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นางสาว ฐาปะนีย์ สามัคคี

กำ�ลังศึกษ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
นักศึกษ�ปีสุดท้�ยหัวใจยังคงเล่นเป็นเด็กผู้หญิง 
ยิ้มเก่ง และอ�รมณ์ดี ง�นเขียน เรื่อยเปื่อยไป
จนถึงก�รเล่นหุ้น ค�ดว่�ต่อไปคง 
ออกเดินท�งไกลไปที่ไหนสักแห่ง  
เดินท�งไปเขียนไปยิ้มไป
ติดต�มได้ที่ http://tkfungi.exteen.com 

นายปฏิภาณ ผลมาตย์  
เฟรชเชอร์ จ�กมห�วิทย�ลัยขอนแก่น 
หลักสูตรส�รสนเทศศ�สตร์
หนุ่มอิส�น ขี้เล่นและเต้นเกินไลน์ ชอบคลุกคลี
อยู่กับกองหนังสือ “อย�กได้อะไรต้องลงมือทำ�” 
คือคติตักเตือนหัวใจ

นายนันทชัย ภัทรนิธานทิพย์

นักศึกษ�จบใหม่คณะนิติศ�สตร์  
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
ว่�ที่ทห�รอ�ก�ศนักกลอนแชมป์ ๒ สมัย 
จ�กร�ยก�รคุณพระช่วย หักมุมง�นเขียน
ม�กจับป�กก�สู่บทสรุปที่ว่� คนเร�เขียนได้
ทุกเรื่อง หลงใหลกลิ่นอ�ยของตัวอักษร 
ม�กกว่�กลิ่นอ�ห�รที่ยั่วใจเสียอีก

นางสาววรณัน มะฮง
 
กำ�ลังศึกษ�อยู่คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
มห�วิทย�ลัยศรีปทุม คนชอบเล่น 
เล่นตัวอักษร เล่นคำ� รวมกันเป็นเรื่องร�ว 
เขียนหนังสือเพื่อหัวใจที่เป็นเด็ก
เป็นสุขกับคว�มเป็นตัวเอง เชื่อว่�สักวันโลก
จะมีปัญห�และฉันนี่แหละจะเขียนโปรแกรม
กู้โลก (ไรเดอร์สีชมพู)

นายฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์

นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศ�สตร์  
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย บุคลิกยิ้มเก่ง 
สนุกสน�น ไม่เครียดกับทุกเรื่อง
ขณะเดียวกันก็ชอบห�เรื่องหนักๆ ใส่หัวอย่�ง
ก�รเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพร�ะถือคติ
ที่ว่�เฮฮ�ได้แต่ในหัวต้องมีส�ระด้วย  นางสาว นำาเพชร ปฐพีทอง

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศ�สตร์  
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
“ง�นเขียนเป็นสิ่งสวยง�ม 
อย�กให้ทุกคนเห็นค่� และสนุกไปกับมัน...”

นางสาว คำาภัสสร พละสูรย์ (ตอง)

บัณฑิตจบใหม่จ�กเศรษฐศ�สตร์  
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
สถ�นะว่�งง�น และฟังเพลงไปวันวัน

นายสิรวิชญ์ ทิพย์สกุลเจริญ (กอล์ฟ)

นักศึกษ�ชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
“ชอบเม้�ท์มอย ยิ้มแย้ม หัวเร�ะ 
ม�กกว่�เขียนนิดหน่อย แต่ก็พย�ย�มสนุก
กับทุกอย่�ง ฝันต่อไปคืออย�กเป็นหนึ่งใน
พิธีกรร�ยก�รเทยเที่ยวไทย เฮ้!!”

EDITORIAL TEAM



5 แจ่ม

ที่ปรึกษ� : ดร. ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้และผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอุทย�นก�รเรียนรู้
ผลิตโดย : สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้สังกัดสำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (องค์กรมห�ชน) เลขที่ 999/9 
อ�ค�รสำ�นักง�นเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระร�ม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02 264 5963-5 โทรส�ร 02 264 5966 www.tkpark.or.th

นายภูริภัทร แตระกุล

นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
มีเรื่องม�กม�ยทั้งที่ส�ม�รถเล่�ได้และไม่ได้
ผ่�นขนนก หมึกและกระด�ษ

“Nice to meet me”
ลูกหนู : วรมน โรจน�รุณ
สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
www.facebook.com/
vochaavochaa@gmail.com

อิษยา กังวานชัยกุล

คณะทันตแพทยศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยมหิดล
Life was too short. Be happy.
แล้วคว�มสุข คือ อะไร   
ก�รได้เรียนรู้ ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ มีเวล�ขบคิด
อะไรบ้�ง แบ่งปัน และส่งต่อ

นายจิรวงศ์ ศรีสมบูรณ์ (แม็กซ์)

นิสิตชั้นปี 2 คณะวิทย�ศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
เรียบร้อย พูดไม่เก่ง ขยัน ตั้งใจเรียน
ไม่ดื่มเหล้� ไม่เที่ยวกล�งคืน 
นิสัยแท้จริงคือสิ่งที่ตรงข้�มทั้งหมด

นางสาวสุธาสินี เลิศวัชระสารกุล (ปอนด์)

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ฉันอย�กเป็นคนเขียนหนังสือ 
อย่�ลืมให้กำ�ลังใจกันด้วย 
แต่อันที่จริงอย�กมีแฟนรวยๆ 
ม�กกว่� เกิดม� 21 ปี 
ยังไม่เคยมีแฟน ชีวิตแม่งโคตรเจื่อน

ทองทวีโชฒิ ทองแถม ณ อยุธยา

นักศึกษ�ร�มคำ�แหง นักเขียนที่เชื่องช้�
“ในเรื่องเล่�ย่อมมีคว�มจริง 
ในคว�มจริงย่อมมีคว�มรู้
ในคว�มรู้ย่อมมีคว�มโง่ 
ในคว�มโง่ย่อมมีคว�มไม่เดียงส�”
พบกันได้ใน Dek-D.com 
น�มป�กก� Mani-Nile

กมลพร สุนทรสีมะ

นักศึกษ�ชั้นปีที่ 3 
คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 
ส�ข�นิเทศศ�สตร์เอกว�รส�รและ
หนังสือสือพิมพ์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
นอน น้อย กิน เที่ยว เวียดน�ม กรุงเทพ รถไฟ 
ตัวอักษร หนังสือ หรือ สมุด มึน สนุกสน�น
ซุ่มซ่�ม เป๋อและเอ๋อ คว�มฝัน คว�มคิด 
คว�มสนใจ ร้อยเรียง เรื่องร�ว หัด เขียน
คว�มสุข ชีวิต ครอบครัว พ่อแม่ 
พย�ย�ม ถ่�ยรูป คว�มสุข ใจ
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สามคืนสี่วัน ที่ขอสารภาพไว้เลยว่า ได้รับเงิน จากหน่วยงาน ที่คุณก็น่าจะรู้ว่าเป็นใคร  

จัดจ้าง ให้สะสมเสบียง และผู้คน จากหลายจังหวัด หลากสถาบัน 

ก่อการแลตระเวน อยู่แถว เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 

สารภาพอีกว่า แม้โดยส่วนใหญ่เรา จะอยู่บนห้างสรรพสินค้า  

แต่ไม่ได้นัดหมายกันมาชอปปิ้ง 

ระดับเรา รับงานที่โหดหินกว่านั้น 

ผมนี่แหละครับ แกนนำา ใครจะทำาไม

แต่ขอโทษนะ อย่ามาคะยั้นคะยอ ให้สารภาพว่า มีคนอยู่เบื้องหลังอีกหรือไม่

บอกได้คำาเดียวว่ามี   

บิ๊กกว่า ใหญ่กว่า มีบทบาทและอำานาจกว่า คอยบงการจัดตั้ง และหวังผลที่รุนแรง 

มืออาชีพอย่างผม ไม่มีทาง อ้าปาก เผยความลับระดับชาติ 

อยากรู้มากกว่านี้ คุณไปใช้ ไหว้วานตำารวจลับ หรือนักสืบเอกชน สืบทราบเอาเอง

เอาผมไปเชือดเสียดีกว่า อย่าให้ต้องเสียประวัติในการจัดจ้าง 

ให้เปิดเผยความลับของผู้จ้าง อย่าง ทีเคพาร์ค 

ต่อให้เลือดกลบปาก ก็อย่าหมายว่า ผมจะเอ่ยสักคำา

เขาขนคนมา ราวสามสี่สิบคน 

บางวันอาจมี วนเวียน เข้าออกมากกว่านั้น 

แน่นอนครับ ไม่มีใครยอมลงทุนขนคน ให้มานอนเล่นหรอก  

เราต้อง ก่อการ เปลี่ยนแปลง บางอย่างเป็นอุดมการณ์ที่ สะสมและคุคั่งในอก คนพวกนี้ 

อาจมีบางอย่างที่คิดและเชื่อ ไปในทิศทางที่ สวนทางกับ ผู้คนทั่วไป ในห้างอยู่บ้าง 

เขาพกพาความฝัน ลูกบ้า และอาการทางสมองมาจากหลากทิศ

ในขณะที่ ท่วมไหลบ่า คนกลุ่มนี้ อดหลับอดนอน 

แต่ไม่ยอมเคร่งเครียดไปกับปัญหาน้ำาท่วม 

กลับต้องจัดการกับไฟ 

ม็อบกาซีน
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ไฟที่ลุกโชน 

พวกมันประชุมกัน ครำา เคร่ง คิด ค้น หาวิธีที่จะ สร้างสถานการณ์ทางการคิด การเขียน 

โดยมีผมนี่แหละยุยง ปลุกปั่น แลบางครา ต้องทำาการล้างสมอง  

เอากรอบเก่าๆ ของพวกเขาออกไป ในเวลาอันจำากัด

หน้าที่ของพวกเรา สร้างความรุนแรง ผ่านตัวอักษร

เราต้องการนิตยสารที่ โดดเด่น ไม่ใช่ ดาษดื่น

รหัสตัว ด ทั้งหลาย ถูกทะทยอย ออกมาใช้เป็นระยะ  

เพื่อความ เด่น เด้ง โด่ เด่ ดึ๋ง ดั๋ง ดึ๊บ ดึ๊บ ดุก ดุ๋ย

ถ้ายังไม่เข้าใจ คุณไปกระชากตัว “นิ้วกลม” หน่วยกล้าตายอีกราย ไปจับเท็จ 

สืบความว่า ที่เขาแบ่งสมุนไปกว่าครึ่งนั้น ไปก่อกรรมทำาม็อบอะไร

น่าเอน็จอนาถ ถ้าการอดหลับอดนอน ทิ้งบ้านห่างพ่อ พี่ น้อง ในยามฤดู หลาก

แล้วได้มาเพียง ตัวหนังสือธรรมดาคนละสี่ห้าหน้า เอสี่  

เอาแรงไปก่อพนังกั้น  ให้ชาวบ้านลำาลูกกา เสียยังดีกว่า

เสียเงิน เสียเวลา ถ้าก่อม็อบ จนเกิด ม็อบกาซีนแล้วไม่มีใครอ่าน

อ่านแล้ว บอกงั้นๆ

รับงานระดับนี้ หากทำางานผิดพลาดขนาดนั้น

คนที่ต้องถูกประณาม หรืออาจถึงขั้นโทษประหาร 

ควรเป็นคนระดับแกนนำา 

สมควรถูกไล่ให้ ไป ทำาสุขาเคลื่อนที่ แทนที่จะให้เป็นบรรณาธิการ 

ผู้อ่านช่วยตัดสินที
สมจุ้ย เจตนาน่าสนุก

somjui@yahoo.com
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หาเหตุผลพูดให้แม่ค้ารู้สึกผิด

	 บางคร้ังราคาสินค้าอาจแพงเกินเหตุ	แม่ค้าอาจจะอ้างถึงสถานการณ์บ้าน	
เมือง	 หรืออาจจะขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผล	 หากกำาลังเถียงกันเลือดขึ้นหน้า	 
ขอให้คุณใจเย็นๆ	และยกอ้างเหตุผลมาพูด	 ไม่ว่าจะเป็นหลักการทาง	
เศรษฐศาสตร์	 วิกฤตเศรษฐกิจ	หรืออะไรก็ตามท่ีทำาให้คุณมีหลักฐานท่ีจะบอก
ว่าแม่ค้าต้ังราคาผิด	 อย่าลืมอ้างกฎหมาย	 ย้ิมสวยๆและบอกคุณแม่ค้าไปว่า	
ขายแพงขนาดน้ี	เรียกตำารวจมาคุยด้วยดีไหม

50%

โอกาสชนะ :

อย่าลืมว่าแม่ค้าสมัยน้ีฉลาดทันคุณ 

และอาจมากกว่า

หาตัวช่วย ไปยืนกดดัน

	 หากใช้ความใจเย็นอย่างสุดความสามารถ	แม่ค้ายังกำาชัยเหนือคุณทุก 
อย่าง	อย่าลืมโทรหาเพื่อนใกล้ๆมายืนหน้าร้านให้เยอะเข้าไว้	แม่ค้าที่กำาลัง 
ภูมิใจอาจจจะหน้าหงอโดยทันที	พวกมากยังไงลากไป	ถูกผิดยังไงคุณก็ชนะ

60%

โอกาสชนะ :

อาจจะเหน่ือยหน่อยหากเจอแม่ค้ามาเฟีย

ใช้ความสุภาพเข้าข่ม ย้ิม พูดเพราะ

 คล่ืนโมโหมักจะปะทุจากแม่ค้าอย่างไม่มีเหตุผลไม่ว่าจะแม่ค้าจะทะเลาะ 
กับพ่อบ้าน	วันแดงเดือด	หรืออย่างไรก็ตาม	คุณต้องยิ้มทำาความเข้าใจ	ให ้
โอกาสคุณเธอท้ังหลายระบายความโมโหออกมาให้หมด	 ย้ิม	และพูดไพเราะ	
อีกสักพักเม่ือสติของคุณแม่ค้าท้ังหลายกลับมา	เขาจะรู้สึกผิดท่ีเสียลูกค้าจ่าย 
หนักอย่างคุณไป	

40%

โอกาสชนะ :

อย่าลืมเดินสวยเฉิดฉายไปซ้ือของร้านข้างๆ เป็นประจำา 

เย้ยย้ำาถึงวันร้ายๆ ท่ีบังอาจมาทะเลาะกับเรา

ฮาวทูถูลู่ถูกัง ฐาปะนีย์* 
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ก่อสงครามเย็น

 เม่ือสงคร�มกำ�ลังเร่ิม ห�กคุณแม่ค้�กำ�ลังคิดว่�ตนจะชนะเหนือคุณให้ 
คุณหักดิบโดยก�รร�มือไปเฉยๆ เดินออกจ�กร้�นไป ไม่ซ้ือ ไม่จ่�ย ไม่สนใจ 
และท้ิงคุณแม่ค้�ไว้ให้งงงวย เช่ือเถอะว่�อ�รมณ์ท่ีกำ�ลังจะชนะแล้วคู่ต่อสู้ว�ง
มือไปน้ัน มันช่�งกล้ำ�กลืนฝืนทนอย่�งบอกไม่ถูก

70%

โอกาสชนะ :

แม่ค้าเสียงดังมา อย่าไปกลัว เสียงดังให้

มากกว่า

 อย่�ไปกลัว แม่ค้�ด่�ม�ขอให้คุณใช้กระบวนท่�คำ�ด่�ละครหลังข่�วพ่น 
ไฟกลับไปให้เท่�ทัน ไม่ต้องรักษ�ภ�พลักษณ์กันอีกต่อไป สู้เข�เข้�ไว้ชัยชนะ 
อยู่แค่เอ้ือม

แม่ค้าอาจกลัวคุณจนต้องบอกปากต่อปาก 

อาจโจทย์จันความปากจัดของคุณกันท้ังตลาด

80%

โอกาสชนะ :

แม่ค้าบางคนก็ภูมิใจในสงครามท่ีก้ำาก่ึงอย่าได้แคร์

หากคุณจะดูคล้ายจะแพ้ คุณไม่ได้แพ้สักหน่อย สู้ต่อไป

ทำาใจ ทะเลาะกับแม่ค้ายังไงก็ไม่ชนะ

 จ�กก�รสำ�รวจพูดจ�กับแม่ค้�ท่ีเคยทะเล�ะกับลูกค้� ส่วนใหญ่แล้วเม่ือ
ได้ยินคำ�ถ�มนี้ถึงกับยิ้มกริ่มแล้วบอกอย่�งภูมิใจว่� “ทะเล�ะกับแม่ค้�ยังไง 
ก็ไม่ชนะ” เป็นอ�ชีพเฉพ�ะที่มีทักษะด้�นก�รถกเถียงสูง ควรจำ�ยอมและ 
กลับไปโดยดี

ชนะใครไม่เท่าชนะความโกรธ สาธุ

ลดความเส่ียงในการทะเลาะกับแม่ค้า

 อย่�จ่�ยแบงค์ใหญ่ในกรณีท่ีซ้ือของร�ค�น้อย ไม่ว่�จะเป็นธนบัตรใบละ 500 หรือ 1000 บ�ท แม่ค้�ทุกคนไม่ได้มองว่�คุณใสแบ๊วบังเอิญมีธนบัตร
ชนิดเหล่�น้ันจริงๆ ห�กแต่เกือบทุกร�ยจะมองว่�คุณ อวดรวย อ�จจะเล่ียงไม่ได้ห�กคุณจะได้รับคำ�ประชดบ้�งพอให้แสบๆคันๆ ดังน้ันพย�ย�มห�แบงค์
ย่อยไว้ในกระเป๋� กดATMให้ลงท้�ยด้วย 400 หรือ 900 เผ่ือไว้ไม่เสียหล�ย 
- อย่�เร่ิมกวนต่อมคุณแม่ค้� เช่น ส่ังกับข้�วก็ขอให้เร่ืองม�กพอประม�ณ ประเภทก๋วยเต๋ียวไม่งอก ไม่เจียว เพ่ิมเส้นใหญ่ ลวกเส้นเล็กให้นุ่ม ไม่เอ�หมู 
และขอเยอะๆในจ�นเดียว แม่ค้�คงจะปร๊ีดโมโหคุณได้ง่�ยๆ พย�ย�มไม่ม�กเร่ืองเข้�ไว้ส่งผลดีท้ังสองฝ่�ย
- เอ�ใจเข�ม�ใส่ใจเร� มองในมุมท่ีเร�เป็นแม่ค้�ดูบ้�ง แล้วโลกจะสว่�งข้ึนไม่น้อย
ท้ังหมดน้ีส�ม�รถเข้�ไปประยุกต์ในก�รลดปัญห�ในก�รทะเล�ะกับคนอ่ืนๆ ได้ ดีกันไว้ ใจเย็นๆ ก�รทะเล�ะกันอย่�งไรก็ไม่ส่งผลดีหรอก เช่ือเถอะ

9 แจ่ม



10แจ่ม 10แจ่ม

DIALOUGE OF BOOK นันทชัย

DIALOUGE 
OF

BOOKS



11 แจ่ม11 แจ่ม

เรากำาลัง
แสวงหาอะไร

ความสุขสีชมพู

ความสุขปลูกเองได้
มากกว่านั้น



12แจ่ม 12แจ่ม

ตอบตามใจ

เดี๋ยว!!!

เรารักกัน
หรือแค่ผูกพัน

ความสุขไม่ ได้หาย
แต่หาให้เจอ

จำาแม่น ไม่มีลืม



13 แจ่ม13 แจ่ม

ความรัก  
อยากได้อะไร?

1 ล้านถ้อยคำาดีๆ
ที่มากกว่ากำาลังใจ

เหตุผล 
ของ 

ความรัก

ความผูกผัน 
ในชีวิตคู่

เราเป็นคูู่แท้
ของกันรึเปล่า



14แจ่ม 14แจ่ม

ราวกับมีคำาตอบ เมื่ือไหร่เธอกับฉัน
จะรวมกันเป็น

‘เรา’

รักนะ จุ๊บ...จุ๊บ

เพราะ...รัก

ฉันชอบเธอ



15 แจ่ม15 แจ่ม

เราจะทำาให้รักครั้งนี้ 
ดีที่สุด

รักแท้มีจริง

คุณนั่นแหละเป็น
เจ้าชีวิตคำาบางคำา

ทำาให้ชีวิตเปลี่ยนไป



16แจ่ม



17 แจ่ม

“ความเจ๋ง”

ปลาไหลไฟฟ้า

 ปล�ไหลไฟฟ้�เป็นปล�ชนิดหนึ่งในวงศ์ Gymnotidae มีลำ�ตัวสีน้ำ�ต�ลปนเขียวเข้ม ใต้ท้องออกสีเหลือง ต�มีขน�ดเล็กเมื่อเทียบกับขน�ดหัว ป�ก

กว้�ง ใต้ท้องมีครีบย�วต้ังแค่ส่วนอกไปจนถึงปล�ยห�ง รูปร่�งเรียวย�ว ขน�ดโตเต็มท่ีส�ม�รถย�วได้ถึง 2 เมตร และมีน้ำ�หนักได้เท่�ๆ กับเด็ก 9 ขวบ พวก

มันชอบหมกอยู่กับโคลนเลนหรือซ่อนต�มวัชพืชในแหล่งน้ำ�จืดต้ืนๆ โดยเฉพ�ะน้ำ�ท่ีน่ิงและมีค่� pH สูงอย่�งแถบท่ีร�บลุ่มแม่น้ำ�อะเมซอน คว�ม “เจ๋ง” (หรือ

อ�จเรียกว่�คว�มโหด) ของมันคือก�รเป็นสัตว์ท่ีส�ม�รถปล่อยกระแสไฟฟ้�ได้สูงท่ีสุดในโลก ปล�ไหลไฟฟ้�ตัวโตเต็มท่ีส�ม�รถปล่อยไฟฟ้�จนจระเข้กล�ยเป็น 

อัมพ�ตช่ัวคร�วได้ กระแสไฟฟ้�อันน่�สะพรึงน้ันม�จ�กเซลล์พิเศษบริเวณลำ�ตัวไปจนถึงปล�ยห�ง ท้ังน้ีก็เพ่ือเป็นก�รป้องกันตัวและใช้ห�อ�ห�รด้วยก�รช็อต

สัตว์เล็กสัตว์น้อยกว่�ให้สลบแล้วจึงเขมือบกิน ถือว่�เป็นสัตว์อันตร�ยม�กชนิดหน่ึง อันตร�ยถึงขน�ดเคยมีร�ยง�นเกิดเหตุปล�ไหลไฟฟ้�ช็อตคนบร�ซิลต�ย

เพร�ะพย�ย�มจะไปจับมันกิน

 

ปลาไหลญ่ีปุ่น

 ผู้เขียนเองเคยมีโอก�สได้ไปท�นม้ือค่ำ�กับเพ่ือนช�วญ่ีปุ่นคนหน่ึงซ่ึงหลงไหลในปล�ไหลข้ันสุด ม้ือน้ันเลยเด�ล่วงหน้�ไว้แล้วว่�เมนูท่ีมันจะส่ังม�ให้ผมลองชิม

ต้องมีแต่ปล�ไหลแน่นอน ซ่ึงก็เป็นอย่�งน้ันจริงๆ (ตอนซ้ือหวยทำ�ไมไม่แม่นแบบน้ีบ้�งก็ไม่รู้) ตรงหน้�ผมมีท้ังปล�ไหลย่�งซีอ้ิว ข้�วหน้�ปล�ไหล ซูชิปล�ไหล  

ปล�ไหลเทมปุระ และอีกหล�กหล�ยเมนูปล�ไหลท่ีเรียกย�กเกินจะจำ�  

 ปล�ไหลคำ�แรกในชีวิตท่ีเข้�ป�กไป (อย่�งไม่ค่อยเต็มใจ) น้ันบอกได้เลยครับว่�...เน้ือมันแสนจะละมุน ไม่กระด้�งแต่ก็ไม่เละจนละล�ย รสหว�นธรรมช�ติ 

ในเน้ือปล�ตัดกับรสเค็มพอดีๆ ของซีอ้ิวได้อย่�งกลมกล่อมสุดจะบรรย�ย

 ระหว่�งจัดก�รกับเมนูปล�ไหลตรงหน้�กันอย่�งเอร็ดอร่อย เพ่ือนช�วญ่ีปุ่นก็ไม่ลืมท่ีจะอธิบ�ยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเก่ียวกับเจ้�ปล�ไหลแสนอร่อยให้ผมฟังไป 

ด้วยอย่�งผู้รู้จริง ถึงแม้ปล�ไหลญ่ีปุ่นมีลักษณะภ�ยนอกไม่ต่�งไปจ�กปล�ไหลท่ัวไป แต่คว�มน่�สนใจกลับเป็นวงจรชีวิตของมันซ่ึงสลับข้ัวกับปล�แซลมอน 

อย่�งน่�ประหล�ด กล่�วคือ ปล�ไหลญ่ีปุ่นจะอ�ศัยอยู่ในแหล่งน้ำ�จืด แต่จะว่�ยออกไปว�งไข่ในทะเล จ�กน้ันตัวอ่อนแรกเกิดก็จะว่�ยย้อนกลับม�เพ่ือเติบโตและ 

อ�ศัยในแหล่งน้ำ�จืดในประเทศญ่ีปุ่นต�มรอยพ่อแม่ของมัน  

 เพ่ือคนน้ีแอบกระซิบกับผมว่� จริงๆ แล้วปล�ชนิดน้ีมันพบได้ในแหล่งน้ำ�จืดท่ัวไปท้ังในอเมริก�และยุโรปน่ันแหละ แต่สำ�หรับคนญ่ีปุ่นมักจะเช่ือว่�ปล�ไหล

ญ่ีปุ่นท่ีมีถ่ินกำ�เนิดในญ่ีปุ่นน้ันมีคุณภ�พดีท่ีสุด และคนญ่ีปุ่นก็ส�ม�รถปรุงเมนูปล�ไหลได้ยอดเย่ียมไร้ช�ติใดเทียมท�น

 ผู้เขียนขอสดุดีในคว�ม “เจ๋ง” ของเจ้�ปล�ไหลตัวย�วๆ นี้ที่ส�ม�รถพ�อ�ห�รญี่ปุ่นโด่งดังไปไกลทั่วโลกได้ตร�บจนทุกวันนี้ และขอประก�ศตัว

เป็น“ปล�ไหลแอ็ดดิกท์” ไว้ ณ ที่นี้เลยแล้วกัน

VARIETICLE EVERYDAY PEOPLE

จดหมายจากคนถึงปลาไหล : อ๋ี!!!...ย้ัวเย้ียยาวยืด หน้ามืด หัวเล็กรี หูก็ไม่มา ขาก็ไม่มี  

ยังง้ีเน่ียนะทีว่าเจ๋ง? ฉันไม่เช่ือแน่ๆ แค่เห็นก็จะอ้วกแล้ว” 



18แจ่ม

ปลาไหล Avatar

 เม่ือไม่น�นม�น้ี หล�ยคนคงจะเกิดอ�ก�รตกใจผสมประหล�ดใจไม่น้อย (โดยเฉพ�ะคนท่ีไม่ได้ใช้ Social Network บ่อยๆ) ท่ีอยู่ดีๆ เพ่ือนใน Facebook 

และ Twitter ต่�งพ�กันแปลงร่�งกล�ยเป็นปล�ไหลกันหมด  

 ส�เหตุท่ีเจ้�ปล�ไหลหล�กล�ยหล�ยสีสันขย�ยพันธ์ุไปท่ัว Social Network แบบน้ีก็เร่ิมต้นม�จ�กเว็บไซต์ anago.crap.jp ท่ีเปิดตัว Application ท่ีช่วย 

ให้ส�ม�รถสร้�ง Avatar ปล�ไหลในรูปแบบต่�งๆ ได้ต�มใจชอบ คนญ่ีปุ่นก็เข้�ม�ใช้กันประปร�ยเพียงไม่ถึง 8 พันคน จุดพลิกผันมันอยู่ตรงท่ีนักร้องคนหน่ึง 

ท่ีช่ือ “โคฮ�ร่� ค�ซ�ม�สะ” ได้ใช้รูปปล�ไหลจ�กเว็บดังกล่�วเป็นรูปประจำ�ตัวบน Twitter พร้อมท้ัง Tweet ตบท้�ยเก๋ๆ อีกว่� “ต่อไปน้ีเข�จะต้ังใจทำ�ง�นให้ 

เหมือนกับปล�ไหล” บรรด�แฟนคลับก็ปล้ืมหนัก พ�กันเปล่ียนรูปประจำ�ตัวของตนเป็นปล�ไหลจนระบ�ดต�มกันม�เร่ือยๆ ไม่เว้นแม้แต่เหล่�แฟนคลับในประ- 

เทศไทยรวมท้ังคนไทยท่ีไม่รู้เร่ืองอะไรกับเข�แต่ไม่อย�กตกเทรนด์ก็พ�กันนำ�หัวปล�ไหลสุด “เจ๋ง” ข้ึนแทนหน้�ตัวเองอย่�งสนุกสน�น

 แต่แล้วกล่ินอ�ยคว�มดร�ม่�เร่ิมก่อตัวข้ึนเม่ือคนไทยอีกพวกท่ีเห็นแล้วรู้สึกไม่ชอบก็พย�ย�มทำ�ทุกวิถีท�งเพ่ือขจัดปล�ไหล Avatar เหล่�น้ีให้ส้ินซ�กไปจ�ก 

โลกไซเบอร์ด้วยก�รปล่อยข่�วลือว่�ปล�ไหล Avatar เข�ใช้เพ่ือไว้ทุกข์ให้พ่อกับแม่ท่ีต�ยไปแล้วต่�งห�ก แต่เม่ือคนไทยแสนฉล�ด (ด้�นก�รจับผิดกันเอง) ก็แย้ง 

ได้อีกว่�น่ีไม่ใช่เร่ืองจริง ตอนน้ีจึงไม่มีอะไรท่ีจะหยุดกระแสเจ้�ปล�ไหล Avatar ได้อีกแล้ว

 ล่�สุดท�งเว็บไซต์ anago.crap.jp ถึงกับออกแถลงก�รณ์ขอบคุณปวงชนช�วไทยท่ีเข้�ใช้ Application น้ีแล้วกว่� 12,000 คน เยอะกว่�คนญ่ีปุ่นเสียอีก... 

น่�ภูมิใจย่ิง!!!

ปลาไหลการเมือง

 ไม่ว่�ยุดไหนสมัยใด ทุกคร้ังหลังผลก�รเลือกต้ังอย่�งเป็นท�งก�รถูกประก�ศออกม� หัวบันไดคฤห�สถ์ของเหล่�คนใหญ่คนโตท้ังหล�ยน้ันไม่เคยแห้ง

แถมเปียกแฉะและเลอะเทอะไปด้วยรอยของสัตว์โสโครกท่ีเล้ือยเข้�เล้ือยออกย้ัวเย้ียกันอย่�งไม่ว่�งเว้น  

 สัตว์โสโครกย้ัวเย้ียท่ีว่�น้ีคือปล�ไหลตัวสุดท้�ยท่ีผมจะพูดถึง ขอเรียกว่� “ปล�ไหลก�รเมือง” เป็นปล�ไหลท่ีพิเศษกว่�ปล�ไหลท่ัวไปตรงท่ีมันมีหน้�ต�

คล้�ยคน ชอบใส่สูทต�กแดด กินเงินทอง ล�ภยศ สรรเสริญเป็นอ�ห�ร และมีก�รคอรรัปช่ันเป็นง�นอดิเรก สัตว์ชนิดน้ี “เจ๋ง” ตรงท่ีมันพูดได้ เดินได้ ห�เสียง

ได้ โป้ปดได้ แจกเงินได้ โกงได้ (แต่คิดกันไม่ค่อยจะเป็น) เม่ือใดถึงคร�วรวมฝูงเพ่ือจัดต้ังรัฐปล�ไหล เม่ือน้ันพวกมันก็ได้เวล�ผลุบๆ โผล่ๆ ไปท�งโน้นทีท�งน้ีที

เพ่ือห�รูท่ีพวกมันต้องก�รอย่�งกระห�ย รูไหนมีเงินมีทองให้กินได้เยอะ พวกมันก็จะแห่แหนพ�กันไปรูน้ัน

 คว�มส�ม�รถพิเศษของปล�ไหลก�รเมืองอีกอย่�งคือก�รไม่ยึดติดกับทุกส่ิง พวกมันละท้ิงได้ทุกอย่�งเพ่ือแย่งกันลงรูเงินรูทอง ท้ิงได้แม้กระท่ังมิตร ท้ิงได้ 

แม้กระท่ังสัญญ�กับประช�ชน...ท้ิงได้แม้กระท่ังอุดมก�รณ์ของตัวเอง

 ปล�ไหลตอบจดหม�ยคน : เห็นหรือยัง? ถึงจะย้ัวเย้ียย�วยืด ก็ช็อต(มึง)หน้�มืดได้ หูไม่ม� ข�ไม่มี แต่เน้ือช้ันดีนะโว้ย เคยโซ้ยม้ัย?ทำ�ม�เป็นดูถูกปล�ไหลกัน

จัง เห็นบ�งคนยังอย�กจะเป็น บ�งคนก็เป็นกันอยู่น่ีไม่ใช่หรือ?
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 สิริเป็นใคร ? ข�วม้ัย? สวยรึเปล่�?
 ชีวิตท่ียุ่งเหยิง วุ่นว�ย ม�กม�ย เรียกง่�ยๆ ว่�เยอะ อย�กห�
ตัวช่วย อ่�นตรงน้ีให้ชัดๆ สิริช่วยได้เกือบทุกเร่ือง ยกเว้นเร่ืองบ�ง
เร่ืองท่ีอย�กให้เธอช่วยม�กท่ีสุด แต่ไม่ว่�จะพย�ย�มอย่�งไร เธอ
ได้แต่เฉยช� จนน้ำ�ต�ซึม 
       สิริม�แล้วจ้� เธอม�พร้อมกับคนท่ีซ้ือมือถือ iphone 4s บ�ง
ครั้งคุณอ�จจะอย�กมีไว้สักเครื่อง ไว้ช่วยคิดเลข แก้สมก�ร 
เช็คอีเมล สภ�พอ�ก�ศ ต�ร�งนัดหม�ย หุ้น อ้ตร�แลกเปล่ียนเงิน 
อัพสเตตัสหรือโทรห�ใครสักคน ส�รพัดจะส่ังด้วยเสียง เธอจะตอบ
ได้ สิริรู้เกือบทุกอย�่งเกี่ยวกับตัวคุณแล้วคุณล่ะรู้อะไรกี่ยวกับสิริ
บ้�ง เมื่อคุณถ�มชื่อ เธอจะตอบว่� “ฉันชื่อสิริ” แต่เมื่อถ�มถึง
แหล่งผลิตของเธอหรือมีอุปกรณ์อะไรบ้�ง สิริจะตอบว่� “เธอไม่ได้
รับอนุญ�ติให้พูดถึงข้อมูลในส่วนน้ัน”ถึงเธอจะแสนรู้แต่ก็ยังมีคว�ม
จำ�กัด เธอพูดภ�ษ�ไทยไม่ได้ เธอตอบได้แค่คำ�ถ�มพ้ืนฐ�น ถ�ม
ย�วก็ไม่ได้ ระบบประมวลผลของเธอจะช้�ลง เธอแบตหมด พัง 
กอดไม่อุ่นและไม่เคยย้ิม

 สิริห�อะไรก็เจอ เพร�ะ เธอเป็นเพ่ือนกับคุณวิกิ (Wikipedia) 
อ�กู๋ (Google)และน้องนกสีฟ้� (Twitter) พวกเข�เหล่�น้ีจะช่วย
เหลือเธอในก�รค้นห�สิ่งต�่งๆ เพื่อตอบคำ�ถ�มของคุณได้อย่�ง
รวดเร็ว แต่เม่ือคำ�ตอบท่ีเธอยังไม่เป็นทีน่�พอใจ คุณก็ส�ม�รถ
เฉไฉคำ�ถ�มจนได้รับคำ�ตอบท่ีต้องทำ�ใจ
 วันท่ีเหง� เศร้�ใจ คุณอ�จจะอย�กบอกสิริว่� “สิริฉันรักเธอ” 
เธอจะตอบว่�“ฉันหวังว่�คุณจะไม่พูดอย่�งน้ีกับมือถือเคร่ืองอืน” 
หรือแม้จะถ�มอีกครั้งว่� “สิริเธอรักฉันไหม” เธอจะตอบอย่�ง
หนักแน่นเช่นเดิมว่�“ฉันหวังว่�คุณจะไม่พูดอย่�งน้ีกับมือถือเคร่ือง
อื่น”และไม่ว�่จะถ�มคำ�ถ�มเกี่ยวกับคว�มรักกี่ครั้ง เธอก็จะตอบ
ย้ำ�ๆ เช่นเดิม คว�มเฉยช�ของเธอ อ�จจะทำ�ให้เหง� เศร้� ม�ก
ข้ึนกว่�เดิม พล�งคิดไปน่ัน ไม่มีใครเข้�ใจ แม้กระท่ังสิริ พล�งคิด
ไปนู่น ยังมีหวัง อย่�งน้อยเธอก็ไม่ปฏิเสธ พล�งคิดไปน่ี คิดอะไร
บ้�
 ถึงแม้ว่� สิริจะช่วยเร�ในก�รทำ�ง�นได้เกือบทุกอย่�ง แต่ก็
ไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีจะเข้�ใจอ�รมณ์และคว�มรู้สึกของมนุษย์ได้
คุณรู้ไหม “ไม่มีใครแทนใครได้หรอก”

ไม่มีรักแท้ในสิริ 

ละเลียด IT วรณัน
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เร่ืองเร้าเคล้าโลกีย์ฉบับน้ีขอเมาท์ไว้เป็นอุทาหรให้สาวผู้รักในการตีฉ่ิง 

ระวังไว้ อาจมีลูกไม่รู้ตัว!!

All about sex เจ๊น้องชิน

พันธุ์ใหม่ 

หัวใจทอมฮะ

พ่
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พันธุ์ใหม่ 

หัวใจทอมฮะ

 เร่ืองจริงของพ่ีส�วน�งหน่ึงของเจ๊ น�งช่ือแอน คบห�ดูใจกับส�วหล่อม�เป็นปีดันมีเร่ืองทะเล�ะกันก็หอบข้�วของหนีกันอยู่สักพัก

 จนน�งใจอ่อนกลับม�รีเทิร์นกันใหม่ แต่แม่เจ้�!!พี่ทอมเปลี่ยนไปค่ะตัวบวมๆ มีน้ำ�มีนวลผิดวิสัยทอม ด้วยคว�มที่น�งผ่�นโลกม�เยอะ ลักษณะนี้ท้องร ึ

เปล่�เลยแอบแซวเบ�ๆ ซ่ึงพ่ีทอมก็เหว่ียงค่ะท่ีถูกหม่ินเกรียติทอมจะท้องได้ไง

 ผ่�นไปสักพักแบบท่ีส�วแอนก็ข้องใจนึดๆเร่ืองก็แตก เม่ือพ่ีทอมฮะเกิดตกเลือดในท่ีทำ�ง�นวุ่นว�ยจนเพ่ือนๆต้องห�มส่งหมอ

 ด้วยคว�มรักและห่วงผัวทอมน�งก็รีบบิดไปห�ท่ีห้องฉุกเฉิน แทนท่ีจะได้ยินเสียงแมนๆของผัวทอมน�งกลับได้ยินเสียงเด็กค่ะ ถ้�ซ้ือหวยคงรวยเละน�งเด�

ถูกค่ะ ผัวทอมท้องจริงๆ

 เม่ือเค้นคอพ่ีทอมก็ได้เร่ืองจริงท่ีผู้หญิงควรรู้ ย้อนไปเม่ือคร�วฉ่ิงข�ด พ่ีทอมฮีช้ำ�ใจเลยไปก๊งเหล้�กับเพ่ือนช�ย ด้วยคว�มอินกับกระแสรักจัดหนักพ่ีทอมก็

จัดก�รแฮงก์ซะเองกับเพ่ือนช�ย

 ส�วแอนน�งโกรธม�กค่ะ ท่ีผัวทอมพล�ดไปกินข้�วหล�มกะทิแล้วไม่ชวน น�งจึกจัดก�รตัดส�ยฉ่ิง อย่�ได้กลับม�ตีกันอีก

 แล้วหนูน้อยท่ีเกิดจ�กพ่ีฮะล่ะทำ�ไง!? ด้วยคว�มท่ีพ่ีส�วของเจ๊ไม่ใช่เรย�ท่ีจะท้ิงต�หนูไปห�ผัวใหม่ น�งจึงเล้ียงไว้แต่ไม่ใช่เพร�ะคว�มดีของน�งนะคะ 

เพร�ะคว�มช่ัวของผัวทอมท่ีม�กกว่�ฮีจะเอ�เด็กไปท้ิงน้ำ�ค่ะ ต�ยแล้ว

 ตอนน้ีต�หนูขวบกว่�แล้วแม่แอนรักม�ก น�งบอกว่�ดีใจค่ะ ท่ีได้ให้ชีวิต แม้ว่�จะไม่ได้เบ่งเอง เห็นม๊ัยค่ะเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่�ต่อให้ใจคุณจะข้�มเพศไปไกลแค่

ไหน ก็ไม่อ�จเปล่ียนจิมม่ีให้ข้�มต�มและไม่ว่�จะเป็นเพศไหนก็จำ�ไว้อย่�ใช้ชีวิตประม�ทนะคะจ�กใจเจ้

THAILAND แดนหลากเพศ
 ทุกวนันน้ีหากลองไปเดินตลาดนัด หันหลังแล้วหยิบหินปาออกไป คงตอบได้ยากว่าโดนผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะยุคน้ีมีมากกว่า 

2!! เจ้จึงขอเสนอตัวจัดหมวดหมู่ให้กระจ่างแจ้งในรสนิยมทางเพศท่ีซับซ้อนไม่แพ้ปัญหาภาวะโลกร้อนเลยค่า~

*เพศชาย

ชายแท้ : ชอบผู้หญิงครับ

ชายไบ : มีลูกเมียครับ แต่สนุกกับผู้ช�ยแมนๆด้วยกันได้

เกย์ 

เกย์คิง : แต่งตัวจัด กล้�มปู หน้�คม รุกเท่�น้ัน

เกย์ควีน : ยังคงแต่งช�ย แต่หน้�หญิง จริตประปร�ย รับ only

เกย์โบท(เน้นรุก) : ห�ได้ต�มรัชด� แต่งตัวแรงๆหน้�จิกๆ สนุกได้ท้ังคู่

เกย์โบท(เน้นรับ) : ส่วนใหญ่พัฒน�ม�จ�กรับonlyแต่เกิดไปลองรุกแล้ว

ติดใจเล่ยเล่ือนยศ

กระเทย : เรียลกระเทยท่ีพร้อมจะตัดไข่เทคย�คุมเพ่ือคว�มสมหญิง

shemale : หน้�หญิงมีนมและมีองค รุกบ้�งบ�งคร�ว ข�ยดีในญ่ีปุ่นและ

โซนยุโรป

*เพศหญิง

หญิงแท้ : กุลสตรีท่ีพร้อมจะเป็นแม่

หญิงไบ : คล้�ยๆช�ยไบ รักหญิงได้ ม�แนวเพ่ือนสนิท

ทอมฮะ : ผู้ช�ยข้�มเพศ แมนต้ังแต่หัวจรดเท้� พร้อมเทคแคร์

ทอมแบ : แต่งช�ยชอบหญิง แต่ก็มีแอบป๊ิงๆผู้ช�ยบ้�ง (เพ่ืออะไร)

เลสเบียน : ส�วสวย นิยมส�วสวยไม่แพ้กัน

น่ีแค่เบาๆ นะคะ หากให้เอาหมดคงไม่ไหว ล่าสุดน้องสาวเจ๊ กระเทยพันธ์ุ

ใหม่แต่งหญิงแต่ชอบทอม ควรจะเรียกนางว่าอะไรดีค่ะ ??
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ชีวิตฉันมีแต่เพลงนำา tongniatongnai
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12.00
 เมื่อไรจะได้พบ เมื่อไรจะได้พบหน้�กันซักที ฉันคอย เพลง เมื่อไรจะ

ได้พบ ศิลปิน ฟร�ยเดย์ (Friday)

“เค้าบอกว่า ถ้าฮัมเพลงตอนกินข้าวจะได้แฟนแก่ แต่ใครสนกันล่ะ 

เพราะว่าข้าวก็ยังไม่ได้กิน ตื่นเต้นอีกต่างหาก เพลงนี้ก็แว่บขึ้น 

มาในหัวซะอย่างน้ัน วันน้ีเรามีนัดสัมภาษณ์กับจุ๋ยจุ๋ยส์ กะจะถามเร่ือง

เพลงที่พี่เค้าชอบฮัม(ร้องคลอเบาเบา) ในหนึ่งวันซะหน่อย 

13.00
 ต่ืนเถิดช�วไทยอย่�มัวหลับใหลลุ่มหลง ช�ติจะเรืองดำ�รงก็เพร�ะเร�ท้ัง 

หล�ย ทุกเช�้ตอนตืน่ลมืต� ใหล้มืเรือ่งร�้ยๆ ทีผ่�่นม� เปดิใจเปดิต� ลกุขึน้ม� 

ย้ิมให้กัน ต่ืนเถิดช�วไทยอย่�มัวหลับใหลลุ่มหลง ช�ติจะเรืองดำ�รงก็เพร�ะเร� 

ทุกคน เพลง ตื่นเถิดไทย คำ�ร้องและทำ�นอง โดย หลวงวิจิตรว�ทก�ร

“มันฝังใจตั้งแต่เด็ก เป็นเพลงที่พ่อจะร้องปลุกเวลาไปโรงเรียน 

แต่มันตลกตรงท่ีบ้านเรา มีสองช้ัน เราจะนอนอยู่บนช้ันสอง แล้ว 

พ่อก็จะเอาไม้กวาดมากระทุ้งจากช้ันล่าง ดัง ต่ึงๆๆๆ 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

“เวลาเลิกงานทีไร มันคึกทุกที อยากจะไปปาร์ต้ี ไปเท่ียวเพลงน้ีมัน 

ฮัมแล้วสนุกดี อีกอย่างนึงเราหัดเต้นท่าในมิวสิควิดิโออยู่ด้วย”

จุ๋ยจุ๋ยส์

  

24.00.
 ดึกแล้วคุณข� หมดเวล� ขอล�ก่อน จำ�ใจจำ�จรให้เร�่ร้อน เป็นหนักหน�  
ดึกแล้วนอนเสียอ่อนเพลีย แสนเมื่อยล้� จำ�ใจจำ�ล�อีกไม่ช้� ต้องจ�กไป -  
เพลง อ�ลัยล�(ข�) ศิลปิน มัณฑณ� โมร�กุล

“จะนอนทีไร นึกถึงเพลงนี้ทุกที เหมือนแบบมันหมดเวลาแล้วน่ะ”

จุ๋ยจุ๋ยส์

09.00.
ของวันถัดไป

 บ�งคร้ัง บ�งหน ยังต้องทนเร�เป็นคนต้องฝ่�ฟัน คว�มฝัน สับสน ดีเลว 
ปะปนมีรวยมีจนล้วนหล�กพันธ์ุ มีคว�มคิดและไม่มีคว�มคิด บ้�งก็มิตร บ้�ง 
ไม่คิดเข้�ห�กัน ทำ�ไม ทำ�ไม ทำ�ไม ทำ�ไมเพลง ค.เอ๋ย ค.คน ศิลปิน จุ๋ยจุ๋ยส์

“เพลงน้ีฟังท่อนแรก โดนใจเลย เราเป็นคนคิดมากเกินไป บางทีก็ 

เกลียดตัวเอง จะคิดทำาไมนักหนา มนุษย์เราก็แบบนี้ มีเยอะแยะไป 

หมด เราจะเลิกคิดแล้ว ใช้ดนตรีนี่ล่ะเข้าช่วย จะได้มองโลกในแง ่

บวกบ้าง อย่างน้อยวันนี้ก็ตื่นมาทำางานแบบอารมณ์ดี”

ตองเอง
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 เสมอช�ย อย�กเป็นนักร้อง เข�หน้�ต�ธรรมด� เหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำ�ใสไม่ใส่ผัก เสมอช�ยมีน้ำ�เสียงทรงพลังระดับม�ตรฐ�น

ตล�ดเพลงไทยส�กล ทักษะก�รเต้นพอยักไหล่แกว่งแขนได้บ�้ง แต่เสมอช�ยไม่มีว�สน� ครอบครัวของเสมอช�ย มักจะเตือนสติเข�อยู ่

เสมอว�่ “หน้�ต�เอ็งจืดแบบนี้ เต้นยังกะปล�ไหลโดนน้ำ�ร้อนลวก นักร้องสมัยนี้เค้�ต้องหน�้ต�เก�หลื เลิกอย�กเป็นนักร้องเถอะ เป็น 

นักบัญชีรุ่งกว�่เยอะ” พ่อของเข�กล่�วอวยพรก่อน ที่เสมอช�ยจะเดินท�งไปสมัครร�ยก�ร “เดอะ ด�ว ค้น Sky คว้� Star” และวันนี้เป็น 

วันหมดเขตรับสมัคร เสมอช�ยยืดอก สูดลมห�ยใจลึกถึงโพรงจมูก แต่คว�มตื่นเต้น ทำ�ให้มันไปไม่ถึงช่องท้อง เข�ก้�วเท้�ขว�ก่อนออก 

จ�กบ้�น ฝนมวลใหญ่หล่นลงม�“น้องมีทักษะในก�รร้องที่ดีนะคะ แต่มันยังไม่พอน่ะ มันธรรมด� ไหนลองเต้นซิ” เสียงพี่Horseหนึ่งใน 

 กรรมก�รสั่งเสมอช�ย เข�ไม่รีรอ ก�งแขนซ้�ย ก�งแขนขว� แต่ก�รให้เสมอช�ยเต้นแบบไร้ดนตรี แถมยังต้องนึกเพลงในหัว เสมอช�ย 

ทำ�ไม่ได้ เข�หยุดนิ่ง “โอ๊ย ก�งแขนแล้วหยุดทำ�ไม จะทำ�อะไรเนี่ย ตลกจัง” เสียงพี่ Horse ดังขึ้นอีกครั้ง เสมอช�ยสะดุ้ง “ผมเต้นไม่ได้

ครับ” เข�เอ�มือล้วงกระเป๋�ก�งเกง พร้อมหลบต�กรรมก�รทุกท่�น “ง้ันเสียใจด้วยค่ะ คุณคงไม่ผ่�นเข้�รอบ” พ่ี Horseปฏิเสธอย่�งเด็ดข�ด   

 เสมอช�ยรู้สึกเหมือนกล�ยเป็น Donkey (ล�) เข�กลับถึงบ�้น ทิ้งตัวลงนอนบนเตียง มือขว�ของเข�สัมผัสวัสดุแข็งบ�งอย่�ง เข� 

จับมันใส่ในวิทยุ เสมอช�ยหลับต� ครุ่นคิดถึงสิ่งที่ผ่�นม�ในอดีต “ข�้บอกเอ็งแล้วใช่มั้ย ว่�อย่�ไปสมัคร ไปให้เค้�ด�่เอ็งทำ�ไม ทุกวันนี ้

พ่อยังด่�เอ็งไม่พออีกเหรอ” เสมอช�ยรู้สึกเบ�หวิวที่ช่องท้อง จ�กนั้นเริ่มเจ็บแปลบที่หน�้อก เข�เริ่มรู้สึกจี๊ดที่จมูก ซักพักน้ำ�เริ่มออกท�ง 

ต� บทเพลงแรกเริ่มบรรเลง เสมอช�ยเงี่ยหูฟัง ลุกขึ้นจ�กกองน้ำ�ต� สองมือจีบแน่นที่หีบห่อบรรจุซีดี

รีวิว(ซะ)เวอร์ tongniatongnai
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“รสชาติของชีวิต” 

 เสียงอูคุเลเล่ผสมผส�นกับจังหวะกลองที่กระชับได้อย่�งลงตัวเสียงนักร้องนำ�หญิงกลมกลืนกับดนตรีได้อย�่งไม่น่�รำ�ค�ญ เพียง
แค่ท่อนแรก เหมือนมีบ�งอย่�งกระแทกเสมอช�ย “มีบ�งทีที่คว�มฝัน ผลักเร�ให้ล้มแล้วยอมแพ้พ�่ย สุดปล�ยมือเร�ไขว่คว้� แต่ก็กลับ
ม� แค่เพียงคว�มว่�งเปล�่” ดนตรีดำ�เนินไปเรื่อยๆ เสียงกีต�้ร์ชัดเจน เสมอช�ยเริ่มคิด

“กระต่ายไม่หมายจันทร์” 
 เพลงนี้เกี่ยวกับคว�มรัก ที่มีก�รเปรียบเปรยอย�่งช�ญฉล�ดแกมน�่รัก ระหว่�งกระต่�ยกับดวงจันทร์ แต่ชีวิตของเสมอช�ย ไม่ 
เคยมีคว�มรักต่อใคร(ไม่ว่�เพศใด) เข�จึงเปรียบตัวเองเป็นกระต่�ย และคว�มฝันที่จะเป็นนักร้องก็คือดวงจันทร์  ถึงจะอยู่คู่กันม�น�น  
แต่เสมอช�ยก็ไม่เคยได้เป็นนักร้องซักที 

“นอนไม่หลับ” 
 กีต�้ร์อคูสติคที่นุ่มนวล บวกกับเนื้อห�ที่ประหล�ด ทั้งเห็นหมี ทั้งจับหมี แถมหมียังขนนุ่ม เสมอช�ยหัวเร�ะ ออกม�ดังๆ “ยัง
นอนไม่หลับ เอ�มือไปจับโดนหมี ฮี้ ฮี ฮี้ ฮี หมีมันมีแต่ขนนุ่มนิ่ม นุ่มนิ่ม” เสมอช�ยนอนไม่หลับม�หล�ยวันแล้ว แต่เข�ไม่มีหมีให้จับ
เท่�นั้นเอง

“ฉันยังไม่อยากตาย” 
 ดนตรีสก�สนุกสน�น เสียงเครื่องเป่�ที่อัดแน่นไปด้วยคว�มสุข อัลบั้มนี้ทำ�ให้เสมอช�ยรู้สึกแปลกใจอีกครั้ง เนื้อห�ทั้งเรื่องจับหมี 
และเรื่องไม่อย�กต�ยเพร�ะมีส�วน�่รักบนโลกให้มองอีกม�กม�ย เสมอช�ยเริ่มเห็นคุณค�่ของก�รมีชีวิต (แม้จะแบบผิดหวัง)

“สมบูรณ์” 
 เพลงที่มีกลิ่นอ�ยของดนตรีแจ๊ซ (Jazz) ผสมผส�นกับดนตรีป๊อปได้อย่�งลงตัว บวกกับเสียงนักร้องช�ยที่สมบูรณ์กับ
เพลง จริงๆ แล้วพลังเสียงของเสมอช�ย ก็สูสีกับนักร้องคนนี้ เข�ร้องต�มอย่�งไม่กลัวผิดทฤษฎีว่� “จะไม่ยอมให้ร่�งก�ยกั้นหัวใจ 
ไม่ให้ปมด้อยดึงรั้งฉันเอ�ไว้ เมื่อยังมีหัวใจเหมือนใคร จะไม่ยอมล้มลงไปด้วยตัวของฉันเอง” ถึงแม้ว�่เสมอช�ยจะไม่ได้ด้อยโอก�สท�ง
ร่�งก�ย แต่เข�ด้อยโอก�สท�งคว�มฝันและคว�มสำ�เร็จ
 เสมอช�ยเดินท�งม�ถึงสุดอัลบ้ัม เข�ย้อนกลับไปท่ีเพลง “แค่เธอไม่ยอมแพ้” เข�ชอบเพลงบัลล�ด เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่เม่ือมีเสียง
เครื่องเป�่เพิ่มเข้�ม� ทำ�ให้เสมอช�ยตกหลุมรักเพลงนี้ จนต้องกลับม�ฟังอีกรอบ แต่ลึกลงไปแล้วเข�แค่ต้องก�รปลอบใจ เสมอช�ย อ่�น
เนื้อร้องท่อนสุดท�้ย “แม้ในวันนี้เธอล้มลงเจ็บและเสียใจ แต่ยังมีพรุ่งนี้ให้เธอลุกขึ้นยืนใหม่” ซ้ำ�ไปซ้ำ�ม�

ศิลปิน 

ทีเคแบนด์ (Tk Band) อัลบั้ม คิดบวก 

ประเภท  

ดนตรีป็อปความหลากหลายสูง (Variety Pop) ประกอบไปด้วย 

แนวเพลง 

Ska,Jazz,Pop,Rock,Ballad และ Acoustic

เหมาะสำาหรับ 

บุคคลทุกประเภทที่ต้องการ “สาร”ให้กำาลังใจในการดำาเนินชีวิต

แทรคแนะนำา  

รสชาติของชีวิต, นอนไม่หลับ, สมบูรณ์

พฤติกรรมหลังฟังอัลบั้มนี้ 

1.อมยิ้ม 2.คิดบวก ตั้งแต่ข้อ 3. เป็นต้นไป กรุณาพิสูจน์เอง
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	 ตื่นมาวันหนึ่ง	มองเห็นคนในกระจกเป็นคนแปลกหน้า	นึกอยู่ในใจ	“เฮ้ย...แกเป็นใครวะ?”	

	 ทั้งๆ	ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี	ก็มันเราเองนี่หว่า	แต่เรากลับไม่รู้ว่าตัวเราต้องการอะไร	ไม่รู้ว่าต่อไปควรจะเดินหน้าไปทางไหน	ไม่รู้ว่าอะไร

คือเป้าหมายในชีวิต

	 รู้ตัวอีกที	พออยากจะลุกขึ้นมาทำาอะไรสักอย่างในชีวิต	อ่าวเฮ้ย...อายุเกิน	อ่าวเฮ้ย...เด็กสมัยนี้มันเก่งกว่า	อ่าวเฮ้ย...ตูไปอยู่ไหนมา

วะเนี่ย	เพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกัน	มันก็ส่งหนังสั้นได้รางวัลถึงญี่ปุ่น	พี่ข้างบ้านก็กำาลังจะได้ออกเทปกับค่ายเพลงเล็กๆ	ค่ายหนึ่ง	ลูกเพื่อน

แม่ก็ส่งค่าเทอมด้วยรายได้จากงานพิเศษทำาไมคนนี้เขาถึงทำาได้อย่างนั้น	ทำาไมคนนั้นเขาถึงประสบความสำาเร็จอย่างนี	้

	 หันกลับมามองตัวเอง	“แล้วเราล่ะ?”	

	 เราจะไปถึงจุดนั้นยังไงล่ะ	ถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเอง	แม่บอกจะเล่นกีต้าร์ก็ต้องเอาให้สุด	จะเป็นจิตรกรก็ต้องเอาดีให้ได้	หรือถ้าจะผัดไข่

เจียวก็ต้องเอาให้อร่อยไปเลย	และการจะค้นหาตัวเองให้เจอ	มันต้องออกไปไกลแค่ไหน	มันต้องเสี่ยงตายหรือเปล่า	และมันต้องแลกกับ

อะไรบ้างกับ	การเดินทางครั้งนี้	แล้วเราจะเริ่มจากอะไรดี	และนี่คือจุดเริ่มต้น	4	ข้อของการรู้จักตนเอง

อย่างแรก ถามทาง

 เอ�คนที่เร�สนิทที่สุดในชีวิต ใกล้ชิดเร�ม�กที่สุด สัก 5 คนห�เวล�ถ�มเข�เลยว่� เร�เป็นใคร เป็นคนยังไง มีข้อดีข้อเสียอะไรบ�้ง 

เร�พอจะเห็นภ�พร่�งคร่�วๆ เหมือนเร�มีแผนที่อยู่ในมือให้อุ่นใจ 

อย่างที่สอง จัดกระเป๋า 

 รื้อของ ของในกรุ ของวัยเด็ก ของที่ชอบ ของที่ใช้ รูปภ�พ สมุดบันทึก แล้วถ�มตัวเองว่�รู้สึกยังไงกับของสิ่งนั้น เห็นสิ่งนี้แล้วเร�

นึกถึงอะไรบ้�ง ถ�้ชอบ ชอบม�กแค่ไหน แล้วถ้�ไม่ชอบ ไม่ชอบเพร�ะอะไร 

 ฆอร์เฆ่ บูก�ย จิตแพทย์ช�วสเปน กล่�วเอ�ไว ้“เราจะรับรู้ว่าสิ่งใดมีตัวตน ก็ต่อเมื่อสิ่งตรงกันข้ามสิ่งนั้นปรากฏอยู่ก่อนแล้ว” คือใน

ท�งกลับกัน ถ�้เร�ต้องก�รจะรู้ว�่ว�่เร�รักอะไร เร�ก็ต้องรู้จักสิ่งที่เกลียดให้ดีเสียก่อน ห�กเร�รู้ตัวว่�เร�ทำ�อะไรแล้วเร�มีคว�มสุข มัน

ก็เหมือนก�รจัดกระเป๋�เสร็จ และกระเป๋�ที่ดีควรจะบรรจุแต่สิ่งที่จำ�เป็น อะไรไม่จำ�เป็นก็ต้องโยนมันทิ้งไป เพร�ะนอกจ�กแบกไว้มันจะ

หนักแล้ว มันยังอ�จจะทำ�ให้เร�ถึงจุดหม�ยล่�ช้�อีกด้วย

26 ริอ่าน

Nice to meet me ลูกหนู
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อย่างที่สาม เดินทาง

 เคยได้ยิน อเมริกันดรีมไหม? ช่วงที่สหรัฐอเมริก�เป็นประเทศเกิดใหม่ มันก็เกิดยุคอเมริกันดรีมขึ้น ผู้นำ�ประเทศปลูกฝังให้ประช� 

ชนมีคว�มคิดเป็นของตัวเองด้วยแนวคิดที่ว่� “ความมั่งคั่งของบุคคลขึ้นอยู่กับขีดจำากัดความสามารถและการทำางานหนัก” ทุกชีวิตต้องมี

จุดหม�ย ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เร�ทำ�ง�นด้วยคว�มสุข เพร�ะเร�รู้ว่�เร�ทำ�ไปเพื่ออะไร มีใครจะได้ประโยชน์จ�กง�นนี้บ�้ง และเมื่อเร�รู้ว�่

ตัวเองต้องก�รอะไร ก็ลงมือทำ�เลย เร�ยังไม่ได้มองไปถึงว่�มันจะต้องเสร็จสมบูรณ์นะ แค่ลองให้ตัวเองให้ออกเดินท�งไปกับสิ่งนั้นก่อน 

เพื่อห�คำ�ตอบว่�สิ่งที่เร�คิดว�่มันใช่ มันใช่สำ�หรับเร�จริงๆ หรือเปล่�

สุดท้าย กลับบ้าน

 กลับม�แล้วลองห�เวล�ว�่งๆ พักใจให้สบ�ย เตรียมกระด�ษเปล�่ กับป�กก�สักด้�ม “ลองเขียนจดหม�ยถึงตัวเองดู แล้วคุณจะ

รู้จักตัวเองม�กขึ้น” ไซมอน มิดเดิ้ลตัน ผู้เขียนหนังสือ Build a Brand in 30 Days เสนอไว้ว่� “เขียนจากตัวคุณเองในอีกสี่ปีข้างหน้า ถึง

ตัวคุณเองในตอนนี้นี่แหละ บรรยายให้ชัดเจนว่าตอนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง คุณประสบความสำาเร็จอะไรแล้ว คุณกำาลังมีโครงการอะไรต่อไป 

รวมถึงคนรอบข้างปฏิบัติอย่างไรกับคุณ” 

 ทำ�ไมมันถึงได้ผล? เร�ว่�ส่วนหนึ่งมันม�จ�กไอเดีย คนที่สั่งตัวเร�ได้ดีที่สุดก็คือตัวเร�เอง มันทำ�ให้เร�มองเห็นภ�พในอน�คตชัด 

เจนม�กขึ้น มีจุดมุ่งหม�ยที่แน่นอน รวมถึงขั้นตอนที่จะนำ�เร�ไปสู่จุดประสบคว�มสำ�เร็จนั้น 

 ก�รค้นพบตัวเองก็เหมือนก�รค้นห�ส่วนเติมเต็มชิ้นสำ�คัญชิ้นหนึ่ง ก�รเดินท�งครั้งนี้ต้องใช้เวล�และแลกม�ด้วยคว�มอุตส�หะ แต่

มันก็คุ้มค่�...เพื่อแลกกับก�รได้รู้จักคนที่เร�ควรรู้จักดีที่สุดในชีวิต

 “ยินดีที่ได้รู้จักตัวฉันเอง” 
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ผ่อนพัก ฐาปะนีย์* 
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พักร้อนหน้าหนาว

 จากการมองอย่างสังเกตุค้นพบว่าหลายคนเก็บวันหยุดพักร้อนไว้ใช้ ในหน้าหนาว รอวันเวลาเกือบ 

ทั้งปีไม่ยอมหยุดพักเพื่อจะมีเวลาว่างในช่วงอากาศดี ฉันยิ้มให้ความอดทนรอของคนเรา พวกเรามัก  

รอเวลาที่คิดว่าเหมาะสม ทำาอะไรที่คิดว่าตนเองมีความสุขได้เสมอ รอบอกรักนานนับปี รอให้ความรัก 

เอ่อล้นออกมาจนอดทนรอไม่ไหวรอทั้งที่ไม่แน่ใจในการผลิใบของรัก รอการเดินทางทั้งที่ในใจก็คิดถึง 

และอยากจะก้าวเดิน และรอจะหยุดพัก ในช่วงเวลาที่พอเหมาะ

 น่าสนใจที่ว่าอากาศดีมักถูกสังเกตพบในหน้าหนาว ไม่น่าแปลกใจสักนิด ที่หลายคนจะอดทนรอ  

อาจเพราะหน้าหนาวทำาให้คิดที่จะคิดถึงได้มากกว่าฤดูไหน เหตุผลหลักอีกอย่าง เราอาจจะอยากหยุด 

พักสักหนึ่งช่วงเวลา...พักกายพักใจ เพื่อปล่อยเวลาให้คิดถึง

 ...คิดถึง ช่วงชีวิตในทุกฤดู
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ยิ่งบีบ ยิ่งเค้น ยิ่งไม่ออก

ง�นเขียนนะไม่ใช่สิว

จะกดแปบ ออกปุ๊บ แล้วพุ่งปรี๊ดดดดดดดดดดดดดด

ยิ่งสิวหัวข้�งนั่นหละ

ตัวดี

บีบทีเหมือนยกดวงจันทร์ไว้บนหน้�

บีบม�กหน้�อ�จไม่หล่อ

เหมือนง�นเขียนนั่นหละ

จะ แคะ แกะ เก� ยังไง

เค�ะสักหน่อย เผื่อสนิมเก่�ๆ จะหลุด

อ�จจะผุดคว�มคิดใหม่ๆ

จัดเต็มให้

เติมหว�นนิด เค็มสักหน่อย

เปรี้ยวปรี๊ด จนต�เขไปข้�งนึง

ทำ�ศัลยกรรมสักนิด

ถ้�คิดว่� “หน้�” ยังไม่เจ๋ง

เตรียมพร้อมเผยโฉมที่มั่นใจ

อวดได้ว่� “ง�นผมโคตรหล่อเลย”

บ่นกวี นันทชัย
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TER’S SECRET
ความคิดไม่ลับฉบับเต๋อ 

คนเขียนบท ‘Top Secret วัยรุ่นพันล้าน’  

หนังเร่ืองล่าสุดจากค่ายจีทีเอช

สัมภาษณ์ ศุทาษิณี
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เถ้าแก่น้อยอยากดังจ้างจีทีเอชทำาหนัง

	 ไม่ได้จ้าง	แต่พูดไปคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเช่ือ	เราเป็นคนเขียนเรารู้	

ถ้าเขาจ้างเราทำาจริงๆ	หนังมันจะไม่ใช่แบบน้ี	มันจะไม่มีด้านแย่	 ด้าน 

มืด	 ใครมันจะอยากให้ทำาประวัติตัวเองเลววะ	 โปรเจกเถ้าแก่น้อย	 เร่ิม 

จากพ่ีวรรณ	(หน่ึงในโปรดิวเซอร์)	ไปอ่านเจอประวัติแล้วรู้สึกสนใจ	เลย 

ให้พ่ีหนุ่มเมืองจันท์	 (คอลัมนิสต์มติชนรายสัปดาห์)	 ไปสัมภาษณ์ต๊อบ 

ก่อน	พอได้บทสัมภาษณ์มาปึกหน่ึงเขาก็ส่งต่อมาให้เราอ่านและลองเลือก 

จุดท่ีน่าสนใจ	การทำางานคือจะให้เราไปคิดมาก่อน	พอมีโครงแล้วค่อย 

มาดูกันว่า	ตรงไหนใช่	ตรงไหนไม่ใช่	ได้โจทย์มาคร้ังแรกรู้สึกว่าหนังต้อง 

ดราม่าเลย	เพราะว่าเขาอายุเท่าเราไง	แล้วเราจะนึกออก	ว่าช่วงม.	4	มึง 

ทำาอะไร	แล้วกูทำาอะไร	ตอนเขียนไปจะวิเคราะห์แบบน้ีไปตลอด	19	กู 

เตรียมเข้ามหาลัย	มึงเตรียมจะเปิดโรงงาน	คิดเปรียบเทียบกันไปตลอด

หลังจากคุยกับต๊อบ เถ้าแก่น้อย

	 พอเขียนจนได้โครงเร่ืองคร่าว	ๆ	 ก็นัดคุยกับต๊อบ	ลองให้เขาดูว่า 

เป็นยังไงบ้าง	 ส่วนใหญ่เขาก็จะแค่บอกว่า	 ตรงไหนมันเหมือนหรือ 

มันไม่เหมือนชีวิต	เขาดีตรงที่เขาไม่เคยบอกว่า	โอ้	ตรงนี้ไม่ใช่นะครับ	

ตรงนี้ต้องแก้อะไรอย่างเงี้ย	เขาจะแค่แบบ	เอ่อ	ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าตัว 

ละครตัวน้ีมันนิสัยดีจังเลยนะครับ	ไม่เหมือนผมตอนน้ันเลย	เขาจะพูด	

แค่เนี้ย	 เราก็	อ้าวเหรอ	 เราก็ไปคิดเพิ่ม	ไปปรับให้มันตรงกับตัวเขา 

มากที่สุด	

เขียนบทบิดความจริง 

	 เรื่องนี้มันง่ายตรงที่มีเส้นเรื่องอยู่แล้ว	ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเริ่มยังไง	 

จบยังไงดีวะ	มันจะมีทิศทางว่าโอเค	เริ่มจากขายดีวีด	ีแล้วต่อด้วยเกา 

ลัด	ซึ่งมันช่วยให้ง่ายขึ้นตอนที่เราคิดเรื่องก็จริง	แต่เรื่องจริงพวกนี	้ 

มันมักจะยาวมาก	เพราะมันครอบคลุมชีวิตหลายปีของคน	จะรวบ 

ยังไงให้มันสั้นและบางเรื่องในชีวิตเขา	อยู่ในชีวิตจริงถูกต้อง	อยู่ใน 

หนังแม่งไม่ได้	 เพราะบางอย่างในการแก้ปัญหามันอาจจะเวร่ีง่าย	 เช่น 

	วิธีทอดสาหร่าย	ต๊อบเขาก็เล่ามาว่า	“เนี่ย	เราทอดไปสามอาทิตย์	 

ทำาไปทำามามันก็ได้”	จบ	แต่พอมาอยู่	ในหนังคนดูจะแบบ	เอ่อะ	ทำาไม 

มันง่ายอย่างง้ีวะ	 เราก็ต้องครีเอทเพ่ิมว่ามันต้องไปเจอบางอย่างที่ทำาให ้

มันคิดออก	เหตุการณ์ที่มันง่ายเกินไป	พอจะทำาให้ดูสมจริงเมื่ออยู่ใน 

หนัง	ก็ต้องมีการบิดความจริงบ้าง	หรืออย่างฉากที่แฟนเอาสาหร่าย 

มาให้กินในรถ	มันเป็นฉากที่เขียนยากมากเลยนะ	 เรื่องจริงมันแค่นั้น	 

ฉันไปซื้อสาหร่ายมาจากต่างจังหวัด	แล้วแบ่งให้เธอกิน	แล้วต๊อบก็คิด 

ออกเลย	พอต้องทำาเป็นบทจะยังไงดีวะ	เพราะถ้าเป็นคนดูก็จะรู้สึก 

ไม่เชื่อนะ	 มันก็ต้องใช้เรื่องเทคนิคด้านภาพของหนังเข้ามาช่วยนิดนึง 

คือ	ให้ต๊อบกินไปเรื่อยๆ	แล้ว	ขับไปถึงอุโมงค์ที่มันมืดๆ	พอใกล้ถึง 

ปลายอุโมงค์แสงก็ค่อยๆ	สว่างขึ้นชอบกิน	เอาไปให้ที่บ้าน	ที่บ้านก ็

ชอบกิน	ฝากซื้ออีกเรื่อยๆ	แล้วก็เริ่มคิดว่า	เอ๊ะ	ทำาไมกูไม่ขายวะ	แต่ 

ตอนพวกนี้ก็ไม่ได้ใส่ลงไป	เพราะ	เรื่องมันจะยืดมาก	คงยืดไปอีกประ 

มาณ	10	นาท	ีกว่าจะได้เริ่มทอดสาหร่าย	

 เต๋อ – นวพล ธำารงรัตนฤทธ์ิ ชายไทยธรรมดา หน้าต๋ี อายุ 27 เขาเคยฝากผลงานเขียนบทและกำากับหนังส้ันรางวัลหลายเร่ือง 

เป็นหน่ึงในทีมเขียนบทหนังร้อยล้านเร่ือง รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ สอนหนังสือและยังเป็นวิทยากรด้านการทำาหนังให้กับหลายสถาบัน 

ล่าสุดเขาได้ฝากฝีมือการเขียนบทไว้ใน Top Secret วัยรุ่นพันล้าน หนังเร่ืองใหม่จากค่ายจีทีเอช เต๋อใช้เวลาอยู่กับบทเร่ืองน้ีถึง 2 

 ปี วัยรุ่นพันล้าน เข้าฉายวันท่ี 20 ตุลาคม ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีน้ำาท่วมกำาลังไหลเข้าสู่กรุงเทพฯ ขณะน้ีเต๋อจึงกำาลังลุ้นว่าน้ำา 

จะท่วมบ้านตัวเองหรือไม่ ไปพร้อม ๆ กับติดตามกระแสหนังใหญ่เร่ืองแรก ท่ีเขาฉายเด่ียวเขียนบทคนเดียวอย่างเต็มตัว
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เม่ือคนเขียนบทได้ดูหนังคร้ังแรก

	 ดูตอนรอบสื่อ	เช็คงานอย่างเดียว	ดูไม่รู้เรื่องเลย	เดี๋ยวเราว่าจะ

ไปดูอีกรอบหนึ่งกับแม่	 อยากเห็นปฏิกิริยาของคนดูทั่วไปด้วยเวลาด ู

หนังที่ตัวเองทำารอบแรก	จะดูด้วยความรู้สึกเหมือนเช็คหนังมากกว่า 

ไอ้นี่หายไป	อันนี้ดีกว่าที่คิด	อันนี้มุกแป้ก	สิ่งที่ใส่ไปมันไม่ทำางาน	เรา 

ก็จะค่อยๆ	 คิดไปว่า	 มันเกิดจากอะไรวะ	 ตอนเราเขียนเราว่ามันก็โอเค 

นี่หว่า	 พอมันออกมาเป็นภาพมันอาจจะไม่ตลกก็ได้	 งานคนเขียนบท	 

เขียนเสร็จก็จบ	 เราอยากเข้าไปในห้องตัดต่อด้วยเหมือนกัน	 แต่เขาไม่ 

เรียกเข้าไป

ทำาไมต้องดู Top Secret วัยรุ่นพันล้าน

	 มันคงเป็นหนังวัยรุ่นที่ไม่ค่อยเจอในหนังไทยตอนนี้ตัวละคร 

ต๊อบเหมือนอยู่ในโลกผู้ใหญ่เต็มตัว	ตัวละครวัยรุ่น	ดันไปอยู่ในบริษัท 

ซีพีจำากัด	มันยังไม่ค่อยเห็นในหนังเท่าไหร่	คาดว่าดูแล้วคงทำาให้วัยรุ่น 

ได้ทบทวนตัวเองว่า	ชีวิตพวกเราทำาอะไรอยู่วะ	อีกอย่างที่น่าสนใจคือ 

เร่ืองความเป็นเด็กของต๊อบท่ีทำาให้เขามีวันนี	้ ถ้าคิดมากไม่ได้มาถึงตรง 

นี้หรอก	เพราะผู้ใหญ่จะเป็นคนคิดมากไง	ทำาแบบนี้จะดีเหรอวะ	แต ่

ไอ้นี่คือกูทำาเลย	กูไม่รู้แหละ	กูทำาไปแล้ว	เจ๊งก่อนค่อยว่ากัน	ซึ่งเป็น 

คาแรคเตอร์ของต๊อบจริงๆ	เป็นการใช้วิธีคิดแบบเด็กๆ	ทะลวงโลก 

ผู้ใหญ่เข้าไป	ในความที่ไม่รู้อะไรเลย	ไม่กลัวอะไรเลย	

จากรถไฟฟ้าถึงสาหร่าย

	 ตอนทำารถไฟฟ้าเขียนบทหลายคนไอเดียก็จะแชร	์ๆ	กัน	แต่เรา 

ชอบการทำางานคนเดียวแบบเรื่องนี้มากกว่า	เพราะเราจะรู้ทั้งหมดว่า 

อะไรเป็นอะไร	 เราจะสามารถรีเช็คผลงานเราได้เต็มท่ี	 ถ้าเป็นบทท่ีทำา 

เป็นกลุ่ม	ส่วนนี้มาจากคนหนึ่ง	 ส่วนนี้มาจากอีกคนหนึ่ง	 เราจะเช็ค 

ยากว่าตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับเราบ้าง	การได้ทำาบทรถไฟฟ้าซึ่งเป็นการ 

เขียนบทให้จีทีเอชเรื่องแรก	สำาหรับเราเหมือนเป็นการเรียนรู้กระบวน 

การ	และฝึกวิชาการเขียนบทมากกว่า	ไปเขียนตอนแรกคิดว่าง่าย	พอ 

เขียนเองเลยได้รู้ว่า	โอ้	หนังแมสก็เขียนไม่ง่ายนะ	เมื่อก่อนไม่น่า	ไป 

ด่ามันเลย	ก็จะมีทัศนคติต่อหนังแมสที่ดีขึ้น

ก้าวต่อไปของนวพล

	 กำาลังทำาหนังใหญ่อยู่ครับ	 เป็นหนังอินดี้ที่เขียนบทเอง	 กำากับเอง 

แต่ไม่ได้อินดี้มากนะ	เพราะเราติดวิธีการเล่าเรื่องแบบหนังแมสมาก 

จากจีทีเอชด้วยส่วนหนึ่ง	ซึ่งเราชอบนะ	อยากทำาหนังอินดี้ที่ดูง่าย	ๆ 	 

บ้าง	 เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่เตรียมจะซ่อมบ้านแล้วเกิดความ 

ขัดแย้งกัน	อะไรประมาณนี	้แต่กว่าจะได้ดูคงอีกนาน	ขึ้นอยู่กับว่าจะ	 

หาทุนมาทำาได้หรือเปล่า	ตอนนี้ได้ทุนเขียนบทจากปูซาน	(เทศกาล-	 

ภาพยนตร์นานาชาติปูซาน	ประเทศเกาหลีใต้)	คือเป็นแค่ทุนเขียนบท	 

ประมาณ	4	แสนบาท	ต้องรอทุนสร้างเพิ่มเติม	แต่กับจีทีเอชเราก็ยัง 

อยากทำา	 มันเป็นเรื่องรูปแบบของหนังมากกว่า	 เราจะเริ่มจากเรื่องที ่

เราอยากทำา	แล้วดูว่ามันเหมาะกับฟากไหน

โอ้ หนังแมสก็เขียนไม่ง่ายนะ 
เมื่อก่อนไม่น่า ไปด่ามันเลย

บางเรื่องในชีวิตเขา  
อยู่ในชีวิตจริงถูกต้อง อยู่ในหนังแม่งไม่ได้
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บางเรื่องในชีวิตเขา  
อยู่ในชีวิตจริงถูกต้อง อยู่ในหนังแม่งไม่ได้

แจกของ(ไม่)ลับ

•	 เสพสื่อให้หลากหลาย	หนังจะได้ฉีกออกไปชัดเจน	อย่างเช่น	เด็กธรรมศาสตร์ทำาหนังรักกึ่งการเมืองนิดๆ	ไม่ใครแค่ฉันรักเธอ	เธอรักฉัน	ก็

จะน่าอู้ห	ูกูไม่เคยดูมาก่อน

•	 หาองค์ความรู้ที่มากไปกว่าสิ่งที่วัยรุ่นทั่วไปวนกันอยู่ที่เดิม	จะทำาให้เรามีทัศนคติที่น่าสนใจ	เมื่อเรามองโลกเปลี่ยนไป	โลกในหนังของเราก็

จะไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วไป

•	 ถ้าเลือกทำาหนังท่ีมีประเด็นแตกต่าง	แต่ทำาการบ้านไม่พอ	มองไม่เห็นส่ิงท่ีซ่อนอยู่จริงๆ	กลายเป็นไปย้ำาความเช่ือเดิม	เป็นประเด็นเดิมๆ	แง่มุม

เดิม	ๆ	ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรขึ้นมาใหม่

•	 ทำาอะไรก็น่าจะทำาให้แตกต่างและสุดทางไปเลย	ทำาเซอร์ไปเลย	น่าจะดีกว่า	

•	 ไม่ได้บอกว่า	ห้ามทำาหนังรักวัยรุ่น	แต่ถ้าทำาก็ควรจะมีอะไรใหม	่ควรจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้น	

•	 ต้องเขียนเยอะ	อ่านเยอะ	ถ้าอยากเขียนบทหนัง	แต่ไม่รู้วิธีการเล่าให้เป็นภาพ	เรียนสามอาทิตย	์ลองหัดแบ่งฉากหนังบ่อยๆ	มันก็เข้าใจ

แล้ว	

•	 แต่ว่าเรื่องไอเดีย	 เรื่องความคิด	 จะเรียกร้องการมีประสบการณ์ของเรามาก	 เวลาที่เขียนไปแล้วติดคิดต่อไม่ออก	 ถ้าไม่มีความรู้ก็จะไม่มี

อะไรมาช่วยกรุยทางให้เขียนต่อ	

•	 ความรู้นอกเรื่องก็อาจจะช่วยในการเขียนบทได้	เช่น	เขียนบท	Top	Secret	วัยรุ่นพันล้าน	ก็ไม่ใช่ว่าจมอยู่กับประวัติของต๊อบอย่างเดียว

	 คนสมัยนี้ฟอลโล่ทวิตเตอร์มา	 ไม่อ่านชื่อเลยใช่ไหม	 ล่าสุดเมื่อคืนก่อน	 น้อง

คนหน่ึงมาบอกว่า	 “เน่ียเจอข่าวพ่ีเต๋อไปซ่ิงสามล้อในไทยรัฐ”	 ไม่มีนะ	 กูไม่เคยถ่าย

รูปกับสามล้อ	แต่ก็ยังคิดในแง่ด	ีน้องมันดูผิดป่าววะ	ไปเจอในหนังสืออื่นหรือเปล่า	

มันก็ทวิตมาว่า	เด๋ียวจะถ่ายรูปมาให้ดู	ถ่ายมาปุ๊บ	มาเลยครับ	เต๋อ	ฉันทวิชช์	ก็บอก

ไปว่า	ผิดคนแล้ว	พี่ชื่อ	เต๋อ	นวพล	น้องก็ทวิตมาว่า	อ้าวจริงเหรอคะ	หนูอุตส่าห์

ตามมา	5	เดือน	เข้าใจผิดมาตลอด	บ๊ายบายครับน้อง	อ่านคำาว่าเต๋อ	แล้วอ่านชื่อ

จริงต่อด้วยนะครับ	มันไม่ได้กระทบนวพลหรอก	มันกระทบฉันทวิชช์มากกว่า	หรือ

บางทียังมีข่าวหนังสือพิมพ์กอสซิปที่เขียนผิดอยู่เลย	พีค	ภัทรศยา	เป็นแฟนกับ	

เต๋อ	นวพล	กลายเป็นเรื่องฮาในออฟฟิศ	ไปประมาณสองอาทิตย	์	

เต๋อ นวพล ไม่ใช่ เต๋อ กวน มึน โฮ



36แจ่ม

“บั้งไฟผี”
ดวงไฟแห่งความเชื่อหรือความลวง?

เส้นลึกลี้ลับ Christmas Eve

36แจ่ม
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“มื้อนี่เมฆตั้งก้อน วันเพ็ญสิบห่าค่ำา ขวัญไกลมาอีกซ้ำาพระธรรมเจ้าสั่งสอน 

เป็นเวลาพระพุทธองค์เจ้าอยู๋ดาวดึงส์ฟ้า เสด็จลงมาให่พรแก่มวลมนุษย์ซุกคน..”
 
	 “ตุลาคม”	 นับได้ว่าเป็นเดือนแห่งการกอบโกยเงินทองของชาวหนองคาย	 จังหวัดท่ีได้รับการขนานนามว่า	 เป็นเมืองแห่งสัตว์ก่ึงเทพ 
หรือ	“เมืองพญานาค”	 ทุกคนต่างแห่กันมาเพ่ือจะสัมผัสกับส่ิงเร้นลับท่ีเล่าขานกันมานับสหัสวรรษน่ันคือ	 “บ้ังไฟพญานาค”	 ปรากฏการณ์ 
ของการเกิดลูกไฟสีชมพูพวยพุ่งจากกลางลำาน้ำาโขงแล้วหายไปในอากาศโดยไม่โค้งกลับ	 มีลักษณะไม่มีควัน	 ไม่มีกล่ิน	 ไม่มีเสียง	 ในคืน 
วันเพ็ญขึ้น	15	ค่ำา	เดือน	11	เดิมชาวหนองคายเรียกว่า	“บั้งไฟผี”
	 วันออกพรรษา	 เป็นอีกวันที่รอคอยของชาวหนองคายไม่ต่างอะไรกับวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์	 เนื่องจากเป็นวัน	 “โฮมญาติ”	 
หรือ	 วันรวมญาติพี่น้อง	 ไม่เพียงเท่านั้นใครจะรู้ละว่าวันวันเดียวสามารถทำาให้แม่ค้าขายของได้กำาไรนับ	10	 เท่าเพียงชั่วข้ามคืน	 นัก 
ข่าว	 สารคดีหลากสังกัดทั้งไทยและต่างชาติพากันมุ่งหน้าไปยังจังหวัดหนองคาย	 แต่ในอีกมุมหนึ่งของสังคม	 มีหลายคนพยายามหา 
ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า	พญานาคไม่มีอยู่จริง	เรื่องนี้จึงเป็นประเด็นถกเถียงในทุกสังคมว่า	ลูกไฟลูกนั้นเกิดจากอะไรกันแน่?

  

“ค่อยก็บ่ฮู้อีหยังเป็นอีหยังดอก แต่ค่อยเห็นตั้งแต่เกิดตั้งแต่น้อยซุกปี 

บ่เคยมีปีใด๋บ่เห็น พ่อแม่ค่อยก็บอกแต่ว่ามันคือ ดวงไฟของ พญานาค 

ที่เพิ่นมาบูซาพระพุทธเจ้า”

	 เสียงหญิงชราที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขงตั้งแต่เกิดเขาคงมีคำาตอบชัดเจนอยู่ในใจอยู่แล้วเพราะเขามีความเช่ือความเล่ือมใสใพระพุทธ 
ศาสนา	 ว่าลูกไฟนั้นคือแสงจากพญานาคที่มาปรากฏกายเพื่อรำาลึกถึงพระพุทธเจ้าและมาขออุปสมบทเป็นพระ	 หากแต่ทำาไม่ได	้
เนื่องจากไม่ใช่มนุษย์	 ทางพุทธศาสนาจึงมีคำากล่าวเรียกชายที่ปลงผมแล้วนุ่งขาวห่มขาวก่อนห่มจีวรเป็นพระว่า	 “นาค”	 ชาวบ้านได ้
อาศัยความเชื่อในทางศาสนาเพื่อดำาเนินชีวิตและเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาว	 สิ่งนี้จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมของลุ่ม 
น้ำาโขงมานับพันๆ	ปีไม่เพียงแต่คนชราคนหนุ่มสาวเขาก็มีความเชื่อเหมือนกัน			เกียรติคุณ	หนุ่มวัยรุ่นชาวขอนแก่นที่พึ่งมาสัมผัสกับ 
สิ่งลี้ลับกล่าวว่า	
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	 “ผมก็เห็นคร้ังแรกนะครับ	ผมไม่เคยเช่ือเร่ืองน้ีมาก่อน	แต่พอผมเห็นบ้ังไฟท่ีลอยข้ึนฟ้าอยู่ดี	ผมก็พนมมือขอพรจากแสงไฟน้ัน”	
จากข้อความข้างต้น	 “เช่ือในส่ิงท่ีเห็น	 เห็นในส่ิงท่ีเช่ือ”	คงอธิบายได้เป็นอย่างดีสำาหรับคนมีความเช่ือในเร่ือง	 “พญานาค”	และส่ิงสนับ- 
สนุนพลังความเชื่อนั้นก็เห็นจะเป็นร่องรอยที่ปรากฏให้เห็นอยู่จริง	เช่น	หงอนพญานาค	1	ใน	2	ชิ้น	ที่วัดโพธิ์ชัยถูกเก็บรักษาไว้ภายใน
พระอุโบสถ	หรือ	ริมแม่น้ำาบริเวณวัดเม่ือเวลาน้ำาแห้งจะมองเห็นปากถ้ำา	เคยมีสามเณรเข้าไปในถ้ำาน้ีแล้วไปโผล่ท่ี	“อาฮง”	(สะดือแม่น้ำาโขง)	
ในสภาพที่ขึ้นอืด	จึงเป็นที่กล่าวขานว่าที่นี่คือ	“ประตูสู่วังนาคินทร์”
	 แม้แต่ศาสนาคริสต์ก็มีความเช่ือในพระเจ้าเหมือนกัน	 ตามท่ีปรากฎในพระคัมภีร์ฮีบรู	 11:1	 ท่ีว่า	 “ความเช่ือคือความแน่ใจ”	 ความ 
เชื่อไม่ได้ทำาให้จิตใจเฉื่อยชาลง	เมื่อมีความเชื่อเกิดขึ้น	ย่อมต้องมีการดำารงชีวิตตามความเชื่อคู่กันไป	ความเชื่อจะเจริญได้เมื่อมีการ
ปฏิบัติ	แต่จะหมดไปถ้าไม่มีการดำารงชีวิตในความเชื่อ	“ข้าแต่พระเจ้า	ขอโปรดเพิ่มความเชื่อแก่ข้าพระองค์ด้วย”
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แล้วถ้าเรามองในความจริง ? วิทยาศาสตร์ช่วยคุณได้ไหม ? 

	 เมื่อเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ไม่สามารถพิสูจน์ได	้ สัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากมายเพื่อจะหาข้อเท็จ 
จริงมาตอบโจทย์ว่าสิ่งเกิดขึ้นมานั้นเกิดมาจากอะไร	 หนึ่งในนั้นคือ	 งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนายแพทย์มนัส	 กนกศิลป์	 ซึ่งฮือฮา 
ไปทั่วโลกว่ามีข้อพิสูจน์สามารถลบล้างความงมงายในนิทานปรัมปรา
	 คุณหมอพบว่าการเกิดดวงไฟของบั้งไฟพญานาคมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับการเปล่ียนแปลงส่วนประกอบของอากาศระดับ 
ชิดผิวโลกจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย	์โลก	ดวงจันทร	์และพลังงานรังสีจากดวงอาทิตย	์และเมื่อดวงจันทร	์ดวงอาทิตย์	 
อยู่ในตำาแหน่งที่ก่อให้เกิดส่วนประกอบอากาศใหม่ที่ผิวโลกที่สามารถทำาปฏิกิริยากับฟองแก๊สธรรมชาติที่มีขนาด	และส่วนประกอบที ่
เหมาะสมผุดขึ้นแทบทุกวัน	 ลุกติดเป็นดวงไฟ	 ณ	 ตำาแหน่งและเวลาเดิม	 ขณะโลกขยับเข้าใกล้ดวงอาทิตย์	 โดยจะพบในฤดูร้อนช่วง 
เดือนมีนาคมเมษายน	พฤษภาคม	รวม	1-3	วัน	และฤดูหนาว	กันยายน	ตุลาคม	รวม	2-5	วันโดยวันที่พบจำานวนลูกไฟมากที่สุดคือ	 
วันขึ้น	15	ค่ำาเดือน	11
	 พื้นฐานจิตใจมนุษย์ทั่วไปมักใส่ใจกับข้อมูลที่ตรงกับความเชื่อมากกว่าข้อมูลขัดแย้ง	 ถ้ามีสิ่งที่กำาลังจะพยายาม	 “ลบล้าง”	 ความ 
เชื่อแน่นอนว่าผู้มีศรัทธาในสิ่งที่ตนเชื่อคงไม่พอใจ	 เมื่อมีงานวิจัยเกิดขึ้นชาวบ้านและคนที่ศรัทธาในเรื่องนี้จึงเกิดความไมเห็น 
ด้วย	มองงานวิจัยว่า	เป็นต้องการช่ือเสียง	ความโด่งดัง	ในทางกลับกันวิทยาศาสตร์กับพยายามจะช่วยไม่ให้คนงมงาย	ศรัทธาเกินความเป็น 
จริง	 โดยได้ยกตัวอย่าง	 การแทงหวย	 นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์มองว่าเป็นเรื่องดี	 ทั้งสองฝ่ายต่างหาเหตุผลขึ้นมาเพื่อลบล้าง 
ความคิดของกันและกันทำาให้ยิ่งเกิดความขัดแย้ง	 การค้นหาสิ่งแท้จริงจึงไม่ใช่สิ่งสำาคัญเท่ากับการปรับตัวให้ทั้งสองความแตกต่างเป็น 
หนึ่งเดียวที่ลงตัวได้
	 เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้น	ระหว่าง	วิทยาศาสตร์	มุมมองในแง่	“ความจริง”	กับ	ความศรัทธามุมมองในแง่	“ความเชื่อ”	ใครกัน	
แน่ที่เป็นฝ่ายถูก	คำาตอบก็คงรอการค้นหาต่อไป	เพราะตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจน	ถ้าความเชื่อเป็นฝ่ายถูก	ต้องมีสิ่งที่เป็นนามธรรม 
เพื่อให้ทุกคนเห็นจริงว่า	พญานาคมีอยู่จริง	หรือถ้าวิทยาศาสตร์จะเป็นฝ่ายถูก	ก็ต้องมีบทสรุป	เพราะ	ถ้าไม่มีบทสรุปที่สามารถพิสูจน ์
ได้คงยังไม่ใช่งานวิทยาศาสตร์	มันไม่ผิดถ้าเราจะคิดแตกต่างออกไป	เพราะ	ความขัดแย้ง	เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์อยู่แล้ว	แต ่
เราควรทำาอย่างไรให้ความแตกต่างเป็นผนึกตะกอนความคิดผนึกเดียวกัน	

“ลูกไฟที่กำาลังพุ่งสูงสู่ฟ้า เปรียบเหมือนชีวิตที่กำาลังดำาเนินอยู่ 

มันกำาลังสอนให้เรารู้ว่า

 ชีวิตเกิดมาเพียงชาติเดียวควรทำาอย่างไรให้มีคุณค่า  

เหมือนแสงที่ยังไม่มอดดับไป”

39 แจ่ม
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คนที่ไม่เชื่อในความรัก

เรื่องสั้นที่ยังไม่จบ Mani Nile
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‘ความรักจับต้องไม่ได้	 คุณคงเคยได้ยินใครๆ	 บอกคุณว่าคุณ 
ต้องเชื่อซะก่อนว่ามันมี	 มันถึงจะม	ี แล้ว…?	 อะไรที่ถ้าไม่ศรัทธา	
แล้วมันไม่ม	ี มันจะไม่มีจริงๆหรือ	 ถ้าเราไม่เชื่อว่าก้อนหินมีจริง	
แล้วก้อนหินจะไม่มีหรือ?	 ความรักไม่มีอยู่จริงมาต้ังแต่ต้นแล้วล่ะ’	
เขาเชื่อแบบนั้น	

‘ความรักอาจมีอยู่จริงก็ได้	 ไม่รู้สิ	 ใครๆก็พูดถึง	 ‘มัน’	 เธอเคย 
อยากเจอ	 ‘มัน’	 เหมือนกัน	 แต่ตอนนี้ไม่อยากแล้วล่ะ	 จะมีประ- 
โยชน์อะไรที่จะใฝ่ฝันถึงสิ่งที่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่า	 เพราะการเฝ้า	 
ละเมอให้	‘มัน’	มาอย่างไม่มีกำาหนดชั่วชีวิตนั้นน่าสมเพช	เธอจึง
เลือกจะไม่เชื่อในความรัก’เขาชอบสีดำา	 สีดำาของกางเกงยีนส์	 
สีดำาของสปาเกตตี้ซอสหมึก	 สีดำาของผมชาวเอเชียสีดำาของดิน 
เหนียวท่ีชาวนาไถดำา	 สีดำาของท้องฟ้ายามราตรี	 สีดำาของหินภูเขา 
ไฟสีดำา	สีดำาที่เป็นนิรันดร์

เธอชอบสีขาว	 สีขาวของผ้าฝ้ายมัสลิน	 สีขาวของข้าวสุกเดือดปุดๆ	
สีขาวของเมฆหลังฟ้าแจ้ง	 สีขาวของหิมะในละครต่างประเทศ	 สี 
ขาวของแสงจันทร์ที่สาดกระทบพื้นหญ้า	 สีขาว	 สีขาวที่บริสุทธิ ์
วันหนึ่งวันที่ฟ้าไม่สดใสและบรรยากาศวุ่นวาย	 ท่ามกลางกระแส 
ฝูงชนที่ถูกผลักดันด้วยจิตนิยมพรรคเชิดชูผู้นำาที่ตนศรัทธาเธอซึ่ง 
ไม่รู้เร่ืองอะไรเลย	 แค่อยู่ผิดท่ีถูกเวลา	 เขาซ่ึงมาเพ่ือศรัทธาของเขา 
จึงพบเธอซึ่งถูกผลักไปมาจนล้มจ้ำาเบ้าอยู่ข้างถังขยะ	 ดูยังไงเธอก ็
ไม่ใช่ผู้สมัครใจมาชุมนุม

ท่ามกลางกระแสฝูงชนที่แปรเป็นมรสุมแห่งความคลั่งขาดสต	ิเขา	
จูงเธอหลีกออกจากคนอื่น	 หวังใจจะพาเธอไปยังที่ปลอดภัยและ 
กลับไปเพื่ออุดมการณ์ของเขา

“อย่าไปเลย”	 เธอขอเขาด้วยน้ำาตาซึ่งหลั่งลงมาเพราะความเห็น 
แก่ตัว	เธอไม่กล้าอยู่คนเดียว

เขาหงุดหงิดงุ่นง่าน	 สีจากกระดาษในมือเละเป้ือนมือเขา	 เขาชะเง้อ 
ชะแง้แลสังเกตการณ์อย่างพอใจที่คนไทยมีส่วนร่วมกับการเมือง 
มากขนาดนี	้ เธอจ้องดูเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เธออยากนอนด ู
โทรทัศน์อยู่กับบ้านมากกว่า	 ทั้งสองคนติดอยู่ในกรอบความคิดที ่
ทับซ้อนสับสนซึ่งไร้ทางออก	 แม้แต่จะออกไปจากที่นี่ก็ไม่สามารถ 
ทำาได้เธอผ่านมหาเหตุการณ์นี้ได้อย่างโล่งอกที่ตัวปลอดภัย	เขา 
ผ่านเหตุการณ์นี้ไปอย่างงุ่นง่านที่มีส่วนร่วมน้อยเกินไปเธอพบเขา 
โดยบังเอิญอีกหลายครั้ง	เขาเองก็เผอิญเจอะเธออีกหลายครั้ง	เช่น 
กัน	 แต่โลกก็รู้ว่าถ้าความจงใจนั้นหากไม่มีใครรู้ก็จะกลายเป็น 
ความบังเอิญ

“ผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณ”	เขาพูดขึ้นในวันหนึ่งบนรถไฟฟ้าในช่วง 
ระยะทางระหว่างชิดลมกับสยาม

เธอยิ้ม	ส่อชัดว่าสบายใจ	“ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับคุณ	แค่ชอบคุณ” 
เขาหันมาจากจดจ้องนอกหน้าต่างตัวรถไฟฟ้าเพ่ือได้ยินเธอบอกว่า	
“ฉันไม่ต้องการความรักหรอก”	 เธอหมายความตามนั้นจริงๆ	 
อดีตของเธอเจ็บเหมือนแผลเป็นที่กลัดหนอง	 เรื่องอะไรต้องกลืน 
กินข้าวสุกเข้าไปให้หนองเฟะหนักขึ้นอีก

เขาพยักหน้าเข้าใจ	 บอกกับเธอว่าเขาจะพาเธอไปกินอะไรแถว 
สามย่าน

เธอไม่ชอบอยู่คนเดียว	 จึ่งมักมาป้วนเปี้ยนใกล้ๆ	 เขา	 เพราะเธอ 
บอกว่าตอนนี้เธอชอบตัวเองเวลาอยู่กับเขาที่สุด

เขาไม่ชอบอยู่ในผู้คน	รำาคาญการคุยเรื่องไร้สาระ	ค้นหาแก่นแท ้
ในชีวิต	 เธอก็เป็นแค่ปุถุชนน่ารำาคาญในสายตาเขาซึ่งเขาก็ประ 
หลาดใจที่ตัวเองไม่ยกมือปัดไปให้ไกลๆ

เธอเข้ากับคนได้ง่าย	แม้ต้องใส่หน้ากากใส่กัน	เธอก็ไม่เคยหวน 
คิดว่ามันน่ารังเกียจหรือเปล่า

เขาอึดอัดกับการอยู่กับคนเยอะๆ	ดูถูกคนทุกคนที่เสแสร้ง	โดยไม ่
เคยหวนคิดเลยว่าการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมนั้นสำาคัญเพียงใด	เขาไม่ 
ต้องการสังคมเพราะคิดว่าสังคมท่ัวไปไม่เหมาะกับเขาเธอต้องการ 
สังคม	 ต้องการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม	 และพยายามเอาใจคนรอบ 
ข้างเขาไม่ชอบเป็นลูกน้องใครและเขาแสดงให้โลกรู้อยู่เสมอ

เธอมักจะเครียดจัดเพราะการต้องทนรองมือรองไม้จากเจ้านายและ 
ลูกค้าแต่เธอก็ไม่รู้จะไปทำางานท่ีไหน	 เขาเคยถามว่าทำาไมไม่ลาออก 
ซะล่ะ	ไม่ชอบก็เลิก	ไม่เหมาะก็ทำา	โลกเรียกว่าดันทุรัง

เธอมองเขา	 มองเขาที่พยายามแต่งตัวเป็นคนธรรมดา	 พยายาม 
เสนอตัวเองให้โลกรู้ว่าตัวเองติดดิน	และเอ่ยว่า	

“ทำาไมคุณไม่พยายามเข้าใจโลกล่ะ	คุณสำาคัญว่าคุณเหนือกว่าคน 
อื่นในโลกเพราะสติปัญญาของคุณ	แนวทางของคุณ	ซึ่งคุณเข้าใจ 
ผิด	สิ่งที่คุณมีเหนือกว่าใครคือต้นทุนชีวิต”

41 แจ่ม
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เธอพูดถูก	 เขามีต้นทุนชีวิต	 มีพ่อแม่บำาเรอบำารุงทะนุถนอม	 เขาจึง 
สามารถทำาอะไรตามที่เขาต้องการได้	 จะคิดจะทำาอะไรแนวทาง 
ของกูแค่ไหนเขาก็ทำาได้	 ไม่ต้องทำางาน	 มีโอกาสท่องโลก	 มีพื้นที่ 
ทางความคิดก็เพราะเขาไม่ต้องอนาทรกับเรื่องเงินตรา	 เพราะเขา 
มีมันเสมอ

เธอหัวเราะเบาๆ	 อยากบอกว่าเธอไม่ได้เกลียดเขา	 เธอชอบมือของ 
เขาที่เอื้อมมาดึงเธอในมหาเหตุการณ์ครั้งนั้น	 ชอบแผ่นหลังที่เขา 
ยืนอยู่หน้าเธอเสมอ	ถึงจะรู้ว่าเขาไม่ชอบเธอที่เธอเป็นแค่ปุถุชนไร้ 
สาระในสายตาเขา	 เธอก็แค่อยากเป็นเพื่อนกับเขา	 เธอไม่ได้บอก 
เขาเลยเมื่อจากกันในวันนั้น

หนึ่งอาทิตย์ที่เขาไม่เจอเธอ	เพราะเธอปฏิเสธที่จะเจอเขา	เขายัง	
คงทำาทุกอย่างเหมือนทุกๆวัน	 ค้นหาทางหลุดจากกรงความคิด 
ของตัวเอง	มองโลกในมุมต่าง	เขียนสิ่งที่คิดและ…เหงาเขาบังเอิญ
ไปเจอเธอหน้าตึกที่เธอทำางาน	และชวนไปกินอะไรกันที่สวนรถไฟ
สิ่งเดียวที่เขากับเธอพูดตรงกันคือพวกเขาไม่เชื่อในความรัก

เขานิ่งเสมอเวลาเธอเสียน้ำาตาไม่ปลอบโยนไม่มองเธอ	 แต่ไม่เคย
ไปไหน

เวลาไหนเธอเพียงสังเกตเห็นความเศร้าของเขาที่ลอยตัวเหมือน
หมู่เมฆอยู่เหนือคิ้ว	ก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นหยาดน้ำาตา	เธอจะคาด 
คั้นรู้ให้ได้ว่ามีเร่ืองอะไรเกิดขึ้นและชิงร้องไห้ก่อนทุกทีเวลาใคร 
ข่มเหงน้ำาใจเธอ	เขาจะพาเธอไปทุกหนทุกแห่ง	ท่ามกลางฝูงชนที่ 
หลั่งไหลเหมือนสายธาร	และแสงไฟที่พร่างผ่านดุจธารดาว

เวลาใครแสดงท่าทีดูถูกเขา	 เธอจะอาละวาดใส่คนๆนั้นไม่ยอม 
หยุดจนเขาต้องล่อเธอให้เลิกราด้วยของกิน

ในวันหน่ึงสายๆเย็นสบายผิดอากาศเมืองกรุงเธอลากเขาลุกจาก
เตียงออกไปหาโจ๊กกินในท่ีไกลๆ	 และไม่ยอมให้เขาใช้จักรยานยนต์	
สุดรักของเขา	เธอจะพาเขาเดิน

เขาไม่เข้าใจว่าต้องเดินทำาไม	ในเมื่อพุ่งไปได้ด้วยล้อแรงสูง	เธอ 
ไม่เข้าใจว่าทำาไมต้องเดินทางให้เร็วชวนปวดห	ู ในเมื่อข้างทางมีที่
รื่นรมณ์สำาราญยวนใจให้หยุดพัก

บนบาทวิถีที่ส่งกลิ่นเน่าจะรื่นรมณ์ได้อย่างไรเขาคิด	 เขาพยายาม
มองหาสิ่งต่างๆ	ให้คิด	อยู่กับตัวเอง	ไม่สนใจเธอที่รื่นรมณ์กับ
อากาศเย็นสบายและแดดไม่จัด	 เธอไม่เคยออกมาเดินถนนในภูมิ
อากาศแบบนี้เลย	 จินตนาการกับตัวเองว่าเป็นถนนในเกาหลีหรือ

บาทวิถีในญี่ปุ่น
ต้นอินทนิลน้ำาตามบาทวิถีข้างทางแลดูน่าสมเพชอยู่บ่อยครั้ง	ด้วย 
ใบโหรงเหรงและกิ่งที่ถูกจับด้วยเขม่าควันเสียยวดยานยนต์จนยาก 
จะเห็นความงาม	 เขามองถังขยะที่มีสภาพไม่น่าดูอย่างตำาหนิรัฐ 
บาล	ตำาหนิคนในสังคม

แต่เธอตะลึงมองต้นอินทนิลน้ำาต้นหนึ่ง	 เมื่อเธอหยุดเท้า	 เขาจึง 
ปรือตามองตามสายตาเธอไปอย่างสนเท่ห์	 ดอกอินทนิลน้ำาขาว 
โพลนไปทั้งต้น!	 เขาบอกเธออินทนิลน้ำาเวลาดอกแก่จัดจะเสื่อมสี 
จากชมพูเป็นขาวเธอบอกแก่เขาว่าเธอไม่เคยเจอต้นไหนมีดอกสี 
ขาวมากขนาดนี	้ดุจภูเขาฟุจิ

เขาเบะปาก	 นึกหยันความคิดเธอ	 ขายชาติ	 เขาเกลียดพวกขาย 
ชาติเธอนึกรู้ความคิดเขา	 เธอรำาพึงว่าเธออยากไปญี่ปุ่นสักครั้ง	
ไปให้รู้ว่าดีจริงดังคำาเขาว่า	 งามเสมอด้วยตาที่เคยทัศนาโทรทัศน์ 
หรือเปล่า	เธออยากรู้ด้วยตัวของตัวเอง

ลมโชยชาย	สัมผัสดอกขาวอินทนิลน้ำาแรงพอที่กลีบจะปลิดปลิว	 
หล่น	 ลมอุ้มไว้ให้ล่องลอย	 หลายกลีบพลิกพลิ้ว	 งามยวนตา	 เธอ
เอื้อมมือดุจไขว่คว้า	 แต่ดูกิริยาก็รู้ว่าเธอไม่ปรารถนาจะจับไว้ 
ในมือ	 เพียงอยากยั่วเย้ากับกลีบขาวโดยหลอกตัวเองนิดนึงว่าคือ	 
หิมะเขามองเธอเล่นเหมือนผู้ใหญ่สนใจการละเล่นประสาเด็ก	 และ 
สลดที่วัยเยาว์ของตนนั้นผ่านไปแล้ว

เธอมองเขาผ่านคลื่นขาวอินทนิลน้ำา…หัวใจดั่งมีมือลึกลับกระชาก
จับไว้ชวนขนลุก	เขาช่างดู…น่าสงสาร

เธอยื่นมือไปหาเขาและบอกเขาว่า	 “เมืองร้อนก็มีหิมะได้”	 แล้ว 
ย้ิมเย้าหมุนตัวเริงเล่นกับกลีบดอกอินทนิลน้ำาที่ลอยลมอยู่รอบกาย
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ฉันกำาลังนอนกอดหมอนใบหนึ่ง
ใบที่ฉันเห็นตั้งแต่ลืมตาดูโลก

ผ้าสีเขียวอ่อนจาง	ลายดอกไม้สีเหลืองซีด
มีริ้วรอยขึ้นราและคราบสกปรกสีมอ
ตรงชายผ้าหลุดลุ่ยออกเป็นวงกว้าง

โผล่นุ่นสีขาวนวลมาทักทาย
พี่ของฉันรังเกียจ	สกปรก
แม่คว้าเธอไปจากมือ
ฉันกรีดร้องเสียใจ

เธอเย็บปักชุน	ซักและตาก	จนหอมฟุ้ง
แต่..ฉันไม่ถูกใจ	อยากได้หมอนกลิ่นกายเดิม

ฉันกอดหมอนใบน้อย	หลับตา
อบร่ำากลิ่นกายฉันกับเธอ

เรากอดกัน	เพื่อกลับกลิ่นเดิม
กลิ่นของฉันกับเธอ

ฉันตกใจสะดุ้งตื่น	แม่ร้องตะโกนโหวกเหวก
ฉันถูกคว้าให้ยืนอย่างรวดเร็ว

พ่อ	แม่	และพี่วิ่งวุ่นอย่างโกลาหล
มันตกลงตรงนั้น	หมอนธรรมดาหนึ่งใบ

ฉันกอดเข่าอยู่บนหลังคาบ้าน
มองสายน้ำาเชี่ยวกราก
เธอค่อยๆลอยเข้ามา..

หมอนสีเขียวอ่อนจาง	ลายดอกไม้สีเหลืองซีด
ฉันไขว่คว้าออกไป	แต่ระยะทางอันห่างไกล
ลอย	ลอย	ไกล	อยากกอดเธอเหลือเกิน

เรือพายไหลเข้ามาหา
เทียบชายหลังคาบ้าน

ยื่นข้าวปลา	พร้อมน้ำาตาให้แก่กัน
แต่ไม่มีหมอนของฉัน

ขอแค่หมอนธรรมดาใบเดิม

ห้วงคำานึง กมลพร
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หวานเย็น

เรื่องสั้นที่ธรรมดา อันกนนข
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	 เย็นวันที่สาม	ช่วงเวลาที่รถไฟฟ้าแน่นขนัด	 เขาและเธอจำาต้องยืนเบียดตัวติดกันขยับแทบไม่ได้	 เขาเงยหน้าเล็กน้อยเพื่อสบตากับ 

เธอผู้ใส่รองเท้าส้นสูง	 มือซ้ายของเขากุมมือขวาเธอไว้อย่างหลวมๆ	 ท้ังสองย้ิมให้กันอย่างสุขสงบ	 หลายวินาทีถัดมาเขาจึงละสายตาหัน 

มองออกนอกหน้าต่าง	 เธอก้มลงมองพื้นอย่างไม่รู้จะหันไปไหนดี	 เขาไม่ชอบการสบตา	 เขาจะทำาได้เป็นครั้งคราวและไม่นาน	 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	 หลังจากประตูรถไฟฟ้าปิดลงฝนที่โปรยกระหน่ำาด้านนอกทำาให้เสียงฝูงชนด้านในตู้ยาน 

พาหนะน้ันฟังดูเงียบลง	 มือขวาของเธอกำาลังจะกุมมือซ้ายของเขาไว้อย่างเม่ือวาน	 แต่กลับสัมผัสได้	 อะไรท่ีหยาบมือเล็กน้อยรูปร่างทรง 

เหลี่ยมมุมไม่แหลมมาพร้อมกับไออุ่นที่หนาแน่นยิ่งกว่าวันไหนๆ	 เธอตอบสนองด้วยการหันไปสบตาเขาทันที	 ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที ่

สายตาของเขาจดจ้องรออย่างรู้ดีอยู่แล้ว	 เขายิ้มเป็นเชิงห้าม	 ไม่กี่วินาทีต่อมาสายตาเขาละมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้ง	 ไม่เกิน	5	 

นาทีถัดมาประตูรถไฟฟ้ามีเสียงดังขึ้นและปิดลงอีกครั้ง	หลังประตูบานนั้นซึ่งไม่เคยมีเขา	วันนี้ไม่มีเธอ	 เหลือเพียงฝูงชนแน่นขนัดที่ยัง 

คงความเงียบสัมพัทธ์กับบรรยากาศรอบๆ	ตัวทั้งสองในเวลานั้น

	 วันนี้วันที่สี่....	วันที่นิ้วกลางและนิ้วนางของมือซ้ายเธอ	จะสัมผัสกันได้อย่างไม่เต็มพื้นที่เหมือนวันก่อน......
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	 เคยไหม…	ที่บางทีเราหาของที่ต้องการไม่เจอ	ผ่านไปสัก	30	นาทีกลับพบมันวางอยู่ไม่ไกลมือ

	 เคยไหม…	ที่งานเราเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมส่ง	แต่เรากลับถูกแก้ที่ผิดเล็กน้อย	เมื่อส่งต่อให้ผู้อ่าน

	 เคยบ้างไหม	?

	 เพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่า	“รูปทุกรูปมีความฮาเสมอ	ถ้าเราตั้งใจดู”

	 สิ่งเล็กที่วางอยู่ในพื้นหลังที่ใหญ	่ หรือสิ่งเล็กที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กจำานวนมาก	 อาจทำาให้เราพลาดการรับรู้ความมีตัวตนของสิ่งเล็ก 

เหล่าน้ัน	 เช่นคำาหมายเหตุตัวจ๋ิวสีกลืนใต้โฆษณา	 เศษขยะช้ินเล็กๆ	 ท่ีตกอยู่ตามพ้ืนสาธารณะ	หรือคัตเตอร์ท่ีปลายใบมีดแลบออกมานิดๆ	 

สิ่งเหล่านี้อาจมีนัยสำาคัญมากน้อยต่างกันไป	สิ่งเหล่านี้เรียกว่า	“รายละเอียด”

ZOOM IN
Did you miss the details ?

ไม่มีอะไร
ที่

ไม่มีอะไร
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เรื่องสั้นที่ธรรมดา อันกนนข



47 แจ่ม47 แจ่ม

	 บางเรื่องอย่างเศษขยะที่พื้นอาจเป็นเรื่องเล็ก	บางเรื่องอาจเป็นเรื่องสำาคัญเช่นปลายคัตเตอร์ที่กล่าวไว้	อาจทำาให้มีคนบาดเจ็บ	 

และหลายครั้งที่รายละเอียดซึ่งเรามักจะมองข้าม	 กลายมาเป็นตัวจุดประกายความคิดของนักเขียนหรือผู้สร้างศิลปะแขนงอื่นๆ	 และ 

ผลงานเหล่านั้นมักเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมด้วยความคิดว่า	“เฮ้ย	คิดได้ไงเนี่ย”

	 ลองหันมาใส่ใจในรายละเอียดดูบ้าง	แล้วคุณจะพบโลกใบใหม่ที่วางอยู่ไม่ไกลจากโลกใบเดิม

ไม่เชื่อลองสังเกตรูปในหน้าที่แล้วด	ูคุณมองเห็นอะไร	?
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01. 
ก่อนเขาฆ่าตัวตาย

 เคยสงสัยม้ัย	 “ทำาไมประเทศญ่ีปุ่นครองสถิติการฆ่าตายเป็นอัน 

ดับต้นๆ”	ท่ี	Western	Michigan	University	สอนหลักสูตรการป้อง

ระวังการอัตวินิบาตกรรม	(Suicide	Prevention)	 เพื่อการจำาแนก 

ประเภทของพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย	 รวมไปถึงศึกษาเรื่องเชื้อ

ชาติและวัฒนธรรมต่างๆ	 ทำาให้วิธีการป้องกันและลดปัญหาการ

ฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในสังคม	

ได้ไง! 7 หลักสูตร
ไม่ใช่เพียงอยากจะเปิดหลักสูตรขึ้นมา เพื่อตอบ

โจทย์การตลาด กลับเปิดเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้เรียนเอง....7 สาขา 

วิชาแปลก ที่ ไม่มีสอนในเมืองไทย  

02. 
อัจฉริยะจริงหรือ?

 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)	เป็นหนึ่ง 
ในหลักสูตรท่ีน่าสนใจของ	University	of	Waterloo	 ศึกษาเก่ียวกับ 
การพัฒนาและความเข้าใจต่อกระบวนของฉลาดที่เกิดขึ้น	 เพราะ 
สาขานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนความคิดจนถึงการทำางาน 
ของสมองใครอยากรู้ว่าสมองมนุษย์ทำางานยังไงทำาไมคนนึงถึง 
ฉลาดกว่าอีกคน	สาขานี้ให้คำาตอบได้ชัวร์	

03. 

เดินเพื่อเดิน(ทาง)

 สถาบันการศึกษาแห่งหน่ึงท่ีเมืองแดนวิลล์	รัฐเคนทักก้ี	อเมริกา	
ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญหากเทียบกับเมือง 
อื่นๆ	 เพราะการเดินไปยังร้านขายของชำาขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ไกลไป 
หลายไมล	์ ดังนั้นสาขาวิชาศิลปะการเดิน	(Art	of	Walking)	 จึง 
เกิดขึ้นมา	 และปัจจุบันโลกของเราเต็มด้วยวยรถยนต์จำานวนมาก 
ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ	สาขานี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน

เพิ่ม/ถอนรายวิชา ปฏิภาณ(ผลมาตย์)
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04.
ขึ้นชื่อว่าเพศแม่
	 ในต่างประเทศ	 สาขานี้ที่บูมสุดๆ	 สาขาวิชาสตรีเพศศึกษา 
(Women’s	 Studies)	 อาจเป็นเพราะว่ามีการลุกฮือของกลุ่มสตร ี
ต่างๆ	 เพื่อเรียกร้องสิทธินั้นๆ	 แต่เมืองไทยเรายังไม่ค่อยม	ี ซึ่ง 
สาขาเนื้อหาจะเกี่ยวกับการเมือง	ประวัติศาสตร์	ทัศนคติต่างๆ	 
ที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพศหรือผู้หญิง	เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง	 
เพศชายและหญิงในด้านศักยภาพและความต้องการ	 ห้ามพลาด	 
เด็ดขาด	 ใครที่อยากให้สิทธิและบทบาทของผู้หญิงมีความเท่า 
เทียมกับผู้ชาย

06.
พระเจ้ามีอยู่จริง
	 มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด	 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาบันที่มีสอน 
สาขาวิชาเทววิทยา	(Theology)	 ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอังกฤษ	 รวมถึงมีทุน 
การศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจ	 โดยเฉพาะการศึกษา 
เกี่ยวกับพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า-มนุษย์-โลก	 
ใครสนใจด้านพระเจ้าและอยากจะศึกษาให้ลึก	สาขานี้นับว่าน่า 
สนใจมากเลยทีเดียว(เชียว)

05. 

ปะลองความเร็ว
	 สำาหรับใครที่หลงใหลในความเร็วและมันส์ของรถแข่ง	 และ 
อยากจะเปลี่ยนมันให้เป็นประโยชน์ล่ะก็ขอแนะนำาสาขาวิชาวิศว- 
กรรมรถแข่ง	(Motorsport	Engineering)	 ท่ีสอนท้ังการผลิตรถแข่ง 
และวงการธุรกิจรถแข่ง	 เพื่อพัฒนารถแข่งให้มีประสิทธิภาพ	 ตัว 
อย่างวิชาที่เรียน	 เช่น	การจัดการทีมรถแข่ง	การออกแบบรถแข่ง 
กฎหมายการแข่งขัน	 กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอา 
กาศและก๊าซ	เป็นต้น			

07.
ตายแล้วไปไหน?
	 ความตายและศตวรรษที่	19	(Death	and	the	Nineteenth	 
Century)	เปิดสอนที่	Purdue	University	ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยว 
กับงานเขียนและบทกวีต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับความตาย	 เพ่ือสะท้อน 
ถึงประสบการณ์ของผู้เขียนว่าเคยเจอความตายในรูปแบบไหนมา 
บ้างและนำาเรื่องราวการตายมาเกี่ยวกับงานเขียนได้ยังไงใครเรียน 
สาขานี้คงจะหดหู	่ เพราะต้องอยู่กับเรื่องความตายตลอดชีวิตนัก 
ศึกษา
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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

50แจ่ม



51 แจ่ม

ห้องอาหารสกาล่า สยามสแควร์ซอย 1

	 เมนูพิเศษ	“เป็ดปักกิ่ง”		ว่ากันว่าใครไม่เคยมาลองลิ้มถือว่ามาไม่ถึงสยาม	ยิ่งกินกับมั่นโถวและขาหมูเป็นเมนูเคียงคู่	

รับรองว่าอาหารมื้อนี้จะทำาให้คุณยิ้มได้อย่างแน่นอน

ความพิเศษ 

เพียงได้ชิมก็เหมือนหลุดไปอยู่ในหนังจีน

เดินสยาม 3 ชั่วโคตร
รู้มั๊ยว่าเดินสยามกันมา 3 ชั่วโคตรแล้ว เราพลาดอะไรบ้าง?!!

ลูบคมสยาม



52แจ่ม

โอเดียนสโตร์ สยามสแควร์ซอย1

ร้านหนังสือเก่าแก่ย่านสยาม	แหล่งขุมทรัพย์ชั้นดีสำาหรับผู้แสวงหาหนังสือเก่าซึ่งหาไม่ได้จากร้านหนังสือทั่วไป	

แต่ถึงอย่างนั้นเราก็หาหนังสือใหม่จากร้านนี้ได้เช่นกัน

ความพิเศษ

ให้สัมผัสเหมือนก้าวเข้าห้องสมุดเก่าๆ	ของพ่อ
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ศาลพระภูมิหลวงปู่ชัยมงคล หลังโรงหนังเก่าสยามสแควร์

	 ควันหลงจากการบนบนสานกล่าวทำาให้เราเผลอหยุดดูอย่างไม่รู้ตัว	หากใครบนสำาเร็จจะต้องนำาม้าลายมาถวายหลวงปู	่

แต่หากใครขอพรสมหวังจะต้องนำาพวงมาลัยมาถวายหลวงปู่และม้าลายที่เห็นวางเรียงกันอยู่นั้น

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
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Art Antique Gallery สยามสแควร์ซอย 6

	 แหล่งรวมของโบราณหายากที่เดียวในสยามสแควร์	ตั้งมายาวนานกว่า	40	ปี	ภายในร้านประกอบด้วยรูปปั้นพระพุทธเจ้า

และเทพเจ้าจีน	เครื่องชามและเครื่องประดับจำาพวกหินหรือลูกปัดโบราณ	เหมาะกับวัยรุ่นที่ต้องการเสพศิลปะท่ามกลางความทันสมัย

ความพิเศษ 

ความโบราณทำาให้เราหลงไปในยุคทราวดีโดยไม่รู้ตัว

ลองไปกันดูนะค่ะ แล้วจะรู้ว่าเป็น 3 ชั่วโคตร @สยามที่คุ้มค่าจริงๆ...
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	 ด้วยความเป็นคนเมือง	อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอู่ข้าวอู่น้ำาในร้าน
สะดวกซื้อที่เปิดบริการตลอด	 24	 ชั่วโมงเราอาจไม่เคยคิดกันว่า		 
วันหนึ่งการหาของกินจะกลายเป็นเรื่องยาก	เลยไม่เคยตั้งคำาถาม
ว่า	อาหารไม่พอจะทำาอย่างไร
	 แต่ภาวะที่บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปเริ่มหายไปจากชั้นวางของ	 เมื่อ 
นั้นแล	 เราบางคนจึงเริ่มตระหนักว่า	 “สถานการณ์ดูจะเริ่มรุนแรง 
มากขึ้น”
	 ข่าวน้ำาท่วมในหลายจังหวัด	เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานในช่วง
ต้นเดือนตุลา	 2554	 มวลน้ำาขนาดมหึมาได้ไหลหลากลงมาจาก 
ภาคเหนือสู่ภาคกลางอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมาย	ความเสีย 
หายกระจายแผ่รัศมีกินบริเวณกว้างถึง	 26	 จังหวัด	 สูญเสียชีวิต 
ทรัพย์สินในมูลค่าที่อาจประเมินมิได้
	 ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจทำาให้เรารู้สึกว่าการเตรียมตัวของ 
เราสายเกินไป		

	 ใช่	แต่ยังไงก็ไม่มีคำาว่าสายเกินไปสำาหรับการรู้ตัว
	 ต้ังแต่วันท่ี	20	ตุลาคม	จนถึงวันท่ี	25	พฤศจิกายน	ท่ีหอศิลป- 
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 ศิลปิน	 นักออกแบบ	 และกลุ่ม 
design	for	disasters	ได้มารวมตัวกันกล่ัน	 ค้ันจินตนาการอิงความ 
เป็นไปได้	 เพื่อสร้างแบบจำาลองสถานการณ์	 	 เมื่อกรุงเทพต้อง 
ประสบกับภัยพิบัติคร้ังใหญ่ท่ีเป็นผลกระทบมาจากสภาวะแวดล้อม 
ภายใต้นิทรรศการชื่อ”เมืองจมน้ำา”
	 ภายในนิทรรศการ	 เราจะได้พบกับงานออกแบบท้ัง	6	 แนวคิด 
ของศิลปินที่ได้มาร่วมแบ่งปันไอเดียที่จะทำาให้เราเข้าใจว่าเราจะ 
อยู่รอดได้อย่างไร	 ในสภาวะภัยพิบัติที่สิ่งสำาคัญสุดอย่างปัจจัย 
สี่ถูกพรากจากเราไปเป็นระลอก

Poke ISAYA
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 แม้ว่าเราจะไม่ได้มีอาชีพเป็นนักออกแบบ		แต่เรื่องการออกแบบไม่เคยมีข้อจำากัด
ในยุคสมัยที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาท	 เข้าถึงกลุ่มประชาชนได้จำานวนมาก	 ในเวลาแค่ปลายคลิกหลาย	 ๆ	 หน่วยงานรวมทั้ง	
design	for	disasters	(D4D)	เองก็ได้ใช้พื้นที่บนหน้ากระดานเฟซบุค	เพื่อเผยแพร่การทำางานของกลุ่ม		รวมถึงเป็นพื้นที่ให้คนในสังคม
ที่สนใจในแนวคิดเดียวกันมาร่วมแบ่งปันไอเดียดี	ๆ	ต่อไปกันได้	
	 คุณวิภาวี		คุณาวิชยานนท์	ผู้ริเริ่มแนวคิดจนเป็นที่มาของกลุ่ม	D4D		มีความฝัน
	 เธอฝันซ้ำา	ๆ	ถึงวันที่คลื่นยักษ์สึนามิเข้ามาโถมทำาลาย	ความรู้สึกที่น่าหวาดกลัวคอยมาหลอกหลอน	จนทำาให้เธอคิดที่จะย้ายหนี
จากประเทศไทย
	 แต่ในที่สุดเธอก็เลือกที่จะเอาชนะความกลัวในหัวใจด้วยการเผชิญหน้ากับมัน
	 เธอไปเรียนต่อปริญญาเอกเรื่องการเตรียมตัว	บรรเทา	และจัดการกับภัยพิบัต	ิ(Disaster	preparedness	mitigation	and	man-
agement)	หลังจากเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์มาเต็มที่	1	ปีให้หลัง	เธอก็ได้ชักชวนเพื่อนๆ	มาร่วมกันทำางานในกลุ่มของ	
D4D
	 กลุ่ม	D4D	เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร	(NGO)	ดังนั้นเพื่อให้ทางกลุ่มสามารถอยู่รอดได้	โดยไม่ต้องเข้าเนื้อของคนในกลุ่มมาก
เกินไป	ทางกลุ่มก็ต้องใช้วิธีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง	ๆ			
	 สมาชิกแต่ละคนจะมีทักษะต่างๆ	กันไป			ซึ่งงานของทางกลุ่มจะมีหลากหลาย	และจำาเป็นต้องใช้ความหลากหลายทางทักษะ 
ของบุคลากรในกลุ่ม	 โดยจุดมุ่งหมายหลักๆ	 ของทุกโครงการ	 ก็เพื่อทำาให้สังคมมีความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดได้ใน 
อนาคต

Design for disasters 
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กลุ่ม design for disasters ทำาอะไร
	 “จะทำาอย่างไรถ้าน้ำาท่วมกรุงเทพอย่างรุนแรง”-การออกแบบภายใน	 15	 นาทีเพื่อเอาตัวรอดจากอุทกภัย	 ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ทาง	
D4D	 ได้ร่วมกับ	 4	 มหาวิทยาลัย	 ตั้งแต่ปีสิงหา	 53	 กิจกรรมนี้ก็ทำาให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดที่อาจนำาไปต่อยอดการออกแบบใน 
อนาคต		
	 หรือเมื่อต้นเดือนตุลา	 54	 ทาง	 D4D	 ก็ได้มีการบรรยายเรื่องการออกแบบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ	 และจัดการกับภัยพิบัต	ิ		 
และยังมีพื้นที่ให้คนมีไอเดียส่งเข้าประกวดในหัวข้อ	 	 	 เปลี่ยน	 “สิ่งของในชีวิตประจำาวัน”เป็น”สิ่งช่วยชีวิตยามน้ำาท่วมรุนแรง”	
ภายใต้แนวคิด	”ต้องรอด”	และไอเดียเหล่านั้นก็จะได้ร่วมแบ่งปันต่อไป	ภายใต้รูปเล่มของหนังสือคู่มือ”การเอาชีวิตรอดประจำาบ้าน”
สำาหรับชาวไทยด้วย
	 ด้วยความเช่ือท่ีว่า	 “เร่ืองของภัยพิบัติเป็นเร่ืองของการเตรียมตัวก่อนเกิด	 ระหว่างเกิด	 และหลังเกิด	 คนไทยเรามักจะเตรียมตัวหลังเกิ
ดเหตุการณ์	หรือ	 ไม่ก็เตรียมตัวระหว่างเกิดเหตุการณ์	 แต่น้อยคนนักที่จะเตรียมตัวก่อนจะเกิด	 เหตุการณ์	 	 ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ
ว่าคนเรายังมักจะรอคำาเตือนจากเบื้องบน	 	(top-to-bottom)	 ซึ่งหลายครั้งที่จะทำาให้การเตรียมตัวบางอย่างล่าช้าเกินไป	 	 ดังนั้นเรา	 
ต้องคิดใหม่ด้วยการเริ่มต้นจากการคิดว่าคนคนหนึ่งจะช่วยตัวเองได้อย่างไร	
	 ถึงทุกคนจะตระหนักรู้ถึงภัยพิบัติที่อยู่ใกล	้“ตัวเรา”	กว่าที่คิด	แต่สิ่งที่เราต้องคิดถึงอีกส่วนก็คือ”สังคมโดยรวม”	หากวิชาชีพของ
เราสามารถทำาประโยชน์ให้กับสังคมได	้เราก็ควรจะมาร่วมแบ่งปันกัน	เหมือนที่กลุ่ม	D4D	ได้เป็นต้นแบบให้พวกเราแล้ว
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หลักการและแนวคิดในการทำางานของ D4D
	 Design>>>Actual	realization>>>Public	awareness>>>Creative	solutions>>>Safe,	Resilient	,Sustainable

ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผังเมือง	การออกแบบสถาปัตยกรรม	ออกแบบภายใน	ออกแบบผลิตภัณฑ์	ออกแบบแบบกราฟฟิกงานสื่อ 

สารแม้จะชื่อว่า	design	แต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ภัยพิบัติยังมีอีกเป็นร้อยอย่าง	ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ	design		เริ่มแรกหลังจาก 

มีการสร้าง	”แนวคิดออกแบบ”		เราต้องทำาให้เกิดการ	”รับรู้	”ภาวะที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้	และทำาให้เกิดการ	”ตระหนัก”ในสังคม- 

สาธารณะ	เพื่อให้ได้	”วิธีแก้ปัญหา”	ที่ได้ผ่านการร่วมกันคิด	เพื่อจุดมุ่งหวังที่เราจะรับมือ	ปรับตัวที่จะอยู่อย่าง	”ยืดหยุ่นยั่งยืนและ 

ปลอดภัย”	
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 เม่ือวันท่ี	22	 ตุลาคม	 ท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ได้มีการจัดงาน	art	for	help	 โดยความร่วมมือจากศิลปินในหลาย 
สาขามาร่วมกันช่วยงานตามถนัด	ทั้งร้องเพลง	เล่นดนตรี	
วาดรูป	 	 เพื่อช่วยกันหาเงินทุนสนับสนุน	 และช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยน้ำาท่วม	 	นอกจากนั้นภายในงานก็มี	workshop	 เพื่อให้อาสา 
สมัครท่ีบังเอิญมาเดินชมงานสามารถเข้าไปร่วมแสดงจิตสาธารณะ 
ได้ทันที	
	 ข้างในมีกิจกรรม	 workshop	 อยู่ค่ะ	 เข้าไปดูได้เลยนะคะ 
ฉันจด	ๆ	 จ้อง	 ๆ	 อยู่หน้าห้อง”ต้องรอด”ของกลุ่ม	D4D	 อยู่พัก 
ใหญ่	 ก่อนที่ฉันจะเดินดุ่มเข้าไปหาหญิงสาวที่นั่งประจำาอยู่หน้า 
ห้องคุยกันจนฉันหมดคำาถาม	 	 หญิงสาวก็พูดซ้ำาประโยคเดิมอีกคร้ัง			 
ฉันจึงได้มาอยู่	 ณ	 ห้องแห่งน้ีในห้องมีโต๊ะเหล่ียมขนาดพอให้มนุษย์	 
6	คนล้อมวงเสวนา	ประมาณ	6	ตัว	หญิงสองคนกำาลังง่วนอยู่กับ 
งานผ้าท่ีอยู่ตรงหน้า	 	 แต่มีหญิงอีกคนหน่ึงท่ีสังเกตถึงการมีอยู่ของ 
ฉัน		เธอจึงทักฉันขึ้นมาว่า	“สนใจมาร่วมทำา	workshop	ผ้าอนา 
มัยเหรอคะ”	 	 อยากจะกระดิกหูเบา	ๆ	 ไม่แน่ใจว่าได้ยินถูกหรือ 
เปล่า	 	 แต่ก็แน่ใจว่าคงฟังไม่ผิด	 เมื่อได้ไปสะดุดตาเข้ากับป้าย	 
“วิธีการทำาผ้าอนามัยรุ่นกู้ภัยน้ำาท่วม”
	 ผ้าอนามัยที่ เราคุ้นเคยไม่ว่าจะแบบมีปีกหรือไม่มีปีกก็ 
โฆษณาว่าดูดซึมได้ดี	 แต่เราจะไม่ได้จะเอาผ้าอนามัยมาทำาเป็น 
แนวกันน้ำาท่วมกันนะค่ะ		เราจะทำาผ้าอนามัยที่ซักได	้เพื่อใช้แทน
ผ้าอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อที่จะได้บรรเทาความเดือดร้อนได้ 
ส่วนหนึ่งคุณผึ้ง	 พิมพ์นภัทร	์ 	 อินทรัตน์	 ได้ไอเดียการทำาผ้าอนา 
มัยมาจากการดูรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงหลังดูรายการจบเธอก็ 
รู้สึกว่างานนี้ควรจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น			

	 จากไอเดียเดิมที่ได้มีการใช้เศษผ้าสอดไปในแขนเสื้อแขนยาว
ที่ถูกตัดออกมาและมีการใช้เทปกาวเพื่อให้ยึดอยู่	 คุณผึ้งได้มีการ 
นำาไอเดียนี้มาบูรณาการเข้ากับวิถีชาวบ้านสมัยก่อนที่มีการใช้ผ้า 
สาลูซึ่งเป็นผ้าเนื้อนุ่มปานกลาง	 ใช้ไปนานๆ	 จะนุ่มขึ้น	 และยัง 
แห้งไว	 	 เพราะมีความโปร่งบาง	 ระบายอากาศได้ดี	 ทำาความ 
สะอาดง่ายจนได้งานออกแบบที่ดีขึ้นนอกจากจะตอบโจทย์ 
กับสภาวะฉุกเฉินแล้วเธอยังทำาให้เราเห็นว่าไม่ว่าใครก็เป็นนัก 
ออกแบบได้	
	 แม้ว่าอากาศอาจจะไม่ด	ี แดดจะไม่ออก	 แต่ความคิดก็ยังไม่ 
มืดครึ้ม	สำาหรับนักคิดหรอก	เชื่อเถอะ	̂ ^	ไอเดียของหญิงสาว

ความจำาเป็นของผู้หญิง
ในภาวะภัยพิบัติ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
สูจิบัตรนิทรรศการ”เมืองจมน้ำา”	
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
www.designfordisasters.org
www.facebook.com/designfordisasters



61 แจ่ม

เคลื่อนไหว กมลพร

 “ผู้หญิงเด๋ียวน้ีไม่รู้เป็นอะไร	 พอผู้ชายมีช่ือเสียง	 มีฐานะหน่อย	 

ก็วิ่งเข้าไปหา”	

	 อาจารย์ปรีชา	 ณ	 เชียงใหม่	 ทนายความเจ้าของรายการสนทนา 

ยามบ่ายกับทนายดารา	 ทางวิทยุครอบครัวข่าว	 ส.ทร.	 FM	 106	 

MHz	 พูดขึ้นผ่านโทรศัพท	์ ด้วยความที่ทำางานอยู่ช่อง3	 ทำาให้อา

จารย์ปรีชาเป็นท่ีปรึกษาเรื่องคดีความของเหล่าคนบันเทิงบ่อยครั้

ง	จนได้รับการยกย่องแบบปากต่อปาก	ในท่ีสุดคดีการหย่าร้างท่ีครึก 

โครมที่สุดใน	พ.ศ.	นี	้อดีตคู่แต่งงานเป๊ก-ธัญญ่า	ก็อยู่ในมือของ 

เขา“เราไม่อยากให้เขาหย่ากันหรอก	 ให้เขาคุยกันก่อน	 พยายาม 

คุยกันสัก	3	-	6	เดือน	อย่างคดีดาราหลายๆคนที่เขามีลูกกัน	เรา

ยิ่งคิดถึง	 เราไม่คิดถึง	สามี-ภรรยา	เลย	ถ้าดูแล้วเอาไม่อยู่จริงๆ	 

เว้นไป	3	-6	เดือน	เขาคุยกันว่าต้องหย่ากันแน่ๆ	เราก็จะทำาเรื่อง

หย่าให้”

	 อาจารย์เล่าว่า	 ดาราหญิงมักแต่งงานกับฝ่ายชายที่เป็นคนม ี

ฐานะ	 ดังน้ันก็ไม่น่าแปลกท่ีอีกฝ่ายจะมีผู้หญิงมาตอมดมในลักษณะ 

ที่เรียกว่าอยากรวยทางลัด	จึงเป็นที่มาของคำารำาพึงข้างต้น

“ผู้หญิงคนอื่นต้องไม่ได้	 เราต้องมีสติยั้งคิด	 ต้องมีศีลธรรมในใจ 

เขามีครอบครัวแล้วนะ	อย่าไปยุ่งกับเขา”	อาจารย์เอ่ยต่อ

หากจะหมุนกงล้อแห่งโชคชะตาให้ย้อนกลับไป	 ก็คงพบปัญหา 

ที่อยู่ในใจดาราหลายคน

ตอนจบชีวิตจริง
ที่ไม่ใช่ละคร

เมื่อดาราหย่า 

	 ก่อนที่ดาราจะตัดสินใจขอหย่า	จุดเล็กๆ	ของปัญหาที่ทำาให้ 

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	อีกฝ่ายหนึ่งตอนแรกกำาลังจะให้อภัย	ก็ไม่ให้อภัย	หลัก 

ฐานมัดชัดเจน”

	 แล้วมันจะเกิดคำาถามที่พาให้ทะเลาะกันอย่างเช่น	 บอกฉัน

ว่าเลิกกับยัยนี่แล้ว	ทำาไมยังไม่เลิก”

	 ในทรรศนะของอาจารย์	 ภาพจากส่ือคือจุดผันแปรของการอยู่ 

หรือหย่า	
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“เมื่อภาพออกมามันมีปัญหา	 จบไม่ได	้ ที่ผ่านมามันจึงมันไม่ค่อย 

จบ	 เพราะผู้ชายเขาไม่เลิกไง	 เขาไปควงคนนู้นคนน้ีต่อมันเป็นปัญ 

หาท่ิมแทงใจผู้หญิง	 น่ีคือความแตกต่างกับคนธรรมดา”	 เม่ือคำาว่า 

คนของสาธารณะชนกลายเป็นกับดักพาเรื่องส่วนตัวเข้าสู่สังคม 

เมื่อ‘ลูกดารา’	 ก้าวเท้าเข้าสู่โรงเรียน	 เผชิญหน้ากับคำาถามของ 

เพื่อน

“พ่อเอ็ง	มีเมียน้อย”

“แม่	มีชู้”

เมื่อต้องฝ่าดงหนามจากสายตาและคำาพูดของคนทั้งโรงเรียน 

ส่งผลให้ลูกไปโรงเรียนไม่ได้

‘ลูก’	จึงเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดอย่างที่อาจารย์ว่า

เขาจะขาดความอบอุ่น		

เม่ือพ่อไปทาง	 แม่ไปทาง	 จากศึกรักกลายเป็นศึกร้าง	 เม่ือต่างฝ่าย 

ต่างดึงกันไปมา	‘ลูก’	ก็กลายเป็นเครื่องมือต่อรอง	เพื่อให้อีกฝ่าย 

หนึ่งสนใจ	

	 เพราะลูกดารามีส่ือเป็นตัวเร่งให้คล่ืนอารมณ์กระทบความรู้สึก	 

อย่างไม่มีสิ่งกีดขวางแม่อยากได้ลูก	ก็ปั่นหัว

“พ่อเอ็งร้าย	ไม่ด	ีมีเมียหลายคน	พ่อเอ็งนี่มัน...”

พูดกรอกหัวกันทุกวัน	

วันหนึ่ง	เมื่อเจอหน้าพ่อ

ลูกก็เกลียดพ่อ

บางครั้งไปอยู่กับพ่อ

“แม่เอ็งไม่ดีนะ	นิสัยไม่ดี	มีชู	้แม่เอ็งนี่มัน...”

งงไหม

	 “พ่อพูดอย่าง	 แม่พูดอย่าง	 ไม่รู้ว่าท่ีพูดจริงหรือเท็จ	 มันสับสน	 

พ่อก็ไม่ดี	 แม่ก็ไม่ดี	 ใช่ไหม	 เด็กอาจจะกลายเป็นเหม่อลอย	 มีปัญ 

หา	 แล้วเด็กรุ่นใหม่อย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะ	 เขาเป็นปกติต่อหน้าพ่อ 

แม่	แต่พอไปโรงเรียนจะซึม	เหม่อลอย”

เหตุผลของการหย่าร้าง

	 ความท่ีดารามักจะมีเปลือกของภาพลักษณ์ห่อหุ้มทำาให้ความเป็น 

ตัวตนถูกซุกซ่อนอยู่ภายใน	 ดังนั้นเมื่อมันสำาแดงฤทธิ	์ จึงเป็นเหต ุ

ผลของการหย่าร้างต่อไปนี้

วัย  

	 หมายความว่า	เมื่อดาราพึ่งเข้าวงการบันเทิงเกิดการแต่งงาน

เม่ืออายุยังน้อย	ช่วงอายุ	20-26	ปี	หรือ	ยังไม่มีประสบการณ์การทำา

งานทางด้านอื่น	 นอกจากวงการบันเทิงที่มีเปลือกของภาพลักษณ ์

และการสวมหน้ากากแบบงานราตรีหรู	ดังนั้นมุมมองการมองโลก

ก็ยังไม่กว้างเท่าที่ควร	ประกอบกับเสียงเชียร์จากคนรอบข้าง	ที่ 

มองว่า	คู่นี้เหมาะสมกัน	น่าจะแต่งงานกัน	เสียงสะท้อนเหล่านี้จึง

เป็นตัวบีบให้ระยะเวลาในการคบหาน้อยลง	 การใช้เวลาศึกษา 

ลักษณะนิสัยที่แท้จริงน้อยเกินไป	จึงเป็นสาเหตุของการหย่าร้าง	 

“ช่วงที่เป็นแฟนกัน	 อยู่ด้วยกันอย่างน้อยสัก	2	 วัน	 เมื่อเป็นสามี-

ภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างน้อย	24	 ช่ัวโมง	365	 วัน	พอครบ	2	 ปี	730	 

วัน	 ก็เริ่มเห็นสันดานอีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่เรื่องธรรมชาต	ิ 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 

น้ันถ้าพ้ืนฐานครอบครัวมีประวัติการหย่าร้างหรือมีภรรยาหลายคน	 

ต้องทำาใจไว้ส่วนหนึ่งว่าเมื่อแต่งงานแล้ว	ไม่ว่าสามีจะดีขนาดไหน	

สักวันหนึ่งเมื่อทะเลาะกัน	จิตใจเขาจะอ่อนแอ	และจะมีผู้หญิงอื่น

ได้ง่ายๆ	 “บางทีดาราเขาเคยเห็นภาพพ่อแม่มีหลายครอบครัว	 

เขาชินตาจนไม่คิดว่าการมีภรรยาหลายคนมันไม่ได้เป็นปัญหา	 

ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแบบนั้น”เปลือกของการมีฐานะดีและหน้าตาดี	 

จึงไม่ใช่องค์ประกอบที่จะทำาให้ชีวิตแต่งงานมีความสุขเสมอไป 

ประนีประนอม 

	 แม้ว่าอาจารย์จะเป็นทนายความดำาเนินคดีฟ้องหย่าให้คนบัน

เทิงอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าว	

โดยเฉพาะเมื่อคู่สามี-ภรรยา	มีลูกด้วยกัน

	 “ต้องอดทนให้ถึงที่สุด	บางครั้งมีมือที	่3	เข้ามา	ต้องอดทน	คน 

ที่ครองทะเบียนสมรสไว้อย่างน้อยต้องกันสินสมรสไว้	 เพราะเรา 

เป็นต่อ	 คนที่มาแย่งก็ปล่อยเขาเถอะ	 ให้เราทำาใจปล่อยวาง	 เป็น 

เมืองพุทธก็คิดว่าเมื่อชาติก่อนเราไปแย่งคนอื่นเขามา	 เขาจึงมา 

แย่งกลับ	 เป็นเวรกรรมที่เราต้องยอมรับ	 ถ้าทำาใจได้ก็ปล่อยวาง	 

อยู่ให้ได	้สุดท้ายมือที	่3	จะอ่อนแรงเอง”

	 แต่ส่วนมากแล้วดารามักจะปล่อยวางกันได้ลำาบากเพราะอยู่ใน 

สังคมที่ใช้หน้าตาและชื่อเสียงเป็นสำาคัญ	 เมื่อเกิดมือที่	3	ขึ้น	ดา 

ราที่เป็นฝ่ายถูกกระทำาก็มักได้รับการปลอบใจจากสื่อและสังคม	

ส่วนฝ่ายที่ทำาผิดอย่างมือที่3	 ก็จะถูกตราหน้าจากสังคม	 จนแทบ 

ไม่มีที่ยืน	 ดังนั้นเมื่อสื่อกลายเป็นตัวแปรที่มากระตุ้น	 ดาราจึงมัก 

ไหลแรงและเร็วเหมือนการปะทุของภูเขาไฟ	 แล้วมีธารลาวาร้อน 

ๆไหลนองเข้าไปในพื้นที่ครอบครัว	

	 อย่างไรก็ตามอาจารย์ปรีชาบอกว่ามันมีเทคนิค	 สำาหรับคู่แต่ง 

งานที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มปันใจ	 ไปหลงเสน่ห์มือ	 ที่	3	 	 โดย 

ส่วนใหญ่อาจารย์จะให้ทั้งคู่พูดคุย	 และทำาความเข้าใจกันใหม่	 

ถ้ามือที่3	 เห็นว่า	 ภรรยาทางกฎหมายมีจิตใจมั่นคง	 ก็จะไม่กล้า 

ทำาอะไร	รวมถึงการปรนนิบัติดูแลกันและกัน	อย่างละเล็กละน้อย 

	 คงเป็นหน้าที่ของคนสองคนที่จะต้องดึงใจคู่ของตัวเอง 

ให้กลับมาใหม่	ทำาทุกอย่างให้เหมือนวันแรกที่เคยทำา

	 เริ่มจากชงกาแฟ

	 “ตอนแรกอาจจะเขิน	 บางครั้งอาจจะเหนื่อย	 แต่ก็ต้องทำา 

แล้วตัวเองที่ปล่อยให้อ้วนเผละ	 ตัวเหม็นเน่า	 เสื้อผ้ารุงรัง	 ก็ปรับ 

ภาพลักษณ์เสียใหม่	 หลายคนทำาแบบนี้	 ส่วนใหญ่มาตรการนี้จะ 

ได้ผลหมด”

	 “ต้องบอกว่ายุคนี้ต้องแย่งกับบ้านเล็กบ้านน้อย”	 ประโยค

สุดท้ายของอาจารย์ปรีชาสอดคล้องกับประโยคแรกเริ่มปี	

2011กำาลังเปิดศักราชการแข่งขันระหว่างเมียหลวงและเมียน้อย

ว่าใครจะมีเทคนิคชั้นเชิงอย่างไรลองศึกษาจากครอบครัว

ดาราได้เพราะเทคนิคและวิธีไปสู่ขั้นเส้นชัยแห่งชัยชนะคร้ัง

สุดท้ายก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งในเกมโดยมีกติกาเพียงแค่เงินตรา		

เกียรติยศชื่อเสียงหรือจะหมดยุคสมัยความซื่อสัตย์ของความรัก? 

ปิดฉากม่านละครมายา	 จากนี้ต้องเผชิญชีวิตจริง	 ที่ไม่มีใคร 

เขียนบทให้.	
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	 อ้างอิงตามพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย	 ฉบับตั้งโต๊ะ	 เรียบเรียง 

โดย	ม.ร.ว.	สฤษดิคุณ	กิติยากร	คำาว่า	‘Fusion	Food’	ไม่ถูกบรรจุ 

ไว้ด้วย	 (เข้าใจว่าเป็นคำาใหม่ล่าหลังจากการจัดทำา)	 ดังนั้นเราคง 

ต้องฆ่าหั่นชำาแหละศพคำากันล่ะ

	 ‘Fusion’	 (ฟิว-เฌิน)	 เป็นรูปคำานามของกริยาคำาว่า	 ‘Fuse’	 

(ฟิวซฺ)	 ซึ่งมีความหมายว่า	 ‘หลอม,	 เชื่อมติดละลายเพราะความ 

ร้อน,	หลอมให้เป็นเนื้อเดียวกัน’

	 คำาว่า	 ‘Food’	(ฟู้ด)	 แปลว่า	 อาหาร,	 สิ่งที่ใช้เป็นอาหารที่นี ้

เราเอาซากที่ชำาแหละมาเย็บเข้าด้วยกันใหม่ด้วยด้ายดิบ	 พอแปล 

ได้ว่า	 ‘อาหารท่ีหลวมรวมเข้าด้วยกัน’	 งงไหมล่ะ?	 ง้ันปรุงคำาใส่น้ำา 

ปลาทิพรส	 ขัณฑสกรหรือซุปก้อนคนอร์สักหน่อย	 น่าจะแปลรส 

ละมุนได้ว่า	 ‘อาหารท่ีประกอบข้ึนโดยการผสมผสานรสชาติท่ีแตก 

ต่างวัฒนธรรมการปรุงเข้าด้วยกัน’

	 เป็นธรรมดาโลก	 ทุกส่ิงล้วนเปล่ียนแปลงเช่นท่ีท่านต้องเปล่ียน 

แปรงสีฟันเมื่อแปรงมันบาน	ปัจจุบัน	ร้านอาหารไทยดั้งเดิมถูกรุก 

รานด้วยศัตรูหน้าใหม่นั้นคือ	 แต๊นแต่นแต่น	 แตนนนนน	 อาหาร 

ฟิวชั่น	 (กรุณาBuildอารมณ์ตัวเองเองระหว่างอ่าน	 เพราะผู้เขียน 

ไม่ใช่แฟน	ทำาแทนไม่ได้)

	 ซึ่งส่วนมากมักผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมสองขั้วตะวันตก 

กับตะวันออก	 แต่ปัจจุบันตะวันออกกับตะวันออกก็ฟิวชั่นกันเอง 

บ้างแล้ว	 กระนั้นอย่างไรก็ขานชื่ออาหารฟิวชั่นเล่นๆ	 ได้ว่า	 ‘อา-	

หารลูกครึ่ง’

	 ในอเมริกาและยุโรปนั้น	 อาหารฟิวชั่นๆไม่ได้ถ่ายทอดออก 

มาแค่บนจานเท่านั้น	 แต่ครอบคลุมไปถึงบนโต๊ะและบรรยากาศ 

ของร้านอีกด้วย

FUSION FOOD
วัฒนธรรมอาหาร ‘น่าเร๊าะอ่า’

เล่าสู่เมืองไทย Mani-Nile
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	 จุดขายที่สำาคัญของอาหารฟิวชั่นคือรูปโฉมที่มักน่าเอ็นดูจน 

อาจถึงขั้นอุทานว่า	 ‘น่าเร๊าะอ่า’	 ถือเป็นงานศิลปะบนจานที่ผสม 

ผสานคหกรรมเข้ากับศิลปกรรมได้อย่างน่าสรรเสริญ

	 รายการอาหารฟิวช่ันท่ีข้ามฟ้ามาบุกประเทศไทยเราขณะนี้	 

อาทิ	 แฮมเบอร์เกอร์ลาบไก่	 ไอศกรีมทอด	 สปาเกตตี้ปลาอินทรีย์ 

เค็ม	แกะย่างกระเทียมจิ้มแจ่ว	ยำาแอปเปิ้ลเขียวเป็นต้น

	 แต่ด้วยวิถีโลก	 การผสมผสานกันระหว่างอะไรก็ตามไม่ได้ให ้

กำาเนิดส่ิงใหม่ท่ีดีเสมอไป	 หากคุณผสมนมเข้ากับน้ำาผลไม้ค้ัน	 คุณ 

จะได้ยาพิษที่มีผลร้ายกาจต่อกระเพาะอาหารของคุณ	(ถ้าคุณกล้า	

กินมัน)	 หรือหากคุณคิดจะกินทุเรียนแกมเหล้า	 ท่านผู้อ่านที่รัก 

เอาไว้เรามาเจอกันชาติหน้าฟ้าใหม่ละกัน

	 บ่อยครั้งที่เมื่อนำาอาหารไทยมาผสานกับอาหารฝรั่ง	อาหาร 

ไทยมักจะถูกกลืนรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ไปซ่ึงเป็นปัญหาท่ีวัยรุ่น 

ไทยไม่เคยตระหนักเลย	อาจเพราะเกิดมายุคนี้ก็เจอกับวัฒนธรรม 

อาหารขยะจนคุ้นชินเหมือนวัฒนธรรมปรกติของเราเองซะงั้น

	 แต่จะยิ่งน่าตกใจยิ่งกว่า	 เมื่อลงพื้นที่ย่านสยามไม่ระบุจุด	

สัมภาษณ์วัยรุ่นจำานวนหนึ่ง	 พบว่าทั้งหมดไม่คุ้นหูกับคำาว่า	 ‘ฟิว 

ชั่นฟู้ด’	แต่หากบอกว่า	‘อาหารฟิวชั่น’		 	 	 	

	 จะมีความเข้าใจขึ้นมาระดับหนึ่ง	แต่ส่วนมากจะให้สัมภาษณ ์

ในทำานองเดียวกันว่าเคยรับประทานสปาเกตตี้ประยุกต์หรือข้าว ผัดประยุกต์	 ซึ่งถือว่าเป็นอาหารประเภทที่ก่ำากึ้งอยู่ในข่าย	 ‘Cus 

tomized	 food’	 (คัสตอมมายซิด	 ฟู้ด)	 มากกว่า	 ขณะเดียวกัน	 

วัยรุ่นเหล่านั้นกลับไม่นับอาหารขยะอย่างแซนวิชหมูย่างหรือเบอร์ 

เกอร์ลาบหมูเป็นอาหารฟิวชั่น	และแยกไม่ออกระหว่างรสชาติอา 

หารไทยแท้กับรสชาติอาหารไทยซึ่งกลายพันธุ์เป็นรสฝรั่ง	อย่าให้

ความน่ารักทำาให้คุณหลงลืมตัวตนของคุณไป
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