นับตั้งแต่โลกมีแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook (เฟซบุ๊ก)
Twitter (ทวิตเตอร์) Instagram (อินสตาแกรม) ฯลฯ พฤติกรรมของเราก็ได้เปลีย่ น
ไปอย่างสิ้นเชิง
ในหนึง่ วัน จากทีเ่ คยหมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือ หรือดูละคร
เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่กลับใช้เวลามากที่สุดกับการสไลด์หน้าจอ สกอลล์หน้ากระทู้
พันทิป กดปุ่มเล่นคลิปบน YouTube (ยูทูบ)
สิง่ หนึง่ ทีม่ าพร้อมกับความสะดวกสบายแห่งโลกออนไลน์ อันน�ำมาซึง่ การ
เข้าถึงข้อมูลโดยง่ายและฉับไว คือ ปุ่มกดส่งต่อ หรือปุ่ม Share
การบอกต่อจากทีเ่ คยต้องกระท�ำผ่านชุมสายปลายทางโทรศัพท์ จดหมาย
บัดนี้ท�ำได้ง่ายเพียงแค่กระดิกนิ้ว
อาจเพราะความสะดวกนีเ้ อง ทีท่ ำ� ให้นบั วันข้อมูลทีเ่ ราต่างส่งต่อให้กนั และ
กันยิง่ มากขึน้ ทุกที ซึง่ วัตถุประสงค์ในการแชร์นี้ อาจต่างกันไปทัง้ ดีและเลว และการ
แชร์ครั้งหนึ่งอาจส่งผลกระทบอันใหญ่หลวง (ยกตัวอย่างเช่น คลิปไวรัลตัวอย่าง
ภาพยนตร์เรือ่ ง Innocence of Muslims ทีส่ ร้างความร้าวฉานระหว่างโลกมุสลิมกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ดังที่เห็น อ�ำนาจของการท�ำสิ่งที่ง่ายแสนง่ายอย่างการแชร์ กลับสามารถ
สร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงได้
ขณะเดียวกัน น่าแปลกทีเ่ รากระสันอยากส่งต่อข้อมูลให้ผอู้ นื่ มากขึน้ อยาก
ระบายความรู้สึกมากขึ้น อยากแสดงทัศนคติและความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
แต่เรากลับสนใจกันน้อยลงทุกที
ข้อความช่วยเหลือนับล้านถูกส่งต่อเป็นพันๆ ครั้ง แต่จะมีสักกี่อันที่ได้รับ
การช่วยเหลือจริง
จะเห็นได้วา่ ผูค้ นนับล้านมองการกดบอกต่อ (Share) เป็นการช่วยเหลือ ใน
ขณะทีผ่ คู้ นจ�ำนวนน้อยกว่านัน้ รูว้ า่ การช่วยเหลือทีแ่ ท้จริงคือการแบ่งปัน (Share)
ในนิตยสารเล่มนี้ เหล่านักเขียนมือสมัครเล่นกว่ายีส่ บิ ชีวติ อาสามาแบ่งปัน
ข้อมูลต่างๆ ให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ตระหนักถึงอ�ำนาจของการแชร์ (ทีไ่ ม่ใช่เพียงการส่ง
ต่อข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต)
หากผู้อ่านท่านใดพอใจในหนังสือ จะน�ำไปแชร์ต่อก็ได้ไม่ว่ากัน
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To Share
The Message?
คนที่ (อาจ) เคยรู้จัก
แชร์ช่วยชีวิต (?)
คุณรู้ความจริงแค่ไหน?
อาสามาเป็นยอดมนุษย์
เมธาวี มีแชร์
ลิขสิทธิ์และการแบ่งปัน
Share (บอล) สู่เป้าหมาย ตะกร้าหวายใบนั้น
ฉันมีบทกวีมาแบ่งปัน

TK Young Writer 2014 โครงการดีๆ จากส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเ่ ปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะทางการเขียน
อย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 6 และเพือ่ ร่วมสานฝันเส้นทางสูก่ ารเป็นนักเขียนของเยาวชน เราได้สร้างกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะด้านการเขียน
ทีเ่ ข้มข้น เป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กบั เยาวชนทีห่ ลงรักในตัวอักษรลุกขึน้ จับปากกาหัดเขียน คงจะดีหากเยาวชนได้รบั โอกาส
เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเขียนภายใต้ค�ำแนะน�ำของผู้มีประสบการณ์ในวงการหนังสือและนักเขียนมืออาชีพ
เป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่เยาวชนผู้เข้าโครงการทั้งหมดกว่าสี่สบิ คน ได้รบั การถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ จากวิทยากรนักเขียน ตั้งแต่เริม่
กระบวนการคิด วางแผน น้องๆ เยาวชน ทุม่ เทแรงกายแรงใจและการฝึกฝนตนเองอย่างหนักเพือ่ สร้างสรรค์ผลงานตามแบบฉบับของตัวเอง ก่อน
จะแบ่งกลุ่ม เพื่อลงมือท�ำนิตยสารกันจริงๆ โดยมี คุณจักรพันธุ์ ขวัญมงคล คุณณัฐชนน มหาอิทธิดล และคุณจิราภรณ์ วิหวา เป็นบรรณาธิการ
อ�ำนวยการ คอยดูแลผลงานโดยรวมให้ออกมาเป็นรูปเล่ม
หน้าแรกของนักเขียนเพิ่งเริ่มต้นขึ้น ในวันนี้พวกเขาและเธอก�ำลังอยู่ในช่วงของการออกแบบความฝัน ซึ่งความฝันเหล่านี้ ก�ำลังรอให้
เยาวชนสัง่ สมประสบการณ์ โดยพวกเราสามารถร่วมเป็นก�ำลังใจให้กบั เยาวชนผูท้ รี่ กั ในงานเขียน และติดตามอ่านนิตยสารฉบับพิเศษทัง้ 3 เล่มนี้
ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th

โดย

“อ๋ออู๋เอ้าอ่อยอ๊ะ”
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กรรวี ชีวีวัฒน์

ฉันจ้องมองผู้เป็นแม่ด้วยแววตาฉงน
เสียงเรียกให้มองทางนู้นหน่อย มองทางนี้หน่อย ยังคงดังก้องอยู่ในหัวฉัน
แม่บอกให้ยิ้ม ฉันก็ยิ้ม
พลันเสียงแชะดังขึ้น...
แม่กดอัปโหลดรูปขึ้นบนเฟซบุ๊กของแม่
แม่จ๋า หนูขอเลือกรูปบ้างสิ
แม่จ๋า ลบรูปนั้นทิ้งได้ไหม ถ่ายใหม่ได้เปล่า หนูทำ�หน้าตาไม่น่ารักเลย
แม่จ๋า หนูอยาก Selfie!
แม่...แม่ได้ยินเสียงหนูไหม
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โดย

พิชญา เดชหามาตย์

จดหมายลูกโซ่

เคยไหม...เวลาทีก่ ำ� ลังอ่านคอมเมนต์ดราม่าในเฟซบุก๊ อยูอ่ ย่าง
เมามัน กลับมาเจอคอมเมนต์หนึง่ พิมพ์แทรกมาว่า... “ขอโทษจริงๆ อย่า
อ่านนะขอร้อง มีความลับมาบอก เป็นเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ เคยมีเด็กถูกฆ่า
ตายห้องน�ำ้ ของโรง...” แล้วลงท้ายด้วยการบอกให้สง่ ข้อความนีต้ อ่ ไปให้
คนอื่นอีก 20 โพสต์!! ไม่อย่างนั้นวิญญาณเด็กจะตามไปหลอกหลอน
และต้องตายภายใน 7 วัน! เอ่อ... วิญญาณเด็กนี่เก่งมากนะ รู้ด้วยว่า
ใครอ่านแล้วไม่ท�ำตาม แถมยังรู้ด้วยว่าบ้านอยู่ที่ไหน สุดยอดจริงๆ แต่
วิญญาณเด็กคงต้องเหนื่อยหน่อยล่ะ เพราะต้องตามไปหลอกคนอีก
เป็นล้านคนที่ไม่ยอมท�ำตาม... น่าสงสารจริงๆ

แต่จดหมายลูกโซ่ทแี่ พร่หลายในโลกไซเบอร์ไม่ได้มเี พียงฉบับ
เดียวและก็ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่มันมีหลากหลายรูปแบบ
เหลือเกินแล้วแต่คนท�ำจะคิดขึน้ มาได้ จดหมายลูกโซ่สดุ คลาสสิกทีถ่ อื
ได้วา่ เป็นต้นแบบวิวฒ
ั นาการของจดหมายลูกโซ่ปจั จุบนั คือ... จดหมาย
จากพระครูวิจิตร ธรรมโชติ ซึ่งขึ้นต้นให้คนอ่านหลงดีใจว่า
“พระครูวิจิตร ธรรมโชติ ถึงท่านผู้โชคดีมีวาสนา เมื่อท่านได้
รับจดหมายนี้แล้ว ท่านจะโชคดีไม่มีสิ้นสุด นี่คือต�ำรารักษาโรคมะเร็ง
หายได้ไม่คาดคิด…” แล้วทิ้งท้ายด้วยค�ำขู่ว่า “…ถ้าหากไม่ถ่ายทอด
ให้คนอื่นรู้ จะมีอันเป็นไปทั้งครอบครัว… หรือต้องตายภายใน 5 เดือน
เช่น ส.ส.ราชบุรีท่านหนึ่ง”
แม้จดหมายลูกโซ่ของพระครูวจิ ติ ร ธรรมโชติจะผ่านยุครุง่ โรจน์
มานานกว่ายีส่ บิ ปีแล้ว แต่จดหมายลูกโซ่ฉบับต่อๆ มาก็ไม่ได้ทงิ้ หลักการ
6

เดิมเลย คือส่วนแรกจะเล่าเรือ่ งราวให้ดนู า่ กลัวหรือชักจูงให้หลงเชือ่ และ
ส่วนท้ายจะเป็นค�ำแช่งชักหักกระดูกคนอ่านให้มอี นั เป็นไปหากไม่ยอม
ส่งต่อ เมือ่ ยุคสมัยเปลีย่ นไป เนือ้ หาของจดหมายลูกโซ่กเ็ ปลีย่ นตามไป
ด้วย จากทีเ่ คยอยูบ่ นแผ่นกระดาษก็กลายมาเป็นข้อความอยูใ่ นโลกไซเบอร์
ตามเว็บไซต์หรืออยูใ่ นรูปฟอร์เวิรด์ เมลทีส่ ง่ ต่อกันเป็นทอดๆ และการขูก่ ็
เริม่ ต่างออกไปจากเดิม โดยปรับให้เข้ากับความกลัวของคนตามกระแส
เช่น ถ้าไม่สง่ ต่อขอให้ขนึ้ คาน ขอให้สอบตก หรือเปลีย่ นมาส่งอีเมลลูกโซ่
ทีฮ่ ติ ทีส่ ดุ แห่งยุคซึง่ ทุกคนต้องเคยได้รบั แน่ๆ ก็คอื Hotmail จะเก็บตังค์
นั่นเอง!
เมื่อพิจารณาดีๆ แล้ว จะเห็นว่าจดหมายลูกโซ่เหล่านี้ไม่ได้
น่ากลัวเลยสักนิด แต่ดว้ ยความทีค่ นไทยมีคำ� พูดติดปากว่า ‘ไม่เชือ่ อย่า
ลบหลู’่ จึงไม่แปลกทีจ่ ะมีคนลังเลว่าจะเชือ่ หรือไม่เชือ่ ดี? และเมือ่ ไม่รวู้ า่
มันเป็นเรือ่ งจริงหรือเท็จก็มกั จะลงเอยด้วยการส่งต่อไปก่อน เพราะคิด
ว่าไม่เสียหายอะไร แต่ก็มีคนอีกจ�ำนวนมากที่เชื่อและกลัวในสิ่งที่
จดหมายขูไ่ ว้จริงๆ และวิตกกังวลจนต้องไปตัง้ กระทูป้ รึกษาเพือ่ นอย่าง
จริงจังบนอินเทอร์เน็ต
คนท�ำจดหมายลูกโซ่นั้นใช้จิตวิทยาในเรื่องของความกลัวมา
ขู่คนอ่าน ให้กลัวว่าสิ่งที่แช่งไว้ในจดหมายจะเกิดขึ้นจริง ทั้งๆ ที่ไม่มี
หลักการอะไรรองรับเลย แค่แช่งไปลอยๆ เท่านั้น แต่กลับมีคนเชื่อ
และยอมส่งต่อ ซึ่งทฤษฎีการยกสาเหตุ (Attribution Theory) ทาง
จิตวิทยานั้นอธิบายว่าการแสดงพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากสาเหตุ

พื้นฐาน 2 ชนิดคือ สาเหตุภายใน เช่น บุคลิกภาพ หรือความพยายาม
ของคนผูน้ นั้ กับสาเหตุภายนอก เช่น สถานการณ์ทางสังคม การกระท�ำ
ของคนอื่นหรือโชค และคนที่เชื่อว่าสาเหตุภายนอกคือปัจจัยแวดล้อม
ทั้งหลายมีอิทธิพลเหนือตัวเขา สามารถดลบันดาลเหตุการณ์ทั้งดีและ
ร้ายให้เกิดขึ้นในชีวติ เขาได้ คนประเภทนีแ้ หละที่จะต้องเป็นเหยือ่ ของ
คนท�ำจดหมายลูกโซ่
การทีค่ นเชือ่ ข้อความในจดหมายลูกโซ่อาจเป็นเพราะว่าจังหวะ
ทีเ่ ขาได้รบั จดหมายนัน้ เป็นจังหวะทีเ่ ขาก�ำลังขาดความมัน่ ใจในตัวเอง
ไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองว่าสามารถน�ำพาชีวิตไปสู่อนาคตที่
ดีได้ แต่กลับไปเชื่อในปัจจัยอื่น คือเชื่อว่าผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับตัว
เกิดจากสาเหตุภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เกิด
ขึ้นหรือเพราะความเชื่อที่เล่าจากปากต่อปากกันมาก็ตาม ยกตัวอย่าง
ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ก่อนถึงเวลาสอบปลายภาคของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีค�ำพูดที่เล่าต่อกันมาว่า ‘ถ้าใครเดินลอดป้าย
คนนั้นจะสอบตก’ (ป้ายขนาดใหญ่ เช่น ป้ายบอกทาง) จากกรณีนี้เรา
สามารถแบ่งนักศึกษาตามความเชือ่ ออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ แรกคือ ไม่เชือ่
ไม่สนใจ ถ้าเราเจ๋งซะอย่าง ยังไงก็ผ่านอยู่แล้ว (เชื่อในสาเหตุภายใน)
อีกอย่างมันก็แค่ป้ายนี่นา จะมามีผลอะไรกับชีวิตได้ กลุ่มนี้จะไม่หลบ
และเดินลอดป้ายตามปกติ กลุ่มที่สองคือ กลุ่มที่ไม่ได้เชื่อ 100% จะ
เป็นพวกทีท่ ำ� อะไรครึง่ ๆ กลางๆ และความคิดสามารถเปลีย่ นแปลงได้
ตลอดเวลา ฉะนัน้ ถ้าวันไหนเกิดไม่มั่นใจขึ้นมาเขาก็จะไม่เดินลอดป้าย

แต่ถา้ วันไหนทีไ่ ม่กลัวก็เดินลอดได้ตามปกติ และกลุม่ สุดท้ายคือกลุม่ ที่
เชือ่ และกลัวจริงๆ (เชือ่ ในสาเหตุภายนอก) กลุม่ นีจ้ ะเลือกปลอดภัยไว้
ก่อน ดังนั้นพวกเขาจะไม่เดินลอดป้ายโดยเด็ดขาดเพื่อความสบายใจ
ของตน ซึง่ ถ้าหากเชือ่ มัน่ ในตัวเองว่าได้ตงั้ ใจเรียนและเตรียมตัวพร้อม
สอบอย่างจริงจังแล้ว จะไม่เชือ่ เรือ่ งพวกนีเ้ ด็ดขาด แต่จะเชือ่ ว่าการจะ
สอบตกหรือไม่ตกในอนาคตนัน้ ตนคือผู้ควบคุม เรือ่ งจดหมายลูกโซ่ก็
เช่นกัน คนทีต่ กเป็นเหยือ่ ก็คอื คนทีข่ าดความมัน่ ใจในตัวเอง แต่กลับเชือ่
ว่าปัจจัยภายนอกสามารถก�ำหนดชีวิตตนได้ ทั้งที่จริงแล้วมันก็เป็น
แค่ค�ำขู่ในจดหมายของใครก็ไม่รู้ คนที่มีลักษณะแบบนี้จึงมักเป็นคน
ขี้กังวล ดังนั้นเมื่อจดหมายบังคับให้ส่งต่อ เขาจึงส่งต่อ เพื่อเป็นการ
ลดความไม่สบายใจหรือท�ำให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยนั่นเอง
ต่อไปนี้หากได้รับจดหมายลูกโซ่ อีเมลหรือข้อความที่ดูแล้วมี
ลักษณะขูเ่ ข็ญให้ตอ้ งส่งต่อ อย่าไปกลัว อย่าไปสนใจ ท่องไว้วา่ “ไม่อา่ น
ไม่กลัว ไม่สนใจ ไม่สง่ ต่อ” เพือ่ ตัดโซ่ทผี่ กู ติดกันมานานให้ขาดสะบัน้
ลงเสียที รับรองว่าไม่ตายโหง ไม่มีผีมาตามรังควาน และไม่ขึ้นคาน
(อันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือแต่ละคนนะ☺) แน่นอน!!!
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ศุภนุช บุรินทร์ธนฉัตร

เมื่อคุณเล่นอินเทอร์เน็ตแล้ว สิ่งที่ตามมาคือวิดีโอต่างๆ ที่ถูกอัปโหลดลงเว็บไซต์ยูทูบ
ให้คุณได้เห็นผ่านตากันบ้าง ไม่ว่าคุณจะเปิดไปดูเอง หรือมาจากการแชร์ตามโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ต่างๆ ที่คุณเล่น ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีคลิปที่คุณชอบและไม่ชอบ แต่คลิปยอดฮิตประจ�ำปี
2013 จะมีคลิปไหนถูกใจคุณหรือไม่ เราไปดูกัน!

Harlem Shake

(What Does the Fox Say?)

(original army edition)

คลิปนีถ้ กู ปล่อยออกมาเมือ่ วันที่ 3 กันยายน
2013 มียอดผูช้ มถึง 278,645,987 คนด้วยกัน!!!
ในคลิปเป็นเพลง What Does the Fox Say? ของ
สองพี่น้องนักแสดงตลกจากนอร์เวย์ ซึ่งมีเนื้อหา
กวนๆ ถามทุกคนว่า “จิ้งจอกมันร้องอย่างไร?”
ต้องลองฟังกันดู!

คลิปนีถ้ กู ปล่อยออกมาเมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013 มียอดผู้ชม 95,780,116 คน ในคลิป
เป็นการเกาะแสฮาร์เลมเชกที่โด่งดังเมื่อปี 2013
ซึ่งท�ำเป็นเวอร์ชั่นในแบบของทหารนอร์เวย์ ก็ได้
รับความนิยมไม่น้อยเลยทีเดียว

How Animals Eat
Their Food

Miley Cyrus Wrecking Ball

baby&me

| MisterEpicMann

(Chatroulette Version)

| the new evian film

คลิปนีถ้ กู ปล่อยออกมาเมือ่ วันที่ 8 เมษายน
2013 มียอดผูช้ ม 89,444,645 คน ในคลิปเป็นความ
ฮาที่ไม่ธรรมดาของท่าทางการกินของสัตว์ต่างๆ
เมือ่ คนน�ำมาเลียนแบบ (อย่างเกรียนๆ) เรียกเสียง
หัวเราะได้ดีทีเดียว
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Ylvis - The Fox

คลิ ป นี้ ถู ก ปล่ อ ยออกมาเมื่ อ วั น ที่ 26
พฤศจิกายน 2013 ยอดผู้ชม 79,435,131 คน
แต่มาแรงแซงทางโค้ง เมื่อ Steve Kardynal ได้ท�ำ
วิดีโอล้อเลียนเพลง Wrecking ball สุดโด่งดังผ่าน
โปรแกรมแชตรูเล็ต ท�ำให้ผู้โชคดีทั้งหลายตกใจ
และข�ำเล่นๆ

คลิ ป นี้ ถู ก ปล่ อ ยออกมาเมื่ อ วั น ที่ 19
เมษายน 2013 ยอดผูช้ ม 67,533,346 คน คลิปนี้
เป็นโฆษณาของ evian ที่จะสื่อให้เห็นว่าคนที่ใช้
ผลิตภัณฑ์นี้ หน้าก็จะดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชดั แต่ที่
คลิปนีฮ้ อตฮิตคงเป็นเพราะความน่ารักของเด็กๆ ที่
ได้เต้นร�ำอย่างสนุกสนานแน่นอน!

YOLO
Volvo Trucks

(feat. Adam Levine
& Kendrick Lamar)

Telekinetic
Coffee Shop
Surprise

The Epic Split feat.
Van Damme (Live Test 6)

คลิ ป นี้ ถู ก ปล่ อ ยออกมาเมื่ อ วั น ที่ 13
พฤศจิกายน 2013 ยอดผูช้ ม 59,621,136 คลิปนี้
เป็นโฆษณาของ Volvo Trucks โดยแสดงให้เห็นถึง
ความเสถียรของรถจน Van Damme สามารถทรงตัว
ได้อย่างสบายๆ การทดสอบครัง้ นีท้ ำ� โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนไม่ช�ำนาญไม่ควรลองท�ำนะจ๊ะ!

คลิ ป นี้ ถู ก ปล่ อ ยออกมาเมื่ อ วั น ที่ 26
มกราคม 2013 ยอดผูช้ ม 53,711,597 คน คลิปนี้
เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวค�ำว่า YOLO ที่แพร่หลาย
ในอินเทอร์เน็ต มีความหมายว่า You Only Live Once
คือ คุณมีชีวิตอยู่ได้แค่ครั้งเดียว
Adam Levine & Kendrick Lamar ก็เลยตัง้ ใจ
จะบอกว่า “ท�ำอะไรให้เต็มที่สมกับการได้มีชีวิต
หนึ่งหน” ยังไงล่ะจ๊ะ :D

THE NFL

Mozart vs Skrillex.

: A Bad Lip Reading A Bad
Lip Reading of the NFL

Epic Rap Battles of
History Season 2

คลิ ป นี้ ถู ก ปล่ อ ยออกมาเมื่ อ วั น ที่ 15
มกราคม 2013 ยอดผู้ชม 44,422,265 คน เมื่อ
การแข่งรักบี้ไม่ใช่การแข่งรักบี้ แต่กลายเป็นการ
พูดถึงอาหารอย่างฮาๆ โดยการอ่านปากแล้วถอด
ค�ำออกมาใหม่ โดยฝีมือของ Bad lip reading
channel นั่นเอง

คลิ ป นี้ ถู ก ปล่ อ ยออกมาเมื่ อ วั น ที่ 8
เมษายน 2013 ยอดผู ้ ช ม 42,347,479 คน
เมื่อ Mozart บิดาแห่งเพลงคลาสสิกมาปะทะกับ
Skrillex เจ้าพ่อเพลงดั๊บสเต็ปชื่อดัง จึงเกิดเป็น
เพลงแร็พสนุกๆ ที่ให้ผู้ชมได้วัดกันเลยว่าใคร
เจ๋งกว่า!

คลิปนีถ้ กู ปล่อยออกมาเมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม
2013 ยอดผู้ชม 50,775,279 คน ถือเป็นอีกหนึ่ง
คลิปทีม่ าแรงมากๆ เมือ่ ร้านกาแฟถูกใช้เป็นสถานที่
ในการแกล้งลูกค้าทีเ่ ข้ามาในร้าน โดยการแสร้งให้
หญิงสาวคนหนึง่ มีพลังจิตท�ำร้ายสิง่ รอบข้างขึน้ มา
ซึง่ ท�ำให้บางคนถึงกับสบถอย่างขวัญเสีย แถมตอน
ท้ายคลิปก็มีการโฆษณาหนังแฝงอยู่ด้วย(ฮา)

เชื่อว่าคลิปที่ยกขึ้นมานี้ เราๆ ทั้ง
หลายคงต้องเคยเห็นไม่มากก็นอ้ ย ถ้ายังไม่
เคยเห็น ก็สามารถไปเสิร์ชหาคลิปเจ๋งๆ
เหล่านี้ได้ในเว็บไซต์ยูทูบเลยจ้า ใครยังไม่
ดู ระวังตกรถไฟ (เทรนด์) ก็ไม่รู้ด้วยนะ!
(อนึ่ง สถิติข้างต้นอ้างอิงมาจาก
http://news.springnewstv.tv/40186/10
คลิปโดนใจตลอดปี 2013 บันทึกในวันที่
12 ธันวาคม 2013 เวลา 19:30 น.)
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ฉัตรชนก ทองศรีสุข

อำ�นาจที่ยังไม่หายไป
ในโลกที่ล�้ำสมัยมองไปทางไหน ไม่ว่าอะไรก็ดูสะดวกรวดเร็ว
ไปเสียหมด การเข้าถึงศูนย์กลางอ�ำนาจในการแบ่งปันเรื่องราวหรือ
บอกต่อจึงกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยความรวดเร็วและสะดวกหลายคน
จึงสามารถควบคุมโลกทั้งใบได้ด้วยปลายนิ้ว หากลองมองดูในยุค
สมัยนี้คงหนีไม่พ้นสื่อออนไลน์อย่าง “เฟซบุ๊ก” สื่อกลางที่รู้ใจเจ้าของ
อ�ำนาจ ใช้งานได้ครอบคลุมหลากเพศหลายวัย มีพื้นที่ให้เราได้ปลด
ปล่อยเรื่องราวของตัวเองรวมถึงแสดงความคิดเห็นลงบนพื้นที่ของ
คนอื่น ย้อนกลับไปก่อนที่สื่อกลางล�้ำสมัยนี้จะเข้ามาในประเทศของ
เรา เคยมีสื่อกลางอย่างหนึ่งที่เป็นตัวกลางของการแบ่งปันเรื่องราว
มีอ�ำนาจต่อสภาวะจิตใจของผู้ ใช้ไม่ต่างอะไรกับ “เฟซบุ๊ก” สิ่งนั้นคือ
อ�ำนาจของระบบไปรษณีย์

ระบบไปรษณี ย ์ เริ่ ม มี บ ทบาทในประเทศไทยในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นเป็นยุคเฟื่องฟูด้านเศรษฐกิจ มีการติดต่อแลกเปลีย่ นสินค้ากับ
ชาวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ชาวต่างชาติเลือกเดินทางเข้ามาใน
ประเทศสยามเพื่อการค้าขายและเผยแผ่ศาสนา มิชชันนารีสมัยนั้นใช้
จดหมายในการติดต่อสือ่ สาร ประเทศไทยจึงใช้สว่ นหนึง่ ของสถานกงสุล
อังกฤษเป็นสถานทีป่ ระกอบการไปรษณีย์ เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2399
อ�ำนาจของไปรษณีย์เริ่มเป็นทางการขึ้นเมื่อรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โดยมีการจัดตัง้ ไปรสนียาคาร ทีท่ ำ� การไปรษณียแ์ ห่งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 4 สิงหาคม 2426
ภายหลังจากการจัดตัง้ ไปรสนียาคารขึน้ 48 วัน พบว่าการใช้บริการทาง
ไปรษณียเ์ ป็นทีน่ ยิ มอย่างมาก สาเหตุอาจเนือ่ งมาจากรากฐานความเป็น
มนุษย์เองที่มีความต้องการพื้นฐานคือการมีเพื่อนและสังคม (Social
Needs) เมื่อเกิดความเหงาจึงต้องการสื่อสารพูดคุยหรือแบ่งปันเรื่อง
ราว ดังนั้นระบบไปรษณีย์ที่เป็นช่องทางการสื่อสารและการแบ่งปันไร้
สายเพียงหนึง่ เดียวทีเ่ ข้ามาใหม่ ดูทนั สมัยทีส่ ดุ และเป็นการบริการทีไ่ ป
ได้ไกลทีส่ ดุ ในสมัยนัน้ จึงท�ำให้มผี ู้ใช้บริการจ�ำนวนมากในเวลาไม่นาน
หากมองกลับมาปัจจุบนั การสือ่ สารทีไ่ ปได้ไกลทีส่ ดุ ครอบคลุม
ทั่วโลกและได้รับความนิยมที่สุด มีสถิติการใช้ถึง 1,030 ล้านคนทั่วโล
กและในประเทศไทยเองมีผู้ใช้ถึงประมาณ 23 ล้านคน ช่องทางนั้นคือ
“เฟซบุ๊ก” นอกจากนั้นยังมีช่องทางอีกหลากหลายที่ท�ำให้เราสามารถ
แบ่งปันเรื่องราวสู่คนที่เรารู้จัก ยกตัวอย่างเช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E mail) ทวิตเตอร์ (Twitter) ฯลฯ แต่การมาของสือ่ ออนไลน์
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ที่มอบความสะดวกสบายในการแบ่งปัน มีฐานผู้ ใช้เป็นจ�ำนวนมาก
และยังมีอิทธิพลมหาศาลต่อผู้ใช้ กลับไม่ท�ำให้การสื่อสารและแบ่งปัน
เรือ่ งราวทางไปรษณียห์ ายหมดไปจากโลกรวมถึงประเทศไทยของเรา
เพราะเหตุใดระบบไปรษณียถ์ งึ ยังคงอยูใ่ นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัยเหล่านี้?
อ�ำนาจของการแบ่งปันด้วยระบบไปรษณียน์ นั้ ส่วนหนึง่ เกิดจาก
จดหมาย ที่จดหมายยังสามารถคงอยู่ได้ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์นี้ เป็น
เพราะความมีเอกลักษณ์และมีกลิ่นอายของความร่วมสมัยแม้ว่าจะให้
ความสะดวกสบายน้อยกว่าและยังใช้เวลาในการส่งการรับมากกว่า
ช่องทางทีท่ นั สมัยในปัจจุบนั ก็ตาม ทุกขัน้ ตอนของการส่งข้อความด้วย
จดหมายเต็มไปด้วยความล�ำบาก แต่ความล�ำบากท�ำให้เห็นถึงความ
ตั้งใจรวมถึงการเอาใจใส่ของผู้ส่ง การเลือกสีเลือกลายกระดาษ เลือก
ซองจดหมาย การเลือกแสตมป์ นอกเหนือจากการสื่อสารเรียบง่าย
ธรรมดาๆ จดหมายจะพิเศษขึ้นมาด้วยองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ ถ้า
เปรียบกับการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ ความสะดวกสบายอาจท�ำให้
เราละเลยรายละเอียดของความรู้สึก
นอกจากนี้ ความเป็นจดหมายยังให้ความรูส้ กึ อย่างหนึง่ ต่อผูร้ บั
ที่แตกต่างจากการส่งทางระบบออนไลน์คือการที่จดหมายสามารถจับ
ต้องและเก็บรักษาเอาไว้ได้ ด้วยเหตุนี้เองจึงท�ำให้ผู้ใหญ่บางคนในยุค
สมัยนี้ยังคงเลือกส่งบัตรอวยพร ด้วยการเขียนส่งความสุขให้กับเพื่อน
ทางไกลด้วยระบบไปรษณีย์ หรือส่งความสุขให้กับเพื่อนร่วมงานด้วย
ระบบไปรษณียท์ ไี่ ม่ตอ้ งติดแสตมป์เป็นสัญลักษณ์ของการส่งความสุข
ในช่วงเทศกาล เก็บเป็นไทม์ไลน์ของชีวิต
เสน่ห์อีกอย่างที่ท�ำให้จดหมายดูมีเอกลักษณ์ คือการปิดผนึก
ไม่ให้ใครรับรู้เรื่องราวภายในจดหมาย ท�ำให้ผู้รับรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเปิด
ออกมา และคอยลุ้นว่าข้างในผู้ส่งจะแถมอะไรมาให้ ถึงแม้ว่าการปิด
ผนึกจดหมายจะมีเสน่หแ์ ล้ว แต่การไม่ปดิ ผนึกจดหมายทีส่ ามารถผ่าน
ระบบไปรษณียม์ าได้กม็ เี สน่หเ์ ช่นเดียวกัน สิง่ นัน้ เรียกว่า ไปรษณียบัตร
รูปแบบของจดหมายทีบ่ ง่ บอกถึงการแบ่งปันชัดเจนกว่าการสือ่ สาร เรา
สังเกตได้วา่ แหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นเมืองทีม่ คี วามสวยงามของธรรมชาติ
เป็นเอกลักษณ์ยงั คงมีไปรษณียบัตรวางขายพร้อมกับตู้ไปรษณียต์ งั้ อยู่
ข้างๆ เช่น เมืองปาย หัวหิน เชียงใหม่ เชียงราย แม้กระทัง่ ในกรุงเทพฯ
ความพิเศษคือการประทับตรายืนยันการมาถึงของเราพร้อมความรูส้ กึ
ขณะนั้น ที่แตกต่างจากแบ่งปันรูปภาพเพียงอย่างเดียว
ด้ ว ยสาเหตุ เ หล่ า นี้ ท� ำ ให้ ผู ้ ค นยั ง อยากที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ ร ะบบ
ไปรษณียเ์ อาไว้ทำ� ให้อำ� นาจของไปรษณียพ์ อกพูนเพิม่ มากขึน้ ส�ำหรับ
ประเทศไทยในทุกปีมีการจัดงาน งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียน
จดหมายในช่วงเดือนตุลาคม รูปแบบการจัดงานจะแสดงเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับการเขียนจดหมายและแสตมป์รวมถึงเรื่องราวของระบบ

ไปรษณีย์ในประเทศไทย มีพื้นที่ให้ลองได้เขียนจดหมาย เพื่อเป็นการ
บอกคนรุ่นหลังที่อาจไม่ได้สัมผัสเสน่ห์ของระบบไปรษณีย์ไทย
สิง่ หนึง่ ทีย่ งั ให้ระบบไปรษณีย์ไทยยังคงอ�ำนาจไว้อยูใ่ นปัจจุบนั
นัน่ เพราะความหลากหลายของระบบ นอกเหนือไปจากเรือ่ งของจดหมาย
และพัสดุเพียงอย่างเดียว ไปรษณีย์ไทยปรับปรุงตัวเองด้วยการเพิม่ การ
บริการต่างๆ เพื่อความสะดวกของประชาชน เช่น การบริการด้านการ
เงิน อย่างการฝากเงินหรือโอนเงินเสมือนธนาคารในระบบแบงค์ @ โพสต์
บริการฝาก-รับ-โอน ด้วยระบบไปรษณีย์ บริการด้านการค้าปลีก บริการ
ขนส่ง แม้กระทั่งบริการด้านการช�ำระเงินและค่าบริการต่างๆ ผ่าน
ไปรษณีย์ ในปัจจุบัน การสั่งสินค้าทางระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทาง
เฟซบุก๊ หรือร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต ทีม่ คี วามเป็นทีน่ ยิ มในประเทศไทย
ขณะนี้การสั่งสินค้าบนแอพพลิเคชั่นยอดฮิตอย่างอินสตาแกรม ท�ำให้
ระบบการขนส่งทางไปรษณียย์ งิ่ มีความก้าวหน้ามากขึน้ ทางไปรษณีย์
ไทยมีระบบทีเ่ รียกว่า โลจิสโพสต์ เป็นบริการขนส่งของขนาดใหญ่ทสี่ ง่
ของได้มากที่สุดถึง 200 กิโลกรัม การปรับเปลี่ยนตัวเองของไปรษณีย์
ไทยเพื่อให้เข้ากับระบบของความเป็นไปในปัจจุบัน ท�ำให้อ�ำนาจของ
ไปรษณีย์ยังคงอยู่
ยังมีอีกหนึ่งอ�ำนาจที่ยังไม่หายไปในสังคมไทย เมื่อมีระบบ
ไปรษณีย์ บุคคลทีถ่ กู พูดถึงมากทีส่ ดุ เพราะใกล้ชดิ กับผูร้ บั มากทีส่ ดุ นัน่
คือ บุรษุ ไปรษณีย์ อาชีพที่ยงั คงอยู่ตงั้ แต่อดีตยุคก่อตัง้ ระบบไปรษณีย์
ในไทยจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีล�้ำสมัยขนาดไหนก็ยังไม่
สามารถท�ำงานแทนที่มนุษย์ได้ บุรุษไปรษณีย์มีอ�ำนาจในการน�ำจ่าย
จดหมายไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือส�ำนักงาน
แม้วา่ รูปลักษณ์ของบุรษุ ไปรษณียจ์ ะปรับเปลีย่ นไปแต่หน้าทีห่ ลักยังคง
เหมือนเดิม หากไม่มพี วกเขาปลายทางของจดหมายอาจไม่ถงึ มือเราก็
เป็นได้ ตราบใดทีย่ งั มีคนใช้ระบบไปรษณียอ์ ยู่ อ�ำนาจของบุรษุ ไปรษณีย์
ก็จะยังไม่จางหายไป ไม่มบี ริการไหนทีส่ ง่ ของให้เราถึงหน้าบ้านได้เท่า
ระบบของไปรษณีย์
สมัยนี้การแบ่งปันเรื่องราวลงบนสื่อออนไลน์หรือการติดต่อ
สื่อสารกันด้วยระบบออนไลน์นั้นจะมีความแม่นย�ำและสะดวกกว่า แต่
ไปรษณีย์และบุรุษไปรษณีย์ก็ยังคงอยู่ได้ ในระบบการสื่อสารภายใน
ประเทศของเรา เพราะความมีเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ที่สื่อออนไลน์
ไม่สามารถทดแทนความน่ารักและความละเอียดอ่อนของการสื่อสาร
ในลักษณะนีไ้ ด้ บวกกับมีการปรับเปลีย่ นการด�ำเนินงานไปตามยุคสมัย
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อจนแทบจะเป็นศูนย์กลาง
ในด้านการบริการต่างๆ กลายเป็นอ�ำนาจที่ท�ำให้ดึงดูดผู้คนให้เข้ามา
ใช้บริการ ระบบไปรษณีย์และบุรุษไปรษณีย์จึงเป็นอ�ำนาจที่ยังไม่หาย
ไปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
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ค�ำกล่าวที่ว่า “ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นนักข่าวได้” ไม่ใช่ค�ำกล่าวเกินจริงอีก
ต่อไป ในยุคปัจจุบันที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่ายดาย ท�ำให้อัตราการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) นั้นเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดการน�ำเสนอข่าวที่รวดเร็ว
และหลากหลายมุมมองมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเกิดปรากฏการณ์ “นักข่าว
พลเมือง”
โลกใบใหญ่แลดูเล็กลงไปในทันทีเมือ่ มนุษย์สามารถติดต่อเชือ่ มโยงถึงกันด้วยเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ การรับรู้ข่าวสารในอีกซีกโลกสามารถท�ำได้อย่าง
ง่ายดาย ไม่เพียงแต่ก�ำแพงการสื่อสารทลายลง ช่องทางการแสดงออกทางความคิด การ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ สามารถท�ำได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับเทคโนโลยีทนี่ บั วันยิง่ เติบโต
และมีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้อุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร
นัน้ มีราคาถูกลง จึงไม่นา่ แปลกใจทีเ่ รามักเห็นคนใช้แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน โน้ตบุก๊ กันมากขึน้
พบว่าในปี 2013 ที่ผ่านมามีคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากถึง 24 ล้านคน และยังมีโอกาส
เติบโตต่อไปเรื่อยๆ ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีบทบาทท�ำหน้าที่
‘นักข่าว’ เพิ่มมากขึ้น
หากย้อนกลับไปเหตุการณ์นำ�้ ท่วมในปี 2554 เชือ่ ว่าหลายคนยังคงจดจ�ำได้ดี สือ่ ใน
กระแสอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ก็ยังคงท�ำหน้าที่ของตัวเองไปอย่างที่เคยท�ำมา
ทว่าสือ่ กระแสรองอย่างสื่อโซเชียลมีเดียเป็นอีกสือ่ ที่ประชาชนให้ความสนใจและใช้ในการ
ติดตามข่าว ว่าน�ำ้ มาถึงไหนแล้ว มีทไี่ หนทีไ่ ด้ผลกระทบบ้าง รวมทัง้ การขอความช่วยเหลือ
การรับบริจาคสิง่ ของต่างๆ นัน้ สามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว บางครัง้ อาจได้รบั ข่าวสาร
รวดเร็วกว่าสื่อกระแสหลักด้วยซ�้ำ
เพราะข่าวสารต่างๆ นั้น เกิดจากการบอกเล่าจากหลายๆ ฝ่ายทั้งผู้ประสบภัยเอง
หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่น�ำเสนอข่าวโดยการโพสต์ลงบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ จากนั้น
ผูท้ ไี่ ด้อา่ นก็นำ� ไปแชร์ตอ่ ๆ กันไปเรือ่ ยๆ ท�ำให้ขา่ วแพร่กระจายไปได้ไกลในเวลาอันรวดเร็ว
จากแต่ก่อนที่เป็นเพียงผู้รับข่าวสาร เรากลายเป็นทั้งผู้รับข่าวสารและในบางครั้ง
ก็ได้สวมบทบาทเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยไม่รู้ตัว
“แยกแครายรถติดมาก!!”
เพียงประโยคสั้นๆ ที่เราทวีตลงในทวิตเตอร์อาจถูกรีทวีตหรือแชร์ต่อไปเรื่อยๆ
ท�ำให้บางคนทีก่ ำ� ลังเดินทางหลีกเลีย่ งเส้นทางนี้ หรือบางครัง้ อาจโชคดีพบว่ามีคนไม่นอ้ ยที่
ประสบชะตากรรมเดียวกัน
“ด่วนค่ะ! ต้องการเลือด A เนกาทีฟ ช่วยนายธนันเดช เมืองประเทศ ผ่าตัดหัวใจ
เสียเลือดมาก รพ.ราชวิถี ติดต่อ จุ๊ 089-XXXXXXX”
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หลายครั้งที่การสื่อสารในโลกออนไลน์อาจช่วยต่อลมหายใจของใครบางคน
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีขาวก็ต้องมีด�ำ...
“ช่วยน้องเค้าด้วยครับ โดนหลอกไป ขายที่เกาหลี ผมไม่รู้จะติดต่ออะไรยังไง”
เมือ่ ไม่นานมานีช้ ายคนหนึง่ ตัง้ กระทูข้ อความช่วยในเว็บไซต์พนั ทิปเพือ่ ขอให้ชว่ ย
ตามหาหญิงสาวคนหนึง่ ทีบ่ อกว่าถูกจับไปขายทีป่ ระเทศเกาหลีแล้วติดต่อมาขอความช่วย
เหลือทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์โดยเขาและสมาชิกในเว็บไซต์ดงั กล่าวก็ให้ความช่วยเหลือ ช่วย
สืบหาเบาะแสอย่างเต็มที่ บ้างก็ช่วยประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บ้างก็ช่วยโหวต
และแชร์จนสื่อมวลชนต่างพากันเอากระทู้นี้ไปน�ำเสนอเป็นประเด็นร้อน การช่วยเหลือ
ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งมีเฟซบุ๊กหนึ่งใช้รูปโปรไฟล์ภาพเดียวกับหญิงสาวที่ขอความช่วยเหลือ
ทางไลน์ โดยได้โพสต์ข้อความว่าตนถูกผู้ไม่หวังดีปลอมไอดีไลน์และแอบอ้างว่าเป็นตน
พร้อมกับบอกว่าตนมาเพียงเที่ยวเกาหลีและสบายดี เมื่อมีผู้หวังดีที่ให้ความช่วยเหลือมา
คอมเมนต์ให้หญิงคนดังกล่าวช่วยยืนยันว่าไม่เป็นอะไรโดยการอัดคลิปก็กลับถูกปฏิเสธโดย
บอกว่าไม่ใช่เรือ่ งอะไรทีต่ นต้องออกมาชีแ้ จง จากนัน้ เฟซบุก๊ ดังกล่าวก็ถกู ตัง้ ค่าเป็นส่วนตัว
ซึง่ ผูท้ ไี่ ม่ใช่เพือ่ นไม่สามารถเห็นการอัปเดตต่างๆ ได้ ส่วนไอดีไลน์ดงั กล่าวก็ถกู ลบ ผ่านไป
หลายวันเจ้าของกระทู้ก็ไม่ได้อัพเดทความแถลงจุดจบของเรื่อง ท�ำให้เป็นที่คาใจหลายๆ
ฝ่ายและเกิดการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเจ้าของกระทู้นี้ถูกหลอกให้ช่วยเหลืออย่างแน่นอน
หลายครัง้ ทีเ่ ราพบเห็นข่าวสาร เรือ่ งราว การขอความช่วยเหลือต่างๆ แล้วช่วยกัน
แชร์ต่อกันไปเรื่อยๆ ยิ่งเร็วเท่าไรยิ่งดี จนบางทีเราท�ำหน้าที่เป็นนักข่าวพลเมืองที่น�ำเสนอ
ข่าวทัง้ ข่าวทีเ่ ราน�ำเสนอจากสิง่ ทีป่ ระสบพบเจอด้วยตนเอง หรือส่งต่อข่าวสารทีไ่ ด้รบั มาจาก
คนอื่นอีกทีโดยไม่ได้ไตร่ตรองว่าข่าวนั้นจริงเท็จอย่างไร ไม่ได้มีการตรวจสอบให้ชัดเจน
ก่อนส่งต่อออกไป
หลายครั้งที่เราอาจช่วยกันแชร์ภาพข่าวแล้วพบทีหลังว่าเป็นภาพตัดต่อ
หลายครั้งที่เราอาจแชร์คลิปหนึ่งจนกลายประเด็นในสังคมแล้วมารู้ทีหลังว่าเป็น
คลิปไวรัลมาร์เก็ตติ้ง โปรโมตสินค้า
หลายครั้งที่เราไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วเราเป็นเจ้าของอ�ำนาจในการแชร์
หรือเป็นผู้ตกอยู่ในอ�ำนาจการแชร์กันแน่...
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โดย

พัชนิดา มณีโชติ

ร้าน...นั่งแชร์

(กริ๊ง กริ๊ง) เสียงกระดิ่งที่ห้อยกับลูกบิดประตูส่งเสียงเป็น
สัญญาณบอกถึงผู้มาเยือนใหม่ เมื่อประตูเปิดออกเสียงกระดิ่งแรกดัง
ขึน้ พร้อมกับรองเท้าหนังสีดำ� ขลับคูแ่ รกก้าวเข้ามา ก่อนทีป่ ระตูจะปิดลง
เสียงกระดิ่งดังขึ้นเป็นครั้งที่สอง รองเท้าส้นสูงสีแดงสดก้าวตามมา
ติดๆ ประตูปดิ สนิทได้เพียงชัว่ ครูเ่ ท่านัน้ เสียงกระดิง่ ครัง้ ทีส่ ามก็ดงั ขึน้
คราวนีเ้ ป็นทีของขาขาวๆ ทีก่ า้ วเข้ามาในร้านด้วยรองเท้าผ้าใบสีฉดู ฉาด

บรรยากาศในร้านคับคัง่ ไปด้วยผูค้ น กลิน่ อายกาแฟคัว่ บดหอม
ละมุนไปทั่วร้าน แสงสีส้มจากหลอดไฟบนเพดานท�ำให้ทั้งร้านดูอบอุ่น
และชวนให้รู้สึกผ่อนคลาย
ผูม้ าเยือนใหม่ทงั้ สามต่างมองหาทีน่ งั่ ว่างๆ เป็นของตัวเอง แต่
กลับพบว่าเหลือเพียงโต๊ะกลมท�ำจากไม้ และเก้าอี้อีกสามตัวที่ยังคง
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ไม่มีเจ้าของ เท้าทั้งสามคู่เดินไปยังโต๊ะเป้าหมายตัวนั้นทันทีโดยไม่ได้
นัดหมาย พลันมือทั้งสามก็แตะที่เก้าอี้แต่ละตัวพร้อมกัน
สายตาแต่ละคูท่ ไี่ ม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อนต่างจ้องมองกันไปมาอยู่
ครูห่ นึง่ ท่าทางของคนทัง้ สามดูจะยังไม่วางใจเพือ่ นใหม่ทเี่ พิง่ พบกัน แต่
เมื่อเห็นของที่อยู่ในมือของแต่ละคน ทั้งสามก็ยิ้มให้กันน้อยๆ ก่อนจะ
เลื่อนเก้าอี้ออกมาเพื่อนั่งลงประจ�ำที่ของตัวเอง
ซองจดหมายสีขาวสามฉบับถูกน�ำมาวางบนโต๊ะโดยเจ้าของ
ทัง้ สามอย่างพร้อมเพรียง ไม่ทนั ทีใ่ ครจะได้เอ่ยค�ำพูดใดๆ ออกมา เสียง
หนึ่งก็ดังแทรกผ่านความเงียบขึ้นมาให้ผู้ร่วมโต๊ะทุกคนได้ยิน
“จะรับอะไรดีครับ” ร่างสูงโปร่งของคนๆ หนึง่ ปรากฏขึน้ โดยที่
พวกเขาไม่ทันได้สังเกต ผู้ชายหน้าตาดีอยู่ในชุดพนักงานกล่าวถาม

ลูกค้าทั้งสามด้วยความสุภาพ พลางสายตาก็จับจ้องไปที่หญิงสาวทั้ง
สองสลับกับชายหนุ่มที่ก�ำลังนั่งร่วมโต๊ะอยู่
สาวสวยในชุดสีแดงเพลิงเข้าคู่กับรองเท้าหันหน้าไปสั่งกาแฟ
กับพนักงานหนุ่มเป็นคนแรก “อเมริกาโน” เธอเอ่ยชื่อกาแฟเข้มๆ ที่
เหมือนกับสีผมของเธอ ส่วนชายหนุ่มใส่สูทด�ำที่นั่งถัดจากเธอมาทาง
ซ้ายสั่งเอสเปรสโซในขณะที่สายตายังคงเอาแต่มองหน้าจอสี่เหลี่ยม
เล็กๆ ในมือของตนอยู่ตลอดเวลา ถัดจากเขามาคือเด็กสาววัยรุ่นที่
แต่งตัวเลียนแบบดาราเกาหลีเอ่ยสั่งกาแฟรสหวานหอมอย่างลาเต้
เป็นล�ำดับสุดท้าย
“รอสักครูน่ ะครับ” พนักงานรูปหล่อทิง้ รอยยิม้ ไว้ให้กอ่ นจะเดิน
หายเข้าไปหลังเคาน์เตอร์เพื่อชงกาแฟ
ขณะทีค่ วามเงียบเริม่ จะเข้าครอบง�ำพืน้ ทีต่ รงนีอ้ กี ครัง้ ก็มผี กู้ ล้า
รีบเปิดบทสนทนาขึ้นมาเสียก่อน
“พี่ๆ มาท�ำอะไรกันที่นี่เหรอคะ” เด็กสาวกล่าวถามเพื่อนร่วม
โต๊ะทั้งสองของเธอ โดยที่รู้ค�ำตอบอยู่ก่อนแล้วจึงรีบเอ่ยประโยคต่อไป
อย่างไม่รีรอ
“หรือว่าพวกพี่มาตามค�ำในจดหมายลูกโซ่นี่” พูดเสร็จก็เปิด
ซองจดหมายแล้วหยิบกระดาษใบหนึ่งออกมา เมื่อคลี่ออกก็พบกับตัว
หนังสือสีด�ำที่เรียงกันเป็นประโยคยาวๆ อยู่หลายบรรทัด
ค�ำถามที่ยิงมาเร็วเกินกว่าจะรับทันท�ำให้ผู้ร่วมโต๊ะทั้งสองมี
สีหน้าตกใจเล็กน้อย แต่ก็ปรับให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไม่ยาก
เจ้าของริมฝีปากสีชาดพูดขึ้นก่อน
“ใช่...ฉันมาตามค�ำในจดหมายนั่น” เธอพูดด้วยน�้ำเสียงจริงจัง
และชี้ไปที่กระดาษในมือของเด็กสาว
“ผมก็เหมือนกัน” ชายหนุ่มกล่าวตาม ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยน
อิริยาบถให้นั่งแบบสบายมากขึ้น เพราะตอนนี้แน่ใจแล้วว่าก�ำลังนั่งอยู่
กับเพื่อนร่วมจุดประสงค์เดียวกัน
ข้อความใน จดหมายลูกโซ่ กล่าวไว้ว่า
‘คุณมีเรื่องราวบางอย่างที่อยากจะลบออกไปจากชีวิตของคุณ
ไหม อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช่ไหม เราช่วยคุณได้ เพียง
แค่คุณน�ำของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่คุณอยากจะลบมาให้กับเราที่
ร้านกาแฟ...แล้วความปรารถนาของท่านจะเป็นจริง ข้อบังคับ: ห้าม
คุยกับพนักงานเรื่องจดหมายฉบับนี้ แต่ให้น�ำจดหมายและสิ่งของที่
ให้เตรียมมาวางไว้ที่โต๊ะ พนักงานจะทราบเอง โปรดส่งจดหมายฉบับ
นี้ต่อ...’ หลังจากนั้นก็มีประโยคยาวๆ อีกหลายบรรทัดที่เป็นรูปแบบ
เดิมๆ ของจดหมายลูกโซ่ทุกฉบับ ที่ไม่ช่วยให้คนอ่านเชื่อกับข้อความ
ในจดหมายมากขึ้น แต่พวกเขาทั้งสามคนกลับคิดต่างออกไป ซึ่งก็คิด
ถูกซะด้วย เพราะตอนนีพ้ วกเขาก็กำ� ลังนัง่ อยูใ่ นร้านกาแฟทีใ่ นจดหมาย
ได้เขียนไว้ไม่มีผิด
“หนูว่าระหว่างรอกาแฟอร่อยๆ มาเสิร์ฟ เรามา ‘แชร์’ เรื่องที่
เราอยากจะลบกันดีไหมคะ” เด็กสาวกุมมือประสานกันบนโต๊ะ ใบหน้า
ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนั้นจ้องมองไปที่ผู้ใหญ่ทั้งสองคนอย่างวัดใจ
“เอาสิ ไหนๆ ก็จะลบมันไปอยูแ่ ล้ว ก็นา่ สนุกดี” พูดจบหญิงสาว

ก็ถอดแว่นกันแดดสีชาออก เผยให้เห็นดวงตาคมสวยอันน่าหลงใหล
“ผมเห็นด้วยครับ ถือว่าเป็นการฆ่าเวลาที่ดีทีเดียว” ชายหนุ่ม
ถอดเสื้อคลุมออกแล้วนั่งพิงพนักเก้าอี้อย่างสบายใจเมื่อรู้ว่ามติในที่
ประชุมสภากาแฟแห่งนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
“งั้นขอเชิญคุณพี่คนสวยเล่าก่อนคนแรกค่ะ” สาวน้อยผายมือ
มาทางหญิงสาวทีน่ งั่ ข้างๆ เธอ พร้อมกับท�ำไม้ทำ� มือเหมือนพวกพิธกี ร
ในรายการทีวีที่สัมภาษณ์พวกดารา
ในร้านแห่งนี้เสียงผู้คนพูดคุยอื้ออึงไปหมด เธอจึงมั่นใจว่าจะ
ไม่มีใครนอกจากเพื่อนร่วมโต๊ะทั้งสองที่รู้เรื่องราวที่เธอจะเล่าต่อไปนี้
คิดได้ดังนั้นมือก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋ายี่ห้อดังพร้อมกับหยิบสิ่งที่เป็น
ตัวแทนของเรื่องราวขึ้นมา...กล้องถ่ายรูป
“อืม...จะเริม่ ล่ะนะ เรือ่ งมันก็มอี ยูว่ า่ ...ฉันเคยท�ำลายชือ่ เสียงของ
เพือ่ นโดยใช้รปู ถ่ายจากในกล้องนีแ้ ชร์ลงไปในอินเทอร์เน็ตน่ะ แล้วฉันก็
รูส้ กึ ผิดกับเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ก็เลยอยากจะลบมันออกแล้วกลับไปเริม่ ต้น
ใหม่กับเพื่อนอีกครั้ง” แววตาของเธอหลุบต�่ำลงอย่างคนส�ำนึกผิด
ทัง้ ๆ ทีใ่ นใจนัน้ ตรงกันข้าม เรือ่ งทีเ่ ธอเล่านัน้ ก็มสี ว่ นจริงอยูบ่ า้ ง แต่คดิ เห
รอว่าคนอย่างเธอจะมานั่งส�ำนึกผิดให้กับคนที่มันเคยหักหลังเธอ คนที่
เธอคิดว่าเป็นเพือ่ นแท้เลยชวนเข้าวงการบันเทิงมา แต่ทงั้ ทีม่ าทีหลังแต่
กลับดังกว่าเธอ แถมยังมาแย่งงานและคนรักไปจากเธออีก ถ้าสามารถ
ลบเรื่องราวในอดีตนี้ได้ละก็ เธอจะไม่มีวันเลี้ยงอสรพิษให้มาแว้งกัด
ตัวเองทีหลังแน่
“อ๋อ หนูจ�ำได้แล้ว คุณคือดาราที่แชร์รูปเพื่อนตัวเองก่อนจะ
เข้าประกวดนางงาม ก�ำลังเมาเละอยู่ในผับใช่ไหมล่ะคะ โห ข่าวนี้ดัง
น่าดูเลยนะ คุณไม่โดนนักข่าวตามประกบเลยเหรอคะเนีย่ ” เด็กสาวผูร้ ู้
มากเปิดปากถามดาราสาวอย่างออกรส
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ก็เพราะพวกปาปารัสซีที่ตามเธอไม่เว้นแต่ละ
วันด้วยนีแ่ หละ เป็นเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เธอต้องมานัง่ ในร้านกาแฟ แล้ว
มาเล่าเรื่องที่ไม่ควรจะเล่าอยู่ตอนนี้
“ฉันว่าฟังเรือ่ งของพีผ่ ชู้ ายต่อเลยดีกว่าค่ะ” ดาราสาวใช้ทกั ษะ
การแสดงที่สั่งสมมารีบเปลี่ยนเรื่องทันที ก่อนที่เรื่องของเธอจะถูกแฉ
เสียหมดโดยยัยเด็กคนนี้ ซึ่งก็ได้ผล! สายตาของเด็กสาวจับจ้องไปที่
ชายหนุ่มอย่างไม่วางตา ชายหนุ่มสะดุ้งนิดหน่อยที่ถูกส่งไม้ต่อมาให้
อย่างไม่ทนั ตัง้ ตัว เขายิม้ รับหญิงสาวก่อนจะเอา บัตรประจ�ำตัวพนักงาน
ออกมาวางบนโต๊ะ
“ผมท�ำงานเป็นฝ่ายขายอยู่ที่บริษัทขายอาหารเสริมแห่งหนึ่ง
น่ะครับ แล้วทีนี้ผมต้องการจะเพิ่มยอดขายให้ได้สูงๆเพื่อจะได้เลื่อน
ต�ำแหน่ง ผมเลยจ้างคนบางส่วนทีม่ อี ทิ ธิพลในด้านสือ่ ช่วยโฆษณาสินค้า
ของผมให้ดเู ป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ได้ผลดีกว่ายีห่ อ้ อืน่ ๆ เสริมเติมแต่งให้ดู
น่าเชือ่ ถือ ปลอมผลการวิจยั ขึน้ มาแล้วขายให้ลกู ค้า ผมขายได้ดมี าโดย
ตลอด จนกระทั่งมีเด็กวัยรุน่ ลองสินค้าของผมแล้วเสียชีวติ ผมรูส้ กึ ผิด
มากเลยอยากจะมาลบมันออกไปจากชีวิตผม ถ้าผมได้เริ่มต้นใหม่ ผม
จะไม่หลอกลวงคน ไม่ท�ำแบบนี้อีกแล้ว” ค�ำพูดที่ดูดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
เขาคิดในใจ ใบหน้าเศร้าสร้อยคงเรียกคะแนนสงสารจากสาวๆ ได้บ้าง
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ไม่มากก็น้อย เรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องจริง แต่ส่วนที่เขายังไม่ได้เล่า
ก็คือ เขาก�ำลังหนีหมายจับอยู่ด้วยนั่นเอง นี่ต่างหากเป็นสาเหตุหลักที่
ท�ำให้เขาต้องถ่อมาไกลถึงที่นี่
“พวกพี่ก็เล่าให้ฟังกันหมดแล้ว คราวนี้ตาหนูบ้างนะคะ” ว่า
แล้วก็หยิบ กระจก ขึ้นมาวางบนโต๊ะตัวเดียวกัน
“เรื่องมันเริ่มที่ว่า หนูอยากเป็นเน็ตไอดอล อยากมีชื่อเสียง
เพือ่ นของหนูมนั ก็เลยแนะน�ำว่า ถ้าอยากดังก็ตอ้ งแชร์รปู ตัวเองตามโซ
เชียลเน็ตเวิร์กเยอะๆ ถ้าได้ไลค์มากคนแชร์มาก ก็จะยิ่งมีคนรู้จักเยอะ
และง่ายทีจ่ ะเข้าวงการ หนูกเ็ ชือ่ มัน แรกๆ ก็ถอื ว่ากระแสตอบรับดีมาก
ยอดไลค์ขนึ้ สูงถึงหลักหมืน่ เลยนะคะ ท�ำให้หนูรสู้ กึ มัน่ ใจในตัวเองสุดๆ
นานวันเข้าหนูกเ็ ลยเสพติดกับยอดไลค์พวกนัน้ วันไหนทีไ่ ม่ได้ถงึ เป้าก็
จะกินไม่ได้นอนไม่หลับ ลามไปถึงการทีต่ อ้ งไปพบหมอศัลยกรรม หนู
เสียเวลาไปกับตัวเองเยอะมาก ผลก็คอื มันท�ำให้หนูเสียทัง้ เรือ่ งการเรียน
การเงิน และครอบครัว ก็เลยอยากจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่น่ะค่ะ” เล่าจบ
น�ำ้ ตาก็พลันคลอขึน้ มา เรือ่ งราวของเธออาจจะฟังดูไม่หนักเท่าสองเรือ่ ง
ก่อน แต่มนั ก็เป็นเรือ่ งทีต่ ดิ ค้างในใจเธอมานานเช่นกัน ถ้าย้อนเวลากลับ
ไปได้ เธอคงไม่ท�ำตัวแบบนี้
“กาแฟอร่อยๆ มาเสิร์ฟแล้วครับ” กาแฟทั้งสามแก้วที่ถูกน�ำ
มาวางต่อหน้าคนทั้งสาม ส่งกลิ่นหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์ พวกเขา
ทัง้ สามไม่รรี อ ต่างคนต่างยกแก้วกาแฟอุน่ ๆ ขึน้ จรดกับริมฝีปากอย่าง
พร้อมเพรียง เพียงแค่น�้ำสีน�้ำตาลเข้มผ่านเข้าไปในล�ำคอเท่านั้น สิ่งที่
ตามองเห็นตรงหน้าพลันพร่าเลือน ผูค้ นทีเ่ คยแน่นขนัดอยูเ่ ต็มร้านเหลือ
ไว้เพียงแต่ภาพในอดีต และถูกแทนทีด่ ว้ ยความเงียบซึง่ เข้ามาในความ
รูส้ กึ ของคนทัง้ สามในช่วงเวลานี้ สายตาของพวกเขาถูกอะไรบางอย่าง
ควบคุมให้มองเพียงแค่กาแฟในถ้วยของตนเท่านั้น น�้ำในถ้วยค่อยๆ
หมุนเป็นรูปก้นหอยไม่ยอมหยุด และแล้วสิง่ ทีส่ ะท้อนผ่านนัยน์ตาแต่ละ
คู่ก็เหมือนกับหมุดที่ตรึงให้ทั้งสามไม่สามารถขยับตัวลุกจากเก้าอี้ได้
ภาพรถคันหนึ่งแล่นด้วยความเร็วสูง ทางข้างหน้าเป็นโค้ง
สุดท้ายแล้ว ถ้าเธอผ่านไปได้ก็คงจะหนีจากพวกปาปารัสซีจอมตื้อที่
ขับตามจี้เธอมาได้พ้น แต่ด้วยพื้นถนนหลังฝนตกนั้นลื่นเกินไป ท�ำให้
รถหลุดโค้งเข้าไปในป่าข้างทางและกระแทกเข้ากับต้นไม้อย่างแรง
หน้าสวยๆ แนบไม่ไหวติงอยูท่ พี่ วงมาลัยรถ เลือดอาบอยูท่ วั่ ศีรษะและ
ใบหน้าของหญิงสาว เรื่องที่เธอก่อขึ้นด้วยการท�ำลายชื่อเสียงของคน
อืน่ จบลงเมือ่ เพือ่ นของเธอออกมารับผิดด้วยความจริงใจต่อสาธารณะ
สังคมจึงเห็นใจและพร้อมที่จะให้เพื่อนของเธอได้แก้ตัว ส่วนตัวเธอนั้น
ต้องมารับกรรมที่ก่อไว้ตั้งแต่เริ่มเอง ก็เพราะคืนนั้นเธอเป็นคนชวน
เพือ่ นให้ไปดืม่ ด้วยกัน ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ เพือ่ นคนนีค้ ออ่อนขนาดไหน ในทีส่ ดุ
เรื่องของเธอทั้งหมดก็ถูกเปิดโปงจนเป็นที่มาของอุบัติเหตุที่ท�ำให้ชีวิต
ของดาราสาวจบลง
ภาพร่างอันแน่นิ่งของผู้ชายคนหนึ่งที่ลอยอยู่เหนือพื้นห้องขัง
มีเพียงเชือกเส้นเดียวทีช่ ว่ ยรัง้ ร่างของเขาให้ลอยอยูไ่ ด้โดยไม่ลว่ งลงไป
ในชีวิตของเขาเพียงแค่ต้องการจะมีหน้าที่การงานที่ดี ร�่ำรวยเงินทอง
แต่การหลอกลวงท�ำให้เขาต้องเข้ามารับกรรมในคุก และในทีส่ ดุ ชายหนุม่
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ก็เลือกที่จะจบชีวิตอันน่าเศร้าของตัวเองลง
ภาพสาววัยรุน่ ก�ำลังส่องกระจกส�ำรวจร่างกายของตัวเอง ในสายตา
ของคนอื่นเธอน่าจะเป็นคนที่หุ่นสวยดูดีอยู่แล้ว แต่ในความคิดเธอ
กลับไม่คิดแบบนั้น เด็กสาวคิดว่าร่างกายของเธอยังมีส่วนบกพร่องที่
ท�ำให้ยอดไล ค์ลดต�่ำลงในช่วงหลังๆ การพึ่งมือหมอคงจะเป็นหนทาง
ที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ เธอไม่รอช้ารีบตรงไปยังคลินิก
เสริมความงามทันที ในขณะที่ของเหลวชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่าช่วยเสริม
ความขาวกระจ่างใสให้ผิวหนังค่อยๆ เคลื่อนจากเข็มเข้าสู่กระแสเลือด
หลังจากฉีดไปได้ไม่นานนัก เธอเกิดอาการแข็งเกร็ง และกระตุกอย่าง
รุนแรง ร่างกายนัน้ เริม่ ปฏิเสธสารแปลกปลอมทีไ่ หลเวียนอยูภ่ ายในโดย
แสดงอาการออกมาให้เห็น เพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นเธอพยายามที่
จะหายใจเฮือกสุดท้าย ก่อนที่จะไม่สามารถยื้อลมหายใจนั้นไว้กับตัว
เองได้อีกต่อไป
เหมือนกับช่องว่างในความทรงจ�ำถูกเติมเต็ม ดวงจิตทัง้ สามได้
ถูกน�ำพาให้ออกเดินทางอีกครัง้ โดยเด็กหนุม่ คนเดียวกันกับทีช่ งกาแฟ
แสนอร่อยมาเสิรฟ์ ให้กบั ลูกค้า บัดนี้ เก้าอีท้ งั้ สามได้กลับมาเป็นอิสระอีก
ครัง้ รอบุคคลใหม่ๆ เข้ามาจับจองทีน่ งั่ โดยทีบ่ นโต๊ะยังคงมีของสามสิง่
และซองจดหมายวางอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง
สิ่งของที่ทั้งสามคนทิ้งไว้นั้นก็เปรียบเสมือนตัวแทนของเรื่อง
ราว และการกระท�ำทีจ่ ะยังคงมีอยูเ่ สมอ ไม่มวี นั ลบเลือนหายไปได้ เมือ่
เกิดการกระท�ำแรก ย่อมมีผลเกิดเป็นการกระท�ำทีส่ องตามมา และเกิด
อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบสิ้น เช่นเดียวกับเรื่องเล่าทั้งสามที่
จะยังคงด�ำเนินต่อไปบนโลกไปนี้ แม้ว่าจะปราศจากเจ้าของคนที่สร้าง
มันขึ้นมาก็ตาม
ที่ร้านกาแฟแห่งนี้ ผมเป็นเพียงพนักงานคอยเฝ้าเก็บของจาก
ลูกค้าและเลือกที่จะน�ำพวกมันไปใส่ไว้ในกล่องที่มีชื่อเจ้าของติดเอาไว้
ขนาดของกล่องจะแตกต่างกันไปตามปริมาณสิง่ ของทีอ่ ยูข่ า้ งใน และผม
มีหน้าที่ในการตรวจดูตารางเวลาของลูกค้าทุกคนว่าถึงวันที่จะต้องรับ
ของจากพวกเขาแล้วรึยัง เมื่อถึงเวลาผมจะส่งจดหมายเชิญไปให้พวก
เขา ผมต้องส่งจดหมายเชิญด้วยตัวเอง บางครั้งก็ออกไปรับเองบ้าง
แล้วแต่คน งานอดิเรกยามว่างของผมและเพือ่ นๆ ก็คอื การนัง่ มองชีวติ
ต่างๆ ทีก่ ำ� ลังขับเคลือ่ นอยูบ่ นโลกใบนี้ ไม่วา่ พวกคุณจะท�ำอะไรหรืออยู่
ทีไ่ หนก็ตาม ผมจะคอยบันทึกเรือ่ งราวต่างๆ ใส่ในสมุดเล่มโตของตัวเอง
อยู่เสมอ ใครที่แชร์เรื่องราวได้น่าสนใจหน่อยผมก็จะคอยจดเรื่องราว
ของเขาไปนานๆ แต่หากใครที่แชร์เรื่องราวที่ผมไม่ชอบแล้วละก็ ผม
คงต้องหยุดเรื่องราวของเขาไว้สักนิดแล้วค่อยกลับมาเขียนใหม่ทีหลัง
แล้วคุณล่ะมีเรื่องอะไรอยากจะ แชร์ ให้ผมฟังไหม?

โดย นันทพร ทองลพ

“ฉันรู้ว่าเธอชอบกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ผัก
ฉันรู้ว่าเธอเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วขนสีน้ำ�ตาล
ฉันรู้ว่าเธอชอบอ่านนวนิยาย
ฉันรู้ว่าเธอมีนาฬิกาเรือนโปรดสายสีดำ�
ฉันรู้ว่าเมื่อสามวันก่อนเธอไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว
แม้เราไม่เคยเดินผ่าน
แม้เราไม่เคยทักกัน
แต่ฉันรู้เพราะฉัน...
เป็น ‘เฟรนด์’ กับเธอ”
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โดย

วริษา สุกิตติพัฒนากุล

สาธารณรัก เป็นระบอบการปกครองความสัมพันธ์ ภายใต้
พื้นที่ทับซ้อนระหว่างคนที่สัมพันธ์

ทฤษฎีวงกลม

ตอนเรียนมัธยมปลายมีบทเรียนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ที่
ชอบเป็นพิเศษคือเรือ่ ง ‘เซ็ต’ แม้เนือ้ หาในบทเรียนอาจเลือนรางไปบ้าง
ตามกาลเวลา แต่ทยี่ งั จดจ�ำได้แม่นย�ำกลับเป็นองค์ประกอบทีด่ เู หมือน
จะไม่สำ� คัญทว่าอยูใ่ นความสนใจจนถึงปัจจุบนั อย่าง ‘แผนภาพวงกลม’
เป็นภาพของวงกลมสองวงก�ำลังอินเตอร์เซ็กชัน่ (ซ้อนทับ) กัน เราค้นพบ
ว่าภาพประกอบนี้สามารถน�ำมาอธิบายในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดี
เราทุกคนต่างมีวงกลมคนละหนึง่ วง ซึง่ เปรียบเสมือนพืน้ ทีส่ ว่ นตัวของ
แต่ละคน เราต่างโคจรผ่านกันไปมา พาวงกลมของเราไปทักทาย
ท�ำความรูจ้ กั กับวงกลมรอบข้าง ต่างฝ่ายต่างแนะน�ำพืน้ ทีข่ องตนให้อกี
คนได้รจู้ กั จนกระทัง่ เริม่ เปิดประตูอนุญาตให้กา้ วเข้าไปในพืน้ ทีข่ องกัน
และกัน วงกลมทั้งสองจึงเริ่มมีพื้นที่ซ้อนทับกันท�ำให้ความเป็นส่วนตัว
บริเวณนัน้ ถูกเปลีย่ นสถานะเป็นสาธารณะ และหนึง่ ในกุญแจดอกส�ำคัญ
ทีช่ ว่ ยไขให้พนื้ ทีส่ ว่ นตัวของเราเปิดออกได้กค็ อื ความรัก เราเลยตัง้ ชือ่
เรียกให้พื้นที่นั้นว่า สาธารณรัก

ทฤษฎีการขยายวงกลม

ความรัก ไม่เพียงแค่ดงึ คนทีเ่ รารักเข้ามาในพืน้ ทีข่ องเราเท่านัน้
แต่ยงั ดึงเอาสิง่ ของทีเ่ รารักเข้ามาผสานกับตัวเราด้วยเช่นกัน ตัวตนของ
เราเลยถูกขยายใหญ่ จากวงกลมขนาดเล็กก็กลายเป็นวงกลมขนาด
ใหญ่ทแี่ ผ่รศั มีกว้างออกไปผ่านวิธกี ารทีเ่ ราเพิม่ ความเป็นเจ้าของให้กบั
ทั้งสิง่ ของและผู้คนด้วยการลงท้ายว่า ‘ของเรา’ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว
ของเรา เพื่อนของเรา บ้านของเรา และอีกสารพัดสิ่งเท่าที่คนเราจะ
จับจองความเป็นเจ้าของได้ ซึ่งเรื่องของการขยายตัวตนดังกล่าวได้
รับความสนใจจากนักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกันที่น�ำไปศึกษาและ
ท�ำการวิจัย จนในที่สุดกลายเป็นทฤษฎีที่ชื่อว่า ทฤษฎีการขยายตัวตน
(Self-Expansion Model) ทีแ่ ม้จะเป็นทฤษฎีจากตะวันตกแต่กม็ มี มุ มอง
บางส่วนที่มาจากปรัชญาตะวันออก เจ้าของทฤษฎีคือ Dr. Elaine Aron
ข้อค้นพบดังกล่าวสามารถน�ำมาอธิบายความรักและความสัมพันธ์ได้ใน
หลายกรณี โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่าการแผ่ขยายตัวตนเป็นหนึ่งในภารกิจ
ที่มนุษย์ทุกคนอยากท�ำ เพื่อผลักดันให้ตัวเราเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น
เพราะการที่เราผสานสิ่งรอบตัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราท�ำให้ตัว
ตนของเราขยายใหญ่ และการขยายตัวตนดังกล่าวเป็นเหมือนกับ
เครือ่ งมือทีเ่ สริมให้ตวั เรามีศกั ยภาพในการท�ำอะไรได้หลากหลายมาก
ขึ้น เลยเป็นเหตุให้เรารับรู้ตัวเองในทางบวก ที่ในทางจิตวิทยาเรียกว่า
Self- Efficacy Theory
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ความรักจึงเป็นอีกเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้ตัวตนของคนเรา
เติบโต เพราะเมื่อเรารักใครสักคนเราก็จะรับเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในตัวเรา รวมถึงสิ่งที่เชื่อมโยงกับเขาก็จะถูกเชื่อมโยงกับตัวตนของ
เรา เหมือนเวลาที่คนสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน เมื่อนั้นทรัพย์สิน
ส่วนตนก็จะแปรสภาพเป็นสินสมรส เราจึงรับรูว้ า่ ตัวเรามีศกั ยภาพมาก
ขึ้น ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่คู่รักเท่านั้น ในแง่
ของมิตรภาพก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน เช่น ถ้าเพื่อนมีหนังสือเล่มใหม่
แล้วตัวเรากับเพื่อนคนนี้มีความสนิทสนมรักใคร่ มีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน เราก็สามารถหยิบยืมหนังสือของเพื่อนคนนี้ได้ ซึ่งหมายความ
ว่า การที่เราอาศัยทรัพยากร หรือความช่วยเหลือจากคนที่เรารักที่อยู่
ในความสัมพันธ์กับเราท�ำให้เรารับรู้ว่าตัวเองมีความสามารถหรือมี
ศักยภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ อาจเป็นหนึง่ ในเหตุผลทีท่ ำ� ให้เรายังคงรักตราบ
เท่าที่ความรักท�ำให้ตัวตนของเราเติบโต
อ่านถึงบรรทัดนี้ เป็นไปได้ว่าอาจมีความรู้สึกไม่ชอบใจในบาง
มุมมองของทฤษฎีนี้สักเท่าไร เพราะการเลือกมองแต่ในแง่ตัวตนอาจ
ชวนให้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราดูจะเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่า?
ซึ่งทฤษฎีได้อธิบายอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับการขยายตัวตน
ไว้อย่างน่าสนใจว่า การที่เรารับรู้ว่าของที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเป็น
เหมือนกับของของเรานั้น ท�ำให้เราเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งนั้น
ไปด้วย ดังนั้นเราก็จะดูแลรักษาหนังสือที่เพื่อนให้ยืมมาอย่างดี ซึ่ง
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย เพื่อนของเราก็จะรู้สึกแบบ
เดียวกัน จึงเหมือนเป็นการผลัดกันดูแลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้การ
ที่เรารับใครสักคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในความสัมพันธ์
ความสุข ความทุกข์ ความเป็นอยู่ของคนที่เราสัมพันธ์ก็จะกลายมา
เป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยเช่นกัน เราจึงพบว่าเวลาที่เรารู้สึกกังวลหรือ
มีเรื่องไม่สบายใจ คนในครอบครัวก็จะทุกข์ใจไปกับเรา หรือแม้แต่ทีม

ฟุตบอลที่เราเชียร์ก็มีผลต่อรอยยิ้มของตัวเราได้ด้วยเช่นกันเพราะถ้า
เรารูส้ กึ ชืน่ ชอบทีมฟุตบอลนีม้ ากก็เหมือนกับเรารับเอาทีมนีเ้ ข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของตัวเรา การแพ้ชนะในแต่ละเกมจึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
ของเราได้มากพอสมควร แต่ทว่าความสัมพันธ์ก็มีวันจืดจางตามระยะ
เวลาที่ผ่านไป ซึ่ง Dr. Elaine Aron สนใจศึกษาในเรื่องนี้ จึงท�ำการวิจัย
เพือ่ ค้นหาวิธที จี่ ะถนอมความสัมพันธ์ให้ยนื ยาวทีส่ ดุ โดยการเลือกคูร่ กั
มารับการทดสอบสองเงื่อนไข วิธีแรกให้คู่รักท�ำกิจกรรมทั่วไปที่ไม่มี
ความตืน่ เต้นหรือแปลกใหม่อะไรอย่างการนัง่ ตอบแบบสอบถามด้วยกัน
และวิธีที่สองให้คู่รักท�ำกิจกรรมที่ทั้งคู่ไม่เคยท�ำมาก่อนโดยให้ทั้งคู่ถูก
มัดมือ มัดขา แล้วคลานบนพื้นข้ามสิ่งกีดขวาง แล้ววัดความพึงพอใจ
ในความสัมพันธ์หลังการทดลองทั้งสองวิธี ซึ่งผลการวิจัยพบว่าวิธีการ
ที่สองคือการที่คู่รักได้ท�ำกิจกรรมแปลกใหม่ด้วยกันนั้นท�ำให้ความพึง
พอใจในความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น แนวคิดนี้จึงเสนอว่า วิธีการถนอม
ความสัมพันธ์คือการที่ท�ำให้ตัวตนของทั้งสองคนได้เติบโตไปด้วยกัน
ในทางที่ดี เช่น การเลือกท�ำประสบการณ์สนุกๆ ง่ายๆ ที่เป็นสิ่งใหม่ ที่
เราไม่เคยได้ท�ำด้วยกัน เช่น ถ้าเราไม่เคยเดินพารากอนด้วยกันก็ลอง
ไปด้วยกัน ซึ่งการได้เติบโตนั้น ไม่ใช่แค่ไปเดินเล่นช้อปปิ้งในห้าง แต่
คือการเรียนรู้กันและกันในมุมที่เราไม่เคยเห็น ได้เป็น ได้ไป ได้ท�ำ ได้
คิด ได้ใช้ ในสิง่ ทีเ่ ราไม่เคยได้ลอง นัน่ คือตัวตนของเราได้เติบโตด้วยกัน
สาธารณรัก จึงเป็นอาณาเขตที่ไม่อาจระบุพิกัดของพื้นที่ได้
แน่ชัด ขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดของแต่ละความสัมพันธ์ แต่สิ่งส�ำคัญคือ
เจ้าของพื้นที่ต้องหมั่นช่วยกันถนอมความสัมพันธ์ให้วงกลมทั้งสองได้
เติบโต ขยายพื้นที่ไปในทิศทางที่ดี พร้อมๆ กัน
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ผ่าความเหี้ยมโหด อีกด้านของการเดินทางตลอดหนึ่งปี จาก
ศัลยแพทย์สู่ ‘หมอหมีผู้เหี้ยมโหด’

ถ้าค�ำว่า ‘ให้’ กับ ‘การแบ่งปัน’ ถูกนิยามด้วยความหมายทีแ่ ตก
ต่างกัน จะเป็นไปได้ไหมที่คนคนหนึ่งจะมีสิ่งที่ลงตัวระหว่างค�ำสองค�ำ
นี้ หนังสือข้างกายชวนให้นึกถึงผู้ชายที่น่าจะให้ค�ำตอบนี้กับเราได้ ปก
สีเขียวมิ้นต์สดใสกับตุ๊กตาหมีที่ใส่ชุดผ่าตัดพาให้ดูน่ารักอ่อนโยนและ
ใจดี ซึ่งออกจะดูขัดแย้งไปสักนิดกับหมอหมีผู้เหี้ยมโหดแห่งเพจ หมอ
หมีผู้เหี้ยมโหด บนเฟซบุ๊ก หรือ @darksidesurgeon บนทวิตเตอร์
หนึ่งปีที่แล้ว แพทย์ประจ�ำบ้านศัลยกรรมคนหนึ่งสมัครแอคเคาท์ทวิตเตอร์เพราะความเครียดระหว่างช่วงการสอบ เพียงแค่ตอ้ งการ
หาคนคุยด้วยแทนเพือ่ นรอบข้างทีก่ ำ� ลังจมกับกองหนังสือ ไม่มใี ครคิดว่า
จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของแอคเคาท์หนึ่งที่มีคนติดตามเพียงสามสิบคน
จะกลายเป็นเพจที่มีคนติดตามกว่าสามแสนคนในวันนี้
“เราเริม่ จากการกดติดตามคน 100 คน ทีค่ ดิ ว่าเขาน่าจะสนใจ
ทวิตเตอร์หมอหมีผเู้ หีย้ มโหด โดยค้นหาคียเ์ วิรด์ ในสิง่ ทีเ่ ขาทวีต และผล
คือ จากร้อยคนมีคนติดตามเรากลับ 30 คน ก็เป็นคนแรกๆ ที่ได้อ่าน
ทวิตเตอร์ของหมอหมี แล้วเขาก็รที วีตเรา แชร์ออกไปจนกระทัง่ ยอดคน
ที่ติดตามเราเพิ่มเป็นร้อยคน พันคน และถึงหมื่นคนในเวลาแค่อาทิตย์
เดียว เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเกินคาดมากๆ ”
เจ้าตัวจงใจใช้สัญลักษณ์แสดงมุมโหดร้ายของหมีนอกเหนือ
จากความน่ารัก จึงได้สว่ นผสมของความใจร้ายกับความใจดีปนๆ กันไป
กลายเป็นเรื่องราวหลากหลายสีสันที่มีเนื้อหาตั้งแต่การท�ำอาชีพหมอ
อาการและโรคต่างๆ ไปจนถึงเรื่อง น�้ำโค้กในตู้เย็นหายไปอีกแล้ว เป็น
ความกลมกล่อมทีม่ กี ลิน่ อายของชีวติ จริง แฝงด้วยสาระ แบ่งปันความ
รู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้อ่าน
“เวลาพูดถึงหมอ คนส่วนใหญ่มักเห็นภาพการรักษา แต่จริงๆ
แล้วบทบาทที่ส�ำคัญของหมอคือการป้องกันโรคนะ ถือเป็นหน้าที่ของ
หมอที่ดีในอุดมคติ การที่ท�ำเพจในเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ก็เหมือนกัน
เราไม่ได้ท�ำเพื่อการรักษา แต่เราท�ำเพื่อป้องกันมากกว่า เป็นการให้
ความรู้เขา บอกว่าอย่าท�ำแบบนี้นะ ซึ่งสิ่งที่เราจะเอามาปล่อยก็ยิ่ง
ต้องผ่านการกลั่นกรอง ตรวจสอบ ไม่ให้เกิดการปล่อยสารพิษสู่สังคม
“อย่างเช่นเรื่องน้องส้ม น้องส้มเป็นตัวอย่างของคนที่คิดจะกิน
ยาล้างห้องน�ำ้ เพือ่ ฆ่าตัวตายแต่ไม่ตาย เป็นเรือ่ งทีค่ นแชร์เยอะมากทีส่ ดุ
เท่าทีเ่ คยเขียนมา ซึง่ มันตรงตามจุดประสงค์ทอี่ ยากให้เป็น คือ อยากให้
คนรู้สึกเศร้า ดราม่า น�้ำตาซึม แล้วอยากจะแชร์มันออกไป เพื่อให้ทุก
คนได้อ่านแล้วรู้ว่า “ฉันไม่ควรท�ำแบบนี้” นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการ”
ด้วยความตั้งใจที่จะให้หน้าเพจของหมอหมีผู้เหี้ยมโหดเป็น
เหมือนช่องทางการแบ่งปันความสนุกสนาน มุกตลก ฮาๆ เรือ่ งราวต่างๆ
ให้เหมือนเวลาเรากินข้าวร่วมโต๊ะกับเพื่อนสนิท แล้วคุยเล่น เล่าเรื่อง
เม้าท์เพือ่ น ไม่ได้หมายถึงแค่การให้ฝา่ ยเดียวของเจ้าของเพจ แต่ผอู้ า่ น
ต่างก็มาแชร์เรื่องราวของตัวเองเช่นกัน ท�ำให้ยอดกดไลค์ จ�ำนวน
คอมเมนต์ที่ส่งมาแบ่งปันเรื่องต่างๆ รวมถึงยอดรีทวีตมีแต่จะเพิ่ม
มากขึ้นทุกวัน

หนึ่งปีผ่านไป ชื่อของหมอหมีผู้เหี้ยมโหดเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ทั้งในโลกออนไลน์และผลงานที่ออกมาให้จับต้องได้อย่างหนังสือ ป้า
เชื่อแบบนั้นจริงๆ หรอครับ เหมือนว่าหมีตัวนี้จะตัวใหญ่ขึ้นจนใครๆ
สามารถมองเห็นได้ง่ายดาย แต่ส�ำหรับเจ้าตัว เขากลับรู้สึกว่ายังตัว
เล็กเท่าเดิม
“อาจจะด้วยตอนเริม่ ท�ำเพจเราท�ำเพราะแค่อยากจะท�ำ อยากคุย
อยากปล่อยมุก ไม่ได้หวังชื่อเสียงเงินทอง แต่พอได้มาท�ำเป็นหนังสือ
อันนี้เป็นเหมือนผลพลอยได้มากกว่า อีกอย่างหนึ่งคือ ตั้งแต่เริ่มจนถึง
ปัจจุบันเราใช้วิธีไม่เปิดเผยตัวเอง มันเป็นเรื่องที่ดีนะ ท�ำให้การใช้ชีวิต
ทุกอย่างของเราเหมือนเดิมมากๆ นอกเพจก็ยังคงเป็นหมอหมีในห้อง
ผ่าตัดคนเดิม ลงไปกินข้าว ไปหยิบหนังสือในร้านหนังสือ ก็ไม่มีใครรู้
ว่าเราเป็นหมอหมีผู้เหี้ยมโหด”
นอกจากการแบ่งปันบนโลกออนไลน์ หมอหมียงั ท�ำหน้าทีข่ องผู้
ให้ในโรงพยาบาล สถานทีแ่ ก้ปญ
ั หาสุดท้ายของชีวติ มนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
แม้อาชีพแพทย์ จะดูเหมือนเป็นได้ยาก แต่ความจริงแล้วมันกลับมีจุด
เริ่มต้นที่แสนง่าย คือ การเริ่มมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเอง
“อาชีพหมอถึงจะไม่ใช่อาชีพทีส่ บายเหมือนทีเ่ ราเคยคิดไว้ตอน
เด็กๆ แต่มนั กลับให้อะไรหลายๆ อย่างกับเรา มันให้โลกใบใหม่ ให้ความ
สนุกและความท้าทาย ให้ความสุขทีเ่ กิดจากการได้ ให้ ความรูส้ กึ เวลาที่
เห็นคนไข้หายป่วยกลับบ้านยิม้ ได้ จากวันที่เขามาหาเราด้วยสีหน้าอม
ทุกข์ มันรูส้ กึ ดีนะ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ได้มคี ณ
ุ ค่าของเงินตราเข้ามาเกีย่ ว แต่มนั
คืองานของเรา เป็นอาชีพเราและเราก็คงจะไปท�ำอาชีพอื่นไม่ได้แล้ว
“ในการรักษาคนไข้เราไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าการทีเ่ ขาหาย
ดี แต่บางทีคนไข้กจ็ ะมีของเล็กๆ น้อยๆ มาให้ ครัง้ นึงมีคณ
ุ ยายตัวเล็กๆ
น่ารักๆ กลับมาเจอเราตอนแกหาย เขาก็เอาขนมครกขนมถ้วยมาให้ เรา
รูส้ กึ ว่ามันมาจากใจนะ เขาให้มากสุดเท่าทีเ่ ขาจะให้ได้ เป็นของเล็กน้อย
แต่เขาท�ำสุดใจ มันไม่ใช่เรือ่ งของการอยากได้ของตอบแทน แต่เป็นเรือ่ ง
ของจิตใจมากกว่า เขาก็คิดถึงใจเราเนอะ เขารู้ว่าเราเหนื่อยถึงปากเรา
จะบอกว่า ไม่เหนื่อยครับป้า ไม่เป็นไรครับ ตรวจได้ๆ แต่บ่ายสองแล้ว
(หัวเราะ) มันเป็นสิง่ เล็กน้อยทีเ่ ราประทับใจ ไม่ตอ้ งของเยอะแยะหรอก
ขนม 10 บาทก็ดีใจแล้ว”
การพูดคุยกับหมอหมีผู้เหี้ยมโหดวันนี้ใช้เวลาเพียงสั้นๆ แต่
ในช่วงเวลาเพียงแค่นั้นกลับชวนให้คิดถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิต
คนบางคนก�ำลังดิ้นรนท�ำงานอย่างหนักเพื่อเงินทองมากมายที่ได้รับ
ตอบแทน แต่ภายในกลับว่างเปล่า หรือความจริงมันง่ายดายกว่านั้น...
ความสุขของชีวติ อาจเกิดจากการให้ แม้ไม่ได้ฉาบฉวยหรือจัดจ้านด้วย
สีสัน แต่สามารถเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในจิตใจ ลึก อบอุ่น ละมุน
ละไม และสร้างรอยยิ้มที่สวยงามที่สุดแต่งแต้มโลกใบนี้ได้เสมอ
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โดย

วีรวิญญ์ สุขสันตินันท์

เมือ่ ไม่นานมานี้ เกิดปรากฏการณ์ครัง้ ส�ำคัญทีเ่ ขย่าวงการหนังสือ
ขึ้นที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
เมื่อบูธหนึ่งที่มีผู้คนยืนเข้าแถวอย่างคับคั่งตลอดช่วงเวลา 11 วัน
ของการจัดงาน ท�ำยอดขายถล่มทลาย ล�ำพังหนังสือชือ่ น่ารักอย่าง New
York 1st Time ที่รวบรวมหลากหลายประสบการณ์ครั้งแรกในมหานคร
นิวยอร์กของ เบ๊น ธนชาติ ศิริภัทราชัย ก็สร้างยอดขายไปกว่า 15,000
เล่ม บูธที่เราก�ำลังพูดถึงอยู่นี้คือบูธของส�ำนักพิมพ์แซลมอนนั่นเอง
อะไรกันคือสิ่งที่ช่วยให้ส�ำนักพิมพ์หน้าใหม่แห่งนี้ขายดีอย่างผิดหู
ผิดตาในเวลางานดังกล่าว ?
สิ่งมหัศจรรย์สิ่งนั้นมีชื่อเรียกว่า Viral Marketing (ไวรัลมาร์เก็ต
ติ้ง) นั่นเอง

VIRAL เป็นอะไรกับ VIRUS

Viral คือ ค�ำคุณศัพท์ของค�ำว่า Virus (ไวรัส) หรือจุลินทรีย์ที่
สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ หากแปลค�ำว่า Viral Marketing แบบ
ตรงตัวจะมีความหมายว่า การตลาดแบบไวรัส และมันก็เป็นอย่างชือ่ เรียก
จริงๆ เพราะเป็นการท�ำการตลาดโดยอาศัยการสร้างกระแสให้เกิดการบอก
ต่อ ท�ำให้สามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต่างอะไรกับเชื้อไวรัส
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ประวัติศาสตร์การแพร่เชื้อ

อย่าเพิ่งเข้าใจไปว่าไวรัลมาร์เก็ตติ้งเพิ่งมีขึ้นในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กครองโลก ที่จริงแล้วอาจพูดได้ว่าไวรัล มาร์เก็ตติ้งเกิดขึ้นมา
พร้อมกับโฆษณาชิน้ แรกของโลกเลยก็วา่ ได้ เพราะงานโฆษณาต่างมีจดุ
ประสงค์ทจี่ ะท�ำให้แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ เป็นทีพ่ ดู ถึง แต่หากอยาก
เจาะจงสักหน่อย เราอาจสืบค้นไปถึงต้นตอของการเริ่มใช้ค�ำค�ำนี้ ค�ำที่
มีความหมายใกล้เคียงกับค�ำว่าไวรัล มาร์เก็ตติงที่สุด ปรากฏครั้งแรก
ในบทความ “The Virus of Marketing” เขียนโดย เจฟฟรีย์ เรย์พอร์ต
(Jeffrey Rayport) ในนิตยสาร Fast Company ฉบับปี 1996 ทีพ่ ดู ถึงกฎ
การท�ำการตลาด 6 ข้อ ที่อิงการท�ำงานของเชื้อไวรัสเป็นต้นแบบใน
การก�ำหนดกฎ

Viral Marketing กับ Social Media

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์
หรืออินสตาแกรมได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารของทุกคนบน
โลกจากหน้ามือเป็นหลังมือ
โทรศัพท์และจดหมายแทบจะสูญพันธุ์ในยุคทีก่ ารติดต่อพูดคุย
นั้นสามารถท�ำได้ง่ายๆ ผ่านแป้นพิมพ์บนจอโทรศัพท์ม ือถือ
ดังนั้นในยุคปัจจุบัน จึงไม่แปลกที่นักการตลาดจะหั นมาสนใจ
การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่ทั้งสะดวกต่อการเข้าถึง ฉับพลันทัน
เหตุการณ์ แถมยังประหยัดต้นทุน
เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ก็คงจะไม่แปลกอะไรที่
กระบวนการโฆษณาต้องเปลี่ยนตาม ขณะที่อะไรๆ ก็ไวเพียงปลายนิ้ว
สัมผัส ดังนัน้ การโฆษณาผ่านหน้ากระดาษหรือจอโทรทัศน์อาจไม่สอด
คล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคอีกต่อไป จ�ำนวนผู้ชม
โทรทัศน์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากผู้คนหันไปเล่นแท็บเล็ต
สมาร์ตโฟนแทนการดูโทรทัศน์แบบเดิมๆ นีค่ อื เหตุผลทีท่ ำ� ไมยุทบู ถึงมี
มูลค่าสูงขึ้นทุกวัน ในขณะที่ช่องโทรทัศน์ต่างต้องดิ้นรน สร้างช่องทาง
ออนไลน์ แต่เว็บไซต์บางเว็บ ยกตัวอย่างเช่น Netflix ที่ก่อนหน้าเริ่ม
จากการเก็บค่าสมาชิกเแลกสิทธิ์ในการเข้าชมภาพยนตร์ออนไลน์ แต่
เดี๋ยวนี้เริ่มสร้างซีรีส์ที่ให้ดาวน์โหลดและดูออนไลน์โดยเฉพาะ ไม่ง้อ
ช่องฉายในโทรทัศน์

คิดต่างอย่างสร้างสรรค์

ไวรัลมาร์เก็ตติง้ ไม่ได้มผี ลกระทบเฉพาะกับตัวผูร้ บั สารเท่านัน้
แต่ยงั มีผลต่อกระบวนการคิดของทีมครีเอทีฟในการสรรสร้างโฆษณา
แต่ละตัวอีกด้วย เดิมทีกระบวนการคิดโฆษณาเป็นไปอย่างเฉื่อยชา
หลายครั้งที่โฆษณา(โดยเฉพาะในประเทศไทย) น�ำเสนอภาพสินค้า
อย่างตรงไปตรงมา ยิง่ เป็นโฆษณาในสือ่ สิง่ พิมพ์ ไม่วา่ จะผ่านบทความ
รีวิวหรือการซื้อพื้นที่โฆษณาราคาแพง สินค้าหลายชิ้นถูกน�ำเสนอ
เป็นรูปภาพที่ไม่สะดุดตา โดยแนบสรรพคุณต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการ
เข้าใจ เมื่อเกิดไวรัลมาร์เก็ตติ้งขึ้น นักโฆษณาและบริษัททั้งหลายต่าง
ตื่นตัวและต้องการสร้างโฆษณาให้ ‘เป็นที่บอกต่อ’ กันมากขึ้น เพื่อใช้
ประโยชน์จากพฤติกรรม ‘ชอบแชร์’ ของผู้บริโภคในปัจจุบัน
เมือ่ ไวรัลมาร์เก็ตติง้ แพร่มาถึงประเทศไทย กลวิธกี ารน�ำเสนอ
ใหม่ๆ ก็ได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อเรียกเรตติ้ง เช่น มีการเสนอภาพที่สะเทือน
อารมณ์ การเสนอเนือ้ หาทีเ่ น้นอารมณ์ขนั การเสนอสถานการณ์เทียม
(Pseudo Event) ฯลฯ อย่างไรก็ดีใช่ว่าการท�ำการตลาดตามสูตรจะ
น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จเสมอไป สถิตกิ ารประสบความส�ำเร็จของการตลาด
ชนิดนีเ้ กือบจะเท่ากับการถูกล็อตเตอรี แต่แม้โอกาสจะริบหรีข่ นาดไหน
คุณแบงค์ ณัฐชนน มหาอิทธิดล บรรณาธิการบริหารส�ำนักพิมพ์แซลมอน
ก็สามารถพาส�ำนักพิมพ์แซลมอนไปถึงจุดนั้นได้
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ปรากฏการณ์แซลมอน!

หนังสือของส�ำนักพิมพ์แซลมอนแทบจะไม่เคยปรากฏในฐานะ
‘สินค้าที่ถูกน�ำมาโฆษณา’ ในหน้าหนังสือหรือบนสื่อโทรทัศน์ (จะมีก็
แต่ถูกน�ำไปพูดถึงเสียมากกว่า) ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะหลักการท�ำงานที่
ให้ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย
ปกที่โดดเด่นดึงดูดความสนใจ และการน�ำเสนอคาแรคเตอร์
ของผู้เขียนที่แตกต่างกันออกไป เป็นสองสิ่งที่สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์
ของบรรณาธิการหนุ่มผู้เห็นความส�ำคัญของการประชาสัมพันธ์ผ่าน
โซเชียลมีเดีย เมื่อถามถึงสาเหตุ คุณแบงค์ให้เหตุผลว่า เป็นเพราะ
สื่อรูปแบบดังกล่าวสามารถสร้าง ‘ตัวตน’ ได้ดีกว่าสื่อประเภทอื่น ทั้ง
ยังประหยัดกว่ามาก อย่างที่เห็นได้ว่าสามารถสร้างความตื่นตัวในวง
กว้างได้มากกว่า และยังรวดเร็วกว่าสื่อประเภทอื่น คุณแบงค์กล่าว
ว่าการโฆษณาท�ำได้แค่ขายสินค้าแค่เพียงชิ้นเดียว ในขณะที่การ
ประชาสัมพันธ์นนั้ สามารถสร้างชือ่ ให้กบั แบรนด์ทงั้ แบรนด์ได้ และอาจ
พูดได้ว่านี่คือสิ่งที่ส�ำนักพิมพ์หน้าใหม่ต้องการ
คุณแบงค์เล่าถึงกระบวนการคิดก่อนที่จะส่งคลิป “ลุงเนลสัน
st
BKK 1 Time : ตอนโดนคนไทยด่าครั้งแรก” สู่สายตาประชาชนว่า
คลิปดังกล่าวนั้นเป็นเหมือนตัวแทนนักเขียนเจ้าของหนังสือ ซึ่งไม่
สามารถเดินทางมางานวันเปิดตัวหนังสือได้ คุณแบงค์กับนักเขียนจึง
ร่วมกันคิด สุดท้ายก็ได้ไอเดียว่าจะน�ำเสนอเนือ้ หาของหนังสือผ่านการ
มองมุมกลับ จากคนไทยทีม่ ปี ระสบการณ์ ‘ครัง้ แรก’ ในมหานครนิวยอร์ก
เป็นฝรั่งที่มาเล่าประสบการณ์ ‘ครั้งแรก’ ในกรุงเทพฯแทน หลังจากที่
โดนแก้ไขหลายต่อหลายครัง้ ในทีส่ ดุ คลิปก็ถกู เผยแพร่กอ่ นงานสัปดาห์
หนังสือหนึง่ สัปดาห์ มีผู้ให้ความสนใจมากมาย เกินความคาดหมายของ
เจ้าของความคิดทั้งสอง ทั้งคู่เห็นตรงกันว่าคลิปตัวดังกล่า วมีผลอย่าง
มากต่อยอดขายหนังสือ
นับแต่วันที่เริ่มเผยเพร่บนเว็บไซต์ยูทูบจนถึงวันนี้ คลิปลุง
เนลสันก็ยังครองสถิติคลิปโปรโมตหนังสือที่มียอดผู้เข้าชมและยอด
แชร์จ�ำนวนมากที่สุด

ดังใช่ว่าจะดี

อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์ที่ประสบความส�ำเร็จในเชิง
ไวรัล ไม่อาจการันตีว่าแบรนด์จะประสบความส�ำเร็จได้เสมอไป ยก
ตัวอย่างเช่น แคมเปญโฆษณาของ Snickers ประเทศไทย ทีน่ ำ� คอนเซ็ปต์
“You’re not you when you’re hungry.” จากต่างประเทศมาท�ำใหม่
โดยตอนแรกตัวละครในคลิปโฆษณาจะแสดง ‘ความไม่เป็นตัวเอง’ เช่น
อารมณ์ฉุนเฉียว แต่พอได้ทาน Snickers ก็จะกลับมาอารมณ์ดี หนึง่ ใน
คลิปที่สร้างกระแสแง่ลบและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เห็นจะเป็นคลิปที่
เชียร์ลีดเดอร์แสดงความเกรี้ยวกราด ประเด็นที่ท�ำให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์อย่างหนัก มาจากเครื่องแบบของนักศึกษาในคลิปนั้น ที่ดัน
ไปเหมือนกับเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้
สถาบันเสือ่ มเสียชือ่ เสียง ดังนัน้ ถึงแม้คลิปจะถูกแชร์เป็นจ�ำนวนมาก ก็
ยิง่ สร้างทัศนคติแง่ลบต่อตัวสินค้าในจ�ำนวนทีม่ ากขึน้ เช่นกัน เห็นได้วา่
วัฒนธรรมที่ต่างกันก็ส่งผลกระทบให้เกิดกระแสการตอบรับที่ต่างกัน
คลิปที่โด่งดังเป็นที่กล่าวขานสร้างชื่อให้กับแบรนด์ในที่ที่หนึ่ง ใช่ว่าจะ
ประสบความส�ำเร็จแบบเดียวกันในอีกที่ได้เสมอไป
ทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งด้านบวกและด้านลบ การตลาดก็เช่นกัน
เส้นแบ่งระหว่างความส�ำเร็จและความล้มเหลวนั้นบางเสียจนแทบจะ
มองไม่เห็น ทัง้ ในเชิงยอดขายและในเชิงกระแสการตอบรับ ยิง่ ในสังคม
ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมละเอียดอ่อนอย่างสังคมไทย การไตร่ตรองและการเลือก
ใช้สื่อจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตามถึงจะล้มเหลว การสร้างสรรค์ย่อมดีกว่าการย�่ำอยู่กับที่ แม้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นสื่อ แต่ก็ไม่ควรกลัว
กรอบจนไม่กล้าท�ำอะไรที่ต่างไปจากเดิม เพราะสื่อมีส่วนช่วยให้ความคิดของคนในสังคมพัฒนา โดยเฉพาะกับคนไทยที่เห็นกันอยู่ว่าสิ่งที่เลี้ยงดูและ
หล่อหลอมมานั้น ล้วนแต่ชี้น�ำให้ท�ำตามมากกว่าที่จะให้คิดได้ด้วยตนเอง การกระตุ้นด้วยสื่อสร้างสรรค์ที่มีอยู่และเข้าถึงได้ทั่วไป อย่างโฆษณา หรือ
การตลาดแบบสร้างสรรค์ จึงมีความจ�ำเป็นกับสังคมนี้ยิ่งกว่าสังคมใด
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เอ๋ – สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือทีน่ กั อ่านส่วนใหญ่รจู้ กั ในนามปากกาว่า นิว้ กลม ชายผูพ
้ กคำ�คมมาเต็มกระเป๋า
กำ�ลังเล่าให้เราฟังถึงช่วงชีวิตทีผ่ ่านมา การวางตัวสบายกับชุดแต่งกายสีดำ�ราวกับเป็นลายเซ็นของเขาไปแล้ว บท
สนทนาสั้นๆ ปะปนกันกับกลิ่นชากาแฟที่อยู่ตรงหน้า ราวกับโจรปล้นเวลาในการสนทนาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

เราเชื่อว่าชายหนุ่มอารมณ์ดีที่อยู่ตรงหน้าเป็นหนึ่งในนักเดินทางมือวางอันดับต้นๆ ของประเทศนี้ จาก
โตเกียวไม่มขี า มาจนถึง วิชา ภูผา ชีวติ งานเขียนของเขาเติบโตไปตามช่วงวัยและประสบการณ์ ทีผ่ า่ นการตกผลึก
ทางความคิด บดละเอียดจนเป็นตัวอักษรที่อร่อยและย่อยง่าย และในขณะเดียวกัน เขายังเป็นนักทดลองใช้ชีวิต
กิจกรรมหลายๆ อย่างที่เขาท�ำเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตที่ดี
จากแฟนเพจ roundfinger ที่ตอนนี้มีคนถูกใจไปแล้วกว่าสามแสนคน บนโลกออนไลน์ เขายังประยุกต์
ใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความคิดโดยไม่ติดอยู่เพียงแต่หน้ากระดาษ นั่นเป็นเหตุผลที่
ท�ำให้เราเลือกที่จะคุยกับเขาในวันนี้
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(1)

(3)

(5)

Q
ตอนนี้ท�ำงานเยอะมาก ทั้งเขียนพ็อกเก็ตบุก๊ วิทยากร เป็นพิธกี รรายการทีวี แถมล่าสุด
เพิ่งกลับไปเขียนคอลัมน์อีกต่างหาก อยากรู้ว่า
แบ่งเวลาในการท�ำงานอย่างไร

Q
พอพู ด ถึ ง การเดิ น ทางท� ำ ให้ นึ ก ถึ ง
หนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้า อยากรู้ว่าเสน่ห์อะไร
ของชุมชนคริสเทียเนีย ที่ท�ำให้ยกที่นี่เป็นหนึ่งใน
สถานที่ที่ชอบที่สุด

Q
ก่อนจะมาเป็นนักเดินทางทางความคิด
และแชร์ออกมาในรูปแบบตัวอักษรอย่างทุกวันนี้
ช่วงไหนในชีวิตที่โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามีบทบาท

A

A

แต่ก่อนท�ำงานประจ�ำ ชีวิตมันมันง่าย
เพราะเขียนหนังสืออย่างเดียว พอตอนนี้มาเป็น
ฟรีแลนซ์ ยอมรับว่าตารางชีวิตมากขึ้น ก็ต้อง
พยายามจัดล�ำดับความส�ำคัญก่อนหลัง ตาราง
เวลาไม่มีค�ำว่าชัดเจนอีกต่อไป ส่วนการกลับไป
เขียนคอลัมน์เพราะอยากบังคับตัวเองให้เขียนใน
ความถีท่ กี่ ำ� หนดได้ และเหมือนมันบังคับให้ตวั เอง
ต้องอ่านด้วย ไม่ใช่แค่อา่ นหนังสือ แต่หมายถึงการ
อ่านทุกสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว

เราไปแล้วมันกระทบใจ ชุมชนที่นี่ตั้งต้น
จากคนที่เชื่อในสันติภาพและความรัก ไม่ต้องใช้
ความรุนแรง ไม่ต้องใช้อาวุธ เขาเชื่อว่าเนื้อแท้
มนุษย์ไม่ได้เลว และมันมีความหลากหลายมากใน
ชุมชนนัน้ เขาไม่ได้เชือ่ ว่าสังคมมันต้องมีผมู้ อี ำ� นาจ
ทุกๆ คนเหมือนกัน เขาไม่ได้นบั ตัวเองเป็นส่วนหนึง่
ของเดนมาร์ก ไม่ได้อยากตัดโลก แต่คงมีโลกบางใบ
ที่เขาอยากตัดตัวเองออกมา โลกที่มีสงครามและ
ความเกลียดชัง โลกที่เต็มไปด้วยการค้า เขาเชื่อ
ตามแนวคิดอินเดียนแดงทีว่ า่ พืน้ ทีบ่ นโลกมันเป็น
ของโลก เรามาอยูแ่ ค่ชวั่ คราว หลายความคิดพวก
เขาบางครั้งอาจไม่ตรงกับโลกภายนอก

จริงๆ ก็เริม่ ตัง้ แต่มอี นิ เทอร์เน็ต ยุคเว็บบอร์ด
Hi5 Blog มันเหมือนกระดานแปะความคิดของเรา
ลงไปแล้วให้คนมาอ่าน มันเริม่ ท�ำให้เราผลิตข้อมูล
ออกไปได้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เราเชื่อว่า
คนเขียนหนังสือคือการอยากเขียนให้คนอื่นอ่าน
คนสมัยก่อนกว่าจะได้เผยแพร่งานเขียนต้องผ่าน
อะไรตัง้ หลายอย่าง แต่พอมายุคอินเทอร์เน็ตเราจะ
เห็นว่าคนตัดสินงานของเราไม่ใช่คนคนเดียว แต่
เป็นคนที่เราเองก็ไม่รู้ว่าใคร ข้อดีคือมันท�ำให้ตัว
หนังสือพิสูจน์ตัวมันเองได้โดยไม่ต้องให้ใครบอก
ว่ามันดี สังเกตจากเพจต่างๆ ที่ดังขึ้นมา ถึงแม้ว่า
ไม่ได้ตพี มิ พ์ แต่มนั ก็พสิ จู น์ได้วา่ งานมีคณ
ุ ค่าแบบ
หนึ่งที่มีคนรออ่านอีกเยอะ

(2)
Q
พูดถึงหนังสือเล่มล่าสุด วิชา ภูผา ชีวิต
เล่มนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ได้ยินมาว่าที่นั่นไม่มีแม้แต่
สัญญาณอินเทอร์เน็ต จะอัปเดตสถานะหรือว่า
โพสต์รูปสวยๆ ก็ท�ำไม่ได้
A

ตอนนั้นเราแค่อยากไปเดินแม่วงก์ อยาก
รู้ว่ามันสวยและอุดมสมบูรณ์ขนาดไหน แต่พอไป
จริงๆ สิง่ ทีส่ ะกิดใจไม่ใช่แม่วงก์ แต่เป็นเรือ่ งทีเ่ กิด
ขึน้ ภายในใจเราเอง พอเดินทางถึงวันทีส่ อง เราเริม่
รูแ้ ล้วว่ามันมีประเด็น มันเป็นหนังสือได้นะ ถามถึง
ความรู้สึกอยากแชร์มันก็มี แต่พอเราใช้เวลากับ
ธรรมชาติมากขึน้ อยูก่ บั เพือ่ น คุยกับเพือ่ น จนรูส้ กึ
ไม่อยากติดต่อกับโลก คิดได้ว่าเจออะไรก็ไม่ต้อง
รีบแชร์ก็ได้นี่น่า ทำ�ให้คิดได้ว่าชีวิตมันก็เท่านั้น
เราเชือ่ ว่าถ้าเราเข้าป่าไปนานกว่านัน้ พอวันทีอ่ อก
มาเราจะรู้เลยว่ามนุษย์เราพัฒนามาไกลมาก
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(4)
Q
จากประสบการณ์ ข องชี วิ ต คิ ด ว่ า การ
เดินทางออกจากโลกใบเดิมส�ำคัญมากแค่ไหนใน
ยุคที่อยากรู้เรื่องอะไรก็ง่ายเพียงปลายนิ้วคลิ้ก
A

ส�ำคัญนะ เพิ่งอ่านหนังสือเจอ มีประโยค
หนึ่งในนั้นเขียนไว้ว่า การเดินทางเป็นหมอต�ำแย
ทางความคิด ตอบหล่อๆ หน่อยก็คือคุณไม่ต้อง
เดินทางด้วยกายภาพ แต่ให้ลองเดินทางทางความ
คิด จะไปด้วยวิธใี ดก็ได้ อ่านหนังสือทีไ่ ม่เคยสนใจ
ไปคุยกับคนทีร่ สู้ กึ ว่าเขาอยูก่ นั คนละโลกกับเรา แต่
เอาเข้าจริงแล้วสุดท้ายเราว่าร่างกายมันก็ตอ้ งการ
การเดินทางทางกายภาพอยู่ดี การเดินทางจะ
ท�ำให้เราได้พบตัวเองทีอ่ อ่ นแอ ทีเ่ ข้มแข็ง หากเรา
อยูก่ บั ทีจ่ ะไม่มวี นั รูเ้ ลย เหมือนโลกอีกใบมันขยาย
ส่วนที่อยู่ลึกไปในใจของเรา

A

(6)
Q
พูดถึงเรื่องข้อดีของอินเทอร์เน็ตไปแล้ว
คิดว่าข้อเสียของมันคืออะไร
A

เราคิดว่าอย่างแรกที่ชัดเจนเลย คือสิ่งที่
ถูกเขียนลงไปบนโลกออนไลน์มันไม่ได้ถูกตรวจ
สอบละเอียดเหมือนเราเขียนลงนิตยสาร บางครั้ง
มันท�ำให้เราได้ขอ้ มูลทีผ่ ดิ และอะไรทีผ่ ดิ ๆ มันมัก
จะกระจายตัว แต่เราก็เชือ่ ว่า ถ้ามันเป็นเรือ่ งไม่จริง
สังคมจะก�ำจัดแล้วมันก็จะหายไปเอง เพียงแต่ใน
ช่วงที่สังคมก�ำลังเรียนรู้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และ
บางครัง้ เราจะเลือกเสพเฉพาะสิง่ ทีเ่ ราเห็นด้วย และ
กับสิง่ ทีไ่ ม่เห็นด้วยออกไปจากชีวติ ทัง้ ๆ ทีม่ นั เป็น
พื้นที่แห่งโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ความคิดคนอื่น
เหมือนเราอยู่แต่ในโลกของเรา อันนี้เป็นอีกอันที่
น่ากลัว เมือ่ โลกเราแคบลงทัศนคติมนั ก็จะถูกกวน
จนข้นขึน้ เรือ่ ยๆ ความข้นนีน่ า่ กลัวนะ เราว่าสังคม
ต้องการความหลากหลายมากกว่าก้อนข้นๆ ก้อน
หนึ่ง

(7)
Q
อย่าง หยดน�้ำในกองไฟ นั่นก็พูดได้ว่า
เป็นงานเขียนแสดงทัศนคติที่เกี่ยวกับสังคมใน
ช่วงนั้น ?
A

ส่วนหนึ่งเกิดจากความอึดอัดของสถานการณ์ ช่วงนั้นเปิดหน้าเฟซบุ๊กก็เจอเพื่อนแชร์กัน
แต่เรื่องการเมือง เราเห็นมันทุกวัน แล้วเราดันมี
เพื่อนทั้งสองฝ่าย เราเป็นคนกลางมันก็อึดอัดนะ
เลยเริม่ รูส้ กึ ว่าอยูใ่ นจุดทีเ่ ขียนอะไรสัน้ ๆไม่ได้แล้ว
อีกอย่างเราอยากเขียนให้ตวั เองเข้าใจด้วยว่าจริงๆ
แล้วเราก�ำลังคิดอย่างไร เราเห็นด้วยกับการที่ไม่
อยากให้นักการเมืองมาโกงเรา แต่จะท�ำอย่างไร
นั่นเป็นค�ำถามปลายเปิดที่เราต้องคิด อีกอย่างคือ
เราคิดว่าคนใกล้จะตีกันแล้ว ในฐานะคนเป็นสื่อ
เราก็อยากท�ำอะไรให้คนได้คิดบ้าง คิดว่าในภาวะ
วิกฤต ก่อนจะตัดสินใจท�ำอะไรลงไป ทุกคนน่า
จะเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราคิดอย่างไร อยู่เงียบๆ
ปิดทีวีฟังเสียงตัวเอง ทบทวนตัวเองว่าจริงๆแล้ว
คุณคิดอะไรอยู่

(9)

( 11 )

Q
เคยมีชว่ งหนึง่ ที่ @roundfinger ทวีตบ่อย
มาก ท�ำไมช่วงนี้ถึงเล่นทวิตเตอร์น้อยลง

Q
อะไรคื อ ความยากล� ำ บากในการท� ำ
รายการทีวีในยุคที่คนมีช่องทางให้เลือกเสพเต็ม
ไปหมด

A

ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เล่นแล้วเพราะคิดว่ามัน
เร็วเกินไป มันไม่ค่อยเป็นมนุษย์ มันถึงจุดที่ตั้ง
คำ�ถามกับตัวเองว่าเราต้องการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาขนาดนัน้ เลยเหรอ มัน
เหมือนช่องว่างบนหน้าทวีตมันเรียกร้องเราตลอด
เวลา แต่วา่ มันก็สามารถเป็นช่องทางในการสือ่ สาร
ที่ทรงพลังได้นะถ้าคนใช้มันเป็น นึกถึงคำ�พูดของ
ฝรั่งคนหนึ่ง บอกไว้ว่าคนที่จะมีอิทธิพลต่อโลกใบ
นี้คือคนที่โฟกัสกับสิ่งสิ่งหนึ่ง แล้วให้เวลากับมัน
มากกว่าการมัววิ่งตามข้อมูลที่แตกกระจาย

( 10 )
Q
มาถึงรายการใหม่ล่าสุดอย่าง Status
Story รายการนี้แตกต่างจากรายการอื่นที่เคย
ท�ำอย่างไรบ้าง
A

(8)
Q
‘พืน้ ทีบ่ นหน้าเฟซบุก๊ คือพืน้ ทีส่ ว่ นตัว’ คิด
อย่างไรกับข้อความนี้
A

มันเหมือนเรามีบ้าน ถ้าเราล้อมรั้วมิดชิด
แล้วมีโจรเข้ามาเราสามารถบอกได้ว่านั้นโจร แต่
ถ้าคุณทลายรั้วออกหมดแล้วมีใครไม่รู้เดินเข้ามา
เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณไม่ต้อนรับ เราว่าเฟซบุ๊ก
มันเป็นพื้นที่ที่อันตราย มันเร็วและไกล เรื่องนี้มัน
อยูท่ เี่ ราจะเล่นแบบไหน แต่ในความจริงแล้ว อะไร
ก็ตามที่ถูกส่งลงในโลกออนไลน์ ก็ทำ�ใจได้เลยว่า
มันเป็นสาธารณะ

มันเริม่ จากทีเ่ ราคิดกันว่าโลกออนไลน์มนั
เร็ว ความเร็วของมันทำ�ให้เสี่ยงต่อการรับรู้อะไร
แบบตื้นๆ เราเลยลองดูเรื่องรอบๆ สเตตัส ดูใน
เรื่องที่กำ�ลังดราม่า หรือเป็นกระแสกันอยู่ อยาก
ชวนคนมาคิด สิ่งที่ต้องการคืออยากดึงคนดูให้
กลับมาวิง่ เล่นตรงกลางบ้าง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง โชคดีที่ได้ทีมงานเดิมจากวัฒนธรรมชุบแป้ง
ทอด มีพี่หนุ่มโตมร แกมีทัศนะที่น่าสนใจ มีแชมป์
ทีปกร เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ และเราเป็น
ตัวแทนของคนทั่วๆ ไป คอยแย้งในสิ่งที่สองคนนี้
เสนอ คนดูอาจจะคิดต่างก็ได้ เถียงก็ได้ แต่อย่าง
น้อยมันก็ทำ�ให้คุณได้คิด อันนี้เราว่าสำ�คัญ

A

เคยคุยกับพี่จิก ประภาส แกบอกว่าถ้าทำ�
ทีวแี ล้วคนดูไม่ถงึ ล้านก็ไม่นา่ ทำ� คำ�นีเ้ ราเองก็เห็น
ด้วยนะ ต้องยอมรับว่าในตอนนี้ก็กำ�ลังอยู่ในช่วง
ปลุ ก ปั้ น อย่ า งเราเองยั ง พยายามเรี ย นรู้ อ ะไร
หลายๆ อย่างจากมัน พยายามแก้ไขและพัฒนา
อยู่ตลอด โจทย์ที่ยากคือทำ�อย่างไรให้คนมาดูทีวี
เพราะหากทีวีขาดการสนับสนุนด้านรายได้ ก็อาจ
ทำ�ให้คุณภาพน้อยลงยูทูบนี่ก็คู่แข่งสำ�คัญ เราว่า
มันเหมือนเด็กแสบๆ ทีม่ ากระตุกขาผู้ใหญ่ทคี่ ดิ ว่า
ตัวเองเจ๋ง ดูอย่างฮอร์โมน นั่นก็เป็นตัวอย่างของ
กระแสเล็กๆ ที่มันตั้งคำ�ถามกับสื่อว่าจริงๆ แล้ว
สามารถทำ�แบบอื่นได้หรือเปล่า แต่ถ้าถามในมุม
มองของเรา เราคิดว่าแค่ดูรายการเรา อ่านงานที่
เราเขียน แค่นั้นเราก็พอใจแล้ว

( 12 )
Q
ถ้าวันหนึ่งเฟซบุ๊กมีอันต้องปิดตัวลง จะ
เสียดายสิ่งต่างๆ ที่เคยโพสต์ เคยแชร์ไว้ไหม
A

(หัวเราะ) ก็ถ้ารู้คงต้องก๊อปออกมาก่อน
เพราะปกติไม่เคยเซฟไว้ จะรวมเล่มทีหนึ่งค่อย
เซฟ ถามว่ า เสี ย ดายไหมก็ ค งเสี ย ดาย เพราะ
ทั้งหมดนั้นก็คืองานเขียนเรา คือบันทึกความคิด
ของเรา

27

โดย

28

วิชชุดา

29

โดย

วิภาวี พิเชฐกุล

คนที่ (อาจ) เคยรู้จัก
ช่วงกลางเดือนมิถุนายน สายฝนโปรยปราย
ลงสู่พื้นดินวันแล้ววันเล่า พื้นถนน หรือแม้แต่ทางเดิน
เต็มไปด้วยแอ่งน�ำ้ ฝนทีเ่ จิง่ นอง ต้นไม้เอนตัวไปมาเพราะ
โดนแรงลมโถมพัดกระหน�่ำ ผู้คนบนท้องถนนต่าง
วิ่งหาที่หลบฝนกันอย่างชุลมุน แน่นอน..ไม่มีใครชอบ
ฝนเพราะมันทัง้ ชืน้ แฉะ แถมยังเป็นสาเหตุให้การจราจร
ติดขัด ดินก็กลายเป็นโคลนที่เมื่อโดนเหยียบจะติด
รองเท้าไปจนกว่าคุณจะล้างมันออก

เวลาหนึ่งทุ่ม..
ผมยังคงนัง่ ตรวจการบ้านของนักเรียนในห้อง
พักครู ถึงแม้ครูท่านอื่นจะกลับกันหมดแล้วก็ตาม ผม
มองออกไปนอกหน้าต่าง ตอนนีฝ้ นเริม่ ซาลง หลังจาก
เวลาผ่านไปเกือบหนึง่ ชัว่ โมง ถึงเวลาทีผ่ มควรจะกลับ
บ้าน ผมหยิบการบ้านที่ผมเพิ่งตรวจเสร็จวางไว้บน
กองสมุดทีบ่ นหน้าปกเขียนว่า ‘วิชาคณิตศาสตร์’ ก่อน
จะสะพายกระเป๋าสีด�ำเตรียมกลับบ้าน แต่แล้วจู่ๆ ไฟ
ในห้องพักครูก็ดับพรึ่บ
“เฮ้ย!” ผมอุทานเสียงดังจนเหมือนตะโกน แต่
ก่อนทีส่ มองผมจะประมวลได้วา่ เกิดอะไรขึน้ ไฟก็กลับ
มาสว่างอีกครั้ง พร้อมกับมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืน
อยู่ตรงหน้าประตู
30

“ขอโทษด้วยค่ะ คิดว่าครูกลับกันหมดแล้ว” แม่บ้านอธิบาย
เธอชูกุญแจห้องเรียนทั้งหมดให้ผมดู เพื่อบอกว่าเธอก�ำลังเดินไล่ปิด
ประตูห้องเรียน
“ไม่เป็นไรครับ ผมก�ำลังจะกลับพอดี” ผมบอกก่อนจะเดิน
ออกมาจากห้องพักครู ตัง้ แต่ผมเป็นครูอยูท่ นี่ ผี่ มยังไม่เคยกลับบ้านค�ำ่
ขนาดนีเ้ ลย โรงเรียนนีเ้ ป็นโรงเรียนของมูลนิธสิ ำ� หรับเด็กทีพ่ อ่ แม่มเี งิน
เดือนน้อยไม่สามารถส่งลูกเรียนได้ เด็กที่มาเรียนไม่ต้องจ่ายค่าเทอม
และครูที่มาสอนก็ไม่ได้รับเงินเดือน เราเรียกตัวเองว่า ‘ครูอาสา’ ผม
จะมาท�ำงานเป็นครูอาสาเฉพาะวันจันทร์และวันเสาร์ เพราะผมมีเวลา
ว่างเพียงสองวัน มีหลายคนถามผมว่าผมจะมาท�ำงานที่ไม่ได้รับค่า
ตอบแทนท�ำไม ผมว่าบางทีคา่ ตอบแทนทีเ่ ราได้ไม่จำ� เป็นจะต้องเป็นเงิน
แต่อาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นก็ได้
ขณะที่ผมก�ำลังเดินไปยังประตูโรงเรียน กลิ่นดินหลังฝนตกที่
ท�ำให้ผมรู้สึกสดชื่น ลมหนาวยามเย็นพัดผ่านท�ำให้สามารถหายใจได้
เต็มปอด แต่บางครั้งกลับท�ำให้รู้สึกเหงาและว้าเหว่ บริเวณโรงเรียน
เงียบสงัด ไม่เหมือนกับตอนกลางวันที่มีเสียงเด็กพูดคุยกันอย่าง
สนุกสนาน ผมเดินมาถึงลานกว้างซึง่ ท�ำให้หวนคิดถึงชีวติ วัยเด็กขึน้ มา
อีกครัง้ วันแรกของการมาโรงเรียน เมือ่ ผมเจอเพือ่ นใหม่ ผมมือสัน่ ตัว
สั่นไปหมด จนเพื่อนๆ คิดว่าผมเป็นบ้า ดีที่มีเพื่อนคนหนึ่งกล้าเดินเข้า
มาคุยด้วย ไม่อย่างนั้นผมคงกลายเป็นเด็กที่ไม่มีเพื่อนคบ
ตอนนี้นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงครูอาสาก็กลับบ้านกันหมด
แล้ว ท�ำให้ผมยืนอยู่คนเดียวในบริเวณนั้น..
หรืออาจไม่ใช่ผมคนเดียว..
ผมเพิง่ สังเกตเห็นว่ามีผหู้ ญิงอีกคนทีย่ งั ยืนอยูต่ รงใต้ตน้ ไม้ เธอ
มองบรรยากาศรอบๆ ด้วยความเงียบงัน ผมเดินเข้าไปหาเธอ เพื่อจะ
ถามว่าเธอมารอใครอยู่หรือเปล่า เพราะคงไม่เหลือเด็กหรือแม้แต่ครู
อาสาในโรงเรียนนี้อีกแล้ว
“เอ่อ...คุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับ?” ผมถามออกไป เธอหัน
หน้ามามองผมก่อนจะตอบค�ำถาม
“ค่ะ” ค�ำทีเ่ ธอตอบกลับมาท�ำให้ผมไม่รจู้ ะพูดอะไรต่อ ผมสงสัย
ว่าเธอก�ำลังรอใครในเมื่อตอนนี้เหลือแค่ผม เธอ และแม่บ้าน ผมเดิน
เข้าไปใกล้จนเห็นใบหน้าของเธอ เธอเป็นผู้หญิงที่อายุน่าจะประมาณ
สามสิบปลายๆ หรืออาจน้อยกว่านั้น ผมสีด�ำยาว ผิวสีขาวซีด ผมไม่
เคยรู้จักเธอมาก่อน เพราะฉะนั้นเธอคงไม่ได้มารอผม เธออาจมารอ
แม่บา้ น แต่ทผี่ มเคยได้ยนิ มา รูส้ กึ ว่าแม่บา้ นไม่มญ
ี าติทไี่ หน และมักอยู่
ตัวคนเดียวเสมอ
“ผมว่าคนที่คุณรอเขาอาจจะกลับไปแล้วก็ได้นะครับ”
“ไม่หรอกค่ะ” เธอยืนยันก่อนจะมองบรรยากาศรอบๆ บริเวณ
โรงเรียนอีกครั้ง เหมือนก�ำลังตามหาอะไรอยู่ และนั่นท�ำให้ผมเริ่มรู้สึก
ขนลุก...
ผู้หญิงผิวขาวซีด ก�ำลังยืนอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ พร้อมกับบอก
บรรยากาศรอบๆ โดยไม่ได้พูดอะไร มันดูไม่ใช่เรื่องปกตินักที่จะเจอ
เหตุการณ์แบบนี้

แต่เดี๋ยว..!
ผมว่าผมเคยเห็นเธอมาก่อน ถ้าจ�ำไม่ผิดผมเคยเห็นเธอยืนอยู่
ทีห่ น้าประตูโรงเรียนเหมือนรออะไรสักอย่าง ตอนแรกผมคิดว่าเธอเป็น
ผูป้ กครอง แต่พอผมก�ำลังจะเดินเข้าไปถามว่ามารับเด็กคนไหน จูๆ่ เธอ
ก็เดินจากไป โดยไม่ได้พาเด็กคนไหนออกไปด้วย ผมว่าเธออาจเสียสติ
“ปัง!” ประตูถูกปิดอย่างแรงจนเกิดเสียงดัง ผมอดรู้สกึ ผวาไม่
ได้ เพราะเสียงนั้นเหมือนเกิดขึ้นใกล้ๆแถวนี้ ผมพยายามมองหาต้น
เสียง และแล้วผมก็เห็นประตูที่คาดว่าเป็นตัวต้นเหตุ มันอยู่ใกล้ลาน
กว้างมากที่สุด ผมเดินไปยังห้องเรียนนั้น ภายในห้องเรียนไม่มีอะไร
ผิดปกติ มันเป็นแค่ห้องว่างๆ ที่มีโต๊ะไม่กี่ตัว นาฬิกาที่แขวนอยู่บนฝา
ผนัง และรูปตัวตลกทีก่ ำ� ลังแสยะยิม้ ถูกติดอยูด่ า้ นล่างของนาฬิกา ผมจะ
ไม่รู้สึกกลัวเลย ถ้าหากข้างๆ ตัวตลกไม่มีค�ำว่า ‘I’m waiting for you’
ผมไม่รวู้ า่ ใครเป็นคนเขียนค�ำนัน้ ตัวอักษรที่ถกู เขียนด้วยสีเทียนสีแดง
อาจเป็นของนักเรียนในห้องก็ได้ หรืออาจไม่ใช่สิ่งที่ผมคิด
ผมรีบลงกลอน แล้วปิดประตู ผมพยายามหมุนทีล่ กู บิดอีกครัง้
เพื่อยืนยันว่าผมล็อกมันแล้ว หลังจากที่ผมท�ำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย
ผมก็หนั กลับมายังลานกว้างอีกครัง้ แต่... ผูห้ ญิงคนนัน้ ได้หายตัวไปแล้ว
หัวใจของผมเต้นแรงขึ้น หายใจหอบถี่ เธอหายไปได้อย่างไร ค�ำถามที่
ผมไม่สามารถหาค�ำตอบได้ เธออาจจะเดินไปทีอ่ นื่ ก็ได้... แต่เธอจะเดิน
เล่นรอบโรงเรียนเพื่ออะไร ถ้าไม่ใช่เพราะว่า..เธอตายอยู่ที่นี่
“พรึบ่ !” จูๆ่ ไฟก็ดบั ทัง้ โรงเรียน ผมว่าครัง้ นีม้ นั ไม่ใช่ความผิด
ของแม่บ้านแล้ว ผมวิ่งไปยังประตูทางออกของโรงเรียน เวลาหนึ่งทุ่ม
ความสว่างของหลอดไฟไม่ได้มีผลต่อการมองเห็นสักเท่าไหร่ ผมพอ
มองเห็นว่าอะไรเป็นอะไร แต่ต้องอยู่ในระยะใกล้พอสมควร ท�ำให้รู้ว่า
ควรวิ่งไปทางไหน ตอนนี้ผมไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นแล้ว ไม่ว่าเธอจะอยู่
ทีไ่ หนหรือท�ำอะไรอยู่ มันคงไม่เกีย่ วกับผม เพราะเธอคงดูแลตัวเองได้
ผมไม่ได้ยนิ เสียงกรีดร้อง หรือเสียงอะไรทีแ่ สดงความตกใจของผูห้ ญิง
เวลาต้องอยู่ในความมืดคนเดียว เธอคงเป็นพวกชอบอยู่ในความมืด
หรือไม่ก็เป็นคนท�ำเรื่องพวกนี้
ขณะที่ผมก�ำลังวิ่งอยู่นั้น ผมก็รู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองจาก
ทางด้านหลัง
“รีบไปไหนเหรอคะ?” เสียงของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้น มันเป็น
เสียงเรียบๆ ที่บ่งบอกว่าเธอไม่ได้มีความกลัวแม้แต่น้อยที่ต้องอยู่ใน
ความมืด และไม่ได้ตกใจที่จู่ๆไฟก็ดับ ใจผมตอนนี้วิ่งไปถึงประตูเป็น
ที่เรียบร้อย แต่ขาของผมกลับก้าวไม่ออก ร่างกายผมกลายเป็นรูปปั้น
ที่ไม่สามารถขยับไปไหนมาไหนได้เลย
ทีน่ เี่ งียบ... จนได้ยนิ เสียงฝีเท้าของผูห้ ญิงคนนัน้ เธอเดินตรงเข้า
มาหาผมช้าๆ ราวกับไม่ได้เร่งรีบอะไร อากาศทีห่ นาวเย็นกลับท�ำให้ผม
เหงื่อแตกพลั่ก ตัวสั่นเหมือนวันแรกของการมาโรงเรียน
“ผมไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไร แต่ถ้าคุณเป็นดวงวิญญาณ คุณ
ควรอยู่ในที่ของคุณ” ผมพูดออกไปตรงๆ เพราะมันอาจท�ำให้เธอ
เปลี่ยนใจไม่ท�ำร้ายผม ตอนนี้ผมแทบจะควบคุมสติตัวเองไม่อยู่
แต่แล้ว...จู่ๆ ไฟก็ติด ท�ำให้ผมเห็นว่าใบหน้าของเธออยู่ห่าง
31

จากผมไม่ถึงคืบ หัวใจผมเต้นแรงจนเหมือนก�ำลังจะหลุดออกมา ผม
อยากตะโกนออกมาดังลั่น แต่เสียงของผมก็เหมือนถูกกลืนหายไป
“นี่จ�ำครูไม่ได้จริงๆ เหรอ?” ค�ำถามที่ผมไม่คิดว่าจะออกมา
จากปากของเธอ มันหมายความว่าอย่างไร ผมงงไปหมดแล้ว หรือว่า...
นี่คือวิญญาณของครูสักคนในโรงเรียนนี้
“ครู?”
“‘อ�ำนาจของการแบ่งปันคือการท�ำให้คนอื่นรู้จักแบ่งปัน’ จ�ำ
ค�ำนี้ไม่ได้เหรอ?”
เดี๋ยวก่อนนะ นี่มันคือค�ำพูดของ.. .
“ครูมีน!”
“นึกว่าจะจ�ำครูไม่ได้ซะแล้ว ครูยงั จ�ำเธอได้อยูเ่ ลยนะ นายวริศ”
“เดีย๋ วก่อนนะครับ แล้วท�ำไมครูถงึ มาอยูท่ นี่ ?ี่ ท�ำไมครูถงึ บอก
ว่ามารอใครบางคน? ท�ำไมมีวันหนึ่งครูเดินหนีผม? ท�ำไมเมื่อกี้จู่ๆครู
หายไป? แล้วท�ำไมไฟถึงดับล่ะครับ?” ค�ำถามมากมายพรั่งพรูออกมา
ทันทีหลังจากที่ผมหายกลัวครูมีนแล้ว
“บ้านครูอยู่แถวนี้เลยแวะมาดูความคืบหน้าของโรงเรียน แต่
วันนี้ระหว่างที่ครูเดินดูโรงเรียนครูดันท�ำมือถือหาย แม่บ้านเลยบอก
จะช่วยหา ให้รอตรงนี้ก่อน ส่วนที่เธอบอกว่าครูหนีเธอ ครูว่าครูคงไม่
เห็นเธอ คิดว่าถ้าคุยกันอยู่ดีๆ คงไม่หายไปทิ้งกระดาษ แล้วที่ไฟดับ
นี่เธอไม่รู้เลยหรอว่าแถวนี้จะปิดไฟประหยัดพลังงานสิบนาทีตอนหนึ่ง
ทุ่ม” ตอนนี้ผมเข้าใจทุกสิ่งแล้ว สรุปคือผมคิดไปเองทั้งหมด ผมถอน
หายใจอย่างโล่งอก ผมดีใจได้เจอครูในวัยเด็กอีกครั้ง ผมเป็นนักเรียน
ที่นี่เพราะพ่อแม่ผมไม่มีเงินส่งผมเรียน และผมก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดี
ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ผมยังจ�ำค�ำพูดหนึ่งได้ดี ‘อ�ำนาจ
ของการแบ่งปันคือการท�ำให้คนอื่นรู้จักแบ่งปัน’ มันคือค�ำพูดที่ยังคง
อยู่ในใจผมตลอดมา แม้วันเวลาผ่านไปจะท�ำให้ผมจ�ำหน้าครูมีนไม่ได้
แต่ผมก็ยังจ�ำค�ำสอนที่ท่านยังสอนผมอยู่ได้
Share คือการแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่น ซึ่งไม่จ�ำเป็น
ว่าต้องเป็นสิ่งของที่มีค่ามหาศาล อาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้
เช่น รอยยิ้ม ความรัก หรือแม้แต่ความรู้เล็กๆน้อยๆ เมื่อเราได้รับการ
แบ่งปัน เราก็ควรแบ่งปันให้คนอื่นๆต่อไป ราวกับจดหมายที่สามารถ
ส่งมอบให้ทั้งคนที่อาจเคยได้รับหรือไม่เคยได้รับ ไม่จำ� เป็นว่าเราต้อง
ได้รับจดหมายตอบกลับ ขอแค่เราได้มองเห็นว่าจดหมายนั้นได้ถูกส่ง
ต่อไปเรื่อยๆ แค่นั้นมันก็มีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใด เพราะ ‘อ�ำนาจของการ
แบ่งปันคือการท�ำให้คนอื่นรู้จักแบ่งปัน’
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แชร์ชว่ ยชีวติ (?)

บนโซเชียลมีเดีย เรามักจะเจอสเตตัส ทวีต หรือข้อความหลาก
หลายรูปแบบ ทั้งสเตตัสคนอกหัก โพสต์รูปตอนไปเที่ยวที่ทะเล จีบสาว
บ่นพึมพ�ำเรือ่ ยๆ ค�ำคม ขายครีมลอกผิวมหัศจรรย์ และอืน่ ๆ อีกมายมาย
ก่ายกอง ซึ่งผมคงจะบรรยายในหน้ากระดาษนี้ไม่หมด แต่มีการแชร์
อีกแบบหนึ่งที่คุณก็อาจจะเคยเจอ นั่นก็คือ “การแชร์เพื่อขอความ
ช่วยเหลือ”

“คุณ xxx ประสบอุบัติเหตุรถชนหนักมากค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ห้อง
ICU ต้องการเลือดกรุ๊ป A ด่วน ใครสะดวกติดต่อเราเลย ช่วยกันแชร์
ด้วยนะคะ” หรือว่า “(RT) ผมท�ำโทรศัพท์มือถือแบบในรูปหล่นหาย
ครับ แถว xxx เมื่อเย็นนี้ หากใครพบเห็น เมนชั่นหาผมได้เลยนะครับ”
ผมคิดว่าหลายท่านคงจะเคยเห็นข้อความคล้าย ๆ แบบนี้ หลายคนอาจ
จะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา อาจจะอ่านผ่านๆ หรือไม่ก็กดแชร์หรือรีทวี
ตพอเป็นพิธี แต่จริงๆแล้วแค่การแชร์บนโซเชียลมีเดียนีแ่ หละครับ มัน
ก็สามารถช่วยเหลือคนหรือสิ่งมีชีวิตได้เลยนะ (เว้ย!) ก่อนหน้านี้ก็มี
หลายกรณีที่มีการแชร์เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วประสบความส�ำเร็จ
ทั้งการแชร์ว่าคุณยายหลงทาง จนคนส่งข่าว แล้วญาติ ๆ ก็มาพากลับ
บ้านได้ หรือว่าสัตว์เลี้ยงหายไปจากบ้าน เจ้าของก็เลยขอความช่วย
เหลือทางโซเชียลมีเดีย จนพบสัตว์เลี้ยงของตนในที่สุด
แต่ครับแต่ การแชร์ไม่ได้มีเพื่อขอความช่วยเหลือเพียงอย่าง
เดียว..
คุณๆ ทัง้ หลาย รูจ้ กั “นักสืบพันทิป” ไหมครับ? …อาจจะมีบางส่วน
ทีร่ จู้ กั ถ้างัน้ … คุณรูจ้ กั “มหากาพย์วงโยฯ” ไหมครับ? …ผมว่าหลายคน
น่าจะพยักหน้าแล้วร้องอ๋อทันที …พอร้องอ๋อได้ไม่นานก็คงจะงงกันว่า
นักสืบพันทิปกับวงโยฯ มันเกี่ยวข้องกันอย่างไร

(เล่าคร่าวๆ) ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีข่าวว่าวง
โยธวาทิตของโรงเรียนหนึง่ ได้ออกมาประท้วงขอรับบริจาคเงินจาก คุณ
ตัน อิชิตัน เป็นจ�ำนวน 3.1 ล้านบาท เพราะว่าเคยของบกับกระทรวง
ศึกษาธิการ แต่ทางกระทรวงฯไม่อนุมัติ จึงมาขอรับบริจาคจากคุณตัน
โดยอ้างว่าจะน�ำไปใช้เป็นค่าเดินทางไปแข่งวงโยธวาทิตระดับโลกทีต่ า่ ง
ประเทศ จนสุดท้าย คุณตันต้องออกมายื่นเช็คเงิน 3.1 ล้านให้ (พร้อม
กับท�ำหน้าเซ็งๆ) วงโยฯ ได้เงิน คุณตันได้ช่วยเหลือคน ดูเหมือนจะ
แฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับ แต่ไม่เลย
เหมือนกับซีรีส์ที่พอจบตอนแล้วก็จะมี To Be Continued ให้
ติดตามตอนต่อไป ...เรื่องของวงโยฯ ก็ต้องมีการติดตามต่อ เพราะดัน
มีคนสงสัยว่าวงโยฯ นั้น เอาเงินไปใช้แข่งขันจริงหรือไม่? เงินจ�ำนวนนี้
เยอะไปหรือเปล่า? จึงมีชาวเน็ตหลายคนและ ‘นักสืบพันทิป’ หาข้อมูล
ต่างๆอย่างละเอียด เรียกได้ว่าจากเว็บไซต์ก็กลายเป็น CIA ขนาดย่อม
เสียแล้ว จนสุดท้ายเรื่องราวกลับตาลปัตร นักสืบพันทิปก็จับพิรุธของ
เรื่องนี้ได้และมีการแฉกันเต็มเว็บพันทิป ทั้งเรื่องการน�ำเงินที่ว่าจะใช้
เป็นค่าเดินทางไปซื้อของ หรือเอาไปเช่าโรงแรมแพงๆ มีการเปิดรับ
พรีออเดอร์สินค้ามากมาย เป็นต้น (http://pantip.com/topic/
31826112) ซึง่ ในกระทูด้ งั กล่าวมีคอมเมนต์เกือบ 3,000 คอมเมนต์!!
หลังจากนัน้ ไม่นานก็มคี นน�ำเรือ่ งราวมารวบรวมในรูปฉบับของการ์ตนู
สืบสวนสอบสวนในเว็บพันทิป.คอม ท�ำให้คนฮือฮากันใหญ่ และแชร์ตอ่
กันเยอะมากๆ (ผมก็ฮือฮาครับ ท�ำซะเป็นโคนันเลย)
พออ่านจบแล้ว หลายคนคงจะคิดว่าอ�ำนาจการแชร์นมี่ นั ดีจริงๆ
ทัง้ แชร์ชว่ ยเหลือคนทัง้ ชีวติ ทรัพย์สนิ และอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังจับช่วยให้พริ ธุ
คนได้(?) แต่เดี๋ยวก่อนครับ...
การแชร์นอกจากจะมีขอ้ ดี แต่มนั ก็ยงั มีขอ้ เสียเช่นกันครับ ผมจะ
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น หากมีผ้ไู ม่หวังดี แชร์ขา่ วลือเสียๆ หายๆ ของคุณ
ซึ่งไม่เป็นเรื่องจริง คุณคิดจะแก้ข่าวลือนั่น แต่เมื่อมาดูเลขจ�ำนวนคนที่
แชร์หรือรีทวีตข่าวลือของคุณทีม่ ากมายมหาศาลแล้ว คุณก็คงคิดว่าไม่
สามารถไปบอกแก้ทีละคนได้เสียแล้ว จะท�ำอย่างไรล่ะครับทีนี้...
ดั ง นั้ น ถ้ า จะพู ดถึ ง ข้ อ ดี - ข้ อ เสี ย ของการแชร์ บ นโซเชี ย ล
เน็ตเวิร์ก ข้อดีของการแชร์ก็คือ รวดเร็ว และ ทั่วถึง แต่ข้อเสียของ
มันก็คือ รวดเร็ว และ ทั่วถึง นั่นแหละครับ (อ้าว!) เจ้าอ�ำนาจของการ
แชร์นั้นถือว่ามีมากในปัจจุบัน ถ้าคุณเลือกที่จะ ”แชร์” อย่างถูกต้อง
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่การคลิกแชร์บนเฟซบุ๊ก หรือการรีทวีตบนทวิต
เตอร์แค่ครั้งเดียว แต่ผลที่ออกมามันอาจจะมีประโยชน์มหาศาล หรือ
ท�ำลายคนๆหนึ่งเลยก็ได้
แล้วคุณล่ะครับ เลือกที่จะแชร์อะไร?
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วิศรุต บุญรักษา

คุณรู้ความจริงแค่ไหน?
ปกติคุณเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมครับ (สมัยนี้คงไม่มีใครไม่
เล่น ขนาดคุณยายผมยังมีแอคเคาท์เฟซบุก๊ เลย) แล้วปกติคณ
ุ แชร์อะไร
บ้างครับ บางคนอาจแชร์จากสิง่ ทีอ่ า่ นเจอในหนังสือ บางคนจากข่าวใน
หนังสือพิมพ์ หรือบางคนแชร์จากสิ่งที่ได้ยินมา แต่เชื่อว่ามีคนจ�ำนวน
ไม่น้อยเลยทีเดียว ที่แชร์ข้อมูลจากสิ่งที่อ่านบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก
นั่นแหละ โดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้น ...อาจไม่ใช่ความจริง

รู ้ จั ก ข่ า วหลอกไหมครั บ ครั้ ง หนึ่ ง สมาชิ ก รั ฐ สภาของรั ฐ
ลุยเซียนา จอห์น เฟลมมิ่ง ดันไปเห็นข่าว ‘มลรัฐแคนซัสเตรียมงบ
กว่าแปดพันล้านเหรียญ เปิดศูนย์ทำ� แท้งแบบครบวงจร’ เจ้าตัวทีก่ ำ� ลัง
รณรงค์ตอ่ ต้านการท�ำแท้งอย่างขะมักเขม้นก็รบี กระโดดงับเอาข่าวนีไ้ ป
แชร์ต่อในเฟซบุ๊กของตัวเอง พร้อมวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรค
ตรงข้ามอย่างดุเดือด ผลก็คือเงิบสิครับ ก็ข่าวมันไม่จริงนี่นา
หรือถ้าสมมติเพื่อนคุณแชร์ในเฟซบุ๊กว่า “เพิ่งอ่านนิตยสาร
The Onion เมื่อกี้ มันพาดหัวข่าวว่า ‘คิม จอง อึน ผู้น�ำเกาหลีเหนือคน
ใหม่ถกู โหวตให้เป็นผูช้ ายทีเ่ ซ็กซีท่ สี่ ดุ ในประเทศ’” เป็นคุณจะเชือ่ ไหม?
แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ข่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะส�ำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของ
จีน People’s Daily ดันเอาข่าวหลอกนี้ มารายงานราวกับเป็นข่าวจริง
พร้อมจัดเต็มภาพผู้น�ำเกาหลีเหนือ 55 ภาพ ...ถึงขนาดนี้ ท�ำให้หลาย
ล้านคนโดนหลอกโดยไม่รู้ตัว
กี่ครั้งกันครับ ที่เราถูกหลอกโดยความไม่จริง ที่เหมือนจริง
มาลองดูสิว่า ในตัวคุณ มีภูมิคุ้มกันค�ำโกหกที่ซ่อนอยู่ในความ
จริงแค่ไหนกัน ผ่านเรื่องเล่าเล็กๆ น้อยๆ นี้

Maleficent กำ�เนิด Lady Tremaine?

ตัวละคร Maleficent ถูกสร้างขึ้นโดยความคิดของ เอเลนอร์ ออดลีย์ ใน
ปี 1959 จนได้รับฉายาจาก Walt Disney ว่าเป็นตัวละครที่ชั่วช้าที่สุดใน Walt
Disney แถมนางยังประกาศตัวเองเป็น “ประมุขแห่งความชัว่ ร้ายทัง้ ปวง” อีกด้วย
เรือ่ งราวแสนร้ายกาจของ Maleficent ทำ�ให้แฟรงค์ โทมัส ได้แรงบันดาล
ใจในการสร้างตัวละคร Lady Tremaine ในเวลาต่อมา (หรือที่ชาวไทยเรียกกัน
คุ้นปากว่า “แม่เลี้ยงใจร้าย”) ในเรื่องซินเดอเรลล่า
แม้ลักษณะของตัวละครทั้งสองจะแตกต่างกัน แต่หากดูในลักษณะของ
สีเสื้อผ้า ท่าทาง รวมถึงเมื่อลองเทียบกับบุคลิกของเอเลนอร์ ออดลีย์ ก็เรียกได้
ว่ามีความคล้ายคลึงกันอยู่ทีเดียว
ความจริง คือ
เรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องโกหก ตัวละคร Lady Tremaine ไม่ได้สร้าง
มาจาก Maleficent
เอเลนอร์ ออดลีย์ไม่ใช่ผู้สร้าง Maleficent แต่เป็นมาร์ก เดวิช ส่วน
แฟรงค์ โทมัสเป็นหนึง่ ในผูอ้ อกแบบท่าทาง ให้เป็นไปตามท่าทางของ เอเลนอร์
ออดลีย์

มาสคอตฟุตบอลโลกเพื่อการอนุรักษ์?

รู้ไหมครับว่ามาสคอตของฟุตบอลโลกปี 2014 คือ ตัวลิ่น!
ตัวลิ่นสายพันธุ์พ้ืนเมืองบราซิล สร้างแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบ
“ฟูเลโก” แต่สัญลักษณ์บอลโลกปีนี้ ถูกสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกาศให้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์สัตว์อีกจำ�นวนมากที่กำ�ลัง
ถูกคุกคามในหลายพื้นที่ทั่วโลก
จำ�นวนประชากรของสัตว์ที่มีเกล็ดห่อหุ้มหลังชนิดนี้ในบราซิลได้ลดลง
กว่า 1 ใน 3
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยทุ่งไม้พุ่มแห้งซึ่ง
เป็นที่อยู่อาศัยของมันได้หดหายไปกว่าครึ่ง
แต่ก็นั่นแหละทางนักออกแบบได้สร้างเจ้ามาสคอตตัวลิ่นขึ้นมาก็เพื่อ
อนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์
ความจริง คือ
เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความจริง (ตัวลิ่นมีอีกชื่อคือ ตัวนิ่ม)
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MH 370 ถูกค้นพบแล้ว!?

เหตุการณ์เที่ยวบิน MH 370 สูญหายไปพร้อมกับลูกเรือและผู้โดยสาร
อีก 239 ชีวติ ท�ำให้ครอบครัวของผู้โดยสารบนเทีย่ วบิน MH 370 ของสายการบิน
มาเลเซีย แอร์ไลน์ หลายครอบครัว ประกาศจัดแคมเปญระดมเงินห้าล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือประมาณ 162 ล้านบาท เพื่อเป็นรางวัลให้แก่คนวงในที่ออกมาให้
ข้อมูล และไขปริศนาการหายไปอย่างลึกลับของเที่ยวบินนีเ้ มื่อสามเดือนก่อนได้
ด้วยเหตุนี้ ท�ำให้ทางการของประเทศมาเลเซียออกมายอมรับว่า เครือ่ งบิน
ล�ำนี้โดนสลัดอากาศท�ำการปล้นเครื่องบิน (Skyjack) รายงานว่าเครื่องบินล�ำนี้
ก�ำลังเดินทางจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ปลายทางที่เมืองปักกิ่ง
ประเทศจีน และเครื่องถูกจี้ จนเครื่องตกลงที่บริเวณมหาสมุทรอินเดีย
และยังมีการค้นพบชิ้นส่วนต้องสงสัยขนาดใหญ่ อยู่บริเวณทิศใต้ของ
มหาสมุทรอินเดีย อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองเพิร์ธ ออสเตรเลีย ห่างไปราว
2,400 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลมาก และมหาสมุทรก็ลึกเกินจินตนาการ
มีสภาพคลื่นลมแรง และอากาศหนาวเย็น
ไม่พบผู้รอดชีวิต และทางการมาเลเซียได้รับเงิน 162 ล้านบาท ไป
อย่างสบายใจ

ความจริง คือ
เรือ่ งทัง้ หมดเป็นหนึง่ ในเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง แต่หลายสือ่ บอกว่า
นัน่ ไม่ใช่เครือ่ งบิน MH 370 หากแต่เป็นล�ำอืน่ ปัจจุบนั ยังไม่มหี ลักฐาน
แน่ชัดว่าพบ MH 370 มีข่าวลือต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องเอเลี่ยนและ
การข้ามมิติเวลา
การระดมแคมเปญห้าล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเรือ่ งจริง แต่ยงั
ไม่มีใครแก้คดีนี้ได้ ทางมาเลเซียยังไม่ได้รับเงินใดๆ

แมคโดนัลด์ รสอสุจิ?

ความจริง คือ
ข่าวนีเ้ ป็นข่าวจริง แต่หลายคนเชือ่ ว่าอาจจะเป็นข่าวทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ จริง
และปล่อยกระแสลวงมาเท่านัน้ ไม่มใี ครแก้คดีนไี้ ด้ ทางมาเลเซียยังไม่ได้รบั เงิน
ใดๆ

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2014 เว็บไซต์ออลสิงคโปร์สตัฟฟ์
รายงานว่า ลิซา่ แมคโดเวลล์ สาวอเมริกนั วัย 31 ปี เกิดอาการยี้ เมือ่ สัง่
แฮมเบอร์เกอร์จากฟาสต์ฟดู้ ร้านดัง แล้วพบว่าซอสทีใ่ ส่มานัน้ เป็น อสุจิ
รายงานระบุว่า ลิซ่าได้สั่งแฮมเบอร์เกอร์ไก่จากร้านฟาสต์ฟู้ด
แห่งหนึง่ ทีส่ หรัฐฯ หลังจากรับประทานค�ำแรกเข้าไป พบว่ารสชาติของ
ซอสทีใ่ ส่มานัน้ แปลกและไม่เหมือนมายองเนส แต่ไปคล้ายกับกลิน่ ของ
อสุจิ ซึง่ เธอทราบเพราะมีแฟน และเคยให้ความสุขแฟนด้วยปาก จึงได้ขอ
คุยกับเจ้าของร้าน แต่ได้รบั การปฏิเสธ เธอจึงได้ตดิ ต่อไปยังหน่วยงาน
สุขอนามัยท้องถิ่น และได้ส่งแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นดังกล่าวไปพร้อม ภาย
หลังตรวจสอบพบเชื้ออสุจิจากชายสองคนปนเปื้อนอยู่จริง
หลังเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ทางร้านได้ไล่พนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกระบวนการท�ำแฮมเบอร์เกอร์ออกไปสองราย และทางลิซ่าได้
เข้าพบแพทย์เพราะกังวลว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสจากการกินอสุจิเข้าไป
คุณคิดว่าเรื่องนี้ โกหกกันหรือไม่?

เป็นอย่างไรบ้าง คุณรูค้ วามจริงในเรือ่ งราวเหล่านีไ้ หม เรือ่ งตรงนีค้ งจับโกหกได้อย่างไม่ยากเย็นอะไร แต่ในโลกความจริง คุณถูกหลอกได้งา่ ยดายกว่านี้
มาก ข่าวแต่ละเรื่องที่ผ่านสื่อไม่ได้เป็นความจริงเสมอ ขอให้ใช้วิจารณญาณของตัวเองให้รอบคอบก่อนแชร์ หรือจะก่อนเชื่อในสิ่งที่คนอื่นแชร์นะครับ
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จุฑามาศ บุญเย็น

อาสามาเป็นยอดมนุษย์
ซูเปอร์ฮีโร่คนไหน
ที่ตราตรึงอยู่ในใจคุณไม่เปลี่ยนแปลง ?

ด้วยแรงก�ำลังมากล้น ทั้งร่างกายใหญ่โต เหาะเหินเดิน
อากาศ และความสามารถในการปล่อยพลังสุดล�้ำได้ ต่างท�ำให้
เด็กจ�ำนวนไม่น้อย เฝ้าฝันอยากมีพลังวิเศษเช่นนั้นบ้าง เพื่อที่
เขาจะได้ช่วยกอบกู้โลกจากเหล่าวายร้าย เหมือนที่ยอดมนุษย์
เหล่านั้นท�ำมาตลอด แต่จะดีแค่ไหน หากมีฮีโร่โผล่มาอยู่ข้างๆ
เรา และชวนเราไปกอบกู้โลกด้วยกัน
ขบวนการกอบกู้โลกทีว่ า่ ได้กอ่ ก�ำเนิดขึน้ จากคนธรรมดา
ซึง่ ถึงแม้วา่ เขาจะบินไม่ได้ แต่สามารถแปลงร่างจากของทิง้ ขว้าง
ชุบเป็นชีวิตใหม่ที่มีค่า ‘Paper Ranger ขบวนการแปลงร่าง
กระดาษ’ ทีม่ อี ยูเ่ กลือ่ นกลาด ให้ตนื่ ฟืน้ คืนชีพ เป็นสมุดสุดแสน
มีเรื่องราว ‘พี–พูลยศ กัมพลกัญจนา’ ผู้จัดการโครงการ Paper
Ranger เล่าให้เราฟังถึงการปรากฏตัวขึน้ ของยอดมนุษย์ Paper
Ranger ในครั้งแรกว่า
“โครงการท�ำมาตั้งแต่สมัยเรียน จุดเริ่มต้นคือ ทุกคน
เวลาเรียนจะไม่ค่อยตั้งใจ แต่เวลาสอบจะยืมชีทเพื่อนซีร็อกซ์
ซึ่ ง มั น จะเยอะมาก ก็ คิ ด ว่ า น่ า จะท� ำ ประโยชน์ อ ะไรได้ บ ้ า ง
มากกว่าการเป็นขยะทีถ่ กู ทิง้ ขว้างในทุกเทอม ท้ายทีส่ ดุ ก็มเี พือ่ น
คนหนึ่งเอากระดาษมาพับครึ่ง แล้วก็มารวมเล่ม เห็นว่ามันเป็น
สมุดได้ เลยลองอัดกาว แล้วท�ำขาย น�ำเงินไปออกค่ายอาสา”
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จากจุ ด มุ ่ ง หมายแรกคื อ อยากชุ บ ชี วิ ต กระดาษที่
กระจัดกระจายให้ ได้มีชีวิตใหม่เป็นสมุดที่สร้างรายได้ แต่
ท�ำได้เพียงไม่นาน โครงการก็หยุดไป หลังจากแยกย้ายเรียน
จบ Paper Ranger ก็หลบอยู่ในซอกหลืบความทรงจ�ำ จนเวลา
น�ำพาให้เขากลับมาท�ำหน้าที่กู้โลกอีกครั้งอย่างจริงจังกว่าเดิม
โดยเพิม่ เติมวิธใี หม่ ปรับและเปลีย่ นแปลงให้แตกต่าง เพราะจาก
ที่เคยท�ำขาย คนซื้อไปก็ไม่ค่อยใช้ ไม่เห็นคุณค่าอะไร
“เราชุบชีวิตกระดาษมาแล้ว แต่ขายไปแล้วไม่ได้ ใช้
ประโยชน์ การท�ำให้มนั มีคณ
ุ ค่าขึน้ มาอีกแต่กลับไปอยูใ่ นมือของ
คนที่ไม่เห็นคุณค่า เลยคิดว่าเปลี่ยนมันให้ไปอยู่ในมือของคนที่
รู้ค่า น่าจะเกิดประโยชน์กว่า แล้วคนนั้นคือใคร ก็คือเด็กที่ไม่มี
เพราะปกติเวลาออกค่ายอาสา เด็กไม่มสี มุดเยอะแยะ ท�ำไมเรา
ไม่เอาสมุดไปอยูใ่ นมือคนทีเ่ ขาต้องการจริงๆ เลยเป็นประเด็นว่า
จะไปแจกเด็กด้อยโอกาสกัน” พีเล่าถึงความสนุก ที่ปลุกความ
คิดที่นอนนิ่งให้ลุกขึ้น และคิดหาวิธีที่ท�ำให้ ใครๆ ก็สามารถมี
ส่วนร่วมกับเรื่องราวของ Paper Ranger ได้
“พอเป็นสมุดท�ำมือ มันก็สามารถสอนคนอืน่ ได้ โครงการ
เป็นรูปเป็นร่างชัดเจน ทัง้ เรือ่ งสิง่ แวดล้อม และจิตอาสา ก็ไปขอ
ทุนกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ 1 ปี และอยู่
ภายใต้บ้านจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ตัว
ทุนก็จะให้ไปรณรงค์ตามโรงเรียน ตามมหาวิทยาลัย มีเด็กมี
เยาวชนต้องการให้ไปพูดแชร์ประสบการณ์ ให้แรงบันดาลใจ
ในการท�ำงานจิตอาสา จนคนเริ่มรู้จัก”
เวลาหมุนผ่านหนึ่งปี เปรียบเหมือนชีวิตเด็กคนหนึ่ง ที่
เติบโตและเปลี่ยนแปลง ถ้า Paper Ranger เป็นภาพยนตร์ คง
ถึงเวลาที่จะต้องจบภาคหนึ่ง มีฉากท้ายเรื่องที่จะบอกไว้ว่าจะ
มีภาคต่อหรือไม่ พีไตร่ตรองลองมองดูว่าจะให้ฮีโร่ตัวนี้ มีชีวิต
ช่วยกอบกู้ และอยู่คู่กับโลกใบนี้ต่อดีหรือเปล่า

“คนที่บอกว่าควรจะท�ำต่อไหม ไม่ใช่เรา แต่สังคมเป็น
ตัวบอกว่า Paper Ranger ควรมีอยู่ ยังมีคนรู้จัก คนสนใจอยาก
ร่วมกิจกรรม ช่วยเอากระดาษเข้ามาให้ และมีเด็กที่ยังต้องการ
มันอยู่”
และด้วยสังคมโลกโซเชียลเน็ตเวิรก์ ทีห่ มุนเร็ว การส่งต่อ
ก็ท�ำได้ง่ายกว่าที่คิด คนที่สนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ฮีโร่ชว่ ยฟืน้ คืนชีพกระดาษ มักจะมาจากเว็บไซต์ เฟซบุก๊ มีการ
กระจายข่าว และเรื่องราวปากต่อปาก ซึ่งเป็นช่องทางส�ำคัญที่
ท�ำให้โครงการด�ำเนินต่อไปได้จนถึงปัจจุบัน
“เราไม่สามารถท�ำคนเดียวได้ สิ่งที่ท�ำอยู่ตอนนี้ เรา
มีหน้าทีก่ ระจายความคิด เป็นกระบอกเสียง ถ่ายทอดไอเดียและ
กระตุ้นให้คนได้รู้สึกว่างานอาสา คุณท�ำเพื่อคนอื่นได้จากเรื่อง
เล็กๆ แค่กระดาษรอบตัวก็เกิดประโยชน์แล้ว ทุกคนสามารถ
เป็น Paper Ranger ได้ เพราะตอนนี้ยังมีกระดาษมากมายที่
รอให้เราไปกอบกู้มัน และทุกคนคือฮีโร่ของเด็กที่ขาดแคลน”
จากฮีโร่คนกลางที่สร้างสายธารความดี เคยมีเพียง
กระดาษแผ่นบาง พับปะติดปะต่อกัน กลายเป็นสมุดเล่มน้อย ส่ง
ต่อจากมือถึงมือ กลายเป็นโลกใหม่ให้กับเด็ก พวกเขาอาจวาด
เขียน เรียน คิด เกิดจินตนาการ สานต่อไปมากมาย วันนี้ Paper
Ranger เป็นขบวนการทีม่ สี มาชิกเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เพือ่ ขยายพลัง
ของการแบ่งปัน แชร์ความสุขให้ผู้คน ตนเอง จนถึงเด็กๆ และ
ถึงโลกของเรา
“ไม่จ�ำเป็นที่เราจะใส่ใจเฉพาะกระดาษ สิ่งต่างๆ รอบ
ข้าง เรือ่ งเล็กนิดเดียวก็เปลีย่ นชีวติ ได้ เปลีย่ นใครต่อใคร เปลีย่ น
โลกใบนี้ ทุกอย่างเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่ช่วยกันแบ่งปัน เมื่อรวม
กันหลายคนก็เป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้น ใครๆ ก็ท�ำดีได้จากเรื่องใกล้
ตัว เพียงมองเห็นและใส่ใจมัน ชวนกันมาปลุกปั้นก็ส่งต่อไปได้
ไม่สิ้นสุด”
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เมธาวี มีแชร์
“น้องเมคิดว่าน้องเมเป็นคนยังไงครับ”

ความนิ่งเงียบสลับกับท่าทีอิหลักอิเหลื่อ ปนด้วยรอยยิ้ม
เจื่อนๆ บนใบหน้าสวยใสสมวัย คือ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังเด็กสาว
ได้ยินค�ำถาม
เธอครุ่นคิดหาค�ำตอบของค�ำถามนี้ด้วยสีหน้าล�ำบากใจ
“ก็…”
แล้วทุกอย่างก็จบลงที่ตรงนั้น
ไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งที่เท่าไรแล้วที่ผมมีโอกาสได้มานั่งดู
ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้อย่างจริงๆ จังๆ ครั้งแรกผ่านหน้าจอโทรทัศน์
ก่อนที่ความชอบจะน�ำไปสู่การดูซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าบนอินเทอร์เน็ต
เรื่องราวต่อไปนี้คือเหตุการณ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของ เมธาวี
สุวิชากรกุล ครับ
เมธาวีคือเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่ง และนั่นก็คงเป็นสิ่งที่ตัว
เธอปรารถนา แต่ทว่าในความเป็นจริง ผู้คนรอบข้างต่างยกย่อง
เชิดชูเธอราวกับเธอเป็นนางฟ้าผู้เพรียบพร้อมทุกสิ่งอย่าง เธอเป็น
เหมือนไอดอลของเด็กสาวรุ่นน้อง และเป็นที่หมายปองของเด็ก
หนุ่มมากหน้าหลายตา
เธอสวย เธอเก่ง เธอเป็นเด็กกิจกรรมตัวยง เป็นเชียร์
ลีดเดอร์ของโรงเรียน เมธาวีเป็นที่รู้จักของคนมากมาย ใครๆ ก็
ต่างบอกว่าเธอนั้นช่างเพอร์เฟ็กต์เหลือเกิน ไม่แปลกที่ใครต่อใคร
พากันชื่นชมและอิจฉาในความเป็นเมธาวี
ขนาดเหรียญยังมีสองด้าน คงไม่แปลกอะไรนักที่เราจะ
พบว่ามีใครบางคนสร้างเพจ “มั่นใจว่าคนไทยเกินล้านคนเกลียด
เมธาวี” ขึ้นมาบนเฟซบุ๊ก
การมีคนเกลียดท่ามกลางคนรักอาจไม่ใช่สงิ่ ทีน่ า่ ประหลาด
ใจ --หากใครโยงเรื่องนี้เข้ากับหลักศาสนาอาจมองว่าเป็นเรื่อง
สัจธรรมชีวติ อย่างหนึง่ ด้วยซ�ำ้ ไป แต่หากการถูกเกลียดนัน้ เกิดจาก
สิ่งที่ไม่จริงหรือเป็นเพียงสิ่งที่เกิดจากสมมติฐานที่ไม่ได้ถูกพิสูจน์
มันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก
และนั่นคือสิ่งที่เมธาวีก�ำลังเผชิญอยู่
เมธาวีถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสนทนา (ในทางลบ)
บนเพจครัง้ แล้วครัง้ เล่า ไม่วา่ จะเป็นการทีเ่ ธอใช้หน้าตาในการเรียก
คะแนนโหวต โกงการประกวดนางนพมาศ แรด อ่อยผู้ชายไปทั่ว
หรือแม้แต่ความเคลือบแคลงในรสนิยมทางเพศของเธอล้วนถูกน�ำ
มาพูดถึงอย่างสนุกปาก วนเป็นลูปเช่นนีซ้ ำ�้ แล้วซ�ำ้ เล่า โดยทีเ่ มธาวี
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เองไม่มีโอกาสได้เข้ามาเห็น และไม่มีโอกาสได้ตอบโต้ หรือแก้ต่าง
ใดๆ ให้ตวั เองทัง้ สิน้ --ราวกับเรือ่ งตลกร้ายทีข่ ำ� ไม่ออก สิง่ ทีเ่ มธาวี
ต้องรับมือไม่ตา่ งจากการถูกใครบางคนจับไปมัดมือมัดเท้าประจาน
กลางแจ้ง แล้วให้ทุกคนปาหินใส่
เพราะอะไรและท�ำไม ความเกลียดชังที่มีต่อเมธาวีถึงถูก
ปลดปล่อยออกมาในลักษณะนี้
เมื่อมองย้อนไปในเรื่องจะพบว่า ภาพยนตร์ได้แสดงให้เรา
เห็นมุมมองของเมธาวี ว่าเธอได้ตัดสินใจท�ำอะไรหลายๆ อย่างไป
ด้วยความไม่เต็มใจอาจจะเพราะถูกบังคับหรืออะไรก็ตามแต่ ท้าย
สุดแล้วการกระท�ำเหล่านั้นล้วนถูกผู้คนรอบข้างตัดสินว่าเป็นสิ่งที่
เมธาวีปรารถนา เหตุการณ์อย่างการโดนอาจารย์บังคับให้เป็นนาง
นพมาศของโรงเรียนทัง้ ทีเ่ ธอไม่อยากเป็นและไม่ได้สมัคร หรือการ
ทีเ่ ธอปฏิเสธผูช้ ายทุกคนทีเ่ ข้ามาด้วยการยิม้ ให้นา่ จะเป็นตัวอย่างที่
ชัดเจนทีส่ ดุ สิง่ เหล่านี้เองทีท่ �ำให้ใครหลายคนมองว่าเธอท�ำตัวเป็น
อภิสิทธิ์ชน และตีความไปต่างๆ นานา
ในโลกเสมือนจริงหรือโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีก�ำแพง
บางๆ ก�ำแพงหนึ่งที่คอยกั้นเราเอาไว้จากแรงปะทะต่างๆ ที่มองไม่
เห็น ก�ำแพงนีเ้ รียกว่า ‘ความนิรนาม’ เมือ่ มีความนิรนาม คนเราก็จะ
มีความกล้าและรูส้ กึ เสมือนว่าตนมีอำ� นาจในมือมากกว่าเมือ่ ตอนที่
อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ความนิรนามกระตุ้นให้เราท�ำอะไร
หลายๆ อย่างที่เราไม่กล้าแม้แต่จะคิดในชีวิตจริง
‘มัน่ ใจว่าคนไทยเกินหนึง่ ล้านคนเกลียดเมธาวี’ คือตัวอย่าง
ที่ชัดเจนที่สุดของอ�ำนาจแห่งความนิรนามที่ว่านี้
ตลกร้ายอีกอย่างคือการที่เหล่านักเลงคีย์บอร์ดในโลก
เสมือนจริงแห่งนี้ ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่บุคคลที่รู้จักเมธาวีอย่างแท้จริง
ทว่าเป็นเพียงผู้ถือหลักทฤษฎี ‘เขาว่ามาว่า’ แล้วน�ำมาผสมโรงกับ
การ ‘คิด แต่งเติม’ ของตนเอง พอได้หลักสมมติฐานฝ่ายเดียวก็พา
ส่งต่อกันไปมาเป็นโยงใย จนในทีส่ ดุ เรือ่ งราวของเมธาวีกไ็ ด้รบั การ
แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต่างจากไวรัสที่แทรกซึมเข้าไปยัง
ทุกอณูความรูส้ กึ ของผูเ้ สพโซเชียลเน็ตเวิรก์ ความเกลียดชังเมธาวี
“กึ่งส�ำเร็จรูป” นี้ก็ไม่ต่างอะไรจากการอุปาทานหมู่ ที่เมื่อมีผู้ยก
เรื่องราวอุปโลกน์ขึ้นมาสักเรื่องหนึ่ง ทุกคนก็พร้อมใจกันเชื่อและ
ส่งต่อเรื่องราวนั้นอย่างบ้าคลั่ง ...โดยไม่แม้แต่จะคิดตั้งค�ำถาม ไม่
แม้แต่จะสงสัยเสียด้วยซ�้ำ
“มึงๆ เห็นไหม ในเพจเขาบอกเมธาวีแม่งแรดว่ะ เห็นว่า
อ่อยผู้ชายไปทั่ว”

“เออ กูว่าแม่งต้องแรดแน่ๆ ไม่งั้นคนเขาไม่เอามาพูดกัน
ยังงี้หรอก”
“เฮ้ย แต่จริงๆ เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะมึง”
“มึงนีโ่ ดนจูงจมูกง่ายจริง แค่มนั แอ๊บท�ำเป็นคนดีกเ็ ชือ่ ละ ดู
สิใครๆ รู้กันหมดแหละว่ามันน่ะแรด”
“นั่นสิเนอะ คงเป็นอย่างที่มึงพูดจริงๆ แหละ”
…..
เมธาวี สุวิชากรกุล เป็นเพียงหนึ่งในเหยื่อจากอ�ำนาจแห่ง
ความนิรนามบนโลกเสมือนจริงนี้
ถ้าตราบใดที่ค�ำลวงยังน่าฟังกว่าความจริง
ทุกๆ คนก็คงพร้อมใจกันเสพความลวงที่หอมหวาน และ
ผลักไสความจริงที่เกิดขึ้นให้ไกลจากการรับรู้ของตนมากที่สุด
เมธาวีผู้น่าสงสาร เธอจะรู้ไหม?
ว่าเธอคือคนอีกมากมายเหลือเกินในสังคมแห่งนี้
เมธาวีผู้น่าสงสาร เธอจะรู้ไหม?
ว่าท้ายที่สุดแล้ว
…ฉันเองก็อาจจะไม่ต่างอะไรจากเธอเลย

39

โดย

วนิสา พัดศรี

ลิขสิทธิ์
และการแบ่งปัน
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ในความคิดของฉัน การแบ่งปันนั้นเปรียบเสมือนใยแมงมุม ที่
เกิดจากเส้นใยเล็กที่ค่อยๆ ถักทอรวมกันและแผ่ขยายเป็นวงกว้าง ถึง
แม้วา่ จะมีความบอบบาง แต่กเ็ หนียวและมีความแข็งแรงอยู่ในตัวมันเอง
หมายความว่า การแบ่งปันนั้นเกิดจากการเริ่มต้นจากการให้ การแลก
เปลี่ยนกัน จากจุดเล็กๆ จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสี่ และขยายตัว
เป็นร้อยพัน

ในความเป็นจริง หากคนเราสามารถแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่าง
ได้ก็คงดี แต่สิ่งที่จ�ำกัดการแบ่งปันอย่างเต็มที่ นั่นก็คือ ลิขสิทธิ์ แล้ว
ลิขสิทธิ์คืออะไร. . .
ลิขสิทธิ์ คือทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างหนึง่ ทีก่ ฎหมายให้ความ
คุม้ ครอง โดยให้เจ้าของลิขสิทธิถ์ อื สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว ทีจ่ ะกระท�ำการ
ใดๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ตนได้กระท�ำขึ้น
ในแง่มุมหนึ่ง การแบ่งปันกันในทุกๆ อย่าง อาจท�ำให้คนใน
สังคมรอคอยการช่วยเหลือ และเคยชินที่ได้รับการแบ่งปัน จนอาจน�ำ
ไปสู่การกล่าวโทษถึงผู้ที่ครอบครอง หรือผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นว่า
“ท�ำไมไม่แบ่งปัน?”
ตัวอย่างง่ายๆ คือนิทานเรื่องนี้ เศรษฐีและลิขสิทธิ์ยา
สมมติว่าเศรษฐี ก. ต้องการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยาชนิดหนึ่ง
แต่เพียงผู้เดียวในหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ เศรษฐี ก. จึงเริ่มออกเดินทาง
ฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ ทุม่ เงินทีม่ อี ยู่ จนเจ้าของลิขสิทธิย์ าตัวนัน้ ยอม
ขายลิขสิทธิ์ให้แก่เศรษฐี ก. เมื่อได้ยามาครอบครองสมใจ เศรษฐี ก.
จึงเริ่มวางกลยุทธ์ในการถอนทุนและหาก�ำไรจากยาที่เขามี เพราะเขา
เองก็รู้ดวี ่าคนในหมู่บ้านจ�ำนวนมากต้องการยานั้น เขาจึงวางแผนออก
บัตรสมาชิกส�ำหรับสิทธิ์ในการเข้าถึงยาและการรักษาที่มากกว่าผู้อื่น
ให้แก่สมาชิก รวมถึงขายชือ่ เสียงของยาเพือ่ ให้เจ้าของธุรกิจรายอื่นได้
ประชาสัมพันธ์ตวั เอง โดยการติดโลโก้ของธุรกิจรายอืน่ ติดบนฉลากยา
ของเขา เขาหวังว่าก�ำไรจากการขายบัตรสมาชิกและการขายโฆษณา
ครัง้ นี้ เขาคงได้กำ� ไรทัง้ ขึน้ ทัง้ ล่อง คุม้ ค่าทีเ่ ขาลงทุนเพือ่ ยาตัวดังกล่าว ดู
เหมือนว่าหลายอย่างก�ำลังด�ำเนินไปด้วยดี ทว่า มีคนในหมูบ่ า้ นกลุม่ หนึง่
ไม่พอใจ เมื่อหมู่บ้านเริ่มวุ่นวาย ผู้ใหญ่บ้านจึงต้องออกมาเจรจา ใน
ตอนแรก ผู้ใหญ่บา้ นขอความร่วมมือเศรษฐี ก.ให้เศรษฐีเผยแพร่ยานัน้
เศรษฐี ก. ก็ตอบกลับไปที่ผู้ใหญ่บ้านว่า ไม่ได้ เพราะเขาได้ขายบัตร
สมาชิกให้กับคนจ�ำนวนหนึ่งไปแล้ว ส�ำหรับคนอื่น ๆ เขาก็ท�ำการแจก
จ่ายยาไปตามที่เขาเห็นสมควร อีกทั้ง ก่อนที่จะได้ยานี้จากเจ้าของยา
เศรษฐี ก. ก็ได้ให้คำ� มัน่ กับเจ้าของยาไว้แล้วว่า จะไม่เผยแพร่ยานีแ้ ก่ใคร

ถ้าเศรษฐี ก. ต้องท�ำตามค�ำขอของผู้ใหญ่บ้านก็เท่ากับว่า เขาเป็นคน
ผิดสัญญา แล้วใครจะรับผิดชอบ ?
ดูเหมือนว่า การเดินทางระหว่างการแบ่งปันและลิขสิทธิจ์ ะเป็น
เหมือนเส้นขนาน ทีย่ ากจะเป็นเรือ่ งทีเ่ กือ้ กูลและจะรวมตัวกันได้ จึงเกิด
ค�ำถามขึน้ มาว่า ท่ามกลางการมีอยูข่ องลิขสิทธิอ์ ย่างมากมาย การแบ่ง
ปันจะด�ำรงอยู่ได้หรือไม่ อย่างไร...
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั นัน่ ก็คอื โครงการ Free Chopin โดย Aaron
Dunn ผู้ประพันธ์เพลงคลาสสิกรุ่นใหม่ เป็นโครงการในการระดมเพื่อ
ผลงานคลาสสิก เพราะถึงแม้ว่าจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ อันเนื่องมาจาก
เจ้าของผลงานนัน้ ได้เสียชีวติ ไปแล้วกว่า 50 ปี (ตามกฎหมายจะคุม้ ครอง
ลิขสิทธิ์ 50 ปีนับตั้งแต่เจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิต) และเพลงเหล่านั้น
ได้กลายเป็นของสาธารณะ หากแต่ยังติดลิขสิทธิ์ของค่ายเพลงที่เป็น
ผู้น�ำมาถ่ายทอดอยู่ดี ด้วยช่องโหว่ดังกล่าวจึงเป็นทีมาของการเกิด
โครงการนี้ ด้วยการระดมทุนขอบริจาคผ่านเว็บไซด์ Kickstarter.com
เพือ่ น�ำเงินมาจ้างนักดนตรีอาชีพเพื่อเล่นผลงานของ Chopin กว่า 245
เพลง จากนั้นจึงเปิดให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดฟรี โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะการท�ำเช่นนี้ถือเป็นการสร้าง
ลิขสิทธิ์ใหม่ โดยการเรียบเรียงเพลงใหม่ผ่านนักดนตรีอาชีพที่เขาจ้าง
จะเห็ น ได้ ว ่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา น� ำ มาซึ่ ง
อุปสรรคในการเผยแพร่ผลงาน ข้อดีส่วนหนึ่งจะเห็นได้ว่าศิลปินได้รับ
การคุ้มครอง ทว่า หากมีการเพิ่มบทลงโทษให้เอาผิดผู้อัปโหลดและ
ดาวน์โหลด ก็อาจจะสร้างความหวาดกลัวจนไม่กล้าแบ่งปันหรือเผย
แพร่ผลงานที่ตนชื่นชอบ ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ค่อนข้างจะสวนทางกับ
โลกปัจจุบันที่เป็นโลกของโซเชียลมีเดีย โลกของเทคโนโลยี และการ
แบ่งปันยังร่วมกับโครงการ One Laptop Per Child ที่น�ำบทเพลงนั้น
ใส่คอมพิวเตอร์แจกคนทั่วโลก ซึ่ง Aaron Dunn เผยว่า ผู้สนับสนุนกว่า
ร้อยละ 70 คือ กลุม่ คนทีม่ อี ายุ 18-35 ปี ซึง่ สะท้อนได้ดวี า่ การแบ่งปัน
เป็นสิ่งที่คนในสังคมรุ่นใหม่สนใจ มากกว่าการครอบครองลิขสิทธิ์โดย
กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง
ถึงแม้วา่ เรือ่ งตัวอย่างทัง้ สองเรือ่ งทีน่ ำ� เสนอมาจะมีความคล้าย
ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และการแบ่งปัน แต่ด้วยบริบทและจุด
ประสงค์ที่แตกต่างกัน หากลองมองกลับกันไปมา ลิขสิทธิ์และการ
แบ่งปัน การแบ่งปันและลิขสิทธิ์ เป็นเรือ่ งทีย่ ากเกินกว่าข้อก�ำหนดทาง
กฎหมาย หรือความรู้สึกจะตัดสินได้
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share (บอล)
สู่เป้าหมาย
ตะกร้าหวายใบนั้น
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ลูกบอลทีถ่ กู โยนลงสูต่ ะกร้าหวายใบนัน้ เป็นผลจากการ
แบ่งปันของฉันและคนอื่นๆ

เมือ่ ตอนเรียนชัน้ ประถม จ�ำได้วา่ วิชาพลศึกษา เป็นวิชา
ที่เราต่างตั้งตารอ นอกจากวันนัน้ เราจะได้แต่งกายด้วยชุดพละ
กับรองเท้าผ้าใบแล้ว (ใน 5 วัน ได้แต่งแค่วันนี้วันเดียวเลยนะ)
เวลาหนึ่งคาบที่หมดไปกับกิจกรรมนอกห้องเรียน ท�ำให้เรา
รู้สึกถึงความสนุกสนานพร้อมได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาที่
หลากหลาย กีฬาหลายชนิดที่ถูกน�ำมาใช้จัดการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษา ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน�้ำ แต่ละ
อย่างล้วนเป็นกีฬาที่เสริมสร้างพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย แล้วด้านจิตใจล่ะ? ผล
ทางด้านจิตใจนี้อาจจะวัดได้ยากสักหน่อย หากเรามองดูส่วน
ประกอบของกีฬา คือ มีกติกา มีผู้เล่นที่เล่นตามกติกา แล้วยัง
ต้องมีกรรมการคอยตัดสิน สิง่ เหล่านีแ้ สดงถึงการอยูร่ ว่ มกันโดย
มีความเข้าใจและเอื้ออาทรต่อกัน
แชร์บอล (Chair Ball) เป็นกีฬาอีกชนิดที่เราต่างคงเคย
เล่นกันมาบ้าง เมื่อครั้งยังเด็ก ตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจกติกา
การเล่นสักเท่าไร ที่ตลกไปกว่านั้นคือเข้าใจค�ำว่า แชร์ (Chair)
ที่แปลว่าเก้าอี้ ว่าเป็นการ แชร์ (Share) ที่แปลว่า แบ่งปัน เสีย
ด้วยซ�ำ้ ประมาณว่า แบ่งๆ กันเล่น อย่าหวงบอลไว้คนเดียวสิ ...ก็
แหม ครั้งแรกที่ได้เล่นแชร์บอล มันให้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
นี่นา อาจเป็นเพราะกีฬาชนิดนี้แฝงกระบวนการแชร์ (Share)
อยู่ด้วย อย่างที่ผู้เล่นเองสามารถสัมผัสได้
อุปกรณ์ในการเล่นที่ถือเป็นหัวใจหลักของการเล่นแชร์
บอล อย่างเก้าอี้ (ตามชือ่ Chair Ball) ต้องเป็นเก้าอี้ 4 ขา มีความ
แข็งแรงมั่นคง นอกจากนี้ลูกบอลและตะกร้าหวาย ก็เป็นสิ่งที่
ขาดไม่ได้เช่นกัน ส่วนนกหวีดนัน้ เรียกว่าเป็นอาวุธของผูต้ ดั สิน
การจะตัดสินให้ผู้เล่นฝ่ายใดฟาวล์หรือได้แต้ม ล้วนมาจาก
อ�ำนาจของผู้ตัดสินทั้งสิ้น การเล่นจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทีม
ทีมละ 7 คน ท�ำให้ผู้เล่นทุกคนในทีมต้องวางแผนการเล่นอย่าง
รอบคอบ สร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทัง้ เชือ่ ใจกันให้มากทีส่ ดุ
เมือ่ การแข่งขันเริม่ ต้นขึน้ ผูเ้ ล่นแต่ละคนในทีมต้องใช้ทกั ษะการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งหลบหลีกทีมคู่แข่ง ขณะเดียวกันก็คอย
มองหาช่องทางในการส่งต่อลูกบอลไปให้ผเู้ ล่นฝ่ายของตนทีอ่ ยู่
ถัดไป ตามกติกาที่ระบุไว้ว่า เมื่อผู้เล่นครอบครองลูกบอลไว้ใน
มือแล้ว จะสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยการหมุนตัวโดยมี
เท้าหลักเท่านัน้ และสามารถโยนลูกบอลขึน้ ในอากาศได้ไม่เกิน
3 วินาที ในระยะเวลาสั้นๆ นี้ผู้เล่นต้องตัดสินใจแบกรับความ
คาดหวังของทีมด้วยการโยนลูกบอลให้ลงตะกร้า หรือส่งต่อให้

กับผู้เล่นคนอื่นในทีม ซึ่งอย่างหลังนี่เองที่ถือเป็นการเสียสละ
ความภูมิใจส่วนตนในการเป็นผู้โยนลูกบอลลงตะกร้าได้ส�ำเร็จ
การแบ่งปันให้ผู้เล่นคนอื่นในทีมได้ครอบครองลูกบอลในเวลา
ทีเ่ ราไม่พร้อมจะโยนลูกบอลลงตะกร้าหรือไม่มนั่ ใจมากพอ เพือ่
ให้ผเู้ ล่นคนอืน่ มีสว่ นร่วมในการแข่งขัน หาโอกาสทีเ่ หมาะสมท�ำ
คะแนนให้กับทีม กระบวนการเหล่านี้หล่อหลอมให้เรามีความ
เสียสละ รู้จักแบ่งปันผู้อื่น ขัดเกลาลักษณะนิสัยนึกถึงประโยชน์
ส่วนตนให้ลดน้อยลง
การด�ำเนินชีวิต บางทีก็คล้ายกับการเล่นแชร์บอล เรา
ต่างมีเป้าหมายของตัวเอง ต่างมุ่งหวังจะเป็นผู้พิชิตเป้าหมาย
นั้นให้ได้ แต่การจะไปให้ถึงเป้าหมายย่อมต้องผ่านอุปสรรค
มากมายเสมอ อย่างผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเราซึ่งจะกลาย
เป็นคู่แข่งไปโดยปริยาย เปรียบได้กับผู้เล่นทีมอื่นที่คอยขัด
ขวางการไปสู่เป้าหมายของเราและผู้ป้องกันตะกร้า คอยขัด
ขวางทางเดินไปสูเ่ ป้าหมายเสียจนเราท้อแท้ได้ อุปสรรคระหว่าง
ทางเหล่านีท้ ำ� ให้เราเป็นทุกข์ และดูเหมือนว่าจะไม่สำ� เร็จได้เลย
สถานการณ์นี้เราสามารถแชร์มันกับเพื่อน (แน่นอนว่าอยู่ฝ่าย
เรา) ได้ เพราะแต่ละคนอาจมีหนทางหรือวิธีการที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละสถานการณ์ การแชร์ปัญหาของเราให้ผู้อ่ืนได้รับรู้
อาจช่วยแบ่งเบาความทุกข์ รวมถึงอาจน�ำไปสู่หนทางการแก้
ปัญหาได้ด้วย
หากตอนนี้คุณก�ำลังจะล้มลง ลองนึกถึงตอนเล่นแชร์
บอลสมัยเด็ก แต่เปลี่ยนการแชร์ลูกบอล มาเป็นการแบ่งปันสิ่ง
ทีม่ ปี ระโยชน์ให้กบั คนรอบข้าง คนทีอ่ ยูร่ ว่ มสังคมเดียวกัน ยิง่ มี
มากยิ่งแบ่งปันมาก การแบ่งปันให้ผู้อื่นได้มีส่วนในความส�ำเร็จ
ของเรา นั่นก็เป็นความส�ำเร็จที่เท่ไม่แพ้กัน
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โดย

อมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง

ฉันมีบทกวีมาแบ่งปัน
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ฉันมีดอกไม้มากมาย
มอบให้เธอหนึ่งดอก
เราแบ่งปันกัน
ระหว่างเดินทาง
มีเรื่องเล่ามากมาย
มอบให้เธอเรื่องหนึ่ง
เราแบ่งปันกัน
ขณะดำ�เนินชีวิต
เราแสวงหามิตรภาพ
ไม่อยากเป็นเก้าอี้โดดเดี่ยว
ในห้องโถงว่างเปล่า
เราแสวงหาผองเพื่อนทางความคิด
เพื่อกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียว
มอบความรู้สึกให้แก่กัน
แลกเปลี่ยนบางสิ่ง
ภายในใจบางขณะ
ฉันมี ‘ไลค์’ จำ�นวนหนึ่ง
เรามา ‘แชร์’กัน
ฉันมีกลุ่มคำ� และรูปภาพ
ที่เธออาจ ‘ถูกใจ’
เรามา ‘แชร์’ กัน
มันก็ง่ายดายแค่นี้
ฉันมีบทกวี
ที่เธออาจถูกใจ
เดี๋ยวฉันคลิกแบ่งปัน!
8.06.2014
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เวีย - วีรวิญญ์ สุขสันตินันท์

บรรณาธิการ / สารคดี
“ฉันชอบสูดดมหนังสือ”

ตุล - ยิ่งพงศ์ ล้อศิริรัตน์

ไข่ - ภคณัฐ ทาริยะวงศ์์

ความเรียง
“ฉันชอบดมกลิ่นกระดาษ
ก่อนซื้อสมุดและหนังสือ”

บบทสัมภาษณ์
“ฉันชอบเปิดเพลงเกาหลี
แล้วเต้นคัฟเวอร์คนเดียว”

นุ่น - ศราวลี ศุภกาญจน์

จูน - จุฑามาศ บุญเย็น

บทสัมภาษณ์
“ที่หลังสมุดไดอารี่มีชื่อของทุกคน
ที่เคยเข้ามาในชีวิตเราอยู่
และแน่นอนหนึ่งในนั้นคือคุณ...”

ปาล์ม - รัชนันท์ เพชรจำ�นงค์์

บทสัมภาษณ์ / พิสูจน์อักษร
“ตอนเด็กๆ ฉันชอบดึง
ขนตุ๊กตาหมีมายัดจมูก”

จ๋าย - ฉัตรชนก ทองศรีสุข

ความเรียง
“อย่าแกล้งฉัน ฉันขี้ตกใจ >_<”

สารคดี
“ตอนเด็กๆ ฉันเคยคิดว่า
โลกและจักรวาล
อยู่ในท้องของไดโนเสาร์”

ปาล์ม - สิรดนัย พุทธบุตร์

ความเรียง
“ฉันชอบง่วงนอน
ตอนเวลา 22:00 น. เป๊ะ”

ม่อน - อมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง

บทกวี / พิสูจน์อักษรี
“กระผมชอบดื่มหมึกปากกา
สีน้ำ�เงินเข้มขอรับ”

มายด์ - วนิสา พัดศรี

ความเรียง
“ฉันเป็นคนแปลก เพื่อนๆ บอกว่า
ฉันทำ�อะไรก็แปลก”

มายด์ - วริษา สุกิตติพัฒนากุล

ความเรียง
“ฉันร้องท่อนแร็พเพลง ใจเย็น
ของวงแพนเค้กได้”

พีซ - พิชญา เดชหามาตย์์

บุ๊ค - พรชนก บัวสุข

ความเรียง
“ฉันชอบดูหนังจักรๆ วงศ์ๆ”

ความเรียง / พิสูจน์อักษร / บทสัมภาษณ์
“ฉันชอบนั่งมองท้องฟ้า”

หลินหลิน - ศุภนุช บุรินทร์ธนฉัตร

แบงก์ - วิศรุต บุญรักษา

ความเรียง
“เวลาพูดฉันชอบมีเอฟเฟ็กต์
อย่างตู้ม บึ้ม หรืออะแบล่บๆๆ”

ปาล์ม - วิชชุตา ลิมปณะวัสส์

ความเรียง
“ฉันชอบกินนมมากกว่ากล้วย
แต่ไม่เอานมรสกล้วย”

วี - กรรวี ชีวีวัฒน์์

ความเรียง / ภาพประกอบ
“ฉันเคยขี่รถไปคนละทาง
เผื่อถ่ายรูปก้อนเมฆรูปเดียว :)”

ความเรียง / พิสูจน์อักษร
“ฉันชอบลืมว่า
แปรงฟันไปแล้วหรือยัง”

หวาน - นันทพร ทองลพ

การ์ตูน
“เมื่อก่อนฉันชอบสีเขียว พอได้อ่านสีประจำ�วันผู้ที่เกิดวันศุกร์
เท่านั้นแหละ หลังจากนั้นมา ฉันเลยชอบสีน้ำ�เงิน
เชื่อได้ว่า ตอนนี้คุณกำ�ลังเปิดสีประจำ�วันเกิดของตัวเองอยู่”

คุกกี้ - พัชนิดา มณีโชติ์

มายด์ - วิภาวี พิเชฐกุล

เรื่องสั้น
“ฉันเป็นสาวกการ์ตูน
(แอนิเมชั่น)”

เรื่องสั้น
“ฉันติดตุ๊กตาหมาเน่าๆ
ที่ชื่อว่า PEPSI”

ผลิตโดย

บรรณาธิการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยบรรณาธิการที่ปรึกษา

สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้
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