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บ.ก. 1
สิ่งที่คุณผู ้อ่านถืออยู ่อาจเป็ นเพียงนิตยสารธรรมดาเล่มหนึ่งที่ไม่ได้
โดดเด่น และดีท่ีสุดแต่ส�ำหรับเราทั้ง 19 คนทั้งหมดมันคือ ความฝั น ความเชื่ อ
และแรงศรัทธาในการที่จะท�ำสิ่งที่เรารักจนมันถูกหล่อหลอมผ่านกระบวนการคิด
กระบวนท�ำงานเป็นทีมจนท้ายที่สุดมันก็ออกมาเป็นรู ปเป็นร่าง และที่ส�ำคัญมัน
สามารถจับต้องได้...
แทบไม่ต้องจะเอ่ยค�ำใดกับการได้เห็นชื่ อของตนเองบนนิตยสารเล่มหนึ่ง
่ทีจะถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ในวันที่ความคิดของเรามันไม่ได้ถูกเล่าขาน
อยู แ่ ต่เพียงในหัวของเรา ในวันที่รูส้ กึ เหมือนปลายนิว้ ได้แตะสัมผัสกลุม่ หมอกสีขาว
ของความฝั นมันคือวินาทีท่ีในหัวผมมีแต่ค�ำว่า ‘ขอบคุณ’
สหายท่านหนึ่งของผมเคยกล่าวค�ำว่าขอบคุณ ขอบคุณและขอบคุณ
เขากล่าวค�ำๆ เดียวกันหากแต่คนละความหมาย วันนีค้ งไม่ผดิ นักหากผมจะขอน�ำ
ค�ำกล่าวของเขามาใช้แทนความรู ้สึกทัง้ หมดที่ผมรู ้สึก
ขอบคุณสหายทัง้ 18 คนที่รว่ มเดินทางกันมา ขอบคุณที่เวลามีปัญหาแล้ว
เราคุยกันอาจมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่มันไม่เคยท� ำให้เราผิดใจกันเพราะ
สิ่งที่อยู ่เหนือทุกอย่างนั่นคือค�ำว่า ‘มิตรภาพ’ ขอบคุณรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ที่เรามีให้กันเสมอทุกครั้งที่เจอกัน แม้งานจะหนัก เหนื่อยและหลายครั้งเราก็
รู ้สึกท้อแต่ส่ิงที่เราไม่เคยท�ำนั่นคือ ‘การปล่อยมือกัน’
ขอบคุณตัวเองที่เลือกที่จะเข้ามาในโครงการ TK Young Writer โครงการ
ที่ครั้งแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากคิดว่าก็แค่กิจกรรมท�ำยามว่างแต่ใครจะ
เชื่ อว่ามันท�ำให้ผมค้นพบค�ำตอบที่ผมถามตัวเองมาตลอดยี่สิบปี ว่า อะไรคือ
สิ่งที่ผมรัก? และผมอยากจะท�ำมันตลอดไป?
ขอบคุณโครงการ TK Young Writer ท่านผู ใ้ หญ่ทงั้ หลายที่จดั โครงการนีข้ นึ้
ขอบคุณที่สร้างทางเดินไปสูค่ วามฝั นให้เด็กหลายคนที่อยากท�ำในสิ่งที่พวกเขารัก
ขอบคุณที่มองเห็นความส�ำคัญของค�ำว่าความฝั น ขอบคุณที่มีความเชื่ อมั่นใน
แรงศรัทธาของเด็กที่มคี วามฝั นทุกคนว่าเราจะสามารถไปถึงฝั นได้หากเรามีพนื้ ที่
ในการแสดงความสามารถและในวันนีส้ ่งิ ที่ทา่ นก�ำลังท�ำมากกว่าการจัดโครงการ
คือการที่ทา่ นก�ำลังหว่านเมล็ดพันธุ แ์ ห่งความคิด เมล็ดพันธุ ท์ ่ตี อ่ ไปจะขยายพันธุ ์
สูส่ งั คมของเราและเติบโตมากขึน้ เรื่อยๆ และท้ายที่สดุ เราคงลืมที่จะขอบคุณบุ คคล
เหล่านี้ไม่ได้ พี่ต๊ะ พี่เตย พี่น้�ำพลอย และพี่เอ็กซ์ ผู ้ท่อี ยู ่เบื้องหลังความส�ำเร็จ
ของนิตยสารเล่มนี้ ผู ้ท่สี อนให้เราท�ำงานเป็น ผู ้ท่ตี ้องท�ำงานหนักมากกว่าเราและ
ผู ้ท่ีต้องอดทนมากกว่าเรา
มาถึงตรงนี้ทั้งหมดที่ผมขอบคุณไม่ว่าจะเป็นเหล่าสหาย ตัวของผมเอง
หรือผู ้ใหญ่ทุกคนที่อยู ่เบื้องหลังพวกเรา ทุกคนไม่ใช่ เพียงเพื่อนร่วมงาน ผู ้ให้
ความรู ห้ รือผู ใ้ ห้เงินทุนแต่ทกุ คนคือ ครู ผมเชื่ อเสมอว่าทุกคนที่ผา่ นเข้ามาในชี วติ
ไม่วา่ สุดท้ายเขาจะทิง้ น�้ำตาหรือรอยยิม้ ไว้ให้แต่ทา้ ยที่สดุ สิ่งที่เขามอบไว้ให้ผมอย่าง
แน่นอนนั่นคือ ‘บทเรียน’...
กาญจนา ปลอดกรรม
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เรื่อง/ภาพ : แมุ ทิตา งามละมัย

บ.ก. 2
เจ็บมือไหมครับ?
อ่านไม่ผิดหรอกครับ เพราะคุณก�ำลังถือหนังสือเล่มนี้อยู ่ และคุณคงจะ
รู ้สึกสงสัยว่าหนังสือเล่มนี้ท�ำไมถึงท�ำให้คุณเจ็บมือได้? ใช่ แล้วครับหนังสือเล่มนี้
มีมือที่กุมมือคุณอยู ่ถึง 19 มือ แต่ละมือที่บีบหรือสัมผัสคุณอยู ่นนั้ เป็นมือที่ซ่อน
ความรัก ความหวัง และก�ำลังใจที่ดีท่ีพวกเราก�ำลังจะสื่อสารไปถึงคุณ ผ่านตัว
อักษรทุกตัว ผ่านค�ำทุกค�ำ ผ่านประโยคทุกประโยค ผ่านบทความทุกคอลัมน์
ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้
ผมมีความเชื่ อส่วนตัวว่าการเขียนงานขึ้นมาสักชิ้ นหนึ่งนั้น จะต้องผ่าน
การตกผลึกจากความคิดในสมองคละเคล้ากับความรู ส้ กึ ในหัวใจแล้ววิ่งผ่านมายัง
ปลายทางที่มอื ถ่ายทอดออกมาผ่านการเขียนหรือการพิมพ์ ผมขอเรียกมือของ
การเขียนนีว้ า่ ‘มือของผู ต้ งั้ ใจที่จะให้’ แน่นอนว่าก็จะต้องมี ‘มือของผู เ้ ต็มใจที่จะรับ’
มือเหล่านั้นก็คือมือของคุณ พวกเราขอสถาปนาตนเป็นมือของผู ้ตั้งใจที่จะให้
แล้วพวกเราต้องการมือที่เต็มใจจะรับสิ่งดีๆ เมื่อมือทัง้ ผู ใ้ ห้ และผู ร้ บั มาผสานกัน
สิ่งดีๆ ต่างๆ จะปะทะกันทางความคิด ปะทะกันทางความรู ้สึก และก่อเกิดเป็น
ความสร้างสรรค์เพื่อที่จะส่งมอบต่อไปถึงมือที่เรามองไม่เห็น และต่อยอดไปอีก
ในอนาคต
เมื่อคุณพลิกแต่ละหน้าไปเรื่อยๆ คุณจะเจอมือทัง้ 19 มือ ที่แต่ละแบบมี
เส้นลายมือแตกต่างกัน ขนาดของมือก็คนละขนาดกัน รวมไปถึงความหยาบกร้าน
ของผิวมือก็แตกต่างกันออกไป ซึ่ งแต่ละมือนัน้ พร้อมแล้วที่จะส่งมอบความอบอุ น่
ให้คุณได้สัมผัส คุณจะเลือกบีบหรือคลายมือที่พวกเราทุกคนกุมมือไว้ในขณะนี้
เมื่อไรก็ได้ ยามใดที่คณ
ุ รู ส้ กึ อ้างว้าง โดดเดี่ยว ท้อแท้ หรือหมดก�ำลังใจ พวกเรา
่
ทุกคนพร้อมยืนมือทัง้ 19 มือ ไปให้คณ
ุ ได้รบั ความรัก ความหวังและก�ำลังใจที่ดี
ได้เสมอ เพียงแค่ขอมือของคุณหยิบหนังสือเล่มนี้มาจับมือของพวกเรา แล้วคุณ
จะรู ้จักความอบอุ ่นจากมือน้อยๆ ของพวกเราที่ผมได้เอ่ยกล่าว
มาถึงตอนนีค้ ณ
ุ คงจะยอมพร้อมที่จะเริ่มรู จ้ กั และสัมผัสถึงมือของพวกเรา
แล้วใช่ ไหมครับ ต้องขอบอกไว้กอ่ นเลยว่าทุกมือนัน้ จะท�ำให้คณ
ุ อิ่มเอมใจ ประทับใจ
และมีความหวังอย่างแน่นอน
ไม่ต้องกลัวจะเจ็บมือแล้วนะครับ
ถ้าพร้อมกันแล้วล่ะก็...
ส่งมือคุณมาสิครับ
จิรายุ ชั ยวิริยะพงศ์
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บ.ก. 3
เชื่ อไหมครับว่ามือก็มีหัวใจ
ผมเคยคิดเล่นๆ - ซึ่ งมันอาจจะดูพิลึกพิล่นั ไปสักหน่อย ผมเชื่ อว่าเมื่อเรา
ท�ำงานหนักจนเกิดอาการปวดเมื่อยที่มอื มันคือการเรียกร้องความสนใจจากมือ
เราเอง บอกเราว่า แกใช้งานฉันหนักเกินไปแล้วนะ!
พี่เบิร์ด-ธงไชย เคยร้องไว้ในเพลง จับมือกันไว้ ว่า ‘จุ ดหมายที่ฝันกันไว้
ก็คงไม่เกินมือเรา’ ครับ, มันอาจจะจริงส�ำหรับงานบางอย่าง แต่เมื่อเราไม่สามารถ
เลือกงานได้ บางทีอาจต้องท�ำงานที่มันยากเกินความสามารถ หรือหนักหนา
เสียจนเราไม่สามารถท�ำมันให้สำ� เร็จได้ด้วยมือเพียงสองข้างของตัวเอง
เมื่อนัน้ เราจึงต้องการใครสักคน ที่จะยื่นมือเข้ามาช่ วยแบ่งเบาภาระในยาม
ที่มือเราเริ่มงอแง หรือแม้กระทั่งในยามที่เราท้อจนคิดจะยอมแพ้ - เราต้องการ
เพื่อนร่วมงานที่ดีเมื่อเรารู ้ตัวว่าเราไม่เก่ง
ในวันที่ผมได้รบั ความไว้เนือ้ เชื่ อใจจากเพื่อนๆ ให้รบั ต�ำแหน่งบรรณาธิการ
(ดูย่งิ ใหญ่มาก) ผมพู ดกับทุกคนว่า เราต่างก็เป็นมือใหม่กันทัง้ นัน้ และด้วยเวลา
ในการท�ำงานอันแสนสัน้ เราคงต้องช่ วยเหลือซึ่ งกันและกันให้มากๆ ถ้าอยากให้
งานนี้ส�ำเร็จ – ในอีกแง่หนึ่ง เราคงต้องคอยนวดมือให้กันและกันเมื่ออีกฝ่ าย
ท�ำงานจนปวดเมื่อย
อ่อนหัตถ์ ที่ท่านถืออยู ่นี้ คือผลส�ำเร็จของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่ว่า
ซึ่ งผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าความ ‘ส�ำเร็จ’ ได้เต็มปากไหม คงต้องให้คุณผู ้อ่าน
ทุกท่านช่ วยตัดสิน แต่ท่แี น่ๆ มันคือตัวแทนของความตัง้ ใจจริงของพวกเราครับ
ที่ส�ำคัญ เราไม่ได้ใช้แค่ ‘มือ’ ท�ำมันขึ้นมา
อย่างที่ผมบอกตัง้ แต่ต้น
มือของผมมีหัวใจ
กันตพัฒน์ พาวงษ์
บรรณาธิการ 3

มือกลอน

เรื่อง : พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

สองมือ
‘สองมือ ’ ล้วนส่ วนสร้า ง		
สิ่ ง สรรพ์
สืบสะท้อนสารพัน				ใหญ่ น้อย
ผจงเจียระไนฝัน				ด้ วยหั ตถ์ นั้ นแล
เจนถนัดจัดร้อย				เยี ยบแย้ มจิ นตนา
‘สองมือ ’ แม่ไซร้, ใช่ -		
เพี ยงมื อ
คอยประคองครองถือ			โอบอุ้ ม
หาใดเทียบเปรียบคือ				มื อแม่
มือปกป้องครองคุ้ม				ลู กแผ้ วภั ยพาน
‘สองมือ ’ ครูนั่นไซร้			สร้า งคน
ด้วยอุดมการณ์ตน				แกร่ง กล้ า
สองมือดั่งมีมนต์				 สอนสั่ ง ศิ ษย์ นา
มือแกร่งแห่งครูพ า				ศิ ษย์ นั้นได้ ดี
‘สองมือ ’ อวดเอกอ้ า ง			สร้า งศิ ลป์
แต้มแต่งด้วยใจจินต์				 แจ่ มจ้ า
จรรโลงโลกหลั่งริน				รมย์ รื่น ใจนอ
มือศิลปิน ผินหล้า				เสกสร้า งมนารมย์
6

‘สองมือ’ สร้างสิ่งล้วน		
บั นดาล
ทั้งศาสตร์ศิลป์กลอนกานท์			 แต่ ง ปั้ น
คมความคิดจดจาร				ส่ ง ผ่ า น มื อแฮ
วิวัฒ นาโลกนั้น				ผ่ า นพ้ นอนธการ
‘สองมือ’ ล้วนส่วนสร้าง		
โลกา
สูงส่งไฟศรัทธา				แกร่ง แกล้ ว
ถักทอถ่ายปัญญา				พาสู่ นรนา
มือดุจดัง ตรีแก้ว				ต่ อสู้ อวิ ชชา
‘สองมือ’ ล้วนส่วนสร้าง		
ประสาน
สอดสมานพิจารณ์				 ผ่ องแผ้ ว
พลังแห่ง หัตถการ				ขั บเคลื่ อน โลกเฮย
สืบยิ่งยุค เพริศแพร้ว				หั ตถ์ แก้ วแพรวล�้ำ	
‘สองมือ’ สร้างสิ่งล้วน		
ปรารถนา
กรองกลั่นกรุ่นวิญญาณ์			 มุ่ ง สร้า ง
พลังหัตถ์ถือศรัทธา				เปลี่ ยนโลก
รอยลักษณ์ประจักษ์สร้าง			มอบไว้ ใ น ’มื อ’
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Handy Mandy
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เคยเล่นเงามือกันมั๊ย ? จ�ำได ้ว่าตอนเด็กๆ ชอบเล่นมากเลยนะ (แต่ท�ำได ้แค่รป
ู นก
เอง555+) ไม่คด
ิ ว่าจะมีหลายแบบขนาดนี้ วิธก
ี ารเล่นก็งา่ ยแสนง่าย แค่มม
ี อ
ื ของเรา
(หรืออยากจะหยิบยืมมือของคนอืน
่ ด ้วยก็ได ้) กับทีท
่ ม
ี่ แ
ี สงและเงาแค่นก
ี้ เ็ พียงพอส�ำหรับ
การเสริมสร ้างจินตนาการของเราได ้ไม่รู ้จบแล ้ว —
feeling wonderful.

Like Comment Share
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อ่านมาจากนิตยสาร เขาบอกว่านีค
่ อ
ื วิธเี ก็บหูฟังทีก
่ ำ� ลังฮิตในญีป
่ นแหละแก!!!!
ุ่
เก๋ป่ะ?
555
่ ามัญ
#สูงสุดคืนสูส

Like Comment Share

Handy Mandy

16 hours ago . Edited

**ข ้อคิดจากการเจอหลานวันนี*
้ *
ิ ทีน
่ ่ารัก สดใส แต่ความจริงแล ้วทารกเป็ นปี สาจน ้อยตัวเล็กๆที่ แอ๊บ
ทารกเป็ นสิง่ มีชวี ต
แบ๊วแต่ฉันก็รก
ั น๊ะ
เราลองเอานิว้ มือไปวางบนมือของน ้อง น ้องบีบมือของเราแน่นม๊ากแบบน่ารักสุดๆ ไอ ้เรา
ก็หลงคิดไปเองว่า “น ้องจับมือเราด ้วย น ้องเล่นกับเราด ้วย” แล ้วก็จะเห็นสายตาอัน
่ ไปอีกว่าร ้องรักเรา ทารกท�ำตัวได ้น่ารักเสมอ แต่อา
บ ้องแบ ้วของน ้องหันมามองเราก็ยงิ่ เชือ
ฉันก็บอกว่า ทีน
่ ้องท�ำนะเป็ นปกติเค ้าไม่รู ้ตัวหลอก เป็ นการสอบสนองแบบ รีเฟรค
คือเป็ นพฤติกรรมของมนุษย์ทเี่ กิดขึน
้ โดยไม่ต ้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร่างกาย
สามารถตอบสนองได ้เลย เราโดนหลอกซินะ #รักเด็ก #โสดจีบได ้ #ไม่เกีย
่ วแต่ออ
่ ย

Like Comment Share
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++ภาษาอังกฤษวันละค�ำ วันนีข
้ อเสนอค�ำว่า++
HOT HAND ไม่ได ้แปลว่า มือร ้อนแต่อย่างใด แต่เป็ นค�ำนาม(n.) หมายถึงเป็ นคนมีโชค
สามารถชนะในเกมต่างๆได ้อย่างต่อเนือ
่ ง
ยังไม่หมดแค่นี้ HOT HAND ยังเป็ นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาคือ The Hot Hand
Phenomenon เป็ นการทีเ่ ราโดนหลอกว่าหากว่าเกิดเหตุการณ์เหมือนๆกันซ�ำ้ สองครัง้
ว่าเป็ นมันจะเกิดครัง้ ทีส
่ าม ตัวอย่างเช่นเพือ
่ นเราจับตุก
๊ ตาจากตู ้ได ้สองตัวติดกันเราจะคิด
่ ริงแล ้วเพือ
่ นคนนีจ
้ ะ
ว่าเค ้าจะสามารถจับตัวทีส
่ ามได ้ อย่างไม่ต ้องสงสัยทัง้ อันทีจ
่ แบบนัน
้ ไปแล ้ว
สามารถจับได ้หรือไม่ได ้ก็ได ้แต่เราก็เชือ
ดังนัน
้ ทีมฟุตบอลทีช
่ นะอย่างต่อเนือ
่ งก็ไม่แน่เสมอไปว่าเขาจะชนะและได ้เป็ นแชมป์ โลก
ในปี นี้ #ฮึๆ
Like Comment Share

Handy Mandy
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วันนีม
้ น
ี ้องคนหนึง่ มาถามฉันว่า “ท�ำไมครูต ้องสัง่ คัดค�ำศัพท์ด ้วย น่าเบือ
่ ” แต่ฉันมัน
่ ใจ
ว่าการเขียนด ้วยมือมันช่วยจริง ๆ มันเป็ นวิธก
ี ารท่องทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ แล ้วนะ (คิดว่า) แล ้วก็ไปเจอ
บทความ “Why Writing by Hand Could Make You Smarter” แล ้วฉันก็ไปบอกมันว่า
การเขียนด ้วยมือนัน
้ สมองจะสามารถพัฒนาการท�ำงานแบบพิเศษระหว่าง สัมผัส การ
ควบคุมการเคลือ
่ นไหว และความคิดว่าเราก�ำลังเขียนอะไรอยู่ ให ้ท�ำงานไปด ้วยกันมันจึง
จ�ำเป็ นทีเ่ ราจะต ้องใช ้สมาธิ ดังนั น
้ การเขียนด ้วยมือถือเป็ นการฝึ ดสมธิได ้ในระดับหนึง่
นอกจากนีก
้ ารเขียนด ้วยมือยังช่วย ให ้เราสามารถรับรู ้การเคลือ
่ นไหวของมือได ้ดีขน
ึ้ เรียนรู ้
ที่จ ะประมาณขนาดต่า งๆ รูป ทรง รายละเอีย ดของตั ว อั ก ษร และช่ว ยพั ฒ นาการ
ล�ำดับและจัดหมวดหมูไ่ ด ้อีกด ้วย แล ้วถ ้าจะหากเทียบการเขียนกับการพิมพ์ การเขียนจะ
ใช ้ส่วนของสมองมากกว่าการพิมพ์อย่างเห็นได ้ชัด
้ ก็ให ้ผลประโยชน์
ถึงแม ้ว่าการเขียนจะเมือ
่ ยมือ ขีเ้ กียจ หรือคาดว่าใช ้เวลานานกว่า แต่นัน
กับเรามากกว่าเห็นๆ #เลิกพิมพ์ลงเฟส #เขียนจดหมายถึงกันแทน...
feeling smart.
See More —

Like Comment Share
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-- This is where I belong -ก่อนหน ้านีแ
้ อบน ้อยใจมาตลอด เราเป็ นคนมือซ ้าย ท�ำอะไรก็ตด
ิ ขัดไปหมด ยังจ�ำได ้ตอน
มหาลัยฯ ต ้องตบแย่งโต๊ะเล็กเชอร์กบ
ั นางมือขวาบางคนทีอ
่ ยากได ้โต๊ะข ้างซ ้ายไว ้เกร๋ๆ
่ ก
ุ คนเข ้าใจเราหมด! มีขายทุกอย่าง ทัง้ กรรไกร
แต่พอมาทีน
่ รี้ ู ้สึกเหมือนอยูใ่ นบ ้านทีท
ิ สมุด เครือ
ส�ำหรับคนมือซ ้าย ปากกา นาฬกา
่ งไม ้เครือ
่ งมือครัวสารพัดดด แม ้แต่กต
ี ้าร์ก็
้ สองของฉันถูกเติมเต็มแล ้ววว
มี! ชีวต
ิ พลเมืองชัน
้ เสือ
้ Iamlefthandedท�ำไมเนีย
#ซาบซึง้ น�้ ำตาจะไหลขอแชร์นะคะ #แล ้วฉันจะซือ
่ 55 —
... See More
feeling important at Lefty’s the left hand store, San Francisco, California.
—

Like Comment Share
Nicha Wachpanich and Nopphorn Jivarungsinee likes this.
Write a comment...

Handy Mandy shared a Link.
15 hours ago

บีบมือ เพลงทีไ่ ม่ได ้ฟั งนาน แต่กท
็ �ำให ้คิดถึงเรือ
่ งเก่าได ้เสมอ #เพลงบอกอายุ

Like Comment Share
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16 hours ago

มือตบมีประโยชน์ ไว ้เชียร์นักบอล หรือว่าต ้องใช ้เท ้าตบแทน #สับสน #เชียร์บอล #นัก
looking for toys.
บอลหล่อบอกด ้วย —

Like Comment Share
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“ผู ้หญิงอย่าหยุดสวย”
่ ด
ิ รอเวลาไม่กน
ี่ าที ก็มเี วทมนต์สร ้างมือใหม่
คือลองใช ้แล ้ว ใช ้ง่ายไม่ได ้ยุง่ ยากอย่างทีค
ี ฟนให ้จับมือด ้วย #จับไม ้จับมือ #งานอ่อยมา
มาให ้ฉัน นุม
่ สุดอะไรสุดอะไร แต่เสียดายไม่มแ
feeling awesome.
ก่อน #สวยๆ —

Like Comment Share
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เพิง่ รู ้ว่าหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ผู ้หญิงต ้องเป็ นคนแบกรับภาระแทนผู ้ชายทีจ
่ ากไปใน
สนามรบ ต ้องท�ำงานหนักกันจนมือแตกหยาบกร ้าน แต่กไ
็ ด ้เจ ้าครีมบ�ำรุงมือหรือแฮนด์
่ ู ้หญิงในยุคนัน
ครีมนีแ
่ หละ ทีน
่ � ำพาให ้ความรักสวยรักงามกลับมาสูผ
้ อีกครัง้
อย่างนีส
้ ิ ถึงจะเรียกว่า “ผู ้หญิงอย่าหยุดสวย” ของจริง
#ความรักสวยรักงามมันก็คอ
ื การถนอมรักษาสิง่ ส�ำคัญนั่นแหละ #เนอะ —
World War II.

reading

Like Comment Share

Handy Mandy shared a Link.
16 hours ago

-ความห่วงใยเป็ นจุดเริม
่ ต ้นของสิง่ ดีๆเสมอ้ ปี ทผ
ตอนสิน
ี่ า่ นมา เราต ้องเข ้าผ่าตัดเยือ
่ แก ้วหู เลยมีโอกาสได ้สัมผัสกับถุงมือยางของคุณ
หมอมานิดหน่อย พีห
่ มอแกเห็นเราสนใจเลยเล่าทีม
่ าของถุงมือยางให ้ฟั งว่า........
ช่วงศตวรรษที่ 19 มีนางพยาบาลคนหนึง่ ท�ำงานในแผนกศัลยกรรมทีโ่ รงพยาบาลจอห์น
้ โรคก่อนการ
ฮอพกินส์ (Johns Hopkins Hospital) เธอต ้องล ้างมือด ้วยน�้ ำยาเพือ
่ ฆ่าเชือ
้ นัน
ผ่าตัดทุกๆ วัน แล ้วมือเธอก็แพ ้น�้ ำยาฆ่าเชือ
้ ปวดแสบปวดร ้อนเป็ นผืน
่ คันไปหมด และ
ก็มพ
ี ระเอกอย่างนายแพทย์วล
ิ เลียม ฮัลสเตด (Dr.William Halstead) หัวหน ้าทีม
ศัลยแพทย์ ได ้เข ้ามาช่วยแก ้ปั ญหาให ้เธอด ้วยความเป็ นห่วง ด ้วยการสัง่ หล่อรูปมือเธอด ้วย
ปูนปลาสเตอร์ แล ้วส่งรูปหล่อมือเธอไปยังโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง เพือ
่ ให ้ผลิตถุงมือบางๆ
ให ้เธอ และนับตัง้ แต่เธอมีถงุ มือยางสวมมือ พ ้นจากอาการแพ ้ แล ้วทัง้ คูก
่ ล
็ งเอยด ้วยการ
แต่งงานกัน Happy Ending!!
......... ยังค่ะ เรือ
่ งราวยังไม่จบแค่นัน
้ .......
ั สเตดก็ได ้ท�ำถุงมือยางให ้กับตัวเขาเอง เพือ
หลังจากนัน
้ มานายแพทย์ฮล
่ ความปลอดภัย
้ ต่าง ๆ ตอนผ่าตัด ต่อมาแพทย์คนอืน
จากการติดเชือ
่ ก็ต ้องการถุงมือยางบ ้าง และปั จจุบน
ั
ถุงมือยางได ้แพร่หลาย ใช ้กันมากมายในหลายวงการ โดยเฉพาะด ้านศัลยกรรม เพราะการ
สวมถุงมือยาง
้ โรค ดีกว่าการล ้างด ้วยน�้ ำยาอยูแ
สะอาดปราศจากเชือ
่ ล ้ว
#ก�ำลังจะเคลิม
้ กับเรือ
่ งราวโรแมนติกในวงการแพทย์ #แต่ก็ต ้องสะดุด #เมือ
่ นางพยาบาล
บอกค่ารักษา #เอาบัตร30บาทของหนูไปรูดก่อนเหอะ!! ... See More —
feeling loved.

Like Comment Share
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มือสัมภาษณ์ 1

ภรต อุรสั ยะนันทน์

ปั้นดินให้เป็นรูป ปั้นคนให้เป็นคน
เรื่อง : นลิน สินธุ ประมา / ภาพ : อภิวัฒน์ อินทรโชติ

แป้นหมุ นในสตูดิโอเล็กๆ แห่งหนึ่งบนถนนสุขุมวิท เริ่ม
เคลื่ อ นตั ว หมุ น พร้ อ มๆ กั บ ที่ อ าจารย์ ภ รต อุ รั ส ยะนั น ท์
ครู นั ก ปั้ นลงมื อ ขึ้ น รู ป ก้ อ นดิ น สี เ ทาเข้ มในมื อ เป็ น ชามอ่ า ง
ขนาดกลางอย่างรวดเร็วจนมองไม่ทัน แต่ยังไม่ทันจะหาย
ตกตะลึงหรือเอ่ยปากชื่ นชม อาจารย์ก็ลุกไปหยิบเอ็นมาผ่า
กลางชามอ่ า งซึ่ งพึ่ ง มี ชี วิ ต ขึ้ น มาได้ ไ ม่ ถึ ง นาที อ ย่ า งไม่ ลั ง เล
ชามดินซึ่ งยังไม่แข็งตัวถูกผ่าออกเป็นสองซี ก ซี กหนึ่งอ่อนยวบ
ลงไปกองกับแป้นหมุ นอย่างน่าสงสาร เราเปลี่ยนอารมณ์จาก
ตกตะลึงเป็นตกใจ จนเกือบดึงสติกลับมาไม่ทัน เมื่ออาจารย์
ชี้ ใ ห้ ดู ข อบที่ ถู ก ผ่ า ออกไป แล้ ว สอนเราว่ า ความหนาบาง
และลักษณะของเซรามิคที่ดี ควรจะปั้ นออกมาอย่างไร
นั่นเป็นรายละเอียดเล็กๆ ที่ทำ� ให้เราได้เห็นวิธกี ารถ่ายทอด
วิชาซึ่ งอาจารย์ภรตได้รับช่ วงต่อมาจากรองศาสตราจารย์
สมถวิล อุ รัสยะนันทน์ผู้เป็นแม่ โดยเปิ ดสอนการปั้ นเซรามิค
อยู ่ท่ี Som Ceramics Studio ซึ่ งใช้บ้านหลังเล็กๆ ในซอย
สุขุมวิท 56 เป็นที่ตั้ง จึงนับเป็นโอกาสอันดีของเราที่ได้มา
พู ดคุ ย กั บ อาจารย์ ท่ ี เ ป็ น ทั้ ง ‘นั ก ปั้ น’ และ ‘นั ก ปั้ นนั ก ปั้ น’
แนวหน้าของประเทศไทย
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สมเซรามิคสตูดิโอมีความเป็นมาอย่างไร?

ที่นี่ก่อตั้งมาในช่วงปลายของการท�ำงานของคุณแม่แล้ว
ก่อนหน้านั้น คุณแม่จบสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ ต่อมาคุณแม่ไปเรียน
เมืองนอกด้วยทุนของพ่อ พอกลับมาถึงเมืองไทย คุณแม่กม็ าเป็น
หัวหน้าภาควิชาเซรามิคดีไซน์ มาปูพื้นฐาน สั่งเตามา สั่งแป้น
หมุนมา พัฒนาจุฬาฯ จนกระทั่งเซรามิคดีไซน์ถือว่าเป็นคณะ
วิชาที่ค่อนข้างดี พอเกษียณอายุเมื่อปี 2528 ท่านเลยมาเปิด
สมเซรามิคที่นี่ แต่คนไทยยังไม่ค่อยนิยม เพราะคนไทยยังถือว่า
เป็นงานต�่ำต้อย แล้วเซรามิคก็ค่อนข้างถูก ไม่รู้จะท�ำยังไงให้
มันแพงได้ คุณแม่ก็เลยคิดว่าสมเซรามิคจะสอนคนไทยให้รู้จัก
เซรามิคที่แท้จริง

แล้วอาจารย์มารับช่ วงต่อได้อย่างไร?

ตอนแรกผมไม่ได้สนใจเซรามิคเลย เพราะว่ามันใกล้ตัว
แล้วมันก็ไม่ท�ำให้รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นอะไรสักอย่าง แต่คุณแม่
เขาปั้นไป สอนไป เราก็มองไป หัวสมองเราก็เก็บเกี่ยวไปด้วย
มองไปก็พบว่ามันเป็นอย่างนี้เอง รู้สึกว่าไม่เห็นยากเลย แม่เขา
เกลียดขี้หน้าผมอยู่ที่ไปดูถูกว่าของเขาไม่ยาก แต่จริงๆ มันยาก
ที่เราบอกว่าไม่ยากเป็นเพราะเราเห็นมาตั้งแต่เด็ก มันเลยซึม
เข้าไปโดยปริยาย แต่แม่เขาสอนนักเรียน เขาจึงบอกว่ามันยาก
ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะปั้นให้ดู พอผมปั้น เขาก็งงว่าท�ำไมเรา
ปั้นได้ แต่ที่แท้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวมาตั้งแต่เล็กแล้ว ไม่ใช่
พรสวรรค์ ผมไม่มีพรสวรรค์ แต่ผมเป็นคนช่างสังเกต การสังเกต
การจ�ำ  ท�ำให้เราท�ำได้ พอแม่เห็นเราท�ำบ่อยๆ เข้า รู้สึกว่าเรา
พัฒนา ปั้นได้ดี เขาจึงบอกให้มาสอน ผมก็สอนวันเสาร์-อาทิตย์
มาตั้งแต่ตอนนั้น ส่วนแม่สอนวันธรรมดา ตอนหลังเขาให้เรา
ปั้นแทน เพราะเขาปั้นไม่ไหวแล้ว

พอมารับช่ วงต่อแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง?

สมัยก่อนนี้ หลักสูตรไม่ค่อยมากเท่าไหร่ แต่พอเรามา
กุมอ�ำนาจโดยเต็มรูปแบบ เราก็มาพัฒนาว่าตรงไหนควรจะ
ให้นักเรียน มาแบ่งสันปันส่วนว่าตรงนี้นักเรียนควรจะรู้ เป็นคน
ที่ใจใหญ่ ให้ก็ให้เต็มที่ ไม่มีกั๊ก เปิดเป็นวิชาหลักสูตรใหม่ ขยาย
หลักสูตรคุณแม่ออกมาเป็นชิน้ ๆ นักเรียนเรียนได้ดี มันเลยท�ำให้
สมเซรามิคก้าวกระโดดไกล อันที่สองคือท�ำเว็บไซต์ เสร็จแล้ว
ก็เอาไปขยายลงเฟสบุ๊ค แต่ชื่อเสียงมันต้องไปพร้อมกับฝีมือ
ต้องพัฒนาฝีมือที่เคยท�ำอยู่ให้มันก้าวกระโดดไกลไปด้วยโดย
นักเรียน (เน้นเสียง) เมื่อก่อนนีอ้ าจารย์เป็นศูนย์กลาง แต่เดี๋ยวนี้
ไม่ใช่ อาจารย์ไม่ได้ทำ� ตัวเป็นศูนย์กลาง อาจารย์ตอ้ งพัฒนาเด็ก

เด็กนักเรียนจะต้องก้าวกว่าอาจารย์ เพราะเขาเป็นปากให้เรา
เป็นเสียงให้เรา ถ้าคุณเก่งคนเดียวในโลก คุณไม่ได้พฒ
ั นาหรอก
ถ้ า คุ ณ กระจายก�ำลั ง ให้ เ ขาไปเป็ นมื อเป็ นเท้ า เรา เป็น แขน
เป็นขาเรา คุณจะยิ่งไปได้ไกลไม่รู้เรื่องเลย เวลาผมสอน ผมให้
นักเรียนเก่ง ไม่ใช่ผมเก่ง ตอนหลังผมไม่ค่อยได้ท�ำผลงานออก
มาเท่าไหร่ ผมทุ่มให้กับนักเรียนมากกว่า แล้วก็พัฒนาแนว
ความคิดและสิง่ ต่างๆ ให้มากขึน้ แต่กอ่ นเผาเตาเดียว แต่เดีย๋ วนี้
ให้กระจายเผา การผสมเคลือบให้นักเรียนเป็นคนท�ำ  อาจารย์
ไม่ท�ำ  เพราะฉะนั้นเวลาคนมาเรียนที่นี่ เขาก็จะร้อง โอ้โห!
มันสอนขนาดนี้เลย ยิ่งกว่ามหาวิทยาลัยอีก เมื่อเวลาเขาได้รับ
ความรู้ไป เขาก็ไปพูดปากต่อปากว่าที่นี่ดีอย่างไร เอาความดี
เข้ายัน อย่างอื่นไม่สนใจ

งานปั้ นของที่น่แี ตกต่างจากที่อ่ืนอย่างไร?

งานที่นี่เป็นแฮนด์เมดทั้งหมด มันไม่ใช่งานหล่อ งาน
โมดิฟายด์ คุณท�ำปูนปลาสเตอร์โมฯ ขึ้นมา อาจจะท�ำได้ร้อยชิ้น
สองร้อยชิ้นเหมือนกันหมด แต่ที่นี่เป็นเซรามิคดีไซน์ มันเป็น
เอกลักษณ์ มันมีชิ้นเดียวในโลก ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคอร์สนี้
คือคอร์สออกแบบเซรามิค เพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาแนว
ความคิ ด ของนั ก เรี ย นที่ จ ะเรี ย น ไม่ ใ ช่ พั ฒ นาแนวความคิ ด
ของผม ไม่ใช่เอาความคิดของผมเป็นทีต่ งั้ ไม่อย่างนัน้ เขาเรียกว่า
กุมอ�ำนาจ เพราะฉะนัน้ เวลาเราจะกระจายอ�ำนาจ ผมจะสนับสนุน
เขาตลอด ซึ่งกลับให้ผลดีกับผมมาก นักเรียนแต่ละคนดีไซน์
ได้เจ๋งมาก เพราะว่าเขาก้าวมาเรียนวันแรก เขาต้องคิดดีไซน์ไว้แล้ว
เขามี จิ น ตนาการว่ า อยากได้ แ บบไหน ความสู ง ขนาดไหน
เพราะฉะนัน้ แนวความคิดจะอยูส่ งู มาก แต่ฝมี อื เขายังต�ำ่ อยูเ่ ลย
ปั้นไม่เป็นเลย เราต้องพัฒนาให้ฝีมือเขาขึ้นมาบรรจบกับแนว
ความคิด แล้วพอมันบรรจบกันเมื่อไหร่ บางคนบรรเจิดเลย
เพราะเขาเหมือนเสือติดปีก เราพยายามสร้างปีกให้เขา โดยทีเ่ ขา
เป็นพญาเสืออยู่แล้ว เขาท�ำในสิ่งที่เราประเมินไว้ว่าเขาท�ำไม่ได้
แต่เขาท�ำได้ วิธีการก็คือผมจะพัฒนาเขาให้ก้าวไกล

แสดงว่าที่น่ไี ม่ได้เปิ ดสอนแค่วธิ กี ารปั้ น แต่ตอ้ งสอน
วิธีคิดด้วย?

ถูก เพราะผมเองอายุ 60 แล้วนะ ไม่รจู้ ะเก็บความรูไ้ ว้ทำ� ไม
ให้เขาไปดีกว่า ถ้าเขาเก่งกว่าผม ผมชอบ ถ้าเขาแย่กว่าผม
ผมไม่ค่อยชอบ ในแนวปรัชญา ดินมันก็คือมนุษย์เรานี่เอง
คุณมาจากดิน น�้ำ  ลม ไฟ ดินก็คือ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ เหมือนกัน
จะปั้นดินก็ต้องใช้นำ�้ เป็นตัวสร้างโครงสร้างขึ้น ลมต้องแห้งพอดี
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ไฟ คุณก็ต้องใช้ไฟเผา สภาพนี้มันอยู่ได้ทนกว่าเรา มันอยู่ได้
พันกว่าปี คุณตายไปแล้วสามรอบสีร่ อบ คุณเกิดมาใหม่ของคุณ
ก็ยังอยู่ เพราะฉะนั้นผมจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่า ท�ำให้มัน
สวยนะ ถ้าคุณเกิดตายไปสามรอบ แล้วคุณมาเจอของคุณเข้า
คุณจะรู้สึกเหมือนด่าตัวเองกลายๆ ใครท�ำวะ ท�ำไมมันดูไม่ได้
ฯลฯ เพราะฉะนั้นเผาออกมา ถ้ามันไม่สวยผมก็ทุบทิ้ง เพราะ
ผมกลัวว่าเกิดมาอีกชาติหนึ่งแล้วผมต้องมาเห็นมัน เวลาปั้น
ผมจะสอนเสมอว่า ดินคือตัวเรานะ คุณปั้นมาอย่างไรมันก็เป็น
อย่างนั้น ผมไม่ต้องดูคุณปั้นก็ได้ ผมดูตรงดินผมก็ดูออกแล้วว่า
คุณปัน้ อย่างไร ดินมันบอกทุกอย่าง บอกถึงจิตใจของคนปัน้ ด้วย

คนที่มาเรียนนี่ตอ้ งมีพนื้ ฐานทางศิลปะมาก่อนไหม?
ไม่มเี ลย ใครก็ได้ ตาสีตาสาก็มาเถอะ เป็นคนทีไ่ ม่มคี วามรู้
ทางด้านอาร์ตมาเลยก็ได้ คนที่ไม่เก่งอะไรเลยมาก็ได้ แต่ผมจะ
เน้นเลยว่าคุณต้องเอาหัวจิตหัวใจมา ผมไม่ได้สอนเพื่อเอาก�ำไร
เพือ่ เอาผลประโยชน์ ผมสอนด้วยใจ เพราะฉะนัน้ คุณมา คุณต้อง
เอาใจมาด้วย ถ้าใจไม่ตรงกัน คุณจะเรียนได้ยังไง ผมบอกว่า
คุณเอาใจมาเยอะๆ นะ เพราะคุณต้องต่อสู้กับมัน ถ้าคุณสู้
ไม่ไหว คุณต้องล่าถอยกลับ แล้วคุณก็ล้มไปเลย เรียนไม่จบ
คุณต้องเอาความตั้งใจของคุณมาหาผมมากๆ แล้วคุณจะได้
ในสิ่งที่คุณต้องการ

แล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ กว่าคนๆ หนึง่ ทีไ่ ม่มพ
ี นื้ ฐานเลย
จะปั้ นได้?
ไม่แน่หรอก คุณเป็นคนเหมือนกับคนอื่นเขาใช่ไหม แต่
คุณได้พรสวรรค์มาไม่เหมือนกัน บางคนเก่ง มาถึงก็ปั้นได้เลย
พอวันที่สอง แป้ก บางคนมาวันแรกๆ แป้กตลอด แต่ก็ไปถึง
ดวงดาว น่าแปลกไหม? ผมถึงบอกว่าอันดับแรกคือเอาความ
ตั้งใจมาก่อน ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้พร้อมกับผม คุณ
ลงเรือล�ำเดียวกับผม คุณต้องไปพร้อมกับผม ถ้าผมไปแล้ว
แต่คุณยังไม่ไป แล้วมันจะไปได้อย่างไร ผมถึงย�้ำนักเรียนที่มา
เรียนที่นี่ ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สู้ตั้งแต่ทีแรก คุณไม่ต้องมา
เรียนเลย คุณลงเรียนแล้วเสียเงินเปล่า สู้เอาเงินของคุณกลับ
ไปก่อน คุณถอยหลังไปคิดให้ดี ๆ ก่อน แล้วคุณถึงมาใหม่

ส่วนมากคนที่มาเรียน เขาหวังจะได้อะไรกลับไป?

คุณก็อยากได้แต่ฝมี อื คุณไม่ถงึ อาจารย์ตอ้ งอ่านความรู้ ความคิด
ของเขา ถ้าเขาอยากได้ของ ปั้นให้เลยดีกว่าไหม หรือถ้าเขา
อยากได้วิชา ถ้าอย่างนั้นคุณก็ปั้นเองสิ ที่ผมไม่ปั้นให้เขาเลย
เพราะอยากให้เขาพัฒนาด้วยตัวเอง เขาจะได้เก่ง มันอยูท่ เี่ จตนา
ของคนที่จะมาเรียน มันไม่ได้อยู่ที่ผม ผมเป็นอาจารย์สอน
เพราะฉะนั้นผมต้องอ่านเขาออกว่าเขาอยากได้อะไร

จากที่อาจารย์บอกว่าเซรามิคยังอยู ใ่ นช่ วงเตาะแตะ
ทุกวันนี้มันก้าวขึ้นมาอยู ่ในระดับไหนแล้ว?

มันมีทั้งที่ถีบตัวไปสูงมาก แล้วที่เตาะแตะก็ยังมีอยู่เยอะ
มันไม่คอ่ ยมีตรงกลาง โบ๋เบ๋อย่างไรชอบกล มันเหมือนยังขาดลิงค์
ตรงนี้ เพราะฉะนัน้ จึงต้องพัฒนากลุม่ คนทีเ่ ขาสนใจเซรามิคจริง ๆ
ขึ้นมาบ้าง อย่างตามจังหวัดต่าง ๆ ของญี่ปุ่นเขามีสอนอย่างนี้
เกือบทุกจังหวัดเลยนะ เขาสอนเซรามิคดีไซน์เยอะมาก คนไทย
จากที่นี่ก็ไปเรียน แต่กลับมาตายรังอยู่ดี กลับมาเรียนต่อที่นี่
เพราะเห็นว่าที่นี่สอนให้สุด ๆ เต็ม ๆ อยู่แล้ว ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่ง
วิชาทีค่ อ่ นข้างจะแพร่หลายไปทัว่ โลก ไม่ใช่อยูแ่ ค่นนี้ ะ ต่างประเทศ
เขายอมรับสมเซรามิคทัง้ นัน้ เลย ยกเว้นประเทศไทยประเทศเดียว

อาจารย์อยู ่กับการปั้ นเซรามิคมานานแล้ว เคยเบื่อ
บ้างไหม?

รักดีกว่า ตอนแรกผมเจอสาวคนหนึ่ง ผมไม่ใช่ว่าเกลียด
ขี้หน้า ผมเพียงแต่ว่าผมรู้สึกเฉยๆ ถามว่าผมรักไหม ผมยังไม่
รักหรอก แต่พอเวลาผ่านพ้นไป ความรู้สึกของสาวคนนี้ เข้าใจ
ตัวผมมาก รู้จักตัวตนผมมาก รู้สึกว่าสาวคนนี้ เป็นสาวที่เป็น
ทั้งชีวิตจิตใจ ความหวัง และความสุข ถามว่าคุณรักไหม รักสาว
คนนีไ้ หม รักมันมาทีหลัง มันอยูด่ ว้ ยกันมาตัง้ แต่ตน้ จนถึงป่านนี้
มันเข้าใจอะไรมากขึน้ มันเกิดการซึมเข้าไปในตัวของเราทีละเล็ก
ทีละน้อย จนกระทั่งเรารู้สึกว่า ถึงแม้นเขาไม่สวย ถึงแม้นเขาจะ
ขีโ้ มโหบ้างบางที แต่เขาก็เป็นคนทีด่ สี ำ� หรับใจ ตอนแรกผมไม่ได้
รักหรอกบอกตรงๆ บางทีหงุดหงิดด้วย แม่ให้มาปั้นเปิ้นอะไร
แต่พอเวลาได้ลงมาเต็มตัวแล้ว รูส้ กึ รักขึน้ เยอะ สวยขึน้ ทุกอย่าง
ก็งามขึ้น จิตใจผ่องใสขึ้น อิสระขึ้น ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงมากขึ้น
เพราะฉะนัน้ เซรามิคมันมีคณ
ุ ค่าทางด้านจิตใจ ผมสอนไป ผมก็รกั
นอกจากรักเซรามิคแล้ว เราก็รกั นักเรียนทีม่ าเรียนด้วย เพราะว่า
นักเรียนมีอะไรที่แปลกแหวกแนว แต่ละคนไม่มีอะไรซ�้ำกันเลย
รูส้ กึ ว่าเราได้เรียนรูอ้ ะไรในจิตใจเขามากขึน้ เรารูส้ กึ ถึงคุณค่าของ
คนได้มากขึ้น

ต้องถามก่อนว่าคุณจะเอาอะไร นักเรียนที่มาเรียนมัน
มีหลายรูปแบบ บางคนอยากจะเอาของ พอเห็นของในเว็บไซต์
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มือสัมภาษณ์ 2

มือสองข้าง
ที่สร้างหุ่นให้มีชีวิต

เรื่อง : กันตพัฒน์ พาวงษ์, นวัต ณ นครพนม
ภาพ : พาฝั น พลเยี่ยม

ว่ากันว่า ชีวติ ของศิลปิน มักจะสะท้อนออกมาผ่านงานศิลปะ
ทีเ่ ขาสรรสร้าง ศิลปะทีส่ วยงามจึงบรรจุเรือ่ งราวต่างๆ ของผูส้ ร้าง
เอาไว้ ทั้งเรื่องหวานชื่นและขื่นขม
เราคงจะรูจ้ กั นาฏยศาลา หุน่ ละครเล็ก (โจหลุยส์) กันดี
ในฐานะกลุ ่ ม ศิ ล ปิ น ผู ้ ใ ช้ มื อ ในการสร้ า งงานศิ ล ปะการเชิ ด
หุ่นละครจนกลายเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของไทยเรา
มาเป็นเวลานาน  ซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่บนเวทีหน้าม่าน
แต่เพราะศิลปะบรรจุเรื่องราวต่างๆ ของผู้สร้างมันเอาไว้
ดังว่า อ่อนหัตถ์ จึงขออาสาพาผูอ้ า่ นทุกท่านบุกเข้าไปทีห่ ลังม่าน
-พูดคุยกับ พิสูตร และ สุรินทร์ ยังเขียวสด สองทายาทที่เข้ามา
รับช่วงต่อจากคุณพ่อของเขา สาคร ยังเขียวสด ถึงเรื่องราวกว่า
จะมาเป็ น โจหลุ ย ส์ อ ย่ า งทุ ก วั น นี้ แต่ ค งต้ อ งบอกไว้ ก ่ อ นว่ า
มันอาจจะไม่สวยงามไปเสียทุกอย่าง
เพราะนี่คือชีวิตจริง

มือซ้าย

พิสูตร ยังเขียวสด บุตรคนที่ 3 ของ โจหลุยส์ - สาคร
ยังเขียวสด ผู้ก่อตั้ง โจหลุยส์เธียร์เตอร์ และเป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก หลังจากที่ศิลปะแขนงนี้
หายสาบสูญไปกว่า 50 ปีตั้งแต่สมัย ครูแกร ศัพทวนิช ซึ่ง
ในปัจจุบันเขาก็รับช่วงบริหารงานที่โรงละครต่อจากคุณพ่อ
จุดเริม่ ต้นของโจหลุยส์ เกิดจากลูกหลานในคณะของครูแกร
ไม่ได้อยากสืบทอดศิลปะแขนงนี้ต่อ จึงยกหุ่นให้กับครูสาคร
ต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2527 จะมีการจัดงานท่องเที่ยวไทย
ที่สวนอัมพรในปีถัดไป คณะผู้จัดงานเห็นหุ่นของครูสาคร ก็เลย
ชักชวนให้เอาหุ่นไปเล่นโชว์ในงาน
“ตอนนั้นคุณพ่อก็รับปากไปแบบไม่ได้คิดอะไร” พิสูตร
พูดติดตลก “จนกระทั่งเหลืออีกแค่ 21 วันก็จะถึงวันงาน เราเลย

ต้องรีบท�ำหุ่นกัน ตอนนั้นท�ำได้แค่ 6-7 ตัว คือท�ำไปแบบขายผ้า
เอาหน้ารอด แถมเราก็ยงั เชิดไม่เป็นเลยนะ พ่อก็บอก เล่น ๆ ไปเถอะ
รับปากเขาไว้แล้ว (หัวเราะ) พอถึงวันงาน ก็เชิดไปแบบไม่ได้
ออกท่าออกทางอะไร ซึ่งด้วยความที่เราเชิดไม่เป็น หุ่นมันเลยดู
ไม่มีชีวิต คนดูก็ไม่ค่อยดู เขาคงเห็นว่า อะไรก๊องแก๊งๆ”
เมื่อผิดพลาด ครูสาครน�ำเอาความผิดพลาดนั้นมาแก้ไข
และสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแทน
“รอบต่อไปคุณพ่อบอกให้ลองเปลีย่ นจากเรือ่ งพระอภัยมณี
มาเป็นเรื่องรามเกียรติ์ และให้ออกท่าออกทางแบบการเล่นโขน
ไปด้วยเพื่อให้หุ่นมีชีวิต ซึ่งพอเราท�ำแบบนี้แล้วหุ่นมันก็มีชีวิต
ทันทีเลยนะ พวกเราเองก็ตกใจ เฮ้ย มันมาแล้ว ชีวติ มันเกิดขึน้ แล้ว
เราก็สนุกกับมัน และคนดูก็สนุกไปกับเราด้วย”  
เสียงปรบมือจากคนดูกลุ่มเล็กๆ ในตอนนั้น กลายเป็น
แรงผลักอันยิ่งใหญ่ที่ท�ำให้ครูสาครและลูกๆ อยากที่จะเชิด
หุ่นต่อ โจหลุยส์พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง ฝึกซ้อมอย่างหนัก
ทุกวัน จนกระทั่งพวกเขากับหุ่นกลายเป็นเหมือนชีวิตเดียวกัน  
และเริม่ มีชอื่ เสียงในแวดวงศิลปินด้วยกันเองจนถึงขัน้ ได้รบั เชิญ
ให้ไปดูงานเทศกาลหุ่นโลกที่ฝรั่งเศส
“เราไปแบบโนเนมมากๆ ไม่มใี ครรูจ้ กั และเราก็ไม่รจู้ กั ใครเลย
(หัวเราะ) พอไปถึงงาน สิง่ ทีเ่ ห็นคือ หุน่ บ้านเราสวยกว่าเขาเยอะ
คือไม่แพ้ระดับโลกเลย ตอนนัน้ ก็คดิ ในใจว่า จะท�ำยังไงให้เราได้
มายืนบนเวทีนี้บ้าง”
ด้วยไฟปรารถนาที่อยากจะอวดผลงานของคนไทยให้
ชาวต่างชาติได้เห็น พิสูตรจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูล แสวงหาวิธีการ
ในการไปให้ถงึ ทีต่ รงนัน้ ซึง่ ตามข้อก�ำหนด การจะไปยังระดับโลก
ก่อนอื่น คุณจะต้องมีโรงละครเป็นของตัวเอง
วันนั้นพิสูตรเรียกน้องชายมาคุย เขาบอกกับน้องชายว่า
เดี๋ยวเราจะท�ำหุ่นเราให้เป็นแชมป์โลก
พิสูตรจึงเริ่มคิดท�ำโรงละครเพื่อรองรับหุ่นละครเล็กและ
เป็ น บั น ไดก้ า วแรกในการไปสู ่ ร ะดั บ โลก โรงละครโจหลุ ย ส์
ถือก�ำเนิดขึ้นเป็นแห่งแรกที่จังหวัดนนทบุรี ก่อนจะย้ายไปที่
สวนลุ ม ไนท์ บ าซาร์ ใ นเวลาต่ อ มา และหลั ง จากที่ ส วนลุ ม ฯ
ปิดตัวลงเพราะหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปีพ.ศ. 2553 โจหลุยส์
จึงย้ายมาทีเ่ อเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โดยมีรปู แบบทีเ่ ปลีย่ นไป
คือส่วนของชัน้ ล่างจะเป็นร้านอาหารและชัน้ บนเป็นมินเิ ธียร์เตอร์
ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
เมื่อถามว่า อนาคตจะได้เห็นโจหลุยส์กลับไปโชว์ในแบบ
เดิมไหม พิสตู รตอบเราว่า “จริงๆ ก็ยงั อยากท�ำเธียร์เตอร์เหมือนเดิม
เพราะมันคือตัวเราที่สุด” เขายังแอบเผยอีกด้วยว่าในระหว่างนี้
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โจหลุยส์ก็จะมีโชว์ในสเกลที่ใหญ่เหมือนเดิมอยู่ทุกๆ ปี “เราจะ
ท�ำโชว์ใหญ่ทุกปี ปีละครั้ง เริ่มปีหน้า ซึ่งเราก็เตรียมเรื่องนี้มา
ห้าหกปีแล้วนะ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนไทย แต่ส่วนใหญ่เขาไม่รู้
แล้วก็จะมีโจหลุยส์ออนไอซ์ด้วย เชิดหุ่นบนพื้นน�้ำแข็ง เป็นไง
ประหลาดใจล่ะสิ (หัวเราะ)”  
ผมเพิ่งตระหนักได้ เมื่อบทสนทนาด�ำเนินมาจนถึงหัวข้อ
ที่เกี่ยวเนื่องกับแผนการมากมายมายในอนาคต ว่าชายที่นั่งอยู่
ตรงหน้าผม คือผู้บริหารบริษัทโจหลุยส์เธียร์เตอร์ แน่นอนว่า
เมื่อเป็นบริษัท ย่อมมีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง เราจึงอดที่จะ
สงสั ย ไม่ ไ ด้ ว ่ า ท� ำ ไมเขาถึ ง คิ ด ว่ า ศิ ล ปะแขนงนี้ ยั ง ขายได้ อ ยู ่
ในยุคสมัยที่วัฒนธรรมตะวันตกกินพื้นที่ศิลปะในประเทศเรา
เสียจนแทบเกลี้ยง
“ผมว่าศิลปะมันต้องอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเอง อยูก่ บั สังคมปัจจุบนั
ให้ได้ มันเป็นพาณิชย์ศลิ ป์ เพียงแต่ผมใช้ศลิ ปะ มาก่อนพาณิชย์
เท่านั้นเอง”
“ผมเชื่อว่าคนไทยไม่ได้ทิ้งวัฒนธรรมหรอก แค่ไม่ได้มี
ช่ อ งทางส�ำหรั บ เขา เหมือ นน�้ำ  คุณใส่สีอ ะไรมันก็เป็ นสี นั้น
ช่องโทรทัศน์เขาฉายอะไรเราก็ได้ดูแบบนั้น ตราบใดที่มีเวที
มีช่องทาง ผมเชื่อว่าจะมีคนมาดูแน่นอน”

มือขวา

เราเดินออกจากออฟฟิศของพิสูตร เคลื่อนย้ายร่างกาย
ตัวเองไปยังห้องซ้อมการแสดงที่อยู่ติดกัน ที่ห้องนั้นมีอีกหนึ่ง
บุคคลผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังโชว์ทั้งหมดของโจหลุยส์รอผมอยู  ่
“รกหน่อยนะครับ” เขากล่าวในทันทีทเี่ ราเดินเข้าไปในห้อง
ก่อนจะเริ่มแนะน�ำตัว “ผมชื่อ สุรินทร์ ยังเขียวสด ลูกชายล�ำดับ
ที่ 7 ของครูสาคร ยังเขียวสด ซึ่งหน้าที่หลักของผมคือการดูแล
ด้าน Production เป็น Director ออกแบบและควบคุมโชว์
ทั้งหมดของโจหลุยส์”
“ในสมัยโบราณ เขาจะนิยมเล่นเรื่องที่เป็นละคร แก้ว
หน้าม้าบ้าง สุดสาครบ้าง พอมารุ่นคุณพ่อก็จะเปลี่ยนมาเป็น
เรื่องรามเกียรติ์” เขาเกริ่นถึงความเป็นมาของศิลปะการเชิดหุ่น
ละครเล็ก “พอมารุ่นผม เราจะมีพื้นฐานด้านโขน เพราะคุณพ่อ
ให้หัดโขนตั้งแต่เด็ก ก็เลยดัดแปลงรูปแบบการแสดงให้มันเข้า
กับตัวตนของเรา รูปแบบการเชิดมันเลยจะแตกต่างกับสมัยก่อน
ทีเ่ วลาเชิดจะมีมา่ นบังหน้า คนเชิดจะอยูข่ า้ งหลัง มีฉาก มีพร็อบ
แต่พอรุ่นผม มันจะโชว์ลีลาการเชิดของคนเชิดด้วย” คุณสุรินทร์
เล่าถึงความแตกต่างของการเชิดที่ผันแปรตามกระแสเวลา
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“แต่พอรุ่นหลังๆ ผมเริ่มหันมาเล่นเรื่องของต�ำนาน คือมัน
จะไม่มขี อบเขตในความเป็นจริง ทุกวันนีเ้ รามีกรมศิลปากรทีค่ อย
ก�ำหนดกฎเกณฑ์อยู่ ถ้าจะเล่นในเรื่องเดิมๆ มันจะถูกบีบด้วย
กรอบคิดเก่าๆ ผมก็เลยหันมาเล่นเรื่องต�ำนาน ซึ่งเราสามารถท�ำ
บทได้ด้วยตัวเอง และท�ำให้หุ่นเราพัฒนาต่อไปได้”
“ผมท�ำเรือ่ งแรกคือ พระราหู ไปได้รางวัลมาด้วยนะ (ชนะเลิศ
การประกวดจากงาน World Festival of Puppet Art 2006)
คือมันนอกกรอบแต่มนั ยังมีเรือ่ งราวของมันอยู่ เราท�ำดนตรีใหม่
ให้มันเกิดความร่วมสมัยมากขึ้น ตัวหุ่นตัวขาดครึ่งตัวได้เลย
ใหญ่ขนาดไหนก็ได้ เล็กขนาดไหนก็ได้ มันท�ำให้โชว์มีสีสัน และ
มีจินตนาการมากขึ้น”
แน่นอนว่าเมื่อเขาตัดสินใจที่จะแตกหักกับขนบดั้งเดิม
ก็ย่อมจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่าง
“ก็จะมีคนถามประมาณว่า ท�ำแบบนีไ้ ม่ผดิ หรอ ผมก็บอก
ว่าผมก็ไม่รู้ ท�ำเพลงขึน้ มาใหม่อาจจะผิด ผมก็รบั ผิด แต่ถา้ ท�ำแล้ว
เด็กรุ่นหลังหันมาสนใจ ผมยอมนะ เพราะว่าถ้าคุณมาเอิงเอย
(ร้องเป็นท�ำนอง) มันหลับตัง้ แต่เอิงแรกแล้ว (หัวเราะ) จริงๆ ผม

สามารถเอาทรานส์ฟอร์มเมอร์ส มาท�ำเป็นหุน่ ละครยังได้เลยนะ”
“โลกมันเปลีย่ นไปแล้ว” เขาย�ำ้ อีกครัง้ ด้วยน�ำ้ เสียงหนักแน่น
แต่ไม่ว่ารูปแบบหรือเนื้อหาของโชว์จะเป็นอย่างไร สิ่งที่ไม่ควร
ละเลยคือการเชิด สุรินทร์ ยังเขียวสด จะพร�ำ่ สอนลูกศิษย์ลูกหา
อยูเ่ ป็นประจ�ำ ว่าเราไม่ได้แค่เชิดหุน่ แต่เราก�ำลังสร้างชีวติ ให้หนุ่
ผมถามถึงเคล็ดลับในการท�ำให้หนุ่ มีชวี ติ สุรนิ ทร์ตอบเราว่า
“ส่วนตัวผมเริ่มจากความผูกพันก่อนนะ ผมมีใจรักมาตั้งแต่ต้น
แล้วก็พยายามค้นคว้าว่าท�ำยังไงให้มนั มีชวี ติ ให้ได้ ต้องฝึกบ่อยๆ
หรือเปล่า หรือต้องใส่ใจแค่ไหน”
“สุดท้ายผมก็พบว่า ก่อนจะถามว่าท�ำอย่างไรให้หนุ่ มีชวี ติ
ถามตัวเองก่อน ว่าเรามีชีวิตแล้วหรือยัง”
ไม่ใช่แค่หนุ่ ทีไ่ ด้รบั มอบชีวติ ผมยังเชือ่ ว่าสิง่ ทีส่ รุ นิ ทร์ทำ� ให้
โจหลุยส์ มันก็คือสร้างชีวิตของเขาเองด้วย
“ผมรักศิลปะแขนงนี้ แม้วา่ ท�ำแล้วมันไม่จะรวย แต่มคี วามสุข
ผมมีความสุข แล้วก็ทำ� ให้คนดูมคี วามสุข และยังได้ดำ� รงความเป็น
วัฒนธรรมให้กับแผ่นดิน ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน แค่นี้ก็
น่าจะพอแล้ว”

“ทุกวันนี้มันเลยเป็นแบบนี้ไง คือ เลิกไม่ได้ หยุดไม่ได้
มันคือชีวิตผม”
การพู ดคุ ยได้ จ บลงและผมกล่ าวค� ำลาทายาทตระกูล
ยังเขียวสด ทั้งสอง ผมคิดเอาเองว่ามันเหมือนว่าผมได้มาชม
การแสดง และตามมารยาท-หรือบางครั้งคือความพึงพอใจ
เมื่อการแสดงจบลง เราก็จะปรบมือ
ผมปรบมือ แต่ไม่ใช่การปรบมือให้การแสดงทีเ่ พิง่ จบลง
ผมปรบมือ ต้อนรับการแสดงบทใหม่ที่กำ� ลังจะเริ่มขึ้น
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มือสารคดี
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เที ยนอันเหมิน

อ�ำนาจอันโหดร้ายของนิ้วชี้
เรื่อง : วัชรพงษ์ แดงปลาด / นีนนิมมาน ยอดเมือง

เมื่ออ�ำนาจอยู่ในมือของใครสักคน

เขาผู้นั้นย่อมที่จะสามารถควบคุม และบังคับชะตากรรมของสิ่ง
ต่ า งๆ รอบตั ว ของเขาได้ ตั ว แทนของอ� ำ นาจที่ ม นุ ษ ย์ มี ถู ก
แสดงออกผ่านสิ่งที่พื้นฐานที่สุดนั่นคือนิ้วมือของเราเอง โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง นิ้วชี้ เหตุใดนิ้วชี้จึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่าง
อ�ำนาจกับมนุษย์? นัน่ ก็เพราะนิว้ ชีค้ อื สิง่ ทีต่ ดิ ตัวมนุษย์มาตัง้ แต่
ต้นและเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงอ�ำนาจได้มากที่สุด ลักษณะของ
นิว้ จึงถูกผูกโยงเข้ากับการใช้อำ� นาจอย่างเลีย่ งไม่ได้ ลักษณะการ
ชี้นิ้วมักจะถูกเชื่อมโยงกับภาพของการออกค�ำสั่ง ผู้มีอ�ำนาจ
สามารถใช้นิ้วชี้ของตนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้
โดยทีต่ วั เอง ไม่ตอ้ งลงมือท�ำการเปลีย่ นแปลงนัน้ ด้วยตัวเอง การ
ออกค�ำสั่ง อ�ำนาจ และนิ้วชี้จึงกลายเป็นอาวุธที่ทรงอานุภาพใน
การริเริ่มหรือท�ำลายล้างสิ่งใดก็แล้วแต่ ประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติถกู ขับเคลือ่ นโดยอ�ำนาจทีอ่ ยูใ่ นมือของมนุษย์ สิง่ นีไ้ ด้
ถูกสะท้อนให้เราเห็นมานับครั้งไม่ถ้วน เหตุการณ์นองเลือดที่
เทียนอันเหมินจึงไม่ใช่เรือ่ งทีแ่ ปลกใหม่แต่อย่างใด อ�ำนาจยังคง
มีพลังอยู่เหนือจ�ำนวนของมวลชน การลุกขึ้นมาท้าทายอ�ำนาจ
จึงเป็นความสุ่มเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างที่
เลี่ยงไม่ได้
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เสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวดังก้องสะท้อนไปทัว่ จัตรุ สั
เทียนอันเหมิน สถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีน ผสาน
กับเสียงฝีเท้ากระทบกับพื้นปูนของนักศึกษาชาวจีนนับพันคนที่
พยายามหนีเอาตัวรอดจากกองก�ำลังปลดแอกประชาชนแห่งชาติ
จีนและกองทหารอาวุธครบมือ เสียงร้องไห้ เสียงครวญคราง
ด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัว แทรกตัวลึกลงไปในหัวใจ
ของประชาชนชาวจีนนับล้านๆ คน จุดเริ่มต้นของจุดจบของ
ประชาธิปไตยในดินแดนมังกร ดับสิ้นไปพร้อมกับชีวิตของเหล่า
นักศึกษาผูโ้ หยหาอุดมการณ์แห่งความเท่าเทียม และกลับกลาย
เป็นอดีตอันด่างพร้อยในสายตาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไป
ในที่สุด
สิ่ ง ที่ ช าวไทยในยุ ค สมั ย นั้ น ได้ รั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์
สังหารหมูท่ จี่ ตั รุ สั เทียนอันเหมิน คือเรือ่ งราวทีถ่ กู เล่าอย่างผิวเผิน
เพี ย งเท่ า นั้ น สาเหตุ เ พราะข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ ยั ง คงถู ก ปกปิ ด
โดยรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่กลัวว่าวันหนึ่ง เหตุการณ์
ทีแ่ สดงถึงความกระด้างกระเดือ่ งของประชาชนชาวจีนจะเกิดขึน้
ซ�้ำรอยอีกครั้ง ความหวาดกลัวนั้นถูกสะท้อนผ่านการกระท�ำ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครบรอบ 25 ปี ของ
เหตุการณ์สังหารหมู่ที่เกิดขึน้ สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนผ่านรายงาน
ข่าวจากสื่อทั่วโลกนั่นคือการที่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์สั่งให้
กองก�ำลังทหารนับพันเข้ากระชับพืน้ ทีก่ รุงปักกิง่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้
มวลชนได้ร�ำลึกถึงเหตุการณ์น่าสลดใจที่เคยเกิดขึ้น กองก�ำลัง
ทหารได้เข้าควบคุมบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินอย่างรัดกุม
โดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้ามาเพื่อจัดพิธีร�ำลึกถึง
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ สิ่งหนึ่งที่เราสามารถตีความได้จาก
การกระท�ำของพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นคืออะไร?
หนึ่งนั่นคือความต้องการของรัฐบาลจีน ที่ต้องการแสดงออกซึ่ง
อ�ำนาจที่ตนมีอยู่ต่อรัฐและประชาชน ผ่านการ ‘บังคับให้ลืม’
เหตุการณ์ในอดีตใดๆ ก็แล้วแต่ ที่แสดงถึงการท้าทายอ�ำนาจ
ของผู้ปกครองอันเป็นภัยอันร้ายแรงต่อระบอบเผด็จการทั่วโลก
รัฐจึงจ�ำต้องลดทอนคุณค่าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยวิธีการ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โฆษณาชวนเชื่อ เพื่อน�ำมาประณาม
การเคลือ่ นไหวทางการเมืองของเหล่านักศึกษา ว่าเป็นการตัง้ ตน
เป็ น ศั ต รู ข องรั ฐ อั น เป็ น การกระท� ำ ที่ ขั ด ต่ อ อุ ด มการณ์ ข อง
คอมมิวนิสต์อันสูงส่ง ไม่ก็อ้างว่านักศึกษาเหล่านั้น คือผู้ที่ฝักใฝ่
ในลัทธิทุนนิยม (ซึ่งเป็นเหตุผลที่คลาสสิคที่สุดและถูกน�ำมาใช้
มากทีส่ ดุ ในสมัยของการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมตัง้ แต่ชว่ งปี ค.ศ.1966  
เพื่อก�ำจัดศัตรูทางการเมือง)
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การใส่ร้ายป้ายสีเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของฝ่าย
ตรงข้าม คือสิง่ ทีร่ ฐั บาลคอมมิวนิสต์ใช้เพือ่ สร้างความชอบธรรม
ในการใช้ความรุนแรงเพือ่ ปราบปรามกลุม่ นักศึกษา และเป็นการ
ประกาศจุดยืนของสังคมโลก ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์จะไม่มีวัน
โอนอ่อนให้กับสิ่งใด กระนั้นก็ตาม สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
สัน่ คลอนระบอบคอมมิวนิสต์ทงั้ ระบอบในขณะนัน้ ทีเ่ ราจะละเลย
ไม่ได้เลย นั่นคือความเข้มแข็งของมวลชนและการรวมตัวกัน
เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมือง ในระยะแรกของการเดิน
ขบวนเรียกร้องนัน้ กลุม่ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ ตัวตีสำ� คัญ คือกลุม่ นักศึกษา
จากหลายมณฑลทั่วประเทศจีนที่ออกมารวมตัวกันเพื่อต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นและเพื่อระลึกถึงการจากไปของหูเย่าปัง อดีต
เลขาธิ ก ารพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ หั ว ก้ า วหน้ า ผู ้ ถู ก ปลดลงจาก
ต�ำแหน่งโดยเหล่าสมาชิกอนุรักษ์นิยมภายในพรรค ผนวกกับ
ปัญหาทางเศรษฐกิจทีก่ ำ� ลังกัดกินประเทศจีน ประชาชนจ�ำนวน
มากจึงออกมาร่วมเดินขบวนร่วมกับนักศึกษาเพื่อเรียกร้องให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งนี้สะท้อนออกมาว่า
มวลชนคือพลังหลักทีอ่ าจส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในสังคม
หรือไม่? หรือว่าเป็นไปเพื่อท้าทายต่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์
เพียงเท่านั้น? สิ่งที่เราต้องน�ำมาพิจารณาร่วมในประเด็นนี้ คือ
เหตุการณ์ความแตกแยกที่เกิดขึ้นในพรรคในขณะนั้น สมาชิก
ในพรรคคอมมิวนิสต์ได้แตกออกเป็นสองฝั่ง ท�ำให้ดุลอ�ำนาจที่
เคยมีอยู่หนึ่งเดียวต้องแตกออกจากกัน ฝั่งหนึ่งคือกลุ่มอนุรักษ์
นิยมที่น�ำโดยเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นแรงผลักดันส�ำคัญในการปลด

ภาพถ่ายวันที่ 1 พฤษภาคม 2532
หวัง ตัน (กลาง) ผู้นำ�นักศึกษาและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ซึ่งมีความเห็นไม่สอดคล้องกับรัฐบาล แถลงการณ์แก่กลุ่มผู้สื่อข่าวในกรุงปักกิ่ง

ภาพถ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม
จ้าว จือ่ หยาง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จนี (กลาง) กำ�ลังพูดกับกลุม่
นักศึกษาที่กำ�ลังอดอาหารประท้วงในตอนเช้า ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน
เขาหลั่งน้ำ�ตาพร้อมกล่าวให้นักศึกษากลับไป ทำ�ให้โดนปลดออกจาก
ตำ�แหน่ง โทษฐานแสดงความเห็นใจนักศึกษา และถูกกักบริเวณในบ้าน
พักเกือบ 16 ปี จนเสียชีวิตในปี 2548

หูเย่าปังออกจากต�ำแหน่ง ขณะที่อีกฝ่ายคือสมาชิกในพรรค
ที่ต้องการปฏิรูประบอบการเมืองการปกครองให้มีความเป็นเสรี
ยิ่งขึ้นภายใต้การน�ำของเลขาธิการของพรรคคนใหม่ ที่ขึ้นมา
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อจากหูเย่าปัง นามว่า จ้าวจือ่ หยาง จ้าวแสดงออก
อย่างชัดเจนในการปฏิเสธทีจ่ ะใช้ความรุนแรงเพือ่ สลายการชุมนุม
โดยเชื่อว่าการกระท�ำนี้อาจส่งผลให้การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน
จ�ำต้องหยุดชะงัก การแสดงออกไปในในแนวทางที่ต่อต้านของ
เขาต่อสมาชิกในพรรคคนอืน่ ๆ ถือว่าเป็นเรือ่ งทีร่ า้ ยแรงมาก เพราะ
นั่นเท่ากับเป็นการขัดขวางต่ออ�ำนาจของเหล่าสมาชิกหัวเก่า
ผู้ทรงอ�ำนาจ และสุดท้าย สิ่งที่จ้าวต้องจ่ายคือการที่เขาต้องถูก
ปลดออกจากต�ำแหน่งและถูกจองจ�ำอยูใ่ นบ้านของตัวเองตราบ
จนวินาทีสดุ ท้ายของชีวติ (อ่านเพิม่ เติมใน บันทึกลับจ้าวจือ่ หยาง
: เบื้องหลังเหตุการณ์นองเลือดเทียนอันเหมิน, มติชน, 2552)
เหตุใดรัฐบาลเผด็จการจึงต้องหวาดกลัวมวลชนที่ลุกฮือ
ขึ้นมาต่อต้านจนถึงขนาดที่ต้องใช้ความรุนแรงในการระงับ

เหตุจลาจล? แน่นอนว่าส่วนหนึง่ การชุมนุมเช่นนีย้ อ่ มแสดงออก
ถึงความขาดเสถียรภาพของรัฐในการปกครอง ผู้น�ำจึงต้องหา
ทางแสดงออกซึง่ ความเหนือกว่าต่อประชาชนของตนเอง อย่างไร
ก็แล้วแต่ สิ่งที่เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ถูกปิดบังจากสังคมคือความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นที่เทียนอันเหมินนั้น เป็นแค่หนึ่งในเครื่องมือที่
กลุ่มผู้น�ำและสมาชิกในพรรคใช้เพื่อคานอ�ำนาจและแสดงออก
ถึงจุดยืนทางการเมืองของตัวเอง ฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ มทีย่ งั คงยึดติด
กับเหตุการณ์ในสมัยการปฏิวัติวัฒนธรรมยังคงเชื่อว่าสุดท้าย
แล้วความรุนแรงจะเป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและน�ำ
สังคมกลับสู่ความเป็นปกติ ผู้อาวุโสเหล่านั้นจึงไม่มีความลังเล
ใดๆ ทัง้ สิน้ ทีจ่ ะออกค�ำสัง่ ให้กองทัพออกปราบปรามผูท้ เี่ ห็นต่าง
จากพรรคและอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ชีวติ คนจ�ำนวนมากจึงต้อง
ถูกสังเวยไปเพื่อที่จะรักษาและธ�ำรงไว้ซึ่งอ�ำนาจในรูปแบบเก่า
เมื่อเรากล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าอ�ำนาจ สิ่งนั้นหมายถึงอะไร?
เหมือนหรือต่างไปจากทีค่ นทัว่ ไปรูจ้ กั ? อ�ำนาจ ตามพจนานุกรม
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ภาพถ่ายวันที่ 2 มิถุนายน 2532
ประชาชนจีนนับแสนคนล้อมรูปจำ�ลองรูปปั้น
เทพีแห่งเสรีภาพในนิวยอร์ก สูง 10 เมตร ขณะ
ทีก่ �ำ ลังปักหลักเรียกร้องประชาธิปไตยแม้รฐั บาล
ประกาศกฎอัยการศึกในกรุงปักกิ่งแล้ว

ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สิทธิ, อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่น
ยอมท�ำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือความที่
สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์, ความสามารถ
หรือสิ่งที่สามารถท�ำหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ในขณะ
ที่นักสังคมวิทยา นิยามค�ำว่าอ�ำนาจไว้ว่า อ�ำนาจเป็นความ
สามารถในการก�ำหนดให้ผอู้ นื่ เป็นหรือกระท�ำตามความต้องการ
ของตนเอง แม้ว่าผู้อื่นจะขัดขืนก็ตาม อ�ำนาจ อาจเทียบได้กับ
ตัวแปรต้น ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นเสมอ แต่อ�ำนาจไม่ได้เป็น
สสาร ไม่ได้คงอยู่ด้วยตัวเอง แต่มันด�ำรงอยู่กับบุคคล – บุคคล
ผู้มีอ�ำนาจอยู่ในมือ อ�ำนาจจะมีบทบาทได้ ก็ต่อเมื่อบุคคล
เหล่านั้นเริ่มต้นใช้มัน บุคคลผู้มีอ�ำนาจย่อมกระท�ำการใดๆ ได้
ตามความต้องการ ตั้งแต่เหตุการณ์เล็กๆ ในระดับครอบครัว
ในกรณีของผู้มีอ�ำนาจในบ้าน ไปจนถึงเหตุการณ์ใหญ่ระดับ
ประเทศ ในกรณีของผู้มีอ�ำนาจระดับประเทศ
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มักซ์ เวเบอร์ (Karl Emil Maximilian “Max” Weber) นักเศรษฐศาสตร์
การเมื อ งและนั ก สั ง คมวิ ท ยาชาว
เยอรมั น ได้ ก ล่ า วถึ ง อ� ำ นาจไว้ อ ย่ า ง
น่าสนใจ นอกจากอ�ำนาจจะเป็นสิ่งที่
ก�ำหนดบทบาทของความเป็นผูน้ ำ� แล้ว
สิ่งที่จะขาดไม่ได้ในการสร้างความชอบธรรมให้กับอ�ำนาจของ
ผู้ถือครองนั่นคือ สิทธิอ�ำนาจ (Authority) ซึ่งมีนัยยะโดยตัว
ของมันเองทีค่ ล้ายกับกฎหมาย จึงเท่ากับว่าบุคคลผูม้ สี ทิ ธิอำ� นาจ
นั้นคือบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมให้ถือครองอ� ำนาจ
ไว้ในมือ แม้แต่ในสังคมเผด็จการ สิทธิอำ� นาจก็ยงั เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
ในการสร้างความชอบธรรมต่อสังคมโดยรวม เมื่อผู้น�ำรับรู้ได้ถึง
สิทธิอ�ำนาจของตนที่ถูกสั่นคลอน ความรุนแรงจึงถูกน�ำมาใช้
เพื่อรักษาเสถียรภาพและดุลทางอ�ำนาจของตัวเองอีกครั้ง

การเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ หล่านักศึกษาจีนคาดหวังว่า
จะเกิดขึน้ จ�ำต้องเผชิญกับอุปสรรคทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ นัน่ คืออ�ำนาจที่
อยูใ่ นมือของเหล่าสมาชิกอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์ เปรียบได้
กับก�ำแพงขนาดใหญ่ที่มีรากฐานแข็งแรงเกินกว่าที่มวลชนจะ
สามารถโค่นล้มได้ดว้ ยตนเอง แม้จะได้การสนับสนุนจากหนึง่ ใน
ผู้ที่มีอ�ำนาจในพรรคอย่างจ้าวจื่อหยางผู้ที่เลือกแทงม้าข้าง
ประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงก็ยังเกิดขึ้นได้ยาก อ�ำนาจที่ถูก
ยึดโยงอยู่กับคนไม่กี่คนจึงยังเป็นสิ่งที่กุมชะตาของประเทศจีน
ตั้งแต่สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนถึงปัจจุบัน
พลังของนักศึกษาและมวลชนถึงแม้วา่ จะมีอ�ำนาจในการ
ต่อรองอยูใ่ นระดับหนึง่ กระนัน้ ก็ตาม สิ่งนัน้ ก็ไม่อาจเทียบได้กบั
นิ้วชี้ของคนเพียงไม่กี่คนที่มีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งประหัต
ประหาร เมื่ อ ผู ้ ที่ กุ ม อ� ำ นาจสู ง สุ ด ในขณะนั้ น คื อ เติ้ ง เสี่ ย วผิ ง
รัฐบุรุษอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์จีน การตัดสินใจกวาดล้าง
ของเติ้งร่วมกับสมาชิกพรรคคนอื่นๆ จึงมีพลังมากเสียยิ่งกว่า
จ�ำนวนของมวลชน สิ่งนี้ท�ำให้เราได้เห็นว่า แม้ในโลกสมัยใหม่
ธรรมเนียมของอ�ำนาจและการปกครองยังคงรักษารูปแบบเดิม
ของมันไว้ได้อย่างครบถ้วน หรือถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมาก การกระจุกตัวของอ�ำนาจยัง
คงมีอิทธิพลอยู่เหนือความเห็นของส่วนรวมในหลายๆ ประเทศ
ในสังคมคอมมิวนิสต์ที่แม้จะสถาปนาตัวเองว่าเป็นสังคมที่เน้น
ในหลั ก ของความเท่ า เที ย ม แต่ เ มื่ อ ลองเปรี ย บเที ย บดู แ ล้ ว
รูปแบบของอ�ำนาจแทบไม่ต่างไปจากสังคมจีนในสมัยราชวงศ์
เลยแม้แต่นดิ เดียว สังคมจีนยังคงเป็นสังคมทีย่ ดึ ถือในระบบของ
ชนชั้ น อย่ า งเข้ ม ข้ น หน้ า กากของความเท่ า เที ย มที่ พ รรค
คอมมิวนิสต์จีนได้สร้างขึ้นจึงถูกฉีกกระชากลงเมื่อการประท้วง
ของนักศึกษาปะทุขึ้น นิ้วชี้ของคนตัวเล็กๆ นับแสน ย่อมไม่อาจ

เทียบได้กบั นิว้ ชีข้ องผูย้ งิ่ ใหญ่ อ�ำนาจจึงยังเป็นสิง่ ทีม่ ชี ยั อยูเ่ สมอ
ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
ในสังคมปัจจุบัน พลังของมวลชนยังคงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
อยู่หรือไม่ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม? หรือ
เราจ�ำเป็นต้องรอให้มนี วิ้ ชีข้ องผูม้ อี ำ� นาจเท่านัน้ เข้ามาดลบันดาล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง? ในสมัยก่อนที่สื่อสามารถถูกควบคุม
ได้โดยง่ายโดยภาครัฐ การแสดงออกของสื่อจึงต้องถูกจ�ำกัด
บทบาทเพื่อให้สอดรับกับหน้าที่ในการคงไว้ซึ่งอ�ำนาจของผู้น�ำ 
แต่ในโลกปัจจุบนั ทีส่ อื่ มีความเป็นอิสระจากระบอบการปกครอง
มากขึ้น มวลชนย่อมมีหนทางใหม่ๆ ที่จะแสดงออกซึ่งความคิด
เห็นทางการเมืองของตนได้มากขึ้น การกระจายข่าวสารเป็น
ไปได้ โ ดยสะดวกโดยไม่ ต ้ อ งผ่ า นการตรวจสอบของรั ฐ บาล
การสื่อสารจึงกลายเป็นอ�ำนาจใหม่ที่ถูกเปลี่ยนมาอยู่ในมือของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นไปได้หากเกิดการคาน
อ�ำนาจระหว่างขั้วอ�ำนาจเก่ากับขั้วอ�ำนาจใหม่ที่เกิดจากการ
สือ่ สาร ผูน้ ำ� ไม่สามารถใช้เครือ่ งมือเดิมอย่างความรุนแรงปิดปาก
ประชาชนในรัฐได้อีกต่อไป
เทียนอันเหมินคือบทเรียนที่เราจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อที่จะ
ท�ำให้เราได้เข้าใจว่าอ�ำนาจเมื่ออยู่ในมือของบุคคลกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง มันอาจน�ำความเสื่อมสลายมาสู่วงสังคมโดยรวม
เหล่านักศึกษาทีต่ อ้ งสังเวยชีวติ ให้กบั อ�ำนาจเหล่านัน้ ย่อมไม่อาจ
ลุกขึ้นมาเพื่อชี้แจงสิ่งใดได้อีก นอกจากจะบอกเราว่า ครั้งหนึ่ง
โลกเราเคยต้องเผชิญกับทุกข์โศกมากมายจากสิ่งที่เราเรียกว่า
อ�ำนาจ นั่นเอง

ภาพถ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2532
เด็กสาวได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ
ระหว่ า งทหารและนั ก ศึ ก ษาที่ จั ตุ รั ส
เทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง
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มือดี

มื อ ที่ ม อง (ไม่ ) เห็ น :

วิวัฒ นาการจากครีบปลาสู่ขาคน และเหตุ ผ ลของธรรมชาติ
เรื่อง : ศุภกานต์ ครองสินทรัพย์ / พาฝั น พลเยี่ยม

มือ ถือเป็นอวัยวะที่สำ� คัญอันดับต้นๆ ของร่างกายคนเรา

ก็ว่าได้ ไม่ว่าจะพิมพ์งาน วาดภาพ เขียนหนังสือ เล่นดนตรี
ขับรถ ฯลฯ เกือบทุกกิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวัน ล้วนต้องเกีย่ วข้อง
กับอวัยวะชิ้นนี้ แต่คงมีน้อยคนที่จะรู้ที่มาที่ไปของมัน
มือของเรามาจากไหน และท�ำไมถึงมีความส�ำคัญมาก
ขนาดนี้?
On the Nature of Limbs โดย ริชาร์ด โอเวน (Richard Owen)
เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้น ก่อนที่ On the Origin of Species ของ
ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) บิดาแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการ
จะตามมาในอีก 10 ปีให้หลัง หนังสือเล่มแรกนัน้ ว่าด้วยเรือ่ งราว
การเปรียบเทียบร่างกายของสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะโครงกระดูก
สิ่งที่ ริชาร์ด โอเวน (Richard Owen) ค้นพบก็คือ อวัยวะของ
สัตว์จ�ำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ปีกนก ขากบ ครีบปลา หรือ
แม้กระทั่งแขนคน ทั้งหมดล้วนมีโครงกระดูกที่เป็นแบบแผน
เดียวกัน คือเริม่ ต้นจากกระดูกหนึง่ ท่อน ต่อด้วยกระดูกสองท่อน
ต่อด้วยกระดูกชิ้นเล็กๆ แล้วจบด้วยกระดูกแบบแท่ง
ไม่ใช่แค่มองเห็นความเหมือนในสิ่งที่แตกต่าง แต่เขาคิด
ต่อไปว่า นี่ไม่น่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญ
หนึ่งชิ้น – สองชิ้น – ชิ้นเล็ก – แท่ง แบบแผนเช่นนี้เป็น
เสมือนพิมพ์เขียว ที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในรูปร่างลักษณะ
ภายนอกที่หลากหลาย ด้วยโครงสร้างนี้ หากเราอยากสร้างปีก
ค้างคาวก็ท�ำได้โดยการยืดแท่งออกมาให้ยาวขึ้น อยากได้ครีบ
ปลาก็หดกระดูกหลัก และอีกสองชิ้นที่ต่อให้เล็กลง
สิง่ ทีน่ า่ สนใจก็คอื ท�ำไมธรรมชาติถงึ ให้โครงสร้างทีเ่ หมือนกัน
มาท�ำหน้าทีแ่ ตกต่างกัน ค�ำสันนิษฐานทีเ่ ป็นไปได้กค็ อื หรือเดิมที
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สิ่งเหล่านี้ถูกออกแบบมาเหมือนกัน มีต้นตอมาจากจุดก�ำเนิด
เดียวกัน แต่เมือ่ ผ่านกาลเวลาทีย่ าวนาน ไปท�ำหน้าทีท่ แี่ ตกต่างกัน
ท�ำให้รูปแบบของมันถูกคัดเลือกและพัฒนามาในที่สุด
และค�ำตอบนี้ได้รับการยืนยันในปี ค.ศ. 2006 จากการ
ค้นพบอะไรบางอย่างของ นีล ชูบิน (Neil Shubin)
ก่อนอื่นขอเล่าย้อนไปในปี ค.ศ. 1881 กันก่อน ในปีนั้น
ทีป่ ระเทศแคนาดา ได้มกี ารค้นพบฟอสซิลของปลา ยูสตีนอพธีรอน
(Eusthenopteron) ปลาโบราณที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 380
ล้านปีที่แล้ว พบว่าภายในครีบของมันมีการเรียงตัวของกระดูก
แบบหนึ่งชิ้นหลักแล้วต่อกับอีกสองชิ้น แต่ยังไม่เจอชิ้นเล็กๆ
กับแท่งๆ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1920 ก็มีการค้นพบสัตว์โบราณที่เป็น
ข่าวดังไปทั่วโลก คือ อิกไธโอสตีกา (Ichthyostega) ซึ่งมีชีวิตอยู่
เมื่อ 360 ล้านปีที่แล้ว สัตว์ชนิดนี้จะเป็นปลาก็ไมใช่ จะเป็นสัตว์
สะเทินน�้ำสะเทินบกก็ไม่เชิง มันมีหัวและหางเหมือนปลา แต่มี
ขาสี่ขา และกระดูกขาก็เป็นโครงสร้างแบบหนึ่งชิ้นต่อด้วยสอง
ชิ้นตามด้วยชิ้นเล็กๆ และแท่งๆ อย่างสมบูรณ์ หลังจากนั้นอีก
68 ปีให้หลัง มีการค้นพบฟอสซิลสัตว์โบราณทีม่ ลี กั ษณะกึง่ ปลา
กึ่งสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบกอีกหนึ่งชนิด ชื่อว่า อะแคนโตสตีกา
(Acanthostega) ซึ่ ง มี รู ป แบบโครงกระดู ก ขาคล้ า ยกั บ
อิกไธโอสตีกา แต่กระดูกเหล่านั้นอยู่ภายในครีบ
แม้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ ะเชื่ อ ว่ า ยู ส ตี น อพธี ร อน เป็ น
บรรพบุรุษของ อะแคนโตสตีกา กล่าวคือ ในยูสตีนอพธีรอน
กระดูกครีบเป็นแบบ หนึ่งชิ้นต่อด้วยสองชิ้นแต่ยังไม่มีลักษณะ
เม็ดเล็กกับแท่งให้เห็น ส่วนในอะแคนโตสตีกามีลกั ษณะหนึง่ ชิน้

ต่อด้วยสองชิ้นตามด้วยเม็ดเล็กและแท่งอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ยัง
ขาดหลักฐานฟอสซิลของสัตว์ในช่วงรอยต่อตรงนี้ จนมาถึงปี
ค.ศ. 2004 นีล ชูบนิ ก็คน้ พบ ทิกทาลิก(Tiktaalik) สัตว์ทมี่ กี ระดูก
หนึง่ ชิน้ ตามด้วยสองชิน้ และเริม่ มีกระดูกแท่งๆ ให้เห็น มีหวั แบน
ตาอยู่ด้านบน และพบในชั้นหินอายุประมาณ 375 ล้านปี เป็น
สัตว์ในช่วงรอยต่อของวิวัฒนาการตามที่คาดไว้ นีล ชูบิน ได้ใช้
เวลาศึกษาเพิ่มเติมอีกสองปี ก่อนที่จะตีพิมพ์ และเป็นข่าวโด่ง
ดังในปี ค.ศ. 2006

จากครีบปลาที่ดูเหมือนแค่แผ่นเนื้อเยื่อธรรมดา เอาไว้ใช้
ตวัดน�ำ้ ไปมา แท้จริงแล้วมันคือต้นแบบทีต่ อ่ มาได้พฒ
ั นามาเป็น
โครงสร้างต่างๆ มากมาย ขาของเสือชีต้าร์ที่ใช้วิ่ง ปีกของนกที่
ใช้บิน ไปจนถึงมือของคนที่ใช้เขียนหนังสือ แต่โครงสร้างที่มีแค่
กระดูก เส้นประสาท และหลอดเลือด ท�ำไมถึงกลายมาเป็น
อวัยวะส�ำคัญที่แสดงถึง การท�ำงาน ความสามารถ และสื่อถึง
ความเป็นมนุษย์ได้มากกว่าอวัยวะอื่นๆ
เพื่อจะเข้าใจมือให้มากขึ้น เราอาจต้องไปดูที่ขา
เมื่อ 6 ล้านปีที่แล้ว ในยุคที่ลิงทั้งหมดอาศัยอยู่บนต้นไม้
อุณหภูมิของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลง อากาศที่เย็นและแห้ง
ของทวีปแอฟริกาก็สง่ ผลให้พนื้ ทีป่ า่ ลดลง และเริม่ ถูกแทนทีด่ ว้ ย
ทุ่งหญ้ามากขึ้น ลิงบรรพบุรุษของเราจึงมีทางเลือกอยู่ 2 ทางคือ
เข้าไปอยูใ่ นป่าทีล่ กึ ขึน้ หรือลงมาอยูใ่ นทุง่ หญ้าให้ได้ และแน่นอน
ถ้าลิงเหล่านัน้ ไม่เลือกอย่างหลัง คงเป็นเรือ่ งทีย่ ากจะจินตนาการ
ว่าโลกทุกวันนี้จะเป็นอย่างไร
จากการศึกษาข้อมูลในยุคนัน้ เชือ่ กันว่า สาเหตุหนึง่ คงเป็น
เพราะบรรพบุรษุ เของเราอาศัยอยูบ่ ริเวณขอบป่า จึงมีการลงจาก
ต้นไม้มาเดินบนพืน้ ราบบ้างเป็นครัง้ คราว แต่เมือ่ สภาพแวดล้อม
บีบบังคับมากขึ้น การคัดเลือกตามธรรมชาติจึงเกิดขึ้น
ลิงทีส่ ามารถใช้ชวี ติ บนพืน้ ดินได้ จึงได้ครอบครองพืน้ ทีอ่ นั
มีมากกว่า
ในตอนแรกนั้น ลิงที่ลงมาจากต้นไม้ก็ยังคงเดินสี่ขาอยู่

ต่อมาจึงค่อยเปลี่ยนเป็นการเดินสองขาแบบในปัจจุบัน แล้ว
การเดินสองขาช่วยอะไร ลักษณะนีถ้ งึ ได้ถกู คัดเลือกมา ประการ
แรกคือการประหยัดพลังงาน ในยุคที่ของกินยังไม่ได้มีขาย
ตามร้ า นสะดวกซื้ อ การกิ น ครั้ ง หนึ่ ง แล้ ว เก็ บ พลั ง งานไว้ ใ ช้
ได้นานๆ เป็นเรื่องที่จ�ำเป็น และการเดินสองขาก็เป็นการใช้
พลังงานน้อยกว่าการเดินสี่ขา ประการที่สอง การเดินสองขา
จะช่วยลดการสูญเสียความร้อน หากนึกภาพตาม ลิงที่เดินสี่ขา
เวลาเดิ น ช่ ว งอกและท้ อ งจะขนานไปกั บ พื้ น พื้ น ดิ น ในตอน
กลางวันทีเ่ ก็บกักความร้อนไว้ ท�ำให้ชว่ งท้องของลิงได้รบั ไอร้อน
อย่ า งเต็ ม ที่ แต่ เ มื่ อ เปลี่ ย นมาเดิ น สองขา เราก็ จ ะสู ญ เสี ย
ความร้อนออกจากร่างกายน้อยลง แถมยังเป็นการยกต�ำแหน่ง
ของสมองให้สูงขึ้นมารับอากาศที่ปลอดโปร่งกว่า และประการ
สุดท้าย แน่นอนว่าเมือ่ เราเดินสองขา เราจะมีมอื ทีว่ า่ งเกิดขึน้ มา
เมื่อมีที่ว่างเกิดขึ้น พวกเขาจึงสามารถใช้สองมือนี้ในการ
ขนอาหารกลับถ�้ำได้มากขึ้น ใช้มือในการเพาะปลูกสร้างแหล่ง
อาหารขึ้นมาเอง ใช้สร้างเครื่องไม้เครื่องมือมาทุ่นแรง ใช้สร้าง
ความผูกพัน ความห่วงใย ความรัก ตลอดจนสร้างขนบธรรมเนียม
ประเพณี สร้างวัฒนธรรม และส่งต่อสิ่งเหล่านี้มาจนถึงเราใน
ถึงปัจจุบัน
ธรรมชาติให้มอื เรามาก็จริง แต่การลงมือท�ำอะไรสักอย่าง
เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกเอง
ถึงตรงนี้ อยากให้ทุกคนลองมองไปที่มือของตัวเอง แล้ว
ใช้นิ้วโป้งแตะไปที่ปลายนิ้วอื่นๆ อีกสี่นิ้ว รู้สึกอะไรไหม เมื่อ
สักครู่คุณได้ท�ำสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยนะ เพราะในบรรดาสิ่ง
มีชวี ติ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ มาบนโลกในสามพันห้าร้อยล้านปีทผี่ า่ นมา
มีแค่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มไพรเมตเท่านั้นที่นิ้วโป้งของเรา
สามารถพับเข้าหาฝ่ามือได้ และมีแค่มนุษย์เท่านั้น ที่สามารถ
ใช้นิ้วโป้งไปแตะปลายนิ้วอื่นๆ ได้ครบทุกนิ้ว นี่เป็นสิ่งที่ท�ำให้
เราท�ำงานที่ละเอียดอ่อนได้ และท�ำให้ไม่มีสัตว์ชนิดใดในโลก
ที่แกะสลัก พับกระดาษ วาดรูป ท�ำอาหาร หรือโซโล่กีต้าร์ได้เก่ง
เท่าเรา
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บางสิ่งไม่ได้มหัศจรรย์น้อยลงเมื่อถูกค้นพบความลับ
อันที่จริงมันสวยงามขึ้นด้วยซ�ำ้ ...เมื่อเราเข้าใจ
แต่ระหว่างรอยต่อของวิวัฒนาการ การลองผิดลองถูก
ของธรรมชาติก็อาจพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด
โรคนิ้วเกิน (Polydactyly) คือการมีนิ้วงอกเกิน 5 นิ้ว

Polydactyly

Syndactyly

ออกมาจากช่วงข้อต่อของนิ้วหรืออาจออกมาเป็นนิ้วสมบูรณ์
อีกนิว้ หนึง่ เลยก็ได้ ความผิดปกตินเี้ กิดขณะทีท่ ารกยังอยูใ่ นครรภ์
มารดา ช่วงขณะทีเ่ ด็กก�ำลังสร้างนิว้ ทัง้ 5 การแบ่งนัน้ เกิดผิดพลาด
อาจแบ่งออกมามากเกินไป หรือในอีกกรณีหนึ่งคือการที่นิ้วนั้น
แยกจากกั น ไม่ ข าดเกินเป็นอาการนิ้วติด กัน (Syndactyly)
โดยปกติแล้วนิว้ ทีเ่ กินนีจ้ ะไม่สง่ ผลต่อการใช้ชวี ติ มากนัก แต่อาจ
ส่งผลต่อสภาพจิตใจ หากต้องการผ่าตัดออกควรรีบด�ำเนินการ
เสียตัง้ แต่ชว่ งหลายขวบปีแรกเพือ่ ให้เด็กปรับตัวเข้ากับสภาพมือ
หลังการผ่าตัดหรือการไม่มีนิ้วเกิน
อีกหนึง่ ความผิดปกติทนี่ า่ สนใจคือกลุม่ อาการมือต่างดาว
(Alien Hand Syndrome) ผิดกับโรคนิ้วเกินตรงที่ว่าความ
ผิดปกตินี้เกิดจากระบบประสาทหรือสมอง ไม่ได้แสดงออกมา
เป็นสภาพเกินหรือขาดทางกายภาพแต่อย่างใด กลุ่มอาการ
มือต่างดาวคือการที่มือของคนไข้เกิดมีจิตใจเป็นของตัวเอง
คือคนไข้รสู้ กึ ว่ามือนัน้ ขยับเพราะเจตนาของผูอ้ นื่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั คนไข้
เอง ทั้งอาการเหล่านั้นยังเป็นไปอย่างมีจุดหมายต่างจากอาการ
ผิดปกติอื่นๆ ไม่ใช่เพียงการขยับอย่างสะเปะสะปะ คนไข้ที่
มีอาการมือต่างดาวนั้นอาจหยิบจับสิ่งของ และใช้งานมัน โดย
ที่เจ้าของมือไม่รู้สึกตัวเลย กระนั้นคนไข้ก็ยังรับความรู้สึกจาก
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Alien Hand Syndrome
แขนข้างนั้นได้อยู่ ในผู้ป่วยบางรายก็สามารถใช้งานง่ายๆ ไม่
ซับซ้อนได้โดยปกติ
ความผิดปกตินี้เกิดจากความเสียหายใน มอเตอร์ สตริป
(motor strip) หรือ ไพรมารี มอเตอร์ คอร์เท็กซ์ (primary motor
cortex) มอเตอร์ สตริป คือส่วนหนึ่งของสมองส่วนหน้าที่มี
หน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อภายใต้อำ� นาจจิตใจ
การทดลองของกลุม่ แพทย์ชาวสวิสในปี ค.ศ. 2007 แสดงให้เห็นว่า
เมือ่ มือข้างทีใ่ ช้การได้ปกติมกี ารเคลือ่ นไหว สมองส่วนหน้าสร้าง
สัญญาณการเคลื่อนไหวนั้นแล้วส่งต่อไปยังมอเตอร์ สตริป
ในขณะที่การเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจของมืออีกข้างนั้นไม่ได้
เกิดจากสมองส่วนหน้าแต่เกิดขึน้ ในมอเตอร์ สตริปทัง้ ยังไม่มกี าร
ส่งสัญญาณกลับไปยังสมองส่วนหน้าอีกด้วย ท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่รสู้ กึ
ตัวว่ามือข้างนั้นท�ำอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีใครรู้ว่าอะไร
ท�ำให้เกิดสัญญาณขึ้นที่มอเตอร์ สตริปซึ่งยังต้องรอการวิจัยใน
อนาคตกันต่อไป
ที่สุดแล้วมือของเราก็ยังเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และ
มีความลับอีกมายมายที่รอการค้นพบ แต่มันจะส�ำคัญมาก
น้ อยเพี ยงใด เพราะหลายๆ สิ่ ง นั้ น บางครั้ ง ที่ มาที่ ไ ปก็อ าจ
ไม่ส�ำคัญเท่า...วิธีที่เราเลือกใช้งาน

รูห้ รือไม่?
- ประเทศมุ สลิม การจุ มพิตฝ่ ามือ มีความหมายว่าผู ้น้อยแสดง
ความเคารพต่อผู ้อาวุ โส
- การ Shake hand มีจุดก�ำเนิดจากการแสดงความจริงใจ
ที่จะแสดงให้เห็นว่าในมือไม่มีอาวุ ธ
- หัวใจของคนมีขนาดเท่ากับหนึ่งก�ำมือของคนนัน้ ๆ
- เส้นลายมือ และเซลล์สมอง จะพัฒนาไปพร้อมๆ กันขณะทารก
อยู ่ในครรภ์มารดา
- จับเท็จคนโกหกได้ด้วยการเขียน... คนโกหกจะเขียนกดน�้ำหนัก
มากกว่าเวลาปกติ
- มือกีต้าร์ระดับเทพของอังกฤษอย่าง Jeff Beck หลังเกิด
อุ บัติเหตุมีดบาดนิ้วเล่นกีต้าร์ไม่ได้ไปหลายสัปดาห์ ก็ตัดสินใจ
ท�ำประกันให้นิ้วมือทัง้ 10 ในราคานิ้วละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
- การชู สัญลักษณ์ 3 นิ้ว ในภาพยนตร์เรื่อง Hunger game
ของแคตนิส มีความหมายว่า ‘รัก ขอบคุณ ลาก่อน’
- ยาทาเล็บ ขวดแรกคื อ สี ท ารถที่ เ อามาบรรจุ ขวดแล้ ว เสี ย บ
แปรง ปั จจุ บันคือยี่ห้อ Revlon
- ในอดีตการทาเล็บเป็นการแสดงถึงความมั่งคั่งและสถานะทาง
สังคมของหลายๆ ประเทศ เช่ น จีน อียิปต์ โดยเฉพาะสีโทนทอง
และแดง
- สตรี ชั้ น สู งในประเทศจี น สมั ย ราชวงศ์ โ จวนิ ย มไว้ เ ล็ บ ยาว
มากกว่า 10 เซนติเมตร เพื่อบอกเป็นนัยๆ ว่าเป็นผู ้มีฐานะดี
(ไม่จ�ำเป็นต้องตัดเล็บเพื่อท�ำงานแบบชนชั้นแรงงาน)
- ต้ น ก� ำ เนิ ด การดู ล ายมื อ เพื่อ ท� ำ นายดวงชะตามี ต้ น ก� ำ เนิ ด
มาจากประเทศอินเดีย โดยผู ้เขียนต�ำราดูลายมือเล่มแรกคือ
ฤาษีวาลมิกิ คนเดียวกับที่แต่งวรรณคดีเรื่องรามายณะ
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มือเล่าเรื่อง

เสียงคุยริมถนน
ของคนพูดภาษามือ
เรื่อง : กาญจนา ปลอดกรรม
ภาพ : นีนนิมมาน ยอดเมือง, พาฝั น พลเยี่ยม

นาฬิกาข้อมือของผมบอกเวลาหนึง่ ทุม่ พร้อมกับเม็ดฝนทีเ่ ริม่
โปรยปรายลงมา ผมสะพายกระเป๋าใบโปรดพาตัวเองฝ่าการจราจร
ที่ ติ ด ขั ด ของกรุ ง เทพฯ มายั ง สถานี ร ถไฟหั ว ล� ำ โพงก่ อ นเดิ น
เลีย้ วซ้าย และข้ามถนนมาอีกฟากหนึง่ ทีม่ รี า้ นข้าวหมูแดงตัง้ อยู่
สิ่งที่ดึงดูดให้มาที่นี่ไม่ใช่เพราะรสชาติของข้าวหมูแดงแต่เป็น
สิ่งที่ท�ำให้ผมไม่สามารถละสายตาไปได้ในขณะนี้ บทสนทนา
บนโต๊ะที่มีผู้ร่วมวงเพียงสองคนบนโต๊ะเหล็กธรรมดาข้างๆ โต๊ะ
ทีเ่ ริม่ ขึน้ แล้ว ผมได้แต่นงั่ มองการสนทนาทีพ่ ดู คุยกันอย่างออกรส
แต่ไร้ซงึ่ เสียงนัน้ อย่างเงียบๆ ผมไม่ได้อยูใ่ นวงสนทนาไม่ได้เข้าใจ
ว่าเขาคุยอะไรกันแต่ผมสนใจมัน สายตาคู่เดิมละออกจากภาพ
การสนทนาที่อยู่ตรงหน้าก่อนกวาดไปทั่วร้านเลยไปถึงร้าน
ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาที่กางผ้าใบยื่นออกมา ซึ่งอยู่ห่างกันเพียงไม่
กีก่ ้าว ตรงโต๊ะทีต่ งั้ อยูช่ ิดริมห้องแถวมีคสู่ นทนาอีกคู่หนึง่ ทีก่ �ำลัง
พูดคุยกันด้วยภาษาทีผ่ มไม่เข้าใจ ‘ภาษาทีไ่ ร้เสียง’ ท�ำไมพวกเขา
จึงมารวมตัวกันที่นี่? อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขามา
รวมตัวกัน? ค�ำถามมากมายผุดขึ้นมาในหัวและด้วยเหตุผลนี้
ผมจึงเดินทางมาหาค�ำตอบ
“พวกเขาก็เหมือนกับเรามีสังคมเหมือนกันแต่ต้องอธิบาย
ก่อนว่า ส�ำหรับชุดนีพ้ วกเขาไม่ได้มาจากทีเ่ ดียวกันต่างคนต่างมา
แล้วมารวมกลุ่มกัน และจะมีการรวมตัวที่เป็นหลักแหล่ง เช่น
เช้าจะอยู่แถวหลังวัง ถ้าประมาณเที่ยงคืนก็จะไปรวมกลุ่มกันที่

แมคโดนัลด์แถวสีลม สมัยก่อนเทคโนโลยีไม่มียิ่งเป็นโทรศัพท์
ยิ่งไม่ต้องพูดถึงจึงต้องใช้ความรู้สึกล้วนๆ ว่าหากไปที่นี่จะเจอ
เพื่อนแน่นอนก็ไปเจอกันจนเกิดเป็นการรวมกลุ่ม”
เสียงบอกเล่าจากคุณลุงพรชัย ประธีปเงิน ชายวัยกลางคน
เจ้าของร้านข้าวหมูแดง ผูท้ ใี่ บหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความ
มีอายุความเคร่งเครียดที่ยังคงฉายออกมาจากแววตา หากแต่
รอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรที่ฉายชัดบนริมฝีปากนั่นมันก็บ่งบอก
ถึงความเป็นคนอารมณ์ขันของชายคนนี้ได้ดี คุณลุงพรชัยเล่า
พลางชี้ให้ดูว่าร้านที่ตั้งอยู่แถวนั้นสามสี่ร้านล้วนเป็นญาติๆ
ของคุณลุงทั้งสิ้น ร้านแรกที่ตั้งขึ้นคือร้านข้าวหมูแดง และร้าน
ขายน�้ำ  ซึ่งพ่อ-แม่ของคุณลุงเป็นคนตั้งขึ้นมาตั้งแต่ 25 ปีที่แล้ว
ก่อนจะมีร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยว และร้านลูกชิ้นที่อยู่ติดๆ กัน
ซึ่งกลุ่มคนใบ้ที่มารวมกลุ่มกันเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพ่อ-แม่ของ
คุณลุงตัง้ ร้านใหม่ๆ หากประมาณคร่าวๆ ก็ราว 20 ปี และส่วนใหญ่
ก็จะนั่งอยู่ที่ร้านน�้ำ  คุณลุงยังเล่าเพิ่มเติมอีกว่ากลุ่มประจ�ำที่
มานัง่ อยูท่ รี่ า้ นของคุณลุงจะมีประมาณ 30 คนและส่วนใหญ่อายุ
ก็ขึ้นเลขสี่เลขห้ากันหมดแล้ว
“คุยแทบทุกเรื่องที่เราจะท�ำภาษามือได้ถ้าเป็นเทศกาล
บอลโลกอย่างตอนนี้เขาก็จะถามว่า วันนี้คู่นี้เตะชอบใครหรือว่า
บางคนชอบเล่นการพนันก็จะถามว่าเล่นใคร ราคาไหนหรือ
บางครัง้ ก็มเี รือ่ งการเมืองแต่การเมืองมันจะยากเพราะภาษามือ
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มันสามารถดิ้นได้ไม่เหมือนภาษาพูด เรื่องของชาวบ้านก็มี
ตอนนินทากันนี่ตลกด้วยนะ (หัวเราะ) สนุกนะ มุมมองคนอื่น
ผมไม่รู้แต่ส�ำหรับเรามันสนุกเพราะว่าเราอายุก็มากแล้วเราเจอ
อะไรมาหลายๆ อย่าง เรามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสนุก เฮฮา
ยิ่งถ้าเราไม่ติดงานสบายเลยไปนั่งคุยกับเขาด้วย”
คุ ณ ลุ ง พรชั ย พู ด พลางหั ว เราะเอิ๊ ก อ๊ า กในล� ำ คออย่ า ง
ถูกอกถูกใจ เรื่องเล่าจากปากของคุณลุงมันท�ำให้ผมคิดได้ว่า
คนเราทุ ก คนไม่ ว ่ า จะมีร่างกายครบสมบูรณ์หรือมีบ างส่ วน
บกพร่องไปแต่ทุกอย่างที่เรามีเหมือนกันคือ ความรู้สึกนึกคิด
มี ค วามเป็ น ปั จ เจกบุค คลและพวกเขาเหล่านี้ก็เช่นเดี ยวกั น
แม้จะบกพร่องด้านการพูดแต่พวกเขาก็เหมือนคนทั่วไปมีภาวะ
อามรมณ์ โกรธ ดีใจ เสียใจ มีชอบไม่ชอบนัน่ เพราะเขาก็คอื มนุษย์
คุณลุงเล่าเพิ่มเติมว่าคนที่มารวมกลุ่มกันนี้มีทั้งคนที่ว่างงาน
มีงานรับจ้างเล็กน้อยรวมไปถึงคนมีอันจะกินแต่เขาไม่ได้ท�ำตัว
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อวดร�่ ำ อวดรวยแต่ ก ลั บ แต่ ง ตั ว ธรรมดามานั่ ง กิ น ก๋ ว ยเตี๋ ย ว
ข้างทางเพียงแค่อยากพบปะเพื่อนฝูงนั่นเพราะทุกคนต้องการ
สังคมแม้แต่ผู้ที่บกพร่องด้านการพูดก็ตาม ระหว่างการพูดคุย
คุณลุงพรชัยก็มกั ชีใ้ ห้เรามองกลุม่ คนใบ้ทเี่ ริม่ ทยอยมานัง่ กินข้าว
กันที่ร้านทีละคนสองคนแต่คุณลุงก็มักรีบหันกลับมาก่อนพูด
กับผมด้วยสีหน้าจริงจัง
“คนใบ้ประสาทตาจะดีมากแค่แวบเดียวที่เราหันไปมอง
เขามักจะคิดว่าเราก�ำลังดูถูกเขาหรือก�ำลังพูดถึงเขาในทางลบ
ซึง่ เขาจะไม่พอใจมากเพราะเขาจะคิดเสมอว่าการทีเ่ ขาพูดไม่ได้
มันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นตัวตลกหรือเป็นของเล่นของใคร
ที่จะมาหัวเราะเยาะเพราะเขาก็คนเหมือนกัน”
การพูดคุยยังคงด�ำเนินไปเรื่อยๆ ในขณะที่เม็ดฝนเริ่ม
บางตาลงแล้ว ระหว่างการพูดคุยมักมีลูกน้องในร้านของคุณลุง
มาขอแลกเงินทอนกับคุณลุงบ่อยๆ แต่การพูดคุยก็ไม่ได้สะดุด

เมื่อคุณลุงก็มักจะพูดด้วยในขณะล้วงเงินให้เด็กในร้านท่าทาง
ที่แลดูจริงจังหยิบจับอะไรรวดเร็วของคุณลุงพรชัยมันท�ำให้ผม
เห็นว่าคุณลุงเป็นคนท�ำงานอย่างแท้จริง ในที่นี่หมายถึงเป็น
คนที่ตั้งใจท�ำมาหากิน และมักเห็นทุกนาทีมีค่า มันยิ่งท�ำให้ผม
นึกขอบคุณคุณลุงมากทีย่ อมสละเวลามาคุยกับผม คุณลุงพรชัย
เล่าให้ผมฟังว่าในฐานะพ่อค้า การรวมกลุ่มกันของผู้บกพร่อง
ทางการพูดมันก็ท�ำให้เกิดปัญหาบ้างเช่นกันเพราะพวกเขาจะ
นั่งกันตั้งแต่ร้านเปิดจนกระทั่งร้านปิด หากพูดในเชิงการค้า
อย่างน้อยที่สุดมันก็ท�ำให้คุณลุงต้องเสียโต๊ะส�ำหรับลูกค้าไปถึง
2-3 โต๊ะ ดังนั้นจึงอาจมีการจัดระเบียบโดยการขยับโต๊ะให้ชิด
ให้ นั่ ง กั น เป็ น กลุ ่ ม เพื่ อ ความสะดวกของลู ก ค้ า ท่ า นอื่ น ที่ ม า
ใช้บริการด้วยและส�ำหรับลูกค้าท่านอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่
อาจมีสงสัยบ้างว่าพวกเขามาจากไหน? รวมตัวกันได้อย่างไร?
“เราอย่ามองว่าเขาน่าสงสารความจริงเขาก็เหมือนเราเป็น
คนเหมือนกันเพียงแต่โตมาไม่เหมือนกัน และเรื่องของการ
บกพร่องทางการได้ยินจึงท�ำให้การสื่อสารมันยากขึ้นมุมมองจึง
ต่างกัน บางครัง้ เลยดูเหมือนว่าหากต้องท�ำอะไรสักอย่างเขาต้อง
ได้เปรียบเรานิดหนึ่งถ้าเท่ากันเขาจะมองว่าเราเอาเปรียบเขา
ฉะนั้นเวลาท�ำอะไรเราต้องหย่อนให้เขานิดหนึ่งโดยส่วนใหญ่
กลุ่มที่เราเจอจะเป็นแบบนี้ซึ่งความจริงมันไม่ใช่เขากับเราก็คน
เหมือนกัน”  
ประโยคหนึ่งของคุณลุงพรชัยที่บอกเล่าถึงทัศนคติของ
กลุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยินตามที่ตัวเองได้สัมผัสมา ถึงตรงนี้
มันท�ำให้ผมได้เห็นอีกแง่ของความคิดของคนกลุ่มนี้ หากสิ่งที่
คุณลุงพูดเป็นความจริงผมว่าบางครั้งสิ่งที่ท�ำให้พวกเขาคิดว่า
พวกเขาบกพร่องหรือไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเป็นเพราะสังคม
หรือเปล่า? สังคมเราถูกสอนมาให้มองพวกเขาเป็นผูด้ อ้ ยโอกาส
สังคมก�ำลังบ่มเพาะให้เราเห็นว่าพวกเขาไม่ปกติให้สงสารเขา
และด้วยสายตาที่คนในสังคมมองเขาด้วยความเห็นใจ มันอาจ
คล้ายสายตาของการดูถกู จึงไม่แปลกทีเ่ ขาจะเจ็บปวดกับการถูก
มองแบบนั้นและอาจเพราะเรามองว่าเขาไม่ปกติเหมือนเราเลย
ท�ำให้เขาคิดว่าเขาเป็นแบบนัน้ ซึง่ จริงๆแล้วมันไม่ใช่ผมว่ามันถึง
เวลาแล้วหรือยังที่เราควรหันกลับมาถามตัวเองว่า เราก�ำลังท�ำ
อะไรกับพวกเขาเหล่านี้?

“สังคมเราขี้สงสารคนไทยใจดีและคนไทยลืมง่ายมันเป็น
นิสยั คนไทยจนบางครัง้ ดูเหมือนไม่มเี หตุผล เห็นขอทานก็ให้เงิน
ทัง้ ทีบ่ างทีเขารวยจะตาย เราท�ำแทบเป็นแทบตายยังสูไ้ ม่ได้เลย”
คุ ณ ลุ ง พู ด กลั้ ว หั ว เราะแต่ ค ล้ า ยแดกดั น คนในสั ง คมอยู ่ ใ นที
ผมหลุดข�ำพรวดกับประโยคของคุณลุง สังคมไทยขีส้ งสารเกินไป
จนบางครัง้ ขาดเหตุผลและโดยไม่รตู้ วั เราอาจก�ำลังท�ำร้ายคนใน
สังคมด้วยกันเองเพราะความขี้สงสารเห็นใจนั่นแหละ
“เขาไม่ได้แตกต่างจากเรา เราต่างหากที่คิดไปเองว่าเขา
เป็นคนด้อยโอกาส พวกเขาก็เหมือนเรามีแขนมีขา เขาแค่พูด
ไม่ได้เขาไม่ได้พิการ”
การพูดคุยสิน้ สุดลงแล้ว มันอาจเป็นการพูดคุยทีแ่ สนธรรมดา
แต่เพราะความธรรมดาของมันนีแ่ หละถึงสามารถถ่ายทอดด้าน
ทีม่ นุษย์ทกุ คนต้องมี ไม่วา่ จะเป็นคนรวย คนจน คนปกติหรือคน
ทีเ่ ราคิดไปเองว่าไม่ปกติ มนุษย์ทกุ คนต้องการสังคมต้องการการ
ยอมรับจากเพือ่ นฝูงแต่บางครัง้ สิง่ เหล่านัน้ อาจไม่จำ� เป็นเท่าการ
มีพื้นที่ยืนในสังคม
ฝนขาดเม็ดแล้วพร้อมกับการกล่าวลาของผมและเหล่า
สหาย คุ ณ ลุ ง เดิ น กลั บ ไปยั ง หม้ อ ต้ ม น�้ ำ ร้ อ นใบเขื่ อ งที่ ก� ำ ลั ง
ท�ำหน้าที่เป็นผู้ผลิตควันได้เป็นอย่างดี ลูกค้าสี่ห้าคนก�ำลังคีบ
เส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าปาก ในขณะที่คนใบ้สองคนที่นั่งอยู่ในร้าน
ข้าวหมูแดงใกล้ๆกันนั้นก็ยังคงนั่งสื่อสารกันอยู่ด้วยภาษาที่
พวกเขาเข้าใจ ผมพร้อมสหายอีกสี่คนหันหลังเดินออกมาจาก
ร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่ามากมายหันหน้า
ออกสู่ถนนที่คงมีเพียงแสงจากไฟดวงเล็กๆ ของร้านขายของ
แผงลอยนั่นแหละที่พอจะท�ำให้เรามองเห็นทาง..
อย่างที่บอกแต่ต้น ผมไม่ได้มาเพื่อกินข้าวแต่อย่างใด
จึงแน่นอนว่าผมไม่ได้อิ่มท้อง
แต่ผมเดินจากมาพร้อมกับความอิ่มใจ
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ปรบมือ
เรื่อง : กันตพัฒน์ พาวงษ์, พาฝั น พลเยี่ยม

หากเพลงอย่าง โลกสวยด้วยมือเรา, จับมือลูกเสือ, จับมือ
กันไว้, คือหัตถาครองพิภพ ที่เราต่างคุ้นหูกันดี คือตัวอย่าง
ของเพลงทีบ่ อกเราว่า มือนัน้ ส�ำคัญไฉน ทราบหรือไม่วา่ ยังมีเพลง
อีกมากมายที่ว่าด้วยเรื่องของมือ Read Me ฉบับมือเล่มนี้
จะขอพาทุกคนไปรูจ้ ักกับเพลงเหล่านั้น ถ้าพร้อมแล้ว เอื้อมมือ
ไปหยิบไมค์กันได้เลย

ก็ปวดร้าวแล้ว ด้วยคนเราเป็นสัตว์เลือดอุน่ การทีเ่ ราจับมือใครสักคน
เราก็ควรทีจ่ ะได้รบั ความอบอุน่ แต่ถา้ มือนัน้ ไร้ซงึ่ ไออุน่ แล้ว การปล่อยมือ
ออกจากกันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

1. ขอมือเธอหน่อย – ตู่ นันทิดา, แก๊งค์พี่มากพระโขนง, Katie Pacific

7. ผัวมือสอง – ยอดรัก สลักใจ  เพลงตัดพ้อ ร้าวลึก ของชายผู้ซึ่งเป็น

เพลงขอมือทีฮ่ ติ ทัว่ บ้านทัว่ เมือง โดยทัง้ สามเวอร์ชนั ก็ได้อารมณ์กนั ไป
คนละแบบ เวอร์ชนั ต้นฉบับของคุณตูจ่ ะมาในแบบนุม่ ลึก แก๊งพีม่ ากฯ
จะขายความฮาและความทะเล้น หรือล่าสุดในแบบบอสซาโนว่าก็ท�ำ
ออกมาได้นา่ รัก เป็นอีกเพลงทีไ่ ม่วา่ จะฟังเวอร์ชนั ไหน ก็เกิดความรูส้ กึ
ที่ชวนให้อยากจับมือใครสักคนไปนานๆ

2. I want to hold your hand – The Beatles  ขอมือเธอหน่อย

เวอร์ชันสี่เต่าทอง เป็นเพลงจังหวะสนุกสนานและใช้ภาษาแบบซื่อๆ
ขอจับมือกันแบบง่ายๆ คุณผูห้ ญิงท่านใดทีเ่ จอคุณผูช้ ายใช้เพลงนีม้ าจีบ
ก็ระวังจะเผลอหลงเสน่ห์ ยื่นมือให้ง่ายๆ โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

3. Hands up – Ottawan Disco จังหวะ mediumเพลงนี้ เป็น
เพลงฮิตติดชาร์ทในยุค 80’s โดดเด่นในท่อนฮุคที่มีเนื้อเพลงซ�้ำๆ
ร้องตามง่าย และทีส่ ำ� คัญมีทา่ เต้น นัน่ คือการเหวีย่ งมือขึน้ ในไปอากาศ
กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ท�ำให้คนยังคงจดจ�ำได้จนถึงทุกวันนี้

4. ขอมือคนโสด - ออย ธนพัฒน์  มั่นใจว่าวัยรุ่นตอนปลาย ต้องรู้จัก

เพลงนีก้ นั ทุกคน เพลงทีฟ่ งั แล้วเหงาได้อกี อยากชูมอื ให้ได้อกี แต่ทเี่ ด็ด
คือมิวสิกวิดีโอ ที่ตัวละครเซอร์เรียลมากทั้งวินมอเตอร์ไซค์ พนักงาน
ขสมก. สาวออฟฟิศ เด็กเสิร์ฟ ไปยันนักร้อง มีโอกาสลองไปหาดูกัน
สักครั้ง

5. มือทีไ่ ร้ไออุน่ – Clash มาในแนวร็อกเข้มเต็มอารมณ์ทแี่ ค่ชอื่ เพลง
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6. ความหวังดีของมือที่สาม – ดัง พันกร  แค่ค�ำว่ามือที่สามก็ฟังดู
หมิ่นเหม่ศีลธรรมแล้ว และแน่นอนคงไม่มีใครชอบ แต่เพลงนี้จะเล่า
ในอีกแง่มุมของ มือนี้ มือที่สาม... มือที่ยื่นเข้ามาเช็ดน�้ำตาให้กับเธอ
ตัวส�ำรอง นอกจากดนตรีที่มีเสน่ห์อย่างสวยงามแล้ว ภาษาในเพลง
ก็สนุกไม่แพ้กัน มีความเป็นธรรมชาติและจริงใจต่อการเล่าเรื่องของ
คนธรรมดาอย่างที่สุด

8. มือ – เบน ชลาทิศ เพลงจากปลายปากกาของ บอย โกสิยพงษ์

เพลงนีบ้ อกเราว่า มือเป็นอวัยวะสุดพิเศษ เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ ราจับมือกัน
ความรูส้ กึ บางอย่างจะถูกล�ำเลียงไปยังอีกหนึง่ อวัยวะได้อย่างรวดเร็ว
อวัยวะที่ว่า คือ หัวใจ บางครั้งแค่จับมือกันก็น่าจะบรรยายความรู้สึก
ของเราได้ครบถ้วนแล้ว

9. Hands – Alpine  เพลงของวง Electro-Pop จากออสเตรเลียเพลงนี้

ว่าด้วยเรือ่ งความไร้เดียงสาของมนุษย์ในตอนแรกเกิด เราต่างเกิดมา
แบบมือเปล่าด้วยกันทุกคน แต่ทำ� ไมพอโตขึน้ เรากลับเลือกทีจ่ ะหยิบ
ถืออาวุธมาท�ำร้ายซึ่งกันและกันแทนที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้กันเล่า
เหตุใดเราจึงหลงลืมความไร้เดียงสาที่ติดตัวเรามา
10. With My Own Two Hands - Jack Johnson feat. Ben Harper
การมาเจอกันของหนึ่งหนุ่มโฟล์คที่ขายความชิลล์และอีกหนึ่งศิลปิน
เรกเก้รุ่นใหญ่ คือ ส่วนผสมที่ลงตัวอย่างที่สุด เพลงนี้บอกเราในเรื่อง
ของการลงมือท�ำสิง่ ดีๆ เพือ่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงโลก เราทุกคนต่างมีสว่ น
ในการท�ำให้โลกน่าอยูข่ นึ้ เพียงใช้สองมือของเราลงมือท�ำ สร้างสรรค์
สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม หากโลกคือคน เราทุกคนต่างก็
คือมือของโลกด้วยกันทั้งนั้น

ญี่ปุ่นสมัยใหม่
ความรู้ฉบับพกพา

เสียงสะท้อนจากฝ่าเท้า

มูนตรี ฤาชา เขียน l สำ�นักพิมพ์เคหวัตถุ
เรื่อง : พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

เสียงสะท้อนจากฝ่าเท้า ผลงานเล่มล่าสุดของ
มู น ตรี ฤาชา เป็ น หนั ง สื อ รวมเรื่ อ งสั้ น ขนาดกะทั ด รั ด
หน้าปกสีสันสะดุดตา เพียงแค่ชื่อเรื่องก็ชวนให้เงี่ยหูฟัง
และบอกเป็นนัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับ ‘การเดินทาง’ เรื่องสั้น
ถูกถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาผ่านการเล่าเรื่องแบบ
ความเรียง การบรรยายฉาก และบรรยากาศของเรื่อง
จึงชวนให้เชือ่ ว่าเป็นเรือ่ งจริง และชวนให้นกึ ภาพตามช้าๆ
จุ ดเด่ น ของเรื่องสั้น เล่ม นี้อยู่ต รงที่ก ารใช้ภ าษา
เรียบง่าย เหมาะกับคนที่ต้องการอ่านเพื่อผ่อนคลาย
สิ่งที่แปลก และเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่ง คือ แม้เรื่องราว
ทั้งหมดจะถูกยึดโยงผ่านการเดินทาง แต่ก็ไม่ได้บอกเล่า
ถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางนั้น ผู้เขียนเล่า
เพียงเรื่องราวของผู้คนมากหน้าหลายตาที่แวะเวียนมา
ฝากรอยเท้ า เอาไว้ เหมื อ นต้ อ งการให้ ผู ้ อ ่ า นซึ ม ซั บ
บรรยากาศเพียงช่วงเวลานั้นเอาไว้ และปล่อยให้ตอนจบ
คลุมเครือ จุดจบของความสัมพันธ์ที่ผู้เขียนถ่ายทอด
ชวนให้เราตั้งค�ำถามกับชีวิตว่ารอยเท้าที่ผ่านเข้ามานั้น
ฝากอะไรไว้ให้จดจ�ำบ้าง
หากเปรียบหนังสือเล่มนีเ้ ป็นเหมือนเพลงเพลงหนึง่
ก็คงเหมือนเป็นเพลงรักหวานที่ซ่อนความขมในอารมณ์
เพลง เป็นเพลงที่มีจังหวะเนิบช้าค่อยเป็นค่อยไป และจัด
ว่าเป็นเพลงที่ไพเราะเพลงหนึ่ง
หากคุณได้ออกเดินทางไปทีใ่ ด ลองเงีย่ หูฟงั ดีๆ คุณ
อาจได้ยิน เสียงสะท้อนจากฝ่าเท้าของคุณเองก็เป็นได้

Modern Japan:
A Very Short Introduction,
Christopher Goto-Jones เขียน
พลอยแสง เอกญาติ แปล
สำ�นักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์
เรื่อง : วัชรพงษ์ แดงปลาด

ผลงานเล่มใหม่จากซีรสี ์ A Very Short Introduction
ทีร่ วบรวมเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะ
เรือ่ งของประวัตศิ าสตร์ และการเมืองร่วมสมัย เหมาะส�ำหรับ
ผู้ต้องการท�ำความเข้าใจในทฤษฎีและหลักวิชาการผ่าน
ส�ำนวนการเขียน (และการแปล) ทีไ่ ม่ยากจนเกินไป ในเล่มนี้
ว่าด้วยเรื่องพัฒนาการของสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ผ่านการอธิบายโดยศาสตราจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
ญีป่ นุ่ สมัยใหม่ศกึ ษา แห่งมหาวิทยาลัยไลเดน หนังสือเล่มนี้
จะพาเราไปเปิดมุมมองในมิติของสังคมและวัฒนธรรม
ของชนชาติญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในชนชาติที่สามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ในช่วงศตวรรษทีผ่ า่ นมา
เพือ่ อธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จและความ
ล้มเหลวภายหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ประเด็นและปัญหา
ทางการเมือง รวมไปถึงการหาเหตุผลเพื่อมาอธิบายถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาวะที่สังคมญี่ปุ่นอยู่ในช่วง
ของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ สิ่งที่ท�ำให้หนังสือเล่มนี้
แตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไปคือการที่เราจะ
ได้เห็นมุมมองของสังคมญี่ปุ่นอย่างมีที่มาที่ไป ไม่ใช่
เพียงแค่บันทึกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย
แต่ยงั รวมถึงการอธิบายถึงผลลัพธ์ของความเป็นสมัยใหม่
ที่สร้างแรงกระเพื่อมอย่างใหญ่หลวงต่อระบบศักดินา
สวามิภักดิ์อันน�ำไปสู่การสิ้นสุดของระบบชนชั้น หนังสือ
เล่มนี้จึงถือได้ว่าเป็นของว่างชั้นดีส�ำหรับผู้ที่สนใจศึกษา
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัยเลยทีเดียว
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How long will
I love you
as long as stars
are above you
And longer if I can
- How Long Will I Love You
,Ellie Goulding

Le Week-end

เรื่อง : ธันย์ชนก รื่นถวิล
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เราเคยให้ ค� ำ นิ ย ามของความรั ก ไว้ ว ่ า อย่ า งไร เราตกหลุ ม รั ก
บ่อยแค่ไหน ตกหลุมรักได้อย่างไร บางคนอาจบอกว่ารักคือการรับรูถ้ งึ การ
มีอยู่ของกันและกัน บางคนก็ว่ารักคือการเติมเต็มส่วนที่ขาด หรือรักคือ
การที่ต่างฝ่ายต่างมีอะไรที่เข้ากันได้ดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็คงไม่มีอะไร
ที่เหมือนเดิม
เช่นเดียวกับในเรื่อง Le Week-end ของผู้ก�ำกับ Roger Michell
จากเรื่อง Notting Hill หนังรักของคนชราที่ ‘รัก’ ไม่ได้แปลกใหม่อีกต่อไป
แถมยังเป็นตายายที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีอะไรเข้ากันสักเท่าไร อีกคน
เป็นคุณยายที่ดูเอาแต่ใจ เอาแน่เอานอนไม่ได้ อีกคนเป็นคุณตาที่อะไร
ก็ได้ แต่วางแผนระยะยาวเสมอ คนทั้งคู่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ
ทะเลาะกันมากกว่าพูดคุยกัน แต่เมื่อครอบรอบ 30 ปีของการแต่งงาน
เลยพากันไปฮันนีมูนรอบสองที่มหานครสุดโรแมนติกอย่างปารีส ด้วย
เงินก้อนสุดท้ายในชีวติ เพือ่ หวังว่าจะคืนความหวานชืน่ ให้แก่ชวี ติ คูไ่ ด้บา้ ง
ส�ำหรับเรา Le Week-end ไม่ได้เป็นหนังรักสวีทหวานตลอดเวลา
หนังพาเราไปส�ำรวจความรักแบบที่ไม่ได้มีความหวือหวา และซับซ้อน
อีกต่อไป รักที่ผ่านการถูกท�ำลายความไว้ใจต่อจากนั้นเป็นความรักหรือ
ความผูกผันกันแน่ทที่ ำ� ให้คนสองคนยังอยูด่ ว้ ยกัน คงจะเป็นเรือ่ งไม่งา่ ยที่
คนคู่หนึ่งจะประคับประคองกันไปจนถึงช่วงเวลาที่กลายเป็นตายาย
ที่จูงมือกันบ้าง ผลักกันบ้าง ซึ่งหนังท�ำให้เราเห็นถึง ‘ความพยายาม’ และ
‘การพูดคุย’ รักจะสามารถท�ำให้ทุกอย่างผ่านไปได้จริงหรือ และ ‘เราจะ
รักกันได้นานแค่ไหน’

เรื่อง : วิปัสสนา ชั ยกิจการ

Barfuss
(Barefoot)
Barfuss หรือ Barefoot ภาพยนตร์โรแมนติก
- คอมเมดี้ ชื่ อ ดั ง ในเวอร์ ชั น เยอรมั น ก� ำ กั บ โดย
Til Schweiger ผู้เป็นทั้งนักแสดงน�ำ ผู้กำ� กับ และผู้ร่วม
เขียนบทภาพยนตร์ในครั้งนี้ Barfuss ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี และยังได้รับรางวัลจากแบมบี้ อวอร์ด
(รางวัลสื่อโทรทัศน์ของเยอรมนี) ว่าเป็นภาพยนตร์
เยอรมันที่ดีที่สุดในปี 2005
เรื่องราวว่าด้วยผลพวงของการเลี้ยงดูอย่างผิดๆ
ของผู้เป็นแม่ท�ำให้เลล่าเด็กสาวไร้เดียงสาจากสถาน
บ�ำบัดจิตที่ไม่เคยได้ย่างเท้าออกจากนอกบ้าน เท้าของ
เธอไม่เคยแตะพื้นใดๆ นอกจากพื้นในบ้านและสถาน
บ�ำบัดจิต และแล้ว พรหมลิขิตก็ขีดเส้นให้เธอเลือกที่
จะหนีตาม นิค เคลเลอร์ ชายหนุ่มผู้มีปมความคิด และ
ชีวิตที่ยุ่งเหยิง ออกไปผจญสู่โลกกว้าง
การขยับท่าทางอย่างเก้ๆ กังๆ และพิลึกกึกกือ
บนรองเท้าแตะคู่แรก สามารถเรียกเสียงหัวเราะจาก
ผูช้ มได้เป็นอย่างดี ก่อนจะตามมาด้วยฉากทีเ่ ลล่าตัดสิน
ใจขว้างรองเท้าคู่นั้นทิ้งไปด้วยความคิดแน่วแน่ว่า ถึง
อย่างไรเธอก็ไม่ชอบใส่รองเท้า ซึง่ ท�ำให้เราสะดุดอารมณ์
ไปในทันทีพร้อมกับค�ำถามทีเ่ กิดขึน้ มาว่า ท�ำไมเธอไม่ชอบ
ใส่รองเท้า?
ค�ำกล่าวที่ว่า “Barefoot travel allow you to get
the true feel of a place” ของ Sabrina Ward Harison
นักประพันธ์แคนาเดียนชื่อดัง คงท�ำให้เรารู้ซึ้งถึงความ
รู้สึกของตัวละครหลักอย่างเลล่าได้เป็นอย่างดี
นั่นสินะ ความเป็นอิสระท�ำให้เราสัมผัสได้ถึง
ความรู้สึกที่แท้จริงของการมีอยู่และบางทีเราก็ลืมคิด
ไปว่าสิ่งใกล้ๆ ตัวเรานี่แหละที่ปิดกั้นเราเสียเอง
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มือคิด-มือทำ�

แด่ นั ก เดิ น ทาง
ผู ้ ส ะสมกาลเวลา
เรื่อง : ธันย์ชนก รื่นถวิล

Time moves in one direction,
memory in another.
- William Gibson

ในชีวติ ของเราเคยให้คำ� นิยามค�ำว่า ‘นักเดินทาง’ ไว้บา้ งหรือเปล่า
บ้างว่าการเดินทางเป็นการพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ต่างไปจากเดิม
ช่วงขณะหนึง่ บ้างว่าการเดินทางเป็นการได้เดินทางกลับเข้าไปเรียนรู้
ตัวตนภายใน  ไม่มีใครบอกได้ว่านิยามใดถูก นิยามใดผิด หรือท้าย
ทีส่ ดุ แล้ว ชีวติ นัน่ แหละคือการเดินทาง เราทุกคนต่างเป็นนักเดินทาง
ชีวิต และการเดินทางต่างมีข้อจ�ำกัดส�ำคัญที่เหมือนกันคือ ‘เวลา’
ชึ่งเราต่างด�ำรงอยู่เพียงชั่วพริบตา
แน่นอนว่าในการเดินทางย่อมมีการเดินทางทีเ่ ต็มไปด้วยความสุข
และในครั้งถัดมาก็อาจจะทุกข์แสนสาหัส แต่ที่แน่ๆ คือ ในสมอง
ของคนเรานัน้ หน่วยบันทึกความทุกข์มกั ท�ำงานได้ดกี ว่าหน่วยบันทึก
ความสุข แต่ความสุขนัน้ ต่อให้มมี ากมายแต่กเ็ ป็นสิง่ ทีอ่ ายุสนั้ ดังนัน้
วันทีเ่ ราทุกข์แสนสาหัส หากให้นกึ ถึงวันทีม่ คี วามสุข สมองของคนเรา
จึงมักจะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ขึ้นมาเอาดื้อๆ
เมื่อพูดถึงความทุกข์ ย่อมมีรูปแบบความทุกข์ที่มากมาย และ
มีคำ� ถามตามมาไม่แพ้กนั เช่น เจ็บในเรือ่ งใดบ้างทีเ่ ราจะไม่ทน ในชีวติ
ของคนเราจะสามารถเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดได้สกั กีค่ รัง้ ในชีวติ
แต่คำ� ถามทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ ก็คอื หากเราสามารถกลับมาใช้ชวี ติ ได้ตาม
ปกติอีกครั้งหนึ่ง แปลว่าเราหายดีแล้วจริงหรือ เพราะบางครั้งที่เรา
ยอมเจ็บปวดกับเรื่องเดิมซ�้ำซาก อาจเป็นเพราะคนที่ท�ำให้เราต้อง
ติดอยูก่ บั ความรูส้ กึ เหล่านัน้ เป็นคนส�ำคัญ คนทีเ่ ราเรารัก และเป็นไป
ได้ว่า ถ้าเราเลิกคิดเรื่องราวเหล่านั้น อาจท�ำให้เราลืมเขาเข้าจริงๆ
เช่นเดียวกับตัวของเราเองเมื่อกล้าที่จะก้าวออกไปจากจุดเดิม จาก
การเฝ้าคิดแต่เรื่องเดิมๆ คนส�ำคัญคนนั้นก็ไม่ได้จางหายไป หรือ
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ได้ลืมเขาอย่างที่คิด แต่มันท�ำให้เราได้ถอยออกมาและเลือกที่จะ
จดจ�ำเขาในมุมที่ดีกว่าเดิมในแบบที่เราจะไม่โหดร้ายกับตัวเองมาก
เกินไปนัก และได้เรียนรู้ว่าความทุกข์กับสุขในชีวิตเราสามารถแยก
ส่วนกันได้ เรายังคงสามารถหัวเราะไปกับเรื่องตลกได้เช่นเดิม แต่ใน
ขณะเดียวกันเราก็รู้สึกเจ็บปวดได้เหมือนวันแรกที่รู้สึกไม่ผิดเพี้ยน
ในสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ท�ำให้เราสูญเสียความ
สามารถทางการรั บ รู ้ ค วามรู ้ สึ ก คู ่ ต รงข้ า มนี้ ไ ด้ เ ลย เป็ น ไปได้ ว ่ า
มันอาจเป็นปฏิกิริยาคู่ขนานที่จะประคองความเป็นไปของชีวิตเราไว้
ถ้าเทียบกับการเดินทางก็คงเหมือนการตั้งค�ำถามว่าท�ำไมเรา
ยังอยากจะเดินทางอยูท่ งั้ ๆ ทีค่ ราวทีแ่ ล้วมันแย่ ไม่สนุก แถมยังเหนือ่ ย
บางครัง้ ก็ได้สผี วิ ทีเ่ ปลีย่ นไปในทางเข้มขึน้ เนือ่ งจากไปในทีๆ่ แดดแรง
เสียเหลือเกิน แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เราจะได้ คือ เราไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว
และแสงแดดมีผลต่อการซีดจางของสีที่ฉาบทาอยู่บนที่ต่างๆ ของ
ความรู้สึก และความทรงจ�ำ  ถ้าไม่ก้าวออกมาเจอแสงแดดเสียบ้าง
การซีดจางของมันก็คงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
เหมือนการเฝ้าแต่ครุ่นคิดอยู่ใ นโลกที่เ ราคิดว่ามืดมนเสีย
เหลือเกิน แต่ก็ไม่เคยที่จะเปิดหน้าต่างให้แสงแดด ได้ส่องเข้ามา
การเดินไปข้างหน้า อาจไม่ใช่แค่การเดินห่างออกไปจากบาง
เหตุการณ์ บางความรู้สึก เพราะอดีตมักวางไว้ถูกที่ถูกทางเสมอ
ไม่ว่าเมื่อไรเราก็หามันเจอ แม้ไม่อยากจะเจอก็ตาม ขณะเดียวกัน ก็
เป็นความทรงจ�ำอีกนั่นแหละที่หนักเกินกว่าที่เราจะแบกมันไว้ตลอด
การเดินไปข้างหน้า เป็นเพียงแค่การสร้างเรือ่ งราวใหม่ๆ ให้มากขึน้
มากจนตัวเราเองมีตัวเลือกมากพอให้รู้สึก จนไม่จ�ำเป็นต้องจมกับ
เรื่องเดิม เพื่อที่สุดท้ายแล้ว ทุกอย่างก็จะเหลือเพียงแค่ร่องรอยของ
สิ่งก่อสร้างเก่าๆ ที่แสงแดดได้พาความรู้สึกเหล่านั้นระเหยไปตาม
กาลเวลา เหลือไว้เพียงเรื่องเล่าที่ว่า กาลครั้งหนึ่งเราเคยพบกัน ณ
ช่วงเวลาที่มีอยู่จริง

เรื่องวันวาน
กับหลานสาว
เรื่อง : จิรายุ ชั ยวิริยะพงศ์

วันธรรมดาวันหนึ่งของช่วงปิดเทอม ผมรับภาระหน้าที่จาก
คุณแม่ให้เลี้ยงหลานสาวอยู่ที่บ้านพร้อมกับเจ้าตูบตัวใหญ่หนึ่งตัว
หลานสาวของผมอายุจะสองขวบแล้วในอีกไม่กเี่ ดือน เธอเป็นเด็กน่ารัก
และฉลาดอีกด้วย เธอสามารถจดจ�ำสิ่งของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์
ส่วนตัวของคนในบ้านได้หมดเลย เมื่อสัปดาห์ก่อนผมเอาโทรศัพท์
ออกจากกระเป๋าแล้ววางไว้บนโต๊ะท�ำงาน เธอจะใช้นิ้วชี้ของเธอชี้ไป
ทีโ่ ทรศัพท์แล้วเรียกชือ่ เจ้าของราวกับบอกว่านีเ่ ป็นของใคร หากผมยัง
ไม่ไปหยิบมา เธอจะไปหยิบมาให้ไว้กบั เจ้าของทันที เธอจะท�ำอย่างนี้
กับทุกคน และทุกครัง้ จะเป็นเดือดเป็นร้อนทันทีถา้ ไม่ได้เป็นอย่างทีเ่ ธอ
ต้องการ ผมไม่รวู้ า่ เธอคิดอะไรอยู่
เมื่อพระอาทิตย์เริ่มหันเหเข้าสู่ทิศตะวันตก ผมนั่งดูหลานสาว
หลับหลังจากเธอได้หม�่ำอาหารมื้อกลางวันเสร็จ ผมเฝ้ามองเธอด้วย
ความเอ็นดู ผมมองไปรอบๆ เพื่อหาอะไรมากระทบตาไม่ให้ปิดลง
ข้างตัวผมมีหนังสือเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยผมยังเป็นเฟรชชี่อยู่
เล่มหนึ่ง เปิดไปเปิดมาเจอหัวข้อหนึ่งที่สะดุดตาผมเหลือเกิน คือ
Equilibrium หรือ ความสมดุล ประโยคเปิดเรื่องก็โดนใจผมมากคือ
‘ความสมดุ ล เป็ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ’ หั ว ข้ อ นี้ ใ นทางวิ ช าเศรษฐศาสตร์
พยายามอธิบายถึงจุดที่สมดุลที่สุดในการตัดสินใจที่จะเลือกบริโภค
สินค้า ด้วยความที่จิตใจสะดุดกับประโยคดังกล่าวท�ำให้ผมนั่งอ่าน
หนังสือเล่มนั้นอย่างใจจดใจจ่อ เมื่ออ่านจบผมปิดหนังสือทันที
แล้วตั้งค�ำถามกับค�ำว่า ความสมดุลคืออะไร?
ผมใช้เวลาคิดและไตร่ตรองค�ำว่า ความสมดุล อยู่ชั่วครู่ ผมจึง
นิยามค�ำว่าความสมดุลของผมว่า มันคือการจัดการความต้องการที่
พอดีพอเหมาะในทุกๆ เรื่อง หลายครั้งที่เราสูญเสียความสมดุลไป
เพียงเพราะค�ำว่ามากไปหรือน้อยไป บ้างก็ทานมากไปจนอ้วน บ้างก็
นอนน้อยเกินไปจนป่วย บ้างก็พูดมากเกินไปจนผิดใจกัน บ้างก็ออก
ก�ำลังกายน้อยเกินไปจนไม่แข็งแรง หรือแม้แต่บางทีก็คิดมากเกินไป
จนเป็นทุกข์
ใช่ครับ! ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบคิดมาก เป็นคนที่เคยหลงใหล
คิดว่าการคิดมากนัน้ จะท�ำให้เราดูฉลาด การมีเหตุผลต่างๆ มากมาย
มารองรับความคิดนั้นดูเจ๋ง แต่หลายครั้งจุดจบของเหตุผลที่มาก
เกินไปหรือความคิดมากนั้นมันคือความทุกข์
จะว่าเป็นความโชคดีก็ได้เมื่อความเชื่อของผมได้เปลี่ยนไป
ทันทีเมื่อผมได้มาเจอหนังเรื่องหนึ่งคือ A Beautiful Mind ตัวเอก

ของเรือ่ งคือ จอห์น แนช เป็นนักคณิตศาสตร์ทคี่ ว้ารางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร์ในปี 1994  เขาเป็นมนุษย์คนหนึง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่มากในด้าน
ของเหตุผล และความคิด แต่เขาเปราะบางทางด้านอารมณ์ และ
ความรู้สึกเป็นอย่างมาก เขาสามารถแก้สมการทางคณิตศาสตร์ที่
ซับซ้อนได้ แต่แก้สมการของชีวิตตัวเองไม่ได้ เขาประสบความส�ำเร็จ
อย่างรวดเร็วในฐานะศาสตราจารย์จนเป็นที่ยอมรับ แต่เขากลับต้อง
มาพบจุ ด ต�่ ำ ที่ สุ ด ของชี วิ ต อี ก ครั้ ง ด้ ว ยอาวุ ธ ของเขาเองนั่ น คื อ
เจ้าความคิด ทีก่ ลายเป็นภาพหลอนท�ำให้เขาตกอับอย่างมาก แต่โชค
ยังพอจะเข้าข้างเขาอยู่บ้าง เมื่อเขาได้มาพบเจอ อลิเซีย ภรรยาที่
มาช่วยเติมเต็มส่วนที่เขาเปราะบางนั่นคือ อารมณ์ และความรู้สึก
เธอใช้หัวใจเยียวยาจอห์น จนกระทั่งเขากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งและ
สามารถคว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีค.ศ. 1994
เมื่อผมทบทวนเรื่องราวในหนังที่สอนมิติความเป็นมนุษย์ได้
เป็นอย่างดีอย่างเรื่องนี้ ท�ำให้ผมนึกถึงค�ำสอนของพ่อผม ที่ท่านสอน
สมัยผมเป็นเด็กๆ ซึง่ ตอนนัน้ ผมไม่ได้เข้าใจอะไรมันหรอก ได้แต่เพียง
จดจ�ำมา ประโยคนั้นก้องในหัวผมมาจนถึงวันนี้คือ “เมื่อใดก็ตามที่
เราสูญเสียสมดุลของความคิด เมือ่ นัน้ แหละเราจะสูญเสียสัมผัสของ
ความจริง” แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ามันคือความสนุกของชีวิตที่เรา
จะต้องหาสมดุลของความคิดและความรู้สึกให้ได้ และเมื่อเราหา
มันเจอ ความสมดุลนี้แหละที่จะท�ำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง
ขณะที่ ผ มก� ำ ลั ง คิ ด อยู ่ เ พลิ น ๆ เสี ย งของหลานก็ ดั ง ขึ้ น เป็ น
สัญญาณที่บ่งบอกว่าเธอก�ำลังจะตื่นแล้ว ผมยังคงเฝ้ามองเธอด้วย
ความเอ็นดู เธอเป็นเด็กคนหนึ่งที่ถูกสอนให้ใช้การจดจ�ำว่านี่คือน้า
นี่คือโทรศัพท์หรือสิ่งของของน้า ผมไม่ได้บอกว่าการสอนให้เด็กคิด
หรือจดจ�ำเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนถูกสอนมาให้คิดหรือ
จดจ�ำก่อนใช้ความรู้สึกเสมอ ผมอยากให้หลานสาวของผมเติบโตมา
ในความสมดุลของความคิดและความรู้สึก หวังว่าเมื่อเธอโตขึ้น
เธอจะไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเพราะความฉลาดของเธอเองเหมือน
ในสมัยเป็นเด็กอีกครั้ง เธอคงจะต้องฝึกใช้ต่อมความรู้สึกบ่อยๆ
และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความเชื่อใหม่ๆ ของผมว่า ความรู้สึก
คือเหตุผลชนิดหนึ่งที่เหตุผลเองก็อธิบายไม่ได้ ผมก็ไม่รู้หรอกว่า
ใครอธิบายได้
นอกจากตัวคุณเอง!
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พระจันทร์ลา
เมื่อฟ้าสาง
เรื่อง : ธีระพร ช่ วยโสภา, กัญญาณัฐ ค�ำสีสังข์

ลูกทุกคนปรารถนาจะเกิดมาในครอบครัวอันสมบูรณ์แบบ
ทีเ่ ต็มไปด้วยความรักความเอาใจใส่จากพ่อและแม่ แม้แต่ กริต เอง
ก็ต้องการความอบอุ่นเช่นนั้นจาก ‘ครอบครัว’ เหมือนกัน...
นับตั้งแต่ผู้เป็นพ่อเสียชีวิต ครอบครัวก็เปรียบเสมือนบ้าน
ที่ไร้เสาหลักแทบจะพังครืนลงมาได้ทุกเมื่อ ท�ำให้บ้านซึ่งเป็นที่ซุก
หัวนอนถูกยึดไป ครอบครัวของเขาจึงต้องระเหเร่ร่อนไปอย่าง
ไร้จุดหมาย หากแต่ไม่นานช่วงเวลาที่ตกต�ำ่ กลับค่อยๆ พุ่งทะยาน
หลังจากที่ผู้เป็นแม่สามารถตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยอาชีพบาง
อย่างทีห่ าเงินได้จำ� นวนมาก จนสามารถส่งกริตเรียนในสถานศึกษา
เอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งได้ ทว่า... กริตหาได้ภูมิใจในสิ่งที่แม่ของเขา
ได้กระท�ำให้ ตรงกันข้าม มันกลับท�ำให้เขาชิงชัง และขยะแขยงใน
ตัวแม่ของเขามากขึ้น... ในความคิดของกริตเงินที่ได้จากอาชีพ
โสเภณี มันช่างสกปรกเสียจริงๆ !
ไม่วา่ เขาจะเดินไปทีไ่ หน ค�ำนินทาสารพัดก็มกั จะลอยตามติด
กริตไปด้วยเสมอ แม้แต่เพือ่ นทีเ่ คยสนิทก็เริม่ ตีตวั ออกห่างหลังจาก
เรือ่ งภูมหิ ลังของเขาถูกแพร่ออกไปในโรงเรียน ทัง้ ทีค่ วามผิดมันไม่
ได้เกิดจากกริต ทุกปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มากมายจนเขาไม่กล้าแม้แต่จะ
พาแม่มาแสดงตัวในวันนี้... วันประชุมผู้ปกครอง
“อ้าว! กริตอยูท่ นี่ เี่ อง ปล่อยให้แม่ตามหาเสียตัง้ นาน” ชายหนุม่
ที่เดินหนีเสียงนกเสียงกาชะงักเท้า พร้อมกับหมุนตัวไปเผชิญหน้า
กับหญิงสาวในชุดผ้าไหมลายประณีตที่ยืนส่งยิ้มหวานมายังเขา
“แม่ มาทีน่ ที่ ำ� ไม?” ชายหนุม่ ถามเสียงเรียบ หากแต่ผเู้ ป็นแม่ยงั คง
ระบายยิ้มนั้นออกมา “ก็มาประชุมไง ดีนะที่แม่ไปเห็นใบเชิญ
ผูป้ กครองในกระเป๋าลูกพอดี ไม่อย่างนัน้ แม่คงพลาดเก็บรูปตอนลูก
รับรางวัลเด็กเรียนดีแน่ เก่งจังนะละ...” ผู้เป็นแม่ยังพูดไม่ทันจบ
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ประโยคดี กริตก็ตวาดขึ้นมาก่อน “ใครใช้ให้ค้น! แม่จะมายุ่ง
กับผมมากเกินไปแล้วนะ!” กริตเริ่มขึ้นเสียงใส่ผู้เป็นแม่ในขณะที่
แม่ของเขาพยายามจะอธิบาย แต่เขาก็ถอยหนีพร้อมกับแสดงท่าที
รังเกียจแม่ของตนอย่างเห็นได้ชัด “กลับไป! ผมไม่มีผู้ปกครองเป็น
ผู้หญิงกลางคืน!” กริตขึ้นเสียงอย่างหมดความอดทน หากแต่ไม่
นานพวกนักเรียนบริเวณนั้นก็หันมามองที่พวกเขาเป็นตาเดียว
และเริ่มซุบซิบนินทา ชายหนุ่มซึ่งไม่สามารถทนต่อเสียงเหล่านั้น
จึงเป็นฝ่ายเดินหนีออกมา และห้องน�ำ้ ก็เป็นสถานทีแ่ ห่งเดียวทีก่ ริต
มักจะหลบไปร้องไห้คนเดียวอยู่เสมอ...
น�้ำตาที่เคยสะกดกลั้นไว้ค่อยๆ
ไหลริ น ด้ ว ยความโกรธเกี้ ย ว ระคน
สมเพช ถ้าเลือกเกิดได้ ชีวิตของเขาก็
คงจะไม่เป็นเช่นนี้ ก๊อกๆ ! เสียงสะอื้น
ถู ก แทนที่ ด ้ ว ยเสี ย งเคาะประตู กริ ต
ค่อยๆ ปาดน�้ำตาที่ไหลอาบสองแก้ม
ก่อนจะเปิดประตูด้วยความเอะใจ ทว่า
บุคคลที่อยู่อีกฟากของประตูกลับท�ำให้
เขาประหลาดใจเสียยิ่งกว่า “ว่าไงไอ้
น้อง! ร้องไห้ท�ำไม มีเรื่องทุกข์ใจล่ะสิ”
ชายแปลกหน้ารูปร่างซูบผอมทักทาย
ยืนยิม้ แฉ่งโชว์ฟนั เหลืองให้กบั ชายหนุม่
แต่กริตไม่ทักตอบเพียงแต่ยืนมองชาย
ตรงหน้ า ด้ ว ยระยะห่ า งพอสมควร
“ถ้าไม่บอกก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีเรื่องทุกข์
ใจหรือเสียใจเมื่อไร ให้โทรมาที่เบอร์นี้”
ชายแปลกหน้าส่งกระดาษใบเล็กที่ยับ
ยูย่ ใี่ ห้กบั เขา “อย่าลืมโทรมาล่ะ แล้วเอ็ง
จะพบกับสวรรค์บนดิน อาจท�ำให้สขุ จน
ลืมทุกข์เลยก็ได้” ชายแปลกหน้าพูด
เสร็จก็เดินออกจากห้องน�้ำไปด้วยท่าที
ราวกั บ กระดู ก เดิ น ได้ กริ ต รั บ แผ่ น
กระดาษใบนั้ น มาอย่ า งงงๆ สมอง
ประมวลสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่อารมณ์มี
มากกว่าเหตุผล กริตได้ท�ำการตัดสินใจ
บางอย่าง ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ ท�ำให้ชีวิตของกริตเข้าสู่ช่วงการ
เปลี่ยนแปลงอีกครา...
คืนนี้ ทิพวรรณ หรือแม่ของกริต ตั้งใจที่จะพาลูกชายไปใช้
เวลาแม่ลูกทานอาหารค�่ำที่ร้านอาหารด้วยกันหลังจากไม่ได้ใช้
เวลาด้วยกันเป็นเวลานานมากแล้ว แต่ก็ต้องประหลาดใจ เมื่อ
พบว่า กระปุกเงินที่ตนเก็บไว้ยามฉุกเฉิน บัดนี้ กลับอยู่ในมือของ

ลูกชายที่ก�ำลังนับธนบัตรแล้วยิ้มอย่างพอใจ แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นก็
เปลี่ยนสีหน้าเป็นตกใจในทันที “แม่ ท�ำไมอยู่นี่ แล้วงานล่ะ...”
เห็นได้ชัดเจนว่ากริตพยายามเบี่ยงเบนหาข้อแก้ตัว แต่ทิพวรรณ
กลับสวนขึน้ มาก่อน “กริต จะเอาเงินแม่ไปท�ำอะไร?” แต่กริตยังคง
แก้ตัว และถกเถียงกับแม่ จนกระทั่ง สิ่งของชิ้นหนึ่งหลุดออกมา
จากกระเป๋ากางเกงของกริต ตอนที่เขากับแม่ก�ำลังยื้อแย่งกระปุก
เงินเก็บ ท่ามกลางสายตาตื่นตระหนกของกริต ทิพวรรณก็รู้ทันที
ว่าสิ่งของนั้นคืออะไร  “กริต ลูกอย่าบอกแม่นะ ว่าจะเอาเงินไป...
เล่ น ยา” แต่ ก ริ ต ยั ง คงแก้ ตั ว “มั น เรื่ อ ง
ของผม” แล้วท�ำท่าจะเดินลงบันไดหนีไป
แต่ก็ถูกมือเล็กฉุดข้อแขนไว้ “แต่ลูกเป็น
ลูกแม่นะกริต แม่ขอร้อง อย่าเล่นยาเลย
นะลูก” ทิพวรรณอ้อนวอนลูกชาย แต่หาใช่
กริตจะฟัง ตอนนี้ในหูของเขาได้ยินเพียง
แต่เขาต้องการยา เขาจึงกระชากข้อมือ
ออกจากการจับกุมของแม่ แต่ทิพวรรณ
ก็เอื้อมมือไปยื้อลูกไว้ พลางพร�่ำบอกอย่า
ไปเลย ซ�้ำไปมา กระทั่งกริตโมโห “อะไร
วะเนี่ย ถอยไป น่าร�ำคาญ!” ด้วยความที่
กริตไม่มีสติหลงเหลือแล้วในตัว จึงเผลอ
ใช้มือใหญ่ผลักร่างเล็กของผู้เป็นแม่หวัง
ให้หลบไปให้พ้นทาง แต่กลายเป็นว่ากริต
ผลักแม่ตกบันไดบ้าน!
“ไปรษณียม์ าส่งครับ” บุรษุ ไปรษณีย์
เปิดประตูบา้ นเข้ามาในจังหวะทีก่ ริตวิง่ ลง
บันไดมาดูอาการของแม่ที่นอนสลบจม
กองเลื อ ดอยู ่ บ นพื้ น เห็ น ดั ง นั้ น บุ รุ ษ ไปรษณี ย ์ จึ ง มื อ ไม้ สั่ น รี บ ออกไปเรี ย ก
เพื่ อ นบ้ า นให้ ม าช่ ว ยดู ส ถานการณ์
เพื่ อ นบ้ า นคนหนึ่ ง โทรศั พ ท์ แ จ้ ง ต� ำ รวจ
พร้อมกับเรียกรถพยาบาล ผูช้ ายส่วนหนึง่
วิ่ ง เข้ า ไปกั น ตั ว ของกริ ต ที่ ก� ำ ลั ง ตะโกน
เรียกหาผูเ้ ป็นแม่ ผูน้ อนกองเลือดไม่ได้สติ
“ปล่อย! ผมจะช่วยแม่ แม่ตื่นสิ! แม่!”
ไม่นานนักรถต�ำรวจกับรถพยาบาลก็มาถึง ทิพวรรณกถูกส่งตัว
ฉุกเฉินไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีส่วนกริตถูกเรียกไปสอบ
ปากค�ำที่สถานีต�ำรวจ เนื่องจากมีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ ตอนแรก
กริตขัดขืน แต่สุดท้ายก็ต้องยอมไป ทั้งที่ในใจห่วงหาอาทรอาการ
ของผู้เป็นแม่เหลือทน...
กริตให้การยอมรับกับทางต�ำรวจว่าตนเป็นผู้ผลักมารดา

ตกบั น ไดบ้ า น และต� ำ รวจก็ ต รวจพบว่ า เขามี ย าเสพติ ด ไว้ ใ น
ครอบครอง แต่ก่อนที่จะได้สอบปากค�ำอื่นๆ โทรศัพท์ที่สถานี
ต� ำรวจแห่งนี้ก็ดังขึ้น ปรากฏว่าเป็น ข่าวจากทางโรงพยาบาล
ต�ำรวจที่สอบปากค�ำกริตอยู่เป็นผู้รับสาย สักพัก เขาก็เอ่ยค�ำที่
ท�ำให้กริตชาไปทั้งตัว... “แม่ของเธอเกิดภาวะเลือดคั่งในสมอง
และอาจอยู่ได้เพียงไม่กี่วัน หมออยากให้เธอมาดูใจแม่เธอเพื่อ
จะยื้ อ ชี วิ ต ไว้ ใ ห้ ไ ด้ น านที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท� ำ ได้ แ ต่ ห ลั ง จากนั้ น เรา
จะท�ำการด�ำเนินคดีกับเธออีกครั้ง และระหว่างที่เธอไปอยู่ดูใจแม่
ทีโ่ รงพยาบาล ทางเราจะส่งต�ำรวจไปควบคุมเธอด้วย อย่าคิดหนีเลย
นี่อาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอจะได้ท�ำเพื่อแม่ก็ได้ ”
ภาพผู้หญิงหน้าตาทรุดโทรม มีผ้าพันแผลรอบหัว นั่นท�ำให้
กริตแทบไม่เชื่อสายตาว่าเธอจะเป็นแม่ของเขา แต่ชื่อที่เขียนไว้ที่
ประตูหน้าห้องที่โรงพยาบาลก็ยืนยันชัดเจนว่านี่คือแม่ของเขา...
แม่ที่เขาใช้มือผลักตกบันไดบ้าน
ตอนนี้สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับเขาคือ แม่ เท่านั้น... กริต
น�้ำตาซึมเมื่อเห็นหน้าตาภายใต้หน้ากากช่วยหายใจนั้นเริ่มมีการ
เคลือ่ นไหวเมือ่ เขากุมมือบอบบางของแม่ สักพักแม่กร็ สู้ กึ ตัว ลืมตา
มองลูกอย่างช้าๆ แม่ไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะพูด กริตเข้าใจ และ
พยายามยิ้มให้แม่พร้อมกล่าวขอโทษแม่ และเริ่มร้องไห้ แต่แม่ก็
ค่อยๆ ยืน่ มือทีไ่ ร้เรีย่ วแรงมาแตะทีใ่ บหน้าของเขาเบาๆ กริตเอามือ
ตัวเองมาจับมือแม่อกี ที เหมือนมีความอบอุน่ บางอย่างแผ่ซา่ นผ่าน
มือของทั้งคู่ กริตมองมือของแม่ แล้วคิด นี่น่ะหรือ มือสกปรกที่
ประกอบอาชีพที่น่ารังเกียจ หากแต่มองย้อนขึ้นไป นี่ก็คือมือเดียว
กับมือที่เลี้ยงกริตตั้งแต่เด็กจนโต มือที่ป้อนข้าวป้อนน�ำ 
้ มือที่กอด
ปลอบโยนเขาเมื่อเขาร้องไห้ มือที่ให้ความรักความอบอุ่นกับเขา
เสมอมา... กริตยื่นมืออีกข้างตัวเองขึ้นมามอง นี่น่ะหรือ มือที่เขา
คิดว่าสะอาดกว่ามือของแม่   มือที่ซื้อยาเสพติด มือที่สูบบุหรี่ มือ
ที่กระดกแก้วเหล้า และมือที่ใช้ท�ำร้ายผู้เป็นแม่...
กริตมองตาแม่อย่างส�ำนึกผิด เมื่อเห็นสายตาของผู้เป็นแม่
ที่มองมา เขาก็ร้องไห้อย่างไม่อายใคร สายตาที่มองเขาด้วยความ
รักความห่วงใยของผู้เป็นแม่ สายตาที่ไม่มีแม้แต่ความโกรธเคือง
สายตาทีพ่ ร้อมจะให้อภัยเขาทุกอย่างด้วยความรักของแม่ทมี่ ตี อ่ ลูก
หากแต่ไม่นานผู้เป็นแม่ก็หลับตาลงพร้อมกับคราบน�้ำตาหยด
สุดท้าย... กริตกอดกายของแม่และกราบที่ปลายเท้าของแม่ที่
โรงพยาบาล ก่อนที่งานศพจะถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ภายใต้
การควบคุมของต�ำรวจ
ชายหนุ่มยื่นมือไปสัมผัสรูปแม่ในกรอบที่ตั้งไว้เบาๆ รูปนั้น
เป็นรูปที่กริตเลือกมาจากอัลบั้มที่เขาคิดว่ารูปนี้แม่สวยที่สุด...
เขามองและยิม้ ให้กบั รูปของแม่เป็นครัง้ สุดท้าย “แม่ครับอีกไม่นาน
เกินรอ ผมก�ำลังจะไปหาแม่นะครับ”
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เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่ยังคงเงยหน้าอยู่ท่ามกลางฝูงชน
มันเป็นช่วงหัวค�่ำในฤดูร้อนที่อากาศอบอ้าวอย่างร้ายกาจครั้งหนึ่งในชีวิตของเขา เรือนกาย
ภายใต้เสือ้ เชิต้ สีขาวของเขาชุม่ โชกไปด้วยเหงือ่ สายตาพลันมองขึน้ ไปบนฟ้าเห็นกลุม่ ก้อนเมฆสีแดง
เหมือนห่าฝนก�ำลังจะตกในอีกไม่ช้า เขาตรึกตรองอยู่ภายในว่าจะต้องรีบกลับคอนโดก่อนที่สมุด
วาดภาพของเขาจะเปียกฝน แต่ตอนนี้รถโดยสารประจ�ำทางยังไม่มาเสียที เขาจึงกวาดสายตามอง
ไปยังผู้คนรอบๆ ตัว ภาพที่เขาเห็นคือทุกคนต่างก้มหน้าลงจ้องมองไปภายในวัตถุทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่
ในมือ ปรากฏเป็นภาพใบหน้าลอยเป็นวงสีขาวๆ อยู่ตามจุดต่างๆ ท�ำให้เขาคิดว่าสมัยนี้คงไม่ต้อง
มีการเงยหน้าเพือ่ คุยกันอีกต่อไปแล้ว มันท�ำให้เขานึกถึงใบหน้าของเธอทีม่ กั จะก้มหน้าแบบนีอ้ ยูเ่ สมอ
ในเสี้ยววินาทีต่อมาเขาคิดถึงเธอ เธอที่เป็นคนรักของเขา นานเท่าใดแล้วที่เขาไม่ได้พูดคุยกับเธอ
ขณะที่เขาก�ำลังครุ่นคิดอยู่นั้นหยาดฝนหยดแรกได้ตกลงมาสู่พื้นโลกและจบลงที่ปลายจมูกของเขา
โดยปกติแล้วเขาเป็นคนหนึง่ ทีไ่ ม่นยิ มการสังสรรค์ใดๆ ในโลกออนไลน์ อาจจะมีเข้าไปเช็คข่าวสารบ้าง
เป็นบางครั้งบางคราว แต่ในระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือตลอดการใช้ชีวิตของเขา
เขาจะไม่หยิบวัตถุทรงสี่เหลี่ยมนั่นขึ้นมาใช้โดยเด็ดขาด เขาจะบันทึกเรื่องราวและภาพความ
ทรงจ�ำต่างๆ ลงไปในสมองทัง้ สองซีกและสมุดวาดภาพคูใ่ จตามความสามารถทางด้านศิลปะของเขา
เธอเป็นหนึ่งในจ�ำนวนมนุษย์ที่ก้มหน้าลงสู่จอของวัตถุทรงสี่เหลี่ยม
ด้วยอาชีพด้านงานประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งของเธอ เธอจึงจ�ำเป็นต้องติดต่อ
สือ่ สารกับบริษทั ต่างๆ ผ่านทางสังคมออนไลน์อยูต่ ลอดเวลา เพราะการพลาดข่าวสารหรือการติดต่อ
ทางธุรกิจไปเพียงเสี้ยววินาทีนั่นหมายถึงการขาดทุนอย่างมหาศาลของบริษัท เธอจึงคุ้นชินกับการ
ใช้สังคมออนไลน์เพื่อหาความบันเทิงเพิ่มเติมแก่ตัวเธอด้วย ระหว่างการเดินทางไปกลับจากบ้าน
จนถึงบริษัทที่ท�ำงาน เธอจึงต้องก้มหน้าลงจ้องมองจอแสงสีขาวของกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ในมือ
เช่นเดียวกับมนุษย์จ�ำนวนมากในสังคมไปโดยปริยาย ชีวิตในแต่ละวันของเธอจึงหมดไปกับการ
อยู่ต่อหน้าวัตถุทรงสี่เหลี่ยมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ทั้งสองรู้จักกันมาตั้งแต่วัยเด็ก เหตุเพราะว่าครอบครัวของทั้งคู่อาศัยอยู่ในซอยเดียวกัน
ในช่วงแรกทั้งสองนั้นเป็นพี่น้องที่รู้จักกันแต่เพียงผิวเผิน จนถึงช่วงที่ทั้งคู่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย
แห่งเดียวกัน โดยที่เขาเป็นรุ่นพี่เรียนที่คณะสถาปัตย์ ส่วนเธอเป็นรุ่นน้องที่เรียนบัญชี ท�ำให้ยิ่งเพิ่ม
ความสนิทสนมกันมากขึ้นจนถึงช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในปีหนึ่ง เขาและเธอได้ตกลงใจที่จะคบกัน
เป็นแฟน ความสัมพันธ์แบบคู่รักของทั้งสองนั้นแปรผกผันตามกาลเวลาที่ผ่านล่วงเลยไปดั่งเช่น
ความสัมพันธ์ของคูร่ กั อืน่ ๆ จนกระทัง่ ทัง้ สองเข้าสูว่ ยั ท�ำงานทีต่ า่ งคนต่างมีภาระหน้าทีเ่ ป็นของตนเอง
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พวกเขาทั้งสองไม่เคยมีช่วงเวลาที่สดใส และหวานซึ้งเหมือนเช่นในแรกเริ่มคบกัน คลื่นกระแสแห่ง
ความรัก และความคิดถึงของความต้องการที่ต่างกันได้ค่อยๆ เลือนลางจางลงทุกวัน ทุกสิ่งทุกอย่าง
จึงถูกกัดกร่อนลงไปด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่ประดังเข้ามาในชีวิต จนเกือบจะกลายเป็นเรื่องครั้งโบราณ
ที่เลือนหายไปตามกาลเวลา
ท่ามกลางความเงียบสงัดยามค�่ำคืนของเมืองกรุงที่มีแต่วัตถุ เขานั่งอยู่ที่ระเบียงคอนโดฯ
พร้อมกับเหม่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าราตรีกาลพร้อมกับบุหรี่ที่ใกล้มอด ท�ำไมคืนนี้เขารู้สึกคิดถึงเธอ
ขึ้นมาได้... นั่นคือสิ่งที่เขาเองยังคงงุนงงในความรู้สึกเช่นนี้ ฝนห่าใหญ่ได้หยุดลงไปนานแล้วแต่เขา
กลับยังรูส้ กึ ถึงเสียงเม็ดฝนทีต่ กกระทบก้องอยูใ่ นหัว เขาตรึกตรองเรือ่ งราวทีผ่ า่ นมาอยูร่ ะยะเวลาหนึง่
ห้วงความคิดนั้นยาวนานราวกับตลอดกาล ก่อนเดินกลับเข้ามาในห้องพร้อมกับดับบุหรี่ทิ้งในที่
เขี่ยบุหรี่ข้างๆ โต๊ะท�ำงาน เขาสาวเท้าออกไปนอกระเบียงอีกครั้ง มีบางสิ่งถูกโอบรัดอยู่ในมือของเขา
กล่องสี่เหลี่ยมที่ผู้คนต่างจับจด และจ้องมองมันอยู่แทบจะตลอดเวลา เขากดเบอร์โทรศัพท์ไปที่
หมายเลขของเธอ โดยที่เขาไม่ทันรู้ตัว เสียงรอสายดังเพียงไม่กี่ครั้ง น�้ำเสียงที่คุ้นหู น�้ำเสียงที่ก้อง
กังวานอยู่ในความทรงจ�ำก็พลันดังขึ้น
“สวัสดีค่ะ” เสียงปลายสายดังขึ้น
“พี่เองนะ” เขาเว้นช่วงการหายใจชั่วขณะหนึ่ง
“นึกยังไงโทรมาหาเหรอ” เธอเอ่ยขึ้นด้วยความประหลาดใจเล็กน้อย
“เอ่อ ไม่มีอะไรหรอก พอดีว่านึกถึงขึ้นมาน่ะ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง” น�้ำเสียงทุ้มต�่ำตอบกลับไป
“อืม ตอนนี้ก็ปกตินะ งานเริ่มจะลงตัวแล้วไม่วุ่นวายเหมือนสมัยแรกๆ แล้วพี่ล่ะเป็นอย่างไรบ้าง”
เสียงปลายทางพูดพร้อมกับแอบหัวเราะเบาๆ อยู่ในล�ำคอ
“ช่วงนี้ก็มีงานเข้ามาบ้างนะ” เขาพูดขึ้น ก่อนที่จะกล่าวประโยคต่อมา...
“อืม ความคิดถึงมันคือ อะไรกันนะ” เขาพยายามท�ำเสียงให้เป็นปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
“พี่นี่เอาอีกแล้วนะ ชอบคิดอะไรเรื่อยเปื่อยตลอดเลย” น�้ำเสียงของเธอบ่งบอกถึงความคุ้นเคยต่อ
ลักษณะนิสัยของเขา
“อืม นัน่ อาจจะจริงในส่วนหนึง่ ด้วย พีส่ งสัยว่าท�ำไมคนเราถึงไม่เคยแบ่งเฉลีย่ ความคิดถึงไปให้กบั ทุกคน
ท�ำไมเราต้องเฝ้าคิดถึงแต่คนคนเดียวหรือคนจ�ำนวนแค่ไม่กี่คน”
“เพราะว่าเราไม่สามารถคิดถึงทุกคนบนโลกได้นะ ความรู้สึกที่ดีเราก็ไม่ได้มีให้กับทุกคนด้วย”
เธอตอบแทบจะในทันทีที่เขาพูดจบ
“เธอยังโกรธ ยังเกลียดพี่อยู่ไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้น... ”
“อย่าไปพูดถึงมันเลยนะ นี่มันก็ผ่านมานานมากแล้ว ตอนนั้นพวกเรายังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจเรื่อง
อะไรต่ออะไรได้ อีกอย่างการใช้ชีวิตของเราก็ไม่ตรงกันอีก”
“เธอโตขึน้ เยอะเลยนะจากตอนนัน้ เธอไม่ใช่คนเดิมทีพ่ รี่ จู้ กั อีกแล้ว” น�ำ้ เสียงของเขาเต็มไปด้วยความ
ยินดีระคนความเศร้า “อืม จริงสิ วันพรุ่งนี้พี่จะไปวาดภาพที่สวนสาธารณะนั้น เราไปด้วยกันมั้ย”
“พรุ่งนี้หนูต้องไปท�ำงานที่ฮ่องกงแล้ว ขอโทษนะคะ” เธอพูดขึ้นด้วยความรู้สึกผิดที่มีต่ออีกฝ่าย
“อืม ไม่เป็นไร พี่ผิดเองที่โทรมาตอนกะทันหันแบบนี้ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ”
วัตถุทรงสี่เหลี่ยมในมือของเขาถูกวางไว้ที่ปลายเตียง
หยาดฝนหยดแรกได้ตกลงมาสู่พื้นโลกเพียงแต่ครานี้ไม่ได้จบลงที่ปลายจมูกของเขา
แต่จบลงที่ดวงตาของเขา
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วางมือ

ไม่รู้ว่ายังพอจ�ำกันได้ไหม แต่เพลง ‘มือ’ เป็นเพลงสุดท้ายในอัลบัม้ ‘จังหวะนี้ใจดี
เข้ากระดูกด�ำ’ อันเป็นผลงานชุ ดแรกของวงดนตรีนาม ‘ที-โบน’ ออกวางจ�ำหน่ายในปี
พ.ศ. 2535 เขียนเนื้อร้องโดย ประภาส ชลศรานนท์ แต่งท�ำนองโดยวง ที-โบน โดยมี
เนื้อเพลงดังนี้
“ภูผาชั น ยังมีวันทลาย เมื่อทะเล ยังแห้งผาก
แผ่นผืนดิน ยังอาจจมล่มไป แล้วอ�ำนาจใด ยั่งยืน
มือของเราจะจับปื นฆ่าฟั น หรือจะปั นข้าวในจาน
เพียงผืนดิน พอห่มคลุมร่างกาย แล้วเหลืออะไร
มือของเราจะเหนี่ยวไกถือปื นหรือจะยื่นช่ อดอกไม้
วันนี้เรามีก�ำลังมากมาย แต่ใครจะรู ้วันพรุ ่งนี้
เมืองทัง้ เมืองยังแหลกเป็นธุ ลี แล้วจะมีใคร อยู ่ค้�ำโลก
มือของเราจงจับโยงหัวใจ โอบกอดโลกไว้ด้วยกัน”
				.............
ผมไม่คดิ ว่าผมควรกล่าวอะไรอีกในหน้าสุดท้ายนี้ ไม่วา่ มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
มือหรือเรื่องอื่นใดก็ตาม เหตุเพราะทกอย่างที่ควรกล่าวถึง ทุกสิ่งที่ควรค้นหา คนหนุ่มสาว 19 คน ผู ้ผลิตนิตยสารอ่อนหัตถ์ฉบับนี้ล้วนท�ำหน้าที่นัน้ ไปหมดสิ้นแล้ว พวกเขาคิด
พวกเขาท�ำ พวกเขาท้อ และพวกเขาหาทางก้าวให้พ้นสิ่งกีดขวางต่างๆ จนออกมาเป็น
หนังสือที่อยู ่ในมือของท่าน ณ ขณะนี้ ผมมีสิทธิ์พูดถึงมันเพียงแค่ว่า สิ่งที่อยู ่ในมือ
ของท่านคือหลักฐานพยานอันเป็นรู ปธรรมของความเชื่ อ ความฝั น ที่มือใหม่อย่าง
พวกเขาหัดคิดหัดท�ำมันขึ้นมา ชอบหรือชั ง ผิดหรือถูก ก็วานท่านช่ วยบอกพวกเขา
อีกแรงผมก็จะขอบพระคุณท่านยิ่ง
มีเพียงสิ่งเดียวที่ผมอยากกล่าว, คงต้องกลับไปที่เนื้อเพลง- “มือของเราจะจับปื น
ฆ่าฟั น หรือจะปั นข้าวในจาน เพียงผืนดิน พอห่มคลุมร่างกาย แล้วเหลืออะไร มือของเรา
จะเหนี่ยวไกถือปื นหรือจะยื่นช่ อดอกไม้ วันนี้เรามีก�ำลังมากมาย แต่ใครจะรู ้วันพรุ ่งนี้”
ทุกอย่างนัน้ , ผมขอฝากมันไว้ท่ีมือของพวกเขา
ด้วยจิตคารวะ
จ.ขวัญมงคล
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โครงการดีๆ จากส�ำนักงานอุ ทยานการเรียนรู ้ ที่เปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามา
เรียนรู ้ ฝึ กฝนทักษะทางการเขียนอย่างต่อเนื่องเป็นปี ท่ี 6 และเพื่อร่วมสานฝั นเส้นทางสู่
การเป็นนักเขียนของเยาวชน เราได้สร้างกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะด้านการเขียน
ที่เข้มข้น เป็นการจุ ดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่หลงรักในตัวอักษร
ลุกขึน้ จับปากกาหัดเขียน คงจะดีหากเยาวชนได้รบั โอกาสเรียนรู แ้ ละพัฒนาทักษะในการเขียน
ภายใต้ค�ำแนะน�ำของผู ้มีประสบการณ์ในวงการหนังสือและนักเขียนมืออาชี พ
เป็นเวลาหลายสัปดาห์ท่ีเยาวชนผู ้เข้าโครงการทั้งหมดกว่า 40 คน ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู ้ด้านต่างๆ จากวิทยากรนักเขียน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการคิด วางแผน
น้องๆ เยาวชน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และการฝึ กฝนตนเองอย่างหนัก เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานตามแบบฉบั บ ของตั ว เอง ก่ อ นจะแบ่ ง กลุ่ ม เพื่อ ลงมื อ ท� ำ นิ ต ยสารกั น จริ ง ๆ
โดยมี คุณจักรพันธุ ์ ขวัญมงคล, คุณณัฐชนน มหาอิทธิดล และคุณจิราภรณ์ วิหวา
เป็นบรรณาธิการอ�ำนวยการ คอยดูแลผลงานโดยรวมให้ออกมาเป็นรู ปเล่ม
หน้าแรกของนักเขียนเพิ่งเริ่มต้นขึ้น ในวันนี้พวกเขาและเธอก�ำลังอยู ่ในช่ วงของ
การออกแบบความฝั น ซึ่ งความฝั นเหล่านี้ ก�ำลังรอให้เยาวชนสั่ งสมประสบการณ์
โดยพวกเราสามารถร่ ว มเป็ น ก� ำ ลั งใจให้ กั บ เยาวชนผู ้ ท่ี รั กในงานเขี ย น และติ ด ตาม
อ่านนิตยสารฉบับพิเศษทัง้ 3 เล่มนี้ ได้ท่ี http://readme.tkpark.or.th

