นแล้วเปิดหนังสืออ่าน ทุกคน 

ก็จะเริ่มระสำ่าระสายและทยอยอ่านหนังสือหรือทำาการบ้านแทน  

ซึ่งช่วยได้มากโดยเฉพาะตอนเอนทรานซ์ หลังจากการสอบเข้า 

ปนีัน้ ทำาใหผู้เ้ขยีนตระหนกัไดว้า่ถา้คณุมคีวามรบัผดิชอบมากพอ  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็ทำาอะไรคุณไม่ได้ นอกจากน้ีลองหาว่า 

จะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเพิ่มโอกาสให้กับเราอย่างไร  

การโพสต์โชว์กิจกรรมที่เราทำา บางคนมองว่าเป็นการอวด แต่ก็ 

เป็นการพรีเซนต์ตัวเองได้ด้วย การรับสมัครงานตามบริษัทในยุคน้ี 

หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกา เช่น Disney Studio ถึงกับใช้ 

เฟซบุ๊กหาคนที่จะมาทำางานร่วมกับองค์กร อย่างแรกที่ทางบริษัท 

ทำาคือเปิดเฟซบุ๊กของคุณดู ถ้าคุณโพสต์ถ้อยคำาหยาบคายหรือ 

ภาพตอนคุณกำาลังเมาปลิ้น พวกเขาก็มีแนวโน้มจะคัดคุณออก 

โดยไม่สัมภาษณ์เลย นอกจากน้ียังใช้หากลุ่มคนท่ีสนใจเรื่อง 

เดยีวกนัและรวมตวัทำากจิกรรมรว่มกนัได ้เครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์

ทำาให้เรามีโอกาสมากขึ้น ซึ่งต้องระวังเนื้อหาที่โพสต์ไปด้วยในตัว 

คล้ายกับการระวังคำาพูดตอนที่คุยกับคนอื่น

ในอนาคตเครือข่ายสังคมออนไลน์จะกลายเป็นพลังสำาคัญ 

ในการขับเคลื่อนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

หลายตัวอย่างก็ปรากฏแล้วในปัจจุบัน เช่น กรณีปฏิวัติดอกมะลิ  

(Jasmine Revolution) ท่ีเกิดขึ้นในประเทศกลุ่มอาหรับ  

การโปรโมตกจิกรรมตา่งๆ จะผา่นเครอืขา่ยสงัคมออนไลนเ์ปน็หลกั 

ผู้คนจะไม่มองเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสิ่งแปลกปลอม  

และไม่โพสต์ทุกอย่างที่คิดเพราะมีตัวอย่างคนที่โพสต์แล้วโดน 

ผลกระทบชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่าสังคมเราย่อมเผชิญ 

กับปัญหาตอนเริ่มใช้เว็บไซต์เหล่านี้ เหมือนตอนที่เราเริ่มใช้ 

โทรศพัทม์อืถอื ตอนทีม่รีถยนตเ์กดิขึน้มาในโลกครัง้แรก ตอนทีเ่รา 

เปลีย่นจากนุง่ผา้ซิน่มานุง่กระโปรง จนถงึจดุหนึง่คนเราจะปรบัตวั 

เข้าหาเทคโนโลยีเองโดยธรรมชาติแต่ก็ต้องใช้เวลา คนรุ่นหลัง 

จะใช้เครือข่ายสังคมน้อยลงจนถึงระดับที่เหมาะสม และใช้ 

สังคมออนไลน์ในกิจกรรมต่างๆ เป็นหลัก ท้ังการศึกษาทางไกล  

เรียนพิเศษ รวบรวมเงินบริจาคยามมีภัยพิบัติ การทำางาน  

การประชุมค่าย ฯลฯ แทบทุกกิจกรรมจะผ่านอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณ 

พร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  

จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้มากเลยทีเดียว 
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กาลครั้งหน้า



คำา่คนืเหนบ็หนาวมเีพยีงแสงจนัทรส์ลวั 

ส่องทั่วผืนป่า ฝูงหิ่งห้อยน้อยกรีดปีกบาง 

บินท่องไปบนฟ้า ส่องแสงกะพริบวิบวับ 

ละลานตา เมื่อเหนื่อยอ่อนจากหากิน 

พวกมันก็บินกลับมาที่พักแห่งเดิมของฝูง  

เป็นต้นลำาพูสูงใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งออกดอก 

บานสะพรั่ง ละอองเกสรน้อยใหญ่ร่วงพรู 

ลงสู่พื้นคล้ายผืนพรมอันวิจิตร

ในบรรดาหิ่งห้อยฝูงนั้น มีหิ่งห้อยน้อย 

ช่างสงสัยตัวหนึ่งที่เพ่ิงออกจากดักแด้ได้ 

ไม่นาน มันกำาลังใช้ดวงตาคู่จิ๋วมองขึ้นไป 

ยงัพระจนัทร ์และสงสยัวา่ทำาไมแผน่กลมๆ  

บนฟ้านี้ถึงได้สว่างไสวยิ่งนัก แสงเล็กจ้อย 

ของมันไม่อาจเทียบเท่าได้เลย

หิ่งห้อยน้อยนึกอิจฉาความสว่างของ 

พระจันทร์ มันถามเพ่ือนที่อยู่ข้างกันด้วย 

ความสงสัยว่า

“เธอรู้หรือไม่ว่าแผ่นกลมๆ เหลืองๆ  

ที่อยู่บนฟ้านั้นคืออะไร”

“เขาเรียกว่าพระจันทร์”

“พระจันทร์” เจ้าห่ิงห้อยย่ิงสงสัยในช่ือน้ัน  

“แล้วทำาไมพระจันทร์ถึงได้สว่างมากขนาด 

นั้นล่ะ”

“ฉันก็ไม่รู้ แต่บางคืนพระจันทร์ก็เหลือ 

เสี้ยวเดียว บางคืนก็หายจากฟ้าจนมืด 

ตึ๊ดตื๋อทั้งป่าเลย”

หิ่ ง ห้ อ ย น้ อ ย เ กิ ด ค ว า ม ต้ั ง ใ จ ก ล้ า  

มันอยากเป็นอย่างพระจันทร์บ้าง

“ฉันจะบิน ข้ึนฟ้ า ไปหาพระจันทร์   

ให้พระจันทร์ทำาให้ฉันสว่างเหมือนเขา  

เธออยากบินไปกับฉันหรือเปล่า”

เพื่อนของมันปฏิเสธ “ไม่ล่ะ เธอไป 

คนเดียวเถอะ ฉันไม่คิดหรอกว่าหิ่งห้อย 

อย่างเราจะเป็นเหมือนพระจันทร์ได้”

หิ่งห้อยน้อยรู้สึกว่าเพื่อนของมันดูถูก 

เผ่าพันธุ์ตัวเอง มันคิดว่าหากตั้งใจทำาอะไร 

จริงจังก็ต้องทำาได้ จึงกล่าวว่า

“แล้วฉันจะทำาให้เธอดู”

มันกรีดปีกเร็วรี่ไปท่ีพระจันทร์ ยิ่งเข้า 

ใกล้ก็รู้สึกว่าแสงทองท่ีส่องมาช่างยิ่งใหญ่ 

และนุ่มนวล แต่ไม่ว่าอย่างไรพระจันทร์ก็ดู 

ห่างไกลเหลือเกิน เมื่อเริ่มบินขึ้นไม่ไหว 

มันจึงหยุดพักกระพือปีกพยุงตัวกลาง 

อากาศ ตะโกนถามพระจันทร์สุดเสียง 

เล็กจิ๋วของมันว่า

“พระจันทร์จ๋า ทำาไมท่านถึงมีแสงสว่าง 

มากมายขนาดนี ้ฉนัอยากสวา่งเหมอืนทา่น 

บ้าง มีวิธีไหนที่ฉันจะสว่างเหมือนท่าน”

“แมลงน้อยเอ๋ย หากเธอรู้ความจริง  

เธอคงไม่อยากเป็นเหมือนฉันหรอก”  

พระจันทร์บอก

เรื่อง: วินัย ชัยชนะ
ภาพประกอบ: ธณัญพร อ่อนประทุม

หิ่งห้อยกับพระจันทร์



“ความจริงนั้นคืออะไรจ๊ะ” มันถาม

เพราะอยากรู้จริงๆ

“ความจรงิคอืฉนัไมม่แีสงสวา่งในตวัเอง  

ทีส่วา่งขนาดนีเ้พราะมพีระอาทติยส์อ่งแสง 

ให้ เธอควรภูมิใจที่ เกิดมามีแสงสว่าง 

เป็นของตัวเองนะ”

หิ่งห้อยน้อยยังคงไม่เข้าใจที่พระจันทร์ 

กล่าว

“แต่ฉันอยากเป็นเหมือนท่าน ท่านจะ 

ช่วยฉันได้หรือเปล่า”

พระจันทร์ถอนใจ “ฉันช่วยเธอไม่ได้ 

หรอกแมลงน้อย แต่ฉันขอแนะนำา 

ว่ า เธออย่าทำ าอะไร เกินกำ าลั ง  

จงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ และรู้จัก 

ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง”

“ท่านไม่ช่วยฉันก็ไม่ เป็นไร  

แลว้ฉนัจะพสิจูนใ์หท้า่นเหน็เองวา่ 

สิ่งมีชีวิตเล็กจ้อยอย่างฉันก็ทำาสิ่ง 

ที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกัน”

หิ่งห้อยน้อยบินกลับมายังต้น 

ลำาพอูยา่งเหนด็เหนือ่ยและผดิหวงั  

เพื่อนมันถามขึ้นเมื่อเห็นสีหน้า 

หมดอาลัยตายอยากของมัน

“เป็นยังไงบ้าง”

“พระจนัทรไ์มย่อมชว่ยเหลอืฉนั  

แต่ไม่เป็นไร ฉันจะพยายามด้วย 

ตัวฉันเอง”

นับแต่นั้น  หิ่ งห้อยน้อยก็พยายาม 

เปล่งแสงของตนเองให้สว่างมากที่สุด  

วันแล้ววันเล่าผ่านไปจนร่างกายผ่ายผอม  

แต่แสงที่มันเปล่งก็สว่างกว่าเดิมเพียง 

เล็กน้อยเท่านั้น จึงเลิกพยายาม

ในเวลาที่ เกือบจะสิ้นหวังอยู่นั้นเอง  

หิ่งห้อยน้อยมองไปบนฟ้า เห็นดาวนับล้าน 

กะพริบแสงระยับเหมือนแสงของมัน  

หากนำ าดาวทั้ งหมดมารวมกันคงได้  

พระจันทร์ดวงที่สอง หรืออาจใหญ่กว่า  

เกิดแสงเจิดจ้างามตระการ

หิง่หอ้ยอยา่งพวกมนักเ็หมอืนดาวบนฟา้ 

ทีม่มีากมาย และหากหิง่หอ้ยหลายๆ ตวัมา 

รวมกนัแลว้ละ่ก ็แสงของพวกมนัอาจสวา่ง 

เท่าแสงจันทร์เลยก็เป็นได้

หิ่งห้อยน้อยเกิดกำาลังใจฮึกเหิม มันเข้า 

ไปพูดชักชวนให้เพื่อนของมันมาร่วมกัน 

เปลง่แสงใหเ้ทา่แสงจนัทร ์แตเ่พือ่นของมนั 

ไม่เห็นด้วยและตอบกลับมาดังนี้

“ไม่เอาด้วยหรอกเพื่อน เธอกำาลังทำาใน 

สิง่เกนิกำาลงั เธอควรระลกึอยูเ่สมอวา่ตวัเอง 

เป็นใคร เธอเป็นแค่หิ่งห้อยตัวน้อยนิด  

ไม่ใช่พระจันทร์ดวงโตบนท้องฟ้า”

หิ่งห้อยน้อยรู้สึกว่ามันเคยได้ยินคำาพูด 

คล้ายกันนี้จากพระจันทร์ แต่มันก็ไม่ได้ 

สนใจนัก มันตอบกลับไปว่า

“แตถ่า้เรารวมพลงักนั กน็า่จะเปลง่แสง 

เท่าแสงจันทร์ได้ และคิดดูสิว่าหากเรา 

ทำาได้ ย่อมทำาให้หิ่งห้อยทั้งหลายภูมิใจ 

ไม่ใช่หรือ”

“ความภูมิใจของหิ่งห้อยอย่างเราคือ 

การทำาให้ระบบนิเวศของป่าเกิดสมดุล 

ต่างหากเล่า”

เพื่อนของมันพูดแค่น้ัน เมื่อชักชวน 

เพื่อนไม่ได้ หิ่งห้อยน้อยก็ไปโน้มน้าวใจ 

ตัวอื่นๆ ในฝูงและอีกหลายฝูงในป่า  

แต่ผลท่ีได้ส่วนใหญ่กลับเป็นไปในด้านลบ  

มันถูกต่อว่าสารพัดอย่าง

“เด็กโง่เอ๋ย ส่ิงท่ีเธอจะทำามันไร้สาระ  

กลับไปเสียเถิด”

“อย่าพยายามโน้มน้าวใจให้ฉันทำาใน 

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย”

“โธ่เอ๊ย ห่ิงห้อยจะเปล่งแสงเท่าพระจันทร์ 

ได้ยังไง นี่เธอมาไม้ไหนกัน”

“ตลกดแีท ้หิง่หอ้ยกบัพระจนัทร ์ 

เธอเอามาเทียบกันได้ยังไง”

“สง สัย เธอคงกำ า ลัง เพ้ออยู่   

กลับไปนอนพักผ่อนดีกว่าไหม”

ถึงจะเป็นอย่างนั้น แต่ความ 

พยายามของมนัในการบนิไปทัว่ปา่ 

เพื่อโน้มน้าวใจบรรดาหิ่งห้อยก็ไม่ 

ได้ล้มเหลวเสียทีเดียว มีหิ่งห้อย 

จำานวนหนึ่งสนใจร่วมเปล่งแสงให้ 

เท่าแสงจันทร์ เมื่อทุกอย่างพร้อม  

กลุ่มของหิ่งห้อยน้อยก็รวมตัวกัน 

เปลง่แสงใหส้วา่งทีส่ดุ หลายช่ัวโมง 

ผา่นไป ไมม่ทีทีา่วา่แสงนัน้จะเทยีบ 

แสงจันทร์ได้เลย

เจ้าหิ่งห้อยท้อ มันหมดกำาลังใจ จึงบอก 

หิ่งห้อยตัวอื่นที่มาร่วมเปล่งแสงกับมัน 

ด้วยนำ้าเสียงหดหู่ว่า

“พวกเธอกลับไปเถอะ เราทำาไม่สำาเร็จ  

แสงท่ีเราเปล่งออกมาไม่อาจเทียบแสงจันทร์  

ได้เลย คงจริงอย่างท่ีเขาว่า ห่ิงห้อยกับ 

พระจันทร์จะเอามาเทียบกันได้อย่างไร  

หิ่งห้อยไม่มีวันสว่างเท่าพระจันทร์หรอก”

“เธออย่าเพิ่งยอมแพ้สิ ฉันยังมีแรง 

เหลอือยู ่พรุง่นีฉ้นัจะไปชวนหิง่หอ้ยตวัอืน่ๆ  

มาเปล่งแสงด้วยกัน วันน้ีพวกเราอาจจะ 



ยังมีน้อย แต่พรุ่งนี้จะต้องมีมากกว่าเดิม 

แน่นอน ” หิ่งห้อยตัวหนึ่งกล่าว

“ฉันก็ด้วย ฉันจะช่วยไปรวมตัวอื่นๆ มา 

เธออย่าเพิ่งล้มเลิกความตั้งใจนะ” อีกตัว 

เสรมิ และอกีหลายตวักก็ลา่วคลอ้ยตามกนั

“ฉันขอบใจพวกเธอมาก แต่วันนี้เรา 

เหนื่อยกันมากแล้ว กลับไปพักผ่อนเอา 

เรี่ยวแรงเถอะ” มันบอก

หิ่งห้อยน้อยเกิดกำาลังใจข้ึนมาอีกคร้ัง  

มันหวังว่าวันต่อๆ ไปแสงที่ร่วมกันเปล่ง 

คงสว่างมากขึ้น

วนัตอ่มาและตอ่มา แมพ้วกมนั 

จะมีจำานวนเพิ่มขึ้น แต่ก็ประสบ 

ความล้มเหลว แสงเล็กจ้อยของ 

หิ่งห้อยไม่อาจเทียบแสงจันทร์ 

ได้เลย

หิ่งห้อยน้อยเหนื่อยล้า มันคิด 

ไปต่างๆ นานาว่าที่มันไม่ประสบ 

ความสำาเร็จเป็นเพราะความเช่ือ 

เก่ าของ เผ่ า พันธุ์ ตั ว เองที่ เ ช่ื อ 

หนักแน่นว่าหิ่งห้อยไม่อาจเปล่ง 

แสงเท่าแสงจันทร์ได้ หากเปลี่ยน 

ความเชื่อนั้นเสียใหม่ หิ่งห้อย 

ก็อาจเปล่งแสงเท่าแสงจันทร์  

และคงเป็นเพราะมันยังเด็ก ทั้งยัง 

ไร้อำานาจจึงไม่อาจสั่งการให้พวก 

หิ่งห้อยทำาตามคำาชักชวนได้หมดทุกตัว

ความผิดหวัง เสียใจ หมดกำาลังใจ  

ท้อแท้ถดถอย ถาโถมเข้าหาหิ่งห้อยน้อย  

มนัรูว้า่วาระสดุทา้ยของตวัเองคงใกลม้าถงึ 

แล้ว มันมองไปยังท้องฟ้า คืนนี้มืดมน 

ยิ่ งกว่าเคย ไม่ เห็นพระจันทร์ผู้ซึ่ งมัน 

ต้องการมีแสงสว่างเท่าเทียม เห็นแต่แสง 

ดาวเป็นประกายวาวกระจ่างชัดอยู่แทน

แล้วเจ้าหิ่งห้อยก็คลี่ยิ้มออกมา บัดนี้ 

มันเข้าใจทุกสิ่งที่พระจันทร์พูดและที่เพื่อน 

มันบอกหมดแล้ว

ตลอดเวลามาน้ีมันเสียเวลากับส่ิงท่ี 

เกินกำาลังตัว มันพยายามอย่างโง่เง่าท่ีจะ 

ทำาให้ตัวเองมีแสงเท่าแสงจันทร์โดยไม่ได้ 

ตระหนักเลยว่ากำาลังของตัวเองทำาได้แค่ 

ไหน มันเข้าใจคำาพูดของพระจันทร์แล้ว  

พระจนัทรไ์มไ่ด้มแีสงสวา่งในตนเอง แต่ได้ 

รบัแสงจากพระอาทิตยจ์งึทำาให้มแีสงสวา่ง 

จ้าเช่นนั้น แต่มันมีแสงสว่างในตัวเองกลับ 

ไม่รู้คุณค่า มัวแต่ไล่ไขว่คว้าในสิ่งที่เป็นไป 

ไม่ได้จนกระทั่งตัวเองลำาบาก มันทำาในสิ่ง 

ที่อยากเป็นมาตลอด โดยท่ีไม่หันกลับมา 

มองเลยว่าสิ่งที่ เป็นอยู่คืออะไร มันคือ 

หิ่งห้อย แล้วหน้าท่ีของมันคือทำาให้ระบบ 

นิเวศในป่าเกิดสมดุล น่ันคือส่ิงท่ีมันควร 

ภูมิใจที่ สุด ไม่ใช่การเปล่งแสงให้เท่า 

แสงจันทร์ แล้วป่าวประกาศว่ามันนี่แหละ  

เป็นผู้ที่ทำาให้เหล่าหิ่งห้อยภูมิใจ

ขณะนั้นเอง เพื่อนของมันมาตามหา 

เ พ ร า ะ ไ ม่ เ ห็ น ห่ิ ง ห้ อ ย น้ อ ย เ สี ย น า น  

มันตะโกนเรียกเสียงดัง เมื่อเห็นแสงริบหรี่ 

ของหิ่ งห้อยน้อยท่ามกลางแสงจางๆ  

ของหิ่งห้อยตัวอื่นบนยอดหญ้าก็ปรี่เข้า 

ไปหา มนัเหน็หิง่หอ้ยนอ้ยรา่งกายผา่ยผอม 

ก็ตกใจ และถามว่า

“เพื่อนฉัน เธอเป็นอะไร”

“ฉันเข้าใจท่ีเธอพูดแล้ว” มันพรำ่าเพ้อ 

“เธอพูดถูก พระจันทร์ก็พูดถูก ฉันมันโง่เง่า  

เฝ้าแต่ทำาในสิ่งที่เกินกำาลังตัว มัวแต่ทำา 

ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้”

“อย่าว่าตัวเองอย่างน้ันเลย มา ฉันจะ 

พาเธอไปรักษา”

“ปล่อยฉันไว้อย่างนี้เถอะ ฉันอยากเห็น 

แสงสว่างของพวกเราเป็นครั้งสุดท้าย 

เหลือเกิน เธอไปพาพวกเรามา 

เปล่งแสงให้ฉันดูหน่อยได้ไหม”

เพื่อนของห่ิงห้อยน้อยเข้าใจ 

แ ล้วว่ าจะ เ กิดอะไร ข้ึนต่อ ไป  

มันหลั่งนำ้าตาเงียบๆ รับปากรับคำา  

ก่อนบินไปตามฝูงมาที่เจ้าหิ่งห้อย

เมื่อทั้งฝูงมาถึงก็รวมพลังกัน 

เปล่งแสงวอมแวมวับวาว หิ่งห้อย 

น้อยมองดูตาเป็นประกาย ช่างมี 

ความสุขเหลือเกินที่ได้เห็นแสง 

งดงามเช่นน้ีอีกครั้ง  ทั้งที่ก่อน 

หน้าน้ีมนัเฝ้าใฝ่ฝันถงึแต่แสงจันทร ์ 

จนมองข้ามแสงของเผ่าพันธุ์ที่  

งดงามไม่แพ้แสงอื่นไป

และแล้วมันกับห่ิงห้อยที่เคย 

ร่วมกันเปล่งแสงเท่าแสงจันทร์ก็กะพริบ 

แสงของตัวเองเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะ 

มอดดับลงไปตลอดกาล 



ชาติหน้า
เรื่อง: มิ้นท์และมิน
ภาพประกอบ: ชยุตม์ คชโกศัย
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กา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีหรือโลกอาจถูกความรอ้นแผดเผาจนลม่สลายกลายเปน็ยคุดิสโทเปยี หรอืเรา 
อาจตะลุยข้ามกาแล็กซีท่ามกลางหินอวกาศและเหล่ามนุษย์ต่างดาว อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น ถึงเวลา 
ท่ีคุณต้องหาตวัชว่ยในการเลอืกสไตลช์วีติทีใ่ชส่ำาหรบัตวัคณุ แบบทดสอบนีช้ว่ยคณุได ้มาเริม่กนัเลย

1. กิจกรรมยามว่าง 

ก. นอนหลับ Zzz 
ข. ตามล่าเอเลี่ยน 
ค. ออกกำาลังกาย 
ง. ทำาตัวเป็นเมาคลีล่าสัตว์ 

2. เมื่อคนที่เราชอบไปมีแฟนใหม่

ก. ร้องไห้ฟูมฟายขอให้เพื่อนสนิทช่วย 
ข. ไม่ได้ ข้าไม่ยอม 
ค. เลิกสนใจไปเลย 
ง. ตีหน้ามึนใส่ 

3. มีคนส่งภารกิจมาให้ทำาแต่คุณทำาไม่ได้ คุณจะทำาอย่างไร

ก. บุกทะลวงเข้าไปเลยพร้อมคู่หู
ข. ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ 
ค. ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องจัดการให้ได้ 
ง. เปลี่ยนเป็นวิธีอื่นที่เข้ากับตัวคุณแม้จะขัดกับกฎก็ตาม

4. ถ้าต้องออกไปทำาภารกิจ คุณอยากมีใครเป็นผู้ช่วย

ก. คู่หู 
ข. กองทัพข้ามจักรวาล Strom Tropper 
ค. ภรรยาสุดแสนน่ารัก 
ง. คนรอบข้างทั้งเพื่อนร่วมงาน เพื่อนสนิท และแฟน



5. คุณอยากมียูนิฟอร์มแบบไหน

ก. หน้ากากและผ้าคลุมดำาสุดเท่
ข. เสื้อกาวน์และแว่นตากรอบเหลี่ยมสไตล์เกาหลี 
ค. เสื้อหนังสีดำา 
ง. เสื้อสูทและแว่นดำาอย่างเฟี้ยว 

6. คุณอยากมีชีวิตบั้นปลายอย่างไร

ก. ใช้ชีวิตสงบสุขกับครอบครัว 
ข. เป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียง 
ค. เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 
ง. กลายเป็นตำานาน

7. คุณอยากมี Quote อะไรเป็นของตนเอง

ก. No…I am your father! 
ข. ฉันไม่อยากพึ่งพาเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยเพื่อทำาให้ใครมารักฉัน 
ค. อย่าถามคำาถามที่คุณไม่อยากรู้คำาตอบ 
ง. ถ้าเราไหม้ คุณก็ไหม้ไปกับเรา 

8. คุณใช้อะไรเป็นอาวุธคู่กาย

ก. ปืน
ข. เพื่อนสนิท 
ค. คันธนูและลูกศร 
ง. ดาบเลเซอร์ 

MIB
(0-4 คะแนน)

1   ก.0 ข.2 ค.3 ง.1  2   ก.0 ข.3 ค.1 ง.2  3   ก.2 ข.0 ค.3 ง.1  4   ก.2 ข.3 ค.0 ง.1

5   ก.3 ข.0 ค.1 ง.2  6   ก.1 ข.0 ค.2 ง.3  7   ก.3 ข.0 ค.2 ง.1  8   ก.2 ข.0 ค.1 ง.3

ดาร์ธ เวเดอร์ 
(21-24 คะแนน)

ผู้ประดิษฐ์โดราเอมอน 
(13-20 คะแนน)

แคตนิส เอเวอร์ดีน 
(5-12 คะแนน)



สำาหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ คนที่พาคู่รัก 

ไปท่องเที่ยวกลางแจ้งในวันฝนตก หากไม่ 

ระวั งท่ านทั้ งสองจะมี อันต้ อง เปี ยกไป  

ดวงชะตานี้แก้ไขได้โดยเดินทางไปยังวัด 

ของเกจิชื่อดังในราชบุรี และแวะซื้อร่มจาก 

ร้านสะดวกซื้อใกล้วัดดังกล่าว

ยินดีด้วย! ท่านที่ เกิดวันอังคารเป็นผู้ 

โชคดีมีสิทธิ์ลุ้นรับค่าโทรฟรี  เพียงพิมพ์   

*44x*7364981xxx# แล้วกดโทรออก  

ค่าบริการครั้งละ 9 บาททั่วประเทศ / สมัคร 

เลขเด็ดรายวัน 3 บ./sms

สตรีที่ เกิดในเวลาตกฟากนี้และกำาลัง 

ตั้งครรภ์ท้องแก่ หากมีกำาหนดคลอดลูกใน 

วันพุธเวลาตกฟากกลางคืนเช่นเดียวกัน 

จะทำาให้ลูกของท่านเกิดในเวลาฟ้ามืด คือ 

อาทติยล์บัขอบฟา้ไปแลว้ หากไมม่เีหตจุำาเปน็ 

ไม่ควรให้แพทย์ผู้ทำาคลอดปิดไฟขณะทำาคลอด

โดยปกติแล้วท่านที่ เกิดในวันพุธเวลา 

ตกฟากกลางวัน จะเกิดก่อนท่านที่เกิดวัน 

พฤหัสบดี ส่งผลให้ในช่วงสัปดาห์นี้ท่านที่เกิด 

วนัพุธจะมอีายมุากกว่าทา่นทีเ่กดิวนัพฤหสับด ี

ทีเ่กดิในสปัดาหแ์ละปีเดยีวกนั เปน็ผลสบืเนือ่ง 

ให้ผู้เกิดในวันพฤหัสบดีมีอายุน้อยกว่าท่าน

สำาหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี สัปดาห์นี้ 

จะมีเรื่องให้เสียทรัพย์ จำาเป็นต้องใช้จ่ายเงิน  

หากประหยัดก็จะสามารถลดจำานวนเงิน 

ที่ต้องเสียไปได้ แต่อาจจะได้สิ่งตอบแทน 

จากเงินที่ท่านลงแรงไป เช่น อาหารกลางวัน  

เป็นต้น

สบืเนือ่งจากเหตกุารณส์รุยิปุราคาเตม็ดวง 

ในวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ทำาให้ท่าน 

ไม่สามารถมองเห็นสิ่งรอบตัวได้ชัดเจนนัก 

ขณะหลับตา ควรลืมตาในนำ้าสะอาดหากมี 

ละอองฝุ่นเข้าตา และสวมแว่นตาว่ายนำ้า 

หากต้องการเห็นภาพในนำ้าได้ชัดเจน

ท่านที่เกิดวันเสาร์และกำาลังอ่านคอลัมน์นี้ 

อยู่ อาจมีเรื่องต้องใช้สายตา หากสามารถ 

ปฏิบัติได้ควรอ่านในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ  

และหลีกเล่ียงการอ่านบนยานพาหนะที่กำาลัง 

เคลื่อนที่ ซึ่งอาจทำาให้ตาของท่านอ่อนล้า 

และเกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้

อาทิตย์

อังคาร

พุธ (กลางคืน)พุธ (เช้า) พฤหัสบดี

ศุกร์ เสาร์

ท่านท่ีเกิดในวันจันทร์จะมีเรื่องให้ร้อนรุ่ม 

เปน็พเิศษ โดยเฉพาะทา่นทีอ่ยูน่อกทีอ่ยูอ่าศยั 

หรืออาคารใดๆ โดยไม่มีที่กำาบังในเวลา 

เที่ยงวัน ซ่ึงตรงกับช่วงที่ราหูโคจรเป็นปกติ  

อาจทำาให้สีผิวเข้มขึ้นเป็นบางส่วน และมี 

เม็ดเหงื่อออกตามรูขุมขนได้

จันทร์

ดูดวง

เรื่องหน้าเช้านี้

เรื่อง: วิชัย สว่างพงศ์เกษม



 48   >>  45 

หน้าสัมผัส

เรื่อง: สถาพร วันอ่อน 

ที่หัวใจปรารถนาจะไปถึง
อย่างลึกซึ้งว่าจะไปอย่างไรกัน
บอกกับใจให้ทนจนถึงฝัน
จงฝ่าฟันขยันไว้ให้มั่นคง
ได้ประสบสิ่งยั่วยวนชวนลุ่มหลง
ต้องจบลงด้วยรอยช้ำาและน้ำาตา
นำาทางเข้าสู่หลักชัยที่ใฝ่หา
แล้วมุ่งหน้าสู้ไปให้จริงจัง
ท้อแท้เหนื่อยล้าใจในบางครั้ง
ค่อยเดินหน้าอย่าหยุดยั้งอย่างอดทน
กำาลังจะตามมาอย่าสับสน
จะผ่านพ้นไปได้ในสักวัน
ขอให้สู้สู ้ไปสู่ที่ฝัน
ปลายทางนั้นจะสำาเร็จสมใจปอง

อนาคตคือความฝันอันเลอค่า 
ทุกทุกวันเฝ้าครุ่นคิดคำานึง  
ฝันให้ไกลไปให้ถึงพึงจำาไว้   
แม้หนทางโหดร้ายไม่หวาดหวั่น   
ตามรายทางบางครั้งอาจพานพบ 
หากเผลอใจหลงใหลตามไปคง 
วิริยะอุตสาหะจะพาเจ้า   
คุณธรรมมั่นไว้ในอุรา  
หากสะดุดล้มลงที่ตรงไหน   
จงพักผ่อนให้ใจมีพลัง   
อนาคตที่สดใสในภายหน้า  
อาจเสียใจผิดหวังกับบางคน    
อนาคตเป็นอย่างไรใครจะรู้    
จงตั้งใจแน่วแน่และคงมั่น   

เส้นทางสู่





next to the
Future




