นางสาว ฐาปะนีย์ สามัคคี

นางสาววรณัน มะฮง

กำ�ลังศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษาปีสุดท้ายหัวใจยังคงเล่นเป็นเด็กผู้หญิง
ยิ้มเก่ง และอารมณ์ดี งานเขียน เรื่อยเปื่อยไป
จนถึงการเล่นหุ้น คาดว่าต่อไปคง
ออกเดินทางไกลไปที่ไหนสักแห่ง
เดินทางไปเขียนไปยิ้มไป
ติดตามได้ที่ http://tkfungi.exteen.com

กำ�ลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คนชอบเล่น
เล่นตัวอักษร เล่นคำ� รวมกันเป็นเรื่องราว
เขียนหนังสือเพื่อหัวใจที่เป็นเด็ก
เป็นสุขกับความเป็นตัวเอง เชื่อว่าสักวันโลก
จะมีปัญหาและฉันนี่แหละจะเขียนโปรแกรม
กู้โลก (ไรเดอร์สีชมพู)

นายสิรวิชญ์ ทิพย์สกุลเจริญ (กอล์ฟ)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
“ชอบเม้าท์มอย ยิ้มแย้ม หัวเราะ
มากกว่าเขียนนิดหน่อย แต่ก็พยายามสนุก
กับทุกอย่าง ฝันต่อไปคืออยากเป็นหนึ่งใน
พิธีกรรายการเทยเที่ยวไทย เฮ้!!”

EDITORIAL TEAM
นายปฏิภาณ ผลมาตย์

นายนันทชัย ภัทรนิธานทิพย์

เฟรชเชอร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
หนุ่มอิสาน ขี้เล่นและเต้นเกินไลน์ ชอบคลุกคลี
อยู่กับกองหนังสือ “อยากได้อะไรต้องลงมือทำ�”
คือคติตักเตือนหัวใจ

นักศึกษาจบใหม่คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ว่าที่ทหารอากาศนักกลอนแชมป์ ๒ สมัย
จากรายการคุณพระช่วย หักมุมงานเขียน
มากจับปากกาสู่บทสรุปที่ว่า คนเราเขียนได้
ทุกเรื่อง หลงใหลกลิ่นอายของตัวอักษร
มากกว่ากลิ่นอาหารที่ยั่วใจเสียอีก
นายฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์

นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลิกยิ้มเก่ง
สนุกสนาน ไม่เครียดกับทุกเรื่อง
ขณะเดียวกันก็ชอบหาเรื่องหนักๆ ใส่หัวอย่าง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพราะถือคติ
ที่ว่าเฮฮาได้แต่ในหัวต้องมีสาระด้วย
นางสาว คำ�ภัสสร พละสูรย์ (ตอง)

บัณฑิตจบใหม่จากเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะว่างงาน และฟังเพลงไปวันวัน

แจ่ม

นางสาว นำ�เพชร ปฐพีทอง

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“งานเขียนเป็นสิ่งสวยงาม
อยากให้ทุกคนเห็นค่า และสนุกไปกับมัน...”
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อิษยา กังวานชัยกุล

นายจิรวงศ์ ศรีสมบูรณ์ (แม็กซ์)

นิสิตชั้นปี 2 คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียบร้อย พูดไม่เก่ง ขยัน ตั้งใจเรียน
ไม่ดื่มเหล้า ไม่เที่ยวกลางคืน
นิสัยแท้จริงคือสิ่งที่ตรงข้ามทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Life was too short. Be happy.
แล้วความสุข คือ อะไร
นางสาวสุธาสินี เลิศวัชระสารกุล (ปอนด์) การได้เรียนรู้ ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ มีเวลาขบคิด
อะไรบ้าง แบ่งปัน และส่งต่อ
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉันอยากเป็นคนเขียนหนังสือ
อย่าลืมให้กำ�ลังใจกันด้วย
แต่อันที่จริงอยากมีแฟนรวยๆ
มากกว่า เกิดมา 21 ปี
ยังไม่เคยมีแฟน ชีวิตแม่งโคตรเจื่อน

นายภูริภัทร แตระกุล

นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีเรื่องมากมายทั้งที่สามารถเล่าได้และไม่ได้
ผ่านขนนก หมึกและกระดาษ

กมลพร สุนทรสีมะ

ทองทวีโชฒิ ทองแถม ณ อยุธยา

“Nice to meet me”

ลูกหนู : วรมน โรจนารุณ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.facebook.com/
vochaavochaa@gmail.com

นักศึกษารามคำ�แหง นักเขียนที่เชื่องช้า
“ในเรื่องเล่าย่อมมีความจริง
ในความจริงย่อมมีความรู้
ในความรู้ย่อมมีความโง่
ในความโง่ย่อมมีความไม่เดียงสา”
พบกันได้ใน Dek-D.com
นามปากกา Mani-Nile

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขานิเทศศาสตร์เอกวารสารและ
หนังสือสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นอน น้อย กิน เที่ยว เวียดนาม กรุงเทพ รถไฟ
ตัวอักษร หนังสือ หรือ สมุด มึน สนุกสนาน
ซุ่มซ่าม เป๋อและเอ๋อ ความฝัน ความคิด
ความสนใจ ร้อยเรียง เรื่องราว หัด เขียน
ความสุข ชีวิต ครอบครัว พ่อแม่
พยายาม ถ่ายรูป ความสุข ใจ

ที่ปรึกษา : ดร. ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานการเรียนรู้
ผลิตโดย : สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้สังกัดสำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) เลขที่ 999/9
อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02 264 5963-5 โทรสาร 02 264 5966 www.tkpark.or.th
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แจ่ม

ม็อบกาซีน
สามคืนสี่วัน ที่ขอสารภาพไว้เลยว่า ได้รับเงิน จากหน่วยงาน ที่คุณก็น่าจะรู้ว่าเป็นใคร
จัดจ้าง ให้สะสมเสบียง และผู้คน จากหลายจังหวัด หลากสถาบัน
ก่อการแลตระเวน อยู่แถว เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์
สารภาพอีกว่า แม้โดยส่วนใหญ่เรา จะอยู่บนห้างสรรพสินค้า
แต่ ไม่ ได้นัดหมายกันมาชอปปิ้ง
ระดับเรา รับงานที่โหดหินกว่านั้น
ผมนี่แหละครับ แกนนำ� ใครจะทำ�ไม
แต่ขอโทษนะ อย่ามาคะยั้นคะยอ ให้สารภาพว่า มีคนอยู่เบื้องหลังอีกหรือไม่
บอกได้คำ�เดียวว่ามี
บิ๊กกว่า ใหญ่กว่า มีบทบาทและอำ�นาจกว่า คอยบงการจัดตั้ง และหวังผลที่รุนแรง
มืออาชีพอย่างผม ไม่มีทาง อ้าปาก เผยความลับระดับชาติ
อยากรู้มากกว่านี้ คุณไปใช้ ไหว้วานตำ�รวจลับ หรือนักสืบเอกชน สืบทราบเอาเอง
เอาผมไปเชือดเสียดีกว่า อย่าให้ต้องเสียประวัติ ในการจัดจ้าง
ให้เปิดเผยความลับของผู้จ้าง อย่าง ทีเคพาร์ค
ต่อให้เลือดกลบปาก ก็อย่าหมายว่า ผมจะเอ่ยสักคำ�
เขาขนคนมา ราวสามสี่สิบคน
บางวันอาจมี วนเวียน เข้าออกมากกว่านั้น
แน่นอนครับ ไม่มี ใครยอมลงทุนขนคน ให้มานอนเล่นหรอก
เราต้อง ก่อการ เปลี่ยนแปลง บางอย่างเป็นอุดมการณ์ที่ สะสมและคุคั่งในอก คนพวกนี้
อาจมีบางอย่างที่คิดและเชื่อ ไปในทิศทางที่ สวนทางกับ ผู้คนทั่วไป ในห้างอยู่บ้าง
เขาพกพาความฝัน ลูกบ้า และอาการทางสมองมาจากหลากทิศ
ในขณะที่ ท่วมไหลบ่า คนกลุ่มนี้ อดหลับอดนอน
แต่ ไม่ยอมเคร่งเครียดไปกับปัญหาน้ำ�ท่วม
กลับต้องจัดการกับไฟ
แจ่ม
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ไฟที่ลุกโชน
พวกมันประชุมกัน ครำ� เคร่ง คิด ค้น หาวิธีที่จะ สร้างสถานการณ์ทางการคิด การเขียน
โดยมีผมนี่แหละยุยง ปลุกปั่น แลบางครา ต้องทำ�การล้างสมอง
เอากรอบเก่าๆ ของพวกเขาออกไป ในเวลาอันจำ�กัด
หน้าที่ของพวกเรา สร้างความรุนแรง ผ่านตัวอักษร
เราต้องการนิตยสารที่ โดดเด่น ไม่ ใช่ ดาษดื่น
รหัสตัว ด ทั้งหลาย ถูกทะทยอย ออกมาใช้เป็นระยะ
เพื่อความ เด่น เด้ง โด่ เด่ ดึ๋ง ดั๋ง ดึ๊บ ดึ๊บ ดุก ดุ๋ย
ถ้ายังไม่เข้าใจ คุณไปกระชากตัว “นิ้วกลม” หน่วยกล้าตายอีกราย ไปจับเท็จ
สืบความว่า ที่เขาแบ่งสมุนไปกว่าครึ่งนั้น ไปก่อกรรมทำ�ม็อบอะไร
น่าเอน็จอนาถ ถ้าการอดหลับอดนอน ทิ้งบ้านห่างพ่อ พี่ น้อง ในยามฤดู หลาก
แล้วได้มาเพียง ตัวหนังสือธรรมดาคนละสี่ห้าหน้า เอสี่
เอาแรงไปก่อพนังกั้น ให้ชาวบ้านลำ�ลูกกา เสียยังดีกว่า
เสียเงิน เสียเวลา ถ้าก่อม็อบ จนเกิด ม็อบกาซีนแล้วไม่มี ใครอ่าน
อ่านแล้ว บอกงั้นๆ
รับงานระดับนี้ หากทำ�งานผิดพลาดขนาดนั้น
คนที่ต้องถูกประณาม หรืออาจถึงขั้นโทษประหาร
ควรเป็นคนระดับแกนนำ�
สมควรถูกไล่ ให้ ไป ทำ�สุขาเคลื่อนที่ แทนที่จะให้เป็นบรรณาธิการ
ผู้อ่านช่วยตัดสินที
สมจุ้ย เจตนาน่าสนุก
somjui@yahoo.com
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แจ่ม

ฮาวทูถูลู่ถูกัง ฐาปะนีย์*

หาเหตุผลพูดให้แม่คา้ รูส้ กึ ผิด

ใช้ความสุภาพเข้าข่ม ยิม
้ พูดเพราะ

คลืน่ โมโหมักจะปะทุจากแม่คา้ อย่างไม่มเี หตุผลไม่วา่ จะแม่คา้ จะทะเลาะ
กับพ่อบ้าน วันแดงเดือด หรืออย่างไรก็ตาม คุณต้องยิ้มทำ�ความเข้าใจ ให้
โอกาสคุณเธอทัง้ หลายระบายความโมโหออกมาให้หมด ยิม้ และพูดไพเราะ
อีกสักพักเมือ่ สติของคุณแม่คา้ ทัง้ หลายกลับมา เขาจะรูส้ กึ ผิดทีเ่ สียลูกค้าจ่าย
หนักอย่างคุณไป

บางครัง้ ราคาสินค้าอาจแพงเกินเหตุ แม่คา้ อาจจะอ้างถึงสถานการณ์บา้ น
เมือง หรืออาจจะขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผล หากกำ�ลังเถียงกันเลือดขึ้นหน้า
ขอให้คุณใจเย็นๆ และยกอ้างเหตุผลมาพูด ไม่ว่าจะเป็นหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ วิกฤตเศรษฐกิจ หรืออะไรก็ตามทีท่ �ำ ให้คณุ มีหลักฐานทีจ่ ะบอก
ว่าแม่คา้ ตัง้ ราคาผิด อย่าลืมอ้างกฎหมาย ยิม้ สวยๆและบอกคุณแม่คา้ ไปว่า
ขายแพงขนาดนี้ เรียกตำ�รวจมาคุยด้วยดีไหม

โอกาสชนะ :

50%
อย่าลืมว่าแม่คา้ สมัยนีฉ้ ลาดทันคุณ
และอาจมากกว่า

โอกาสชนะ :

40%
อย่าลืมเดินสวยเฉิดฉายไปซือ้ ของร้านข้างๆ เป็นประจำ�
เย้ยย้�ำ ถึงวันร้ายๆ ทีบ่ งั อาจมาทะเลาะกับเรา

หาตัวช่วย ไปยืนกดดัน

หากใช้ความใจเย็นอย่างสุดความสามารถ แม่ค้ายังกำ�ชัยเหนือคุณทุก
อย่าง อย่าลืมโทรหาเพื่อนใกล้ๆมายืนหน้าร้านให้เยอะเข้าไว้ แม่ค้าที่กำ�ลัง
ภูมใิ จอาจจจะหน้าหงอโดยทันที พวกมากยังไงลากไป ถูกผิดยังไงคุณก็ชนะ

โอกาสชนะ :

60%
อาจจะเหนือ่ ยหน่อยหากเจอแม่คา้ มาเฟีย
แจ่ม
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ก่อสงครามเย็น

เมือ่ สงครามกำ�ลังเริม่ หากคุณแม่คา้ กำ�ลังคิดว่าตนจะชนะเหนือคุณให้
คุณหักดิบโดยการรามือไปเฉยๆ เดินออกจากร้านไป ไม่ซอ้ื ไม่จา่ ย ไม่สนใจ
และทิง้ คุณแม่คา้ ไว้ให้งงงวย เชือ่ เถอะว่าอารมณ์ทก่ี �ำ ลังจะชนะแล้วคูต่ อ่ สูว้ าง
มือไปนัน้ มันช่างกล้�ำ กลืนฝืนทนอย่างบอกไม่ถกู

แม่คา้ เสียงดังมา อย่าไปกลัว เสียงดังให้
มากกว่า

อย่าไปกลัว แม่คา้ ด่ามาขอให้คณุ ใช้กระบวนท่าคำ�ด่าละครหลังข่าวพ่น
ไฟกลับไปให้เท่าทัน ไม่ตอ้ งรักษาภาพลักษณ์กนั อีกต่อไป สูเ้ ขาเข้าไว้ชยั ชนะ
อยูแ่ ค่เอือ้ ม

โอกาสชนะ :

70%
แม่คา้ อาจกลัวคุณจนต้องบอกปากต่อปาก
อาจโจทย์จนั ความปากจัดของคุณกันทัง้ ตลาด

โอกาสชนะ :

80%
แม่คา้ บางคนก็ภม
ู ิ ใจในสงครามทีก่ �ำ้ กึง่ อย่าได้แคร์
หากคุณจะดูคล้ายจะแพ้ คุณไม่ ได้แพ้สกั หน่อย สูต
้ อ่ ไป

ทำ�ใจ ทะเลาะกับแม่คา้ ยังไงก็ ไม่ชนะ

จากการสำ�รวจพูดจากับแม่คา้ ทีเ่ คยทะเลาะกับลูกค้า ส่วนใหญ่แล้วเมือ่
ได้ยินคำ�ถามนี้ถึงกับยิ้มกริ่มแล้วบอกอย่างภูมิใจว่า “ทะเลาะกับแม่ค้ายังไง
ก็ไม่ชนะ” เป็นอาชีพเฉพาะที่มีทักษะด้านการถกเถียงสูง ควรจำ�ยอมและ
กลับไปโดยดี

ชนะใครไม่เท่าชนะความโกรธ สาธุ

ลดความเสีย่ งในการทะเลาะกับแม่คา้
อย่าจ่ายแบงค์ใหญ่ในกรณีทซ่ี อ้ื ของราคาน้อย ไม่วา่ จะเป็นธนบัตรใบละ 500 หรือ 1000 บาท แม่คา้ ทุกคนไม่ได้มองว่าคุณใสแบ๊วบังเอิญมีธนบัตร
ชนิดเหล่านัน้ จริงๆ หากแต่เกือบทุกรายจะมองว่าคุณ อวดรวย อาจจะเลีย่ งไม่ได้หากคุณจะได้รบั คำ�ประชดบ้างพอให้แสบๆคันๆ ดังนัน้ พยายามหาแบงค์
ย่อยไว้ในกระเป๋า กดATMให้ลงท้ายด้วย 400 หรือ 900 เผือ่ ไว้ไม่เสียหลาย
- อย่าเริม่ กวนต่อมคุณแม่คา้ เช่น สัง่ กับข้าวก็ขอให้เรือ่ งมากพอประมาณ ประเภทก๋วยเตีย๋ วไม่งอก ไม่เจียว เพิม่ เส้นใหญ่ ลวกเส้นเล็กให้นมุ่ ไม่เอาหมู
และขอเยอะๆในจานเดียว แม่คา้ คงจะปรีด๊ โมโหคุณได้งา่ ยๆ พยายามไม่มากเรือ่ งเข้าไว้สง่ ผลดีทง้ั สองฝ่าย
- เอาใจเขามาใส่ใจเรา มองในมุมทีเ่ ราเป็นแม่คา้ ดูบา้ ง แล้วโลกจะสว่างขึน้ ไม่นอ้ ย
ทัง้ หมดนีส้ ามารถเข้าไปประยุกต์ในการลดปัญหาในการทะเลาะกับคนอืน่ ๆ ได้ ดีกนั ไว้ ใจเย็นๆ การทะเลาะกันอย่างไรก็ไม่สง่ ผลดีหรอก เชือ่ เถอะ
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DIALOUGE OF BOOK นันทชัย

DIALOUGE
OF
BOOKS
แจ่
แจ่มม

10
10

เรากำ�ลัง
แสวงหาอะไร
ความสุขสีชมพู

ความสุขปลูกเองได้

11
11

มากกว่านั้น

แจ่
แจ่มม

จำ�แม่น ไม่มีลืม

ความสุขไม่ ได้หาย
แต่หาให้เจอ

เดี๋ยว!!!
เรารักกัน
หรือแค่ผูกพัน

ตอบตามใจ
แจ่
แจ่มม

12
12

1 ล้านถ้อยคำ�ดีๆ
ที่มากกว่ากำ�ลังใจ

ความรัก
อยากได้อะไร?

เหตุผล
ของ
ความรัก
ความผูกผัน
ในชีวิตคู่
เราเป็นคูู่แท้
ของกันรึเปล่า
13
13

แจ่
แจ่มม

ราวกับมีคำ�ตอบ

เมื่ือไหร่เธอกับฉัน
จะรวมกันเป็น
‘เรา’

เพราะ...รัก

รักนะ จุ๊บ...จุ๊บ

ฉันชอบเธอ
แจ่
แจ่มม

14
14

คำ�บางคำ�
ทำ�ให้ชีวิตเปลี่ยนไป

คุณนั่นแหละเป็น
เจ้าชีวิต

รักแท้มีจริง

เราจะทำ�ให้รักครั้งนี้
ดีที่สุด
15
15

แจ่
แจ่มม

แจ่ม
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VARIETICLE EVERYDAY PEOPLE

“ความเจ๋ง”
จดหมายจากคนถึงปลาไหล : อี!๋ !!...ยัว้ เยีย้ ยาวยืด หน้ามืด หัวเล็กรี หูก็ ไม่มา ขาก็ ไม่มี
ยังงีเ้ นีย่ นะทีวา่ เจ๋ง? ฉันไม่เชือ่ แน่ๆ แค่เห็นก็จะอ้วกแล้ว”

ปลาไหลไฟฟ้า

ปลาไหลไฟฟ้าเป็นปลาชนิดหนึ่งในวงศ์ Gymnotidae มีลำ�ตัวสีน้ำ�ตาลปนเขียวเข้ม ใต้ท้องออกสีเหลือง ตามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดหัว ปาก
กว้าง ใต้ทอ้ งมีครีบยาวตัง้ แค่สว่ นอกไปจนถึงปลายหาง รูปร่างเรียวยาว ขนาดโตเต็มทีส่ ามารถยาวได้ถงึ 2 เมตร และมีน�ำ้ หนักได้เท่าๆ กับเด็ก 9 ขวบ พวก
มันชอบหมกอยูก่ บั โคลนเลนหรือซ่อนตามวัชพืชในแหล่งน้�ำ จืดตืน้ ๆ โดยเฉพาะน้�ำ ทีน่ ง่ิ และมีคา่ pH สูงอย่างแถบทีร่ าบลุม่ แม่น�ำ้ อะเมซอน ความ “เจ๋ง” (หรือ
อาจเรียกว่าความโหด) ของมันคือการเป็นสัตว์ทส่ี ามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สงู ทีส่ ดุ ในโลก ปลาไหลไฟฟ้าตัวโตเต็มทีส่ ามารถปล่อยไฟฟ้าจนจระเข้กลายเป็น
อัมพาตชัว่ คราวได้ กระแสไฟฟ้าอันน่าสะพรึงนัน้ มาจากเซลล์พเิ ศษบริเวณลำ�ตัวไปจนถึงปลายหาง ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ เป็นการป้องกันตัวและใช้หาอาหารด้วยการช็อต
สัตว์เล็กสัตว์นอ้ ยกว่าให้สลบแล้วจึงเขมือบกิน ถือว่าเป็นสัตว์อนั ตรายมากชนิดหนึง่ อันตรายถึงขนาดเคยมีรายงานเกิดเหตุปลาไหลไฟฟ้าช็อตคนบราซิลตาย
เพราะพยายามจะไปจับมันกิน
ปลาไหลญีป่ นุ่

ผูเ้ ขียนเองเคยมีโอกาสได้ไปทานมือ้ ค่�ำ กับเพือ่ นชาวญีป่ นุ่ คนหนึง่ ซึง่ หลงไหลในปลาไหลขัน้ สุด มือ้ นัน้ เลยเดาล่วงหน้าไว้แล้วว่าเมนูทม่ี นั จะสัง่ มาให้ผมลองชิม
ต้องมีแต่ปลาไหลแน่นอน ซึง่ ก็เป็นอย่างนัน้ จริงๆ (ตอนซือ้ หวยทำ�ไมไม่แม่นแบบนีบ้ า้ งก็ไม่ร)ู้ ตรงหน้าผมมีทง้ั ปลาไหลย่างซีอว้ิ ข้าวหน้าปลาไหล ซูชปิ ลาไหล
ปลาไหลเทมปุระ และอีกหลากหลายเมนูปลาไหลทีเ่ รียกยากเกินจะจำ�
ปลาไหลคำ�แรกในชีวติ ทีเ่ ข้าปากไป (อย่างไม่คอ่ ยเต็มใจ) นัน้ บอกได้เลยครับว่า...เนือ้ มันแสนจะละมุน ไม่กระด้างแต่กไ็ ม่เละจนละลาย รสหวานธรรมชาติ
ในเนือ้ ปลาตัดกับรสเค็มพอดีๆ ของซีอว้ิ ได้อย่างกลมกล่อมสุดจะบรรยาย
ระหว่างจัดการกับเมนูปลาไหลตรงหน้ากันอย่างเอร็ดอร่อย เพือ่ นชาวญีป่ นุ่ ก็ไม่ลมื ทีจ่ ะอธิบายเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกีย่ วกับเจ้าปลาไหลแสนอร่อยให้ผมฟังไป
ด้วยอย่างผูร้ จู้ ริง ถึงแม้ปลาไหลญีป่ นุ่ มีลกั ษณะภายนอกไม่ตา่ งไปจากปลาไหลทัว่ ไป แต่ความน่าสนใจกลับเป็นวงจรชีวติ ของมันซึง่ สลับขัว้ กับปลาแซลมอน
อย่างน่าประหลาด กล่าวคือ ปลาไหลญีป่ นุ่ จะอาศัยอยูใ่ นแหล่งน้�ำ จืด แต่จะว่ายออกไปวางไข่ในทะเล จากนัน้ ตัวอ่อนแรกเกิดก็จะว่ายย้อนกลับมาเพือ่ เติบโตและ
อาศัยในแหล่งน้�ำ จืดในประเทศญีป่ นุ่ ตามรอยพ่อแม่ของมัน
เพือ่ คนนีแ้ อบกระซิบกับผมว่า จริงๆ แล้วปลาชนิดนีม้ นั พบได้ในแหล่งน้�ำ จืดทัว่ ไปทัง้ ในอเมริกาและยุโรปนัน่ แหละ แต่ส�ำ หรับคนญีป่ นุ่ มักจะเชือ่ ว่าปลาไหล
ญีป่ นุ่ ทีม่ ถี น่ิ กำ�เนิดในญีป่ นุ่ นัน้ มีคณุ ภาพดีทส่ี ดุ และคนญีป่ นุ่ ก็สามารถปรุงเมนูปลาไหลได้ยอดเยีย่ มไร้ชาติใดเทียมทาน
ผู้เขียนขอสดุดีในความ “เจ๋ง” ของเจ้าปลาไหลตัวยาวๆ นี้ที่สามารถพาอาหารญี่ปุ่นโด่งดังไปไกลทั่วโลกได้ตราบจนทุกวันนี้ และขอประกาศตัว
เป็น“ปลาไหลแอ็ดดิกท์” ไว้ ณ ที่นี้เลยแล้วกัน
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ปลาไหล Avatar

เมือ่ ไม่นานมานี้ หลายคนคงจะเกิดอาการตกใจผสมประหลาดใจไม่นอ้ ย (โดยเฉพาะคนทีไ่ ม่ได้ใช้ Social Network บ่อยๆ) ทีอ่ ยูด่ ๆี เพือ่ นใน Facebook
และ Twitter ต่างพากันแปลงร่างกลายเป็นปลาไหลกันหมด
สาเหตุทเ่ี จ้าปลาไหลหลากลายหลายสีสนั ขยายพันธุไ์ ปทัว่ Social Network แบบนีก้ เ็ ริม่ ต้นมาจากเว็บไซต์ anago.crap.jp ทีเ่ ปิดตัว Application ทีช่ ว่ ย
ให้สามารถสร้าง Avatar ปลาไหลในรูปแบบต่างๆ ได้ตามใจชอบ คนญีป่ นุ่ ก็เข้ามาใช้กนั ประปรายเพียงไม่ถงึ 8 พันคน จุดพลิกผันมันอยูต่ รงทีน่ กั ร้องคนหนึง่
ทีช่ อ่ื “โคฮาร่า คาซามาสะ” ได้ใช้รปู ปลาไหลจากเว็บดังกล่าวเป็นรูปประจำ�ตัวบน Twitter พร้อมทัง้ Tweet ตบท้ายเก๋ๆ อีกว่า “ต่อไปนีเ้ ขาจะตัง้ ใจทำ�งานให้
เหมือนกับปลาไหล” บรรดาแฟนคลับก็ปลืม้ หนัก พากันเปลีย่ นรูปประจำ�ตัวของตนเป็นปลาไหลจนระบาดตามกันมาเรือ่ ยๆ ไม่เว้นแม้แต่เหล่าแฟนคลับในประเทศไทยรวมทัง้ คนไทยทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งอะไรกับเขาแต่ไม่อยากตกเทรนด์กพ็ ากันนำ�หัวปลาไหลสุด “เจ๋ง” ขึน้ แทนหน้าตัวเองอย่างสนุกสนาน
แต่แล้วกลิน่ อายความดราม่าเริม่ ก่อตัวขึน้ เมือ่ คนไทยอีกพวกทีเ่ ห็นแล้วรูส้ กึ ไม่ชอบก็พยายามทำ�ทุกวิถที างเพือ่ ขจัดปลาไหล Avatar เหล่านีใ้ ห้สน้ิ ซากไปจาก
โลกไซเบอร์ดว้ ยการปล่อยข่าวลือว่าปลาไหล Avatar เขาใช้เพือ่ ไว้ทกุ ข์ให้พอ่ กับแม่ทต่ี ายไปแล้วต่างหาก แต่เมือ่ คนไทยแสนฉลาด (ด้านการจับผิดกันเอง) ก็แย้ง
ได้อกี ว่านีไ่ ม่ใช่เรือ่ งจริง ตอนนีจ้ งึ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะหยุดกระแสเจ้าปลาไหล Avatar ได้อกี แล้ว
ล่าสุดทางเว็บไซต์ anago.crap.jp ถึงกับออกแถลงการณ์ขอบคุณปวงชนชาวไทยทีเ่ ข้าใช้ Application นีแ้ ล้วกว่า 12,000 คน เยอะกว่าคนญีป่ นุ่ เสียอีก…
น่าภูมใิ จยิง่ !!!
ปลาไหลการเมือง

ไม่วา่ ยุดไหนสมัยใด ทุกครัง้ หลังผลการเลือกตัง้ อย่างเป็นทางการถูกประกาศออกมา หัวบันไดคฤหาสถ์ของเหล่าคนใหญ่คนโตทัง้ หลายนัน้ ไม่เคยแห้ง
แถมเปียกแฉะและเลอะเทอะไปด้วยรอยของสัตว์โสโครกทีเ่ ลือ้ ยเข้าเลือ้ ยออกยัว้ เยีย้ กันอย่างไม่วา่ งเว้น
สัตว์โสโครกยัว้ เยีย้ ทีว่ า่ นีค้ อื ปลาไหลตัวสุดท้ายทีผ่ มจะพูดถึง ขอเรียกว่า “ปลาไหลการเมือง” เป็นปลาไหลทีพ่ เิ ศษกว่าปลาไหลทัว่ ไปตรงทีม่ นั มีหน้าตา
คล้ายคน ชอบใส่สทู ตากแดด กินเงินทอง ลาภยศ สรรเสริญเป็นอาหาร และมีการคอรรัปชัน่ เป็นงานอดิเรก สัตว์ชนิดนี้ “เจ๋ง” ตรงทีม่ นั พูดได้ เดินได้ หาเสียง
ได้ โป้ปดได้ แจกเงินได้ โกงได้ (แต่คดิ กันไม่คอ่ ยจะเป็น) เมือ่ ใดถึงคราวรวมฝูงเพือ่ จัดตัง้ รัฐปลาไหล เมือ่ นัน้ พวกมันก็ได้เวลาผลุบๆ โผล่ๆ ไปทางโน้นทีทางนีท้ ี
เพือ่ หารูทพ่ี วกมันต้องการอย่างกระหาย รูไหนมีเงินมีทองให้กนิ ได้เยอะ พวกมันก็จะแห่แหนพากันไปรูนน้ั
ความสามารถพิเศษของปลาไหลการเมืองอีกอย่างคือการไม่ยดึ ติดกับทุกสิง่ พวกมันละทิง้ ได้ทกุ อย่างเพือ่ แย่งกันลงรูเงินรูทอง ทิง้ ได้แม้กระทัง่ มิตร ทิง้ ได้
แม้กระทัง่ สัญญากับประชาชน...ทิง้ ได้แม้กระทัง่ อุดมการณ์ของตัวเอง
ปลาไหลตอบจดหมายคน : เห็นหรือยัง? ถึงจะยัว้ เยีย้ ยาวยืด ก็ชอ็ ต(มึง)หน้ามืดได้ หูไม่มา ขาไม่มี แต่เนือ้ ชัน้ ดีนะโว้ย เคยโซ้ยมัย้ ?ทำ�มาเป็นดูถกู ปลาไหลกัน
จัง เห็นบางคนยังอยากจะเป็น บางคนก็เป็นกันอยูน่ ไ่ี ม่ใช่หรือ?

แจ่ม
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ละเลียด IT วรณัน

ไม่มรี กั แท้ ในสิริ
สิรเิ ป็นใคร ? ขาวมัย้ ? สวยรึเปล่า?
ชีวติ ทีย่ งุ่ เหยิง วุน่ วาย มากมาย เรียกง่ายๆ ว่าเยอะ อยากหา
ตัวช่วย อ่านตรงนีใ้ ห้ชดั ๆ สิรชิ ว่ ยได้เกือบทุกเรือ่ ง ยกเว้นเรือ่ งบาง
เรือ่ งทีอ่ ยากให้เธอช่วยมากทีส่ ดุ แต่ไม่วา่ จะพยายามอย่างไร เธอ
ได้แต่เฉยชา จนน้�ำ ตาซึม
       สิรมิ าแล้วจ้า เธอมาพร้อมกับคนทีซ่ อ้ื มือถือ iphone 4s บาง
ครั้งคุณอาจจะอยากมีไว้สักเครื่อง ไว้ช่วยคิดเลข แก้สมการ
เช็คอีเมล สภาพอากาศ ตารางนัดหมาย หุน้ อ้ตราแลกเปลีย่ นเงิน
อัพสเตตัสหรือโทรหาใครสักคน สารพัดจะสัง่ ด้วยเสียง เธอจะตอบ
ได้ สิริรู้เกือบทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณแล้วคุณล่ะรู้อะไรกี่ยวกับสิริ
บ้าง เมื่อคุณถามชื่อ เธอจะตอบว่า “ฉันชื่อสิริ” แต่เมื่อถามถึง
แหล่งผลิตของเธอหรือมีอปุ กรณ์อะไรบ้าง สิรจิ ะตอบว่า “เธอไม่ได้
รับอนุญาติให้พดู ถึงข้อมูลในส่วนนัน้ ”ถึงเธอจะแสนรูแ้ ต่กย็ งั มีความ
จำ�กัด เธอพูดภาษาไทยไม่ได้ เธอตอบได้แค่ค�ำ ถามพืน้ ฐาน ถาม
ยาวก็ไม่ได้ ระบบประมวลผลของเธอจะช้าลง เธอแบตหมด พัง
กอดไม่อนุ่ และไม่เคยยิม้
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สิรหิ าอะไรก็เจอ เพราะ เธอเป็นเพือ่ นกับคุณวิกิ (Wikipedia)
อากู๋ (Google)และน้องนกสีฟา้ (Twitter) พวกเขาเหล่านีจ้ ะช่วย
เหลือเธอในการค้นหาสิ่งต่างๆ เพื่อตอบคำ�ถามของคุณได้อย่าง
รวดเร็ว แต่เมือ่ คำ�ตอบทีเ่ ธอยังไม่เป็นทีนา่ พอใจ คุณก็สามารถ
เฉไฉคำ�ถามจนได้รบั คำ�ตอบทีต่ อ้ งทำ�ใจ
วันทีเ่ หงา เศร้าใจ คุณอาจจะอยากบอกสิรวิ า่ “สิรฉิ นั รักเธอ”
เธอจะตอบว่า“ฉันหวังว่าคุณจะไม่พูดอย่างนี้กับมือถือเครื่องอืน”
หรือแม้จะถามอีกครั้งว่า “สิริเธอรักฉันไหม” เธอจะตอบอย่าง
หนักแน่นเช่นเดิมว่า“ฉันหวังว่าคุณจะไม่พูดอย่างนี้กับมือถือเครื่อง
อื่น”และไม่วา่ จะถามคำ�ถามเกี่ยวกับความรักกี่ครั้ง เธอก็จะตอบ
ย้�ำ ๆ เช่นเดิม ความเฉยชาของเธอ อาจจะทำ�ให้เหงา เศร้า มาก
ขึน้ กว่าเดิม พลางคิดไปนัน่ ไม่มใี ครเข้าใจ แม้กระทัง่ สิริ พลางคิด
ไปนูน่ ยังมีหวัง อย่างน้อยเธอก็ไม่ปฏิเสธ พลางคิดไปนี่ คิดอะไร
บ้า
ถึงแม้วา่ สิริจะช่วยเราในการทำ�งานได้เกือบทุกอย่าง แต่ก็
ไม่ใช่เครือ่ งมือทีจ่ ะเข้าใจอารมณ์และความรูส้ กึ ของมนุษย์ได้
คุณรูไ้ หม “ไม่มใี ครแทนใครได้หรอก”
แจ่ม

พ่
พันธ์ใุ หม่

All about sex เจ๊น้องชิน

หัวใจทอมฮะ

เรือ
่ งเร้าเคล้าโลกียฉ
์ บับนีข้ อเมาท์ ไว้เป็นอุทาหรให้สาวผูร้ ก
ั ในการตีฉง่ิ

ระวังไว้ อาจมีลก
ู ไม่รต
ู้ วั !!

แจ่ม
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เรือ่ งจริงของพีส่ าวนางหนึง่ ของเจ๊ นางชือ่ แอน คบหาดูใจกับสาวหล่อมาเป็นปีดนั มีเรือ่ งทะเลาะกันก็หอบข้าวของหนีกนั อยูส่ กั พัก
จนนางใจอ่อนกลับมารีเทิร์นกันใหม่ แต่แม่เจ้า!!พี่ทอมเปลี่ยนไปค่ะตัวบวมๆ มีน้ำ�มีนวลผิดวิสัยทอม ด้วยความที่นางผ่านโลกมาเยอะ ลักษณะนี้ท้องรึ
เปล่าเลยแอบแซวเบาๆ ซึง่ พีท่ อมก็เหวีย่ งค่ะทีถ่ กู หมิน่ เกรียติทอมจะท้องได้ไง
ผ่านไปสักพักแบบทีส่ าวแอนก็ขอ้ งใจนึดๆเรือ่ งก็แตก เมือ่ พีท่ อมฮะเกิดตกเลือดในทีท่ �ำ งานวุน่ วายจนเพือ่ นๆต้องหามส่งหมอ
ด้วยความรักและห่วงผัวทอมนางก็รบี บิดไปหาทีห่ อ้ งฉุกเฉิน แทนทีจ่ ะได้ยนิ เสียงแมนๆของผัวทอมนางกลับได้ยนิ เสียงเด็กค่ะ ถ้าซือ้ หวยคงรวยเละนางเดา
ถูกค่ะ ผัวทอมท้องจริงๆ
เมือ่ เค้นคอพีท่ อมก็ได้เรือ่ งจริงทีผ่ หู้ ญิงควรรู้ ย้อนไปเมือ่ คราวฉิง่ ขาด พีท่ อมฮีช�ำ้ ใจเลยไปก๊งเหล้ากับเพือ่ นชาย ด้วยความอินกับกระแสรักจัดหนักพีท่ อมก็
จัดการแฮงก์ซะเองกับเพือ่ นชาย
สาวแอนนางโกรธมากค่ะ ทีผ่ วั ทอมพลาดไปกินข้าวหลามกะทิแล้วไม่ชวน นางจึกจัดการตัดสายฉิง่ อย่าได้กลับมาตีกนั อีก
แล้วหนูนอ้ ยทีเ่ กิดจากพีฮ่ ะล่ะทำ�ไง!? ด้วยความทีพ่ ส่ี าวของเจ๊ไม่ใช่เรยาทีจ่ ะทิง้ ตาหนูไปหาผัวใหม่ นางจึงเลีย้ งไว้แต่ไม่ใช่เพราะความดีของนางนะคะ
เพราะความชัว่ ของผัวทอมทีม่ ากกว่าฮีจะเอาเด็กไปทิง้ น้�ำ ค่ะ ตายแล้ว
ตอนนีต้ าหนูขวบกว่าแล้วแม่แอนรักมาก นางบอกว่าดีใจค่ะ ทีไ่ ด้ให้ชวี ติ แม้วา่ จะไม่ได้เบ่งเอง เห็นมัย๊ ค่ะเรือ่ งนีส้ อนให้รวู้ า่ ต่อให้ใจคุณจะข้ามเพศไปไกลแค่
ไหน ก็ไม่อาจเปลีย่ นจิมมีใ่ ห้ขา้ มตามและไม่วา่ จะเป็นเพศไหนก็จ�ำ ไว้อย่าใช้ชวี ติ ประมาทนะคะจากใจเจ้

THAILAND แดนหลากเพศ

ทุกวนันนีห้ ากลองไปเดินตลาดนัด หันหลังแล้วหยิบหินปาออกไป คงตอบได้ยากว่าโดนผูห้ ญิงหรือผูช้ ายเพราะยุคนีม้ มี ากกว่า
2!! เจ้จงึ ขอเสนอตัวจัดหมวดหมู่ ให้กระจ่างแจ้งในรสนิยมทางเพศทีซ่ บั ซ้อนไม่แพ้ปญ
ั หาภาวะโลกร้อนเลยค่า~

*เพศชาย

*เพศหญิง

ชายแท้ : ชอบผูห้ ญิงครับ
ชายไบ : มีลกู เมียครับ แต่สนุกกับผูช้ ายแมนๆด้วยกันได้
เกย์
เกย์คงิ : แต่งตัวจัด กล้ามปู หน้าคม รุกเท่านัน้
เกย์ควีน : ยังคงแต่งชาย แต่หน้าหญิง จริตประปราย รับ only
เกย์โบท(เน้นรุก) : หาได้ตามรัชดา แต่งตัวแรงๆหน้าจิกๆ สนุกได้ทง้ั คู่
เกย์โบท(เน้นรับ) : ส่วนใหญ่พฒ
ั นามาจากรับonlyแต่เกิดไปลองรุกแล้ว

หญิงแท้ : กุลสตรีทพ่ี ร้อมจะเป็นแม่
หญิงไบ : คล้ายๆชายไบ รักหญิงได้ มาแนวเพือ่ นสนิท
ทอมฮะ : ผูช้ ายข้ามเพศ แมนตัง้ แต่หวั จรดเท้า พร้อมเทคแคร์
ทอมแบ : แต่งชายชอบหญิง แต่กม็ แี อบปิง๊ ๆผูช้ ายบ้าง (เพือ่ อะไร)
เลสเบียน : สาวสวย นิยมสาวสวยไม่แพ้กนั

ติดใจเล่ยเลือ่ นยศ
กระเทย : เรียลกระเทยทีพ่ ร้อมจะตัดไข่เทคยาคุมเพือ่ ความสมหญิง
shemale : หน้าหญิงมีนมและมีองค รุกบ้างบางคราว ขายดีในญีป่ นุ่ และ
โซนยุโรป
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นีแ่ ค่เบาๆ นะคะ หากให้เอาหมดคงไม่ ไหว ล่าสุดน้องสาวเจ๊ กระเทยพันธุ์
ใหม่แต่งหญิงแต่ชอบทอม ควรจะเรียกนางว่าอะไรดีคะ่ ??

แจ่ม

ชีวิตฉันมีแต่เพลงนำ� tongniatongnai

แจ่ม
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24.00.
ดึกแล้วคุณขา หมดเวลา ขอลาก่อน จำ�ใจจำ�จรให้เร่าร้อน เป็นหนักหนา
ดึกแล้วนอนเสียอ่อนเพลีย แสนเมื่อยล้า จำ�ใจจำ�ลาอีกไม่ช้า ต้องจากไป เพลง อาลัยลา(ขา) ศิลปิน มัณฑณา โมรากุล
“จะนอนที ไร นึกถึงเพลงนี้ทุกที เหมือนแบบมันหมดเวลาแล้วน่ะ”
จุ๋ยจุ๋ยส์

12.00
เมื่อไรจะได้พบ เมื่อไรจะได้พบหน้ากันซักที ฉันคอย เพลง เมื่อไรจะ
ได้พบ ศิลปิน ฟรายเดย์ (Friday)

09.00.
ของวันถัดไป

บางครัง้ บางหน ยังต้องทนเราเป็นคนต้องฝ่าฟัน ความฝัน สับสน ดีเลว
ปะปนมีรวยมีจนล้วนหลากพันธุ์ มีความคิดและไม่มคี วามคิด บ้างก็มติ ร บ้าง
ไม่คดิ เข้าหากัน ทำ�ไม ทำ�ไม ทำ�ไม ทำ�ไมเพลง ค.เอ๋ย ค.คน ศิลปิน จุย๋ จุย๋ ส์

“เพลงนีฟ
้ งั ท่อนแรก โดนใจเลย เราเป็นคนคิดมากเกินไป บางทีก็
“เค้าบอกว่า ถ้าฮัมเพลงตอนกินข้าวจะได้แฟนแก่ แต่ ใครสนกันล่ะ
เกลียดตัวเอง จะคิดทำ�ไมนักหนา มนุษย์เราก็แบบนี้ มีเยอะแยะไป
เพราะว่าข้าวก็ยังไม่ ได้กิน ตื่นเต้นอีกต่างหาก เพลงนี้ก็แว่บขึ้น
หมด เราจะเลิกคิดแล้ว ใช้ดนตรีนี่ล่ะเข้าช่วย จะได้มองโลกในแง่
มาในหัวซะอย่างนัน้ วันนีเ้ รามีนด
ั สัมภาษณ์กบั จุย๋ จุย๋ ส์ กะจะถามเรือ่ ง
บวกบ้าง อย่างน้อยวันนี้ก็ตื่นมาทำ�งานแบบอารมณ์ดี”
เพลงที่พี่เค้าชอบฮัม(ร้องคลอเบาเบา) ในหนึ่งวันซะหน่อย
ตองเอง

13.00

ตืน่ เถิดชาวไทยอย่ามัวหลับใหลลุม่ หลง ชาติจะเรืองดำ�รงก็เพราะเราทัง้
หลาย ทุกเช้าตอนตืน่ ลืมตา ให้ลมื เรือ่ งร้ายๆ ทีผ่ า่ นมา เปิดใจเปิดตา ลุกขึน้ มา
ยิม้ ให้กนั ตืน่ เถิดชาวไทยอย่ามัวหลับใหลลุม่ หลง ชาติจะเรืองดำ�รงก็เพราะเรา
ทุกคน เพลง ตื่นเถิดไทย คำ�ร้องและทำ�นอง โดย หลวงวิจิตรวาทการ
“มันฝังใจตั้งแต่เด็ก เป็นเพลงที่พ่อจะร้องปลุกเวลาไปโรงเรียน
แต่มนั ตลกตรงทีบ่ า้ นเรา มีสองชัน้ เราจะนอนอยูบ่ นชัน้ สอง แล้ว
พ่อก็จะเอาไม้กวาดมากระทุง้ จากชัน้ ล่าง ดัง ตึง่ ๆๆๆ แล้วก็ตะโกน
ตื่นเถิดชาวไทยๆๆ เรานี่ลุกแทบไม่ทัน”
จุ๋ยจุ๋ยส์

17.00.
Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good

time.And we gonna make you lose your Mind.Everybody just have a
good time. เพลง Everybody Shuffling ศิลปิน LMFAO

“เวลาเลิกงานที ไร มันคึกทุกที อยากจะไปปาร์ต้ี ไปเทีย่ วเพลงนีม้ นั
ฮัมแล้วสนุกดี อีกอย่างนึงเราหัดเต้นท่าในมิวสิควิดิโออยู่ด้วย”
จุ๋ยจุ๋ยส์
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แจ่ม

รีวิว(ซะ)เวอร์ tongniatongnai

เสมอชาย อยากเป็นนักร้อง เขาหน้าตาธรรมดา เหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำ�ใสไม่ใส่ผัก เสมอชายมีน้ำ�เสียงทรงพลังระดับมาตรฐาน
ตลาดเพลงไทยสากล ทักษะการเต้นพอยักไหล่แกว่งแขนได้บ้าง แต่เสมอชายไม่มีวาสนา ครอบครัวของเสมอชาย มักจะเตือนสติเขาอยู่
เสมอว่า “หน้าตาเอ็งจืดแบบนี้ เต้นยังกะปลาไหลโดนน้ำ�ร้อนลวก นักร้องสมัยนี้เค้าต้องหน้าตาเกาหลื เลิกอยากเป็นนักร้องเถอะ เป็น
นักบัญชีรุ่งกว่าเยอะ” พ่อของเขากล่าวอวยพรก่อน ที่เสมอชายจะเดินทางไปสมัครรายการ “เดอะ ดาว ค้น Sky คว้า Star” และวันนี้เป็น
วันหมดเขตรับสมัคร เสมอชายยืดอก สูดลมหายใจลึกถึงโพรงจมูก แต่ความตื่นเต้น ทำ�ให้มันไปไม่ถึงช่องท้อง เขาก้าวเท้าขวาก่อนออก
จากบ้าน ฝนมวลใหญ่หล่นลงมา“น้องมีทักษะในการร้องที่ดีนะคะ แต่มันยังไม่พอน่ะ มันธรรมดา ไหนลองเต้นซิ” เสียงพี่Horseหนึ่งใน
กรรมการสั่งเสมอชาย เขาไม่รีรอ กางแขนซ้าย กางแขนขวา แต่การให้เสมอชายเต้นแบบไร้ดนตรี แถมยังต้องนึกเพลงในหัว เสมอชาย
ทำ�ไม่ได้ เขาหยุดนิ่ง “โอ๊ย กางแขนแล้วหยุดทำ�ไม จะทำ�อะไรเนี่ย ตลกจัง” เสียงพี่ Horse ดังขึ้นอีกครั้ง เสมอชายสะดุ้ง “ผมเต้นไม่ได้
ครับ” เขาเอามือล้วงกระเป๋ากางเกง พร้อมหลบตากรรมการทุกท่าน “งัน้ เสียใจด้วยค่ะ คุณคงไม่ผา่ นเข้ารอบ” พี่ Horseปฏิเสธอย่างเด็ดขาด
เสมอชายรู้สึกเหมือนกลายเป็น Donkey (ลา) เขากลับถึงบ้าน ทิ้งตัวลงนอนบนเตียง มือขวาของเขาสัมผัสวัสดุแข็งบางอย่าง เขา
จับมันใส่ในวิทยุ เสมอชายหลับตา ครุ่นคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาในอดีต “ข้าบอกเอ็งแล้วใช่มั้ย ว่าอย่าไปสมัคร ไปให้เค้าด่าเอ็งทำ�ไม ทุกวันนี้
พ่อยังด่าเอ็งไม่พออีกเหรอ” เสมอชายรู้สึกเบาหวิวที่ช่องท้อง จากนั้นเริ่มเจ็บแปลบที่หน้าอก เขาเริ่มรู้สึกจี๊ดที่จมูก ซักพักน้ำ�เริ่มออกทาง
ตา บทเพลงแรกเริ่มบรรเลง เสมอชายเงี่ยหูฟัง ลุกขึ้นจากกองน้ำ�ตา สองมือจีบแน่นที่หีบห่อบรรจุซีดี
แจ่ม
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“รสชาติของชีวิต”

เสียงอูคุเลเล่ผสมผสานกับจังหวะกลองที่กระชับได้อย่างลงตัวเสียงนักร้องนำ�หญิงกลมกลืนกับดนตรีได้อย่างไม่น่ารำ�คาญ เพียง
แค่ท่อนแรก เหมือนมีบางอย่างกระแทกเสมอชาย “มีบางทีที่ความฝัน ผลักเราให้ล้มแล้วยอมแพ้พา่ ย สุดปลายมือเราไขว่คว้า แต่ก็กลับ
มา แค่เพียงความว่างเปล่า” ดนตรีดำ�เนินไปเรื่อยๆ เสียงกีต้าร์ชัดเจน เสมอชายเริ่มคิด
“กระต่ายไม่หมายจันทร์”

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก ที่มีการเปรียบเปรยอย่างชาญฉลาดแกมน่ารัก ระหว่างกระต่ายกับดวงจันทร์ แต่ชีวิตของเสมอชาย ไม่
เคยมีความรักต่อใคร(ไม่ว่าเพศใด) เขาจึงเปรียบตัวเองเป็นกระต่าย และความฝันที่จะเป็นนักร้องก็คือดวงจันทร์ ถึงจะอยู่คู่กันมานาน
แต่เสมอชายก็ไม่เคยได้เป็นนักร้องซักที
“นอนไม่หลับ”

กีต้าร์อคูสติคที่นุ่มนวล บวกกับเนื้อหาที่ประหลาด ทั้งเห็นหมี ทั้งจับหมี แถมหมียังขนนุ่ม เสมอชายหัวเราะ ออกมาดังๆ “ยัง
นอนไม่หลับ เอามือไปจับโดนหมี ฮี้ ฮี ฮี้ ฮี หมีมันมีแต่ขนนุ่มนิ่ม นุ่มนิ่ม” เสมอชายนอนไม่หลับมาหลายวันแล้ว แต่เขาไม่มีหมีให้จับ
เท่านั้นเอง
“ฉันยังไม่อยากตาย”

ดนตรีสกาสนุกสนาน เสียงเครื่องเป่าที่อัดแน่นไปด้วยความสุข อัลบั้มนี้ทำ�ให้เสมอชายรู้สึกแปลกใจอีกครั้ง เนื้อหาทั้งเรื่องจับหมี
และเรื่องไม่อยากตายเพราะมีสาวน่ารักบนโลกให้มองอีกมากมาย เสมอชายเริ่มเห็นคุณค่าของการมีชีวิต (แม้จะแบบผิดหวัง)
“สมบูรณ์”

เพลงที่มีกลิ่นอายของดนตรีแจ๊ซ (Jazz) ผสมผสานกับดนตรีป๊อปได้อย่างลงตัว บวกกับเสียงนักร้องชายที่สมบูรณ์กับ
เพลง จริงๆ แล้วพลังเสียงของเสมอชาย ก็สูสีกับนักร้องคนนี้ เขาร้องตามอย่างไม่กลัวผิดทฤษฎีว่า “จะไม่ยอมให้ร่างกายกั้นหัวใจ
ไม่ให้ปมด้อยดึงรั้งฉันเอาไว้ เมื่อยังมีหัวใจเหมือนใคร จะไม่ยอมล้มลงไปด้วยตัวของฉันเอง” ถึงแม้วา่ เสมอชายจะไม่ได้ด้อยโอกาสทาง
ร่างกาย แต่เขาด้อยโอกาสทางความฝันและความสำ�เร็จ
เสมอชายเดินทางมาถึงสุดอัลบัม้ เขาย้อนกลับไปทีเ่ พลง “แค่เธอไม่ยอมแพ้” เขาชอบเพลงบัลลาด เป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว แต่เมือ่ มีเสียง
เครื่องเป่าเพิ่มเข้ามา ทำ�ให้เสมอชายตกหลุมรักเพลงนี้ จนต้องกลับมาฟังอีกรอบ แต่ลึกลงไปแล้วเขาแค่ต้องการปลอบใจ เสมอชาย อ่าน
เนื้อร้องท่อนสุดท้าย “แม้ในวันนี้เธอล้มลงเจ็บและเสียใจ แต่ยังมีพรุ่งนี้ให้เธอลุกขึ้นยืนใหม่” ซ้ำ�ไปซ้ำ�มา
ศิลปิน
ทีเคแบนด์ (Tk Band) อัลบั้ม คิดบวก
ประเภท
ดนตรีป็อปความหลากหลายสูง (Variety Pop) ประกอบไปด้วย
แนวเพลง
Ska,Jazz,Pop,Rock,Ballad และ Acoustic
เหมาะสำ�หรับ
บุคคลทุกประเภทที่ต้องการ “สาร”ให้กำ�ลังใจในการดำ�เนินชีวิต
แทรคแนะนำ�
รสชาติของชีวิต, นอนไม่หลับ, สมบูรณ์
พฤติกรรมหลังฟังอัลบั้มนี้
1.อมยิ้ม 2.คิดบวก ตั้งแต่ข้อ 3. เป็นต้นไป กรุณาพิสูจน์เอง
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Nice to meet me ลูกหนู

ตื่นมาวันหนึ่ง มองเห็นคนในกระจกเป็นคนแปลกหน้า นึกอยู่ในใจ “เฮ้ย...แกเป็นใครวะ?”
ทั้งๆ ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี ก็มันเราเองนี่หว่า แต่เรากลับไม่รู้ว่าตัวเราต้องการอะไร ไม่รู้ว่าต่อไปควรจะเดินหน้าไปทางไหน ไม่รู้ว่าอะไร
คือเป้าหมายในชีวิต
รู้ตัวอีกที พออยากจะลุกขึ้นมาทำ�อะไรสักอย่างในชีวิต อ่าวเฮ้ย...อายุเกิน อ่าวเฮ้ย...เด็กสมัยนี้มันเก่งกว่า อ่าวเฮ้ย...ตูไปอยู่ไหนมา
วะเนี่ย เพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกัน มันก็ส่งหนังสั้นได้รางวัลถึงญี่ปุ่น พี่ข้างบ้านก็กำ�ลังจะได้ออกเทปกับค่ายเพลงเล็กๆ ค่ายหนึ่ง ลูกเพื่อน
แม่ก็ส่งค่าเทอมด้วยรายได้จากงานพิเศษทำ�ไมคนนี้เขาถึงทำ�ได้อย่างนั้น ทำ�ไมคนนั้นเขาถึงประสบความสำ�เร็จอย่างนี้
หันกลับมามองตัวเอง “แล้วเราล่ะ?”
เราจะไปถึงจุดนั้นยังไงล่ะ ถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเอง แม่บอกจะเล่นกีต้าร์ก็ต้องเอาให้สุด จะเป็นจิตรกรก็ต้องเอาดีให้ได้ หรือถ้าจะผัดไข่
เจียวก็ต้องเอาให้อร่อยไปเลย และการจะค้นหาตัวเองให้เจอ มันต้องออกไปไกลแค่ไหน มันต้องเสี่ยงตายหรือเปล่า และมันต้องแลกกับ
อะไรบ้างกับ การเดินทางครั้งนี้ แล้วเราจะเริ่มจากอะไรดี และนี่คือจุดเริ่มต้น 4 ข้อของการรู้จักตนเอง

อย่างแรก ถามทาง
เอาคนที่เราสนิทที่สุดในชีวิต ใกล้ชิดเรามากที่สุด สัก 5 คนหาเวลาถามเขาเลยว่า เราเป็นใคร เป็นคนยังไง มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง
เราพอจะเห็นภาพร่างคร่าวๆ เหมือนเรามีแผนที่อยู่ในมือให้อุ่นใจ
อย่างที่สอง จัดกระเป๋า
รื้อของ ของในกรุ ของวัยเด็ก ของที่ชอบ ของที่ใช้ รูปภาพ สมุดบันทึก แล้วถามตัวเองว่ารู้สึกยังไงกับของสิ่งนั้น เห็นสิ่งนี้แล้วเรา
นึกถึงอะไรบ้าง ถ้าชอบ ชอบมากแค่ไหน แล้วถ้าไม่ชอบ ไม่ชอบเพราะอะไร
ฆอร์เฆ่ บูกาย จิตแพทย์ชาวสเปน กล่าวเอาไว้ “เราจะรับรู้ว่าสิ่งใดมีตัวตน ก็ต่อเมื่อสิ่งตรงกันข้ามสิ่งนั้นปรากฏอยู่ก่อนแล้ว” คือใน
ทางกลับกัน ถ้าเราต้องการจะรู้ว่าว่าเรารักอะไร เราก็ต้องรู้จักสิ่งที่เกลียดให้ดีเสียก่อน หากเรารู้ตัวว่าเราทำ�อะไรแล้วเรามีความสุข มัน
ก็เหมือนการจัดกระเป๋าเสร็จ และกระเป๋าที่ดีควรจะบรรจุแต่สิ่งที่จำ�เป็น อะไรไม่จำ�เป็นก็ต้องโยนมันทิ้งไป เพราะนอกจากแบกไว้มันจะ
หนักแล้ว มันยังอาจจะทำ�ให้เราถึงจุดหมายล่าช้าอีกด้วย
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อย่างที่สาม เดินทาง
เคยได้ยิน อเมริกันดรีมไหม? ช่วงที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเกิดใหม่ มันก็เกิดยุคอเมริกันดรีมขึ้น ผู้นำ�ประเทศปลูกฝังให้ประชา
ชนมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยแนวคิดที่ว่า “ความมั่งคั่งของบุคคลขึ้นอยู่กับขีดจำ�กัดความสามารถและการทำ�งานหนัก” ทุกชีวิตต้องมี
จุดหมาย ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เราทำ�งานด้วยความสุข เพราะเรารู้วา่ เราทำ�ไปเพื่ออะไร มีใครจะได้ประโยชน์จากงานนี้บา้ ง และเมื่อเรารู้ว่า
ตัวเองต้องการอะไร ก็ลงมือทำ�เลย เรายังไม่ได้มองไปถึงว่ามันจะต้องเสร็จสมบูรณ์นะ แค่ลองให้ตัวเองให้ออกเดินทางไปกับสิ่งนั้นก่อน
เพื่อหาคำ�ตอบว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่ มันใช่สำ�หรับเราจริงๆ หรือเปล่า
สุดท้าย กลับบ้าน
กลับมาแล้วลองหาเวลาว่างๆ พักใจให้สบาย เตรียมกระดาษเปล่า กับปากกาสักด้าม “ลองเขียนจดหมายถึงตัวเองดู แล้วคุณจะ
รู้จักตัวเองมากขึ้น” ไซมอน มิดเดิ้ลตัน ผู้เขียนหนังสือ Build a Brand in 30 Days เสนอไว้วา่ “เขียนจากตัวคุณเองในอีกสี่ปีข้างหน้า ถึง
ตัวคุณเองในตอนนี้นี่แหละ บรรยายให้ชัดเจนว่าตอนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง คุณประสบความสำ�เร็จอะไรแล้ว คุณกำ�ลังมีโครงการอะไรต่อไป
รวมถึงคนรอบข้างปฏิบัติอย่างไรกับคุณ”

ทำ�ไมมันถึงได้ผล? เราว่าส่วนหนึ่งมันมาจากไอเดีย คนที่สั่งตัวเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง มันทำ�ให้เรามองเห็นภาพในอนาคตชัด
เจนมากขึ้น มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน รวมถึงขั้นตอนที่จะนำ�เราไปสู่จุดประสบความสำ�เร็จนั้น
การค้นพบตัวเองก็เหมือนการค้นหาส่วนเติมเต็มชิ้นสำ�คัญชิ้นหนึ่ง การเดินทางครั้งนี้ต้องใช้เวลาและแลกมาด้วยความอุตสาหะ แต่
มันก็คุ้มค่า...เพื่อแลกกับการได้รู้จักคนที่เราควรรู้จักดีที่สุดในชีวิต

“ยินดีที่ได้รู้จักตัวฉันเอง”
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พักร้อนหน้าหนาว
จากการมองอย่างสังเกตุค้นพบว่าหลายคนเก็บวันหยุดพักร้อนไว้ ใช้ ในหน้าหนาว รอวันเวลาเกือบ
ทั้งปีไม่ยอมหยุดพักเพื่อจะมีเวลาว่างในช่วงอากาศดี ฉันยิ้มให้ความอดทนรอของคนเรา พวกเรามัก
รอเวลาที่คิดว่าเหมาะสม ทำ�อะไรที่คิดว่าตนเองมีความสุขได้เสมอ รอบอกรักนานนับปี รอให้ความรัก
เอ่อล้นออกมาจนอดทนรอไม่ไหวรอทั้งที่ไม่แน่ใจในการผลิใบของรัก รอการเดินทางทั้งที่ในใจก็คิดถึง
และอยากจะก้าวเดิน และรอจะหยุดพัก ในช่วงเวลาที่พอเหมาะ
น่าสนใจที่ว่าอากาศดีมักถูกสังเกตพบในหน้าหนาว ไม่น่าแปลกใจสักนิด ที่หลายคนจะอดทนรอ
อาจเพราะหน้าหนาวทำ�ให้คิดที่จะคิดถึงได้มากกว่าฤดูไหน เหตุผลหลักอีกอย่าง เราอาจจะอยากหยุด
พักสักหนึ่งช่วงเวลา...พักกายพักใจ เพื่อปล่อยเวลาให้คิดถึง
...คิดถึง ช่วงชีวิตในทุกฤดู
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บ่นกวี นันทชัย

ยิ่งบีบ ยิ่งเค้น ยิ่งไม่ออก
งานเขียนนะไม่ใช่สิว
จะกดแปบ ออกปุ๊บ แล้วพุ่งปรี๊ดดดดดดดดดดดดดด
ยิ่งสิวหัวข้างนั่นหละ
ตัวดี
บีบทีเหมือนยกดวงจันทร์ไว้บนหน้า
บีบมากหน้าอาจไม่หล่อ
เหมือนงานเขียนนั่นหละ
จะ แคะ แกะ เกา ยังไง
เคาะสักหน่อย เผื่อสนิมเก่าๆ จะหลุด
อาจจะผุดความคิดใหม่ๆ
จัดเต็มให้
เติมหวานนิด เค็มสักหน่อย
เปรี้ยวปรี๊ด จนตาเขไปข้างนึง
ทำ�ศัลยกรรมสักนิด
ถ้าคิดว่า “หน้า” ยังไม่เจ๋ง
เตรียมพร้อมเผยโฉมที่มั่นใจ
อวดได้ว่า “งานผมโคตรหล่อเลย”
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สัมภาษณ์ ศุทาษิณี

TER’S
SECRET
ความคิดไม่ลบั ฉบับเต๋อ

คนเขียนบท ‘Top Secret วัยรุน่ พันล้าน’
หนังเรือ
่ งล่าสุดจากค่ายจีทเี อช
แจ่ม
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เต๋อ – นวพล ธำ�รงรัตนฤทธิ์ ชายไทยธรรมดา หน้าตี๋ อายุ 27 เขาเคยฝากผลงานเขียนบทและกำ�กับหนังสัน้ รางวัลหลายเรือ่ ง
เป็นหนึง่ ในทีมเขียนบทหนังร้อยล้านเรือ่ ง รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ สอนหนังสือและยังเป็นวิทยากรด้านการทำ�หนังให้กบั หลายสถาบัน
ล่าสุดเขาได้ฝากฝีมอ
ื การเขียนบทไว้ใน Top Secret วัยรุน่ พันล้าน หนังเรือ
่ งใหม่จากค่ายจีทเี อช เต๋อใช้เวลาอยูก่ บั บทเรือ
่ งนีถ้ งึ 2
ปี วัยรุน่ พันล้าน เข้าฉายวันที่ 20 ตุลาคม ซึง่ เป็นช่วงเวลาเดียวกับทีน่ �ำ้ ท่วมกำ�ลังไหลเข้าสูก่ รุงเทพฯ ขณะนีเ้ ต๋อจึงกำ�ลังลุน้ ว่าน้�ำ
จะท่วมบ้านตัวเองหรือไม่ ไปพร้อม ๆ กับติดตามกระแสหนังใหญ่เรือ
่ งแรก ทีเ่ ขาฉายเดีย่ วเขียนบทคนเดียวอย่างเต็มตัว

เถ้าแก่นอ
้ ยอยากดังจ้างจีทเี อชทำ�หนัง

ไม่ได้จา้ ง แต่พดู ไปคนส่วนใหญ่กไ็ ม่คอ่ ยเชือ่ เราเป็นคนเขียนเรารู้
ถ้าเขาจ้างเราทำ�จริงๆ หนังมันจะไม่ใช่แบบนี้ มันจะไม่มดี า้ นแย่ ด้าน
มืด ใครมันจะอยากให้ท�ำ ประวัตติ วั เองเลววะ โปรเจกเถ้าแก่นอ้ ย เริม่
จากพีว่ รรณ (หนึง่ ในโปรดิวเซอร์) ไปอ่านเจอประวัตแิ ล้วรูส้ กึ สนใจ เลย
ให้พห่ี นุม่ เมืองจันท์ (คอลัมนิสต์มติชนรายสัปดาห์) ไปสัมภาษณ์ตอ๊ บ
ก่อน พอได้บทสัมภาษณ์มาปึกหนึง่ เขาก็สง่ ต่อมาให้เราอ่านและลองเลือก
จุดทีน่ า่ สนใจ การทำ�งานคือจะให้เราไปคิดมาก่อน พอมีโครงแล้วค่อย
มาดูกนั ว่า ตรงไหนใช่ ตรงไหนไม่ใช่ ได้โจทย์มาครัง้ แรกรูส้ กึ ว่าหนังต้อง
ดราม่าเลย เพราะว่าเขาอายุเท่าเราไง แล้วเราจะนึกออก ว่าช่วงม. 4 มึง
ทำ�อะไร แล้วกูท�ำ อะไร ตอนเขียนไปจะวิเคราะห์แบบนีไ้ ปตลอด 19 กู
เตรียมเข้ามหาลัย มึงเตรียมจะเปิดโรงงาน คิดเปรียบเทียบกันไปตลอด
หลังจากคุยกับต๊อบ เถ้าแก่นอ
้ ย

พอเขียนจนได้โครงเรือ่ งคร่าว ๆ ก็นดั คุยกับต๊อบ ลองให้เขาดูวา่
เป็นยังไงบ้าง ส่วนใหญ่เขาก็จะแค่บอกว่า ตรงไหนมันเหมือนหรือ
มันไม่เหมือนชีวิต เขาดีตรงที่เขาไม่เคยบอกว่า โอ้ ตรงนี้ไม่ใช่นะครับ
ตรงนี้ต้องแก้อะไรอย่างเงี้ย เขาจะแค่แบบ เอ่อ ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าตัว
ละครตัวนีม้ นั นิสยั ดีจงั เลยนะครับ ไม่เหมือนผมตอนนัน้ เลย เขาจะพูด
แค่เนี้ย เราก็ อ้าวเหรอ เราก็ไปคิดเพิ่ม ไปปรับให้มันตรงกับตัวเขา
มากที่สุด

33

เขียนบทบิดความจริง

เรื่องนี้มันง่ายตรงที่มีเส้นเรื่องอยู่แล้ว ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเริ่มยังไง
จบยังไงดีวะ มันจะมีทิศทางว่าโอเค เริ่มจากขายดีวีดี แล้วต่อด้วยเกา
ลัด ซึ่งมันช่วยให้ง่ายขึ้นตอนที่เราคิดเรื่องก็จริง แต่เรื่องจริงพวกนี้
มันมักจะยาวมาก เพราะมันครอบคลุมชีวิตหลายปีของคน จะรวบ
ยังไงให้มันสั้นและบางเรื่องในชีวิตเขา อยู่ในชีวิตจริงถูกต้อง อยู่ใน
หนังแม่งไม่ได้ เพราะบางอย่างในการแก้ปญั หามันอาจจะเวรีง่ า่ ย เช่น
วิธีทอดสาหร่าย ต๊อบเขาก็เล่ามาว่า “เนี่ย เราทอดไปสามอาทิตย์
ทำ�ไปทำ�มามันก็ได้” จบ แต่พอมาอยู่ ในหนังคนดูจะแบบ เอ่อะ ทำ�ไม
มันง่ายอย่างงีว้ ะ เราก็ตอ้ งครีเอทเพิม่ ว่ามันต้องไปเจอบางอย่างที่ทำ�ให้
มันคิดออก เหตุการณ์ที่มันง่ายเกินไป พอจะทำ�ให้ดูสมจริงเมื่ออยู่ใน
หนัง ก็ต้องมีการบิดความจริงบ้าง หรืออย่างฉากที่แฟนเอาสาหร่าย
มาให้กินในรถ มันเป็นฉากที่เขียนยากมากเลยนะ เรื่องจริงมันแค่นั้น
ฉันไปซื้อสาหร่ายมาจากต่างจังหวัด แล้วแบ่งให้เธอกิน แล้วต๊อบก็คิด
ออกเลย พอต้องทำ�เป็นบทจะยังไงดีวะ เพราะถ้าเป็นคนดูก็จะรู้สึก
ไม่เชื่อนะ มันก็ต้องใช้เรื่องเทคนิคด้านภาพของหนังเข้ามาช่วยนิดนึง
คือ ให้ต๊อบกินไปเรื่อยๆ แล้ว ขับไปถึงอุโมงค์ที่มันมืดๆ พอใกล้ถึง
ปลายอุโมงค์แสงก็ค่อยๆ สว่างขึ้นชอบกิน เอาไปให้ที่บ้าน ที่บ้านก็
ชอบกิน ฝากซื้ออีกเรื่อยๆ แล้วก็เริ่มคิดว่า เอ๊ะ ทำ�ไมกูไม่ขายวะ แต่
ตอนพวกนี้ก็ไม่ได้ใส่ลงไป เพราะ เรื่องมันจะยืดมาก คงยืดไปอีกประ
มาณ 10 นาที กว่าจะได้เริ่มทอดสาหร่าย
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เมือ
่ คนเขียนบทได้ดหู นังครัง้ แรก

ดูตอนรอบสื่อ เช็คงานอย่างเดียว ดูไม่รู้เรื่องเลย เดี๋ยวเราว่าจะ
ไปดูอีกรอบหนึ่งกับแม่ อยากเห็นปฏิกิริยาของคนดูทั่วไปด้วยเวลาดู
หนังที่ตัวเองทำ�รอบแรก จะดูด้วยความรู้สึกเหมือนเช็คหนังมากกว่า
ไอ้นี่หายไป อันนี้ดีกว่าที่คิด อันนี้มุกแป้ก สิ่งที่ใส่ไปมันไม่ทำ�งาน เรา
ก็จะค่อยๆ คิดไปว่า มันเกิดจากอะไรวะ ตอนเราเขียนเราว่ามันก็โอเค
นี่หว่า พอมันออกมาเป็นภาพมันอาจจะไม่ตลกก็ได้ งานคนเขียนบท
เขียนเสร็จก็จบ เราอยากเข้าไปในห้องตัดต่อด้วยเหมือนกัน แต่เขาไม่
เรียกเข้าไป
ทำ�ไมต้องดู Top Secret วัยรุน่ พันล้าน

มันคงเป็นหนังวัยรุ่นที่ไม่ค่อยเจอในหนังไทยตอนนี้ตัวละคร
ต๊อบเหมือนอยู่ในโลกผู้ใหญ่เต็มตัว ตัวละครวัยรุ่น ดันไปอยู่ในบริษัท
ซีพีจ�ำ กัด มันยังไม่ค่อยเห็นในหนังเท่าไหร่ คาดว่าดูแล้วคงทำ�ให้วัยรุ่น
ได้ทบทวนตัวเองว่า ชีวิตพวกเราทำ�อะไรอยู่วะ อีกอย่างที่น่าสนใจคือ
เรือ่ งความเป็นเด็กของต๊อบทีท่ �ำ ให้เขามีวนั นี้ ถ้าคิดมากไม่ได้มาถึงตรง
นี้หรอก เพราะผู้ใหญ่จะเป็นคนคิดมากไง ทำ�แบบนี้จะดีเหรอวะ แต่
ไอ้นี่คือกูทำ�เลย กูไม่รู้แหละ กูทำ�ไปแล้ว เจ๊งก่อนค่อยว่ากัน ซึ่งเป็น
คาแรคเตอร์ของต๊อบจริงๆ เป็นการใช้วิธีคิดแบบเด็กๆ ทะลวงโลก
ผู้ใหญ่เข้าไป ในความที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่กลัวอะไรเลย

จากรถไฟฟ้าถึงสาหร่าย

ตอนทำ�รถไฟฟ้าเขียนบทหลายคนไอเดียก็จะแชร์ ๆ กัน แต่เรา
ชอบการทำ�งานคนเดียวแบบเรื่องนี้มากกว่า เพราะเราจะรู้ทั้งหมดว่า
อะไรเป็นอะไร เราจะสามารถรีเช็คผลงานเราได้เต็มที่ ถ้าเป็นบททีท่ �ำ
เป็นกลุ่ม ส่วนนี้มาจากคนหนึ่ง ส่วนนี้มาจากอีกคนหนึ่ง เราจะเช็ค
ยากว่าตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับเราบ้าง การได้ท�ำ บทรถไฟฟ้าซึ่งเป็นการ
เขียนบทให้จีทีเอชเรื่องแรก สำ�หรับเราเหมือนเป็นการเรียนรู้กระบวน
การ และฝึกวิชาการเขียนบทมากกว่า ไปเขียนตอนแรกคิดว่าง่าย พอ
เขียนเองเลยได้รู้ว่า โอ้ หนังแมสก็เขียนไม่ง่ายนะ เมื่อก่อนไม่น่า ไป
ด่ามันเลย ก็จะมีทัศนคติต่อหนังแมสที่ดีขึ้น
ก้าวต่อไปของนวพล

กำ�ลังทำ�หนังใหญ่อยู่ครับ เป็นหนังอินดี้ที่เขียนบทเอง กำ�กับเอง
แต่ไม่ได้อินดี้มากนะ เพราะเราติดวิธีการเล่าเรื่องแบบหนังแมสมาก
จากจีทีเอชด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งเราชอบนะ อยากทำ�หนังอินดี้ที่ดูง่าย ๆ
บ้าง เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่เตรียมจะซ่อมบ้านแล้วเกิดความ
ขัดแย้งกัน อะไรประมาณนี้ แต่กว่าจะได้ดูคงอีกนาน ขึ้นอยู่กับว่าจะ
หาทุนมาทำ�ได้หรือเปล่า ตอนนี้ได้ทุนเขียนบทจากปูซาน (เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ประเทศเกาหลีใต้) คือเป็นแค่ทุนเขียนบท
ประมาณ 4 แสนบาท ต้องรอทุนสร้างเพิ่มเติม แต่กับจีทีเอชเราก็ยัง
อยากทำ�  มันเป็นเรื่องรูปแบบของหนังมากกว่า เราจะเริ่มจากเรื่องที่
เราอยากทำ� แล้วดูว่ามันเหมาะกับฟากไหน

โอ้ หนังแมสก็เขียนไม่ง่ายนะ
เมื่อก่อนไม่น่า ไปด่ามันเลย

แจ่ม
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บางเรื่องในชีวิตเขา
อยู่ในชีวิตจริงถูกต้อง อยู่ในหนังแม่งไม่ได้

เต๋อ นวพล ไม่ใช่ เต๋อ กวน มึน โฮ

คนสมัยนี้ฟอลโล่ทวิตเตอร์มา ไม่อ่านชื่อเลยใช่ไหม ล่าสุดเมื่อคืนก่อน น้อง
คนหนึง่ มาบอกว่า “เนีย่ เจอข่าวพีเ่ ต๋อไปซิง่ สามล้อในไทยรัฐ” ไม่มนี ะ กูไม่เคยถ่าย
รูปกับสามล้อ แต่ก็ยังคิดในแง่ดี น้องมันดูผิดป่าววะ ไปเจอในหนังสืออื่นหรือเปล่า
มันก็ทวิตมาว่า เดีย๋ วจะถ่ายรูปมาให้ดู ถ่ายมาปุบ๊ มาเลยครับ เต๋อ ฉันทวิชช์ ก็บอก
ไปว่า ผิดคนแล้ว พี่ชื่อ เต๋อ นวพล น้องก็ทวิตมาว่า อ้าวจริงเหรอคะ หนูอุตส่าห์
ตามมา 5 เดือน เข้าใจผิดมาตลอด บ๊ายบายครับน้อง อ่านคำ�ว่าเต๋อ แล้วอ่านชื่อ
จริงต่อด้วยนะครับ มันไม่ได้กระทบนวพลหรอก มันกระทบฉันทวิชช์มากกว่า หรือ
บางทียังมีข่าวหนังสือพิมพ์กอสซิปที่เขียนผิดอยู่เลย พีค ภัทรศยา เป็นแฟนกับ
เต๋อ นวพล กลายเป็นเรื่องฮาในออฟฟิศ ไปประมาณสองอาทิตย์  

แจกของ(ไม่)ลับ

• เสพสื่อให้หลากหลาย หนังจะได้ฉีกออกไปชัดเจน อย่างเช่น เด็กธรรมศาสตร์ทำ�หนังรักกึ่งการเมืองนิดๆ ไม่ใครแค่ฉันรักเธอ เธอรักฉัน ก็
จะน่าอู้หู กูไม่เคยดูมาก่อน
• หาองค์ความรู้ที่มากไปกว่าสิ่งที่วัยรุ่นทั่วไปวนกันอยู่ที่เดิม จะทำ�ให้เรามีทัศนคติที่น่าสนใจ เมื่อเรามองโลกเปลี่ยนไป โลกในหนังของเราก็
จะไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วไป
• ถ้าเลือกทำ�หนังทีม่ ปี ระเด็นแตกต่าง แต่ท�ำ การบ้านไม่พอ มองไม่เห็นสิง่ ทีซ่ อ่ นอยูจ่ ริงๆ กลายเป็นไปย้�ำ ความเชือ่ เดิม เป็นประเด็นเดิมๆ แง่มุม
เดิม ๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรขึ้นมาใหม่
• ทำ�อะไรก็นา่ จะทำ�ให้แตกต่างและสุดทางไปเลย ทำ�เซอร์ไปเลย น่าจะดีกว่า
• ไม่ได้บอกว่า ห้ามทำ�หนังรักวัยรุ่น แต่ถ้าทำ�ก็ควรจะมีอะไรใหม่ ควรจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้น
• ต้องเขียนเยอะ อ่านเยอะ ถ้าอยากเขียนบทหนัง แต่ไม่รู้วิธีการเล่าให้เป็นภาพ เรียนสามอาทิตย์ ลองหัดแบ่งฉากหนังบ่อยๆ มันก็เข้าใจ
แล้ว
• แต่ว่าเรื่องไอเดีย เรื่องความคิด จะเรียกร้องการมีประสบการณ์ของเรามาก เวลาที่เขียนไปแล้วติดคิดต่อไม่ออก ถ้าไม่มีความรู้ก็จะไม่มี
อะไรมาช่วยกรุยทางให้เขียนต่อ
• ความรู้นอกเรื่องก็อาจจะช่วยในการเขียนบทได้ เช่น เขียนบท Top Secret วัยรุ่นพันล้าน ก็ไม่ใช่ว่าจมอยู่กับประวัติของต๊อบอย่างเดียว
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เส้นลึกลี้ลับ Christmas Eve

“บั้งไฟผี”

ดวงไฟแห่งความเชื่อหรือความลวง?
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“มื้อนี่เมฆตั้งก้อน วันเพ็ญสิบห่าค่�ำ ขวัญไกลมาอีกซ้�ำ พระธรรมเจ้าสั่งสอน
เป็นเวลาพระพุทธองค์เจ้าอยู๋ดาวดึงส์ฟ้า เสด็จลงมาให่พรแก่มวลมนุษย์ซุกคน..”
“ตุลาคม” นับได้วา่ เป็นเดือนแห่งการกอบโกยเงินทองของชาวหนองคาย จังหวัดทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่า เป็นเมืองแห่งสัตว์กง่ึ เทพ
หรือ “เมืองพญานาค” ทุกคนต่างแห่กนั มาเพือ่ จะสัมผัสกับสิง่ เร้นลับทีเ่ ล่าขานกันมานับสหัสวรรษนัน่ คือ “บัง้ ไฟพญานาค” ปรากฏการณ์
ของการเกิดลูกไฟสีชมพูพวยพุง่ จากกลางลำ�น้�ำ โขงแล้วหายไปในอากาศโดยไม่โค้งกลับ มีลกั ษณะไม่มคี วัน ไม่มกี ลิน่ ไม่มเี สียง ในคืน
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 11 เดิมชาวหนองคายเรียกว่า “บั้งไฟผี”
วันออกพรรษา เป็นอีกวันที่รอคอยของชาวหนองคายไม่ต่างอะไรกับวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ เนื่องจากเป็นวัน “โฮมญาติ”
หรือ วันรวมญาติพี่น้อง ไม่เพียงเท่านั้นใครจะรู้ละว่าวันวันเดียวสามารถทำ�ให้แม่ค้าขายของได้กำ�ไรนับ 10 เท่าเพียงชั่วข้ามคืน นัก
ข่าว สารคดีหลากสังกัดทั้งไทยและต่างชาติพากันมุ่งหน้าไปยังจังหวัดหนองคาย แต่ในอีกมุมหนึ่งของสังคม มีหลายคนพยายามหา
ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า พญานาคไม่มีอยู่จริง เรื่องนี้จึงเป็นประเด็นถกเถียงในทุกสังคมว่า ลูกไฟลูกนั้นเกิดจากอะไรกันแน่?
“ค่อยก็บ่ฮู้อีหยังเป็นอีหยังดอก แต่ค่อยเห็นตั้งแต่เกิดตั้งแต่น้อยซุกปี
บ่เคยมีปีใด๋บ่เห็น พ่อแม่ค่อยก็บอกแต่ว่ามันคือ ดวงไฟของ พญานาค
ที่เพิ่นมาบูซาพระพุทธเจ้า”
เสียงหญิงชราที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขงตั้งแต่เกิดเขาคงมีคำ�ตอบชัดเจนอยู่ในใจอยู่แล้วเพราะเขามีความเชื่อความเลื่อมใสใพระพุทธ
ศาสนา ว่าลูกไฟนั้นคือแสงจากพญานาคที่มาปรากฏกายเพื่อรำ�ลึกถึงพระพุทธเจ้าและมาขออุปสมบทเป็นพระ หากแต่ทำ�ไม่ได้
เนื่องจากไม่ใช่มนุษย์ ทางพุทธศาสนาจึงมีค�ำ กล่าวเรียกชายที่ปลงผมแล้วนุ่งขาวห่มขาวก่อนห่มจีวรเป็นพระว่า “นาค” ชาวบ้านได้
อาศัยความเชื่อในทางศาสนาเพื่อดำ�เนินชีวิตและเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาว สิ่งนี้จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมของลุ่ม
น้ำ�โขงมานับพันๆ ปีไม่เพียงแต่คนชราคนหนุ่มสาวเขาก็มีความเชื่อเหมือนกัน   เกียรติคุณ หนุ่มวัยรุ่นชาวขอนแก่นที่พึ่งมาสัมผัสกับ
สิ่งลี้ลับกล่าวว่า
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“ผมก็เห็นครัง้ แรกนะครับ ผมไม่เคยเชือ่ เรือ่ งนีม้ าก่อน แต่พอผมเห็นบัง้ ไฟทีล่ อยขึน้ ฟ้าอยูด่ ี ผมก็พนมมือขอพรจากแสงไฟนัน้ ”
จากข้อความข้างต้น “เชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ห็น เห็นในสิง่ ทีเ่ ชือ่ ” คงอธิบายได้เป็นอย่างดีส�ำ หรับคนมีความเชือ่ ในเรือ่ ง “พญานาค” และสิง่ สนับสนุนพลังความเชื่อนั้นก็เห็นจะเป็นร่องรอยที่ปรากฏให้เห็นอยู่จริง เช่น หงอนพญานาค 1 ใน 2 ชิ้น ที่วัดโพธิ์ชัยถูกเก็บรักษาไว้ภายใน
พระอุโบสถ หรือ ริมแม่น�ำ้ บริเวณวัดเมือ่ เวลาน้�ำ แห้งจะมองเห็นปากถ้� 
ำ เคยมีสามเณรเข้าไปในถ้�ำ นีแ้ ล้วไปโผล่ท่ี “อาฮง” (สะดือแม่น�ำ้ โขง)
ในสภาพที่ขึ้นอืด จึงเป็นที่กล่าวขานว่าที่นี่คือ “ประตูสู่วังนาคินทร์”
แม้แต่ศาสนาคริสต์กม็ คี วามเชือ่ ในพระเจ้าเหมือนกัน ตามทีป่ รากฎในพระคัมภีรฮ์ บี รู 11:1 ทีว่ า่ “ความเชือ่ คือความแน่ใจ” ความ
เชื่อไม่ได้ทำ�ให้จิตใจเฉื่อยชาลง เมื่อมีความเชื่อเกิดขึ้น ย่อมต้องมีการดำ�รงชีวิตตามความเชื่อคู่กันไป ความเชื่อจะเจริญได้เมื่อมีการ
ปฏิบัติ แต่จะหมดไปถ้าไม่มีการดำ�รงชีวิตในความเชื่อ “ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดเพิ่มความเชื่อแก่ข้าพระองค์ด้วย”
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แล้วถ้าเรามองในความจริง ? วิทยาศาสตร์ช่วยคุณได้ ไหม ?
เมื่อเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ สัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากมายเพื่อจะหาข้อเท็จ
จริงมาตอบโจทย์ว่าสิ่งเกิดขึ้นมานั้นเกิดมาจากอะไร หนึ่งในนั้นคือ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ซึ่งฮือฮา
ไปทั่วโลกว่ามีข้อพิสูจน์สามารถลบล้างความงมงายในนิทานปรัมปรา
คุณหมอพบว่าการเกิดดวงไฟของบั้งไฟพญานาคมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของอากาศระดับ
ชิดผิวโลกจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และพลังงานรังสีจากดวงอาทิตย์ และเมื่อดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
อยู่ในตำ�แหน่งที่ก่อให้เกิดส่วนประกอบอากาศใหม่ที่ผิวโลกที่สามารถทำ�ปฏิกิริยากับฟองแก๊สธรรมชาติที่มีขนาด และส่วนประกอบที่
เหมาะสมผุดขึ้นแทบทุกวัน ลุกติดเป็นดวงไฟ ณ ตำ�แหน่งและเวลาเดิม ขณะโลกขยับเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ โดยจะพบในฤดูร้อนช่วง
เดือนมีนาคมเมษายน พฤษภาคม รวม 1-3 วัน และฤดูหนาว กันยายน ตุลาคม รวม 2-5 วันโดยวันที่พบจำ�นวนลูกไฟมากที่สุดคือ
วันขึ้น 15 ค่ำ�เดือน 11
พื้นฐานจิตใจมนุษย์ทั่วไปมักใส่ใจกับข้อมูลที่ตรงกับความเชื่อมากกว่าข้อมูลขัดแย้ง ถ้ามีสิ่งที่ก�ำ ลังจะพยายาม “ลบล้าง” ความ
เชื่อแน่นอนว่าผู้มีศรัทธาในสิ่งที่ตนเชื่อคงไม่พอใจ เมื่อมีงานวิจัยเกิดขึ้นชาวบ้านและคนที่ศรัทธาในเรื่องนี้จึงเกิดความไมเห็น
ด้วย มองงานวิจยั ว่า เป็นต้องการชือ่ เสียง ความโด่งดัง ในทางกลับกันวิทยาศาสตร์กบั พยายามจะช่วยไม่ให้คนงมงาย ศรัทธาเกินความเป็น
จริง โดยได้ยกตัวอย่าง การแทงหวย นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์มองว่าเป็นเรื่องดี ทั้งสองฝ่ายต่างหาเหตุผลขึ้นมาเพื่อลบล้าง
ความคิดของกันและกันทำ�ให้ยิ่งเกิดความขัดแย้ง การค้นหาสิ่งแท้จริงจึงไม่ใช่สิ่งสำ�คัญเท่ากับการปรับตัวให้ทั้งสองความแตกต่างเป็น
หนึ่งเดียวที่ลงตัวได้
เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้น ระหว่าง วิทยาศาสตร์ มุมมองในแง่ “ความจริง” กับ ความศรัทธามุมมองในแง่ “ความเชื่อ” ใครกัน
แน่ที่เป็นฝ่ายถูก คำ�ตอบก็คงรอการค้นหาต่อไป เพราะตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจน ถ้าความเชื่อเป็นฝ่ายถูก ต้องมีสิ่งที่เป็นนามธรรม
เพื่อให้ทุกคนเห็นจริงว่า พญานาคมีอยู่จริง หรือถ้าวิทยาศาสตร์จะเป็นฝ่ายถูก ก็ต้องมีบทสรุป เพราะ ถ้าไม่มีบทสรุปที่สามารถพิสูจน์
ได้คงยังไม่ใช่งานวิทยาศาสตร์ มันไม่ผิดถ้าเราจะคิดแตกต่างออกไป เพราะ ความขัดแย้ง เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์อยู่แล้ว แต่
เราควรทำ�อย่างไรให้ความแตกต่างเป็นผนึกตะกอนความคิดผนึกเดียวกัน
“ลูกไฟที่กำ�ลังพุ่งสูงสู่ฟ้า เปรียบเหมือนชีวิตที่ก�ำ ลังดำ�เนินอยู่
มันกำ�ลังสอนให้เรารู้ว่า
ชีวิตเกิดมาเพียงชาติเดียวควรทำ�อย่างไรให้มีคุณค่า
เหมือนแสงที่ยังไม่มอดดับไป”
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เรื่องสั้นที่ยังไม่จบ Mani Nile
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คนที่ ไม่เชื่อในความรัก

40

‘ความรักจับต้องไม่ได้ คุณคงเคยได้ยินใครๆ บอกคุณว่าคุณ
ต้องเชื่อซะก่อนว่ามันมี มันถึงจะมี แล้ว…? อะไรที่ถ้าไม่ศรัทธา
แล้วมันไม่มี มันจะไม่มีจริงๆหรือ ถ้าเราไม่เชื่อว่าก้อนหินมีจริง
แล้วก้อนหินจะไม่มหี รือ? ความรักไม่มอี ยูจ่ ริงมาตัง้ แต่ตน้ แล้วล่ะ’
เขาเชื่อแบบนั้น

“ผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณ” เขาพูดขึ้นในวันหนึ่งบนรถไฟฟ้าในช่วง
ระยะทางระหว่างชิดลมกับสยาม

เธอชอบสีขาว สีขาวของผ้าฝ้ายมัสลิน สีขาวของข้าวสุกเดือดปุดๆ
สีขาวของเมฆหลังฟ้าแจ้ง สีขาวของหิมะในละครต่างประเทศ สี
ขาวของแสงจันทร์ที่สาดกระทบพื้นหญ้า สีขาว สีขาวที่บริสุทธิ์
วันหนึ่งวันที่ฟ้าไม่สดใสและบรรยากาศวุ่นวาย ท่ามกลางกระแส
ฝูงชนที่ถูกผลักดันด้วยจิตนิยมพรรคเชิดชูผู้นำ�ที่ตนศรัทธาเธอซึ่ง
ไม่รเู้ รือ่ งอะไรเลย แค่อยูผ่ ดิ ทีถ่ กู เวลา เขาซึง่ มาเพือ่ ศรัทธาของเขา
จึงพบเธอซึ่งถูกผลักไปมาจนล้มจ้ำ�เบ้าอยู่ข้างถังขยะ ดูยังไงเธอก็
ไม่ใช่ผู้สมัครใจมาชุมนุม

เขาไม่ชอบอยู่ในผู้คน รำ�คาญการคุยเรื่องไร้สาระ ค้นหาแก่นแท้
ในชีวิต เธอก็เป็นแค่ปุถุชนน่ารำ�คาญในสายตาเขาซึ่งเขาก็ประ
หลาดใจที่ตัวเองไม่ยกมือปัดไปให้ไกลๆ

เธอยิ้ม ส่อชัดว่าสบายใจ “ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับคุณ แค่ชอบคุณ”
เขาหันมาจากจดจ้องนอกหน้าต่างตัวรถไฟฟ้าเพื่อได้ยินเธอบอกว่า
“ฉันไม่ต้องการความรักหรอก” เธอหมายความตามนั้นจริงๆ
‘ความรักอาจมีอยู่จริงก็ได้ ไม่รู้สิ ใครๆก็พูดถึง ‘มัน’ เธอเคย อดีตของเธอเจ็บเหมือนแผลเป็นที่กลัดหนอง เรื่องอะไรต้องกลืน
อยากเจอ ‘มัน’ เหมือนกัน แต่ตอนนี้ไม่อยากแล้วล่ะ จะมีประ- กินข้าวสุกเข้าไปให้หนองเฟะหนักขึ้นอีก
โยชน์อะไรที่จะใฝ่ฝันถึงสิ่งที่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่า เพราะการเฝ้า
ละเมอให้ ‘มัน’ มาอย่างไม่มีก�ำ หนดชั่วชีวิตนั้นน่าสมเพช เธอจึง เขาพยักหน้าเข้าใจ บอกกับเธอว่าเขาจะพาเธอไปกินอะไรแถว
เลือกจะไม่เชื่อในความรัก’เขาชอบสีดำ�  สีดำ�ของกางเกงยีนส์ สามย่าน
สีดำ�ของสปาเกตตี้ซอสหมึก สีดำ�ของผมชาวเอเชียสีดำ�ของดิน
เหนียวทีช่ าวนาไถดำ�  สีด�ำ ของท้องฟ้ายามราตรี สีด�ำ ของหินภูเขา เธอไม่ชอบอยู่คนเดียว จึ่งมักมาป้วนเปี้ยนใกล้ๆ เขา เพราะเธอ
ไฟสีด� 
ำ สีดำ�ที่เป็นนิรันดร์
บอกว่าตอนนี้เธอชอบตัวเองเวลาอยู่กับเขาที่สุด

เธอเข้ากับคนได้ง่าย แม้ต้องใส่หน้ากากใส่กัน เธอก็ไม่เคยหวน
คิดว่ามันน่ารังเกียจหรือเปล่า

เขาอึดอัดกับการอยู่กับคนเยอะๆ ดูถูกคนทุกคนที่เสแสร้ง โดยไม่
เคยหวนคิดเลยว่าการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมนั้นสำ�คัญเพียงใด เขาไม่
ท่ามกลางกระแสฝูงชนที่แปรเป็นมรสุมแห่งความคลั่งขาดสติ เขา ต้องการสังคมเพราะคิดว่าสังคมทั่วไปไม่เหมาะกับเขาเธอต้องการ
จูงเธอหลีกออกจากคนอื่น หวังใจจะพาเธอไปยังที่ปลอดภัยและ สังคม ต้องการเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม และพยายามเอาใจคนรอบ
กลับไปเพื่ออุดมการณ์ของเขา
ข้างเขาไม่ชอบเป็นลูกน้องใครและเขาแสดงให้โลกรู้อยู่เสมอ
“อย่าไปเลย” เธอขอเขาด้วยน้ำ�ตาซึ่งหลั่งลงมาเพราะความเห็น เธอมักจะเครียดจัดเพราะการต้องทนรองมือรองไม้จากเจ้านายและ
แก่ตัว เธอไม่กล้าอยู่คนเดียว
ลูกค้าแต่เธอก็ไม่รจู้ ะไปทำ�งานทีไ่ หน เขาเคยถามว่าทำ�ไมไม่ลาออก
ซะล่ะ ไม่ชอบก็เลิก ไม่เหมาะก็ท� 
ำ โลกเรียกว่าดันทุรัง
เขาหงุดหงิดงุน่ ง่าน สีจากกระดาษในมือเละเปือ้ นมือเขา เขาชะเง้อ
ชะแง้แลสังเกตการณ์อย่างพอใจที่คนไทยมีส่วนร่วมกับการเมือง เธอมองเขา มองเขาที่พยายามแต่งตัวเป็นคนธรรมดา พยายาม
มากขนาดนี้ เธอจ้องดูเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เธออยากนอนดู เสนอตัวเองให้โลกรู้ว่าตัวเองติดดิน และเอ่ยว่า
โทรทัศน์อยู่กับบ้านมากกว่า ทั้งสองคนติดอยู่ในกรอบความคิดที่
ทับซ้อนสับสนซึ่งไร้ทางออก แม้แต่จะออกไปจากที่นี่ก็ไม่สามารถ “ทำ�ไมคุณไม่พยายามเข้าใจโลกล่ะ คุณสำ�คัญว่าคุณเหนือกว่าคน
ทำ�ได้เธอผ่านมหาเหตุการณ์นี้ได้อย่างโล่งอกที่ตัวปลอดภัย เขา อื่นในโลกเพราะสติปัญญาของคุณ แนวทางของคุณ ซึ่งคุณเข้าใจ
ผ่านเหตุการณ์นี้ไปอย่างงุ่นง่านที่มีส่วนร่วมน้อยเกินไปเธอพบเขา ผิด สิ่งที่คุณมีเหนือกว่าใครคือต้นทุนชีวิต”
โดยบังเอิญอีกหลายครั้ง เขาเองก็เผอิญเจอะเธออีกหลายครั้ง เช่น
กัน แต่โลกก็รู้ว่าถ้าความจงใจนั้นหากไม่มีใครรู้ก็จะกลายเป็น
ความบังเอิญ
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เธอพูดถูก เขามีตน้ ทุนชีวติ มีพอ่ แม่บ�ำ เรอบำ�รุงทะนุถนอม เขาจึง
สามารถทำ�อะไรตามที่เขาต้องการได้ จะคิดจะทำ�อะไรแนวทาง
ของกูแค่ไหนเขาก็ทำ�ได้ ไม่ต้องทำ�งาน มีโอกาสท่องโลก มีพื้นที่
ทางความคิดก็เพราะเขาไม่ต้องอนาทรกับเรื่องเงินตรา เพราะเขา
มีมันเสมอ

บาทวิถีในญี่ปุ่น
ต้นอินทนิลน้ำ�ตามบาทวิถีข้างทางแลดูน่าสมเพชอยู่บ่อยครั้ง ด้วย
ใบโหรงเหรงและกิ่งที่ถูกจับด้วยเขม่าควันเสียยวดยานยนต์จนยาก
จะเห็นความงาม เขามองถังขยะที่มีสภาพไม่น่าดูอย่างตำ�หนิรัฐ
บาล ตำ�หนิคนในสังคม

เธอหัวเราะเบาๆ อยากบอกว่าเธอไม่ได้เกลียดเขา เธอชอบมือของ
เขาที่เอื้อมมาดึงเธอในมหาเหตุการณ์ครั้งนั้น ชอบแผ่นหลังที่เขา
ยืนอยู่หน้าเธอเสมอ ถึงจะรู้ว่าเขาไม่ชอบเธอที่เธอเป็นแค่ปุถุชนไร้
สาระในสายตาเขา เธอก็แค่อยากเป็นเพื่อนกับเขา เธอไม่ได้บอก
เขาเลยเมื่อจากกันในวันนั้น

แต่เธอตะลึงมองต้นอินทนิลน้�ำ ต้นหนึ่ง เมื่อเธอหยุดเท้า เขาจึง
ปรือตามองตามสายตาเธอไปอย่างสนเท่ห์ ดอกอินทนิลน้�ำ ขาว
โพลนไปทั้งต้น! เขาบอกเธออินทนิลน้ำ�เวลาดอกแก่จัดจะเสื่อมสี
จากชมพูเป็นขาวเธอบอกแก่เขาว่าเธอไม่เคยเจอต้นไหนมีดอกสี
ขาวมากขนาดนี้ ดุจภูเขาฟุจิ

หนึ่งอาทิตย์ที่เขาไม่เจอเธอ เพราะเธอปฏิเสธที่จะเจอเขา เขายัง
คงทำ�ทุกอย่างเหมือนทุกๆวัน ค้นหาทางหลุดจากกรงความคิด
ของตัวเอง มองโลกในมุมต่าง เขียนสิ่งที่คิดและ…เหงาเขาบังเอิญ
ไปเจอเธอหน้าตึกที่เธอทำ�งาน และชวนไปกินอะไรกันที่สวนรถไฟ
สิ่งเดียวที่เขากับเธอพูดตรงกันคือพวกเขาไม่เชื่อในความรัก

เขาเบะปาก นึกหยันความคิดเธอ ขายชาติ เขาเกลียดพวกขาย
ชาติเธอนึกรู้ความคิดเขา เธอรำ�พึงว่าเธออยากไปญี่ปุ่นสักครั้ง
ไปให้รู้ว่าดีจริงดังคำ�เขาว่า งามเสมอด้วยตาที่เคยทัศนาโทรทัศน์
หรือเปล่า เธออยากรู้ด้วยตัวของตัวเอง

ลมโชยชาย สัมผัสดอกขาวอินทนิลน้ำ�แรงพอที่กลีบจะปลิดปลิว
เขานิ่งเสมอเวลาเธอเสียน้ำ�ตาไม่ปลอบโยนไม่มองเธอ แต่ไม่เคย หล่น ลมอุ้มไว้ให้ล่องลอย หลายกลีบพลิกพลิ้ว งามยวนตา เธอ
ไปไหน
เอื้อมมือดุจไขว่คว้า แต่ดูกิริยาก็รู้ว่าเธอไม่ปรารถนาจะจับไว้
ในมือ เพียงอยากยั่วเย้ากับกลีบขาวโดยหลอกตัวเองนิดนึงว่าคือ
เวลาไหนเธอเพียงสังเกตเห็นความเศร้าของเขาที่ลอยตัวเหมือน หิมะเขามองเธอเล่นเหมือนผูใ้ หญ่สนใจการละเล่นประสาเด็ก และ
หมู่เมฆอยู่เหนือคิ้ว ก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นหยาดน้ำ�ตา เธอจะคาด สลดที่วัยเยาว์ของตนนั้นผ่านไปแล้ว
คั้นรู้ให้ได้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นและชิงร้องไห้ก่อนทุกทีเวลาใคร
ข่มเหงน้ำ�ใจเธอ เขาจะพาเธอไปทุกหนทุกแห่ง ท่ามกลางฝูงชนที่ เธอมองเขาผ่านคลื่นขาวอินทนิลน้�ำ …หัวใจดั่งมีมือลึกลับกระชาก
หลั่งไหลเหมือนสายธาร และแสงไฟที่พร่างผ่านดุจธารดาว
จับไว้ชวนขนลุก เขาช่างดู…น่าสงสาร
เวลาใครแสดงท่าทีดูถูกเขา เธอจะอาละวาดใส่คนๆนั้นไม่ยอม เธอยื่นมือไปหาเขาและบอกเขาว่า “เมืองร้อนก็มีหิมะได้” แล้ว
หยุดจนเขาต้องล่อเธอให้เลิกราด้วยของกิน
ยิม้ เย้าหมุนตัวเริงเล่นกับกลีบดอกอินทนิลน้ำ�ที่ลอยลมอยู่รอบกาย
ในวันหนึ่งสายๆเย็นสบายผิดอากาศเมืองกรุงเธอลากเขาลุกจาก
เตียงออกไปหาโจ๊กกินในทีไ่ กลๆ และไม่ยอมให้เขาใช้จกั รยานยนต์
สุดรักของเขา เธอจะพาเขาเดิน
เขาไม่เข้าใจว่าต้องเดินทำ�ไม ในเมื่อพุ่งไปได้ด้วยล้อแรงสูง เธอ
ไม่เข้าใจว่าทำ�ไมต้องเดินทางให้เร็วชวนปวดหู ในเมื่อข้างทางมีที่
รื่นรมณ์สำ�ราญยวนใจให้หยุดพัก
บนบาทวิถีที่ส่งกลิ่นเน่าจะรื่นรมณ์ได้อย่างไรเขาคิด เขาพยายาม
มองหาสิ่งต่างๆ ให้คิด อยู่กับตัวเอง ไม่สนใจเธอที่รื่นรมณ์กับ
อากาศเย็นสบายและแดดไม่จัด เธอไม่เคยออกมาเดินถนนในภูมิ
อากาศแบบนี้เลย จินตนาการกับตัวเองว่าเป็นถนนในเกาหลีหรือ
แจ่ม
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ห้วงคำ�นึง กมลพร

ฉันกำ�ลังนอนกอดหมอนใบหนึ่ง
ใบที่ฉันเห็นตั้งแต่ลืมตาดูโลก
ผ้าสีเขียวอ่อนจาง ลายดอกไม้สีเหลืองซีด
มีริ้วรอยขึ้นราและคราบสกปรกสีมอ
ตรงชายผ้าหลุดลุ่ยออกเป็นวงกว้าง
โผล่นุ่นสีขาวนวลมาทักทาย
พี่ของฉันรังเกียจ สกปรก
แม่คว้าเธอไปจากมือ
ฉันกรีดร้องเสียใจ
เธอเย็บปักชุน ซักและตาก จนหอมฟุ้ง
แต่..ฉันไม่ถูกใจ อยากได้หมอนกลิ่นกายเดิม
ฉันกอดหมอนใบน้อย หลับตา
อบร่ำ�กลิ่นกายฉันกับเธอ
เรากอดกัน เพื่อกลับกลิ่นเดิม
กลิ่นของฉันกับเธอ
ฉันตกใจสะดุ้งตื่น แม่ร้องตะโกนโหวกเหวก
ฉันถูกคว้าให้ยืนอย่างรวดเร็ว
พ่อ แม่ และพี่วิ่งวุ่นอย่างโกลาหล
มันตกลงตรงนั้น หมอนธรรมดาหนึ่งใบ
ฉันกอดเข่าอยู่บนหลังคาบ้าน
มองสายน้�ำ เชี่ยวกราก
เธอค่อยๆลอยเข้ามา..
หมอนสีเขียวอ่อนจาง ลายดอกไม้สีเหลืองซีด
ฉันไขว่คว้าออกไป แต่ระยะทางอันห่างไกล
ลอย ลอย ไกล อยากกอดเธอเหลือเกิน
เรือพายไหลเข้ามาหา
เทียบชายหลังคาบ้าน
ยื่นข้าวปลา พร้อมน้ำ�ตาให้แก่กัน
แต่ไม่มีหมอนของฉัน
ขอแค่หมอนธรรมดาใบเดิม
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เรื่องสั้นที่ธรรมดา อันกนนข

หวานเย็น
แจ่ม
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เย็นวันที่สาม ช่วงเวลาที่รถไฟฟ้าแน่นขนัด เขาและเธอจำ�ต้องยืนเบียดตัวติดกันขยับแทบไม่ได้ เขาเงยหน้าเล็กน้อยเพื่อสบตากับ
เธอผูใ้ ส่รองเท้าส้นสูง มือซ้ายของเขากุมมือขวาเธอไว้อย่างหลวมๆ ทัง้ สองยิม้ ให้กนั อย่างสุขสงบ หลายวินาทีถดั มาเขาจึงละสายตาหัน
มองออกนอกหน้าต่าง เธอก้มลงมองพื้นอย่างไม่รู้จะหันไปไหนดี เขาไม่ชอบการสบตา เขาจะทำ�ได้เป็นครั้งคราวและไม่นาน ไม่เกิน
5 นาทีหลังจากนั้นประตูรถไฟฟ้าได้ปิดลงอีกครั้ง แต่หลังประตูนั้นเหลือเพียงแต่เธอท่ามกลางฝูงชนที่ยังคงแน่นขนัดไม่เปลี่ยน
เย็นวันที่สอง ช่วงเวลาที่รถไฟฟ้าแน่นขนัด เขาและเธอยืนเบียดกัน ทั้งสองสบตากัน 5 นาทีต่อมาสัมผัสแห่งความอุ่นของไอชีวิต
จากมือของเขาก็ได้หายไปจากมือเธอ ช่างไม่ต่างอะไรกับวันพรุ่งนี้ เขาเดินจากออกไปท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบๆ เมื่อประตูรถไฟฟ้า
ส่งสัญญาณเสียงและปิดลงอีกครั้งเบื้องหน้าของเธอจึงเหลือแต่ใบหน้าจางๆ อีกครั้ง และแน่นอนรอบตัวเธอยังคงเป็นคนแปลกหน้า
ที่ยืนอย่างหนาแน่น
ราวๆ สองพันวันก่อนหน้านั้น เวลาเย็นซึ่งรถไฟฟ้าแน่นขนัดไปด้วยผู้คน ที่ปลายชานชาลามีเพียงเขา เธอ และยามซึ่งอยู่ไกลเกิน
ระยะได้ยิน “ตั้งแต่วันนี้เราขอเป็นอะไรที่มากกว่าเดิมละกัน ได้เนอะ?” เธอได้แต่ยิ้มและผงกหัว
ในเย็นวันทิ่ติดลบแปดร้อยสองไม่ต่างอะไรกับแปดร้อยสี่และแปดร้อยห้าวันนับจากนั้น แต่เป็นวันที่ต่างกับวันเมื่อวาน วันที่ไอชีวิต
อุ่นๆ ของทั้งสองยังไม่มีการส่งให้แก่กันและกัน
เย็นวันที่สี่ ช่วงเวลาที่รถไฟฟ้าแน่นขนัด หลังจากประตูรถไฟฟ้าปิดลงฝนที่โปรยกระหน่ำ�ด้านนอกทำ�ให้เสียงฝูงชนด้านในตู้ยาน
พาหนะนัน้ ฟังดูเงียบลง มือขวาของเธอกำ�ลังจะกุมมือซ้ายของเขาไว้อย่างเมือ่ วาน แต่กลับสัมผัสได้ อะไรทีห่ ยาบมือเล็กน้อยรูปร่างทรง
เหลี่ยมมุมไม่แหลมมาพร้อมกับไออุ่นที่หนาแน่นยิ่งกว่าวันไหนๆ เธอตอบสนองด้วยการหันไปสบตาเขาทันที ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่
สายตาของเขาจดจ้องรออย่างรู้ดีอยู่แล้ว เขายิ้มเป็นเชิงห้าม ไม่กี่วินาทีต่อมาสายตาเขาละมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้ง ไม่เกิน 5
นาทีถัดมาประตูรถไฟฟ้ามีเสียงดังขึ้นและปิดลงอีกครั้ง หลังประตูบานนั้นซึ่งไม่เคยมีเขา วันนี้ไม่มีเธอ เหลือเพียงฝูงชนแน่นขนัดที่ยัง
คงความเงียบสัมพัทธ์กับบรรยากาศรอบๆ ตัวทั้งสองในเวลานั้น
วันนี้วันที่สี่.... วันที่นิ้วกลางและนิ้วนางของมือซ้ายเธอ จะสัมผัสกันได้อย่างไม่เต็มพื้นที่เหมือนวันก่อน......

45

แจ่ม

เรื่องสั้นที่ธรรมดา อันกนนข

ZOOM IN
Did you miss the details ?

ไม่มีอะไร
ที่
ไม่มีอะไร

เคยไหม... ที่บางทีเราหาของที่ต้องการไม่เจอ ผ่านไปสัก 30 นาทีกลับพบมันวางอยู่ไม่ไกลมือ
เคยไหม... ที่งานเราเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมส่ง แต่เรากลับถูกแก้ที่ผิดเล็กน้อย เมื่อส่งต่อให้ผู้อ่าน
เคยบ้างไหม ?
เพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่า “รูปทุกรูปมีความฮาเสมอ ถ้าเราตั้งใจดู”
สิ่งเล็กที่วางอยู่ในพื้นหลังที่ใหญ่ หรือสิ่งเล็กที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กจำ�นวนมาก อาจทำ�ให้เราพลาดการรับรู้ความมีตัวตนของสิ่งเล็ก
เหล่านัน้ เช่นคำ�หมายเหตุตวั จิว๋ สีกลืนใต้โฆษณา เศษขยะชิน้ เล็กๆ ทีต่ กอยูต่ ามพืน้ สาธารณะ หรือคัตเตอร์ทป่ี ลายใบมีดแลบออกมานิดๆ
สิ่งเหล่านี้อาจมีนัยสำ�คัญมากน้อยต่างกันไป สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “รายละเอียด”
แจ่ม
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บางเรื่องอย่างเศษขยะที่พื้นอาจเป็นเรื่องเล็ก บางเรื่องอาจเป็นเรื่องสำ�คัญเช่นปลายคัตเตอร์ที่กล่าวไว้ อาจทำ�ให้มีคนบาดเจ็บ
และหลายครั้งที่รายละเอียดซึ่งเรามักจะมองข้าม กลายมาเป็นตัวจุดประกายความคิดของนักเขียนหรือผู้สร้างศิลปะแขนงอื่นๆ และ
ผลงานเหล่านั้นมักเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมด้วยความคิดว่า “เฮ้ย คิดได้ไงเนี่ย”
ลองหันมาใส่ใจในรายละเอียดดูบ้าง แล้วคุณจะพบโลกใบใหม่ที่วางอยู่ไม่ไกลจากโลกใบเดิม
ไม่เชื่อลองสังเกตรูปในหน้าที่แล้วดู คุณมองเห็นอะไร ?
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เพิ่ม/ถอนรายวิชา ปฏิภาณ(ผลมาตย์)

ได้ ไง! 7 หลักสูตร

ไม่ ใช่เพียงอยากจะเปิดหลักสูตรขึ้นมา เพื่อตอบ
โจทย์การตลาด กลับเปิดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนเอง....7 สาขา
วิชาแปลก ที่ ไม่มีสอนในเมืองไทย

02.

อัจฉริยะจริงหรือ?
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นหนึ่ง
ในหลักสูตรทีน่ า่ สนใจของ University of Waterloo ศึกษาเกีย่ วกับ
การพัฒนาและความเข้าใจต่อกระบวนของฉลาดที่เกิดขึ้น เพราะ
สาขานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนความคิดจนถึงการทำ�งาน
ของสมองใครอยากรู้ว่าสมองมนุษย์ทำ�งานยังไงทำ�ไมคนนึงถึง
ฉลาดกว่าอีกคน สาขานี้ให้คำ�ตอบได้ชัวร์

01.

ก่อนเขาฆ่าตัวตาย
เคยสงสัยมัย้ “ทำ�ไมประเทศญีป่ นุ่ ครองสถิตกิ ารฆ่าตายเป็นอัน
ดับต้นๆ” ที่ Western Michigan University สอนหลักสูตรการป้อง
ระวังการอัตวินิบาตกรรม (Suicide Prevention) เพื่อการจำ�แนก
ประเภทของพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย รวมไปถึงศึกษาเรื่องเชื้อ
ชาติและวัฒนธรรมต่างๆ ทำ�ให้วิธีการป้องกันและลดปัญหาการ
ฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในสังคม
เดินเพื่อเดิน(ทาง)
สถาบันการศึกษาแห่งหนึง่ ทีเ่ มืองแดนวิลล์ รัฐเคนทักกี้ อเมริกา
ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญหากเทียบกับเมือง
อื่นๆ เพราะการเดินไปยังร้านขายของชำ�ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ไกลไป
หลายไมล์ ดังนั้นสาขาวิชาศิลปะการเดิน (Art of Walking) จึง
เกิดขึ้นมา และปัจจุบันโลกของเราเต็มด้วยวยรถยนต์จ�ำ นวนมาก
ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ สาขานี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน

03.

แจ่ม
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04.

ขึ้นชื่อว่าเพศแม่
ในต่างประเทศ สาขานี้ที่บูมสุดๆ สาขาวิชาสตรีเพศศึกษา
(Women’s Studies) อาจเป็นเพราะว่ามีการลุกฮือของกลุ่มสตรี
ต่างๆ เพื่อเรียกร้องสิทธินั้นๆ แต่เมืองไทยเรายังไม่ค่อยมี ซึ่ง
สาขาเนื้อหาจะเกี่ยวกับการเมือง ประวัติศาสตร์ ทัศนคติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพศหรือผู้หญิง เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง
เพศชายและหญิงในด้านศักยภาพและความต้องการ ห้ามพลาด
เด็ดขาด ใครที่อยากให้สิทธิและบทบาทของผู้หญิงมีความเท่า
เทียมกับผู้ชาย

05.

06.

พระเจ้ามีอยู่จริง
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาบันที่มีสอน
สาขาวิชาเทววิทยา (Theology) ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในอังกฤษ รวมถึงมีทนุ
การศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจ โดยเฉพาะการศึกษา
เกี่ยวกับพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า-มนุษย์-โลก
ใครสนใจด้านพระเจ้าและอยากจะศึกษาให้ลึก สาขานี้นับว่าน่า
สนใจมากเลยทีเดียว(เชียว)

ปะลองความเร็ว
สำ�หรับใครที่หลงใหลในความเร็วและมันส์ของรถแข่ง และ
อยากจะเปลี่ยนมันให้เป็นประโยชน์ล่ะก็ขอแนะนำ�สาขาวิชาวิศวกรรมรถแข่ง (Motorsport Engineering) ทีส่ อนทัง้ การผลิตรถแข่ง
และวงการธุรกิจรถแข่ง เพื่อพัฒนารถแข่งให้มีประสิทธิภาพ ตัว
อย่างวิชาที่เรียน เช่น การจัดการทีมรถแข่ง การออกแบบรถแข่ง
กฎหมายการแข่งขัน กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอา
กาศและก๊าซ เป็นต้น   

07.

ตายแล้วไปไหน?
ความตายและศตวรรษที่ 19 (Death and the Nineteenth
Century) เปิดสอนที่ Purdue University ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยว
กับงานเขียนและบทกวีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความตาย เพือ่ สะท้อน
ถึงประสบการณ์ของผู้เขียนว่าเคยเจอความตายในรูปแบบไหนมา
บ้างและนำ�เรื่องราวการตายมาเกี่ยวกับงานเขียนได้ยังไงใครเรียน
สาขานี้คงจะหดหู่ เพราะต้องอยู่กับเรื่องความตายตลอดชีวิตนัก
ศึกษา
49

แจ่ม

อัพเดทข่าว
ถนนสู่มหาวิทยาลัย
รับตรงเพิ่มพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 ต.ค. – 2 ธ.ค. 54 http://www.eng.su.ac.th/download/PDF/PA_ME55_SP2.pdf
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 10 ต.ค. – 2 ธ.ค.54
http://www.eng.su.ac.th/download/PDF/PA_EB55_SP2.pdf
เจอแล้ว!! รับตรง(ใช้ข้อสอบ 7 วิชา) ม.แม่ฟ้าหลวง
สมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเอง 1 พ.ย.54 - 20 ธ.ค.54
http://www.admission.mfu.ac.th/
โค้งสุดท้าย!! โควตา วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง
2 สาขาเท่ๆ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ของลาดกระบัง เปิดรับสมัครถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น
สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต
http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/star_q155.pdf
สาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ (นานาชาติ)
http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/international_quota_55.pdf
รับตรง วิทยาศาสตร์ ม.เกษตร
โครงการเพชรนนทรี รับรวม 300 คน เยอะมาก! เริ่มสมัครได้กลางเดือน พ.ย.
รับสมัคร 15 พ.ย. - 31 ธ.ค. 54     
http://www.sci.ku.ac.th:8000/sisc/scnontri/index.php
“จีนศึกษา” ว.นานาชาติ ธรรมศาสตร์
เรียนจีนศึกษาที่นี่ ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ เปิดรับปี 2555
รับสมัคร วันที่ 10 ต.ค. 54 – 31 ม.ค. 55
http://www.pbic.tu.ac.th/main/home
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ลูบคมสยาม

เดินสยาม 3 ชั่วโคตร

รู้มั๊ยว่าเดินสยามกันมา 3 ชั่วโคตรแล้ว เราพลาดอะไรบ้าง?!!
ห้องอาหารสกาล่า สยามสแควร์ซอย 1
เมนูพิเศษ “เป็ดปักกิ่ง”  ว่ากันว่าใครไม่เคยมาลองลิ้มถือว่ามาไม่ถึงสยาม ยิ่งกินกับมั่นโถวและขาหมูเป็นเมนูเคียงคู่
รับรองว่าอาหารมื้อนี้จะทำ�ให้คุณยิ้มได้อย่างแน่นอน
ความพิเศษ
เพียงได้ชิมก็เหมือนหลุดไปอยู่ในหนังจีน
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โอเดียนสโตร์ สยามสแควร์ซอย1
ร้านหนังสือเก่าแก่ย่านสยาม แหล่งขุมทรัพย์ชั้นดีสำ�หรับผู้แสวงหาหนังสือเก่าซึ่งหาไม่ได้จากร้านหนังสือทั่วไป
แต่ถึงอย่างนั้นเราก็หาหนังสือใหม่จากร้านนี้ได้เช่นกัน
ความพิเศษ
ให้สัมผัสเหมือนก้าวเข้าห้องสมุดเก่าๆ ของพ่อ

แจ่ม
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ศาลพระภูมิหลวงปู่ชัยมงคล หลังโรงหนังเก่าสยามสแควร์
ควันหลงจากการบนบนสานกล่าวทำ�ให้เราเผลอหยุดดูอย่างไม่รู้ตัว หากใครบนสำ�เร็จจะต้องนำ�ม้าลายมาถวายหลวงปู่
แต่หากใครขอพรสมหวังจะต้องนำ�พวงมาลัยมาถวายหลวงปู่และม้าลายที่เห็นวางเรียงกันอยู่นั้น
ล้วนมาจากแม่ค้าย่านสยามสแควร์นั่นเอง
ความพิเศษ
เราสามารถดูฝูงม้าลายนับร้อยตัวได้โดยไม่ต้องไปสวนสัตว์
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CLASSIC Hair Design By ลุงสุชาติ ชั้น2
โรงหนังลิโด้ สยามสแควร์ระหว่างซอย 2 และ 3
รับตัดผมและออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ-สุภาพสตรีสไตล์โมเดิร์นผสานกับความคลาสสิค
กระจกทรงมนและการประดับตกแต่งภายในร้านให้กลิ่นอายของร้านตัดผมยุค80’s ได้เป็นอย่างดี
ความพิเศษ
เก้าอี้ตัดผมทรงโบราณให้อารมณ์เหมือนอยู่ในเพลินวานไม่มีผิด
แจ่ม
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Art Antique Gallery สยามสแควร์ซอย 6
แหล่งรวมของโบราณหายากที่เดียวในสยามสแควร์ ตั้งมายาวนานกว่า 40 ปี ภายในร้านประกอบด้วยรูปปั้นพระพุทธเจ้า
และเทพเจ้าจีน เครื่องชามและเครื่องประดับจำ�พวกหินหรือลูกปัดโบราณ เหมาะกับวัยรุ่นที่ต้องการเสพศิลปะท่ามกลางความทันสมัย
ความพิเศษ
ความโบราณทำ�ให้เราหลงไปในยุคทราวดีโดยไม่รู้ตัว
ลองไปกันดูนะค่ะ แล้วจะรู้ว่าเป็น 3 ชั่วโคตร @สยามที่คุ้มค่าจริงๆ...
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Poke ISAYA

ด้วยความเป็นคนเมือง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอู่ข้าวอู่น�้ำ ในร้าน
สะดวกซื้อที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเราอาจไม่เคยคิดกันว่า  
วันหนึ่งการหาของกินจะกลายเป็นเรื่องยาก เลยไม่เคยตั้งคำ�ถาม
ว่า อาหารไม่พอจะทำ�อย่างไร
แต่ภาวะที่บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปเริ่มหายไปจากชั้นวางของ เมื่อ
นั้นแล เราบางคนจึงเริ่มตระหนักว่า “สถานการณ์ดูจะเริ่มรุนแรง
มากขึ้น”
ข่าวน้�ำ ท่วมในหลายจังหวัด เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานในช่วง
ต้นเดือนตุลา 2554 มวลน้�ำ ขนาดมหึมาได้ไหลหลากลงมาจาก
ภาคเหนือสู่ภาคกลางอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมาย ความเสีย
หายกระจายแผ่รัศมีกินบริเวณกว้างถึง 26 จังหวัด สูญเสียชีวิต
ทรัพย์สินในมูลค่าที่อาจประเมินมิได้
ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจทำ�ให้เรารู้สึกว่าการเตรียมตัวของ
เราสายเกินไป  
แจ่ม

ใช่ แต่ยังไงก็ไม่มีค�ำ ว่าสายเกินไปสำ�หรับการรู้ตัว
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 ตุลาคม จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน ทีห่ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศิลปิน นักออกแบบ และกลุ่ม
design for disasters ได้มารวมตัวกันกลัน่ คัน้ จินตนาการอิงความ
เป็นไปได้ เพื่อสร้างแบบจำ�ลองสถานการณ์   เมื่อกรุงเทพต้อง
ประสบกับภัยพิบตั คิ รัง้ ใหญ่ทเ่ี ป็นผลกระทบมาจากสภาวะแวดล้อม
ภายใต้นิทรรศการชื่อ”เมืองจมน้ำ�”
ภายในนิทรรศการ เราจะได้พบกับงานออกแบบทัง้ 6 แนวคิด
ของศิลปินที่ได้มาร่วมแบ่งปันไอเดียที่จะทำ�ให้เราเข้าใจว่าเราจะ
อยู่รอดได้อย่างไร ในสภาวะภัยพิบัติที่สิ่งสำ�คัญสุดอย่างปัจจัย
สี่ถูกพรากจากเราไปเป็นระลอก
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Design for disasters
แม้ว่าเราจะไม่ได้มีอาชีพเป็นนักออกแบบ  แต่เรื่องการออกแบบไม่เคยมีข้อจำ�กัด
ในยุคสมัยที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาท เข้าถึงกลุ่มประชาชนได้จำ�นวนมาก ในเวลาแค่ปลายคลิกหลาย ๆ หน่วยงานรวมทั้ง
design for disasters (D4D) เองก็ได้ใช้พื้นที่บนหน้ากระดานเฟซบุค เพื่อเผยแพร่การทำ�งานของกลุ่ม  รวมถึงเป็นพื้นที่ให้คนในสังคม
ที่สนใจในแนวคิดเดียวกันมาร่วมแบ่งปันไอเดียดี ๆ ต่อไปกันได้
คุณวิภาวี  คุณาวิชยานนท์ ผู้ริเริ่มแนวคิดจนเป็นที่มาของกลุ่ม D4D  มีความฝัน
เธอฝันซ้� 
ำ ๆ ถึงวันที่คลื่นยักษ์สึนามิเข้ามาโถมทำ�ลาย ความรู้สึกที่น่าหวาดกลัวคอยมาหลอกหลอน จนทำ�ให้เธอคิดที่จะย้ายหนี
จากประเทศไทย
แต่ในที่สุดเธอก็เลือกที่จะเอาชนะความกลัวในหัวใจด้วยการเผชิญหน้ากับมัน
เธอไปเรียนต่อปริญญาเอกเรื่องการเตรียมตัว บรรเทา และจัดการกับภัยพิบัติ (Disaster preparedness mitigation and management) หลังจากเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์มาเต็มที่ 1 ปีให้หลัง เธอก็ได้ชักชวนเพื่อนๆ มาร่วมกันทำ�งานในกลุ่มของ
D4D
กลุ่ม D4D เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไร (NGO) ดังนั้นเพื่อให้ทางกลุ่มสามารถอยู่รอดได้ โดยไม่ต้องเข้าเนื้อของคนในกลุ่มมาก
เกินไป ทางกลุ่มก็ต้องใช้วิธีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ   
สมาชิกแต่ละคนจะมีทักษะต่างๆ กันไป   ซึ่งงานของทางกลุ่มจะมีหลากหลาย และจำ�เป็นต้องใช้ความหลากหลายทางทักษะ
ของบุคลากรในกลุ่ม โดยจุดมุ่งหมายหลักๆ ของทุกโครงการ ก็เพื่อทำ�ให้สังคมมีความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดได้ใน
อนาคต
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กลุ่ม design for disasters ทำ�อะไร
“จะทำ�อย่างไรถ้าน้ำ�ท่วมกรุงเทพอย่างรุนแรง”-การออกแบบภายใน 15 นาทีเพื่อเอาตัวรอดจากอุทกภัย ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ทาง
D4D ได้ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีสิงหา 53 กิจกรรมนี้ก็ท�ำ ให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดที่อาจนำ�ไปต่อยอดการออกแบบใน
อนาคต  
หรือเมื่อต้นเดือนตุลา 54 ทาง D4D ก็ได้มีการบรรยายเรื่องการออกแบบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ และจัดการกับภัยพิบัติ   
และยังมีพื้นที่ให้คนมีไอเดียส่งเข้าประกวดในหัวข้อ    เปลี่ยน “สิ่งของในชีวิตประจำ�วัน”เป็น”สิ่งช่วยชีวิตยามน้ำ�ท่วมรุนแรง”
ภายใต้แนวคิด ”ต้องรอด” และไอเดียเหล่านั้นก็จะได้ร่วมแบ่งปันต่อไป ภายใต้รูปเล่มของหนังสือคู่มือ”การเอาชีวิตรอดประจำ�บ้าน”
สำ�หรับชาวไทยด้วย
ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ “เรือ่ งของภัยพิบตั เิ ป็นเรือ่ งของการเตรียมตัวก่อนเกิด ระหว่างเกิด และหลังเกิด คนไทยเรามักจะเตรียมตัวหลังเกิ
ดเหตุการณ์ หรือ ไม่ก็เตรียมตัวระหว่างเกิดเหตุการณ์ แต่น้อยคนนักที่จะเตรียมตัวก่อนจะเกิด เหตุการณ์   ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ
ว่าคนเรายังมักจะรอคำ�เตือนจากเบื้องบน  (top-to-bottom) ซึ่งหลายครั้งที่จะทำ�ให้การเตรียมตัวบางอย่างล่าช้าเกินไป  ดังนั้นเรา
ต้องคิดใหม่ด้วยการเริ่มต้นจากการคิดว่าคนคนหนึ่งจะช่วยตัวเองได้อย่างไร
ถึงทุกคนจะตระหนักรู้ถึงภัยพิบัติที่อยู่ใกล้ “ตัวเรา” กว่าที่คิด แต่สิ่งที่เราต้องคิดถึงอีกส่วนก็คือ”สังคมโดยรวม” หากวิชาชีพของ
เราสามารถทำ�ประโยชน์ให้กับสังคมได้ เราก็ควรจะมาร่วมแบ่งปันกัน เหมือนที่กลุ่ม D4D ได้เป็นต้นแบบให้พวกเราแล้ว
แจ่ม
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หลักการและแนวคิดในการทำ�งานของ D4D
Design>>>Actual realization>>>Public awareness>>>Creative solutions>>>Safe, Resilient ,Sustainable
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผังเมือง การออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบแบบกราฟฟิกงานสื่อ
สารแม้จะชื่อว่า design แต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ภัยพิบัติยังมีอีกเป็นร้อยอย่าง ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ design  เริ่มแรกหลังจาก
มีการสร้าง ”แนวคิดออกแบบ”  เราต้องทำ�ให้เกิดการ ”รับรู้ ”ภาวะที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้ และทำ�ให้เกิดการ ”ตระหนัก”ในสังคมสาธารณะ เพื่อให้ได้ ”วิธีแก้ปัญหา” ที่ได้ผ่านการร่วมกันคิด เพื่อจุดมุ่งหวังที่เราจะรับมือ ปรับตัวที่จะอยู่อย่าง ”ยืดหยุ่นยั่งยืนและ
ปลอดภัย”
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ไอเดียของหญิงสาว
ความจำ�เป็นของผู้หญิง
ในภาวะภัยพิบัติ
เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม ทีห่ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้มกี ารจัดงาน art for help โดยความร่วมมือจากศิลปินในหลาย
สาขามาร่วมกันช่วยงานตามถนัด ทั้งร้องเพลง เล่นดนตรี
วาดรูป   เพื่อช่วยกันหาเงินทุนสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยน้�ำ ท่วม  นอกจากนั้นภายในงานก็มี workshop เพื่อให้อาสา
สมัครทีบ่ งั เอิญมาเดินชมงานสามารถเข้าไปร่วมแสดงจิตสาธารณะ
ได้ทันที
ข้างในมีกิจกรรม workshop อยู่ค่ะ เข้าไปดูได้เลยนะคะ
ฉันจด ๆ จ้อง ๆ อยู่หน้าห้อง”ต้องรอด”ของกลุ่ม D4D อยู่พัก
ใหญ่ ก่อนที่ฉันจะเดินดุ่มเข้าไปหาหญิงสาวที่นั่งประจำ�อยู่หน้า
ห้องคุยกันจนฉันหมดคำ�ถาม   หญิงสาวก็พดู ซ้�ำ ประโยคเดิมอีกครัง้    
ฉันจึงได้มาอยู่ ณ ห้องแห่งนีใ้ นห้องมีโต๊ะเหลีย่ มขนาดพอให้มนุษย์
6 คนล้อมวงเสวนา ประมาณ 6 ตัว หญิงสองคนกำ�ลังง่วนอยู่กับ
งานผ้าทีอ่ ยูต่ รงหน้า   แต่มหี ญิงอีกคนหนึง่ ทีส่ งั เกตถึงการมีอยูข่ อง
ฉัน  เธอจึงทักฉันขึ้นมาว่า “สนใจมาร่วมทำ� workshop ผ้าอนา
มัยเหรอคะ”   อยากจะกระดิกหูเบา ๆ ไม่แน่ใจว่าได้ยินถูกหรือ
เปล่า   แต่ก็แน่ใจว่าคงฟังไม่ผิด เมื่อได้ไปสะดุดตาเข้ากับป้าย
“วิธีการทำ�ผ้าอนามัยรุ่นกู้ภัยน้�ำ ท่วม”
ผ้ า อนามั ย ที่ เ ราคุ้ น เคยไม่ ว่ า จะแบบมี ปี ก หรื อ ไม่ มี ปี ก ก็
โฆษณาว่าดูดซึมได้ดี แต่เราจะไม่ได้จะเอาผ้าอนามัยมาทำ�เป็น
แนวกันน้�ำ ท่วมกันนะค่ะ  เราจะทำ�ผ้าอนามัยที่ซักได้ เพื่อใช้แทน
ผ้าอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อที่จะได้บรรเทาความเดือดร้อนได้
ส่วนหนึ่งคุณผึ้ง พิมพ์นภัทร์   อินทรัตน์ ได้ไอเดียการทำ�ผ้าอนา
มัยมาจากการดูรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงหลังดูรายการจบเธอก็
รู้สึกว่างานนี้ควรจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น   
แจ่ม

จากไอเดียเดิมที่ได้มีการใช้เศษผ้าสอดไปในแขนเสื้อแขนยาว
ที่ถูกตัดออกมาและมีการใช้เทปกาวเพื่อให้ยึดอยู่ คุณผึ้งได้มีการ
นำ�ไอเดียนี้มาบูรณาการเข้ากับวิถีชาวบ้านสมัยก่อนที่มีการใช้ผ้า
สาลูซึ่งเป็นผ้าเนื้อนุ่มปานกลาง ใช้ไปนานๆ จะนุ่มขึ้น และยัง
แห้งไว   เพราะมีความโปร่งบาง ระบายอากาศได้ดี ทำ�ความ
สะอาดง่ า ยจนได้ ง านออกแบบที่ ดี ขึ้ น นอกจากจะตอบโจทย์
กับสภาวะฉุกเฉินแล้วเธอยังทำ�ให้เราเห็นว่าไม่ว่าใครก็เป็นนัก
ออกแบบได้
แม้ว่าอากาศอาจจะไม่ดี แดดจะไม่ออก แต่ความคิดก็ยังไม่
มืดครึ้ม สำ�หรับนักคิดหรอก เชื่อเถอะ ^^

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
สูจิบัตรนิทรรศการ”เมืองจมน้ำ�”
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
www.designfordisasters.org
www.facebook.com/designfordisasters
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เคลื่อนไหว กมลพร

ตอนจบชีวิตจริง
ที่ไม่ใช่ละคร
“ผูห้ ญิงเดีย๋ วนีไ้ ม่รเู้ ป็นอะไร พอผูช้ ายมีชอ่ื เสียง มีฐานะหน่อย
ก็วิ่งเข้าไปหา”
อาจารย์ปรีชา ณ เชียงใหม่ ทนายความเจ้าของรายการสนทนา
ยามบ่ายกับทนายดารา ทางวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106
MHz พูดขึ้นผ่านโทรศัพท์ ด้วยความที่ทำ�งานอยู่ช่อง3 ทำ�ให้อา
จารย์ปรีชาเป็นที่ปรึกษาเรื่องคดีความของเหล่าคนบันเทิงบ่อยครั้
ง จนได้รบั การยกย่องแบบปากต่อปาก ในทีส่ ดุ คดีการหย่าร้างทีค่ รึก
โครมที่สุดใน พ.ศ. นี้ อดีตคู่แต่งงานเป๊ก-ธัญญ่า ก็อยู่ในมือของ
เขา“เราไม่อยากให้เขาหย่ากันหรอก ให้เขาคุยกันก่อน พยายาม
คุยกันสัก 3 - 6 เดือน อย่างคดีดาราหลายๆคนที่เขามีลูกกัน เรา
ยิ่งคิดถึง เราไม่คิดถึง สามี-ภรรยา เลย ถ้าดูแล้วเอาไม่อยู่จริงๆ
เว้นไป 3 -6 เดือน เขาคุยกันว่าต้องหย่ากันแน่ๆ เราก็จะทำ�เรื่อง
หย่าให้”
อาจารย์เล่าว่า ดาราหญิงมักแต่งงานกับฝ่ายชายที่เป็นคนมี
ฐานะ ดังนัน้ ก็ไม่นา่ แปลกทีอ่ กี ฝ่ายจะมีผหู้ ญิงมาตอมดมในลักษณะ
ที่เรียกว่าอยากรวยทางลัด จึงเป็นที่มาของคำ�รำ�พึงข้างต้น
“ผู้หญิงคนอื่นต้องไม่ได้ เราต้องมีสติยั้งคิด ต้องมีศีลธรรมในใจ
เขามีครอบครัวแล้วนะ อย่าไปยุ่งกับเขา” อาจารย์เอ่ยต่อ
หากจะหมุนกงล้อแห่งโชคชะตาให้ย้อนกลับไป ก็คงพบปัญหา
ที่อยู่ในใจดาราหลายคน

61

เมื่อดาราหย่า
ก่อนที่ดาราจะตัดสินใจขอหย่า จุดเล็กๆ ของปัญหาที่ทำ�ให้
เตียงสั่นคลอน อาจจะเริ่มจากมือที่ 3 เพราะต่างฝ่ายไม่ว่าจะหญิง
หรือชาย มักจะมีโอกาสพบเจอคนใหม่ ณ สภาพแวดล้อมใหม่
จนเป็นที่มาของการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดาราหย่า
กับประชาชนทั่วไปหย่า
“เวลาประชาชนคบกับใคร ไม่เป็นข่าวถูกต้องไหม เมียหลวง
ก็ไม่เคยจะรู้ อย่างบุคคลสาธารณะ ต้องคุยกันว่าเราต้องรักษาตัว
เอง ดูแลกันหน่อย อะไรที่หมิ่นเหม่ ในลักษณะออกงานด้วยกัน
ควงกันไปโน้นไปนี่ คนเขาจับตาดู มันไม่จบหรอก บานปลายถูก
ต้องไหม อีกฝ่ายหนึ่งตอนแรกกำ�ลังจะให้อภัย ก็ไม่ให้อภัย หลัก
ฐานมัดชัดเจน”
แล้วมันจะเกิดคำ�ถามที่พาให้ทะเลาะกันอย่างเช่น บอกฉัน
ว่าเลิกกับยัยนี่แล้ว ทำ�ไมยังไม่เลิก”
ในทรรศนะของอาจารย์ ภาพจากสือ่ คือจุดผันแปรของการอยู่
หรือหย่า
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“เมื่อภาพออกมามันมีปัญหา จบไม่ได้ ที่ผ่านมามันจึงมันไม่ค่อย
จบ เพราะผูช้ ายเขาไม่เลิกไง เขาไปควงคนนูน้ คนนีต้ อ่ มันเป็นปัญ
หาทิม่ แทงใจผูห้ ญิง นีค่ อื ความแตกต่างกับคนธรรมดา” เมือ่ คำ�ว่า
คนของสาธารณะชนกลายเป็นกับดักพาเรื่องส่วนตัวเข้าสู่สังคม
เมื่อ‘ลูกดารา’ ก้าวเท้าเข้าสู่โรงเรียน เผชิญหน้ากับคำ�ถามของ
เพื่อน
“พ่อเอ็ง มีเมียน้อย”
“แม่ มีชู้”
เมื่อต้องฝ่าดงหนามจากสายตาและคำ�พูดของคนทั้งโรงเรียน
ส่งผลให้ลูกไปโรงเรียนไม่ได้
‘ลูก’ จึงเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดอย่างที่อาจารย์ว่า
เขาจะขาดความอบอุ่น  
เมือ่ พ่อไปทาง แม่ไปทาง จากศึกรักกลายเป็นศึกร้าง เมือ่ ต่างฝ่าย
ต่างดึงกันไปมา ‘ลูก’ ก็กลายเป็นเครื่องมือต่อรอง เพื่อให้อีกฝ่าย
หนึ่งสนใจ
เพราะลูกดารามีสอ่ื เป็นตัวเร่งให้คลืน่ อารมณ์กระทบความรูส้ กึ
อย่างไม่มีสิ่งกีดขวางแม่อยากได้ลูก ก็ปั่นหัว
“พ่อเอ็งร้าย ไม่ดี มีเมียหลายคน พ่อเอ็งนี่มัน...”
พูดกรอกหัวกันทุกวัน
วันหนึ่ง เมื่อเจอหน้าพ่อ
ลูกก็เกลียดพ่อ
บางครั้งไปอยู่กับพ่อ
“แม่เอ็งไม่ดีนะ นิสัยไม่ดี มีชู้ แม่เอ็งนี่มัน...”
งงไหม
“พ่อพูดอย่าง แม่พดู อย่าง ไม่รวู้ า่ ทีพ่ ดู จริงหรือเท็จ มันสับสน
พ่อก็ไม่ดี แม่กไ็ ม่ดี ใช่ไหม เด็กอาจจะกลายเป็นเหม่อลอย มีปญั
หา แล้วเด็กรุ่นใหม่อย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะ เขาเป็นปกติต่อหน้าพ่อ
แม่ แต่พอไปโรงเรียนจะซึม เหม่อลอย”
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เหตุผลของการหย่าร้าง
ความทีด่ ารามักจะมีเปลือกของภาพลักษณ์หอ่ หุม้ ทำ�ให้ความเป็น
ตัวตนถูกซุกซ่อนอยู่ภายใน ดังนั้นเมื่อมันสำ�แดงฤทธิ์ จึงเป็นเหตุ
ผลของการหย่าร้างต่อไปนี้
วัย

หมายความว่า เมื่อดาราพึ่งเข้าวงการบันเทิงเกิดการแต่งงาน
เมือ่ อายุยงั น้อย ช่วงอายุ 20-26 ปี หรือ ยังไม่มปี ระสบการณ์การทำ�
งานทางด้านอื่น นอกจากวงการบันเทิงที่มีเปลือกของภาพลักษณ์
และการสวมหน้ากากแบบงานราตรีหรู ดังนั้นมุมมองการมองโลก
ก็ยังไม่กว้างเท่าที่ควร ประกอบกับเสียงเชียร์จากคนรอบข้าง ที่
มองว่า คู่นี้เหมาะสมกัน น่าจะแต่งงานกัน เสียงสะท้อนเหล่านี้จึง
เป็นตัวบีบให้ระยะเวลาในการคบหาน้อยลง การใช้เวลาศึกษา
ลักษณะนิสัยที่แท้จริงน้อยเกินไป จึงเป็นสาเหตุของการหย่าร้าง
“ช่วงที่เป็นแฟนกัน อยู่ด้วยกันอย่างน้อยสัก 2 วัน เมื่อเป็นสามีภรรยาอยูด่ ว้ ยกันอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง 365 วัน พอครบ 2 ปี 730
วัน ก็เริ่มเห็นสันดานอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่เรื่องธรรมชาติ อย่างอา
หาร การกิน บางคนกินติดหรู บางคนกินติดดินคนติดหรูไปกิน
ภัตตาคารหรู คนติดดินบอกไม่ไหวภัตตาคารหรูน่าเบื่อ มันแพง
เกินไป ต้องใช้ชีวิตแบบคนธรรมดากินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง ดังนั้น
เมื่อไม่ปรับตัวเข้าหากันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว”
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การเลือกคู่ครอง
หมายความว่า ดาราส่วนใหญ่มักจะแต่งงานกับคนฐานะดี
รวมถึงหน้าตาดี เพราะฉะนั้นพื้นฐานครอบครัวของคนเหล่านี้
ก็มักมีมือที่ 3 มือที่ 4  พยายามเข้ามาแทรกกลางอยู่เนื่องๆ ดัง
นัน้ ถ้าพืน้ ฐานครอบครัวมีประวัตกิ ารหย่าร้างหรือมีภรรยาหลายคน
ต้องทำ�ใจไว้ส่วนหนึ่งว่าเมื่อแต่งงานแล้ว ไม่ว่าสามีจะดีขนาดไหน
สักวันหนึ่งเมื่อทะเลาะกัน จิตใจเขาจะอ่อนแอ และจะมีผู้หญิงอื่น
ได้ง่ายๆ “บางทีดาราเขาเคยเห็นภาพพ่อแม่มีหลายครอบครัว
เขาชินตาจนไม่คิดว่าการมีภรรยาหลายคนมันไม่ได้เป็นปัญหา
ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแบบนั้น”เปลือกของการมีฐานะดีและหน้าตาดี
จึงไม่ใช่องค์ประกอบที่จะทำ�ให้ชีวิตแต่งงานมีความสุขเสมอไป
ประนีประนอม
แม้ว่าอาจารย์จะเป็นทนายความดำ�เนินคดีฟ้องหย่าให้คนบัน
เทิ ง อย่ า งไรก็ ต ามอาจารย์ ก็ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ความคิ ด ดั ง กล่ า ว
โดยเฉพาะเมื่อคู่สามี-ภรรยา มีลูกด้วยกัน
“ต้องอดทนให้ถึงที่สุด บางครั้งมีมือที่ 3 เข้ามา ต้องอดทน คน
ที่ครองทะเบียนสมรสไว้อย่างน้อยต้องกันสินสมรสไว้ เพราะเรา
เป็นต่อ คนที่มาแย่งก็ปล่อยเขาเถอะ ให้เราทำ�ใจปล่อยวาง เป็น
เมืองพุทธก็คิดว่าเมื่อชาติก่อนเราไปแย่งคนอื่นเขามา เขาจึงมา
แย่งกลับ เป็นเวรกรรมที่เราต้องยอมรับ ถ้าทำ�ใจได้ก็ปล่อยวาง
อยู่ให้ได้ สุดท้ายมือที่ 3 จะอ่อนแรงเอง”
แต่สว่ นมากแล้วดารามักจะปล่อยวางกันได้ล�ำ บากเพราะอยูใ่ น
สังคมที่ใช้หน้าตาและชื่อเสียงเป็นสำ�คัญ เมื่อเกิดมือที่ 3 ขึ้น ดา
ราที่เป็นฝ่ายถูกกระทำ�ก็มักได้รับการปลอบใจจากสื่อและสังคม
ส่วนฝ่ายที่ทำ�ผิดอย่างมือที่3 ก็จะถูกตราหน้าจากสังคม จนแทบ
ไม่มีที่ยืน ดังนั้นเมื่อสื่อกลายเป็นตัวแปรที่มากระตุ้น ดาราจึงมัก
ไหลแรงและเร็วเหมือนการปะทุของภูเขาไฟ แล้วมีธารลาวาร้อน
ๆไหลนองเข้าไปในพื้นที่ครอบครัว
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อย่างไรก็ตามอาจารย์ปรีชาบอกว่ามันมีเทคนิค สำ�หรับคูแ่ ต่ง
งานที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มปันใจ ไปหลงเสน่ห์มือ ที่ 3   โดย
ส่วนใหญ่อาจารย์จะให้ทั้งคู่พูดคุย และทำ�ความเข้าใจกันใหม่
ถ้ามือที่3 เห็นว่า ภรรยาทางกฎหมายมีจิตใจมั่นคง ก็จะไม่กล้า
ทำ�อะไร รวมถึงการปรนนิบัติดูแลกันและกัน อย่างละเล็กละน้อย
คงเป็ น หน้ า ที่ ข องคนสองคนที่ จ ะต้ อ งดึ ง ใจคู่ ข องตั ว เอง
ให้กลับมาใหม่ ทำ�ทุกอย่างให้เหมือนวันแรกที่เคยทำ�
เริ่มจากชงกาแฟ
“ตอนแรกอาจจะเขิน บางครั้งอาจจะเหนื่อย แต่ก็ต้องทำ�
แล้วตัวเองที่ปล่อยให้อ้วนเผละ ตัวเหม็นเน่า เสื้อผ้ารุงรัง ก็ปรับ
ภาพลักษณ์เสียใหม่ หลายคนทำ�แบบนี้ ส่วนใหญ่มาตรการนี้จะ
ได้ผลหมด”
“ต้องบอกว่ายุคนี้ต้องแย่งกับบ้านเล็กบ้านน้อย” ประโยค
สุ ด ท้ า ยของอาจารย์ ป รี ช าสอดคล้ อ งกั บ ประโยคแรกเริ่ ม ปี
2011กำ�ลังเปิดศักราชการแข่งขันระหว่างเมียหลวงและเมียน้อย
ว่ า ใครจะมี เ ทคนิ ค ชั้ น เชิ ง อย่ า งไรลองศึ ก ษาจากครอบครั ว
ดาราได้ เ พราะเทคนิ ค และวิ ธี ไ ปสู่ ขั้ น เส้ น ชั ย แห่ ง ชั ย ชนะครั้ ง
สุดท้ายก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งในเกมโดยมีกติกาเพียงแค่เงินตรา  
เกียรติยศชื่อเสียงหรือจะหมดยุคสมัยความซื่อสัตย์ของความรัก?
ปิดฉากม่านละครมายา จากนี้ต้องเผชิญชีวิตจริง ที่ไม่มีใคร
เขียนบทให้.
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เล่าสู่เมืองไทย Mani-Nile

ซึ่งส่วนมากมักผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมสองขั้วตะวันตก
กับตะวันออก แต่ปัจจุบันตะวันออกกับตะวันออกก็ฟิวชั่นกันเอง
FUSION FOOD
บ้างแล้ว กระนั้นอย่างไรก็ขานชื่ออาหารฟิวชั่นเล่นๆ ได้ว่า ‘อาวัฒนธรรมอาหาร ‘น่าเร๊าะอ่า’
หารลูกครึ่ง’
ในอเมริกาและยุโรปนั้น อาหารฟิวชั่นๆไม่ได้ถ่ายทอดออก
อ้างอิงตามพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับตั้งโต๊ะ เรียบเรียง
โดย ม.ร.ว. สฤษดิคณุ กิตยิ ากร คำ�ว่า ‘Fusion Food’ ไม่ถกู บรรจุ มาแค่บนจานเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงบนโต๊ะและบรรยากาศ
ไว้ด้วย (เข้าใจว่าเป็นคำ�ใหม่ล่าหลังจากการจัดทำ�) ดังนั้นเราคง ของร้านอีกด้วย
ต้องฆ่าหั่นชำ�แหละศพคำ�กันล่ะ
‘Fusion’ (ฟิว-เฌิน) เป็นรูปคำ�นามของกริยาคำ�ว่า ‘Fuse’
(ฟิวซฺ) ซึ่งมีความหมายว่า ‘หลอม, เชื่อมติดละลายเพราะความ
ร้อน, หลอมให้เป็นเนื้อเดียวกัน’
คำ�ว่า ‘Food’ (ฟู้ด) แปลว่า อาหาร, สิ่งที่ใช้เป็นอาหารที่นี้
เราเอาซากที่ช�ำ แหละมาเย็บเข้าด้วยกันใหม่ด้วยด้ายดิบ พอแปล
ได้วา่ ‘อาหารทีห่ ลวมรวมเข้าด้วยกัน’ งงไหมล่ะ? งัน้ ปรุงคำ�ใส่น�ำ้
ปลาทิพรส ขัณฑสกรหรือซุปก้อนคนอร์สักหน่อย น่าจะแปลรส
ละมุนได้วา่ ‘อาหารทีป่ ระกอบขึน้ โดยการผสมผสานรสชาติทแ่ี ตก
ต่างวัฒนธรรมการปรุงเข้าด้วยกัน’
เป็นธรรมดาโลก ทุกสิง่ ล้วนเปลีย่ นแปลงเช่นทีท่ า่ นต้องเปลีย่ น
แปรงสีฟันเมื่อแปรงมันบาน ปัจจุบัน ร้านอาหารไทยดั้งเดิมถูกรุก
รานด้วยศัตรูหน้าใหม่นั้นคือ แต๊นแต่นแต่น แตนนนนน อาหาร
ฟิวชั่น (กรุณาBuildอารมณ์ตัวเองเองระหว่างอ่าน เพราะผู้เขียน
ไม่ใช่แฟน ทำ�แทนไม่ได้)
แจ่ม
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จุดขายที่สำ�คัญของอาหารฟิวชั่นคือรูปโฉมที่มักน่าเอ็นดูจน
อาจถึงขั้นอุทานว่า ‘น่าเร๊าะอ่า’ ถือเป็นงานศิลปะบนจานที่ผสม
ผสานคหกรรมเข้ากับศิลปกรรมได้อย่างน่าสรรเสริญ
รายการอาหารฟิวชั่นที่ข้ามฟ้ามาบุกประเทศไทยเราขณะนี้
อาทิ แฮมเบอร์เกอร์ลาบไก่ ไอศกรีมทอด สปาเกตตี้ปลาอินทรีย์
เค็ม แกะย่างกระเทียมจิ้มแจ่ว ยำ�แอปเปิ้ลเขียวเป็นต้น
แต่ด้วยวิถีโลก การผสมผสานกันระหว่างอะไรก็ตามไม่ได้ให้
กำ�เนิดสิง่ ใหม่ทด่ี เี สมอไป หากคุณผสมนมเข้ากับน้�ำ ผลไม้คน้ั คุณ
จะได้ยาพิษที่มีผลร้ายกาจต่อกระเพาะอาหารของคุณ (ถ้าคุณกล้า
กินมัน) หรือหากคุณคิดจะกินทุเรียนแกมเหล้า ท่านผู้อ่านที่รัก
เอาไว้เรามาเจอกันชาติหน้าฟ้าใหม่ละกัน
บ่อยครั้งที่เมื่อนำ�อาหารไทยมาผสานกับอาหารฝรั่ง อาหาร
ไทยมักจะถูกกลืนรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ไปซึ่งเป็นปัญหาที่วัยรุ่น
ไทยไม่เคยตระหนักเลย อาจเพราะเกิดมายุคนี้ก็เจอกับวัฒนธรรม
อาหารขยะจนคุ้นชินเหมือนวัฒนธรรมปรกติของเราเองซะงั้น
แต่จะยิ่งน่าตกใจยิ่งกว่า เมื่อลงพื้นที่ย่านสยามไม่ระบุจุด
สัมภาษณ์วัยรุ่นจำ�นวนหนึ่ง พบว่าทั้งหมดไม่คุ้นหูกับคำ�ว่า ‘ฟิว
ชั่นฟู้ด’ แต่หากบอกว่า ‘อาหารฟิวชั่น’
จะมีความเข้าใจขึ้นมาระดับหนึ่ง แต่ส่วนมากจะให้สัมภาษณ์
ในทำ�นองเดียวกันว่าเคยรับประทานสปาเกตตี้ประยุกต์หรือข้าว ผัดประยุกต์ ซึ่งถือว่าเป็นอาหารประเภทที่ก่ำ�กึ้งอยู่ในข่าย ‘Cus
tomized food’ (คัสตอมมายซิด ฟู้ด) มากกว่า ขณะเดียวกัน
วัยรุ่นเหล่านั้นกลับไม่นับอาหารขยะอย่างแซนวิชหมูย่างหรือเบอร์
เกอร์ลาบหมูเป็นอาหารฟิวชั่น และแยกไม่ออกระหว่างรสชาติอา
หารไทยแท้กับรสชาติอาหารไทยซึ่งกลายพันธุ์เป็นรสฝรั่ง อย่าให้
ความน่ารักทำ�ให้คุณหลงลืมตัวตนของคุณไป
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