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Editor
Note

แม้จะเป็นฉบบัสดุท้ายของ ‘ลายสาระ’ 

แต่ทีมงานทุกคนต่างทุ ่มเทกับงานโดย 

ไม่หลับไม่นอน และไม่ประหวั่นพรั่นพรึง 

ต่ออนาคตอันว่างเปล่าและยากจะคาด 

เดาของเราแต่ละคน ไม่ต่างจากการ 

ท�างานปิดต้นฉบับทุกเดือนตลอดระยะ 

เวลา 30 ปีที่ผ่านมา หากจะบอกว่าไม่ม ี

ห้วงแห่งความใจหายหรือเคว้งคว้างบ้าง 

แม้แต่น้อย เมื่อรู้อยู่แก่ใจว่าจะเป็นการ 

ท�างานร่วมกนัเป็นครัง้สดุท้าย กค็งเป็นการ 

หลอกลวงตัวเองอย่างไม่อาจให้อภัย  

แต่ด้วยวิญญาณคนท�างานที่ยังไม่ยอม 

ถอดจากร่าง เราจึงต่างให้เวลากับการ 

ท�างานมากกว่าการคร�่าครวญ กระทั่งบท 

บรรณาธิการบทสุดท้ายที่ผมก�าลังเขียน 

อยู่นี้ ก็จ�าเป็นต้องเขียนส่งในเวลาจ�ากัด  

ในเนื้อที่จ�าเขี่ย ไม่เปิดโอกาสให้ฟูมฟาย 

ร�่าไห้ระหว่างพิมพ์แต่อย่างไร

เหตุผลของการปิดตัว ‘ลายสาระ’ ลง  

ทั้งที่เป็นนิตยสารขายดีอันดับหนึ่งของ 

สยามประเทศมาสามทศวรรษ -(และได้รบั 

รางวลัโนเบลสาขานติยสารเพือ่สนัตภิาพ)  

คงไม่ต้องบอกเล่าหรืออธิบายมากไปกว่า 

ที่สื่อทั้งในและนอกประเทศได้ประโคม 

ข่าวอย่างคกึคกัในสองสามเดอืนทีผ่่านมา  

แน่นอนว่าในฐานะคนท�างาน เราทุกคน 

กล่าวได้เต็มเสียงว่าไม่มีใครต้องการให้ 

เหตกุารณ์น้ีเกดิข้ึน แต่ในเมือ่ส่ิงไม่คาดฝัน 

ได้เกิดข้ึนแล้ว เราจ�าเป็นต้องยอมรับ 

และท�าหน้าที่ที่เหลือของเราให้ดีที่สุด

‘ลายสาระ’ ฉบับสุดท้าย จึงไม่มี 

บทความพิเศษใดๆ เพื่อยกยอสรรเสริญ 

ตัวเอง หรือแม้กระท่ังการบอกลาผู้อ่าน 

อย่างเอิกเกริกก็ตกลงกันว่าจะไม่ปรากฏ  

มิใช่เพราะเราไม่ให้ความส�าคัญและ 

ไม่เห็นท่านผู ้อ ่านเป็นเสมือนเพื่อนรัก 

ที่คบหากันมานานนม แต่เพราะเราไม่คิด 

จะ ‘ลาจาก’ ใครในตอนนี้ แม้ ‘ลายสาระ’  

จะไม่วางแผงหนังสือใกล้บ้านท่านอีก 

ต่อไป ทว่าทมีงาน ‘ลายสาระ’ ยงัจะพบปะ 

กับท่านผู้อ่านได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ 

สิ่งที่เรียกกันว่า ‘live magazine’ หรือ  

‘นิตยสารสด’ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ 

ปลายเดือนหน้าเป็นต้นไป

‘นติยสารสด’ เปรยีบเสมอืนการแสดง 

คอนเสิร ์ต  ทว ่าแทนที่จะเป ็นดนตรี 

กองบรรณาธิการ ‘ลายสาระ’ จะขึ้นเวท ี

เพื่อเล่าคอลัมน์ต่างๆ ให้ท่านผู้อ่าน (ชม)  

ฟังกันสดๆ หน่ึงครั้งต ่อเดือน ขณะนี้ 

สถานที่ยังไม่สามารถต่อรองเงื่อนไขกัน 

ลงตัว จึงประกาศเป็นทางการไม่ได  ้

แต่เมื่อแน่ชัดแล้ว เชื่อว่าท่านผู้อ่านจะได ้

ข้อมลูผ่านสือ่ต่างๆ อย่างไม่ล�าบากล�าบน 

ย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ี ‘นิตยสารสด’ 

จะมีรสชาติเฉกเช่นการอ่านตัวอักษร 

แต่กระแสนิยมที่มาแรงราวคลื่นยักษ์ 

มอิาจถกูยบัยัง้ และเราทกุคนต่างต้องปรบั 

ตัวตาม อย่างไรก็ตาม ทีมงาน ‘ลายสาระ’  

ต่างยนิดทีีก่ารปิดตวันติยสารไม่หมายร่วม 

ถงึการล้มเลิกความสัมพนัธ์ยาวนาน 30 ปี 

ท่ีเรามีกับเพื่อนนักอ่านและสังคมไทย 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบ 

หน้าทุกท่านที่เวที ‘ลายสาระ นิตยสารสด’  

ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นที่ใดและเมื่อไรแน่นั้น 

ระหว่างนี้ ขอให้ท่านเสพตัวอักษร 

ใน ‘ลายสาระ’ ฉบบัสดุท้ายอย่างละเมยีด  

เช ่นที่ เราสรรค ์สร ้างทุกบทความ 

และเรื่องราวให้กับท่านอย่างละมุน

  ด้วยความนับถือมากจริงๆ

      ปราบดา หยุ่น

                           บรรณาธิการ
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บริการหลังความตาย
(Thailand)

วงการวิทยาศาสตร ์ทั่ วโลกสะเทือน 

ต้องเหลียวหันมามองนักวิทยาศาสตร  ์

ไทยประจ�าวัดท�ามาเกยกันเป็นแถบๆ  

หลังคิดค้นประดิษฐ์นาฬิกาปลุกบอก 

ดวงประจ�าวันได้ส�าเร็จ โดยนาฬิกาปลุก 

อัจฉริยะจะส่งคลื่นความถ่ีเดียวกับคลื่น 

สมองทีถ่กูส่งออกมายามหลบั เมือ่ถงึเวลา 

ที่ตั้งไว้ นาฬิกาจะปลุกคุณพร้อมกับเสียง 

สาวน้อยบอกดวงของคุณในแต่ละวัน  

ตัวแทนวัดท�ามาเกยยังกล ่าวอีกว ่า 

หากวันดวงกุดของคุณมาถึงก็อย่าได้กลัว 

ไป เพราะทางเรามีบริการหลังการตาย  

ญาติๆ  ของคณุจะได้รบัข้อความเข้ามอืถอื 

เป็นประจ�าทุกวัน คอยรายงาน ภพ และ 

รปูร่างต่างๆ ของคณุในเวลานัน้ คณุอาจจะ 

มีเขี้ยวยามโกรธ หรือผิวสีด�าแดงก็เป็นได้   

โลกตะลึง	หลังไทยพบมนุษย์	‘ศีลห้า’
(Thailand)

เป็นกระแสดังอยู่ในอินเทอร์เน็ตพักใหญ่  

หลังมนุษย์ ‘ศีลห้า’ ปรากฏกาย ณ วัดร้าง 

แห่งหนึง่ใน กทม. เรือ่งราวของมนษุย์ตนนี้ 

ยังไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบแต่เพียงว่า 

เป็นมนุษย์เพศชาย อายุประมาณ 50 ป ี

นุ่งขาวห่มขาวและปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด 

แห่งนั้นเป็นประจ�า ผู้พบเห็นต่างยืนยันว่า  

เห็นแสงสว่างเป็นประกายออกจากร่าง 

ของมนุษย์ผู ้นั้น หลังข่าวแพร่ออกไป 

ชาวไทยทั่วสารทิศพากันเดินทางไปยัง 

วัดร้าง คาดขอหวยส�าหรับงวดวันที่ 1  

กันยายน 2600 นี้ ด้านโพลล์อาเซียนเผย  

คนท่ัวโลกยังไม่ปักใจเชื่อมากนักว่าจะ 

หลงเหลือใครที่ยึดถือค�าสอนโบราณนี้อยู่

จุดก�าเนิด	‘ถุงยางอนามัย’
(USA)

ส่ือเผยค�าพูดสุดท ้ายของนายจอห์น 

คูเล็กซ ์  ผู ้ประดิษฐ์ถุงยางอนามัยขึ้น 

เป็นคนแรก ถึงสาเหตุที่ผลิตนวัตกรรมนี ้

ข้ึนมา “สาเหตุท่ีผมสร้างมนัขึน้มาน่ะเหรอ 

ก็เพราะผมทนรับไม่ได้กับการที่มนุษย์ 

ไปมีอะไรกับลิงน่ะสิ การแพร่กระจาย 

ของเชื้อเอดส์ คือความอดสูท่ีแสดงให้ 

เห็นถึงความวิปริตของมนุษย์” อย่างไร 

ก็ดีในปัจจุบันเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่ถึง  

1,000 คน ต้องนับว่าส่ิงประดิษฐ์ของ 

นายคูเล็กซ ์ได ้ช ่วยมนุษยชาติเอาไว ้ 

จึงขอยกย่องไว้ ณ ที่นี้
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ตะลึง!	นศ.สาวพบ

ต้นหอมสอดไส้ทองค�า
(Thailand)

เป็นท่ีฮือฮากันท่ัวท้ังต�าบลตาคลี อ�าเภอ 

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อนักศึกษา 

สาวพบแท่งทองค�าหนัก 1 สลึง เส้นผ่าน 

ศูนย์กลางประมาณ 2 มม. ยาว 6.3 ซม.  

ขณะหั่นต้นหอมเพื่อใช้ในการประกอบ 

อาหาร โดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อ 

ข่าวด้วยท่าทางต่ืนเต้นว่า “เมื่อเช้าแม ่

ให ้ไปเก็บต ้นหอมที่ปลูกไว ้หน ้าบ ้าน 

ตอนเก็บมาก็รู ้สึกว่ามีก้านหนึ่งมันหนัก 

ผิดปกติ ลองห่ันดูก็ห่ันไม่เข้า เหมือนข้าง 

ในมันมีอะไรแข็งๆ อยู่ พอฉีกตรงรอยบาก 

ออกก็พบทองอยู่ด้านใน...” 

ข ่ าวการพบต ้นหอมประหลาด 

แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว หลังจาก 

เหตุการณ์ น้ันไม ่ ถึงชั่วโมง ชาวบ้าน 

ในละแวกต่างแห่มาดกูนัใหญ่ ซึง่ทางสาว 

นักศึกษาเองก็ยินดีให้ป้าๆ ได้จดเลขเด็ด 

กันก่อนที่จะน�าไปขายให้ร้านทองต่อไป

รัฐบาลประกาศจัดตั้ง	

‘ร้านเหล้าบุหรี่ธงฟ้า’	ขึ้น
(Thailand)

เนื่องด้วยเหตุจ�าเป็นในการปรับภาษีบาป 

ของรัฐบาล ท�าให้ราคาเหล้าและบุหรี่ 

ปรบัตวัสงูขึน้มาก ท�าให้ประชาชนทีร่กัการ 

กินเหล้าและสูบบุหรี่ไม่พอใจ รวมตัวกัน 

ออกมาประท้วงท่ีหน้ารัฐสภา ก่อนท่ีจะ 

เ กิดเหตุการณ์วุ ่นวายขึ้น รัฐบาลจึง 

ประกาศจัดตั้ง ‘ร ้านเหล้าบุหรี่ธงฟ้า’ 

ตามจุดต่างๆ ท่ัวประเทศ เพื่อเปิดโอกาส 

ให้ผู้ที่หลงรักการกินเหล้า สูบบุหรี่ ได้ซื้อ 

เหล้าและบุหรี่ในราคาที่ถูกลง

รฐับาลประกาศเคอร์ฟิวทัว่ประเทศ หลงัประชาชน 

ออกมาเดินประท ้วงนับแสนบริ เ วณถนน 

ราชประสงค์ และศาลาว่าการจังหวัดทั่วประเทศ  

เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มห้องสมุดและหนังสือ 

อีก 5 เท่าทุกจังหวัด เนื่องจากมีไม่เพียงพอต่อ 

การอ่าน นายกรัฐมนตรีกุมขมับ ทุ่มงบประมาณ 

เมกกะโปรเจกต์แปลวรรณกรรมต่างประเทศ 

และผลิตงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ของไทย 

ไปกว่าสามหมืน่ล้านแล้วกย็งัไม่พอ เพราะคนไทย 

รักการอ่านมากเหลือเกิน

รัฐบาลเคอร์ฟิว

(Thailand)

NASA	 ประกาศ	 อีกสิบวันดาวหาง	

ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง	 20	 เท่า	

จะพุ่งชนโลก	
(Thailand)

นายจอห์น บราห์ม โฆษกองค์การนาซ่า  

ประกาศในที่ประชุมสภาคองเกรสว่าโลก 

ไม่มีทางหลีกเลี่ยงมหันตภัยในคร้ังนี้ได้  

ถือเป็นการปิดฉากดาวโลกเป็นการถาวร  

พร้อมเริ่มนับถอยหลังสู ่วันสุดท้ายของ 

มวลมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ

“ดาวหางเบิร์กลีย์จะไม่เปลี่ยนทิศ- 

ทางโคจรแล้ว ขณะนี้มันก�าลังพุ ่งตรง 

มายังโลก สาเหตุท่ีเราไม่สามารถท�าลาย 

หรือเปลี่ยนวิถีของมันได้นั้น เพราะมัน 

มีขนาดใหญ่เกินไป แม้ต่อให้ใช้ขีปนาวุธ 

นิวเคลียร์ก็ไม่อาจท�าลายได้ และสาร 

กัมมันตภาพรังสีที่ เกิดจากการระเบิด 

ของนิวเคลียร์จะส่งผลร้ายให้กับโลกและ 

สิ่งมีชีวิต ซึ่งนั่นเป็นเพียงการยืดเวลาตาย 

ของมนุษย์เท่านั้น” ดาวหางเบิร ์กลีย  ์

เป็นดาวหางขนาดใหญ่ทีห่ลดุวงโคจรเดมิ 

และเปลี่ยนวิถีมายังโลกซึ่งโลกมีเวลา 

เตรียมตัวรับมือมหันตภัยในครั้งน้ีเพียง 

5 วันเท่าน้ัน ท้ังน้ีวันสุดท้ายของมวล 

มนุษยชาติ จะมาถึงในวันที่ 7 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2555 ตามค�าประกาศขององค์การ 

นาซ่า

John Brahm



ไทยหิมะตก
(Thailand)

กรมอุตุนิยมวิทยาเผยปลายปีนี้ประเทศ  

ไทยมีหิมะตกแน่ เนื่องจากสภาพฝนฟ้า 

อากาศที่แปรปรวนต่อเนื่องทั่วโลก ส่งผล 

ให้ทางภาคเหนอืตอนบนจะมหีมิะปกคลมุ 

ยาวนานตลอด 4 เดือนเต็ม ตั้งแต่เดือน 

กั น ย า ย น ไ ป จ น ก ร ะ ทั่ ง ถึ ง ธั น ว า ค ม 

และอุณหภูมิอาจต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ 

ถึง -10 องศาเซลเซียส พร้อมเตือนให้ 

ชาวบ้านในพื้นที่เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วย 

อันเนื่องมาจากความหนาวเย็น และให ้

เร ่งหาเครื่องนุ ่งห ่มที่ ให ้ความอบอุ ่น 

ทั้งเสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ ถุงมือ และ 

หมวก มาเตรียมพร้อมไว้

สทศ.	อ่วม!	วิจารณ์ยับ	

‘GAT-PAT-FAT’
(Thailand)

ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการแล้วส�าหรับ  

Fict ive Apti tude Test หรือ FAT 

แบบทดสอบความถนัดทางวิชาการ 

ส� า ห รั บ นิ สิ ต  นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ต ้ อ ง ก า ร 

แอดมิชชันใหม่ โดยสถาบันทดสอบ 

ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติให้ 

แยกข้อสอบระหว่างนักเรียนมัธยมและ 

นักศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหาการ 

แย่งทีเ่รยีนในระดบัอดุมศกึษา ซึง่จากการ 

ส�ารวจพบว่าในอัตราส่วนนิสิตนักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1 นั้นมีจ�านวนเด็กที่ซิ่วมามากถึง 

2:1 ในขณะท่ีบรรดาเด็กซิ่วโวยแหลก 

ไม่มปัีญหากบัแบบทดสอบใหม่ แต่ สทศ. 

ไม่ควรกลัวและเก็บไว้จนเหลือแค่สอง 

เดือนสอบ พร้อมท้วงติงเรื่องแนวข้อสอบ 

ทีย่งัคลมุเครอื หวัน่ซ�า้รอยสขุศกึษาโอเนต็

วีรกรรมอาชีวะยังไม่จบ	 ถึงขั้นท�าพ่อ	

แม่บังเกิดเกล้าร�่าไห้	เป็นครั้งที่สอง!
(Thailand)

นักศึกษาอาชีวะต่างสถาบันรวมตัวกัน 

จัดโครงการ ‘อาชีวะรวมใจท�าดีเพื่อแม่’  

จากครั้งที่แล้วไปร่วมกันปลูกป่าเมื่อวันที่  

12 สิงหาคมที่ผ่านมา ในครั้งที่สองก็ได้ 

รวมตวักนัไปท�าความสะอาดและเกบ็ขยะ 

บริ เวณคลองแสนแสบ สร ้างความ 

ประทับใจให้กับผู้คนแถวน้ันเป็นจ�านวน 

มาก ปิดท้ายด้วยการกราบเท้าพ่อและ 

แม่ ด้วยกิจกรรมนี้จึงท�าให้เกิดความรัก 

และความเข้าใจมากขึ้นในครอบครัว  

เรียกน�้าตาแห่งความปลื้มปีติอีกครั้ง 

โดยโครงการน้ีจะจัดขึ้นอีกเป ็นครั้งที ่

สาม ด้วยสโลแกนที่ว่า ‘วันแม่ไม่ได้มีแค ่

วันเดียว’

เจ้านาย, ผมเพิ่งฟังแถลงจากรัฐบาล
เขาบอกว่าปีนี้ฝนแล้ง น�้าไม่ท่วมแน่
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พื้นที่โฆษณา

3	ทูตแห่งการอ่าน

พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี

วุฒิธร	มิลินทจินดา	(วู้ดดี้)

เด็กชายพัทธดนย์	เกลี้ยงจันทร์	(น้องเดียว)

Bangkok-World Book Capital 2013
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ผมเกิดมาในโลกที่ให้ความส�าคัญกับ 

คุกกี้เป็นอันดับหนึ่ง 

โลกดวงที่เด็กทุกคนต้องท�าคุกกี้ได้ 

มีการสอบวัดระดับฝ ีมือการท�าคุกกี้  

สถาบันการศึกษาไหนไม่มีหลักสูตรสอน 

ท�าคุกกี้ สถาบันนั้นจะถูกมองว่าไม่ผ่าน 

เกณฑ์มาตรฐาน ทุกชุมชนต้องมีร้านคุกกี้ 

อย่างน้อยหน่ึงร้าน ทุกๆ วันท่ี 22 ของ 

ทกุเดอืนคอืวนัคกุกีโ้ลก อกีทัง้มวีฒันธรรม 

ใหม่คือการจดังานคุกกีเ้อก็ซ์โปท่ีจะจดัขึน้ 

ทุกๆ ปีเพื่อเฉลิมฉลองความส�าคัญของ 

คุกกี้

คนเฒ่าคนแก่ต่างกล่าวเป็นเสียง 

เดียวกันว ่าไม ่เคยมียุคไหนท่ีคุกกี้ถูก 

ก�าหนดให้มีความส�าคัญขนาดนี้มาก่อน 

“หนึง่ร้อยห้าสบิปีก่อน คกุกีเ้ป็นอาหาร 

ของชนชัน้สงู จนกระทัง่เกดิการปฏวิตัคิกุกี้ 

นั่นแหละ เราถึงได้มีคุกกี้กินกันทั่วบ้าน 

บทความสมมติ

เรื่อง : ปัทม ยืนยง ผมกับคุกกี้

01
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ทั่วเมืองและทั่วโลก” คุณยายท่านหนึ่ง 

เล่าให้ผมฟัง ทั้งๆ ที่ในประวัติศาสตร์นั้น 

มันเขียนไว้ว ่าคุกกี้นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคน 

ได้กินโดยทั่วถึงมาแต่ไหนแต่ไร ท�าไม 

ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกับค�าบอกเล่า 

ของคนมันถึงต่างกันได้เพียงนี้เล่า

เอาล่ะ ช่างมันเถอะ

ผมมีโอกาสได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อ 

สอบถามความคิดและทัศนคติของคน 

ที่มีต่อคุกกี้ อีกทั้งพยายามชิมคุกก้ีของ 

ทั่วทุกมุมโลกให้ครบ ต่อให้ทั่วโลกจะมี 

คุกกีเ้พยีงรสช็อกโกแลตชิพรสเดียวก็ตาม  

แต่รสชาติของคุกก้ีนั้นแตกต่างกันไป 

ในแต่ละทวปีด้วยกรรมวธิแีละสตูรในการ 

ผลิตคุกกี้ที่แตกต่างกัน ท�าให้รสชาติของ 

คุกกี้แตกต่างกันต่อให้เป็นรสช็อกโกแลต 

ชิพเหมือนกันก็ตาม

อนัทีจ่รงิ หลายคนคงทราบดว่ีามคีวาม 

พยายามในการผลิตคุกก้ีรสอ่ืนๆ เช่น 

รสคาราเมลแอนด์อัลมอนด์ รสวานิลลา  

รสกาแฟ และอีกหลากหลายสารพัด 

แต่การผลกัดนัให้เกดิการผลติรสชาตอิืน่ๆ 

ที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตชิพนั้นไม่ส�าเร็จสักที  

สาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารสช็อกโกแลต 

ชิพนั้นเป็นรสชาติที่ชนะเลิศการประกวด 

รสชาติคุกกี้โลกเมื่อยี่สิบปีก่อน 

เมื่อได้รสที่ชนะเลิศแล้ว ยอดขายรส 

ช็อกโกแลตชิพก็พุ่งทะยานทิ้งรสชาติอ่ืนๆ  

ไม่ติดฝุ่น ท�าให้ผู้ผลิตคุกก้ีทุกเจ้าหันมา 

ผลิตคุกกี้เพียงรสช็อกโกแลตชิพรสเดียว  

และเลิกผลิตรสอื่นๆ ไปเสียสิ้น 

สองปีนบัจากการประกาศคกุกีร้สชาต ิ

ยอดเยี่ยม คุกกี้ รสชาติ อ่ืนๆ ที่ ไม ่ใช ่ 

ชอ็กโกแลตชพิกห็ายไปจากตลาดจนหมด  

เพราะคนต ่างหันมาผลิตแต ่คุกกี้ รส 

ชอ็กโกแลตชพิเพยีงรสชาตเิดยีว ผูบ้รโิภค 

ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าอยากจะลิ้มคุกกี้ที่ไม่ใช ่

ช็อกโกแลตชิพ มีบ้างที่กระแสเรียกร้อง 

คุกกี้หลากรสอย่างหนักหน่วง แต่พอเอา 

กลบัเข้ามาขายจรงิๆ ยอดขายกลบัไม่หนกั 

หน่วงเหมือนเสียงเรียกร้อง ท�าให้ผู้ผลิต 

คุกกี้ต้องม้วนเส่ือเก็บคุกก้ีรสอื่นๆ กลับ 

โรงงานไปอย่างเศร้าสร้อย

นี่น่าจะเป็นปัญหาอย่างนึงที่ผมมอง 

เห็นคนในโลกดวงน้ี ถึงเวลาท่ีมีปัญหา 

เราต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่าง 

เข้มข้น โดยเฉพาะในโลกของอินเทอร์เน็ต 

ที่เกิดกระแสเรียกร้องคุกกี้อย่างรุนแรง 

และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว จนสื่อ 

ทุกแขนงและสังคมเรียกร้องให้มีการ 

เพิ่มรสชาติคุกก้ีข้ึน แต่พอน�าออกมาขาย 

ตามกระแสก็อย่างที่บอกมีแต่เจ๊งกับเจ๊ง

คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคนท่ีสามารถ 

เล่นอินเทอร์เน็ตได้ก็มีแค่ชนชั้นกลาง 

เท่านั้น คนที่เข ้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 

มนัมมีากกว่าคนทีไ่ม่มอีนิเทอร์เนต็เล่นได้ 

ในอัตราส่วน 1 : 9 การบ้าจี้ไล่ตามกระแส 

เรยีกร้องนัน้ มนัไร้สาระมากๆ  เพราะจ�านวน 

ผู้คนท่ีเรียกร้องให้เพิ่มรสชาติคุกกี้ มันม ี

อยู่ส่วนเดียว ในขณะท่ียังมีประชากรอีก 

มากท่ีไม่มีโอกาสแม้แต่จะกินคุกกี้รส 

ชอ็กโกแลตชพิสกัชิน้อกีถงึเก้าส่วนด้วยกนั

แต่สื่อขายข่าวได้ดีนะช่วงนั้น 

เอาล่ะ ช่างมันเถอะ

กค็นท�าเขาไม่ท�า คนกนิกต้็องกนิแบบ 

ที่เขาท�า นั่นแหละถูกแล้ว 

เมื่อสิบปีก่อน ทวีปมหาอ�านาจทาง 

เศรษฐกิจได้ท�าการสร้าง ‘คุกกี้แลนด์’  

ขึน้เป็นแห่งแรกของโลก ในปีนัน้สายการบนิ 

ทุกสายต่างปรับเท่ียวโดยเพิ่มเที่ยวบิน  

เพื่อรองรับประชากรโลกจ�านวนมหาศาล 

ทีจ่ะไปยงัเมอืงอนัเป็นทีต่ัง้ของ ‘คกุกีแ้ลนด์’ 
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ถ้าพูดบรรยายสถานการณ์ให้ดูคลาสสิก  

ก็จะพูดได้ว ่า “Every flight flies to  

Cookies Land”  

ตามหลักการของเศรษฐศาสตร  ์

เมื่ออุปสงค์มากกว่าอุปทาน ราคาสินค้า 

จะสูง ตั๋วเครื่องบินในปีนั้นก็เช่นกัน ต่อให้ 

เพิ่มเที่ยวบินให้มากขึ้นกว่าเดิมหลาย 

เท่าตัว ค่าตั๋วเครื่องบินก็เพิ่มสูงขึ้นตาม  

ถึงขั้นมีคนยอมขายดวงตาเพื่อแลกกับ 

ตั๋วเครื่องบินไปคุกกี้เเลนด์เลยทีเดียว

“ผมยงัใช้ตาอกีข้างในการดืม่ด�า่ความ 

สวยงามของคุกกี้แลนด์ได ้  อีกอย่าง 

ลิ้นผมก็ไม่ได้เสีย จมูกผมก็ยังมี ว่ากัน 

จริงๆ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผมก็ยัง 

ครบนะครับ” นี่คือสิ่งท่ีผมได้ยินจากการ 

ไปสัมภาษณ์เด็กคนนั้น ซึ่งตอนนี้กลาย 

เป็นหนุ่มใหญ่ และท�างานเป็นคนงาน 

ในโรงงานผลิตคุกกี้ในทวีปบ้านเกิดของ 

ตนเอง

ส�าหรบับางทวปีทีไ่ม่ได้ร�า่รวยเงนิทอง 

เหมือนทวีปอื่น แต่กลับรวยด้วยความ 

ทะเยอทะยานอยากจะเป็นอย่างคนอ่ืน 

บ้าง ท�าให้กลุ ่มคนหัวทะเยอทะยาน 

พยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลสร้าง  

‘คกุกีแ้ลนด์’ ในทวปีตวัเอง รฐับาลเลง็เหน็ 

ผลประโยชน์ในเมกกะโปรเจกต์ครั้งน้ีจึง 

อนมุตัโิครงการน้ีอย่างรวดเรว็ปานฟ้าแลบ

สิ่งที่ได้ออกมาหลังจากสร้างอยู่ห้าปี 

คือ คุกก้ีแลนด์ ท่ีไร้มาตรฐาน เครื่องเล่น 

เกิดอุบัติเหตุอยู ่บ่อยครั้ง และแน่นอน 

นักท่องเที่ยวไม่ได้เพิ่มขึ้นมากอย่างที ่

คาดการณ์เพราะเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายใน 

การมาเทีย่วท่ีน่ีแล้ว พบว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ทั้งค่ากิน ค่าอยู่ และค่าเที่ยวใน ‘คุกกี้ 

เเลนด์’ ของทวีปมหาอ�านาจน้ันเท่าๆ กับ  

‘คุกกี้เเลนด์’ ไร้มาตรฐาน

เป็นใครก็ไป ‘คุกกี้แลนด์’ ของทวีป 

มหาอ�านาจ

จะว่าไปทัง้ทีง่บประมาณการจดัสร้าง  

‘คุกกี้เเลนด์’ ก็เท่ากัน ค่าแรงงานก็ถูกกว่า  

วัตถุดิบก็เหมือนๆ กัน ท�าไมถึงสร้างออก 

มาได้แตกต่างและไร้มาตรฐานได้ขนาดนี้

เอาล่ะ ช่างมันเถอะ

ถ้าเดนิอยูใ่นเมอืง ทกุๆ สองวนิาทจีะมี 

คุกก้ีรสช็อกโกแลตชิพผ่านหน้าคุณไป 

อย่างน้อยหนึ่งชิ้น แต่ถ้าคุณมาเดินใน 

แถบชนบท หนึ่งชั่วโมงคุณอาจจะไม่เห็น 

คุกก้ีรสช็อกโกแลตชิพแม้แต่ชิ้นเดียว

แต่คุณจะเห็นคุกกี้รสวานิลลา รสนม 

รสชาเขียว และรสอื่นๆ อีกหลายรส

การท�าคุกกี้รสชาติเเบบนี้เป็นภูมิ- 

ปัญญาเฉพาะท้องถิ่นท่ีสืบต ่อกันมา 

อย่างยาวนาน แต่ละชมุชนจะมเีอกลักษณ์ 

แ ล ะ รู ป แ บ บ คุ ก กี้ เ ป ็ น ข อ ง ตั ว เ อ ง 

ส่วนใหญ่คนชนบทจะไม่ท�าขาย แต่จะ 

ท�ากินกันเองมากกว่า ผมมีโอกาสไปชิม 

คุกก้ีรสน�้าผ้ึงป่า ผมว่ามันอร่อยไม่แพ้รส 

ช็อกโกแลตชิพเลย แต่ท่ีไม่สามารถน�า 
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Do you know? 

• นายเอกัสโต ฟรีดามัชต์  คือผู้อบคุกกี ้

คนแรกของโลก โดยมีแรงบันดาลใจ 

มาจากความเบื่อในการกินขนมปัง 

ลูกเกดเป็นของหวานในทุกๆ มื้อ

• หากผู้ใดไม่สามารถท�าคุกกี้ได้ด้วย 

ตนเอง ผู้นั้นจะเสียสิทธิ์ในการขอ 

ความช่วยเหลือจากทางราชการ

• คนที่เกลียดคุกกี้จะถูกเรียกว่า 

‘Anti-cooks’ 

• ช็อกโกแลตชิพที่ขึ้นชื่อที่สุดมาจาก 

เมืองวาลาตูร์ 

• จากสถิติขององค์การเบาหวานโลก 

พบว่าจ�านวนประชากรที่เป็นโรค 

เบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 1,220%

• ความฮิตของคุกกี้ท�าให้เเบรนด์เเฟชั่น 

ดังๆ ทั่วโลก ออกสินค้าใหม่เป็นกระเป๋า 

ที่มีไว้ส�าหรับเก็บคุกกี้โดยเฉพาะ

• การผสมกัญชาลงในคุกกี้ถือเป็นเรื่อง 

ผิดกฎหมาย และคุกกี้ที่มีส่วนผสมของ 

กัญชาเรียกว่า ‘แฮปปี้คุกกี้’

• ตลาดคุกกี้เติบโตในอัตรา 56% ต่อปี  

และมีทีท่าว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  

ทุกๆ หนึ่งนาทีจะมีคุกกี้ถูกจ�าหน่าย 

ออกไป 20 ชิ้น เป็นอย่างน้อย

ออกไปขายได้เพราะว่ามันไม่ใช่รสชาต ิ

ที่ชนะเลิศอย่างช็อกโกแลตชิพ

ในโลกแห่งการแข่งขนั ช่องว่างระหว่าง 

ผู้ชนะเลิศกับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนั้น 

ห่างไกลกันลิบ

มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของสูตรคุกก้ี 

รสน�้าผึ้งป่าที่เป็นรองชนะเลิศอันดับสอง 

ในการประกวดรสชาตคิกุกีโ้ลก เธอเล่าว่า 

แต่เดิมรสน�้าผึ้งป่ามียอดขายที่สูงกว่ารส 

ช็อกโกแลตชิพ แต่ทันทีที่ผลการประกวด 

รสชาติคุกกี้โลกประกาศออกมาว่ารสที่ 

ชนะเลิศคือ รสช็อกโกแลตชิพ ยอดขาย 

ของคุกกี้รสน�้าผึ้งป่าก็ดิ่งเหว

ก่อนหน้าที่จะเกิดการประกวดมีผู ้ 

เชีย่วชาญด้านสงัคมวทิยาได้ออกมาเตอืน 

ว่าการประกวดหาคุกก้ีรสชาติที่ดีที่สุด 

ในครั้งนี้นั้นจะก่อให้เกิดหายนะแก่วงการ 

คกุกี ้เพราะจะท�าให้ประชาชนสนใจแต่รส 

คุกกี้ที่ชนะเลิศ และคุกกี้รสอื่นก็จะถูก 

มองข้ามไป 

ไม่ผิดหรอกเพราะธรรมชาติของคน 

เราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอ 

ถ้าโอกาสและเงินทองนั้นอ�านวย

และคุกกี้รสน�้าผึ้งป่าไม่ได้ผิดอะไร  

มันแค่ไม่ใช่ผู้ชนะ

ผมเกดิมาในโลกท่ีให้ความส�าคัญกบั 

คุกกี้เป็นอันดับหนึ่ง

ผมท�าคุกกี้ไม่เป็น ไม่ชอบกินคุกกี้ 

เห็นว่ามันเป็นขนมที่ไร้สาระ ผมโดดคาบ 

เรียนทุกคาบท่ีเก่ียวกับคุกก้ี แต่ตอนน้ีผม 

กลับศึกษาเรื่องราวของคุกกี้อย่างบ้าคลั่ง  

ผมรู ้แม้กระทั่งว ่าการเก็บช็อกโกแลต 

บนคุกกี้ให้อร่อยน้ันควรเก็บท่ีอุณหภูมิ 

12-15 องศาเซลเซียส หรือปริมาณเเป้ง 

ที่เหมาะสมต่อคุกกี้หนึ่งค�า 

การเดินทางและการตระเวนกินคุกก้ี 

ทัว่ทกุทวปีท�าให้ผมรูจ้กัคกุกี ้ไม่ใช่แค่คกุกี้ 

รสช็อกโกแลตชิพอย ่างที่ ใครต ่อใคร 

คลั่งไคล้อย่างไม่ลืมหูลืมตา

เอาล่ะ เท่านีผ้มกม็เีหตผุลเพยีงพอแล้ว 

ที่จะบอกใครต่อใครได้อย่างเต็มปากว่า

ผมแม่งไม่ชอบกินคุกกี้ว่ะ!
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อาจารย์พิพัฒน์	

อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ที่ผมจะเขียนเป็นเรื่องสั้นที่จ�าลองสถาน- 

การณ์ความขัดแย้ง หรือ Dilemma ทาง 

ศีลธรรม เพื่อชี้ให้เห็นว่าตัวละครมีอะไร 

อยู่ในใจ เนื้อเรื่องก็ประมาณว่า ผมต้อง 

ตัดสินใจช่วยชีวิตพ่อของผม หรือจะเลือก 

ยืดประโยชน์ให้สังคมกันแน่ เป็นการ 

บรรยายถึงความขัดแย้งภายในทั้งความ 

รู้สึกและเหตุผล ตัวละครที่จะเลือกเป็น 

กค็งเป็นตวัผมนีล่่ะ ทีจ่ะถ่ายทอดความคดิ 

และความรู้สึกได้ดีและจริงที่สุด”

พี่อ้วน	ช่างตัดผม	ร้านพรศิลป์

“อยากเขียนเล่าชีวิตของเรา มันเป็นยังไง  

ด�าเนินชีวิตยังไง คนอื่นเป็นเหมือนเรา 

หรือเปล่า เพราะคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ 

น่าจะมีการด�าเนินชีวิตที่ต่างกัน อยาก 

แสดงเป็นแม่นางเอก เพราะจะได้สอน 

ลูกเราได้ ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้”

นายธีรศิลป์	

นักศึกษา	คณะอักษรศาสตร์	

“อืม...ถ้าตอนน้ีจะเขียนเล่าเรื่องแบบ 

แฟนตาซี ที่เล่าออกมาแบบแฟนตาซี 

ก็เพราะมันง่ายในการท่ีให้ผู้อ่านท�าความ 

เข้าใจกบัสิง่ทีเ่ราต้องการจะสือ่ แต่เนือ้หา 

จะเป็นเรือ่งท่ีสะท้อนปัญหาสังคมปัจจบุนั  

เรื่องก็จะประมาณคนคนหน่ึงได้รู้ว่าโลก 

ไม่เหมอืนกบัสิง่ทีต่นเองคดิ และเกดิความ 

ขดัแย้งในจติใจขึน้ ถ้าเป็นตวัละครในเรือ่ง 

ได้เหรอ? ผมจะเลือกเป็นตัวโกง เป็นคนที่ 

ท�าให้ตัวเอกเกิดความสับสนในจิตใจ”

สัมภาษณ์สั้น

เรื่อง : กอง บ.ก. สมมติ

ถ้าสมมติคุณเป็นนักเขียน

คุณจะสร้างวรรณกรรมของตัวเอง

ออกมาแบบใด และคุณอยากเป็น

ตัวละครตัวไหนในเรื่อง? 
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น้องมิน	ประชาสัมพันธ์กะดึก

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“อยากเขียนนวนิยายสืบสวนสอบสวน 

ปนอโีรตกิค่ะ ให้ตวัละครเอกจบัพลดัจบัผลู 

ไปสืบสวนคดีที่น ่ากลัวมากๆ คดีหนึ่ง 

เจอผูเ้กีย่วข้องทีล้่วนแต่น่าสงสยักนัทกุคน  

และถ้าจะให้สนุกต้องมีตัวละครหญิงที ่

คดิร้ายกบัพระเอกแต่กลบัตกหลมุรกัแทน 

(ฮา) ถ้าให้มินเลือกเป็นตัวละคร มินไม่ 

อยากเป็นตัวเอกหรือตัวร้าย แต่มินอยาก 

เป็นตัวละครหลักที่รู ้ความลับทุกอย่าง  

แต่ไม่สามารถพูดออกมาให้ใครรู้ได้เลย”

เณรพรรณนา	เณร	ณ	วัดแห่งหนึ่ง

“นวนิยายผจญภัยอิงประวัติศาสตร์ช่วง 

กรุงรัตนโกสินทร์ เนื้อหาเกี่ยวกับการต่อสู ้

เพื่อชาติบ้านเมืองและพระมหากษัตริย์ 

ขอเลอืกเป็นตวัละครหลกัทีเ่ป็นเพศสมณะ  

ซึ่งได้ช่วยเหลือและสอนวิชาให้ตัวเอก  

เพราะเป็นตัวละครท่ีดูมบีารม ีแก่กล้าวชิา  

เป็นทีน่บัถอืของทกุๆ ตวัละคร สมกบัทีเ่ป็น 

ภกิษใุนองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า”

เกี่ยวกับธรรมชาติ จะเป็นนวนิยายหรือ 

บทความก็ได้ ส่วนตัวละครท่ีชอบก็ไม่ได้ 

ติด คือจะเป็นคนไหนก็ได้ท่ีดูแล้วเป็น 

ประโยชน์ต่อสังคม เป็นประโยชน์ต่อเด็ก 

ส่วนใหญ่ท่ีดูตอนน้ีก็เป็นละครดังๆ อย่าง 

ละครช่องสามที่เพิ่งจบไป ธรณีนี่นี้ใคร 

ครอง อยากเป็นคุณย่าเพราะคุณย่าเป็น 

นักอนุรักษ์ อยากให้นักเขียนเขียนไปใน 

ทางสร้างสรรค์ ไปในทางที่อ่านแล้วท�าให้ 

คนอ่านคิดได้ ให้คนเปลี่ยนความคิด”

นายแพทย์กวี	

แพทย์คลินิกที่อยู่ระหว่างร้านแว่นตา	

กับร้านขายยา

“ประวตัติวัเอง อยากจะเขยีนประวตัติวัเอง  

อยากจะเขยีนเรือ่งราวตัง้แต่เกดิมา ตัง้แต่ 

ตอนเด็ก ว่าเติบโตมายังไง ส่วนต�ารา 

กอ็ยากหาเวลาเขยีนเหมอืนกนั เพราะเมือ่ 

เขยีนแล้วจะได้เป็นศาสตราจารย์ ตอนน้ัน 

เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้เขียน ตอนนี้ 

กเ็กษยีณแล้ว ส่วนตวัละครนัน้หมอไม่ชอบ 

และไม่อยากเป็นใครเลย (หัวเราะ) ไม่ได้ 

อ่านเลย เพราะหมอสนใจเรือ่งความรูท้ัว่ไป 

กีฬา และความรู้ทางการแพทย์มากกว่า”

คุณจั๊วะ	ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย		

สาขาพระโขนง

“อยากเขียนนิยายผจญภัย เพราะชอบ 

หนังฝรั่งเรื่อง ดร.โจนส์ มีหลายภาค 

แล้วก็ติดตามทุกภาคเลย เป็นคนชอบ 

ความตื่นเต้น ผจญภัย เช่น การหาสมบัติ  

ชนเผ่า คงเลือกให้ตัวเองเป็นตัวพระเอก  

เพราะจะได้เป็นตวัเด่นในเรือ่ง ได้โชว์ตลอด”

พีกิ่ตมิา	สาวยาคลูท์	ประตคูณะบัญชี

“เขยีนเกีย่วกบัธรรมชาต ิลดภาวะโลกร้อน 

ประมาณนี้ คืออ่านแล้วให้คนคิดที่จะไม่ 

ท�าลายโลก ให้รู้จักที่จะอยู่แบบไม่ท�าลาย 

ธรรมชาติ คือสังคมตอนนี้อยู ่กันแบบ 

ท�าลายธรรมชาติ ก็อยากให้คนอ่าน 

อ่านแล้วอยากอนุรักษ์ธรรมชาติ เพราะ 

ตอนนี้เราเจอหลายเรื่องใช่ไหม เรื่อง 

04

05

06

07

08
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สัมภาษณ์สมมติ 
สัตว์	สิ่งของ

เรื่อง : อมร จินดาทองดี
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เคยรูก้นัหรอืเปล่า ในคลืน่วทิยมุคีลืน่ทีส่รรพสตัว์และสิง่ของ 

พูดคุยกันอยู่!

ลองนึกถึงเวลาที่วิทยุไม่ค่อยชัด ชอบติดๆ ขัดๆ หรือไม่ก็มี 

เสียงที่แทรกเข้ามาตอนที่คุณฟังเพลงอยู่ นั่นแหละครับเป็นเสียง 

ที่มาจากคลื่นแห่งนี้ แต่พวกคุณคงอดทนนั่งฟังกันไม่ได้แน่นอน 

รวมทั้งไม่คิดที่จะฟังด้วย คงรีบเอามือหมุนปรับวิทยุ ไม่ก็เลิกฟัง 

ไปเลยอย่างแน่นอน เพราะขนาดมนุษย์ด้วยกันเอง พูดเสียงดัง 

ฟังชัด เข้าใจง่าย คุณยังไม่ฟังกันเลย นับประสาอะไรกับสัตว ์

หรือสิ่งของอย่างพวกเรา 

อย่าพยายามที่จะเถียงผมนะครับ ถ้าไม่เป็นจริงอย่างที่ผม 

กล่าว บ้านเมอืงทีพ่วกคณุอยูก่ค็งไม่เป็นอย่างนีห้รอกครบั มาเข้า 

เรื่องกันดีกว่า ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งหมุน 

คลืน่ผ่านมาเจอกม็าร่วมสนกุในวงเสวนานี้ 

ได้ตามสบาย กระผมเป็นลิงชิมแปนซีรับ 

หน้าทีเ่ป็นคนกลางระหว่างคณุกบัพวกเขา  

เพราะผมมันเป็นสัตว์ที่คล้ายกับพวกคุณ 

มากที่สุด ซึ่งผมไม่ได้อยากจะคล้ายแม้แต่ 

น้อย เอาเถอะๆ มาเริ่มกันเลยดีกว่า

ลิงชิมแปนซี: “การมีอยู ่ของคุณเป็น 

เรื่องดีหรือร้ายต่อโลกใบนี้?”

หมาขี้เรื้อน: เป็นเรื่องเหี้ยสิวะ ข้ามันดีแค่ 

ตอนเป็นเด็กเท่านั้นแหละ มีแต่คนมารุม 

ล้อม พอโตขึ้นก็ทิ้งข้า โดนสังคมรังเกียจ 

จะขี้จะเยี่ยวก็สกปรกโสโครก พอจัดงาน 

อะไรที่มันใหญ่โตก็จับข้าไปฆ่าจะได้ไม ่

เกะกะ มึงท�ากับเพื่อนที่ดีที่สุดของมึงอย่าง

นี้เหรอวะ? 

ศพ: อืม...ดีหรือร้าย... ไม่รู้สิ เอาเป็นว่าเป็นเรื่องปกติก็แล้วกันนะ  

สักวันหนึ่งพวกหนูๆ ก็ต้องเป็นแบบยาย จะเร็วจะช้าก็เท่านั้นเอง  

ไม่ว่ารวยหรือจน ดีหรือเลว สุดท้ายชีวิตก็ต้องจบที่กล่องสี่เหลี่ยม 

เล็กๆ ขนาดพอดีตัว การมีตัวตนของยายคงบ่งบอกถึงสัจธรรม 

ของสรรพชีวิต ฟังดูเก๋จัง (หัวเราะ)  

ถุงยาง: โอ๊ย! ทุกวันนี้กูพัฒนาขึ้นทุกวัน สรรพคุณก็เยอะแยะ 

มีปุ่ม มีสี มีกลิ่น บางเฉียบ แถมยังเรืองแสงได้ แต่พวกมึงเสือก 

ไม่ใช้กู ท�าไมวะ?

ขี้หมา: กูว่ากูเป็นอะไรที่ไร้ค่าโคตรๆ แล้วนะ หน้ากแ็ย่ ตัวกเ็หม็น  

น่าขยะแขยง แต่วันหนึ่งกูก็คิดได้ มีผู้ชายคนหนึ่ง แต่งตัวก็ด ี

บุคลิกก็ดี หน้าตาก็เยี่ยม การศึกษาก็สูง เขาเผลอเหยียบเอากูติด 

ส้นตนีไปด้วย เมือ่ไปถงึทีท่�างานของเขา สภาอะไรซกัอย่างนีแ่หละ  

กูว่ากูเหม็นแล้วนะ บางคนในนั้นแม่งเหม็นกว่ากูอีก!

ปืนลูกโม่: ผมไม่อยากฆ่าใครอีกแล้ว! ช่วยท�าลายผมทีเถอะ  

ได้โปรด...

หน้ากาก: ผมคงเป็นคนท่ีป๊อปปูล่าร์ท่ีสุดแน่ๆ เห็นทุกคนใส่ผม 

อยู่ทุกวัน ยังไม่ถึงเทศกาลสักหน่อย?

ลงิลกูฝงู: ฮอื...ฮอื...หาอาหารมากต้็องเอา 

ไปให้พี่ใหญ่ ฮือ... ตัวเมียสุดเซ็กซี่ก็ไปหา 

พีใ่หญ่ ไม่รูว่้าจะเกดิมาท�าไม ฮอือออออ...

เงิน: ทุกๆ คนต่างแย่งชิงฉัน ยอมท�าทุกสิ่ง 

ทุกอย่างได้เพื่อฉัน ไม่ว่าจะใช้วิธีที่ดีหรือ 

เลวก็ตาม ยอมสละท้ังชีวิต ครอบครัว  

ความสุข ศีลธรรม แม้กระท่ังความเป็น 

มนุษย์ บางคนเฝ้าเก็บสะสมฉันอย่างบ้า 

คล่ัง บางครั้งก็ตายไปก่อนจะได้ใช้ซะอีก  

ฉนัคงดกีว่าทกุสิง่ในโลกใบนีอ้ย่างแน่นอน

หอยทาก: ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย 

วันๆ หนึ่งก็เดินไปเดินมา พอเดิน...แผละ! 

หมตูวัอ้วน: ไม่เหน็อยากรูเ้ลยว่าทีก่เูกดิมาเป็นเรือ่งดหีรอืเรือ่งร้าย 

สุดท้ายแม่งก็ขึ้นเขียงเหมือนกันหมด ไปแดกต่อดีกว่า วันนี้มีร�า 

สูตรพิเศษด้วย (ส่งเสียงร้องดีใจ)

ลิงชิมแปนซี: “วันนี้เป็นวันที่โชคดีจริงๆ ครับ เรียนเชิญ 

แขกรับเชิญพิเศษ มนุษย์ ครับผม”

มนุษย์: เอิ่ม...ผม...

ทุกสรรพสิ่งกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน “ถุย! หุบปากไปเลย 

ไอ้สัตว์ประเสริฐ!” 
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คุณฉลาดกว่าพวกเราตั้งเยอะ 

ขอเพียงเปิดใจฟังกันบ้าง
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ลงิชมิแปนซี: “เอ่อ...ใจเยน็ๆ ครบั อย่าเพิง่ใส่อารมณ์กนัเลย 

มาที่ค�าถามต่อไปดีกว่า

 “จากอดีตถึงปัจจุบันกิจวัตรประจ�าวันของพวกคุณ 

เปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่า?”

ต่างห:ู แต่ก่อนพวกมนษุย์ชอบใส่ผมทัง้สองข้าง หรอืไม่กข้็างซ้าย 

ข้างเดยีว แต่เดีย๋วนีใ้ส่แต่ข้างขวา ไม่รูท้�าไม ผมแปลกใจจรงิๆ นะยะ 

กระจก: ฉันชอบหน้าที่การงานของฉันมาก ในทุกๆ วันจะได ้

พบปะผู้คนมากหน้าหลายตา มาตอนนี้เจอแต่คนหน้าตาเดิมๆ 

ซ�้าๆ สงสัยหมอท�าคลอดเป็นคนเดียวกันแหงๆ

โทรศัพท์มือถือ: สมัยหนุ่มๆ ลุงก็ท�างาน 

สบายๆ หน้าที่ง่ายๆ แค่โทรออก โทรเข้า  

เท่านั้นเอง แต่ลุงมีความทะเยอทะยานสูง  

จึงต้องรับส่งข้อความเร็ว เล่นเกมเก่ง 

ถ่ายรูปเป็น อินเทอร์เน็ตไว แชตคล่อง 

จับเวลาได้ ความจ�าดี ปฏิทินต้องมี เนื้อที่ 

กว้างขวาง สามารถจ้ิมๆ และถูๆ ไถๆ ได้  

ลงุมงีานเพิม่ขึน้ มลูค่าสงูข้ึน โด่งดงัมากขึน้ 

แต่ถูกใช้งานเพิ่มข้ึน นานข้ึน ร ้อนข้ึน 

มันไม่คุ้มกันเลย!

แตงกวา: สมยัก่อนฉนัคอืของกนิ แต่สมยันี้ 

ฉันกลายเป็นของใช้  มันเกิดอะไรขึ้น?

ของที่ระลึก: พวกเรายังคงท�าหน้าที่อย่าง 

เสมอต้นเสมอปลาย โดยการนั่งเหงาอยู่ใน 

กล่องเก็บของ ที่มีแต่ฝุ่นและหยากไย่ บ้างก็พลัดหลงหายไป 

บางคนโชคดีก็ได้ไปอยู่ในตู้โชว์ เหงาเหมือนกันนะ แต่อย่างน้อย 

เราก็มีเพื่อนๆ อีกหลายคนที่พร้อมจะนั่งเหงาไปด้วยกัน ช่างมัน 

เถอะ แค่อยากบ่นเฉยๆ

เก้าอี้: ป้าเป็นคนขยันนะ งานหนักก็เอา งานเบาก็สู้ ช่วงหลัง 

มีแต่งานหนัก หนักมาก หนักมากๆ ไปจนถึงโคตรหนัก! อายุป้า 

ก็มากขึ้น ขาทั้งสี่ข้างก็ปวดเม่ือย พนักพิงก็เคล็ดขัดยอกไปหมด 

เห็นใจป้าหน่อยสิ!

ช้าง: บรรพบรุษุของผม มหีน้าทีบ่กุทะลวง โจมตแีละสงัหารข้าศกึ 

จนแตกพ่าย กลายเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง รุ่นคุณปู่และคุณพ่อผม 

มีหน้าท่ี ลากซุง สร ้างบ้านเรือนตลอดจนอาคารมากมาย 

กลายเป็นที่สุดแห่งพละก�าลัง 

 มาถงึรุน่ผม มหีน้าทีต้่องอดข้าวเพือ่กนิขนมในตอนกลางคนื  

ลากแผ่นซีดีเบาโหยงเหยง กลายเป็นเครื่องมือหากิน! ผมเป็น 

ความอัปยศของวงศ์ตระกูลน่าอับอายยิ่งนัก

จระเข้: งานของกูแม่งโคตรจะซ�้าซาก ให้กูโชว์งับอากาศ 

อยู่นั่นแหละ ไม่เร้าใจเว้ย เฮ้อ...วัยรุ่นเซ็ง!

ผักมีต�าหนิจากการถูกแมลงกัดกิน:  

คือเมือ่ก่อนเราร้องไห้อยูบ่่อยๆ เพราะรปูร่าง 

หน้าตาไม่ดี พยายามท�าตัวให้สวยเหมือน 

คนอื่น แต่ท�ายังไงก็สู้เขาไม่ได้ น้อยใจ 

มาก แต่ตอนนี้มีแต่คนรัก มีแต่คนนิยม 

ชมชอบ ตอนน้ีเรารู้แล้วว่าส่ิงส�าคัญไม่ได้ 

อยู ่ที่ความสวยงามที่อันตรายจากยา 

ฆ่าแมลง แต่มันอยู่ท่ีความดีงามต่างหาก  

มนัเป็นส่ิงท่ีติดตัวเราตลอด เป็นความรกัที่ 

ยัง่ยนือกีด้วย ตอนนีเ้รามคีวามสขุมากๆ เลย

ลิงชิมแปนซี : “เวลาก็หมดลงแล้ว 

นะครับ คงต้องจบรายการแต่เพียง 

เท่านี ้ผมรูน้ะครบัว่าการเสวนาทัง้หมด 

นี้มันเป ็นเพียงเรื่ องที่ แต ่ ง ข้ึนมา 

ในความเป็นจริงไม่สามารถมารับฟัง 

ปัญหาของพวกเราได้ แต่คณุไม่จ�าเป็น 

ต้องใช้ ‘หู’ ในการฟังเสมอไปนี่นา ลองใช้ ‘ใจ’ อย่างท่ี 

พวกคุณชอบพูดกันไงครับ ไม่ใช่เรื่องยากเลย 

 คณุฉลาดกว่าพวกเราตัง้เยอะ ขอเพยีงเปิดใจฟังกันบ้าง  

โลกนี้จะสดใสขึ้นอย่างแน่นอน ส�าหรับวันนี้ สวัสดีครับ”
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คฤหาสน์ทรงยโุรปศิลปะเรอเนสซองส์ของออกญาวชิาเยนทร์ 

เคยมีอดีตอันรุ่งโรจน์ ใช้เป็นที่จัดงานเลี้ยงรับรองคนในวง 

สังคมชั้นสูงหลายต่อหลายครั้ง บัดนี้กลับถูกแทนที่ด้วย 

ความรกร้างว่างเปล่าและความเงียบสงัด ท่ามกลางความ 

มดืมดิ แสงจนัทร์นวลผ่องสาดส่องลงมากระทบกบัแมกไม้  

แต่ว่าไม่อาจช่วยอาบชโลมจิตใจของสตรีท่ีก�าลังตกอยู่ใน 

ห้วงแห่งความทุกข์ระทม ให้บรรเทาเบาบางลงไปได้เลย... 

นับต้ังแต่ท่ีพระเพทราชาสามารถยึดอ�านาจจากสมเด็จ- 

พระนารายณ์มหาราชได้ส�าเรจ็ ออกญาวชิาเยนทร์สามขีอง 

นาง ในฐานะมหาเสนาบดคีนโปรดของสมเดจ็พระนารายณ์ 

ถูกจับขังคุก นางจึงตกอยู่ในที่นั่งล�าบาก เพราะอีกไม่ช้า 

ก็จะต้องถูกริบทรัพย์สมบัติทั้งหมดและสูญเสียอิสรภาพ  

ด้วยความเสียใจอย่างหนัก ท�าให้นางพานล้มป่วยลง

ท้าวทองกีบม้าหรือคุณหญิงวิชาเยนทร์นอนซมอยู่บน 

เตียง กระถนิบ่าวในอปุการะของนาง ค่อยๆ คลานเข่าเข้าไป 

หาด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนัก 

“คุณท้าวเจ้าคะ พี่มิ่งให้มากราบเรียนว่า ท่านออกญา 

ได้รับโอกาสให้พบกับคุณท้าวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถูก 

ประหารชีวิต...” 

“ข้าไม่ไป” คุณหญิงวิชาเยนทร์แทรกข้ึนทันที โดยไม ่

รอให้กระถินพูดจบ

กระถินแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าคุณท้าวจะปฏิเสธ 

เพราะหลังจากท่ีนางได้รับแจ้งข่าวอันน่าสลดน้ีจากมิ่ง 

ชายคนรักที่เป็นนายทหารในวังหลวง นางก็คาดคิดว่า 

ประวัติศาสตร์ไทยสมมติ

เรื่อง : ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร

รักมิรู้ดับ
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คุณท้าวจะรีบเก็บข ้าวเก็บของใส่หีบ 

เพือ่เตรยีมเดนิทางเข้าวงัในกรงุศรอียธุยา  

แต่นี่กลับไม่มีหยาดน�้าตาที่ไหลรินจาก 

ดวงตาคู่สวยของคุณท้าวเลย ดูเหมือน 

จะมีเพียงดวงตาเท่านั้นที่หม่นแสงลง

เช้าวันรุ ่งขึ้น ท้าวทองกีบม้าไปโรง 

สวดทีต่ัง้อยูภ่ายในคฤหาสน์อนักว้างขวาง  

นางคุกเข่าลงสวดมนต์อ้อนวอนพระผู  ้

เป็นเจ้าอยู่พักใหญ่ พอจะกลับออกมา 

ก็เจอกับขุนหลวงมหศักดิ์ อันที่จริงขุน 

หลวงมหศักดิ์ต ้องตาต้องใจคุณหญิง 

มานานมากแล้ว แต่ต้องเก็บอาการไว้ 

เพราะยงักริง่เกรงในพระบารมขีองสมเดจ็- 

พระนารายณ์ ครั้นพอได้โอกาสเหมาะ 

ที่ตนได้เป็นใหญ่แล้ว จึงไม่รีรอที่จะแสดง 

ความปรารถนาในการจะรับคุณท้าว 

ของหญิงคนรัก

แต่แล้วความหวังก็ริบหรี่ลงเต็มทน  

เมื่อจนแล้วจนรอด ภรรยาหลวงของ 

ขุนหลวงมหศักดิ์ก็ยั งมาไม ่ถึ ง เสียที 

ในระหว่างนัน้เอง แผนการหนึง่กผ็ดุขึน้มา 

ในหวัของมิง่...หลงัจากทีอ่อกญาวชิาเยนทร์ 

ถูกจับตัวไปได้ไม่นาน คฤหาสน์ก็ถูก 

ตีตราประตูห้องหับท่ัวทุกแห่ง แล้วก็มี 

การจัดเวรยามเฝ้าไว้ มิ่งจึงแอบวางยา 

คนเฝ้าประตู แล้วพาคุณท้าวไปซ่อนตัว 

ในโรงม้าก่อน พอสบช่องก็จะแอบส่ง 

สญัญาณให้คณุท้าวหนอีอกจากคฤหาสน์ 

“คุณท้าวเจ้าคะ” เสียงหวานคุ้นหูดัง 

ขึ้นใกล้ตัว หลังจากได้ยินเสียงฝีเท ้า 

ของคนหมู่มากเหยียบย�่าผ่านโรงม้าไป

คุณหญิงวิชาเยนทร์เหลียวมองรอบ 

ตัว หาต้นตอแหล่งที่มาของเสียง แล้วคุณ 

ท้าวกไ็ด้เหน็ใบหน้าทีเ่ป้ือนยิม้ของกระถนิ 

“พี่มิ่งบอกว่า คืนน้ีขุนหลวงไม่อยู่ที่นี่ 

ให้บ่าวมาพาคุณท้าวหนี คุณท้าวจักได้ 

อิสรภาพคืนแล้วนะเจ้าคะ”

กระถินพาคุณท้าวค่อยๆ ลัดเลาะ 

ไปตามทางเดินท่ีเปล่ียว จวนใกล้จะถึง 

ประตูทางออกของคฤหาสน์แล้ว แต่แล้ว 

จู่ๆ กระถินก็หยุดเดิน ท�าให้คุณท้าวอด 

แปลกใจไม่ได้

“มีกระไรรึ กระถิน”

“เอ่อ...” นางอ�า้อึง้อยูน่าน ก่อนจะเอ่ย 

ต่อว่า “บ่าวแค่รูส้กึสงัหรณ์ใจ เกดิเป็นห่วง 

พี่มิ่งขึ้นมาน่ะเจ ้าคะ ไม ่รู ้ว ่าทางนั้น 

จะเป็นเช่นไรบ้าง”

“จงไปตามทางท่ีหัวใจของเอ็งร�่าร้อง 

เถิด”

กระถินรีบสวนทันควัน “แล้วคุณท้าว 

เล ่าเจ ้าค ่ะ บ ่าวทิ้งคุณท้าวไปไม่ได ้ 

คุณท้าวเป็นเสมือนกับแม่พระของบ่าว”

คุณหญิงวิชาเยนทร์ลูบหัวของนาง 

ด้วยความเอ็นดู “เจ้าเด็กน้อย เจ้าไม่ต้อง 
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ลูกคร่ึงมาเป็นภรรยาน้อย เมื่อคุณท้าว 

ไม่ยอม ขุนหลวงมหศักดิ์จึงควบคุมกักขัง 

นางอย่างเข้มงวดแน่นหนา ไม่ให้มโีอกาส 

ได้พบเจอกับผู้คนภายนอก

สายลมพัดผ่าน ต้นไม้สั่นไหวไปตาม 

แรงลม มีเงาตะคุ ่มปรากฏขึ้นข้างหลัง 

ต้นไม้ใหญ่ กระถนิเร้นกายหายเข้าไปในน้ัน

“กระถิน เอ็งสบายดีรึไม่ ขุนหลวง 

ท�าร้ายกระไรเอ็งรึเปล่า” มิ่งพูดเบาจน 

เหมือนเสียงกระซิบ

“เปล่าจ้ะ” น�้าตารื้นข้ึนมาท่ีขอบตา 

อย่างสุดกลั้น “แต่ข้ากลัว กลัวว่าพี่จะ 

ทอดทิ้งข้าไป ยามที่ข้ามีภัย”

ม่ิงซับน�้าตาให้หญิงคนรัก “พี่รักเอ็ง  

พี่ขอให้ค�ามั่นว่า พี่จักไม่มีวันกระท�าชั่ว 

เช ่นนั้นกับเอ็ง แล้วเหตุไฉนเอ็งถึงได  ้

เคลือบแคลงสงสัยในความรักของพี่เล่า”

“ข้าไม่รู ้ตอนทีท่่านออกญาวชิาเยนทร์ 

จะถกูประหาร คณุท้าวกย็งัไม่ยอมไปดใูจ”

มิ่งเด็ดดอกไม้แล้วน�ามาทัดให้ที่ห ู

ของกระถนิ ก่อนจะก้มลงจบูท่ีหน้าผากมน 

“ไม่ว่าจักเกิดกระไรขึ้น พี่จักอยู่เคียงข้าง 

เจ้าตราบจนลมหายใจสุดท้าย จ�าค�าพี ่

ไว้นะ”

ขุนหลวงมหศักดิ์ยังไม่ยอมละความ 

พยายามที่จะได้ตัวคุณหญิงวิชาเยนทร์  

จึงทรมานนางด้วยการใช้งานอย่างหนัก  

และขูว่่าจะท�าร้าย กระถนิเป็นเดอืดเป็นร้อน 

แทนคุณท้าว เพราะคุณท้าวมีพระคุณ 

เคยชุบเล้ียงนางมาต้ังแต่ยังเล็ก กระถิน 

จึงไปรบเร้ามิง่ให้หาทางช่วยเหลอืคณุท้าว 

ให้ได้ มิ่งรู้มาว่าภรรยาหลวงของขุนหลวง 

มหศักดิ์ขี้หึงหวง เลยตัดสินใจแอบส่งข่าว 

ไปบอก โดยหวงัใจว่านางจะมาจากอยธุยา 

ขึน้มาลพบรุไีด้ทนัเวลาพอด ีแม้ว่าวธิกีารนี้ 

ออกจะเสี่ยงอยู่บ้าง หากขุนหลวงจับได ้

ขึน้มา เขาคงไม่แคล้วต้องโทษตาย แต่เขา 

ก็เต็มใจท�าอย่างยิ่ง เพื่อความสบายใจ 
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เป็นห่วงข้าดอกนะ หนทางที่เมืองละโว้นี่ 

ข้าช�านาญดี”

บ่าววัยละอ่อนก้มลงกราบแทบเท้า 

ของคุณท้าว “บ่าวเคยโง่เขลาเบาปัญญา  

เข ้าใจผิดว ่า ที่คุณท้าวไม่ไปหาท่าน 

ออกญาก่อนที่จะถูกประหาร เป็นเพราะ 

กลัวราชภัย แต่บัดนี้บ่าวได้แจ้งแก่ใจ 

แล้วว่า ที่คุณท้าวท�าลงไปเพื่อต้องการ 

รักษาเกียรติของวิชาเยนทร์พอๆ กับ 

ศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิง หากคุณท้าวยอม 

เข้าวังตอนนั้น ก็จะต้องถูกจับไปเป็น 

ภรรยาน้อยของขุนหลวงมหศักดิ์อย่าง 

ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้”

คุณท้าวยิ้มน้อยๆ “ขอพระผู้เป็นเจ้า 

โปรดคุ้มครองให้เอ็งและม่ิงแคล้วคลาด 

ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง”

ทั้งสองนางร�่าลากันคร้ังสุดท้ายด้วย 

ความอาลยัรกั กระถนิมองตามร่างสงูระหง 

ของคุณท้าวจนหายลับตาไป

นายทหารคนอืน่เหน็มิง่แอบให้ความ 

ช่วยเหลือคุณหญิงวิชาเยนทร์ในการพา 

หลบหนี จึงพากันมาล้อมจับตัวมิ่งไว  ้

แล้วพาไปให้ขุนหลวงมหศักดิ์ลงโทษ 

ขุนหลวงที่เพิ่งจะกลับมาถึง ยิ้มเหี้ยม 

เกรียมก่อนจะย่างสามขุมเข้าไปหามิ่ง 

ขุนหลวงมหศักดิ์ยื่นดาบให้กับทหาร 

คนหนึง่ “ส่งมนัไปหายมบาล แต่ค่อยๆ นะ  

ให้มันตายอย่างช้าๆ และทรมาน”

ทหารคนนั้นชักดาบออกมาจากฝัก  

คมดาบที่กระหน�่าฟาดฟันลงมาบนร่าง 

ของมิ่ งนั้น รวดเร็วปานสายฟ้าฟาด 

ขนุหลวงหวัเราะเสยีงดงัลัน่ กระถนิเข้ามา 

เห็นพอดี นางกรีดร ้องอย่างเจ็บปวด 

แสนสาหัสและถลันเข้าไปประคองร่าง 

โชกเลือดของมิ่งไว้

“กระถิน ออกไป” เสียงแหบพร่าของ 

มิ่งดังขึ้น

“ไม่ ข้าจักอยู่กับพี่ เราจักอยู่ด้วยกัน 

ตลอดไป” กระถินร้องไห้คร�่าครวญปาน 

จะขาดใจ เพราะความหวาดหวั่นที่สุด 

ในชีวิตก�าลังจะบังเกิดขึ้น

ม่ิงเห็นว ่าทางดาบก�าลังพุ ่ งมาท่ี 

กระถิน  จึ ง เอา ตัวมาบั งกระ ถินไว  ้

แล้วมัจจุราชก็มาพรากเอาดวงวิญญาณ 

ของชายหนุ่มไป ‘ไม่ว่าจะเกิดกระไรขึ้น  

พี่จะอยู่เคียงข้างเจ้า ตราบจนลมหายใจ 

สุดท้าย จ�าค�าพี่ไว ้นะ’ ค�ามั่นสัญญา 

ของม่ิงดังกึกก ้องขึ้นในมโนความคิด 

ของกระถิน นางทรุดตัวลงไปกองกับพื้น  

เพื่อรอคอยจุดจบแบบเดียวกับชายคนรัก  

แต่นางก็ไม ่ต ้องทุกข ์ทรมานใจนาน 

เพราะลมหายใจสดุท้ายของนางปลวิหาย 

ไปด้วยดาบเล่มเดิม

“เตรียมม้าให้กูเด๋ียวน้ี กูจะไปพาตัว 

คุณท้าวกลับมา” ขุนหลวงสั่งเสียงกร้าว

“ขุนหลวงก�าลังจะไปที่ใดรึเจ้าคะ”  

เสยีงเลก็แหลมของสตรดีงัขึน้จากด้านหลงั 

ขุนหลวงหันขวับไปมอง พอเห็นว่าเป็น

ภรรยาหลวง ก็ถึงกับตกตะลึง คาดไม่ถึง 

ว่านางจะตามเขามาจนถึงที่เมืองละโว้

ทางด้านคุณหญิงวิชาเยนทร์สะดุ้ง 

ตื่นจากฝันร้าย “กระถินกับมิ่ง ป่านนี้พวก 

เอ็งจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้าง”

หลังจากหนีออกมาจากคฤหาสน์ 

มาได้สักพักใหญ่ คุณท้าวก็เห็นเรือสินค้า 

ล�าหนึ่งผ่านมาพอดี จึงขออาศัยเรือเข้า 

บางกอก เพ่ือท่ีจะขอความช่วยเหลือใน 

การเดนิทางออกนอกประเทศจากนายพล 

แดฟาร์ช ซ่ึงเคยเป็นมิตรแต่เก่าก่อนของ 

เจ้าคุณสามี

นายพลแดฟาร์ช ผู ้บัญชาการกอง 

ทหารฝร่ังเศสที่บางกอก ปฏิเสธให้ความ 

ช่วยเหลือคุณท้าวอย่างไม่ไยดี แม้ว่า 

คุณท้าวจะอ้อนวอนขอความเห็นใจเพียง 

ไรก็ตาม ทั้งนี้เพราะเกรงว่าจะเป็นชนวน 

ความขัดแย้งกับทางการไทย นายพลจึง 

จบักมุนางส่งกลับกรงุศรอียธุยา เคราะห์ดี 

ท่ีเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานรับไว้ด้วยใจ 

เมตตา ดูแลและให้ความอุปถัมภ์แก่นาง 

เป็นอย่างดี

จนเมื่อเวลาผ่านพ้นไป ขุนหลวง 

มหศกัดิก์เ็ลกิให้ความสนใจในตวัคณุหญิง 

วิชาเยนทร์ นางจึงได้เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม ่

อย่างสบายใจขึ้น นางขอเลือกเข้าครัวท�า 

อาหารทีเ่รอืนของเจ้าพระยาโกษาธบิดปีาน  

ในช่วงน้ีเองท่ีท้าวทองกีบม้าได้ใช้ฝีมือท�า 

อาหารหวานคาวที่มีลักษณะแตกต่าง 

ไปจากอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารหวาน 

ท่ีมีไข ่และน�้าตาลเป ็นส ่วนประกอบ 

อันเป็นลักษณะอาหารของชาวโปรตุเกส  

ท้ังทองหยบิ ทองหยอด ฝอยทอง ทองโปร่ง  

ทองพลุ ขนมผิง ขนมฝรั่ง ขนมไข่เต่า 

ขนมขิง ขนมทองม้วน ขนมสัมปันนี  

ขนมหม้อแกง และสังขยา
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เกร็ดประวัติศาสตร์

ท้าวทองกีบม้าไม่ใช ่ ช่ือบุคคล หากเป็นชื่อ 

ต�าแหน่งหัวหน้าวิเสทในพระราชส�านักตาม 

พระไอยการต�าแหน่งนาพลเรือน นาทหาร  

หัวเมือง ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ ์

มหาราช นางมีหน้าที่ท�าอาหารเลี้ยงต้อนรับ 

คณะราชทูตฝรั่ ง เศสที่มาเยือนในสมัยนั้น 

เมื่อเข ้าไปรับราชการในพระราชวัง นางได ้

สร้างสรรค์ขนมหวานของไทยหลายชนดิ ประเภท 

ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ด ้วยเหตุนี้ 

ท้าวทองกีบม้าจึงได้ชื่อเป็น ‘ราชินีแห่งขนมไทย’

 ท้าวทองกบีม้าเกดิในแผ่นดนิกรงุศรอียธุยา  

เป็นลกูครึง่โปรตเุกสกบัญีปุ่น่ เคร่งครดัในศาสนา 

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นางแต่งงานต้ังแต ่

อายุเพียง 16 ปี กับคอนสแตนติน ฟอลคอน  

(ออกญาวิชาเยนทร์) ชาวกรีกที่เข้ามารับราชการ 

ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก่อนที ่

จะแต่งงานกับฟอลคอน ฟอลคอนเคยมีภรรยา 

มาแล้วหลายคน และด้วยอุปนิสัยที่แตกต่างกัน 

มาก ท�าให้นางมปัีญหาระหองระแหงกบัฟอลคอน 

แต่ก็ยังประคองความรักจนมีบุตรด้วยกัน 2 คน  

ได้แก่ จอร์จ ฟอลคอน และ ฮวน ฟอลคอน 

ต่อมาเมื่อสามีนางถูกลงโทษข้อหากบฏ ถูกเรียก 

ต�าแหน่งคืน ถูกริบทรัพย์ และถูกประหารชีวิต  

นางจึงถูกส่งตัวเข้าไปเป็นคนรับใช้ในพระราชวัง  

มีหน้าที่ท�าอาหารหวานประเภทต่างๆ ส่งเข้าไป 

ในพระราชวังตามก�าหนด นางได้คิดค้นขนม 

ขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา โดยดัดแปลงต�ารับเดิม 

ของโปรตุเกส แล้วเอาวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีใน 

สยามเข้ามาผสมผสาน ซึ่งหลักๆ ได้แก่ มะพร้าว  

แป้ง น�้าตาล จนท�าให้เกิดขนมใหม่ที่มีรสชาติ 

อร่อย พระราชวังก็ได้ให้ความช่ืนชมมากและ 

เรียกตัวนางให้เข้าไปรับราชการในต�าแหน่ง 

หัวหน้าห้องเครื่องต้น

แม้ท้าวทองกีบม้าจะมีชีวิตในระยะแรกๆ  

ค่อนข้างล�าบาก สามีถูกประหาร ต้องมีชีวิต 

ระหกระเหิน ถูกส่งตัวไปเป็นคนรับใช้ แต่ด้วย 

ความสามารถและอปุนิสยัท่ีด ีบัน้ปลายชวีติของ 

นางจึงสุขสบายและได้รับการยกย่องตามควร  

นางมีอายุยืนยาวถึง 4 รัชกาล คือ สมเด็จ- 

พระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเพทราชา 

สมเด็จพระเจ้าเสือ และสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ

รสมือของท้าวทองกีบม้านั้นเป็นที่ 

เลื่องลือยิ่งนัก จนเจ้าพระยาโกษาธิบดี

ปานและครอบครัวออกปากชมมิได้ขาด  

เจ้าพระยาโกษาธบิดปีานจงึได้มอบหมาย 

ให้ท้าวทองกีบม้าเป็นผู ้ก�ากับการชาว 

เครื่องพนักงานหวานและเป็นผู้สั่งสอน 

ชาวสยามท�าของหวาน นับเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการท�าอาหารตามแบบชาวตะวันตก 

เป็นครัง้แรก และต่อมากไ็ด้มกีารดดัแปลง 

ตามรสนิยมของคนไทยเรื่อยมา 

บางคราวคุณท้าวที่นุ่งโจง ห่มแถบ 

ห่มสไบอย่างคนไทย ก็จะออกไปปฏิบัต ิ

ศาสนกจิทีโ่บสถ์ครสิต์ในหมูบ้่านโปรตเุกส  

สร้างความหวังในการที่จะได้อยู่ใกล้ชิด 

พระผู้เป็นเจ้าเมื่อได้ละสังขารจากโลกนี้ 

ไปแล้ว

ที่โบสถ์นี้เอง ที่ท�าให้นางได้พบกับ 

ฮิเอโรนิโม คนรู้จักชาวโปรตุเกส เขารับ 

อาสาที่จะพานางออกนอกราชอาณาจักร  

โดยเรือสลุบติดอาวุธของเขา

ท้าวทองกีบม้าทอดมองออกไปยัง 

นอกหน้าต่าง คิดใคร่ครวญเรื่องนี้นานอยู ่

หลายวัน สุดท้ายนางก็ตัดสินใจที่จะไป 

จากกรุงศรีอยุธยา ด้วยเหตุผลที่ว่านาง 

อยากเดนิทางออกไปยงัโลกกว้าง แสวงหา 

ความหมายของชีวิตในช่วงบั้นปลาย 

แต่ก่อนจากไป นางอยากจะท�าสิ่งหนึ่ง 

ฝากไว้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินกรุงศรี- 

อยุธยาสืบไป

นางใช้เวลาในตอนกลางคืน เขียน 

ต�าราอาหารคาวหวานต่างๆ เล่มแล้ว 

เล่มเล่า นางรู้ดีว่าหากไปบอกลากับเจ้า  

พระยาโกษาธิบดปีาน ท่านต้องห้ามไมใ่ห้ 

นางไปแน่ เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตราย  

นางจึงออกอุบายว่าป่วย ต้องการจะ 

พักผ่อนเพียงล�าพัง ท�าให้มีโอกาสท่ีจะ 

หนีออกไปที่ท่าเรือได้

เ รื อ เริ่ ม เคลื่ อนห ่างจากชายฝ ั ่ ง 

คณุท้าวมองเหน็บ้านเรอืน ปราสาทราชวงั  

ตลอดจนวัดวาอาราม อยู ่ไกลออกไป  

เร่ือยๆ จนกระท่ังไกลพ้น นางได้ก้าวพ้น 

มาจากแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน 

เรียบร้อยแล้ว จากนี้ไปคงหลงเหลือไว้แต่ 

เพียงความทรงจ�าท้ังทุกข์และสุขปะปน 

กัน เบื้องหน้านั้นคือจุดหมายปลายทาง 

ทีย่งัไม่แน่นอน นางรูแ้ต่ว่า นางจะใช้เวลา 

ที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าท่ีสุด และจะมุ่งสร้าง 

แต่ความดี

เจ้าพระยาโกษาธิบดีปานรู้สึกเสียใจ  

ที่คุณท้าวหนีไปโดยไม่ได้บอกลา มีเพียง 

จดหมายหนึ่ งฉบับที่นางจงใจทิ้ งไว ้ 

ท่านเปิดอ่านดู ก็เห็นถ้อยค�าที่ล้วนเป็น 

ภาษาไทย อนัมใีจความว่า “ข้าเกดิทีส่ยาม  

ข้าจะขอท�าเพื่อแผ่นดินสยาม ข้าขอมอบ 

ต�าราเหล่านีไ้ว้ให้เป็นมรดกของชาวสยาม 

ตกทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน ท่านโกษาธิบดี 

ปาน ท่านช่างมีพระคุณกับข้าเหลือเกิน 

ข้าขอสัญญาว่าจักจดจ�าคุณงามความด ี

ของท่านและจักเทิดทูนท่านตลอดไป”

คุณหญิงวิชาเยนทร ์ เ สียชีวิตไป 

เมื่อใด คนในกรุงศรีอยุธยาไม่มีใครทราบ  

แต่ขนมหวานที่นางน�ามาเผยแพร่แก่ชาว 

สยามน้ันจะยงัคงอยูเ่ป็นอมตะ ให้ได้ร�าลึก 

ถงึนาม ‘ท้าวทองกบีม้า’ ตราบนานเท่านาน 

นางได้ก้าวพ้นมาจากแผ่นดิน

อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน

จากนี้ไปคงหลงเหลือไว้แต่เพียง 

ความทรงจ�าทั้งทุกข์และสุข 

ที่ปะปนกัน
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20 มีนาคม ค.ศ. 1866 มินจายอง เด็กสาวอายุ 16 ปี ถูกน�าตัว 

เข้าสู่วังหลวงโดยองค์ชายแดวอน เพื่อมาเป็นคู่อภิเษกสมรส 

กับพระเจ้าโกจง ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ ์

โชซอนในขณะที่มีพระชนม์เพียงแค่ 15 ชันษาเท่านั้น 

องค์ชายแดวอน ผูส้�าเรจ็ราชการในเวลานัน้สนใจเดก็สาว 

จากตระกูลขุนนางเล็กๆ ที่ชื่อ มินจายอง ด้วยเหตุผลว่าเป็น 

เดก็ก�าพร้า ง่ายต่อการล้างสมอง ใส่ข้อมลูใหม่ๆ ให้ปฏบิตัติาม 

ได้ไม่ยาก เหมาะจะเป็นคู่ของพระเจ้าโกจง กษัตริย์วัยหนุ่ม 

ที่ก�าลังเพลิดเพลินอยู่กับการสังสรรค์ อ�านาจในการบริหาร 

แผ่นดินจะได้ตกอยู่ในมือขององค์ชายแดวอนอย่างเบ็ดเสร็จ

หากแต่พระนางมินในวัยเยาว์กลับตรงข้ามกับพระเจ้า 

โกจง หลังสมรส พระนางมินใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่าน 

หนังสือด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และการ 

ปกครองประเทศ

ในขณะที่ชาวบ้านนอกรั้วยากจนแต่ในวังยังคงใช้จ่าย 

ฟุ่มเฟือย บั่นทอนเงินพระคลังให้น้อยลงเร่ือยๆ คร้ันพระเจ้า 

โกจงเข้าสู่วัย 22 ชันษา องค์ชายแดวอนบ่ายเบ่ียงที่จะมอบ 

อ�านาจบรหิารเดด็ขาดให้พระเจ้าโกจง พระราชินมีนิจงึร่วมมอื 

กับพระประยูรญาติเนรเทศองค์ชายแดวอนออกนอกเขต 

พระราชวังในที่สุด

ประวัติศาสตร์เกาหลีสมมติ

เรื่อง : namu

จักรพรรดินีแห่ง
ราชวงศ์โชซอน

จักรพรรดินีมิน ราชินีที่คอยเคียงข้าง

จักรพรรดิโกจง กษัตริย์องค์สุดท้าย

ที่ได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดิ

แห่งราชวงศ์โชซอน

01
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พระนางมนิก้าวข้ึนท�าหน้าทีช่่วยเหลอื  

ราชการพระเจ้าโกจงผู้ซ่ึงไม่เคยมีอ�านาจ 

อย่างแท้จริงมาก่อน พระนางมินสามารถ 

น�าความรู ้และการมองเห็นความเจริญ 

ของวิทยาการต่างๆ มาใช้บริหารประเทศ 

ท่ามกลางยุคจักรวรรดินิยมที่คุกคามไป 

ทั่วโลกได้อย่างเหมาะสม

ญี่ปุ ่น ประเทศที่คอยรุกรานเกาหลี 

มานับครั้งไม่ถ้วนบังคับให้เกาหลีเปิด 

ประเทศโดยการน�าทัพเรือมาปิดล้อม 

เมืองท่าส�าคัญ กดดันให้เกาหลียอมลง 

นามในสนธิสัญญาได้ส�าเร็จ หลังจากนั้น 

ประเทศตะวันตกทั้งหลายก็หลั่งไหลเข้าสู่ 

ดินแดนเกาหลี 

ราชินีมินให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ กับ 

จีนเพื่อคานอ�านาจกับญี่ปุ ่น สองชาต ิ

พยายามขยายอ�านาจในดินแดนเกาหลี 

เรื่อยมาจนถึง ค.ศ.1895 ญี่ปุ ่นได้รับ 

ชัยชนะในสงครามจีน-ญี่ปุ่น ชาวเกาหล ี

ตระหนักว่าการเกิดภัยพิบัติในดินแดน 

โชซอนนั้นใกล้เข้ามาทุกที

ราชินีมินทรงด�าเนินการติดต่อกับ 

รสัเซยีเพือ่คานอ�านาจกบัญีปุ่น่ทีพ่ยายาม 

กลืนประเทศเกาหลีอย่างหนัก และแล้ว 

องค์ชายแดวอนก็หันไปเข้าพวกกับญี่ปุ่น  

เกิดแผนก�าจัดราชินีมินผู้เป็นเส้ียนหนาม 

มาหลายปี

เช้าตรู่ของวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1895   

หน่วยสังหารภายใต้ค�าส่ังของผู้ส�าเร็จ 

ราชการจากญี่ปุ่นบุกเข้าพระราชวังเคียง- 

บกกงุเข้าไปสงัหารหญงิสาว 3 คน ซึง่หนึง่ 

ในนั้นคือราชินีมินในขณะท่ีมีพระชนมายุ  

43 ชันษา

ปราศจากราชินีคู ่ใจผู ้มากความ 

สามารถ 21 มกราคม ค.ศ. 1907 

จักรพรรดิโกจงถูกบีบบังคับจากญี่ปุ ่น 

และองค์ชายแดวอนให้ลงจากบัลลังก์  

โดยโอรสจักรพรรดิซุนจุงข้ึนครองราชย ์

ในฐานะ ‘กษัตริย ์หุ ่นเชิด’ ของญี่ปุ ่น  

เฉกเช่นเดียวกับบิดา 

‘หากอดีตกลับตาลปัตร หน้าประวัติ- 

ศาสตร์ถูกจารึกขึ้นใหม่’ 

7 ตุลาคม ค.ศ. 1895  

ความมืดโปรยตัวลงพร้อมกับสาย 

ลมหนาวท่ีพัดมากระทบตะเกียงไฟดวง 

น้อย เปลวไฟสั่นระริกพานจะดับลงอยู่ 

ทุกเมื่อ สาวใช้คอยเดินตรวจระดับน�้ามัน 

ในตะเกียงทุกๆ สองชั่วยาม เธอกระชับ 

ผ้าคลุมไหล่ก่อนหยุดเดินเพื่อเงยหน้า 

ข้ึนมองดูแสงดาวท่ีส่องผ่านเมฆหนาได ้

เพียงเลือนราง หญิงสาวยกมือขึ้นอัง 

ความร้อนจากตะเกียงดวงเล็กที่ห ้อย 

จากเสาต้นเรียวควานหาความอบอุ่นใน 

คืนต้นฤดูหนาว “อีกไม่ช้าหิมะคงจะตก 

กระมัง” ถอนหายใจก่อนออกเดินตรวจ 

ตราความเรียบร้อยในพระต�าหนักหลัง 

ตามหน้าที่ของเธอ

“ฉันกลัวว่าชัยชนะที่เหล่าคนเถื่อน 

ได้รับ จะเป็นการเร่งให้แดนโชซอนเกิด 

ภัยพิบัติใหญ่ ยิ่งกว่าในประวัติศาสตร์ 

สามร้อยปีก่อนที่ดินแดนแห่งนี้เคยได้รับ  

ฉนัในฐานะราชินีควรจะท�าเช่นไรดี”

หญงิชราผูซ้ึง่นัง่ตรงข้ามเงยหน้ามอง 

หญิงสูงศักด์ิด้วยความสงสาร ด้วยวัย 

ยี่สิบต้นๆ แต่ต้องแบกรับภาระอันแสน 

หนัก โดยมีเดิมพันเป็นดินแดนที่เจริญ 

มากว่าพนัปี ประชาชนทีก่�าลงัอดอยากอยู ่

นอกเขตพระราชวงั รวมถงึชะตากรรมของ 

ราชวงศ์ไว้บนบา่บอบบางทีก่�าลังสัน่ระริก

“บัดนี้ องค์ชายแดวอนหันไปเข้าพวก 

กบัคนเถือ่น คงเหน็ว่าชาวฮัน่แพ้ในสงคราม 
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พระต�าหนักของพระราชินีมิน

อันเป็นสถานที่ถูกบุกสังหาร
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กระมัง ช่างปรับตัวได้เร็วนัก!” ก�าปั้นเล็ก 

ทุบลงพื้นอย่างแรง หญิงสูงศักดิ์ระบาย 

ความโกรธเกรี้ยว ในเวลาปกติมันคงเป็น 

ภาพอนัน่าขนั เพราะดวงตาเรยีวคลอด้วย 

น�้าใสๆ ในขณะเดียวกันคิ้วเรียวก็ขมวด 

เป็นปมแน่น   

“ลองหารือกับพระเจ้าโกจงหรือยัง 

เพคะ บางทีอาจจะมีทางออกก็ได้”

“สามขีองฉนันะหรอื” หญงิสาวหวัเราะ 

ในล�าคอก่อนเอ่ยชื่อสามีของตน “พระเจ้า 

โกจง” ดวงตาเรียวมองออกไปทาง 

หน ้าต ่างตรงไปยังท ้องฟ ้าสีด�าขลับ 

เหนือยอดไม้กิ่งโล้นที่รายล้อมต�าหนัก  

บานหน้าต่างไม้ฉลุลายปะด้วยกระดาษ 

เยือ่ไม้อย่างประณตี บัดนีถ้กูเปิดออกกว้าง 

ราวกับเชื้อเชิญสายลมให้พัดเข้ามาเพิ่ม 

ความหนาวทีห่นาวอยูแ่ล้ว ให้หนาวยิง่ขึน้ 

ไปอีก ถึงแม้พื้นไม้ในห้องบรรทมจะอุ่น 

ที่สุดในวังหลังก็ตาม แต่การเปิดหน้าต่าง 

ออกกว้างคงไม่ใช่สิ่งที่ปกติควรจะท�า 

ในช่วงย่างฤดูหนาว

“พระองค์เคยว่าราชการด้วยพระองค์ 

เองที่ใดกันเล่า...กษัตริย์หุ ่นเชิดใช่ไหม 

ที่คนในวังเขาเรียกกัน” พระราชินีมิน 

ยกถ้วยชาใบเล็กขึ้นดื่มก่อนรินชาใส่ถ้วย 

ที่ว่างเปล่าของหญิงรับใช้คนสนิท

“องค์ชายแดวอนไม่รู้สึกละอายเลย 

หรืออย่างไรกัน ลูกขององค์เองแท้ๆ”

หญิงชราก้มศีรษะต�่าแสดงความ 

ขอบพระทัยก่อนเอื้อมมือเหี่ยวย่นยกถ้วย 

ชาใบเล็กขึ้นจิบ “แต่ตอนนี้ท ่านหญิง 

สามารถล้มสกุลโจและขับไล่องค์ชาย 

แดวอนออกไปจากวังได้แล้วนี่เพคะ”

“ถ้าหากองค์ชายแดวอนเข้าร่วมกับ 

พวกคนเถื่อน วกกลับมาท�าร้ายโชซอน  

บังคับพระเจ้าโกจงต่างๆ นานา มีหรือที่ 

สามีของฉันจะขัดใจองค์ชายได้”

ห้องกว้างเงยีบลงในทนัใด เสยีงใบไม้ 

กระทบกันในป่าสนหลังเขตวังแว่วมาให้ 

ได้ยินแผ่วเบา

“ขออนุญาตเพคะ” เสียงใสจากด้าน 

นอกดังขัดความเงียบ หญิงสูงศักดิ์พยัก 

หน้าก่อนที่หญิงชราจะค�านับก่อนลุกขึ้น 

อย่างแผ่วเบาไปเปิดประตูไม้ให้สาวใช้ 

อีกคนเข้ามาในห้อง

หญิงชราน่ังลงท่ีเดิมก่อนบอกให  ้

สาวใช้วยัไล่เลีย่กบัหญงิสงูศกัดิน์ัง่ลงข้างๆ 

“เติมน�้ามันในตะเกียงแล้วเพคะ”

“การผกูมติรกบัรสุเซยีเป็นทางออกทีด่ี 

ทีส่ดุในตอนนี”้ ราชนิมีนิกล่าวก่อนยกถ้วย 

ชาข้ึนจิบอีกครั้ง “ถึงแม้ฉันจะรู้อยู่เต็มอก 

ว่ารุสเซียเองก็อยากได้โชซอนพอๆ กับ 

พวกคนเถื่อน แต่ฉันยังมีความหวังว่า 

รุสเซียจะมีความปรานีให้กับโชซอน... 

สักเล็กน้อยก็ยังดี”

สิน้ค�าหญงิทัง้สามคนในห้องตกใจกบั 

เสียงวิ่งกระทบระเบียงไม้ตามด้วยเสียง 

เคาะประตหู้องรวั โดยไม่รอฟังค�าอนุญาต  

หญิงรับใช้ผมสั้นหน้าตาตื่นตระหนก 

พูดพลางหอบหายใจหนัก “ซ่อนตัวเร็ว 

เพคะ พวกคนเถื่อนบุกเข้ามา ทหารจีฮุน 

ถูกยิงตายแล้วเพคะ”  

หญิงชราลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว มองหา 

ทางออกไปรอบห้องก่อนสายตาเรียว 

จะสะดุดกับตู้เสื้อผ้าไม่สูงนัก “เชิญเสด็จ 

มาซ่อนตวัในน้ีเถดิเพคะ” หญงิรบัใช้คนสนิท 

พูดด้วยน�้าเสียงเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาด 

ตัดกับใบหน้าซีดเผือด

ราชินมีนิลกุขึน้อย่างองอาจ มองสบตา 

คนสนิท “หากพวกนั้นต้องการฆ่าฉัน 

ฉันก็จะตายอย่างสมเกียรติ ไม่หลบซ่อน 

เป็นแน่”

“แต่พระองค์มีโชซอนต้องรับผิดชอบ 

นะเพคะ ท่านคือจักรพรรดินีนะเพคะ”  

หญิงชราขึ้นเสียงอย่างไม่เกรงอาญา  

หยาดน�้าใสคลอดวงตาท่ีบัดน้ีอ่อนล้า 

ราวกับรู้เหตุการณ์ที่จะต้องเจอ

หญิงสูงศักด์ิสูดหายใจลึก สองบ่า 

ต้ังตรง ดวงตาเรียวบัดน้ีแน่วแน่และ 

ปราศจากน�้าตา ราชานีมินหันไปสบตา 

สาวใช้ที่นั่งอยู ่ไม่ห่างนัก รอยยิ้มบางๆ  

พร้อมพยกัหน้าจากราชนิที�าให้เธอยิม้คลอ 

น�้าตาก่อนสาวใช้จะใช้หลังมือปาดมัน 

ออกลวกๆ “หม่อมฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ 

รบัใช้พระองค์เพคะ หม่อมฉนัจะท�าหน้าที ่

ของหม่อมฉันจนหาไม่” ก่อนจะค�านับ 

หน้าผากจรดพื้นครั้งสุดท้าย

“หม่อมฉันก็เช่นกันเพคะ” สาวรับใช้ 

ก้าวเข้ามาในห้องปิดประตูก่อนก้มลง 

ค�านับจรดพื้น

“ขอบใจทุกคน” ราชินีมินกล่าวก่อน 

ก้าวเข้าไปในตู ้ยนืในส่วนทีล่กึสดุ หญงิชรา 

น�าผ้าท่ีพับไว้วางเรียงสูงพอให้บังร่าง 

อีกฝ่ายจนมิด “ผูกมิตรกับรุสเซียให้ได้นะ 

เพคะ หม่อมขอลา” หญงิชรากล่าวลาก่อน 
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จะปิดประตูไม้บานเล็กให้สนิท 

เสียงกระแทกประตูอย่างแรงท�าให้ 

หญิงทั้งสี่สะดุ ้งตกใจแต่หาได้กลัวไม่ 

ชายฉกรรจ์สองคนแต่งชุดสีด�าตั้งแต่หัว 

จรดเท้าย่างก้าวเข้ามาในห้องพร้อมกับ 

กลิ่นคาวเลือด “ราชินีมิน!”  

“ฉันคือราชินีมิน” หญิงสาวกล่าว 

อย่างใจเย็น มือเรียวยื่นไปหยิบถ้วยชาขึ้น 

จิบ “พูดภาษาของเราได้ดีทีเดียว แต่ยัง 

ถือว่าใช้ไม่ได้ เห็นได้ชัดว่าภาษาของเรา 

ยากเกินไปส�าหรับคนเถ่ือน...อย่างพวก 

เธอ” รอยยิ้มเยาะของสาวใช้ที่บัดนี้นั่งอยู่ 

บนเบาะรองนั่งของราชินีมินท�าให้อีกฝ่าย 

โมโห ชายตัวใหญ่เดินเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึง 

ตัวสาวรับใช้ผมสั้นที่นั่งหันหลังห่างจาก 

หญงิชราไม่มากนัก ปากกระบอกปืนยกข้ึน 

จ่อหัว 

“ขอลาเพคะ” สาวใชก้ล่าวก่อนจะก้ม 

ค�านับหญิงสาวท่ีท�าหน้าท่ีแทนราชินีมิน  

เพียงเพื่อที่จะท�าให้เหล่าคนเถื่อนปักใจ 

เช่ือว่าหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงข้างคือราชิน ี

ตัวจริง

‘ปัง’ เสียงปืนนัดแรกดังขึ้นพร้อมกับ 

น�้าตาหยดแรกท่ีไหล หญิงสูงศักด์ิท่ีหลบ 

ซ่อนอยู่ บัดน้ียกสองมือข้ึนปิดหู แต่เสียง 

ปืนเมื่อครู่ก็ยังคงสะท้อนก้องอยู่ไม่หาย

หญิงชราก ้มลงมองหยดเลือดที ่

กระเด็นเปรอะตามชุดฮันบกของเธอ  

“โหดเหี้ยมสมชื่อคนเถือน แต่ฉันก็ยังต้อง 

ชมกับความกล้าบุกเข้ามาท�าร้ายราชินี 

ของประเทศเราโดยไม่กลัวอาญาใดๆ 

ใครรึที่อยู่เบื้องหลัง” 

“ไม่รูร้ ึกอ็งค์ชายแดวอนเองไง เมือ่เธอ 

ตาย” ปากกระบอกปืนด�าเมื่อมหันไปยัง 

สาวใช้ซึ่งนั่งอยู่ตรงที่ของราชินี “การรวม 

ประเทศให้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของญี่ปุ่น 

ก็จะเกิดขึ้น หมดเสี้ยนหนามเสียที” 

หญิงชราเหลือบไปเห็นชายอีกคน 

ก�าลงัเดนิตรงไปยงัตูเ้สือ้ผ้า แต่ก่อนทีช่าย 

คนนั้นจะเอื้อมมือไปเปิด เธอกระโจนไป 

เกาะชายกางเกงของอีกฝ่าย “ฆ่าฉันแทน 

ราชินีมินเถิด” สิ้นค�า ร ่างไร้วิญญาณ 

ของหญิงชราก็ฟุบลงแนบเท้าชายผู้ปลิด 

ชีวิต อีกฝ่ายสะบัดเท้าก่อนหมดความ 

สนใจในตู ้ไม้ เดินไปหยุดยืนข้างชาย 

อีกคน เผชิญหน้าหญิงสาวที่รับบทราชินี

“ถึงแม้ฉันจะตาย แต่โชซอนก็จะยิ่ง 

ใหญ่ ไม่ตกเป็นของคนเถือ่นอย่างแน่นอน”

ชายฉกรรจ์สองคนหัวเราะขึน้ในทนัใด  

“เสียดายที่ราชินีมินจะไม่ได้อยู่ดูอนาคต 

ของโชซอน...เพคะ” 

‘ปัง’ เสียงปืนนัดสุดท้ายดังขึ้นตาม 

ด้วยเสียงถ ้วยแก ้วหล ่นจากมือแตก 

ตามด้วยเสียงฝีเท้าหนัก และเสียงประต ู

ไม้ถูกเหว่ียงปิดอย่างแรง หญิงสูงศักดิ ์

ร้องไห้ตัวโยนแต่ปราศจากเสียง สองมือ 

ก�าแน่น เคียดแค้นและเสียใจ น้อยใจใน 

ชะตากรรม เหน่ือยล้าและภาวนาให้ม ี

ทหารในพระราชวังเข ้ามาพบโดยเร็ว 

เพือ่ทีจ่ะออกไปเย้ยหยนัในความล้มเหลว 

ของศัตรู และเพื่อท่ีจะได้ออกไปช่วยสามี 

ว่าราชการ รักษาเอกราชของโชซอน
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หญิงสูงศักดิ์สูดหายใจลึก สองบ่าตั้งตรง ดวงตาเรียวบัดนี้แน่วแน่

และปราศจากน�้าตา ราชินีมินหันไปสบตาสาวใช้ที่นั่งอยู่ไม่ห่างนัก 

รอยยิ้มบางๆ พร้อมพยักหน้าจากราชินีท�าให้เธอยิ้มคลอน�้าตา
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สัมภาษณ์สมมติ	
เรื่อง : วิเวก สีหม่น

หลังทางชีวิต
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วันที่ท้องฟ้าไร้ดาว

…ณ เบื้องบนไกลโพ้น ปราศจาก 

เสียงของความจริงและถ้อยค�ากระซิบ 

ของค�าลวง... ชายสองคนนัง่หวัเราะให้กบั 

ช่วงชีวิตผ่านพ้น ที่นี่เราทุกคนเปล่งวาจา 

เป็นภาษาเดียว ตัดขาดเส้นแบ่งก้ันทาง 

เชื้อชาติ ศาสนา และระบบสัญลักษณ์  

เหลือไว้เพียงต�านานบอกเล่า จริงบ้าง 

ไม่จริงบ้าง ตามแต่วิจารณญาณเติมแต่ง

ในสวนแห่งกาลเวลาหยุดนิ่ง ชายคน 

แรกสีผมด�าขลับ ดวงตาเปล่งประกาย 

คมกริบราวพญาอินทรี สังเกตจากโครง 

หน้าเข้ารูปนั้น อายุของเขาน่าจะราวๆ 

เกือบสามสิบ ส่วนชายอีกคนฝั่งตรงข้าม  

นัยน์ตาสีน�้าตาลอ่อน ถูกประดับด้วย 

เส้นผมสีทองระเรื่อทอประกาย อายุของ 

เขาน่าจะเข้าสูช่่วงชวีติแห่งการเริม่ต้นใหม่  

คนหนึ่งยกแก้วไวน์ขึ้นจิบ ขณะที่อีกคน 

กระดกขวดวิสกี้ตามความเคยชิน...

ผมมาที่ น่ีในฐานะผู ้สังเกตการณ์ 

ใกล้ชิด อาจฟังดูเสียมารยาทและผิดแผก 

จากธรรมเนียมบางอย่าง หากจะกล่าว 

อีกนัยหนึ่งว่า ผมต้ังใจพาตัวเองมาหยุด 

ยืน ณ ที่นี้ เพื่อแอบฟังบทสนทนาของ 

นักเขียนผู้เป็นต�านานแห่งศตวรรษ

’รงค์: คุณมีเหตุผลอะไรที่หยุดอายุของ 

ตัวเองไว้ที่สี่สิบเอ็ด

เฮมิงเวย์: (หัวเราะในล�าคอ) คุณต้องหา 

ความจริงรองรับทุกเรื่องเลยหรือ? เหมือน 

กับงานเขียนของคุณ?

ความจริงแล้ว มันไม่มีเหตุผลอะไร 

หรอก ผมแค่คิดว่าในวัยนั้น ความคิดของ 

ผมก�าลังบ่มเพาะเต็มที่ ประสบการณ  ์

ถูกท�าให้ตกผลึกเข้าสู่วัยหนุ่มใหญ่เต็มตัว 

ผมรู ้ สึ กพอใจ กับค� าว ่ า  O ld  man 

Hemingway อยู่เหมือนกันนะ (หัวเราะ)  

แต่ค�าว่า ปาป้า Hemingway ก็ฟังดูตลก 

ไปอีกแบบ

เฮมิงเวย์: แล้วคุณคิดว่าอายุยี่สิบแปด 

มันดียังไงล่ะ?

’รงค์: ก็ผมชอบความเป็นหนุ่มยี่สิบแปด 

น่ะสิ (หัวเราะ) ไอ้ความรู้สึกท่ียังไม่เป็น 

ผู้ใหญ่เต็มตัว อาจเรียกว่ากึ่งสุกกึ่งดิบน่ะ  

แม่งได้อารมณ์ฉบิหาย ท�าอะไรกค็ล่องตัว 

ไปหมด รู ้ สึกได ้ ถึงความพลุ ่งพล ่าน 

ผมอาจจะเป็นพวกบูชาความหนุ่มแน่น  

หรืออะไรท�านองนั้น (หัวเราะ) ก่อนจะมา 
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ที่นี่ ผมยังรู้สึกว่าตัวเองอายุยี่สิบแปดอยู่ 

ตลอดเลย คราวนี้ผมก็ได้เป็นหนุ่มตลอด 

กาลสมใจแล้ว (หัวเราะ)

’รงค์: คุณคงไม่ว่าอะไรนะ ถ้าผมจะขอ 

สูบบุหรี่สักสองสามมวน อยู่ที่นี่ควันมัน 

อาจจะฟุ้งสักหน่อย

เฮมิงเวย์: (หัวเราะ) คุณจะถามผมท�าไม 

เรื่องอย่างนี้ บนเส้นทางของเราทั้งคู่ มันก็ 

อบอวลด้วยควันคละคลุ้งพอกันนั่นแหละ  

แต่ที่ผมยังไม่เข้าใจก็คือ คุณมีความสุข 

อยู่ได้ยังไงกับบุหรี่ตัวเล็กๆ นี่ตลอดช่วง 

ชีวิตของคุณ แทนที่จะเป็นไปป์หรือว่า 

ซิการ์มวนใหญ่ๆ

 

โดยไม่ตอบค�า… ’รงค์หยิบซองบุหรี่

และไฟแช็กออกจากกระเป๋าเสื้อ จุดสูบ 

ด้วยท่าทางทะมัดทะแมง ท่าทีชินเฉยของ 

ชายตรงข้าม และแววตาคู่น้ันเป็นส่ิงยนืยนั 

เส้นทางอบอวลฝุ ่นควันของเขายิ่งกว่า 

ค�าพูดใด…

 

’รงค์: บางทผีมกร็ูส้กึว่ามนัอ่อนไปหน่อยนะ 

ในฐานะสิงห์อมควัน (หัวเราะ) แต่เหตุผล 

ที่ผมพอจะหาให้คุณได้ก็คือ ผมคงไม่ม ี

เงินพอที่จะซื้อบุหรี่แพงๆ กับเหล้าแพงๆ 

ได้ในเวลาเดียวกัน ล�าพังหาเงินเพื่อจะได ้

แดกเหล้าหรือไวน์ท่ีมันดีๆ หรือแพงๆ  

หน่อย ก็ล�าบากจะตายห่าแล้ว ถ้าผม 

ต้องมาซื้อยาเส ้นที่มันแพงขนาดนั้น 

ผมคงต ้องขายบ ้านและสวนของผม  

หรอืแย่กว่านัน้อาจต้องเอาเมยีผมไปจ�าน�า  

(หัวเราะ) เพื่อหาของอย่างนั้นมาสูบ

เฮมิงเวย์: แต่เท่าท่ีผมรู้มา คุณก็โด่งดัง 

ในระดับท่ีน่าจะมีเงินเหลือใช้ เป็นเศรษฐี 

คนหนึ่งในวงการน�้าหมึกไทยไม่ใช่หรือ?

’รงค์: แม้แต่คนอย่างคุณก็คิดแบบนั้น 

หรือ? (หัวเราะ) ผมไม่รู้ว่าพวกเขาไปเอา 

ข่าวมาจากไหนว่าผมรวยเป็นมหาเศรษฐี 

สิบล้านร้อยล้าน บ้างก็ว่าดูจากขนาดของ 

บ้านกับสวนทูนอินของผมที่เชียงใหม  ่

ผมแค่อยากจะบอกว่า ด้วยระยะการ 

ท�างานหลายสิบปี มันก็ต้องมีเงินเก็บ 

บ้างสิวะ! จะให้ผมนั่งกนิแกลบตลอดชีวติ 

มนักเ็กนิไปหน่อย แต่นกัเขยีนในเมอืงไทย 

น่ะ ความจริงก็จนจะแย่แล้ว ถ้าคุณไม่ 

ท�างานจริงจังและหนักแทบบ้าแบบผม  

เขียนหนังสือวันละสิบชั่วโมง คุณก็เป็น 

นักเขียนอาชีพในเมืองไทยไม่ได้หรอก
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’รงค ์ :  แล้วการเป็นนักเขียนของคุณ 

ในประเทศอเมริกา เป็นยังไงบ้าง ? ตัวผม 

เกิดหลังคุณหลายปี มันคนละยุคกันแล้ว  

คุณเล่าให้ผมฟังทีสิ

เฮมิงเวย์: การเป็นนักเขียนในประเทศ 

ไหนมันก็คงเริ่มต้นคล้ายๆ กัน คุณก็ต้อง 

เป็นคนรักในเรื่องเล่า ชอบที่จะเล่าเร่ือง 

ก่อน ใช่ไหมล่ะ? หลังจากนั้นมันก็อยู่ที่ 

คุณว่าจะชอบเล่าเรื่องจากประสบการณ์ 

เป็นส่วนใหญ่หรือใช้จินตนาการล้วนๆ 

แต่ผมอาจจะโชคดีหน่อย ที่อยู่ในประเทศ 

ที่คนมักจะแสวงหาข้อมูลและความรู ้ 

ต่างๆ ด้วยตัวเองจากการอ่านหนังสือ  

สัดส่วนของคนอ่านหนังสือในอเมริกา 

กบัในประเทศไทยมนักไ็ม่เท่ากนัตัง้แต่ต้น 

แน่นอนว่าไม่ว ่าที่ไหน คนก็ชอบอ่าน 

บันเทิงคดีมากกว่าอยู่แล้ว แต่ไอ้สัดส่วน 

น้อยนดิทีเ่หลอืทีเ่ป็นผูอ่้านงานวรรณกรรม  

แม้จะน้อยกว่างานบนัเทงิอยูค่่อนข้างมาก  

แต่ก็นับว่าเยอะกว่าสัดส่วนของคนอ่าน 

ในประเทศไทย

ในยุคของผม งานเขียนก็ไม่เจริญ 

รุ่งเรืองมากเท่าที่ควร ย่ิงตอนอยู่ในภาวะ 

สงครามไม่ต้องพูดถึงเลย เพียงแต่งาน 

ของผมมันแหวกขนบออกมาส่วนหนึ่ง 

คอืการใช้ภาษากระชบั ไม่บรรยายยดืยาว  

อาจเปรยีบเทยีบกบังานของคณุ ทีผ่มกไ็ด้ 

ข ่าวว ่าแหวกขนบดั้ ง เดิมเหมือนกัน 

ด้วยการใช้ภาษาแบบสวงิสวาย มนัจึงเป็น 

ข้อได้เปรียบ ถึงขั้นฉวยโอกาส ท�าให้ผม 

ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ในปี พ.ศ. 2496  

และรางวลัโนเบลในปี พ.ศ. 2497 จากเรือ่ง 

The Old Man and The Sea ที่ดูเหมือน 

จะ เป ็นราง วัล เกี ย รติ ยศสวยหรูนะ 

แต่ความจริงแล ้วมันก็ต ้องแลกด้วย 

บางส่วนของชีวิต เหมือนเวลาคุณไปเก็บ 

ข้อมูลตามที่ต่างๆ เพื่อจะน�ามาผ่านตา 

คนอ่านในไม่กีว่นิาท ีคนอย่างผมกไ็ม่ได้รบั 

ข้อยกเว้นหรอก ผมพยายามเข้าร่วมรบ 

โดยสมัครเป็นทหารในสงครามโลกครั้ง 

ที่หนึ่ง แต่ด้วยปัญหาด้านสายตา ผมถูก 

ย้ายไปประจ�าการเป็นหน่วยปฐมพยาบาล 

ประจ�ารถพยาบาลทหาร แลกด้วยอาการ 

บาดเจ็บจากกระสุนปืน กว่าจะได้มาซึ่ง 

งานเรื่อง A Farewell to Arms กับเรื่อง  

Death in the Afternoon ท่ีผมเขียน 

เสร็จในปีที่คุณลืมตาออกมาดูโลกพอดี  

นอกจากนัน้ผมยงัต้องไปเข้าร่วมกลุม่ของ 

หนุ่มต่างด้าวท่ีใช้ชีวิตผจญภัยในฝรั่งเศส 

และสเปนกว่าจะได้ผลงานเรื่อง In Our  

T i m e  ร ว ม เ รื่ อ ง สั้ น ชุ ด แ ร ก ข อ ง ผ ม 

กับ The Sun also Rises ซึ่งเป็นชิ้นที่ 

ท�าให้ผมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

’รงค์: แล้วจากที่เล่ามาทั้งหมดคุณคิดว่า 

ประสบการณ์ส่วนไหนท่ีกล่ันกรองออก 

มาเป็นผลงานเรื่อง The Old Man and  

The Sea แล้วท�าให้คุณได้เป็นนักเขียน 

รางวัลโนเบล

เฮมงิเวย์: อ่อ ผมลืมพดูเกีย่วกบัเล่มน้ันไป 

ส�าหรับเร่ือง The Old Man and The  

Sea ผมได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจาก 

ชาวประมงคิวบาชื่อ เกรกอริโอ ฟูเอนเตส  

(Gregorio Fuentes) ที่ผมเคยจ้างให้คอย 

ดแูลเรอืตกปลาระหว่างพ�านักอยูใ่นคิวบา  

หลงัจากสงครามโลกครัง้ทีส่อง น่าเสยีดาย 

ที่ฟูเอนเตสเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2545 โดยที่ 

ไม่เคยอ่าน The Old Man and The Sea  

ผลงานซึ่งผมคิดว่าเกิดจากเศษเส้ียว 

ตัวตนของเขา

…การเป็นนักเขียนของเฮมิงเวย์คงไม่ได ้

หมายถึงคนท่ีท�างานผ่านปลายปากกา 

และเร่ืองเล่า ในการรับรู้เดิมของผมและ 

จากที่ผมได้ฟังการตอบค�าถามเมื่อครู ่

หากแต่เขาใช้ทั้งชีวิตของเขาในฐานะ 

นักเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งที่โลกพึงมี  

ส่ิงท่ีเขาพบพานผ่านพ้นไม่เคยตัดเขาออก 

จากความต้องการรุดหน้าด้านงานเขียน  

เขาเป็นนักเขียนนายพราน นักเขียนเจ้าชู้  

นักเขียนในสงคราม หรือแม ้กระทั่ ง 

นักเขียนผู้เคยประจัญกับวัวกระทิง…

เฮมิงเวย์: คุณเคยสู้กับวัวกระทิงในสเปน 

ไหม?

’รงค์: ไม่เคย

เฮมิงเวย์: ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณ 

ควรไปสัมผัส ในฐานะลูกผู้ชายคนหนึ่ง

’รงค์ เอื้อมมือไปหยิบบุหรี่มวนใหม่ขึ้นสูบ  

หลังจากขยี้เถ้าถ่านท่ีเคยคุกรุ่นควันไฟลง 

ในที่เขี่ยบุหรี่ด้านขวามือของเขา…

’รงค์: ผมคงไม่ต้องไปก็ได้มั้ง (หัวเราะ) 

ก็ในเมื่อคุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรือว่า  

“การโกหกท่ียิ่งใหญ่น่าฟังกว่าเรื่องจริง  

หากผู้เขียนนวนิยายไม่น�าเรื่องจริงมา 

เขียน เขาจะเป็นนักโกหกที่ประสบความ 

ส�าเร็จเป็นอย่างมาก”

เฮมิงเวย์: (หัวเราะ) คุณอาจยังพูดไม่จบ 
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ประโยค ผมเคยบอกอีกว่า “ไม่ใช่สิ่งผิด 

ธรรมดาที่นักประพันธ์จะโกหก”

’รงค์: แต่น่าแปลกทีก่รรมการรางวลัโนเบล 

บอกว่าคุณเป็นนักเขียนที่ถ่ายทอดความ 

จริงได้คมคายที่สุดคนหนึ่ง

เฮมงิเวย์: คงไม่แปลกหากพวกเขาจะมอง 

เช่นนั้น ความเป็นจริงแล้วผมอาจลวง 

กระทัง่ความเป็นจรงิทีว่่า ไม่เคยมผีูช้ายช่ือ 

เออร์เนสต์ มิลเลอร์ เฮมิงเวย์ อยู่จริง  

นอกจากในงานเขียนของเขา

’รงค์: แม้จะศรัทธาในการลวงขนาดนั้น  

คุณยังเชื่อว่าจ�าเป็นต้องใส่ลมหายใจ 

และความรู ้สึก ให ้กับทุกบรรยากาศ 

ในทุกงานเขียนของคุณ?

เฮมิงเวย์: แน่น่อน แม้ผมจะเช่ือถ้อยค�า 

ของปิกัสโซที่เคยกล่าวไว้ว่า ‘Art is a lie’  

แต่ส�าหรับผมแล้ว งานเขียนที่ดีหมายถึง 

งานเขียนที่ท�าให้คนอ่านคิดว่าเป็นสิ่งที ่

เกดิขึน้จรงิ และเกดิขึน้กบัเขา มนัจะอยูก่บั 

เขาตลอดไป ทั้งความสุข ความทุกข  ์

ความดี ความเชื่อ ความเบิกบาน และ 

ความเสียใจ อาหาร เตียงนอน เหล้า ผู้คน 

อากาศ ทกุอย่างต้องจรงิยิง่กว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

’รงค์: ผมเห็นด้วยกับความคิดของคุณนะ 

ผมคิดว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหน งานเขียน 

ควรจะจบัต้องได้ทางความคดิ และอารมณ์ 

ความรู้สึก แต่ส�าหรับสังคมไทย เดี๋ยวนี้ 

มนัมเีวทีมากมายให้ประกวดกนั กลายเป็น 

เรื่องของเงินรางวัล หนังสือเล่มท่ีไม่ได ้

รางวัล จากที่ขายไม่ออกอยู่แล้ว ก็ยิ่งไป 

กันใหญ่ คุณค่าของนักเขียนถูกตีตรา 

ด้วยรางวัล นอกจากน้ัน แม่งเสือกมีงาน 

สัปดาห ์ห นัง สือแห ่ งชา ติ เข ้ ามาอีก 

ในประเทศของผมจัดกันปีละสองครั้ง 

นักเขียนแม่งก็รีบปั ่นงานกันยกใหญ  ่

กลั วขายไม ่ทัน  กลับกลายเป ็นว ่ า 

พอหนังสืออยู่ในร้านปกติไม่มีส่วนลด 

เหมือนงานสัปดาห์หนังสือ คนก็ไม่ซื้ออีก 

แล้วงานที่รีบๆ ท�าออกไปขายวันงาน 

แม่งกไ็ม่ได้ดหีรอก รบีๆ ท�ากนัไปอย่างนัน้ 

กลัวไม่มีแดก (หัวเราะ) คนเขียนหนังสือ 

ในประเทศไทยสมัยนี้จึงชอบนั่งเทียน 

ผิดกับสมัยคุณหรือสมัยผม ตอนที่ผมจะ 

เขียนหนังสือเรื่อง สนิมสร้อย ผมต้องไป 

อาศัยหลับนอนอยู่ในซ่องต้ังสามเดือน  

แต่หนังสือสมัยนี้ ผมว่าแค่ค�าว่า ‘ซ่อง’  

คนเขียนแม่งเคยไปจริงๆ หรือเปล่าก็ไม่รู้  

(หัวเราะ)

เฮมงิเวย์: (หวัเราะ) ถ้าพดูอย่างนัน้อาจจะ 

ไม่ถกูท้ังหมด เพราะในประเทศผมกม็งีาน 

หนังสือเหมือนกัน แต่คนในประเทศของ 

ผมก็ยังซื้อหนังสืออ่านกันเป็นปกติ ผมว่า 

เราต้องดูที่ค่านิยม กับการปลูกฝังนิสัยรัก 

การอ่านของคนในแต่ละประเทศมากกว่า

’รงค์: มันก็คงจริงอย่างที่คุณพูด

เฮมิงเวย์: แล้วคุณคิดยังไงกับหนังสือ 

ที่ตอนน้ีก�าลังจะแปรสภาพไปอยู่บนหน้า 

จอคอมพิวเตอร์

’รงค์: โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยแปลกใจ 

เท่าไหร่นะ ความจริงแล้ว พักหลังๆ น้ี 

เราก็พิมพ์หนังสือกันน้อยมากถ้าเทียบ 

กบัสมยัพวกผม หรอืรุน่พ่อ แม่ผม ตอนนัน้ 

พิมพ์กันทีเป็นหมื่นเล่ม เดี๋ยวนี้พิมพ์กัน 

แค่หลักพัน มันอาจเก่ียวข้องกับธุรกิจ 

หรืออะไรก็แล้วแต่ สักวันหน่ึงมันคงต้อง 

เป็นไปในทศิทางนัน้อยูแ่ล้ว แต่มนักส็ิน้สดุ 

ยุคของพวกเราแล้วเช่นกัน คงไม่มีสิทธิ์ 

ไปดิ้นรนเพื่อชี้น�าอะไร 

เฮมิงเวย์: แต่คุณคิดไหมว่าที่น่าห่วง 

ย่ิ งกว ่า คือถ ้า เป ็นอย ่าง ท่ี เราพูดกัน 

การพิมพ์จ�านวนน้อยลง อาจหมายถึง 

คนอ่านหนังสือน้อยลงด้วย…

…ค�าถามข้างต้นสะกิดใจผมอยู่พอ 

สมควร ในฐานะคนท่ียังต้องใช้ชีวิตอยู่ 

นอกสวนแห่งกาลเวลาหยุดนิ่ง ระบบการ 

พมิพ์ยงัคงต้องด�าเนินไปในโลกแห่งความ 

จริงที่พวกเรายังต้องพึ่งพากระดาษเป็น 

รากฐานในการศึกษาหาความรู้ผ่านการ 

อ่านและจดบันทึก

’รงค์: มันก็คงเป็นอย่างนั้น สมัยนี้สิ่ง 

ยั่วยวนมันเยอะ ท�าให้คนเราสมาธิสั้น  

สมัยผมถ้าไม่อ่านหนังสือก็แดกเหล้า 

สูบบุหรี่  ครึ้มๆ หน่อยก็ไปตีกะหรี่กัน  

(หัวเราะ) มันก็มีแค่นี้เอง สมัยนี้มันมี 

คอมพิวเตอร์ มีอินเทอร์เน็ต คุณไม่จ�าเป็น 

ต้องหาความรู้จากการอ่านหนังสือก็ได้  

แต่มันก็ไม่ใช ่ว ่าจะดีนะ ถ้าเทียบกัน  

ประสบการณ์และองค์ความรู ้ของคน 

รุ่นผมหรือคุณมันหนักแน่นกว่า แค่การ 

ผ่านยุคของความแร้นแค้นของสงคราม 

มันก็เทียบกันไม่ได้แล้ว…

ผมกดปุม่บนัทกึบนเครือ่งบนัทกึเสยีง  

พลันเดินออกจากสวนแห่งกาลเวลาหยุด 

นิ่ง ก้าวไปสู่โลกปัจจุบันที่มีอนาคตรองรับ

…หลังบทสนทนาจบลง ชายทั้งสอง 

ชนแก้วไวน์กบัขวดวสิกี ้มเีสยีงแก้วกระทบ

กนัดงัขึน้หนึง่ครัง้ ตามมาด้วยเสยีงหวัเราะ

หลังความตายที่ดังต่อเนื่องยาวนาน…

สมัยนี้สิ่งยั่วยวนมันเยอะ 

ท�าให้คนเราสมาธิสั้น 

สมัยผมถ้าไม่อ่านหนังสือ

ก็แดกเหล้า สูบบุหรี่ 

ครึ้มๆ หน่อยก็ไปตีกะหรี่กัน
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เรื่องสั้นสมมติ	
เรื่อง : ปัญญาวุธ อธิคม

การเดินทางตามหาความหมายชีวิต
ของนักศึกษาวิชาปรัชญา

ผู้ไม่เคยเดินทางไปไกลกว่าความคิดตนเอง
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ไม่นานมานี้  ข ้าพเจ้าได้รับค�าขอร้อง 

จากน้องชายคนหนึ่งที่รู ้จักกันในสังคม 

ออนไลน์ เขาขอให้ข้าพเจ้าเขียนเร่ืองสั้น 

แก่เขาเรื่องหนึ่งเพื่อลงนิตยสารอะไร 

สักอย่างในโครงการนักเขียนที่เขาเข้า 

ร่วมอยู ่ หลังจากใคร่ครวญอยู ่พักหนึ่ง 

ข้าพเจ้าจึงตอบตกลงแก่เขา เพราะท่าท ี

นอบน้อมประสานถ้อยค�าหวานระรื่น 

ของเขา ท�าให้ข้าพเจ้าอดอ่อนใจไม่ได้  

ข้าพเจ้าชอบค�ายกยอ ข้าพเจ้ารู้ดี และนั่น 

ไม่ใช่ครั้งแรก ข้าพเจ้ารู้สึกอยากกระทืบ 

คน วางใจเถิด ข้าพเจ้าไม่ใช่คนมีรสนิยม 

ชื่นชอบกระทืบใครพร�่าเพรื่อ ข้าพเจ้าจะมี 

อารมณ์ฉุนเฉียวอยากท�าร้ายร่างกายคน 

ก็ต่อเมื่อรู้ว่างานที่ถูกวานขอให้เขียนนั้น 

ไม่ได้สตางค์สกัสลงึเดยีว ท่านเข้าใจหรอืไม่ 

ข้าพเจ้าไม่ใช่อัครเทวดาสถิตมหาวิมาน  

วันหนึ่งไม่ท�าอะไรนอกจากนั่งแท่นเหม่อ 

มองโลกแล้วอิ่มทิพย์ ข้าพเจ้ายังต้องกิน 

ต้องใช้ ข้าพเจ้าทราบดีว่าอุดมการณ  ์

ความฝันนั้นหอมหวาน แต่ข้าพเจ้าชอบ 

ทานข้าวมากกว่า จรงิอยูข้่าพเจ้าเคยได้รบั 

รางวัลทางการเขียน มีผลงานรวมเรื่องสั้น 

ของตนเองอยู่ แต่นั่นไม่ได้หมายความ 

ว่าข้าพเจ้าจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไป 

ตลอดชาติ หากเมื่อไหร่รัฐบาลอนุญาต 

ให้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องสั้นแทนค่าน�้าค่าไฟ 

ได้ค่อยว่ากัน

ขออภัย ข้าพเจ้าชอบบ่นฟุง้ฝอยไปเรือ่ย 

กลับมาเข้าประเด็นเถิด ข้าพเจ้าได้รับ

ความไว้วางใจจากน้องชายผูน่้ารกัน่าชิงชงั 

ให ้ เขียนเรื่ อง ส้ันเ ก่ียวกับโลกสมมติ 

เรียนให้ทราบตามตรงว่า ข้าพเจ้านึก 

ไม่ออกว่ะ ไอ้โลกสมมติมันเป็นเช่นไร 

ใช่งานเขียนท่ีบรรดาพระเดชพระคุณ 

ท่านเรียกว่าแฟนตาซีหรือเปล่า หรืองาน 

เขยีนเชงิเหนอืจรงิอย่างทีข้่าพเจ้าเคยเขยีน  

หรือเป็นงานเขียนเชิงตั้งค�าถาม ว่าหาก 

ท่านเจอเหตุการณ์อย่างน้ัน หากท่านเจอ 

เหตุการณ์อย่างน้ี ท่านจะจัดการอย่างไร  

ข้าพเจ้าไม่รู ้ว ่ะ คนอยากเขียนหนังสือ 

ซ่ึงบังเอิญได้รางวัลได้รับการตีพิมพ์อย่าง 

ข้าพเจ้าไม่มีความรู้เรื่องน้ีเลย แต่ถ้าเป็น 

อย่างน้ันข้าพเจ้าก็พอนึกได้อยู่ ข้าพเจ้า 

ไม่ทราบว่ามันถือว่าเป็นวรรณกรรมโลก 

สมมติหรือไม่ แต่ข้าพเจ้าจะขอเขียน 

ไปก่อน จากนั้นพวกท่านจงตัดสินเองเถิด 

ว่าข้อเขียนของข้าพเจ้าตรงโจทย์โลก 

สมมติบ้างหรือไม่ 

ก่อนอื่นต้องเกริ่นกล่าวเล่าย้อนไป 

สกัหน่อย หวงัว่าคงไม่ท�าให้เบือ่กนั ข้าพเจ้า  

เป็นคนกรุงเทพฯ โดยก�าเนิด ข้าพเจ้าเป็น 

คนธรรมดา มีชีวิตธรรมดา มีพ ่อแม  ่

มีบ้านอบอุ่น กินข้าวครบสามมื้อ มีสหาย 

ดีมากมาย สอบเข้ามหาวิทยาลัยสีหวาน 

ใกล้บ้านได้อย่างไม่อยากเย็นนัก ข้าพเจ้า 

เรียนวิชาปรัชญาของคณะอักษรศาสตร ์

ด้วยเหตผุลว่าไม่ตดิคณะซึง่เลอืกไว้อนัดบั 

หนึ่ง ตรงนี้เองเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของ 

ข้าพเจ้า การศึกษาปรัชญาท�าให้ข้าพเจ้า 

เห็นโลกในอีกหลายแง่มุม ข้าพเจ้าเริ่ม 

ตัง้ค�าถามต่อส่ิงรอบตัว ต้ังแต่เรือ่งเล็กน้อย 

อย่างการเลือกสิ่งของ ก่อนก้าวไปสู่ระดับ 

นามธรรมอย่าง ชีวิต สังคม การด�ารงอยู่  

นานเข้าข้าพเจ้าจึงเริ่มรู้สึกไม่ชอบเมือง 

ท่ีข้าพเจ้าอยู่เสียเลย ข้าพเจ้ารู ้สึกไม่ม ี

คุณค่าต่อเมืองนี้ และเมืองนี้ไม่มีคุณค่า 

ต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเสมือนหุ่นยนต์ที่เปิด 

ระบบท�าการในรุง่เช้าท�าตามค�าสัง่ไปเรือ่ย 

และปิดระบบในตอนดึก ข้าพเจ้ารู ้สึก 

ตัวเช ่นนี้ เมื่อไปอ ่านงานแนวคิดของ 

นักปรัชญานาม ราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สัน 

ในหนงัสอืเรยีน ท่านผูน้ัน้กล่าวว่ากจิกรรม 

ชวีติเราจะด�าเนนิวนซ�า้ซากโดยเราไม่รูตั้ว 

เมื่อลองคิดและสังเกตจึงพบว่านั่นเป็น 

สิ่งจริงแท้  ความประทับใจนั้นท�าให ้ 

ข้าพเจ้าเริ่มศึกษาค้นคว้าเรื่องราวหลัก 

ปรชัญาอย่างจรงิจงั ไม่ว่าปรชัญาตะวนัตก 

หรือปรัชญาตะวันออก รวมไปถึงงาน 

วรรณกรรมสะท้อนสังคมนานา และนั่น 

ย่ิงท�าให้ข้าพเจ้ารังเกียจเมืองศิวิไลซ์นี้ 

อย่างทีส่ดุ เมอืงนีม้คีวามผดิปกตมิากมาย  

แต่ทุกคนท�าเหมือนมันเป็นเรื่องปกติ  

กระทั่งจะท�าบุญก็ต้องไปตามเวลาที่ทาง 
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     เอาล่ะ ท ่านและข้าพเจ ้าได้ด�าเนินมาถึงช ่วงท้ายของตัวบทเสียแล้ว 
ก่อนจบข้อเขียนนี้ข้าพเจ้าใคร่อยากจะบอกบางสิ่งบางอย่างที่ท่านควรรู้

วดัก�าหนด นอกเหนอืจากนัน้มิได้เดด็ขาด 

พุทธพาณิชย ์อันเก ล่ือนกลาดท�าให  ้

ข้าพเจ้าไม่อาจศรัทธาต่อศาสนา เมืองซึ่ง 

เจรญิมากทีส่ดุ ผูค้นใส่สทูเดนิกนัเพ่นพ่าน 

ยังมีขอทานร้องขอเศษเงิน เมืองนี้มีสิ่ง 

ก่อสร้างหรูหราสูงเสียดฟ้า ทว่ายังมีคน 

ไร้แหล่งซุกหัวนอน เมืองนี้มีผู้น�าแฟชั่น 

นุ่งน้อยห่มน้อยแต่ยังมีอีกหลายคนไม่มี 

เส้ือผ้าใส่ เมอืงนีเ้สมอืนกรงปิดกัน้เสรภีาพ 

ทางความคิดของข้าพเจ้า เมืองนี้ปกคลุม 

ด้วยเมฆหมอกท�าให้ข้าพเจ้ามองไม่เห็น 

ค�าตอบบางอย่างที่ข ้าพเจ ้าต ้องการ  

ข้าพเจ้ารู้สึกถูกผูกติดกับอะไรบางอย่าง 

ประหนึง่สายโซ่พนัแข้งขาผกูล่ามบนข่ือคา 

ความคิดเหล ่านั้นทับถมพอกพูนจน 

ข้าพเจ้าไม่อาจอดรนทนอาศัยในเมือง 

วิปริตนี้ได้ เมื่อผ่านการศึกษาชั้นปีสอง  

ข้าพเจ้าตัดสินใจเดินทางออกจากเมือง

การเดินทางของข้าพเจ้าผ่านความ 

เห็นชอบจากบิดามารดาอย่างง่ายดาย  

เนื่องด้วยพวกท่านต่างคิดว่าข้าพเจ้า 

จะไปเที่ยวเล่นต่างจังหวัดไม่นานแล้ว 

กลับมา ซึ่งข้าพเจ้าก็คงกลับมาหากไป 

ไม่รอด ข้าพเจ้ารู้ดีว่าข้าพเจ้าช่างอ่อนแอ 

ไม่มีน�้าอดน�้าทน เพราะการอาศัยในเมือง 

ศิวิไลซ์อะไรก็เร็วรี่ แต่ข้าพเจ้ามีความ 

ตั้งใจจริงว่าหากสถานที่ที่ข้าพเจ้าไปนั้น 

ถูกตาต้องใจ ข้าพเจ้าจะท�างานอยู่อาศัย 

ที่นั่นไม่หวนกลับมาเมืองหมอกควันนี้ 

อีกเลย การกระท�าและความคิดของ 

ข้าพเจ้าอาจดูเป็นเรื่องเล็กไม่สลักส�าคัญ 

ประการใด ก็แค่อารมณ์อยากรู้อยากลอง 

ของเด็กคนหน่ึง แต่ นิโคลา เทสลา 

ได้กล่าวไว้ว่า ‘เรื่องยิ่งใหญ่มักเกิดจาก 

สิง่เลก็น้อยเสมอ’ โทมสั อลัวา เอดสินั กไ็ด้ 

สอนข้าพเจ้าว่า ‘ผลลัพธ์อันมีค่าย่อมแลก 

มาด้วยความยากล�าบาก’ ยูสเซฟ ซีดาน  

นักเขียนชื่อก้องเอ่ยสม�่าเสมอว่า ‘ชีวิตคือ 

การเดนิทางแสวงหาบางสิง่’ ลอูสิ แฮมลิตนั 

กไ็ด้กล่าว ‘โชคชะตาได้มอบเส้นทางแก่เรา 

ที่ เหลือขึ้นอยู ่ กับว ่าเราจะก้าวเดินไป 

หรือไม่’ และข้าพเจ้าได้เลือกเดินออกไป

ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดค�าถามท่ีว่า แล้ว 

ข้าพเจ้าจะไปไหนดเีล่า ทแีรกเลยข้าพเจ้า 

อยากไปภาคเหนือ แต่ไม่ว่าใครต่างก็ไป 

กัน ข้าพเจ้าจึงเบนเข็มไปทางภาคอีสาน  

แต่ภมูภิาคนัน้กไ็ม่มส่ิีงดึงดูดใจให้ข้าพเจ้า 

ไปเท่าใดนัก เข็มเบนอีกครั้งมายังภาค 

ตะวันออก ข้าพเจ้าค้นหาข้อมูลจาก 

อินเทอร์เน็ตและพบว่ามีสถานท่ีน่าสน 

อยู่ที่นั่น อ�าเภอสายชเล ต�าบลท่าน�้าดี  

จังหวัดชลบุรี  เขาว ่าที่นั่นทะเลสวย 

มีหมู่บ้านชาวประมง การไปออกเรือสู่ผืน 

ทะเลกว้างกับชาวประมงก็คงเป็นเรื่องดี 

ไม่หยอก เหมือน เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ 

ผู้ออกไปกับเรือหาปลาและกลับมาเขียน 

ผลงานอันลือลั่นนาม เฒ่าผจญทะเล 

แต่ข้าพเจ้าใคร่ครวญดูแล้ว หากข้าพเจ้า 

คิดจะ เ ดินทางตามหานครแห ่ ง จิต 

วญิญาณท�าไมข้าพเจา้ไมไ่ปให้ไกลกว่านี้  

จุดหมายจึงถูกเปลี่ยนไปให้ไกลยิ่งขึ้น 

จนเกือบสุดสายปลายประเทศ นั่นคือ  

อ�าเภอสิงหนคร ต�าบลสทิงหม้อ จังหวัด 

สงขลา เหตุท่ีข ้าพเจ ้าเลือกจังหวัดนี ้

ก็เพราะเป็นจังหวัดท่ีมีประวัติยาวนาน 

น่าสนใจ อย่างชื่อเมืองสงขลานั้น มีข้อ 

สันนิษฐานว่าแต่เดิมคือ สิงหลา เพราะม ี

เกาะสองเกาะรูปร่างคล้ายสิงห์สองตัว 

ก�าลังนอนหมอบเฝ้าปากทางเข้าสงขลา  

เหล่าพ่อค้าเปอร์เซียอินเดียจึงเรียกว่า 

เมืองสิงหลา อีกทางหนึ่งก็ว่าแต่ก่อนช่ือ 

สิงขร เพราะเมืองสงขลามีภูเขาเป ็น 

ปราการธรรมชาติจึงถูกเรียกว่า สิงขร 

อนัแปลว่าภเูขา แต่กม็เีรือ่งเล่าพืน้บ้านว่า 

สุลต ่านผู ้ครองนครขณะนั้นชื่นชอบ 

ราชสีห์มาก และเล้ียงไว้หลายร้อยตัว 

จนถูกขนานนามเป ็นเมืองแห ่งสิงห  ์

หรือสิงหนคร ซึ่งชื่อเรียกนานาเพี้ยนไป 

เพี้ยนมาจนกลายเป็นสงขลาในปัจจุบัน

ข้าพเจ้าเดินทางมายังจังหวัดนี้กับ 

เพื่อนหญิงคนหนึ่งชื่อ รุสนี ข้าพเจ้ารบเร้า 

ขอให้เธอมาด้วยกัน เพราะเธอมีพ้ืนเพ 

เป็นคนสงขลา ท่านจะว่าข้าปากเก่ง 

แต่ไม่กล้าจริงก็ได้ เพราะตอนน้ันข้ารู้สึก 
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     เอาล่ะ ท ่านและข้าพเจ ้าได้ด�าเนินมาถึงช ่วงท้ายของตัวบทเสียแล้ว 
ก่อนจบข้อเขียนนี้ข้าพเจ้าใคร่อยากจะบอกบางสิ่งบางอย่างที่ท่านควรรู้

หวั่นใจไม่กล้าเดินทางไปถ่ินฐานห่างไกล 

คนเดียว ข้าพเจ้าไปพักอยู่กับญาติของ 

รุสนี ซึ่งต้องขอบพระคุณเป็นล้นพ้นที่ 

ท�าให้ข้าพเจ้ามีที่ซุกหัวนอนและมีข้าวกิน 

ข้าพเจ้ารู ้สึกประทับใจไมตรีของผู ้คน  

แต่ผิดหวังกับสงขลา เพราะเมื่อไปถึง 

ข้าพเจ้ากลับแทบไม่ได้ท่องเที่ยวที่ใดเลย 

เพราะพายุเข้าฝนฟ้าตกอย่างไม่เกรงอก 

เกรงใจ ข้าพเจ้าอยู่ในสภาวะหดหู่อย่าง 

รุนแรง เพราะการที่ฝนฟ้าไม่เป็นใจเช่นนี้ 

ก็ประหนึ่งธรรมชาติได้บอกแก่ข้าพเจ้า 

ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่ีข้าพเจ้าตามหา แล้ว 

ข้าพเจ้าจะต้องเดินทางไปที่ใดอีกเล่า  

ข้าพเจ้าเฝ้าขบคิดอยู่นานคืนกระทั่งถึงวัน 

ฟ้าแจ่ม ข้าพเจ้าจึงได้เวียนแวะไปเยือน 

ในร้านหนังสือมือสองแห่งหนึ่งไม่ใกล้ 

ไม่ไกลจากทีพ่กัมากนกั ข้าพเจ้าได้หนงัสอื 

ของ อัลแบร ์ต กีย ์  เดอ โมปาร ์ซังต ์ 

นกัเขยีนชาวฝรัง่เศสคนหนึง่ตดิมอืกลบัมา 

และนั่นก็เป ็นจุดเปลี่ยนของข้าพเจ ้า 

อกีครัง้หนึง่ ข้าพเจ้ารูส้กึประทบัใจหนงัสอื 

ทีซ่ือ้มาพอสมควรจงึค้นหาประวตันิกัเขียน 

ผู้นี้เพิ่มเติม และพบว่าเขาเป็นนักเขียน 

ซึ่งเขียนงานได้ย�่าแย่มาก กระทั่งหันมา 

เขียนเรื่องที่เขาถนัด นั่นคือเร่ืองราวเก่ียว 

กับโสเภณี ท�าให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้น 

จนเป็นทีย่อมรบัในวงการ ข้าพเจ้ากลบัมา 

พิจารณาตนเองอีกคร้ัง จากนั้นเร่ิมคิด 

อยากจะเขียนหนังสือ แต่ข้าพเจ้าเป็น 

พวกขวางโลก การเริ่มเขียนจากส่ิงท่ีชอบ 

ดูจะเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่พอใจเท่าใดนัก  

ตอนนั้นข้าพเจ้านึกถึงถ้อยค�าของ หลุยส์  

อัลเบอร์โต การาวิโต้ ที่ว่า เราไม่ควรหน ี

จากสิ่งท่ีเกลียด เพราะแม้หนีไปไกล 

สักเท่าใด มันก็จะตามเรามาอยู่วันยังค�่า 

จงท�าความเข้าใจและยอมรับมันให้ได้  

หลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงหวนคืนสู่กรุงเทพฯ  

และเริ่มต ่อสู ้กับเมืองที่ข ้าพเจ ้าอคติ 

หนักหนาด้วยวรรณกรรม สองปีให้หลัง 

ข้าพเจ้าได้รับรางวัล Young Thai Writer  

Award ครัง้ที ่3 จากผลงานเรือ่งสัน้ทีส่่งไป 

ปีถัดมาจึงมีผลงานรวมเล่มครั้งแรกนาม  

มหานคร

เอาล่ะ ท่านและข้าพเจ้าได้ด�าเนิน 

มาถึงช่วงท้ายของตัวบทเสียแล้ว ก่อนจบ 

ข้อเขยีนนีข้้าพเจ้าใคร่อยากจะบอกบางสิง่ 

บางอย่างท่ีท่านควรรู ้ ประการแรกคือ 

ชื่อนักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ และ 

นักเขียน ท่ีข้าพเจ้าเอ่ยถึงล้วนมีอยู่จริง  

ยกเว้น ลูอิส แฮมิลตัน เขาเป็นนักแข่งรถ 

ทีเ่ก่งมาก และ หลยุส์ อลัเบอร์โต การาวโิต้ 

เขานั้นเป ็นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าคนไป 

มากกว่าพนัศพ ซึง่ทัง้คูไ่ม่มอีะไรเกีย่วข้อง 

กบัวชิาปรชัญาเลยแม้แต่น้อย ค�าพดูสดุเท่ 

ของทุกคนก็เป ็นถ ้อยส�าบัดส�านวนท่ี 

ข ้าพเจ ้าตอหลดตอแหลขึ้นมาทั้งสิ้น 

แต่เรือ่งงานเขียนเรือ่งโสเภณขีอง อลัแบร์ต 

กีย์ เดอ โมปาร์ซังต์ เป็นเรื่องจริง

ประการที่สองคือ จังหวัดสงขลา 

มีอ�าเภอสิงหนครอยู่จริง ต�าบลสทิงหม้อ 

ก็มีจริง แต ่จังหวัดชลบุรีไม ่มีอ�าเภอ 

สายชเล ไม่มีต�าบลท่าน�้าดี และทะเล 

บางหาดสกปรกอย่างน่าใจหาย ส่วนข้อ 

สันนิษฐานท่ีมาของชื่อจังหวัดสงขลา 

มีอยู่จริงท้ังหมด ยกเว้นต�านานพื้นบ้าน 

สุลต่านเลี้ยงสิงห์อันเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้า 

แต่งขึ้น เรื่องวัดที่ก�าหนดเวลาท�าบุญนั้น 

มีอยู ่จริงในกรุงเทพฯ แต่รุสนีเป็นแค่ 

ตัวละครหนึ่ งในนวนิยายเรื่ อง  รุสนี 

เขียนโดย มนตรี ศรียงค์ กวีรางวัลซีไรต์ 

ส่ิงส�าคัญคือข้าพเจ้าไม่เคยไปสงขลา  

ไม่เคยคิดจะไปแม้สักครั้ง อีกทั้งข้าพเจ้า 

ไม่เคยเรียนวิชาปรัชญาในคณะอักษร- 

ศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

งานประกวด Young Thai Writer Award  

ก็ไม่มีอยู่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีหนังสือรวมเล่ม 

และประการสุดท้าย ข้าพเจ้าไม่มีตัวตน 

อยู่จริง
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ผนืป่าใหญ่เขยีวชอุม่ทอดตวัยาวไกลสดุลกูหลูกูตา ดวงอาทติย์ 

สาดแสงสะท้อนผวิน�า้ใส มวลหมูป่ลาน้อยใหญ่แหวกว่ายเวยีน 

มา ทุ่งดอกไม้หลากสีกระจายตัวข้ึนตลอดล�าธารใส หมู่ผีเส้ือ 

กระพือปีกบินดอมดมดอกไม้ น�าพาเกสรจากดอกหนึ่งไปสู่... 

อีกดอกหนึ่ง จากอีกดอกหนึ่งไปสู่...อีกดอกหนึ่ง ภาพเหล่าน้ี 

คงจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ในนิยาย หรือไม่ก็เป็นเพียงภาพหนึ่ง 

ในความฝันเท่านั้น  กับภูมิอากาศอันเลวร้ายในปัจจุบันที่บ่อน 

ท�าลายการคงอยูข่องธรรมชาต ิผลพวงจากการสร้างนวตักรรม 

ใหม่ๆ ของมนุษย์ สิ่งต่างๆ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบรับกับความ 

เกียจคร้าน โดยไม่คิดค�านึงว่าความสะดวกสบายท่ีได้มา 

จะต้องแลกกับการท�าลายสิ่งใดไปมากเท่าไร ความแห้งแล้ง 

กระจายตัวอย่างรวดเร็ว สภาพอากาศวิปริตแปรปรวน 

เกิดอุกทกภัยแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้ง ธรรมชาติยังคงถูก 

คุกคาม เสื่อมโทรมลงไปทุกวัน...ทุกวัน…

ข่าวดี 

กริ๊งๆ...กริ๊งๆ...แกร๊ก! “ฮัลโหลครับ”

“สวัสดีครับคุณไชยยันต์ใช่ไหมครับ ผมหมอพรเทพ 

นะครับ วันนี้ผมจะโทรมาแจ้งข่าวดีกับคุณ ตอนนี้ถึงคิวของ 

ลูกคุณแล้ว ทางเราเพิ่งได้รับอวัยวะจากผู้บริจาคมาเมื่อเช้านี ้

ครับ”

“จริงๆ หรือครับคุณหมอ แล้วจะเร่ิมผ่าตัดเม่ือไหร่ครับ?”  

ชายหนุ่มถามกลับด้วยความร้อนรน 

“ใจเย็นๆ ครับ อาทิตย์หน้าพามาตรวจร่างกายกับหมอ 

ก่อน ถ้าไม่มีปัญหาอะไร อาทิตย์ถัดไปก็ผ่าตัดได้ทันที”

ปัง! เสียงปิดประตูรถด้วยความรีบร้อน พร้อมกับร่างของ 

ชายหนุ่มเคลื่อนผ่านประตูบ้านเข้าไป

“ยัยตาๆ เห็นลูกพลอยไหม?” ชายหนุ่มเอ่ยถามสาวใช้ 

ที่ก�าลังท�าความสะอาดบ้านอยู่

“คุณหนูพลอยอยู่ที่สวนหลังบ้านค่ะ คุณท่านมีอะไร 

หรือเปล่าคะ?” ชายหนุ ่มไม่ได้สนใจค�าถามของสาวใช้ 

กลับเดินตรงดิ่งไปยังทิศทางที่ได้รับค�าตอบมาทันที

ในสวนหลังบ้าน จะเรียกว่าสวนได้หรือเปล่าก็ไม่รู ้ 

เพราะที่แห่งนี้มีเพียงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ยืนต้นตายไปครึ่งซีก  

กับต้นหญ้าแห้งสีเหลืองกระจายตัวอยู่เป็นหย่อมๆ ถัดไปจาก 

ต้นไม้ใหญ่มสีระน�า้เก่าซึง่ในตอนน้ีแห้งไม่มนี�า้เหลืออยูสั่กหยด  

บนขอบสระมีกอดอกไม้แห้งตายอยู่บนน้ัน ตรงใจกลางสวน 

มีม้าหินสีขาวตั้งอยู่ บนม้าหินนั้นมีเด็กสาวร่างบอบบางใน 

ชดุเดรสสขีาวนัง่อยู ่การมอียูข่องทัง้สองราวกบัสิง่แปลกปลอม  

ที่ผิดแผกจากบรรยากาศเศร้าหมองของสวนแห่งนี้ 

พื้นรองเท้าตกกระทบใบไม้แห้ง ส ่งเสียงแกรบๆ... 

แกรบๆ...

“น่ันคุณพ่อใช่ไหมคะ” เด็กสาวเอ่ยพลางหันหน้าไปยัง 

ทิศทางที่เสียงส่งมา

“ใช่จ้ะลูกพลอยน่ีพ่อเอง ลูกมาน่ังท�าอะไรในสวนจ๊ะ”  

ชายหนุ่มก้าวเท้ามาถึงพลางหย่อนตัวนั่งลงข้างๆ เด็กสาว

“พลอยก�าลังนั่งจินตนาการถึงดอกทิวลิปขาว ที่บาน 

สะพรั่งอยู่ในสวนของเราไงล่ะคะ คุณพ่อเป็นคนเล่าเรื่องนี้ 

ให้พลอยฟังเอง ว่ามันสวยมากๆ เลย”

ชายหนุ่มเกอืบลืมไปแล้วว่าเคยพดูเรือ่งแบบน้ีกบัเด็กสาว 

ไป เป็นวนันัน้ทีเ่ขาเล่าถงึครัง้ทีเ่ขาขอแม่ของเดก็หญงิแต่งงาน  

เขาใช้ดอกทิวลิปขาวเป็นสื่อกลางแทนค�าพูดของตน เขายังจ�า 

รอยยิม้ของเธอในวนันัน้ได้ด ีแม้ว่าวนันีเ้ธอจะไม่อยูแ่ล้วกต็าม  

เด็กสาวได้ฟังเรื่องราวก็รบเร้าอยากให้เขาปลูกทิวลิปขาวไว้ 

ในสวน ชายหนุ่มก็ได้แต่สัญญาลมปากกับเธอไป เพราะไม่ 

อยากท�าลายความหวังของลูก แม้ว่าแท้จริงแล้วด้วยสภาพ 

อากาศที่ย�่าแย่ในปัจจุบัน ดอกทิวลิปขาวไม่อาจจะเติบโตได้ 

ก็ตามที เขาไม่คิดว่าเด็กสาวจะเก็บเอาไปคิดเป็นจริงเป็นจัง 

ขนาดน้ี แต่ตอนน้ีไม่ใช่เวลามานึกถึงเรื่องเหล่าน้ี เขามีสิ่งที่ 

ส�าคัญกว่าจะมามอบให้ลูกของตน

“ลูกพลอย พ่อมีข่าวดีมาบอก ลูกรู้ไหมลูกก�าลังจะได้รับ 

การผ่าตัดแล้ว” 

“จริงหรือคะคุณพ่อ หนูจะได้รับการผ่าตัดแล้วเหรอคะ  

คราวน้ีหนูก็จะได้เห็นทิวลิปขาวพวกน้ีด้วยตาตัวเองแล้วสิ 

นะคะ” เด็กสาวเอ่ยออกมาพร้อมกับรอยยิ้มใสซื่อ พร้อมหันไป 

ทางกอดอกไม้แห้งเหล่านั้น 

ชายหนุ่มไม่อาจกล่าวปฏิเสธท�าลายความฝันของเด็ก 

สาวได้

“ใช่แล้วจ้ะ อีกไม่นานลูกก็จะได้เห็นโลกใบน้ีด้วยตาของ 

ลูกเอง...”
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ระหว่างทาง

วันถัดมาเป็นวันที่เด็กสาวต้องเดินทางไปพักโรงพยาบาล  

เพื่อเริ่มต้นการรักษาดวงตา ผู้เป็นพ่อและลูกสาวเตรียมตัว 

ออกเดินทางแต่เช้า ปัง! เสียงปิดประตูจากฝั่งที่นั่งคนขับดังขึ้น  

พ่อของเด็กสาวเข้าไปอยู่ภายในรถเรียบร้อยแล้ว แต่เป็นเด็ก 

สาวที่ไม่ยอมก้าวขึ้นรถ เธอยังคงยืนนิ่งอยู่หน้าประตูท่ีเปิดอ้า 

อยู่อย่างนั้น

“ลูกพลอยเป็นอะไรไปท�าไมไม่ขึ้นรถ?” ชายหนุ่มเอ่ยถาม

“หนูกลัวค่ะคุณพ่อ” เด็กสาวเอ่ยเสียงสั่นและยืนนิ่งกุมมือ 

ทั้งสองของตนไว้แน่น

“ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะลูก ตาของลูกต้องหายเป็น 

ปกติอย่างแน่นอน” ผู้เป็นพ่อเอ่ยให้ก�าลังใจ 

ลกูสาวของตน เมือ่เดก็สาวได้ฟังค�าปลอบ 

ประโลมก็ใจชื้นขึ้น เธอคลายความ 

หวาดกลั วยอมขึ้ น รถแต ่ โดยดี  

รถยนต์เคลื่อนตัวออกจากบ้าน…

“คุณพ ่อคะ มันจะไม ่ เ จ็บ 

ใช่ไหมคะ?” เธอยังคงเอ่ยถาม 

ด้วยเสียงสั่นๆ เนื่องจากความกลัว

“ไม่หรอกจ้ะ อีกไม่นานลูกก็จะ 

มองเห็นแล้ว เชื่อพ่อเถอะ ดอกทิวลิป 

ขาวในสวนของลูกไงล่ะจ๊ะ ลูกจะได้เห็น 

มนัแน่นอน” ผูเ้ป็นพ่อยกเรือ่งดอกทวิลปิขาวขึน้ 

มาอ้างอีกครั้ง เพราะรู้ว่าเรื่องนี้จะท�าให้เธอมีก�าลังใจ

เอี๊ยด! เสียงล้อรถบดกับพื้นถนน รถคันหน้าหยุดรถลง 

แบบฉับพลัน ชายหนุ่มจึงต้องเหยียบเบรกกะทันหัน 

“เกิดอะไรขึ้นคะคุณพ่อ? หยุดรถท�าไมกัน แล้วเสียงนั้น 

มันอะไรกันคะ ดังจนหนูฟังไม่รู้เรื่องเลย” เด็กสาวถามข้ึนด้วย 

ความตื่นตระหนก

ชายหนุ่มเงยหน้าที่ซบลงกับพวงมาลัยขึ้นมา เบื้องหน้า 

เป็นกลุม่คนจ�านวนมากทีม่าชุมนมุประท้วงอยูบ่นถนน เสยีงบบี 

แตรไล่กลุ่มผู้ชุมนุมจากรถยนต์รอบๆ ดังระงมขึ้น แต่ไม่เป็นผล 

กลุ่มผู้ชุมนุมต่างไม่ยอมขยับเขยื้อนไปไหน เขาหวังจะได้ส่ิงท่ี 

พวกเขาต้องการเสียก่อน ชายหนุ่มไม่แปลกใจเลยที่กลุ่มคน 

พวกนี้จะออกมาเดินขบวนประท้วง เพราะความเป็นอยู่ท่ียาก 

ล�าบากแร้นแค้นของประชาชน ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ

ลุกลามไปจนถึงความตกต�่าของเศรษฐกิจ ผู้คนต่างพยายาม 

หาใครซักคนเพื่อรับผิดชอบโดยไม่ส�านึกว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นใน 

ปัจจบุนัน้ันล้วนมาจากน�า้มอืของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมากน้อย 

เท่าใด เขาเข้าใจถึงความเป็นอยู่ที่ยากล�าบากของผู้คน ที่ท�าให้ 

พวกเขาต้องออกมาเดินขบวนอย่างนี้ แต่ว่าท�าไมต้องเป็นวันนี้  

วันที่เขาจะต้องพาลูกของตนไปเข้ารับการรักษา…

“อ่อ ไม่มีอะไรหรอกจ้ะลูก ข้างหน้ามีงานฉลองกันน่ะ 

เขาเลยมีการเดินขบวน เสียงที่ลูกได้ยินก็คือเสียงเป่าแตรเฉลิม 

ฉลองกับเสียงโห่ร้องของผู้คนที่เฉลิมฉลองอยู่บนถนนน่ะจ้ะ”

“จริงหรือคะคุณพ่อ น่าสนุกจังเลยต้องมีผู ้คน 

มากมายแน่เลยใช่ไหมคะ หนูเองก็อยากมา 

ร่วมงานฉลองด้วยจัง ไว้หนูหายแล้ว 

คุณพ่อพาหนูมานะคะ” ชายผู้เป็นพ่อ 

ปั้นสีหน้าไม่ถูกกับสิ่งที่ตนอธิบาย 

ให้ลูกเข้าใจ กับภาพเบื้องหน้า 

ที่สวนทางกันคนละทิศ

“ได้สจ๊ิะขอแค่ลกูหายกพ็อ...”

รถยนต์เริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้ง 

ผู้ชุมนุมบางส่วนยอมเปิดทางให้รถ 

ผ่านไป รถของชายหนุ่มและเด็กหญิง 

กส็ามารถเคลือ่นตวัไปข้างหน้าได้อกีครัง้  

ใช้เวลาพกัใหญ่กว่าทีร่ถของทัง้สองจะเคลือ่น 

ตวัพ้นจากตรงนัน้ รถของทัง้สองแล่นจากไป เหลอืทิง้ 

ไว้เพียงสรรพเสียงอันวุ่นวายไว้เบื้องหลัง

โรงพยาบาล 

“ฝากด้วยนะครับหมอ” ชายหนุ่มพูดกับหมอเจ้าของคนไข้ 

“ไม่ต้องเป็นห่วงครับ เธอจะต้องหายแน่นอน” ผู้เป็นหมอ 

กล่าวย�้าให้ความมั่นใจก่อนเดินเข้าห้องผ่าตัดไป แสงจาก 

หลอดไฟสว่างขึ้น ‘ก�าลังผ่าตัด’ ชายหนุ่มจ้องมองแสงไฟ 

ด้วยความหวัง...

หนึ่งอาทิตย์ผ่านไป...

“หมอจะเอาผ้าพันแผลออก ค่อยๆ ลืมตาช้าๆ นะครับ”  

หมอให้ค�าแนะน�าก่อนจะค่อยๆ แกะผ้าพันแผลบนใบหน้า 
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ของเด็กสาวออก 

“ค่อยๆ กะพริบตาช้าๆ นะครับ” เด็กสาวค่อยๆ กะพริบตา 

ของตน โลกรอบข้างของหญิงสาวยังคงพร่าเลือน แสงสว่าง 

ที่ตนเองไม่เคยรู ้จักสาดกระทบนัยน์ตา ผ่านไปซักพักหน่ึง 

โลกทีห่ญงิสาวเหน็ผ่านนยัน์ตากเ็ริม่ชดัขึน้...ชดัขึน้ ภาพตรงหน้า 

ของหญิงสาวเป็นชายคนหนึ่ง แม้หญิงสาวไม่เคยเห็นหน้า 

แต่เธอก็มั่นใจว่านั่นคือพ่อของเธอ

“คณุพ่อคะ” เดก็สาวเอ่ยด้วยความดใีจพร้อมหยดน�า้ตาใส 

 ตาของเธอหายแล้ว ดวงตาทีจ่ะท�าให้เธอมองเหน็โลกทีส่วยงาม 

ใบนี้

“ลูกพลอยๆ ลูกมองเห็นแล้วใช่ไหม ลูกเห็นพ่อ 

ใช่ไหม!!” ผู ้เป็นพ่อสวมกอดลูกสาว น�้าตา 

กลั่นตัวไหลออกมาด้วยความหวังที่เขา 

มีมาทั้งชีวิตกลายเป็นความจริง...

ระหว่างทางอีกครา

“ขอบคุณหมอมากนะครับ 

ทีร่กัษาลกูของผมจนหายเป็นปกต”ิ  

ชายหนุ่มเอ่ยกล่าวด้วยความซึ้งใจ

“หมอเต็มใจครับ มันเป็นหน้าที ่

ของหมออยู่แล้ว”

“ลูกพลอยลาคุณหมอก ่อนสิจ ๊ะ  

แล้วเราจะได้กลับบ้านกัน” เด็กสาวเดินมา 

ขอบพระคณุคณุหมอตามทีพ่่อตนบอก หลงัจากทัง้สอง 

ร�่าลาคุณหมอเสร็จก็ไปขึ้นรถยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้าน 

รถขับออกไปได้ซักพัก เอ๊ียด! เสียงล้อรถบดกับพื้นถนน 

ชายหนุ่มเหยียบเบรกกะทันหัน บรรยากาศและเหตุการณ์ 

เหมือนเดิมเกิดขึ้นอีกครา

“เกิดอะไรขึ้นคะคุณพ่อ?” เด็กสาวเอ่ยถามผู ้เป็นพ่อ 

แต่คราวนี้เธอไม่ได้รอค�าตอบ เธอเงยหน้าขึ้นมอง เบื้องหน้า 

ของเธอเป็นกลุ่มคนจ�านวนมากเดินขบวนอยู่บนถนน บางคน 

ถือป้ายที่เขียนอะไรบางอย่างที่เธออ่านไม่ออก บางคนถือไม ้

ลากไปตามถนน มีเสียงแตรจากรถยนต์รอบข้างดังขึ้นระงม  

เป็นกลุม่คนกลุม่เดมิทีอ่อกมาชมุนมุประท้วง พวกเขายงัคงไม่ได้ 

รับสิ่งที่เขาปรารถนา แต่วันนี้ต่างจากวันก่อน บรรยากาศรอบๆ  

ดคูกุรุน่ ผูช้มุนมุหลายคนถอือาวธุไว้ในมอื ห่างออกไปมกีลุม่คน 

แต่งชุดในเครื่องแบบอะไรซักอย่างยืนอยู่

“คุณพ่อคะ นี่มันอะไรกันคะ นี่คงไม่ใช่งานฉลองที่คุณพ่อ 

เคยพูดถึงใช่ไหมคะ” หญิงสาวเอ่ยถามด้วยความสับสน 

กบับรรยากาศทีเ่ธอเหมอืนเคยรบัรูม้าก่อน แต่ภาพจนิตนาการ 

ในวันที่เธอมองไม่เห็น กับวันนี้มันช่างต่างกันนัก

“เออ...เออ ไม่ใช่อย่างน้ันลูก คือคนพวกน้ี...” ผู้เป็นพ่อ 

พยายามอธิบายกับลูกของตน แต่เขาก็นึกข้ออ้างไม่ออก 

บึ้ม! เสียงระเบิดดังข้ึนมาจากทางกลุ่มผู้ชุมนุม ผู้ต่างคน 

วิ่งหนีแตกกระจายไปคนละทิศทาง กองทหารพร้อมอาวุธ 

ครบมือถูกส่ังให้ออกมาสลายการชุมนุม ร่างไร้ชีวิต 

และผู้บาดเจ็บทอดกายอยู ่ตามท้องถนน  

เลือดและกระสุนถูกส่งผ่านสวนทางกัน 

ผู ้คนต ่างวิ่ งหนีไม ่มีใครช ่วยใคร 

เด็กสาวได้เห็นภาพอันโหดร ้าย 

ตรงหน้า งานเฉลิมฉลองที่ เธอ 

ใฝ่ฝัน คลุ้งคาวไปด้วยกล่ินเลือด 

และควนัปืนอย่างนีเ้หรอ ชายหนุม่ 

เห็นรถคันหน้าเลี้ยวหลบเข้าซอย 

หนี เหตุการณ ์ชุ ลมุนข ้ างหน ้ า 

ชายหนุ่มตัดสินใจเลี้ยวตามไปทันที  

รถของสองพ่อลูกเล้ียวหายลับซอยไป

แล้ว เหลือไว้เพยีงเสียงดังของปืนและชวีติของ 

ผู้คนท่ีก�าลังหล่นหายด่ังเศษใบไม้ร่วง ปัง...ปัง...ปัง...

บ้าน 

หลังจากผ่านเหตุการณ์น้ันมาในท่ีสุดรถของสองพ่อลูก 

กม็าถงึบ้าน เด็กสาวก้มหน้าไม่พดูอะไรมาตลอดทาง ชายหนุ่ม 

ดับเครื่องยนต์และเปิดประตูรถออก

“ถึงแล้วจ้ะลูกพลอย ลืมเรื่องเมื่อก๊ีไปเถอะ เข้าบ้าน 

ของเรากันนะ” 

“ตาพาหนูพลอยไปอาบน�้าแล้วจัดโต๊ะกับข้าวเลยนะ” 

ชายหนุ่มสั่งเสร็จก็เดินขึ้นห้องของตนไปอาบน�้า 

“ไปอาบน�้ากันเถิดค่ะคุณหนู” สาวใช้กล่าวกับเด็กสาว 

“พี่ตาคะหนูอยากไปที่สวนก่อน” สาวใช้ได้เห็นสายตาของ 
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เด็กสาวก็ไม่อาจทัดทานอะไร 

ในสวน แสงอาทิตย์อัสดงลับลาคงเหลือไว้เพียงแสงน้อย 

นิดให้พบเห็น เด็กหญิงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ภาพสวนที่สวยงาม 

ดอกทิวลิปขาวบานสะพร่ังในความฝัน ในโลกแห่งความจริง 

มเีพยีงแต่กอดอกไม้แห้งทีย่นืต้นตายอยูก่เ็พยีงเท่านัน้ ในตอนน้ี 

เธอได้รูค้วามจรงิแล้วว่า โลกแห่งความเป็นจรงินีม้นัไม่สวยงาม 

เหมอืนดงัทีเ่ธอเคยฝัน สวนหรอืโลกทีม่แีต่ความงดงามคงอยูไ่ด้ 

เพียงในนิยาย หรือไม่ก็ในภาพหนึ่งของความฝันเท่านั้น เธอคง 

ได้แต่นัง่มองกอดอกไม้แห้งเหล่านัน้ จนแสงอาทติย์ลบัลาไป...

หลังจากมื้อค�่าล่วงไป ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปห้องนอน 

ของตน เดก็สาวได้เหน็ห้องนอนของตนเป็นครัง้แรก เธอมองไป 

ที่หัวเตียงยังกรอบรูปใบนั้น ในรูปผู้หญิงถือดอกทิวลิปขาว 

ช่อใหญ่ ใบหน้าเปื้อนยิ้มของหญิงสาวสาดสะท้อนความสุข 

ในจิตใจออกมา เธออยากจะมีโอกาสมองเห็นโลกที่ท�าให้แม่ 

ของเธอยิม้อย่างมคีวามสขุแบบนีไ้ด้บ้าง ไฟทกุดวงในบ้านดับลง 

ความมืดมิดครอบคลุมทุกพื้นที่ในบ้าน ภายใต้ความมืดมิดนั้น 

จติใจของหญงิสาวสงบลงอกีครา หญงิสาวทบทวนสิง่ทีเ่ธอเหน็ 

มาในวันนี้ ทั้งความโหดร้ายของโลกและผู้คน ความสวยงาม 

ที่ไม่มีจริง เธอถามตัวเองว่าทุกสิ่งที่เธอพบเจอนั้นคือส่ิงท่ีเธอ 

เฝ้ารอจะเห็นมันใช่หรือเปล่า มันต่างจากจินตนาการท่ีเธอเคย 

นึกถึงโดยสิ้นเชิง เธอไม่เคยคิดถึงความมืดมิดเท่าวันน้ีมาก่อน  

โลกและแสงสว่างน�าพาความจริงให้เธอได้พบเจอ และตอนน้ี 

เธอได้รูแ้ล้วว่าเธอต้องการอะไร เธอตดัสนิใจหลบัตาและจมดิง่ 

สู่ห้วงภวังค์อันมืดมิดที่เธอคุ้นเคย...

โลกที่สวยงาม

“ตาไปปลุกลูกพลอยลงมากินข้าวเช้าได้แล้ว” ชายหนุ่ม 

ตะโกนบอกสาวใช้ ยังไม่ทันที่สาวใช้จะขยับตัว ทั้งสองได้ยิน 

เสียง ต๊อก...ต๊อก...ต๊อก เสียงเคาะไม้เท้าของเด็กสาวดังมา  

ชายหนุม่หนัไปมองเหน็ลกูของตวัเองเดนิใช้ไม้เท้าลงมากต็กใจ

“ลูกพลอยตาของลูกเป็นอะไรไป ลูกมองไม่เห็นอีกแล้ว 

งั้นเหรอ” ชายผู้เป็นพ่อลุกลี้ลุกลนท�าอะไรไม่ถูกเพราะตาของ 

ลูกตนที่น่าจะหายดีแล้ว กลับเป็นเหมือนมองไม่เห็นอีกครั้ง 

“พลอยไม่อยากมองเห็นอีกแล้วล่ะค่ะ แสงสว่างน้ันน�าพา 

ความจรงิมาให้พลอยพบเหน็โลกแห่งความเป็นจรงิมนัโหดร้าย 

เกินที่พลอยจะทนมองเห็นได้ ขอให้พลอยได้อยู่ในความมืดมิด 

แบบนี้เถิดนะคะคุณพ่อ” ผู้เป็นพ่อได้แต่มึนงงกับค�าตอบของ 

ลูกสาว กับการท่ีแสงสว่างไม่ได้น�าพามาด้วยความสุขแก่ 

ลูกตน…

“ฮัลโหลครับคุณหมอ ผมมีเรื่องจะปรึกษาครับ ลูกของผม 

แกไม่ยอมลืมตาครบั แกบอกว่าไม่อยากเห็นแสงสว่างท่ีสะท้อน 

โลกแห่งความเป็นจรงิของโลกใบนี ้เธออยากจะจมอยูก่บัความ 

มืดมิดท่ีท�าเธอสบายใจ ผมควรจะท�าอย่างไรดีครับคุณหมอ”  

ชายหนุ่มเอ่ยถามคุณหมอด้วยน�้าเสียงสิ้นหวังผ่านโทรศัพท์ 

“ใจเย็นๆ ครับ มันก็มีหลายเคสนะครับที่พอคนไข้ได้รับ 

การรักษาแล้ว เลือกท่ีจะไม่มองเห็นเอง เป็นเพราะว่าจิตใจ 

ของเขาได้รบัความกระทบกระเทอืน และไม่พร้อมทีจ่ะรบัรูค้วาม 

เป็นจริงของโลกใบนี้” 

“แล้วผมควรจะท�ายังไงดีครับ” ชายหนุ่มเอ่ยถามด้วย 

ความหวังพร้อมกับมองไปยังเด็กสาวที่อยู่ในสวน 

“จิตใจของมนุษย์ก็เหมือนร่างกายล่ะครับ ควรที่จะได้รับ 

วิตามินและเชื้อโรคในปริมาณที่พอดี ถ้าได้รับเชื้อโรคมาก 

เกนิไปกจ็ะป่วย หรอืถ้าได้รบัปรมิาณน้อยไปกจ็ะไม่มภีมูคิุม้กนั  

ถ้าไม่มีภูมิคุ ้มกันแล้วล่ะก็ ได้รับวิตามินไปแค่ไหนก็ไม่มี 

ประโยชน์หรอกครับ ค่อยให้เธอได้รับรู้ความเป็นจริงที่เลวร้าย 

ของโลกใบนี้จะดีที่สุดครับ” 

“ขอบคุณนะครับคุณหมอ” ชายหนุ่มวางสายและมอง 

ไปยังลูกสาวที่อยู่ในสวน 

เดก็สาวนัง่อยูบ่นม้าหนิสขีาวกลางสวนและเหม่อมองสวน 

ด้วยนัยน์ตามืดมิดของตน  

“สวยงามจริงๆ โลกใบนี้” หญิงสาวเอ่ยออกมาเบาๆ...
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การลาออกแห่งเกียรติยศ
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      มนัเจบ็ดพีลิกึทีต้่องเขยีนเหมือนเราสองคนรกักันปานจะกลนืกินอกีฝ่ายลงไปได้ทัง้ตวั ทัง้ทีจ่รงิๆ แล้ว
ผมเกลียดชังนังนั่นจับจิตจับใจและปรารถนาว่าชาตินี้อย่าได้พบเจอกันอีกเลยจะเป็นบุญอย่างยิ่ง

ผมรู้สึกเหนื่อยเหลือเกิน ร่างกายอ่อนล้า 

เพราะพิษไข้ การไปทะเลในช่วงหน้าฝน 

แบบนี้ช่างเป็นความคิดที่ห่วยแตกสิ้นดี  

หากไม่ใช่เพราะท่านบรรณาธิการใหญ่ 

ยืน่ค�าขาดล่ะก ็ต่อให้เอาคอผมไปพาดกบั 

เคร่ืองกิโยตีนผมก็ยังไม่ยอมไปที่หาด 

นั่นหรอก แล้วนี่อะไรอีกล่ะ ท�าไมผมถึง 

ต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งเสกปั ้นเรื่อง 

โป้ปดมดเท็จขึ้นมาโดยที่รู ้ว่ามันไม่จริง 

ด้วย หาดนรกนัน่ช่างแสนทเุรศทรุงั ชมุชน 

โบราณนัน่กส็ถลุโสมม แล้วไฉนผมถงึต้อง 

ทุ่มเทจิตวิญญาณทุกอณูเพื่อสร้างสรรค์ 

ถ้อยค�าอันงามพิศชื่นชมพวกมันกันล่ะนี่ 

ร่างกายของผมอ่อนล้าถงึขดีสดุแล้ว เอาวะ 

ปิดต้นฉบับเสร็จเมื่อไหร่ ผมจะลาออก 

ลาออกมนัเถอะว่ะ พอกนัทกีบัภาระหน้าที่ 

หลอกลวงโลกทีท่�าให้ผมรูส้กึสญูสิน้เกยีรติ 

ประดามี เขียนงานชิ้นน้ีเสร็จแล้วก็จบกัน  

ยิ่งจบในคืนนี้ได้ก็ยิ่งดี เอาวะ ผมบังคับ 

ให้ตัวเองลุกขึ้นจากเตียง ถึงเวลาต้อง 

ท�างานแล้ว

ผมหยิบปากกาขึ้นมา นั่งนึกเรื่องราว 

ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จู่ๆ วันนั้นท่านบรรณา- 

ธิการก็โทรศัพท์มาแจ้งข่าวให้ผมรู ้ว่าที ่

ระยองมีชุมชนโบราณเปิดใหม่ ท่านอยาก 

ให้ผมเขียนแนะน�าสถานที่นั้นโดยด่วน 

เพราะกระแสก�าลังมา และถ้าผมรีบเขียน 

แนะน�ากันเสียแต่ในตอนนี้ทางนิตยสาร 

ยงัจะได้ค่าโฆษณาจากชมุชนโบราณแห่งนี ้

อย่างงามอีกต่างหาก แต่ให้ตายเหอะว่ะ  

ใช้ส้นตีนอะไรคิด ถึงให้ผมไปทะเลท้ังท่ี 

สภาพอากาศย�่าแย่เสียปานน้ี แล้วผมจะ 

ปฏิเสธไปได้อย่างไรกันเล่า ในเมื่องาน 

หลอกลวงผู ้อ ่านที่ผมก�าลังท�าอยู ่นี่คือ 

สิ่งเดียวที่ช่วยให้ผมพอมีเงินทองจับจ่าย 

ใช้สอยมิให้ตนต้องอดโซท้องกิ่ว ทันทีที ่

วางสาย ผมสบถสาบานออกมาเสีย 

ยกใหญ่ ผมไม่มีโอกาสจะปฏิเสธได้เลย  

ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องท�ามัน 

เท่านั้น ค�าท่าน บ.ก. คือประกาศิต ผมไม่ 

อาจขัดขืน

เมือ่ประหวดันกึถงึสภาพทีไ่ร้ทางเลอืก 

ของตน ผมก็แทบจะหลั่งน�้าตาแห่งความ 

คับแค้นออกมา ที่จริงผมคิดจะเป็นแค ่

ช่างภาพเท่าน้ัน เมียผมโน่นแน่ะท่ีอยาก 

จะเป็นนักเขียน พอไอ้นิตยสารเส็งเคร็ง 

หัวนี้มันเปิดรับคอลัมน์ใหม่ เราสองคน 

ก็ส่งไอเดียของเรามาให้เขาพิจารณา 

เราจะเขียนคอลัมน์แนะน�าสถานที่ท่อง 

เที่ยวส�าหรับคู่รัก เธอเขียน ผมถ่ายภาพ  

จะใช้ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรดีนะ? ‘ฉันกับเขา’  

อืม... ไม่เลว ฉันหมายถึงเธอ ส่วนเขาก็คือ 

ฉัน ฟังดูเข้าท่า ชื่อนี้วิเศษทีเดียว! ฟังแล้ว 

ได้อารมณ์เหมือนเป็นคอลัมน์แนะน�า 

สถานที่ท่องเที่ยวโดยคู่รักซึ่งไปเก็บเกี่ยว 

ประสบการณ์ในสถานท่ีเหล่าน้ันมาก่อน  

แต่ทว่าทกุอย่างกเ็จ๊งบ๊งไปหมด เจ๊งไม่เป็น 

ท่าเชียวล่ะ เมียผมมันเลิกกับผม มันหนี 

ไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ ห่าเอ๊ย งานของเราได้ 

ตีพิมพ์ไปแล้ว ผมจะเลิกกลางคันไม่ได ้

เสียด้วย ภาวะทางการเงินของผมก�าลัง 

ย�่าแย่ ผมเหลือเพียงสองทางเลือกเท่านั้น  

จะยอมหิวโซจนตาย หรือยอมเจ็บช�้า 

กล�้ากลืนเขียนงานข้ึนมาเองโดยต้อง 

ลอกเลียนภาษาให้เหมือนว่าเราคือคน 

คนเดียวกันกับนังน่ัน ความขัดแย้งด�ารง 

อยู ่ในใจผมหลายสัปดาห์ ในที่สุดผม 

ก็เลือกท่ีจะเขียนต่อไปเพื่อเอาชีวิตรอด  

คอลัมน์ ‘ฉันกับเขา’ อย่างนั้นเรอะ มีแค่กู 

เขียนคนเดียวนี่แหละ แถมกูยังเป็นผู้ชาย 

เสยีด้วยนา ตลกดไีหมเล่า ใครอ่านกค็ดิว่า 

ผู้หญิงเขียน แต่ท่ีจริงคนเขียนกลับเป็น 

ชายทั้งแท่งไปเสียได้ 

มันเจ็บดีพิลึกที่ต้องเขียนเหมือนเรา 

สองคนรักกันปานจะกลืนกินอีกฝ่ายลง 

ไปได้ทั้งตัว ทั้งที่จริงๆ แล้วผมเกลียดชัง 

นังนั่นจับจิตจับใจและปรารถนาว่าชาตินี้ 

อย่าได้พบเจอกันอีกเลยจะเป็นบุญอย่าง 

ยิ่ง โอย... คิดๆ แล้วน�้าตาก็พานจะไหล  

ท�าไมพระผู้เป็นเจ้าถึงไม่ให้ทางเลือกแก ่

ผมเลย ท�าไมต้องให้ผมเจ็บปวดซ�้าแล้ว 

ซ�้าเล่าอย่างไม่อาจหลีกหนีอย่างนี้ด้วย 

ไม่ไหวแล้ว จะอดตายก็ช่างแต่ไม่เอา 

แล้วโว้ยงานแบบนี้ คอลัมน์ล่าสุดนี่เสร็จ 
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      มันเจบ็ดพิีลึกทีต้่องเขยีนเหมอืนเราสองคนรกักนัปานจะกลนืกนิอกีฝ่ายลงไปได้ทัง้ตัว ทัง้ทีจ่ริงๆ แล้ว
ผมเกลียดชังนังนั่นจับจิตจับใจและปรารถนาว่าชาตินี้อย่าได้พบเจอกันอีกเลยจะเป็นบุญอย่างยิ่ง

เมื่อไหร่เป็นอันบอกลากันเสียที

เฮ่ย มัวแต่ฟุ ้งซ่านอยู่อย่างนี้แล้ว 

เมื่อไหร่มันจะเสร็จล่ะวะเนี่ย เอาล่ะตั้งสติ 

หน่อย กอบโกยความคดิทีก่ระจัดกระจาย 

อย่างกับตัวต่อที่ถูกโยนจนแตกฉานซ่าน 

เซ็นมารวมกันไว้ จะเร่ิมต้นตรงไหนดี 

อืม มันออกจะแปลกอยู ่นาที่จู ่ๆ ก็มา 

แนะน�าให้คนไปทะเลในหน้ามรสมุแบบนี ้

แล้วคนสติดีที่ ไหนมันจะไปกันล่ะวะ 

แล้วไอ้ ‘ฉันกับเขา’ มันจะไปทะเลหาหอก 

อะไรของมนั มเีหตผุลอะไรทีจ่ะให้พวกมนั 

ไปทะเลได้บ้าง อ้อ พอดีเลย วันก่อนนี่วัน 

แม่นี่หว่า งั้นก็ให้ฝ่ายชายพาฝ่ายหญิง 

ไปเยี่ยมแม่ที่ระยองเสียเลยสิ เอ้อ เหตุผล 

ยอดเยี่ยม! 

ทีนี้ก็มีเหตุผลที่จะไปทะเลแล้ว เมื่อมี 

หาดแห่งใหม่ แม่ของเขาก็คงอยากให้ 

ลูกชายและลูกสะใภ้ได้ไปดูสักหน่อย 

เอาล่ะ ไอ้สองตัวนี้มุ่งหน้าไปทะเลล่ะโว้ย  

แต่จะบรรยายทะเลต่อไปยังไงดี ทะเลที่นี่ 

มันห่วยบรมไม่ได้มีความสวยอะไรเลย 

สักกะนิด หาดมันก็ไม่ต่างจากหาดอ่ืนๆ  

แถมยังสกปรกยิ่งกว่าเสียอีก ขวดเหล้า 

ขวดเบียร์กองระเกะระกะไปหมด นี่แหละ 

สภาพที่แท้จริงของมันล่ะ ที่นี่ มันเป็น 

แหล่งมั่วสุมของพวกกเฬวรากมาตั้ง 

นานนมกาเลแล้ว ก่อนหน้านี้มีพวกวัยรุ่น 

ชอบมากินเหล้าเมายาแล้วก็อ๊ึบกันยังไง  

ตอนนีก้ไ็ม่ได้เปลีย่นไปจากเดมิเลยสกันดิ 

หน�าซ�้าตอนน้ีผมไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรกับ 

ภาพประกอบดี ไอ้วันที่ไป ฟ้ามันก็ทึมเทา 

เกินกว่าที่จะเก็บภาพงามๆ มาได้ ฝนมัน 

จะตกมิตกแหล่ สุดท้ายเลยไม่ได้ภาพ 

ส�าหรับใช้งานกลับมาเลยสักภาพ น่ีกูไป 

ท�าอะไรที่นั่นกันล่ะวะ ท�าไมกูต้องไปยืน 

ให้ลมหนาวมันบาดเนื้อเถือหนังช�าแรก 

ถึงกระดูกอย่างน้ันด้วยล่ะ... โอย แต่ช่าง 

มนัเถอะ เอาอย่างน้ีกแ็ล้วกนั ครัง้ก่อนท่ีไป 

สัตหีบยังมีภาพที่ไม่ได้ใช้เหลืออยู ่บ้าง 

อืม รูปนี้สวยดี อาทิตย์อัสดงทอแสงผ่าน 

เมฆสีเงินงาม สวยจัง ฝีมือการถ่ายภาพ 

ของเรานี่ดีเยี่ยมเหลือเกิน เอาล่ะ ทีนี้ฉัน 

กับเขาก็ยืนกุมมือกันมองดูตะวันลับฟ้า

แล้วท�าไมกูต้องมายืนกุมมือกับมัน 

ด้วยวะ กูเกลียดมันจะตาย เกลียดโว้ย!

...

ไม่ได้ส ิผมจะเอาอคตส่ิวนตวัมาปนกบั 

งานไม่ได้ เด๋ียวงานมันจะพานผิดเพี้ยน 

ไปเสียหมด ถ้าความคิดกระจัดกระจาย 

เมื่อไหร่ งานเขียนชิ้นน้ีก็คงเต็มไปด้วย 

องค์ประกอบท่ีผิดทิศผิดทาง ทีน้ีเสร็จ 

เร่ืองท่ีชายหาดแล้ว ต่อไปก็มุ ่งหน้าไป 

ชุมชนโบราณกันเถอะ แต่จะเขียนอะไรด ี

ล่ะหว่า ที่นี่ไม่มีจุดเด่นอะไรให้เอามาแต่ง 

เติมเสริมต่อได้เลย มันก็อีหรอบเดียวกับ 

ชุมชนโบราณอื่นๆ นั่นแหละ ไอ้พวกร้าน 

รวงที่ตกแต่งให ้ดู เก ่าคร�่าคร ่าพวกนี้ 

มันก็ลอกกันมาท้ังน้ัน ไม่ว่าจะเชียงคาน 

เพลินวานหรอือมัพวา ท่ีไหนๆ มนักเ็หมอืน 

กันหมด แถมตอนที่ผมไปถึงชุมชนแห่งนี้  

ฝนมันก็เทลงมาอย่างกับฟ้ารั่วเชียวแน่ะ  

คนทั้งตลาดพากันสับสนอลหม่าน ผู้เฒ่า 

ผู้แก่วิ่งกันให้จ้าละหวั่น ผมเข้าไปหลบฝน 

ใต้เพิงไม้เล็กๆ แห่งหน่ึง แต่ไม่กี่นาที 

ให้หลังก็มีเด็กวัยรุ ่นกลุ่มใหญ่วิ่งเข้ามา 

และเบียดให้ผมออกไปพ้นเขตที่หลังคา 

จะคุม้กะลาหวัอยูไ่ด้ ผมพยายามจะเบยีด 

กลับเข้ามา 

“ขอผมหลบฝนด้วยคนสคิรบั” ผมบอก 

วัยรุ่นพวกนั้นดีๆ แต่กลับถูกคนที่เหมือน 

จะเป็นหัวโจกแยกเขี้ยวใส่

“มึงเป็นใครกัน น่ีมันถ่ินพวกกูโว้ย  

อยากหลบฝนก็เอามาร้อยหนึ่ง” 

“ขอประทานโทษครับท่าน”

ด้วยเหตนุี ้ผมจงึเดนิออกมาจากเพงิไม้ 

แต่โดยดี เดินตากฝนท่อมๆ ออกมาจาก 

ชุมชนท่ีแสนจะวุ ่นวายและแล้งน�้าใจ  

เมื่อผมกลับมาถึงบ้านแล้วนอนนึกถึง 

ประสบการณ์ในวันนั้น ผมก็อดตั้งค�าถาม 

ขึ้นมาอีกไม่ได้ว่า ไฉนกันเล่าผมถึงต้อง 

ทนทรมานทรกรรมสังขารเพื่อท�างานที่ 

ทรมานทรกรรมจิตใจเช่นน้ีด้วย สถานที ่

แห่งน้ันมนัเน่าเฟะไม่มชีิน้ดีแล้ว ไม่มสีิง่ใด 

จะเยียวยามันได้อีก แล้วการที่ผมต้องมา 
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ชื่นชมมันให้ผู ้อ ่านมากมายฟังอย่างนี ้

ไม่เท่ากับเป็นการโกหกพกลมหรอกหรือ 

เนี่ย นี่ผมก�าลังท�าลายเกียรติยศของ 

ตัวเองอยู่มิใช่หรือ สิ่งที่ผมท�าไม่ต่างอะไร 

กับการขายวิญญาณให้แก่ความโสมม 

ชัว่ช้าทัง้หลายแหล่ ผมไม่ควรท�าอย่างนีเ้ลย  

ศักดิ์ศรีของผมหายไปไหนหมดแล้ว

ถ้าที่นี่จะมีอะไรบางอย่างที่ท�าให้ผม 

รู ้สึกดี ก็เห็นจะมีแต่ลุงจ้อน คนขับรถ 

สองแถวทีบ่งัเอญิผ่านมาเจอผมก�าลงัเดนิ 

ตากฝนท่อมๆ อยู่บนถนนเลียบชายหาด 

น่ันแหละ ลุงแกเพิ่งวิ่งรถเที่ยวสุดท้าย 

และก�าลังจะตรงกลับบ้าน แต่ด้วยความ 

สงสาร แกจึงอาสาพาผมกลับไปยัง 

โรงแรมทีพ่กั ถงึแมต้อนนัน้ตวัผมจะเปียก 

ชุ่มโชกไปหมดแล้ว แต่การไม่ต้องตากฝน 

นานกว่าที่ควรก็เห็นจะดีกว่า ดังนั้นผมจึง 

อาศัยติดรถไปด้วยตามที่แกเสนอ ในช่วง 

ไม่กี่นาทีนั้นเราสองคนได้คุยกันเล็กน้อย  

แกบอกว่าเพิ่งมาขับสองแถวได้ไม่กี่เดือน  

ก่อนหน้านี้แกเป็นชาวประมง กระทั่ง 

เทศบาลเข้ามาไล่ทีเ่ท่านัน้แหละ เหล่าชาว 

ประมงทั้งหลายก็กลายสภาพเป็นคน 

เร่ร่อนไปในทนัท ีแกโชคดอียูบ้่างทีส่ามารถ 

ขายเรือประมงได้ จึงสามารถหาห้องเช่า 

ราคาถูกไว้เป็นที่ซุกหัวนอน แต่คนอ่ืนๆ  

ที่ถูกไล่ที่นั้นสภาพไม่ต่างอะไรจากสุนัข 

จรจดั ไม่มทีีอ่ยู ่ไม่มงีานการท�า แกบอกว่า 

เพื่อนแกหลายคนกลายมาเป็นขอทาน 

อยู่แถวๆ ชายหาด

“อ้าว แล้วเทศบาลเขาไม่ได้ช่วยอะไร 

พวกลุงเลยหรือครับ” ผมถามเขา

“โอย ไม่มหีรอกครบั เทศบาลเขาจะมา 

สนใจเราท�าไม ที่บนหาดมันก็ไม่ใช่ที่ของ 

พวกผมอยู่แล้ว พวกเขาไม่คิดจะเสียเวลา 

กับพวกผมหรอก” ลุงบอก

“แต่อย่างน้ีมันก็ออกจะเกินไปอยู  ่

นะครับ ท�าไมพวกลุงไม่รวมตัวกันเรียก 

ร้องล่ะ”

“ก็ท�าแล้วครับ แต่ไม่เห็นจะมีอะไร 

เกิดข้ึน พวกผมมันก็ไม่ต ่างอะไรจาก 

แมงหวี่แมงวัน ต่อให้รวมตัวกัน เสียงของ 

พวกเราก็ยังเบาเกินกว่าท่ีใครจะได้ยิน  

แถมคนส่วนใหญ่เองก็มองเราเป็นตัว 

ปัญหาอยู่แล้ว การท่ีเรามาอยู่อาศัยกัน 

บนหาดมีแต่จะท�าให้มันทรุดโทรมลงไป  

พอหาดไม่สวย นักท่องเท่ียวก็ไม ่มา 

คนแถวนีก้ท็�ามาค้าขายไม่ขึน้ สิง่ทีเ่กดิขึน้ 

ตอนนี้ท�าให้พวกเขาทุกคนพอใจ พวกผม 

ไม่ก่ีครอบครัวไม่มีปัญญาไปสู้รบปรบมือ 

กับคนทั้งชุมชนได้หรอกครับ”

ลุงจ้อนส่งผมท่ีโรงแรมโดยไม่คิดค่า 

บริการใดๆ ผมรู้สึกซึ้งในน�้าใจลุงอย่าง 

ยิ่งยวด ซาบซึ้งจนน�้าตาจะไหล ท�าไม 

ไม่มใีครคดิช่วยเหลอืลงุกบัเพือ่นๆ บ้างนะ 

เพราะพวกลุงเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของสังคม 

เท่านั้นหรอกหรือ ถ้าเช่นนั้นส่วนเล็กๆ 

ก็ไม่มีสิทธิ์ท่ีจะเรียกร้องความเป็นธรรม 

ใดๆ ให้ตัวเองเลยใช่หรือไม่ โลกมันเป็น 

ห่าอะไรกันไปหมดแล้ววะ ไอ้คนในชุมชน 

ละแวกนี้มันขูดเลือดขูดเนื้อพวกชาว 

ประมงจนสิ้นเนื้อประดาตัว กอบโกยเอา 

ทุกอย่างท่ีต้องการไปหมดส้ิน แล้วมัน 

ไม่คิดจะตอบแทนหรือช่วยเหลือเหยื่อ 

ของมันสักนิดเลยรึไง น่ีต่างหากล่ะคือ 

ส่ิงท่ีผมควรจะเขยีนถงึ เขียนให้โลกได้เหน็ 

แจ้งในความไม่ชอบธรรมที่ก�าลังเกิดขึ้น 

ในสังคม เขียนให้ผู ้คนฉุกคิดถึงความ 

ฟอนเฟะท่ีก�าลังเกาะกินจิตใจมนุษย  ์

ยุคปัจจุบัน นี่ต่างหากล่ะคือความจริง 

ความจริงที่เราควรน�ามาชี้แจ้ง หาใช่งาน 

ทีไ่ร้ซึง่เกยีรตภิมูอิย่างทีผ่มก�าลงัท�าอยูไ่ม่!

แต่ใจเย็นก่อนสิวะ! 

ดูเหมือนความคิดของผมจะกระจัด- 

กระจายอีกแล้ว เอาเป็นว่าผมมีเวลา 

เมื่อไหร่ ผมจะเขียนบทความถึงความ 

ทกุข์ยากของชาวประมงแห่งหาดพเีอม็วาย 

ใหม่สักย่ีสิบหน้ากระดาษ แต่ตอนนี้งาน 

ของผมก�าลังด�าเนินมาถึงส่วนสุดท้าย  

รีบๆ ท�าให้เสร็จเถอะ จบสิ้นกันที กับเรื่อง 

ลวงโลกที่ไม่ต่างอะไรจากยาพิษ ยาพิษ 

ท่ีท�าให้ผู้คนตามืดบอดมองไม่เห็นความ 

จริงอันน่าสมเพชท้ังท่ีมันเองก็เด่นหรา 

ต�าตาอยู ่ทนโท่ ไอ้คนที่ผลิตคิดค้นมัน 

   พวกผมมันก็ไม่ต่างอะไรจากแมงหวี่แมงวัน ต่อให้รวมตัวกัน เสียงของพวกเรา 
ก็ยังเบาเกินกว่าที่ใครจะได้ยิน แถมคนส่วนใหญ่เองก็มองเราเป็นตัวปัญหาอยู่แล้ว
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ขึ้นมาก็หาใช่ใครที่ไหน หากแต่เป็นไอ ้

กระผมเองนี่แหละ แต่หลังจากคร้ังนี้ 

ผมไม่เอาอีกแล้ว พอกันที!

ผมเรียกสติกลับมาที่ เรื่องชุมชน 

โบราณ ในเมือ่ชมุชนแห่งนีไ้ม่ต่างอะไรจาก 

ชุมชนโบราณอื่นๆ ถ้าอย่างนั้นก็เอาข้อด ี

ของชุมชนอื่นๆ มาเขียนให้เป็นข้อดีของ 

มันเสียเลยสิ จับนั่นนิดนี่หน่อยมาผสม 

รวมกันให้เสร็จๆ ไป เอาล่ะ สร้างบรรยา- 

กาศโรแมนติกเพิ่มให้อีกนิดนึง อ้ะ จับมือ 

กันสิจ๊ะ มองตากันสิจ๊ะ... โว้ย! กูเกลียด 

อีนั่นฉิบหาย แล้วท�าไมพวกมึงถึงรักกันดี 

แบบนี้ล่ะวะ ในเม่ือพวกมึงรักกันดีนัก 

ก็ขอให้ครองคู่ชู้ชื่นจนถือไม้เท้ายอดทอง 

ตะบองยอดเพชรนะจ๊ะ หวังว่าหลังจากนี ้

พวกเราจะไม่ต้องเจอะต้องเจอกันอีก 

ต่อไป ขอให้พวกเราตัดขาดจากกันชั่ว 

กัลปาวสานนับแต่วันนี้ ความทรงจ�าคร้ัง 

เก่าก่อนทีพ่วกมงึใช้ต่างดาบกระบีฟ่าดฟัน 

ให้กูต้องเจ็บปวดนั้น กูจะอโหสิกรรมให้  

แต่ได้โปรดอย่าให้เราต้องมาพบกนัอกีเลย  

สาธุ... ไชโย! เขียนเสร็จล่ะเหวย ผมเป็น 

ไทแล ้ ว  พอกันทีกับการหยามย�่ าย ี

เกียรติยศและจิตวิญญาณของตนเอง  

เหลือแต่พิมพ์มันข้ึนมาแล้วส่งไปหาท่าน 

บ.ก. ส่งมันไปพร้อมกับจดหมายลาออก 

นั่นแหละ บอกให้รู ้ กันไปเลยว่าผมมี 

ศักดิ์ศรีเพียงพอและไม่ต้องการจะโป้ปด 

มดเท็จใดๆ ต่อชนชาวโลกอีกต่อไป

ทนัททีีง่านทกุอย่างเสรจ็เรยีบร้อยตาม 

ประสงค์ อาการปวดหัวรุมๆ ก็เข้าเล่นงาน 

ผมอีกครั้ง ไข้เริ่มขึ้นสูงอีกแล้ว ผมลาก 

สังขารกลับไปที่เตียง นับจากนี้ผมไม่ต้อง 

กังวลว ่าจะนอนไม ่ เต็มตื่นอีกต ่อไป 

ศีลธรรมจรรยาและความปวดร้าวขมขื่น 

ที่เล่นงานให้ผมต้องสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึก 

ล้วนอนัตรธานไปหมดสิน้ ผมจะได้พกัผ่อน 

อย่างเต็มที่เสียที

และส่ิงท่ีดีท่ีสุดกคื็อผมไม่ต้องคอยรบั 

สายจากท่าน บ.ก. ใหญ่ในตอนเช้าอกีแล้ว 

ไชโย!

 

ผมไม่ได้รบัสายจากท่าน บ.ก. อกีเลย 

นับแต่วันน้ัน ทุกอย่างเป็นไปตามเป้า 

ประสงค์ท่ีหวังไว้ ในช่วงสามสัปดาห  ์

ที่ผ่านมา ผมมีความสุขอย่างล้นเหลือ 

นอนหลับสนิทอย่างไม่ต้องกังวล และดู 

เหมือนว่าพลังแห่งการสร้างสรรค์ของผม 

จะลุกโชติช่วงจนสามารถเขียนบทความ 

ยากๆ ได้สามส่ีชิ้น ผมพอใจกับช่วงเวลา 

เหล่านีเ้ป็นอย่างมาก กระทัง่เช้าวนันีน้ีเ่อง 

ที่ผมตัดสินใจยกหูโทรศัพท์ขึ้นมา แล้วกด 

เลขหมายถึงท่าน บ.ก. ที่เคารพรัก

ไม่นานนักท่านก็รับสาย ผมไม่รีรอ 

ให้ท่านซักถามถึงเรื่องใดๆ และรีบโพล่ง 

ธุระของตนออกไปแต่โดยเร็ว ทุกๆ ค�า 

ที่พรั่งพรูออกจากปากผมนั้น คล้ายมีส่วน 

เสี้ยวจิตวิญญาณหลุดลอกออกไปด้วย 

ทลีะน้อย ตวัตนของผมค่อยๆ ตายลงอย่าง 

ช้าๆ พร้อมกับท่ีสังขารก็ตะเกียกตะกาย 

มองหาแสงสว่างซึง่ส่องออกมาจากปลาย 

ทางแห่งการมีชีวิตรอด

“ท่านครับ” ผมเริ่มด้วยเสียงทุ้มต�่า

“ว ่าไงล่ะ พ่อนักเขียนผู ้ยิ่งใหญ่” 

ท่านตอบกลับด้วยน�้าเสียงเยาะหยัน

ตอนนัน้เองถ้อยวาจาของผมกห็ลัง่ไหล 

คล้ายท�านบที่พังทลาย

“ของานให้ผมเขียนเถอะครบั ไม่ว่าจะ 

เป็นคอลัมน์ฉันกับเขา เธอกับฉัน กูกับมัน  

หรืออีนั่นกับไอ้นี่ก็ได้ ขอเพียงท่านช่วย 

รับผมกลับเข้าไปท�างานอีกสักครั้ง ไม่ว่า 

จะเป็นเรื่องอะไรผมก็จะเขียนให้ท่าน 

ต่อให้ต้องโกหกโกเจด็โป้ปดมดเทจ็แค่ไหน 

ผมก็จะเขียนมันให้กับท่าน ช่างหัวเกียรติ 

ประดามอีะไรนัน่ไปเถอะครบั ผมไม่ได้กนิ 

ข้าวมาสามวนัแล้ว ตอนนีผ้มหวิจะแย่แล้ว 

ครับท่าน!”

   พวกผมมันก็ไม่ต่างอะไรจากแมงหวี่แมงวัน ต่อให้รวมตัวกัน เสียงของพวกเรา 
ก็ยังเบาเกินกว่าที่ใครจะได้ยิน แถมคนส่วนใหญ่เองก็มองเราเป็นตัวปัญหาอยู่แล้ว
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สวัสดีค่ะ คู ่รักทั้งหลายที่ก�าลังอ่านฉัน 

กับเขาประจ�าฉบับนี้

ส�าหรบัช่วงปลายฝนต้นหนาวซึง่มฝีน 

โปรยอยู่ตลอดเวลาเช่นน้ี การจะพาคนท่ี 

เรารักไปเที่ยวชายทะเลคงเป็นความคิด 

ที่ออกจะแปลกไปสักหน่อย และถ้าหาก 

มีใครแนะน�าให้ฉันกับเขาไปเท่ียวทะเล  

ฉนักค็งคดิว่าเขาคนนัน้ก�าลงัล้อเราสองคน 

เล่นอยูเ่ป็นแน่ แต่ไม่รูเ้พราะความบงัเอญิ 

หรอืเพราะพระเจ้าดลใจ ในทีส่ดุฉนักบัเขา 

กไ็ด้ไปทะเลเข้าจรงิๆ และทะเลทีฉ่นัไปนัน้ 

มนักส็ดุแสนจะอะเมซิง่เอามากๆ ถงึขนาด 

ทีท่�าให้ฉนัอดเอามาแนะน�าให้แก่ท่านคูร่กั 

ที่ก�าลังเสาะหาสถานที่ส�าหรับสวีทหวาน 

แหววในช่วงสภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน 

แบบนี้ไม่ได้
ท่องเที่ยวสมมติ
เรื่อง : วรพล ถาวรวรานนท์ 

ในทแีรกฉนัคดิจะพาท่านผูอ่้านไปรูจั้ก 

กับอ�าเภอสังขละบุรี สถานที่ที่ฉันกับเขา 

ได้ไปเท่ียวด้วยกันเมื่อหน้าฝนปีก ่อน 

ฉนัหมายมัน่ป้ันมอือย่างดทีีจ่ะแนะสวรรค์ 

แดนมอญแห่งนี้ให้ทุกท่านได้รู้จัก แต่ช่าง 

บังเอิญเหลือเกิน เมื่อวันแม่ท่ีผ่านมา 

เขาได้ชวนฉันไปเยี่ยมคุณแม่ของเขาที ่

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง เข้าเสียก่อน  

และได้ประสบพบกับสถานท่ีอันแสน 

วิเศษแห่งน้ี ความประทับใจอันยิ่งยวด 

ท�าให้ฉันลัดคิวน�าสถานท่ีแห่งน้ีมาเขียน 

ถึงอย่างเร็วรี่ก่อนที่ความรู้สึกสดใหม่จาก 

ประสบการณ์ครั้งน้ีจะจืดจางลง ฉะนั้น  

ส�าหรับสังขละบุรีคงต้องขอยกไปไว้ใน 

ฉบับหน้า

01
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หากเทยีบกบัปรมิาณนกัท่องเทีย่วทัง้หมด 

ที่มาเยือนจังหวัดระยอง ปัญหาส�าคัญ 

ที่ท�าให ้หาดแห ่งนี้ ไม ่ เป ็นที่นิยมนัก 

เห็นจะเป็นเพราะการที่มีหมู่บ้านประมง 

ต้ังอยู ่  ซึ่งตัวหมู ่บ ้านและเรือตกหมึก 

ที่แล่นขวักไขว่ไปมาได้ท�าลายทัศนียภาพ 

อันวิจิตรของสถานที่แห่งนี้ไป กระทั่งเมื่อ 

ปลายปี ท่ีแล ้วน่ีเอง สภาเทศบาลได้ 

ตดัสนิใจ เวนคนืพืน้ทีโ่ดยรอบหาดทัง้หมด 

เพื่อน�ามาพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

แห่งใหม่ ต้องชื่นชมเทศบาลที่นี่จริงๆ  

เพราะเพยีงปีเดยีวพวกเขากส็ามารถพลกิ 

โฉมท่ีน่ีจากหน้ามือเป็นหลังมือ ซ�้ายังได ้

บูรณะชุมชนโบราณใกล้ๆ ให้กลายเป็น 

จุดขายควบคู่ไปอีกอย่าง

กว่าฉันกับเขาจะไปถึงบริเวณหาด 

ก็ล่วงมาจนเวลาเกือบจะห้าโมงเย็นแล้ว  

เราไม่ได้หวังสักนิดว่าจะได้เห็นภาพที่ 

แปลกหูแปลกตา ทว่าเราท้ังคู ่ก็ต ้อง 

แปลกใจกบัสิง่ทีไ่ด้พบ หาดทีเ่คยมโีขดหนิ 

ระเกะระกะ มาบัดนี้ได้กลายเป็นผืนหาด 

ท่ีราบเรียบด้วยเม็ดทรายสีขาวนวลตา 

ท้ังเพิงพักของชาวประมงพื้นเมืองที่เคย 

ขวางหูขวางตาก็ถูกรื้อถอนออกไปจน 

หมดสิน้ ในช่วงเวลาทีต่ะวนัก�าลังจะตกดิน 

เช ่นน้ี ฉันกับเขาได้เห็นอาทิตย์อัสดง 

ทอแสงลอดก้อนเมฆสเีงนิงาม ประกายส้ม 

อมชมพูแผ่ปกคลุมไปทั่วหาดเกิดเป็น 

บรรยากาศชวนวาบหวาม แม้ลมทะเล 

จะพัดแรงอยู่บ้าง แต่ความหนาวเหน็บ 

ก็ท�าให้ฉันกับเขาถวิลหาความอบอุ ่น 

จากอีกฝ่าย เขาเกาะกุมมือฉันเอาไว้แน่น 

และด้วยความทีห่าดเพิง่เปิดใหม่ นกัท่อง- 

เที่ยวมีเพียงน้อยนิด ฉันกับเขาจึงตกอยู ่

ในโมงยามอันสงบเงียบ เราเหม่อมองด ู

นาฏกรรมแห่งธรรมชาติเบื้องหน้าด้วย 

ความสุขจนกระท่ังพระอาทิตย์หายลับ 

ไปท่ีขอบฟ้าและความมืดค่อยขยับขยาย 

ในทีแรก ฉันไม่ได้คิดหรอกว่าจะม ี

โอกาสไปเดินทอดหุ่ยอยู่ริมหาด ความคิด  

มีเพียงแต่จะไปเยี่ยมเยือนแม่ของเขา 

แล้วก็กลับ แต่แม่ของเขาน้ันคะย้ันคะยอ 

ให้เราสองคนไปเท่ียว ณ ท่ีแห่งน้ีให้ได้  

สถานที่ที่ว่านั้นคือหาดที่มีชื่อแปลกๆ ว่า 

หาดพีเอ็มวายนั่นเอง

แน่ล่ะ เมื่อพูดถึงชายหาดระยอง  

หลายท่านคงคิดถึงสวนสนหรือไม่ก็หาด 

แสงจันทร์เสียมากกว่า ฉันเองก็เคยได้ยิน 

ชื่อหาดแห่งนี้เพียงครั้งเดียวจากข่าวงาน 

แต่งงานของสาวประเภทสองเมื่อนาน 

มาแล้ว หาดพีเอ็มวายนั้นแต่เดิมเป็นหาด 

ประมงเล็กๆ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมา 

ที่นี่เพียงเพื่อตกปลาหรือไม่ก็เก็บภาพ 

ฆ่าเวลา แต่ก็เป ็นจ�านวนท่ีน้อยมาก 
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ครอบคลุมอาณาบริเวณ

เมื่อฟ้ามืดสนิท ฉันกับเขาก็รู้สึกได้ถึง 

เมฆฝนที่เริ่มตั้งเค้า เราเดินจูงมือกันขึ้น 

จากหาด และข้ามมายังถนนฝั่งตรงข้าม  

ตรงนี้จะมีซอยเล็กๆ ท่ีเทศบาลเพิ่งตัด 

ขึน้ใหม่ หน้าถนนปักป้ายบ่งบอกไว้ให้รูว่้า 

นีค่อืทางทีจ่ะพาฉนักบัเขาเข้าไปยงัชมุชน 

โบราณพเีอม็วาย ตลาดย้อนยคุแห่งทีส่อง 

ของเมืองระยอง (นอกเหนือจากถนน 

ยมจินดาที่เปิดมาหลายปีดีดัก)

กระแสแห่งความถวิลหาช่วงเวลา 

ในอดีตหรือ Nostalgia นั้นก�าลังเกิดขึ้น 

ในหมู่คนยุคใหม่ ช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมานี้ 

ชุมชนย้อนยุคได้ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด  

ชุมชนโบราณพีเอ็มวายนั้นแม้จะเพิ่ง 

เปิดตวั แต่บรรยากาศทีน่ีไ่ม่ได้ด้อยไปกว่า 

ชุมชนโบราณดังๆ อย่างเชียงคานหรือ 

เพลินวานเลย ที่จริงตอนแรกเทศบาลคิด 

จะน�าที่ดินตรงนี้มาปลูกรีสอร ์ทสปา 

รับนักท่องเที่ยว แต่เสียงคัดค้านมีมาก 

พวกเขาจึงเปลี่ยนแผน หันมาบูรณะ

หมูบ้่านทีท่รดุโทรมแห่งนีเ้พือ่แปลงให้เป็น 

สถานที่ท่องเที่ยวเสียเลย ซึ่งถือเป็นเรื่องดี 

อย่างยิ่ง ชุมชนแห่งน้ีมีประวัติศาสตร์ 

เก่าแก่ยาวนานมาตัง้แต่ยคุรชักาลทีส่ีโ่น่น 

แต่ก็ยังคงสามารถรักษาสภาพอันเก่าแก่ 

ของมันเอาไว้ได้ ทั้งชุมชนเต็มไปด้วย 

อาคารไม้ทรงโบราณที่ยังมีเค้าแห่งความ 

รุ่งเรืองในอดีตให้เห็น เทศบาลเองก็ไม่ได้ 

ท�าอะไรกับที่นี่มากไปกว่าแค่ซ่อมแซม 
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และต่อเติมเพียงเล็กน้อย ที่นี่จึงรักษา 

ความดั้งเดิมของมันเอาไว้ได้อย่างเหนียว 

แน่น ต่างจากชุมชนโบราณแห่งอื่นท่ี 

นับวันก็ยิ่งกระเถิบตามยุคสมัย

หลังจากที่ฉันกับเขาแวะรับประทาน 

อาหารทะเลที่ร้านกลิ่นประดู่จนอิ่มหน�า  

ก็ถึงเวลาส�ารวจตลาดเสียที ทุกอย่างใน 

ชุมชนแห่งนี้ท�าให้เรานึกถึงอดีต ทั้งร้าน 

ขายของช�าที่ เต็มไปด้วยขนมขบเคี้ยว 

สมัยสามสิบปีท่ีแล้ว ร้านขายของเก่าท่ี 

เต็มไปด้วยวัตถุโบราณ หรือร้านกาแฟ 

เล็กๆ ที่ชื่อว่า โกปี๊จอเงิน ซึ่งมีการฉาย 

หนังสมัยก ่อนอย่างหนังของคุณมิตร  

ชัยบัญชา อีกท้ังยังประดับประดาร้าน 

ด้วยโปสเตอร์สีน�้ามันของหนังหลายๆ 

เร่ือง (ฉันกับเขาขอซื้อโปสเตอร์หนังเรื่อง 

เสือเหลือง ฝีมือ คุณเปี ๊ยก โปสเตอร์  

จากคุณลุงเจ้าของร้านด้วย แต่แกไม่ยอม 

ขายให้เรา ฮ่า)

สักพักฝนก็เริ่มเทลงมาปรอยๆ เราจึง 

พักการเดินทางของเราท่ีร้าน Retro ร้าน 

อาหารสูงส่ีชั้นแห่งน้ี แต่เดิมเคยเป็นโรง 

เตี๊ยมส�าหรับลูกเรือชาวจีนท่ีแวะพักผ่อน 

ระหว่างส�าเภาเทยีบท่า บรรยากาศจงึคล้าย 

ฉากในหนังของชอว์ บราเธอร์ส แต่มีการ 

ตกแต่งให้ดูร ่วมสมัยยิ่งขึ้น นอกจาก 

อาหารและเครื่องดื่มรสเลิศแล้ว ที่นี่ยังมี 

ดนตรีสดในสไตล์คันทรีและร็อกแอนด ์

โรลล์ให้ฟังอีกต่างหาก ได้ยินว่านักดนตรี 

ท้ังหมดถกูดึงมาจากร้านดังๆ ในกรงุเทพฯ  

จึงสามารถรับประกันฝีมือ (และหน้าตา)  

ได้เป็นอย่างดี บังเอิญตอนท่ีเราไปถึงนั้น 

นักดนตรีก�าลังเล ่นเพลง Gone the  

Rainbow ของ Peter, Paul & Mary 

ซึ่งเป็นเพลงโปรดของฉันอยู่ ฉันจึงแทบ 

จะกรี๊ดสลบ จนเขาท่ีมาด้วยกันถึงกับ 

งอนไปพักใหญ่เชียว

ตลอดเวลาท่ีอยูท่ี่น่ี เรือ่งราวในวยัเยาว์ 

ของเราได้ถูกหยิบยกขึ้นมาแลกเปลี่ยน 

ให้กันฟัง ฉันพบว่ามีหลายฉากหลายตอน 

ที่ฉันเคยหลงลืมไปเสียสนิท แต่เพราะ 

สถานท่ีแห่งน้ีเอง มันจึงถูกฉุดดึงขึ้นมา 

จากกระแสธารแห่งกาลเวลาซึ่งไหลเชี่ยว 

อย่างรวดเร็วรุนแรง หลายๆ เรื่องท�าให้ฉัน 

ต้องหัวร่องอหาย และบางเรื่องก็ท�าให้ฉัน 

แทบกลัน้น�า้ตาไว้ไม่อยู ่ปัจจบุนัผ่านพ้นไป 

และเปล่ียนตัวเองให้กลายเป็นอดีตได ้

อย่างรวดเร็วเสียเหลือเกิน ความทรงจ�า 

อันมีค่าค่อยๆ ร่วงหล่นหายทีละน้อย 

เมือ่เราต้องรบัมอืกบัการเตบิโตของตนเอง 

โชคดีเหลือเกินท่ีได้มาท่ีน่ี โชคดีที่ได้เดิน 

ย้อนกลับไปเกบ็เศษเส้ียวความสขุซึง่ตกอยู่ 

ตามรายทางทีไ่ด้ผ่านพ้นมาร่วมกนักบัเขา

จากชั้นที่สี่ที่เรานั่งอยู ่ มองออกไป 

เราเห็นทะเลสีด�าข ้นคลั่กราวน�้าหมึก 

และได้ยินเสียงฝนกระทบผืนน�้าอย่าง 

แผ่วเบาแต่ต่อเนื่องเสมอกัน ความสงบ 

งามของท่ีน่ีท�าให้โลกคล้ายมีเพียงเรา 

สองคน ท่ามกลางแสงไฟสีเหลืองอ่อน 

ยองใยราวกับส่องสว่างจากเปลวเทียน  

เราสองคนกุมมือกันและกัน สายตาจ้อง 

ประสานฉันกับเขา
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สมุทรสาคร-ขุมทองอันดับสองของประชากรผู้พลัดถิ่น

หากมองด้านภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า 

ไม่น่าจะผิดไปจากค�าว่าพี่น้อง แต่สิ่งหนึ่งที่ผลักดันให้ทั้งสอง 

ประเทศนีย้งัต่างชัน้กนันกั ดจูะเป็นเรือ่งการบรหิารระบบเศรษฐกจิ 

ที่พบว่าบ้านเราน�าลิ่วอยู่ไกลโข จึงไม่แปลกที่ลูกหลานของผู้ชนะ 

สบิทศิจะบอกลาถิน่เกดิเมอืงนอน พาชีวติระหกระเหนิหลบความ 

ทกุข์ยากล�าบากในประเทศของตวัเอง มาแสวงหาหนทางทีด่กีว่า 

ในประเทศของคนอื่น ยอมปลดผ้าถุงแล้วมานุ ่งกางเกงบน 

แผ่นดินใหม่ที่พวกเขาจ�าชื่อได้ขึ้นใจว่า ‘สมุทรสาคร’ 

 

มิแหง่ หญิงพม่าวัย 22 ปี แรงงานของโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่ง 

ในจังหวัดสมุทรสาคร คงจะการันตีเร่ืองนี้ได้ดี เธอเล่าถึงกรณี 

ที่มาค้าแรงกายในอ�าเภอมหาชัยว่า ล�าพังตัวคนเดียวหากไม่มี 

ข้าวกินอาจยังพอทน แต่ส�าหรับคนเป็นลูก เมื่อต้องมาเห็นผู้ให้ 

ก�าเนิดใช้น�้าลูบท้องประทังชีวิตเนื่องจากค่าแรงในแต่ละวัน 

ไม่เพยีงพอ มนัยากเกนิท�าใจ การเดนิทางมาแสวงโชคบนแผ่นดนิ 

ไทยของเธอจึงเริ่มขึ้น 

สารคดีสมมติ
เรื่อง : ธิติ ปลีทอง

เรื่อง : ประเวศ พึ่งแสวงผล

2555	
คนพม่าครองเมือง

ส่วน นานา โช แรงงานชายชาวพม่าของโรงงานลูกชิ้นปลา 

แห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรสาคร กลับให้เหตุผลท่ีต่างกันออกไป 

ว่า “มาอยู่ที่นี่ เพราะครอบครัวของผมย้ายมาหมดแล้ว ไม่มีใคร 

คิดจะกลับทวายไปล�าบากอีก (ทวายคือชื่อเมืองหน่ึงในประเทศ 

พม่า)”

แต่ส�าหรบั เตง็ไท ซ ูวยั 27 ปี เป้าหมายอย่างเดยีวทีม่าใช้ชวีติ 

อยู ่ในจังหวัดสมุทรสาคร คือความเป็นอยู ่ ท่ีดีกว่าและง่าย 

ต่อการเข้าเมือง
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“ทีบ้่านผมท�างานได้วนัละร้อยเดยีว ไม่เหมอืนทีน่ีไ่ด้วนัละต้ัง 

สามร้อย เดนิทางมากง่็าย เพือ่นกเ็ยอะ ผมอยูท่ีน่ีก่เ็หมอืนอยูบ้่าน”

แม้ว่าภาษาและพรมแดนจะเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างชนชั้น 

และชนชาติให้ชาวพม่าถูกมองถากถางในแง่ลบ แต่หากเปรียบ 

เทียบกับโอกาสท�ากินที่ดีกว่าซึ่งก�าลังรอคอยอยู่ที่ประเทศไทย  

หอกคมที่ต้องเหยียบก็ไม่ต่างอะไรกับหมุดเย็บผ้า จึงพบว่าใน 

ช่วงสองสามปีมานี้ แรงงานพม่าที่เข้ามาค้าแรงกายในจังหวัด 

สมุทรสาครเพิ่มจ�านวนขึ้นโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนิ่งหรือลดลง

ในกรณีที่มีจ�านวนชาวพม่าเพิ่มมากข้ึน ดาบต�ารวจวัลลภ  

ใจหาญ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีต�ารวจภูธร 

สมุทรสาคร กล่าวว่า

“ตอนนี้จังหวัดสมุทรสาครมีคดีอาชญากรรมพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ  

โดยสาเหตหุลกัมาจากแรงงานพม่า เพราะคนเหล่านีเ้ข้ามาท�างาน 

ด้วยการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย มีอยู่เพียงไม่ถึงสองแสน 

คนจากจ�านวนทั้งหมดหกแสนคนเท่านั้นที่ขึ้นทะเบียน ทร.38/1  

(ทะเบียนอนุญาตเข้าอาศัยภายในราชอาณาจักรไทย) ท�าให้ 

ทางเจ้าหน้าที่ต�ารวจตามจับกุมตัวได้ยากมากหากก่อคดีความ  

เนื่องจากเป็นบุคคลนอกกฎหมายไม่มีเอกสารระบุที่อยู่ ไม่มีชื่อ 

และนามสกุลก�ากับ ผมประจ�าต�าแหน่งอยู่ในมหาชัยมาเกือบ 

30 ปี เพิ่งมีสองสามปีนี้แหละที่ตัวเลขคดีปล้น จี้ ฆ่า และค้ายา 

เสพติดพุ่งสูง เฉลี่ยวันละตกแปดสิบคดี” 

หนังสือพิมพ์สมุทรสาครทูเดย์ ฉบับประจ�าวันที่ 25 สิงหาคม  
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ไม่ว่าสื่อบนหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะประโคมเขียนไว้อย่างไร  

ผมไม่ใส่ใจ ผมตดัสนิใจเดนิทางสูเ่มอืงเมอืงหนึง่ซ่ึงผูค้นเรยีกขาน 

มันว่า เมียนมาร์ ทาวน์ โดยไม่พกอาวุธใดไปเพื่อป้องกันตัว 

มีเพียงเงินติดไม่ถึงสองพันบาท มีเสื้อผ้าอีกเพียงสองสามชุด 

และมสีมดุปกอ่อนกบัปากกาน�า้เงนิลกูลืน่อกีสองด้าม แค่นัน้จรงิๆ 

ในวนัแรกทีม่าถงึ ปฏเิสธไม่ได้เลยว่า ประโยคบอกเล่าทีผู่ค้น 

รอบข้างเคยกล่าวต่อผมก่อนหน้าออกเดนิทางว่า ทีท่ีผ่มก�าลงัจะไป 

กลายเป็นดินแดนใหม่ของแรงงานอพยพชาวพม่าไปแล้ว 

มันกลายเป็นเมืองที่สกปรก โจรเยอะ น่าหวาดกลัว หวาดระแวง  

จนไม่มีคนไทยคนใดอยากอาศัยอยู่ ซึ่งผมก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ  

ว่าค�าเตือนเหล่านั้นจะไม่เป็นความจริง เพียงแต่มันกลับไม่จริง 

ไปเสียทั้งหมด

หลังจากที่ได้คลุกคลีอยู่สองคืนในอ�าเภอมหาชัย จังหวัด 

สมุทรสาคร เมืองที่ทางรัฐบาลไทยประกาศให้เป็นเมืองของ 

ประชากรแรงงานข้ามชาติเม่ือสองเดือนก่อน ผมก็ได้พบกับ 

ความจริงอันน่าเศร้าและแสนประทับใจในคราวเดียวกัน เรื่องนี ้

คนภายนอกอาจจะไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น หรืออาจจะไม่เคยได้ยิน 

มาเลยด้วยซ�้า มันเป็นเรื่องราวของคนไทยกลุ่มสุดท้ายในจังหวัด 

สมุทรสาครที่ยังคงยืนหยัดตั้งรกรากอยู่ท่ามกลางวงล้อมคนต่าง 

ถิ่นรวมอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งที่ชื่อ ‘ชุมชนไทยสาคร’

คนแปลกหน้าในบ้านของตัวเอง

เวลาเพิง่จะล่วงเข้าสีทุ่ม่ยีส่บิแปดนาท ีแต่ถนนสายหลกัทีค่น 

ท้องถิ่นใช้สัญจรทุกวันเส้นนี้กลับแลดูว่างเปล่า นานๆ ทีจะมีรถ 

บรรทุกอาหารทะเลสดสักคันแล่นผ่านมาด้วยความเร็วสูง 

ก่อนจะหายลับไปในเงามืดมิดของต้นไม้ใหญ่ริมทาง ทิ้งให้กลิ่น 

สาบคาวปลาลอยโชยคละคลุ้งอยู ่ท ่ามกลางความเงียบงัน 

สภาพอากาศเย็นยะเยือกของลมทะเลที่พัดมาจากทิศใต้ให้ 

ความรู้สึกอ้างว้างอยู่ลึกๆ มีเพียงแสงไฟของหลอดนีออนจาก 

เสาไฟฟ้าต้นเดียวท่ีฉายให้เห็นบ้านคอนกรีตประมาณหนึ่งร้อย 

ครัวเรือนซ่อนปลายทาง หมู่บ้านแห่งน้ันโอบล้อมด้วยแนวลวด 

หนาม มีเสาธงชาติไทยผืนหนึ่งปักอยู่บริเวณปากทางเข้าให้เห็น 

เลือนๆ เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่า ณ ที่ตรงนี้ยังมีคนไทยอาศัยอยู่

ชายฉกรรจ์ร่างบึกบึนกว่าหกคน กระชับอาวุธปืนกลยาว 

ขนาด 16 มม. ไว้แนบอก สายตาคมกริบทุกคู่ทอดยาวไปยังถนน 

ทางเข้าหมู่บ้านอย่างระแวดระวัง เนื่องจากความปลอดภัยของ 

ทุกคนในหมู่บ้านอยู่ในก�ามือของพวกเขา

พี่สมศักดิ์ ชัยวิเศษ วัย 38 ปี อดีตดาบต�ารวจผู้บังคับหมู่งาน 

ป้องกันปราบปราม สภ.เมืองสมุทรสาคร ต้องผันตัวมาเป็น 

เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ�าหมูบ้่านทีท่กุคนต่างเคารพ 

นับถอืยิง่ เขาเล่าว่าสาเหตุท่ียอมสละต�าแหน่งทางราชการมาเป็น 

ยามเฝ้าหมู่บ้าน เริ่มต้นขึ้นจากเหตุผลเพียงข้อเดียวคือ เวทนา 

“ตัง้แต่ทีท่างรฐับาลประกาศเปิดประเทศรบัแรงงานต่างด้าว 

เข้ามาท�างานเพิ่มขึ้น จังหวัดสมุทรสาครก็เปล่ียนไป มีแรงงาน 

จากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามากันเยอะ ทั้งลาว กัมพูชา  

ท่ีเยอะท่ีสุดเห็นจะเป็นพม่า เพราะค่าแรงในไทยกบัพม่ายงัต่างกนั 

หลายเท่า พอมาอยู่กันเยอะเข้ากว่าแต่ก่อน จากเดิมที่มีแค ่

หกแสนคนก็เพิ่มขึ้นเกือบสองล้านคน แล้วยังไงล่ะ ปัญหา 

ขอแชร์พื้นท่ีอาศัย ขอแชร์พื้นท่ีท�ากิน มันก็ตามมา ช่วงแรกๆ  

คนต่างด้าวก็อยู่ร่วมกับคนไทยได้นะ ไม่มีปัญหา กลัวเราเกรงใจ 

เราด้วยซ�้า เพราะยังร�าลึกอยู่ไง ว่ามาขอท�ามาหากินในบ้านเขา”

คงเป็นเรื่องธรรมดาที่การมีสถานะเป็นผู ้ขออาศัยค�้าคอ 

จะท�าให้ความรูส้กึย�าเกรงและความรูส้กึเป็นรองตดิอยูภ่ายในอก  

แต่หากคราใดทีพ่บว่าจ�านวนของผูต้ามมมีากกว่าผูน้�า ฝงูหมาป่า 
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ย่อมไม่กลัวราชสีห์

“ตอนนีพ้ม่ามนัเตม็เมอืงแล้ว พวกมนัเยอะ มนัไม่กลวัคนไทย

แล้ว ไม่เกรงใจเหมือนเดิมแล้ว คนไทยจ�านวนมากทนอยู่ไม่ได้ 

เพราะพม่ามันไม่มีระเบียบ สกปรก กินที่ไหนทิ้งที่นั่น เข้าไปดูใน

เมืองสิ มีทั้งคราบน�้าหมาก คราบน�้าลายเต็มไปหมดตามพื้นทาง

พืน้เดนิ แล้วก่อนหน้าทีผ่มจะลาออกจากต�ารวจ คดอีาชญากรรม

นี่เยอะมาก”

แม้จะรู้ดีว่าในทางกฎหมาย ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไทยมีสิทธิ์

เข้าตรวจค้นและจบักมุตวัพลเมอืงต่างแดนได้ทกุขณะหากกระท�า

ความผิด แต่ส�าหรับจังหวัดที่ประชากรเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของ

จ�านวนผูอ้าศยัทัง้หมดเปน็แรงงานอพยพขา้มชาติ การท�าตวัเปน็

ตงฉินซื่อสัตย์ในหน้าที่ย่อมไม่ใช่เรื่องที่คุ้มเสี่ยง

“พม่ามีหลายกลุ่มนะ กลุ่มที่ดีก็มี ไม่ดีก็เยอะ พวกที่ดีส่วน

ใหญ่จะอยูอ่ย่างสงบไม่สร้างปัญหา อยูแ่ต่ในทีพ่กัอาศยั ส่วนพวก

ไม่ดีก็มีมาจากหลายสาเหตุ บางคนหวังรวยทางลัดเล่นการพนัน

จนเป็นหนีเ้ป็นสนิก้อนโต กนิเหล้าเมาดบักลุม้ คดิสัน้กลายไปเป็น

โจร บางคนกเ็พราะรายได้แต่ละวนัไม่พอกนิ จึงต้องไปเทีย่วปล้น จี้ 

วิ่งราวไปตามเรื่อง ส่วนบางคนก็โลภตั้งตนเป็นมาเฟียคุมพื้นที่  

รวมกลุ่มกันไถเงินชาวบ้าน แม้แต่พวกเดียวกันมันก็ไม่เว้น”

ไม่เพยีงแต่จะต้องกดัฟันสูก้บัสถานะคนแปลกหน้าในบ้านเกดิ 

ของตัวเอง แต่ยังรวมถึงเคราะห์ซ�้ากรรมซัดอย่างการถูกรุกราน 

ในทีอ่ยูอ่าศยัจนรูส้กึไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ นายวลัลภ  

แก้วกล้า ชายกลางคนผิวเข้ม ใบหน้าดุดัน หัวหน้าผู้รักษาความ 

ปลอดภัยในชุมชน กล่าวว่า

“พม่ามันมาที่นี่ประจ�า พอมันรู้ว่ามีคนไทยรวมตัวกันอยู่ที่นี่  

มันก็เข้ามาดักรอไถเงิน เข้ามากลั่นแกล้ง เม่ือก่อนเคยมีคนใน 

ชุมชนเข้าไปท�าธุระในเมือง แล้วระหว่างทางกลับมาถูกพม่าดัก 

ปล้นเงนิ ปล้นรถ ไม่พอยงัท�าร้ายร่างกายอาการสาหสัอกี จนทกุคน 

ในหมู่บ้านต้องประชุมกัน จัดทีมรักษาความปลอดภัย โดยเลือก 

จากชายหนุ่มอายุราว 25 ไปจนถึง 40 ปี ร่างกายก�าย�า ใจถึง 

และหน่วยก้านดี ตอนนี้มีรวมๆ แล้ว 50 คน” หลังพูดจบหัวหน้า 

รักษาความปลอดภัยชี้ไปยังอาวุธปืนสภาพกลางเก่ากลางใหม่ 

กลุ่มหนึ่งที่ถูกกองรวมไว้บริเวณริมป้อม พร้อมกล่าวต่อว่า

“อาวุธพวกนี้เราได้มาจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจบ้าง รวมเงินซื้อ 

กันเองบ้าง แต่ไม่ได้มีไว้ฆ่าใคร เรามีไว้เพื่อปกป้องคนของเรา 

จริงๆ”

ในเวลานีค้�าถามมากมายถงึรฐับาลทวคีณูขึน้หวั  รฐัไปไหน…  

ท�าอะไรอยู่… ปล่อยไว้ได้อย่างไร (!!!?)

ลุงทรงพล ไกรทอง ผู้น�าชมุชนไทยสาคร วยั 64 ปี อดีตเจ้าของ 

กิจการอาหารแช่แข็งส่งออกท่ีคนไทยในหมู่บ้านแห่งน้ีรักใคร ่

เป็นพิเศษ แก้สมการเรื่องนั้นว่า 

“จริงๆ แล้ว รัฐบาลก็ตระหนักถึงความส�าคัญของความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อยในจังหวัดน้ีนะ ยังคงไว้ซึ่งสถานีต�ารวจ และ 

หน่วยงานราชการไว้หลายแห่ง แต่ที่ไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายหรือกล้า 

ส่งตัวแรงงานท่ีกระท�าผิดกลับประเทศมากนัก เพราะเกรงว่าพม่า 

จะลกุฮอืกนักลบัประเทศไปหมด ยิง่ไม่นานมานีม้ข่ีาวว่า อองซาน  

ซูจี สัญญาว่าจะพาลูกๆ ทุกคนกลับบ้าน พร้อมกับมอบค�ามั่น 

จะปฏริปูบ้านเมอืงพม่าให้ดขีึน้ ทางรฐับาลยิง่ไม่กล้าเสีย่งท�าอะไร 

กับคนพม่าไปใหญ่ กลัวว่าก�าลังในการผลิตของสินค้าส่งออก  

ทีเ่รยีกเงนิเข้าประเทศปีละหลายพนัล้านบาท จะหายตามไปด้วย”

โรงเรียนของเรา

ก่อนพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน หลังจากหล่อหลอมตัวเข้ากับ 

หมู่บ้านแห่งน้ีมานานพอสมควร ความจริงเรื่องใหม่ท่ีไม่เคย 

คาดถึงก็ประจักษ์ขึ้น

“เดก็ไทยตอนนี ้ไม่มทีีเ่รยีนหนงัสอืแล้ว โรงเรยีนทีเ่คยมใีนเมอืง 

ก็ปิดตัวลงเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ก็มีแต่เด็กพม่าที่ได้เรียน”  

ค�าพดูของครใูหญ่ประจ�าหมูบ้่านไทยสาคร ผู้ท�าหน้าท่ีพ่อพมิพ์ 

ให้กบัเด็กไทยตาด�าๆ ท่ียงัเหลืออยูใ่นเมอืงแห่งน้ี ชวนให้รูสึ้กสลด 

ใจไม่น้อย เช่นเดียวกับ น้องเจน เด็กสาววัย 17 ผู้เคยได้รับรางวัล 

ผลการเรียนดีเด่นและเด็กนักเรียนดีเด่น ทว่าวันนี้เธอกลับจ�า 

ต้องผันสถานะจากการเป็นเด็กนักเรียนน่ังฟังครูสอนภายในห้อง 

มาเป็นครูผู้สอนเสียเองในศาลาประจ�าหมู่บ้าน  

เป็นเวลาเกอืบสองปีเตม็แล้ว ทีก่ารเป็นเดก็ฉลาด หวัไว ทีใ่ครๆ 

มักกล่าวชมเสมอว่าความสามารถของเธอมีสูงเกินวัย ท�าให้ทุก 

วันที่ลืมตาตื่นต้องกุลีกุจอรีบอาบน�้า รีบแต่งตัวให้ไวกว่าคนรุ่น 

ราวคราวเดียวกนั เพือ่ไปยงัศาลากลางหมูบ้่าน ท�าหน้าท่ีแม่พมิพ์ 

ของชาติให้กับเด็กในชุมชน เธอเล่าว่า ก่อนหน้านี้ เธอเคยเป็น 

นักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนที ่

ปัจจุบันยังมีการเปิดสอนอยู่ หากแต่บุคลากรและเพื่อนร่วมชั้น 

กลับมีแต่คนแปลกหน้า ที่สนทนากันในภาษาที่เธอไม่รู้จัก

“เพือ่นๆ และคณุครขูองหน ูย้ายไปอยูก่รงุเทพฯ กนัหมดแล้ว  

ไม่ก็จังหวัดใกล้เคียง ที่ยังเหลือในจังหวัดก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ 

หนเูสยีใจมากทีต้่องลาออกกลางคนั แต่หนทูนไม่ได้จรงิๆ ทีเ่พือ่น

ในชัน้มแีต่คนพม่า แถมคนพวกนัน้ยงัชอบกลัน่แกล้งหนแูละรงัแก 

เด็กไทยคนอื่นๆ อีก” 
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การได้เห็นคนชาติเดียวกันโดนรุมกลั่นแกล้งต่อหน้าต่อตา  

บวกกับการพบอีกว่าอาจารย์ผู้สอนไม่เคยใส่ใจย่ืนมือเข้าช่วย 

มันท�าให้เจนไม่อาจทนกัดฟันสู้ เด็กสาวจึงยอมสละการศึกษา 

แล้วมุ่งหน้ามายังหมู่บ้านแห่งใหม่พร้อมกับครอบครัว

ภายใต้ค�าบอกเล่าอันพรั่งพรูเกี่ยวกับแรงงานพม่าที่พูดกัน

หนาหูเรื่องแง่ลบในหมู่ของคนไทย ก็ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งเลวร้าย

เท่านั้น เพราะ พระเธียต ชัยยาสุธิปาโร รองเจ้าอาวาดวัดป้อม

วิเชียรโชติการาม ยังคงมองเห็นล�าแสงแห่งธรรมในตัวองคุลีมาล  

“วัดนี้อยู ่ไม่ได้ถ้าไม่มีพม่า” ค�าตอบนี้ถูกโปรยเป็นเสียง

เดียวกันจากหลายๆ ชีวิตในร่มผ้าเหลือง

เพราะไม่ว่าจะเป็นวนัใดแรมไหน ภาพแรงงานพม่านบัร้อยชวีติ 

หมอบกราบวางกระหม่อมลงแทบเท้าของผู้เป็นพระ หลังจาก 

ท�าบญุตกับาตรในยามฟ้ารุง่สาง คอืสิง่คุน้ชนิทีพ่บได้จากแรงงาน 

พม่า หากแต่ไม่เคยพบเห็นในหมู ่คนไทย พระเธียตเล่าว่า 

“ถงึจะเป็นชาวพม่าแต่เขากเ็ป็นคนเหมอืนกนั ย่อมมทีัง้ดแีละไม่ดี  

อาตมาพอจะมองเห็นความดีในตัวพวกเขาอยู่บ้าง เช่นไม่เคย 

เกีย่งว่าพระรปูทีก่�าลงัใส่บาตรให้นัน้ จะเป็นเชือ้ชาตใิด ถ้าเขาเหน็ 

ว่าเป็นสิง่ทีน่บัถอืของพระพทุธศาสนา เขากศ็รทัธาเหมอืนกนัหมด”

เมื่อความอยากรู้ว่าเหตุใดชาวพม่าถึงเข้ามามีบทบาทและ 

อิทธิพลในจังหวัดสมุทรสาครแทนที่คนไทยผุดขึ้น ในช่วงบ่าย 

คล้อยผมจึงเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เช่ือว่าจะสามารถ 

ตอบโจทย์ทกุกระทงได้ดไีม่แพ้ทีใ่ด มนัคอืมลูนธิส่ิงเสรมิคณุภาพ 

ชีวิตแรงงานข้ามชาติ หรือหน่วยงาน LPN สถานประกอบการ 

เอกชนรายหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติโดยตรง 

นายสมเกยีรต ิประเสรฐิพล ผูก่้อตัง้มลูนธิ ิLPN ฉายชัดในค�าถามว่า 

“ด้วยเหตุที่แรงงานไทยเลือกงาน เลือกเงินเดือน หนักนิด 

เบาหน่อยกไ็ม่สู ้ทางนายจ้างเจ้าของกจิการโรงงานต่างๆ จงึนยิม 

ซื้อแรงกายจากพม่ามากกว่า ทั้งนี้เพราะทุนเดิมของพม่าคือเป็น 

คนสู้งาน ไม่เลือกที่นอน อยู่ที่ไหนก็ได้ และที่ส�าคัญค่าแรงถูก  

ส่วนในเรือ่งทีพ่ม่าเข้ามาท�างานในประเทศไทยเพิม่จ�านวนเพราะ 

จังหวัดสมุทรสาครเดิมเป็นเมืองที่ต้องการแรงงานสูงอยู่แล้ว 

ยิ่งพอรัฐบาลประกาศเปิดประเทศ แรงงานก็ยิ่งแห่กันมาใหญ่”

บ้านสวย ตึกสูง อาหารทะเลสด และช้ินส่วนแปรรูปต่างๆ 

หากสบืย้อนลงไปถงึต้นตอกระบวนการผลติ สนิค้าส่งออกเหล่าน้ี 

ล้วนผ่านกรรมวิธีของแรงงานพลัดถ่ินชาวพม่าทั้งสิ้น ถึงจะต้อง 

แลกกับภาพความวุ่นวายที่เพิ่มข้ึนและจ�านวนคนไทยในพื้นที่ที่ 

ลดลง ส�าหรบัผูก่้อตัง้มลูนธิเิพือ่ชาวพม่าแห่งนีแ้ล้ว กลบัเหน็ชอบ

“เป็นเรื่องที่ต้องชั่งน�้าหนักกันต่อไป ว่าจะขับไล่แรงงานพม่า 

เหล่านั้นออกนอกประเทศเพื่อให้คนไทยกลับเข้ามาอยู่อาศัย 

กันเหมือนเดิม หรือจะยอมเสียก�าลังในการผลิตที่เรียกเงินเข้า 

ประเทศปีละเป็นพันล้าน เรื่องน้ีต้องไปถามทางรัฐบาลเอาเอง 

ถ้าส่วนตัวผม ผมคิดว่าตอนที่คนไทยอยู่ก็ไม่ได้สภาพดีไปกว่าที ่

เป็นตอนน้ีเท่าไหร่ แถมยังไม่ค่อยท�าประโยชน์อะไร ถ้าเทียบ 

กันแล้ว ผมว่าแรงงานต่างด้าวอาจดีกว่าด้วยซ�้า” 

การฝืนทนฟังคนในชาติยกยอคนนอกชาติแล้วหันมาติเตียน 

คนชาติเดียวกัน อาจเป็นเรื่องไม่หอมหวานส�าหรับแก้วหู แต่หาก 

เทียบกับความอยากรู ้ในข้อมูลท่ีดูมีน�้าหนัก อุปสรรคเช่นนี้ 

ก็ไม่ยากเกินก้าวผ่าน

ผมหลับตาย้อนนึกถึงค�าถามในหัวใจข้ึนอีกข้อ ‘ที่บ้าน 

เมอืงต้องเป็นเช่นนี ้เพราะความไม่สามคัคกีนัใช่หรอืเปล่า?’

หลังจากท่ีได้คลุกคลีกับเมืองแห่งน้ีมากว่า 3 คืนเต็ม 

ผมได้เห็น ได้ยิน และได้ฟังอะไรต่อมิอะไรมามากมาย 

ผมเห็นคนในเมืองปะแป้งหน้าขาวเกือบท้ังจังหวัด เห็นคน 

เหล่านัน้รวมตวักนัอยูใ่นทกุพืน้ที ่ ทัง้บนหลงัคารถ ห้างสรรพสนิค้า  

สถานบันเทิง ไม่เว้นแม้แต่โรงพัก

ผมเห็นเจ้าหน้าท่ีต�ารวจไม่กล้าห้ามปรามกลุ่มแรงงานพม่า 

ที่รุมท�าร้ายร่างกายคนไทย

ผมเหน็อดตีคนกวาดถนนนัง่คยุกบัอดตีเจ้าของธรุกจิส่งออก 

ร้อยล้านอย่างมีความสุข 

ผมเห็นคนไทยในชุมชนเล็กๆ ร้องเพลงชาติได้เสียงดังกว่า 

คนในเมืองหลวงรวมกันทั้งจังหวัด

แต่สิ่งหนึ่งที่ผมกลับไม่เคยได้เห็นเลยจากคนไทยทุกคนที่นี่ 

ก็คือ รอยยิ้มจากภายในดวงตา

อีกนานแค่ไหนพวกเขาจะกลับมาหัวเราะและยิ้มได้ดังเดิม? 

อกีนานแค่ไหนพวกเขาทกุคนจะละลายความหมองหม่นออกจาก 

ดวงตา (?) อีกนานแค่ไหนที่ค�าสนทนาของทุกคนในเมืองจะไม่ม ี

แต่ค�าว่า (?&%%^^) (ยร๒๒๓@!) และ (++/๓฿฿:;) แล้วอีก 

นานไหม ที่เจ้าเด็กตัวกระเปี๊ยกและทุกชีวิตในชุมชนไทยสาคร 

จะได้ออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่ต้องหลบซ่อนในบ้านเกิด 

ของตัวเอง... นานไหมที่ภาพภาพนี้จะไม่มีแค่ในความฝัน
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บทวิจารณ์หนังสือ มหานคร เรื่อง 

เหนือจริงบนเรื่องจริง เพื่อเรื่องจริง 

ที่จริงยิ่งกว่า 

มหานคร ชือ่นีผ้มจ�าได้ขึน้ใจอย่างไม่ม ี

วนัลมื-ไม่ใช่เพราะหนงัสอืเล่มนีด้เีลศิทีส่ดุ 

ในสามภพหรอกครบั แต่กลวัจะจ�าสลบักบั 

เรื่อง หมานคร ซึ่งเคยเป็นภาพยนตร  ์

เม่ือหลายปีก่อน และถ้าหากผมน�าไป 

เล ่าให้ใครต่อใครฟังผิดคงจะชีวิตไม  ่

น้อย เอาจริงๆ เลยคือหนังสือเรื่องนี้ชื่อว่า  

มหานคร เป็นผลงานรวมเรือ่งสัน้เหนอืจรงิ 

เชิงเสียดสีสังคมของ ปัญญาวุธ อธิคม  

นักเขียนมือรางวัล Young Thai Writer  

Award ครั้งที่ 3 

ไหนๆ ก็ตั้งชื่อได้สะดุดตาแล้ว ผมจึง 

ถือโอกาสหยิบมาเป ิดผ ่านดูสักรอบ 

หลังจากทดลองอ่านชิมลางไปเรื่องหน่ึง 

ผมจึงพบว่าหนังสือเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลย  

จึงตดัสนิใจซือ้กลบัมา ประเดน็ทีผ่มคดิว่า 

มันไม่ธรรมดามีอยู่สามจุด หนึ่งคือการใช้ 

ภาษา ผมใช้เวลาอ่านน้อยกว่าท่ีคิดไว้มาก 

เพราะภาษาของ มหานคร ให้ความรู้สึก 

เหมือนอ่านบทกวี มีการเล่นเสียงสัมผัส  

แต่ไม ่ใช ้ ศัพท์จนสูงเกินความเข ้าใจ 

อ่านได้ลื่นไหลจนจบแบบไม่รู้ตัว 

อย่างทีส่องคอืผูเ้ขยีน หากเราจะเขยีน 

งานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่ง ผมว่าเราต้องเลือก 

เขียนสิ่งที่เราชอบ แต่ มหานคร ไม่ใช่ 

อย่างนัน้ ปัญญาวธุ อธคิม ได้เขยีนท�านอง 

ประกาศกร้าวต่อสังคมเอาไว้ในค�าน�าว่า 

งานเขียนชิ้นนี้เกิดจากความเกลียดชัง 

และกลั่นกรองจากความคิดอคติในห้วง 

ความรู ้ สึกด�ามืดท่ีพร ้อมดูดกลืนและ 

ฉีกกระชากสิ่งใดก็ตามที่เข้าใกล้

สดุท้ายคอืเนือ้หา มหานคร ไม่ใช่เรือ่ง 

ราวสะท้อนสังคม หากเรียกว่าเป็นงาน 

เสียดสีสังคมจะตรงตัวกว่า จิกตรงนั้นที  

กัดตรงนี้ที ให้พอยิ้มได้ และพอเผลอตัว 

ก็ขย�้าเข้าให้จนเลือดอาบ แต่ไม่เหมือน 

นักเลงอันธพาลด่ากราดว่ิงไล่ฟาดหัวคน 

ที่ไม่พอใจไปทั่ว ทรรศนะส่วนตัวผมคิดว่า 

มหานคร เหมือนเป็นการเดินเข้าไปหา 

อย่างสุภาพ แล้วยกมีดปาดคอ ปล่อยให้ 

ล้มลงให้เลือดไหลนองพื้น โดยสีหน้า 

นิ่งเฉยไม่เปลี่ยนแปลง เรื่องสั้นทั้งหมดใน  

มหานคร เป็นการเล่าเรื่องโดยมุ ่งไปที ่

บุคคลคนหนึ่งกับสภาพแวดล้อมต่างๆ  

ของตวัละครบนฉากหลงัเดยีว ภายในเรือ่ง 
สื่อสมมติ-หนังสือ
เรื่อง : พันสมุทร หมื่นทิวา

Books
Review

มห
าน
คร
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ทั้งหมดจะไม่บอกว่าเหตุการณ์เกิดที่ใด  

แต่สภาพสังคม สิ่งปลูกสร้าง บรรยากาศ  

รวมถึงชื่อหนังสือท�าให้เดาได้ไม่ยากว่า 

ฉากคือ กรุงเทพมหานคร แต่ผู้เขียนเพิ่ม 

ขอบเขตด้วยการเล ่นค�าว ่ามหานคร 

ท�าให้ครอบคลุมทุกเมืองที่มีความเจริญ 

มาก แต่ยังคงมีความเหลื่อมล�้าทางสังคม

แนวการเขียนแทบทั้งหมดเป็นแนว 

เหนือจริง มีกลิ่นอายให้หวนนึกถึงงาน 

ประพันธ์ของ ฟรันต์ คาฟคา ในบางเรื่อง  

นั่นคือเป็นเรื่องประหลาดที่เกิดข้ึนอย่าง 

ไม่ทันให้ตั้งตัว ไม่มีที่มาที่ไป เช่น ในเรื่อง  

‘ฝนตก’ เรื่องสั้นล�าดับสี่ ซ่ึงกล่าวถึงชาย 

ผู้มีฝนตกอยู่รอบตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะ 

เดนิไปไหนหรอืแม้แต่อยูใ่นบ้าน และเรือ่ง  

‘หยด’ เรือ่งสัน้ล�าดบัหก เรือ่งของชายผูพ้บ 

ว่าร่างกายตนเองก�าลงักลายเป็นของเหลว 

หยดลงเรื่อยๆ คล้ายว่าทั้งสองเร่ืองนี ้

ผูกโยงกันอยู่ เพราะคนหนึ่งเลือกต่อสู้หา 

หนทางให้ตัวเองกลับเป็นปกติ ขณะที่อีก 

คนท�าใจยอมรบัและปรบัตวัเพือ่อยูก่บัมนั  

เป ็นการแอบแฝงแสดงทรรศนะทาง 

การเมืองของผู้เขียนอย่างแยบยล

เรือ่งสัน้อกีหลายเรือ่งกไ็ด้แสดงให้เหน็ 

อิทธิพลของวรรณกรรมยุคแสวงหา 

เกีย่วกบัการตัง้ค�าถามต่อระบบการศกึษา 

และชวีติในสงัคม เช่น ‘กรงเทพ’ ‘นครจกัร- 

กล’ ‘มาหาวิทยาอาลัย’ เรื่องสั้นล�าดับ 

หนึ่ง สาม และเจ็ด ซ่ึงเป็นการตั้งค�าถาม 

ว่าคนเราเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

เพือ่เอาใบปรญิญากบัเกรดสวยๆ ไปสมคัร 

งานเท่านั้นเองหรือ ท�าไมนักศึกษาที่ควร 

เป็นปัญญาชนพัฒนาประเทศชาติ ถึงไม่ 

ท�าอะไรนอกจากเล่นอินเทอร์เน็ต ช้อปปิ้ง 

กินเหล้า ร้องคาราโอเกะไปวันๆ หนึ่ง  

กรุงเทพฯ รวบรวมคนเก่งไว้นับพันหมื่น 

แต่เหมือนกรงกังขังเทพ เพราะเมื่อเข้ามา 

แล้วแทบไม่มใีครกลบัออกไปท�าประโยชน์ 

คนตัวจิ๋ว		

ประพันธ์โดย	แมรี่	นอร์ตั้น	

ส�านักพิมพ์ผีเสื้อ

เคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่าสิ่งของเล็กๆ  

ในบ้านมักหายไปเสมอ ไม่ว่าจะเข็มหมุด  

กระดุม หรือของใช้บางอย่างอาจหมด 

อย่างรวดเร็วผิดปกติ เช่น น�้าตาล กาแฟ  

กระดาษทิชชู ่ แน่นอนว่าทุกอย่างเป็น 

เพราะพวกเราใช้ของเปลือง หรือวางของ 

ไม่เป็นท่ีจนลืมและหายไป แต่ถ้าสมมต ิ

ว่าแท้จรงิแล้วไม่ใช่เพราะเรา ทว่าเป็นฝีมอื 

ของคนตัวเล็กจิ๋วท่ีแอบอาศัยอยู่ในบ้าน 

มาย่องหยิบยืมไปใช้ในยามวิกาลล่ะ 

มนัคงเป็นเรือ่งราวสุดมหัศจรรย์ทีม่มีนษุย์ 

จิ๋วอยู่บนโลกนี้ และยังมาอยู่อาศัยกับเรา 

อีกด้วย ภาพพวกเขาพยายามแอบปีน 

ขึ้นโต๊ะคงน่ารักน่าเอ็นดูอยู่พอควร แต่อีก 

แง่หน่ึงก็คงน่ากลัวไม่ใช่น้อยที่บ้านของ 

เรามีคนเดินเข้าออกมาขโมยของง่ายดาย 

ถึงปานนั้น

แก่บ้านเมอืง บ้างกถ็กูควบคมุเป็นหุน่ยนต์ 

ท�าตามโปรแกรมด้วยกิจวัตรประจ�าวัน 

เดิมๆ

นอกจากน้ียงัชีใ้ห้เห็นความเป็นสังคม 

ปริทรรศน์ (Paradox) อันลักลั่นย้อนแย้ง 

ในตัวเองจนหาข้อสรุปไม่ได ้ การถูก 

บงการด้วยทฤษฎสีมคบคิด (Conspiracy  

Theory)  อย ่างไม ่ รู ้ ตั วของผู ้คนใน  

‘วิพากษ์’ เรื่องสั้นล�าดับสิบ แต่เมื่ออ่าน 

จบแล้วพจิารณาปัญหาต่างๆ ทีถ่กูหยบิยก 

มาให้ถ้วนถี่ และมองภาพให้กว้างขึ้น 

จะเหน็ว่าแท้จรงิฉากใน ‘มหานคร’ ไม่ใช่แค่ 

กรงุเทพฯ แต่คอืประเทศไทยขนาดย่อส่วน 

นั่นเอง ประเทศซึ่งมีประชากรฝ่ายหน่ึง 

มองว่าเป็นเมอืงทีง่ดงาม อกีฝ่ายหนึง่มอง 

เป็นเมอืงทีย่�า่แย่ แต่ไม่มสีกัฝ่ายคดิพฒันา

ย�้าอีกครั้งว่า ‘มหานคร’ ไม่ใช่งาน 

ส ะ ท ้ อ น สั ง ค ม  ซึ่ ง เ ห มื อ น ค น ยื น 

ป่าวประกาศเรียกร้องอะไรบางอย่างจาก 

รัฐบาลหรือสังคมส่วนรวม แต่เป็นเหมือน 

คนแปลกหน้าที่ เรารู ้สึกคุ ้นเคยอย่าง 

ประหลาดคนหนึ่งมาอยู ่ตรงหน้าแล้ว 

เอ่ยถามสัน้ๆ ว่า “คณุลมือะไรไปหรอืเปล่า” 

แล้วเดนิจากไป ‘มหานคร’ เป็นวรรณกรรม 

ร่วมสมัยที่อาจไม่ถึงกับกล่าวได้ว่าดีเลิศ  

แต่เอ่ยปากได้อย่างเต็มใจว่าไม่ธรรมดา 

จริงๆ
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อ�า	

ประพันธ์โดย	วินทร์	เลียววาริณ	

ส�านักพิมพ์	113

“หนังสือเล่มน้ีได้รับรางวัล บุ๊กเกอร์  

ไพรซ์ ปี 2547 รางวัลพูลิตเซอร์ ภาษา 

ต่างประเทศ ปี 2547 แปลเป็นภาษาต่าง 

ประเทศ  25  ภาษา เบสต์เซลเลอร์อันดับ  

1 นิวยอร์กไทม์ส ติดต่อกัน 42 สัปดาห์ 

และยังคงเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของ 

25 มหาวทิยาลยัทัว่โลก” เหล่านีค้อืค�าโปรย 

สุดอลังการบนปกหนังสือเรื่อง อ�า ซึ่งอาจ 

ท�าให้เรารีบคว้าจากชั้นหนังสือมาอ่าน 

ด้วยความสงสัยใคร่รู้ ว่าหนังสือปกสีขาว 

มีรูปดอกไม้โค้งๆ น้ีมีดีอะไร ท�าไมผู้คน 

มากมายจงึยกย่องมอบรางวลัให้ขนาดนัน้  

ทว่าเมือ่พลกิหน้ากระดาษอ่าน เราอาจจะ 

สบถอย่างไม่เกรงใจคณุวนิทร์ เลยีววารณิ  

เพราะค�าโปรยท้ังหมดน้ันเป็นเรื่องโกหก 

ทั้งเพ! ถ ้าคุณหยิบมาเพราะหลงเชื่อ 

ค�าโปรยเหล่านั้นแสดงว่าคุณติดกับของ 

คุณวินทร์เสียแล้ว และสิ่งที่คุณต้องท�า 

หลังจากนั้นคืออ่านมันซะ เพราะหนังสือ 

เล่มน้ีจะช่วยให้คุณฝึกแยกแยะเรื่องอ�า 

กับเรื่องจริงออกจากกันได้ และไม่แน่ 

มันอาจท�าให ้ คุณรู ้ว ่าบางครั้ งบางที  

เรื่องจริงก็เชื่อยากยิ่งกว่าเรื่องอ�า

คืนวันที่ข้าพเจ้าล่าแวมไพร์	:	

บันทึกลับเอบราฮัม	ลิงคอล์น		

ประพันธ์โดย	

เซ็ธ	แกรห์มแฮม-สมิทธ	

ส�านักพิมพ์	mars	space	

หากวนัหนึง่มชีายปรศินาได้มอบสมดุ 

บันทึกลึกลับแก่คุณ และเม่ือลองอ่าน 

กพ็บว่ามนัคอืบนัทกึลบัของประธานาธบิด ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ลือชื่อ เอบราฮัม  

ลงิคอล์น (สมมตว่ิาคณุอ่านมนัออกกแ็ล้ว 

กัน) คุณคงจะรู้สึกยินดีปรีดาที่ได้ล่วงรู้ 

ความลบัของบุคคลส�าคญัผูโ้ด่งดงั และคง 

ขนลุกขนชันหากเนื้อความนั้นกล่าวถึง 

ความลับส�าคัญที่เปลี่ยนแปลงโลก 

แต่ถ้าในบันทึกไม่ได้กล่าวถึงปูม 

ประวัติแท้จริงของเขาเพียงอย่างเดียว  

หากว่าภายในยังมีเรื่องราวเหนือจริง 

จนเกินกว ่าจะเชื่อล ่ะ เช ่น นอกจาก 

เอบราฮัม ลิงคอล์น จะเป็นประธานาธิบด ี

คนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกาแล้ว เขายัง 

เป็นนักล่าแวมไพร์มากพรสวรรค์ที่สุด 

คนหนึ่งในยุคสมัยนั้นอีกด้วย! 

นับเป็นโชคดีของมนุษยชาติที่เรื่องนี้ 

เป็นแค่เรือ่งสมมตใินนยิายเท่านัน้ หากมนั 

เป็นเรื่องจริง เราคงได้เสียวไส้ เพราะ 

ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา 

เกอืบได้เป็นดนิแดนแห่งแวมไพร์เสยีแล้ว 

ต้องขอบคุณท่านเอบราฮัม ลิงคอร์น 

ที่ช่วยก�าราบเหล่าผีดิบตัวร้ายไม่ให้ท�า 

อันตรายมนุษย์ (หรือไม่แน่ อาจจะมี 

บางคนเสียดายเพราะอดเจอแวมไพร  ์

สุดหล่อมากัดคอก็เป็นได้)
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เมตามอร์โฟซิส	

ประพันธ์โดย	ฟรันซ์	คาฟคา	

ส�านักพิมพ์สามัญชน

“เช้าวันหนึ่ง เม่ือเกรกอร์ ซามซา 

ตืน่ขึน้มาจากความฝันอนัสบัสน เขาพบว่า 

ตนเองได้กลายเป็นแมลงยกัษ์ไปเสยีแล้ว”  

นีค่อืประโยคเปิดของเรือ่ง เมตามอร์โฟซิส 

หรืออีกชื่อหนึ่งที่เราอาจรู้จักคือ ‘กลาย’  

เรื่องสั้นขนาดยาวนี้แสดงเอกลักษณ์งาน 

เขียนของ ฟรันซ์ คาฟคา อย่างชัดเจน 

นั่นคือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทันหัน  

ไม่มีที่มาที่ไป ไม่มีค�าอธิบาย แต่มันเกิด 

ขึ้นแล้ว และเปลี่ยนแปลงชีวิตคนผู้หนึ่ง 

ไปตลอดกาล เรือ่ง เมตามอร์โฟซิส เปลีย่น 

ชายหนุ่มผู้อารีมีอนาคตไกลให้กลายมา 

เป็นแมลงน่าเกลียดคุดคู้อยู่ในห้อง สิ่งที่ 

ตัวเอกของเรื่องอย่างเกรกอร์พยายามท�า 

คือปรับตัวเข้ากับร่างใหม่ หัดเดิน ไต่ตาม 

ผนังห้อง ท่ามกลางความรังเกียจอันทวี 

มากขึน้ของคนในครอบครวั แล้วถ้าหากว่า 

วนัหนึง่คณุตืน่ขึน้มาจากความฝันแล้วพบ 

ตนเองกลายเป็นแมลงท้องลายมขีายุบ่ยับ่ 

คณุจะท�ายงัไง ตอีกชกตวัร้องไห้คร�า่ครวญ 

ว่าท�าไมตนถึงเป็นอย่างนี้ หรือปรับตัว 

และอยู่กับมันให้ได้

เดอะ	ไทม์แมชชีน	

ประพันธ์โดย	เอช.จี.เวลส์	

ส�านักพิมพ์สมมติ

หากมีเครื่องข้ามกาลเวลาอยู ่จริง 

คุณจะใช้มันท�าอะไร ค�าถามท�านองนี ้

คงได้ยินมาหลายครั้งหลายหน ค�าตอบ 

พื้นฐานคงมีอยู่เพียงสองอย่าง คือย้อน 

กลับไปแก้ไขอดีตที่ผิดพลาด กับเร่งไปดู 

อนาคตว่าตนเองจะเป็นอย่างไร แล้วถ้า 

เกิดว่าอนาคตที่คุณเห็นคือวิวัฒนาการ 

อันเหนือชั้นเกินกว่าสามัญส�านึก คุณจะ 

รับมันได้หรือเปล่า ถ้าการเปล่ียนแปลง 

สิ่งผิดพลาดในอดีต ส่งผลหายนะแก  ่

ปัจจุบันคุณจะท�าอย่างไร ถ้าคุณพบว่า 

อนาคตเกิดเรื่องวิกฤติบางอย่างโดยที่คุณ 

ไม่อาจแก้ไขอะไรได้เพราะคณุไม่มอี�านาจ 

ใดๆ และอาจไม่มีใครในปัจจุบันเชื่อคุณ 

แม้สักคนเดียว เรื่องเหล่าน้ีไม่มีค�าตอบ 

ตายตัว แต่คุณอาจพบแนวทางบางอย่าง 

จากเรื่อง เดอะ ไทม์แมชชีน นี้ คุณอาจจะ 

ค้นพบว่ามิติที่เรียกว่าอนาคต อาจไม่ใช่ 

สิง่ทีเ่ราควรรู ้และมติิท่ีเรยีกว่าอดีตกไ็ม่ได้ 

มไีว้แก้ไข แต่มไีว้เรยีนรูเ้พือ่อยูก่บัปัจจบุนั

สปุตนิก	สวีทฮาร์ท	:	

รักเร้นในโลกคู่ขนาน	

ประพันธ์โดย	ฮารูกิ	มูราคามิ	

ส�านักพิมพ์แม่ไก่ขยัน

  

คุณเคยหลงรักใครถึงระดับที่เรียก 

ได้ว่าหื่นกระหายบ้างไหม ถ้าเขาหรือเธอ 

ไม่เล่นด้วย คุณคงรู ้สึกแหลกสลายไป 

ท้ังกายและใจ แต่ถ้าหากว่าเขาหรือเธอ 

ในอีก โลกหนึ่ งนั้ นยอมเล ่นด ้ วยล ่ ะ 

คุณอยากจะลองเข้าไปสู่โลกใบนั้นไหม - 

‘สุมิเระ’ เด็กสาวคนนี้ได้เลือกแล้ว เธอทิ้ง 

ทุกอย่างในโลกใบนี้และข้ามไปสู่อีกโลก 

หนึง่เพือ่ ‘มวิ’ หญงิสาวทีเ่ธอหลงรกั แต่ไม่ 

อาจท�าอะไรดั่งใจอยากได้ แม้สุดท้ายเธอ 

จะกลับยังโลกนี้เพราะบางคนที่เธอทิ้ง 

ไปไม่ได้ อีกผลงานหน่ึงของมูราคาม ิ

ถ ่ายทอดความรู ้สึกรักและหลงใหล  

อันปนเปไปกับความโหยหา หวาดกลัว 

และสับสน แต่กระนั้นก็ท�าให้เรายิ้มได้ 

แล้วคุณ อยากจะเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่ง 

บ้างไหม...
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ภาพยนตร์ดราม่าฟอร์มยักษ์ อลังการ 

งานสร้าง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ!

“การทีค่นเราติดพลาสเตอร์ เราจะติด 

มันเพื่อป้องกันเชื้อโรคและอันตรายต่างๆ  

ถ้ามองผิวเผินมันอาจท�าให้ผิวหนังเรา 

สวยงามขึ้น แต่ถ้าเป็นแผลที่หนัก การติด 

มันแล ้วไม ่คอยท�าความสะอาดแผล 

อาจจะท�าให้อับชื้น อักเสบจนกระท่ังเป็น 

หนอง เราเคยแกะดบูาดแผลนัน่หรอืยงัว่า 

มันเละแค่ไหน ติดแค่พลาสเตอร์มันจะ 

พอจริงๆ หรือเปล่า? ” - คลินต์ อีสต์วูด 

The Plaster แผลร้าย...โลกลืม 

จากเหตุการณ์เครื่องบินส่วนตัวเกิด 

ขดัข้อง ร่วงหล่นไปยงัใจกลาง  ‘เขตอะฟาร์’ 

หนึ่งในเขตการปกครองของประเทศ 

เอธิโอเปีย ท�าให้ เคธี่ (แอล แฟนนิ่ง) 

ต้องสญูเสยีพ่อและแม่จากอบุตัเิหตคุรัง้นี้  

เธอจึงต ้องตกอยู ่ในภาวะขาดแคลน 

อาหาร ท่ามกลางผู้คนหิวโหย พร้อมที่จะ 

แย่งชิงอาหารกันทุกเมื่อ ในระหว่างนั้น 

เครื่องบินอีกล�าก็ลงจอดที่อเมริกา อลิซ 

ดาราตกกระป๋อง (มาดอนน่า) รับเด็ก 

ผิวสีจากเอธิโอเปีย เมกีร์ (เจเด็น สมิทธิ์) 

มาเล้ียง เพื่อการสร้างกระแสน�าตัวเอง 

เข้าสู ่วงการอีกครั้ง แต่มิใช่ในสถานะ  

ลูกบุญธรรมแต่เป็นสถานะของเครื่องมือ! 

ท�าไมต้องดู?

1. อภมิหาภาพยนตร์แห่งการเฉลมิฉลอง!

โปรเจกต์น้ีเริ่มจากหาภาพยนตร์ที่มี 

เกียรติและทรงคุณค่า ต่อการเฉลิมฉลอง 

การครบรอบ 100 ปี ของสตูดิโอพาราเมาต์ 

โดยการจับมือกับยักษ์ใหญ่อย่าง ทเวนตี้  

เซ็นจูรี่  ฟ ็อกซ์ ท่ีเพิ่งครบรอบปีที่  75 

เมื่อสองปีท่ีแล้ว ดึงโปรดิวเซอร์ผู้เก่งกาจ  

เริม่จากพ่อมดแห่งวงการฮอลลวีดู สตเีวน  

สปีลเบิร ์ก และ จอร์จ ลูคัส ผู ้เนรมิต 

มหากาพย์สงครามแห่งดวงดาวอย่าง 

Star Wars มาร่วมกนัสร้างต�านานบทใหม่ 

อีกครั้ง ด้วยทุนสร้าง 500 ล้านดอลลาร์  

คุณพระช่วย!

2. ผสมผสานสร้างมหากุศล โดยไม่หวัง

ก�าไร

เชญิผูก้�ากบั 3 แนว น�าทมีโดยผูก้�ากบั 

โลกสีหม่นการันตีด้วยรางวัลออสการ์ 

คลินต์ อีสต์วูด (Mystic River, Million  

Dollar Baby) จากค่าย วอร์เนอร์ บราเธอร์ส 

ตามด้วย ไมค์ ลีห์ ผู้ก�ากับโลกสวยงาม 

และสดใส (Happy-go-lucky) พร้อมทั้ง 

ผู้ก�ากับหนังสารคดีสุดห่ามอย่าง ไมเคิล  

มัวร์ (Bowling for Columbine) ที่มอง 

โลกอย่างจิกกัดและเสียดสี การผสม- 

ผสานการมองโลกสามแบบจะออกมาเป็น 

อย่างไร น่าสนุกขนาดไหน ใครไม่ไปด ู

อย่ามาเสียดายแล้วกัน!

Films
Review

สื่อสมมติ	ภาพยนตร์
เรื่อง : อมร จินดาทองดี

Clint Eastwood
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3. รวมทีมนักแสดงมากฝีมืออย่างคับคั่ง 

ผู้เป็นขวัญใจผู้คนทุกเพศทุกวัย 

ทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่อย่าง เอ็มม่า 

สโตน, แองเจลินา โจลี ขวัญใจชาวผิวสี 

วิล สมิธ, ไทเลอร์ เพอร์รี่ ปลุกเร้าอารมณ์ 

ชาวสีม่วงด้วย คริส อีแวนส์ พร้อมราชินี 

เพลงป๊อปอย่างมาดอนน่า และแขกรบัเชญิ 

ยเูซยีน โบลท์ นกัวิง่ลมกรดดกีรเีหรยีญทอง  

โอลิมปิก 2 ปีซ้อนจากจาเมกา นี่ขนาดยัง 

ไม่นับรวมกับสองนักแสดงน�าเด็กที่ก�าลัง 

เป็นดาวรุง่พุง่แรงอยูใ่นขณะนี ้จะยกโขยง 

มามากมายอะไรขนาดนั้น?

4. ไดเอทเสี่ยงชีวิตเป็นหมู่คณะ 

นกัแสดงผวิสีในเรือ่งทัง้หมด ยอมลด 

น�้าหนักแบบลืมตาย ย่ิงกว ่าคราวที่  

คริสเตียน เบล ท�ากับ The Machinist  

เสียอีก ท�าให้ ไทเลอร์ เพอร์รี่ ต้องเข้า 

โรงพยาบาลในระหว ่างการถ ่ายท�า  

เนื่องจากการลดน�้าหนักอย่างรวดเร็ว 

จนร่างกายรับไม่ไหว

5. Plaster พ่อทุกสถาบัน!

ห นั ง เ รื่ อ ง นี้ เ กิ ด ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ์  

‘Standing Ovation’ (เป็นการแสดง 

ความชื่นชมสูงสุดด้วยการลุกขึ้นยืนปรบ 

มือ) จากการเปิดตัวในรอบนักวิจารณ์  

พร้อมทั้งลงความเห็นว่าจะเป็นตัวเต็ง 

ในการโกยรางวัล ทั้ง Academy Award  

(ตุ ๊กตาทอง) Golden Globe Award  

(ลู ก โลกทองค� า )  BAFTA  Award 

(หน้ากากทองค�า) ในปี 2013

6. มีความลับซ่อนอยู่ 

ภาพยนตร์ถ่ายท�าที่ประเทศสหรัฐ- 

อเมริกาและเอธิโอเปียเป็นหลัก แต่ความ 

จริงแล้วหนังเรื่องนี้ต้องตระเวนไปถ่าย 

อีกถึง 7 ประเทศ ทุกๆ อย่างยังคงเป็น 

ความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยแม้กระทั่ง 

ในตัวอย่างที่ใช้โปรโมต ต้องรอพิสูจน์ให้ 

เห็นกับตาของคุณเองในโรงภาพยนตร์

7. ยิ่งดูยิ่งได้บุญ! 

นักแสดงท่ีเป็นชาวเอธิโอเปียทุกคน 

แต่ละคนอยู่ในสภาพหิวโหย เล่นกันสุด 

ชีวิตเพ่ือแลกกับค่าตอบแทนเพียงแค  ่

อาหารกระป๋อง 3 กระป๋องและน�้า 1 ขวด 

ทางทมีงานจงึจดัซือ้น�า้และอาหารจ�านวน 

เกินกว่าที่ตกลงไว้ รวมทั้งจัดหาทีมแพทย์ 

เข้าไปตรวจรักษาคนป่วยด้วย พร้อมท้ัง 

ประกาศว่ารายได้ครึ่งหนึ่งของภาพยนตร์ 

เ ร่ืองน้ีจะถูกน�าไปช ่วยเหลือประเทศ 

เอธิโอเปียโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สมานแผลหรือยิ่งท�าให้พุพอง?

เป็นค�าถามท่ีถกเถียงในหมู่ผู้คนว่า 

ภาพยนตร์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เรื่องน้ี   

มันดีหรือมันแย่กันแน่

ถงึแม้ว่าภาพยนตร์จะได้รบัการชืน่ชม 

จากนกัวจิารณ์มากมาย แต่คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนสากล ได้ออกมาต่อว่า 

หนงัเรือ่งนีม้ฉีากทีร่นุแรงเกนิกว่าเหต ุเช่น 

การกินปัสสาวะจากอวัยวะเพศของวัว  

รวมทั้งฉากหนอนแมลงท่ีชอนไชศพเด็ก  

ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์จริง! มันเป็นการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง หนังจึง 

ต้องถูกถอดออก ท้ังๆ ท่ีถูกเลือกให้ฉาย 

เป ิดเทศกาลหนังเมืองคานส ์  2012 

ทีฝ่รัง่เศส โปรแกรมการฉายจงึปรบัเปลีย่น 

เป็น Moonrise Kingdom ผลงานใหม่ของ 

เวส แอนเดอร์สนั แทน สร้างความไม่พอใจ 

แก่ ไมเคิล มวัร์ ท่ีต้องการจะน�าเสนอความ 

จริง เขาจึงไม่อยู่ร่วมเปิดงานและเดินทาง 

กลับลอสแองเจลิสทันที ส่วนสองผู้ก�ากับ 

ที่ก�าลังจะเดินทางมาก็ยกเลิกเท่ียวบิน 

ไปด้วยเช่นกัน การถอดออกครั้งนี้เป็นที่ 

ไม่พอใจแก่ผู้ก�ากับและผู้ชมในงานเป็น 

จ�านวนมาก รวมทัง้ผูก้�ากบั เวส แอนเดอร์สนั 

เอง ก็ยังอยากให้หนังเรื่องน้ีได้เข้าร่วม 

เทศกาลเหมือนเดิม

ระบบการจัดระดับภาพยนตร์เอ็ม

พีเอเอ (MPAA Film Rating System) 

โดยสมาคมภาพยนตร์อเมริกัน เรต อาร์  

หรือ เรต เอ็นซี เป็นตัวเลือกที่ใช้ตัดสิน 

ส�าหรับภาพยนตร์เรื่องนี้

Tip
• เรต อาร์ ( R = Restricted )

• เด็กและเยาวชนอายุต�่ากว่า 17 ปี 

จะเข้าชมได้ ต่อเมื่อมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ ่

ไปด ้วยเท ่านั้น ห ้ามเข ้าชมเพียงล�าพัง  

เนือ่งจากเนือ้หาประกอบไปด้วย ความรนุแรง  

ภ า พ ส ย ด ส ย อ ง  ภ า ษ า ไ ม ่ เ ห ม า ะ ส ม 

หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ

• เรต เอ็นซี-17 ( NC-17 = No one 17  

and under admitted) ไม่อนุญาตให้เด็ก 

อายุต�่ากว่า 17 ปี เข้าชม โดยเด็ดขาด เพราะ 

ภาพยนตร์มีเนื้อหาส�าหรับผู้ใหญ่เท่านั้น

***ยังเป็นโชคดีของภาพยนตร์เ ร่ืองน้ี 

ที่ยังได้ Rate R ท�าให้เด็กวัยรุ่นอายุต�่ากว่า  

17 สามารถรับรู้ความเป็นจริงของโลกในโรง 

ภาพยนตร์ได้

 

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างกระแสการช่วย 

เหลือประเทศยากจนโดยเฉพาะประเทศ 

เอธิโอเปียให้ฟื ้นกลับขึ้นมาอีกคร้ัง น่ันก็ 

แสดงถึงความส�าเร็จที่เป็นหัวใจส�าคัญของ 

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ลุล่วงไปเป็นที่เรียบร้อย

สุดท้ายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

ก็ผ่อนผันให้สามารถเข้าฉายได้ตามปกติ 

โดยมีก�าหนดฉายปลายปี 2012

The Plaster (แผลร้าย...โลกลืม) 

คอหนังตัวจริงห้ามพลาด
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Artist	:	Nathaya	C

Album	Title	:	Un(seen)titled

Genre	:	Acoustic

Format	:	CD	

Distributor	:	Grammie

เธอคือศิลปินเดี่ยวที่สร ้างชื่อจาก 

เว็บไซต์โซเชียลมีเดียอย่างยูทูบ เจ้าของ 

เพลงแต่งเองใน Channel ส่วนตัวเกือบ  

100 เพลง ผู้ท่ีไม่เคยได้รับการตอบรับ 

จากค่ายเพลงใด และไม่เคยได้รับโอกาส 

จากเวทีประกวดใดมาตลอด 17 ปี แทนที่ 

เธอคนนีจ้ะรบัฟังค�าเตอืนด้วยความหวงัดี 

จากคนรอบข้าง และตัดใจจากความฝัน 

ที่ไม่มีวันจะเป็นจริง เด็กสาวกลับไม่ยอม 

แพ้ และใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตไปกับการ 

พฒันาความสามารถ จนค้นพบสไตล์การ 

ร้อง การเล่น รวมท้ังการเขียนเพลงขึ้น 

ในแบบฉบับของตนเอง

ณ วนันี ้เธอคือศิลปินไทยคนแรกท่ีได้ 

รับการทาบทามจากศิลปินต่างชาติมาก 

ที่สุด ไม่ว่าจะจากทางฝั่งตะวันตกอย่าง  

Bruno Mars, Lady Gaga และ Jason  

Mraz รวมไปถึงค่ายเพลงดังฝั่งตะวันออก 

อย่าง YG ด้วยยอดวิวที่สูงทะลุ 10 ล้าน 

วิวกว่า 10 เพลง และได้รับความสนใจ 

จากสือ่มากมายหลายแขนงทัว่โลก สตดูโิอ 

อัลบั้มชุดแรกท่ีรวบรวมผลงานระดับต้นๆ  

ของเธอกไ็ด้วางแผงแล้ว เป็นการประกาศ 

ก้(ร)าวแรกของวัยรุ ่นไทยคนหนึ่งซึ่งไม ่

ยอมสะดุดให้กับความล้มเหลว สู ่บท 

พิสูจน์ท่ีอาศัยความสามารถล้วนๆ เป็น 

เครื่องการันตี

แพ็กเกจอัลบั้มท�าจากกระดาษแข็ง 

ขนาดส่ีเหล่ียมจตุัรสัเท่าฝ่ามอื  สีสันแสบตา 

ของกระดาษอาร์ตมันด้านหน้าคล้าย 

ระเบดิสทีีผ่สมปนเปกนัในผลงานคลาสสกิ 

ของ แจ็กสัน พอลล็อก ส่วนปกหลังก็มี 

เพยีงแค่ลายเส้นเปล่าๆ ของอะไรบางอย่าง 

ที่เอามารวมกันจนเละเทะ เนื้อข้างในเป็น 

กระดาษบางๆ บรรจุเน้ือเพลงและเครดิต  

เป็นรูปแบบของปกอัลบั้มทั่วไปที่หาได ้

ดาษดื่นตามท้องตลาด... อย่างน้อยก็เป็น 

ความตั้งใจของคนออกแบบที่จงใจท�าให้ 

คนมองรู ้สึกเช่นน้ัน เพราะวัสดุท่ีใช้ใน 

การท�าปกน้ันสังเคราะห์ขึ้นจากฟิล ์ม 

ชนิดพิเศษ ที่ใช้หลัก Psychological 

Perception ในการดัดแปลง ท�าให้เมื่อ 

น�าปกอัลบั้มไปชูไว้กับแสงไฟ สีของปก 

หน้าจะตกลงมายังปกหลัง และจางลง 

กลายเป็นภาพสีพาสเทลของศิลปินที่ส่ง 

รอยยิ้มน่ารักให้ขณะกอดกีตาร์ของเธอ  

พร้อมทัง้ชือ่เพลงทัง้หมด 13 เพลงทีถ่กูท�า 

เป็นอาร์ตเวร์ิกสวยๆ กลายเป็นภาพหลอก 

ตาที่มีความหมายนัยๆ ว่าเจ้าของผลงาน 

เขามีของดีมาน�าเสนอให้ผู้ฟัง และของดี 

นั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึง

แนวดนตรีในอัลบั้มส่วนใหญ่จะเป็น  

easy listening ท่ีอาศัยกีตาร์โปร่งและ 

เปียโนเป็นเครื่องดนตรีหลัก เบาๆ ฟังง่าย  

คลอกับเสียงร้องหวานๆ ที่เป็นธรรมชาติ  

และในบางเพลงก็จะมีวงแบ็กอัพมาช่วย 

เล ่นให ้ดนตรีแน ่นขึ้นด ้วย เนื่องจาก 

Music
Review

สื่อสมมติ	เพลง
เรื่อง : กัลยฉัตร วิจิตรกาญจน์
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บทเพลงที่ปรากฏอยู่ในอัลบั้มนี้มาจาก 

ฝีมอืการแต่งของศลิปินทัง้หมด และได้รบั 

การเกลาเพิ่มเติมจากต้นสังกัด รูปแบบ 

ต่างๆ จึงค่อนข้างหลากหลายตามใจฉัน  

สโคปของดนตรีสามารถครอบคลุมได้ทั้ง  

รีโทร, ป๊อปร็อก และบัลลาด นอกจากนี ้

บทเพลงที่มีชื่อเสียงหลายเพลงยังถูกน�า 

มาร้องใหม่เป็นภาษาไทยอย่างลงตวั อาท ิ

เช่น Let It Be ของ The Beatles, In the  

End ของ Linkin Park และ Baby ของ  

Justin Bieber สรุปคือ แม้ว่าเทคนิคการ 

เล่นของศิลปินนั้นไม่ได้โดดเด่น หรือยอด 

เยี่ยมจนใครต่อใครต้องปรบมือให้ แต่มัน 

ก็สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ 

ในตัวเองได้อย่างชัดเจน ถึงจะไม่ประสบ 

ความส�าเร็จอย่างสวยงาม แต่ก็นับว่า 

สามารถสร้างคาแรกเตอร์ในใจผู้ฟังได้ด ี

เลยทีเดียว

ทางด้านเนือ้หาของเพลงนัน้ ด้วยความ 

ทีเ่ป็นมอืใหม่ และเป็นการเปิดตวัครัง้แรก 

สู่โลกแห่งความจริง บทเพลงทั้งหลายจึง 

กลายเป็นสื่อที่ศิลปินต้องการส่งต่อให้กับ 

ผูฟั้งอย่างตรงไปตรงมา ไม่ได้มคีวามสลบั 

ซบัซ้อน หรอืแฝงนยัยะอะไรให้ต้องตคีวาม 

กันเยอะแยะ เพียงแต่ไม่ได้ถ่ายทอดออก 

มาโต้งๆ เหมือนกับการปล่อยหมัดตรง  

เนื้อเพลงยังคงมีลีลาการถ่ายทอดที่ไว้เชิง 

อยู่พอตัว แม้จะไม่ได้ลื่นไหลเท่าระดับมือ 

อาชพีทีม่ชีัว่โมงบนิสงูๆ กต็าม หลกัๆ แล้ว 

จะเน้นหนักไปทางความรู้สึกและมุมมอง 

ของวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว  

ความเป็นเดก็ ความฝัน (กบัความหลงใหล 

ชั่วครู่) รักครั้งแรก (ท�าการเรียนตกต�่า)  

และความกล้าที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ  

(อันนี้ความหมายตรงตัว) โดยรวมแล้ว 

เพลงของเธอสามารถเป็นแรงบันดาลใจ 

ให้กับเด็กในวัยเดียวกันได้เลยล่ะ

 แทร็กแรกของอัลบั้มเปิดตัวด้วย 

เพลง Devil Inside Me บทเพลงสนุกๆ 

ที่ได้เจ้าหญิงแห่งวงการเพลงคันทรีป๊อป 

อย่าง เทย์เลอร์ สวิฟต์ มาช่วยฟีเจอริ่ง 

ท่อนภาษาองักฤษให้ ซึง่นอกจากเสยีงของ 

นักร้องน�าจะใสไม่แพ้ศิลปินรับเชิญแล้ว  

ช่วงประสานกันของกีตาร์ในท่อนฮุกก็ยัง 

ติดหูและมีเสน่ห์เกินคาด ท�าเอาเน้ือหา 

ทีม่ใีจความเหนบ็แนมค่านยิมการมองคน 

จากภายนอกกลายเป็นค�าชมไปโดย 

ปริยาย หลังจากเทเลอร์เห็นผลงานของ 

เธอที่ปรากฏอยู่ในยูทูบ เจ้าตัวก็ติดต่อมา 

ร่วมงานด้วยท้ังๆ ท่ีมีคิวรัดตัว หลังจาก 

ใช้เวลาช่วงหนึ่งสัปดาห์ระหว่างที่นักร้อง 

สาวมาเที่ยวเมืองไทย การอัดเดโมเพลงนี้ 

จึงเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งหลังจากท่ีออกอัลบั้ม 

เต็มแล้ว ทางค่ายเพลงก็ทุ่มทุนสร้างเชิญ  

เทเลอร์ สวิฟต์ มาร่วมร้องใหม่อีกครั้งใน 

เวอร์ชันท่ีชัดและไพเราะกว่าเดิม เรียกว่า 

เพลงนีไ้ด้นกัร้องดงัมาช่วยเขยีนทัง้ท�านอง 

และเรียบเรียง สังเกตได้จากกล่ินอาย 

เต็มๆ ของ Love Story และ Mean 

สองเพลงฮิตที่ีค่อนข้างกระเดียดไปทาง 

ตะวันตกอยู่สักหน่อย เป็นจังหวะที่หาฟัง 

ได้ยากในเพลงไทยทั่วๆ ไป 

เป็นอกีหนึง่เพลงซึง้ทีส่อดแทรกความ 

หมายดีๆ  แลกเปลีย่น ได้บอกเล่าถงึความ 

รูส้กึของคนทีผ่ดิหวงัซ�า้แล้วซ�า้เล่า นบัเป็น 

มุมมองท่ีสะท้อนจากการมองโลกในแง่ดี 

สุดๆ บวกกับการเกากีตาร์สบายๆ อันเป็น 

เอกลักษณ์ของเจ้าของผลงาน ท�าให้คน 

ฟังปล่อยวางและมีความสุขกับเรื่องท่ี 

ท�าให้ผดิหวงัได้ในวนัทีเ่ศร้าเสยีใจ เพลงนี ้

โดดเด่นที่สุดในด้านการเล่นส�านวนแบบ 

ผู้ใหญ่ และความหมายของมันที่แฝงการ 

บอกเล่าถึง Barrier of Entry ในตลาด 

เพลงไทย ที่กว ่าผู ้คนจะได้เดินทางสู ่ 

เส้นทางความฝันของตัวเองนั้น พวกเขา 

ต้องเอาอะไรหลายๆ อย่างมาเส่ียงกับ 

ความไม่แน่นอนข้างหน้า ท้ังเวลา ความฝัน 

ความมัน่ใจ ทีส่ามารถถกูท�าลายได้ทกุเมือ่ 

แต่ท้ายที่สุดแล้ว ความสุขก็ยังคงรอคอย 

พวกเขาอยู่เสมอ ในเมื่อส่ิงท่ีทุ่มเทไปนั้น 

คือสิ่งที่รัก

และสุดท ้าย เพลงท่ีเป ็นเหมือน 

ซิกเนเจอร์ของเธอ และสมควรอย่างยิ่ง 

ที่จะถูกน�ามาเป็นเพลงโปรโมตก่อนใคร 

เพื่อน ส�าหรับดนตรีในเพลงนี้เรียกได้ว่า 

จัดเต็ม ท่ีไม่ได้มีแค่กีตาร์โปร่งเป็นตัวเอก 

อย่างเพลงอื่น แต่มีทั้งซาวนด์จากวงร็อก  

การบรรเลงของวงออร์เคสตร้า และเครื่อง 

ดนตรีไทย ‘...’ เป็นอีกหน่ึงบทเพลงชื่อ 

แปลก ที่ถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ 

ทั้งหมด แม้จะมีบางค�าที่ไม่ได้ขัดเกลา 

ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แต่ก็เป็น 

ไปตามเจตนาและอารมณ์คนแต่งทั้งสิ้น  

ไฮไลท์ส�าคัญอยู่ที่การเล่นเสียงร้องกับ 

พาร์ตดนตรีแต่ละช่วงที่มีความหลาก 

หลาย และโชว์ความสามารถด้านการร้อง 

เพลงของเธอได้อย่างเด่นชดัทีส่ดุ อกีทัง้ยงั 

มกีารใช้โคลงสีส่ภุาพในท่อนร้องแรพ็คูก่บั 

ศิลปินรับเชิญพิเศษอย่าง Akon อีกด้วย 

สตูดิโออัลบั้มชุดนี้คือผลงานของ 

มือสมัครเล่นท่ีไม่ใช่มือสมัครเล่น แต่เป็น 

ผลงานแรกของมอือาชพี สสีนัของบทเพลง 

จึงเหมือนกับสีพาสเทลอ่อนๆ ที่ไม่ค่อย 

หวือหวา แต่กลับมีความไพเราะ และท�า 

ให้คนฟังอยากฟังซ�้าแล้วซ�้าอีกทุกวัน  

นอกจากนี้แล้ว เพราะว่านี่ยังไม่ใช่จุด 

อิ่มตัว เส้นทางของเธอในวงการนี้จึงยังคง 

มีอีกยาวไกล (นับเป็นข้อดีของคนที่เคย 

ท�าผิดมามาก ล้มมาก ก็พยายามมาก  

ความสามารถก็มาก และหลากหลาย 

ตาม) ดังนั้น ตราบใดที่คนฟังทุกคนยังคง 

ให้โอกาส ผลงานชุดต่อๆ ไปเธอก็ต้องท�า 

ออกมาได้ดีไม่ต่างจากชุดแรก และต้องดี 

ยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน
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โลกศิลปะ

เมือ่สองสปัดาห์ก่อนมข่ีาวใหญ่เกดิขึน้ 

ให้เป็นที่ฮือฮาในแวดวงศิลปะ เมื่อนาย 

แอนเดรยีส ทังเจน็ จเูนียร์ นักหนังสือพมิพ์ 

หนุ่มชาวนอร์เวย์ได้น�าภาพเขียนสีน�้ามัน 

ชิ้ นหนึ่ งมาเผยแพร ่ต ่อสาธารณชน 

โดยจิตรกรผู้สร้างผลงานชิ้นน้ีหาใช่ใคร 

อ่ืนไกลไม่ หากแต่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการ 

ศลิปะชาวฝรัง่เศส ออ็งเดร เบรอตง นัน่เอง

ส�าหรบัผูท้ีศ่กึษาในประวตัศิาสตร์ศลิป์ 

มาบ้างคงรูจ้กั ออ็งเดร เบรอตง เป็นอย่างดี 

แต่ก็คงมีผู ้อ ่านอีกหลายท่านที่ไม่รู ้จัก 

ศิลปินเอกคนน้ี ผมจึงขอแนะน�าให้ท่าน 

รู ้จักกับเขาสักนิด อ็องเดร เบรอตง  

คอืจิตรกรทีม่ชีือ่กระเดือ่งเลือ่งลอืจากการ 

ที่เขาก่อตั้งลัทธิทางศิลปะกระแสใหม  ่

นั่นคือศิลปะแบบเหนือจริงหรือท่ีเราๆ  

ท่านๆ เรียกกันจนติดปากว่าเซอร์เรียลิสม ์

ในทีแรกเบรอตงน้ันคือนักคิดนักเขียนท่ี 

ฝักใฝ่อยู่ในลัทธิศิลปะดาด้าอิสม์ แต่ใน 

ระยะต่อมา เขาเริ่มตกผลึกทางความคิด 

และหันมาฝักใฝ่ในลัทธิแห่งความไร ้ 

เหตุผลมากขึ้นทุกที จนในที่สุดเขาก็ก่อตั้ง 

เซอร์เรียลิสม์ขึ้นมา และมีศิลปินมากมาย 

หันมาเข้าร่วมด้วย เช่น ซัลวาดอร์ ดาลี  

เป็นต้น เบรอตงน้ันแม้จะเป็นท่ีรู้จักจาก 

บทความและงานเขียนเสียส่วนใหญ่ 

แต่เขาก็เองก็เป็นจิตรกร และสร้างสรรค์ 

ผลงานทางศิลปะอยู่บ้าง 

ทันทีที่ ทังเจ็น จูเนียร์ น�าภาพใบนี้มา 

กล่าวอ้างว่าเป็นผลงานที่ไม่เคยเปิดเผย 

มาก่อนของเบรอตง นักประวัติศาสตร์ 

ศิลป์ท่ัวยุโรปก็หันมาให้ความสนใจใน 

ทันที พวกเขาตั้งข้อสงสัยต่อความน่า 

เชื่อถือของภาพใบนี้ว่าจะเป็นผลงานของ 

นายเบรอตงจริงๆ ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่  

และในที่สุดความสงสัยก็หมดไป เมื่อนาง 

ออเบ เบรอตง บุตรสาวเพียงคนเดียวของ 

บดิาแห่งเซอร์เรยีลิสม์ได้ออกมายนืยนักบั 

ส่ือมวลชนฝรั่งเศสว ่าภาพเขียนช้ินนี้ 

เป็นของพ่อเธอจริง

“เป็นผลงานของพ่ออย่างแน่แท้ค่ะ” 

นางออเบกล่าวกับหนังสือพิมพ์ L’Espoir  

“มีช ่วงหนึ่ งที่ท ่านไปพักร ้อนที่ เมือง 

ครสิตยิาน่าซึง่เดีย๋วนีเ้ปลีย่นชือ่เป็นออสโล 

ไปเสยีแล้ว ทีน่ัน่ท่านมสุร้างงานจติรกรรม  

ตอนที่ดิฉันยังเล็ก ท ่านเล ่าให ้ฟ ังว ่า 

Arts
Review

สื่อสมมติ	ศิลปะ
เรื่อง : วรพล ถาวรวรานนท์

Andre Breton
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ได้มอบภาพเขียนช้ินที่ดีที่สุดให้แก่เพื่อน 

นักเขียนชาวนอร์เวย์ที่ก�าลังตกยากและ 

หวิโซเพือ่น�าไปขายไม่กจ็�าน�า ไม่น่าเช่ือว่า 

เขาจะเก็บมันเอาไว้จนตกทอดมาสู่บุตร 

ชายของเขา”

ภายในหนึ่งสัปดาห์ ภาพเขียนช้ินนี้ 

ตกเป็นเป้าวิจารณ์ของนักวิจารณ์หลาย 

ส�านัก นายเมอร์โซ นักวิจารณ์ศิลปะชาว 

ฝรั่งเศสได้แสดงทรรศนะต่อภาพนี้ไว้ว่า

“ภาพ The Happiness Moment ชิน้นี้ 

เป็นภาพที่ไร้ระเบียบโดยแท้จริง มันถูก 

สร้างขึ้นจากการสาดและปาดป้ายสี 

โทนร้อนเพยีงสามส ีนัน่คอื สแีดง สเีหลอืง 

และสีส้มโดยที่ไม่มีการจัดองค์ประกอบ 

ใดเลย หากนีเ่ป็นภาพเขยีนของศลิปินไร้ชือ่  

ข้าพเจ้าคงต�าหนิฝีมืออันห่ามห่วยของ 

เขาไปแล้ว แต่นี่คือผลงานของเบรอตง  

ฉะนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไร้ซ่ึงนัยยะ 

บางอย่าง ข้าพเจ้านั่งดูภาพใบนี้อยู่นาน  

กระทั่งลงความเห็นได้ในที่สุดว่าเบรอตง 

คงคิดจะต่อต้านกฎระเบียบของโลกใบนี้ 

นั่นเอง เขาเปรียบเทียบกฎระเบียบกับ 

ดวงอาทิตย์ที่ขึ้นและตกตรงตามเวลา 

และการใช้สีโทนร้อนของเขานั้นก็ไม่อาจ 

คิดเป็นอื่นใด นอกจากความต้ังใจท่ีจะ 

หมายถึงแสงแดดอันแรงกล้า การมองดู 

ภาพนี้นานๆ ท�าให้ข้าพเจ้ามึนศีรษะอย่าง 

ยิ่ง มึนศีรษะจนอาจจะยิงใครสักคนเข้า 

ก็เป็นได้”

เฮนรี่  เปอร ์รง แห่งหนังสือพิมพ์  

L’Espoir ก็ได้เขียนบทความเพื่อวิจารณ์ 

งานช้ินน้ี และได้แสดงแนวคิดของตนไว้ 

ในย่อหน้าหน่ึงว่า “ข้าพเจ้ากับอังตวน 

โรคว็องแต็ง (นักเขียนชื่อดังชาวฝรั่งเศส)  

ถกเถยีงถงึความหมายของภาพใบนีอ้ยูถ่งึ 

สามวนัสามคืน ภาพน้ีช่างทรงพลังอย่างยิง่ 

การเพ่งพจิารณาส�าเนาภาพอยูน่านท�าให้ 

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเบรอตงก�าลังเสียดเย้ย 

ความเป็นปุรุษะนิยมและความหยิ่งทะนง 

ในบุรุษเพศ สีโทนร้อนเหล่าน้ีก็ไม่ได้ส่ือ 

นัยยะใดอื่นนอกจากความรุนแรง เจ้า 

อารมณ์ และการส�าคัญว่าตนเป็นใหญ่ 

อ ย ่ า ง โ ง ่ เ ข ล า ข อ ง ผู ้ ช า ย ทั้ ง ห ล า ย 

แต่โรคว็องแต็งไม่เห็นด้วยกับข้าพเจ้า 

เท่าไหร่ เขาว่าภาพใบนีแ้ฝงอะไรทีม่ากกว่า 

นั้นเอาไว้ เขาคิดไปถึงสารัตถะและการ 

ด�ารงอยูข่องตัวตนมนุษย์ การรดีเค้นสมอง 

อย่างหนักหน่วงของเขานั้น ถึงกับท�าให ้

เขาต้องอาเจียนออกมาเสียยกใหญ่ในวัน 

ที่สามของการอภิปราย”

นอกจากนี้แล้ว ยังมีนักวิจารณ์และ 

ศิลปินอีกจ�านวนมากที่ออกมาแสดง 

ทรรศนะของตนให้โลกรับรู ้ ยิ่งนานวัน  

ความเห็นก็ยิ่งแตกออกไปหลายทาง 

แต่สิ่งใดกันแน่ที่เบรอตงคิดจะสื่อออกมา 

ผ่านภาพเขียนท่ีคล้ายถูกสร้างจากฝีมือ 

เด็กประถมชิ้นนี้กันแน่ แน่ล่ะครับว่าการ 

ตีความนั้ นคื อ เ รื่ อ งตามแต ่อั ตวิ สั ย 

ภาพเขียนชิ้นน้ีอาจจะส่ือนัยยะอะไร 

ได้อีกนานัปการตามแต่ประสบการณ์ 

และเหตุผลของแต่ละคน แต่สิ่งที่ท�าให้ 

ผมสงสัยเหลือเกินก็คือเบรอตงน้ัน คิดจะ 

สื่อ ‘สาร’ บางอย่างออกมาจริงๆ รึเปล่า?

ทันทีท่ีผมได้เห็นส�าเนาภาพชิ้นนี้ใน 

อินเทอร์เน็ต ผมเสียเวลาค้นหาสื่อสัญญะ 

ของภาพชิ้นน้ีไปมากโขอยู ่เหมือนกัน  

ค�าถามส�าคัญท่ีผมพยายามคิดเค ้น 

ค�าตอบออกมาให้ได้นั้นคือ ‘ช่วงเวลา 

อันสุขสันต์ ’  หรือ ‘The Happiness 

Moment’ ของเบรอตงซึ่งเป็นชื่อของภาพ 

ใบนี้นั้นคือช่วงเวลาใดกันแน่ ผมถึงกับ 

หยิบความเรียงหลายเล่มของเบรอตง 

ออกมาอ่านเลยทเีดยีว และผมกส็ะดดุกบั 

ถ้อยค�าของเขาท่ีว่าเขาจะละทิ้งทุกอย่าง 

เพื่อโลกอันไร้ซึ่งตรรกะของเขา ลัทธิเซอร์- 

เรยีลิสต์ท่ีเขาก่อต้ังคือลัทธอินัไร้ซึง่เหตผุล 

หรือกฎเกณฑ์ การที่เขาพร้อมจะละทิ้งทุก

อย่างเพื่อความไร้ระเบียบนั้นแปลว่เซอร์- 

เรียลิสม์คือสิ่งที่เขาปรารถนาอย่างสูงสุด

ความคิดอย่างหน่ึงจึงวูบเข้ามาใน 

สมองของผม หรือว่าท่ีจริงแล้วความสุข 

ของเบรอตงคือการท่ีเขาได ้ท�าอะไร 

บางอย่างโดยไร้ซึ่งเหตุและผล ไม่แน่นะ 

ครับว่าขณะที่เขาก�าลังวาดภาพใบนี้อยู ่

เขาอาจไม่ได้ค�านึงถึงสาระใดๆ อยู่เลย 

ก็เป็นได้ เขาอาจไม่ได้คิดว่ามันจะบอก 

อะไรแก ่โลก ไม ่ได ้ คิดถึงโครงสร ้าง 

หรอืคอมโพสิชนั เขาอาจแค่ก�าลงัขดีเขยีน 

ตามใจฉันอย่างสนุกสนานและไม่ต้อง 

เปลืองสมองขบคิดอะไรให้มากความ 

น่ีไงล่ะความสุขของเขา ความสุขอันไร ้

ซึ่งเหตุผล ซึ่งเราๆ ท่านๆ ทั้งหลายก�าลัง 

พยายามใช้เหตุผลและประสบการณ์ที่มี 

ทั้งหมดเข้าแปลความหมาย

บางท ีความสขุนัน้กอ็าจจะเป็นแค่เรือ่ง 

ง่ายๆ แล้วท�าไมต้องเคร่งเครียดจริงจัง 

กบัการท�าความเข้าใจกบัความสขุด้วยเล่า 

แล้วท่านๆ ล่ะครับ คิดว่าเบรอตง 

จะบอกอะไร?
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Bye-Cycle

เมือ่สามอาทิตย์ก่อนรุน่พีท่ี่ท�างานด้วย 

กันโทรมาบอกผมว่า นี่จะเป็นครั้งสุดท้าย 

ส�าหรบันติยสารเล่มน้ีแล้วนะ... ได้ฟังแล้ว 

กร็ูส้กึเหมอืนหวัใจกลิง้ตกจากตกึชัน้สบิห้า 

แต่ก็อย่างว่า ‘งานเล้ียงย่อมมีวันเลิกรา’  

เพราะอย่างน้ัน-เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ  

คอลัมน์รีวิวการ์ตูนในฉบับนี้ผมจึงขอ 

แนะน�า Bye-Cycle การ์ตูนที่มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับการ ‘บ๊ายบาย’ เป็นการส่งท้าย 

ครับ...

Bye-Cycle คือผลงานล่าสุดของ 

เดอะดวง นักวาดการ์ตูนผู้เป็นที่รู้จักอย่าง 

กว้างขวาง (ซึ่งใน lie-สาระ ฉบับเดือน 

มถินุายนผมได้รวีวิผลงานเรือ่ง เรือ่งสมมติ  

ของเขา (ที่ได้รับการแปลและตีพิมพ์ใน 

ญี่ปุ ่น) ไปแล้วครั้งหนึ่ง) ส�าหรับเล่มนี้ 

ประกอบไปด้วยการ์ตูนสั้น 4 เรื่อง 4 รส 4  

อารมณ์ ที่มี ‘การจากลา’ เป็นหัวใจส�าคัญ

 

Cold Blood ... “หากตดัสนิใจเดนิเข้า 

มาในเส้นทางนี ้แกจะไม่มวีนัได้กลบัไปอกี  

จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการสังเวยชีวิตผู้อื่น  

ในหวัจะมแีต่เสยีงร�า่ร้องให้ฆ่า เข้าใจทีพ่ดู 

ใช่ไหม?” ชายชราปริศนาได้กล่าวกับเด็ก 

หนุ่มคนหนึ่งไว้ในตอนต้นของเรื่อง หลาย 

สิบปีผ่านไปเด็กหนุ่มคนนั้นได้กลายเป็น 

ฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดที่โดนประกาศจับ 

ไปทั่ว ทว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่ง ความดีที่ยัง 

คงหลงเหลืออยู ่ในส ่วนลึกของจิตใจ 

กลับพยายามเรยีกร้องให้เขาหยดุ หากแต่ 

เมือ่เขาต้ังใจท่ีจะ ‘บอกลา’ เส้นทางทีก่�าลงั 

เดินอยู ่ส่ิงท่ีชายชราพดูไว้กดู็จะกลายเป็น 

ความจริง...

 

Bütter Cookies …การบอกลาไม่เคย 

เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการบอกลา 

จากความรักที่ใกล้จะสมหวัง หรือบอกลา 

หน้าทีก่ารงานทีก่�าลงัไปได้สวย โดยเฉพาะ 

ส�าหรับ ‘เขา’ นายต�ารวจหนุ่มหน้าใหม ่

ไฟแรงที่เพิ่งจะเข้ารับราชการไม่เท่าไหร่ 

กม็ผีลงานโดดเด่นมากมาย ผูซ้ึง่โชคชะตา 

น�าพาให้มาพบกับ ‘เธอ’ เจ้าของร้านคุกกี้ 

ทีเ่ขามกัจะแวะเวยีนเข้าไปใช้บรกิารบ่อยๆ  

จนกระทั่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้กลาย 

มาเป็นสิ่งที่เรียกว่า ‘ความรัก’ และมันก ็

คงจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆ หากวันหนึ่งเขา 
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ไม่ได้รบัมอบหมายภารกจิส�าคญั-ซึง่ท�าให้ 

เขาได้รับรู้ความจริงบางอย่างที่ท�าให้จ�า 

ต้องเลือกระหว่าง ‘ความรัก’ กับ ‘หน้าที่’  

ซึ่งการตัดสินใจเลือกของเขาในครั้งนี ้

จะเป็นข้อพิสูจน์ว่า คุกก้ีเนยใส่นม บางที 

ก็ขมบาดใจ...

 

Coffee Break... เป็นเรือ่งของชายสีค่น 

ที่พบกันโดยโชคชะตาในโลกออนไลน  ์

โดยมีเว็บไซต์ ‘SUICIDER’ เป็นสื่อกลาง 

ครบั ทัง้สีค่นมจีดุมุง่หมายเดยีวกนั คอืการ 

‘ฆ ่าตัวตาย’ และการสนทนาบนโลก 

ออนไลน์ในวันนั้นก็ท�าให้ ‘มิตรภาพของ 

คนอยากตาย’ บังเกิดขึ้น-พร้อมกับการ 

ตกลงนดัวนั เวลา และสถานที ่เพือ่พบเจอ 

กนัครัง้สดุท้ายก่อนทีจ่ะลาโลกนีไ้ปพร้อมๆ 

กัน ซึ่งสถานที่ที่ถูกเลือกให้เป็นฉากใน 

การด�าเนินเรื่องในครั้งนี้ คือ ‘ร้านกาแฟ’  

ที่มีการแนะน�าไว ้ ในเว็บไซต ์นั่น เอง 

แต่ทว่า หลงัจากทีไ่ด้ย่างเท้าเข้าไปในร้าน  

ทุกคนต่างก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าร้าน 

กาแฟร้านนีม้บีางอย่างไม่ชอบมาพากล... 

 

ส�าหรับบทสุดท้ายในเล่มภายใต้ชื่อ  

Bye-Cycle เป ็นเสมือนกับ ‘บทสรุป 

สุดท้าย’ ของเรื่องส้ันท้ังสามท่ีมีความ 

เกีย่วพันกนัอยูอ่ย่างไม่น่าเชือ่ ซึง่น่ันท�าให้ 

เราพบว่า ยังมีสิ่งที่ถูกซุกซ่อน ปกปิด  

อ�าพรางอีกมากมายภายใต้หน้ากระดาษ 

ที่ถูกเปิดผ่านไปแต่ละหน้า บางทีน่ีอาจ 

เป็นตอนจบของหนังสือท่ีท�าให้ผู้อ่านรู้สึก 

เหมือนถูกหักหลังซ�้าแล้วซ�้าอีกก็ว่าได้...

ส�าหรบัแฟนๆ เดอะดวง หรอืผูท้ีช่ืน่ชอบ 

การ์ตูนดาร์กๆ ลึกลับ เต็มไปด้วยปริศนา  

และตอนจบแบบหักมุม (สุดๆ) Bye- 

Cycle เป็นหนังสือที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง  

ด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เหมือนกับก�าลังชม 

ภาพยนตร์สกัเรือ่ง การออกแบบคาแรกเตอร์ 

มุมกล้องแปลกตา และการเล่นกับภาษา  

(อย่างเช ่นชื่อเรื่อง Bütter Cookies 

ที่จงใจใช้ตัว ‘ü’ ท�าให้ดูกึ่งๆ ระหว่างตัว ‘i’  

และ ‘u’) อันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเสริมให ้

หนงัสอืเล่มนี ้‘ยิง่กว่าน่าสนใจ’ โดยเฉพาะ 

ในเรื่องของความคาดไม่ถึงท่ีจะพุ่งเข้ามา 

กระแทกใจคณุเมือ่ไหร่กไ็ม่อาจคาดเดาได้  

ซ่ึงผมบอกได้ค�าเดียวเลยว่า ‘สุดยอด’ 

สมกับเป็นผลงานของนักเขียนการ์ตูนที่ 

ใครๆ ต่างก็จับตามอง

และถ้าถามผม ส่ิงท่ีประทับใจทีส่ดุใน 

เล่มคงจะไม่พ้นการด�าเนินเรื่องที่ไม่เปิด 

โอกาสให้ผู้อ่านได้ล่วงรู ้ตอนจบจนกว่า 

จะได้เดินไปถึงหน้ากระดาษแผ่นสุดท้าย  

ซึ่งผมเชื่อว่าคงมีคนอ่านจ�านวนไม่น้อย 

ที่ถึงกับอุทานออกมาบ่อยๆ ว่า...

“เฮ้ย! ถูกหลอกอีกแล้วเหรอเนี่ย!”
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จินตนาการประสานคู่ความรู้

กวีอยู่ตรงกลางระหว่างฝัน

เรียงร้อยถ้อยค�าความสารพัน

สื่อสร้างสรรค์โลกสมมติให้เป็นจริง

กลอนสมมติ	
เรื่อง : หยก
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