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ชีวิตของพวกเราทุกคนคือการเดินทาง เราอาจพบเจอ
กับสิ่งใหมบาง เกาบาง นั่นคือประสบการณในชีวิต

ที่เพิ่มเขามา
แตในหลายๆ ครัง้ทีเ่ราหยุดเพือ่อยูกบัตวัเอง เรากลับ

พบวา ระหวางทีเ่ราเดนิทางและไดสิง่ใหมๆ  เขามาเตมิเตม็
ในชีวิตนั้น..

เราเองกลับทาํอะไรบางอยางทีเ่คยมหีลนหา(ย)ไป...

สิ่งท่ีเราทําหลนหายไปนั้น อาจเปนไดทั้งสิ่งของ
ธรรมดา ความทรงจํา ความรูสกึ คนสาํคัญ หรอืแมกระทัง่
ตัวตนในอดีตของเราและเปนความรูสึกท่ีนาหงุดหงิดใจ
ยิ่งนัก เมื่อตกอยูในหวงของความรูสึกที่รูวาอะไรหายไป... 
แตเรากลับหามันไมเจอ!

หลายๆ เรื่องราวที่ชีวิต เราเขาไปเกี่ยวของกับส่ิงที่
ไมมีจริงในโลกใบนี้ ตัวละครในภาพยนตร นิสัยของ
บางคนในวรรณกรรม ลวนแลวแตเปนส่ิงท่ีเกิดจากการ
ปรงุแตงและไมมอียูจรงิทัง้นัน้ แตกลบัสงผลตอการกระทาํ 
ความคิดของคนบนโลกท่ีมีอยูจริง

แตเรื่องราวเหลานั้นมักอยูในที่ที่มองผานๆ แลว
ไมเห็น หากมองดวยตาก็จะรูสึกวามันไมมี มันหายไป   

ในโลกที่เวลาผานไปรวดเร็วย่ิงกวารถไฟฟา นิยาม
คําวาหา(ย)อาจไมไดหมายถึงสิ่งท่ีเราไดทํามันหลนหาย
เพียงเทานั้น แตอาจหมายถึงสิ่งที่เราไมทันสังเกต ไมทัน
รับรู ไมทันไดคิดและไตรตรอง ถึงแมวาสิ่งนั้นจะมีอยู 
คงอยูในโลกแหงความเปนจริง

ทวาสิ่งเหลานั้นกลับเลือนหา(ย)ไปจากโลกของเรา!

หนังสือเลมนี้อาจเปนเคร่ืองมือหยุดเวลา เพื่อให
ทกุคนไดมโีอกาสถามตวัเองวา เอ... เราทาํอะไรหลนหายไป
หรอืเปลา? เผือ่ในบางคร้ังผูอานอาจจะอยากไดมนักลับคนื
มา และในอีกหลายๆ เรื่องราวที่หลนหา(ย)ไปจากหนา
ประวัติศาสตร

วันนี้เราจะตามหาสิ่งที่หา(ย)ไปเหลานั้นกลับคืนมา

กรุณาอยาทําหลนหา(ย)

ภาวิต พิมชนะกุล

มันเริ่มตนขึ้นท่ีการพูดคุยของพวกเรา เกี่ยวกับ
สิง่รอบๆ ตวั ตอนคิดช่ือใหกบันติยสารเลมน้ี แนนอน

วาในวงประชมุจะตองมคีนเสนอไอเดยีหลากหลาย เพราะ
นอกจากเปน ‘ชื่อ’ แลว มันยังเปนเสมือนตัวแทน หนาตา 
ยีห่อ และช้ีใหเหน็ทิศทางของเร่ืองราวท่ีหนงัสอืเลมนีก้าํลงั
จะบอกเลาดวย

เราเร่ิมจากลองมองดูส่ิงรอบๆ ตัวกอน บางคนโฟกัส
ไปในเชิงรูปธรรม เชน หนังสือและวงการหนังสือ ขณะที่
บางคนกลบัสนใจใครรูทีจ่ะนาํเสนอแงมมุนามธรรม วธิกีาร
บิดมุมมองสังคมใหตางไปจากสายตาสามัญ – สิ่งที่ดีมาก
วันนั้น คือ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดที่นาสนใจ

ในขณะท่ีพวกเรากําลังคนหาส่ิงที่เหมาะสมใหกับ
ตัวนิตยสารเลมน้ี ใครคนหน่ึงเสนอประเด็นวา เรากําลัง 
‘คนหา’ สิ่งท่ี ‘หายไป’ หรือ ‘ไมมีอยูจริง’ – ผมตบเขาฉาด...
เออวะ

หลังการโหวตเราไดขอสรุปวา นิตยสารเลมนี้ชื่อ 
‘หา(ย)’ เปนวิธีการประกอบสรางคําที่โพสตโมเดิรนมาก...
เพราะนอกจากฝายดีไซเนอรจะไดคอนเซ็ปทเมามันไป
ออกแบบโลโกแลว ชือ่ท่ีมคีวามหมายเปนมมุมองคูขนานนี้
ยงัสรางเร่ืองสรางราวใหกองบรรณาธิการไดอยางมากมาย 

หา(ย) ฉบับแรก เปนเสมือนการเร่ิมตนเร่ืองราว
การเดินทาง ‘หา’ สิ่งที่ ‘หาย’ โดยมีกําลังหลักของกอง
บรรณาธิการเปนคนรุนใหม ที่จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี
สายตาของนกัคนหา รูเหน็ความเปนไปของชวีติและสงัคม
รอบขาง เพราะนอกจากพวกเขาจะรบัอาสาคนหาสิง่ทีห่าย
มานําเสนอผูอานแลว เรื่องราวระหวางทางก็เปนเสมือน
แบบฝกหัดชั้นดีที่ไมควรทําตกหลนเชนกัน 

แมจะเปนงานช้ินทดลองบนหลักกิโลเมตรที่ 0 แต
ผมเชื่อเหลือเกินวา คนหนุมสาวเหลานี้ รวมถึงผูอาน จะ
ไดพบสิ่งท่ีพวกเขาตามหาระหวางทาง แมสิ่งนั้นอาจจะ
มองไมเห็น แตพวกเขาจะสามารถรูสึกและสัมผัสถึงมัน
ไดแนนอน 

รุงฤทธ์ิ เพ็ชรรัตน
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ปปปปปปปรรรรรระะะะะเเเเเทททททศศศศใใใใใในนนนนนปปปปปป 11188888333399999   เเเเปปปปปปนนนนขขขขขออออองงงขขขขขขวววััััญญญญญญแแแแแหหหหหหงงงกกกกาาาาารรรรเเเเเเฉฉฉฉฉฉฉฉฉลลลลลลลลลิิิิิิิิิมมมมมมมมมฉฉฉฉฉฉฉฉลลลลลอออออออออออองงงงงงงงงงสสสสสสสสสสสสสสูููููโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใบบบบบบบบบบบบบบบบบบใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหหหหหหมมมมมมมมมมมมม  ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
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นนนาาางเเฮฮเเลลนนนแแแลลลววรรักกกหหหััวววปปปปกกกหหหััววววปปปปาาาาาจจนนตตออองงงขขขโโโโโโโโโโโมมยยยกกลลลลลลลัััับบบไไไไไปปปปปป ททําาาาาเเเอออาาเเเมมมมมืืืืืืืืออองงทททัััั้้้้้้้งงเเเเเมมมมืืืืือออองงงงงงงงงขขขขขขขขออออออองง
ตตวัววเองฉบิบหหหาายวววาายยปปปรราาาณณณณณไไไไปปปตตตตาาาามมมมมมมมมๆๆๆ กกกกััััันนน ซซซซซ่ึึึึงงงเเเเเเบบบบบืื้้้้อ้ออองงงหหหลลลัังงขขขขขอองงงสสสสสงงงงครราามมมนนนนนัััั้้้น้นน นนนนนนนนนนอออออออออยยยคคคคคนนนนนนนน
นนนักกกทททททีีี่จจจะะะะะรรรูวววาาาามมมัันนนนนมมมีี ‘บบบุุุคคคคคคคคคคคคลลลลลลหหหาายยย((((((นนนนะะะ))))))’’’  ดดดลลลลใใใจจใใใหหหหเเเเกกิิิิดดดดอออยยยููู!!  

ยยยอออนนนกกกลลลััับบบบไไไปปปปปใใใใใใใในนนนงงงงงงงาานนนนฉฉฉลลลอออองงงงงมมมงงงงงคคคคลลลลลลสสสสสสสสมมมมมมรรรรรรรรรรรสสสสสสสสสสสสสสรรรรรรระะะะะะะะะะะหหหหหหหวววววาาางงงเเเททพพพเเเพพพเเลลลออออััััสสสส ((((PPPPeeeeeeellleeeeuuuuuuuusssss)))))   
แแแแแแลลลลลลลลละะะะะเเเเเเทททททพพพพพพพพพพพพพพพพพพีีีีีีีีเเเเเเเเเเเเเธธธธธธธธธธธธธธธธตตตตตตตตติิิิิิิิิิสสสส  ((((TTTThhheeeettttttiiiiisssss)))))))))  เเเเเเหหหหหหลลลลาาาาาาททททททททททวววววพพพพพพพพพททททีีีีีี่่่ไไไไไไไดดดดดดดดดดดดรรรรรััับบบบบบเเเเเเเเเเเเเชชชชชชชชชชิิิิิญญญญญญญญญญญญญญตตตตตาาาาาาาางงงงงงพพพพพพพพพพาาาาาากกกกัััันนนนนนนมมมมมมมาาาาารรรรรวววววมมมมแแแแแแสสสสสดดดดดงงงงงงงคคคคคคววววาาาาาาามมมมมมมม
ยยยยยยยยยยยยยยยยิิิิิิิิิินนนนนนนนนนนนนนนนนนดดดดดดดดดดดดดดดดดดีีีีีีีีีีีีีีีีีี  เเเเเเเเเเเเเเเเเววววววววววววววววนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเททททททททททททททททททททททททททททททททพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพีีีีีีีีีีีีีีเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเอออออออออออออออออออรรรรรรรรรรรรรรรรรริิิิิิิิิสสสสสสสสสสสสสสสส (((((((((((((((((EEEEEEEEEEEEEEEEErrrrrrrriiiiiiiisssssss)))))))) เเเเเเเเพพพพพพพพพพพพรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาะะะะะะะะะะะะะะะะนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคคคคคคคคคืืืืืืืืืืืออออออออออออออออออเเเเเเเเเเททททททททททททททททพพพพพพพพพพพพพพพีีีีีีีีีีีีีแแแแแแแแแแแแแหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหงงงงงงงคคคคคคคควววววววาาาาามมมมมมมมขขขขขขขขขขขขขขขขขัััััดดดดดดดดดดดดดดแแแแแแแแแยยยยยงงงงงง  ดดดดดดววววววววยยยยยยคคคคคคคคควววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมม
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโกกกรรรธแคน นางจึึงงมมมมมมมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาททททททีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี่่่่่่่่่่่่่งงานแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะะะะะะะะขขขขขขขขขขขขขขขขววาาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงงงแอปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปเปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปลลลททททททททททททททททททททททททททออออออออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคคคคคคํํํํําาาาาาาาาาาาาาแแแแแแแแแแแแสสสสสสสสสนนสสวววยยยยยยยยยยยยยยยยยยเเเเเเเเขขขขขขขขขขขขขขขาาาาาาาาาาาไไไไไไไไไไไไไไไไไไปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงาาาาาาาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนน
ฉลอง โดดยเขียนขอความมไไววบบนนั้้นววาาา “แดสตรีทีง่งงงดงามล้ําเลิศศศ”” เพพ่่่่่่ืืืืืืืืืืืืืืืืืืือออหหวววััังงงกกกอออ
คความมมแตกแยกในหมูเททพี ซึ่งก็ไดผผลลเเเมมื่่ออาาเธนา เฮฮรา แและอะโฟรไไไดดดดตต เเเเปปปปนนน
ผผูเขารอบสสามคนสุดดทายที่ไมมีใครรยอมมสววยยนนนอยกวาใคร

มหาเทททพพซซซุส (ZZeus) ผผูคควรเเปนกกรรรรมกกาารรมมอองเห็นนความขัััดแแยงงงมาแตต
ไกล จึึึงโโยยยนนใหหสสสาามมมเททพพีไไปถามเจาชายปาารีส บบุรุุษทที่งดงาามทที่สสุุุดดใในโโลกกแแหง
ททรออยย เทททพีททัั้งงสสามจึงลงไไไปปยังงงโลกกมมมนนนุษษยยยเพื่ออใใหหปปารีสสตัดสสิน โโดดยททททีีี่ตตตตตาาาางคนนน

หาย(นะ)ไปไหน?
เราถ ูกช ักใยจากใครคนหนึ ่งบนฟ้า (จร ิงหร ือ)
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ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเสสสสสสสสสสสสสสสสนนนนนนนนนนนนนนนนนอออออออออออออออออออสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสิิิิิิิิิิิิิิิินนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนบบบบบบบบบบบบบบบบนนนนนนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเเเเเเเออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาไไไไไไไไไไไไไไไไไไววววววววววววววววววววววววว ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก   อออออออออออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเเเเเธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธนนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิิิิิิิิปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาาาาาาาาาาาาาาแแแแแแแแแลลลลลลลลละะะะะะะะะคคคคคคคคคควววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมม
สสสสสสสสสสสสสสาาาาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรถถถถถถถถถถถถถถถถถใใใใใใใใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนกกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรบบบบบบบบบ  เเเเเเเเเเเเเเเเเฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจะะะะะะะะะะะะะะะะะใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหอออออออออออออออออํํํํํํํํํํํํํํําาาาาาาาาาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนนนนนนืืืืืืืืือออออออออออออออออออออออออออบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบุุุุุุุุุุุุุรรรรรรรรรรรรรุุุุุษษษษษษษษษษษษษษษษษษษทททททททททททททททททททททททท้้้้้้้้้้ััััััััััััััังงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปววววววววววววววววววววงงงงงงงงงงงงงงง  แแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
อออออออออออออะะะะะะะะะะะะะะะะโโโโโโโโโโโโโโโโฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟรรรรรรรรรรรรรรรไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดตตตตตตตตตจจจจจจะะะะะะะะใใใใใใใหหหหหหหหหหหหหหหหญญญญญญญญญญญญญญิิิิิิิิิิิิิิิิงงงงงงงทททททททททท่่่่ีีีีีีีีีีีีีงงงงงงงงงาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมททททททีีีีีีีี่่สสสสสสสสสสสสุุุุุุุุุดดดดดดดดดใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโลลลลลลลลลลลลลลลลลลกกกกกกกกกกกกกกกกกกเเเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนนนนนนมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมเเเเเเเเเเเเเเหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหสสสสสสสสสสสสสสสสสีีีีีีีีีี

ถถถถถถถถึึึึึึึึึึึึึงึงงงงงตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรรงงงงงงงงงงงงนนนนนนนนนนนนน้้้้้ีีีีี หหหหหหหลลลลลลลาาาาายยยยยยๆๆๆๆๆ  คคคคคนนนนนนนนกกกกกกกกกก็็็็น็นนนนนนนนาาาาาาาาาจจจจจจจจจจจะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเเเเเเเเเเเเเเเเเเเดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดดดดดดดดไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมยยยยยยยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกววววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเเเเเจจจจจจจจจจจจจจจจาาาาาาาาาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยยยยยยยย
ปปปปปปาาาาาาาาาาารรรรรรรีีีีีสสสสสสสสเเเเลลลลลลลลลลลลลลลลลืืืืืออออออออออกกกกกกกกกกกกสสสสสสสสสสสิิิินนนนนนนนนนนนบบบบบบบบบบบบบนนนนนนนนนนนนขขขขขขขขขขขขขขขขอออออออออออออออออองงงงงงงงงงงใใใใใใใใใใใใใใใใคคคคคคคคคคคคคคคคคครรรรรรรรร..................แแแแแแแนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนอออออออออออออนนนนนนนนนนนนนนนนนน ออออออออออออออะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะโโโโโโโโโโโโโโโโโฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟรรรรรรรรรรรรรรรรรรไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดตตตตตตตตตตตตตกกกกกกกกกกกกกกกกกลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยยยยย
เเเเปปปปปปปปนนนนนนนนผผผผผผผผผูููููชชชชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนนะะะะะะะะะใใใใใใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนนนนนนศศศศศศศศศศึึึึึึึกกกกกกกกกกปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะลลลลลลลลลลลลลออออออออออออองงงงงงคคคคคคคคคคคววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมงงงงงงาาาาาาาาาามมมมม  นนนนนนนนนนนาาาาาาางงงงงงงงงงงซซซซซซซซซซซ่่ึึึึึึึึึึงงงงงงงงงงงเเเเเเปปปปปปปนนนนนนนนนนนททททททททททททททททททีีีีีีีีีีีี่่่่่่รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรููููููููููููููจจจจจจจจจจจจจััััััััััััััััักกกกกกกกกกกกกกกก
มมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกกกวววววววววววาาาาาาาาาาาใใใใใใใใใใใใในนนนนนนชชชชชชชชชชชชชืืืืืืืืืืืืื่่่่อ่ออออออออขขขขขขอออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงววววววววววววีีีีีีีีีีีีีีีนนนนนนนัััััสัสสสสสส   เเเเเเทททททททททพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพีีีีีีีแีแแแแแแแหหหหหหหหหงงงงงงงงงงงคคคคคคควววววววาาาาาาาาาามมมมมมมมมรรรรรรัััััักักกกกกกกกกกกกกกกแแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะตตตตตตัััััััััััััััณัณณณณณณณณณณณณณณณณณณณหหหหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา  
จจจจจจจึึึึึงงงงบบบบบบบบบบบบอออออออออออกกกกกกกกกกกปปปปปปปปปาาาาาาาาาาาารรรรรรีีีีสสสสสใใใใใใใใหหหหหหไไไไไไไไไปปปปปปปปปปปปรรรรรรัััับบบบบบบนนนนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงเเเเเเเเเเฮฮฮฮฮฮฮฮเเเเเเเเเเเเเลลลลลลลลลลลลลนนนนนนนนนททททททททททททททททีีีีี่่่่่่่สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสววววววววววววววววววววววยยยยยยยยยยยยยยยยยททททททททททททีีีี่่่่่สสสสสสสสสสสสสสสสุุุุุุุุดดดดดดดใใใใใใในนนนนนนนนนนนนโโโโโโโโโโลลลลลลลลลลลลลกกกกกกก
ททททีีีี่่่่เเเเเเมมมมืืออออออองงงงงสสสสปปปปปปาาารรรรรตตตตตตตาาาาาาาาาา จจจจจาาาาาาาาากกกกกกกกกนนนนนนนนนนนนนนนนนนน้้้้้้้้้ััััััันนนนนนนนนนจจจจจจจจจจึึึึึึงงงงงงงงงงงงงงงงงใใใใใใใใใใหหหหหหหหหออออออออออออีีีีีีีรรรรรรรอออออออออสสสสสสสสส ((((((((((((((((((EEEEEEEEEErrrrrrooooooooossssssssssss)))))))))   หหหหหหหหหหหหหหหรรรรรรรรรรรรรรืืืืือออออออออออ

กกกกกาาาาามมมมเเเเเเเทททททพพพพพคคคคคคิิิิิิววววววปปปปปปปปปปปปปปปปปดดดดลลลลลลููููกกกกกกกกกกกกกชชชชชาาาาาาายยยยยยขขขขขขอออออองงงงงงตตตตตตตนนนนนนนนนนนนนไไไไไไไไไไปปปปปปแแแแผผผผผผลลลลลลลลงงงงงงงศศศศศศศศศศรรรรรรรรรรรรรรใใใใใใสสสสสปปปปปปปปปปปาาาาารรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีสสสสสสสสสสสใใใใใใใใใหหหหหหห
ลลุุุุุุุมมมมมมมหหหหหลลลลงงงงนนนาาาาาางงงงงง ททททััััั้้้งงงงงงงงงงงงๆๆๆๆๆ ททททีีี่่่่่รรรรรรรรรูููููอออออออออออยยยยยยููููููแแแแแแแแแกกกกกกกกกกกกกกกใใใใใใใใจจจจจจจววววววววววาาาาาาาาาาขขขขขขขณณณณณะะะะนนนนน้้้้ัััันนนนนนาางงงแแแแแแตตตงงงงงงงงาานนนน

มมมมมมีีีสสสสสสสสสสาาาาาาาามมมมมมีีีไไไไไไไไไไไปปปปปแแแแแแแแแแลลลลลลวววววว!!
ดดดดดดดดดดดดวววววววววววยยยยยยยยกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาาารรรรรรรดดดดดดดดดดดดดลลลลลลลลลลลใใใใใใใใใจจจจจจแแแแแแแแแแแกกกกกกกกกกมมมมมมมมมมมมบบบบบบบบบบบบบบัััััััััััััังงงงงงงงงงงคคคคคคััััััััับบบบบบบบบกกกลลลาาาายยยยยยๆๆๆๆๆ ขขขขออองงงงงงงอออะะะะโโโโฟฟฟฟรรรรไไไดดดดตตตต 

เเเเเเเเเเเเเจจจจจจจจจจาาาาาาาชชชชาาายยปปปปปปปาารรรรรีีีสีสสสสจจจจจจจจจจจจึึึึึึึึึึึึงึงททททััััััััั้้้้้้้้้้ง้งรรรรรรรัััักักกกกททททททททัั้ง้งหหหลลลลงงงนนนนนนนาาางงงงงงเเฮฮฮฮฮฮฮเเเเเเเลลลลลลลนนนนน  ขขขขขขขขขขขโโโโโโโโโโโโโมมมมมมมมมมยยยยยยยยยนนนนนนนนนาาาางงงงออออกกกกกจจาาาาาากกกกกกกกกกกกกก
สสสสสสปปปปาาาาารรรรรรตาาไไไไไไไปปปป รรอออนนนนถถึงงงงกกกกกษษษษษษษษษษษษษัััตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิยยยอออออออะะะะกกกกกาาาาาาเเเเเเเมมมมมมมมมมมมมมมมมมมนนนนนนนนนนนนนอออออออออนนนนนนนน (((((((((((AAAAAggaaaaaaammmmmmmmmmmeeeeeeeemmmmmmmnnooooonnnnn)))) 
ตตตตตตตตอออออองงงงงงชชชชวววยยยยยยยยเเเเเเเกกกกณณณณณณณฑฑฑพพััััันนนนนธธธธมมมมมมิิิิิิิตตตรรรรรรรรรไไไไไไไไไไไไไปปปปปปปปถถถถถลลมมมมมมมมมมมกกกกกกกกรรรรรุุุงงงงงทททททททททททรรรรรรรรรรรรรรอออออออยยยยยยยยยกกกกกกกกกููููููููููหหหหหหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนนาาาาใใใใใใใใใใใใหหหหหนนนนนนนออออองงงงงงชชชชชชชชชชาาาาายยยยยยยยยยยยยยยยยยย 

กกกกกกลลลลลลาาาาาายยยยยยเเปปปปนนนนนนนนสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสงงงงงงงคคคคคคคครราาาาามมมมมกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรุุุุุงงงงงงงงงงงงงทททททททททรรรรรรรรรรออออออออออออออยยยยยยยยยอออออออออยยยยยยยาาาางงงงใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนภภภภภภภภภภภภภภาาาาาาาาาาาาาาพพพพพพพพพยยยยยยยนนนนนตตรรรดดดดดดััััััััังงงงงงงงกกลลาาววว      
แแแแแแแตตตตตตตววววววววววีีีีีีีรรรรรรรกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมลลลลลลัับับบบๆๆๆๆ ขขขขขขขขขขขขขขออออออออออออองงงงงงงงเเเเเททพพพพพพพพพพพพพพพีีีีผผผผผููพพพพพาาายแพพพพพพพแแและะออาฆฆาตตตตยยังงงงไไไไมมมมมหหมมมมมมมมมมมมดด.....

หหหหหหหหหหหลลลลลััััััััััััังงงงงงงพพพพพพพาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยกกกกกกกกกกาาาาาาารรรรรรรรรปปปปปปปปรรรรรรระะะะชชชชชชชัััััััััันนนนคคคคววามงงาามมม อออออออาาาาาาาาเธธธนนาาาซซ่ึงงงเเปปปปปนนนเททททพพพีีปีปปปรระจาํากกกกกรรรุุงงทททรรรออ
ยยยยยยยไไไไไไไดดดดดดดดดดดลลใใจจใใใใหหหหหชชชชาววววววทททรรรออยยจัััับอาาววุธขขึึ้นนสสู ไไมมใใหหชชาาาวววททรออยยยยยออมมมแพพพแแแแลลลละะ

สสสสงงงงงตตััวววววนนนนนาาาาาางงงงงงงคคคคคคคนืนนนนนนนนนนใใใใใใใหหหหหห ใใในนนนนขขณณณะะทท่่่ีีีีีเเเฮฮฮฮรรราาาากกก็็ค็อออยแแอออบบบบบกกรระะะซซบิดดดลลใใใจจจจจอออะะคคคลิลสิสสสสสสสส แมมทททททัััพพพพพ
เเเเเเอออกกกกกกฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝาาาาาาาาายยยกกกกกกกกกรรรรรีีีกกกวววววาาาาาคคคคคคคคควววววววววรรรรรรรถถถถถถถลลลลลลมมมมมททททรรรรออออออออยยยยออออออยยยยยยยยาาางงงงงไไไไรรรรใใใใใใใใใหหหหหพพพพพพิินนนนนนาาาาศศศ เเเขขาาตตตตตตํําาารราาาาวววาา ถถถถึึึงงงจจจจะะะะะแแแแแพพพพพ
อออออออะะะะะโโโโโโโฟฟฟฟฟฟรรรรรรรรรรรไไไไไไไไไไดดดดดดดดดตตตตตตตต  แแแแแแตตตตกกกกกก็็็็ไไไไไไไมมมมมมยยยยยยอออออออมมมมมมมมใใใใใใใใหหหหหหหหหหหหหสสสสสสสสสสสสสสสสงงงงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคคคคคคครรรรรรราาาาาาาามมมมมนนนนนน้้้ีีีีีีสสสสสสสสสสสงงงงบบบลลลลงงงงงงงาาาายยยยๆๆๆ ใใใใใในนนฉฉฉบบบบัััับบบบบบบภภภภภาาาาาาาาาพพพพพพยยยยยยยยยยยยยยยยนนนนนตตตตตตรรรร

รรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาวววววววสสสสสสสสสสสสอออออองงงงชชชชชช่่่่ัััััััััวววววววววโโโโโโโโโมมมมมมมมมมมงงงงงคคคคคคคคครรรรรึึึึึ่่่่่งงงงงงงไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมไไไไไไไไไดดดดดดกกกกลลลลาาาาาวววววถถถถถึึึึงงงงงง  แแแแแแแแแแแแตตตตตตตตตใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนตตตตตํํํําาาาานนนนนนนนาาาาานนนนนนนนนนน วววววววาาาาาาาาาาาาาากกกกกกััััััันนนววววววาาาาาสสสสสงงงงงงงงงงงคคคคคครรรรรราาาามมมมมมคคคครรรรร้้ัััังงงงงงนนนนน้้้ีีีีีีีียยยืืืืืดดดดดดดดดดด
เเเเเเยยยย้้้้ืืืืือออออนนนนนนาาาาานนนนนถถถถถึึึึงงงงง  11111100000000 ปปปปปปปปปปปปปป!!!!!!!!!!!      

เเเเเเววววววววลลลลลาาาาาาา 111100000000 ปปปปปป  แแแแแแหหหหหหหหหงงงงงงงงสสสสสสสงงงงงงงคคคคคคคคคคครรรรรรรรรราาาาาาาาามมมมมมมม  กกกกกกกกัััััับบบบบบบบกกกกกกกกกาาาาารรรรรทททท่่่่่่่่่ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีเเเเเเหหหหหลลลลลาาาาเเเเทททททพพพพพพพเเเเเทททททททพพพพพพพพีีีีีแแแแแแออออออออบบบบบบกกกกกกกกกกกรรรระะะะะะซซซซซซซิิิิบบบบบบบบบบบบอออออออออออยยยยยยยูููููขขขขขขขขขขขาาาาาาาางงงงง
หหหหหหลลลลลััััังงงงงงงใใใใใใใหหหหหหมมมมมมมนนนนนุุุษษษษษษยยยยยยยททททททํํําําาาาานนนนนนนููููููนนนนนนนนนนทททททททํํําําาาาาาาาานนนนนนนนน่่่ีีีีี เเเเเเสสสสสสสสรรรร็็็็็็็็จจจจจแแแแแแลลลลลลลลววววววกกกกก็็็็ห็หหหหหหหาาาาาาาายยยยยยเเเเเเขขขขขขาาาาากกกลลลีีีีบบบเเมมมมฆฆฆเเเเสสสสสมมมมมมมืืืือืออออนนนนนไไไมมมมมมมมีีีีอออออออะะะะะะะไไไไไไรรรรเเเเเเกกกกิิดดดดขขขข้้้้ึึึึนนน 
ตตตตตตตตตตตตตาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงคคคคคคคคคคคคนนนนนนนนนนนนตตตตตตตตตตตตตตตตตตาาาาาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงกกกกกกกกลลลลลลลลลลลลััััััััััับบบบบไไไไไไไไปปปปปปปออออออยยยยยยยยยูููููบบบบบบบบบบบนนนนนนยยยยยยยอออออดดดดดดโโโโโโอออออออออออลลลลลลิิิิมมมมมมมมมมมมมปปปปปปปสสสสสสสแแแแแแลลลลลลละะะะวววววิิิิหหหหหหาาาาารรรรรรรขขขขขขขขออออออองงงงงงตตตตตตตตตตนนนนนนนน รรรออออใใใใใหหหหหหหมมมมมมมมนนนนนุุุษษษษยยยยถถถถถถววววาาาายยยย
เเเคครรืืื่่อองงงเซซซซนนนบบูชชชชาาาาาาาาาาาาาาาตตตตตตตาาาาาาาามมมมมมมมมเเเเเเเเดดดดดดดดิิิิมมมมมมมมโโโโโโโโโโโดดดดดดยยยยยยยยยยยยทททททททททททททีีีีีี่่่่่ไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมีีีีีีใใใใใใใใใใใใคคคคคคครรรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะแแแแคคคคะะะะรรรรรระะะะะะคคคคคคาาาาาายยยยยอออออะะะะไไไไไไไไไไไไไไไรรรรรรรรรรรรเเเเเเเเเลลลลลลลลลลยยยยยยยยยยย

บบุคคคคลลลหหหาาายย((นนนนนะะะ)))แแแทๆๆเลยยย จจจจรรริิิิงงงงไไไไหหหหมมมมมมมม??????
หากวรีชนใใในนสสงงคราามรูวาเบื้อ้งงหหหลลังงงกกกกาารรสสสัปัประยุทธธธออออันเเเเกกกกรียียยงงงไไไกกรรรร มมีชีชชชนนนวววนน

มมาจจาากการประชันนควาามมมงาามมมขของงผผูหญญิิงิงง พวกเเขขขาาาคงจจจจจะะเศศรราใใจจออยยางงบบออกกกไไไมมมถถกูก 

ซซซซซซซซซซ่่่่่่่ึึึึึึงงงงงงงงงงไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมใใใใใใใชชชชชชชแแแแแแแคคคคคคกกกกกกกกกรรรรรรณณณณณณณณีีีีีีีีสสสสสสสสงงงงงงงงคคคคคคคคครรรรราาาามมมมมมมมมกกกกกกรรรรรรรรรรรรุุุุุงงงงงงงงงงทททททททรรรรรรรรรรรออออออออออออออยยยยยย  แแแแแแแแแตตตตตตตตวววววววาาาาาากกกกกกกกกกกกัััััััันนนนนนวววววววาาาาาาาภภภภภภภภาาาาาาาาาายยยยยยยยใใใใใใตตตตตตตออออออิิิิิิิิิิิทททททททททธธธธธธธธธิิิพพพพพพพพพพพพพลลลลลลลลขขขขขขขขขออออองงงงงงทททททททททวววววววยยยยยยยยยยยยยเเเเทททททททททททททพพพพพ   
มมมมมมมมมมมนนนนนนนนนนนนนนุุุุษษษษษษษษษษษษษยยยยยยยยยยกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรระะะะะททททททททํํํํําาาาาาสสสสสสสสิิิิิิิ่่งงงงงงตตตตตตตตตาาาาางงงงงงๆๆๆๆๆ  ลลลลลลลลลลลลลงงงงงงงงไไไไไไไไไปปปปปปปปปปปปปปตตตตตตตตตตาาาาาาาาาามมมมมมมลลลลลลลิิิิขขขขขิิิตตตตตตตทททททททททททท่่ีีีีีถถถถถถถูููููกกกกกกกกกกกกกํํํํําาาาาาาาหหหหหหนนนนนนนนดดดดดดดดดดเเเเเอออออาาาาาไไไไไไไไวววววววแแแแแแแแลลลลลลลลลวววววววทททททททัััััั้้้้้งงงงงงสสสสสส้้้้ิิินนนนนนนนน

เเเเเหหหหหหหหหมมมมมมืืืืืืืออออออออออออนนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกัััััับบบบบบบบกกกกกกกกาาาาาาาาารรรรรททททททท่่่ีีีีีวววววววววััันนนนนนนนนหหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนน่่่ึึึึึึึึึึึึึงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรราาาาาาาสสสสสสสสสสสสสสสสาาาาาามมมมมาาาารรรรรรรรรรรรรรรรถถถถถถถสสสสสสสสสสสสืืืืืื่่่่่่อออออออสสสสสสสสสสสสสสสาาาาาาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกัััััับบบบบบบคคคคคคคคนนนนนนนนใใใใใใใใใใใใในนนนนนนออออออออออออออออออีีีีีีีกกกกกกกกกกกกกกซซซซซซซีีีีีกกกกกกกโโโโโโโลลลลลกกกกกกกไไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดดดดดดดโโโโโโโโโโโโโโโดดดดดดดยยยยยยยยยยยยยยยยย
ใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใชชชชชชชชชเเเเเเเเเเเเเเเเเพพพพพพพพพพพพพพพพพพีีีียยยยยยยยยยยยยยยยยยงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงปปปปปปปปปปปปปปลลลลลลลลลลาาาาาายยยยนนนนนนนนนนน้้้้้้้้้้้ิิิววววววววววววว  หหหหหหหหหรรรรรรรรรืืือออออออผผผผผผผผผผผผลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลิิิิิิิิิิิิิิตตตตตตตตตตสสสสสสสสสส่่่่่่่่่ืืืือออออออออออภภภภภภภภภภาาาาาพพพพพพพพพพยยยยยยนนนนนนนนตตตตตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรรรรรรอออออออออออออออออออออออออออออออออกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตออออออออออออออออออออออออออออออยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยออออออออออออออออออออออออออออดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกัััััััันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนแแแแแแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะกกกกกกกกกกกกกกัััััััััััััันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนจจจจจจจจจจจจจจจจจจนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเเเเเเเเเตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต็็็็็็็็็็็็็็มมมมมม
ททททททททททททททททททททททอออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตลลลลลลลลลลลลลลลาาาาาาาาาาาดดดดดดดดดดดดดดดไไไไไไไไไปปปปปปปปปปปปหหหหหหหหหหหหมมมมมมมมมมมมมดดดดดดดดดดด

ใใใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนนขขขขขขขขณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณะะะะะะะะะะะะะะทททททททททททททททททททีีีีีีีีีีีีีีีีีีี่่่่่่่รรรรรราาาาาาาาายยยยยกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรโโโโโโโโททททททททททรรรรรรรรรรรรรรททททททททททททททัััััััััััศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมีีีีีีีีีีีีีีีีคคคคคคคคคคคคคคคคคคคควววววววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมหหหหหหหหหหหหหลลลลลลลลลลลลลาาาาาาาาาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหลลลลลลลลลลลลลลาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยททททททททททททททททททท้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ัััััััััััััังงงงงงงงงงงงงงสสสสสสาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะแแแแแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะบบบบบบบัััััััััััััััันนนนนนนนนเเเเเทททททททททททิิิงงงง แแแแแแแแแแแแแแแแตตตตตตตตตตต
ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาพพพพพพพพพพพพพพพยยยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนนนนนนตตตตตตตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนััััััั้้้้้้้นนนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเเเเเกกกกกกกกกกกกกกกกกิิิิดดดดดดดดดดดดดดดดดขขขขขขขขขขขขึึึึึ้้้้นนนนนนนจจจจจจจาาาาาาาากกกกกกกกกกกกคคคคววววววววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมบบบบบบบบบบััััััััััััััันนนนนเเเเเเเเทททททททททททททิิิิิิิิงงงงงงงงงงงงงเเเเเเพพพพพพีีีียยยยยงงงงงงออออออยยยยาาาาาาาางงงงงเเเดดดดดดีีีีียยยยยยวววววว ((((((((แแแแแแแแมมมมมมมมมมภภภภภภภภภาาพพพพพยยยยยยยยนนนนนนนนนตตตตรรรรรบบบบบบบบาาาาางงงงงง
เเเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรรืืืืืืืืืื่่่่่อ่อออออออออออออออออองงงงงงงงงงงงจจจจจจจจจจจจจจจะะะะะะดดดดดดดดดดดดดูููููููููููแูแแแแแแแแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลลลลวววววววววววววววววววอออออออออออออออออออออออออยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรอออออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงไไไไไไไไไไไไไไไไหหหหหหหหหหหหหหมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกววววววววววววาาาาาาาาาบบบบบบบบบบััันนนนนนนนนนนนนเเเเทททททททิิิิงงงงงงงใใใใใใใจจจจจ  แแแแตตตตตตตตตมมมมมมััััันนนนนนนนกกกกกกกกก็็็็็ยยยยยัััััััังงงงงงงนนนนนนนนนนััับบบบเเเเเเปปปปปนนนนน ‘สสสืื่อ่อออเเเพพพืืืืืืืืืืื่่่่่อ่อออออคคคคคคควววววววววววววาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมม
บบบบบบบบบบบบบบบบบบััััััััััััััันนนนนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเททททททททททททททิิิิิิงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง’’’’’’’’’ ออออออออออออออออออยยยยยยยยยยยยยยยููููููููููููดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดีีีีีีีีีีีีีีีี)))))))))))))) แแแแแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะะะะะะเเเเเเเเเเเเเเเเเเเมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม่่่่่่ืืืืืืืือออออออออออออออดดดดดดดดดดดดดดดดดดูููููจจจจจจจจจจจจจจจจบบบบบบบบบบบบบบบ   หหหหหหหหหหหหหหหหหนนนนนนัััังงงงงงงงงงงททททททททททท่่่่่่่่ีีีีีีีีีีีีีดดดดดีีีจจจจจจจจจจจจจจะะะะะสสสสสสสสสสสสสสสสสาาาาาามมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาารรรรรรถถถถทททททํํําาาาาาาาาาาาใใใใใใหหหหหผผผผผูููชชชชชชมมมมกกกกลลลลลลัับบบบบบบบบบบบาาาาาาานนนนนนไไไไปปปปปปพพพพพพพพรรรรรออออออมมมมมมม
ขขขขขขขขออออออองงงงงเเลลลลลลลลนนนนนนชชชชชชชชชชชชชชชช้้้้้้้้้้้้้้้ิิิิิิิิิิิินนนนนนนนนใใใใใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหมมมมมมมมใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนจจจจจจิิิิิิิตตตตตตตใใใใใใใใจจจจจจจจจจจจจจจจจจไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดเเเเเเเเเเเเเสสสสสสสสสสมมมมอออออออออออออออ   แแแแแแตตตตตตตตตตตเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรระะะะบบบบุุุุุุุุุุไุไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมไไไไไไดดดดวววววาาาาาาาาาาาาาหหหหหหหหหหหหหหหหหหลลลลลลัััังงงงกกกกลลลลลลััััััับบบบบบบบบบบบบจจจจจจจจาาาาาากกกกกกกดดดดดูููหหหนนนนนนัััััังงงงงเเเเรรรรรืือ่อออองงงใใใใใดดดด
เเเเรรรรรรรืืื่่อ่ออองงงงหหหหหนนนนนนน่่ึึึึึึงงงงงง ผผผผผููููคคนนนนนนนจจจะะะะะะะะไไไไดดดดรรรััับบบบบขขขขขขขขขอองงงงงเเเเเเลลลลลนนนนนนนนออออออะะะะะะะะะไไไไไไไไไรรรรรรตตตตตติิิดิดดดดดดดไไไไไมมมมมมมมมตตตตติิิิิิิดิดดดดดดดดดมมมมมมมืืืืืืืืืืือออออออออมมมมาาาาาาา ดดดดดดังังงงงนนนนนนน้้ัันนนนไไไไไไอออออออเเเเเรรรรืืืืืื่อ่ออออออองงงงงงงงทททีี่่่จ่จจจจจะะะะใใใหหหหรระะะบบบบุุุุุุุุ
ถถถถึึึึงงงแแแแแแแแแแแแรรรรงงงงบบบััััันนดดดดาาาาาาาาลลลลใใใใใจจจจจจจทททีีี่่่แแนนนนนนนอออนนนนนนนนนน มมมมมัััันนนนนนกกก็็คคคคคคงงงงงสสสสสุุุุุดดดดดดแแแแแแทททททททแแแแแแแแตตตตตตตตพพพพรรระะะะะเเเเเเเเเเเจจจจจจาาาจจจะะะะะะะะะ ‘‘‘‘บบบบบบบบบบบบบััััััันนนนนนนนนดดดดดดดาาาาาลลลลล’’’ ใใใใใใหหจจจจจจจจรรรริงงงงงงงงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ          

นนนนนาาคคคคคคคคิิิดดดดดดวววววววววาาาาาาาา หหหหรรรรืืืือือทททททททท่ีจจจจรรรรรรรรรรรงิงงงงงงงงงงงแแแแแแลลลลลลลลลลลลลวววววววววววววว.............เเเเเเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกํํํํํําาาาาาาาาาาลลลลลลลลลลลลลลลลลััััััังงงงงงงงงงงงงงงงงงงททททททททททททํํําําาาาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตตตตตตตตาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมสสสสสสสสสสสสสสสส่่่่่่่ิิิิงงงงงงงงงงงงงงงทททททททททททททีีีีีี่่่เ่เเเเเเเเเเเเเเทททททททททททททททพพพพพพพพพพพพพพพพพพหหหหหหหหรรรรรรรรรรรรรรรืืืืืืืืือือออออออออออออออออเเเเเเเเเเเเเททททททททททททททททพพพพพพพพพพพพพพพพีีีีีีีอออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคใใใใใใใใใใใดดดดดดดอออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
หนนนึึ่งงกกกรรรรรรรระซซซซซิิิิิบบบดดดดลลลลใใใใใใใใจจจจจจอออยยยูู?????

ใใใใใใใใในนนนนหหหนนัังงงกกกาาารรรตตตูููููููููููนนนหหหหหหหรรรรรือออออออหหหหหหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนัััััังงงงงงงงงงงงงงสสสสสสสสสสสสสืืืืืือออออออออออออออนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนิิิิิิิิิิิิิิิทททททททททททททททาาาาาาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนตตตตตตตตตตตตตตตตตออออออออออออออนนนนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด็็็็็็็็็็็็็็็กกกกกกกกกกกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  ถถถถถถถถถถถถถถถถึึึึึึึึึึึึึึึึึึึงงงงงงงงงงงงงงงงงงเเเเเเเเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดใใใใใใใใใใใใใใใใใใจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจรรรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยยยยยแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
สสสุุดดดดดทททาาาายยยยกกกกกกก็็็ตออองงงงโโโโโโโโโโโโดดดดนนนนนปปปปปปปรรรราาาาาาาบบบบบบบบบ หหหหหหหหหหรรรรรรรรรรืืืืืืืืืืออออออออออออออกกกกกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะะะะททททททททททททททททัััััััััััััััััััั่่่่่่่งงงงงงงงงงงงงงงงงงสสสสสสสสสสสสสสสสสสืืืืืืืืืืืืื่่่่่่่่่ออออออออออออออออตตตตตตตตตตตตตออออออออออออออออออออนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนททททททททททททททททททททีีีีีีีีีีีีีีีี่่่่เเเเเเเเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาาาาาาโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตขขขขขขขขขขขขขข้้้้้้้้้้้ึึึึึึึึึึึนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนมมมมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาาาาาาอออออออออออออออออออออีีีีีีีีีีีีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนิิิิิิิิิิิิิดดดดดดดดดดดดดดดดดดด  หหหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนนนนนััััััััััััััััังงงงงงงงงงงงสสสสสสสสสสสสสสสววววววววววววววนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
มมมมมาาาาาากกกกกกกกก็ไมมเคยททําเเเเเขขขาขขขาางคนนชั่ว (((((((คคคคคคคคนนนนนนนนนนนนชชชชชชชชชชััััััััััั่่่่่่่่ววววววววววววแแแแแแแแแแแแแแแบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบททททททททททททททททททททททททททท่่่่่่่่่ีีีีีีีีีีีีีีีชชชชชชชชชชชชชชชชช่่่่่่่ััััััััััััววววววววววววววววววววววจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิิิิิงงงงงงงงงงงงงงงงงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ   ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมคคคคคคคคคคคคคคคคคคิิิิิิิิิิิิดดดดดดดดดดดดดดดดแแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะะไไไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมีีีีีีีีีีีีฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉาาาาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห
กกกกลับใใจ)))) นน่ีจจึึงงเปปนนอีีีกหน่ึงแรรงงบบันนนนนดดดดดดดาาาาาาาาลลลลลใใใใใใใใใใใใใจจจจจจจจจจทททททททททท่่่่่่่่่่่่ีีีีีีีีีีีีีีีมมมมมมมมมนนนนนนนนนนนนุุุุุุุษษษษษษษษษษษษษษยยยยยยยยยยยยยยยไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดดดมมมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาาาาาาจจจจจจจจจจจจจจจจจาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกททททททททททททททาาาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนททททททททททททีีีีีีีีีีีีี่่่่่่อออออออออยยยยยยยยยยยยยูููููููบบบบบบบบบบบบบบบนนนนนนนนนนนนนยยยยยยยยยยยยอออออออออออออออดดดดดดดดดดดดด
เขขาาาโโโโอออลลลิมมมมมมปปปสสททททั้งหหลลายยย ทททีีี่ววาดดวยสสุุุดดดดดททททาายยยยยยยแแแแแลลลลววคคนนททททํํําดดดดดีีีีีีตตตตตตตอออออองงงงงงงไไไไไไไไไไดดดรรรรรัััััับบบบบกกาาารรตตตอออบบบบบบบบแแแแแทททททททนนน
จจจาากกกสสววรรรรรคค เชนนน้้ีีกกกกก็็สสสสสาามมมาาารรถสรุปปไไไไไดดเเเหหมืือนนกัันนววา พรระะะเเจจจา  == แแรรงงงบบบบบบบัันนนนดดดดดดาาาลลลลลลลลใใใใใจจจ
แรรกกกกขขขอองงมมนนนนนนุุษษษยย เเเเเเพพพพรรรรราะะถถถถถถาาทททานนบบบันนดดดดาาาลใใหหออธรรรรรมมชชชนนนนะะ ปปปปาาาาานนนนนนน้้ีีีททททานนททั้้งงงหหลลาายยยยยกกกกก็
คคคคงงงงถถถถถถถถถถถถถููููููููกกฝฝฝาาายยยยยออออออธธธธธรรรรมมมเตตะะะลลลลลลลลลลลลลลลลลลงงงงมมมาาาาจจาาากกโโโโโออลลลลลลลลลิิมมปปปปสสสสกัันนนหหมมดดดดดดดดดแแแลลววว 

ดดดววววยยแแแแแแแรรรรงงงดดึึึึงงงงดดูููููดดดแแแแแแแปปปปปปปปปปปปปปปปลลลลลลลกกกกกปปปปรรรรรรรรระะะะะหหหหหลลลลาาาาดดดดดดดนนนนนน้้ัััันนนนนนนน เเเเเรรรรรรรรรราาาาเเเเเอออออออออนนนนเเออออีีีียยงงงตตตตาาามมมมมสสสสสิิิิิิ่่่งงงงงงงทททท่่่่ีีีีมมมมออออองงไไไมมมเเหหห็็็นนนนนน 
แแแแแแแแตตตตตปปปปปปปรรรรรรรรรริิิิิิิิิิศศศศศศศศศศศศศศนนนนนาาาาทททททททท่ีีีีีีวววววาาาาาาาาาาา เเเเเเเรรรราาาจจจะะะะเเเปปปปปปนนนนนนนนนเเเหหหหหหหหหหมมมมืืืออออออออนนนนนออออออออยยยาาาาางงงกกกกกรรรรุุุงงงงงงงงงงททททททททททรรรรรออออออยยยยยยยยยยททททททททท่่ีีีีีรรรรรรรรราาาาาาาาาบบบบบบบบบบเเเเเเเเเเปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนหหหหหหหหนนนนนนาาากกกกลลลลลลลลออออออออออออออองงงงงงงงเเเเเพพพพพรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาะะะะ
กกกกกกกกกกาาาาาาาารรรรรรรรรรลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะเเเเเเเเเเลลลลลลลลลลลนนนนนนนนนเเเเเเเเสสสสสสสสีีีียยยยยยยยยยยยยยยยยงงงงงงกกกกกกรรรรระะะะะะซซซซซซซซซซิิิิิิิิบบบบบบบบบบขขขขขอออองงงงงเเเเเเเเเเททททททททททททพพพพพพเเเเเเเเทททททพพพพพพพพีีีทททททททททท้้้ัังงงงงงงหหหหหหลลลลลลลลาาาาาาาายยยยยยยยยยยย หหหหหหหหหหหหหหรรรรรรรรรรรรรรรืืืือออออออออออออออโโโโโโโโโโโดดดดดดดดดดนนนนนนนชชชชชชชชชชชััักกกกกกกกกใใใใใใใใใใยยยยยยยใใใใใใหหหหหหหหททททททททํํํํํํํํําาาออออออออออะะะะะะไไไไไไไรรรรรรรรทททททท่ีีีีีีดดดดดดดดดีีีี
หหหหหรรรรรรืืืืืืืืออออไไไไไไไไไไมมมมมมมดดดดดดดดดีีีีีีีลลลลลลลลงงงไไไไไไไปปปป  ทททททททททััััั้้้้งงงหหหหหมมมมดดดดดดดดดนนนนนน้้้้้ีีีีีีีมมมมมมมาาาจจจจจจาาาาาาากกกกขขขขาาาาาางงงงใใใใใใใในนนนนตตตตัััััััววววววเเเเรรรราาาเเอองงหหหรรืืืืออออไไไไมมมนนนน้้ัััันนนนน แแแแแนนนนนนนนออออนนนนวววาามมมมีีีีแแแตต
ตตตัััััววววววววววเเรราาททท่่่่่ีีีรรูููููคคคํํําาาตตตตตอออบบบ 

ศศศศััััพพพพพพพทททททททคคคคํํําาาหหหหนนนนนนนนน่่่ึึึึงงงงเเเกกกกกกกกกก่่่ีีีียยยยยยยยวววววววววววกกกกกกกกกััับบบบบบบบบบบแแแแรรงงงกกกกรรระะะะตตตุุุุนนนนนน กกาาารรรรรรใใใใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหกกกกกกกกกกํํํําาาาาลลลลััังงงงงงงใใใใใใใใใใใใจจจจจจจจ กกกกาารรรปปปลลลลลุุกกกกกกกใใใจจจจ คคคคืืืืืืืืืืืออคคคคคําาา
ววววววาาาา EEEEEEEEEEnnnnnnnnnnncccccccccccccoooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeee

แแแตตตตถถถถถาาาาาหหหหหหาาาากกกกตตตตััััดัดดดด  EEEnnn ออออออกกกก จจะะเหหหหหหหหหหหหหหลลืืืืืืออแแคคค CCCCoouuurrraaagggee ที่แ่แปปลลวววา ‘ความกลลาหาญ’ 
ฉฉะะนน้้ัันนนแแแลลวว หหาากกกมมมมมีีแแรรรงงงงททท่ีจจจจะะใใชชช ‘‘กกระตตุุนน’ ตตตััววววเองไได ยยออมมตตองง ‘กกกลาหาญญญ’ 

พพพอทที่่จจะะ ‘‘บบัััันนนดดดาาาลลล’ ชีวิิตตขขอองงตัวววเเเอองงตตอออไไปปดดวววยยตตัวววเเเองง

มองเผินๆ เรื่องนี้ก็เปนเพียงหน่ึงในภาพยนตรแบบ Epic War ที่วาดวยสงคราม 
ความรัก การแยงชิง และศักดิ์ศรีของนักรบ แตจะเปนเรื่องบังเอิญแนหรือที่อยูๆ 
นายปารีสจะเกิดอยากเดินเขาเมืองสปารตาไปเห็นนางเฮเลนแลวรักหัวปกหัวป  ̂
จนตองขโมยกลับไป ทำ เอาเมืองทั้งเมืองของตัวเองฉิบหายวายปราณไปตามๆ กัน
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ณ ที่แหงหนึ่ง ในป ค.ศ. 2112 แมวหุนยนตสีฟาหูดวนตัว
หนึ่ง ไดฉีกกฎทฤษฎีอันยุงเหยิงของลุงไอนสไตนดวย

การนั่งเสื่อวิเศษขามเวลากลับมา 99 ป เจาแมวตัวนั้นมีนามวา 
‘โดราเอมอน’ สาเหตุที่เจาแมวตัวนี้อยากยอนเวลากลับมาคงมี
เพยีงสาเหตุเดยีว นัน่กค็อื เบือ่เจาโนบติะทีร่อแตความชวยเหลอื
ตลอด ไมเคยทําอะไรดวยตัวเองเปน

ในป ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ใจกลางความวุนวายของ
เมอืงหลวง ทีผู่คนตางเรงรบีทําในส่ิงตางๆ จนไมมเีวลาดูการตนู 
เทคโนโลยีท่ีควรจะถูกนํามาใชเพ่ือสรางทางลัดแตกลับเปนสายรัด
ของชีวิตท่ีนาอึดอัดใจ ทองฟาแหงหนึ่งเกิดรูสีดํา เจามอนหลุด
ออกมาจากชองน้ัน หนาคะมําท่ิมพื้น ทุกคนตกใจ! แนนอนวา
ไมมีใครรูจักเจาแมวที่เต็มไปดวยของวิเศษตัวนี้ 
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สิง่ที่หายไป  text : ภาวิต พิมชนะกุล



เมือ่เจาโดราเอมอนลุกยืนข้ึน ผูคนตางละ
สายตาจากเจามอนและเรงฝเทาเพ่ือทําหนาที่
ของตัวเองตอไป...

 เจามอนทีม่กีระเปามติทิี ่4 ทีเ่ตม็ไปดวย
ของวิเศษมากมาย เดินอยูในยานสยามสแควร 
สายตามองหารานโดรายากิของโปรดแตกไ็มเจอ 
จึงทําไดแคตอแถวยาวเหยียดอยูหลายช่ัวโมง
เพื่อโดนัทกลองหน่ึง ซึ่งรสชาติก็ไมไดถูกปาก
เจามอนแตอยางใดนัก

ชายแกคนหนึ่งไดเหลือบเห็นเจาแมวตัว
นี.้..เจาตวัการตนูตวัโปรดในวยัเดก็ทีไ่มมทีางมา
พบเจอในโลกของความเปนจริง แวบแรกชายแก
ไมเชือ่ในสายตาของตวัเอง จงึไดเดนิเจาไปถาม 
“เจาคอืโดราเอมอน จากศตวรรษท่ี 21 ใชไหม” 

“หวา!! นีค่ณุตารูจกัชือ่ผมดวยหรอืนี“่ เจา
มอนถามกลับไปดวยความตกใจ... 

“รูจกัส ิแตเจาอยาใหคนในเมืองนีรู้นะ วา
เจาเปนใคร จะหาวาตาไมเตือนเอานา’’ 

ชายแกพูดกอนเดินจากไป ทิ้งความ
สงสัยทิ้งไวเหมือนกับเจากลองโดนัทที่เจามอน
เพิ่งซื้อมา

 คนืนัน้ เจามอนไดเดนิหาโรงแรมพักผอน 
บังเอิญเจอกับชายหนุมวัยทํางานคนหนึ่ง 
เ ขา ใส แวนตากลม  เจ าม อนนึกถึ งนาย
โนบิตะทันที สายตาท่ีดูหมดหวังจากชีวิต 
บรรยากาศรอบตัวเขาเต็มไปดวยความทอแท 
เจามอนเกิดความสงสาร จึงเขาไปพูดคุยกับ
ชายคนนัน้ ไดใจความวาเขาเพิง่ลมละลาย ชวีติ
พลกิจากหนามอืเปนหลงัเทา เจาโดราเอมอนจงึ
ตดัสนิใจเขาไปชวยเหลอืทกุๆ อยาง ดวยการใช
ประตูไปท่ีไหนกไ็ดเพือ่ใหนายโนบติะหมายเลข 
2 คนนี้ไปกูเงินจากประเทศอื่นมาค้ําธุรกิจตัว
เอง ใชของวิเศษชวยปลอมแปลงเอกสารในการ
กู และของวิเศษอีกหลายอยาง จนนายคนนี้ดึง
ธุรกิจของตัวเองกลับมาไดอีกคร้ัง

ในวันหนึ่งที่โนบิตะ No. 2 ถูกสัมภาษณ
ถงึเคลด็ลบัทีท่าํใหธรุกจิยกัษใหญกลบัมาผงาด
ยิ่งใหญไดอีกครั้ง และดวยความกตัญูใน
บุญคุณ เขาเอยชื่อเจาโดราเอมอนออกส่ือไป 
ทําใหผูคนในเมืองทั้งแตกต่ืนและฮือฮา 

“ตองใชแนๆ เลย ที่พวกเราเจอมันนอน
หกลมหนาทิ่มวันน้ัน’’ เสียงกลุมวัยรุนคุยกัน
หนาทีวีแหงหนึ่งในหางสรรพสินคา

“วาแลวเชียว เหมือนเคยเจอท่ีไหนสัก
แหง ไมคิดวาเจานั่นมันจะมีของวิเศษขนาดน้ี’’ 
ผูกอการรายคนหนึ่งกลาว

ชั่วขามคืน แมวขางถนนธรรมดาๆ ก็
กลายเปนที่รูจักของทุกคนในประเทศ ไมใชสิ 
ในดาวสีฟาที่เรียกวาโลกใบนี้ตางหาก!!

หนึ่งปผานไป ศูนยรวมจิตใจทางศาสนา
ตางๆ ทั้ง วัด โบสถ มัสยิด ตางรกรางไมมีคน
สนใจ รูปปนตางๆ ไมมีคนกราบไหว ดอกไม
แหงตายเต็มศาลเจา สํานักทรงเจาตองปดตัว
ลง ไมมีใครตองการที่พึ่งทางจิตใจอีกตอไป...

ยุคเสื่อมสลายของศาสนาไดมาถึง . . .
เพราะทุกคนตองการของวิเศษจากเจาโดราเอมอน
เทานั้น

 ในทุกวนั เจาโดราเอมอนจะถูกขอ (แกม
บงัคบั) จากของท่ีผูคนเอามาให นัน่กค็อืโดรายากิ
กองใหญ เพื่อแลกกับของวิเศษของเจามอน 
ปญหารถติดไดหมดไป เน่ืองจากทุกคนมีคอปเตอร
ไมไผ ไมมีคนมาทํางานสายเพราะรถติดอีก
เพราะมีประตูไปท่ีไหนก็ได หากสายก็คงเปน
เพราะไมตื่นเพียงอยางเดียว เด็กไทยสอบติด
มหาวทิยาลยัดงัๆ ระดบัโลกจากการกนิขนมปง
ชวยจําระหวางอานหนังสือ คุณภาพชีวิตของ
สังคมกําลังดีขึ้นอยางพรวดพราด...

ใ น ขณะ เ ดี ย ว กั น  อั ต ร า ก า ร เ กิ ด
อาชญากรรมก็เติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว ทั้งการ
ปลนธนาคาร ขมขืน ฆาตกรรมหมู การกอการ
รายระดับประเทศ ทุกอยางเกิดขึ้นโดยไมมีใคร
ควบคุมได คนรายใชไฟฉายยอสวนตัวเองกับ
คอปเตอรไมไผเมื่อเจาหนาที่รุดมาถึงที่เกิดเหตุ 
และบินหลบหนีไปเย่ียงยุงตัวหนึ่ง บางใชประตู
มติหิลบหนี บางถูกลอมจับกห็นไีปไดดวยปนแช
แข็ง นี่คือเงามืดที่ตามมาจากผลลัพธที่อีกดาน
หนึ่งท่ีสวางจาจนเกินไป

ไมมีคนใชรถ บริษัทรถยนตและธุรกิจ
น้ํามันขาดทุน ระบบการสงมวลชนเปนหน้ีสิน
ยอยยบั ผูคนตกงานมากมายจากเศรษฐกิจทีล่ม
เปนโดมิโน ความวุนวายเกิดขึ้นทุกหัวระแหง มี
การประทวงขับไลเจามอนเนือ่งจากเปนสาเหตุ
ของความวุนวาย 

ประเทศมหาอํานาจประกาศสงครามเพ่ือ
แยงชงิเจาหุนยนตวเิศษตวันี.้..อยาวาแตในระดบั
ประเทศ ชาวบานทั่วไปก็ใชของวิเศษดวยความ
เห็นแกตัว เพื่อใหไดทุกสิ่งที่ตัวเองตองการมา
อยางไรจิตสํานึก... 

ทุกอยางกําลังเขาสูกลียุค! 
ทุกหยอมหญาเต็มไปดวยโนบิตะท่ีทํา

อะไรเองไมเปน พึ่งพาแตของวิเศษที่ตัวเองได

รับมา หากแตไมใชโนบิตะที่มีจิตใจที่ออนโยน 
งดงาม แตกลับกลายเปนโนบิตะที่เปยมไปดวย
ความเห็นแกตัว เห็นแกไดมากกวาส่ิงอื่นใด...

“ปลอยใหมันเปนแบบนี้ไมไดเสียแลว” 
เจามอนพูดกับตัวเองในใจ

วาแลวเจามอนก็ไดใชผาคลุมลองหนกับ
กลองแชแข็งชั่วขณะทําการถายทุกคนที่มีของ
วเิศษเพ่ือใหหยุดนิง่ จนกวาคนคนนัน้จะถกูถาย
ดวยกลองตวัเดมิอีกครัง้จึงจะหายแชแขง็ เพือ่ที่
จะไดนําของวิเศษทุกอยางกลับมา เวลาผานไป
สองสามป กวาทีเ่จาโดราเอมอนจะตามเกบ็ของ
วเิศษกลบัคืนมาจากทกุคนไดหมด ทายทีส่ดุแลว
เจาโดราเอมอนก็ตดัสนิท่ีจะขามเวลากลับไปหา
โนบิตะคนเดิม 

หลังจากทีท่กุคนบนโลกถูกถายดวยกลอง
ตัวเดิมและกลับมาเคล่ือนไหวไดอีกครั้ง

เมือ่ของวเิศษหายไป ทกุคนบนโลกทีห่าย
จากสภาพแชแข็งตางโวยวาย เรียกรอง ดาทอ
เจาโดราเอมอนท่ีใชวิธีนี้กับพวกเขา...

ประตูมิติถูกใชเพื่อพาตัวเองยังสถานี
ถายทอดสดท่ัวโลก กลองถายรูปชั่วขณะถูก
ใชอีกคร้ัง นักขาวหยุดนิ่ง แมวสีฟากลายเปน
ผูประกาศขาว ผูคนทัว่โลกตางเฝาจบัตามองส่ิง
ที่เจาโดราเอมอนกําลังจะพูด...

“พวกเจากําลังหลงลืมอะไรไป พวกเจา
คิดแตวาถามีของวิเศษมากมายแลวชีวิตจะ
ดีขึ้น สบายขึ้น แตลองดูทุกวันนี้สิ โลกเต็มไป
ดวยความวุนวาย ทกุคนมขีองวิเศษท่ีเทคโนโลยี
ล้ําหนา สามารถมีทุกอยางที่ตัวเองตองการได 
เต็มไปดวยความอยากได อยากมี แตกลับทํา
สิ่งที่เรียกวาสามัญสํานึกและความพอดีหายไป 
เราหวังวาการท่ีเราหายไปพรอมกับของวิเศษ 
จะทําใหพวกเจาทุกคนไดสิ่งที่ทําหลนหายไป
กลับมาก็ไดนะ เทคโนโลยีก็ไมใชคําตอบของ
ทุกอยางหรอก!”

สิ่งที่ตอง ‘หา’ ใหเจอบางทีอาจจะเปน
สิ่งที่ ‘หาย’ ไปก็ไดนะ

กลองถายรูปถูกถายนักขาวอีกครั้ง!
ไทมแมชชีนถูกหยิบออกมาจากกระเปา
เจาแมวสีฟาหายตัวไป
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คุณเคยทำ ใครบางคนหลนหาย
ไปในกาลเวลาบางไหม?

เพื่อนสนิทวัยเด็ก ญาติที่ไมได
พบกันแสนนาน คนผานทางที่
เขามาทิ้งรอยเทาในชีวิต...หรือ

แมกระทั่งตัวคุณเอง?

การกาวผานหวงเวลาของชีวิต อาจทําใหใครบางคนมีตัวตนอยูเพียงในอดีต และถึงกับเข่ียใครหลาย
คนใหตกหลนไปจากความทรงจํา แตคนหน่ึงทีเ่รากลัววาเขาจะหนีหายไปมากท่ีสดุ นัน่อาจเปนตวัของเราเอง

คณุอาจสงสยัวาใครกนั ทีท่าํตวัเองหลนหาย... ถานกึถงึคนทีเ่ปลีย่นแปลงตวัเองแบบกาวกระโดด กลุม
บคุคลกลุมหน่ึงทีแ่สดงออกใหเราเห็นชดัถงึการเปล่ียนแปลงน้ีกค็งจะเปนกลุมบคุคล ‘เพศท่ีสาม’ ทีค่วามรูสกึ
และจิตใจของพวกเขาไดกาวขามความเปนเพศที่ถูกนิยามไวของตนไป

พวกเขาเคยมีตัวตนเดิมหรือไม? แลวยังจําตัวตนเกาๆ ของตัวเองไดไหม? หรือแทจริงแลว พวกเขา
ก็เปนตัวของตัวเองมาโดยตลอด และเมื่อพูดถึงตัวตนของพวกเขาในฐานะเพศที่สาม พวกเขาจะฉายภาพ
นั้นออกมาอยางไร 

“ฉันก็ไมเคยรูสึกวาฉันเปนผูชายมาตั้งแตแรกแลวนะ ตั้งแตจําความได” โบต ผูยอมรับวาตนเองน้ัน 
‘Born-to-be’ บอกกับเรา แตเราก็ยังอดสงสัยไมไดวา โบตจะไมเคยรูสึกวาเปนผูชายไดอยางไร ในเมื่อ
รางกายของเธอถูกเสกสรางมาเปนชายชาตรีโดยสมบูรณ เราก็เลยลองใหโบตน่ังขุดคิดหาชวงเวลาที่ ‘เธอ’ 
รูสึกวาเปน ‘เขา’ มากที่สุด 

หลงัจากเงยีบไปนาน เธอบอกออกมาเรยีบๆ วา “กม็แีคตอนเลนพอแมลกูกบัเดก็ผูหญงิขางบานตอน
เด็กๆ ก็จําเปนตองเลนเปนพอ อันนั้นคือผูชายสุดแลว” ถึงแมเธอจะบอกวานิสัยเหมือนผูหญิงมากๆ แตก็
ยอมเลนพอแมลูก เพราะเธอรูสึกอยากมีลูกของตัวเองจริงๆ มาตั้งแตเด็กๆ 

อยางไรก็ตาม เปนที่รูกันวาเรื่องลูกนั้นเปนไปไดยากสําหรับเพศที่สาม แตโบตเลือกที่จะมองในมุมที่
ตางออกไป “ฉนัก็เคยคิดเหมอืนกนัวามนัเปนกรรมของฉนัหรอืเปลา จะชายกไ็มชาย จะหญงิกไ็มหญิง จะมลีกู
กไ็มได แตพอคิดอกีท ีนีอ่าจจะเปนโชคดีของฉันกไ็ด ทีฉ่นัไดเปนตวัของตัวเอง ไมตองตามกรอบใครแบบน้ี” 

เราพยายามจะคนหาความเปนผูชายในอดีตของโบตออกมาใหได แตกด็จูะไมสาํเร็จตลอดบทสนทนา 

He-She-Is

“รูปเครื่องหมายเทากับบนพื้น
สีแดง” เปนแคมเปญที่ริเริ่มโดย 
กลุมเพื่อสิทธิเพื่อมนุษยชน หรือ 

Human Rights Campaign 
ที่มีแนวทางสนับสนุนการ

แตงงานของชาวรักเพศเดียวกัน 
ซึง่ทาํคูขนานไปกับชวงท่ีศาลฎีกา
ของสหรัฐอเมริกา เริ่มพิจารณา
ขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการหาม

ผูที่รักเพศเดียวกันแตงงาน 
ที่ระบุวา คูสมรสชายหญิงเทานั้น

ที่สามารถจดทะเบียนสมรส
ไดถูกตองตามกฎหมาย 
(4 เมษายน พ.ศ. 2556)
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“ฉันรูจักตัวเองดีมาตลอด ฉันรูวาฉันอยากเปนเพื่อนกับผูหญิงและชอบคุย
กับผูชาย และฉันก็มาไกลแลว” 

ถึงอยางนั้นก็เถอะ โบตก็ยังเลือกที่จะไมเปลี่ยนตัวเองใหเปน ‘ผูหญิง
จรงิๆ’  ดวยเหตผุลทีว่าการเปนผูหญงิสาํหรบัเธอนัน้ดเูหมอืนจะลาํบากเกนิ
ไป ตองดูแลตัวเองหลายๆ อยาง เธอจึงเลือกจะเปนผูหญิงดวยจิตใจ เปน
แบบนี้ที่เปนอยู ก็พอใจแลว

สําหรับ ‘โบต Born-to-be’ เธอดูคลายจะไมเคยทําตัวเองหลนหาย 
เพราะเปนเธอแบบนีม้าแตแรก และภมูใิจทีไ่ดคนพบตวัตนของตัวเองตัง้แต
เด็กๆ ดวยซ้ํา แตก็ไมใชวาเพศที่สามทุกคนจะ Born-to-be แบบโบตเสมอ
ไป สาวสวยเส้ียวหนาลูกคร่ึงอยาง ไดแอน ก็อาจจะเคยไมแนใจในตัวเอง 
เพราะเธอเคยคบผูชายเปนแฟนมาแลวไมนอย 

“เราก็แคลองคบดู แตสุดทายเราก็รูวาเราไมสามารถที่จะรักผูชาย
คนไหนได คบไปแลวไมเคยรูสึกเสียใจหรือดีใจกับสิ่งท่ีเขาทําให” ไดแอน
เปดใจเลาถึงเรื่องที่เธอเคยคบผูชายเปนแฟน แตแลวสุดทายเธอก็เลือกที่
จะเปลี่ยนตวัเองเปนสาวมาดเท แลวก็ดูแลเทคแครเพื่อนๆ ผูหญิงมากกวา 
เราพยายามถามถึงความรูสึกที่แตกตางระหวางการคบผูชายกับคบผูหญิง
วา เธอรูสึกเหมือนเปนคนละคนไหม แตไดแอนก็ตอบอยางลังเลใจวา “ไมรู
เหมือนกัน อาจจะใช หรืออาจจะไมใช จริงๆ เราอาจจะชอบผูหญิงมานาน
แลวแตไมรูตัวก็ได” 

ไดแอนไมรูดวยซ้ําวาเธอเคยมีเธออีกคนซอนอยูในอดีตหรือไม แตที่
เธอรูและมั่นใจก็คือ เธอเลือกตัวตนสําหรับตัวเองนับจากนี้แลว

แตสําหรับ บิ๊ก หนุมเอเจนซ่ีโฆษณาท่ียอมรับวาเขาเองก็เคยมี ‘เขา
อกีคน’ อยูเบือ้งหลัง “ผมเคยมแีฟนเปนผูหญงินะครบั มนัก็คงเปนตวัผมอีก
คน ที่อยากทําหนาที่ในฐานะผูชาย อยากจะดูแล ปกปองผูหญิงคนนั้น” แต
เมื่อถามถึงปจจุบัน นองบิ๊กก็ตอบอยางย้ิมๆ วา “ผมมีแฟนเปนผูชายครับ”

แนนอนวา การคบผูหญิงแลวเปลี่ยนมาคบผูชายคงทําใหรูสึกตางกัน 
บิ๊กอธิบายความรูสึกที่เปล่ียนไปน้ีวา “ก็รูสึกเหมือนเปนคนละคนครับ 
เหมือนรูสึกวามีคนเขามาดูแลเรา จากที่เคยดูแลคนอื่น” ซึ่งบิ๊กเองก็รูสึกดี
มากกวาที่จะมีคนมาคอยดูแล 

เราลองถามบิ๊กวา แลววันหนึ่ง จะมีโอกาสไหมที่นองบิ๊กจะกลับไป
ชอบผูหญิงอีกคร้ัง หนุมนอยอารมณดีคนนี้ก็บอกเราวา “จริงๆ ตอนนี้ผม
ก็ยังชอบมองผูหญิงนะ แตเรารูวาเราเปนอะไร และก็ไมอยากทําใหผูหญิง
คนไหนเสียใจเพราะเรา” 

บิ๊กนิยามตัวเองวาเปน ‘เพศทางเลือก’ เราเลยขอถามความเห็นของ
บิก๊ตอวา เพศทางเลอืกท่ีบิก๊นิยามนี ้แทจรงิมตีวัตนท่ียอมรบัไดไหมในสงัคม 
บิ๊กบอกเราวา “ผมวาเรารูวาเราทําอะไร เราทําไปเพราะเราคิดวามันดี เรา
แครทุกคนไมได สังคมก็ไมไดเปนตัวช้ีวาเราควรไปทางไหน มันอยูที่เรา
พิสูจนตัวเราเอง” 

และวนันี ้บิก๊ก็ไดใชความรูความสามารถพิสจูนตวัตนในสายงานของ
ตัวเองแลววา เพศทางเลือกสามารถมีที่ยืนในสังคมไดเทาเทียมกับคนอื่น

สดุทาย เราก็ไดมาคยุกบั เจ ผูทีก่าวขามความเปนเพศท่ีสามมาสูความ
เปนหญิงโดย (เกือบ) สมบูรณ เจตอบอยางมั่นใจเมื่อเราถามถึงความเปน
ชาย ตวัตนท่ีเธอเคยเปนและตัดสนิใจลบท้ิงจากชีวติ “เจเตม็ใจท่ีจะโยนความ
เปนเจคนเกาทิ้ง เพราะเจมีความสุขกับสิ่งท่ีเปนตอนนี้มากกวา”

เจเลาใหเราฟงวา เจเองก็ถือเปนผูชายเต็มตัวมากอน เคยคบผูหญิง 

เคยเตะบอล เคยเรียน รด. เคยกงเหลา หรือทําอะไรท่ี
ผูชายเขาทาํกนั เจกเ็คยทาํมาเกอืบหมด แตเจกใ็หเหตผุล
ถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้อยางสั้นๆ วา “ก็เจอ
อะไรท่ีใชกวา เหมาะกับตัวเรามากกวา”

เราอดสงสัยไมไดวาหลังการผาตัด เจรูสึกวา
อะไรหายไปบางไหม ทั้งทางรางกายและจิตใจ เจแอบ
มองสํารวจตัวเองกอนตอบวา “ทางรางกายก็แคเหมือน
เปลี่ยนเส้ือผาแบบใหม ไซสใหม ก็คงรูสึกแปลกชวง
แรกๆ พอใสไปนานๆ ก็ชิน สวนจิตใจนี่ไมเลย เจวาเจ
ก็เหมือนเดิม เปนเจแบบที่เคยเปน” พรอมกันนั้น เจยัง
เสริมกับเราอีกวา เจก็ยังชอบผูหญิงเหมือนเดิม แตใน
มุมมองท่ีตางออกไป 

“เจชอบความสวย ความนารัก จริตมารยาของ
พวกเธอ อยากเปนแบบน้ันบาง พอรูสกึอยากเปนผูหญงิ
ก็เลยรูสึกอยากใหมีคนมาดูแล ซึ่งหนาที่นั้นก็คงตองตก
ของเปนผูชาย” และน่ีก็คงเปนเหตุผลที่เจหันมาชอบ
ผูชายแทน

และเม่ือเราถามเจวา เคยคิดถึงตัวตนของตัวเอง
ในอดีตบางไหม เจตอบเราสั้นๆ พรอมย้ิมใหวา “อยาง
ที่บอก...เปนแบบน้ีก็ดี ก็มีความสุขแลว ก็ไมรูจะไปโหย
หาอดีตทําไม”

สารภาพเลยวา หลังจากที่คุยกับพวกเขาเหลานี้ 
เรารูสกึอิจฉาพวกเขาจริงๆ เพราะไมวาจะเปนใคร อยูใน
สถานภาพไหน พวกเขาก็มคีวามสขุกบัตวัตนท่ีเลอืกเปน

หรือแทจริงแลว ตัวตนท่ีหลนหายสําหรับพวกเขา
เหลานี้ อาจไมใชตัวตนท่ีมีมาตั้งแตเกิด แตคือตัวตน
ที่พวกเขาคนพบและมีความสุขอยูกับมัน ณ ปจจุบัน
ตางหาก

ในขณะที่หลายๆ คนมัวแตคร่ําครวญยึดติดกับ
ใครหรืออะไรท่ีหลนหายไปในอดีต พวกเขาเหลานี้กลับ
หาตัวเองจนเจอและมีความสุขอยูกับปจจุบัน...นาอิจฉา
ไหมละ?

Live Present as a Present : อยาเฝาถามเลย
วาใครที่เราทําหายไป แตลองถามตัวเองดีกวาวาใครกัน
ที่เราควรจะหาใหเจอ

ธงหลากสี สัญลักษณของ
กลุม LGBT (Lesbian, Gay, 
Bisexual, and Transgender)
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ตราประท ั บจากต ั วนาย
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มมมนนุษยลองหนนน



ทุกๆ วันเราพบเจอกับผูคนมากมาย ในกลุมคนเหลานั้น
มีทั้ งคนที่ เราสนใจ และจดจํ า ได้ แม้พบแค่ เ พียงคร้ัง เ ดียว 
กั บคนอี กกลุ มหนึ่ ง  ที่ เ ร า เ จอ ะ เ จอทุ กวั น  แต ก ารมี อยู
ของพวกเขากลับพรา เ ลือน ภาพใบหนา เหลานั้นจางหาย
ไปจากความทรงจํ าอย่ างรวดเร็ว แม้จะ เจอกันอีกกี่ครั้ ง 
เราก ็ย ังจ ําเขาไม ่ได ้

กลุมคนที่วานี้ หลายคนมีผลงานอยูรายรอบตัวเรา อาจเปนเสียง กลิ่น รส หรือ

แมแตหนงัสอืสกัเลม บางคนก็ออกปฏิบตักิารแคบางชวงเวลา หลังเสรจ็ภารกิจก็หายวับไป 

ไมแน ในหลากหลายผลงานที่เราชื่นชมก็อาจมีพวกเขารวมอยูในนั้น ทวาการมีอยู 

การมีตัวตน ของพวกเขากลับไมเปนท่ีรับรูของคนท่ัวไป

บคุคลเหลานีซ้อนอยูหลงัผลงานตลอดมา บางคนไมเคยแมถกูพบเห็นหรือใสใจ บางคน

ถกูมองขาม นาสนใจวาพวกเขาเหลานัน้ยังคงปฏบิตัหินาทีข่องตนอยางเครงครดั โดยไมได

ออกมาหนาฉากรับชื่อเสียงและคำ ชื่นชม แตทำ ไมเขาถึงยังรักที่จะทำ ในอาชีพเหลานั้นอยู 

ทั้งที่ตัวตนของพวกเขาไมเคยปรากฏตอสาธารณะ ราวกับ ‘มนุษยลองหน’ แตสิ่งที่มอง

ไมเห็น ก็ใชวาจะไมมีอยูจริง วันน้ีกองบรรณาธิการ หา(ย) จะลองสืบคน และพาพวกเขา

ออกมาจากภาวะ ‘ลองหน’ ใหไดทำ ความรูจักกัน
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ทํางานกับสิ่งที่ผูคนเดินหนี 
ปรากฏตัวและจากไปอยางไรรองรอย
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ลองหนยังไง เราก็
ทำ หนาที่ของเราไป 
ใครจะวาอะไรยังไง 
ไมรูหรอกนะ นาทำ งาน
ตรงนี้มานานแลว 
มันชินจนไมรูสึก
อะไรแลว เราทำ เพ่ือ
รักษาหนาที่ใหดี 
เพื่อความสะอาด

เวลาเดิมของทุกเชามืด ทองฟาเองอาจ
จะยังคงสะลึมสะลืองัวเงียจากการท่ีตองเริ่มตน
เปลี่ยนแปลงสีของตัวเอง เพื่อเปนสัญญาณของ
วันใหม คนกลุมหนึ่งเพิ่งจะทําหนาที่ประจําวัน
ของตนเสร็จลุลวง และคงมีนอยคนเชนกันที่จะ
เคยเห็นพวกเขาในเวลาปกติ อาชีพที่ตองทํางาน
คลกุคลกีบัสิง่เนาเหม็น ทีใ่ครๆ ตางพากันเดินหนี 
รีบปดจมูกทันทีเมื่อเดินผานรถบรรทุกคันใหญ 
สีเหลืองหรือไมก็เขียว เพราะการปรากฏตัวของ
รถคันนี้มักจะมาพรอมกับกลิ่นที่ไมพึงประสงค 
และหลายคนก็คงไมรูวาการทํางานของทีมเหลา
นี้ไมงายเลย อาจเปนเพราะเวลาปฏิบัติหนาท่ี
ไมเหมือนอาชีพปกติทั่วไป ดวยส่ิงท่ีตองทําคือ 
การเก็บรวบรวมสิ่งที่คนอ่ืน ทิ้ง  

สังวาลย ปรีชาญาณ คนขับรถเก็บขยะ
สังกัดเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หนึ่งใน
ทีมงานเก็บขยะเลาใหฟงวา จุดเริ่มตนของตน

ในการเริ่มอาชีพนี้คือ ความไมรู
“เริ่มจากเราไมมีความรูอะไร คนสมัยกอน

ไมไดเรียนหนังสือ เรียนไดแค ป.4 พอแมยากจน 
ทาํงานนีม้าตัง้แต พ.ศ. 2536 ดัน้ดนเขามาหางาน
ในกรุงเทพฯ พอรูวาเขารับสมัคร ก็เลยมา เพราะ
ความเคยชินและขอจํากัดหลายอยาง ทําใหยึด
อาชีพนี้เปนอาชีพหลักมาจนถึงทุกวันนี้”

เพราะหนาท่ีของอาชีพนี้จะตองทํางานใน
สถานทีท่ิง้ขยะและสิง่ปฏกิลูทีม่กัจะถกูตัง้หรอืวาง
อยูในที่ลับตา ประกอบกับเวลาที่ออกปฏิบัติงาน
ก็ตรงกับชวงเวลาที่ปราศจากความพลุกพลาน
ของผูคน หากไมเคยสังเกตก็จะไมรูเลยวาอาชีพที่
ชวยรกัษาความสะอาดใหกบับานเมอืงเขาทาํงาน
หนักกันอยางไร 

ทีมงานประจํารถมีกี่คน  
 วันนี้มี 5 คน รวมคนขับ เพิ่งจะมี 

5 คนก็วันนี้ เพราะวาเขาเพิ่งสงคนมาใหม 
ปกติมีกันแค 4 คน 
ออกปฏิบัติการชวงเวลาไหน

การทํางานของทีมงานรถเก็บขยะ
คันน้ีจะเริ่มตั้งแตเวลาเท่ียงคืน ออกจาก
จุดจอดรถขางเขตปทุมวัน วนรอบๆ ทั่วๆ 
ตลาดสามยาน และสิ้นสุดท่ีหลังหอพัก
ยูเซ็นเตอร 1 ตรงซอยจุฬา 42  
เมื่อเวลาทํางานเปนแบบนี้ มีเวลาหยุด
พักผอนอยางไร  

ทํางานทุกวัน ไมมีหยุด แลวแตจะ
ลาเอง เพราะเวลาทํางานที่ไมปกติเหมือน
กิจวัตรของคนทั่วไป ที่ตองนอนพักผอน
ในเวลากลางคืน ก็ตองปรับตัวตามหนาที่

กจิวัตรประจาํวนัของทมีงาน คอื เลกิ
งานเชามืดจนเกือบสาย แลวก็กลับบาน
พกัผอน อาบนํ้า กนิขาว เท่ียงคืนกม็าทํางาน
เหมือนแบบนีอ้กี วนเวียนอยูแบบนี ้บางคน
ถาอดหลับอดนอนไดเขาก็ไปหาอาชีพอื่น
ทํา วิ่งรถวินฯบางอะไรบาง แตนาทําแต
งานน้ีมาตลอด หมดหนาท่ีตรงน้ีกลางวัน

ก็กลับบาน ไปหาอะไรทําอยูที่บาน เพราะ
ยึดอาชีพนี้เปนหลักอยูแลว 
การทํางานเปนทีมเล็กๆ แบบน้ี ถาใคร
สักคนเกิดเจ็บปวยขึ้นมา มีการแกปญหา
อยางไร

คนในทีมปวยก็ตองทําตอเทาที่มีคน
เหลืออยู ก็ถาเกิดมีคนปวย หยุด ขาด ก็ทํา
ตอไป แกปญหากันเอง ไมมีใครมาแทนอยู
แลว เหลอืคนเทาไหรกท็าํงานไปเทาทีม่อียู 
เหนื่อยหนอย แตก็ตองทํา  
รูสึกกับอาชีพน้ีอยางไร

รักนะ...นารักนะ อยูตรงน้ี ก็ทําไป 
อยูมานาน นาทํามานานจนชินแลว ใครจะ
วามันเหม็นมันสกปรก ใครจะวายังไงก็ไม
คิดอะไรนะ นาชินแลว ไมเห็นเหม็นอะไร  
การทํางานในเวลาท่ีไมปกติ เคยเจอ
เรื่องแปลกๆ ขณะที่ปฏิบัติหนาที่บาง
ไหม 

ไมเคยเจออะไรแปลกๆ นะ เจอแต
คนเกบ็ขยะดวยกนันีแ่หละ เปนพวกคนท่ีมี
อาชีพเก็บของขาย หาเงินไวกินไปวันๆ แปลก
มั้ยละ คนเก็บขยะเอาขยะไปขายเอาเงิน 
คิดอยางไรกับคําพูดที่วา ขยะใน กทม. 

นั้นลนเมืองกวาในชนบทหลายรอยเทา 
เยอะกวาจริงๆ เพราะในกรุงเทพฯ

ไมรูจะไปท้ิงที่ไหน มันก็มีแคนี้ ทิ้งอยูแตใน
กรุงเทพฯ ขยะมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะ
รอบนอกมันเปนชนบท คนก็เขามาแออัด
อยูแตในกรุงเทพฯ สรางตึกขึ้นมาเร่ือยๆ 
ขยะมันกเ็พิม่ขึน้มาเร่ือยๆ สรางโรงงานบาง
อะไรบาง ทุกอยางมันก็เขามาแออัดกันอยู
ในนี้ ขยะมันก็เพิ่มขึ้นตามๆ กัน 
คิดอยางไรบาง ถามีคนบอกวาอาชีพที่
ทําอยูนี้เปนเหมือน ‘มนุษยลองหน’ ค่ําๆ 
มีขยะลน เชามากลับสะอาดเรียบรอย

ลองหนยังไง เราก็ทําหนาที่ของเรา
ไป ใครจะวาอะไรยังไง ไมรูหรอกนะ นา
ทํางานตรงนี้มานานแลว มันชินจนไมรูสึก
อะไรแลว เราทําเพื่อรักษาหนาที่ใหดี เพื่อ
ความสะอาด
ทิ้งทายถึงคนท่ีไมไดอยูในสถานะลองหน

อยากใหเพิ่มคาตอบแทนใหอาชีพ
นี้ และอยากใหมีคนมาแทนในตอนท่ีคน
ขาดไป
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เปดมุมมอง 
ลองของกับ
Ghost Writer 

02
20



คนที่ชอบเขารานหนังสือ คงจะได
เหน็หนังสือหลากหลายประเภทท่ีมาจาก
บุคคลที่มีชื่อเสียง เชน นักแสดง รูหรือไม
วาหนังสือสวนใหญของพวกเขา มีนักเขียน
อยูเบ้ืองหลังท่ีทําหนาท่ีเรียบเรียงเร่ืองราว
ของเจาของเร่ือง แตกลับไมมีช่ือของตัวเอง
บนหนาปก ทิง้ไวแคลวดลายของตัวอกัษร 
เสมือนบุคคลที่ ‘ลองหน’ อยูในโลกแหง
การเขียน ทีเ่รยีกกนัอกีชือ่หนึง่วา ‘Ghost  
Writer’ 

นิธิ นิธิวีรกุล เปนนักเขียนคนหน่ึง
ที่ปจจุบันเราอาจจะไดเห็นช่ือของเขาบน
หนาปกหนังสือ เขาเร่ิมงานเขียนนิยาย
ตอนอายุ 17 และไดสงไปยังสํานักพิมพ 
แมครั้งนั้นจะถูกตีกลับพรอมคําวิจารณ 
แตเขาก็ไดมีโอกาสกลับเขามาในวงการ
อกีครัง้พรอมกบัหนงัสอืเลมแรก สบืยอน
อดีต มาจนถึงปจจุบันนี้ก็ประมาณ 7 ป

นอกจากงานในฐานะนักเขียน
ที่มีชื่อปรากฏ ครั้ งนี้ นิธิจะมาเลา
ประสบการณใหผูอานไดเหน็บทบาทของ
นกัเขยีนไรชือ่ เพราะคร้ังหนึง่เขาเคยเปน 
‘Ghost writer’ หรือ ‘นักเขียนผี’ มากอน

Who is นักเขียนผี?
นักเขียนผี จะใชในกรณีที่เราเปนคนเขียน แตชื่อคนเขียนไมใชเรา หรือคนคิดตัวเร่ือง 

รวมถึงช่ือตัวละคร ฉากตางๆ ที่สํานักพิมพหรือผูมีเงินอยากใหมีในหนังสือของเขา ซึ่งผมทํา
มาแลวทั้งสองแบบ 

กรณีกําหนดพล็อต จะเปนเรื่องของการตอบโจทยเรื่องการขายของสํานักพิมพนั้นๆ 
ยกตัวอยาง ผมเขียนเรื่อง เรือนซากวิญญาณ ที่เพิ่งตีพิมพลาสุด เรื่องน้ีผมใชนามปากกา คิด
โครงเรือ่งตวัละคร ฉาก จดุไคลแมก็ซตางๆ เองทัง้หมด สาํนกัพมิพไมเขามายุง เขากาํหนดเพยีง
พล็อตคราวๆ วาอยากใหตัวละครเกิดในเดือนพฤษภาคมเพื่อเขาเซต็กับหนังสือในชื่อ 12 ราศี 
ซึ่งจะรวมกับนักเขียนคนอ่ืนๆ อีก 12 คน 

ขณะท่ีอกีสํานักพมิพ (ไมขอเอยแลวกนั) เขามีโครงเร่ืองท่ีเปนภาพใหญๆ  มาให มตีวัละคร
ที่มีความแตกตางกันเสร็จสรรพมาให แตเขาจะมอบหมายใหเราสรางเร่ืองยอยๆ ที่ประกอบ
ขึ้นมาแลวสอดรับกับโครงเร่ืองที่เขาวางไว และผมไมมีสิทธิ์ใชนามปากกานี้ในนิยายเรื่องอื่นๆ 
กรณีเชนนี้เขาขายเปนนักเขียนผีครับ
เริ่มตนงานน้ีไดอยางไร

ความเปนนักเขียน แมคุณจะตองเลือกสักแนวท่ีคุณจะเขียน เชน เราอาจปกหลักเปนนักเขียน
แนวแฟนตาซ ีแตทีส่ดุความทาทายในการลองเขยีนแนวอืน่ๆ มนัจะเกดิขึน้ การเขยีนเรือ่งผมีนั
มาจากความสนใจดวยวา ทั้งที่เราไมเคยเห็นผี แตทําไมผีถึงมีอิทธิพลตอเรา ความสนใจนั้น
นําไปสูการเขียน จริงๆ ผมไมเคยคิดวาตัวเองเปนนักเขียนผี หรืออะไรทํานองนั้นนะ คิดแควา
ตัวเองเปนนักเขียน ผมไมอยากนิยามตัวเองนะครับ
ความยากงายของการเขียนทั้งสองแบบตางกันอยางไร

แทบไมแตกตางกันครับ ที่เราตองทําใหได เนนวาตองทําใหได คือตองตีโจทยที่
บรรณาธิการเลมตองการใหแตก จากน้ันจะงายขึ้น ที่เหลือเปนเร่ืองของกลวิธีการเขียน 
การลอหลอกคนอานยงัไงใหตดิตามเรือ่งของเรา ซึง่เรือ่งพวกน้ี สามารถศึกษาไดจากนยิายดีๆ  
ทุกเลมอยูแลว การเขียน ไมวาจะเขียนอะไร ลวนเปนการฝกปรือท้ังสิ้น
ถูกปดกั้นความคิดบางหรือเปลา

ไมนาจะเปนเชนนัน้นะครับ เทาทีท่ราบ นกัเขยีนสวนใหญ ลวนมเีรือ่งผีๆ  ประดบัผลงาน
ตวัเองไมมากกน็อย แลวแตวาใครจะภาคภูม ิเชือ้เชญิใหงานชิน้นัน้ใชชือ่ทีต่วัเองมองวาเปนการ
สรางท่ีหลักทีย่นืในวงการ อยางผมยังไมมเีร่ืองผีทีค่ดิใชชือ่ นธิ ินธิวิรีกลุ กจ็ะยังไมปลอยออกมา 
ดงันัน้ ความคิดตบีตนัในเร่ืองการเขียน ไมนาจะจํากดัแคเพราะคุณเขียนเร่ืองผี ผมคิดแบบน้ีนะ
สามารถปฏิเสธงานจากสํานักพิมพไดไหม

ไดครับ แตตองแลกดวยการท่ีคุณตองมีทางเลือกอ่ืนใหกับชีวิต เชน มีงานอ่ืนรองรับ 
มีสํานักพิมพอื่นรองรับ ผมก็ปฏิเสธงานสํานักพิมพลาสุด จึงกลับมาเปนพนักงานเงินเดือน 
เพราะไมอยากเขียนตามโจทยอะไรอีกแลว เวนแตพี่บรรณาธิการที่สนิทกันขอมา ก็จะจัดให
ความฝนตอนเด็กคืออะไร

เคยอยากเปนนักเขียนการตูน ไมหนีกันเทาไหรเลยเนอะ ผมหัดวาดรูปตั้งแตอนุบาล 
เวอรนะ แตเปนความจริงนะครับ มาเขียนหนังสือก็เกิดจากการอานนี่แหละ พออานไปเยอะๆ 
ก็รูสึกอยากเขียนแบบน้ีบาง และดูมันนาจะงายกวาเขียนการตูน แตพอเร่ิมเขียนจริงๆ มัน
ไมงายเลย ยากกวาดวยซํ้า 

ตอนสงงานคร้ังแรก แคอยากรูวางานท่ีตวัเองเขียนจะไดตพีมิพไหม เพราะรูวาตวัเองเพ่ิง
เริม่ แตแปลกตรงท่ีวาทัง้ทีโ่ดนปฏเิสธหลายครัง้ แตผมกลบัรูสกึชอบการเขยีนมากขึน้เรือ่ยๆ จน
กลายเปนความสุขที่แมไมไดตีพิมพก็ได กระท่ังปจจุบัน ความสุขไมไดลดลงหรอก แตเพราะ
ความเปนนักเขียนอาชีพมันเขามาเจือปนไมมากก็นอย
ทิ้งทายถึงคนท่ีไมไดอยูในสถานะลองหน

คุณสมบัติที่ดีของนักเขียนในความคิดผม มีเพียงขอเดียว คือ คุณตองเขียน เริ่มเขียน
แรกๆ ไมตองไปคิดเยอะหรอกครับ อยากเขียนอะไรก็เขยีนเลย มนัจะคอยๆ ตามมาเอง เทคนิค
ตางๆ สําคัญท่ีการเริ่ม

การเขียน 
ไมวาจะ
เขียนอะไร 
ลวนเปนการ
ฝกปรือท้ังสิ้น
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เฟซบุคกลายเปนโลกคูขนานในยุค
ปจจุบัน มนุษยหลายรอยลานคนอาศัย
รวมกัน โดยมีหนาจอคอมพิวเตอรขวางก้ัน
ระหวางโลกความจริงและโลกออนไลน ไมมี
ใครลวงรูวาในอกีฟากหนึง่ของหนาจอนัน้เปน
ใคร ทุกคนเปรียบเสมือนเปนมนุษยลองหน  
มีตัวตนจริง แตมองไมเห็น  

เมื่อระบบ Page ถูกสรางขึ้นเพื่อการ
รวมตัวของกลุมบุคคลที่มีความสนใจในสิ่ง
เดียวกัน จึงทําใหเกิดอาชีพ Page  Admin. 
และ Page Owner เสมือนเปนผูนํากลุม 
ผูนําทางความคิด หรือผูนําลัทธิ อาชีพนี้จึง
กลายเปน Celebrity ในโลกเสมือนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 

‘สมาคมมุขเส่ียว ’ๆ เปนเพจอันดับตนๆ ท่ี
ไดรับความนิยมในประเทศไทย และทุกวันนี้
ยังคงมีการสรางสรรคเน้ือหาท่ีใครไดอานก็
อดยิ้ม (และอาเจียน) ไมได ถึงแมเจาของ
เพจที่ใชนามปากกาวา ‘ชายนิรนาม’ จะขอ
ไมเปดเผยหนาตา แตเขายืนยันวาการพูดคุย
ผานหนาจอเฟซบุคครั้งนี้ เขายินดีจะเปดเผย
ทั้งสี่หองหัวใจใหเราไดเขาไปทําความรูจัก
ตัวตนท่ีแทจริง

มนุษยลองหน
บนโลกเสมือน 
03
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สมาคมมุขเส่ียวๆ เริ่มตนขึ้นไดอยางไร
ก็เริ่มจากการคุยเลนๆ กันเร่ืองนิยามของความรัก

ของเพ่ือนในกลุม เพื่อนแตละคนไดใหนิยามความรักดวย
ประโยคที่ถาไมสนิทกันจริงคงไมกลาพูดประโยคแบบนี้
ที่ไหน พอคุยกันบอยขึ้น ประโยคสวยๆ เริ่มมากขึ้น ก็เลย
เกิดไอเดียที่จะตั้งสมาคมขึ้นมา 
ประโยคที่วาถาไมสนิทกันจริงคงไมกลาพูดคือ?

ก็มุกเสี่ยวนั่นแหละครับ (ฮา) 
หลังจากนั้นผลตอบรับเปนอยางไร

เพจของผมเร่ิมตนต้ังแตสมยัท่ีเฟซบุคยังไมมกีารแชร
เหมือนตอนนี้เลยครับ คนท่ีผานไปผานมา เห็นมุกเสี่ยวๆ 
ก็คงจะชอบมั้งครับ ก็เลยยืมมุกเราไปตั้งสเตตัสแลวก็ติด
เครดิตไว คนก็เลยเริ่มรูจักเรามากขึ้น พอมีการแชรเกิดขึ้น 
คนที่เขามากดไลคก็ยิ่งทวีคูณ ทุกวันนี้คนกดไลคประมาณ 
1 ลาน 6 แสนคนแลวครับ 
เชื่อวาตอนน้ีก็คงไมไดมีเพจไวสําหรับเลนกับเพื่อน
อยางเดียวแลว เปาหมายในการทําเพจมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง

ถาตอบแบบหลอๆ คือ ตอนนี้ทุกคนในเพจก็ถือเปน
เพือ่นกันแหละครับ เปาหมายของผมคือการทําใหมกุแบบน้ี
ไมใชเปนเพียงกระแสนิยม แตใหเปนสวนหน่ึงของชีวติ เชน 
ในระดับความคิด เวลาเราเดินไปเห็นอะไรก็คิดดัดแปลง
ออกมาเปนมุกเสี่ยวได  ในระดับการปฏิสัมพันธ สามารถ
นาํมาใชเปนเคร่ืองมือใหคนสนิทกนัมากข้ึน กลาพดูกนัมาก
ขึ้น ผมเชื่อวาถาเราสรางอารมณขันไดงายๆ จากสิ่งใกลตัว 
มันจะทําใหเราเปนคนไมเครียด 
ในฐานะท่ีเปนมนุษยลองหนคนหนึ่งที่อาศัยอยูในโลก

โซเชียลมานาน โลกใบน้ีพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงไป
อยางไรบาง

สิง่ท่ีเปล่ียนไปอยางเห็นไดชดักค็อื การแสดงความคิด
เห็น ผมวาการแสดงความเห็นในโลกโซเชียล เราจะแสดง
ความเปนตัวตนของตัวเองมากขึ้น กลาพูดมากขึ้น ยิ่งคน
ไมเห็นหนาหรือไมรูวาเปนใคร ก็ยิ่งกลาแสดงออกมาได
ชัดเจน จนหลายๆ คร้ังก็กลายเปนความกาวราวรุนแรง 
เพราะไมมีใครรูจักเรา ก็ไมจําเปนตองรับผิดชอบคําพูด 

อยางผมเองก็จะใชนามปากกาวา ‘ชายนิรนาม’ และ
ไมเปดเผยหนาตา ก็เพื่อตองการที่จะเลนมุกเสี่ยวไดโดยท่ี
ไมตองกังวลภาพลักษณทีค่นอ่ืนมองมา สวนเจาตวัตนของ
แตละคนท่ีสรางข้ึนมาบนโลกเสมือนดวยความสนุกหรือ
คึกคะนอง อันที่จริงอาจเปนเงาสะทอนตัวตนที่แทจริงของ
เขาเองก็ได แตอนัน้ีไมนบักรณีทีค่นตองการจะสรางภาพนะ
ครับ (ฮา) ผมถอืวาคนพวกน้ันไมใชมนษุยลองหนในบริบทน้ี 
ตัวตนของ ‘ชายนิรนาม’ มีความเหมือนหรือแตกตางกับ
ตัวจริงอยางไร

มันมีคําพูดนึงของแบทแมนที่บอกวา “I wear a 
mask. And that mask, it's not to hide who I am, but 
to create what I am.” ตัวตนท่ีแทจริงของผมอาจจะเปน
ชายนิรนามก็ไดนะ สวนตัวจริงของผมท่ีคนอ่ืนเห็นกันอาจ
เปนแคฉากบังหนาฉากหนึง่ ตอนน้ีผมกเ็ริม่แยกชายนรินาม
กับตัวจริงๆ ไมออกแลว
ทิ้งทายถึงคนท่ีไมไดอยูในสถานะลองหน

ความสุขของพี่ มันไมไดเกิดจากการเปนมนุษย
ลองหนอะไรหรอก แตมันเกิดจากการท่ีเราเห็นสิ่งดีๆ 
ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นจากสิ่งที่เราทําอยู ไมวาจะเปนมิตรภาพ 
ความรักที่เกิดขึ้นกันระหวางสมาชิกในเพจ (คนที่เจอกัน
ในงานมีตติ้งแลวแตงงานกันก็มีนะ ) หรือการไดสราง
แรงบนัดาลใจใหกับคนที่ทอแท

สวนส่ิงที่อยากฝากไว อาจจะเปนสิ่งที่ผมคิดและ
พยายามทําอยู ก็คือการทําอะไรบางอยางใหชีวิตมีความ
หมาย โดยใชศักยภาพในความเปนมนุษยลองหนท่ีเรามี
อยู เราควรจะลงมือทําบางสิ่งบางอยางโดยใชโอกาสการ
เปนมนุษยลองหนท่ีไมมีใครรูจัก ไมมีใครเห็นหนา ทําใน
สิง่ทีใ่นชวีติจรงิของเราจะไมมโีอกาสไดทาํ ใหเรารูสกึวา อกี 
10 - 20 ปขางหนา เราหันกลับมามองการกระทําเหลาได
อยางภาคภูมิใจ

ผมวาการแสดงความเห็น
ในโลกโซเชียล เราจะแสดง
ความเปนตัวตนของตัวเองมากขึ้น 
กลาพูดมากขึ้น ยิ่งคนไมเห็นหนา
หรือไมรูวาเปนใคร ก็ยิ่งกลา
แสดงออกมาไดชัดเจน 
จนหลายๆ ครั้งก็กลายเปน
ความกาวราวรุนแรง 
เพราะไมมีใครรูจักเรา
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มารวมกับกลุม P-Move ไดอยางไร
เราสนับสนุนใหชุมชนไดรวมกลุมกันเปน

เครือขาย เพื่อที่จะไดชวยเหลือ แนะนํา แลก
เปลี่ยนประสบการณกัน แตขณะเดียวกัน ปญหา
สลัมมันไมใชอยูดีๆ แลวมันจะเกิดขึ้นเอง มันมี
สาเหตุมาจากโครงสรางสังคมท่ีไมเปนธรรม ซึ่ง
ปญหานี้เกดิขึ้นทั่วประเทศ เกิดคนจนท่ัวประเทศ 
แลวถาจะแกปญหานี้ แลวจะมาแกที่สลัมอยาง
เดียวมันแกไมได มันตองมีการแกที่โครงสราง
หรือนโยบายของรัฐดวย ซึ่งการจะทําอยางน้ัน
ตองมีพลงัมาก กเ็ลยตองมีการรวมตัวกนัของกลุม
ปญหาชนบท หรือกลุมปญหาอื่นๆ ทุกพื้นที่ที่มี
ปญหาก็มีการต้ังเครือขายของตัวเอง แลวมารวม
ตวักนัเปนเครือขายขนาดใหญ P-Move กเ็ปนกรณี
หนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนจนประมาณ 
10 เครือขาย เมื่อสองสามปที่แลว 
มีคนมอง P-Move เปนม็อบการเมืองหรือไม

เรื่องน้ีก็มีคนมองในชวงแรก ก็มีคนเขา
มาถาม เขามาสืบวาพวกนี้เปนม็อบไหนกันแน 
เพราะตอน P-Move ไปท่ีทําเนียบก็มีม็อบอ่ืน
อยูที่สนามหลวง ซึ่งตลอดชวงเวลาที่เราชุมนุม 
เราก็ตองพิสูจนวาเราไมเก่ียวของกับม็อบอื่น 

มกีารทาํสญัญากบัรฐับาลไว แตไมแกปญหา อนันี้
คือชัดเจน ซึ่งตอมารัฐก็เชื่อวาไมมีฝายการเมือง
หนุนหลัง เลยมีการแกปญหาเกิดขึ้น
การทําม็อบมีสูตรสําเร็จหรือเปลา

เราเรียกวาประสบการณมากกวา แต
ไมใชสูตรสําเร็จ คือการชุมนุมมันเปนสิทธิตาม
รฐัธรรมนญู เพราะฉะนัน้มนักม็กีารชมุนมุมานาน
แลว จึงมีประสบการณมีบทเรียนท่ีแนะนํากันมา
เปนรุนๆ วาถาเราจะแสดงถึงวิถีประชาธิปไตย
แบบนี้ เราตองคํานึงถึงอะไรบาง แตก็ไมใชสูตร
สําเร็จ 

แนวทางของ P-Move คือ หนึ่ง ตองมีผู
เดือดรอนมาดวยตนเอง สอง มีขอเสนอท่ีชัดเจน
สังคมรับได ไมเห็นแกได ตองมีเหตุผล สาม มี
แนวทางสันติวิธีไมรุนแรง ไมสรางความเสียหาย
โดยเจตนา สี่ ตองมีการสื่อสารใหสังคมเขาใจ คือ
ไมใชวาเรามาเจรจากับรัฐบาล แลวถือวาคูเดียว
คือชาวบานกับรัฐบาล แตตองมีระหวางชาวบาน
กับสังคมดวย หา คือการชุมนุมที่ดีจะตองตอบ
เรื่องการพัฒนาสังคมใหญไดดวย ไมใชเรียกรอง
แตเรื่องของตัวเอง แตจะตองอธิบายวาสังคม
จะไดประโยชนอยางไรจากการมาชุมนุมของเรา 
หก กค็อืการประเมินสถานการณ มจีงัหวะในการ
จะรุกหรอืจะถอย เจรจาขนาดนีม้คีวามชอบธรรม
ที่จะกลับ จะคอยหรือจะมาใหม ซึ่งเปนแนวทาง
ประสบการณหลกัๆ วาคนทํามอ็บจะตองคาํนงึถงึ 
นอกนั้นเปนรายละเอียด จะอยูตรงไหน กินยังไง 
พวกน้ีจะเปนเทคนิค
สําหรับ P-Move ใครเปนคนตัดสินใจเร่ือง
พวกนี้

P-Move จะมตีวัแทนของเครอืขายทกุเครอื
ขายประมาน 10 เครือขาย เครือขายละ 3-5 
คน มารวมกันประชุม เชน ตั้งแตเริ่มตนเลยก็คุย
กันวาจะชุมนุมไหม เปาหมายเพื่ออะไร จํานวน
คนเทาไหร เราจะใชระบบการประชุมรวมกัน 

และก็มีที่ปรึกษา เหมือนผมน่ีเปนที่ปรึกษาให
ชาวบาน เปนเอ็นจีโอ พอชาวบานเขาคุยกันแลว
วาจะเคลื่อนม็อบ เราก็จะคอยแนะนํา ตรวจสอบ
วาพรอมไหม เหมาะกับสถานการณทางสังคม
การเมืองชวงนี้ไหม เราก็จะแนะนํา
ไมมีแกนนําหลัก?

กจ็ะมีตวัแทนทีแ่บงกนัไวนะ ของเราจะไมมี
ผูนาํเดน แตจะมีคนประสานงานในแตละฝาย เชน
ฝายขอมูล ฝายประสานกับรัฐ ประสานเพื่อน
แนวรวม ฝายสือ่ กจ็ะเหน็วาหลายคนทีไ่ดออกทวีี
ในเรื่องตางๆ แตจะไมมีหัวหนาใหญ
คิดอยางไรตอภาพท่ีคนกรุงเทพฯมองวา ม็อบ
สรางความเดือดรอน

อันนี้มันเปนบรรยากาศและวัฒนธรรม
ของเมืองหลวง เมืองใหญ คือมีการแขงขันกัน
ทุกอยาง มีเวลาที่เรงรีบตองพาตัวเองไปใหถึง
จดุหมายปลายทางในแตละวัน ทาํใหเวลาดูคนอ่ืน
จะดูแบบไมละเอียดวา เออ...เขามีปญหาอะไร 
ไมไดดูวาเขามีความจําเปนไหม จะเห็นแค เขา
ขวางการจราจรไหม สรางความวุนวายไหม 
ถากระทบกับตัวเองจะมองวาผิดทันที อันนี้เรา
เขาใจวาวัฒนธรรมคนเมืองเปนแบบน้ีแหละ เขา
ไมคอยสนใจคนอื่น แลวจูๆ มีม็อบ มีคนจาก
บานนอกมาเดินริมถนน ใชถนนไปหนึ่งเลน หรือ
บางทีตองขามถนน 5 นาที 10 นาที เขาก็ไมเขาใจ 
อันนี้เปนความเขาใจกันวาเขาไมประสีประสาใน
ปญหาของคนอ่ืน เราก็พยายามส่ือสารใหมาก
ทีส่ดุ วามนัมคีวามจําเปนอะไร ทาํไมเราถึงตองมา
ภาวะของม็อบที่มาแลวก็ไป แลวสังคมตรงนั้น
ก็กลับสูสภาวะแบบเดิม มองเร่ืองน้ีอยางไร

มอ็บมาแลวกลบัไปอันนีเ้ปนเร่ืองธรรมชาติ 
เหมอืนมอ็บของ P-Move เมือ่เจรจาไดในระดบัหนึง่
กต็องกลบั เพราะมนัไมสามารถจะทาํใหแกปญหา
ไดเลย เพราะคนที่แกปญหาก็ไมมีภูมิปญญาหรือ
การบริหารการเมืองที่ดีพอจะแกได อันนี้เปน
สภาพทีต่องยอมรบั มาอยูระยะหนึง่กต็องกลับไป
ตัง้หลักใหม ใหโอกาสนักการเมืองในการแก ไมแก
ก็กลับมาอีก แบบนี้เปนเรื่องธรรมดา
ทิ้งทายถึงคนท่ีไมไดอยูในสถานะลองหน

ถายังไมมีความเปนธรรมเกิดข้ึนในการ
บริหารประเทศ การชุมนุมมันก็ตองมีอยูตลอด 
ไมมคีวามเปนธรรมการชมุนมุกต็องมี แตถามกีาร
ชมุนมุกต็องเปนการชุมนมุทีก่อประโยชนตอสังคม 
ไมมอีะไรแอบแฝง ใหสงัคมเดินหนา ไมใชใหสงัคม
ติดกับหรือถอยหลัง การแสดงออกของประชาชน
ควรจะมุงไปแบบนี้

ในชวงระยะ 7-8 ปที่ผานมา สถานการณทางการเมืองของไทยเขาขั้นวิกฤติ หลายเหตุการณ
นาํไปสูการสูญเสยีอยางหลกีเลีย่งไปไมได ขณะท่ีรฐับาลยงัคงเลนเกมการเมอืง ปญหาระดบัรากหลายขอ
ยังไมไดรับการแกไข กลุมคนมากมายจึงออกมารวมตัวกันเพื่อจะแสดงออก เรียกรองสิทธิ์ที่ตนควรจะ
ไดรับ ปรากฏเปนภาพขาวท่ีคุนชินในสื่อทุกแขนง ซึ่งไดกลายเปนภาพจําของคนในสังคมวา ถาเกิดการ
ชมุนมุพวกน้ีจะตองมสี ีไมสใีดกส็หีนึง่ โดยหลายๆ ครัง้ การเติมสกีม็าจาก ‘ความรูสกึ’ มากกวา ‘ขอมลู’ 

P-Move หรือขบวนการประชาชนเพ่ือสงัคมท่ีเปนธรรม (ขปส.) คอืการรวมตัวกนัของกลุมคนจน
ที่มีปญหา ตั้งแตสลัมในเมืองใหญไปจนถึงชุมชนจากชนบททั่วประเทศ ที่เลือกใชสิทธิตามระบอบ
ประชาธิปไตยในการเคลื่อนไหวเพื่อแกไขปญหาของตนเอง 

จาํนง จติรนิรตัน อาจไมใชคนระดบัแกนนาํ แตเปนเอน็จโีอผูผานงานจดัระบบชมุชนในหลายพืน้ที ่
เชน สลัมคลองเตย สลัมบอนไก สลัมริมคลองไผสิงโต มาตั้งแตป 2522 ปจจุบันเขาปกหลักทํางาน
อยูทีอ่บุลราชธานี และลาสุดกไ็ดเขามาอยูกบักลุมมวลชนในฐานะคนเบ้ืองหลังการชุมนมุของ P-Move

เราเขาใจวาวัฒนธรรมคนเมืองเปน
แบบนี้แหละ เขาไมคอยสนใจคนอื่น 
แลวจูๆ มีม็อบ มีคนจากบานนอกมา 
มาเดินริมถนน ใชถนนไปหนึ่งเลน 
หรือบางทีตองขามถนน 5 นาที 
10 นาที เขาก็ไมเขาใจ อันนี้เปน
ความเขาใจกันวาเขาไมประสีประสา
ในปญหาคนอื่น
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  FACE

กา ร เคลื่ อนที ่ ข อ งมวลอากาศ

 เ ปลี่ ยนแปลงความทร งจ ํ า

 ในดว งตาฉ ั น .
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...วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ํานองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง...  
หากจะกลาววา ในวนัพระจนัทรเตม็ดวง ขึน้ 15 ค่าํ เดอืน 12 หรอืวนัลอยกระทงของไทยเรานัน้ 

ม ี‘กระทง’ เปนพระเอกแลว ไมตองสงสัยเลยวา นางเอกของวันนีย้อมตองเปน ‘นางนพมาศ’  แนนอน
 ชาวไทยสวนใหญรูจกันางเอกของวนัลอยกระทงคนนีว้า นางนพมาศเปนบคุคลในประวตัศิาสตร 

เปนหญงิงามสมยัสโุขทยั นางไดตาํแหนงเปน ‘ทาวศรจีฬุาลกัษณ’ สนมเอกของพระรวงเจากษตัรยิแหง
สโุขทยั (พระรวงเจาพระองคนีบ้างกเ็ชือ่วาคอื พอขุนรามคาํแหงมหาราช บางกว็าคอื สมเดจ็พระมหา
ธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย) บาง ที่ 2, 3 หรือ 4 บาง (แตรวมความแลวคือกษัตริยสมัยสุโขทัย) ตอมา
นางนพมาศประดิษฐกระทงขึ้นเปนครั้งแรก จึงเปนที่มาของกระทงและการลอยกระทงในปจจุบัน 
กลาวไดวาเพราะมีนางนพมาศ จึงมีการลอยกระทงนั่นเอง

เม่ือไปสืบคนจากเอกสารท่ีมีอยูท่ัวไปก็จะไดขอมูลทํานองเดียวกันน้ีวา ลอยกระทงเปนประเพณี
เกาแกตั้งแตสมัยสุโขทัย นางนพมาศหรือทาวศรีจุฬาลักษณสนมเอกของพระรวง เปนผูประดิษฐ
กระทงคนแรก แตเชื่อหรือไม ในวงวิชาการดานประวัติศาสตรและวรรณคดีมีการตั้งขอสงสัยและ
ถกเถียงกันอยางกวางขวางวา 

นางนพมาศอาจไมมีตัวตนจริง  และสมัยสุโขทัยอาจไมมีการลอยกระทง!
จริงหรือ? เปนไปไดหรือ? แลวที่คนไทยเราไดฟง ไดอาน ไดเชื่อเรื่องนางนพมาศมานับสิบๆ ป

หรืออาจเกินรอยปนี้ละ จริงเท็จอยางไรกันแน  
วันนี้ หา(ย) จะมาคนหาความจริงในหนาประวัติศาสตรวา ‘ทาวศรีจุฬาลักษณ’ หรือ ‘นาง

นพมาศ’ เปนใครกนัแน  มีอยูจริงหรือไม  และสมัยสุโขทัยมีประเพณีลอยกระทงหรือไม

คคคคคคคคคคคคคนนนนนนนนนนนนนหหหหหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยใใใใใใในนนนนนนนนนปปปปปปปปปรรรรระะะะะะะะะววววววววววััััััััััตตตตตตตตตตตติิิิิิิิศศศศศศศศาาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 

นางนพมาศ
( อ า จ )

ไ ม มี จ ร ง
 text : พุธิตา ขำ บุญลือ



‘ศรจฬาลักษณ’ 
ในสายตานักประวัติศาสตร

กอนจะดูกันวา หลักฐานประวัติศาสตรตางๆ อาทิ 
ศิลาจารึก พงศาวดาร กฎหมายโบราณ ฯลฯ ทั้งหลายนั้นจะ
บอกไดหรอืไมวา ทาวศรีจฬุาลักษณหรอืนางนพมาศเปนใคร 
จะตองแยกระหวาง ‘ทาวศรีจุฬาลักษณ’ กับ ‘นางนพมาศ’ 
ออกจากกันเสียกอน

อาจจะมีขอสงสัยวา เพราะเหตุใดตองแยกดวย ทาว
ศรีจุฬาลักษณกับนางนพมาศไมใชคนเดียวกันหรือ? ก็ตอง
ขอตอบวา ไมใชคนเดียวกัน กลาวคือ ‘นพมาศ’ เปนชื่อตัว
ของคนคนหนึ่ง สวน ‘ศรีจุฬาลักษณ’ นั้นเปนราชทินนาม ซึ่ง
ราชทนินามนีก้ค็อื ชือ่ทีพ่ระเจาแผนดนิทรงตัง้ให เมือ่คนนัน้
ไดรับพระราชทานยศ บรรดาศักดิ์ หรือสมณศักดิ์ โดยอาจ
มีราชทินนามเดียวแตใชซ้ําหลายคน หรือราชทินนามหนึ่งๆ 
อาจใชกับคนเดียวไมซ้ํากับใครก็ได     

ตัวอยางเชน สมัยอยุธยา ตําแหนงขุนคลัง หรือถา
เทียบกับปจจุบันก็คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จะ
มีราชทินนามวา ‘โกษาธิบดี’ คือไมวาจะชื่ออะไรมากอน พอ
เปนมตีาํแหนงเปนขนุคลังก็จะเปล่ียนเปนช่ือนีท้นัที ดวยเหตุ
นี ้ในหนงัสอืหรือตาํราตางๆ จงึมกัวงเล็บชือ่ตวัของโกษาธบิดี
ตอทายไวดวย เพื่อที่จะไดแยกออกวาใครเปนใคร เปนตน
วา เคยมีพี่นองชื่อ เหล็ก กับ ปาน เปนขุนคลังสมัยอยุธยา
ดวยกนัทัง้คู เวลาเขียนก็มกัจะระบุชือ่ตวัตอทายราชทินนาม
ประจาํตาํแหนงขนุคลงัไววา โกษาธบิด ี(เหลก็) กบั โกษาธบิด ี
(ปาน) เปนตน 

เสรมิไวเปนเกรด็ความรูวา หากทานรูสกึคุนเคยกบัชือ่ 
โกษาธิบดี (ปาน) นั้นก็มิตองสงสัย เพราะโกษาธิบดี (ปาน) 
คนนี้คือผูนําคณะราชทูตไทยไปเขาเฝาพระเจาหลุยสที่ 14 
ณ ฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชนั่นเอง   

สวนราชทนินามแบบทีไ่มมใีครซ้าํกเ็ชน ชือ่ของ พระยา
มโนปกรณนิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย            

จากท่ียกตัวอยางมา ทําใหเกิดสมมุติฐานวา ใน
ประวัตศิาสตรอาจมทีาวศรีจฬุาลกัษณอยูหลายคน โดยผูทีใ่ช
ราชทินนามทาวศรีจุฬาลักษณคนหนึ่งซึ่งมีชื่อตัววา นพมาศ 
จึงเปนทาวศรีจุฬาลักษณ (นพมาศ)

เมือ่ไดทราบแลววา แมเอกสารประวตัศิาสตรจะกลาว
ถึงทาวศรีจุฬาลักษณ ก็ไมจําเปนวาทาวศรีจุฬาลักษณจะ
หมายถงึนางนพมาศเสมอไป ลาํดบัตอไป เราจะมาดหูลกัฐาน
กันวา ‘ศรีจุฬาลักษณ’ ในสายตานักประวัติศาสตรคือใคร

เริม่ทีส่มยัสุโขทัย ในสมัยนีจ้ะพบวา มชีือ่ศรีจฬุาลักษณ 
ปรากฏในศิลาจารึก 2 หลักคือ ศิลาจารึกวัดอโสการามกับ 
ศิลาจารึกวัดบูรพาราม โดยมีรายละเอียดดงันี้

ศิลาจารึกวัดอโสการามปรากฏพระนาม ‘สมเด็จพระ
ราชเทวีศรีจุฬาลักษณอัครราชมเหสีเทพธรณีดิลกรัตน...’ 
(ตนฉบับขอความขาดหายไป) อยู และมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณโดยตรง สรุปความไดวา 

สมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณเปนผูใจบุญสุนทาน ใฝใจ
ในพระพทุธศาสนา และมคีวามกตญัยูิง่ พระนางทรงสราง 
อปุถมัภ และบูรณะปฏิสงัขรณวดัมากมาย เชน วดัอโสการาม 
วัดบูรพาราม วัดทักษิณาราม ทั้งยังทรงถวายเครื่องบริขาร 
ทีด่นิ และจดัคนไวดแูลวดัดวย แลวจงึทรงอทุศิสวนกศุลถวาย
แดบรรพบุรุษท้ังของพระนางเองและของพระสวามี    

สําหรับในศิลาจารึกวัดบูรพารามระบุวา สมเด็จ
พระมหาธรรมราชาแหงกรงุสโุขทยั1 ทรงมอีคัรมเหสพีระนาม
วา ‘สมเดจ็พระราชเทวศีรจีฬุาลกัษณอคัรราชมหดิเิทพยธรณี
ดิลกรัตนบพิตรเปนเจา’ ซึ่งเปนพระองคเดียวกับในจารึกวัด
อโสการาม เนื้อหาศิลาจารึกนี้จะเลาพระราชประวัติสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาสวนหน่ึง และอีกสวนหน่ึงเปนเร่ือง
ของสมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณ โดยเน้ือหาสวนน้ีมี
เนื้อความทํานองเดียวกับในศิลาจารึกวัดอโสการาม วา
พระนางน้ันใจบุญย่ิง ทาํนบุาํรงุพระพุทธศาสนาเสมอ ทัง้ยงั
อุทิศผลบุญกุศลแกพระญาติวงศและบรรพบุรุษไมขาด   

พอมาถงึในสมยัอยุธยา ชือ่ ศรจีฬุาลกัษณ กม็าปรากฏ
ในกฎหมายพระไอยการตาํแหนงนาพลเรอืน ซึง่เชือ่วาตราขึน้
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ2 วา สนมเอก 4 นางของ
พระเจาแผนดินอยุธยานั้น มีราชทินนามวา อินทรสุเรนทร, 
ศรีสุดาจันทร, อินทรเทวี และศรีจุฬาลักษณ  

นอกจากนี้ ยังพบชื่อ ศรีจุฬาลักษณ ในวรรณคดีสมัย
อยุธยา 2 เรื่อง คือ ทวาทศมาส กับ กําสรวลสมุทร หรือ 
กําสรวลโคลงด้ัน (มักรูจักกันในช่ือ กําสรวลศรีปราชญ)3 
โดยวรรณคดีทั้งสองเร่ืองน้ีกวีแตงเปนทํานองครํ่าครวญถึง
หญิงคนรักที่ตองจากกัน ใน ทวาทศมาส กวีเอยถึงคนรัก
วาคือ ‘ดวงศรีจุฬาลักษณ’ สวนใน กําสรวลสมุทร วาคือ 
‘บาศรีจุฬาลักษณ’

 มีขอสันนิษฐานวา พระเจาแผนดินสมัยอยุธยาเปน
ผูแตงวรรณคดีทั้งสองเร่ือง (อาจเปนพระองคเดียวกันหรือ
คนละพระองค ยงัไมทราบแนชดั) เพราะฉะน้ัน ศรจีฬุาลกัษณ 
ใน ทวาทศมาส และ กําสรวลสมุทร จึงนาจะเปนชื่อของ
สนมเอกพระมหากษัตริย ตามในพระไอยการตําแหนง
นาพลเรือนดวย

จากหลักฐานเทาที่มีอยูทั้งในสมัยสุโขทัยและสมัย
อยุธยานี้  สรุปไดวา ชื่อ ศรีจุฬาลักษณ เปนพระนามมเหสี
พระองคหนึง่ในสมัยสุโขทัย สวนในสมัยอยุธยา ศรีจฬุาลักษณ 
ไดกลายมาเปนราชทินนามของสนมเอกพระเจาแผนดิน 

อยางไรก็ตาม ในท้ังสองสมัยยังไมพบหลักฐานวามี 
‘ทาวศรจีฬุาลกัษณ’ ผูมชีือ่ตวัวา ‘นพมาศ’ อยู ทัง้ยังไมปรากฏ
หลักฐานแสดงถึงความเก่ียวของระหวางชื่อ ศรีจุฬาลักษณ 
กับกระทง หรือประเพณีลอยกระทงแตอยางใด ราวกับวา
นางนพมาศไดหายไปจากหนาประวัติศาสตรสุโขทัยและ
อยุธยาโดยสิ้นเชิง      

111 ดรดร.วินัย พพพพงงงศง ศศศศรีรีรรเพเพเพเ ียยียยรรร ระระบุบบบววววาคาคาคาคือือือือ 
สมมสมเดเเ ็จพรพ ะมหาหาหาธรธรรธรรมรมรมรมราราราราชาชาาาทีทีที่ 333 (จ(จ(จ(จากากากาก
บทบทคววววามามา จจจจารารารารึกึกกกวัวววดบดบบดบูรูรูรูรพาพาพาพารารรร มมมม : :: : ควควววามามามาม
ทรงจจจจง ําําแหแหหงงงงสมสมสมสมเเดเเเ ็จพรระรรรราชาชาชา เทเทวีวีีวีศรศรรศรรรรีีีี
จุจจฬาาฬ ลัลกษก ณณณณอัครครรราชมชมมมหิหหศีศีศีศ ใใใในหนหนันังสงสงสสือือือือ 
1001 0 เอเอออกสารรสาํคา ัญญญญญ : สรรรรรรร พสพสพสารรระะะ
ปรปปปป ะวะ ัตั ิศาสสสตรตรตรไไทยททท ลลําดับที่ 8888 ขขของององอ  
สํสานักกักกงงงงาง นกนกนกนกองทุทุุนสสนบัสสบ นุนุนุนนนนนกนกนกน าราารา วิวิวิจัจยั ย ยย
พิมพเมืมม่อพ.ศ. 255554)) แแและละละล  
รอรองศาสตราจารยยศรศ ีศักกกกร รร วัวลลิโิโภดภดภดภดมมม ม 
ก็็กกมีมีมมความา เหเ ็นนเชนนนนเดเดเดเดเ ียวกันนนน (จาจาจาจากก
หนหนห ังสืสืออ เมเเ ืองโบราณณในนนนอาอ ณาาาจััจักัรรรร
สุโุขโขทััย สําานันนนกพิมมพพพพเมือองโโบรบรบรบรรบรรราณาณาณาณ ฉฉฉฉบับับับบับบบ
พิพพมพมพคครัรร้งงงงทีท่ 2 2 พ.พ ศ.252 52525252))))) อยอยอยอ า งไงไงไไรรรร
ก็ตาตาม ยัังมง ีผููสัสนนิษิิ ฐานกันันันันววาอาจจาจา เปปปปนนนน 
สมส เดด็จ็จจจพรพ ะมะ หาาห ธรรมราชาาทีท่ 2
อยอ ูบางางาง เเชชชชชน น ศาศาศศ สตตตส ราจารยรร 
ดรดรด .ป.ประรรระร เสริฐฐ ณ ณ นคนคร (ด( ูหหหนันงสสสือืืื  
ปรประวัตติศิศาสาสตรรเบ็ดเตล็ด ขของอ สํสํานนักก
พิพมพมมมติชนชน ฉฉฉฉบับบบบบบบบบ พ.พ ศ. 22549)  

2 2222 ปจจุบบันนนดู กฎหฎ มายพย ระไอยกยยยย ารรา
ตํตตาแหนหนงงงนาพลเรือนน ไดดใใน กฎกฎหมหมมมายายายาย
ตรต าสาสามา ดวง เนื่อองจากกกกกในในใใใ สมัย
รัรัตนตนโกโกกสิสสนทน ร รัชกาลท่ี 1111 โปรดเกลลกลกลาาาาฯฯฯฯ
ใหใใหใหใใหชําระร กฎหมายใหใ ม จจจจึงมกีาารนนนํา
กฎฎฎฎก หหหมหห ายยยยพรพพ ะไไอยยยการตําแหหหนงนาา
พลพ เรือน กับกฎหหมาาายสย มัยออยุธยธธธ า
ฉบฉบับั อืื่นนๆ มารวมไวกับกฎหหมามม ยทยทยทยท่ี
อออกใก หมห  จนจ สมสมสมสมบูบูรูณรร เปนนน ‘กกฎหมาาาายยยย
ตรต าสามดววดววง’งงง นน่ันเองอององออออ

3 33 ทีท่เรีรยกยกกวา กําสสรวลศลศรีปรปราชชชญญ 
เพพราาาาะเะเะเดิดมเชื่ออกักกกนวนวนน าาาาศรศรศรศรีปีปีปีปรราราราราาชญชญชญชญแแแแตตตตงงงง
วรวรรณณคดีเีเีเรืรรร่องนนี้้ แแตตพอพอออมีมกีาการศรศศศึกึกึกึกษาษาษาษ
อยางจริงจจจังงงงกลก ับบพบพพ ววา ศรรีปีปราาชญชญญญ
อาออ จไไไไไ มมมมใชใชใชใชใ ชชชชื่ื่ื่ื่อบบุคุ คลคลคค ใดใดบุบุุคคคคคคคคลหลหหนึนึน่ง่งง่งโดโดโดโดยยยย
เฉฉพาพาะ ะ แตแตแตแตเ ปปนชช่ื่ื่ื่ือปอประระระระจํจําตาตาตาตําําําาแหแหแ นนง ง ง ง
(รรราชาาชาชาชทิททนนน ามม) หรรือออชืชื่อออทีที่เรยีกยกยย เพเพพพพื่ื่ือออ
ยกกกยองควคคค ามามามาม ิยิิย่งงใหใหใหหญญญญ  (จจากากหนหนหนังังังังสืสืสอือออ
วรรณณคดีอีอยุธยาตาตอนอ ตตน:น:น:น: ลลักักักษณษณษณณะะะะ
รวมมแลแลละอะะอิททธิิพลพลลล ขขขขออง ชชลลดลดาาา เรเรเรเรือือือืองงงงงงงง
รัรกษษลลิิขิต พิมิมพพพพเมเมมื่ื่ื่ออออ พ.พ.ศ.ศ. 225454444 4 โดโดโดโดยยยย
โคโครงการเเเผยผยผยผ แพแพรรผลผลผลลงางานวนวนน ิชิชิชากากา าราราราร 
คณณะอักษรศาสตสตตรร จจุฬุฬฬาลาลาลาลงกงกกงกรณรณรณร 
มหาวา ิททยายายายาลัลัย)ย) จจจนปนปนน จจจุุบับันนนนนนนนนี้ี้ีีก็กย็ัยัยงงงง
ระร บุไมไไไไดดดดวววาาา ศรศศรศ ีปีปี ราาชญชญช 
เปนใครกรกันันัั แนน นันันนบวบบบ าาาา ศศรีรีปรปรปรป าชาชาชาชญญญญ  
เปปน ‘คนค หาาย’ย’ ททีี่ตองององอ คคคคคคนหนหนนหนน าาา
อกีคกคนหนหนึนึ่ง่งในในหนหนนนาาาาปรปรปประวะวะววัตัตัตั ิศิศิศิศาสาสาสาสตรตรรตรรไไไไทยทยท
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นางนพมาศ…  อาจเปน
เพียงนิยาย

หลงัจากสบืคนหลกัฐานประวตัศิาสตรสมยั
สุโขทัยและอยุธยามาพอสมควรแลว ก็ยังไมพบ
อะไรท่ีจะยืนยันวานางนพมาศมีจริง แตมาถึง
ตอนตนรัตนโกสินทร ก็ปรากฏวามีวรรณคดีเรื่อง 
นางนพมาศ หรือ ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ซึ่ง
กลาวถึงเรื่องราวของนางนพมาศโดยตรงอยู!

โดยวรรณคดีเรื่อง นางนพมาศ หรือ ตํารับ
ทาวศรีจุฬาลักษณ มีลักษณะเปนหนังสือที่เลา
ประวตัสิวนตวัของนางนพมาศ โดยตวันางนพมาศ
เปนผู เลาเองท้ังหมด หรือที่สมัยน้ีเ รียกวา 
อัตชีวประวัติ นั่นเอง เนื้อหาสวนหนึ่งของ
วรรณคดเีร่ืองน้ีกลาวถึงชีวติความเปนอยูของนาง
นพมาศ ตัง้แตเกิดจนกระท่ังไดถวายตัวเขาวงัเปน
พระสนมเอกของสมเด็จพระรวงเจา มีตําแหนง
เปนทาวศรีจฬุาลักษณ และไดประดษิฐกระทงจน
เปนที่เลื่องลือ ดังตัวอยาง

“...อันวาบิดามารดาขานอย (นางนพมาศ) นี้
เปนตระกูลพราหมณมหาศาลชาติเวรามเหศร...นาม
บิดาชื่อโชตรัตน มารดาชื่อเรวดี...”

“...แตขานอยรําเรียนสรรพวิชาการท้ังมวล 
ตั้งแต 7 ขวบจนจําเริญชนมายุได 15 ป ก็ถึงซึ่ง
ชาํนิชาํนาญส้ินเสรจ็ นบัวาเปนสตรนีกัปราชญฉลาด
รูคดีโลกคดีธรรมในแผนดินไดคนหนึ่งแทจริง...”

“พอถึงการพระราชพิธีจองเปรียงในวันเพ็ญ
เดือน 12 เปนนกัขัตฤกษชกัโคมลอยโคม...แลขานอย
ก็กระทําโคมลอยคิดตกแตงใหงามประหลาดกวา
โคมพระสนมกํานัลทั้งปวง...ครั้นถึงโคมรูปดอก
กระมทุ (ดอกบวั) ของขานอย สมเดจ็พระเจาอยูหวั 
(พระรวงเจา) ทรงทอดพระเนตรพลางทางตรัสชม
วา โคมลอยอยางนี้งามประหลาดยังหาเคยมีไม...”

“...อันวาโคมลอยรูปดอกกระมุทก็ปรากฏ
มาจนเทาทุกวันนี้ แตคําโลกสมมุติเปลี่ยนชื่อเรียก
วาลอยกระทงทรงประทีป เหตุดังนี้ขานอยผูชื่อวา
นพมาศก็ถึงซึ่งมีชื่อเสียงปรากฏอยู ในแผนดินได
อยางหนึ่ง”

 ถาพิจารณาเฉพาะเน้ือหาเพียงเทานี้ ก็จะ
เห็นวาสอดคลองกบัเร่ืองราวเก่ียวกับนางนพมาศ
ที่คนไทยรูจัก จึงดูนาเชื่อถือและมีความเปนไปได
สูงวา วรรณคดีเรื่อง ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ นี้ 
เปนหลักฐานยืนยันวาเร่ืองนางนพมาศมิใชเปน
เพียงตํานาน แตเปนเรื่องจริงในประวัติศาสตร

อยางไรก็ตาม เรามิอาจเชื่อไดแนวานาง

นพมาศมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร โดยอาศัย
หลักฐานจากวรรณคดีเรื่องนี้ เพราะนักวิชาการ
บางสวนเห็นวา ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ หรือ
ประวัตินางนพมาศนาจะเปน ‘หนังสือเก’ ตามที่
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ นายชางใหญแหง
กรุงสยาม เคยมีจดหมายหารือกับกรมพระยา
ดาํรงราชานุภาพ พระบดิาแหงประวตัศิาสตรไทย 
(จดหมายลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2484 ใน
หนงัสอื สาสนสมเดจ็ เลม 23 ของครุสุภา พมิพเมือ่ 
พ.ศ. 2505) 

เนื่องจากแมชวงเวลาในเรื่อง ตํารับทาวศรี
จุฬาลักษณ เปนสมัยสุโขทัย แตเมื่อนักวิชาการ
ทั้งดานประวัติศาสตรและดานวรรณคดีพิจารณา 
ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ กันแลวก็พบความผิด
ปกติหลายอยาง 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ทรงจับไดวา สํานวนภาษาใน
วรรณคดีเรื่องนี้ไมใชสมัยสุโขทัยเลย เปนภาษา
สมยัตนรัตนโกสินทรราวรัชกาลท่ี 2-3  ยิง่ไปกวานัน้ 
เนื้อหาวรรณคดีเรื่องนี้มีพูดถึงอเมริกา ซึ่งทวีป
อเมริกานั้น โคลัมบัสเพิ่งคนพบเมื่อป พ.ศ.2035 
(ค.ศ.1492) แถมตอนนัน้กย็งัไมไดชือ่ทวปีอเมรกิา
เสียดวยซํ้า สวนประเทศสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งจะ
กอตั้งเมื่อ พ.ศ.2319 (ค.ศ.1776) เอง แตยุค
สุโขทัยสิ้นสุดราว พ.ศ.1981 แลวอยางนี้ ตํารับ
ทาวศรีจุฬาลักษณ จะแตงสมัยสุโขทัยไดอยางไร

อยางไรกต็าม ครัน้สมเดจ็ฯกรมพระยาดาํรง
ราชานุภาพนําความขอนี้กราบบังคมทูลพระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั (รชักาลที ่5) นัน้ 
แมพระองคทรงเหน็พองดวย แตกไ็ดพระราชทาน
พระบรมราชาธิบายเพ่ิมวา ที่มีความเขาใจผิดวา 
ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ แตงสมัยสุโขทัย และ
แมแตนักปราชญผูศึกษาโบราณคดีสมัยกอน เชน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล
ที่ 4) ก็เชื่อถือวรรณคดีเรื่องนี้นั้น เพราะเปนไป
ไดวา ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ เปนวรรณคดีที่มี
มาแตโบราณและเน้ือเรื่องมีเคาความจริงอยู แต
พอนานเขาหนังสือก็ชํารุดหรือหายสาบสูญไป 
จึงมีการดัดแปลงแตงเน้ือหาเพ่ิมเขาไปในสมัย
รัตนโกสินทร ทําใหสํานวนภาษาและเน้ือหาบาง
สวนเปนของใหมปนเขาไป 

นักวิชาการบางสวนเห็นพองตองกับพระ
ราชวินจิฉยัของรัชกาลท่ี 5 และยังไมสรุปเด็ดขาด
ไปวา ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ไมไดแตงสมัย
สโุขทยัแนนอน แตแบงรบัแบงสูวา วรรณคดเีรือ่งนี้
อาจมีเนื้อหาสวนที่ เปนของเกากอนสมัยตน
รตันโกสินทรอยูบาง แตตอมามกีารแตงเพิม่ทาํให

เนื้อหาและภาษาเปล่ียนไป  หากก็ยังไมรูแนวา
สวนไหนเปนความจริง สวนไหนแตงข้ึนใหมเอง
สมัยหลัง จึงสรุปใหชัดเจนไมไดวา นางนพมาศ
มีจริงตามที่ ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ วาหรือไม

ดังที่กลาวมานี้ก็คงพอจะเห็นกันแลววา 
วรรณคดเีรือ่ง นางนพมาศ หรอื ตาํรบัทาวศรจีฬุา
ลักษณ มิใชหลักฐานที่นาเชื่อถือพอที่จะยืนยันได
วา นางนพมาศ ผูเปนพระสนมเอกของพระรวง
แหงสุโขทัย เปนทาวศรีจุฬาลักษณผูประดิษฐ
กระทงนัน้ มตีวัตนอยูจรงิๆ ในประวตัศิาสตรไทย

แตทีม่คีวามเปนไปไดมากกวาคือ วรรณคดี
เรื่องน้ีอาจเปนเหตุใหมีการอุปโลกนสรางนาง
นพมาศทีค่นไทยเรารูจกัแพรหลายและเชือ่วาเปน
คนในประวัติศาสตรขึ้นมาก็ได!  

ลองคดิเลนๆ วา ขนาดนกัปราชญนกัวชิาการ
ไมนอยยังเคยเชื่อ หรือเชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่งเลยวา 
ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ เปนเรื่องจริง แลวจะ
เปนไปไมไดเชียวหรือที่บังเอิญมีคนท่ีรูเทาไมถึง
การณไดอานและเช่ือ แลวนําไปเลาตอๆ กันจน
แพรหลายไปท่ัวประเทศ เพราะเนื้อหาใน ตํารับ
ทาวศรีจุฬาลักษณ ก็สอดคลองพองกับเรื่องนาง
นพมาศไทยเราที่เชื่อๆ กันมามากที่สุดดวย

ก็ขอฝากไวใหลองคิดกันดู อยางไรก็ตาม 
ใครจะไปรูไดวา อีกสิบปรอยปขางหนา เรื่องนาง
นพมาศที่เลากันทุกวันนี้อาจจะแตกตางพิสดาร
ไปอีก หรืออาจมีหลักฐานประวัติศาสตรใหมๆ ที่
ชวยใหหาตัวนางนพมาศพบปรากฏขึ้นก็ได

และหากทานใดสนใจอานวรรณคดีเรื่อง 
ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ฉบับเต็ม หรืออยากรู
วาประเด็น นางนพมาศเปนเร่ืองจริงหรือไมแบบ
เจาะลึก ก็ขอแนะนําหนังสือ ไมมีนางนพมาศ 
ไมมลีอยกระทงสมัยสุโขทัย ของสํานักพมิพมตชิน 
ฉบับพิมพครั้งท่ี 3 พ.ศ.2545 ใหไดลองอานดู 
หนังสือดังกลาวมีท้ังตัวบทวรรณคดีเร่ืองนางนพมาศ 
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนางนพมาศของสมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (ที่กลาวถึงไป
ขางตน) ฉบับเต็ม และบทความของนักวิชาการ
ชื่อดัง อาทิ บทความ โลกของนางนพมาศ ของ
ศาสตราจารย ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ  

ชาวสุโขทัยไมลอยกระทง?

เมื่อยังไมทราบวานางนพมาศมีจริงหรือไม 
กย็อมเกดิขอสงสยัตามมาวา ประเพณลีอยกระทง
มมีาตัง้แตสโุขทยัจรงิหรอื ในเมือ่เราเขาใจกนัไปวา
ลอยกระทงเปนประเพณีเกาสมัยสุโขทัย ก็เพราะ
ตํานานเรื่องนางนพมาศนั่นเอง
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คําตอบของขอสงสัยนี้ก็คือ ยังไมมีคําตอบ 
เนื่องจากในปจจุบันนี้ก็ยังไมพบหลักฐานใดเก่ียว
กับการลอยกระทงสมัยสุโขทัย แมในศิลาจารึก
หลักที่ 1 ของพอขุนรามคําแหงมหาราชแหงกรุง
สุโขทัยมีคําวา ‘เผาเทียนเลนไฟ’ อยู ซึ่งอาจมี
ผูนําคํานี้มาโยงกับประเพณีลอยกระทง แตเมื่อ
พิจารณาดีๆ แลว วลี ‘เผาเทียนเลนไฟ’ ไมมีสวน
ไหนบงบอกวาเกีย่วกบัน้าํหรอืการลอยกระทงเลย 

ยิ่งไปกวานั้น ภูมิศาสตรที่ตั้งของสุโขทัยใน
สมยัโบราณนัน้คอนขางไปทางเปนพืน้ทีข่าดแคลน
น้ําเสียดวยซ้ํา เนื่องจากภูมิประเทศเปนท่ีดอน 
หางจากแมน้ํา และดินเปนดิน
ภูเขาแข็งรวน กักเก็บน้ําไมได 
สุโขทัยจึงตองมีการวางระบบ
ชลประทานและสรางแหลง
กักเก็บน้ํา คือ สรีดภงส หรือ
เขื่อน (คันดิน) เก็บน้ําไว แลวจึง
ลาํเลยีงผานทอหรือคูน้าํเขาไปใช
ในเมือง ยังมีการสราง ตระพัง 
หรือสระน้ําเพื่อเก็บน้ําไวในตัว
เมอืงดวย ปจจบุนักย็งัมหีลกัฐาน
รองรอยระบบชลประทานของ
สมัยนั้นเหลือใหศึกษาอยูทั่วไป
ในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัด
ขางเคียงบางจังหวัด

เมื่อภูมิประเทศของเมือง
สุโขทัยสมัยโบราณท่ีเชื่อวาเปนยุคที่มีการลอย
กระทงนั้น มิใชที่ราบลุมน้ําทวมถึง อยูใกลแมน้ํา  
ประเภท ‘วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ํานองเต็มตลิ่ง’ 
อยางในพ้ืนที่ภาคกลาง เชน พระนครอยุธยา 
กรุงเทพมหานคร แลว ก็ชวนใหฉงนวา เปนไปได
หรือที่จะมีประเพณีลอยกระทง ซึ่งกระทํากันริม
ฝงแมน้ําในสุโขทัยสมัยนั้น? 

จะวาคนสุโขทยัสูเดนิทางไปแมน้าํท่ีอยูหาง
ไกลเพือ่ลอยกระทง หรอืลอยกระทงในสรดีภงส กด็ู
มคีวามเปนไปไดอยู แตกไ็มเขาเคาสักเทาไร เพราะ
สมัยกอนการเดินทางลําบาก ยิ่งเปนกลางคืน
ดวยแลว อีกทั้งสรีดภงสก็เปนแหลงกักเก็บน้ําที่
สําคัญยิ่งของเมือง ไมนาท่ีชาวบานชาวเมืองจะ
มาลอยกระทงท่ีนั่น       

ดงันัน้ เมือ่ไมมหีลักฐานเปนชิน้เปนอนั หรอื
เอกสารประวัติศาสตรที่เชื่อถือได ที่จะบงบอกวา
มกีารลอยกระทงสมยัสโุขทัย ผนวกกบัภมูศิาสตร
สมัยนั้นไมเอื้อแกการมีประเพณีลอยกระทง จึง
สรุปไมไดวาสุโขทัยโบราณมีประเพณีลอยกระทง
อยูจรงิ อยางไรกต็าม ขอสรปุนีม้ไิดแปลวาจะไมมี
ประเพณีลอยกระทงสมัยสุโขทัย 

หากจะวาไปก็เหมือนกับกรณีของ ‘ผี’ หรือ 
‘วญิญาณ’ คอื ไมมหีลกัฐานวทิยาศาสตรบอกไดวา 
ผีมีจริง แตก็ไมมีหลักฐานที่จะบอกวา ผีไมมีจริง 
สรุปคือ การท่ีไมมีหลักฐานอาจเปนเพราะ หนึ่ง 
ไมมีอยูจริง สอง มีอยูแตยังพิสูจนไมได / ไมมี
หลกัฐานยนืยนั เชนเดยีวกบักรณ ี‘ชาวสโุขทยัลอย
กระทงหรือไม’ นั่นเอง  

เมื่อพิสูจนเรื่องลอยกระทงสมัยสุโขทัย
มิได จึงยังพิสูจนไมไดเหมือนกันวา นางนพมาศ
ประดิษฐกระทงสมัยสุโขทัย และเปนที่มาของ
ประเพณีลอยกระทงจริง 

อยางไรก็ตาม หากบางทานสงสัยวา แลว
ประเพณีลอยกระทงมาจากไหน มีตั้งแตเมื่อ
ไหรกันแนนั้น ก็ตองกราบขออภัยที่ไมอาจช้ีแจง
โดยกระจาง ณ ที่นี้ได เนื่องจากจะมีเนื้อหาและ
รายละเอียดมาก จนสามารถขึ้นคอลัมนใหมได
อยางนอย 1 คอลัมนเลยทีเดยีว จงึขอแนะใหทาน
อานบทความสารคดีเร่ือง เทศกาลลอยกระทง 
ของ เสฐยีรโกเศศ แทน โดยบทความนีม้ใีนรปูแบบ 
e-book ใหอานและดาวนโหลดทางเว็บไซต 
sathirakoses-nagapradipa.org (เลือกหนังสือ
ชื่อ เทศกาลลอยกระทง เลนสาดน้ําวันสงกรานต 
หรือ ประเพณีไทยเก่ียวกับเทศกาล)  

เสถียรโกเศศ นั้นเปนนามปากกาของ 
ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน ซึ่งทานผูนี้
เปนท่ีเคารพนับถือในวงวิชาการอยางสูง ทาน
ไดรับยกยองวาเปนผูรูรอบ รูลึก รูจริง ดาน
ประเพณีวัฒนธรรม เปนพหูสูตและเอตทัคคะใน
ศาสตรแขนงน้ีโดยแท บทความของทานมีการ
ศึกษาคนความาอยางดี อธิบายความเปนมาของ
ประเพณีลอยกระทงโดยละเอียด แตก็อานสนุก 
เขาใจงาย และหากอานบทความของเสถยีรโกเศศ

แลวยังไมจุใจ อยากรูลึกรูจริงเรื่องลอยกระทง
ยิ่งกวานี้ ก็สามารถอานเพ่ิมไดจากหนังสือ 
ลอยกระทง : การรบัและปรับเปล่ียนพธิกีรรมจาก
อินเดีย เขมร ไทย พมา และลาว ซึ่งมีตนฉบับอยู
ที่หอสมุดแหงชาติดวย

ค รั้ ง นี้ เ ร า ไ ด ศึ ก ษ า ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับนางนพมาศต้ังแตสมัย
สุโขทัยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร แตก็ยังไมพบ
สิ่งท่ีจะยืนยันไดวา นางนพมาศมีตัวตนจริงใน
ประวัติศาสตร แตอยางไรก็ตาม มิไดหมายความ
วานางนพมาศจะไมมีอยูจริง หากในอนาคตมี
หลักฐานอื่นปรากฏขึ้นมา ก็อาจมีการศึกษา
คนควาเร่ืองนางนพมาศกันใหมและไดขอสรุปที่
ตางจากเดิมก็เปนได
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ความทรงจ ําของสายฝนท่ี ห า ย ไ ป

บายวันอังคารเธอเดินเขามาหาผม
“เราเลิกกันเถอะ”

….
เสยีงจากแฟนของผมบอกเลกิขณะทีพ่วกเรากําลงัทานขาวกนั

อยูที่โรงอาหาร ผมแทบไมตองหยิบปฏิทินขึ้นมาทําเครื่องหมายเปน
วันสําคัญ เพราะสมองของผมสั่งการจดจําวันเวลาเองโดยอัตโนมัติ

ไปเรียบรอยแลว เสียงคุยกันสนุกสนานเก่ียวกับวงดนตรีที่ชอบและ
หนังสือการตูนเรื่องโปรดของเพ่ือนที่คุยกันกอนหนานี้เลือนหายไป 
เหลือทิ้งไวแตเสียงหัวใจเตนแรงและบรรยากาศเงียบงัน แสงแดด
อุนๆ ในชวงฤดูหนาวคอยๆ คืบคลานจากปลายโตะอาหารเขามายัง
ขอบชามกวยเตี๋ยวของผม จากเสนกวยเตี๋ยวท่ีเคยดูนารับประทาน 
ตอนน้ีผมแทบไมอยากจะกลืนแมลกูช้ินทีก่าํลงัเค้ียวอยูในปากดวยซํ้า 
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“เธอไมมีเวลาใหเราเลย” 
เสียงของเธอพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นระหวางเรา ดวย

เหตุผลตางๆ นานา ราวกับวาเธอไมอยากใหผมเสียใจมากกับการ
ที่เธอบอกเลิกผมกระทันหันแบบนี้ จริงๆ แลวเธออาจแครูสึกผิดตอ
สิ่งที่เธอทําเพราะคนที่ควรรองไหฟูมฟายไมใชเธอแตควรจะเปนผม
ตางหาก เพื่อนของเธอเดินเขามาพยุงตัวพรอมสงเสียงกระชิบขางหู
เบาๆ “ไหวไหม” ในตอนนั้นผมอยากตะโกนดังๆ ตอบเพื่อนของเธอ
ไปวาผมก็ไมไหวเหมือนกัน 

เรื่องราวเปล่ียนจากหนามือเปนหลังมือ เธอซ่ึงทําใจมากอน
หนานี้แลว แตสําหรับผมนั้นไมใช ความรูสึกของผมในตอนนี้เหมือน
ถูกทําใหแปลกใจอะไรสักอยาง ที่ไมมีทั้งการปดไฟ ไมมีเปาเทียน 
หรือแมกระทั้งเสียงขับรองในบทเพลงสุขสันตวันเกิดของคนใน
ครอบครัวตอนชวงปลายเดือนกันยายน ผมไมเคยทํารายเธอเลยแม
สักครั้งเดียว การตะโกนใสเธอจึงเปนเรื่องท่ีทําไดแคคิดเทานั้น เธอ
ในตอนนี้รองไหหนักมาก ถึงขนาดที่เพื่อนของผมอีกคนที่ไมไดอยูใน
เหตุการณเดินเขามาถาม

“นี่แกบอกเลิกแฟนแกเหรอวะ” นน เพื่อนสนิทของผมถาม
ดวยสีหนางุนงง

คนอื่นๆ ที่กําลังทานขาวอยูในโรงอาหารก็คงจะคิดเหมือน
กันกับนน ผมลุกเดินออกจากโตะอาหารโดยไมมีจุดหมายปลายทาง
ที่ชัดเจน คลายกับหนีปญหาอะไรสักอยาง ก็คงจะเปนแบบนั้น 
เพราะตอนน้ีดูอะไรๆ ก็เหี่ยวเฉาไปหมด สิ่งท่ีตองทําในตอนนี้เปน
อันดับแรกเลยคือหาที่สงบๆ อยูคนเดียวลําพัง เสียงของเพ่ือนยังคง
พยายามเรียกถามถึงสถานท่ีที่ผมกําลังจะไป คลายเปนหวงกลัววา
ผมจะทาํรายตวัเอง ผมจะทาํแบบนัน้ไดไง ในเม่ือครัง้กอนผมโดนมดี
กรีดนิ้วมือเลือดออกเพียงเล็กนอย ผมแทบซ้ือพวงมาลัยมาขอขมา
รางกายของตัวเองเลย ดงันัน้การท่ีผมคิดทีจ่ะฆาตวัตายจึงกลายเปน
เรือ่งเพอเจอในแบบละครหลงัขาวไป ซึง่เธอกร็ูด ีเธอจึงไมหวงเรือ่งนี้
มากนัก ผมพาตัวเองเดินออกไปใหไกลจากตรงน้ัน ไปในสถานท่ีที่
ไรซึ่งเสนเสียง ตามคําบอกกลาวของหูทั้งสองขาง ซึ่งตอนน้ีพวกเขา
ไมอยากทํางานแลว ผมเดินเขาไปดานหลังโรงเรียน ผานอาคารเรียน
ไมเกาๆ หลังหนึ่ง

ในขณะท่ีผมกําลงัเดินหนีความรูสกึผานอาคารเรียนไมหลงัเกา
เพื่อหาที่สงบๆ นั่งทําใจอยูนั้น ก็ไดยินเสียงแปลกๆ ดังข้ึนบนอาคาร
เรียนไมดังกลาว เสียงดังคลายมีคนเดินไปเดินมาอยูบนอาคาร 
ผมคดิวามนีกัเรยีนคนไหนไปเลนพเิรนทรอยูบนอาคารไมหลงันัน้กนั
หรอืเปลา แตบรเิวณรอบๆ กไ็มมใีครอยูเลย เพราะอาคารไมหลงันัน้
ตั้งอยูบริเวณหลังโรงเรียน เปนอาคารไมสีน้ําตาล หลังไมใหญมาก 
มีระเบียงทางเดินทอดยาวเช่ือมระหวางสองหองเรียน ตัวอาคารถูก
ยกสูงจากพื้นแคประมาณชวงเอว พื้นผิวของบันไดอาคารถูกกัดกิน
ไปดวยแมลงจนเปนรูพรุน อาคารตั้งอยูที่เดียวกับโรงเพาะชําประจํา
โรงเรยีน ซึง่หากไมมวีชิาเรยีนหรืออะไรท่ีจาํเปนตองใชโรงเพาะชํา จะ
ไมมีใครเดินเขามาในท่ีแหงน้ีอยางแนนอน แตวันน้ีผมรูสึกเศราและ
อยากอยูคนเดียวลําพัง จึงเดินพลัดหลงเขามาที่นี่โดยบังเอิญ 

เสียงท่ีผมไดยินในตอนแรกเงียบหายไป ผมพยายามเดินดู
รอบๆ อาคารไมหลังนั้น ประตู หนาตางทุกบานถูกล็อคดวยกุญแจ

อยางแนนหนาจากภายนอก จงึเปนไปไมไดแนนอนท่ีใครหรือนกัเรียน
คนไหนเขาไปเดินเลนขางในอาคาร ผมเร่ิมรูสึกไมดีแลว และรูสึก
ขนลุกขึ้นมาท่ัวรางกาย ขณะท่ีความคิดหน่ึงโลดแลนเขามาในหัววา
อีกไมชาก็เร็วผมอาจจะพบเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติก็เปนได ผม
ตัดสินใจรีบเดินออกจากท่ีแหงนั้นโดยทันที สลับเปลี่ยนกิริยาจาก
เดินเปนวิ่งในเวลาตอมา   

ความรูสึกเสียใจของผมยังไมหาย มันยังคงบีบรัดตัวผมเขามา
เร่ือยๆ จนนํ้าในรางกายเกือบไหลทะลักออกทางเบาตา ผมเดินมา
ถึงหนาหองสมุดของโรงเรียน เปนหองสมดุเล็กๆ แตอัดแนนไปดวย
ความเงยีบงนั ดานหนาทางเขามบีรรณารกัษกบัโตะไมเกาๆ ทีเ่ตม็ไป
ดวยหนังสือวางเรียงรายคลายเหมือนจะเปนระเบียบอยู 

ผมเดนิเขาไปในชองระหวางชัน้หนงัสอื มนัเปนชองเลก็ๆ ทีเ่คย
เปนขาวใหญของโรงเรียนมาไมนานนี้ ก็ดวยนักเรียนสองคนที่รักกัน
มากถึงขนาดบิดเบือนการรับรูทางสายตา มองมุมหน่ึงของหองสมุด
กลายเปนหองสวทีในโรงแรมหาดาวไปโดยไมปรกึษาใคร แตสาํหรบัผม 
ตรงกันขาม ผมใชพืน้ท่ีเลก็ๆ มมุนีก้ลายเปนคุกไวกงัขงัความรูสกึของ
ตวัเอง และคงจะดมีากหากผลการพพิากษาออกมาใหประหารความ
รูสกึน้ีทิง้เสีย ผมน่ังเงียบเฉยไปสักพกัเผลอเหลือบไปเห็นหนังสือนทิาน
เลมเล็กๆ เลมหน่ึง ปกหนังหนังสือมีตัวอักษรเรียงรายปะติดปะตอ
กนัเปนประโยคนารักๆ กบนอยจอมซน ผมพลิกหนังสือเปดหนาแรก
อานเร่ืองราวของเจากบนอยไปเร่ือยๆ แตทวาความรูสึกเสียใจบีบรัด
ตวัผมแนนจนเกนิไป ทาํใหน้าํในรางกายไหลทะลกัออกมาทางเบาตา
ของผมซะแลว มันละลายตัวหนังสือท่ีผมกําลังอาน ภาพที่กําลังมอง 
ชั้นหนังสือท่ีพิงอยู หองสมุด ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัว ผมไมเห็น
อะไรเลย การหลับตาอาจเปนวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ 

ทวาการหลับตาทําใหผมเห็นภาพเธอชัดเจนข้ึนกวาเดิม ภาพ
เกาๆ ความทรงจาํครัง้แรกทีเ่ราพบกนั ผมจําเรือ่งราวเหลานัน้ไดเปน
อยางด ีเราพบกนัครัง้แรกทีอ่าคารเรยีนหลงัหนึง่ ชวงเยน็ของวนัอังคาร 
ตอนนั้นผมจําไดวาผมเรียนวิชาสุขศึกษาเปนคาบวิชาสุดทาย ซึ่งเปน
คาบเรยีนเดียวกบัเธอ ตางกนัแคเรยีนกนัคนละหอง และคนละอาจารย
กัน วันนั้นบังเอิญฝนตกหนักกอนที่จะหมดชั่วโมงเรียนไดสักพัก 
และผมก็ดันลืมเอารมสีดําคันโปรดของผมติดกระเปามาดวย การ
นั่งรอใหฝนหยุดตกกอนจึงเปนเร่ืองท่ีชวยไมได หลังจากท่ีผมรอให
ฝนหยุดตกไดไมนานหนัก ผมก็ไดยินเสียงผูหญิงดังข้ึนจากดานหลัง 

“ฝนตกอกีแลว เบื่อๆ” 
เสียงของผูหญิง (คือเธอท่ีเพิ่งบอกเลิกผมไป) ดังขึ้น พรอม

กับเสียงฝเทากระทบพ้ืนเปนจังหวะเดียวกันกับเสียงน้ําหยดลงบน
ถังน้ําใบใหญใตอาคารเรียน ฝนคงตกหนักข้ึนเรื่อยๆ และไมมีทีทา
วาจะหยุด 

“นายไมเบื่อบางหรือไง” 
“เบื่อสิ” ผมตอบไปพรอมๆ กับหันไปมองเธอ 
เธอสวยมาก มากถึงขนาดท่ีผมไมเคยมองใครสวยขนาดน้ีมา

กอนต้ังแตเริ่มเรียนที่นี่มา หรือวากอนหนานี้ผมไมคอยสนใจเรื่อง
รักๆ ใครๆ ก็ไมรู แตนั่นไมสําคัญเทากับตอนนี้ ผมชอบเธอเขาแลว 
และอยากรูจักเธอมากกวานี้

“ยืนทําไมละ นั่งกอนสิ” 
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ประโยคแรกที่ผมคุยกับเธอ มันกลายเปนประโยคท่ีแข็งและไรชีวิต
ชีวาที่สุดเทาที่ผมเคยพูดมา อาจเปนเพราะอาการเกร็งบวกกับความเย็น
ของละอองสายฝน ตอบสนองระบบสือ่สารภายในสมอง หลอหลอมกลาย
เปนศิลปะการพูดที่ไมหลงเหลือแมความออนชอย

“อื้ม” เธอตอบผมเบาๆ พรอมกับยิ้มที่มุมปากเล็กนอย 
นี่อาจเปนการเริ่มตนที่ไมแยซะทีเดียว ผมรูสึกวาเธอก็ชอบผม

เหมือนกัน โดยอานจากสายตาและทาทีเมินเฉยเล็กๆ นอยๆ ทุกครั้งที่
ผมถามคําถามเธอสักประโยคหน่ึง เธอมักหันมามองผมและหลบสายตา
ทุกคร้ังเวลาเธอตอบคําถาม เราคุยกันไปเรื่อยๆ เปนเวลานานจนจับ
ประเด็นไมไดวาเราคุยกันเรื่องอะไร อาจเกี่ยวกับพระเอกละครทีวีบาง 
แมวที่ชอบปนตนไมบาง หรือแมกระท้ังจิ้งจกบนเพดานหลังคาบาง ถึง
กระนั้นสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุด ณ เวลานี้ก็คือเธอ 

หลงัจากทีผ่มและเธอคยุกนัไดพกัใหญ เรากต็ดัสนิใจคบกนัเปนแฟน 
ระหวางที่เราเปนแฟนกันมาถึงตอนนี้ที่เลิกกันไปแลว ผมมีความสุขมาก 
และไมคิดที่จะเสียดายเวลาท่ีคบกันมานานเลยสักนาที ถึงแมวา
ความอิ่มตัวของความรักจะพลัดพรากเธอไปจากผมแลวก็ตาม น้ําตา
หยดุไหลแลว ผมมองเหน็อะไรชดัขึน้ สิง่ท่ีผมจาํไดในตอนนีค้อืผมโดดเรยีน
วิชาภาษาไทยและวิชาสุขศึกษาไปเรียบรอย 

ผมเดินออกจากหองสมุดพลันหยิบรองเทาสวมใสอยางละเมียด
ละไม เดินตามทางเดินประจําไปยังประตูดานหนาโรงเรียน ระหวางทาง
ผมเจอกับลุงสม ภารโรงเกาแกของโรงเรียนที่อยูมาตั้งแตชวงแรกๆ ของ
การกอตั้งโรงเรียน ความคิดและความสงสัยหนึ่งวูบเขามาในหัวของผม 
จรงิสิ! ผมเจออะไรบางอยางท่ีผดิปกตใินอาคารไมหลังเกาหลังโรงเรียน ผม
จําไดวาผมไดยินเสียงแปลกๆ จากดานในอาคารหลังนั้น ผมจึงตัดสินใจ
เดนิเขาไปถามลงุสม ทนัททีีล่งุสมไดยนิเรือ่งท่ีผมเลา ผมสงัเกตเห็นอาการ
ตกใจบนใบหนาของลุงสมไดโดยทันท ีมนัแสดงใหเห็นถงึใบหนาของคนท่ี
กลัวอะไรบางอยาง 

“ลุงก็ทําความสะอาดตรงนั้นบอยๆ ไมเห็นไดยินอะไรนะ”    
ลุงสมตอบผมดวยทาทีน่ิงเงียบ กอนท่ีแกเกิดมีธุระข้ึนมากลางคัน 

ผมก็ไมรูจะรั้งแกไวไดยังไง จึงปลอยเรื่องใหมันผานๆ ไป แลวก็เดินออก
นอกโรงเรียน

…..
ขณะที่ผมกําลังเดินออกจากประตูรั้วโรงเรียน จูๆ ก็มีฝนตกลงมา

อยางหนัก ผมไมมีแรงแมแตจะว่ิงหลบสายฝน ไดแตเดินซึมซับของเหลว
ที่ไหลผานหวงอากาศลงมาอยางชาๆ ชะลางคราบความรูสึกที่หลงเหลือ
อยูบนใบหนาที่ไมมีแมสักรอยยิ้มใหกับเสียงทักทายของคนรอบขาง เม็ด
ฝนกระทบกับพ้ืนคอนกรีตนําเอาเม็ดทรายเม็ดเล็กเม็ดนอยกระโจนข้ึน
รองเทาผาใบของผม เกาะกลุมกันหนาแนนเปลี่ยนรองเทาที่ดูสะอาดตา 
ใหกลายเปนรองเทาที่ดูสะอาดไป (เสียงประชดในใจ) โดยทันที 

ตอนนี้ผมเปยกไปทั้งตัวแลว และคงเปยกอยางนี้ไปเรื่อยๆ จนกวา
จะถึงบาน จําไดวาวันนี้เปนวันเดียวกับครั้งแรกที่ผมไดพบเธอ และฝน
ก็ตกหนักแบบนี้เชนกัน ถาในตอนนั้นผมตัดสินใจฝาฝนเดินกลับบาน 
วันนี้ผมจะยังเปยกฝนอยูไหม

…
คําถามที่มีแตคําตอบเปนเสียงของความเงียบเหงาในใจ…
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35
เร่องส้ัน

ข อ ง ห า ย า ก

“ธาร เห็นแวนกันแดดฉันบางไหม” คําถามของ
หญงิสาวท่ีกมๆ เงยๆ เหมือนกําลังหาอะไรบางอยางอยู
ตรงมาหินออนทามกลางตนไมใหญของบริเวณสวน 

ทาํใหคนทีวุ่นวายอยูกบัแปลงดอกกหุลาบตอง
หันมามอง เขายิ้มขําๆ ยอนถามไปวา 

text&illustration : ศุภชา สรรพชัย



“มนัไมไดคาดอยูบนหัวคุณเหรอครับ” หญงิสาวเอ้ือมมือจบัศรีษะโดย
อัตโนมัติ และก็พบวาแวนกันแดดที่เธอกําลังหาน้ันอยูบนหัวของเธอเอง 
ทําใหอดบนความขี้ลืมของตัวเองไมได “นี่ฉันหามันมาเปนชั่วโมง ที่แทก็อยู
บนหัวนี่เอง เมื่อวานก็นาิกา ใสอยูกับขอมือแทๆ เดินหาอยูนั่นแหละ หา
จนฉันคิดวาทําหายไปแลวดวยซ้ํา หายากจริงๆ ของพวกน้ี”

“คงเพราะของเหลานั้นอยูใกลคุณเกินไป คุณก็เลยมองขามมันไป” 
ชายหนุมพูด กอนลุกยืนขึ้นพลางปดฝุนออกจากตัว เอยเสียงนุมอยาง
สุภาพและมีน้ําใจไมตรีวา “ผมวา รีบไปแตงตัวเถอะครับ เพราะคุณมีนัด
ตอน 4 โมงเย็น”

หญงิสาวถอนหายใจกบัคําพดูของอกีฝาย จาํใจเดนิไปอาบน้าํแตงตวั
ทั้งๆ ที่ไมอยากจะออกไปไหน แตวันนี้เธอควรจะทําใหเรื่องคางคาใจมัน
จบลง

เธอทอดสายตามองผูหญิงในกระจกอยางพินิจ ดวงหนานั้นงดงาม 
ทั้งคิ้วพาดยาว จมูกโดง ริมฝปากอิ่ม และดวงตาคมสวย

เมือ่แตงตวัเสรจ็เรียบรอย เธอก็กาวขึน้รถซึง่มธีารทําหนาทีเ่ปนคนขับ 
เพราะตอนนีร้ถของเธอเอาไปซอมอยู เลยตองอาศยัรถของชายหนุมไปกอน 
เคยมีคนถามเธอวา ธารเปนอะไรกับเธอ คําตอบเพียงอยางเดียวท่ีเธอ
นึกออก คือ... คนจัดสวน ซึ่งเธอก็รูสึกวามันไมใชแคนั้น แตก็ไมรูจะนิยาม
ใหคนอื่นเขาใจไดอยางไร   

จดุเริม่ตนของการพบกนัระหวางเธอกบัธารคอื เธอตองการคนมาทาํ
น้าํตกจําลองเล็กๆ ทีส่วนหลังบาน... และเพ่ือนของเพ่ือนของเพ่ือนก็แนะนํา
ธารใหกับเธอ (เขาเปนสถาปนิกที่มีงานอดิเรกคืองานจัดสวน) จนตอนน้ี
ชายหนุมเปนเสมือนคนจัดสวนจําเปนที่ครอบครัวของเธอคุนเคยดี 

“วันนี้คุณดูเหมอๆ นะครับ คนสวย” เสียงของคนตรงหนาดังมาให
ไดยนิ เรียกสติของหญิงสาวใหกลับมาอยูกบัปจจุบนัอกีคร้ัง เสียงบรรยากาศ
ในรานอาหารคอยๆ แทรกซึมเขาสูโสตประสาทของเธอชาๆ เธอยิ้มใหกับ
แฟนหนุม กอนตอบวา

“คะ ฉนักาํลงัคดิถงึอะไรบางอยาง” เธอกมหนาสนใจกับอาหารบนโตะ 
แสงไฟและเคร่ืองสําอางบนใบหนานวลขับใหเธอดูสวยกระจางตามากข้ึน 
จนชายหนุมนัง่มองเพลนิๆ พมึพาํวา “ผมคงเปนผูชายท่ีนาอจิฉาทีส่ดุในโลก 
ที่มีแฟนสวยขนาดนี้”

“ขนาดนั้นเลยเหรอ ตน” เธอถามเรื่อยๆ เริ่มรูสึกเบื่อหนายกับคําวา 
สวย ทีผู่ชายทกุคนทีเ่ธอเคยคบตางพร่าํพดูมนัทุกครัง้ทีอ่ยูดวยกนั นาสงสัย
วาผูชายจะปลืม้อะไรนกัหนากบัความสวยของผูหญงิ ในตอนแรกเธอกภ็มูใิจ
อยูหรอกที่มีคนชมบอยๆ แตความบอยนั้นกลับกลายเปนความเคยชินและ
เบื่อหนายแทน เหมือนกับเวลานี้ที่เธอมองหาความรักแทนท่ีจะเปนคนรัก

เคยมีคนพูดไววา...คนรักหางาย...แตความรักสิหายาก...
“ครบั ทัง้สวยทัง้เกง ผูชายคนไหนมองขามกโ็งแลว” ตนพูดดวยน้าํเสยีง

นุมนวล แตปลายประโยคแฝงดวยแววเยาะหยันราวกับเศรษฐีดูแคลน
คนยากจนที่ไมมีคฤหาสนหลังใหญ

“แตก็มีคนมองขามมานักตอนักแลวนะคะ” เสียงหวานแยงเรียบๆ 
สะกดความหงุดหงิดไมพอใจไวลึกๆ

“พูดแบบนี้อีกแลว ทําไมคุณถึงชอบซํ้าเติมตัวเองนักนะ ไมวาบรรดา
แฟนเกาของคณุจะเคยวาคณุยงัไง แตสาํหรบัผม คณุสวยกวาผูหญงิทกุคน” 
น้ําเสียงหนักแนนกับแววตาจริงจังทําใหหญิงสาวยิ้มกวาง แลวถามกลับวา

“นอกจากความสวยแลว คณุชอบฉนัท่ีตรงไหนคะ” คลายกบัคาํถามนัน้
จะตีหัวคนฟงใหมึนงง ตลอดเวลาท่ีคบกันมา 3 เดือน หญิงสาวตรงหนาไม
เคยถามคําถามชนิดนี้ มันทําใหเขาสับสนและมีลางสังหรณไมดี “ผมชอบ
ทุกอยางที่เปนคุณ”

“อะไรละคะ ทุกอยางนั่นนะ” เธอยังคงยิ้มหวาน แตแฝงไวดวยความ
เยือกเย็น “คําตอบของคุณก็เหมือนๆ กับคําตอบของอดีตแฟนที่ฉันเคย
คบมา”

“แตผมรกัคณุจรงิๆ นะ” เขารบีพดูดวยสหีนาซดีเผอืด เอือ้มมอืไปกมุ
มือหญิงสาวที่วางนิ่งอยูบนโตะพลางบีบแนนเหมือนยํ้าคําพูด “คุณคงไมทิ้ง
ผมใชไหม...เหมือนท่ีคุณทํากับผูชายทุกคนที่คุณคบหา”

“ผูชายทุกคนที่ฉันคบหา...” เธอทวนคําพูดของอีกฝาย สีหนามีรอย
ครุนคิดลึกล้ํา

“เพราะคุณสวย คุณถึงเลือกจะเปนฝายท้ิงได ในขณะท่ีผูชายอยาง
พวกผมตองพายแพเสมอ”

“ฉันคิดวา คุณนาจะรูดีแกใจนะคะ วาผูชายท่ัวไปตองการอะไรจากผูหญิง...
โดยเฉพาะผูหญงิทีค่ณุพรํ่าบอกวาสวยเหลือเกิน” หญงิสาวคอยๆ ดงึมอืออก
จากมือของชายหนุมอยางสุภาพ ดวงตามีแววเฉียบคมและแข็งกราว ขณะ
เอยตอไปวา “ฉนัตามหาความรกัมานาน ฉนัไดพบกบัคนรกัหลายแบบ...และ
ทั้งหมดนั้นทําใหฉันสรุปไดวา พวกเขาเหลานั้นแคหลงใหลความสวยงาม
ภายนอก พวกเขาพรํ่าพรรณนาถึงดวงหนา นัยนตาและริมฝปากเยายวน
ของฉัน มากกวาจะสนใจนิสัยใจคอและตัวตนที่แทจริง”

“แตผม...” 
“ขอบคุณนะคะที่เสียเวลากับฉันมา 3 เดือน” หญิงสาวมองชายหนุม

ดวยดวงตาเฉยชา “ตลอดเวลาท่ีเราคบกัน คุณไมเคยถามเลยวาฉันรูสึก
ยังไงกับการที่ตองแตงตัวสวยๆ ไปงานเลี้ยงเพื่อใหคุณไดโออวดฉันกับ
เพื่อนๆ ของคุณราวกับฉันเปนสัตวเลี้ยงแสนสวยตัวใหม เคยถามฉันสักคํา
ไหมคะ วาฉนัชอบเดินควงคุณไปตามหางสรรพสินคาดังๆ เพือ่เลือกซ้ือของ
ไรคาราคาแพงๆ นั่นรึเปลา และท่ีสําคัญ...คุณพยายามลวงเกินฉันทุกคร้ัง
ที่มีโอกาส”

“เออ...คอืผม...” 
“เรื่องของเราคงตองจบกันแคนี้ ลากอนคะ หวังวาคุณจะเจอผูหญิง

ที่ทําใหคุณรักหลอนไดจริงๆ นะคะ” เธอเอยอยางงายๆ ไมเหลือเยื่อใย
เพราะเธอคิดมานานแลว วาสักวันเธอตองเปนฝายพูดออกมา กอนจะเสีย
เวลาไปมากกวานี้ ซึ่งสุดทายแลวคนท่ีเสียเปรียบและเสียหายมากท่ีสุดก็
หนีไมพนฝายผูหญิง
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“คนทีไ่มเคยรกัใครอยางคณุ ไมมทีางไดเจอความรกัหรอก!” ชายหนุม
ลุกพรวดขึ้นยืน แลวตราหนาอีกฝายอยางคนจนตรอก เขาทั้งรูสึกเสียหนา 
ทั้งอับอาย ไมเคยมีผูหญิงคนไหนปฏิเสธเขาและเขาไมจําเปนตองงองอน
ผูหญิงคนนี้ “ตามหาไปเถอะความรักนะ คุณไมมีวันไดเจอมันหรอก ผูหญิง
สวยอยางคุณหางายจะตายสมัยนี้ ขางทางนะเยอะแยะ!”

วาเสร็จคนพูดก็เดินออกไปโดยไมหันกลับมามองเธออีก แตมันไมได
รูสึกแยเทาที่คิดไว ออกจะรูสึกโลงอกเสียดวยซ้ํา เธอรูมานานแลววาผูชาย
คนนั้นไมเคยมีสิ่งที่เธอตามหา เวลาผานไปเทาไหรไมรูกับการที่เธอนั่งนิ่ง
อยางเหมอลอยจนกระทั่งไดยินเสียงทุมต่ําอันคุนเคยดังขึ้นเหนือศีรษะ

“ทําไมไมบอกเขาไปละครับวา ที่ผานมาคุณเปนฝายถูกทิ้งตลอด...
ทําไมถึงยอมทนใหเขากลาวหาวาคุณเปนผูหญิงไมดีที่ทิ้งผูชายงายๆ”

“ธาร...”
แววตาของคนพูดอานยากและเธอก็ไมเคยคิดจะคนหาวามันมี

ความหมายวายงัไง หญงิสาวลกุขึน้ยนื ใบหนามรีอยยิม้บางๆ เจือดวยความ
เหนื่อยหนายและออนลา “ไมวาใครจะเปนฝายทิ้ง ผลลัพธก็คงไมแตกตาง
กันนักหรอกคะ ฉันก็ตองอยูคนเดียวอยูดี มันอาจจะจริงท่ีตนพูด ตอใหฉัน
ตามหาเทาไหร ฉันก็ไมเคยเจอสิ่งท่ีเรียกวา ความรัก”

“กลบับานเถอะครบั เดีย๋วผมไปสง” เขาบอกพรอมกบัรอยยิม้ปลอบใจ
“คุณอยูในเหตุการณตลอดเลยเหรอคะ” เธอถามเรื่อยๆ สายตาทอด

มองภาพถนนท่ีเคลื่อนผานไปอยางไรจุดหมาย
“ครับ” ธารรบัคาํสัน้ๆ สหีนาของเขาเปล่ียนไปเล็กนอยเม่ือเธอถามวา 

“ทําไมคุณถึงมาอยูที่นี่”
ชายหนุมไมตอบ เขาเงยีบและใหความสนใจเพยีงแคกบัถนนเบือ้งหนา 

จนกระทั่งรถจอดสนิทที่หนาบานของเธอ เสียงนุมทุมนั้นจึงเอยออกมาวา 
“ผมอยากใหคุณดูอะไรบางอยาง”

วาแลวชายหนุมก็ลงจากรถและเดินนําเธอไปยังบริเวณสวน แสงไฟ
จากเสาไฟท่ีติดตามทางเดินหินสองกระทบดอกไมนานาพันธุซึ่งปลูก
เรียงรายอยูรอบๆ ทางเดิน อาจเปนเพราะเวลานี้เพิ่งจะหัวคํ่าทําใหเธอพอ
จะมองเห็นภาพเบ้ืองหนาไดชดัเจน แมจะมเีพียงแสงสลวัของไฟริมทางเดิน
และแสงจันทรที่เพิ่งทอแสง

“กหุลาบพวกน้ี” เธอพึมพําแผวเบา มองแปลงกุหลาบหลายสีทัง้สีแดง 
สขีาว สชีมพูและสีเหลืองอยางไมเช่ือสายตาและนึกไมถงึวาสวนบานเธอจะ
มีกุหลาบมากขนาดน้ี “นี่คุณ... ปลูกมันมาตลอดเลยหรือคะ”

“ครับ...คุณเคยบอกวาชอบกุหลาบมาก” ชายหนุมตอบยิ้มๆ “ผมเดา
ไมถูกวา คุณชอบสีอะไร ก็เลยปลูกใหหลายๆ สี”

“ทําไมคะ” เธอหันไปสบตาเขาดวยแววตาจริงจังและคาดค้ัน “คุณมี
เหตุผลอะไรที่ทําแบบนี้”

“จําเปนตองมีเหตุผลดวยหรือครับ” ธารยังคงย้ิมออนโยน แววตา
ของเขามองเธอดวยสายตาของคนท่ีกําลงัมองของสูงคาที่คูควรตอการดูแล
ทะนุถนอม “ผมแคตองการใหคุณมีความสุข มันเพียงพอจะใชเปนเหตุผล

ที่คุณรับฟงไดไหมครับ”
“แต...คุณ...” หญิงสาวเมมปาก ไมรูจะสรรหาคําพูดใดมาเพ่ืออธิบาย

ใหอกีฝายเขาใจถึงความสับสน “คณุไมเคยพูด ไมเคยบอก ไมเคยแสดงอะไร
ที่ทําใหฉนัเขาใจเจตนาของคุณเลย”

“ผมแคกลัวที่จะพูด...” เขาบอกพรอมกับหลบสายตาไปทางอื่น “คุณ
เฝามองหาใครสักคนที่มีความรักใหคุณอยางแทจริง สายตาของคุณมองไป
ขางหนาตลอดเวลา โดยท่ีคณุไมไดสนใจหรือแมแตเฉลียวใจคิดเลยวาผมเขา
มาวนเวยีนอยูใกลๆ  คณุเพราะอะไร ผมกลวั...ถาหากคณุรู...ทกุอยางระหวาง
เราอาจเปลี่ยนไป ซึ่งผมทําใจไมได”

เสยีงของธารส่ันเครอืจนเธอรูสกึได เขาไมยอมสบตาราวกับกลวัทีจ่ะได
เหน็สหีนาทีเ่ปล่ียนไปของเธอ  หญิงสาวกวาดสายตามองดอกกหุลาบรอบๆ 
ตวั มนัสงกล่ินหอมยวนใจใหสงบลงอยางประหลาด ความคิดหลากหลายท่ี
เคยประดังประเดเขามาจนสับสนวุนวายคอยๆ เรยีบเรียงเปนระเบียบแชมชา 
เธอถามเขาวา “คุณชอบฉันที่ตรงไหนคะ” 

“ไมรูสิครับ ผมแคชอบมองทาทางของคุณตอนอยูในสวนและคิดวา
คงจะดี ถาคุณมีสวนสวยๆ ไวดูเลน” ชายหนุมตอบ ใบหนายังคงมีรอยยิ้ม
อยางฝนๆ แววตาสลดลง ยามเอยวา “แตถาคุณไมชอบ ผมก็จะไมมายุง
วุนวายกับสวนของคุณอีก”

“ไมเคยบอกเลยนะวา ไมชอบ...” เสียงหวานเอยกลั้วหัวเราะ เธอรูสึก
เหมือนกับวาอารมณขุนมัวที่ผานมาหายวับไป บางที...สิ่งที่เธอเฝาตามหา
มานานอาจไมไดอยูหางไกลอยางที่คิด กลับกัน...มันอยูชิดใกลเสียจนเธอ
ไมเคยสังเกตหรือหันมาดูมันใหชัดๆ ความเอาใจใสดูแลและหวงใยของ
ผูชายคนนีเ้ปนสิง่ทีเ่ธอมองขาม หรอืไมเธอกอ็าจจะเห็น แตไมเคยคดิอยาก
คนควาหาคาํตอบกบัสิง่ทีเ่ขาเฝาทาํใหเธอมาตลอดเวลาท่ีรูจกักัน เขาไมเคย
พดูอะไรท่ีเก่ียวกับความรัก แตทกุการกระทําทีผ่านมาบอกเธออยางชดัเจน
อยางไมจําเปนตองเอยยํ้า

“คุณทําเหมือนเดิมนั่นแหละ ธาร จัดสวน ปลูกตนไมหรืออะไรก็ได 
แตคราวนี้คุณจะไมไรตัวตนในสายตาฉนั”

“หมายความวา...คุณจะรับผมไวพิจารณาใชไหมครับ” ธารถามอยาง
ไมแนใจ แตแววตาเกลื่อนไปดวยความยินดี “คุณแนใจหรือครับที่ตัดสินใจ
แบบนี้ จะไมลองมองหาคนอ่ืนที่ดีกวาผม...”

“ฉันหามาพอแลวละคะ” หญิงสาวขยับรอยยิ้มกวางใหชายหนุมที่
มีสีหนางุนงง แววตาของเธอเปนประกายระริกเจือดวยความออนหวาน
บางเบาอยางท่ีชายหนุมไมคิดวาตัวเองจะไดรับแววตาแบบนี้จากหญิงสาว
ตรงหนา แลวเสียงของเธอก็เอยถามอยางนุมนวลวา “เคยไดยินไหม”

“ครับ?”
“ของที่หายากที่สุด คือ ของที่หาเจอแลว แตไมรูวาหาเจอแลวยังไง

ละคะ”
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มาจะกลาวบทไป สวสัดจีากหวัใจของกระผม (เปดตวั
อยางกับบทกวี) ขอสวัสดีทานผูอานทุกทานนะครับ 
แหม...หากจะลองวาไปแลว การสนทนาก็คือส่ิงที่
จำ เปนอยางย่ิงสำ หรับมนุษยเรา การติดตอสื่อสาร 
การคุยงาน การสนทนา ทุกอยางท่ีพูดมาน้ีลวน
จำ เปนตองใชอวัยวะสำ คัญอยูหนึ่งอยาง ซ่ึงก็คือ 
‘ปาก’ 

แตขอโทษ วันนี้ไมไดตั้งใจจะมาสนทนาเรื่องปาก
ครบั จดุมุงหมายสาํคญัของบทความนีค้อื ‘ฟน’ นัน่เอง แต
ก็อีกนั่นแหละ จุดมุงหมายสูงสุดจริงๆ ไมใชฟนแตมันคือ 
‘แปรงสีฟน’ ซึง่จริงๆ แลวจดุมุงหมา…ผมลอเลนครับ จดุมุง
หมายสูงสุดที่ผมพูดถึง คือ ‘แปรงสีฟน’ ตางหาก 

มทีานผูอานสักคนไหมครับ ทีรู่วาแปรงสีฟนท่ีเราใช
กนัอยูทกุวนันี ้มาจากไหน ใครเปนคนทําขึน้มา แนนอนครับ 
หากวาทานผูอานไมใชคนที่มีความรูรอบตัวอยางมาก
เกินความจําเปนแลว เปนเรื่องธรรมดาท่ีผูอานจะไมรู ซึ่ง
มันไมใชเรื่องที่ผิดแปลกอยางใด เพราะตัวผมเองก็ไมรู
เหมือนกัน... 

การไมรูมนัเปนส่ิงทีไ่มผดิ พอไมผดิ - มนักไ็มผดิครบั 
ถอืวาเปนเรือ่งมหัศจรรย แปรงสฟีนทีเ่ราตองมไีวตดิ

บานนั้นเกิดจากความคิดริเร่ิมของนักโทษครับ ซึ่งชื่อของ
เขากค็อื วลิเลยีม แอดดิส (William Addis) หนุมชาวองักฤษ 
ซึ่งคิดผิด จึงทําผิด ทําใหติด...คุก หลังจากการถูกจองจํา 
กลายสภาพเปนนักโทษเมื่อป 1770 ทําใหเขามีเวลามาก
พอสมควร ที่จะคิดพิจารณาประดิษฐของสิ่งหนึ่งขึ้นมา

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นขณะที่วิลเลียมเห็นนักโทษคนอื่น
กําลังใชเศษผาขัดฟน ซึ่งก็ใชขัดไปเรื่อยๆ จนฟนสะอาด

วิลเล่ียมจึงฉุกคิดถึงสิ่งที่สามารถทําความสะอาด
ฟนได และตองใชอยางสะดวกสบายดวย หลังจากเขา
คิดไดแลวจึงลงมือประดิษฐแปรงสีฟนอันแรกขึ้นมา 
เริม่ดวยการนาํกระดกูทีเ่หลอืจากอาหารเย็นของเขา (จาก
การสืบคนขอมูลไมมีผูใดระบุไววากระดูกของอาหารมื้อ
นั้นเปนกระดูกไก กระดูกหมู หรือกระดูกสุนัข แตมันคือ

กระดูกแนนอน) เมื่อหากระดูกไดแลว จากนั้นเขาก็เจาะรู
ที่กระดูก แลวไปออนวอนตอผูคุมเพื่อขอขนแปรงมา 
แคนั้นแหละครับ เขาตัดขนแปรงใหสั้น ยัดลงไปในกระดูก
ที่เจาะรูไว ติดกาวใหเรียบรอย เปนอันเสร็จ

วลิเลยีม แอดดิส คนนี ้หลงัจากทีเ่ขาออกจากคกุ พน
สภาพจากการเปนนักโทษ เขาก็มุงมั่นทําธุรกิจแปรงสีฟน
อยางจริงจัง ในป 1780 มีคนสนใจผลิตภัณฑของเขา
มากมาย จนทําใหเขากลายเปนคนมีเงินเยอะแยะไดใน
ที่สุด และนั่นเองเปนสิ่งที่ทําใหคนรูจักและมีแปรงสีฟน
ใชตั้งแตนั้นมา

เปนอีกเรื่องที่นาแปลก ความคิดแบบน้ีเกิดขึ้น
จากภายในคุก สถานท่ีที่ไมเหมาะสําหรับการคิดเสียเลย 
แตก็นั่นแหละครับ เร่ืองแบบน้ีมันเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 
อาจจะเปนในหองน้าํ หองนอน สวนสาธารณะ หากคนเรา
สามารถมุงมั่นหรือเพงจิตไปกับการคิดอะไรสักอยางหนึ่ง 
ในไมชา ปญหาที่เราคิดไมตกก็จะสามารถผานไปไดอยาง
แนนอนครับ

หากพูดเรื่องแปรงสีฟนแลวไมพดูถึงยาสีฟน ก็ออก
จะเปนการไมใหเกียรติ โดยมีการสรุปไววา ยาสีฟนนั้นมี
ตนกําเนิดมาตั้งแตสมัยอียิปตโบราณ ในยุคนั้นยาสีฟนทํา
มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพราะผูคนนาจะยังไมรูจัก 
‘ฟลูออไรด’ กันแนนอน ดังนั้นสวนผสมของยาสีฟนจึง
เปนของจําพวกเกลือปน พริกไทยปน ใบมินต และดอกไม
ตางๆ 

จนมาถึงในสมัยของชาวโรมัน มีการคิดสูตรยาสีฟน
ขึ้นมาใหม แตวาคนโรมันเปนคนท่ีฉลาดเกินมนุษยใน
สมัยนั้น จึงไดนําปสสาวะของมนุษยมาเปนสวนผสมหลัก
ของยาสีฟน เพราะมีความคิดวา แอมโมเนียในปสสาวะ
สามารถทําใหฟนสะอาดได ทานผูอานก็ลองจินตนาการ
ดูแลวกันครับ หรือถาจินตนาการไมไดกล่ินเห็นทีจะตอง
ทดลองทําดู

ทวาการใชยาสีฟนก็ยังไมเปนที่นิยมมากนัก เพราะ
ผูคนนิยมใชน้ําเปลาในการแปรงฟน ทวา(อีกครั้ง)อยูดีๆ 
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ยาสีฟนก็ไดรับความนิยมมากข้ึน แตคนสวนใหญจะใช
ยาสฟีนท่ีทาํขึน้เอง ซึง่สวนผสมก็จะมาจาก ผงชอลก อฐิ และ
เกลือ แมตอมาจะมีผูอุตริคิดคนยาสีฟนแบบเหลวข้ึนมา 
แตก็ยังไมไดรับความนิยมเทาที่ควร หลังจากนั้น คอลเกต 
จงึเปนบริษทัแรกทีม่คีวามคดิสรางสรรคทาํใหยาสฟีนเหลว
นัน้อยูในรปูแบบของหลอดบีบ  จนทาํใหยาสฟีนแบบเหลว
ไดรับความนิยมในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และก็มีการใช
ยาสีฟนแบบหลอดบีบตั้งแตนั้นเปนตนมา

 การมีสิ่งประดิษฐทั้งสองส่ิงนี้ สามารถชวยใหมวล
มนุษยชาติดํารงอยูไดดวยกันอยางมีความสุข นอกจาก
การเจรจาและการพูดแลว ปจจุบันไดมีการนําแปรงสีฟน
มาใชทางดานอื่นอีกดวย เชน ทางดานความงาม มีคนนํา
แปรงสีฟนไปใชในการแตงค้ิว แตงทรงผม ในดานของการ
ทาํความสะอาด ซึง่แบงแยกไปไดหลายกรณีมาก เชน การ
ขัดกระเบื้อง เนื่องจากกระเบื้องจะมีซอกเล็กซอกนอยจน
ไมสามารถทําความสะอาดได แปรงสีฟนนี้เองคืออุปกรณ
ที่ชวยใหคุณมีซอกกระเบ้ืองท่ีสะอาดปราศจากแบคทีเรีย 
หรือสําหรับคนท่ีชอบใชงานคอมพิวเตอรแบบผมก็จะมี
ปญหากับฝุนซึ่งอยูในรองของแปนพิมพ ซึ่งมันไมสามารถ
กําจัดได แต ‘วิลเลี่ยม แอดดิส’ ซึ่งจะกระทําการใหญได
คิดการลวงหนาเอาไวแลว เปนเหตุใหทุกวันนี้แปรงสีฟน
สามารถนํามาปดฝุนที่อยูตามซอกคียบอรดไดดวย

 ไมใชแคแปรงสีฟนเทานั้นที่มีประโยชนหลาก
หลาย ยาสีฟนเองก็เชนกัน สําหรับชายไทยทุกคนจะตอง

รูสรรพคุณของยาสฟีนในการขัดหวัเข็มขดั รด. เปนอยางดี 
หากไมมบีรสัโซขดัหวัเขม็ขดั ยาสฟีนนีแ่หละคอืสิง่ทีจ่ะชวย
คุณไดในยามที่ครูฝกจะตรวจหัวเข็มขัด มันสามารถทําให
คณุไมตองไปยืนแทงปลาไหลกลางหนองนํ้าแหงดวยความ
อับอายแนนอน และสําหรับคนที่ถูกน้ํารอนลวก นอกจาก
โทนาฟแลวก็มียาสีฟนนี่แหละที่คอยบรรเทาแผลใหเรา

 ทานผูอานจะเห็นไดวาสิ่งของท้ังสองอยางน้ันเปน
สิง่ทีเ่ราตองใชเปนประจําในทุกวันนี ้หากเราไมม ีวลิเล่ียม 
แอดดิส หากเราไมมียาสีฟน ทุกวันนี้คงจะมีการพัฒนา
หนากากกันสารพิษเพื่อกันมลพิษทางปาก เราคงพัฒนา
สีทาฟนข้ึนมาเพื่อฟนที่ขาวสะอาดดูสดใสสวยงาม หาก
คิดไดดังนั้นแลวกระผมขอเชิญทานผูอานกราบงามๆ ให
กับคุณวิลเลี่ยมสัก 3 ครั้งกอนดูทีวีแลวเขานอน

อางอิงขอมูลจาก :

• atcloud.com
• dek-d.com
• lisaguru.com
• teenee.com
ภาพประกอบจาก: 

• sna.gov.sc
• historiasdelahistoria.com
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หนอไม (หนังสือ)
ทรงกลด บางยี่ขัน+นิ้วกลม
+ทรงศีล ทิวสมบุญ

“หากวันไหนเหนื่อยลา ขอใหกลับมา
อานหนังสือเลมนี้” เปนประโยคโปรย
ไวในกระดาษเกือบแผนสุดทายของ
หนังสือเลมนี้ หนอไม

หนงัสอืเลมนีถ้กูตพีมิพครัง้แรก
เมื่อ 5 ปที่แลว นานเสียจนราน
หนังสือจําไมไดแลววาเคยมีหนังสือ
เลมนี้วางอยูบนชั้น หนังสือเลมนี้ให
แรงบันดาลใจใหกับผูอานในการ
รื้อฟนความฝนของตัวเองมาปดฝุน
ใหม โดยติดตามการเดินทางของ
นักฝนเกือบ 50 ชีวิตไปปลูกตนไมกัน
บนดอยเชยีงดาว นาํทพัโดยนกัเขยีนที่
ชืน่ชอบ เร่ืองราวทกุชวงเวลาถกูจบัมา
เก็บไวเปนตัวอักษรในหนังสือเลมนี้
อยางใสใจ อบอวลไปดวยความคิด 
ความฝน และความรัก

ป.ล. ถึงแมหนังสือเลมนี้จะหา
อานยากแลว แตก็ยังตามหาไดใน
หองสมุดนะ!

เราตางมีแสงสวาง
ในตัวเอง (หนังสือ)
วรพจน พันธุพงศ

เรื่องราวของผูคนในสังคมเมืองหลวง
ในแงมุมท่ีผานการสัมภาษณจาก 
วรพจน พันธุพงศ (ซึ่งมันไมใชการ
สัมภาษณหรอก แตเปนการเขาไป
พูดคุยมากกวา) เรื่องราวในเลมไมวา
จะเรื่องของศิลปนหนุมทํางานอีโรติก 
นางแบบเงนิเดอืนไมต่าํกวาแสน เรือ่ง
ราวของแฟช่ันสายเดี่ยว และบางกอก
เกยเฟสติวัล ความเสมอภาค ความ
อลังการ และเซ็กซบนถนน ทั้งหมด
ลวนแตเปนภาพท่ีดูเหมือนวาเราจะ
เคยเห็น เคยผานหูผานตามาบาง
แลว แตเอาจริงๆ แลวเราไดรูจักพวก
เขาจริงๆ เพียงใด มีคําโปรยบนหนา
หนงัสอืวา ‘บางทคีนเรากห็ลงลมืไปวา
แทที่จริงตนเองมีคุณคามากกวานั้น’ 

มี คํ า ถ า ม ใ น ใ จ คื อ คํ า ว า 
‘มากกวานั้น’ มันคืออะไร บางทีเรา
อาจจะหาคําตอบไดในหนังสือเลมนี้ 

บันทึก
น้ําตา
หน่ึงลิตร (ละคร)

 
หนังเรื่องนี้สรางมาจากเรื่องจริง 
อายะจัง เปนโรคชนิดหน่ึงท่ีรักษาไมหาย 
แตรางกายจะเสื่อมไปเร่ือยๆ จนไม
สามารถเดินไดและตายไปในท่ีสุด สิ่ง
ที่เธอพอจะทําไดในชวงบั้นปลายชีวิต 
คอืการบันทกึความรูสกึนกึคดิ อารมณ
ทุกอยางลงไปในไดอา ร่ีของเธอ 
ถึงแมมือเธอจะเขียนไดลําบากแลว 
แตเธอก็พยายามเขียน

กอนเธอจากไปเธอไดทิ้ง ส่ิง
ที่ล้ําคาไวใหกับโลกใบนี้ นั่นก็คือ 
‘แรงบันดาลใจในการใชชีวิตเมื่ออยู
ในชวงเวลายากลําบาก’ จําไดวา ฉัน
เขียนใสกระดาษโพสตอิทแปะไวที่
ตูเสื้อผาวา “นึกถึงตอนอายะจังเขียน
ไดอารี่เขาไว” แคไดเห็นประโยคนั้น 
ฉันก็สูสุดใจแลว! 

Tam (เพลง) 
Stoondio 

เริ่มดวยดนตรีที่ฟงงาย ตามมาดวย
เนื้อหาที่ชวนใหคิดตาม Tam (แธม) เพลง
ทีเ่พือ่นคนหนึง่แตงใหเธอจงึเลอืกใชชือ่เพือ่น
คนน้ันในเพลงน้ี เพลงเลาถึงชวงอารมณ
ขณะหนึ่งของการตัดสินใจ (หรือหลังจาก

เดือนตุลา (เพลง) 
Square Loose

เพลงท่ีออกมาหลังเหตุการณ พฤษภา’53 
บอกเลามมุมองของคนรุนใหมตอเหตกุารณ
ทางการเมืองผานดนตรีเราอารมณ เน้ือ
เพลงรวมสมัย ในดานคุณคาของเพลงนั้น
เกินพออยูแลว แตเหตุที่ตองแนะนําเพลงนี้
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ขอบคุณใครบนฟ้า 
(เพลง)
โรส ศิรินทิพย

Time Machine เปนอัลบั้มเปดตัว
ของ โรส ศิรินทิพย พรอมกับเพลง
แจงเกิดอยาง กอนหินกอนน้ัน ที่เรา
รูจักกันดี แตใครหลายคนอาจพลาด
เพลงฟงสบายๆ ความหมายดีๆ อยาง 
ขอบคุณใครบนฟา ที่ซอนตัวอยูชวง
ทายของอัลบั้ม 

เพลงน้ีไดรองขอบคุณธรรมชาติ
ที่ทํ าหนา ท่ีรั งสรรคสิ่ งที่สวยงาม 
ขอบคุณวันเวลาที่สอนใหเรารูจัก
จดจําสิ่งดีๆ ในอดีตและพรอมท่ีจะ
อาแขนรับวันใหม ขอบคุณความรักที่
หยิบยื่นความงดงามตางๆ และเหนือ
อื่นใด ขอบคุณใครบนฟาที่ทําใหเรา 
‘ไดเกิด ไดมี ไดเปน ไดทํา’ ตามทอน
หนึ่งของเพลงท่ีรองซ้ําไปซ้ํามา 

เนื้อหาดีๆ ประกอบกับทํานอง
ที่สดใส ชวนใหผูฟงรูสึกขอบคุณใคร
บนฟา และยังชวนใหขอบคุณคนทํา
เพลงดีๆ แบบนีส้อดแทรกไวในอลับัม้
ดวย…อยากใหลองไปหาฟงกันดูนะ

Grave of 
the Fireflies 
(ภาพยนตร)

Grave of the Firefl ies หรือ สุสาน
หิ่งหอย ดัดแปลงมาจากหนังสือ
อัตชีวประวัติของ อะคิยูกิ โนซากะ 
หรือเซตะ เด็กวัยรุนชายวัย 14 ป
ที่เปนพี่ชายคนโตของบานที่มีแมซึ่ง
ปวยเปนโรคหัวใจ เซตะ และเซซึโกะ 
(นองสาวอาย ุ4 ขวบ) พอของพวกเขา
เปนทหารเรือที่ตองรับหนาที่ เพื่อ
ประเทศชาติ เปนการตูนที่ดึงอารมณ
ของคนดูไดเปนอยางมาก สําหรับ
คนใจออนไหวแลว รับรองน้ําตาทวม
หนาจอแนๆ หนาที่ที่สําคัญและย่ิง
ใหญของเซตะท่ีสูญเสียแมไปอีกคน 
กท็าํใหคนดอูดคดิไมไดวาถาเปนเรือ่ง
จริงของเราจะทําอยางไรตอกับชีวิตท่ี
เหลืออยู เด็กทั้งสองคนสอนคนดูใหรู
วา สุดทายเราก็ยังเหลือหัวใจที่กําลัง
เตน เหลือคนท่ีเรารัก และรักเรา แม
จะมีเพียงแคคนเดียวก็ตาม...“มาจับ
หิ่งหอยกันเถอะ”

เวลาในขวดแกว 

(หนังสือ, ภาพยนตร, เพลง)

จากบทประพันธของ ประภัสสร เสวิกุล 
ศลิปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป เลาผาน
ตัวละครวัยรุน 6 คนในชวงเวลาเดียว
กับเหตุการณ 14 ตุลา กับชีวิตในวัย
หวัเลีย้วหวัตอทีถ่กูกระแสแหงกาลเวลา
พัดแยกจากกัน เวลาในขวดแกว จึงเปน
การหวนระลึกถึงความสุขในวัยเด็กที่
หายไปเมื่อเวลาผันผาน และเสนทาง
แหงอนาคตท่ีไมอาจบรรจบกันไดอีก

“หากเกบ็วันเวลาไวไดในขวดแกว 
จะเก็บแวววัยฝนนานนิรนัดร...” นวนิยาย
อมตะท่ีจะพาผูอานยอนกลับไปในชวง
เวลาแหงความทรงจาํแสนสาํคญัทีย่งัคง
ฝงเอาไวในขวดใบเดิม 

ตัดสินใจไปแลว) ที่ทําใหเราตองคิดทบทวน
ซ้าํไปซ้าํมาถงึสิง่ทีเ่กิดขึน้ นบัเปนเพลงท่ีชวย
ใหตัง้สตแิละเสรมิกําลงัใจไดดทีเีดยีวในวันที่
หมนหมอง 

Stoondio ยังมีเพลงเพราะๆ อีก
หลายเพลง สามารถหาไดจากเว็บไซตยูทูบ 

เปนเพราะความพยายามในการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง และวิธีการนําเสนอท่ี
ชวนใหเราตองหยุดฟงแทนที่จะตีกัน สิ่งที่
เพลงพรํ่าบอกเราคือบางคร้ังประวัติศาสตร
ก็ไมไดสอนอะไรเราเลย (สามารถติดตาม 
Square Loose ไดทีแ่ฟนเพจในช่ือเดียวกนั)
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มคีนเคยกลาวเอาไววา “อยากลวัวาคอมพวิเตอรจะคดิเหมอืนมนษุย 
แตจงกลัววามนุษยจะเริ่มคิดเหมือนคอมพิวเตอร” ผมจําไมไดแลววาใคร
เปนคนกลาวเอาไว เชนเดียวกนักับหนงัเร่ืองหน่ึงทีต่วัเองเคยดูแตกลบัจาํชือ่
เร่ืองไมได มนัเปนเร่ืองราวของผูชายเหงาๆ คนหน่ึงทีใ่ชชวีติอยางเรียบงาย 
แตโลกน้ีไมมีคนธรรมดาท่ีใชชีวิตเรียบงายอยูจริง เพราะทุกคนลวนตอง
พบเจอกับบางส่ิงบางอยาง หรือบางเหตุการณทีเ่ขามาแตงแตมสีสนัใหชวีติ
เรียบๆ ดูสดใส ผูหญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของเขา แลวประกาศวา
เธอมาจากโลกอนาคตกอนจะหายไปในคืนวนันัน้ ตอมาเธอก็กลบัมาอีกครัง้
ในหนึ่งปใหหลัง แตชายหนุมคนพบวาเธอเปนหุนยนต ไมรูเมื่อไหรที่
ชายหนุมเฝาคอยการกลับมาของผูหญิงในคืนนั้น และไมรูวาเม่ือไหรที่
ผูหญิงที่เขาคาดหวังเปนหุนยนตที่ไมมีหัวใจ แตเปนเครื่องจักรท่ีสั่งการ
โดยคอมพิวเตอร เรื่องราวที่ชวยสะทอนใหเห็นวามนุษยจะสามารถทําให
หุนยนตมีความคิดและหัวใจ จนรูสึกถึง ‘ความรัก’ ไดไหม…มันงดงามมากจริงๆ
แตนาเสียดายที่ฉันจําเรื่องราวที่แสนงดงามของมันได แตกลับจําชื่อหนัง
เรื่องนั้นไมได…

วันกอนเห็นพ่ีที่มหา’ลัยพูดถึงการตูนที่
ชอบกัน ไดยินวามีคนหนึ่งพูดวาชอบการตูน
เร่ืองท่ีเปนแมมด ทีน่างเอกผมสีชมพู มดัเหมือน
ลูกชิ้นลูกใหญๆ 2 ลูก มีกบเขียวตัวเล็กๆ คอย
ใหคําชี้แนะ แลวก็มีเพ่ือนๆ เปนแมมดฝกหัด
อีก 4 คน มันชื่อเรื่องอะไรนะ จําได
ลางๆ วาชือ่นางเอกเปนโนตดนตรี
แหละ ใครรูชวยบอกที!

Cyborg She - ยัยนี่นารักจัง

แมมดนอยจอมยุงโดเรมี

ตอนน้ีกระแสคุณชายกําลังมาแรงจากละคร สุภาพ
บรุษุจฑุาเทพ ซึง่มทีีม่าจากนิยายช่ือเดียวกนั โดยเปนเร่ืองราว
ความรักของหมอมราชวงศหนุม 5 พี่นองแหงราชสกุล
จุฑาเทพ ซึ่งตอนน้ีที่เขียนอยูนี้ ในทีวีก็กําลังฉายละครตอน
ของคุณชายรัชชานนท หรือคุณชาย 4 ที่กําลังบุกปาฝาดง
ผจญภัยกูบานเมืองกันอยางเมามัน แหม...วาแลวก็ชวน
นกึถงึนยิายสมยักอนเรือ่งหนึง่ทีส่นกุไมแพกนัเลย แตดนัลมื
ชื่อเร่ืองไปแลวน่ีสิ จําไดแตเน้ือเร่ืองคราวๆ กับตัวละครวา 
คุณชายรองไปเดินปาเพื่อตามหา ‘ขุมสมบัติอาถรรพใน
ตาํนาน’ แลวหายตวัไป คณุชายใหญซึง่เปนพีค่นโตกบัคณุหญงิ
ซึ่งเปนนองสาวคนเล็กจึงรวมทีมกับนายทหารหนุมออก
เดินทางตามหา โดยมี ‘พรานปา’ มือฉมังผูเปนพระเอกของ
เรือ่งนําทางไป ทัง้ยังมหีนุมกะเหร่ียงหนาหยกผูมคีวามเปนมา
ลึกลับติดตามไปดวย เปนนิยายผจญภัยผสมนิยายรักที่ยาว
มากกก แคภาคแรกก็เกิน 20 เลมแลว แตความสนุกนั้น
ขัน้เทพเลย อานแลวตดิจนวางไมลง เฮอ...ใครใจดชีวยบอกที
วานิยายเรื่องน้ีชื่ออะไร 

เพชรพระอุมา - พนมเทียน

รถตดิแยกเดิมอกีแลว.. เวลาเย็นๆแบบน้ี คนจะรีบกลับ
บาน จะเปดไฟแดงอะไรนานนักหนา  เอะ..แตเคยไดยนิใครนะ 
บอกวาอยากใหมีไฟแดงนานๆ เหมือนเด็กท่ีไหนสักคนน่ีแหละ 
นึกไมออกเลย เสียงเหมือน.. เหมือน.. ใช.. เหมือนในเพลง 
เพลงอะไรนะ? ที่เด็กรองวา “อยากใหไฟแดงนานกวานี้
หนอย” ออใชๆ  เดก็ๆ จะไดขายพวงมาลัยใหหมดไง ชือ่เพลง
อะไรนะ? โอย..มนัตดิอยูทีป่าก อยากจะเสิรชฟงซะหนอย..จะ
ไดอิน ไฟจะเขียวแลว ใครก็ได ชวยนึกดวย!!

กอนมะลิบาน – Time

?

?
?
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มหีนงัเรือ่งนงึครบั ทีผ่มเคยดตูอนเดก็แลวชอบมาก แต
นกึเทาไหรกน็กึไมออกวาเร่ืองอะไร เรือ่งประมาณวาเหตุเกดิ
ขึน้บนเรอืเดนิสมทุร แลวมสีตัวประหลาดหนวดเยอะๆ โจมตี
เรือ มี 2-3 ฉากที่ผมจําไดติดตาคือ มีศพลอยเขามาในเรือ
ลาํเลก็ ผูหญงินัง่ชกัโครกแลวถกูดดูหายลงไป กบัฉากตอนจบ
ที่พระเอกลอยมาติดเกาะรางแลวมีบางอยางแหวกดงไมมา
สงเสียงคํารามจนสะเทือนไปทั้งเกาะ นี่คือเทาที่จําไดครับ 
แตนึกไมออกจริงๆ วาเรื่องอะไร

นี่ๆ  เมือ่วานตอนทีเ่รากาํลงันัง่รถแทก็ซีก่ลบับานนะ พี่
โชเฟอรเขาก็เปดวทิยฟุง มอียูเพลงหน่ึงใหตายเถอะเราคุนหู
มากเลย เรานึกช่ือเพลงไมออกจริงๆ แตเราจําภาพใน MV 
ไดนิดหนอย ประมาณวามีผูชายสองคน เราวานาจะเปน
นกัดนตรีแสดงเองท้ังคู คนหน่ึงแตงตัวเปนผูชายปกติ อกีคน
ดันทะล่ึงแตงเปนผูหญิงและเปนคนเลนกีตารดวย คนแรก
นาจะเปนนักรอง เราจําไดวาตัวนักรองมัวแตนั่งวาดภาพ
ไมสนใจซอมดนตรี เจามือกีตารก็เลยงอน เดินหนีไปนั่งอยู
บนดาดฟา สุดทายนักรองก็ไปงอแลวก็จบลงดวยดี เออ นึก
เนื้อเพลงไดอยูทอนหนึ่ง รองวา “เธอเปนเหมือนใครสักคน
ที่เดิน…” เราจําไดแคนี้ เราคิดวานายนาจะชวยเราไดนะวา
เพลงนี้ชื่ออะไร แลวเจาสองคนนี้อยูวงอะไร ออ รูสึกวาเจา
สองคนนี้จะใสแวนดวยนะ

นัง่เหลอืกตามองเพดานครัง้แลวครัง้เลากย็งันกึไมออก จาํไดแควาเปนภาพยนตรสญัชาตXิXXเมือ่ประมาณ 7 ปทีแ่ลว 
ทั้งเรื่องมีทั้งหมด 4 ตอนและตลอดท่ีเรื่องราวดําเนินไปจะมีน้ําตา และความรูสึกที่ละเลียดอยูขางในใจอยางนาประหลาด 
เร่ืองทั้ง 4 ตอนเปนเรื่องราวเก่ียวกับการแยกทางกันของความสัมพันธแบบตางๆ ที่สําคัญคือไมสามารถหาฉากแฮปป
เอนดิ้งในตอนทายเรื่องไดเลย แผนโปสเตอรหนังหรือหนาปกกลองก็เปนอีกอยางท่ีไมนาเชิญชวนใหดูเพื่อหาความรื่นเริงใน
อารมณเลย เพราะเปนรูปของคนทีม่สีหีนาเศราและมนี้าํตาซมึทัง้หมด 8 คนเรียงกนั  นกึยังไงกย็งันกึไมออก อกีอยางทีช่อบมาก
คือเพลงประกอบหนังเร่ืองนี้เพราะและเศรามาก ถึงแมจะแปลไมออกฟงไมรูเรื่อง เพราะเปนภาษาXXXก็ตาม มีใครพอจะรู
บางมั้ยวาภาพยนตรเรื่องนี้ชื่ออะไร?

Deep Rising – เลื้อยทะลวง 20000 โยชนพรอม – Scrubb

SAD Movie – อีกนิยามรัก

?
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พัด : ภัทรานิษฐ พัฒนธนพร
คุณตาที่จากไปในวัย 86 ป 

ยอดนักอาน นักคิด ชาวสวน ชางไม ฯลฯ 
เราเกิดไมทันเห็นกองหนังสือของทาน 
ก็ยังเสียดายจนถึงตอนนี้

เอย : ศุภชา สรรพชัย
เพื่อนๆ สมัยมัธยม พวกเขาทําให

รูจักชีวิตที่สนุกสนาน พอหวนกลับไป
นึกถึงก็รูสึกใจหาย วันเวลาที่แสนอบอุน
และมีความสุขแบบนั้นคงไมยอนกลับมา
อีกเมื่อเราโตเปนผูใหญ ทุกอยางจะคงอยู
ในความทรงจํา...

เตย : พิมพมาศ ยงญาติ
ครูสอนภาษาอังกฤษตอนประถม 

ตอนแรกไมชอบวิชานี้แตเรียนกับครู
คนนี้แลวสนุกมาก ยังนําความรูที่ไดมา
ใชจนถึงปจจุบัน ไมไดเจอทานหลายป
แลว คิดถึงบรรยากาศตอนที่เรียนมาก

ตะปู : ปภพ แสงคง
เด็กหญิงท่ีเคยเลนดวยกันตอน

เด็กๆ เจอกันก็ทะเลาะกันทุกที ไมไดเจอ
กันหลายปแลว อยากเจออีก อยากรูวา
เธอเปนไงบางในวันนี้

เวย : พิชญา เพ็งจันทร
สิบกวาปที่ผานมา ไดรูจักเด็ก

ผูชายคนหนึ่งซึ่งรูจักความฝนของตัวเอง
ไวมาก เขามักสงตอแรงบันดาลใจให
กับคนใกลตัว แตฟากลับไมเปนใจ 

มันทําใจยากมากนะกับการไดรับรูวาคน
เกิดหลังกลับจากไปกอน หวังวาเขาคง

สบายดี ฝากความฝนไวที่ฉันไดเลยนะ...

กุงกิ๊ง : ธนิสรา เรืองเดช
คุณลุงขายโกโกแวะจอดหนาบาน
ทุกวันเสาร เราก็ตะโกนบอกลุง

เหมือนเดิมทุกคร้ังวา “เหมือนเดิมคะลุง”
นานแคไหนแลว…ที่ไมไดกิน 

โกโกหวานนอยแตใสนมเยอะๆ 
ฝมือคุณลุง...นานแคไหนแลวนะ?

เฟส : ปาริฉัตร แทนบุญ
เวลาจับดินสอวาดรูป ภาพที่แวบ

ขึ้นมามักจะเปนภาพของพี่ชายท่ีชอบ
วาดผนังบานเลน ขีดเขียนลงบน

ทุกอยางเทาที่จะเขียนได จนวันหนึ่ง
กาลเวลาไดพัดพาเขาใหหายไป
จากโลกความเปนจริง แตทวา

ในความทรงจํายังคงชัดเจน 

เอย : พุธิตา ขำ บุญลือ
เปดเทอมอีกแลว...ก็ชวนให

อาลัยถึงเด็กหนุมปญญาชนคนหน่ึง ซึ่ง
ขาพเจาไดเคยรูจัก หากบางคราก็

ลืมเลือนไป เด็กหนุมคนนั้น สะพาย
ยามหาดเสี้ยว บรรจุหนังสือแสงเดือน 
กับสมุดชุมคราบน้ําตา หายจากเคหา

ไปนานแลว อา...ขุนทองเอย
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แมส : ดรัณธรรม ประทุมพิทักษ
เธอคือคนท่ีทําใหการไปโรงเรียนของ

ผมมคีวามหมาย แมวาวนัไหนจะไมไดเรยีนก็
ไมเปนไร ขอแคใหฉนัเหน็เธอก็พอ แตถาหาก
วนัไหนทีฉ่นัไมเหน็เธอ วนันัน้ฉนักจ็ะไมเรยีน 
ฉันจะไมสนใจสิ่งใดอีกเลย คิดถึงนะ

ดี : ธีรภัทร เจนใจ
สมัยอนุบาลผมไมชอบนอนพักตอน

กลางวันตามที่คุณครูสั่ง จนคุณครูประจําชั้น
ของผมทนไมไหว จงึไปเรียกคณุครหูองขางๆ 
มาจดัการผม หนาตาเขาดมุาก คณุครขููผมวา 
“ถาไมนอนจะกินตับ” เทานั้นแหละ ผมนอน
หลับตาปไมกลาซนอีกเลย 

เบา : อาลี ปรียากร 
เวลานึกถึงตอนเปนเด็กประถม เสียง

ไมกวาดกวาดใบไมของลุงสนั่น ภารโรง
โรงเรียนจะดังลอยขึ้นมาใหไดยินเสมอ 
ทุกๆ เชาลุงสน่ันจะกวาดใบไมจนเปนกองใหญ 
แลวคอยๆ โกย บางมีลมพัดแรงจนตองเริ่ม
กวาดใหม บางก็มีนักเรียนวิ่งเลนเตะกอง
ใบไม ลุงสนั่นลาโลกนี้ไปนานแลว แตเสียง
กวาดใบไม และรอยย้ิมของลุงภารโรง
ตัวใหญ ยังคงอยูในความทรงจําเสมอ

หนึ่ง : วรธัช แกวสมบัติ
ผมยังจําความรูสึกตอนท่ีจรวด

กระดาษลําหนึ่งบรรทุกตัวหนังสือลายมือ
นารักพุงมาชนกลางกบาลของผมได ตอนน้ัน
ผมเขาใจวาจรวดลํานั้นไมไดพุงมาชนท่ีหัว
ของผม แตความรักของเด็กผูหญิงคนหนึ่ง
ตางหาก ที่สงผานจรวดลํานั้นมา…

แรมโบ : สหรัฐ นาสีเคน
ตอนอยู ม.6 ผมไดยินเพื่อนพูดวาพี่

คนหนึ่งสอบติดวิศวฯ 12 ที่ สุดทายเอาท่ี
จุฬาฯ ประโยคน้ันทําใหผมฮึดสมัครสอบวิศวฯ

ทั่วประเทศ ติดหลายที่ สุดทายเขาจุฬาฯ
สะกดรอยตามพี่เขาเขามา ถาถามวาวันนี้ผม

รูจักหนาตาพี่คนนั้นรึยัง ตอบเลยวา “ยัง”

ตาตา : ธนพร จงพัฒนสมบัติ
เธอเปนเพียงเด็กสาวธรรมดาๆ 
ที่ไมใชคนเกง ไมใชคนแข็งแรง 
ไมสวยโดดเดนเหมือนใครๆ 

แตเธอมีจิตใจท่ีเขมแข็งและมองโลก
ในแงดี คําพูดของเธอใหกําลังใจทุกครั้งที่

ฉันทอแท ขอบคุณนะ...เซเลอรมูน

เน็ท : กมนนัทธ คำ ดา
“ฉันไมไดเขียนจดหมายถึงนายมานาน

แคไหนแลว ครั้งสุดทายที่เราเจอกันฉันจําได 
นายยังมีความฝน นายฝนอยากที่จะเปน

นักคิด นักเขียน นักวาด ตอนนี้นายยังเปน
แบบนั้นอยูไหม” ซองจดหมายฉบับเล็ก

ถูกวางเอาไวขางๆ แกวกาแฟ

วี : ภาวิต พิมชนะกุล
ริมหาดทรายในชวงเวลาของการ

พักผอน เด็กชายคนหนึ่งวิ่งเขามาทักทายและ
ยิ้มให ผมคุนตาเพราะรูสึกวารอยย้ิมคลายๆ 

กับรอยย้ิมของผม แตนึกชื่อเขาไมออก 
ผมพาเด็กคนนี้ติดรถกลับบานไปดวย 
เด็กคนที่ผมทําหลนหายไปในชีวิตจริง
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จ า ก ล า

ไ ม น า ก ลั ว เ ท า ห า ย ไ ป

จ า ก ล า อ า จ แ ค ช ั ่ ว ค ร า ว , 

ห า ย ไ ป อ า จ ต ล อ ด ก า ล .

- นิรนาม



พราวแสงทองสองปลุกหลาจากหลับใหล
สมุทรใสครามทองฟาปาไมเขียว
อดีตกาลดินแดนเปนแผนเดียว 
ชนทองเท่ียวท่ัวผืนดินโดยเสรี
ไมมีใครเปนเจาของครองพิภพ 

สันติสงบรมเย็นเปนสุขศรี
...นิจจาเอย...โลกหมุนเวียนเปลี่ยนเดือนป 

ปฐพีถูกจับจองเปนของคน
บนเสนทางประวัติศาสตรอาจบันทึก 

มหาศึกแสนสงครามความสับสน
สรรพาวุธรุทรฤทธ์ิปลิดชีพชน 

หนึ่งเหตุผล “เพื่อครอบครองผืนแผนดิน”
“ทรัพยในดินสินในนํ้า” ซํ้าราวปา 

มูลคาหลายลานลานลวนทรัพยสิน
ธรรมชาติแปรเปนทุนหนุนชีวิน 

ใชหากิน...ผลประโยชน!! ชวงชิงกัน
มนุษยจึงแบงดินแดนเขียนแผนที่ 

ธรณีมีหนึ่งเดียวเท่ียวจัดสรร
จุดนี้เปนอาณาเขตประเทศนั้น 

จุดโนนมันอีกประเทศตางเขตแดน
มีดินแดนประชากรกอตั้งรัฐ 

แบงแยกชัดตางปรีดิ์เปรมเกษมแสน
“ประเทศเรา” วิเศษดีดั่งเมืองแมน 

เอกราชหวงแหนแสนเทิดทูน

...หากบางคนหลนหายริมรายทาง 
สุดอางวางโลกลืมเลือนเหมือนสาบสูญ
พิภพกวาง...รางที่พัก...โศกาดูร 
ทวีเทวษพูนถึงเคหาแหลงพักใจ
พวกเขาคือชนกลุมนอยริมรอยตอ 
ระทดทออับโชคโลกผลักไส
เรือนเคยอยูอูเคยนอนโดนยึดไป 
รัฐบอกวาอยูไมไดเพราะไรสิทธิ์
เมื่อมหาอํานาจยิ่งใหญไดประโยชน 
ก็แตโทษตกท่ีชนไรความผิด
ตัวนอยนอยไหนจะสูผูเรืองฤทธิ์ 
ใชชีวิตจําทนจํานนใจ
หลนหายจากเสนทางภูมิศาสตร 
ยังเปนชนหากไรชาติอนาถไหม
คนทิ้งคนคนมากมายหลนหายไป 
คนทํากับคนไดอยางไรกัน

คนทิ้งคนมากมายหลนหายไป text :  พุธิตา ขำ บุญลือ


