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มั

นเริ่ ม ต น ขึ้ น ที่ ก ารพู ด คุ ย ของพวกเรา เกี่ ย วกั บ
สิง่ รอบๆ ตัว ตอนคิดชือ่ ใหกบั นิตยสารเลมนี้ แนนอน
วาในวงประชุมจะตองมีคนเสนอไอเดียหลากหลาย เพราะ
นอกจากเปน ‘ชื่อ’ แลว มันยังเปนเสมือนตัวแทน หนาตา
ยีห่ อ และชีใ้ หเห็นทิศทางของเรือ่ งราวทีห่ นังสือเลมนีก้ าํ ลัง
จะบอกเลาดวย
เราเริม่ จากลองมองดูสง่ิ รอบๆ ตัวกอน บางคนโฟกัส
ไปในเชิงรูปธรรม เชน หนังสือและวงการหนังสือ ขณะที่
บางคนกลับสนใจใครรทู จี่ ะนําเสนอแงมมุ นามธรรม วิธกี าร
บิดมุมมองสังคมใหตางไปจากสายตาสามัญ – สิ่งที่ดีมาก
วันนั้น คือ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดที่นาสนใจ
ในขณะที่พวกเรากําลังคนหาสิ่งที่เหมาะสมใหกับ
ตัวนิตยสารเลมนี้ ใครคนหนึ่งเสนอประเด็นวา เรากําลัง
‘คนหา’ สิ่งที่ ‘หายไป’ หรือ ‘ไมมีอยูจริง’ – ผมตบเขาฉาด...
เออวะ
หลังการโหวตเราไดขอสรุปวา นิตยสารเลมนี้ชื่อ
‘หา(ย)’ เปนวิธีการประกอบสรางคําที่โพสตโมเดิรนมาก...
เพราะนอกจากฝายดีไซเนอรจะไดคอนเซ็ปทเมามันไป
ออกแบบโลโกแลว ชือ่ ทีม่ คี วามหมายเปนมุมมองคูข นานนี้
ยังสรางเรือ่ งสรางราวใหกองบรรณาธิการไดอยางมากมาย
หา(ย) ฉบับแรก เปนเสมือนการเริ่มตนเรื่องราว
การเดินทาง ‘หา’ สิ่งที่ ‘หาย’ โดยมีกําลังหลักของกอง
บรรณาธิการเปนคนรุนใหม ที่จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
สายตาของนักคนหา รูเ ห็นความเปนไปของชีวติ และสังคม
รอบขาง เพราะนอกจากพวกเขาจะรับอาสาคนหาสิง่ ทีห่ าย
มานําเสนอผูอานแลว เรื่องราวระหวางทางก็เปนเสมือน
แบบฝกหัดชั้นดีที่ไมควรทําตกหลนเชนกัน
แมจะเปนงานชิ้นทดลองบนหลักกิโลเมตรที่ 0 แต
ผมเชื่อเหลือเกินวา คนหนุมสาวเหลานี้ รวมถึงผูอาน จะ
ไดพบสิ่งที่พวกเขาตามหาระหวางทาง แมสิ่งนั้นอาจจะ
มองไมเห็น แตพวกเขาจะสามารถรูสึกและสัม ผัสถึงมัน
ไดแนนอน
รุงฤทธิ์ เพ็ชรรัตน

ชี

วิตของพวกเราทุกคนคือการเดินทาง เราอาจพบเจอ
กับสิ่งใหมบาง เกาบาง นั่นคือประสบการณในชีวิต
ที่เพิ่มเขามา
แตในหลายๆ ครัง้ ทีเ่ ราหยุดเพือ่ อยูก บั ตัวเอง เรากลับ
พบวา ระหวางทีเ่ ราเดินทางและไดสงิ่ ใหมๆ เขามาเติมเต็ม
ในชีวิตนั้น..
เราเองกลับทําอะไรบางอยางทีเ่ คยมีหลนหา(ย)ไป...

สิ่งที่เราทําหลนหายไปนั้น อาจเปนไดทั้งสิ่งของ
ธรรมดา ความทรงจํา ความรูส กึ คนสําคัญ หรือแมกระทัง่
ตัวตนในอดีตของเราและเปนความรูสึกที่นาหงุดหงิดใจ
ยิ่งนัก เมื่อตกอยูในหวงของความรูสึกที่รูวาอะไรหายไป...
แตเรากลับหามันไมเจอ!
หลายๆ เรื่องราวที่ชีวิต เราเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งที่
ไม มี จริ ง ในโลกใบนี้ ตั ว ละครในภาพยนตร นิ สั ย ของ
บางคนในวรรณกรรม ลวนแลวแตเปนสิ่งที่เกิดจากการ
ปรุงแตงและไมมอี ยูจ ริงทัง้ นัน้ แตกลับสงผลตอการกระทํา
ความคิดของคนบนโลกที่มีอยูจริง
แตเรื่องราวเหลานั้นมักอยูในที่ที่มองผานๆ แลว
ไมเห็น หากมองดวยตาก็จะรูส กึ วามันไมมี มันหายไป
ในโลกที่เวลาผานไปรวดเร็วยิ่งกวารถไฟฟา นิยาม
คําวาหา(ย)อาจไมไดหมายถึงสิ่งที่เราไดทํามันหลนหาย
เพียงเทานั้น แตอาจหมายถึงสิ่งที่เราไมทันสังเกต ไมทัน
รับรู ไมทันไดคิดและไตรตรอง ถึงแมวาสิ่งนั้นจะมีอยู
คงอยูในโลกแหงความเปนจริง
ทวาสิ่งเหลานั้นกลับเลือนหา(ย)ไปจากโลกของเรา!
หนังสือเลมนี้อาจเปนเครื่องมือหยุดเวลา เพื่อให
ทุกคนไดมโี อกาสถามตัวเองวา เอ... เราทําอะไรหลนหายไป
หรือเปลา? เผือ่ ในบางครัง้ ผูอ า นอาจจะอยากไดมนั กลับคืน
มา และในอีกหลายๆ เรื่องราวที่หลนหา(ย)ไปจากหนา
ประวัติศาสตร
วันนี้เราจะตามหาสิ่งที่หา(ย)ไปเหลานั้นกลับคืนมา
กรุณาอยาทําหลนหา(ย)
ภาวิต พิมชนะกุล
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บันดาลไฟ

text : ภัทรานิษฐ พัฒนธนพร

หาย(นะ)ไปไหน?
เราถู ก ชั ก ใยจากใครคนหนึ ่ ง บนฟ้ า (จริ ง หรื อ )

บจากอดีตที่มนุษยเฝาเสกสรรอุดมคติของตนใหมีแรงขับเคลื่อนเปน
พลังใจ เหนือขึ้นไปจากพื้นดินนับพันกิโลฯ ยอดโอลิมปสที่ปกคลุม
ไปดวยหิมะ คือสรวงสวรรคของเหลาเทพที่ชวยปกปกษมนุษย ตอบแทน
มนุษยที่ไดกระทําความดี นานหลายรอยปกอนที่พระผูไถจะเสด็จลงมายัง
โลกมนุษย กวีขับลํานําเดินทางไปทั่วดินแดนคาบสมุทรอนาโตเลีย เลาถึง
แดนสวรรคบ นยอดเขาทมี่ นษุ ยม องไมเ หน็ “พวกเขาลว นมองดเู ราอยตู ลอด
เวลา” กับความเชื่องายๆ ที่กระตุนใหมนุษยบนดินใชชีวิตอยางมีคุณธรรม
เพื่อวาสักวันหนึ่งความสุขที่หวังไวจะเดินมาเคาะประตูบาน
โลกใบนี้เห็นสิ่งที่นาตื่นตามามาก ตั้งแตการเคาะรหัสมอรสขาม
ประเทศในป 1839 เปนของขวัญแหงการเฉลิมฉลองสูโลกใบใหม ไมชา
โลกทงั้ ใบกจ็ ะถกู เชอื่ มโยงเขา หากนั มนษุ ยเ รมิ่ วางสายเคเบลิ ขา มมหาสมทุ ร
แปซฟิ ก สหรฐั อเมรกิ าและสหราชอาณาจกั รขยบั เขา ใกลก นั มากขนึ้ ไปจนถงึ
การสงสัญญาณขอความชวยเหลือจากกลางมหาสมุทร โดยไมตองสวด
ภาวนารอใหพระเจจาไดยินอีกตอไป
นักวิทยาศาสตรผูชาญ
ญฉลาดเรงพัฒนาระบบสื่อสารทางไกล แทบจะ
ตบตกี นั แยง สทิ ธบิ ตั รงานประดษิ ฐท อี่ าจจะตอ ยอดไปเปน สงิ่ ประดษิ ฐช นั้ เลศิ
ในอนาคตได โดยเฉพาะเมื่อ จอหน โลกี แบรด (John Logie Baird) คิดวิธี
สงสัญญาณภาพระยะไกลขึ้น ‘โทรทัศน’ จึงไมเพียงแคจุดแรงบันดาลใจ แต
มันไดเผาผลาญแรงบันดาลใจใหโพยพุงสูอนาคต
ยุคสมัยใหมเกิดขึ้นจากที่นี่ การถายทอดสดละคร Marigolld จากก
พระราชวังอเล็กซานดราแหงลอนดอน ไดกลายเปนจุดสนใจของประชาชน
ทวั่ โลก ทาํ ใหฝ งู ชนคลงั่ ไคลส งิ่ ประดษิ ฐใ หมร าวกบั เปน ปจ จยั เสรมิ อยา งทหี่ า
ของชีวิต อาชีพนักแสดงเริ่มกระโดดเขาสูจอแกว รายการที่ออกอากาศเพิ่ม
จํานวนขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนสื่อขั้นพื้นฐานที่ยึดเหหนี่ยวโลกททั้งใบ ทุกสิ่ง
เขา มาแลละจจากไปป หลงงเหลอื ไวแ ตร อยกระเพพอื่ มในจติ ใจฝงู ชน สายทองแดงง
ที่ซอนอยูใตมหาสมุทรและะพื้นดินนานาปประเทศ กลาายเปนสายสัมพันธที่
เชื่อมโยงงทุกประะเทศศเขาดวยกกัน สามมารรถรับรูเรื่องราวของกันและกันไดแม
จะอยูหางไปปหลายหหมื่นหลาายพันไมล
และเมมื่อเทคโนโโลยยีการฉายภาพ แผผนฟลม นักแสดง นักดนตรี และ
ชา งกลลอ งมาาทํางานนดว ยกัน สือ่ ใหมอยา งภาาพยนตรจ งึ ถือกําเนิดขึน้ และเปน
ปรากฏกาารณ
ณอีกระดับหนึ่งที่ยังคงไดรับความมนิยมจนถึงทุกวันนี้
ดูเหมืือนเรรื่องรราวทั้งหมมดนี้มนุษยจะกระทําไปปดวยความมปรรารถนนา

สวนตัว ซึ่งในความเปนจริง เราตอบไมไดหรอกวา
เบอื้ งหลงั การกระทาํ ของมนษุ ย มี ‘บคุ คลหาย(นะ)’
บันดาลใจเราอยูหรือไม
ห นึ่ ง ใ น ภ า พ ย น ต ร จํ า นว น ม ห า ศ า ล ที่ ถู ก
สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ตํานาน
ปกรณัมอันโดงดังและเปนตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดของ
ทฤษฎีนี้ ตองขอยกใหเรื่อง ทรอย (Troy)
ทรอยในเวอรชั่นที่จะเอยถึงนี้คือฉบับลาสุดในป 2004 เปน
ลิขสิทธิ์ของ Warner Bros. Pictures กํากับการแสดงโดย Wolfgang
Petersen รวมกับทีมนักแสดงชั้นนําอยาง Brad Pitt, Orlando Bloom,
Diane Kruger และ Brian Cox
ชนวนสงครามในเรื่องนี้ เริ่มจากเจาชายปารีสแหงทรอย (Orlando
Bloom) ไปลักพาตัวนางเฮเลน (Diane Kruger) ราชินีแหงสปารตามาเปน
มเหสีของตัวเอง ทําใหกษัตริยอะกาเมมนอน (Brian Cox) โกรธแคนแทน
นองชาย จึงเกณฑไพรพลชาวกรีกยกทัพมายังกรุงทรอยเพื่อชิงนางเฮเลน
คืน โดยมีอะคิลิสผูเปนอมตะ (Brad Pitt) เปนแมทัพเอก
มองเผินๆ เรื่องนี้ก็เปนเพียงหนึ่งในภาพยนตรแบบ Epic War ที่วา
ดวยสงคราม ความรัก การแยงชิง และศักดิ์ศรีของนักรบ แตจะเปนเรื่อง
บังเอิญแนนหรือที่อยูๆ นายปารีสจะเกิดอยากเดินเขาเมืองสปารตาไปเห็น
นางเเฮเลนแลวรักหัวปกหัวปาจนตองขโมยกลับไป ทําเอาเมืองทั้งเมืองของ
ตวั เองฉิบหายววายปราณไปตามๆ กนั ซงึ่ เบอื้ งหลงั ของสงครรามนนั้ นอ ยคน
นักที่จะรูวามันมี ‘บบุคคลหาย(นะ)’ ดลใจใหเกิดอยู!
ยอนกลับไปในงานฉลองมงคลสมรสระหวางเทพเพเลอัส (Peleus)
และเทพีเธติส (Thetis) เหลาทวพที่ไดรับเชิญตางพากันมารวมแสดงความ
ยินดี เวนแตเทพีเอริส (Eris) เพราะนางคือเทพีแหงความขัดแยง ดวยความ
โกรธแคน นางจึึงมาที่งานแและขวางแอปเปปลทองคําแสนสวยเขาไปในงาน
ฉลอง โดดยเขียนขอความมไวบนนั้นวา “แดสตรีที่งดงามล้ําเลิศ” เพพื่อหวังกอ
ความมแตกแยกในหมูเทพี ซึ่งก็ไดผลเมื่ออาาเธนา เฮฮรา และอะโฟรไไดต เปน
ผูเขารอบสสามคนสุดทายที่ไมมีใครรยอมมสววยนอยกวาใคร
มหาเททพซุส (ZZeus) ผูควรเเปนกรรรมกการมองเห็นความขััดแยงมาแตต
ไกล จึึงโยนใหหสามเททพีไปถามเจาชายปาารีส บุรุษที่งดงาามทที่สุดในโโลกกแหง
ทรออย เททพีทั้งสามจึงลงไไปยังโลกกมนุษยเพื่อใหปารีสตัดสิน โดยทที่ตางคนน
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มองเผินๆ เรื่องนี้ก็เปนเพียงหนึ่งในภาพยนตรแบบ Epic War ที่วาดวยสงคราม
ความรัก การแยงชิง และศักดิ์ศรีของนักรบ แตจะเปนเรื่องบังเอิญแนหรือที่อยูๆ
นายปารีสจะเกิดอยากเดินเขาเมืองสปารตาไปเห็นนางเฮเลนแลวรักหัวปกหัวป^
จนตองขโมยกลับไป ทำเอาเมืองทั้งเมืองของตัวเองฉิบหายวายปราณไปตามๆ กัน

ตางเสนอสินบนเอาไว ไดแก อาเธนาจะใหสติปญญาและความ
สามารถในการรบ เฮราจะใหอํานาจเหนือบุรุษทั้งปวง และ
อะโฟรไดตจะใหหญิงที่งามที่สุดในโลกเปนมเหสี
ถงึ ตรงนี้ หลายๆ คนกน็ า จะเดาไดไ มย ากวา เจา ชาย
ปารีสเลือกสินบนของใคร...แนนอน อะโฟรไดตกลาย
เปนผูชนะในศึกประลองความงาม นางซึ่งเปนที่รูจัก
มากกวา ในชอื่ ของวนี สั เทพแี หง ความรกั และตณ
ั หา
จึงบอกปารีสใหไปรับนางเฮเลนที่สวยที่สุดในโลก
ที่เมืองสปารตา จากนั้นจึงใหอีรอส (Eros) หรือ
กามเทพคิวปดลูกชายของตนไปแผลงศรใสปารีสให
ลุมหลงนาง ทั้งๆ ที่รูอยูแกใจวาขณะนั้นนางแตงงาน
มีสามีไปแลว!
ดวยการดลใจแกมบังคับกลายๆ ของอะโฟรไดต
เจา ชายปารสี จงึ ทงั้ รกั ทงั้ หลงนางเฮเลน ขโมยนางออกจาก
สปารตาไป รอนถึงกษัตริยอะกาเมมนอน (Agamemnon)
ตองชวยเกณฑพันธมิตรไปถลมกรุงทรอยกูหนาใหนองชาย
กลายเปนสงครามกรุงทรอยอยางในภาพยนตรดังกลาว
แตว รี กรรมลบั ๆ ของเทพผี พู า ยแพพแ ละะอาฆฆาตตยงั ไมห มด...
หลงั พา ยการประชนั ความงงาม อาเธธนา ซงึ่ เปน เททพปี ระจํากรงุ ทรอ
ยไดดลใจใหชาววทรอยจัับอาาวุธขึ้นสู ไมใหชาวทรออยยอมแพพและ
สง ตวั นางคนื ให ในขณะทเี่ ฮรากค็ อยแแอบกระซบิ ดลใจอะคลิ สิ แมมท พั
เอกฝายกรีกวาควรถลมทรอยอยางไรใหพินาศ เขาตําราวา ถึงจะแพ
อะโฟรไดต แตก็ไมยอมใหสงครามนี้สงบลงงายๆ ในฉบับภาพยนตร
ราวสองชั่วโมงครึ่งไมไดกลาวถึง แตในตํานาน วากันวาสงครามครั้งนี้ยืด
เยื้อนานถึง 10 ป!
เวลา 10 ป แหงสงคราม กับการที่เหลาเทพเทพีแอบกระซิบอยูขาง
หลงั ใหม นษุ ยท าํ นนู ทาํ นี่ เสรจ็ แลว กห็ ายเขา กลบี เมฆเสมอื นไมม อี ะไรเกดิ ขนึ้
ตางคนตางกลับไปอยูบนยอดโอลิมปสและวิหารของตน รอใหมนุษยถวาย
เครื่องเซซนบูชาตามเดิมโดยที่ไมมีใครระแคะระคายอะไรเลย
บุคคลลหาย(นะ)แทๆเลยย จริงไหม?
หากวีรชนใในสงคราามรูว า เบือ้ งหลงั การสปั ระยุทธอ นั เกรียี งไกร มชี นวน
มาจจากการประชันควาามงาามของงผหู ญงิ พวกเเขาคงจจะเศศรา ใจอยา งบอกไมถ กู

ซึ่งไมใชแคกรณีสงครามกรุงทรอย แตวากันวาภายใตอิทธิพลของทวยเทพ
มนุษยกระทําสิ่งตางๆ ลงไปตามลิขิตที่ถูกกําหนดเอาไวแลวทั้งสิ้น
เหมือนกับการที่วันหนึ่งเราสามารถสื่อสารกับคนในอีกซีกโลกไดโดย
ใชเพียงปลายนิ้ว หรือผลิตสื่อภาพยนตรออกมาตอยอดกันและกันจนเต็ม
ทองตลาดไปหมด
ในขณะที่รายการโทรทัศนมีความหลากหลายทั้งสาระและบันเทิง แต
ภาพยนตรนั้นเกิดขึ้นจากความบันเทิงเพียงอยางเดียว (แมภาพยนตรบาง
เรอื่ งจะดแู ลว อยากรอ งไหม ากกวา บนั เทงิ ใจ แตม นั กย็ งั นบั เปน ‘สสอื่ เพอื่ ความ
บันเทิง’ อยูดี) และเมื่อดูจบ หนังที่ดีจะสามารถทําใหผูชมกลับบานไปพรอม
ของเลน ชนิ้ ใหมใ นจติ ใจไดเ สมอ แตเ ราระบไุ มไ ดว า หลงั กลบั จากดหู นงั เรอื่ งใด
เรอื่ งหนงึ่ ผคู นจะไดร บั ของเลน อะไรตดิ ไมต ดิ มอื มา ดงั นนั้ ไอเ รอื่ งทจี่ ะใหร ะบุ
ถึงแรงบันดาลใจที่แนนอน มันก็คงสุดแทแตพระเจาจะ ‘บันดาล’ ใหจริงๆ
นา คดิ วา หรอื ทจี่ รงิ แลว ...เรากาํ ลงั ทาํ ตามสงิ่ ทเี่ ทพหรอื เทพอี งคใ ดองค
หนนึ่งกระซซิบดลใจอยู?
ในหนังการตูนหรือหนังสือนิทานตอนเด็กๆ ถึงเปนแมมดใจรายแต
สุดทายก็ตองโดนปราบ หรือกระทั่งสื่อตอนที่เราโตขึ้นมาอีกนิด หนังสวน
มากก็ไมเคยททําเขาขางคนนชั่ว (คนชั่วแบบที่ชั่วจริงๆ ไมคิดและไมมีฉากให
กลับใจ)) นี่จึงเปปนอีีกหนึ่งแรรงบันดาลใจที่มนุษยไดมาจากทานที่อยูบนยอด
เขขาโอลิมปสทั้งหลายย ที่วาดวยสสุดทายแลวคนทําดีตองไดรับการตอบแทน
จากสวรรค เชนนีี้ก็สามารถสรุปไดเหมืือนกัันวา พรระเจา = แรงบันดาลใจ
แรรกของมนุษย เพราะะถาทานบันดาลใใหอธรรรมชนะ ปานนี้ทานทั้งหลายก็
คงถูกฝายอธรรมเตตะลงมาจากโอลิมปสกัันหมดแลว
ดวยแรงดึงดูดแปลกประหลาดนั้น เราเอนเอียงตามสิ่งที่มองไมเห็น
แตปริศนาที่วา เราจะเปนเหมือนอยางกรุงทรอยที่ราบเปนหนากลองเพราะ
การละเลนเสียงกระซิบของเทพเทพีทั้งหลาย หรือโดนชักใยใหทําอะไรที่ดี
หรือไมดีลงไป ทั้งหมดนี้มาจากขางในตัวเราเองหรือไมนั้น แนนอนวามีแต
ตัวเราที่รูคําตอบ
ศัพทคําหนึ่งเกี่ยวกับแรงกระตุน การใหกําลังใจ การปลุกใจ คือคํา
วา Encourage
แตถ า หากตดั En ออก จะเหหลอื แค Courage ทีแ่ ปลวา ‘ความกลลา หาญ’
ฉะนั้นแลว หากมีแรงที่จะใช ‘กระตตุน’ ตัวเองไได ยอมตอง ‘กกลาหาญ
ญ’
พอทที่จะ ‘บันดาล’ ชีวิตของตัวเองตอไปดวยตัวเองง
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สิง่ ที่หายไป

text : ภาวิต พิมชนะกุล

ณ

ที่แหงหนึ่ง ในป ค.ศ. 2112 แมวหุนยนตสีฟาหูดวนตัว
หนึ่ง ไดฉีกกฎทฤษฎีอันยุงเหยิงของลุงไอนสไตนดวย
การนั่งเสื่อวิเศษขามเวลากลับมา 99 ป เจาแมวตัวนั้นมีนามวา
‘โดราเอมอน’ สาเหตุที่เจาแมวตัวนี้อยากยอนเวลากลับมาคงมี
เพียงสาเหตุเดียว นัน่ ก็คอื เบือ่ เจาโนบิตะทีร่ อแตความชวยเหลือ
ตลอด ไมเคยทําอะไรดวยตัวเองเปน
ในป ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ใจกลางความวุนวายของ
เมืองหลวง ทีผ่ คู นตางเรงรีบทําในสิง่ ตางๆ จนไมมเี วลาดูการตนู
เทคโนโลยีทค่ี วรจะถูกนํามาใชเพือ่ สรางทางลัดแตกลับเปนสายรัด
ของชีวิตที่นาอึดอัดใจ ทองฟาแหงหนึ่งเกิดรูสีดํา เจามอนหลุด
ออกมาจากชองนั้น หนาคะมําทิ่มพื้น ทุกคนตกใจ! แนนอนวา
ไมมีใครรูจักเจาแมวที่เต็มไปดวยของวิเศษตัวนี้
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เมือ่ เจาโดราเอมอนลุกยืนขึน้ ผูค นตางละ
สายตาจากเจามอนและเรงฝเทาเพื่อทําหนาที่
ของตัวเองตอไป...
เจามอนทีม่ กี ระเปามิตทิ ี่ 4 ทีเ่ ต็มไปดวย
ของวิเศษมากมาย เดินอยูในยานสยามสแควร
สายตามองหารานโดรายากิของโปรดแตกไ็ มเจอ
จึงทําไดแคตอแถวยาวเหยียดอยูหลายชั่วโมง
เพื่อโดนัทกลองหนึ่ง ซึ่งรสชาติก็ไมไดถูกปาก
เจามอนแตอยางใดนัก
ชายแกคนหนึ่งไดเหลือบเห็นเจาแมวตัว
นี.้ ..เจาตัวการตนู ตัวโปรดในวัยเด็กทีไ่ มมที างมา
พบเจอในโลกของความเปนจริง แวบแรกชายแก
ไมเชือ่ ในสายตาของตัวเอง จึงไดเดินเจาไปถาม
“เจาคือโดราเอมอน จากศตวรรษที่ 21 ใชไหม”
“หวา!! นีค่ ณ
ุ ตารูจ กั ชือ่ ผมดวยหรือนี“่ เจา
มอนถามกลับไปดวยความตกใจ...
“รูจ กั สิ แตเจาอยาใหคนในเมืองนีร้ นู ะ วา
เจาเปนใคร จะหาวาตาไมเตือนเอานา’’
ชายแก พู ด ก อ นเดิ น จากไป ทิ้ ง ความ
สงสัยทิ้งไวเหมือนกับเจากลองโดนัทที่เจามอน
เพิ่งซื้อมา
คืนนัน้ เจามอนไดเดินหาโรงแรมพักผอน
บั ง เอิ ญ เจอกั บ ชายหนุ ม วั ย ทํ า งานคนหนึ่ ง
เขาใส แ ว น ตากลม เจ า ม อ นนึ ก ถึ ง นาย
โนบิ ต ะทั น ที สายตาที่ ดู ห มดหวั ง จากชี วิ ต
บรรยากาศรอบตัวเขาเต็มไปดวยความทอแท
เจามอนเกิดความสงสาร จึงเขาไปพูดคุยกับ
ชายคนนัน้ ไดใจความวาเขาเพิง่ ลมละลาย ชีวติ
พลิกจากหนามือเปนหลังเทา เจาโดราเอมอนจึง
ตัดสินใจเขาไปชวยเหลือทุกๆ อยาง ดวยการใช
ประตูไปทีไ่ หนก็ไดเพือ่ ใหนายโนบิตะหมายเลข
2 คนนี้ไปกูเงินจากประเทศอื่นมาค้ําธุรกิจตัว
เอง ใชของวิเศษชวยปลอมแปลงเอกสารในการ
กู และของวิเศษอีกหลายอยาง จนนายคนนี้ดึง
ธุรกิจของตัวเองกลับมาไดอีกครั้ง
ในวันหนึ่งที่โนบิตะ No. 2 ถูกสัมภาษณ
ถึงเคล็ดลับทีท่ าํ ใหธรุ กิจยักษใหญกลับมาผงาด
ยิ่ ง ใหญ ไ ด อี ก ครั้ ง และด ว ยความกตั ญ ู ใ น
บุญคุณ เขาเอยชื่อเจาโดราเอมอนออกสื่อไป
ทําใหผูคนในเมืองทั้งแตกตื่นและฮือฮา
“ตองใชแนๆ เลย ที่พวกเราเจอมันนอน
หกลมหนาทิ่มวันนั้น’’ เสียงกลุมวัยรุนคุยกัน
หนาทีวีแหงหนึ่งในหางสรรพสินคา
“วาแลวเชียว เหมือนเคยเจอที่ไหนสัก
แหง ไมคิดวาเจานั่นมันจะมีของวิเศษขนาดนี้’’
ผูกอการรายคนหนึ่งกลาว

ชั่วขามคืน แมวขางถนนธรรมดาๆ ก็
กลายเปนที่รูจักของทุกคนในประเทศ ไมใชสิ
ในดาวสีฟาที่เรียกวาโลกใบนี้ตางหาก!!
หนึ่งปผานไป ศูนยรวมจิตใจทางศาสนา
ตางๆ ทั้ง วัด โบสถ มัสยิด ตางรกรางไมมีคน
สนใจ รูปปนตางๆ ไมมีคนกราบไหว ดอกไม
แหงตายเต็มศาลเจา สํานักทรงเจาตองปดตัว
ลง ไมมีใครตองการที่พึ่งทางจิตใจอีกตอไป...
ยุ ค เสื่ อ มสลายของศาสนาได ม าถึ ง ...
เพราะทุกคนตองการของวิเศษจากเจาโดราเอมอน
เทานั้น
ในทุกวัน เจาโดราเอมอนจะถูกขอ (แกม
บังคับ) จากของทีผ่ คู นเอามาให นัน่ ก็คอื โดรายากิ
กองใหญ เพื่อแลกกับของวิเศษของเจามอน
ปญหารถติดไดหมดไป เนือ่ งจากทุกคนมีคอปเตอร
ไมไผ ไมมีคนมาทํางานสายเพราะรถติดอีก
เพราะมีประตูไปที่ไหนก็ได หากสายก็คงเปน
เพราะไมตื่นเพียงอยางเดียว เด็กไทยสอบติด
มหาวิทยาลัยดังๆ ระดับโลกจากการกินขนมปง
ชวยจําระหวางอานหนังสือ คุณภาพชีวิตของ
สังคมกําลังดีขึ้นอยางพรวดพราด...
ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น อั ต ร า ก า ร เ กิ ด
อาชญากรรมก็เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งการ
ปลนธนาคาร ขมขืน ฆาตกรรมหมู การกอการ
รายระดับประเทศ ทุกอยางเกิดขึ้นโดยไมมีใคร
ควบคุมได คนรายใชไฟฉายยอสวนตัวเองกับ
คอปเตอรไมไผเมื่อเจาหนาที่รุดมาถึงที่เกิดเหตุ
และบินหลบหนีไปเยี่ยงยุงตัวหนึ่ง บางใชประตู
มิตหิ ลบหนี บางถูกลอมจับก็หนีไปไดดว ยปนแช
แข็ง นี่คือเงามืดที่ตามมาจากผลลัพธที่อีกดาน
หนึ่งที่สวางจาจนเกินไป
ไมมีคนใชร ถ บริษัทรถยนตและธุร กิจ
น้ํามันขาดทุน ระบบการสงมวลชนเปนหนี้สิน
ยอยยับ ผูค นตกงานมากมายจากเศรษฐกิจทีล่ ม
เปนโดมิโน ความวุนวายเกิดขึ้นทุกหัวระแหง มี
การประทวงขับไลเจามอนเนือ่ งจากเปนสาเหตุ
ของความวุนวาย
ประเทศมหาอํานาจประกาศสงครามเพือ่
แยงชิงเจาหุน ยนตวเิ ศษตัวนี.้ ..อยาวาแตในระดับ
ประเทศ ชาวบานทั่วไปก็ใชของวิเศษดวยความ
เห็นแกตัว เพื่อใหไดทุกสิ่งที่ตัวเองตองการมา
อยางไรจิตสํานึก...
ทุกอยางกําลังเขาสูกลียุค!
ทุ ก หย อ มหญ า เต็ ม ไปด ว ยโนบิ ต ะที่ ทํ า
อะไรเองไมเปน พึ่งพาแตของวิเศษที่ตัวเองได

รับมา หากแตไมใชโนบิตะที่มีจิตใจที่ออนโยน
งดงาม แตกลับกลายเปนโนบิตะที่เปยมไปดวย
ความเห็นแกตัว เห็นแกไดมากกวาสิ่งอื่นใด...
“ปลอยใหมันเปนแบบนี้ไมไดเสียแลว”
เจามอนพูดกับตัวเองในใจ
วาแลวเจามอนก็ไดใชผาคลุมลองหนกับ
กลองแชแข็งชั่วขณะทําการถายทุกคนที่มีของ
วิเศษเพือ่ ใหหยุดนิง่ จนกวาคนคนนัน้ จะถูกถาย
ดวยกลองตัวเดิมอีกครัง้ จึงจะหายแชแข็ง เพือ่ ที่
จะไดนําของวิเศษทุกอยางกลับมา เวลาผานไป
สองสามป กวาทีเ่ จาโดราเอมอนจะตามเก็บของ
วิเศษกลับคืนมาจากทุกคนไดหมด ทายทีส่ ดุ แลว
เจาโดราเอมอนก็ตดั สินทีจ่ ะขามเวลากลับไปหา
โนบิตะคนเดิม
หลังจากทีท่ กุ คนบนโลกถูกถายดวยกลอง
ตัวเดิมและกลับมาเคลื่อนไหวไดอีกครั้ง
เมือ่ ของวิเศษหายไป ทุกคนบนโลกทีห่ าย
จากสภาพแชแข็งตางโวยวาย เรียกรอง ดาทอ
เจาโดราเอมอนที่ใชวิธีนี้กับพวกเขา...
ประตู มิ ติ ถู ก ใช เ พื่ อ พาตั ว เองยั ง สถานี
ถายทอดสดทั่วโลก กลองถายรูปชั่วขณะถูก
ใชอีกครั้ง นักขาวหยุดนิ่ง แมวสีฟากลายเปน
ผูป ระกาศขาว ผูค นทัว่ โลกตางเฝาจับตามองสิง่
ที่เจาโดราเอมอนกําลังจะพูด...
“พวกเจากําลังหลงลืมอะไรไป พวกเจา
คิ ด แต ว า ถ า มี ข องวิ เ ศษมากมายแล ว ชี วิ ต จะ
ดีขึ้น สบายขึ้น แตลองดูทุกวันนี้สิ โลกเต็มไป
ดวยความวุน วาย ทุกคนมีของวิเศษทีเ่ ทคโนโลยี
ล้ําหนา สามารถมีทุกอยางที่ตัวเองตองการได
เต็มไปดวยความอยากได อยากมี แตกลับทํา
สิ่งที่เรียกวาสามัญสํานึกและความพอดีหายไป
เราหวังวาการที่เราหายไปพรอมกับของวิเศษ
จะทําใหพวกเจาทุกคนไดสิ่งที่ทําหลนหายไป
กลับมาก็ไดนะ เทคโนโลยีก็ไมใชคําตอบของ
ทุกอยางหรอก!”
สิ่งที่ตอง ‘หา’ ใหเจอบางทีอาจจะเปน
สิ่งที่ ‘หาย’ ไปก็ไดนะ
กลองถายรูปถูกถายนักขาวอีกครั้ง!
ไทมแมชชีนถูกหยิบออกมาจากกระเปา
เจาแมวสีฟาหายตัวไป
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Who am I ?

text : ธนิสรา เรืองเดช

คุณเคยทำใครบางคนหลนหาย
ไปในกาลเวลาบางไหม?

He-She-Is

“รูปเครื่องหมายเทากับบนพื้น
สีแดง” เปนแคมเปญที่ริเริ่มโดย
กลุมเพื่อสิทธิเพื่อมนุษยชน หรือ
Human Rights Campaign
ที่มีแนวทางสนับสนุนการ
แตงงานของชาวรักเพศเดียวกัน
ซึง่ ทําคูข นานไปกับชวงทีศ่ าลฎีกา
ของสหรัฐอเมริกา เริ่มพิจารณา
ขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการหาม
ผูที่รักเพศเดียวกันแตงงาน
ที่ระบุวา คูสมรสชายหญิงเทานั้น
ที่สามารถจดทะเบียนสมรส
ไดถูกตองตามกฎหมาย
(4 เมษายน พ.ศ. 2556)

เพื่อนสนิทวัยเด็ก ญาติที่ไมได
พบกันแสนนาน คนผานทางที่
เขามาทิ้งรอยเทาในชีวิต...หรือ
แมกระทั่งตัวคุณเอง?

การกาวผานหวงเวลาของชีวิต อาจทําใหใครบางคนมีตัวตนอยูเพียงในอดีต และถึงกับเขี่ยใครหลาย
คนใหตกหลนไปจากความทรงจํา แตคนหนึง่ ทีเ่ รากลัววาเขาจะหนีหายไปมากทีส่ ดุ นัน่ อาจเปนตัวของเราเอง
คุณอาจสงสัยวาใครกัน ทีท่ าํ ตัวเองหลนหาย... ถานึกถึงคนทีเ่ ปลีย่ นแปลงตัวเองแบบกาวกระโดด กลุม
บุคคลกลุม หนึง่ ทีแ่ สดงออกใหเราเห็นชัดถึงการเปลีย่ นแปลงนีก้ ค็ งจะเปนกลุม บุคคล ‘เพศทีส่ าม’ ทีค่ วามรูส กึ
และจิตใจของพวกเขาไดกาวขามความเปนเพศที่ถูกนิยามไวของตนไป
พวกเขาเคยมีตัวตนเดิมหรือไม? แลวยังจําตัวตนเกาๆ ของตัวเองไดไหม? หรือแทจริงแลว พวกเขา
ก็เปนตัวของตัวเองมาโดยตลอด และเมื่อพูดถึงตัวตนของพวกเขาในฐานะเพศที่สาม พวกเขาจะฉายภาพ
นั้นออกมาอยางไร
“ฉันก็ไมเคยรูสึกวาฉันเปนผูชายมาตั้งแตแรกแลวนะ ตั้งแตจําความได” โบต ผูยอมรับวาตนเองนั้น
‘Born-to-be’ บอกกับเรา แตเราก็ยังอดสงสัยไมไดวา โบตจะไมเคยรูสึกวาเปน ผูชายไดอยางไร ในเมื่อ
รางกายของเธอถูกเสกสรางมาเปนชายชาตรีโดยสมบูรณ เราก็เลยลองใหโบตนั่งขุดคิดหาชวงเวลาที่ ‘เธอ’
รูสึกวาเปน ‘เขา’ มากที่สุด
หลังจากเงียบไปนาน เธอบอกออกมาเรียบๆ วา “ก็มแี คตอนเลนพอแมลกู กับเด็กผูห ญิงขางบานตอน
เด็กๆ ก็จําเปนตองเลนเปนพอ อันนั้นคือผูชายสุดแลว” ถึงแมเธอจะบอกวานิสัยเหมือนผูหญิงมากๆ แตก็
ยอมเลนพอแมลูก เพราะเธอรูสึกอยากมีลูกของตัวเองจริงๆ มาตั้งแตเด็กๆ
อยางไรก็ตาม เปนที่รูกันวาเรื่องลูกนั้นเปนไปไดยากสําหรับเพศที่สาม แตโบตเลือกที่จะมองในมุมที่
ตางออกไป “ฉันก็เคยคิดเหมือนกันวามันเปนกรรมของฉันหรือเปลา จะชายก็ไมชาย จะหญิงก็ไมหญิง จะมีลกู
ก็ไมได แตพอคิดอีกที นีอ่ าจจะเปนโชคดีของฉันก็ได ทีฉ่ นั ไดเปนตัวของตัวเอง ไมตอ งตามกรอบใครแบบนี”้
เราพยายามจะคนหาความเปนผูช ายในอดีตของโบตออกมาใหได แตกด็ จู ะไมสาํ เร็จตลอดบทสนทนา
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“ฉันรูจักตัวเองดีมาตลอด ฉันรูวาฉันอยากเปนเพื่อนกับผูหญิงและชอบคุย
กับผูชาย และฉันก็มาไกลแลว”
ถึงอยางนั้นก็เถอะ โบตก็ยังเลือกที่จะไมเปลี่ยนตัวเองใหเปน ‘ผูหญิง
จริงๆ’ ดวยเหตุผลทีว่ า การเปนผูห ญิงสําหรับเธอนัน้ ดูเหมือนจะลําบากเกิน
ไป ตองดูแลตัวเองหลายๆ อยาง เธอจึงเลือกจะเปนผูหญิงดวยจิตใจ เปน
แบบนี้ที่เปนอยู ก็พอใจแลว
สําหรับ ‘โบต Born-to-be’ เธอดูคลายจะไมเคยทําตัวเองหลนหาย
เพราะเปนเธอแบบนีม้ าแตแรก และภูมใิ จทีไ่ ดคน พบตัวตนของตัวเองตัง้ แต
เด็กๆ ดวยซ้ํา แตก็ไมใชวาเพศที่สามทุกคนจะ Born-to-be แบบโบตเสมอ
ไป สาวสวยเสี้ยวหนาลูกครึ่งอยาง ไดแอน ก็อาจจะเคยไมแนใจในตัวเอง
เพราะเธอเคยคบผูชายเปนแฟนมาแลวไมนอย
“เราก็แคลองคบดู แตสุดทายเราก็รูวาเราไมสามารถที่จะรักผูชาย
คนไหนได คบไปแลวไมเคยรูสึกเสียใจหรือดีใจกับสิ่งที่เขาทําให” ไดแอน
เปดใจเลาถึงเรื่องที่เธอเคยคบผูชายเปนแฟน แตแลวสุดทายเธอก็เลือกที่
จะเปลี่ยนตัวเองเปนสาวมาดเท แลวก็ดูแลเทคแครเพื่อนๆ ผูหญิงมากกวา
เราพยายามถามถึงความรูสึกที่แตกตางระหวางการคบผูชายกับคบผูหญิง
วา เธอรูสึกเหมือนเปนคนละคนไหม แตไดแอนก็ตอบอยางลังเลใจวา “ไมรู
เหมือนกัน อาจจะใช หรืออาจจะไมใช จริงๆ เราอาจจะชอบผูหญิงมานาน
แลวแตไมรูตัวก็ได”
ไดแอนไมรูดวยซ้ําวาเธอเคยมีเธออีกคนซอนอยูในอดีตหรือไม แตที่
เธอรูและมั่นใจก็คือ เธอเลือกตัวตนสําหรับตัวเองนับจากนี้แลว
แตสําหรับ บิ๊ก หนุมเอเจนซี่โฆษณาที่ยอมรับวาเขาเองก็เคยมี ‘เขา
อีกคน’ อยูเ บือ้ งหลัง “ผมเคยมีแฟนเปนผูห ญิงนะครับ มันก็คงเปนตัวผมอีก
คน ที่อยากทําหนาที่ในฐานะผูชาย อยากจะดูแล ปกปองผูหญิงคนนั้น” แต
เมื่อถามถึงปจจุบัน นองบิ๊กก็ตอบอยางยิ้มๆ วา “ผมมีแฟนเปนผูชายครับ”
แนนอนวา การคบผูหญิงแลวเปลี่ยนมาคบผูชายคงทําใหรูสึกตางกัน
บิ๊กอธิบายความรูสึกที่เปลี่ยนไปนี้วา “ก็รูสึกเหมือนเปนคนละคนครับ
เหมือนรูสึกวามีคนเขามาดูแลเรา จากที่เคยดูแลคนอื่น” ซึ่งบิ๊กเองก็รูสึกดี
มากกวาที่จะมีคนมาคอยดูแล
เราลองถามบิ๊กวา แลววันหนึ่ง จะมีโอกาสไหมที่นองบิ๊กจะกลับไป
ชอบผูหญิงอีกครั้ง หนุมนอยอารมณดีคนนี้ก็บอกเราวา “จริงๆ ตอนนี้ผม
ก็ยังชอบมองผูหญิงนะ แตเรารูวาเราเปนอะไร และก็ไมอยากทําใหผูหญิง
คนไหนเสียใจเพราะเรา”
บิ๊กนิยามตัวเองวาเปน ‘เพศทางเลือก’ เราเลยขอถามความเห็นของ
บิก๊ ตอวา เพศทางเลือกทีบ่ กิ๊ นิยามนี้ แทจริงมีตวั ตนทีย่ อมรับไดไหมในสังคม
บิ๊กบอกเราวา “ผมวาเรารูวาเราทําอะไร เราทําไปเพราะเราคิดวามันดี เรา
แครทุกคนไมได สังคมก็ไมไดเปนตัวชี้วาเราควรไปทางไหน มันอยูที่เรา
พิสูจนตัวเราเอง”
และวันนี้ บิก๊ ก็ไดใชความรูค วามสามารถพิสจู นตวั ตนในสายงานของ
ตัวเองแลววา เพศทางเลือกสามารถมีที่ยืนในสังคมไดเทาเทียมกับคนอื่น
สุดทาย เราก็ไดมาคุยกับ เจ ผูท กี่ า วขามความเปนเพศทีส่ ามมาสูค วาม
เปนหญิงโดย (เกือบ) สมบูรณ เจตอบอยางมั่นใจเมื่อเราถามถึงความเปน
ชาย ตัวตนทีเ่ ธอเคยเปนและตัดสินใจลบทิง้ จากชีวติ “เจเต็มใจทีจ่ ะโยนความ
เปนเจคนเกาทิ้ง เพราะเจมีความสุขกับสิ่งที่เปนตอนนี้มากกวา”
เจเลาใหเราฟงวา เจเองก็ถือเปนผูชายเต็มตัวมากอน เคยคบผูหญิง

ธงหลากสี สัญลักษณของ
กลุม LGBT (Lesbian, Gay,
Bisexual, and Transgender)

เคยเตะบอล เคยเรียน รด. เคยกงเหลา หรือทําอะไรที่
ผูช ายเขาทํากัน เจกเ็ คยทํามาเกือบหมด แตเจกใ็ หเหตุผล
ถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้อยางสั้นๆ วา “ก็เจอ
อะไรที่ใชกวา เหมาะกับตัวเรามากกวา”
เราอดสงสั ย ไม ไ ด ว า หลั ง การผ า ตั ด เจ รู สึ ก ว า
อะไรหายไปบางไหม ทั้งทางรางกายและจิตใจ เจแอบ
มองสํารวจตัวเองกอนตอบวา “ทางรางกายก็แคเหมือน
เปลี่ยนเสื้อผาแบบใหม ไซสใหม ก็คงรูสึกแปลกชวง
แรกๆ พอใสไปนานๆ ก็ชิน สวนจิตใจนี่ไมเลย เจวาเจ
ก็เหมือนเดิม เปนเจแบบที่เคยเปน” พรอมกันนั้น เจยัง
เสริมกับเราอีกวา เจก็ยังชอบผูหญิงเหมือนเดิม แตใน
มุมมองที่ตางออกไป
“เจชอบความสวย ความนารัก จริตมารยาของ
พวกเธอ อยากเปนแบบนัน้ บาง พอรูส กึ อยากเปนผูห ญิง
ก็เลยรูสึกอยากใหมีคนมาดูแล ซึ่งหนาที่นั้นก็คงตองตก
ของเปน ผูชาย” และนี่ก็คงเปนเหตุผลที่เจหันมาชอบ
ผูชายแทน
และเมื่อเราถามเจวา เคยคิดถึงตัวตนของตัวเอง
ในอดีตบางไหม เจตอบเราสั้นๆ พรอมยิ้มใหวา “อยาง
ที่บอก...เปนแบบนี้ก็ดี ก็มีความสุขแลว ก็ไมรูจะไปโหย
หาอดีตทําไม”
สารภาพเลยวา หลังจากที่คุยกับพวกเขาเหลานี้
เรารูส กึ อิจฉาพวกเขาจริงๆ เพราะไมวา จะเปนใคร อยูใ น
สถานภาพไหน พวกเขาก็มคี วามสุขกับตัวตนทีเ่ ลือกเปน
หรือแทจริงแลว ตัวตนที่หลนหายสําหรับพวกเขา
เหลานี้ อาจไมใชตัวตนที่มีมาตั้งแตเกิด แตคือตัวตน
ที่พวกเขาคนพบและมีความสุขอยูกับมัน ณ ปจจุบัน
ตางหาก
ในขณะที่หลายๆ คนมัวแตคร่ําครวญยึดติดกับ
ใครหรืออะไรที่หลนหายไปในอดีต พวกเขาเหลานี้กลับ
หาตัวเองจนเจอและมีความสุขอยูกับปจจุบัน...นาอิจฉา
ไหมละ?
Live Present as a Present : อยาเฝาถามเลย
วาใครที่เราทําหายไป แตลองถามตัวเองดีกวาวาใครกัน
ที่เราควรจะหาใหเจอ
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PICTURE พลิกเจอ

WAY

FACE

ที่ว่างเพียงกายภาพ
ท ี ่ ว ่ า ง ห า ใช ่ ใ น ค ว า ม ค ิ ด .

ตราประทับจากตัวนาย
ห่างหาย
ติดตรึง.

FACE

TATA

WAY

WAY

TATA

What happen to me?
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มนุษยลอ
 งหนน
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I N V I ทุ ก ๆ วั น เราพบเจอกั บ ผู ค นมากมาย ในกลุ ม คนเหล า นั้ น
มี ทั้ ง คนที่ เ ราสนใจ และจดจํ า ได้ แ ม้ พ บแค่ เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว
กั บ ค น อี ก ก ลุ ม ห นึ่ ง ที่ เ ร า เ จ อ ะ เ จ อ ทุ ก วั น แ ต ก า ร มี อ ยู
ของพวกเขากลั บ พร า เลื อ น ภาพใบหน า เหล า นั้ น จางหาย
ไปจากความทรงจํ า อย่ า งรวดเร็ ว แม้ จ ะเจอกั น อี ก กี่ ค รั้ ง
เราก็ ย ั ง จํ า เขาไม่ ไ ด้

SI

B L E

กลุมคนที่วานี้ หลายคนมีผลงานอยูรายรอบตัวเรา อาจเปนเสียง กลิ่น รส หรือ
แมแตหนังสือสักเลม บางคนก็ออกปฏิบตั กิ ารแคบางชวงเวลา หลังเสร็จภารกิจก็หายวับไป
ไม แ น ในหลากหลายผลงานที่ เ ราชื่ น ชมก็ อ าจมี พ วกเขาร ว มอยู ใ นนั้ น ทว า การมี อ ยู
การมีตัวตน ของพวกเขากลับไมเปนที่รับรูของคนทั่วไป
บุคคลเหลานีซ้ อ นอยูห ลังผลงานตลอดมา บางคนไมเคยแมถกู พบเห็นหรือใสใจ บางคน
ถูกมองขาม นาสนใจวาพวกเขาเหลานัน้ ยังคงปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนอยางเครงครัด โดยไมได
ออกมาหนาฉากรับชื่อเสียงและคำชื่นชม แตทำไมเขาถึงยังรักที่จะทำในอาชีพเหลานั้นอยู
ทั้งที่ตัวตนของพวกเขาไมเคยปรากฏตอสาธารณะ ราวกับ ‘มนุษยลองหน’ แตสิ่งที่มอง
ไมเห็น ก็ใชวาจะไมมีอยูจริง วันนี้กองบรรณาธิการ หา(ย) จะลองสืบคน และพาพวกเขา
ออกมาจากภาวะ ‘ลองหน’ ใหไดทำความรูจักกัน

MA

N

18

01

ทํางานกับสิ่งที่ผูคนเดินหนี
ปรากฏตัวและจากไปอยางไรรองรอย
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ลองหนยังไง เราก็
ทำหนาที่ของเราไป
ใครจะวาอะไรยังไง
ไมรูหรอกนะ นาทำงาน
ตรงนี้มานานแลว
มันชินจนไมรูสึก
อะไรแลว เราทำเพื่อ
รักษาหนาที่ใหดี
เพื่อความสะอาด

เวลาเดิมของทุกเชามืด ทองฟาเองอาจ
จะยังคงสะลึมสะลืองัวเงียจากการที่ตองเริ่มตน
เปลี่ยนแปลงสีของตัวเอง เพื่อเปนสัญญาณของ
วันใหม คนกลุมหนึ่งเพิ่งจะทําหนาที่ประจําวัน
ของตนเสร็จลุลวง และคงมีนอยคนเชนกันที่จะ
เคยเห็นพวกเขาในเวลาปกติ อาชีพที่ตองทํางาน
คลุกคลีกบั สิง่ เนาเหม็น ทีใ่ ครๆ ตางพากันเดินหนี
รีบปดจมูกทันทีเมื่อเดิน ผานรถบรรทุกคันใหญ
สีเหลืองหรือไมก็เขียว เพราะการปรากฏตัวของ
รถคันนี้มักจะมาพรอมกับกลิ่นที่ไมพึงประสงค
และหลายคนก็คงไมรูวาการทํางานของทีมเหลา
นี้ไมงายเลย อาจเปนเพราะเวลาปฏิบัติหนาที่
ไมเหมือนอาชีพปกติทั่วไป ดวยสิ่งที่ตองทําคือ
การเก็บรวบรวมสิ่งที่คนอื่น ทิ้ง
สั ง วาลย ปรี ช าญาณ คนขับ รถเก็บขยะ
สั ง กั ด เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพมหานคร หนึ่ ง ใน
ทีมงานเก็บขยะเลาใหฟงวา จุดเริ่มตนของตน

ทีมงานประจํารถมีกี่คน
วันนี้มี 5 คน รวมคนขับ เพิ่งจะมี
5 คนก็วันนี้ เพราะวาเขาเพิ่งสงคนมาใหม
ปกติมีกันแค 4 คน
ออกปฏิบัติการชวงเวลาไหน
การทํ า งานของที ม งานรถเก็ บ ขยะ
คันนี้จะเริ่มตั้งแตเวลาเที่ยงคืน ออกจาก
จุดจอดรถขางเขตปทุมวัน วนรอบๆ ทั่วๆ
ตลาดสามย า น และสิ้ น สุ ด ที่ ห ลั ง หอพั ก
ยูเซ็นเตอร 1 ตรงซอยจุฬา 42
เมื่อเวลาทํางานเปนแบบนี้ มีเวลาหยุด
พักผอนอยางไร
ทํางานทุกวัน ไมมีหยุด แลวแตจะ
ลาเอง เพราะเวลาทํางานที่ไมปกติเหมือน
กิจวัตรของคนทั่วไป ที่ตองนอนพักผอน
ในเวลากลางคืน ก็ตองปรับตัวตามหนาที่
กิจวัตรประจําวันของทีมงาน คือ เลิก
งานเชามืดจนเกือบสาย แลวก็กลับบาน
พักผอน อาบน้าํ กินขาว เทีย่ งคืนก็มาทํางาน
เหมือนแบบนีอ้ กี วนเวียนอยูแ บบนี้ บางคน
ถาอดหลับอดนอนไดเขาก็ไปหาอาชีพอื่น
ทํา วิ่งรถวินฯบางอะไรบาง แตนาทําแต
งานนี้มาตลอด หมดหนาที่ตรงนี้กลางวัน

ในการเริ่มอาชีพนี้คือ ความไมรู
“เริ่มจากเราไมมีความรูอะไร คนสมัยกอน
ไมไดเรียนหนังสือ เรียนไดแค ป.4 พอแมยากจน
ทํางานนีม้ าตัง้ แต พ.ศ. 2536 ดัน้ ดนเขามาหางาน
ในกรุงเทพฯ พอรูวาเขารับสมัคร ก็เลยมา เพราะ
ความเคยชินและขอจํากัดหลายอยาง ทําใหยึด
อาชีพนี้เปนอาชีพหลักมาจนถึงทุกวันนี้”
เพราะหนาที่ของอาชีพนี้จะตองทํางานใน
สถานทีท่ งิ้ ขยะและสิง่ ปฏิกลู ทีม่ กั จะถูกตัง้ หรือวาง
อยูในที่ลับตา ประกอบกับเวลาที่ออกปฏิบัติงาน
ก็ตรงกับชวงเวลาที่ปราศจากความพลุกพลาน
ของผูค น หากไมเคยสังเกตก็จะไมรเู ลยวาอาชีพที่
ชวยรักษาความสะอาดใหกบั บานเมืองเขาทํางาน
หนักกันอยางไร

ก็กลับบาน ไปหาอะไรทําอยูที่บาน เพราะ
ยึดอาชีพนี้เปนหลักอยูแลว
การทํางานเปนทีมเล็กๆ แบบนี้ ถาใคร
สักคนเกิดเจ็บปวยขึ้นมา มีการแกปญหา
อยางไร
คนในทีมปวยก็ตองทําตอเทาที่มีคน
เหลืออยู ก็ถาเกิดมีคนปวย หยุด ขาด ก็ทํา
ตอไป แกปญหากันเอง ไมมีใครมาแทนอยู
แลว เหลือคนเทาไหรกท็ าํ งานไปเทาทีม่ อี ยู
เหนื่อยหนอย แตก็ตองทํา
รูสึกกับอาชีพนี้อยางไร
รักนะ...นารักนะ อยูตรงนี้ ก็ทําไป
อยูมานาน นาทํามานานจนชินแลว ใครจะ
วามันเหม็นมันสกปรก ใครจะวายังไงก็ไม
คิดอะไรนะ นาชินแลว ไมเห็นเหม็นอะไร
การทํางานในเวลาที่ไมปกติ เคยเจอ
เรื่องแปลกๆ ขณะที่ปฏิบัติหนาที่บาง
ไหม
ไมเคยเจออะไรแปลกๆ นะ เจอแต
คนเก็บขยะดวยกันนีแ่ หละ เปนพวกคนทีม่ ี
อาชีพเก็บของขาย หาเงินไวกนิ ไปวันๆ แปลก
มั้ยละ คนเก็บขยะเอาขยะไปขายเอาเงิน
คิดอยางไรกับคําพูดที่วา ขยะใน กทม.

นั้นลนเมืองกวาในชนบทหลายรอยเทา
เยอะกวาจริงๆ เพราะในกรุงเทพฯ
ไมรูจะไปทิ้งที่ไหน มันก็มีแคนี้ ทิ้งอยูแตใน
กรุงเทพฯ ขยะมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะ
รอบนอกมันเปนชนบท คนก็เขามาแออัด
อยูแตในกรุงเทพฯ สรางตึกขึ้นมาเรื่อยๆ
ขยะมันก็เพิม่ ขึน้ มาเรือ่ ยๆ 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
ทิ้งทายถึงคนที่ไมไดอยูในสถานะลองหน
อยากให เ พิ่ ม ค า ตอบแทนให อ าชี พ
นี้ และอยากใหมีคนมาแทนในตอนที่คน
ขาดไป
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เปดมุมมอง

ลองของกับ

Ghost Writer
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คนที่ชอบเขารานหนังสือ คงจะได
เห็นหนังสือหลากหลายประเภททีม่ าจาก
บุคคลที่มีชื่อเสียง เชน นักแสดง รูหรือไม
วาหนังสือสวนใหญของพวกเขา มีนกั เขียน
อยูเ บือ้ งหลังทีท่ าํ หนาทีเ่ รียบเรียงเรือ่ งราว
ของเจาของเรือ่ ง แตกลับไมมชี อ่ื ของตัวเอง
บนหนาปก ทิง้ ไวแคลวดลายของตัวอักษร
เสมือนบุคคลที่ ‘ลองหน’ อยูในโลกแหง
การเขียน ทีเ่ รียกกันอีกชือ่ หนึง่ วา ‘Ghost
Writer’
นิธิ นิธิวีรกุล เปนนักเขียนคนหนึ่ง
ที่ปจจุบันเราอาจจะไดเห็นชื่อของเขาบน
หนาปกหนังสือ เขาเริ่มงานเขียนนิยาย
ตอนอายุ 17 และไดสงไปยังสํานักพิมพ
แมครั้งนั้นจะถูกตีกลับพรอมคําวิจารณ
แตเขาก็ไดมีโอกาสกลับเขามาในวงการ
อีกครัง้ พรอมกับหนังสือเลมแรก สืบยอน
อดีต มาจนถึงปจจุบันนี้ก็ประมาณ 7 ป
นอกจากงานในฐานะนั ก เขี ย น
ที่ มี ชื่ อ ปรากฏ ครั้ ง นี้ นิ ธิ จ ะมาเล า
ประสบการณใหผอู า นไดเห็นบทบาทของ
นักเขียนไรชอื่ เพราะครัง้ หนึง่ เขาเคยเปน
‘Ghost writer’ หรือ ‘นักเขียนผี’ มากอน

การเขียน
ไมวาจะ
เขียนอะไร
ลวนเปนการ
ฝกปรือทั้งสิ้น

Who is นักเขียนผี?
นักเขียนผี จะใชในกรณีที่เราเปนคนเขียน แตชื่อคนเขียนไมใชเรา หรือคนคิดตัวเรื่อง
รวมถึงชื่อตัวละคร ฉากตางๆ ที่สํานักพิมพหรือผูมีเงินอยากใหมีในหนังสือของเขา ซึ่งผมทํา
มาแลวทั้งสองแบบ
กรณีกําหนดพล็อต จะเปนเรื่องของการตอบโจทยเรื่องการขายของสํานักพิมพนั้นๆ
ยกตัวอยาง ผมเขียนเรื่อง เรือนซากวิญญาณ ที่เพิ่งตีพิมพลาสุด เรื่องนี้ผมใชนามปากกา คิด
โครงเรือ่ งตัวละคร ฉาก จุดไคลแม็กซตา งๆ เองทัง้ หมด สํานักพิมพไมเขามายุง เขากําหนดเพียง
พล็อตคราวๆ วาอยากใหตัวละครเกิดในเดือนพฤษภาคมเพื่อเขาเซ็ตกับหนังสือในชื่อ 12 ราศี
ซึ่งจะรวมกับนักเขียนคนอื่นๆ อีก 12 คน
ขณะทีอ่ กี สํานักพิมพ (ไมขอเอยแลวกัน) เขามีโครงเรือ่ งทีเ่ ปนภาพใหญๆ มาให มีตวั ละคร
ที่มีความแตกตางกันเสร็จสรรพมาให แตเขาจะมอบหมายใหเราสรางเรื่องยอยๆ ที่ประกอบ
ขึ้นมาแลวสอดรับกับโครงเรื่องที่เขาวางไว และผมไมมีสิทธิ์ใชนามปากกานี้ในนิยายเรื่องอื่นๆ
กรณีเชนนี้เขาขายเปนนักเขียนผีครับ
เริ่มตนงานนี้ไดอยางไร
ความเปนนักเขียน แมคณ
ุ จะตองเลือกสักแนวทีค่ ณ
ุ จะเขียน เชน เราอาจปกหลักเปนนักเขียน
แนวแฟนตาซี แตทสี่ ดุ ความทาทายในการลองเขียนแนวอืน่ ๆ มันจะเกิดขึน้ การเขียนเรือ่ งผีมนั
มาจากความสนใจดวยวา ทั้งที่เราไมเคยเห็นผี แตทําไมผีถึงมีอิทธิพลตอเรา ความสนใจนั้น
นําไปสูการเขียน จริงๆ ผมไมเคยคิดวาตัวเองเปนนักเขียนผี หรืออะไรทํานองนั้นนะ คิดแควา
ตัวเองเปนนักเขียน ผมไมอยากนิยามตัวเองนะครับ
ความยากงายของการเขียนทั้งสองแบบตางกันอยางไร
แทบไม แ ตกต า งกั น ครั บ ที่ เ ราต อ งทํ า ให ไ ด เน นว า ต อ งทํ า ให ไ ด คื อ ต อ งตี โ จทย ที่
บรรณาธิการเลมตองการใหแตก จากนั้นจะงายขึ้น ที่เหลือเปนเรื่องของกลวิธีการเขียน
การลอหลอกคนอานยังไงใหตดิ ตามเรือ่ งของเรา ซึง่ เรือ่ งพวกนี้ สามารถศึกษาไดจากนิยายดีๆ
ทุกเลมอยูแลว การเขียน ไมวาจะเขียนอะไร ลวนเปนการฝกปรือทั้งสิ้น
ถูกปดกั้นความคิดบางหรือเปลา
ไมนา จะเปนเชนนัน้ นะครับ เทาทีท่ ราบ นักเขียนสวนใหญ ลวนมีเรือ่ งผีๆ ประดับผลงาน
ตัวเองไมมากก็นอ ย แลวแตวา ใครจะภาคภูมิ เชือ้ เชิญใหงานชิน้ นัน้ ใชชอื่ ทีต่ วั เองมองวาเปนการ
สรางทีห่ ลักทีย่ นื ในวงการ อยางผมยังไมมเี รือ่ งผีทคี่ ดิ ใชชอื่ นิธิ นิธวิ รี กุล ก็จะยังไมปลอยออกมา
ดังนัน้ ความคิดตีบตันในเรือ่ งการเขียน ไมนา จะจํากัดแคเพราะคุณเขียนเรือ่ งผี ผมคิดแบบนีน้ ะ
สามารถปฏิเสธงานจากสํานักพิมพไดไหม
ไดครับ แตตองแลกดวยการที่คุณตองมีทางเลือกอื่นใหกับชีวิต เชน มีงานอื่นรองรับ
มีสํานักพิมพอื่นรองรับ ผมก็ปฏิเสธงานสํานักพิมพลาสุด จึงกลับมาเปนพนักงานเงินเดือน
เพราะไมอยากเขียนตามโจทยอะไรอีกแลว เวนแตพี่บรรณาธิการที่สนิทกันขอมา ก็จะจัดให
ความฝนตอนเด็กคืออะไร
เคยอยากเปนนักเขียนการตูน ไมหนีกันเทาไหรเลยเนอะ ผมหัดวาดรูปตั้งแตอนุบาล
เวอรนะ แตเปนความจริงนะครับ มาเขียนหนังสือก็เกิดจากการอานนี่แหละ พออานไปเยอะๆ
ก็รูสึกอยากเขียนแบบนี้บาง และดูมันนาจะงายกวาเขียนการตูน แตพอเริ่มเขียนจริงๆ มัน
ไมงายเลย ยากกวาดวยซ้ํา
ตอนสงงานครัง้ แรก แคอยากรูว า งานทีต่ วั เองเขียนจะไดตพี มิ พไหม เพราะรูว า ตัวเองเพิง่
เริม่ แตแปลกตรงทีว่ า ทัง้ ทีโ่ ดนปฏิเสธหลายครัง้ แตผมกลับรูส กึ ชอบการเขียนมากขึน้ เรือ่ ยๆ จน
กลายเปนความสุขที่แมไมไดตีพิมพก็ได กระทั่งปจจุบัน ความสุขไมไดลดลงหรอก แตเพราะ
ความเปนนักเขียนอาชีพมันเขามาเจือปนไมมากก็นอย
ทิ้งทายถึงคนที่ไมไดอยูในสถานะลองหน
คุณสมบัติที่ดีของนักเขียนในความคิดผม มีเพียงขอเดียว คือ คุณตองเขียน เริ่มเขียน
แรกๆ ไมตอ งไปคิดเยอะหรอกครับ อยากเขียนอะไรก็เขียนเลย มันจะคอยๆ ตามมาเอง เทคนิค
ตางๆ สําคัญที่การเริ่ม
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03
มนุษยลองหน

บนโลกเสมือน

เฟซบุ ค กลายเป น โลกคู ข นานในยุ ค
ป จ จุ บั น มนุ ษ ย ห ลายร อ ยล า นคนอาศั ย
รวมกัน โดยมีหนาจอคอมพิวเตอรขวางกั้น
ระหวางโลกความจริงและโลกออนไลน ไมมี
ใครลวงรูว า ในอีกฟากหนึง่ ของหนาจอนัน้ เปน
ใคร ทุกคนเปรียบเสมือนเปนมนุษยลองหน
มีตัวตนจริง แตมองไมเห็น
เมื่อระบบ Page ถูกสรางขึ้นเพื่อการ
รวมตัวของกลุมบุคคลที่มีความสนใจในสิ่ง
เดียวกัน จึงทําใหเกิดอาชีพ Page Admin.
และ Page Owner เสมือนเปน ผูนํากลุม
ผูนําทางความคิด หรือผูนําลัทธิ อาชีพนี้จึง
กลายเปน Celebrity ในโลกเสมือนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
‘สมาคมมุขเสีย่ วๆ’ เปนเพจอันดับตนๆ ที่
ไดรับความนิยมในประเทศไทย และทุกวันนี้
ยังคงมีการสรางสรรคเนื้อหาที่ใครไดอานก็
อดยิ้ม (และอาเจียน) ไมได ถึงแมเจาของ
เพจที่ใชนามปากกาวา ‘ชายนิรนาม’ จะขอ
ไมเปดเผยหนาตา แตเขายืนยันวาการพูดคุย
ผานหนาจอเฟซบุคครั้งนี้ เขายินดีจะเปดเผย
ทั้งสี่หองหัวใจใหเราไดเขาไปทําความรูจัก
ตัวตนที่แทจริง
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สมาคมมุขเสี่ยวๆ เริ่มตนขึ้นไดอยางไร
ก็เริ่มจากการคุยเลนๆ กันเรื่องนิยามของความรัก
ของเพื่อนในกลุม เพื่อนแตละคนไดใหนิยามความรักดวย
ประโยคที่ถาไมสนิทกันจริงคงไมกลาพูดประโยคแบบนี้
ที่ไหน พอคุยกันบอยขึ้น ประโยคสวยๆ เริ่มมากขึ้น ก็เลย
เกิดไอเดียที่จะตั้งสมาคมขึ้นมา
ประโยคที่วาถาไมสนิทกันจริงคงไมกลาพูดคือ?
ก็มุกเสี่ยวนั่นแหละครับ (ฮา)
หลังจากนั้นผลตอบรับเปนอยางไร
เพจของผมเริม่ ตนตัง้ แตสมัยทีเ่ ฟซบุค ยังไมมกี ารแชร
เหมือนตอนนี้เลยครับ คนที่ผานไปผานมา เห็นมุกเสี่ยวๆ
ก็คงจะชอบมั้งครับ ก็เลยยืมมุกเราไปตั้งสเตตัสแลวก็ติด
เครดิตไว คนก็เลยเริ่มรูจักเรามากขึ้น พอมีการแชรเกิดขึ้น
คนที่เขามากดไลคก็ยิ่งทวีคูณ ทุกวันนี้คนกดไลคประมาณ
1 ลาน 6 แสนคนแลวครับ
เชื่อวาตอนนี้ก็คงไมไดมีเพจไวสําหรับเลนกับเพื่อน
อยางเดียวแลว เปาหมายในการทําเพจมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง
ถาตอบแบบหลอๆ คือ ตอนนี้ทุกคนในเพจก็ถือเปน
เพือ่ นกันแหละครับ เปาหมายของผมคือการทําใหมกุ แบบนี้
ไมใชเปนเพียงกระแสนิยม แตใหเปนสวนหนึง่ ของชีวติ เชน
ในระดับความคิด เวลาเราเดินไปเห็นอะไรก็คิดดัดแปลง
ออกมาเปนมุกเสี่ยวได ในระดับการปฏิสัมพันธ สามารถ
นํามาใชเปนเครือ่ งมือใหคนสนิทกันมากขึน้ กลาพูดกันมาก
ขึ้น ผมเชื่อวาถาเราสรางอารมณขันไดงายๆ จากสิ่งใกลตัว
มันจะทําใหเราเปนคนไมเครียด
ในฐานะที่เปนมนุษยลองหนคนหนึ่งที่อาศัยอยูในโลก

ผมวาการแสดงความเห็น
ในโลกโซเชียล เราจะแสดง
ความเปนตัวตนของตัวเองมากขึ้น
กลาพูดมากขึ้น ยิ่งคนไมเห็นหนา
หรือไมรูวาเปนใคร ก็ยิ่งกลา
แสดงออกมาไดชัดเจน
จนหลายๆ ครั้งก็กลายเปน
ความกาวราวรุนแรง
เพราะไมมีใครรูจักเรา

โซเชียลมานาน โลกใบนี้พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรบาง
สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นไปอยางเห็นไดชดั ก็คอื การแสดงความคิด
เห็น ผมวาการแสดงความเห็นในโลกโซเชียล เราจะแสดง
ความเปนตัวตนของตัวเองมากขึ้น กลาพูดมากขึ้น ยิ่งคน
ไมเห็นหนาหรือไมรูวาเปนใคร ก็ยิ่งกลาแสดงออกมาได
ชัดเจน จนหลายๆ ครั้งก็กลายเปนความกาวราวรุนแรง
เพราะไมมีใครรูจักเรา ก็ไมจําเปนตองรับผิดชอบคําพูด
อยางผมเองก็จะใชนามปากกาวา ‘ชายนิรนาม’ และ
ไมเปดเผยหนาตา ก็เพื่อตองการที่จะเลนมุกเสี่ยวไดโดยที่
ไมตอ งกังวลภาพลักษณทคี่ นอืน่ มองมา สวนเจาตัวตนของ
แตละคนที่สรางขึ้นมาบนโลกเสมือนดวยความสนุกหรือ
คึกคะนอง อันที่จริงอาจเปนเงาสะทอนตัวตนที่แทจริงของ
เขาเองก็ได แตอนั นีไ้ มนบั กรณีทคี่ นตองการจะสรางภาพนะ
ครับ (ฮา) ผมถือวาคนพวกนัน้ ไมใชมนุษยลอ งหนในบริบทนี้
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.” ตัวตนที่แทจริงของผมอาจจะเปน
ชายนิรนามก็ไดนะ สวนตัวจริงของผมที่คนอื่นเห็นกันอาจ
เปนแคฉากบังหนาฉากหนึง่ ตอนนีผ้ มก็เริม่ แยกชายนิรนาม
กับตัวจริงๆ ไมออกแลว
ทิ้งทายถึงคนที่ไมไดอยูในสถานะลองหน
ความสุ ข ของพี่ มั น ไม ไ ด เ กิ ด จากการเป น มนุ ษ ย
ล อ งหนอะไรหรอก แต มั น เกิ ด จากการที่ เ ราเห็ น สิ่ ง ดี ๆ
ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นจากสิ่งที่เราทําอยู ไมวาจะเปนมิตรภาพ
ความรักที่เกิดขึ้นกันระหวางสมาชิกในเพจ (คนที่เจอกัน
ในงานมีตติ้งแลวแตงงานกันก็มีนะ ) หรือการไดสราง
แรงบันดาลใจใหกับคนที่ทอแท
สวนสิ่งที่อยากฝากไว อาจจะเปนสิ่งที่ผมคิดและ
พยายามทําอยู ก็คือการทําอะไรบางอยางใหชีวิตมีความ
หมาย โดยใชศักยภาพในความเปนมนุษยลองหนที่เรามี
อยู เราควรจะลงมือทําบางสิ่งบางอยางโดยใชโอกาสการ
เปนมนุษยลองหนที่ไมมีใครรูจัก ไมมีใครเห็นหนา ทําใน
สิง่ ทีใ่ นชีวติ จริงของเราจะไมมโี อกาสไดทาํ ใหเรารูส กึ วา อีก
10 - 20 ปขางหนา เราหันกลับมามองการกระทําเหลาได
อยางภาคภูมิใจ

04
คนทําม็อบ

รูเขา รูเรา คุยรอยครั้ง
ทะเลาะนอยครั้ง
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ในชวงระยะ 7-8 ปที่ผานมา สถานการณทางการเมืองของไทยเขาขั้นวิกฤติ หลายเหตุการณ
นําไปสูก ารสูญเสียอยางหลีกเลีย่ งไปไมได ขณะทีร่ ฐั บาลยังคงเลนเกมการเมือง ปญหาระดับรากหลายขอ
ยังไมไดรับการแกไข กลุมคนมากมายจึงออกมารวมตัวกันเพื่อจะแสดงออก เรียกรองสิทธิ์ที่ตนควรจะ
ไดรับ ปรากฏเปนภาพขาวที่คุนชินในสื่อทุกแขนง ซึ่งไดกลายเปนภาพจําของคนในสังคมวา ถาเกิดการ
ชุมนุมพวกนีจ้ ะตองมีสี ไมสใี ดก็สหี นึง่ โดยหลายๆ ครัง้ การเติมสีกม็ าจาก ‘ความรูส กึ ’ มากกวา ‘ขอมูล’
P-Move หรือขบวนการประชาชนเพือ่ สังคมทีเ่ ปนธรรม (ขปส.) คือการรวมตัวกันของกลุม คนจน
ที่มีปญหา ตั้งแตสลัมในเมืองใหญไปจนถึงชุมชนจากชนบททั่วประเทศ ที่เลือกใชสิทธิตามระบอบ
ประชาธิปไตยในการเคลื่อนไหวเพื่อแกไขปญหาของตนเอง
จํานง จิตรนิรตั น อาจไมใชคนระดับแกนนํา แตเปนเอ็นจีโอผูผ า นงานจัดระบบชุมชนในหลายพืน้ ที่
เชน สลัมคลองเตย สลัมบอนไก สลัมริมคลองไผสิงโต มาตั้งแตป 2522 ปจจุบันเขาปกหลักทํางาน
อยูท อี่ บุ ลราชธานี และลาสุดก็ไดเขามาอยูก บั กลุม มวลชนในฐานะคนเบือ้ งหลังการชุมนุมของ P-Move
มารวมกับกลุม P-Move ไดอยางไร
เราสนับสนุนใหชุมชนไดรวมกลุมกันเปน
เครือขาย เพื่อที่จะไดชวยเหลือ แนะนํา แลก
เปลี่ยนประสบการณกัน แตขณะเดียวกัน ปญหา
สลัมมันไมใชอยูดีๆ แลวมันจะเกิดขึ้นเอง มันมี
สาเหตุมาจากโครงสรางสังคมที่ไมเปนธรรม ซึ่ง
ปญหานี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ เกิดคนจนทั่วประเทศ
แลวถาจะแกปญหานี้ แลวจะมาแกที่สลัมอยาง
เดียวมันแกไมได มันตองมีการแกที่โครงสราง
หรือนโยบายของรัฐดวย ซึ่งการจะทําอยางนั้น
ตองมีพลังมาก ก็เลยตองมีการรวมตัวกันของกลุม
ปญหาชนบท หรือกลุมปญหาอื่นๆ ทุกพื้นที่ที่มี
ปญหาก็มีการตั้งเครือขายของตัวเอง แลวมารวม
ตัวกันเปนเครือขายขนาดใหญ P-Move ก็เปนกรณี
หนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนจนประมาณ
10 เครือขาย เมื่อสองสามปที่แลว
มีคนมอง P-Move เปนม็อบการเมืองหรือไม
เรื่ อ งนี้ ก็ มี ค นมองในช ว งแรก ก็ มี ค นเข า
มาถาม เขามาสืบวาพวกนี้เปนม็อบไหนกันแน
เพราะตอน P-Move ไปที่ทําเนียบก็มีม็อบอื่น
อยูที่สนามหลวง ซึ่งตลอดชวงเวลาที่เราชุมนุม
เราก็ ต อ งพิ สู จ น ว า เราไม เ กี่ ย วข อ งกั บ ม็ อ บอื่ น

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

มีการทําสัญญากับรัฐบาลไว แตไมแกปญ
 หา อันนี้
คือชัดเจน ซึ่งตอมารัฐก็เชื่อวาไมมีฝายการเมือง
หนุนหลัง เลยมีการแกปญหาเกิดขึ้น
การทําม็อบมีสูตรสําเร็จหรือเปลา
เราเรี ย กว า ประสบการณ ม ากกว า แต
ไมใชสูตรสําเร็จ คือการชุมนุมมันเปนสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ เพราะฉะนัน้ มันก็มกี ารชุมนุมมานาน
แลว จึงมีประสบการณมีบทเรียนที่แนะนํากันมา
เปนรุนๆ วาถาเราจะแสดงถึงวิถีประชาธิปไตย
แบบนี้ เราตองคํานึงถึงอะไรบาง แตก็ไมใชสูตร
สําเร็จ
แนวทางของ P-Move คือ หนึ่ง ตองมีผู
เดือดรอนมาดวยตนเอง สอง มีขอเสนอที่ชัดเจน
สังคมรับได ไมเห็นแกได ตองมีเหตุผล สาม มี
แนวทางสันติวิธีไมรุนแรง ไมสรางความเสียหาย
โดยเจตนา สี่ ตองมีการสื่อสารใหสังคมเขาใจ คือ
ไมใชวาเรามาเจรจากับรัฐบาล แลวถือวาคูเดียว
คือชาวบานกับรัฐบาล แตตองมีระหวางชาวบาน
กับสังคมดวย หา คือการชุมนุมที่ดีจะตองตอบ
เรื่องการพัฒนาสังคมใหญไดดวย ไมใชเรียกรอง
แตเรื่องของตัวเอง แตจะตองอธิบายวาสังคม
จะไดประโยชนอยางไรจากการมาชุมนุมของเรา
หก ก็คอื การประเมินสถานการณ มีจงั หวะในการ
จะรุกหรือจะถอย เจรจาขนาดนีม้ คี วามชอบธรรม
ที่จะกลับ จะคอยหรือจะมาใหม ซึ่งเปนแนวทาง
ประสบการณหลักๆ วาคนทําม็อบจะตองคํานึงถึง
นอกนั้นเปนรายละเอียด จะอยูตรงไหน กินยังไง
พวกนี้จะเปนเทคนิค
สําหรับ P-Move ใครเปนคนตัดสินใจเรื่อง
พวกนี้
P-Move จะมีตวั แทนของเครือขายทุกเครือ
ขายประมาน 10 เครือขาย เครือขายละ 3-5
คน มารวมกันประชุม เชน ตั้งแตเริ่มตนเลยก็คุย
กันวาจะชุมนุมไหม เปาหมายเพื่ออะไร จํานวน
คนเทาไหร เราจะใชระบบการประชุมรวมกัน

และก็มีที่ปรึกษา เหมือนผมนี่เปนที่ปรึกษาให
ชาวบาน เปนเอ็นจีโอ พอชาวบานเขาคุยกันแลว
วาจะเคลื่อนม็อบ เราก็จะคอยแนะนํา ตรวจสอบ
วาพรอมไหม เหมาะกับสถานการณทางสังคม
การเมืองชวงนี้ไหม เราก็จะแนะนํา
ไมมีแกนนําหลัก?
ก็จะมีตวั แทนทีแ่ บงกันไวนะ ของเราจะไมมี
ผูน าํ เดน แตจะมีคนประสานงานในแตละฝาย เชน
ฝายขอมูล ฝายประสานกับรัฐ ประสานเพื่อน
แนวรวม ฝายสือ่ ก็จะเห็นวาหลายคนทีไ่ ดออกทีวี
ในเรื่องตางๆ แตจะไมมีหัวหนาใหญ
คิดอยางไรตอภาพที่คนกรุงเทพฯมองวา ม็อบ
สรางความเดือดรอน
อั น นี้ มั น เป น บรรยากาศและวั ฒ นธรรม
ของเมืองหลวง เมืองใหญ คือมีการแขงขันกัน
ทุกอยาง มีเวลาที่เรงรีบตองพาตัวเองไปใหถึง
จุดหมายปลายทางในแตละวัน ทําใหเวลาดูคนอืน่
จะดูแบบไมละเอียดวา เออ...เขามีปญหาอะไร
ไมไดดูวาเขามีความจําเปนไหม จะเห็นแค เขา
ขวางการจราจรไหม สร า งความวุ นวายไหม
ถากระทบกับตัวเองจะมองวาผิดทันที อันนี้เรา
เขาใจวาวัฒนธรรมคนเมืองเปนแบบนี้แหละ เขา
ไมคอยสนใจคนอื่น แลวจูๆ มีม็อบ มีคนจาก
บานนอกมาเดินริมถนน ใชถนนไปหนึ่งเลน หรือ
บางทีตอ งขามถนน 5 นาที 10 นาที เขาก็ไมเขาใจ
อันนี้เปนความเขาใจกันวาเขาไมประสีประสาใน
ปญหาของคนอื่น เราก็พยายามสื่อสารใหมาก
ทีส่ ดุ วามันมีความจําเปนอะไร ทําไมเราถึงตองมา
ภาวะของม็อบที่มาแลวก็ไป แลวสังคมตรงนั้น
ก็กลับสูสภาวะแบบเดิม มองเรื่องนี้อยางไร
ม็อบมาแลวกลับไปอันนีเ้ ปนเรือ่ งธรรมชาติ
เหมือนม็อบของ P-Move เมือ่ เจรจาไดในระดับหนึง่
ก็ตอ งกลับ เพราะมันไมสามารถจะทําใหแกปญ
 หา
ไดเลย เพราะคนที่แกปญหาก็ไมมีภูมิปญญาหรือ
การบริหารการเมืองที่ดีพอจะแกได อันนี้เปน
สภาพทีต่ อ งยอมรับ มาอยูร ะยะหนึง่ ก็ตอ งกลับไป
ตัง้ หลักใหม ใหโอกาสนักการเมืองในการแก ไมแก
ก็กลับมาอีก แบบนี้เปนเรื่องธรรมดา
ทิ้งทายถึงคนที่ไมไดอยูในสถานะลองหน
ถ า ยั ง ไม มี ค วามเป น ธรรมเกิ ด ขึ้ น ในการ
บริหารประเทศ การชุมนุมมันก็ตองมีอยูตลอด
ไมมคี วามเปนธรรมการชุมนุมก็ตอ งมี แตถา มีการ
ชุมนุมก็ตอ งเปนการชุมนุมทีก่ อ ประโยชนตอ สังคม
ไมมอี ะไรแอบแฝง ใหสงั คมเดินหนา ไมใชใหสงั คม
ติดกับหรือถอยหลัง การแสดงออกของประชาชน
ควรจะมุงไปแบบนี้
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ก า ร เ ค ลื่ อ น ที ่ ข อ ง ม ว ล อ า ก า ศ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค ว า ม ท ร ง จ ํ า
ในดวงตาฉัน.

คนหายในประวัติศาสตร

นางนพมาศ
(

อ

า

จ

)

ไ ม มี จ ร ง
text : พุธิตา ขำบุญลือ

...วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ํานองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง...
หากจะกลาววา ในวันพระจันทรเต็มดวง ขึน้ 15 ค่าํ เดือน 12 หรือวันลอยกระทงของไทยเรานัน้
มี ‘กระทง’ เปนพระเอกแลว ไมตอ งสงสัยเลยวา นางเอกของวันนีย้ อ มตองเปน ‘นางนพมาศ’ แนนอน
ชาวไทยสวนใหญรจู กั นางเอกของวันลอยกระทงคนนีว้ า นางนพมาศเปนบุคคลในประวัตศิ าสตร
เปนหญิงงามสมัยสุโขทัย นางไดตาํ แหนงเปน ‘ทาวศรีจฬุ าลักษณ’ สนมเอกของพระรวงเจากษัตริยแ หง
สุโขทัย (พระรวงเจาพระองคนบี้ า งก็เชือ่ วาคือ พอขุนรามคําแหงมหาราช บางก็วา คือ สมเด็จพระมหา
ธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) บาง ที่ 2, 3 หรือ 4 บาง (แตรวมความแลวคือกษัตริยสมัยสุโขทัย) ตอมา
นางนพมาศประดิษฐกระทงขึ้นเปนครั้งแรก จึงเปนที่มาของกระทงและการลอยกระทงในปจจุบัน
กลาวไดวาเพราะมีนางนพมาศ จึงมีการลอยกระทงนั่นเอง
เมือ่ ไปสืบคนจากเอกสารทีม่ อี ยูท ว่ั ไปก็จะไดขอ มูลทํานองเดียวกันนีว้ า ลอยกระทงเปนประเพณี
เกาแกตั้งแตสมัยสุโขทัย นางนพมาศหรือทาวศรีจุฬาลักษณสนมเอกของพระรวง เปน ผูประดิษฐ
กระทงคนแรก แตเชื่อหรือไม ในวงวิชาการดานประวัติศาสตรและวรรณคดีมีการตั้งขอสงสัยและ
ถกเถียงกันอยางกวางขวางวา
นางนพมาศอาจไมมีตัวตนจริง และสมัยสุโขทัยอาจไมมีการลอยกระทง!
จริงหรือ? เปนไปไดหรือ? แลวที่คนไทยเราไดฟง ไดอาน ไดเชื่อเรื่องนางนพมาศมานับสิบๆ ป
หรืออาจเกินรอยปนี้ละ จริงเท็จอยางไรกันแน
วันนี้ หา(ย) จะมาคนหาความจริงในหนาประวัติศาสตรวา ‘ทาวศรีจุฬาลักษณ’ หรือ ‘นาง
นพมาศ’ เปนใครกันแน มีอยูจริงหรือไม และสมัยสุโขทัยมีประเพณีลอยกระทงหรือไม
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‘ศรจฬาลักษณ’
ในสายตานักประวัติศาสตร
กอนจะดูกันวา หลักฐานประวัติศาสตรตางๆ อาทิ
ศิลาจารึก พงศาวดาร กฎหมายโบราณ ฯลฯ ทั้งหลายนั้นจะ
บอกไดหรือไมวา ทาวศรีจฬุ าลักษณหรือนางนพมาศเปนใคร
จะตองแยกระหวาง ‘ทาวศรีจุฬาลักษณ’ กับ ‘นางนพมาศ’
ออกจากกันเสียกอน
อาจจะมีขอสงสัยวา เพราะเหตุใดตองแยกดวย ทาว
ศรีจุฬาลักษณกับนางนพมาศไมใชคนเดียวกันหรือ? ก็ตอง
ขอตอบวา ไมใชคนเดียวกัน กลาวคือ ‘นพมาศ’ เปนชื่อตัว
ของคนคนหนึ่ง สวน ‘ศรีจุฬาลักษณ’ นั้นเปนราชทินนาม ซึ่ง
ราชทินนามนีก้ ค็ อื ชือ่ ทีพ่ ระเจาแผนดินทรงตัง้ ให เมือ่ คนนัน้
ไดรับพระราชทานยศ บรรดาศักดิ์ หรือสมณศักดิ์ โดยอาจ
มีราชทินนามเดียวแตใชซ้ําหลายคน หรือราชทินนามหนึ่งๆ
อาจใชกับคนเดียวไมซ้ํากับใครก็ได
ตัวอยางเชน สมัยอยุธยา ตําแหนงขุนคลัง หรือถา
เทียบกับปจจุบันก็คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จะ
มีราชทินนามวา ‘โกษาธิบดี’ คือไมวาจะชื่ออะไรมากอน พอ
เปนมีตาํ แหนงเปนขุนคลังก็จะเปลีย่ นเปนชือ่ นีท้ นั ที ดวยเหตุ
นี้ ในหนังสือหรือตําราตางๆ จึงมักวงเล็บชือ่ ตัวของโกษาธิบดี
ตอทายไวดวย เพื่อที่จะไดแยกออกวาใครเปนใคร เปนตน
วา เคยมีพี่นองชื่อ เหล็ก กับ ปาน เปนขุนคลังสมัยอยุธยา
ดวยกันทัง้ คู เวลาเขียนก็มกั จะระบุชอื่ ตัวตอทายราชทินนาม
ประจําตําแหนงขุนคลังไววา โกษาธิบดี (เหล็ก) กับ โกษาธิบดี
(ปาน) เปนตน
เสริมไวเปนเกร็ดความรูว า หากทานรูส กึ คุน เคยกับชือ่
โกษาธิบดี (ปาน) นั้นก็มิตองสงสัย เพราะโกษาธิบดี (ปาน)
คนนี้คือผูนําคณะราชทูตไทยไปเขาเฝาพระเจาหลุยสที่ 14
ณ ฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชนั่นเอง
สวนราชทินนามแบบทีไ่ มมใี ครซ้าํ ก็เชน ชือ่ ของ พระยา
มโนปกรณนิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย
จากที่ ย กตั ว อย า งมา ทํ า ให เ กิ ด สมมุ ติ ฐ านว า ใน
ประวัตศิ าสตรอาจมีทา วศรีจฬุ าลักษณอยูห ลายคน โดยผูท ใี่ ช
ราชทินนามทาวศรีจุฬาลักษณคนหนึ่งซึ่งมีชื่อตัววา นพมาศ
จึงเปนทาวศรีจุฬาลักษณ (นพมาศ)
เมือ่ ไดทราบแลววา แมเอกสารประวัตศิ าสตรจะกลาว
ถึงทาวศรีจุฬาลักษณ ก็ไมจําเปนวาทาวศรีจุฬาลักษณจะ
หมายถึงนางนพมาศเสมอไป ลําดับตอไป เราจะมาดูหลักฐาน
กันวา ‘ศรีจุฬาลักษณ’ ในสายตานักประวัติศาสตรคือใคร
เริม่ ทีส่ มัยสุโขทัย ในสมัยนีจ้ ะพบวา มีชอื่ ศรีจฬุ าลักษณ
ปรากฏในศิลาจารึก 2 หลักคือ ศิลาจารึกวัดอโสการามกับ
ศิลาจารึกวัดบูรพาราม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ศิลาจารึกวัดอโสการามปรากฏพระนาม ‘สมเด็จพระ
ราชเทวีศรีจุฬาลักษณอัครราชมเหสีเทพธรณีดิลกรัตน...’
(ตนฉบับขอความขาดหายไป) อยู และมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณโดยตรง สรุปความไดวา

สมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณเปนผูใจบุญสุนทาน ใฝใจ
ในพระพุทธศาสนา และมีความกตัญูยงิ่ พระนางทรงสราง
อุปถัมภ และบูรณะปฏิสงั ขรณวดั มากมาย เชน วัดอโสการาม
วัดบูรพาราม วัดทักษิณาราม ทั้งยังทรงถวายเครื่องบริขาร
ทีด่ นิ และจัดคนไวดแู ลวัดดวย แลวจึงทรงอุทศิ สวนกุศลถวาย
แดบรรพบุรุษทั้งของพระนางเองและของพระสวามี
สํ า หรั บ ในศิ ล าจารึ ก วั ด บู ร พารามระบุ ว า สมเด็ จ
พระมหาธรรมราชาแหงกรุงสุโขทัย1 ทรงมีอคั รมเหสีพระนาม
วา ‘สมเด็จพระราชเทวีศรีจฬุ าลักษณอคั รราชมหิดเิ ทพยธรณี
ดิลกรัตนบพิตรเปนเจา’ ซึ่งเปนพระองคเดียวกับในจารึกวัด
อโสการาม เนื้อหาศิลาจารึกนี้จะเลาพระราชประวัติสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเปนเรื่อง
ของสมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณ โดยเนื้อหาสวนนี้มี
เนื้อความทํานองเดียวกับในศิลาจารึกวัดอโสการาม วา
พระนางนัน้ ใจบุญยิง่ ทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาเสมอ ทัง้ ยัง
อุทิศผลบุญกุศลแกพระญาติวงศและบรรพบุรุษไมขาด
พอมาถึงในสมัยอยุธยา ชือ่ ศรีจฬุ าลักษณ ก็มาปรากฏ
ในกฎหมายพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน ซึง่ เชือ่ วาตราขึน้
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ2 วา สนมเอก 4 นางของ
พระเจาแผนดินอยุธยานั้น มีราชทินนามวา อินทรสุเรนทร,
ศรีสุดาจันทร, อินทรเทวี และศรีจุฬาลักษณ
นอกจากนี้ ยังพบชื่อ ศรีจุฬาลักษณ ในวรรณคดีสมัย
อยุธยา 2 เรื่อง คือ ทวาทศมาส กับ กําสรวลสมุทร หรือ
กําสรวลโคลงดั้น (มักรูจักกันในชื่อ กําสรวลศรีปราชญ)3
โดยวรรณคดีทั้งสองเรื่องนี้กวีแตงเปนทํานองคร่ําครวญถึง
หญิงคนรักที่ตองจากกัน ใน ทวาทศมาส กวีเอยถึงคนรัก
วาคือ ‘ดวงศรีจุฬาลักษณ’ สวนใน กําสรวลสมุทร วาคือ
‘บาศรีจุฬาลักษณ’
มีขอสันนิษฐานวา พระเจาแผนดินสมัยอยุธยาเปน
ผูแตงวรรณคดีทั้งสองเรื่อง (อาจเปนพระองคเดียวกันหรือ
คนละพระองค ยังไมทราบแนชดั ) เพราะฉะนัน้ ศรีจฬุ าลักษณ
ใน ทวาทศมาส และ กําสรวลสมุทร จึงนาจะเปนชื่อของ
สนมเอกพระมหากษั ต ริ ย ตามในพระไอยการตํ า แหน ง
นาพลเรือนดวย
จากหลั ก ฐานเท า ที่ มีอ ยู ทั้ ง ในสมั ย สุ โ ขทั ย และสมั ย
อยุธยานี้ สรุปไดวา ชื่อ ศรีจุฬาลักษณ เปนพระนามมเหสี
พระองคหนึง่ ในสมัยสุโขทัย สวนในสมัยอยุธยา ศรีจฬุ าลักษณ
ไดกลายมาเปนราชทินนามของสนมเอกพระเจาแผนดิน
อยางไรก็ตาม ในทั้งสองสมัยยังไมพบหลักฐานวามี
‘ทาวศรีจฬุ าลักษณ’ ผูม ชี อื่ ตัววา ‘นพมาศ’ อยู ทัง้ ยังไมปรากฏ
หลักฐานแสดงถึงความเกี่ยวของระหวางชื่อ ศรีจุฬาลักษณ
กับกระทง หรือประเพณีลอยกระทงแตอยางใด ราวกับวา
นางนพมาศไดหายไปจากหนาประวัติศาสตรสุโขทัยและ
อยุธยาโดยสิ้นเชิง
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30
นางนพมาศ…อาจเปน
เพียงนิยาย
หลังจากสืบคนหลักฐานประวัตศิ าสตรสมัย
สุโขทัยและอยุธยามาพอสมควรแลว ก็ยังไมพบ
อะไรที่จะยืนยันวานางนพมาศมีจริง แตมาถึง
ตอนตนรัตนโกสินทร ก็ปรากฏวามีวรรณคดีเรื่อง
นางนพมาศ หรือ ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ซึ่ง
กลาวถึงเรื่องราวของนางนพมาศโดยตรงอยู!
โดยวรรณคดีเรื่อง นางนพมาศ หรือ ตํารับ
ทาวศรีจุฬาลักษณ มีลักษณะเปนหนังสือที่เลา
ประวัตสิ ว นตัวของนางนพมาศ โดยตัวนางนพมาศ
เป น ผู เ ล า เองทั้ ง หมด หรื อ ที่ ส มั ย นี้ เ รี ย กว า
อั ต ชี ว ประวั ติ นั่ น เอง เนื้ อ หาส ว นหนึ่ ง ของ
วรรณคดีเรือ่ งนีก้ ลาวถึงชีวติ ความเปนอยูข องนาง
นพมาศ ตัง้ แตเกิดจนกระทัง่ ไดถวายตัวเขาวังเปน
พระสนมเอกของสมเด็จพระรวงเจา มีตําแหนง
เปนทาวศรีจฬุ าลักษณ และไดประดิษฐกระทงจน
เปนที่เลื่องลือ ดังตัวอยาง
“...อันวาบิดามารดาขานอย (นางนพมาศ) นี้
เปนตระกูลพราหมณมหาศาลชาติเวรามเหศร...นาม
บิดาชื่อโชตรัตน มารดาชื่อเรวดี...”
“...แตขานอยรําเรียนสรรพวิชาการทั้งมวล
ตั้งแต 7 ขวบจนจําเริญชนมายุได 15 ป ก็ถึงซึ่ง
ชํานิชาํ นาญสิน้ เสร็จ นับวาเปนสตรีนกั ปราชญฉลาด
รูคดี โลกคดีธรรมในแผนดินไดคนหนึ่งแทจริง...”
“พอถึงการพระราชพิธีจองเปรียงในวันเพ็ญ
เดือน 12 เปนนักขัตฤกษชกั โคมลอยโคม...แลขานอย
ก็กระทําโคมลอยคิดตกแตงใหงามประหลาดกวา
โคมพระสนมกํ า นั ล ทั้ ง ปวง...ครั้ น ถึ ง โคมรู ป ดอก
กระมุท (ดอกบัว) ของขานอย สมเด็จพระเจาอยูห วั
(พระรวงเจา) ทรงทอดพระเนตรพลางทางตรัสชม
วา โคมลอยอยางนี้งามประหลาดยังหาเคยมี ไม...”
“...อั น ว า โคมลอยรู ป ดอกกระมุ ท ก็ ป รากฏ
มาจนเทาทุกวันนี้ แตคําโลกสมมุติเปลี่ยนชื่อเรียก
วาลอยกระทงทรงประทีป เหตุดังนี้ขานอยผูชื่อวา
นพมาศก็ถึงซึ่งมีชื่อเสียงปรากฏอยู ในแผนดินได
อยางหนึ่ง”

ถาพิจารณาเฉพาะเนื้อหาเพียงเทานี้ ก็จะ
เห็นวาสอดคลองกับเรือ่ งราวเกีย่ วกับนางนพมาศ
ที่คนไทยรูจัก จึงดูนาเชื่อถือและมีความเปนไปได
สูงวา วรรณคดีเรื่อง ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ นี้
เปนหลักฐานยืนยันวาเรื่องนางนพมาศมิใชเปน
เพียงตํานาน แตเปนเรื่องจริงในประวัติศาสตร
อยางไรก็ตาม เรามิอาจเชื่อไดแนวานาง

นพมาศมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร โดยอาศัย
หลักฐานจากวรรณคดีเรื่องนี้ เพราะนักวิชาการ
บางสวนเห็นวา ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ หรือ
ประวัตินางนพมาศนาจะเปน ‘หนังสือเก’ ตามที่
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ นายชางใหญแหง
กรุงสยาม เคยมีจดหมายหารือกับกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ พระบิดาแหงประวัตศิ าสตรไทย
(จดหมายลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2484 ใน
หนังสือ สาสนสมเด็จ เลม 23 ของคุรสุ ภา พิมพเมือ่
พ.ศ. 2505)
เนื่องจากแมชวงเวลาในเรื่อง ตํารับทาวศรี
จุฬาลักษณ เปนสมัยสุโขทัย แตเมื่อนักวิชาการ
ทั้งดานประวัติศาสตรและดานวรรณคดีพิจารณา
ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ กันแลวก็พบความผิด
ปกติหลายอยาง
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ทรงจับไดวา สํานวนภาษาใน
วรรณคดีเรื่องนี้ไมใชสมัยสุโขทัยเลย เปนภาษา
สมัยตนรัตนโกสินทรราวรัชกาลที่ 2-3 ยิง่ ไปกวานัน้
เนื้อหาวรรณคดีเรื่องนี้มีพูดถึงอเมริกา ซึ่งทวีป
อเมริกานั้น โคลัมบัสเพิ่งคนพบเมื่อป พ.ศ.2035
(ค.ศ.1492) แถมตอนนัน้ ก็ยงั ไมไดชอื่ ทวีปอเมริกา
เสียดวยซ้ํา สวนประเทศสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งจะ
กอตั้งเมื่อ พ.ศ.2319 (ค.ศ.1776) เอง แตยุค
สุโขทัยสิ้นสุดราว พ.ศ.1981 แลวอยางนี้ ตํารับ
ทาวศรีจุฬาลักษณ จะแตงสมัยสุโขทัยไดอยางไร
อยางไรก็ตาม ครัน้ สมเด็จฯกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพนําความขอนี้กราบบังคมทูลพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั (รัชกาลที่ 5) นัน้
แมพระองคทรงเห็นพองดวย แตกไ็ ดพระราชทาน
พระบรมราชาธิบายเพิ่มวา ที่มีความเขาใจผิดวา
ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ แตงสมัยสุโขทัย และ
แมแตนักปราชญผูศึกษาโบราณคดีสมัยกอน เชน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล
ที่ 4) ก็เชื่อถือวรรณคดีเรื่องนี้นั้น เพราะเปนไป
ไดวา ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ เปนวรรณคดีที่มี
มาแตโบราณและเนื้อเรื่องมีเคาความจริงอยู แต
พอนานเข าหนั งสื อก็ ชํ ารุ ดหรื อหายสาบสู ญไป
จึงมีการดัดแปลงแตงเนื้อหาเพิ่มเขาไปในสมัย
รัตนโกสินทร ทําใหสํานวนภาษาและเนื้อหาบาง
สวนเปนของใหมปนเขาไป
นักวิชาการบางสวนเห็นพองตองกับพระ
ราชวินจิ ฉัยของรัชกาลที่ 5 และยังไมสรุปเด็ดขาด
ไปวา ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ไมไดแตงสมัย
สุโขทัยแนนอน แตแบงรับแบงสูว า วรรณคดีเรือ่ งนี้
อาจมี เ นื้ อ หาส ว นที่ เ ป น ของเก า ก อ นสมั ย ต น
รัตนโกสินทรอยูบ า ง แตตอ มามีการแตงเพิม่ ทําให

เนื้อหาและภาษาเปลี่ยนไป หากก็ยังไมรูแนวา
สวนไหนเปนความจริง สวนไหนแตงขึ้นใหมเอง
สมัยหลัง จึงสรุปใหชัดเจนไมไดวา นางนพมาศ
มีจริงตามที่ ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ วาหรือไม
ดั ง ที่ ก ล า วมานี้ ก็ ค งพอจะเห็ น กั น แล ว ว า
วรรณคดีเรือ่ ง นางนพมาศ หรือ ตํารับทาวศรีจฬุ า
ลักษณ มิใชหลักฐานที่นาเชื่อถือพอที่จะยืนยันได
วา นางนพมาศ ผูเปนพระสนมเอกของพระรวง
แหงสุโขทัย เปนทาวศรีจุฬาลักษณผูประดิษฐ
กระทงนัน้ มีตวั ตนอยูจ ริงๆ ในประวัตศิ าสตรไทย
แตทมี่ คี วามเปนไปไดมากกวาคือ วรรณคดี
เรื่ อ งนี้ อ าจเป น เหตุ ใ ห มี ก ารอุ ป โลกน ส ร า งนาง
นพมาศทีค่ นไทยเรารูจ กั แพรหลายและเชือ่ วาเปน
คนในประวัติศาสตรขึ้นมาก็ได!
ลองคิดเลนๆ วา ขนาดนักปราชญนกั วิชาการ
ไมนอยยังเคยเชื่อ หรือเชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่งเลยวา
ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ เปนเรื่องจริง แลวจะ
เปนไปไมไดเชียวหรือที่บังเอิญมีคนที่รูเทาไมถึง
การณไดอานและเชื่อ แลวนําไปเลาตอๆ กันจน
แพรหลายไปทั่วประเทศ เพราะเนื้อหาใน ตํารับ
ทาวศรีจุฬาลักษณ ก็สอดคลองพองกับเรื่องนาง
นพมาศไทยเราที่เชื่อๆ กันมามากที่สุดดวย
ก็ขอฝากไวใหลองคิดกันดู อยางไรก็ตาม
ใครจะไปรูไดวา อีกสิบปรอยปขางหนา เรื่องนาง
นพมาศที่เลากันทุกวันนี้อาจจะแตกตางพิสดาร
ไปอีก หรืออาจมีหลักฐานประวัติศาสตรใหมๆ ที่
ชวยใหหาตัวนางนพมาศพบปรากฏขึ้นก็ได
และหากทานใดสนใจอานวรรณคดีเรื่อง
ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ฉบับเต็ม หรืออยากรู
วาประเด็น นางนพมาศเปนเรื่องจริงหรือไมแบบ
เจาะลึก ก็ขอแนะนําหนังสือ ไมมีนางนพมาศ
ไมมลี อยกระทงสมัยสุโขทัย ของสํานักพิมพมติชน
ฉบับพิมพครั้งที่ 3 พ.ศ.2545 ใหไดลองอานดู
หนังสือดังกลาวมีทง้ั ตัวบทวรรณคดีเรือ่ งนางนพมาศ
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนางนพมาศของสมเด็จฯ
กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ (ที่ ก ล า วถึ ง ไป
ขางตน) ฉบับเต็ม และบทความของนักวิชาการ
ชื่อดัง อาทิ บทความ โลกของนางนพมาศ ของ
ศาสตราจารย ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ

ชาวสุโขทัยไมลอยกระทง?
เมื่อยังไมทราบวานางนพมาศมีจริงหรือไม
ก็ยอ มเกิดขอสงสัยตามมาวา ประเพณีลอยกระทง
มีมาตัง้ แตสโุ ขทัยจริงหรือ ในเมือ่ เราเขาใจกันไปวา
ลอยกระทงเปนประเพณีเกาสมัยสุโขทัย ก็เพราะ
ตํานานเรื่องนางนพมาศนั่นเอง
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หากจะวาไปก็เหมือนกับกรณีของ ‘ผี’ หรือ
คําตอบของขอสงสัยนี้ก็คือ ยังไมมีคําตอบ
เนื่องจากในปจจุบันนี้ก็ยังไมพบหลักฐานใดเกี่ยว ‘วิญญาณ’ คือ ไมมหี ลักฐานวิทยาศาสตรบอกไดวา
กับการลอยกระทงสมัยสุโขทัย แมในศิลาจารึก ผีมีจริง แตก็ไมมีหลักฐานที่จะบอกวา ผีไมมีจริง
หลักที่ 1 ของพอขุนรามคําแหงมหาราชแหงกรุง สรุปคือ การที่ไมมีหลักฐานอาจเปนเพราะ หนึ่ง
สุโขทัยมีคําวา ‘เผาเทียนเลนไฟ’ อยู ซึ่งอาจมี ไมมีอยูจริง สอง มีอยูแตยังพิสูจนไมได / ไมมี
ผูนําคํานี้มาโยงกับประเพณีลอยกระทง แตเมื่อ หลักฐานยืนยัน เชนเดียวกับกรณี ‘ชาวสุโขทัยลอย
พิจารณาดีๆ แลว วลี ‘เผาเทียนเลนไฟ’ ไมมีสวน กระทงหรือไม’ นั่นเอง
ไหนบงบอกวาเกีย่ วกับน้าํ หรือการลอยกระทงเลย
เมื่ อ พิ สู จ น เ รื่ อ งลอยกระทงสมั ย สุ โ ขทั ย
ยิ่งไปกวานั้น ภูมิศาสตรที่ตั้งของสุโขทัยใน มิได จึงยังพิสูจนไมไดเหมือนกันวา นางนพมาศ
สมัยโบราณนัน้ คอนขางไปทางเปนพืน้ ทีข่ าดแคลน ประดิษฐกระทงสมัยสุโขทัย และเปนที่มาของ
น้ําเสียดวยซ้ํา เนื่องจากภูมิประเทศเปนที่ดอน ประเพณีลอยกระทงจริง
หางจากแมน้ํา และดินเปนดิน
ภูเขาแข็งรวน กักเก็บน้ําไมได
สุ โ ขทั ย จึ ง ต อ งมี ก ารวางระบบ
ชลประทานและสร า งแหล ง
กักเก็บน้ํา คือ สรีดภงส หรือ
เขื่อน (คันดิน) เก็บน้ําไว แลวจึง
ลําเลียงผานทอหรือคูนา้ํ เขาไปใช
ในเมือง ยังมีการสราง ตระพัง
หรือสระน้ําเพื่อเก็บน้ําไวในตัว
เมืองดวย ปจจุบนั ก็ยงั มีหลักฐาน
รองรอยระบบชลประทานของ
สมัยนั้นเหลือใหศึกษาอยูทั่วไป
ในจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย และจั ง หวั ด
ขางเคียงบางจังหวัด
แผนผังบริเวณเมืองสุโขทัยเกา
เมื่อภูมิประเทศของเมือง
สุโขทัยสมัยโบราณที่เชื่อวาเปนยุคที่มีการลอย
อยางไรก็ตาม หากบางทานสงสัยวา แลว
กระทงนั้น มิใชที่ราบลุมน้ําทวมถึง อยูใกลแมน้ํา ประเพณี ล อยกระทงมาจากไหน มี ตั้ ง แต เ มื่ อ
ประเภท ‘วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ํานองเต็มตลิ่ง’ ไหรกันแนนั้น ก็ตองกราบขออภัยที่ไมอาจชี้แจง
อยางในพื้นที่ภาคกลาง เชน พระนครอยุธยา โดยกระจาง ณ ที่นี้ได เนื่องจากจะมีเนื้อหาและ
กรุงเทพมหานคร แลว ก็ชวนใหฉงนวา เปนไปได รายละเอียดมาก จนสามารถขึ้นคอลัมนใหมได
หรือที่จะมีประเพณีลอยกระทง ซึ่งกระทํากันริม อยางนอย 1 คอลัมนเลยทีเดียว จึงขอแนะใหทา น
อานบทความสารคดีเรื่อง เทศกาลลอยกระทง
ฝงแมน้ําในสุโขทัยสมัยนั้น?
จะวาคนสุโขทัยสูเ ดินทางไปแมนา้ํ ทีอ่ ยูห า ง ของ เสฐียรโกเศศ แทน โดยบทความนีม้ ใี นรูปแบบ
ไกลเพือ่ ลอยกระทง หรือลอยกระทงในสรีดภงส ก็ดู e-book ให อ า นและดาวน โ หลดทางเว็ บ ไซต
มีความเปนไปไดอยู แตกไ็ มเขาเคาสักเทาไร เพราะ sathirakoses-nagapradipa.org (เลือกหนังสือ
สมัยกอนการเดินทางลําบาก ยิ่งเปนกลางคืน ชื่อ เทศกาลลอยกระทง เลนสาดน้ําวันสงกรานต
ดวยแลว อีกทั้งสรีดภงสก็เปนแหลงกักเก็บน้ําที่ หรือ ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาล)
เสถี ย รโกเศศ นั้ น เป น นามปากกาของ
สําคัญยิ่งของเมือง ไมนาที่ชาวบานชาวเมืองจะ
ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน ซึ่งทานผูนี้
มาลอยกระทงที่นั่น
ดังนัน้ เมือ่ ไมมหี ลักฐานเปนชิน้ เปนอัน หรือ เปนที่เคารพนับถือในวงวิชาการอยางสูง ทาน
เอกสารประวัติศาสตรที่เชื่อถือได ที่จะบงบอกวา ได รั บ ยกย อ งว า เป น ผู รู ร อบ รู ลึ ก รู จริ ง ด า น
มีการลอยกระทงสมัยสุโขทัย ผนวกกับภูมศิ าสตร ประเพณีวัฒนธรรม เปนพหูสูตและเอตทัคคะใน
สมัยนั้นไมเอื้อแกการมีประเพณีลอยกระทง จึง ศาสตรแขนงนี้โดยแท บทความของทานมีการ
สรุปไมไดวาสุโขทัยโบราณมีประเพณีลอยกระทง ศึกษาคนความาอยางดี อธิบายความเปนมาของ
อยูจ ริง อยางไรก็ตาม ขอสรุปนีม้ ไิ ดแปลวาจะไมมี ประเพณีลอยกระทงโดยละเอียด แตก็อานสนุก
เขาใจงาย และหากอานบทความของเสถียรโกเศศ
ประเพณีลอยกระทงสมัยสุโขทัย

แลวยังไมจุใจ อยากรูลึกรูจริงเรื่องลอยกระทง
ยิ่ ง กว า นี้ ก็ ส ามารถอ า นเพิ่ ม ได จ ากหนั ง สื อ
ลอยกระทง : การรับและปรับเปลีย่ นพิธกี รรมจาก
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
ประวั ติ ศ าสตร เ กี่ ย วกั บ นางนพมาศตั้ ง แต ส มั ย
สุโขทัยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร แตก็ยังไมพบ
สิ่งที่จะยืนยันไดวา นางนพมาศมีตัวตนจริงใน
ประวัติศาสตร แตอยางไรก็ตาม มิไดหมายความ
วานางนพมาศจะไมมีอยูจริง หากในอนาคตมี
หลั ก ฐานอื่ น ปรากฏขึ้ น มา ก็ อ าจมี ก ารศึ ก ษา
คนควาเรื่องนางนพมาศกันใหมและไดขอสรุปที่
ตางจากเดิมกก็็เปปนไไดด
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เร่องสั้น

text&illustration : กมนนัทธ คำดา

ความทรงจํ า ของสายฝนที่ ห า ย ไ ป

บายวันอังคารเธอเดินเขามาหาผม
“เราเลิกกันเถอะ”

….
เสียงจากแฟนของผมบอกเลิกขณะทีพ่ วกเรากําลังทานขาวกัน
อยูที่โรงอาหาร ผมแทบไมตองหยิบปฏิทินขึ้นมาทําเครื่องหมายเปน
วันสําคัญ เพราะสมองของผมสั่งการจดจําวันเวลาเองโดยอัตโนมัติ

ไปเรียบรอยแลว เสียงคุยกันสนุกสนานเกี่ยวกับวงดนตรีที่ชอบและ
หนังสือการตูนเรื่องโปรดของเพื่อนที่คุยกันกอนหนานี้เลือนหายไป
เหลือทิ้งไวแตเสียงหัวใจเตนแรงและบรรยากาศเงียบงัน แสงแดด
อุนๆ ในชวงฤดูหนาวคอยๆ คืบคลานจากปลายโตะอาหารเขามายัง
ขอบชามกวยเตี๋ยวของผม จากเสนกวยเตี๋ยวที่เคยดูนารับประทาน
ตอนนีผ้ มแทบไมอยากจะกลืนแมลกู ชิน้ ทีก่ าํ ลังเคีย้ วอยูใ นปากดวยซ้าํ
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“เธอไมมีเวลาใหเราเลย”
เสียงของเธอพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นระหวางเรา ดวย
เหตุผลตางๆ นานา ราวกับวาเธอไมอยากใหผมเสียใจมากกับการ
ที่เธอบอกเลิกผมกระทันหันแบบนี้ จริงๆ แลวเธออาจแครูสึกผิดตอ
สิ่งที่เธอทําเพราะคนที่ควรรองไหฟูมฟายไมใชเธอแตควรจะเปนผม
ตางหาก เพื่อนของเธอเดินเขามาพยุงตัวพรอมสงเสียงกระชิบขางหู
เบาๆ “ไหวไหม” ในตอนนั้นผมอยากตะโกนดังๆ ตอบเพื่อนของเธอ
ไปวาผมก็ไมไหวเหมือนกัน
เรื่องราวเปลี่ยนจากหนามือเปนหลังมือ เธอซึ่งทําใจมากอน
หนานี้แลว แตสําหรับผมนั้นไมใช ความรูสึกของผมในตอนนี้เหมือน
ถูกทําใหแปลกใจอะไรสักอยาง ที่ไมมีทั้งการปดไฟ ไมมีเปาเทียน
หรื อ แม ก ระทั้ ง เสี ย งขั บ ร อ งในบทเพลงสุ ข สั น ต วั น เกิ ด ของคนใน
ครอบครัวตอนชวงปลายเดือนกันยายน ผมไมเคยทํารายเธอเลยแม
สักครั้งเดียว การตะโกนใสเธอจึงเปนเรื่องที่ทําไดแคคิดเทานั้น เธอ
ในตอนนี้รองไหหนักมาก ถึงขนาดที่เพื่อนของผมอีกคนที่ไมไดอยูใน
เหตุการณเดินเขามาถาม
“นี่แกบอกเลิกแฟนแกเหรอวะ” นน เพื่อนสนิทของผมถาม
ดวยสีหนางุนงง
คนอื่นๆ ที่กําลังทานขาวอยูในโรงอาหารก็คงจะคิดเหมือน
กันกับนน ผมลุกเดินออกจากโตะอาหารโดยไมมีจุดหมายปลายทาง
ที่ ชั ด เจน คล า ยกั บ หนี ป ญ หาอะไรสั กอย า ง ก็ ค งจะเป น แบบนั้ น
เพราะตอนนี้ดูอะไรๆ ก็เหี่ยวเฉาไปหมด สิ่งที่ตองทําในตอนนี้เปน
อันดับแรกเลยคือหาที่สงบๆ อยูคนเดียวลําพัง เสียงของเพื่อนยังคง
พยายามเรียกถามถึงสถานที่ที่ผมกําลังจะไป คลายเปนหวงกลัววา
ผมจะทํารายตัวเอง ผมจะทําแบบนัน้ ไดไง ในเมือ่ ครัง้ กอนผมโดนมีด
กรีดนิ้วมือเลือดออกเพียงเล็กนอย ผมแทบซื้อพวงมาลัยมาขอขมา
รางกายของตัวเองเลย ดังนัน้ การทีผ่ มคิดทีจ่ ะฆาตัวตายจึงกลายเปน
เรือ่ งเพอเจอในแบบละครหลังขาวไป ซึง่ เธอก็รดู ี เธอจึงไมหว งเรือ่ งนี้
มากนัก ผมพาตัวเองเดินออกไปใหไกลจากตรงนั้น ไปในสถานที่ที่
ไรซึ่งเสนเสียง ตามคําบอกกลาวของหูทั้งสองขาง ซึ่งตอนนี้พวกเขา
ไมอยากทํางานแลว ผมเดินเขาไปดานหลังโรงเรียน ผานอาคารเรียน
ไมเกาๆ หลังหนึ่ง
ในขณะทีผ่ มกําลังเดินหนีความรูส กึ ผานอาคารเรียนไมหลังเกา
เพื่อหาที่สงบๆ นั่งทําใจอยูนั้น ก็ไดยินเสียงแปลกๆ ดังขึ้นบนอาคาร
เรี ย นไม ดั ง กล า ว เสี ย งดั ง คล า ยมี ค นเดิ น ไปเดิ น มาอยู บ นอาคาร
ผมคิดวามีนกั เรียนคนไหนไปเลนพิเรนทรอยูบ นอาคารไมหลังนัน้ กัน
หรือเปลา แตบริเวณรอบๆ ก็ไมมใี ครอยูเ ลย เพราะอาคารไมหลังนัน้
ตั้งอยูบริเวณหลังโรงเรียน เปนอาคารไมสีน้ําตาล หลังไมใหญมาก
มีระเบียงทางเดินทอดยาวเชื่อมระหวางสองหองเรียน ตัวอาคารถูก
ยกสูงจากพื้นแคประมาณชวงเอว พื้นผิวของบันไดอาคารถูกกัดกิน
ไปดวยแมลงจนเปนรูพรุน อาคารตั้งอยูที่เดียวกับโรงเพาะชําประจํา
โรงเรียน ซึง่ หากไมมวี ชิ าเรียนหรืออะไรทีจ่ าํ เปนตองใชโรงเพาะชํา จะ
ไมมีใครเดินเขามาในที่แหงนี้อยางแนนอน แตวันนี้ผมรูสึกเศราและ
อยากอยูคนเดียวลําพัง จึงเดินพลัดหลงเขามาที่นี่โดยบังเอิญ
เสียงที่ผมไดยินในตอนแรกเงียบหายไป ผมพยายามเดินดู
รอบๆ อาคารไมหลังนั้น ประตู หนาตางทุกบานถูกล็อคดวยกุญแจ

อยางแนนหนาจากภายนอก จึงเปนไปไมไดแนนอนทีใ่ ครหรือนักเรียน
คนไหนเขาไปเดินเลนขางในอาคาร ผมเริ่มรูสึกไมดีแลว และรูสึก
ขนลุกขึ้นมาทั่วรางกาย ขณะที่ความคิดหนึ่งโลดแลนเขามาในหัววา
อีกไมชาก็เร็วผมอาจจะพบเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติก็เปนได ผม
ตัดสินใจรีบเดินออกจากที่แหงนั้นโดยทันที สลับเปลี่ยนกิริยาจาก
เดินเปนวิ่งในเวลาตอมา
ความรูสึกเสียใจของผมยังไมหาย มันยังคงบีบรัดตัวผมเขามา
เรื่อยๆ จนน้ําในรางกายเกือบไหลทะลักออกทางเบาตา ผมเดินมา
ถึงหนาหองสมุดของโรงเรียน เปนหองสมุดเล็กๆ แตอัดแนนไปดวย
ความเงียบงัน ดานหนาทางเขามีบรรณารักษกบั โตะไมเกาๆ ทีเ่ ต็มไป
ดวยหนังสือวางเรียงรายคลายเหมือนจะเปนระเบียบอยู
ผมเดินเขาไปในชองระหวางชัน้ หนังสือ มันเปนชองเล็กๆ ทีเ่ คย
เปนขาวใหญของโรงเรียนมาไมนานนี้ ก็ดวยนักเรียนสองคนที่รักกัน
มากถึงขนาดบิดเบือนการรับรูทางสายตา มองมุมหนึ่งของหองสมุด
กลายเปนหองสวีทในโรงแรมหาดาวไปโดยไมปรึกษาใคร แตสาํ หรับผม
ตรงกันขาม ผมใชพนื้ ทีเ่ ล็กๆ มุมนีก้ ลายเปนคุกไวกงั ขังความรูส กึ ของ
ตัวเอง และคงจะดีมากหากผลการพิพากษาออกมาใหประหารความ
รูส กึ นีท้ งิ้ เสีย ผมนัง่ เงียบเฉยไปสักพักเผลอเหลือบไปเห็นหนังสือนิทาน
เลมเล็กๆ เลมหนึ่ง ปกหนังหนังสือมีตัวอักษรเรียงรายปะติดปะตอ
กันเปนประโยคนารักๆ กบนอยจอมซน ผมพลิกหนังสือเปดหนาแรก
อานเรือ่ งราวของเจากบนอยไปเรือ่ ยๆ แตทวาความรูส กึ เสียใจบีบรัด
ตัวผมแนนจนเกินไป ทําใหนา้ํ ในรางกายไหลทะลักออกมาทางเบาตา
ของผมซะแลว มันละลายตัวหนังสือที่ผมกําลังอาน ภาพที่กําลังมอง
ชั้นหนังสือที่พิงอยู หองสมุด ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัว ผมไมเห็น
อะไรเลย การหลับตาอาจเปนวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้
ทวาการหลับตาทําใหผมเห็นภาพเธอชัดเจนขึ้นกวาเดิม ภาพ
เกาๆ ความทรงจําครัง้ แรกทีเ่ ราพบกัน ผมจําเรือ่ งราวเหลานัน้ ไดเปน
อยางดี เราพบกันครัง้ แรกทีอ่ าคารเรียนหลังหนึง่ ชวงเย็นของวันอังคาร
ตอนนั้นผมจําไดวาผมเรียนวิชาสุขศึกษาเปนคาบวิชาสุดทาย ซึ่งเปน
คาบเรียนเดียวกับเธอ ตางกันแคเรียนกันคนละหอง และคนละอาจารย
กัน วันนั้นบังเอิญฝนตกหนักกอนที่จะหมดชั่วโมงเรียนไดสักพัก
และผมก็ดันลืมเอารมสีดําคันโปรดของผมติดกระเปามาดวย การ
นั่งรอใหฝนหยุดตกกอนจึงเปนเรื่องที่ชวยไมได หลังจากที่ผมรอให
ฝนหยุดตกไดไมนานหนัก ผมก็ไดยินเสียงผูหญิงดังขึ้นจากดานหลัง
“ฝนตกอีกแลว เบื่อๆ”
เสียงของผูหญิง (คือเธอที่เพิ่งบอกเลิกผมไป) ดังขึ้น พรอม
กับเสียงฝเทากระทบพื้นเปนจังหวะเดียวกันกับเสียงน้ําหยดลงบน
ถังน้ําใบใหญใตอาคารเรียน ฝนคงตกหนักขึ้นเรื่อยๆ และไมมีทีทา
วาจะหยุด
“นายไมเบื่อบางหรือไง”
“เบื่อสิ” ผมตอบไปพรอมๆ กับหันไปมองเธอ
เธอสวยมาก มากถึงขนาดที่ผมไมเคยมองใครสวยขนาดนี้มา
กอนตั้งแตเริ่มเรียนที่นี่มา หรือวากอนหนานี้ผมไมคอยสนใจเรื่อง
รักๆ ใครๆ ก็ไมรู แตนั่นไมสําคัญเทากับตอนนี้ ผมชอบเธอเขาแลว
และอยากรูจักเธอมากกวานี้
“ยืนทําไมละ นั่งกอนสิ”

34
ประโยคแรกที่ผมคุยกับเธอ มันกลายเปนประโยคที่แข็งและไรชีวิต
ชีวาที่สุดเทาที่ผมเคยพูดมา อาจเปนเพราะอาการเกร็งบวกกับความเย็น
ของละอองสายฝน ตอบสนองระบบสือ่ สารภายในสมอง หลอหลอมกลาย
เปนศิลปะการพูดที่ไมหลงเหลือแมความออนชอย
“อื้ม” เธอตอบผมเบาๆ พรอมกับยิ้มที่มุมปากเล็กนอย
นี่อาจเปนการเริ่มตนที่ไมแยซะทีเดียว ผมรูสึกวาเธอก็ชอบผม
เหมือนกัน โดยอานจากสายตาและทาทีเมินเฉยเล็กๆ นอยๆ ทุกครั้งที่
ผมถามคําถามเธอสักประโยคหนึ่ง เธอมักหันมามองผมและหลบสายตา
ทุกครั้งเวลาเธอตอบคําถาม เราคุยกันไปเรื่อยๆ เปนเวลานานจนจับ
ประเด็นไมไดวาเราคุยกันเรื่องอะไร อาจเกี่ยวกับพระเอกละครทีวีบาง
แมวที่ชอบปนตนไมบาง หรือแมกระทั้งจิ้งจกบนเพดานหลังคาบาง ถึง
กระนั้นสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุด ณ เวลานี้ก็คือเธอ
หลังจากทีผ่ มและเธอคุยกันไดพกั ใหญ เราก็ตดั สินใจคบกันเปนแฟน
ระหวางที่เราเปนแฟนกันมาถึงตอนนี้ที่เลิกกันไปแลว ผมมีความสุขมาก
และไม คิ ด ที่ จ ะเสี ย ดายเวลาที่ ค บกั น มานานเลยสั ก นาที ถึ ง แม ว า
ความอิ่มตัวของความรักจะพลัดพรากเธอไปจากผมแลวก็ตาม น้ําตา
หยุดไหลแลว ผมมองเห็นอะไรชัดขึน้ สิง่ ทีผ่ มจําไดในตอนนีค้ อื ผมโดดเรียน
วิชาภาษาไทยและวิชาสุขศึกษาไปเรียบรอย
ผมเดินออกจากหองสมุดพลันหยิบรองเทาสวมใสอยางละเมียด
ละไม เดินตามทางเดินประจําไปยังประตูดานหนาโรงเรียน ระหวางทาง
ผมเจอกับลุงสม ภารโรงเกาแกของโรงเรียนที่อยูมาตั้งแตชวงแรกๆ ของ
การกอตั้งโรงเรียน ความคิดและความสงสัยหนึ่งวูบเขามาในหัวของผม
จริงสิ! ผมเจออะไรบางอยางทีผ่ ดิ ปกติในอาคารไมหลังเกาหลังโรงเรียน ผม
จําไดวาผมไดยินเสียงแปลกๆ จากดานในอาคารหลังนั้น ผมจึงตัดสินใจ
เดินเขาไปถามลุงสม ทันทีทลี่ งุ สมไดยนิ เรือ่ งทีผ่ มเลา ผมสังเกตเห็นอาการ
ตกใจบนใบหนาของลุงสมไดโดยทันที มันแสดงใหเห็นถึงใบหนาของคนที่
กลัวอะไรบางอยาง
“ลุงก็ทําความสะอาดตรงนั้นบอยๆ ไมเห็นไดยินอะไรนะ”
ลุงสมตอบผมดวยทาทีน่งิ เงียบ กอนที่แกเกิดมีธุระขึ้นมากลางคัน
ผมก็ไมรูจะรั้งแกไวไดยังไง จึงปลอยเรื่องใหมันผานๆ ไป แลวก็เดินออก
นอกโรงเรียน
…..
ขณะที่ผมกําลังเดินออกจากประตูรั้วโรงเรียน จูๆ ก็มีฝนตกลงมา
อยางหนัก ผมไมมีแรงแมแตจะวิ่งหลบสายฝน ไดแตเดินซึมซับของเหลว
ที่ไหลผานหวงอากาศลงมาอยางชาๆ ชะลางคราบความรูสึกที่หลงเหลือ
อยูบนใบหนาที่ไมมีแมสักรอยยิ้มใหกับเสียงทักทายของคนรอบขาง เม็ด
ฝนกระทบกับพื้นคอนกรีตนําเอาเม็ดทรายเม็ดเล็กเม็ดนอยกระโจนขึ้น
รองเทาผาใบของผม เกาะกลุมกันหนาแนนเปลี่ยนรองเทาที่ดูสะอาดตา
ใหกลายเปนรองเทาที่ดูสะอาดไป (เสียงประชดในใจ) โดยทันที
ตอนนี้ผมเปยกไปทั้งตัวแลว และคงเปยกอยางนี้ไปเรื่อยๆ จนกวา
จะถึงบาน จําไดวาวันนี้เปนวันเดียวกับครั้งแรกที่ผมไดพบเธอ และฝน
ก็ตกหนักแบบนี้เชนกัน ถาในตอนนั้น ผมตัดสินใจฝาฝนเดินกลับบาน
วันนี้ผมจะยังเปยกฝนอยูไหม
…
คําถามที่มีแตคําตอบเปนเสียงของความเงียบเหงาในใจ…
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เร่องสั้น

ของหายาก
text&illustration : ศุภชา สรรพชัย

“ธาร เห็นแวนกันแดดฉันบางไหม” คําถามของ
หญิงสาวทีก่ ม ๆ เงยๆ เหมือนกําลังหาอะไรบางอยางอยู
ตรงมาหินออนทามกลางตนไมใหญของบริเวณสวน
ทําใหคนทีว่ นุ วายอยูก บั แปลงดอกกุหลาบตอง
หันมามอง เขายิ้มขําๆ ยอนถามไปวา
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“มันไมไดคาดอยูบ นหัวคุณเหรอครับ” หญิงสาวเอือ้ มมือจับศีรษะโดย
อัตโนมัติ และก็พบวาแวนกันแดดที่เธอกําลังหานั้นอยูบนหัวของเธอเอง
ทําใหอดบนความขี้ลืมของตัวเองไมได “นี่ฉันหามันมาเปนชั่วโมง ที่แทก็อยู
บนหัวนี่เอง เมื่อวานก็นาิกา ใสอยูกับขอมือแทๆ เดินหาอยูนั่นแหละ หา
จนฉันคิดวาทําหายไปแลวดวยซ้ํา หายากจริงๆ ของพวกนี้”
“คงเพราะของเหลานั้นอยูใกลคุณเกินไป คุณก็เลยมองขามมันไป”
ชายหนุมพูด กอนลุกยืนขึ้นพลางปดฝุนออกจากตัว เอยเสียงนุมอยาง
สุภาพและมีน้ําใจไมตรีวา “ผมวา รีบไปแตงตัวเถอะครับ เพราะคุณมีนัด
ตอน 4 โมงเย็น”
หญิงสาวถอนหายใจกับคําพูดของอีกฝาย จําใจเดินไปอาบน้าํ แตงตัว
ทั้งๆ ที่ไมอยากจะออกไปไหน แตวันนี้เธอควรจะทําใหเรื่องคางคาใจมัน
จบลง
เธอทอดสายตามองผูหญิงในกระจกอยางพินิจ ดวงหนานั้นงดงาม
ทั้งคิ้วพาดยาว จมูกโดง ริมฝปากอิ่ม และดวงตาคมสวย
เมือ่ แตงตัวเสร็จเรียบรอย เธอก็กา วขึน้ รถซึง่ มีธารทําหนาทีเ่ ปนคนขับ
เพราะตอนนีร้ ถของเธอเอาไปซอมอยู เลยตองอาศัยรถของชายหนุม ไปกอน
เคยมีคนถามเธอวา ธารเปนอะไรกับเธอ คําตอบเพียงอยางเดียวที่เธอ
นึกออก คือ... คนจัดสวน ซึ่งเธอก็รูสึกวามันไมใชแคนั้น แตก็ไมรูจะนิยาม
ใหคนอื่นเขาใจไดอยางไร
จุดเริม่ ตนของการพบกันระหวางเธอกับธารคือ เธอตองการคนมาทํา
น้าํ ตกจําลองเล็กๆ ทีส่ วนหลังบาน... และเพือ่ นของเพือ่ นของเพือ่ นก็แนะนํา
ธารใหกับเธอ (เขาเปนสถาปนิกที่มีงานอดิเรกคืองานจัดสวน) จนตอนนี้
ชายหนุมเปนเสมือนคนจัดสวนจําเปนที่ครอบครัวของเธอคุนเคยดี
“วันนี้คุณดูเหมอๆ นะครับ คนสวย” เสียงของคนตรงหนาดังมาให
ไดยนิ เรียกสติของหญิงสาวใหกลับมาอยูก บั ปจจุบนั อีกครัง้ เสียงบรรยากาศ
ในรานอาหารคอยๆ แทรกซึมเขาสูโสตประสาทของเธอชาๆ เธอยิ้มใหกับ
แฟนหนุม กอนตอบวา
“คะ ฉันกําลังคิดถึงอะไรบางอยาง” เธอกมหนาสนใจกับอาหารบนโตะ
แสงไฟและเครื่องสําอางบนใบหนานวลขับใหเธอดูสวยกระจางตามากขึ้น
จนชายหนุม นัง่ มองเพลินๆ พึมพําวา “ผมคงเปนผูช ายทีน่ า อิจฉาทีส่ ดุ ในโลก
ที่มีแฟนสวยขนาดนี้”
“ขนาดนั้นเลยเหรอ ตน” เธอถามเรื่อยๆ เริ่มรูสึกเบื่อหนายกับคําวา
สวย ทีผ่ ชู ายทุกคนทีเ่ ธอเคยคบตางพร่าํ พูดมันทุกครัง้ ทีอ่ ยูด ว ยกัน นาสงสัย
วาผูช ายจะปลืม้ อะไรนักหนากับความสวยของผูห ญิง ในตอนแรกเธอก็ภมู ใิ จ
อยูหรอกที่มีคนชมบอยๆ แตความบอยนั้นกลับกลายเปนความเคยชินและ
เบื่อหนายแทน เหมือนกับเวลานี้ที่เธอมองหาความรักแทนที่จะเปนคนรัก
เคยมีคนพูดไววา...คนรักหางาย...แตความรักสิหายาก...
“ครับ ทัง้ สวยทัง้ เกง ผูช ายคนไหนมองขามก็โงแลว” ตนพูดดวยน้าํ เสียง
นุมนวล แตปลายประโยคแฝงดวยแววเยาะหยันราวกับเศรษฐีดูแคลน
คนยากจนที่ไมมีคฤหาสนหลังใหญ

“แตก็มีคนมองขามมานักตอนักแลวนะคะ” เสียงหวานแยงเรียบๆ
สะกดความหงุดหงิดไมพอใจไวลึกๆ
“พูดแบบนี้อีกแลว ทําไมคุณถึงชอบซ้ําเติมตัวเองนักนะ ไมวาบรรดา
แฟนเกาของคุณจะเคยวาคุณยังไง แตสาํ หรับผม คุณสวยกวาผูห ญิงทุกคน”
น้ําเสียงหนักแนนกับแววตาจริงจังทําใหหญิงสาวยิ้มกวาง แลวถามกลับวา
“นอกจากความสวยแลว คุณชอบฉันทีต่ รงไหนคะ” คลายกับคําถามนัน้
จะตีหัวคนฟงใหมึนงง ตลอดเวลาที่คบกันมา 3 เดือน หญิงสาวตรงหนาไม
เคยถามคําถามชนิดนี้ มันทําใหเขาสับสนและมีลางสังหรณไมดี “ผมชอบ
ทุกอยางที่เปนคุณ”
“อะไรละคะ ทุกอยางนั่นนะ” เธอยังคงยิ้มหวาน แตแฝงไวดวยความ
เยือกเย็น “คําตอบของคุณก็เหมือนๆ กับคําตอบของอดีตแฟนที่ฉันเคย
คบมา”
“แตผมรักคุณจริงๆ นะ” เขารีบพูดดวยสีหนาซีดเผือด เอือ้ มมือไปกุม
มือหญิงสาวที่วางนิ่งอยูบนโตะพลางบีบแนนเหมือนย้ําคําพูด “คุณคงไมทิ้ง
ผมใชไหม...เหมือนที่คุณทํากับผูชายทุกคนที่คุณคบหา”
“ผูชายทุกคนที่ฉันคบหา...” เธอทวนคําพูดของอีกฝาย สีหนามีรอย
ครุนคิดลึกล้ํา
“เพราะคุณสวย คุณถึงเลือกจะเปนฝายทิ้งได ในขณะที่ผูชายอยาง
พวกผมตองพายแพเสมอ”
“ฉันคิดวา คุณนาจะรูด แี กใจนะคะ วาผูช ายทัว่ ไปตองการอะไรจากผูห ญิง...
โดยเฉพาะผูห ญิงทีค่ ณ
ุ พร่าํ บอกวาสวยเหลือเกิน” หญิงสาวคอยๆ ดึงมือออก
จากมือของชายหนุมอยางสุภาพ ดวงตามีแววเฉียบคมและแข็งกราว ขณะ
เอยตอไปวา “ฉันตามหาความรักมานาน ฉันไดพบกับคนรักหลายแบบ...และ
ทั้งหมดนั้นทําใหฉันสรุปไดวา พวกเขาเหลานั้นแคหลงใหลความสวยงาม
ภายนอก พวกเขาพร่ําพรรณนาถึงดวงหนา นัยนตาและริมฝปากเยายวน
ของฉัน มากกวาจะสนใจนิสัยใจคอและตัวตนที่แทจริง”
“แตผม...”
“ขอบคุณนะคะที่เสียเวลากับฉันมา 3 เดือน” หญิงสาวมองชายหนุม
ดวยดวงตาเฉยชา “ตลอดเวลาที่เราคบกัน คุณไมเคยถามเลยวาฉันรูสึก
ยังไงกับการที่ตองแตงตัวสวยๆ ไปงานเลี้ยงเพื่อใหคุณไดโออวดฉันกับ
เพื่อนๆ ของคุณราวกับฉันเปนสัตวเลี้ยงแสนสวยตัวใหม เคยถามฉันสักคํา
ไหมคะ วาฉันชอบเดินควงคุณไปตามหางสรรพสินคาดังๆ เพือ่ เลือกซือ้ ของ
ไรคาราคาแพงๆ นั่นรึเปลา และที่สําคัญ...คุณพยายามลวงเกินฉันทุกครั้ง
ที่มีโอกาส”
“เออ...คือผม...”
“เรื่องของเราคงตองจบกันแคนี้ ลากอนคะ หวังวาคุณจะเจอผูหญิง
ที่ทําใหคุณรักหลอนไดจริงๆ นะคะ” เธอเอยอยางงายๆ ไมเหลือเยื่อใย
เพราะเธอคิดมานานแลว วาสักวันเธอตองเปนฝายพูดออกมา กอนจะเสีย
เวลาไปมากกวานี้ ซึ่งสุดทายแลวคนที่เสียเปรียบและเสียหายมากที่สุดก็
หนีไมพนฝายผูหญิง
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“คนทีไ่ มเคยรักใครอยางคุณ ไมมที างไดเจอความรักหรอก!” ชายหนุม
ลุกพรวดขึ้นยืน แลวตราหนาอีกฝายอยางคนจนตรอก เขาทั้งรูสึกเสียหนา
ทั้งอับอาย ไมเคยมีผูหญิงคนไหนปฏิเสธเขาและเขาไมจําเปนตองงองอน
ผูหญิงคนนี้ “ตามหาไปเถอะความรักนะ คุณไมมีวันไดเจอมันหรอก ผูหญิง
สวยอยางคุณหางายจะตายสมัยนี้ ขางทางนะเยอะแยะ!”
วาเสร็จคนพูดก็เดินออกไปโดยไมหันกลับมามองเธออีก แตมันไมได
รูสึกแยเทาที่คิดไว ออกจะรูสึกโลงอกเสียดวยซ้ํา เธอรูมานานแลววาผูชาย
คนนั้นไมเคยมีสิ่งที่เธอตามหา เวลาผานไปเทาไหรไมรูกับการที่เธอนั่งนิ่ง
อยางเหมอลอยจนกระทั่งไดยินเสียงทุมต่ําอันคุนเคยดังขึ้นเหนือศีรษะ
“ทําไมไมบอกเขาไปละครับวา ที่ผานมาคุณเปนฝายถูกทิ้งตลอด...
ทําไมถึงยอมทนใหเขากลาวหาวาคุณเปนผูหญิงไมดีที่ทิ้งผูชายงายๆ”
“ธาร...”
แววตาของคนพู ด อ า นยากและเธอก็ ไ ม เ คยคิ ด จะค น หาว า มั น มี
ความหมายวายังไง หญิงสาวลุกขึน้ ยืน ใบหนามีรอยยิม้ บางๆ เจือดวยความ
เหนื่อยหนายและออนลา “ไมวาใครจะเปนฝายทิ้ง ผลลัพธก็คงไมแตกตาง
กันนักหรอกคะ ฉันก็ตองอยูคนเดียวอยูดี มันอาจจะจริงที่ตนพูด ตอใหฉัน
ตามหาเทาไหร ฉันก็ไมเคยเจอสิ่งที่เรียกวา ความรัก”
“กลับบานเถอะครับ เดีย๋ วผมไปสง” เขาบอกพรอมกับรอยยิม้ ปลอบใจ
“คุณอยูในเหตุการณตลอดเลยเหรอคะ” เธอถามเรื่อยๆ สายตาทอด
มองภาพถนนที่เคลื่อนผานไปอยางไรจุดหมาย
“ครับ” ธารรับคําสัน้ ๆ สีหนาของเขาเปลีย่ นไปเล็กนอยเมือ่ เธอถามวา
“ทําไมคุณถึงมาอยูที่นี่”
ชายหนุม ไมตอบ เขาเงียบและใหความสนใจเพียงแคกบั ถนนเบือ้ งหนา
จนกระทั่งรถจอดสนิทที่หนาบานของเธอ เสียงนุมทุมนั้นจึงเอยออกมาวา
“ผมอยากใหคุณดูอะไรบางอยาง”
วาแลวชายหนุมก็ลงจากรถและเดินนําเธอไปยังบริเวณสวน แสงไฟ
จากเสาไฟที่ ติ ด ตามทางเดิ น หิ น ส อ งกระทบดอกไม น านาพั น ธุ ซึ่ ง ปลู ก
เรียงรายอยูรอบๆ ทางเดิน อาจเปนเพราะเวลานี้เพิ่งจะหัวค่ําทําใหเธอพอ
จะมองเห็นภาพเบือ้ งหนาไดชดั เจน แมจะมีเพียงแสงสลัวของไฟริมทางเดิน
และแสงจันทรที่เพิ่งทอแสง
“กุหลาบพวกนี”้ เธอพึมพําแผวเบา มองแปลงกุหลาบหลายสีทงั้ สีแดง
สีขาว สีชมพูและสีเหลืองอยางไมเชือ่ สายตาและนึกไมถงึ วาสวนบานเธอจะ
มีกุหลาบมากขนาดนี้ “นี่คุณ... ปลูกมันมาตลอดเลยหรือคะ”
“ครับ...คุณเคยบอกวาชอบกุหลาบมาก” ชายหนุมตอบยิ้มๆ “ผมเดา
ไมถูกวา คุณชอบสีอะไร ก็เลยปลูกใหหลายๆ สี”
“ทําไมคะ” เธอหันไปสบตาเขาดวยแววตาจริงจังและคาดคั้น “คุณมี
เหตุผลอะไรที่ทําแบบนี้”
“จําเปนตองมีเหตุผลดวยหรือครับ” ธารยังคงยิ้มออนโยน แววตา
ของเขามองเธอดวยสายตาของคนที่กําลังมองของสูงคาที่คูควรตอการดูแล
ทะนุถนอม “ผมแคตองการใหคุณมีความสุข มันเพียงพอจะใชเปนเหตุผล

ที่คุณรับฟงไดไหมครับ”
“แต...คุณ...” หญิงสาวเมมปาก ไมรูจะสรรหาคําพูดใดมาเพื่ออธิบาย
ใหอกี ฝายเขาใจถึงความสับสน “คุณไมเคยพูด ไมเคยบอก ไมเคยแสดงอะไร
ที่ทําใหฉนั เขาใจเจตนาของคุณเลย”
“ผมแคกลัวที่จะพูด...” เขาบอกพรอมกับหลบสายตาไปทางอื่น “คุณ
เฝามองหาใครสักคนที่มีความรักใหคุณอยางแทจริง สายตาของคุณมองไป
ขางหนาตลอดเวลา โดยทีค่ ณ
ุ ไมไดสนใจหรือแมแตเฉลียวใจคิดเลยวาผมเขา
มาวนเวียนอยูใ กลๆ คุณเพราะอะไร ผมกลัว...ถาหากคุณรู. ..ทุกอยางระหวาง
เราอาจเปลี่ยนไป ซึ่งผมทําใจไมได”
เสียงของธารสัน่ เครือจนเธอรูส กึ ได เขาไมยอมสบตาราวกับกลัวทีจ่ ะได
เห็นสีหนาทีเ่ ปลีย่ นไปของเธอ หญิงสาวกวาดสายตามองดอกกุหลาบรอบๆ
ตัว มันสงกลิน่ หอมยวนใจใหสงบลงอยางประหลาด ความคิดหลากหลายที่
เคยประดังประเดเขามาจนสับสนวุน วายคอยๆ เรียบเรียงเปนระเบียบแชมชา
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
ผูช ายคนนีเ้ ปนสิง่ ทีเ่ ธอมองขาม หรือไมเธอก็อาจจะเห็น แตไมเคยคิดอยาก
คนควาหาคําตอบกับสิง่ ทีเ่ ขาเฝาทําใหเธอมาตลอดเวลาทีร่ จู กั กัน เขาไมเคย
พูดอะไรทีเ่ กีย่ วกับความรัก แตทกุ การกระทําทีผ่ า นมาบอกเธออยางชัดเจน
อยางไมจําเปนตองเอยย้ํา
“คุณทําเหมือนเดิมนั่นแหละ ธาร จัดสวน ปลูกตนไมหรืออะไรก็ได
แตคราวนี้คุณจะไมไรตัวตนในสายตาฉัน”
“หมายความวา...คุณจะรับผมไวพิจารณาใชไหมครับ” ธารถามอยาง
ไมแนใจ แตแววตาเกลื่อนไปดวยความยินดี “คุณแนใจหรือครับที่ตัดสินใจ
แบบนี้ จะไมลองมองหาคนอื่นที่ดีกวาผม...”
“ฉันหามาพอแลวละคะ” หญิงสาวขยับรอยยิ้มกวางใหชายหนุมที่
มีสีหนางุนงง แววตาของเธอเปนประกายระริกเจือดวยความออนหวาน
บางเบาอยางที่ชายหนุมไมคิดวาตัวเองจะไดรับแววตาแบบนี้จากหญิงสาว
ตรงหนา แลวเสียงของเธอก็เอยถามอยางนุมนวลวา “เคยไดยินไหม”
“ครับ?”
“ของที่หายากที่สุด คือ ของที่หาเจอแลว แตไมรูวาหาเจอแลวยังไง
ละคะ”
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ใครทําวะ?

text : ดรัณธรรม ประทุมพิทักษ

ลิ้ น กั บ ฟ น

มาจะกลาวบทไป สวัสดีจากหัวใจของกระผม (เปดตัว
อยางกับบทกวี) ขอสวัสดีทานผูอานทุกทานนะครับ
แหม...หากจะลองวาไปแลว การสนทนาก็คือสิ่งที่
จำเปนอยางยิ่งสำหรับมนุษยเรา การติดตอสื่อสารร
การคุยงาน การสนทนา ทุกอยางที่พูดมานี้ลวน
จำเปนตองใชอวัยวะสำคัญอยูหนึ่งอยาง ซึ่งก็คือ
‘ปาก’
แตขอโทษ วันนี้ไมไดตั้งใจจะมาสนทนาเรื่องปากก
ครับ จุดมุง หมายสําคัญของบทความนีค้ อื ‘ฟน’ นัน่ เอง แตต
ก็อีกนั่นแหละ จุดมุงหมายสูงสุดจริงๆ ไมใชฟนแตมันคือ
‘แปรงสีฟน ’ ซึง่ จริงๆ แลวจุดมุง หมา…ผมลอเลนครับ จุดมุง
หมายสูงสุดที่ผมพูดถึง คือ ‘แปรงสีฟน’ ตางหาก
มีทา นผูอ า นสักคนไหมครับ ทีร่ วู า แปรงสีฟน ทีเ่ ราใชช
กันอยูท กุ วันนี้ มาจากไหน ใครเปนคนทําขึน้ มา แนนอนครับ
หากวาทานผูอานไมใชคนที่มีความรูรอบตัวอยางมากก
เกินความจําเปนแลว เปนเรื่องธรรมดาที่ผูอานจะไมรู ซึ่ง
มันไมใชเรื่องที่ผิดแปลกอยางใด เพราะตัวผมเองก็ไมรรูู
เหมือนกัน...
การไมรมู นั เปนสิง่ ทีไ่ มผดิ พอไมผดิ - มันก็ไมผดิ ครับ
ถือวาเปนเรือ่ งมหัศจรรย แปรงสีฟน ทีเ่ ราตองมีไวตดิ
บานนั้นเกิดจากความคิดริเริ่มของนักโทษครับ ซึ่งชื่อของง
เขาก็คอื วิลเลียม แอดดิส (William Addis) หนุม ชาวอังกฤษษ
ซึ่งคิดผิด จึงทําผิด ทําใหติด...คุก หลังจากการถูกจองจํา
กลายสภาพเปนนักโทษเมื่อป 1770 ทําใหเขามีเวลามากก
พอสมควร ที่จะคิดพิจารณาประดิษฐของสิ่งหนึ่งขึ้นมา
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นขณะที่วิลเลียมเห็นนักโทษคนอื่น
กําลังใชเศษผาขัดฟน ซึ่งก็ใชขัดไปเรื่อยๆ จนฟนสะอาด
วิลเลี่ยมจึงฉุกคิดถึงสิ่งที่สามารถทําความสะอาดด
ฟนได และตองใชอยางสะดวกสบายดวย หลังจากเขาา
คิ ด ได แ ล ว จึ ง ลงมื อ ประดิ ษ ฐ แ ปรงสี ฟ น อั น แรกขึ้ น มาา
เริม่ ดวยการนํากระดูกทีเ่ หลือจากอาหารเย็นของเขา (จากก
การสืบคนขอมูลไมมีผูใดระบุไววากระดูกของอาหารมื้อ
นั้นเปนกระดูกไก กระดูกหมู หรือกระดูกสุนัข แตมันคือ

ฉั น กั บ เ ธ อ
กระดูกแนนอน) เมื่อหากระดูกไดแลว จากนั้นเขาก็เจาะรู
ระดู ก แล ว ไปอ อ นวอนต อ ผู คุ ม เพื่ อ ขอขนแปรงมา
ที่ ก ระ
แคนั้นแหละครับ เขาตัดขนแปรงใหสั้น ยัดลงไปในกระดูก
จาะรูไว ติดกาวใหเรียบรอย เปนอันเสร็จ
ที่เจาะ
วิลเลียม แอดดิส คนนี้ หลังจากทีเ่ ขาออกจากคุก พน
สภาพจากการเป
นนักโทษ เขาก็มุงมั่นทําธุรกิจแปรงสีฟน
สภาพ
อยางจริ
งจ งจัง ในป 1780 มีคนสนใจผลิตภัณฑของเขา
มากมาย
มากม จนทําใหเขากลายเปนคนมีเงินเยอะแยะไดใน
ที่สุด และนั่นเองเปนสิ่งที่ทําใหคนรูจักและมีแปรงสีฟน
ใชตั้งแแตนั้นมา
เป น อี ก เรื่ อ งที่ น า แปลก ความคิ ด แบบนี้ เ กิ ด ขึ้ น
จากภายในคุก สถานที่ที่ไมเหมาะสําหรับการคิดเสียเลย
จากภ
แตก็นั่นแหละครับ เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
อาจจะเปนในหองน้าํ หองนอน สวนสาธารณะ หากคนเรา
อาจจะ
สามารถมุงมั่นหรือเพงจิตไปกับการคิดอะไรสักอยางหน่ึง
สามาร
ในไมชา ปญหาที่เราคิดไมตกก็จะสามารถผานไปไดอยาง
แนนออนครับ
หากพูดเรื่องแปรงสีฟนแลวไมพดู ถึงยาสีฟน ก็ออก
จะเปนการไมใหเกียรติ โดยมีการสรุปไววา ยาสีฟนนั้นมี
ตนกําเนิดมาตั้งแตสมัยอียิปตโบราณ ในยุคนั้นยาสีฟนทํา
มาจากวั
มาจาก ตถุดิบจากธรรมชาติ เพราะผูคนนาจะยังไมรูจัก
‘ฟลูออไรด
อ ’ กันแนนอน ดังนั้นสวนผสมของยาสีฟนจึง
เปนขอ
ของจําพวกเกลือปน พริกไทยปน ใบมินต และดอกไม
ตางๆ
จนมาถึงในสมัยของชาวโรมัน มีการคิดสูตรยาสีฟน
มาใหม แตวาคนโรมันเปนคนที่ฉลาดเกินมนุษยใน
ขึ้นมา
สมัยนั้น จึงไดนําปสสาวะของมนุษยมาเปนสวนผสมหลัก
ของยาสีฟน เพราะมีความคิดวา แอมโมเนียในปสสาวะ
ของยา
สามารถทําใหฟนสะอาดได ทานผูอานก็ลองจินตนาการ
สามาร
ดูแลวกันครับ หรือถาจินตนาการไมไดกลิ่นเห็นทีจะตอง
ทดลองทํ
ทดลอ าดู
ทวาการใชยาสีฟนก็ยังไมเปนที่นิยมมากนัก เพราะ
ผูคนนิยมใชน้ําเปลาในการแปรงฟน ทวา(อีกครั้ง)อยูดีๆ

39

รูส รรพคุณของยาสีฟน ในการขัดหัวเข็มขัด รด. เปนอยางดี
หากไมมบี รัสโซขัดหัวเข็มขัด ยาสีฟน นีแ่ หละคือสิง่ ทีจ่ ะชวย
คุณไดในยามที่ครูฝกจะตรวจหัวเข็มขัด มันสามารถทําให
คุณไมตอ งไปยืนแทงปลาไหลกลางหนองน้าํ แหงดวยความ
อับอายแนนอน และสําหรับคนที่ถูกน้ํารอนลวก นอกจาก
โทนาฟแลวก็มียาสีฟนนี่แหละที่คอยบรรเทาแผลใหเรา
ทานผูอานจะเห็นไดวาสิ่งของทั้งสองอยางนั้นเปน
สิง่ ทีเ่ ราตองใชเปนประจําในทุกวันนี้ หากเราไมมี วิลเลีย่ ม
แอดดิส หากเราไมมียาสีฟน ทุกวันนี้คงจะมีการพัฒนา
หนากากกันสารพิษเพื่อกันมลพิษทางปาก เราคงพัฒนา
สีทาฟนขึ้นมาเพื่อฟนที่ขาวสะอาดดูสดใสสวยงาม หาก
คิดไดดังนั้นแลวกระผมขอเชิญทานผูอานกราบงามๆ ให
กับคุณวิลเลี่ยมสัก 3 ครั้งกอนดูทีวีแลวเขานอน
อางอิงขอมูลจาก :

ยาสีฟนก็ไดรับความนิยมมากขึ้น แตคนสวนใหญจะใช
ยาสีฟน ทีท่ าํ ขึน้ เอง ซึง่ สวนผสมก็จะมาจาก ผงชอลก อิฐ และ
เกลือ แมตอมาจะมีผูอุตริคิดคนยาสีฟนแบบเหลวขึ้นมา
แตก็ยังไมไดรับความนิยมเทาที่ควร หลังจากนั้น คอลเกต
จึงเปนบริษทั แรกทีม่ คี วามคิดสรางสรรคทาํ ใหยาสีฟน เหลว
นัน้ อยูใ นรูปแบบของหลอดบีบ จนทําใหยาสีฟน แบบเหลว
ไดรับความนิยมในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 และก็มีการใช
ยาสีฟนแบบหลอดบีบตั้งแตนั้นเปนตนมา
การมีสิ่งประดิษฐทั้งสองสิ่งนี้ สามารถชวยใหมวล
มนุษยชาติดํารงอยูไดดวยกันอยางมีความสุข นอกจาก
การเจรจาและการพูดแลว ปจจุบันไดมีการนําแปรงสีฟน
มาใชทางดานอื่นอีกดวย เชน ทางดานความงาม มีคนนํา
แปรงสีฟนไปใชในการแตงคิ้ว แตงทรงผม ในดานของการ
ทําความสะอาด ซึง่ แบงแยกไปไดหลายกรณีมาก เชน การ
ขัดกระเบื้อง เนื่องจากกระเบื้องจะมีซอกเล็กซอกนอยจน
ไมสามารถทําความสะอาดได แปรงสีฟนนี้เองคืออุปกรณ
ที่ชวยใหคุณมีซอกกระเบื้องที่สะอาดปราศจากแบคทีเรีย
หรือสําหรับคนที่ชอบใชงานคอมพิวเตอรแบบผมก็จะมี
ปญหากับฝุนซึ่งอยูในรองของแปนพิมพ ซึ่งมันไมสามารถ
กําจัดได แต ‘วิลเลี่ยม แอดดิส’ ซึ่งจะกระทําการใหญได
คิดการลวงหนาเอาไวแลว เปนเหตุใหทุกวันนี้แปรงสีฟน
สามารถนํามาปดฝุนที่อยูตามซอกคียบอรดไดดวย
ไม ใ ช แ ค แ ปรงสี ฟ น เท า นั้ น ที่ มี ป ระโยชน ห ลาก
หลาย ยาสีฟนเองก็เชนกัน สําหรับชายไทยทุกคนจะตอง

•
•
•
•

atcloud.com
dek-d.com
lisaguru.com
teenee.com

ภาพประกอบจาก:

• sna.gov.sc
• historiasdelahistoria.com
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กลองของหาย

text : พิชญา เพ็งจันทร,

ภัทรานิษฐ พัฒนธนพร, ปภพ แสงคง,
สหรัฐ นาสีเคน, ธนิสรา เรืองเดช

หน
อไม (หนังสือ)
ทรงกลด บางยี่ขัน+นิ้วกลม

บันทึก
น้ําตา
หนึ่งลิตร (ละคร)

+ทรงศีล ทิวสมบุญ
“หากวันไหนเหนื่อยลา ขอใหกลับมา
อานหนังสือเลมนี้” เปนประโยคโปรย
ไวในกระดาษเกือบแผนสุดทายของ
หนังสือเลมนี้ หนอไม
หนังสือเลมนีถ้ กู ตีพมิ พครัง้ แรก
เมื่ อ 5 ป ที่ แ ล ว นานเสี ย จนร า น
หนังสือจําไมไดแลววาเคยมีหนังสือ
เลมนี้วางอยูบนชั้น หนังสือเลมนี้ให
แรงบั น ดาลใจให กั บ ผู อ า นในการ
รื้อฟนความฝนของตัวเองมาปดฝุน
ใหม โดยติ ด ตามการเดิ น ทางของ
นักฝนเกือบ 50 ชีวิตไปปลูกตนไมกัน
บนดอยเชียงดาว นําทัพโดยนักเขียนที่
ชืน่ ชอบ เรือ่ งราวทุกชวงเวลาถูกจับมา
เก็บไวเปนตัวอักษรในหนังสือเลมนี้
อยางใสใจ อบอวลไปดวยความคิด
ความฝน และความรัก
ป.ล. ถึงแมหนังสือเลมนี้จะหา
อ า นยากแล ว แต ก็ ยั ง ตามหาได ใ น
หองสมุดนะ!

เราตางมีแสงสวาง
ในตัวเอง (หนังสือ)
วรพจน พันธุพงศ

เรื่องราวของผูคนในสังคมเมืองหลวง
ในแง มุ ม ที่ ผ า นการสั ม ภาษณ จ าก
วรพจน พันธุพงศ (ซึ่งมันไมใชการ
สั ม ภาษณ ห รอก แต เ ป น การเข า ไป
พูดคุยมากกวา) เรื่องราวในเลมไมวา
จะเรื่องของศิลปนหนุมทํางานอีโรติก
นางแบบเงินเดือนไมตา่ํ กวาแสน เรือ่ ง
ราวของแฟชั่นสายเดี่ยว และบางกอก
เกยเฟสติวัล ความเสมอภาค ความ
อลังการ และเซ็กซบนถนน ทั้งหมด
ลวนแตเปนภาพที่ดูเหมือนวาเราจะ
เคยเห็ น เคยผ า นหู ผ า นตามาบ า ง
แลว แตเอาจริงๆ แลวเราไดรูจักพวก
เขาจริงๆ เพียงใด มีคําโปรยบนหนา
หนังสือวา ‘บางทีคนเราก็หลงลืมไปวา
แทที่จริงตนเองมีคุณคามากกวานั้น’
มี คํ า ถ า ม ใ น ใ จ คื อ คํ า ว า
‘มากกวานั้น’ มันคืออะไร บางทีเรา
อาจจะหาคําตอบไดในหนังสือเลมนี้

หนั ง เรื่ อ งนี้ ส ร า งมาจากเรื่ อ งจริ ง
อายะจัง เปนโรคชนิดหนึง่ ทีร่ กั ษาไมหาย
แตรางกายจะเสื่อมไปเรื่อยๆ จนไม
สามารถเดินไดและตายไปในที่สุด สิ่ง
ที่เธอพอจะทําไดในชวงบั้นปลายชีวิต
คือการบันทึกความรูส กึ นึกคิด อารมณ
ทุ ก อย า งลงไปในไดอารี่ ข องเธอ
ถึงแมมือเธอจะเขียนไดลําบากแลว
แตเธอก็พยายามเขียน
ก อ นเธอจากไปเธอได ทิ้ ง สิ่ ง
ที่ ล้ํ า ค า ไว ใ ห กั บ โลกใบนี้ นั่ น ก็ คื อ
‘แรงบันดาลใจในการใชชีวิตเมื่ออยู
ในชวงเวลายากลําบาก’ จําไดวา ฉัน
เขี ย นใส ก ระดาษโพสต อิ ท แปะไว ที่
ตูเสื้อผาวา “นึกถึงตอนอายะจังเขียน
ไดอารี่เขาไว” แคไดเห็นประโยคนั้น
ฉันก็สูสุดใจแลว!

เดื
อ
นตุ
ล
า
(เพลง)
Square Loose
เพลงที่ออกมาหลังเหตุการณ พฤษภา’53
บอกเลามุมมองของคนรุน ใหมตอ เหตุการณ
ทางการเมื อ งผ า นดนตรี เ ร า อารมณ เนื้ อ
เพลงรวมสมัย ในดานคุณคาของเพลงนั้น
เกินพออยูแลว แตเหตุที่ตองแนะนําเพลงนี้

Tam
(เพลง)
Stoondio
เริ่มดวยดนตรีที่ฟงงาย ตามมาดวย
เนื้อหาที่ชวนใหคิดตาม Tam (แธม) เพลง
ทีเ่ พือ่ นคนหนึง่ แตงใหเธอจึงเลือกใชชอื่ เพือ่ น
คนนั้นในเพลงนี้ เพลงเลาถึงชวงอารมณ
ขณะหนึ่งของการตัดสินใจ (หรือหลังจาก
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ขอบคุณใครบนฟ้า
(เพลง)
โรส ศิรินทิพย

เปนเพราะความพยายามในการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง และวิธีการนําเสนอที่
ชวนใหเราตองหยุดฟงแทนที่จะตีกัน สิ่งที่
เพลงพร่ําบอกเราคือบางครั้งประวัติศาสตร
ก็ไมไดสอนอะไรเราเลย (สามารถติดตาม
Square Loose ไดทแี่ ฟนเพจในชือ่ เดียวกัน)

ตัดสินใจไปแลว) ที่ทําใหเราตองคิดทบทวน
ซ้าํ ไปซ้าํ มาถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นับเปนเพลงทีช่ ว ย
ใหตงั้ สติและเสริมกําลังใจไดดที เี ดียวในวันที่
หมนหมอง
Stoondio ยั ง มี เ พลงเพราะๆ อี ก
หลายเพลง สามารถหาไดจากเว็บไซตยูทูบ

Time Machine เปนอัลบั้มเปดตัว
ของ โรส ศิรินทิพย พรอมกับเพลง
แจงเกิดอยาง กอนหินกอนนั้น ที่เรา
รูจักกันดี แตใครหลายคนอาจพลาด
เพลงฟงสบายๆ ความหมายดีๆ อยาง
ขอบคุณใครบนฟา ที่ซอนตัวอยูชวง
ทายของอัลบั้ม
เพลงนีไ้ ดรอ งขอบคุณธรรมชาติ
ที่ ทํ า หน า ที่ รั ง สรรค สิ่ ง ที่ ส วยงาม
ขอบคุ ณ วั น เวลาที่ ส อนให เ รารู จั ก
จดจําสิ่งดีๆ ในอดีตและพรอมที่จะ
อาแขนรับวันใหม ขอบคุณความรักที่
หยิบยื่นความงดงามตางๆ และเหนือ
อื่นใด ขอบคุณใครบนฟาที่ทําใหเรา
‘ไดเกิด ไดมี ไดเปน ไดทํา’ ตามทอน
หนึ่งของเพลงที่รองซ้ําไปซ้ํามา
เนื้อหาดีๆ ประกอบกับทํานอง
ที่สดใส ชวนใหผูฟงรูสึกขอบคุณใคร
บนฟา และยังชวนใหขอบคุณคนทํา
เพลงดีๆ แบบนีส้ อดแทรกไวในอัลบัม้
ดวย…อยากใหลองไปหาฟงกันดูนะ

เวลาในขวดแกว
(หนังสือ, ภาพยนตร, เพลง)

Grave of
the Fireflies
(ภาพยนตร)

Grave of the Fireflies หรือ สุสาน
หิ่ ง ห อ ย ดั ด แปลงมาจากหนั ง สื อ
อัตชีวประวัติของ อะคิยูกิ โนซากะ
หรือเซตะ เด็กวัยรุนชายวัย 14 ป
ที่เปนพี่ชายคนโตของบานที่มีแมซึ่ง
ปวยเปนโรคหัวใจ เซตะ และเซซึโกะ
(นองสาวอายุ 4 ขวบ) พอของพวกเขา
เป น ทหารเรื อ ที่ ต อ งรั บ หน า ที่ เ พื่ อ
ประเทศชาติ เปนการตูนที่ดึงอารมณ
ของคนดู ไ ด เ ป น อย า งมาก สํ า หรั บ
คนใจออนไหวแลว รับรองน้ําตาทวม
หนาจอแนๆ หนาที่ที่สําคัญและยิ่ง
ใหญของเซตะที่สูญเสียแมไปอีกคน
ก็ทาํ ใหคนดูอดคิดไมไดวา ถาเปนเรือ่ ง
จริงของเราจะทําอยางไรตอกับชีวิตที่
เหลืออยู เด็กทั้งสองคนสอนคนดูใหรู
วา สุดทายเราก็ยังเหลือหัวใจที่กําลัง
เตน เหลือคนที่เรารัก และรักเรา แม
จะมีเพียงแคคนเดียวก็ตาม...“มาจับ
หิ่งหอยกันเถอะ”

จากบทประพันธของ ประภัสสร เสวิกุล
ศิลปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป เลาผาน
ตัวละครวัยรุน 6 คนในชวงเวลาเดียว
กับเหตุการณ 14 ตุลา กับชีวิตในวัย
หัวเลีย้ วหัวตอทีถ่ กู กระแสแหงกาลเวลา
พัดแยกจากกัน เวลาในขวดแกว จึงเปน
การหวนระลึกถึงความสุขในวัยเด็กที่
หายไปเมื่อเวลาผัน ผาน และเสนทาง
แหงอนาคตที่ไมอาจบรรจบกันไดอีก
“หากเก็บวันเวลาไวไดในขวดแกว
จะเก็บแวววัยฝนนานนิรนั ดร...” นวนิยาย
อมตะที่จะพาผูอานยอนกลับไปในชวง
เวลาแหงความทรงจําแสนสําคัญทีย่ งั คง
ฝงเอาไวในขวดใบเดิม
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text : กองบรรณาธิการ

วันกอนเห็นพี่ที่มหา’ลัยพูดถึงการตูนที่
ชอบกัน ไดยินวามีคนหนึ่งพูดวาชอบการตูน
เรือ่ งทีเ่ ปนแมมด ทีน่ างเอกผมสีชมพู มัดเหมือน
ลูกชิ้นลูกใหญๆ 2 ลูก มีกบเขียวตัวเล็กๆ คอย
ใหคําชี้แนะ แลวก็มีเพื่อนๆ เปนแมมดฝกหัด
อีก 4 คน มันชื่อเรื่องอะไรนะ จําได
ลางๆ วาชือ่ นางเอกเปนโนตดนตรี
แหละ ใครรูชวยบอกที!
มีรเดโงุยมอจยอนดมมแ

?

มีคนเคยกลาวเอาไววา “อยากลัววาคอมพิวเตอรจะคิดเหมือนมนุษย
แตจงกลัววามนุษยจะเริ่มคิดเหมือนคอมพิวเตอร” ผมจําไมไดแลววาใคร
เปนคนกลาวเอาไว เชนเดียวกันกับหนังเรือ่ งหนึง่ ทีต่ วั เองเคยดูแตกลับจําชือ่
เรือ่ งไมได มันเปนเรือ่ งราวของผูช ายเหงาๆ คนหนึง่ ทีใ่ ชชวี ติ อยางเรียบงาย
แตโลกนี้ไมมีคนธรรมดาที่ใชชีวิตเรียบงายอยูจริง เพราะทุกคนลวนตอง
พบเจอกับบางสิง่ บางอยาง หรือบางเหตุการณทเี่ ขามาแตงแตมสีสนั ใหชวี ติ
เรียบๆ ดูสดใส ผูหญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของเขา แลวประกาศวา
เธอมาจากโลกอนาคตกอนจะหายไปในคืนวันนัน้ ตอมาเธอก็กลับมาอีกครัง้
ในหนึ่งปใหหลัง แตชายหนุมคนพบวาเธอเปนหุนยนต ไมรูเมื่อไหรที่
ชายหนุมเฝาคอยการกลับมาของผูหญิงในคืนนั้น และไมรูวาเมื่อไหรที่
ผูหญิงที่เขาคาดหวังเปนหุนยนตที่ไมมีหัวใจ แตเปนเครื่องจักรที่สั่งการ
โดยคอมพิวเตอร เรื่องราวที่ชวยสะทอนใหเห็นวามนุษยจะสามารถทําให
หุน ยนตมคี วามคิดและหัวใจ จนรูส กึ ถึง ‘ความรัก’ ไดไหม…มันงดงามมากจริงๆ
แตนาเสียดายที่ฉันจําเรื่องราวที่แสนงดงามของมันได แตกลับจําชื่อหนัง
เรื่องนั้นไมได…
งจักรัานนี่ยยั - ehS grobyC

ตอนนี้กระแสคุณชายกําลังมาแรงจากละคร สุภาพ
บุรษุ จุฑาเทพ ซึง่ มีทมี่ าจากนิยายชือ่ เดียวกัน โดยเปนเรือ่ งราว
ความรั ก ของหม อ มราชวงศ ห นุ ม 5 พี่ น อ งแห ง ราชสกุ ล
จุฑาเทพ ซึ่งตอนนี้ที่เขียนอยูนี้ ในทีวีก็กําลังฉายละครตอน
ของคุณชายรัชชานนท หรือคุณชาย 4 ที่กําลังบุกปาฝาดง
ผจญภัยกูบานเมืองกันอยางเมามัน แหม...วาแลวก็ชวน
นึกถึงนิยายสมัยกอนเรือ่ งหนึง่ ทีส่ นุกไมแพกนั เลย แตดนั ลืม
ชื่อเรื่องไปแลวนี่สิ จําไดแตเนื้อเรื่องคราวๆ กับตัวละครวา
คุณชายรองไปเดินปาเพื่อตามหา ‘ขุมสมบัติอาถรรพใน
ตํานาน’ แลวหายตัวไป คุณชายใหญซงึ่ เปนพีค่ นโตกับคุณหญิง
ซึ่งเปนนองสาวคนเล็กจึงรวมทีมกับนายทหารหนุมออก
เดินทางตามหา โดยมี ‘พรานปา’ มือฉมังผูเปนพระเอกของ
เรือ่ งนําทางไป ทัง้ ยังมีหนุม กะเหรีย่ งหนาหยกผูม คี วามเปนมา
ลึกลับติดตามไปดวย เปนนิยายผจญภัยผสมนิยายรักที่ยาว
มากกก แคภาคแรกก็เกิน 20 เลมแลว แตความสนุกนั้น
ขัน้ เทพเลย อานแลวติดจนวางไมลง เฮอ...ใครใจดีชว ยบอกที
วานิยายเรื่องนี้ชื่ออะไร

?

นยทีเมนพ - ามอุะรพรชพเ

รถติดแยกเดิมอีกแลว.. เวลาเย็นๆแบบนี้ คนจะรีบกลับ
บาน จะเปดไฟแดงอะไรนานนักหนา เอะ..แตเคยไดยนิ ใครนะ
บอกวาอยากใหมไี ฟแดงนานๆ เหมือนเด็กทีไ่ หนสักคนนีแ่ หละ
นึกไมออกเลย เสียงเหมือน.. เหมือน.. ใช.. เหมือนในเพลง
เพลงอะไรนะ? ที่เด็กรองวา “อยากใหไฟแดงนานกวานี้
หนอย” ออใชๆ เด็กๆ จะไดขายพวงมาลัยใหหมดไง ชือ่ เพลง
อะไรนะ? โอย..มันติดอยูท ปี่ าก อยากจะเสิรช ฟงซะหนอย..จะ
ไดอิน ไฟจะเขียวแลว ใครก็ได ชวยนึกดวย!!
emiT – นาบลิะมนอก
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นีๆ
่ เมือ่ วานตอนทีเ่ รากําลังนัง่ รถแท็กซีก่ ลับบานนะ พี่
โชเฟอรเขาก็เปดวิทยุฟง มีอยูเ พลงหนึง่ ใหตายเถอะเราคุน หู
มากเลย เรานึกชื่อเพลงไมออกจริงๆ แตเราจําภาพใน MV
ไดนิดหนอย ประมาณวามีผูชายสองคน เราวานาจะเปน
นักดนตรีแสดงเองทัง้ คู คนหนึง่ แตงตัวเปนผูช ายปกติ อีกคน
ดันทะลึ่งแตงเปน ผูหญิงและเปนคนเลนกีตารดวย คนแรก
นาจะเปนนักรอง เราจําไดวาตัวนักรองมัวแตนั่งวาดภาพ
ไมสนใจซอมดนตรี เจามือกีตารก็เลยงอน เดินหนีไปนั่งอยู
บนดาดฟา สุดทายนักรองก็ไปงอแลวก็จบลงดวยดี เออ นึก
เนื้อเพลงไดอยูทอนหนึ่ง รองวา “เธอเปนเหมือนใครสักคน
ที่เดิน…” เราจําไดแคนี้ เราคิดวานายนาจะชวยเราไดนะวา
เพลงนี้ชื่ออะไร แลวเจาสองคนนี้อยูวงอะไร ออ รูสึกวาเจา
สองคนนี้จะใสแวนดวยนะ
bburcS – มอรพ

มีหนังเรือ่ งนึงครับ ทีผ่ มเคยดูตอนเด็กแลวชอบมาก แต
นึกเทาไหรกน็ กึ ไมออกวาเรือ่ งอะไร เรือ่ งประมาณวาเหตุเกิด
ขึน้ บนเรือเดินสมุทร แลวมีสตั วประหลาดหนวดเยอะๆ โจมตี
เรือ มี 2-3 ฉากที่ผมจําไดติดตาคือ มีศพลอยเขามาในเรือ
ลําเล็ก ผูห ญิงนัง่ ชักโครกแลวถูกดูดหายลงไป กับฉากตอนจบ
ที่พระเอกลอยมาติดเกาะรางแลวมีบางอยางแหวกดงไมมา
สงเสียงคํารามจนสะเทือนไปทั้งเกาะ นี่คือเทาที่จําไดครับ
แตนึกไมออกจริงๆ วาเรื่องอะไร

?
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นัง่ เหลือกตามองเพดานครัง้ แลวครัง้ เลาก็ยงั นึกไมออก จําไดแควา เปนภาพยนตรสญ
ั ชาติXXXเมือ่ ประมาณ 7 ปทแี่ ลว
ทั้งเรื่องมีทั้งหมด 4 ตอนและตลอดที่เรื่องราวดําเนินไปจะมีน้ําตา และความรูสึกที่ละเลียดอยูขางในใจอยางนาประหลาด
เรื่องทั้ง 4 ตอนเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการแยกทางกันของความสัมพันธแบบตางๆ ที่สําคัญคือไมสามารถหาฉากแฮปป
เอนดิ้งในตอนทายเรื่องไดเลย แผนโปสเตอรหนังหรือหนาปกกลองก็เปนอีกอยางที่ไมนาเชิญชวนใหดูเพื่อหาความรื่นเริงใน
อารมณเลย เพราะเปนรูปของคนทีม่ สี หี นาเศราและมีนา้ํ ตาซึมทัง้ หมด 8 คนเรียงกัน นึกยังไงก็ยงั นึกไมออก อีกอยางทีช่ อบมาก
คือเพลงประกอบหนังเรื่องนี้เพราะและเศรามาก ถึงแมจะแปลไมออกฟงไมรูเรื่อง เพราะเปนภาษาXXXก็ตาม มีใครพอจะรู
บางมั้ยวาภาพยนตรเรื่องนี้ชื่ออะไร?

กัรมายนิกีอ – eivoM DAS
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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
เด็กหญิงที่เคยเลนดวยกันตอน
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
เหมือนเดิมทุกครัง้ วา “เหมือนเดิมคะลุง”
นานแคไหนแลว…ที่ไมไดกิน
โกโกหวานนอยแตใสนมเยอะๆ
ฝมือคุณลุง...นานแคไหนแลวนะ?

เฟส : ปาริฉัตร แทนบุญ
เวลาจับดินสอวาดรูป ภาพที่แวบ
ขึ้นมามักจะเปนภาพของพี่ชายที่ชอบ
วาดผนังบานเลน ขีดเขียนลงบน
ทุกอยางเทาที่จะเขียนได จนวันหนึ่ง
กาลเวลาไดพัดพาเขาใหหายไป
จากโลกความเปนจริง แตทวา
ในความทรงจํายังคงชัดเจน

เอย : พุธิตา ขำบุญลือ
เปดเทอมอีกแลว...ก็ชวนให
อาลัยถึงเด็กหนุมปญญาชนคนหนึ่ง ซึ่ง
ขาพเจาไดเคยรูจัก หากบางคราก็
ลืมเลือนไป เด็กหนุมคนนั้น สะพาย
ยามหาดเสี้ยว บรรจุหนังสือแสงเดือน
กับสมุดชุมคราบน้ําตา หายจากเคหา
ไปนานแลว อา...ขุนทองเอย
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แมส : ดรัณธรรม ประทุมพิทักษ
เธอคือคนที่ทําใหการไปโรงเรียนของ
ผมมีความหมาย แมวา วันไหนจะไมไดเรียนก็
ไมเปนไร ขอแคใหฉนั เห็นเธอก็พอ แตถา หาก
วันไหนทีฉ่ นั ไมเห็นเธอ วันนัน้ ฉันก็จะไมเรียน
ฉันจะไมสนใจสิ่งใดอีกเลย คิดถึงนะ

ดี : ธีรภัทร เจนใจ
สมั ย อนุ บ าลผมไม ช อบนอนพั กตอน
กลางวันตามที่คุณครูสั่ง จนคุณครูประจําชั้น
ของผมทนไมไหว จึงไปเรียกคุณครูหอ งขางๆ
มาจัดการผม หนาตาเขาดุมาก คุณครูขผู มวา
“ถาไมนอนจะกินตับ” เทานั้นแหละ ผมนอน
หลับตาปไมกลาซนอีกเลย

เบา : อาลี ปรียากร
เวลานึกถึงตอนเปนเด็กประถม เสียง
ไมกวาดกวาดใบไมของลุงสนั่น ภารโรง
โรงเรียนจะดังลอยขึ้นมาใหไดยินเสมอ
ทุกๆ เชาลุงสนัน่ จะกวาดใบไมจนเปนกองใหญ
แลวคอยๆ โกย บางมีลมพัดแรงจนตองเริ่ม
กวาดใหม บางก็มีนักเรียนวิ่งเลนเตะกอง
ใบไม ลุงสนั่นลาโลกนี้ไปนานแลว แตเสียง
กวาดใบไม และรอยยิ้มของลุงภารโรง
ตัวใหญ ยังคงอยูในความทรงจําเสมอ

หนึ่ง : วรธัช แกวสมบัติ
ผมยังจําความรูสึกตอนที่จรวด
กระดาษลําหนึ่งบรรทุกตัวหนังสือลายมือ
นารักพุง มาชนกลางกบาลของผมได ตอนนัน้
ผมเขาใจวาจรวดลํานั้นไมไดพุงมาชนที่หัว
ของผม แตความรักของเด็กผูหญิงคนหนึ่ง
ตางหาก ที่สงผานจรวดลํานั้นมา…

แรมโบ : สหรัฐ นาสีเคน
ตอนอยู ม.6 ผมไดยินเพื่อนพูดวาพี่
คนหนึ่งสอบติดวิศวฯ 12 ที่ สุดทายเอาที่
จุฬาฯ ประโยคนั้นทําใหผมฮึดสมัครสอบวิศวฯ
ทั่วประเทศ ติดหลายที่ สุดทายเขาจุฬาฯ
สะกดรอยตามพี่เขาเขามา ถาถามวาวันนี้ผม
รูจักหนาตาพี่คนนั้นรึยัง ตอบเลยวา “ยัง”

ตาตา : ธนพร จงพัฒนสมบัติ
เธอเปนเพียงเด็กสาวธรรมดาๆ
ที่ไมใชคนเกง ไมใชคนแข็งแรง
ไมสวยโดดเดนเหมือนใครๆ
แตเธอมีจิตใจที่เขมแข็งและมองโลก
ในแงดี คําพูดของเธอใหกําลังใจทุกครั้งที่
ฉันทอแท ขอบคุณนะ...เซเลอรมูน

เน็ท : กมนนัทธ คำดา
“ฉันไมไดเขียนจดหมายถึงนายมานาน
แคไหนแลว ครั้งสุดทายที่เราเจอกันฉันจําได
นายยังมีความฝน นายฝนอยากที่จะเปน
นักคิด นักเขียน นักวาด ตอนนี้นายยังเปน
แบบนั้นอยูไหม” ซองจดหมายฉบับเล็ก
ถูกวางเอาไวขางๆ แกวกาแฟ

วี : ภาวิต พิมชนะกุล
ริมหาดทรายในชวงเวลาของการ
พักผอน เด็กชายคนหนึ่งวิ่งเขามาทักทายและ
ยิ้มให ผมคุนตาเพราะรูสึกวารอยยิ้มคลายๆ
กับรอยยิ้มของผม แตนึกชื่อเขาไมออก
ผมพาเด็กคนนี้ติดรถกลับบานไปดวย
เด็กคนที่ผมทําหลนหายไปในชีวิตจริง

จากลา
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 ชั ่ ว ค ร า ว ,
หายไปอาจตลอดกาล.
- นิ ร นาม

คนทิ้งคนมากมายหลนหายไป

พราวแสงทองสองปลุกหลาจากหลับใหล
สมุทรใสครามทองฟาปาไมเขียว
อดีตกาลดินแดนเปนแผนเดียว
ชนทองเที่ยวทั่วผืนดินโดยเสรี
ไมมีใครเปนเจาของครองพิภพ
สันติสงบรมเย็นเปนสุขศรี
...นิจจาเอย...โลกหมุนเวียนเปลี่ยนเดือนป
ปฐพีถูกจับจองเปนของคน
บนเสนทางประวัติศาสตรอาจบันทึก
มหาศึกแสนสงครามความสับสน
สรรพาวุธรุทรฤทธิ์ปลิดชีพชน
หนึ่งเหตุผล “เพื่อครอบครองผืนแผนดิน”
“ทรัพยในดินสินในนํ้า” ซํ้าราวปา
มูลคาหลายลานลานลวนทรัพยสิน
ธรรมชาติแปรเปนทุนหนุนชีวิน
ใชหากิน...ผลประโยชน!! ชวงชิงกัน
มนุษยจึงแบงดินแดนเขียนแผนที่
ธรณีมีหนึ่งเดียวเที่ยวจัดสรร
จุดนี้เปนอาณาเขตประเทศนั้น
จุดโนนมันอีกประเทศตางเขตแดน
มีดินแดนประชากรกอตั้งรัฐ
แบงแยกชัดตางปรีดิ์เปรมเกษมแสน
“ประเทศเรา” วิเศษดีดั่งเมืองแมน
เอกราชหวงแหนแสนเทิดทูน

text : พุธิตา ขำบุญลือ

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

