TK YOUNG WRITER

2013

ปลูกผัน ปลูกต้นไม้ ปลูกความคิด
กับ 15 นักทดลอง ปลูกนิตยสาร
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HE WHO PLANTS
A TREE
PLANTS A HOPE.
- LUCY LARCOM-

เมื่อใครบางคนปลูกต้นไม้ เขาได้ปลูกความหวัง
ลูซี่ ลาร์คอม (กวีชาวอเมริกัน)
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EDITOR’S TALK
01
แม่ผมบอกว่า ผมเป็นคนมือร้อน คนมือร้อนมักปลูกต้นไม้ ไม่ค่อยขึ้น
ผมฟังก็ ไม่ค่อยเข้าใจ มือร้อนมันเกี่ยวอะไรกับปลูกต้นไม้ ว่าแล้วก็เที่ยวไปจับมือแม่ มือยาย มือตา มือพี่สาว มือใครต่อใคร
เพื่อพิสูจน์ว่ามือผมร้อนกว่ามือคนอื่นหรือเปล่า
โตมาจึงได้เข้าใจสำ�นวนมือร้อนของแม่ว่า แม่หมายความว่าผมเป็นคนใจร้อน ทำ�อะไรทีก็หวังผลรวดเร็ว คนใจร้อนปลูกต้นไม้
ก็ ได้แต่หวังว่าเมื่อไหร่มันจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขา ออกดอกออกผลสวยงาม โดยลืมไปว่าสาระสำ�คัญของการปลูกต้นไม้
คือการเฝ้าดูมันงอกงามทีละนิด ว่ากันว่านี่คือความสุขของการปลูกต้นไม้
ในความเป็นจริงผมยังไม่เคยค้นพบความสุขของการ ‘เฝ้าดูมันงอกงามทีละนิด’ เลย จนถึงวันนี้ผมปลูกต้นอะไรก็ล้มเหลว
ไม่เป็นท่า ขนาดต้นวาสนาที่ว่าทนทานยังสิ้นวาสนาเมื่ออยู่ในการดูแลของผม
กระนั้นก็ตาม
การสอนคนก็นับว่าเป็นการปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งได้เหมือนกัน สมมติว่าคนหนุ่มสาวเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี และหากเมล็ดเหล่านั้น
จะเติบโตเป็นต้นไม้ ทำ�หน้าที่-มีประโยชน์ ให้กับสังคมในหน้าที่ที่แตกต่างกัน บ้างอาจเติบโตเป็นต้นไม้ ใหญ่ให้ร่มเงาคนรุ่นต่อๆ ไป
บ้างอาจเป็นไม้ดอกสวยงามจรรโลงใจผู้พบเห็น บ้างอาจเป็นต้นสมุนไพรให้การรักษาเยียวยาจิตใจผู้คน ไม่ว่าเมล็ดพันธุ์จะโตไปเป็น
ต้นแบบไหน ผมก็ดีใจที่ได้มีส่วนปลูกต้นไม้เหล่านี้
จะได้บอกแม่ได้เสียทีว่า ผมก็ไม่ใช่คนมือร้อนปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอย่างที่เคยเข้าใจ
เอาล่ะ เชิญท่านอ่าน ‘ต้นฉบับ’ ที่เมล็ดพันธุ์เล็กๆ เหล่านี้ช่วยกันปลูกไว้ในหน้าต่อๆ ไปได้เลยครับ

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

TK Y W 2013.indd 3

8/7/13 11:08 PM

THE
BEST TIME
TO PLANT
A TREE WAS
20 YEARS AGO.
THE
SECOND
BEST TIME IS
NOW.
- CHINESE PROVERB-

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับการปลูกต้นไม้คือ เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว
ที่เหมาะที่สุดถัดจากนั้นคือ ตอนนี้
สุภาษิตจีน
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หน้ากระดาษที่คุณเห็นอยู่ มันไม่ได้มาจากต้นยูคาลิปตัสหรือต้นไม้ ใดๆ ที่คุณสามารถพบเห็นมันได้ตามผืนดิน ต้นไม้ต้นนี้
มันเติบโตอยู่ในใจของพวกเราทั้ง 15 ชีวิต ผู้คนที่หายใจเข้าเป็นอ่าน หายใจออกเป็นเขียน นี่ล่ะคือ ‘พวกเรา’ ชาวสวน (กระแส)
ที่หมั่นดูแล ‘ต้นฝัน’ ผลิดอกออกผลมาเป็นกระดาษเจือนํ้าหมึกที่คุณได้ถืออยู่ในมือ
ณ ขณะนี้
จุดเริ่มต้นของผลงานหนา 52 หน้าที่คุณกำ�ลังถือมันไว้ในมือ เริ่มขึ้นเมื่อวันที่พวกเราทั้ง 30 คน สบตากันผ่านใบประกาศ
แผ่นหนึ่ง ‘โครงการ TK Young Writer’ ผู้คนนับร้อย จรดปากกาลงบนกระดาษ จรดนิ้วลงบนคีย์บอร์ด และต่างเริ่ม เขียน โชคชะตา
ด้วยมือของตัวเอง จนเส้นโชคชะตา 30 เส้น มาจากต่างที่ ต่างสถานะ ต่างอายุ แต่มาบรรจบกัน
ณ ตรงนี้
สองวันแรกกับการอบรม จากบรรดา ชาวสวนรุ่นใหญ่ เพาะต้นไม้จนเติบใหญ่ แผ่ร่มเงาให้ผู้คนทั่วทั้งประเทศได้พักกาย
คลายอารมณ์ พร้อมให้ความคิดบางอย่าง ให้กำ�ลังใจบางคราว ชี้ให้เห็นบางสิ่ง กับหน้ากระดาษที่มาจากผลภายใต้ร่มเงาอันกว้างใหญ่
ที่พวกเขาได้ดูแล เมื่อจบการแนะแนวจาก ชาวสวนรุ่นใหญ่ ก็ถึงเวลาที่ ชาวสวนฝึกหัด อย่างพวกเราต้องเลือกทางเดิน และมันก็ทำ�ให้
พวกเราได้พบกัน
ณ ไร่แห่งนี้
ไร่ แ ห่ ง นี้ ไร่ สี ข าวแผ่ น บางๆ ขนาด A4 ที่ พ วกเราชาวสวนทั้ ง 15 เห็ น พ้ อ งกั น ว่ า มั น เหมาะมากแก่ ก ารเจริ ญ เติ บ โตของ
‘ต้นความฝัน’ ของพวกเรา พวกเราเริ่มรับฟังการเพาะปลูกจาก ชาวสวนมืออาชีพ พี่ต๊ะ-จักรพันธุ์ ขวัญมงคล เริ่มจากไถกลบหน้าดิน
ให้พร้อมสำ�หรับการเพาะปลูก พรวนดิน รดนํ้า ให้ปุ๋ย ...จนมาถึงเวลานี้ เวลาที่ผลสุกงอมพร้อมให้คุณได้ลองชิมผล...จากต้น
‘ความฝัน’ ของพวกเราสดๆ จะรออะไรกันอยู่เล่า ปอกเปลือกด้วยนิ้วที่กรีดไปตามหน้ากระดาษ และลิ้มรสด้วยสายตาที่ไล่เลียไปบน
กระดาษ...   ขอให้มีความสุขกับการลองลิ้มชิมรส และชาวสวนอย่างพวกเราก็หวังไว้ในใจลึกๆ ว่า หลังจากที่คุณได้ลิ้มลองรสชาติ
ผลความฝันของพวกเราเข้าไปแล้ว ก็จะหันไปดูแล ต้น ‘ความฝัน’ ของตัวเองบ้าง เผื่อวันใดเราอาจจะได้แลก ผล กันชิม
ณ ที่ใดที่หนึ่ง ในไร่ของ ‘ความฝัน’
ขอขอบคุณ พี่วิภว์ บูรพาเดชะ, พี่ต๊ะ-จักรพันธุ์ ขวัญมงคล, พี่ก้อง-ทรงกลด บางยี่ขัน, พี่เอ๋-สุพิชา สอนดำ�ริห์, พี่ปั๊ม-วีรวัฒน์
อัจจุตมานัส, พี่ๆ จากนิตยสาร Way, TK park และพี่ๆ ทุกคนที่ทำ�ให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา
ขอบคุณครับ สำ�หรับแปลงทดลองปลูก ‘ความฝัน’ ของพวกเรา... มา
ณ ที่นี้

นฤพล เปาอินทร์
บรรณาธิการ
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SAVE A TREE.
EAT
A BEAVER.
- AUTHOR UNKNOWN-

จงเก็บต้นไม้ ไว้ แล้วไล่กินบีเวอร์ (ซะ)
นิรนาม
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...มนุษย์จำ�กัดสิทธิ์ที่พึงมีของบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องนัก หากจะต้องยกตัวอย่าง ฉันขอเริ่มตั้งแต่การจัดประเภทว่าสิ่งไหน
มีชีวิต สิ่งไหนไม่มีชีวิต ฉันสงสัยในหลักเกณฑ์ที่ใช้แบ่งแยก ‘คุณ’ กับ ‘เขา’ ออกจากกันเหลือเกิน
สืบพันธุ์ ได้?
หลักเกณฑ์เพียงเท่านี้หรือ เพียงความต้องการของคุณที่จะคงอยู่ตลอดไป เขาจึงกลายเป็นเพียงสิ่งประดับบนโลกใบนี้ และไม่ได้รับ
ความเห็นใจใดๆ จากคุณ หรือใครอีกเลย
ฉันขอพูดถึงเขา ซึ่งอยู่กับฉันมานานพอๆ กับพวกคุณหลายคน เขามีชื่อว่า กระดาษ
ฉันคงตายอยู่ในห้องเรียน หากไม่มีเขาคอยรองรับรูปวาดห่วยๆ ที่ฉันขีดเขียนเพื่อคลายเบื่อ ฉันคงบ้าตายอยู่ในห้องสอบ
หากฉันไม่มีเขาคอยช่วยแบกรับตัวเลขมากมาย และฉันคงทุกข์ตายอยู่ในโลกใบนี้ หากฉันไม่มีเขาคอยรับฟังเรื่องราวเลวร้ายในชีวิต
ที่เกิดจากคุณบางคนรอบตัวฉัน เขาคือผู้มีพระคุณของฉัน
และฉันเชื่อว่า ‘เรา’ คงเหมือนกัน ต่างได้เขาช่วยเหลือมาโดยตลอด
แต่สิ่งที่ฉันเห็นคือ คุณหลายคนเหลือเกินที่ปฏิบัติต่อเขาอย่างโหดร้าย หลายครั้งที่คุณยังไม่ทันจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขา แต่คุณ
กลับขยำ�เขาทิ้ง และปาใส่ถังขยะอย่างไม่ไยดี หลายครั้งที่คุณเพียงไม่พอใจข้อความที่คุณเป็นคนเขียนขึ้นมาเอง แต่กลับฉีกร่างของเขา
ออกจากกัน หลายครั้งที่คุณเกลียดชังกันเอง แต่กลับเผาร่างเขาที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรด้วยเลยจนกลายเป็นจุณ ฉันเสียใจต่อเพื่อน
ที่ไม่อาจเลือกทางตายที่เหมาะสมต่อความดีของเขาได้
ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งล้วนมีความตายเป็นของตัวเอง แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่สามารถเลือกความตายด้วยตัวเองได้ และสำ�หรับสิ่งเหล่านั้น
จะดีกว่าไหม ถ้าเราทำ�ให้พวกเขาตายอย่างมีคุณค่าที่สุด
ฉันเพียงอยากให้เพื่อนผู้แสนดีของฉันไม่ตายอย่างไร้ค่า คงไม่ผิดใช่ไหม
ความตายของกระดาษ...
หมายเหตุ: ได้รับแรงบันดาลใจจาก โฆษณาเชิญชวนให้ร่วมบริจาคกระดาษ A4 ใช้แล้วที่ยัง ‘ไม่พับ’ และ ‘ไม่ยับ’ ให้แก่เพื่อนที่มอง
ไม่เห็น เพื่อใช้เป็นกระดาษหน้าที่ 3 ของพวกเขาต่อไป (ขนาด 80 แกรมขึ้นไป)
ขอบคุณ ‘นะ’ ที่ยอมให้ฉันเอาแต่ใจ ฉันจึงได้ใช้หน้ากระดาษหน้านี้อย่างที่ใจหวัง

สหคุณ อุดมแสวงโชค
บรรณาธิการ
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เด็
ด
ยอด
สารบัญ
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เปิดแปลง : เก้าอี้ไม้
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองไม่มีค่า
การนั่งบนเก้าอี้ไม้ตัวนี้อาจเปลี่ยนความคิดของคุณ

12

เติมปุ๋ย : วิชามนุษย์...วิชาอะไร?

พรวนดิน : ถ้าชีวิตคือการเติบโต

บทสัมภาษณ์จากปากของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ จรรยารักษ์
ชายวัย 70 ผู้ก่อตั้ง ‘วิชาอะไร’
วิชาที่สอนให้ผู้เรียน คิด เลือก และรักเป็น

บทเรียนแห่งเมล็ดพันธุ์ คนที่จะตอบได้ มีเพียงคุณเท่านั้น

22

24

ลงดิน : ปลูกไว้ให้คิดถึง
เรื่องสั้นเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งจากบ้านเกิดมาเพื่อทำ�งานในเมือง
และวันหนึ่งระหว่างที่เขาเดินทางกลับบ้าน
เขาก็พบกับความทรงจำ�แสนลํ้าค่าที่เขาเคยหลงลืมไป
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ติดตา : เรื่องเล่า about tree
คุณกล้าพูดไหมว่ารู้จัก ‘ต้นไม้’ ดีพอ
ถ้าคำ�ตอบคือไม่ ‘เรื่องเล่า about tree’
เรื่องนี้ จะทำ�ให้คุณกล้ามากขึ้นกว่าเดิม
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26

38

สังเคราะห์แสง : The Sound of Leaves, The Whisper of Living

พ่นยา : ยานอนหลับ

สารคดีเรื่อง ต้นไม้กับเมือง
ซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นสิ่งตรงข้ามของกันและกัน
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีเมืองใดที่คงอยู่ได้
โดยปราศจากต้นไม้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ฝันมาหลายคืน
เรื่องสั้นเรื่องนี้คงเป็นยานอนหลับขนานเอก
ที่จะพาคุณกลับไปฝันอีกครั้ง โดยที่คุณไม่อาจหลับตาได้ลง

SENIORITY
การเคารพผู้อาวุโส

40
เพาะกล้า : จับฝันมาปัดผุ่น
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42

ขุดรากถอนโคน : โซตัส ความรักหรือละคร

คุณจำ�ได้ไหมว่าความฝันในวัยเด็กของคุณคืออะไร
แล้วยังจำ�ได้ไหม ว่าคุณหลงลืมความฝันนั้นไปตั้งแต่เมื่อไร
ลองเข้าไปหาคำ�ตอบทั้งสองจากบทความเรื่องนี้
พร้อมกับสำ�รวจภายในหัวใจของคุณเอง

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
และได้พบความจริงของคำ�ว่า ‘โซตัส’ จึงลงมือถักทอเส้นใยแห่งความรู้สึกที่เกิดขึ้น
จนกลายเป็นบทความผืนนี้ขึ้นมา

44
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เก็บเกี่ยว : คิดจะปลูกต้นรักสักกอ

แตกหน่อ : หากคุณเป็นต้นไม้... คุณจะเป็นต้นอะไร

บทความที่ว่าด้วยความรักและบทเพลง ที่ชวนให้รำ�ลึกถึงเรื่องในอดีต
คุณจะทำ�อย่างไรกับสิ่งที่เรียกว่าความทรงจำ�
ระหว่างเก็บมันไว้ กับเผยมันออกมา

บทสัมภาษณ์จากผู้คนหัวใจสีเขียว
ที่อาศัยอยู่ในป่าคอนกรีตสีเทา
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และวันเก่าก่อนที่มันเคยสวยพอจะนั่งอยู่ในภัตตาคารชั้นหนึ่ง
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เก้าอี้ไม้นั่งนิ่ง
เมื่อรับรู้ว่ามีชีวิตเล็กๆ อยู่ในตัวมันเต็มไปหมด
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เก้าอี้ไม้ทิ้งกายให้กับแสงสีขาวทอประกายที่โอบรอบตัวมัน ความร้อนแผดเผาเหมือนกายจะลุกไหม้ เก้าอี้ไม้บอกลาโลกเพียงในใจ มันคิด...

พระอาทิตย์ผู้ยิ่งใหญ่ ราวกับรู้ความต้องการของมัน สาดแสงแรงขึ้นแรงขึ้น ร้อนขึ้นร้อนขึ้น

อย่า
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เติมปุ๋ย

ชชานนท์ ลิ่มทอง, อาภาภัทร วาสนาดำ�รงดี

ในวันที่เราควานหา ‘คนสวน’ มาไว้ในคอลัมน์สัมภาษณ์ ชื่อของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ จรรยารักษ์ คนสวนวัย 70 ปี
ดูจะเป็นคนที่ใช่ส�ำหรับเรามากที่สุด ประการแรก อาจารย์คือคนสวนจริงๆ ในฐานะอาจารย์นักพฤกษศาสตร์ที่เคยใฝ่ฝันอยากจะ
ท�ำไร่ท�ำสวน เป็นคนที่มีความผูกพัน สนใจ และใส่ใจต้นไม้มาตลอดชีวิต ประการที่สอง อาจารย์คือคนสวน ในนิยามของคนที่
คิดต่าง ท�ำต่าง ไม่ต้องตามกระแส แต่มีจุดยืนที่มั่นคงและชัดเจนในตัวเอง
หลายคนอาจรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อของคนสวนคนนี้จากห้องเรียน ‘วิชาอะไร’ ห้องเรียนที่ใช้ชื่อชวนฉงน จนคนฟังต้องถาม
กลับ...แล้วตกลงจะให้เรียนวิชาอะไรล่ะ?
“วิชาอะไร ไม่ใช่วิชาเรียนที่คนจ�ำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อให้เรียนจบ แต่คือห้องเรียนที่ทุกคนตั้งใจเดินทางมานั่งฟังอาจารย์สอน
เพราะอยากเรียนกับอาจารย์” นี่คือค�ำนิยามสั้นๆ ของศิษย์รักคนเก่ง ทรงกลด บางยี่ขัน ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดวิชานี้
‘นักเรียนทุกคน’ ไม่ว่าจะเป็น เด็ก วัยรุ่น คนท�ำงาน หรือคนเฒ่าคนแก่ ต่างเข้ามานั่งเรียนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน และตั้งค�ำถาม
กับอาจารย์ โดยมีหัวข้อสนทนาที่แตกต่างไปตามความสนใจของผู้เรียนในแต่ละครั้ง
จากวันแรกที่เริ่มสอน ณ โต๊ะไม้ใต้ตึกภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลังเริ่มมี
ผู ้ ส นใจฟั ง มากขึ้ น และต้ อ งขยั บ ขยายไปใช้ ห ้ อ งเรี ย นขนาดใหญ่ ที่ ร องรั บ ผู ้ เ รี ย นได้ ก ว่ า ร้ อ ยคนขึ้ น ไป โดยพยายามจั ด ให้ ไ ด้
เดือนละครั้ง ครั้งล่าสุดเพิ่งจัดไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นับเป็นครั้งที่ 34 และก้าวสู่ปีที่ 4 ของห้องเรียนวิชาอะไร
ใช้ชื่อตอนว่า ‘เกิด แก่ เจ็บ ตาย ในมุมนักวิทยาศาสตร์’
การสนทนากับอาจารย์ในคอลัมน์สัมภาษณ์ครั้งนี้ เราทึกทักเอาเองว่า นี่คือห้องเรียนสุดพิเศษของวิชาอะไร เพราะมีเพียง
‘เราสองสามคน’ ที่ได้มีโอกาสนั่งคุย ลุยสวนกับ ‘คนสวนต้นแบบ’ เช่นนี้
เราพบว่าความสนุกระหว่างบทเรียนขนาดยาวกว่า 3 ชั่วโมง คือการได้นั่งถกเถียงกันทางความคิด เราไม่ได้ไปในฐานะของผู้ฟัง
หรือผู้สัมภาษณ์แต่เพียงอย่างเดียว เพราะในขณะที่เราเริ่มยิงค�ำถาม เราเองก็ถูกตั้งค�ำถามกลับมาอยู่หลายครั้ง บางค�ำถาม
ตอบยากยิ่งส�ำหรับวัยอย่างเรา
ทุกค�ำถามและค�ำตอบที่ถูกถ่ายทอด ยิ่งสะท้อนว่า ‘คนสวน’ คนนี้ไม่เพียงรู้รอบแค่เรื่องต้นไม้ แต่ยังรอบรู้ทั้ง วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ การบริหาร ฯลฯ อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีมากของผู้ที่มีปัญญาแบบองค์รวม เป็นปัญญาที่เกิดจากการ
สังเกตและคิดต่อยอด ท�ำให้เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกคือเรื่องเดียวกัน เราสามารถน�ำสิ่งหนึ่งไปอธิบาย หรือเชื่อมโยงกับ
อีกสิ่งหนึ่งได้เสมอ
ทุกวันนี้ อาจารย์ยงยุทธในวัย 70 ปี อาจไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อน เพราะถูกรุมเร้าด้วยโรคมะเร็งตับ แต่อาจารย์ยังเดินหน้า
สอนหนังสือ ด้วยเหตุผลเดียว “เพราะหน้าที่ของผมยังมีอยู่”
13
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สอนให้คิดเป็น

โปรแกรมให้ ก่อนอืน่ ต้องดูสถานทีท่ เี่ ขาจะไปว่าควรไปทางไหน
กลับทางไหน เพราะการท่องเทีย่ วของผมไม่ใช่การไปสูจ่ ดุ หมาย
ปลายทาง แต่ คื อ การเปิ ด วิ สั ย ทั ศ น์ ทั น ที ตั้ ง แต่ ล ้ อ หมุ น
สองข้างทางมีอะไรให้เรียนรู้เยอะไปหมด จึงท�ำให้ผมไม่เคย
ทุกวันนี้อาจารย์สอนอะไรบ้าง
วิง่ ทับเส้น จะไปทางหนึง่ และกลับอีกทางเสมอ เราจะได้เรียนรู้
ก็ ส อนทุ ก อย่ า งที่ เ ขาจะให้ ส อน กั บ สอนทุ ก อย่ า งที่ ห า ตลอด ไม่อย่างนั้นชีวิตก็ไม่มีอะไรใหม่
คนสอนไม่ได้ อย่างเทอมนี้ที่จุฬาฯ ก็มีสอนวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่ ง แวดล้อมบรรยากาศ วิชานี้มันท้าทายตรงที่ว่าเรื่องของ ตารางงานแน่นขนาดนี้ อาจารย์พักผ่อนอย่างไร
บรรยากาศ เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ก�ำหนดขอบเขตไม่ได้
การท� ำ งานทุ ก อย่ า งคื อ การพั ก ผ่ อ นอยู ่ แ ล้ ว แต่ ท� ำ ไม
อาจจะคาดได้ แ ต่ เ ดาไม่ ไ ด้ บางวั น สอนที่ จุ ฬ าฯ ตอนเช้ า หลายคนท�ำงานแล้วเครียด นั่นเพราะเขาต้องการเทค (take)
ตอนเย็นก็ต้องวิ่งไปสอนโรงเรียนปลูกปัญญาที่โคราช เขาให้ ในผลงานอันนั้นใช่ไหม แล้วถ้าผลไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการ
สอนตั้ ง แต่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยม ครู ใ หม่ ไปจนถึ ง นั่ ง คุ ย กั บ ก็ เ ลยเครี ย ด พอเครี ย ดจั ด ก็ วิ่ ง ลงสนามเตะบอลตู ้ ม ๆ
แล้วบอกว่าการเตะบอลเป็นการพักผ่อน ทัง้ ทีอ่ อกแรงมากกว่า
ผู้บริหารโรงเรียนว่าควรจะบริหารโรงเรียนอย่างไร
ตอนนั่งเครียดที่โต๊ะท�ำงานเสียอีก เพราะฉะนั้นการพักผ่อน
หลายคนรู ้ จั ก อาจารย์ จ ากห้ อ งเรี ย น ‘วิ ช าอะไร’ ท� ำ ไมถึ ง ไม่ใช่เรื่องของการออกแรงมากน้อย แต่เป็นเรื่องของการหยุด
เป็นวิชาอะไร แล้วจริงๆ อาจารย์อยากสอนวิชาอะไร
เทค หยุดไปเอาประโยชน์จากสิง่ ต่างๆ พอเราไม่คาดหวังอะไร
‘วิชาอะไร’ มันเริ่มจากแนวคิดที่ว่า ใครอยากรู้เรื่องอะไร จากใคร ตั ว เราก็ เ บาสบาย ท�ำ อะไรก็ ไ ม่ เ หนื่ อ ย จริ ง ไหม
ก็ถามมา มันก็เลยกลายเป็นวิชาอะไร หมายความว่า วิชาอะไร เพราะฉะนั้ น ผมตั ด สิ น ใจเกษี ย ณมาตั้ ง แต่ ป ี 2530 แล้ ว
ก็ได้ สอนเรือ่ งอะไรก็ได้ แต่ถา้ ถามว่าจริงๆ อยากสอนวิชาอะไร ผมต้องการหยุดเทค ไม่ขอรับต�ำแหน่งใดๆ ทั้งนั้น แต่ใคร
ผมอยากสอน ‘วิชามนุษย์’ สอนวิชามนุษย์เพือ่ ให้มนุษย์กลับ ขอให้ช่วยท�ำอะไร ผมยินดีช่วยเป็นงานๆ ไป จะให้ไปสอน
ไปเป็นคน มนุษย์ต่างกับคนนะ จริงไหม คนโบราณก่อนยุค หนังสือทีไ่ หนท�ำให้ได้เสมอ ผมเลยท�ำงานโดยไม่เคยมีวนั หยุด
ปฏิวัติอุตสาหกรรมค้นพบว่า ตัวเองมีความไม่รู้ เมื่อไม่รู้ ทั้ ง วั น เสาร์ แ ละอาทิ ต ย์ ผ มก็ ยั ง มาท� ำ งาน ผมมาพั ก ผ่ อ น
ก็จ ะเกิด ความกระเหี้ยนกระหือ รือ ที่จ ะท�ำให้ตัว เองรู้ให้ไ ด้ ที่ท�ำงาน
ด้วยการคิด เมือ่ คิดก็เกิดปัญญา แต่มนุษย์ยคุ ปัจจุบนั มีความรู้ อาจารย์มองว่าตัวเองแตกต่างจากคนทั่วไปบ้างไหม
เพียบไปหมด แต่ไม่มีปัญญาเลย เพราะถูกสอนให้จ�ำความรู้
ก็ไ ม่รู้สิ เป็นแบบนี้คุณคิดว่า ต่างไหมล่ ะ แต่ ผมคิด ว่ า
ไม่ได้ถูกสอนให้ใช้ความคิด เราจึงอาศัยความคิดของคนอื่น ตั ว เองก็ ไ ม่ ไ ด้ ต ่ า งกั บ ใคร เป็ น เพี ย งแต่ ว ่ า ผมใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ตลอดเวลา ซึ่งเรื่องบางเรื่องเราเอาความคิดของคนอื่นมาใช้ ในการใช้ ชี วิ ต ไม่ เ หมื อ นเขาเท่ า นั้ น ผมใช้ แ ต่ ค วามคิ ด
ไม่ได้ เพราะปัจจัยแวดล้อมของเรากับของเขาไม่เหมือนกัน ไม่ใช้ความรู้
จ�ำได้ไหมว่าตอนเราอายุสองสามขวบ ค�ำอะไรที่เราใช้
เยอะที่สุด? “ใครน่ะ?” “ท�ำอะไรล่ะ?” “ไปไหนล่ะ?” เพราะ การที่อาจารย์พูดเรื่องประวัติศาสตร์บ่อยๆ ก็เป็นความรู้
ตอนเป็นเด็ก เราไม่มีความรู้ แต่มีความคิด เด็กแรกเกิด ไม่ใช่หรือ
ส�ำหรับผมจึงเป็นคนมีปัญญา ปัญญาที่เกิดจากความคิด
ผมถึงได้บอกว่าตัวเองไม่ใช่นกั ประวัตศิ าสตร์ เพราะผมไม่มี
ความรู้เรื่องบันทึกต่างๆ เลย เพราะฉะนั้นเวลาผมไปไหน
โดยไม่ต้องอาศัยความรู้
จะไม่เหมือนคนอื่น เพราะผมจะใช้โสตประสาททั้ง 5 สังเกต
นอกจากสอนในชั้ นเรี ย นต่ า งๆ แล้ ว ได้ ยิ น ว่ าอาจารย์ เ ป็ น จากสิง่ ทีม่ นั เป็นอยู่ ผ่านทางตา หู ปาก จมูก มือ แล้วเอาข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกตไปคิดต่อ อย่างตอนไปพระธาตุเมืองนคร
ไกด์ด้วยใช่ไหม
ไม่ใช่เป็นไกด์ แค่จะมีคนขอให้ผมพาไปโน่นพาไปนี่บ่อยๆ ผมก็ไปดูว่าพระธาตุเป็นอย่างไร ลองสังเกตและคิดว่าท�ำไม
ไปเที่ยวที่ที่เขาอยากรู้ ไปดูสิ่งที่เขาอยากเห็น เขาก็จะแจ้ง พระธาตุต้องมีลักษณะแบบนี้ ท�ำไมทางเข้าพระธาตุต้องเป็น
เราก่ อ นว่ า จะไปกี่ วั น ไปวั น ไหน ถ้ า ผมว่ า งผมก็ จ ะเขี ย น อย่างนี้ คนสร้างต้องการสื่ออะไร
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ตอนทีผ่ มเข้ามาเรียนปีหนึง่ แรกๆ เกาะปีนงั เป็นทีท่ ดี่ งั ทีส่ ดุ
คนไทยใครไม่ไปถือว่าเชย โดยเฉพาะใครจบกลับมาจากปีนัง
นีด่ งั มาก อาภัสรา หงสกุล ก็จบมาจากปีนงั ถึงได้เป็นนางงาม
จักรวาล ผมก็คดิ ว่าท�ำอย่างไรเราจะได้ไปเทีย่ วปีนงั กับเขาบ้าง
ก็ ค ่ อ ยๆ ท� ำ งานเก็ บ เงิ น รั บ จ้ า งท� ำ ทุ ก อย่ า งที่ ไ ด้ ส ตางค์
เดือนหนึง่ ได้ลอ้ มา อีกเดือนได้ตวั ถัง อีกเดือนได้แฮนด์กบั เกียร์
พอครบสิบสองเดือนก็มีวัสดุครบต่อจักรยานได้ ช่วงปิดเทอม
ใหญ่ผมก็ขี่ไปเลย ไปเดือนนึงกลับเดือนนึง สมัยโน้นไปโดย
ไม่มีแผนที่ด้วย น่าสนุก จริงไหม

อาจารย์ คิ ด ว่ า วิ ธี ก ารสั ง เกตและการคิ ด ต่ อ ยอด อาจารย์
ได้รับมาอย่างไร
ผมซึมซับสิง่ เหล่านีม้ าจากครอบครัว เพราะด้วยความทีผ่ ม
เป็น Wednesday’s Child เป็นลูกคนที่ 4 ในบรรดาพี่น้อง 7 คน
ซึ่งมีแต่เด็กผู้ชาย เวลาผมหายจากบ้านไปไหนมาไหนก็จะ
ไม่ค่อยมีใครรู้ ไม่ค่อยมีใครสังเกต เขาจะสนใจกันแต่พี่หัวปี
กับน้องคนสุดท้อง จริงไหม ผมจึงเร่รอ่ นตุหรัดตุเหร่ไปตามเรือ่ ง
ความสนใจจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตอนเข้าดงพญาเย็นบ่อยๆ
ก็สนใจเรื่องต้นไม้เรื่องคนในดงพญาเย็น ออกมาขายไอติม
ตามสถานีรถไฟ ก็สนใจเรื่องคนซื้อไอติม ตอนนั้นขายไอติม
ได้หา้ กระติก พอจะมีสตางค์ซอื้ หนังสือการ์ตนู หนึง่ เล่ม เล่มละ
สิ บ สลึ ง อ่ า นจบก็ คิ ด ว่ า ท� ำ อย่ า งไรเราจะมี เ งิ น ซื้ อ หนั ง สื อ
อ่านต่อ เราก็ให้เช่าหนังสือทีละสลึง คนสนใจเพราะหนังสือ
ของเราใหม่สดุ สิบคนอ่านจบ เราก็ซอื้ เล่มใหม่ได้ เพราะฉะนัน้
ผมใช้ชีวิตด้วยการสังเกตและคิดอย่างนี้มาตลอด

อาจารย์มองว่าประสบการณ์ชีวิตส�ำคัญต่อคนเรามากแค่ไหน
ธรรมชาติของสิง่ มีชวี ติ สอนว่า พันธกิจของทุกชีวติ มี 5 อย่าง
คือ กิน ถ่าย นอน สืบพันธุ์ และเรียนรู้
คนเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นสโลแกนของผม
คือ เที่ยวจนเงินหมดดีกว่ามีเงินแล้วอดเที่ยว เพราะพอเรา
มีเงิน คนอื่นก็เอาไปใช้หมด แต่สิ่งที่ผมได้จากการใช้ชีวิต
มันจะอยู่ในตัวผมตลอดไป ชีวิตของผมจึงอยู่กับการเดินทาง
ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ ไม่ต้องเก็บเงิน เก็บเกี่ยวแต่ประสบการณ์
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“ธรรมชาติมันเตือนว่า
อะไรก็ตามที่โตเร็ว
จะตายเร็ว
อะไรก็ตามที่โตช้า
จะยั่งยืน”
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สอนให้เลือกเป็น

ในงานนั้น คุณก็สามารถท�ำงานนั้นได้ ทุกวันนี้จะเห็นว่าผม
มีสอนทั้ง Executive MBA สอนทั้งสถาปัตย์ ทั้งที่ผมเรียนจบ
พฤกษศาสตร์ รู้ไหมท�ำไมผมสอนได้

ปัญหาอย่างหนึ่งของวัยรุ่น คือจ�ำเป็นต้องเรียนตามความ
ต้องการของพ่อแม่ อาจารย์มีความเห็นต่อปัญหานี้อย่างไร
รู้จักความคาดหวังของพ่อแม่ไหม นั่นคือเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท�ำร้ายลูกทั้งในปัจจุบันและอนาคต
คุ ณ ต้ อ งแยกแยะให้ อ อกว่ า ค� ำ แนะน� ำ กั บ ความคาดหวั ง
ไม่เหมือนกัน สิ่งที่วัยรุ่นควรท�ำคือการฟัง ส่วนจะท�ำตาม
หรือไม่ อยู่ที่คุณจะเลือก เพราะหากท�ำตามแล้วไม่ดี คุณก็มัก
จะไปโทษพ่อแม่ แต่ถามว่า ตอนที่จะท�ำ ใครเป็นคนตัดสินใจ
รู้ไหมว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของฝรั่ง เขาออกจากบ้านเพื่อไปเรียน
สิ่งที่เขาอยากเรียน ส่วนพ่อแม่หรือพี่น้องเป็นเพียงปัจจัย
แวดล้อมที่จะสนับสนุน คัดค้าน หรือกดดัน แต่การตัดสินใจ
ทั้งหมดขึ้นอยู่ที่เรา ว่าเราเลือกที่จะมีชีวิตอย่างไร

เพราะรู้รอบหรือเปล่า
เปล่า... (เสียงสูงและชีไ้ ปทีศ่ รี ษะ) เพราะผมคิด คุณไม่ต้อง
เรียนอะไรก็ได้ ถ้าคุณมีความคิด ส่วนความรู้หาเอาใหม่ได้
ปัจจัยทีจ่ ะมาหล่อเลีย้ งความคิด คือความช่างสังเกต ช่างสงสัย
เมื่อคุณมองแล้วคุณสังเกต ข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกป้อนเข้าไป
ในระบบการคิด และสร้างออกมาเป็นปัญญา

ค่ า นิ ย มของสั ง คมไทย ที่ ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ปริ ญ ญา
ท�ำให้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการนี้
แล้วถามว่าเข้าสู่กระบวนการนี้กับไม่เข้า อันไหนดีกว่ากัน
ผมไม่ได้ถามว่าอันไหนสบายกว่ากันนะ ผมถามว่าอันไหน
ดีกว่ากัน เพราะถ้าคุณเข้าสู่กระบวนการนี้ ปลายทางคุณ
เป็นได้ต�ำแหน่งเดียวคือ ขี้ข้า แต่ถ้าคุณไม่เข้าสู่กระบวนการนี้
หากการตัดสินใจของเรากระทบความสัมพันธ์ ในครอบครัว ไม่ใช้ใบปริญญาบัตร ปลายทางคือคุณจะเป็นนายตัวคุณเอง
ควรท�ำอย่างไร
ที นี้ ก็ จ ะขึ้ น กั บ ความสามารถในการคิ ด ของตั ว คุ ณ แล้ ว ว่ า
กระทบตรงไหน ตรงทีเ่ ราจะไม่ได้รบั การสนับสนุนหรือเปล่า พอคุณเป็นนายตัวเอง คุณจะสามารถคิดได้ขนาดไหน
แต่ถ้าคุณคิดว่าทางนั้นเป็นทางที่ถูก คุณก็ควรออกไปท�ำ รู้จัก
คุณหมอชัยยุทธ กรรณสูต ไหม คุณหมอชัยยุทธเรียนจบแพทย์
แล้วไปท�ำงานแพทย์อยู่หลายปี แต่ไม่มีความสุข คุณหมอเลย การท�ำอะไรแตกต่างจากคนอื่นเป็นเรื่องที่หลายคนไม่กล้า
หันมาท�ำอาชีพวิศวกร มาท�ำรับเหมาก่อสร้าง ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้เรียน ฝ่าฟันหรือน่าอายไหม
คุณรู้ไหมว่าความอายคืออะไร ความอายคือความคิดของ
กลับประสบความส�ำเร็จ จนเป็นถึงประธานบริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) (หนึ่งในบริษัทรับเหมา ตัวเราว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไร มากกว่าจะคิดว่าสิ่งที่เรา
ก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของประเทศ) ทั้งที่แบ็กกราวนด์เป็นหมอ ท�ำเพื่ออะไร เราก็เลยไปติดกรอบว่าถ้าเราท�ำอย่างนี้ เดี๋ยวคน
เพราะฉะนั้นจึงขึ้นกับว่าคุณจะตัดสินใจเลือกชีวิตอย่างไร อื่นจะคิดอย่างนี้ เลยไม่เป็นตัวของตัวเอง สุดท้ายก็พลาด
โอกาสอันดีที่จะได้ท�ำสิ่งที่เราก็รู้อยู่ว่าเป็นประโยชน์ พอเรา
แล้วบทเรียนจะสอนคุณเองว่า สิ่งที่เลือกนั้นถูกต้องหรือไม่
เข้าใจว่าความอายคืออะไร เราก็จะเลิกอายและหันมาท�ำ
การเรียนมหาวิทยาลัยจ�ำเป็นส�ำหรับเราไหม ในเมื่อเรียนจบ ในสิ่งที่เหมาะที่สุดส�ำหรับตัวเรา ผมเลยมีหลักการที่ว่า ผมจะ
ท�ำทุกสิ่งที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นได้ โดยระมัดระวังเรื่องเดียว
ไม่ตรงสายก็สามารถท�ำงานได้
รู้ไหมอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดส่วนใหญ่จริงๆ คือ คือไม่ท�ำให้ใครเดือดร้อนทางกายโดยเด็ดขาด ทางใจเราห้าม
คนระดับทักษะอาชีพ ระดับ ปวช. แต่เราเรียนปริญญาเอกกัน ไม่ได้ เพราะนั่นคือความคิดของเขาเอง
เป็นแถวเลย ทีนี้พอคุณจบมหาวิทยาลัยแล้วให้ไปเป็นภารโรง
คุ ณ ก็ ไ ม่ ย อมจริ ง ไหม ให้ คุ ณ ไปเป็ น แม่ บ ้ า น คุ ณ ก็ ไ ม่ เ อา ตอนที่ลูกของอาจารย์เป็นวัยรุ่น อาจารย์สอนเขาอย่างไร
เพราะฉันอุตส่าห์เรียนจบเศรษฐศาสตร์ เรียนจบคณะนั้น
ผมสอนเขาว่าต้องเข้มแข็ง ยิ่งเราห่วง เรายิ่งต้องปล่อย
คณะนี้ มีผู้หญิงคนหนึ่งจบปริญญาโทแต่อยากท�ำงานที่ไร่จิม เพราะผมไม่รู้ว่าผมจะตายเมื่อไร ถ้าพรุ่งนี้ผมตาย เขาต้องอยู่
ทอมป์สัน ไปสมัครในต�ำแหน่งปริญญาโทก็ไม่ได้ ผลสุดท้าย ให้ได้ ตั้งแต่เล็กมาแล้ว เราอยู่กันด้วยวินัย วินัยที่สำ� คัญที่สุด
สมใจอยาก ได้ไปเป็นแม่บ้านในไร่จิม ทอมป์สัน และน� ำ
ประสบการณ์ความรู้ต่างๆ ที่อาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลย คือเวลา ถ้าเรามีนัดกัน ผมจะไปตรงเวลาที่เขานัด และเขา
เข้ามาประยุกต์ใช้ การวัดคนไม่ได้วดั ทีป่ ริญญา แต่วดั ทีผ่ ลงาน จะต้ อ งมาตรงเวลาที่ ผ มนั ด ทุ ก คนต้ อ งมี ก ติ ก าในการอยู ่
เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะท�ำงานอะไร ถ้าคุณรักและสนใจ ร่วมกัน เราจะได้ไม่เบียดเบียนชีวิตกัน
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สอนให้รักเป็น

มีคนที่ไม่เคยคุยกับต้นไม้ แต่มาโม้ให้อาจารย์ฟังไหม
โอ๊ ย ...เป็ น ประจ� ำ (หั ว เราะ) พวกเปิ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต มา
โดนผมถามค�ำเดียวก็ศูนย์แล้ว ค�ำถามที่ผมถาม ไม่มีเว็บไซต์
ไหนตอบได้หรอก เว็บไซต์ไหนจะนั่งเฝ้าบ้างว่า จากตาที่มัน
ในฐานะอาจารย์ด้านพฤกษศาสตร์ อาจารย์สอนอะไร
เกิดจนกระทั่งถึงใบโตเต็มวัย ใช้เวลากี่วัน แต่ถ้าเขาสังเกต
ผมเป็นอาจารย์ดา้ นพฤกษศาสตร์ แต่ผมสอนพฤกษศาสตร์ อยู่ทุกวัน เขาจะตอบได้ เขาจะรู้ว่ามีต้นไม้ต้นไหนบ้างที่กำ� ลัง
ไม่ได้ เพราะผมคิดในเรื่องพฤกษศาสตร์ไปอีกแบบ นักพฤกษ- รู้สึกไม่สบายตัว สิ่งเหล่านี้ไม่มีในอินเทอร์เน็ต จะไปถาม
ศาสตร์ คือนักสะสมพันธุ์ไม้ เจอดอกไม้เมื่อไรก็ตัดมาศึกษา อาจารย์กู...อาจารย์วิกิพีเดีย ก็ตอบไม่ได้
แต่ ผ มบอกว่ า เจอดอกไม้ เ มื่ อ ไรห้ า มตั ด ต้ อ งเจอจนครบ
สามช่อก่อน จึงจะตัดช่อที่สี่ได้ เพราะถ้าตัดตั้งแต่ช่อแรก เมื่ อ ครู ่ นี้ อ าจารย์ ใ ห้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นเลื อ กแฟนมาหนึ่ ง ต้ น
แล้วนั่นเป็นช่อเดียวที่เพิ่งออกมา ไม่มีใครเคยเจอช่ออื่นเลย แล้วแฟนของอาจารย์ล่ะครับ คือต้นไม้ต้นไหน
พันธุ์ไม้นั้นก็จะสูญพันธุ์
ทุกต้นเลย เพราะฉะนั้นผมไปไหนไม่เคยเหงา ยิ่งเข้าป่า
ยิ่งไม่เหงาใหญ่เพราะเพื่อนเต็มป่าเลย ต้นไม้คือชีวิตที่บริสุทธิ์
ที่สุด เพราะมันไม่เลือกแบ่ง ขอทานมาอาศัยร่มเงาเขาก็ให้ร่ม
เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาอาศัยร่มเงา เขาก็ให้เท่ากับขอทาน
ต้นไม้ไม่เลือกแบ่งชั้นวรรณะเลย เขารักทุกชีวิตเท่ากันหมด

นักพฤกษศาสตร์พูดกับต้นไม้ได้ ไหม
ท�ำไมจะไม่ได้ ถ้าผมพูดกับต้นไม้ไม่ได้ คงไม่มีคนมาเรียน
วิชา โลกของพืช กับผมหรอก เพราะหลักสูตรที่ผมคิดขึ้นมา
ผมสอนให้เขาสือ่ สารกับต้นไม้ให้เป็น ชัว่ โมงแรกผมให้พวกเขา
ไปหาแฟนที่ เ ป็ น ต้ น ไม้ ม าหนึ่ ง คน (หนึ่ ง ต้ น ) แล้ ว ทุ ก วั น ที่
มาเรียนก็ให้ไปพูดกับเขา จนกระทั่งเห็นคุณค่าของเขาแล้ว
รักเขา รู้ไหมความรักมีกี่ขั้นตอน เวลาคุณเจอคนที่คุณรัก
คุณจะล�ำดับความสัมพันธ์อย่างไร
ข้อแรกต้องรู้จักก่อนว่าชื่ออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร ข้อที่
สองต้องเข้าใจนิสัยใจคอว่าเขาชอบอะไร ไม่ชอบอะไร อันที่
สามต้องเห็นคุณค่าในตัวเขา เพราะฉะนัน้ ความรักต้องเริม่ จาก
การท�ำความรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่า เช่น ถ้าเลือกต้น
อินทนิล คุณก็ต้องเดินผ่านไปคุยกับต้นอินทนิลว่าเขามีความ
สุขดีไหม ถ้าเห็นใบสีเหลืองเหี่ยวร่วง แปลว่าเขาทุกข์ทรมาน
แปลว่าเขาไม่ชอบแบบนี้ ผมให้นักเรียนในชั้นท�ำเช่นนี้ไป
4 เดือน แล้ววันสุดท้าย ต้องนัง่ คุยให้ผมฟังว่าแฟนคุณชือ่ อะไร
นิสยั เป็นอย่างไร แล้วเขามีคณ
ุ ค่าตรงไหนคุณถึงรักเขา แค่นเี้ อง
แต่ละคนก็จะไปหาต้นไม้ของตัวเอง ไปหาแฟนของตัวเอง
เขาถึงได้เห็นว่าต้นไม้ในจุฬาฯ มีเยอะไปหมด ไม่เหมือนกันเลย
สักต้น ทั้งลักษณะและนิสัย วิธีการสอบของผมจึงไม่เหมือน
วิ ช าอื่ น ๆ คนที่ เ ข้ า มาเรี ย นวั น แรก 50 คนบอกว่ า จุ ฬ าฯ
มีพืชชนิดเดียวคือต้นไม้ แต่พอเรียนจบ เขาจะแปลกใจว่า
ท�ำไมจุฬาฯ มีต้นไม้เยอะจัง ไม่เคยรู้ว่ามีชนิดโน้นชนิดนี้
เต็มไปหมด

สิ่งที่มีคุณค่าที่สุด ที่อาจารย์ ได้เรียนรู้จากต้นไม้คืออะไร
ต้นไม้คือต้นแบบในการใช้ชีวิต เราทุกคนเปรียบเสมือนใบ
ที่ท�ำหน้าที่รับแสงและสร้างอาหารเปลี่ยนเป็นน�้ำตาล ใบจะ
ไม่เก็บน�้ำตาลไว้กับตัว แต่จะส่งไปที่ราก พอรากได้รับน�้ำตาล
ก็เจริญเติบโตแบ่งเซลล์ใหญ่เลย แล้วรากก็ตอบแทนด้วยการ
ดูดน�้ำ ดูดเกลือแร่ ส่งกลับคืนไปที่ล�ำต้นและใบ ใบก็เจริญ
เติบโตงอกงาม เพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในองค์กรไหน ก็ควรท�ำ
ตัวเองให้เหมือนพฤกษา คือต้องรู้จักเป็นผู้ให้ตลอด ถ้าแต่ละ
หน่วยรู้จักให้ องค์กรนั้นก็จะเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขามากขึ้นๆ
นี่คือสิ่งที่พืชสอนผม และผมก็น�ำมาสอนต่อ
ครั้ ง หนึ่ ง ผมเคยท� ำ Strategic Planning ให้ กั บ บริ ษั ท
Property Perfect เขาวางแผนไว้ว่าอีก 5 ปี จะขยายโครงการ
ให้ได้ 10% ผมถามว่าคิดดีแล้วหรือ คุณรู้จักหญ้าขจรจบไหม
มันโตเร็วมาก แต่โตได้เพียง 6 เดือนก็ตาย แล้วคุณรูจ้ กั ต้นสักไหม
ปีหนึง่ โตได้นดิ เดียว แต่อกี 800 ปียงั คงอยู่ เพราะฉะนัน้ ธรรมชาติ
มันเตือนว่าอะไรก็ตามที่โตเร็วจะตายเร็ว อะไรก็ตามที่โตช้า
จะยั่งยืน แล้วคุณคิดว่า Property Perfect จะท�ำธุรกิจนี้ไปอีก
กี่ปี เจ้าของก็อึ้ง เขาบอกว่า ค�ำพูดผมไปช็อตเซลล์สมอง
ของเขา สุดท้ายเลยต้องแก้ Strategic Plan ใหม่ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นต้นไม้ให้อะไรกับผม ต้นไม้ให้ทุกอย่างที่จะ
ด�ำรงอยู่ ต้นไม้พยายามบอกเราหลายอย่าง เพียงแต่ไม่มี
คนสื่อกับเขาเท่านั้นเอง
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“เมื่อไรก็ตามที่หน้าที่ไม่มี
เราก็ไม่ควรอยู่ ควรตายได้แล้ว
เพราะฉะนั้นคนตาย คือคนที่หมดหน้าที่”
ชีวิตช่วงไหนเป็นจุดเปลี่ยนที่ท�ำให้อาจารย์เติบโตมากที่สุด
ผมว่ า ชี วิ ต เราก็ เ ปลี่ ย นแปลงและเติ บ โตตลอดเวลา
เหมือนต้นไม้ มีแต่ช่วงไม่เจริญเติบโตเท่านั้นที่ท�ำให้ผมเติบโต
มากทีส่ ดุ อยูด่ ๆี ชาวบ้านก็ทกั ว่าท�ำไมผมซูบและด�ำ ไปให้หมอ
ตรวจ เขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งที่ตับ ตัดก็ไม่ได้ ท�ำอะไรก็ไม่ได้
ต้องฉีดคีโม 5 เข็ม ฉีดเข้าไปเข็มแรกน็อกเลย ต้องหยุดรักษา
ทางโน้นแล้วเปลี่ยนมาใช้สมุนไพรแทน
ตอนทีน่ อนแอ้งแม้งอยูเ่ ดือนนึง ไปไหนก็ไม่ได้ ท�ำอะไรก็ไม่
ได้ ถึงได้เห็นภาพชัดว่าจริงๆ แล้ว เมื่อไรก็ตามที่หน้าที่ไม่มี
เราก็ไม่ควรอยู่ ควรตายได้แล้ว เพราะฉะนั้นคนตาย คือคนที่
หมดหน้าที่ นัน่ คือสิง่ ทีม่ คี า่ มากทีส่ ดุ ทีไ่ ด้รบั เมือ่ หยุดเจริญเติบโต

ทุกวันนี้ อาจารย์มีความสุขกับชีวิตมากแค่ไหน
ก็มีความสุขที่ไ ด้อยู่กับพวกเขา (ต้นไม้ ) แต่ ก ารได้ อ ยู ่
ไม่ส�ำคัญเท่ากับการได้เห็นเขามีความสุข เมื่อเขามีความสุข
เราเองก็จะมีความสุข
อาจารย์คาดหวังอะไรจากการได้สอน
ผมคาดหวังว่าโลกหน้าที่ผมต้องกลับมาเกิด คงจะไม่เลว
สุดๆ เพราะผมสร้างตัวหน่วงไว้ แต่ผมไม่ได้คาดหวังทันที
ทันใดว่าจะต้องได้สิ่งที่ต้องการ เพราะเราไม่มีอ�ำนาจเหนือ
คนอื่น เราได้แต่สอน ได้แต่เพาะกล้า ได้แต่ขายความคิด
ออกไป ผมหวั ง ว่ า เมื่ อ ต้ น กล้ า มั น งอก มั น จะช่ ว ยชะลอ
ความล่มสลายของระบบต่างๆ ในโลก ให้มันยืนยาวไปอีก
ระยะเวลาหนึง่ เพราะโลกทุกวันนี้มันวุ่นวาย มีแต่เรื่องของ
สิทธิ แต่หลงลืมค�ำว่าหน้าที่ เราใช้สิทธิ์ของเราไปก�ำหนด
สิง่ มีชวี ติ อืน่ ว่าไม่ควรอยู่บนโลก เราเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกัน
เราตัดไม้ท�ำลายป่า ฆ่าสัตว์ เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นเงิน เราเป็น
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่พอท�ำผิดพลาดก็จะโยนความผิดให้ผู้อื่น
ผมบอกว่านี่ไม่ใช่ Human Rights แต่เป็น Human Wrong
ผมถึงอยากสอนมนุษย์ในปัจจุบันให้กลับมาเป็นคน ผมหวัง
เพียงว่าต้นกล้าทุกต้นทีผ่ มสอน เขาจะคิดเป็น เมื่อเขาคิดเป็น
เขาก็จะมีปัญญาและสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง

จากนั้นอาจารย์ก็เดินน�ำไปที่ต้นก้ามปูใหญ่อายุประมาณ 30 ปี
หน้าตึกภาควิชาพฤกษศาสตร์
(ชี้ไปที่เปลือกของต้นก้ามปูซึ่งเริ่มหลุดร่วง จนเห็นเนื้อไม้
ภายใน) อย่างก้ามปูต้นนี้ รู้ไหมว่าก�ำลังเกิดอะไรขึ้น ท�ำไม
เขาต้องทิ้งเปลือกนอก นี่แสดงว่ามันก�ำลังโดนรุกรานด้วยโรค
มันก�ำลังป่วย พอต้นไม้ไม่มีเปลือกห่อหุ้ม โอกาสที่แมลง
จะเจาะเข้าไปก็มีมาก และอีกไม่นานมันก็จะตาย ถ้าเรา
ห่ ว งใยเขา เราจะสั ง เกตเห็ น สั ญ ญาณของความผิ ด ปกติ
ที่เขาพยายามจะสื่อกับเรา
มันมีโอกาสที่จะตาย แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะตายใช่ไหม
ใช่ ก็เหมือนตัวผม ผมมีโอกาสที่จะตาย เพราะมะเร็ง
กิ น ตับผมเกลี้ยงแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะตาย
พอผมกินยาเข้าไป ผมก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้นต้นก้ามปู
ต้นนี้ ถ้าได้ยาเข้าไปรักษาก็จะกลับสภาพเป็นเหมือนเดิม
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสื่อสารกับเขาจนรู้ได้ไหมว่าเขาก�ำลังป่วย
เป็นมะเร็ง เพราะฉะนัน้ คนทีพ่ ยายามสือ่ สารกับพืชจะสามารถ
บอกได้วา่ ตอนนีต้ น้ ไม้เขามีความสุขดีหรือเปล่า การช่วยต้นไม้
ก็เหมือนกับการช่วยชีวิต เราต้องสื่อสารเพื่อจะได้เข้าใจเขา
เพราะฉะนั้นทุกอย่างรอบตัว เราสามารถสื่อสารได้ตลอด
หากเราสนใจหรือฝึกฝนที่จะสื่อสาร

วิชามนุษย์ สอนอะไรเรา?

คนสวนวัย 70 ปี และป่วยเป็นมะเร็ง ยังเดินหน้าปลูกต้นไม้
ไม่ ห ยุ ด หย่ อ น ด้ ว ยหวั ง ว่ า เมล็ ด พื ช ที่ ห ว่ า นไปแต่ ล ะคราว
จะสามารถเติบโตเป็นต้นไม้ที่ยั่งยืนต่อไป ‘การได้สอน’ จึงเป็น
สิ่ ง ที่ มี ค ่ า มากที่ สุ ด ที่ ช ่ ว ยหล่ อ เลี้ ย งชี วิ ต และจิ ต วิ ญ ญาณ
ของคนสวนคนหนึ่ง อาจารย์บอกเราเพียงว่า เมื่อไรที่ได้เจอกับ
พวกเราใน ‘วิชาอะไร’ เมื่อนั้น ‘ไฟที่เหลือแต่ขี้เถ้า’ ก็มีแต่ลุกโชน...
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พรวนดิน

แต่ปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่ก็คือ...
พวกเราไม่รู้จะโตไปเป็นต้นอะไร?

นฤพล เปาอินทร์

ถ้าชีวิตคือการเติบโต

ถ้าชีวิตคือการเติบโต เราคงเปรียบเหมือน
‘เมล็ดพืช’ สักเมล็ด
เมล็ดส่วนใหญ่เลือกที่จะ ขัด-เกลา ตัวเอง
ให้เป็นเมล็ดที่เหมาะสมแก่การคัดเลือก
ที่ก�ำลังจะมาถึง

รู้แค่เพียงว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่ง
จะมีการ ‘คัด’ เลือกบางเมล็ด
เพื่อเข้าไปอยู่ในโรงเพาะช�ำที่ดี

วันเวลาร่วงโรย
การ ‘คัด’ เลือกมาถึง

แต่บางเมล็ดไม่เชื่อว่าโรงเพาะช�ำที่ดี
จะท�ำให้มันโตเป็นต้นไม้ที่ดีได้
มันจึงออกเดินทาง
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เมล็ดส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาไปกับการ
ขัด-เกลา ก็ ได้เข้าไปอยู่ในโรงเรือนตามฝันไว้

เมล็ดที่ออกเดินทางกลับมา มันรู้ว่าตัวเอง
ชอบอะไร และควรจะไปอยู่ที่ไหน
พร้อมกับบาดแผลของประสบการณ์
ที่ ไ ม่ น านคงตกสะเก็ ด เป็ น ‘บทเรียน’ อันมีค่า

เมล็ดที่ผ่านการเดินทาง ผลิใบออกมาพร้อม
ดอก ‘ความฝัน’ ที่ก�ำลังเบ่งบาน...

เวลา 4 ปี ในโรงเพาะช�ำหมดลง...
อดีตเมล็ดสลัดเปลือก
และเริ่มผลิใบ

แล้วคุณล่ะอยากโตแบบไหน?

เมล็ดส่วนใหญ่ที่ออกมาจากโรงเพาะช�ำที่ดี
กลายเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรง ทว่าในใจ
กลับผุดค�ำถาม ฉันจะไปเป็น ต้น อะไรดี?
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ลงดิน

รัชพงษ์ เนตรศรีทอง

บอกว่าให้ก�ำไว้แน่นๆ แล้วผมก็ต้องร้องเสียงหลง เมื่อฝักในมือ
ระเบิดออกมา ปลดปล่อยให้เมล็ดแบนๆ พุ่งไปคนละทิศละทาง
พ่อบอกว่านี่คือฝักต้อยติ่ง ฝักที่แก่แล้วจะเป็นสีดำ� สนิท เมื่อถูกน�้ำ
ฝักจะแตกออก เพื่อดีดเมล็ดให้กระจายออกไป เป็นกลวิธีอัน
ชาญฉลาดในการขยายพันธุ์
หลังจากนั้นผมกับพ่อแยกย้ายหาฝักต้อยติ่งมาเป็นของตัวเอง
แล้ ว แข่ ง กั น โยนลงน�้ ำ ถ้ า ฝั ก ของใครแตกก่ อ นก็ จ ะเป็ น ผู ้ ช นะ
ผมเล่นกับพ่อจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
จนสุดท้ายแล้วฝักสีด�ำของต้อยติ่งเริ่มโดนความมืดบดบัง พ่อจึง
ยอมให้ผมเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ไป
ผมตื่นเช้าทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันหยุด แม่จะปลุกตั้งแต่ก่อน
พระอาทิตย์ขนึ้ เพือ่ มาช่วยเตรียมของใส่บาตร แม่ไม่คอ่ ยมีเรีย่ วแรง
มากนัก ผมจึงต้องมาช่วยยกของ หลังจากใส่บาตรเสร็จแล้ว
แม่จะมานัง่ สูดอากาศยามเช้าทีช่ งิ ช้าใต้ตน้ ชมพูซ่ งึ่ ตัง้ อยูก่ ลางสวน
หน้าบ้าน เป็นต�ำแหน่งเดียวที่สามารถนั่งดูแปลงดอกกุหลาบได้
อย่างใกล้ชดิ แม่ชอบดอกกุหลาบมาก ท่านจึงตัง้ ใจดูแลต้นกุหลาบ
ภายในแปลงนีเ้ ป็นอย่างดี โดยมีผมรับหน้าทีเ่ ป็นคนสวน ท�ำตัง้ แต่
รดน�้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง ก�ำจัดแมลง แล้วแต่แม่จะสั่งมา
ครั้งหนึ่งมีผึ้งบินมาตอมดอกกุหลาบในแปลง ผมจึงสงสัยว่า
น�้ำหวานจากดอกไม้จะมีรสชาติอย่างไร ผมเดินวนไปมารอบ
แปลงกุหลาบ คิดหาวิธีชิมน�ำ้ หวานจากดอกไม้ แต่สายตาของแม่
ก็ปรามผมไว้ ไม่ให้แตะต้องดอกกุหลาบ ผมจึงไปขอความช่วยเหลือ
จากพ่อ มุมปากของพ่อฉีกยิ้มหนึ่งทีก่อนจะบอกว่าพ่อมีแต่วิธี
ชิมน�ำ้ หวานจากดอกเข็ม
พ่อเดินตรงไปที่พุ่มดอกเข็มที่ปลูกไว้ใกล้บ่อปลา โดยมีผม
เดินตามมาติดๆ พ่อเอื้อมไปเด็ดดอกเข็มดอกหนึ่งแล้วชูให้ผมดู
ก้านเกสรบางๆ ที่โผล่มาตรงโคนดอก พ่ออธิบายว่าต้องค่อยๆ ดึง
ก้านเกสรออกมาอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ก้านเกสรขาด เมื่อดึงออก
มาจนสุด แล้วยอดเกสรจะกวาดเอาน�้ำหวานภายในออกมารวมกัน
เป็นหยดน�้ำเล็กๆ ผมลองท�ำตามที่พ่อบอก มือของผมสั่นระริก
ตอนดึ ง ก้ า นเกสรออกมา หยดน�้ำ ใสๆ ก่ อ ตั ว ขึ้ น ตรงโคนดอก
และก่อนที่มันจะหยดลงสู่พื้น ผมก็รีบอ้าปากรับไว้ ความหวาน
กระจายไปทั่วปาก เป็นความหอมหวานที่ผมไม่เคยลิ้มรสจากที่ใด
มาก่อน แต่นา่ เสียดายทีร่ สหอมหวานอยูก่ บั ผมเพียงชัว่ ครูก่ จ็ ากไป
เสียงแตรของรถข้างๆ ปลุกผมให้ตื่นจากภวังค์ รถประจ�ำทาง
มาได้ครึง่ ทางแล้ว สังเกตได้จากตึกรามบ้านช่องทีค่ อ่ ยๆ บางตาลง
ช่วงเวลาทีร่ ถจอดรอไฟแดง เป็นเวลาเดียวทีผ่ มได้หยุดชมความงาม
ของพุม่ ดอกเข็มบนเกาะกลางถนน ใบสีเขียวมรกตกับดอกสีแดงสด
ผมเห็นแล้วก็อยากลงไปเด็ดชิมน�้ำหวานอีกสักครั้ง อยากรู้ว่า
น�ำ้ หวานของมันจะยังคงหอมหวานเหมือนกับในความทรงจ�ำหรือเปล่า

ปลูกไว้ให้คิดถึง

ดวงอาทิตย์ตื่นมาท�ำงานแต่เช้าทั้งที่เป็นวันหยุด โชคดีที่มี
เงาจางๆ จากต้นไม้ขา้ งทางช่วยกรองแสงอาทิตย์ให้บางเบาลง
นี่ ค งเป็ น ความผู ก พั น เพี ย งอย่ า งเดี ย วระหว่ า งคนเมื อ ง
กั บ ต้ น ไม้ ใ หญ่ ระหว่ า งที่ ผ มยื น รอรถประจ� ำ ทางอยู ่ นั้ น
บางสิ่งบนพื้นดึงดูดสายตาให้ก้มลงไปมอง มันเป็นวัชพืช
ต้นเล็กๆ ที่งอกมาจากรอยแตกของพื้นคอนกรีต ต้นของมัน
สูงเพียงตาตุ่ม ฝักยาวรีสีด� ำขลับของมันชูขึ้นท้าแสงแดด
ผมโน้มตัวลงเด็ดฝักสีดำ� ของมันขึน้ มามองใกล้ๆ คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยมีความเกีย่ วดองกันมาก่อน และทันใดนัน้ เอง
เหงื่อจากนิ้วมือของผมก็ซึมเข้าไปกระตุ้นให้ระเบิดเวลา
ท�ำงาน ฝักวัชพืชสีด�ำแตกออกมาดัง เป๊ะ!!! ดีดเมล็ดภายใน
ให้ลอยละล่องออกมาพร้อมกับความทรงจ�ำที่ผมหลงลืมไป
ในวั ย เด็ ก วั น หยุ ด ของผมหมดไปกั บ การใช้ ชี วิ ต อยู ่ ใ นบ้ า น
พ่อไม่ค่อยพาผมไปเที่ยวที่ไหน ผมเข้าใจดีว่าเราต้องอยู่ดูแลแม่
แม่เป็นคนร่างกายไม่แข็งแรงมาตั้งแต่ท่านยังเด็ก ยิ่งเมื่อเข้าไป
ท�ำงานในเมืองหลวง อาการก็ยิ่งทรุดหนัก พ่อจึงชวนแม่ออกมา
ปลูกบ้านอยู่นอกเมือง หลีกหนีความวุ่นวายและมลพิษ ให้ความ
บริสุทธิ์ของชนบทช่วยเยียวยารักษาแม่
ในบ่ายทีน่ า่ เบือ่ วันหนึง่ หลังจากรบเร้าอยูพ่ กั ใหญ่ แม่กไ็ ม่ยอม
ออกไปเล่ น กั บ ผมสั ก ที พ่ อ เห็ น ดั ง นั้ น จึ ง ชวนผมมาเล่ น ที่ ส วน
หน้าบ้าน ตอนสร้างบ้าน พ่อตั้งใจให้เหลือพื้นที่หน้าบ้านไว้ปลูก
ต้นไม้และท�ำบ่อเลี้ยงปลา พ่อบอกว่าสิ่งแวดล้อมดีๆ จะท�ำให้แม่
หายป่วยเร็วขึ้น ผมเดินตามพ่อมาหยุดที่ใต้ต้นขนุนติดกับรั้วบ้าน
พ่อก้มเก็บฝักอะไรบางอย่างในกอหญ้าแล้วส่งมาให้ผม พร้อมกับ
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รถประจ�ำทางเลีย้ วเข้าสูถ่ นนแคบๆ ผ่านซุม้ ประตูวดั ทีผ่ มคุน้ เคย
เมื่อก่อนรถสองแถวแวะมารับผู้คนที่มาท�ำบุญตอนเช้าก่อนจะไป
ส่งผมทีโ่ รงเรียน แต่หลังจากไปท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ ผมก็ไม่เคยกลับ
มาทีว่ ดั นีอ้ กี เลย ไม่บอ่ ยครัง้ นักทีผ่ มจะได้กลับบ้าน ชีวติ ของมนุษย์
เงินเดือนมีวันหยุดแค่น้อยนิด การจะกลับบ้านต่างจังหวัดต้องรอ
จังหวะและโอกาสทีเ่ หมาะสม ก�ำแพงวัดดูทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา ใบตองสีเขียวอ่อนยาวเลยออกมานอกก�ำแพงวัด มันแกว่ง
ไปมาด้วยแรงลมพัดเพียงแผ่วเบา คล้ายกับมือของคนรูจ้ กั ทีโ่ บกทัก
เมือ่ เราเดินผ่าน สีของใบตองท�ำให้ผมหวนนึกถึงอดีตทีไ่ ม่มวี นั กลับมา
วันนัน้ วัดถูกประดับประดาด้วยไฟหลากสี เสียงมหรสพดังออก
มานอกก�ำแพง มีชิงช้าสวรรค์ตั้งตระหง่านเห็นแต่ไกล ส่วนท่าน�้ำ
ดูสวยเป็นพิเศษเพราะถูกจัดเตรียมไว้ส�ำหรับงานลอยกระทงที่มี
เพียงปีละหน หนุ่มสาวเบียดเสียดกันเข้าประตูวัดตั้งแต่ยังไม่มืด
แม่ จึ ง บ่ น ตลอดทางที่ พ าผมเดิ น เข้ า ประตู ม า สองมื อ ของผม
อุ้มกระทงสีสันแปลกตาไว้ ยิ่งเห็นผมก็ยิ่งภูมิใจ เพราะกระทงใบนี้
เพิ่งชนะการประกวดที่โรงเรียนมาหมาดๆ ก่อนหน้านี้พ่อและแม่
ต่างวุน่ วายกับการช่วยผมออกแบบกระทง พ่ออยากได้กระทงทีท่ �ำ
จากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ แม่จึงเสนอว่ากระทง
ท�ำจากหยวกกล้วยเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนจากใบตองมาเป็นใบไม้
ที่มีสีสัน เช่น ใบฤาษีผสม ใบต้นคริสต์มาส ใบหมากผู้หมากเมีย
ซึ่งสามารถหาได้จากสวนหน้าบ้าน รุ่งเช้าผมก็ได้กระทงที่ท�ำจาก
หยวกกล้วยแต่ไม่ได้หอ่ ด้วยใบตอง ถูกตกแต่งด้วยใบไม้หลากหลาย
สีแทน เพือ่ นๆ ต่างสนใจกับกระทงของผมมาก จนครูใหญ่ให้กระทง
ของผมชนะการประกวดในครั้งนี้
ตกเย็นพ่อกับแม่จงึ ให้รางวัลด้วยการพาไปเทีย่ วงานลอยกระทง
ทีว่ ดั ใกล้ๆ ผมดีใจมากเพราะก่อนหน้านีต้ อ้ งลอยกระทงในบ่อปลา
มาหลายปี ภายในงานทุกอย่างดูตนื่ ตาตืน่ ใจส�ำหรับผม ทัง้ ม้าหมุน
ชิงช้าสวรรค์ และสายไหม แม่ชว่ ยแหวกฝูงชนเข้าไปจนพาผมมาถึง
ท่าน�ำ้ ในขณะทีพ่ อ่ ขอยืนรออยูข่ า้ งนอก แม่บอกให้ผมนัง่ ลงแล้วยก
กระทงขึ้นทูนหัว อธิษฐานจิตขอขมาพระแม่คงคาก่อนจะปล่อย
ให้กระทงลอยออกไป ผมนั่งวักน�้ำสองสามทีจนแน่ใจว่ากระทง
ลอยไปไกลแล้วจึงลุกขึน้ มา แต่เห็นแม่ดอู าการไม่คอ่ ยดี ท่านเอามือ
กุมขมับและเดินเซไปเซมาจนเกือบล้ม ผมจึงช่วยประคองแม่ออกมา
ยังทีพ่ อ่ รออยู่ เมือ่ เห็นว่าแม่อาการไม่ดขี นึ้ พ่อจึงพาไปส่งโรงพยาบาล
วันนั้นผมจึงอดเล่นม้าหมุน อดนั่งชิงช้าสวรรค์ และอดชิมสายไหม
หลังจากงานลอยกระทงวันนั้นแม่ก็ไปโรงพยาบาลบ่อยขึ้น
พ่อไม่ยอมบอกผมว่าท�ำไม จนกระทั่งถึงวันที่แม่ไม่กลับมาจาก
โรงพยาบาล พ่อจึงยอมบอกผมว่าแม่อาการทรุดหนัก ต้องนอน
พักรักษาที่โรงพยาบาล

วันหนึง่ หลังจากทีผ่ มกลับมาจากโรงเรียน พบว่ามีแผ่นกระดาษ
สีเหลืองอ่อนแปะไว้หน้าประตูบ้าน ลายมือของพ่อเขียนไว้ว่า
ถ้ า กลั บ มาแล้ ว ให้ รี บ ไปหาพ่ อ ที่ โ รงพยาบาล เมื่ อ ตามไปที่
โรงพยาบาล ก็เห็นพ่อนัง่ ก้มหน้าอยู่ ดวงตาของพ่อแดงก�่ำ แต่ไร้ซงึ่
หยดน�้ำตา เสียงของพ่อฟังดูแหบแห้ง ท่านบอกกับผมเพียงสั้นๆ
ว่าแม่ไม่อยู่กับเราแล้ว
หลังจากงานศพของแม่ พ่อแบ่งเถ้ากระดูกของแม่ส่วนหนึ่ง
มาฝังไว้ใต้ต้นชมพู่หน้าบ้าน พ่อบอกว่าอยากให้แม่อยู่ใกล้แปลง
ดอกกุ ห ลาบที่ แ ม่ ช อบ มี ญ าติ ผู ้ ใ หญ่ ห ลายคนมาเยี่ ย มที่ บ ้ า น
ส่วนมากจะมาชวนให้ผมไปอยู่ด้วย แต่ผมรู้ดีว่าถ้าพ่อขาดผมไป
พ่อก็ไม่เหลือใครอีกแล้ว ส่วนผมเองก็ขาดพ่อไม่ได้ เราสองคน
จึ ง อยู ่ ด ้ ว ยกั น จนกระทั่ ง ผมเรี ย นจบ ได้ เ ข้ า ไปท�ำ งานในเมื อ ง
นานๆ ทีจึงจะมีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้าน
การเดินทางของผมสิน้ สุดลงแล้ว ผมมาหยุดหน้าประตูเหล็กดัด
เขรอะไปด้วยสนิม พ่อคงไม่ได้ทาสีใหม่นานแล้ว ผมออกแรงผลัก
ประตูบา้ นเข้าไปก็พบว่าพ่อนัง่ รออยูแ่ ล้ว ผมเดินผ่านสวนหน้าบ้าน
หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมาก หญ้าขึ้นสูง ต้นไม้บางต้นหายไป
แต่อย่างไรก็ตามแปลงกุหลาบของแม่ยังคงสวยเหมือนเดิม พ่อคง
ดูแลมันตลอดเวลาแม้แม่จะไม่อยู่แล้ว ต้นชมพู่ที่อยู่กลางสวน
มัน สู ง กว่ า เดิม มาก ชิง ช้ า ที่แ ม่ เ คยนั่ง ยัง ถู ก แขวนไว้ อ ย่ า งเดิม
ผมเดินมานั่งที่ชิงช้า ออกแรงที่ปลายเท้าเบาๆ ให้ชิงช้าเริ่มแกว่ง
จากมุมนี้ผมมองเห็นดอกกุหลาบดอกหนึ่งจากในแปลง กลีบดอก
แดงๆ ของมันยังแย้มบานไม่เต็มที่ เหมือนกับรอยยิ้มของแม่
สายลมอ่อนๆ พัดมาปะทะใบหน้า ทิ้งเพียงความเย็นสบายไว้
แล้วจึงจากไป ผมทิ้งตัวอยู่บนชิงช้าใต้ต้นชมพู่ ตอนเด็กๆ ทุกครั้ง
ที่ผมคิดถึงแม่ ผมมักจะมานั่งตรงนี้ ได้รับความร่มรื่นของเงา
ต้นชมพู่ ได้มองดูแปลงดอกกุหลาบของแม่ ก็ช่วยผมให้รู้สึกดีขึ้น
วันนี้ผมลงมือขุดหลุมใกล้ๆ ต้นชมพู่ แล้วบรรจงปลูกต้นชมพู่
เล็กๆ ต้นใหม่เอาไว้ หวังว่าสักวันหนึ่งหากถึงคราวของผมบ้าง
ผมจะได้พักผ่อนอยู่ข้างๆ แม่ และช่วยแม่ดูแลแปลงดอกกุหลาบ
ตลอดไป
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ติดตา

ชินภัทร ศรีบุญญเกษ

ปลูกต้นไม้ 1 ต้น

1 ต้น คาย

ออกซิเจน

ให้เรากับแฟนหายใจได้เลยนะ

(อยู่กันสองต่อสอง ><!)

ดินใต้ต้นไม้อุ้มน้ำ�ได้ถึง

ช่วยลดอุณหภูมิ

(ชื้นพอให้สารพัดสัตว์มาอาศัย)

อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส

ปลู ก กั น เยอะๆ
โลกหายร้อนเลยนะ

1 ต้น ดักฝุ่นควันได้

เรื่องเล่า
about tree
“บอกให้ปลูกต้นไม้ทำ�ไมกันวะ”
ไม่รู้ล่ะ ลองมาดูก่อนค่อยสงสัย
“เอ๊ะ ต้นไม้ ‘ที่สุด’ ในโลก เป็นยังไง”
หน้าถัดไป
มีเตรียมรอพร้อมให้รับชม

1 ต้น กักเก็บคาร์บอน

ตั น ตลอดอายุ ขั ย
ปลูกกันเยอะๆ จะได้
หายใจกั น ได้ เ ต็ ม ปอดเสี ยที

ต้นไม้ 2 ต้น
คายน้ำ�ให้เราดื่มได้

กิโลกรัมต่อปี

1 วัน เต็มๆ

ปลูกรวมกัน

โลกคงสะอาดน่าดู

วงปี กับ ‘การเติบโต’
วงปี เกิดจากการที่ต้นไม้สร้างเนื้อไม้เพิ่มเข้าไปภายใต้เปลือกไม้ โดยจะสร้างเป็นชัน้ ๆ
ขยายออกไปปีละ 1 ชัน้ หากปีใดฝนตกตามฤดูกาล อากาศดี น้ำ�ท่าอุดมสมบูรณ์
วงจะกว้างและหนา หากปีใดแห้งแล้ง วงจะแคบ
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ที่สุดของต้นไม้
	
  

	
  

	
  

แก่ที่สุด

สูงที่สุด

ยาวที่สุด

มีอายุถึง 4,800 กว่าปี ไอ้ ‘แก่’ นี่ชื่อว่า สูงกว่าตึก 30 ชั้นเสียอีก ไอ้ ‘เปรต’ ที่ว่า นอกจาก ‘เปรต’ จะสูงแล้ว มือของมัน
Prometheus ตอนนี้ อ ยู ่ ที่ รั ฐ เนวาดา นี่ คื อ The Californian Giant Redwood ก็ใหญ่เ ท่ า ‘ใบลาน’ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ท� ำ ให้
อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ตามชื่อเลย
‘ต้นลาน’ ต้นนี้ ครองแชมป์ตน้ ไม้ทมี่ ใี บใหญ่
สหรัฐอเมริกา
ที่ สุ ด ในโลกนั่ น เอง ใบยาวถึ ง 3 เมตร
อยู่ในไทยนี่เอง
	
  

	
  

	
  

ผลใหญ่ที่สุด

ดอกเหม็นที่สุด

ดอกใหญ่ที่สุด

กว้างครึ่งเมตร ใหญ่กว่าหัวคนอีก 2 ลูก
รวมกัน หนักเกือบเท่าคนเลย รูปร่างของมัน
ยังเหมือน...อวัยวะเพศหญิงอีกด้วย ต้นนี้
ชื่อว่า Coco de Mer พืชตระกูลปาล์มนัน่ เอง
ปัจจุบนั พบแค่ 2 เกาะเท่านัน้ คือ Praslin,
Curieuse ประเทศเซเชลส์

เ ห ม็ น ต า ม ชื่ อ ข อ ง มั น เ ล ย นั่ น ก็ คื อ ไม่ ต ้ อ งไปหาที่ ไ หนไกล พบที่ จ.ระนอง
ด อ ก ซากศพ (Titan Arum) ยอดสู ง ในไทยนี่เอง นั่นก็คือ ดอกบัวผุด กว้างครึ่ง
เกื อ บเท่ า แป้ น บาส พบที่ เ กาะสุ ม าตรา เมตรเลยนะ
อินโดนีเซีย ใกล้ๆ นี่เอง
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สังเคราะห์แสง

THE
SOUND
OF LEAVES,
THE
WHISPER
OF LIVING.

ในยุคทีพ
่ นื้ ทีท่ กุ ตารางเมตรในกรุงเทพมหานครมีมลู ค่าทางธุรกิจ สังคมเมืองทีก่ �ำลังขยายออกเพือ่ รองรับปัจจัย
ทางวัตถุเพื่อตอบสนองการด�ำเนินชีวิตของคนเมือง ท�ำให้ตึกสูงจ�ำนวนมากมายถูกสร้างขึ้น
ขณะเดียวกันกับจ�ำนวนของต้นไม้ใหญ่ในกรุงซึ่งลดจ�ำนวนลง เพียงเพราะเหตุผลว่า ต้นไม้เหล่านั้นยืนต้น
โดยไม่สร้างเม็ดเงินและก�ำไรให้แก่เจ้าของพื้นที่
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พิมพ์พร คงแก้ว / ภัณฑิรา ปางเศรณี / รตี วรรลยางกูร / ศรีสุดา โรจน์เสถียร

“เสียงเตือนจากต้นไม้
กลางป่าคอนกรีต ปลุกชาวกรุง
ให้ตื่นจากความวุ่นวาย
แล้วกลับมาแสวงหาคุณค่า
แท้จริงของการด�ำรงชีวิต”

เราก�ำลังอยู่ในยุคที่วัดคุณค่าของชีวิตด้วยเงินและวัตถุ เราต่างประเมินอัตราการเติบโตของตัวเลขทาง
เศรษฐกิจอย่างแม่นย�ำ แต่กลับลืมคิดค�ำนวณอัตราการเติบโตของความสุขในชีวิต
มาร่วมฟังเสียงกระซิบจากต้นไม้ใบหญ้าที่หากมันมีปากคงอยากพูดกับคุณว่า “ไม่ได้ขอให้มารัก แต่ถ้ารู้จัก
พวกเรามากกว่าเดิม พวกคุณจะรักเรามากกว่าที่เคย” ไม่แน่ว่าหากคุณได้อ่านสกู๊ปนี้จบแล้ว อาจจะอยากออกไป
ลงมือปลูกต้นไม้สักต้นก็เป็นได้
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คม

ถก

ปุณลาภ ปุณโณทก

คมสัน เกียรติสุไพบูลย์
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“
เราคิดว่ามันใช่
และเรารู้แค่ว่าจะท�ำ
ให้ดีที่สุด
”

อ้า

สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

ท่ามกลางความเป็นไปตามธรรมดาของคนเมืองกรุง
อย่างเรา น้อยคนที่จะออกมาท�ำบางสิ่งเพื่อคนอื่น แค่ให้
เราเก็บขยะที่หล่นอยู่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านรั้วติดกัน
ไปทิ้งให้ยังไม่ใช่เ รื่องง่าย แล้วนับประสาอะไรกั บ การ
ออกมารณรงค์เรียกร้องให้เพื่อนชาวกรุงคนอื่นมีพื้นที่
สีเขียวมากขึน้ มีชวี ติ ใกล้ชดิ ธรรมชาติงา่ ยขึน้ โดยไม่ตอ้ ง
ขับรถออกไปไกลถึงเขาใหญ่หรือวังนำ�้ เขียว เราว่ามันเป็น
ความกล้าหาญและเสียสละที่ยิ่งใหญ่มาก เราจึงตัดสินใจ
สัมภาษณ์คนกลุม่ นีอ้ ย่างไม่ลงั เล พวกเขาคือผูก้ อ่ ตัง้ เพจ
‘เราอยากให้มักกะสันเป็นสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์’
เราได้นัดพูดคุยกับพวกเขาที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งใน
ช่วงเย็นที่บรรยากาศครึ้มเพราะก�ำลังย่างเข้าสู่ฤดูฝน
เราคุ ย กั น ด้ ว ยเสี ย งที่ ดั ง เป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ แข่ ง กั บ ฝรั่ ง
หลายคนที่ ก�ำลั ง เจรจาบางอย่ า งเพื่ อ ธุ ร กิ จ ทางโต๊ ะ
ด้านซ้าย และออกเสียงดังขึ้นอีกนิดเพื่อแข่งกับสาวๆ
โต๊ะด้านหลังที่ก�ำลังนัดไปช้อปปิ้งในวันหยุดที่จะมาถึง
เขาก�ำลั ง จะเล่ า ในสิ่ ง ที่ เ ขาท�ำอยู ่ เพื่ อ ครอบครั ว
ของเขา เพื่อคนอื่น และเพื่อกรุงเทพฯ เรื่องที่ไม่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ แต่เป็นเรื่องที่มันเดิมพันด้วยคุณภาพชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไปของคนกรุง
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YOU MAY SAY I’M A DREAMER
“มีใครอยากให้มักกะสันเป็นสวนสาธารณะ อาคารเก่า
เป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนผมไหมครับ ถ้ารู้สึกแบบผม เรามาลอง
โพสต์ความคิดนี้กันไปเรื่อยๆ มันอาจจะดังพอและเป็นจริง
ได้นะครับ ช่วยกันโพสต์ ช่วยกันออกความคิดเห็น กดไลค์และ
แชร์ต่อกัน มีโอกาสที่ความคิดนี้จะกลายเป็นจริง” ค�ำตอบนั้น
เป็นเสียงจากคุณอ้า ทีมมักกะสันอีกคนทีเ่ ปิดเฟซบุก๊ ย้อนหลัง
ไปหลายเดือนเพือ่ หาโพสต์นนั้ และยืน่ สมาร์ทโฟนให้เราดูดว้ ย

เรื่องเล่าของคนต้นเรื่อง
เราก�ำลังพูดคุยกับ คุณถก-ปุณลาภ ปุณโณทก, คุณคมคมสัน เกียรติสุไพบูลย์ และ คุณอ้า-สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
คุณถกซึง่ ประกอบอาชีพออกแบบการสือ่ สาร เกริน่ ให้เราฟังว่า
การท�ำงานด้านนีส้ อนให้เขารูว้ า่ ไอเดียนัน้ ส�ำคัญมาก โดยเฉพาะ
เวลาที่มีไอเดียที่ ‘ใช่’ นั่นถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด เพราะเมื่อ
เป็นไอเดียที่ ‘ใช่’ แล้วคนอื่นก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการ
จะสื่อสาร
“วั น หนึ่ ง บนทางด่ ว น มองเห็ น พื้ น ที่ บ ริ เ วณมั ก กะสั น
รวมถึงตัวอาคารโรงซ่อมกับหัวรถจักรทีต่ งั้ ทิง้ ไว้ ภาพเบือ้ งล่างนี้
ท�ำให้เราเกิดความรู้สึกบางอย่าง หนึ่งเพราะพื้นที่บริเวณนี้
มีขนาดใหญ่ สองคือมีต้นไม้สีเขียวเต็มไปหมด สามคือภาพ
อาคารหลังเก่าทีเ่ ป็นโรงซ่อม ถือเป็นเสน่หแ์ บบหนึง่ โดยส่วนตัว
ก็คดิ ว่าตัวอาคารโรงซ่อมน่าจะรักษาไว้เป็นพิพธิ ภัณฑ์ ท้ายสุด
คือ ที่ตรงนั้นมีความหลังเกี่ยวกับรถไฟซึ่งเป็นยานพาหนะ
ที่ท�ำให้การเดินทางของเรามีเสน่ห์และน่าจดจ�ำ อย่างที่ยาน
พาหนะอื่นให้ไม่ได้…”

กุญแจดอกส�ำคัญ
“ตอนนั้ น มี ง านอะเดย์ ไ บค์ เ ฟส เราจึ ง คิ ด ว่ า มั น ใช่
เพราะหนึ่ ง มี พ ลพรรคคนขี่ จั ก รยาน สองกิ จ กรรมจั ด ที่
แอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันพอดี สามจัดโดยนิตยสารอะเดย์
เราพรินต์แผ่นป้าย 7 ใบ แล้วติดต่อไปทางอะเดย์ เมื่อทราบ
ว่ามีพื้นที่ว่างจึงน�ำโปสเตอร์นี้ไปตั้งแล้วกลับบ้าน ปรากฏว่า
เครือข่ายบิก๊ ทรี, สมาคมสถาปนิกสยาม (asa), Bangkok Bicycle
Campaign และโลกสีเขียว มาเห็นและสนใจ เลยโทรชวนเรา
เข้าร่วมประชุม จึงได้รู้ว่าเขาก็รณรงค์เรื่องมักกะสันอยู่ แต่ท�ำ
ในแบบของเขา นอกจากนีเ้ รายังได้รบั ค�ำแนะน�ำให้ใช้ช่องทาง
ผ่าน change.org เป็นตัวรณรงค์แคมเปญนี้ เพื่อให้พลังเสียง
ของประชาชนมีรูปธรรมยิ่งขึ้น”

จุดแรกของการเริ่มต้น
‘เราอยากให้มกั กะสันเป็นสวนสาธารณะและพิพธิ ภัณฑ์’
เป็นเพจในเฟซบุ๊กที่มีคนชื่นชอบหรือกดไลค์กว่า 19,000 คน
ในเวลาที่เพจอายุไม่ถึง 6 เดือน ซึ่งนั่นคงมีความหมายแฝง
ลึกๆ ว่า ผู้คนจ�ำนวนมากเห็นด้วยและสนับสนุนความคิดนี้
คุณถกเล่าว่า “วันหนึ่งเราโพสต์ข้อความหนึ่งออกไป
ไม่ได้คดิ อะไรมาก แต่คดิ ว่ามันเป็นสิง่ ที่ ‘ใช่ โดยเลือกรูปแผนที่
ในกูเกิลเอิร์ท แล้วโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับข้อความ
หนึ่งประโยค ผ่านไปหนึ่งวัน มีคนแชร์ไปเก้าร้อยกว่าครั้ง
แสดงว่าคนหมู่มากเห็นด้วยและสนับสนุนความคิดของเรา
สิ่งนี้ท�ำให้เรากล้าที่จะยืนยันว่ามันเป็นไอเดียที่ลงตัว” คุณถก
พูดด้วยน�้ำเสียงมั่นใจ
นับเป็นจ�ำนวนการแชร์ที่เรียกได้ว่ามหัศจรรย์ส� ำหรับ
ระยะเวลาเพียงชั่วข้ามคืน และนี่คือข้อความเบื้องหลังการ
แชร์นับร้อยนั้น

ถ้าไม่ใช่คอมเพล็กซ์แล้วจะท�ำอะไรดี
“สวนในกรุงเทพฯ ทัง้ สวนลุมพินี สวนหลวง ร.9 หรือสวน
รถไฟ เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เช่น มีลานกิจกรรมให้เล่นกีฬา
หลายประเภท มีพื้นที่หอประชุมที่สามารถจัดงานได้ มีสวน
แสดงทางพฤกษศาสตร์ เขาวงกต หรือให้บริการจักรยาน
แต่ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาเรือ่ งสวนสาธารณะไม่ได้ทำ� แค่นี้ บางพืน้ ที่
ท�ำออดิทอเรียมที่มีการแสดง ดนตรีเปิดหมวก ออร์เคสตรา
ไฮด์ปาร์คที่เสวนาได้”
“คนในสังคมไทยไม่เห็นคุณค่าของต้นไม้ คิดจะตัดก็ตัด
แต่เราท�ำให้คนเรียนรู้และเห็นคุณค่าของต้นไม้ผ่านประติมากรรมหรือศิลปะในสวนได้ โดยเริม่ ออกแบบจากองค์ความรู้
ทางธรรมชาติผสมผสานเรื่องของกีฬาทุกรูปแบบ กิจกรรม
กลางแจ้ง มุมพักผ่อนหย่อนใจ หรือเรื่องการมีออดิทอเรียม
อยากให้มองว่าสวนสาธารณะมีมิติมากกว่าสวนต่างๆ ที่เห็น
ในบ้านเรา”
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BUT I’M NOT THE ONLY ONE.
“ที่ส�ำคัญอีกอย่างคือ เราอยากให้พื้นที่นี้เป็นอุทยาน
การเรียนรู้ด้วย ถ้าน�ำอาคารเก่าๆ มาท�ำมิวเซียมรถไฟให้ดี
จะเป็ น ประโยชน์ ม าก ขอยกตั ว อย่ า งเมื อ งแมนเชสเตอร์
ภาครัฐเข้าไปซื้อพื้นที่โรงรถไฟเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ สิ่งนี้แสดง
ให้เห็นว่าเขาเห็นคุณค่าประวัตศิ าสตร์ของเมืองและยังร้อยเรียง
มาให้คนรุ่นหลังเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรามีอาคารโรงซ่อม
รถไฟที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งชาติร่วมร้อยปี
แต่กลับจะทุบทิ้ง มันน่าเศร้าใจนะ”

เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอท�ำอยู่
พวกเขาบอกเราว่า ทุกคนในทีมงานไม่มีใครเป็น NGO
ทุกคนมีหน้าที่การงานของตนเอง บางคนในกลุ่มเป็นอาจารย์
เป็นผูก้ ำ� กับภาพยนตร์ เป็นสถาปนิก เป็นรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ล�ำพังภาระหน้าที่ของตัวเองก็เหนื่อยอยู่แล้ว
คุณถกนิ่งไปสักพักหนึ่งหลังจากเราถามว่าเหนื่อยไหม
“เวลาทีเ่ หนือ่ ยและมีความรูส้ กึ ไม่อยากท�ำเลย อยากเขวีย้ งทิง้
พอมีความคิดอย่างนีเ้ ข้ามาปับ๊ มันจะรูส้ กึ ทันทีวา่ เราท�ำไม่ได้
มันคงคล้ายกับการมีลูก พอเรามีลูกแล้ว เราเหนื่อยที่จะเลี้ยง
แต่เรารัก เราทิ้งไม่ได้”
“ต้องเข้าใจว่าเรือ่ งอย่างนีไ้ ม่ได้ใช้แรงน้อยๆ นะ เราอยูใ่ น
สังคมนี้ ได้รับผลประโยชน์จากสังคมนี้อย่างไรก็ควรท�ำอะไร
กลั บ คื น ไปให้ สั ง คมบ้ า ง มั น เป็ น ความรู ้ สึ ก ที่ เ ราอยากท� ำ
และจะท�ำให้ดีที่สุด” คุณคมบอกกับเราพร้อมรอยยิ้ม
“เด็กที่โตมาโดยไม่มีห้าง เขาก็เป็นคนดีได้ แต่เด็กที่โต
ขึ้นมาโดยไม่มีสวน ไม่เห็นต้นไม้ ไม่สัมผัสธรรมชาติ เราว่า
เขามีโอกาสเติบโตเป็นคนทีม่ จี ติ ใจกระด้าง” คุณคมพูดอีกครัง้
ก่อนที่จบการสนทนา เขาหันไปยิ้มให้เพื่อนร่วมทีมราวกับ
ส่งสารให้ก�ำลังใจกันและกัน เพื่อท�ำในสิ่งที่พวกเขาคิดว่า
มันใช่ส�ำหรับทุกคนต่อไป

ความคาดหวังของความคิด
เมื่อเราเอ่ยถามถึงความหวังของการรวมตัวรณรงค์ครั้งนี้
ว่าต้องการให้มันไปถึงจุดใด คุณคม ทีมมักกะสันอีกคนที่นั่ง
อมยิ้มฟังสัมภาษณ์มาตลอด ตอบขึ้นทันทีว่า
“เราคาดหวังแน่นอนเพราะถ้าไม่เราคงไม่ทำ� แต่สงิ่ ส�ำคัญ
กว่านั้น ตอนนี้เราพยายามท�ำให้ผู้บริหารเข้าใจว่าเราต้องการ
เสนอความคิดที่ไม่ใช่แค่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนเมือง เพจของเราไม่มกี ารชีน้ �ำ เราเพียง
ท�ำหน้าทีเ่ สนอความคิดบางอย่างเพือ่ เปลีย่ นกรุงเทพฯ ให้เป็น
เมืองทีน่ า่ อยูย่ งิ่ ขึน้ และอยากให้ประชาชนเข้าใจสิง่ ทีเ่ ราสือ่ สาร
เข้าใจผลกระทบทีม่ ตี อ่ พวกเขา ถ้าทุกคนเข้าใจ มันจะไม่ใช่แค่
มักกะสัน แต่มันจะเป็นเรื่องของส�ำนึกสาธารณะโดยรวม”

ความฝันของคนคนเดียวอาจจะเป็นได้แค่ความฝัน
แต่เมื่อความฝันของใครหลายๆ คนรวมกันเข้า มันอาจ
จะกลายเป็นความจริง วันนี้ หนึ่งปีถัดจากนี้ หรืออีก
สิ บ ปี ข ้ า งหน้ า ที่ ดิ น ตรงนั้ น อาจจะยั ง คงเป็ น ที่ ร กร้ า ง
ว่ า งเปล่ า แต่ เ ราเชื่ อ ว่ า น�้ ำ พั ก น�้ ำ แรงของคนกลุ ่ ม นี้
กลุม่ คนทีต่ อ้ งการสือ่ ‘สาร’ บางอย่างให้อกี หลายล้านคน
ได้ ยิ น อาจท� ำ ให้ ค วามฝั น ที่ จ ะเห็ น ‘มั ก กะสั น เป็ น
สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์’ เป็นจริงได้สักวันหนึ่ง

กรุงเทพฯ ป่วย
ผลส� ำ รวจดั ช นี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในกรุ ง เทพฯ พบว่ า สวน
สาธารณะในกรุ ง เทพฯ มี แ ค่ ป ระมาณ 1.7% จากพื้ น ที่
ทั้งหมดของกรุงเทพฯ เท่านั้น
“กรุงเทพฯ ควรพัฒนาควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของคนด้วย ซึ่งนั่นก็คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ไม่ใช่แค่เอาต้นไม้
เพิม่ แต่คอื การเรียกคืนวิถชี วี ติ ทีค่ นกรุงขาดหายไป พฤติกรรม
ของคนมันเปลี่ยนไปเพราะกิจกรรมของคนถูกจับเข้าไปใน
อาคารหมด ฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างสวนสาธารณะที่มี
กิจกรรมซึ่งดึงดูดคนให้กลับเข้าไปธรรมชาติได้จะดี ทุกอย่าง
มันสามารถออกแบบได้หมด ถ้าเรามองว่าสวนสาธารณะ
เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของการใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพของคน
กรุงเทพฯ
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แกะรอย
‘มักกะสัน’
ซ่อมบ�ำรุงรถไฟ หรือโรงงานมักกะสัน ได้กอ่ สร้างขึน้ เมือ่ ปี 2453
และกิ น พื้ น ที่ ม ากกว่ า 497 ไร่ ไม่ เ พี ย งแต่ ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น
โรงซ่อมรถไฟขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเท่านั้น
แต่ภายในยังมีอาคารเก่าที่ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรมดีเด่นอีกด้วย
หลั ง จากถู ก ทิ้ ง ให้ เ ป็ น ที่ ร กร้ า งมานานการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่มักกะสันได้เล็งเห็นช่องทาง
เพิม่ เม็ดเงิน จึงเสนอเมกะโปรเจกต์มลู ค่ากว่า 300,000 ล้านบาท
เพือ่ แปลงโฉมทีด่ นิ แห่งนีเ้ ป็น ‘มักกะสันคอมเพล็กซ์’ โดยจะใช้
พื้นที่ที่สามารถน�ำไปพัฒนาต่อได้รวม 497.11 ไร่จากทั้งหมด
700 ไร่ ด�ำเนินโครงการพื้นที่พาณิชย์ โครงการศูนย์จัดแสดง
ระหว่างทางนั่งแอร์พอร์ตลิงค์จากราชเทวีไปสุวรรณภูมิ สินค้า โครงการเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ โครงการ
เคยมองออกไปนอกหน้าต่าง แล้วจะสังเกตเห็นสิง่ หนึง่ ทีส่ ะดุด ส�ำนักงานให้เช่า โรงแรม และอพาร์ตเมนต์ 			
ตาเรามากที่สุด สิ่งนั้นไม่ใช่ตึกสูงชะลูด หรืออาคารรูปทรง
ทั น สมั ย แต่ เ ป็ น พื้ น ที่ ร กร้ า ง มี ต ้ น ไม้ เ ขี ย วขึ้ น เต็ ม ไปหมด
หากเวลาที่โครงการแสนล้านส�ำเร็จมาถึง ผืนดินที่คอย
ทอดยาวขนานไปกับรางรถไฟ หลายคนรูจ้ กั พืน้ ทีแ่ ห่งนีใ้ นนาม โอบอุ้มต้นไม้และกอหญ้า คงถูกปิดทับด้วยคอนกรีตและ
‘มักกะสัน’ พืน้ ทีส่ เี ขียวใหญ่แปลงสุดท้ายใจกลางเมืองแห่งนี…
้ อาคารนานาชนิดในฐานะประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ
พื้นที่กว่า 700 ไร่ในมักกะสัน ประกอบด้วย พื้นที่ซ่อม อย่างแท้จริง เราน่าจะมีสทิ ธิเ์ ลือกว่า อยากให้พนื้ ทีก่ ว่า 700 ไร่
บ�ำรุงรถไฟ เส้นทางแอร์พอร์ตลิงค์ ชุมชนและที่อยู่อาศัย ในมักกะสันกลายเป็นอะไร และแน่นอน… ไม่วา่ ค�ำตอบจะเป็น
รวมทัง้ ตลาดและพิพธิ ภัณฑ์ โดยบริเวณทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของโรงงาน แบบไหน เราทั้งหลายก็ต้องรับผิดชอบผลการเลือกนั้น
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URBAN HEAT ISLAND PROFILE
ปล่อยความร้อน
จากเครื่องปรัอากาศ
(หอพักแต่ละห้อง
ห้างขนาดใหญ่)
และรถยนต์

ไม่มีต้นไม้
ปรับสมดุลระบบ
นิเวศ
อากาศขวางทาง
ระบายความร้อน
และลม

คอนกรีตดูดซับ
ความร้อนได้ดี
และตึกสูงเพิ่มพื้นที่ผิว
ดูดซับความร้อน

RURAL

COMMERCIAL
SUBURBAN RESIDENTIAL

URBAN RESIDENTIAL
DOWNTOWN

SUBURBAN RESIDENTIAL
PARK

เกาะที่ไร้ต้นไม้
Urban Heat Island
Effect

หากพูดถึงเกาะ ถ้าไม่นับเกาะกลางถนนแล้ว หลายคน
(รวมเราด้วย) คงนึกถึงเกาะสีเขียวท่ามกลางน�ำ้ ทะเลใสสะอาด
แต่ยงั มีเกาะอีกประเภททีห่ ลายคนอาจไม่รจู้ กั เกาะนีพ้ บได้ตาม
เมืองใหญ่ทั่วโลก ทั้ง โตเกียว นิวยอร์ก ปักกิ่ง และแน่นอน
ไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพมหานครของเรา เกาะนัน้ ชือ่ ว่า ‘เกาะร้อน
เมือง’ จับต้องไม่ได้ แต่สัมผัสได้ชัดเจนมาก เพราะมันเป็น
ปรากฏการณ์ทอี่ ากาศใกล้พนื้ ดินในเขตชุมชนเมือง มีอณ
ุ หภูมิ
สูงกว่าพืน้ ทีโ่ ดยรอบทีเ่ ป็นเขตเกษตรกรรมและพืน้ ทีป่ า่ (ดังรูป)
เป็นสาเหตุให้ผคู้ นในเมืองต้องทนร้อนระอุไม่เว้นแม้ยามค�่ำคืน
ทีค่ วรมีอากาศเย็นสบาย นอกจากนีค้ ลืน่ ความร้อนยังสามารถ
แผ่ไปยังบริเวณข้างเคียง ท�ำให้สภาพอากาศแปรปรวนมากขึน้

ทางแก้ --- > คืนต้นไม้ให้ชุมชนเมือง

- ได้ร่มเงา มีแสงแดดเพียง 10-30% ที่ส่องถึงพื้นใต้ต้นไม้
- ได้ความเย็น ต้นไม้ล�ำเลียงน�ำ้ พร้อมกับคายน�้ำ การคาย
น�้ำท�ำให้อากาศเย็นลง เพราะต้นไม้ใช้ความร้อนรอบๆ มา
เปลี่ยนน�้ำให้กลายเป็นไอ โดยใช้ความร้อนประมาณ 2.3
เมกะจูล (2,200 บีทียู) เพื่อท�ำให้น�้ำ 1 ลิตร เปลี่ยนเป็นไอ
ช่วงกลางวัน ต้ น ไม้ ข นาดใหญ่ ต ้ น หนึ่ ง สามารถเปลี่ ย นน�้ ำ
เป็นไอได้ประมาณ 65 ลิตรต่อวัน ซึ่งลดความร้อนเทียบเท่า
กับเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน หรือประมาณ 12,000 บีทียู
ต่อชั่วโมง
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เสียงที่เธอนั้น
ไม่ (อยาก)
ได้ยิน

การปลูกต้นไม้เป็นกลุ่มหนา
30 เมตร สูง 12 เมตร สามารถลดเสียงหนวกหู
จากรถยนต์บนทางหลวงได้ 50%

การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่มีจำ� นวนรถมากกว่าถนนถึง 4.4 เท่า, สนามบินขนาดใหญ่ หรือในเขตอุตสาหกรรมที่ส่งเสียงดัง
ตลอดเวลา คงท�ำให้ใครหลายคนสูญเสียสุขภาพจิตอันแจ่มใสพร้อมกับเสีย่ งต่อการสูญเสียความสามารถในการได้ยนิ แต่รไู้ หม
ว่า… ปัญหานี้สามารถแก้ได้พร้อมๆ กับการบรรเทาปรากฏการณ์เกาะร้อนเมือง เพราะนอกจากต้นไม้จะให้ลมหายใจ ร่มเงา
ความเย็น และอื่นๆ อีกมากมายแล้ว ต้นไม้ยังสามารถลดเสียงอึกทึกครึกโครมได้อีกด้วย
เมือ่ จัดการปลูกต้นไม้หรือพืชพันธุอ์ ย่างถูกวิธจี ะสามารถลดมลพิษทางเสียงได้ 6-10 เดซิเบล หรือประมาณ 50% ของเสียง
ทีผ่ า่ นเข้าหูมนุษย์ทงั้ หมด โดยสิง่ มีชวี ติ สีเขียวเหล่านีส้ ามารถลดความเข้มของคลืน่ เสียงลง ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ด้วย เช่น
ความสูง ความหนาแน่น ความกว้าง และต�ำแหน่งที่อยู่ ประกอบกับทิศทางลม ความเร็วลม อุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น
วิธีปลูกต้นไม้เพื่อลดเสียง

• ปลูกให้ใกล้แหล่งก�ำเนิดเสียงมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
• ปลูกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านใบหนาแน่น และปลูกให้ชิดกัน
• ควรปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มประกอบกัน ไม้พุ่มช่วยกัน มากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท� ำ ได้ ต้ น ไม้ ที่ ค วรปลู ก เช่ น สนมั ง กร
เสียงบริเวณส่วนล่าง ซึ่งไม้ยืนต้นส่วนใหญ่มักจะไม่มีกิ่งก้าน ไทรคอมแพค เข็ม ชาดัด เป็นต้น
หนาแน่นพอในบริเวณนั้น

ไทรคอมแพค

สนมังกร

ชาดัด

ต้นไม้แสนดีขนาดนี้ คุณจะไม่รักเขา/เธอ สักหน่อยหรือ?
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เรื่องของ
สวนที่อยากให้
เธอได้ฟัง

สวนหลวง ร.๙

ที่ตั้ง : ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ

จุ ด เด่ น ของสวนนี้ อ ยู ่ ที่ ส วนพฤกษศาสตร์ ซึ่ ง รวบรวม
ไม้พันธุ์หายากและสมุนไพรในประเทศไทยพร้อมด้วยสวน
นานาชาติ และสวนรมณีย์ที่สร้า งขึ้นเลียนแบบธรรมชาติ
หากเบื่ อ ชมสวนก็ มี นิ ท รรศการจั ด แสดงพระราชกรณี ย กิ จ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รวมถึงเครือ่ งใช้สว่ นพระองค์
ให้เดินชม ต่อด้วยสวนจีน สวนเชิงผา อาคารพันธุไ์ ม้ทะเลทราย
ที่พลาดไม่ได้คือการถ่ายรูปอัพลงอินสตาแกรมกับเขาวงกต

พอถึงวันหยุดพักผ่อนทั้งที จะให้นอนอยู่บ้านก็น่าเบื่อ
ไปเดินห้างสรรพสินค้าก็จ�ำเจเหลือเกิน คุณอาจเคยมีไอเดีย
จะไปสวนสาธารณะ แต่ คุ ณ ก็ ต ้ อ งหยุ ด ความคิ ด นี้ ทั น ที
เมื่อนึกถึงสภาพอากาศร้อนๆ ของกรุงเทพฯ แต่อย่าเพิ่งพับ
แผนการไปสวนสาธารณะ หากคุณยังไม่ได้อ่าน ‘คนสวน’
เล่มนี้ เพราะเรามีกิจกรรมที่ควรสนของคนสวนมาน�ำเสนอ
ไม่ แ น่ ว ่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ อ าจท�ำ ให้ คุ ณ รื้ อ แผนการไปสวนใน
วันหยุดขึ้นมา แทนการเดินย�ำ่ ตากแอร์เย็นฉ�่ำในห้างก็เป็นได้

สวนวชิรเบญจทัศ

ที่ตั้ง : ถนนก�ำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

หรือรู้จักกันในชื่อ ‘สวนรถไฟ’ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดนัด
จตุจักร ไม่ว่าจะมาวิ่งจ๊อกกิ้งหรือปั่นจักรยานใต้แนวไม้สีเขียว
ชะอุ่มตาก็ท�ำได้ นอกจากนี้ยังมีผีเสื้อนับพันบินตอมดอมดม
ดอกไม้นานาพันธุ์ในอุทยานผีเสือ้ และแมลง สวนแห่งนีม้ เี มือง
จราจรจ�ำลองที่ยกเอาภูเขาทอง เสาชิงช้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หรือสะพานพระราม 8 มาจ�ำลองไว้ขนาดจิ๋วอย่าง
น่ารัก ทั้งยังสามารถเดินผ่านไปยังหอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ หรือสวนโมกข์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอีกสถานที่ที่จะ
ท�ำให้วันหยุดของคุณสงบทางใจได้มากขึ้น โดยไม่ต้องไปไกล
ถึงสวนโมกข์ สุราษฎร์ธานี

สวนลุมพินี

ที่ตั้ง : ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

สวนสาธารณะยอดฮิตขวัญใจชาวกรุง ที่แห่งนี้เป็นลาน
กิจกรรมของชาวกรุงทุกเพศทุกวัย มีทั้งลู่วิ่งและที่เล่นกีฬา
หลายชนิด นอกจากนี้ยังเปิดสอนลีลาศ ร�ำไทเก๊ก ดนตรีไทย
ว่ายน�้ำ มีพื้นที่ส�ำหรับซ้อมเต้นเบรกแดนซ์และหลักสูตรอบรม
ดูนกภายในสวนมากกว่า 50 ชนิดพันธุ์ หรือถ้าเดินจนเมื่อย
ก็ไปนั่งพักอ่านหนังสือที่ห้องสมุดประชาชนสวนลุมฯ ได้
DID YOU KNOW :

เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่สีเขียวต่อประชากรหนึ่งคนของเมืองหลวงประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย สรุปได้ดังนี้ ปักกิ่ง-88.4 ตารางเมตร,
สิงคโปร์-66.2 ตารางเมตร, กัวลาลัมเปอร์-43.9 ตารางเมตร, โซล-23.4 ตารางเมตร, นิวเดลี-18.1 ตารางเมตร, ฮานอย-11.2
ตารางเมตร, มะนิลา 4.5 ตารางเมตร และกรุงเทพฯ -3.3 ตารางเมตร โดยทางองค์กร WHO แนะน�ำว่าจ�ำนวนพื้นที่สีเขียวต่อหนึ่งคน
ควรจะเป็น 9.0 ตารางเมตร กรุงเทพฯ ของเรายังห่างอยู่ไกลเชียว
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วงปี คือรอบของการเติบโตของต้นไม้ นีไ่ ม่ใช่การพิมพ์ผดิ
แต่เราก�ำลังเสนอ ‘วนปีของต้นไม้’ หากสังเกตให้ดีจะพบว่า
ในหนึ่งปีต้นไม้แต่ละต้นจะท�ำหน้าที่ราวกับเป็นนักวิ่ง 4×100
เมตร ที่ส่งต่อไม้ผลัดหมุนเวียนกันอวดความงดงามให้พวก
ชาวเมืองกรุงชื่นชมวนตลอดทั้งปี

วนปี

01

02

01

03

ต้นสุพรรณิการ์

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

Yellow Cotton Tree (ฝ้ายค�ำ)

Pink Trumpet Tree (ตาเบบูญ่า)

เป็ น พรรณไม้ เ ก่ า แก่ ส มั ย พุ ท ธกาล ถื อ เป็ น ไม้ ม งคล
พุ่มกว้างให้ร่มเงาดี จึงนิยมปลูกตามแนวถนน ออกดอก
ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม
ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน มองเผินๆ คล้ายซากุระ
02

04

ต้นศรีตรัง

ต้นราชพฤกษ์

Jacaranda (แคฝอย)

Golden Shower Tree (คูน, ลมแล้ง)

เป็นต้นไม้ประจ�ำจังหวัดตรัง เดินทางมาจากอเมริกาใต้
เป็นดอกไม้ประจ�ำชาติ ชาวบ้านเรียกกันว่า ดอกลมแล้ง
ออกดอกในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
เพราะมักออกดอกเมือ่ เข้าสูฤ่ ดูรอ้ น ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์พฤษภาคม ส่วนฝรั่งเรียกว่า Golden Shower เพราะดอก
เป็นพวงระย้า เหมือนสายน�้ำที่ไหลออกจากฝักบัว
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03

05

04

08

05

07

ต้นอินทนิลบก

ต้นอินทนิลน�้ำ

ต้นหางนกยูง

08

Pride of India, Queen’s Flower (ตะแบก)

อินทนิลบก มีดอกสีชมพู-ม่วง กลีบดอกยับย่น เริ่มออก
ก่อนออกดอก ใบจะค่อยๆ ร่วงและผลิใบอ่อนมาแทนที่
ดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ชมความงามของดอกอิ น ทนิ ล น�้ ำ ช่ ว งปลายพฤษภาคมกรกฎาคม
06
The Flame Tree

ต้นเหลืองอินเดีย

มี ถิ่ น ก� ำ เนิ ด อยู ่ ที่ เ กาะมาดากั ส การ์ เมื่ อ ออกดอกดก Golden Tree
เต็ ม ต้ น จะผลั ด ใบทิ้ ง จนหมด ออกดอกช่ ว งปลายเดื อ น
ออกดอกในหน้าหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
เมษายน-มิถุนายน
(แล้วแต่พื้นที่) ผลัดใบเมื่อออกดอกจนเหลือเพียงความเหลือง
อร่าม เมื่อดอกร่วงโรย ถือเป็นการเตือนว่าหน้าหนาวก�ำลัง
หมดลง และหน้าร้อนก�ำลังเข้ามาแทนที่แล้ว
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พ่นยา

พรสวรรค์ วุฒิศาสตร์กุล

ยานอนหลับ

“แต่...แต่ ที่ผมเปิดอินเทอร์เน็ตวันนั้น คนในภาพทุกคนล้วน
หน้าใส ดูสดชื่น ไม่มีใครขอบตาด�ำคล�้ำเหมือนคนในเมืองเรา
คนทั้งโลกบอกว่าแบบนั้นถึงจะเรียกว่าคนดูดี สุขภาพดี ไม่ใช่หน้า
ตอบตาคล�ำ้ แบบทีพ่ วกเราเป็น” เสียงแหบพร่ายังคงพยายามดึงดัน
เสียงถอนหายใจพรืดใหญ่ “อย่างที่ผมบอกแหละครับ ใครจะ
เขียนอะไรมันก็เขียนได้ หน้าซูบตอบสิครับดี เห็นโครงกระดูกหน้า
ชัด คุณอาจจะได้ไปเป็นนายแบบเมืองนอก... ใต้ตาด�ำก็ช่วยท�ำให้
หน้าคุณมีสสี นั เผลอๆ คุณอาจเป็นคนดัง ได้เป็นตัวแทนหมีแพนด้า
ที่จะต้องกลับจีนไป”
ความขัดแย้งก่อตัวในใจเขาอย่างรุนแรง สิ่งที่ดีเจพูดเป็นสิ่ง
ที่ทุกคนในเมืองเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้น... มันต้องเป็นอย่างนั้น...
มันใช่จริงๆ หรือ?
“ฮัลโหล ยังอยู่รึเปล่าครับคุณ”
เสียงสูดลมหายใจเข้าฟึดฟัด “ครับ”
“อย่ามัวมาเสียเวลาคิดสงสัยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยครับคุณ
ความคิดอะไรที่เป็นติ่งมะเร็งก็ตัดทิ้งไปเถอะครับ ลองคิดดูนะ
ถ้าคุ ณ มั ว ไปนอนวั น ละหลายชั่ ว โมงแบบนั้ น คุ ณ จะเอาอะไร
กินครับ ใครจะท�ำงานงกๆ แทนคุณ ใครจะหาเงินให้คุณใช้ คนอื่น
เขาก็จะท�ำงานแซงหน้าคุณ เป็นเจ้าคนนายคน ในขณะทีค่ ณ
ุ ยังเป็น
พนักงานระดับล่าง เวลาไปงานเลี้ยงรวมญาติ งานเลี้ยงเพื่อนเก่า
คุณก็จะเป็นคนทีต่ ำ� แหน่งต�ำ่ กว่าใครๆ อายเขานะครับ เห็นไหมว่า
คนที่ต�ำแหน่งใหญ่โตน่ะใต้ตาคล�้ำด�ำเมี่ยมกันทุกคน...ช่างงดงาม
จริงๆ... เชื่อผมเถอะครับ เอาเวลาไปท�ำงานหาเงินดีกว่าครับ”
เสี ย งสู ด น�้ ำ มู ก เฮื อ กใหญ่ ดั ง ผ่ า นมาตามสาย “เหรอครั บ ”
น�้ำเสียงยังแสดงความลังเล “ผมยังอ่านเจออีกสิ่งหนึ่งนะครับ
คือ...”
“เอ๊ะ! คุณ ผมบอกแล้วไงว่าเลิกเชื่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว นี่คง
เล่นไร้สาระทั้งวันสินะ ถึงอ่านมาเยอะขนาดนี้”
“ไม่ใช่ครับ อันนี้ผมอ่านจากหนังสือในห้องสมุด เป็นหนังสือ
ในมุมดึกด�ำบรรพ์ ผมเจอมันหล่นอยู่ตรงซอกตู้ตอนผมหน้ามืด
ล้มเซเข้าหาก�ำแพง เปิดแต่ละหน้าทีฝุ่นคลุ้ง ท�ำเอาผมจามไป
หลายวัน...เนื้อหาในหนังสือมันพูดถึงอะไรเกี่ยวกับ ความฝะ ฝะ...
ฝัน!” ค�ำสุดท้ายเขาออกเสียงยากสักหน่อย ประหนึ่งว่าเป็นศัพท์
ใหม่ที่ไม่เคยพูดมาตลอดชีวิต
“หยาบคายมากนะครับคุณ! คุณไม่ควรมาพูดค�ำหยาบเช่นนี้
ในรายการของผมนะครับ ตายๆๆ ผมควรจะต้องตัดสายคุณทิ้ง
เดี๋ยวนี้ สวัส...”

“ผมเป็นโรคนอนไม่หลับ!”
น�้ำเสียงปลายสายแหบพร่าประหนึ่งว่าขาดน�ำ้ มาแรมปี ผสาน
กับเสียงสูดลมหายใจครืดคราดติดขัดเป็นช่วงๆ ยิ่งท�ำให้เสียงนั้น
ฟังดูขี้โรคมากยิ่งขึ้น ทว่าเสียงที่ตอบกลับมาไม่ได้มีแวววิตกกังวล
หรือเป็นห่วงเป็นใยแต่อย่างใด กลับกลั้วด้วยเสียงกลั้นหัวเราะ
เมื่อกรอกเสียงลงตามสาย
“คุณจะกังวลไปท�ำไมล่ะครับ ใครๆ ในเมืองก็เป็นโรคนี้กัน
ทั้งนั้น ถ้าคุณโทรมาบอกว่าคุณเป็นโรคหัวถึงหมอนก็หลับปุ๋ยสิ
ผมคงต้องรีบส่งรถพยาบาลหรือหน่วยกู้ภัยไปหาคุณ”
เสียงหอบพ่นลมอย่างขัดใจ ท�ำไมใครๆ ในเมืองนีไ้ ม่มใี ครเข้าใจ
หรือเห็นใจเขา นี่ขนาดเขาโทรเข้ามาในรายการวิทยุชื่อดังประจ�ำ
คืนวันศุกร์ที่มีชื่อเสียงด้านการปรับทุกข์เห็นใจผู้ฟัง นี่ขนาดเขา
ได้คุยกับดีเจพี่ออดพี่ฉ้อย ดีเจอันดับหนึ่งของเมือง
“ไม่จริง” น�้ำเสียงของเขาคัดค้าน “ผมอ่านเจอในอินเทอร์เน็ต
มนุษย์ควรต้องนอนวันละ 8 ถึง 10 ชั่วโมงถึงจะดีต่อสุขภาพ”
คราวนี้ดีเจพี่ออดพี่ฉ้อยกลั้นไม่อยู่จึงปล่อยเสียงหัวเราะพรืด
ใหญ่ออกมา น�้ำลายสีขาวขุ่นกระเซ็นออกจากปากไปติดอยู่บน
ไมโครโฟน
“โอยๆ คุณจะไปเชือ่ อะไรกับอินเทอร์เน็ต ทุกวันนีค้ ณ
ุ ก็รวู้ า่ ใคร
อยากจะโพสต์อะไร จะพิมพ์อะไรตอนไหน เมื่อไหร่ มันแค่สัมผัส
ปลายนิ้ว ถ้ามีผู้อ่านที่ขาดวิจารณญาณอย่างคุณเยอะๆ เมือง
ของเราคงจะล่มจมแน่” เหมือนรู้สึกตัวว่าไม่ควรพูดกับคุณผู้ฟัง
แรงไป ประโยคต่อมาจึงนุม่ นวลขึน้ “ผมพูดด้วยความหวังดีนะครับ
จะได้เป็นข้อคิดสะกิดใจทั้งคุณและผู้ฟังท่านอื่นๆ พูดกันตรงๆ
แบบนี้จะได้สะกิดแรงๆ จบแบบเจ็บๆ แต่ดีกว่าเจ็บแบบไม่มีวันจบ
นะครับ” ดีเจชื่อดังยังคงไม่ทิ้งลายเจ้าพ่อค�ำคมเลือดบาดปาก
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“เดีย๋ วๆๆ สิครับพี”่ ปลายสายพยายามอ้อนวอน น�้ำเสียงยังคง
แหบแห้ง ทีบ่ า้ นเขาคงไม่มนี ำ�้ เหลือสักขวด หรือไม่กอ็ าศัยอยูใ่ นเขต
ทะเลทราย
“อธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับว่ามันคืออะไร ผมรู้สึกคุ้นกับค�ำนี้
เหลือเกิน เหมือนเคยได้ยินมาก่อน... ก่อนที่ผมจะมาอยู่เมืองนี้
พอดีหน้าในหนังสือมันมีคนท�ำกาแฟหกใส่ กาแฟด�ำปี๋น่ะครับ
สงสัยกินให้ตาค้าง จนผมอ่านอะไรแทบไม่ออก”
“ตัง้ แต่ผมจัดรายการสดมา ผมไม่เคยต้องหนักใจกับใครเท่าคุณ
เลย ให้ตายเถอะ! เอาล่ะ...ในฐานะของผู้จัดรายการที่ดี ผมควร
จะต้องคลายข้อกังวลให้กับผู้ฟัง ยิ่งเป็นข้อกังวลร้ายแรงแบบนี้...
ก่อนอื่นผมบอกคุณได้เลยว่าหนังสือดึกด�ำบรรพ์พระเจ้าเหาที่คุณ
ไปเจอมานีเ่ ป็นหนังสือทีเ่ พ้อเจ้อมาก อาจจะไร้สาระยิง่ กว่าสิง่ ทีค่ ณ
ุ
อ่านเจอมาในอินเทอร์เน็ตเสียอีก คุณควรจะลบค�ำนี้ออกไปจาก
สมอง...คุณผู้ฟังท่านอื่นที่ก�ำลังฟังรายการอยู่ด้วยนะครับ”
“มันเลวร้ายขนาดนั้นเลยหรือครับ” เสียงพร่าแทรกขึ้นมา
“แน่ละ่ สิครับ สิง่ นีน้ ะ่ ผมได้ยนิ ความเลวร้ายของมันมานานแล้ว
ความฝะ...ฝัน นี่น่ะ ผมล่ะไม่อยากจะพูดให้ระคายปาก เขาว่ากัน
ว่าถ้าใครมีมนั ล่ะก็จะเป็นทุกข์สาหัส ไม่ตอ้ งท�ำงานท�ำการกันพอดี”
“แต่ ผ มเห็นค�ำว่า ความสะ...สุข รางๆ ในหนัง สือนะครับ
ผมคิดว่ามันจะท�ำให้ผมมีความสุขซะอีก”
“ไม่จริงหรอกครับ สิ่งนี้น่ะมันชั่วร้าย มันจะหลอกให้คุณมี
ความสุขในระยะแรก เคลิบเคลิม้ ล่องลอย มันจะท�ำให้คณ
ุ มีพลัง
มหาศาล เห็นไหมครับแค่เริม่ ต้นก็มสี รรพคุณเหมือนเมากัญชาแล้ว
มั น จะท� ำ ให้ คุ ณ เริ่ ม อยากออกเดิ น ทาง พยายามตามรอยมั น
พยายามไขว่คว้ามัน รักมัน แต่สุดท้ายมันก็จะหนีหายคุณไปหรือ
ไม่ให้คณ
ุ สัมผัสมันด้วยซ�้ำ ทัง้ ๆ ทีค่ ณ
ุ เสียเวลาให้กบั มันไปหลายปี”
น�้ำเสียงสุดท้ายมีแววเจือความขมขื่นเจ็บปวด “เห็นไหมครับว่า
มันอันตรายขนาดไหน เอาเวลาไปท�ำงานตามระบบ ขยันขันแข็ง
อดหลับอดนอนอย่างที่ทุกคนท�ำน่ะดีแล้วครับ ยิ่งอดนอนมาก
ก็ยิ่งได้เลื่อนขั้นเร็ว เงินก็ยิ่งมาก สังคมเชิดชู มีหน้ามีตาจะตาย
อย่ามัวไปสนใจความฝันลมๆ แล้งๆ เลยครับ”
“แล้ว...ไม่มีคนที่เคยได้สัมผัสมันจริงๆ เหรอครับ” เสียงแหบ
แห้ ง ยั ง คงสงสั ย ต่ อ ไป ในใจตอนนี้ เ ขาคิ ด ว่ า สรรพคุ ณ ของมั น
น่าทดลองจะตาย ท�ำไมเขาถึงรูส้ กึ คุน้ เคยกับอาการแบบเมากัญชา
เหล่านี้เหลือเกิน แล้วมันหายไปตอนไหนนะ ท�ำไมเขาถึงลืมมันไป
เสียสนิทขนาดนี้
ดีเจชือ่ ดังถอนใจพร้อมสบถเบาๆ อย่างร�ำคาญ ราวกับไม่อยาก
ตอบค�ำถามนี้ ประหนึ่งว่ามันท�ำให้เขารู้สึกเจ็บเหลือเกิน น�ำ้ เสียง
ของเขาคราวนีจ้ งึ เจือแววกลัน้ สะอืน้ “มันก็...มีเหมือนกันแหละคุณ
แต่คนเหล่านั้นบางคนก็อาจจะต้องเสียเวลาทั้งชีวิตไปเพื่อให้ได้
มันมา ซึ่งระหว่างที่คุณยอมเสียเวลาให้กับมันไป คุณอาจจะเห็น
เพียงแค่ความว่างเปล่า ในขณะที่คนรุ่นเดียวกับคุณคนอื่นๆ มีเงิน
มีต�ำแหน่ง เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้”

“แต่ในหนังสือผมเห็นภาพทุกภาพมีคนยิ้มนะครับ เป็นอาการ
ฉีกยิงฟันที่ปาก ดวงตามีประกายระยับ ที่ผมและคนในเมืองนี้
แทบไม่เคยท�ำ”
“คุณก็ทำ� สิครับ แค่ฉีกปากออกไม่เห็นจะยาก”
“ผมลองท� ำ แล้ ว แต่ ป ระกายในดวงตามั น ไม่ อ อกครั บ ผม
พยายามท�ำอยู่หลายครั้งตอนที่แอบเจ้านายอู้ที่ทำ� งาน” เสียงพร่า
ยังพูดต่อไป “ผมเลยคิดว่าหรือความฝะ...ฝันจะท�ำให้ผมยิ้มได้
จากใจจริง ไม่ต้องพยายามง้างน่ะครับ”
“งั้นคุณคงต้องรอไปอีกสิบยี่สิบปีเลยล่ะครับ ผมแนะน� ำให้
ไปเรียนการแสดงอาจจะง่ายกว่าครับ” ดีเจคนดังกล่าวต่อไป
ตอนนี้เสียงกลั้นสะอื้นหายไปแล้ว แทนที่ด้วยน�้ำเสียงเกลียดชัง
“เลิกคิดถึงสิ่งนี้เถอะครับด้วยความปรารถนาดี สิ่งนี้มีไว้แค่หลอก
เด็กเท่านัน้ แหละครับ กลับมาสูโ่ ลกแห่งความจริง โลกทีเ่ งินและงาน
บันดาลสุข”
ใช่แล้ว! เขาคุ้นเคยกับค�ำนี้ตอนเขาเด็กๆ อย่างไรล่ะ ตอนก่อน
ที่เขาจะก้าวเข้าสู่เมืองนี้... เมืองผู้ใหญ่ เมืองที่มีภาระบีบคั้นให้เขา
ต้ อ งท� ำ ตามกระแสสั ง คม จนเขาแทบลื ม ไปแล้ ว ว่ า ตอนเด็ ก ๆ
เขาตอบค�ำถามว่าอยากเป็นอะไรได้อย่างมีความสุขเหลือเกิน
และคิดว่าจะต้องเป็นให้ได้ตอนเป็นผูใ้ หญ่... เอ๊ะ! ปากของเขาก�ำลัง
ฉีกออกและยกขึ้น นี่เขาก�ำลัง ‘ยิ้ม’ หรือนี่!!! และนั่นจึงท�ำให้เขา
หัวเราะออกมา
“มีอะไรตลกหรือครับคุณ หรือคุณก�ำลังฝึกหัวเราะอยู่ ผมว่า
คุณใช้ได้เลยนะ ไม่แข็งทื่อเหมือนดาราบางคน พรุ่งนี้ไปสมัคร
เรียนการแสดงเลยนะครับ ผมว่าคุณรุ่งแน่”
“ครับพี่ออดพี่ฉ้อย” คราวนี้เสียงเขาใสประหนึ่งว่ามีคนกรอก
น�้ำผึ้งมะนาวใส่ปากเขาไปสิบลิตร “พี่ทำ� ให้ผมคิดได้จริงๆ ผมรู้สึก
ได้รื้อฟื้นความทรงจ�ำหอมหวานที่ผมลืมมันไป ผมรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากครับ ผมว่าพีน่ า่ จะลอง ‘ฝัน’ อีกสักทีนะครับ เดีย๋ วผม
จะสั่งซื้อหนังสือเล่มนั้นย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ตเอามาขายดีกว่า
ครับ คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ ลองนึกถึงช่วงเวลาก่อนเข้า ‘เมือง’
ดูสิครับ แล้วคุณจะยิ้มและหัวเราะแบบผมได้ตอนนี้โดยไม่ต้อง
พยายาม ผมเริ่มง่วงแล้ว ราตรีสวัสดิ์ครับ...”
* หมายเหตุ 1: นี่คือบันทึกการออกอากาศที่มีเรตติ้งสูงสุดใน
รอบสิบปีของรายการ
* หมายเหตุ 2: ชายเสียงแหบฝากมาถามว่า วันนี้คุณได้ ‘ฝัน’
แล้วหรือยัง?
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เพาะกล้า
รุจรวี นาเอก

DREAM
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จับฝันมาปัดฝุ่น
ดารารัตน์ ภูธร

เป็นความทรงจ�ำทีจ่ ะคงอยู่เรือ่ ยไป ทีจ่ ะคอยนึกถึงความทรงจ�ำดีๆ
เหล่ า นั้ น เมื่ อ เราพบเจอเรื่ อ งที่ ท� ำ ให้ เ จ็ บ ปวด ผิ ด หวั ง เสี ย ใจ
หรืออาจเกิดจากความไม่พอใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนเองประสบ
พบเจอในชีวิตประจ�ำวัน อาจกล่าวได้ว่า นอสตัลเจีย เป็นการวาด
ฝันถึงสภาพแวดล้อมในจินตนาการหรือบริบทในอุดมคติก็เป็นได้
เด็กทุกคนต่างก็มีความฝัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยากเป็นหรือสิ่ง
ที่อยากมี โดยไม่ได้กังวลว่าจะท�ำได้จริงหรือไม่ มักค้นหาความสุข
ของตัวเองและเดินตามทางนั้นไปอย่างไม่ย่อท้อ พวกเขาไม่ได้
คาดหวังว่าจะผิดหวังหรือล้มเหลว เพราะแค่พวกเขาได้มีโอกาส
วาดฝันและจินตนาการถึงสิ่งที่พวกเราต้องการ ก็ถือเป็นความสุข
อย่างหนึ่งแล้ว ผู้ใหญ่เองก็มีความฝันเช่นกัน หากแต่ความฝัน
นั้นบางครั้งก็ถูกลืมเลือนไป จินตนาการเริ่มถูกแทนที่ด้วยเหตุ
และผล ด้ ว ยความคิ ด และทั ศ นคติ ที่ เ ติ บ โตขึ้ น รวมทั้ ง ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ท�ำให้เราไม่ได้รู้สึกคาดหวังกับความฝัน
ที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง บางครั้งเราอาจแบ่งเวลาให้กับงาน
มากกว่าครอบครัว บางครัง้ เราอาจให้ความส�ำคัญกับงานมากกว่า
สุขภาพร่างกายของตัวเอง จนบางครัง้ เราอาจลืมไปว่า แท้จริงแล้ว
ความสุขของเราคืออะไร สิ่งที่เราต้องการส�ำหรับชีวิตของเราจริงๆ
คืออะไร
เราสามารถมีความสุขกับสิง่ ทีเ่ ราท�ำหรืองานทีเ่ ราท�ำอยู่ โดยท�ำ
อย่างพอประมาณตามก�ำลังของเราที่พอจะท�ำได้ มีความมุ่งมั่น
และใส่ใจกับสิ่งที่ท�ำ คาดหวังอย่างเหมาะสมและต้องเผื่อใจกับ
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เราสามารถมีทุกสิ่งที่ปรารถนาได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องละทิ้งความฝัน ข้าพเจ้าจึงอยากเห็นทุกคนมี
ความสุขกับความฝันของตนเอง อยากให้ทุกคนให้ความส�ำคัญ
กับสิง่ ทีต่ นเองอยากท�ำมากกว่าสิง่ ทีต่ นเองต้องท�ำ และไม่สง่ ผลเสีย
ต่ อ บทบาทของเราที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในฐานะที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของสังคม อยากให้มแี รงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ริเริม่
ท�ำสิ่งใหม่โดยการคิดนอกกรอบ ไม่จ� ำกัดความคิดไว้กับความ
เคยชิน และไม่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ ความสุขจากความฝันนี้
สามารถสร้างได้โดยเริม่ จากการให้เวลาและค้นหาตัวเอง สังเกตว่า
ตนเองชอบอะไร มีความสนใจเรือ่ งอะไร ถนัดอะไร จากนัน้ ก็วาดฝัน
ว่าในอนาคตเราอยากเป็นอะไร เพราะอะไร เช่น อยากเป็นหมอ
เพราะต้องการรักษาคนป่วย อยากเป็นครูเพราะต้องการแบ่งปัน
ความรู้ให้กับผู้อื่น อยากเป็นดาราเพราะต้องการมีชื่อเสียง ไม่ว่า
ความฝั น จะเป็ น อย่ า งไร เมื่ อ วาดฝั น แล้ ว ก็ ต ้ อ งมี ค วามตั้ ง ใจ
และความพยายามท�ำให้ความฝันนัน้ เป็นจริงให้ได้ อาจกล่าวได้วา่
คนที่สามารถท�ำตามความฝันของตนเองให้เป็นจริงได้และมีความ
สุขกับมัน คือคนที่ประสบความส�ำเร็จอย่างแท้จริง

เราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่า? ใครคนนั้นที่มีเพียงภาพ
เลือนรางในความทรงจ�ำ รูปถ่ายใบเก่าอาจจะช่วยคุณร�ำลึก
ถึงใบหน้าบุคคลนั้นได้...แต่ถ้าสิ่งที่คุณลืมมันคือ ‘ความฝัน’
ล่ ะ ก็ ขอแนะน� ำ บทความที่ จ ะพาคุ ณ กลั บ ไปในมุ ม เล็ ก ๆ
ของหัวใจคุณ เผื่อคุณจะ ‘จ�ำ’ ได้ว่าเคยมีมันอยู่ในหัวใจ...
คนเราเติบโตขึ้นพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกคนต่าง
ก็มคี วามฝันเป็นของตัวเอง ความฝันในอนาคตทีว่ า่ อยากเป็นอะไร
อยากท�ำอะไร อยากมีอะไร ซึ่งความฝันเหล่านี้รอคอยให้เจ้าของ
วิ่ ง ไล่ ต ามจนกว่ า จะบรรลุเ ป้ า หมาย แต่ ใ นความเป็ น จริง แล้ ว
คนส่วนน้อยที่จะสามารถท�ำความฝันของตัวเองได้ส�ำเร็จ และมี
ความสุขกับสิ่งที่ท�ำ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินสามารถซื้อได้แทบ
ทุ ก อย่ า ง ท� ำ ให้ มี อ าหารชั้ น เลิ ศ รั บ ประทาน มี ก ารศึ ก ษาที่ สู ง
มีเสื้อผ้าดีๆ ใส่ ท�ำให้เราคิดว่าเงินคือ ‘ความสุข’ หากเรามีเงิน
ก็จะสามารถมีชีวิตในแบบที่เราต้องการได้
ในปั จ จุ บั น ทุ ก คนจึ ง ท�ำ งานอย่ า งหนั ก เพื่ อ แลกกั บ เงิ น และ
คาดหวังถึงความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต คนส่วนใหญ่มักคิดว่าคน
ที่ มี เ งิ น มากคือ คนที่ป ระสบความส� ำ เร็จ แต่ สัก วัน หนึ่ง เมื่อ คน
เหล่ า นั้ น เริ่ ม รู ้ สึ ก เหนื่ อ ยล้ า และอ่ อ นแรงกั บ การท� ำ งานหรื อ
พฤติกรรมซ�ำ้ ๆ จนเกิดเป็นรูปแบบ พวกเขาจะเริม่ เบือ่ หน่ายกับชีวติ
ในปัจจุบันที่มีแต่ความสับสนวุ่นวาย พบเจอปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ มีความรู้สึกไม่มั่นคงต่ออนาคต และความรู้สึกขาดหายของ
ปัจจุบนั เริม่ สูญเสียความเป็นตัวเอง เมือ่ นัน้ อดีตจะเข้ามาเติมเต็ม
และเป็นหลักยึดที่มั่นคง เนื่องด้วยความทรงจ�ำมักจะสร้างอดีต
ให้สวยงามกว่าความเป็นจริง เกิดการโหยหาอดีต นึกถึงวันเวลา
เก่าๆ อยากกลับไปสูช่ วี ติ ทีไ่ ม่มกี ารผูกมัด ชีวติ ในวัยเด็กทีแ่ สนเรียบ
ง่าย ท�ำในสิ่งที่อยากท�ำตามความต้องการของตัวเอง แสดงออก
โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีเหตุผลมารองรับ ใช้จินตนาการแบบเด็กๆ
แทนการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ด�ำเนินชีวิตไปเรื่อยๆ
โดยไม่ต้องมุ่งแต่เรื่องงาน ไม่ต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัว ไม่ต้อง
รับผิดชอบดูแลชีวิตคนอื่น สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกคิดถึงและโหย
หาความทรงจ�ำ หรือประสบการณ์ในอดีต ที่เรียกว่า ‘นอสตัลเจีย’
การโหยหาอดีต หรือ ‘นอสตัลเจีย’ (Nostalgia) เกิดจากการ
รวมกันของภาษากรีกสองค�ำ คือค�ำว่า ‘Nostos’ แปลว่า การกลับ
บ้าน กับ ‘Algos’ แปลว่า ความเจ็บปวด เมื่อรวมกันแล้วจึงมี
ความหมายถึง ‘อาการคิดถึงบ้าน’ (Homesickness) แต่เดิมเป็น
ศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยที่อยากจะกลับบ้าน ในปัจจุบัน
ค�ำนี้ได้ถูกน�ำไปใช้ในวงการอื่นจนท�ำให้มีความหมายกว้างขึ้น
ความหมายโดยทั่วไปของ นอสตัลเจีย คือการนึกถึงอดีตหรือ
ช่วงเวลาทีผ่ า่ นไป ซึง่ อดีตเหล่านัน้ จะต้องเป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามสุข
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ขุดรากถอนโคน
รตี วรรลยางกูร

โซตัส ความรักหรือละคร

โดยตัวอักษรต่างๆ ในค�ำว่า โซตัส (SOTUS) ในภาษาอังกฤษ
ล้วนมีความหมายอยู่ เช่น Seniority-การเคารพผู้อาวุโส Orderการท� ำ ตามระเบี ย บวิ นั ย Tradition-การปฏิ บั ติ ต ามประเพณี
Unity-การเป็นน�้ำหนึ่งเดียวกัน และ Spirit-การมีน�้ำใจ เสียสละ
ต่อส่วนรวม ประเทศไทยได้ใช้สืบต่อกันมาจากสมัยก่อนจนถึง
ปัจจุบัน ในแต่ละสถาบันจะใช้ระบบนี้มากน้อยต่างกันหรือไม่ใช้
เลยก็มี ส�ำหรับเด็กซึ่งพ้นวัยมัธยมมาไม่นาน ระบบโซตัสดูแปลก
ใหม่ แต่เมือ่ ได้มโี อกาสท�ำกิจกรรมรับน้อง ข้าพเจ้าจึงล้างอคติเก่าๆ
ออก ตัดสินใจที่จะลองศึกษามันดู โดยคาดหวังว่าจะได้มุมมอง
ที่ดี แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเปิดใจให้นั้น กลับกลายเป็นความผิดหวัง
และเสียใจ

เผยเบื้องหลัง... บนไม้กระดานที่มีแต่เสี้ยนต�ำกับค�ำด่า!
ไม้ ก ระดานน� ำ มาท� ำ เป็ น ‘ฉาก’ บนละครเรื่ อ ง โซตั ส ...
เชิญรับชมได้ ณ ขณะนี้...
“ความรั ก นั้ น จ� ำ เป็ น ด้ ว ยหรื อ ที่ ต ้ อ งผ่ า นความล� ำ บาก
ในสภาวะถูกบังคับร่วมกัน และจ�ำกัดในเวลาอันสั้น”
ข้าพเจ้าตั้งค�ำถามนี้ในใจอย่างเงียบๆ เมื่อละครเรื่อง โซตัส
ได้เปิดม่านโดยเสียงตะโกน “หนึ่ง สอง สิบ ยี่สิบ สามสิบ!”
ของพี่ระเบียบ พี่ซึ่งมีหน้าที่สอนระเบียบหรือที่รู้กันดีในนามของ
ว้ากเกอร์ ดังขึ้นจากอีกด้านหนึ่งที่บรรดาน้องปี 1 นั่งอยู่ ทุกคน
รีบวิ่งมาเข้าแถวฉากแล้วฉากเล่าถูกก�ำกับโดยรุ่นพี่และพวกเป็น
ผู้แสดง ฉากการขู่จะตัดรุ่น ปีสองออกมาบูมรับรุ่นท่ามกลางเสียง
ดุด่าจากพีป่ ีโต ทุกคนร้องไห้ เมือ่ ผ่านพ้นไคลแมกซ์ไปแล้ว ม่านซึง่
เขียนว่า ‘มีความสุขตลอดไป’ จึงได้เลื่อนปิดลงพร้อมแสงไฟ
บนเวที โดยไม่มีใครให้ค�ำตอบกับค�ำถามของข้าพเจ้าได้เลย
แต่ละครชีวิตหลังม่านเรื่องนี้กลับไม่ได้จบอย่างที่ข้าพเจ้าคิด
การทำ�ตามระเบียบวินัย
ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าจะมีสงิ่ หนึง่ เข้ามาสะกิดหัวใจ คิดว่าจะสามารถ
อดทนผ่านไปได้ เมื่อได้พบจึงได้รู้ว่าตนนั้นคิดอย่างไร กับระบบ
หนึ่งที่เรียกว่า ‘โซตัส’ ในยุคอินเทอร์เน็ต ไม่มีเรื่องใดเป็นความลับ
รวมไปถึงระบบโซตัส มีหลายคนเล่าประสบการณ์มากมาย ทัง้ เรือ่ ง
ดีและไม่ดีคละเคล้ากันไป บางคนก็ต่อต้าน รวมกลุ่มกันในสังคม
ออนไลน์เพื่อถกเถียงกับฝ่ายสนับสนุน กลายเป็นวาระซึ่งในหนึ่งปี
จะต้องมีการพูดถึงกลายเป็นการทะเลาะกันใหญ่โต ในวัยมัธยม
ประการแรก ความเป็นอันหนึง่ เดียวกันทีร่ ะบบนีต้ งั้ ใจจะสร้างไว้
ข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาเหล่านีม้ นั ช่างไกลตัว แต่พอได้เข้ามาเป็นนิสติ /
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับตัวจริงๆ ปัญหานี้ กลับพังทลายในพริบตา มีเพือ่ นคนหนึง่ มีความเห็นต่าง เธอออกตัว
จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งในชีวิต โซตัส มีความหมายว่า ว่าไม่ชอบโซตัส และต่อต้านเมือ่ รุน่ พีค่ นหนึง่ พูดในสิง่ ทีท่ ำ� ร้ายจิตใจ
ระบบซึ่งเน้นถึงความเป็นระเบียบวินัยและการเคารพผู้อาวุโสกว่า ของเธอ นั่นอาจเป็นหนึ่งในรอยร้าวเล็กๆ ของรอยร้าวที่เธอคนนี้
สร้างให้กับตัวเองและหมู่เพื่อนด้วย ไม่นานข้าพเจ้าก็เริ่มสังเกต
เพื่อนกลุ่มที่มารับน้องด้วยกันเริ่มจับกลุ่มคุยกัน และไม่สนใจที่จะ
คุยกับเธอคนนี้อีก เมื่อหมดกิจกรรมแล้ว ต่างคนต่างก็เข้าหาคนที่
ถูกใจกัน และในบางเรื่องก็รู้กันเฉพาะแค่ในกลุ่ม คนที่ไม่ได้สนิท
กันก็จะอยู่วงนอกไม่ได้รับรู้ข่าวสารเท่าที่ควรจะได้รับ ถึงแม้จะคุย
หยอกล้อเล่นหัว แต่เนื้อในไม่ต่างอะไรกับวันสองวันแรกที่ได้ท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน ข้าพเจ้ามองว่าความสัมพันธ์ต้องใช้ระยะเวลา
ไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือรุ่นน้องก็ตาม ความรัก ความเคารพคือ
ดอกผลของเวลา หากไม่ได้จากการท�ำความรู้จักถึงเนื้อใจจริงแล้ว
จะสามารถเกิดขึน้ ได้โดยวิธใี ดอีก ถึงแม้กจิ กรรมจะช่วยให้สนิทกัน
เร็วมากขึน้ แต่ไม่ได้ชว่ ยอะไรมากนัก กลายเป็นการประจานให้เห็น
การเคารพผู้อาวุโส

ORDER

SENIORITY
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TRADITION

การปฏิบัติตามประเพณี
ว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านมีความเห็นไม่ตรง
กับคนหมู่มาก ไม่ต่างอะไรกับระบบเผด็จการซึ่งปากบอกเกลียด
นักหนา แต่กระท�ำอยู่อย่างเลือดเย็น ประการที่สอง ความรุนแรง
เพื่อนหลายคนเคยคุยไว้ว่าปีหน้าจะเป็นพี่ระเบียบมาลงระเบียบ
กับรุ่นน้อง น�้ำเสียงพวกเขาฟังดูสนุกสนาน และทุกคนเห็นว่า
เป็นเรือ่ งข�ำขัน ซึง่ มันไม่นา่ ข�ำเลยสักนิด ส�ำหรับข้าพเจ้าแล้วมันคือ
อาการเสพติดความรุนแรง แม้ในระบบโซตัสที่ข้าพเจ้าพบจะมี
ความอ่อนลงไปจากเดิม กระนัน้ การคุกคามด้วยค�ำพูดก็ยงั มีให้เห็น
อยู่ เช่น การขู่ การประชดให้เจ็บใจ เป็นต้น ความรุนแรงที่แฝงไว้
ในนั้นสามารถท�ำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนเสพติดความรุนแรง
และยึดถือเพียงความสาแก่ใจของตนเท่านั้นไม่ได้คิดค�ำนึงถึงผล
กระทบที่จะตามมา ประการที่สาม คนที่ตกเป็นเหยื่อของการ
รับน้อง มีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถทนต่อกิจกรรมที่ว่านี้ได้
ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัย ทิ้งความฝันของตนไว้ โดยสิ่งที่
เขาได้รับกลับมานั้นคือประโยคว่า “ถ้าทนไม่ได้ก็ออกไปจากที่นี่
ซะ!” ซึ่งดูเหมือนการปัดสวะของผู้จัดกิจกรรมและคนส่วนหนึ่ง
ที่ รั บ ได้ โดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ว่ า การสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ล้ ว น
แต่ลำ� บากและเสียเงินไปมากมายเพือ่ โอกาสเหล่านัน้ แต่กลับกลาย
เป็นว่ารุ่นพี่ซึ่งควรจะเป็นที่พึ่งพาให้กับรุ่นน้องกลับเป็นคนท�ำลาย

SPIRIT
การมีน้ำ�ใจ

ฝันเสีย ทั้งที่ตนเคยพบประสบการณ์เช่นนี้มาก่อน แต่ในขณะ
เดียวกันรุ่นพี่ซึ่งออกมาต่อต้านก็จะถูกไล่ล่าเหมือนนักโทษ ไม่ต่าง
อะไรกับรุ่นน้องปี 1 ที่ต่อต้านเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าแปลกใจว่า
มีเพื่อนหลายคนพูดว่า “เพราะมันเป็นหน้าที่” แต่หน้าที่ที่ว่า
เหมาะสมแล้วหรือไม่? เราควรจะปฏิบตั สิ งิ่ ทีเ่ ราเรียกว่า ‘ประเพณี’
แล้วหรือไม่ ในเมื่อประเพณีนี้มีปัญหาขึ้นมาในปัจจุบัน ไม่เป็น
ที่ยอมรับจากสังคม สมควรแล้วหรือที่จะหยิบยกมันมาใช้งาน
ในเมือ่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบเมือ่ ถูกกระท�ำ จ�ำเป็นหรือไม่ทตี่ อ้ งกระท�ำ
กับผูอ้ นื่ ซึง่ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์นอ้ ยกว่า และเราปรารถนาดีกบั เขา
เช่นนั้น เราจัดกิจกรรมเพื่ออะไร หากไม่ใช่เพื่อสานความสัมพันธ์
กัน หรือเพื่อความสนุกสนานชั่วคราวเท่านั้น
ในอีกไม่นานระบบโซตัสอาจหายไปจากสังคมไทย เยาวชน
ยุคเจนวายและแซดมีจ�ำนวนไม่น้อยที่ออกมาต่อต้านกันอย่าง
จริงจัง ในบางที่นั้นท�ำส�ำเร็จและบางอย่างที่ยังคงต้องปรับกัน
ต่ อ ไป ข้ า พเจ้ า เองก็ ยั ง ต้ อ งเรี ย นรู ้ กั บ มั น อี ก มาก ทั้ ง ในฐานะ
ของผู้ได้สัมผัสและผู้จัดกิจกรรมปีการศึกษาหน้า... ทุกสิ่งทุกอย่าง
ขึ้นกับเด็กรุ่นใหม่ในภายภาคหน้าไม่ใช่แค่ข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว
ทุกๆ คนมีสว่ นร่วมในปัญหานีก้ นั ทุกคนทัง้ สิน้ ค�ำตอบทีอ่ อกมานัน้
จะออกหัวหรือก้อยไม่สำ� คัญเท่ากับว่า ‘โซตัสยังส�ำคัญกับระบบ
การศึกษาไทยหรือไม่’

UNITY

การเป็นน้ำ�หนึ่งเดียวกัน
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เก็บเกี่ยว

กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

คิด...

จะปลูก

ต้นรักสักกอ
ถ้าคุณเป็นอีกคนที่ยังคงอ�้ำอึ้ง! ปากหนัก! ไม่กล้าเอ่ยค�ำว่ารักออกไปแล้วล่ะก็ ขอแนะน�ำบทความนี้ที่จะพาคุณไปเก็บเกี่ยว
ความทรงจ�ำวันวานกับ ‘รักครัง้ แรก’ ทีแ่ สนจะชุ่มฉ�ำ่ พร้อมขับคลอไปในบทเพลงสุดซึง้ ในภาพยนตร์เรือ่ ง Flipped จากปลายปากกาของ
เวนเดลิน แวน ดราเนน นวนิยายสุดคลาสสิกที่จะท�ำให้คุณคิดอยากปลูกต้นรักสักต้นกับใครคนนั้นแน่นอน!
เพราะว่าใจ...กลัว พอได้ฟังเพลง กลัว ของปาล์มมี่แล้วก็นึกขึ้นมาลอยๆ ว่าคนเรากลัวอะไรบ้าง? ในชีวิตคนคนหนึ่งคงกลัวอะไร
ได้มากมาย รวมถึงกลัวการมีความรัก ครั้งนี้ผู้เขียนก็ได้ไปเสาะหาหนังสือ หนัง เพลง และความบันเทิงต่างๆ มาอีกเช่นเคย คราวนี้
เป็นเรื่องของความทรงจ�ำที่ฝังใจที่สุดซึ่งก็หนีไม่พ้น ‘รักครั้งแรก’ ไม่นานมานี้ผู้เขียนมีโอกาสหวนนึกถึงรักครั้งแรกของตัวเอง หลังจาก
ชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยอยากจะเก็บเกี่ยวมาให้ได้อ่านกัน พร้อมกับชวนให้ฟังเพลงที่คลอไปในทุกย่อหน้า เผื่อว่างๆ ผู้อ่านจะหวน
ร�ำลึกถึงความหลังของตัวเองดูบ้างก็คงจะหวานปนขมไม่น้อย
ขอพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ให้ยงั เป็นเด็กอยูไ่ ด้ไหม Flipped หรือชือ่ เรือ่ งในภาษาไทย หวานนักวันรักแรก เป็นภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากนวนิยาย
ในชื่อเดียวกันของ เวนเดลิน แวน ดราเนน (Wendelin Van Draanen) นักเขียนนวนิยายเด็กชาวอเมริกัน เชื้อสายเนเธอร์แลนด์ นิยาย
เรื่องนี้ได้ออกวางจ�ำหน่ายตั้งแต่ปี 2001 ที่ผ่านมา นับเป็นนวนิยายจบในเล่มล�ำดับที่ 2 หลังจาก How I Survived Being a Girl
ที่แจ้งเกิดเธอในปี 1997 เพลง พื้นที่เล็กๆ ของ บอย-ตรัย ภูมิรัตน ที่เกริ่นไว้ข้างต้นก็เหมือนกับผู้แต่งที่มีพื้นที่เล็กๆ ในหัวใจที่ยัง
เป็นเด็กอยู่เสมอ แวน ดราเนน ในวัย 48 ปี เริ่มต้นงานเขียนจากงานอดิเรกเพื่อคลายเครียดจากปัญหาครอบครัว แต่ต่อมาก็ได้ยึด
เป็นอาชีพหลักมาจนถึงปัจจุบัน
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เธอเป็นแรงบันดาลใจเธอเป็นไฟที่ท�ำให้ใจฉันสว่าง หอย เกียรติศักดิ์ และ ฟิล์ม รัฐภูมิ ร้องเพลง เธอเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ กั บ คนที่ ท�ำ ให้ พ วกเขามี พ ลั ง ในวั น ที่ ห มดแรง ผู ้ ก�ำ กั บ ภาพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ ก็ มี ค นที่ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจให้ กั บ เขาเช่ น กั น Flipped
เป็นผลงานของ ร็อบ ไรเนอร์ (Rob Reiner) โดยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากลูกชายของเขา จากการที่เขามักจะอ่านหนังสือพร้อมกับลูก
เป็นประจ�ำ ทันทีที่อ่านจบ เขาก็รู้สึกชอบทันทีเพราะตรงกับวัยเด็กของเขา จากสาเหตุดังกล่าวนี้เอง เขาถึงกับใส่ชื่อลูกชายของเขา
ไว้ท้ายเอนด์เครดิต (End Credit) ในฐานะของผู้สร้างแรงบันดาลใจเลยทีเดียว
อยากบอกเธอ รักครั้งแรก Flipped เล่าถึงเหตุการณ์รักครั้งแรกของเด็กสองคนที่อาศัยอยู่บ้านตรงข้ามกันตั้งแต่ชั้น ป.2
(เกรด 2) ไปจนถึง ม.2 (เกรด 8) ในฉบับนวนิยายนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุค 1990s ต่างกับฉบับภาพยนตร์ที่เป็นช่วงปลายยุค
1950s จนถึงต้นยุค 1060s เนื่องจากผู้ก�ำกับต้องการแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่ข้ามพ้นมิติทางด้านเวลา และใส่ความชอบส่วนตัว
ลงไปผ่านการคัดเลือกเพลงในยุคนั้นด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นบริบทต่างๆ ที่ปรากฏจึงสะท้อนยุคดังกล่าวได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์
คาวบอย Bonanza และโดยเฉพาะดนตรี ทั้งชายหนุ่มผิวขาวผมเรียบแปล้พร้อมกีตาร์คู่ใจสไตล์ร็อกแอนด์โรล อย่าง ดิ เอเวอร์ลี
บราเธอร์ส (The Everly Brothers) ที่ถูกกล่าวถึงในฐานะของหนุ่มในฝันของสาวๆ กับเพลง Let It Be Me และนักร้องผิวสีอย่าง
บาร์บาร่า จอร์จ (Barbara George) กับเพลงซึ้งๆ อย่าง I Know (You Don’t Love Me No More) ก็เหมือนกับหนังเรื่อง แฟนฉัน ของไทย
ที่พูดถึงรักแรกและน�ำเพลงคลาสสิกอย่าง รักครั้งแรก ของวงชาตรีมาประกอบนั่นเอง
พลิกล็อกกันน่าดู ถล่มทลาย ถ้าพูดถึงรักครั้งแรกเฉยๆ ก็คงจะธรรมดา แต่เรื่อง Flipped เล่าเรื่องแบบสลับมุมมองของตัวละคร
ต่อเหตุการณ์เดียวกันหรือที่เรียกว่า ‘He-Said She-Said Style’ ซึ่งจุดที่ทำ� ให้เกิดเรื่องตามค�ำว่า Flipped ที่แปลว่า พลิกอย่างรวดเร็ว
นั้นอยู่ตรงที่ในตอนเริ่มต้น จูเลียนนา ‘จูลี’ เบเคอร์ (Julianna ‘Juli’ Baker) เป็นคนชอบ ไบรซ์ ลอสกี (Bryce Loski) เพียงฝ่ายเดียว
แต่เมื่อเธอเริ่มหายหน้าหายตาไป สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ต่างอะไรกับเพลง พลิกล็อก ของ คริสติน่า อากีล่าร์ เขากลับเริ่มมองเธอ
เป็นคนพิเศษเสียอย่างนั้น และพยายามทุกวิถีทางให้เธอกลับมารักเขาอีกครั้งให้ได้ ส�ำหรับรูปแบบหนังสือ ผู้อ่านก็จะได้ใช้จินตนาการ
วาดภาพหนุ่มสาวในฝันได้ตามต้องการ ส่วนในรูปแบบภาพยนตร์ก็จะได้ชมการแสดงน�ำของ คัลลัน แม็กออลีฟ (Callan McAuliffe)
และ แมดเดอลีน แคร์โรลล์ (Madeline Carroll) ที่มีเคมีเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าใช้ภาษาวัยรุ่นปัจจุบันนี้คงจะเรียกว่าเป็น ‘คู่จิ้น’
ก็คงไม่ผิดนัก!
เขาว่ารักเปรียบได้ตั้งหลายอย่าง ป๊อป แองเจิลส์ บอกไว้ในเพลง รักอยู่หนใด นอกจากรักครั้งแรก Flipped ยังเล่าถึงความรัก
อีกหลายรูปแบบ ทั้งรักของสมาชิกในครอบครัวที่การปลูกฝังทัศนคติที่ดีจะมีอิทธิพลต่อลูกจนก� ำหนดตัวตนเมื่อโตไปได้ เหมือนกับ
ครอบครัวจูลีที่พ่อเลือกท�ำในสิ่งที่รักและปล่อยให้ลูกชายได้ตามฝันในวงการดนตรี รักน้องชายของตัวเองแม้ว่าจะบกพร่องทาง
สติปัญญา และยังสอนให้รักสัตว์และรักในเพื่อนมนุษย์อีกด้วย ตรงข้ามกับพ่อของไบรซ์ที่มองผู้อื่นแต่เพียงภายนอกและดูถูก
ผู้ที่ไม่มีหน้ามีตาในสังคม
คิดจะปลูกต้นรักสักกอ เกรงว่าหน่อรักนั้นไม่ยืน สิ่งที่เรื่องนี้ต้องการจะสื่อก็คือ ให้ดูคนที่ข้างใน ให้รู้จักปล่อยวาง และความ
อึดอัดใจในตอนแรกน�ำมาซึ่งความสบายใจภายหลัง เรื่องราวทั้งหมดจะง่ายกว่านี้ถ้าทุกคนกล้าเผยความในใจออกมา หากเปรียบ
ความรักเป็นเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง แทนที่จะเก็บเอาไว้แล้วรอให้เมล็ดนั้นฝ่อไป ถ้าเราเลือกที่จะปลูก เมล็ดนั้นก็อาจจะเติบโตดังหวัง
ก็ได้ เพราะฉะนั้นหากอยากจะปลูกต้นรักสักกอแล้วล่ะก็ ไม่ต้องเกรงว่าจะไม่ยั่งยืนเหมือนเพลง คิดจะปลูกต้นรัก ของ จินตนา
สุขสถิตย์ ลองปลูกลงไปแล้วตั้งใจดูแลเมล็ดนั้นให้ดีที่สุด หากคุณมีเมล็ดอยู่ในมือของคุณแล้ว มาลองปลูกกันเลยดีไหมครับ?
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แตกหน่อ
นฤพล เปาอินทร์

ในเมืองที่มีเสาไฟมากกว่าต้นไม้ ทำ�ให้เราอยากรู้ว่า ผู้คนในป่าคอนกรีตสีเทา แอบซุกซ่อนหัวใจสีเขียวเอาไว้
หรือไม่ เราจึงค้นหาจากพวกเขาด้วยคำ�ถามว่า “คุณคิดว่าต้นไม้ให้อะไรแก่คุณ?”
และ “ถ้าสมมติให้ตัวเองเป็นต้นไม้ คุณคิดว่าคุณเป็นต้นอะไร?”
ถ้าอยากฟังเสียงลมหายใจของใบไม้ผ่านคำ�บอกเล่าของพวกเขาล่ะก็ ด้านล่างนี้เลย...

“โอ้ ย ! ปลู ก เยอะน่ ะ ค่ ะ ต้ น มะม่ ว ง เฟิ ร ์ น
กล้วยไม้ มะยม เวลามองแล้วมันให้ความรูส้ กึ สดชืน่
แล้ ว พอดี ที่ บ ้ า นติ ด ถนน ปลู ก ต้ น ไม้ อ ย่ า งนี้ มั น
ก็กนั ฝุน่ กันเสียงได้ ถึงแดดจะแรงแต่พอมีตน้ ไม้อยู่
มันก็รู้สึกไม่ค่อยร้อนมาก เวลาฝนตกมันก็ยิ่งให้
ความรูส้ กึ ชุม่ ชืน้
อยากเป็น กล้วยไม้ ค่ะ ดอกมันสวยหวาน
แถมดูแปลกตาดี”

“ทีป่ ลูกก็มตี น้ ราชพฤกษ์ ต้นเมลอน ต้นล�ำไย
พอมีต้นไม้แล้วรู้สึกท�ำให้เราได้กลับไปอยู่ใกล้กับ
ธรรมชาติ ท�ำให้เราได้สดชื่นมากกว่าการที่ได้อยู่
ในห้องแอร์
อยากเป็น ต้นราชพฤกษ์ ครับ เพราะว่าต้น
ราชพฤกษ์ มี อ ยู ่ ใ นทุ ก ที่ แ ล้ ว แถมยั ง เป็ น ต้ น ไม้
ประจ�ำชาติอกี ด้วย”

ชวนิติ บุตรดี
นักเรียน

พีรเศรษฐ์ โรจนบิติกุล
นักเรียน

“ทีม่ กี ไ็ ม่คอ่ ยรูจ้ กั ชือ่ ค่ะ เท่าทีจ่ ำ� ได้กม็ ี ข้าหลวง
หลังลาย ปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านแล้วมันก็รู้สึกสดชื่น
สวยงามดี ประโยชน์ของต้นไม้เหรอ ก็คงเอาไว้
ประดับบ้านล่ะค่ะ
อยากเป็น ต้นลีลาวดี เพราะว่าดอกมันหอม
ต้นก็สวยดี”
จุฑาทิพย์ ภูพาสิทธิ์
นักเรียน

“ก็พอปลูกไว้บ้างครับ มี ต้นเฟื่องฟ้า... อืม...
“ที่ปลูกก็มี ไผ่เข็ม มะลิ โป๊ยเซียน พวกมัน
“ที่บ้านก็จะเป็นพวกไม้ดอก ไม้ประดับค่ะ
จ�ำไม่ได้แล้ว ต้นไม้มันให้อะไรบ้างเหรอ ความสวย ให้ความชุม่ ชืน่ อากาศบริสทุ ธิแ์ ก่เราน่ะ
ต้นไม้กใ็ ห้ออกซิเจน ให้ความสวยงาม
งามไงครับ
อยากเป็น ต้นไผ่ มันแตกกิง่ ก้านสาขา เป็นกิง่
อยากเป็น กล้วยไม้ มั้งคะ เพราะว่า...สวยทน
อยากเป็น ต้นกุหลาบ ครับ เพราะว่ามันสวย กอเหมือนกับคนเราที่ต้องเกื้อหนุนกัน อยู่รวมกัน แล้วก็เลีย้ งง่ายเหมือนหนูไง ฮ่าๆ”
ดีครับ”
เป็ น กลุ ่ ม เป็ น ก้ อ น แล้ ว มั น ก็ ยั ง แสดงถึ ง ความ
อ่อนน้อมด้วยนะ”
รวัวชณ์ พรมสนิท
ศุภโชค มิเกล็ด
นักศึกษา

พยาบาล

คนธรส รสหวาน
ข้าราชการบำ�นาญ
46

TK Y W 2013.indd 46

8/7/13 11:09 PM

“ปลู ก ไว้ เ ยอะเลยค่ ะ แต่ ที่ ป ลู ก ใหม่ ก็ จ ะมี
“ทีบ่ า้ นมีอยูเ่ หมือนกันแต่กไ็ ม่ได้เยอะ มี พลูดา่ ง
ต้ น พยุ ง ต้ น คู น ต้ น ไม้ ท�ำ ให้ อ ากาศเย็ น สบาย กระบองเพชร ประโยชน์ของมัน...อย่างน้อยๆ ก็ท�ำให้
แถมยังช่วยลดโลกร้อนอีก
เราสบายตาล่ะ
ขอเป็น ต้นพยุง ละกันค่ะ เพราะว่าเอาไปสร้าง
อยากเป็น กระบองเพชร เพราะว่าอยูไ่ ด้นานๆ
เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยได้ แล้วก็คงทนแข็งแรง”
ไม่ตอ้ งรดน�ำ้ ทนดี”

“ที่ ป ลู ก ไว้ ก็ มี มะม่ ว ง มะรุ ม บุ ห งาส่ า หรี
กล้วยไม้ โมก ปีบ พวกนีใ้ ห้ความร่มเย็น พอมองไป
ก็สบายตา
ขอเป็น ต้นปีบ เพราะว่าปีบเป็นไม้ใหญ่แล้วมัน
ก็ขนึ้ ง่าย มันร่ม แล้วดอกก็หอม สีกส็ วยอีกด้วย”

สินีนาฏ จะยันรัมย์
พยาบาล

เพ็ญพักตร์ อ๊อกซู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

สุดารัตน์ แพรศรี
พนักงานบัญชี

“ที่บ้านเป็นสวน ก็มีมะม่วง มะพร้าว ขนุน
มะยม แล้วก็ต้นไม้เล็กๆ น้อยๆ กล้วยไม้ อะไร
พวกนี้ และก็พชื สวนครัว กระเจีย๊ บ กะเพรา ต้นไม้
มั น ท� ำ ให้ เ รามี ค วามสุ ข มี ค วามสุ ข ในการดู แ ล
คื อ ทุ ก วั น ตื่ น เช้ า มาก็ ต ้ อ งรดน�้ ำ เก็ บ ใบไม้ แ ห้ ง
หรือว่าเก็บใบไม้ที่มันเสียมันเน่าเอาออกจากต้น
นอกจากนัน้ ก็ยงั ได้อาหาร อย่างพวกไม้ผลทัง้ หลาย
มะม่วง กล้วย แถมกล้วยนี่ยังได้ใช้ประโยชน์จาก
ส่วนอืน่ ๆ ด้วย
อยากเป็ น ต้ น กล้ ว ยเพราะว่ า มั น สารพั ด
ประโยชน์ มันมีประโยชน์ในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ใบ ดอก ต้น ผล คือทัง้ ต้นมันมีประโยชน์หมดเลย”

“ที่ปลูกไว้ก็มี วาสนา โมก ต้นไผ่ ประโยชน์
ของมันอย่างแรกเลยก็ความร่มรื่น เอาไว้พักผ่อน
หย่อนใจ แบบพอเห็นธรรมชาติก็รู้สึกสบายดี
ต้นอะไรก็ได้เพราะว่าทุกต้นมันก็ให้ประโยชน์
แก่โลกเหมือนกันหมดนั่นล่ะ”

“ที่บ้านก็มีพวกต้นมะม่วง มะยม ที่แอบภูมิใจ
ก็จะเป็นมะม่วง เป็นพันธุ์หายาก ออกลูกมาแล้ว
ก็อร่อยดี และพี่ก็คิดว่าต้นไม้ท�ำให้เราได้ใกล้ชิด
กับธรรมชาติ เรามีพื้นที่ได้อยู่กับสัตว์หลากชนิด
ทั้งกบ คางคก แมลง ผีเสื้อ จิ้งหรีด ได้ฟังเสียง
ธรรมชาติมากขึ้น ทั้งเวลาที่จิ้งหรีดร้อง กบ-คางคก
ร้องเวลาใกล้ฝนตก... มันก็รู้สึกดีน่ะ
อยากเป็น มะม่วง นี่ล่ะ เพราะมันเป็นต้นไม้
ที่ค่อนข้างผูกพันและเป็นผลไม้ที่ชอบกันทั้งบ้าน
รู้สึกว่ามันเป็นต้นไม้ที่มั่นคงและมีผลให้สัตว์น้อย
ใหญ่ได้กิน รู้สึกว่าอยากเป็นคนแบบนี้ไม่ต้องดูดี
มาก ขอเป็นแค่คนที่มั่นคงให้ร่มเงากับคนรอบข้าง
ให้ผล (ประโยชน์) แก่โลกบ้าง แค่นี้ก็พอ”

ฐานิตย์ บุญฤทธิ์ฤทับกุล
พนักงานทั่วไป

วิไลวรรณ สงวนคัมธรณ์
ข้าราชการบำ�นาญ

วิภว์ บูรพาเดชะ
นักเขียน
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โลกทั้งใบเงียบงันหลับฝันอยู่
ดวงจันทร์คู่ดาราพาหลับใหล
พอเช้าตรู่ดวงตะวันขึ้นทันใด
สาดแสงทองส่องไปทุกทิศทาง
มีต้นไม้ต้นหนึ่งเพิ่งจะงอก
เปลือกเริ่มลอกรากเริ่มแทงรับแสงสว่าง
เริ่มงอกเงยให้เห็นเป็นช่องทาง
ให้คนสวนว่างว่างมาดูแล

ชินภัทร ศรีบุญญเกษ
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เหล่าคนสวนพยายามท�ำเต็มที่
เล่มแรกนี้มุ่งมั่นไม่หวั่นไหว
แม้ล�ำบากจะขอสู้สุดหัวใจ
ค่อยค่อยก้าวผ่านไปไม่ทิ้งกัน
ท้ายที่สุดงอกให้เห็นเป็นเล่มนี้
เป็นเล่มที่เหล่าคนสวนล้วนสร้างสรรค์
หลากตัวตนหลายความคิดสารพัน
หลอมรวมกันเป็น ‘คนสวน’ เล่มนี้เอย

ชินภัทร ศรีบุญญเกษ
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ภาพโดย มานู สะตี

KNOWING TREES,
I UNDERSTAND
THE MEANING OF
PATIENCE.
KNOWING GRASS,
I CAN APPRECIATE
PERSISTENCE.
- HAL BORLAND,
COUNTRYMAN: A SUMMARY OF BELIEF-

อิงต้นไม้, ฉันเข้าใจความหมายของความอดทน
ยลใบหญ้า, ฉันเห็นคุณค่าของการหยัดยืน
ฮัล บอร์แลนด์ (นักเขียนและนั50กหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกัน)
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และผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้
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บรรณาธิการอำ�นวยการ
วิภว์ บูรพาเดชะ
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
จักรพันธ์ุ ขวัญมงคล
บรรณาธิการ
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สหคุณ อุดมแสวงโชค
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
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พิมพ์พร คงแก้ว
กองบรรณาธิการ
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